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فاطمة بنت مبارك تهنئ الطالب 
والطالبات بالعام الدرا�سي اجلديد

 •• اأبوظبي -وام:
هناأت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الإحتاد الن�سائي العام 
الأعلى  املجل�س  رئي�سة  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة 
لالأمومة والطفولة " اأم المارات " اأولياء الأمور واأبناءها الطالب 

والطالبات ببدء العام الدرا�سي اجلديد.
وتركيز  بابنائهم  الهتمام  تكثيف  اىل  الم��ور  اأولياء  �سموها  ودع��ت 
التي  ال��ق��رارات  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  العلمي  التح�سيل  نحو  جهودهم 
يف  التعليم  منظومة  توحيد  بخ�سو�س  الر�سيدة  القيادة  اتخذتها 
الدولة وحث ابنائهم على اأخذ اأق�سى ما ي�ستطيعون من مناهل العلم 
التي وفرتها الدولة لهم. كما دعت �سموها الطلبة اإىل بذل مزيد من 
اجلهد واغتنام الفر�سة الثمينة التي وفرتها لهم القيادة الر�سيدة 
املتقدمة مع احلر�س على  العلمية  املراتب  للو�سول اىل  الدولة  يف 
التم�سك بالخالق والقيم التي حث عليها ديننا احلنيف و�سار عليها 
الر�سيدة  القيادة  اتخذتها  التي  القرارات  والأج��داد وكر�ستها  الآب��اء 
مادة  الخ���الق  وجعلت  الخ��الق��ي��ة  القيم  م��و���س��وع  على  بالرتكيز 

درا�سية �سمن املناهج التعليمية يف البالد.           )التفا�سيل �س3(

فتح اأ�سواق جديدة ال�ستقدام العمالة امل�ساعدة قريبا
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت وزارة املوارد الب�سرية والتوطني عن قرب فتح اأ�سواق جديدة 
ل�ستقدام العمالة امل�ساعدة اىل الدولة وذلك مبوجب اتفاقيات من 
املنتظر ان تربمها ال��وزارة مع نظرياتها يف عدد من الدول املر�سلة 
امل�ساعدة  عمالتها  اإر���س��ال  يف  ورغبتها  ترحيبها  اأب��دت  التي  للعمالة 
اأم��ام الأ�سر و ي�ساهم بتعزيز  اىل الم��ارات ما يتيح خيارات متعددة 

تناف�سية �سوق العمل.                                     )التفا�سيل �س7(

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اأط���ل���ق 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" يف 
اأب��راج الإم��ارات مركزا منوذجيا 
 14 ي�سم  احلكومية  للخدمات 
وات�سون  وتقنية  حكومية  جهة 
ل���ل���ذك���اء ال�����س��ن��اع��ي وروب����وت����ات 
�سخ�سية  خدمات  لتقدمي  ذكية 
غ����ري م�����س��ب��وق��ة ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني.
امل��رك��ز اجلديد  ���س��م��وه ان  وق���ال 
هدفه  من������وذج   "1 "خدمات 
جتميع اخلدمات يف زيارة واحدة 
وعرب بوابة واح��دة ومع موظف 

واحد ميثل 14 جهة حكومية.
�سيكون  املركز  اأن  �سموه  واأ�ساف 
خمتربا لتجربة كافة اقرتاحات 
وي�سم  ال��ت��ط��وي��ري��ة،  اجل��م��ه��ور 
م��ن�����س��ة جت���م���ع اجل����م����ه����ور مع 
ب�سكل  الأفكار  ملناق�سة  احلكومة 
ال�سمو  ����س���اح���ب  وق������ال  ي���وم���ي 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
مراكز،  �ستتبعه  بداية  املركز  ان 
وخطوة �ستتبعه خطوات، واإبداع 
نتوقف  ول���ن  اإب���داع���ات  �سيتبعه 
الأول عامليا  اأن نكون  لأن هدفنا 

خدمات الزيارة الواحدة، لت�سمل 
حياة  مت�س  التي  امل��ج��الت  كافة 

النا�س.
ال�سيخ  ال�سمو  �سهد �ساحب  كما 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
"رعاه اهلل"،  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
ل�ساب وفتاة من  ق��ران  اأول عقد 
مواطني دولة الإم��ارات العربية 
 ،"1 "خدمات  املتحدة، يف مركز 
ما  "مربوك  ب���اق���ة  خ����الل  م���ن 

بحلول  احلكومية  اخل��دم��ات  يف 
على  ����س���م���وه  واأك���������د   2020
النموذج  ه���ذا  ت��ر���س��ي��خ  ����س���رورة 
بحكومة  خا�سة  متفردة  كهوية 
الإمارات، تدعم توجهاتنا وروؤانا 
العمل  تطوير  يف  رائ���دة  ك��دول��ة 
م�ستويات  اإىل  ونقله  احلكومي 
والفعالية،  الكفاءة  من  جديدة 
لتطوير  ال���ع���م���ل  وم����وا�����س����ل����ة 
وت����ع����زي����ز م�������س���ت���وى اخل����دم����ات 
احلكومية، لتو�سيع نطاق منوذج 

دبرت".
وبارك �ساحب ال�سمو عقد قران 
عمر �سلطان العلماء واأمل اأحمد 
بن �سبيب، وهما من فريق عمل 
اأول  �سموه  وه��ن��اأ  ���س��م��وه،  مكتب 
قرانهما  ع���ق���د  ي���ت���م  ع���رو����س���ني 
مبركز خدمات 1، ما يوؤكد جناح 
الإم����ارات  دول���ة  م�سعى ح��ك��وم��ة 
بتحقيق  وغايتها  هدفها  لبلوغ 

ال�سعادة للمواطنني.
)التفا�سيل �س2(

مواقــيت ال�صالة
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ف�سائل مقاتلة من املجل�س الع�سكري لدير الزور ب�ستعدون ملعركة حترير املدينة من قب�سة داع�س )اأ .ف .ب(

الزعيم الكوري ال�سمايل عقالين يف مواقفه املرعبة

الروهينجا الفارون من املجازر لدى و�سولهم حدود بنغالدي�س)اأ.ف.ب(

قوت اجلي�س اليمني تطهر املنطقة من فلول احلوثيني رويرتز(

حممد بن را�سد خالل اإطالقه املركز النموذجي للخدمات احلكومية )وام(

�شهد اأول عقد قران يف مركز »خدمات 1«

حممد بن را�سد يطلق مركزًا منوذجيًا للخدمات احلكومية ي�سم 14 جهة حكومية

�شوريا الدميوقراطية تعلن بدء هجوم دير الزور 

التحالف يوقف مراقبة قافلة داع�ش يف ال�سحراء ال�سورية
•• عوا�صم-وكاالت:

الع�سكرية  ال����س���ت���ع���دادات  ف��ي��م��ا 
الزور  دي��ر  معركة  حل�سم  قائمة 
اأعلن  رو�سي،  اأم��ريك��ي   وبتن�سيق 
التحالف الدويل انه ونزول عند 
مراقبته  اأوق�����ف  م��و���س��ك��و  ط��ل��ب 
امل�����س��رية لقافلة  ال��ط��ائ��رات  ع��رب 
عنا�سر  ت��ق��ل  ال���ت���ي  احل����اف����الت 
ت��ن��ظ��ي��م داع���������س وع���ائ���الت���ه���م يف 
ال�سورية قرب احلدود  ال�سحراء 

العراقية.
وق�����������������ال ال��ت�����������ح��ال��ف يف ب��ي��ان اأن 
ل�سمان  ج�����اء  امل���راق���ب���ة  ت��ع��ل��ي��ق 
جهود  يف  ال������س�����ط�����دام  جت���ن���ب 
ه���زمي���ة ال��ت��ن��ظ��ي��م، وب��ط��ل��ب من 
امل�سوؤولني الرو�س خالل الهجوم 
على دير الزور. وقال الربيغادير 
ج���������رال ج��������ون ب������راغ������ا م���دي���ر 
قوات  ان  التحالف  يف  العمليات 
بالقرب  م����ّرت  ال�����س��وري  ال��ن��ظ��ام 
م���ن احل����اف����الت الح������دى ع�سر 
التابعة لداع�س، �سرقي ال�سحراء 
مهاجمتها  دون  م���ن  ال�����س��وري��ة 
جمددا التاأكيد على عدم ال�سماح 

ال��ع�����س��ك��ري امل���ن�������س���وي يف ق����وات 
ابو  احمد  الدميوقراطية  �سوريا 
خ��ول��ة خ��الل م��وؤمت��ر �سحايف يف 
ق��ري��ة اب���و ف��ا���س يف ���س��رق البالد 
ب�سرى  "نزف  ف���ي���ه  ج�����اء  ب���ي���ان���ا 
اجلزيرة  +عا�سفة  بحملة  البدء 
تبقى  ت�ستهدف حترير ما  والتي 
اأرا���س��ي اجل��زي��رة )يف ا�سارة  م��ن 
ال�سورية  احل�سكة(  حمافظة  اىل 
و�������س������رق ال�������ف�������رات م������ن رج�������س 
الإرهابيني وتطهري ما تبقى من 

ريف دير الزور ال�سرقي.
وب�����������������������داأت ق�����������������وات �������س������وري������ا 
اجلمعة،  م�ساء  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
وف����ق امل��ر���س��د ال�������س���وري حلقوق 
الع�سكرية  ع��م��ل��ي��ت��ه��ا  الن�������س���ان، 
هذه لطرد تنظيم داع�س من ما 
تبقى من ريف احل�سكة اجلنوبي 
والتقدم يف �سرق دير الزور. وقال 
اب��و خ��ول��ة ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
بات التوجه اىل دير الزور قرارا 
يف  ذاهبون  نحن  م�سيفا  حتميا، 
�سرق  ل��ت��ح��ري��ر  الوىل  اخل��ط��وة 
ال����ف����رات يف حم��اف��ظ��ة دير  ن��ه��ر 

الزور.

ل��ل��ح��اف��الت م���ن الق�������رتاب من 
#احلدود_العراقية.

دي��ر  م��������عركة  تط�������ورات  ويف   
ك�����س��ف م�����س��وؤول يف قوات  ال�����زور 
�����س����وري����ا ال���دمي���ق���راط���ي���ة اأن���ه���م 
العمليات  ب���دء  ق��ري��ب��ا  �سيعلنون 
ال��ع�����س��ك��ري��ة ���س��د داع�������س يف دير 

الزور.

وقبل ذلك اأعلن م�سدر ع�سكري 
����س���وري اأن ق����وات ال��ن��ظ��ام ب���داأت 
ل��ف��ك احل�سار  ج���دي���داً  ه��ج��وم��اً 
على مطار  داع�س  يفر�سه  ال��ذي 
دي����ر ال������زور ال��ع�����س��ك��ري واأح���ي���اء 
اإط�����ار ع��م��ل��ي��ت��ه �سد  جم�����اورة يف 

التنظيم املتطرف.
�سوريا  ق����وات  اع��ل��ن��ت  ذل����ك،  اىل 

ف�سائل  حتالف  الدميوقراطية، 
كردية وعربية، ال�سبت بدء حملة 
ت��ن��ظ��ي��م داع�س  ل��ط��رد  ع�����س��ك��ري��ة 
����س���رق حمافظة  م���ن  الإره����اب����ي 
التي يخو�س اجلي�س  ال��زور  دي��ر 
ال�سوري يف ريفها الغربي معارك 

�سد اجلهاديني.
الزور  دي��ر  جمل�س  رئي�س  وت��ال   

الو�شع القائم ير�شي الفاعلني:
امل�سكوت عنه يف االأزمة الكورية ال�سمالية...!

جي�ش ميامنار يلغم احلدود ملنع عودة الروهينجا

الفجر - فريدريك كولر -   ••  
ترجمة خرية ال�صيباين

يجب الع��رتاف لكيم جونغ-اأون 
الوقت  نف�س  ال��وق��وف، يف  مبيزة: 
ويف عزلة دولية �سبه كاملة، يف وجه 
احلاليتني.  العظمتني  ال��ق��وت��ني 
ويبدو اأن الدكتاتور ال�ساب، الذي 
25 مليون ن�سمة،  يراأ�س م�سائر 
الأمريكية،  التهديدات  اىل  ينظر 
اأنها  على  ال�سينية،  وامل��ظ��اه��رات 
جمرد تبّجح ومهزلة غري موؤملة: 

انه ل يخاف.
ال�����س��ل��ط��ة عام  اإىل  و���س��ول��ه  م��ن��ذ 
 - ج��ون��غ  ك��ي��م  ُي��وا���س��ل   ،2011
الربنامج  وت�����رية  وُي�������س���ّرع  اأون، 
ال�����ن�����ووي وال���ب���ال�������س���ت���ي ل���ب���الده. 
اأ���س��ب��اب داخ��ل��ي��ة لذلك:  وه���ن���اك 
ال�سرعية  واإ�سفاء  �سلطته  تعزيز 

•• عوا�صم-وكاالت:

الدولية  ال��ع��ف��و  منظمة  ات��ه��م��ت 
جي�س ميامنار بزرع األغام اأر�سية 
بنغالدي�س  م����ع  احل�������دود  ع���ل���ى 
اأع��داد كبرية من  اإليها  التي يفر 
امل�سلمني جراء  الروهينجا  اأقلية 

العنف.
اإنها  ال����دول����ي����ة  ال���ع���ف���و  وت����ق����ول 
ح�سلت على �سهادات ل�سهود عيان 
خ���رباء يف جمال  م��ن  وحتليالت 

الأ�سلحة توؤكد زرع الألغام.
زرع  م����ن  ال���غ���ر����س  اأن  وي��ع��ت��ق��د 
عودة  دون  احليلولة  ه��و  الأل��غ��ام 

الروهينجا اإىل ميامنار.
البنغالدي�سية  ال�سلطات  وكانت 
امل��ا���س��ي املزاعم  اأث����ارت الأ���س��ب��وع 
م�سورة  اأدل����ة  ع��ل��ى  ب��ن��اء  نف�سها 

واأفراد مراقبة.

ال�سيا�سية يف جمال  على خياراته 
القت�سادي.  والإ����س���الح  ال��دف��اع 
اأ���س��ب��اب خارجية:  اأي�����س��ا  وه��ن��اك 
���س��م��ان اأم�����ن ب��ل��د م���ا ي�����زال من 
حالة  يف  الج����رائ����ي����ة،  ال���ن���اح���ي���ة 
ح������رب م����ع ال������ولي������ات امل���ت���ح���دة، 
يوّقع  ال�����س��الم مل  ات���ف���اق  ان  مب���ا 

م���وق���ف���ه يف ظل  وت����ع����زي����ز  ق������ط، 
العدو.  مع  م�ستقبلية  مفاو�سات 
اقت�سادي:  �سبب  هناك  واأخ����ريا، 
النووية  وامل���ه���ارات  امل��ع��رف��ة  ه���ذه 
والبال�ستية ميكن اأن تكون م�سدر 

دخل كبري.
)التفا�سيل �س13(

اتهامات  م��ي��امن��ار  جي�س  وينفي 
ب���ارت���ك���اب اأع����م����ال وح�����س��ي��ة �سد 
على  ويوؤكد  الروهينجا،  م�سلمي 
ملواجهة  مب���داه���م���ات  ي���ق���وم  اأن�����ه 

اإرهابيني يف اإقليم راخني.
وزراء  رئي�س  انتقد  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

امل�سلمة،  الأغلبية  ذات  ماليزيا، 
ما يتعر�س له م�سلمو الروهينجا 
الذين، على حد قوله، يواجهون 
التعذيب  ي�سمل  منهجيا  عنفا 
والغت�ساب على يد قوات الأمن 

يف ميامنار.
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ال�شعودية: تخبط ال�شيا�شة القطرية ال يعزز بناء الثقة
قطر املرتبكة ت�سر على تقوي�ش 

جهود الكويت يف حل االأزمة 
•• الريا�ض-وكاالت:

مرة اأخرى تك�سف قطر عن تخبطها وارتباكها وعدم جديتها يف التعامل 
مع الأزمة التي ت�سببت بها مع الدول العربية املقاطعة لها، والتي اأبقت 
الباب مفتوحاً اأمامها للعودة للبيت اخلليجي �سريطة ال�ستجابة ل� 13 
مطلباً، غري اأن الدوحة تثبت اإ�سرارها على �سيا�ستها، املناق�سة للحكمة 
واملنطق، وتغريدها امل�ستمر خارج ال�سرب مبا ي�سر مب�ساحلها، ويقو�س 

اأي جهود حلل اخلالف بينها وبني اأ�سقائها اخلليجيني والعرب.
املفاجئة  اأو  باجلديدة  لي�ست  املتناق�سة،  ومواقفها  الدوحة  ت�سريحات 
يف النهج القطري، بدءاً من الأزمة الدبلوما�سية عام 2014 مع الدول 
الداعية  العربية  ال���دول  م��ع  احل���ايل  خالفها  اإىل  و���س��وًل  اخلليجية، 
والرتاجع  ال���رتدد  على  القائمة  �سيا�ستها  اأن  غ��ري  الإره����اب،  ملكافحة 
احل�سا�سة  املرحلة  ه��ذه  يف  مقبولة  تعد  ومل  مك�سوفة،  ب��ات��ت  والعبث 
من الأزم��ة.  فبعد اإعالن الكويت عن رغبة قطر يف احلوار وموافقتها 
ع��ل��ى امل��ط��ال��ب ال�13 ل��ل��دول ال��ع��رب��ي��ة، ت��ع��ود ال��دوح��ة ل��ل��رتاج��ع ونفي 
اآخر  اأمري الكويت، فيما ظهرت  الت�سريحات، يف حماولة لن�سف جهود 
باإعالن تعليقها  ال�سعودية  مظاهر التخبط القطري والذي ردت عليه 
اأمريها  اأن طلبت قطر عرب  اآخ��ر، بعد  اإ�سعار  احل��وار مع الدوحة حتى 
احلوار مع الدول الأربع املقاطعة، عرب ات�سال جرى بني اأمريها متيم 
بن حمد اآل ثاين، وويل العهد ال�سعودي الأمري حممد بن �سلمان، لكنها 
عادت لتحرف احلقيقة. وعلقت اململكة العربية ال�سعودية، اأم�س ال�سبت، 
اأ�سار  اأن  بعد  احلقائق"،  ب�"حتريف  الدوحة  متهمة  قطر  مع  ح��وار  اأي 
اإىل  ال�سعودي  العهد  وويل  قطر  اأم��ري  ب��ني  هاتفي  ات�سال  ع��ن  تقرير 
انفراجة يف الأزمة. وذكرت و�سائل الإعالم الر�سمية يف البلدين اأن "ويل 
العهد ال�سعودي الأمري حممد بن �سلمان تلقى ات�ساًل هاتفياً من اأمري 

قطر ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين، اجلمعة، واأنهما ناق�سا اخلالف".

اجلي�ش اليمني يحبط هجومًا لالنقالبيني على موقع ا�شرتاتيجي بتعز

قيادي حوثي يهدد بف�سح اأ�سرار �سالح اإبان عهود حكمه
•• عوا�ض-وكاالت:

يف اط������ار ال���رتا����س���ق الع���الم���ي 
ميلي�سيات  ب�����ني  وال�������س���ي���ا����س���ي 
املخلوع  الرئي�س  وح��زِب  احلوثي 
#احلوثي  القيادي  هدد  #�سالح 
بف�سح  ع���ب���دال���ق���دو����س  حم���م���د 

اأ�سرار �سالح.
اأنهم  احل���وث���ي  ال���ق���ي���ادي  وق�����ال 
ملفات  ف���ت���ح  اىل  ي���ل���ج���اأون  ق����د 

م�����س��ل��ح��و ج��م��اع��ة احلوثي  ���س��ن��ه 
املوالية  وال����ق����وات  الإن���ق���الب���ي���ة 
اهلل  ع��ب��د  ع��ل��ي  امل��خ��ل��وع  للرئي�س 
اإ�سرتاتيجي  م��وق��ع  على  �سالح، 
جنوب  ت��ع��ز،  م��دي��ن��ة  يف  للجي�س 
غ�����رب ال�����ب�����الد.ويف ت�����س��ري��ح لل� 
اأنا�سول، قال العقيد عبده حمود 
اللواء  ع��م��ل��ي��ات  ق��ائ��د  ال�����س��غ��ري، 
17 م�ساة التابع للجي�س يف تعز، 
وحلفاءهم  احل��وث��ي  م�سلحي  اإن 

احلروب ال�ستة، وملفات ال�سجون 
#�سنعاء، وحرب  يف  والغتيالت 
املناطق  وح��روب   ،1994 �سيف 
�سبعينيات  اأواخ���������ر  ال���و����س���ط���ى 
اأن�سار  وط��ال��ب  امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن 
مهاجمة  ع���ن  ب��ال��ت��وق��ف  ���س��ال��ح 

احلوثيني.
ع�سكري،  ق���ائ���د  اأف������اد  م��ي��دان��ي��ا 
اجلي�س  ق���وات  اأن  ال�سبت،  ام�����س 
عنيًفا  هجوًما  اأحبطت  اليمني، 

ب�سكل  �سالح، هاجموا  ق��وات  من 
م�ساء  م��ن  متاأخر  ،ب��وق��ت  عنيف 

اأم���������س، م���وق���ع ال����دف����اع اجل����وي 
الإ�سرتاتيجي، غرب تعز .
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�ش طاجيك�ستان بذكرى ا�ستقالل بالده
•• اأبوظبي -وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س اإمام علي رحمون رئي�س جمهورية 

طاجيك�ستان مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده. 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س اإمام علي رحمون.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ش الربازيل بالعيد الوطني لبالده

•• اأبوظبي -وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
جمهورية  رئي�س  ت��ام��ر  مي�سال  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل« 

الربازيل الإحتادية وذلك مبنا�سبة العيد الوطني لبالده. 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س مي�سال تامر

الدفاع املدين يفتتح مركز اإ�سعاد املتعاملني بالفجرية
•• اأبوظبي -وام: 

بوزارة  املدين  الدفاع  قائد عام  املرزوقي  اللواء جا�سم حممد  اأفتتح 
املدين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  ب����الإدارة  املتعاملني  اإ���س��ع��اد  م��رك��ز  الداخلية 
�سوؤون  اإدارة  مدير  الريامي  �سعيد  حمد  العقيد  بح�سور  بالفجرية 
الإط���ف���اء والإن���ق���اذ ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل���دين وامل���ق���دم خالد 
بالفجرية وع��دد من  امل��دين  الدفاع  ربيع احلمودي نائب مدير عام 
ال�سباط. وقال قائد عام الدفاع املدين اإن ال�سعادة هي اأحد الأهداف 
ال�سيخ  ال�سمو  بقيادة �ساحب  الر�سيدة  القيادة  ت�سعى  التي  ال�سامية 
من  لتحقيقها  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
خالل تقدمي خدمات متميزة لك�سب ثقة اجلمهور.. م�سريا اإىل اإن 

القيادة العامة للدفاع املدين ت�سعى ب�سكل م�ستمر اإىل انتهاج اأف�سل 
اخلدمات  من  الراقي  امل�ستوى  بتقدمي  الكفيلة  وامل��ب��ادرات  اخلطط 
اأف�سل  تقدمي  اإىل  الرامية  الداخلية  وزارة  روؤي��ة  وف��ق  للمتعاملني 
اخلدمات وفق املعايري العاملية. واأكد اللواء جا�سم املرزوقي اأن اإ�سعاد 
املتعاملني ي�سكل اأحد املحاور املهمة لعمل القيادة العامة للدفاع املدين 
من خالل تبني منهجية عمل ت�سع الأولوية لتطوير اخلدمات التي 
يقدمها الدفاع املدين لك�سب ثقة جمهور املتعاملني. واأ�سار قائد عام 
اإ�سعاد املتعاملني الذي مت  ب��وزارة الداخلية اإىل مركز  الدفاع املدين 
للربنامج  تعزيزا  املتعاملني  اإ�سعاد  اإىل  يهدف  بالفجرية  افتتاحه 
الوطني لل�سعادة والإيجابية باأن تكون ال�سعادة اأ�سلوب حياة ينعم به 

املواطنني واملقيمني يف جمتمع الإمارات.

حممد بن را�سد يطلق مركزًا منوذجيًا للخدمات احلكومية ي�سم 14 جهة حكومية
•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  اأط����ل����ق 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال����وزراء ح��اك��م دب��ي »رع���اه اهلل« يف 
م��رك��زا منوذجيا  الإم������ارات  اأب�����راج 
ل��ل��خ��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة ي�����س��م 14 
وات�سون  وت��ق��ن��ي��ة  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة 
ذكية  وروب��وت��ات  ال�سناعي  للذكاء 
ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات ���س��خ�����س��ي��ة غري 
�سموه  وقال  للمتعاملني.  م�سبوقة 
 »1 امل���رك���ز اجل���دي���د »خ����دم����ات  ان 
من��وذج هدفه جتميع اخل��دم��ات يف 
زي����ارة واح����دة وع���رب ب��واب��ة واحدة 
ومع موظف واحد ميثل 14 جهة 

حكومية.
�سيكون  امل��رك��ز  اأن  ���س��م��وه  واأ����س���اف 
اقرتاحات  ك��اف��ة  لتجربة  خم��ت��ربا 
اجلمهور التطويرية، وي�سم من�سة 
احلكومة  م����ع  اجل���م���ه���ور  جت���م���ع 
وقال  يومي  ب�سكل  الأفكار  ملناق�سة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
بداية  امل��رك��ز  ان  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د 
�ستتبعه  وخ��ط��وة  م��راك��ز،  �ستتبعه 
اإبداعات  �سيتبعه  واإب���داع  خ��ط��وات، 
نكون  اأن  ه��دف��ن��ا  ن��ت��وق��ف لأن  ول���ن 
الأول عامليا يف اخلدمات احلكومية 
على  �سموه  واأك���د   2020 بحلول 
�سرورة تر�سيخ هذا النموذج كهوية 
الإمارات،  بحكومة  خا�سة  متفردة 
وروؤان�������ا كدولة  ت��وج��ه��ات��ن��ا  ت���دع���م 
احلكومي  العمل  تطوير  يف  رائ���دة 
من  ج��دي��دة  م�ستويات  اإىل  ونقله 
الكفاءة والفعالية، وموا�سلة العمل 
لتطوير وتعزيز م�ستوى اخلدمات 
منوذج  ن��ط��اق  لتو�سيع  احلكومية، 
لت�سمل  ال��واح��دة،  ال��زي��ارة  خدمات 
ك��اف��ة امل���ج���الت ال��ت��ي مت�����س حياة 

النا�س.
يلم�س  اأن  »ن��ري��د  ���س��م��وه  واأ����س���اف 
ملراكز  خم��ت��ل��ف��ة  ب���ي���ئ���ة  امل���ت���ع���ام���ل 
مريحة   .. م���رح���اب���ة   .. اخل���دم���ة 
التقنيات  ت����وظ����ف   .. م����رن����ة   ..
اأدوات �سهلة  اإىل  املتقدمة وحتولها 
من  ومتكنه  يديه  بني  ال�ستخدام 

املجتمع  اأف����������راد  مت���ك���ني  ب����ه����دف 
امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني وقطاع  م��ن 
ا�ستخدام  ال��دول��ة م��ن  الأع��م��ال يف 
بيانات موحدة عند اإجراء املعامالت 
احل��ك��وم��ي��ة ع����رب  الإن����رتن����ت، من 
خ������الل ت�������س���ج���ي���ل ال������دخ������ول م���رة 
الذكي   الدخول  واحدة عرب خدمة 
يكون  ب��ح��ي��ث   ،SmartPassٍ
موّحد،  تعريفي  رق��م  متعامل  لكل 
ميكن ا�ستخدامه لت�سهيل اإجراءات 
الإلكرتونية عرب  التعامالت  اإمتام 
املحلية  ك��اف��ة اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة 
ال�سهل  وال���و����س���ول  والحت�����ادي�����ة، 
تقّدمها  التي  اخلدمات  جميع  اإىل 

بطريقة اآمنة.

اخل��دم��ات  لت�شميم  م��ن�����ش��ة 
بال�شراكة مع املتعاملني.

من�سة   »1 »خ��دم��ات  مركز  وي�سم 
يتم  امل�سرتكة  اخل��دم��ات  لت�سميم 
املتعاملني  ا�ست�سافة  خاللها  م��ن 
واملعنيني من القطاعات احلكومية 
�سبل  ل���ب���ح���ث  احل���ك���وم���ي���ة  وغ������ري 
ت��ط��وي��ر وت�����س��م��ي��م خ���دم���ات مت�س 
مبا  للمتعامل،  احليوية  اجل��وان��ب 
و�سريعة  ���س��ه��ل��ة  رح���ل���ة  ل���ه  ي��ح��ق��ق 
اخلدمة،  ع��ل��ى  للح�سول  وف��ع��ال��ة 

وي�سهم يف اإ�سعاده.

اجلهات احلكومية امل�شاركة.
وت�سارك عدة جهة حكومية احتادية 
وحملية يف تقدمي باقات اخلدمات 
امل��ق��دم��ة ح��ال��ي��ا يف مركز  ال���ث���الث 
خدمات 1، و هي: وزارة الداخلية، 
والتوطني،  الب�سرية  امل���وارد  وزارة 
وزارة تنمية املجتمع، وزارة ال�سحة 
املالية،  وزارة  امل��ج��ت��م��ع،  ووق����اي����ة 
الحتادية  الهيئة  اخلارجية،  وزارة 
دبي،  حم��اك��م  واجل��ن�����س��ي��ة،  للهوية 
لالإ�سكان،  زاي����د  ال�����س��ي��خ  ب��رن��ام��ج 
برنامج حممد بن را�سد لالإ�سكان، 

هيئة تنظيم قطاع الت�سالت.
و�سيتم خالل الفرتة املقبلة اإطالق 
التي  الثانية من اخلدمات  املرحلة 
�ست�سمل عددا من الباقات امل�سرتكة 

يف جمالت حيوية اأخرى.

بزيارة  اخل���دم���ة  ع��ل��ى  احل�������س���ول 
واحدة«.  

راف����ق ���س��م��وه خ���الل ال���زي���ارة �سمو 
را�سد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ 
ال مكتوم رئي�س موؤ�س�سة حممد بن 
ومعايل  للمعرفة  مكتوم  ال  را�سد 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير 

�سوؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل .

»خدمات 1« .. منوذج م�شتقبلي 
للخدمات احلكومية

1 منوذجاً  وي��ق��دم م��رك��ز خ��دم��ات 
يف  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات  مل�ستقبل 
دولة المارات، ويهدف اإىل ت�سهيل 
على  احل�سول  اإج����راءات  وتب�سيط 
من  احليوية  احلكومية  اخل��دم��ات 
ال��زي��ارات اإىل  خ��الل اخت�سار ع��دد 
زي����ارة واح����دة وال���دف���ع امل���وح���د، ما 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  يج�سد 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
اأعمال م�سنع �سعادة  خالل اإطالق 

املتعاملني يف �سهر يناير املا�سي.
لإ�سراك  من�سة  امل��رك��ز  ي��وف��ر  ك��م��ا 
ت�سميم  يف  ال����ف����وري  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
خ�������دم�������ات ح����ك����وم����ي����ة ت���ت���م���ح���ور 
وت�ستجيب  اح���ت���ي���اج���ات���ه���م  ح�����ول 
ل��ط��م��وح��ات��ه��م وت��ط��ل��ع��ات��ه��م من 
يف  تعقد  م�ستمرة  جل�سات  خ���الل 
املركز اأو عرب القنوات الفرتا�سية 

مفتوح دون نوافذ لتقدمي اخلدمة، 
حيث يتم تقدمي اخلدمة يف اأجواء 
م��ري��ح��ة وج��ل�����س��ات ه��ادئ��ة �سممت 
الألفة،  من  جو  يف  املتعامل  لت�سع 
وي�ستعني املركز مبوظفني �ساملني 
ي��ق��دم��ون خم��ت��ل��ف اخل���دم���ات، مبا 
ي�سهل رحلة املتعامل وي�سرع اإجناز 
ع��دد من  اختيار  وق��د مت  معاملته، 
امل��وظ��ف��ني ال��ذي��ن ك��رم��ه��م �ساحب 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
ال�سعادة  اأب��ط��ال  مبيدالية  مكتوم 
فريق  �سمن  ليكونوا  والإي��ج��اب��ي��ة 

عمل املركز.

الذكاء اال�شطناعي والروبوتات 
يف مركز »خدمات1«

»وات�سون«  ت��ق��ن��ي��ة  امل���رك���ز  وي�����س��م 
اأيقونة الذكاء ال�سطناعي العاملية 
ال���ت���ي ط��ورت��ه��ا ���س��رك��ة اآي.ب��������ي.اأم 
وك��وغ��ن��ي��ت م��ب��ادل��ة، وال�����ذي يقوم 
باخلدمات  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ب��ت��ع��ري��ف 
ا�ستف�ساراتهم  على  وي��رد  املقدمة، 
العربية  باللغتني  حولها  املتنوعة 
���س��ا���س��ة ذكية  والإجن���ل���ي���زي���ة، ع���رب 
عمالقة الأكرب يف ال�سرق الأو�سط 
من  املتعامل  يتلقى  باللم�س  تعمل 
ت�ساوؤلته  ع��ل��ى  ال�������ردود  خ��الل��ه��ا 

وا�ستف�ساراته.
وقد مت توفري خدمة مبتكرة لتلقي 

للمقيمني  امل��وال��ي��د اجل���دد  خ��دم��ة 
امليالد  �سهادة  ا���س��دار  ت�سمل  التي 
بطاقة  اإ���س��دار  وطلب  وت�سديقها 

الهوية والإقامة.
مربوك ما دبرت: وهي باقة خدمات 
على  املقبلني  خلدمة  تطويرها  مت 
الزواج ومتكينهم من اإجناز معاملة 
املرتبطة  وامل��ع��ام��الت  ال��ق��ران  عقد 
ب��ه��ا م���ن خ���الل زي�����ارة واح�����دة اإىل 
مركز خدمات 1 الذي ي�سم ق�سماً 
خا�ساً لإجناز املعاملة يف بيئة تراعي 
وبا�ستخدام  املتعاملني،  خ�سو�سية 
تربط  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  التكنولوجيا 
م��ق��دم ال��ط��ل��ب م��ب��ا���س��رة م���ع اأحد 
بح�سور  دب���ي،  حم��اك��م  يف  الق�ساة 
اأط�������راف ال��ع��ق��د وذوي����ه����م لإمت����ام 
ق�سيمة  ع��ل��ى  واحل�������س���ول  ال��ع��ق��د 
عقد القران مبا�سرة يف جو ي�سوده 
اإجناز  يتم  كما  وال�سرور.  البهجة  
»اجلن�سية«  القيد  خال�سة  معاملة 
اجلديدة للزوجني وذلك لأول مرة 
والإقامة.  اجلن�سية  م��راك��ز  خ���ارج 
وا�ستكمال لهذه الباقة فاإنها ت�سم 
الإ�سكان  ملنحة  ال��ت��ق��دمي  خ��دم��ات 
ومنحة الزواج »العر�س اجلماعي«.   
ال���ت���وظ���ي���ف: وه����ي خدمة  خ���دم���ة 
م�سرتكة ت�سم باقة من 4 خدمات 
اخلا�س  القطاع  ل�سركات  موجهة 
ل��ف��ئ��ة اأق������ل م����ن 50 م���وظ���ف���اً، يف 

با�ستخدام اأحدث التقنيات والأدوات 
املبتكرة لتقدمي جتربة فريدة من 
نوعها للمتعامل ت�سهل عليه وتقلل 

الوقت واجلهد.
ترجمة   1 خ��دم��ات  م��رك��ز  وي�سكل 
الإم�����ارات  دول����ة  ل��ت��وج��ه��ات  عملية 
ويج�سد  امل�ستقبل،  حكومة  بناء  يف 
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  روؤى 
اآل م���ك���ت���وم يف  ب����ن را�����س����د  حم���م���د 
ت���ع���زي���ز ب��ي��ئ��ة ت���ق���دمي اخل����دم����ات، 
احل�سول  م��ن  املتعاملني  ومت��ك��ني 
ببع�سها  املرتبطة  اخل��دم��ات  على 
م���ن خ���الل م��ن�����س��ة م���وح���دة تقدم 
وذكية  ومتكاملة  �ساملة  خ��دم��ات 
توفر الوقت واجلهد وت�سهل رحلة 

املتعامل.
وي��ق��وم م��ب��داأ ع��م��ل م��رك��ز خدمات 
هما؛  رئي�سيني  حم��وري��ن  ع��ل��ى   1
الزيارة الواحدة حيث ميكن املركز 
املتعاملني من جتربة رحلة متعامل 
تقدميه  خ�����الل  م����ن  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
بزيارة  وف��ع��ال��ة  متكاملة  خ��دم��ات 
واحدة فقط، بدًل من القيام بعدة 
اإج����راءات. وب��اق��ات اخل��دم��ات حيث 
ي��ق��دم امل��رك��ز ع����دداً م��ن اخلدمات 
ع��ل��ى ���س��ك��ل ب��اق��ات ت�����س��رتك جهات 
ح��ك��وم��ي��ة احت����ادي����ة وحم��ل��ي��ة 14 

جهة يف تقدميها.
بت�سميم   1 خدمات  مركز  ويتميز 

اق���رتاح���ات امل��ت��ع��ام��ل��ني م��ن خالل 
طريق  عن  الفوري،  التوا�سل  ركن 
ت�سجيل مرئي اأو �سوتي ي�سرح من 
ويطلع  اق��رتاح��ه،  املتعامل  خالله 
ع��ل��ي��ه م��دي��ر امل��رك��ز وي����رد ع��ل��ي��ه يف 
ولت�سهيل  ����س���اع���ة.   24 م���ن  اأق�����ل 
1 مت  عمل موظفي مركز خدمات 
املرا�سالت  لنقل  روب��وت  تخ�سي�س 
ب��ني امل��وظ��ف��ني، يف جت��رب��ة جديدة 

لإمكانيات عمل الروبوتات.

م�شرتكة  خدمات  باقات  ثالث 
يف املرحلة االأوىل

وقد بداأ مركز »خدمات 1« املرحلة 
باقات   3 الأوىل من عمله بتقدمي 
خ���دم���ات م�����س��رتك��ة ه����ي: م���ربوك 
م�����ا ي��������اك: وه�������ي ب����اق����ة خ����دم����ات 
الوثائق  ح��زم��ة  ت��ق��دمي  ت��ت�����س��م��ن 
اخل��ا���س��ة ب��امل��ول��ود ب���زي���ارة واح���دة 
�سهادة  تت�سمن  واح����دة  وم��ع��ام��ل��ة 
بالإ�سافة  ال�����س��ف��ر  وج����واز  امل��ي��الد 
اإىل خال�سة القيد واإ�سدار بطاقة 
نطاق  ت��و���س��ي��ع  وق����د مت  ال���ه���وي���ة، 
ت��ق��دمي اخل��دم��ة ال��ت��ي ب����داأت اأوىل 
م�����س��ت�����س��ف��ي��ات يف   3 م���راح���ل���ه���ا يف 
اأب��وظ��ب��ي ودب��ي وال�����س��ارق��ة، لت�سمل 
ج��م��ي��ع امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اخل���ا����س���ة يف 
اإم�����ارة دب����ي، وج��م��ي��ع امل��وال��ي��د من 
اأب���ن���اء امل��واط��ن��ني ك��م��ا ي��ت��م تقدمي 

متكن  حيث  ال��دول��ة،  مناطق  كافة 
اخل����دم����ة ال�������س���رك���ات م����ن اإجن�����از 
ال���ت���وظ���ي���ف يف زي������ارة  م����ع����ام����الت 
واح������دة، م���ن خ����الل ت���ق���دمي كافة 
الر�سوم  ودف��ع  املطلوبة  امل�ستندات 

مرة واحدة.
ال��ت��وظ��ي��ف اخلدمات  ب��اق��ة  وت�����س��م 
ملن�ساأة  الكرتونية  ح�سة  التالية: 
اإ�����س����دار  ع����ام����ال،   50 م����ن  اأق�������ل 
املوافقات  عر�س عمل، �سداد ر�سوم 
لإ�سعارات املوافقة املبدئية، وخدمة 
اإ�سدار عقد العمل وت�سريح العمل 

لل�سخ�س بعد دخوله الدولة.

خدمة  ل�100  الذكي  الدخول 
حكومية.

الدخول  بخا�سية  امل��رك��ز  ويتميز 
ال���ذك���ي ال��ت��ي مت��ك��ن امل��ت��ع��ام��ل من 
خدمة   100 نحو  على  احل�����س��ول 
8 ج��ه��ات حكومية  ت��ق��دم��ه��ا  ذك��ي��ة 
املوارد  وزارة  الداخلية،  وزارة  هي: 
الب�سرية والتوطني، برنامج ال�سيخ 
زاي����د ل��الإ���س��ك��ان، جم��م��وع��ة بريد 
البنية  ت��ط��وي��ر  وزارة  الم��������ارات، 
املناخي  ال��ت��غ��ري  وزارة  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  وال��ب��ي��ئ��ة، 
لتنظيم  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  امل��ع��رف��ة، 

قطاع الت�سالت.
اخلدمات  ه����ذه  ت��ط��وي��ر  مت  وق����د 

•• دبي-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، اأول عقد قران ل�ساب وفتاة من 
مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة، يف مركز »خدمات 1«، من خالل باقة 
العلماء  �سلطان  ق��ران عمر  ال�سمو عقد  وب��ارك �ساحب  دب��رت«.  »م��ربوك ما 
اأول  �سموه  وهناأ  �سموه،  فريق عمل مكتب  وهما من  �سبيب،  بن  اأحمد  واأم��ل 
عرو�سني يتم عقد قرانهما مبركز خدمات 1، ما يوؤكد جناح م�سعى حكومة 
دولة الإمارات لبلوغ هدفها وغايتها بتحقيق ال�سعادة للمواطنني. وقد مت عقد 
با�ستخدام باقة خدمات »مربوك ما دبرت«  العرو�سني،  القران بح�سور ذوي 
التي توظف التكنولوجيا الذكية يف ربط املركز باملاأذون ال�سرعي يف حماكم دبي 
لإمتام عقد القران ح�سب ال�سوابط ال�سرعية والإجراءات القانونية املتبعة.    
واأكد �سموه اأن اإقبال ال�سباب على تاأ�سي�س اأ�سرة ي�سيف لبنة جديدة للن�سيج 
متمنياً  املن�سجمة،  املرتابطة  الأ�سرية  عالقاته  وير�سخ  الإم��ارات��ي  املجتمعي 

للعرو�سني ولأبناء الإمارات جميعاً املزيد من ال�سعادة والرفاه والزدهار..

حممد بن زايد يح�سر زفاف 
ذياب عي�سى بن عبالن املزروعي

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  ح�سر �ساحب 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة - اأم�س - حفل ال�ستقبال الذي اأقامه 
�سعادة الفريق الركن مهند�س عي�سى �سيف بن عبالن املزروعي نائب رئي�س 
 .. اأبوظبي  امل�سلحة يف  القوات  بنادي �سباط  امل�سلحة وذلك  القوات  اأرك��ان 

مبنا�سبة زفاف جنله ذياب اإىل كرمية فار�س مكتوم الفندي املزروعي.
كما ح�سر احلفل - الذي تخللته الأهازيج الرتاثية والفنون ال�سعبية - عدد 
من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني يف الدولة واملدعوين واأقارب واأهل العرو�سني.

حممد بن را�سد ي�سهد اأول عقد قران يف مركز »خدمات 1«
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية المارات                    7474900
�سيدلية الأم                           7429006

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

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

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

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حممد بن را�سد يح�سر اأفراح اآل لوتاه
•• دبي-وام:

رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح�سر   
ال�سيخ مكتوم بن حممد بن  �سمو  واإىل جانبه  (رع��اه اهلل)  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي و�سمو ال�سيخ اأحمد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�س 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة.. حفل ال�ستقبال الذي اأقامه �سعادة علي 
را�سد لوتاه مبنا�سبة زفاف جنليه ثاين اإىل كرمية ال�سيد �سعيد بن عبداهلل �سعيد لوتاه 
وعبداهلل اإىل كرمية ال�سيد نا�سر بن عبداهلل ح�سني لوتاه. وبارك �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
�سموه  وهناأ  اأفراحهم..  الكرام  لوتاه  واآل  العري�سني  لوالد  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
اأن يجعله زفافا مباركا  العري�سني وبارك لهما زفافهما امليمون راجيا املوىل جل �ساأنه 
اأقيم يف مركز دبي التجاري العاملي م�ساء اأم�س-  وزواجا �سعيدا. ح�سر احلفل - الذي 

عدد من ال�سيوخ والوزراء واأعيان البالد وكبار امل�سوؤولني يف الدولة.

فاطمة بنت مبارك تهنئ الطالب والطالبات بالعام الدرا�سي اجلديد

 1000 درهم غرامة و6 نقاط لرمي املخلفات من املركبات

اخلدمات العامة وال�سرطة تطلقان توعية اجلمهور بحملة “ اإماراتي بيتي “

ال�سحة حتذر من ممار�سات غري مرخ�سة يف مراكز التجميل ونوادي اللياقة البدنية

•• اأبوظبي -وام:

بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ه��ن��اأت   
الن�سائي  الإحت����اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
ملوؤ�س�سة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام 
املجل�س  رئي�سة  الأ���س��ري��ة  التنمية 
اأم   « والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى 
اأولياء الأم��ور واأبناءها  الم��ارات » 
ب��ب��دء العام  ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات 

الدرا�سي اجلديد.
ودع������ت ���س��م��وه��ا اأول�����ي�����اء الم�����ور 
باأبنائهم  اله���ت���م���ام  ت��ك��ث��ي��ف  اىل 
التح�سيل  نحو  جهودهم  وتركيز 
القرارات  من  وال�ستفادة  العلمي 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 
منظومة  ت����وح����ي����د  ب���خ�������س���و����س 
ابنائهم  وح��ث  ال��دول��ة  يف  التعليم 
ي�ستطيعون  م��ا  اأق�����س��ى  اأخ���ذ  ع��ل��ى 
ال��ت��ي وفرتها  ال��ع��ل��م  م���ن م��ن��اه��ل 

الدولة لهم.
اإىل بذل  الطلبة  �سموها  كما دعت 
مزيد من اجلهد واغتنام الفر�سة 
القيادة  لهم  وفرتها  التي  الثمينة 
للو�سول  ال����دول����ة  يف  ال���ر����س���ي���دة 
مع  املتقدمة  العلمية  امل��رات��ب  اىل 
بالأخالق  التم�سك  على  احلر�س 
ال���ت���ي ح���ث ع��ل��ي��ه��ا ديننا  وال���ق���ي���م 
احل���ن���ي���ف و������س�����ار ع���ل���ي���ه���ا الآب��������اء 
والأج���������داد وك��ر���س��ت��ه��ا ال����ق����رارات 

للدولة  امل���وؤ����س�������س  ال���ق���ائ���د  ����س���رية 
وب���اين الحت����اد امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
الفر�س  ك���ل  وت��ه��ي��ئ��ت��ه  ث�����راه  اهلل 
وو���س��ع��ه ال��ق��واع��د والأ���س�����س التي 
على  معتمدة  الدولة  عليها  قامت 

اأبنائها وبناتها.
اإن وزارة الرتبية  واأ�سافت �سموها 
والتعليم وجمل�س اأبوظبي للتعليم 
النظام  ت��وح��ي��د  ع���ن  ب��اإع��الن��ه��م��ا 
الدولة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
عملهما  خ��ط��ط  ���س��م��ن  ي���ه���دف���ان 
والنهو�س  بالتعليم  الرت��ق��اء  اىل 
م��ت��ط��ل��ب��ات الأجندة  ي��ل��ب��ي  ب��ه مب��ا 
الإم���ارات  روؤي���ة  وحتقيق  الوطنية 
تطوير  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز   2021

نظام تعليمي رفيع امل�ستوى.
الإمارات  دول��ة  اأن  �سموها  واأك���دت 
التعليمية  م��وؤ���س�����س��ات��ه��ا  ب���ك���اف���ة 
حققت الكثري من املكت�سبات خالل 
التعليم  املا�سية يف جمال  الأع��وام 
تتطلب  املقبلة  املرحلة  واأن  ال��ع��ام 
�سمن  املكت�سبات  ه��ذه  على  البناء 
للمرحلة  ا���س��ت��ع��دادا  م��وح��د  اإط����ار 
امل��ق��ب��ل��ة م��ن ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة يف 
نظاما  ت��ت��ط��ل��ب  وال����ت����ي  ال����دول����ة 
قادرا على حتقيق  تعليميا موحدا 
�سمن  العليا  ال��وط��ن��ي��ة  الأه�����داف 
ال�سمو  �ساحب  وت��وج��ي��ه��ات  روؤي���ة 

الإماراتية يتميز بامل�ستوى الرفيع 
قيادتنا  روؤي����ة  م��ع  ين�سجم  ال����ذي 
ال��ر���س��ي��دة واإمي��ان��ه��ا ال��را���س��خ باأن 
الأهم  امل����ورد  ه��م  الطلبة  اأب��ن��اءه��ا 
على  احل�������س���ول  احل�����ق يف  ول���ه���م 
تعليم ع�سري عاملي يواكب طموح 

الإمارات وخططها امل�ستقبلية.
اأن  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  واأك����دت 
احتفلت  ال��ت��ي  الم���ارات���ي���ة  امل������راأة 
ومبا  باإجنازاتها  اي��ام  قبل  الدولة 
ميدانية  جن����اح����ات  م����ن  ح��ق��ق��ت��ه 
اخلري  يف  �سريك  امل����راأة   « �سعارها 
و�سيلتها  ال��ع��ل��م  ك����ان   « وال���ع���ط���اء 
طوال  الجن����ازات  ه��ذه  حتقيق  يف 
م�����س��ريت��ه��ا ف��ا���س��ت��زادت م��ن��ه حتى 
واملهند�سة  ال��ط��ب��ي��ب��ة  اأ����س���ب���ح���ت 
واجلندية  وامل���ح���ام���ي���ة  وامل���ع���ل���م���ة 
وغ����ري ذل����ك م���ن امل���ه���ن واأب���دع���ت 
التي  والأع��م��ال  الن�ساطات  ك��ل  يف 
التكرمي  ن�سيبها  فكان  لها  اأوكلت 

والفخر بهذا الجناز.
امل���راأة  الم�����ارات«  »اأم  �سمو  ودع���ت 
ابنائها  ام��ر  ول��ي��ة  باعتبارها  الأم 
لهم  الإل��ه��ام  م�سدر  تكون  اأن  اإىل 
بالقيم  ال��ت��م�����س��ك  ع���ل���ى  وح���ث���ه���م 
حتر�س  التي  احلميدة  والأخ���الق 
عليها الدولة وادخلتها يف منهجها 
بان  الدرا�سي تعبريا عن الهتمام 
والقيم  بالأ�ساليب  البناء  يتحلى 

الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 
القيم  م���و����س���وع  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز 
مادة  الخ��الق  وجعلت  الخالقية 
التعليمية  امل��ن��اه��ج  �سمن  درا���س��ي��ة 

يف البالد.
يف  ف��اط��م��ة  ال�سيخة  �سمو  وق��ال��ت 
المور  اأول��ي��اء  اىل  وجهتها  كلمة 
العام  ب�����دء  مب��ن��ا���س��ب��ة  وال���ط���ل���ب���ة 
-2017 اجل�����دي�����د  ال�����درا������س�����ي 

هذا  انطالقة  م��ع  اإن��ه   «  2018
اتخذت  ال������ذي  ال����درا�����س����ي  ال����ع����ام 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����س���ي���دة ف��ي��ه ق�����رارات 
املناهج  توحيد  �سعيد  على  مهمة 
ف���اإن الأبناء  ال��دول��ة  ال��درا���س��ي��ة يف 
وم����ن ورائ����ه����م الآب�������اء والأم����ه����ات 
م�سوؤولون عن اغتنام الفر�سة وبث 
روح اجلد يف نفو�س اأبنائهم للنهل 
الوقت  ي�سيعوا  واأل  ال��ع��ل��وم  م��ن 
والفر�سة التي هياأتها لهم دولتهم 
ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  وقيادتها 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل ومتابعة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل  رع��اه 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ي�ستلهموا  واأن  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 

التطور  ي���واك���ب  مب���ا  خم���رج���ات���ه 
النوعي وال�سامل يف الدولة.

ما  ه������ذا  ان  ����س���م���وه���ا  واأ�����س����اف����ت 
الطلبة  ابنائنا  ام���ام  امل��ج��ال  يفتح 
العلمي  املنهج  بال�ستفادة من هذا 
ل�سيا�ستنا  ي�سيف  ال���ذي  اجل��دي��د 
وحتقيق  ج��دي��دا  ب��ع��دا  التعليمية 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ال��ي��ه  ت�سبو  م��ا 
من النطالق نحو العاملية باأجيال 
ملهمة وطموحة قادرة على حتقيق 
ق�س�س جناحات جديدة يف م�سرية 
التي  املباركة  احل�سارية  النه�سة 
اأع���ل���ن���ت ال����دول����ة ع��ن��ه��ا م��ن��ذ قيام 
ال�سيخ  له  املغفور  يد  الحت��اد على 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 

اهلل ثراه.
فاطمة  ال�����س��ي��خ��ة  ���س��م��و  ورح���ب���ت 
التعليمي  النظام  توحيد  ب��اإع��الن 
يعترب  ال��ذي  الدولة  م�ستوى  على 
الدرا�سي  للعام  ا�ستثنائية  ب��داي��ة 
وزارة  بقيادة   2018  -  2017
للعمليات  وال���ت���ع���ل���ي���م  ال����رتب����ي����ة 
اأبوظبي  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  امل��در���س��ي��ة 
لتعميم منوذج »املدر�سة الإماراتية« 
على م�ستوى الدولة والتي تهدف 
للتعليم  رائ���د  من���وذج  ت��ق��دمي  اإىل 
طالبها  وم������ه������ارات  مب���ن���اه���ج���ه���ا 
تقييمها  واأ����س���ال���ي���ب  وم�����س��ارات��ه��ا 
املدار�س  يف  تعليمي  نظام  واإر���س��اء 

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل.

اهتمام  اأن  ���س��م��وه��ا  اأك�������دت  ك���م���ا 
والطالب  باملعلم  الر�سيدة  القيادة 
ي���اأت���ي ا���س��ت��م��رارا مل���ا ح��ر���س عليه 
ال�سيخ  له  املغفور  املوؤ�س�س  القائد 
و�سار  بالتعليم  اله��ت��م��ام  يف  زاي���د 
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  نهجه  على 
ال��دول��ة حفظه اهلل وح��ر���س عليه 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  عهده  ويل 
حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان بجعل 
وموطنها  ال�سعادة  م�سدر  التعليم 

املدر�سة.
�سهدت  دول��ت��ن��ا  اإن  �سموها  وق��ال��ت 
التعليم  جم���ال  يف  ك��ب��ريا  ت���ط���ورا 
يجعلنا �سعداء مبا حققناه بف�سل 
القيادة  من  والدعم  الهتمام  هذا 
الهدف  اأن  اإىل  م�سرية  ال��ر���س��ي��دة 
املتقدمة  العلمية  اخل��ط��وات  م��ن 
اأن  التي اتخذتها القيادة الر�سيدة 
تعمل مدار�س الإمارات كافة �سمن 
اأبناء  لتخريج  متجان�سة  منظومة 
املعايري  اأف�����س��ل  ���س��م��ن  الإم������ارات 
تطلعات  ي���ل���ب���ي  ومب������ا  ال����دول����ي����ة 
تتم  واأن  الإم���ارات  �سعب  وتوقعات 
يف  التعليم  وتطوير  تعزيز  عملية 
ا�سرتاتيجية  وفقا خلطط  الدولة 
اإىل  دخ��ول��ه��ا  ب��واب��ة  ليكون  �ساملة 
مب�ستوى  والرت�����ق�����اء  امل�����س��ت��ق��ب��ل 

الخ���الق���ي���ة ج��ن��ب��ا اىل ج��ن��ب مع 
ال��ن��ه��ل م���ن ف���ر����س ال��ت��ع��ل��ي��م وان 
الذي  العلم  من  ن�سيبهم  ي��اأخ��ذوا 
ل بد اأن يكون كل ان�سان على ار�س 
الدولة مت�سلحا به .. وان يبتعدوا 
عن كل ما يبعدهم عن م�سريتهم 
افكار  لأي����ة  ي��ل��ت��ف��ت��وا  ال��ع��ل��م��ي��ة ول 
كل  ي�سبوا  ب��ل  اف��ك��اره��م..  ت�سو�س 
ج��ه��ده��م ل��ل��ع��ل��م ف��ق��ط ف��ب��دون��ه ل 
يبلغ  اأن  والطالبة  للطالب  ميكن 
اىل  ال�سبيل  فهو  ومبتغاه  م���راده 

املجد والرفعة.
كلمتها  خ��ت��ام  يف  �سموها  ون��ا���س��دت 
القدوة  يكونوا  ب��اأن  واملعلمة  املعلم 
لأب��ن��ائ��ه��م ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات يف 
ال�سلوك  ويف  ال��درا���س��ي��ة  الف�سول 
الأخ����الق����ي وب����ذل اق�����س��ى اجلهد 
والقرارات  اجلديد  النهج  مل�سايرة 
لتطوير  ال���دول���ة  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 
العملية التعليمية لي�ستفيد الأبناء 
من العلوم التي وفرتها لهم الدولة 
مع احلر�س على تربية البناء على 

قيم الخالق وحب العطاء.
تقع  واملعلمة  املعلم  ان  اىل  م�سرية 
تربية  يف  كبرية  م�سوؤولية  عليهم 
فان  ن��ف�����س��ه  ال����وق����ت  ويف  ال���ن�������سء 
اجلميع  ع��ل��ى  واج�����ب  ت��ق��دي��ره��م 
تربية  يف  ي��ب��ذل��ون��ه  ال���ذي  للجهد 

وتعليم ابنائنا العلوم النافعة.

•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

ال�سم  اأح����م����د  ال��ع��ق��ي��د  ت����راأ�����س 
املرور  اإدارة  مدير  نائب  النقبي 
والدوريات ب�سرطة راأ�س اخليمة، 
دائرة  م��ع  التن�سيقي  الج��ت��م��اع 
اخليمة،  براأ�س  العامة  اخلدمات 
وعي  ت��ع��زي��ز  اإىل  ي���رم���ي  ال�����ذي 
“اإماراتي  حملة  ح��ول  اجلمهور 
ال�سّيدة  بح�سور  “وذلك  بيتي 
برامج  من�سق  هارتزنربج  جانيت 
املخّلفات  اإدارة  لهيئة  ت��وع��وي��ة 
العامة  اخل��دم��ات  لإدارة  التابعة 
الدوائر  وممثلي  اخليمة،  براأ�س 

املحلية ذات العالقة بالإمارة.
واأكد العقيد اأحمد ال�سم النقبي، 
�سرورة  ع��ل��ى  الج���ت���م���اع  خ����الل 
والدوائر  اجلهات  كافة  م�ساركة 
ثقافة  ون�سر  دع��م  يف  احلكومية 
بني  بيتي”  “اإماراتي  ح��م��ل��ة 
والعمل  اجل��م��ه��ور،  اأف����راد  جميع 

اأفراد  بني  والتثقيفية  التوعوية 
توؤكد  ب��دوره��ا  وال��ت��ي  املج������تمع، 
ع��ل��ى م��ن��������������ع رم����ي امل��خ��ل��ف��ات يف 
ال���ط���ري���ق ال����ع����ام، ان���ط���الق���اً من 
الداخلية  وزارة  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

العام  ال���ط���ري���ق  ع��ل��ى  امل��خ��ل��ّف��ات 
 1000 وق��دره��ا  مالّية  بغرامة 
م����روري����ة  ن����ق����اط   6 و  دره����������م، 
�ستح�سب على قائد املركبة، وذلك 
املرورية،  املخالفات  وفقاً جلدول 

على تعزيز وعي اجلمهور وحثهم 
املخّلفات  رمي  عن  المتناع  على 
لها،  املخ�س�سة  الأم���اك���ن  يف  اإل 
املرور  اإدارة  دور  مناق�سة  مت  كما 
اإط���الق احلمالت  وال��دوري��ات يف 

عن  ف�����س��اًل  ال��������������ع��ام،  م������ظهره 
ال�سالمة  اإ�����س����رتاط����ات  ت���وف���ري 

املرورية مل�ستخدميه.
خمالفة  ���س��ي��ت��م  اأن�����ه   ، واأ�����س����اف 
امل����رك����ب����ات ال����ت����ي ت����ق����وم ب���اإل���ق���اء 

ال��������رام��ي��ة يف اأح����د اأه��داف��ه��ا اإىل 
����س���ب���ط اأم��������ن ال������ط������رق، وذل�����ك 
امل��ح��اف��ظ��ة نظافة  م���ن خ��������������������الل 
ال��ط�����������������������ري��ق ال���ع���ام، وخ���ل���ّوه من 
ي�س������وه  م��������ا  وك������ل  املخ�����لفات 

الوزاري  القرار  ن�سو�س  و�سمن 
اأفراد  م��ن��ا���س��داً  2017م،  ل�سنة 
بعدم  اللتزام  ب�سرورة  اجلمهور 
رمي املخلفات منعاً للتعر�س اإىل 

املخالفات املرورية.

•• دبي-وام: 

ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  ح������ذرت 
امل���ج���ت���م���ع م�����ن امل����م����ار�����س����ات غري 
التجميل  م����راك����ز  يف  امل���رخ�������س���ة 
ال��ب��دن��ي��ة داعية  ال��ل��ي��اق��ة  ون�����وادي 
املر�سى و الباحثني عن العالجات 
املن�ساآت  مراجعة  اىل  التجميلية 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
للح�سول  ب����ال����دول����ة  امل���رخ�������س���ة 
املوثوقة  الطبية  ال��ع��الج��ات  على 
البلديات  م��ع  تن�سق  ان��ه��ا  م��وؤك��دة 
الغذائية  امل��ك��م��الت  م��راق��ب��ة  ع��ل��ى 
وت�ستعني  ال��ط��ب��ي  الدع�������اء  ذات 
اأفراد  وبع�س  �سريني  مبت�سوقني 
املجتمع احلري�سني على ال�سالمة 
العامة. واأ�سار الدكتور اأمني ح�سني 
ل�سيا�سة  امل�ساعد  الوكيل  الأم��ريي 
ال�سحة العامة والرتاخي�س بوزارة 
ال�سحة ووقاية املجتمع اإىل وجود 
التدخالت  يف  خ��اط��ئ��ة  مم��ار���س��ات 
م�ساعفات  اإىل  ت���وؤدي  التجميلية 
خ��ط��رية ل��ل��م��ر���س��ى وم��ن��ه��ا وجود 
اأغلبهم  متخ�س�سني  غ��ري  فنيني 
م���ن خ����ارج ن��ط��اق احل��ق��ل الطبي 
رديئة  جتميلية  م���واد  وا���س��ت��خ��دام 
اأو مغ�سو�سة رخي�سة الثمن وعدم 

من املمار�سات اخلاطئة واخلطرية 
وت�ستوجب العقوبة.

وحتدث الأمريي عن تف�سي ظاهرة 
والفيلر  البوتك�س  حقن  ا�ست�سهال 
اأعني  عن  بعيدا  الليزر  وا�ستخدام 
الرقابة والتي يكون �سحاياها من 
ال�����س��ي��دات ال��ب��اح��ث��ات ع��ن اجلمال 
مو�سحا  الأ�سعار  باأرخ�س  املزيف 
ال��ت��ج��م��ي��ل ل  ب��ع�����س ع���ام���الت  اأن 
اأح�سن  ويف  طبية  �سهادات  يحملن 
مبمار�سات  يقمن  فاإنهن  الأح��وال 
طبية خارج اخت�سا�ساتهن وت�سل 
اجل������راأة ب��ب��ع�����س��ه��ن ل��ت��ق��دمي هذه 
احل����ق����ن ال���رخ���ي�������س���ة م����ن خ���الل 

خدمات منزلية.
بع�س  اأن  الأم�����������ريي  واأ�������س������اف 
وتروج  تبيع  الريا�سية  ال�����س��الت 
طبي  ادع���اء  ذات  غذائية  ملكمالت 
دون ترخي�س ي�سيع انت�سارها بني 
على  احل�سول  بهدف  الريا�سيني 
لهم  حتقق  وفعالة  �سريعة  نتيجة 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ع�����س��ل��ي��ة اجل���ذاب���ة حتت 
بدنية  ل��ي��اق��ة  م���درب���ني  اإ�����س����راف 
الكافية  ب����اخل����ربة  ي��ت��م��ت��ع��ون  ل 
مل��ع��رف��ة خماطرها  ت��وؤه��ل��ه��م  ال��ت��ي 
وترخي�سها  اإن��ت��اج��ه��ا  م�����س��در  اأو 
وال����ت����ي ق����د ت���ك���ون م��غ�����س��و���س��ة ما 

ل���دي���ه فريق  ال��رتاخ��ي�����س  ق���ط���اع 
ب���ج���ولت وحمالت  ي���ق���وم  م���وؤه���ل 
ب�������س���ك���ل م�����س��ت��م��ر على  ت��ف��ت��ي�����س 
للتاأكد من  الطبية  املن�ساآت  جميع 
امتثالها لالإ�سرتاطات وال�سوابط 
�سريني  مب��ت�����س��وق��ني  والإ���س��ت��ع��ان��ة 
املجتمع احلري�سني  اأف��راد  وبع�س 
منوها  ال���ع���ام���ة  ال�������س���الم���ة  ع���ل���ى 
ب��اأن��ه ع��ن��د و���س��ول م��ع��ل��وم��ات عن 
ممار�سات خمالفة للوائح ال�سحية 
الأمنية  اجلهات  مع  التن�سيق  يتم 
وتنفيذ  امل��ع��ن��ي��ة  والإق���ت�������س���ادي���ة 
مبوجبها  يتم  ق�سائية  �سبطيات 
اجلهات  اإىل  امل��خ��ال��ف��ني  حت���وي���ل 
وتوقيف عمل  املخت�سة  الق�سائية 
املن�ساأة مدد خمتلفة قد ت�سل اإىل 
الإغالق التام ح�سب حجم املخالفة 
وال�����س��رر ال��واق��ع. وح��ث الأمريي 
املر�سى اأو الباحثني عن العالجات 
املن�ساآت  مراجعة  على  التجميلية 
واخلا�سة  احل��ك��وم��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة 
للح�سول  ب����ال����دول����ة  امل���رخ�������س���ة 
املوثوقة  الطبية  ال��ع��الج��ات  على 
واأموالهم  �سحتهم  ع��ل��ى  ح��ر���س��ا 
القطاع  مت���ت���ع  ظ�����ل  يف  خ���ا����س���ة 
ال�������س���ح���ي احل����ك����وم����ي واخل����ا�����س 
الطبية  ب���الإم���ك���ان���ي���ات  ب���ال���دول���ة 

تتبع  منا�سبة  �سحية  بيئة  توفري 
انتقال  ومت��ن��ع  ال��ت��ع��ق��ي��م  ����س���روط 
الأم���را����س والأوب���ئ���ة وع���دم وجود 
لل�سخ�س  حماية  واأ�ساليب  اأنظمة 
لإج��������راء تدخل  ال�����ط�����وارئ  ع���ن���د 
عن  الناجمة  الآث���ار  لعالج  عاجل 
تلك املواد والتي ت�سل حد تعر�س 
بع�س املر�سى اأثناء اأو بعد العملية 
واإغماء  ح�����روق  اإىل  ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة 
م�ساعفات  اأي���ة  اأو  �سديد  تعب  اأو 
ا�ستخدام  ب�سبب  اأخ����رى  �سحية 
م�����س��ت��ل��زم��ات ط��ب��ي��ة وب����دون وجود 
ومرخ�س  م��ت��خ�����س�����س  ���س��خ�����س 
ذل��ك خارج  ذل��ك يتم  اأن  اإىل  لفتا 
نطاق املوؤ�س�سات ال�سحية املرخ�سة 

بالدولة.
التجميل  م��راك��ز  بع�س  اأن  وذك���ر 
ال�سحية  امل��وؤ���س�����س��ات  ن��ط��اق  خ���ارج 
املرخ�سة ت�ستعني باأطباء اأو خرباء 
جت��م��ي��ل زائ���ري���ن ي��ح��م��ل��ون معهم 
منخف�سة  جتميلية  واأدوات  م��واد 
اجل������ودة ورخ��ي�����س��ة ال��ث��م��ن حيث 
ي��ت�����س��ي��دون الأف���������راد م����ن خالل 
الإجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  ���س��ب��ك��ات 
امللفات  اإخ�����ف�����اء  اإىل  وي����ع����م����دون 
علما  للمر�سى  الطبية  والتقارير 
ال��زائ��ف��ة تعد  امل��م��ار���س��ات  اأن ه���ذه 

ومعاجلة  ت�سخي�س  يف  ال���الزم���ة 
ووفقا  وانتباه  يقظة  بكل  املر�سى 
عليها  املتعارف  العلمية  لالأ�سول 
العالج  بخيارات  املري�س  وتب�سري 
اأن��ه يجب على  واأ���س��اف   .« املتاحة 
وحتديد  ال��ع��الج  و���س��ف  الطبيب 
كتابة  ا�ستعماله  وطريقة  كمياته 
وتوقيعه  ا�سمه  بيان  مع  وبو�سوح 
املري�س  وتنبيه  الو�سفة  وت��اري��خ 
الأح��وال ب�سرورة  اأو ذويه بح�سب 
ال�����ذي حدده  ب���الأ����س���ل���وب  ال��ت��ق��ي��د 
املري�س  اإب��الغ  اإىل  اإ�سافة  للعالج 
خطورته  ودرج���ة  مر�سه  بطبيعة 
اإذ اقت�ست م�سلحته غري ذلك  اإل 
ت�سمح  النف�سية  حالته  تكن  مل  اأو 
ذوي  اإب���الغ  يتعني  حيث  ب��اإب��الغ��ه 
اإذا  ح��ال��ة  يف  مرافقيه  اأو  املري�س 
اأو  ناق�سها  اأو  الأهلية  ع��دمي  ك��ان 
اإذا كانت حالته ال�سحية ل ت�سمح 
باإبالغه �سخ�سيا ومل يحدد �سخ�سا 
لإبالغه ف�سال عن �سرورة اإعالم 
التي  بامل�ساعفات  ذويه  اأو  املري�س 
العالج  اأو  الت�سخي�س  ع��ن  تنجم 
التداخل اجلراحي قبل  اأو  الطبي 
بدء تطبيقه ور�سدها واملبادرة اإىل 
الأمريي  اأمكن. وقال  اإذا  عالجها 
ال�����س��ح��ي��ة يف  اأن ق�����س��م احل��وك��م��ة 

ي�����س��ب��ب م�����س��اع��ف��ات خ��ط��رية على 
الكبد  ل�سيما  الريا�سيني  �سحة 
وال��ك��ل��ي��ت��ني ح��ي��ث مت���ت مالحظة 
تزايد مرتادي ال�سالت الريا�سية 
امل�ست�سفيات  ي���راج���ع���ون  ال���ذي���ن 
املنتجات  ت��ل��ك  ا���س��ت��خ��دام  ن��ت��ي��ج��ة 
وخا�سة ا�ستخدام حقن الهرمونات 
موؤكدا  للوقاية  اأ���س�����س  اأدن���ى  دون 
مع  بالتن�سيق  ت��ع��م��ل  ال������وزارة  اأن 
ال��ب��ل��دي��ات ع��ل��ى م��راق��ب��ة املكمالت 
التي  الطبي  الغذائية ذات الدعاء 

ي�سرتيها ال�سباب لبناء الأج�سام.
ال����وزارة وف���رت مظلة  اأن  واأو���س��ح 
ت�������س���ري���ع���ي���ة ت���ت�������س���م���ن ����س���واب���ط 
يتعلق  فيما  ح��ازم��ة  وا���س��رتاط��ات 
ب��امل��م��ار���س��ات ال��ط��ب��ي��ة ح��ي��ث ن�ست 
اخلا�س  امل���ر����س���وم  م������واد  اإح�������دى 
بقانون امل�سوؤولية الطبية على اأنه 
»يجب على الطبيب اتباع القواعد 
اخلا�سة  والإج�����������راءات  وال���ن���ظ���م 
لدرجته  ت��ب��ع��ا  امل��ه��ن��ة  مب��م��ار���س��ة 
وجمال تخ�س�سه وت�سجيل احلالة 
وال�سرية  ل��ل��م��ري�����س  ال�����س��ح��ي��ة 
به  اخلا�سة  والعائلية  ال�سخ�سية 
الت�سخي�س  ال�سروع يف  قبل  وذلك 
و�سائل  وا�����س����ت����خ����دام  وال������ع������الج 
الطبية  والأج����ه����زة  ال��ت�����س��خ��ي�����س 

امل��ت��ط��ورة وامل���راف���ق امل��ع��ت��م��دة من 
بالعتماد  العاملية  املوؤ�س�سات  اأعرق 
ولفت  ال�سحية.  للمن�ساآت  الدويل 
اأن  اإىل  ال�����س��دد  الأم�����ريي يف ه���ذا 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة 
اأهمية  على  املجتمع  لأف��راد  توؤكد 
اأي��ة معلومات �سحية  ت��داول  ع��دم 
غري �سادرة عن الوزارة اأو الهيئات 
و�سرورة  ر�سميا  املحلية  ال�سحية 
الإت�����س��ال ب���ال���وزارة ف����ورا يف حال 
م�������س���اه���دة اإع�����الن�����ات م�����س��ل��ل��ة اأو 
عمليات  يجرون  اأ�سخا�س  معرفة 
املن�ساآت  خ�����ارج  واحل���ق���ن  ال���ع���الج 
ال�����س��ح��ي��ة امل���رخ�������س���ة م����ن خالل 
 80011111 امل��ج��اين  ال��ه��ات��ف 
اأو عرب املوقع الإلكرتوين اأو بوابة 
“طمني” اأو الإت�سال مع اأي جهة 
�سحية حكومية اأو مراكز ال�سرطة 

يف الدولة.
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اأخبـار الإمـارات

عمار النعيمي ي�سيد مبا اأجنزته حكومة عجمان الرقمية خالل املائة يوم االأوىل
•• عجمان -وام: 

حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  اأ�ساد 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
اأجنزته  ال��ت��ن��ف��ي��ذي مب���ا  امل��ج��ل�����س 
ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان ال��رق��م��ي��ة خالل 
خططها  م���ن  الأوىل  ي����وم  امل���ائ���ة 
ل��ل��ت��ح��ول ال��رق��م��ي وحت���وي���ل 42 
خ���دم���ات  اىل  ح���ك���وم���ي���ة  خ����دم����ة 

رقمية.
املائة  تكون  ان  ���س��رورة  اإىل  داع��ي��ا 
ي�����وم ال���ث���ان���ي���ة م����ن اخل���ط���ة اأك����ر 
وحتويل  اأف�سل  وخ��دم��ات  اإجن���ازا 
العامل  امل��زي��د م��ن اخل��دم��ات لن 

يتغري ب�سرعة.
العامل يتطور ول  اإن  �سموه  وق��ال 
بد من مواكبة هذا التطور وعلينا 
بذل املزيد من اجلهود وبا�ستطاعة 
ك����وادرن����ا ال��وط��ن��ي��ة وامل���وؤه���ل���ة اأن 
حتويل جميع اخلدمات احلكومية 
فرق  بجهود  رقمية  خ��دم��ات  اإىل 
طاقاتها  بكل  تعمل  ال���ذي  العمل 
على التغيري وناأمل ان نرى جميع 
عجمان  ح���ك���وم���ة  يف  اخل�����دم�����ات 
حتولت  قد  وهيئاتها  وموؤ�س�ساتها 
اإىل خ��دم��ات رق��م��ي��ة ب��اأ���س��رع وقت 

ممكن.
ذل����ك ع��ق��ب ح�����س��ور �سموه  ج����اء 
ل�سركاء  ال��ث��ال��ث  ال��ل��ق��اء  ف��ع��ال��ي��ات 
ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي ال�����ذي مت من 
خ���الل���ه ا����س���ت���ع���را����س ال���ت���ط���ور يف 
املعلومات  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  جم�����ال 
وال��ت��ي ���س��ارع��ت الإم�����ارات يف وقت 
خدماتها  �سمن  بتوظيفها  مبكر 
يتوافق  ن���ح���و  ع���ل���ى  احل���ك���وم���ي���ة 
م��ع اأح����دث ال��ن��ظ��م ال��ع��امل��ي��ة حيث 
جنحت يف توفري خدمات م�سممة 
وف��ق��ا ل��رغ��ب��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني وه���و ما 
املرتبة  على  احل�سول  م��ن  مكنها 
ع��امل��ي��ا يف م��وؤ���س��ر مواكبة  ال��ث��ال��ث��ة 
واجلاهزية  ال��ت��ق��ن��ي��ة  امل���ت���غ���ريات 
ومتكنت  حولها  الأح���داث  ملختلف 
اأف�سل  ام���ت���الك واح�����دة م���ن  م���ن 
م�ستوى  على  الت�����س��الت  �سبكات 
العامل اإ�سافة اإىل بنية تكنولوجية 
النظم  اأف�����س��ل  م��ت��ط��ورة حت���اك���ي 

العاملية.
واأك��د �سمو ال�سيخ عمار بن حميد 
عجمان  ح���ك���وم���ة  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي 
مواكبة  ع��ل��ى  ح��ر���س��ت  ال��رق��م��ي��ة 
رك���ب ال��ت��ط��ور ال��ع��امل��ي م��ن خالل 
الرقمي  ال���ت���ح���ول  خ���ط���ة  ت���ب���ن���ي 
وعملت  احل���ك���وم���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ات 
تنفيذ  م����ن  ل���الن���ت���ه���اء  ج����د  ب���ك���ل 
املرحلة الأوىل منها بهدف تعزيز 
كافة  داخ��ل  املعلومات  تكنولوجيا 
ننتهي  و�سوف  احلكومية  الدوائر 
املائة  خ��الل  الثانية  امل��رح��ل��ة  م��ن 

والتمكني املوؤ�س�سي للح�سول على 
تف�سيليه  معلومات  م��ن  ي��ل��زم  م��ا 
حول اأي جانب من جوانب تقدمي 
اخلدمات ومن لديهم القدرة على 
وقيادة  ال���ق���رار  ���س��ن��ع  ال��ت��اأث��ري يف 
التغيري واإحداثه والتحلي بدرجة 
والقدرة  الديناميكية  م��ن  عالية 

على طرح الأفكار اخلالقة.
�سمو  ت��ف�����س��ل  ال���ل���ق���اء  خ���ت���ام  ويف 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ 
بتكرمي اجلهات احلكومية ال�سبعة 
100 يوم  ال����  امل�����س��ارك��ة يف خ��ط��ة 
اأف�سل  تكرمي  اإىل  اإ�سافة  الأوىل 
قائد على م�ستوى اجلهات ال�سبعة 
امل�����س��ارك��ة يف اخل��ط��ة م��ن منطقة 
عجمان احلرة ال�سيد عبيد يو�سف 
العمليات.  اإدارة  مدير  املطرو�سي 
وك����رم ���س��م��وه اجل��ه��ة ال����رائ����دة يف 
لعام  ال���رق���م���ي  ال�������ت���ح���ول  خ���ط���ة 
اأف�سل جهة  تعترب  والتي   2017
م�����س��ارك��ة يف اخل��ط��ة وه����ي دائ����رة 
البلدية والتخطيط عرب ت�سليمها 
الراية حيث كان لها الدور الأكرب 
يوم   100 ال  خ���ط���ة  اإجن�������از  يف 
يوم   100 ال  خ��ط��ة  ويف  الأوىل 
الثانية �سيتم ت�سليم الراية للجهة 
الرائدة يف تلك املرحلة وهكذا اإىل 

اأن ت�ستكمل جميع املراحل.
واأع�����رب ال�����س��ي��خ را���س��د ب��ن حميد 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
�سعادته  ع���ن  ال���رق���م���ي  ل��ل��ت��ح��ول 
الرقمي  التحول  بفريق  وافتخاره 
ال�������ذي اث����ب����ت����وا ان����ه����م ع���ل���ى ق���در 
امل�����س��وؤول��ي��ة وحت����دوا ان��ف��ي��ه��م قبل 
املائة  ا���س��ت��ج��اب��ة خل��ط��ة  اجل��م��ي��ع 
للتحول   2017 لعام  الأوىل  يوم 

الرقمي لإمارة عجمان.
واأ�ساد ال�سيخ را�سد بكافة العاملني 
والتخطيط  البلدية  دائرة  بفريق 
التحديات  ع��ل��ى  ت��ف��وق��وا  ال���ذي���ن 
والتوقعات ا�ستطاعوا بنجاح الفوز 
للتحول  ال����رائ����دة  اجل���ه���ة  ب��ل��ق��ب 

الرقمي يف امارة عجمان.
البلدية  دائ��������رة  رئ���ي�������س  ووج�������ه 
والتخطيط ورئي�س اللجنة العليا 
للتحول الرقمي التحية والتقدير 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  والمتنان 
ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد 
ح���اك���م عجمان  الع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
بن حميد  ال�سيخ عمار  �سمو  واىل 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
من  ق��دم��اه  مل��ا  التنفيذي  املجل�س 
دع���م م��ت��وا���س��ل وم�����س��ان��دة خلطة 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي والأخ����ذ بايدي 
اأع�ساء وفرق العمل املوؤهلة املنتمية 
مما  احلكومية  والدوائر  للجهات 
وتقدمي  التميز  للتحقيق  دفعهم 

الأف�سل م�ستقبال.

القادمة واإجن��از ما تبقى من  يوم 
خدمات رقمية.

وا�سار اىل اإن �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد 
املجل�س الأعلى حاكم عجمان يويل 
املوؤ�س�سات  لتطوير  خا�سة  اأهمية 
يحقق  مب��ا  الإم����ارة  يف  احلكومية 
املن�سود  والتقدم  ال�ساملة  النه�سة 
يف املجالت كافة وخا�سة اخلدمات 
من  للمجتمع  امل��ق��دم��ة  ال��رق��م��ي��ة 
اأعمال  اف��راد وم�ستثمرين ورج��ال 
او  ال�����س��رك��اء ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني  او 

املتعاملني معنا.
اأن حكومة عجمان  واأ�ساف �سموه 
التي  املوؤ�س�سات  من  تعد  الرقمية 
ومتكني  معاونة  عاتقها  على  يقع 
مع  لتتما�سى  احلكومة  موؤ�س�سات 
ب�سرورة  الإم�������ارات  دول����ة  ت��وج��ه 

التحول للخدمات الرقمية.
“ اأن��ن��ا يف حكومة  �سموه  وا���س��اف 
ع��ج��م��ان ن�����س��ت��ل��ه��م ق���رارات���ن���ا من 
ال���دول���ة لذا،  ق��ادت��ن��ا واإخ��وت��ن��ا يف 
هوية  ن��وح��د  اأن  اأول  ارت��اأي��ن��ا  فقد 
الثقة  لتعزيز  احلكومية  الأجهزة 
لدى املجتمع يف اجلهاز احلكومي 
واليوم  اهلل  ب��ح��م��د  ذل���ك  مت  وق���د 
مطالبة  احلكومية  اأجهزتنا  ف��اإن 
بالعمل �سويا على و�سع براجمها 
وم�ساريعها يف اإطار وثيقة الأجندة 
احل���ك���وم���ي���ة ل�����الإم�����ارة وق�������رارات 
املجل�س التنفيذي ب�ساأن ال�سيا�سات 
خاللها  من  نطمح  والتي  العامة 
اإىل اأن تكون عجمان واحة للحياة 
ال�����س��ع��ي��دة وال�����س��ه��ل��ة ل��ك��اف��ة فئات 
املجتمع من خالل التحول الكامل 

للخدمات الرقمية.
وق����ال ���س��م��وه: ن��ري��د ل��ع��ج��م��ان اأن 
تقدمي  تناف�سية  يف  رائ����دة  ت��ك��ون 
والذكية  الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات 
���س��ب��اق��ة يف  ت��ك��ون  وال��رق��م��ي��ة واأن 
التطور  يف  وم�ساهمة  املجال  ه��ذا 

ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي اإىل 
الوطني  بال�سالم  الإم����ارات  قاعة 
وم��ن ث��م ال��ق��ت ���س��ع��ادة ع��ه��ود على 
عجمان  حكومة  ع��ام  مدير  �سهيل 
الرقمية كلمة ك�سفت من خاللها 
ونتائج  الأوىل  املرحلة  جن��اح  ع��ن 
لعام  الأوىل  ي���وم   100 ال����  خ��ط��ة 
تنفيذها �سمن  والتي مت   2017
خ��ط��ة ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي يف اإم���ارة 
عجمان موؤكدة حتويل 42 خدمة 
حكومية اإىل خدمات رقمية داخل 
الإم���ارة  يف  حكومية  دوائ���ر  �سبعة 
بلغت  اإجن���از  ن�سبة  بذلك  حمققة 

املائة. يف   140
احلكومة  اأن  �سعادتها  واأو���س��ح��ت 
�ساحب  روؤي����ة  تنفيذ  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن را�سد 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ن��ع��ي��م��ي 
ح��اك��م ع��ج��م��ان وت��وج��ي��ه��ات �سمو 
النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ 
كافة  لتحويل  عجمان  عهد  ويل 
اخلدمات احلكومية داخل الإمارة 
على  متوفرة  رقمية  خ��دم��ات  اإىل 
اإج��راءات �سهلة  مدار ال�ساعة وفق 
وت��ق��ن��ي��ات م��ب��ت��ك��رة.. م�����س��رية اىل 
ليتحقق  يكن  مل  ال��ن��ج��اح  ه��ذا  ان 
التي  لول دعم وم�ساندة �سموهما 
ان�����ارت ل��ن��ا ال��ط��ري��ق وم���ه���دت لنا 
ال�سكر  وج��ه��ت  ك��م��ا  ال��ن��ج��اح  �سبل 
ال�سيخ  ودع����م  وال��ت��ق��دي��ر جل��ه��ود 
رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د 

اللجنة العليا للتحول الرقمي.
واأكدت ان حكومة عجمان الرقمية 
قيادتنا  روؤي����ة  تنفيذ  يف  م��ا���س��ي��ة 
حتويل  اىل  تهدف  التي  الر�سيدة 
كافة اخلدمات احلكومية يف امارة 
وفق  رقمية  خ��دم��ات  اىل  عجمان 
مع  ين�سجم  مب��ا  �سهلة  اإج�����راءات 
واأعلنت  عجمان2021.  روؤي�����ة 
الرقمية  ع���ج���م���ان  ح���ك���وم���ة  ان 
تدعم  م�ساريع  تنفيذ  يف  �سرعت 

واأربعة  ع��ج��م��ان  ل�����س��رط��ة  اأخ����رى 
ملوا�سالت عجمان اإ�سافة اإىل �ستة 
خ���دم���ات مل��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان احلرة 
امليناء  ل����دائ����رة  واح������دة  وخ���دم���ة 

واجلمارك.
دائ������رة  خ����دم����ات  ان  واأو�����س����ح����ت 
العقاري  وال��ت��ن��ظ��ي��م  الأرا������س�����ي 
مت��ث��ل��ت يف خ���دم���ات مت���دي���د قيد 
م�������س���روع ف����رع����ي وجت����دي����د قيد 
م�������س���روع رئ��ي�����س��ي وجت����دي����د قيد 
م�سروع فرعي وجتديد قيد مطور 
والإف�������ادة وت�����س��ج��ي��ل ع��ق��ار جديد 

والفرز والدمج.
التنمية  دائ����رة  خ��دم��ات  وت��ن��وع��ت 
خدمات  ل��ت�����س��م��ل  الق���ت�������س���ادي���ة 
اإ�����س����دار ت�����س��ري��ح اع��ت��م��اد منوذج 
اإعالنية واإ�سدار  موا�سفات لفتة 
لغ�سيل  متنقلة  م��رك��ب��ة  ت�����س��ري��ح 
املخالفات وخدمة  ال�سيارات ودفع 

طلب تقرير املخالفات.
�سرطة عجمان  وت�سمنت خدمات 
م��رك��ب��ة وجتديد  ف��ح�����س  خ���دم���ة 
واإ������س�����دار لوحة  م��رك��ب��ة  م��ل��ك��ي��ة 
بيانات  وتعديل  بياناتها  وتقرير 
واإ�����س����دار م��ل��ك��ي��ة جديدة  م��رك��ب��ة 

ملركبة خفيفة.
و���س��م��ت خ��دم��ات امل��ن��ط��ق��ة احلرة 
من�ساأة  ب���ط���اق���ة  اإ������س�����دار  خ���دم���ة 
اإقامة  واإ�����س����دار  ع��م��ل  وت���اأ����س���رية 
عادي ملوظف واإقامة عاجل ملوظف 
اإق��ام��ة وجت��دي��د تراخي�س  واإل��غ��اء 

املنطقة احلرة.
وج�������������اءت خ�������دم�������ات م���وؤ����س�������س���ة 
لت�سمل خدمة  موا�سالت عجمان 
حلافالت  الإل������ك������رتوين  ال����دف����ع 
النقل العام “النقل الداخلي وبني 
ت�ساريح  اإ����س���دار  وخ��دم��ة  املدن” 
املرخ�سة  لل�سركات  الب�سائع  نقل 
خارج عجمان و�سهادة عدم ممانعة 
املركبات  تراخي�س  خلدمة  �سابقة 

وتاأجريها “حافالت � مركبات”.

ت�سهده  التي  والتقني  احل�ساري 
ن��ع��م��ل يف حكومة  ل����ذا  الإم��������ارات 
ع���ج���م���ان ع���ل���ى ت���ط���وي���ر م���راف���ق 
البنية التحتية واخلدمات العامة 
وخا�سة ومنها اخلدمات الرقمية 
اجلميع  اإىل  ل��ل��و���س��ول  وال��ت��ق��ن��ي��ة 
امل�ساواة  من  قدم  على  كانوا  اأينما 
يف اخل���دم���ات وامل��ن��اف��ع وذل���ك من 
خالل اخلطة ال�سرتاتيجية التي 
تتبناها احلكومة لتطوير خططنا 
القطاعات  مل��خ��ت��ل��ف  ال���ت���ن���م���وي���ة 

وتقدمي اأف�سل اخلدمات.
الثالث  ال���ل���ق���اء  م���را����س���م  ح�����س��ر 
ل�����س��رك��اء ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي الذي 
لل�سيافة  الإم���ارات  قاعة  يف  اأقيم 
النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ 
ممثل �ساحب ال�سمو حاكم عجمان 
وال�سيخ  واملالية  الإداري��ة  لل�سوؤون 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�سياحية  التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س 
النعيمي  حميد  بن  را�سد  وال�سيخ 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س 
�سعيد  ال��دك��ت��ور  املهند�س  و���س��ع��ادة 
�سيف املطرو�سي اأمني عام املجل�س 
التنفيذي وروؤ�ساء ومدراء الدوائر 
وال�سركاء  احل��ك��وم��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 

ال�سرتاتيجيني.
اتفاقية  توقيع  اللقاء  تخلل  كما 
حكومة  م�����ع  م���������س����رتك  ت�����ع�����اون 
�سعادة  متثلها  ال��رق��م��ي��ة  ع��ج��م��ان 
عهود �سهيل املدير العام وم�سرف 
�سامل  �����س����ع����ادة  مي���ث���ل���ه  ع���ج���م���ان 
عبداهلل ال�سام�سي املدي التنفيذي 
عجمان  مب�������س���رف  ل���ل���ع���م���ل���ي���ات 
ميثلها   MBME و�����س����رك����ة 
�سعادة علي ك�ساب املدير التنفيذي 
العالقات  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف  وذل�����ك 
لالإمارة  الر�سمي  املوقع  وتطوير 

.  Ajman.ae
اللقاء  ف��ع��ال��ي��ات  م��را���س��م  وك���ان���ت 
ال��ث��ال��ث ب������داأت م���ع و����س���ول �سمو 

يف  تتمثل  الرقمي  التحول  خطة 
املوحد  ع��ج��م��ان  تطبيق  م�����س��روع 
املعلومات  لأم��ن  عجمان  وبرنامج 
الرتا�سل  م�������س���روع  اىل  اإ����س���اف���ة 
“الطار�س” وم�سروع  اللكرتوين 
الإلكرتوين ف�سال  الأر�سفة  نظام 
عن تطوير موقع حكومة عجمان 
املوحد  الت�سجيل  ب��واب��ة  وم�سروع 
من�سة  م�����س��روع  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
ت��وح��ي��د اخل���دم���ات امل�����س��رتك��ة بني 
الفرتة  ب�����دء  مت  ال������ذي  اجل����ه����ات 
خمرجات  لإح������دى  ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة 
�سيمكن  ح���ي���ث  امل���������س����روع  ذل������ك 
الدولة  يف  اإم������ارة  ك�����اأول  ع��ج��م��ان 
اجلن�سية  اأج���������راءات  اإجن������از  م���ن 
احلاجة  دون  اإلكرتونيا  والإق��ام��ة 
املعهودة  التقليدية  ل���الإج���راءات 
مبراكز الطباعة وذلك عن طريق 
من�سة خدمات احلكومة الرقمية 

لإمارة عجمان.
وت���ق���دم���ت ب��ال�����س��ك��ر والم���ت���ن���ان 
بن  عمار  ال�سيخ  ل�سمو  والتقدير 
ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي ل��ت�����س��ري��ف��ه هذا 
التفاوؤل  املزيد من  اللقاء ومنحنا 
والتقدير  ال�سكر  واأي�����س��ا  والأم���ل 
الدوائر  م�����دراء  وك���اف���ة  ل���روؤ����س���اء 
الذين  بها  والعاملني  احلكومية 
ح���ر����س���وا ع���ل���ى ب�����ذل امل����زي����د من 
اجلهد والتفاين يف العمل لتحقيق 

النجاح املن�سود.
وا�ستعر�ست يف كلمتها خالل حفل 
التحول  ل�����س��رك��اء  ال��ث��ال��ث  ال��ل��ق��اء 
ي���وم   100 خ���ط���ة  اإن  ال���رق���م���ي 
 42 �سمت   2017 ل��ع��ام  الأوىل 
حكومية  ج���ه���ات  ل�����س��ب��ع��ة  خ���دم���ة 
ع�سرة  اأرب���ع���ة  ب���واق���ع  ع��ج��م��ان  يف 
خدمة لدائرة البلدية والتخطيط 
و�سبعة لدائرة الأرا�سي والتنظيم 
ال��ع��ق��اري واأرب��ع��ة خ��دم��ات لدائرة 
�سملت  كما  القت�سادية  التنمية 
���س��ت��ة خدمات  اخل����دم����ات  ق��ائ��م��ة 

البلدية  دائ����������رة  وا�����س����ت����ح����وذت 
الن�سيب  ع����ل����ى  وال����ت����خ����ط����ي����ط 
الأك���رب م��ن اخل��دم��ات ب��واق��ع 14 
رق��م��ي��ة ج���اء يف مقدمتهم  خ��دم��ة 
وت�سديق  ع��ق��ار  ت�����س��ج��ي��ل  خ��دم��ة 
وت�سديق  “اإ�سدار”  ����س���ك���ن���ي 
�سكني  “اإ�سدار” ت�سديق  جت��اري 
�سكني  وت�������س���دي���ق  “جتديد” 
اخلدمات  ���س��م��ت  ك��م��ا  “اإلغاء” 
لدائرة البلدية والتخطيط خدمة 
وترخي�س  ج��دي��د  ب��ن��اء  ترخي�س 
اإ�سافة  بناء  وترخي�س  قدمي  بناء 
والإن�سائية  املعمارية  والتعديالت 
وجتديد رخ�سة بناء كذلك �سملت 
اخل���دم���ات خ��دم��ة ت��رخ��ي�����س بناء 
مبدئية  اإجن�����از  و����س���ه���ادة  واإل����غ����اء 
ملن  و�سهادة  نهائية  اإجن��از  و�سهادة 
اإىل خدمة  اإ���س��اف��ة  الأم�����ر  ي��ه��م��ه 
واجلمارك  امليناء  ل��دائ��رة  واح���دة 
الإف�����������س�����اح  خ�����دم�����ة  مت����ث����ل����ت يف 

الإلكرتوين.
واأفادت مدير عام حكومة عجمان 
الرقمية باأن تطبيق خطة التحول 
يقودها  عجمان  حلكومة  الرقمي 
بني  م�سرتك  تنفيذي  عمل  فريق 
ل�سمان  جميع اجلهات احلكومية 
خلطة  املن�سودة  الأه���داف  حتقيق 

التحول الرقمي يف الإمارة.
واأ�سارت اإىل اأنه مت ت�سكيل الفريق 
للتحول  العليا  اللجنة  ق��ب��ل  م��ن 
اإذ  ال���رق���م���ي يف ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان 
موظفني  ال���ف���ري���ق  ذل����ك  ي�����س��م��ل 
الأولوية  ذات  للخدمات  ممثلني 
وممن لديهم اطالعا وا�سعا عليها 
ي�سمل  ك��م��ا  املختلفة  بتفا�سيلها 
تطوير  اإدارة  م��ن  ممثلني  اأي�����س��ا 
اخلدمات الذكية اأو تقنية املعلومات 
الت�سويق  اإدارة  م����ن  ومم���ث���ل���ني 
والت�����س��ال امل��وؤ���س�����س��ي ومم��ث��ل من 
الفريق  ي�سم  كذلك  املالية  دائ��رة 
الذاتي  بال�ستعداد  يتمتعون  من 

اإعادة فتح باب الت�سجيل يف مركز تطوير ذوي متالزمة داون بدبي
ملتالزمة  الم���ارات  جمعية  اأعلنت 
باب  ف��ت��ح  اإع������ادة  ع���ن  ب��دب��ي  داون 
ذوي  تطوير  م��رك��ز  يف  الت�سجيل 
باجلمعية  للعام  داون  م��ت��الزم��ة 
 2017- ال������ق������ادم  ال������درا�������س������ي 
دون  الظروف  حالت  2018  ملن 
مقر  يف  وذل����ك  اأب��ن��ائ��ه��م  ت�سجيل 

اجلمعية الدائم يف الق�سي�س.
���س��رح ب��ذل��ك ���س��ع��ادة ع��ي��د حممد 
جمل�س  رئ����ي���������س  ح���������ارب  ث��������اين 
ملتالزمة  الإم�����ارات  جمعية  اإدارة 
ي�سم  املركز  اأن  اإىل  داون  م�سرياً 
فريق متعدد التخ�س�سات من ذوي 
ويقدم  املميزة  واخل��ربات  الكفاءة 
اأف�سل املناهج والختبارات املقننة 

املركز يف تدريب ومتكني املعلمني 
متالزمة  ذوي  م����ع  وال���ع���ام���ل���ني 
معهم  التعامل  كيفية  على  داون 

وا�ستغالل طاقاتهم الكامنة.
واأ�سافت الدكتورة جعرور : خالل 
ال��ع��ام امل��ا���س��ي ق��دم م��رك��ز تطوير 
باجلمعية  داون  م��ت��الزم��ة  ذوي 
ل����ذوي متالزمة  ن��وع��ي��ة  خ��دم��ات 
اجل���ل�������س���ات  خ��������الل  م������ن  داون 
والعالجية  والتاأهيلية  التدريبية 
وجل�سات الإر�ساد الأ�سري وتعديل 
جمملها  يف  ال��ت��ي  بلغت  ال�سلوك 
3240 جل�سة منها 886 جل�سة 
 1050 و  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال���ع���الج  يف 
و610  ال���وظ���ي���ف���ي  ال�����ع�����الج  يف 

جمال اخلدمات امل�ساندة والإر�ساد 
الأ�سري والرتبية اخلا�سة.

اإىل  ي��ه��دف  امل��رك��ز  اإن  واأ���س��اف��ت: 
داون  م����ت����الزم����ة  ذوي  ت����اأه����ي����ل 
ومت��ك��ي��ن��ه��م ودجم���ه���م م���ن خالل 
اإبراز اأق�سى اإمكانياتهم ومهاراتهم 
لي�سبحوا اأع�ساء فاعلني منتجني 
يف املجتمع ، كما ي�سعى اإىل تقدمي 
لذويهم  الأ�سري  والإر�ساد  الدعم 
النف�سية  ال�������س���غ���وط  وت��خ��ف��ي��ف 
ع��ل��ي��ه��م وت���ق���دمي اخل���دم���ات التي 
قدراتهم  ت��ط��وي��ر  م���ن  مت��ك��ن��ه��م 
وت��وع��ي��ت��ه��م ب��الأ���س��ال��ي��ب امل��ث��ل��ى يف 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع اأب��ن��ائ��ه��م م���ن ذوي 
التدخل  جم��ال  يف  داون  متالزمة 

الإم���ارات���ي���ة،  موؤكداً  البيئة  ع��ل��ى 
ع��ل��ى ت�����س��اف��ر اجل���ه���ود م���ن اأج���ل 
اأ�سحاب  اأبنائنا من  �سمان تزويد 
الرتبوية  اخلطط  باأف�سل  الهمم 
خالل  التاأهيلية  من  واجلل�سات 
للدمج يف  توؤهلهم  نوعية  خدمات 

كافة مناحي احلياة.
الدكتورة منال  من جانبها  قالت 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  جعرور 
اإعادة فتح الت�سجيل  اإن  اجلمعية: 
باملركز متاح لتلقي كافة اخلدمات 
املبكر  التدخل  ف�سول  يف  املتمثلة 
ل��ل��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة م��ن ث���الث اىل 
خ��م�����س ����س���ن���وات، ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
يف  ال��ف��ردي��ة  التاأهيلية  اجل��ل�����س��ات 

وتعديل  اخلا�سة  والرتبية  املبكر 
امل�ساندة  واخل�����دم�����ات  ال�������س���ل���وك 
)ال������ع������الج ال���ط���ب���ي���ع���ي ،ال�����ع�����الج 
اللغة  ا�سطرابات  عالج  الوظيفي 
العمل  ف��ري��ق  وي��ق��وم   ، وال���ك���الم( 
�سامل  م��ن��ه��ج��ي  ت��ق��ي��ي��م  ب���ع���م���ل 
امل�ستفيدين  م����ه����ارات  ل��ت��ح��دي��د 
النمائية  امل��ج��الت  جميع  �سمن 
لكل  خا�سة  ف��ردي��ة  خطة  وو���س��ع 
م�ستفيد بالتعاون مع اأ�سرته ، كما 
يتوىل املركز مهام تقدمي الدورات 
وتزويدها  ل���الأ����س���ر  ال���ت���دري���ب���ي���ة 
باملنهجية الالزمة ملتابعة امل�ستفيد 
ي�����س��ه��م يف حتقيق  امل���ن���زل مم���ا  يف 
اأهداف اخلطة الفردية ، كما ي�سهم 

 ، 694 جل�سة  الأ���س��ري  الإر����س���اد 
اإ���س��اف��ة جديدة  امل��رك��ز  وق��د حقق 

اللغة  ا�سطرابات  ع��الج  يف  جل�سة 
جل�سات  ب��ل��غ��ت  ب��ي��ن��م��ا   ، وال���ك���الم 

ف�سول  فتح  خ��الل  ومتمتزة  من 
للتدخل املبكر
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اأخبـار الإمـارات
عدد م�ستخدمي مرتو دبي يتجاوز املليار راكب

•• دبي-وام:

 جتاوز عدد م�ستخدمي مرتو دبي املليار راكب منذ تد�سينه يف التا�سع من �سبتمرب عام 2009 وحتى 
689 مليون راكب للخط الأحمر و339 مليون راكب للخط  املا�سي بواقع  اأغ�سط�س  نهاية �سهر 
الأخ�سر . وقال �سعادة مطر الطاير املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين يف هيئة الطرق واملوا�سالت 
احتفال  ذلك مع  يتزامن  قيا�سياً جديداً حيث  رقماً  والأخ�سر حقق  الأحمر  دبي بخطية  ان مرتو 
هيئة الطرق واملوا�سالت اأم�س ال�سبت بالذكرى الثامنة لت�سغيل مرتو دبي . وقال الطاير اإن مرتو 
دبي الذي يبلغ طوله 75 كيلو مرتاً ينفرد بالعديد من املزايا فهو اأطول مرتو بدون �سائق يف العامل 
كما اأن حمطة الحتاد تعترب اأكرب حمطة مرتو حتت الأر�س يف العامل مب�ساحة 25 األف مرت مربع 
فيما تعترب حمطة برجمان واحدة من اأجمل حمطات املرتو يف العامل. واأكد الطاير اأن هيئة الطرق 
واملوا�سالت ما�سية يف خطتها الطموحة لتطوير منظومة النقل اجلماعي ورفع ن�سبة م�ساهمة هذه 

املنظومة يف حركة تنقل ال�سكان اإىل 30 يف املائه من اإجمايل عدد الرحالت بحلول عام .

دائرة الق�ساء يف اأبوظبي تطلق اأجندة ال�سعادة
•• اأبوظبي-وام:

 اأط��ل��ق��ت دائ����رة ال��ق�����س��اء يف اأب��وظ��ب��ي اأج���ن���دة ال�����س��ع��ادة للعام 
واجبنا  خ��دم��ت��ك��م  ���س��ع��ار  حت���ت   2018-2017 ال��ق�����س��ائ��ي 
و�سعادتكم هدفنا وذلك انطالقاً من روؤية القيادة الر�سيدة يف 
اأن يكون �سعب الإمارات من اأ�سعد �سعوب العامل وبالتوافق مع 

الربنامج الوطني لل�سعادة والإيجابية يف الدولة.
واأكد �سعادة امل�ست�سار يو�سف �سعيد العربي وكيل دائرة الق�ساء 
اأن اإطالق اأجندة ال�سعادة جاء بناء على توجيهات  اأبوظبي  يف 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 

اأبوظبي  الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة رئي�س دائرة الق�ساء يف 
الدائرة  موظفي  ب��ني  والإي��ج��اب��ي��ة  ال�����س��ع��ادة  ون�سر  تعزيز  يف 
واملتعاملني وذلك كجزء من دور دائرة الق�ساء يف حتقيق اأهم 
ال�سعادة  م��ف��ردات  بتوفري  املتمثلة  اأبوظبي  حكومة  اأول��وي��ات 

للمجتمع من رخاء ورفاهية وا�ستقرار.
ال�سعادة  اأجندة  اأن�سطة  اأن  اإىل  العربي  امل�ست�سار  �سعادة  واأ�سار 
تهدف اإىل حتقيق ال�سعادة والإيجابية يف دائرة ق�ساء اأبوظبي 
من  والإيجابية  لل�سعادة  الوطني  الربنامج  مع  تتوافق  وه��ي 
ويتمثل  ا�ستحداثها  مت  التي  الثالثة  الرئي�سية  املحاور  حيث 
5 م�ساريع تنفيذية  ال�سعادة وتت�سمن  الأول مب�ساريع  املحور 

عن ال�سعادة والإيجابية.. واملحور الثاين يقوم على ن�سر ثقافة 
الإعالمية  الأن�سطة  من  جمموعة  اإدراج  خ��الل  من  ال�سعادة 
املخت�سة بهذا اجلانب يف اخلطة الإعالمية لدائرة الق�ساء.. 
ر�سد  عملية  وهي  ال�سعادة  مقيا�س  الثالث  املحور  يتناول  كما 
ال��داخ��ل��ي��ني واخل��ارج��ي��ني بال�سعادة  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ���س��ع��ور  م���دى 

والإيجابية يف دائرة الق�ساء.
على  �ستتوا�سل  الق�ساء  دائ���رة  يف  ال�����س��ع��ادة  اأج��ن��دة  اأن  ي��ذك��ر 
مدى العام الق�سائي احلايل الذي بداأ مطلع �سبتمرب اجلاري 
وتهيئة  ال�سعادة  تعزيز م�سببات  الدائرة خالله على  و�ستعمل 

البيئة املنا�سبة لها .

مع بداية العام الدرا�شي 

الدفاع املدين يفت�ش مدار�ش راأ�ش اخليمة وال�سرطة تطلق الدوريات لتنظيم حركة ال�سري  
•• راأ�ض اخليمة – الفجر

اجلارية  ال����س���ت���ع���دادات  اإط�����ار  يف 
اجلديد  الدرا�سي  العام  ل�ستقبال 
�سهد املجتمع مبكرا ن�ساطا مكثفا 
يف عدة اجتاهات ي�سب يف ا�ستقرار 
امل�سرية التعليمية و�سمان �سالمة 
جميع  يف  وال���ط���ال���ب���ات  ال����ط����الب 

املراحل . 
 م��ن ب��ع��د ع��ي��د الأ���س��ح��ى املبارك 
م���ب���ا����س���رة  ت���وج���ه���ت الأ������س�����ر اىل 
الأ���������س��������واق وامل����ك����ت����ب����ات ل�������س���راء 
ريا�س  ط��الب  اأبنائهم  احتياجات 
الأطفال واملدار�س من القرطا�سية 

والزي املدر�سي.
عدم  خالد” ب��ال��رغ��م  “اأم  وت��ق��ول 
ال�سرورية  بالحتياجات  معرفتنا 
اأ�سياء  هناك  لكن  الدرار�سي  للعام 
ل���زام���ا علينا  ي��ن��ب��غ��ي  ك����ان  ث��اب��ت��ة 
�سراوؤها يف وقت مبكر اأي قبل قت 
الزدحام  فيه  ي�ستد  ال��ذي  ال��ذروة 
فيكون  وامل��������ولت  امل���ك���ت���ب���ات  ع���ل���ى 

ال�سراء عملية �ساقة ومزعجة
وب��ح�����س��ب ع���ب���داهلل امل����رزوق����ي ان 
عملية �سراء الحتياجات املدر�سية 
تتم يف وقت �سيق جدا اأي قبل يوم 
الدرا�سي  العام  بدء  من  يومني  اأو 
الأم�����ر ال�����ذي ي��ت�����س��ب��ب يف ح���دوث 
ازدح�����������ام ج����م����اه����ريي وم��������روري 
مم����ا ي��ت��ط��ل��ب ت���دخ���ل ال�������س���ر طة 
كان  بينما  ال�سري  ح��رك��ة  لتنظيم 
م��ن الأه��م��ي��ة مب��ك��ان ال��ت��وج��ه اىل 
فالأ�سر  مبكر  وق��ت  قبل  الأ���س��واق 
ت��ع��رف م��ن��ذ اغ����الق امل���دار����س يوم 

افتتاحها .

الدفاع املدار�ش يتفقد مدار�ش 
راأ�ش اخليمة :

الدفاع  ادارة  اأر�سلت  جهتها  وم��ن 
برئا�سة  ت��ف��ت��ي�����س  ف���ري���ق  امل������دين 

مدير  نائب  املهبوبي  علي  العقيد 
اإدارة الدفاع املدين يف راأ�س اخليمة 
ط������اف ع���ل���ى ع������دد م�����ن م����دار�����س 
مو�سوعة  خطة  اإط���ار  يف  الإم����ارة 
من قبل وزارة الداخلية �سيتم من 
خالل تنفيذ زيارات اأ�سبوعية على 

املدار�س العاملة يف الإمارة .
الذي  املهبوبي  العقيد علي  واأك��د   
اأن  للمدار�س  ال��زائ��ر  ال��ف��ري��ق  ق��اد 
ه����ذه ال�����زي�����ارات ال���ت���ي ���س��م��ل��ت يف 
بن  مو�سى  م��در���س��ة  الأول  يومها 
ك�سفت  ال���ع���ب���ري  ورو�����س����ة  ن�����س��ري 
بال�سرتاطات  كامل  �سبه  التزاما 
التي  املفرو�سة  والفنية  الوقائية 
تت�سمن خمارج احلرائق وطفايات 
وغريها  التجمع  ونقاط  احلرائق 
من ال�سرتاطات الأخرى الهادفة 
الق�سوى  ال���������س����الم����ة  ل����ت����وف����ري 
الإدارية  وللكوادر  الطلبة  لأبنائنا 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف م�����دار������س راأ������س 

اخليمة 
توجيه مالحظات  اأن��ه مت  واأ�ساف 
ب�سيطة فقط للمدار�س التي متت 
ال��ت��زام��ه��ا ال�سبه  زي��ارات��ه��ا يف ظ��ل 

املدار�س والكليات.
الدكتور  العميد  ذك���ر  مل��ا  وووف��ق��ا 
���س��ع��ي��د احل���م���ي���دي مدير  حم��م��د 
بالقيادة  امل��رك��زي��ة  العمليات  ع���ام 
بعد  اخليمة  راأ���س  ل�سرطة  العامة 
اأفرع  م���دراء  �سم  ال��ذي  الجتماع 
املرور والدوريات مبراكز ال�سرطة 
امل����رور  اإدارة  و���س��ب��اط  ال�����س��ام��ل��ة 
راأ�س  و ممثلي منطقة  والدوريات 
اخليمة التعليمية وهيئة الإمارات 
ل��ل��م��وا���س��الت، ع���ن ت��ن��ف��ي��ذ خطة 
كافة  اتخاذ  عرب  وحمكمة  �ساملة 
ال�ستجابة  تكفل  ال��ت��ي  ال��ت��داب��ري 
ال�������س���ري���ع���ة وال����ف����ع����ال����ة حل�����الت 
واأمن  ب�سالمة  املتعلقة  ال��ط��وارئ 
ت��ن��ظ��ي��م حركة  ب��ه��دف   ، ال���ط���الب 
احلركة  ان�سيابية  لتحقيق  ال�سري 
اختناقات  وق����وع  وع����دم  امل���روري���ة 
مرورية ، وت�سهيل و�سول الطالب 

اإىل مدار�سهم .
اخلطة  تت�سمن  احل��م��ي��دي  وق���ال 
متابعة  الدرا�سي   بالعام  اخلا�سة 
حركة ال�سري يف الطرق املتوقع اأن 
ت�سهد فيها ازدحاماً مرورياً خالل 

كامل مما ي�سهم يف حتقيق الأهداف 
املاأمولة يف احلد من وقوع اخل�سائر 
يف حال اندلع احلرائق يف املدر�س 
، لفتا اإىل اأنه �سيتم تنفيذ زيارات 
القليلة  الأ�سابيع  خالل  اأ�سبوعية 
امل���ق���ب���ل���ة ع���ل���ى خم���ت���ل���ف م����دار�����س 
تقيدها  م��ن  للتاأكد  اخليمة  راأ����س 
واملوا�سفات  بال�سرتاطات  الكامل 

الوقائية .
الدفاع  اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  واأه����اب 
امل���دار����س بتوفري  ب������اإدارات  امل����دين 
الوقائية  ال������س�����رتاط�����ات  ك����اف����ة 
يف  الإدارة  ج���ه���ود  م���ع  وال���ت���ع���اون 
ال�سالمة  م���ع���دلت  اأع���ل���ى  ت��وف��ري 

والأمن يف املوؤ�س�سات التعليمية . 
تدابري العام الدرا�سي املرورية :

وعلى اأهبة ال�ستعداد تقف القيادة 
اخليمة  راأ�������س  ل�����س��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
مم��ث��ل��ة ب������اإدارة امل����رور وال���دوري���ات 
املركزية  للعمليات  العامة  بالإدارة 
بفريق  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  ل�ستقبال 
ي�سم نحو 50 دورية ورقيب يكون 
ال�سري  حركة  تنظيم  عن  م�سوؤول 
اإىل  امل��وؤدي��ة  ال��ط��رق  خمتلف  على 

ان��ط��الق ال��ع��ام ال��درا���س��ي اجلديد 
، خ��ا���س��ة ت��ل��ك ال��ت��ي ت��ت��واج��د على 
الطرق الرئي�سية ، حيث مت ت�سكيل 
جلان على م�ستوى الإمارة برئا�سة 
الكفاءة  ذوي  من  �سباط  واإ�سراف 
ملراقبة   ، امل��ي��داين  والخ��ت�����س��ا���س 
و�سرعة  املحتملة  ال��زح��ام  م��واق��ع 
�سيتم  اأن��ه  اإىل  اأ�سار  كما   ، املعاجلة 
بث العديد من الر�سائل التوعوية 
معهم  والتوا�سل  املجتمع  لأف���راد 
عرب ح�سابات �سرطة راأ�س اخليمة 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 
ل��ت��ق��دمي ال��ت��وج��ي��ه والإر����س���اد لهم 
لأي  تفادياً  البديلة  امل�سارات  نحو 
عرقلة حلركة املرور بالإ�سافة اإىل 
اإر�سادات عامة حول احلفاظ على 

�سالمة اأبنائهم .

الهواتف الذكية:
ع��ل��ى �سرورية  احل��م��ي��دي  وي��وؤك��د 
م���ت���اب���ع���ة ال�������س���ائ���ق���ني واأول������ي������اء 
الأم�����ور وك��ذل��ك ال��ه��ي��ئ��ة الإداري�����ة 
والتعليمية يف املدار�س اإىل متابعة 
حركة ال�سري عرب هواتفهم الذكية 

اإىل  للو�سول  بها  العمل  و�سرورة 
واأم��ان��اً بتعاون  اأم��ن��اً  اأك��ر  جمتمع 
لتوفري   ، اجلميع  ج��ه��ود  وت��ك��ات��ف 
بيئة مدر�سية خالية من الظواهر 
التدابري  ج���ان���ب  اإىل  ال�����س��ل��ب��ي��ة 
ال���ت���ي ت��ت��خ��ذه��ا ب��ع�����س امل����دار�����س 
واملوؤ�س�سات التعليمية والتي تتمثل 
واإج����راء  بال�سرطة  ال���س��ت��ع��ان��ة  يف 
للحافالت  ال����الزم����ة  ال�������س���ي���ان���ة 
�سالمة  م���ن  وال���ت���اأك���د  امل��در���س��ي��ة 

الإطارات وغريها .
وقال باأن اإدارة املرور والدوريات ل 
امل�ساكل  مواجهة  يف  �سعوبة  جت��د 
الدرا�سي  للعام  امل�ساحبة  املرورية 
التغطية  ت����وف����ري  اىل  م�������س���ريا 
املرورية جلميع املواقع التي ت�سهد 
ك��ث��اف��ة يف ح��رك��ة امل��رك��ب��ات ، حيث 
يف  امل���روري���ة  ال���دوري���ات  �ستتمركز 
خم��ت��ل��ف ط���رق الإم������ارة م���ن اأجل 
احلافالت  م�����رور  ح���رك���ة  ت��ي�����س��ري 
الطلبة  ذوي  وم��رك��ب��ات  امل��در���س��ي��ة 
موؤكداً   ، ال���ذروة  اأوق���ات  يف  خا�سة 
حماية  ه�����و  ت�����واج�����ده�����م  ه�������دف 

الطالب .

�سرح عاملي يعزز الوجه 
احل�ساري امل�سرق لالإمارات

•• اأبوظبي -وام:

 قالت ن�سرة اخبار ال�ساعة ان اإعالن العا�سمة احلبيبة اأبوظبي موؤخرا 
عن افتتاح متحف اللوفر اأبوظبي يف احلادي ع�سر من نوفمرب املقبل 
جاء ليكون اأول متحف من نوعه يف العامل العربي بروؤية عاملية م�سلطا 
ال�سوء على اأوجه الت�سابه والقوا�سم امل�سرتكة للتجربة الإن�سانية عرب 
خمتلف احل�سارات والثقافات ليعزز امل�سهد الثقايف البهي الذي يزين 
اأبوظبي خ�سو�سا ودولة الإمارات عموما وذلك كثمرة طيبة لالهتمام 
الكبري والدعم الالمتناهي من قبل قيادتنا الر�سيدة ممثلة يف �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واأخيه 
الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  �ساحب 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة بغية اإ�سفاء املزيد من الألق على ال�ساحة الثقافية واملعرفية 
والفكرية الإماراتية على نحو ير�سخ املوقع الريادي الذي باتت حتتله 
الدولة على اخلريطة العاملية يف �ستى املجالت ومبا يرتقي بالإمارات 

نحو جت�سيد روؤاها التنموية الطاحمة.
واأ�سافت الن�سرة التي ت�سدر عن مركز المارات للدرا�سات والبحوث 
يعزز  عاملي  �سرح   “ عنوان  حتت  اأم�س  افتتاحيتها  يف  ال�سرتاتيجية 
“ ان ه��ذا امل�سهد ال���ذي يزخر  ال��وج��ه احل�����س��اري امل�����س��رق ل���الإم���ارات 
بحراك ثقايف ومعريف متقد يف �سائر ربوع وطننا الغايل مر�سخا نهل 
املعارف واملدارك الراقية كاأ�سلوب حياة اإماراتي يومي يحظى باحرتام 
باملجتمع  الرت��ق��اء  يف  لنجاحه  لي�س  كبريين  ودويل  اإقليمي  وتقدير 
الإب��داع والبتكار فقط.. بل لأنه كذلك م�سهد  �سماوات  الإماراتي يف 
ا�ستثنائي قائم على جتربة فريدة تت�سبث بثوابت الدولة يف ن�سر قيم 
ال�سالم والت�سامح والوئام على نحو توج الإمارات مركزا عامليا لتالقي 
احل�سارات والثقافات وتقارب الأمم وال�سعوب و�سمن هذا الإطار جاء 
تاأكيد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان يف تدوينات عرب 
موقع تويرت موؤخرا اأن متحف اللوفر اأبوظبي يعرب عن نهج امارات يف 
توا�سلها الثقايف و�سعيها اإىل اأن تكون ج�سر معرفة وت�سامح مع �سعوب 
�سراكة  ثمرة  اأبوظبي  اللوفر  متحف  اإن  �سموه:  م�سيفا  كافة  العامل 
الثقافة  ع��ن  وتعبري  فرن�سا  م��ع  امل��ت��ط��ورة  ال�سرتاتيجية  للعالقات 

الإن�سانية التي جتمعنا.
العاملي  ال�سرح  هذا  اإن�ساء  اأهمية  تعك�س  �سموه  تدوينات  اأن  واو�سحت 
اأوجه  خمتلف  باحت�سانه  فهو  احلبيبة  العا�سمة  اأر���س  على  العريق 
احل�سارة والثقافة الإن�سانية عرب التاريخ على نحو ميزج بني اأحدث 
واأعرق التقنيات وفنون العمارة العاملية �سيمثل معلما �ساخما ي�سيف 
للدولة من جهة وميثل  ال��ري  الثقايف  امل�سهد  اإىل  الأل��ق  مزيدا من 
الثقافيني  امل�سهدين  اإن����ارة  يف  ال��ري��ادي��ة  لإ�سهاماتها  نوعية  اإ���س��اف��ة 

الإقليمي والعاملي من جهة اأخرى.
كما اأن احت�سان اأبوظبي هذا املعلم املهم ميثل امتدادا للدور احليوي 
وامل�سهود الذي تقوم به الإم��ارات منذ تاأ�سي�سها بو�سفها مركزا عامليا 
الآخر  وق��ب��ول  واحل����وار  وال��ت��ن��اغ��م  والتعاي�س  الت�سامح  ثقافة  لن�سر 
واحرتامه يف م�سارق الأر�س ومغاربها ناهيك عما تعك�سه هذه اخلطوة 

من العالقات املميزة التي متلكها الإمارات على ال�سعيد الدويل.
وقالت ل يختلف اثنان يف اأن متحف اللوفر اأبوظبي الذي ي�سكل واحدا 
اأبوظبي الثقافية الرامية اإىل احلفاظ  اأهم مكونات ا�سرتاتيجية  من 
على هوية دولتنا وتراثها العريق مع فتح اآفاق جديدة لالبتكار الثقايف 
هو كذلك اإ�سافة نوعية اإىل امل�سرية التنموية ال�ساملة وامل�ستدامة التي 
الثقافية والجتماعية  باأوجهها  يتعلق  الدولة ول�سيما فيما  ت�سهدها 
العاملي  ال�سرح  والقت�سادية وال�سياحية؛ فاإىل جانب ما �سيمثله هذا 
فاإنه  وال���دول���ة  لأب��وظ��ب��ي  وم��ه��م��ة  ج��دي��دة  �سياحي  ج���ذب  نقطة  م��ن 
�سي�سهم كذلك يف تعزيز البيئة الثقافية الن�سطة التي تعد رافدا مهما 
من روافد تنويع اقت�سادنا الوطني.. ويف هذا ال�سياق جاء تاأكيد �سمو 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ هزاع 
اأبوظبي ي�سكل معلما كبريا وا�سفا اإجنازه  اأن متحف اللوفر  اأبوظبي 
باخلطوة املتقدمة على طريق التنمية م�سيفا �سموه اأن “روؤية �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ل تقف عند حدود ومبادراته 
ال�ساملة  التنموية  م��ب��ادرات��ه  ع��ن  تقل  ل  وال��ف��ن��ون  الثقافة  جم��ال  يف 

واأبوظبي وجهة لكل ما هو جميل واإن�ساين”.
الذي يعد  اأبوظبي  اللوفر  اإن متحف  ال�ساعة يف اخلتام  اخبار  واك��دت 
عالمة ثقافية تعك�س الإن�سانية واآخر الإبداعات الفنية وحتقق الوعي 
مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  قاله  ملا  وفقا  املجتمعات  بني  الثقايف 
اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة موؤخرا .. هو بال �سك �سفحة 
جديدة من �سفحات الإجنازات الإماراتية الباهرة التي توا�سل تعزيز 

الوجه احل�ساري امل�سرق لدولتنا احلبيبة.

اأخبار ال�شاعة :

جمل�ش اأبوظبي للتعليم ي�سارك يف منتدى مو�سكو العاملي حول اإدارة التعليم واالبتكار
•• مو�صكو -وام:

را�سد  علي  الدكتور  معايل  برئا�سة  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  وفد  �سارك 
العاملي  مو�سكو  منتدى  يف  للتعليم  اأبوظبي  جمل�س  ع��ام  مدير  النعيمي 
الذي يقام هذا العام حتت �سعار »مدينة للتعليم« خالل الفرتة من 7 اىل 

احلايل. �سبتمرب   9
ويناق�س املنتدى اآخر التطورات وال�سرتاتيجيات يف جمال اإدارة التعليم 
األف   30 والبتكار على م�ستوى العامل مب�ساركة 150 متحدثا بح�سور 

م�سارك من جميع دول العامل.
وتناول معايل الدكتور علي النعيمي يف ورقة عمل قدمها خالل املنتدى 

الهتمام  احل�����س��ري«  املجتمع  لتوطيد  ك���اأداة  امل��در���س��ي  »التعليم  بعنوان 
الكبري الذي توليه احلكومة يف دولة الإمارات لقطاع التعليم من خالل 

ال�ستعانة باخلربات والكفاءات املتميزة يف هذا املجال.
التعليم  قطاع  يواجهها  التي  التحديات  ا�ستغالل  اأهمية  معاليه  واأك���د 
العملية  يتم من خاللها تطوير  اإىل فر�س  التحديات  عرب حتويل هذه 
والبتكار  بالتكنولوجيا  املرتبطة  التحديات  تلك  وبالتحديد  التعليمية 

كونها متثل الإطار امل�ستقبلي للتعليم يف العامل.
العامل  يف  التعليمية  للقيادات  بالن�سبة  الأه��م  التحدي  اأن  معاليه  وق��ال 
املتعلقة  واخل����ربات  امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  الكثري  يتلقى  ال��ط��ال��ب  اأن  يف  يكمن 
بالتقنية والبتكار من خالل بيئته اخلارجية اأكر من تلك التي يح�سل 

مطالبة  التعليمية  القيادات  ف��اإن  وبالتايل  املدر�سية  البيئة  عرب  عليها 
ال��ط��ال��ب يف  ي��ك��ون متوافقا م��ع م��ا يتلقاه  ال��ت��ط��ور بحيث  مب��واك��ب��ة ه��ذا 
العاملية  العاملي اخلربات  وا�ستعر�س منتدى مو�سكو  جمتمعه اخلارجي. 
التي طرحها املتحدثون وامل�ساركون يف تطوير التعليم الأ�سا�سي والإ�سايف 
واملهني وقبل املهني عالوة على اإظهار التكنولوجيات التعليمية احلديثة 
واملعدات  احلا�سوبية  وامل��ع��دات  الربجميات  وحلول  الإلكرتونية  وامل���وارد 
فر�سة  املنتدى  يف  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  م�ساركة  وتعد  التعليمية. 
اخلربات  وت��ب��ادل  واأه���داف���ه  املجل�س  ا�سرتاتيجية  ل�ستعرا�س  متميزة 
العامل  ودول  رو�سيا  يف  التعليمية  ال��ق��ي��ادات  م��ع  والأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

الأخرى امل�ساركة يف املنتدى.

العدد 12117 بتاريخ 2017/9/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1631  مدين جزئي              

�سري�ستوفري  �سيلفني  �سري�ستوفري  �سيلفني  ���س��ام��راج  /1-ج��اك��وب  عليه  امل��دع��ي  اىل 
ماناجانديل  �سرف  املدعي/  ان  القامة مبا  او�سا جمهويل حمل  تامارك�سان  2-�سيام 
اب��راه��ي ومي��ث��ل��ه : ه���اين رج���ب م��و���س��ى ع��ب��داهلل اجل�����س��م��ي  ق��د اأق����ام عليك الدعوى 
للمدعي  ي��وؤدوا  ب��ان  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
مببلغ وقدره )400.00 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/9/10  
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.D.17 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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للمياه �سرطة اأبوظبي توؤهل 11 �سابطا كم�ست�سارين قانونيني  العاملي  امل�ست�سارين  مبجل�ش  ال�سارقة” ع�سوا  “كهرباء 
•• اأبوظبي -وام: 

اأبوظبي  ���س��رط��ة  م��ن  ���س��اب��ط��اً   11 يلتحق 
اأبوظبي  اإم�����ارة  ال��ع��ام��ة يف  ب��ال��ن��ي��اب��ة  ال��ي��وم 
قانونيني  كم�ست�سارين  العملي  ل��ل��ت��دري��ب 
ملدة �ستة �سمن خطة تدريبية �ساملة تهدف 
يف  والتعمق  اخل��ربات  ال�سباط  اإك�ساب  اإىل 
اإجراءات النيابة وزيادة معارفهم بالإجراءات 

القانونية.  
ال�سريفي  علي  مكتوم  ال��ل��واء  �سعادة  واأ���س��اد 

مدير عام �سرطة اأبوظبي بالتعاون والتن�سيق 
مع النيابة العامة يف اإمارة اأبوظبي.

التي  ال�ساملة  ال��ت��دري��ب  خطة  اأن  مو�سحاً 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  الق�سائية  اجل��ه��ات  اأع��دت��ه��ا 
ال�سباط  اإع��داد  على  تركز  اأبوظبي  �سرطة 
العملي   ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج  وف���ق  املنت�سبني 
بالق�سايا  خمت�سني  قانونني  كم�ست�سارين 
ال�سرطة  ال��ن��ي��اب��ة وم���راك���ز  ب��ني  وم��ن�����س��ق��ني 
الق�سائية  ال�����دورة  اج��ت��ي��ازه��م  ب��ع��د  وذل����ك 

ودورة اأع�ساء النيابة. 

•• ال�صارقة -وام:

اأقر جمل�س امل�ست�سارين العاملي للمياه ب�سنغافورة اختيار �سعادة الدكتور 
املهند�س را�سد الليم رئي�س هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة لع�سوية املجل�س 
يف  خرباته  من  وال�ستفادة  امل�ستدامة  التنمية  جمال  يف  جلهوده  وذل��ك 

ادارة موارد املياه.
واملنظمات  الأ�سخا�س  من  وا�سعة  جمموعة  ع�سويته  يف  املجل�س  ي�سم 
العاملية واجلهات احلكومية واجلامعات ومراكز الأبحاث املعنية باجلوانب 

املختلفة لل�سيا�سة الدولية للمياه.

امل�ست�سارين  جمل�س  اأن  اإىل  الليم  را�سد  املهند�س  الدكتور  �سعادة  وا�سار 
العاملي للمياه �سيدعم وي�سجع احلكومات واملنظمات على العمل لتخاذ 
كافة الجراءات وتطبيق الأبحاث العاملية التي تهدف للحفاظ على املياه 
اأن تلبية احتياجات م�ستقبلنا على ال�سعيد العاملي من  من الهدر حيث 
املياه يتطلب اأن تدار مواردها بكفاءة عالية وتلك ق�سية تكت�سب مزيداً 

من الأهمية على �سوء النمو املتوا�سل يف عدد �سكان العامل.
واأعرب �سعادة الدكتور را�سد الليم عن تقديره لقرار جمل�س امل�ست�سارين 
فر�سة  يتيح  مما  املجل�س  لع�سوية  باختياره  ب�سنغافورة  للمياه  العاملي 

ملزيد من القاء ال�سوء على هذه الق�سية احليوية .

حتت رعاية الرئي�ش ال�شوداين وبدعم من من�شور بن زايد
مركز ال�سباب العربي ينظم »منتدى ال�سباب ال�سوداين« مب�ساركة 200 �ساب و�سابة 
من�سور بن زايد:  املنتدى خطوة مهمة نحو متكني ال�سباب يف العامل العربي ويف ال�سودان 

االأمل والتنمية بقيادة �شباب واٍع متمكن يعمل خلري وازدهار البالد ال�شودان  م�شتقبل  يف  • نرى 
املجتمع يف  ال�شباب  دور  تعزز  رائدة  من�شة  ال�شوداين  ال�شباب  • منتدى 

خطوطه ال�شباب �شيحقق اأهداف التنمية الوطنية �ُشم  �شريرَ الذي  امل�شتقبل  باأن  ثقة  على  • نحن 

زايد اآل نهيان عن �سعادته بالتعاون 
ب���ني م��رك��ز ال�����س��ب��اب ال��ع��رب��ي مع 
رئا�سة جمهورية ال�سودان والحتاد 
ال��وط��ن��ي ل��ل�����س��ب��اب ال�������س���وداين، يف 
تنظيم منتدى ال�سباب ال�سوداين. 
خطوة  املنتدى  ه��ذا  �سموه:  وق��ال 

الأول والأك����رب م��ن نوعه  احل���دث 
ال�سوداين  ال�سباب  نخبة  جمع  يف 
واأهدافهم  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م  مل�����س��ارك��ة 
بيد  ي��داً  والعمل  وطنهم،  خلدمة 

مل�ستقبل ال�سودان. 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  واأع����رب 

الرئي�س  فخامة  وح�سور  برعاية 
رئي�س  الب�سري  ح�سن  عمر  امل�سري 
ج��م��ه��وري��ة ال�����س��ودان، وب��دع��ٍم من 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
مركز  اأعلن  الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر 
ال�سباب العربي عن تنظيم منتدى 
�سبتمرب  يف  ال�������س���وداين  ال�����س��ب��اب 
منتدى  تنظيم  وي���اأت���ي  احل�����ايل.  
مبادرات  �سمن  ال�سوداين  ال�سباب 
ال��ع��رب��ي، وبهدف  ال�����س��ب��اب  م��رك��ز 
تتبنى  �ساملة  ا�سرتاتيجية  و�سع 
وتر�سم  العربي  ال�سباب  اأول��وي��ات 
وتنطلق  م�����س��ت��ق��ب��ل��ه��م،  م����الم����ح 
ال�سودانية،  العا�سمة  يف  اأع��م��ال��ه 
اخل��رط��وم، ب��ال��ت��ع��اون م��ع الحتاد 
الوطني لل�سباب ال�سوداين، ليكون 

واأ���س��اف ���س��م��وه: نحن ن��وؤم��ن باأن 
م��ث��ل ه����ذه امل����ب����ادرات ق������ادرة على 
ت���وج���ي���ه ال���ط���اق���ات ال�����س��ب��اب��ي��ة ملا 
ي�����س��ب يف م�����س��ل��ح��ة ال���وط���ن، لأن 
ال�����س��ب��اب ه���و دعم  ال���س��ت��ث��م��ار يف 
قادة  فال�سباب  للتنمية،  وت��ع��زي��ز 
ال��ن��م��و الق��ت�����س��ادي والب���ت���ك���ار يف 
عملية  يف  وم�ساركتهم  املجتمعات، 
ت��خ��ط��ي��ط وت��ن��ف��ي��ذ امل����ب����ادرات اأمر 
الأهمية، وه��ذا هو ما يهدف  بالغ 
اإىل حتقيقه املنتدى الذي ينظمه 

مركز ال�سباب العربي.
ال�سباب  م���رك���ز  امل����زروع����ي:  ���س��م��ا 
ال�سباب  خل���دم���ة  وج�����د  ال���ع���رب���ي 

ومتكينهم
يف ال�سياق ذاته، عرّبت معايل �سما 
املزروعي  ف���ار����س  ب���ن  ���س��ه��ي��ل  ب��ن��ت 

م��ه��م��ة ن���ح���و مت���ك���ني ال�������س���ب���اب يف 
ال�������س���ودان  ال���ع���رب���ي، ويف  ال����ع����امل 
خا�سًة، نرى يف م�ستقبل ال�سودان 
واٍع  �سباب  بقيادة  والتنمية  الأم��ل 
وم��ت��م��ك��ن ي��ع��م��ل خل����ري وازده�������ار 
منتدى  اأن  ���س��م��وه  واأك����د  ال���ب���الد. 
ال�����س��ب��اب ال�����س��وداين مي��ث��ل من�سة 
رائ��������دة ت��ن��ط��ل��ق م���ن���ه���ا م����ب����ادرات 
ال�������س���ب���اب يف  دور  ت���ع���زز  وب����رام����ج 
املجتمع، كالعب حموري وحمرك 
تعتني  تطويرية  مل�سرية  اأ���س��ا���س��ي 
وقال  الإمنائية.    بكافة اجلوانب 
�سموه نحن على ثقة باأن امل�ستقبل 
ال�سباب،  خطوطه  �ُسم  �سريرَ ال��ذي 
الوطنية  التنمية  اأه��داف  �سيحقق 
التي ترمي اإليها القيادات احلكيمة 

يف كافة الدول العربية. 

وحلول  م���ق���رتح���ات  اىل  و�����س����وًل 
تتبناها احلكومة مبا ي�ساعد على 
لل�سباب  اأف�����س��ل  م�ستقبل  حتقيق 

ال�سوداين.

حياة  يف  اأ�شا�شيًا  حم��ورًا   12
ال�شباب ال�شوداين

وي�����س��ل��ط امل���ن���ت���دى ال�������س���وء على 
اث���ن���ي ع�����س��ر حم������وراً اأ����س���ا����س���ي���اً يف 
ويهدف  ال�����س��وداين،  ال�سباب  حياة 
مبتكرة  ح����ل����ول  اإىل  ل���ل���و����س���ول 
ج���م على  وخم���رج���ات ف��ّع��ال��ة ُت���رترَ
اأر�س الواقع. وت�سمل هذه املحاور: 
الإعالم، والثقافة، وفر�س العمل، 
وال�سحة  وال���ق���ي���ادة،  وال��ت��ع��ل��ي��م، 

ال�سباب  ل�����س��وؤون  ال���دول���ة  وزي�����رة 
يف ح��ك��وم��ة دول����ة الإم��������ارات، عن 
فخرها بال�سباب ال�سوداين، مثمنة 
التحديات  مواجهة  على  قدرتهم 

وحتقيق الإجنازات.
وقالت املزروعي: اإن تاأ�سي�س مركز 
ال�سباب العربي جاء ليخدم ال�سباب 
ومي��ك��ّن��ه��م وي��ت��ف��اع��ل م��ع��ه��م خلري 
الأوطان وت�سخري كامل اإمكانياتهم 
اإىل  وت��ط��وره��ا.  يف حتقيق من��وه��ا 
اأ�سار رئي�س الحتاد الوطني  ذلك، 
لل�سباب ال�سوداين، الدكتور �سوقار 
يتطلع  الحت�������اد  اأن  اإىل  خ���اط���ر 
ال�سوداين،  ال�سباب  نخبة  مل�ساركة 
تواجههم  التي  التحديات  ملناق�سة 

والأم����������ان، وال�����ق�����درات ال���ذات���ي���ة، 
وال��ه��وي��ة وال��ق��ي��م، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
العطاء، والعمل التطوعي، وريادة 

الأعمال، والبيئة، والتوجيه.
و�سابة  ����س���اب   200 و���س��ي�����س��ارك 
����س���ودان���ي���ني ت��������رتاوح اأع����م����اره����م 
املنتدى،  يف  ع��ام��اً  و30   18 ب��ني 
ح��ي��ث ي��ن��اق�����س��ون ال��ت��ح��دي��ات التي 
يواجهونها يف هذه املجالت، �سمن 
ع�سف  وج��ل�����س��ات  �سبابية  ح��ل��ق��ات 
ذه��ن��ي م��ع اأب���رز �سّناع ال��ق��رار من 
ليعملوا  الأع��م��ال،  ورّواد  ال����وزراء 
تدعم  ومبادرات  حلول  و�سع  على 
كافة  يف  ال�سوداين  ال�سباب  تطور 

املجالت وتتبنى اأفكارهم. 

الربنامج االإماراتي للتدريب االإعالمي ي�ستقطب 80 طلب انت�ساب و20 طلب �سراكة
•• اأبوظبي-وام:

 اأع��ل��ن م��ك��ت��ب ����س���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
اأن  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د  ويل  دي��������وان 
للتدريب  الإم���ارات���ي  “الربنامج 
اإط��الق��ه يف  الإعالمي” ال���ذي مت 
ا�ستقطب  املا�سي  اأغ�سط�س   27
خالل اأ�سبوع واحد فقط اأكر من 
80 طلب انت�ساب من جميع اأنحاء 
20 طلب  م���ن  واأك�����ر  الإم��������ارات 
اإعالمية  م��وؤ���س�����س��ات  م��ن  ���س��راك��ة 
وجهات اأكادميية حكومية وخا�سة. 
وبداأت اللجنة التابعة ملكتب �سوؤون 
وتقييمها  الطلبات  ف��رز  التعليم 
املر�سحني  اخ����ت����ي����ار  اأج��������ل  م�����ن 
للمرحلة املقبلة حيث تتم دعوتهم 
اختيار  ق��ب��ل  ال��ل��ج��ن��ة  م��ق��اب��ل��ة  اىل 
�ستن�سم  التي  النهائية  املجموعة 
الإعالميني  ال�سركاء  قائمة  اإىل 
والوظائف  م��وؤه��الت��ه��م  ب��ح�����س��ب 
املتاحة لهم يف تلك املوؤ�س�سات لبدء 

برناجمهم التدريبي. 
النعيمي  خليفة  حم��م��د  واأع���ت���رب 

اليوم  الإع��������الم  م��ه��م��ة  اأن  ع���ل���ى 
املجتمعات  وع��ي  وت�سكيل  �سياغة 
وكل اإعالمي هو يف املح�سلة معلم 
وم���رب و���س��اح��ب ر���س��ال��ة ويتحمل 
امل�سوؤولية جتاه م�سرية  جانبا من 

التقدم والتنمية. 
م��ن ه���ذه ال���زاوي���ة ن��ن��ظ��ر لأهمية 
والإع����الم  التعليم  ب��ني  ال���رتاب���ط 
ولأه���م���ي���ة ال���ربن���ام���ج الإم����ارات����ي 
تعزيز  يف  الإع�����الم�����ي  ل���ل���ت���دري���ب 
العالقة  يف  وامل�سوؤولية  الإيجابية 
والقطاع  الر�سمية  املوؤ�س�سة  ب��ني 

اخلا�س يف الدولة.
وحده  التعليم  اأن  النعيمي  واأك���د 
يكفي  ت���ط���ور ل  م����ن  ب���ل���غ  م��ه��م��ا 
ي�ستحقها  مل���ن  ال��ف��ر���س��ة  ل��ت��وف��ري 
ل��ذل��ك رك���زن���ا ع��ل��ى ���س��ي��اغ��ة هذه 
ال��ع��الق��ة م��ن ال��ت��ع��اون ب��ني مكتب 
العام  والقطاعني  التعليم  ���س��وؤون 
التحدي  ه���ذا  مل��واج��ه��ة  واخل���ا����س 
الكفاءات  اأم���ام  العقبات  ولتذليل 
الواعدة لتتمكن من اإثبات قدرتها 

على العمل والبداع.

من قبل اللجنة تتوفر فيها غالبية 
العام  الرتاكمي  كاملعدل  ال�سروط 
وال�������س���ن وال��ت��خ�����س�����س��ات والأه�����م 
م���ن ذل����ك ال���ع���وام���ل ال��ت��ي ت�سجع 
اإىل  ال����ت����ق����دم  امل���ت���خ���رج���ني ع���ل���ى 
ال���ربن���ام���ج. واأ����س���ار ال��ن��ع��ي��م��ي اإىل 
التي  امل����وؤمت����رات  م���ن  ال��ع��دي��د  اأن 
تناولت م�ساألة التوطني يف املجال 
الإعالمي ركزت على �سرورة عدم 
فر�س ح�س�س واأرقام على املوؤ�س�سة 
الإعالمية بل الرتكيز على الكفاءة 
املهنية للكادر الإعالمي الإماراتي 
بقطاع  الرتقاء  لنتمكن فعال من 
متطلبات  م�����س��ت��وى  اإىل  الإع�����الم 
التي  وال��روؤي��ة  قيادتنا  وطموحات 
جتمعنا حول �سكل امل�ستقبل الذي 
ن�سعى اإليه. لهذا ال�سبب – ي�سيف 
النعيمي- ن�سعى من خالل مبادرة 
للتدريب  الإم�����ارات�����ي  ال���ربن���ام���ج 
الكفاءات  ر����س���د  اإىل  الإع����الم����ي 
واملتفوقني وت�سهيل مهمة دخولهم 
قطاع العمل وتوفري الفر�س لهم 
التقليدية  التعقيدات  ع��ن  بعيدا 

uaemediaapp. الإعالمي 
من  املتقدمون  يكون  اأن  على   ae
بدرجة  ج��ام��ع��ي��ة  ����س���ه���ادة  ح��م��ل��ة 
من  املاج�ستري  اأو  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
قد  يكون  واأل  املعتمدة  اجلامعات 
م���ر ع��ل��ى ت��خ��رج��ه��م اأك����ر م���ن 5 
�سنوات واأل تزيد اأعمارهم عن 26 
�سنة. يذكر ان الربنامج الإماراتي 
للتدريب الإعالمي مبادرة خا�سة 
من مكتب �سوؤون التعليم يف ديوان 
بعام  لالحتفاء  اأبوظبي  عهد  ويل 
تاأ�س�ست  ال��ت��ي  وامل���ب���ادئ  “زايد” 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  ع��ل��ي��ه��ا 
�سقل  م���ق���دم���ت���ه���ا  ويف  امل����ت����ح����دة 
الوطنية..  وال���ك���ف���اءات  امل���واه���ب 
دع����م  اإىل  ال�����ربن�����ام�����ج  وي�����ه�����دف 
املتخرجني  من  الإماراتي  ال�سباب 
وامل��ت��خ��رج��ات م��ن ك��ل��ي��ات الإع���الم 
ب����اخل����ربات  يف دول�������ة الإم�������������ارات 
فر�س  توفري  خالل  من  واملعارف 
اأبرز و�سائل  التدريب الوظيفي يف 
الإعالم العاملية العاملة على اأر�س 
�سوؤون  مكتب  ويحر�س  الإم���ارات. 

التعليم  ������س�����وؤون  م���ك���ت���ب  م����دي����ر 
اأب���وظ���ب���ي  ع���ه���د  ويل  دي���������وان  يف 
فاق  ال��ربن��ام��ج  ع��ل��ى  الإق���ب���ال  اأن 
�سبابنا  ط��م��وح  واأث���ب���ت  ت��وق��ع��ات��ن��ا 
ا�ستعداده لتطوير  املواطن ومدى 
مهاراته واكت�ساب اخلربة يف العمل 
الإعالمي والأهم من ذلك جتاوبه 
الكبري مع ما يوفره الربنامج من 
القطاع  موؤ�س�سات  يف  عمل  فر�س 

اخلا�س. 
اأن الطلبات التي  واأو�سح النعيمي 
ال���ربن���ام���ج ح��ت��ى الآن  ا���س��ت��ق��ب��ل��ه��ا 
ج�����اءت م���ن ك���ل اأن���ح���اء الإم������ارات 
جامعات  م��ن  متخرجني  و�سملت 
غري مدرجة �سمن قائمة �سركائنا 
على  ي�سجعنا  مم���ا  الأك���ادمي���ي���ني 
ب���ن���اء ����س���راك���ات ج���دي���دة واإع���ط���اء 
الفر�سة لأكرب عدد من املوؤ�س�سات 
ل���الن�������س���م���ام اىل  الأك������ادمي������ي������ة 
ال��ربن��ام��ج. واأ���س��اف م��دي��ر مكتب 
�����س����وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م يف دي�������وان ويل 
من  كبرية  ن�سبة  اأن  اأبوظبي  عهد 
تتم مراجعتها  التي  املئة  الطلبات 

وي����ه����دف ال����ربن����ام����ج الإم�����ارات�����ي 
دعم  اإىل  الإع�����الم�����ي  ل���ل���ت���دري���ب 
ال�����س��ب��اب الإم���ارات���ي م��ن خريجي 
التقليدي  الإع�������الم  وخ���ري���ج���ات 
عرب  م��واه��ب��ه��م  ل�سقل  واجل���دي���د 
والعمل  ال��ت��دري��ب  ف��ر���س  ت��وف��ري 
العاملية  الإع��الم  اأبرز موؤ�س�سات  يف 

املتواجدة يف الإمارات.
منا�سبة  امل�����ب�����ادرة  ه�����ذه  وت�����س��ك��ل 
الوالد  وق���ي���م  ب�����رتاث  ل��الح��ت��ف��اء 
املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
اأه��م��ي��ة الرتقاء  ع��ل��ى  اأك����د  ال����ذي 
ومتكني  ال���وط���ن���ي���ة  ب����ال����ك����ف����اءات 
ال�������س���ب���اب الإم������ارات������ي ب���امل���ه���ارات 
واخلربات العاملية ليكون يف طليعة 
�سعوب العامل وم�ساهما اأ�سا�سيا يف 
وبناء  والتنمية  التطوير  م�سرية 

جمتمع ال�سعادة واملعرفة.
الربنامج  اإىل  النت�ساب  اآل��ي��ة  اأم��ا 
الطلبات  ت��ق��دمي  م��ن خ��الل  فتتم 
ع��رب امل��وق��ع الإل���ك���رتوين اخلا�س 
للتدريب  الإم����ارات����ي  ب��ال��ربن��ام��ج 

للتوظيف اأو التدريب يف املوؤ�س�سات 
الإع����الم����ي����ة ال����ك����ربى امل����وج����ودة 
اأن  النعيمي  واع��ت��رب  ال���دول���ة.  يف 
بكونه  ميتاز  الإم���ارات  يف  التعليم 
ل يقت�سر على املوؤ�س�سة التعليمية 
الفعاليات  كافة  ت�سارك  ب��ل  فقط 
ال��ر���س��م��ي��ة واخل���ا����س���ة وامل����ب����ادرات 
التي تطلقها احلكومة الر�سيدة يف 
ت�سكيل قيم املهنة والوظيفة ب�سكل 
عام ومن بينها الإع��الم .. م�سددا 

الربنامج  خ�����الل  م����ن  ال��ت��ع��ل��ي��م 
الإماراتي للتدريب الإعالمي على 
الوطنية  م��ع اجل��ام��ع��ات  ال��ت��ع��اون 
الدولة  داخ��ل  املتواجدة  والدولية 
ا�سرتاتيجية  ���س��راك��ات  وت��اأ���س��ي�����س 
مع خمتلف و�سائل الإعالم املرئية 
وامل����ق����روءة وم��وؤ���س�����س��ات الإع�����الم 
م�ستوى  اأف�����س��ل  ل�سمان  اجل��دي��د 
م����ن ال���ت���دري���ب ل��ل��خ��ري��ج��ني من 
ال�����س��ب��اب الإم������ارات������ي.. وت�����رتاوح 
اأ�سهر  ���س��ت��ة  ب���ني  ال���ت���دري���ب  م����دة 
املنت�سبون  يكت�سب  بحيث  و���س��ن��ة 
واخلربات  امل��ه��ارات  الربنامج  اىل 
يف  لالإبداع  توؤهلهم  التي  الالزمة 

قطاعات الإعالم املختلفة.

اأقيمت مبجال�ش ال�شواحي يف مغيدر ووا�شط ومويلح

دائرة �سوؤون ال�سواحي والدفاع املدين بال�سارقة ينظمان �سل�سلة من دورات التوعية للوقاية من احلرائق املنزلية
ب����ه����دف �����س����رح اأه�������م الإر�������س������ادات 
وم��ت��ط��ل��ب��ات ال�������س���الم���ة ال���واج���ب 
الإمل����ام ب��ه مل��واج��ه��ة احل��رائ��ق عند 
ال���وق���اي���ة منها  ح���دوث���ه���ا وط�����رق 
طفايات  ا���س��ت��خ��دام  اإىل  وال��ت��ع��رف 
نظمت  اأنواعها  مبختلف  احلريق 
والقرى  ال�سواحي  ���س��وؤون  دائ���رة 
بالتعاون مع الدارة العامة للدفاع 
املدين بال�سارقة �سل�سلة من دورات 

التوعية من احلرائق املنزلية .
وم����ن ����س���اأن ت��ل��ك ال��������دورات وهي 
البيوت  ورب���ات  للن�ساء  خم�س�سة 
جمال�س  يف  تنظيمها  ي��ت��م  وال��ت��ي 
جمل�س  م����ن  ك����ل  يف  ال�������س���واح���ي 
�ساحية  وجمل�س  مغيدر  �ساحية 
وا���س��ط وجم��ل�����س ���س��اح��ي��ة مويلح 
اأهدافها  حت��ق��ق  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م���ن 
يف ن�������س���ر ال���ت���وع���ي���ة ب�����ني ال����س���ر 
الأحياء  يف  والقاطنني  واملواطنني 
وال�سالمة  الوقاية  حول  ال�سكنية 
وا�ستعرا�س  امل���دن���ي���ة  واحل���م���اي���ة 
مواجهة  يف  امل���م���ار����س���ات  اأف�������س���ل 
احل��وادث . وحتر�س دائ��رة �سوؤون 
منطلق  وم��ن  وال��ق��رى  ال�سواحي 
م�سوؤوليتها الجتماعية ودورها يف 

من اأ�سرار ب�سرية اأو مادية 
الإدارة  التعاون مع  اأن  اإىل  واأ�سار  
بال�سارقة  امل���دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة 
يف  البيوت  رب��ات  توعية  يف  يرتكز 
ال�سارقة  مدينة  �سواحي  خمتلف 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع احل�����رائ�����ق وط����رق 
الوقاية منها كون الروؤية امل�سرتكة 
املجتمع  اأف����راد  ���س��الم��ة  يف  تتمثل 
الكبري  ال��ت��ع��اون  ال�سويدي  وث��م��ن 

اأفراد املجتمع ل�سيما الن�ساء على  
املهارات واملعارف التي متكنهم من 
ال��ت��ع��ام��ل احل���رائ���ق خ���الل حالت 
ال�����ط�����وارئ وخ���ا����س���ة ع���ن���د وق����وع 
التي  املنازل والماكن  احلرائق يف 
اإىل  جانب  الأف������راد  ف��ي��ه��ا  ي��وج��د 
ب��رام��ج ال��ت��وع��وي��ة ال��وق��ائ��ي��ة التي 
تك�سف عن اأ�سباب اندلع احلرائق 

والوقاية من م�سبباتها .

م��ب��داأ ال��ت��ع��اون م��ع ك��اف��ة اجلهات 
�سوؤون  دائ������رة  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  وال���ت���ي 
�سوء  يف  وال�����ق�����رى  ال���������س����واح����ي 
التدريبي  ال���ربن���ام���ج  م�����س��ام��ني 
الدائرة  م��ع  املجتمعي  والتوا�سل 
توعوي  وق����ائ����ي  ب������دور  وال����ق����ي����ام 
لربات البيوت وال�سيدات والرتكاز 
يف ت��ل��ك اخل��ط��ة ال��ت��ي ت��ق��وم على 
ل�سرح متطلبات احلماية  الدورات 

املجتمع من خالل خمتلف  تهيئة 
على  احلفاظ  يف  التوعوية  برامج 
�سالمة اأفراده انطالقا من الدور 
الدائرة  ت��ت��ب��ن��اه  ال����ذي  امل��ج��ت��م��ع��ي 
ف�����س��ال ع���ن ت�����س��اف��ر اجل���ه���ود مع 
امل���دين  ل���ل���دف���اع  ال���ع���ام���ة  الإدارة 
تلك  ا�سا�سي يف  ك�سريك  بال�سارقة 
لتنفيذ  ت�سعى  الدارة  ال��روؤى كون 
لتاأهيل  ومعرفية  تدريبية  خطط 

مع الإدارة العامة للدفاع املدين يف 
تنظيم تلك الور�س واملحا�سرات يف 
خمتلف �سواحي مدينة ال�سارقة .

�سامي  العقيد  اأو���س��ح  جانبه  م��ن 
الدفاع  ع��ام  مدير  النقبي  خمي�س 
الدفاع  خطة  ان  ال�سارقة   امل��دين 
ل�سمان  تتكامل  ب��ال�����س��ارق  امل���دين 
�سالمة املواطنني واملقيمني واأفراد 
املجتمع  يف ح��الت ال��ط��وارئ على 

ال�سويدي  �سامل  بن  خمي�س  واأك��د 
لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�سو 
ال�������س���ارق���ة رئ���ي�������س دائ�������رة ����س���وؤون 
الدائرة  اأن  وال���ق���رى  ال�����س��واح��ي 
اإىل  اأه��داف��ه��ا  منطلق  م��ن  ت�سعى 
املجتمع  رفع جاهزية  امل�ساهمة يف 
يف  الفرتا�سية  الخ��ط��ار  ملواجهة 
احل��رائ��ق التي قد تقع لق��در اهلل 
يف امل��ن��ازل وم���ا ي��رتت��ب ع��ل��ى ذلك 

وال�سالمة من احلريق.
للدفاع  العامة  الإدارة  اإىل  واأ���س��ار 
املدين على م�ستوى الدولة لديها 
كافة  يف  دورات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  خ��ط��ط 
الإمارات ومن هنا حتر�س الإدارة 
بال�سارقة  امل���دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة 
وم���ن خ���الل ت��ل��ك ال������دورات التي 
ال�سواحي  جم���ال�������س  يف  ت����ق����دم 
مهارات  احل��ا���س��رات   تعليم   على 
وا�ستخدام  الط����ف����اء  وا����س���ال���ي���ب 
ط�����ف�����اي�����ات احل������ري������ق والخ���������الء 
اندلعه  ق��ب��ل  احل���ري���ق  واح����ت����واء 
و����س���ول رجال  اأث���ن���ائ���ه حل���ني  ويف 
الط����ف����ال . واأع�������رب ال��ن��ق��ب��ي عن 
ال�سواحي  �سوؤون  لدائرة  تقديره 
على  ال�سنوي  وحر�سها  وال��ق��رى 
للدفاع  العامة  الدارة  التعاون مع 
ن�سر  ع����ل����ى   ب���ال�������س���ارق���ة  امل�������دين 
ثقافة ال��وق��اي��ة م��ن احل��رائ��ق بني 
املواطنني  وتاأهيل  املجتمع   اأف��راد 
الظروف  م��ع   للتعامل  واملقيمني 
اخلوف  م�ساعر   ل�سيما  الطارئة 
م�����ن احل�����ري�����ق وب����ال����ت����ايل ان���ق���اذ 
على  واحلفاظ  و�سالمتها  الأرواح 

املمتلكات.
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اأخبـار الإمـارات

اأكرث من 200 بقالة يف “الظفرة” مطالبة بتطبيق اال�سرتاطات اجلديدة للبيع بالتجزئة

خالل م�شاركتها يف معر�شي مو�شكو واإندوني�شيا الدوليني للكتاب

هيئة ال�سارقة للكتاب تتوا�سل مع النا�سرين من �سمال اأورا�سيا اإىل جنوب �سرق اآ�سيا

خليفة بن حممد ال نهيان يتلقى الن�سخة االأوىل من اإ�سدار )الفزعة( لعبداهلل عبدالرحمن

•• مدينة زايد-وام:

القت�سادية  التنمية  دائ����رة  دع���ت   
للرقابة  اب��وظ��ب��ي  وج��ه��از  اأب��وظ��ب��ي 
ال���غ���ذائ���ي���ة اأ����س���ح���اب ال���ب���ق���الت يف 
منطقة الظفرة اإىل تطبيق املعايري 
وال�سرتاطات اجلديدة مل�سروع اإعادة 
ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع ال��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة “ 
بقالة “ الذي يتم تطبيقة بالتعاون 
والتن�سيق مع وزارة الداخلية ودائرة 
البلدية والنقل وذلك على  ال�سوؤون 
على  م���وؤخ���را  تطبيقه  مت  م��ا  غ���رار 

م�ستوى مدينتي ابوظبي والعني.
203 ب��ق��الت م�سجل  وه��ن��اك ع��دد 
يف  ال��دائ��رة  ل��دى  التجاري  ن�ساطها 
حيث  ال��ظ��ف��رة  منطقة  م���دن  ك��اف��ة 
يبلغ عدد البقالت امل�سجلة يف مدينة 
البقالت  وب���اق���ي  ب��ق��ال��ة   81 زاي����د 
ل��ي��وا واملرفاأ  م��ن��اط��ق  ع��ل��ى  م��وزع��ة 
وغ��ي��اث��ي وال���روي�������س وال�����س��ل��ع ودملا 

وبدع  وبوح�سا  وحب�سان  وال�سبعية 
املطاوعة ..وهناك عدد �سبع بقالت 
اجلديد.  النظام  وف��ق  الن�ساء  قيد 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  ود�سنت 
للرقابة  اب��وظ��ب��ي  وج��ه��از  اأب��وظ��ب��ي 

زايد  مدينة  يف  بقالة  اول  الغذائية 
وفق املعايري وال�سرتاطات اجلديدة 
البيع  ق��ط��اع  تنظيم  اإع����ادة  مل�����س��روع 
م�ستوى  “ على  “ بقالة  بالتجزئة 

منطقة الظفرة .

جاء ذلك خالل زيارة وفد م�سرتك 
زاي����د  م����ن اجل���ه���ت���ني اىل م���دي���ن���ة 
ب��رئ��ا���س��ة احمد  مب��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة 
ادارة  م����دي����ر  ال��ق��ب��ي�����س��ي  ط����ار�����س 
بدائرة  بالإنابة  التجارية  احلماية 

التنمية القت�سادية ابوظبي وثامر 
مل�سروع  الر�سمي  املتحدث  القا�سمي 
اإع��ادة تنظيم قطاع البيع بالتجزئة 
تد�سني  خ��الل��ه��ا  مت   “ ب��ق��ال��ة   “
ال��ب��ق��ال��ة اجل���دي���دة والط�����الع على 
ال�سرتاطات  كافة  تطبيقها  م��دى 
البقالت  لنظام  ال��الزم��ة  واملعايري 

اجلديد.
واأو�سح احمد طار�س القبي�سي عقب 
الفتتاح ان تد�سني البقالة اجلديدة 
العمل  ور�سة  ملخرجات  نتيجة  يعد 
بالتن�سيق مع  الدائرة  التي نظمتها 
يف  الغذائية  للرقابة  ابوظبي  جهاز 
مدينة زايد مبنطقة الظفرة و�سارك 
ب��ق��ال��ة يف   175 ع��ن  فيها مم��ث��ل��ون 
خمتلف مدن منطقة الظفرة حيث 
كافة  عن  تف�سيلي  �سرح  تقدمي  مت 
بالنظام  تطبيقها  الواجب  املعايري 
ا�سحاب  القبي�سي  ودع���ا  اجل��دي��د. 
ال��ب��ق��الت اىل ت�����س��ري��ع الج�����راءات 

ن�ساطهم  ت��رخ��ي�����س  جت���دي���د  ع��ن��د 
التجاري وفق ال�سرتاطات واملعايري 
ان  اىل  م�سريا  للم�سروع  اجل��دي��دة 
مفت�سي الدائرة على ا�ستعداد للقيام 
ك���اف���ة مدن  ب����زي����ارات م��ي��دان��ي��ة يف 
كافة  ���س��رح  ب��ه��دف  الظفرة  منطقة 
اجلديدة  وامل���ع���اي���ري  ال����س���رتاط���ات 
ي�سهل  مب�����ا  ت���ط���ب���ي���ق���ه���ا  وك���ي���ف���ي���ة 

ن�ساطهم  وممار�سة  التنفيذ  عليهم 
ال��ت��ج��اري . م���ن ج��ان��ب��ه ذك���ر ثامر 
تنظيم  اإع���ادة  م�سروع  ان  القا�سمي 
 “ “ ب��ق��ال��ة  بالتجزئة  ال��ب��ي��ع  ق��ط��اع 
معايري  اأع���ل���ى  ت���وف���ري  اإىل  ي���ه���دف 
ال�����س��الم��ة وال�����س��ح��ة ال���ع���ام���ة من 
ا���س��رتاط��ات النظافة  ت��وف��ري  خ��الل 
يوفر  للت�سوق مبا  ال�سليمة  والبيئة 

اأثناء  للمت�سوق  الراحة والطمئنان 
�سراء احتياجاته .

منذ  امل�����س��روع  تطبيق  ب���اأن  مو�سحا 
التحديات  ب��ع�����س  واج�����ه  ب���داي���ات���ه 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  عليها  تغلبت  ال��ت��ي 
توعية  ابرزها  للم�سروع من  املنفذة 
تطبيق  باأهمية  ال��ب��ق��الت  اأ���س��ح��اب 

ال�سرتاطات واملعايري.

ع����ززت ه��ي��ئ��ة ال�����س��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب م��ن ح�سورها 
الفاعل على ال�ساحة الدولية، خالل م�ساركتها 
ال�����دويل للكتاب  يف ك���ل م���ن م��ع��ر���س م��و���س��ك��و 
اإن��دون�����س��ي��ا ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب، اللذان  وم��ع��ر���س 
اختتمت فعالياتهما اليوم الأحد، لتنجح يف مد 
ج�سور التوا�سل وتطوير التعاون مع عدد كبري 
من النا�سرين واملثقفني يف املنطقة اجلغرافية 

املمتدة بني �سمال اأورا�سيا وجنوب �سرق اآ�سيا. 
ال���دورة  يف  م�ساركتها  خ���الل  الهيئة  وجن��ح��ت 
للكتاب  ال��دويل  مو�سكو  معر�س  من  الثالثني 
الذي جذب هذا العام اأكر من 600 دار ن�سر 
م��ن 40 ب��ل��داً ح��ول ال��ع��امل، م��ن اإب���راز اجلهود 
ال��ت��ي تبذلها اإم����ارة ال�����س��ارق��ة ودول���ة الإم����ارات 

ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ل��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع ال��ن�����س��ر على 
امل�����س��ت��وى ال�����دويل، م��ن خ���الل م��ا تنظمه من 
م��ن خدمات  تقدمه  وم��ا  وم��وؤمت��رات،  معار�س 
وت�����س��ه��ي��الت جل��م��ي��ع ال��ن��ا���س��ري��ن ال��راغ��ب��ني يف 

التواجد باأ�سواق املنطقة.
للكتاب عرب جناحها يف  ال�سارقة  وعقدت هيئة 
املوؤ�س�سات  ممثلي  مع  عديدة  ل��ق��اءات  املعر�س، 
التوا�سل  والراغبة يف  بالن�سر  املعنية  والهيئات 
الذي  اللقاء  اأب��رزه��ا  وم��ن  العربي،  ال��ع��امل  م��ع 
الهيئة،  رئي�س  ال��ع��ام��ري،  اأح��م��د  �سعادة  ع��ق��ده 
م��ع رئ��ي�����س احت���اد ال��ن��ا���س��ري��ن ال���رو����س، اإ�سافة 
مو�سكو  معر�س  مدير  مع  مطول  اجتماع  اإىل 
اأب�����دى ك���ال الطرفني  ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب، ح��ي��ث 

ال�سارقة،  م����ع  ال���ت���ع���اون  ت���ع���زي���ز  يف  رغ��ب��ت��ه��م 
وامل�ساركة يف معار�س الكتاب وموؤمترات الن�سر 

التي تنظمها. 
ال�سارقة  هيئة  اأن  العامري  اأحمد  �سعادة  واأك��د 
للكتاب حري�سة، وفق توجيهات �ساحب ال�سمو 
القا�سمي،  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
ع�����س��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����س��ارق��ة على 
معر�س  يف  ال��دول��ي��ة  امل�����س��ارك��ات  ح��ج��م  تو�سيع 
ال�سارقة  وم��ه��رج��ان  للكتاب  ال���دويل  ال�سارقة 
القرائي، اإىل جانب جذب النا�سرين اإىل مدينة 
ال�سارقة للن�سر املتوقع افتتاح مرحلتها الأوىل 
قريباً، م�سرياً اإىل اأن ح�سور النا�سرين الرو�س 
امل�ساريع واملبادرات �سي�سهد منواً كبرياً  يف هذه 

خالل الفرتة املقبلة.
من  ك���ب���رياً  ع������دداً  اأن  اإىل  ال���ع���ام���ري  واأ�����س����ار 
املعنية  والهيئات  الحت��ادات  وممثلي  النا�سرين 
بالن�سر والطباعة يف رو�سيا، اأعربوا عن رغبتهم 
يف ال�ستثمار مبدينة ال�سارقة للن�سر، وامل�ساركة 
ل��ل��ك��ت��اب ب�سكل  ال�����دويل  ال�����س��ارق��ة  يف م��ع��ر���س 
خ��ا���س، واأك�����دوا اأن��ه��م ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد لتطوير 
لرتجمة  العرب  النا�سرين  مع  التعاون  قنوات 
اإ�سداراتهم من واإىل اللغتني الرو�سية والعربية 
نظراً لهتمام ال�سعب الرو�سي وال�سعوب العربية 

بالتعرف اأكر على ثقافة الآخر.
واإىل جانب الرتويج ملدينة ال�سارقة للن�سر، دعت 
الهيئة النا�سرين واملثقفني الرو�س اإىل امل�ساركة 

يف معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب والفعاليات 
يف  امل�ساركة  من��اذج  لهم  وق��دم��ت  ل��ه،  امل�ساحبة 
الإجمالية  قيمتها  تبلغ  التي  الرتجمة  منحة 
لهم  وتتيح  �سنوياً،  اأمريكي  دولر  األف   300
احل�سول على منح مالية لإجناز اأعمال ترجمة 
العربية،  اإىل  الرو�سية  اللغة  م��ن  اإ���س��دارات��ه��م 

لن�سرها وتوزيعها بني القراء العرب.
ال�سارقة  هيئة  جناح  ج��ذب  اأخ���رى،  ناحية  م��ن 
للكتاب يف معر�س اإندون�سيا الدويل للكتاب الذي 
�سينايان  يف  ل��ل��م��وؤمت��رات  جاكرتا  مب��رك��ز  اأق��ي��م 
كبرياً  اهتماماً  الإندوني�سية،  العا�سمة  بو�سط 
الإندوني�سية والآ�سيوية  الن�سر  من ممثلي دور 
بح�سور  رح��ب��وا  وال��ذي��ن  امل��ع��ر���س،  يف  امل�ساركة 

عن  وع���ربوا  املعر�س،  يف  الأوىل  للمرة  الهيئة 
للتواجد  م��ع��ه��ا  ال��ت��ع��اون  ت��ط��وي��ر  رغ��ب��ت��ه��م يف 

بالفعاليات التي تنظمها يف ال�سارقة.  
و�سهد جناح الهيئة اإقباًل كبرياً من النا�سرين 
كيفية  ع��ن  ا�ستف�سروا  ال��ذي��ن  الإن��دون��ي�����س��ي��ني 
للكتاب،  ال��دويل  ال�سارقة  معر�س  يف  امل�ساركة 
واأكدوا اأن تواجدهم يف املعر�س مينحهم فر�سة 
ال��ت��وا���س��ل م��ع اجل��ال��ي��ة الإن��دون��ي�����س��ي��ة الكبرية 
اإ�سداراتهم  وت��وزي��ع  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  دول  يف 
بينها، اإىل جانب اهتمامهم ببيع حقوق الن�سر 
ل��ن��ظ��رائ��ه��م ال���ع���رب، ك��م��ا ت��ع��رف��وا ع��ل��ى املزايا 
ال�سارقة  م��دي��ن��ة  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 

للن�سر.

اأك����د ال�����س��ي��خ خليفة ب��ن حم��م��د ب��ن خ��ال��د اآل ن��ه��ي��ان - 
ابوظبي  يف  التطوعي  واج��ب  لفريق  الفخري  الرئي�س 
- اأن الفزعة تعد واحدة من اأهم القيم التي جبل عليها 
جمتمع الإمارات منذ القدم ، ومتثل دورا تطوعيا هاما 
املجتمع  متا�سك  يف  واأ���س��ه��م  املجتمعي  التالحم  عك�س 

وقوة ترابطه.
والأدب  الثقافة  ل��رواد  التطوعية  امل��ب��ادرات  على  واأثنى 
امل���ب���ادرات الأهلية  ال��ك��ث��ري م��ن  ت��وث��ي��ق  ال��ت��ط��وع ، يف  يف 
الماراتية ، وم�سيدا مببادرات الكاتب الإماراتي عبداهلل 
عبدالرحمن احلمادي ع�سو موؤ�س�س جمعية ال�سحفيني  
، وم��ن��ه��ا يف ا����س���داره ك��ت��اب »ال��ف��زع��ة ق��ي��م ال��ت��الح��م يف 
املنظم  الفكري  املجهود  له  مقدرا  الإم��ارات��ي«  املجتمع 
ال��رائ��ع��ة ملجتمع  ال��ظ��واه��ر الإج��ت��م��اع��ي��ة  يف ر���س��د تلك 

الماراتي .
جاء ذلك خالل ا�ستقباله للكاتب عبداهلل عبدالرحمن 
اأبوظبي  العا�سمة  يف  البطني  يف  ق�سره   يف  احل��م��ادي 

حيث �سلمه الن�سخة الأوىل من الإ�سدار .
ال نهيان  ب��ن خ��ال��د  ب��ن حم��م��د  ال�����س��ي��خ خليفة  ووج����ه 

اأبوظبي  يف  التطوعي  واج��ب  لفريق  الفخري  الرئي�س 
الفكري  امل�سمون  من  ال�ستفادة  الفريق  اأمناء  جمل�س 
والفتيات  ال�سباب  جيل  وحتفيز  ت�سجيع  يف  ل��الإ���س��دار 
على العمل التطوعي ، وتنظيم قراءات تطوعية لل�سغار 

فيه .
ومن جانبه قال الباحث والكاتب عبداهلل عبدالرحمن 
احلمادي : اإن الهدف من هذا الكتاب، والذي مت اإعداده 
ت�سجع  ت��ق��دمي من���اذج م�سرقة  ه��و   ، زم��ن��ي��ة  ع��ج��ال��ة  يف 
القارئ، مواطناً كان اأو مقيماً اأو زائراً اأو موؤرخاً، على اأن 
ي�ستك�سف بنف�سه وعرب الحتكاك املبا�سر، انعكا�س قيمة 
التالحم على ال�سخ�سية الإماراتية، فاملالحظة الدقيقة 
الجتماعية  ال��ع��الق��ات  وط��ب��ي��ع��ة   ، وال��ك��ل��م��ات  ل��ل��ه��ج��ة 
والت�سرف يف ال�سراء وال�سراء عند كل اإماراتي، تك�سف 
لنا عن عمق جتذر هذه القيمة يف الذات، وي�سهد القارئ 
وامل�ستمع واملب�سر لكل ما يف الإمارات من اإجنازات واإرث 
اأن  قبل  قلباً  البيت  توحد  كيف   ، وقلبه  بعينه  ح�ساري 
ال��ك��ل حاكماً وحم��ك��وم��اً يف  ي�سري  وك��ي��ف  ك��ي��ان��اً،  يتوحد 
واح��دة، باذلني  طريق واحد نحو الأعلى والأف�سل يداً 

الروح واملال والعلم والقوة من اأجل وطن مزدهر، كانت 
النزعة الوطنية التي �سادت الإمارات عرب التاريخ كافية 
اأطراف  القادرة على مواجهة  الع�سكرية  العقلية  لإبراز 
وهي  ال�ستعمارية،  ال��ق��وى  قبل  م��ن  امل��ت��ع��ددة  ال�����س��راع 
وقيم  املوؤ�س�سني  الآب���اء  بحكمة  ت�سلحت  وطنية  عقلية 
يف  ال�ساربة  القيم  تلك  جمتمعنا  يف  والتالحم  الفزعة 
وال�سجاعة  النتماء  ق��وة  على  دل��ي��اًل  ك��ان  ال��ق��دم، حيث 
وال��وف��اء ل��دى ك��ل م��ن ال��رج��ل وامل����راأة، وه��و م��ا ا�ستلزم 
تدرب اجلميع على ا�ستعمال الأ�سلحة املتاحة يف ال�سلم 

واحلرب.
وكما يتحدث عن اجلوانب الإن�سانية يف م�سرية القيادة 
واملجتمع، فهو معني بقوة باحلديث عن جذور املقاومة 
الوطنية التي يبدو فيها التالحم كبريا وعزيزا كقوله: 
متتد جذور مالحم املقاومة الوطنية واآثارها يف التاريخ 
التي  ال�ستعمار  ف��رتات  اإىل  الإم����ارات  ل�سعب  احل��دي��ث 
الأمري  عبد  ال��دك��ت��ور  امل���وؤرخ  فح�سب  املنطقة،  عا�ستها 
العربي  »اخلليج  ف��اإن:  بغداد  اأم��ني، من جامعة  حممد 
تعر�س منذ بداية القرن ال�ساد�س ع�سر خلطر التغلغل 

ال���س��ت��ع��م��اري، ول��ك��ن ح��رك��ة ال��ت��و���س��ع الأوروب������ي لقيت 
مقاومة �سديدة من قبل اإمارات �سرق اجلزيرة العربية 
وقبائل اخلليج العربي، بل ميكن القول اإن امل�ستعمرين 
الأوروب���ي���ني قلما ل��ق��وا م��ن امل��ق��اوم��ة وال��ت�����س��دي يف اأي 
بقعة من بقاع الأر�س مثل ما لقوه يف منطقة اخلليج، 
يف  ع�سر  التا�سع  القرن  مطلع  حتى  هنا  ال�سكان  وجن��ح 
احليلولة دون تر�سيخ الأوروبيني لأقدامهم، وكان لقوة 
القبائل العربية وحيويتها وتقاليدها البحرية العريقة 
ومهارتها املالحية الفائقة الأثر الأكرب يف ذلك النجاح.
املجتمع  ال���ت���الح���م يف  ق��ي��م  »ال���ف���زع���ة  ك���ت���اب  وي�����س��ّك��ل 
اأدبياً متميزاً، يك�سف من خالله عرب  الإماراتي«، عماًل 
الإن�سان  �سخ�سية  يف  النبيلة  القيم  عن  �سفحة،   262
ع��دي��دة يف وخم�سة  تاريخية  ع��رب حم��ط��ات  الإم���ارات���ي 
ف�سول هي: الأ�سرة منوذج وطن، قلب واحد، فزعة الكل 
الكاتب  الوطن، فزعة خ��ارج احل��دود، يجتهد  للكل فدا 
وع���رب ت��وث��ي��ق��ي��ات وع��م��ل م��ي��داين وم��ق��ت��ط��ف��ات �سعرية 
التي  التاريخية  النزعة  اأهمية  عن  الك�سف  يف  وطنية، 

�سادت الإمارات عرب التاريخ .

•• اأبوظبي-وام:

 اأعلنت وزارة املوارد الب�سرية والتوطني عن قرب فتح اأ�سواق جديدة 
اتفاقيات من  الدولة وذلك مبوجب  امل�ساعدة اىل  العمالة  ل�ستقدام 
املر�سلة  ال��دول  ال��وزارة مع نظرياتها يف عدد من  ان تربمها  املنتظر 
للعمالة التي اأبدت ترحيبها ورغبتها يف اإر�سال عمالتها امل�ساعدة اىل 
المارات ما يتيح خيارات متعددة اأمام الأ�سر و ي�ساهم بتعزيز تناف�سية 
امل�ساعد  ال���وزارة  وكيل  النعيمي  عمر  الدكتور  واو���س��ح  العمل.  �سوق 
�سقر  معايل  ومتابعة  بتوجيهات  ان��ه  الدولية  والعالقات  لالت�سال 
غبا�س �سعيد غبا�س وزير املوارد الب�سرية والتوطني حر�ست الوزارة 

منذ تكليفها بال�سراف على قطاع العمالة امل�ساعدة على و�سع وتنفيذ 
للمتعاملني  متميزة  خ��دم��ات  ت��وف��ري  ت�ستهدف  ا�سرتاتيجية  خطة 
وتعزيز الت�سريعات املنظمة لعالقة العمل التعاقدية وذلك بالتوازي 
مع اجراء م�ساورات مع اجلهات احلكومية املعنية يف عدد من الدول 
هذه  م��ن  امل�ساعدة  العمالة  ل�ستقدام  ات��ف��اق��ات  اىل  التو�سل  بهدف 
بت�سغيل  الراغبني  ومتطلبات  احتياجات  تلبية  يف  ي�سهم  مبا  ال��دول 

العمالة امل�ساعدة من ال�سر واأ�سحاب العمل.
واأ�سار اإىل ان الدول التي مت الت�ساور مع املعنيني فيها اأبدت ترحيبها 
ظل  يف  خ�سو�سا  ال��دول��ة  اىل  امل�ساعدة  عمالتها  اإر���س��ال  يف  ورغبتها 
ال�ستقدام  وك���الت  فيها  مب��ا  الط���راف  كافة  ال��ت��زام��ات  على  التاأكيد 

خالل  العمل  عالقة  ط��ريف  وواج��ب��ات  حقوق  ي�سمن  ال��ذي  وبال�سكل 
دورة العمل التعاقدي وهو الأمر الذي �ستتم ترجمته عمليا من خالل 
لتوقيعها  متهيدا  بنودها  اإع���داد  على  حاليا  العمل  يجري  اتفاقيات 
ال�سواق  فتح  خطوة  اأهمية  النعيمي  واأك��د  التنفيذ.  حيز  واإدخ��ال��ه��ا 
ال�سر  ام��ام  الثقافات  من  متعددة  خيارات  اتاحة  حيث  من  اجلديدة 
وا�سحاب العمل لت�سغيلها يف اية مهنة من مهن العمالة امل�ساعدة اىل 
ظل  يف  خ�سو�سا  ال�سوق  تناف�سية  على  اليجابية  النعكا�سات  جانب 
العام  الخ��ري من  الربع  ت�سغيلها خالل  املنتظر  تدبري  وج��ود مراكز 
اجلاري لتقدمي جميع اخلدمات املرتبطة بالعمالة وذلك من خالل 
�سراكة موؤ�س�ساتية مع القطاع اخلا�س الذي �سيدير هذه املراكز ويقدم 

اخلدمات نيابة عن الوزارة وحتت ا�سرافها.
امل�ساعدة  العمالة  خ��دم��ات  والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزارة  وت��ق��دم 
“ت�سهيل” القائمة يف  املرحلة احلالية من خالل مراكز اخلدمة  يف 
دبي وعجمان واأم القيوين وراأ�س اخليمة يف الوقت الذي يجري فيه 
ل�ستقبال  ال��الزم��ة  الرتتيبات  لتخاذ  الداخلية  وزارة  مع  التن�سيق 
معامالت املتعاملني يف ابوظبي وال�سارقة من خالل مراكز اخلدمة 

القائمة هناك قريبا وذلك اىل حني ت�سغيل مراكز تدبري.
ي��وؤدون خدمات اىل  امل�ساعدة هم العمال الذين  اأن العمالة  ي�سار اىل 
ومربية  والطباخ  وال�سائق  واحل��ار���س  امل��ن��زيل  العامل  ومنهم  الأ���س��ر 

الطفال واملزارع وغريها من املهن ذات ال�سلة.

فتــح اأ�ســواق جديــدة ال�ستقــدام العمــالـــة امل�ســاعــدة قريبـــًا
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•• راأ�ض اخليمة – الفجر

خ�س�س برنامج “العني ال�ساهرة” 
الإذاعي الذي يبث عرب اأثري اإذاعة 
الإعالم  اإدارة  وتعده  راأ�س اخليمة 
والعالقات العامة بالقيادة العامة 
ل�سرطة راأ�س اخليمة ، اأوىل حلقاته 
جاهزية  لإب��راز   ، الثالث  للمو�سم 
ل�سرطة  العامة  القيادة  وا�ستعداد 
ل�ستقبال  ال���ت���ام  اخل��ي��م��ة  راأ�������س 
العام الدرا�سي اجلديد من خالل 
الأمنية  ج��اه��زي��ت��ه��ا  درج�����ة  رف����ع 
وتر�سيخ  الأم��ن  ن�سر  اإىل  الهادفة 
خمتلف  يف  ال�����س����ت����ق����رار  دع����ائ����م 
الإم��������ارة خا�سة  وم���ن���اط���ق  ط����رق 
الطرق  ع��ل��ى  ال���واق���ع���ة  امل����دار�����س 
ت�سهد  وال��ت��ي  والرئي�سية  ال��ع��ام��ة 
باملركبات  وتكد�ساً  ازدح��ام��اً  ع��ادة 
ال�سرتاتيجيني  �سركائها  بجانب 

الداعمني لهذه اجلهود .
   ا�ست�ساف الربنامج عرب الهاتف 
اللواء علي بن علوان النعيمي قائد 
وال��ع��م��ي��د عبداهلل  ال�����س��رط��ة  ع���ام 
عام  قائد  نائب  احلديدي  خمي�س 
العميد  ال���س��ت��دي��و  ويف  ال�����س��رط��ة 
احلميدي  �سعيد  حممد  ال��دك��ت��ور 

مدير عام العمليات املركزية
   حيث اأكد اجلميع على جاهزيتهم 
يف ا�ستقبال العام الدرا�سي اجلديد 
عرب و�سعهم خلطة عمل حمكمة 
طارئ  لأي  ال���س��ت��ج��اب��ة  و���س��ري��ع��ة 
�سرورة  م��وؤك��دي��ن   ، اهلل  ���س��م��ح  ل 
ال�سرطة  رج�������ال  م�����ع  ال����ت����ع����اون 
التعليمات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
بالن�سائح  والل��ت��زام  والتوجيهات 
الو�سول  للتمكن من  والر���س��ادات 

اإىل ال��ق��ي��ادة الآم��ن��ة ال��ب��ع��ي��دة عن 
وق���وع الخ��ت��ن��اق��ات والزدح���ام���ات 
الناجتة عن عدم احرتام  املرورية 
القواعد املرورية ، من اأجل تاأمني 

راحة اجلميع .
   وا���س��ت��ع��ر���س اجل��م��ي��ع اخلطط 
امل��و���س��وع��ة ل��ت��وف��ري اأف�����س��ل �سبل 
ال�������س���الم���ة والأم�����������ان ل��ل��ط��ل��ب��ة ، 
لتوفري  دوري�����ة   50 ن�����س��ر  و���س��ط 
والطلبة  املرورية لالأفراد  ال�سالم 
ال�سعاف  ���س��ي��ارات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
والن����ق����اذ يف م���واق���ع ق��ري��ب��ة من 
حالة  اأي  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  امل���دار����س 
وجه  على  م�ساعدة  اإىل  حتتاج  قد 

ال�سرعة .

الربنامج  امل�����س��ارك��ني يف  وق����ّدم     
الدرا�سي  بالعام  للطالب  التهنئة 
اجل�����دي�����د وت���وع���ي���ت���ه���م م�����روري�����اً 
ل�����س��م��ان حت��ق��ي��ق ب��ي��ئ��ة م���روري���ة 
خ���ال���ي���ة م����ن احل��������وادث امل����روري����ة 
الربامج  م��ن  ال��ع��دي��د  تنفيذ  ع��رب 
التوعوية والتي ت�سمل حما�سرات 
توعوية  وم���ع���ار����س  وم�����س��اب��ق��ات 
م�����روري�����ة ، ف�������س���اًل ع�����ن ت���وزي���ع 
امل��ط��ب��وع��ات ال��ت��وع��وي��ة مب��ا ي�سهم 
يف غ��ر���س ال��ث��ق��اف��ة امل����روري����ة بني 
اإدراك���اً  اأك��ر  ال��ط��الب وخلق جيل 
بالق�سية املرورية ، ووجه اجلميع 
املبا�سر  ال��ب��ث  ع��رب  توعية  ر���س��ائ��ل 
وقائدي  الأم��ور  اأولياء  فيها  دع��وا 

اإىل  املدر�سية  واحلافالت  املركبات 
الل���ت���زام ب��ق��وان��ني ال�����س��ري ومل���رور 
ال�سالمة  اإج��راءات  اتباع  و�سرورة 
امل���روري���ة ، ح��اث��ني اأول���ي���اء الأم���ور 
على نقل اأبناهم من و اإىل املدر�سة 

بطرق اآمنة .
احل���ل���ق���ة عرب  وا����س���ت���ع���ر����س���ت     
امل��ع��ن��ي��ني ع���ن انطالق  حم��دث��ي��ه��ا 
للطالب  املرورية  ال�سالمة  حملة 
�سمن  اأ�سهر  ثالثة  ت�ستمر  والتي 
لقطاع  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل���ط���ة 
تعزيزاً  الداخلية  وزارة  يف  امل���رور 
ل��ل�����س��الم��ة امل����روري����ة واحل�����د من 
احلوادث املرورية وحالت الده�س 

وخ�سو�ساً الأطفال .   

ال�ستهالكية  التعاونيات  اأكرب  الحتاد  تعاونية  كرمت 
يف الدولة 377 طالباً من املتفوقني درا�سياً من اأبناء 
الثقافة  ن���دوة  يف  كفو”   “ ب��رن��ام��ج  �سمن  امل�ساهمني 
تنفيذ  يف  اأهدافها  اإط��ار  يف  ذل��ك  ياأتي  بدبي،  والعلوم 

خطط ا�سرتاتيجية لإ�سعاد م�ساهميها.
ك����رم امل��ت��ف��وق��ني ك���ل م���ن ���س��ع��ادة م��اج��د ح��م��د رحمه 
رئي�س  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ع�سو  ال�سام�سي 
جمل�س اإدارة تعاونية الحتاد، و�سعادة الدكتور من�سور 
العور رئي�س جامعة حمدان بن حممد الذكية و�سعادة 
ملوؤ�س�سة دبي خلدمات  التنفيذي  املدير  الدراي  خليفه 
الإ�سعاف، والدكتور اأحمد عيد املن�سوري مدير الإدارة 
العامة لالأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية، وغاية �سلطان 
جمع  بح�سور  التعليمية،  دبي  منطقة  مدير  املهريي 

غفري من اأولياء اأمور الطلبة.
كلمته  ال�سام�سي من خالل  �سعادة ماجد رحمه  وقال 
التي القاها باحلفل اأن قيادتنا الر�سيدة املتمثلة ب�سيدي 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اأ�ساليب  اأرق���ى واأح���دث  “ حفظه اهلل” وف��رت  ال��دول��ة 

املوؤ�س�سني  الآب���اء  ب��ن��اه  م��ا  ملوا�سلة  ال��ع��امل  يف  التعليم 
وحتدياته،  امل�ستقبل  جم��اراة  على  ق��ادر  جيل  لتن�سئة 

متني، �سلب، �سالحه العلم واملعرفة والتطور.
مبادرة  باإطالقها  عليهم  ت��راه��ن  القيادة  اأن  واأ���س��اف 
“المارات ما بعد النفط” لتوؤكد عمق الروؤية الوطنية 
الثاقبة نحو اإعداد جيل جديد، ي�ستطيع العتماد على 
اقت�ساد متنوع قادر على املناف�سة والوجود بقوة �سمن 
الزاد  هو  العلم  ان  ليقينها  املتقدم  العامل  اقت�ساديات 
قيمة  حلياته  في�سبح  الإن�����س��ان  يحمله  ال���ذي  الأه���م 

ولوجوده هدف.
دعم 318 موؤ�ش�شة تعليمية

ومن جهته قال �سعادة خالد حميد بن ذيبان الفال�سي 
318 موؤ�س�سة تعليمية  “ دعمت تعاونية الحتاد نحو 
اجمايل  مببلغ  املا�سية  �سنوات   6 ال���  خ��الل  وثقافية 
األف درهم لكون التعليم  6ماليني و195  يقدر نحو 
ه���و اأ����س���ا����س ك���ل ن��ه�����س��ة وت���ط���ور، ول��ت��ح��ق��ي��ق اأه�����داف 
امل�����س��رتك والتعاون  ال��ت��ع��اون��ي��ة ال��ت��ي ا���س��ا���س��ه��ا ال��ع��م��ل 

لتحقيق الإجنازات على ال�سعد كافة.

ال�سعادة  اإدارة  توجيه  يتم  ع��ام  ك��ل  يف  اأن���ه  اإىل  واأ���س��ار 
وال�سعي  التعليم  قطاع  خم�س�سات  بزيادة  والت�سويق 
تبني  اأو  ومعنوياً  م��ادي��اً  ع��دد ممكن منها  اأك��رب  لدعم 
املختلفة  والتعليمية  الثقافية  والأن�����س��ط��ة  امل���ب���ادرات 
لالإ�سهام يف دفع عجلة التطور وبناء منظومة تعليمية 

ذات اأ�س�س علمية ح�سينة.
بطاقة ب� 3 اآالف درهم

ال�سعادة  اإدارة  م��دي��ر  الب�ستكي  �سهيل  ال�سيد  واأب����ان 
اأن����ه م���ن خ���الل الربنامج  ال��ت��ع��اون��ي��ة  وال��ت�����س��وي��ق يف 
ي��ق��دم بطاقة  “ كفو” ال����ذي  ل��ل��م�����س��اه��م��ني  اجل���دي���د 
درا�سياً  للمتفوقني  دره���م  اآلف   3 بقيمة  م�سرتيات 
مبوازنه مقدارها نحو مليون و131 األف درهم، تاأكيد 
التعاونية  تتبناها  التي  ال�سرتاتيجية  الأه��داف  على 
وموائمتها كلياً مع روؤية القيادة احلكيمة لإميانها باأن 
القطاع اخلا�س ميثل ال�سريك ال�سرتاتيجي يف تطور 
اقت�سادي  ككيان  التعاونية  ح��ر���س  وي��وؤك��د  ال��ب��ل��دان، 
وطني ال�سهام يف ال�ستثمار يف العقول الب�سرية التي 

هي عماد امل�ستقبل.

•• العني-وام:

اآل  طحنون  ب��ن  �سعيد  ال�سيخ  م��ع��ايل  ح�سر 
ن��ه��ي��ان ح��ف��ل الإ���س��ت��ق��ب��ال ال���ذي اأق��ام��ه اأبناء 
املرحوم را�سد حممد علي اليبهوين الظاهري 
مبنا�سبة زفاف �سقيقهم �سيف را�سد اليبهوين 
الظاهري اإىل كرمية املرحوم خليفة �سويدان 

بخيت النعيمي. 

اأق����ي����م مبركز  ال�������ذي  ك���م���ا ح�������س���ر احل����ف����ل 
ال�سيوخ ووجهاء القبائل  املوؤمترات، عدد من 
و�سباط  وامل�������س���وؤول���ني  ال�����س��خ�����س��ي��ات  وك���ب���ار 
ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة وال�������س���رط���ة وج���م���ع من 
بالدولة  الأعمال  ورج��ال  واملهنئني  املدعوين 
اإىل جانب الأهل والأ�سدقاء وزمالء العري�س 
واأعيان البالد، ت�سمن احلفل عر�ساً للفنون 

ال�سعبية من وحي الرتاث الإماراتي .

�سعيد بن طحنون يح�سر اأفراح 
اليبهوين الظاهري والنعيمي

يف اأول اإجناز اأكادميي عاملي لعام 2018

ت�سنيف “كوكاريللي �سيموند” العاملي ي�سع جامعة اأبوظبي يف م�ساف الـ 150 من جامعات القمة “حتت اخلم�سني عامًا”
•• اأبوظبي- الفجر 

العاملي  الأكادميي  الت�سنيف  اأعلن 
 QS �سيموند  كوكاريللي  ملوؤ�س�سة 
اأبوظبي  جامعة  اأن   2018 ل��ع��ام 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ب��دول��ة 
جديداً  اأك���ادمي���ي���اً  اإجن�����ازاً  �سجلت 
جامعة   150 ال���  قائمة  بدخولها 
يتجاوز  مل  وال��ت��ي  مرموقة  عاملية 
عمرها خم�سني عاماً، كما ت�سدرت 

املرتبة ال�ساد�سة ع�سر يف فئة اأف�سل 
م�ستوى  على  اخلا�سة  اجل��ام��ع��ات 
يف  اجلامعة  جنحت  حيث  ال��ع��امل، 
يف  عاملية  اأك��ادمي��ي��ة  مكانة  حتقيق 
ه���ذا ال�����س��دد ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن 
عمرها ل يتجاوز 15 عاماً، ورغماً 
عن ذلك فقد ت�سدرت بتميزها يف 
العلمي وخدمة  التدري�س والبحث 
املرموقة  ال��ق��ائ��م��ة  ه���ذه  امل��ج��ت��م��ع 
يتجاوز  مل  التي  النخبة  جلامعات 

عمرها ن�سف قرن. 
واأك��د �سعادة علي �سعيد بن حرمل 
جامعة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��ظ��اه��ري 
اأن هذه  ال��ت��ن��ف��ي��ذي ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي 
متيز  �سجل  اإىل  ت�����س��اف  النتيجة 
الإم���ارات  دول���ة  ال��ع��ايل يف  التعليم 
مبعث  وه������ي  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
وموؤ�سر  ل��ن��ا ج��م��ي��ع��اً  ال��ف��خ��ر  ع��ل��ى 
روؤي������ة اجلامعة  ع��ل��ى جن����اح  ق����وي 
على  القوي  وعزمها  ال�ست�سرافية 

ال���ت���ح���دي فيما  م��وا���س��ل��ة خ���و����س 
التناف�سية  موؤ�سرات  بت�سدر  يتعلق 
الدولة، اإذ اأن مبعث الفخر هنا هو 
للجامعة  العمرية  املرحلة  حداثة 
ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت م�����س��ريت��ه��ا يف عام 
ذلك  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى   2003
فقد جنحت يف اأن تناف�س جامعات 
ي��ت��ج��اوز عمرها  ع��امل��ي��ة م��رم��وق��ة 
بذلك  م���رتج���م���ة  ق�������رون،  اأرب����ع����ة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 

رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة، حفظه اهلل، واأخيه �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را�سد 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي،  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واأخ��ي��ه��م��ا 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة رئ��ي�����س جمل�س 
اأب����وظ����ب����ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، واإخ����وان����ه����م 

اأع�ساء  ال�����س��ي��وخ  ال�سمو  اأ���س��ح��اب 
ل���الحت���اد حكام  امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى 
على  �سموهم  وح��ر���س  الإم������ارات، 
تهيئة بيئة تعزز التناف�سية والتميز 
جلميع املوؤ�س�سات يف الدولة. ولفت 
بن حرمل اإىل حر�س �سمو ال�سيخ 
نهيان ممثل  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
احلاكم يف منطقة الظفرة ورئي�س 
جم��ل�����س اأم���ن���اء اجل��ام��ع��ة ع��ل��ى اأن 
اأبوظبي يف م�سريتها  تكون جامعة 

الأكادميية مركزاً لالبداع الفكري 
وال���س��ع��اع احل�����س��اري، تنطلق من 
اأبوظبي حاملة للعامل قيم الت�سامح 
دولة  ملجتمع  احل�ساري  والتعاي�س 
الإمارات العربية املتحدة.واأكد بن 
اجلامعة  ت�����س��در  اأن  ع��ل��ى  ح��رم��ل 
اجلامعات  ل��ه��ذه  ال��ت��م��ي��ز  ل��ق��ائ��م��ة 
ال��ع��امل��ي��ة امل���رم���وق���ة ي�����س��اع��ف من 
رحلة  موا�سلة  نحو  م�سوؤولياتها 
التميز يف جميع مراحل العمل من 

العلمي وخدمة  التدري�س والبحث 
امل��ج��ت��م��ع، وه����و م���ا ي��ن��ع��ك�����س على 
واإقليمياً  حملياً  املرموقة  مكانتها 

ودولياً.

ُمنح اأكر من 10،850 طالب وطالبة من ال�سف 
ت���رتاوح  ال���ذي���ن  ع�����س��ر  ال���ث���اين  ال�����س��ف  اإىل  الأول 
5 و17 عاماً بداية ا�ستثنائية للعام  اأعمارهم بني 
اإىل  العطاء  دب��ي  �ساركت  فقد  اجل��دي��د.  ال��درا���س��ي 
ال�ساد�سة  ال���دورة  يف  متطوعيها  من   350 جانب 
من مبادرة “التطوع يف الإمارات”، حيث مت تزويد 
اخلريية  الأه��ل��ي��ة  ب��امل��دار���س  امللتحقني  الأط���ف���ال 
اخلم�سة يف كل من دبي وال�سارقة وعجمان بحقيبة 
مدر�سية حتتوي على اأدوات مدر�سية اأ�سا�سية. هذا 

م��ن مبادرة  ال��ع��ام  لهذا  ال�ساد�سة  ال���دورة  واأُق��ي��م��ت 
التطوع يف الإمارات برعاية �سركة برتول الإمارات 

الوطنية “اإينوك” يف مدر�سة الآفاق الإجنليزية.
ال�����س��اد���س��ة من  ال�����دورة  ع��ل��ى  تعليقه  م��ع��ر���س  ويف 
القرق،  الإمارات”، قال طارق  “التطوع يف  مبادرة 
ال�سنة  ُتعترب  ال��ع��ط��اء:  ل��دب��ي  التنفيذي  الرئي�س 
الدرا�سية اجلديدة مبثابة ف�ساًل جديداً يف ق�سة 
حياة الكثري من الأطفال، لذلك ناأمل باأن الأدوات 
املدر�سية الأ�سا�سية التي ُمنحت لآلف الأطفال، من 

التطوع  العام من مبادرة  لهذا  دورة  اأح��دث  خالل 
والتنمية  التعّلم  على  ت�ساعدهم  اأن  الإم����ارات،  يف 
ب��ال�����س��ع��ادة والإجن������از. واأت���وج���ه بال�سكر  وال�����س��ع��ور 
الذين  الإم���ارات���ي  املجتمع  اأف���راد  اإىل  اأخ���رى  م��رة 
الجتماعي،  ووعيهم  تعاطفهم،  اإب���داء  يوا�سلون 
واإح�سا�سهم الرا�سخ بامل�ساهمة واخلدمة. كما اأ�سكر 
احلقيقي  واإمي��ان��ه��ا  دعمها  على  اإي��ن��وك  جمموعة 

بقدرة التعليم وعلى ثقتها بدبي العطاء.
الفال�سي،  حميد  �سيف  ���س��ع��ادة  ق���ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

اإن  “اإينوك”:  مل��ج��م��وع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
وبعمق  متجذرة  لل�سركات  الجتماعية  امل�سوؤولية 
املبادرة  ه���ذه  اإط����الق  ج���اء  وق���د  عملنا،  �سميم  يف 
والرفاهية  ال�سعادة  تعزيز  على  ت�ساعدنا  كو�سيلة 
اإىل  با�ستمرار  اإينوك  يف  نطمح  امل�ستقبل.  لأجيال 
تعزيز  اأج��ل  م��ن  ال�سراكات  على  واحل��ف��اظ  اإق��ام��ة 
امل�ساهمة يف متكني عقول  �ساأنه  الذي من  التعليم 
�سباب الدولة. وي�سرنا التعاون مع دبي العطاء من 
خالل رعايتنا لهذه الدورة من مبادرة “التطوع يف 

الإمارات”، حيث ن�سعر بال�سعادة الغامرة اإزاء ردود 
الفعل الإيجابية التي تلقيناها حتى الآن. 

املتطوعون  جمعها  مدر�سية  حقيبة  كل  وتت�سمن 
واأقالم  ر�سم،  وكتاب  ودف��ات��ر،  اأق���الم،  حافظة  على 
ر�سا�س، وم��ب��اٍر، ومم���اٍح، وغ���راء، واأق���الم ر�سا�س 
اأدوات هند�سية. هذا وقد  ملونة، وم�ساطر، وعلبة 
الأهلية  للمدار�س  املدر�سية  احلقائب  ت�سليم  مت 

اخلريية الوطنية التي �ستقوم بعملية التوزيع. 
ب�����دوره، ق���ال ال��دك��ت��ور ك��م��ال ف���رح���ات، م��دي��ر عام 

اإن توفري  امل���دار����س الأه��ل��ي��ة اخل��ريي��ة ال��وط��ن��ي��ة: 
التعليم ال�سليم يتطلب العديد من الأم��ور مبا يف 
التحتية وم��وارد ومعدات ت�ساعد على  البنية  ذلك 
التعلم وتنمية حب ال�ستطالع والّنمو. وُتعرّب كافة 
امتنانها  ع��ن  الوطنية  اخل��ريي��ة  الأهلية  امل��دار���س 
الكبري لدبي العطاء وجمموعة اإينوك واملتطوعني 
من اأفراد املجتمع الإماراتي على �سخائهم وتكري�س 
بداية  امل��دار���س  يف  الأط��ف��ال  اآلف  منح  يف  وقتهم 

مثالية للعام الدرا�سي اجلديد.

مبادرة دبي العطاء “التطوع يف االإمارات” توفر لوازم مدر�سية اأ�سا�سية للطالب امللتحقني بكافة املدار�ش االأهلية اخلريية الوطنية

» العني ال�ساهرة « يوؤكد على جاهزية 
ال�سرطة للعام الدرا�سي 

�شمن برنامج »كفو«

»تعاونية االحتاد« تكرم 377 طالبًا متفوقًا
ال�شام�شي: القيادة الر�شيدة وفرت اأرقى واأحدث اأ�شاليب التعليم يف العامل
الفال�شي: تعاونية االحتاد دعمت نحو 318 موؤ�ش�شة تعليمية خالل ال� 6 �شنوات املا�شية
الب�شتكي: برنامج “ كفو” يقدم بطاقة م�شرتيات بقيمة 3 اآالف للمتفوقني درا�شيًا
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•• ابوظبي-وام:

تنفيذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  ال 
رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ومتابعة �سمو ال�سيخ 
حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س 
ال��ه��الل الأحمر  ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي ..ق��ام��ت هيئة  هيئة 

الروهينجا  م��ن  للنازحني  عاجلة  م�ساعدات  بتقدمي  الإم��ارات��ي 
بهم  حلقت  التي  العنف  واأع��م��ال  املاأ�سوية  الأح���داث  من  الفارين 
الأح���داث  ل��ت��ط��ورات  نتيجة  بنجالدي�س  اإىل  وع���ربوا  ميامنار  يف 
يف  الهيئة  �سرعت  التي  الإن�سانية  اخلطوة  هذه  تاأتي  ميامنار.  يف 
اأقلية  من  النازحني  م�ساعدة  يف  للبدء  اخلطط  وو�سع  تنفيذها 
الروهينجا لتجاوز ظروفهم الراهنة وتقدمي يد العون الإن�ساين 
جتاه  الإن�سانية  الإم���ارات  دول��ة  اهتمام  من  انطالقا  وذل��ك  لهم، 
الدولية  ال�ساحة  علي  امليداين  وحتركها  ال�سعيفة  العامل  �سعوب 
الب�سر  بحياة  والعناية  منهم  واملهم�سني  الب�سطاء  بحياة  للعناية 

الذين ت�سرروا من النزاعات امل�سلحة والكوارث الطبيعية.
اإيل  والإغاثية  الإن�سانية  امل�ساعدات  تقدمي  على  الهيئة  وحتر�س 
متييٍز  دون  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  لها  احلاجة  اأ�سد  يف  هم  من 
اأو حتيٍز جلن�ٍس اأو عرٍق اأو معتقد، وم�ساهمًة منها يف اإغاثة اأقلية 
والأطفال  الن�ساء  جم��م��وع��ات  ت�سكل  حيث  ال��ف��اري��ن  الروهينجا 
اأ�سرار �ستى  الغالبية العظمى منهم وم�ساعدة الذين حلقت بهم 
املعي�سية،  اأو�ساعهم  وت��ردي  معاناتهم  زي��ادة  اإىل  اأدت  ميامنار  يف 
الهيئة  ت�سعه  اأخالقياً  واجباً  الإن�سانية  امل�ساعدة  ه��ذه  وباعتبار 

�سمن اأولوياتها.

تنفيذاأ لتوجيهات رئي�ش الدولة 

الهــالل يقـــدم م�ســـاعـــدات عــاجلـــة للنــــازحني الـــروهينجــــا

•• اأبوظبي -وام:

ت�ستاأنف جلان املجل�س الوطني الحتادي 
اجتماعاتها  ع��ق��د  وامل���وؤق���ت���ة  ال���دائ���م���ة 
العطلة  الح��د خالل  اليوم  اعتبارا من 
الربملانية بهدف اإعداد واإجناز تقاريرها 
واملو�سوعات  القوانني  م�سروعات  ب�ساأن 
اأعمالها  ج���داول  على  امل��درج��ة  ال��ع��ام��ة 
مل��ن��اق�����س��ت��ه��ا حتت  امل��ج��ل�����س  اإىل  ل��رف��ع��ه��ا 
ال���ع���ادي  الن���ع���ق���اد  دور  خ�����الل  ال���ق���ب���ة 
ال�ساد�س  الت�سريعي  الف�سل  من  الثالث 
لال�سرتاتيجية  ت��ن��ف��ي��ذا  وذل����ك  ع�����س��ر 
 2021-2016 ل���الأع���وام  ال��ربمل��ان��ي��ة 
ال���ت���ي ت��ت�����س��م��ن ع������ددا م����ن الأه�������داف 
اأف�سل  التي ت�ستهدف تقدمي  واملبادرات 
الدولة  ت��وج��ه��ات  مل��واك��ب��ة  ب��رمل��اين  اأداء 
الرامية  واجل��ه��ود  الوطنية  واأج��ن��دت��ه��ا 
يف  وامل�ساهمة  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  اإىل 

م�سرية التنمية ال�ساملة املتوازنة.
وح�سب املادة “ 78” من الد�ستور يعقد 
املجل�س دورة عادية �سنوية ل تقل مدتها 
عن �سبعة �سهور تبداأ يف الأ�سبوع الثالث 
اأك��ت��وب��ر م��ن ك��ل ع���ام وميكن  م��ن �سهر 
دعوته لالنعقاد يف دور غري عادي عند 
قيام املقت�سى ول يجوز للمجل�س يف دور 
ينظر يف غري  اأن  ال��ع��ادي  غ��ري  النعقاد 

الأمور التي دعي من اأجلها.
ف�سله  ب�������داأ  ال�������ذي  امل���ج���ل�������س  وواف���������ق 
 18 بتاريخ  ع�سر  ال�ساد�س  الت�سريعي 
ت�سكيل  اإع�����ادة  ع��ل��ى  2015م  ن��وف��م��رب 
جل��ان��ه ال��دائ��م��ة ال��ع�����س��ر وف���ق الالئحة 
ال���داخ���ل���ي���ة ل��ل��م��ج��ل�����س ال����ت����ي ����س���درت 
مب��وج��ب ق����رار ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�سيخ 
رئي�س  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن  خ��ل��ي��ف��ة 
1ل�سنة  رق����م  اهلل”  “حفظه  ال����دول����ة 
اللجان  م�سميات  واأ�سبحت  2016م 

الد�ستورية  ال�����س��وؤون  : جل��ن��ة  ي��ل��ي  ك��م��ا 
�سوؤون  وجل��ن��ة  وال��ط��ع��ون  والت�سريعية 
ال��دف��اع وال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة وجلنة 
ال�سوؤون املالية والقت�سادية وال�سناعية 
وجلنة �سوؤون التقنية والطاقة والروة 
املعدنية وجلنة �سوؤون والتعليم والثقافة 
وال�����س��ب��اب وال��ري��ا���س��ة والإع����الم وجلنة 
ال�����س��ح��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة وجلنة  ال�������س���وؤون 
وال�سكان  والعمل  الجتماعية  ال�سئون 
وامل���������وارد ال��ب�����س��ري��ة وجل���ن���ة ال�������س���وؤون 
العامة  وامل��راف��ق  والأوق����اف  الإ�سالمية 
وجلنة ال�سكاوى وجلنة حقوق الإن�سان.

املجل�س  ل����س���رتات���ي���ج���ي���ة  وت����ن����ف����ي����ذا 
تعزيز  ت�������س���ت���ه���دف  ال����ت����ي  ال���ربمل���ان���ي���ة 
بالدور  والرت��ق��اء  الت�سريعية  املنظومة 
ال����رق����اب����ي ل��ل��م��ج��ل�����س مب����ا ي�������س���اه���م يف 
حت��ق��ي��ق روؤي������ة الإم���������ارات ف��ق��د عقدت 
 ”123 “ ال��ل��ج��ان ال��دائ��م��ة وامل���وؤق���ت���ة 
�ساعة   ”294“ ا���س��ت��غ��رق��ت  اج��ت��م��اع��ا 
ع��م��ل ون��ظ��م��ت لإجن������از اأع��م��ال��ه��ا على 
نقا�سية  ث��الث حلقات  الأف�����س��ل  ال��وج��ه 
امليدانية  ال���زي���ارات  م��ن  ب��ع��دد  وق��ام��ت 
املوؤ�س�سات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ت��وا���س��ل��ت  ك��م��ا 
وذوي  والأهلية  احلكومية  والقطاعات 
اخلربة والخت�سا�س للوقوف عن قرب 
على حقيقة الق�سايا وتفح�س امل�سكالت 
املواطنني  ومقرتحات  لآراء  وال�ستماع 
اجلمعيات  وكذلك  املعنية  اجلهات  وكل 
املخت�سة ب�ساأن ما تناق�سه من م�سروعات 

قوانني ومو�سوعات عامة و�سكاوى.
اجتماعات  يف  امل�������س���ارك���ني  ع����دد  وب���ل���غ 
 45 ميثلون  �سخ�سا   ”133“ اللجان 
اإجناز  ا�ستعانتها يف  اإىل  بالإ�سافة  جهة 
اأعمالها “ 173” درا�سة وورقة علمية 
للمجل�س  العامة  الأمانة  اأعدتها  وفنية 

حول خمتلف القطاعات.

ووافق املجل�س خالل الف�سل الت�سريعي 
ال�����س��اد���س ع�����س��ر احل����ايل ع��ل��ى “ نظام 
“ الذي يهدف اإىل تفعيل  عمل اللجان 
�سرعة  يحقق  مبا  اللجان  عمل  وتعزيز 
جميع  ب�ساأن  تقاريرها  واإع��داد  مناق�سة 
م�سروعات  م��ن  املجل�س  لها  يحيله  م��ا 
قوانني ومو�سوعات عامة ملواكبة توجه 
الدولة والتطور الذي ت�سهده يف جميع 

املجالت.
منذ  للمجل�س  الأوىل  ت��ع��د  ب����ادرة  ويف 
اإطار حر�سه على مناق�سة  تاأ�سي�سه ويف 
اأكرب قدر من الق�سايا التي تهم الوطن 
واملواطنني وافق على “اخلطة الرقابية 
ال�ساد�س  الت�سريعي  للف�سل  ال�ساملة 
ع�سر” والتي تعنى بتحديد املو�سوعات 
ال��ع��ام��ة ال��ت��ي ت��رغ��ب ال��ل��ج��ان يف تبنيها 
بهدف  الف�سل  ه��ذا  خ��الل  ومناق�ستها 
مناق�سة جميع املو�سوعات التي يتبناها 
املجل�س واأن ل يتم اإعداد تقارير ل يتم 
مناق�ستها حتت القبة بحيث يتم التفاق 
على املو�سوعات العامة التي �سيناق�سها 
وذلك  للحكومة  ار�سالها  قبل  املجل�س 
خطة  بو�سع  املجل�س  لتطلعات  ترجمة 
ب��رن��ام��ج ع��م��ل اللجان  ت��و���س��ح  رق��اب��ي��ة 
الدولة  وزارة  م���ع  ال��ت��وا���س��ل  وت�����س��ه��ل 
ل�������س���وؤون امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت�����ادي 
املجل�س  جل�سات  ج��دول��ة  يف  واحل��ك��وم��ة 
واملو�سوعات التي �سيتم مناق�ستها ويتم 
املواطنني  اط����الع  اأي�����س��ا  خ��الل��ه��ا  م���ن 
مناق�سات  من  املجل�س  يطرحه  ما  على 
تتعلق  يتبناه من مو�سوعات عامة  وما 

مبختلف القطاعات.
العامة  الأمانة  اأ�سدرته  تقرير  وح�سب 
خالل  اللجان  ن�ساط  لتوثيق  للمجل�س 
دور النعقاد العادي الثاين من الف�سل 
ال��ت�����س��ري��ع��ي ال�����س��اد���س ع�����س��ر ال����ذي بداأ 

بتاريخ  وانتهى   2016-11-6 بتاريخ 
اللجان  ناق�ست  فقد  13-6-2017م 
يف  ا�ستغرقت  عاما  “مو�سوعا   22  “
�ساعة   183 م��ن  يقرب  م��ا  مناق�ساتها 
من  “ 63” ب��امل��ائ��ة  بلغت  بن�سبة  عمل 
للجان  ال��ع��ام  الن�ساط  �ساعات  اإج��م��ايل 
ال��ت�����س��ري��ع��ي وال���رق���اب���ي ال��ب��ال��غ��ة 293 
مناق�سة  من  املجل�س  انتهى  عمل  �ساعة 
 “ ال��ل��ج��ان  اأم����ام  ي����زال  �سبعة م��ن��ه��ا ول 

عاما. 15” مو�سوعا 
ان��ت��ه��ت اللجان  وح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر ف��ق��د 
عامة  م��و���س��وع��ات  �سبعة  مناق�سة  م��ن 
�سيا�سة   : املجل�س وهي  مت مناق�ستها يف 
التعليم العايل والبحث العلمي و�سيا�سة 
الت�سريعات  ����س���ان  يف  ال����ع����دل  وزارة 
للمتعاملني  امل����ق����دم����ة  واخل�������دم�������ات 
�ساأن  ال��دول��ي��ة يف  امل��وؤ���س�����س��ات  وت��ق��اري��ر 
الدولة وحماية وتعزيز الإنتاج الغذائي 
الوطنية  ال��ه��ي��ئ��ة  و���س��ي��ا���س��ة  وال��ب��ح��ري 
و�سيا�سة  والأزم�������ات  ال���ط���وارئ  لإدارة 
الربية  للموا�سالت  الحت��ادي��ة  الهيئة 
الرتبية  وزارة  و���س��ي��ا���س��ة  وال���ب���ح���ري���ة 

والتعليم.
 ”15 “ ي������زال  ل  ل��ل��ت��ق��ري��ر  وط���ب���ق���ا 
اأعمال  ع��ل��ى ج����دول  ع��ام��ا  م��و���س��وع��ا 
�سيا�سة   : وه��ي  ال��درا���س��ة  قيد  اللجان 
ال�سكانية  للرتكيبة  الحت��ادي  املجل�س 
الب�سرية  امل���������وارد  وزارة  و����س���ي���ا����س���ة 
والتوطني و�سيا�سة وزارة تنمية املجتمع 
وزارة  و�سيا�سة  الأ����س���رة  ب��ن��اء  ���س��اأن  يف 
و�سيا�سة  الت�سريعات  تطوير  يف  العدل 
املحاماة  مهنة  ���س��اأن  يف  ال��ع��دل  وزارة 
و�سيا�سة  والح�������س���اء  وال��ت��ن��اف�����س��ي��������ة 
و�سيا�سة  للتنمي�ة  الأم�����ارات  م�سرف 
دور  تفعيل  ���س��اأن  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
و�سيا�سة  بالدولة  املجتمعية  ال�سرطة 

املدين  الدفاع  �سان  يف  الداخلية  وزارة 
التحتية  البنية  تطوير  وزارة  و�سيا�سة 
لل�سوؤون  ال���ع���ام���ة  ال��ه��ي��ئ��ة  و���س��ي��ا���س��ة 
الر�ساد  �ساأن  يف  والوق��اف  الإ�سالمية 
الوطني  املجل�س  و�سيا�سة  وال��ت��وج��ي��ه 
لالإعالم و�سيا�سة وزارة ال�سحة ووقاية 
املجتمع �سيا�سة وزارة الطاقة و�سيا�سة 

الهيئة الحتادية للكهرباء واملاء.
انتهت  ال��ت�����س��ري��ع��ي  الخ��ت�����س��ا���س  ويف 
 “ ب�ساأن  تقاريرها  اإع���داد  م��ن  اللجان 
املجل�س  انتهى  قانون  م�سروع   “  18
قانون  م�����س��روع   ”15“ مناق�سة  م��ن 
 ”110 “ م��ن��اق�����س��ات��ه��ا  ا���س��ت��غ��رق��ت يف 
باملائة   38 بلغت  بن�سبة  عمل  �ساعات 
م���ن اإج���م���ايل ���س��اع��ات ال��ن�����س��اط العام 
والبالغة  والرقابي  الت�سريعي  للجان 
اأمام  ي���زال  ل  عمل  �ساعة   ”293  “
اللجان ثالثة م�سروعات قوانني هي: 
التحكيم  ب�ساأن  قانون احتادي  م�سروع 
وم�سروع قانون احتادي ب�ساأن التاأجري 
ال��ت��م��وي��ل��ي وم�����س��روع ق���ان���ون احت���ادي 

ب�ساأن رعاية امل�ساجد.
ووفق التقرير فقد انتهت جلان املجل�س 
من م�سروعات القوانني التالية والتي 
م�سروع   : وه����ي  امل��ج��ل�����س  يف  ن��وق�����س��ت 
احل�ساب  اعتماد  ب�ساأن  احت��ادي  قانون 
واحل�سابات  لالحتاد  املوحد  اخلتامي 
ال�سنة  امل�ستقلة عن  للجهات  اخلتامية 
31-12-2014م  يف  املنتهية  املالية 
وم�سروع قانون احتادي يف �ساأن احتاد 
امل���وح���د لالحتاد  احل�����س��اب اخل��ت��ام��ي 
واحل�سابات اخلتامية للجهات امل�ستقلة 
عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 12- 
قانون احتادي يف  وم�سروع  2015-م 
���س��اأن رب���ط امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة لالحتاد 
وميزانيات اجلهات الحتادية امل�ستقلة 

امل��ل��ح��ق��ة ع��ن ال�����س��ن��ة امل��ال��ي��ة 2017م 
وم�سروع قانون احتادي ب�ساأن مكافحة 
التعوي�سية  وال����ت����داب����ري  الإغ����������راق 
ال��وق��ائ��ي��ة وم�������س���روع ق���ان���ون احت����ادي 
ا���س��ت��خ��دام تقنية الت�����س��ال عن  ب�����س��اأن 
وم�سروع  اجلزائية  الإج���راءات  يف  بعد 
ق���ان���ون احت�����ادي ب�����س��اأن اإع�����ادة تنظيم 
ل��ل��درا���س��ات والبحوث  م��رك��ز الم����ارات 
ال�سرتاتيجية وم�سروع قانون احتادي 
يف �ساأن الإجراءات ال�سريبية وم�سروع 
احكام  بع�س  بتعديل  احت���ادي  ق��ان��ون 
ل�سنة   10 رق����م  الحت������ادي  ال���ق���ان���ون 
الطب  مهنة  م��زاول��ة  �ساأن  يف   2002
يف  احت��ادي  قانون  وم�سروع  البيطري 
�ساأن امل�ستح�سرات البيطرية وم�سروع 
ق��ان��ون احت����ادي يف ���س��اأن ت����داول املواد 
ال��ب��رتول��ي��ة وم�����س��روع ق��ان��ون احتادي 
رقم  احت���ادي  بقانون  مر�سوم  بتعديل 
ل�سنة 2007 باأن�ساء وتنظيم املركز   6
ال��وط��ن��ي ل��الأر���س��اد اجل��وي��ة وال���زلزل 
م�سروع قانون احتادي بتعديل القانون 
2008 ب�ساأن  7 ل�سنة  الحت��ادي رقم 
ال��وط��ن��ي وم�����س��روع قانون  الأر����س���ي���ف 

امل�ساعدة  ب�ساأن عمال اخلدمة  احتادي 
وم�سروع قانون احتادي يف �سان الآثار.

ك��م��ا ن��اق�����س امل��ج��ل�����س حت��ف��ظ��ات رئي�س 
التي  ال��ت��ع��دي��الت  بع�س  ع��ل��ى  ال��دول��ة 
م�سروع  على  الوطني  املجل�س  اأدخلها 
ق���ان���ون احت�����ادي يف ����س���اأن الإج�������راءات 

ال�سريبية.
ويعد التوا�سل مع املواطنني وخمتلف 
�سنع  يف  واإ���س��راك��ه��م  املجتمع  فعاليات 
املجل�س  ع��م��ل  اأول����وي����ات  م���ن  ال����ق����رار 
باأهمية  اإدراك��ا منه  الوطني الحت��ادي 
املواطنون يف  به  ال��ذي ي�سطلع  ال��دور 
ال�ساملة  التنمية  م�سرية  يف  امل�ساهمة 
ويحر�س  وامل�����ت�����وازن�����ة  امل�������س���ت���دام���ة 
اأدوات  تطوير  على  با�ستمرار  املجل�س 
مواقعهم  يف  امل��واط��ن��ني  م��ع  ت��وا���س��ل��ه 
م���ن خ���الل ال����زي����ارات امل��ي��دان��ي��ة التي 
ت�سمل مقار بع�س الوزارات واملوؤ�س�سات 
الدولة  اأرج����اء  خمتلف  يف  الحت���ادي���ة 
النقا�سية  احل��ل��ق��ات  ع��ق��د  وم��وا���س��ل��ة 
املوؤ�س�سات  خم��ت��ل��ف  مم��ث��ل��ي  ودع�������وة 
وجمعيات  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  احل���ك���وم���ي���ة 
ال��ن��ف��ع ال��ع��ام واأ���س��ح��اب ال�����راأي وذوي 

لال�ستنارة  والخ���ت�������س���ا����س  اخل������ربة 
حول  ومقرتحاتهم  واآرائهم  باأفكارهم 
املجل�س  ي��ت��ب��ن��اه��ا  ال���ت���ي  امل���و����س���وع���ات 
ال����ق����رارات  اإىل  ل��ل��ت��و���س��ل  وي��ن��اق�����س��ه��ا 
املنا�سبة يف �ساأنها بالإ�سافة اإىل تطوير 
وتعزيز كافة قنوات التوا�سل الأخرى 

املتاحة.
وي�����ح�����ر������س امل����ج����ل���������س ع�����ل�����ى دع�������وة 
الر�سمية  امل��وؤ���س�����س��ات  خمتلف  ممثلي 
والتعليمية والثقافية وغريها حل�سور 
جل�سات املجل�س وخا�سة طلبة املدار�س 

واجلامعات لأنهم قادة امل�ستقبل.
اإىل  دوؤوب  ب�سكل  املجل�س  ي�سعى  كما 
املتجددة  الوطنية  املنا�سبات  ا�ستثمار 
لتعزيز تفاعله وتوا�سله مع املواطنني 
اأراء من  اأو  م��ق��رتح��ات  ب��اأي��ة  وي��رح��ب 
املواطنني واجلمهور مبا فيه املخت�سون 
لدى  ب��اآرائ��ه��م  لال�سرت�ساد  واملعنيون 
ق�سية  اأو  م��و���س��وع��ات  اأي����ة  م��ن��اق�����س��ة 
التفاعل بكل  فاإنه يوؤكد احلر�س على 
م�سوؤولية مع هذه املقرتحات والإجابة 
الوطن  عليها مبا يخدم م�سرية تقدم 

وخدمة املواطنني.

•• اأ�صتانا -وام:

اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن عبد اهلل حميد 
ب��ال��ه��ول ال��ف��ال���س��ي وزي���ر دول���ة ل�����س��وؤون التعليم 
العايل اأن امل�سلني اأر�سوا ح�سارة اإن�سانية عظيمة 
الإ�سالمية  الأم���ة  ع�سور  خ��الل  ال��ع��امل  و�سهد 
ال��ط��ب وال�سيدلة  ع��ل��وم  ل��ه يف  ازده����ارا ل مثيل 
بف�سل  وغ��ريه��ا  والفل�سفة  وال��ف��ل��ك  والكيمياء 
النه�سة العلمية والإجنازات والبتكارات الكثرية 
وتركت  لالإن�سانية  الإ���س��الم  علماء  قدمها  التي 
ب�سمتها على م�سرية احل�سارة الب�سرية باأ�سرها. 
وقال معاليه اأن دولة المارات توؤمن باأن البتكار 
هو راأ�س مال امل�ستقبل فهو لي�س ترفا فكريا بل 

اأحد اأ�سرار نه�سة ال�سعوب وتقدم الدول.
اإقرارها  اأ�سبوع البتكار التي مت  اإن مبادرة  وقال 
خ��الل �سهر م��ار���س م��ن ك��ل ع��ام ت�سكل جت�سيدا 
جهود  وتفعيل  ب��دع��م  الم����ارات  حكومة  ل��روؤي��ة 

البتكار وجعله هدفا وغاية ومنهج عمل.
اأعمال  خ����الل  الم��������ارات  ك��ل��م��ة  يف   - واأ�����س����اف 
منظمة  لقمة  التح�سريي  ال�����وزاري  الج��ت��م��اع 
التعاون الإ�سالمي للعلوم والتكنولوجيا والبتكار 
الذي بداأ اأم�س يف عا�سمة جمهورية كازاخ�ستان 
ودور  باأهمية  توؤمن  الإم���ارات  دول��ة  ان   - اأ�ستانا 
العلم واملعرفة وتعتربهما اأهم اأ�سولها والركيزة 
القت�سادي  ال��ت��ن��وع  ل���س��رتات��ي��ج��ي��ة  الأ���س��ا���س��ي��ة 
الإمارات  دول��ة  ان  موؤكدا  املعرفة  اقت�ساد  وبناء 
كانت �سباقة يف العديد من املجالت حيث دخلت 

الف�ساء  العاملي ل�ستك�ساف  ال�سباق  ر�سميا حلبة 
الأمل”  “م�سبار  م�����س��روع  خ��الل  م��ن  اخل��ارج��ي 
وهو اأول م�سروع عربي واإ�سالمي لإر�سال م�سبار 
علمية  ا�ستك�سافية  رح��ل��ة  يف  امل��ري��خ  ك��وك��ب  اإىل 
ت�سل للكوكب الأحمر يف العام 2021 كما وقد 
الف�ساء  قطاع  يف  ال��دول��ة  ا�ستثمارات  حجم  بلغ 
اأكر من 20 مليار درهم وهو الأكرب يف املنطقة 

من حيث تنوع وحجم امل�ساريع الف�سائية.
وق�����ال ان دول�����ة الإم��������ارات دخ���ل���ت ك���ذل���ك عامل 
اأو�سع  من  املتجددة  والطاقة  ال�ستدامة  اأبحاث 
اأبوابه ولعبت دورا رياديا يف هذا املجال انطالقا 
ه��ي طاقة  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  ب���اأن  قناعتها  م��ن 

امل�ستقبل.
ك��م��ا ق��ام��ت الم������ارات م���وؤخ���را ب��اإن�����س��اء جمل�س 
علماء الإم��ارات الذي ي�سم نخبة من الباحثني 
امل�����س��ورة العلمية  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  والأك���ادمي���ي���ني 

واملعرفية للحكومة ب�سكل م�ستمر.
الفال�سي  بالهول  اأحمد  الدكتور  معايل  واو�سح 
ان التكنولوجيا اأ�سبحت ع�سب التقدم يف ع�سرنا 
الرقمي فاخرتقت كل نواحي حياتنا ال�سخ�سية 
وبلغت ن�سبة ا�ستخدام الهاتف الذكي 100? يف 
الكثري من الدول وانت�سرت التطبيقات والأجهزة 
الذكية يف �ستى املجالت.. ولذلك من ال�سروري 
التي  امل�ستقبلية  باملهارات  امل�ستقبل  ق��ادة  جتهيز 
املت�سارعة  التكنولوجية  التغيريات  تواكب وترية 
وتلبي متطلبات �سوق العمل يف امل�ستقبل ويجب 
اأن ن�����س��م��ن حت��ق��ي��ق ه���ذا امل�����س��ت��وى امل��ت��ق��دم من 

الرقمنة يف املجالت املهنية حتى نتمكن من جني 
كل الفوائد التي تقدمها التكنولوجيا.

الأهم  ب��ال��دور  ي�سطلع  التعليم  ان  اىل  م�سريا 
معدلت  ورف���ع  الفجوة  ه��ذه  راأب  يف  للم�ساعدة 

ا�ستخدام التكنولوجيا يف جميع القطاعات.
واأ�ساف معاليه انه من هذا املنطلق وبتوجيهات 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  �ساحب 
حكومة  اهلل” و���س��ع��ت  “حفظه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
العليا  ال�سيا�سة  مثل  داع��م��ة  �سيا�سات  الإم����ارات 
ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا والب���ت���ك���ار ال���ت���ي توفر 
وتهدف  املعرفة  اقت�ساد  لبناء  �سامل  عمل  اإط��ار 
والتطوير  الأب���ح���اث  ع��ل��ى  الإن���ف���اق  زي�����ادة  اإىل 
مب���ق���دار ث��الث��ة اأ����س���ع���اف ب��ح��ل��ول ع����ام 2021 
قطاعات  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ن�سبة  زي����ادة  ج��ان��ب  اإىل 
على  ال��رتك��ي��ز  وم�����س��اع��ف��ة   40% اإىل  امل��ع��رف��ة 
والريا�سيات  والهند�سة  والتكنولوجيا  العلوم 
البنية  وتطوير  التعليمية  املوؤ�س�سات  جميع  يف 
التحتية اخلا�سة بالبحث والتطوير ودعم ريادة 

الأعمال.
اأعتاب  على  يقف  ال��ي��وم  عاملنا  ان  معاليه  وق���ال 
مالمح  �سرت�سم  التي  الرابعة  ال�سناعية  الثورة 
جديدة  مرحلة  اإىل  بالب�سرية  وتنتقل  امل�ستقبل 
من مراحل النمو والزده��ار اإل اأنها تختلف عن 
�سهدها  التي  ال�سناعية  ال��ث��ورات  م��ن  �سابقاتها 
والتعقيدات  والنطاق  ال�سرعة  حيث  من  العامل 
دقيقة  تقنيات  على  �ستعتمد  حيث  حتملها  التي 
القيادة  ذاتية  وال�سيارات  ال�سطناعي  كالذكاء 

ال�سخمة  والبيانات  الأب��ع��اد  ثالثية  والطباعة 
وغريها من التقنيات.

اأهمية الدور احليوي الذي �ستلعبه  م�سددا على 
والب���ت���ك���ار يف حتديد  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال���ع���ل���وم 
اإذ �سارت اليوم تدخل  جمريات املرحلة القادمة 
اأث��را كبريا على  وت��رتك  كافة جوانب احلياة  يف 
املجتمعات وطرق التوا�سل والعمل والتفاعل كما 
اأن لها دور رئي�سي يف نه�سة الأمم وتقدم الدول 
هذا  يف  التنمية  لتحديات  الت�سدي  يف  وت�سهم 

الع�سر باأبعادها املختلفة.
حميد  اهلل  عبد  بن  اأحمد  الدكتور  معايل  وك��ان 
ب��ال��ه��ول ال��ف��ال���س��ي وزي���ر دول���ة ل�����س��وؤون التعليم 
العايل اأ�ستهل كلمته بتوجيه ال�سكر اإىل حكومة 
ال�ستقبال  ح��ف��اوة  على  ك��ازاخ�����س��ت��ان  جمهورية 
بذلتها  التي  باجلهود  م�سيدا  التنظيم  وح�سن 
الإ�سالمي  ال��ت��ع��اون  منظمة  ق��م��ة  ل���س��ت�����س��اف��ة 
املتميز  وال��دع��م  والتكنولوجيا  للعلوم  الأوىل 
الكازاخ�ستاين  اجلانب  يقدمه  ال��ذي  واملتوا�سل 

لأن�سطة وفعاليات معر�س اك�سبو 2017 .
التعاون  ملنظمة  وتقديره  �سكره  عن  اأع��رب  كما 
القمة  ه��ذه  تنظيم  يف  جهودها  على  الإ���س��الم��ي 
اأج���ل  م���ن  وال��ت�����س��ام��ن  “الوحدة  ���س��ع��ار  حت���ت 
العاملي  ال���دور  تعزيز  بهدف  وال�سالم”  العدالة 
ل��ل��ع��امل الإ���س��الم��ي يف جم���الت ال��ب��ح��ث العلمي 
عمل  برنامج  اعتماد  خ��الل  م��ن  والتكنولوجي 
املنظمة اخلا�س بالعلوم والتكنولوجيا والبتكار 

حتى عام 2026 .

�سامر  ال��دك��ت��ور  �سعادة  اىل  ال��دول��ة  وف��د  وي�سم 
ال�سماحي وكيل امل�ساعد يف وزارة الرتبية التعليم 
الدكتور  و���س��ع��ادة  والتطوير  التخطيط  لقطاع 
الدولة  �سفري  اجلابر  �سلطان  بن  اأحمد  حممد 

لدى جمهورية كازاخ�ستان.
بالعلوم  امل��ع��ن��ي��ون  ال��������وزراء  اإع���ت���م���د  ذل����ك  اىل 
عمل  وثيقة  الأع�����س��اء  ال���دول  يف  والتكنولوجيا 
والبتكار  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  ح��ول  املنظمة 
قادة  م��ن  والع��ت��م��اد  للبحث  ل��رف��ع��ه   2026
الأوىل  الإ�سالمية  القمة  يف  املجتمعني  املنظمة 
حول العلوم والتكنولوجيا التي �ستنطلق اأعمالها 
اليوم. وقال معايل الأمني العام ملنظمة التعاون 
العثيمني  اأحمد  بن  يو�سف  الدكتور  الإ�سالمي 
يف كلمته اأمام اجلل�سة الفتتاحية اأن هذه القمة 
اأول  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ب��ام��ت��ي��از  ت��اري��خ��ي��ا  ت�سكل ح��دث��ا 
الدول  وحكومات  دول  ل��روؤ���س��اء  نوعها  م��ن  قمة 
العلوم  لتعزيز  تكر�س  التي  املنظمة  يف  الأع�ساء 
اأداتني  بو�سفهما  بهما  والنهو�س  والتكنولوجيا 
متكينيتني وعاملني دافعني نحو حتقيق التنمية 

الجتماعية والقت�سادية يف بلدان املنظمة.
لأنها  طرحها  يف  ف��ري��دة  تعد  القمة  اإن  واأ���س��اف 
الإ�سالم هو دين فكر وعقل وعلم  اأن  توؤكد على 
الأوه��ام واخلرافات  رق  التحرير من  اإىل  ي�سعى 

ويدعو للو�سطية وحماربة التطرف.
التعاون  وثيقة منظمة  و�سع  اأن��ه مت  اإىل  واأ���س��ار 
بعد  والبتكار  والتكنولوجيا  للعلوم  الإ�سالمي 
تقنيا  وخ��ب��ريا  عاملا   157 م��ع  م�����س��اورات مكثفة 

حيث  املنظمة  دول  م��ن  دول���ة   20 اإىل  ينتمون 
اأثرى ذلك يف �سوء التو�سيات الواردة من الدول 

الأع�ساء.
تعر�س  الوثيقة  اأن  ال��ع��ام  الأم���ني  م��ع��ايل  واأك���د 
النا�سئة  والتكنولوجيا  العلوم  على  �ساملة  نظرة 
وت�سع  والق��ت�����س��ادي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة  وت�سعباتها 
اأول����وي����ات وت��و���س��ي��ات حم����ددة مل�����س��اع��دة ال����دول 
الأع�ساء على الت�سدي لتحديات تطوير معايري 
والتخفيف  لل�سباب  عمل  فر�س  واإيجاد  التعليم 
على  وال��ع��م��ل  امل��ن��اخ  لتغري  ال�سلبية  الآث����ار  م��ن 

حت�سني �سحة الإن�سان والطاقة وموارد املياه.
واأو�سح اأن الوثيقة تورد بع�س الربامج العلمية 
ال�سخمة التي ميكن اأن تقوم بها عدة بلدان على 
نحو م�سرتك لفتا اىل اأن هذه امل�ساريع �ستكون 
يف  املعرفة  اقت�ساد  لبناء  رئي�سية  متكني  عوامل 
اقت�سادات  اقت�ساداتها  وجعل  الأع�����س��اء  ال���دول 

تعتمد على الت�سنيع.
املنظمة  عمل  برنامج  جن��اح  اأن  العثيمني  واأك���د 
املتبادلني  التعاون والتعا�سد  للعلوم يعتمد على 
ب��ني ال����دول الأع�����س��اء يف امل��ن��ظ��م��ة.. داع��ي��ا اإىل 
اأن�سطة  اإىل  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ربام���ج  م���ن  الن��ت��ق��ال 

تعاونية وتكاملية.
وزير  �ساغادييف  اإرلن  معايل  رح��ب  جانبه  من 
الرتبية والعلوم الكازاخ�ستاين بامل�ساركني موؤكدا 
يف  العلوم  قمة  انعقاد  اأن  الفتتاحية  كلمته  يف 
اأ�ستانا دليل على اإعطاء الدول الأع�ساء الأولوية 

للعلوم والتكنولوجيا والبتكار.

•• دبي-وام:

الفئة  م��ن  اإع��ت��م��اد  دب��ي على   ح�سلت ج��م��ارك 
عن   GII لالإبتكار  العاملي  املعهد  من  الثالثة 
ن���ظ���ام حم����رك امل��خ��اط��ر ال���ذك���ي ال�����ذي �ساهم 
نحو  واجن����از  ال���دراه���م  مب��الي��ني  �سبطيات  يف 
على  اجلمركية  املعامالت  اإجمايل  من   97%
يف  ب�سري  تدخل  دون  اخل��ط��رة  غ��ري  املعامالت 
املعهد  ومينح  املا�سي.  العام  دقيقتني  من  اأق��ل 
املتحدة  ال����ولي����ات  ل��الب��ت��ك��ار وم���ق���ره  ال��ع��امل��ي 
الأمريكية ع�سويات و�سهادات يف جمال البتكار 
ل���الأف���راد وامل��وؤ���س�����س��ات ب��ه��دف حت�����س��ني احلياة 
املهنية وتطوير الجنازات املوؤ�س�سية عن طريق 
خالل  م��ن  وذل���ك  لديهم،  الب��ت��ك��ار  دور  تفعيل 
امل�سجلة  والربامج  والنماذج  والأدوات  املعايري 
عامليا ويعد املعهد الوحيد من نوعه الذي يقدم 
�سهادات معتمدة يف جمال البتكار على م�ستوى 

العامل.
ت�سنيف  يف  فئة  اأع��ل��ى  ه��ي  الثالثة  الفئة  وتعد 
الع��ت��م��ادات ومت��ن��ح ل��الب��ت��ك��ارات ال��ث��وري��ة التي 
حت����دث ت��غ��ريا ك��ب��ريا يف ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل وحتقق 
وتدعم  الإج����راءات  يف  و�سهولة  مالية  وف���ورات 

منو القطاع الذي تخدمه.
وق����ال ���س��ع��ي��ب حم��م��د ال�����س��وي��دي م��دي��ر اإدارة 
ال�ستخبارات اجلمركية يف جمارك دبي اأن نظام 
حمرك املخاطر الذكي هو نظام مرن خمت�س 
ب�سكل مبا�سر يف تقييم وعالج خمتلف املخاطر 
املتمثلة يف الأخطار الأمنية، القت�سادية البيئة 
احلفاظ  يف  رئي�س  ب�سكل  وداع��م  والجتماعية 
اأول يف قطاع  اأم�����ارة دب���ي ك��م��رك��ز  ع��ل��ى م��ك��ان��ة 
ال�����س��ح��ن واإع������ادة ال��ت�����س��دي��ر وذل����ك م��ن خالل 
النظام  اأن  اإىل  م�سريا  ج��م��ارك  ر�سالة  تطبيق 
قل�س وقت التخلي�س اجلمركي على ال�سحنات 
ع��ل��ى دور  ث����واين حم��اف��ظ��ا   10 اأق����ل م���ن  اإىل 

جمارك دبي كخط دفاع اأول �سد املخاطر الأنية 
واملحتملة . من جانبه قال ح�سام جمعة حممد 
مدير اإدارة البتكار يف اخلدمات بجمارك دبي: 
ان ح�سول جمارك دبي على اعتماد من امل�ستوى 
 GII ال���ث���ال���ث م���ن امل��ع��ه��د ال���ع���امل���ي ل��الب��ت��ك��ار
املوؤ�س�سي  املنظور  هما  فريدين  ابتكارين  ع��ن 
املرتابط والقدرات املوؤ�س�سية ميثل اإجنازاً غري 
حيث  املحلي  احلكومي  امل�ستوى  على  م�سبوق 
اأول دائ��رة حكومية يف  تعد دائ��رة جمارك دب��ي 

الإمارات حت�سل على هذا العتماد .
ال����ذي مت تطويره  ال���ذك���ي  امل��خ��اط��ر  وحم����رك 
كادرها  على  بالعتماد  دب��ي  جمارك  يف  داخليا 
قنوات  تغذيته من  يتم  ذكي  نظام  هو  الب�سري 
ال��ب��ي��ان��ات اجلمركية  م��ت��ع��ددة مب��ع��ل��وم��ات ع��ن 
للب�سائع والأ�سخا�س لتتوىل اإدارة ال�ستخبارات 
اجلمركية يف جمارك دبي حتليل هذه املعلومات 
ب��ه��دف حت��دي��د امل��خ��اط��ر واع��رتا���س ال�سحنات 

تخلي�س  اإج����راءات  اإن��ه��اء  وت�سريع  بها  امل�ستبه 
امل���ع���ام���الت ال�����س��ح��ي��ح��ة ال��ت��ي ل حت��ت��وي على 
متميزة  خ���دم���ات  ت��ق��دمي  يف  في�سهم  خم��اط��ر 
و�سمان  واجل��ه��د  ال��وق��ت  عليهم  توفر  لعمالء 
خماطر  من  املجتمع  وحماية  التجارة  ت�سهيل 
التهريب وذلك يف اإطار روؤية الدائرة باأن ت�سبح 
الداعمة  العامل  يف  ال��رائ��دة  اجلمركية  الإدارة 
حماية  يف  املتمثلة  ور�سالتها  امل�سروعة  للتجارة 
املجتمع وتعزيز التنمية القت�سادية من خالل 
اللتزام والت�سهيل وتعزيز تناف�سية دبي خا�سة 
ودول����ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ام��ة على 

خارطة التجارة العاملية، وجذب ال�ستثمارات.
و�ساهم هذا النظام العاملي املتطور ب�سكل كبري 
وت�سريع  ال��ت��ج��ارة  ت�سهيل  اأه�����داف  حتقيق  يف 
اجلمركية  املعامالت  على  التخلي�س  اإج���راءات 
من  على خم��اط��ر  ل حت��ت��وي  ال��ت��ي  ال�سحيحة 
ج��ه��ة، وح��م��اي��ة امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي وال�����دويل من 

خماطر التهريب من جهة اأخرى عرب اعرتا�سه 
ل��ل�����س��ح��ن��ات امل�����س��ت��ب��ه ب��ه��ا وف����ق م��ع��ل��وم��ات يتم 
تغذيته بها من قنوات وجهات متعددة .و بلغت 
املعامالت غري اخلطرة التي مت املوافقة عليها 
اأقل من دقيقتني  تلقائيا دون تدخل ب�سري يف 
%97 خالل  املخاطر نحو  عرب نظام حمرك 
اجلمركية  املعامالت  اإجمايل  من   2016 عام 
يف ذلك العام .ومن اأبرز ال�سبطيات التي �ساهم 
8.6 مليون حبة ترامادول بقيمة  فيها �سبط 
األف   500 نحو  و�سبط  دره��م  مليون   100
حبة كبتاجون بقيمة 25 مليون درهم و�سبط 
مليون   15 بقيمة  الإفريقي  العاج  من  كميات 
171.2 كيلوجرام  درهم بالإ�سافة اإىل �سبط 
من خمدر الكوكايني بقيمة 200 مليون درهم 
يف واحدة من اأكرب ال�سبطيات من نوعها على 
م�ستوى الدولة خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية، 
املعامالت  عدد  ارتفاع  يف  رئي�سي  ب�سكل  واأ�سهم 

%536 عام  بن�سبة  دقائق   10 املنجزة خالل 
2009عام. مع  مقارنة   2016

وكانت منظمة اجلمارك العاملية يف تقرير مهمة 
كولومب�س الت�سخي�سي وهو برنامج م�ستحدث 
العامل  ح��ول  اجلمركي  العمل  تطوير  لغايات 
اأك��دت اأن جمارك دبي حر�ست على حتقيق  قد 
اإ�سافة  ومتكاملة  وا�سحة  وا�سرتاتيجية  روؤي��ة 
التقنية  امل�سبوقة يف جمال  مبادراتها غري  اإىل 
دعا  ال��ذي  الأم��ر  العاملية  اإىل  و�سول  الرقمية 
اإىل و�سع جمارك دبي  الدولية  املنظمة  خرباء 
منوذجا يحتذى على م�ستوى املحلي والإقليمي 
اأن جمارك دبي  التقرير  وال��دويل حيث خل�س 
تعمل ب�سكل جاد وم�ستمر لتحقيق روؤية املنظمة 
العاملية للجمارك م�سيداً بنظام حمرك املخاطر 
نظاماً  الدولية  املنظمة  اعتربته  ال��ذي  الذكي 
من الدرجة العاملية واأو�ست الدوائر اجلمركية 

كافة حول العامل ال�ستفادة من هذا النظام.

جلان املجل�ش الوطني االحتادي ت�ستاأنف اليوم عقد اجتماعاتها خالل العطلة الربملانية

•• اأبوظبي-وام:

�سلمت �سركة الدار العقارية مدر�سة ريبتون يف جزيرة الرمي باأبوظبي اإىل �سركة 
اإيفولفان�س نولدج اإنفي�ستمنت�س ليمتد امل�سغل الرئي�سي للمدر�سة بعد ا�ستكمالها 

وذلك قبل بدء العام الدرا�سي اجلديد 2017 2018- .
اإن  العقارية  ال��دار  �سركة  يف  للتطوير  التنفيذي  الرئي�س  الذيابي  ط��الل  وق��ال 
العام  ا�ستكمال م�سروع مدر�سة ريبتون وفقا للجدول الزمني املحدد وقبل بدء 
تطوير  يف  احلافل  العقارية  ال��دار  �سركة  �سجل  �سمن  ياأتي  اجلديد  الدرا�سي 

املدار�س التي تلبي تطلعات واحتياجات اأجيال امل�ستقبل.

ت�سليم م�سروع مدر�سة ريبتون 
يف الرمي قبل بدء الدرا�سة

االإمارات ت�سارك يف االجتماع الوزاري لقمة “التعاون االإ�سالمي” االأوىل للعلوم والتكنولوجيا

جمارك دبي حت�سل على اعتماد دويل عن ابتكار حمرك املخاطر الذكي
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي – الفجر  

يف  بيطرية  ع��ي��ادة  افتتاح  مت 
حديقة المارات للحيوانات،  
معاجلة  ل��ل��زوار  ميكن  حيث 
اأمهر  ي���د  ع��ل��ى  ح��ي��وان��ات��ه��م 
املتخ�س�سني املعتمدين حيث 
البيطرية  ال���ع���ي���ادة  ت��ع��ت��رب 
واح���������دة م�����ن ال����ع����دي����د من 
اخلدمات  و  امل��م��ي��زة  امل��راف��ق 
ال����ت����ي ي����وف����ره����ا م���ن���ت���ج���ع و 
حديقة المارات للحيوانات.  

حديقة  و  منتجع  يف  العمليات  مدير  �سعبان،  وليد  وق��ال 
اأف�سل  ت��وف��ر  البيطرية  ال��ع��ي��ادة  ان  للحيوانات  الم����ارات 
الأجهزة  اأح���دث  ت�سمل  و  ب��احل��ي��وان��ات  للعناية  اخل��دم��ات 
وا�سعة لراحة احل��ي��وان��ات. وم��ن بني  امل��ع��دات يف م�ساحة  و 
�سعر  ت�سريحات  و  حالقة  العيادة  توفرها  التي  اخل��دم��ات 
تنظيف  و  كامل  حمام  اإىل  بالإ�سافة  الأل��ي��ف��ة  للحيوانات 

خا�س  مميز  وعطر  ل��الأظ��اف��ر  تقليم  و  الأذن���ني  و  للعيون 
باحليوانات الأليفة.  و اأ�ساف وليد قائال: لقد حظي هذا 
امل�سروع املميز بالدعم الكبري و نتطلع للرتحيب بال�سيوف 
العيادة  توفرها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  م��ن  لال�ستفادة  ال���زوار  و 
اإىل ال�ستمتاع بزيارة املنتجع و احلديقة.  تفتح  بالإ�سافة 
 10 ال�ساعة  الأح��د من  لغاية  الثالثاء  اأبوابها من  العيادة 

�سباحا لغاية 12 ظهرا و 3 م�ساء لغاية 9 م�ساء.

بدور القا�سمي ت�سيد بدور الكتب ال�سامتة يف جتاوز حاجز اللغة
•• ال�صارقة-وام: 

القا�سمي  ���س��ل��ط��ان  ب��ن��ت  ب����دور  ال�����س��ي��خ��ة  اأك�����دت 
الإماراتي  للمجل�س  الفخري  والرئي�س  املوؤ�س�س 
املعرفية  امل�سادر  توفري  �سرورة  اليافعني  لكتب 
والالجئني  لالأطفال  اأ�سكالها  بكافة  والثقافية 
متكينهم  اأج��ل  من  اخل�سو�س  وج��ه  على  منهم 
قدراتهم  وا�ستثمار  واقعهم  حتديات  جت��اوز  من 
جمتمعاتهم  على  بالنفع  يعود  فيما  ومواهبهم 

واأوطانهم ومينحهم التفاوؤل بامل�ستقبل.
ج����اء ذل����ك خ����الل زي���ارت���ه���ا ي����وم اخل��م��ي�����س اإىل 
ت�ست�سيفه  ال���ذي  ال�سامتة”  “الكتب  معر�س 
دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة مب���ب���ادرة من 
الأوىل  للمرة  اليافعني  الإماراتي لكتب  املجل�س 
يف العامل العربي ويقام يف مبنى الطبق الطائر 
التعريف  ال�سارقة للفنون بهدف  التابع ملوؤ�س�سة 
على  الأط���ف���ال  ت�ساعد  ال��ت��ي  ال�سامتة  بالكتب 
الالجئني  الأط��ف��ال  وم�ساعدة  خيالهم  حتفيز 

على جتاوز حاجز اللغة.
ويركز املعر�س الذي فتح اأبوابه للزوار يف الأول 
من   30 حتى  ويتوا�سل  املا�سي  اأغ�سط�س  م��ن 

وقدرتها  ال�سامتة  الكتب  على  اجلاري  �سبتمرب 
ع��ل��ى ن��ق��ل الأف���ك���ار وامل���ع���اين وجت����اوز احلواجز 
اإىل قلوب  امل��ت��ع��ة  ال��ل��غ��وي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة واإدخ�����ال 
الأط��ف��ال م��ن جميع اأن��ح��اء ال��ع��امل ع��رب ال�سور 
من  م�سوراً  كتاباً   54 تت�سمنها  التي  امل��ق��روءة 
20 دولة حول العامل ت�سارك يف الدورة اجلارية 

من املعر�س.
القا�سمي خالل جولتها  بدور  ال�سيخة  واطلعت 
ال�سور  ذات  الكتب  م��ن  ال��ع��دي��د  على  باملعر�س 
تقديرها  ع���ن  وع�����رّبت  ال���ه���ادف���ة  وال���ر����س���وم���ات 
�سناعة  جمال  يف  العاملية  الن�سر  دور  لإ�سهامات 

الكتب ال�سامتة .

موؤكدة اأهمية الرتويج لهذه النوعية من الكتب 
عرب  الأطفال  وتاأخذ  اللغة  حاجز  تتجاوز  التي 
متكنهم  اأخ��رى  ع��وامل  اإىل  والر�سومات  ال�سور 

من اكت�ساف ذاتهم وتطوير مهاراتهم.
القا�سمي  �سلطان  ب��ن��ت  ب���دور  ال�سيخة  وق��ال��ت 
الأوىل  للمرة  املعر�س  ه��ذا  ا�ست�سافة  :ي�سعدنا 

الأو�سط  ال�����س��رق  وم��ن��ط��ق��ة  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف 
التوا�سل  الكتاب يف حتقيق  اأهمية  للتاأكيد على 
الو�سيلة  ه��ذه  تتمكن  عندما  خا�سة  الإن�����س��اين 
اللغة  ح��اج��ز  جت���اوز  م��ن  والتثقيفية  امل��ع��رف��ي��ة 
من  ال��ع��امل  اكت�ساف  متعة  الأط��ف��ال  اإىل  لتنقل 
خالل ال�سور والر�سومات وما تت�سمنه من قيم 

على  وت�سجيعهم  لتحفيزهم  �سرورية  وم��ب��ادئ 
فهم واقعهم والثقة مب�ستقبلهم.

رئي�سة  العقروبي  عبيد  م��روة  قالت  من جانبها 
ان جمموعة  اليافعني  لكتب  الإم��ارات��ي  املجل�س 
مفاهيم  جم��م��وع��ة  ت�سمنت  ال�����س��ام��ت��ة  ال��ك��ت��ب 
هادفة متكنت بر�سوماتها و�سورها من الو�سول 
ب�سهولة اإىل عقول الأطفال ور�سم الب�سمة على 
املعرفية  التجربة  ه��ذه  تعترب  حيث  وج��وه��ه��م 
اجلديدة و�سيلة ينتقل بها الأطفال من ا�ستذكار 
ال�سور املوؤملة لرحلة اللجوء اإىل ا�ستح�سار �سور 

لعوامل اأكر اإ�سراقاً وتفاوؤًل.
العمل  ور����س  م��ن  جمموعة  امل��ع��ر���س  ويت�سمن 
بهدف  وال��ك��ّت��اب  ال��ر���س��ام��ني  م��ن  نخبة  يقدمها 
تنمية مهارات الأطفال الذهنية وتعزيز قدرتهم 
ع��ل��ى ف��ه��م الأف���ك���ار ال��ت��ي ت��ت��ن��اول��ه��ا ه���ذه الكتب 
وتعريفهم على التقنيات امل�ستخدمة فيها خالل 

هذه الأن�سطة.
التعريفية  اجل�����ولت  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة  ي��ن��ظ��م  ك��م��ا 
لطالع الزوار على الر�سائل املتنوعة التي ت�سعى 
الكتب ال�سامتة اإىل اإي�سالها للقراء بغ�س النظر 

عن لغاتهم وثقافاتهم املختلفة.

مكتوم بن حممد يقدم واجب العزاء يف 
املرحوم خليفة حممد حارب الفالحي

•• دبي-وام:

قدم �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي يرافقه �سمو ال�سيخ اأحمد بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�س موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة واجب العزاء يف املرحوم 

خليفة حممد حارب الفالحي.
فقد قام �سموهما بزيارة خيمة العزاء يف منطقة ال�سفا يف دبي م�ساء اليوم حيث قدما �سادق عزائهما 
ومغفرته  رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن  عزوجل  اهلل  راجيني  الفقيد  وجنلي  اإخ���وان  اإىل  وموا�ساتهما 

وي�سكنه ف�سيح جناته. اإناهلل واإنا اإليه راجعون.

•• اأبوظبي - الفجر: 

اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  دع����ت 
باإجراءات  التقيد  اإىل  اجلمهور 
والإر�سادات  وال�سحة  ال�سالمة 
�سواطئ  اإىل  التوجه  عند  العامة 
املدينة اأو احلدائق العامة خالل 
للحفاظ  وذل���ك  ال�����س��ي��ف،  ف�سل 
على �سالمة اجلميع وق�ساء وقت 

ممتع من دون اأي حوادث .
وحت��ر���س ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى �سالمة 
و�سائل  بتوفري  وقامت  اجلمهور 
ومتطلبات  واخل���دم���ات  ال���راح���ة 
جميع  يف  وال�������س���الم���ة  ال�����س��ح��ة 
باإدارتها،  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ال�����س��واط��ئ 

���ن���ف���ت م�����ن اأف�������س���ل  وال�����ت�����ي ����سُ
لهتمام  ب����ال����ع����امل  ال�������س���واط���ئ 
ال��ب��ل��دي��ة ال��ك��ب��ري ب���زواره���ا، حيث 
ال�سالمة  دل��ي��ل  ب��ت��ط��وي��ر  ق��ام��ت 
الوعي  رف��ع  بهدف  ال�سواطئ  يف 
لدى الزوار وللحد من احلوادث 

والإ�سابات.
اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  واأك����دت 
اأن��ه��ا زادت م��وؤخ��راً م��ن اإج���راءات 
ال���������س����الم����ة ع����ل����ى ال���������س����واط����ئ 
واحل���دائ���ق، وم���ا ي��ت��ب��ع ذل���ك من 
ع����ن طريق  م���ه���م���ة،  اإر��������س�������ادات 
الإر�سادية  ال��ل��وح��ات  ع��دد  زي���ادة 
والتحذيرية يف مناطق ال�سباحة، 
اأخ����رى تخاطب  وو���س��ع ل��وح��ات 

الإر�سادات  تو�سح  الأعمار  جميع 
ال�سباحة  اأث��ن��اء  اتباعها  ال��واج��ب 
ال��ط��وارئ اخلا�س  م��ع ن�سر رق��م 
اأنها  وبينت   ،)993( بالبلدية 
ت��ع��م��ل ع���ل���ى رف�����ع ال����وع����ي لدى 
ال�سكان عرب العديد من الأن�سطة 
وال��ف��ع��ال��ي��ات وو����س���ائ���ل الإع�����الم 
وو�سائل التوا�سل الجتماعي مبا 
على �سحة  احل��ف��اظ  اإىل  ي��ه��دف 
ارتياد  ع��ن��د  الأف��������راد  و����س���الم���ة 

ال�سواطئ العامة واحلدائق .
واأو���س��ح��ت ال��ب��ل��دي��ة ب��اأن��ه��ا تقوم 
ب��ت��وزي��ع م��ط��وي��ات ت��وع��وي��ة على 
واحلدائق  ال�����س��واط��ئ  م���رت���ادي 
و  ال�����س��الم��ة  اإج�������راءات  تت�سمن 

الإ�سعافات  وت��ع��ل��ي��م��ات  ال��وق��اي��ة 
الأول������ي������ة ال����ت����ي ت�����وؤم�����ن اإن����ق����اذ 
�سيارات  و�سول  حتى  الأ�سخا�س 

ال�سعاف.
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ودع�����ت 
ال�سيف،  ف�������س���ل  يف  اجل���م���ه���ور 
كافية  ك����م����ي����ات  �����س����رب  اإىل  و 
لتجنب  وال�������س���وائ���ل  امل����ي����اه  م����ن 
اجل���ف���اف والإج�����ه�����اد احل������راري، 
���س��اع��ات طويلة  وع�����دم مت�����س��ي��ة 
ال�سم�س  اأ���س��ع��ة  حت��ت  وم��ت��ت��ال��ي��ة 
واقيات  وا���س��ت��ع��م��ال  امل���ب���ا����س���رة، 
ال�سم�س ال�سحية واملعتمدة طبياً 
)�سربة  احل���رارة  �سربة  لتجنب 
اجللدية  والأم���را����س  ال�����س��م�����س( 

ال�سم�س،  ح������رارة  ع���ن  ال���ن���اجت���ة 
ك��ذل��ك جت��ن��ب ال���س��ت��ح��م��ام مباء 
بارد جداً بعد اإم�ساء وقت طويل 
ال�سعور  ح��ال  ويف  ال�سم�س،  حتت 
فوراً  التوجه  ال��دوار  اأو  بالإعياء 
لطلب اأحد املنقذين اأو امل�سوؤولني 
عن ال�ساطئ، وذلك للحفاظ على 

�سالمة اجلميع.
ت�سعى  اأن���ه���ا  ال��ب��ل��دي��ة،  و����س���ددت 
ال�سرتاتيجية  خل��ط��ت��ه��ا  وف���ق���ا 
ا�ستجمام  اأم����اك����ن  اإي����ج����اد  اإىل 
وا�سطياف مريحة واآمنة جلميع 
اآليات  م��ن خ��الل تطوير  ال���زوار 
تتوافق مع  التي  الوقائية  العمل 
املعايري العاملية. اجلدير بالذكر، 

اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ����س���واط���ئ  اأن 
و�سروط  م��ع��اي��ري  ف��ي��ه��ا  ت��ت��وف��ر 
بيئة  توفر  التي  كافة،  ال�سالمة 
منا�سباً  ومناخاً  لل�سباحة،  اآمنة 
ال�سيف،  ف�سل  يف  لال�ستجمام 

•• اأبوظبي -وام:

 اأط����ل����ق����ت ال���ه���ي���ئ���ة الحت�����ادي�����ة 
والبحرية  ال��ربي��ة  للموا�سالت 
حملة توعوية لت�سجيع ا�ستخدام 
خ����دم����ات ال���ن���ق���ل اجل���م���اع���ي يف 
للنقل  “معاً  �سعار  حتت  ال��دول��ة 
ن�سبة  رف����ع  ب���ه���دف  اجلماعي” 
وت�سجيع  امل�����س��ت��خ��دم��ني  اأع������داد 
النقل  و����س���ائ���ل  ع���ل���ى  الإق�����ب�����ال 
على  اإيجاباً  ينعك�س  مبا  البديلة 
ت��ق��ل��ي��ل الزدح������ام������ات امل����روري����ة 

املنقذين  ال��ب��ل��دي��ة  ت���وف���ر  ح��ي��ث 
املناطق  حتديد  م��ع  دائ���م،  ب�سكل 
ال�سباحة فيها والأخرى  امل�سموح 
غ���ري امل�����س��م��وح��ة، وك���ذل���ك رفع 
املختلفة،  ال��ت��ح��ذي��ري��ة  الأع�����الم 

وتقليل م�ستويات التلوث البيئي 
وال��ت��ق��ل��ي��ل م��ن اأع�����داد احل����وادث 

املرورية نتيجة لذلك.
جمموعة  احل���م���ل���ة  وت��ت�����س��م��ن 
تتخللها  الفعاليات  من  متعددة 
اجلامعات  ل��ط��الب  ع��م��ل  ور�����س 
و ن�����س��ر ر���س��ائ��ل ت��وع��وي��ة دوري���ة 

على  ال�����س��واط��ئ  وك��ذل��ك ح�سلت 
ت�����س��ن��ي��ف��ات دول���ي���ة مل���ا حت��ظ��ى به 
من اهتمام وعناية خا�سة لراحة 
واإ�سعاد اجلميع ل �سيما ح�سولها 

على �سارة العلم الأزرق الدولية.

و�سائل  ع��رب  امل�ستهدفة  للفئات 
بالتعاون  الجتماعي  التوا�سل 
م�������ع ال������ع������دي������د م�������ن اجل�����ه�����ات 
تت�سمن  كما  بالدولة  احلكومية 
التفاعلية  امل�سابقات  من  العديد 
التي ت�ستهدف العديد من فئات 

املجتمع .

بهدف احلد من احلوادث واالإ�شابات وحفاظا على �شحة و�شالمة املجتمع

بلدية مدينة اأبوظبي ترفع الوعي باإجراءات ال�سالمة على ال�سواطئ ويف احلدائق العامة

منتجع و حديقة االإمارات للحيوانات 
يعلن عن افتتاح عيادة بيطرية 

العدد 12117 بتاريخ 2017/09/10»االحتادية للموا�سالت« تطلق »معا للنقل اجلماعي«

العدد 12117 بتاريخ 2017/9/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2896  جتاري جزئي              

ال�سيارات وميثلها مالكها مانع  لتاأجري  تو فا�ست  املدعي عليه / 1- موؤ�س�سة  اىل 
املدعي/  ان  القامة مبا  اإم��ارات��ي اجلن�سية جمهول حمل  املهريي  حممد كدفور 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  خ    م  �س   - للتمويل  �سركة اخلليج 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )453670.66 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة القانونية  يف تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.C.14 جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/9/27  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
بت  ات   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
دوهري دوهرو ، اندوني�سيا 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )018407( رق����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 
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اأخبـار الإمـارات

اأعلن وزير وزارة الطوارئ الرو�سي، فالدميري بوت�سيكوف، ال�سبت، 
جراء  املت�سررة  الكاريبي  لبلدان  امل�ساعدة  لتقدمي  ب��الده  ا�ستعداد 

اإع�سار اإيرما. 
واأو�سح الوزير اأن رو�سيا نقلت عر�سها هذا اإىل البلدان املعنية.

وي��ت��ق��دم الإع�����س��ار ال���ذي بلغت ���س��دت��ه ال���درج���ة ال��ق�����س��وى يف هذه 
ال�ساعات باجتاه �سمال كوبا، حيث و�سل ليلة اجلمعة م�سحوباً رياح 
الوطني  املركز  اأعلنه  ملا  وفقاً  ال�ساعة،  يف  كلم   260 �سرعتها  بلغت 

لالأعا�سري بالوليات املتحدة.
وبح�سب املركز، �سيوا�سل اإيرما تقدمه على مدار اليوم ب�سمال كوبا 
�سباح  و�سوله  يتوقع  حيث  فلوريدا  ولي��ة  غ��رب  �سمال  اإىل  ليتجه 

اليوم الأحد. 
الأقل  على  18 �سخ�ساً  الآن عن م�سرع  اإيرما حتى  اإع�سار  واأ�سفر 
ريكو،  وبويرتو  ال�سغرى  الأنتيل  واأ�سرار مادية لدى مروره بجزر 

ف�ساًل عن دمار مادي كبري يف انتيجوا وباربودا و�سان مارتن. 

طالبت وزارة اخلارجية الرتكية ر�سمياً وفق �سحيفة حرييت ام�س 
بتوخي  اأمل��ان��ي��ا  زي���ارة  ي��ن��وون  وال��ذي��ن  اأمل��ان��ي��ا  املقيمني يف  مواطنيها 
اأكرب درجات احلذر وتفادي الجتماعات ال�سيا�سية قبل النتخابات 

الفدرالية املقررة يف 24 �سبتمرب )اأيلول( املقبل.
اأملانيا: “اأ�سبح حتت  وقالت ال��وزارة يف بيانها، اإن املناخ ال�سيا�سي يف 
�سغط ووطاأة اليمني املتطرف املتنامي يف البالد، اإىل جانب اخلطاب 
العن�سري املتعايل يف البالد، خا�سًة �سد تركيا وم�ساحلها بالتزامن 

مع حماولة منع تركيا من الن�سمام اإىل الحتاد الأوروبي.
العتداءات  منع  يف  الأمل��ان��ي��ة  ال�سلطات  ف�سل  اإىل:  ال��ب��ي��ان  واأ���س��ار 
ال�سابقة التي طالت مواطنني اأتراك، مبا يف ذلك املمار�سات ال�ساعية 

اإىل تقييد حرية دخولهم اإىل البالد عرب مطارات اأملانيا.
واأكد البيان اأن هذه الإجراءات التقييدية �سد تركيا، ل تعد غريبة 
العمال  حزب  طليعتها  يف  اإرهابية  منظمات  تدعم  التي  برلني  على 

الكرد�ستاين، وتنظيم فتح اهلل غولن.
اإليها قريباً،  اأملانيا والذين ينوون ال�سفر  ودعت تركيا مواطنيها يف 
وح�سور  اأمل��ان��ي��ا،  يف  ال�سيا�سية  ال��ن��ق��ا���س��ات  ت��ف��ادي  ع��ل��ى  ب��احل��ر���س 

الجتماعات ال�سيا�سية فيها.

ال�سومالية  ال�سباب  اىل حركة  بالن�سمام  متهم  اأمريكي  رجل  اأقر 
وبامل�ساركة يف اعتداء على بعثة حفظ ال�سالم الكينية يف ال�سومال، 
اإرهابية  جماعة  “دعم  ج��رمي��ة  ب��ارت��ك��اب��ه  اجلمعة  حماكمته  ل��دى 

اإجنبية”.
ومالك عليم جون�س )31 عاماً( الذي ن�ساأ يف مدينة بالتيمور وجهت 
ال�سومال،  يف  ال�سباب  ح��رك��ة  اإىل   2011 يف  الن�سمام  تهم  ال��ي��ه 
وتلقي تدريبات على ا�ستخدام ال�سلحة وامل�ساركة يف اعتداءات على 
قوات الحتاد الأفريقي التي اأر�سلت للم�ساعدة يف حفظ ال�ستقرار 
يف البلد الأفريقي امل�سطرب منذ عقود. وق�سى جون�س 4 �سنوات يف 
ال�سومال، وظهر مع مقاتل اآخر يف حركة ال�سباب يف مقطع فيديو 

عر عليه يف هاتف ملقاتل يف احلركة املتطرفة قتل يف اعتداء.
حماولته  اأث��ن��اء   2015 يف  جون�س  ال�سومالية  ال�سلطات  واأوق��ف��ت 

ركوب مركب لليمن.
واأعيد جون�س للوليات املتحدة حيث انكر يف البداية التهم املت�سلة 
ال�سومالية  ال�سباب  وا�سنطن حركة  له، وت�سنف  املوجهة  بالرهاب 
يف  اأع��ل��ن  كيم  اإت�����س  ج��ون  ال��ع��ام  املحامي  لكن  اإرهابية”.  “منظمة 
جون�س  مالك  �سافر  املحكمة،  يف  اع��رتف  “وكما  اإن��ه  اجلمعة  بيان 
بنادق  حمل  على  ال�سباب  حركة  اأي��دي  على  وت��درب  ال�سومال،  اإىل 
كال�سنيكوف وقاذفات قنابل �ساروخية، وحمل ال�سالح لأربع �سنوات 
كمقاتل اإرهابي”. ويواجه جون�س اتهامات ت�سل عقوبتها الق�سوى 
اإىل ال�سجن مدى احلياة، اأو على الأقل ال�سجن ملدة 30 �سنة بتهم 
يناير  يف  بحقه  احل��ك��م  و�سي�سدر  ن��اري��ة،  اأ�سلحة  بحمل  مرتبطة 

)كانون الثاين( املقبل.

عوا�صم

مو�سكو

وا�سنطن

اأنقرة

باك�ستان ت�ستدعي �سفري 
ميامنار ب�سبب الروهينغا

•• اإ�صالم اأباد-وكاالت:

ا�ستدعت وكيلة اخلارجية الباك�ستانية تهمينة جنجوعة ام�س ال�سبت �سفري 
ميامنار لدى اإ�سالم اآباد، يو ون مائينت، لإبالغه باحتجاج باك�ستان ال�سديد 

اإزاء اأعمال العنف امل�ستمرة �سد اأقلية الروهينجا امل�سلمة هناك.
واأو�سح بيان �سادر عن اخلارجية الباك�ستانية اأن جنجوعة �سلمت ال�سفري 
على  ال�سديد  باك�ستان  و�سعب  احتجاج حكومة  تت�سمن  امليامناري مذكرة 
راخني  ولي��ة  يف  امل�سلمة  الروهينجا  اأقلية  �سد  امل�ستمرة  العنف  اأع��م��ال 
العنف  اأع��م��ال  ت��ك��رار  ملنع  فعالة  اإج����راءات  باتخاذ  ومطالبتها  مب��ي��امن��ار، 
وتوفري الأمن مل�سلمي الروهينجا ودعم حقوقهم يف العي�س والتنقل بدون 

خوف ومتييز.
الأخرية  العنف  اأعمال  يف  عاجلة  حتقيقات  اإج��راء  ب�سرورة  طالبته  وكما 
اجلرائم  ه��ذه  ارتكاب  عن  امل�سوؤولني  وحما�سبة  الروهينجا  م�سلمي  �سد 
عنان”  “كويف  جلنة  لتو�سيات  ال�سريع  التنفيذ  على  م�سددة  اخل��ط��رية، 
ملنع  ودائمة  عاجلة  اإج��راءات  اتخاذ  تت�سمن  التي  املتحدة،  ل��الأمم  التابعة 
العنف واحلفاظ على ال�سالم وتعزيز امل�ساحلة و�سمان و�سول امل�ساعدات 
الإن�سانية بدون عوائق، بالإ�سافة اإىل معاجلة م�سكلة املواطنة كجزء من 

ت�سوية دائمة للم�سكلة.
و�سعب  ر���س��ال��ة حكومة  بنقل  ال��ت��زام��ه  م��ي��امن��ار  �سفري  اأك���د  ج��ان��ب��ه،  وم��ن 
من  �سل�سلة  اجلمعة  ي��وم  باك�ستان  و�سهدت  ب���الده.  حكومة  اإىل  باك�ستان 
بالتحرك  الباك�ستانية  احلكومة  طالبت  ال�سعبية  والحتجاجات  امل�سريات 

من اأجل �سمان حقوق امل�سلمني يف ميامنار. 

رغم مرور �شهرين على حترير كامل املدنية

املو�سل تكافح ال�ستئناف احلياة و�سط خماوف اأمنية

فارون من الرقة يتخذون الطبقة املدمرة مالذا  

قتلى يف هجوم لبوكو حرام على خميم للنازحني   7

مقتل �سائق لل�سليب االأحمر بجنوب ال�سودان هنية ي�سل اإىل م�سر لبحث اأزمة غزة 
•• غزة -رويرتز:

الرئي�س  هنية،  اإ�سماعيل  اإن  حما�س  املقاومة  حركة  با�سم  متحدث  ق��ال 
اأول  ال�سبت يف  ام�س  اإىل م�سر  للحركة، و�سل  ال�سيا�سي  للمكتب  اجلديد 
زيارة يجريها بعد توليه املن�سب. وقال فوزي برهوم املتحدث با�سم حما�س 
اإن املحادثات مع م�سر �سرتكز على م�ساألة احل�سار على غزة وراأب ال�سدع 

مع حركة فتح بزعامة الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س.
وانتخب هنية رئي�سا للمكتب ال�سيا�سي حلما�س يف مايو اأيار. وللحركة جناح 

ع�سكري يف غزة منذ انتزعت ال�سيطرة على القطاع من فتح يف 2007.
وتراقب اإ�سرائيل التي وقعت معاهدة �سالم مع م�سر عام 1979 املناق�سات 

بني القاهرة وحما�س عن كثب.

•• كانو-اأ ف ب:

القل  ع��ل��ى  اأ���س��خ��ا���س  �سبعة  ق��ت��ل 
ع���ن���دم���ا ه����اج����م م�������س���ل���ح���ون من 
املتطرفة  ح������رام  ب���وك���و  ج���م���اع���ة 
خم��ي��م��ا ل��ل��ن��ازح��ني م���ن ال���ن���زاع يف 
ما  بح�سب  نيجرييا،  �سرق  �سمال 

ذكره �سكان ام�س.
م�ساء  وق�������ع  ال���������ذي  وال�����ه�����ج�����وم 
اجلمعة يف نغال قرب احل��دود مع 
ال���ك���ام���ريون، ي��ت��زام��ن م���ع مقتل 
خميم  ق��رب  ان��ف��ج��ار  يف  �سخ�سني 
اآخر يف مايدوغوري عا�سمة ولية 
ب��ورن��و. يف ن��غ��ال، ق��ال عمر ك�سال 
اأع�������س���اء جم��م��وع��ة حملية  اأح�����د 
ف���ران�������س بر�س  ل���وك���ال���ة  م�����س��ل��ح��ة 
م��ن ب��ل��دة غ��ام��ب��ورو امل���ج���اورة، ان 
املتطرفة  اجلماعة  م��ن  م�سلحني 
ب����ي����ك-اب  ����س���اح���ن���ت���ي  ج���������اءوا يف 
للدروع  م�����س��ادة  قذيفة  واأط��ل��ق��وا 
80 الف  على املخيم ال��ذي ي��وؤوي 

�سخ�س.
ح����رام  ب���وك���و  “اطلقوا  وا�����س����اف 

نار  اط���الق  ت��اله  غ(  )19:00 ت 
فيما غادر املهاجمون و�سط الليل، 

بح�سب ك�سال.
ن���غ���ال ويدعى  وق�����ال اح����د اه�����ايل 
ابوبكر يو�سف موؤكدا راوية ك�سال 

م��ن خلف  املخيم  على  اآر.ب���ي.ج���ي 
ا�سخا�س  ���س��ب��ع��ة  ف��ق��ت��ل��وا  ال�����س��ي��اج 

وجرحوا اآخرين«.
والهجوم الذي وقع حواىل ال�ساعة 
املحلي  بالتوقيت  م�����س��اء  ال��ث��ام��ن��ة 

لن  حم����دودا  ك���ان  ال�سحايا  ع���دد 
م�سكنهم  يف  ك��ان��وا  ال��ن��ا���س  معظم 

يف الليل.
يناير  يف  ن���غ���ال  يف  امل��خ��ي��م  اأق���ي���م 
ال����ع����ام امل���ا����س���ي ب���ع���د ع������ودة اآلف 

التي  الكامريون  من  النيجرييني 
فروا اليها هربا من املعارك.

ح���������رام على  ب�����وك�����و  و�����س����ي����ط����رت 
املركزين  مدينتي غامبورو ونغال 
 2014 اغ�سط�س  يف  التجاريني، 
على  ال�����س��ري��ع��ة  �سيطرتها  خ���الل 
بونو  ولي�������ة  ان����ح����اء  يف  م���ن���اط���ق 

و�سول اىل ال�سمال ال�سرقي.
النيجريية  ال����ق����وات  وا����س���ت���ع���ادت 
ال�������س���ي���ط���رة ع���ل���ى امل���دي���ن���ت���ني يف 
�سبتمرب 2015 مب�ساعدة القوات 

الت�سادية.
ورغ�����م ا���س��ت��ع��ادة ال�����س��ي��ط��رة على 
املنطقة ل يزال مقاتلو بوكو حرام 
ي�سنون هجمات متقطعة وين�سبون 
اإ�سافة  والآليات  للجنود  الكمائن 
اىل مهاجمة املزارعني وخطفهم. 

وي������ق������ول اجل����ي���������س ال���ن���ي���ج���ريي 
املرتبطة  اجلماعة  ان  واحل��ك��وم��ة 
ب��ت��ن��ظ��ي��م داع�������س م���ا ع����ادت متلك 
املتوا�سلة  ال��ه��ج��م��ات  ل��ك��ن  ال��ق��وة 
وخا�سة  املتوا�سل  التهديد  توؤكد 

بالن�سبة للمدنيني.

اجلي�ش الرتكي
 يعلن مقتل 99 
متمردا كرديا 

•• اأنقرة-رويرتز:

قالت القوات امل�سلحة الرتكية ام�س 
 99 قتلت  الأم���ن  ق���وات  اإن  ال�سبت 
ب��ارز يف  قيادي  بينهم  متمردا كرديا 
خالل  تركيا  �سرق  بجنوب  عمليات 

الأ�سبوعني املا�سيني. 
وقال اجلي�س يف بيان اإن قوات الأمن 
ا�ستهدفت مواقع وكهوفا ي�ستخدمها 
الإي���واء والتخزين يف  امل��ت��م��ردون يف 
���س��رن��اق وه���ك���اري بجنوب  اإق��ل��ي��م��ي 
�سرق البالد قرب احلدود العراقية.

واأ�ساف “مت حتييد قتل 99 اإرهابيا 
الكوادر  عليهم  يطلق  ممن  اأح��ده��م 

القيادية«.
وذك������ر اجل���ي�������س اأن������ه ���س��ب��ط خالل 
ال���ع���م���ل���ي���ات، ال���ت���ي ج�����رت م����ن 24 
ال�����س��اب��ع من  اآب وح���ت���ى  اأغ�����س��ط�����س 
كيلوجراما   420 اأي��ل��ول،  �سبتمرب 
من نرتات الأمونيوم، التي ت�ستخدم 
اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ت��ف��ج��رات،  �سناعة  يف 

قنابل واأ�سلحة وبنادق.

•• نريوبي-اأ ف ب:

ال�سودان، يف كمني  الأحمر يف جنوب  لل�سليب  الدولية  للجنة  �سائق  قتل 
ن�سبه جمهولون م�سلحون لقافلة تنقل م�ساعدات، كما اأعلنت اللجنة يف 
بيان ام�س ال�سبت.  واأو�سحت اللجنة الدولية يف بيانها ان لوكودو كينيدي 
لكي اميانويل اأ�سيب خالل الهجوم على قافلة موؤلفة من ت�سع �ساحنات 
و�سرتن  منطقة  يف  امل�ساعدة  لتوها  وزع��ت  اأن  بعد  الدفع  رباعية  و�سيارة 
اكواتوريا جنوب غرب. وقال رئي�س مهمة اللجنة الدولية لل�سليب الحمر 
والذهول  بال�سدمة  “ن�سعر  البيان،  يف  �ستام  فرن�سوا  ال�سودان  جنوب  يف 
ح��ي��ال ج��رمي��ة ق��ت��ل زميلنا ال���ذي ك���ان يف ه���ذه ال��ق��اف��ل��ة ال��ت��ي ك���ان �سعار 
اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر وا�سحا جدا على �سياراتها«. واأ�ساف ان 

جميع اأطراف النزاع يف املنطقة كانوا قد ابلغوا اي�سا بح�سورنا. وكررت 
املنظمات  ومتكني  املدنيني  حماية  اىل  املتحاربني  دع��وة  الدولية  اللجنة 
غرق  ا�ستقالله،  على  ون�سف  �سنتني  وبعد  بعملها.  القيام  من  الن�سانية 
التناف�س بني  اأججها  اأهلية  2013 يف حرب  ال�سودان يف دي�سمرب  جنوب 
الف  ع�سرات  النزاع عن  وا�سفر  م�سار.  رياك  ونائبه  �سالفا كري  الرئي�س 
القتلى، ودفع باأربعة ماليني �سخ�س اىل الهرب من منازلهم، وجعل من 
الغذائية.  امل�ساعدة  على  يعتمدون  مليونا   12 وع��دده��م  ال�سكان  ن�سف 
ويعمل النا�سطون يف املجال الإن�ساين بجنوب ال�سودان و�سط ظروف بالغة 
متكررة،  والأدوي����ة،  الغذائية  امل���واد  خم��زون��ات  نهب  فعمليات  اخل��ط��ورة: 
عاجلة  ب�سورة  م�ساريعها  بع�س  اإخ��الء  اىل  املنظمات  ت�سطر  ما  ودائ��م��ا 

خالل الهجومات التي ي�سنها عدد من اأطراف النزاع.

من  الأ�سا�سية  احلياة  “مقومات  افتقاد  عن  ويتحدث 
نوم وعناية طبية يف وقت ل جند  مياه وطعام وفر�س 

جتاوباً من املنظمات«.
ويخ�سى امل�سوؤولون املحليون من تفاقم الو�سع �سوءاً مع 
القتال  يومي من مناطق  ب�سكل  الوافدين  ازدي��اد عدد 

حال  اإىل  ننظر  ول��ك��ن  ب��ال��ن��ق��دي،  نعمل  نحن  العمل 
النا�س فنقوم باقتطاع ن�سف املبلغ اأحيانا.

لكنه يتابع م�سائب قوم عند قوم فوائد. رغم ال�سرر، 
لكن هذا العمل ي�سكل م�سدر رزق لنا.

الطبيعي،  العي�س  ل�ستئناف  امل�ساعي  م��ع  ب��ال��ت��وازي 
ي��ن��اه��ز ع���دد �سكانها  ك���ان  ال��ت��ي  امل��و���س��ل،  اأه���ل  يعي�س 
حالة  يف  داع�����س  تنظيم  دخ���ول  ق��ب��ل  ن�سمة  امل��ل��ي��وين 
ارتياب جراء اجلهات املتعددة امل�سلحة التي تربك اأمن 

املدينة.
الدين  ح�سام  نينوى  حمافظة  جمل�س  ع�سو  ي��ق��ول 
بني  با�ستمرار  م�ساكل  حت��دث  بر�س  لفران�س  العبار 
املختلفة  مب�سمياتها  ال�����س��الح  حت��م��ل  ال��ت��ي  ال���ق���وات 
هو  عليها  لل�سيطرة  ح��ل  واأف�����س��ل  احل�����س��ود،  وخا�سة 
ان��خ��راط��ه��ا ب��ال��ق��وات ال��ر���س��م��ي��ة م��ن ج��ي�����س و�سرطة 

ومكافحة اإرهاب التي حتظى بثقة املواطنني.
القوات  بني  ال�سراع  وت��رية  تزايد  اأن  العبار  وي�سيف 
التي حتمل ال�سالح مع قرب موعد اإجراء النتخابات  

�سيولد م�ساكل واإرباكا يف امل�سهد الأمني باملحافظة.
اإىل ما  نينوى بحاجة  اأم��ن حمافظة  اأن حفظ  واأك��د 
بني 15 و20 األف عن�سر اأمني وهناك اأكر من 13 

•• الطبقة-اأ ف ب:

العائالت  مئات  وج��دت  خلفها،  �سيء  كل  تركت  بعدما 
املت�سدعة  املنازل  ال�سورية، يف  الرقة  الفارة من مدينة 
واملدمرة جزئياً داخل مدينة الطبقة املالذ الوحيد رغم 
افتقادها للخدمات الأ�سا�سية من مياه وكهرباء وتهديد 

خطر الألغام.
ا�سهر بني قوات  التي تدور منذ ثالثة  املعارك  ودفعت 
داخ���ل مدينة  داع�����س  ال��دمي��وق��راط��ي��ة وتنظيم  ���س��وري��ا 
املدنيني  من  الآلف  ع�سرات  �سوريا،  يف  معقله  الرقة، 

اىل الفرار. 
على  الواقعة  الطبقة  مدينة  اىل  منهم  اللف  وو�سل 

بعد اكر من خم�سني كيلومرتا غرب الرقة.
اأن���ور اخللف ، يف رف��ع ال��رك��ام م��ن داخ��ل غرف  ينهمك 
ابنيتها  ت�سهد  ال��ت��ي  الطبقة،  مدينة  يف  �سقة  وح��م��ام 
و�سوارعها على �سراوة معارك انتهت يف مايو بعد متكن 
قوات �سوريا الدميوقراطية املوؤلفة من ف�سائل كردية 
التنظيم  مقاتلي  ط��رد  من  وا�سنطن  تدعمها  وعربية 

املتطرف منها.
اأب خلم�سة  ال��ذي ك��ان عاماًل ح��راً وه��و  ويقول الرجل 
هنا  كنا  ملا  احلاجة  “لول  بر�س  فران�س  لوكالة  اطفال 

ول قمنا بتنظيف هذا املكان، لكن ل مكان اخر لدينا”. 
ون���زح اأن����ور م��ع ع��ائ��ل��ت��ه ق��ب��ل ارب��ع��ة ا���س��ه��ر م��ن مدينة 
اثر تقدم قوات �سوريا  املعارك منها  اق��رتاب  الرقة مع 
هذه  واأم�سى  اجلهاديني.  ح�ساب  على  الدميوقراطية 
قبل  ال��ع��راء  يف  وال��ن��وم  املخيمات  ب��ني  متنقاًل  ال��ف��رتة 

متكنه من الو�سول اىل الطبقة هذا ال�سبوع.
ورغم وجود ع�سرات املخيمات املخ�س�سة لإيواء الهاربني 
من مدينة الرقة يف مناطق عدة يف �سمال و�سمال �سرق 
�سوريا، لكن منظمات دولية ت�سف ظروف العي�س فيها 

ب�الفظيعة. 
او  الوافدون اجلدد بخيم  العديد منها، ل يحظى  ويف 
فر�س للنوم، كما اأن احل�سول على املياه واملواد الغذائية 
لي�س متاحاً دائماً. يطل انور من نافذة ال�سقة على ابنية 
مدمرة جزئية او ت�سدعت طوابقها يف املدينة الواقعة 
ع��ل��ى ���س��ف��اف ال���ف���رات. وي��ق��ول وال��غ��ب��ار ي��غ��ط��ي وجهه 
“اذا اتى �ساحب املنزل، ل اعرف ماذا �ساأفعل. �سنكون 

جمبورين على اأن نخرج اأنا واأولدي اىل ال�سارع«.
امل�سوؤولني املحليني  وتوؤوي املدينة وفق ما يو�سح احد 
انها  يقول  نازحة  عائلة  بر�س  لفران�س  الظاهر  ه��ادي 
“مل تتلق اي نوع من انواع الدعم با�ستثناء عدد قليل 

جداً منها مع غياب للمنظمات الغاثية«.

•• املو�صل-اأ ف ب:

العراقية  ال�سلطات  اإع���الن  م��ن  �سهرين  م���رور  رغ��م 
اأمام  طويلة  الطريق  زال��ت  ما  املو�سل،  كامل  حترير 
التي  احلياة  ل�ستعادة  البالد  م��دن  اأك��رب  ث��اين  �سكان 

كانت قبل دخول تنظيم داع�س الإرهابي .
املو�سل  ���س��رق  ا���س��ت��ع��ادة  ب��ني  م��ا  اأ���س��ه��ر ف�سلت  ���س��ت��ة 
تكن  مل  تلك  الزمنية  الفرتة  اأن  يبدو  لكن  وغربها، 
كافية ل�ستئناف النمط العتيادي جتاريا ومعي�سيا يف 
اجلزء ال�سرقي من املدينة التي كانت لفرتات طويلة 

مركزا جتاريا كبريا.
اأرب��ي��ل وو���س��ط ال�ساحل  على ال��ط��ري��ق ال��وا���س��ل��ة ب��ني 
اأه��ل املو�سل على  الأي�����س��ر، وه��و ال���س��م ال��ذي يطلقه 
�سرق املدينة ن�سبة اإىل اجتاه نهر دجلة، تبدو احلركة 
التجارية �سئيلة وبطيئة يف املحالت املرتا�سفة على 
جانبي الطريق، كما اأن غالبيتها تركز على بيع املواد 

الغذائية ح�سرا.
للت�سنيع،  اأب��واب��ه��ا  فتحت  ق��د  معامل  اإي��ج��اد  ي�سعب 
الأقم�سة  ب��اإن��ت��اج  ال��ق��دم  اأ���س��ال يف  يف منطقة مت��ي��زت 
حلقة  وك��ان��ت  املو�سلني،  با�سم  ت��ع��رف  ال��ت��ي  القطنية 
و�سل يف ما ا�ستهر بت�سمية طريق احلرير، خ�سو�سا 
�سمال  �سريعة يف  �سبكة طرق  على مفرتق  تقع  واأنها 

العراق تربط العراق ب�سوريا غربا وبرتكيا �سمال.
يف العام املا�سي، فر نحو مليون عراقي من حمافظة 
نينوى، وان�سموا اإىل ما يقارب ثالثة ماليني نازح من 
اأنحاء البالد، مدفوعني من املعارك �سد اجلهاديني. 
بعملية  البدء  ال�ساعة  ينتظرون حتى  ه��وؤلء  زال  وما 

اإعادة الإعمار التي وعدت بها احلكومة.
رغم ذلك، يكافح مواطنون لالنطالق بحياة جديدة، 
اأف�سدته احلرب، وخ�سو�سا ال�سيارات  عرب اإ�سالح ما 
عن  بحثا  للتنقل  اأع��م��ال��ه��م  يف  اأ�سا�سية  تعترب  ال��ت��ي 
م�سدر رزق. داخل املنطقة ال�سناعية يف �سرق املو�سل، 
ي��ق��ف حم��م��د ���س��دي��ق ق���رب ���س��ي��ارت��ه امل��ت�����س��ررة جراء 
البدء  بانتظار  وال��ر���س��ا���س،  ال��ه��اون  ق��ذائ��ف  �سظايا 

باإ�سالحها.
يقول �سديق الآتي من غرب املو�سل اأتيت من الأمين 

غرب اإىل الأي�سر لأن ل ور�س ت�سليح هناك.
�سخ�س من  اأي  ال��ع��راق��ي��ة  الأم��ن��ي��ة  ال���ق���وات  ومت��ن��ع 
املو�سل، وخ�سو�سا  الغربي من  اإىل اجلانب  الدخول 
ك��ب��ري جراء  ل��دم��ار  ال��ت��ي تعر�ست  ال��ق��دمي��ة  امل��دي��ن��ة 

املعارك مع تنظيم الدولة الإ�سالمية.
ع�سرة  رمب��ا  ال�سيارة  ت�سليح  “تكلفة  �سديق  ي�سيف 
اأوراق األف دولر اأو اأكر. كان لدي �سيارة اأخرى اأي�سا 
اإنها  قالت  ال��دول��ة  اأن  اإىل  لفتا  ال��دواع�����س،  اأح��رق��ه��ا 
ل  الآن  حتى  ولكن  والبيوت،  ال�سيارات  عن  �ستعو�س 

�سيء.
اإن هذا يوؤثر  يوؤكد ال�ساب �ساحب حمل اخل�سراوات 
م��ايل اخلا�س لأ���س��رف على  اأ�سحب من  رزق��ي،  على 
كي  الأج��رة  ل�سيارات  اأدف��ع  اأنني  اإىل  اإ�سافة  ال�سيارة، 
اإىل  ال��ب�����س��ائ��ع واخل�������س���راوات ونقلها  ل�����س��راء  اأت��ن��ق��ل 

متجره.
ال�����س��ي��ارات، �سفوف  ل��ور���س  املخ�س�س  ال�����س��ارع  داخ���ل 
طويلة من ال�سيارات التي ينتظر اأ�سحابها ت�سليحها، 
وقتا  حتتاج  اأن��ه��ا  اإذ  امل��ك��ان  يف  �سيارته  ت��رك  وبع�سهم 

طويال.
، اأحد العاملني يف ور�سة حلدادة  ي�سري غ��زوان عقيل 
“بع�س  ان  اىل  ال�����س��ن��اع��ي��ة،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ال�����س��ي��ارات 
عمليات الت�سليح ت�ستغرق 30 يوما، وبع�سها ي�ستغرق 

�سهرين.
واأنواع  اأ�سكال  ال�سيارات،  من  الكثري  ياأتينا  وي�سيف 
كبرية.  لأ���س��رار  تعر�ست  “ال�سيارات  اجلانبني.  من 

غالبيتها ت�سررت جراء اجلرافات التي تقلبها.
وكان تنظيم داع�س ي�ستخدم ال�سيارات لبناء خط �سد 
بهدف منع القوات الأمنية من التقدم داخل الأحياء.

يو�سح عقيل اإن م�ستوى ال�سرر يكون كبريا ومكلفا، 
اإىل  40 ورق��ة )ثالثة  اإىل   30 اأق��ل �سرر يكون بني 

اأربعة اآلف دولر(
ويلفت العامل الثالثيني بثيابه املتلونة بالأ�سود جراء 

�سد تنظيم داع�س يف الرقة وكذلك يف مدينة دير الزور 
حمملة  اوعية  نقل  على  ن�ساء  تعمل  ال�سوارع،  احد  .يف 
ب��امل��ي��اه م��ن اط����راف احل���ي يف وق���ت يبحث اأط��ف��ال بني 
الركام عن قطع حديدية يلهون بها. ويتاأرجح احدهم 

على حبل معلق قرب �سجرة.

األف منت�سب يف ال�سرطة املحلية مل يعادوا اإىل اخلدمة 
احلكومية  للجهات  ومنا�سداتنا  مطالباتنا  كل  رغ��م 

املعنية يف بغداد.
ال��ق��ي��ادي��ني يف احل�سد  اأح���د  ال��ع��الف، وه��و  لكن عمر 
و�سم  ان��خ��راط  يرف�س  املو�سل،  �سرق  يف  الع�سائري 
يف  املحلية  ال�سرطة  اإىل  الع�سائري  احل�سد  عنا�سر 
بح�سب  الإره��اب��ي��ني  قبل  م��ن  خمرتقة  لأن��ه��ا  نينوى 
قوله. ل يخفي املواطنون قلقهم من الو�سع الأمني 

القائم.
يقول �سائق �سيارة الأجرة حممد �سامل يف حي الكرامة 
ب�سرق املو�سل اإن منازل ومتاجر عدة تعر�ست لل�سرقة 
يف ال�ساحل الأي�سر، كما اعتقل عدد من املواطنني من 

قبل جهات جمهولة ول يعرف م�سريهم حلد الآن.
زال��ت مهددة من قبل  املو�سل ما  اأن  اإىل  �سامل  ي�سري 
مناطق  يف  خا�سة  النا�س،  ب��ني  املتخفني  الإره��اب��ي��ني 

املو�سل القدمية.
وه��و موظف   ، اإح�سان  الإط���ار يو�سح ق�سي  ه��ذا  ويف 
تعدد  اإن  املو�سل،  ب�سرق  العربي  حي  ي�سكن  حكومي 
م�سميات القوات التي حتمل ال�سالح حاليا يف املو�سل 

�سريبك و�سعها الأمني ويهدد ب�سراعات مقبلة.
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عربي ودويل
برملاين ليبي يوؤكد: م�سر �سادقة

 حلل اأزمة ليبيا وقطر �سبب الدمار
•• الفجر - ليبيا

الأزمة  اأن حل  نيوز  البوابة  الليبي  الليبي مفتاح كويدير، يف ت�سريح للموقع الخباري  النواب  اأكد ع�سو جمل�س     
الليبية يجب اأن يخرج من داخل الوطن، وقال اإن هذا ل مينع ال�ستماع اإىل دول اجلوار خا�سة م�سر لأنها �سادقة يف 
جهودها.    واأ�سار كويدير اإىل اأن ليبيا م�سكلتها مفتعلة من اأطراف ليبية راأ�سها يف اخلارج، وُتدعم من دول حاقدة 
على الوطن، وتريد اأن تر�سم نظاما يتوافق معها من خالل الأدوات الداخلية التي تورطت مع تلك الدول.   واأ�ساف 
اأن قطر وتركيا �سبب اأزمة ليبيا، وتتحمالن امل�سئولية عمن �سقط وي�سقط يوميا من ال�سهداء يف بنغازي وليبيا ب�سكل 

عام، وكذلك عن الدمار واخلراب الذي اأ�ساب بنغازي ومدن اأخرى لدرجة غري معقولة.

حمكمة م�سرية حتيل اأوراق 11 اإرهابيا اإىل املفتي
•• القاهرة-رويرتز:

قالت م�سادر ق�سائية اإن حمكمة م�سرية اأحالت ام�س ال�سبت اأوراق 11 اإرهابيا اإىل املفتي متهيدا 
للحكم باإعدامهم بعد اأن اأدانتهم بتكوين جماعة تنتهج العنف. 

اأكتوبر   22 للقاهرة حددت جل�سة  املجاورة  اإن حمكمة اجلنايات يف حمافظة اجليزة  وقال م�سدر 
ت�سرين الأول للنطق باحلكم يف الق�سية. وكانت النيابة العامة قد اتهمت املجموعة بتاأ�سي�س جماعة 
على  والعتداء  اأعمالها  ممار�سة  من  الدولة  موؤ�س�سات  ومنع  القانون  اأحكام  تعطيل  منها  الغر�س 

حرية املواطنني ال�سخ�سية والعامة.
عام  �سرطة  �سيارة  وتخريب  �سابطني  قتل  فى  ال�سروع  اأي�سا  لهم  ن�سبت  النيابة  اإن  امل�سدر  وق��ال 
 26 اإعالميا بخلية اجليزة وحوكم فيها  2014 و�سناعة وحيازة مواد مفرقعة. وعرفت الق�سية 
متهما منهم 21 ح�سوريا. ويحق للمتهمني بعد �سدور احلكم الطعن عليه اأمام حمكمة النق�س، 
اأو تعدله في�سبح نهائيا  اأعلى حمكمة مدنية يف م�سرية، ولها اأن توؤيد احلكم في�سبح نهائيا وباتا 

وباتا اأي�سا اأو تبطله فتنظر الق�سية بنف�سها.

مرتبطة  م�����س��اك��ل  م�����رات  ث����الث 
بالن�سبة  ل���ك���ن  ب���ال���ع���ن�������س���ري���ة. 
لآخرين، انتهت ال�سدمة واحلياة 

م�ستمرة.

منذ  ف���رن�������س���ا  يف  دائ��������م  ب�������س���ك���ل 
.2015

وم��ن الم���ور الخ���رى التي باتت 
ع���ادي���ة ال�������س���رتات ال���واق���ي���ة من 
املتدلية  والأ���س��ل��ح��ة  ال��ر���س��ا���س 
ال�سرطة..  رج�����ال  اأح����زم����ة  م���ن 
عند  احلقائب  تفتي�س  وعمليات 
مداخل املراكز التجارية. كل هذا 
كيفية  ع��ل��ى  ال���ت���درب  ج��ان��ب  اىل 
ال��ت�����س��رف ل��ل��ن��ج��اة يف ح����ال وقع 

اعتداء.
وع��ن��د اإ����س���ارة امل����رور اأم����ام م�سرح 
ت�سعون  ق���ت���ل  ح���ي���ث  ب����ات����اك����الن 
يتوقف  نوفمرب،   13 يف  �سخ�سا 
�سائقو ال�سيارات بدون ان يلتفتوا. 
وع��ل��ى واج���ه���ة امل��ب��ن��ى ك��ت��ب على 
“ل للحرب، نعم للحب”  لفتات 

ولي�سقط تنظيم داع�س.
ي���ق���ول ���س��ت��ي��ف��ان ان����ه ي��ن��ت��ب��ه اإىل 
م����الم����ح ب���ع�������س امل�������س���اف���ري���ن يف 

اأن يقوم بفرز  ب��دون  امل��رتو، لكن 
ع�سوائي. وقال طالبا عدم ك�سف 
ا�سم عائلته ان احلكم على املظهر 
ب���ات ي�سمل ج���زءا من  اخل��ارج��ي 
ال�����س��ك��ان م��ث��ل ال��ف��رن�����س��ي��ني ذوي 
�سيما  ول  امل����ه����اج����رة  الأ������س�����ول 
ال�سباب والذين ي�سبهون منفذي 

الهجمات.
ت�����س��ب��ح بع�س  واأ�����س����اف ع��ن��دم��ا 
فاإننا   ... م���وؤ����س���را  امل���وا����س���ف���ات 

نلحظها مع موؤاخذة اأنف�سنا.
تفلت  ه�����ذه،  احل�����ذر  اج������واء  ويف 
ب��ع�����س ال��ك��ل��م��ات ال��ع��ن�����س��ري��ة يف 
الديانة  ال���س��الم  فيه  ي�سكل  بلد 
وهو  عاليا  اأحمد  وع��رب  الثانية. 
ر����س���ام ك����ان ج��ال�����س��ا ع��ل��ى مقعد 
اأمام م�سجد يف �سرق باري�س، عن 
ال�سالم  ربطوا  النا�س  لأن  اأ�سفه 

بالإرهاب. 
واأ������س�����اف ان�����ه واج������ه م���رت���ني او 

حتليل اخباري
اأ���س��ب��اب خارجية:  اأي�����س��ا  وه��ن��اك 
���س��م��ان اأم�����ن ب��ل��د م���ا ي�����زال من 
حالة  يف  الج����رائ����ي����ة،  ال���ن���اح���ي���ة 
ح������رب م����ع ال������ولي������ات امل���ت���ح���دة، 
يوّقع  ال�����س��الم مل  ات���ف���اق  ان  مب���ا 
م���وق���ف���ه يف ظل  وت����ع����زي����ز  ق������ط، 
العدو.  مع  م�ستقبلية  مفاو�سات 
اقت�سادي:  �سبب  هناك  واأخ����ريا، 
النووية  وامل���ه���ارات  امل��ع��رف��ة  ه���ذه 
والبال�ستية ميكن اأن تكون م�سدر 

دخل كبري.
غ���ري منطقي  ���س��يء  ي��وج��د     ل 
الدكتاتور  موقف  يف  عقالين  ول 
ال�ساب. غري ان ه��ذا، ل مينع انه 
ال�سالم  ع��ل��ى  رج����ل خ��ط��ري ج����دا 
يف  الرغبة  فاإن  وبالتايل،  العاملي. 
وقف �سباقه نحو الت�سلح �سرورية 
وح��ت��م��ي��ة. وه�����ذا م���ا ت��ط��ال��ب به 
الدويل  املجتمع   - املتحدة  الأمم 
- منذ �سنوات من خالل القرارات 

والعقوبات. دون اأي تاأثري، ملاذا؟

ميزان رعب من نوع جديد
   حتت�سن �سبه اجلزيرة الكورية 
اخ���ر ���س��راع م����وروث ع��ن احلرب 
العاملية الثانية مل ُيحل. ويف هذه 
املنطقة، ل يزال هناك توازن رعب 
من ن��وع خا�س. ت��وازن ل يرتبط 
نوويتني،  ب��ق��وت��ني  اأوىل  ب��درج��ة 
واإمنا  وال�سني،  املتحدة  الوليات 
ي������دور ح�����ول ف���اع���ل او�����س����ط، هو 
ُتعترب،  ال��ت��ي  ال�����س��م��ال��ي��ة،  ك���وري���ا 
ح�����س��ب وج��ه��ة ال��ن��ظ��ر، ب��ي��دق��ا اأو 
رخا او ملكة على رقعة ال�سطرجن 

الإقليمية.
   يف هذه املباراة، هناك الكثري من 
اأنها  ال�سني  تدعي  عنه:  امل�سكوت 
متار�س �سغوطا على جارتها، التي 
ح�سن  ع��ل��ى  ح��ق��ا  حياتها  ت��ت��وق��ف 
تفر�س  لن  بكني  ان  بيد  نواياها. 
ُت��ع��ّر���س نظام  ع��ق��وب��ات مي��ك��ن ان 

من كوريا �سمالية نووية.

ك�شر الو�شع الراهن
على  الإب����ق����اء  ان  ال��ن��ه��اي��ة،  يف     
ُي���ر����س���ي حتى  ال���و����س���ع ال����راه����ن 
الفاعلة.  اجل���ه���ات  م��ع��ظ��م  الن 
الكوريني  م���اأ����س���اة  ت��ك��م��ن  وه���ن���ا 
ال�سماليني، �سجناء نظام �سمويل، 
التاريخ، وعالقات  القدر،  وبنف�س 
القوة اجليو�سيا�سية التي تتجاهل 
اإذا  م��ا  ال�����س��وؤال  يبقى  م�سريهم. 
�سيعزز  اأون  جونغ  كيم  عمل  ك��ان 

هذا الو�سع القائم اأو �سيفّجره.
اأون،   - ج���ون���غ  ك���ي���م  ول����وق����ف     
اجللو�س  اأو  ق�سفه  اإم���ا  �سيتعني 
ع���ل���ى ط����اول����ة امل���ف���او����س���ات، دون 
مبا  امل�����رة،  ه���ذه  م�سبقة  ����س���روط 
اأن����ه مي��ل��ك ال��ق��ن��ب��ل��ة ال���ن���ووي���ة اأو 
اإنها  عليها.  احل�سول  و�سك  على 
ر�سالة �سعف غري مقبولة اأر�سلت 
كوريا  اإن  ال�����س��ح��رة؟  ���س��غ��ار  اإىل 
ال�سمالية لي�ست اأول دولة تنتهك 
التي  الن���ت�������س���ار  ع�����دم  م���ع���اه���دة 
ان�سحبت منها.. والتاأكيد على اأن 
اأقل خطورة هو  اخليار الع�سكري 

مقامرة انتحارية.

ل  بكني  كانت  ف���اإذا  للخطر.  كيم 
تريد انت�سارا نوويا، فاإنها ل تريد 
ونظام  ع��ازل��ة  دول���ة  ان��ه��ي��ار  اي�سا 
فاإن  لل�سني،  فبالن�سبة  �سقيق. 

املنطقة، وهو ذريعة �سد ال�سني. 
اجلنوبية  ك��وري�����������������ا  ت��ق�����������ل  ول 
تخ�سان  انهما  التبا�سا،  وال��ي��اب��ان 
اأكر  المريكية  املظلة  ان�سحاب 

النت�سار  م����ن  امل����زي����د  امل���ت���ح���دة 
التوقيع  تريد  هل  ولكن  النووي، 

على ال�سالم؟ 
   لئن كان �سحيحا اأن بيونغ يانغ، 

الوليات  ه��و  احلقيقي  التهديد 
ال�سمالية..  كوريا  ولي�س  املتحدة 

وهذا لن يتغري.
الوليات  ت��ري��د  ل  م��ن جهتها،     

الو�سع  ع���ن  را����س���ي���ة  وا���س��ن��ط��ن 
التهديد  اإن  ال�سبب؟  ال��ق��ائ��م.     
ا�ستمرار  ي��رّبر  ال�سمايل  ال��ك��وري 
يف  الأمريكي  الع�سكري  احل�سور 

 ،1953 ال���ت���ي ع��ط��ل��ت ع����ام  ه���ي 
التوقيع على اتفاق، لأنها ترف�س 
اإعادة التوحيد،  التخلي عن فكرة 
ا�سبحت  �����س����ن����وات،  ع�����دة  ف��م��ن��ذ 

الزعيم الكوري ال�سمايل عقالين يف مواقفه املرعبة الو�سع القائم ير�سي الوليات املتحدة

ع�سو 
جمل�س 
النواب 
الليبي 
مفتاح 
كويدير

 تخ�سى كوريا اجلنوبية واليابان ان�سحاب املظلة 
االمريكية اأكرث من خ�سيتها كوريا �سمالية نووية

التهديد احلقيقي بالن�سبة لل�سني هو الواليات 
املتحدة ولي�ش كوريا ال�سمالية.. وهذا لن يتغري

 التهديد الكوري ال�شمايل يربر ا�شتمرار احل�شور الع�شكري االأمريكي يف املنطقة وذريعة �شد ال�شني
 اأ�شباب داخلية وخارجية واقت�شادية وراء ا�شتمرار كيم جونغ يف الربنامج النووي والبال�شتي 

الو�شع القائم ير�شي الفاعلني:

امل�سكوت عنه يف االأزمة الكورية ال�سمالية...!
اإذا كانت بكني ال تريد انت�شارا نوويا، فاإنها ال تريد اي�شا انهيار دولة عازلة ونظام �شقيق

•• الفجر - فريدريك كولر - ترجمة خرية ال�صيباين
الوقوف،  لكيم جونغ-اأون مبيزة:     يجب االعرتاف 
يف نف�ش الوقت ويف عزلة دولية �شبه كاملة، يف وجه 
الدكتاتور  اأن  ويبدو  احلاليتني.  العظمتني  القوتني 
ينظر  ن�شمة،  مليون   25 م�شائر  يراأ�ش  الذي  ال�شاب، 
ال�شينية،  واملظاهرات  االأمريكية،  التهديدات  اىل 
ال  ان��ه  م��وؤمل��ة:  غري  ومهزلة  تبّجح  جم��رد  اأنها  على 

يخاف!
ال �شيء ال عقالين يف املوقف

ُيوا�شل كيم   ،2011 ال�شلطة عام  اإىل     منذ و�شوله 
جونغ - اأون، وُي�شّرع وترية الربنامج النووي والبال�شتي 
لبالده. وهناك اأ�شباب داخلية لذلك: تعزيز �شلطته 
واإ�شفاء ال�شرعية على خياراته ال�شيا�شية يف جمال 

الدفاع واالإ�شالح االقت�شادي.

احلرب مغامرة انتحارية ال�سني لن تفر�س عقوبات ت�سقط النظام الكوري ال�سمايل

االعتداءات تغري وجه باري�ش وتف�سل يف ك�سرها 
�سالت احلفالت جزءا من امل�سهد 
ك��ت��ل ال�سمنت  ال��ع��ام ع��ل��ى غ����رار 
من  ال�����س��ي��ارات  ملنع  و�سعت  ال��ت��ي 

ده�س امل�ساة.

•• باري�ض-اأ ف ب:

نوفمرب   13 اع������ت������داءات  ب���ع���د 
التي  باري�س  تنك�سر  مل   ،2015
تظاهرتهم  خ���الل  اأه��ل��ه��ا  ت��غ��ن��ى 
ب�سعار  ل������الإره������اب  ال����راف���������س����ة 
تغرق”،  الأم��واج ول  “تتالطمها 

لكن �سيئا ما تغري فيها.
الليلة  ت��ل��ك  ع��ل��ى  ���س��ن��ت��ني  ف��ب��ع��د 
متطرف�����ون  فيه��������ا  زرع  ال��ت��ي 
الإ�سالمية  ال���دول���ة  تنظيم  م��ن 
�سخ�س�������ا   130 بقتلهم  الرع�����ب 
يف العا�سمة الفرن�سية و�ساحيتها 
ب���ات ك��ث��ريون يقومون  ال��ق��ري��ب��ة، 
تلقائ�����ي  ب�سكل  الأم��������ور  ببع�س 
بع�س  يف  ي��ل��ح��������������������������ظ  ق��ل��م��������������������ا 

الحيان.
يف  “اأميل  ه��وم��ي��ز  اورور  وق��ال��ت 
�سالة ال�سينما اىل عدم اجللو�س 
عند املدخل متاما، ويف املطعم ل 
اأدير ظهري للواجهة اإطالقا.. ل 

اأ�سعر بالمان«.
وب���ات���ت احل���واج���ز الم��ن��ي��ة اأم����ام 

يفاجئ  ل  ���س��ارع،  منعطف  وع��ن��د 
وجود ثالثة جنود اأحدا. فعملية 
جتري  الم���ن���ي���ة  “�سانتينيل” 
ع�سكري  اآلف  �سبعة  مب�����س��ارك��ة 

الذي  ك��رمي  التاريخ  اأ�ستاذ  وق��ال 
اختار هذا ال�سم تعر�سنا ل�سغوط 
ك��ب��رية يف ال��ب��داي��ة ل��ك��ن الأم����ور 
بواقع  قبلت  اىل طبيعتها.  ع��ادت 

اأم��را متوقعا.  ان اخلطر مل يكن 
ولحظ املهند�س املعماري فيفيان 
الذين  ه���م  اق��رب��ائ��ي  اأن  ���س��ازي��ل 
يف  اعي�س  اأن��ن��ي  األح���ظ  جعلوين 
ع���ل���ى خماطر  ت���ن���ط���وي  م���دي���ن���ة 

عندما األغوا رحالتهم اإليها.
لكن الج��واء تبقى غري مريحة. 
فكل حقيبة من�سية تثري ال�سكوك 
ووج����ود واح����دة م��ن��ه��ا يف حمطة 

للقطارات يكفي ل�سل قاعة.
باتت  ال��ت��ي  ال�سيناريوهات  وم��ن 
معتادة اإغالق منطقة ما وو�سول 
 2014 وبني  متفجرات.  خ��رباء 
عمليات  ع���دد  ارت���ف���ع  و2016، 
التدخل من 1300 اىل 2600 

�سنويا. 
طابعا  ت���رت���دي  م���واق���ع  اأن  وم����ع 
رم��زي�����������������ا ك���ب���ريا م��ث��������������������ل متحف 
كاتدرائية  وب��اح�����������������������ة  ال���ل���وف���ر 
ال�سانزيليزيه  وج�����������ادة  نوتردام 
���س��ك��ل��ت ه���دف���ا لع������ت������داءات من 
اإقبال  ت�سهد  زالت  فانها ما  قبل، 

كبريا.
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العدد  11816 بتاريخ 2016/9/10    
املدعي عليه / جيجي اوجا�ستني اوينكال جوزف اوجا�ستني  

 2017/3091 الدعوى  يف  البتدائية  ال�سارقة  حمكمة  عدالة  لقرار  تنفيذ 
فقد  ع   م  �س   - الهالل  / م�سرف  املدعي  �سدكم من  املقامة  جتاري جزئي 
مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى امل�سار اليها وعليه  فقد مت حتديد يوم 
اخلمي�س  املوافق 2017/9/14  ال�ساعة : 00 : 1 ظهرا موعدا لجتماع اخلربة 
مكتب   -1 املدينة  برج   - زايد  ال�سيخ  �سارع   - دبي  يف  الكائن  مكتبنا  مقر  يف 
رقم 306 ، هاتف 3275322 فاك�س رقم 3275311 دبي ، راجني احل�سور او من 
ميثلكم قانونا يف املوعد املحدد م�سطحبني معكم �سورة عن كافة امل�ستندات 

املوؤيدة لدفوعكم.
  عبد احلميد زيتون 
خبري حما�شبي وم�شريف   

اعالن حل�سور اجتماع اخلربة   

العدد 12117 بتاريخ 2017/9/10   
الدعوى رقم ا�س �سي تي 2017/181

بني  املدعون : بنك اأبوظبي التجاري - �س م ع 
و املدعي عليه / اري�س كيورك كارابيت ويو تريدجن كومباين - م م ح 

امر قا�شي ا�ش �شي تي مها املهريي  
بعد مراجعة طلب وافادة املدعي املقدمة عن طريق الربيد الإلكرتوين يف 22 اأغ�سط�س 2017 
، لتقدميها اىل املدعي عليه بطريقة بديلة ، ومبوجب قواعد حماكم مركز دبي املايل العاملي 

)ار دي �سي( 9-31 ، 9-32 ، 9-33 و 36-9 ، 
، مرة يف  بالن�سر  املطالبة  بتقدمي منوذج  للمدعي   ي�سمح   -1   : يلي  كما  مت احلكم مبوجبه 

جريدة باللغة الإجنليزية ومرة يف جريدة باللغة العربية 
2- يقدم املدعي ن�سخة من جرائد اللغة الجنليزية واللغة العربية و�سهادة تقدمي اىل �سجل 

ا�س �سي تي    
�سادرة بوا�سطة ، مها املهريي   -  قا�سي ا�س �سي تي 

تاريخ ال�سدار : 30 اأغ�سط�س 2017  يف : 9 �س

حماكم مركز دبي املايل العاملي
 يف حمكمة املطالبات ال�سغرية 

العدد 12117 بتاريخ 2017/9/10   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/845 جتاري كلي                                              
اىل املدعي عليه/1- �سلوجا كروزز - �س ذ م م  2- جوروانت �سينغ  جمهويل حمل القامة 
مبا اأن املدعي / بنك اخلليج الول - فرع دبي وميثله : حممد عبدامللك م�سطفى اأهلي 
املنعقدة بتاريخ  2017/6/6  يف الدعوى املذكورة  - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
اعاله ل�سالح/ بنك اخلليج الول - فرع دبي بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بان 
يوؤديا للمدعي  مبلغ وقدره 602634.36 درهم )فقط �ستمائة واثنني الف و�ستمائة واربعة 
وثالثون درهم و�ستة وثالثون فل�سا( والفائدة بواقع 9% �سنويا على ذلك املبلغ من تاريخ 
املطالبة يف 2017/4/13  حتى ال�سداد التام ف�سال عن امل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اعتبارا  يوما  لال�ستئناف خالل ثالثني  قابال  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12117 بتاريخ 2017/9/10   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/365 عقاري كلي                                              

اأن  القامة مبا  ك��ور جمهويل حمل  �سينغ  2-كما جليت  املدعي عليه/1- ج��وروان��ت  اىل 
املدعي / بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
�س  الوطني  دبي  الإم��ارات  بنك  ل�سالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2017/8/22 يف 
املدعي مبلغ مبلغ 1.768.859.98  للبنك  يوؤديا  بان  بالت�سامن  املدعي عليهما  بالزام  ع  م 
درهم )مليون و�سبعمائة وثمانية و�ستون الف وثمامنائة وت�سعة وخم�سون درهم وثمانية 
يف  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفوائد  فل�سا(  وت�سعون 
درهم  ال��ف  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  الزامهما  مع   ، التام  ال�سداد  وحتى   2017/6/11
يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12117 بتاريخ 2017/9/10   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1248  جتاري كلي               

م  جمهول حمل  م  ذ  ���س   - الإل��ك��رتون��ي��ات  لتجارة  / 1-مق�سد  امل��دع��ي عليه  اىل 
اإبراهيم  اإي��ران - الفرع الرئي�سي وميثله :  القامة مبا ان املدعي/ بنك �سادرات 
حممد اأحمد حممد القا�سم -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
والزام  دره��م(   1745448.21( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي 
املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
الربعاء   ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  ال��ت��ام.    ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  16% من 
فاأنت مكلف  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  9.30 �س  ال�ساعة    2017/9/20 املوافق  
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 الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12117 بتاريخ 2017/9/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2773  جتاري جزئي              

املدعي/  ان  زب��ري جمهول حمل القامة مبا  زب��ري  املدعي عليه / 1- حار�س  اىل 
بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - ال�سام�سي 
مببلغ وقدره )27.630.78 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 
2.49% �سهريا من تاريخ  ال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة    2017/10/10 املوافق   الثالثاء  
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 الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12117 بتاريخ 2017/9/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/476  عقاري كلي                 

ان  الق��ام��ة مب��ا  با�سي  جمهول حم��ل  امل��دع��ي عليه / 1-جعفر حممود م��ال  اىل 
املدعي/ بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع وميثله : حممد عبدامللك م�سطفى 
الأول  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اأه��ل��ي 
والثاين مببلغ  الأول  املدعي عليهما  والزام  مببلغ وقدره )3.249.569.47 درهم( 
تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  دره��م(   2.864.800(
املطالبة وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/9/20  
ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 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 الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12117 بتاريخ 2017/9/10   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2763  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ارن��ال��دو داف��ادي��ال اري��ج��ا جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
العمران ال�سام�سي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   20.356.77( وق��دره  مببلغ  عليه 
والفائدة  2.49% �سهريا % من تاريخ  وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/10/9  ال�ساعة 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���س   8.30
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12117 بتاريخ 2017/9/10   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1002  جتاري كلي               
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ع��ب��د امل��ن��اف ديل اإب��راه��ي��م - جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
اآل  املدعي/ بنك دبي التجاري - �س م ع وميثله : عبداهلل خمي�س غريب الناخي 
علي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن 
 10.000.000( وق��دره  مببلغ  جابرا  تعوي�سا  املدعي  للبنك  ي���وؤدوا  ب��ان  والتكافل 
التام.    ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2017/9/14  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch2.E.21 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 فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12117 بتاريخ 2017/9/10   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/446 عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1-فيجاي هاري�س �ساندرا لل  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ بنك اخلليج الول - فرع دبي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم  دره���م(   609.594.12( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
التام.  وحددت لها جل�سة يوم الحد   املوافق  2017/9/17  ال�ساعة 11.00 �س 
بالقاعة Ch1.B.8 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 فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12117 بتاريخ 2017/9/10   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2248  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- دعاء زياد بو م�سلح  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله : عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
ال�سام�سي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )32.077.02 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %2.49 
�سهريا  من تاريخ  ال�ستحقاق احلا�سل يف 2011 وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.C.13 جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/9/20  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
اجلي�ش اللبناين ي�سبط خمزنًا للذخرية يف عر�سالم�سوؤول كوري �سمايل يهاجم فرن�سا 

•• بريوت-وكاالت:

�سبط اجلي�س اللبناين ام�س ال�سبت، خمزناً للذخرية فيه عدد من القذائف 
وال�سواريخ يف منطقة عر�سال �سرق لبنان. وقال بيان �سادر عن قيادة اجلي�س 
اللبناين: �سبطت مديرية املخابرات يف منطقة عر�سال )وادي الزعرور - وادي 
و�سواريخ  الهاون  قذائف  من  عدد  وبداخله  للذخرية  خمزناً  اليوم،  حميد(، 
الالزم  اأج���ري  حيث  للتفجري،  معدة  نا�سفة  ع��ب��وات  وخم�س  الأن���واع  متعددة 
ب�ساأنها. وكان اجلي�س اللبناين اأطلق يف التا�سع ع�سر من �سهر اأغ�سط�س )اآب( 
املا�سي عملية فجر اجلرود لتحرير جرود مناطق راأ�س بعلبك والقاع والفاكهة 
اللبنانية  اجلمهورية  رئي�س  واأعلن  الإره��اب��ي.  داع�س  تنظيم  من  لبنان  �سرق 
العماد مي�سال عون يف 30 اأغ�سط�س )اآب( املا�سي انت�سار لبنان على الإرهاب، 
العماد  اجلي�س  ق��ائ��د  اأع��ل��ن  فيما  اجل���رود،  يف  داع�����س  تنظيم  �سد  معركته  يف 

جوزيف عون انتهاء معركة “فجر اجلرود” وانت�سار اجلي�س فيها.

ودع���وات ملزيد م��ن الإج����راءات لإج��ب��اره��ا على و�سع حد 
اميانويل  الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س  ودع���ا  اخل��ط��رية.  ل��الزم��ة 
ماكرون جمل�س المن الحد للرد ب�سرعة على الت�سعيد 

وطالب الحتاد الوروبي برد وا�سح وموحد.
وحذر وزير اخلارجية الفرن�سي جان-ايف لودريان من ان 
كوريا ال�سمالية قد يكون لديها القدرة على ت�سديد �سربة 
نووية للوليات املتحدة بل حتى لأوروبا يف غ�سون اأ�سهر.

بت�سريحات  ب��الإدلء   ... انف�سهم  �سغلوا  ري  قال  رده  ويف 
ال�سمالية  لكوريا  ال��ن��ووي  ال�����س��اروخ  مثل  منطقية  غ��ري 
يذكر  ان  دون  اأوروب����ا  ت�سرب  ان  ميكن  ع�سكرية  و�سيلة 

ماكرون او لودريان بال�سم.

•• بيونغ يانغ-اأ ف ب:

ان حذرت  بعد  �سمايل كبري فرن�سا  ك��وري  هاجم م�سوؤول 
لأوروبا  تهديدا  النووي ميثل  يانغ  بيونغ  برنامج  ان  من 
الذرية  اأ�سلحتها  ع��ن  تتخلى  ان  ب��اري�����س  ع��ل��ى  ان  وق���ال 
اأول. وقال ري توك-�سون نائب مدير ال�سوؤون الأوروبية 
نوويا  �ساروخا  ب��اأن  فرن�سا  مزاعم  ان  اخلارجية  وزارة  يف 
يطلق من كوريا ال�سمالية ميكن ان ي�سل اإىل اأوروبا غري 

منطقية.
ال�سمالية هي  ل��ك��وري��ا  ال��ذري��ة  ال��رت���س��ان��ة  ان  و���س��دد على 
التي ل تتعر�س لها  النووية المريكية  التهديدات  لردع 

بيونغ  يف  بر�س  فران�س  م��ع  مقابلة  يف  ري  وق��ال  باري�س. 
كبار  فرن�سيون  �سيا�سيون  ف��اج��اأ  “موؤخرا،  اجلمعة  يانغ 
كوريا  ج��م��ه��وري��ة  بتفجري  متعلقة  بت�سريحات  ال��ن��ا���س 
الدميوقراطية ال�سعبية بنجاح قنبلة هيدروجينية ميكن 

تثبيتها على �ساروخ بال�ستي عابر للقارات«.
وج�����اءت ت�����س��ري��ح��ات��ه ب��ع��د ���س��اع��ات ع��ل��ى ط��ل��ب الوليات 
املتحدة من جمل�س المن الت�سويت على عقوبات جديدة 

وم�سددة �سد كوريا ال�سمالية.
قبل  ال�ساد�سة  النووية  جتربتها  ال�سمالية  كوريا  اأج��رت 
هيدروجينية  قنبلة  اط��الق  اختربت  انها  -وقالت  ا�سبوع 
مي��ك��ن ت��رك��ي��ب��ه��ا ع��ل��ى ����س���اروخ- مم���ا اث����ار ادان�����ات دولية 

بو�سعها  م�����ا  ���س��ت��ف��ع��ل  م���ال���ي���زي���ا 
ال����ك����ارث����ة  ه�������ذه  ل���ل���م�������س���اع���دة يف 

الكبرية.
ا���س��ت��ط��الع ي�سم  ف��ري��ق  ان  وت��اب��ع 
�سي�سل  وع�سكريني  دبلوما�سيني 
الثنني اىل دكا لتقييم احتياجات 

الروهينغا.
واكد قائد القوات امل�سلحة املاليزية 
ال�سبت ان كوالملبور �ستوؤمن مئتي 
ميداين  مل�ست�سفى  ع�سكري  �سرير 
حكومة  واف���ق���ت  اذا  ب��ن��غ��الد���س  يف 
وبعدما  ذل������ك.  ع���ل���ى  ال���ب���ل���د  ه�����ذا 
و����س���ف ام���ت���ن���اع ب���ورم���ا ع���ن وقف 
خميب  ب��ان��ه  امل��دن��ي��ني  �سد  العنف 
ان��ه �سيبحث  ق��ال جنيب  ل��الآم��ال، 
للروهينغا  الن�����س��ان��ي��ة  امل��اأ���س��اة  يف 
دونالد  الم����ريك����ي  ال��رئ��ي�����س  م���ع 
ترامب يف 12 �سبتمرب خالل لقاء 
وقال  الب��ي�����س.  ال��ب��ي��ت  يف  بينهما 
يجب ان نقدم امل�ساعدة لن ماأ�ساة 

الروهينغا بلغت اأبعادا خميفة.
ال��ق��وي يف حزب  ال�سباب  ت��ي��ار  ق��اد 
ماليزيا اجلمعة  احلاكم يف  جنيب 
تظاهرة �ساخبة يف كوالملبور دعت 
الدبلوما�سية  العالقات  قطع  اىل 

مع بورما.

•• �صيتاغونغ-اأ ف ب:

طه،  حم���م���د  م����ق����دور  يف  ي���ع���د  مل 
املمدد يف �سريره، ان يتحرك. فقد 
البنغالد�سيات  املمر�سات  ا�سطرت 
الروهينغي  ال�ساب  هذا  تقييد  اىل 
عندما  الأمل  م���ن  ي��ت��ل��وى  ال�����ذي 
حقنتي  ب������ني  وع�����ي�����ه  ي�������س���ت���ع���ي���د 
الذي  الفتى  هذا  اأ�سيب  مورفني. 
عمره،  م��ن  ع�سرة  ال�ساد�سة  يبلغ 
يف وج����ه����ه ع���ن���دم���ا ف���ت���ح اجل���ن���ود 
البورميون النار على �سكان قريته 
�سمال غرب  القريبة من مونغداو 
بورما. فهذه املنطقة الفقرية على 
حدود بنغالد�س، هي حمور لأعمال 

العنف منذ اأ�سبوعني.
وقال وال��ده الذي يقف اىل جانبه 
يف م�ست�سفى �سيتاغونغ العام، وهو 
تلقى  بنغالد�س،  جنوب  يف  الأك���رب 
بال�سبط.  ال��ع��ني  ف���وق  ر���س��ا���س��ة 
يتاأمل  وهو  اخلطورة.  بالغ  جرحه 

كثريا.
امل�ست�سفى نقل امل�سابون  فاإىل هذا 
ب���ج���روح خ���ط���رة م���ن ب���ني ح���واىل 
من  ه�����رب�����وا  لج������ئ  األ�������ف   300

بورما.

وكثريون  هنا.  اثنان  مات  واأ�ساف 
هم يف حالة خطرة. وي��وم اجلمعة 
ثالثة  امل�ست�سفى  اىل  نقل  وح���ده، 
من الروهينغا ب�سبب جروح ب�سبب 

الر�سا�س.
اأ�سيب  اجل����روح،  اىل  وب��الإ���س��اف��ة 
اأن  بعد  وامل��ر���س  بالإعياء  كثريون 
�ساروا مل�سافات طويلة وطوال اأيام، 
من دون ما يكفي من املاء والطعام، 
واأ�سيب  امل��ط��ر.  ال��وح��ل وحت���ت  يف 
البع�س منهم بجروح لدى انفجار 

الألغام اثناء اجتيازهم احلدود.
الطبيب  ال����دي����ن،  ك���م���ال  وي����وؤك����د 
اجلراح يف امل�ست�سفى ان م�ستلزمات 
م����ع����اجل����ة امل�����ر������س�����ى امل�������س���اب���ني 

بالر�سا�س غري متوافرة.
تقدمي  يف  ���س��ع��وب��ة  “جند  وق�����ال 
ال�سحايا.  ل��ه��وؤلء  ال���الزم  ال��ع��الج 
خطرة  ب��ج��روح  امل�سابني  وم�سري 

غري اأكيد«.

وات���ه���م جاهور  ل��ي��ل��ي��ة.  م���داه���م���ة 
ي��ده. وق��ال حاولت  جنديا بت�سويه 
الفرار، لكن جنديا األقى علي قنبلة 
اأدت اىل ت�سويه يدي. وعر�س يده 

امل�سمدة.
ويتعذر التحقق من هذه التهامات 
لأن  البورمي،  اجلانب  يف  ميدانيا 

اجلي�س يغلق منطقة النزاع.
وع��ل��ى رغ���م ج��روح��ه، ���س��ار ح�سني 
جاهور حتى احلدود مع بنغالد�س. 
ال��ب��ورم��ي يريد  واك����د ان اجل��ي�����س 
املغادرة...  ع��ل��ى  ال��روه��ي��ن��غ��ا  ح��م��ل 
بالن�سبة  ك���الب  ���س��وى  ل�سنا  ن��ح��ن 

لهم. 
وي��������ق��������ول م����ف����ت���������س ال���������س����رط����ة 
اأحمد  ال��دي��ن  ع��الء  البنغالد�سية 
ان العدد الكرب من 70 روهينيغا 
نقلوا اىل امل�ست�سفى هنا منذ بداية 
الزم��ة، يعانون من ج��روح ناجمة 

عن ا�سابتهم بالر�سا�س.

ال�سكان  غالبية  حيث  بورما  بحدة 
معاملتها  ب�سبب  ال��ب��وذي��ني،  م��ن 
لق��ل��ي��ة ال��روه��ي��ن��غ��ا م��ن��ذ ان����دلع 

العنف يف اكتوبر.
وق���������ال جن����ي����ب ل�������س���ح���اف���ي���ني يف 
بالقرب  اجل���وي���ة  ���س��وب��ان��غ  ق���اع���دة 
ا�ستنادا  ك��والمل��ب��ور  العا�سمة  م��ن 
انهم  تلقيناها  التي  التقارير  اىل 
ول  للتمييز  يتعر�سون  الروهينغا 

راأفة بهم. 
وفق  الم��ر  يجري  حاليا  وا���س��اف 
يتعر�سون  وه���م  م��ر���س��وم��ة  خ��ط��ة 
ل���ل���ت���ع���ذي���ب وال���ت���م���ي���ي���ز وال���ق���ت���ل 

والغت�ساب.
وح�����س��ر جن��ي��ب ع��ب��د ال�����رزاق قب�ل 
�س������حن  طائرت������ي  ار����س���ال  ذل���ك 
اىل  م��واد غذائية وطبية  حتمالن 
يف  �س����������يتاغونغ  مدين�������ة  م��رف��اأ 
طائرتني  نر�سل  وق��ال  بنغالد�س. 
وال�سابون  والرز  ك��ع��ك��ا  ت��ن��ق��الن 

اأواخر اغ�سط�س.
ال�سلطات  بح�سب  العملية  اأ�سفرت 
ال���ب���ورم���ي���ة ع���ن اأك�����ر م���ن 430 
الإرهابيني  م��ن  معظمهم  قتيال، 

الروهينغا.
ت��ت��ح��دث عن  امل��ت��ح��دة  ل��ك��ن المم 
األ������ف ق��ت��ي��ل وت��ن��ت��ق��د تعذر  ن���ح���و 
الو�سول اىل منطقة النزاع. وقال 
ك��ان احل��ظ اىل جانبي.  ب�سري اهلل 
اأنزف  مل  لكن  بالر�سا�س،  اأ�سبت 
ان  قبل  احلياة  لفارقت  واإل  كثريا 

امتكن من اإيجاد مكان مثل هذا.
ال��ذي و�سل قبل  ويوؤكد ب�سري اهلل 
لقوا  القرويني  ع�سرات  ان  اأ�سبوع 
حتفهم بر�سا�س اجلي�س البورمي 

بينما كانوا يحاولون الفرار.
ان جنودا  وي��ق��ول ح�����س��ني ج��اه��ور 
بال�سرب  عليه  ان��ه��ال��وا  ب��ورم��ي��ني 
���س��ك��ان قريته  وارغ����م����وا  وع���ذب���وه 
خالل  الر����س  على  اجللو�س  على 

وت���دق امل��ن��ظ��م��ات الن�����س��ان��ي��ة اي�سا 
�سعيد  ع����ل����ى  اخل����ط����ر  ن����اق����و�����س 
وتتحدث  ال�����س��ح��ي��ة.  احل����اج����ات 
عن  حدود”  ب��ال  “اطباء  منظمة 
العنف،  ع��ن  الناجمة  “الإ�سابات 
وع���ن ال��ت��ه��اب ج����روح ال��ع��دي��د من 

الالجئني«.
واأع�����ل�����ن�����ت ه��������ذه امل����ن����ظ����م����ة غري 
ثانية  قاعة  اإق��ام��ة  ع��ن  احلكومية 
اإح������دى  امل����ر�����س����ى يف  ل����س���ت���ق���ب���ال 
منطقة  يف  امل��وج��ودت��ني  عيادتيها 
الحتياجات  لتلبية  كوتوبالونع، 
الناجمة عن ازدياد اأعداد املر�سى.

اىل ذلك، قال �سرح رئي�س الوزراء 
ام�س  ال���رزاق  عبد  جنيب  املاليزي 
يواجهون  امل�سلمني  الروهينغا  ان 
ت�سمل  م���ن���ظ���م���ة  ع����ن����ف  اع�����م�����ال 
ال��ت��ع��ذي��ب والغ��ت�����س��اب وال��ق��ت��ل يف 
ب���ورم���ا. وان���ت���ق���دت م��ال��ي��زي��ا التي 
�سكانها  غالبية  امل�����س��ل��م��ون  ي�سكل 

واعربت ممر�سة عن اأ�سفها بالقول 
ي��ك��ون يف جناح  ان  ي��ف��رت���س  ك����ان 
جناح  يف  ولي�س  ال��ف��ائ��ق��ة،  العناية 
ي�ستطيعان  وال��دي��ه ل  ع��ادي. لكن 

دفع النفقات.
تعد  مل  �سيتاغونغ،  م�ست�سفى  ويف 
بع�س  ان  ح���ت���ى  ت���ك���ف���ي،  الأ������س�����رة 
امل�سابني الروهينغا يتمددون على 

الر�س.
وعلى مقربة منه، كان حظ ب�سري 
اأقل  �ساقه  يف  فاإ�سابته  اأوف���ر:  اهلل 

خطورة.
وق���ال ب����داأوا ب��اإط��الق ال��ن��ار يف كل 
الجتاهات، فيما كنا نهرب. وقعت 
بر�سا�سة يف  واأ�سبت  الأر���س  على 

�ساقي.
م����ن حملة  ال���روه���ي���ن���غ���ا  وي����ه����رب 
البورمي  اجل��ي�����س  ب���داأه���ا  وا���س��ع��ة 
�سنها متمردون من  بعد هجومات 
لل�سرطة  م��راك��ز  ع��ل��ى  ال��روه��ي��ن��غ��ا 

ماليزيا: م�شلمو بورما يواجهون فظائع منهجية 

الروهينغا امل�سابون يتدفقون اىل م�ست�سفيات بنغالد�ش

ت��غ��م�����س ل���ه ع���ني م��ن��ذ اك���ر من 
36 �ساعة.

وق���ال ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س “ل 
اذكر زلزال مروعا كهذا«.

“املدينة باأ�سرها منطقة  وا�ساف 
م���ن���ك���وب���ة ح����ال����ي����ا. ال���ك���ث���ري من 
اخل��راب. الكثري من الوفيات. ل 
ا�ستطيع ان ارى معنى ملا ح�سل. 
بعد  تويف  �سهري  �سعب.  الو�سع 

ان انهار منزله عليه«.
انهار فندق ب�سكل جزئي وت�سررت 
العديد من املنازل يف البلدة التي 
ت�سم 100 الف ن�سمة غالبيتهم 
والواقعة  ال�سليني  ال�سكان  من 
و������س�����ط ج�����ب�����ال خ���������س����راء ق����رب 

ال�ساحل. 
اآلف  ع�����س��رات  ان  وق����ال احل��اك��م 
والأغطية  ال��غ��ذائ��ي��ة  احل�����س�����س 
اىل  طريقها  يف  التنظيف  وم���واد 
امل��ن��اط��ق امل��ت�����س��ررة ا���س��اف��ة اىل 
تعزيزات من 100 �سرطي وكالب 

مدربة للبحث عن ناجني.

م�سدر �سعودي م�سوؤول: ما ن�سر يف وكالة االأنباء القطرية 
هو ا�ستمرار لتحريف ال�سلطة القطرية للحقائق

•• جدة -وام: 

وكالة  ن�سرته  ما  اأن  ال�سعودية  اخلارجية  وزارة  يف  م�سوؤول  م�سدر  �سرح 
وكالة  يف  ن�سره  مت  م��ا  واأن  �سلة  ب��اأي  للحقيقة  مي��ت  ل  القطرية  الأن��ب��اء 
للحقائق ويدل  القطرية  ال�سلطة  ا�ستمرار لتحريف  القطرية هو  الأنباء 
العربية  اململكة  اأن  بعد  ت�ستوعب  مل  القطرية  ال�سلطة  اأن  وا�سح  ب�سكل 
اأي ا�ستعداد للت�سامح مع حتوير ال�سلطة القطرية  ال�سعودية لي�س لديها 
لالتفاقات واحلقائق وذلك بدللة حتريف م�سمون الت�سال الذي تلقاه 

�سمو ويل العهد من اأمري دولة قطر بعد دقائق من اإمتامه.
مع  للحوار  وطلبها  قطر  طلب  على  بناء  ك��ان  الت�سال  ان  امل�سدر  واأك���د 
الدول الأربع حول املطالب ولأن هذا الأمر يثبت اأن ال�سلطة يف قطر لي�ست 
جادة يف احلوار وم�ستمرة ب�سيا�ستها ال�سابقة املرفو�سة فاإن اململكة العربية 
ال�سعودية تعلن تعطيل اأي حوار اأو توا�سل مع ال�سلطة يف قطر حتى ي�سدر 
منها ت�سريح وا�سح تو�سح فيه موقفها ب�سكل علني واأن تكون ت�سريحاتها 
بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به وتوؤكد اململكة اأن تخبط ال�سيا�سة القطرية 

ل يعزز بناء الثقة املطلوبة للحوار.

"التعاون االإ�سالمي” تدين م�سادقة اإ�سرائيل 
على بناء 4 اآالف وحدة ا�ستيطانية يف القد�ش

•• جدة -وام: 

اأدانت منظمة التعاون الإ�سالمي ب�سدة قرار �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي 
امل�سادقة على بناء اأربعة اآلف وحدة ا�ستيطانية يف مدينة القد�س املحتلة 
املحتلة  فل�سطني  دول���ة  اأر����س  على  املقامة  امل�ستوطنات  ك��ل  اأن  م��وؤك��دة 
املتحدة ذات  ال��دويل وق��رارات الأمم  القانون  تعد غري �سرعية مبوجب 

ال�سلة.
وحذر الأمني العام للمنظمة الدكتور يو�سف العثيمني يف بيان ام�س من 
جمل�س  بت�سكيل  القا�سي  الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  حكومة  ق��رار  خطورة 
لإدارة �سوؤون امل�ستوطنني يف مدينة اخلليل معتربا ذلك �سابقة خطرية 
يف  العن�سرية  الأنظمة  وفر�س  ال�ستيطاين  الوجود  تعزيز  اإىل  تهدف 
القدمية  البلدة  الرامية لتهويد  ال�سرائيلي  اإطار خمططات الحتالل 

ملدينة اخلليل .
على  مفتوحا  عدوانا  ي�سكل  الإ�سرائيلي  ال�ستيطان  ا�ستمرار  اأن  موؤكدا 
يف  الح��ت��الل  ق��وة  اإ�سرائيل  اإم��ع��ان  ويعك�س  الفل�سطيني  ال�سعب  حقوق 
روؤية حل  الدولية واإىل حتقيق  اإىل تقوي�س اجلهود  الرامية  �سيا�ساتها 

الدولتني.
م�سوؤوليته  حتمل  اإىل  ال���دويل  الأم���ن  جمل�س  دع��وت��ه  العثيمني  وج��دد 
اإ�سرائيل ال�سلطة القائمة بالحتالل احرتام التزاماتها الدولية  واإلزام 

وو�سع حد ل�سيا�ستها ال�ستيطانية بو�سفها جرمية حرب يجب وقفها.

اأ�سرتاليا تر�سل املزيد من القوات اإىل الفلبني 
•• �صيدين-رويرتز:

قوات  �سرت�سل  ا�سرتاليا  اإن  بني  ماري�س  ال�سرتالية  الدفاع  وزي��رة  قالت 
مل�ساعدة القوات الفلبينية يف معركتها �سد مقاتلي تنظيم داع�س الإرهابي 
البالد.  وقالت بني خالل موؤمتر �سحفي مع  م��اراوي يف جنوب  مبدينة 
فرق  اإر���س��ال  �سيجري  اإن��ه  مانيال  يف  لورينزانا  دلفني  الفلبيني  نظريها 
�سغرية من اجلنود ال�سرتاليني لتدريب القوات الفلبينية. وتابعت “نحن 
الفلبني يف جهودها للدفاع عن نف�سها يف مواجهة  ملتزمون متاما بدعم 
التهديدات الإرهابية«. واأ�سافت هناك تهديد للمنطقة نحتاج اإىل اأن نعمل 
اأي قوات  نفى م�ساركة  لورينزانا  لكن  التغلب عليه.  اأج��ل  جميعا معا من 
اإذا احتجنا لقوات كي  الأم��ر جيدا  واأ�ساف لن يبدو  القتال.  ا�سرتالية يف 
تخو�س احلرب هنا. نحن �سعداء للغاية بامل�ساعدة التي نح�سل عليها من 
ا�سرتاليا. كان املت�سددون قد اجتاحوا ماراوي يف 23 مايو اأيار و�سيطروا 
ي�سنها مئات  التي  امل�ستمرة  الربية  الهجمات  املدينة رغم  اأج��زاء من  على 
جنوب  وي��ع��اين  املدفعية.   ون���ريان  بالطائرات  اليومي  والق�سف  اجل��ن��ود 
املعركة  �سدة  ولكن  ال�سنني  ع�سرات  منذ  ال��ط��رق  وقطع  التمرد  الفلبني 
اأثار  اأجانب يحاربون مع مت�سددين حمليني  م��اراوي ووج��ود مقاتلني  يف 
املخاوف من اأن ت�سبح املنطقة معقال يف جنوب �سرق اآ�سيا لتنظيم داع�س 
الذي بداأ يخ�سر الأرا�سي التي ي�سيطر عليها يف العراق و�سوريا.  وقالت 
بني اإن القوات ال�سرتالية �ستكون اإ�سافة لقوات بالدها التي اأر�سلت بالفعل 
للفلبني لتدريب القوات الفلبينية. وكان اجلي�س الفلبيني قال يوم الثنني 
اإن قواته التي تقاتل مت�سددين على �سلة بتنظيم داع�س الإرهابي يف مدينة 
جنوبية واجهت مقاومة م�سلحة من ن�ساء واأطفال هم على الأرجح اأفراد 

عائالت املت�سددين. 

 اجلزائر: اإ�سبانيا توافق على 
ت�سليم انف�ساليني من االأمازيغ

مدريد-وكاالت:  ••

احلكومة  موافقة  بر�س،  يوروبا  الإ�سبانية،  الأنباء  لوكالة  تقرير  ك�سف 
النف�سالية  قادة احلركة  اأب��رز  اإثنني من  ت�سليم اجلزائر،  على  الإ�سبانية 
ونقلت  غ��رداي��ة.  وعا�سمتها  ال��ب��الد،  و�سط  م��زاب  منطقة  يف  الأم��ازي��غ��ي��ة 
الإ�سباين  ال��وزراء  اأن جمل�س  الوكالة  الإ�سبانية عن  �سحيفة لفانغوارديا 
اجلزائريني  املن�سقني  ت�سليم  على  اجلمعة،  الأ�سبوعي  اجتماعه  يف  �سادق 
املغرب  يف  الإ�سباين  اجليب  يف  املقيمني  �سكوتي،  وُخ�سري  عبونة،  �سالح 
النف�سال.  اإىل  وال��دع��وة  ب��الإره��اب  تتهمهما  ال��ت��ي  اجل��زائ��ر  اإىل  مليلة، 
وُيعترب الهاربان الرببريان، من اأبرز املطلوبني لدى احلكومة اجلزائرية 
التي تتهمهما “بالتورط يف اأن�سطة مناه�سة للحكومة، والتحري�س على 
النف�سال، والدعوة اإىل ارتكاب جرائم دموية �سد قوات الأمن اجلزائري، 
 2013 بني  البالد”  الوطنية يف  والوحدة  ال��رتاب  �سالمة  على  والتاآمر 

و2016.
بني  التناحر  اإىل  ب�”الدعوة  اأي�ساً  املطلوبني  اجلزائرية  ال�سلطات  وتتهم 
مناطق  يف  خا�سة  بينهم”،  والطائفية  العن�سرية  الأف��ك��ار  وب��ث  ال�سكان، 

غرداية، وقرارة، وبريان.

•• خوت�صيتان دي �رساغو�صا-اأ ف ب:

ال�����س��رط��ة وطواقم  رج����ال  ي��ب��ذل 
الغاثة يف املك�سيك جهودا لإنقاذ 
ال��ن��اج��ني م���ن زل�����زال م��دم��ر هو 
بحياة  اودى  ق���رن  م��ن��ذ  الع��ن��ف 
61 �سخ�سا على الأقل فيما تهدد 
مناطق  كاتيا  العنيفة  العا�سفة 

�سرق البالد .
التي  املك�سيك  جنوب  مناطق  ويف 
قامت  ال���س��رار  لأ���س��واأ  تعر�ست 
ف������رق ال������ط������وارئ ب���ال���ب���ح���ث عن 
املنازل  رك��ام  او جثث بني  �سحايا 
دمرت  التي  وامل��دار���س  والكنائ�س 
�سدته  ب��ل��غ��ت  ال����ذي  ال����زل����زال  يف 

8،1 درجات.
انريكه  املك�سيكي  الرئي�س  وق���ال 
45 �سخ�سا قتلوا  بينيا نييتو ان 
يف اوك�ساكا و12 يف ت�سيابا�س و4 
يف تابا�سكو. لكن العدد احلقيقي 
80 قتيال،  لل�سحايا قد يتجاوز 

بح�سب م�سوؤولني ر�سميني.

36 جثة على القل من  انت�سلت 
وخ��ي��م �سمت خميف  الن��ق��ا���س. 
التي  املقفرة  املدينة  ���س��وارع  على 
تناثرت فيها املخلفات من ا�سطح 

وكابالت وقطع ا�سمنت وعوازل.
وجتمع عدد من ال�سخا�س يف دار 
جزئيا،  املدمر  خوت�سيتان  بلدية 
ال�ستعمار  ف��رتة  م��ن  مبنى  وه��و 
�سرطيان  ك���ان  ح��ي��ث  ال���س��ب��اين، 

عالقان بني الركام.
ومت����ك����ن ع���ن���ا����س���ر الن�����ق�����اذ من 
اإخ��راج احدهما وكانوا ل يزالون 
يوا�سلون العمل على انقاذ الخر 

بعد 18 �ساعة على الزلزال.
وقالت امراأة كانت تراقب عملية 
حيا”  اخ���رج���ه  رب،  “يا  اإن����ق����اذه 
فيما كانت اربع رافعات وا�سطول 
من ال�ساحنات تقوم برفع انقا�س 

اجلزء املدمر من املبنى.
كان  بالغبار  املغطى  الزرق  بزيه 
ف���ي���دال ف����ريا  واح�����دا م���ن 300 
���س��رط��ي ي��ن��ب�����س��ون ال����رك����ام. ومل 

العا�سفة  و�سلت  الث��ن��اء  تلك  يف 
ك��ات��ي��ا ال����رب ���س��رق��ا اع�������س���ارا من 
مت  �ساعات  وبعد  الأوىل  ال��درج��ة 
ا�ستوائية  عا�سفة  اىل  تخفي�سها 

برياح بقوة 70 كلم بال�ساعة.
امطارا يحتمل  العا�سفة  وحتمل 
وانهيارات  بفي�سانات  تت�سبب  ان 
ت��ه��دد الرواح خ��ا���س��ة يف  ار���س��ي��ة 
املركز  ب��ح�����س��ب  ج��ب��ل��ي��ة  م��ن��اط��ق 

الوطني الأمريكي لالأعا�سري.
فرياكروز  ولي����ة  ك��ات��ي��ا  وجت���ت���اح 
املطلة على خليج املك�سيك اإ�سافة 
اىل اجزاء من هيدالغو وبويبال. 
ت�ساقط  الر���س��اد  خ��رباء  ويتوقع 
اكر من 64 �سنتم من المطار 

يف بع�س الأماكن.
ال���ق���ل���ق حتذير  ي���زي���د م����ن  وم�����ا 
وق��وع هزة  احتمال  ال�سلطات من 
 24 ك��ب��رية يف غ�سون  ارت���دادي���ة 

�ساعة من الزلزال الول.
مدينة  ن���ي���ي���ت���و  ب���ي���ن���ا  وت����ف����ق����د 
حيث  اوك�ساكا  بولية  خوت�سيتان 

البحث عن ناجني بني اأنقا�ش زلزال املك�سيك 
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منظمة املانية ت�ستاأنف عملياتها قبالة �سواحل ليبيا 

بورما تقيم خميمات الإيواء الروهينغا 

 •• برلني-اأ ف ب:

الأمل��ان��ي��ة غري  ال��ب��ح��ر  اآي اي ع��ني  ���س��ي  اع��ل��ن��ت منظمة 
املهاجرين  لن��ق��اذ  عملياتها  ا�ستئناف  ام�س  احلكومية 
منع  ب�سبب  وقفها  على  �سهر  بعد  املتو�سط،  البحر  يف 
قبالة  دوري�����ات  ت�سيري  م��ن  احل��ك��وم��ي��ة  غ��ري  امل��ن��ظ��م��ات 

�سواحل ليبيا.
عمليات  ان  بيان  يف  احلكومية  غ��ري  املنظمة  واو�سحت 
ت��دخ��ل ال�����س��ف��ي��ن��ت��ني ����س���ي-اآي و���س��ي��ف��وك�����س ���س��ت��ج��رى يف 
قبالة  ب��ح��ري��ا  م��ي��ال   90 اىل   70 ب��ع��د  ع��ل��ى  امل�ستقبل 
امل�ستمر  التهديد  العتبار  يف  اآخذتني  الليبية  ال�سواحل 

خلفر ال�سواحل الليبيني وحتى ل تعر�سا للخطر �سالمة 
طاقميهما. وبررت منظمة �سي اآي قرارها بعملية انقاذ 
ح�سلت يف الثاين من �سبتمرب على بعد 50 ميال مائيا 

متكنت خاللها من اإنقاذ 16 �سخ�سا.
تاأكيدات  خطاأ  تثبت  احل��ال��ة  ه��ذه  ان  املنظمة  واأ���س��اف��ت 
والحتاد  احل��دود  ملراقبة  الوروب��ي��ة  الوكالة  فرونتك�س 
الأوروبي التي تفيد انه مل يعد هناك مهاجرون وبالتايل 

اأ�سخا�س معر�سون للغرق قبالة ال�سواحل الليبية.
مع  ليبيا  م��ن  انطلقوا  انهم  اك���دوا  الناجني  ان  وذك���رت 
مركب مطاطي اآخر مليء باملهاجرين اختفى بعدها عن 

النظار. 

غرقوا.  انهم  مبداأ  من  ننطلق  ان  يجب  اآي  �سي  وقالت 
اأطباء بال حدود، كانت �سايف ذي ت�سيلدرن  وعلى غرار 
وم��ن��ظ��م��ات اأخ������رى، وم��ن��ظ��م��ة ���س��ي اآي الأمل���ان���ي���ة غري 
احلكومية، اأعلنت يف منت�سف اغ�سط�س تعليق عملياتها 

الإنقاذية يف البحر املتو�سط، متذرعة باأ�سباب اأمنية.
وكانت احلكومة الليبية منعت يف الواقع ال�سفن الجنبية 
من البحار يف كامل منطقة بحث وانقاذ قبالة �ساحلها، 
موؤكدة ان �سفن املنظمات غري احلكومية ت�سهل الهجرة 

غري ال�سرعية.
الرئي�سية  الدخول  بوابة  ايطاليا،  القرار  بهذا  ورحبت 

اىل اأوروبا للمهاجرين الآتني من �سمال افريقيا.

•• ميامي-اأ ف ب:

بتدعيم  ف����ل����وري����دا  ����س���ك���ان  ق������ام 
م��ن��ازل��ه��م وم��ت��اج��ره��م ب���الأل���واح 
اخل�����س��ب��ي��ة واك���ي���ا����س ال���رم���ل قبل 
الهائلة  الع�����داد  اىل  الن�����س��م��ام 
الولية  امل���غ���ادري���ن  ال���ن���ا����س  م���ن 
لو�سول  ا����س���ت���ع���دادا  الم���ريك���ي���ة 
الإع�سار ايرما اىل مناطقهم بعد 

ان اجتاح الكاريبي موقعا قتلى.
 19 م�������س���رع  ت�����س��ب��ب��ه يف  وب����ع����د 
امل��ن��ازل يف  اآلف  وت��دم��ري  �سخ�سا 
ع���دد م��ن اجل����زر ال��ك��اري��ب��ي��ة، بلغ 
ارخبيل  يف  ال��ي��اب�����س��ة  الع�������س���ار 
ك��ام��اغ��وي ال��ك��وب��ي ع��ا���س��ف��ة من 
الق�سوى.  اخل��ام�����س��ة  ال����درج����ة 
فلوريدا  م��ن  الع�����س��ار  وي��ق��رتب 
الوليات  �سرق  )ج��ن��وب  امل��ج��اورة 
املتحدة( حممال بعوا�سف ب�سرعة 
260 كلم بال�ساعة، بح�سب مركز 
ا�ساف  ال��ذي  الوطني  الأعا�سري 
ت��ب��ع��د حواىل  الع�������س���ار  ع���ني  ان 
�سرق  ج��ن��وب-ج��ن��وب  ك��ل��م   480

ميامي.
ووج����ه م�����س��وؤول��و الغ���اث���ة اوام���ر 
بالإخالء اللزامي ل5،6 ماليني 
م��ن ���س��ك��ان ف��ل��وري��دا م��ع اقرتاب 

الع�سار.
وحذر حاكم فلوريدا ريك �سكوت 
من ان ايرما رمبا يكون اعنف من 
الع�سار اندرو الذي اودى بحياة 
منبها   1992 يف  ���س��خ�����س��ا   65
���س��ك��ان ال���ولي���ة وع���دده���م 20،6 
على  ي���ك���ون���وا  ان  ن�����س��م��ة  م��ل��ي��ون 
احلاكم  وق��ال  لالخالء.  ا�ستعداد 
ل�سبكة “�سي ان ان” التلفزيونية 
اذا كنت  ان يفهموا،  النا�س  “على 
يف منطقة اخ��الء يتعني ان تكون 
فورا”.  امل����غ����ادرة  ع��ل��ي��ك  ح������ذرا، 
وا�ساف هذه عا�سفة عنيفة اكرب 

من وليتنا.
قافلة  م���ث���ل  ال���������س����ي����ارات  وب�������دت 

اثناء  ببع�سها  م��ت��ال���س��ق��ة  ���س��ب��ه 
�سمال،  متجهة  الولية  مغادرتها 
النوم وعبوات  ا�سقفها فر�س  على 
الغاز والواح التزلج على املاء، بعد 
للتحذيرات  ال�سكان  ا�ستجاب  ان 

املتكررة ب�سرورة الخالء.
الأعا�سري  م���رك���ز  م���دي���ر  وق�����ال 
ب��الإن��اب��ة اي��د راب���اب���ورت ل نعرف 
ب��ع��د م��ا اذا ك���ان ال��و���س��ع ل ميثل 
الذين  للنا�س  احلياة  على  خطرا 

ل يزالون يف كيز.
ميامي  كيز، يف  ال�سمال من  واىل 
ب��ي��ت�����س، ا���س��ط��ر اورلن�����دو ريي�س 
البالغ  ال��ك��وب��ي الم��ريك��ي  امل�����س��ن 
ويحتاج  ع���ام���ا   82 ال���ع���م���ر  م����ن 

للم�ساعدة اىل اخالء منزله.
وق�����ال ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب���ر����س يف 
م���رك���ز اي�������واء يف م���ي���ام���ي الأم�����ر 
خميف ... ا�سطررنا على املغادرة 
دون �سنت او ال�ستحمام او اأخذ اي 

من مقتنياتنا.

تطايرت  ال���������س����ي����ارات  واأ������س�����اف 
امل���راك���ب  امل���ق���اب���ر.  وو����س���ل���ت اىل 

غارقة يف امليناء واملتاجر دمرت.
ترامب  ان  الب��ي�����س  البيت  وق���ال 
امل�ساعدة للحكومة  عر�س تقدمي 
الظرف  ه����ذا  خ����الل  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
امل���اأ����س���وي يف ات�����س��ال ه��ات��ف��ي مع 
ن����ظ����ريه ال���ف���رن�������س���ي امي���ان���وي���ل 
الإع�سار  يتقدم  وفيما  م��اك��رون. 
يراقب  ف���ل���وري���دا  ب���اجت���اه  اي���رم���ا 
خ���������رباء الر��������س�������اد اع�������س���اري���ن 

اخريني.
ف��الع�����س��ار ج��وزي��ه ال���ذي تقرتب 
اخلام�سة،  ال���درج���ة  م���ن  ���س��دت��ه 
يتقدم يف م�سار ايرما يف الأطل�سي، 
ف��ي��م��ا و����س���ل الإع�������س���ار ك��ات��ي��ا يف 
الياب�سة  اجلمعة  م��ت��اأخ��رة  �ساعة 
�سربها  ان  بعد  املك�سيك  �سرق  يف 
 61 ق��رن موقعا  زل���زال يف  اعنف 
قتيال على الأقل واكر من 200 

جريح.

ال��رئ��ي�����س دون���ال���د ترامب  وح����ذر 
���س��ك��ان امل��ن��اط��ق ال��واق��ع��ة يف ممر 
خطرا  يواجهون  انهم  من  ايرما 
بحجم كبري جدا، رمبا اكرب مما 

�سهدناه على الطالق.
وك��ت��ب ع��ل��ى ت��وي��رت ك��ون��وا باأمان 
اذا  م��روره،  منطقة  عن  وابتعدوا 

اأمكن.
واأثناء اجتياحها منطقة الكاريبي، 
اودت العا�سفة العنيفة بحياة 19 
�سخ�سا على القل واوقعت دمارا 
هائال يف عدد من اجلزر ال�سغرية 
مثل �سان بارتيلمي و�سان مارتان، 
حيث دمرت 60 باملئة من املنازل 
ان  قبل  ن��ه��ب،  بعمليات  وت�سببت 

تبلغ اجلزر العذراء وبورتوريكو.
وقال اوليفييه تو�سان، اأحد �سكان 
�سان بارتيلمي لوكالة فران�س بر�س 
املنازل مدمرة واملطار متوقف عن 
والكهرباء  الهاتف  واعمدة  العمل 

على الر�س.

الفو�سى  جوزيه  الع�سار  ويعيث 
الكاريبي،  يف  الغ��اث��ة  عمليات  يف 
الطق�س  ح�����ال�����ة  م���ن���ع���ت  ح����ي����ث 
مبواد  املحملة  امل��راك��ب  املتدهورة 
الغاثة من النطالق والطائرات 

من القالع.
وق��ام��ت ك��وب��ا، اك���رب ج���زر البحر 
الكاريبي، باإجالء 10 اآلف �سائح 
ورفعت  �سياحية،  منتجعات  م��ن 
درج������ة ال���ت���ح���ذي���ر م����ن ال����ك����وارث 
ا�ستعدادا  الق�سوى  ال��درج��ة  اىل 

لو�سول ايرما.
ومت��ك��ن��ت ال��ب��اه��ام��ا���س امل���ج���اورة 
ا�سرار  دون  الع�����س��ار  جتنب  م��ن 
ت���ق���اري���ر عن  ت�����رد  ت���ق���ري���ب���ا، ومل 

ا�سابات او ا�سرار تذكر.
ال�ساخبة  ب��ي��ت�����س  م��ي��ام��ي  وب����دت 
مدعمه  ومتاجرها  مقفرة  ع���ادة 
باألواح اخل�سب، وكتب على بع�سها 
عبارات مثل ل ليرما ول�سنا نفزع 

منك يا ايرما.

•• رانغون-اأ ف ب:

�ستقيم ال�سلطات البورمية خميمات مل�ساعدة النازحني 
من اقلية الروهينغا يف ولية راخني بح�سب ما اعلنت 
و�سائل الإع��الم املوالية للحكومة ام�س ال�سبت، يف اول 
حترك للحكومة البورمية من اجل امل�ساعدة ياأتي بعد 
16 يوما من اعمال العنف �سد الروهينغا الذين جلاأ 

بع�سهم اىل بنغالد�س.
وفر قرابة 270 الفا من الروهينغا، منذ 25 اغ�سط�س 
حني ت�سببت هجمات ملتمردين بت�ساعد العنف يف ولية 
بنغالد�س  يف  بالالجئني  تغ�س  خميمات  اىل  راخ���ني، 

وهم يعانون من نق�س الغذاء والرهاق.
ولية  يف  ي��زال��ون  ل  مم��ن  الآلف  ع�����س��رات  ان  ويعتقد 
راخني هم يف طريقهم اىل الفرار هربا من حرق القرى 
يتهمها  اتنية،  ع�سابات  ومم��ار���س��ات  اجلي�س  وح��م��الت 
يف  وحما�سرتهم  املدنيني  مبهاجمة  الروهينغا  لجئو 

اله�ساب بدون طعام وماء وماأوى ورعاية طبية.
تاأمني  ع��رب  الهجرة  بوقف  ب��ورم��ا  بنغالد�س  وطالبت 

“منطقة اآمنة” داخل البالد للروهينغا النازحني.
البوذيني  من  الفا   27 قرابة  تهجر  الروهينغا،  واىل 
وال���ه���ن���دو����س ج������راء ه���ج���م���ات ���س��ن��ه��ا م���ت���م���ردون من 
الروهينغا، وهم يتلقون م�ساعدات حكومية ويتوزعون 

على الديرة واملدار�س.
بورما  يف  للتمييز  امل�سلمة  الروهينغا  اأقلية  وتتعر�س 
اجلن�سية  م��ن  حترمهم  وال��ت��ي  ال��ب��وذي��ة،  الغالبية  ذات 
وتعتربهم مهاجرين غري �سرعيني من بنغالد�س، حتى 

ولو اأنهم مقيمون يف البالد منذ عدة اأجيال.
اأقلية  “الروهينغا  ان  العليا لالجئني  املفو�سية  وتوؤكد 
تعاين  حيث  بورما  يف  اجلن�سية  من  حمرومة  م�سلمة 
من التمييز والفقر املدقع منذ عقود عدة”، فيما تعترب 
منظمات حقوقية ان ما يتعر�س له الروهينغا يف بورما 

يندرج �سمن حملة ممنهجة لإخراجهم من البالد.

بعد ت�شببه مبقتل 19 وتدمري اآالف املنازل

نافذة اإيرما يقرتب من فلوريدا وال�سكان يغادرون باأعداد هائلة 
م�شرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر االآخر

•• مي�صيل كولومي�ض

    ميلك جو كينيدي كل ما يحتاجه لكتابة ا�سمه 
ملحمة  �سفر  يف  ال�سقيل  ال����ورق  �سفحات  ع��ل��ى 
وحدها  ر�سيق.  ريا�سي  وق��وام  �سنة،   36 الأ�سرة: 

حمرته ل جتعل منه حقا من ال كينيدي. 
   بداأ حياته ال�سيا�سية عام 2012 بانتخابه - ثم 
اإعادة انتخابه - يف جمل�س النواب. ومل يكن ذلك 
معقل  ما�سات�سو�ست�س،  ولي���ة  ان��ه��ا  ولي���ة،  اأي  يف 
العائلة منذ الربعينات، ونقطة انطالق كل الذين 
راموا العال من اهل القبيلة.      يحمل جو كينيدي 
ال�ساللة،  ا���س��م ج���ده الك�����رب، م��وؤ���س�����س  ج��ون��ي��ور 
ال�سفري يف اأملانيا الذي مل يكره هتلر، وهو حفيد 
روبرت كينيدي وزير العدل يف ادارة جون كنيدي 
1968 يف  ال���ذي اغتيل ع��ام  ال��رئ��ا���س��ي  وامل��ر���س��ح 
���س��ن��وات م��ن اغتيال  ب��ع��د خم�س  ل��و���س اجن��ل��ي�����س، 
لعنة  اجلنوب،  دائما  اجلنوب،  دال���س.  يف  �سقيقه 
ه��وؤلء الر�ستقراطيون يف نيو اجنالند.    لذلك 
من الطبيعي اأن يعي�س جو كينيدي يف ال�سمال، يف 
بو�سطن، املدينة التي ميثلها يف مبنى الكابيتول. 
اىل وق���ت ق���ري���ب، مل ي��ك��ن حم���ور اه��ت��م��ام، وبدا 
م�سغول اأكر مب�ساكل التعليم وال�سكان والإدماج 
الإ�سالحات  م��ن  اأك����ر  دائ���رت���ه،  يف  الج��ت��م��اع��ي 

ال�سيا�سية الكربى يف وا�سنطن.

جنم �شاعد
   وكان املنعطف عندما هاجم ترامب ومن يدعمه 
ن��ظ��ام ال�سمان  ك���ري،  اأوب���ام���ا  م���ن اجل��م��ه��وري��ني 

الجتماعي اجلنيني الذي اأقامه باراك اأوباما. 
نا�سل  ما  كل  التحدي مي�ّس جوهر  ه��ذا  اأن  علما 
اآل  املدنية،  احل��ق��وق  جانب  اىل  �سبيله،  يف  وق��ات��ل 
كينيدي، وخا�سة ال�سيناتور الذي يحظى باحرتام 

كبري عمه اإدوارد، �ُسهر تيد. 
    ج����و، امل��ت��ك��ت��م، وال��ب��ع��ي��د ع���ن اأ�����س����واء اجل���دل 
وامل���ن���اق�������س���ات وامل����ن����اظ����رات ال����ك����ربى ح���ت���ى تلك 
منرب  على  وم��ن  م��ار���س،  ففي  انتف�س.  اللحظة، 
الغلبية  زعيم  ري��ان،  بول  هاجم  النواب،  جمل�س 
وا�سنطن  ال�سخ�سيات يف  اأه��ّم  اجلمهورية - ومن 
- هاجم اأوباما كري، واعتربها “�ساذة ومنحرفة يف 

م�ساريعها اأكر منها ترجمة ل�سخاء وكرم«. 
وكانت مرافعة ولئحة اتهام جو نارّية اىل درجة 

الجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  ���س��ب��ك��ات  اك��ت�����س��ح��ت  اأن���ه���ا 
و�ساهدها 10 ماليني �سخ�س يف 24 �ساعة فقط 

على في�سبوك.
    ه���ذا احل����دث اأي���ق���ظ ���س��خ�����س��ي��ات م��رم��وق��ة يف 
تتوقف  نامت ومل  قد  كانت  ال�سبعني من عمرها 
للحزب  الكئيب  امل�سري  على  والتباكي  التاأمّل  عن 
رفع  يقبل  ان��ه  يبدو  �ساب  ه��و  فها  الدميقراطي. 
حيث  الرجعية،  واأف��ك��اره  ت��رام��ب  املجنون  حت��دي 
طيلة  وعجزوا  هيالري،  هزمية  بعد  ه��م،  تعروا 
اأ�سابيع عن ا�ستغالل ق�سية عالقات ترامب غري 

الطبيعية مع رو�سيا.

ت�شجيع اأوباما
امل�����س��ه��د لحقا  ك����ّرر  ال�����س��اب  ه���ذا  ان     خ�سو�سا 
املظاهرة  بعد  مبا�سرة  ت��رام��ب  دون��ال��د  مبهاجمة 
و���س��اه��د اخلطاب  ���س��ارل��وت�����س��ف��ي��ل.  ال���دم���وي���ة يف 
م�ستخدم  م���ل���ي���ون   15 امل�������رة،  ه�����ذه  اجل�����دي�����د، 
لالإنرتنت. من هنا، بداأت اآلة احلزب الدميقراطي 
حتلم: وماذا لو انهم عروا مع جو كينيدي على 
اإميانويل  غ��رار  على  ال�سا�سة  من  اجلديد  اجليل 

ماكرون يف فرن�سا، وج�سنت ترودو يف كندا؟
   �سرط واحد فقط مطلوب: هل للمعني بالأمر 
الكثري؟  ك��ّل��ف عائلته  ال���ذي  ال��ط��م��وح  ل��ه��ذا  ت���وق 
ي���زال جو  مل ي��ك��ن احل���ال ك��ذل��ك ح��ت��ى الن، ول 
يفتقر اإىل �سكل من ال�ستخفاف و�سهّية مفتوحة 
ل��ق��درت��ه ع��ل��ى ال��ن��ج��اح، ت��ل��ك ال��ت��ي ك��ان��ت حمرك 
ال�سيا�سي ال�ساعد يف فرن�سا وكندا، وحتى  اجليل 

ايطاليا.
    ومع ذلك، بات امل�سوؤولون الدميقراطيون اأكر 
تفاوؤل منذ ان اأعلن جو كينيدي للمرة الأوىل يف 
برنامج تلفزيوين، اأنه اإذا ح�سل �سغور يف من�سب 

�سيناتور، فاإنه �سيفكر يف �سّده مرتني. 
    وترجم �سارحو ال�سيا�سة الأمريكية هذا املوقف 
اليّم الكبري، خ�سو�سا  بالرغبة يف القاء نف�سه يف 
ان النائب ال�ساب تلقى ت�سجيعات من ذهب: تلك 
اأوب��ام��ا. وم��ن ح�سن حظ  ال��ت��ي قدمها ل��ه ب���اراك 
ترامب، ان جو لن يتقدم عام 2020، ولكن بعد 
اأربع �سنوات، �سيكون املجال مفتوحا، وحينها �سيبلغ 
جو كينيدي 44 عاما فقط، اأي متقدما ب�سنة عن 

جون فجريالد كيندي عندما انُتخب رئي�سا.
ترجمة خرية ال�سيباين

جو جونيور.. كينيدي اجلديد...!

* حملل �سيا�سي، ومدير حترير �سابق ملجلة لوبوان الفرن�سية. 

وجت���دي���د م���ن ال����داخ����ل. ف��ق��د مت 
كبري  ع��دد  قتل  حيث  املطعم  نقل 
من ال�سحايا من الطابق الر�سي 
الثالث  ال��ط��اب��ق  امل��دخ��ل اىل  ق��رب 
حمله  ليحل  ل��ل��ط��ع��ام،  املخ�س�س 

مطعم �سغري.
ك��ذل��ك مت ن��ق��ل ك���ل امل���واق���ع التي 
�سهدت اأعمال القتل كما مت تعديل 
الطابق  يف  امل���ق���اه���ي  اأح������د  ���س��ك��ل 
الر�سي، وجتديد املقهى ال�سا�سي 

واملتجر الكبري.
جارية  بناء  اع��م��ال  امل��رك��ز  وي�سهد 
على  ال�سيارات  م��راآب  ان  يعني  ما 
اأطفال مع  املبنى حيث قتل  �سطح 

ذويهم ل يزال مغلقا.
جدوى  دون  م��رارا  غاثارا  وطالب 
ال�سئلة  ع��ل��ى  ل��ل��رد  ف��ت��ح حت��ق��ي��ق 

ب�سان و�ستغيت.
المن  ق���وات  ان  احلكومة  وت��وؤك��د 
ت�سدت بب�سالة لقرابة 15 ارهابيا 
ح�سار  خ��الل  بال�سالح  مدججني 

ا�ستمر اربعة ايام.
اربعة  ك��ان هناك  ال��واق��ع  ولكن يف 
فعل  رد  وج�����اء  ف���ق���ط،  م�����س��ل��ح��ني 
ق���وات الم���ن م��ت��اأخ��را ج���دا نظرا 
يف  �سقطوا  القتلى  غالبية  ان  اإىل 

ال�ساعات الوىل من الهجوم.
ان جنودا قاموا  وهناك من يقول 
يف الأيام التالية بنهب حمال وخلع 
خزنات الأموال قبل تفجري الق�سم 

اخللفي من املبنى.

املحاذي للر�سيف.
املعادن  لك�سف  اأجهزة  تركيب  ومت 
وع�سرات  م����درب����ة  ك�����الب  ون�������س���ر 
احلرا�س غري امل�سلحني متا�سيا مع 
القانون الكيني عند مداخل املركز. 
املهاجمون  رك��ن  حيث  امل��وق��ع  ويف 
�سيارتهم مت و�سع لفتة متنع ركن 

ال�سيارات منعا باتا.
ترميم  اأع�����م�����ال  امل�����رك�����ز  و����س���ه���د 

اعرت�س  من  كل  بقتل  بهم  انتهى 
طريقهم. ول�ساعات مل يتوفر من 
من  جمموعة  �سوى  لهم  يت�سدى 
ال�سرطيني بلبا�س مدين ومدنيني 

يحملون ال�سالح هبوا للم�ساعدة.
مماثل.  هجوم  �سن  اليوم  ي�سعب 
�سياج معدين مرتفع  بناء  فقد مت 
وواج�����ه�����ات م����ن ال����زج����اج امل���ق���اوم 
اجلانب  ط�����ول  ع���ل���ى  ل��ل��ر���س��ا���س 

•• نريوبي-اأ ف ب:

نريوبي  يف  و�ستغيت  م��رك��ز  ي��ب��دو 
م���ن ال���داخ���ل م��رك��ز ت�����س��وق براق 
امل�سقولة،  ال��زج��اج��ي��ة  ب��واج��ه��ات��ه 
ومتاجر  اخللفية  يف  مو�سيقى  مع 
ت���ع���ر����س ال���ب�������س���ائ���ع امل�������س���ت���وردة 
الباهظة. اإل انه من اخلارج اأ�سبه 

بح�سن.
قبل اأربع �سنوات، هاجم متمردون 
ال�سومالية  ال�����س��ب��اب  ح��رك��ة  م��ن 
مركز الت�سوق وقتلوا 67 �سخ�سا. 
األ���ق���وا ال��ق��ن��اب��ل داخ����ل امل���رك���ز من 
الر�سيف املحاذي قبل ان يقتحموه 
من املدخل وم��راآب ال�سيارات وهم 
م�سابه  اأ���س��ل��وب  يف  ال��ن��ار  يطلقون 
لع���ت���داءات م��وم��ب��اي ال��ت��ي وقعت 

قبل خم�س �سنوات.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ه��ج��وم حتول 
تعتربه  م���ا  اىل  و���س��ت��غ��ي��ت  م���رك���ز 
اوفيور  ادي��ام��ب��و  اي���ف���ون  ال��ك��ات��ب��ة 
احلائزة جائزة كاين اإىل تعبري عن 
الذاكرة  لفقدان  الوطنية  نزعتنا 
جتاه الأمور ال�سيئة . وبعد �سنتني 
م����ن اع�������ادة اف���ت���ت���اح امل����رك����ز يبدو 
لو  ك��م��ا  وج���دي���دا،  ب��راق��ا  و�ستغيت 
املركز  فلدى  ي��ح��دث.  مل  �سيئا  ان 
ول  للمت�سوقني  ليقدمه  ال��ك��ث��ري 

وجود حتى للوحة تخلد القتلى.
الكيني  الكاريكاتور  ر���س��ام  وي��ق��ول 
ومدير  امل������دون  غ����اث����ارا  ب���ات���ري���ك 

اللكرتونية  ايليفنت  ذي  ن�����س��رة 
لقد مت حمو و�ستغيت من الذاكرة 
اإعادة  اإن  غاثارا  وي�سيف  العامة«. 
انت�سار  حكاية  ه��ي  و�ستغيت  فتح 

حققناه بطريقة ما.
يف ذل���ك ال�����س��ب��ت م���ن ���س��ب��ت��م��رب يف 
�سافية  اأج���واء  ويف   2013 ال��ع��ام 
اأجانب  ملهاجمة  م�سلحون  �سعى 
الم�����ر  ان  اإل  م�����س��ل��م��ني  وغ������ري 

كينيا حتاول حمو ماأ�ساة هجوم »و�ستغيت«  

مريكل حتذر من ائتالف اال�سرتاكيني والي�سار 
•• برلني-وكاالت:

حذرت امل�ست�سارة الأملانية اأجنيال مريكل، من ت�سكيل ائتالف ثالثي ي�سم 
اأعقاب  الي�سار وحزب اخل�سر، يف  الدميقراطي وحزب  ال�سرتاكي  احلزب 
امل�سيحي  احلزب  موؤمتر  احل��ايل. وخالل  ال�سهر  يف  الربملانية  النتخابات 
الدميقراطي يف ولية بادن فورمتربغ، قالت مريكل زعيمة احلزب، ام�س 
اأقول مبنتهى الو�سوح: ت�سكيل ائتالف من  ال�سبت يف مدينة رويتلينغن: 

ال�سرتاكيني والي�سار واخل�سر �سيء بالن�سبة لبالدنا.
الفرتات  ه���ذه  م��ث��ل  ال��ت��ج��ري��ب يف  ال��ب��الد ل ميكنها  اأن  م��ريك��ل  وت��اب��ع��ت 

ال�ستقرار  اإىل  الأوىل،  بالدرجة  امل�ستقبل،  يف  حتتاج  فبالدنا  امل�سطربة، 
والأمن. واأ�سارت مريكل اإىل اأن احلزب ال�سرتاكي، ال�سريك يف الئتالف 

احلايل، ل ي�ستبعد ت�سكيل ائتالف مع الي�سار واخل�سر.
لدينا  يهبها، وقالت  اأ�سوات لكي  لي�س لديه  امل�سيحي  اأن احلزب  واأ�سافت 
فر�س جيدة لكن مل يتم ح�سم �سيء بعد، وذلك يف اإ�سارة اإىل يوم الت�سويت 

يف الرابع والع�سرين من ال�سهر احلايل.
على  مريكل  يناف�س  ال�سرتاكي،  احل��زب  زعيم  �سولت�س،  مارتن  اأن  يذكر 
تليفزيونية  مناظرة  الثنان  وخا�سا  النتخابات،  يف  امل�ست�سارية  من�سب 

الأحد املا�سي.

عربي ودويل
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انتقالت �سيفية �سيئة للغاية ومل ينجح يف  مر بر�سلونة  بفرتة 
تعوي�س رحيل نيمار اإىل باري�س �سان جريمان وتعاقد مع عثمان 

دميبلي وباولينيو فقط لكن هذا لي�س اأ�سواأ ما يف الأمر.
اإذ ف�سل النادي الكتالوين يف ح�سد اأي يورو من بيع لعبني غري 
املدير  اإرن�ستو فالبريدي  الفريق ورف�س  مرغوب بهم يف �سفوف 

الفني اجلديد بقاءهم واأبرزهم الرتكي اأردا توران.
يورو  4 ماليني  اإىل فيورنتينا مقابل  تيلو  باع  الفريق  اأن  ورغ��م 
وح�سل على 222 مليون يورو من ف�سخ عقد نيمار اإل اأن النادي 
ف�سل يف بيع توران اإىل غلطة �سراي على �سبيل الإعارة بعد رف�س 
اإن جماهري غلطة  الرتكي  ال��دويل  وق��ال  الرحيل.  ذات��ه  الالعب 

�سراي ل تريدين ولهذا ال�سبب قررت البقاء يف بر�سلونة.

وح��ال��ة ت����وران حم��ب��ط��ة ل��ل��غ��اي��ة ل��ل��ن��ادي ال��ك��ت��ال��وين ال����ذي تلقى 
يورو خالل  50 مليون  ال�سينية مقابل  الأندية  اأحد  ا من  عر�سً
اآنذاك  فرتة النتقالت ال�ستوية لكن لوي�س اإنريكي املدير الفني 
ا مقابل  رف�سه. وتكرر املوقف مع اآندريه غوميز الذي تلقى عر�سً
45 مليون ي��ورو يف ب��داي��ة ف��رتة الن��ت��ق��الت لكن ال��ن��ادي رف�سه 
20 مليون  ال��ن��ادي  اآخ��ر يف ح��ني طلب  اأي عر�س  ي��اأت بعده  ومل 
جماًنا  النهاية  يف  رح��ل  لكن  احل���دادي  منري  رحيل  مقابل  ي��ورو 
املا�سي  ال�سيف  اأن  ماركا  وذك��رت �سحيفة  ودوغال�س.  ماثيو  مع 
جنى  التي  املا�سية  الثالثة  باملوا�سم  مقارنة  لرب�سلونة  �سيًئا  كان 
بيع لعبني غري مرغوب  154 مليون يورو من  النادي خاللها 

يف بقائهم.

اأنحاء  جميع  اإىل  رحلة  يف  العامل  كاأ�س  بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  اأر�سل 
رو�سيا وحول العامل، اليوم ال�سبت، ا�ستعداًدا ل�ست�سافة مونديال 2018.

العامل  ك��اأ���س  رحلة  ان��ط��الق  مرا�سم  مبو�سكو،  لوجنيكي  ا�ستاد  يف  ام�س  وج���رت، 
لوجنيكي  افتتاح ملعب  �سارك يف مرا�سم حفل  ال��ذي  بوتني  القدم بح�سور  لكرة 
اإنفانتينو، رئي�س  ال�سوي�سري غياين  العامل، برفقة كل من  كاأ�س  وانطالق جولة 
الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا(، وفيتايل موتكو، نائب رئي�س الوزراء الرو�سي، 
اإ�سافة   ،2018 ملونديال  املنظمة  للجنة  التنفيذي  الرئي�س  �سوروكني  واأليك�سي 
اإىل �سفراء بطولة كاأ�س العامل وعدد من الالعبني وغريهم من ال�سيوف. وقال 
م�سافة  و�ستقطع  يوًما،   123 ملدة  رو�سيا،  يف  برحلة  العامل  كاأ�س  تنطلق  بوتني: 
26 األف كيلومرت، هذه الرحلة �ستكون الأطول يف التاريخ، واآمل اأن تكون الأكر 
اإثارة. لأن بلدنا ل مثيل له من حيث احلجم والتقاليد والطبيعة. واأ�سار الرئي�س 

املعروف  )لوجنيكي(،  ملعب  م��ن  الرحلة  ت��ب��داأ  اأن  رم���زي  اأم���ر  اأن���ه  اإىل  ال��رو���س��ي 
امللعب  احت�سن هذا  لقد  واأ�ساف:  الريا�سة.  الأجيال من ع�ساق  بالن�سبة جلميع 
اأن هذا  الكثري من امل�سابقات و�سهد العديد من الأرق��ام القيا�سية، واأن��ا واثق من 
الرئي�سي لبطولة  امللعب  امللعب، و�سي�سبح بحق  بناء  اإع��ادة  �سي�ستمر بعد  التقليد 
كاأ�س العامل 2018، مثل هذه املالعب مريحة وجمهزة تقنًيا، و�ستكون املالعب 
بانتظار اجلماهري يف كل مدينة من املدن امل�ست�سيفة لبطولة كاأ�س العامل. وتتكون 
املرحلة الرو�سية من جولة كاأ�س العامل من جزاأين، تبداأ من اأيلول �سبتمرب وحتى 
كانون اأول دي�سمرب 2017، و�ستزور الكاأ�س خالل هذه اجلولة 15 مدينة رو�سية، 
 6 دول��ة واقعة يف   50 العامل يف  كاأ�س  �ستطوف  يناير  الثاين  واعتباًرا من كانون 
يونيو  14 ح��زي��ران  الفرتة من  يقام خ��الل  ال��ذي  املونديال  ق���ارات، على هام�س 

وحتى 15 متوز يوليو 2018.

انطالق رحلة كاأ�ش العامل 2018 يف 50 دولة بر�سلونة يف�سل يف التخل�ش من العبيه غري املرغوب بهم

يف ا�شت�شافة مر�شى يا�ش مارينا اأبوظبي 

مهرجان » يا�ش مارينا للقوارب 2017 « اأكتوبر املقبل، ودخول اجلمهور جمانًا

�سيتـــي ي�سحـــق ليفـــربول بخمــــا�سيـــة 

اأندر�سون ي�سعى اإىل مكان بني االأ�ساطري 
تف�سل مباراة واحدة فقط بني لعب كرة امل�سرب كيفن 
ا�ساطري  ان��در���س��ون واجن����از الن�����س��م��ام اىل جم��م��وع��ة 
الريا�سة يف جنوب اأفريقيا، بعد تاأهله اىل نهائي بطولة 
الوليات املتحدة املفتوحة يف كرة امل�سرب حيث �سيواجه 

امل�سنف اول عامليا ال�سباين رافايل نادال.
وكان بطال الغولف ومواطنا اأندر�سون، �سارل �سوارتزل 
ولوي�س اأو�ستويزن من بني الذين �ساهدوه وهو ينت�سر 
النهائي  ويبلغ  ميدوز  فال�سينغ  مالعب  على  اجلمعة 
م��ن عمره.  وال��ث��الث��ني  احل��ادي��ة  الأول ويف يف  ال��ك��ب��ري 
اأن  اأح���اول جاهدا  “اأنا  ال�سدد  ه��ذا  اأندر�سون يف  وق��ال 
اأبلغ مكانتهما. من اللطف اأنهما قدما اىل هنا من اأجل 

م�ساهدتي”.
وجت��م��ع اأن��در���س��ون ذك��ري��ات م��ع ال��ف��ائ��ز ب��اأرب��ع بطولت 
اجلنوب  املنتخب  وم��ع  ايل�س  ارين  ال��غ��ول��ف  يف  ك��ربى 

افريقي الفائز مرتني ببطولة العامل يف الركبي.
وقال اندر�سون “اأعلم اأن جنوب افريقيا عرفت العديد 
ن�سج  با�ستطاعتي  يكن  مل  العظماء.  الريا�سيني  م��ن 
عالقات مع كثريين منهم. منذ ب�سع �سنوات، اأم�سيت 
اأوقاتا مع منتخبنا الوطني للركبي، كما اأن العديد من 
بالقرب  يقطنون  افريقيني  اجل��ن��وب  ال��غ��ول��ف  لع��ب��ي 
مني )يف فلوريدا(. لقد اأم�سيت بع�س الوقت مع ارين 

ايل�س”.
للمرة  كربى  ببطولة  الظفر  فر�سة  اندر�سون  وميلك 
عليه  ف��از  ال���ذي  اآ����س(  )اآرث���ر  امللعب  نف�س  على  الأوىل 
عام 2002 قدوته المريكي بيت �سامربا�س ببطولته 

الكربى الرابعة ع�سرة والخرية.
وي���وؤك���د اجل���ن���وب اأف��ري��ق��ي ال����ذي ت��غ��ل��ب اجل��م��ع��ة على 
وحرم  جمموعات  باأربع  بو�ستا  كارينيو  بابلو  الإ�سباين 
الأخري من الو�سول اىل النهائي الكبري الأول له اي�سا، 
“خالل ن�ساأتي، كان بيت �سامربا�س اأكرب قدوة يل، ومن 
م�سريته(  يف  لقبا  ب�15  الفائز  )م��واط��ن��ه  ي��اأت��ي  ب��ع��ده 
واين فرييرا الذي كان من وجهة نظر جنوب اأفريقية 

�سخ�سا اأتطلع اليه”.
بطولة  نهائي  يبلغ  اأفريقي  جنوب  اأول  هو  واأندر�سون 
 1965 ع��ام  دراي�����س��داي��ل  كليف  منذ  املفتوحة  اأم��ريك��ا 
واأول لعب من بالده ي�سل اىل نهائي احدى البطولت 

الكربى منذ كيفن كورن عام 1984.
دورات  يف  األ��ق��اب  ث��الث��ة  عامليا   32 امل�سنف  �سجل  ويف 
راب��ط��ة امل��ح��رتف��ني، ه���ي: ج��وه��ان�����س��ب��ورغ ع���ام 2011 

وديلراي بيت�س يف 2012 وون�ستون �سامل يف 2015.
وياأتي اجنازه على مالعب فال�سينغ ميدوز بعد بلوغه 
مو�سمه  اأن  ال  املن�سرم،  ال�سهر  وا�سنطن  دورة  نهائي 
يف  امل�ساركة  عن  ال�سابة  اأبعدته  حيث  بدايته  يف  تعكر 

بطولة ا�سرتاليا املفتوحة.
“لقد عملت كثريا  اأندر�سون  قال  املو�سوع،  وحول هذا 
ال���ع���ودة، ف��ق��د تطلب الم���ر ج��ه��ودا ل�ساعات  اأج���ل  م��ن 
ذلك،  بعد  وحتى  �سهرين.  م��دار  على  اليوم  يف  عديدة 
ان  التاأهيل.  اع��ادة  مرحلة  يف  اآخرين  �سهرين  اأم�سيت 

ال�سعادة الكرب تكمن يف قطف ثمار العمل الكبري”.
م��ن خالل  الذهنية  ل��ق��درات��ه  ت��ط��وي��ره  ع��ن  ك�سف  كما 
اجرائه نقدا ذاتيا لأنه “من التحديات التي كنت اأريد 
ب��ق��درات��ي. لطاملا كنت  رف��ع��ه��ا، ك��ان ه��ن��اك زي���ادة ثقتي 
قا�سيا يف تقييم نف�سي. اأ�سعر اأنني اأ�سبحت �سبورا اأكر 
مع نف�سي، ما �سكل تغيريا جذريا يف حياتي يف الأ�سهر 

القليلة املا�سية”.
بتقدمي  ل��ه  �سمحت  بنف�سه  ال��ث��ق��ة  زي����ادة  اأن  واع����رتف 
م�ستوى اأف�سل، م�ستطردا “اجلميع يتحدث عن اأهمية 
م�ستوى  على  ايجابيا  ينعك�س  ال��ذي  الذهني  احل�سور 

الثقة بالنف�س”.
واأ�ساف اأندر�سون “ مل تكن النتائج فورية، لكن مباراة 
كنت  اأنني  اأ�سعر  اأك��رب.  براحة  اأ�سعر  كنت  م��ب��اراة،  بعد 
من  مكنتني  بنف�سي  الثقة  واأن  اأف�����س��ل  م����ردودا  اأق���دم 
اللعب بطريقة اأف�سل، واأنا اأ�سعى لال�ستمرار غلى هذا 

املنوال””.

•• اأبوظبي - الفجر

مارينا  ي���ا����س  م��ر���س��ى  ي�����س��ت�����س��ي��ف 
اأبوظبي،  يف  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��وج��ه��ة 
للقوارب”  مارينا  “يا�س  مهرجان 
ويعد  امل���ق���ب���ل،  اأك����ت����وب����ر  ���س��ه��ر  يف 
باأ�سخم  ال����ع����ام  ل���ه���ذا  امل���ه���رج���ان 
مبفهوم  ل���الح���ت���ف���اء  ل����ه  ن�����س��خ��ة 
البحرية  وامل�����غ�����ام�����رات  احل�����ي�����اة 
يومي  يف  وذل��ك   ،LifeatSea#
و21   20 وال���������س����ب����ت  اجل����م����ع����ة 
 2 ال�����س��اع��ة  م���ن  اأكتوبر2017 
ظ��ه��راً ول��غ��اي��ة ال�����س��اع��ة 9 م�����س��اًء ، 
و�سي�سلط هذا احلدث ال�سوء على 
بعامل  املتعلقة  امل��وا���س��ي��ع  خمتلف 
القوارب مبا فيها املراكب اجلديدة 
معدات  اإىل  و����س���وًل  وامل�����س��ت��ع��م��ل��ة 
الريا�سات املائية، وقد حقق مر�سى 
�سهرة  اأب���وظ���ب���ي  يف  م���اري���ن���ا  ي���ا����س 
على  م���وؤخ���راً  ب��ع��د ح�سوله  ع��امل��ي��ة 
الت�سنيف العاملي املرموق 5 مرا�ٍس 
العتماد  ه��ي��ئ��ة  ق��ب��ل  م���ن  ذه��ب��ّي��ة 

العاملية للمرا�سي البحرية، و�سوف 
واجلهات  احل�سور  جمهور  يحظى 
بتجربة  املهرجان   العار�سة خالل 
ه���ي الأف�������س���ل يف ع����امل ال���ق���وارب 

واليخوت يف املنطقة. 
ه���ذا وك���ان م��ه��رج��ان ي��ا���س مارينا 
ل��ل��ق��وارب ق��د ح��ق��ق جن��اح��اً باهراً 
بلغ  اإذ  املا�سي،  للعام  دورت��ه  خ��الل 
عدد الزوار اأكر من األفي �سخ�س، 
جهة   56 م�����س��ارك��ة  اإىل  اإ����س���اف���ة 
اأكر من مليوين  عار�سة، وتفاعل 
التوا�سل  م����واق����ع  ع����رب  ���س��خ�����س 
الجتماعي مع احلدث، و�سيحظى 
فريدة  بفر�سة  ال��ع��ام  ه��ذا  ال����زوار 
ل��الط��الع على اأ���س��ك��ال وا���س��ع��ة من 
والتي  للبيع  امل��ع��رو���س��ة  ال���ق���وارب 
 20-3 ب�����ني  ح���ج���م���ه���ا  ي����������رتاوح 
م�����رتاً، ف�����س��اًل ع���ن ق�����وارب اجلت 
املائية  ال��ري��ا���س��ات  وم��ع��دات  �سكي 

ومنتجات القوارب.
موعد  اق���������رتاب  ع���ل���ى  وت���ع���ل���ي���ق���اً 
للقوارب  م��اري��ن��ا  ي��ا���س  م��ه��رج��ان 

عام  ،م��دي��ر  لوري�ست  �سيدرك  ق��ال 
مر�سى يا�س مارينا: �سوف يعر�س 
امل��ه��رج��ان جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
القوارب اجلديدة واململوكة م�سبقاً 
القوارب  ه���واة  �ست�ستقطب  وال��ت��ي 
ممن  املبتدئني  امل�ساركني  وك��ذل��ك 
الأول،  م��رك��ب��ه��م  ل�����س��راء  ي�����س��ع��ون 
و���س��وف ي��ك��ون ط��اق��م ن���ادي كابتنز 
كلوب للقوارب الذي يعترب الراعي 
، ج����اه����زاً  ل���ل���م���ه���رج���ان  ال���ف�������س���ي 
ل�ستقبال جميع الزوار طيلة عطلة 
نهاية الأ�سبوع بهدف تقدمي اأف�سل 
الن�سائح حول متعة امتالك قارب 
خا�س، ف�ساًل عن تقدمي معلومات 
وتفا�سيل ح�سرية خا�سة باأع�ساء 
ال��ن��ادي ، وم���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، يوفر 
و�سفقات  عرو�س  باقات  املهرجان 
للعار�سني  مي��ك��ن  ح��ي��ث  مم���ي���زة، 
اأو  قواربهم  عر�س  طريقة  اختيار 
على  اأو  البحر  مياه  يف  منتجاتهم 
حجز  ح��ت��ى  اأو  ال���ع���ر����س،  م��ن�����س��ة 
جناح عر�س خا�س، وميكن للزوار 

دليل  يف  اأ���س��م��ائ��ه��م  اإدراج  اأي�������س���اً 
الت�سويق  وملف  باملهرجان  خا�س 
لهم  املطلوبة  الإر����س���ادات  لتقدمي 
واإخ��ط��اره��م ب��ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د يف 
هذا  م����ّرة  ولأول  ال����ق����وارب،  ع���امل 
ل��ل��م��ال��ك��ني عر�س  ال����ع����ام، مي���ك���ن 
املياه  �سطح  على  اخلا�سة  قواربهم 
وتن�سح  م��ق��اب��ل،  اأي  دون  جم���ان���اً 
اإدارة مر�سى يا�س مارينا العار�سني 
لنتقاء  وق��ت  اأق���رب  يف  بالت�سجيل 
م����وق����ع رئ���ي�������س���ي ق������رب ال���واج���ه���ة 
يا�س،  مر�سى  ر�سيف  اأو  البحرية 
بحجز  الهتمام  تزايد  بعد  خا�سة 
اأف�����س��ل م���واق���ع ال���ر����س���و.  اجلدير 
اأن��ه ميكن للمهتمني برعاية  ذك��ره 
مارينا،  يا�س  يف  القوارب  مهرجان 
الرعاية  ع���رو����س  ب���ني  الخ���ت���ي���ار 
تلبي  ال��ت��ي  ال��ذه��ب��ي��ة  اأو  ال��ف�����س��ي��ة 
م�ساحة  من  ب��دءاً  املتطلبات  جميع 
اإىل  وو���س��وًل  الرئي�سية،  ال��ع��ر���س 
ق����وي يف جميع  ح�����س��ور  ت�����س��ج��ي��ل 

حمالت الت�سويق ملر�سى يا�س. 

�سحق مان�س�سرت �سيتي �سيفه ليفربول بخما�سية نظيفة ام�س يف افتتاح املرحلة الرابعة من 
بطولة انكلرتا لكرة القدم، م�ستغال النق�س العددي يف �سفوف مناف�سه اعتبارا من الدقيقة 

.37
مهاجم  احلكم  ط��رد  عندما  1-�سفر  النتيجة  وكانت 

نهاية  قبل  مانيه  ���س��ادي��و  ال�سنغايل  ليفربول 
ال�سوط الول بثماين دقائق، بعد خما�سنته 
حلار�س مرمى �سيتيزن الربازيلي ايدر�سون 

الذي خرج بعيدا عن مرماه للت�سدي له.
ا�سافة  يف  �سيتي  مان�س�سرت  جن��ح  وب��ع��ده��ا 
�ساحق  بفوز  ليخرج  ج��دي��دة  اه���داف  ارب��ع��ة 
ف���وزا لفتا  ك���ان ح��ق��ق  ال���ذي  ع��ل��ى مناف�سه 

ن��ظ��ي��ف��ة يف اجلولة  ب��رب��اع��ي��ة  ار���س��ن��ال  ع��ل��ى 
الخرية قبل فرتة التوقف اف�ساحا يف املجال 

مبارياتها  خل��و���س  الوطنية  املنتخبات  ام���ام 
رو�سيا  اىل  امل��وؤه��ل��ة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ت�سفيات  يف 

.2018
البلجيكي  ق��ائ��ده  �سيتي  مان�س�سرت  ع��ن  وغ��اب 

تعر�س  ال�ساق  ربلة  يف  كومباين ل�سابة  فان�سان 
ل��ه��ا م���ع م��ن��ت��خ��ب ب������الده، ف��ي��ي ح���ني ق����رر م���درب 

ليفربول الملاين يورغن كلوب عدم ا�سراك الربازيلي 
فيليبي كوتينيو الذي مل يتدرب بال�سكل الكايف يف الونة 

مباراتي  يف  احتياطيا  م�ساركته  م��ن  ال��رغ��م  على  الخ���رية 
منتخب بالده �سد الكوادور 2-�سفر و�سد كولومبيا 1-1.

وافتتح الرجنتيني �سريخيو اغويرو الت�سجيل ل�سيتي عندما ا�ستغل متريرة 
بينية رائعة من البلجيكي كيفن دي بروين لينفرد باحلار�س البلجيكي �سيمون 

مينيوليه ويراوغه وي�سدد يف املرمى اخلايل )24(.
وانفرد اغويرو بالرقم القيا�سي لف�سل هداف من خارج القارة الوروبية يف الدوري 

النكليزي املمتاز رافعا ر�سيده اىل 124 هدفا منذ انتقاله اىل ال�”�سيتيزن�س” قادما 
من اتلتيكو مدريد الإ�سباين.

دوايت يورك مهاجم  الرتينيدادي  ال�سابق مع  القيا�سي  الرقم  يتقا�سم  اغويرو  وكان 
ا�ستون فيال ومان�س�سرت يونايتد ال�سابق.

2011 ودخل تاريخ النادي من او�سع  وكان اغويرو انتقل اىل مان�س�سرت �سيتي عام 
ال��دوري املحلي يف اول مو�سم له،  ابوابه عندما �سجل الهدف الذي منح �سيتي لقب 
وكان يف مرمى كوينز بارك رينجرز يف الدقيقة الرابعة من الوقت بدل ال�سائع يف 

املرحلة الخرية من املو�سم.
وكانت نقطة التحول يف الدقيقة 37 عندما انفرد مانيه بحار�س �سيتي الذي خارج 
لكنه رفع قدمه  الكرة قبل مناف�سه،  الو�سول اىل  ال�سنغايل  املهاجم  ملالقاته فحاول 
على  بقي ممددا  الذي  الربازيلي  باحلار�س  ا�سابة خطرية  ليلحق  بطريقة خطرية 

الر�س حلوايل �ست دقائق حيث اجريت له ال�سعافات قبل ان يخرج على حمالة.
واكمل ليفربول املباراة بع�سرة لعبني ومنيت �سباكه بهدف ثان يف الدقيقة الخرية 
الربازيلي  ليتابعها  اخ��رى  حام�سة  ك��رة  بروين  دي  م��رر  عندما  الول  ال�سوط  من 

غابرييل جيزو�س براأ�سيه داخل ال�سباك من م�سافة قريبة.
ويف ال�سوط الثاين ا�ست�سلم ليفربول متاما وتلقت �سباكه ثالثة اهداف اخرى حملت 

لوروا  المل��اين  البديل  ا�ساف  حني  يف   ،)53( اغويرو  من  متريرة  بعد  جيزو�س  تواقيع 
�سانيه الهدفني الرابع واخلام�س يف الدقيقتني 77 و90.

املنطقة و�سددها  ال��ك��رة خ��ارج  �سيطر على  ال��روع��ة حيث  الخ��ري يف منتهى  ال��ه��دف  وك��ان 
بحرفنة بي�سراه لت�ستقر يف الزاوية البعيدة ملرمى ليفربول منهيا مهرجان الهداف.

وقال كلوب بعد املباراة “كانت املباراة متكافئة عندما كنا نلعب ب�11 لعبا يف مواجهة 11 
لعبا يف الطرف الخر. الهدف الول مل يكن �سروريا، مل نتمتع بالذكاء يف تلك اللحظة.

ي�ستحق  اللعب  بانه  اعتقد  ل  الطرد.  حادثة  كان  املباراة  يف  احلا�سم  القرار  “لكن  وا�ساف 

البطاقة احلمراء، �ساديو مل ير احلار�س، مل يكن حمظوظا، انها حادثة.
الفريقني ح�سل على فر�س للت�سجيل، كانت  “كال  اما بيب غوارديول مدرب �سيتي فقال 

املباراة متكافئة. لعبو ليفربول يتمتعون بال�سرعة.
وتابع لكن بعد حادثة الطرد، ا�سبحت المور اكر �سهولة علينا وفر�سنا 

�سيطرتنا على جمريات اللعب يف ال�سوط الثاين كما �سئنا.
واو�سح كانت املباراة مفتوحة حتى حادثة الطرد، قبل ان يتابع 

مل ير مانيه احلار�س لكن الوقع كان قويا.
ال��ف��ري��ق ع��ن �سحة احلار�س  ان�����س��ار  وط��م��اأن غ���واردي���ول 
ايدر�سون بقوله اكد لنا الطباء بانه ل توجد اي ك�سور 

يف فكه.
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الفجر الريا�ضي

�سان  باري�س  اجل��دي��د  فريقه  م��ع  مثالية  ب��داي��ة  مبابي  كيليان  حقق 
الذي  الفرن�سية  العا�سمة  لنادي  تاريخي  اجن��از  يف  و�ساهم  جرمان 
الدوري  املرحلة اخلام�سة من  5-1 اجلمعة يف  اكت�سح م�سيفه متز 

الفرن�سي لكرة القدم.
وجنح املهاجم الدويل البالغ 18 عاما يف الو�سول 

الأوىل  ب���ت�������س���دي���دت���ه  ال�������س���ب���اك  اىل 
الذي  ج��رم��ان  ���س��ان  بقمي�س 

�سبيل  ع��ل��ى  م��ع��ه  ت��ع��اق��د 
الع��ارة من موناكو مع 

خيار �سرائه يف نهاية 
مقابل  امل�����و������س�����م 

مليون   180
يورو. و�سجل 

م������ب������اب������ي 
ف  لهد ا
ين  لثا ا

مبارياته  م��ن  ف��ائ��زا  ليخرج  اأم��ام��ه  الطريق  ومهد  اجل��دي��د  لفريقه 
اخلم�س الأوىل لأول مرة يف تاريخه، وهو كان �سعيدا بالبداية املثالية 
وببداية �سراكته مع الثنائي الأوروغوياين ادين�سون كافاين والوافد 
 222 القطرية  الدارة  كلف  ال��ذي  نيمار  الربازيلي  الآخ��ر  اجلديد 

مليون يورو لفك ارتباطه برب�سلونة الإ�سباين.
ب�سكل  التنويه  للغاية، لكن يجب  “اأنا �سعيد  اللقاء  وقال مبابي بعد 
خا�س بالأداء اجلماعي. اليوم، كان املهم موا�سلة م�سوارنا على هذا 
البع�س )من  الدولية، لأن  املباريات  املنوال ل�سيما بعد عطلة 
الالعبني( عادوا متاأخرين. لكننا اأظهرنا اأنه باإمكاننا 
املحافظة على تركيزنا واملناف�سة بكل 
طاقتنا يف جميع امل�سابقات”. 
واأكد مبابي اأنه را�س 
ع���م���ا ق����دم����ه يف 
امل��������ب��������اراة 

الأوىل له بقمي�س النادي الباري�سي “لقد حققنا فوزا، �سجلت هدفا 
بالر�سى.  ال�سعور  اىل  تدفعني  الأ�سباب  كل  جميلة،  بطريقة  ولعبنا 
الآن، ل يجب اأن نتوقف هنا، يجب املوا�سلة، ل تزال هناك الكثري من 

املباريات ويجب اأن نكون حا�سرين جلميعها”.
اأما بالن�سبة اىل اللعب بجانب نيمار، قال مبابي “من ال�سهل اللعب 
معه، مل اأ�سارك معه �سوى يف مترينني، لكنه )الو�سول اىل التفاهم( 
كان �سهال. اإنه لعب ي�ساعدك على الرتقاء يف م�ستواك، كل ما عليك 
مثله  لع��ب  اأف�����س��ل...  لع��ب��ا  منك  و�سيجعل  معه  التاأقلم  ه��و  فعله 
من�سب  الرتكيز  اأن  �سحيح  الألقاب”.  اح��راز  اىل  قيادتك  باإمكانه 
لكن  ارب��ع مباريات،  الرابع يف  �سجل هدفه  ال��ذي  ونيمار  على مبابي 
اأول لع��ب يجد طريقه اىل  اأ���س��ب��ح  ال���ذي  ك��اف��اين  ل ميكن جت��اه��ل 
اأن حقق ذلك  ال��دوري، منذ  ال�سباك يف املباريات اخلم�س الأوىل من 
رافعا   ،1999-1998 مو�سم  خ��الل  ب���وردو  م��ع  وي��ل��ت��ورد  �سيلفان 
بثنائيته اجلمعة ر�سيده اىل 7 اأهداف يف �سدارة الهدافني م�ساركة 
اوناي  املدرب  فالكاو.وياأمل  راداميل  الكولومبي  موناكو  مهاجم  مع 
اأن تعطي هذه ال�سراكة بني الثالثي ال�سارب نيمار-مبابي- اميري 
كافاين اأثارها منذ الختبار الأول للنادي الباري�سي يف م�سابقة 
ج��رم��ان �سيفا على  ���س��ان  اأوروب����ا، حيث يحل  اأب��ط��ال  دوري 
املجموعة  مناف�سات  �سمن  الثالثاء  ال�سكتلندي  �سلتيك 
ب��اي��رن ميونيخ  الأمل����اين  ال��ع��م��الق  ال��ت��ي ت�سم  ال��ث��ان��ي��ة 

واندرخلت البلجيكي.
ورف�س مبابي املبالغة يف احلديث عن طموحات �سان 
جرمان يف هذه امل�سابقة التي ت�سكل الهدف الأ�سا�سي 
لالدارة القطرية، قائال “ما زال الوقت مبكرا، مل نلعب 
حتى مباراتنا الأوىل فيها! لكننا منلك فريقا جيدا ونثق 
العمل. الآن،  الكثري من  اأمامنا  اأنه ما زال  باأنف�سنا ون��درك 

�سنذهب اىل غال�سكو من اأجل الفوز وحتقيق بداية جيدة”.
وتابع “لطاملا قلت اأن دوري الأبطال م�سابقة مميزة. اإنها م�سابقة 
يحبها  م�سابقة  اإنها  الكبار.  الالعبني  نرى  هناك  الكبار،  الالعبني 

اجلميع وكل املناف�سني يريدون خو�سها بكل ما ميلكونه”.
ومن جهته، ركز اميري بعد فوز اجلمعة على اأهمية اللعب اجلماعي 
خطوة  نعمل  اأن  “يجب  م�سيفا  وال���دف���اع،  ال��ه��ج��وم  ب��ني  وال���ت���وازن 
بخطوة. نبداأ م�سوارنا بفكرة، باأ�سلوب. الأ�سلوب مهم لكن ما يهمني 
بوجود  والدفاع.  الهجوم  بني  امللعب  ار�سية  يف  التوازن  هو  �سخ�سيا 

املواهب الفردية، نحن بحاجة اىل الن�سباط التكتيكي”.
اأما بخ�سو�س املباراة الأوىل ملبابي، فقال “اأعتقد اأن الالعبني 
م�ستواهم  من  لعبني  جانب  اىل  اللعب  يحبون  اجليدين 
الالعبني  جميع  اأن  اأعتقد  جيدة.  بداية  حقق  وكيليان 

�سعداء”.
قطر  هيئة  اىل  جرمان  �سان  ملكية  انتقال  ومنذ 
 ،2011 �سيف  يف  الريا�سية  لال�ستثمارات 
الهدف  الأب����ط����ال  دوري  م�����س��اب��ق��ة  ك���ان���ت 
الفريق  اأن هيمن  بعد  الأ�سمى ل�سيما 
على الدوري املحلي وتوج بلقبه اربع 
ينتزعه  اأن  قبل  متتالية  م���رات 

منه موناكو يف 2017 .

ب�سمة مبابي تقود �سان جرمان الكت�ساح متز 

تغلب ليبزيغ مفاجاأة املو�سم املا�سي على م�سيفه هامبورغ 
لكرة  املانيا  بطولة  من  الثالثة  املرحلة  افتتاح  يف  -2�سفر 
ال��ق��دم وارت��ق��ى اىل امل��رك��ز ال��ث��ال��ث م��وؤق��ت��ا. وك���ان ليبزيغ 
يخو�س اخر اختبار له قبل ان يخو�س باكورة مبارياته يف 
دوري ابطال اوروبا حيث �سيلتقي موناكو الفرن�سي الربعاء 

املقبل.
 67 الدقيقة  يف  لاليبزيغ  الول  الهدف  كيتا  نابي  و�سجل 
قبل ان ي�سيف تيمو فرينر الذي يتاألق يف �سفوف املنتخب 
المل���اين يف الون���ة الخ���رية، ال��ه��دف ال��ث��اين بعدها بثماين 

دقائق.
ورفع فرينر ر�سيده اىل ثالثة اهداف هذا املو�سم وت�ساوى 

يف ���س��دارة ت��رت��ي��ب ال��ه��داف��ني م��ع م��ه��اج��م ب��اي��رن ميونيخ 
البولندي روبرت ليفاندوف�سكي.

ه��ام��ب��ورغ من  ح��رم  بيرت غولت�سي  ح��ار���س ليبزيغ  وك���ان 
�سددها  خطرية  لكرة  الت�سدي  خ��الل  م��ن  التعادل  ادراك 

مهاجم هامبورغ زفن �سيبلوك.
املوا�سم  الهبوط يف  �سبح  الذي عانى من  وا�ستهل هامبورغ 
ب��ف��وزي��ن يف املرحلتني  امل��و���س��م احل����ايل  امل��ا���س��ي��ة،  ال��ث��الث��ة 

الولني قبل ان ي�سقط اليوم.
نهاية  لاليبزيغ يف  ج��زاء  ركلة  احت�سب  امل��ب��اراة  وك��ان حكم 
اللجوء  بعد  راأي��ه  ب��دل  لكنه  فرينر  مل�سلحة  الول  ال�سوط 
ب���ان م��داف��ع هامبورغ  ت��ب��ني  ب��ال��ف��ي��دي��و ح��ي��ث  اىل الع�����ادة 

داخل  ي�سقط فرينر  ان  قبل  اول  الكرة  ابعد  ايكدال  البني 
املنطقة.

ال���دوري  يف  الوىل  ل��ل��م��رة  ال��ف��ي��دي��و  تقنية  ا���س��ت��خ��دام  ومت 
الملاين هذا املو�سم.

ا�ستحقينا  “لقد  هازينهوتل  رال���ف  لي��ب��زي��غ  م���درب  وق���ال 
ال�سوط  �سيما يف  الفر�س ل  العديد من  لنا  الفوز. �سنحت 

الول لكننا ف�سلنا يف الت�سجيل”.
ال��ق��وة لدينا  ن��ق��اط  ال��ث��اين رك��زن��ا على  ال�سوط  “يف  وت��اب��ع 

وخرجنا فائزين”.
مع  ميونيخ  وبايرن  دورمتوند  بورو�سيا  املت�سدران  ويلتقي 

فرايبورغ وهوفنهامي تواليا ال�سبت.

اليبزيغ يهزم هامبورغ يف الدوري االأملاين

حت�سر ريال مدريد حامل اللقب لبدء حملة الدفاع عن 
اآخر  بتعادل خميب  اأوروب���ا،  اأبطال  ل��دوري  لقبه بطال 
على اأر�سه �سد ليفانتي 1-1 ال�سبت يف افتتاح املرحلة 

الثالثة من الدوري الإ�سباين لكرة القدم.
ال��دي��ن زي���دان اىل  امل���درب الفرن�سي زي��ن  ودخ��ل فريق 
“�سانتياغو  التي جمعته بفريق مل يفز يف  املباراة  هذه 
الأخرية  ال�12  زياراته  واح��دة يف  برنابيو” �سوى مرة 
تعوي�س  ع��ن  يبحث  وه��و   ،)2007 )���س��ب��اط/ف��رباي��ر 
فالن�سيا  اأم���ام  اأر���س��ه  على  ال�سابقة  املرحلة  يف  تعادله 
)2-2( يف مباراة كانت متخلفا خاللها حتى الدقائق 
ال�سبع الأخرية. لكنه اكتفى بنقطة جمددا اأمام املمثل 
غياب  ا���س��ت��م��رار  ظ��ل  يف  وذل���ك  فالن�سيا،  ملدينة  الآخ���ر 
جن��م��ه ال��ربت��غ��ايل ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو ال����ذي اوقف 
ذهاب  لقاء  خالل  احلكم  دفعه  ب�سبب  مباريات  خلم�س 
الفريق  اىل  �سيعود  بر�سلونة، وهو  ال�سوبر �سد  الكاأ�س 

يف املرحلة اخلام�سة �سد ريال بيتي�س.
وي�ستهل ريال حملة الدفاع عن لقبه القاري حيث يلعب 
على اأر�سه اي�سا الأربعاء املقبل �سد ابويل نيقو�سيا يف 
املجموعة الثامنة التي ت�سم اي�سا بورو�سيا دورمتوند 

الأملاين وتوتنهام هوت�سرب الإنكليزي.
وجد  اإذ  الإط����الق،  على  مثالية  ري���ال  ب��داي��ة  تكن  ومل 
جانبية  رم��ي��ة  اث���ر   12 ال��دق��ي��ق��ة  م��ن��ذ  متخلفا  نف�سه 
لل�سيوف نفذها ايفان لوبيز طويلة من اجلهة اليمنى، 
دانييل  م��ن  وتخل�س  عليها  ف�سيطر  ايفي  اىل  و�سلت 
كارفاخال قبل اأن يطلقها يف �سباك كيكو كا�سيا�س الذي 
نافا�س  كيلور  الكو�ستاريكي  ح�ساب  على  ا�سا�سيا  لعب 
مونديال  اىل  املوؤهلة  الكونكاكاف  ت�سفيات  من  العائد 

.2018
و�سغط ريال �سعيا خلف العودة اىل املباراة لكنه 

ب��اإ���س��اب��ة مهاجمه  اأخ����رى  ت��ع��ر���س ل�����س��رب��ة 
الفرن�سي كرمي بنزمية ما دفع زيدان اىل 

ا�ستبداله بالويلزي غاريث بايل )28(.
واأطلق النادي امللكي اللقاء من نقطة 
ال�سفر يف الدقيقة 36 عندما اأدرك 
ركلة  اث���ر  ال��ت��ع��ادل  فا�سكيز  ل��وك��ا���س 
العائد من  القائد  اىل  و�سلت  ركنية 

حولها  ال��ذي  رامو�س  �سريخيو  اليقاف 
ب���راأ����س���ه، ف�����س��ده��ا احل���ار����س ث���م ���س��ق��ط��ت اأم����ام 

فا�سكيز الذي تابعها يف ال�سباك. و�سغط ريال 
بعدها وح�سل على عدد من الفر�س دون اأن 
ينجح يف الو�سول اىل ال�سباك ملا تبقى من 
ال�سوط الأول، ومل يتغري الو�سع يف بداية 
الثاين رغم موا�سلته تهديد مرمى �سيفه، 
اي�سكو،  ا����س���راك  اىل  زي�����دان  ا���س��ط��ر  م���ا 

القادم من م�ساركة مميزة مع ا�سبانيا يف 
ت�سفيات مونديال 2018 حيث �سجل 
ثالثة اأهداف �سد ايطاليا )-3�سفر( 
من  ب��دل  )-8�سفر(،  ولي�ستن�ستاين 

كان  ال��ذي  لورنتي  ماركو�س  ال�ساب 
كاأ�سا�سي  الأوىل  مباراته  يخو�س 

مع الفريق الأول.
وبقي  ي���ت���غ���ري  مل  ���س��ي��ئ��ا  ل���ك���ن 

ال���ت���ع���ادل ���س��ي��د امل���وق���ف رغم 
املزيد من الفر�س ال�سائعة 

ل�������ري�������ال، واأب���������رزه���������ا يف 
82 ل�سن�سيو  الدقيقة 

الكرة  و�سلته  ال��ذي 
بالكعب  بتمريرة 

م�����������ن ب�������اي�������ل، 
ف���������س����دده����ا 

ار����س���ي���ة 
ن������ح������و 

ال���زاوي���ة ال��ب��ع��ي��دة ل��ك��ن احل���ار����س ت��األ��ق واأن���ق���ذ فريقه، 
واأخرى يف الدقيقة 87 من راأ�سية لبايل لكن حماولة 
ووا�سل  الي�سر.  القائم  الويلزي مرت قريبة جدا من 
مار�سيلو  للربازيلي  فر�سة  على  وح�سل  �سغطه  ري��ال 
ق��وي��ة �سدها  ار���س��ي��ة  ك��رة  ي�سدد  اأن  ت��وغ��ل قبل  ال���ذي 
احل��ار���س ب��رباع��ة جم���ددا، ث��م فقد ال��ربازي��ل��ي اع�سابه 
�سقوطهما  خ��الل  لرينا  جيفر�سون  الكولومبي  ورك��ل 
 )89( حمراء  بطاقة  فتلقى  الفر�سة،  هذه  بعد  ار�سا 
املو�سم  ري��ال منذ بداية  واأ�سبح ثالث لعب يطرد من 
ب��ع��د رون���ال���دو )ال��ك��اأ���س ال�����س��وب��ر( ورام���و����س. واختتم 
ري����ال ف��ر���س��ه ب��ت�����س��دي��دة م��ن ح����دود امل��ن��ط��ق��ة لالأملاين 
الأي�سر  القائم  من  ارت��دت  حماولته  لكن  كرو�س  توين 
 .)90+3( امللعب  خ���ارج  اىل  طريقها  ال��ك��رة  ووا���س��ل��ت 
الأول  بالدربي  اجلمعة  م�ساء  افتتحت  املرحلة  وكانت 
مني  حيث  م��دري��د،  العا�سمة  جنوب  م��ن  فريقني  ب��ني 
متتاليني  انت�سارين  بعد  الأوىل  بهزميته  ليغاني�س 
وجاء على يد �سيفه العائد اىل دوري الأ�سواء خيتايف 
عندما  اللقاء  على ح�سم  قادرا  ليغاني�س  وكان   .2-1

كان التعادل �سيد املوقف، لكنه اأهدر ركلة يف الدقيقة 
الثمن لأن الفارو خيمينز  ودفع   72

الأول  ال��ف��وز  ه��دف  �سجل 
لل�سيوف  امل��و���س��م  ه����ذا 

ال�سبع  ال����دق����ائ����ق  يف 
الأخرية.

ريال يتح�سر لبطولة اأوروبا 
بتعادل خميب اآخر 



    
اأطباء ي�سلون اأ�سابع قدم رجل بيده 

اأن  بعد  اجل��دي��دة،  اأ�سابعه  ي�ستخدم  كيف  بريطاين  رج��ل  تعلم 
اأ�سابع  ب��دًل من  قدميه،  اأ�سابع  الأطباء برتكيب ثالثة من  قام 
اآلة  اإث��ر ح��ادث تعر�س له خالل عمله على  التي فقده، على  يده 

�سناعية.
بعد  اليمنى،  ي��ده  ا�ستخدام  على  ق��ادراً  بايتون،  جريميي  واأ�سبح 
والطبخ وحتى  القلم  بها، حلمل  اأ�سابع قدميه  و�سل ثالثة من 
تق�سري الفواكه، واأداء العديد من مهام حياته اليومية، بح�سب ما 

ذكرت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
احلادث  بعد  حياته،  ط��وال  معاقاً  يبقى  اأن  يخ�سى  بايتون  وك��ان 
الذي ت�سبب بفقدانه جلميع اأ�سابع يده اليمنى، لكن اجلراحني، 
جلاأوا اإىل طريقة مبتكرة لتعوي�س اأ�سابع يده، واأجروا له جراحة 

رائدة، لو�سل ثالثة من اأ�سابع قدميه باليد املت�سررة.
17 عاماً، عندما  الأب��د قبل نحو  اإىل  بايتون تغريت  وكانت حياة 
دون  م��زج �سناعية تركت  اآل��ة  ي��ده يف  ال�سابق  امل�سنع  و�سع مدير 
ال��دوارة التي تعادل قوتها قوة جزازة  حرا�سة، وت�سببت ال�سفرات 

الع�سب، بانتزاع جميع اأ�سابع يده اليمنى.
اأكيا�س  يف  وو�سعها  املقطوعة،  الأ�سابع  حمل  اإىل  بايتون  و�سارع 
الكبري  ال�سرر  لكن  امل�ست�سفى،  اإىل  م�سرعاً  يتوجه  اأن  قبل  �ساي، 
اإع��ادة جميع الأ�سابع، ومتت  الذي حلق باليد، جعل من ال�سعب 
اإزالتهما  اإىل  اأن الأطباء ا�سطروا  خياطة اثنني منها فقط. غري 

بعد ذلك، بعد حتول لونهما اإىل الأ�سود.
وبعد �سنوات من احلادثة، �سمع بايتون عن عملية جراحية نادرة، 
واأخربه  اليمنى،  ي��ده  با�ستخدام  الأم��ل  بع�س  له  تعيد  اأن  ميكن 
اإ�ست غرين�ستيد مبدينة وي�ست �سان�سيك�س،  الأطباء يف م�ست�سفى 
اأ�سابع  مكان  وخياطتها  ق��دم��ه،  اأ�سابع  بع�س  نقل  ب��الإم��ك��ان  اأن 

اليد.
وخ�سع بايتون اإىل �سل�سلة من العمليات اجلراحية على مدى عام، 
واأحد  اليمنى  اأ�سابع قدمه  و�سل الأطباء من خاللها اثنني من 
اأ�سابع قدمه الي�سرى مكان اأ�سابع يده، ليتمكن من ا�ستخدامها 

للمرة الأوىل منذ �سنوات طويلة.

اأعمى يتزلج على املاء
تعترب ريا�سة التزلج على املاء من الريا�سات ال�سعبة، التي حتتاج 
املب�سرين  الكثري من  والرتكيز، وي�سعب على  واملهارة  القوة  اإىل 
باإمكانه  اأن  اأثبت  للب�سر،  ف��اق��داً  برازيلياً  �ساباً  لكن  ممار�ستها، 

التفوق يف هذه اللعبة، على الرغم من اإعاقته.
عندما ولد ديريك رابيلو، قرر والده اأن يطلق عليه ا�سم ديريك 
تيمناً ببطل التزلج على املاء ديريك هو، وهو اأول بطل للعامل يف 
على خطى  ابنه  ي�سري  اأن  الأب  وحلم  ه��اواي،  الريا�سة من  ه��ذه 

جنمه املف�سل، ويرث عن عمه مهارته يف التزلج.
فاقداً  دي��ري��ك  ول��د  عندما  ال��ري��اح،  اأدراج  ذه��ب��ت  الأب  اآم���ال  لكن 
اأ�سرته من  للب�سر، ب�سبب حالة وراثية ن��ادرة، لكن ذلك مل مينع 
الع��ت��ق��اد ب��اأن��ه ق���ادر على حتقيق م��ا ي��ري��د، مب��ا يف ذل��ك ممار�سة 

ريا�سة التزلج على املاء، بح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.
وبعمر عامني فقط، ح�سل ديريك على اأول لوح للتزلج، وحتولت 
هذه  ملمار�سة  املف�سل  مكانه  اإىل  الربازيلية،  غوارباري  �سواطىء 
اأن  املاء، لدرجة  الهواية. ف�سرعان ما بداأ ي�سعر بالرتياح وهو يف 

والده يعتقد اأن التزلج يف دمه.
لكن ديريك مل يركب الأم��واج، حتى بلغ �سن 17 من عمره، لكنه 
اأن وقف على لوح  بعد  التدريب،  املزيد من  اإىل  اأنه بحاجة  اأدرك 
التزلج للمرة الأوىل يف املاء، مما دفعه اإىل الن�سمام اإىل مدر�سة 

برايا دو مورو لتعليم التزلج.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كائنات حية جديدة بالقطب اجلنوبي
قال علماء يف اأ�سرتاليا، اإنه من املمكن اأن تتواجد كائنات حية غري معروفة يف كهوف يف القارة القطبية اجلنوبية 

، تكونت جراء الرباكني.
وعر علماء من اجلامعة الوطنية الأ�سرتالية على اآثار احلم�س النووي لطحالب وحيوانات �سغرية وكائنات حية 
اإريبو�س على جزيرة  اأخرى غري معروفة يف عمق الكهوف، التي مت تكونت نتيجة البخار الناجت من بركان جبل 

رو�س.
يف  الأ�سرتالية،  الوطنية  اجلامعة  يف  واملجتمع  للبيئة  فير  جامعة  يف  فريزر،  �سرييدوين  الباحثني،  كبري  وق��ال 
بيان "من املمكن اأن يكون اجلو دافئاً جداً داخل الكهوف، حيث ت�سل درجة احلرارة اإىل 25 درجة مئوية يف بع�س 
فتحات  من  بالقرب  �سوء  هناك  بالرتياح،  وت�سعر  بالداخل  قمي�ساً  ترتدي  اأن  باإمكانك  فريزر  وتابع  الكهوف". 

الكهوف، بالإ�سافة اإىل �سوء ال�سم�س املن�ساب اإىل اأعماق بع�س الكهوف.
واأ�ساف فريزر اإن معظم احلم�س النووي املوجود داخل الكهوف كان م�سابهاً للحم�س النووي للنباتات واحليوانات، 
مبا يف ذلك الطحالب والالفقاريات، التي عر عليها يف اأماكن اأخرى يف القارة القطبية اجلنوبية، ولكن من غري 

املمكن حتديد كافة متواليات الأحما�س النووية ب�سكل كامل.
وقال: "اإن نتائج هذه الدرا�سة تعطينا ملحة حمرية عن ما ميكن اأن يعي�س حتت اجلليد يف القارة القطبية اجلنوبية، 

من املمكن اأن تكون هناك اأنواع جديدة من احليوانات والنباتات".
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مدينة متنع موظفيها من ارتداء اجلينز 
اأ�سدرت مدينة يف جنوب فيتنام مدونة �سلوك جديدة حتظر على املوظفني 

احلكوميني ارتداء اجلينز والتي �سريت يف العمل.
اأن رئي�س  باملدينة  الداخلية  ال�سوؤون  اإدارة  اأو�سح جنوين هوان جبا مدير 
جلنة ال�سعب يف مدينة كان ثو وّقع القرار اجلمعة املا�سية ومت ن�سره اأم�س.  
يلتزم  ل  �سخ�س  اأي  اأن  واأ���س��اف  والن�ساء.  ال��رج��ال  على  ال��ق��رار  وينطبق 
�سيتم  املخالفة  ا�ستمر يف  ما  واإذا  توبيخه،  اأو  اأول حتذيره  �سيتم  باللوائح 

جمازاته، دون اأن يو�سح اجلزاءات التي �سيتم تطبيقها.
اأن  ميكن  بينما  وال�سراويل،  القم�سان  ب��ارت��داء  ال�سلوك  مدونة  وتو�سي 

ترتدي الن�ساء الزي التقليدي لفيتنام "اآو داي". 
ووفقاً للموقع الإلكرتوين للمدينة، فاإن املدونة �ست�سجع على تطوير اإدارة 
دميقراطية، حديثة، احرتافية، ديناميكية، وفعالة. واأثار القرار حالة من 

اجلدل عرب الإنرتنت، وو�سفه كثريون باأنه �سديد التعنت. 

فزاعات ب�سرية تثري رعب ال�سائقني 
فزاعات  ا�ستخدام  اإىل  الربيطانية،  بريك�ساير  مدينة  يف  ال�سلطات  جل��اأت 
من  التخفيف  على  ال�سائقني  حلمل  م��دار���س،  ط��الب  �سكل  على  ب�سرية 
رعب  م�سدر  اإىل  حتولت  لكنها  امل��روري��ة،  بالقوانني  والل��ت��زام  �سرعتهم 

وت�ستيت للعديد من ال�سائقني.
ومت تثبيت فزاعتني اأطلق عليهما بيل وبليندا، على �سكل طالبي مدر�سي، 
 7000( ا�سرتليني  جنيه   5.395 بتكلفة  اإيفر،  مقاطعة  يف  مدر�سة  خارج 
دولر(، والهدف من هاتني الدميتني تنبيه ال�سائقني، اإىل احتمال وجود 

طالب مدر�سة حقيقيني يعربون ال�سارع.
اإن  ال�سائقون  يقول  حيث  املتوقع،  الرتحيب  يلقيا  مل  وبليندا  بيل  اأن  اإل 
�سكل الدميتني مرعب، وميكن اأن يت�سبب بت�ستيت انتباههم، وبالتايل زيادة 

احتمال وقوع احلوادث اخلطرية، بدًل من الوقاية منها.
ال��ب��الد، مبا يف ذلك  اأخ��رى يف عموم  ومت تركيب دم��ى مماثلة يف مناطق 

لي�سرت وبرمنغهام وويند�سور، بح�سب موقع مرتو الربيطاين.
اأتفهم  اأن  اأ�ستطيع  املنطقة:  القاطنني يف  اإح��دى  وتقول جني توتني وهي 

بالتاأكيد الهدف من وجود بيل وبليندا، ولكن مظهرهما مرعب للغاية". 
لن  وبالتاأكيد  املدار�س،  بالن�سبة لأطفال  "اإنها دمى مرعبة  اآخر:  واأ�ساف 

اأرغب باملرور من هذا املكان يف امل�ستقبل.
ويف نف�س ال��وق��ت، داف��ع البع�س عن وج��ود ه��ذه ال��دم��ى، حيث ق��ال ماثيو 
�سرتويل: ب�سفتي اأحد الذين تعر�سوا حلادث مروري على التقاطع، اأ�سعر 
ال�سوء على وجود  ت�سليط  ت�ساعد يف  الدمى، فهي  بالمتنان لوجود هذه 

طلب مدار�س يف املنطقة، وحتميهم من ال�سيارات امل�سرعة.

منتجع يتيح اللعب 
مع التما�سيح 

بالقرب من  �سياحي  يقدم منتجع 
مدينة داروين الأ�سرتالية، فر�سة 
ملرتاديه للغو�س حتت املاء واللعب 
مع التما�سيح املفرت�سة التي ي�سل 

طول بع�سها اإىل 6 اأمتار. 
كوف  كروكو�سارو�س  منتجع  ن�سر 
لل�سياح وهم  ال�����س��ور  م��ن  ال��ع��دي��د 
زجاجية  كب�سولة  داخ��ل  يغو�سون 
ملواجهة  امل���ي���اه  اأع���م���اق  يف  ك���ب���رية 
التما�سيح  اأ���س��خ��م  م��ن  جم��م��وع��ة 
اأنياب  ط��ول  يبلغ  والتي  العامل  يف 

بع�سها 9 �سم. 
وقد اأطلقت اإدارة املنتجع ا�سم ديث 
كيج اأي قف�س املوت على الكب�سولة 
ال��ت��ي ي��غ��و���س ال�����س��ي��اح داخ��ل��ه��ا يف 
التما�سيح  مل��واج��ه��ة  امل��ي��اه  اأع���م���اق 

ال�سخمة. 
الزجاجية  ال��ك��ب�����س��ول��ة  وت��ت��م��ي��ز 
ب��اأن��ه��ا م�����زودة ب��ك��م��ي��ة ك��اف��ي��ة من 
الوا�سعة  ومب�ساحتها  الأك�سجني، 
ال��ت��ي ت�����س��م��ح لأك����ر م���ن �سخ�س 

بالتحرك بحرية داخلها. 
تذكرة  ���س��راء  ���س��ائ��ح  لأي  ومي��ك��ن 
الدخول اإىل منتجع كروكو�سارو�س 
ع���ل���ى خدمة  واحل���������س����ول  ك������وف، 
الغو�س بالكب�سولة الزجاجية عرب 
الإلكرتوين  اأدف��اي��زر  تريب  موقع 
ح��ي��ث ب��ل��غ ث��م��ن ال��ب��ط��اق��ة 100 

دولر اأمريكي.
يف  املوجودة  التما�سيح  ب��اأن  ويذكر 
التي  التما�سيح  م��ن  ه��ي  املنتجع 
وتقتات  امل���احل���ة،  امل��ي��اه  يف  تعي�س 
بالإ�سافة  البحرية،  الكائنات  على 
اأنواع احليوانات التي  اإىل خمتلف 

تعي�س على الياب�سة. 

اأكرب كعكة كروية يف العامل
احتفل نادي كرة قدم بريطاين مبرور قرن ون�سف على 
الطهاة  من  فريق  ق��ام  حيث  مميزة  بطريقة  تاأ�سي�سه 

ب�سناعة اأكرب كعكة كروية يف العامل. 
وينزداي  �سيفيلد  ن����ادي  م��ن  ال��ط��ه��اة  م��ن  ف��ري��ق  ق���ام 
 628 وزن��ه��ا  يبلغ  �سخمة  كعكة  ب�سناعة  ال��ربي��ط��اين 
احتفاًل بالذكري  248 كيلوغراماً  اأي ما يعادل  رطاًل 

ال� 150 لتاأ�سي�س النادي. 
حتت  القيا�سية  لالأرقام  غيني�س  �سجل  الكعكة  ودخلت 

لقب "اأكرب كعكة كروية يف العامل".
�سيفيلد، روب  لنادي  التابع  الطهاة  باأن رئي�س   ويذكر 
الدقيق،  من  رط��اًل   612 وفريقه  هو  ا�ستخدم  كوك�س 
ال�سكر  م��ن  رط����اًل  و610  ال���زب���دة،  م��ن  رط����اًل  و610 
الفريق  باألوان  وتزيينها  الكعكة  ل�سنع  بي�سة  و4443 
غيني�س،  �سجل  يف  الكعكة  ت�سجيل  ول��ي��ت��م  و���س��ع��اره.  
نف�س  يف  الكعكة  تناول  يتم  اأن  التحكيم  جلنة  طالبت 

اليوم الذي �سنعت فيه. 
وق���ال امل��ت��ح��دث با�سم ال��ن��ادي ت��ري��ف��ور ب��ري��ث��واي��ت باأن 
حوايل 15 األفاً من امل�سجعني زاروا امللعب للم�ساركة يف 
تناول الكعكة العمالقة، بح�سب ما ورد يف موقع "يو بي 

اآي" الإلكرتوين.  

يحتفل ب�سفقة اأبرمها على �سطح �سيارته   
األقت ال�سرطة يف مقاطعة اأنهوي ال�سينية القب�س على 
ع��ل��ى مواقع  ن�سر  ف��ي��دي��و  ظ��ه��ر يف مقطع  ب��ع��دم��ا  رج���ل 
التوا�سل الجتماعي وهو يقف على �سطح �سيارته التي 

كانت ت�سري لوحدها يف اأحد �سوارع مدينة بينغبو. 
التقطته كامريا  الذي  الفيديو  وظهر الرجل يف مقطع 
مراقبة وهو يعتلي �سطح �سيارته التي كانت ت�سري بدون 
1000 م����رت.  وب��ح�����س��ب م�سادر  مل�����س��اف��ة ح����وايل  ���س��ائ��ق 
فتحة  ال�سيارة عرب  داخل  اإىل  نزل  الرجل  فاإن  ال�سرطة 
ال�سقف لتوجيهها ثم عاد اإىل ال�سطح ثانية قبل اأن يتم 

القب�س عليه من قبل ال�سرطة بتهمة القيادة املتهورة.
اإف��ادت��ه لل�سرطة ب��اأن��ه ق��ام ب��ه��ذا الفعل  وق���ال ال��رج��ل يف 
احتفاًل باإبرامه �سفقة جتارية كربى، بح�سب ما ورد يف 

موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين. 

ت�سل يده اإىل خم�سة اأ�سعاف حجمها 
عاماً  عمره  يتجاوز  ل  �سغري  اأمريكي  طفل  يد  حتولت 
اإىل ما ي�سبه قفاز البي�سبول، بعد اأن منت لي�سل  واحداً 
ب�سبب  الطبيعي،  حجمها  اأ�سعاف   5 نحو  اإىل  حجمها 
مر�س وراثي نادر. ولد دري�سون ديك�سون، من بريدجفيل 
بولية ديالوير الأمريكية، وهو يعاين من وذمة ملفاوية، 
الأط��ب��اء يف  وك��ان  ي��ده.  ال�سوائل يف  احتبا�س  اإىل  ت���وؤدي 
اأن تظهر الفحو�سات  حرية من اأمرهم يف البداية، قبل 
ت�سبب  مما  الطفل،  ل��دى  اللمفاوي  اجلهاز  يف  ان�����س��داداً 
بت�سخم حجم يده، لت�سل اإىل حجم قفاز بي�سبول كبري، 

بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية.
ويف حماولة للتخفيف من الورم، حاولت والدة دري�سون 
ك��ري�����س��ت��ال رب���ط ي��د طفلها وال�����س��غ��ط ع��ل��ي��ه��ا، واإج����راء 
ي�ساعد  لكن ذلك مل  اليوم،  لها طوال  التدليك  عمليات 
العامة،  الأم��اك��ن  ويف  ال��ي��د.   تقلي�س حجم  على  ك��ث��رياً 
اعتادت كري�ستال على �سخرية النا�س من يد طفلها، لكن 
ذلك مل يدفعها اإىل ال�سعور باخلجل، موؤكدة اأنها ل تزال 
حتب طفلها رغم حجم يده ال�سخمة. ومع ا�ستمرار يد 
دري�سون بالت�سخم، يزداد اخلطر يوماً بعد يوم، حيث اأن 
اأن ي��وؤدي اإىل نزيف الطفل حتى  اأي جرح ب�سيط، ميكن 
املوت، اأو التعر�س خلطر الإ�سابة بالتهاب قاتل. وب�سبب 
امل�ست�سفى  مراجعة  دري�سون  على  يجب  ال��ن��ادرة،  حالته 
يف  وال��دت��ه  وتعمل  للفحو�سات،  للخ�سوع  دائ���م  ب�سكل 
الوقت احلايل، على جمع التربعات للم�ساعدة يف تغطية 
نفقات العالج اليومية، على اأمل اأن يتمكن الأطباء، من 

اإيجاد عالج فّعال لهذه احلالة النادرة يف امل�ستقبل.

كاأ�ش زجاجي باأمعاء رجل
يف ح��ادث��ة غ��ري��ب��ة م��ن ن��وع��ه��ا، اك��ت�����س��ف اأط���ب���اء يف مدينة 
الغليظة  الأمعاء  داخل  زجاجياً  كاأ�ساً  ال�سينية،  �سانغهاي 
لرجل جلاأ اإىل امل�ست�سفى بعدما عانى من اآلم مربحة يف 
نهاية اأمعائه الغليظة.  وكان الرجل قد و�سل اإىل امل�ست�سفى 
وهو يعاين من اآلم �سديدة يف اأمعائه الغليظة يف ال�ساعة 
بالأ�سعة  فح�سه  مت  ح��ي��ث  ال��ل��ي��ل،  منت�سف  ب��ع��د  ال��ث��ان��ي��ة 
ال�سينية ليكت�سف الأطباء وجود الكاأ�س يف اأمعائه.  وحل�سن 
�سليماً  الزجاجي  الكاأ�س  اإخ��راج  من  الأطباء  متكن  احلظ 

من اأمعاء الرجل با�ستخدام مادة مرخية للع�سالت.
نيكول كيدمان وزوجها كيث اأوربان لدى و�شولهما حل�شور العر�ش االأول لفيلم "ذي اأب�شيد" يف مهرجان تورونتو 

ال�شينمائي الدويل "تيف" يف تورونتو. ) رويرتز(

فندق يوؤجر اأ�سماك 
الزينة لنزالئه 

يقدم فندق بلجيكي خدمة مميزة 
للنزلء الذي يحلون �سيوفاً عليه 
اإت��اح��ة الفر�سة  مب��ف��رده��م، ع��رب 
الزينة  اأ���س��م��اك  ل��ه��م ل���س��ت��ئ��ج��ار 

خالل اإقامتهم يف الفندق.
اإيربورت  ت�سارلروي  فندق  يوفر 
البلجيكية  العا�سمة  من  بالقرب 
اللذين  لنزلئه  فر�سة  بروك�سل، 
الفندق  يف  مب��ف��رده��م  ي��ق��ي��م��ون 
ل���س��ت��ئ��ج��ار ���س��م��ك ال��زي��ن��ة بثمن 
 4.17 ي���ع���ادل  م���ا  اأي  ي����ورو   3.5

دولراً لليلة الواحدة. 
وي��ذك��ر ب����اأن ال��ف��ن��دق ي��ق��دم هذه 
اخلدمة املميزة لنزلئه منذ عدة 

�سنوات.
وق���������ال دي����ف����ي����د دي������ل������ن، م���دي���ر 
ل�سحيفة  له  ت�سريح  يف  الفندق 
هذه  بتقدمي  بداأنا  "اإندبندنت": 
اخلدمة لنزلء فندقنا منذ ب�سع 
�سنوات. نحن دائماً نحاول تقدمي 
كل ما هو جديد للنزلء، ون�سعى 
الفندق  يف  اإق��ام��ت��ه��م  ت��ك��ون  لأن 

مريحة.
و�سقيقه  ب����اأن����ه  دي���ل���ن  واأ������س�����اف 
البداية  ال��ف��ك��رة يف  ه���ذه  اب��ت��دع��ا 
انتظارهم  ل��دى  ال��ن��زلء  لت�سلية 
واأنهما  ال���س��ت��ق��ب��ال،  مكتب  ع��ن��د 
قررا تو�سيع هذه اخلدمة لت�سمل 
النزلء الذين يقيمون مبفردهم 
م���ا ورد يف  ب��ح�����س��ب  ال���ف���ن���دق،  يف 

موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين. 

اللحوم احلمراء والدواجن تزيد خطر ال�سكري
ق��ال��ت ن��ت��ائ��ج درا���س��ة ج��دي��دة اإن الإف�����راط يف 
وال��دواج��ن يزيد خطر  اللحوم احلمراء  اأك��ل 
اأية  ت���وج���د  ب��ي��ن��م��ا مل  ب��ال�����س��ك��ري،  الإ����س���اب���ة 
ت���اأث���ريات م��ن ه���ذه ال��ن��اح��ي��ة لأك���ل الأ�سماك 
اللحوم  ع���ن  امل����ع����روف  وم����ن  وال���ق�������س���ري���ات. 
الكول�سرتول  ارت��ف��اع  على  تاأثريها  احل��م��راء 
الأدلة  تتزايد  بينما  القلب،  اأم��را���س  وخطر 
اأك����ل اللحوم  احل��دي��ث��ة ع��ل��ى ارت���ب���اط ك����رة 

والدواجن بال�سكري اأي�ساً.
ومت��ت��از ال��درا���س��ة اجل��دي��دة ال��ت��ي اأج��ري��ت يف 
بيانات  على  باعتمادها  و�سنغافورة  ال�سني 
ال���ذي بلغ يف هذه  امل�����س��ارك��ني  ع��دد كبري م��ن 
 45 بني  اأعمارهم  �سخ�س،  األ��ف   63 الدرا�سة 

و74 عاماً.
للم�ساركني  ال�����س��ح��ي��ة  ال��ب��ي��ان��ات  ت��ت��ب��ع  ومت 
و2010،   1993 ع���ام���ي  ب���ني  ال���درا����س���ة  يف 

الغذائي  النظام  اعتماد  اأن  الباحثون  ووج��د 
الإ�سابة  خطر  ي��زي��د  احل��م��راء  ال��ل��ح��وم  على 
على  واع��ت��م��اده  باملائة،   23 بن�سبة  بال�سكري 
بال�سكري  الإ����س���اب���ة  خ��ط��ر  ي��زي��د  ال���دواج���ن 

بن�سبة 15 باملائة.
اللحوم  ا����س���ت���ب���دال  اأن  ال���ب���اح���ث���ون  ولح�����ظ 
والق�سريات  الأ����س���م���اك  واأك������ل  وال�����دواج�����ن 
بال�سكري.  الإ����س���اب���ة  خ��ط��ر  ي��ق��ل��ل  م��ك��ان��ه��ا 
اأجزاء  اأن بع�س  اإىل  النتباه  الباحثون  ولفت 
والديك  والبط  الدجاج  �سدر  مثل  الدواجن 
الرومي ل يزيد خطر الإ�سابة بال�سكري مثل 

الأجزاء الأخرى من الطيور.
ن�سرتها  التي  الدرا�سة  ومل تت�سمن تو�سيات 
من  اللحوم  ا�ستبعاد  "اإبدميولوجي"  دوري��ة 
مع  باعتدال  تناولها  واإمن��ا  الغذائي،  النظام 

تقليل كمية اللحوم احلمراء قدر الإمكان.

كيم كاردا�سيان ب�سخ�سية 
جاكلني كينيدي

كيم  العاملية  للنجمة  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب  �سور  انت�سرت 
كاردا�سيان، حيث ج�سدت من خاللها �سخ�سية جاكلني كينيدي، زوجة 

الرئي�س الأ�سبق جون كينيدي. 
وظهرت كيم مع ابنتها خالل جل�سة ت�سوير، بّينت من خاللها بجمالها 

املن�سجم مع جمال ابنتها.
يذكر اأّن كيم كاردا�سيان قد ك�سفت موؤخرا، عن اإ�سابتها بحالتها امل�سيمة 

التي ت�سبب م�ساعفات خطرية عند الولدة. 
ولأّن زوجها مغني الراب كانييه وي�ست، �سبق له اأن �سّرح عن حّبه ومتّنيه 
اأم بديلة. وعملية  بقدوم طفل من  �سوّياً  ق��رّرا  الثالث،  الولد  اأن ينجب 

الإجناب هذه، �ستكون يف نهاية �سهر كانون الثاين القادم.


