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دليل �صيا�صة االِمتحانات راعى خ�صو�صيتهم واحتياجاتهم 
الرتبية تخ�ص »اأ�صحاب الهمم« باعتبارات 

خا�صة عند تقييمهم تتنا�صب وكل اإعاقة ودرجتها
•• دبي – حم�شن را�شد:

االحتياجات  )ذوي  الهمم  اأ�صحاب  والتعليم  الرتبية  وزارة  خ�صت 
من  مبجموعتني   ، اخلا�صة  الرتبية  ب��رام��ج  امللتحقني  اخلا�صة( 
عامة  اع��ت��ب��ارات  ع�صر  منها   ، تقييمهم  ع��ن��د  اخل��ا���ص��ة  االع��ت��ب��ارات 
اإعاقة  كل  واأ�صحاب  تتنا�صب  خا�صة  اعتبارات  ثماين  اىل  باالإ�صافة 
للعام  التقييم  ل�صيا�صة  التنفيذي  بالدليل  ذل��ك  ج��اء   ، ودرج��ت��ه��ا 
الرتبية  وزارة  اع��ت��م��دت��ه  وال����ذي    ،  2018 –  2017 ال��درا���ص��ي 
والتعليم موؤخرا وح�صلت “الفجر” على ن�صخة منه .   )التفا�صيل 

�ص3(

وفد الهالل الأحمر الإماراتي يطلع حمافظ 
ح�صرموت على �صري العمل مب�صاريع الهيئة

•• املكال -وام: 

اللواء  االإم��ارات��ي يف ح�صرموت  االأح��م��ر  ال��ه��ال  فريق  وف��د  التقى 
مبكتبه  وذل���ك  ح�صرموت  حم��اف��ظ  البح�صني  �صاملني  ف��رج  ال��رك��ن 
نائب  النيادي  اأحمد  تراأ�صه  ال��ذي   - الوفد  واأط��ل��ع   . املكا  مبدينة 
رئي�ص فريق الهال االأحمر االإماراتي بح�صرموت - امل�صوؤول اليمني 
م�صروع  بينها  وم��ن  الهيئة  مب�صاريع  العمل  �صري  على  االول  ام�ص 
مدينة ال�صيخ “خليفة” ال�صكنية املخ�ص�ص ملت�صرري كارثة ال�صيول 
العربية  االإم��ارات  دول��ة  ان�صاءه  2008 وتبنت  العام  التي وقعت يف 
املتحدة وخطط ا�صتكماله. و اأعرب حمافظ ح�صرموت خال اللقاء 

جنود اجلي�ص العراقي بدبابتهم يتقدمون على م�صارف احلويجة  )رويرتز(

اإجالء ع�صرات العائالت من القرى الواقعة عند اأطراف البلدة 

القوات العراقية تعلن حترير احلويجة بالكامل
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بقوات احل�صد ال�صعبي من منطقة 
التمركز �صمال غرب احلويجة.

ال�صرطة  ق����وات  ان  ج����ودت  وق����ال 
االحتادية حتركت باجتاه اأهدافها 
ال�صتعادة  ت�صعى  حيث  املر�صومة 
مناطق  ����ص���ب���ع  ع���ل���ى  ال�������ص���ي���ط���رة 
هدفا  و12  ال��ق�����ص��اء  يف  رئي�صية 

حيويا.
ع�صكري  م�صوؤول  اكد  جانبه،  من 
ت��ط��ه��ري واف���ت���ت���اح طريق  اإك����م����ال 
ك����رك����وك ت���ك���ري���ت ب���ال���ك���ام���ل بعد 

انقطاعه  من  �صنوات  ث��اث 
اجلهاديني  �صيطرة  ب�صبب 

على هذه املنطقة.
بدورها، اأعلنت قوات احل�صد 
اجاء  با�صرت  انها  ال�صعبي 
ع�صرات العائات من القرى 
اأط��راف ق�صاء  الواقعة عند 
احل��وي��ج��ة بعد ه��روب��ه��ا من 
الذي  داع�����ص  تنظيم  قب�صة 
دروعا  ا���ص��ت��خ��دام��ه��م  ح���اول 

ب�صرية اثناء تقدم القوات.

•• بغداد-وكاالت:

اأف����ادت م�����ص��ادر ع��راق��ي��ة يف قيادة 
ام�ص،  ال�صعبي،  احل�صد  ميلي�صيا 
بتحرير ق�صاء احلويجة بالكامل 
قيادة  وقالت  داع�ص.  �صيطرة  من 
ميلي�صيا احل�صد ال�صعبي، يف بيان 
ب�صرى  للعراقيني  نزف  �صحفي: 
بالكامل  احلويجة  ق�صاء  حترير 
اأهم معاقل تنظيم داع�ص  وانتزاع 
املركز  اق���ت���ح���ام  ب��ع��د  ال����ع����راق  يف 
من  تطهريه  بعمليات  وامل��ب��ا���ص��رة 
ع��دة حم���اور بعد ان��ط��اق عملية 

التحرير، االأربعاء.
حترير  ع���م���ل���ي���ات  ق����ائ����د  وك��������ان 
احل��وي��ج��ة ال��ف��ري��ق ال���رك���ن عبد 
بيان  يف  ق������ال،  اهلل  ي�����ار  االأم�������ري 
�صرعت  اهلل  ب��رك��ة  على  �صحفي: 
ق����ط����ع����ات اجل����ي���������ص وال�������ص���رط���ة 
االحتادية والرد ال�صريع وقطعات 
عملية  بتنفيذ  ال�صعبي  احل�����ص��د 
ق�صاء  م���رك���ز  ل��ت��ح��ري��ر  وا����ص���ع���ة 
احل����وي����ج����ة ون����اح����ي����ة ال���ري���ا����ص 

والقرى واملناطق املحيطة بها.
وك��ان��ت ال��ق��وات االأم��ن��ي��ة واحل�صد 
ع�صكرية  عملية  ب����داأت  ال�����ص��ع��ب��ي 
وا�صعة منذ اأيام لتحرير احلويجة 

تنظيم  ���ص��ي��ط��رة  م���ن  ون��واح��ي��ه��ا 
داع�ص وحققت اإجنازات كبرية.

وكان يف وقت �صابق اأعلن انطاق 
عمليات  م����ن  ال���ث���ال���ث���ة  امل���رح���ل���ة 
ق�����ص��ف مدفعي  احل��وي��ج��ة حت���ت 
و�صاروخي موجه ملقرات التنظيم 

يف البلدة.
ال�صرطة االحتادية  اأن  بيان  وافاد 
النخبة  م��غ��اوي��ر  وح�����دات  دف��ع��ت 
والفرقة االلية واألوية القنا�صني 
م�صنودة  امل�������ص���رية  وال����ط����ائ����رات 

حزب �صالح ي�صن حملة لطم�س �صعارات احلوثيني ب�صوارع �صنعاء

م�صرع ع�صرات الإنقالبيني مبعارك �صمال �صعدة
•• عوا�شم-وكاالت:

م�صرعهم  االنقابية  امليلي�صيا  عنا�صر  من  ع��دد  لقي 
من  بالقرب  اندلعت  مواجهات  خ��ال  اآخ���رون،  وج��رح 
حمافظة  ���ص��م��ال  ال��ب��ق��ع  مب��ح��ور  عليب  ج��ب��ال  �صل�صلة 
�صعدة معقل احلوثيني. واأظهرت �صورة ن�صرها موقع 
اجلي�ص اليمني �صبتمر نت، 3 عنا�صر يف امليلي�صيا لقوا 

م�صرعهم خال املواجهات مع اجلي�ص ال�صرعي.
واأكد م�صوؤول عمليات لواء املح�صار بالبقع العقيد اأحمد 
حماولة  �صد  م��ن  متكنوا  ال��ل��واء  عنا�صر  اأن  العولقي 
ت�صلل للميلي�صيا باجتاه مواقع اجلي�ص الوطني ب�صل�صلة 

جبال العليب.
املحاولة  تلك  �صد  من  متكنوا  اللواء  عنا�صر  اإن  وق��ال 
امليلي�صيا االنقابية، ما  وقتل وجرح عدد من م�صلحي 

اأجر من تبقى منهم على الفرار.
ه��اج��م��وا خال  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����ص  اأن عنا�صر  واأو����ص���ح 

�صاطح  يف  امليلي�صيات  حت�صينات  املا�صيني  اليومني 
والعطفني بالبقع وجبهة ثار �صلة، وعلى طول اخلط 
البقع ومركز مديرية كتاف  بلدة  الرابط بني  ال��دويل 

اأكر مديريات حمافظة �صعدة من حيث اجلغرافيا.
وكثفت قوات اجلي�ص الوطني خال اليومني املا�صيني 
امليلي�صيا  وال�صاروخي على مواقع  املدفعي  من ق�صفها 

االإنقابية واأماكن متركزهم �صمال و�صرق �صعدة.
من جهة اأخرى، بداأ نا�صطون يف حزب الرئي�ص املخلوع 
من  احل��وث��ي��ني  ���ص��ع��ارات  لطم�ص  ج��دي��دة  حملة  �صالح 

جدران و�صوارع العا�صمة �صنعاء.
وتداول النا�صطون �صوراً ل�صعارات احلوثيني بعد طم�ص 

عبارات املوت الأمريكا.. املوت الإ�صرائيل.. منها.
ي��ردده احلوثيون  ال��ذي  ال�صعار  اإن هذا  نا�صطون  وق��ال 
وير�صمونه يف اجل��دران هو �صعار ك��اذب، واإن احلوثيني 
وحتى  حياتهم  نظام  اأ�صبح  ال��ك��ذب  لكن  ذل��ك  يعلمون 

نظامهم يف احلكم.

الرملان االوروبي يناق�ص الو�صع يف اقليم كتالونيا  )رويرتز(
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داع�س يخ�صر اآخر معاقله يف ريف حماة

يف دير الزور رو�صي  بق�صف  مدنيون  معظمهم  قتيال   50

كتالونيا تعلن النف�صال يف غ�صون اأيام
•• بر�شلونة-وكاالت:

اإن االإقليم �صيعلن انف�صاله  اإقليم كتالونيا كارلو�ص بوجدميون،  قال رئي�ص 
م��ع هيئة  واأ���ص��اف بوجدميون خ��ال مقابلة  اأي���ام.   اإ�صبانيا يف غ�صون  ع��ن 
هذا  نهاية  خ��ال  �صتعمل  حكومته  اأن  ���ص��ي(  ب��ي  )ب��ي  الريطانية  االإذاع����ة 
�صتتدخل  مدريد  كانت  اإذا  عما  وب�صوؤاله  املقبل.  االأ�صبوع  بداية  اأو  االأ�صبوع 
النتزاع ال�صيطرة على حكومة كتالونيا، رد بوجدميون قائًا اإن ذلك �صيكون 
توا�صل بني احلكومة  اأي  يوجد حالياً  اأن��ه ال  واأ���ص��اف  �صيء،  كل  يغري  خطاأ 

االإ�صبانية يف مدريد واإدارته التي ي�صكلها حالياً.      )التفا�صيل �ص15(

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة

Bin Awas General Service EST

من جميع أنحاء العالم 

نوفر خدم وعمالة

سيريالنكا - إندونيسيا - الفلبين 
بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد

02/4465586 - 02/4465030 
 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

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

•• عوا�شم-وكاالت:

ق��ال��ت م�����ص��ادر امل��ع��ار���ص��ة اإن 50 
مدنيا اأغلبهم ن�صاء واأطفال قتلوا 
ق�صف  نتيجة  الع�صرات  واأ�صيب 
اأثناء  رو���ص��ي��ة  ل��ط��ائ��رات ح��رب��ي��ة 
دير  بريف  ال��ف��رات  نهر  عبورهم 

الزور ال�صرقي.
واأك������دت ���ص��ب��ك��ة ف����رات ب��و���ص��ت اأن 
ال��ط��ريان احل��رب��ي ال��رو���ص��ي �صّن 
ال�صرقية  ال�صفة  على  غ���ارات   6
لنهر الفرات، ما اأدى اإىل �صقوط 
قتيل  ب�����ني  امل����دن����ي����ني  ع���������ص����رات 

وجريح.
م�صاجد  اأن  ال�����ص��ب��ك��ة  واأف���������ادت 
ال��ب��ل��دات ال��ق��ري��ب��ة اأط��ل��ق��ت نداء 
بالدم  ال��ت��رع  اأج��ل  م��ن  ا�صتغاثة 

واإنقاذ امل�صابني.
الرو�صية،  ال��دف��اع  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
ميدانياً  قيادياً   12 مقتل  ام�ص، 
�صوريا  يف  ال��ن�����ص��رة  ج��ب��ه��ة  م���ن 
للطريان  ج��وي��ة  ���ص��رب��ة  ن��ت��ي��ج��ة 

الرو�صي. 
الدفاع  ب��ا���ص��م  ال��ن��اط��ق  واأو�����ص����ح 

املتطرفني  تواجد  بذلك  لينتهي 
افاد  م��ا  وف��ق  املحافظة،  كامل  يف 
املر�صد ال�صوري حلقوق االن�صان.

وق���ال م��دي��ر امل��ر���ص��د رام���ي عبد 
ال��رح��م��ن ل��وك��ال��ة ف��ران�����ص بر�ص 
ا�صتكملت قوات النظام �صيطرتها 
ع��ل��ى ك���ام���ل ال���ق���رى ال���ت���ي كانت 
حماة  ري��ف  يف  داع�ص  تنظيم  بيد 
ال�صرقي، بعد معارك طاحنة بني 

الطرفني م�صتمرة منذ �صهر.
وق����ال ع��ب��د ال��رح��م��ن، م���ع تقدم 
ق��������وات ال����ن����ظ����ام، ي����ك����ون وج�����ود 
قد  ح��م��اة  حم��اف��ظ��ة  يف  التنظيم 
انتهى ب�صكل كامل، بعد اأكرث من 
�صيطرته على  م��ن  اأع���وام  ث��اث��ة 

ريفها ال�صرقي.
ال�������ص���وري  االع��������ام  ي���ع���ل���ن  ومل 
���ص��ي��ط��رت��ه ع��ل��ى كامل  ال��ر���ص��م��ي 
ال�����ص��رق��ي يف وق���ت نقلت  ال���ري���ف 
����ص���ح���ي���ف���ة ال�����وط�����ن ال�������ص���وري���ة 
موقعها  على  دم�صق،  من  املقربة 
ع���ن م�صدر  ن���ق���ًا  االل����ك����رتوين 
ميداين ان اجلي�ص �صيطر متاماً 

على ريف حماة ال�صرقي.

ميامنار  تدعو  املتحدة  الأمم 
للتحقيق يف جرائم �صد الإن�صانية

•• نيويورك-وكاالـ:

حقوق  جم�������ال  يف  خ���������راء  دع�������ا 
ميامنار  حكومة  اأم�����ص،  االإن�����ص��ان، 
اإج��راء حتقيق فوري  اإىل  )بورما( 
االإن�صانية  �صد  اجلرائم  يف  وفعال 
امل�صلمون  ل���ه���ا  ي���ت���ع���ر����ص  ال����ت����ي 
الروهينغيا، ويف مقدمتهم الن�صاء 
واالأط���ف���ال، يف اإق��ل��ي��م اأراك����ان على 
وامليلي�صيات  امليامناري  يد اجلي�ص 

البوذية العن�صرية.
واأع��رب اخل��راء التابعون ل� جلنة 
 ،)CEDAW( امل���راأة  �صد  التمييز 
يف   )CRC( الطفل  حقوق  وجلنة 
منظمة االأمم املتحدة، عن قلقهم 
املتزايد على م�صري ن�صاء واأطفال 
م�����ص��ل��م��ي ال���روه���ي���ن���غ���ي���ا  ال���ذي���ن 
االإن�صانية  يتعر�صون جلرائم �صد 
وتهجري  واغ����ت���������ص����اب  ق���ت���ل  م�����ن 

ق�صري.
حكومة  التزام  �صرورة  اإىل  ودع��وا 
الدولية  مب�����ص��وؤول��ي��ات��ه��ا  م��ي��امن��ار 
واإىل ال�صماح لبعثة تق�صي احلقائق 
مناطق  اإىل  ب���ال���دخ���ول  االأمم���ي���ة 
�صامل  وال��ب��دء يف حتقيق  ال��ت��وت��ر. 
االنتهاكات،  مرتكبي  عن  للك�صف 

وحماكمتهم بحزم �صديد.

كونا�صينكوف،  اإي��غ��ور  ال��رو���ص��ي��ة، 
اأنه  الرو�صية،  �صبوتنيك  لوكالة 
ن��ت��ي��ج��ة ل��ع��م��ل��ي��ة خ��ا���ص��ة ل�����وزارة 
الق�صاء على  الرو�صية مت  الدفاع 
ب�صوريا  الن�صرة  قيادات يف جبهة 
جبهة  زع����ي����م  م�������ص���اع���د  ب���ي���ن���ه���م 

الن�صرة اأبو حممد اجلوالين.
زعيم  اأن  كونا�صينكوف،  واأع��ل��ن 

اأب���������و حممد  ال����ن���������ص����رة  ج���ب���ه���ة 
اأ�صيب بجراح خطرية  اجل��والين 
ن��ت��ي��ج��ة �صربة  ح���رج���ة  وح���ال���ت���ه 
جوية للطريان الرو�صي ب�صوريا.

النظام  ق���وات  متكنت  ذل���ك،  اىل 
اأم�ص من طرد تنظيم داع�ص من 
اخ���ر م��ن��اط��ق ���ص��ي��ط��رت��ه يف ريف 
�صوريا،  و���ص��ط  يف  ال�صرقي  ح��م��اة 

نازحون من القتال بني قوات �صوريا الدميقراطية وم�صلحي داع�ص يف عني عي�صى )رويرتز(
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قتلى وجرحى يف تفجري انتحاري مب�صراتة 
•• طرابل�س-اأ ف ب:

قتل اربعة ا�صخا�ص وا�صيب 15 اآخرون بجروح ام�ص يف تفجري انتحاري 
ا�صتهدف جممع املحاكم يف م�صراتة، ثالث كرى مدن ليبيا، بح�صب ما 
ذكرت م�صادر اأمنية. وقالت امل�صادر ان انتحاريا فجر نف�صه داخل املجمع 
الذي ت�صيطر عليه قوات حكومة الوفاق الوطني املعرتف بها دوليا يف 

و�صط املدينة الواقعة على بعد نحو 200 مرت �صرق طرابل�ص.
حممد  العميد  ال��وف��اق  حلكومة  املوالية  ال��ق��وات  با�صم  املتحدث  واأك���د 
الغ�صري يف ت�صريح لوكالة فران�ص بر�ص ان جمموعة تتكون من ثاثة 
ا�صتهدفوا من  انتحارية  بعملية  داع�ص قاموا  لتنظيم  تابعني  ا�صخا�ص 

خالها جممع املحاكم يف مدينة م�صراتة.
واأ�صاف امل�صدر اأن الثاثة نزلوا من �صيارة وقام اأحدهم بتفجري نف�صه 
اأحدهم والقب�ص على  ال�صخ�صني االخرين، فتم قتل  التعامل مع  ومت 

االخر يف عملية اأ�صفرت عن مقتل اأربعة ا�صخا�ص واإ�صابة 15.

•• مو�شكو-رويرتز:

فادميري  الرو�صي  الرئي�ص  قال 
اإن �صربة  ب��وت��ني ام�����ص االأرب��ع��اء 
ال�صمالية  ك��وري��ا  ع��ل��ى  ع�صكرية 
النووية  براجمها  تدمري  بهدف 
الأن  تنجح  ال  ق��د  وال�����ص��اروخ��ي��ة 
من�صاآت  تخفي  رمب��ا  بيوجنياجن 
اأح�����د عنها  ي���ع���رف  ع�����ص��ك��ري��ة ال 

�صيئا.
وتعار�ص رو�صيا ب�صدة فكرة �صربة 
بدال من  وتوؤيد  القبيل  من هذا 

الدبلوما�صية  م��ن  م��زي��ج��ا  ذل���ك 
وكان  االق��ت�����ص��ادي��ة.  واحل����واف����ز 
الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب 

طرح هذه الفكرة.
اأو�صح خال حديثه  بوتني  لكن 
مو�صكو  يف  ل��ل��ط��اق��ة  م��ن��ت��دى  يف 
ب�صاأن  ج�����ادة  ���ص��ك��وك��ا  ل���دي���ه  اأن 
الفاعلية الع�صكرية خلطوة كهذه 
�صيا�صية  خم��اوف  اإىل  باالإ�صافة 
واأخ��اق��ي��ة اأخ����رى. وق���ال ه��ل يف 
االإمكان توجيه �صربة عاملية �صد 
�صاحها؟  لنزع  ال�صمالية  كوريا 

ن���ع���م. ه���ل ���ص��ت��ح��ق��ق ه��دف��ه��ا؟ ال 
ن��ع��ل��م. م���ن ي��ع��رف م����اذا لديهم 
هناك واأين. ال اأحد يعرف بن�صبة 

يقني مئة باملئة فهو بلد مغلق.

اف��ك��ر  مل  ت���ي���ل���ر����ص���ون: 
ال���ص��ت��ق��ال��ة  يف  م��ط��ل��ق��ا 

•• وا�شنطن-رويرتز:

االأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ق���ال 
ريك�ص تيلر�صون ام�ص اإنه مل يفكر 
ملتزم  واإن��ه  اال�صتقالة  يف  مطلقا 
ب��ج��دول اأع��م��ال ال��رئ��ي�����ص ترامب 
عندما  التزامه  قدر  بنف�ص  حاليا 

قبل للمرة االأوىل تويل املن�صب.
ترك  يف  مطلقا  اأف��ك��ر  مل  وق����ال: 
ه����ذا امل��ن�����ص��ب... اأن����ا ه��ن��ا م���ا دام 
الرئي�ص ي�صعر اأن بو�صعي اأن اأكون 
مفيدا يف حتقيق اأهدافه. واأ�صاف 
وبادنا  رئي�صنا  بنجاح  ال��ت��زام��ي 
ق����وي ب��ن��ف�����ص ال���درج���ة ال��ت��ي كان 
فيه  قبلت  ال���ذي  ال��ي��وم  يف  عليها 
عر�صه اخلدمة كوزير للخارجية. 
ذكرت  ب��ع��دم��ا  تيلر�صون  وحت���دث 
�صبكة )اإن.بي.�صي نيوز( اأن مايك 
ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����ص وغ���ريه من  بن�ص 
الإقناعه  تدخلوا  امل�صوؤولني  كبار 

بعدم اال�صتقالة.

بوتني ي�صكك يف جناح �صربة ع�صكرية لكوريا ال�صمالية 

رئي�ص الدولة يتلقى ر�صالة 
خطية من رئي�ص جزر القمر

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  تلقى 
رئي�ص  غ��زايل  عثمان  الرئي�ص  فخامة  من  خطية  ر�صالة  اهلل(  )حفظه 
و�صبل  البلدين  بني  الثنائية  بالعاقات  تتعلق  القمر  ج��زر  جمهورية 

تعزيزها وتطويرها يف خمتلف املجاالت.
)التفا�صيل �ص3(
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اأخبـار الإمـارات
دبي ت�صت�صيف موؤمتر اأمرا�ص وجراحة الأذن 11 اأكتوبر

•• دبي-وام:

ي�صت�صيف مركز حممد بن را�صد االأكادميي الطبي مبدينة دبي الطبية 
» موؤمتر ومعر�ص دبي الأمرا�ص وجراحة االأذن واأع�صاب االأذن 2017 
» خ��ال ال��ف��رتة م��ن 11 اإىل 13 اأك��ت��وب��ر اجل���اري حت��ت رع��اي��ة معايل 

عبدالرحمن بن حممد العوي�ص وزير ال�صحة ووقاية املجتمع.
للموؤمترات  »اندك�ص«  �صركة  �صنويا  تنظمه  ال��ذي   - امل��وؤمت��ر  يف  ي�صارك 
واملعار�ص – الع�صو يف » اندك�ص القاب�صة« - عدد من اخلراء واالأطباء 
بالتعاون مع  وذلك  والعامل  املنطقة  االأذن من  اأمرا�ص  املتخ�ص�صني يف 
والدولية  االإقليمية  اجلهات  من  وع��دد  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزارة 
كاالأكادميية العربية الأمرا�ص االأذن واأمرا�ص القوقعة وجمل�ص االأعمال 

االإماراتي الهندي.
االأذن  اأع�صاب  االأذن وجراحة  ا�صت�صاري جراحة  العمادي  اأحمد  اأعرب  و 
وامل��دي��ر ال��ط��ب��ي مب�صت�صفى ال��راح��ة ب��دب��ي رئ��ي�����ص امل��وؤمت��ر ع��ن فخره 
املتخ�ص�صة  الدولية  الطبية  الفعالية  ه��ذه  االإم����ارات  دول��ة  باإحت�صان 
را�صخا  وعامليا  اإقليميا  موقعا  نف�صها  م��ن  جعلت  دب��ي  اإم���ارة  اأن  م��وؤك��دا 
واملعرفة  للعلم  ومرموقا  دوليا  ومركزا  للموؤمتر  باإ�صت�صافتها  ومميزا 

وذلك متا�صيا مع التوجهات العامة للدولة وقياداتها احلكيمة .
وك�صف عن املوا�صيع املتعلقة باأمرا�ص االأذن وجراحة اأع�صاب االأذن التي 
�صتطرح للنقا�ص يف املوؤمتر و اأهمها اإ�صطرابات الع�صب الوجهي وجراحة 
العظم الركابي والعظم اخل�صائي وجراحة زرع املعينات ال�صمعية وجراحة 
ترميم عظيمات االأذن الو�صطى وجراحة ترقيع طبلة االأذن والت�صوير 

الت�صخي�صي الطبي.
و اأو�صح الدكتور العمادي اأن هذا احلدث ميثل من�صة متقدمة الإكت�صاب 
املزيد من املعرفة عر ور�ص العمل التدريبية املبا�صرة لاأطباء املخت�صني 
قبل  �صتعقد  والتي  اجلامعات  وطلبة  االأذن  واأع�صاب  االأذن  جراحة  يف 

اإنطاق املوؤمتر مبعهد ال�صارقة اجلراحي بجامعة ال�صارقة .
من جانبه اأكد الدكتور تري�صرتام لي�صار كبري ا�صت�صاريي جراحة االأذن 
اأحد املتحدثني الرئي�صيني يف املوؤمتر -  واالأن��ف واحلنجرة بريطانيا- 
اأهمية موؤمتر دبي الأمرا�ص وجراحة االأذن واأع�صاب االأذن والذي اأ�صبح 
يف فرتة وجيزة منرا مهما للمخت�صني ليتبادلوا خراتهم يف معاجلة 
الكم الهائل من االأمرا�ص التي ت�صيب هذه املنطقة من الراأ�ص .. و�صدد 
لبع�ص  املبكر  الت�صخي�ص  ب�����ص��رورة  املجتمع  اأف���راد  توعية  اأهمية  على 

اأمرا�ص االأذن التي قد يوؤدي اإيل تلف كبري يف املخ .
و مينح موؤمتر دبي الأمرا�ص وجراحة االأذن واأع�صاب االأذن فر�صة جيدة 
48.5 �صاعة تعليم م�صتمر �صمن برنامج  لاأطباء امل�صاركني الإكت�صاب 
هيئة  م��ن  املعتمد  الطبي  امل��ج��ال  يف  للعاملني  امل�صتمر  املهني  التطوير 
اأحد  ويعد  العملية  الطبيب  خ��رات  تعزيز  اإىل  ويهدف  بدبي  ال�صحة 

متطلبات جتديد رخ�صة مزاولة العمل الطبي بدولة االإمارات.
ت�صارك يف املوؤمتر وفود ومتحدثون من عدد من الدول مبا فيها االإمارات 
وال�صعودية وم�صر وعمان وبريطانيا والواليات املتحدة ولبنان واملغرب 

والهند وباك�صتان وغريها .
املوازي  املعر�ص  يف  امل�صاركة  الطبية  ال�صركات  تك�صف  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

للموؤمتر النقاب عن اأحدث منتجاتها املتعلقة باأمرا�ص االأذن.

حمدان بن زايد يتفقد عددا من املرافق وامل�صاريع التنموية يف جزيرة دملا
•• دملا-وام:

ق�����ام ����ص���م���و ال�������ص���ي���خ ح����م����دان بن 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
جلزيرة  ب��زي��ارة  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
دملا تفقد خالها عددا من املرافق 
على  واطماأن  التنموية  وامل�صاريع 
القطاعات  مبختلف  العمل  �صري 
التنفيذ  قيد  واحليوية  اخلدمية 

باجلزيرة.
بزيارة  ج��ول��ت��ه  ���ص��م��وه  وا���ص��ت��ه��ل 
م�����ص��روع م��ي��ن��اء دمل���ا ع��ل��ى اجلانب 
ال�����ص��رق��ي م��ن ج��زي��رة دمل���ا التابع 
ت�صغيله  وال��ذي مت  اأبوظبي  ملوانئ 

يف يوليو املا�صي .
واط���ل���ع ���ص��م��وه ع��ل��ى ���ص��ري العمل 
ملا  امليناء  التي يقدمها  واخلدمات 
النمو  تعزيز  يف  فاعل  دور  من  له 
االقت�صادي واالجتماعي يف منطقة 
ا�صتخدامه  خ����ال  م���ن  ال��ظ��ف��رة 
ي�صتقبل  االأغرا�ص  متعدد  كميناء 
���ص��ف��ن ن��ق��ل ال��ب�����ص��ائ��ع وع���ب���ارات 
عاوة  ال�صيد  وم��راك��ب  ال��رك��اب 
يف  امليناء  هذا  �صي�صاعد  ذلك  على 
دع���م من��و ق��ط��اع ال�����ص��ي��اح��ة يف دملا 

واجلزر واملناطق املجاورة.
وي�صم امليناء الذي بلغت ميزانيته 
170 مليون درهم كا�صرا  حوايل 
ت�صهل  م�����زود مب��ن�����ص��ة  ل����اأم����واج 
ومرافق  العبارات  حمطة  ت�صغيل 
احليوية  امل��ن�����ص��اآت  ح��م��اي��ة  ج��ه��از 

���ص��ع��ادت��ه��م ب��ت�����ص��ري��ف ���ص��م��وه لهم 
الذي  الكبري  ب��احل��ر���ص  واأ����ص���ادوا 
للتوا�صل  احلكيمة  القيادة  توليه 
م��ع اأب��ن��اء ال��وط��ن واالل��ت��ق��اء بهم 

وم�صاركتهم منا�صباتهم املختلفة.
وتبادل �صموه واحل�صور االأحاديث 
الودية التي تعك�ص عمق الروابط 
الوطن  باأبناء  قيادتنا  التي جتمع 
وحر�صها على االلتقاء باملواطنني 
القيادة  عليه  داأب��ت  اأ�صيل  نهج  يف 
يف  ال��دول��ة  تاأ�صي�ص  منذ  احلكيمة 

التوا�صل مع اأبناء االإمارات.
ودعا اجلميع اهلل عز وجل اأن يدمي 
ال�����ص��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة ع��ل��ى �صاحب 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
حفظه   « ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل 
الغايل  وط��ن��ن��ا  يحفظ  واأن   « اهلل 
م�صرية  حتقق  واأن  وم�صتقرا  اآمنا 
االحتاد املباركة املزيد من التقدم 

واالزدهار يف كل املجاالت.
ال�صيخ  الزيارة  �صموه خال  راف��ق 
را���ص��د ب��ن ح��م��دان ب��ن حم��م��د اآل 
ن��ه��ي��ان و���ص��ع��ادة حم��م��د ح��م��د بن 
عزان املزروعي وكيل ديوان ممثل 
احلاكم يف منطقة الظفرة و�صعادة 
�صلطان بن خلفان الرميثي مدير 
م��ك��ت��ب ���ص��م��و مم���ث���ل احل����اك����م يف 
املهند�ص  و�صعادة  الظفرة  منطقة 
املزروعي مدير عام  عتيق خمي�ص 
باالإنابة  ال��ظ��ف��رة  منطقة  ب��ل��دي��ة 

وعدد من كبار امل�صوؤولني.

وال�����ص��واح��ل.. ومي��ت��د ط��ول جدار 
العبارات  حم��ط��ة  يف  ال��ر���ص��ي��ف 
3 م���دارج  اأم���ت���ار م���ع   103 ع��ل��ى 
ثابتة تخدم منطقة ر�صو العبارات 
مرفاأ  ذل��ك  اإىل  ي�صاف  البحرية 
ي�صم 160 مر�صى بحريا و104 
ال�صمك  ل�����ص��ي��د  ج���اف���ة  م����را�����ص 
بالقوارب  الرتفيهية  واملنتزهات 
اأن�صطة املجتمع املحلي  مما يدعم 
ومرافق  مبان  اإ���ص��اف��ة  مت��ت  فيما 
ت�����ص��م��ل ك����ا م����ن مبنى  ج����دي����دة 
ومطعم  ال�����ص��م��ك  و���ص��وق  االإدارة 
ومبنى للجمهور ومنطقة تخزين 

يونيو 2018.
ت�صاميم  ع���ل���ى  ����ص���م���وه  وت����ع����رف 
اأنظمة  اأح��دث  ت�صم  التي  املدر�صة 
االأمن وال�صامة وتقنية املعلومات 
اإ���ص��اف��ة اىل م��راف��ق امل��در���ص��ة من 
حدائق خارجية وماعب م�صممة 
ومبا  العاملية  املقايي�ص  اأرق��ى  وفق 
منا�صبة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  ي��ه��ي��ئ 
بتطوير  ت�صمح  الطلبة  الأب��ن��ائ��ن��ا 

مهاراتهم وحت�صيلهم العلمي.
وت�صم املدر�صة حلقة اأوىل وريا�ص 
رئي�صيا  مبنى  من  وتتكون  اأطفال 
درا�صيا  ف�صا   28 على  وت�صمل 

م�صتثمر  ينفذه  ال���ذي  ال�صياحي 
�صاليها   32 وي�������ص���م  اإم������ارات������ي 
على  بناوؤها  مت  للتخييم  واأم��اك��ن 
االإمارات  لدولة  الرتاثي  الطراز 
واأم����اك����ن  م���ط���اع���م  اإىل  اإ�����ص����اف����ة 
وم�صاحات  ل���اأط���ف���ال  ت��رف��ي��ه��ي��ة 
البحرية  ال���ن�������ص���اط���ات  مل���م���ار����ص���ة 
والقوارب  ال��غ��و���ص  ري��ا���ص��ة  م��ث��ل 

والدراجات.
وتفقد �صموه كذلك املرحلة االأوىل 
من م�صروع هدم امل�صاكن القدمية 
ب���اجل���زي���رة وال���ب���ال���غ ع���دده���ا 52 
ا�صتغالها  اإع����ادة  ب��ه��دف  م�صكنا 

م��غ��ط��اة مل��ع��دات ال�����ص��ي��د وحمطة 
بالوقود  للتزود  البحرية  اأدن���وك 
وم��ب��ن��ى ال��ع��ب��ارات وم��رك��ز فح�ص 
املن�صاآت  ح���م���اي���ة  جل����ه����از  ت����اب����ع 
احليوية وال�صواحل مبا يوفر باقة 
دملا  مليناء  اخل��دم��ات  م��ن  متكاملة 

اجلديد.
م�صروع  ذل����ك  ب��ع��د  ���ص��م��وه  وزار 
م��در���ص��ة دمل���ا ال���ذي ت��ن��ف��ذه �صركة 
اأب�����وظ�����ب�����ي ل����ل����خ����دم����ات ال���ع���ام���ة 
»م�صاندة« بتكلفة بلغت نحو 107 
ت�صليمه  امل��ت��وق��ع  دره����م  م��اي��ني 
واملعرفة خال  التعليم  دائرة  اإىل 

متعددة  و�صالة  وم�صلى  ومكتبة 
االأغ�������را��������ص وم����ك����ات����ب ل���������اإدارة 
جمهزة  وخم����ت����رات  وك��اف��ت��ريي��ا 

وف�صوال للمو�صيقى.
و�صت�صتقبل 625 من الطاب يف 
يف  طفا   160 و  االأوىل  احللقة 
ا�صتخدام  وروع��ي  االأطفال  ريا�ص 
ت�صميمها  يف  االأن���ظ���م���ة  اأح������دث 
التعليمية  ال���و����ص���ائ���ل  ل���ت���وف���ري 
التقنيات  تعتمد  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة 

احلديثة والتكنولوجيا املتقدمة.
بن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو  زار  كما 
زايد اآل نهيان م�صروع منتجع دملا 

للمواطنني  ���ص��ك��ن��ي��ة  ك����اأرا�����ص����ي 
واال����ص���ت���ف���ادة م����ن ك���اف���ة امل���واق���ع 
مالكوها  يعد  مل  التي  وامل�صاحات 
بحاجة اإليها وتتميز ببنية حتتية 
ج��ي��دة. م��ن ج��ان��ب اآخ���ر زار �صمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حمدان 
يو�صف  ع���ام���ر  م����ن حم���م���د  ك����ا 
����ص���امل ياعد  احل����م����ادي وحم���م���د 
القبي�صي والفندي مهري املزروعي 

وذلك مبنزلهم بجزيرة دملا .
اأ�صرهم  واأف���راد  املواطنون  ورح��ب 
ب���زي���ارة ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح��م��دان بن 
عن  م���ع���رب���ني  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د 

الحتاد الن�صائي يكرم جواهر الكميتي ل�صجاعتها وموقفها البطويل يف اإنقاذ حياة �صائق

الإمارات تدعو اىل اإ�صراك ال�صباب يف جهود معاجلة التحديات العاملية

•• اأبوظبي-وام: 

بتوجيهات من �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة االحتاد الن�صائي العام 
االأعلى لاأمومة  املجل�ص  رئي�صة  االأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة  االأعلى  الرئي�صة 
تقديرا  الكميتي  �صيف  املواطنة جواهر  الن�صائي  .. كرم االحت��اد  والطفولة 
�صائق  حياة  الإنقاذ  ال�صريع  وتدخلها  والبطويل  االإن�صاين  ملوقفها  وعرفانا 
ب�صجاعة  الن�صائي  االحت��اد  مديرة  ال�صويدي  ن��ورة  �صعادة  واأ���ص��ادت  اآ�صيوي. 

املواطنة االإماراتية جواهر الكميتي التي اأ�صرعت الإخماد احلريق الذي �صب 
الإخماد  عباءة �صديقتها  ا�صتخدام  االآ�صيوي ومل ترتدد يف  ال�صاحنة  ب�صائق 
ال��ن��ار واإن��ق��اذه م��ن احل��ري��ق.. معربة ع��ن فخرها واع��ت��زازه��ا بهذه النماذج 

امل�صرفة للمراأة االإماراتية ال�صجاعة.
واأكدت - يف ت�صريح لها - اأن هذا التكرمي ياأتي حر�صا من » اأم االإم��ارات » 
التعاون والتوا�صل  املراأة االإماراتية وت�صجيعها على مد ج�صور  على تكرمي 
االحتاد  اأطلقها  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  امل�صاريع  خ��ال  م��ن  املجتمع  وب��ني  بينها 

الن�صائي ومن �صمنها مبادرة » يف بيتنا م�صعفة » التي انطلقت عام 2013 
ونظمها مكتب الدعم الن�صائي بالتعاون مع اإدارة الطوارئ وال�صامة العامة 

التابعة للقيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي يف وزارة الداخلية.
و�صددت ال�صويدي على اأن مثل هذه املواقف الن�صائية ال�صجاعة توؤكد متيز 
�صخ�صية املراأة االإماراتية ودورها االإن�صاين وت�صحياتها والتفاين يف م�صاعدة 
االآخرين .. م�صرية اإىل اأن منوذج املراأة االإماراتية يحتذى به يف كل املنا�صبات 
واملتطوعة  املربية  فهي  االأخ��رى  االإن�صانية  املجاالت  ويف  والعلمية  العملية 

ولها �صخ�صيتها واحرتامها داخل الدولة وخارجها.
» يت�صمن �صرحا نظريا وعمليا  بيتنا م�صعفة  » يف  اأن برنامج مبادرة  يذكر 
حول املبادئ االأ�صا�صية لاإ�صعافات االأولية وكيفية اإ�صعاف امل�صاب باحلروق 
العمل  فريق  ويتكون  باالختناق..  وامل�صابني  والكدمات  والنزيف  واجل��روح 
من طبيبة اإ�صعاف وفني طب موؤهل وم�صاعدة من اإدارة الطوارئ وال�صامة 
الدعم  م��ك��ت��ب  م��ن  اإداري  ف��ري��ق  اإىل  اإ���ص��اف��ة  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رط��ة  ال��ع��ام��ة يف 

الن�صائي.

•• نيويورك - وام:

بجهود  ال�صباب  اإ�صراك  اأهمية  على  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  �صددت 
معاجلة التحديات العاملية مبا يف ذلك متكينهم واإ�صراكهم يف عمليات �صنع 
القرار. جاء ذلك خال بيان ممثلي �صباب الدولة اأم�ص االول، اأمام املناق�صة 
العامة التي اأجرتها اللجنة الثالثة للجمعية العامة مبقر املنظمة الدولية 

يف نيويورك حول البند املتعلق ب� »التنمية االجتماعية ».
ورحب البيان بالتقدم الذي مت اإحرازه حتى االآن يف العديد من املجاالت ذات 
اأجل  ال�صباب وبال�صيا�صات واملبادرات التي مت اعتمادها من  العاقة بتنمية 
اأن  اأن منح الثقة لل�صباب من �صاأنه  متكينهم يف �صتى املجاالت، موؤكدا على 

ي�صهم يف متكني جميع املجتمعات.
بروابط  املتعلق  االأخ��ري  العام  االأم��ني  تقرير  يف  ج��اء  ما  على  البيان  وعلق 
اأن  تنمية ال�صباب بالتنمية امل�صتدامة وبالتو�صيات الواردة فيه، م�صريا اإىل 
�صباب دولة االإمارات يوؤمن باإمكانية معاجلة التحديات العاملية عر اإ�صراك 

ال�صباب ب�صكل مبا�صر يف طرق املعاجلة، ويف عمليات �صنع القرار، ولفت اإىل 
اأن اأبرز تلك التحديات التي تواجه �صباب اليوم تتمثل يف عدم متكنهم من 
اإي�صال اأ�صواتهم واآرائهم واأفكارهم يف خمتلف الق�صايا التي تهمهم وت�صاهم 

يف ت�صكيل م�صتقبلهم يف العديد من املناطق.
وتطرق البيان اإىل االجنازات التي حققتها الدولة يف جمال اإ�صراك ال�صباب، 
م�صريا اإىل اأنها قامت بعدة خطوات كفلت متكني واإ�صراك ال�صباب يف عملية 
�صنع واتخاذ القرار واالإ�صهام يف بناء م�صتقبل م�صتدام للدولة، واأعطى مثاال 
على ذلك هو تعيني وزيرة دولة، تعنى ب�صوؤون ال�صباب، يف الثانية والع�صرين 

من عمرها كخطوة هامة وجادة يف تعزيز هذا التوجه.
ولفت اإىل حر�ص الدولة على و�صع اال�صرتاتيجيات وال�صيا�صات التي تعزز 
الوطنية  االأجندة  املا�صي  العام  اإطاقها  ذلك  ال�صباب، مبا يف  من م�صاركة 
لل�صباب، التي تهدف اإىل تهيئة البيئة املنا�صبة مل�صاعدة ال�صباب على حتقيق 
تطلعاتهم وكامل اإمكانياتهم وتعزيز الروح الريادية لديهم وجعلهم منوذجا 

يحتذى به على م�صتوى العامل.

اإن�صاء  طريق  ع��ن  ال�صباب  م�صاركة  تعزيز  اإىل  �صعت  ال��دول��ة  اأن  اإىل  ون��وه 
جمال�ص �صبابية على م�صتوى الباد، ت�صم نخبة من ال�صباب وال�صابات مبا 

فيهم ذوي االعاقة ليكونوا م�صت�صارين للحكومة يف ق�صايا ال�صباب.
كما عملت الدولة على تنظيم حلقات �صبابية لتكون من�صة لل�صباب لعر�ص 
لها  املنا�صبة  احللول  واإي��ج��اد  ق�صاياهم  اأه��م  ومناق�صة  الناجحة،  جتاربهم 
ال�صبابية مل يقت�صر على  الدولة للحلقات  ا�صت�صافة  اإج��راءات  اأن  مو�صحا 
واخلا�ص  ال��ع��ام  القطاعني  م��ن  امل��ن�����ص��اآت  ملختلف  اأت��ي��ح��ت  ب��ل  معينة،  جهة 
اإدماج منظور واآراء ال�صباب يف جميع ال�صيا�صات ويف خمتلف  وذلك ل�صمان 

امليادين.
وعلى �صعيد جهودها اخلارجية، اأ�صار البيان اإىل حر�ص دولة االإمارات على 
ال�صباب مع جميع  واإ���ص��راك  الناجحة يف جم��االت متكني  م�صاركة جتاربها 
اأمثلة  واأعطى  والدولية،  االإقليمية  ال�صراكات  بناء  اأج��ل  وذل��ك من  ال��دول، 
على ذلك اإطاقها هذا العام �صبع مبادرات خمتلفة تهدف اإىل دعم ال�صباب 
العربي، وتتمثل يف تاأ�صي�ص مركز ال�صباب العربي، واإطاق ملتقى ومن�صة 

ي�صنع  حتى  وذل��ك  لهم،  تعليمية  بعثات  وت��وف��ري  ال��ع��رب��ي،  لل�صباب  فر�ص 
ال�صباب العربي منوذجا عامليا يف بناء االإن�صان واالأوطان والتنمية باإح�صان، 

واأن ينعم بحياة �صحية واآمنة.
وعلى ال�صعيد الدويل نوه البيان اىل حر�ص الدولة على اإ�صراك ال�صباب يف 
اأعمال اجلمعية العامة لاأمم املتحدة يف اإطار »برنامج االإمارات للمندوبني 
ال�صباب« وذلك كخطوة نحو تعزيز اإ�صراكهم يف عملية �صناعة القرار العاملي، 
مرحبا يف هذا ال�صياق بقرار تعيني ال�صيدة جايامتا فيكراماناياكي كمبعوثه 
خا�صة لاأمني العام لاأمم املتحدة لل�صباب، واأعرب عن تطلعه للعمل معها 

ومع فريقها على عدد من املبادرات املعنية بال�صباب خال الفرتة القادمة.
و�صدد البيان على احلاجة اإىل توفري البيئة واالإمكانيات املنا�صبة التي ت�صهم 

يف متكني ال�صباب يف كافة املجاالت حول العامل.
واعرب عن تطلع الدولة اإىل تبادل اخلرات والعمل مع ال�صركاء االآخرين 
من ال�صباب يف املنطقة خللق قنوات مدرو�صة وفعالة للتوا�صل مع ال�صباب، 

ت�صمح لهم بالتعبري عن خماوفهم وتبادل وجهات نظرهم.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�صت�صفى املفرق                     5823100
 م�صت�صفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�صيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�صت�صفى توام                         7677444
م�صت�صفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�صت�صفى را�صد                       3371111
م�صت�صفى دبى                          2714444
م�صت�صفى الراحة                   2710000
م�صت�صفى املكتوم                     2221211         
م�صت�صفى االمل                      3444010
م�صت�صفى الو�صل                    2193000

ال�صارقة 
م�صت�صفى القا�صمى                 5386444
م�صت�صفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ص     7422227

م�صت�صفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�صت�صفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�صت�صفى �صقر                       2223666
م�صت�صفى �صيف بن غبا�ص       2223555

الفجرية
م�صت�صفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�صت�صفى االأهلى مرد�ص         6262666
م�صت�صفى النور                       6139111
امل�صت�صفى االماراتى الفرن�صى 6265722

 دبى
م�صت�صفى ولكري                      2829900
امل�صت�صفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�صت�صفى الدولية  اخلا�صة 2212484

ال�صارقة 
م�صت�صفى الزهراء اخلا�صة     5619999
م�صت�صفى زليخة                      5658866
امل�صت�صفى املركزى اخلا�ص     5639900
امل�صت�صفى امللكى                       5452222

العني
م�صت�صفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�صيدلية النور اجلديدة          6264264
�صيدلية الرازى                      6326671
ال�صيدلية االأهلية املركزية     6269545
�صيدلية رميا                          6744214
�صيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�صيدلية م�صفح                      5546674
�صيدلية دار ال�صفاء                 6411299
�صيدلية ابن �صينا -  الدانا بازا  6669240

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

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

العني
�صيدلية العني                        7655120  
�صيدلية فرح                           7630120 
�صيدلية ال�صام اجلديدة       7543887

ال�صارقة
�صيدلية م�صافى                      5732221 
�صيدلية حمد                          5582800
�صيدلية مكة                           5656994 
�صيدلية الرازى                      5565262 
�صيدلية نادين                        5733311 
�صيدلية ابن  �صينا الكورني�ص  5726885 
�صيدلية ال�صارقة                    5623850 

ام القوين
�صيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

رئي�ص الدولة يتلقى ر�صالة خطية من رئي�ص جزر القمر
•• اأبوظبي-وام:

بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  تلقى 
ال��دول��ة )حفظه  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ص  اآل  زاي���د 
الرئي�ص  فخامة  من  خطية  ر�صالة  اهلل( 
ع��ث��م��ان غ����زايل رئ��ي�����ص ج��م��ه��وري��ة جزر 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني  ب��ال��ع��اق��ات  ال��ق��م��ر تتعلق 
يف  وتطويرها  تعزيزها  و�صبل  البلدين 

خمتلف املجاالت.

بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  الر�صالة  ت�صلم 
والتعاون  وزير اخلارجية  نهيان  اآل  زايد 
الدويل لدى ا�صتقباله ام�ص - بديوان عام 
الوزارة يف اأبوظبي - معايل �صيف حممد 
االأمني وزير ال�صوؤون اخلارجية والتعاون 

الدويل يف جمهورية جزر القمر.
ورح����ب ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن زايد 
ال�صوؤون  وزي���ر  م��ع��ايل  ب��زي��ارة  نهيان  اآل 
اخلارجية والتعاون الدويل يف جمهورية 

���ص��م��وه بتطور  ال���ق���م���ر.. م�����ص��ي��دا  ج����زر 
االإم����ارات  دول���ة  ب��ني  الثنائية  ال��ع��اق��ات 
وجمهورية جزر القمر يف �صتى املجاالت.

وب���ح���ث اجل���ان���ب���ان خ����ال ال���ل���ق���اء �صبل 
ت��ع��زي��ز ع��اق��ات ال��ت��ع��اون امل�����ص��رتك بني 
دول���ة االإم�����ارات وج��م��ه��وري��ة ج��زر القمر 
يف خمتلف املجاالت كما تطرق اجلانبان 
ذات  وال��دول��ي��ة  االإقليمية  الق�صايا  اإىل 

االهتمام امل�صرتك.

م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د م���ع���ايل ���ص��ي��ف حممد 
االأمني وزير ال�صوؤون اخلارجية والتعاون 
ال��دويل يف جمهورية جزر القمر حر�ص 
التعاون  ع����اق����ات  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ب������اده 
املجاالت  االإم���ارات يف  امل�صرتك مع دول��ة 

كافة.
واأ�����ص����اد م��ع��ال��ي��ه ب��امل��ك��ان��ة ال����رائ����دة التي 
ال�صعيدين  على  االإم����ارات  دول��ة  حتتلها 

االإقليمي والدويل.

دليل �صيا�صة االِمتحانات راعى خ�صو�صيتهم واحتياجاتهم 

الرتبية تخ�ص »اأ�صحاب الهمم« باعتبارات خا�صة عند تقييمهم تتنا�صب وكل اإعاقة ودرجتها

عبداهلل بن زايد ي�صتقبل رئي�صة املجل�س الوطني االحتادي

ا�صتعرا�ص ال�صرتاتيجية الربملانية للمجل�ص لالأعوام 2016 - 2021 

مب�صاركة م�صت�صفى برجيل ومدر�صة الرثوات 

بلدية مدينة اأبوظبي تقدم فحو�صات طبية جمانية وحما�صرات توعوية �صحية

•• دبي – حم�شن را�شد

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  خ�����ص��ت 
االحتياجات  »ذوي  الهمم  اأ�صحاب 
اخل����ا�����ص����ة« امل���ل���ت���ح���ق���ني ب���رام���ج 
مبجموعتني   ، اخل��ا���ص��ة  ال��رتب��ي��ة 
م����ن االع����ت����ب����ارات اخل���ا����ص���ة عند 
اعتبارات  ع�صر  منها   ، تقييمهم 
ثماين  اىل  ب����االإ�����ص����اف����ة  ع����ام����ة 
اعتبارات خا�صة تتنا�صب واأ�صحاب 
ك���ل اإع���اق���ة ودرج��ت��ه��ا ، ج���اء ذلك 
ل�صيا�صة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ب���ال���دل���ي���ل 
التقييم للعام الدرا�صي 2017 – 
وزارة  اعتمدته  والذي    ،  2018
الرتبية والتعليم موؤخرا وح�صلت 

»الفجر« على ن�صخة منه . 

تواجد  ويف�صل  االأم����ر(،  اقت�صى 
اأن  ع��ل��ى  اللجنة  يف  م��راف��ق  معلم 
يكون متخ�ص�صاً يف مادة االختبار 

نف�صها، وخ�صو�صاً املواد العلمية.
العامة  االعتبارات  تت�صمن  كذلك 
اأي�صاً منح الطالب فرتة ا�صرتاحة 
دقيقة،  و15  خم�ص  ب��ني  ت���رتاوح 
الرتبية  ف��ري��ق  ت��و���ص��ي��ات  ح�����ص��ب 
اأ�صحاب  الطلبة  ويقيم  اخلا�صة، 
الرتبوية  ل��ل��خ��ط��ة  وف���ق���اً  ال��ه��م��م 
الفردية، وعلى مدار العام )التقييم 
امل�صتمر(، ح�صب قدرات واإمكانيات 
التقييم  عملية  وت��ت��م  ط��ال��ب،  ك��ل 
يف جل�����ان خ���ا����ص���ة ب�����ص��ك��ل ف����ردي 
الحتياجاتهم  وف��ق��اً  ج��م��اع��ي،  اأو 
اأخطار  �صرورة  مع  وخ�صائ�صهم، 

وال�صماح للطالب با�صتخدام جهاز 
اأدوات خا�صة  اأية  اأو  ال�صور  تكبري 
باحتياجاته لتوفري الوقت واجلهد 
اأث���ن���اء االم���ت���ح���ان، وف��ي��م��ا يخ�ص 
مبراعاة  الدليل  طالب  املكفوفني 
املح�صو�صة  ال���ن���م���اذج  ب��ا���ص��ت��خ��دام 
والريا�صية  ب���امل���ع���ارف  امل��رت��ب��ط��ة 
اأتاح  والعلمية عند االمتحان، كما 
جتزئة زمن االمتحان لهذه الفئة 
اإمكانية  اأكرث من جل�صة، مع  على 

تقييمهم بطريقة »برايل«.
وفيما يخ�ص فئة الطلبة امل�صابني 
ب�����ص��ع��ف ال�����ص��م��ع ال�������ص���دي���د، لفت 
ال��دل��ي��ل اإىل ����ص���رورة ال��ت��اأك��د من 
ب�����ص��ك��ل جيد  ت��ع��م��ل  ال�����ص��م��اع��ة  اأن 
ع���ن���د االم����ت����ح����ان، وم�����ع ����ص���رورة 

االعتبارات  اىل  ال��دل��ي��ل  واأ�����ص����ار 
تقييم  ت��ت�����ص��م��ن  وال���ت���ي  ال���ع���ام���ة 
ال��ط��ال��ب م��ن ه���ذه ال��ف��ئ��ة يف مادة 
واحدة خال اليوم الدرا�صي، على 
هذه  تقييم  عملية  تتميز  اأن  اإىل 
بخ�صو�صيتها  الطلبة  م��ن  الفئة 
وخ�صائ�ص  الح���ت���ي���اج���ات  وف����ق����اً 
اأ�صاليب  ا���ص��ت��خ��دام  م���ع  ف��ئ��ة،  ك���ل 
املاحظة وقوائم ال�صطب وتقدير 
الطالب،  اأداء  ل��ق��ي��ا���ص  ال�����ص��ل��وك 
التحريرية  االختبارات  وا�صتخدام 
الرتبوية  للخطة  وفقاً  وال�صفهية 
وقتاً  الطالب  مينح  كما  الفردية، 
االختبار،  ومراجعة  الأداء  اإ�صافياً 
لكل  دق���ي���ق���ة   15 ي��ع��ط��ى  ب��ح��ي��ث 
���ص��اع��ة م���ن زم����ن االخ���ت���ب���ار )اإذا 

ا�صطرابات  اإىل  اإ�صافة  امل��زم��ن��ة(، 
واال�صطرابات  وال���ل���غ���ة،  ال��ن��ط��ق 
واالإعاقة  وال�صلوكية،  االنفعالية 
الذهنية )الب�صيطة(، وا�صطرابات 
اأن  اإىل  الف����ت����اً  ال����ت����وح����د،  ط���ي���ف 
ل���ك���ل نوع  ال�����ورق�����ة االم���ت���ح���ان���ي���ة 
عدة  ل��ه��ا  الثمانية  االإع���اق���ات  م��ن 
وت�صمنت  بها.  خا�صة  موا�صفات 
االمتحانية  ال���ورق���ة  م��وا���ص��ف��ات 
اعتبارات  ع���دة  ال��ب�����ص��ر  ل�����ص��ع��اف 
منها اأن تكون االأ�صئلة مكتوبة على 
يتنا�صب  كبري  بخط   ،A3 ورق���ة 
املتبقية  ال��ب�����ص��ري��ة  ال���ق���درات  م���ع 
ل����دى ه�����وؤالء ال��ط��ل��ب��ة، م���ع حذف 
ذات  واملعقدة  الدقيقة  الر�صومات 
الورقة،  من  املتداخلة  التفا�صيل 

املتخذة،  ب��ال��رتت��ي��ب��ات  االأم����ر  ويل 
ال�����ازم�����ة قبل  امل����واف����ق����ة  واأخ��������ذ 
وراعى  كافية.  بفرتة  االمتحانات 
الدليل تق�صيم االعتبارات اخلا�صة 
حول تعليم وتقييم الطلبة اأ�صحاب 
الرتبية  برامج  امللتحقني  الهمم 
اخل���ا����ص���ة، ح�����ص��ب ث��م��ان��ي��ة اأن�����واع 
اإذ ت�صمن  م��ن االإع��اق��ة ودرج��ت��ه��ا، 
الب�صر  )�صعف  الب�صرية  االإعاقة 
واالإعاقة  الب�صر(،  وكف  ال�صديد، 
ال�صديد،  ال�صمع  )�صعف  ال�صمعية 
التعلم  و����ص���ع���وب���ات  وال�������ص���م���م(، 
واالإعاقة  وال�صديدة(،  )املتو�صطة، 
)الع�صبية  وال�صحية  اجل�����ص��دي��ة 
وال�صديدة،  امل��ت��و���ص��ط��ة  احل��رك��ي��ة 
واالأمرا�ص  العظمية،  والع�صلية 

اخلا�صة  ال�صمعية  املعينات  توفري 
اإىل  اإ�صافة   ،)FM )اأج��ه��زة  بهم 
االختبارات  بع�ص  اإج���راء  م��راع��اة 
التوا�صل  ب���ط���رائ���ق  ال��ت��ق��ومي��ي��ة 
والكام  ���ص��ف��اه،  )ق����راءة  املختلفة 
وا�صتخدام  املنغم،  واللفظ  املرمز، 
احلديثة،  ال��ت��ق��ن��ي��ة  االأ����ص���ال���ي���ب 
واالأج������ه������زة  االآيل  ك����احل����ا�����ص����ب 
حالة  يف  اأم��ا  احل��دي��ث��ة(،  ال�صمعية 
الدليل على �صرورة  فاأكد  ال�صمم 
ومكان  اإ������ص�����ارة  م���رتج���م  ت���وف���ري 
يكون  ب��ح��ي��ث  ل���ل���ط���ال���ب،  خ���ا����ص 
اإ�صافة  ق��ري��ب��اً م��ن ه���ذا امل��رتج��م، 
والر�صوم  بال�صور  اال�صتعانة  اإىل 
وال��ن��م��اذج، وت��وف��ري ج��ه��از ترجمة 

النطق اإىل ن�ص.

اأ�صبحت اليوم منوذجاً  االإم��ارات 
رائداً يف العمل الرملاين الوطني 
املخل�ص الذي �صاهم يف دعم جهود 
ال���دول���ة ن��ح��و حت��ق��ي��ق اإجن������ازات 

متاحقة يف �صتى املجاالت.
معايل  اأ�������ص������ادت  ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن 
الدكتورة اأمل القبي�صي بالتعاون 
الوطني  امل��ج��ل�����ص  ب����ني  ال���ق���ائ���م 

الر�صمية  ال���دب���ل���وم���ا����ص���ي���ت���ني 
والرملانية والعمل بروح الفريق 
من اجل حتقيق تطلعات القيادة 
اإىل  معاليها  ون��وه��ت  ال��ر���ص��ي��دة. 
الرملانية  ال�����ص��ع��ب��ة  ل���ق���اءات  اأن 
خ��ال زي��ارت��ه��ا اخل��ارج��ي��ة اأكدت 
اأن الدبلوما�صية الر�صمية للدولة 
وامتاك  بالديناميكية  تت�صم 

اخلارجية  وزارة  و  االحت��������ادي 
والتعاون الدويل.

اأن  اإيل  م���ع���ال���ي���ه���ا  واأ���������ص��������ارت 
الوطني  امل��ج��ل�����ص  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
 -2021  2016 االحت���������ادي 
الرئي�صية  اأه��داف��ه��ا  �صمن  ت�صع 
دع��������م ال�������ص���ي���ا����ص���ة اخل����ارج����ي����ة 
ل���ل���دول���ة وت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون بني 

زمام املبادرة واملقدرة على تو�صيع 
دوائ�������ر االت�������ص���ال واحل��������وار مع 
ال��ع��امل مب��ا يحفظ  دول  خمتلف 
للدولة م�صاحلها اال�صرتاتيجية 
واأك���دت  ال��وط��ن��ي��ة.  ومكت�صباتها 
الوطني  املجل�ص  رئي�صة  م��ع��ايل 
االحتادي اأهمية حتقيق التكامل 
بني املجل�ص واحلكومة والوقوف 
���ص��ف��ا واح������دا م���ن اأج�����ل حتقيق 
الطموحة  ال��ت��ن��م��وي��ة  االأه������داف 
ال���ت���ي ت���ع���زز م����وؤ�����ص����رات ال���رف���اه 
للمواطنني  وال�صعادة  واالزده���ار 
معاجلة  يف  اجل�������اد  واالإ������ص�����ه�����ام 
وامل�صريية  احل��ي��وي��ة  ال��ق�����ص��اي��ا 
التي تواجه املنطقة والعامل. كما 
املجل�ص  ح��ر���ص  معاليها  اأك����دت 
االحت��ادي على موا�صلة  الوطني 
امل�صاهمة  يف  ال����وط����ن����ي  دوره 
ال�صاملة  ال��ن��ه�����ص��ة  م�����ص��رية  يف 
الدولة  ت�صهدها  ال��ت��ي  امل��ت��وازن��ة 
يف ظ��ل ال��دع��م ال���احم���دود من 
وم�صاركة  الر�صيدة  القيادة  قبل 
القرار  املواطنني يف عملية �صنع 

•• اأبوظبي -وام:

بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  ا�صتقبل 
اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د 
ال������دويل - يف دي����وان  وال���ت���ع���اون 
اأم�ص  ي��وم  باأبوظبي  ال���وزارة  ع��ام 
اأم���ل  ال���دك���ت���ورة  م���ع���ايل  االول- 
املجل�ص  القبي�صي رئي�صة  عبداهلل 

الوطني االحتادي .
واأك�����د ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اللقاء  خ����ال  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
للمجل�ص  الر�صيدة  القيادة  دع��م 
ال����وط����ن����ي االحت�����������ادي ول��������دوره 
الوطن  اأب��ن��اء  خدمة  يف  الوطني 
ن��ه�����ص��ة وتقدم  وت��ع��زي��ز م�����ص��رية 

الدولة.
ا�صتعرا�ص  اللقاء  خ��ال  وج��رى 
اال�����ص����رتات����ي����ج����ي����ة ال����رمل����ان����ي����ة 
 -  2016 ل����اأع����وام  ل��ل��م��ج��ل�����ص 
معايل  ن��اق�����ص��ت  ح��ي��ث   2021
رئي�صة املجل�ص الوطني االحتادي 
اآليات  ت��ط��وي��ر  ���ص��ب��ل  ���ص��م��وه  م���ع 
الدبلوما�صيتني  ب���ني  ال���ت���ع���اون 

ال����ر�����ص����م����ي����ة وال�����رمل�����ان�����ي�����ة مبا 
ال�صيا�صة  اأه���داف  دع��م  يف  ي�صهم 
اخل����ارج����ي����ة ل����ل����دول����ة. ك���م���ا مت 
ا���ص��ت��ع��را���ص اجل��ه��ود ال��ت��ي يقوم 
ال�صراكة  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ج��ل�����ص  ب��ه��ا 
وال��ت��ع��اون ال��رمل��اين م��ع خمتلف 

دول العامل .
واأك�����د ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اخلارجية  وزي���ر  نهيان  اآل  زاي���د 
ال����دويل خ���ال اللقاء  وال��ت��ع��اون 
ي�صطلع  ال��ذي  الهام  ال��دور  على 
ب���ه امل��ج��ل�����ص ال��وط��ن��ي االحت����ادي 
التنمية  م���������ص����رية  ت����ع����زي����ز  يف 
الدولة  بها  تزخر  التي  ال�صاملة 
وكذلك  االأ���ص��ع��دة  خمتلف  ع��ل��ى 
ي�صطلع  التي  الكبرية  امل�صوؤولية 
اأع�����ص��اوؤه يف ت��ن��اول خمتلف  ب��ه��ا 
ال���ق�������ص���اي���ا ال����ت����ي ت���ه���م ال���وط���ن 
وامل�����واط�����ن�����ني وه������و م�����ا ي���واك���ب 
الر�صيدة  الدولة  توجيهات قيادة 
اأرق����ى م��ق��وم��ات احلياة  ل��ت��وف��ري 
الأبناء  الرغيد  والعي�ص  الكرمية 
دولة  اأن  �صموه  اأك��د  كما  الوطن. 

اخت�صا�صاته  مم����ار�����ص����ة  ويف 
الت�صريعية والرقابية وال�صيا�صية 
اخلارجية  ال�����ص��ي��ا���ص��ة  دع����م  ويف 
ل��ل��دول��ة م���ن خ����ال دور ري����ادي 
الرملانية  للدبلوما�صية  متميز 
وبرملانات  �صعوب  م��ع  والتوا�صل 
العامل مبا يج�صد املكانة الدولية 
دولة  بها  ال��ت��ي حتظى  امل��رم��وق��ة 
ا�صت�صراف  يف  وريادتها  االإم���ارات 
امل�����ص��ت��ق��ب��ل وت��ب��ن��ي واإع�������اء قيم 
وال�صام  وال��ت��ع��اي�����ص  ال��ت�����ص��ام��ح 
وح��ر���ص��ه��ا ال���دائ���م ع��ل��ى حتقيق 
ومزدهر  وم�صتقر  اآم��ن  م�صتقبل 

ل�صعوب املنطقة والعامل.
اأن  اإىل  م���ع���ال���ي���ه���ا  واأ���������ص��������ارت 
الرملانية  املجل�ص  ا�صرتاتيجية 
الرملاين  ل��ل��ع��م��ل  من���وذج���ا  ت��ع��د 
ال������ذي يقدم  امل�����ت�����وازن احل���ك���ي���م 
ك��ل م��ا ه��و اأف�����ص��ل الإ���ص��ع��اد �صعب 
القيادة  االإم���ارات ودع��م توجهات 
م�صلحة  حت��ق��ي��ق  يف  ال���ر����ص���ي���دة 
مكانة  وتعزيز  وامل��واط��ن  الوطن 

الدولة عامليا.

•• اأبوظبي –الفجر:

للقلب  العاملي  اليوم  مع  تفاعا 

واأكدت البلدية اأن دعم وم�صاندة 
العاملي  ال���ق���ل���ب  ي�����وم  ف���ع���ال���ي���ات 
�صمن  ياأتي  ال��دم  �صغط  وارتفاع 
التخطيط  دائ������رة  روؤي������ة  اإط������ار 
و�صعيهما  وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��م��راين 
ل��رف��ع م�����ص��ت��وى الوعي  امل�����ص��ت��م��ر 
وتاأكيدا   ، املجتمع  لدى  ال�صحي 
ع��ل��ى امل��ن��ه��ج��ي��ة واالل����ت����زام جتاه 
مع  وال�صراكة  والتفاعل  املجتمع 
املوؤ�ص�صات ال�صحية لرت�صيخ قيم 
�صحية �صليمة ، وتثقيف املجتمع، 
�صمن برامج )يوم القلب العاملي 
وتر�صيخ  ال����دم(  �صغط  وارت���ف���اع 
مفاهيم �صحية جديدة وع�صرية 

م�������ص���اب���ق���ات ت��ن�����ص��ي��ط��ي��ة ����ص���ارك 
مع  تفاعل  ال��ذي  اجلمهور  فيها 
الفعالية وت�صمنت اأ�صئلة �صحية 
واحلياة  ال��ق��ل��ب  ب�����ص��ح��ة  ت��ت��ع��ل��ق 
املفيد  التغذية  ومن��ط  ال�صليمة 
، ك��م��ا ق��دم��ت م��در���ص��ة ال����رثوات 
�صلة  ذات  ف�����ق�����رات  اخل����ا�����ص����ة 
م�صاركات  ا�صتقطبت  بالفعالية 
اأفراد املجتمع االأمر الذي �صاهم 
يف ت��ن��وي��ع حم���اور ال��ف��ع��ال��ي��ة بني 
والرتفيه  وال��ت��ث��ق��ي��ف  ال��ت��وع��ي��ة 
واخلدمات  الطبية  وال��ف��ح��و���ص 
االأخرى ، حيث اأعرب رواد املنتزه 
والفعالية عن تقديرهم ملبادرات 

نظمت  ال�������دم  ����ص���غ���ط  وارت�����ف�����اع 
بالتعاون  اأبوظبي  مدينة  بلدية 
ومدر�صة  برجيل،  م�صت�صفى  مع 
الرثوات اخلا�صة فعالية �صحية 
الوثبة  منتزه  يف  �صاملة  توعوية 
الن�صائح  ت����ق����دمي  ا����ص���ت���ه���دف���ت 
املجانية  وال���ف���ح���و����ص  ال��ط��ب��ي��ة 
وذلك  املج��������تمع،  اأف��������راد  اإىل 
البلدية  دع�����م  ع����ن  ت��ع��ب��������������������ريا 
ال�ص��ليمة  ال�ص������لوكيات  لتكري�ص 
الفرد  على  تعود  التي  وال�صحية 
تفاعل  حيث  بال�صحة،  واملجتمع 
امل��وظ��ف��ون وامل��ت��ع��ام��ل��ون م��ع هذه 

الفعالية .

والدورة  ال�������قلب  �ص�������حة  تهدد 
املحا�صرات  وح��ث��ت   ، ال���دم���وي���ة 
النظام  ات�����ب�����اع  �������ص������رورة  ع���ل���ى 
ي�صمن  ال���ذي  ال�صليم  ال��غ��ذائ��ي 
للق�����لب  وال��ع��������������������اف��ي��ة  ال�����ص��ح��ة 
وحت�����ص��ني اأدائ�����ه ، واالب��ت��ع��اد عن 
مثل  اخل������ط������رية  امل�����م�����ار������ص�����ات 
ال��ت��دخ��ني واالإج���ه���اد ال��ت��ي ت�صر 
اأداءه  وت�������حبط  القلب،  ب�صحة 
مع  املجتمع  اأف����راد  تفاعل  ،وق���د 
الفحو�صات  ولقيت  املحا�صرات 
الطبية املجانية اإقباال كبريا من 

اأفراد املجتمع. 
وال�صركاء  ال��ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت  ك��م��ا 

الأ�����ص����ل����وب ومن������ط احل�����ي�����اة من 
ال�صحي  ال��ت��وازن  حتقيق  خ��ال 
على �صحة  اإيجابا  ينعك�ص  ال��ذي 

االإن�صان . 
الفعالية  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأ���ص��اف��ت 
برجيل  م�صت�صفى  اأ�صهمت  التي 
اخلا�صة  ال���������رثوات  وم����در�����ص����ة 
ب���دع���م���ه���ا وت�����ق�����دمي اخل����دم����ات 
فيها  وال���ل���وج�������ص���ت���ي���ة  ال���ط���ب���ي���ة 
ا�صتملت على اإج�������راء ف����حو�صات 

طبية جمانية .
تنظيم  الفعالية  ت�صمنت  ك������ما   
حما�صرات توعوية واإر�صادية عن 
التي  وامل��خ��اط��ر  ال��ع��ام��ة  ال�صحة 

ال��ب��ل��دي��ة و���ص��رك��ائ��ه��ا ودوره�����م يف 
مكونات  جلميع  ال�صعادة  حتقيق 

املجتمع .
م�صتمرة  اأن���ه���ا  ال��ب��ل��دي��ة  واأك�����دت 
املجتمعية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  تنفيذ  يف 
رفع  �صاأنها  من  التي  املتخ�ص�صة 
وذلك  ال�صحي  ال��وع��ي  م�صتوى 
والعمل  ال�����ص��رك��اء،  م��ع  بالتعاون 
قيم  وت��ع��زي��ز  دوره���ا  تفعيل  على 
ون�صر   ، امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����ص��وؤول��ي��ة 
م�صتوى  ورف��ع   ، ال�صحي  الوعي 
ر�صا املجتمع عن خدمات ومرافق 
امل�صاركات  خ����ال  م���ن  ال��ب��ل��دي��ة 

املجتمعية. 

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل���دع���و/ حم��م��د ف���وؤاد 
فل�صطني   ، ح���ج���ى  غ�������ازى 
رقم  �صفره  ج���واز  اجلن�صية 
يرجى   -  )3745799(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
الفل�صطينية  ب���ال�������ص���ف���ارة 
�صرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

باالمارات.   
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اأخبـار الإمـارات
اخليمة  براأ�ص  �صحيا  خمالفا  حمال   1062

•• راأ�س اخليمة - الفجر

�صبطت ادارة ال�صحة العامة ببلدية راأ�ص اخليمة 1062 حما 
�صيارة  واح��ت��ج��زت  ال�صحية  وال�ص������روط  للق������وانني  م������خالفا 
متار�ص البيع ب�صورة خمالفة لاجراءات التي يتم العمل بها يف 

االمارة .
وخال �صهر �صبتمر املا�صي نظمت ادارة ال�صحة جوالت تفتي�صية 
1113 حم��ا جت��اري��ا يف جميع  335 جولة غطت  ع��دده��ا  بلغ 

املناطق واأ�صفرت عن م�صادرة 8 اأ�صناف مواد جتميلية متنوعة .

العامة  ال�صحة  ادارة  م��دي��رة  الطنيجي  حممد  �صيماء  وق��ال��ت 
من  التفتي�صية  احل��م��ات  ع��ن��ه  اأ���ص��ف��رت  مل��ا  نتيجة   : ب��ال��وك��ال��ة 
االلتزام  ع��دم  ب�صبب  حم��ا   1062 ت��غ��رمي  مت  فقد  امل��خ��ال��ف��ات 
بلغت  مببالغ  ينبغي  كما  ال�صحية  وال�صروط  القوانني  بتطبيق 

جملتها 33900 درهم باال�صافة حلجز �صيارة .
وت�صمن تقرير ادارة ال�صحة العامة ا�صدار 2116 بطاقة �صحية 
لعمال يف مواقع العمل املختلفة وعلى �صعيد املقا�صب فقد مت ذبح 
3168 ذبيحة يف الفلية و1078 ذبيحة يف راأ�ص اخليمة و160 

يف الغيل و141 ذبيحة يف مق�صب �صوكة .

الدفاع املدين ينقذ بكفاءة �صيدة من حريق براأ�ص اخليمة
•• راأ�س اخليمة- الفجر

اأنقذت العناية االإلهية و�صرعة تدخل عنا�صر فرقة من الدفاع املدين يف 
راأ�ص اخليمة قبل ظهر اأم�ص االأربعاء �صيدة اآ�صيوية حا�صرتها النريان يف 

حريق �صب يف منزل يف منطقة �صوق املعريي�ص.
 وقال العميد حممد عبد اهلل الزعابي مدير اإدارة الدفاع املدين يف راأ�ص 
الذي تواجد يف موقع احلادث بح�صور العقيد علي املهبوبي نائب مدير 
االإدارة لاإ�صراف على التعامل مع احلريق اإن فرقة اإطفاء انطلقت على 
الفور اإىل عنوان املنزل فور تلقي الباغ من غرفة عمليات ال�صرطة حيث 
و�صكن  اآ�صيوية  اأ�صرة  �صكن  اإىل  املق�صوم  املنزل  يف  ت�صتعل  النريان  كانت 

عمال .
واأ�صاف اأن عنا�صر الفرقة اقتحموا النريان بعد اأن تبني لهم وجود �صيدة 
اإ�صابات  الأية  تتعر�ص  اأن  دون  باإخراجها  وقاموا  املنزل  داخل  حم�صورة 
تذكر لبدوؤوا بعدها يف اإخماد احلريق باملياه ، م�صريا اإىل اأنه مل حتدد بعد 
اأ�صرار ووخ�صائر مادية ومت  اأ�صفر عن  اأ�صباب اندالع هذا احلريق الذي 
ت�صليمه اإىل اجلهات ال�صرطية املخت�صة ال�صتكمال االإجراءات والوقوف 

على اأ�صباب احلريق .
وثمن مدير اإدارة الدفاع املدين حرفية عنا�صر االإطفاء و�صرعة و�صولهم 
اإنقاذ حياة ال�صيدة التي  اإىل موقع احل��ادث مما كان له االأث��ر الكبري يف 

حو�صرت باأل�صنة النريان امل�صتعلة .

عمار النعيمي يفتتح »عجمان كيوب�ص« يف احلديقة الريا�صية

يف حما�صرة مبركز �صلطان بن زايد 

جا�صم عبيد: ال�صرطة املجتمعية عنوان ح�صاري لعالقة ال�صرطة باجلمهور

•• عجمان -وام: 

اأكد �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�ص املجل�ص 
جمة  ط��اق��ات  وميتلكون  االإم����ارات  دول���ة  ع��م��اد  ه��م  ال�صباب  اأن  التنفيذي 
ومواهب عديدة وال حدود لتفكريهم االإيجابي واإبداعهم املذهل وواجبنا 

دعمهم ب�صكل دائم لاأخذ باأيديهم لت�صبح اأحامهم حقائق.
وقال �صموه - خال افتتاحه ل� » عجمان كيوب�ص » يف احلديقة الريا�صية 
البلدية  دائ��رة  رئي�ص  النعيمي  حميد  بن  را�صد  ال�صيخ  بح�صور  بعجمان 
من  وع��دد  الدائرة  عام  مدير  النعيمي  عبدالرحمن  و�صعادة  والتخطيط 
البلدية  دائ���رة  اأطلقته  مميز  م�صروع  كيوب�ص«  »عجمان  اإن   - امل�صوؤولني 
م�صاريع  الف��ت��ت��اح  ال�صباب  امل�صتثمرين  مل�صاعدة  عجمان  يف  والتخطيط 
م��ت��م��ي��زة وحت��وي��ل اأف��ك��اره��م ل��واق��ع م��ل��م��و���ص م��وف��رة امل��ك��ان امل��م��ي��ز حيث 
واالجتماعية  ال�صياحية  االأم��اك��ن  اأه���م  اإح���دى  الريا�صية  احلديقة  تعد 
اإليها من  وال�صياح  للزوار  االإم��ارة ووجهة هامة  والعائلية يف  والرتفيهية 

جميع اأقطاب العامل.

الطبيعية  ال��رثوات  على  واحلفاظ  امل�صروع  على  بالقائمني  �صموه  واأ���ص��اد 
يف احلديقة واالهتمام باملظهر اجلمايل ال�صاحر حيث يعد مبنى امل�صروع 
واملوؤلف  الدولة  من  ال�صمالية  املناطق  يف  نوعه  من  االأول  امل�صتدام  املبنى 
 /  43  / ب�  ق��در عددها  والتي  تدويرها  معاد  �صحن  بالكامل من حاويات 

حاوية.
اأن ال�صباب على قدر الثقة  اأن امل�صاريع التي راأيناها اليوم ترهن  واأو�صح 
 .. التوقعات  وجت��اوز  االأف�صل  وتقدمي  والبذل  العطاء  على  ق��ادرون  فهم 
املجتمع  امل�صاريع جديدة وغري م�صبوقة وتخدم خمتلف �صرائح  اأن  مبينا 
وتنا�صب  العامة  املطاعم واخلدمات  تت�صمن  املتنوعة فهي  االأذواق  وتلبي 

كل الفئات العمرية.
واأ�صاف �صمو ويل عهد عجمان - خال جتوله يف م�صروع عجمان كيوب�ص 
اأمام ال�صباب لاإبداع يف �صتى املجاالت فاحلكومة ال  اأن الفر�صة كبرية   -
تدخر جهدا لدعمهم وكل ما عليهم فعله التفكري املميز وو�صع اخلطط 
الوا�صحة لت�صبح اأحامهم حقيقة اأمام اأعينهم ي�صتفيدون منها وي�صتفيد 

منها كل اأفراد املجتمع.

وقال �صموه » اإننا لن نتوقف عن دعم ال�صباب واالأخذ باأيديهم ومتكينهم 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  روؤى  م��ع  ين�صجم  مب��ا  ال��ن��اج��ح��ة  امل�����ص��روع��ات  الإق���ام���ة 
بن  حميد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  من  دائ��م  وبدعم  الر�صيدة  وتوجيهاتها 
التي  امل�صروعات  لكل  عجمان  حاكم  االأعلى  املجل�ص  ع�صو  النعيمي  را�صد 

تن�صجم مع هذا الهدف ال�صامي ».
واطلع �صموه خال اجلولة تفقدية يف » عجمان كيوب�ص » على ما تت�صمنه 

االأجنحة املختلفة من فعاليات وما تقدمه لزوار املكان.
من جانبه ثمن ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي حر�ص �صمو ال�صيخ عمار 
بن حميد النعيمي على افتتاح م�صروع » عجمان كيوبت�ص » والذي يعك�ص 
دعمه الدائم لل�صباب واإعطائهم حافزا كبريا للم�صي قدما يف درب االإبداع 
به  العمل  وم��راح��ل  امل�صروع  ع��ن  �صرحا  ل�صموه  مقدما  امل��ج��االت  �صتى  يف 

واالأهداف املن�صودة.
واأفاد ال�صيخ را�صد النعيمي باأن الدائرة اأعلنت عن مبادرة » البداية عجمان« 
لفتح املجال اأمام ال�صباب لتقدمي م�صاريعهم موفرة لهم اأماكن مميزة يف 
احلديقة الريا�صية .. مبينا اأن الدائرة وردتها العديد من االأفكار املذهلة 

و�صارعت للتوا�صل الفوري مع اأ�صحابها للبدء بتنفيذ امل�صاريع ومن اأهمها 
املعر�ص الفني االأول من نوعه للخط العربي يف اإمارة عجمان.

االإم���ارة حيث  ال��واع��د يف  لل�صباب  الفر�صة  اأعطت  ال��دائ��رة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
 .. ع��ج��م��ان  م��دي��ن��ة  م��ن  وا���ص��ت�����ص��اري وم��ق��اول  م�����ص��روع  ا�صتعانت مب�صمم 
املميزة  خدماتها  لتقدم  بالكامل  اأجن���زت  التي  امل�صاريع  ع��دد  م�صتعر�صا 
جلمهور احلديقة وبلغت / 11 / م�صروعا لت�صكل ن�صبة م�صاريع املطاعم 

ن�صبته 30%. ما  العامة  اخلدمات  م�صاريع  ت�صكل  بينما   ..  70%
واأو�صح اأن متو�صط اأعمار ال�صباب امل�صتثمرين بلغ 27 عاما من مواطني كل 
اإمارات الدولة اإ�صافة مل�صاريع ال�صباب من بلدان �صقيقة ومنها ال�صعودية 

والعراق والهند.
عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  اأن  النعيمي  را���ص��د  ال�صيخ  واأك���د 
تويل �صريحة ال�صباب اهتماما دائما و�صتعمل خال الفرتة القادمة على 
اإطاق العديد من املبادرات التي متنح ال�صباب فر�صا لانطاق لتحقيق 
اأحامهم واأنها �صتنفذ هذه املبادرات على مراحل .. منوها اإىل اأن الفر�صة 

ما زالت قائمة اأمام ال�صباب للتفكري وتقدمي االأف�صل.

•• ابوظبي-الفجر:

واملخرج  االإع��ام��ي  الثاثاء  ام�ص  م�صاء  زاي��د  بن  �صلطان  مركز  ا�صت�صاف 
االإماراتي جا�صم عبيد الزعابي يف حما�صرة بعنوان« ال�صرطة املجتمعية - 

دورها واأهميتها« وذلك يف مقر املركز بالبطني يف اأبوظبي.
املن�صوري  عمهي  �صعيد  من�صور  �صعادة  �صهدها  التي  املحا�صرة  بداية  ويف 
نائب �صمو مديرعام املركز، وجمع من املهتمني واالإعاميني وطاب مركز 
الثقافية  زاي��د  بن  �صلطان  مركز  جهود  املحا�صر  ثمن  لل�صطرجن  اأبوظبي 
التويري  دورة  ان  ي�صري  املجتمعية  بال�صرطة  بالتعريف  اهتمامه  ان  ،وق��ال 

وعمق اإ�صت�صرافه للم�صتقبل .
ال�صرطة  ال��زع��اب��ي ح���ول معنى  امل��ح��ا���ص��ر ج��ا���ص��م عبيد  ع��ق��ب ذل���ك حت���دث 
املجتمعية م�صريا اىل انها تعر عن عاقة ح�صارية بني ال�صرطة واجلمهور 
، م�صريا اىل انها منهج ملمار�ص��ة العم�ل ال�صرط�ي اال�صتباق�ي وتركيز احلل��ول 

للم�صكات عر ال�صراكة بي�ن ال�صرط�ة واملجتم�ع
والتفاعل  للتوا�صل  ي�صعى  �صرطي  جهاز  املجتمعية  ال�صرطة  ب��اأن  واأو���ص��ح 
امل�صاركة بني رجال  ملفهوم  تر�صيخاً  وفعالياته  املجتمع  مع خمتلف عنا�صر 

ال�صراكة  ه��ذه  خ��ال  من  امل�صاكل  وح��ل   ، املختلفة  املجتمع  وفئات  ال�صرطة 
البناءة وال�صعي لتحقيق االمن االجتماعى واحلد من اجلرمية ومواجهتها 

من خال الرامج التوعوية والتثقيفية.
يف  كانت  البداية  ان  وق��ال  املجتمعية  ال�صرطة  ن�صاأة  اىل  املحا�صر  وتطرق 
بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  املفهوم  اأ�ص�ص هذا  املا�صي حيث  القرن  �صتينيات 

�صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  �صيف بن  ال�صيخ  �صمو  الفريق  اأطلق   2003 ويف عام 
رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير الداخلية، مبادرة ال�صرطة املجتمعية يف اأبوظبي 
تتو�صع  واأخ���ذت   ،2005 ع��ام  يف  اأعمالها  املجتمعية  ال�صرطة  ب���داأت  كما   ،
منذ ذلك احلني عن طريق دجمها بالدعم االجتماع لت�صمل كافة االأحياء 

والتجمعات ال�صكنية يف جزيرة اأبوظبي.
وا�صار اىل انه يف عام 2008 ، قام الفريق �صمو اليخ �صيف بن زايد اآل نهيان 

برتقية ال�صرطة املجتمعية من ق�صم اإىل اإدارة.
الق�وة  ن�صب�ح  اأن  هي  املجتمعية  ال�صرطة  ر�صالة  ب��اأن  عبيد  جا�صم  وا���ص��اف 
ف�ي  اأمان��ا  البل��دان  اأكث��ر  اأح�دى  االم���ارات  دول��ة  يف  فعالية  اأكث�ر  ال�صرطية 

العال��م.

وحول اهدف ال�صرطة املجتمعية قال املحا�صر اإنها تتلخ�ص يف بن��اء الثقة بني 
املجتمع و�صرطة اأبوظبي وبن��اء عاقات قوية مع كل اأفراد املجتمع وحت�صني 
خدمات ال�صرط�ة ، ورف�ع روح امل�صاركة الفعالة بني املجتمع و�صرطة اأبوظبي، 
ون�ص�ر ثقافة التعاي�ص الت�صاحمي وبث الوعي االجتماعي يف املجتمع وايجاد 

بيئة اآمنة و�صليمة يف االحياء ال�صكنية .
ال�صرطة و�صباط  تتاألف من �صباط  املجتمعية  ال�صرطة  بان فرق  مو�صحا 
ال�صكنية. وي�صكلون �صلة  االأحياء  الذين يقومون بدوريات يف  املجتمع  دعم 
الدوريات  وتتعامل  املحلي.  واملجتمع  العاديني  ال�صرطة  �صباط  بني  وثيقة 
ب�صورة يومية مع حاالت االنحرافات ال�صلوكية املعادية للمجتمع والقيادة 

اخلطرة ومتنع اجلرمية وغريها.
م�صيفا كما تعمل دوريات ال�صرطة املجتمعية اإما كدوريات راجلة اأو كدوريات 
متنقلة على منت ال�صيارات بهدف التوا�صل مع جميع �صرائح املجتمع. ومن 
املهام التي تقوم بها اأي�صاً تنظيم احلركة املرورية وال�صيطرة على احل�صود 
واجل��م��اه��ري وم�����ص��اع��دة ���ص��ح��اي��ا احل�����وادث وغ��ريه��م مم��ن ي��ح��ت��اج��ون اإىل 

االإ�صعافات االأولية.
وحتدث جا�صم عبيد حول امل�صح البيئي م�صريا اىل انها هي طريقة جلمع 

املعلومات مبناطق ابو ظبي ت�صمح بتكوين معرفة حملية باملكان واحتياجاته 
وم�صكاته وو�صع احللول لها ، موؤكدا ان من ابرز فوائد امل�صح البيئي هو 

الوعي باخل�صائ�ص االأ�صا�صية للمجال ال�صرطي.
والتعاون  التواجد  على  حتر�ص  املجتمعية  ال�صرطة  ان  عبيد  جا�صم  وق��ال 
بني ال�صرطة وموؤ�ص�صات وافراد املجتمع حيث ال ميكن لل�صرطة وحدها ان 
حتافظ على االمن ب�صورة �صاملة اإال اإذا مت التعاون مع االأفراد واملوؤ�ص�صات 

املتواجدة يف احلي ال�صكني.
م�صيفا بان ال�صرطة املجتمعية حتر�ص على امل�صاركة يف املوؤمترات الدولية 

واملحلية.
املجتمعية  ال�صرطة  عمل  يف  التوا�صل  مهارات  اهمية  على  املحا�صر  و�صدد 

وقال ان من اأهمها : مهارات الكام - االإ�صغاء - لغة اجل�صد.
ويف ختام املحا�صرة التي ادارتها املرتجمة باملركز رميا مروة جرى حوار بني 
ال�صرطة  فل�صفة  على  تركز  املحا�صرة  مع  تفاعل  التي  واجلمهور  املحا�صر 
املجتمعية ومفهمومها ودور املجتمع يف م�صاعدتها والرتكيز على اهميتها . 
عقب ذلك كرم �صعادة من�صور �صعيد عمهي املن�صوري املحا�صر جا�صم عبيد 

الزعابي وقدم له درعا و�صهادة تقديرية .

اتفاقية تعاون بني موا�صالت عجمان وجامعة حممد اخلام�صمرور راأ�ص اخليمة ت�صدر خدماتها يف دليل �صامل

مركز  متعاملي  متطلبات  ليخدم 
خدمات املرور والرتخي�ص بو�صفه 
يقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ملجموعة 
�صرح  ت��ق��دمي  م��ع   ، للجميع  امل��رك��ز 
ملتطلبات وخطوات الازمة لتاأمني 
الدليل  وي�����ص��ع��ى   ، اخل���دم���ات  ت��ل��ك 
منها  الأه�����داف  م��ن  ع���دد  لتحقيق 
طريق  عن  املتعاملني  ر�صا  حتقيق 

اخليمة والذي قام بتنفيذ الدليل ، 
باأنه ي�صهم يف تقدمي كافة املعلومات 
احل�صول  يف  رغبته  عند  للمتعامل 
ع��ل��ى اإح����دى اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة يف 
املركز ب�صكل �صهل وخمت�صر و�صامل 
، وقد روعي عند اإعداده باأن يتوافق 
م��ع ب��رن��ام��ج ن��ظ��ام ال��ن��ج��وم العاملي 
�صمم  حيث   ، اخل��دم��ات  لت�صنيف 

املوؤ�ص�صة  متتلك  حيث  اخل���رات 
املميزة  ا���ص��ط��وال م��ن احل��اف��ات 
ال�صركاء  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي  ال��ت��ى 
النقل  جمال  يف  اال�صرتاتيجيني 
اف�صل  ب���ت���وف���ري  وامل�����وا������ص�����ات 
م�صريا  وال�صامة  االأم��ن  و�صائل 

•• راأ�س اخليمة - الفجر

اأعلنت القيادة العامة ل�صرطة راأ�ص 
خا�صاً  دل���ي���ًا  ا����ص���داره���ا  اخل��ي��م��ة 
و�صامًا ب�صاأن »خدمات مركز املرور 
اأو�صحه  م���ا  ح�����ص��ب  وال��رتخ��ي�����ص« 
اإدارة  ال��ع��م��ي��د ن��ا���ص��ر م��ط��ر م��دي��ر 
ترخي�ص االآليات وال�صائقني ، حيث 
و�صيلة  اإيجاد  هو  الهدف  اأن  اأو�صح 
لتحقيق  دق��ي��ق��ة  وع��ل��م��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة 
املتعاملني  ورف��اه��ي��ة ور���ص��ا  ���ص��ع��ادة 
ت��ت�����ص��اف��ر معها  اإي��ج��اب��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  يف 
امل�����ص��رتك لتعزيز  اجل��ه��ود وال��ع��م��ل 
هذه الغاية التي اأكدت عليها وزارة 
الداخلية يف تقدمي خدمات متميزة 
ذات جودة عالية �صمن ميثاق اإ�صعاد 
املتعاملني .   من جانبه قال املقدم 
ق�صم  رئ��ي�����ص  النقبي  را���ص��د  م��اج��د 
ب������اإدارة ترخي�ص  ال��ف��ن��ي  ال��ف��ح�����ص 
راأ�ص  ب�صرطة  وال�صائقني  االآل��ي��ات 

تزويدهم مبعلومات دقيقة وكاملة 
حول اخلدمات التي يقدمها املركز 
عر  تقدميها  يف  ال��ك��ف��اءة  وت��ع��زي��ز 
التي  اخلدماتية  التعامات  زي��ادة 
واأ�صار     . االأوىل  امل����رة  م��ن  ت��ن��ج��ز 
النقبي اإىل اأنه مت طباعة نحو اأكرث 
اأوىل  كمرحلة  ن�صخة  اآالف   5 ع��ن 
الدليل  وي��ت�����ص��م��ن   ، امل�����ص��روع  م���ن 
وت�صنيفها  اخل���دم���ات  ا���ص��ت��ع��را���ص 
وال��ت��ع��ري��ف ب��ه��ا وه����ي :اخل���دم���ات 
االإجرائية  اخل��دم��ات   ، املعلوماتية 
، اخلدمات  ال��ت��ج��اري��ة  اخل��دم��ات   ،
ال�صبطية  اخلدمات   ، االجتماعية 
، وت�صمل خدمات ترخي�ص االآليات 
ال�صائقني  ت���رخ���ي�������ص  خ����دم����ات   ،
و�صهادات  ت�صاريح  اإ�صدار  ،خدمات 
التوعية  خ�����������������������دم��ات   ، م����روري����ة 
، وغ��ريه��ا م��ن اخلدمات  امل���روري���ة 
وال���ت���ع���ري���ف ع�����������������ل��ى االإج����������راءات 

واخلطوات املتبعة .

املعرفة  ن������قل  ���ص��������������������رورة  اإىل 
النقل  ي��خ�����ص  ف��ي��م��ا  واخل������رات 
وامل����وا�����ص����ات واال����ص���ت���ف���ادة من 
ال��ت��ى تقدمها  ح��زم��ة اخل���دم���ات 

املوؤ�ص�صة.
املوؤ�ص�صة  ع����ن  االت���ف���اق���ي���ة  وق�����ع 
بن  اأح��م��د  عمر  املهند�ص  ���ص��ع��ادة 
وقعها  فيما  ال��ع��ام،  امل��دي��ر  عمري 
اخلام�ص  حم���م���د  ج���ام���ع���ة  ع����ن 
املدير  ح���م���اد  ف�������اروق  ال���دك���ت���ور 
العام ، بح�صور عدد من مديري 

االإدارات من اجلانبني. 
ال�صام�صي  خ��ل��ف  ر����ص���ا  واأك�������دت 
املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات 
امل�����ص��ان��دة وت��ط��وي��ر امل�����ص��اري��ع، اأن 
العامة  امل����وا�����ص����ات  م���وؤ����ص�������ص���ة 
التعاون  اأوا����ص���ر  لتقوية  ت�صعى 

•• عجمان : الفجر

اخل�����ط�����ة  حت�����ق�����ي�����ق  اط��������������ار  يف 
مبد  للموؤ�ص�صة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
الهيئات  م����ع  ال���ت���ع���اون  ج�������ص���ور 
احلكومية والقطاع اخلا�ص على 
موؤ�ص�صة  ابرمت  الدولة  م�صتوى 
املوا�صات العامة اتفاقية تعاون 
اخلام�ص  حم���م���د  ج���ام���ع���ة  م����ع 
تقدمي  يف  دوره�������ا  م����ع  مت��ا���ص��ي��ا 
خدماتها يف جمال نقل الطاب 

والطالبات.
اأحمد  املهند�ص عمر  �صعادة  واأكد 
موؤ�ص�صة  ع����ام  م���دي���ر  ع��م��ري  ب���ن 
االتفاقية  اأن  العامة  املوا�صات 
تاأتي �صمن خطة الت�صويق لنقل 
طاب اجلامعة واالهتمام بتبادل 

ذات  اجل������ه������ات  م������ع  امل�����������ص�����رتك 
احلكومي  القطاعني  من  ال�صلة 
واخلا�ص ال�صتثمار خدماتها ذات 
واال�صتفادة  العالية  االمكانيات 
املدر�صية  احلافات  ا�صطول  من 
يتمتعون  ال��ذي��ن  ال�����ص��ائ��ق��ني  م��ع 
مبهارة عالية وخرة متميزة من 
لتطوير  املكثف  التدريب  خ��ال 

ادائهم.
ومن جانبه اعرب الدكتور فاروق 
مع  بالتعاون  امتنانه  ع��ن  حماد 
م��وؤ���ص�����ص��ة امل��وا���ص��ات ال��ع��ام��ة ملا 
ل���دي���ه���ا م����ن ام���ك���ان���ي���ات وخ����رة 
م�صريا اإىل �صرورة اال�صتفادة من 
اخلدمات التي تقدمها يف جمال 
م�صتوى  على  واملوا�صات  النقل 

عايل من االأداء والتميز. 
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اأخبـار الإمـارات

حاكم عجمان يح�صر ماأدبة غداء اأقامها �صعيد بن را�صد النعيمي
•• عجمان -وام:

ح�صر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�ص االأعلى 

حاكم عجمان و �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان ماأدبة 
الغداء التي اأقامها ام�ص ال�صيخ �صعيد بن را�صد النعيمي مبنزله يف منطقة 

املنتزي تكرميا ل�صموهما وال�صيوخ وكبار امل�صوؤولني يف امارة عجمان.
كما ح�صر املاأدبة �صمو ال�صيخ نا�صر بن را�صد النعيمي نائب حاكم عجمان و 

ال�صيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان لل�صوؤون االإدارية واملالية 
و  ال�صياحية  التنمية  دائ��رة  رئي�ص  النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  ال�صيخ  و 
البلدية والتخطيط و معايل  النعيمي رئي�ص دائرة  ال�صيخ را�صد بن حميد 
ال�صيخ الدكتور ماجد بن �صعيد النعيمي رئي�ص ديوان احلاكم وال�صيخ �صقر 

بن را�صد النعيمي وعدد من ال�صيوخ .
مكتب  مدير  الغفلي  غليطه  بن  ط��ارق  �صعادة  اأي�صا  الغداء  ماأدبة  ح�صر  و 
ادارة  ع��ام  م��دي��ر  النعيمي  يو�صف  و���ص��ع��ادة  عجمان  ح��اك��م  ال�صمو  �صاحب 
ومديرو  وروؤ���ص��اء  عجمان  اإم���ارة  وج��ه��اء  و  اأع��ي��ان  و  وال�صيافة  الت�صريفات 

العد�صة اخلليجية تت�صّيد واالإندوني�صية توا�صل التاأّلق

جائزة حمدان بن حممد للت�صوير تعلن الفائزين 
مب�صابقة املناظر الطبيعية

الطلب على امل�صورين املحرتفني 
يف هذا املجال. نفخر بنمو ون�صج 
ت�صوير  يف  اخلليجية  االإب��داع��ات 
بامل�صتوى  و����ص���ع���دن���ا  ال��ط��ب��ي��ع��ة 
امل�ص�����اركة.  لل��������صور  املمي�����ّز 
ببقية  ونهيب  للفائزين  ن��ب��ارك 
العمل  ا���ص��ت��م��راري��ة  امل�����ص��ارك��ني 
والفوز  للنجاح  �صعياً  واالكت�صاب 

باإذن اهلل.
»تيغوه  االإن���دون���ي�������ص���ي  امل�������ص���ور 
توفيق هداية« يقول عن �صورته 
الفائزة: التقطُت ال�صورة ال�صاعة 
التوقيت  وه����و  ف���ج���راً،   5.45

واأ������ص�����م�����اوؤه�����م ع����ل����ى احل�������ص���اب 
ان�صتغرام  على  للجائزة  الر�صمي 
�صهدت  وق�������د   ،HIPAae
ا�صتخدام  �صبتمر  �صهر  م�صابقة 
HIPAContest_ الو�صم 

.#Landscapes
قال  احل���دث،  ع��ن  ت�صريحه  ويف 
�صعادة االأمني العام للجائزة، علي 
خليفة بن ثالث: ت�صوير املناظر 
له  ف��وت��وغ��رايف  من��ط  الطبيعية 
التعامل  يف  ه���ام���ة  خ�����ص��و���ص��ي��ة 
وعوامله  اجل���م���ال  م��ف��ه��وم  م���ع 
وم���ع���اي���ريه، االأم�����ر ال����ذي يرفع 

•• دبي-الفجر:

اأع��ل��ن��ت االأم���ان���ة ال��ع��ام��ة جلائزة 
را�صد  ب����ن  ب����ن حم���م���د  ح����م����دان 
للت�صوير  ال���دول���ي���ة  م��ك��ت��وم  اآل 
ال�صوئي، عن الفائزين مب�صابقة 
�صبتمر  ل�������ص���ه���ر  ان���������ص����ت����غ����رام 
»املناظر  مو�صوعها  ك��ان  وال��ت��ي 
ت�صّيدت  ح���ي���ث  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة«. 
بفوز  امل�صهد  اخلليجية  العد�صة 
هم  خ��ل��ي��ج��ي��ني  م�������ص���وري���ن   3
االإماراتي حممد خالد امل�صعبي، 
�صالح  ف���ي�������ص���ل  وال�����������ص�����ع�����ودي 
قا�صم  وال���ُع���م���اين  اجل���ري���ف���اين، 
من  ف��از  بينما  الفار�صي.  حممد 
جو�صي«،  »بهافيا  امل�صور  الهند 
االإندوني�صي  امل�����ص��ور  ف���وز  واأت����ى 
امتداداً  ه��داي��ة«  ت��وف��ي��ق  »ت��ي��غ��وه 
واحل�صور  االإب�����داع�����ي  ل���ل���ت���اأّل���ق 
قوائم  يف  الإن��دون��ي�����ص��ي��ا  ال��را���ص��خ 

فائزي هذه امل�صابقة.
على  ال�����ف�����ائ�����زون  و����ص���ي���ح�������ص���ل 
اخلا�صة  ال��ت��ق��دي��ري��ة  امل��ي��دال��ي��ة 
�صورهم  و���ص��ُت��ن�����ص��ر  ب���اجل���ائ���زة 

»برومو«  جبل  لت�صوير  االأم��ث��ل 
امل���ذه���ل يف ج����اوة ال�����ص��رق��ي��ة. مل 
م��ن قبل حملياً  ال��ف��وز  اأذق طعم 
مب�صابقة  ال��ف��وز  ك���ان  دول���ي���اً!  اأو 
مفاجاأة  وال��ق��ي��م��ة  احل��ج��م  ب��ه��ذا 
اأن  اأمت��ن��ى  يل.  بالن�صبة  جميلة 
ي��ك��ون ف���وزي داف���ع���اً ق��وي��اً لروز 
ا�صمي دولياً وحافزاً كبرياً للعمل 
م�صوري  اأف�صل  من  اأ�صبح  حتى 

املناظر الطبيعية.
امل�����ص��ور ال��ُع��م��اين »ق��ا���ص��م حممد 
الفار�صي« التقط �صورته الفائزة 
ل��ل��ك��ث��ب��ان ال���رم���ل���ي���ة ب���ق���رب نهر 
»كاتبانا«  ���ص��ح��راء  يف  »ان���دو����ص« 
ي��ق��ول قا�صم:  ب��اك�����ص��ت��ان.  ���ص��م��ال 
الطبيعية جتاوز  املناظر  ت�صوير 
م��رح��ل��ة امل�����ص��اع��ر ب��ال��ن�����ص��ب��ة يل 
من  اأ�صافر  حياة  اأ�صلوب  واأ�صبح 
اأج��ل��ه الأج��م��ل امل��ن��اط��ق يف العامل 
اجلمال  تعك�ص  ���ص��ور  الل��ت��ق��اط 
وال���ف���رادة ب��ط��ري��ق��ٍة اأف��ت��خ��ر بها، 
الطبيعة  جماليات  تنقل  كونها 
يف ال����ك����ون ل���ل���ن���ا����ص م����ن خ���ال 

الكامريا.

حاكم عجمان يوؤدي �صالة اجلنازة على جثمان عبداهلل الن�صاري
•• عجمان-وام:

اأدى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�ص االأعلى حاكم عجمان عقب �صاة 
ظهر ام�ص �صاة اجلنازة على جثمان عبداهلل االأن�صاري الذي وافته املنية يوم االثنني املا�صي.

ال�صيخ  ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و  .. �صمو  واأدى ال�صاة اإىل جانب �صموه 
التنمية االقت�صادية  دائرة  االإداري��ة واملالية رئي�ص  لل�صوؤون  النعيمي ممثل احلاكم  اأحمد بن حميد 
بن حميد  را�صد  ال�صيخ  و  ال�صياحية  التنمية  دائ��رة  رئي�ص  النعيمي  بن حميد  العزيز  عبد  ال�صيخ  و 
النعيمي رئي�ص دائرة البلدية ومعايل ال�صيخ الدكتور ماجد بن �صعيد النعيمي رئي�ص ديوان احلاكم 

وعدد من كبار امل�صوؤولني وجموع غفرية من اأبناء اإمارة عجمان واملقيمني.
ومت ت�صييع اجلثمان يف مقرة اجلرف . وقدم �صاحب ال�صمو حاكم عجمان و�صمو ويل عهده و ال�صيوخ 
و املعزون واجب العزاء واملوا�صاة لذوي الفقيد .. داعني اهلل عز وجل اأن يتغمده بوا�صع رحمته واأن 

ي�صكنه ف�صيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�صر ال�صلوان.

غرفة عجمان توقع على وثيقة »مليون توقيع ولء للوطن«
•• عجمان ـ الفجر 

اع�صاء  وق��ع  الر�صيدة  وقيادتنا  االم���ارات  لدولة  واالنتماء  للوالء  جتديدا 
على  الغرفة  موظفي  وكافة  عجمان  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�ص 
الثقايف  ال��ذي��د  ن���ادي  اأطلقها  وال��ت��ي  ل��ل��وط��ن«  والء  توقيع  »م��ل��ي��ون  وثيقة 
�صفراء  وف��ري��ق  االع��ام��ي��ة  االم����ارات  روؤي���ة  �صبكة  م��ع  بالتعاون  الريا�صي 

ال�صعادة التطوعي، مبنا�صبة اليوم الوطني 46 لدولة االإمارات.
واأ�صاد �صامل ال�صويدي مدير عام غرفة عجمان، بفكرة الوثيقة وما تعك�صه 

تلك  مثل  اأن  موؤكدا  الر�صيدة،  وقيادتها  االم��ارات  لدولة  وانتماء  حب  من 
يكنه  ما  للجميع  وتو�صح  لدولتنا  واالنتماء  ال��والء  جتدد  املبتكرة  االفكار 
�صعب االمارات من مواطنني ومقيمني لدولتنا الغالية وقيادتها الر�صيدة، 
وتقدم  الزده��ار  العطاء  من  مزيد  بذل  على  معاهدة  التواقيع  تلك  ولتكن 

دولة االمارات يف كافة املياديني.
توقيع  املليون  وجمع  الوثيقة  تنفيذ  على  القائمني  اإىل  ال�صكر  وج��ه  كما 
كما  الوثيقة،  فكرة  �صاحب  الكتبي  هويدن  بن  علي  املواطن  راأ�صهم  وعلى 

اأ�صاد بجهود املتطوعني ودورهم البارز يف اجناز وامتام الوثيقة.

اتفاقية تعاون بني �صندوق ثامر �صلمان و را�صد حميد املزروعي

الأر�صيف الوطني يهنئ املعلمني واملعلمات مبنا�صبة يوم املعلم العاملي 

•• عجمان ـ الفجر 

ثامر  �صندوق  اإدارة  جمل�ص  عقد 
التابع  التعليمي،  للتكافل  �صلمان 
�صباح  اجتماعا  عجمان،  جلامعة 
وتباحث  اجلامعة،  مقر  يف  اأم�����ص 
املجل�ص يف االإجنازات التي حققها 
املن�صرم،  ال��ع��ام  خ��ال  ال�صندوق 
ال�صندوق  خ��ط��ة  ا���ص��ت��ع��ر���ص  ك��م��ا 

للعام القادم.
توقيع  االج����ت����م����اع  خ������ال  ومت 
�صندوق  ب����ني  ت����ع����اون  ات���ف���اق���ي���ة 
ث����ام����ر ����ص���ل���م���ان و�����ص����ع����ادة را����ص���د 
ح��م��ي��د امل����زروع����ي ب��ه��دف تقدمي 
اإميانا  ل��ل�����ص��ن��دوق  ���ص��ن��وي  دع����م 
ال�صندوق  ب��اأه��داف  �صعادته  م��ن 
االإن�صانية النبيلة التي تاأ�ص�ص من 

اأجلها.
ثامر  االتفاقية عن �صندوق  وّقع 
املزروعي،  �صلمان معايل عبد اهلل 
ال�صندوق،  اإدارة  جمل�ص  رئ��ي�����ص 
وعن �صعادة را�صد املزروعي اأبناوؤه 
را�صد  وعلي  املزروعي  علي  ع�صام 

•• ابوظبي-الفجر:

نظم  العاملي،  املعلم  بيوم  احتفااًل 
االأر�����ص����ي����ف ال���وط���ن���ي -ف���ع���ال���ي���ة » 
و�صكرا  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  ���ص��ن��اع  ���ص��ك��را 
املعلمني  ل��ت��ك��رمي  ال���ع���ط���اء«  رم����ز 
يف  التعليم،  م��ي��دان  يف  املتميزين 

خمتلف مدار�ص امارة اأبو ظبي.
حيث هناأ االأر�صيف الوطني جميع 
العاملي  ال��ي��وم  مبنا�صبة  املعلمني 
اخلام�ص  ي�صادف  ال��ذي  للمعلم، 
كل  م��ن  اأول  اأكتوبر/ت�صرين  م��ن 
وتاأكيداً  مل��ك��ان��ت��ه��م  ت��ت��وي��ج��اً  ع����ام، 
ع��ل��ى دوره����م ال��ع��ظ��ي��م وال���ب���ارز يف 
املجتمع املدر�صي، وذلك من خال 
ومبادرات  يقدمونه من جهود  ما 
التطور  تعك�ص  تعليمية  واأن�صطة 
املتنامي واملتجدد لاأداء الرتبوي 
امل���ج���االت  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف ك���اف���ة 

واالأ�صعدة على م�صتوى الدولة.
الوطني  االأر����ص���ي���ف  ����ص���ارك  وق����د 
خال  من  املعلم  بيوم  باالحتفال 
التوا�صل  ادارة  م���ن  وف����د  زي�����ارة 
امل��وؤ���ص�����ص��ي وامل��ج��ت��م��ع��ي ل��ع��دد من 
م���دار����ص اأب��وظ��ب��ي اح��ت��ف��ااًل بهذه 
اإيفاء  اىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  امل��ن��ا���ص��ب��ة 
الركيزة  ب���اع���ت���ب���اره  ح��ق��ه  امل��ع��ل��م 
الب�صرية،  التنمية  يف  االأ���ص��ا���ص��ي��ة 
جهودهم  ل��ل��ج��م��ي��ع  وم����ب����ارك����ني 
واإخ���ا����ص���ه���م ل��ل��ع��م��ل ال���رتب���وي 
املزيد  ل��ه��م  وم��ت��م��ن��ني  ال���وط���ن���ي، 
اأداء  يف  وال����ن����ج����اح  ال���ت���م���ي���ز  م����ن 
ر�صالتهم ال�صامية خلدمة الوطن 
وبناة  حماة  من  واع��د  جيل  وبناء 

امل�صتقبل.
الوطني  االأر�صيف  م�صاركة  وتاأتي 

للتطوير  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
واالت�صال.

ه���ذا وك��ان��ت ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان قد 
�صلمان  ث��ام��ر  »���ص��ن��دوق  اأط��ل��ق��ت 
يونيو  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي«  ل��ل��ت��ك��اف��ل 
اأن�صئ  2013، وال���ذي  ال��ع��ام  م��ن 
مل�صاعدة طلبة اجلامعة املع�صرين، 
موا�صلة  ع���ل���ى  ال����ق����ادري����ن  غ����ري 
الأ�صباب  اجل���ام���ع���ي���ة  درا����ص���ت���ه���م 

التنفيذيني  ال��روؤ���ص��اء  امل���زروع���ي، 
ل�������ص���رك���ة ال����ب����ح����ري وامل�����زروع�����ي 
�صعادة  بح�صور  وذل��ك  التجارية، 
خ����ال����د ع���ب���د ال�����وه�����اب اخل����اج����ة، 
االأعمال  لهيئة  التنفيذي  امل��دي��ر 
اخل����ريي����ة، و����ص���ع���ادة ن��ا���ص��ر علي 
التنفيذي  امل�����دي�����ر  اجل���ن���ي���ب���ي، 
جل��م��ع��ي��ة االإح���������ص����ان اخل����ريي����ة، 
النعيمي،  احل���ق  ع��ب��د  وال��دك��ت��ور 

مادية.  حيث يفتح ال�صندوق بابه 
اأوقات  خ��ال  احل���االت  ال�صتقبال 
حمددة، ويتم درا�صتها والتاأكد من 
تقدمي  ليتم  لل�صروط  ا�صتيفائها 
امل�صاعدة مبا تراه اإدارة ال�صندوق 
منذ  ال�صندوق  منا�صبا.وا�صتطاع 
اإن�صائه اأن يقدم امل�صاعدة ل� 434 
طالبا وطالبة، من اإجمايل 848 

طلبا مت تقدميه.

القيادة  ت��ول��ي��ه  ال����ذي  وااله��ت��م��ام 
باإعداد  والتعليم  الرتبية  بقطاع 

املعلم  دور  ب��اأه��م��ي��ة  م��ن��ه  اإمي����ان����اً 
للمعلم  العاملي  اليوم  مع  وتزامنا 

بطاقة تهنئة ر�صالته: »�صكرا �صناع 
امل�صتقبل و�صكرا رمز العطاء«.
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اأخبـار الإمـارات
ملتقى املفكرين احل�صريني يطلق اأكادميية ال�صحافة احل�صرية 

•• دبي-وام:

اأطلق ملتقى املفكرين احل�صريني اأكادميية ال�صحافة احل�صرية وتقريرين 
عامليني �صمن م�صروع اال�صتدامة العقارية.كما اطلق يف ختام اعماله م�صابقة 
التخطيط  �صمن  ال��ع��ام��ة  االأم���اك���ن  وت�صميم  تخطيط  ب��ع��ن��وان  ح�صرية 
معهد  امللتقى  العقارية.نظم  اال�صتدامة  �صفراء  ومبادرة  للمدن  احل�صري 
 . املتحدة  االأمم  بالتعاون مع  دب��ي  الأرا���ص��ي  التعليمي  ال���ذراع  العقاري  دب��ي 
ناق�ص امللتقى العديد من املحاور اأبرزها اال�صتثمار واالبتكار العقاري احلياة 
ذوي  و�صكن  لاأ�صول  املبتكرة  االإدارة  وال�صعادة  ال�صحة  وامل�صتدامة  الذكية 
الدخل املحدود. وركزت اجلل�صات يف هذا احلدث الذي ت�صت�صيفه دبي للمرة 
الثانية على اال�صرتاتيجيات الرامية اإىل ا�صتدامة ال�صوق العقاري وم�صتقبل 

2030 وما بعده. وقال �صعادة �صلطان بطي بن  تخطيط املدن حتى العام 
جم��رن مدير ع��ام دائ��رة االأرا���ص��ي واالأم���اك يف دب��ي اننا ن�صتلهم خططنا 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ص��د  ب��ن  ال�صيخ حم��م��د  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  م��ن 
اأطلق  – »رع��اه اهلل« حيث  دب��ي  ال���وزراء حاكم  الدولة رئي�ص جمل�ص  رئي�ص 
2030« لاإرتقاء مبكانة دبي لت�صبح  ال�صناعية  »ا�صرتاتيجية دبي  �صموه 
من�صة عاملية لاأعمال القائمة على املعرفة امل�صتدامة واالإبتكار. وا�صاف انه 
ولتحقيق هذه الروؤية، يتعني علينا تبادل اخلرات من املدن العاملية وكبار 
والعمل  احل�صرية  والتطوير  امل�صتدامة  التنمية  يف  املتخ�ص�صني  اخل��راء 
وقوع  دون  حت��ول  التي  اال�صتباقية  احللول  وو�صع  التحديات  معاجلة  على 
مدينتنا حتت طائلة ال�صغوط والتحديات. واأجمع امل�صاركون على اأن حتقيق 
بع�ص  تواجهها  التي  التحديات  مع  التعامل  ت�صتوجب  اال�صرتاتيجية  هذه 

املدن مثل حتديات �صكن ذوي الدخل املحدود والبنية التحتية واال�صتدامة 
ومقاومة االزمات اىل جانب مقاومة التغيري يف تبني التكنولوجيا احلديثة. 
قطاع  يف  تنفيذها  يتوقع  التي  التدابري  اتخاذ  ب�صرورة  امل�صاركون  واأو�صى 
العقارات ملواجهة هذه التحديات والت�صدي لها. واأعرب عن �صعادته لتنظيم 
ه���ذا احل���دث يف دب���ي وال��ن��ج��اح ال���ذي حققه م��ن خ���ال ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي خرج 
وخراء  احل�صريني  واملطورين  القرار  �صناع  اأي��دي  متناول  يف  لتكون  بها، 
التي  للم�صاكل  املبتكرة  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  على  وم�صاعدتهم  التكنولوجيا، 
تواجهها مدننا يف الوقت احلايل. واكد ان امللتقى ا�صهم يف تعزيز مكانة دبي 
كواحدة من الوجهات التي تنطلق منها اأحدث املبادرات املتخ�ص�صة، كونها 
متثل منوذًجا ناجًحا للتطوير احل�صري املعا�صر، والقدرة على تطبيق اأرقى 
مبادرات اال�صتدامة«. من جهته قال حممود الرعي املدير التنفييذي ملعهد 

دبي العقاري انه مت خال امللتقى اطاق العديد من املبادرات النوعية ومنها 
واملوؤمتر  ال��ع��رب  للعقاريني  ال���دويل  ل��احت��اد  دب��ي  ا�صت�صافة  ع��ن  االإع���ان 
2018« ف�صًا عن اطاق اكادميية ال�صحافة احل�صرية  العاملي »فياب�صي 
اإطاق  و  العقارية  اال�صتدامة  م�صروع  �صمن  عامليني  تقريرين  اأول  ون�صر 
م�صابقة ح�صرية بعنوان تخطيط وت�صميم االأماكن العامة �صمن التخطيط 
احل�صري للمدن ومبادرة �صفراء اال�صتدامة العقارية. وا�صاف الرعي متت 
ال�صيا�صات،  و�صناع  املنظمني  دور  اأب��رزه��ا  من  ك��ان  مهمة  موا�صيع  مناق�صة 
ودور املوؤ�ص�صات املالية اإ�صافة اإىل جل�صتي »مدينتنا دبي، الذكية وامل�صتدامة« 
اإىل �صبل  الفريق  اأع�صاء  التوقعات والتحديات«. وتطرق   - 2030 و »دبي 
معاجلة امل�صاكل واحللول املقرتحة لكل مو�صوع من هذه املوا�صيع، على اأن 

يتم توثيق هذه النتائج وتعميمها على االإدارات املنا�صبة يف اأرا�صي دبي.

حمدان بن حممد يطلع على م�صاريع موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل
•• دبي -وام: 

زار �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص 
اأمناء موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل و�صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد بن  جمل�ص 
يف  الكائن  للم�صتقبل  دبي  موؤ�ص�صة  مقر  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
اأبراج االإمارات بدبي، واطلعا على م�صاريع املوؤ�ص�صة ومبادراتها العاملية التي 
و�صناعة  ال�صت�صراف  عاملي  كمركز  دبي  مكانة  لتعزيز  خالها  من  ت�صعى 

امل�صتقبل.
امل�صتقبل الكائن على �صارع ال�صيخ زايد  كما اطلعا على �صري عمل متحف 

والذي �صيتم افتتاحه يف عام 2019.
بها  تقدمت  مبتكراً  م�����ص��روع��اً   25 على  ال��زي��ارة  اأث��ن��اء  �صموهما  واأط��ل��ع 
اختارتها  والتي   »x10دبي« املوؤ�ص�صات واجلهات احلكومية �صمن م�صروع 
من  البارزين  واملخت�صني  اخل��راء  من  نخبة  من  املكونة  املحكمني  جلنة 
القطاع احلكومي من بني 163 تلقتها املبادرة. ووجه �صمو ال�صيخ حمدان 
بن حممد بن را�صد اآل مكتوم باعتماد هذه امل�صاريع لتبداأ دبي م�صريتها يف 

ا�صتباق مدن العامل االأخرى بع�صر �صنوات.
ويوؤ�ص�ص م�صروع »دبيx10« الذي اأطلقه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي »رعاه 

احلكومات  عمل  يف  جديدة  ملرحلة  للحكومات  العاملية  القمة  خال  اهلل«، 
ا�صت�صرايف  من��وذج  اأ�ص�ص  اإر���ص��اء  يف  وت�صهم  االإن�صانية،  املجتمعات  خلدمة 
ملبادئ العمل احلكومي تكون �صعادة اأفراد املجتمع الركيزة االأ�صا�صية واملعيار 
الرئي�صي الذي يتم مبوجبه تقدمي خدمات عالية اجلودة. وت�صعى موؤ�ص�صة 
دبي للم�صتقبل من خال م�صروع »دبيx10« وبالتعاون مع اجلهات املحلية 
يف حكومة دبي اإىل تبني مناذج جديدة حلكومات امل�صتقبل من خال اإجراء 
تغيري جذري و�صامل يف منظومة العمل احلكومي. ويت�صمن م�صروع »دبي
x10« تاأ�صي�ص فرق متخ�ص�صة يف اجلهات امل�صاركة والتي ي�صل عددها اإىل 
36 جهة يف املرحلة االأوىل من املبادرة الإعادة �صياغة مهام واأدوار اجلهات 

امل�صتقبل، كما  املجتمع ودعم توجهات  احلكومية وتعزيز دوره��ا يف خدمة 
ت�صعى ال�صتحداث خمترات جتريبية يف اجلهات احلكومية لتجربة مناذج 
الزيارة  ح�صر  امل�صتقبلية.  للتحديات  احللول  واإيجاد  م�صتقبلية  حكومية 
معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �صوؤون جمل�ص الوزراء وامل�صتقبل 
نائب رئي�ص جمل�ص االأمناء الع�صو املنتدب ملوؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل، و�صعادة 
عبداهلل بن طوق الرئي�ص التنفيذي ملوؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل باالإنابة، وفريق 
 »x10يف املوؤ�ص�صة. ويعد م�صروع »دبي »x10العمل امل�صارك مل�صروع »دبي
م�صروعا ا�صرتاتيجيا يف حتويل دبي اإىل مدينة امل�صتقبل ويهدف امل�صروع 

باأن ت�صبق دبي مدن العامل بع�صر �صنوات.

حمدان بن حممد يقدم واجب العزاء 
يف وفاة عبيد حميد املهريي

�صفري الدولة ووزير العدل الأردين يبحثان 
املجالت القانونية والق�صائية بني البلدين

وزير الثقافة الأردين ي�صتقبل �صفري الدولة

•• دبي-وام: 

قدم �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي و�صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد بن را�صد 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي واجب العزاء يف وفاة املرحوم 

�صموهما  ق��ام  فقد  امل��ه��ريي.  خ�صيبة  ب��ن  حميد  عبيد 
ال��ع��زاء يف منطقة ج��م��ريا يف دبي  ب��زي��ارة خيمة  ام�����ص 
عزائهما  �صادق  عن  الفقيد  وذوي  الأجن��ال  اأعربا  حيث 
وموا�صاتهما راجيني من اهلل تبارك وتعاىل اأن يتغمده 

بوا�صع رحمته ومغفرته وي�صكنه ف�صيح جناته.

•• عمان -وام:

ا�صتقبل معايل الدكتور عو�ص ابو جراد م�صاقبة وزير 
العدل االردين مبقر الوزارة �صعادة مطر �صيف �صليمان 
ال�صام�صي �صفري الدولة لدى اململكة االأردنية الها�صمية. 
ومت خال اللقاء البحث يف اأوجه التعاون بني البلدين 
م�صالح  يخدم  مبا  والق�صائية  القانونية  امل��ج��االت  يف 
تنفيذ  ت�صريع  اآليات  بحث  عن  ف�صا  البلدين  ورعايا 

اأح���ك���ام ال��ق�����ص��اي��ا، وق�����ص��اي��ا اال����ص���رتداد وت��ف��ع��ي��ل كافة 
االتفاقيات بهذا االإطار.

باملجاالت  التعاون  نهج  االأردين على  العدل  واأك��د وزير 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ق�����ص��ائ��ي��ة م��ع دول����ة االإم������ارات العربية 
زال  وم��ا  طويلة  عقود  منذ  متجذر  نهج  وه��و  املتحدة، 
جارياً برتحيب كبري على امل�صتويات كافة، االأمر الذي 
القانونية  والكفاءات  تبادل اخلرات  يت�صح من خال 

والق�صائية.

•• عمان -وام:

جميل  نبيه  ال�صيد  معايل  ا�صتقبل 
مبقر  االردين  الثقافة  وزي���ر  �صقم 
�صليمان  �صيف  �صعادة مطر  ال��وزارة 
ال�����ص��ام�����ص��ي ���ص��ف��ري ال����دول����ة لدى 
الها�صمية حيث مت  االأردنية  اململكة 
العاقات  ا�صتعرا�ص  اللقاء  خ��ال 
و�صبل  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني  ال���ث���ق���اف���ي���ة 

تطويرها.
كما مت البحث يف اآلية تبادل اخلرات 
والكفاءات املتميزة وحتفيز الطاقات 
ال�صعبية  ال��ف��رق  االإب��داع��ي��ة ودع���وة 
واملثقفني  وال��ف��ن��ان��ني  وال�������ص���ع���راء 
والندوات  املهرجانات  يف  للم�صاركة 
ت��ع��ق��د يف كا  ال���ت���ي  وامل������وؤمت������رات 
البلدين. واأكد معايل وزير الثقافة 
والتعاون  االن�����ص��ج��ام  على  االأردين 
الكبري بني كافة املوؤ�ص�صات الثقافية 
االإمارات  بدولة  والفنية  والرتاثية 
نظرياتها  م���ع  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 

معرباً  الها�صمية،  االأردنية  باململكة 
للم�صاركة  وام��ت��ن��ان��ه  ���ص��ع��ادت��ه  ع��ن 
العربية  االإم�����ارات  ل��دول��ة  ال��ف��ّع��ال��ة 
الدويل  ع��ّم��ان  معر�ص  يف  امل��ت��ح��دة 
دولة  ���ص��ت��ك��ون  ح��ي��ث   ،17 ل��ل��ك��ت��اب 
االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة �صيفة 
م�������ص���ارك���ة كبرية  و����ص���ط  ال�������ص���رف 
املعر�ص  ف��ع��ال��ي��ات  م��ع��ظ��م  يف  ل��ه��ا 
ال����ذي ان��ط��ل��ق ام�����ص وي�����ص��ت��م��ر اىل 

اك���ت���وب���ر اجل�������اري. من   14 غ���اي���ة 
مطر  ال�صفري  ���ص��ع��ادة  اأ���ص��اد  جانبه 
ال�صام�صي بحجم االأعمال الثقافية 
واأثنى  الثقافة  وزارة  تقيمها  التي 
حتظى  التي  الكرمية  الرعاية  على 
والرتاثية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال���ف���رق  ب��ه��ا 
يف  م��وؤخ��راً  �صاركت  التي  االإماراتية 
باململكة  وفعاليات  مهرجانات  عدة 

االأردنية الها�صمية ال�صقيقة.

حتقيقا ملئوية الإمارات.. جامعة حممد بن را�صد للطب توظف الإبتكار لالرتقاء بالتعليم

وفاة 27 �صخ�صًا يف حوادث ده�س خالل االأ�صهر الت�صعة املا�صية

مرور دبي ت�صدد يف اإجراءات �صبط خمالفي العبور من الأماكن غري املخ�ص�صة

•• دبي - وام:

اأك�����دت ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن را�صد 
اأن  ال�����ص��ح��ي��ة  ل���ل���ط���ب وال����ع����ل����وم 
االإم����ارات  مئوية  حتقيق  م�صرية 
�صاحب  اأط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��ي   »2071
ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
عملها  حم���ور  �صت�صكل  امل�����ص��ل��ح��ة 
يف  وامل�����ص��اه��م��ة  االإب��ت��ك��ار  لتوظيف 
بناء اأف�صل نظام تعليمي يف العامل 
الأجيال امل�صتقبل متا�صياً مع روؤية 

وتوجيهات احلكومة الر�صيدة.
ال�صاأن  ه���ذا  واأع��ل��ن��ت اجل��ام��ع��ة يف 
ا�صرتاتيجيتها احلالية  اأن حماور 
امل��ت��م��ث��ل��ة يف ال��ت��ع��ل��ي��م واالأب����ح����اث 
واال�صتدامة  املجتمعي  وال��رتاب��ط 
وال��ت��وط��ني واحل��وك��م��ة ت��ت��ف��ق مع 
»مئوية  ت�صمنتها  ال��ت��ي  امل���ح���اور 
مع  وتن�صجم   »2071 االإم�����ارات 
للتعليم  الوطنية  اال�صرتاتيجية 
اإىل  ال����رام����ي����ة   2030 ال����ع����ايل 
اأف�صل  وف��ق  امل�صتقبل  اإع��داد جيل 
من  وامل��ه��ن��ي��ة  العلمية  امل�����ص��ت��وي��ات 
يواكب  اإم��ارات��ي  جيل  بناء  خ��ال 
جمال  يف  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال����ت����ط����ورات 
ويعمل  ال�صحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب 
البحث  يف  الفاعلة  امل�صاهمة  على 

توظيف  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  اجل���ام���ع���ة 
اأف�صل الكفاءات الب�صرية واعتماد 
اأحدث الطرق التعليمية املتقدمة 
رعاية  واأخ�صائيي  اأطباء  لتخريج 
���ص��ح��ي��ة ع���ل���ى درج������ة ع���ال���ي���ة من 

االحرتافية.
وق��������ال ال����دك����ت����ور ع����ام����ر اأح���م���د 
بن  حممد  جامعة  م��دي��ر  �صريف 
ال�صحية  وال��ع��ل��وم  ل��ل��ط��ب  را����ص���د 
كفاءاتها  ت�����ص��خ��ر  اجل���ام���ع���ة  اإن 
م�صرية  يف  للم�صاهمة  وخ��رات��ه��ا 
حتقيق »مئوية االإمارات 2071« 
يف اإط�����ار اخ��ت�����ص��ا���ص��ات��ه��ا ودوره����ا 
وم�صوؤولياتها بهدف تخريج اأطباء 
درج����ة عالية  ع��ل��ى  واخ�����ص��ائ��ي��ني 
م��ن االإح��رتاف��ي��ة يف جم��ال الطب 
والرعاية ال�صحية لتعزيز م�صرية 
االإم������ارات ال��ت��ن��م��وي��ة ال�����ص��ام��ل��ة يف 
اأف�صل  امل���ج���االت جل��ع��ل��ه��ا  ج��م��ي��ع 
دولة يف العامل بحلول مئوية قيام 
االحت��اد يف عام 2071. و اأكد اأن 
بدءا  الطب  لطلبة  تتيح  اجلامعة 
اكت�صاف معامل  االأوىل  ال�صنة  من 
ودرا�صة  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  ن��ظ��ام 
االإبتكار ودوره يف العلوم ال�صحية 
و توفر لهم تدريبا عمليا يف عدد 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع��ات  م��ن 
مثل  اخلا�صة  وك��ذل��ك  احلكومية 
التخ�ص�صي  اجل��ل��ي��ل��ة  م�صت�صفى 
ل����اأط����ف����ال وع������ي������ادات ال���رع���اي���ة 
لهيئة  التابعة  االأول��ي��ة  ال�صحية 
و«ميديكلينيك«  ب��دب��ي  ال�����ص��ح��ة 

م�صتقبل  اإىل  ل��ل��و���ص��ول  ال��ع��ل��م��ي 
لاأجيال  اأف�����ص��ل  وح���ي���اة  ���ص��ع��ي��د 
اأنها  اإىل  اجلامعة  ونوهت  املقبلة. 
وروؤيتها  ر�صالتها  مبراجعة  قامت 
وق��ي��م��ه��ا م���وؤخ���را م��ن خ���ال عقد 
مب�صاركة  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  خ���ل���وة 
ه��ي��ئ��ت��ه��ا االأك����ادمي����ي����ة واالإداري��������ة 
م���ت���ح���ف االحت�������اد  وال����ط����ل����ب����ة يف 
اإق�������رار روؤي������ة جديدة  ن��ت��ج ع��ن��ه��ا 
مت ع���ر����ص���ه���ا خ������ال االإج����ت����م����اع 
برئا�صة  االأم���ن���اء  ملجل�ص  ال��ث��اين 
اآل  �صعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  �صمو 
بن  حممد  جامعة  رئي�ص  مكتوم 
 .. ال�صحية  والعلوم  للطب  را�صد 
الروؤية  اإع��ت��م��اد  مت  اأن���ه  مو�صحة 
التي تت�صمن ال�صعي اإىل اأن ت�صبح 
متخ�ص�صا  عامليا  حمورا  اجلامعة 
ال�صحي  وال��ت��ع��ل��ي��م  االأب����ح����اث  يف 
املبتكر وال�صامل خلدمة االإن�صانية 
»روؤية  حتقيق  م�صرية  مع  متا�صيا 

االإمارات 2071«.
ر�صالتها  اأن  اجل��ام��ع��ة  اع��ت��رت  و 
مب�صتوى  ل���ل���ن���ه���و����ص  ال����رام����ي����ة 
ال�صحة يف دولة االإمارات واملنطقة 
اأكادميي  �صّحي  نظام  خ��ال  م��ن 
منهجاً  االب���ت���ك���ار  ي��ت��ب��ن��ى  ���ص��ام��ل 
الوطنية  املتطلبات  م��ع  ويتفاعل 
العاملية  ال�����ت�����ط�����ورات  وي�����واك�����ب 
تن�صجم  واملجتمع  ال��ف��رد  خل��دم��ة 
ك��ذل��ك م��ع حم��ور امل��ئ��وي��ة املتمثل 
تعليم  ل�«اأف�صل  االإم��ارات  بتحقيق 
نظام  اأن  اإىل  م�����ص��رية  ال��ع��امل«  يف 

وغريها  امل���دي���ن���ة  م�����ص��ت�����ص��ف��ى   -
م�����ص��اه��م��ة م��ن��ه��ا يف رف�����د اأط���ب���اء 
ت�صمن  التي  ب��اخل��رات  امل�صتقبل 
تقدمي اأف�صل م�صتوى من الرعاية 
اجلامعة  اأب����رم����ت  و  ال�����ص��ح��ي��ة. 
لتعزيز  ع�����دة  ت����ع����اون  ات���ف���اق���ي���ات 
اخلا�ص  ال���ق���ط���اع  م���ع  ال�������ص���راك���ة 
»ال�صرق  »ميديكلينيك  مثل  م��ن 
للعلوم  دب�����ي  وجم���م���ع  االأو������ص�����ط 
والبحوث  ال���ع���ل���وم  ق���ط���اع  ل���دع���م 
العلمية واالإبداع واالإبتكار يف دولة 
االإم��ارات من خال توفري فر�ص 
التدريب للطلبة وتطوير قدراتهم 

يف جمال البحث العلمي .
واأط��ل��ق��ت ج��ام��ع��ة ج��ام��ع��ة حممد 
ب������ن را�������ص������د ل����ل����ط����ب وال����ع����ل����وم 
برامج  امل��ا���ص��ي  ال���ع���ام  ال�����ص��ح��ي��ة 
لزراعة  ب��رن��اجم��ه��ا  م��ث��ل  ن��وع��ي��ة 
تنفيذ  منها يف  م�صاهمة  االأع�صاء 
التي  ال��وط��ن��ي��ة  االإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 
تهدف اإىل حتقيق �صعادة االإن�صان 
وال��ت��ي ت��ع��زز م��ن ك��ف��اءة منظومة 
الرعاية ال�صحية يف الدولة حيث 
اأول  اإج�����راء  جن��ح��ت اجل��ام��ع��ة يف 
بدبي  ناجحة  كلى  زراع��ة  عمليتي 
ال�صعودي  امل���رك���ز  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
و«ميديكلينيك«  االأع�صاء  لزراعة 
م�صت�صفى املدينة وبدعم من عدة 
بذلك  لتحافظ  حكومية  ج��ه��ات 

على نهج الريادة االإماراتي.
خا�صا  اهتماما  اجلامعة  اأول���ت  و 
مبحور »ال�صعادة« منذ ن�صاأتها من 

خ���ال ال��ع��م��ل ع��ل��ى ب��ن��اء جمتمع 
داخ��ل��ي��ا وخ���ارج���ي���ا بعدما  ���ص��ع��ي��د 
ليلى  ال��دك��ت��ورة  اإىل تعيني  ب���ادرت 
م�صاعد  م��ن�����ص��ب  يف  ال�������ص���وي���دي 
كلية  يف  الطلبة  ل�����ص��ع��ادة  العميد 
من  االأول  امل��ن�����ص��ب  وه����و  ال���ط���ب 
االأك�����ادمي�����ي  ال����ق����ط����اع  ن����وع����ه يف 
ان�صجاماً  وذل��ك  االإم����ارات  ب��دول��ة 
االإماراتية  القيادة  توجيهات  م��ع 
اإر�����ص����اء  احل���ك���ي���م���ة وامل���ت���م���ث���ل���ة يف 

ال�صعادة كنمط حياة بالدولة.
را�صد  بن  حممد  جامعة  وحققت 
العديد  ال�صحية  والعلوم  للطب 
م��ن االإجن������ازات ال���ب���ارزة يف اإط���ار 
���ص��ع��ي��ه��ا ل��ل��م�����ص��اه��م��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 
تعزيز مكانة دولة االإمارات واإمارة 
دب�����ي ك���م���رك���ز ع���امل���ي م����رم����وق يف 
املتخ�ص�صة  االأك��ادمي��ي��ة  امل��ج��االت 
بالطب والعلوم والرعاية ال�صحية 
توجيهات  ي���واك���ب  مب���ا  ال����رائ����دة 
العلوم  ويوظف  احلكيمة  القيادة 
والتكنولوجيا امل�صتقبلية املتقدمة 
النا�ص  ح���ي���اة  ب���ج���ودة  ل���ارت���ق���اء 

وتقدمي اأف�صل اخلدمات لهم.
طلبة  اأن  ب������ال������ذك������ر  ج������دي������ر 
االأكادميية  وه��ي��ئ��ت��ه��ا  اجل���ام���ع���ة 
البحثية  اأوراق�������ه�������م  ي���ن�������ص���رون 
العلمية  ال��دوري��ات  اأه���م  يف  حاليا 
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•• دبي-الفجر:

قال العميد �صيف مهرّي املزروعي، 
ل��ل��م��رور يف  ال��ع��ام��ة  م��دي��ر االدارة 
حوادث  اإج��م��ايل  اإن  دب���ي،  �صرطة 
الده�ص التي وقعت خال االأ�صهر 
ال�)9( املا�صية بلغ )248( حادثاً، 
واأ�صيب  تويف فيها )27( �صخ�صا 
فيما  متفاوتة،  باإ�صابات   )239(
من  نف�صها  الفرتة  يف  عددها  بلغ 
فيها  ت��ويف   )276( املا�صي  ال��ع��ام 
 )246( واأ�صيب  �صخ�صاً   )40(

اأ�صخا�ص باإ�صابات متفاوتة. 
األفاً  اأنه مت �صبط )54(  واأ�صاف 
من  ع������روا  ���ص��خ�����ص��اً  و)257( 
االأماكن غري املخ�ص�صة للعبور يف 

الفرتة نف�صها من العام اجلاري.
واأك�������د ال��ع��م��ي��د ���ص��ي��ف امل����زروع����ي 
حماتها  رك�����زت  دب����ي  م�����رور  اأن 

تويل  دب�����ي  ����ص���رط���ة  اأن  م�����وؤك�����داً 
ح����وادث ال��ده�����ص اه��ت��م��ام��اً كبرياً 
ك��ب��رية من  ن�����ص��ب��ة  م���ن  ت�صببه  مل���ا 
التي تنجم عن احلوادث  الوفيات 
فئة  ه��ن��اك  اأن  مو�صحاً  امل��روري��ة، 
يعون  ال  الطريق  م�صتخدمي  من 
االأماكن غري  العبور من  خماطر 

ال�������ص���وارع التي  ال�����ص��ب��ط��ي��ة ع��ل��ى 
تكرث فيها حوادث الده�ص واأي�صاً 
ال���������ص����وارع ال���ت���ي ف��ي��ه��ا جت������اوزات 
العبور من قبل بع�ص م�صتخدمي 
الطريق من امل�صاة، م�صريا اإىل اأنه 
مت ن�صر دوري��ات ع�صكرية ومدنية 
لر�صد تلك املخالفة، موؤكداً تكثيف 
مدار  على  دائ���م  ب�صكل  احل��م��ات 
الده�ص.   ح��وادث  من  للحد  العام 
اأن  امل��زروع��ي  �صيف  العميد  ون���وه 
مرور دبي ت�صدد يف اإجراءات �صبط 
خم��ال��ف��ي ال���ع���ب���ور م���ن االأم���اك���ن 
وكذلك  للعبور،  املخ�ص�صة  غ��ري 
يعطون  ال  ال����ذي����ن  ال�������ص���ائ���ق���ني 
اأن  اإىل  م�صرياً  للم�صاة،  االأول��وي��ة 
اأي�صاً  تركيزها  �صتوا�صل  االإدارة 
الطريق  م�صتخدمي  توعية  على 
ع��ن خم��اط��ر ع��ب��ور ال��ط��ري��ق من 
للعبور،  املخ�ص�صة  االأم��اك��ن  غري 

املخ�ص�صة للعبور، واأغلب حوادث 
اأو  ال����وف����اة  اإىل  ت�������وؤدي  ال���ده�������ص 
االإعاقة اجل�صيمة، كون اأن اجل�صم 
يتعر�ص اإىل ال�صدم املبا�صر. الفتاً 
لقانون  ال�����وزاري  ال���ق���رار  اأن  اإىل 
من  عقوبتها  رف��ع  وامل���رور  ال�صري 
)200( اإىل )400( درهم. وبني 
اأن  للمرور  العامة  االإدارة  م��دي��ر 
حترير  ع��ن  ك�صفت  االإح�����ص��ائ��ي��ات 
خمالفة  و)257(  األ���ف���اً   )54(
االأماكن  غ��ري  م��ن  الطريق  عبور 
االأ�صهر  خ��ال  للعبور  املخ�ص�صة 
الت�صعة املا�صية، م�صرياً اإىل ت�صدر 
املخالفات  مل��ج��م��وع  م���ار����ص  ���ص��ه��ر 
تاه  خمالفة،   )8983( مبعدل 
خمالفة،   )8397( اإب��ري��ل  �صهر 
ثم �صهر فراير )7364(، واحتل 
الرابعة  امل���رت���ب���ة  يف  م���اي���و  ���ص��ه��ر 
ثم  خم��ال��ف��ة،   )6866( مب��ع��دل 

خمالفة،   )5172( يناير  �صهر 
 )4743( ي����ون����ي����و  ����ص���ه���ر  ث������م 
�صبتمر  ����ص���ه���ر  ث�����م  خم����ال����ف����ة، 
�صهر  ث����م  خم���ال���ف���ة،   )4318(
واحتل  خمالفة،  يوليو )4281( 
�صهر اأغ�صط�ص يف املرتبة االأخرية 

مبعدل )4133( خمالفة. 
�صبط  ح�����م�����ات  اأن  واأو��������ص�������ح 
امل��خ��ال��ف��ني ال���ذي���ن ي���ع���رون من 
لعبور  املخ�ص�صة  غ��ري  االأم���اك���ن 
بهدف  ت��ك��ث��ي��ف��اً  ���ص��ت�����ص��ه��د  مل�������ص���اة 
والوفيات،  احل���وادث  ن�صبة  تقليل 
م����وؤك����داً ح��ر���ص م����رور دب����ي على 
ظاهرة  من  للحد  اجلهود  تكثيف 
�صامة  ل�صمان  الع�صوائي  العبور 
م�صتخدمي الطريق �صواء �صائقي 
امل�������ص���اة، واحل�����د من  اأو  امل���رك���ب���ات 
حوادث الده�ص والتقليل من عدد 

وفيات تلك احلوادث.
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•• ابوظبي-الفجر : 

نهيان  اآل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  اأ���ص��اد 
رئي�ص فريق واجب التطوعي بدعم واهتمام �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئي�ص الدولة 
حفظه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد ال 
نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
للمدر�صة  ال��ر���ص��ي��دة  وال��ق��ي��ادة  اهلل  حفظه  امل�صلحة 
االإماراتية التي اأثبتت فعاليتها وقدرتها على اإحداث 
ال��ف��ارق يف م�صرية التعليم يف ال��دول��ة ، ج��اء ذل��ك يف 
فريق  نظمه  ال��ذي  االحتفال  عقب  ل�صموه  ت�صريح 
�صموه  ق�صر  ويف  املا�صية  اللية  �صموه  برعاية  واج��ب 

مبنا�صبة اليوم العاملي للمعلم .
اأم�����ص االحتفال  ليلة  ���ص��م��وه خ���ال ح�����ص��وره  واأك����د 
بها �صاحب  ال��ذي وج��ه  االأخاقية  الرتبية  م��ادة  اأن 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
�صمن  امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
املنهج تعد نقلة نوعية �صتنعك�ص على اأجيال امل�صتقبل 

اإيجابا و�صتكون مبثابة ثقافة دولة”. 
اطاق  اخلليجي  التعليمي  امل��ي��دان  �صموه  ه��ن��اأ  كما 
التي  معلم خليجي   الأف�صل  زاي��د  بن  جائزة حممد 
جاءت لتكر�ص معايري الريادة يف املنظومة التعليمية 
واالرتقاء باملعلمني املتميزين، وحتقيق اال�صتدامة يف 
قبل  من  ومتنامياً  كبرياً  اهتماماً  ولتعك�ص  التعليم، 
العربية  االإم��ارات  التعليم يف دولة  اإك�صاب  القيادة يف 
اخلليجي  التعاون  جمل�ص  ودول  خ�صو�صاً،  املتحدة 
تلك  امل��ط��ل��وب، مب��ا يحقق تطلعات  ال��زخ��م  ع��م��وم��اً، 
اإح����داث  ع���ر  التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  اإث�����راء  يف  ال�����دول 
ا�صتثنائية يف م�صاراتها، مبا ي�صهم يف حتقيق  قفزات 

توجهاتها نحو نه�صة تنموية �صمولية.
واأكد �صموه اأن املعّلم ي�صكل ع�صب العملية التعليمية، 
جاءت  ل��ذا  عنه،  نبحث  من�صود  تطور  الأّي  ومنطلقاً 
اجلائزة لتكّر�ص مفاهيم ومبادئ عدة، وتوّثق ملرحلة 
املتجان�ص،  وال��رتب��وي  التعليمي  العمل  م��ن  ج��دي��دة 
الذي يتوافق مع اآخر امل�صتجدات الع�صرية، واحلراك 
ومبا  املتقدمة،  ال��دول  يف  التعليم  قطاع  يف  احلا�صل 

يت�صق مع املتطلبات احل�صارية.
والبيئة  املبنى  نوعية جديدة يف  النقلة  �صموه  واأثنى 
املدر�صية واالأن�صطة الا�صفية التي ت�صهدها العملية 
والتعليم  الرتبية  وزارة  بجهود  بالدولة  التعليمية 
والتوجيه  االإر�����ص����اد  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  ع���ن  ف�����ص��ا 

للطلبة وغريها الكثري . 
موؤكدا يف الوقت ذاته اأن تطوير قدرات ومهارات املعلم 
اأولوية لذا جاء التدريب املتخ�ص�ص امل�صتمر لتعزيز 

�صمات املعلم املهاري القادر على تقدمي االإ�صافة. 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ج��ه��ود  ع��ل��ى  ���ص��م��وه  واأث��ن��ى 
وجامعة  بابوظبي  امل��ع��رف��ة  وتنمية  امل��ع��ارف  ودائ����رة 
االم��ارات وكلية االم��ارات للتطوير الرتبوي وجائزة 
خليفة الرتبوية وجمعية املعلمني يف اعداد املعلمني 
احلديثة  الرتبوية  واالأ�صاليب  العلم  من  اأ�ص�ص  على 

دعم  اخلا�صة يف  امل��دار���ص  دور  على  �صموه  اأث��ن��ى  كما 
حممد  مدر�صة  دور  اىل  م�صريا  التعليمية  امل�صرية 
االرتقاء  التي كر�صت جهودها يف  بن خالد لاأجيال 
معلميها  وكفاءات  ق��درات  وتطوير  التعليم  باأ�صاليب 
العامل  م�صتوى  على  ومعلمة  معلم  كل  �صموه  و�صكر 
مبنا�صبة اليوم العاملي للمعلم منوها جلهود منظمة 
االأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة “ يوني�صكو” 

واهتمامها الدويل مبكانة وامكانات املعلم.
ال  خالد  بن  خليفة  بن  خالد  ال�صيخ  احلفل  وح�صر 
نهيان  ال  وال�صيخ حممد بن خليفة بن خالد  نهيان 
وال�����ص��ي��خ ط��ح��ن��ون ب���ن خ��ل��ي��ف��ة ب���ن خ��ال��د ال نهيان 

واأع�صاء جمل�ص امناء فريق واجب التطوعي.

التكرمي
خمتار  احمد  االأ�صتاذ  االحتفال  خ��ال  �صموه  وك��رم 
والدكتور  ال��دول��ة  يف  الهمم  اأ�صحاب  م��ن  معلم  اأول 
واالأ�صتاذ  احلرمي  �صالح  والدكتور  البطاينة  �صادي 
عاطف ن�صار واالأ�صتاذة رقية حرز اهلل وال�صيد �صديق 
فتح علي بن عبداهلل اآل خاجة رئي�ص موؤ�ص�ص جمل�ص 
وزارة   : �صموه  ك��رم  كما  بابوظبي   واملعلمني  االآب���اء 
املعرفة  وتنمية  امل��ع��ارف  ودائ����رة  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
بابوظبي  وجامعة االمارات وكلية االمارات للتطوير 
الرتبوي وجائزة خليفة الرتبوية وجمعية املعلمني.

دور كلية االمارات للتطوير الرتبوي
اجلهات  دور  حول  علميا  جمل�صا  االحتفال  وت�صمن 
املختلفة يف اعداد املعلمني ، وحتدث الدكتور روبريت 
ل��ل��ت��ط��وي��ر الرتبوي  م��ي��ل��ن م���دي���ر ك��ل��ي��ة االم�������ارات 
ح���ول ج��ه��وده��ا وت��ط��ور ب��راجم��ه��ا واع��ان��ه��ا االأخري 
للراغبني يف االلتحاق بالكلية لنيل درجة املاج�صتري 
الدولة.  ملواطني  كاملة  درا�صية  كمنحة  الرتبية  يف 
ويتكون برنامج املاج�صتري يف الرتبية واحلا�صل على 
االعتماد االأكادميي من التعليم العايل من 36 �صاعة 
�صنتني، وتعقد  الرنامج على مدار  معتمدة. وميتد 
اأيام  خ��ال  امل�صائية  ال��ف��رتة  يف  الدرا�صية  ال�صفوف 
الدرا�صة. ويهدف الرنامج اإىل ا�صتقطاب الرتبويني، 
وال���ق���ادة، واالإداري������ني وامل��ه��ن��ي��ني ال��ع��ام��ل��ني يف قطاع 
متعددة  م�����ص��ارات  على  ال��رن��ام��ج  وي�صتمل  التعليم، 
منها الرتبية اخلا�صة، وتدري�ص العلوم والريا�صيات 
وكذلك  االإجنليزية،  واللغة  االجتماعية  والدرا�صات 
القيادة الرتبوية والطفولة املبكرة وتقنيات التعليم.

ت�صاهم  االإم��ارات للتطوير الرتبوي  اإن كلية   : وقال 
ال��رتب��وي الإع���داد جيل  امل��ي��دان  التميز يف  يف حتقيق 
ا�صتثنائي واعد مزود باملعرفة وي�صهم بفاعلية يف بناء 
واأن  عاملياً  االأوىل  املراتب  لتحقيق  املعريف  االقت�صاد 
كلية االإمارات للتطوير الرتبوي متخ�ص�صة يف اإعداد 
املوؤهلة للم�صاهمة يف تطوير قطاع  الكوادر الوطنية 
التعليم. واأكدت اأنه ميكن ملواطني الدولة واملقيمني 
الطلب  تقدمي  خ��ال  من  بالكلية  االلتحاق  التقدم 

عر املوقع االإلكرتوين للكلية.

دور املعلمني
ال��ب��ط��اي��ن��ة م���ن املعلمني  ����ص���ادي  ال���دك���ت���ور  واأع�������رب 
امل��ك��رم��ني وامل��ت��م��ي��زي��ن ع���ن ت��ق��دي��ره مل���ب���ادرة ال�صيخ 
واجب  وفريق  نهيان  ال  خالد  بن  حممد  بن  خليفة 
املكرمني  ع��ن  ب��االن��اب��ة  ل��ه  كلمة  وا���ص��اد يف  التطوعي 
مواكبة  على  االم���ارات  يف  الر�صيدة  القيادة  بحر�ص 
يلبي  مبا  املدر�صي  النظام  يف  احلديث  العاملي  النهج 
االحتفاظ  مع  احلديثة  والتقنيات  الع�صر  متطلبات 
باخل�صو�صية الازمة للمجتمع العربي االأ�صيل وان 
هذا ما ميز املدر�صة االماراتية وحفاظها على اال�صالة 
العربية يف تن�صئة االأجيال على مبادي القيم العربية 
الرا�صخة ومنوها بالدور الكبري الذي يقوم به اولياء 
االمور من اباء وامهات يف دعم جهود املعلم يف ر�صالته 
كبريين  واح���رتام  تقدير  م��ن  يلقاه  وم��ا  احل�صارية 

تدعمها م�صرية الرتبية والتعليم يف املجتمعات .

جهود جمعية املعلمني
ال�صام�صي  عبيد  حمد  م��رمي  االأ�صتاذة  حتدثت  فيما 
مدر�صة  مديرة  املعلمني  جمعية  ادارة  جمل�ص  ع�صو 
اأم االمارات للتعليم الثانوي يف العني م�صيدة مببادرة 

احتفال �صموه وفريق واجب بيوم املعلم .
اإذ نحتفي باملعلم يف يومه  وقالت ال�صام�صي : ونحن 
التي  الر�صيدة  قيادتنا  نهج  على  ن�صري  فاإننا  العاملي 
اأولت املعلم اهتماما بالغا، فهو عماد التعليم و�صياء 
اليوم  ه��ذا  ي��اأخ��ذن��ا  ال���ذي ال يخبو، حيث  م��دار���ص��ن��ا 
املعلم،  م��اآث��ر  اإىل  ل��ن��ا  ك��ب��ري  م��ع��ن��ى  م��ن  يحمله  مب��ا 
وت�صحياته واإخا�صه لر�صالته ولاأمانة التي اوؤمتن 

عليها يف اأبنائنا وبناتنا وم�صتقبل اأوطاننا.
من  العمل  اإىل  ت�صعى  املعلمني  جمعية  اأن  واأو�صحت 
اأجل دعم م�صرية التعليم بالدولة، واالرتقاء بامليدان 
بامليدان  للعاملني  الرتبوي بتقدمي خدمات متميزة 
تعليمي  خمرج  لتحقيق  قدراتهم  وتنمية  الرتبوي، 
بالتناغم  ال��دول��ة  يف  امل��ع��رف��ة  اقت�صاد  لبناء  متفرد 
املحلي  املجتمع  وموؤ�ص�صات  التعليمية  املوؤ�ص�صات  مع 
والفاعلة،  املبتكرة  ال��ك��وادر  وتبني  ودع���م  ب��ال��دول��ة، 

وتر�صيخ 

قيمة االنتماء والوالء للوطن.
واأ�صارت اإىل اأننا نعي�ُص يف زمٍن كثرِي الّتحدّيات، وكثري 
��ا، والأّن��ن��ا نعي�ُص  ال��ف��ر���ِص وال��ب��دائ��ل واملُ��ع��َط��ي��اِت اأي�����صً
والّتاأثرِي  ��ِر  وال��ّت��اأُثّ ِل  بالّتوا�صُ زاخ��ٍر  مفتوٍح  ع��امَلٍ  يف 
اأدوارنا  ت��اأدي��ِة  يف  ب��اأّن جناحنا  نوؤمُن  والأّن��ن��ا  املُتبادل، 
بناِء  يف  ر�صالِتنا  بنجاِح  كفيٌل  واملجتمعّيِة  العلمّيِة 
م�صتوى  اإىل  به  واالرتقاِء  امل�صتقبلِيّ  املعريِفّ  املجتمِع 
متطّلباِت القرن احلادي والع�صرين، لذا فقد ت�صّدينا 
اأم�ص  ِل   االأوَّ م��وؤمت��ِرن��ا  ِلتنظيِم  املعلمني  جمعية  يف 
تطويريًَّة  ًة  حمطَّ يكوَن  ب���اأَنّ  ال��ّرج��اء  يحدونا  االأول 
و�صّناع  وامل�����ص��وؤول��ون  ون  املخت�صّ فيها  يلتقي  ًة  مهمَّ
ق ما ن�صبو اإليه من فائدٍة مْن  القرار، اآملني اأن نحقِّ
خاِل امل�صاهماِت وامل�صاركات وتبادِل خراِت القياداِت 

ِة على املُ�صتوى املحليِّ واالإقليميِّ  بويَّ التَّعليميَِّة والرتَّ
اّلتي  املُلهَمِة  ال��ّت��ج��ارِب  عر�ِص  خ��اِل  وم��ن  والعربيِّ 
بادَر  م��ن  ح��ي��اِة  يف  ب�صَمَتها  وت��رك��ْت  جناَحها،  اأثبتْت 
ا يف حياِتنا جميًعا اإْن �صاَء  بها، و�صترتُك ب�صَمَتها اأي�صً

اهلُل.

جائزة خليفة
فيما حتدثت االأ�صتاذة اأمل عبدالقادر العفيفي اأمني 
ع��ام ج��ائ��زة خليفة ال��رتب��وي��ة ���ص��اك��رة اه��ت��م��ام �صموه 
وف��ري��ق واج���ب مب��وؤ���ص�����ص��ات اع����داد ورع��اي��ة امل��ع��ل��م يف 
بدايتها  يف  اجل��ائ��زة  انطلقت   : قائلة  العاملي  يومهم 
لت�صمل  تطويرها  ومت  للمعلم  خليفة  ج��ائ��زة  با�صم 
كافة عنا�صر العملية التعليمية وتهدف جائزة خليفة 
الرتبوية لتحرير الطاقات الكامنة لدى الرتبويني، 
وذل����ك ب��خ��ل��ق ج���و ت��ن��اف�����ص��ي ���ص��ري��ف ي��رق��ى بقدرات 
الرتبويني يف امليدان الرتبوي ودعم التعليم، وامليدان 
الرتبوية  وامل��م��ار���ص��ات  املتميزين  وح��ف��ز  ال���رتب���وي، 
جائزة  لت�صبح  احل��ث��ي��ث  �صعيها  اإط����ار  ويف  امل��ب��دع��ة، 
تربوية،  كجائزة  بها  الائقة  مكانتها  حتتل  عاملية، 
واملمار�صات  االأفراد  وتكت�صف  العاملية،  باملعايري  تاأخذ 
بحيث  وعربيا،  واإقليميا  حمليا  الناجحة  الرتبوية 
اإىل م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة يف  ال��و���ص��ول  ل��ل��ج��ائ��زة  ت�صمن 
ال���دول���ة وخارجها،  ال��رتب��وي��ة داخ����ل  رك���ب اجل���وائ���ز 
الرتبويني،  ل��دى  الكامنة  ال��ط��اق��ات  حت��ري��ر  ب��ه��دف 
وذل����ك ب��خ��ل��ق ج���و ت��ن��اف�����ص��ي ���ص��ري��ف ي��رق��ى بقدرات 
اطاق  نحو  يقودهم  الرتبوي  امليدان  الرتبويني يف 
من  لديهم  ما  اأف�صل  متثل  التي  املخزونة  طاقاتهم 
خليفة  جائزة  معايري  وفق  تربوية  ومهارات  معارف 

الرتبوية. 
بالرعاية  اجل���ائ���زة  وت��ت��م��ت��ع   : ال��ع��ف��ي��ف��ي  وا����ص���اف���ت 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  ال�صامية 
والتوجيهات  اهلل(،  )حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص   � نهيان 
ال�صيخ حممد بن زايد  ال�صمو   الكرمية من �صاحب 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة 
زايد  بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  من  امل�صتمرة  واملتابعة 
�صوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  اآل 
الرئا�صة رئي�ص جمل�ص اأمناء اجلائزة، وتنفيذاً لتلك 
العامة  واالأم��ان��ة  االأم��ن��اء  ارت��اأى جمل�ص  التوجيهات 
واللجنة التنفيذية اأن ت�صمل اجلائزة جميع العاملني 
امل�صتويني املحلي  التعليمي على  يف القطاع الرتبوي 
والعربي، وتت�صمن اجلائزة حملياً املجاالت التالية: 
وبناء  اخل��ا���ص��ة،  االح��ت��ي��اج��ات  وذوي  ال��ع��ام،  التعليم 
�صبكات املعرفة، واالإعام اجلديد والتعليم، والتعليم 
والبيئة امل�صتدامة، والتعليم وخدمة املجتمع، وخم�صة 
املحلي  الرتبويني  امليدانيني  بني  م�صرتكة  جم��االت 
الرتبوية،  والبحوث  العايل،  التعليم  هي:  والعربي، 
الرتبوي  والتاأليف  املبتكرة،  الرتبوية  وامل�صروعات 
�صاحب  �صخ�صية  ع��ن  ال��ع��ل��م��ي��ة  وال��ك��ت��اب��ة  ل��ل��ط��ف��ل، 
الهدف  ك��ان  واإذا   ، اهلل  ال��دول��ة حفظه  رئي�ص  ال�صمو 
من املجاالت املحلية ت�صجيع وتفعيل امليدان الرتبوي 

يف الدولة، فاإن املجاالت يف امليدان الرتبوي العربي، 
تنطلق من اإميان املجل�ص واالأمانة العامة باأن امليدان 
�صواًء  بع�صاً  بع�صه  يكمل  واملحلي  العربي  ال��رتب��وي 
كان داخل الدولة اأو خارجها. وبناء عليه فان جائزة 
على  اأخ����ذت  ق��د  رائ����دة  كموؤ�ص�صة  ال��رتب��وي��ة  خليفة 
عاتقها امل�صاهمة يف ن�صر ثقافة التميز واالإبداع ب�صكل 
ايجابي يف هذا االإطار منذ انطاقتها، وحر�صها على 

تكرمي وا�صتقطاب الكفاءات املتميزة .

جمال�س االباء واملعلمني 
ك��م��ا وحت����دث يف جم��ل�����ص االح��ت��ف��ال رج���ل االأعمال 
االباء  موؤ�ص�ص جمل�ص  رئي�ص  ال خاجة   فتح  �صديق 
واملعلمني يف ابوظبي م�صريا اىل دور جمال�ص االباء 
بني  واالت�����ص��ال  التوا�صل  حلقة  تقوية  يف  واملعلمني 
االم��ور م�صريا  واأولياء  املعلمني  واملدر�صة بني  البيت 
امل�صائية  امل��دار���ص  اط���اق  يف  املجل�ص  ا���ص��ه��ام��ات  اىل 
واطاق  للطاب  التقوية  وف�صول  الوافدين  الأبناء 
ر���ص��ال��ة ال���وف���اء ل��ل��ف��ق��ي��د ال���راح���ل ال�����ص��ي��خ زاي�����د بن 
�صلطان ال نهيان رئي�ص الدولة وغريها من امل�صاريع 
الرتبوية ، وقدم �صديق فتح  ل�صموه هدية تذكارية 

خلارطة م�صورة الآل نهيان الكرام .

اأول معلم كفيف
اأول  خمتار  احمد  االأ�صتاذ  املكرم  املجل�ص  يف  وحت��دث 
م���در����ص م���ن ا���ص��ح��اب ال��ه��م��م ب��ال��دول��ة “ ك��ف��ي��ف “ 
قائا  التطوعي  واج���ب  وف��ري��ق  �صموه  لفتة  ���ص��اك��را 
اأ�صرتي يل واحرتام  عن جتربته : حبي للعلم ودعم 
رغبتي يف اإكمال تعليمي، كل ذلك دفعني التخاذ قرار 
اإكمال درا�صتي. كما اأنني ال اأن�صى املغفور له باإذن اهلل، 
، الذي  ان��ذاك  عبداهلل ترمي وزي��ر الرتبية والتعليم 
يعود له الف�صل الكبري يف م�صاندتي ودعمي ملوا�صلة 
الطاب  م��ن   6 م��ع  ابتعثني  فقد  التعليم.  م�����ص��وار 
الدولة  م�صتوى  على  املكفوفني  الهمم  ا�صحاب  من 

للدرا�صة يف البحرين. كان ذلك عام 1972.
البحرين.  يف  ال��ن��ور  مبعهد  وزم��ائ��ي  اأن��ا  والتحقت 
االإم��ارات، بعد  اأ�ص�ص مب�صاهمة من دولة  وهو معهد 
اأن كان تابعاً للمركز االإقليمي يف ال�صعودية. يف بداية 
اإذ فوجئت مبناهج »برايل«  درا�صتي واجهت �صعوبة، 
ال��ت��ي ك��ان��ت ع��ب��ارة ع��ن جم��رد ن��ق��اط، فكانت غريبة 
اخلط  نف�ص  اأن��ه��ا  ظننت  ال��ب��داي��ة  ويف  يل،  بالن�صبة 
العادي، ومر�صومة فقط من خال النقاط، و�صرعان 

ما ات�صح يل اأنها تختلف ب�صكل كامل.
 ومبا اأنني قبل اأن اأفقد الب�صر كنت اأدر�ص يف مدر�صة 
لاأ�صوياء، وقد وجدت يف املعهد جمموعة من الطلبة 
لذا  ال��درا���ص��ة،  يف  �صهور  ب��ع��دة  علينا  تقدموا  ال��ذي��ن 
قررت العودة اإىل الدولة وترك الدرا�صة. ولكن اإدارة 
الطبيعي  من  واأن��ه  الدرا�صة،  باإكمال  اأقنعتني  املعهد 
فرتة  وبعد  اللغة.  ه��ذه  تعلم  يف  �صعوبة  �صاأجد  اأين 
اعتدت عليها، فاأكملت درا�صتي االبتدائية واالإعدادية 
يف املعهد. ويف املرحلة الثانوية كنت من اأوائل الطلبة 

امللتحقني مبدار�ص الدمج، ويف عام 1982 تخرجت 
من الثانوية مبعدل جيد جداً.

واحمد خمتار هو  اأول معلم من ا�صحاب الهمم كفيف 
املكفوفني  الطاب  بتعليم  ب��ادر  من  واأول  الدولة  يف 
ب��ط��ري��ق��ة ب��راي��ل وي��ق��ول : ع���دت اإىل ال���دول���ة وكنت 
اأتطلع اإىل اإكمال درا�صتي اجلامعية، فتقدمت جلامعة 
االإم��ارات، لكني مل اأُقبل لعدم توفر مناهج »برايل«. 
فكانت التجربة جديدة مل ُتطّبق يف اجلامعة يف ذلك 
املعاقني  مركز  يف  بالعمل  األتحق  اأن  فقررت  الوقت، 
تعليم  وب����داأت  االجتماعية،  ال�����ص��وؤون  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع 
االأطفال املنت�صبني للمعهد. اإذ مل تكن لديهم مناهج 
الكتب وو�صائل  »برايل«، فقدمت لهم  بلغة  مطبوعة 
وبداأت  ل���دي،  متوفرة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  املختلفة  التعليم 
وو�صعها  والريا�صيات  العربية  اللغة  مناهج  طباعة 
يف ملفات ووزعتها على الطلبة.. فكنت اأول من طبع 
املناهج بلغة »برايل« يف املركز، وقد ا�صتعان مركز ذوي 
املناهج  لتوفري  بنا  اأبوظبي  يف  اخلا�صة  االحتياجات 
املعلم  دور  ف���اإن  ال��ن��ه��اي��ة  ب��امل��ك��ف��وف��ني. ويف  اخل��ا���ص��ة 
يربي  اأن  عليه  ب��ل  والتعليم،  التلقني  يف  ينح�صر  ال 
وي�صحي ويتعامل مع الطلبة كاأنهم اأبناوؤه، فهم جيل 
امل�صتقبل.  وتابعت العمل يف التعليم من عام 1982 
اإىل 1988، ثم قدمت اأوراق��ي لالتحاق باجلامعة 
مع  م�صكلة  فواجهت  درا���ص��ت��ي،  الإك��م��ال  البحرين  يف 
اجلهة التي اأعمل بها، اإذ مل يكن هناك بديل ليكمل 

تعليم الطلبة، ولكن اأمام اإ�صراري متت املوافقة.
ويف عام 1993 تخرجت من اجلامعة، يف تخ�ص�ص 
مل  اجلامعية  درا�صتي  ويف  والرتبية.  العربية  اللغة 
اأجد �صعوبة، فقد كنت اعتمد على ال�صمع والت�صجيل 
كنت  لذلك  »برايل«،  بطريقة  املحا�صرات  وتلخي�ص 
اأنوي املتابعة للح�صول على �صهادة املاج�صتري، ولكن 
ب�صبب الظروف العائلية عدت الأكمل م�صوار التعليم 
الدمج،  تطبيق  تقرر  حني  ولكن  املعاقني.  مركز  يف 
االجتماعية،  ال�صوؤون  ل��وزارة  التابع  املركز  يف  عملت 
م��ن خال  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م���دار����ص  ويف 
ا�صتخدام  على  املعلمني  وت��دري��ب  امليدانية  ال��زي��ارات 
مع  التعامل  وكيفية  »ب��راي��ل«  بلغة  املطبوعة  املناهج 

الطلبة املكفوفني على م�صتوى الدولة.
الرتبية  وزارة  يف  للعمل  انتقلت   2011 ع���ام  ويف 
والتعليم بوظيفة اخت�صا�صي اإعاقة ب�صرية، وخال 
التدريبية  ال����دورات  م��ن  الكثري  نفذت  ال��ف��رتة  ه��ذه 
مهنة  مار�صت  اإن��ن��ي  حيث  للمعلمني،  العمل  وور����ص 
�صنة، فاكت�صبت خرة كبرية   30 التعليم على مدى 
يف هذا املجال. فمن خال هذه الدورات نقلت خرتي 
للمتدربني لتعم الفائدة، كما اأنني دربت اأولياء اأمور 
الطفل  م��ع  التعامل  كيفية  على  املكفوفني  الطلبة 
املعاق من املراحل ال�صنية االأوىل، فمعظم االأ�صر التي 
لديها طفل كفيف، لدي معها عاقة مبا�صرة ومتابعة 
وي�صاعدهم  اإىل من يوجههم  م�صتمرة. فهم بحاجة 
ي�صتطيع  كي  الكفيف،  الطفل  احتياجات  تفهم  على 

العي�ص ب�صكل طبيعي وحتى يتكيف مع اأقرانه. 

�صهد احتفال “واجب التطوعي” باليوم العاملي للمعلم 

خليفة بن حممد بن خالد ي�صيد باهتمام خليفة وحممد بن زايد باملعلمني وبجهدهم الرتبوي ويكرم اأول معلم كفيف واملعلمني املتميزين واجلهات التعليمية

••اأبوظبي - وام:

اأن  “م�صاندة”  ال��ع��ام��ة  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �صركة  اأك���دت 
تنفيذ م�صروع تطوير طريق الفاية – رزين - القوع ياأتي 
يف اإطار اجلهود الرامية اإىل تلبية احتياجات �صكان املنطقة 
اأبوظبي من خدمات ومرافق  اإم��ارة  ال�صرقية يف  اجلنوبية 
وت��وف��ري حلول نقل  واالأم���ان  ال�صامة  اأع��ل��ى معايري  وف��ق 
بنية  وتوفري  الرحلة  زمن  تقلي�ص  يف  ي�صاهم  ما  متكاملة 

حتتية متطورة حلركة النقل .
واأو�صحت اأن ذلك ياأتي �صمن جهودها لاإ�صهام يف حتقيق 
التحتية  البنية  ج��ودة  تعزيز  ب�صاأن  اأبوظبي  خطة  اأه��داف 

ال�صاملة وامل�صتدامة لاإمارة  التنمية  مبا ي�صهم يف تدعيم 
خا�صة و امل�صهد التنموي يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
ع��ام��ة. و ق���ال امل��ه��ن��د���ص ���ص��ال��ح ال�����ص��ي��ب��ة امل���زروع���ي املدير 
التنفيذي لقطاع الطرق والبنية التحتية باالإنابة يف �صركة 
 140 البالغ طوله  اأعمال م�صروع الطريق  “م�صاندة” اإن 
اإن�صاء دوارات واأر�صفة ومواقف جانبية  كيلو مرتا ت�صتمل 
حماية  و�صياج  االأم��ط��ار  مياه  �صرف  و�صبكة  اإن��ارة  واأنظمة 
من احليوانات ال�صائبة ورفع كفاءة الطريق احلايل الذي 
واملناطق اجلنوبية  اأبوظبي  ي�صكل حلقة و�صل بني مدينة 
ان�صيابية  وحتقيق  والوقن،  كالقوع،  االإم��ارة  من  ال�صرقية 
يف حركة املرور ورفع م�صتويات ال�صامة املرورية. يت�صمن 

اإن�صاء   - دره��م  مليون   377 تكلفته  تبلغ  ال��ذي   - امل�صروع 
طريق موؤلف من جزئني االأول ميتد من الفاية اإىل رزين 
عند تقاطع مفرودة بطول 88 كلم والثاين بطول 52 كلم 
بطول  ازدواج  على  االأول  اجل��زء  وي�صتمل  القوع  يف  ينتهي 
15 كلم يف حني يتكون باقي الطريق من حارة واح��دة يف 
كل اجتاه-. ويعزز امل�صروع الذي �صيتم اجنازه نهاية العام 
املقبل احلركة والتوا�صل بني �صكان القوع والوقن، وغريها 
اأي�صا  وي�صهل  اأب��وظ��ب��ي..  مع  العني  جنوب  يف  املناطق  من 
تنقل اأ�صحاب العزب املمتدة على طوله واملقدرة باملئات اإىل 
منطقتي اأبوظبي والعني باالإ�صافة اإىل اجلهات احلكومية 

املتواجدة يف املنطقة.

الفاية - رزين - القوع .. طريق حيوي يربط مدينة اأبوظبي باملناطق اجلنوبية ال�صرقية لالإمارة

•• عمان-وام:

االأمناء  كبري  احل�صني  ب��ن  ها�صم  االأم���ري  �صمو  ا�صتقبل 
ال�صام�صي  �صيف  مطر  �صعادة  الها�صمي،  امللكي  بالديوان 
مبنا�صبة  الها�صمية،  االأردن��ي��ة  اململكة  لدى  الدولة  �صفري 
ت�صلمه مهام عمله �صفريا لدولة االإمارات العربية املتحدة 
لدى اململكة. ونقل �صمو االأمري ها�صم بن احل�صني ل�صفري 
الدولة حتياته وتقديره اإىل دولة االإمارات العربية املتحدة 
ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة و���ص��ع��ب��ا، مثمنا م��واق��ف دول���ة االإم�����ارات 

وامل�صاندة لاأردن والداعمة لها  االأخوية  املتحدة  العربية 
اعتزازه  ال��دول��ة  اأك��د �صفري  امل��ج��االت. م��ن جهته  يف �صتى 
االإمارات  دول��ة  جتمع  التي  واملتميزة  االأخوية  بالعاقات 
العربية املتحدة واململكة االأردنية الها�صمية يف القطاعات 
البلدين  قيادتي  قبل  من  املبا�صرة  الرعاية  ظل  يف  كافة، 
ال�صعبني  جت��م��ع  ال��ت��ي  احل���ال  وح���دة  ك��ذل��ك  احلكيمتني، 
ال�����ص��ق��ي��ق��ني، م���وؤك���دا اأن����ه ���ص��ي��ح��ر���ص ع��ل��ى احل���ف���اظ على 
م�صتوى ه���ذه ال��ع��اق��ات امل��ت��ق��دم وت��ط��وي��ره��ا اأك���رث مل��ا يف 

م�صلحة البلدين ال�صقيقني.

الأمري ها�صم بن احل�صني ي�صتقبل 
�صفري الدولة بالأردن

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /

املالك:ق�صر امللوك للعقارات م�صاهمة خا�صة
طلب لت�صجيل بيانات العامة التجارية :ق�صر امللوك للعقارات �ص.م.خ

KINGS PALACE REAL ESTATE P.J.S.C

املودعة بالرقم :269188     بتاريخ : 2017/3/5
AE 2006/3/21 78884:بيانات االولوية

با�ص������م :ق�صر امللوك للعقارات م�صاهمة خا�صة 
وعنوانه:حمل ملك �صركة بو�صت لا�صتثمارات ذ.م.م ، هور العنز ، اأبو هيل ، هاتف:042699113

فاك�ص:042654900 ، �صندوق الريد:10839 امييل: fahad@getkp.com  دبي.
وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36 التاأمني ، ال�صوؤون التمويلية ، ال�صوؤون املالية وال�صوؤون 

العقارية ، تاأجري ال�صقق ، تاأجري العقارات ، تثمني العقارات ، وكاالت العقارات ، اإدارة ال�صوؤون العقارية.
و�صف العامة:عبارة عن �صكل م�صتطيل ر�صم فيه جهة ال�صمال �صكل مميز يعر عن مباين مر�صومة ب�صكل 
 KINGS( بالعربية وكتب ادناها )مميز وكتب جهة اليمني )ق�صر امللوك للعقارات م�صاهمة خا�صة �ص.م.ح

واالأبي�ص. االأزرق  باللونني  والعامة  بالاتينية   )  PALACE REAL ESTATE P.J.S.C
اال�صرتاطات:.

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�صاد  اأو اإر�صاله 
بالريد امل�صجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ اإ�صدار هذا االإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  5  اأكتوبر 2017 العدد 12139
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العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/07859/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : وانغ جيامنني وانغ  
مبا اأن املدعي : ان�ص نا�صر يزبك    

قد اأقام �صدكم الدعوى 02/07859/2017 /�صكني  ايجارات امام املركز بطلب 
الزامكم بالتايل

ب��دون مرر  العقد  عليه ميتنع عن جتديد  املدعي  ان   - اإي��ج��ار  جتديد عقد 
قانونا رغم انتهائه يف 2017/8/14 والق�صاء بتجديد العقد من 2017/8/15 

اإىل 2018/8/14
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�صائية اعانكم بالن�صر للح�صور بجل�صة يوم االثنني املوافق 
2017/10/9  ال�صاعة 2.30م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة الثانية( بالدائرة 
 ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  ف�ص  مركز  مبقر  واملنعقدة  االإبتدائية 
وقد اأمر بتق�صري مدة امل�صافة اىل ثاثة ايام من تاريخ الن�صر. فاأنت مكلف 

باحل�صور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/04916/2017 / �سكني   
ال�سادر يف الدعوى رقم  02/04309/2017  �سكني- ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �صده : مو�صوي بور للتجارة العامة - �ص ذ م م  جمهول حمل االقامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : نا�صر لوتاه للعقارات 

ال�صادر ل�صاحله يف الدعوى املذكورة اعاه والقا�صي باالتي:
1-الزام املدعي عليها باخاء العني حمل الدعوى وت�صليمها خالية من ال�صواغل والزامها 

بتقدمي �صهادة براءة ذمة من الكهرباء واملياه 
2- الزامها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 102.000 درهم بدل االيجار امل�صتحق للفرتة 
من 2014/5/26 وحتى 2017/4/25 وما ي�صتجد من بدل االيجار من تاريخ 2017/4/26 

وحتى تاريخ االخاء التام 
3- الزام املدعي عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى. 

الن�صر  تاريخ  يوم من  بتنفيذ هذا احلكم خال خم�صة ع�صر  انكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خال املهلة املبينة �صوف يتم اتخاذ االج��راءات القانونية 

املنا�صب لتنفيذه.
)ماحظة/�صيتم اإغاق ملف التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�صليم افادة االإعان بالن�صر خال 

ع�صرة ايام من تاريخ ا�صتامه وفقا للقرار رقم 21 ل�صنة 2017(
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/07582/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : كويا�صكو للتجارة العامة - �ص ذ م م 

مبا اأن املدعي : خالد عبدالرحيم احمد العطار   
 قد اأقام �صدكم الدعوى 02/07582/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�صداد ما ي�صتجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ االخاء 

الفعلي بواقع )185000( درهما �صنويا 
، فرت�صد بذمته مبلغ  للماأجور  االج��رة  �صداد  املدعي عليه ميتنع عن  ان   - اخ��اء عقار 
االخ��اء عن طريق  او  بال�صداد  اخطاره  �صداده رغم  دره��م وميتنع عن  وق��دره )37000( 
عليه  امل��دع��ي  ال���زام  م��ع   ،  2017/7/26 ب��ت��اري��خ   )2017/1/4775( رق��م  بالن�صر  االإع����ان 

بالتعوي�ص عن العطل وال�صرر الذي حلق باملالك 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �صيك مببلغ وقدره )37000( درهم كقيمة ايجارية 

، ال�صيك رقم )159( وتبني عدم وجود ر�صيد له وميتنع عن �صداد مقابلة. 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�صوم وم�صاريف الدعوى 

املوافق  الثاثاء  يوم  بجل�صة  للح�صور  بالن�صر  اعانكم  اإع��ادة  الق�صائية  اللجنة  وق��ررت 
2017/10/10 ال�صاعة 2.30 م امام اللجنة الق�صائية )اللجنة الرابعة( بالدائرة االإبتدائية 
بتق�صري مدة  اأمر  وقد   ، الدعوى  لنظر  االإيجارية  املنازعات  واملنعقدة مبقر مركز ف�ص 
قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  الن�صر.  تاريخ  من  اي��ام  ثاثة  اىل  امل�صافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�صتندات 

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-وام:

ا�صتقبل معايل ال�صيخ �صعيد بن طحنون اآل نهيان اأم�ص 
البيئة  اأ���ص��دق��اء  جمعية  وف��د  العني  مبدينة  بق�صره 
رئي�ص  حممد  علي  اإبراهيم  الدكتور  �صعادة  برئا�صة 
جمل�ص  ع�صو  ال�صاعدي  نا�صر  و�صم  اإدارتها  جمل�ص 

االإدارة وحممد نور مدير فعاليات فرع العني.
و اطلع معايل ال�صيخ بن طحنون اآل نهيان من رئي�ص 
وبراجمها  خ��ط��ط��ه��ا  ع��ل��ى  اجل��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
تعمل  ب��دوره��ا  ال��ت��ي  والتطوعية  البيئية  وخدماتها 

على تفعيل وتعزيز امل�صوؤولية املجتمعية على م�صتوى 
التعليمي  ال��ق��ط��اع  على  ال��رتك��ي��ز  ي�صمل  مب��ا  ال��دول��ة 
كونه �صريكا اأ�صا�صيا يف امل�صرية التنموية وعلى الن�صاء 
ك��ون��ه��ن رواف�����د ال��ع��ط��اء ال��ت��ي ت����روي ب��ال��ف��ط��رة تلك 
يف  امل�صاهمة  �صرورة  فيهم  وت��زرع  ال�صغرية  الراعم 
الوطن  ح��ب  وتر�صيخ  مقابل  دون  جمتمعهم  خدمة 
اللقاء  اأن  ال�����ص��اع��دي  ن��ا���ص��ر  اأو����ص���ح  و  ن��ف��و���ص��ه��ن.  يف 
العديد  وتنفيذ  لتطوير  اجلمعية  روؤي��ة  �صمن  ياأتي 
مب�صاركة  والبيئية  املجتمعية  والرامج  املبادرات  من 
اجلميع مبا ي�صهم يف �صياغة اإطار عمل وا�صح �صامل 

ومتكامل للعمل البيئى يف الدولة.
وتقدم الوفد بال�صكر ملعايل ال�صيخ �صعيد بن طحنون 
اال�صتقبال  وح���ف���اوة  ال�����ص��ي��اف��ة  ك���رم  ع��ل��ى  ن��ه��ي��ان  اآل 
ووقفاته امل�صتمرة واإ�صهاماته الداعمة ملجاالت اخلري 
والر يف هذا البلد املعطاء عامة وللجمعية على وجه 
اخل�����ص��و���ص ل��رع��اي��ت��ه ال��ك��رمي��ة الح��ت��ف��االت��ه��ا املقبلة 
مبنا�صبة اليوم الوطني ال�صاد�ص واالأربعني يف مدينة 
درع��ا تذكاريا ملعايل  واأه��دى رئي�ص اجلمعية   . العني 
لدوره  ت��ق��دي��را  نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �صعيد  ال�صيخ 

املتميز يف خدمة اأبناء الوطن.

�صعيد بن طحنون ي�صتقبل وفد جمعية اأ�صدقاء البيئة

وزير الرتبية والتعليم يزور املوؤمتر العربي للروبوت والذكاء اال�صطناعي وي�صارك يف جل�صاته 

تناف�ص طلبة املدار�ص للم�صاركة يف املوؤمتر توؤكد جناح توجهات الدولة يف جمال الذكاء ال�صطناعي 
ا�صتطاعت وزارة الرتبية والتعليم خالل ثالث �صنوات حتقيق قفزات مت�صارعة يف تطوير التعليم 
م�صاهمة املوؤ�ص�صات الوطنية احلكومية واخلا�صة يف املجال التكنولوجي يدعم طموحات الدولة 

اأبوظبي مواطني  عمر  متو�صط  عاما   77

•• دبي – د.حممود علياء 

اإبراهيم  ب���ن  ح�����ص��ني  م���ع���ايل  زار   
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  احل��م��ادي 
للروبوت  اخلام�ص  العربي  املوؤمتر 
وال�����ذك�����اء اال����ص���ط���ن���اع���ي وك������ان يف 
ال�صويدي  �صقر  �صلطان  ا�صتقباله 
ود.  ال���ن���دوة  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
ال��ب�����ص��ت��ك��ي رئ��ي�����ص جمل�ص  ع��ي�����ص��ى 
اإدارة نادي االإم��ارات العلمي رئي�ص 
معاليه  و������ص�����ارك  دب�������ي،  ج���ام���ع���ة 
ج��ل�����ص��ات امل����وؤمت����ر وح�����وارات�����ه كما 
العلمي  املعر�ص  اأروق���ة  ب��ني  جت��ول 
املوؤمتر  هام�ص  على  املقام  والتقني 
املدار�ص  ل��ف��ي��ف م��ن ط���اب  و���ص��ط 

وامل�صاركني. 
منظمي  ج��ه��ود  معاليه  �صكر  وق���د 
اأوراق  واأث���ن���ى ع��ل��ى مت��ي��ز  امل���وؤمت���ر 
الهادف،  العلمي  والنقا�ص  العمل 
ال��ك��ب��ري لطلبة  ب��ال��ت��واج��د  واأ����ص���اد 
املدار�ص وم�صاركتهم خمتلف ور�ص 
توجهات  دع��م  يف  ي�صهم  م��ا  العمل 
العلوم  جم���ال  يف  االإم�������ارات  دول����ة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واالب���ت���ك���ار، حيث 

منظومة  ع���ل���ى  االإم����������ارات  ت��ع��م��ل 
التعليم،  ت��ط��وي��ر  ك��ب��رية يف جم���ال 
وميثل قيام موؤ�ص�صات وطنية بعقد 
م����وؤمت����رات ع��ل��م��ي��ة وت��ق��ن��ي��ة بهذه 
ال��ع��ال��ي��ة مزيد  اجل������ودة وال����ق����درة 
حتقيق  يف  واالإ����ص���راع  التمكني  م��ن 

طموحات الدولة. 
وع���ر م��ع��ايل ال��وزي��ر ع��ن �صعادته 
اأفكار  على  الطاعه  ال��زي��ارة  بهذه 
جديدة واأوراق نقا�ص متميزة ترثي 
امليدان التعليمي باأفكار جيدة ميكن 
تطبيقها يف االأنظمة التعليمية، ما 
لدولة  امل�صتمر  التطور  مع  يتوافق 
مزيد  حتقيق  يف  وي�صهم  االإم����ارات 
م��ن ال��ت��ع��اون م��ع خم��ت��ل��ف ال����دول، 
فهذا العلم لي�ص حكراً على االإمارات 
الدولة  ك��اف��ة  ي�صمل  ول��ك��ن��ه  ف��ق��ط 
ال��ع��رب��ي��ة االأخ����رى ل��ا���ص��ت��ف��ادة من 
املتميزة  وامل��وؤمت��رات  التجارب  ه��ذه 
امل���وؤمت���ر �صيوف  ي��ت��واج��د يف  ح��ي��ث 
ال�صعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م���ن 
وجمهورية م�صر واململكة االأردنية 
الكويت  ودول������ة  ع���م���ان  و���ص��ل��ط��ن��ة 
وغريهم من الدول العربية.  وعن 

م��ن طاب  �صغف اجل��ي��ل اجل��دي��د 
واالبتكار  واملعرفة  بالعلم  املدار�ص 
وهو املفتقد بني جيل ال�صباب، اأكد 
م��ع��ايل ال��وزي��ر اأن دول���ة االإم����ارات 
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  وت�صعى  �صباقة 
االإيجابية  ببث  رقم )1(  تكون  اأن 

اأبنائها،  ك��ل  ل��دى  امل��ع��ريف  والتوجه 
الرتبوية  املنظومة  ت��راع��ي  كذلك 
يف  املتمثلة  اجل���دي���دة  والتعليمية 
امل��دار���ص االإم��ارات��ي��ة ه��ذه اجلوانب 
ومبتكرة  ج��دي��دة  اأ�صاليب  وت��ط��رح 
االإيجابية  وتزرع  الطاب  لتحم�ص 

يف بيئتهم املدر�صية. 
تطوير  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ������ص�����ار 
مزيد  اإىل  ب��ح��اج��ة  دائ���م���اً  التعليم 
من اجلهد والوقت، وقد ا�صتطاعت 
وزارة الرتبية والتعليم خال ثاث 
مت�صارعة  ق��ف��زات  حتقيق  ���ص��ن��وات 

وكبرية و�صح اأثرها يف هذا املوؤمتر 
م��ن خ���ال م�����ص��ارك��ة اأع����داد كبرية 
ب�صغف متميز، كذلك  الطاب  من 
م�����ص��ارك��ة وم�����ص��اه��م��ة ال��ك��ث��ري من 
احلكومية  ال��وط��ن��ي��ة  امل���وؤ����ص�������ص���ات 
الطاب  مع  التعاون  يف  واخلا�صة 

الفعاليات  خم��ت��ل��ف  يف  ودع���وت���ه���م 
العلمية والتقنية وامل�صابقات.

جميع  اأن  ال����وزي����ر  م���ع���ايل  واأك�������د 
كفريق  ي��ع��م��ل  ال����دول����ة  م���واط���ن���ي 
واحد الإجناح روؤية الدولة 2021، 
ا�صرتاتيجية  على  مقبلة  وال��دول��ة 
جديدة “مئوية االإمارات 2071” 
التي اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
اال�صتثمار  على  وت��رك��ز  دب��ي  ح��اك��م 
وبناء  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي،  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
اإماراتية يف  منظومة قيم اأخاقية 

اأجيال امل�صتقبل.
وزارة  يف  م���ن���ه���ج  وج��������ود  وح��������ول 
الذكاء  لتطبيق  والتعليم  الرتبية 
اال����ص���ط���ن���اع���ي وال����روب����وت����ات اأك����د 
معايل الوزير اأن الوزارة بداأت منذ 
عامني يف تطبيق مناهج ومنظومة 
تعليمية تعتمد الذكاء اال�صطناعي 
ال�صريع  للتطور  ذلك  والروبوتات، 
هذا  م��واك��ب��ة  ي��ت��م  مل  واإذا  ل��ل��ع��ل��م 
ال���ت���ط���ور ت��ت��خ��ل��ف ال��������دول، وه����ذا 
املوؤمتر فيه الكثري من االأفكار التي 

ميكن اال�صتفادة منها، و�صنويا تقوم 
للمناهج،  �صاملة  مبراجعة  ال��وزارة 
وت�������ص���ارك يف خم��ت��ل��ف امل����وؤمت����رات 
ت��دع��م اجلانب  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
التطويري واالبتكار، والعام القادم 
التطوير  من  املزيد  هناك  �صيكون 
مع  يتنا�صب  مب��ا  امل��ن��اه��ج  وت��ع��دي��ل 
امل�صتجدات العلمية اجلديدة والتي 

تت�صارع ب�صكل غري م�صبوق.  
والذكاء  للروبوت  العربي  واملوؤمتر 
اال���ص��ط��ن��اع��ي ه���و م���وؤمت���ر علمي 
منذ  م��رات  خم�ص  عقده  مت  عربي 
االأوىل  دورت�����اه  وك���ان���ت   2012 ع���ام 
امل���م���ل���ك���ة االأردن�����ي�����ة  وال���ث���ان���ي���ة يف 
جمهورية  يف  والثالثة  الها�صمية، 
دولة  يف  وال��راب��ع��ة  العربية،  م�صر 
قطر، واليوم تقام الدورة اخلام�صة 
يف دولة االإم��ارات العربية املتحدة. 
ب��ت��ن��ظ��ي��م م�صرتك  امل���وؤمت���ر  وي���ق���ام 
بني نادي االإمارات العلمي يف ندوة 
الثقافة والعلوم، واجلمعية العربية 
ل��ل��روب��وت، ك��م��ا ي�����ص��ارك ف��ي��ه نخبة 
علوم  يف  واملخت�صني  اخل���راء  م��ن 

الروبوت والذكاء اال�صطناعي. 

•• اأبوظبي -وام:

قفز متو�صط العمر املتوقع للمواطنني 
ع��ن��د ال����والدة يف اأب��وظ��ب��ي م��ن 49،3 
يف  ع���ام���ا   77 اإىل   1970 يف  ع���ام���ا 
اأك��رث من  زي��ادة بلغت  بن�صبة   2015

تقريبا.  56،1%
مركز  ع��ن  ال�����ص��ادرة  االأرق�����ام  وتعك�ص 
م�صتوى  تطور  مدى  اأبوظبي  اإح�صاء 
واالجتماعية  ال�����ص��ح��ي��ة  اخل����دم����ات 
التي يح�صل عليها املواطنون بتوجيه 
ورعاية القيادة الر�صيدة التي حر�صت 
ع��ل��ى ت���وف���ري اأف�����ص��ل ���ص��ب��ل ال��ع��ي�����ص و 

الرفاهية لهم.
وت��ت��واف��ق ت��ل��ك االأرق�����ام م��ع حم���ددات 
تر�صيخ  اأك��دت  التي  الوطنية  االأج��ن��دة 
اجل���ان���ب ال��وق��ائ��ي وت��خ��ف��ي�����ص معدل 
احلياة  ب��ن��م��ط  امل��ت��ع��ل��ق��ة  االأم�����را������ص 
كال�صكري والقلب واأمرا�ص ال�صرطان 
مديد  وع��م��ر  �صحية  ح��ي��اة  لتحقيق 
تطوير  ع���ر  ال����دول����ة  يف  ل��ل��ق��اط��ن��ني 
مع  للتعامل  ال�صحي  النظام  جاهزية 
ال�����ص��ح��ي��ة لتكون  االأوب���ئ���ة وامل��خ��اط��ر 
ال���دول يف جودة  اأف�صل  االإم����ارات م��ن 
الدكتور  اأك����د  و  ال�����ص��ح��ي��ة.  ال��رع��اي��ة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ال��درم��ك��ي  م��ط��ر 

ال�صحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  ل�صركة 
“�صحة” حر�ص القيادة الر�صيدة على 
ال�صحية  املنظومة  مب�صتوى  االرتقاء 
�صركة  ل����روؤي����ة  وال���ع���اج���ي���ة حت��ق��ي��ق��ا 
“�صحة”  ال�صحية  اأبوظبي للخدمات 
تقدمي  يف  ال����ري����ادة  يف  ت��ت��م��ث��ل  ال���ت���ي 
واملتميزة  املتكاملة  ال�صحية  الرعاية 
ال�صامة  و  اجل�����ودة  م��ع��اي��ري  ب��اأع��ل��ى 

الدولية عر تقدمي خدمات مميزة.
 “ ل�  وق��ال الدرمكي يف ت�صريح خا�ص 
“ اإن توجيهات  االإم���ارات  اأن��ب��اء  وكالة 
ال�صيخ خليفة بن زايد  ال�صمو  �صاحب 
اآل نهيان رئي�ص الدولة “حفظه اهلل” 

ومتابعة �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل�صلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب 
اأ�صهمت ب�صكل كبري يف تطوير املنظومة 
الطبية يف االإمارة ومتكينها من تقدمي 
جودة  م�صتوى  ذات  عاجية  خ��دم��ات 
الذي  االأم����ر  ع��امل��ي��ة  مبقايي�ص  ع��ال��ي��ة 
القطاع  م�صتوى  على  اإيجابيا  انعك�ص 

ال�صحي يف اإمارة اأبوظبي.
و�صدد الدرمكي على اأن اإمارة اأبوظبي 
ت���خ���ط���و ن���ح���و ري���������ادة ط���ب���ي���ة رائ������دة 
تناف�ص  م��ت��م��ي��زة  ���ص��ح��ي��ة  وخ����دم����ات 
اأرق�����ى امل�����ص��ت��وي��ات ال��ع��امل��ي��ة مب���ا توفر 

يف  اأ�صهمت  واإمكانيات  ق��درات  من  لها 
اإىل  م�صريا  م��ت��ن��ام..  ب�صكل  تطويرها 
للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��رك��ة  روؤي����ة  اأن 
روؤية  مع  تتما�صى  “�صحة”  ال�صحية 
اأبوظبي 2030 الرامية اإىل موا�صلة 
اأرق����ى اخلدمات  ت��ق��دمي  ال��ع��م��ل ع��ل��ى 
عاملية  ومقايي�ص  مبوا�صفات  ال�صحية 

للمر�صى.
ويلعب عامل جودة اخلدمات والرعاية 
االإن�صان  عليها  يح�صل  التي  ال�صحية 
ال���دور االأب���رز يف اإرت��ف��اع ه��ذا املعدل.. 
توفري  على  اأبوظبي  حكومة  عملت  و 
بنية حتتية وخدمات �صحية ذات جودة 
اأر�صها ما  عالية جلميع املقيمني على 
من  العديد  م��ن  مت��ام��ا  خالية  جعلها 
املاريا و�صلل  ال�صارية مثل  االأمرا�ص 
االأطفال واحل�صبة .. ومركزا لتوفري 
املزمنة  ل��اأم��را���ص  العاجات  اأف�صل 
ال�صغط  و  ال�����ص��ك��ري  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
امل�صتع�صية  و  اخل��ط��رية  واالأم���را����ص 

مثل ال�صرطان.
�صركة  ل����دى  اأن  ال���درم���ك���ي  اأو����ص���ح  و 
ال��ت��ي تخدم  ال��ع��دي��د اخل��دم��ات  �صحة 
مركزي  كم�صروع  املر�صى  فعال  ب�صكل 
للت�صخي�ص  وال��زع��ف��ران��ة  التوبة  ع��ود 
ت�صمل  وال����ت����ي  ال�������ص���ام���ل  وال���ف���ح�������ص 
والطب  االأ������ص�����رة  ط����ب  ت��خ�����ص�����ص��ات 

امل���زم���ن���ة و طب  االأم�����را������ص  و  ال���ع���ام 
ال��ع��ي��ون و اأم���را����ص ال��ن�����ص��اء وال����والدة 
و اجل���ه���از ال��ه�����ص��م��ي و االأع�������ص���اب و 
ال�صكري  و  واحل��ن��ج��رة  واالأذن  االأن���ف 
و  البولية  امل�صالك  و  ال�صماء  وال��غ��دد 
اجللدية و القلب و العظام و االأطفال 
االأمرا�ص  و  ال�صلوكية  االأم���را����ص  و 
النظر  فح�ص  و  وال��ت��غ��ذي��ة  النف�صية 
الوقائية  ال��ف��ح��و���ص��ات  االأ���ص��ن��ان��زو  ز 
وت�صمل ف��ح��و���ص��ات م��ا ق��ب��ل ال����زواج و 
ف��ح��و���ص��ات وق��اي��ة و ف��ح��و���ص��ات قبول 
اجل��ام��ع��ات وف��ح��و���ص��ات ���ص��ح��ة امل����راأة 
والطفل ال�صليم و عيادة فح�ص ال�صمع 
و فح�ص ت�صوير القلب وفح�ص جهد 
فوق  امل��وج��ات  واأ�صعة  واالأ���ص��ع��ة  القلب 
ال�صوتية والت�صوير االإ�صعاعي للثدي 
البالغني  و  االأط����ف����ال  ت��ط��ع��ي��م��ات  و 

وتطعيمات احلج و العمرة.
الفوائد  اأه�����م  اأح�����د  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 
للمر�صى  امل��ق��دم��ة  ال�صامل  للفح�ص 
هي اكت�صاف احلاالت مبكرا مما ميكن 
من التدخل الطبي املبكر ويزيد فر�ص 
ال�صفاء وبالتايل يح�صن نوعية احلياة 
االإح�صائيات  ي���وف���ر  ك��م��ا  ل��ل��م��ر���ص��ى 
واالأرق���������ام ال���ت���ي ت�����ص��اع��د ع��ل��ى و�صع 
باإجراء  قام  حيث  امل�صتقبلية  اخلطط 
مراجع   13611 ال�صامل  الفح�ص 

م���ن ح��م��ل��ة ب��ط��اق��ة ث��ق��ة م��ن��ذ افتتاح 
املركزين.

وت�����ص��ري اإح�������ص���اءات ه��ي��ئ��ة ال�����ص��ح��ة يف 
اأبوظبي يف عام 2015 اإىل وجود 52 
مركزا   629 و  االإم����ارة  يف  م�صت�صفى 
�صحيا و362 عيادة طبية وال�صك اأن 
ه��ذه االأرق���ام قد زادت خ��ال العامني 
الرعاية  ج���ان���ب  اإىل  و  امل���ا����ص���ي���ني. 
االجتماعية  اخلدمات  تاأتي  ال�صحية 
ل��ت��ع��زز م���ن ال�����ص��ع��ور ب���اال����ص���ت���ق���رار و 
ال�صن  ك��ب��ار  لفئة  خ��ا���ص��ة  الطماأنينة 
اجتماعية  مب��ك��ان��ة  ي��ح��ظ��ون  ال���ذي���ن 
امل��ج��ت��م��ع االإم����ارات����ي ب�صكل  رف��ي��ع��ة يف 

عام.
م�صنية  جهودا  اأبوظبي  اإم��ارة  وتبذل 
لفئة  ال�����ازم�����ة  ال����رع����اي����ة  ل���ت���وف���ري 
امل�صنني وتركز �صيا�صاتها رغم اإن�صائها 
ع��ددا م��ن ال���دور وامل��راك��ز املتخ�ص�صة 
وال�صمان  املتكاملة  الرعاية  لتقدمي 
امل�صاركة  ع��ل��ى  للم�صنني  االج��ت��م��اع��ي 
الكاملة من االأ�صرة يف توفري الرعاية 

املنا�صبة للم�صنني.
وللمتقاعدين احلق يف احل�صول على 
ال  قانونية  كحقوق  التقاعد  م��ك��اف��اآت 
ت��ق��ل اأه��م��ي��ة ع��ن اال���ص��ت��ح��ق��اق��ات التي 
الفعلية  خ��دم��ت��ه��م  اأث���ن���اء  ت��ق��ا���ص��وه��ا 
فحكومة اأبوظبي ال تنظر اإىل املعا�صات 

مالية  م�صاعدة  اأو  كمنحة  التقاعدية 
للمعا�ص  توفر  بل  للمتقاعد  ممنوحة 
ذاتها  القانونية  احل��م��اي��ة  ال��ت��ق��اع��دي 
امل��ك��ف��ول��ة ل���ل���روات���ب واالأج�������ور وذل���ك 
االقت�صادي  االأم�������ن  ت���وف���ري  ب���ه���دف 

واال�صتقرار االجتماعي للمتقاعدين.
وتعمل العديد من اجلهات احلكومية 
اأب��وظ��ب��ي على تقدمي جميع  اإم���ارة  يف 
كبار  لفئة  الراحة  و�صبل  الدعم  اأن��واع 
بخدماتها  الو�صول  خ��ال  من  ال�صن 
ه���ذه  وم������ن  ب���ي���وت���ه���م  اإىل  م���ب���ا����ص���رة 
احل�صر  ال  امل��ث��ال  �صبيل  على  اجل��ه��ات 
العامة  وال��ق��ي��ادة  العني  مدينة  بلدية 
اأبوظبي ومركز مت للخدمات  ل�صرطة 

احلكومية.
اأبوظبي على توفري  وحتر�ص حكومة 
مواطني  جل��م��ي��ع  م��ن��ا���ص��ب��ة  م�����ص��اك��ن 
احتياجاتهم  م���ع  ل���ت���ت���اءم  االإم��������ارة 
وت�صعرهم  اخل���ا����ص���ة  وم��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م 
خال  من  وذل��ك  االأ�صري  باال�صتقرار 
طريق  ع����ن  اأو  ال�����ص��ام��ي��ة  امل�����ب�����ادرات 
تتوىل  حيث  املي�صرة  االإ�صكان  قرو�ص 
اأ�ص�صت  التي  لاإ�صكان  اأبوظبي  هيئة 
يف اأكتوبر 2012 حتقيق روؤية القيادة 
املبادرات  ال��ر���ص��ي��دة م��ن خ���ال و���ص��ع 
والرامج االإ�صكانية تلبية الحتياجات 

مواطني االإمارة.
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وعنوانه:   �ص.ب  49296  ،  دبي  ، االمارات العربية املتحدة  

رقم وتاريخ الن�صر ال�صابق يف اجلريدة الر�صمية : )      ( – )  /    /     (
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :

القهوة وال�صاي والكاكاو وال�صكر واالأرز والتابيوكا وال�صاجو وما يقوم مقام القهوة ، الدقيق وامل�صتح�صرات 
اخلمرية  ال�صكر؛  ودب�ص  الع�صل  املثلجة؛  واحللوى   ، واحللويات  واملعجنات  اخلبز   ، احلبوب  من  امل�صنوعة 

وم�صحوق اخلبازة؛ امللح واخلردل؛ اخلل و ال�صل�صات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.
الواق�عة بالفئة   :   30

* التعديات على الطلب بعد الن�صر ال�صابق: 
تن���ازل رقم : 1

ا�صم مالك العامة:    ماك الينز للتجارة العامة �ص.ذ.م.م.       
ا�صم املتنازل له : �ص . نزيه التجارية �ص.م.م.

مه�نته: ال�صناعة و التجارة 
جن�صيته: �صركة لبنانية.  

عنوان وحمل اإقامته :  كورني�ص املزرعة – �صارع عفيف الطبي ، بناية الند مارك ، بريوت ، لبنان.
تاري�خ انت�قال امللكية:       14 / 9 / 2017

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل:     /     / 2017

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  5  اأكتوبر 2017 العدد 12139

تعلن اأدارة العامات التجارية عن تقدم الوكيل / �صبي�صايزد  خلدمات العامات التجارية 
بطلب لت�صجيل العامة التجارية :

املودعة حتت رقم: 254673   بتاريخ:  2 / 6 / 2016
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�ص��م :    في�صل كومار كاريكاد .
وعنوانه:  �ص.ب. 99443  ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات :
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، االأن�صطة الريا�صية والثقافية . ا�صتئجار معدات ال�صوت، ا�صتئجار 

اأجهزة االإ�صاءة ملجموعات م�صرحية اأو ا�صتوديوهات التلفزيون.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 41 (

" ب��ح��روف التينية      ABACUS innovative event technology " ال��ع��ام��ة:      و�صف 
ب�صكل مميز  و ر�صم  دوائر  ب�صكل مميز و العامة باالألوان االأحمر و الرمادي .

اال�ص��رتاطات:
االقت�صاد  وزارة  يف  التجارية  العامات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���ص  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�صاله بالريد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه،وذلك خال 30 يوماً من هذا االإعان

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  5  اأكتوبر 2017 العدد 12139



اخلميس   5   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12139  
Thursday  5   October   2017  -  Issue No   12139 اأخبـار الإمـارات

09

•• اأبوظبي-وام:

�صهد �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد 
بن �صلطان القا�صمي ويل عهد ونائب 
حاكم ال�صارقة �صباح ام�ص باجلامعة 
موؤمتر  فعاليات  انطاق  القا�صمية 
�صعار  يحمل  ال��ذي  التعلم  �صعوبات 
ال�صوء  وي�صلط  اأف�صل”..  “لتعلم 
التعلم  ����ص���ع���وب���ات  م�����ص��ك��ل��ة  ع���ل���ى 
التجارب  اأب�����رز  ع���ر����ص  خ����ال  م���ن 
واخل������رات واالأب����ح����اث ال��ع��ل��م��ي��ة يف 
هنادي  ال�صيدة  واألقت   . املجال  ه��ذا 
ال�صارقة  م��رك��ز  م��دي��ر  ال�����ص��وي��دي 
ل�صعوبات التعلم كلمة افتتاح املوؤمتر 
ال�صمو  �صاحب  ب��دع��م  فيها  اأ���ص��ادت 
حممد  ب��ن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����ص  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي 
االأ�صخا�ص  لق�صايا  ال�صارقة  حاكم 
التعلم  و����ص���ع���وب���ات  االإع����اق����ة  ذوي 
مركز  اإن�صاء  اإىل  الكرمية  ومبادرته 
كرافد  التعلم  ل�صعوبات  ال�����ص��ارق��ة 
اأهدافه  جميع  تن�صب  ومتميز  ه��ام 
من  ال��ط��اب  احتياجات  تلبية  على 

ذوي �صعوبات التعلم .
وعرت عن �صكرها ل�صمو ويل عهد 

رعايته  على  ال�صارقة  حاكم  ون��ائ��ب 
موؤكدة  للموؤمتر  ودع��م��ه  وت�صريفه 
ان ال���ه���دف م���ن امل���وؤمت���ر ه���و اإث����ارة 
االأمر  والقائمني على  املجتمع  وعي 
والعاملني واأولياء االأمور والباحثني 
�صعوبات  جم���ال  يف  واملتخ�ص�صني 
التعليم  جم���االت  وخم��ت��ل��ف  التعلم 
�صعوبات  م�صكات  باأهمية  االأخ��رى 
معقدة  ظ��اه��رة  تعتر  ال��ت��ي  التعلم 

تن�صاأ نتيجة لت�صافر اأ�صباب وعوامل 
متعددة.

ال�صارقة  م��رك��ز  دور  اإىل  واأ�����ص����ارت 
ل�صعوبات التعلم يف تلبية احتياجات 
التعلم  �صعوبات  ذوي  م��ن  ال��ط��اب 
واأ����ص���ره���م وم��ع��ل��م��ي��ه��م ك��ون��ه يحمل 
بني طياته طموحات كبرية وي�صاهم 
اأ���ص��ا���ص��ي��ة لهذه  ن��ق��ات  اإح������داث  يف 
فئة  املجتمع  من  الكبرية  ال�صريحة 

ال��ط��اب ذوي ���ص��ع��وب��ات ال��ت��ع��ل��م .. 
بنت  جميلة  ال�صيخة  بدعم  م�صيدة 
مدينة  ع��ام  مدير  القا�صمي  حممد 
ال�صارقة للخدمات االإن�صانية جلهود 

املركز .
ب���دوره���ا اأو����ص���ح���ت ال���دك���ت���ورة منى 
العامري مدير اإدارة الرتبية اخلا�صة 
بوزارة الرتبية والتعليم خال كلمة 
الطلبة من  اأبنائنا  ال��وزارة - حاجة 

اإىل  امل��ح��ددة  التعلم  �صعوبات  ذوي 
وخطة  داع��م��ة  تعليمية  بيئة  وج���ود 
للتعامل  م��ن��ا���ص��ب��ة  ف���ردي���ة  ت��رب��وي��ة 
والرتكيز  لديهم  القوة  جوانب  مع 
جوانب  وتقلي�ص  وتعزيزها  عليها 
احتياجاتهم  وتلبية  لديهم  ال�صعف 
املهارات  تعليمهم  اأج��ل  من  امل��ح��ددة 
اإليها  ي��ح��ت��اج��ون  ال��ت��ي  االأ���ص��ا���ص��ي��ة 
اال�صرتاتيجيات  اإىل  اإ����ص���اف���ة   ..

�صوف  ال��ت��ي  واالأ���ص��ال��ي��ب  التعليمية 
درا�صتهم  يف  اال�صتمرار  من  متكنهم 

وفقاً لقدراتهم الفعلية .
واأ�صارت اإىل اأن عاج �صعوبات التعلم 
كما  اكت�صافه  مبجرد  يبداأ  اأن  يجب 
ي��ن��ب��غ��ي ال��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ت��ع��رف على 
�صلبا  توؤثر  التي  املحددة  ال�صعوبات 
ال���درا����ص���ي لهذه  ال��ت��ح�����ص��ي��ل  ع��ل��ى 
ال��ف��ئ��ة م���ن ال��ط��ل��ب��ة.. م��و���ص��ح��ه اأن 

الداعمة  التعليمية  ال��رام��ج  جن��اح 
املعلمني  اجت��اه��ات  على  يعتمد  لهم 
الدعم  ونوعية  وم�صتوى  وكفايتهم 
ومراعاتهم  ل��ه��م  ي��ق��دم��ون��ه  ال����ذي 

للفروق الفردية بينهم .
عر�ص  االف�����ت�����ت�����اح  ح����ف����ل  وت����خ����ل����ل 
ال�صارقة  م��رك��ز  ع��ن  ت�صجيلي  فيلم 
التعليمي  ودوره  التعلم  ل�صعوبات 
ال��ت��ي اطلقها  وامل���ب���ادرات وال��رام��ج 

املركز منذ اإن�صائه.
وقام �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد 
بن �صلطان القا�صمي ويل عهد ونائب 
ال�صركاء  ب��ت��ك��رمي  ال�����ص��ارق��ة  ح��اك��م 
والداعمني الإجناح املوؤمتر فيما قدم 
القائمون على املوؤمتر هدية تذكارية 
ل�صمو ويل عهد ال�صارقة على رعايته 

ملوؤمتر �صعوبات التعلم.
وزار �صمو ويل عهد ال�صارقة املعر�ص 
التعليمي امل�صاحب للموؤمتر وتعرف 
لكيفية  التعليمية  ال��ت��ج��ارب  ع��ل��ى 
التعرف على م�صكات ذوي �صعوبات 
املوؤمتر  اأن  بالذكر  اجلدير  التعلم. 
الرتبية  وزارة  م��ع  بال�صراكة  يعقد 
و  املجتمع  تنمية  ووزارة  والتعليم 
املعلمني  االأوىل  بالدرجة  ي�صتهدف 
من  لتمكينهم  ال��ع��ام��ة  امل���دار����ص  يف 
الطلبة  م��ه��ارات  وت��ط��وي��ر  اكت�صاف 

من ذوي �صعوبات التعلم.
املوؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  ان���ط���اق  ح�����ص��ر 
العميد �صيف الزري ال�صام�صي قائد 
ال�صارقة والدكتور ر�صاد  عام �صرطة 
القا�صمية  اجل��ام��ع��ة  م���دي���ر  ����ص���امل 
وم��ن��ى ع��ب��د ال���ك���رمي م��دي��ر مدينة 

ال�صارقة للخدمات االإن�صانية.

•• اأبوظبي-وام:
العاملي  ب���ال���ي���وم  ال���ي���وم  اأج���م���ع  ال���ع���امل  ي��ح��ت��ف��ي 
للمعلمني الذين و�صفتهم منظمة االأمم املتحدة 
باأنهم  “اليون�صكو”  وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��م  للرتبية 
بل  التعليم  اأه��داف  لتنفيذ  و�صائل  جم��رد  لي�صوا 
الوطنية  ال��ق��درات  وبناء  اال�صتدامة  مفتاح  اإنهم 
نحو تر�صيخ جمتمعات ت�صتند اإىل املعارف والقيم 

واالأخاقيات.
وت���ويل ق��ي��ادة ال��دول��ة ال��ر���ص��ي��دة اه��ت��م��ام��ا كبريا 
للمعلمني  والرعاية  الدعم  اأ�صكال  كافة  بتوفري 
ف��ه��م ال��ق��دوة واأ���ص��ح��اب ال����دور امل��ح��وري يف بناء 
القادرة على  التعليمية  امل��وارد  اأهم  واأحد  العقول 
تر�صيخ منظومة تعليمية متميزة تعمل على رفد 
�صوق العمل بالكوادر الب�صرية القادرة على حتقيق 

التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة للدولة.
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأك���د 
ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأعلى 
الدرا�صي  ال��ع��ام  ب��دء  مبنا�صبة  امل�صلحة  ل��ل��ق��وات 
ثروة  املعلمني  اأن   ..  2018  2017 اجل��دي��د 
نبيلة  ور���ص��ال��ة  عظيمة  اأم��ان��ة  يحملون  وط��ن��ي��ة 
..نعتز بدورهم املحوري يف بناء العقول وتهذيب 

النفو�ص واإعداد اأجيال امل�صتقبل.

وت�صتعر�ص وكالة اأنباء االإمارات “وام” من خال 
العاملي  باليوم  االحتفال  ومبنا�صبة  التقرير  هذا 
اأكتوبر  من  اخلام�ص  ي�صادف  ال��ذي   - للمعلمني 
امل��ب��ادرات التي نفذتها  م��ن ك��ل ع��ام - جانبا م��ن 
الدولة بهدف دعم املعلمني حمليا وعربيا وعامليا 
والتاأكيد على عظم ر�صالتهم ودورهم الرئي�صي يف 

تن�صئة اأجيال امل�صتقبل.
الأف�����ص��ل معلم  زاي����د  ب���ن  “جائزة حم��م��د  وت��ع��د 
اأطلقتها  التي  الرائدة  املبادرات  خليجي” اإح��دى 
دول����ة االإم�������ارات يف ���ص��ه��ر اأب���ري���ل امل��ا���ص��ي وذلك 
االإمارات  لدولة  احلكيمة  القيادة  لروؤية  ترجمة 
وتكري�ص  امل��ع��ل��م  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ت�صليط  ب�����ص��رورة 
التعليم يبداأ  املمار�صات لدعمه ..فتطوير  اأف�صل 

من عند املعلم.
حديثة  ت��رب��وي��ة  فل�صفة  اجل���ائ���زة  ه���ذه  وجت�����ص��د 
وتعك�ص اهتماما كبريا ومتناميا من قبل القيادة 
االم����ارات  دول���ة  التعليم يف  اإك�����ص��اب  ال��ر���ص��ي��دة يف 
عامة  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  دول  ويف  خا�صة 
الدول  تلك  تطلعات  يحقق  مب��ا  املطلوب  ال��زخ��م 

قفزات  اإح��داث  عر  التعليمية  العملية  اإث��راء  يف 
ا�صتثنائية يف م�صاراتها ومبا ي�صهم اأي�صا يف حتقيق 
ي�صكل  �صمولية  تنموية  نه�صة  نحو  توجهاتها 
الفقري وركيزة نحو انطاقات  التعليم عمودها 

هائلة يف كل مناحي احلياة وجماالتها.
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأك���د 
“امتداد  اأن  اإطاق هذه اجلائزة  نهيان مبنا�صبة 
يقدمه  وم��ا  الدائمة  وعطاءاته  املعلم  ت�صحيات 
من عمل دوؤوب خمل�ص قادر على اإحداث الفارق 
ملوا�صلة  نعدهم  ال��ذي��ن  الطلبة  اأبنائنا  ح��ي��اة  يف 

م�صرية البناء والتنمية امل�صتدامة”.
كما اأكد �صموه اأننا “ن�صت�صرف من خال اجلائزة 
ما بحوزتكم من  اإىل  ي�صتند  تربويا متقنا  عما 
كفيلة  تراكمية  وخ��رات  ومهارة  خم��زون معريف 
لتكونوا  والتميز  ال�صدارة  موقع  يف  ت�صعكم  ب��اأن 

منوذجا يقتدي به االأخرون”.
6 مايني  ق���دره���ا  وت���ر����ص���د اجل����ائ����زة م���ك���اف���اأة 
درهم  مليون  بواقع  معلمني   6 ل�”اأف�صل  دره��م 
على  معلما   30 اأف�صل  �صيح�صل  كما  معلم  لكل 

املمار�صات  اأف�صل  على  لاطاع  تدريبية  دورات 
التعليمية العاملية واال�صتفادة منها.

باملعلمني  لاهتمام  ال��دول��ة  مل��ب��ادرة  وا���ص��ت��م��رارا 
وتوفري كافة اأ�صكال الدعم والرعاية لهم تنطلق 
حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان يوم ال�صبت املقبل اأعمال الدورة الثانية 
“ يف   2017 “ ق���دوة  ال����دويل  املعلمني  مل��ن��ت��دى 

اأبوظبي.
متكني  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي   - املنتدى  وي�صت�صيف 
اأكرث من   - التعليم  لارتقاء مب�صتقبل  املعلمني 
العامل  حول  دول��ة   80 من  ج��اوؤوا  معلم   900
جتاربهم  ح���ول  تفاعلية  ح����وارات  يف  للم�صاركة 

وق�ص�ص جناحهم يف جمال التعليم.
الرتبية  وزارة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  امل���ن���ت���دى  وي���ق���ام 
املعرفة  وهيئة  واملعرفة  التعليم  ودائ��رة  والتعليم 
والتنمية الب�صرية يف دبي ومركز اأبوظبي للتعليم 
وال���ت���دري���ب ال��ت��ق��ن��ي وامل��ه��ن��ي، اإ���ص��اف��ة اإىل اأب���رز 
التعاون والتنمية  العاملية مثل منظمة  املوؤ�ص�صات 
التعليم  وم��وؤ���ص�����ص��ة   ”OECD“ االق��ت�����ص��ادي 

وموؤ�ص�صة   ”Teach for All“ ل��ل��ج��م��ي��ع 
فاركي.

وي���اأت���ي ان��ع��ق��اد ه���ذه احل����دث ال��ت��ع��ل��ي��م��ي العاملي 
ال��رائ��د يف اإط����ار اه��ت��م��ام دول���ة االإم�����ارات بقيادة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
التعليم  بتطوير  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص 
اأعلى املعايري ومبتابعة من �صاحب  النوعي وفق 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة من 
اأجل اإر�صاء نظام تعليمي رفيع امل�صتوى ان�صجاما 
االإمارات  لروؤية  الوطنية  “االأجندة  اأه��داف  مع 
والتي   ”2030 اأب��وظ��ب��ي  “خطة  و   ”2021
التعلم  اأنظمة  كامل يف  اإح��داث حتول  تركز على 

والتعليم.
ثاثة  اإىل   ”2017 “قدوة  ب��رن��ام��ج  وينق�صم 
حماور رئي�صية هي “ا�صاأل - �صارك - تقدم” حيث 
ي�صعى امل�صاركون يف املحور االأول اإىل اإثارة االأ�صئلة 
املعلمني يف عاملنا  التي ت�صغل  الق�صايا  اأبرز  حول 
املعا�صر بينما يتبادلون يف املحور الثاين اأفكارهم 

وخراتهم يف �صعيهم الإيجاد حلول لهذه الق�صايا 
..فيما ترتكز احلوارات يف املحور الثالث واالأخري 
ليواكب  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأ���ص��ال��ي��ب  ت��ط��وي��ر  كيفية  ع��ل��ى 
االبتكارات  ال��ت��ي حت��دث��ه��ا  امل��ت�����ص��ارع��ة  امل��ت��غ��ريات 

التكنولوجية.
دولة  عمدت  اأي�صا  باملعلمني  االهتمام  اإط��ار  ويف 
متكاملة  تدريبية  منظومة  توفري  اإىل  االإم���ارات 
الرتبية  وزارة  ن��ف��ذت  امل���ث���ال  ���ص��ب��ي��ل  ف��ع��ل��ى  ل��ه��م 
برنامج  اأ���ص��خ��م  اجل����اري  ال��ع��ام  ب��داي��ة  والتعليم 
امليدان  يف  والقيادية  التدري�صية  للكوادر  تدريبي 
الرتبوي ا�صتهدف اأكرث من 12 الفا من املعلمني 

والقيادات املدر�صية.
وجاء تنفيذ هذا الرنامج لرفع كفاءات املعلمني 
يتوافق  ومبا  يدر�صونها  التي  باملواد  يتعلق  فيما 
م�صتوى  على  املختلفة  التعليم  ونظم  املناهج  مع 
املناف�صة يف جمال  املعلم من  يتمكن  العامل حتى 

تخ�ص�صه يف الداخل واخلارج.
الرامج  م��ن  ال��ع��دي��د  تنفيذ  ال���دول���ة  وت��وا���ص��ل 
واملبادرات التي تهدف اإىل متكني املعلمني لارتقاء 
مب�صتقبل التعليم وامل�صي قدما نحو اإر�صاء نظام 
االأجندة  يواكب متطلبات  امل�صتوى  رفيع  تعليمي 

الوطنية لروؤية االإمارات 2021.

•• ال�شارقة -وام:

اختتم معهد ال�صارقة للرتاث ام�ص 
االإقليمية  ال��ور���ص��ة  اأع���م���ال  االول 
الفولكلور  م��ك��ن��ز  مل��راج��ع��ة  االأوىل 
جل�صاتها  ان��ع��ق��دت  وال��ت��ي  ال��ع��رب��ي، 

مبقر مركز الرتاث العربي.
الدكتور  ال���ور����ص���ة  ب��ت��ق��دمي  وق�����ام 
م�صطفى جاد، اأ�صتاذ توثيق الرتاث 
ال�صعبي باأكادميية الفنون بالقاهرة، 
من  متميزة  جمموعة  �صمت  حيث 
العربي  ال�����ص��ع��ب��ي  ال������رتاث  خ�����راء 
ب����دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، االإم�����ارات، 
والكويت،  والبحرين،  وال�صعودية، 
و�صلطنة عمان، باالإ�صافة اإىل اليمن 
الدكتور عبد  �صعادة  وقال  والعراق. 
العزيز امل�صلم، رئي�ص معهد ال�صارقة 
للرتاث ان هذا العمل ال�صخم يعد 
العربي،  ال��ف��ول��ك��ل��ور  ن���واة الأر���ص��ي��ف 
ذاكرتنا  لتوثيق  الت�صدي  اإن  حيث 
اإىل  دعوة  ي�صكل  وحفظها،  ال�صعبية 
جهد  اإىل  ي��ح��ت��اج  متكامل  م�����ص��روع 

الإجنازه،  اإرادة  واإىل  علمي،  جماعي 
باالإ�صافة اإىل اأنه �صيتم اإن�صاء بوابة 
الرتاث  مركز  يف  ك��رى  اإلكرتونية 
الثقافة  بعنا�صر  لتزويدها  العربي، 
ال�صعبية العربية من عادات وتقاليد 
وللمرة  وغ���ريه���ا،  وح�����رف  وف���ن���ون 
االأوىل �صيطلع العامل على العنا�صر 
و�صائطها  بجميع  العربية  ال�صعبية 
املتعددة من �صور ون�صو�ص وفيديو 
امل�صلم:  واأ����ص���اف  ���ص��وت��ي��ة.  وم�����واد 
الثقايف  ال������رتاث  خ�����راء  “اأبدى 
امل�����ص��ارك��ون ح��م��ا���ص��ا ك��ب��ريا الإجن���اح 
ه����ذا ال��ع��م��ل ال�����ذي ���ص��ي��ت��م اإه������داوؤه 
الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اإىل 
القا�صمي، ع�صو  �صلطان بن حممد 
املجل�ص االأعلى حاكم ال�صارقة، الذي 
ي��دع��م ك���ل ع��م��ل م���ن ���ص��اأن��ه توثيق 
و�صونه  ال��ع��رب��ي  ال��ث��ق��ايف  ال�����رتاث 
وحمايته، ومن املزمع اإقامة الور�صة 

خراء  بح�صور  الثانية  االإقليمية 
ووادي  ال�صام  وب��اد  العربي  املغرب 

ال��ن��ي��ل و���ص��رق اأف��ري��ق��ي��ا، ك��م��ا �صيتم 
االإع��ان عن انطاق املكنز يف �صهر 

املطبوعة  الن�صخة  يف   2018 مايو 
الن�صخة  و�صت�صدر  واالإل��ك��رتون��ي��ة 

املرتجمة اإىل االإجنليزية.
م�صطفى  الدكتور  قال  ناحيته  من 

امل�صادر جعلت من  ان �صخامة  جاد 
معقدة  م�صاألة  التوثيق  حم���اوالت 
وحتتاج اإىل جهد جماعي وموؤ�ص�صي، 
العربي  ال��ف��ول��ك��ل��ور  مكنز  اإن  ح��ي��ث 
األ����ف  ي���ح���وي م����ا ي���ق���رب م����ن 25 
ت�صنيفا  م�����ص��ن��ف  ع��رب��ي  م�صطلح 
الدويل  الت�صنيف  وف��ق  مو�صوعيا 
ل��ل��رتاث ال��ث��ق��ايف غ��ري امل����ادي الذي 
م���ع بع�ص  ال��ي��ون�����ص��ك��و،  اع��ت��م��دت��ه 
االإ�صافات امل�صايرة للثقافة ال�صعبية 
العربية، وهو ينق�صم اإىل �صتة اأجزاء 
هي: املو�صوعات العامة، واملعتقدات 
وامل������ع������ارف ال�������ص���ع���ب���ي���ة، وال�����ع�����ادات 
والتقاليد ال�صعبية، واالأدب ال�صعبي، 
وفنون  ال�����ص��ع��ب��ي،  االأداء  وف����ن����ون 

الت�صكيل ال�صعبي واحلرف.
حتتاج  العربية  املنطقة  ان  واع��ت��ر 
اإىل توثيق م�صرتك للرتاث ال�صعبي، 
وذلك من اأجل التعرف على التنوع 

وامل�صرتك الفولكلوري فيها، واإعداد 
م�����ص��اري��ع ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة على 
اإىل  باالإ�صافة  ر�صني،  علمي  اأ�صا�ص 
وال�صيا�صية  االقت�صادية  اال�صتفادة 
ال�صعبي،  ت��راث��ن��ا  م���ن  واالإب���داع���ي���ة 
و�صيانته من عوامل ال�صلب وطم�ص 
الهوية. وق��ام خ��راء ال��رتاث خال 
ال��ور���ص��ة ال��ت��ي ا���ص��ت��م��رت ع��ل��ى مدار 
مكنز  ن�صخة  اأي��ام، مبراجعة  خم�صة 
اأعدها  ال���ت���ي  ال���ع���رب���ي  ال��ف��ول��ك��ل��ور 
باالإ�صافة  ج��اد،  م�صطفى  الدكتور 
اإىل �صبط واختيار ما يقرب من 20 
ي�صعى  حيث  ع��رب��ي،  م�صطلح  األ���ف 
حتقيق  اإىل  للرتاث  ال�صارقة  معهد 
الرتاث  جم���االت  جميع  يف  التميز 
النظرية  ال���ن���واح���ي  م����ن  ال���ث���ق���ايف 
االأ�صالة  مبادئ  وتر�صيخ  والعملية، 
ن�صر  االإبداعي، واالإ�صهام يف  والفكر 
ال���وع���ي ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال����رتاث 
واملجتمعات  االإم�������ارات  جم��ت��م��ع  يف 
مع  والتفاعل  واالأج��ن��ب��ي��ة،  العربية 

العامل.

ول��ي عه��د ال�صارق��ة ي�صه��د انط��الق فعالي��ات موؤمت���ر �صعوب���ات التعل����م 

•• دبي-وام:

بداأ “الرنامج الوطني لل�صعادة واالإيجابية” اأعمال الرنامج التدريبي للروؤ�صاء 
التنفيذيني لل�صعادة واالإيجابية بدورته الثانية بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا – 

بريكلي مب�صاركة 60 موظفا من اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية.
يهدف الرنامج العلمي التطبيقي ال�صامل اخلا�ص بالروؤ�صاء التنفيذيني لل�صعادة 
تعزيز  اإىل  تدريبية،  م�صارات   5 ي�صمل  ال��ذي  احلكومي،  القطاع  يف  واالإيجابية 
توجهات حكومة دولة االإمارات و�صعيها اإىل حتويل ال�صعادة واالإيجابية اإىل منهج 
عمل حكومي واأ�صلوب حياة يف املجتمع. و اأكدت معايل عهود بنت خلفان الرومي 
لل�صعادة واالإيجابية  التنفيذيني  الروؤ�صاء  تاأهيل  اأن برنامج  لل�صعادة  وزيرة دولة 
ي��ه��دف اإىل ب��ن��اء ال���ق���درات ال��وط��ن��ي��ة يف ه���ذا امل���ج���ال، وت��ر���ص��ي��خ ث��ق��اف��ة ال�صعادة 
ال�صيا�صات والرامج واملبادرات  واالإيجابية يف اجلهات احلكومية، بالرتكيز على 

احلكومية الهادفة لتحقيق ال�صعادة، ما يج�صد منهجية االإدارة امل�صتلهمة من روؤى 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” يف كتاب “تاأمات يف ال�صعادة واالإيجابية”. و قالت 
الرومي اإن الدورة االأوىل لرنامج تاأهيل الروؤ�صاء التنفيذيني لل�صعادة واالإيجابية 
حققت جناحا وتفاعا كبريين من جميع اجلهات احلكومية وقد تلقينا الكثري 
من طلبات امل�صاركة يف الدفعة الثانية ومت اختيار 60 منها من خمتلف اجلهات 
ليتم تاأهيلهم باأ�صلوب علمي وعملي وعلى اأيدي اأف�صل اخلراء يف العامل ليتولوا 
مهمة تنفيذ وتن�صيق ال�صيا�صات واملبادرات والرامج الكفيلة بتعزيز بيئة ال�صعادة 
التدريبي  الرنامج  و يركز  املنت�صبون.  التي يعمل لديها  واالإيجابية يف اجلهات 
على  اأ�صا�صي  ب�صكل  واالإيجابية  لل�صعادة  التنفيذيني  للروؤ�صاء  الثانية  للدفعة 
واإدارة  ال�صعادة واالإيجابية يف اجلهات،  ال�صعادة للمجتمع، وتعزيز ثقافة  حتقيق 
ومتابعة املبادرات وامل�صاريع لتعزيز ال�صعادة واالإيجابية لدى املوظفني واملتعاملني، 

اإىل جانب قيا�ص وحتليل نتائج ال�صعادة واالإيجابية ب�صورة دورية وفقا للمعايري 
املعتمدة. و يهدف الرنامج التدريبي اإىل متكني املنت�صبني من خمتلف اجلهات 
احلكومية يف عدد من اجلوانب املهمة، مثل تطوير العاقات والتاأثري االإيجابي، 
الذهنية  اليقظة  وتعزيز  واالإيجابية،  بال�صعادة  اخلا�صة  املبادرات  وقيادة  واإدارة 
والروؤية الوا�صحة للذات وامل�صتقبل، والتاأقلم مع املتغريات والتعرف على كيفية 
اال�صتعداد للتغيري والتطوير، اإىل جانب التعلم امل�صتمر واال�صتفادة من التجارب 
االأخرى. ويتكون الرنامج التدريبي ال�صامل واملكثف من خم�صة م�صارات، يتناول 
من  حمتواه  وي�صتلهم  وااليجابية،  ال�صعادة  يف  االإم���ارات  حكومة  توجهات  اأولها 
كتاب “تاأمات يف ال�صعادة واالإيجابية” ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
املوؤ�ص�صات  يف  تطبيقه  واآليات  ال�صعادة  علم  على  الثاين  امل�صار  ويركز  مكتوم.  اآل 
واآليات  وم�صادرها  ال�صعادة  علم  مفهوم  وي��ت��ن��اول  القيادية  امل��ه��ارات  م��ن  وع��دد 
قيا�صها واأهميتها يف حياة النا�ص وتاأثريها على الفرد واملجتمع، واأهمية العاقات 

االجتماعية ودورها يف ال�صعادة. و يتناول امل�صار الثالث مو�صوع اليقظة الذهنية 
ويتمحور حول تعزيز قدرات التعامل مع �صغوط احلياة اليومية مبهارة، واإتقان 
ال�صوء على مبادرات  الرابع  امل�صار  الواعي، فيما ي�صلط  الذهني  مهارة احل�صور 
بال�صعادة،  اخلا�صة  ال�صيا�صات  تطوير  واأدوات  احلكومية،  واالإيجابية  ال�صعادة 
ويت�صمن جولة معرفية اإىل اأ�صرتاليا لاطاع على اأف�صل التجارب واملمار�صات 
يف جمال حتقيق ال�صعادة، ويغطي امل�صار اخلام�ص اآليات اإدارة التغيري والو�صول 
اإجناز  تتمثل يف  اإ�صافية  اأن�صطة  التدريبي على  الرنامج  وي�صتمل  ال�صعادة.  اىل 
املنت�صبني اأعماال تطوعية دعما ملبادرات عام اخلري، والعمل على م�صروعات فردية 
نقا�صية  حلقات  يف  وامل�صاركة  املجتمع،  يف  واالإيجابية  ال�صعادة  لتعزيز  وجماعية 
جوالت  اإىل  اإ�صافة  واالإيجابية،  ال�صعادة  جمال  يف  مهمة  وموؤلفات  كتبا  تتناول 
الدفعة  خريجي  مع  اإر�صادية  ولقاءات  احلكومية،  اجلهات  جت��ارب  على  للتعرف 

االأوىل، وعقد لقاءات اإيجابية مع الروؤ�صاء التنفيذيني لل�صعادة واالإيجابية.

بدء اأعمال الربنامج التدريبي للروؤ�صاء التنفيذيني لل�صعادة والإيجابية بدورته الثانية

»اليوم العاملي للمعلمني« .. الإمارات حتتفي بالقدوة وبناة العقول

معهد ال�صارقة للرتاث يناق�ص حتديات اإ�صدار مكنز الفولكلور العربي
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وفد الهالل الأحمر الإماراتي يطلع حمافظ ح�صرموت على �صري العمل مب�صاريع الهيئة

الهالل الأحمر تنفذ امللتقيات ال�صنوية للمتطوعني للتعرف على التجارب التطوعية املتميزة

دبي العطاء تطلق برناجما لتح�صني مهارات مليون طالب اوغندي

•• دبي –الفجر:

امل��ب��دع��ني يف حماكم  ن���ادي  زار ف��ري��ق 
دبي مركز ال�صرطة الذكي ، لاطاع 
ع��ل��ى اخل����دم����ات ال���ذك���ي���ة، وذل�����ك يف 
املوؤ�ص�صات  اطار التعاون امل�صرتك بني 
واملحلية  واالحت������ادي������ة  احل���ك���وم���ي���ة 

بالدولة.
رئي�ص  العبيديل  حممد  اأ���ص��ار  حيث 
املبدعني يف حماكم دبي،  ن��ادي  فريق 
اط���ل���ع ال���ف���ري���ق خ����ال ال����زي����ارة اإىل 
االأفكار االإبداعية غري املاألوفة لل�صري 
والنظرة  وال��ري��ادة،  التميز  نهج  على 
اإىل  للتحول  امل�صتقبلية  للت�صورات 
ال��ذك��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ات بالغة  االأن��ظ��م��ة 
اإىل  االط��������اع  ج����ان����ب  اإىل  ال�����دق�����ة، 
تطوير  وو�صيلة  التقنية،  االإب��داع��ات 
امل�صاريع العلمية والرامج الكرتونية 
رغبات  وحت���ق���ق  امل�����ص��ت��ق��ب��ل  خل���دم���ة 
ا�صرتاتيجية  وتدعم  اجلمهور،  اف��راد 

دب��ي، وت��ق��دمي خ��دم��ات راق��ي��ة الأفراد 
املجتمع.

م������وؤك������داً ال���ع���ب���ي���ديل اأه����م����ي����ة ه���ذه 
ملواكبة  اخل�����رات  وت���ب���ادل  ال����زي����ارات 

جميع  يف  التقنية  ال��ت��ط��ورات  �صرعة 
ال��ق��ط��اع��ات، ل��ي��واك��ب م��ب��ادرة مدينة 
دبي الذكية، وتطبيق اأف�صل املمار�صات 
حتويل  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  وال���ت���ج���ارب، 

اإىل خدمات  االإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات 
وا�صتقبال  املعامات  واإجن��از  مبتكرة 
وال�صكاوى  وامل���اح���ظ���ات  ال��ط��ل��ب��ات 

واالقرتاحات عر الهواتف الذكية. 

•• دبي-الفجر:

ال��دك��ت��ور عبد  ال��ل��واء  غ���ادر �صعادة 
العبيديل،  ال����رزاق  عبد  ال��ق��دو���ص 
م�����ص��اع��د ال��ق��ائ��د ل�����ص��وؤون اجل���ودة 
القيادة  وف��د  راأ����ص  وال��ت��م��ي��ز، على 
اإىل  متوجهاً  دبي،  ل�صرطة  العامة 
مع  تفاهم  لتوقيع مذكرة  جنيف، 
الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة 
هام�ص  ع��ل��ى  وذل����ك  “الويبو”، 
حيث  العاملية،  املنظمة  اجتماعات 
ي�صم الوفد العقيد ال�صيخ حممد 
االإدارة  م���دي���ر  امل���ع���ا،  اهلل  ع��ب��د 
واملقدم  ال�صاملة،  للجودة  العامة 

املعيني،  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور 
م���دي���ر م���رك���ز االب���ت���ك���ار، وامل�����ازم 

را�صد عبيد املزروعي.
العبيديل  ال����ل����واء  ����ص���ع���ادة  واأك������د 
ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���ص 
دبي على مد كافة ج�صور التوا�صل 
مع املوؤ�ص�صات والهيئات واملنظمات 
احل����ك����وم����ي����ة واخل�����ا������ص�����ة داخ������ل 
وخ��ارج ال��دول��ة، مبا يعزز عاقات 
ال�صراكة والتعاون، وتبادل املعارف 
املجاالت،  خمتلف  يف  واخل�����رات، 
م�صريا اىل ان الهدف من مذكرة 
التفاهم هو تعزيز التعاون وتطوير 
اجلانبني  بني  امل�صرتكة  االأن�صطة 
واالبتكار  الفكرية  امللكية  حلماية 
الفكرية  امللكية  ج��رائ��م  وحم��ارب��ة 

وفقا للت�صريعات ال�صارية.
واأو������ص�����ح ال�����ل�����واء ال���ع���ب���ي���ديل ان 
ال����ق����ي����ادة ال���ع���ام���ة ل�������ص���رط���ة دبي 
واملنظمة العاملية للملكية الفكرية 
التفاهم  مل��ذك��رة  وف��ق��اً  �صيتعاونان 
وبرامج  درا���ص��ة  حلقات  تنظيم  يف 
امللكية  ان��ف��اذ  ت��دري��ب��ي��ة يف جم���ال 
ب�صاأن  م�صاريع  واإق��ام��ة  الفكرية، 
الفكرية  امللكية  بحقوق  التوعية 
االآراء  وت���ب���ادل  االب��ت��ك��ار،  وت��ع��زي��ز 
لدعم اهداف املذكرة وامل�صاركة يف 
الفعاليات وور�ص العمل واملوؤمترات 
الفكرية  بامللكية  عاقة  لها  التي 

واالبتكار والتدريب.

�صمن زيارة تهدف لتوقيع مذكرة تفاهم مع »الويبو«فريق نادي املبدعني يف حماكم دبي يزور مركز ال�صرطة الذكي

وفد من القيادة العامة ل�صرطة دبي يغادر جلنيف

•• املكال -وام: 

التقى وف��د ف��ري��ق ال��ه��ال االأح��م��ر االإم���ارات���ي يف 
البح�صني  �صاملني  ف��رج  ال��رك��ن  ال��ل��واء  ح�صرموت 
حمافظ ح�صرموت وذلك مبكتبه مبدينة املكا .

نائب  النيادي  اأحمد  تراأ�صه  الذي   - الوفد  واأطلع 
رئي�ص فريق الهال االأحمر االإماراتي بح�صرموت 
العمل  �صري  على  االول  ام�����ص  اليمني  امل�����ص��وؤول   -
مب�صاريع الهيئة ومن بينها م�صروع مدينة ال�صيخ 
كارثة  ملت�صرري  املخ�ص�ص  ال�صكنية  “خليفة” 

ال�صيول التي وقعت يف العام 2008 وتبنت ان�صاءه 
دولة االإمارات العربية املتحدة وخطط ا�صتكماله. 
و اأعرب حمافظ ح�صرموت خال اللقاء عن �صكره 
لفريق الهال االأحمر االإماراتي على اجلهود التي 
مثمنا  املحافظة  ل�صكان  ال��ع��ون  ي��د  وم��ده  يبذلها 

حر�ص الهال االحمر على تطبيع احلياة العامة 
للمواطنني وتخفيف معاناتهم جراء االأزمة التي 

عا�صتها اليمن.
و اأعرب النيادي يف ت�صريحات له عقب اللقاء عن 
املحلية  ال�صلطة  تقدمها  التي  للت�صهيات  �صكره 

باملحافظة وجهود املحافظ يف هذا ال�صدد .. موؤكدا 
لتح�صني  االإم���ارات���ي  االأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  �صعي 
املحررة  امل��ن��اط��ق  ال��ي��م��ن��ي��ني يف  امل���واط���ن���ني  ح��ي��اة 
وتقدمي الدعم االإن�صاين واالإغاثي لهم اإىل جانب 
بناء  واإع����ادة  والتعليم  ال�صحة  م�صتوى  حت�صني 

وتاأهيل البنية التحتية. ياأتي اللقاء �صمن �صل�صلة 
االإماراتي  االأح��م��ر  الهال  هيئة  جتريها  ل��ق��اءات 
لبحث  ح�صرموت  مبحافظة  املحلية  ال�صلطة  مع 
وتدار�ص احتياجات املحافظة وا�صتعرا�ص امل�صاريع 

قيد التنفيذ التي ترعاها دولة االإمارات .

•• ابوظبي-وام:

ن���ظ���م���ت ه���ي���ئ���ة ال�����ه�����ال االأح����م����ر 
املتطوعني  اأق�����ص��ام  ع��ر  االإم����ارات����ي 
بفروع الهيئة يف كافة اأرجاء الدولة 
للمتطوعني  ال�����ص��ن��وي��ة  امل��ل��ت��ق��ي��ات 
امل��ن��ت�����ص��ب��ني ل��ه��ا وال���ت���ي ت���اأت���ي �صمن 
املتطوعني  الت�صغيلية الإدارة  اخلطة 

يف االأمانة العامة.
كان  وال��ت��ي  امللتقيات  تلك  و���ص��ه��دت 
يا�ص  وب���ن���ي  اأب������و ظ���ب���ي  اآخ����ره����ا يف 
ح�صورا متميزا من قبل املتطوعني 
اإجن��ازات��ه��م خ���ال املرحلة  واأب�����رزت 

ال�صابقة من هذا العام باالإ�صافة اإىل 
طرح اأبرز التجارب املتميزة ملتطوعي 
امل�صتويني  ع��ل��ى  االأح����م����ر  ال���ه���ال 

املحلي والدويل.
وقال �صعادة را�صد مبارك املن�صوري 
املحلية  لل�صوؤون  العام  االأم��ني  نائب 
اإدارة  خ��ط��ة  ان  االأح����م����ر  ب���ال���ه���ال 
املحلية  ال�����ص��وؤون  بقطاع  املتطوعني 
ال�صراكات  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  ب��ال��ه��ي��ئ��ة 
ان  م��وؤك��دا  واملوؤ�ص�صاتية  املجتمعية 
متطوعي الهيئة هم الذراع الب�صري 
الهام للهال االأحمر ويعول عليهم 
كثريا يف تقدمي امل�صاعدات االإن�صانية 

�صعفا  االأ������ص�����د  ل���ل���ف���ئ���ات  ال���ف���ع���ال���ة 
ال�صريك  وهم  للم�صاعدة  واحتياجا 
اال�صتجابة  للهيئة يف حاالت  االأمثل 
للكوارث وتقدمي العون للمحتاجني، 
االإن�صانية  امل��ه��ام  اإل��ي��ه��م  ي�صند  ك��م��ا 
حتقيق  على  تعمل  التي  التطوعية 
الهيئة  وا����ص���رتات���ي���ج���ي���ات  اأه��������داف 
احلكومة  �صيا�صة  مع  تتما�صى  التي 
االحت��ادي��ة. واأ���ص��ار را���ص��د املن�صوري 
ال�صركاء  عر  ت�صعى  الهيئة  اأن  اإىل 
االأحمر  ل��ل��ه��ال  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ني 
وموؤ�ص�صات  الر�صمية  الهيئات  م��ن 
القطاع اخلا�ص لتنمية روح التطوع 

وبرامج املتطوعني ورفع مقدراتهم، 
االإن�صانية  جهودهم  على  تثني  كما 
جميع  يف  ف��اع��ا  عن�صرا  بو�صفهم 
والتطوعية  االإن�����ص��ان��ي��ة  االأن�����ص��ط��ة 
الدولة  داخ���ل  الهيئة  تنفذها  ال��ت��ي 

وخارجها.
وم������ن ج���ان���ب���ه ق������ال را�����ص����د حممد 
اإدارة  م����دي����ر  ال���ك���ع���ب���ي  اخل���ط���ي���ب���ي 
امل���ت���ط���وع���ني ب���ال���ه���ال االأح�����م�����ر “ 
ت��ه��دف م��ل��ت��ق��ي��ات امل��ت��ط��وع��ني التي 
العمل  ق�����ي�����ادات  ب���ح�������ص���ور  ن����ف����ذت 
ال��ه��ي��ئ��ة وع������دد من  ال���ت���ط���وع���ي يف 
���ص��رك��اء ال���ه���ال االأح���م���ر يف جمال 

ا�صتعرا�ص  اإىل  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل 
�صاأنها  التي من  واملقرتحات  االأفكار 
العمل  واأ����ص���ال���ي���ب  م��ن��ه��اج  ت��ط��وي��ر 
تن�صجم  بيئة عمل  التطوعي، وخلق 
�صاحات  على  الراهنة  التطورات  مع 
طاقات  وا�صتثمار  االإن�صاين،  العمل 
الهيئة  م�صرية  تعزيز  يف  املتطوعني 
التوا�صل  خ����ال  م���ن  االإن�������ص���ان���ي���ة 
الهال  ك��اف��ة متطوعي  م��ع  ال��دائ��م 
االأحمر وبحث احتياجاتهم وترغيب 
ال�صباب من اجلن�صني ومن خمتلف 
اجلن�صيات على االنخراط وامل�صاركة 

يف العمل التطوعي بالهيئة “.

خال  مت  انه  الكعبي  را�صد  واأ�صاف 
امل��ل��ت��ق��ي��ات ال��ت��ي ن��ف��ذت م��ن��ذ بداية 
الرامج  على  التعرف  احلايل  العام 
تخدم  وال��ت��ي  التطوعية  واالأن�صطة 
خمتلف فئات املجتمع و�صيتم خال 

ال���رب���ع االأخ������ري م���ن ال���ع���ام احل���ايل 
الثانية  ال�����ص��ن��وي��ة  امل��ل��ت��ق��ي��ات  تنفيذ 
مل��ت��ط��وع��ي ال��ه��ي��ئ��ة يف ج��م��ي��ع ف���روع 
ل��ب��ح��ث اخلطط  ال���ه���ال االأح����م����ر، 
الت�صغيلية الأق�صام املتطوعني بفروع 

احلمات  خ���ال  وتفعيلها  ال��ه��ي��ئ��ة 
�صمانا  وذل���ك  واالإغ��اث��ي��ة  املو�صمية 
للو�صول اإىل اأهداف الهيئة وغاياتها 
العمل  جم��ال  يف  النبيلة  االإن�صانية 

التطوعي.

•• دبي-وام:

اأط��ل��ق��ت دب��ي ال��ع��ط��اء ب��رن��اجم��اً مدته 
ثاث �صنوات لتعزيز مهارات 17 الف 
معلم ومعلمة يف 66 مقاطعة اأوغندية 
و  للمعلمني  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم  مبنا�صبة 
حلوايل  التعليمي  امل�����ص��ت��وى  حت�صني 
اأنحاء  مليون طالب وطالبة يف جميع 

اأوغندا بحلول عام 2020”.
“املعلم �صانع  الرنامج يحمل عنوان 
حتفيز  زي����ادة  ع��ل��ى  التغيري” وي��ع��م��ل 
التعليم  م���ه���ارات  وحت�����ص��ني  امل��ع��ل��م��ني 
بناء  اإع�����ادة  و  ال��ط��اب  تعلم  وت��ع��زي��ز 
م�صتويات  وحت�صني  ال��ت��دري�����ص  مهنة 

التعلم للطاب يف اأوغندا.
تبلغ  ال���������ذي  ال�����رن�����ام�����ج  واأُط��������ل��������ق 
اإماراتي  دره���م  م��ل��ي��ون  قيمته4.47 
اأم����ري����ك����ي  دوالر  م����ل����ي����ون   1.2/
STIR// م��وؤ���ص�����ص��ة م��ع  ب��ال�����ص��راك��ة 

 Schools and Teachers
 .Innovating for Results
و���ص��ي�����ص��ت��ف��ي��د م����ن ال����رن����ام����ج اأك����رث 
ب�صكل  من988،000 طالب وطالبة 

اأوغندا،  اأن��ح��اء  جميع  يف  مبا�صر  غري 
و����ص���ي���ع���زز خم����رج����ات ال���ت���ع���ل���م ل���دى 

الطاب على املدى الطويل.
�صانع  “املعلم  ب����رن����ام����ج  وي�����ه�����دف 
�صبكات  اإن�����ص��اء  اإىل  اأي�����ص��اً  التغيري” 

املجتمعات  اأو  التغيري  �صانع  للمعلم 
الن�صطة من املعلمني املحليني لتبادل 
لتطوير  ال�صرورية  واملعارف  املهارات 
النظام التعليمي وتعزيز بيئة التعليم 
القائمة كما يدعم املعلمني من خال 

تطوير مهاراتهم وتوفري بيئة تعليمية 
�صحية، وت�صجيع تبادل املعرفة.

و قال طارق القرق الرئي�ص التنفيذي 
العطاء  دب��ي  يف  :ن��وؤم��ن  العطاء  لدبي 
باأن ت�صجيع املعلمني يقود اإىل حت�صني 

يوؤدي  مم��ا  التعليم  ممار�صات  فعالية 
اأف�صل  ت��ع��ل��م  خم���رج���ات  اإىل  ب������دوره 
ل����دى ال���ط���اب ك��م��ا اأن���ن���ا ن��ه��دف من 
�صانع  “املعلم  برنامج  اإط���اق  خ��ال 
التعليم  ح��اف��ز  اإع�����ادة  اإىل  التغيري” 
ال�����ّص��ام��ي يف اأوغ���ن���دا م��ن خ���ال بناء 
املعلمني  بقيادة  النطاق  وا�صعة  حركة 
الإحداث تغيري يف النظام القائم. واكد 
فزين وماهرين  ان اإن دعم معلمني حُمَ
قادة  �صك  دون  من  �صيخلق  وُموؤثرين 
امل�صتقبل.”  يف  وم���وؤث���ري���ن  ُم��ت��ف��ان��ني 
250 مليون طفل يف مرحلة  ويوجد 
العامل ال يزالون  االأ�صا�صي يف  التعليم 
الكتابة  اأو  ال��ق��راءة  ق��ادري��ن على  غ��ري 
ب�صكل كاف، وذلك يعود ب�صكل رئي�صي 

اإىل نق�ص املعلمني املوؤهلني.
املعلمني  م��ن   25% ح����وايل  وي��غ��ي��ب 
يومياً  امل�����دار������ص  ع����ن  االأوغ����ن����دي����ني 
ويق�صون اأقل من %50 من وقتهم يف 
ذات  االأبحاث  اإىل  وا�صتناداً  التدري�ص. 
االأوغنديون  املعلمون  يفتقر  ال�صلة، 
اإىل نظام دعم منا�صب لتح�صني جودة 
مما  ال��درا���ص��ي��ة،  الف�صول  يف  التعليم 

ُي�صعرهم باالإحباط.
و قالت مدى ال�صويدي، مدير - برامج 
دول���ي���ة يف دب����ي ال���ع���ط���اء :م����ن خال 
يف  ن��اأم��ل  �صتري  موؤ�ص�صة  م��ع  �صراكتنا 
تاأثري  التعليم و�صمان  نوعية  حت�صني 
من  ون�صعى  االأم���د..  وطويل  م�صتدام 
تاأ�صي�ص  اإىل  ال���رن���ام���ج  ه����ذا  خ����ال 
 17،000 ي����ق����وده����ا  ق����وي����ة  ح����رك����ة 
امل�صتوى  حت�صني  ب��ه��دف  وذل���ك  معلم 

م���ل���ي���ون طالب  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي حل������وايل 
وطالبة يف جميع اأنحاء اأوغندا بحلول 

عام 2020”.
العاملي  ال���ي���وم  ال��ي��ون�����ص��ك��و  اأط��ل��ق��ت  و 
للمعلمني عام 1994 لاحتفال بدور 
امل��ع��ل��م��ني يف امل��ج��ت��م��ع، ُوي��ح��ت��ف��ل بهذا 
اليوم يف اأكرث من 100 بلد يف جميع 
االح�صائيات  وت��ف��ي��د  ال���ع���امل.  اأن���ح���اء 
املعلمني من  بان ع�صرات املايني من 

موؤهلني  غ��ري  ح��ال��ي��اً  العاملة  ال��ق��وى 
منخف�صاً،  اأج��راً  ويتقا�صون  اأكادميياً 
اجتماعي  و���ص��ع  ظ���ل  يف  وي��ك��اف��ح��ون 

واقت�صادي �صعيف.
وت�����ص��ع��ى دب���ي ال��ع��ط��اء حل�����ص��د اهتمام 
العامة للدور املهم للمعلمني املدربني 
التعلم  امل��ح��ل��ي��ة، ح��ي��ث  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف 
ت��غ��ي��ري م�صتقبل  ع��ل��ى  ال���ق���درة  ل��دي��ه 

االأطفال واالأمم.

•• دبي-الفجر:

ا�صتقبل العقيد مروان عبدالكرمي جلفار، نائب مدير االإدارة العامة للموؤ�ص�صات العقابية واال�صاحية 
يف �صرطة دبي، وفداً من االإدارة العامة للموؤ�ص�صات العقابية واالإ�صاحية يف �صرطة راأ�ص اخليمة، برئا�صة 
العقيد اأحمد حممد النقبي، نائب املدير العام، وذلك بهدف عقد مقارنات مرجعية بني الطرفني. ويف 
م�صتهل اللقاء رحب العقيد جلفار بالوفد ال�صيف مثمناً جهود وزارة الداخلية يف تر�صيخ مفهوم التوا�صل 
تعزيز  �صبل  وبحث  مناق�صة  كما مت  االأخ��رى.  ال�صرطة  واإدارات  قيادات  اخل��رات بني  وتبادل  والتعاون 
وتوثيق التعاون بني الطرفني م�صيداً يف الوقت ذاته بح�صن التوا�صل والتعاون وتبادل اخلرات يف هذا 
املجال. بعد ذلك ا�صطحب العقيد مروان جلفار الوفد الزائر يف جولة تعريفية على االإدارات الفرعية 
واالأق�صام التابعة لها لاطاع على االأنظمة والرامج االإلكرتونية امل�صتخدمة وم�صار واإجراءات العمل 
املتبعة. ويف ختام الزيارة وجه رئي�ص الوفد الزائر ال�صكر والتقدير لاإدارة العامة للموؤ�ص�صات العقابية 

واالإ�صاحية على ح�صن اال�صتقبال وكرم ال�صيافة .

•• عمان -وام: 

بحث معايل الدكتور عادل عي�صى الطوي�صي وزير التعليم 
العايل والبحث العلمي االأردين و�صعادة مطر �صيف �صليمان 
الها�صمية  االأردنية  اململكة  لدى  الدولة  �صفري  ال�صام�صي 
جماالت  يف  ال�صقيقني  البلدين  بني  التعاون  تعزيز  �صبل 
اخلرات  وتبادل  العلمي  البحث  و���ص��وؤون  العايل  التعليم 
اإ�صافة  الناجحة  والتجارب  املتميزة  التعليمية  والكفاءات 
اإىل مناق�صة م�صائل ابتعاث الطلبة بينهما. واأكد الدكتور 
الطوي�صي - خال اللقاء الذي عقد يف مقر الوزارة - عمق 

االإم����ارات  دول���ة  ب��ني  املتميز  العلمي  وال��ت��ع��اون  ال��ع��اق��ات 
البلدين احلكيمتني  اأر�صى دعائمها قيادتا  والتي  واالأردن 
ال�صديدة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  خ���ال  م��ن  وي��رتج��م  يعك�ص  مب��ا 
اأكد �صعادة  للم�صوؤولني يف البلدين ال�صقيقني. من جانبه 
ال��ع��اق��ات بني  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  االإم�����ارات  ال�صام�صي ح��ر���ص 
البلدين على امل�صتويات كافة .. معربا عن اعتزاز الدولة 
واملعاهد  اجلامعات  اإل��ي��ه  و�صلت  ال��ذي  املتقدم  بامل�صتوى 
والت�صهيات  وال��رع��اي��ة  واخل��ا���ص��ة  ال��ر���ص��م��ي��ة  االأردن���ي���ة 
الكبرية التي يقدمها امل�صوؤولون واإدارات اجلامعات لطلبة 

االإمارات يف االأردن .

وزير التعليم العايل الأردين و�صفري الدولة بحث �صبل التعاون بني �صرطتي دبي وراأ�ص اخليمية يف جمال املوؤ�ص�صات العقابية 
يبحثان تعزيز التعاون العلمي
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عربي ودويل

التابعة  الوكالة  لهذه  جديد  ع��ام  مدير  لتعيني  اليون�صكو  ت�صتعد 
منظمة  اإىل  التوافق  اإع���ادة  اأ�صا�صية  ب�صورة  يكلف  املتحدة  ل��امم 

اأ�صعفتها اخلافات ال�صيا�صية.
ت�صرين   18 حتى  اجتماعا  يعقد  ال��ذي  التنفيذي  املجل�ص  ينتخب 
تنهي  ال��ت��ي  ب��وك��وف��ا  اي��ري��ك��ا  للبلغارية  خلفا  احل���ايل  اك��ت��وب��ر  االأول 
والعلوم  للرتبية  املتحدة  االمم  منظمة  راأ���ص  على  الثانية  واليتها 
تدعو  حملة  للمن�صب  الثمانية  املر�صحني  غالبية  خا�ص  والثقافة. 
اىل مقاربة متعددة االطراف للم�صاكل والعمل من اجل ا�صاحات 
يف  املهارات  واكت�صاب  التعليم  على  املركزة  اجلهود  وتعزيز  �صرورية 
خمتلف مراحل احلياة والتي يخ�ص�ص لها حيز كبري من ميزانية 
اليون�صكو. ويف هذا ال�صياق، ترى امل�صرية م�صرية خطاب ان التعليم 
ال�صيني  يعتر  بينما  ال�صام”،  ثقافة  نحو  اال�صا�صي  “الطريق 
“ا�صا�ص  ان��ه  ازوالي  اودري  والفرن�صية  ا�صا�صي  حق  ان��ه  تانغ  كيان 
روؤيتهم  حتدد  التي  الوثائق  بح�صب  اجلن�صني،  بني  وامل�صاواة  النمو 
اللبنانية  املر�صحة  ت�صري  جهتها،  م��ن  للمنظمة.  اال�صرتاتيجية 
اليون�صكو  تواجهها  التي  التحديات  اىل  مواربة  دون  اخل��وري  فريا 
املفرط  الت�صيي�ص  من  “احلد  وه��ي  م�صداقيتها”  على  “لتحافظ 
لن�صاطاتها ما حولها اىل مكان خاف”. وي�صدد م�صدر دبلوما�صي 
على ان “كل املر�صحني متفقون على �صرورة ايجاد �صبل للخروج من 

حالة الت�صيي�ص”.
 

دفعت  بريطانيا  اإن  للطريان  اي��ر  ري��ان  و�صركة  الدفاع  وزارة  قالت 
امللكي ملرافقة طائرة لل�صركة  مبقاتات تايفون تابعة ل�صاح اجلو 
قادمة من ليتوانيا اإىل بريطانيا بعد اإنذار اأمني كاذب واأن الطائرة 
كونا�ص،  القادمة من  الطائرة  تغيري وجهة  وج��رى  ب�صام.  هبطت 
وال��ت��ي ك��ان م��ن امل��ق��رر هبوطها يف م��ط��ار ل��ن��دن ل��وت��ون، اإىل مطار 
مع  للتعامل  امل��ج��ه��ز  ال��ري��ط��اين  امل��ط��ار  وه���و  ل��ن��دن  يف  �صتان�صتد 
احلوادث الكرى. ووردت تقارير عن دوي عال نتيجة اخرتاق حاجز 
ال�صوت فوق �صرق اإجنلرتا حيث انطلقت املقاتات. وقال متحدث 
ب��ا���ص��م ���ص��اح اجل���و امل��ل��ك��ي ي��وؤك��د ���ص��اح اجل���و امل��ل��ك��ي ال��دف��ع �صباح 
)قاعدة(  لاإنذارات من  اال�صتجابة  �صريعة  تايفون  بطائرات  اليوم 
لل�صاح العرتا�ص طائرة مدنية. وجرت مرافقة  التابعة  كوننزبي 
جرى  اأن��ه  ال�صرطة  وذك���رت  �صتان�صتد.  مطار  اإىل  ب�صام  الطائرة 
اإن املدرج  اإنزال الركاب من الطائرة ب�صام. وقال مطار �صتان�صتيد 
اأغلق لفرتة وجيزة عند هبوط الطائرة ثم توا�صلت عمليات و�صول 
ومغادرة الرحات االأخرى كاملعتاد. وقالت ريان اير يف بيان الرحلة 
من كونا�ص اإىل لندن لوتون تغريت وجهتها اإىل �صتان�صتد يف لندن 
وفقا لاإجراءات املتبعة بعد اأن تلقت ال�صلطات الليتوانية ما ي�صتبه 

باأنه اإنذار اأمني كاذب.
 

املتحدة  ال��والي��ات  الف��روف  �صريجي  الرو�صي  اخلارجية  وزي��ر  اتهم 
وحلفاءها ام�ص بتدبري ا�صتفزازات دموية للقوات الرو�صية يف �صوريا. 
ف�صائل  ب��ني  مريبة  ود  ع��اق��ات  باأنها  ت�صفها  مم��ا  مو�صكو  وت�صكو 
تدعمها الواليات املتحدة والقوات اخلا�صة االأمريكية وتنظيم داع�ص 

يف �صوريا واتهمت وا�صنطن مبحاولة اإبطاء تقدم اجلي�ص ال�صوري.
اإن  ن�صرت  االأو���ص��ط  ال�صرق  �صحيفة  م��ع  مقابلة  يف  الف���روف  وق��ال 
ن�����ص��اط��ات ال��ق��وات ال��ت��ي ت��ق��وده��ا ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف ���ص��وري��ا تثري 
القوات  واأ�صاف يف بع�ص احلاالت ت�صن هذه  الت�صاوؤالت.  كثريا من 
وبعدها  ال�����ص��وري  اجلي�ص  �صد  مق�صودة  غ��ري  اإن��ه��ا  وي��ق��ال  �صربات 
ت�صجع هذه  احل��االت  بع�ص  داع�ص هجمات م�صادة ويف  ق��وات  ت�صن 
القوات على نحو غري مبا�صر اإرهابيني اآخرين على مهاجمة مواقع 

ا�صرتاتيجية... اأو تعمد الدخول يف ا�صتفزازات دموية �صد قواتنا.
اإن ال�صيا�صة  وقال �صريجي ريابكوف نائب الفروف االأ�صبوع املا�صي 
اللفتنانت جرنال  االأمريكية ذات الوجهني تتحمل م�صوؤولية مقتل 

الرو�صي فالريي اأ�صابوف يف �صوريا وهو ما تنفيه وا�صنطن متاما.
وقتل اأ�صابوف يف ق�صف لتنظيم داع�ص.

عوا�شم

باري�س

مو�سكو

لندن

ماي حتاول فر�ص �صلطتها على حزب املحافظني 
•• لندن-رويرتز:

من املنتظر اأن تعلن ترييزا ماي رئي�صة وزراء بريطانيا حلزب املحافظني 
ال�صدائد  اأنه لي�ص من �صيمها اال�صت�صام واالن�صراف وقت  الذي تتزعمه 
بريطانيا وحتقيق  قيادة  بو�صعها  ب��اأن  منتقديها  الإقناع  وذل��ك يف حماولة 
م��اي )61  و�صت�صف  اآمالها.  االأوروب���ي مبا يحقق  االنف�صال عن االحت��اد 
له  انك�صفت  ال��ذي  احل��زب  وح�صد  الفوز  ملحاولة  ال�صيا�صية  حملتها  عاما( 
حقيقة اخلافات يف فريق الوزراء الرئي�صيني العاملني حتت اإمرتها وبعد 
انتخابات يونيو حزيران املا�صي التي خ�صر فيها احلزب اأغلبيته الرملانية. 
ويف كلمتها يف موؤمتر حزب املحافظني التي �صتك�صف فيها عن خطة لبناء 
مزيد من الوحدات ال�صكنية تريد ماي اإعادة �صبط جدول اأعمالها وتاأكيد 
جون�صون  بوري�ص  اخلارجية  وزير  من  ل�صغوط  تعر�صت  اأن  بعد  �صلطتها 

ب�صبب خططها لان�صحاب من االحتاد االأوروبي يف مار�ص اآذار 2019.
حاولت  ل��ل��وزراء  كرئي�صة  ملكانتها  حا�صما  اخل��ط��اب  يكون  اأن  املمكن  وم��ن 
اأن جون�صون املناف�ص  تقدمي احلزب يف �صورة كيان متحد يف املوؤمتر غري 
بت�صفيق  قوبل  اأن  بعد  املحاولة  تلك  اأ�صعف  الزعامة  على  لها  املحتمل 
حاد على خطابه يوم الثاثاء. و�صتدعو ماي وفقا ملقتطفات من اخلطاب 
وتقول  الداخلية  اخلافات  من  بدال  الناخبني  على  الرتكيز  اإىل  احل��زب 
اإنها دخلت معرتك ال�صيا�صة “الإحداث فارق. لتغيري االأمور اإىل االأف�صل. 

ولت�صليم اجليل القادم بلدا اأقوى واأكرث اإن�صافا واأكرث رخاء”.
واحلواجز  العقبات  ف�صتظهر  �صها.  ذلك  من  اأي  يكون  “لن  �صتقول  كما 
اأختبئ من التحدي  اأن  على طول الطريق. لكن مل يكن قط من �صيمتي 
اأو  ا�صت�صلم  اأو  اأتقهقر يف مواجهة موقف �صعب  اأو  اأم��ام مهمة  اأتراجع  اأو 
اأن�صرف”. وطغى جون�صون على امل�صهد قبل اأن تلقي ماي خطابها بعد اأن 
اإن  بقوله  مان�ص�صرت  املقام مبدينة  املوؤمتر  احل��زب يف  اأع�صاء  بع�ص  اأذه��ل 

ليبيا ميكن اأن تكون دبي جديدة اإذا ما متكنت من اإزالة اجلثث.

احلكومة وحما�س تدخالن حمادثات �صعبة

ما هي اخلطوات املقبلة بعد امل�صاحلة الفل�صطينية؟  

طهران توا�صل تدخلها يف املنطقة وانتهاكها حلقوق االإن�صان

كيف ميكن تو�صيع التفاق النووي لكبح تهديدات اإيران؟

ا�صتجواب �صديقة منفذ اإطالق النار يف ل�ص فيغا�ص 

اأخبار ال�صاعة توؤكد حر�ص الإمارات على الرتقاء بالعالقات مع العراق

•• ال�س فيغا�س-اأ ف ب:

م��رت��ك��ب جم���زرة ال�ص  ع���ادت �صديقة 
الواليات  اإىل  ب���ادوك  �صتيفن  فيغا�ص 
عنا�صر  بانتظارها  ك��ان  حيث  املتحدة 
مكتب التحقيقات الفدرايل لا�صتماع 
ملا قد تعرفه عن دوافع عملية اإطاق 
ال��ن��ار االأ���ص��واأ يف ت��اري��خ اأم��ريك��ا والتي 
اأ�صفرت عن مقتل 58 �صخ�صا واإ�صابة 
اأك���د  م���ن ج��ه��ت��ه،   .500 م���ن  اأك�����رث 
يعلم  ال  باأنه  ترامب  دون��ال��د  الرئي�ص 
بتنظيم  ارت��ب��اط  على  املهاجم  ك��ان  اإن 
داع�ص االإرهابي. ورغم ت�صنيف مكتب 
اآي(  ب��ي  ال���ف���درايل )اف  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
عاما(   62( دانلي  ماريلو  ل�صديقته 
لاهتمام”  مثري  “�صخ�ص  اأنها  على 
يتم  اأن����ه مل  اإال  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق،  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 
توقيفها حيث ال يزال باإمكانها التنقل 
بحرية، بح�صب ما اأفادت و�صائل اإعام 
الثاثاء  م�صاء  و�صولها  بعد  اأمريكية 
دان��ل��ي يف  وك��ان��ت  ل��و���ص اجنلي�ص.  اإىل 

كان يبحث عن اأي �صخ�ص اأراد القب�ص 
و�صائل  ب��داأت  االثناء  ويف هذا  عليه”. 
ال�صحايا،  ع���ن  ب��ال��ت��ع��ري��ف  االإع������ام 
وكل رواية جديدة كانت تثري م�صاعر 
اأم���ريك���ا جمددا  فيما حت���اول  احل���زن 
ال���ت���ع���ام���ل م�����ع ال������دع������وات الإ�����ص����اح 
قوانينها املت�صاهلة مع �صراء االأ�صلحة 
ال���ن���اري���ة. وب�����دا ت���رام���ب غ���ري جاهز 
لتقدمي اإجابات فيما اثنى على جهود 
“ما حدث يف ال�ص  قوات االمن قائا 
ف��ي��غ��ا���ص ك���ان يف ج��وان��ب ع��دي��دة منه 
ال�صرطة  “اإدارة  ان  م�صيفا  معجزة”، 
قامت بعمل رائع، و�صوف نتحدث عن 

قوانني اال�صلحة مع مرور الوقت”.
االأمريكيون بحذر  امل�صوؤولون  وتعامل 
مع تبني تنظيم داع�ص االعتداء الذي 
وقع ليل االأح��د. واأف��ادت ال�صلطات اأن 
لديه،  جنائيا  �صجل  ال  ال���ذي  ب���ادوك 
بعد  ال��ف��ن��دق  غ��رف��ت��ه يف  ن��واف��ذ  ه�صم 
حيث  بقليل  م�صاء  ال��ع��ا���ص��رة  ال�صاعة 

اأطلق وابا من النريان على احل�صد.

وقال ردا على �صوؤال 
طرحه عليه �صحايف 
الطائرة  م��نت  ع��ل��ى 
ما  ب�صاأن  الرئا�صية 
ان  ي��ع��ت��ق��د  ك����ان  اذا 
داع�ص  تنظيم  تبني 
�صحيح،  ل��اع��ت��داء 
اي  ل�����دي  “لي�صت 

فكرة”.
ال�صلطات  ت���زال  وال 
على  ق�����������ادرة  غ������ري 
م��ع��رف��ة ك��ي��ف متكن 
امل���ح���ا����ص���ب امل���ت���ق���اع���د ال������رثي وال�����ذي 
جتميع  ال��ك��ازي��ن��وه��ات  رواد  م���ن  ي��ع��د 
تر�صانة وا�صعة من االأ�صلحة يف غرفته 
وت�صري  ه���ج���وم���ه.  و����ص���ن  ال���ف���ن���دق  يف 
وكاأنه  ب��دت  العملية  اأن  اإىل  ال�صلطات 
كامريا  و���ص��ع  حيث  ب��دق��ة  لها  خطط 
الفندق  ب���اب غ��رف��ت��ه يف  ع��ل��ى ع��د���ص��ة 
واث��ن��ت��ني يف امل��م��ر. وق����ال امل�����ص��وؤول يف 
اأنه  “اأتوقع  ل��وم��ب��اردو  ج��و  ال�����ص��رط��ة 

عندما  ال��ف��ي��ل��ي��ب��ني 
ف���ت���ح ب��������ادوك ال���ن���ار 
ب���ا����ص���ت���خ���دام ب���ن���ادق 
الطابق  متطورة من 
غرفته  م����ن  ال�32 
يف ف��ن��دق م��ط��ل على 
املو�صيقي  احل����ف����ل 
ليل  ا�صتهدفه  ال��ذي 
االأح����������د ح����ي����ث ك����ان 
األ����ف   22 ي��ح��ت�����ص��د 
�����ص����خ���������ص. وحت���ق���ق 
تقارير  يف  ال�صلطات 

تفيد اأن بادوك حول اإليها 100 األف 
الفيليبني.  يف  ت��واج��ده��ا  اث��ن��اء  دوالر 
الثاثاء  اال�صرتالية  واأكدت احلكومة 
انتقلت  ا�صرتالية  م��واط��ن��ة  دان��ل��ي  اأن 
منذ 20 عاما للعمل يف ال�ص فيغا�ص. 
وف��ي��م��ا ال ت����زال ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف 
ترامب  ي�صتعد  ال�صحايا،  على  ح��داد 
االربعاء  ال�صحراوية  املدينة  ل��زي��ارة 
ب�”املجنون”  بادوك  كان و�صف  بعدما 

مليون يورو من الحتاد   20
الأوروبي ملوظفي ال�صلطة 

•• رام اهلل -رويرتز:

اأعلن االحتاد االأوروبي ام�ص عن تقدمي 20 مليون يورو للم�صاهمة يف دفع 
�صبتمر  �صهر  التقاعد عن  ومعا�صات  الفل�صطينية  ال�صلطة  رواتب موظفي 
اأيلول. وقال رالف طراف ممثل االحتاد االأوروبي يف االأرا�صي الفل�صطينية يف 
بيان �صحفي االحتاد االأوروبي ملتزم مب�صاهمته املبا�صرة يف رواتب املوظفني 
الفل�صطينيني وخم�ص�صات التقاعد يف اإطار دعمه املايل لل�صلطة الفل�صطينية. 
واأ�صاف دعمنا امل�صتمر يهدف اإىل بناء موؤ�ص�صات الدولة الفل�صطينية امل�صتقلة 
اأن  بيانه  يف  ط��راف  واأو���ص��ح  ودميقراطية.  وم�صاءلة  �صفافية  اأك��رث  وجعلها 
االحتاد االأوروبي خ�ص�ص 158 مليون يورو خال 2017 لدعم ال�صلطة 
واملخ�ص�صات  التقاعد  وخم�ص�صات  املوظفني  روات��ب  دف��ع  يف  الفل�صطينية 
وقال  ال�صرقية.  القد�ص  م�صت�صفيات  اإىل  الطبية  والتحويات  االجتماعية 
لل�صعب  واالأك���رث م�صداقية  االأك��ر  املانحة  االأوروب���ي اجلهة  االحت��اد  يبقى 
خال  الفل�صطيني  ال����وزراء  رئي�ص  اهلل  احل��م��د  رام���ي  وق���ال  الفل�صطيني. 
امل�صاعدات  انخفا�ص  اإن��ه رغم  االأعمال يف قطاع غزة  لقائه بعدد من رج��ال 
اخلارجية الذي و�صل اإىل 70 يف املئة عملت احلكومة على القيام بواجباتها 
يف تلبية احتياجات املواطنني. وتعاين ال�صلطة الفل�صطينية من عجز مايل 
يف موازنتها العامة يتجاوز املليار دوالر يتم تغطية جزء منه من م�صاعدات 

الدول املانحة ومنح مالية من الدول العربية.

“ ولهما دور مهم يف حتقيق اال�صتقرار يف االأ���ص��واق العاملية وهناك  اأوب��ك   “
اآفاق كبرية لا�صتثمارات املتبادلة يف عدد من القطاعات املهمة التي ت�صمل - 
باالإ�صافة اإىل النفط - ال�صناعات البرتوكيماوية والزراعة واالإ�صكان والبنى 

التحتية والنقل واالت�صاالت والتعليم وال�صياحة وال�صحة.
اأن االإم��ارات تتطلع با�صتمرار اإىل توطيد عاقاتها مع العراق بينما  وذكرت 
اإىل  يعود  لكي  املهم  العربي  البلد  هذا  يتعافى  اأن  على  احلر�ص  كل  حتر�ص 
واإع����ادة االأمن  ال��ع��رب��ي  ال��ق��وم��ي  االأم���ن  االأ���ص��ا���ص��ي يف حماية  مم��ار���ص��ة دوره 

واال�صتقرار اإىل املنطقة التي ت�صربها اأزمات متاحقة.
اأن االإم��ارات حتر�ص على حتقيق اال�صتقرار الداخلي يف العراق وقد  وتابعت 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ا�صتقبال  ولعل  دائما  امل�صاحلة  جهود  دعمت 
اأ�صابيع  قبل  ال�صدري  التيار  زعيم  ال�صدر  لل�صيد مقتدى  نهيان  اآل  زايد  بن 
بعد دع��وة ر�صمية لزيارة االإم��ارات لهو خري دليل على مدى االهتمام الذي 

جمهورية  خارجية  وزي��ر  اجلعفري  اإبراهيم  اأم�ص  من  اأول  امل�صلحة  للقوات 
“ اللجنة  اجتماع  الباد لرتوؤ�ص  زار  ال��ذي  املرافق  والوفد  ال�صقيقة  العراق 
العراقية - االإماراتية امل�صرتكة “ يف دورتها التا�صعة. واأو�صحت اأن اللقاءات 
باإمكانات  البلدان  يتمتع  حيث  خا�صة  اأهمية  تكت�صب  البلدين  بني  امل�صرتكة 
كبرية ميكن اأن ت�صهم باالرتقاء عاليا مب�صتوى العاقات الثنائية وخا�صة يف 

املجاالت االقت�صادية والتجارية .
بني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  حجم  ب��زي��ادة  متبادال  اهتماما  هناك  اأن  اإىل  ولفتت 
املنحى  يعك�ص  11 / مليار دوالر وهو ما   / املا�صي  العام  بلغ  ال��ذي  البلدين 
االإيجابي يف م�صار هذه العاقات ويوؤ�صر اإىل حر�ص البلدين على بناء �صراكة 
جتارية وثيقة وم�صتدامة كما يحر�ص البلدان على تعزيز التعاون يف العديد 
البلدان  اأك��ر  م��ن  اأنهما  وخا�صة  الطاقة  قطاع  بينها  وم��ن  القطاعات  م��ن 
املنتجة للنفط يف العامل وي�صغان ع�صوية منظمة الدول امل�صدرة للبرتول 

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�صرة اأخبار ال�صاعة حر�ص دولة االإمارات العربية املتحدة على تطوير 
عاقاتها مع خمتلف دول العامل وال�صيما الدول ال�صقيقة .. م�صرية اإىل اأن 
تطوير العاقات مع اجلمهورية العراقية يحظى باهتمام كبري من قبل القيادة 
اآل نهيان رئي�ص  الر�صيدة وعلى راأ�صها �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
الدولة “حفظه اهلل”وخا�صة يف ظل الظروف التي مير بها العراق منذ عام 
2003 وما تبعها من حتديات وتهديدات لي�ص فقط لرتكيبته االجتماعية 
“ حر�ص متوا�صل على  اأرا�صيه. وحتت عنوان  اأي�صا ل�صيادته ووح��دة  واإمن��ا 
ال��دول��ة حتر�ص  اأن  اأ���ص��اف��ت   .. “ ال��ع��راق ال�صقيق  ب��ال��ع��اق��ات م��ع  االرت��ق��اء 
ال�صيا�صية  املجاالت  كل  يف  ال�صقيقني  البلدين  بني  بالعاقات  االرت��ق��اء  على 
ال�صقيقني  ال�صعبني  م�صلحة  فيه  مل��ا  والثقافية  وال��ت��ج��اري��ة  واالق��ت�����ص��ادي��ة 
االإمارات  “ مركز  عن  ام�ص  ال�صادرة  الن�صرة  وقالت  وال��ع��راق��ي.  االإم��ارات��ي 
للدرا�صات والبحوث االإ�صرتاتيجية “ اإنه يف هذا االإطار ياأتي ا�صتقبال �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 

اإىل  واأ�صار  الرافدين.  اإىل باد  واال�صتقرار  االأم��ن  االإم��ارات ال�صتعادة  توليه 
اأن االإمارات تدعم بقوة جهود احلكومة العراقية ملكافحة تنظيم “ داع�ص “ 
اأوائ��ل الدول امل�صاركة يف التحالف الدويل ملحاربة التنظيم الذي  وكانت من 
امل�صوؤولون  يثني  م��ا  ودائ��م��ا   2014 ع��ام  بقيادتها  املتحدة  ال��والي��ات  �صكلته 
االإمارات  الداعمة لبادهم وعلى حر�ص  االإماراتية  العراقيون على اجلهود 
دولة  ق��رار  نتجاهل  اأن  ن�صتطيع  العراق من حمنته وال  خ��روج  ال�صديد على 
االإمارات باإلغاء الديون املرتتبة على العراق قبل �صنوات وذلك يف بادرة اأكدت 
على  الر�صيدة  قيادتنا  ح��ر���ص  وم���دى  البلدين  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ع��اق��ات  عمق 
“ يف ختام  “ اأخبار ال�صاعة  ا�صتعادة العراق لعافيته ودوره االإقليمي. واأكدت 
مقالها االإفتتاحي اأن دعم االأ�صقاء واحلر�ص على حتقيق م�صاحلهم كانا -وما 
يزاالن- من ثوابت ال�صيا�صة اخلارجية لدولة االإمارات منذ قيام االحتاد على 
“ طيب اهلل  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  املوؤ�ص�ص  الوالد  يد 
ثراه الذي “ كان ن�صريا لكل الق�صايا العربية ودائما ما يذكر باخلري عندما 
يجري احلديث على الت�صامن العربي واحلر�ص على االأمن القومي العربي 

وحتقيق م�صالح ال�صعوب العربية واالإ�صامية. 

ن�صرت  اأي�صاً،  اليمن  يف  �صوريا.  يف  الع�صكري  االإي��راين 
اأي�صاً  اإي���ران  وت�صتمّر   . ظ��اه��ر  ب�صكل  نفوذها  ط��ه��ران 
بتهريب االأ�صلحة والتجهيزات واالأموال اإىل احلوثيني 

يف اليمن.

خطر على التجارة البحرية
اإي����ران خ��ط��وط ال�صحن ال��دول��ي��ة واحل��ي��وي��ة يف  ت��ه��دد 
البحر االأحمر وخليج عدن مع ن�صرها لاألغام البحرية 
االنتحارية  وال������زوارق  لل�صفن  امل�����ص��ادة  وال�����ص��واري��خ 

اإجها�ص  يف  الق�صية  ه���ذه  وت�صببت   .2007 ع���ام  يف 
جهود امل�صاحلة ال�صابقة. وتنتظر حما�ص اي�صا ان يقوم 
التي  العقابية  االج���راءات  برفع  الفل�صطيني  الرئي�ص 
وقف  وبينها  غ��زة،  على  املا�صية  اال�صهر  فر�صها خال 
التحويات املالية اىل القطاع، وخف�ص رواتب موظفي 
ال�صلطة هناك، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي 
عدد  حتديد  اىل  باال�صافة  القطاع،  ا�صرائيل  بها  تزود 
الت�صاريح الطبية التي ت�صمح ل�صكان غزة بتلقي العاج 

خارج القطاع املحا�صر.
وحول هذا، قال عبا�ص االثنني “عندما تتمكن احلكومة 
)من ا�صتام مهامها( تعود امليزانية كما كانت”، موؤكدا 
قطاع  يف  �صيء”  “كل  احل��ك��وم��ة  ت�صتلم  ان  ي��ج��ب  ان���ه 

غزة.
نتانياهو  بنيامني  اال�صرائيلي  ال����وزراء  رئي�ص  رف�����ص 
االع���رتاف  ب���دون  فل�صطينية  م�����ص��احل��ة  اأي  ال��ث��اث��اء 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�صرورة  ع��ل��ى  ن��وف��اك  ب��وران��غ  ال�صيا�صّي  ال��ك��ات��ب  ���ص��ّدد 
تو�صيع االتفاق النووي مع اإيران من اأجل �صّمه مزيداً 
امللقاة على عاتقها والتي تتخّطى جمّرد  املوجبات  من 
وعر�ص  النووّية.  للطاقة  ال�صلمّي  بالتطوير  االلتزام 
“اإيران نيوز  نوفاك راأيه يف مقال راأي له �صمن موقع 
حول  والتحليات  االأخبار  بن�صر  ُيعنى  الذي  اأبدايت” 

ال�صيا�صات االإيرانّية الداخلية واخلارجّية. 
النووي  االت���ف���اق  ع��ل��ى  ال��ت��وق��ي��ع  مّت   ،2015 ���ص��ن��ة  يف 
امل�صرتكة ودخل  ال�صاملة  املعروف ر�صمّياً بخطة العمل 
ذلك،  م��ع  لكن   .2016 �صنة  ب��داي��ة  التطبيق يف  اإط���ار 
اإي��ران بعيداً  التي مار�صتها  بقي العديد من التحديات 
تفا�صيل  ح��ول  جارياً  النقا�ص  ك��ان  حني  التفاو�ص  عن 
�صّيئات  اأّن  اأ�صخا�ص كرث  راأى  ذل��ك،  على  بناء  االتفاق. 

هذا االتفاق غّطت على اإيجابياته.

نقاط �صائكة مل ُتدرج يف االتفاق
بتطوير  م�صتمرة  ط��ه��ران  اأّن  اإىل  امل��ق��ال  ك��ات��ب  ي�صري 
تدخلها  اأّن  كما  البال�صتية،  ال�صواريخ  م��ن  تر�صانتها 
وانتهاكها  االأو�صط  ال�صرق  لدول  الداخلّية  ال�صوؤون  يف 
وهذه  يتوقفان.  ال  الداخل  يف  االإن�صان  حلقوق  املتكرر 
يف  ومعاجلتها  اإليها  التطرق  يتم  مل  التي  امل�صائل  هي 
اأخذ  ال�صروري  بات من  لذلك،  النووي.  االتفاق  اإط��ار 
هذه الق�صايا باالعتبار مع اإيجاد تعديات على بنوده. 
ويعتقد كرث اأّن اأف�صل مقاربة لهذا امللّف اإيجاد ت�صوية 
لي�صمل هذه  النووي  االتفاق  نطاق  تو�صيع  على  قائمة 

النقاط ال�صائكة.

زعزعة ا�صتقرار اأفغان�صتان
يتخّطاه  واق����ع  ه��ن��ال��ك  زال  م���ا  ذل����ك،  م���ن  وب���ال���ّرغ���م 
اإي��ران الإطاق جتاربها  ب�صهولة وهو موا�صلة  البع�ص 
ال�صاروخية واالنخراط يف حروب ع�صكرّية على جبهات 
متعّددة. فبعد خ�صارة حركة طالبان يف اأفغان�صتان، بداأت 
التقارير باالإ�صارة اإىل اأهدافها التدّخلّية يف تلك الباد 
مثل ت�صعري اخلافات والفو�صى وجتنيد مقاتلني من 
وتقف  ال�صورّية.  احلرب  يف  للم�صاركة  االأفغان  ال�صيعة 
اإيران االآن يف موقع املّتهم بتاأمني االأ�صلحة واملتفجرات 

اإىل مقاتلي حركة طالبان.

�صرب ال�صّنة يف العراق
يذّكر الكاتب با�صتغال اإيران للحرب على العراق �صنة 
2003. فالتاأثري ال�صيا�صي واالجتماعي واالقت�صادي 
اأو  به  م�صكوك  غري  النهرين  بني  ما  ب��اد  يف  لطهران 
الطائفّية  بينها احلروب  بت�صّببه يف م�صاكل كثرية من 
اأّن  اإىل  النظر  التقارير  وتلفت  ال�صّنّية.  االأقلية  �صّد 
حماربة  �صتار  حت��ت  ت�صتمّر  التخريبية  اإي����ران  ج��ه��ود 

تنظيم داع�ص.

دعم ديكتاتورية االأ�صد واإرهاب احلوثيني
من جهة اأخرى، كانت احلرب التي ا�صتمرت �صّت �صنوات 
يف �صوريا دموّية ووح�صّية. لقد وا�صلت طهران �صعيها 
اأكرث  اأّن  االأ�صد، يف حني  ب�صار  للحفاظ على دكتاتورية 
مليوناً   12 ون��زح  ُقتلوا  ق��د  ���ص��وري  مليون  ن�صف  م��ن 
اأو جلاأوا اإىل دول اأجنبية. وي�صري  اآخرين داخل الباد 
الكاتب اإىل اأّن االأموال التي تلقتها اإيران بعدما وّقعت 
على االتفاق النووي ا�صُتخدمت لتمويل معظم التدخل 

•• غزة-اأ.ف.ب:

ب��ع��د اال���ص��ت��ق��ب��ال احل��اف��ل ال����ذي ح��ظ��ي��ت ب��ه احلكومة 
الفل�صطينية عند عودتها اىل قطاع غزة االثنني، تدخل 
احلكومة وحركة حما�ص التي ت�صيطر على قطاع غزة يف 
حمادثات �صعبة من اجل امل�صاحلة اثر انق�صام ا�صتمر 
ع�صر �صنوات.يف ما ياأتي النقاط الرئي�صية لفهم اأحداث 

هذا اال�صبوع.
دخل رئي�ص الوزراء رامي احلمد اهلل االثنني اىل قطاع 
غزة للمرة االوىل منذ عام 2015. وكان يف ا�صتقباله 
اآالف من �صكان غزة الذين ياأملون مب�صاحلة فل�صطينية 
لت�صهيل حياتهم اليومية. يف اليوم التايل، تراأ�ص احلمد 
اهلل اجتماع احلكومة اال�صبوعي يف غزة الول مرة منذ 

عام 2014.
وق����ال احل��م��د اهلل ع��ن��د اف��ت��ت��اح اجل��ل�����ص��ة ال��ت��ي فتحت 
اإن��ه��اء عقد م��ن االن��ق�����ص��ام��ات نحن هنا  ال��ط��ري��ق ام���ام 

لنطوي �صفحة االنق�صام اإىل غري رجعة.
جاءت زي��ارة احلمد اهلل يف �صياق تفعيل امل�صاحلة على 
على  املدنية  امل�صوؤوليات-  النتقال  والتح�صري  االر���ص 
الفل�صطينية  ال�صلطة  اىل  حما�ص  ح��رك��ة  م��ن  االق���ل- 

التي ت�صيطر عليها حركة فتح.
انتخابات  يف  حما�ص  ف��ازت  ان  بعد  القطيعة  وح�صلت 
قبول  ال����دويل  املجتمع  ورف�����ص  الت�صريعية،   2006
العنف  ب��ن��ب��ذ  اوال  ح��ك��وم��ة ح��م��ا���ص وط���ال���ب احل���رك���ة 
واالع����������رتاف ب���ا����ص���رائ���ي���ل واح��������رتام االت����ف����اق����ات بني 

الفل�صطينيني واال�صرائيليني.
فل�صطيني  مليوين  م�صري  ه��و  اأحل��اح��ا  االأك���رث  االم���ر 

يقيمون يف القطاع الفقري واملحا�صر.
ق����ال احل���م���د اهلل ع��ن��د و����ص���ول���ه غ����زة ان ه����ذه حلظة 

اال�صرائيلي  ال���دف���اع  وزي����ر  ق���ال  ب��ي��ن��م��ا  “تاريخية”. 
اف��ي��غ��دور ل��ي��رم��ان ان��ه��ا حم��اول��ة خل���داع ال����راأي العام 

الفل�صطيني.
وف�صلت جوالت �صابقة من امل�صاحلة الفل�صطينية.

يف  العمل  ف��ورا  �صتبداأ  حكومته  ان  اهلل  احلمد  واع��ل��ن 
قطاع غزة، على الرغم من ان الزيارة تبدو حتى االن 

بروتوكولية اىل حد كبري.
ما  ان  نور عودة  الفل�صطينية  ال�صيا�صية  املحللة  وتقول 
جرى يف اليومني املا�صيني يختلف متاما عن حماولة 
حما�ص  حركة  منعت  حيث  عندما  ال�صابقة  امل�صاحلة 
يف  غ��زة  زاروا  ال��ذي��ن  الوطني  ال��وف��اق  حكومة  اع�صاء 

2014، من مغادرة فنادقهم.
التي  االوىل  امل��رة  “هي  بر�ص  فران�ص  لوكالة  وا�صافت 
وزارتهم.  وزراء هذه احلكومة مهامهم يف  فيها  يتوىل 

انها دينامية خمتلفة متاما على االر�ص”.
الظروف  ايجاد  يف  ت�صاهم  مهمة  ام��ور  “انها  وا�صافت 

املوؤاتية التي من �صانها اال�صتمرار واالت�صاع”.
القادمة  اجلولة  يف  لتبحث  الرئي�صية  الق�صايا  تركت 
املقبل  اال�صبوع  احلركتني  ممثلي  ب��ني  املفاو�صات  م��ن 
يف القاهرة التي ترعى امل�صاحلة. واكرث الق�صايا اثارة 
للجدل هي ال�صيطرة على االمن يف قطاع غزة. ومتلك 
مقاتل.  ال��ف   25 قرابة  ي�صم  ع�صكريا  جناحا  حما�ص 
ا�صلحتها اىل  لت�صليم  ان كانت م�صتعدة  ال�صوؤال  ويبقى 
احلركة  يف  ك��ب��ار  م�����ص��وؤول��ون  وك���رر  الوطنية؟  ال�صلطة 
اال���ص��ام��ي��ة ان االم����ر غ��ري م��ط��روح ل��ل��ن��ق��ا���ص. وحذر 
اأقبل  “لن  قائا  عبا�ص  حممود  الفل�صطيني  الرئي�ص 

ولن اأن�صخ او ا�صتن�صخ جتربة حزب اهلل يف لبنان”.
م�صري  امل�����ص��احل��ة  يف  املعلقة  ال�صائكة  الق�صايا  وم���ن 
ع�صرات اآالف املوظفني الذين وظفتهم حما�ص يف غزة 

اململوءة باملتفجرات. جمّدداً، مّت متويل هذه الن�صاطات 
من خال املنافع املالية التي ح�صلت عليها طهران عر 
اأّن �صيا�ص���ات تطمني  االتفاق النووي.  ويكتب نوف������اك 
اأّنه  بحيث  بال�صوائب  ج��ّداً  مليئاً  اتفاقاً  اأنتجت  اإي��ران 
اإىل  النووية  تقييد طموحات طهران  بالكاد متّكن من 
حدود معينة، لذلك بات من الواجب اأن تكون اخلطوة 
التالية، تبني �صيا�صات جدي�����دة �صّد طهران ته�����دف اإىل 
اإنهاء النزاعات واحل��روب التي يغذيها نظام املايل يف 

ال�صرق االأو�صط. 

التي  حما�ص  حلركة  الع�صكري  اجلناح  وحل  با�صرائيل 
ايران،  م��ع  عاقاتها  وقطع  غ��زة،  قطاع  على  ت�صيطر 

العدو اللدود للدولة العرية.
بينما رحبت الواليات املتحدة بحذر بعودة ال�صلطة اىل 
غزة، م�صددة على وجوب ان تقوم اي حكومة فل�صطينية 
ب��ن��ب��ذ ال��ع��ن��ف واالع������رتاف ب��ا���ص��رائ��ي��ل. وق����ال مبعوث 
ال�صرق االو�صط  الرئي�ص االمريكي دونالد ترامب اىل 
“في�صبوك”،  على  �صفحته  على  غرينبات  جاي�صن 
“يجب على اي حكومة فل�صطينية ان تتعهد بدون لب�ص 
ا�صرائيل  ب��دول��ة  واالع����رتاف  العنف  نبذ  و���ص��وح  وبكل 
�صتتم  انه  اىل  م�صريا  ال�صابقة”،  باالتفاقات  والقبول 
ا�صرائيل  وتعتر  كثب”.  “من  التطورات  هذه  متابعة 
املتحدة واالحت���اد االوروب����ي ح��رك��ة حما�ص  وال��والي��ات 
الكفاح  ع��ن  بتخليها  وت��ط��ال��ب  ارهابية”ن  “منظمة 

امل�صلح �صد الدولة العرية واالعرتاف با�صرائيل.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/املق�ص الراقي للخياطة الرجالية

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2286878 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/�صامي ماجد البلعوط من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ �صامي ماجد البلعوط من 100% اىل %49
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة هال نا�صر عامر را�صد العلوي %51

تعديل وكيل خدمات/حذف عبداخلالق- علي ها�صم علي العامري
تعديل لوحة االإعان/اجمايل من م�صاحة null*null اىل 3*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
 تعديل ا�صم جتاري من/املق�ص الراقي للخياطة الرجالية
AL MOQAS AL RAQI GENTS TAILORING

اىل/املق�ص الراقي للخياطة الرجالية ذ.م.م 
AL MOQAS AL RAQI GENTS TAILORING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خال 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة برامي الكهربائية والفنية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1079849 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/جا�صم عبدالرحمن يو�صف عبدالرحمن احلمادي من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ جا�صم عبدالرحمن يو�صف عبدالرحمن احلمادي من 51% اىل %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف توما�ص اكيونا�ص �صكويرا

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف باتيا براديب رام�صند
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صفرين �صكويرا

تعديل راأ�ص املال/من 300000 اىل 0
تعديل لوحة االإعان/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*2.50

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل موؤ�ص�صة فردية
 تعديل ا�صم جتاري من/�صركة برامي الكهربائية والفنية ذ.م.م

PRIME ELECTRICAL & TECHNICAL COMPANY LLC
اىل/موؤ�ص�صة برامي الكهربائية والفنية 

PRIME ELECTRICAL AND TECHNICAL EST
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خال 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ارتقاء لتجارة املواد الغذائية

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1829084 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ابراهيم عبداللطيف احمد ابراهيم املو�صى من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ ابراهيم عبداللطيف احمد ابراهيم املو�صى من 100% اىل %1
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ارتقاء كابيتال لا�صتثمار ذ.م.م

EVOLUTION CAPITAL INVESTMENT LLC

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االإعان/اجمايل من م�صاحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 
 تعديل ا�صم جتاري من/ارتقاء لتجارة املواد الغذائية
EVOLUTION FOOD STUFF TRADING

اىل/ارتقاء لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م 
EVOLUTION FOOD STUFF TRADING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خال 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/كويك لينك�ص لل�صيانة العامه

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:2120464 
تعديل لوحة االإعان/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
 تعديل ا�صم جتاري من/كويك لينك�ص لل�صيانة العامه
QUICK LINKS GENERAL MAINTENANCE

اىل/كويك لينك�ص للمقاوالت وال�صيانه العامه 
QUICK LINKS CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�صاط/ا�صافة مقاوالت م�صاريع املباين بانواعها - الفئة اخلام�صة )4100002.6(
التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/حمد  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صواعي للمقاوالت والو�صاطة العقارية
رخ�صة رقم:CN 2099430  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/املو�صه 

للم�صغوالت اليدوية والبيئية
رخ�صة رقم:CN 1135807  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/االأمني لل�صتائر

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1015246 
تعديل لوحة االإعان/اجمايل من م�صاحة 1*3 اىل 1*1

 تعديل ا�صم جتاري من/االأمني لل�صتائر
AL AMEEN CURTAINS

اىل/ االأمني لتف�صيل االأزياء املوحدة 
ALAMEEN UNIFORMS TAILORING

العربية  غري  الرجالية  املاب�ص  وحياكة  وخياطة  تف�صيل  ا�صافة  ن�صاط/  تعديل 
)البدل( )1410904(

تعديل ن�صاط/حذف بيع اقم�صة ال�صتائر والتنجيد - بالتجزئة )4753004(
تعديل ن�صاط/ حذف ق�ص وتف�صيل ال�صتائر )9524002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
لت�صليح  اجلزيرة  �صهل  ال�ص�����ادة/حمل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN  قد تقدموا الينا بطلب االدوات الكهربائية  رخ�صة رقم:1107696 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ذياب خلفان حميد هزمي ال�صرياين %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف خليفة �صيف عامر علي العامري
تعديل لوحة االإعان/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*3

�صامل  عائ�صة   - -بناية  ال�صامات  منطقة   - العني  العني  عنوان/من  تعديل 
 1 ال�صامات  ال�صامات  العني  اىل  ال�صام�صي  بطي  النخرية  الراعي  زوجة 

60353 60353 عائ�صة �صامل م�صلم واخرين
التنمية  دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعان  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5

اإعــــــــــالن
الرنني  ال�ص�����ادة/مركز  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطبي ذ.م.م
رخ�صة رقم:CN 1129620 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة هزاع حممد يحيى حممد الظاهري %51

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف بدر ا�صماعيل حم�صن عمري الرطي الدهمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعان مراجعة دائرة 
التنمية االقت�صادية خال اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا 
االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ال�صلع اجلديد لل�صتائر 

رخ�صة رقم:CN 1472423 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة يو�صف ح�صن حممد ح�صن احلمادي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف في�صل ابراهيم عبداهلل املرزوقي
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعان 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/الب�صتان لتنجيد االثاث 

رخ�صة رقم:CN 2009151 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة الكندي احمد �صلمان يعقوب احلمادي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل احمد �صلمان يعقوب احلمادي
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعان 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5

اإعــــــــــالن
للتجارة  ال�ص�����ادة/ق�صايد  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اال�صماك رخ�صة رقم:CN 1372391 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صيف عي�صه حممد را�صد املزروعي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل طار�ص �صعيد �صليويح املزروعي
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعان 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 

املالك : التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 97133 
باإ�صم : توين اند غاي برودكت�ص ليمتد

وعنوانه : يونيليفر هاو�ص ، 100  فيكتوريا امبانكمنت، لندن ئي �صي4 واي 0دي واي 
، اململكة املتحدة.

بتاريخ:2009/10/07 وامل�صجلة حتت الرقم : 97133 
�صورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 
احلماية يف: 2017/07/05 وحتى تاريخ: 2027/07/05.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  5  اأكتوبر 2017 العدد 12139

EAT 105586

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 

املالك : التميمي وم�صاركوه 
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 97134 
باإ�صم : توين اند غاي برودكت�ص ليمتد

وعنوانه : يونيليفر هاو�ص ، 100 
فيكتوريا امبانكمنت، لندن ئي �صي4 واي 0دي واي ، اململكة املتحدة.

بتاريخ:2009/10/07 وامل�صجلة حتت الرقم : 97134 
�صورة العالمة

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �صنوات  ع�صر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�صتظل 
احلماية يف: 2017/07/05 وحتى تاريخ: 2027/07/05.   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  5  اأكتوبر 2017 العدد 12139

EAT 105587

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

التميمي وم�صاركوه
 بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم : 89844     بتاريخ : 2007/01/25
امل�صجلة بالرقم : 89844     بتاريخ : 2010/07/07

باإ�صم املالك :  نيودورا كوربوري�صن 
وعنوانه : 27 هوبري رود ، يونت 10  ، باري ، اأونتاريو ، ال4ان 9ا�ص3 ،  كندا.

ا�صم املتنازل له :  نيودورا اإنك.
وعنوانه :  27 هوبري رود ، يونت 10  ، باري ، اأونتاريو ، ال4ان 9ا�ص3 ،  كندا.

واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد : 
بتاريخ :

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :19
تاري�خ انتقال امللكية  :  2016/12/31      

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2017/09/04   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  5  اأكتوبر 2017 العدد 12139

EAT 111062

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / املالك :

التميمي وم�صاركوه
بطلب انتقال ملكية العامة التجارية التالية :

املودعة بالرقم : 89845     بتاريخ : 2007/01/25
امل�صجلة بالرقم : 89845     بتاريخ : 2008/02/17

باإ�صم املالك :  نيودورا كوربوري�صن 
وعنوانه : 27 هوبري رود ، يونت 10  ، باري ، اأونتاريو ، ال4ان 9ا�ص3 ،  كندا.

ا�صم املتنازل له :  نيودورا اإنك.
وعنوانه :  27 هوبري رود ، يونت 10  ، باري ، اأونتاريو ، ال4ان 9ا�ص3 ،  كندا.

واملن�صورة يف اجلريدة الر�صمية العدد : 
بتاريخ :

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :19
تاري�خ انتقال امللكية  :  2016/12/31      

تاريخ التاأ�صري يف ال�صجل : 2017/09/04   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  5  اأكتوبر 2017 العدد 12139

EAT 111062

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ا�صتايل بارك لتجارة االك�ص�صوارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1392727 
تعديل لوحة االإعان/اجمايل من م�صاحة 8.42*0.74 اىل 1*5

 تعديل ا�صم جتاري من/ا�صتايل بارك لتجارة االك�ص�صوارات
STYLE PARK ACCESSORIES TRADING

اىل/واريور�ص كلب البليارد 
WARRIORS CLUB BILLIARDS

تعديل عنوان/من ابوظبي م�صفح التجارية �ص 10 - قطعة 174 - حمل رقم 5 مدينة حممد بن 
زايد بناية حمد ر�صول حممد ح�صني خوري اىل ابوظبي مدينة حممد بن زايد مدينة حممد 

بن زايد �صرق 10 82806 82806 مبارك مع�صد مبارك
تعديل ن�صاط/ا�صافة �صالة لاألعاب االألكرتونية )9321002(

تعديل ن�صاط/ا�صافة �صالة البلياردو وال�صنوكر )9311008(
تعديل ن�صاط/حذف بيع احللي واالك�ص�صوارت الغري ثمينة - بالتجزئة )47711109(

تعديل ن�صاط/حذف بيع املاب�ص الن�صائية اجلاهزة - بالتجزئة )4771102(
تعديل ن�صاط/حذف بيع العطور - بالتجزئة )4772007(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا االعان مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خال 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5

اإعــــــــــالن
لتجارة  هاب  ال�ص�����ادة/في�ص  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اال�صماك رخ�صة رقم:CN 1827905 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صلطان يو�صف ح�صن حممد احلمادي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف �صالح مبارك �صالح مبارك الكثريي
دائرة  مراجعة  االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خال  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعان 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/م�صرت  بان  التنمية االقت�صادية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1837845:هوت دوغ رخ�صة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعان  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعان واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

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

البحري( بان /بيلفاري مارين تريدجن ذ.م.م قد تقدم 

بطلب ت�صجيل ال�صفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�صفينة  ه��ذه  ت�صجيل  على  اع��رتا���ص  له  كل من  على 

مدة  خ��ال  ابوظبي  ال�صفن  ت�صجيل  مكتب  مراجعة 

اق�صاها 60 يوما من تاريخ هذا االعان.

 اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   اإ�صم ال�صفينة                    رقم الت�صجيل ال�صابق          العلم ال�صابق
                       DP4216                الآثمرث�صقه 5 ءٍز خممهئثق    Dubai-UAE
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عربي ودويل

رمز الهوية الكاتالونية
ن���ادي  ك����ان   ،1899 ع����ام  ت��اأ���ص�����ص 
الدوام  على  ال��ق��دم  لكرة  بر�صلونة 
الكاتالونية،  ال��ه��وي��ة  ع��ل��م  ���ص��اري��ة 
وملعبها - كامب نو – امليدان املمّيز 
للتعبري عن هذه الهوية يف مواجهة 
حتت  خ�صو�صا  االإ�صبانية،  الدولة 
من  �صكل  بتج�صيد  ف��ران��ك��و،  ح��ك��م 

اأ�صكال املقاومة ال�صيا�صية.
الباد  كانت  عندما   ،1925 ع��ام 
حتت ديكتاتورية برميو دي ريفريا، 
منحت مباراة لفريق اإجنليزي من 
دارت  املحليني،  والاعبني  اجلنود 
امل�صجعني  م��ن��ح��ت  ب��ر���ص��ل��ون��ة،  يف 
الإثبات  فر�صة  اأول  الكاتالونيني 
بول  وي��ق��ول  ل��ل��ن��ظ��ام.  معار�صتهم 
كرة  “تاريخ  كتاب  م��وؤل��ف  ديت�صي، 
املتفرجون  ا�صتغل  “لقد  القدم”: 
االإ�صباين  الن�صيد  الإه��ان��ة  امل��ب��اراة 

والت�صفيق للن�صيد االإنكليزي.
اأج�����ل  م�����ن  ب����ال����ت����م����رد  و”متهما 
رئي�ص  ا�صطر  كاتالونيا،  ا�صتقال 
اللجوء  على  غامر،  هانز  النادي، 

اىل املنفى.”
زع��ي��م اآخ����ر ل��ل��ن��ادي ي��ح��ت��ل مكانة 
امل�صجعني  ذاك������������رة  يف  خ����ا�����ص����ة 
الي�صاري  ال��ق��وم��ي  ال��ك��ات��ال��ون��ي��ني: 
رميا  قتل  ال��ذي  �صونيول،  جوزيب 
يف  الفرانكيني  يد  على  بالر�صا�ص 

بداية احلرب االأهلية.
ال�صتينات  يف  الح����ق����ة،  ف�����رتة  يف 
يف  البلد  ك��ان  حلظة  وال�صبعينات، 
القدم  ك���رة  لعبت  ف��ران��ك��و،  قب�صة 
الهوية  تاأكيد  يف  دورا  اأخ���رى  م��رة 
نو  ك����ام����ب  “كان  ال���ك���ات���ال���ون���ي���ة. 
حيث  كاتالونيا  يف  ال��وح��ي��د  امل��ك��ان 
عن  ال��ت��ع��ب��ري  للكتاالنيني  يت�صنى 
لل�صلطة،  وم��ع��ار���ص��ت��ه��م  اأف��ك��اره��م 
ال �صيما ع��ن ط��ري��ق رف���ع االأع���ام 
ي�صري  بها”،  والتلويح  الكتالونية 
برملانا  البار�صا  “كانت  فقد  امل��وؤرخ. 
قوله يف  ي�صتحيل  ك��ان  وم��ا  بديا، 
�صاحة الدميقراطية ُيعّر عنه من 
عامل  يلخ�ص  القدم”،  ك��رة  خ��ال 
االأنرثوبولوجيا الريا�صية، كارل�ص 
املواجهات  ُت��ع��ت��ر  وك��ان��ت  فيك�صا. 
العا�صمة  ن��ادى  مدريد،  ري��ال  �صد 
مواجهات  ال��ف��ران��ك��ي��ة،  وال���ن���خ���ب 
�صيا�صية  اأي�����ص��ا  ول���ك���ن  ري��ا���ص��ي��ة، 

وثقافية.. ا�صطدام قيم حقيقي.

يف كامب نو، “اإنديبندن�صيا!”
ولئن رحلت الفرانكية، فان مظاهر 

قلب  يف  الكاتالونية  الهوية  ك��ان��ت 
ال�صيا�صة الت�صويقية للنادي، ولهذه 
اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ه����دف ي��ت��م��ث��ل يف 
جعل بر�صلونة ناد ا�صتثنائي يتمّتع 

ب�صورة قوية معرتف بها عامليا “.
وا�صاف “لكن االآن بعد ان ُطرحت 
ب�����ص��ك��ل اأكرث  م�����ص��األ��ة اال���ص��ت��ق��ال 
�صل�صلة  ي�صع  ذل���ك  ف���اإن  و���ص��وح��ا، 
م�صتقبله”.  ح����ول  ال�����ص��ك��وك  م���ن 
الريا�صي  امل�صتقبل  م��ن  ج��زء  الأن 
اأي�صا  ُيلعب  للبار�صا  واالقت�صادي 

ب�صكل غري مبا�صر حاليا.
رئي�ص  ت���ي���ب���ا����ص،  خ���اف���ي���ري  وك�������ان 
القدم، قد  لكرة  اال�صباين  ال��دوري 
كاتالونيا  تعد  اإذا مل  ان��ه  ح��ذر من 
على  �صيتعني  ا���ص��ب��ان��ي��ا،  م���ن  ج���زء 
الفرق الكاتالونية مغادرة البطولة 
البار�صا؟  �صيكون  فاأين  اال�صبانية. 
من  “االبعد  دي��ت�����ص��ي:  ب���ول  ي�صري 
الرهانات  ف��اإن  الريا�صية،  امل�صالة 
للنادي،  مالية  االأول  امل��ق��ام  يف  ه��ي 

الذي �صتنخف�ص اإيراداته”.
جزء  يف  ت�صتند  ال��ن��ادي  �صعبية  ان 
منها على مواجهة الفرق اال�صبانية 
ال���ك���رى االأخ������رى، ب���دء م���ن ريال 
هو  “الكا�صيكو”،  ان  بل  مدريد. 
واح���د م��ن اأه���م ع��وام��ل اجل���ذب يف 
ُبنيت  ال��ف��ري��ق  ه���ذا  امل��و���ص��م، ف�صد 
الدوري  النادي  غادر  واإذا  البار�صا، 
اال�صباين، فان هذا املل�صق �صيختفي 

بال�صرورة”....
حذُر االإدارة احلالية يعود اأي�صا اىل 
يف  بر�صلونة  ن���ادي  عليه  اأ�صبح  م��ا 
االأخ��رية: عامة جتارية  ال�صنوات 
ج���م���ه���وره���ا ع����امل����ي، ول���ي�������ص فقط 

كاتالوين.
“لهم ميكي ماو�ص، ولدينا ليونيل 
اأ�صهر  ب�صعة  قبل  �صرح  مي�صي”، 
النادي،  اإدارة  يف  ع�صو  يل،  دي��داك 
بني  امل��ق��ارن��ة  م�����ص��وؤول��ي��ة  متحما 
اأحيانا  الن����د.  ودي�����زين  ب��ر���ص��ل��ون��ة 
مدينة  “�صكل  ن��و  ال��ك��ام��ب  ي��ت��خ��ذ 
يف  ل��ي��ك��ي��ب  جم��ل��ة  ك��ت��ب��ت  العاب”، 
اأن  اإىل  م�صرية  امل��ا���ص��ي،  اأغ�صط�ص 
امل�����ص��ائ��ي��ة، كانت  امل���ب���اري���ات  ب��ع�����ص 
املدرجات تتاألف من 80 باملائة ... 

من ال�صياح!
ب��ع��د ان ك���ان ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة �صوت 
اأ�صبح نادي بر�صلونة اليوم،  هوية، 
توجهها  موؤ�ص�صة  اأوىل،  وب��درج��ة 
امل�����ص��ال��ح االق��ت�����ص��ادي��ة اأك�����رث من 
لو  ... ح��ت��ى  ال�����ص��ي��ا���ص��ي  ال��ن�����ص��ال 

خ�صرت جزء من هويتها.

الكاتالونية مل تختفي من  الهوية 
املدرجات يف العقود االأخرية، وامنا 

ازدادت يف ال�صنوات االأخرية.
ه��������ن��������اك ج������������زء م���������ن اأن�������������ص������ار 
بانتظام  ي�صرخ  ال��ي��وم،  بر�صلونة، 
 14 ال��ث��ان��ي��ة  يف  “اال�صتقال!” 
17 م��ن ك��ل مباراة  ال��دق��ي��ق��ة  م��ن 
تاريخية  اإ�صارة  ار�صهم.  على  تدور 
 ،1714 ع��ام  بر�صلونة  ح�صار  اإىل 
اإ�صبانيا.  خ��ال ح��رب اخل��اف��ة يف 
الكتاالنيني،  لبع�ص  قاتلة  حلظة 

الأنها �صت�صكل بداية عذابهم.
�صخ�صيات  عدة  االحد  اأعربت  وقد 
م�����ن ال�����ن�����ادي - امل�����داف�����ع ج�����ريار 
�صافى  ال�صابقان  والقائدان  بيكيه، 
ه��رين��ان��دي��ز وك��ارل��ي�����ص ب���وي���ول - 
اال�صتفتاء  لتنظيم  تاأييدهما  ع��ن 

قال هذا املقرب من خوان البورتا، 
احلاليني  ال���ق���ادة  م��ت��ه��م��ا  االح�����د، 
ل�صالح  اأك��ر  ب�صكل  االل��ت��زام  بعدم 

ا�صتقال كاتالونيا.
ال�����ذي حظرته  اال���ص��ت��ف��ت��اء  وي�����وم 
مدريد، ا�صتقال اثنان من م�صوؤويل 
اي�������ص���ا اح���ت���ج���اج���ا على  ال�����ن�����ادي 
ج���وزي���ب ماريا  احل�����ايل  ال��رئ��ي�����ص 
ب��ارت��وم��ي��و الخ��ت��ي��اره االإب���ق���اء على 

مباراة البطولة �صد ال�ص باملا�ص.

جمهور عاملي
ه������ذه  �����ر  ن�����ف�����������صّ اإذن،  ك�������ي�������ف، 
اال�صرتاتيجية؟ يقول بول ديت�صي: 
االأقل  بر�صلونة،  ن���ادي  اإدارة  “اإن 
تطرفا م��ن ال�����ص��اب��ق، ه��ي ال��ي��وم يف 
و�صع معقد.. يف ال�صنوات االأخرية، 

تلزمهم  وث���ي���ق���ة  ع���ل���ى  ب��ر���ص��ل��ون��ة 
حق  ل�صالح  ال��ت��ح��رك��ات  “دعم  ب����: 
كاتالونيا،  ل�صعب  امل�����ص��ري  ت��ق��ري��ر 
جانب  اىل  ال����ن����ادي  وا����ص���ط���ف���اف 
ال�صعب  ���ص��ي��ت��خ��ذه  ال�����ذي  ال����ق����رار 
ال���ك���ات���ال���وين يف مم��ار���ص��ت��ه احل���رة 
نادي  وجعل   ،)...( امل�صري  لتقرير 
لتعزيز  ن�صيطا  ع��ام��ا  ب��ر���ص��ل��ون��ة 
ولغتها  ال��ع��امل،  يف  كتالونيا  مكانة 
وعملية  وال�����ص��ي��اح��ة،  وث��ق��اف��ت��ه��ا، 
ت�صهده  ال���ذي  ال�صيا�صي  ال��ت��ح��ول 

الباد “.
ال�صعارات  ت��ك��ث��ف��ت   ،2015 ع����ام 
العلم  اال���ص��ت��ق��ال ورف����ع  ل�����ص��ال��ح 
ال��ك��ات��ال��وين خ��ال م��ب��اري��ات دوري 
اب���ط���ال اوروب������ا، مم���ا دف���ع االحت���اد 
على  عقوبات  فر�ص  اىل  االوروب���ي 

بهويتهما  ارتباطهما  تاأكيد  واع��ادا 
الكاتالونية. اما جوزيب غوارديوال 
الكاتالوين،  للنادي  ال��رم��ز  امل���درب 
فهو  مان�ص�صرت،  يف  ال��ي��وم  ومي����ّرن 
موؤيدا  م��وق��ف��ا  ب��ا���ص��ت��م��رار  ي��ت��خ��ذ 

لق�صية اال�صتقال.
“كان لدى  دي��ت�����ص��ي:  ب���ول  وي��ق��ول 
دائما رواب��ط مع احلركة  بر�صلونة 
اإليها  ي��ن��ت��م��ي  ال��ت��ي  اال���ص��ت��ق��ال��ي��ة 
بع�ص م�صوؤوليها”. من بني هوؤالء، 
خ���وان الب��ورت��ا، رئي�ص ال��ن��ادي بني 
�صيا�صي  نا�صط  و2010،   2003
وم��وؤي��د حل��ق ك��ات��ال��ون��ي��ا يف احلكم 
يف  ����ص���ك  دون  و�����ص����اه����م  ال������ذات������ي، 
م��روره على  النادي خال  ت�صيي�ص 
 ،2015 يوليو  يف  املوؤ�ص�صة.  راأ���ص 
لرئا�صة  امل��ر���ص��ح��ني  ت��وق��ي��ع  ف��ر���ص 

يلعب  ان  انه قرر  �صك  اأكتوبر. وال 
مباراة االحد دون ح�صور اجلمهور 
اال�صبانية  رف�ص اجلامعة  ردا على 
ت��اأج��ي��ل امل��ب��اراة مل��وع��د اخ��ر قبل ان 
ُي�����ص��رب ي��وم ال��ث��اث��اء، ول��ك��ن هذه 
املواقف، التي ال مفر منها الإر�صاء 
امل�صرتكني،  االأح�����ب�����اء  م����ن  ج�����زء 
ه���وؤالء 150 الفا م��ن امل��وؤي��دي��ن - 
رئي�ص  ينتخبون  الذين  امل�صاهمني 
النادي الكاتالوين، بعيدة كل البعد 

عن ار�صاء اجلميع.
ال�صابق  ال��ري��ا���ص��ي  امل��دي��ر  وع��ات��ب 
لق�صم كرة اليد للبلوجرانا، اإنريك 
احلالية  االإدارة  ع��ات��ب  م��ا���ص��ي��ب، 
وانعدام حركيتها يف هذا  لفتورها، 
اية  تريد  ال  ادارة  “انها  امل��و���ص��وع. 
 ،“ املعركة  م�صاكل، وال تنخرط يف 

الهيئة  ان  م��ن��ط��ل��ق  م���ن  ال����ن����ادي، 
الر�صائل  ن�صر  تعار�ص  االأوروب���ي���ة 

ال�صيا�صية يف املاعب.

جتنب امل�صاكل
ف��اإن احلذر  التطور،   يف �صوء ه��ذا 
ال�������ذي اع����ت����م����ده ال�����ن�����ادي ال����ي����وم، 
اإىل  ف���ق���ط  ب����ال����دع����وة  ي��ك��ت��ف��ي  اذ 
والرتكيز  اجلميع  اآراء  “احرتام” 
ويثري  االم��ر  ح�صم  الريا�صة،  على 

انتقادات يف كاتالونيا.
 20 يف  داف�����ع  ال����ن����ادي  ان  ���ص��ك  ال 
“الدميقراطية  عن  علنا  �صبتمر، 
ال��ت��ع��ب��ري واحل���ق يف اتخاذ  وح��ري��ة 
م�صوؤولني  اع��ت��ق��ال  ب��ع��د  القرار” 
ي�صتبه  امل�صتوى  رفيعي  كاتالونيني 
ا�صتفتاء غرة  اإع��داد  يف تورطهم يف 

غارديوال بجانب الزعيم االنف�صايل الكاتالوين جماهري الر�صا امام الكامب نو  الهوية قبل الريا�صة

 املواجهات �صد نادى العا�صمة ريال مدريد 
مواجهات ريا�صية ولكن اأي�صا �صيا�صية وثقافية

اإذا انف�صلت كاتالونيا عن ا�صبانيا، �صيتعني 
على الفرق الكاتالونية مغادرة البطولة ال�صبانية

خوان البورتا �صاهم يف ت�صيي�ص النادي بق�صط كبري

رئي�ص نادي بر�صلونة احلايل احلذر مباراة دون ح�صور اجلمهور اثارت اال�صتياء

خافيري تيبا�ص يحذر بر�صلونة

كانت البار�صا برملانا بديال، وما كان ي�صتحيل قوله يف �صاحة الدميقراطية يعّب عنه من خالل كرة القدم

جزء من امل�صتقبل الريا�صي واالقت�صادي 
للبار�صا ُيلعب اأي�صا ب�صكل غري مبا�صر حاليا

رمز الهوية الكاتالونية اأ�صبح اليوم موؤ�ص�صة توجهها 
امل�صالح القت�صادية اأكرث من الن�صال ال�صيا�صي 

عندما كان البلد يف قب�صة فرانكو، لعبت 
كرة القدم دورا يف تاأكيد الهوية الكاتالونية

كان على ارتباط دائم باحلركة االنف�صالية:

نادي بر�صلونة، ممزق بني تاريخه وم�صاحله...!
•• الفجر - �شيبا�شتيان بيالر 

 ترجمة خرية ال�شيباين
�صهدت  اال�صتقالل،  حول  املحظور  اال�صتفتاء  بعد 
“حقوقها”،  عن  للدفاع  الثالثاء  ا�صرابا  كاتالونيا 

االجتماعية  الكيانات  خمتلف  جانب  اىل  االإ�صراب 
اكتوبر،  من  الثالث  يوم  اأبوابه  واغلق  الكاتالونية، 
مباراة  اأجــرى  ان  بعد  الثالثاء  العبوه  يتدرب  ومل 
ح�صور  بدون  االحــد،  اال�صبانية،  البطولة  حل�صاب 
اإدارة  املواقف، بدت  با�صتثناء هذه  اجلمهور. ولكن، 

ال�صرطة الذي لوحظ خالل نهاية  والتنديد بعنف 
اال�صبوع يف كاتالونيا. حركة �صاركت فيها املوؤ�ص�صات 
الرمز بب�صلونة مثل �صاغرادا فاميليا واأ�صهر نوادي 

املدينة لكرة القدم، بر�صلونة.
يف  املــ�ــصــاركــة  ــه  ل بــيــان  يف  بر�صلونة  ـــادي  ن وقــــّرر 

نادي بر�صلونة على االأقل متحفظة وحذرة يف االأيام 
االأخرية، يف الوقت الذي ي�صتعّد قادة كاتالونيا جديا 
ال�صلطات  مع  التوتر  وبلغ  اال�صتقالل،  اإعــالن  اىل 
اإذا  يفاجئ،  �صلوك  م�صتوياته.  اأعلى  االإ�صبانية 

اأدركنا ان هذا النادي كان دائما راية كاتالونيا.
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فقدان جواز �سفرت
ف���ق���د امل����دع����و /م���اري���دي���ل 
������ص�����ال�����ف�����ادور م����ام����ورن����و 
اجل���ن�������ص���ي���ة  ال����ف����ل����ب����ني   ،
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج������������واز   -
)9549672( من يجده 
عليه االت�صال بتليفون رقم 

 052/9600570

فقدان جواز �سفرت
ف�����ق�����د امل�������دع�������و /ال�����ول�����ي�����د 
ا����ص���م���اع���ي���ل اب����راه����ي����م اب���و 
اجلن�صية  فل�صطني   ، غليون 
رق������م  �������ص������ف������ره  ج��������������واز   -
يجده  من   )3163989(
عليه االت�صال بتليفون رقم 

 055/1376541
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عربي ودويل
اإردوغان ي�صل اإىل اإيران لبحث ال�صتقالل الكردي 

•• اأنقرة-رويرتز:

اإىل  اإردوغ����ان  ال��رتك��ي رج��ب طيب  الرئي�ص  و�صل 
على  امل�صرتك  ال��رد  اإمكانية  لبحث  ام�ص  ط��ه��ران 
عن  لا�صتقال  االأك����راد  اأج���راه  ال��ذي  اال�صتفتاء 
ال���ع���راق ال����ذي ت��ع��ار���ص��ه ت��رك��ي��ا واإي�����ران معار�صة 
باالن�صمام  ه��ددت��ا  واإي���ران  تركيا  وك��ان��ت  �صديدة. 
اإقليم  اإىل بغداد يف فر�ص عقوبات اقت�صادية على 
االنف�صالية  النزعة  م��ن  خوفا  ال��ع��راق  كرد�صتان 
بني مواطني البلدين من االأكراد وبداأتا مناورات 
ع�صكرية م�صرتكة مع القوات العراقية على حدود 

االإي��راين خال  التلفزيون  وقال  كرد�صتان.  اإقليم 
االقت�صادية  العاقات  تو�صيع  بحث  �صيتم  الزيارة 
الق�صايا  م��ن��اق�����ص��ة  اأي�����ص��ا  و���ص��ي��ت��م  وال���ت���ج���اري���ة. 
واال�صتفتاء يف  والعراق  �صوريا  فيها  االإقليمية مبا 
الزعيم  اإردوغ��ان مع  العراق. و�صيجتمع  كرد�صتان 
االأع���ل���ى اآي����ة اهلل ع��ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي وال��رئ��ي�����ص ح�صن 
واحدا.  يوما  ت�صتمر  التي  الزيارة  خال  روح��اين 
ك���ان اإق��ل��ي��م ك��رد���ص��ت��ان ال���ع���راق ���ص��ب��ه امل�����ص��ت��ق��ل قد 
انتخابات  �صيدعو الإجراء  اأنه  الثاثاء  اأم�ص  اأعلن 
ت�صرين  نوفمر  م��ن  االأول  يف  وب��رمل��ان��ي��ة  رئا�صية 
االإجراءات  من  مبزي���������د  بغ���������داد  وردت  الثاين.  

عقوبات  بالفع������ل  فر�صت  اأن  بع������د  العقابي������ة 
النق��������د  واأوقفت حتوي������ات  الكردية  البنوك  على 
احلكوم����ة  وتخ�ص�����ى  الكردي.  لاإقليم  االأجنب�������ي 
والق��������وى  امل��ج��اورة  وال�����دول  ال��ع��راق  يف  املركزي���ة 
اإىل �صراع  ا�صتفتاء اال�صتقال  ي������وؤدي  اأن  العربية 
من  تعاين  التي  املنطقة  يف  نطاق������ا  اأو���ص��ع  اآخ�������ر 
احلرب الدائرة يف �ص��������وريا وتخ�صى اأن يف�صد ذلك 
احلرب على تنظيم داع�ص االإرهابي. واالأك��راد هم 
رابع اأكر جماعة عرقية يف املنطقة وينت�صرون يف 
اإي��ران وتركيا و�صوريا والعراق وكلها دول تعار�ص 

ا�صتقالهم.

انتقادات جلون�صون اإثر هفوته عن اجلثث يف ليبيا  

مو�صكو: اجلولين يف حالة حرجة اإثر غارة 

تعديل وزاري حمدود فى ال�صعودية
•• جدة-وام: 

االأوامر  املا�صية عددا من  الليلة قبل  �صلمان بن عبدالعزيز  امللك  ال�صريفني  اأ�صدر خادم احلرمني 
امللكية ت�صمنت اإعفاء �صليمان بن عبداهلل احلمدان وزير النقل من من�صبه وتعيينه وزيرا للخدمة 
املدنية وتعيني كل من الدكتور نبيل بن حممد العامودي وزيرا للنقل وعبدالفتاح بن �صليمان م�صاط 
امليموين  مقبل  بن  �صعد  تعيني  االأوام���ر  ت�صمنت  كما  املمتازة.  باملرتبة  والعمرة  احل��ج  لوزير  نائبا 
للعقار  العامة  للهيئة  املبارك حمافظا  املمتازة وع�صام بن حمد بن علي  باملرتبة  حمافظا للطائف 
العامة  املوؤ�ص�صة  على  تنفيذيا  عاما  م�صرفا  الفيا�ص  اإبراهيم  بن  ماجد  والدكتور  املمتازة  باملرتبة 
مل�صت�صفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز االأبحاث باملرتبة املمتازة والدكتور فاح بن فرج بن علي 
ال�صبيعي مديرا جلامعة جنران باملرتبة املمتازة والدكتور عبداهلل بن يحيى بن احل�صني قا�صم مديرا 
الباحة باملرتبة املمتازة والدكتور عبداهلل بن مفرح بن نهار الروقي مديرا جلامعة تبوك  جلامعة 
بن  اإبراهيم  الدكتور حممد  اإعفاء مدير جامعة جنران  امللكية  االأوام��ر  وا�صتملت  املمتازة.  باملرتبة 

عبدالعزيز احل�صن ومدير جامعة الباحة الدكتور نبيل بن عبدالقادر بن حمزة كو�صك.

•• بر�شلونة- مدريد-رويرتز:

اإقليم  ح��ك��وم��ة  يف  م�����ص��در  ق����ال 
االإقليم  اإن  االإ���ص��ب��اين  قطالونيا 
املقبل  االث���ن���ني  ي����وم  ���ص��ي��ت��ح��رك 
الإعان ا�صتقاله عن اإ�صبانيا مما 
االحتاد  يف  الع�صو  الدولة  يجعل 
يهدد  مت��زق  �صفا  على  االأوروب�����ي 

اأ�ص�ص دميقراطيتها احلديثة.
االأح������زاب  اأن  امل�������ص���در  واأ�����ص����اف 
والتي  ل���ا����ص���ت���ق���ال  ال����داع����م����ة 
ت�صيطر على برملان االإقليم طلبت 
والت�صويت  للنقا�ص  جل�صة  عقد 
اإع��������ان اال����ص���ت���ق���ال يوم  ع���ل���ى 
االث��������ن��������ني. وي����ن����ب����غ����ي اإع���������ان 
اأن  اإال  الت�صويت  بعد  اال�صتقال 

موعد هذا االإعان غري وا�صح.
قطالونيا  اإق���ل���ي���م  زع���ي���م  وك������ان 
لهيئة  ق����ال  ب���ودج���م���ون  ك���ارل�������ص 
االإذاعة الريطانية )بي.بي.�صي( 
ال���ي���وم  ن�������ص���رت  ت�������ص���ري���ح���ات  يف 
االأربعاء اإن حكومته �صتطلب من 
اال�صتقال  اإعان  االإقليم  برملان 

�صاأن  ب���اأن���ه  وق��ط��ال��ون��ي��ا  م���دري���د 
داخلي وقال اإن اأي حل “يجب اأن 
اإطار الد�صتور االإ�صباين  يكون يف 
وامتنع  الدميقراطي”  والنظام 
ال�صرطة  ت�����ص��رف��ات  اإدان�������ة  ع���ن 

االإ�صبانية مطلع االأ�صبوع.
امل�صت�صارة  ت�����ص��ع��ى  “ال  وت����اب����ع 
اإنه  و�صاطة.  مهمة  وراء  مريكل 

�صاأن داخلي الإ�صبانيا”.

عرت  طاقتها  من  باأكرث  حمملة 
احد  اىل  ن�����اف  ن���ه���ر  ال����ظ����ام  يف 

ال�صواطئ النائية.
املنطقة  يف  املحلي  امل�����ص��وؤول  وق��ال 
املراكب  و���ص��ول  ان  احل���ق،  ف�صل 
كان قد توقف تقريبا بنهاية اأيلول 
ا�صتوؤنفت  احل��رك��ة  لكن  �صبتمر 
العائات  ع�صرات  حاملة  موؤخرا، 
وترهيب  تهديد  ع��ن  رواي����ات  م��ع 

من قبل اجلي�ص.

اأ�صوات  اإح�صاء  من  االنتهاء  بعد 
ال��ن��اخ��ب��ني يف اال���ص��ت��ف��ت��اء ال���ذي 

تعتره مدريد غري قانوين.
ت�صريحاته  يف  ب��ودج��م��ون  وق���ال 
ال���ت���ي ن�����ص��رت ع��ل��ى م���وق���ع )ب���ي.

�صنعلن  االإن��رتن��ت  على  ب��ي.���ص��ي( 
�صاعة   48 م��رور  اال�صتقال بعد 
ع��ل��ى االن���ت���ه���اء م���ن اإح�������ص���اء كل 

النتائج الر�صمية.
واأ�صاف هذا �صينتهي على االأرجح 
بعد و�صول كل االأ�صوات من خارج 

الباد مطلع االأ�صبوع املقبل.
وجاءت ت�صريحات بودجمون بعد 
اإ�صبانيا امللك فيليبي  اتهام عاهل 
ال�صاد�ص له اأم�ص الثاثاء بالنيل 
من مبادئ الدميقراطية وتق�صيم 
احتجاج  بعد  قطالونيا  جمتمع 
ع�صرات االآالف على حملة عنيفة 
اال�صتفتاء  اإج��راء  اأثناء  لل�صرطة 

يوم االأحد.
بودجمون  ي��ديل  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
لرملان  جلنة  اجتماع  بعد  ببيان 
االإق����ل����ي����م ت�������ص���م ك�����ل االأح���������زاب 

البحث عن �صبل لتجنب الت�صعيد 
وا�صتخدام القوة يف قطالونيا.

ول���ق���ط���ال���ون���ي���ا ل���غ���ة خ���ا����ص���ة بها 
وث���ق���اف���ة خم��ت��ل��ف��ة. ومن����ت فيها 
على مدى االأعوام املا�صية حركة 

�صيا�صية انف�صالية.
و�صوت امل�صاركون يف ا�صتفتاء يوم 
االأحد، وهم نحو 43 يف املئة فقط 
بغالبية  امل��وؤه��ل��ني،  الناخبني  م��ن 
اال�صتقال.  ل�����ص��ال��ح  ���ص��اح��ق��ة 
اإذ قاطع  النتيجة متوقعة  وكانت 
لا�صتقال  الراف�صون  ال�صكان 

هذا اال�صتفتاء.
وخارج قطالونيا يرف�ص االإ�صبان 
ب�صدة م�صعى االإقليم لا�صتقال. 
ال�����ص��اد���ص يف  امل��ل��ك فيليبي  وق���ال 
اإن  التلفزيون  بثها  لل�صعب  كلمة 
“ال�صلوك غري امل�صوؤول” لزعماء 
قطالونيا اأدى اإىل تقوي�ص الوئام 

االجتماعي يف االإقليم.
وتابع “اليوم املجتمع القطالوين 
ال�صراع”.  م���ن  وي���ع���اين  مم����زق 
االإ���ص��ب��اين ملتزم  ال��ت��اج  اإن  وق���ال 

ل��ات��ف��اق ع��ل��ى م��وع��د، ي��رج��ح اأن 
ي��وم االث��ن��ني، لعقد جل�صة  ي��ك��ون 

مو�صعة ب�صاأن اال�صتقال.
وهز اال�صتفتاء ورد فعل ال�صرطة 
ع��ل��ي��ه امل��ج��ت��م��ع االإ����ص���ب���اين الذي 
ف���وج���ئ ب���ا����ص���ت���خ���دام ال�����ه�����راوات 
والطلقات املطاطية ملنع الناخبني 
واأ�صيب  باأ�صواتهم.  االإدالء  من 
امل�صاهد  تلك  اأث����ارت  فيما  امل��ئ��ات 

تنديدا دوليا.
االإ�صباين  ال��وزراء  رئي�ص  ويواجه 
م��اري��ان��و راخ�����وي، وه���و حمافظ 
ات����خ����ذ م���وق���ف���ا م���ت�������ص���ددا جت���اه 
يتمثل  ك��ب��ريا  حت��دي��ا  اال�صتفتاء، 
ا�صتقال  اأزم����ة  اإن���ه���اء  كيفية  يف 
من  م�����زي�����د  دون  ق����ط����ال����ون����ي����ا 

القاقل.
االأوروب����ي  املجل�ص  رئي�ص  وات��ف��ق 
احلجج  م�����ع  ت����و�����ص����ك  دون������ال������د 
بع�ص  لكن  ل��راخ��وي  الد�صتورية 
ال��������دول االأع���������ص����اء يف االحت������اد 
االأوروبي انتقدت خططه. ونا�صد 
االإ�صباين  ال���وزراء  رئي�ص  تو�صك 

����ص���وب اإع������ان اال����ص���ت���ق���ال عن 
اإ�صبانيا.

زايرت  �صتيفن  املتحدث  واأ�صاف 
اأمل���ان���ي���ا  “تتابع  ل��ل�����ص��ح��ف��ي��ني 
نحن  كثب.  عن  هناك  التطورات 
مهتمون كثريا با�صتقرار اإ�صبانيا. 
ولذا فمن املهم... االلتزام ب�صيادة 

القانون”.
وو�����ص����ف زاي�������رت اخل������اف بني 

واأث��ارت احلملة العنيفة لل�صرطة 
غ�صب اأهل االإقليم على اختاف 

توجهاتهم.
با�صم  م��ت��ح��دث  ق����ال  ذل�����ك،  اىل 
اأجني����ا  االأمل���ان���ي���ة  امل�����ص��ت�����ص��ارة 
اأن حتر�ص  امل��ه��م  اإن م��ن  م��ريك��ل 
القانون  ����ص�������ي���ادة  ع���ل���ى  م����دري����د 
ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى اال���ص��ت��ق��رار وذلك 
قطالونيا  اإق��ل��ي��م  ي��ت��وج��ه  ف��ي��م��ا 

وبالدميقراطية  بالد�صتور  بقوة 
ال���ت���زام���ه كملك  ف��ي��ل��ي��ب��ي  واأك������د 

“بوحدة اإ�صبانيا”.
اأجريت  راأي  ا�صتطاعات  وكانت 
ق��ب��ل اال���ص��ت��ف��ت��اء رج��ح��ت اأن 40 
اإقليم  ���ص��ك��ان  م���ن  ف��ق��ط  امل��ئ��ة  يف 
قطالونيا �صيدعمون اال�صتقال. 
اإجراء  اأي��دوا  لكن غالبية ال�صكان 

اال�صتفتاء.

•• مو�شكو-اأ ف ب:

اأعلنت رو�صيا اأم�ص اأن القائد العام لهيئة حترير ال�صام 
ابو حممد اجلوالين يف حال حرجة اإثر اإ�صابته يف غارة 

رو�صية اأ�صفرت عن مقتل 12 قياديا يف الهيئة.
�صنت  اأن��ه��ا  ب��ي��ان  يف  الرو�صية  ال��دف��اع  وزارة  واأو���ص��ح��ت 
تلقيها معلومات عن عقد  بعد  الثاثاء �صربات جوية 
اجتماع لهيئة حترير ال�صام، وابرز مكوناتها جبهة فتح 
ال�صام )جبهة الن�صرة �صابقا قبل اعانها فك ارتباطها 
ايغور  ال��دف��اع  وزارة  با�صم  املتحدث  وق��ال  ب��ال��ق��اع��دة(. 
لانتقام  خا�صة  عملية  كانت  الغارة  ان  كونا�صينكوف 
من هجوم على ال�صرطة الع�صكرية الرو�صية يف منطقة 
خف�ص التوتر يف حمافظة ادلب يف 18 اأيلول �صبتمر 

املا�صي. وا�صاف يف بيان على اإثر هذه ال�صربة، اأ�صيب 
الن�صرة حممد اجل��والين بجروح خطرية  قائد جبهة 
وعديدة وبرتت ذراعه، وهو يف حال حرجة بح�صب عدة 
م�صادر م�صتقلة. وتابع ان ال�صربات اأ�صفرت عن مقتل 
حوايل خم�صني قياديا اآخر يف هيئة حترير ال�صام بينهم 
“اأكرث من ع�صرة  واإ�صابة  امن اجل��والين  امل�صوؤول عن 
مقاتلني” بجروح. واكد املتحدث م�صاركة طائرات من 

طراز �صوخوي 34 و35 يف ا�صتهداف اجلهاديني.
ومت��ك��ن��ت ال���ق���وات ال��ت��ي ت��ق��وده��ا م��و���ص��ك��و م���ن االيقاع 
معلومات  ا���ص��ت��خ��دام  خ��ال  م��ن  اجل��ه��ادي��ة  باملجموعة 
الرو�صية  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  اال���ص��ت��خ��ب��ارات  ع��ل��ي��ه��ا  ح�����ص��ل��ت 
اىل  املقاتلون  دعي  ال�صربات عندما  ووجهت  الثاثاء. 

اجتماع.

املحلية( +ال تذهبوا اىل بنغاد�ص. 
ك��ل ���ص��يء ���ص��ي��ك��ون ع��ل��ى م��ا ي���رام. 
�صدقناهم لكن �صيئا مل يتح�صن. 

يف النهاية اجرنا على املغادرة”.
كيف  ب��ي��ب��ي  �صمية  ال�����ص��اب��ة  وروت 
اخ��ت��ب��اأ اأك���رث م��ن األ���ف م��دين على 
متاأخرة  ���ص��اع��ة  يف  ال��ن��ه��ر  ���ص��ف��ة 

االثنني.
وق��ال��ت ان��ه��م و���ص��ل��وا ع��ر حواىل 
خ�صبية  ����ص���ي���د  م������راك������ب   10

يف�صل بني بورما وبنغاد�ص.
الر�صمية  االع���ام  و�صائل  وق��ال��ت 
الفارين  الروهينغا  ان  ب��ورم��ا  يف 
رغم  ارادتهم”  “مبلء  غ������ادروا 

التطمينات بعدم التعر�ص لهم.
لوكالة  خ���ات���وم  ح�����ص��ي��ن��ة  وق���ال���ت 
بورير  �صاه  بلدة  يف  بر�ص  فران�ص 
دويب احلدودية ال�صاحلية “اردت 

البقاء يف قريتي”.
)ال�صلطات  “قالوا  وا�����ص����اف����ت 

••�شاه بورير دويب-اأ ف ب:

الروهينغا  ال����اج����ئ����ون  و����ص���ف 
ب��ن��غ��اد���ص �صمن  ال��وا���ص��ل��ون اىل 
م��وج��ة ن����زوح ج���دي���دة م���ن بورما 
�صكانها  من  اأفرغت  قرى  م�صاهد 
اىل  م��ن��ه��م  االالف  م�����ص��ى  ال���ذي���ن 
القوات  ت�����ص��ع��ي��د  و���ص��ط  احل�����دود 
االعداد  االمنية عملياتها الخراج 
املتبقية من امل�صلمني من منازلهم، 

بح�صب ما قالوا.
األ�����ف من   500 اأك�����رث م���ن  وف����ر 
اعمال  م��ن  ال��روه��ي��ن��غ��ا  امل�صلمني 
ال�صهر  ب��ورم��ا  يف  الدينية  العنف 
تتزايد  اعدادهم  ت��زال  وال  املا�صي 
بني  ما  ان  بنغاد�ص  اعلنت  فيما 
يعرون  م����دين  اآالف   5 اىل   4
لفرتة  توقف  بعد  يوميا  احل���دود 

ق�صرية.
منهم  االف   10 ن���ح���و  وجت���م���ع 
ق���رب احدى  ب���ورم���ا  ال��ث��اث��اء يف 
حيث  بنغاد�ص  مع  العبور  نقاط 
مئات  اىل  لان�صمام  ي�صتعدون 
يف  ال��روه��ي��ن��غ��ا  ال���اج���ئ���ني  االف 
يف  طاقتها  فاقت  مزرية  خميمات 

اجلانب االخر من احلدود.
وم��وج��ة ال��ن��زوح اجل��دي��دة  �صببها 
جديدة  عملية  الروهينغا  بح�صب 
امل�صلمني  لطرد  البورمي  للجي�ص 

ال��ذي��ن م��ا زال����وا يف اق�����ص��ى غرب 
ال�صكوك  ي���ل���ق���ي  راخ�������ني  والي�������ة 
هذا  اعلنته  ل��ب��ورم��ا  م��ق��رتح  على 
هذه  اف��راد  باعادة  للبدء  اال�صبوع 

االقلية امل�صطهدة اىل ديارهم.
واأُفرغت راخني من ن�صف �صكانها 
اآخرون  يوا�صل  فيما  الروهينغا، 
االمن  انعدام  تزايد  و�صط  النزوح 
قرى  م��غ��ادرة  على  يجرهم  مم��ا 
يف  اال�������ص������واأ  االن  ح���ت���ى  جت���ن���ب���ت 
التي جتتاح  الديني  العنف  دوام��ة 

الوالية.
و�صلت  التي  بغوم  ر�صيدة  وق��ال��ت 
متاأخرة  ���ص��اع��ة  يف  ب��ن��غ��اد���ص  اىل 
املحليني  امل�����ص��وؤول��ني  ان  االث��ن��ني 
انهم  ال�صابيع  الروهينغا  طماأنوا 
���ص��ي��ك��ون��ون ب���اأم���ان اذا م��ا ب��ق��وا يف 

قريتهم.
ف���ران�������ص بر�ص  ل���وك���ال���ة  واأك��������دت 
يف  ع�صكرية  بعملية  اجلي�ص  قيام 
م��ون��غ��داو اجل��م��ع��ة وق��ال��ت “جاء 
منزل  ك����ل  اىل  وذه������ب  اجل���ي�������ص 

واأمرنا باملغادرة”.
وا�صافت “قالوا انهم لن يتعر�صوا 
طردونا  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ول���ك���ن  ل���ن���ا، 

واحرقوا منازلنا”.
ابنتها  مع  عاما(  بغوم )30  فرت 
ال�����ص��اح��ل ح��ي��ث جت��م��ع مئات  اىل 
الذي  ن��اف  نهر  لعبور  الروهينغا 

ا�صتطالعات:40 % فقط من ال�صكان يدعمون االنف�صال

قطالونيا تعتزم اإعالن ا�صتقاللها عن اإ�صبانيا 

الروهينغا يتحدثون عن تكثف عمليات التهجري يف بورما

املوؤبد ل�34 متهمًا يف 
خمطط اغتيال اردوغان  

 •• ا�شطنبول-اأ ف ب:

اأ�صدرت حمكمة تركية اأم�ص احكاما بال�صجن املوؤبد على 34 �صخ�صا دينوا 
اردوغ���ان خال  رج��ب طيب  ال��رتك��ي  الرئي�ص  اغتيال  ق�صية حم��اول��ة  يف 
و�صائل  اوردت  ما  بح�صب   2016 يوليو  مت��وز   15 يف  الفا�صل  االن��ق��اب 
34 �صخ�صا بال�صجن  اعام. وحكمت حمكمة موغا )جنوب غرب( على 
املوؤبد �صمنهم العميد ال�صابق غوكان �صومنيزت�ص الذي يعتر قائد فريق 
وفقا  اأردوغ�����ان،  قتل”  اأو  على  “القب�ص  مهمته  ك��ان��ت  االن��ق��اب��ي��ني  م��ن 

ملحطتي “ان تي يف” و”�صي ان ان-تورك”.
ثاثة  ملفات  املحاكمة  ع��ن  وف�صلت  �صابقا  ع�صكريا  املحكمة  ب���راأت  كما 
املدبر ملحاولة  العقل  اعتر  الذي  الداعية فتح اهلل غولن  بينهم  متهمني 
االنقاب  حماولة  بعد  تركيا  يف  االب��رز  هي  واملحاكمة  الفا�صل.  االنقاب 

التي اأ�صفرت عن م�صرع حواىل 250 �صخ�صا، عدا االنقابيني.
يحاولون  االنقابيون  ك��ان  عندما   ،2016 يوليو  مت��وز   16-15 وليل 
ال�صيطرة على مراكز ال�صلطة يف ا�صطنبول واأنقرة، اقتحمت جمموعة من 
اردوغ��ان مي�صي عطلة برفقة عائلته يف منتجع  اجلنود فندقا حيث كان 
كانت  ال��ذي��ن  االنقابيني  ان  اردوغ����ان  وق���ال  غ���رب(.  )ج��ن��وب  مرمري�ص 
بعد وقت ق�صري من مغادرته  عليه و�صلوا  القب�ص”  او  “القتل  مهمتهم 
الرتكي  الرئي�ص  املكلفني حماية  ال�صرطة  اثنان من رجال  وقتل  الفندق. 
يف اطاق النار. واختباأ االنقابيون يف املناطق الريفية املحيطة باملنتجع 
وعرث عليهم بعد عدة اأيام. ويحاكم غولن املقيم يف الواليات املتحدة منذ 
املحاكمة  جل�صة  نقل  ومت  الق�صية.  ه��ذه  يف  غيابيا  الت�صعينيات،  اأواخ���ر 
االربعاء اىل غرفة التجارة وال�صناعة يف موغا، االكرث ات�صاعا من قاعة 
ا�صتخدام كاب  اىل  ا�صارت  التي  االنا�صول لانباء  لوكالة  وفقا  املحكمة، 

مدربة لتفتي�ص املكان كما انت�صر قنا�صة على اأ�صطح املباين املجاورة.

منفذا اعتدائي برلني 
ومر�صيليا اأقاما لفرتة يف ايطاليا 

 •• روما-اأ ف ب:

مرتكب  العامري  واني�ص  مر�صيليا  يف  الهجوم  منفذ  حنا�صي  احمد  اق��ام 
جمزرة �صوق املياد يف برلني يف ابريليا قرب روما لفرتة، ما دفع بالق�صاء 
االإيطايل اىل فتح حتقيق حول هذه البلدة التي ي�صتبه يف انها توؤوي خلية 

ارهابية.
وذكرت و�صائل اعام ايطالية ان حنا�صي )29 عاما( التون�صي الذي قتل 
يف  �صنوات  ع��دة  عا�ص  ال�صرطة،  تقتله  ان  قبل  مر�صيليا  يف  ام�ص  �صابتني 
تزوج  “لقد  بر�ص  لوكالة فران�ص  البلدية  املوظفني يف  احد  ابريليا. وقال 
يف ابريليا من ايطالية عام 2008، وكان يقيم هنا بني اذار مار�ص 2010 
وارتكاب  امل��خ��درات  ب�صبب  م��رت��ني  عليه  قب�ص  ح��ني   2017 م��اي��و  واأي���ار 
�صرقة”. واأ�صاف مت حذف ا�صمه بعد ذلك من قوائم البلدية النه مل يجدد 

اقامته لكننا نعرف انه مل يعد ي�صكن يف البلدة منذ عام 2015.
مع  اقاما  “وقد  �صنوات  ث��اث  قبل  زوجته  عن  انف�صل  حنا�صي  ان  وتابع 
والدي العرو�ص، وهم انا�ص �صرفاء نعرف انهم مل يكونوا �صعداء جدا بهذا 
الزواج”. وتبعد ابريليا البالغ عدد �صكانها 70 الف ن�صمة ن�صمة م�صافة 40 
كلم جنوب روما، وفيها العديد من العمال الزراعيني االأجانب، معظمهم 

من ال�صيخ ولكن بينهم اي�صا اأفارقة وعدة مئات من التون�صيني.
يف متوز/يوليو 2015، كان اني�ص العامري التون�صي يف املدينة اي�صا، وهو 
عن  ا�صفر  ما  برلني  يف  املياد  �صوق  يف  �صاحنة  بوا�صطة  االعتداء  مرتكب 

مقتل 12 �صخ�صا يف كانون االأول/دي�صمر.
وقتله بعد ذلك باأربعة اأيام عنا�صر من ال�صرطة يف �صي�صتو �صان جيوفاين، 
قرب ميانو. ويحقق عنا�صر من جهاز مكافحة االرهاب، با�صراف مكتب 
وحنا�صي  العامري  ك��ان  اذا  ما  ملعرفة  االح��د  منذ  روم��ا،  فى  العام  النائب 

التقيا يف ابريليا وما اذا كانا خططا لعمل م�صرتك.

•• مان�ش�شرت-اأ ف ب:

اأث���ار وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الريطاين 
ب���وري�������ص ج��ون�����ص��ون ع��ا���ص��ف��ة من 
االن��ت��ق��ادات ام�����ص ب��ع��د اأن ق���ال ان 
مركز  ت�����ص��ب��ح  ان  ل��ي��ب��ي��ا  ب���اإم���ك���ان 
جذب للم�صتثمرين وال�صياح اذا ما 
اجلثث  م��ن  التخل�ص  م��ن  متكنت 
اأوال. وجون�صون الذي زار ليبيا يف 
اآب اغ�صط�ص اكد ان هناك �صركات 
يف  اال�صتثمار  يف  ترغب  بريطانية 
الواقعة  ال�صاحلية  املدينة  ���ص��رت، 
يف غ���رب ال��ب��ل��د ال��غ��ارق يف احلرب 
نظام  ����ص���ق���وط  م���ن���ذ  وال���ف���و����ص���ى 

العقيد معمر القذايف يف 2011.
وق����ال ام����ام امل���وؤمت���ر ال���ع���ام حلزب 
ان  م���ان�������ص�������ص���رت  يف  امل���ح���اف���ظ���ني 
لديها  ال���ري���ط���ان���ي���ة  ال�������ص���رك���ات 
روؤي�����ة رائ���ع���ة ل��ت��ح��وي��ل ���ص��رت اىل 
املميزات  اىل  م�صريا  اخ���رى،  دب��ي 
العديدة للمدينة الليبية ال�صاحلية 
والبحر  ال��ب��ي�����ص��اء  ال����رم����ال  م���ن 

اجلميل وال�صباب الرائع.
الذي  ال��وح��ي��د  “ال�صيء  وا����ص���اف 
ي���ت���ع���ني ع���ل���ي���ه���م ال����ق����ي����ام ب�����ه هو 
ان  ق��ب��ل  م���ن اجلثث”  ال��ت��خ��ل�����ص 

ان  املن�صب. يتعني على ماي  بهذا 
ترتب بيتها وان تقيله.

و����ص���ارع ج��ون�����ص��ون يف وق���ت الحق 
واتهم  ت�����ص��ري��ح��ات��ه  ع���ن  ل��ل��دف��اع 
اأو  م��ع��رف��ة  ل��دي��ه��م  لي�صت  ال��ذي��ن 
ف��ه��م ل��ل��ي��ب��ي��ا ب��اأن��ه��م ي���ري���دون اأن 
يلعبوا �صيا�صيا مع الواقع اخلطري 

للغاية يف �صرت.
التغريدات  م��ن  �صل�صلة  يف  وق���ال 
دورا  بريطانيا  تلعب  ال�صبب  لهذا 
ولهذا  االع���م���ار  اع����ادة  يف  رئي�صيا 
مرتني  ليبيا  ب��زي��ارة  قمت  ال�صبب 

هذا العام دعما لها.
ق����ال ال���وزي���ر دام���ي���ان غ���ري���ن من 
ا�صتخا�ص  يتعني  انه  املحافظني 

العر من ت�صريحات جون�صون.
وقال لرنامج توداي على االذاعة 
الرابعة يف بي بي �صي على بوري�ص 
وكل �صيا�صي يف اي وقت ان يكونوا 

ح�صا�صني يف ا�صتخدام اللغة.
واع��������ط��������ى ت�����ع�����ي�����ني ج����ون���������ص����ون 
للخارجية  وزي�����را  امل��ا���ص��ي  ال���ع���ام 
لعرثاته  جديدا  بعدا  الريطانية 
باده  فيه  ت��ق��وم  ح�صا�ص  وق��ت  يف 
خروجها  �صروط  حول  بالتفاو�ص 

من االحتاد االرووبي.

امل��ت��ح��دة م��ن حت��وي��ل امل��دي��ن��ة اإىل 
م��ن��ت��ج��ع ���ص��اط��ئ��ي - ه���و ام����ر فظ 
ال  ب�صكل  وق��ا���ص  ال�صفقة  وع���دمي 
ي�صدق. وا�صافت ياأتي وقت يتعني 
اذا كان  ال��ت��ه��ري��ج، الأن���ه  فيه وق��ف 
جثث  ان  يعتقد  جون�صون  بوري�ص 
اولئك اجلنود ال�صجعان واملدنيني 
ق��ت��ل��وا يف �صرت  ال���ذي���ن  االب����ري����اء 
اها  لي�ص  فاإنه  للنكات،  مو�صوعا 

مبن�صب وزير اخلارجية.
وبنغازي  طرابل�ص  جون�صون  زار 
اأول وزير خارجية بريطاين  وكان 
م��ن��ذ �صقوط  ب��ن��غ��ازي  ي��ت��وج��ه اىل 
 2011 ال���ق���ذايف يف  ن��ظ��ام م��ع��م��ر 
من  مدعومة  انتفا�صة  يف  ومقتله 

حلف �صمال االطل�صي.
وق������ال������ت ال����ن����ائ����ب����ة ع������ن احل������زب 
ال���ل���ي���رايل ال���دمي���وق���راط���ي جو 
�صوين�صون ان جون�صون يفتقر اىل 
ال�صرورية  الدبلوما�صية  امل��ه��ارة 
ال����وزراء  رئي�صة  وط��ال��ب��ت  ملن�صبه 

ترييزا ماي باقالته.
التعليق  ه���ذا  ���ص��وي��ن�����ص��ون  وق���ال���ت 
ي�������ص���دق  حول  ب�����ص��ك��ل ال  ال���ف���ظ 
م�����ص��األ��ة ب��ه��ذه االه��م��ي��ة ه��و دليل 
اها  لي�ص  بوري�ص  ان  على  ا�صايف 

يبادر اىل ال�صحك. والت�صريحات 
وال�صخ�صية  ل���ل���ج���دل  امل�����ث�����رية 
ا�صوات  اأك�صبته  للوزير  اخلافية 
الناخبني لكنها اي�صا تثري ا�صتياء 

املنتقدين والزماء.
وت�����ص��ري��ح��ات��ه ح����ول ����ص���رت حيث 
االإرهابي  داع�����ص  تنظيم  ط��رد  مت 
اث���ارت  دي�����ص��م��ر  االأول  ك���ان���ون  يف 
ان����ت����ق����ادات وزي�������رة اخل���ارج���ي���ة يف 

حكومة الظل امييلي ثورنبريي.
بوري�ص  حديث  ثورنبريي  وقالت 
جون�صون عن هوؤالء املوتى كمزحة 
- ك��م��ج��رد م�����ص��در اإزع����اج ق��ب��ل اأن 
اململكة  يف  االأع��م��ال  رج���ال  يتمكن 
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  اعالن بالن�سر

املرجع : 1648
ليكن معلوما للجميع بان ال�صيد/ �صاح عبداملجيد حممد عبداملجيد - م�صري اجلن�صية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة 100%  وذلك اىل ال�صيد/ ال�صيد كامل 
حممد رم�صان كامل - م�صري اجلن�صية ، يف الرخ�صة امل�صماة )القاهرة خلدمات تنظيف 

املباين ( والتي تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مبوجب رخ�صة رقم )523737( 
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة  2013 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا االعان للعلم وانه �صوف يتم الت�صديق  على 
االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر
املرجع : 1649

اجلن�صية  باك�صتاين   - احمد  عارف  حممد  ال�صيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�صان  )جنوب  يف    %100 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
اىل   )618779( رقم  جتارية  رخ�صة  امل�صتعملة(  ال�صيارات  لتجارة  فران�صي�صكو 

ال�صيد/ رحمه اهلل �صيد �صيد حاجي حممد - باك�صتاين اجلن�صية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�صنة   وعمابن�ص 
2013 يف �صان الكاتب العدل. فقد اقت�صى ن�صر هذا االعان للعلم وانه �صوف يتم 

الت�صديق  على االجراء امل�صار اليه بعد ا�صبوعني من تاريخ هذا االعان.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدمت املواطنة/ نعيمه ح�صن علي احلو�صني   بطلب اىل حمكمة 
اأبوظبي االبتدائية- ق�صم التوثيقات بتغيري ا�صمها من )نعيمه(

اىل)ناعمه( 
فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل الق�صم املذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�صر االعان.
ا�سماعيل ابراهيم احلو�سني  - كاتب عدل 

القا�سي/ حممد فا�سل ولد حممد �سامل - قا�سي التوثيقات

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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 دعوى رقم 2017/597 ا�ستئناف جتاري

حمكمة ال�سارقة الحتادية ال�ستئنافية
ال�صيد/ عبدالرحمن بادينجار ح�صن  املدعي عليه 

االحتادية  ال�صارقة  حمكمة  قبل  من  كخبري  انتدابنا  اىل  باال�صارة 
اال�صتئنافية يف الدعوى رقم 2017/597 املقامة �صدكم من املدعي بنك 
ابوظبي التجاري  - نود دعوتكم اىل اجتماع خرة ال�صاعة الثانية بعد 
ظهر يوم االربعاء املوافق 2017/10/11 يف مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي ديرة 
بور �صعيد مقابل ديرة �صيتي �صنرت بناية الوحدة )هاتف 042959958( 

لتزويدنا  مبا لديكم من م�صتندات متعلقة بالدعوى اعاه  
اخلبري امل�سريف - جمال خليل يا�سني      

دعوة اإىل 
اجتماع خربة م�سرفية 
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تعلن دائرة الت�صجيل العقاري بال�صارقة باأن ال�صيدة / موزة 
ا�صتخراج بدل فاقد عن �صند  نا�صر مبارك قد تقدم بطلب 
 امللكية اخلا�ص بالقطعة رقم )219 ملك( مبنطقة )الردي 2( 
بخورفكان وامل�صجلة لدينا با�صم : موزة نا�صر مبارك واأوالدها 
دائرة  اىل  به  التقدم  اعرتا�ص  او  دعوى  له  من  كل  فعلى   -
الت�صجيل العقاري خال خم�صة ع�صر يوما من تاريخ ن�صر هذا 

االإعان.   
ع/ مدير عام دائرة الت�سجيل العقاري  

دائرة الت�سجيل العقاري ال�سارقة 
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الق�سية رقم 2017/1110 جتاري كلي 

املدعي : بنك ملي اإيران - فرع �صركة اجنبية 
املدعي عليهم : �صركة املي�صور للتجارة العامة - ذ م م ، جلوبال باور تيك للتجارة العامة 

- ذ م م ، �صابور زنكته خاين ، كفاية ها�صم مو�صى احلمادي 
يف الدعوى رقم 2017/1208 جتاري كلي - دبي لقد تقرر عقد جل�صة اخلرة امل�صرفية 
االأوىل يف الدعوى اعاه يوم اخلمي�ص املوافق 2017/10/12 ال�صاعة الثانية ع�صر والن�صف 
 - دي��رة  �صيتي �صنرت  ( خلف  الطاقة  ببناية االحت��اد )وزارة  الكائن  ظهرا وذل��ك مبكتبنا 
الطابق الثالث - مكتب رقم 301 ، هاتف رقم 04/2588900 وفاك�ص رقم 04/2581055 ، 
لذا يرجى منكم احل�صور او من ميثلكم  يف املوعد املذكور اأعاه مع اح�صار كافة دفوعكم 

وم�صتنداتكم وما ترونه منا�صبا لتي�صري اعمال اخلرة يف الدعوى
اخلبري املحا�صبي / امل�صريف 
عبداهلل فايز ال�صام�صي 

اعالن بالن�سر
 دعوة حل�سور اجتماع اخلربة الأول
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اإنذار عديل 2017/1/180159

املنذر : م�صطفى احمد - كندي اجلن�صية ويحمل جواز �صفر رقم )GA214219( وميثله 
وال�صادرة  دبي  العدل  بكاتب  امل�صدقة  الوكالة  العبيديل مبوجب  �صالح   / املحامي  بالتوقيع 
بتاريخ 2017/8/14 برقم 2017/1/180153  - العنوان : �صارع ال�صيخ زايد - برج 
: موؤمن حنفي حممد حنفي م�صري  اليه  املنذر  دب��ي  �صد   -  3402 رق��م  ال�صام - مكتب 
االأوىل  ال�صناعية  القوز   - بردبي   - دب��ي   : العنوان   )A02738826( ويحمل  اجلن�صية 
اىل  االإع��ان  اإنتقل حم�صر   2017/8/16 بتاريخ  اأن��ه  : حيث  املو�صوع    29 رق��م  �صارع   -
عنوان املنذر اليه واأفاد باأنه بعد البحث وال�صوؤال مل ي�صتدل على عنوان املنذر اليه وعليه تعذر 
االإعان  وحيث اأنه مت التحري عن عنوان املنذر اليه من االدارة العامة للتحريات واملباحث 
عن  التحريات  نتيجة  ت�صفر  ومل  االجانب  و�صوؤون  لاقامة  العامة  واالدارة  بدبي  اجلنائية 
اليه  املنذر  باإعان  له  الت�صريح    : �صيادتكم  من  املنذر  من  يلتم�ص  لذلك  وا�صحة   عناوين 

بالن�صر وذلك حتى ننتمكن من اإ�صتكمال االإجراءات 
 وكيل املنذر اليه - املحامي/ �صالح العبيديل      

 لدى كاتب العدل دبي
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 اخطار دفع بالن�سر

 يف الق�سية التنفيذية رقم 2017/564
االإمارات   : العنوان   - االأردن   : اجلن�صية   ، جمعة  حممود  حممد  عمر   : عليه  املحكوم  اىل 

ال�صارقة - ال�صارقة ، الهاتف املتحرك : 9710505303030+ 
ق�صية  يف  بتاريخ  حكما  بحقك  ا���ص��درت  قد  اخليمة  را���ص  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما  ليكن 
)486/2016( مدين جزئي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره )25854.00(  درهم �صاما الر�صوم 
 ، الع�صقاين  خالد   / املحامي  بوكالة  ب��دور  �صتيوي  احمد  يا�صر   / له  املحكوم  وامل�صاريف  
اجلن�صية : االأردن ، العنوان : االإم��ارات راأ�ص اخليمة خلف �صوبر ماركت ال�صفري العريبي - 

راأ�ص اخليمة ، الهاتف املتحرك : 971507101497+ 
ومبا ان املحكوم له اعاه قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل بالرقم امل�صار اعاه. 

اليوم التايل  ي��وم من تاريخ  ان��ت مكلف بتنفيذ ما ج��اء اع��اه خ��ال م��دة 15  فموجب ه��ذا 
للتبليغ ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �صتتخذ بحقك االجراءات القانونية املنا�صبة 

لتنفيذ احلكم، والر�صوم املرتتبة عليك. 
رئي�س ق�سم التنفيذ

      حكومة  را�س اخليمة البتدائية
دائرة املحاكم
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6692   

املنذر/بنك دبي التجاري - �ص م ع    
االقامة  حمل  -جمهول  االإم���ارات   : اجلن�صية   - ا�صحاق  بن  حممد  اليه/�صالح  املنذر 
ينذركم املنذر ب�صداد املرت�صد يف ذمتكم مبلغ وقدره 12.896.089.17 )اثني ع�صر مليون 
درهم وثمامنائة و�صتة وت�صعون الف وت�صعة وثمانون درهم و�صبعة ع�صر فل�صا( كما يف 
تاريخ 2017/7/23 حتت طائلة اتخاذ االجراءات القانونية لبيع قطع االر�ص رقم 530 
الكائنة يف اإمارة دبي - منطقة نايف - رقم البلدية - 1281-118 - امل�صاحة 430.35 مرت 
املنذر وذل��ك خال 30 يوم من ن�صر هذا االن��ذار عما  مربع واملرهونة ل�صالح البنك 
التاأميني يف  القانون رقم )14( ل�صنة 2008 ب�صاأن الرهن  املادتني )25.26( من  باحكام 

اإمارة دبي مع حتميلكم اي ر�صوم وم�صاريف واتعاب حماماة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�صم ال�صركة : مي�س مارل �صي وى ا�س للو�صاطة التجارية - �س ذ م م 
العنوان: مكتب رقم 1007 ملك ابرار ح�صني بخاري - الثنية االوىل االوىل - بردبي دبي 
- ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة. رقم الرخ�صة: 659436  رقم القيد بال�صجل 
التجاري : 1082848 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري 
يف ال�صجل التجاري لديها باإنحال ال�صركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2017/9/19 وعلى من  دبي  العدل حماكم  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2017/9/19 
لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني �صكور بل�س لتدقيق احل�صابات  
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - ديرة - بور 
�صعيد - هاتف  2973060-04 فاك�ص : 2973071-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعان
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/�صكور بل�س لتدقيق احل�صابات  
م�صاريع  لدعم  را�صد  بن  حممد  موؤ�ص�صة  ملك   914 رق��م  مكتب   : العنوان 
  04-2973071 : فاك�ص  - هاتف  04-2973060  �صعيد  بور   - دي��رة   - ال�صباب 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي 
 املذكور اأعاه لت�صفية  مي�س مارل �صي وى ا�س للو�صاطة التجارية - �س ذ م م
كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق  بتاريخ 2017/9/19  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
اأو  اع��رتا���ص  اأي  ل��دي��ه  دب��ي بتاريخ 2017/9/19 وع��ل��ى م��ن  ال��ع��دل حم��اك��م 
مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاه، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا االإعان
دائرة التنمية االقت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية
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الدعوى رقم 2017/2402 جتاري جزئي - دبي 

اإعان بالن�صر لل�صادة / اأيه اإن �صي للمقاوالت - �ص ذ م م  )املدعي عليها( 
اإن ال�صادة / مركز املختر املتطور - ذ م م )املدعية ( 

، ومو�صوعها  دبي  اأمام حماكم   - تعيني خرة عقاري  نزاع  رقم 2016/49  الدعوى  اقام عليكم  قد 
)املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )28.745.50 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام( وعليه مت تعييني اأنا كمال عدنان مل�ص كخبري 
بتاريخ  االأول  االجتماع  جل�صة  لعقد  موعد  حتديد  مت  وعليه   ، املوقرة  املحكمة  قبل  من  هند�صي 
لا�صت�صارات   EAI مكتب   - بدبي  الكائن  مبكتبنا  �صباحا  العا�صرة   10.00 ال�صاعة   2017/10/11
الهند�صية - �صارع املينا - ثاين بناية بعد فندق كابيتول - فوق مطعم امل�صحراتي - بناء ريل ا�صتيت 
�صنرت - الطابق الثاين - مكتب رقم 204 ، لذا اأنتم مكلفني باحل�صور اأو ح�صور من  ميثلكم قانونيا 

)لاإ�صتف�صارات حول الدعوى يرجى التوا�صل مع مكتب اخلبري على الرقم )0567440202(  

اخلبري املنتدب 
م د / كمال عدنان مل�س   

الإعالن بالن�سر 
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حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

الإعالن بالن�سر
اىل املدعى عليه  / عبداهلل علي عبداهلل احمد احلوطي 

املدنية  الدائرة  رقم 2017/5554  الدعوى  ع يف  م  �ص   - املتحد  العربي  بنك   / املدعي  بان  نعلمكم 
اجلزئية االأوىل  قد رفع الدعوى املذكورة اعاه يطالب فيها : 

امل�صتدعي  بالزام  والق�صاء  ال�صارقة   2017/1152 رقم  التحفظي  احلجز  وتثبيت  ب�صحة  الق�صاء 
�صده بكافة الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

اأمام مكتب ادارة الدعوى رقم )6( مبحكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية  لذا يقت�صي ح�صورك 
�صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد ،  وذلك لاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، 
وذلك يوم االربعاء   املوافق 2017/10/18 وذلك للنظر يف الدعوى املذكورة ارقامها بو�صفك مدعي 
ا�صتكمال االجراءات  ار�صال وكيل عنك فانه �صيتم  او عدم  ، ويف حال تخلفك عن احل�صور   عليه 

القانونية يف غيابك.
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6709   

املنذر / بري جني لوك ماركوت 
املنذر اليه / 1- يو�صف حلمى �صاهر ، 2- ال�صركة اخلليجية  - جمهولني االإعان 

مبلغ  ب�صداد  والت�صامم  بالت�صامن  اليهم  امل��ن��ذر  ينذر  االإن���ذار  ه��ذا  ومب��وج��ب  امل��ن��ذر  ف��ان 
واملتفق  بدبي  املارينا  يف  ه��وراي��زرن  3501 برج  رقم  ال�صقة  ثمن  امريكي  دوالر   )683060(
وذل���ك يف   ) ال��ث��اين  ال��ي��ه  )امل��ن��ذر  �صاهر  يو�صف حلمى  امل��دع��و/  ل�صالح  ال��ت��ن��ازل عنها  على 
غ�صون خم�صة ايام من تاريخ هذا االإعان واال �صوف ي�صطر املنذر التخاذ كافة االجراءات 
القانونية الازمة لذلك واإقامة الدعوى الق�صائية �صد املنذر اليهم بالت�صامن والت�صامم 
مع  القانونية  والفوائد  التعوي�ص  يف  االخ��رى  املنذر  حقوق  كامل  حفظ  مع  بينهم  فيما 

الزامهم بامل�صاريف والر�صوم ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6776   

املخطر : جمدي ح�صن حممود - كندي اجلن�صية بوكالة املحامي / �صالح العبيديل 
�صد املخطر اإليه / موؤمن حنفي حممد حنفي - م�صري اجلن�صية 

املو�صوع / يخطر املخطر املخطر اليه بعزله من الوكالة اخلا�صة امل�صدقة لدى كاتب 
العدل دبي - فرع دائرة التنمية االقت�صادية بتاريخ 2013/1/13 حتت رقم 2013/1/6690 
اعتبارا من تاريخ االإع��ان باجلريدة واعتبارها غري منتجة الآثارها القانونية  - ويف 
حالة عدم اإلتزام املنذر اليه واالإ�صتمرار يف ا�صتخدام الوكالة فان املنذر يحملكم كامل 
امل�صوؤولية عن عدم تقدمي مبا ورد يف هذا االإنذار و�صوف يكون م�صطرا اىل اللجوء اىل 
اجلهات املعنية واإتخاذ كافة االإج��راءات القانونية املتبعة يف هذا ال�صاأن مبا فيها اإقامة 

الدعاوى املدنية واملطالبة بالتعوي�ص وبدل العطل وال�صرر.  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6773   

املنذر : جمدي ح�صن حممود - كندي اجلن�صية بوكالة املحامي / �صالح العبيديل 
�صد املنذر اإليه / موؤمن حنفي حممد حنفي - م�صري اجلن�صية 

املنذر  من  له  املمنوحة  اخلا�صة  الوكالة  مبوجب  اإج��راء  اي  اإتخاذ  بعدم  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
واملوثقة لدى م�صلحة ال�صهر العقاري بجمهورية م�صر العربية بتاريخ 2014/12/24 حتت رقم 
10505 نحو بيع اأي عقار من العقارات املو�صوفة يف الوكالة وعدم اتخاذ اأي اإجراء من االإجراءات 
املن�صو�ص عليها يف الوكالة امل�صار اليها اعاه وذلك من تاريخ ن�صر  هذا االنذار باجلريدة.  ويف 
حالة عدم اإلتزام املنذر اليه واالإ�صتمرار يف ا�صتخدام الوكالة فان املنذر يحملكم كامل امل�صوؤولية 
املعنية  اللجوء اىل اجلهات  االإن��ذار و�صوف يكون م�صطرا اىل  عن عدم تقدمي مبا ورد يف هذا 
واإتخاذ كافة االإجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�صاأن مبا فيها اإقامة الدعاوى املدنية واملطالبة 

بالتعوي�ص وبدل العطل وال�صرر
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�سر    

                         اىل املدعي عليه/ املجد البحري لاعمال الكهروميكانيكية - �ص ذ م م
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة   2017/10/11  ال�صاعة 15.00 

من  لديكم  م��ا  تقدميا  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�صور  املحكمة  وكلفتكم 
اىل  باال�صافة  االق��ل  على  اي��ام  بثاثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

الر�صوم وامل�صاريف ويف حال تخلفكم �صوف ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري.  

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 8909/2017/13 
8910/2017/13

م
1
2

ا�صم املدعي
 �صاح نا�صر �صاح �صعبان حممد 

عبد الرحمن عماد الدين  عبدالرحمن متوىل  

مبلغ املطالبة
12500 درهم  +  تذكرة العودة 
12500 درهم  +  تذكرة العودة 

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
 مذكرة اعالن املدعى عليها بالن�سر    

                         اىل املدعي عليه/ القمة اخل�صراء ملقاوالت البناء - �ص ذ م م 
�صباحا �ص مبكتب   8.30 ال�صاعة   2017/10/8 املوافق  االح��د  يوم  لها جل�صة  وح��ددت 

القا�صي  

لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلكم قانونيا وعليك تقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة ايام على االقل. 

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 2017/8966 عمايل جزئي
2017/9002 عمايل جزئي

م
1
2

ا�صم املدعي
 متار جني 

مامادو بوي �صوو 

مبلغ املطالبة
13840 درهم +  تذكرة العودة 
12191 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/480 ا�ستئناف مدين                                                
االقامة  حمل  جمهول  ا�صفهاين   غفراين  حممد  ر�صا  علي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/3 يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�صالح/جميد ر�صا غفور فاقدي حكمت املحكمة بقبول االإ�صتئناف �صكا ويف 
يوؤدي  بان  �صده  امل�صتاأنف  بالزام  جمددا  والق�صاء  امل�صتاأنف  احلكم  باإلغاء  مو�صوعة 
للم�صتاأنف مبلغ 412500 درهم والفائدة عنه بواقع 9% �صنويا من تاريخ رفع الدعوى 
والزمته باملنا�صب من امل�صروفات عن درجتي التقا�صي ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ومب�صادرة التاأمني.  حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني 
ال�صيخ  ال�صمو  با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا االع��ان �صدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1308 مدين جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- عبداهلل علي جمعه ا�صماعيل خريي  جمهول حمل االقامة 
الدعوى  يف    2017/7/27 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
بان  املدعي عليه  بالزام  االإم��ارات لات�صاالت -  املذكورة اعاه ل�صالح/ موؤ�ص�صة 
بواقع %9  القانونية  والفائدة  دره��م(  للمدعية مبلغ مقداره )29.390.30  ي��وؤدي 
�صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام على اأال تتجاوز اأ�صل الدين 
املق�صى به والزامه بامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�صر هذا االعان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2017/1358 مدين جزئي                                                

البلو�صي - جمهول حمل  احمد  دروي�ص  احمد  املحكوم عليه/1- عبدالعزيز  اىل 
يف   2017/8/3 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة 
املدعي  بالزام   - لات�صاالت  االإم��ارات  موؤ�ص�صة  ل�صالح/  اعاه  املذكورة  الدعوى 
عليه بان يوؤدي اإىل املدعية  مبلغ مقداره ) 26.927.06 درهم( والفائدة القانونية 
بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد التام على اأال تتجاوز 
اأ�صل الدين املق�صى به ف�صا عن امل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا االعان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1767 جتاري جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- نيل اند هامر للخدمات الفنية - �ص ذ م م  جمهول حمل االقامة 
مبا اأن املدعي / موؤ�ص�صة خالد بن هده للخدمات الفنية وميثله / عبدالعزيز حممد 
املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   - الزعابي  خلفان  بن  حممد  عبداهلل 
ب��ن هده  خ��ال��د  ل�صالح/ موؤ�ص�صة  اع���اه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  ب��ت��اري��خ  2017/7/26  يف 
االف  و�صبعة  مائة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام   - الفنية  للخدمات 
اال�صتحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م  وثاثني  وت�صعة  ومائتى 
احلا�صل يف 2015/4/13 وحتى متام ال�صداد والزمتها بامل�صروفات ومببلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف خال ثاثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/1706 مدين جزئي                                              

 / املدعي  اأن  االقامة مبا  ديل�صاد رحمت على جمهول حمل  املدعي عليه/1- حممد  اىل 
موؤ�ص�صة االإم��ارات لات�صاالت وميثله/ خليفة عبداهلل �صعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي 
- نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2016/12/27  يف الدعوى املذكورة 
اعاه ل�صالح/موؤ�ص�صة االإمارات لات�صاالت بحكمت املحكمة مبثابة احل�صوري : بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 13.747.15 درهم )ثاث ع�صر الف و�صبعمائة مائة 
�صبع واربعون درهم وخم�ص ع�صرة فل�ص( والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ 
والزمته  به  املق�صى  املبلغ  ا�صل  تتجاوز  اال  على  ال�صداد  مت��ام  وحتى  الق�صائية  املطالبة 
امل�صاريف ومائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�صوري قابا لا�صتئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعان �صدر با�صم �صاحب ال�صمو 

ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2583  جتاري جزئي              
ان  م م - جمهول حمل االقامة مبا  ذ  العامة - �ص  املدعي عليه/1-غلزار للتجارة  اىل 
هويدن  بن  عبداهلل  �صعيد  عبداهلل  خليفة   / وميثله    - امل��ح��دودة  وميبا�صت  امل��دع��ي/ 
الكتبي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)62.466.50 دوالر امريكا ( او ما يعادله بالدرهم االإماراتي مببلغ وقدره )229.433.21 
درهم اإماراتي( والفائدة القانونية  من تاريخ اال�صتحقاق  وحتى ال�صداد التام والر�صوم 
املوافق  2017/10/17   الثاثاء   يوم  لها جل�صة  وح��ددت  املحاماة.    واتعاب  وامل�صاريف 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�صاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة 

اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

تنظم جلنة ريا�صة املراأة مبجل�ص دبي 
ال��ري��ا���ص��ي يف ال�����ص��اع��ة احل��ادي��ة ع�صر 
املجل�ص  مبقر  اخلمي�ص  ال��ي��وم  �صباح 
ور�صة  للت�صميم،  دب��ي  حي  منطقة  يف 
عمل اإىل من�صقات الدوائر واملوؤ�ص�صات 
واللوائح  ال��ن��ظ��م  ل�����ص��رح  احل��ك��وم��ي��ة 
للن�صخة اخلام�صة من “دورة ال�صيخة 
هند لاألعاب الريا�صية لل�صيدات التي 
�صمو  من  بتوجيهات  اللجنة  تنظمها 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل 
جمل�ص  رئي�ص  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم 
دب���ي ال��ري��ا���ص��ي، وحت���ت رع���اي���ة �صمو 
ب��ن جمعة  م��ك��ت��وم  ب��ن��ت  ه��ن��د  ال�صيخة 
ال�صيخ  ال�صمو  اآل مكتوم حرم �صاحب 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�ص 
حاكم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة 

دبي رعاه اهلل.
االإعان  العمل  ور���ص��ة  خ��ال  و�صيتم 
والفنية  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال���ل���وائ���ح  ����ص���رح 
ل��ك��ل ب��ط��ول��ة م��ن ال��ب��ط��والت املدرجة 
يف ال��ن�����ص��خ��ة اخل��ام�����ص��ة م���ن ال�����دورة، 
ومتطلبات  ���ص��روط  عر�ص  �صيتم  كما 
مف�صل،  ب�����ص��ك��ل  ب����ال����دورة  ال��ت�����ص��ج��ي��ل 
و���ص��ت��ت��اح ال��ف��ر���ص��ة اأم����ام امل�����ص��ارك��ات يف 
الور�صة لطرح اال�صتف�صارات واالأ�صئلة 
وممثلو  املنظمة  اللجنة  اأع�صاء  على 
احتادات االألعاب الريا�صية املدرجة يف 
الدورة، ومناق�صة كافة االأمور املتعلقة 
واللعب،  امل�صاركة  وكيفية  بالت�صجيل 
وفهم القوانني واللوائح اخلا�صة بكل 

ريا�صة.
وكانت اللجنة املنظمة ل�”دورة ال�صيخة 

لل�صيدات”  الريا�صية  ل��األ��ع��اب  هند 
االأ�صبوع  تن�صيقياً  اجتماعاً  عقدت  قد 
موزة  برئا�صة  املجل�ص  مقر  يف  املا�صي 
جمل�ص  اإدارة  جم��ل�����ص  ع�����ص��و  امل�����ري 

دب���ي ال��ري��ا���ص��ي رئ��ي�����ص جل��ن��ة ريا�صة 
للدورة  املنظمة  اللجنة  ورئي�ص  امل��راأة 
التنفيذية  ال��ل��ج��ان  اأع�����ص��اء  بح�صور 
االجتماع  ال��دع��م، ومت خ��ال  وجل���ان 
لتنظيم  اال���ص��ت��ع��دادات  اآخ���ر  مناق�صة 
ال���ن�������ص���خ���ة اخل���ام�������ص���ة م�����ن ال��������دورة 
املهام  م��ن  اإجن���ازه  مت  م��ا  وا�صتعرا�ص 
املكلف بها كل ع�صو كما مت ا�صتعرا�ص 
التحديات  ومناق�صة  ال��ع��م��ل،  خ��ط��ط 
التغلب  تواجه كل فريق وكيفية  التي 
من  ق��در  على  التنظيم  ليكون  عليها 
الن�صخ  اإل��ي��ه  و�صلت  مب��ا  يليق  النجاح 
املا�صية، كما مت مناق�صة اأهم اجلوانب 
الفنية التي �صيتم الرتكيز عليها وما 
الن�صخة من  ا�صتحداثه يف هذه  �صيتم 

الدورة.

وق��ال��ت ف��وزي��ة ف���ري���دون م��دي��ر ق�صم 
ت��ط��وي��ر ري��ا���ص��ة امل�����راأة مب��ج��ل�����ص دبي 
امل���راأة  ري��ا���ص��ة  ال��ري��ا���ص��ي ع�صو جلنة 
ومدير الدورة: ندعو جميع منت�صبات 

ال���ه���ي���ئ���ات وامل����وؤ�����ص���������ص����ات وال�����دوائ�����ر 
احلكومية و�صبه احلكومية واملوؤ�ص�صات 
اليوم،  العمل  ور�صة  حل�صور  اخلا�صة 
ملا فيها من ا�صتفادة كبرية، حيث �صيتم 

االإع����ان ع��ن م��ف��اج��اآت ���ص��ارة �صتكون 
يف ال��ن�����ص��خ��ة اخل��ام�����ص��ة م���ن ال�����دورة، 
االحتادات  من  ممثلني  �صيتواجد  كما 
الريا�صية ل�صرح كل ما يتعلق بالقوانني 

واللوائح اخلا�صة بالريا�صات املدرجة 
االإجابة  على  و�صنحر�ص  ال����دورة،  يف 
عن اأي ا�صتف�صار تطرحه امل�صاركات يف 

الور�صة.

ا�صتغرب عقوبة عي�صى

حم���اد: بع����ص ق���رارات الن�صب����اط تفتق����د احلي�����اد
نادي  �صركة  اإدارة  جمل�ص  ع�صو  “حماد”،  عبيد  حممد  �صعادة  اأب��دى 
والرديف،  االأول  ال��ك��رة  فريق  على  ال��ع��ام  امل�صرف  ال��ق��دم،  لكرة  العني 
“الدويل”  �صد  االن�صباط  اأوقعتها جلنة  التي  العقوبة  ا�صتغرابه من 
لكرة  ال��وط��ن��ي  ومنتخبنا  ال��ع��ني  ف��ري��ق  م��رم��ى  ح��ار���ص  عي�صى،  خ��ال��د 
الن�ص  واخل��روج عن  ال�صريحة  التجاوزات  “نرف�ص  القدم، مو�صحاً: 
التعدي  اأو  اللياقة  ح��دود  العني �صد جت��اوز  ن��ادي  و�صيا�صات  ول��وائ��ح  
الريا�صية الأن العني كيان �صامخ يفر�ص على كل منت�صب  ال��روح  على 
اإليه احرتام �صعاره وااللتزام بخططه اال�صرتاتيجية وقيمه املوؤ�ص�صية 
التي ر�صدتها  اللقطة  تابعنا  امل�صتطيل االأخ�صر”. وزاد:  داخل وخارج 

ب�صلوك  ج��اء  اأن خالد عي�صى  اأعتقد  م��رات وال  ع��دة  التلفزة  ك��ام��ريات 
خمالف للوائح كرة القدم اأو ت�صرف م�صني يتعار�ص مع مفاهيم الروح 
احتفالية  القمي�ص  رف��ع  اأو  النادي  �صعار  اإىل  االإ���ص��ارة  الأن  الريا�صية، 
اعتقد  كما  اال�صتفزاز  ولي�ص  واالع��ت��زاز  الفخر  مفهوم  جت�صد  خا�صة 

بع�ص اأع�صاء اللجنة املعنية بالعقوبات يف احتاد الكرة.
ورونالدو  كمي�صي  العامل  م�صتوى  القدم على  كرة  اأب��رز جنوم  واأكمل: 
وغريهما من الاعبني الكبار الذين يعترهم اجلميع منوذجاً حقيقياً 
ل��اح��رتاف وق����دوة ل��ل��راع��م وال��ن��ا���ص��ئ��ني وال�����ص��ب��اب اع��ت��م��دوا اأ�صلوب 
�صريح  تعبري  يف  النادي  قمي�ص  ورف��ع  ال�صعار  اإىل  باالإ�صارة  االحتفال 

االأمر  ه��ذا  يت�صبب  ومل  البطوالت  واأق��وى  اأف�صل  �صمن  فرحتهم  عن 
الفوز  اأن فرحة  �صوى  ل�صيء  بالن�صبة لهم ال  ان�صباطية  اأي عقوبة  يف 
بفر�ص  تواجه  اأن  يجب  ال  للنادي  واالنتماء  ال��والء  باإظهار  املرتبطة 

عقوبات وغرامات.
العب  دي��وب  احتفالية  اأن  كذلك  اأعتقد  ال  “حماد” قائًا:  وا�صتطرد 
�صباب االأهلي بهدف فريقه على مرمى العني عندما اجته نحو جماهري 
“الزعيم” م�صرياً ل�صعار ناديه جرمية ت�صتدعي فر�ص عقوبة ان�صباطية 
اأي�صاً الأن متعة كرة القدم واإثارتها جت�صدها حلظات التحدي يف اإطار 
اللعب النظيف والروح الريا�صية وان كانت اللجنة ترى اأن خالد عي�صى 

ي�صتحق العقوبة فباأي منطق جتاوزت عن احتفالية العب �صباب االأهلي 
بهدفه على العني”.

واأو�صح م�صرف فريق العني، اأن هناك عقوبات ان�صباطية غري منطقية 
اأر�ص  اإىل  الاعبني  دخول  تاأخري  على  اأحياناً  اللجنة  تفر�صها  كالتي 
بعني  االأخ��ذ  اللجنة  على  يجب  وك��ان  ل�صاتهم  اأدائ��ه��م  ب�صبب  امللعب 
االعتبار مراعاة فارق التوقيت بني اإمارات الدولة املختلفة ملنح اجلميع 
التحكيم  اأداء ال�صاة وحتى طاقم  التي متكنهم من  الزمنية  امل�صاحة 
نف�صه لن يجد من يلومه يف التاأخري دقيقة اأو اثنتني الأداء الفري�صة 

الأن االأمر  الذي ال ير�صي اهلل ال يجوز على االإطاق.

ور�صة عمل ل�صرح لوائح دورة ال�صيخة 
هند لالألعاب الريا�صية لل�صيدات اليوم

نادي اأبو ظبي للدراجات يعقد الندوة املجتمعية 
الأوىل لريا�صة ركوب الدراجات الهوائية

�صوريا تالقي ا�صرتاليا يف امللحق لتحقيق امل�صتحيل  

االأول  اأم�����ص  ل��ل��دراج��ات م�صاء  اأب��وظ��ب��ي  ن���ادي  عقد 
باملبني االإداري حللبة يا�ص الندوة املجتمعية االأوىل 
ح�صور  و�صط  الهوائية  ال��دراج��ات  رك��وب  لريا�صة 
ال��ذي��ن تقدمهم  اللعبة  وع�����ص��اق  م��ن حم��ب��ي  ك��ب��ري 
طال الها�صمي مدير اإدارة ال�صوؤون الفنية مبجل�ص 
املدير  احلمادي  خليل  وحممد  الريا�صي  ظبي  اأب��و 
اأبو  جمل�ص  م�صئويل  م��ن  وع��دد  للنادي  التنفيذي 
نقل حممد خليل  وق��د  وال���ن���ادي،  ال��ري��ا���ص��ي  ظبي 
احل��م��ادي يف ب��داي��ة ال��ن��دوة حت��ي��ات ال��دك��ت��ور مغري 
خمي�ص اخلييلي رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي اأبو ظبي 
للدراجات ،وم�صيدا بدعم ورعاية جمل�ص اأبو ظبي 
يف  للم�صاركة  ممثليه  من  ع��دد  وح�صور  الريا�صي 
على  املجل�ص  حر�ص  منطلق  من  التفاكرية  الندوة 
االإ�صادة  جم��ددا  التخ�ص�صية،  اأنديته  م�صرية  دع��م 

ب��ت��ع��اون احت���اد االإم�����ارات ال���دراج���ات ، وم��وؤك��دا باأن 
اإ�صرتاتيجيته  تنفيذ  ب���دء  ع��ل��ى  ي��ح��ر���ص  ال���ن���ادي 
باال�صتماع الأفكار ومقرتحات خمتلف فئات املجتمع 
للعبة  املمار�صني  ال��ه��واة  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م��ن 
..وذك��ر حممد  اللعبة  ات�صاع قاعدة  ي�صهم يف  ، مبا 
واالأفكار  والتو�صيات  املقرتحات  ب��اأن   – احل��م��ادي 
املجتمعية  ال��ن��دوة  ح�صور  طرحها  التي  االيجابية 
النادي  اإدارة  ملجل�ص  اأع��م��ال  ج��دول  �صتكون  االأوىل 
خ��ال ال��ف��رتة ال��ق��ادم��ة.. وذك��ر ب��اأن ال��ن��ادي ب�صدد 
ور�صة تدريبية ميدانية و�صط م�صاركة كبرية  قيام 
ريا�صة  ملمار�صة  الفنية  الطرق  ل�صرح  يا�ص  بحلبه 

الدرجات .
الفنية  ال�صوؤون  اإدارة  مدير  الها�صمي  طال  واأ�صاد 
اأب��و ظبي  ن��ادي  اأب��و ظبي الريا�صي بفكره  مبجل�ص 

ح�صور  و���ص��ط  االأول  امل��ل��ت��ق��ي  بتنظيم  ل��ل��دراج��ات 
جم��ت��م��ع��ي  ك��ب��ري م��ن حم��ب��ي ال���دراج���ات الهوائية 
النادي الذي  اإدارة  ترجمه خلطط وبرامج جمل�ص 
�صمن  لتاأ�صي�صه  االأول  االجتماع  منذ  اأهدافه  حدد 
ال��ذي ه��دف من  الريا�صي  اأب��و ظبي  خطه جمل�ص 
قيام نادي اأبو ظبي للدراجات الهوائية بو�صع خطة 
اخلا�صة  االأن��دي��ة  من  العديد  لقيام  تهدف  �صاملة 
وقال-   .. اأب��و ظبي  املجتمعية يف  الفردية  باالألعاب 
ال �صك اأن مثل تلك االأندية من �صاأنها اأن ت�صهم يف 
اكت�صاف املواهب تطلعا ملياد اأكرث من العب اوملبي 
يف خمتلف االألعاب الريا�صية الفردية التي يوليها 
خا�صة   ، ك��رى  اأهمية  الريا�صي  ظبي  اأب��و  جمل�ص 
من  كبرية  م�صاركة  ت�صهد  التي  ال��دراج��ات  ريا�صة 

املمار�صني. 

الت�صفيات  يف  التوقعات  ال�صوري  املنتخب  خالف 
االآ���ص��ي��وي��ة امل��وؤه��ل��ة اىل ك��اأ���ص ال��ع��امل ل��ك��رة القدم 
الدامي  النزاع  2018، ومتكن على رغم ظ��روف 
موا�صلة  يف  اآم��ا  ا�صرتاليا،  �صد  امللحق  بلوغ  من 
م�صريته واثبات قدرته على “اخرتاق امل�صتحيل”.

الظفر  لهم  يتيح  يف موقع  قا�صيون”  “ن�صور  كان 
املجموعة  ع��ن  امل��ب��ا���ص��ر  ال��ت��اأه��ل  بطاقتي  ب��اإح��دى 
من  مت��ك��ن��ه��م  ع�����دم  ان  اال  االأوىل.  االآ����ص���ي���وي���ة 
�صبتمر،  اأي��ل��ول  يف  اي���ران  م�صيفتهم  على  ال��ف��وز 
القاتل  الوقت  يف  ه��دف  بعد  بالتعادل  واكتفاءهم 
من عمر ال�صومة، جعل العبي املدرب اأمين حكيم 
الثالث،  امل��رك��ز  ب��اح��ت��ال  اإجن����از  ن�صف  يحققون 
وخو�ص امللحق القاري �صد املنتخب اال�صرتايل يف 

5 ت�صرين االأول/اكتوبر و10 منه.
اآم����ال����ه يف بلوغ  واأب����ق����ى امل��ن��ت��خ��ب ال�������ص���وري ع��ل��ى 
جتاوز  ب�صرط  تاريخه،  يف  االأوىل  للمرة  املونديال 
مدينة  يف  اخلمي�ص  ياقيها  التي  ا�صرتاليا  عقبة 
ماالكا املاليزية يف املباراة املحت�صبة على اأر�صه، قبل 
لقاء االياب يف �صيدين اال�صرتالية. ويف حال متكن 
تخطي  عليه  يتوجب  ذل���ك،  حتقيق  م��ن  املنتخب 
عقبة امللحق الدويل �صد رابع منطقة الكونكاكاف 
)اأمريكا ال�صمالية والو�صطى والكاريبي(، ليخو�ص 

املونديال الرو�صي.
فران�ص  لوكالة  حكيم  قال  االأوىل،  املواجهة  وقبل 
اأ�صبه  ه��و  اال���ص��ي��وي  امل��ل��ح��ق  اإىل  “و�صولنا  ب��ر���ص 
هذه  اإىل  ن�صل  اأن  يتوقع  اأح��د  يكن  مل  باالعجاز. 
تعي�صها  ال��ت��ي  ال�صعبة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  امل��رح��ل��ة 

بادنا”.
ميتلكها  التي  االإرادة  على  “تاأكيد  ذل��ك  ان  وراأى 

ال�صوريون والقادرة على اخرتاق امل�صتحيل”.
االأم����ل وع��ل��ى حت��ق��ي��ق حلم  ع��ل��ى  “نعي�ص  اأ����ص���اف 
ال�صوريني”،  ك��ل  حلم  وه��و  امل��ون��دي��ال  اإىل  التاأهل 
االنت�صار  يعني  ال��ك��ث��ري،  “يعني  ذل��ك  ان  معترا 
اإع��ادة اجواء  على كل االأوج��اع التي ع�صناها، يعني 

ال��ف��رح ال��ت��ي غ��اب��ت ط��وي��ا، يعني وي��ع��ك�����ص قدرة 
املنتخب  ويحتل  املعجزات”.  �صنع  على  ال�صوريني 
املركز 75 يف ت�صنيف االحتاد الدويل لكرة القدم، 
وهو التا�صع اآ�صيويا. وتعزز اأداوؤه يف الفرتة املا�صية 
ال�صومة  وعمر  اخلطيب  ف��را���ص  مهاجميه  ب��ع��ودة 

بعد غياب اأعوام الأ�صباب �صيا�صية.
بعده  وم���ن  اخل��ط��ي��ب  ع���ودة  “�صكلت  حكيم  وق���ال 
ك��ب��رية ملنتخبنا ملا  ق���وة م��ع��ن��وي��ة وف��ن��ي��ة  ال�����ص��وم��ة 
مع  و�صكا  كبرية  فنية  اإمكانيات  من  به  يتمتعان 
م�صيفا “كنت اأمتنى  )عمر( خريبني مثلث قوة”، 
لو التحق ال�صومة واخلطيب منذ بداية الت�صفيات 

وانا على ثقة اأننا كنا �صنتاأهل مبا�صرة”.
واأب������رز ال�����ص��وم��ة اأه��م��ي��ة ع���ودت���ه واخل��ط��ي��ب اىل 
ب��ر���ص ان ه���ذه العودة  ل��ف��ران�����ص  امل��ن��ت��خ��ب، ق��ائ��ا 
“اأك�صبت منتخبنا �صخ�صية وقوة يف خمتلف مراكز 
اأمر ايجابي، ويف كل مباراة ترتفع  املنتخب، وهذا 

وترية االن�صجام”.
املواجهة  �صعوبة  ال�صوري  املنتخب  اأف��راد  وي��درك 
اأم����ام ا���ص��رتال��ي��ا، بطلة اآ���ص��ي��ا وال��ت��ي مل ت��غ��ب عن 
الثاين عام  ال��دور  االأخ��رية، وبلغت  الثاث  الن�صخ 
التي  ايطاليا  اأم��ام  املانيا حيث خ�صرت  2006 يف 

اأحرزت اللقب.
ال�صعودي  االأه���ل���ي  ال���ن���ادي  الع���ب  ال�����ص��وم��ة  وراأى 
“مواجهة  عن  عبارة  هو  ا�صرتاليا  �صد  امللحق  ان 
الفوز  اىل  نحتاج  اأهميتها.  جميعا  ن��درك  �صعبة 

اأكرث من اأي وقت م�صى”.
اآ�صيا، و�صكل  اأبرز املهاجمني يف  ويعد ال�صومة اأحد 
مع مواطنه العب الهال ال�صعودي عمر خريبني، 
ا�صافة اىل اخلطيب، ثاثيا فعاال يف خط املقدمة 

للمنتخب ال�صوري.
وواجه املنتخب �صعوبات جمة لبلوغ هذه املرحلة، 
يف ظ��ل ال��ن��زاع ال��دام��ي ال��ذي اأدى ملقتل اأك��رث من 

330 األف �صخ�ص منذ عام 2011.
التي  امل���اأ����ص���اة  ح��ج��م  ي��ع��رف  “الكل  ح��ك��ي��م  وق����ال 

احلياة  مفا�صل  كل  على  وانعك�صت  بلدنا  تعي�صها 
ال�صعب  م��ن  ك��ان  حيث  الريا�صي  املف�صل  ومنها 
ومباريات  حقيقية  خارجية  مع�صكرات  جن��ري  اأن 
ا�صتعدادية على م�صتوى عال، ناهيك عن خو�صنا 
املدرب  وت��ط��رق  اأر�صنا”.  خ��ارج  مبارياتنا  جميع 
واأجانب  ع��رب  وخ��راء  “مدربني  ت�صريحات  اىل 
اعتروا فيها اأن منتخبنا �صيكون احللقة االأ�صعف 
االأمور  ه��ذه  “كل  ان  اىل  الف��ت��ا  الت�صفيات”،  يف 

انعك�صت اإيجابا علينا وخلقت فينا روح التحدي”.
ومل ي��خ��ف ح��ك��ي��م ���ص��ع��وب��ة امل��واج��ه��ة امل��ق��ب��ل��ة مع 
�صتخو�صها يف  االخ����رية  ان  رغ���م  ع��ل��ى  ا���ص��رتال��ي��ا، 
اال�صابة،  ب�صبب  جيديناك  مايكل  قائدها  غياب 

علما باأن اللقاء هو االأول بني البلدين.
املواجهة  ب�صعوبة  “اأ�صعر  ال�صوري  املدرب  واأو�صح 
مع اأ�صرتاليا القوية اأوا�صل درا�صتها بكل التفا�صيل 
للو�صول اإىل الطريقة التي �صنتعامل معها فيها”، 

معترا ان “اخلطاأ هنا ممنوع”.
االنكليزي  فيا  ا�صتون  جنم  جيديناك  و�صيغيب 
عن املواجهتني ب�صبب اإ�صابة يف الفخذ، علما باأنه 
غ��اب اأي�����ص��ا ع��ن امل��ب��ارات��ني االخ��ريت��ني ال�صرتاليا 
وتاياند  )�صفر-2(  اليابان  �صد  الت�صفيات  يف 

.)1-2(
املجموعة  ال��ث��ال��ث يف  امل���رك���ز  ا���ص��رتال��ي��ا  واح��ت��ل��ت 
الثانية بفارق االهداف خلف ال�صعودية التي تاأهلت 

مبا�صرة برفقة اليابان املت�صدرة.
بو�صتيكوغلو يف  اأجن���ي  ا���ص��رتال��ي��ا  م���درب  واأع����رب 
على  منتخبه  بقدرة  ثقته  عن  �صابقة  ت�صريحات 
التفوق، قائا “اأنا واثق من ان لدينا جمموعة من 
الاعبني قادرين على حتقيق هدفنا يف التاأهل اىل 
اإق��راره بقوة ا�صرتاليا،  الدور التايل”. وعلى رغم 
ال ي�صتعبد حكيم موا�صلة �صوريا م�صارها الافت 
نخ�ص  نعد  ومل  االأق��وي��اء  م��واج��ه��ة  على  “اعتدنا 
كرة  الغري. ال يوجد م�صتحيل يف  اأر���ص  اللعب يف 

القدم وقد اأثبتتا ذلك”.
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بيكيه يريد موا�صلة اللعب مع املنتخب ال�صباين 
جدد قطب دفاع بر�صلونة جريار بيكيه ام�ص اأمله يف اال�صتمرار يف 
الدفاع عن الوان املنتخب اال�صباين لكرة القدم، داعيا اىل احلوار 
الذي  اال�صتقال  ا�صتفتاء  اأعقاب  يف  كاتالونيا،  اقليم  اأزم��ة  حلل 

عار�صته احلكومة املركزية.
واو�صح بيكيه )30 عاما( يف موؤمتر �صحايف “ذلك لي�ص مناق�صا، 
و�صاأذهب اىل ابعد من ذلك: اأعتقد ان انف�صاليا كاتالونيا ميكنه 
اللعب مع املنتخب اال�صباين، الأنه لي�ص هناك منتخب كاتالوين 

والن االنف�صايل لي�ص لديه �صيء �صد ا�صبانيا”.
وتابع: “ملاذا ال ي�صتطيع امل�صتقل اأن يلعب مع املنتخب االإ�صباين؟ 
اإنه �صوؤال اأطرحه عليكم، وهذه لي�صت حالتي، ولكن ملاذا ال ميكنه 

ذلك؟”.

واأكد بيكيه اأنه عر�ص م�صاألة ترك املنتخب اال�صباين بعد االأزمة 
والذي  االأح���د،  اال�صتقال  ا�صتفتاء  اإق��ام��ة  اأعقبت  التي  احل���ادة 
اأدىل خاله بيكيه ب�صوته، علما انه مل يخف �صابقا تاأييده حلق 

االقليم يف تقرير م�صريه.
ما  بالقوة،  اال�صتفتاء  اإق��ام��ة  منع  اال�صبانية  ال�صرطة  وح��اول��ت 

انعك�ص ا�صطرابات ومواجهة اأدت اىل اإ�صابة املئات بجروح.
واعتر بيكيه ان “اأف�صل �صيء هو اال�صتمرار”.

م�����ص��ت��م��ر ل�صافرات  ب�����ص��ك��ل  ي��ت��ع��ر���ص  ال�����ذي  ال���اع���ب  واأو�����ص����ح 
حق  ل�صالح  موقفه  ب�صبب  اال�صبانية  اجلماهري  من  اال�صتهجان 
عدم  �صمان  ان  اال�صتقال،  ل�صالح  الت�صويت  يف  الكاتالونيني 
توجيه اجلماهري ل�صافرات اال�صتهجان جتاهه يعتر “حتديا” 

االقليم،  اأن��دي��ة  اأب���رز  بر�صلونة،  م��داف��ع  وتعر�ص  اإل��ي��ه.  بالن�صبة 
احل�صة  خ��ال  م�صجعني  قبل  من  ا�صتهجان  ل�صافرات  االثنني 
من  املقبلتني  للجولتني  ا�صتعدادا  للمنتخب  االأوىل  التدريبية 

ت�صفيات كاأ�ص العامل 2018.
وقال بيكيه “اأنا فخور جدا باأن اأكون جزءا من املنتخب اال�صباين”، 
م�صريا اىل انه “من امل�صتحيل ال�صك يف التزامي، اأنا هنا منذ اأن 

كنت يف اخلام�صة ع�صرة من عمري، هذه اأ�صرة بالن�صبة اإيل”.
عن  معربا  �صيء”،  ك��ل  قبل  ب�صر  ولكننا  الع��ب��ون،  “نحن  وت��اب��ع 
ب�صام. هناك  دائما  ن�صل  واالح���رتام،  “مع احل��وار  ان��ه  اعتقاده 
نحن  بذلك،  يقوم  من  نحن  لي�ص  ولكن  ت�صويتها،  ميكن  اأ�صياء 

العبون لكرة القدم”.

لل�صباب  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ي��دخ��ل   
ال����ف����رتة من  داخ����ل����ي����اً يف  م���ع�������ص���ك���راً 
 ،2017 اأك�����ت�����وب�����ر   11 اإىل   6
خل����و�����ص م����ب����ارات����ني ودي����ت����ني اأم�����ام 
يوما  ال�����ص��ق��ي��ق،  االردين  امل��ن��ت��خ��ب 
االث���ن���ني واالرب����ع����اء امل��ق��ب��ل��ني مبقر 
احت����اد ال���ك���رة، ع��ن��د ال�����ص��اع��ة 5:15 
م�����ص��اًء، حت��ت ق��ي��ادة امل���درب ال�صربي 
وم�صاعده  درول��وف��ي��ت�����ص،  ليوبينكو 
�صمن  ���ص��امل،  ماجد  الوطني  امل���درب 
االآ�صيوية  للت�صفيات  ا���ص��ت��ع��دادات��ه 
اآ�صيا  ك���اأ����ص  ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل  امل���وؤه���ل���ة 
ت�صت�صيفها  وال��ت��ي  �صنة،   19 حت��ت 
  31 م��ن  ال��ف��رتة  خ���ال  قريغ�صتان 

اأكتوبر اإىل 8 نوفمر املقبلني .
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ق��ائ��م��ة  وت�����ص��م 
لل�صباب لهذا املع�صكر، 24 العباَ هم: 
را�صد  م��اج��د  ع��ي�����ص��ى،  اأح��م��د  عي�صى 
اأحمد  اأح��م��د،  خ��ريي  �صامل  �صلطان، 
فوزي جوهر، را�صد �صامل خلفان، عمر 
عبدالرزاق  �صيف  ���ص��واف،   بن  �صعيد 
�صيف  مفتاح،   �صعيد  �صلطان  �صيف، 
جا�صم اأحمد احلمادي، خلفان ح�صن 

مروان  ح�صن،  اأح��م��د  مهند  النوبي، 
فهد حمزة، عمر اأحمد �صامل، حممد 
ابراهيم  خليل  ال��دو���ص��ري،  ع��ب��داهلل 
حممد  خالد  اأوف�ص،  عي�صى  �صكري، 
نهيان  ���ص��روا���ص��ي،  حممد  البلو�صي، 

عادل خمي�ص، فهد حممد احلمادي، 
عبدالرحمن  ال�صويدي،  �صعيد  �صيف 
�صالح را�صي، علي �صالح علي �صالح 

عمرو، �صهيل عبداهلل املطوع .
وك����ان االأب��ي�����ص ال�����ص��ب��اب ق���د اختتم 

االأ�صبوع  دب����ي  يف  داخ���ل���ي���اً  م��ع�����ص��ك��راً 
امل���ا����ص���ي، خ��ا���ص ف��ي��ه ث����اث جتارب 
ودي����ة دول��ي��ة اأم����ام م��ن��ت��خ��ب��ات غينيا 
اإط���ار �صعى اجلهاز  وغ��ان��ا وم���ايل، يف 
ال��ف��ن��ي مل��ن��ت��خ��ب ال�����ص��ب��اب م���ن خال 

الودية،  وامل��واج��ه��ات  املع�صكرات  ه��ذه 
النهائية  ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ة  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 
اإىل  ب��ه��ا  ���ص��ي��ذه��ب  وال��ت��ي  للمنتخب 
رف���ع حالة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ت�����ص��ف��ي��ات، 
الرتكيز واجلاهزية البدنية والفنية 
لاعبني للدخول يف اأجواء الت�صفيات 
مع اإقرتاب موعدها. اجلدير بالذكر 
الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  جم���م���وع���ة  اأن 
البحرين،  منتخبات  ت�صم  لل�صباب 
ُعمان، نيبال، وقريغ�صتان م�صت�صيفة 
الت�صفيات  يف  وي�����ص��ارك  امل��ج��م��وع��ة، 
على  تق�صيمها  ج��رى  منتخباً،   43
اآ�صيا  غ��رب  جغرافيتني:  منطقتني 
وت�صم  واجل��ن��وب(  والو�صط  )ال��غ��رب 
)ال�صرق  اآ�صيا  و�صرق  منتخباً،   22
بحيث  منتخباً،   21 وت�صم  واآ�صيان( 
مت تق�صيم الفرق يف كل منطقة على 
5 جمموعات.. وبح�صب نظام القرعة 
 5 على  منطقة  ك��ل  ف��رق  تق�صيم  مت 
الن�صخة  ن��ت��ائ��ج  ب��ح�����ص��ب  م�����ص��ت��وي��ات 
البحرين،  يف   2016 ع���ام  امل��ا���ص��ي��ة 
ال��ق��رع��ة توزيع  وج�����رى م���ن خ����ال 
جمموعات  ث����اث  ع��ل��ى  امل��ن��ت��خ��ب��ات 

�صمت خم�صة منتخبات يف كل منها، 
و����ص���ب���ع جم���م���وع���ات ����ص���م���ت اأرب����ع����ة 
اإىل  وي��ت��اأه��ل  منها.  ك��ل  يف  منتخبات 

النهائيات �صاحب املركز االأول يف كل 
خم�صة  اأف�صل  جانب  اإىل  جمموعة، 
الثاين  املركز  على  حت�صل  منتخبات 

يف املجموعات الع�صر، وتقام مناف�صات 
ال��ت�����ص��ف��ي��ات خ���ال ال��ف��رتة م��ن 31 

اأكتوبر اإىل 8 نوفمر املقبلني.

خالل جتمعه الداخلي االأخري يف احتاد الكرة

الأبي�ص ال�صاب ي�صتعد خلو�ص جتربتني وديتني اأمام منتخب الن�صامي 

•• دبي - الفجر:

للم�صاركة  الت�صجيل  ب��اب  -اخلمي�ص-  اليوم  يغلق   
43 قدما  املحلية  ال�صراعية  �صباق دبي للقوارب  يف 
-اجلولة الثالثة واخلتامية من بطولة دبي- والذي 
�صينظمه نادي دبي الدويل للريا�صات البحرية ظهر 
يوم ال�صبت املقبل �صمن روزنامة ال�صباقات البحرية 

يف املو�صم الريا�صي 2018-2017.
وح�������ددت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ب����ن����ادي دب�����ي ال�����دويل 
م�صاء  م��ن  اخلام�صة  ال�صاعة  البحرية  للريا�صات 
اليوم كاأخر موعد ال�صتقبال طلبات امل�صاركني عر 

ال�صياحي  بامليناء  ال��ن��ادي  مقر  يف  الت�صجيل  جل��ان 
للريا�صات  اأبوظبي  بنادي  ال�صباقات  جلنة  عر  اأو 

ال�صراعية واليخوت 
احلدث  يف  امل�صاركة  ال��ق��وارب  قائمة  اإع��ان  و�صيتم 
املرتقب  ال�صباق  النطاقة  لا�صتعداد  تاأهبا  اليوم 
احت�صنت  والتي  دبي  �صواطئ  يف  املقبل  ال�صبت  يوم 
من  والثانية  االأوىل  اجلولتني  مناف�صات  قبل  من 
بطولة دبي وحققتا جناحا فاق التوقعات من خال 

م�صاركة تخطت املائة حمامل يف اجلولتني.
يف  دب��ي  بطولة  ملناف�صات  ال��ع��ام  الرتتيب  ويت�صدر 
الفاروق  ال��ق��ارب   2018-2017 احل���ايل  املو�صم 

اآل  را�صد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  ملالكه 
الريا�صي  دبي  جمل�ص  رئي�ص  دبي  عهد  ويل  مكتوم 
ال��ن��وخ��ذة اح��م��د را���ص��د ج��م��ع��ة ال�صويدي  وب��ق��ي��ادة 
اجلولة  بلقب  ال��ف��وز  م��ن  جمعها  نقاط   4 بر�صيد 
اجلولة  يف  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  على  واحل�����ص��ول  الثانية 

االأوىل.
وياأتي بعده القارب الفاروق 206 املت�صدر للرتتيب 
 153 وداح�ص  القارب  الثاين  املركز  �صاحب  العام 
اآل  را�صد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صمو  ملالكه 
الريا�صي  دبي  جمل�ص  رئي�ص  دبي  عهد  ويل  مكتوم 
املرزوقي  حممد  اهلل  عبد  ح�صن  النوخذة  وبقيادة 

والذي ميلك 8 نقاط جمعها من جولتني حل�صوله 
على املركز الرابع مرتني فيهما.

وي��ح��ت��ل امل��رك��ز ال��ث��ال��ث ال��ق��ارب ط��وف��ان 21 ملالكه 
ح���م���دان ���ص��ع��ي��د ج���اب���ر  وب���ق���ي���ادة ال���ن���وخ���ذة احمد 
اإ�صماعيل املرزوقي وميلك طاقم القارب 14 نقطة 
يف  ال�صابع مرتني  املركز  ح�صدها من اجلولتني يف 
اجلولتني االأوىل والثانية فيما ياأتي القارب الفار�ص 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد  ملالكه �صمو   46
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�ص جمل�ص دبي الريا�صي 
يف  ال��ط��اي��ر  �صعيد  �صعيد حممد  ال��ن��وخ��ذة  وب��ق��ي��ادة 
21 نقطة جمعها عليها بعد  الرابع بر�صيد  املركز 

يف  والعا�صر  ع�صر  احل��ادي  املركزين  على  احل�صول 
اجلولتني 1و2

ويتوقع اأن ت�صهد ال�صراع على لقب ونامو�ص بطولة 
ي��وم بعد غد  اإىل حمطة اخل��ت��ام  وال��ت��ي ت�صل  دب��ي 
-ال�صبت- �صراعا كبريا بني النواخذة والبحارة مما 
يجعل املناف�صة تاأخذ طابع االإثارة على �صفحة مياه 
اخلليج العربي الزرقاء خا�صة وان عدد من القوارب 
النوخذة  مل��ال��ك��ه   230 ب���رق  ال���ق���ارب  ب��ي��ن��ه��ا  وم���ن 
يف  متميزا  اداءا  تقدم  احلمادي  جابر  حممد  جابر 
اجلوالت املا�صية حيث يحتل املركز اخلام�ص حاليا 
رجام  القارب  طاقم  ياأتي  بينما  نقطة   21 بر�صيد 

طار�ص عتيق القبي�صي  احمد  النوخذة  بقيادة   56
ح��ام��ل ال��ل��ق��ب يف امل��و���ص��م��ني امل��ا���ص��ي��ني ق��ري��ب��ا اإىل 
وبر�صيد  ال�صاد�ص  املركز  حمتا  ال�صدارة  خما�صي 

نقطة.  21
الرتتيب العام:

وداح�ص   2-  ، ن��ق��اط(   4(  206 ال���ف���اروق    1-
الفار�ص   4-  ،  )14(  21 طوفان   3-  )8(  153
46 )21( ، -5  برق 230 )23( ،-6 رجام 56 
االأبي�ص  اأب��و   8-،  )25( 170 زل��زال   7- ،  )25(
معزم   10-،  )28(  221 ور�صان   9-،  )25(  61

)30(  209

الفاروق 206 يت�صدر الرتتيب العام لبطولة دبي

اإغالق الت�صجيل خلامتة ال�صراعية 43 قدما اليوم
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الفجر الريا�ضي

غ�رام�ات من الفيف�ا عقاب�ا ملخالف��ات افريقي��ة 
�صل�صلة عقوبات  )فيفا( فر�ص  القدم  لكرة  ال��دويل  االحت��اد  اأعلن 
خمالفات  ب�صبب  االف��ري��ق��ي��ة  الوطنية  االحت����ادات  م��ن  ع��دد  على 
2018 ال�صهر  خال الت�صفيات القارية املوؤهلة اىل كاأ�ص العامل 

املا�صي.
العاج  �صاحل  �صد  3-�صفر  خا�صرة  الغابون  اعتبار  االحت��اد  وق��رر 
الإ�صراكها العبا غري موؤهل هو مرلني تاندجيغورا. ونظرا لكون 
املباراة انتهت بهذه النتيجة، اقت�صرت العقوبة على غرامة قيمتها 

6،200 دوالر.
االأ�صا�صية  امل�صاكل  اإح���دى  م��وؤه��ل��ني  غ��ري  الع��ب��ني  اإ���ص��راك  و�صكل 

التي �صهدتها افريقيا خال ت�صفيات كاأ�ص العامل 2014، اال ان 
تاندجيغورا هو اأول العب يدخل يف هذه اخلانة منذ تلك الفرتة.

اجتياح  بعد  اأمريكي  دوالر  األ��ف   30 مبلغ  فغرمت  نيجرييا،  اأم��ا 
الكامريون  املباراة �صد  اأوي��و، يف  اأر���ص ملعب يف والي��ة  م�صجعيها 

)4-�صفر(.
األف   20 وتلقت جمهورية الكونغو الدميوقراطية غرامة بقيمة 
دوالر لقيام م�صجعيها برمي الزجاجات واإ�صعال مفرقعات حارقة 

خال التعادل 2-2 مع تون�ص يف كين�صا�صا.
وغرمت مايل 15 األف دوالر لقيام م�صجعيها برمي اأر�ص ملعب 

مع  �صلبي  ت��ع��ادل  خ��ال  امل��درج��ات،  وك��را���ص��ي  بالزجاجات  باماكو 
الت�صفيات،  �صمن  املنتخبني  بني  ال�صابقة  املباراة  وكانت  املغرب. 
اأدت اىل فر�ص غرامة بقيمة ثاثة  اأقيمت يف الرباط، قد  والتي 
عزف  اأث��ن��اء  امل�صجعني  ���ص��اف��رات  ب�صبب  امل��غ��رب،  على  دوالر  اآالف 

الن�صيد الوطني املايل.
وتلقت زامبيا عقوبة بقيمة �صبعة اآالف دوالر بعدما رمى امل�صجعون 
مقذوفات خمتلفة على اأر�ص امللعب خال الفوز 3-1 على اجلزائر 
فا�صو  وبوركينا  ال�صنغال  ال��دويل  االحت��اد  ح��ذر  بينما  لو�صاكا،  يف 

ب�صبب تاأخر موعد انطاق مباراتني بينهما يف دكار وواغادوغو.

•• �شالو )اإ�شبانيا( –

ال�صيخ خالد  االإماراتي  البطل  اختر 
التطورات  اآخ��ر  القا�صمي  في�صل  ب��ن 
لل�صباقات  ���ص��ي��رتوي��ن  اأج��رت��ه��ا  ال��ت��ي 
دبليو.اآر.�صي  �صي3  ال����  ���ص��ي��ارة  ع��ل��ى 
لناحية االإعدادات اخلا�صة بالطرقات 
ا�صبانيا  ل����رايل  ا���ص��ت��ع��داداً  ال��رتاب��ي��ة 
العامل  ب��ط��ول��ة  م���ن   11 اجل���ول���ة   -
على  القا�صمي  اأثنى  وق��د   - للراليات 
قدماً  ويتطلع  اجل��دي��دة  التحديثات 
ال��ك��ت��ال��وين نهاية  ال�����رايل  الن���ط���اق 

اال�صبوع اجلاري )5-8 اكتوبر(.
ال�صيخ  م�����ص��ارك��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
يف  ال��ع��ا���ص��رة  �صتكون  القا�صمي  خ��ال��د 
رايل اإ�صبانيا الذي ميتاز بكونه الرايل 
الذي  البطولة  روزن��ام��ة  يف  ال��وح��ي��د 
واإ�صفلتية  تنق�صم مراحله بني ترابية 
وهو ما ي�صكل حتدي للفرق يف حتويل 
اإعدادات واأجهزة ال�صيارات من معايري 

الرتابية  ب��ال��ط��رق��ات  خ��ا���ص��ة  ���ص��ب��ط 
بالطرقات  خ��ا���ص��ة  اإىل  احل�����ص��وي��ة 
ي��ج��ب ع��ل��ى ال�صائق  اال���ص��ف��ل��ت��ي��ة، ك��م��ا 

يف  التغيري  ه��ذا  م��ع  ب�صرعة  ال��ت��اأق��ل��م 
معايري ال�صبط واأ�صلوب القيادة.

اإ�صبانيا  رايل  اأن  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 

ي���ت���األ���ف م����ن م����راح����ل اإ����ص���ف���ل���ت���ي���ة يف 
اختار  خ��ال��د  ال�صيخ  اأن  اإال  معظمه، 
ال��ط��رق��ات ال��رتاب��ي��ة الإج����راء جتاربه 

“�صحيح  ا�صبانيا.  رايل  انطاق  قبل 
معظمه  يف  ي��ت��األ��ف  اإ���ص��ب��ان��ي��ا  رايل  اأن 
اأن  اأردت  اإ�صفلتية ولكنني  من مراحل 

اأختر اآخر التحديثات على ال�صيارة” 
“�صعرت  واأ������ص�����اف:  ال��ق��ا���ص��م��ي  ق����ال 
ال�صيرتوين  على  طراأ  الذي  بالتطور 

�صي3 دبليو.اآر.�صي وخ�صو�صاً لناحية 
ال��ث��ب��ات وامل���ن���اورة ومي��ك��ن��ن��ي ال��ق��ول - 
ال�صيارة  ت��اأدي��ة  اأن   - ال�صخ�صي  ب��راأي 

قد ت�صحن بن�صبة 60 باملئة وهو اأمر 
ممتاز واأنا �صعيد بالنتائج التي و�صلنا 
يزال  ال  التطوير.  عمليات  م��ع  اإليها 
هناك املزيد لكي ننجزه ولكنني �صعيد 
بنتائج التجارب، لقد قامت �صيرتوين 
الفرتة  ط��وال  ممتاز  بعمل  لل�صباقات 
يف  قدماً  ن�صري  باأننا  واأعتقد  املا�صية 

االجتاه ال�صحيح.
اأكتوبر   6 اجلمعة  ي��وم  ال���رايل  ي��ب��داأ 
م��ع ���ص��ت م��راح��ل ت��راب��ي��ة ح�صوية يف 
على  كلم   116 جمملها يبلغ طولها 
ال�صبت  ي��وم  يف  املناف�صات  تتحول  اأن 
داخ����ل ط��رق��ات م��ع��ب��دة ب��ط��ول 122 
كلم تقريباً تنق�صم على �صبع مراحل.   
 8 االأح���د  ي��وم  ا�صبانيا  رايل  ويختتم 
اأكتوبر الذي ي�صم �صت مراحل معبدة 
منها مرحلة النقاط االإ�صافية. وبهذا 
يكون الطول االإجمايل لرايل ا�صبانيا 
مرحلة   19 على  مق�صمة  كلم   312

خا�صة بال�صرعة.

رايل ا�صبانيا - اجلولة احلادية ع�صرة من بطولة العامل للراليات  

القا�صمي �صعيد بتجارب رايل ا�صبانيا ويثني على التحديثات اجلديدة
خالد بن في�صل: قامت �صيرتوين ري�صينغ بعمل جيد لتطوير ال�صيارة واأعتقد باأننا ن�صري قدمًا يف االجتاه ال�صحيح

ت�صيلي يف موقف حمرج بلقاء االإكوادور

الأرجنتني مطالبة بالفوز على البريو يف ت�صفيات املونديال
ال ميكن ت�صور مونديال لكرة القدم دون الرازيل او االرجنتني لذا �صيحاول جنم االخرية 
ليونيل مي�صي جتنب �صيناريو اخلروج خال ا�صتقبال البريو، فيما تبدو ت�صيلي، بطلة كوبا 

امريكا، يف موقف حرج.
اجلنوبية  امريكا  ت�صفيات  من  االخ��رية  قبل  ع�صرة  ال�صابعة  اجلولة  يف  اخلمي�ص  وتلعب 

كري�صتوبال،  �صان  االوروغ���واي يف  مع  وفنزويا  الب��از،  الرازيل يف  مع  بوليفيا 
برانكيا،  البارغواي يف  وكولومبيا مع  �صانتياغو،  االك��وادور يف  وت�صيلي مع 

واالرجنتني مع البريو يف بوينو�ص اير�ص.
وتت�صدر الرازيل الرتتيب بر�صيد 37 نقطة و�صمنت بطاقة التاأهل 
 27( االوروغ���واي  هي  منتخبات  �صبعة  تت�صارع  فيما  االوىل،  املبا�صر 
اي�صا(   24( واالرج��ن��ت��ني   )24( وال��ب��ريو   )26( وكولومبيا  نقطة( 
ثاث  ع��ل��ى   )20( واالك������وادور   )21( وال���ب���ارغ���واي   )23( وت�صيلي 
اخلام�ص  املركز  �صاحب  يلعب مبوجبه  ال��ذي  وامللحق  اخ��رى  بطاقات 

ذهابا وايابا مع نيوزيلندا بطلة اوقيانيا.
وخرجت بوليفيا )13 نقطة( وفنزويا )8 نقاط( نهائيا من 

املناف�صة.
ومل ت��غ��ب االرج��ن��ت��ني ع��ن ���ص��م��اء امل��ون��دي��ال م��ن��ذ 47 عاما 
بيليه،  ال��رازي��ل  فيها  ف��ازت  التي  حتديدا   1970 ون�صخة 
ل��ك��ن ع��ل��ى جن���م بر�صلونة  ال��ف��ر���ص��ة  ت����زال مت��ل��ك  وه����ي ال 
اال�صباين ورفاقه جتنب هذا ال�صيناريو الكارثي وحتى تفادي 
للمنتخب و�صيف  املوقع احلقيقي  لي�ص هذا هو  امللحق النه 

بطل العامل يف مونديال 2014 يف الرازيل.
املنتظر  ل��ل��ق��اء  م�صرحا  ال”بونبونريا”  ملعب  و���ص��ي��ك��ون 

االهداف  باأف�صلية  فقط  عليها  تتقدم  ال��ت��ي  ال��ب��ريو  م��ع 
امل�صجلة، علما بان االخرية هي التي حرمتها من التاأهل 

1970 يف املك�صيك بتعادلها معها على  اىل مونديال 
امللعب ذاته 2-2.

“ان  كارتاجينا  ويلدر  البريو  و�صط  الع��ب  واعتر 
ال�صغط قد يلعب هذه املرة يف غري م�صلحتهم اذا 
مل ت�صر االمور ب�صكل جيد يف البداية ل�صاحلهم”.

ودخ����ل مرماها  ه��دف��ا   16 االرج��ن��ت��ني  و���ص��ج��ل��ت 
ال�صح  وه��ذا  للبريو(،   25 مقابل   26( هدفا   15

�صفوفها  تعج  ال��ت��ي  االرج��ن��ت��ني  ي���وؤرق  التهديف  يف 
بالنجوم الذين ميطرون ال�صباك يف البطوالت االوروبية 

�صيتي  )مان�ص�صرت  اغ��وي��رو  �صريخيو  مي�صي  اىل  ا�صافة  وه��م 
االنكليزي( وغونزالو هيغواين وباولو ديباال )يوفنتو�ص االيطايل(، 

وماورو ايكاردي )انرت ميان االيطايل( وانخل دي ماريا )باري�ص �صان 
جرمان( وغريهم.

االرجنتيني،  املنتخب  م�صجعي  اىل  بالن�صبة  حم��ريا  االم���ر  ه��ذا  ويبقى 
وي�صكل مفارقة لديهم، وقد قطع التعادل االخري مع فنزويا ال�صعيفة 1-1 

انفا�صهم.
واطلق املدرب ال�صابق وال�صهري لوي�ص �صيزار مينوتي الذي قاد املنتخب االرجنتيني 

اىل لقب 1978 على ار�صه، حتذيرا، وقال “امر خميف ان نرى ذلك. هناك �صيء 
مهم داخل املنتخب ال ي�صري ب�صكل جيد”.

ان�صاره  امام  املنتخب  م�صار  وت�صحيح  ال��روح  يعيدوا  ان  واالخرين  ويتعني على مي�صي 
املتعط�صني مل�صاهدة النجوم يقرتبون من انتزاع بطاقة التاأهل املبا�صر، وعلى ذمة ال�صحافة 

املحلية فقد نفدت بطاقات الدخول اىل امللعب بعد 20 دقيقة فقط من طرحها للبيع وبقي 
نحو 120 الف �صخ�ص يندبون حظهم.

لكن املدرب اجلديد للمنتخب خورخي �صامباويل الذي توىل املهمة يف حزيران/يونيو، اآثر 
عدم ا�صتدعاء هيغواين وف�صل عليه اليخاندرو “بابو” غوميز )اتاالنتا االيطايل(، ف�صا 
عن عدم اال�صتفادة كثريا من خدمات ديباال مت�صدر ترتيب الهدافني يف ايطاليا، النه يلعب 

“من  بالقول  م��ردوده  قلة  ديباال  ويف�صر  اال�صابة.  بداعي  اغويرو  وغياب  مي�صي  يف مركز 
ايكاردي اىل  املركز”. و�صيلعب  نلعب كانا يف نف�ص  اللعب اىل جانب مي�صي الننا  ال�صعب 
ادواردو �صالفيو )بنفيكا الرتغايل(  او  جانب مي�صي يف خط الهجوم، فيما �صياأخذ غوميز 

على االرجح مكان ديباال.
و�صيلتقط املدرب �صامباويل الواقع حتت �صغط كبري، انفا�صه يف حال الفوز، لكن اخل�صارة 
تعني عودة �صبح اخلروج اخلطري قبل االنتقال اىل كيتو يف العا�صر من ال�صهر احلايل 

خلو�ص املواجهة االخرية مع االكوادور.
وقال �صامباويل “علينا ان ن�صجع الاعبني على امل�صي على طريق الهجوم”.

ومل تتوج االرجنتني باأي لقب منذ 24 عاما، علما بانها حلت موؤخرا و�صيفة ثاث 
مرات يف مونديال 2014 ويف كوبا امريكيا 2015 و2016.

ع��ل��ى ملعب  غ���ريه  ان���ه ال يخ�صى مي�صي وال  اراوخ����و  ال��ب��ريو ميغيل  م��داف��ع  واك���د 
مهما  العبا  مي�صي  ك��ان  واذا  مت�صامن  منتخب  “نحن  وق��ال  بونبونريا، 
فنحن لدينا 11 العبا ي�صتطيعون ايقافه. يجب ان ن�صعه يف 

مهب الريح”.
تاألق  ذهبي  نهاية جليل  احلالية  الت�صفيات  ت�صكل  قد 
يف ال�صنوات الع�صر االخرية وقاد ت�صيلي اىل احراز 
كوبا امريكا يف ن�صختي 2015 و2016 بزعامة 
االنكليزي  ار�صنال  ه��داف  �صان�صيز  اليك�صي�ص 

وارتورو فيدال.
وك����ان����ت ت�����ص��ي��ل��ي ق���ري���ب���ة م����ن ح���ج���ز اح����دى 
البطاقات، لكنها تراجعت اىل املركز ال�صاد�ص 
ب��خ�����ص��ارت��ه��ا يف اجل���ول���ت���ني ال�����ص��اب��ق��ت��ني ام���ام 
ار�صها  على  ث��م  )�صفر-1(  الب��از  يف  بوليفيا 
رف��ع من�صوب  ما  ال��ب��ارغ��واي )�صفر-3(،  ام��ام 
ن��ه��اي��ة اجليل  ان  اع��ت��ب��ار  االن���ت���ق���ادات اىل ح���د 

الذهبي قد اقرتبت.
لكن مهاجم فريق يونيفر�صيداد ماوري�صيو بينيا 
يرف�ص اال�صت�صام لامر الواقع ويقول يف موؤمتر 

�صحايف “ت�صيلي حية ومتلك مقومات التاأهل. االمر 
متعلق بنا وحدنا و�صنقوم بكل ما ن�صتطيع من اجل 
م�صريات  تنتهي  ان  على  �صنعمل  وي�صيف  ذلك”. 
الاعبني الرائعة مب�صاركة جديدة يف املونديال. ال 

نتوقع عدم الذهاب اىل كاأ�ص العامل”.
املتوا�صعة  النتائج  اأدت  االك��وادوري��ة،  ال�صفة  وعلى 
غو�صتافو  االرجنتيني-البوليفي  املدرب  خ�صارة  اىل 
خورخي  االرجنتيني  وت���ويل  من�صبه،  كينتريو�ص 
االخ���ري غ�ص  ان  وي��ب��دو  ال��ق��ي��ادة،  دف��ة  �صيليكو 
االعداد  وب��داأ   ”2018 “رو�صيا  عن  الطرف 
تعديات  اج����راء  وق���رر   ”2022 ل”قطر 

كثرية وكبرية على املنتخب.
واكد خم�صرم املنتخب االكوادوري انطونيو 
االنكليزي(،  يونايتد  )مان�ص�صرت  فالن�صيا 
20. هذا  18 العبا جديدا من ا�صل  “هناك 
ما يريده النا�ص، وناأمل باأن يعطي )هذا التغيري( 
ثماره”. وتبدو االوروغواي اقرب املنتخبات ال�صبعة حلجز 
فنزويا،  على ح�صاب م�صيفتها  االخ��رى  الثاث  البطاقات  احدى 
م�صيفتها  ح�����ص��اب  ع��ل��ى  ك��ول��وم��ب��ي��ا  اىل  بالن�صبة  االم���ر  وك��ذل��ك 
ارتفاع اكرث من  البارغواي. ورغم �صعوبة مهمتها يف الباز على 
اربعة االف م، جتنبت الرازيل اي ح�صابات معقدة بعدما كانت 

اول املتاأهلني اىل النهائيات.

�صها  ف��وزا  ثانية  امل�صنفة  هاليب  �صيمونا  الرومانية  حققت 
الثالث  ال��دور  يف  و2-6   2-6 �صارابوفا  ماريا  الرو�صية  على 
من دورة بكني الدولية لكرة امل�صرب، احدى دورات الرميري 
والبالغة جوائزها اكرث من �صبعة مايني دوالر، يف حني ملَع 
اال���ص��رتايل نيك ك��ريوي�����ص ���ص��ورت��ه ام���ام اجل��م��ه��ور ال�صيني 

باخراجه االملاين الك�صندر زفرييف.
ثماين  يف  الرو�صية  مناف�صتها  على  لهاليب  االول  هو  والفوز 
مواجهات جمعت بينهما حتى االن، وقد ح�صمت مباراتها يف 
النهائي  ال��دور ربع  72 دقيقة فقط لت�صبح اول العبة تبلغ 

يف هذه الدورة.
وال�  �صابقا،  عامليا  اوىل  امل�صنفة  �صارابوفا  ت��زال  ال  املقابل،  يف 
104 حاليا، تبحث عن لقبها االول منذ عودتها اىل املاعب 
لتناولها  ���ص��ه��را   15 اي��ق��اف��ه��ا  اث���ر  امل��ا���ص��ي  اب��ري��ل  ني�صان  يف 
اال�صبوع احلايل وحتديدا  �صارابوفا طوال  وعانت  من�صطات. 
�صد  مباراتها  م��ن  االول  ال�صوط  خ�صرت  وق��د  ار�صاالتها  يف 

هاليب من دون ت�صجيل اي نقطة.
موغوروت�صا  غاربيني  اال�صبانية  االوىل  امل�صنفة  خروج  وبعد 
من الدور االول يف البطولة ال�صينية، باتت هاليب املر�صحة 

االبرز الحراز اللقب.
باين  اعتقد  رائ��ع��ة،  م��ب��اراة  “كانت  الفوز  بعد  هاليب  وقالت 
خ�صت اف�صل مباراة يل يف مواجهتها. ار�صلت بطريقة جيدة. 
العمل الذي قمت به بعد بطولة الواليات املفتوحة بداأ يعطي 

ثماره”.
بهذه  اال���ص��ت��م��ت��اع  واري����د  عليها  االول  ف����وزي  “انه  وت��اب��ع��ت 

اللحظة”.
الدورين  يف  ماراتونيتني  م��ب��ارات��ني  ���ص��اراب��وف��ا  وخا�صت 
لعبت  ح��ي��ث  ال����دورة  ه���ذه  م��ن  ال�صابقني 
���ص��اع��ات �صد الاتفية  اك��رث م��ن ث��اث 
�صاعتني  ثم  �صيفا�صتوفا،  انا�صتازيا 
مواطنتها  ���ص��د  دق��ي��ق��ة  و31 

ايكاترينا ماكاروفا.
�صارابوفا  واع���رتف���ت 
مناف�صها  ب��ت��ف��وق 
ب�����ق�����ول�����ه�����ا 

يف  لها  االف�صل  رمب��ا  مده�صة  م��ب��اراة  خا�صت  بانها  “اعتقد 
مواجهتي خال املباريات ال�صابقة”.

وا�صافت “مل اكن امتتع بحيوية كبرية، ومل احترك جيدا يف 
ارجاء امللعب”.

وكانت  املبا�صرة  االخطاء  من  الكثري  ترتكب  “مل  واو�صحت 
بطريقة  �صيء  بكل  قامت  مرتفعة.  االوىل  ار�صاالتها  ن�صبة 

جيدة”.
وتلعب هاليب يف ربع النهائي مع الفائزة من مباراة البولندية 
والرو�صية  اللقب  وحاملة  ع�صرة  احلادية  رادفان�صكا  انيي�صكا 

داريا كاتا�صكينا.
ويف الدور الثاين، تغلبت االوكرانية ايلينا �صفيتولينا امل�صنفة 
ثالثة على اال�صرتالية ا�صلي بارتي 6-4 ةو6-2، ويتلعب يف 

الدور الثالث مع الرو�صية ايلينا في�صنينا.
التا�صعة وبطلة روالن  او�صتابنكا  يلينا  الاتفية  اي�صا  وفازت 
 3-6 �صتو�صور  �صامنتا  املخ�صرمة  اال�صرتالية  على  غارو�ص 
و7-5، و�صتاقي يف الدور املقبل ال�صينية بينغ �صواي الفائزة 

على الرومانية مونيكا نيكول�صكو 6-3 و2-6.
تخطت الدور الثاين اي�صا الفرن�صية كارولني غار�صيا، بطلة 
اليز  البلجيكية  على  بفوزها  املا�صي،  اال�صبوع  ووه���ان  دورة 

مرتنز 7-6 )7-4( و4-6.
ويف مناف�صات الرجال، يحاول اال�صرتايل نيك كريو�ص امل�صنف 
ثامنا تلميع �صورته امام اجلمهور ال�صيني بعد ا�صتبعاده من 
دورة �صنغهاي العام املا�صي، وتابع جناحاته ببلوغ ربع النهائي 

اثر فوزه على االملاين مي�صا زفرييف 3-6 و6-2 و2-6.
وا���ص��ت��ب��ع��د ال���اع���ب اال����ص���رتايل امل���وه���وب و���ص��اح��ب الطباع 
ال�صر�صة، قبل عام من دورة �صنغهاي بعد اطاقه عبارات نابية 

يف وجه اجلمهور املحلي يف املباراة �صد مي�صا زفرييف نف�صه.
اليوم حيث رمى  ومل تختلف احل��ال يف مباراته مع زفرييف 
مب�صربه ار�صا ونال تنبيها من حكم املباراة خال املجموعة 

االوىل الذي خ�صرها امام مناف�صه االملاين.
النتيجة  ليعادل  ت�صميما  اك��رث  الثانية  املجموعة  دخ��ل  لكنه 

قبل ان ي�صحمها يف الثالثة.
�صنغهاي  بعد عام من  ان مواجهة زفرييف  واعتر كرييو�ص 
و�صل  م��ا  ليوؤكد  ل��ه  مثالية  فر�صة  ك��ان��ت  حت��دي��دا  بكني  ويف 
اليوم وكلي  “خ�صت مباراة  ال�صدد  وق��ال يف هذا  اليوم،  اليه 
ت�صميم على تلميع �صورتي. اردت ان اثبت لنف�صي كم تطور 
البلجيكي  م��ع  م��وع��دا  ك��ريي��و���ص  و���ص��رب  م�صتواي”. 
ال�����ص��رب��ي دو�صان  ال�����ذي ه����زم  ���ص��ت��ي��ف دار���ص��ي�����ص 

اليوفيت�ص 6-3 و4-6.
باوتي�صتا  روب���رت���و  اال���ص��ب��اين  اي�����ص��ا  وف����از 
اخل����ام���������ص ع���ل���ى ال����ري����ط����اين ال���ي���از 
ثم  و4-�صفر  6-�صفر  ب��ي��دي��ن��ي 

باالن�صحاب.
وي��ل��ت��ق��ي ب��اوت��ي�����ص��ت��ا يف ال���دور 
املقبل مع البلغاري غريغور 
دمي��������ي��������رتوف ال����ث����ال����ث 
وو�����ص����ي����ف ال���ب���ط���ل او 
خوان  االرج��ن��ت��ي��ن��ي 
دل  م������ان������وي������ل 

بوترو.

هالي��ب تطي����ح ب�ص����ارابوف�����ا 
وكي�ري�و�ص يلم��ع �صورت��ه 



    
رجل يفدي زوجته بحياته 

ب�صهاداتهم  ف��ي��غ��ا���ص  ال����ص  ه��ج��وم  ح�����ص��روا  مم���ن  ال��ع��دي��د  اأدىل 
هيثري  ل��ل��دك��ت��ورة  م��وؤث��رة  ���ص��ه��ادة  ذل���ك  ب���ني  وم�����ن  لاإع�����ام، 
بال�صجاع  زوج��ه��ا  خ����الها  و�ص�����فت   ،WYCB الإذاع���ة  غولي�ص 
الذي افت����داها بنف�صه واأنقذها من املوت، قبل اأن يرحل بر�صا�ص 

الغدر.
ال��ذي جعل ج�صده درع��ا لها:  ع��ن زوج��ه��ا �صوين ميلتون  وق��ال��ت 

اأم�صك بي وبداأ يرك�ص اإىل اأن اأ�صيب بر�صا�صة يف ظهره.
واأ�صافت: اأنا االآن يائ�صة متاما، ال اأعرف ما علّي قوله، كان �صوين 

اأكرث رجل ودود التقيت به، لقد اأنقذ حياتي وخ�صر حياته.
وكان املمر�ص �صوين ميلتون من ال�صحايا االأوائل الذين متكنت 
ال�صرطة من التعرف على هويتهم، و�صببت وفاته وعمله البطويل 

الكثري من احلزن لزمائه.

يقتل زوجته ويلوذ بالفرار
اأقدم مواطن �صعودي من اأ�صل ميني على قتل زوجته املغربية، 
ي�صتقل  اأن  ق��ب��ل  بر�صيد  مب��دي��ن��ة  خ���اء  منطقة  يف  ب��ه��ا  ورم���ى 

الطائرة املتوجهة اإىل ال�صعودية.
وكانت ال�صرطة املغربية  تلقت باغا بالعثور على جثة تاأكدت 
اأنها تعود للمدعوة منى التي كانت تقطن برفقة عائلتها مبدينة 
اخلنيفرة، واأو�صحت التحقيقات االأولية اأنها كانت م�صافرة مع 

زوجها �صعودي اجلن�صية اإىل مدينة بر�صيد.
وارتبطت ال�صحية باملواطن ال�صعودي ر�صميا قبل ب�صعة �صهور، 
دعا  وق��د  ف��رتة،  انف�صالهما  يف  ت�صببت  عائلية  خافات  اأن  اإال 
خافاتهما،  لتجاوز  حماولة  يف  معا  ال�صفر  اإىل  زوجته  ال��زوج 
فا�صتفرد بها مبدينة بر�صيد حيث و�صع حدا حلياتها كما تفيد 
ذلك املوؤ�صرات االأولية للتحقيق. ويبدو اأن املتهم كان قد خطط 
ركوب  من  ومتكن  ب�صرعة  اجلثة  من  تخل�ص  حيث  جلرميته، 

طائرته ومغادرة املغرب يف اجتاه بلده قبل اأن ينك�صف االأمر.

القب�ص على اأ�صغر ن�صاب 
األقت االأجهزة االأمنية امل�صرية يف منطقة البحرية، القب�ص على 

اأ�صغر ن�صاب مت اتهامه بالن�صب واالحتيال على املواطنني.
وعمد الن�صاب اإىل تد�صني عدة �صفحات على مواقع التوا�صل 

االجتماعي للرتويج لن�صاط توظيف االأموال.
وبح�صب اليوم ال�صابع، فقد قب�صت ال�صرطة على املتهم، الذي 
يبلغ من العمر 18 عاًما فقط، وهو طالب بكلية التجارة، بعد 
تقدميه باًغا �صد �صاحب حمل اأدوات �صحية اإثر وقوع م�صادة 
�صادر  اأن��ه  تبني  حيث  الكهربائي،  بامل�صعد  واح��ت��ج��ازه  بينهما 

�صده حكم باحلب�ص.
اإن املتهم كان قد د�صن عدة �صفحات  اأحد �صحايا املتهم،  وقال 
لن�صاطه  للرتويج  في�صبوك  االجتماعي  التوا�صل  موقع  على 
اخلا�ص بتوظيف االأموال واالإيقاع بال�صحايا من خال االإعان 
عن اإقامة كيان ا�صتثماري وهمي، حيث قام املتهم واآخرون معه 

باال�صتياء على 5 مايني من ال�صحايا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طالبت بالتعوي�ص فتكبدت غرامة
وثقت امراأة اأملانية حادث ا�صطدام �صيارة اأخرى ب�صيارتها خال وقوفها يف اأحد باحات االنتظار. لكن مفاجاأة كانت 
التي حلقت  االأ�صرار  تعوي�صها على  احل��ادث، وفر�صت عليها غرامة مالية بدال من  بّلغت عن  بانتظارها عندما 
ب�صيارتها. ق�صت حمكمة اأملانية بعدم جواز تثبيت قائدي ال�صيارات كامريات )دا�ص كام( يف �صياراتهم لتوثيق تعر�صها 
ال�صطدامات حمتملة. وفر�صت املحكمة االبتدائية يف مدينة ميونخ اليوم االثنني )الثاين من ت�صرين االأول اأكتوبر 

2017( غرامة بقيمة 150 يورو على امراأة )52 عاما( ب�صبب انتهاكها قانون حماية البيانات ال�صخ�صية.
وذكرت �صحيفة )زود كورير( االأملانية اأن املراأة ثبتت كامريات عند واجهة �صيارتها ويف اخللف لتوثيق اأي ا�صطدامات 
حمتملة بها. ويف اآب/اأغ�صط�ص عام 2016 �صجلت الكامريات واقعة ا�صطدام �صيارة اأخرى بها خال وقوفها يف اأحد 
باحات االنتظار. وتوجهت املراأة اإىل ال�صرطة ومعها ال�صور التي التقطتها كامريات الفيديو لاإباغ عن املت�صبب 
اأن املراأة انتهكت بذلك خ�صو�صية االأف��راد الذين التقطت الكامريات �صورا لهم يف  يف اال�صطدام. وراأى القا�صي 
االأماكن العامة، اإال اأنه و�صع يف اعتباره اأن �صيارة املراأة تعر�صت للت�صرر من قبل، ما دفعها من منظورها ال�صخ�صي 

اإىل تثبيت كامريات يف �صياراتها.
جتدر االإ�صارة اإىل اأنه ميكن الطعن على احلكم. وبوجه عام من املمكن اأن ت�صل عقوبة انتهاك قانون حماية البيانات 
ال�صخ�صية يف اأملانيا اإىل غرامة تقدر بنحو 300 األف يورو. وراعى القا�صي خال حتديد قيمة الغرامة اأن الدخل 

ال�صهري للمراأة يبلغ 1500 يورو.
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�صجنت 14 عاًما ملحاولتها ذبح ابنتيها
األف   45 ق��دره  تعوي�ص  ودف��ع  عاًما   14 بال�صجن  بلجيكية  ق�صت حمكمة 
التواأم  ابنتيها  اأ�صول هولندية، بتهمة حماولة قتل  يورو، بحق �صيدة من 

مع �صبق االإ�صرار والرت�صد.
Kipling، ذبح  التجارية للحقائب  العامة  وحاولت مرييل غرام وريثة 
ابنتيها يف اأيلول �صبتمر 2015، فكتبت العديد من ر�صائل الوداع وح�صرت 
ال�صكاكني، ثم قامت ال�صاعة الثانية �صباًحا، ودخلت غرفة الفتاتني و�صرعت 

يف قتل االأوىل التي �صرخت من االأمل.
ا�صتدعت  ال��ت��ي  مبربيتهما  اال���ص��ت��ن��ج��اد  وب����داأت  ال��ث��ان��ي��ة  االأخ����ت  وتنبهت 
ال�صرطة، ليتم اإلقاء القب�ص على االأم ونقل الفتاة امل�صابة يف حالة خطرية 
االنتحار  ت��ن��وي  ك��ان��ت  فقد  املتهمة  ت�صريحات  وبح�صب  امل�صت�صفى.  اإىل 
وا�صطحاب طفلتيها معها، الأنها كانت متر باأزمة عاطفية بعدما هجرها 
زوجها وخانها مع اإحدى �صديقاتها، م�صيفة: كنا �صرنحل نحن الثاثة، 
فلم اأعد ا�صتطيع العي�ص، لقد اأخذ داين كل �صيء معه. وحاول دفاع مرييل 
غرام اأن يقدمها باعتبارها �صحية ولي�صت جمرمة حمرتفة، االأمر الذي 

اأخذته املحكمة بعني االعتبار بالرغم من خطورة اجلرمية .

مقتل اثنني اإثر خالف كهربائي
يف  الكهربائية  املولدات  ب�صاأن  خاف  بعد  النارية  باالأ�صلحة  ا�صتباك  اأدى 

مدينة �صيدا اللبنانية، اإىل مقتل رجلني واإ�صابة اثنني اآخرين.
واأفادت م�صادر اأمنية اأن اال�صتباكات دامت نحو ن�صف �صاعة قبل اأن ينت�صر 
اجلي�ص ويقوم باعتقاالت يف حي الراد الغربي، حيث دارت املواجهات ب�صبب 
تناف�ص بع�ص التجار على تزويد املنطقة بالكهرباء. واأغلقت بع�ص املحات 
من  حالة  ت�صود  فيما  الثاثاء،  اليوم  �صباح  اأبوابها،  وامل��دار���ص  التجارية 
احلذر يف املدينة ال�صاحلية التي يبلغ عدد �صكانها حوايل 250 الف ن�صمة. 
 6 اأوقفت دوريات اجلي�ص اللبناين فجًرا  وبح�صب �صحيفة امل�صتقبل، فقد 
اأ�صخا�ص، كانوا ت�صببوا يف وقوع امل�صكلة، التي انتهت بفرار مئات ال�صكان، 
يوم اأم�ص. وقال من�صق عام تيار امل�صتقبل يف اجلنوب نا�صر حمود: ما جرى 
تقوم  باأيدي جمموعات  املتفلت  ال�صرعي  ال�صاح غري  نتيجة  باالأم�ص هو 
برتويع املواطنني وتوتر الو�صع بني احلني واالآخر من اأجل التناف�ص فيما 
بينها على فر�ص نفوذها يف اأحياء املدينة. واأ�صاف: ندعو قوى االأمن اإىل 
تكثيف جهودها من اأجل ماحقة وتوقيف كل من يثبت تورطهم باإطاق 
النار ورفع الغطاء عنهم وهم معروفون باالأ�صماء، وال�صرب بيد من حديد 
من اأجل تثبيت االأمن واال�صتقرار يف مدينة �صيدا. يذكر اأن تزويد املنازل 
من  جزئيا  يتم  بالكهرباء  لبنان  مناطق  معظم  يف  ال��ت��ج��اري��ة  وامل��ح��ات 
ب�صبكات  املتوا�صلة  االنقطاعات  ب�صبب  التجار  بع�ص  ميلكها  مولدات  قبل 

الكهرباء احلكومية؛ ما اأدى اإىل بروز ما ي�صميه ال�صكان ب�مافيا الكهرباء.

كاتبة �صهرية تنهي حياتها 
اأطباء يف م�صت�صفى بلجيكي،  اأنهى 
املدافعة  الفرن�صية  الكاتبة  حياة 
وامل�صابة  ب���رت  اآن  احل���ري���ات  ع���ن 
طلبها،  على  بناء  ع�صال،  مبر�ص 

بح�صب ما اأعلنت ابنتها. 
وتبلغ الكاتبة من العمر 59 عاماً، 
وهي كانت م�صابة مبر�ص الت�صّلب 
الذي  القاتل  ال�صموري  اجلانبي 
اجل�صم  ع�����ص��ات  ���ص��ّل  اإىل  ي����وؤدي 
اإىل  الطب  يتو�صل  ومل  تدريجياً. 
الذي  املر�ص  لهذا  فّعال  ع��اج  اأي 

اأ�صاب الكاتبة يف العام 2015. 
وت�صمح القوانني الفرن�صية ب�»املوت 
ال��رح��ي��م«، ول��ك��ن مل��ن ه��م ف��ق��ط يف 
املراحل النهائية من مر�ص قاتل، 
على اأن يخّدر املري�ص لوقت طويل 
ب��ح��ي��ث مي���وت اجل�����ص��م م���ن نق�ص 
نف�صه، من  تلقاء  والغذاء من  املاء 

دون حقنه مبادة قاتلة. 
بلجيكا  اإىل  الكاتبة  انتقلت  ول��ذا، 
كما  ب�����ص��ام«،  »امل����وت  اأرادت  ح��ي��ث 
وق��د فارقت  اآخ���ر كتبها.  ق��ال��ت يف 

احلياة �صباح اأم�ص االثنني.

اأخبث عملية �صرقة
مونتانا  والي���ة  يف  ال�صرطة  ق��ال��ت 
اأقنع  ���ص��خ�����ص��ا  اإن  االأم����ريك����ي����ة، 
اأن  بعد  م��ن��زل،  ب�صرقة  اأ���ص��دق��اءه 
بع�ص  بنقل  ي�صاعدوه  باأن  اأقنعهم 
اأنهم  يعرفوا  اأن  دون  م��ن  االأث���اث 

ي�صاركون بعملية ال�صرقة.
وقالت جملة تامي اإن رجا يدعى 
اأقنع بع�صا  اأدام��ز،  باترك جوزيف 
من اأ�صدقائه بنقل اأغرا�ص بقيمة 
اأن  ادع���ى  اأن  بعد  دوالر،  األ���ف   40
موقع ال�صرقة هو منزله، واأنه اأراد 

نقل االأغرا�ص ملنزل اجلديد.

فتية يذهبون   3
�صحية �صيلفي

اأن قطارا  الهندية  ال�صرطة  ذكرت 
مبنطقة  فتية   3 مقتل  يف  ت�صبب، 
ب����ي����دادي، ال���واق���ع���ة ع��ل��ى ب��ع��د 30 
كارناتاكا  والي�����ة  م���ن  ك��ي��ل��وم��رتا 

جنوب غرب الباد.
تي  )ن��ي��ودل��ه��ي  �صحيفة  واأف������ادت 
يف( ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا االإل����ك����رتوين، 
كان  اإذا  فيما  حتقق  ال�صرطة  ب��اأن 
منطقة  من  املنحدرين  ال�صحايا، 
بالتقاط  يقومون  كانوا  بنجالور، 
احلادث،  وق��وع  اأثناء  �صيلفي  �صور 
مدى  ت��ق��دي��ر  يح�صنوا  مل  واأن��ه��م 

قرب القطار القادم منهم.
واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن احلادث 
ال��ذي يقع يف بنجالور  ال��ث��اين  ه��و 
التقاط  ب�صبب  اأ�صابيع،  غ�صون  يف 

�صور ال�صيلفي.

ح�صناوان تواأمان تبحثان عن زوج غني  
ت���واأم���ان م��ن رو���ص��ي��ا ع��ن زوج غ��ن��ي جداً  تبحث ف��ت��ات��ان 
لتتقا�صماه، وتلفتان اىل اأنهما تريدان اأن يفعا كل �صيء 
اأنهما  اىل  فختيفا  واألينا  اأدي��ل  ال�صقيقتان  واأ�صارت  معاً. 
تريدان العثور على �صخ�ص ياأخذهما اىل مناطق الرتفيه 

يف مو�صكو الأنهما ت�صعران بامللل يف م�صقط راأ�صهما.
مُتانعان  ال  اأنهما  ال�صقيقتان  اأو�صحت  ال�صياق،  هذا  ويف 
اأنهما قادرتان على فعل كل  ال��زوج اجلديد طاملا  تقا�صم 
جداً  غنياً  �صخ�صاً  تريدان  اأنهما  اىل  اإ�صافة  معاً،  �صيء 
من  تبلغان  اللتني  ال�صقيقتني،  هاتني  ول��دى  ومنفتحاً. 
بو�صط  ك��ازان  كبرية يف منطقة  �صهرة  ع��ام��اً،   22 العمر 

رو�صيا، اإذ ت�صتهران يف كونها التدوين عن املو�صة.
وبح�صب و�صائل االعام الرو�صية، فاإن هذا التواأم يجني 
ملاركات  اإع��ان��ات  من  اأمريكياً  دوالراً   150 نحو  �صهرياً 

خمتلفة.
اأن ال�صقيقتني قد و�صلتا اىل رجال االأعمال  وامللفت هو 
وال�صيا�صيني املحليني مل�صاعدتهما يف الو�صل اىل الهدف. 
الك�صندر  ال�صابق  املحلي  العمدة  اأي�����ص��اً  االآن  ت��وىل  كما 

دون�صكوي تقدمي امل�صاعدة لهما.

تنكر بزي ن�صائي لزيارة حبيبته 
علقة  ���ص��اًب��ا  م�صرية،  ق��ري��ة  اأه���ايل  م��ن  جمموعة  لقنت 
�صاخنة، بعد تنكره بزي ن�صائي، يف حماولة منه لدخول 

منزل حبيبته وروؤيتها.
اأه��ايل قرية ب�صبط �صخ�ص يرتدي  قام  التفا�صيل،  ويف 
نقاًبا مرتجًا يف ال�صارع، وبعد توجه ال�صرطة اإىل هناك، 
ب��ال�����ص��رب ومت��زي��ق نقابه،  االأه����ايل عليه  اع��ت��داء  ت��ب��ني 
العمر  م��ن  ويبلغ  ال�����ص��اب،  و�صبط  هويته.  ع��ن  وك�صفوا 
تبني  االأه���ايل، حيث  اأح��د  دخوله منزل  اأثناء  عاًما،   22
اأنه تقدم خلطبة اإحدى فتيات القرية، منذ عام ون�صف، 
للعمل يف  ف�صافر  وال��ده��ا رف�صه،  ولكن  م��رة،  م��ن  اأك��رث 
ال�صعودية، وعندما عاد اأراد االطمئنان على حبيبته، فما 
كان منه اإال اأن ارتدى ماب�ص ن�صائية ونقاًبا لروؤيتها يف 
اأمره، لتنتهي حماولته  اكت�صفوا  اأن االأهايل  اإال  منزلها، 

باعتقاله. وفق موقع اليوم 24.

طالب يغ�ص بنظارة �صناب �صات
ق�صت حمكمة اأردنية، بتغرمي طالب جامعي 70 دوالًرا، 
بتهمة حماولة الغ�ص بوا�صطة نظارة حتتوي على كامريا 
�صناب �صات. وجاءت العقوبة التي اأ�صدرتها حمكمة �صلح 
اتخذتها  �صابقة  لعقوبات  ا�صتكمااًل  عمان،  �صمال  ج��زاء 
ذاته،  الطالب  بحق  االأردن��ي��ة  اجلامعة  يف  حتقيق  جلنة 
يف  الغ�ص  بتهمة  امل��ذك��ورة  املحكمة  اإىل  اإحالته  ت�صمنت 

االمتحان با�صتخدام التكنولوجيا.
يف  را�صًبا  الطالب  باعتبار  ا  اأي�صً اأو���ص��ت  اللجنة  وكانت 
امل��واد يف  بقية  ت�صجيله يف  واإلغاء  االإح�صاء،  م��ادة مبادئ 
اجلامعي  ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  ال�صيفي  ال��درا���ص��ي  الف�صل 
اجلامعة  من  الطالب  ف�صل  اإىل  اإ�صافة   ،2017-2016
موؤقًتا من الف�صلني الدرا�صيني االأول والثاين من العام 

اجلامعي 2018-2017. داكوتا جون�صون خالل ح�صورها عر�س فيلم "ات�صل بي با�صمك" خالل مهرجان نيويورك ال�صينمائي اخلام�س واخلم�صني. )ا ف ب(

م�صل جديد حلمى 
التيفود ي�صلح للر�صع

ي������ط������ور ب�����اح�����ث�����ون م�������ن ج���ام���ع���ة 
اأك�������ص���ف���ورد م�����ص��ًا ج����دي����داً حلمى 
)ف��اي- ا�صم  عليه  اأطلقوا  التيفود، 

نتائج  اأث���ب���ت���ت  اإذ  ك���ون���غ���وغ���ي���ت(، 
جت���ارب امل��راح��ل ال��و���ص��ط��ى اأن���ه من 
الر�صع،  امل�صل مع  ا�صتخدام  املمكن 
وقادرعلى وقاية من يتناولونه من 
اإن  باحثون  ال  بالتيفود.  االإ���ص��اب��ة 
م�صا جديدا حلمى التيفود طورته 
�صركة بارات بايوتيك اخلا�صة، اأثبت 
�صامته وفعاليته يف درا�صة، واإن من 
املمكن اال�صتعانة به ملنع املايني من 
حاالت العدوى اإذا جنح يف التجارب 
حمى  وتوؤثر  االأخ���رية.  االإكلينيكية 
التيفود على ما بني 12 و 20 مليون 
�صنويا  ال���ع���امل  اأن����ح����اء  يف  ���ص��خ�����ص 
املياه  ج��ودة  فيها  تنخف�ص  مبناطق 
وال�صرف ال�صحي خا�صة يف جنوب 
ال�صحراء  جنوبي  واأف��ري��ق��ي��ا  اآ���ص��ي��ا 

الكرى.
وت��ك��ون حالة واح���دة فتاكة ب��ني كل 
م��ئ��ة ح��ال��ة وي�����ص��ب��ح ث��اث��ة يف املئة 
مزمنني  ح���ام���ل���ني  امل�������ص���اب���ني  م����ن 
للمر�ص. واأظهرت النتائج املرتبطة 
اأن  التجارب  من  الو�صطى  باملراحل 
الذي  امل�صل،  ا�صتخدام  املمكن  م��ن 
اأط��ل��ق امل��ط��ورون عليه ا���ص��م )ف��اي-

قادر  واأن��ه  الر�صع  مع  كونغوغيت(، 
على وقاية ن�صف من يتناولونه من 
االإ�صابة بالتيفود عندما يتعر�صون 
ل���ه. وق���ال اأن����درو ب����والرد ال���ذي قاد 
تطوير  جمموعة  وع�صو  التجارب 
"تقدم  اأوك�صفورد  جامعة  يف  امل�صل 
درا�صتنا دليا جديدا يدعم تطوير 
كاإجراء  ف��اي-ك��ون��غ��وغ��ي��ت  اأم�����ص��ال 
وقائي لتقليل عبء حمى التيفود".

اأطرف قوانني املرور يف العامل
اأجرة.  ب�صيارة  اإال  االأع�صاب  بنقل  ا�صرتاليا ال ي�صمح  يف 
من  ب���دال  للتنقل  ا���ص��رتال��ي��ا  يف  ح�����ص��ان��ا  ميتطي  وم���ن 
ال�صيارة يحق له التوقف يف اأي بار هناك ويرتتب على 
�صاحبه  ي�صرتيح  عندما  باحل�صان  العناية  البار  عمال 
يف البار. يعاقب قانون املرور االأملاين �صائق ال�صيارة اإذا 
حمل املوبايل اأثناء القيادة وتفر�ص عليه غرامة مالية 
ونقطة يف �صجل املرور. اأما قيادة ال�صيارة دون ماب�ص 
التحر�ص  اأو  االإ�صاءة  اأملانيا ب�صرط عدم  فيجوز ذلك يف 
بالنا�ص يف ال�صارع، الأن داخل ال�صيارة يعد مكانا خا�صا 
ل�صاحب ال�صيارة وميكنه عمل اأو لب�ص ما ي�صاء ما دام ال 
يخالف قوانني املرور. يف بريطانيا ميكن قيادة ال�صيارة 
"امل�صطر" اأن  لل�صائق  وميكن  ماب�ص  دون  وال��دراج��ة 
يتبول على �صيارته ب�صرط اأن يتبول على العجلة اخللفية 
اإىل  باالإ�صافة  ال�صيارة.  اليمنى  واأن مت�ص يده  لل�صيارة 
ذل���ك ال ي��ح��ق مل��راق��ب ال�����ص��ري اأن ي��ف��ر���ص غ��رام��ة على 
�صخ�ص ما مل يرتد املراقب القبعة الر�صمية. يف بع�ص 
اأي�صا قوانني غريبة، فمثا  الواليات االأمريكية هناك 
يف والية تيني�صي ال ي�صمح لل�صائق بالت�صويب بال�صاح 
بقتل  ل��ه  ي�صمح  بينما  ال��ق��ي��ادة،  اأث��ن��اء  احل��ي��وان��ات  على 

احلوت اأثناء ذلك، والغريب يف االأمر اأن والية تيني�صي ال 
تقع على البحر. اأما والية كنتاكي فت�صمح للن�صاء بقيادة 
برفقة  كن  اإذا  "البكيني"  ال�صباحة  مباب�ص  ال�صيارة 
حلمياتهن  غليظة  �صرب  ع�صا  يحملن  كن  اأو  �صرطي 
من املتطفلني. قوانني ال�صري يف الدمنارك تفر�ص على 
ال�صائق فح�ص ال�صيارة جيدا وتفقد جميع م�صتلزمات 
اإىل التاأكد  االأمان واملاء والوقود يف ال�صيارة، باالإ�صافة 
من اأنه لي�ص هناك �صخ�ص ما ينام حتت ال�صيارة. فرن�صا 
اإذ ال  املبتدئني،  ال�صائقني  تفر�ص قوانني �صارمة على 
ي�صمح لهم بتجاوز �صرعة 110 كلم/�صاعة على الطرق 
ملدة  اخلارجية  الطرق  على  /�صاعة  كلم  و80  ال�صريعة 

عامني بعد ا�صتامهم اإجازة ال�صياقة.
 23 �صن  املبتدئني حتت  لل�صائقني  البو�صنة ال يحق  يف 
تاريخ  من  كامل  ع��ام  ومل��دة  ليا،  ال�صيارة  بقيادة  عاما 
لل�صرطة  يحق  النم�صا  يف  ال�صياقة.  اإج���ازة  ا�صتامهم 
كلم/  30 وحتى  نظرهم  ح�صب  ال�صيارة  �صرعة  تقدير 
يفر�صوا  اأن  وميكنهم  امل���ح���ددة،  ال�����ص��رع��ة  ف���وق  ���ص��اع��ة 
ال�صيارات دون طلب  �صائقي  بذلك غرامات مالية على 

فحو�صات تقنية ودون طعن اأمام املحاكم.

مايا دياب تتاألق 
بلوك �صتوي

اخلا�ص  ح�صابها  عر  لها  �صورة  دي��اب،  مايا  اللبنانية  الفنانة  ن�صرت 
باألوان  معطفا  ترتدي  وه��ي  االجتماعي،  التوا�صل  مواقع  اأح��د  على 
جميلة ومتنا�صقة وحتمل حقيبة غريبة جداً، على �صكل قنبلة. فاأثارت 

اعجاب اجلمهور، ونالت اعجابات عديدة.
وكعادتها، ا�صتطاعت مايا دياب بتميزها واأناقتها، اأن ت�صنع مو�صة من 

خال ماب�صها و ت�صفيفات �صعرها وحقائبها ومظهرها ب�صكل عام.
ويذكر يف هذا االطار، ان مايا ن�صرت �صابقاً �صورة لها، مرتديًة االأ�صود 
واالأبي�ص، وكان الافت يف ال�صورة اأنها كانت حتمل حقيبة ت�صبه اأحمر 

ال�صفاه، اأثارت ده�صة املتابعني واعجابهم.


