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انطالق اأعمال منتدى املعلمني الدويل قدوة 2017 
عبد�هلل بن ز�يد: �أبنا�ؤنا يتفوقون علينا 

�مهمة �ملعلم �ليوم م�شاركتهم جتاربهم ��إبد�عاتهم
•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون  اأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
الدويل رئي�س جمل�س التعليم واملوارد الب�شرية اأن التكنولوجيا غريت 
يف �شكل واأ�ش�س التعليم وغريت من مهمة املعلم وطبيعة عالقته مع 
يتفوقوا  اأن  لأبنائنا  اأتاحت  الت�شالت  ثورة  اأن  اإىل  ..م�شرياً  الطلبة 
علينا يف املعرفة ويف ا�شتخدام اأدواتها احلديثة. وقال �شموه اإن مهمة 
املعلم يف هذا الع�شر - الذي يزخر مبتغريات كبرية طالت كافة نواحي 
احلياة مبا فيها نظريات التعليم واأ�ش�شه واأ�شاليبه - تتمثل يف اأن يكون 

املعلم حماوراً للطلبة و�شريكاً لهم يف جتاربهم وحماولت اإبداعهم.
جاء ذلك يف الكلمة الفتتاحية ل�شموه خالل انطالق اأعمال منتدى 
املعلمني الدويل قدوة 2017  الذي يعقد حتت رعاية �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة وي�شتمر ملدة يومني يف ق�شر الإمارات باأبوظبي.
وا�شتهل �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان كلمته بت�شاوؤل للمعلمني 
واملعلمات قائاًل كم مرة حاولتم فعل �شيء يف جهاز بالبيت وا�شتعنتم 
اأبناوؤكم على تعلم مهارة جديدة  ابنتكم؟ كم مرة �شاعدكم  اأو  بابنكم 
يف هواتفكم الذكية؟ ومتى كانت اآخر مرة �شعرمت باأنكم قمتم بتعليم 

اأبنائكم �شيئاً جديداً يف احلياة؟.
واأ�شاف �شموه ردا على هذه الت�شاوؤلت اإنهم يعرفون كل �شيء ..هذه 

اإجابة اأغلبيتنا لكنها لي�شت مزحة هم فعاًل يعرفون اأ�شياء كثرية.
عرفته  ما  كل  يختلف عن  نعي�شه  ال��ذي  الع�شر  ه��ذا  اأن  �شموه  واأك��د 
الب�شرية من قبل ..اإنه ع�شر انتهت و�شتنتهي فيه مفاهيم تر�شخت يف 

حياة الب�شرية منذ اآلف ال�شنني وبداأت مفاهيم جديدة بالبزوغ.
)التفا�شيل �س4(

وجه باإر�سال م�ساعدات اإن�سانية للمت�سررين من في�سانات �سرياليون

حممد بن ر��شد يوجه بتحويل �لأ�ملبياد �خلا�ص �لإمار�تي 
�إىل منظمة م�شتقلة �مرمي بنت حممد بن ز�يد رئي�شة فخرية

مظاهر�ت موؤيدة للوحدة يف �إ�شبانيا
•• مدريد-وكاالت:

ال��ع��ا���ش��م��ة الإ���ش��ب��ان��ي��ة، م���دري���د، مظاهرات  ���ش��ه��دت 
موؤيدة للوحدة يف اأعقاب ا�شتفتاء الأحد املتنازع عليه 

من اأجل ا�شتقالل كتالونيا عن اإ�شبانيا.
الإ���ش��ب��ان يف مظاهرات  م��ن  الآلف  ع�شرات  و���ش��ارك 
اأرا�شي  وح��دة  على  باحلفاظ  للمطالبة  م��دري��د  يف 
اأخ��رى يف مدينة  ُنظمت مظاهرات  اإ�شبانيا يف حني 
ال�شيا�شي مع احلكومة  باحلوار  للمطالبة  بر�شلونة 

املركزية يف مدريد. ورفع نا�شطون لفتات من قبيل 
اإ�شبانيا اأف�شل من قادتها ودعنا نتحاور. 

مقرات  كتالونيا  اإقليم  من  تتخذ  �شركات  ت��زال  ول 
لها تعلن عن رحيلها منها يف ظل حالة عدم اليقني 

ال�شيا�شي الناجم عن ا�شتفتاء الأحد يف كتالونيا.
وقالت موؤ�ش�شة لكاي�شا اأو ل كايك�شا التي تتحكم يف 
اأحد البنوك الرئي�شية يف اإ�شبانيا اإنها �شتنقل مقرها 
اإقليم  وينتظر  مايوركا.   دي  باملا  اإىل  بر�شلونة  من 

كتالونيا الثالثاء خطابا �شيلقيه رئي�س الإقليم.

•• اأبوظبي -دبي-وام:

بناء على توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل �شتتم اعادة هيكلة 
الأوملبياد اخلا�س الإماراتي ليتحول اإىل منظمة م�شتقلة ُم�شهرة من وزارة 

تنمية املجتمع.
وتاأتي هذه اخلطوة بعد �شل�شلة من اللقاءات التي جرت مع ممثلني من 
منظمة الأوملبياد اخلا�س الدويل الهيئة الدولية التي تدير حركة الأوملبياد 
اخلا�س كما اأنها تاأتي متا�شًيا مع اأف�شل املمار�شات املتبعة لإطالق منظمة 
م�شتقلة ذات اأ�ش�س متينة بهدف الرتكيز على بناء اإرث لريا�شيي الأوملبياد 

اخلا�س من مواطني دولة الإمارات واملقيمني فيها.
من�شب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  بنت  م��رمي  ال�شيخة  �شمو  و�شتتوىل 
فيما  املنظمة  التنظيمي اجلديد يف هذه  الهيكل  الفخري �شمن  الرئي�س 
ت�شغل معايل �شما بنت �شهيل املزروعي وزيرة دولة ل�شوؤون ال�شباب من�شب 

رئي�س جمل�س الإدارة. 
من جهة اخرى وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل باإر�شال م�شاعدات 
اإىل املت�شررين من الأمطار الغزيرة والفي�شانات القوية  اإن�شانية عاجلة 
التي اجتاحت �شرياليون موؤخرا واأودت بحياة مئات الأ�شخا�س معظمهم 

من الن�شاء والأطفال.                                          )التفا�شيل �س2(
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بغد�د: �إجر�ء�ت ت�شعيدية �شد كرد�شتان خالل �أيام
•• بغداد-وكاالت:

اأعلن جا�شم حممد جعفر، النائب املقرب من رئي�س 
الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اأنه �شت�شدر اإجراءات 
كرد�شتان،  اإقليم  �شد  اأي��ام  خ��الل  جديدة  ت�شعيدية 
ر�شالة  اأو�شل  الإج���راءات  اتخاذ  ب��طء  اأن  اإىل  م�شريا 
على  احلكومة  ق��درة  بعدم  الإق��ل��ي��م  ق��ادة  اإىل  �شلبية 

الرد.
وكانت اخلارجية العراقية ك�شفت عن تقدمي مذكرة 
باإغالق  ال��دول��ت��ني  ت��ط��ال��ب  وت��رك��ي��ا  لإي����ران  ر�شمية 
املنافذ مع اإقليم كرد�شتان، واإيقاف جميع التعامالت 

التجارية معه وح�شرها باحلكومة الحتادية.
اإق���ل���ي���م كرد�شتان  ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة مت�����ش��ك  ه����ذا  ي���اأت���ي 
الأمر  فح�شب،  ال�شتفتاء  بنتائج  ولي�س  بالنف�شال 
الذي اأجج املواقف بني بغداد واأربيل من جهة، واأربيل 

ودول اجلوار من جهة اأخرى.

لقاءات  واأرب��ي��ل،  بغداد  من  م�شوؤولون  ويوا�شل  ه��ذا 
احلكومة  ب��ني  ال��ن��ظ��ر  وج��ه��ات  لتقريب  معلنة  غ��ري 
يف  اأج��ري  ال��ذي  ال�شتفتاء  عقب  والإقليم  الحتادية 

ال�25 من ال�شهر املا�شي. 
ب�شاأن  التو�شل حللول  اإىل  الثنائية  اللقاءات  وتهدف 
عليها،  املتنازع  واملناطق  ال�شتفتاء،  ه��ي:  ق�شايا   3
القانونية  وامل�����واد  ال��د���ش��ت��ور  ب��ن��ود  ب��ع�����س  وت��ط��ب��ي��ق 

املتوقفة، وفقاً ل�شحيفة املدى العراقية. 
الدميقراطي  احل�������زب  ك���ت���ل���ة  ع����ن  ال���ن���ائ���ب  وق�������ال 
ممثلني  بني  اللقاءات  اإن  �شديق  ط��ارق  الكرد�شتاين 
عن احلكومة الحتادية وم�شوؤولني يف اإقليم كرد�شتان 
م�شتمرة من دون توقف واأو�شح ان اللقاءات تبحث 3 
ملفات هي: م�شاألة ال�شتفتاء، وم�شري املناطق املتنازع 
عليها، وتنفيذ كل املواد الد�شتورية املعطلة، موؤكداً اأن 
اإقليم كرد�شتان مازال جزءاً من العراق الحتادي ومل 

ينف�شل عنه.

امل�شار.. ل لفر�س المر الواقع
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عملية ع�سكرية للمعار�سة يف اإدلب بدعم تركي

ر��شيا تعلن قتل قياد�ت لد�ع�ص �تدمري قو�عدهم يف �شوريا

لهجوم  خمطط  ع��ن  �لك�شف 
د�ع�����ش��ي ع��ل��ى ن��ي��وي��ورك

•• نيويورك-وكاالت:

اأُحبطت حماولة اإرهابية للهجوم 
ن���ي���وي���ورك مثل  اأه������داف يف  ع��ل��ى 
و�شبكات  ���ش��ك��وي��ر  ت��امي��ز  م���ي���دان 
يف  ���ش��ري  عميل  مب�شاعدة  امل���رتو 
)اإف  الفدرايل  التحقيقات  مكتب 

بي اآي(، ح�شبما قال م�شوؤولون.
واعتقل رجل يف الوليات املتحدة 
باك�شتان  يف  اآخ���������ران  ورج��������الن 
الهجوم  ت��دب��ري  بتهمة  والفلبني 
تنفيذه  ي��ع��ت��زم��ون  ك���ان���وا  ال�����ذي 

ل�شالح تنظيم داع�س الإرهابي.
وتوجد تقارير عن اأن اأحد امل�شتبه 
 11/9 اإنه يريد �شنع  فيهم قال 

مرة اأخرى.
ا�شتخدموا  ال��ث��الث��ة  اأن  وُي��ع��ت��ق��د 
تطبيقات للدرد�شة على النرتنت 

لتخطيط الهجوم.
املا�شي  ال��ع��ام  امل��خ��ط��ط  واأُح���ب���ط 
مكتب  يف  ���ش��ري  عميل  مب�شاعدة 
التحقيقات الفدرايل )اإف بي اآي(، 
لتنظيم  م��وؤي��د  �شخ�شية  ان��ت��ح��ل 

داع�س، وتوا�شل مع الثالثة. 

احرتاز على طريقة اإعالن موعدها:
تون�ص: �لنتخابات �لبلدية .. تاأتي.. �ل تاأتي!

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

انتظار  يف  معلقا  �شيبقى  تون�س  يف  البلدية  النتخابات  تنظيم  ان  يبدو 
تلوح  �شابقا،  املقرر  ملوعدها  اول  تاأجيل  ياأتي. فبعد  ياأتي ول  ال��ذي  غ��ودو 
امل�شتقلة  العليا  الهيئة  اقرته  الذي  للموعد  تاأجيل جديد  ب��وادر  الأف��ق  يف 
وان  التي  التون�شية  الأح��زاب  اغلبية  واح��د ح�شب  لالنتخابات من جانب 
مل تعار�س مبدئيا التاريخ اجلديد فاإنها يف املقابل، رف�شت ب�شدة طريقة 
اعالن الهيئة عنه. ويخ�شى كثريون من ان ذرائع بع�س الأحزاب ومربراتها 
ُتخفي رغبة يف عدم اجراء النتخابات لعدم جاهزيتها خلو�شها اول وخوفا 
من هيمنة حركة النه�شة عليها ثانيا.                                           )التفا�شيل 

•• عوا�صم-وكاالت:

الرو�شية،  ال��دف��اع  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
اجلوية  القوات  اأن  ال�شبت،  اأم�س 
قواعد  ع�����دة  دم������رت  ال���رو����ش���ي���ة 
امليادين  م����دن  يف  ل���الإره���اب���ي���ني 
ال�شورية،  الزور  ودير  والبوكمال 

وقتلت الع�شرات منهم.
وق�����ال امل���ت���ح���دث ب��ا���ش��م ال������وزارة 
كونا�شينكوف  اإي���ج���ور  ال��ف��ري��ق 
ال�شتطالع  م���ن  ال��ت��ح��ق��ق  ب��ع��د 
القيادة  و�شع  الأه���داف،  وتاأكيد 
الرو�شية يف �شوريا، عملية تدمري 
العاملة،  والقوى  القيادة  مواقع 
والعربات املدرعة لتنظيم داع�س، 
بالقرب من امليادين، ومت تدمري 
م��وق��ع ال��ق��ي��ادة، وق��ت��ل م��ا ل يقل 
ع��ن 80 م�����ش��ل��ح��اً، وت��دم��ري 18 
م�شتودعات  و3  م��درع��ة،  مركبة 
ذخرية، بح�شب وكالة �شبوتنيك.

اأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي، رجب 
مقاتلني  اأن  اأردوغ�����������ان،  ط���ي���ب 
امل�شلحة  ال�شورية  املعار�شة  م��ن 
بداأت عملية  اأنقرة  املدعومة من 

ع�شكرية مبحافظة اإدلب.

وقال اأردوغان اإن العملية تدعمها 
م��ق��ات��الت رو���ش��ي��ة وق���وات تركية 
احلدود  من  الآخ��ر  اجلانب  على 

ال�شورية.
بدرجة  خا�شعة  اإدل���ب  وم��ازال��ت 
كبرية ل�شيطرة جماعات م�شلحة، 
. وتعد جبهة فتح ال�شام، اجلناح 
ال�������ش���اب���ق ل��ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة يف 
�شوريا، من اأبرز هذه اجلماعات.

اإن����ه ل���ن ي�شمح  اأردوغ��������ان  وق����ال 

بالقرب  ي��ق��ي��م��ون  ���ش��ك��ان  وق�����ال 
احلدودي  الهوى  ب��اب  معرب  من 
لوكالة اأنباء رويرتز اإن جزءا من 

جدار حدودي قد اأزيل. 
وك��ان��ت ت��رك��ي��ا ق��د ن��ف��ذت عملية 
الفرات  درع  ا�شم  حت��ت  ع�شكرية 
يف حمافظة حلب يف بداية ال�شنة 

�شد تنظيم داع�س.
واإي��ران ورو�شيا قد  تركيا  وكانت 
اتفقت على على خلق مناطق عدم 
ت�شعيد يف �شوريا، بينها اإدلب، يف 

اإطار ال�شعي لإنهاء احلرب.
التفاقية  اإىل  ال���ت���و����ش���ل  ومت 
ورو�شيا  اإي�����ران  اأن  م��ن  ب��ال��رغ��م 
ب�شار  ال��رئ��ي�����س  ن���ظ���ام  ت��دع��م��ان 
تركيا  ت����دع����م  ب���ي���ن���م���ا  الأ�������ش������د، 

املعار�شة.
التي  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  اأك������رب  وم�����ن 
ت��ن��ظ��ي��م هيئة  اإدل�����ب  ت��ت��واج��د يف 
حت��ري��ر ال�����ش��ام، وال���ذي مل يلتزم 

بالتفاقية. 
املا�شيني،  الأ���ش��ب��وع��ني  وخ����الل 
لهجمات  امل���ن���ط���ق���ة  ت���ع���ر����ش���ت 
الرو�شية  ال��ق��وات  م��ن  م�شتمرة 

والقوات احلكومية ال�شورية.

مركز �مللك �شلمان يعيد تاأهيل 
�حلوثيون جندهم  طفاًل   40

•• عوا�صم-وكاالت:

اختتم مركز امللك �شلمان لالإغاثة 
املرحلة  الإن�������ش���ان���ي���ة،  والأع����م����ال 
تاأهيل  اإع���ادة  م�شروع  م��ن  الأوىل 
الأطفال اليمنيني الذين جندتهم 
ميلي�شيات احلوثي واملخلوع �شالح 
ماأرب  الن��ق��الب��ي��ة يف حم��اف��ظ��ت��ي 
اليمن(،  ���ش��رق  )���ش��م��ال  واجل����وف 
املرحلة  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ي�����ش��ت��ع��د  ف��ي��م��ا 
تعز، وعمران )�شمال(،  الثانية يف 
وذلك �شمن برامج قطاع احلماية 

للفئات الأكرث �شعًفا يف اليمن.
�شلمان حفال  امل��ل��ك  م��رك��ز  واأق����ام 
ج��م��اه��ريي��ا يف حم��اف��ظ��ة م�����اأرب، 
الأوىل  امل��رح��ل��ة  اخ��ت��ت��ام  مبنا�شبة 
اإعادة  امل�����ش��روع، وال��ت��ي �شملت  م��ن 
م����وزع����ني  ط����ف����ال   40 ت�����اأه�����ي�����ل 
ماأرب  حمافظتي  ب��ني  بالت�شاوي 
اأعمارهم  ت��ت��ج��اوز  ول  واجل�����وف، 
املجندين  الأط��ف��ال  15 عاما من 

ب�شفوف احلوثيني.
�شهر  م��دى  على  الأط��ف��ال  وتلقى 
ك��ام��ل م��ن امل�����ش��روع ال���ذي نفذته 
حكومية،  غ���ري  مي��ن��ي��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
واجتماعية  ري���ا����ش���ي���ة  دورات 
تاأهيلهم ودجمهم  ونف�شية لإعادة 

يف املجتمع.

بوجود ممر اإرهابي عند احلدود 
الرتكية.

ويقود الهجوم ما يعرف باجلي�س 
ال�شوري احلر.

وقال اأردوغان اإن القوات الرتكية 
ال�شكان  ل��ك��ن  اإدل������ب،  ت��دخ��ل  مل 

واملعار�شة يتوقعون و�شولها.
ب����وج����ود ح�شد  ت���ق���اري���ر  وت���ف���ي���د 
ع�������ش���ك���ري ك���ب���ري ع���ل���ى احل������دود 

اجلنوبية لرتكيا.

دمار هائل عقب ق�شف على مدينة دوما  )رويرتز(

الآلف يحت�شدون يف مدريد رف�شا ل�شتقالل كتالونيا  )ا ف ب(
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يوزع  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر  �لهالل 
م�شاعد�ت عاجلة على �أهايل �ملكال 

•• املكال -وام:

الأحمر  الهالل  هيئة  وزعت 
م�شاعدات  ام�����س  الإم���ارات���ي 
اإغ��اث��ي��ة ع��اج��ل��ة ع��ل��ى اأهايل 
م�شحه  ج�������ول  م���ن���ط���ق���ت���ي 
مديرية  يف  واحل���ر����ش���ي���ات 
املكال يف حمافظة ح�شرموت 
ال�����ذي�����ن ي����ع����ان����ون اأو������ش�����اع 

معي�شية بالغة ال�شوء.
)التفا�شيل �س2(

م�شريًا   21 جثث  �نت�شال 
���ش��رت يف  د�ع�������ص  ق��ت��ل��ه��م 

•• طرابل�ص-وكاالت:

العثور  الليبية  ال�شلطات  اأع��ل��ن��ت 
على جثامني 21 م�شيحيا م�شريا 
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  م�����ش��ل��ح��و  ق��ت��ل��ه��م 
الإرهابي يف مدينة �شرت ال�شاحلية 

يف عام 2015.
واأو�شح مكتب النائب العام الليبي 
اجلثامني  ع���ل���ى  ال���ع���ث���ور  مت  اأن������ه 
ومقطوعة  الأي�����ادي  مكبلة  وه���ي 
الذي  الربتقايل  وبالزي  الروؤو�س 
ت�شجيل  يف  ال�شحايا  يرتديه  ك��ان 

م�شور ن�شره التنظيم اآنذاك.
امل����ا�����ش����ي،  ال���������ش����ه����ر  ن����ه����اي����ة  ويف 
رئي�س  ���ور،  ال�������شُ ال�����ش��دي��ق  اأع���ل���ن 
العام  النائب  مبكتب  التحقيقات 
اأحد منفذي  على  القب�س  الليبي، 
وم�������ش���ور واق����ع����ة ذب�����ح الأق����ب����اط 
امل�����ش��ري��ني. وق������ادت الع����رتاف����ات 
ال�شلطات الليبية اإىل موقع املقربة 
التي ت�شم رفات امل�شريني، بح�شب 
القم�س  ق���ال  امل��ن��ي��ا،  ��ور. ويف  ال�����شُ
مطرانية  وك����ي����ل  ن����ا�����ش����د،  داود 
�شمالوط التي ينحدر منها القتلى 
�شتتوا�شل  املطرانية  اإن  الأقباط، 
املخت�شة  امل�����ش��ري��ة  ال�شلطات  م��ع 

للتحقق من دقة الأمر.

�إح���ب���اط خم��ط��ط �إره���اب���ي 
بباك�شتان حمافظات  ي�شتهدف 

•• ا�صالم اباد -وام:

اأحبطت قوات المن الباك�شتانية 
ي�شتهدف  اره����اب����ي����ا  خم���ط���ط���ا 
بلو�ش�شتان  اق��ل��ي��م  يف  م��ن�����ش��اآت 

جنوبي غرب باك�شتان.
البك�شتاين  للجي�س  بيان  وق��ال 
ام�س ان حر�س احلدود داهم وفقا 
حمافظات  م���وث���وق���ة  مل��ع��ل��وم��ات 
غ���اران���داين ، وك��وه��ل��و ، وغ���ازي 
نال ، واأوت�س ون�شري اأباد و�شبط 
�شملت  ال����ش���ل���ح���ة  م����ن  ك���م���ي���ات 
وقنابل  وق��ذائ��ف  ر�شا�شة  مدافع 
زنتها  م��ت��ف��ج��رة  وم������واد  ي���دوي���ة 
كيلوجرام  و300  األ���ف  ح���وايل 
وع�������رثت اي�������ش���ا ع���ل���ى خ���رائ���ط 
واأجهزة  امل�����ش��ت��ه��دف��ة  ل���الأم���اك���ن 
العمليات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ات���������ش����الت 

الرهابية .
و�شائل  ذك������رت  اآخ������ر  �����ش����اأن  ويف 
تنظيم  ان  الباك�شتانية  الع���الم 
داع�������س اأع���ل���ن م�����ش��وؤول��ي��ت��ه عن 
وقع  ال��ذي  الن��ت��ح��اري  التفجري 
اأول اأم�س يف منطقة جال مق�شي 
ت�شبب يف  دينيا  م��زارا  وا�شتهدف 
 25 وج����رح  �شخ�شا   22 م��ق��ت��ل 
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن ر��شد يوجه بتحويل �لأ�ملبياد �خلا�ص �لإمار�تي �إىل منظمة م�شتقلة �مرمي بنت حممد بن ز�يد رئي�شة فخرية
•• اأبوظبي -وام:

مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  على  بناء 
�شتتم  اهلل  رع��اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اإىل منظمة م�شتقلة  ليتحول  الإماراتي  الأوملبياد اخلا�س  اعادة هيكلة 

ُم�شهرة من وزارة تنمية املجتمع.
ممثلني  مع  ج��رت  التي  اللقاءات  من  �شل�شلة  بعد  اخلطوة  ه��ذه  وتاأتي 
من منظمة الأوملبياد اخلا�س الدويل الهيئة الدولية التي تدير حركة 
املتبعة  املمار�شات  اأف�شل  مع  متا�شًيا  تاأتي  اأنها  كما  اخلا�س  الأوملبياد 

لإطالق منظمة م�شتقلة ذات اأ�ش�س متينة بهدف الرتكيز على بناء اإرث 
لريا�شيي الأوملبياد اخلا�س من مواطني دولة الإمارات واملقيمني فيها. 
من�شب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  بنت  م��رمي  ال�شيخة  �شمو  و�شتتوىل 
الرئي�س الفخري �شمن الهيكل التنظيمي اجلديد يف هذه املنظمة فيما 
ت�شغل معايل �شما بنت �شهيل املزروعي وزيرة دولة ل�شوؤون ال�شباب من�شب 
رئي�س جمل�س الإدارة. ويتكون املجل�س احلايل من �شعادة اإبراهيم عبد 
عائ�شة  و  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة  للهيئة  العام  الأم��ني  امللك 
ال�شرتاتيجية  الإدارة  لقطاع  ال��ع��ام  الأم���ني  م�شاعد  م���ريان  ع��ب��داهلل 
واحلوكمة يف املجل�س التنفيذي يف دبي وطالل الها�شمي مدير الإدارة 

العليا  زايد  موؤ�ش�شة  الريا�شي وع�شو جمل�س  اأبوظبي  الفنية مبجل�س 
يف  الإعالمية  املنطقة  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املهريي  عيد  وم��رمي 
يف  التعليم  ���ش��وؤون  مكتب  مدير  النعيمي  وحممد   54 توفور  اأبوظبي 
ديوان ويل عهد اأبوظبي وتالة الرحمي مدير ال�شوؤون ال�شرتاتيجية يف 
2019 ورمي الفهيم الرئي�س  دورة الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س 
التنفيذي ملوؤ�ش�شة �شدرة وبطي ال�شيزاوي ريا�شي يف الأوملبياد اخلا�س 
الحتياجات  ذوي  لرعاية  الت�شهيالت  مكتب  مديرة  القا�شمي  وفاطمة 
ثاكور من مركز  واآيتكا  النيادي  �شعيد  �شيف  و  زاي��د،  بجامعة  اخلا�شة 
اإنتيجريت لدمج ذوي الحتياجات اخلا�شة اإ�شافة اإىل ممثلني من كل 

من مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�شانية وموؤ�ش�شة ال�شيخ �شعود بن �شقر 
ممثل  لختيار  الت�شويت  و�شيتم  العامة.  ال�شيا�شة  لبحوث  القا�شمي 
عائالت ريا�شيي الأوملبياد اخلا�س من جانب اأ�شر الريا�شيني لالن�شمام 
اإىل املجل�س.. وبالإ�شافة اإىل ذلك �شيخ�ش�س مقعد �شمن املجل�س لرجل 
اأعمال و�شيتم تعيني مدير للموؤ�ش�شة خالل الأ�شابيع القادمة. و�شيكون 
املقر الرئي�س للمنظمة اجلديدة يف اأبوظبي و�شيكون التعاون وثيًقا مع 
اخلا�س  لالأوملبياد  العاملية  الأل��ع��اب  ل��دورة  املنظمة  الإم��ارات��ي��ة  اللجنة 
ا�شتعداًدا  اجلهود  وت�شافر  امل��وارد  م�شاركة  بهدف   2019 اأبوظبي  يف 

لتنظيم دورة الألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س 2019.

حممد بن ر��شد يوجه باإر�شال م�شاعد�ت �إن�شانية للمت�شررين من في�شانات �شري�ليون
•• دبي-وام:

ال�شيخ حممد  ال�شمو  وجه �شاحب 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
ب����اإر�����ش����ال  دب������ي رع�������اه اهلل  ح����اك����م 
م�����ش��اع��دات اإن�����ش��ان��ي��ة ع��اج��ل��ة اإىل 
الغزيرة  الأم��ط��ار  م��ن  املت�شررين 
اجتاحت  التي  القوية  والفي�شانات 
بحياة  واأودت  م��وؤخ��را  ���ش��ريال��ي��ون 
م��ئ��ات الأ���ش��خ��ا���س م��ع��ظ��م��ه��م من 
ال��ن�����ش��اء والأط�����ف�����ال. وت���اأت���ي هذه 
اللفتة الكرمية يف اإطار الإ�شهامات 
ل�شاحب  امل��ت��وا���ش��ل��ة  الإن�������ش���ان���ي���ة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را�شد 
بغوث  ���ش��م��وه  واه��ت��م��ام  م��ك��ت��وم  اآل 
وامل�شاعدة  ال��ع��ون  ي��ح��ت��اج  م��ن  ك��ل 
جراء  امل�����ش��ارة  امل��ن��اط��ق  يف  ل�شيما 
وم����ا تخلفه  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال����ك����وارث 
اإزهاق  يف  يت�شبب  وا���ش��ع  دم���ار  م��ن 
واإجبارهم  الآلف  وت�شريد  الأرواح 
تلك  �شتدعم  اإذ  ديارهم  هجر  على 

الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�شليب 
ل�شوؤون الربامج والعمليات بجهود 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
جهود  دع��م  يف  الر�شيدة  وقيادتها 
اإ�شهامات  مثمنا  الدولية  الإغ��اث��ة 
امل��ج��ال وذلك  دب��ي يف ه��ذا  حكومة 
�شابا  غ���ي���و����ش���ب���ي  ل�����ق�����اءه  خ�������الل 
العاملية  للمدينة  التنفيذي  املدير 
توقفه  عند  الإن�����ش��ان��ي��ة  للخدمات 
زيارة  دب��ي يف طريق عودته من  يف 
اآث����ار  اإىل ���ش��ريال��ي��ون ت��ف��ق��د ف��ي��ه��ا 
الفي�شانات  خلفته  ال���ذي  ال��دم��ار 
يف  الأح���داث  على  ت�شاباغني  وعلق 
املت�شررين  »اإن  ق��ائ��ال  ���ش��ريال��ي��ون 
اإع�������ادة بناء  ي��ك��اف��ح��ون م���ن اأج�����ل 
اإىل  احلاجة  اأم�س  يف  وهم  حياتهم 
توزيع  و�شيتم  الإن�����ش��اين.«  ال��دع��م 
الأ�شخا�س  اأك���رث  على  امل�����ش��اع��دات 
الدمار  ت�شررا يف �شرياليون جراء 
الأمطار  فيه  ت�شببت  الذي  الوا�شع 
ال���غ���زي���رة وم�����ا اأ����ش���ف���رت ع���ن���ه من 
اأر�شية  في�شانات عارمة وانهيارات 

واملناطق  ف���ري���ت���اون  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
ب��ه��ا، م��ت�����ش��ب��ب��ة يف مقتل  امل��ح��ي��ط��ة 
وت�شريد  �شخ�س   1000 ح���وايل 
اآخ���ري���ن.  اآلف  ث���الث���ة  م���ن  اأك�����رث 
للخدمات  العاملية  املدينة  اأن  يذكر 
العام  يف  تاأ�ش�شت  دبي  يف  الإن�شانية 
�شاحب  روؤي������ة  اإط������ار  يف   2003

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
دولة  اإ�شهامات  تاأكيد  نحو  مكتوم 
الإم����ارات ك��اأك��رب م��رك��ز اإن�����ش��اين يف 

العامل.
 ح��ي��ث ت��ق��دم امل��دي��ن��ة اأف�����ش��ل اأوجه 
الدعم اللوج�شتي اإىل اأع�شائها من 
التابعة  الدولية  الإغ��اث��ة  منظمات 

املتحدة وغريها من جهات  ل��الأمم 
العمل الإن�شاين الأع�شاء يف املدينة 
ال�شتجابة  على  قدراتها  يعزز  مبا 
ل��الأزم��ات وال���ط���وارئ، مب��ا يف ذلك 
لتلبية  اجل������وي  ال���ن���ق���ل  ع��م��ل��ي��ات 
اأي مكان  الحتياجات الإن�شانية يف 

من العامل ب�شرعة وكفاءة عالية.

امل�شاعدات اجلهود الدولية الرامية 
من  امل���ت�������ش���رري���ن  م�������ش���اع���دة  اإىل 
بادرت  وق��د  �شرياليون.   في�شانات 
املدينة العاملية للخدمات الإن�شانية 
مبتابعة حرم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اآل م��ك��ت��وم �شمو  حم��م��د ب��ن را���ش��د 
رئي�شة  احل�شني  بنت  هيا  الأم���رية 

املدينة على الفور لتنفيذ توجيهات 
مع  بالتن�شيق  ق��ام��ت  ح��ي��ث  ���ش��م��وه 
الحتاد الدويل جلمعيات ال�شليب 
باإعداد  الأح��م��ر وال��ه��الل الأح��م��ر 
حمملة  ع���اج���ل���ة  اإغ�����اث�����ة  ����ش���ح���ن���ة 
ب��ح��وايل 50 ط��ن��ا م��ن الإم�����دادات 
اإيواء  جت��ه��ي��زات  ت�شمل  الإن�شانية 

واأغطية وجتهيزات اإعا�شة وغريها 
من املواد الإغاثية ال�شرورية التي 
�شرياليون  اإىل  بالفعل  دبي  غ��ادرت 
على منت طائرة من طراز اإيربا�س 

.A330
الأمني  ت�شاباغني  اأ���ش��اد ج��اغ��ان  و   
ال���ع���ام امل�����ش��اع��د ل���الحت���اد ال����دويل 

�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يوزع م�شاعد�ت �إغاثية عاجلة على �أهايل مديرية �ملكال

 »م�شاندة« تنجز 60 % من �إن�شاء ��شيانة مر�فق �حليو�نات �ملنقر�شة يف مركز دليجة

 •• املكال -وام:

وزعت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ام�س م�شاعدات اإغاثية 
واحلر�شيات  م�شحه  ج��ول  منطقتي  اأه���ايل  على  عاجلة 
يعانون  الذين  ح�شرموت  حمافظة  يف  املكال  مديرية  يف 
احلثيثة  للجهود  ا�شتمرارا  ال�شوء  بالغة  معي�شية  اأو�شاع 
التي تبذلها دولة الإم��ارات للحد من الأو�شاع الإن�شانية 

ال�شيئة التي تع�شف ب�شكان مناطق ح�شرموت.
وقام فريق ميداين تابع لهيئة الهالل الحمر الماراتي 
املحتاجة  الأ���ش��ر  على  غ��ذائ��ي��ة  �شلة  اآلف  ث��الث��ة  ب��ت��وزي��ع 
اأح��ي��اء منطقتي جول  وامل��ع��وزة وذوي ال��دخ��ل امل��ح��دود يف 

م�شحه وحلر�شيات.
واأك����د ع��ب��دال��ع��زي��ز اجل��اب��ري رئ��ي�����س ف��ري��ق هيئة الهالل 
الأح���م���ر الإم�����ارات�����ي ب��ح�����ش��رم��وت ح���ر����س ال��ه��ي��ئ��ة على 
الأ�شر  وخا�شًة  املحتاجني  عن  املعاناة  رف��ع  فى  امل�شاهمة 
الإحتياجات  لأب�شط  تفتقر  والتي  فقرا  والأ�شد  الفقرية 

التي تلبي متطلباتها.
وق���ال اأن ت��وزي��ع ه��ذه ال�����ش��الل ال��غ��ذائ��ي��ة ي��اأت��ي ا�شتمرارا 
لربنامج امل�شاعدات الإن�شانية الذي تقوم به الهيئة �شمن 
�شل�شلة من احلمالت نفذتها يف عموم مناطق ح�شرموت 
ت��ع��اين ندرة  ن��ائ��ي��ة  م��ن��اط��ق  اإ����ش���اف���ة اىل و���ش��ول��ه��ا اىل 
�شتوا�شل  الهيئة  اأن  اىل  لفتا  ال�شا�شية..  الحتياجات 
م�شتحقيها  على  املتبقية  املديريات  يف  امل�شاعدات  توزيع 
اأب�شط  حتقيق  ل�شمان  معاناتهم  م��ن  التخفيف  ب��ه��دف 

معايري الأمن الغذائي لأهايل املحافظة.
بو�شول  �شعادتهم  عن  امل�شاعدات  من  امل�شتفيدون  وع��رب 
القافلة الغذائية الإماراتية التي من �شاأنها التخفيف من 
مقومات  وفقدانهم  ال�شعبة  لظروفهم  نظرا  معاناتهم 
الو�شع القت�شادي وتعطل م�شادر  احلياة نتيجة تهالك 
العي�س..  لقمة  على  احل�����ش��ول  لهم  ت��اأم��ن  ال��ت��ي  ال��دخ��ل 
وا�شفني و�شول هذه القافلة بالعيد لنها ر�شمت الفرحة 

على حميا اجلميع.

•• اأبوظبي-وام: 

اأعلنت �شركة اأبوظبي للخدمات العامة »م�شاندة« اإجناز 60 % من م�شروع 
اإن�����ش��اء و�شيانة م��راف��ق احل��ي��وان��ات امل��ه��ددة ب��الن��ق��را���س يف »م��رك��ز دليجة 
من  الأول  الربع  نهاية  اأبوظبي   - البيئة  لهيئة  لت�شليمه  متهيدا  لالإكثار« 

العام 2018 .
األف مرت مربع بتكلفة   520 اأقيم على م�شاحة  امل�شروع - الذي  ويت�شمن 
مليون درهم - اإعداد ت�شميم ينا�شب الظروف اخلا�شة باحليوانات   20.5
امل�شيجات  يف  اليومية  الن�شاط  ل���دورة  كاملة  ودرا���ش��ة  بالنقرا�س  امل��ه��ددة 
حتقيق  مراعاة  مع  الأم��را���س  �شد  احليوانات  بتح�شني  اخلا�شة  وال���دورة 

�شالمة احليوانات اإىل اأق�شى حد ممكن.

�شركة  بالإنابة يف  املباين  اإدارة  الها�شمي مدير  عمر  املهند�س حممد  وق��ال 
اأبوظبي للخدمات العامة »م�شاندة« اإن امل�شروع يعد م�شاهمة مهمة يف م�شرية 
اأبوظبي امل�شتمرة نحو تعزيز دورها احل�شاري والريادي وجهودها املتميزة 
انطالقا من  ياأتي  اأن��ه  اإىل  .. م�شريا  بالنقرا�س  املهددة  الأن��واع  يف حماية 
حر�س )م�شاندة( على امل�شاهمة يف حتقيق اأهداف خطة اأبوظبي نحو تعزيز 

ال�شتدامة البيئية واحلفاظ على الرتاث الطبيعي والتنوع البيولوجي.
واأو�شح اأن امل�شروع - الذي بلغت تكلفته 20.5 مليون درهم - يت�شمن اإعداد 
ت�شميم ينا�شب الظروف اخلا�شة باحليوانات املهددة بالنقرا�س مع درا�شة 
كاملة لدورة الن�شاط اليومية يف امل�شيجات وكذلك الدورة اخلا�شة بتح�شني 
�شالمة  حتقق  التي  الظروف  توفري  مراعاة  مع  الأمرا�س  �شد  احليوانات 
ونوعية  الإن�شاء  ذلك على طرق  وانعك�س  اأق�شى حد ممكن  اإىل  احليوانات 

املواد وما مت التو�شل اإليه من معاجلات لعدة حتديات فنية مت التغلب عليها 
بنجاح.

ي�شم  اإذ  الإك��ث��ار  ج��ه��ود  يف  متميزا  م��رك��زا  يعد  دليجة  م��رك��ز  اأن  واأ���ش��اف 
م�شت�شفى بيطريا ومركزا تعليميا لن�شر الوعي حول اأهمية الأنواع الربية 
املهددة بالنقرا�س ويدير خم�شة اآلف راأ�س من الأنواع الربية املحلية وغري 
 520 م�شاحة  على  م�شاندة  نفذته  ال��ذي   - امل�شروع  اأن  اإىل  واأ�شار  املحلية. 
اإدارة  األف مرت مربع - �شي�شهم يف تعزيز قدرات املركز على تطبيق خطط 
ت�شكيل قطيع عاملي  بهدف  �شليمة وذلك  وتكاثر بطريقة علمية ومنهجية 
ليتم اإدراجها �شمن برامج الإطالق املحلية يف املحميات وخارجها والربامج 
موائلها  اإىل  اإعادتها  يف  لالإ�شهام  املنطقة  م�شتوى  على  الأخ���رى  الدولية 
مقومات  جميع  توفر  من  التاأكد  بعد  الطبيعية  حياتها  لتعي�س  الطبيعية 

احلماية الالزمة.
التام بتنفيذ امل�شروع الذي يقع يف منطقة  واأكد الها�شمي التزام »م�شاندة« 
اخل��ت��م يف اجل���زء اجل��ن��وب��ي م��ن اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي وال��ت��ي تبعد ح���وايل 100 
مرت  مليون   3.5 ب�  تقدر  م�شاحة  على  ومتتد  العني  مدينة  عن  كيلومرت 
العاملية مع مراعاة  املعايري واملقايي�س  343 هكتارا - وفقا لأرق��ى  مربع - 
اأحدث معايري ال�شحة وال�شالمة البيئية ومبا ي�شمن احلفاظ على املوارد 

�شواء يف مرحلتي الت�شميم اأو التنفيذ.
واأ�شاف اأن » م�شاندة » التزمت بتطبيق اأعلى املعايري اخلا�شة باحلفاظ على 
متطلبات ال�شتدامة البيئية نظرا لطبيعة امل�شروع اخلا�شة .. لفتا اإىل اأن 
جميع مواد امل�شروع قابلة لإعادة التدوير ووفقا ملا يحقق اأق�شى املتطلبات 

البيئية املنا�شبة.

مرمي بنت حممد بن ز�يد:
�عتز بان �أكون جزءً� من 
�أ�شرة �لأ�ليمبياد �خلا�ص

•• ابوظبي-وام:

اأعربت �شمو ال�شيخة مرمي بنت حممد بن زايد اآل 
نهيان عن �شكرها وامتنانها ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" على 
الهيكل  ���ش��م��ن  ل��ت��ك��ون  اي��اه��ا  ال��ت��ي منحها  ال��ث��ق��ة 

التنظيمي اجلديد يف منظمة الأوملبياد اخلا�س . 
اكون  ب��اأن  :اع��ت��ز  ام�س  ت�شريح  يف  �شموها  وق��ال��ت 
ا  وخ�شو�شً الوطني  الفريق  ه��ذا  ا���ش��رة  م��ن  ج��زءا 
للربنامج  بالن�شبة  واملهم  امل��ح��وري  الوقت  ه��ذا  يف 
دولة  ت�شت�شيفها  التي  الأوملبية  بالألعاب  اخلا�س 

الإمارات.
�شموها ن�شع جهودنا وقدراتنا وطاقاتنا  وا�شافت 
لتحقيق  الربنامج  لهذا  الالزمة  امل�شاعدة  لتقدم 
ال�شرق  اأنحاء  جميع  اإىل  ر�شالته  واإي�شال  اهدافه 
اليوم  :ي�شكل  �شموها  وال��ع��امل.وت��اب��ع��ت  الأو���ش��ط 
اإذ  اخلا�س،  لالأوملبياد  قوية  ودفعة  مهًما  منعطًفا 
يف  دورن��ا  يعزز  مما  م�شتقلة  منظمة  اأ�شبحنا  اأننا 
واأبطال  احلاليني  الريا�شيني  لأف�شل  اإرث  ب��ن��اء 
امل�شتقبل واأ�شرهم وكل �شخ�س يرغب بامل�شاركة يف 

الأوملبياد اخلا�س يف ال�شنوات القادمة .
العمل  اأع�شاء وفريق  ال�شكر اىل  �شموها   ووجهت 
ال���ذي���ن ب������داأوا امل��ه��م��ة وك���ان���ت ل��ه��م ج��ه��ود مقدرة 
الو�شول  وك��ان لهم دور مهم يف  ب��ارزة  وم�شاهمات 
اىل مراحل متقدمة من العمل والجناز واحلر�س 

على حتقيق النتائج امل�شرفة.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة ترويجية لتعريف اجلمهور بخدمات امل�سلخ

م�شلخ �لوثبة يجهز �أكرث من 9 �آلف ر�أ�ص من �ملا�شية منذ مايو �حتى نهاية �شبتمرب
•• اأبوظبي-الفجر:

منذ  ال��وث��ب��ة  م�شلخ  جم��م��ع  ج��ه��ز 
مايو املا�شي وحتى نهاية �شبتمرب 
من العام احلايل اأكرث من 9 اآلف 
�شحية  بيئة  يف  املا�شية  م��ن  راأ����س 

وخدمات ع�شرية متطورة .
اأنها  اأبوظبي  بلدية مدينة  واأكدت 
حتر�س على تكري�س اأرقى املرافق 
للجمهور  ت��وف��ر  ال��ت��ي  اخل��دم��ي��ة 
ومن   ، تطلعاتهم  حتقق  خ��دم��ات 
م�شلخ  جممع  ميثل  املنطلق  ه��ذا 
ال��وث��ب��ة احل���دي���ث ���ش��رح��ا خدميا 
العاملية  املعايري  جاء وفقا لأف�شل 
�شواء من حيث التجهيزات وامليكنة 
، واخلدمات والإجراءات ال�شحية، 
من  وغريها   ، التخزين  وخدمات 
ا�شتح�شان  لق���ت  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 

اجلمهور واإقبالهم .
الوثبة  م�شلخ  اأن  البلدية  واأ�شارت 
�شابقا  امل��ذك��ورة  امل���دة  جهز خ��الل 
1662 راأ�شا من اجلمال )الإبل( 
، و1383  الأبقار  راأ�شا من  و97 
راأ�شا من املاعز ، و5875 راأ�شا من 
الأغ��ن��ام  مبجموع جت��اوز 9017 

راأ�شا من املا�شية.  
الرتويجية  احل��م��ل��ة  ب�������ش���اأن  اأم�����ا 
البلدية  تنفذها  التي  والت�شويقية 
بخ�شو�س امل�شلخ فتاأتي �شمن اإطار 
�شعي البلدية لإر�شاد اأفراد املجتمع 
نحو ال�شتفادة من اخلدمات التي 
الإنتاجية  وقدرته  امل�شلخ  يقدمها 
املتوافقة مع متطلبات اجلمهور يف 
املختلفة  واملنا�شبات  العادية  الأيام 
والأع���ي���اد . واأ����ش���ارت ال��ب��ل��دي��ة اأن 
الوعي  زي����ادة  اإىل  ت��ه��دف  احل��م��ل��ة 
باأهمية  وتعريفهم  اجلمهور  لدى 

ثقافة  تعزيز  وت�شعى احلملة نحو 
امل�شرتكة  الأمرا�س  ب�شاأن  املجتمع 
احليوانات  خالل  من  تنتقل  التي 
وال��ل��ح��وم امل��ري�����ش��ة ، وت��ب��ي��ان دور 
امل�����ش��ال��خ يف ت����اليف ت��ع��ر���س اأف����راد 
عن  ن��اجت��ة  خم��اط��ر  لأي  املجتمع 
امل�شالخ  خ����ارج  ال��ع�����ش��وائ��ي  ال���ذب���ح 
م�شلخ  جم����م����ع  ي�����وف�����ر  ح����ي����ث   ،
اأبوظبي  م�شالخ  وج��م��ي��ع  ال��وث��ب��ة 
الذبح  ق��ب��ل  ال��ب��ي��ط��ري  ال��ف��ح�����س 
الذبائح  جتهيز  و���ش��رع��ة   ، وب��ع��ده 
باأنه  ال��وث��ب��ة  م�شلخ  ي��ن��ف��رد  ك��م��ا   ،
ذبائح  لتجهيز  املخ�ش�س  الوحيد 
وفقا  للجمهور  )الإب�����ل(  اجل��م��ال 
تتطابق  حديثة  وتقنيات  لآل��ي��ات 
وال�شالمة  ال�����ش��ح��ة  م��ع��اي��ري  م���ع 

واخلدمات احلديثة.
احلملة  اأن  ال���ب���ل���دي���ة  واأ�����ش����اف����ت 
ملجمع  وال��رتوي��ج��ي��ة  الت�شويقية 
م�����ش��ل��خ ال��وث��ب��ة ت�����ش��م��ل ع��ل��ى ن�شر 

وي���ق���دم جم��م��ع م�شلخ  ال��ب��ل��دي��ة. 
وال�شلخ  ال���ذب���ح  خ���دم���ات  ال��وث��ب��ة 
لذبائح  وال��ت��ق��ط��ي��ع  وال��ت��ج��ه��ي��ز 
والأبقار  واجل��م��ال  وامل��اع��ز  ال�شاأن 
من  ال�شحية  املعايري  اأعلى  �شمن 
�شروط  ال��ذب��ائ��ح يف  خ��الل جتهيز 
امل�����ش��ت��وى وتوفري  ���ش��ح��ي��ة ع��ال��ي��ة 
ي�شهل  مما  مكيف  للموا�شي  �شوق 
الذبيحة  واختيار  الت�شوق  عملية 
ونقل احليوانات للم�شلخ بوا�شطة 
كار(  كلوب   _ كهربائية  ���ش��ي��ارات 
الرفق  متطلبات  اأع��ل��ى  لتحقيق 
وجود  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ب��احل��ي��وان 
م�شممة  للجمهور  انتظار  �شالة 
بحيث يتمكن �شاحب الذبيحة من 
اأول مرحلة  م�شاهدة ذبيحته منذ 
اآخر مراحل ال�شتالم  الذبح حتى 
والتجهيز  التقطيع  ت�شمل  والتي 
من خالل معدات تقطيع للذبائح 

اآمنة ومتطورة .

اإ�شافة  البلدية  امل�شالخ  يف  ال��ذب��ح 
جممع  مب����م����ي����زات  ل���ت���ع���ري���ف���ه���م 
حيث  م��ن  احل��دي��ث  الوثبة  م�شلخ 
التجهيزات والتكنولوجيا احلديثة 
امل�شتعملة واأنظمة اجلودة وتطبيق 
العاملية،  ال�شحية  املعايري  اأف�شل 
املناطق  احل���م���ل���ة  ت�����ش��م��ل  ح���ي���ث 
املحيطة  ال�����ش��ك��ن��ي��ة  وال��ت��ج��م��ع��ات 
مب�شلخ الوثبة مثل مدينة حممد 
ب���ن زاي�����د – م��دي��ن��ة خ��ل��ي��ف��ة   – 
م�شفح – الوثبة – طريق اأبوظبي 

العني – منطقة بني يا�س.
ت��رك��ز احل��م��ل��ة ع��ل��ى التوعية  ك��م��ا 
الع�شوائي  ال��ذب��ح  خم��اط��ر  ب�����ش��اأن 
واأهمية  ال��ب��ل��دي��ة  م�����ش��ال��خ  خ�����ارج 
جممع  وخا�شة  امل�شالخ  يف  ال��ذب��ح 
ملوقعه  وذل��������ك  ال����وث����ب����ة  م�������ش���ل���خ 
العديد  يتو�شط  ال���ذي  اجل��غ��رايف 
و�شهولة  ال�شكنية  التجمعات  م��ن 

الو�شول اإىل امل�شلخ.

الأغ����ن����ام واجل���م���ال ي�����ش��م��ان 48 
حظرية ، وقد �شمم ال�شوقان وفقاً 
ملعايري عاملية حر�شت البلدية على 
ال�شحية  ال�����ش��روط  اأرق����ى  ت��وف��ري 
الرفق  معايري  اأع��ل��ى  يحقق  ومب��ا 
باحليوان فيهما ، كما توؤمن ملرتادي 
اأ�شواق املوا�شي ت�شوقاً مريحاً اإذ اإن 
كما  بالكامل..  مكيفان  ال�شوقني 
الوثبة  م�شلخ  جممع  اإن�شاء  ميثل 
مل��ج��م��ل اخلدمات  ن��وع��ي��ة  اإ���ش��اف��ة 
املميزة التي تقدمها بلدية مدينة 
ب��ك��ل مكوناته  وامل�����ش��ل��خ   ، اأب��وظ��ب��ي 
يراعي احلداثة والتطور �شواء من 
التحتية  والبنية  الإن�شاءات  ناحية 
تتم  ال����ذي  ال�����ش��ح��ي  امل�����ش��ت��وى  اأو 
وال�شلخ  ال��ذب��ح  عمليات  اإج����راءات 
املحافظة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  خالله  م��ن 
امل�����ش��ت��دام��ة وحتقيق  ال��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ر����ش���ال���ة 
اأرق����ى م��ع��اي��ري اخلدمات  ب��ت��ق��دمي 

العالنية  ال��ل��وح��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
اإىل  ب�����الإ������ش�����اف�����ة   ، اخل�����ارج�����ي�����ة 
التوا�شل  الإع��الن��ات ع��رب م��واق��ع 
الج���ت���م���اع���ي ،وو�����ش����ائ����ل الع�����الم 

املحلية.
اأن��ه��ا تعمل على  ال��ب��ل��دي��ة  ون��وه��ت 
وتطوير  حت���دي���ث  خ���ط���ة  ت��ن��ف��ي��ذ 
ت�شتهدف  حيث  م�شاخلها  جلميع 
اإىل  اليدوية  امل�شالخ  كافة  حتويل 

م�شالخ اآلية. 
مدينة  بلدية  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
 2013 اف��ت��ت��ح��ت ع����ام  اأب���وظ���ب���ي 
احلديث،  ال��وث��ب��ة  م�����ش��ل��خ  جم��م��ع 
امل��ن��ط��ق��ة من  ن��وع��ه يف  م��ن  الأول 
ح��ي��ث ال��ت��ج��ه��ي��ز واحل����داث����ة حيث 
و�شتني  مائة  اإن�شائه  تكلفة  بلغت 
وي�����ش��ت��م��ل على   ، دره������م  م���ل���ي���ون 
للت�شوق  ح���دي���ث  جت������اري  م���رك���ز 
جتارياً  حم��اًل   20 على  يحتوي 
لبيع  ���ش��وق��ني  ع��ل��ى  ي�شتمل  ك��م��ا   ،

م�شلخ  يف  اخل��دم��ات  اأ�شعار  وح��ول 
الأ�شعار  اأن  البلدية  اأك��دت  الوثبة 
هي نف�شها املعتمدة يف كافة م�شالخ 
مدينة اأبوظبي دون تعديل بحيث 
ال�شاأن  ع��ل��ى  ر���ش��وم  حت�شيل  ي��ت��م 
�شاماًل  للذبح  درهما   15 واملاعز 
،ال����ع����ج����ول  ق����ط����ع   4 ال���ت���ق���ط���ي���ع 
للذبح  دره�����م�����اً   40 وال����ق����ع����دان 
– 8 قطع،   6 ال��ت��ق��ط��ي��ع  ���ش��ام��اًل 
الأب���ق���ار واجل���م���ال ال��ك��ب��رية  60 

درهماً �شاماًل التقطيع 8 قطع .
فهي  اخلا�س  التقطيع  اأ�شعار  اأم��ا 
 60 وامل��اع��ز،  لل�شاأن  10 دره��م   :
 100 وال��ق��ع��دان،  للعجول  درهما 

درهم لالأبقار واجلمال  الكبرية .
م�شلخ  جممع  اأن  البلدية  واأ�شارت 
ال��وث��ب��ة ن��ال ج��ائ��زة اأف�����ش��ل م�شلخ 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال�������ش���رق الأو����ش���ط 
 2011 ل���ع���ام  اأف���ري���ق���ي���ا  و����ش���م���ال 
واملعدات  ال��ت��ج��ه��ي��زات  ح��ي��ث  م���ن 
احليوانات  بيع  وحظائر  احلديثة 
الرفق  معايري  اأع��ل��ى  حتقق  ال��ت��ي 
ب���احل���ي���وان ، وب���ذل���ك ي��ك��ون ثاين 
بلدية  م�شالخ  �شل�شلة  م��ن  م�شلخ 
مدينة اأبوظبي التي حت�شد جوائز 
عاملية بعد امل�شلخ الآيل يف اأبوظبي 
الذي نال جائزة اأف�شل م�شلخ على 
و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  م�شتوى 
لتطبيقه    2010 ل��ع��ام   اأفريقيا 
اأعلى املعايري ال�شحية خالل كافة 
، وي�����ش��اف م�شلخ  ال��ذب��ح  م��راح��ل 
بلدية  م�شالخ  �شل�شلة  اإىل  الوثبة 
مدينة ابوظبي والتي ت�شمل م�شلخ 
اأبوظبي  وم�����ش��ل��خ  الآيل  اأب��وظ��ب��ي 
للجمهور وم�شلخي ال�شهامة وبني 
يا�س والتي ماتزال تقدم خدماتها 

املميزة للجمهور وال�شركات.

جمل�ص �د�رة »�لهوية ��جلن�شية« يناق�ص يف �جتماعه �لأ�ل �شالحيات ��خت�شا�شات �لهيئة

�لإمار�ت ت�شارك يف �حتفالت �ليوبيل �لذهبي ل�شلطنة بر�ناي

•• اأبوظبي -وام:

واجلن�شية  للهوية  الحتادية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  ناق�س 
بن  حممد  علي  معايل  برئا�شة  الأول  اجتماعه  خ��الل   ����
وخطة  اآل��ي��ات   ���� الإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شام�شي  ح��م��اد 
 2017 ل�شنة   3 رق���م  احت����ادي  ب��ق��ان��ون  امل��ر���ش��وم  تنفيذ 
الذي ت�شمن تعديل املر�شوم بقانون احتادي رقم 2 ل�شنة 
الإمارات للهوية. واأكد معايل علي  هيئة  باإن�شاء   2004
حممد بن حماد ال�شام�شي .. اأن الهيئة �شتوا�شل م�شوارها 
على طريق التميز والإبداع يف اأداء الدور الذي اأن�شئت من 
الروؤية  خ��دم��ة  يف  الأوىل  ب��ال��درج��ة  يتمثل  وال���ذي  اأج��ل��ه 
امل�شتقبلية بعيدة املدى لقيادة الدولة الر�شيدة والإ�شهام 
الطموحة  والتطوير  التنمية  م�شاريع  ومتكني  دع��م  يف 
اأن  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي   «  2021 الإم����ارات  روؤي���ة   « �شمن 
اأف�شل  الذهبي واحدة من  يوبيلها  الدولة بحلول  ت�شبح 
املجالت.  �شتى  ويف  امل�شتويات  خمتلف  على  ال��ع��امل  دول 
املر�شوم  ���ش��دور  ب��ع��د   ���� انتقلت  الهيئة  اإن  معاليه  وق���ال 
بقانون احتادي رقم 3 ل�شنة 2017 الذي ت�شمن تعديل 
باإن�شاء   2004 ل�شنة   2 رق��م  احت���ادي  ب��ق��ان��ون  امل��ر���ش��وم 
دورا  اأ�شمل  جديدة  مرحلة  اإىل   ��� للهوية  الإم���ارات  هيئة 
تقع على  ال��ت��ي  امل��ه��ام  م��ن حيث  ات�شاعا  اأك���رث  اآف���اق  واىل 
فاعل  ب�شكل  لالإ�شهام  اأمامها  اأو�شع  وتفتح جمال  عاتقها 
يف  وامل�����ش��ارك��ة  احلكومية  اخل��دم��ات  منظومة  تطوير  يف 
القرار  �شناعة  ودع��م  الإم���ارات  دول��ة  واقت�شاد  ام��ن  بناء 
ب��الع��ت��م��اد على ق��اع��دة ب��ي��ان��ات دمي��وغ��راف��ي��ة ه��ي الأكرب 
الدرا�شات  اإج��راء  العتماد عليها يف  التي ميكن  والأ�شمل 
واخلدمات  وامل�شاريع  املبادرات  ملختلف  والدقيقة  املحكمة 
التي تتبناها وتطلقها خمتلف اجلهات يف الدولة. واأ�شاد 
املا�شية  م�شريتها  خ���الل  ال��ه��ي��ئ��ة  حققته  مب��ا   � م��ع��ال��ي��ه 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  بقيادة 
املجل�س التنفيذي لمارة ابوظبي من اإجن��ازات .. م�شريا 
من  ال�شديدة  �شموه  توجيهات  بف�شل  متكنت  اأن��ه��ا  اإىل 

اأر�س  على  يعي�س  من  كل  يلم�شه  واقعا  ر�شالتها  جت�شيد 
اإ�شهامها  اأو  املبا�شرة  خدماتها  خالل  من  �شواء  الإم��ارات 
يف توفري البنية التحتية املتينة التي ترتكز عليها خمتلف 
تطوير  يف  واخل��ا���س  احلكومي  القطاعني  يف  املوؤ�ش�شات 
 .. العاملية  امل�شتويات  اأف�شل  على  بها  والرتقاء  خدماتها 
الإلكرتوين  ال�شكاين  ال�شجل  نظام  بالعتماد على  وذلك 
املتطور الذي اأن�شاأته وبطاقة الهوية الذكية التي ت�شدرها 
لأفراد املجتمع وباتت الوثيقة الأ�شا�شية للتعريف واإثبات 
اخلدمات  اإىل  للو�شول  الرئي�س  وامل��م��ك��ن  �شخ�شياتهم 
اإدارة  جمل�س  ي�شم  و  والذكية.  والإلكرتونية  التقليدية 
الهيئة ��� وفق املر�شوم الحتادي رقم 117 ل�شنة 2017 
اأ����ش���دره ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خليفة ب��ن زايد  ال����ذي 
�شعادة  ��� كال من   « اهلل  » حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
طالل حميد بالهول نائبا للرئي�س اإىل جانب ممثلني عن 
وزارات �شوؤون الرئا�شة والداخلية و�شوؤون جمل�س الوزراء 
وامل�شتقبل وجهاز اأمن الدولة والهيئة العامة لأمن املنافذ 

واحلدود واملناطق احلرة.
ال�شام�شي .. بدور  اأ�شاد معايل علي حممد بن حماد  كما 
اآل نهيان نائب رئي�س  الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية خالل املرحلة التي ت�شرفت 
الهيئة ب�شموه نائبا لرئي�س جمل�س اإدارتها حيث كان لدعم 
�شموه كبري الأثر يف تطوير م�شريتها وتر�شيخ نهجها نحو 
يف  والإ�شهام  اخلدمات  وتقدمي  الأداء  يف  امل�شتدام  التميز 
حتقيق �شعادة املجتمع وتعزيز مقومات الأمن والتناف�شية 

العاملية لدولة الإمارات.
ع��م��ل��وا مع  ال��ذي��ن  الإدارة  اأع�����ش��اء جمل�س  ب��ج��ه��ود  ون���وه 
�شموه يف ر�شم توجهات الهيئة .. معربا عن جزيل �شكره 
وتقديره ملا قدموه من دعم وم�شاندة لتتمكن الهيئة من 

حتقيق اأهدافها بكفاءة واقتدار.
الإب����داع  ن��ح��و  م�����ش��واره��ا  يف  الهيئة  م�شي  معاليه  واأك����د 
من  التحقق  من�شات  تعزيز  ع��رب  خدماتها  يف  والب��ت��ك��ار 
الهويات ودعم �شناع القرار معتمدة يف ذلك على الروؤية 

ال�شت�شرافية الثاقبة للقيادة احلكيمة نحو متكني اقت�شاد 
م�شاعفة  يتطلب  ال��ذي  الأم���ر  املعرفة  وجمتمع  ال��دول��ة 
املهنية  اأف�شل معايري  الفريق وفق  بروح  والعمل  اجلهود 
والكفاءة بجانب احلر�س على تطوير القدرات والإمكانات 
متطلبات  ل�شتيعاب  والفردي  املوؤ�ش�شي  ال�شعيدين  على 
واملنهجيات  والآليات  اخلطط  و�شياغة  اجلديدة  املرحلة 
نقلت  التي  وال�شالحيات  الخت�شا�شات  ملمار�شة  الالزمة 

اإىل الهيئة.
ووجه املجل�س �� خالل اجتماعه الذي عقده يف مقر الإدارة 
باملبا�شرة   �� اأبوظبي  يف  خليفة  مدينة  يف  للهيئة  الرئي�شة 
يف ت�شكيل فرق العمل واللجان املخت�شة التي �شتنفذ مواد 
املر�شوم بقانون » بحيث ي�شع كل فريق وجلنة ت�شوره   «
متكاملة  بخطة  للخروج  يعنيه  ال��ذي  املجال  يف  وخطته 
ت�شمن ا�شتكمال عملية التنفيذ ب�شال�شة ودون اأي معوقات 
وخالل املهلة الزمنية التي حددها املر�شوم. واأكد جمل�س 
الإدارة اأهمية موا�شلة تطوير وحت�شني اخلدمات املقدمة 
للمواطنني واملقيمني والرتقاء بها وتي�شري �شبل ح�شولهم 
عليها .. اإ�شافة اإىل ال�شتمرار يف تنفيذ املبادرات وامل�شاريع 
التي تطلق لهذا الغر�س والرتكيز على الإبداع فيها ب�شكل 
ر�شا  ويحقق  الر�شيدة  القيادة  طموح  م�شتوى  اإىل  يرقى 
الرتقاء  للهيئة  وي�شمن  اإ�شعادهم  يف  وي�شهم  املتعاملني 

اإىل م�شتويات جديدة من التميز.
بقانون  امل��ر���ش��وم  ت�شمنه  مب��ا  الل��ت��زام  املجل�س  اأك���د  كما 
املوظفني  ن��ق��ل  ب�����ش��اأن   2017 ل�����ش��ن��ة   3 رق����م  احت�����ادي 
يف  الداخلية  وزارة  ل��دى  العاملني  والع�شكريني  املدنيني 
�شوؤون اجلن�شية وجوازات ال�شفر ودخول واإقامة الأجانب 
ورتبهم  درجاتهم  على  املحافظة  تتم  بحيث  الهيئة  اإىل 
وحقوقهم وامتيازاتهم كافة وعدم امل�شا�س مبا يتقا�شونه 
من مرتبات وخم�ش�شات اإىل جانب اعتبار مدة خدمتهم 

يف الهيئة مت�شلة بخدمتهم لدى الوزارة.
واملالحظات  املحا�شبة  دي��وان  تقرير  على  املجل�س  واطلع 

التي ت�شمنها.

•• بندر �رسي بكاوان-وام:

�شلطنة  املتحدة، يف احتفالت  العربية  الإم��ارات  �شاركت دولة 
بروناي دار ال�شالم ال�شديقة، بذكرى اليوبيل الذهبي لتويل 
ال�شلطان حاج ح�شن بلقية، مقاليد احلكم يف �شلطنة بروناي 
دار ال�شالم الذي اأقيم يوم ام�س الول يف عا�شمة بندر �شري 

بجوان.
مثل الدولة فى هذه الحتفالت معايل الدكتور را�شد اأحمد 
ال�شمو  بن فهد وزير دولة الذى نقل حتيات وتهاين �شاحب 
اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.
واعرب معاليه خالل ح�شوره ماأدبة ر�شمية اأقيمت مبنا�شبة 
عن  الإمي����ان  ن��ور  بق�شر  لل�شلطنة  ال��ذه��ب��ي  اليوبيل  ذك���رى 
اليوم  هذا  يف  بروناي  �شلطنة  احتفالت  يف  بامل�شاركة  �شروره 
الوطني املهم، متمنيا لل�شلطان بلقية دوام ال�شحة والعافية، 

ول�شلطنة بروناي مزيدا من التقدم والرخاء.
املتحدة يف  العربية  الإم���ارات  دول��ة  م�شاركة  اأن  معاليه  واأك��د 
هذه الحتفالت تاأتي انعكا�شا للعالقات الأخوية املتينة التي 
تربط البلدين وتعك�س عمق الروابط التاريخية، التي ت�شتند 

امل�شرتكة،  املتبادل وامل�شالح  را�شخة من الحرتام  على ركائز 
دائما  تر�شخ  واقت�شادية  ودينية  ثقافية  اأ�ش�س  على  ومبنية 

للتعاون املثمر من اأجل تنمية وازدهار الدولتني.
ونوه معايل الدكتور را�شد بن فهد، باأهمية العالقات الوطيدة 
التي تربط دولة الإمارات و�شلطنة بروناي دار ال�شالم والتي 
جتمعها روابط اأخوية را�شخة، بدعم ورعاية قيادتي البلدين.
بروناي  و�شلطنة  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  وت��رب��ط 
والتجارية  الق���ت�������ش���ادي���ة  امل����ج����الت  يف  وط����ي����دة  ع����الق����ات 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة،  وال�شياحية  وال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
والدولية  الإقليمية  بالق�شايا  يتعلق  فيما  ال��دائ��م  التفاهم 

التي تهم البلدين.

»�أبوظبي لالإ�شكان« تطلق ن�شخة جديدة من تطبيقها �لذكي يف »جيتك�ص 2017«
•• اأبوظبي-وام:

للهاتف  تطبيقها  م��ن  ج��دي��دة  ن�شخة   « لالإ�شكان  اأبوظبي  »هيئة  تطلق 
 « يف  اأبوظبي  حكومة  جناح  �شمن  م�شاركتها  هام�س  على  وذل��ك  ال��ذك��ي 
وت�شتمر  اليوم  فعالياته  تنطلق  ال��ذي   «  2017 للتقنية  جيتك�س  اأ�شبوع 

حتى 12 اأكتوبر اجلاري يف مركز دبي التجاري العاملي.
من  املزايا  من  بالعديد  التطبيق  من  املحدثة  اجلديدة  الن�شخة  وتتميز 
اأبرزها توفري خدمات اأ�شحاب الهمم وحا�شبة اخلدمات املوؤهلة التي تتيح 
اخلدمة  ذلك  بعد  احلا�شبة  لتفرز  ال�شخ�شية  بياناته  تعبئة  للم�شتخدم 
ال�شتعالم  اإمكانية  توفري  اإىل  اإ�شافة  عليها  للتقدمي  متهيدا  امل�شتحقة 
عن حالة الطلب والتي ت�شمل بيانات القرو�س عن طريق الربط مع بنك 

اأبوظبي الأول.

اأن  لالإ�شكان  اأبوظبي  هيئة  ع��ام  مدير  القبي�شي  ب��در  �شيف  �شعادة  واأك���د 
املواطنني  خل��دم��ة  التقنيات  اأح���دث  لت�شخري  بو�شعها  م��ا  ت��ب��ذل  الهيئة 
املتعاملني معها وتب�شيط الإجراءات والت�شهيل على املواطنني يف احل�شول 
والر�شا  ال�شعادة  م�شتويات  اأع��ل��ى  يحقق  مب��ا  الإ�شكانية  اخل��دم��ات  على 

للمتعاملني.
ك��ب��رية وعديدة  اإجن�����ازات وجن��اح��ات  اأب��وظ��ب��ي حققت  اإن ح��ك��وم��ة  وق���ال 
مهمة  تقنية  خدمات  وقدمت  املا�شية  الع�شر  ال�شنوات  خ��الل  ومتتالية 
وتعزيز  وامل�شتدام  الفعال  الرقمي  التحول  خ��الل  م��ن  اأب��وظ��ب��ي  ملجتمع 
مفهوم اقت�شاد املعرفة وهذا ما تركز عليه اخلطة ال�شرتاتيجية للهيئة 
والتي حتر�س على التحديث امل�شتمر لأنظمة تقنية املعلومات والت�شالت 
من اأجل تي�شري العمليات اليومية مع �شمان المتثال للمعايري اخلا�شة 
بتقنية واأمن املعلومات ال�شادرة عن مركز الأنظمة الإلكرتونية واملعلومات 

حلكومة اأبوظبي.
واأ�شاليب  قنوات  تنويع  على  حتر�س  لالإ�شكان  اأبوظبي  هيئة  اأن  واأ�شاف 
اإىل  اخل��دم��ات  و�شول  و�شمان  جتربتهم  لتعزيز  اجلمهور  مع  التوا�شل 
التكامل احلكومي عرب  اإث��راء عملية  املتعاملني مع  ال�شريحة الأكرب من 
الإلكرتونية  وامل��واق��ع  الذكية  بالأجهزة  رقمية  وحلول  من�شات  ت�شميم 

وذلك بف�شل الن�شج الرقمي الذي تو�شلت اإليه حكومة اأبوظبي.
واأتاحت الهيئة اإمكانية حتميل التطبيق الذكي من متجر اأندرويد حيث 
بت�شجيل  تبداأ  خطوات  ع��دة  املتعامل  طلب  حالة  متابعة  مراحل  ت�شمل 
الطلب والتاأكد من اكتماله ومن ثم املراجعة الفنية والتي ت�شمل البحث 
للطلب  املبدئية  امل��راج��ع��ة  ث��م  وم��ن  وال��ق��ان��وين  والهند�شي  الج��ت��م��اع��ي 
فاملراجعة النهائية واتخاذ القرار املنا�شب بخ�شو�س الطلب اإذ تتم جميع 
هذه اخلطوات اإلكرتونيا ومن خالل تطبيق الهاتف املتحرك بحيث يتمكن 

املتعامل من التعرف على حالة طلبه اإىل اأن يتم اتخاذ القرار النهائي.
 www.adha.ae - ويقدم املوقع الإلكرتوين لهيئة اأبوظبي لالإ�شكان
- لزواره جتربة فريدة من ناحية �شهولة الت�شفح والو�شول اإىل املعلومة 
وان�شيابية  فاعلية  ت�شمن  وب�شيطة  �شل�شة  خطوات  خ��الل  من  املطلوبة 

البحث مبا يلبي تطلعات املتعاملني.
ويتيح للمت�شفح عدة خيارات لالإطالع على خدمات الهيئة وهي القرو�س 
واملنح الإ�شكانية ومعر�س �شور مل�شاريع الإ�شكان وتاريخ الإ�شكان يف الإمارة 

واآخر الأخبار والفعاليات اخلا�شة بالهيئة.
وتعد ح�شابات الهيئة على مواقع التوا�شل الجتماعي » تويرت وان�شتجرام 
اأهمية  تعك�س  خطوة  يف  اجلمهور  مع  للتوا�شل  جديدة  قناة   « ويوتيوب 
على  واحل��ر���س  اجلمهور  فئات  خمتلف  م��ع  واملبا�شر  امل�شتمر  التوا�شل 

الو�شول لهم والتفاعل معهم.
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اأخبـار الإمـارات
حماكم دبي تتيح خدمات مي�شرة عرب قنو�ت مبتكرة لإ�شعاد �ملتعاملني

•• دبي -وام:

املتعلقة  ال���ش��ت��ف�����ش��ارات  ب��ق��رار نقل خ��دم��ات  العمل  دب��ي  ب���داأت حم��اك��م 
املعتمدة  اخلارجية  اخلدمة  مراكز  اإىل  العمالية  والتنفيذات  بالق�شايا 
متا�شيا مع الأهداف ال�شرتاتيجية املتمحورة حول توفري اجلهد والوقت 
يف اإمتام املعامالت القانونية والق�شائية وتقليل اأعداد املراجعني بن�شبة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا   2018 العام  بحلول   80%
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
الطلبات  ال�شتف�شار عن  القرار اجلديد  . ويتيح  »رع��اه اهلل«  دبي  حاكم 

والقرارات والأحكام دون احلاجة اإىل زيارة مقر املحاكم.
ت�شهيل  �شعيد  على  نوعية  نقلة  كونه  يف  اجلديد  القرار  اأهمية  وتكمن 

و�شهولة  ب�شرعة  اأو�شاعهم  تعديل  ي�شمن  مبا  العمال  على  الإج���راءات 
الدعاوى  الإلكرتونية لقيد  الطلبات  املتعامل تقدمي  باإمكان  بات  حيث 
العمالية وقيد التنفيذ العمايل واحل�شول على �شورة الإعالن بالن�شر 
اإمارة  يف  املعتمدة  امل��راك��ز  خ��الل  من  الق�شايا  بيانات  ملخ�س  وطباعة 

دبي.
ان نقل  دب���ي«  ع��ام »حم��اك��م  م��دي��ر  املن�شوري  �شعادة ط��ار���س عيد  وق���ال 
املراكز  اإىل  العمالية  وال��ت��ن��ف��ي��ذات  الق�شايا  ع��ن  ال�شتف�شار  خ��دم��ات 
مبتكرة  خ��دم��ات  بتطوير  التزامنا  اإط���ار  يف  ي��ن��درج  املعتمدة  اخلارجية 
التوا�شل  لتعزيز  جديدة  قنوات  وا�شتحداث  للجميع  الو�شول  ومي�شرة 
الأخري  القرار  حيال  بثقة  ونتطلع  املتعاملني..  مع  ال�شاعة  م��دار  على 
الق�شائية  املنظومة  لتطوير  احلثيثة  م�شاعينا  خدمة  يف  ي�شب  ال��ذي 

تقدمي  خ��الل  م��ن  العمال  فيهم  مب��ن  املحلي  املجتمع  فئات  يخدم  مب��ا 
النا�س متا�شيا مع  واإ�شعاد  ت�شهيل احلياة  التي ت�شمن  اأف�شل اخلدمات 
التوجيهات ال�شديدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي يف جعل دبي املدينة 
العام  بحلول  احلياة  ج��ودة  يف  العامل  يف  الأف�شل  ت�شاهي  التي  الأ�شعد 

.«  2021
اإج��راءات التقا�شي عرب  واأك��د حر�س حماكم دبي على موا�شلة تي�شري 
وال�شرعة  باجلودة  تت�شم  التي  والق�شائية  القانونية  اخلدمات  توفري 
والكفاءة واملوثوقية يف اأماكن ي�شهل الو�شول اإليها.. �شعيا وراء حتقيق 
�شعادة املتعاملني التي تاأتي يف مقدمة اأولوياتنا ال�شرتاتيجية وغاياتنا 
اخلدمات  مكاتب  مع  الفاعلة  ال�شراكة  ب��اأن  ثقته  عن  معربا  اجلوهرية 

م�شريتنا  اإىل  ت�����ش��اف  ن��وع��ي��ة  اإجن������ازات  ع��ن  �شتثمر  دب���ي  يف  امل��ع��ت��م��دة 
لكل ذي حق  نافذة ت�شمن  وال��ري��ادة يف حتقيق عدالة  بالتميز  احلافلة 
اإيجاد »حماكم رائدة متميزة  املتمثلة يف  على حقه مبا يرتجم ر�شالتنا 
بالق�شايا  املتعلقة  ال�شتف�شارات  توفري خدمات  املحاكم  وبداأت  عاملياً«.« 
والتي  دب��ي  يف  املعتمدة  اخل��ارج��ي��ة  امل��راك��ز  ع��رب  العمالية  وال��ت��ن��ف��ي��ذات 
العمالية  ال��دع��اوى  لقيد  الإلكرتونية  الطلبات  تقدمي  خدمات  ت�شمل 
بالن�شر  الإع��الن  العمايل وخدمات احل�شول على �شورة  التنفيذ  وقيد 
عن  ال�شتف�شار  خ��دم��ات  جانب  اإىل  الق�شايا  بيانات  ملخ�س  وطباعة 
واملزادات  واحلجوزات  ال�شادرة  والأحكام  والقرارات  والطلبات  الق�شايا 
والإعالنات والر�شائل ال�شادرة والواردة وحجز الوثائق والبيانات املالية 

ومواعيد احلجز.

انطالق اأعمال منتدى املعلمني الدويل )قدوة 2017(

عبد�هلل بن ز�يد: �أبنا�ؤنا يتفوقون علينا �مهمة �ملعلم �ليوم م�شاركتهم جتاربهم ��إبد�عاتهم

الطلبة  ي��ح��اور   »Mentor« اأو 
اأن�شطة  وميار�شون  معهم  ويبحث 
تنمية  يف  ت�������ش���اع���ده���م  ج��م��اع��ي��ة 
تفكريهم  واأ����ش���ال���ي���ب  م��ه��ارات��ه��م 
اليوم  ال�شركات  اأن  اإىل  ...م�شرياً 
موظفيها  ت����دري����ب  ع����ن  ت���وق���ف���ت 
وبداأت باإر�شالهم لربامج توجيهية 
يف  ومتخ�ش�شني  حم��رتف��ني  م���ع 
التوجيه  لأن  القطاعات  خمتلف 
خربات  الإن�����ش��ان  يتعلم  اأن  يعني 
ولي�س  احل��ي��اة  واق���ع  م��ن  حقيقية 

فقط من بطون الكتب.
القطاع  »يف  اأن����ه  ���ش��م��وه  واأو�����ش����ح 
الأطفال  ق���درة  ���ش��ارت  التعليمي 
قدرة  تفوق  التعلم  على  والطلبة 
لأن  امل��ع��ريف  وخمزونهم  معلميهم 
ه����وؤلء ال�����ش��غ��ار ي��ب��ح��ث��ون ع��ن كل 
م��ع��ل��وم��ة ج����دي����دة ت��ق��دم��ه��ا لهم 
املفيدة  و�شائطها  مبختلف  احلياة 

وامل�شلية يف الآن نف�شه«.
بالن�شبة  »اأم�������ا  ����ش���م���وه  واأ������ش�����اف 
باأن ما  اأن ندرك  للمناهج فنحتاج 

مفهوم التعليم واملعلم واملدر�شة«.
وق�����ال ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
يكون  لن  »التعليم  نهيان  اآل  زاي��د 
م���ن خ����الل امل��ن��ه��ج ب���ل م���ن خالل 
البيت  ���ش��ي��ك��ون  ب��ح��ي��ث  ال���ت���ج���ارب 
ل����ل����ق����راءة والط���������الع وامل���در����ش���ة 
ب�شكل  الطالب  تعلمه  ما  لتطبيق 
عملي و�شيق�شى الطالب ثالث اأو 
�شاعات  �شاعات ورمب��ا خم�س  اأرب��ع 
فقط يف املدر�شة التي �شتتحول من 
مبنى مليء بف�شول للتدري�س اإىل 
اأو  الريا�شي  بالنادي  اأ�شبه  مكان 
الفني املليء باملرافق املختلفة لكي 
اأن�شطتهم  ال��ط��الب  فيها  مي��ار���س 

التعليمية«.
احلفظ  »�شينتهي  �شموه  واأ���ش��اف 
وويكيبيديا  ج����وج����ل  ع�������ش���ر  يف 
والهواتف الذكية و�شتذوب املناهج 
تدريجياً يف يوتيوب وخان اآكادميي 
وتطبيقات الهواتف املتخ�ش�شة يف 

املعرفة والتعليم«.
وتابع �شموه »اأع��رف اأن من بينكم 

وي�شتنبطون وكيف ميتلكون اأدوات 
يف  امل�شاهمة  على  القدرة  متنحهم 
تنمية جمتمعاتهم وامل�شي يف ركب 

احل�شارة الإن�شانية.
اآت  »اأ���ش��ات��ذت��ي مل  �شموه  واأ���ش��اف 
اليوم لأُنّظر عليكم حول م�شتقبل 
به  واأدرى  اأه���ل���ه  ف��اأن��ت��م  ال��ت��ع��ل��ي��م 
واك���ن ج��ئ��ُت لأحت����دث اإل��ي��ك��م كاأب 
واأقول لكم اإن العامل خارج جدران 
امل��در���ش��ة ق���د ات�����ش��ع ك���ث���رياً وعامل 
اأبنائنا �شار اأكرب منا كاأولياء اأمور 
على  وم�شرفني  كمعلمني  ومنكم 

العملية التعليمية«.
�شوياً  نعمل  »دع��ون��ا  ���ش��م��وه  وق���ال 
ل���ن���ف���ه���م ه�������ذا اجل�����ي�����ل اجل����دي����د 
..لن�شعى ونكون على قدر امل�شوؤولية 
كمربني  تواجهنا  التي  احل�شارية 

يف القرن احلادي والع�شرين«.
الفتتاحية  كلمته  �شموه  واختتم 
ب��ك��ل��م��ات جل�����ربان خ��ل��ي��ل ج���ربان 
واأولدكم  الأق��وا���س  »اأن��ت��م   : تقول 
بها احلياة  رم��ت  قد   .. �شهام حية 

هذه  ع���ل���ى  ردا  ����ش���م���وه  واأ������ش�����اف 
ال���ت�������ش���اوؤلت »اإن���ه���م ي��ع��رف��ون كل 
لكنها  اأغلبيتنا  اإجابة  ..ه��ذه  �شيء 
يعرفون  ف��ع��اًل  ه��م  م��زح��ة  لي�شت 
اأ�شياء كثرية«. واأكد �شموه اأن »هذا 
عن  يختلف  نعي�شه  ال��ذي  الع�شر 
قبل  م��ن  الب�شرية  عرفته  م��ا  ك��ل 
فيه  و�شتنتهي  انتهت  ع�شر  ..اإن���ه 
مفاهيم تر�شخت يف حياة الب�شرية 
منذ اآلف ال�شنني وب��داأت مفاهيم 

جديدة بالبزوغ«.
اأن  واأ�شاف �شموه »من كان يعتقد 
ل�شالح  �شتنتهي  الورقية  الر�شائل 
الإل���ك���رتون���ي���ة؟ وم����ن ك����ان يظن 
يريد  م��ا  وي�����ش��رتي  �شيت�شوق  اأن���ه 
م���ن خ����الل ه���ات���ف ���ش��غ��ري؟ ومن 
الإلكرتونية  العملة  اأن  يظن  ك��ان 
..م�شرياً  ال��ورق��ي��ة؟  حم��ل  �شتحل 
اأكرث حتدياً  »القادم  اأن  اإىل  �شموه 
وال��ت��ع��ل��ي��م ل��ي�����س ب��ع��ي��داً ع���ن هذه 
امل���ت���غ���ريات ال��ه��ائ��ل��ة ف��ن��ح��ن على 
فيه  �شيتغري  ج��دي��د  ع�شر  اع��ت��اب 

�شاحلاً  يعد  مل  ال��ي��وم  اأيدينا  ب��ني 
هنا  واأن���ا  لنا  لي�س  وبالتاأكيد  لهم 
ل اأحت�������دث ع����ن دول������ة الإم��������ارات 
املنطقة وال��ع��امل ما  ب��ل ع��ن  فقط 
عدا بع�س الدول التي اأخذت على 
عاتقها مهمة التخل�س من التعليم 
ال��ت��ق��ل��ي��دي واإ�����ش����راك ال��ط��ل��ب��ة يف 
ت�شميم املناهج مع املعلم كل ح�شب 
قدراته وميوله واإمكاناته اخلا�شة 
به فعا�شق التاريخ �شيدر�س منهجاً 
احل�شابات  يهوى  من  عن  يختلف 
فنّية  ميول  لديه  وَم��ن  الريا�شية 
لها  ���ش��اأن  ل  جم��م��وع��ة  يف  �شيكون 

مبجموعة اللغات اأو الربجمة.
واأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
املنظومة  اأن الهدف من  اآل نهيان 
ب���داأت  ال��ت��ي  اجل���دي���دة  التعليمية 
جتتاح العامل لي�س تلقني الطالب 
نظريات فيثاغورث وح�شاب ن�شف 
الدوري  واجل����دول  ال��دائ��رة  قطر 
تعليمهم  بل  الكيميائية  للعنا�شر 
يبحثون  وك���ي���ف  ي���ف���ك���رون  ك���ي���ف 

�شيتعلم  ..وكيف  الآن  يت�شاءل  من 
�شيتعلمون؟  وم��������اذا  ال���ط���ل���ب���ة؟ 
يعرفون  اليوم  ..اأبناوؤنا  ..اأب�شركم 
اأكرث منا ويفهمون رمبا اأكرث منا 
كنا  اأكرث منا عندما  لي�س  ..ولكن 

يف عمرهم بل اأكرث منا الآن«.
وقال �شموه »يف ظل هذه املتغريات 
حولنا  واق��ع��اً  �شارت  التي  الهائلة 
�شوؤايل لكم هو ..ما هو دور املعلم 
ال�شوؤال  ..ح��ت��ى جنيب ع��ن ه��ذا  ؟ 
ونبتعد  واق��ع��ي��ني  ن��ك��ون  اأن  علينا 
قليال عن العاطفة قلياًل ونعرتف 
ل�شالح  دوره  �شيفقد  امل��ع��ل��م  ب����اأن 
الهاتف  و���ش��ا���ش��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي ال���ذي بداأ 
اليوم  اأه��م جم��الت احلياة  يجتاح 
لي�س  والتعليم  وال��ن��ق��ل  كال�شحة 

بعيداً عنه«.
واأ�شاف �شموه اأنه على املعلم الذي 
ينتقل  اأن  الع�شر  يواكب  اأن  يريد 
ي��ل��ق��ي الدرو�س  ك��ون��ه م��ع��ل��م��اً  م��ن 
موجهاً  ليكون  الواجبات  وي�شحح 

•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  اأك��د 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
التعليم  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال�����دويل 
التكنولوجيا  اأن  الب�شرية  وامل��وارد 
التعليم  واأ����ش�������س  ���ش��ك��ل  يف  غ����ريت 
وطبيعة  املعلم  مهمة  من  وغ��ريت 
اإىل  ..م�شرياً  الطلبة  مع  عالقته 
اأن »ثورة الت�شالت اأتاحت لأبنائنا 
ويف  امل��ع��رف��ة  يف  علينا  يتفوقوا  اأن 

ا�شتخدام اأدواتها احلديثة«.
وقال �شموه اإن مهمة املعلم يف هذا 
مبتغريات  ي��زخ��ر  ال���ذي   - الع�شر 
احلياة  نواحي  كافة  طالت  كبرية 
واأ�ش�شه  التعليم  نظريات  فيها  مبا 
يكون  اأن  يف  ت��ت��م��ث��ل   - واأ���ش��ال��ي��ب��ه 
املعلم حماوراً للطلبة و�شريكاً لهم 

يف جتاربهم وحماولت اإبداعهم.
الفتتاحية  ال��ك��ل��م��ة  يف  ذل���ك  ج���اء 
اأعمال  ان���ط���الق  خ����الل  ل�����ش��م��وه 
م��ن��ت��دى امل��ع��ل��م��ني ال����دويل »ق���دوة 
رعاية  حتت  يعقد  الذي   »2017
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
يف  ي��وم��ني  مل���دة  وي�شتمر  امل�شلحة 

ق�شر الإمارات باأبوظبي.
بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  وا�شتهل 
بت�شاوؤل  ك��ل��م��ت��ه  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
للمعلمني واملعلمات قائاًل »كم مرة 
حاولتم فعل �شيء يف جهاز بالبيت 
كم  ابنتكم؟  اأو  بابنكم  وا�شتعنتم 
تعلم  على  اأب��ن��اوؤك��م  �شاعدكم  م��رة 
مهارة جديدة يف هواتفكم الذكية؟ 
ومتى كانت اآخر مرة �شعرمت باأنكم 
اأبنائكم �شيئاً جديداً  قمتم بتعليم 

يف احلياة؟.

عن اأقوا�شكم«.
الدويل  املعلمني  منتدى  ويتطلع 
املعلمني  مت���ك���ني  اإىل  »ق�����������دوة« 
وتقدير  املهنية  م�شريتهم  ودع���م 
ال��ن��ب��ي��ل��ة ح��ي��ث يجمع  ر���ش��ال��ت��ه��م 
 900 م��ن  اأك���رث  فعالياته  �شمن 
م�شارك من معلمني وخرباء ورواد 
يف ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م م���ن الإم������ارات 
لتبادل  ال����ع����امل  اأن����ح����اء  وج���م���ي���ع 
تلهم  ال���ت���ي  وال���������روؤى  ال���ت���ج���ارب 
امل�شتقبل وترتقي مب�شرية  معلمي 

التعليم.
التعليم  ق�شية  »ق����دوة«  وي��ن��اق�����س 
من اأجل امل�شتقبل وذلك من خالل 
وور�س  ونقا�شات  تفاعلية  جل�شات 
عمل م��ع خ��رباء وم��وؤث��ري��ن ورواد 
اأنحاء  ك��ل  م��ن  التعليم  ق��ط��اع  يف 

العامل.
وي����ق����ام »ق���������دوة« ب���ال�������ش���راك���ة مع 
وزارة  م���ث���ل  حم��ل��ي��ة  م���وؤ����ش�������ش���ات 
التعليم  ودائ��رة  والتعليم  الرتبية 
واملعرفة يف اأبوظبي وهيئة املعرفة 
وجمل�س  ال���ب�������ش���ري���ة  وال���ت���ن���م���ي���ة 
اأبوظبي  ومركز  للتعليم  ال�شارقة 
واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم 
عاملية  م��وؤ���ش�����ش��ات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
والتنمية  ال��ت��ع��اون  م��ن��ظ��م��ة  م��ث��ل 
فاركي  وم��وؤ���ش�����ش��ة  الق���ت�������ش���ادي���ة 
موؤ�ش�شة  فهم  املعرفة  �شركاء  اأم��ا 
/تيت�س   Teach for All
للمعرفة  وج����وج����ل  اأول/  ف�����ور 
اإدراك  وموؤ�ش�شة  ومايكرو�شوفت 
التابعة ملوؤ�ش�شة امللكة رانية للتعليم 
واآرك  و�شركاه  وماكنزي  والتنمية 
كما   /Arc Skills/ ���ش��ك��ي��ل��ز 
يح�شر املنتدى نخبة من املعلمني 
الربحية  غ��ري  املنظمات  وممثلي 

واخلرباء يف جمال التعليم.

�زير �لرتبية: �لتغيري �لإيجابي يف �لعامل يبد�أ من �ملعلم
•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل ح�شني بن اإبراهيم احلمادي وزير 
قيم  غ��ر���س  يف  امل��ع��ل��م  دور  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
اخلري والت�شامح والعطاء يف الأجيال القادمة 

ل�شمان اإحداث تغيري اإيجابي يف العامل.
التي  جاء ذلك خالل جل�شة احل��وار اخلا�شة 
اأقيمت �شمن فعاليات اليوم الأول من منتدى 
ال��ذي يقام   »2017 »ق��دوة  ال��دويل  املعلمني 
ق�شر  يف  ي��وم��ني  م��دى  على  الثانية  ب��دورت��ه 
الإمارات باأبوظبي حتت رعاية �شاحب ال�شمو 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�شيخ حم��م��د 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة.

اأن��ه ل ميكن ف�شل منظومة  واأك���د احل��م��ادي 
دولة  يف  ونحن  الدولة  منظومة  عن  التعليم 
قيادتنا  وت��وج��ي��ه��ات  دع���م  وبف�شل  الإم�����ارات 
املنظومة  على  ال�شديد  وحر�شهم  الر�شيدة 
التعليمية ب�شكل خا�س نعي اأن تطوير التعليم 
تعاون  ع��ن  ب��دي��ل  ول  اجلميع  م�شوؤولية  ه��و 
احلكومية  واملخت�شة  املعنية  اجل��ه��ات  جميع 
منها واخلا�شة وذلك لتحديث هذه املنظومة 
مبا يتنا�شب مع التطور العلمي والتكنولوجي 
الذي ي�شهده العامل. و�شدد معاليه على اأن هذا 
التحديث لن يوؤتي ثماره اإن مل يتزامن معه 
والتقنيات  الطرق  لهذه  واإتقانه  املعلم  تطور 
الإمارات  دول��ة  يف  ان��ه  اإىل  ..م�شرياً  احلديثة 
مت اإطالق عدة برامج خا�شة بتطوير املعلمني 
تدريب  ���ش��اع��ة   100 م��ن  لأك����رث  تخ�شعهم 
�شنوياً بالإ�شافة لتنظيم الوزارة بالتعاون مع 
للعديد  والدولية  املحلية  املوؤ�ش�شات  خمتلف 

من املحا�شرات والندوات املخت�شة للمعلمني.
»معلم  م���������ش����روع  اإىل  احل�����م�����ادي  وت�����ط�����رق 
امل�شتقبل« الذي اأطلقته الوزارة موؤخراً لإعداد 
القادرين  واملعلمات  املعلمني  من  جديد  جيل 
العلمية  ال��ت��ط��ورات  وم��واك��ب��ة  ا�شتيعاب  على 
يخ�ش�س  ح��ي��ث  امل��ت�����ش��ارع��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
اأبناء  من  للراغبني  درا�شية  منحاً  الربنامج 
التخ�ش�شات  ل���درا����ش���ة  وامل��ق��ي��م��ني  ال����دول����ة 
اأهم اجلامعات يف دولة  الرتبوية يف عدد من 
الإم��ارات لتقدم لهم بذلك الدعم الأكادميي 
درا�شتهم  خ����الل  ال�����الزم  امل��ه��ن��ي  وال���ت���دري���ب 
وزارة  ل��دى  اإت��اح��ة فر�س عمل  مع  اجلامعية 

الرتبية والتعليم بعد التخرج.
اأ�شحاب  ت�����ش��ج��ي��ع  �����ش����رورة  م��ع��ال��ي��ه  واأك�������د 
دخول  على  الأخ����رى  احل��ي��وي��ة  التخ�ش�شات 

جمال التعليم ..م�شرياً اإىل اأن دولة الإمارات 
تعترب �شّباقة يف هذا املجال من خالل مبادرة 
»عّلم من اأجل الإمارات« التي جنحت باجتذاب 
جامعي  خ��ري��ج   1000 م���ن  اأك����رث  وت��اأه��ي��ل 
 188 بينهم  م��ن  التخ�ش�شات  خمتلف  م��ن 

مهند�شاً ميار�شون مهنة التعليم حالياً.
وحول اإدراج البتكارات التكنولوجية يف املنهج 
التكنولوجيا  ان  م��ع��ال��ي��ه  اأو����ش���ح  ال���درا����ش���ي 
واأدوات تعليمية موؤثرة  احلديثة تتيح و�شائل 
واإتقان  اإمل��ام  �شرورة  مع  ولكن  للغاية  وفعالة 
املعلم لهذه التقنيات والو�شائل وقد قمنا بعدة 
اخل�شو�س  ب��ه��ذا  ميدانية  ودرا����ش���ات  جت���ارب 
لنا من خاللها  تبنّي  امل��دار���س  الكثري من  يف 
واأن  ملحوظ  ب�شكل  الطالب  م�شتوى  ارتفاع 
ق����درة ال��ط��ال��ب ع��ل��ى ال���ش��ت��ي��ع��اب م���ن خالل 

املثال  �شبيل  على  الفرتا�شي  ال��واق��ع  جتربة 
اأ�شرع مبعدل ال�شعف عن الطرق التقليدية.

بينها  وم��ن  احلديثة  التقنيات  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الواقع الفرتا�شي ترثي التجربة التعليمية 
ك��ك��ل وي��ج��ب ال���ش��ت��ف��ادة م��ن جت���ارب مدار�س 
العاملية  التدريبية  وامل��راك��ز  اخل��ا���س  القطاع 
وقت ممكن  اأ�شرع  يف  التكنولوجيا  هذه  ونقل 
وذات  م�شتدامة  ط��ري��ق��ة  اإي��ج��اد  ���ش��رورة  م��ع 
وجميع  ال��دول  جلميع  تتيح  منخف�شة  كلفة 
املدار�س القدرة على اإدراجها �شمن مناهجها 
تركيز  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ت��ط��رق  ك��م��ا  التعليمية. 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  ظ���ل  يف  الإم��������ارات  دول�����ة 
والبتكار  الريادة  ثقافة  غر�س  على  الر�شيدة 
اأن وزارة  اإىل  ..م�شرياً  القادمة  الأجيال  لدى 
للت�شميم  م��ادة  ا�شتحدثت  والتعليم  الرتبية 
واأخرى  الدرا�شي  املنهج  �شمن  والتكنولوجيا 
اإىل  بالإ�شافة  والبتكار  الإب��داع��ي  للت�شميم 
م�شابقة »بالعلم نفكر« ال�شنوية وذلك بهدف 
ت�شجيع الطالب على البتكار والإبداع وخلق 

اأفكار وم�شاريع مبتكرة منذ ال�شغر.
واكد معايل وزير الرتبية والتعليم اأن »معلمنا 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  الأول 
نهيان طيب اهلل ثراه قام ببناء جمتمع دولة 
املحبة  اأ���ش��ا���ش��ه��ا  ق��ي��م عظيمة  ع��ل��ى  الإم�����ارات 
النظر  بغ�س  وامل�����ش��اواة  والت�شامح  وال�����ش��الم 
التقاليد  اأو  ال��ع��ادات  اأو  ال��دي��ن  اخ��ت��الف  ع��ن 
..فعلينا  اأي�شاً  وهذا هو دور املعلم يف املدر�شة 
يف  والنبيلة  الفا�شلة  القيم  ه��ذه  نغر�س  اأن 
الأجيال القادمة اإذا ما اأردنا جميعاً اأن نحدث 

تغيريا اإيجابيا يف العامل«.

جامعة �ل�شارقة تعقد �لد�رة �لثالثة من موؤمترها �لد�يل يف 
تاريخ �لعلوم عند �لعرب ��مل�شلمني بد�ي��ة دي�ش��مرب �لقادم

•• ال�صارقة-الفجر:

برعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
ع�شو  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان 
ال�شارقة رئي�س  املجل�س الأعلى حاكم 
ورعاه(  اهلل  )حفظه  ال�شارقة  جامعة 
رحابها  يف  ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  ت��ن��ظ��م 
املوؤمتر الدويل الثالث لتاريخ العلوم 
ُيعقد  وال���ذي  وامل�شلمني  ال��ع��رب  عند 
حتت �شعار: » الرتاث العلمي العربي 
اإب����داع وت��ث��اق��ف وتعاي�س  الإ���ش��الم��ي، 
» وذل��ك يف ال��ف��رتة م��ن اخلام�س اإىل 
)كانون  دي�����ش��م��رب  �شهر  م��ن  ال�����ش��اب��ع 
كما  اجل���������اري.  ال����ع����ام  م����ن  الأول( 
العليا  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وج���ه���ت 
التي يرتاأ�شها �شعادة الأ�شتاذ الدكتور 
النعيمي مدير جامعة  حميد جمول 
الباحثني  اإىل  ال����دع����وة  ال�������ش���ارق���ة 
والعلمية  ال���رتب���وي���ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف 
والجتماعية  وال��رتاث��ي��ة  والبحثية 
م���ن امل��ه��ت��م��ني ب���ت���اري���خ ال���ع���ل���وم عند 
ال����ع����رب وامل�������ش���ل���م���ني ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 

فعاليات املوؤمتر املتعددة.
حممد  ح�شني  الدكتور  بذلك  �شرح   
التنظيمية  ال��ل��ج��ان  رئ��ي�����س  امل���ه���دي 
للموؤمتر وعميد اخلدمات الأكادميية 
امل�شاندة بجامعة ال�شارقة، واأ�شاف اأن 
التظاهرات  اأه�����م  م���ن  امل���وؤمت���ر  ه����ذا 

العامل  يف  البحثية  العلمية  الثقافية 
والذي ينعقد ب�شكل دوري ومنتظم يف 
عقدت  حيث  ال�شارقة،  جامعة  رح��اب 
الدورة الأوىل للموؤمتر يف �شهر مار�س 
)اآذار( من �شنة 2008 م حتت �شعار: 
ال��ع��ل��وم الإ���ش��الم��ي��ة يف م�شرية  »اأث����ر 
احل�����ش��ارة الإن�����ش��ان��ي��ة«، اأم����ا ال����دورة 
الثانية من املوؤمتر عقدت يف دي�شمرب 
 ،2014 ال��ع��ام  م��ن  الأول(  )ك��ان��ون 
العلماء  »اإبداعات  على  ال�شوء  لتلقي 
واأث��ره��ا يف  الأوائ���ل  وامل�شلمني  العرب 

التقدم العلمي والتكنولوجي”.
ال�شارقة  ج���ام���ع���ة  ت�����ش��ت��ع��د  وال����ي����وم 
املوؤمتر  لهذا  الثالثة  ال��دورة  لتنظيم 
اأن  اأ�شا�شها  عامة  ا�شرتاتيجية  �شمن 
يكون املوؤمتر منرباً علمياً بحثياً ثالثاً 
التطورات  اآخ��ر  مناق�شة  خالله  يتم 
علماوؤنا  قدمها  ال��ت��ي  والك��ت�����ش��اف��ات 
وللب�شرية  لنا  ت��رك��وا  ال��ذي��ن  الأوائ���ل 
اإرثاً علمياً نفتخر به يف �شتى جمالت 
وعلوم  والهند�شية  التطبيقية  العلوم 
الف�شاء والفلك. وقد مت ا�شتقبال ما 
يزيد عن 500 بحث علمي حتى الأن 
للم�شاركة بهذا املوؤمتر، كما �شيح�شر 
العلماء واخلرباء  م��ن  ع���دداً  امل��وؤمت��ر 
من بينهم الربوفي�شور ب�شار عواد من 
مركز التوثيق امللكي باململكة الأردنية 
ال��ه��ا���ش��م��ي��ة وال���ربف�������ش���ور ع���ب���د اهلل 

والدرا�شات  البحوث  مركز  من  غنيم 
الكويتية وامل�شت�شرق الأمريكي ت�شارلز 
الأمريكية  اأيرزونا  فالكو من جامعة 
ور�شدي  ج���ب���ار  اأح���م���د  وال���ربف�������ش���ور 
والربوفي�شورة  ف��رن�����ش��ا  م���ن  را����ش���د 
واملهتمة  احل��ارث��ي  ه��وي��دا  اللبنانية 
بعلوم العمارة وتطورها. و�شت�شتهدف 
الثالث  امل���وؤمت���ر  وف��ع��ال��ي��ات  ج��ل�����ش��ات 
وامل�شلمني  ال��ع��رب  العلماء  دور  اإب���راز 
يف ن�شر ثقافة احلوار والتعاي�س وروح 
كانت  وال��ت��ي  ال�شعوب  ب��ني  الت�شامح 
ميزة انفرد بها العلماء امل�شلمون حتى 
الدين  انت�شار  اأ�شباب  اأه��م  كانت  اأنها 
ب��ق��اع العامل  الإ���ش��الم��ي احل��ن��ي��ف يف 

وخا�شة ال�شرق الأق�شى. 
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اأخبـار الإمـارات
�شفارة �لد�لة حتتفل مبر�ر 25 عاما على 

�لعالقات بني �لمار�ت �كاز�خ�شتان
•• ا�صتانة -وام: 

اأقام �شعادة الدكتور حممد اأحمد بن �شلطان اجلابر �شفري الدولة لدى جمهورية كازاخ�شتان ماأدبة 
ع�شاء على �شرف معايل خريات عبدرحمانوف وزير خارجية جمهورية كازاخ�شتان وذلك مبنا�شبة 

مرور 25 عاما على اإقامة العالقات الدبلوما�شية بني البلدين.
وا�شار الطرفان بهذه املنا�شبة اىل م�شتوى التعاون الثنائي املتميز على كافة الأ�شعدة وجميع امل�شتويات 
وعلى وجه اخل�شو�س بني قيادتي البلدين ال�شديقني، موؤكدين حر�س بلديهما على تعزيز التعاون 

وذلك لتحقيق كافة الأهداف وامل�شالح امل�شرتكة ملا فيه م�شلحة ال�شعبني ال�شديقني.
واعرب كل من معايل الوزير و�شعادة ال�شفري عن ال�شكر والتقدير املتبادل.

تدهور �شيارة �أ�شرة ��شيوية على طريق ِ»جبل جي�ص«
•• راأ�ص اخليمة – الفجر:

تعر�س بع�س اأفراد اأ�شرة باك�شتانية ل�شابات ج�شدية و�شفها 
�شيارة  تدهور  نتيجة  باملتو�شطة  �شقر  م�شت�شفى  يف  الأط��ب��اء 
امل����وؤدي اىل جبل جي�س،  الأ���ش��رة مب��وق��ع  وع��ر على ال��ط��ري��ق 
الأعلى ارتفاعا يف الدولة، حوايل ١٩٠٠ مرت عن �شطح البحر، 
فيما حالت العناية الإلهية دون حدوث ماأ�شاة، لوقوع احلادث 

يف بداية الطريق اجلبلي، على ارتفاع حمدود.
وبح�شب الرائد طارق ال�شرهان، رئي�س ق�شم الإ�شعاف والإنقاذ 
وق��ع يف  احل��ادث  اأن  راأ���س اخليمة:  ل�شرطة  العامة  القيادة  يف 

حول  بالغا  الق�شم  تلقى  فيما  م�شاءاأم�س،  من  ال�شاد�شة  نحو 
 ٤ متنهما  على  متخ�ش�شتان،  اإنقاذ  مركبتا  لتنطلق  الواقعة، 
اإىل املوقع اجلبلي الوعر، الذي يو�شف ب�شعوبة  اإنقاذ،  رجال 
و�شول  بعد  ليتبني،  العادية،  املركبات  بوا�شطة  اإليه  الو�شول 
»فريق الإنقاذ«، اأن امل�شابني من اأ�شرة واحدة، وعددهم ثالثة، 
عن  بعيدا  مركبتهم  ت��ده��ورت  ع��ام��ا،   ١٧ وابنهما،  والأم  الأب 
اأعلى قمة جبلية يف الدولة،  يف  الطريق اجلبلي، املو�شل اإىل 

حني كانوا يف بداية الطريق.
�شرطة  يف  والإ�شعاف  الإنقاذ  رج��ال  اأن  ال�شرهان  الرائد  وبني 
اإىل تقدمي الإ�شعافات الأولية للم�شابني  راأ�س اخليمة بادروا 

اإح����دى م��رك��ب��ات »الإ�شعاف  يف امل��وق��ع م��ب��ا���ش��رة ح��ت��ى و���ش��ل��ت 
�شقر  م�شت�شفى  اإىل  وال�شاب  الأب  نقل  تولت  التي  الوطني«، 
الو�شول  على  وقدرتهما  املطمئنة  حالتهما  ب�شبب  احلكومي، 
اإىل املكان، الذي توقفت على م�شارفه »الإ�شعاف«، يف ظل وعورة 
املوقع، ونقلت الأم اإىل امل�شت�شفى بوا�شطة طائرة مروحية تابعة 

للقوات امل�شلحة.
وقدرت م�شادر خمت�شة يف كل من م�شت�شفى �شقر وال�شرطة 
اإ�شابة الأم باملتو�شطة، وهي عبارة عن ك�شر يف العظام، بينما 
حالة الأب ب�شيطة واإ�شاباته خفيفة، ومل ي�شب البن باإ�شابات 

تذكر، وتلقى الزوجان العالج.

الرتبية ت�ستهدف به  طلبة ال�سف الأول ملادة اللغة »العربية« دعما ملعلمي املدر�سة

لأ�ل مرة دليال لأ�لياء �لأمور لتطوير مهار�ت �لأبناء
•• دبي- حم�صن را�صد: 

والتعليم  الرتبية  وزارة  اأ���ش��درت 

اأم��ور طلبة  لأول��ي��اء  دليال خا�شاً 
اللغة  م����ادة  ح���ول  الأول  ال�����ش��ف 
مهارات  تطوير  بهدف   ، العربية 

الطالب كيفية القراءة، اإحداهما 
تبداأ  ال���ت���ي  اجل��زئ��ي��ة  ال��ط��ري��ق��ة 
ب��ت��ع��ل��ي��م الأ�����ش����وات ال��ل��غ��وي��ة، ثم 
ال����ق����راءة،  ت��ع��ل��ي��م  اإىل  الن���ت���ق���ال 
التي  الكلية  الطريقة  والأخ���رى 
تعتمد على تعليم الطالب قراءة 
الكلمات،  ت��ع��ل��م  ق���ب���ل  ال���ك���ل���م���ات 
اأ�شكال  ال��ط��ال��ب  ف��ي��ه��ا  وي��ح��ف��ظ 

الكلمات.
ورك��������ز ال����دل����ي����ل ع���ل���ى �����ش����رورة 
اللغة  تعليم  يف  الق�شة  ا�شتخدام 
ذل��ك ثالثة  اإذ يحقق  ل��الأط��ف��ال، 
اأه��داف ت�شمل خلق �شياق حمبب 
للتعليم والتعلم، وربط كل حرف 
بحكاية،  ال���ه���ج���اء  ح������روف  م����ن 
منطية  لك�شر  ال��ف��ر���ش��ة  واإت���اح���ة 
�شبعة  حم��دداً  البيت،  يف  التعليم 
تعليم  يف  الق�شة  لتوظيف  ط��رق 

الأطفال القراءة بالبيت.
اأخ������رى، وزع����ت وزارة  م���ن ج��ه��ة 

وم�شاعدة   ، ال���ق���راءة  يف  ال��ط��ل��ب��ة 
للقيام  ال��ب��ي��ت  يف  ال��ط��ل��ب��ة  ذوي 
ب����دور ي��دع��م ع��م��ل م��ع��ل��م��ي مادة 
اللغة العربية يف املدر�شة ، وتاأتي 
وزارة  تتبناها  التي  امل��ب��ادرة  تلك 
 ، ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م لأول م����رة 
اجلديد  املنهج  جن��اح  اأن  ل��ت��وؤك��د  
يعتمد على التعاون امل�شرتك بني 
املنهج  اأن  حيث   ، والبيت  املدر�شة 
اجلديد  يعتمد على اأ�شول عملية 
،وجناحه  ع��امل��ي��اً  معتمدة  ل��غ��وي��ة 
يعتمد على  ال��رتب��وي  امل��ي��دان  يف 
النوعية  ال�����ش��راك��ة  ت��ل��ك   حتقيق 
بني املدر�شة والبيت، لن امل�شتفيد 

الأول منها هم الطلبة.
اإدارات  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ووج���ه���ت 
الذي  ال��دل��ي��ل  بتعميم  امل���دار����س 
ن�شخة  ع��ل��ى  »ال���ف���ج���ر«  ح�����ش��ل��ت 
اأمور  واأول��ي��اء  املعلمني  على  منه، 
بن�شخة  والح����ت����ف����اظ  ال���ط���ل���ب���ة، 

ال�����رتب�����ي�����ة وال����ت����ع����ل����ي����م اخل���ط���ة 
من  ال�شفوف  ملقررات  الدرا�شية 
خالل  ع�شر،  ال��ث��اين  حتى  الأول 
الف�شل الدرا�شي الأول من العام 
اإدارات  ع��ل��ى  اجل�����اري،  ال��درا���ش��ي 
م�شتوى  على  احلكومية  املدار�س 
الدولة، حتى يت�شنى لهم متابعة 
مدى التزام املعلمني باخلطة وفق 
الأ�شابيع املحددة للدرو�س، اإ�شافة 
من  ال��درو���س  اإجن���از  متابعة  اإىل 
�شدت  التي  الف�شول  معلمي  قبل 
موؤخراً،  املعلمني  م��ن  �شواغرها 
وا����ش���ت���م���ل���ت اخل����ط����ة ع���ل���ى ع���دد 
الأ���ش��اب��ي��ع امل��ق��رر ال��ت��دري�����س فيها 
الأول،  ال��درا���ش��ي  الف�شل  خ���الل 
والدرو�س اأو الوحدات التي متثل 
الدرا�شي،  ال��ف�����ش��ل  ه����ذا  م��ن��ه��اج 
حتديدال�شفحات  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
املقررة من الكتب املدر�شية، وعدد 
خاللها  �شتدر�س  التي  احل�ش�س 

منه مبركز م�شادر التعلم يف كل 
ملعلمات  مرجعاً  ليكون  م��در���ش��ة، 
مهارات  ل��ت��ط��وي��ر  الأول  ال�����ش��ف 
الطلبة يف القراءة  ، حيث ت�شمن 
تو�شح  م���وج���ه���ات  ع����دة  ال���دل���ي���ل 
�شبل م�شاعدة  الطالب  اأمر  لويل 
ابنه يف تعلم اللغة العربية ب�شكل 
اأف�شل، وت�شمل اختباراً ت�شخي�شياً 
لتحديد م�شتوى الطالب لي�شاعد 
ذلك يف التعليم والتقييم امل�شتمر، 
مبعدل  الهجاء  ح��روف  وتدري�س 
ح��رف واح��د ك��ل 4 اأي���ام، وبعدها 
حتديد اأيام للمراجعة على متييز 
والتعرف  والأ����ش���ك���ال،  الأ����ش���وات 
ع��ل��ى م���دى ق����درة ال��ط��ال��ب على 
ق�������راءة امل���ج���م���وع���ة امل����ق����ررة من 
تخ�شي�س  ث���م  وم����ن  ال���ك���ل���م���ات، 
املعجم  لإثراء  لالأنا�شيد  ح�ش�س 

اللغوي للطفل.
لتعليم  طريقتني  الدليل  وح��دد 

املدار�س  م����دراء  ي��ت��اب��ع  اأن  ع��ل��ى   ،
وم���ن ث��م م����دراء ال��ن��ط��اق تنفيذ 
املناهج  ت���وزي���ع  خل��ط��ة  امل��ع��ل��م��ني 
وانتهاء كافة املدار�س من املناهج 
ما  اإذا  حتى  املعلمني  اىل  املوكلة 
خ�شع الطالب لالمتحان املوحد 

ي��ك��ون كافة   ، ال��رتب��ي��ة  م��ن وزارة 
اأمت���وا درا�شة  امل��دار���س ق��د  طلبة  
املنهج املقرر يف كل ف�شل درا�شي، 
اأن  م�شبقا  ح���دث  م��ا  ي��ح��دث  ول 
املنهاج  ت��دري�����س  اأمت����ت  م���دار����س 

واأخرى مل تنتهي منه . -  دليل ويل المر  ملتابعة الأبناء يف اللغة العربية ومهاراتها

منتدى �ملعلمني �لد�يل : �لتعليم �ملدمج يتيح �ل�شتفادة من �لنرتنت لتعزيز مد�رك �لطلبة �ملعرفية
•• اأبوظبي- وام:

اأكد مايكل هورن ال�شريك املوؤ�ش�س 
يف  كري�شتن�شن  ك��الي��ت��ون  مل��ع��ه��د 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات 
املعلمني  م���ن���ت���دى  ام�������ام  ام���������س 
2017« احلاجة  ال��دويل »ق��دوة 
قائم  ج��دي��د  تعليمي  ن��ظ��ام  اإىل 
البتكار  مقومات  ا�شتخدام  على 
الثوري ملواكبة اقت�شاد املعرفة يف 
القرن احلادي والع�شرين معتربا 
التعليمية  النظم  يف  الطلبة  اأن 
بالإحباط  ي�����ش��اب��ون  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
الأ�شياء  لفعل  ي�شطرون  لأن��ه��م 
ي��وم والل��ت��زام بوترية  نف�شها كل 
دون  عليهم  امل��ف��رو���ش��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال�شخ�شية  احتياجاتهم  م��راع��اة 

فيها عن اأقرانهم.
عمليا  م����ث����ال  ه�������ورن  واأع�����ط�����ى 
مدار�س  اإح������دى  يف  ط���ال���ب  ع���ن 
املتحدة  ب���ال���ولي���ات  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 
الأمريكية والذي اأ�شبح بو�شوله 
اأنه  مقتنعا  اخلام�س  ال�شف  اإىل 
فهو  ال��ري��ا���ش��ي��ات  م���ادة  يجيد  ل 
من  ال��راب��ع  ال�شف  يف  يتمكن  مل 
الع�شرية  الأع�����داد  ���ش��رب  اإت��ق��ان 
اأقرانه  مع  النتقال  اإىل  وا�شطر 
مو�شوع  اإىل  ب��ع��ده��ا  ال�����ش��ف  يف 
ال����ق���������ش����م����ة ب���ح�������ش���ب اجل��������دول 
ومل  للمدر�شة  الزمني  التعليمي 
مل  لأن���ه  الق�شمة  اإت��ق��ان  ي�شتطع 
يتعلم �شرب الأعداد الع�شرية ثم 
مرحلة  اإىل  ينتقل  اأن  عليه  ك��ان 
اأن  اإل  منه  ك��ان  فما  وهكذا  اأعلى 

التعليمية  الح��ت��ي��اج��ات  تختلف 
ل��ك��ل ط��ال��ب م��ن م��رح��ل��ة لأخرى 
يف حني تعتمد املدار�س التقليدية 
يحاكي  ت����دري���������س  ن����ظ����ام  ع����ل����ى 
م���ت���و����ش���ط ق��������درات ال���ط���ل���ب���ة ول 
يف  الختالفات  العتبار  يف  ياأخذ 

اإمكانياتهم واهتماماتهم.
التقليدية  امل���دار����س  اأن  واأ����ش���اف 
بحيث  للتعلم  ل  للتعليم  بنيت 
اعتادت الرتكيز على ثنائية وقت 
التعليم املحدد والنتائج التعليمية 
املتفاوتة.. وهو ما يجعل الطالب 
بالوقت  الل���ت���زام  اإىل  م�����ش��ط��را 
ك��ل وحدة  امل��ح��دد ل�شفه لإجن���از 
الوحدة  اإىل  والن��ت��ق��ال  درا���ش��ي��ة 
ل���و مل يتقن  ت��ل��ي��ه��ا ح��ت��ى  ال���ت���ي 
امل������ه������ارات امل���ط���ل���وب ت��ع��ل��م��ه��ا يف 

الطلبة  ع��ل��ى  ي��ف��ر���س  التقليدي 
اإمتام الوقت املطلوب لكل مرحلة 
اأعلى  م��راح��ل  اإىل  الن��ت��ق��ال  ث��م 
اإتقان  م��ن  يتمكنوا  مل  ل��و  ح��ت��ى 
اأم�����ا نظام  امل���ط���ل���وب���ة..  امل����ه����ارات 
ال��ت��ع��ل��ي��م امل���دم���ج امل���ق���رتح فريكز 
للمو�شوع  ال��ط��ال��ب  اإت���ق���ان  ع��ل��ى 
والتعلم  التكنولوجيا  با�شتخدام 
اإىل  انتقاله  قبل  الإن��رتن��ت  ع��رب 
ن��ظ��ام يحدد  اأخ���رى وه��و  مرحلة 
اأم��اك��ن ال��ف��ج��وات امل��وج��ودة لدى 
ال��ط��ال��ب وي��ع��اجل��ه��ا ع��ل��ى عك�س 
النظام القدمي الذي يدفعه دفعا 
دون  اأعلى  مرحلة  اإىل  لالنتقال 

اتقان املهارات.
اأ�شبحت  التكنولوجيا  اأن  واأك���د 
و���ش��ي��ل��ة ن��اج��ع��ة غ���ري م��ك��ل��ف��ة كي 

حتفيزهم  اأو  املعرفية  وميولهم 
مبو�شوعات  �شغفهم  متابعة  على 

يتميزون فيها عن اأقرانهم.
وركز هورن يف كلمته الرئي�شية يف 
املعلمني  الول من منتدى  اليوم 
الدويل على التعليم املدمج الذي 
يتيح للمعلمني تطوير اأ�شاليبهم 
كقناة  الإن��رتن��ت  من  وال�شتفادة 
ال���ط���ل���ب���ة على  ت�������ش���اع���د  ردي����ف����ة 
بح�شب  املعرفية  مداركهم  تعزيز 

احتياجاتهم وقدراتهم.
اأن��ب��ل من  وق���ال ه���ورن » ل مهنة 
ي�شهمون  ال��ذي��ن  املعلمني  مهنة 
وال�شخ�شيات  ال��ع��ق��ول  ب���ن���اء  يف 
و�شناعة امل�شتقبل.. وطرح بعدها 
ت�شاوؤل حول جناعة نظام التعليم 
ال��ت��ق��ل��ي��دي يف ع���امل ال��ي��وم حيث 

اأ�شيب بالإحباط واأقنع نف�شه اأنه 
ل يتقن الريا�شيات.

يحتاجه  م�����ا  اأن  ه�������ورن  وب������ني 
التعليم  نظام  هو  اليوم  الطالب 
امل��دم��ج ال���ذي مي��زج ب��ني التعليم 
عرب  املبتكر  والتعلم  الع��ت��ي��ادي 
احتياجات  وي���ل���ب���ي  الإن�����رتن�����ت 
للطلبة  م����ت����ف����اوت����ة  ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
والبع�س  ب�شرعة  يتعلم  فالبع�س 
يحتاج مزيدا من الوقت واجلهد 
وك�����ذل�����ك ه�����ي الخ�����ت�����الف�����ات يف 
الأمد  طويلة  اأو  الآن��ي��ة  ال��ذاك��رة 

بني الطلبة.
وق���������ال ه���������ورن �����ش����اح����ب ك���ت���اب 
»التعليم املدمج : البتكار الثوري 
مبيعا  الأك���رث  امل��دار���س«  لتطوير 
النظام  اأن  اأم������ازون  م��وق��ع  ع��ل��ى 

الوحدة ال�شابقة.
النظام  ذل���ك  اأن  ه����ورن  واو����ش���ح 
جدا  طويلة  مل��دة  جن��ح  التعليمي 
خالل فرتة الثورة ال�شناعية وما 
بعدها لكنه اأكد احلاجة اليوم اإىل 
ا�شتخدام  على  قائم  جديد  نظام 
ملواكبة  الثوري  البتكار  مقومات 
اقت�شاد املعرفة يف القرن احلادي 
الطلبة  اأن  معتربا  والع�شرين.. 
التقليدية  التعليمية  ال��ن��ظ��م  يف 
ي���������ش����اب����ون ب�����الإح�����ب�����اط لأن����ه����م 
نف�شها  الأ�شياء  لفعل  ي�شطرون 
كل يوم واللتزام بوترية التعليم 
مراعاة  دون  ع��ل��ي��ه��م  امل��ف��رو���ش��ة 
احتياجاتهم ال�شخ�شية وميولهم 
املعرفية اأو حتفيزهم على متابعة 
يتميزون  مب��و���ش��وع��ات  �شغفهم 

الطلبة  ك��ل  اإىل  الأ���ش��ات��ذة  ي�شل 
ل��ك��ن��ه��ا ارت���ق���ت ب�����دور امل��ع��ل��م من 
جمرد تقدمي املحتوى واملعلومات 
واملوجه  ال���ق���دوة  دور  ل��ع��ب  اإىل 
على  ل���ل���ط���الب  وال�����ش����ت���������ش����اري 

امل�شتويات التعليمية والرتبوية.
امل���ع���ل���م���ني  اخل�������ت�������ام  يف  ودع������������ا 
الفر�شة  ه�����ذه  ا����ش���ت���غ���الل  اإىل 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��ع خمتلف 
متناولهم  يف  التكنولوجيا  اأدوات 
الو�شول  على  ق��ادري��ن  وجتعلهم 
موؤكدا  وط��ال��ب��ة..  طالب  ك��ل  اإىل 
متكني  يف  ك��ق��دوة  منهم  ك��ل  دور 
على  وم�������ش���اع���دت���ه���م  ط���الب���ه���م 
التعليمي  ���ش��غ��ف��ه��م  اك���ت�������ش���اف 
ل��ي�����ش��اه��م��وا ب�����ش��ك��ل اإي���ج���اب���ي يف 

�شناعة امل�شتقبل.

»�لوطني لالإعالم« يفتح باب �لرت�شح ل�مجل�ص �ل�شباب �لإعالمي
•• اأبوظبي- وام:

لالإعالم  الوطني  املجل�س   « اأعلن 
» ام�س فتح باب الرت�شح لع�شوية 
»جمل�س ال�شباب الإعالمي« بهدف 
مت��ك��ني ال�����ش��ب��اب م��ن امل�����ش��اه��م��ة يف 
وال�شتفادة  الإع��الم  تطوير قطاع 
واأفكارهم  واآرائ��ه��م  طاقاتهم  م��ن 
باقرتاحاتهم  والأخ����ذ  الإب��داع��ي��ة 
جمل�س   « وي��ه��دف  ومتطلباتهم. 
التعرف  اإىل   « الإع��الم��ي  ال�شباب 
خمتلف  اإزاء  ال�����ش��ب��اب  اآراء  ع��ل��ى 
وتوظيف  الإع���الم���ي���ة  امل��وا���ش��ي��ع 
ال����ك����ف����اءات واخل��������ربات والأف����ك����ار 
وت�شميم  اإع�������داد  يف  الإب����داع����ي����ة 
وت����وج����ي����ه م�������ش���اري���ع وم�����ب�����ادرات 
املجل�س الوطني لالإعالم والقطاع 
الإعالمي ب�شكل عام بجانب توجيه 
الإيجابي  ل��ال���ش��ت��خ��دام  ال�����ش��ب��اب 

من�شات  مل���خ���ت���ل���ف  وامل�������������ش������وؤول 
ال���ت���وا����ش���ل مب���ا ي���خ���دم الأه������داف 

والروؤى واملبادرات الوطنية.
ع�شوا   12 م��ن  املجل�س  وي��ت��األ��ف 
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  ال�شباب  م��ن 
م��دة ع�شويتهم  ت��ك��ون  ال��دول��ة  يف 
وميثلون  للتجديد  قابلة  �شنتني 
يف  مب��ا  ال�شباب  ق��ط��اع��ات  خمتلف 
ذلك طالب اجلامعات من الذكور 

والإناث.
وميكن مل��ن ت���رتاوح اأع��م��اره��م بني 
املواطنني  م���ن  ع��ام��ا   30  18-
لع�شوية  ال����رت�����ش����ح  وامل���ق���ي���م���ني 
املجل�س خالل الفرتة من 8 - 21 
اأن يكون املرت�شح من  اأكتوبر على 
اأو  الإع��الم��ي  امل��ج��ال  يف  العاملني 
الإعالم  كليات  باإحدى  امللتحقني 

يف الدولة.
وكان املجل�س الوطني لالإعالم قد 

اأعلن عن اإطالق »جمل�س ال�شباب« 
يف يونيو املا�شي بناء على خمرجات 
درا������ش�����ة ا����ش���ت���ط���الع���ي���ة اأج����راه����ا 
املجل�س بالتعاون مع مركز جامعة 
الإمارات لل�شيا�شة العامة والقيادة 
للح�شول  ال�شباب  م�شادر   « ح��ول 
املعلومات والأخبار«. ويهدف  على 
اإىل  الإع��الم��ي«  ال�شباب  »جمل�س 
اإزاء  ال�����ش��ب��اب  اآراء  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
خمتلف املوا�شيع الإعالمية وذلك 
ل�شمان مواكبة تطلعاتهم واآرائهم 
الكفاءات  ت��وظ��ي��ف  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
واخل���ربات والأف��ك��ار الإب��داع��ي��ة يف 
م�شاريع  وتوجيه  وت�شميم  اإع��داد 
وم��������ب��������ادرات امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي 
لالإعالم والقطاع الإعالمي ب�شكل 
عام. كما يهدف اإىل توجيه ال�شباب 
وامل�شوؤول  الإي��ج��اب��ي  لال�شتخدام 
مل��خ��ت��ل��ف م��ن�����ش��ات ال��ت��وا���ش��ل مبا 
يخدم الأهداف والروؤى واملبادرات 

الوطنية.
املن�شوري  م��ن�����ش��ور  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
مدير عام املجل�س الوطني لالإعالم 
ال�شباب  جم��ل�����س   « ت�����ش��ك��ي��ل  اإن 
الإعالمي » ياأتي ان�شجاما مع روؤية 
قيادتنا الر�شيدة يف ال�شتفادة من 
ال�شباب وتفعيل دوره��م يف  طاقات 
التخطيط للمرحلة املقبلة اإ�شافة 
اأهدافنا  تنفيذ  يف  ي�شاهم  اأن��ه  اإىل 
للنهو�س  الرامية  ال�شرتاتيجية 
من�شة  ي��ع��د  اإذ  الإع�������الم  ب��ق��ط��اع 
توجهاتهم  على  للتعرف  مثالية 
ومنحهم  امل�شتقبلية  وتطلعاتهم 
تطوير  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ال��ف��ر���ش��ة 

قطاع الإعالم .
واأ�شاف �شعادته اأن ال�شباب لديهم 
ال�����ق�����درة ع���ل���ى ف���ه���م ال����ت����ط����ورات 
التكنولوجية التي ي�شهدها العامل 
الرقمي  ال���ت���ح���ول  ظ���ل  يف  ال���ي���وم 
تطويعها  كيفية  ومعرفة  املت�شارع 

خلدمة اأهدافهم وتطلعاتهم .
الوطني  امل���ج���ل�������س  اأن  واأو������ش�����ح 

لالإعالم ي�شعى من خالل »جمل�س 
ال�شباب الإعالمي« لال�شتفادة من 
طاقاتهم  وتوجيه  ال�شباب  ق��درات 
وال�شليم  الأم����ث����ل  ل���الإ����ش���ت���خ���دام 
الإعالم  لو�شائل  امل�شوؤول  واملهني 
م�شلحة  ي����خ����دم  مب����ا  احل���دي���ث���ة 

الأفراد واملجتمع ككل .
واأكدت �شعادة املن�شوري ثقته باأن » 
جمل�س ال�شباب الإعالمي » �شيلعب 
اإعالمية  اإن�شاء بيئة  دورا مهما يف 
الوطنية  الأه��داف  تدعم  متطورة 
وتعك�س  ال�����ش��ب��اب  اأف���ك���ار  وجت�����ش��د 

تطلعاتهم بال�شورة الأمثل.
يتاألف » جمل�س ال�شباب الإعالمي 
ال�شباب  م���ن  ع�����ش��وا   12 م���ن   «
الدولة  يف  وامل��ق��ي��م��ني  امل��واط��ن��ني 
�شنتني  ع�����ش��وي��ت��ه��م  م�����دة  ت���ك���ون 
خمتلف  وميثلون  للتجديد  قابلة 
ال�������ش���ب���اب مب����ا يف ذلك  ق���ط���اع���ات 
ط�����الب اجل���ام���ع���ات م����ن ال���ذك���ور 

والإناث.
يف  واملقيمني  للمواطنني  ومي��ك��ن 
الدولة الذين ترتاوح اأعمارهم بني 
لع�شوية  الرت�شح  عاما   30  18-
»جمل�س ال�شباب الإعالمي« خالل 
الفرتة من 8 حتى 21 اأكتوبر من 
ال��راب��ط الإلكرتوين  خ��الل زي���ارة 
http://ymc.nmc.gov.

من  امل��رت���ش��ح  ي��ك��ون  اأن  على   ae
اأو  الإع��الم��ي  امل��ج��ال  يف  العاملني 
الإعالم  كليات  باإحدى  امللتحقني 

يف الدولة.

�شهيل �ملزر�عي: 
�ملعلم قد�ة �مر�شد

•• ابوظبي -وام: 

فرج  �شهيل بن حممد  اك��د معايل 
الطاقة  وزي�����ر  امل����زروع����ي  ف���ار����س 
 « ال��دويل  املعلمني  منتدى  اهمية 
قدوة 2017 » الذي انطلق ام�س 
وج��م��ع ع����ددا ك��ب��ريا م��ن املعلمني 
من  الع����م����ال  ورواد  واخل��������رباء 
للمناق�شة  ال���ع���امل  ان���ح���اء  ج��م��ي��ع 
وال���ش��ت��ف��ادة م��ن اخل����ربات لر�شم 

مالمح م�شتقبل التعليم .
ان  اه���م���ي���ة  اىل  م���ع���ال���ي���ه  ول����ف����ت 
قادرا  ومر�شدا  ق��دوة  املعلم  يكون 
التي  ال����ت����غ����ريات  م����واك����ب����ة  ع���ل���ى 
التعليمية  امل��ن��ظ��وم��ة  ع��ل��ى  ت��ط��راأ 
ان  مو�شحا  التعليمية،  وامل��در���ش��ة 
ت��ط��وي��ر م���ه���ارات امل��ع��ل��م ج���زء من 
لتطوير  الم������ارات  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
امل��ن��ظ��وم��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة داع���ي���ا اىل 
م�����ش��ارع��ة اخل���ط���ي ب��ح��ي��ث جنهز 
م�شتعدين  ل����ي����ك����ون����وا  اب�����ن�����اءن�����ا 
ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل امل��ت��غ��ري و����ش���ول اىل 
تعليمي  م�����ش��ت��وى  اف�����ش��ل  حت��ق��ي��ق 
�شهيل  م��ع��ايل  واك����د   . ال���ع���امل  يف 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ك��ل��م��ة  ان  امل���زروع���ي 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اخل��ارج��ي��ة وال���ت���ع���اون ال�����دويل يف 
انطالق  خالل  الفتتاحية  الكلمة 
اأعمال »قدوة 2017« نبهت اليوم 
اىل و�شع ت�شورات وخطط وبرامج 
تعليمية تواكب املنظومة التعليمية 
الذي  الكبري  التغري  مع  لتتواكب 
ن�شهده يف الوقت احلايل .. م�شريا 
التعليم  و�شعت  الم����ارات  ان  اىل 
ع��ل��ى راأ������س اول��وي��ات��ه��ا م���ن خالل 
دم���ج احل���ل���ول الب��ت��ك��اري��ة وو�شع 
التكونولوجيا  على  ت��رك��ز  خطط 
ودمج  املبتكرة  التعليمية  والنماذج 
التعليم  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ه�����ذه 
واملعلم لي�شبح قادرا على مواجهة 

التغريات وال�شتفادة منها .

•• اأبوظبي-وام: 

يف  يحظون  املعلمني  اإن  ال�شاعة«  »اأخ��ب��ار  ن�شرة  قالت 
ي��وؤدون��ه من  ملا  والح���رتام  بالتقدير  العامل  دول  كل 
اأدوار جليلة تتجاوز العملية التعليمية لت�شمل تن�شئة 
واإعدادهم  وم��دارك��ه��م  توجهاتهم  وت�شكيل  ال�شباب 
ب�شكل �شليم لالنخراط بفاعلية يف خمتلف جمالت 
العمل الوطني ولأجل هذا فاإن منظمة الأمم املتحدة 
ال��ي��ون�����ش��ك��و« خ�ش�شت  ل��ل��رتب��ي��ة وال��ع��ل��م وال��ث��ق��اف��ة » 
اخلام�س من اأكتوبر من كل عام لالحتفال ب� » اليوم 
احل�شارية  بر�شالتهم  اع��ت��زازا   « للمعلمني  ال��ع��امل��ي 
الأمم واملجتمعات  البناء يف نه�شة  وتقديرا لدورهم 
وباعتبارهم مفتاح ال�شتدامة وبناء القدرات الوطنية 
والقيم  امل��ع��ارف  اإىل  ت�شتند  جمتمعات  تر�شيخ  نحو 
والأخ��الق��ي��ات. وحت��ت ع��ن��وان » الح��ت��ف��ال باملعلمني 
يف  اأن��ه  اأ�شافت   ..  « احل�شارية  بر�شالتهم  والع��ت��زاز 
املعلمني  بيوم  الإم���ارات  احتفال  و�شمن  ال�شياق  هذا 
تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية ملنتدى املعلمني 
اأب��وظ��ب��ي حت��ت رعاية  » يف   2017 ق���دوة   « ال����دويل 
كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
التي تتعلق  التي تناق�س جملة من الق�شايا  امل�شلحة 
املتغريات  مل��واك��ب��ة  التعليم  اأ���ش��ال��ي��ب  تطوير  بكيفية 
التكنولوجية  الب��ت��ك��ارات  حت��دث��ه��ا  ال��ت��ي  امل��ت�����ش��ارع��ة 
وتعزيز منظومة القيم يف ال�شفوف الدرا�شية وكيف 
ج��دي��د يف طرق  ه��و  م��ا  ك��ل  للمعلمني مواكبة  ميكن 
التدري�س. واأكدت الن�شرة ال�شادرة ام�س عن » مركز 
اأن   ..« الإ�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  الإم��ارات 
ملنتدى  الثانية  ال��دورة  لفعاليات  الإم��ارات  ا�شت�شافة 
2017 » -ال��ت��ي ت�����ش��ارك ف��ي��ه��ا ك��وك��ب��ة من  » ق����دوة 
وامل�شوؤولني  ال���راأي  وق���ادة  واخل���رباء  املعلمني  اأف�شل 
ال�شتثنائي  الهتمام  بو�شوح  تعك�س   - احلكوميني 
املعلمني  وخ��ا���ش��ة  التعليمية  للعملية  ت��ول��ي��ه  ال���ذي 
منظومة  تطوير  يف  املرتكزات  اأه��م  يعتربون  الذين 
التعليم بالنظر ملا يقومون به من اأدوار يف ن�شر العلم 
واملعرفة وتن�شئة الن�سء وال�شباب على منظومة القيم 
الأخ��الق��ي��ة والإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي حت��اف��ظ على متا�شك 
الأفكار  ���ش��د  ذات����ه  ال��وق��ت  يف  وحت�شينهم  امل��ج��ت��م��ع 

املتطرفة والهدامة.
واأ�شارت اإىل اأن دولة الإمارات اأولت منذ عهد املغفور 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه 

كل  توفري  على  وحر�شت  للمعلمني  خا�شة  اأهمية   «
الإمكانات التي ت�شاعدهم على القيام مبهامهم واأداء 
واجبهم وهو نهج تعززه القيادة الر�شيدة يف الإمارات 
التي تنظر بكل تقدير واعتزاز اإىل املعلمني باعتبارهم 
اأ�شحاب اأ�شمى املهن واأنبلها لأنها امل�شوؤولة عن تربية 
من  للت�شحية  وال�شتعداد  الوطن  حب  على  اأبنائنا 
اأجيال  اإع��داد  اأجله بكل غال ونفي�س ويف الوقت ذاته 
خمتلف  يف  امل�شوؤولية  اأم��ان��ة  تتحمل  التي  امل�شتقبل 
» جائزة  اإن  وقالت  م�شتقبال.  الوطني  العمل  مواقع 
حممد بن زايد لأف�شل معلم خليجي » التي اأطلقها 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان خالل 
الرائدة  املبادرات  املا�شي تعد واحدة من  اأبريل  �شهر 
ال��ت��ي جت�شد ت��ق��دي��ر ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة يف الإم����ارات 
لر�شالة املعلمني احل�شارية باعتبارهم الأ�شا�س يف بناء 
ال�شاملة  التنمية  م�شرية  تقود  التي  امل�شتقبل  اأجيال 
وامل�شتدامة وتواكب طموحات الإمارات لتعزيز ريادتها 
خالل ال�شنوات املقبلة. واأو�شحت اأن العتزاز بر�شالة 
املعلمني وتقدير عطائهم يف خدمة املجتمع يرتجمان 
يف ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات واخل���ط���وات ال��ف��ع��ال��ة التي 
من  لهم  واملعنوي  امل��ادي  الو�شع  حت�شني  يف  اأ�شهمت 
ناحية والرتقاء بقدراتهم ومهاراتهم التدري�شية من 
ناحية ثانية ويف هذا ال�شياق فاإن » جائزة حممد بن 
زايد لأف�شل معلم خليجي » ف�شال عن كونها �شتمنح 
اأف�شل �شتة معلمني مكافاأة قدرها �شتة ماليني درهم 
لأف�شل  �شتتيح  فاإنها  معلم  لكل  دره��م  مليون  بواقع 
/ 30 / معلما دورات تدريبية لالطالع على اأف�شل 

املمار�شات التعليمية العاملية وال�شتفادة منها.
الإفتتاحي  مقالها  ختام  يف   « ال�شاعة  اأخبار   « وقالت 
اإن��ه يف الوقت ال��ذي تراهن فيه دول��ة الإم���ارات على 
التي  ال��ق��اط��رة  ب��اع��ت��ب��اره  امل��ت��ط��ور  الع�شري  التعليم 
تقودها باأمان اإىل امل�شتقبل والنتقال اإىل مرحلة ما 
بعد ع�شر النفط فاإنها تعول على املعلمني يف حتقيق 
واأكرثها  التعليمية  العملية  عنا�شر  اأهم  لأنهم  ذلك 
تاأثريا وكلما كانوا موؤهلني وموؤمنني بر�شالتهم كانوا 
اأكرث قدرة على ترجمة الأهداف التعليمية الطموحة 
للدولة �شواء جلهة اإعداد اأجيال امل�شتقبل وفق اأف�شل 
امل�شتويات العلمية واملهنية اأو جلهة تر�شيخ منظومة 
الن�سء  ال��ق��ي��م الأخ��الق��ي��ة والإي��ج��اب��ي��ة يف ���ش��ف��وف 
والتناف�س  للعمل  ب��ا���ش��ت��م��رار  وحت��ف��ي��زه��م  وال�����ش��ب��اب 
الأمم  وتعزيز مكانتها بني  الإم���ارات  رفعة  اأج��ل  من 

املتقدمة.

�لحتفال باملعلمني ��لعتز�ز بر�شالتهم �حل�شارية
اأخبار ال�ساعة :

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/07476/2017 / �سكني  
اىل املدعى عليه : احمد حممد �شيبان املهريي  

 مبا اأن املدعي : بيج�س - �س ذ م م    
قد اأقام �شدكم الدعوى ٠2/٠٧٤٧6/2٠١٧/�شكني  ايجارات امام املركز 

بطلب الزامكم بالتايل
بدون  العقد  جتديد  عن  ميتنع  عليه  املدعي  ان   - اإي��ج��ار  عقد  جتديد 

مربر قانونا رغم انتهائه يف 8/3١/2٠١٧ 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

اإعادة اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم  وقررت اللجنة الق�شائية 
الق�شائية  اللجنة  ام��ام  2.3٠م  ال�شاعة   2٠١٧/١٠/١١ املوافق  الرب��ع��اء 
ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  ال�شاد�شة(  )اللجنة 
املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل 
ثالثة ايام من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن ر��شد �آل مكتوم للمعرفة توقع مذكرة تفاهم مع �لأهر�م �مل�شرية
•• القاهرة -وام:

مع  تفاهم  مذكرة  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  وقعت 
موؤ�ش�شة الأهرام ال�شحفية بهدف تطوير القدرات املعرفية والب�شرية يف 
دول املنطقة العربية ودعم وتنمية الو�شائل املعرفية لالأفراد واملوؤ�ش�شات 

من خالل بناء ج�شور التوا�شل مع خمتلف الثقافات.
م�شر  جمهورية  يف  الأه����رام  موؤ�ش�شة  مبقر  مت  ال���ذي  التوقيع  ح�شر 
والوفد  للموؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  حويرب  بن  جمال  �شعادة  العربية 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  �شالمة  املح�شن  عبد  ال�شحفي  والكاتب  له  املرافق 

موؤ�ش�شة الأه��رام ونقيب ال�شحفيني امل�شريني وعدد من روؤ�شاء حترير 
الإ�شدارات اليومية مبوؤ�ش�شة الأهرام. واأكد �شعادة جمال بن حويرب اأن 
التفاقية تعزز �شراكات موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة مع 
اأعرق املوؤ�ش�شات الإعالمية واملعرفية على م�شتوى املنطقة مثل موؤ�ش�شة 
املجتمع  يف  وق��وي  مهم  تاأثري  ومبادراتها  مل�شاريعها  ك��ان  التي  الأه���رام 
ومازال،  املا�شية،  العقود  ط��وال  الأو���ش��ط  ال�شرق  وجمتمعات  امل�شري 
املوهوبني  م��ن  اأج��ي��ال  لتخريج  وم��رك��زا  مميزة  اإعالمية  م��ن��ارة  لت�شكل 
موؤ�ش�شة  اأن  �شعادته  واأو���ش��ح  امل��ع��رف��ة.  جم���الت  خمتلف  يف  وامل��ب��دع��ني 
على  �شتعمالن  الأه���رام  وموؤ�ش�شة  للمعرفة  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 

والإ�شدارات  اخل��ربات  تبادل  التعاون يف عمليات  قدر من  اأك��رب  حتقيق 
اجلانبني  كال  ل��دى  املعريف  امل��خ��زون  ي��رثي  مبا  املتخ�ش�شة  واملعلومات 
اإىل جانب تنفيذ م�شروعات م�شرتكة تن�شجم مع اأهداف اجلانبني فيما 
املعرفية  وامل�شاريع  للفعاليات  الرتويج  م�شاألة  اأي�شا  ال�شراكة  �شتدعم 
على  املعرفة  واإنتاج  ن�شر  عمليات  يف  املوؤ�ش�شتني  دور  تعزز  التي  الكربى 
امل�شتويني العربي والعاملي. ومن جهته قال عبد املح�شن �شالمة خالل 
التوقيع اإن هناك فر�شا كبرية للتعاون بني املوؤ�ش�شتني موؤكدا �شعيهم من 
خالل هذه ال�شراكة اىل اأن تكون منوذجا لل�شراكة مع املوؤ�ش�شات الأخرى 
الطرفان على  �شيعمل  التفاقية  العربي. ومن خالل  التكامل  لتحقيق 

جانب  اإىل  واملعرفية  الثقافية  الفعاليات  يف  وامل�شاركات  اخل��ربات  تبادل 
اإىل الرتويج للموؤمترات  اإ�شافة  تبادل الإ�شدارات والدوريات والوثائق 
الثقايف  بال�شاأن  املت�شلة  اللقاءات  عقد  وت�شهيل  واملحا�شرات،  والندوات 
ف�شال عن حتقيق تعاون خا�س بني الطرفني لدعم قمة املعرفة 2017 
التي تعقدها املوؤ�ش�شة خالل يومي 21 و22 نوفمرب املقبل يف دبي حتت 
التوقيع  حفل  ختام  ويف  الرابعة«.  ال�شناعية  وال��ث��ورة  »املعرفة..  �شعار 
بن حويرب  �شعادة جمال  �شالمة  املح�شن  ال�شحفي عبد  الكاتب  اأه��دى 
مفتاح موؤ�ش�شة الأهرام وكذلك كتاب مقتنيات الأهرام ،فيما اأهدى جمال 

جويرب،عبداملح�شن �شالمة درع املوؤ�ش�شة.

عبيد املزروعي لـ»الفجر«:مزاد ليوا للتمور عالمة فارقة يف حياة ع�ساق النخيل والتمر

�إقبال كبري من �مل�شاركني ��جلمهور على متابعة مز�د ليو� يف �أر�ص �ملعار�ص
•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

فعالياته  للتمور  ليوا  مزاد  وا�شل 
ال�����ث�����اين على  ل����ل����ي����وم  امل����ت����م����ي����زة 
الذي  الكبري  الإقبال  بعد  التوايل 
لنطالق  الأول  ال���ي���وم  يف  حت��ق��ق 
مبيعات  ارت��ف��اع  و�شهد  الفعاليات 
املتنوعة  للتمور  الرئي�شي  امل����زاد 
واملختلفة حيث بداأ املزاد على 10 
عبوات من التمور ب�شعر 30 درهم 
للعبوة الواحدة وظلت املناف�شة بني 
اجلمهور واملت�شابقني الراغبني يف 
باملزاد  امل��ع��رو���ش��ة  ال��ت��م��ور  اق��ت��ن��اء 
وتراوحت املبيعات من 100 درهم 
للعبوة  دره��م   1000 اىل  للعبوة 

وذلك لالأنواع اخلا�شة .
الثاين  ال����ي����وم  ف���ع���ال���ي���ات  و����ش���ه���د 
ج��م��ه��ور ك��ب��ري م��ن ع�����ش��اق التمور 
اجلميع  واأب����دى  النخيل  وزراع����ة 
���ش��ع��ادت��ه ب����امل����زاد ح��ي��ث اك����د علي 
ان�����ه حر�س  م�������ش���ارك  امل�����زروع�����ي 
ع��ل��ى ح�����ش��ور م����زاد ال��ي��وم الثاين 
ال��ت��م��ور يرى  وا���ش��رتى كمية م��ن 
انها متميزة واأ�شعارها مثالية واأكد 
املزروعي ان جهود اللجنة املنظمة 
خا�شة  والتقدير  ال�شكر  ي�شتحق 
البيع  واليات  املتميز  العر�س  وان 
وال�شراء متميزة ووا�شحة وت�شمن 

حق اجلميع بائع وم�شرتى .
املزاد  اأن  املن�شوري  �شامل  وي�شري 
اإ�شافة  يعترب  الأوىل  ن�شخته  يف 
النخيل  ب��زراع��ة  للمهتمني  ق��وي��ة 
واإن����ت����اج ال���ت���م���ور ح��ي��ث ف��ت��ح لهم 
اأ�شافت  ج��دي��دة   ت�شويقية  منافذ 
لهم الكثري ويتمنى اأن يتم تثبيت 

موعد املزاد يف كل عام.. 
ح���ر����ش���ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة على 
و�شع التمور امل�شاركة يف املزاد اأمام 
اجلمهور لالطالع عليها وفح�شها 
امل��زاد بجانب فح�س  قبل انطالق 
امل��زاد عليها  ب��دء  كل م�شاركة قبل 
مبا�شرة ل�شمان ال�شفافية والتاأكد 

ليوا  م����زاد  اأن  امل���زروع���ي  واأ����ش���اف 
لدعم  م������ب������ادرة  ي����ق����دم  ل���ل���ت���م���ور 
امل�����ش��اري��ع اخل��ريي��ة يف ع���ام اخلري 
م���زارع���ي ومنتجي  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ال��ت��م��ور امل�����ش��ارك��ني يف امل�����زاد مبا 
فعاليات  وجناح  ال�شتدامة  يحقق 
امل��زاد  ويوفر الدعم امل��ادي العادل 
للتمور امل�شاركة يف املزاد ويحافظ 
على الأهداف التي ي�شعى املزاد اإىل 
و�شع  خ��الل  م��ن  وذل���ك  حتقيقها 
اأ�شحاب  امل���زارع���ني  م���ع  ات��ف��اق��ي��ة 
ت�شمن  امل���زاد  يف  امل�شاركة  التمور 
حت���دي���د ال�������ش���ع���ر امل����ر�����ش����ي  فوق 
املنتجات  لقيمة  وال��ع��ادل  امل��ت��وق��ع 
تتوافق  والتي  للمزارع  املعرو�شة 
الأ�شواق  يف  املعرو�شة  الأ�شعار  مع 
اخلارجية م�شبقا على ان يتم طرح 
اأمام  التمور بعد ذلك خالل امل��زاد 
اجلمهور ويف حالة تخطي التمور 
امل��ت��ف��ق عليها  ال��ق��ي��م��ة  امل��ع��رو���ش��ة 
امل���زرع���ة  يتم  م�شبقا م��ع ���ش��اح��ب 
حت��وي��ل ب��اق��ي امل��ب��ال��غ ال��زائ��دة عن 
املتفق علية لدعم م�شاريع الهالل 
ا�شتجابة  وذل��ك  اخلريية  الأح��م��ر 
لعام اخلري مع اإع��ادة 20 % من 

املبلغ الزائد اىل �شاحب املزرعة .
 واأ����ش���ار امل���زروع���ي اأن امل���ب���ادرة تتم 
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ال����ه����الل الأح���م���ر 
التمور  وم���ن���ت���ج���ي  الإم��������ارات��������ي 
وامل�����زارع�����ني امل�������ش���ارك���ني يف امل����زاد 
ال�����ذي ح��ق��ق جن����اح م��ن��ذ انطالق 
للمزاد  الول  ال��ي��وم  يف  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
وجن��ح يف ج��ذب اأع����داد ك��ب��رية من 
و�شاهم  واجل���م���ه���ور   امل�������ش���ارك���ني 
ت�شويقية  ق��ن��وات  ف��ت��ح  يف  بالفعل 
جديدة للمزارعني  كما جنح �شوق 
املزاد  فعاليات  �شمن  املقام  التمور 
اأن يناف�س املزاد الرئي�شي يف جذب 
مبيعات  وحقق  وامل�شاركني  ال��زوار 
اليوم  يف  الآلف  ع�شرات  جت���اوزت 
يعك�س  م���ا  وه����و  وال����ث����اين   الأول 

مدى النجاح الذي حتقق.

املعرو�شة  امل��ن��ت��ج��ات  ج�����ودة  م���ن 
اإقبال كبري  الرئي�شي  امل��زاد  و�شهد 
م���ن امل�����ش��ارك��ني واجل��م��ه��ور الذي 
اأب���دى اإع��ج��اب��ه م��ن ج��ودة وارتقاء 
التمور  م���ن  امل�������ش���ارك���ة  امل��ن��ت��ج��ات 

الفاخرة .
وك���ان الإق���ب���ال ع��ل��ى ���ش��وق التمور 
امل��زاد ل يقل  املقام �شمن فعاليات 
حيث  الرئي�شي  امل���زاد  ع��ن  اأه��م��ي��ة 
الأهايل  م��ن  كبرية  اأع���داد  ت�شابق 
من  املعرو�شة  العبوات  �شراء  على 
املزاد  يف  ت�شارك  مل  والتي  التمور 
م��ن خ���الل ال�����ش��وق امل��ق��ام بجانب 
رئي�شي من  الرئي�شي كجناح  املزاد 
امل����زاد الأرب���ع���ة  ويخ�شع  اأج��ن��ح��ة 
ال��ت��ف��او���س بني  اإىل  ال�����ش��ع��ر  ف��ي��ه��ا 

البائع وامل�شرتي 
 

الثاين اليوم  مبيعات  طن   3
من  الثاين  اليوم  مبيعات  �شهدت   
اإقبال  املهرجان  الرئي�شي يف  امل��زاد 
بلغ عدد  كبري من اجلمهور حيث 
امل���ب���ي���ع���ات اك�����رث م����ن 3 ط����ن من 

احلراك  هذا  اأن  املزروعي  واأو�شح 
ال����رتاث����ي ال������ذي ت�����ش��ه��ده اإم������ارة 
ا�شتمرارية  ي��وؤك��د  ال��ي��وم،  اأبوظبي 
من  امل��زي��د  ب��ذل  اإىل  اللجنة  �شعي 
اجل����ه����ود اجل�������ادة وامل����ث����اب����رة على 
وتعك�س  ه��و مثمر،  م��ا  ك��ل  حتقيق 
مدى فخرنا بدولتنا التي �شخرت 
اأر�شها  على  وُمقيم  اإم��ارات��ي  لكل 
ي��ربز حر�شنا  كما  ال��ف��ر���س،  اأه���م 
وثقافتنا  ال��وط��ن��ي��ة  ه��وي��ت��ن��ا  ع��ل��ى 
الر�شيدة  قيادتنا  م��ن  بتوجيهات 
ال���ت���ي ت���وف���ر ل���ن���ا ك����ل الإم���ك���ان���ات 
ت�شاعدنا  ب���اأن  الكفيلة  وال��ط��اق��ات 
ليكون  م�����ش��ع��ان��ا  ال��ن��ج��اح يف  ع��ل��ى 
ن�شاطنا الرتاثي والثقايف من�شجماً 
موقع  حتتل  لأن  دولتنا  �شعي  م��ع 
املتقدمة  ال��������دول  ب����ني  ال�����ري�����ادة 

واملتح�شرة«.
اإدارة  تبذله جلنة  ما  كل  اأن  واأك��د 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
والرتاثية، ي�شب يف تر�شيخ دورها 
اجلوهري للرتويج لإمارة اأبوظبي 
الإماراتي  بالرتاث  الحتفاء  عرب 

واإقليمياً  والتعريف بكنوزه حملياً 
ودول�������ي�������اً، م�����ن م���ن���ط���ل���ق اإح������دى 
اأول��وي��ات��ه��ا ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة، حيث 
ال�شركاء  م���ع  ج��ه��وده��ا  ت��ت�����ش��اف��ر 
للتطوير  وال���داع���م���ني  وال����رع����اة 
خالل  م��ن  وذل���ك  م�شتمر  ب�شكل 
اإقامة الفعاليات واملهرجانات على 

مدار العام.

ليوا  مــزاد   .. املزروعي  عبيد 
يدعم عام اخلري       

امل��زروع��ي مدير  اأك��د عبيد خلفان 
يف  وامل�������ش���اري���ع  ال��ت��خ��ط��ي��ط  اإدارة 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
اللجنة  اأن  وال���رتاث���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
كافة  و�شع  على  حر�شت  املنظمة 
لإجناح  والتجهيزات  الإم��ك��ان��ي��ات 
ف��ع��ال��ي��ات م�����زاد ل���ي���وا ل��ل��ت��م��ور يف 
ا�شتجابة  وذل����ك  الأوىل  ن�شخته 
الر�شيدة   ال����ق����ي����ادة  ل���ت���وج���ي���ه���ات 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ك��اف��ة ال�����ش��ب��ل ال��ت��ي من 
�شانها دعم املزارع والرتقاء بزراعة 

النخيل والتمور .

 70 التمور الفاخرة بلغت قيمتها 
الف درهم ويعك�س الإقبال الكبري 
من اجلمهور جناح املزاد يف حتقيق 
الأهداف التي ي�شبوا اإليها و�شاهم 
جديدة  ت�شويقية  ق��ن��وات  ف��ت��ح  يف 

اأمام املزارعني.
واأو���ش��ح ال��ل��واء رك��ن ط��ي��ار فار�س 
اإدارة  جلنة  رئي�س  املزروعي،  خلف 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
انطالقة  »ن�����ش��ه��د  وال����رتاث����ي����ة: 
»مزاد  م��ن  الأول  ال��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات 

الظفرة-  منطقة  يف  للتمور«  ليوا 
والذي ياأتي �شمن جهود وم�شاريع 
اإطار  ويف  الظفرة  منطقة  تطوير 
تنظمها  ال��ت��ي  الفعاليات  �شل�شلة 
مدار  على  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
كمهرجان  امل���ن���ط���ق���ة،  يف  ال����ع����ام 
»ال����ظ����ف����رة ل�����الإب�����ل« و«ال����ظ����ف����رة 
اإ�شافًة  للرطب«  »وليوا  البحري« 
لل�شيد  امل���رزوم  حممية  لفعاليات 
وال���ت���ي ت�����ش��ب ج��م��ي��ع��ه��ا يف اإط����ار 
الثقايف  امل��وروث  العمل على �شون 

والحتفاء بعنا�شر الرتاث ال�شعبي 
والتقاليد الأ�شيلة واحلفاظ عليها 

لالأجيال القادمة«.
واأك��د املزروعي على اأّن »م��زاد ليوا 
اأهم  م��ن  واح���داً  �شيكون  للتمور«، 
املزادات من حيث امل�شمون وال�شكل، 
واأحد اأهم منافذ الت�شويق ملنتجات 
ال���ت���م���ور، الأم������ر ال�����ذي ي���ع���زز من 
اإنتاجية  من  ويرفع  املالية  امل��وارد 
اأب��وظ��ب��ي واإ���ش��ه��ام��ه��ا ال��وط��ن��ي يف 

تنويع املوارد القت�شاد للدولة.

تــميز امل�ســاركــات وجــودة الـتمور اأهــم املـالحظــات الــتي اأعـجبت الـــجمهور
املـبيعات ح�سيـلة  درهـــم  األـــف  و70  الــثاين  الــيوم  مبيعــات  تــمور  طــن   3

حتت �سعار )خدماتنا ت�سلك اأينما كنت( 

 حماكم دبي ت�شتعر�ص �أحدث مبادر�تها �خدماتها �لذكية خالل م�شاركتها يف جيتك�ص 2017
�لإمار�ت للتطوع ت�شارك يف مهرجان �ل�شباب �لعربي �لفريقي �لثالث بالقاهرة

�شرطة �أبوظبي حتث �ل�شائقني على �للتز�م بالإر�شاد�ت �لوقائية عند ت�شكل �ل�شباب

•• دبي –الفجر:

ت�����ش��ت��ع��ر���س حم���اك���م دب����ي خ����الل م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة ال�����ش��اب��ع��ة وال��ث��الث��ني، ملعر�س 
2017�شمن من�شة حكومة  للتقنية   »جيتك�س 
ابتكرتها  ال��ت��ي  الذكية  التطبيقات  الذكية  دب��ي 
و  له  امل�شاند  والإداري  الق�شائي  القطاع  خلدمة 
واإلكرتونية  ال�شوء على منظومة ذكية  �شت�شلط 
مبتكرة حتت �شعار » » خدماتنا ت�شلك اأينما كنت 
» ، لتكون جزءاً من �شناعة املتغريات وتوجيهها 
بها  تتميز  التي  امل��رم��وق��ة  ال��ري��ادي��ة  املكانة  نحو 

دبي.
واأ�شار �شعادة طار�س املن�شوري مدير عام حماكم 
للتقنية  جيتك�س  اأ���ش��ب��وع  يف  امل�����ش��ارك��ة  اأن  دب���ي، 
واملبادرات  باخلدمات  ال��زوار  تعريف  اإىل  يهدف 
ترجمة  �شعادتهم،  لتحقيق  توفرها  التي  الذكية 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شيدي  لروؤية 
را���ش��د اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة، رئي�س 
الرامية  رع���اه اهلل،  دب���ي،  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
اإىل اأن تكون دبي املدينة الأذكى والأكرث �شعادة يف 
العامل، وترجمة خلطة دبي 2021 التي تهدف 
اإىل جعل دبي مدينة ذكية وم�شتدامة ومتكاملة 
احتياجات  تلبية  يف  ومبدعة  و�شباقة  ومت�شلة 

الفرد واملجتمع ».
وذك���ر م��دي��ر ع��ام حم��اك��م دب��ي مت اط���الق املوقع 
الأول  اليوم  دبي يف  الإل��ك��رتوين اجلديد ملحاكم 

خدمات  ي��وف��ر  ال���ذي  للتقنية،  جيتك�س  ملعر�س 
للمتعاملني ت�شهم يف التي�شري عليهم، ومتكينهم 
من اجناز معامالتهم بكل �شهولة وي�شر، فاملوقع 
خا�شة  خدمات  و  ال�شكل  بو�شوح  يتميز  املحدث 
لأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م ع��ل��ى م����دار ال�����ش��اع��ة وجلميع 
الفئات امل�شتفيدة منها دون حتمل عناء احل�شور 
املوقع  اإىل  اأ���ش��اف��ت  كما  دب���ي،  حم��اك��م  مقر  اإىل 
ال�شرتاك  اجلديد خدمات جديدة منها،  طلب 
يف اخلدمات الذكية والإلكرتونية، واملحادثة مع 

مركز الت�شال.
التطوير  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و  جل���ه���وده���ا  وت��ر���ش��ي��خ��اً 
ت�شتعر�س  ال���دائ���رة  مل��ك��ان��ة  وت��ع��زي��زاً  احل��ك��وم��ي 
فعاليات  خ���الل  م�شاركتها  خ���الل  دب���ي  حم��اك��م 
معر�س جيتك�س العديد من خدماتها ومبادراتها 
بينها، تطبيق حماكم دبي« نربا�س  الذكية ومن 
»اإدارة  و  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  امل��ب��ادئ  وتطبيق  ال���ذك���ي«، 
احل��ج��وزات وال���ش��راك��ات« وه��ي اخلا�شة بعملية 
امل��ال��ي��ة على  امل�شتحقات  وت��وزي��ع  وال��ب��ي��ع  احل��ج��ز 
اأطراف الدعوى، وخدمة »ال�شرف الذكي« وهي 
اإىل  لالأطراف  امل�شتحقة   املبالغ  لتحويل  خدمة 
اإىل  احل��اج��ة  دون  م��ب��ا���ش��رة  البنكية  ح�شاباتهم 
املرئية  القناة  ذرى«   « وخدمة  املحاكم،  مراجعة 
»امل�شت�شار  وخ��دم��ة  ب��ع��د،  ع��ن  التنفيذ  جلل�شات 
الق�شائية  النابات   « ،وخدمة  الذكي«  الجرائي 
العدل  »الكاتب  وخدمة  الدولة،  م�شتوى  على   ،«
ال�شرتاتيجي  ال�شريك  مع  بالتعاون  اخل��ا���س«، 

ل��ل��م��ح��ام��اة وخدمات  ب���ن ح���ي���در  م��ك��ت��ب ح���ي���در 
»اإ�شهادات الأحوال ال�شخ�شية »قريب«، وخدمة » 
املرياث الذكي »، و العديد من اخلدمات الذكية  

عرب  التطبيقات الذكية.

 •• القاهرة- الفجر 

اطمئن الربوفي�شور اإبراهيم غندور 
وا�شتعدادات  ت��رت��ي��ب��ات  اأخ����ر  ع��ل��ى 
والإفريقي  العربي  ال�شباب  جمل�س 
لإق��ام��ة م��ه��رج��ان ال�����ش��ب��اب  الثالث 
ال�شاد�س  م���ن  ال���ف���رتة  يف  امل��ن��ع��ق��د 
اأك��ت��وب��ر اجلاري  م��ن  ال��ع��ا���ش��ر  اإىل  
ب���ال���ع���ا����ش���م���ة امل�������ش���ري���ة ال���ق���اه���رة 
 )50  ( �شمن  الم����ارات  مب�شاركة  

دولة عربية وافريقية .
وقال الأمني العام للمجل�س الدكتور 
عو�س ح�شن يف ت�شريحات �شحفية 
اإن  املهرجان يقام بتنظيم م�شرتك 
بني وزارة ال�شباب والريا�شة امل�شرية 
وجمل�س ال�شباب العربي والإفريقي 
مب�����ش��ارك��ة وف����د ���ش��ب��اب��ي ك��ب��ري من 

العوبد  ���ش��ح��ر  ب��رئ��ا���ش��ة  الم�������ارات 
المارات  متطوعي  جمعية  رئي�س 
ملجل�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ك��ت��ب  ع�����ش��و 
من�شقة  والفريقي  العربي  ال�شباب 
اخلليج العربي واليمن ،  وا�شار اىل 
اأن املهرجان الذي ياأتي حتت �شعار) 
م�شرتكة(  للتحديات  موحدة  روؤى 
���ش��ي��خ��اط��ب ح��ف��ل��ه اخل��ت��ام��ي وزير 
ال�شباب والريا�شة ال�شوداين و�شوف 
والحتاد  العربية  اجلامعة  ت�شرفه 
املتحدة  الأمم  ومنظمات  الأفريقي 
الق�شايا  م���ن  ع����ددا  ���ش��ي��ن��اق�����س  و   .
ال�شا�شية والأوراق التي تهم ال�شباب  
والتطرف  الإره���اب  ق�شايا  اب��رزه��ا 
عدد  جانب  ايل  والبطالة  والهجرة 
من الفعاليات الثقافية والريا�شية، 
يناق�س  املهرجان  ان  عو�س  وك�شف 

الإفريقي  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ع��اون  اأي�����ش��ا 
والجتماعية  الثقافية  املجالت  يف 

والقت�شادية .
من جهته اأعرب اإبراهيم غندور عن 
تقديره للدور الكبري الذي يقوم به 
الفريقي  العربي  ال�شباب  جمل�س 
يف الف�شاء العربي و الفريقي وبني 
اجل���وار مثمنا مثل  ودول  ال�����ش��ودان 

هذا النوع من الدبلوما�شية.
يلتئم بعد غياب  املهرجان  اأن  يذكر 
قيادات  فيه  وي�شارك  �شنوات  ت�شعة 
املجال�س ال�شبابية يف اأفريقيا والعامل 
العربي. وت�شارك �شحر العوبد اليوم 
بعنوان  ال�شبابي  احل���وار  جل�شة  يف 
والفريقي  العربي  التكامل  اأف��ق   «
وي�شارك  وال��ت��ح��دي��ات  ال��ف��ر���س   –
رئي�س  ن��ائ��ب  ل��وران�����س  فيليب  فيها 

والفريقي  العربي  ال�شباب  جمل�س 
وثيمبنكو�شي جوزف رئي�س املجل�س 
افريقيا   بجنوب  لل�شباب  ال��ق��وم��ي 

وممثل من الوفد امل�شري .

•• اأبوظبي-وام:

اأب��وظ��ب��ي، ال�شائقني  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ح��ث��ت 
عند  وال�شرورية،  الوقائية  بالإر�شادات  اللتزام  على 
ي�شهم  مبا  الأفقية  الروؤية  وانخفا�س  ال�شباب  ت�شكل 
لوقوع احلوادث املرورية.  يف تعزيز �شالمتهم وتفادياً 
ودعا العميد اأحمد ال�شحي نائب مدير مديرية املرور 

ال��ع��م��ال ب�شرورة  ���ش��رك��ات نقل  اأ���ش��ح��اب  وال���دوري���ات، 
تعزيز الثقافة املرورية لدى ال�شائقني العاملني لديهم، 
وتاأجيل  ال�شباب،  اأثناء  املرورية  بالقوانني  والل��ت��زام 
ال�شائقني  ون�شح   ال��روؤي��ة.    تعذر  رحالتهم يف حالة 
بالتاأكد من عمل نظام الإنارة يف املركبة ب�شورة جيدة، 
انعكا�س  لتجنب  املنخف�س،  امل�شابيح  �شوء  وا�شتخدام 
ال�����ش��وء ال��ع��ايل م��ن ق��ط��رات امل����اء يف ال�����ش��ب��اب الذي 

يجعل الروؤية اأكرث �شعوبة، وا�شتخدام �شوء م�شابيح 
اإذا كانت املركبة مزودة بها، اإ�شافة اإىل �شوء  ال�شباب 
امل�شابيح املنخف�س.   ودعا اإىل عدم حماولة التجاوز 
الأر�شية  بالعالمات  وال�شرت�شاد  امل�شرب،  تغيري  اأو 
للطريق وب��ح��ده��ا الأمي����ن، وع���دم ال���ش��رت���ش��اد بخط 
لتوفري  التتابع  م�شافة  وم�شاعفة  الطريق،  منت�شف 

م�شافة وقوف اآمنة اأكرب من احلالت العادية.
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اأخبـار الإمـارات

•• تغطية - رم�صان عطا

للتطوير  الإم�������ارات  ك��ل��ي��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
ال�����رتب�����وي ب���ال���ي���وب���ي���ل ال�����ربون�����زي 
الكلية  اإدارة  نظمت  حيث  لإن�شائها، 
ت�شميم  خ��الل��ه��ا  اأط��ل��ق��ت  احتفالية 
 10 �شعار”  حتت  برونزية  مل�شكوكة 
للرتبويني”  ت��ط��وي��ر  م���ن  ���ش��ن��وات 
الدكتور  الأ����ش���ت���اذ  ب��ح�����ش��ور  وذل����ك 
املدير  ي���ا����س  ب���ن���ي  ي���و����ش���ف  حم���م���د 
يف  العايل  التعليم  لقطاع  التنفيذي 
اأبوظبي،   - وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ���رة 
احلمادي  �شلطان  ع���ارف  وال��دك��ت��ور 
الإمارات  كلية  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
للتطوير الرتبوي،  والأ�شتاذ الدكتور 
روبرت ميلني مدير الكلية، واأع�شاء 
اأع�شاء  اإىل  بالإ�شافة  العليا  الإدارة 
والتدري�شية  الإداري���������ة  ال��ه��ي��ئ��ت��ني 

بالكلية وعدد من الإعالميني.
ال��ذي نّظم تزامناً  وج��اء هذا احلفل 
م���ع اح��ت��ف��الت ال���دول���ة ب��ي��وم املعلم 
�شنوات   10 م���رور  ب��ذك��رى  اح��ت��ف��اًء 
 2007 ع��ام  يف  الكلية  تاأ�شي�س  على 
مبوجب قرار اأ�شدره �شاحب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
رئي�س الدولة – حفظه اهلل -  لتكون 
�شمن املوؤ�ش�شات التعليمية الرائدة يف 
تخريج وتاأهيل املعلمني والرتبويني 
وف��ق اأرق���ى واأح����دث امل��ع��اي��ري املتبعة 
التعليمية  العملية  ولتعزيز  ع��امل��ي��اً 
تاأهيل واإعداد  يف الدولة من خالل  
املعلمني املواطنني  املقبل من  اجليل 
م���ن ذوي ال���ك���ف���اءة ال��ع��ال��ي��ة لإم����ارة 

اأبوظبي والدولة ككل.
وبهذه املنا�شبة، اأعرب الدكتور عارف 
�شلطان احلمادي رئي�س جمل�س اأمناء 
الرتبوي  للتطوير  الإم������ارات  كلية 
ع���ن فخره  الف��ت��ت��اح��ي��ة  ك��ل��م��ت��ه  يف 
باإجنازات الكلية على مدار ال�شنوات 
البارز  الكلية  ودور  املا�شية،  الع�شر 
ت�شهده  ال����ذي  ال���دائ���م  ال��ت��ط��وي��ر  يف 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب���ال���دول���ة من 

الوطنية  للكفاءات  تخريجها  خالل 
املتخ�ش�شة يف التعليم والرتبية وفق 
ا�شرتاتيجية متقدمة هدفها �شناعة 
ال���ك���وادر الإم��ارات��ي��ة احل��ا���ش��ل��ة على 
اأرقى  درجات علمية يف الرتبية وفق 
النظم العاملية املتخ�ش�شة يف جمالت 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��دري�����س وال��رتب��ي��ة مبا 
الر�شيدة،  القيادة  روؤي��ة  مع  يتما�شى 
ال�شمو  �شاحب  واهتمام  دع��م  مثّمناً 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
رئي�س الدولة -حفظه اهلل- و�شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن���ه���ي���ان، 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، بكلية 
الإمارات للتطوير الرتبوي وباإعداد 
الرتبوية  الوطنية  ال��ك��وادر  وتاأهيل 
والتي  العاملية،  املعايري  اأح��دث  وف��ق 
اأثبتت فعاليتها وقدرتها على اإحداث 
الفارق يف م�شرية التعليم، م�شرياً اإىل 
تخ�ش�شات  من  الكلية  توفره  ما  اأن 
تعزيز  يف  كبري  ب�شكل  ي�شهم  تربوية 

ودعم النه�شة ال�شاملة يف الدولة. 
واأ�شاف احلمادي باإنه قد مت اختيار 
مع  بالتزامن  الفعالية  ه��ذه  تنظيم 
وتقديراً  بف�شله  اعرتافاً  املعلم  يوم 

من  واح���دة  التعليم  اأن  اإذ  جل��ه��وده، 
اأنبل املهن، فعلى اأيدي املعلمني تبنى 
الأجيال وتقع على عاتقهم م�شوؤولية 
الحتفاء  واإن  احلبيب،  وطننا  ب��ن��اء 
ملكانتهم  ت��ق��دي��راً  واج���ب وط��ن��ي  بهم 
بها  يقومون  التي  النبيلة  والر�شالة 

جتاه اأبنائنا الطلبة.
كما اأ�شاد الربوفي�شور روبرت ميلني 
للتطوير  الإم����������ارات  ك��ل��ي��ة  م���دي���ر 
ال����رتب����وي خ����الل ك��ل��م��ة األ���ق���اه���ا يف 

لأع�شاء  ال��ع��ظ��ي��م  ب����ال����دور  احل���ف���ل 
والتدري�شية  الإداري���������ة  ال��ه��ي��ئ��ت��ني 
النجاحات  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  بالكلية، 
يف  الكلية  حققتها  ال��ت��ي  امل��ت��الح��ق��ة 
بف�شل  حتققت  املتوا�شلة  م�شريتها 
العمل،  ف��ري��ق  اأع�����ش��اء  ج��ه��ود جميع 
وبف�شل النخب اجلديدة التي تن�شم 
حيث  �شنوياً  الأكادميية  اأ�شرتها  اإىل 
اختيار  ع��ل��ى  ال��ك��ل��ي��ة  اإدارة  حت��ر���س 

اأف�شل الكوادر الرتبوية يف العامل.

امل�شتمر  ال���دع���م  م��ي��ل��ن��ي  ث��م��ن  ك��م��ا 
�شركاءها  ق��ب��ل  م���ن  ل��ل��ك��ل��ي��ة  امل���ق���دم 
الرتبية  وزارة   - ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 
واملعرفة  التعليم  ودائ����رة  والتعليم 
تقديره  ع��ن  واأع�����رب   - اأب��وظ��ب��ي  يف 
املتعاونني  والأف���راد  اجلهات  جلهود 
اإي�شال  يف  ي�����ش��اه��م��ون  ال��ذي��ن  معها 
مببادراتها  وال���ت���ع���ري���ف  ر���ش��ال��ت��ه��ا 
ت�شليط  ���ش��اه��م يف  وم��ن��ج��زات��ه��ا مم��ا 
وفعالياتها  ان�شطتها  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
وعلمية  اأك���ادمي���ي���ة  م����وؤمت����رات  م���ن 
لتطوير  تهدف  جمتمعية  وفعاليات 
امل���ي���دان ال���رتب���وي، ح��ي��ث مت  خالل 
احل��ف��ل ت��ك��رمي الإع���الم���ي���ني وذلك 
من  �شاهموا  التي  جلهودهم  تقديراً 
الكلية  م�����ش��رية  ت��ع��زي��ز  يف  خ��الل��ه��ا 
والرتقاء  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  الأك���ادمي���ي���ة 
للتعليم  وط���ن���ي  ك�����ش��رح  مب��ك��ان��ت��ه��ا 
ال��ع��ل��م��ي وخدمة  وال���ب���ح���ث  ال���ع���ايل 

املجتمع.
ق�شري  فيلم  عر�س  احلفل  وت�شمن 
الأكادميية  امل�����ش��رية  ت���ط���ور  ت���ن���اول 
الرتبوي  للتطوير  الإم����ارات  لكلية 
واأهم الأحداث التي مرت بها، والتي 
�شملت ح�شولها على الرتخي�س من 
جل��ن��ة الع��ت��م��اد الأك����ادمي����ي ب����وزارة 
برنامج  لإط���الق  والتعليم  الرتبية 

عام  ال��رتب��ي��ة يف  ال��ب��ك��ال��وري��و���س يف 
من  دف��ع��ة  اأول  وت��خ��ري��ج    2011
وانطالق   ،2012 عام  يف  الربنامج 
ب��رن��ام��ج امل��اج�����ش��ت��ري يف ال��رتب��ي��ة يف 
عام 2014 وتخريج الدفعة الأوىل 
من الربنامج يف عام 2016. ومنذ 
خّرجت   ،2007 ع��ام  يف  انطالقتها 
خريج   585 جم��م��وع��ه  م���ا  ال��ك��ل��ي��ة 
وخ��ري��ج��ة، ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد خريجي 
خريج   426 البكالوريو�س  برنامج 
ف��ي��م��ا جم��م��وع خريجي  وخ���ري���ج���ة، 
العليا  ال����درا�����ش����ات  دب���ل���وم  ب���رن���ام���ج 
بينما  وخ��ري��ج��ة  خ��ري��ج   104 ب��ل��غ 
ب��ل��غ جم��م��وع ع���دد خ��ري��ج��ي برنامج 
خريج   55 ال��رتب��ي��ة  يف  امل��اج�����ش��ت��ري 

وخريجة.
هذا وح�شلت الكلية يف عام 2016 
ع��ل��ى الع���ت���م���اد الأك�����ادمي�����ي لطرح 
الرتبية  يف  ال�����دك�����ت�����وراه  ب�����رام�����ج 
تكنولوجيا  م�شار  ه��م��ا:   مب�شارين 
التعليم وم�شار القيادة.  وتوفر برامج 

للملتحقني  ال��رتب��ي��ة  يف  ال��دك��ت��وراه 
ال���الزم���ة لإدارة  وامل��ع��رف��ة  امل���ه���ارات 
التعليمية  وامل��م��ار���ش��ات  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
املختلفة.  ال��رتب��وي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف 
يف  الرتبية  دك��ت��وراة  برنامج  و�شمم 
تكنولوجيا التعليم ليكون الأول من 
نوعه على م�شتوى الدولة للمهنيني 
املجالت  اأو  بالتعليم  املتخ�ش�شني 
ذات ال�شلة الذين يرغبون يف تو�شيع 
م��ع��رف��ت��ه��م ب��ال��ق�����ش��اي��ا امل��ع��ا���ش��رة يف 
جم����ال ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة. كما 
لإجراء  اخلريجون  الربنامج  ُياأهل 
�شاأنها  من  التي  الرتبوية  البحوث 
واملمار�شات  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ات  حت�����ش��ني 
اأما  التعليمية.   املنظومات  وج���ودة 
القيادة  يف  الرتبية  دكتوراه  برنامج 
من  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  ت�شميمه  مت  ف��ق��د 
البيئة املدر�شية والتي تعد من اأكرث 
بالن�شبة  فاعلية  التعليمية  البيئات 
للمربيني والرتبويني، حيث ي�شاهم 
تقلي�س  يف  ال���ربن���ام���ج  ه����ذا  ط��ل��ب��ة 
البحثية  الأع�����م�����ال  ب����ني  ال���ف���ج���وة 
وال�شعوبات  الفعلية  وتطبيقاتها 
املدر�شية  البيئة  يف  يواجهونها  التي 
على  ال��ربن��اجم��ني  يعتمد  و  ال��ي��وم. 
ج��ان��ب ب��ح��ث��ي ق���وي ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
امل���ت���م���ي���ز. كما  ال���ع���م���ل���ي  ال����ت����دري����ب 
ح�شلت الكلية على العتماد املبداأي 
الفل�شفة  دك��ت��وراه  برناجمي  لطرح 
يف ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ع��ل��ي��م ودك���ت���وراه 
املعريف  الأع�����ش��اب  علم  يف  الفل�شفة 
يف ال���ع���ام ذات�����ه. و���ش��ي��ت��م ط����رح هذه 
ال��ربام��ج ق��ري��ب��اً ك��ج��زء م��ن اخلطة 

ال�شرتاتيجية للكلية.
ومن اأحدث اإجنازات الكلية تاأ�شي�س 
عام  امل�����ش��ت��م��ر يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���رك���ز 

دعم  بهدف  اأن�شئ  وال��ذي   ،2014
التنمية املهنية للقطاعات الرتبوية 
امل�شتجدات  عك�س  ط��ري��ق  ع��ن  ك��اف��ة 
حتقق  تدريبية  برامج  يف  الرتبوية 
التنمية املهنية امل�شتدامة للرتبويني 
ع��ل��ى اخ���ت���الف اأع��م��ال��ه��م ك���ي يكون 
التعليم.  تطوير  يف  اأ�شا�شية  ذراع���ا 
وينفذ املركز العديد من الربامج يف 
الرتبوي  امل��ي��دان  يف  املهنية  التنمية 
ا�شتقطاب  ع��ل��ى  امل���رك���ز  ع��م��ل  وق����د 
ك���ف���اءات ت��دري��ب��ي��ة واأك���ادمي���ي���ة من 
ذات  التخ�ش�شات واملجالت  خمتلف 
العالقة بالتطوير الرتبوي، كما اأن 
املركز قد ح�شل على الرتخي�س من 
املهني  للتعليم  اأبوظبي  مركز  قبل 
لتقدمي  معتمد  كمركز  وال��ت��دري��ب 
التدريب. هذا وح�شل مركز التعليم 
امل�����ش��ت��م��ر ع��ل��ى ���ش��ه��ادة اع��ت��م��اده من 
والتدريب  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز 
الوطنية  وال��ه��ي��ئ��ة  وامل��ه��ن��ي  ال��ت��ق��ن��ي 
معتمد  تدريبي  كمركز  للموؤهالت 
املركز  ت�شجيل  2015، ومت  ع��ام  يف 
الرعاية  يف  اجل���وائ���ز  جمل�س  ل���دى 
الربيطاين   وال��ت��ع��ل��ي��م  وال�������ش���ح���ة 
ت���راأ����ش���ه  وال���������ذي    CACHE
NCFE  كمركز تدريبي  موؤ�ش�شة 

معتمد يف عام 2015.
يوم  الدولة  احتفالت  هام�س  وعلى 
الكلية  ق����ام جم��ل�����س ط��ل��ب��ة  امل���ع���ّل���م، 
اأع�شاء  ا�شتهدفت  احتفالية  بتنظيم 
قامو  الكلية،  يف  الأك��ادمي��ي��ة  الهيئة 
خ���الل���ه���ا ب��ا���ش��ت��ع��را���س ف��ي��ل��م عرّب 
الطلبة فيه عن اعتزازهم وامتنانهم 
عدد  بتنظيم  ق��ام��وا  كما  ملعلميهم، 
من امل�شابقات بني الطلبة واملعلمني 

يف جو من املرح والألفة.

تزامنًا مع احتفالت الدولة بيوم املعّلم

كلية �لإمار�ت للتطوير �لرتبوي حتتفل بيوبيلها �لرب�نزي 
عارف احلمادي:تخ�س�سات تربوية ت�سهم ب�سكل كبري يف تعزيز ودعم النه�سة ال�ساملة يف الدولة

روبرت ميلني:الحتفاء باملعلمني واجب وطني تقديرًا ملكانتهم والر�سالة النبيلة التي يقومون بها جتاه اأبنائنا الطلبة

•• اأبوظبي-الفجر:

يف  الطبية  للخدمات  امل��ت��ح��دة  ال�شرقية  املجموعة  اأع��ل��ن��ت 
اأبوظبي عن تخ�شي�س مليون درهم لتقدمي العالج املجاين 
واإجراء عمليات اأطفال الأنابيب لأزواج غري مقتدرين يعانون 
م��ع  توجيهات  ت��اأخ��ر احل��م��ل وع���دم الإجن���اب ان�شجاماً  م��ن 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

حفظه اهلل باأن يكون عام 2017 “عام اخلري”. 
ال�����ش��رف��اء احل���م���ادي الرئي�س  ال�����ش��ي��د حم��م��د ع��ل��ي  وق�����ال 
الطبية  للخدمات  املتحدة  ال�شرقية  للمجموعة  التنفيذي 
امل�شوؤولية  “عام اخلري” تر�شيخ  اأحد حماور  اأن  اأبوظبي  يف 
يف  دوره���ا  ل��ت��وؤدي  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  موؤ�ش�شات  يف  املجتمعية 

وحتر�س  التنموية،  م�شريته  يف  وامل�شاهمة  ال��وط��ن  خدمة 
القيام  على  الطبية  للخدمات  املتحدة  ال�شرقية  املجموعة 
اأنه  اإىل  م�شرياً  املجتمعية  بامل�شوؤولية  يت�شل  فيما  بواجبها 
منذ تاأ�شي�س املجموعة وهي حتر�س على هذا الدور وقررت 
خالل هذا العام م�شاعفة اجلهود يف هذا املجال تزامنا مع 

عام اخلري. 
واأو�شح اأن اجلهات املخت�شة يف املجموعة ومن خالل مركز 
هيلث بال�س لالإخ�شاب التابع للمجموعة يف اأبوظبي �شتبا�شر 
ال�شتفادة من خدمة  الراغبني يف  ا�شتقبال طلبات  يف  ف��وراً 
العالج املجاين الذي �شتغطيه املجموعة لدينا للحالت التي 
لدى  يكون  ل  اأن  اأهمها  من  والتي  ال�شروط  عليها  تنطبق 
ي��ك��ون دخلهما حم���دود وغ��ريه��ا من  اأط��ف��ال واأن  ال��زوج��ني 

املخت�شة  والإداري���ة  الطبية  اللجنة  حتددها  التي  املتطلبات 
والتي �شتتوىل درا�شة كل حالة واتخاذ القرار املنا�شب للبدء 

يف العالج. 
وقال ال�شيد جمد اأبو زنط، الرئي�س التنفيذي ل�شبكة مراكز 
هيلث بال�س التخ�ش�شية التابعة لل�شرقية املتحدة للخدمات 
مركز  يف  �شتجرى  املجانية  العالجية  ال���دورات  اأن  الطبية  
اأحدث  ي�شم  وال����ذي  اأب��وظ��ب��ي  ل��الإخ�����ش��اب يف  ب��ال���س  هيلث 
الكوادر  ي��د  وع��ل��ى  التخ�ش�شية  الطبية  والأج��ه��زة  امل��ع��دات 
جمال  يف  ال��وا���ش��ع��ة  واخل���ربة  العالية  ال��ك��ف��اءة  ذات  الطبية 
اأن  والعقم مو�شحاً  الإجن��اب  تاأخر  ت�شخي�س وعالج حالت 
ن�شبة جناح الدورات العالجية وحدوث احلمل ت�شل اإىل ما  
يقارب %50 لدى الزواج ممن يعانون من تاأخر الإجناب 

ي�شع  مما  املركز  يف  املختلفة  العالجية  للربامج  ويخ�شعوا 
املركز يف الطليعة مقارنة مع الدول الأخرى كاململكة املتحدة 
املركز  يعترب  كما  واأ�شرتاليا.  الأمريكية  املتحدة  والوليات 
من اأكرب املراكز يف املنطقة حيث مت اإجراء اأكرث من 2700 
هذا  العدد  ارتفاع  املتوقع  وم��ن  املا�شي  العام  عالجية  دورة 
عام  نهاية  حتى  الطلبات  �شي�شتقبل  امل��رك��ز  اأن  واأك���د  ال��ع��ام. 
التي تخ�شع لل�شروط ويتم اختيارها  احلالت  واأن   2017
من  تغطيتها  �شيتم  التي  العالجية  ال��دورة  من  لال�شتفادة 
قبل ال�شرقية املتحدة للخدمات الطبية �شيبداأ عالجها على 
والذي  لالإخ�شاب  بال�س  هيلث  مركز  يف  الطبي  ال��ك��ادر  يد 
�شيتوىل متابعة هذه احلالت وفق الربنامج العالجي املحدد 

تبعاً لطبيعة كل حالة.  

)�ل�شرقية للخدمات �لطبية( تخ�ش�ص مليون درهم مل�شاعدة غري �ملقتدرين ��لذين يعانون من تاأخر �لإجناب

ِ)�ملعمورة �ل�شامل( ي�شعد �ملر�جعني 
باإجناز 4201 معاملة 

�سمن جائزة التميز التعليمي 

�شرطة ر�أ�ص �خليمة حت�شل على جائزة �ملوؤ�ش�شة 
�ملتميزة يف دعم �لتعليم  

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

ب��ح�����ش��ور ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�شعود القا�شمي ويل عهد اإمارة راأ�س 
العامة  ال��ق��ي��ادة  ح�شلت   ، اخليمة 
ل�شرطة راأ�س اخليمة ممثلة باإدارة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ع��ل��ي جائزة  ال�����ش��رط��ة 
التعليم  دع��م  يف  املتميزة  املوؤ�ش�شة 
اخليمة  راأ�����س  ج��ائ��زة  ح��ف��ل  �شمن 
للتميز التعليمي يف دورتها الثالثة 
على  اأق���ي���م  ال����ذي   ،  2017 ع�����ش��ر 
الثقافة  وزارة  مركز  م�شرح  خ�شبة 

وتنمية املعرفة براأ�س اخليمة .
راأ�س  ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  واأك����د 
اجليد  التعليم  تقدمي  اأن  اخليمة 
اأولويات  ي��ت�����ش��در  اجل�����ودة  وع����ايل 
ثابتة  ت�شري بخطى  التي  احلكومة 
الوطنية  الأج����ن����دة  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و 
ل���دول���ة الإم��������ارات ولإم��������ارة راأ�����س 
من  جديد  جيل  اإع���داد  يف  اخليمة 
املوؤّهلني بال�شكل  القادة واملبتكرين 
الأم����ث����ل ل��ت��ح��ق��ي��ق اأع����ل����ى درج�����ات 
التطلعات  اإىل  وال��و���ش��ول  التميز 
ال�شامية  والأه��داف  ال�شرتاتيجية 
تر�شيخ  ع���رب   ، الم��������ارات  ل���دول���ة 
فاعلني  كاأع�شاء  امل��ح��وري  دوره���م 
ت�شلحهم  خ���الل  م��ن   ، املجتمع  يف 
للتعلم  واجل�����اه�����زي�����ة  ب���ال���رغ���ب���ة 

واك��ت�����ش��اب امل��ه��ارات اجل��دي��دة التي 
ت��ل��ب��ي اح���ت���ي���اج���ات ����ش���وق ال��ع��م��ل ، 
العامة  ال���ق���ي���ادة  ح���ر����س  م����وؤك����داً 
املنا�شبات  ك��اف��ة  يف  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
املجتمعية  واجل�����وائ�����ز  وامل���ح���اف���ل 
وم�شوؤوليتها  دوره����ا  ع��ل��ى  ت��اأك��ي��داً 
�شبيل  يف  اجلميع  جت��اه  املجتمعية 
تعزيز القيم والأهداف ، والو�شول 

بدولة الإمارات باأن تكون من اأكرث 
باعتبار  واأم���ان���اً  اأم��ن��اً  ال��ع��امل  دول 
الأ�شا�شية  ال��رك��ي��زة  ه��و  الأم����ن  اأن 
وال��ه��ام��ة ل��ب��ن��اء امل��ج��ت��م��ع وال���ف���رد ، 
�شعادته  ب��ال��غ  ع��ن  �شعادته  واأع����رب 
التي تعترب من  واعتزازه باجلائزة 
اإح���دى اجل��وائ��ز ال��رائ��دة يف املجال 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ال����ذي ي��ع��ت��رب م���ن اأهم 

العامة واهتمامها  القيادة  اأولويات 
الأ�شا�شي لتن�شئة جيل واع ومدرك 
مل�شتقبله ومت�شلحاً مببادئه القوية 

.
وقد ت�شّلم اللواء علي عبد اهلل بن 
�شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  النعيمي  ع��ل��وان 
راأ���������س اخل���ي���م���ة م����ن ����ش���م���و راع����ي 
احلفل اجلائزة التي فازت بها اإدارة 

ال�شرطة املجتمعية بح�شور العقيد 
اأحمد حممد بن جمعة مدير اإدارة 
ال�شرطة املجتمعية باعتبارهم اأحد 
ال�شركاء ال�شرتاتيجية الرئي�شيني 
المنية  التوعية  تعزيز  عملية  يف 
التعليمي  امل���ج���ال  يف  امل��ج��ت��م��ع  يف 
حتديداً ، من خالل منحهم ل�شهادة 

تقديرية ودرع تذكاري.

•• راأ�ص اليمة – الفجر

اأكد العميد �شليمان حممد الكيزي 
ال�شرطة  م�����راك�����ز  اإدارة  م����دي����ر 
راأ������س اخليمة،  ب�����ش��رط��ة  ال�����ش��ام��ل��ة 
ال�شاملة،  ال�شرطة  م��راك��ز  ح��ر���س 
خالل  م��ن  املتعاملني  اإ���ش��ع��اد  ع��ل��ى 
تلبي  م���ت���م���ي���زة  خ����دم����ات  ت����ق����دمي 
وذلك  ر���ش��اه��م،  وت��ن��ال  تطلعاتهم 
ا�شرتاتيجية  توجهات  مع  متا�شياً 
وزارة الداخلية الرامية اإىل تقدمي 
ال�شرطية  اخلدمات  واأج��ود  اف�شل 

اإىل اجلمهور.
����ش���ل���ي���م���ان حممد  ال���ع���م���ي���د  ث���م���ن 
�شرطة  م����رك����ز  ج����ه����ود  ال����ك����ي����زي، 
امل���ع���م���ورة ال�����ش��ام��ل ب�����ش��رط��ة راأ�����س 
اخليمة، الذي يحر�س على تقدمي 
عالية  ب����ج����ودة  م��ت��م��ي��زة  خ����دم����ات 
حت��ق��ق ر���ش��ا وث��ق��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني مبا 
الذي مكن  الأم��ر  يفوق توقعاتهم، 
ال�شامل من  املعمورة  �شرطة  مركز 
ا�شتقبال واإجناز معامالت 4201 
من  الثالث  ال��رب��ع  خ��الل  متعامل، 
متت  2017م،  اجل��������اري  ال����ع����ام 
ال�شتجابة لطلباتهم واحتياجاتهم 
دون تاأخري مع بذل اأق�شي اجلهود 
بكل  امل��ن��ا���ش��ب  ال��وق��ت  يف  لتلبيتها 
تقدمي  ومت  واح�����������رتام،  اه���ت���م���ام 
جميع اخلدمات لهم وفقاً لأهداف 
الداخلية  وزارة  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
الرامية اإىل تقدمي اف�شل اخلدمات 

ال�شرطية للمتعاملني.
ومن جانبه، اأكد املقدم وليد حممد 

َكنف�س رئي�س مركز �شرطة املعمورة 
اخليمة،  راأ������س  ب�����ش��رط��ة  ال�����ش��ام��ل 
اإجناز  �شرعة  حتقيق  على  حر�شه 
املعمورة  �شرطة  مبركز  املعامالت 
ال�شامل، من خالل ت�شهيل وتب�شيط 
الإج��راءات وذلك لراحة املواطنني 
وامل��ق��ي��م��ني وال�������زوار، م�����ش��ي��ف��اً باأن 
تتطور  احلكومي  العمل  منظومة 

لتحقق الغايات التي ي�شعى لها كل 
ولأ�شرته  ل��ه  ال�شعادة  وه��ي  اإن�����ش��ان 
لذلك كان لبد من و�شع املبادرات 
خدمة  حت��ق��ي��ق  يف  ت�����ش��اه��م  ال���ت���ي 
ذلك  املتعاملني،  واإ���ش��ع��اد  املجتمع 
اأ�شلوب  والإي��ج��اب��ي��ة  ال�����ش��ع��ادة  لأن 
حياة والتزام حكومي وروح حقيقية 

ت�شمل جميع جمتمع الإمارات.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- د. حممود علياء

العربي  امل��وؤمت��ر  فعاليات  خ��ت��ام  يف 
اخل����ام���������س ل�����ل�����روب�����وت وال�����ذك�����اء 
ال���ش��ط��ن��اع��ي ك���رم ���ش��ل��ط��ان �شقر 
ال�شويدي رئي�س جمل�س اإدارة ندوة 
الثقافة والعلوم ود. عي�شى الب�شتكي 
الإمارات  نادي  اإدارة  رئي�س جمل�س 
رئي�س  ي�س  اإ�شماعيل  ود.  العلمي 
اجلمعية العربية للروبوت، اأع�شاء 
ومدربي  للموؤمتر  العلمية  اللجنة 
الور�س العلمية، والفائزون باأف�شل 

الأوراق العلمية.
التجارب  اأف�������ش���ل  ك���رم���ت  ك���ذل���ك 
العربية يف جمال الروبوت وح�شل 
على املركز الأول ح�شة عبيد �شامل 
دولة   - والتعليم  الرتبية  وزارة   -
الإمارات العربية املتحدة مبو�شوع 
)دور الروبوت والأن�شطة والربامج 
ورفع  املتعلمني  ���ش��ل��وك  ت��وج��ي��ه  يف 
واملركز  ال��ت��ع��ل��م(  ن��ح��و  داف��ع��ي��ت��ه��م 
ال���ث���اين ل��ل��دك��ت��ور ع���ب���داهلل حممد 
ال���ك���وي���ت حول  امل���ط���وع - ج��ام��ع��ة 
م�شابقة  على  مقرتحة  )تعديالت 
حتدي الكرات من �شمن م�شابقات 
ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��روب��وت( اأما 
حممد  عليه  ح�شل  الثالث  امل��رك��ز 
م�شر   ROV عبود  اأحمد  ال�شيد 
اإقت�شادية  م��ن��ظ��وم��ة  )ب��ن��اء  ح���ول 
م��ت��ك��ام��ل��ة ل�����ش��ن��اع��ة ال���روب���وت���ات يف 
و�شمال  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة 

اأفريقيا(.
وعن فئة املل�شقات العلمية ح�شلت 
 – الكويت  جامة   - بوعبا�س  ليلى 
املركز  ع��ل��ى   Magniscope
فرح  ل��روؤوف  الثاين  واملركز  الأول، 
جامعة   - امل��ه��ريي  وع��ب��دال��ب��ا���ش��ط 
 Fractional  - ال���������ش����ارق����ة 
 Order PID Controller
 - الد�شتي  لبتول  الثالث  وامل��رك��ز   ،
 Learn with - جامعة الكويت

.  Cozmo
اأك�����د ����ش���ع���ادة ���ش��ل��ط��ان �شقر  وق����د 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال�������ش���وي���دي 
املوؤمتر  اأن  وال��ع��ل��وم  الثقافة  ن���دوة 
والذكاء  للروبوت  العربي اخلام�س 
تنظمه  ال���������ذي  ال�����ش����ط����ن����اع����ي، 
ال��ن��دوة م��ن خ��الل ن���ادي الإم����ارات 
ال��ع��ل��م��ي، وب��ال��ت��ع��اون م��ع اجلمعية 
ياأتي  الأردن،  يف  للروبوت  العربية 
امل�شتمرة  ال��ن��دوة  م�شاهمات  �شمن 
الثقافة  بتعزيز  فعال  ب��دور  للقيام 
وتر�شيخ  ال������دول������ة،  يف  ال���ع���ل���م���ي���ة 
ث��ق��اف��ة الإه��ت��م��ام مب��ا ت��و���ش��ل اإليه 
واأجهزة  الروبوت  بخ�شو�س  العلم 
ال�����ذك�����اء ال����ش���ط���ن���اع���ي، م����ن هنا 
دوماً  تدعو  الر�شيدة  قيادتنا  ف��اإن 
العلمي  والبحث  بالعلم  لالإهتمام 
حيث يتم الإنفاق ب�شخاء على هذه 
امل�شروعات، ف�شاًل عن الرعاية التي 
تقدمها حكومتنا ل�شباب امل�شتقبل.

رئي�س  ي�������س  اإ����ش���م���اع���ي���ل  واأ������ش�����اف 
اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ل���ل���روب���وت اأن 
الأفكار  من  العديد  يحمل  املوؤمتر 
يف  املهتمني  ويحت�شن  الإب��داع��ي��ة، 
العربي،  العامل  يف  الروبوت  جمال 
ويركز على تقدمي اأحدث ما تو�شل 
اإل����ي����ه ال���ع���ل���م يف جم�����ال ال����روب����وت 
من  ون�شعى  ال�شطناعي،  والذكاء 
ال��ت��وا���ش��ل مع  امل���وؤمت���ر اإىل  خ���الل 
العربية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 

واملعرفة  اخل��ربة  وتبادل  والعاملية، 
يتم  اأن  اأم�����اًل يف  ال���ت���ج���ارب،  ون��ق��ل 
هذا  يف  العربية  ال�شناعة  تطوير 
العلم، الذي اأ�شبح يف كافة جمالت 
وال�شناعية  ال���ط���ب���ي���ة  احل�����ي�����اة، 
اإنتهاء  ومع  واخلدمية،  والزراعية 
اجلمعية  ت�شكر  امل��وؤمت��ر  ف��ع��ال��ي��ات 
املنظمني  جهود  للروبوت  العربية 
على ما مت اإجنازه وحتقيقه يف هذا 
اأه���داف من  امل��وؤمت��ر، حيث و�شعت 
الروبوت  وع��ل��وم  ثقافة  ن�شر  اأج���ل 
املعرفة،  ون��ق��ل  اخل�����ربات  وت���ب���ادل 
عمل  اأوراق  املوؤمتر  خ��الل  وقدمت 
وتفاعل  ونقا�شية  وجل�شات حوارية 
تدريبية  ودورات  امل�����ش��ارك��ني  ب���ني 
واأن�شطة وور�س عمل، جميعها ت�شب 
واإك�شاب  واخل���ربة  امل��ع��رف��ة  نقل  يف 
علوم  جم��ال  يف  م��ه��ارات  امل�شاركني 
الروبوت والذكاء ال�شطناعي، وقد 
�شلط املوؤمتر ال�شوء على تطبيقات 
العربية  دول��ن��ا  يف  للروبوت  عملية 
خ�����ش��و���ش��ا يف دول�����ة الإم���������ارات يف 
واخلدمات  ال�شرطة  يف  اإ�شتخدامه 
ودائرة الهجرة وغريها. املوؤمتر يف 
ن�شخته اخلام�شة ميثل نقلة نوعية 
والتجارب  العمل  اأوراق  حيث  م��ن 
اإ�شراك  كذلك  العربية.  وامل�شاركة 
ط����الب امل����دار�����س ب����اأع����داد ك��ب��ري يف 

خمتلف فعاليات واأن�شطة املوؤمتر.

هيئة مياه وكهرباء دبي
الطاير،  �شعيد حممد  �شعادة  واأك��د 
الع�شو املنتدب والرئي�س التنفيذي 
�شعادته  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  لهيئة 
اخلام�س  ال��ع��رب��ي  امل���وؤمت���ر  ب��دع��م 
ال�شطناعي،  وال���ذك���اء  ل��ل��روب��وت 
الأوىل  ل��ل��م��رة  تنظيمه  ي��ت��م  ال���ذي 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  يف دولة 
الدول  ب��ني  ت��ك��ون  لأن  ت�شعى  ال��ت��ي 
الأكرث اإبتكاراً على م�شتوى العامل، 
ولدعم روؤية ال�شيخ حممد بن را�شد 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
ال��وزراء، حاكم دبي،  رئي�س جمل�س 
جلعل دبي املدينة الأكرث اإبتكاراً يف 

العامل. 

جمال  يف  امل�سرية  التجربة 

الروبوت والذكاء ال�سطناعي
ويف اجلل�شات احلوارية التي عقدت 
ع��ل��ى ه��ام�����س امل����وؤمت����ر ت���ن���اول���ت د. 
التعليم  ع��ام  مدير  �شبحي  اإينا�س 
الإل�������ك�������رتوين ب�����������وزارة ال���رتب���ي���ة 
م�شر  ج���م���ه���وري���ة  يف  وال���ت���ع���ل���ي���م 
العربية التجربة امل�شرية يف جمال 
الروبوت والتعليم، وذكرت اأن م�شر 
بالعديد من  قامت  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 
واملبادرات على م�شتوى  امل�شروعات 
الطلبة  ت�����ش��م��ل  اجل���م���ه���وري���ة  ك���ل 
 2000 واملدر�شني وذلك منذ عام 
عندما بداأت بتدريب معلمي العلوم 
التطبيقات  ع���ل���ى  وال���ري���ا����ش���ي���ات 
العلمية باحلا�شب الآيل، ومن العام 
2004 حتى 2008 دخلت م�شر 
وت�شم  امل�شرية  التعليم  مبادرة  يف 
مليكرو�شوفت  ك����ربى  م�����ش��روع��ات 
ل��ت��دري�����س ق��واع��د ال��ب��ي��ان��ات ولغات 
الربجمة، وت�شميم قواعد البيانات 
وحققت  وال����ط����الب،  ل��ل��م��در���ش��ني 
اإجنازات  امل�شروعات  ه��ذه  يف  م�شر 
امل�شابقة  يف  م�شر  وح�شلت  عاملية 
البيانات  ق��واع��د  لت�شميم  العاملية 
 )Top 10( اأورك���ال(  )اأكادميية 
ع��ل��ى امل��رك��ز ال��ث��ام��ن ع��ل��ى م�شتوى 
2005 طبقت  العام  ومن  العامل. 
م�������ش���ر ب���رن���ام���ج ت��ن��م��ي��ة م����ه����ارات 
والهند�شة  والعلوم  العلمي  البحث 
ج�����اري  ولزال  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
الطالب  ي�����ش��ت��ه��دف  وه���و  تطبيقه 
املراكز  ت��ت��ب��واأ  ع���ام  ك���ل  وم�����ش��ر يف 
والهند�شة  العلوم  جمال  يف  الأوىل 

والبحث العلمي والبتكار.
ال���رتب���ي���ة  وزارة  ت���ب���ن���ت  ك�����ذل�����ك 
من  ع��دد  رعاية  امل�شرية  والتعليم 
يف  العاملية  وامل�شابقات  ال��ت��دري��ب��ات 
)فيك�س(  م���ث���ال  ال����روب����وت  جم����ال 
وغريها   )ROV(و  )VLL(و
ت��ط��ب��ق يف م�شر  م�����ش��اب��ق��ات  وه����ي 
الطالب  م����ن  اآلف  وت�������ش���ت���ه���دف 
وب�شكل تخ�ش�شي، ويعزز هذا توجه 
الدولة التي اأن�شئت مدار�س حوايل 
)11( مدر�شة متخ�ش�شة يف جمال 
ع��امل��ي��ة يف  ال��ذك��ي مب��ن��اه��ج  التعليم 
والفنون،  وال���ري���ا����ش���ي���ات  ال���ع���ل���وم 
لت�شمل  املدار�س  التو�شع يف  وجاري 

يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  م���در����ش���ة   )25(
لتغطية  ال���ذك���ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ط��ب��ي��ق 
جميع حمافظات جمهورية م�شر، 
الطلبة  امل����دار�����س  ب���ه���ذه  وي��ل��ت��ح��ق 
الإعدادية  ال�����ش��ه��ادة  يف  امل��ت��ف��وق��ني 
ان��ت��ق��اءه��م مب��ع��اي��ري وعناية  وي��ت��م 

�شديدة.
اإي��ن��ا���س، ج���اري حالياً  واأ���ش��اف��ت د. 
برعاية  امل����ع����رف����ة  ب���ن���ك  م�����ب�����ادرة 
الدكتور طارق �شوقي وزير الرتبية 
وال��ت��ع��ل��ي��م، وذل���ك لإت���اح���ة م�شادر 
املعلومات واملعارف والبحث العلمي 
و���ش��ق��ل ال���ط���الب وامل��ع��ل��م��ني على 
اإتاحة  كذلك  اجلمهورية،  م�شتوى 
الف�شول واملعامل الإفرتا�شية عرب 
برنامج  اأدرج  كذلك  امل��ع��رف��ة،  بنك 
ت��رق��ي امل��ع��ل��م��ني ي�����ش��ت��ه��دف ن�شف 
مهاراتهم  ل��ت��ن��م��ي��ة  م��ع��ل��م  م��ل��ي��ون 
ع��ل��ى اإ����ش���ت���خ���دام ب��ن��ك امل���ع���رف���ة ما 
ي��وؤك��د ت��وج��ه ودع���م ال���دول���ة لن�شر 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ع��ل��ي��م ل��ي�����س بني 
ل��رف��ع كفاءة  ول��ك��ن  ال��ط��الب فقط 

وخربة املعلمني اأي�شاً.
مليكرو�شوفت  برنامج  لدينا  كذلك 
ون�شف  اآلف معلوم   10 ي�شتهدف 
م��ل��ي��ون ط��ال��ب، ه��ن��اك ال��ك��ث��ري من 
لتنمية  والتقنية  العلمية  الربامج 
جمال  يف  واملعلم  الطالب  م��ه��ارات 
متثل  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 
ال���رئ���ي�������ش���ي���ة يف جم���ال  ال����دع����ام����ة 
الروبوت والتطبيقات التكنولوجية 
املرتبطة بالعلوم والهند�شة وريادة 

الأعمال.
وفيما يخ�س برامج البتكار وريادة 
اجلهات  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  الأع����م����ال 
برامج  ه���ن���اك  امل���ان���ح���ة،  ال���دول���ي���ة 
نوادي  واإن�شاء  وم�شابقات  تدريبية 
كذلك  امل���دار����س،  ب��ع�����س  يف  علمية 
ه���ن���اك م���ن���اه���ج ل���الب���ت���ك���ار وري������ادة 
و�شتطبق  اإع����داده����ا  مت  الأع����م����ال 
قريباً لطالب التعليم الفني الذين 
ميثلون ثلثي طلبة املرحلة الثانوية 
�شوق  لحتياجات  تاأهليهم  بغر�س 
بربامج  م��ه��ارت��ه��م  ب���رف���ع  ال��ع��م��ل 

تدريبية متطورة.
هناك  ���ش��ت��ك��ون   2018 ال��ع��ام  ويف 
املناهج  ب���ت���ط���وي���ر  ن���وع���ي���ة  ق����ف����زة 

ما  كل  �شتت�شمن  والتي  الدرا�شية 
الروبوت  بتطبيقات  م��رت��ب��ط  ه��و 
والعلوم والهند�شة وريادة الأعمال.

تكنولوجيا  ــــي:  دب ــرطــة  �ــس
الروبوت والذكاء ال�سطناعي 
والتطبيقات  النقل  جمــال  يف 

الأمنية
دب��ي يف جمال  وع��ن جتربة �شرطة 
�شعيد  امل�������الزم  حت�����دث  ال�����روب�����وت 
اخل���دم���ات  اإدارة  م����ن  امل�����زروع�����ي 
ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  الذكية 
دبي، باأن �شرطة دبي اأول من اأطلق 
ال���ع���امل، ومت  ذك���ي يف  اآيل  ���ش��رط��ي 
اإف��ت��ت��اح اأول م��رك��ز ���ش��رط��ة ذك���ي يف 
�شيت�س  اأي��ام يف منطقة  العامل قبل 
�شرطة  م��رك��ز  وه���و  دب����ي،  يف  ووك 
ك��ل خدمات  ي��ق��دم  ب���دون موظفني 
ليكون  �شخ�شي،  ب�شكل  ال�����ش��رط��ة 
تخلي�س  امل���راج���ع���ني  ب��ا���ش��ت��ط��اع��ة 
كافة املعامالت من خالل الأجهزة 
الذكية املتواجدة يف املراكز التجارية 
املراجعني  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ل��ت�����ش��ه��ي��ل 
م�شاركة  وت����ه����دف  وامل���ت���ع���ام���ل���ني. 
لتوعية  امل����وؤمت����ر  يف  دب����ي  ���ش��رط��ة 
ال�شباب والطالب بكيفية ا�شتخدام 
ال�شطناعي يف  وال��ذك��اء  ال��روب��وت 
وكيفية  والأم��ن��ي  ال�شرطي  امل��ج��ال 

ال�شتفادة من ذلك.
عن  احللقة  يف  امل�شاركون  وحت��دث 
خطة �شرطة دبي لتو�شيع الإعتماد 
بع�س  تبقى  ول��ك��ن  ال��روب��وت،  على 
املجتمع  ي��ت��ق��ب��ل  ل  ال����ت����ي  امل����ه����ام 
مثل  اآيل،  ����ش���رط���ي  م����ن  ت��ل��ق��ي��ه��ا 
على  القب�س  اأو  املخالفات  حترير 
بع�س  ف���اإن  امل��ق��اب��ل  ويف  املطلوبني، 
امل���ه���ام ت��ق��ل��ل امل��خ��اط��ر ع��ل��ى اأف����راد 
ال�شرطة، مثل التعامل مع الأجهزة 
املناطق  ا���ش��ت��ك�����ش��اف  اأو  امل�����ش��ب��وه��ة 
املعزولة، و�شيتم العمل على تطوير 
ليتم  الروبوتات  اأن��واع خمتلف من 
ن�����ش��ره��ا يف الأم���اك���ن ال��ع��ام��ة مثل 

مراكز الت�شوق واأماكن التجمع.

ــة لــلــروبــوتــات:  ــالح نــظــام امل
النقل  تكنولوجيا  مل�سكلة  حل 

الذاتي

خبري  ج��������رادات  حم���م���د  د.  ورك������ز 
والأنظمة  ال���روب���وت���ات  جم����ال  يف 
ال��ذك��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف 
الروبوتات  مالحة  على  ال�شارقة، 
املتغرية  امل��خ��ت��ل��ف��ة  الأو������ش�����اط  يف 
فالروبوت  اخلارجية،  اأو  الداخلية 
اإنتقاله  وعملية  ذك���ي  اآيل  اإن�����ش��ان 
من نقطة لأخرى حتتاج اإىل توفر 
املحيطة  ال��ب��ي��ئ��ة  ع����ن  م���ع���ل���وم���ات 
واأ�شلوب التعامل مع هذه املعلومات، 
التطبيقات  امل��ح��ا���ش��رة  ون��اق�����ش��ت 
اآلة  اأن���ه  اإذ  ال��روب��وت.  ال��ذك��ي��ة على 
قادرة على القيام مبختلف الأعمال 
الطبي  القطاع  اأو  التعليم  �شواء يف 
كالقيام ببع�س العمليات اجلراحية 
ال���ق���ط���اع  ك�����ذل�����ك يف  ال����دق����ي����ق����ة، 
الروبوت  ي��وظ��ف  ال���ذي  ال�شناعي 

منذ �شبعينات القرن املا�شي.

مركز حممد بن را�سد للف�ساء: 
للروبوت  عملية  تطبيقات 
والذكاء ال�سطناعي يف جمال 

الف�ساء
ويف اجلل�شة اخلا�شة مبركز حممد 
بن را�شد للف�شاء، واإطالق “م�شبار 
العام  املريخ، يف  الأمل” اإىل كوكب 
عن  امل�����ش��ارك��ون  حت���دث   ،2021
العمليات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
الطاقة  توفري  ومنها  الف�شاء،  يف 
با�شتخدام  للم�شبار  م�شتمر  ب�شكل 
الأ���ش��ع��ة ال�����ش��م�����ش��ي��ة، وال���ت���اأك���د من 
جميع  م������ن  امل���������ش����ب����ار  ج�����اه�����زي�����ة 
اأنواع  لكافة  وتعري�شه  ال��ن��واح��ي، 
الإخ���ت���ب���ارات ق��ب��ل الإط������الق، مثل 
العالية  احل�����رارة  درج�����ات  اإخ��ت��ب��ار 
ال�شغط،  اإخ��ت��ب��ارات  وامل��ن��خ��ف�����ش��ة، 

واختبارات التحمل.
ويف احلديث عن ا�شتخدام الروبوت 
والذكاء ال�شطناعي يف هذه املهمة، 
اأكد املتحدثون ان القمر ال�شناعي 
اآخر،  ه��و ع��ب��ارة ع��ن روب���وت ب�شكل 
حيث يتم التعامل مع ال�شيناريوهات 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر وب����دون 
برجميات  على  بالإعتماد  ت��اأخ��ري، 
لغات  ب���ا����ش���ت���خ���دام  ت���ط���وي���ره���ا  مت 
بالإ�شافة  ال���ش��ط��ن��اع��ي.  ال���ذك���اء 
لتحديد  املج�شات  على  ل��الإع��ت��م��اد 

امل�شار  من  والتاأكد  املركبة،  طريق 
ال�شحيح، والتي يتم كلياً با�شتخدام 

تقنيات الذكاء ال�شطناعي.
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، التي  وع����ن اخل��ط��ط 
با�شتخدام  للتحقيق  اأق��رب  �شتكون 
الو�شول  من  �شتتمكن  الروبوتات، 
الإن�شان،  ي�����ش��ل��ه��ا  ل  اأم���اك���ن  اإىل 
يقدر  ل  مبهمات  القيام  وباإمكانها 
عليها رواد الف�شاء. و�شيتم العتماد 
ال�شطناعي  ال����ذك����اء  ع��ل��ى  اأك�����رث 
معقدة،  �شيناريوهات  مع  للتعامل 
ح���ي���ث ي���ت���م ف��ي��ه��ا الع����ت����م����اد على 
على  للح�شول  احل��دي��ث��ة  الأج��ه��زة 

اإجابات اأكرث دقة.

للروبوت  عملية  تطبيقات 
والذكاء ال�سطناعي يف جمال 

الطب والرعاية ال�سحية
ون����اق���������ش����ت اجل����ل���������ش����ة اخل����ا�����ش����ة 
بتطبيقات عملية للروبوت والذكاء 
الطب  جم������ال  يف  ال����ش���ط���ن���اع���ي 
فادي  للدكتور  ال�شحية  والرعاية 
ال��ن�����ش��ا���س ود.  ال��ن��ج��ار، ود. ح�����ش��ن 
حممد العلماء ود. يا�شر ال�شعيدي، 
يف  امل��ت��ع��ددة  ال��روب��وت  اإ�شتخدامات 
اأهمها امل�شاركة  جمال الطب، ومن 
املعقدة  اجل���راح���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  يف 
مكان  من  املر�شى  بنقل  وامل�شاعدة 
بع�س  اآلم  م��ن  والتخفيف  لآخ���ر، 
يعانون  الذين  وخ�شو�شاً  املر�شى 
فوائد  وم���ن  نف�شية.  م�شاكل  م��ن 
تقليل  ال����روب����وت،  ع��ل��ى  الع���ت���م���اد 
الأخطاء بقدر الإمكان، وتتبع �شري 

العملية ب�شكل اأف�شل.
ك����ذل����ك ع���م���ل���ت ت���ق���ن���ي���ات ال����ذك����اء 
الروبوت  م��ن��ح  ع��ل��ى  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
ال��ت��ك��ي��ف ب�شكل  اأك�����رث ع��ل��ى  ق�����درة 
املري�س  ح���ال���ة  ت���غ���ري  م����ع  اأ�����ش����رع 
دقة.  اأكرث  ب�شورة  والتجاوب معها 
اأكرب من  بالإ�شافة ل�شتيعاب عدد 
واحل�شول  املعقدة،  ال�شيناريوهات 
للم�شاكل  وح���ل���ول  اإج����اب����ات  ع��ل��ى 
اأ�شرع  ب�شكل  ال�شحية  وال��ع��ق��ب��ات 

واأقرب اإىل ال�شواب.
وعن احلديث عن ا�شتبدال الأطباء 
امل�����ش��ارك��ون يف  ب��ال��روب��وت��ات، ناق�س 
اجل��ل�����ش��ة، ا���ش��ت��ح��ال��ة ح�����دوث هذا 

الأ�شا�شية  ال��غ��اي��ة  اأن  اإذ  الأم������ر، 
امل�شاعدة  ال���روب���وت ه��و  م��ن وج���ود 
وتقدمي احللول املختلفة، ولكن يف 
النهاية يبقى عمل الطبيب اأ�شا�شيا 

وبالذات للتوا�شل مع املر�شى.
اأما عن تقنيات الذكاء ال�شطناعي، 
فقد بداأ العتماد على هذه التقنيات 
مل�شاعدة املر�شى الذين فقدوا اأحد 
التجاوب  تقنيات  اأن  اإذ  اأع�شائهم، 
ال�شطناعي  ال���ذك���اء  ب��ا���ش��ت��خ��دام 

تعترب اأكرث دقة. 
وحت����دث د. ح�����ش��ن ال��ن�����ش��ا���س، عن 
قام  التي  الناجحة  امل�شاريع  بع�س 
الأمريكية  اجل��ام��ع��ة  ط����الب  ب��ه��ا 
تقنيات  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ال�����ش��ارق��ة،  يف 
الروبوت والذكاء ال�شطناعي، عن 
ع��الق��ة ال��دم��اغ ب��احل��ا���ش��وب ب�شكل 

عام.

تــكــنــولــوجــيــا الـــروبـــوتـــات يف 
املجالت الإن�سانية وال�سيا�سات 

العامة
املوؤ�ش�س  مادهافان  راج  د.  وحت��دث 
ل�شركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  وال����رئ����ي���������س 
اأمريكا،  يف  تكنولوجي  روب��وت��ك�����س 
الروبوت  ا�شتخدام  ع��ن  جل�شته  يف 
يف  وبالذات  الإن�شانية،  املجالت  يف 
حتيط  التي  اللوجي�شتية  امل�شاكل 
بالتقدم  �شعادته  واأك���د  ب��امل��و���ش��وع، 
الدول  اإل��ي��ه  و�شلت  ال���ذي  العلمي 
العربية يف جمال الروبوت والذكاء 
ال�شطناعي، وتقدميه لكافة اأفراد 
وبالذات  منه،  لال�شتفادة  املجتمع 

تقنيات “STEM” للتعليم. 
املرة  لي�شت  ه���ذه  اأن  راج  واأ����ش���اف 
دول����ة  ف���ي���ه���ا  ي�������زور  ال����ت����ي  الأوىل 
الإم���������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة، بل 
الثالثة، حيث تواجد كحكم رئي�شي 
الإم�������ارات  “جائزة  م�����ش��اب��ق��ات  يف 
ب�����دون ط���ي���ار خلدمة  ل���ل���ط���ائ���رات 
ال�شطناعي  وال��ذك��اء  الإن�شان”، 

خلدمة الإن�شان.

ــوت  ــروب ــل املـــوؤمتـــر الــعــربــي ل
والذكاء ال�سطناعي

والذكاء  للروبوت  العربي  واملوؤمتر 
ال���ش��ط��ن��اع��ي ه���و م���وؤمت���ر علمي 
منذ  م��رات  خم�س  عقده  مت  عربي 
الأوىل  دورت�����اه  وك���ان���ت   2٠١2 ع���ام 
امل���م���ل���ك���ة الأردن�����ي�����ة  وال���ث���ان���ي���ة يف 
جمهورية  يف  والثالثة  الها�شمية، 
دولة  يف  وال��راب��ع��ة  العربية،  م�شر 
قطر، واليوم تقام الدورة اخلام�شة 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة. 
ب��ت��ن��ظ��ي��م م�شرتك  امل���وؤمت���ر  وي���ق���ام 
بني نادي الإمارات العلمي يف ندوة 
الثقافة والعلوم، واجلمعية العربية 
ل��ل��روب��وت، ك��م��ا ي�����ش��ارك ف��ي��ه نخبة 
علوم  يف  واملخت�شني  اخل���رباء  م��ن 

الروبوت والذكاء ال�شطناعي.

•• دبي- وام:

دبي  ومياه  كهرباء  وهيئة  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  وقعت 
ال�شرتاتيجية  الرعاية  ال��وزارة  مبوجبها  تقدم  تفاهم  مذكرة 
مع  بالتعاون  الهيئة  اأطلقته  ال��ذي  الكربون  �شفراء  لربنامج 
وف��ق معايري  دب��ي  ك��رب��ون  ال��ك��رب��ون  املتميز ل�شبط  دب��ي  مركز 
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي بهدف اإ�شراك ال�شباب يف حتقيق 
اأهداف التنمية امل�شتدامة وروؤية الإمارات 2021 التي تهدف 
دول  اأف�شل  من  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  تكون  اأن  اإىل 

العامل بحلول 2021.
الزيودي  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور  معايل  التفاهم  مذكرة  وقع 
الطاير  حممد  �شعيد  و���ش��ع��ادة  والبيئة  امل��ن��اخ��ي  التغري  وزي���ر 

الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.
ومبوجب مذكرة التفاهم �شتتوىل وزارة التغري املناخي والبيئة 
م�شوؤولية الإ�شراف على فريق عمل من منت�شبي برنامج �شفراء 

الالزمة  واخل���ربات  وال�شت�شارات  ال��ت��دري��ب  لتوفري  ال��ك��رب��ون 
وفق  مبتكر  م�شروع  وتنفيذ  بت�شميم  املعني  الفريق  و�شيقوم 

اآليات عمل الربنامج.
قال  الربنامج  والبيئة يف  املناخي  التغري  وزارة  م�شاركة  وحول 
معايل الدكتور الزيودي تويل قيادتنا الر�شيدة اهتماماً كبرياً 
باجلهود الرامية اإىل احلفاظ على البيئة واحلد من تداعيات 
لالأجيال  وم��زده��ر  م�شتدام  م�شتقبل  ل�شمان  املناخي  التغري 
اإىل   2050 للطاقة  الإم����ارات  ا�شرتاتيجية  وت��ه��دف  املقبلة. 
جمتمع  يف  ال��ط��اق��ة  ا�شتهالك  ثقافة  يف  ن��وع��ي  تغيري  اإح����داث 
دولة الإمارات وتنويع م�شادرها عرب م�شاعفة ن�شبة م�شاهمة 
املباين  يف  ال�شتهالك  ن�شب  وخف�س  النظيفة  الطاقة  م�شادر 

حتر�س  الزيودي  معايل  واأ�شاف  باملالئة.   40 بن�شبة  واملنازل 
تهدف  التي  امل��ب��ادرات  دع��م  على  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة 
اإىل تر�شيخ ركائز التنمية امل�شتدامة ودعم جهود احلفاظ على 
البيئة.. و�شمن ا�شرتاتيجيتنا لإ�شراك ال�شباب يف هذه اجلهود 
برنامج  ل��دع��م  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  م��ع  ال��ت��ع��اون  ي�شعدنا 
�شفراء الكربون الذي اأطلقته الهيئة لدعم الطاقات الإبداعية 
من خالل تفعيل م�شاركة ال�شباب يف املو�شوعات املتعلقة بالبيئة 
�شاأنها  وت�شجيعهم على تطوير حلول مبتكرة من  وال�شتدامة 
التقليل م��ن الن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة ودع���م ج��ه��ود ال���دول���ة يف 
التحول اإىل القت�شاد الأخ�شر. من جهته اأ�شاد �شعادة الطاير 
املبادرات اخل�شراء  دعم  والبيئة يف  املناخي  التغري  وزارة  ب��دور 

وامل�شاريع التنموية املبتكرة وخا�شة التي ي�شارك فيها ال�شباب.
واأ�شاف �شعادته ان هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل يف اإطار روؤية 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
الهادفة اإىل تعزيز التنمية امل�شتدامة.. وتتبنى الهيئة ال�شتدامة 
كاأولوية �شمن توجهها ال�شرتاتيجي ومبادراتها وم�شروعاتها 
واأفراد  واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  مع  بال�شراكة 
املجتمع فالعمل البيئي م�شوؤولية م�شرتكة بني اجلميع.. حظي 
برنامج �شفراء الكربون منذ اإطالقه بدعم ورعاية الكثري من 

اجلهات الرائدة وحقق جناحات مهمة على خمتلف الأ�شعدة.
ك�شريك  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  ان�شمام  الطاير  ثمن  و 

اإ�شراك  ا�شرتاتيجي لربنامج �شفراء الكربون الذي يهدف اإىل 
ال�شباب يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة عرب ت�شجيعهم على 
هم  فال�شباب  البيئية  للتحديات  مبتكرة  عملية  حلول  تطوير 
اإ�شراقاً يحافظ على املوارد  اأكرث  القوة الدافعة لبناء م�شتقبل 
الإمارات  “مئوية  اأه��داف  حتقيق  �شبيل  يف  والبيئة  الطبيعية 
2071” التي تر�شم اخلطوط العري�شة لبناء اإمارات امل�شتقبل 
دبي  وا�شرتاتيجية  القادمة  لالأجيال  الإم���ارات  دول��ة  وجتهيز 
للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف اإىل اأن تكون دبي املدينة 
وحتويل  ال��ع��امل  م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ك��رب��ون��ي��ة  الب�شمة  يف  الأق����ل 

الإمارة اإىل مركز عاملي للطاقة النظيفة والقت�شاد الأخ�شر.
ي�شار اإىل اأن وزارة التغري املناخي والبيئة قدمت الرعاية مل�شروع 
من  الثانية  ال���دورة  �شمن  امل�شتدامة”  ال��زراع��ي��ة  “احلا�شنة 
برنامج “�شفراء الكربون”. ويهدف امل�شروع اإىل حتويل حاويات 
الوعي  لن�شر  زراعية  حا�شنات  اإىل  اخلدمة  عن  خارجة  �شحن 

البيئي وت�شجيع ال�شكان على تبني منط حياة �شديق للبيئة.

�ز�رة �لتغري �ملناخي توقع مذكرة تفاهم مع كهرباء دبي

حتت رعاية حمدان بن حممد بن را�سد 

ختام فعاليات �ملوؤمتر �لعربي �خلام�ص للر�بوت ��لذكاء �ل�شطناعي يف ند�ة �لثقافة ��لعلوم 
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•• ال�صارقة-وام: 

اختتمت هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة 
ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا وب��راجم��ه��ا ل��ع��ام اخلري 
ح��ي��ث ن��ف��ذت و���ش��ارك��ت يف اأك���رث من 
مع  بالتعاون  وفعالية  م��ب��ادرة   15
ع�����دد م����ن ال�������ش���رك���ات اخل���ا����ش���ة يف 
اإط����ار ح��ر���س ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى ت�شجيع 
اأف��راد املجتمع على  موظفيها وكافة 

اأعمال التطوع واخلري.
را�شد  املهند�س  الدكتور  �شعادة  واأكد 
ال��ل��ي��م رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء ومياه 
اأنباء  ل��وك��ال��ة  ت�شريح  يف  ال�����ش��ارق��ة 
م�شتمرة  الهيئة  اأن  )وام(  الأم���ارات 
يف اإطالق مبادرات اخلري كما تعمل 
على اإعداد الربامج والفعاليات التي 

�شتطلقها خالل عام “عام زايد “ .
التطوعي  العمل  اأهمية  اإىل  واأ���ش��ار 
وان��ع��ك��ا���ش��ه الإي��ج��اب��ي ع��ل��ى الأف����راد 
م�شاعدة  خ����الل  م���ن  وامل��ج��ت��م��ع��ات 
امل��ق��اب��ل ما  ان��ت��ظ��ار  الآخ����ري����ن دون 
 .. ومتعاوناً  متاآلفاً  املجتمع  يجعل 
على  ت��ع��م��ل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
العمل  واأ�ش�س  وم��ب��ادئ  قيم  تر�شيخ 
املجتمع  فئات  وا�شتقطاب  التطوعي 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف امل����ب����ادرات 
مثل  تطلقها  التي  املتميزة  النوعية 

املتعففة  الأ�شر  مل�شاعدة  نور حياتهم 
وغريها من املبادرات.

ت�����ش��اف��ر اجلهود  اأه���م���ي���ة  اأك�����د  ك��م��ا 
الهيئات  التعاون بني ممثلي  لتعزيز 
واخلا�شة  ال��ر���ش��م��ي��ة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
والبتكار  الإب���داع  مفاهيم  لرت�شيخ 
يف ثقافة التطوع ب�شكل عام وت�شجيع 
تبني  على  املتوا�شل  والعمل  اجلهد 

هذه املفاهيم الإن�شانية.
تعمل  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأو����ش���ح 
على تنفيذ توجيهات �شاحب ال�شمو 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
الكوادر  وت��اأه��ي��ل  ب���اإع���داد  ال�����ش��ارق��ة 
املهارات  وتطوير  وتنمية  الب�شرية 
الأعمال  على  وت�شجيعهم  القيادية 

ي�����ش��اه��م يف تطوير  ال��ت��ط��وع��ي��ة مم��ا 
ويخدم  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  ال��ع��م��ل  جم�����الت 
المارة والدولة ب�شفة عامة ويحقق 

ال�شعادة للمواطنني واملقيمني.
اأو����ش���ح ح�����ش��ن �شلطان  م���ن ج��ان��ب��ه 
للتطوع  التنفيذي  الرئي�س  ج��وك��ه 
جهودها  كثفت  الهيئة  اأن  الهيئة  يف 
التطوع  ث��ق��اف��ة  ون�����ش��ر  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
الهيئة  و�����ش����ارك����ت  امل���وظ���ف���ني  ب����ني 
يف  املختلفة  املجتمع  موؤ�ش�شات  م��ع 
ال��ف��ع��ال��ي��ات واحلمالت  ال��ع��دي��د م��ن 

التطوعية.
اأن  اإىل  ل�”وام”  ت�شريح  يف  واأ����ش���ار 
نفذتها  ال��ت��ي  والفعاليات  امل���ب���ادرات 
ت�شمنت  اخل���ري  ع���ام  خ���الل  الهيئة 
ت��ف��ع��ي��ل م���ب���ادرة ن����ور ح��ي��ات��ه��م التي 
اأطلقتها الهيئة بالتعاون مع جمعية 
ل�����ش��داد فواتري  ال�����ش��ارق��ة اخل��ريي��ة 
امل��ت��ع��رثي��ن والأ�����ش����ر امل��ت��ع��ف��ف��ة ومت 
 200 اأك��رث من  الفواتري عن  �شداد 
م��ن الأ����ش���ر امل��ت��ع��ف��ف��ة وت��ن��ظ��ي��م عدد 
الدينية  التوعوية  امل��ح��ا���ش��رات  م��ن 
بالتعاون مع مراكز الدعوة والر�شاد 
وتوزيع 15 األف وجبة اإفطار �شائم 
خالل �شهر رم�شان واإدخال البهجة 
على املوظفني واملراجعني يف الأعياد 
من خالل مبادرة “ عيدنا بوجودكم 

عيدين “. كما �شملت املبادرات التي 
اأكادميية  ا�شتخدام  الهيئة  نفذتها 
املجتمع  ل��ل��ت��دري��ب يف خ��دم��ة  ���ش��ي��وا 
متخ�ش�شة  تدريبية  برامج  واإع���داد 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال�����ش��رك��اء يف ع��دد من 
مهارات  وت��ط��وي��ر  لتاأهيل  امل��ج��الت 
ومبادرة  اجل��دد  واملوظفني  الطالب 
نفو�س  يف  ال��ن��ب��ي��ل��ة  ال���ق���ي���م  غ���ر����س 
ا�شطحابهم  خ����الل  م���ن  الأط����ف����ال 
لزيارة املر�شى يف امل�شت�شفيات وزيارة 
كبار ال�شن وتقدمي هدايا رمزية لهم 
واحل�����ش��ول ع��ل��ى خ�����ش��وم��ات خا�شة 
وتفعيل  وامل����راج����ع����ني  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
 “ ف��ل��ن�����ش��ع��ده��م  “عمالنا  م����ب����ادرة 
التطوعية  الأعمال  برنامج  واعتماد 
الطلبة  ن���ح���و  م�����ب�����ادرات  وت���ف���ع���ي���ل 
الرت�شيد  يف  ال�����ش��رك��اء  و  املبتكرين 
ومنتج  الهيئة”  ذاك���رة  يف  و”رجال 
ال�شعادة وامل�شاركة يف مبادرة الوقاية 
مع  بالتعاون  احل��راري  النهاك  من 

منطقة ال�شارقة الطبية.
ويف خ��ت��ام ب��رام��ج ع��ام اخل��ري كرمت 
فريق  ال�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئة 
التطوع يف احلفل الذي نظمته حتت 
خرياً”  واح�شد  اأم��ال  ازرع  “�شعار 
وذل���ك ن��ظ��راً جل��ه��ود ال��ف��ري��ق خالل 

عام اخلري .

•• نواك�صوط-وام:

ال�شمو  ���ش��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذا 
ال�����ش��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب��ن حممد 
ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
العا�شمة  احتفلت   .. ال�شارقة  حاكم 
مقر  بافتتاح  ن��واك�����ش��وط  امل��وري��ت��ان��ي��ة 
“ جم��ل�����س ال��ل�����ش��ان ال��ع��رب��ي “ الذي 
اللغة  على  احلفاظ  �شروح  اأح��د  يعد 
اأفريقيا  غ����رب  ���ش��م��ال  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
�شموه  م����ن  مب���ك���رم���ة  اإن���������ش����اوؤه  ومت 
العربية  اللغة  جمامع  جهود  لتعزيز 
القراآن  ل��غ��ة  ب��ا���ش��ت��خ��دام  وال��ن��ه��و���س 
الإعالمية  املنابر  خمتلف  يف  الكرمي 

والرتبوية والثقافية.
ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وك��ان 
العربية  ال���ل���غ���ة  جم���م���ع  وج������ه  ق�����د 
“جمل�س  وتاأ�شي�س  ب��دع��م  بال�شارقة 
حا�شنة  ل��ي��ك��ون  العربي”  ال��ل�����ش��ان 

ت��رب��وي��ة وع��ل��م��ي��ة ل��ن��خ��ب��ة م���ن علماء 
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة امل��وري��ت��ان��ي��ني حيث 
ا�شتعمال  ت�شجيع  اإىل  املجل�س  يهدف 
وتي�شري  ال��ف�����ش��ي��ح  ال��ع��رب��ي  ال��ل�����ش��ان 
جانب  اإىل  ال��ع��رب��ي  ال��ل�����ش��ان  ق���واع���د 
وت�شجيع  العربية  اأ���ش��رار  ا�شتك�شاف 
املبتكرة  وامل����ع����ارف  ال��ع��ل��وم  ت��دري�����س 
البحث  دع���م  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  بالعربية 
والتاأليف والن�شر والبتكار يف الل�شان 

العربي واأن�شاقه ودللته.
 .. املجل�س  م��ق��ر  اف��ت��ت��اح  ح��ف��ل  ح�شر 
معايل حممد الأمني ولد ال�شيخ وزير 
الثقافة وال�شناعة التقليدية - الناطق 

املوريتانية  احلكومة  با�شم  الر�شمي 
- وم��ع��ايل ���ش��ي��دي ول���د ���ش��ي��دي �شامل 
عي�شى  �شعادة  و  العايل  التعليم  وزي��ر 
�شفري  ال���ك���ل���ب���اين  م�����ش��ع��ود  ع����ب����داهلل 
ال�شالمية  اجلمهورية  ل��دى  ال��دول��ة 
ال�شافعي  ح�شن  والدكتور  املوريتانية 
رئي�س احتاد املجامع اللغوية والعلمية 
والدكتور عبد احلميد مدكور الأمني 
ال����ع����ام ل����الحت����اد وال����دك����ت����ور حممد 
�شايف امل�شتغامني الأمني العام ملجمع 
كبري  وع��دد  بال�شارقة  العربية  اللغة 
والباحثني  العربية  اللغة  علماء  من 
موريتانيا  داخ���ل  م��ن  والأك���ادمي���ي���ني 

وخارجها.
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأك��د 
�شلطان بن حممد القا�شمي - يف كلمته 
خالل احلفل التي األقاها با�شم �شموه 
 - امل�شتغامني  �شايف  حممد  ال��دك��ت��ور 
تعود  التي  والأن�شطة  الأعمال  اأهمية 
وتعميم  ال��ع��رب��ي��ة  لغتنا  ع��ل��ى  بالنفع 
�شفائها  على  واملحافظة  ا�شتعمالها 
الإبداع بها  و�شعتها وثرائها وت�شجيع 
الفعال  اللغوي  بالتخطيط  واللتزام 
تربية  يف  ي���ان���ع���ة  خم����رج����ات  جل���ن���ي 

الأجيال وتثبيت الهوية اللغوية.
املوريتانية  احل��ك��وم��ة  ���ش��م��وه  وه���ن���اأ 

ال�����ش��ق��ي��ق ع��ل��ى ه���ذا ال�شرح  و���ش��ع��ب��ه��ا 
ال��ل��غ��وي ال��ث��ق��ايف امل��ه��م ال���ذي ت�شارك 
واللغويني  ال��ع��ل��م��اء  م��ن  ك��وك��ب��ة  ف��ي��ه 
“ جمل�س  ل��ي��ل��ت��ح��ق  والأك����ادمي����ي����ني 
“ يف موريتانيا بركب  الل�شان العربي 
املنت�شرة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ل��غ��وي��ة  امل��ج��ام��ع 
العربية  ال���ب���ل���دان  م����ن  ال���ع���دي���د  يف 
ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه����ذه ال��ل��غ��ة التي 
على  الثقايف  ال�شارقة  م�شروع  ي�شعها 

راأ�س اأولوياته.
م���ن ج��ه��ت��ه ث��م��ن م��ع��ايل ي��ح��ي��ى ولد 
حدمني الوزير الأول املوريتاين الدور 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  يلعبه  ال���ذي 

القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور 
يف دع���م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة .. 
موؤكدا اأن مبادرات �شموه تعك�س نظرة 
وروؤية  الطرح  يف  وعمقا  ا�شرتاتيجية 

ثاقبة يف ميدان العمل اللغوي .
بذله  مل��ا  وامتنانه  �شكره  ع��ن  واأع���رب 
�شموه من خالل جممع ال�شارقة للغة 
العربية من عطاء �شخي خدمة للغة 
ال�شعر  ب��ل��د  وخ��ا���ش��ة يف م��وري��ت��ان��ي��ا - 

وال�شعراء والف�شحى.
ال���دك���ت���ور ح�شن  اأ�����ش����اد  م����ن ج���ان���ب���ه 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  ب��دور  ال�شافعي 
ال�����ش��ارق��ة يف دع���م وم�����ش��ان��دة املجامع 

اللغوية .. م�شلطا ال�شوء على جوانب 
خدمة  يف  البي�شاء  �شموه  اأي���ادي  م��ن 

اللغة العربية ب�شتى الأقطار.
وثمن الدور الذي تقوم به موريتانيا 
لرت�شيخ مكانة اللغة العربية يف عامل 
ب��ه موريتانيا  تنفرد  م��ا  م��ربزا  ال��ي��وم 
العربية  ال��ل��غ��ة  ح��ف��ظ  و����ش���ائ���ل  م���ن 
على  وخا�شة  امل�شتويات  خمتلف  على 
التقليدي  التعليمي  النظام  م�شتوى 

باعتباره احلار�س الأبرز للغة ال�شاد.
وع����ل����ى ه���ام�������س ح���ف���ل الف����ت����ت����اح .. 
علمية  لغوية  ندوة  املجل�س  ا�شت�شاف 
اللغوية  املجامع  روؤ���ش��اء  فيها  ���ش��ارك 

باأوراق واأبحاث لغوية حول التحديات 
العربية يف ع�شرنا  اللغة  تواجه  التي 
الأخذ  ينبغي  ال��ت��ي  واق���رتاح احل��ل��ول 
العربي والعودة  بالل�شان  بها للنه�شة 
ومتكني  ال���زاه���ي���ة  ع�������ش���وره  اإىل  ب���ه 
به  التعبري  من  احلديث  اجليل  اأبناء 
ببالغة  والكتابة  وف�شاحة  بطالقة 

وبيان.
الثقافة  اأخ��رى نظم وزي��ر  من ناحية 
اإليها  امل���وري���ت���اين م���اأدب���ة ع�����ش��اء دع���ا 
���ش��ي��وف م��وري��ت��ان��ي��ا وج��م��ي��ع ح�شور 
والأكادمييني  امل��ج��ل�����س  اف��ت��ت��اح  ح��ف��ل 
ورجال الأدب وال�شعر وت�شمنت اإلقاء 
ويف  ال�شعرية  الق�شائد  م��ن  ال��ع��دي��د 
الثالثة  الفائزين  تكرمي  مت  ختامها 
اأ�شرف  “ التي  “ م�شابقة الق�شيد  يف 
ابتهاجا  امل���وري���ت���اين  امل��ج��م��ع  ع��ل��ي��ه��ا 
بافتتاح �شرح �شامخ جديد من �شروح 

اللغة العربية.

مبكرمة من حاكم ال�سارقة 

�فتت��احِ )جمل���ص �لل�ش���ان �لع��رب��ي( يف موريت���اني����ا

••دبي -وام:

يطلق برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان خالل م�شاركته يف معر�س “جيتك�س” 
للتقنية 2017 جمموعة من اخلدمات والتقنيات الذكية اجلديدة وذلك 
�شمن من�شته اخلا�شة يف املعر�س الذي ينطلق اليوم مبركز دبي التجاري 

العاملي للموؤمترات واملعار�س وي�شتمر حتى 12 من اأكتوبر اجلاري.
وقالت �شعادة املهند�شة جميلة حممد الفندي املديرة العامة لربنامج ال�شيخ 
للمتعاملني  جديدة  ذكية  خدمات   6 اإن الربنامج �شيطلق  زايد لالإ�شكان 
ي�شعى من خاللها اإىل جعل حياة املتعاملني اأكرث �شهولة وذكاء من خالل 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات  حتقيق  يف  ت�شهم  م��ت��ط��ورة  وتقنيات  خ��دم��ات 
اإ�شعاد  بهدف  وابتكارا  اإبداعا  اأكرث  باخلدمات احلكومية وجعلها  لالإرتقاء 

املتعاملني.

وذكرت اأن الربنامج �شيعر�س خالل م�شاركته يف “ جيتك�س “ نظام “اأحياء 
الرقايب  حلي  فيه  ال�شكنية  ال��وح��دات  ت�شاميم  اإ�شافة  مت  زايد” وال��ذي 
ال�شمر  بطني  وحي  القيوين  باأم  ال�شكني  ال�شهداء  وحي  بعجمان  ال�شكني 
ال�شكني براأ�س اخليمة منوهة باأن نظام “اأحياء زايد” يتيح للم�شتخدمني 
ا�شتعرا�س اأحياء الربنامج ال�شكنية والذي ميكن امل�شتفيدين من امل�شاكن 
من حجز وحداتهم ال�شكنية عند فتح باب احلجز ف�شال عن احتواء النظام 

على تقنية التحكم عن بعد.
عنها  الإع��الن  �شيتم  اأخ��رى  وتقنيات  خدمات  هناك  اأن  الفندي  واأ�شافت 
�شيزيح  “جيتك�س” حيث  اأ���ش��ب��وع  خ��الل  ال��ربن��ام��ج  من�شة  يف  واإط��الق��ه��ا 
و�شي�شتعر�س  اجلديدة  بحلته  الإل��ك��رتوين  موقعه  عن  ال�شتار  الربنامج 
اأهم التحديثات الإ�شافية التي اأجراها على جمموعة وا�شعة من اخلدمات 

والتطبيقات التي مت تطويرها لإ�شعاد املتعاملني.

�شلطان بن �أحمد �لقا�شمي ي�شهد �حلفل �ل�شنوي ملركز �ل�شارقة لالت�شال

كهرباء �ل�شارقة نظمت �أكرث من 15 
مبادرة يف عام �خلري

•• ال�صارقة-وام: 

اأكد ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي 
لالإعالم  ال�����ش��ارق��ة  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
حر�س مركز ال�شارقة لالت�شال على 
معايري  اأعلى  وفق  امل�شتمر  التطوير 
اجلودة مبا ي�شاهم يف حتقيق اأهدافه 
الفعال  التوا�شل  تعزيز  اإىل  الرامية 
ب����ني خم���ت���ل���ف اجل����ه����ات وال�����دوائ�����ر 
احلكومية واجلمهور وت�شهيل اأعمال 
امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني وال���زائ���ري���ن 

وتلبية احتياجاتهم.
جاء ذلك خالل احلفل ال�شنوي الذي 
نظمه مركز ال�شارقة لالت�شال التابع 
للمكتب الإعالمي حلكومة ال�شارقة 
بتوا�شلنا”  “اخلري  ����ش���ع���ار  حت����ت 

مدير  ع��الي  �شعيد  ط���ارق  بح�شور 
ال�شارقة  حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب 
مدير  النقبي  عمر  خالد  واملهند�س 
وموظفي  لالت�شال  ال�شارقة  مركز 

املركز.
واأع�����رب ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن اأحمد 
جلهود  ت����ق����دي����ره  ع�����ن  ال���ق���ا����ش���م���ي 
العاملني يف املركز ..م�شيداً بعطائهم 
ودوره��������م ال����ب����ارز يف خ���دم���ة اإم������ارة 
التنموية  ب��راجم��ه��ا  ودف���ع  ال�����ش��ارق��ة 

واخلدمية وال�شياحية.
ويهدف مركز ال�شارقة لالت�شال اإىل 
توحيد جهات الت�شال واإبراز الهوية 
قاعدة  وتاأ�شي�س  امل��ّوح��دة  احلكومية 
اإل��ك��رتون��ي��ة ح��دي��ث��ة واتاحة  ب��ي��ان��ات 
الكفاءات  وا���ش��ت��ث��م��ار  ع��م��ل  ف���ر����س 

والكوادر املواطنة يف املنطقة.
وقال خالد النقبي ان حفلنا هذا العام 
بتوا�شنا”  “اخلري  �شعار  حت��ت  ج��اء 
العطاء  روح  م�����دى  ي��ع��ك�����س  ال������ذي 
من  نقّدمه  اأن  ميكن  وم��ا  للمجتمع 
جهود خمل�شة لرنتقي معا من اأجل 

امل�شي على م�شرية الرتقاء.
واأ�شاف اأن حفلنا يف عام اخلري الذي 
ال�����ش��م��و ال�شيخ  اأع���ل���ن ع��ن��ه ���ش��اح��ب 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
لتعزيز  ه��و  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
ال����دور ال���ري���ادي ل��دول��ت��ن��ا يف جمال 
ال��ع��م��ل اخل����ريي والإن�������ش���اين والتي 
ت�شل اأياديها البي�شاء اإىل كل حمتاج 
و�شن�شتمر  ال���ع���امل  اأن���ح���اء  ���ش��ت��ى  يف 
خلدمة  اإجن�����ازات�����ن�����ا  يف  ب���ال���ع���ط���اء 

العربية  الإم�������ارات  دول����ة  م��واط��ن��ي 
املتحدة.

�شاحب  لتوجيهات  تلبية  اأن��ه  وتابع 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم���م���د 
�شيوا�شل  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
امل��رك��ز ا���ش��ه��ام��ات��ه يف ت��ع��زي��ز م�شرية 
التنمية يف امارتنا البا�شمة وحتقيق 
املجالت  �شتى  يف  ملواطنيها  ال��رف��اه 
الع��ت��ب��ار حتقيق  ع��ني  ك��م��ا ن�شع يف 
ال�شبل  ب�����ش��ت��ى  مل��وظ��ف��ي��ن��ا  ال�����ش��ع��ادة 
الفتية  ن��ه��ج دول��ت��ن��ا  م���ع  ان�����ش��ج��ام��ا 
املواطنني  اإ�شعاد  والتي حتر�س على 

واملقيمني.
وتتوفر لدى مركز ال�شارقة لالت�شال 
100 جهة  اأك��رث من  معلومات عن 

اإم���ارة  م��ن��اط��ق  خمتلف  يف  حكومية 
ويتيح  املختلفة  وف��روع��ه��ا  ال�����ش��ارق��ة 
املّوحد  املجاين  الرقم  عرب  خدماته 
تعزيز  لتحقيق   00  800  800
املقدمة  اخل���دم���ات  وج�����ودة  ن��وع��ي��ة 
ال�شتجابة  و����ش���رع���ة  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
لت�������ش���الت���ه���م وم���الح���ظ���ات���ه���م من 
خالل فريق موؤهل ومتخ�ش�س من 
ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة يف جم���ال خدمة 

املتعاملني.
لالت�شال  ال�����ش��ارق��ة  م��رك��ز  وي���ق���دم 
اخلدمات  لكافة  ال��واف��ي��ة  املعلومات 
ال�شياحية  وامل����واق����ع  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
هيئة  من100  لأك�������رث  امل����ق����دم����ة 
على  وال���رد  حكومية  واإدارة  ودائ����رة 
ا�شتف�شارات العمالء با�شتخدام نظام 

تقني حديث ي�شفي قيمة للخدمات 
توا�شل  ب���ط���رق  ل��ل��ع��م��الء  امل���ت���وف���رة 
متعددة منها الهاتف املجاين والرّباق 
اإىل  بالإ�شافة  الإل��ك��رتوين  وامل��وق��ع 

الر�شائل الن�شية الق�شرية.
اأحمد  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان  ال�����ش��ي��خ  وك������رم 
و�شعادة طارق �شعيد عالي واملهند�س 
خالد عمر النقبي موظفي املركز مبا 

جلهودهم  ت��ق��دي��راً  ال�شائقني  فيهم 
املا�شية  ال�����ش��ن��وات  خ���الل  امل��ب��ذول��ة 
ت�شجيلي  ف��ي��ل��م  ع���ر����س  ج����رى  ك��م��ا 

ي�شتعر�س اجنازات املركز.

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6775   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: اتول كومار �شرما جكدي�س �شادد �شرما  

 )١2٩٠٩١.2٩( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�شبوع من  التق�شيط وذل��ك خ��الل  دره��م نتيجة الخ��الل بعقد بيع 
التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  وال   ، الن�شر  ت��اري��خ 
)١٤2١6/خ�شو�شي/ رقم  )ني�شان/باترول/ا�شتي�شن(  ال�شيارة  على 
دبي/D/2٠١5/بيج( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6778   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: كيلتيك للخدمات الكهروميكانيكية  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )3٩٠١5.١٩( درهم 
تاريخ  ا�شبوع من  وذل��ك خالل  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
على  التنفيذية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  وال   ، الن�شر 
)٧٤6٩٧/خ�����ش��و���ش��ي/ رق��م  اب(  )تويوتا/هايلوك�س/بيك  ال�شيارة 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  دبي/P/2٠١5/ابي�س( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6777   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: يونيفري�شال امولد للتجارة العامة  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )٧٤١٠٧.52( درهم 
تاريخ  ا�شبوع من  وذل��ك خالل  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
على  التنفيذية  الج�����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  وال   ، الن�شر 
)2٧3٩١/خ�شو�شي/ رقم  اب(  )ميت�شوبي�شي/كانرت/بيك  ال�شيارة 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  دبي/F/2٠١6/ابي�س( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
ابوظبي يف 5 اكتوبر 2٠١٧ م 

ال�شادة اأطراف الدعوى :  املدعية : جمموعة �شيف بن حمدان املن�شوري 
بوكالة / مكتب عبداهلل حممد ر�شول و�شركاوؤه

EMAIL : INFO@AMRPLC.COM  
املدعي عليه : هزاع حممد اآبل ح�شني اخلاجة  

)اأعلن بالن�شر(  حتية طيبة وبعد :-  
املو�شوع : الدعوى رقم 2٠١6/52٤٤ منازعة اإيجارية جلنة املنازعات اليجارية اأبوظبي 

نحيطكم علما باأنني قد مت اعادة انتدابي خبريا ح�شابيا يف الدعوى املذكورة اأعاله ، فعليه 
يف  م  الثالثاء 2٠١٧/١٠/١٠  يوم  التكميلي  للتقرير  الأول  اخلربة  اإجتماع  عقد  تقرر  فقد 
ال�شاعة الواحدة والن�شف بعد الظهر ، وذلك يف مقر وكيل املدعية ال�شادة / مكتب عبداهلل 
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�أمل �لقبي�شي تبحث مع �شفريي �لأ�ر�غو�ي ��ملك�شيك تعزيز �لتعا�ن �لربملاين

)�أر��شي دبي( �لأ�ىل عامليا يف تقدمي كافة تعامالتها �إلكرت�نيا عرب )�لبلوك ت�شني(
•• دبي-وام:

�شجلت دائ��رة الأرا���ش��ي والأم���الك يف 
دبي �شبقا تقنيا مهما باعتمادها نظام 
ال� )بلوك ت�شني( لتكون بذلك الدائرة 
م�شتوى  ع���ل���ى  الأوىل  احل���ك���وم���ي���ة 
“البلوك  تقنية  تطبق  ال��ت��ي  ال��ع��امل 
دبي  ل���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ت�شني” ت��رج��م��ة 
للتعامالت الرقمية “البلوك ت�شني” 
بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأطلقها  التي 
عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
دبي رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة دبي 
وتقودها  امل��ا���ش��ي  اأك��ت��وب��ر  للم�شتقبل 

الذكية”. “دبي 
لتعاون  ث���م���رة  ال�����ش��ب��ق  ه����ذا  وي����اأت����ي 
مع  والأمالك”  الأرا�����ش����ي  “دائرة 
ال�شركاء  م��ن  وع���دد  الذكية”  “دبي 
ال��ع��ام واخلا�س  ال��ق��ط��اع��ني  مي��ث��ل��ون 
���ش��م��ن ح��رك��ة ال��ت��ط��وي��ر ال�����ش��ام��ل��ة يف 
اأف�شل  تطبيق  اإط����ار  ويف  دب���ي  اإم����ارة 
لالرتقاء  ك���ف���اءة  واأك����رثه����ا  احل���ل���ول 
م�شتويات  اإىل  احلكومية  باخلدمات 

غري م�شبوقة من التميز.
م�شاركتها  خ����الل  ال����دائ����رة  واأك�������دت 
للتقنية  جيتك�س  اأ���ش��ب��وع  معر�س  يف 
بال   .. “�شهولة  �شعار  حتت   2017
اأوراق .. اأمان” اأن جناحها يف املعر�س 
التجاري  دب���ي  م��رك��ز  ي��ق��ام يف  ال����ذي 
ال��ع��امل��ي خ��الل ال��ف��رتة م��ن 8 – 12 
اأكتوبر اجلاري �شي�شهد حركة ن�شطة 
ال�شوء  املزيد من  ت�شليط  خ��الل  من 
املتطورة  التقنية  امل���ب���ادرة  ه���ذه  ع��ل��ى 
على  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل  ت��ع��د  ال���ت���ي 
العاملي  ال���ع���ق���اري  ال��ق��ط��اع  م�����ش��ت��وى 
املرموقة  العاملية  املكانة  م��ع  متا�شيا 

للمعر�س الدويل.

و�شتعر�س اأرا�شي دبي هذه التقنية يف 
املعر�س مبا له من مكانة كاأهم جتمع 
ت��ق��ن��ي يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق الأو����ش���ط 
اأفريقيا حيث �شيمثل احلدث  و�شمال 
الدائرة  ل�شتعرا�س  مثالية  فر�شة 
ال��ذي توؤكد به  لهذا الإجن��از اجلديد 
ري����ادة دب���ي يف جم���ال ت��ط��وي��ر العمل 
احللول  وت��ف��ع��ي��ل  ب��ت��ب��ن��ي  احل���ك���وم���ي 
ال�����ش��ب��ك��ة اجلديدة  ك���ون  ال��ذك��ي��ة م���ع 
التي  التقنية  ال��ت��ط��ورات  اأب���رز  اإح���دى 
���ش��ه��ده��ا ال��ع��امل ع��ل��ى م���دى القرنني 
دبي  اأرا����ش���ي  و�شت�شتفيد  امل��ا���ش��ي��ني. 
ق���اع���دة بيانات  ال��ن��ظ��ام لإي���ج���اد  م���ن 
العقود  كافة  بجمع  تقوم  واآمنة  ذكية 
ت�شجيل  ذل�������ك  يف  مب�����ا  ال����ع����ق����اري����ة 
ع���ق���ود الإي����ج����ار ورب���ط���ه���ا م���ع هيئة 
نظام  اإىل  و�شول  دب��ي  ومياه  كهرباء 
الت�شالت وخمتلف الفواتري املتعلقة 
“بلوك  م��ن�����ش��ة  وت���ع���م���ل  ب���ال���ع���ق���ار.. 
الآمنة  اللكرتونية  ت�شني” العقارية 
على اإدراج قواعد البيانات ال�شخ�شية 
هوية  بطاقة  ذل��ك  يف  مبا  للم�شتاأجر 
الإم�������ارات و���ش��الح��ي��ة اإق��ام��ت��ه حيث 
امل�شتحقة  املبالغ  دفع  مبقدوره  يكون 
اإل��ك��رتوين م��ن دون  ع��ن طريق �شيك 
اأو حتى  اأي �شيكات  اإىل كتابة  احلاجة 
العملية  ب���اأن  علما  اأوراق  اأي  طباعة 
ويف  الإل��ك��رتوين  بالن�شق  تتم  برمتها 
غ�شون دقائق معدودة ومن اأي مكان 
امل�شتخدم  ي�شتغني  كما  ال��ع��امل  ح��ول 

عن مراجعة اأي دائرة حكومية.
�شلطان بطي بن جمرن  �شعادة  وق��ال 
مدير ع��ام دائ��رة الأرا���ش��ي والأمالك 
يف دبي “ اإن اعتمادنا لهذا النظام ياأتي 
ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  ا�شتجابة 
اآل مكتوم  را����ش���د  ب���ن  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 

ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي “ رعاه اهلل” لتكون 

دبي املدينة الأذكى يف العامل.
ال�شيخ  �شمو  اإع���الن  بعد  ان��ه  واأ���ش��اف 
ا�شرتاتيجية  حم���م���د  ب����ن  ح����م����دان 
“البلوك  ال��رق��م��ي��ة  ل��ل��ت��ع��ام��الت  دب���ي 
ت�شني” يف اأكتوبر 2016  لتكون دبي 
جميع  تطبق  ال��ع��امل  يف  حكومة  اأول 
ال�شبكة  ت��ع��ام��الت��ه��ا م��ن خ���الل ه���ذه 
باإنرتنت  ي�����ش��م��ى  م���ا  اأو  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
 ..  ”2020 ع��ام  بحلول  التعامالت 
اأن�شاء  دب��ي على  اأرا���ش��ي  ك��وادر  عملت 
قاعدة بيانات ذكية واآمنة تقوم بجمع 
كافة العقود العقارية لتكون اأول دائرة 
تعامالتها  تطبق  العامل  يف  حكومية 

كافة عرب �شبكة بلوك ت�شني.
ال��ن��ظ��ام يجعل حياة  ه��ذا  اأن  واأو���ش��ح 
ا�شتخدامهم  خالل  من  �شهلة  النا�س 
ب�شكل  نعمل  ولذلك  متكامال  نظاما 
مبا�شر مع مكتب دبي الذكية من اجل 
توفري ال�شعادة ملتعاملينا وتفادي هدر 
اخلطوة  ه��ذه  ان  اىل  اأوقاتهم..لفتا 
تعد من اخلطوات املتقدمة لالرتقاء 
الأول  امل����رك����ز  ل���ت���ت���ب���واأ  دب�����ي  مب���ك���ان���ة 
لأننا  الذكية  امل��دن  قائمة  على  عامليا 
�شنعمل على تو�شعة نطاقات �شراكاتنا 
البيانات  ق���اع���دة  ع��ل��ى  الإل��ك��رتون��ي��ة 
الآم��ن��ة م��ع ك��اف��ة ال��دوائ��ر احلكومية 
ال���ت���ي ي��ح��ت��اج اإل��ي��ه��ا امل��ت��ع��ام��ل��ون مع 
الدائرة وخمتلف الأطراف يف القطاع 

العقاري.
من  الآن  حتى  دب��ي  اأرا���ش��ي  ومتكنت 
ا����ش���ت���ق���ط���اب جم���م���وع���ة م���ه���م���ة من 
ال�شركاء الأوائ���ل يف ه��ذه امل��ب��ادرة ويف 
م��ق��دم��ت��ه��م ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه يف 
لإدارة  و�شل  “ديوا” وجمموعة  دب��ي 

اأكرب  التي تعترب واح��دة من  الأ�شول 
الإمارة  يف  العقاري  التطوير  �شركات 
الوطني”  دب�����ي  الإم����������ارات  و”بنك 
لهذه  امل�شريف  ال�شريك  �شيكون  الذي 
“اإيكيا”  متجر  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل���ب���ادرة 
العام  ال�شراكة بني القطاعني  لتعزيز 
الأطراف  جميع  و�شتكون  واخلا�س.. 
امل�شتقبل  يف  وال�������ش���رك���اء  احل���ال���ي���ة 
ال��ب��ي��ان��ات التي  م�����ش��ارك��ني يف ق��اع��دة 
���ش��ت��ن�����ش��اأ ع���ن ال��ن��ظ��ام اجل���دي���د حيث 
اإمكانية  الأط������راف  جل��م��ي��ع  ���ش��ي��ك��ون 
الو�شول اإىل املعلومات املتاحة بهدف 

�شمان راحة العمالء.
وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة ع��ائ�����ش��ة ب��ن��ت بطي 
ب��ن ب�����ش��ر امل��دي��ر ال��ع��ام مل��ك��ت��ب مدينة 
ن��ح��ن ن�شنع  “ يف دب���ي  ال��ذك��ي��ة  دب���ي 
واح�����دة  ن���ت���وق���ع���ه...  ول  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
م���ن ع����ب����ارات ق��ي��ادت��ن��ا امل��ل��ه��م��ة التي 
بناء  يف  الإم���ارات���ي���ة  امل��ع��ادل��ة  تلخ�س 
ككل  وال��دول��ة  لدبي  اأف�شل  م�شتقبل 
نطلق  جعلتنا  ال��ت��ي  ال��ف��ل�����ش��ف��ة  وه���ي 
ت�����ش��ني بينما  ل��ل��ب��ل��وك  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
يختربها”..واأ�شافت  ال��ع��امل  لزال 
والأم���الك  الأرا���ش��ي  دائ���رة  “ اأه��ن��ئ 
البلوك  ال�����ش��ب��ق يف جم���ال  ه���ذا  ع��ل��ى 
الو�شول  اأق��رب يف  ت�شني وهو يجعلنا 

الأبرز ل�شرتاتيجية  الهدف  لتحقيق 
اأطلقها العام  دبي للبلوك ت�شني التي 
املا�شي �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
ع��ه��د دبي  م��ك��ت��وم ويل  اآل  را����ش���د  ب���ن 
العامل  يف  حكومة  لأول  دب��ي  لتحويل 
ت��ط��ب��ق ك��اف��ة ت��ع��ام��الت��ه��ا ع���رب �شبكة 
 2020 ال��ع��ام  بحلول  ت�شني  البلوك 
توفري  جم��ال  يف  ال��ري��ادة  على  تاأكيد 
احللول الذكية التي من �شاأنها اإ�شعاد 
�شعادة  ه���ن���اأ  ج��ان��ب��ه  م���ن  املجتمع”. 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  لوتاه  و�شام 
الأرا�شي  دائ���رة  الذكية  دب��ي  حكومة 
والأم��الك على هذا ال�شبق.. وق��ال “ 
غ��ريت دب��ي م��ع��ادلت ال��زم��ن املتعلقة 
بوقت حتقيق املنجزات وهو ما ينطبق 
الأرا�شي  ل��دائ��رة  ه���ذا الإجن����از  ع��ل��ى 
والأم���الك حيث مل مي�س وق��ت منذ 
اإطالقنا مبادرة اعتماد البلوك ت�شني 
وت�شكيل  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ت��ع��ام��الت  يف 
الفريق احلكومي للعمل عليها بقيادة 
خالل  ال��ذك��ي��ة  دب��ي  حكومة  موؤ�ش�شة 
مار�س املا�شي وهو اأمر مل يكن ممكنا 
يف  �شركائنا  من  املتميز  التعاون  دون 
امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة يف 
بتحقيق  الحتفال  اإىل  ونتطلع  دب��ي. 
ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة ب����اأن ت��ك��ون كافة 

ب��ال ورق واأن  ال��ت��ع��ام��الت احل��ك��وم��ي��ة 
املوؤ�ش�شات  ل��زي��ارة  اجلمهور  يحتاج  ل 
على  وب��الع��ت��م��اد   .”2021 ب��ح��ل��ول 
من  ال���دائ���رة  �شتتمكن  امل���ب���ادرة  ه���ذه 
ال��ع��ق��ارات داخ���ل دبي  حت��وي��ل ملكيات 
بلوك  بيانات  قاعدة  واإن�شاء  بالكامل 
ت�����ش��ني ل��ع��ق��ارات دب���ي ل��ت��ك��ون متاحة 
العمالء  قبل  من  لال�شتخدام  وقابلة 
دبي  يف  احلكومية  وال��دوائ��ر  اأنف�شهم 
اإ�شافة اإىل ال�شركات اخلا�شة. و�شتتيح 
التقنية للم�شتثمرين املقيمني يف دبي 
ال��ت��ح��ق��ق م���ن بيانات  ال���ع���امل  وح����ول 
بالتوقيع  م��ع��ززة  ت��ك��ون  لأن��ه��ا  امللكية 
ال���وق���ت���ي م���ا ي�����ش��م��ن ل��ه��م ال���دق���ة يف 
امل�شداقية  وي�شمن  عقاراتهم  بيانات 
وير�شخ  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ال��ت��ع��ام��الت  يف 

ال�شفافية والو�شوح يف ال�شوق.
الأرا�شي  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  واأو����ش���ح 
والأم��الك اإن هذه املبادرة ل ت��زال يف 
بدايتها و�شن�شهد يف امل�شتقبل القريب 
ان�����ش��م��ام ال��ع��دي��د م���ن ال�����ش��رك��اء اإىل 
من  لي�شتفيدوا  ت�شني  ب��ل��وك  ق��اع��دة 
م���ن اخلدمات  وا����ش���ع  ت���ق���دمي ط��ي��ف 
ل��ع��م��الئ��ه��م مب����ا يف ذل�����ك اخل���دم���ات 
املرافق  وعمليات  والرهونات  البنكية 
وال�شيانة وهي اجلانب الأ�شا�شي من 

القاعدة التي اأن�شاأتها اأرا�شي دبي.
لإدارة  و����ش���ل  جم���م���وع���ة  واخ�����ت�����ارت 
املبادرة  ه��ذه  اإىل  الن�شمام  الأ���ش��ول 
الإيجار  لال�شتفادة من جتديد عقود 
“بلوك  ط����ري����ق  ع����ن  مل�������ش���ت���اأج���ري���ه���ا 
ت�شني” وما توفره من خدمات �شل�شة 
اأي  اإىل  احل���اج���ة  دون  م���ن  وم��ري��ح��ة 

تعامالت ورقية.
عن  النظام  دخ��ول  للم�شتاأجر  وميكن 
ال�شخ�شية  ال��ه��وي��ة  ب��ط��اق��ة  ط���ري���ق 

م�����ش��ت��وي��ات حم���ددة  اإىل  وال���و����ش���ول 
يحتاج  التي  العمليات  اإمت��ام  له  تتيح 
اإليها مبا يف ذلك جتديد العقد ودفع 
ال�����ش��ي��ك��ات ال���ذك���ي���ة م���ن خ����الل بنك 
العملية  الإم��ارات دبي الوطني. وتتم 
ال�شيكات  ق���ب���ول  م����ع  الإل���ك���رتون���ي���ة 
تتوىل  بينما  منها  البنك  حتقق  بعد 
العقد  ب��ي��ان��ات  ت�شجيل  دب���ي  اأرا����ش���ي 
ورق����م  “اإيجاري”  رق�����م  وت��ع��ط��ي��ه��ا 
الكهرباء  ع���دادات  لتجديد  “ديوا” 
وامل���ي���اه ���ش��م��ن م��ن��ظ��وم��ة واح�����دة من 
الإدارة  وت��ل��ع��ب  م�����ش��ت��ن��دات.  اأي  دون 
الأجانب  و����ش���وؤون  ل��الإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة 
النظام  ه����ذا  يف  م��ه��م��ا  دورا  دب����ي  يف 
حيث تكون م�شوؤولة عن التحقق من 
بيانات الإقامة ووجود جميع الأوراق 
هذه  اأن  وم��ع  امل��ن��ظ��وم��ة.  يف  املطلوبة 
اأن  “و�شل” اإل  على  تقت�شر  املرحلة 
�شركات  اأم���ام  ال��ب��اب  �شتفتح  ال��دائ��رة 
امل�شتقبل  يف  الخرى  العقارات  اإدارات 
واإتاحة  ال��ن��ظ��ام  يف  ع��ق��ارات��ه��م  لإدراج 
من  لال�شتفادة  العمالء  اأم���ام  امل��ج��ال 
قاعدة البلوك ت�شني. وف�شال عن ذلك 
القت�شادية  التنمية  دائ���رة  �شت�شجل 
وجودا لها اأي�شا يف هذه القاعدة حيث 
املرحلة  يف  معها  ���ش��راك��ة  يف  �شتدخل 
بلوك  ق��اع��دة  وت��ت��اح خ��دم��ات  الثانية. 
ت�شني حاليا للموؤجرين وامل�شتاأجرين 
ف��ق��ط ل��ك��ن امل��راح��ل ال��ق��ادم��ة �شتدرج 
اإمكانية  م��ع  وامل�شتثمرين  امل��ط��وري��ن 

عر�س العقارات املطروحة للبيع.
وق������ال م���دي���ر ع�����ام دائ�������رة الأرا�����ش����ي 
“ اإن القاعدة بلوك ت�شني  والأم��الك 
طويلة  �شل�شلة  بعيد  ح��د  اإىل  ت�شبه 
وي���ك���ون ك���ل ���ش��ري��ك ف��ي��ه��ا ع���ب���ارة عن 
ح��ل��ق��ة ل���ت���ق���دمي ك���اف���ة اخل����دم����ات يف 

م���وق���ع واح������د. ول���ق���د ح��ر���ش��ن��ا على 
الإج�������راءات ح��ت��ى ل ي�شطر  ت��ك��ام��ل 
املتعامل للتنقل بني مراكز اخلدمات 
ويتمثل  الإج�������������راءات..  ل���ش��ت��ك��م��ال 
املبادرة يف جمع كافة  هدفنا من هذه 
جميع  وخ��دم��ات  العقارية  اخل��دم��ات 
وناأمل  واح����دة  من�شة  يف  دب���ي  دوائ����ر 
العام  يف  اهلل  ب���اإذن  م�شروعنا  اكتمال 
على  و�شنحر�س   2020 –  2019
ا�شتقطاب كافة الأطراف من القطاع 
اخلا�س وحتديدا تلك ال�شركات التي 
مع  عمل  اأو  �شراكة  بعالقات  ترتبط 

موؤ�ش�شات حكومة دبي”.
للحلول  الإم����������ارات  ����ش���رك���ة  وت���ع���م���ل 
لدائرة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ال�������ذراع  ال���ع���ق���اري���ة 
دب����ي على  الأرا������ش�����ي والأم��������الك يف 
بالتعاون  ت�شني  ب��ل��وك  ن��ظ��ام  تطوير 
مع عدد من ال�شركاء مبن فيهم هيئة 
الإمارات للهوية ودائرة كهرباء ومياه 

دبي وبنك الإمارات دبي الوطني.
يذكر اأن تكنولوجيا “البلوك ت�شني” 
التعامالت  ب���اإن���رتن���ت  ي�����ش��م��ى  م���ا  اأو 
التكنولوجية  احل���ل���ول  اأه����م  اأح����د   -
املرتبطة بالثورة ال�شناعية الرابعة - 
هي عبارة عن �شبكة �شحابية اآمنة يتم 
من خاللها ت�شجيل والتحقق وتنفيذ 
اأنواعها  اخ���ت���الف  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ام��الت 
اأطراف  ب�شرعة واأمان وفعالية �شمن 
تتميز  كما  فيها  وامل�����ش��ارك��ني  ال�شبكة 
ومتثل  العالية.  بال�شفافية  ال�شبكة 
�شبكة “البلوك ت�شني” �شل�شلة طويلة 
على  وامل��وزع��ة  امل�شفرة  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن 
ماليني اأجهزة احلا�شوب والأ�شخا�س 
كثرية  لأط���راف  وت�شمح  العامل  ح��ول 
كما  منها  والتاأكد  املعلومات  ب��اإدخ��ال 

اأنها تعترب �شجل علني م�شفر واآمن.

•• اأبوظبي-وام:

رئي�شة  القبي�شي  ع��ب��داهلل  اأم��ل  ال��دك��ت��ورة  معايل  ا�شتقبلت 
املجل�س الوطني الحتادي - يف مقر املجل�س باأبوظبي - كال 
جمهورية  �شفري  �شعبان  جميل  نيل�شون  �شعادة  ح��دة  على 
الأوروغواي و�شعادة فران�شي�شكا اليزابيث ميند�س اي�شكوبار 
ال��دول��ة وذلك  ل���دى  املك�شيكية  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ���ش��ف��رية 
املجل�س  ع��ام  اأم��ني  الظاهري  �شبيب  اأحمد  �شعادة  بح�شور 

الوطني الحتادي.
وبحثت معايل القبي�شي مع �شفريي الأوروغواي واملك�شيك 
ل  املجالت  �شتى  يف  الثنائية  التعاون  عالقات  تعزيز  �شبل 

املجل�س  ب��ني  الربملانية  وال��ع��الق��ات  ال��ت��ع��اون  تفعيل  �شيما 
اإ�شافة  بلديهما  يف  الربملانية  واملجال�س  الحت��ادي  الوطني 
اإىل تاأكيد اأهمية تبادل الزيارات واخلربات الربملانية وتعزيز 
الهتمام  ذات  الق�شايا  خمتلف  حيال  والت�شاور  التن�شيق 

امل�شرتك بني دولة الإمارات والأوروغواي واملك�شيك .
عالقات  تعزيز  اأهمية  على  التاأكيد  اللقاءين  خ��الل  ومت 
امل��ج��الت ذات  ب��ني اجلانبني يف ع��دد م��ن  ال��ت��ع��اون القائمة 
خمتلف  على  مطردا  منوا  ت�شهد  والتي  امل�شرتك  الهتمام 
املواقف خالل  تن�شيق  اأهمية  على  التاأكيد  كما مت  ال�شعد. 
امل�شاركة يف فعاليات الحتاد الربملاين الدويل التي �شتعقد 
�شانت بطر�شبريغ  اأكتوبر اجلاري يف مدينة  منت�شف �شهر 

اأولوية واهتمام  التي ت�شكل  الرو�شية فيما يخ�س الق�شايا 
والتاأييد  الدعم  ليتم ح�شد  وبلدانهم  الإم��ارات  دول��ة  لدى 
لها خالل طرحها ومناق�شتها يف هذا املحفل الربملاين املهم 

على امل�شتوى العاملي.
اأه��م��ي��ة دور  ال��ق��ب��ي�����ش��ي اإىل  ال���دك���ت���ورة  وت��ط��رق��ت م���ع���ايل 
خاللها  من  املجل�س  يواكب  التي  الربملانية  الدبلوما�شية 
وتوجهاتها  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ق�����ش��اي��ا  تبني  يف  ال���دول���ة  �شيا�شة 
اأه��م��ي��ة توحيد ج��ه��ود العمل  واأه��داف��ه��ا وروؤي��ت��ه��ا. واأك����دت 
الربملاين من خالل عقد لقاءات مكثفة وو�شع ا�شرتاتيجيات 
ال��ع��امل وت��وح��ي��د الروؤى  وال��ت��وا���ش��ل م��ع �شعوب وب��رمل��ان��ات 
خالل امل�شاركة يف الفعاليات الربملانية الإقليمية والدولية 

لها من  ملا  الربملانية  الزيارات  تبادل  اأهمية  اإىل  م�شرية   ..
دور مهم يف تعزيز العالقات القائمة بني الدول ال�شديقة يف 
املجالت كافة .. فيما مت مناق�شة العديد من الق�شايا ذات 
الهتمام امل�شرتك. من جهته اأ�شاد �شفري الأوروغواي بعمق 
عالقات ال�شداقة والتعاون املتميزة بني البلدين واحلر�س 

على تنميتها وتطويرها يف املجالت كافة .
الزيارات  تبادل  اأهمية  املك�شيك  �شفرية  اأك��دت  ناحيتها  من 
بني  القائمة  ال��ع��الق��ات  تعزيز  يف  املهم  ل��دوره��ا  الربملانية 
البلدين ال�شديقني يف خمتلف املجالت ملناق�شة العديد من 
التعاون  عالقات  وتعزيز  امل�شرتك  الهتمام  ذات  الق�شايا 

الربملاين بينهما.

•• العني -وام: 

ح�شر معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية 
املعرفة حفل ال�شتقبال الذي اأقامه زايد عبيد الكعبي مبنا�شبة زفاف 
جنليه، “في�شل” اإىل كرمية املرحوم جمعة علي عبداهلل ال�شام�شي 

و” من�شور “ اإىل كرمية �شيف عبيد الكعبي.
العني  بقاعة مركز  الول  اأم�س  اأقيم م�شاء  الذي  كما ح�شر احلفل 
وزير  نائب  الزعابي  جمعه  اأح��م��د  معايل  وامل��وؤمت��رات  لالحتفالت 

الظاهري،  ���ش��رور  ب��ن  �شلطان  ب��ن  حممد  وال�شيخ  الرئا�شة  ���ش��وؤون 
و�شعادة ح�شن اأحمد العلكيم الزعابي املدير العام للمكتب الطبي يف 
وزارة �شوؤون الرئا�شة، ومعايل علي حممد بن �شبيح الكعبي، مفو�س 
اجلمارك رئي�س الهيئة الحتادية للجمارك، و�شعادة خالد بن ب�شر 
مدير مكتب معايل نائب وزير �شوؤون الرئا�شة، وعدد من امل�شوؤولني 

وكبار ال�شخ�شيات وح�شد كبري من املدعوين والأهل والأ�شدقاء.
واأه��ازي��ج منوعة  ب��ع��رو���س  احل��رب��ي��ة  ف��رق��ة  احل��ف��ل م�شاركة  وتخلل 

ابتهاجا بهذه املنا�شبة.

نهيان بن مبارك يح�شر �أفر�ح �لكعبي 
��ل�شام�شي يف �لعني

)�لنعيمي �خلريية( توقع عقد� لإن�شاء 
بناية �قف بتكلفة 50 مليون درهم

•• عجمان-وام:

بن  موؤ�ش�شة حميد  ع��ام  النعيمي مدير  اهلل  عبد  بنت  ع��زة  ال�شيخة  وقعت 
را�شد النعيمي اخلريية عقدا لإن�شاء م�شروع بناية وقف جديدة بتكلفة 50 

مليون درهم مع املكتب القارى لال�شت�شارات الهند�شية.
ويعد هذا امل�شروع الثامن من حيث عدد اأبنية الوقف التي تنفذها املوؤ�ش�شة 

يف اإطار اخلطة ال�شرتاتيجية لتو�شع دخلها بالأعمال اخلريية.
اإن   - - خ��الل موؤمتر �شحفي  النعيمي  بنت عبداهلل  ع��زة  ال�شيخة  وقالت 
وتتكون  خليفة  “ ب�شارع   3 النعيمية  “ منطقة  يف  تقع  اجلديدة  البناية 
157 وحدة  اأر�شي وثالثة طوابق مواقف و13 طابقا وت�شم  من طابق 
وت�شليمها  كامل  ب�شكل  منها  النتهاء  املتوقع  اأنه من  اإىل  واأ�شارت  �شكنية. 
ت�شرف  التي  والإن�شانية  اخلريية  امل�شاريع  لدعم  وذلك   2019 منت�شف 
را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  بدعم  املوؤ�ش�شة  تنفيذها  على 
كبريا  اهتماما  ي��ويل  ال��ذي  عجمان  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  النعيمي 

بالأعمال اخلريية ودعم فئات املجتمع املختلفة.
واأ�شافت اأن املوؤ�ش�شة ت�شعى لتنفيذ عدد من امل�شاريع امل�شتقبلية التي تهدف 
اإىل توفري بيئة �شكنية تنا�شب الأ�شر املتعففة مبا يلبي احتياجاتهم ف�شال 
م�شاريع  م��ن  العائد  خ��الل  م��ن  والعينية  النقدية  امل�شاعدات  توفري  ع��ن 
الوقف. من جانبه اأكد املهند�س خليفة �شعيد اجلراح مدير مكتب القارى 
اخلريي  امل�شروع  هذا  يف  بالعمل  ممنت  املكتب  اأن  الهند�شية  لال�شت�شارات 
وت�شعى  العون  يد  متد  التى  اخلريية  حميد  موؤ�ش�شة  مع  املثمر  والتعامل 

لتغطية جميع فئات املجتمع باأ�شاليب الوقف والعائد امل�شتمر.
من ناحيته اأعرب �شيف عبد اهلل الغرير الرئي�س التنفيذي لحتاد ال�شبع 
فعال  تواجد  من  لها  ملا  املوؤ�ش�شة  مع  بالتعامل  �شعادته  عن  لال�شت�شارات 

ومهم يف املجتمع.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة باب املدينة 

لل�شحن رخ�شة رقم:CN 1149215 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة زايد نا�شر مطر مبارك املن�شوري ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عي�شى حمد حويرب بخيت املن�شوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
لنقل  املدينة  ال�ش�����ادة/باب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1938008:الركاب باحلافالت املوؤجرة رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة زايد نا�شر مطر مبارك املن�شوري ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عي�شى حمد حويرب بخيت املن�شوري

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 
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    اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/07588/2017 / جتاري 
اىل املدعى عليه : ماك�س للعقارات 

مبا اأن املدعي : جمال عبدالرحيم موحد   
قد اأقام �شدكم الدعوى ٠2/٠٧588/2٠١٧/جتاري ايجارات امام املركز 

بطلب الزامكم بالتايل
كقيمة   35٠٠٠ مبلغ  عليه  امل��دع��ي  بذمة  تر�شد  ان��ه   - مالية  مطالبة 
ايجارية للفرتة من 2٠١3/٩/2١ وحتى 2٠١٤/١٠/١١ ورغم اخطاره يف 

2٠١٧/١/٤ وتعذر النذار 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�شائية اعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الربعاء  
)اللجنة  الق�شائية  اللجنة  ام��ام  2.3٠م  ال�شاعة   2٠١٧/١٠/١١ املوافق 
املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  اخلام�شة( 
الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اىل ثالثة ايام 
من تاريخ الن�شر. فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي 

ما لديكم من دفاع وم�شتندات  

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
 بن�شر التعديالت املو�شحة اأدناه على طلب ت�شجيل 

العالمة التجارية التالية: AL MARJAN املرجان
املودعة حتت رقم :   23١85٤            بتاريخ 28 / ٠٤ / 2٠١5م

امل�شجلة حتت رقم :                            بتاريخ :       /      / 2٠٠م                 
با�ش��م:   حاج علي حمبي للتجارة العامة �س.ذ.م.م.

وعنوانه:  �س.ب ١3٤٩5، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات : 

اأدوات واأواين واأوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ، اأباريق �شاخنة )غري م�شخنة كهربائيا(، اأطباق زجاجية 
عميقة، األواح زجاج )مادة خام(، اأواين زجاجية مطلية، قوارير عزل، اأواين من الزجاج النقي، طناجر �شغط 
غري كهربائية، متاثيل من اخلزف ال�شيني اأو الفخار اأو الزجاج، اأواين عميقة لل�شلطة، �شحون، فناجني، 

اواين فخارية يف الفئة 2١. 
الواق�عة بالفئة   :  2١

التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
بيانات التعديل.

تعديل �شكل العالمة كما هو مو�شح اأعاله.    
تاريخ التعديل : 2٠١٧/٠6/٠٩              تاريخ التاأ�شري : 2٠١٧/٠٩/٠5

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  8  اأكتوبر 2017 العدد 12141
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ع�صر الثورة الرقمية
�ظائف �شتختفي ب�شبب �لر�بوت ��لتكنولوجيا

ك�سفت اخلبرية الأمريكية يف و�سائل الإعالم الرقمية اأميي ويب اأن التطور يف هذه الألفية 
يف�سح املجال اأمام الروبوتات للقيام بدور اأكرب يف حياتنا ب�سكل بات يهدد وظائف العاملني 

يف بع�س املجالت وال�ستعا�سة عنهم باآلت وتقنيات جديدة.
املح�سلون املاليون:

املثال  �سبيل  على  املتاجر  يف  والأمــوال  الأجــور  حت�سيل  يتولون  الذين  الأ�سخا�س  بات 
مهددين بفقد وظائفهم، اإذ توقعت الدرا�سة اأن حتل التكنولوجيا املتقدمة حملهم 

يف اأداء هذه املهمة.
امل�سوقون: تتوقع اخلبرية الأمريكية اأن يزداد دور التقنيات امل�ستقبلية 

امل�ستخدمة يف الإعالنات يف تطوير ر�سالتها بدقة كبرية. واأ�سارت 
تدر�س  التقنيات  هذه  اأن  ك�سفت  اجلديدة  التجارب  اأن  اإىل 

فاعلية،  الأكرث  الإعالن  نوع  لتحديد  العمالء  �سلوك 
اأمر يختلف كثريًا عن  م�سيفة: »هذا 

اأي �سيء راأيناه من قبل«.

خدمة العمالء:
الهند  مثل  دول  اإىل  للزبائن  خدماتها  الكربى  ال�شركات  من  الكثري  نقلت 
وغريها من الدول ذات م�شتوى الأجور املنخف�شة. لكن التقنيات اجلديدة 
مثل التحليالت التنبوؤية ميكن تتوىل الرد على اأ�شئلة الزبائن مقل�شة بذلك 

عدد الوظائف يف هذا املجال.

عمال امل�سانع:
يجب اأن ي�شتعد الكثري من عمال امل�شانع لفقدان وظائفهم ب�شبب الروبوتات، 
التي �شيكون عملها واإدامتها اأقل تكلفة واأوقات راحتها اأقل مقارنة بالب�شر، 

كما تقول ويب. كما ميكنها اأن تلبي املهام املطلوبة منها ب�شرعة اأكرب.

ال�سما�سرة:
تقول اخلبرية الأمريكية اإن بلوك�شني، وهو برنامج كومبيوتر لنظام بيكتون 
ما  ب��ه،  وم��وث��وق  دق��ي��ق  ب�شكل  تلقائياً  امل��ع��ام��الت  ق���ادر على معاجلة  امل���ايل، 
يوؤهله لأخذ مكان الو�شطاء يف قطاعات البنوك وال�شمان والتاأمني والرهن 
العقاري. وقد يكون اإعالن موؤ�شر نا�شداك عن نيته ا�شتخدام بلوك�شني خطوة 

اأوىل يف هذا الطريق.

ال�سحفيون:
بعد اأن ق�شى الإنرتنت على عدد كبري 
ال�شحف،  من 
ب����ات����ت 

وظائف العاملني يف مهنة املتاعب مهددة هي الأخرى. 
ملنافذ  ت�شمح  خوارزميات  هناك  اإن  وي��ب  تقول  اإذ 
الأنباء باإن�شاء ق�ش�س تلقائياً وو�شعها على مواقع 

الروبوتات  ال�شحفيون  ب�شري.  تفاعل  دون  الويب 
اأ�شو�شيتد  وك��ال��ة  اأخ��ب��ار  م��ن  الكثري  بالفعل  كتبوا 

ب��ر���س، فغالبية ال��ت��ق��اري��ر ح��ول الأع��م��ال واأرب���اح 
تكنولوجيا  ب��ا���ش��ت��خ��دام  اإن��ت��اج��ه��ا  ي��ت��م  ال�����ش��رك��ات 

الت�شغيل الآيل.

املحامون:
تعتقد ويب اأنه �شيكون ممكناً ال�شتعا�شة عن املحامني يف بع�س املجالت 

من خالل تطبيقات م�شتقبلية، فكتابة الو�شية اأو حتى رمبا الطالق، �شتكون 
ثمناً  واأق��ل  اأ�شرع  ب�شكل  لالأ�شخا�س  الربامج  تتولها هذه  التي  الأم��ور  من 

بالتاأكيد.

عمال الهواتف:
بال�شتمرار  اآخذ  النقالة  الهواتف  ل�شالح  الأر�شية  الهواتف  انت�شار  تراجع 
يف ظل تقدم الثورة الرقمية. وهذا يعني ال�شتغناء عن الفواتري وامل�شغلني 
على  القائمة  الوظائف  على  الق�شاء  يعني  ما  وهو  م�شتقباًل،  نهائي  ب�شكل 
ت�شغيل الهواتف الأر�شية و�شيانتها. وتقول ويب: يف الألفية اجلديدة هناك 

جمموعة من الوظائف التي ل حتتاج حقا اإىل الوجود«.

الروبوت »�سالتو«: �سغري احلجم .. كثري القفز
ب�شاق واح��دة، ولكن  »�شالتو« من بعيد دقيق احلجم كجرادة  الروبوت  يبدو 
ت�شاعد  اأن  ورائ��ه��ا  من  الباحثون  هائلة.ياأمل  قفز  بقوة  تتمتع  ال�شاق  ه��ذه 

م�شتقباًل يف عمليات الإنقاذ وانت�شال ال�شحايا يف املناطق الوعرة.
 1.75 ارتفاعها  يبلغ  عمودية  بقفزات  القيام  »�شالتو«  الروبوت  ي�شتطيع 
با�شم  امل��ع��روف  ال�شفدع  ق��ف��زات  م��ن  �شنتيمرتات  باأربعة  اأع��ل��ى  اأي  م���رتاً، 
ُن�شرت  كاليفورنيا  جامعة  من  باحثني  لدرا�شة  وفقاً  وذل��ك  الثور،  �شفدع 
جملة  يف   )2016 الأول  كانون  دي�شمرب/  من  )ال�شاد�س  الثالثاء  نتائجها 

»�شاين�س روبوتيك�س« املتخ�ش�شة يف الآلت ذاتية احلركة »روبوت«.
الروبوت  ي�شتطيع  التي  الرت��ف��اع��ات  اإج��م��ايل  و�شف  على  الباحثون  وداأب 
القيام بها من الناحية النظرية خالل فرتة من الزمن بالقدرة على القفز. 
وعلى �شبيل املثال، فاإن هذه القدرة تبلغ 60 �شنتيمرتاً لدى احليوان الذي 
واحدة.  ثانية  خ��الل  �شنتيمرتاً   20 لرت��ف��اع  م��رات  ث��الث  القفز  ي�شتطيع 
العمودي  القفز  على  للقدرة  مقيا�س جديد  على  العثور  اإن  الباحثون  وقال 
كان مفتاح ت�شميم »�شالتو«، اإذ اأ�شافوا: »بذلك ا�شتطعنا ت�شنيف احليوانات 
وفقاً لقدرتها على القفز والعثور على اأحد الأنواع احلية م�شدراً لالإلهام«، 

ح�شبما اأو�شح دونكان هالدان، امل�شرف 
على الدرا�شة.

اتخذوا  اأنهم  اإىل  الباحثون  اأ�شار  كما 
ي�شمى  ال��ذي  حيوان اجلالجو، 

اإذ  ذاتية احلركة،  الآل��ة  لهم عند تطوير هذه  الأدغ��ال، منوذجاً  اأي�شاً طفل 
ميتلك هذا احليوان الذي ينتمي اإىل رتبة الرئي�شيات قدرة هائلة على القفز، 
بحيث ميكنه القفز لرتفاع اإجمايل قدره نحو 8.5 مرت موزعة على خم�س 
القفز ع�شالته  ث��وان. ول ي�شتخدم هذا احليوان خالل  اأرب��ع  قفزات خالل 
فقط بل طاقة خمتزنة لديه يف الأوتار. على اأية حال، فاإن »�شالتو« - الذي 
يزن مائة غرام ويبلغ طوله 26 �شنتيمرتاً - ي�شل اإىل 78 يف املائة من قدرة 
اأن  اإىل  اأ���ش��اروا  الذين  الباحثون،  اأو�شح  الأدغ���ال، ح�شبما  ل��دى طفل  القفز 
»�شالتو« ل يحتاج لإعادة ال�شحن للقيام بقفزة اأخرى بل يكون جاهزاً تلقائياً 
ذاتية  الآلت  هذه  مثل  ت�شاعد  اأن  الباحثون  وياأمل  التالية.  بالقفزة  للقيام 
الوعرة.  املناطق  يف  ال�شحايا  وانت�شال  الإنقاذ  عمليات  يف  م�شتقباًل  احلركة 
باأ�شغر  قفزة  اأعلى  �شاحب  يعترب  ل  ال�شغري  حجمه  رغم  »�شالتو«  اأن  غري 
حجم حتى الآن، اإذ اإن هذا الرقم القيا�شي م�شجل ل�شالح روبوت على �شكل 

عليه ا�شم »تاوب« ل يتعدى طوله ج�����������رادة اأط����ل����ق 
ي�شتطيع  ���ش��ن��ت��ي��م��رتات  ع�����ش��رة 
القفز لرتفاع 3.2 مرتاً وفقاً 
اأنف�شهم،  ال��ب��اح��ث��ون  ذك���ره  مل��ا 
قفزة  ارت��ف��اع  ي��زي��د  ل  بينما 

»�شالتو« عن مرت واحد.

11



األحد   8   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12141  
Sunday  8   October   2017  -  Issue No   12141عربي ودويل

1812

بعثة �لد�لة يف نيويورك تدعم موقف �ل�شعودية ��لتحالف من تقرير �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة ب�شاأن �لطفال ��لنز�عات �مل�شلحة
•• نيويورك-وام: 

اأعربت بعثة الدولة لدى الأمم املتحدة يف نيويورك عن دعمها ملوقف اململكة 
العربية ال�شعودية ال�شقيقة املتحفظ على م�شمون تقرير الأمني العام لالأمم 
ع��رب عنه معايل  ال��ذي  امل��وق��ف  وه��و  امل�شلح  وال��ن��زاع  الأط��ف��ال  ب�شاأن  املتحدة 
ال�شفري عبد اهلل املعلمي مندوب اململكة الدائم لدى الأمم املتحدة اأم�س الول 
اأثناء موؤمتر �شحفي له مبقر املنظمة الدولية بنيويورك. جاء ذلك يف بيان 
على  خالله  اأك��دت  املا�شية  قبل  الليلة  الدولة  بعثة  اأ�شدرته  ر�شمي  �شحفي 
اليمن  ال�شرعية يف  اإ�شتعادة  الإم��ارات بو�شفها ع�شواً يف حتالف  وقوف دولة 
بحزم مع موقف اململكة العربية ال�شعودية وباقي الدول الأع�شاء يف التحالف 
الراف�س للمعلومات والإح�شاءات غري الدقيقة الواردة بتقرير الأمني العام.. 
و�شددت على التزام التحالف بحماية جميع املدنيني اأثناء النزاع امل�شلح وخا�شة 

الأطفال. ونوه البيان اإىل اأن التحالف يعترب خ�شارة اأي طفل اأو حتى تعر�شه 
�شيظل  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  “اإنه  وق��ال  جتنبها  يجب  فادحة  خ�شارة  لال�شابة 
اأثناء عملياته وفقا للقانون الدويل”. كما رحب  التحالف ملتزما بواجباته 
بيان بعثة الدولة بالت�شريحات التي اأدلت بها اأم�س املمثلة اخلا�شة لالأمني 
العام لالأطفال والنزاعات امل�شلحة فريجينيا غامبا واعرتفت خاللها باجلهود 
التي يبذلها التحالف واخلطوات الإيجابية الثالثة التي اتخذها و�شملت على 
امل�شرتك لتقييم احلوادث  الفريق  واإن�شاء وتفعيل  مراجعة قواعد ال�شتباك 
اإن�شاء  اإىل  بالإ�شافة  الالزمة  الت�شحيحية  الإج���راءات  واق��رتاح   /JIAT/
وامل�شاركة  الوثيق  التعاون  على  بتاأكيدها  ورح��ب  الأط��ف��ال..  حلماية  وح��دة 
البناءة واحلوار امل�شتمر الدائر بني مكتبها والتحالف وعرب البيان اأي�شا عن 
ولتوافر  ل�شتف�شاراتها  التحالف  با�شتجابة  غامبا  فريجينيا  باإقرار  ترحيبه 
ح�شن النية لديه على عك�س موقف احلوثيني. واأكد بيان البعثة على اأن دولة 

العامل باعتبارها  اأه��داف حماية الطفال حول  الم��ارات ل ت�شكك يف نزاهة 
ت�شاءل  الوقت  نف�س  ولكنه يف  الدولة  بها  تلتزم  التي  الهامة  الق�شايا  احدى 
عن فعالية هذه الآلية واعتمادها على م�شادر غري موثوقة واأ�شار اإىل قناعة 
ت�شمن  اآلية  اتباع  هو  الأط��ف��ال  لتعزيز حماية  الأم��ث��ل  الطريق  ب��اأن  ال��دول��ة 
مغلوطة.  معلومات  اأي  جتنب  اأج��ل  من  الأع�شاء  للدول  امل�شتمرة  امل�شاركة 
واختتم البيان موؤكدا على ترحيب بعثة الدولة بالتعاون والت�شاور الذي تقوم 
الدول الع�شاء.  الت�شاور مع  ال�شيدة فرجينيا غامبا وحث على موا�شلة  به 
املعلمي  اهلل  عبد  ال�شفري  ال�شعودية  العربية  للمملكة  ال��دائ��م  امل��ن��دوب  وك��ان 
والبيانات  واملعلومات  الأرق���ام  ب��الده على  ع��ن حتفظ  الول  اأم�����س  اأع��ل��ن  ق��د 
غري املوثوق بها التي ت�شمنها تقرير الأمني العام ب�شاأن الأطفال والنزاعات 
امل�شلحة م�شريا اإىل اأن و�شائل جمع معلومات هذا التقرير كانت قا�شره ومل 
التقرير  ه��ذا  اأن  اإىل  املعلمي  واأ���ش��ار  بها.  موثوق  اأو  حمايدة  م�شادرها  تكن 

اأنه ك�شف عن النتهاكات التي ارتكبتها امللي�شيات احلوثية وم�شوؤوليتها  رغم 
عن وقوع �شحايا من الأطفال يف اليمن ومبا ينتهك اأحكام القانون الدويل 
املبا�شرة  امل�شوؤولية  اإىل  مبا�شر  ب�شكل  ي�شر  مل  انه  اإل  املتحدة  الأمم  ومبادئ 
وا�شتخدامهم  الأط��ف��ال  جتنيد  ع��ن  امل�شلحة  امللي�شيات  ه��ذه  تتحملها  التي 
املوؤ�شفة لهذا ال�شراع  اأن الآث��ار  اإىل  املعارك. ولفت  ك��دروع ب�شرية يف �شاحات 
يف اليمن اإمنا هي نتيجة مبا�شرة لالأعمال الوح�شية التي تقوم بها امللي�شيات 
احلوثية والقوات املوالية للرئي�س ال�شابق علي �شالح والتي تتعمد اللجوء اإىل 
الأعمال غري الأخالقية وغري القانونية التي تعر�س ال�شكان املدنيني للخطر 
مبا يف ذلك ا�شتخدامهم للمدار�س كمواقع ع�شكرية. ونوه اإىل اأن تقرير الأمم 
اخل�شائر  لتقليل  التحالف  احتذها  التي  والإج���راءات  بالتعاون  اأ�شاد  املتحدة 
اإن�شاء وحدة للتحقيق  الب�شرية وخف�س عدد ال�شحايا يف اليمن مبا يف ذلك 

باحلوادث التي تقع بهذا القبيل يف اليمن.

•• دري�صدن-اأ ف ب:

ام�س  ر�شميا  مريكل  اأنغيال  الأملانية  امل�شت�شارة  اأعلنت 
الليرباليني والبيئيني من  �شُتجري حمادثات مع  اأنها 

جديد،  ح��ك��وم��ي  ائ��ت��الف  ت�شكيل  اأج���ل 
النتخابات  لنتائج  منطقي  ا�شتقراء  يف 

الت�شريعية.
و���ش��ّرح��ت م��ريك��ل يف دري�����ش��دن يف �شرق 
ال�شباب  اأم��ام  األقته  اأملانيا خالل خطاب 
 ، ت�شكيله  يف  اأرغ���ب  امل��ح��اف��ظ  حزبها  يف 
�شتكون  املحادثات  اأن  اىل  اأ���ش��ارت  لكنها 

�شعبة .
النتخابات  يف  امل��ح��اف��ظ  ح��زب��ه��ا  وف����از 
اأيلول/  24 اأجريت يف  التي  الت�شريعية 

الأ�شوات  م��ن   33% بن�شبة  �شبتمرب 
وهو م�شطر لت�شكيل ائتالف جديد مع 

الليرباليني يف احلزب الدميوقراطي احلر )10،7%( 
املنفتحني على  والبيئيني يف حزب اخل�شر )8،9%(، 
مثل هذا التعاون. واأعلن ال�شرتاكيون الدميقراطيون 
الذين حازوا على %20 من الأ�شوات، يف ليلة اعالن 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

نافالني  اليك�شي  للكرملني  ال��رئ��ي�����ش��ي  امل��ع��ار���س  دع���ا 
انحاء  جميع  يف  التظاهر  اىل  ان�شاره  حاليا،  امل��وق��وف 

رو�شيا اليوم الذي يحتفل فيه الرئي�س 
الرو�شي فالدميري بوتني بعيد ميالده 

اخلام�س وال�شتني.
بعيد  الحتفال  بوتني  ق��رر  جهته،  م��ن 
م����ي����الده م����ع جم���م���وع���ة ����ش���غ���رية من 
امل��ق��رب��ني م��ن��ه وك��ذل��ك ت��روؤ���س اجتماع 
ملجل�س المن الرو�شي، كما قال املتحدث 

با�شم الكرملني دميرتي بي�شكوف.
النتخابات  م���ن  ا���ش��ه��ر  خ��م�����ش��ة  وق��ب��ل 
يف  والنا�شط  امل���دون  يتوقع  الرئا�شية، 
 41 العمر  من  البالغ  الف�شاد  مكافحة 
ع���ام���ا جت��م��ع��ات يف ث��م��ان��ني م��دي��ن��ة يف 

م�شقط  بطر�شبورغ  و�شانت  مو�شكو  يف  واكربها  رو�شيا 
راأ�س بوتني. و�شتنظم التظاهرة الكرث رمزية يف �شان 
بطر�شبورغ ثاين مدن البالد. وقالت بولينا كو�شتيليفا 
امل�����ش��وؤول��ة ع��ن حملة ن��اف��ال��ن��ي يف ���ش��ان ب��ط��ر���ش��ب��ورغ ان 

يف  جم���ددا  ال��دخ��ول  يف  رغبتهم  ع��دم  نف�شها،  النتائج 
ائتالف كبري مع املحافظني وحتولهم اإىل املعار�شة.

وقالت مريكل من الوا�شح اأن يف امل�شتقبل القريب، لن 
يكون ال�شرتاكيون الدميقراطيون قادرين على احلكم 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال��وط��ن��ي ، ل��ذل��ك لي�س 
علينا اأن ن�شغل فكرنا بالأمر مليا . وبات 
ُيطلق على الإئتالف الثالثي املكّون من 
ا�شم  واخل�شر  والليرباليني  املحافظني 
اأحزابه  األ����وان  ب�شبب  جامايكا  ائ��ت��الف 
اأملانيا  يف  م�شبوق  غري  و�شيكون  الثالثة 

على امل�شتوى الوطني.
لكن هذا التحالف موجود على امل�شتوى 
�شلي�شفيغ  يف  ع��دة  اأ�شهر  منذ  القليمي 

هول�شتاين يف �شمال اأملانيا.
و���ش��ت��ب��داأ امل��ح��ادث��ات فعليا خ���الل الأي���ام 
القادمة. ومن املتوقع اأن تعقد امل�شت�شارة 
وعدد من امل�شوؤولني يف حزبها امل�شيحي الدميوقراطي 
اج��ت��م��اع��ا يف ب��رل��ني الأح�����د م���ع ح��ل��ف��ائ��ه��ا يف الحت����اد 
برنامج  حول  اتفاق  اىل  للتو�شل  الجتماعي  امل�شيحي 

م�شرتك لل�شنوات الأربع القادمة.

ان  بذلك  يريد  للرئا�شة  الرت�شح  ينوي  ال��ذي  اليك�شي 
 . النا�س يف مدينته  ق��ادر على ح�شد  ان��ه  لبوتني  يقول 
املقرر  من  التي  التظاهرة  بهذه  ال�شلطات  ت�شمح  ومل 
تنظيمها يف و�شط العا�شمة ال�شابقة، على غرار اجلزء 
الكرب من جتمعات املعار�شة التي اعلن 

عنها ال�شبت يف املدن الرو�شية الخرى.
الثنني  ا�شدرت  رو�شية  حمكمة  وكانت 
 20 ب�شجنه  ق�شى  نافالني  على  حكما 
امل�شاركة  اىل  بالدعوة  ادان��ت��ه  بعد  يوما 
يف تظاهرة غري مرخ�شة. وقال املعار�س 
هدية  انها  احلكم  ���ش��دور  بعد  الرو�شي 
نافالني  وا���ش��اف   . لبوتني  امل��ي��الد  عيد 
عرب تويرت العجوز بوتني كان خائفا من 
دفعته  درج��ة  اىل  املناطق  يف  تظاهراتنا 
ه���دي���ة ���ش��غ��رية لعيد  ع���ن  ال��ب��ح��ث  اىل 
التهنئة  . وتقليديا تن�شر ر�شائل  ميالده 
لرئي�س الدولة على مواقع التوا�شل الجتماعي يف هذا 
يعمل  الذي  اليك�شي �شريغيينكو  الر�شام  واعلن  اليوم. 
يف ���ش��ان ب��ط��ر���ش��ب��ورغ اجل��م��ع��ة ان���ه اع���د ل��وح��ة جدارية 

لبوتني يبلغ ارتفاعها مرتين.

ال��ب��اح��ث، ل ت���زال غ��زة ت��ع��اين من 
البنك  اأ���ش��ار  وق��د  مماثلة،  �شيا�شة 
عزلة  ا���ش��ت��م��رار  اأن  اإىل  ال�����دويل 
غزة  يف  فل�شطيني  مليوين  ق��راب��ة 
اجليب  ه���ذا  يجعل  اأن  ���ش��اأن��ه  م��ن 
املعزول غري �شالح لل�شكن بحلول 

عام 2020. 

غ���رب���ي ����ش���وري���ا ب���دع���م م���ن ق���وات 
تركية.

م�شطفى  امل�����������ش�����وؤول  واأ�������ش������اف 
املعت�شم  ل��ل��واء  ال��ت��اب��ع  ال�شيجري 
اجلي�س  ل��������واء  حت�����ت  امل���ن�������ش���وي 
التي  الف�شائل  اأن  احل��ر  ال�����ش��وري 
متثل جزءا من حملة درع الفرات 
التي بداأت العام املا�شي على حدود 
ت��رك��ي��ا م���ع ����ش���وري���ا مل ت���ب���داأ بعد 

العملية.
وتابع اجلي�س ال�شوري احلر بدعم 
م��ن ال��ق��وات ال��رتك��ي��ة اأ���ش��ب��ح على 
املنطقة  ل��دخ��ول  ك��ام��ل��ة  ج��اه��زي��ة 
لكن حتى هذه اللحظة مل يحدث 

حترك .

•• وا�صنطن-وكاالت:

راأى الباحث جيفري اأرون�شون، اأن 
م�شتقبل �شوريا بات يف اأيدي اأعداء 
الوليات املتحدة؛ اإذ يتجه الرئي�س 
اإحراز  الأ�شد �شوب  ب�شار  ال�شوري 
انت�شار ع�شكري ي�شب يف م�شلحة 

رو�شيا واإيران وكذلك ال�شني. 
ن�شرته  م��ق��ال  يف  ال��ب��اح��ث،  ويلفت 
كون�شريفاتيف  اأمريكان  ذا  جملة 
الأرا�شي  م��ن   80% ق��راب��ة  اأن   ،
حالياً  ع��ل��ي��ه��ا  ي�����ش��ي��ط��ر  ال�����ش��وري��ة 
ال�شورية  احلكومة  ي�شم  ائ��ت��الف 
والرو�شية  الإي���ران���ي���ة  وال����ق����وات 
وم��ي��ل��ي�����ش��ي��ات ح���زب اهلل، وه���و ما 
يعني اأن احلرب التي ا�شتمرت �شت 

�شنوات اأو�شكت على النتهاء. 

معركة اإعادة الإعمار 
النت�شار  ولكن  ال��ب��اح��ث:  وي��ق��ول 
الأ�شد  ح��ق��ق��ه  ال�����ذي  ال��ع�����ش��ك��ري 
ب�شعوبة على اأعدائه من البعثيني 
الإ�شالمية  وال���ق���وى  ال�����ش��اب��ق��ني 
ال�����ش��الم الذي  ل��ن يجلب  وداع�����س 

ي����زال  ����ش���وري���ا، ول  اإل����ي����ه  حت���ت���اج 
على  لل�شيطرة  م�شتمراً  التناف�س 
ال�شراع  اأن  الأم��ر  وواق��ع  -�شوريا، 
ي���دخ���ل يف م��رح��ل��ة ج���دي���دة وهي 

معركة اإعادة الإعمار . 
الفو�شى  ال�شورية  احلرب  واأث��ارت 
وت�شببت  ال��ب��الد،  اأن��ح��اء  جميع  يف 
مبقتل ما يقرب من ن�شف مليون 
ن�شف  من  اأك��رث  وت�شريد  �شخ�س 
قبل  ع��دده��م  البالغ  ال��ب��الد  �شكان 
احلرب 21 مليون ن�شمة، ويعي�س 
اث��ن��ان م��ن ك��ل ث��الث��ة ���ش��وري��ني يف 
تقديرات  وت�������ش���ري  م����دق����ع،  ف���ق���ر 
الأخرى  واجل��ه��ات  ال��دويل  البنك 
�شوريا  اإع��م��ار  اإع����ادة  كلفة  اأن  اإىل 

تتجاوز 200 مليار دولر. 

تقوي�س نظام الأ�سد
الدويل  التحالف  الباحث  وينتقد 
املتحدة  ال����ولي����ات  ت���ق���وده  ال�����ذي 
ال���ذي اأخ��ف��ق يف ه��زمي��ة الأ���ش��د يف 
ال��وق��ت نف�شه  امل��ع��رك��ة ويف  ���ش��اح��ة 
حيث  ب����ال����ه����زمي����ة؛  ي�����ع�����رتف  ل 
�شوريا  اأ�شدقاء  جمموعة  ت�شتعد 

بوري�س  ال���ربي���ط���اين  اخل���ارج���ي���ة 
جون�شون يف ختام اجتماع اأ�شدقاء 
املتحدة  ال���ولي���ات  ب��ق��ي��ادة  ���ش��وري��ا 
املا�شي  �شبتمرب)ايلول(   18 ي��وم 
الوحيد  ال�شبيل  اأن  مفادها  والتي 
اإىل  ال��ت��و���ش��ل  ه��و  ق��دم��اً  للم�شي 
دون حتقيق  �شيا�شية، ومن  عملية 
ذل��ك واإزاح����ة الأ���ش��د ع��ن ال�شلطة 

لن يتم دعم اإعادة اإعمار �شوريا. 
ويو�شح الباحث اأن موؤيدي انتهاج 
اأن  يعتقدون  ال�شرتاتيجية  ه��ذه 
نظام الأ�شد املنت�شر �شوف ي�شت�شلم 
الآن لل�شالم من اأجل الو�شول اإىل 
ا�شتدراجه  و�شيتم  ال��غ��رب  خ��زائ��ن 
الدولية  اجل��ن��ائ��ي��ة  امل��ح��ك��م��ة  اإىل 
يتجاهلون  ول��ك��ن��ه��م  له�������اي،  يف 
حزب  وح���ت���ى  واإي�������ران  رو���ش��ي��ا  اأن 
)يفوق  بنفوذ  الآن  يتمتعون  اهلل 
وا�شنطن بكثري( يوؤثر على ت�شكيل 

احلكومة يف دم�شق.
المتناع  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث  وي�شري 
ع����ن ت����ق����دمي م�������ش���اع���دات اإع�������ادة 
الإعمار طاملا اأن الأ�شد يف ال�شلطة 
ي�����ش��ب��ه ال�����ش��ي��ا���ش��ة ال�����ش��ارم��ة التي 

ل�شتخدام م�شاعدات اإعادة الإعمار 
ك�شالح يف املرحلة املقبلة لتقوي�س 
معركة  وه��ي  الأ���ش��د،  نظام  �شلطة 
اأب��داً.  ويعترب املوؤيدون  لن تنتهي 
ل��ه��ذا ال��ن��ه��ج اأن م�����ش��اع��دات اإع���ادة 
لتغيري  و�شيلة  اأف�شل  الإعمار هي 
ن���ظ���ام الأ�����ش����د ب��ع��د ال���ت���وق���ف عن 
حكومات  وتتفق  املعار�شة.  ت�شليح 
ال��غ��رب وامل��وؤ���ش�����ش��ات ال��دول��ي��ة على 
الإعمار  اإع����ادة  يف  امل�شاهمة  ع���دم 
طاملا اأن ب�شار الأ�شد ل يزال يحكم 
امل�شرتك  البيان  وبح�شب  �شوريا. 
الدولية  كري  منظمة  عن  ال�شادر 
واملجل�س  ال��دول��ي��ة  الن��ق��اذ  وجلنة 
ومنظمة  ل���الج���ئ���ني  ال���رنوي���ج���ي 
الطفولة  اإن��ق��اذ  وه��ي��ئ��ة  اأوك�����ش��ف��ام 
فاإن امل�شاعدة يف اإعادة اإعمار �شوريا 
يف ظل الظروف الراهنة من �شاأنها 
اأن تعزز نظام الأ�شد وتلحق املزيد 

من ال�شرر. 

ل م�ساعدات اأمريكية
 لإعادة الإعمار

وي��ن��ق��ل امل���ق���ال ت�����ش��ري��ح��ات وزي���ر 

يف  الفل�شطينيني  م��ع  ح��دث  وكما 
غزة، ت�شتهدف هذه ال�شيا�شة اإبقاء 
فقط،  احلياة  قيد  على  ال�شوريني 
املتحدة  ال����ولي����ات  ال���ت���زام  ول���ك���ن 
ب���الأدوات  تزويدهم  اإىل  ميتد  ل��ن 
بالدهم  ب���ن���اء  لإع��������ادة  ال����الزم����ة 
وبح�شب  امل����م����زق����ة.  وح���ي���ات���ه���م 

وزي����ر اخل��ارج��ي��ة الأم���ري���ك���ي، قد 
�شبتمرب)ايلول(   18 يف  ����ش���رح 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  اأن  امل���ا����ش���ي 
����ش���ت���وا����ش���ل ت����ق����دمي امل�������ش���اع���دات 
اأك��رث من  الإن�شانية التي جت��اوزت 
4 مليارات دولر، ولكنها لن متنح 

م�شاعدات لإعادة الإعمار. 

بقيادة  الرباعية  اللجنة  اعتمدتها 
قبل  اإزاء حما�س  املتحدة  الوليات 
قطعت  عندما  ال��زم��ان؛  م��ن  عقد 
الفل�شطيني  لالقت�شاد  امل�شاعدات 
يف اأعقاب فوز حما�س يف انتخابات 

عام 2006. 
م�شاعد  �شاترفيلد،  ديفيد  وك���ان 

•• ياجنون-رويرتز:

اأب�����دى م��ت��م��ردو ال��روه��ي��ن��ج��ا امل�����ش��ل��م��ون ام�����س ال�شبت 
ا�شتعدادهم لال�شتجابة لأي خطوات لل�شالم من جانب 
حكومة ميامنار، وذلك يف وقت يو�شك فيه وقف اإطالق 
النار الذي اأعلنوه ملدة �شهر للتمكني من توزيع اإمدادات 

الإغاثة يف ولية راخني على النتهاء.
اأراك���ان  يف  الروهينجا  اإن��ق��اذ  جي�س  جماعة  ت�شر  ومل 
وقف  انتهاء  بعد  �شتتخذه  ال��ذي  الإج���راء  اإىل  )اأر���ش��ا( 
اإطالق النار يف منت�شف ليل الثنني ولكنها اأكدت على 
يعانيه  ال��ذي  وال�شطهاد  الطغيان  وق��ف  على  عزمها 
الروهينجا. وقالت اجلماعة يف بيان اإذا اجتهت حكومة 
بورما �شوب ال�شالم يف اأي مرحلة من املراحل فاإن اأر�شا 

�شرتحب بذلك و�شنتخذ خطوة مماثلة .
ومل يت�شن الت�شال باأحد من املتحدثني با�شم احلكومة 
احلكومة  با�شم  متحدث  وك��ان  تعليق.  على  للح�شول 
الروهينجا  اإنقاذ  جي�س  جماعة  اأعلنت  عندما  قال  قد 
اعتبارا من  �شهرا  النار مدته  اأراك���ان وقفا لإط��الق  يف 
العا�شر من �شبتمرب اأيلول لي�س من �شيا�شتنا التفاو�س 
مع اإرهابيني . وكان املتمردون قد �شنوا هجمات من�شقة 
على نحو 30 مركزا اأمنيا وعلى مع�شكر للجي�س يف 25 

الروهينجا  ال�شكان  من  مئات  مب�شاعدة  اآب  اأغ�شط�س 
�شخ�شا.   12 نحو  مقتل  ع��ن  اأ���ش��ف��ر  مم��ا  ال�شاخطني 
وردا على ذلك �شن اجلي�س حملة اأمنية يف اأنحاء ولية 
اأك��رث من ن�شف مليون من  ال�شمالية مما دفع  راخ��ني 
الأمم  و�شفته  فيما  بنجالد�س  اإىل  للفرار  الروهينجا 

املتحدة باأنه منوذج �شارخ للتطهري العرقي .
وت��رف�����س م��ي��امن��ار ذل���ك. وت��ق��ول اإن اأك���رث م��ن 500 
اإرهابيون  معظمهم  القتال  يف  م�شرعهم  لقوا  �شخ�س 

كانوا يهاجمون مدنيني ويحرقون قرى.
اأراك�����ان احلكومة  ال��روه��ي��ن��ج��ا يف  اإن��ق��اذ  وي��ت��ه��م جي�س 
باللجوء للقتل والإحراق والغت�شاب كاأدوات للتهجري 

. وينفي اأي �شلة له باإ�شالميني اأجانب.
زعيم  رب����ط  اآذار  م���ار����س  يف  روي�����رتز  م���ع  م��ق��اب��ل��ة  ويف 
الطائفي  بالعنف  اجلماعة  تاأ�شي�س  اهلل  عطا  اجلماعة 
بني البوذيني وامل�شلمني يف راخني يف عام 2012 عندما 
ُقتل نحو 200 �شخ�س وت�شرد 140 األفا معظمهم من 
الروهينجا. وتقول اجلماعة اإنها تقاتل من اأجل حقوق 
اأقلية من  اإليهم باعتبارهم  الروهينجا الذين ل ينظر 
حمرومون  فاإنهم  ث��م  وم��ن  الأ�شليني  ميامنار  �شكان 
من احل�شول على جن�شية وفق قانون يربط اجلن�شية 

بالعرق.

قوات النظام وقوات املعار�شة، دون 
ان تعلن عن التوقيت.

التي  ال�شام  وت�شيطر هيئة حترير 
ت��ع��د ج��ب��ه��ة ال��ن�����ش��رة ���ش��اب��ق��اً اأب���رز 
متوز/يوليو   23 منذ  مكوناتها، 
على اجل���زء الك���رب م��ن حمافظة 
الف�شائل  ن��ف��وذ  تقل�س  م��ع  اإدل���ب 
خف�س  ات��ف��اق  وي�شتثني  الخ���رى. 
تنظيم  وك���ذل���ك  ال��ه��ي��ئ��ة  ال���ت���وت���ر 

داع�س .
كبري  م���������ش����وؤول  ق�����ال  ذل�������ك،  اىل 
اإن  امل�شلحة  ال�����ش��وري��ة  ب��امل��ع��ار���ش��ة 
ال�شوري  للجي�س  ت��اب��ع��ة  ف�����ش��ائ��ل 
مناطق  ل����دخ����ول  ت�����ش��ت��ع��د  احل�����ر 
خا�شعة ل�شيطرة املت�شددين �شمال 

ب��ه��دف اف�����ش��اح امل��ج��ال ام����ام وقف 
دائم لإط��الق النار يف البالد التي 

ت�شهد نزاعا منذ �شت �شنوات.
ال�شهر  خ��الل  ن�شبي  ه��دوء  وبعد 
ال�شوري  ال���ن���ظ���ام  ���ش��ن  امل��ا���ش��ي��ة، 
وحليفه الرو�شي عدة غارات جوية 
يف ال�شابيع املا�شية على مناطق يف 
حمافظة ادلب ما ا�شفر عن مقتل 

الع�شرات، بح�شب املر�شد.
واي�����ران، حليفتا  رو���ش��ي��ا  وات��ف��ق��ت 
النظام، وتركيا امل�شاندة للمعار�شة 
ن�شر  على  ايلول/�شبتمرب   15 يف 
الثالث  ال���دول  م��ن  ق��وة مراقبني 
ل�����ش��م��ان الم����ن ع��ل��ى ح����دود هذه 
امل��ن��ط��ق��ة وم��ن��ع ال���ش��ت��ب��اك��ات بني 

•• عوا�صم-اأ ف ب:

الرو�شية  ال���دف���اع  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
 120 ن��ح��و  ان  ام�����س  م��و���ش��ك��و  يف 
مقاتال من تنظيم داع�س الإرهابي 
قتلوا  الجانب  املرتزقة  و60 من 
الرو�شية  ال��غ��ارات  م��ن  �شل�شلة  يف 
ال�����ش��اع��ات ال24  ���ش��وري��ا يف  ع��ل��ى 

املا�شية.
قيادة  م��رك��ز  ان  ال�������وزارة  وق���ال���ت 
ل���الإره���اب���ي���ني وع�������ددا ي�����ش��ل اىل 
ت�شعة  ب��ي��ن��ه��م  م���ق���ات���ال  ث���م���ان���ني 
م��ن م��واط��ن��ي ���ش��م��ال ال��ق��وق��از مت 
الق�شاء عليهم يف منطقة امليادين 
. وا�شافت ان نحو اربعني مقاتال 
من تنظيم داع�س قتلوا يف حميط 

بلدة البوكمال.
دير  ج���ن���وب  ج���وي���ة  ���ش��رب��ة  واأدت 
ال�����زور اىل م��ق��ت��ل اك����رث م���ن 60 
من املرتزقة الجانب من الحتاد 
ال�شوفيتي ال�شابق وتون�س وم�شر، 

بح�شب الوزارة.
وقالت الوزارة ان اعداد كبرية من 
امل��رت��زق��ة الج��ان��ب ي��دخ��ل��ون بلدة 
من  احلدودية  ال�شورية  البوكمال 

العراق.
اآخ����ر معاقل  وامل���ي���ادي���ن ه���ي اح����د 

تنظيم داع�س يف �شوريا.
التنظيم  �شد  العمليات  وت�شببت 
املتطرف يف دير الزور مبقتل عدد 
كبري من املدنيني يف غارات رو�شية 

وغارات التحالف.
ال�������ش���وري حلقوق  امل��ر���ش��د  وق�����ال 
الن�������ش���ان وم����ق����ره ب��ري��ط��ان��ي��ا ان 
م�شاء  الرو�شية  اجلوية  ال�شربات 
اخلمي�س اوقعت 14 قتيال بينهم 

اث���ن���اء ع���ب���وره���م نهر  اأط����ف����ال،   3
ال���ف���رات ع��ل��ى م���نت ع���ب���ارات قرب 

امليادين.
وغ���ال���ب���ا م���ا ت��ن��ف��ي رو����ش���ي���ا مقتل 
م���دن���ي���ني ج������راء ����ش���رب���ات���ه���ا منذ 
عام  ���ش��وري��ا  يف  الع�شكري  تدخلها 
املر�شد  تقارير  وترف�س   ،2015

بو�شفها منحازة.
تنفذ غارات  ال��ت��ي  رو���ش��ي��ا  وت��دع��م 
ج���وي���ة يف ����ش���وري���ا م���ن���ذ اي���ل���ول/
ت�شنه  ه��ج��وم��اً   ،2015 �شبتمرب 
الزور  النظام يف مدينة دير  ق��وات 
احيائها  م���ن  اجل���ه���ادي���ني  ل���ط���رد 

ال�شرقية ومناطق عدة يف ريفها.
على  م��دن��ي��ا   13 ق��ت��ل  ذل����ك،  اىل 
الق��ل اث��ر غ��ارات جوية على بلدة 
اإدلب،  حمافظة  يف  �شيخون  خ��ان 
����ش���م���ال غ�����رب ����ش���وري���ا ي���رج���ح اأن 
ح�شبما  نفذها،  ال�شوري  الطريان 
ال�������ش���وري حلقوق  امل���ر����ش���د  اأف������اد 

الن�شان ال�شبت.
عبد  رام��ي  املر�شد  واو���ش��ح مدير 
ال��رح��م��ن ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
خان  ب��ل��دة  ا�شتهدفت  ال���غ���ارات  ان 
ال��واق��ع��ة ج��ن��وب مدينة  ���ش��ي��خ��ون 

اإدلب يومي اجلمعة وال�شبت.
وا�شار اإىل ان ال�شربات التي يرجح 
اأ���ش��ف��رت عن  �شنها  ق��د  ال��ن��ظ��ام  ان 
اأربعة  ب��ي��ن��ه��م  م��دن��ي��ا   13 م��ق��ت��ل 

اطفال .
حليفتا  واي�������ران  رو����ش���ي���ا  وك���ان���ت 
الداعمة  وتركيا  ال�شوري  النظام 
للمعار�شة اتفقت يف ايار/مايو يف 
اإقامة  على  ا�شتانا  حمادثات  اط��ار 
اربع مناطق خف�س توتر من بينها 
حمافظة ادلب والغوطة ال�شرقية 

م�شتقبل �شوريا يف �أيدى �أعد�ء �لوليات �ملتحدة

مقتل 13 مدنيا يف غارات على حمافظة ادلب 

ر��شيا تعلن م�شرع 120 من د�ع�ص يف �شوريا

متمرد� �لر�هينجا م�شتعد�ن لل�شالم ��قف �لنار 

مريكل تعتزم �لإئتالف مع �لليرب�ليني ��خل�شر  ���شنطن ل تعتزم توقيع معاهدة حظر �لنو�ي �ملعار�ص نافالني يدعو �لر��ص �ىل �لتظاهر
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ال�شلحة  حتظر  معاهدة  توقيع  تعتزم  ل  ان��ه��ا  املتحدة  ال��ولي��ات  اأعلنت 
النووية تدعمها املنظمة التي حازت جائزة نوبل لل�شالم ل�2017، موؤكدة 

يف الوقت نف�شها التزامها خلق الظروف لنزع ال�شالح النووي .
بر�س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  الم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�شم  وق���ال متحدث 
الوليات  املعاهدة:  املتحدة من  ال��ولي��ات  اليوم ل يغري موقف  اع��الن  ان 
ان  وا�شاف   . النووية  ال�شلحة  توقع معاهدة حظر  املتحدة ل تدعم ولن 
هذه املعاهدة لن جتعل العامل اأكرث �شالما ولن توؤدي اىل نزع �شالح نووي 
واحد ولن تعزز اأمن اأي دولة م�شددا على ان ايا من القوى النووية دعمت 
)اآيكان(  النووية  ال�شلحة  على  للق�شاء  الدولية  احلملة  وف��ازت  الن�س. 
معاهدة  توقيع  اج��ل  م��ن  جهودها  بف�شل  لل�شالم  نوبل  بجائزة  اجلمعة 
تاريخية حلظر ال�شلحة النووية هذه العام. وتعد املعاهدة رمزية اىل حد 
كبري لن ايا من الدول الت�شع التي متتلك او ي�شتبه يف انها متتلك ال�شالح 
والهند  وال�شني  وفرن�شا  وبريطانيا  ورو�شيا  املتحدة  الوليات   -- النووي 
املتحدث  وا���ش��اف  توقعها.  مل   -- ال�شمالية  وك��وري��ا  وا�شرائيل  وباك�شتان 
معاهدة  مب��وج��ب  التزاماتها  ت��وؤك��د  وا�شنطن  ان  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�شم 
منع النت�شار النووي وبالعمل على حت�شني البيئة المنية الدولية ومنع 
ومكافحة النت�شار وخف�س املخاطر النووية يف العامل  وا�شاف نحث الدول 

على العمل معنا للتو�شل اىل تدابري براغماتية فعالة لجناز ذلك .
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عربي ودويل

لتقريب  معلنة  غري  لقاءات  واأرب��ي��ل،  بغداد  من  م�شوؤولون  يوا�شل 
ال�شتفتاء  عقب  والإقليم  الحت��ادي��ة  احلكومة  بني  النظر  وجهات 

الذي اأجري يف ال�25 من ال�شهر املا�شي. 
وتهدف اللقاءات الثنائية اإىل التو�شل حللول ب�شاأن 3 ق�شايا هي: 
الد�شتور  بنود  بع�س  وتطبيق  عليها،  املتنازع  واملناطق  ال�شتفتاء، 

واملواد القانونية املتوقفة، وفقاً ل�شحيفة املدى العراقية. 
وقال النائب عن كتلة احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين طارق �شديق 
اإن اللقاءات بني ممثلني عن احلكومة الحتادية وم�شوؤولني يف اإقليم 
 3 تبحث  اللقاءات  ان  واأو���ش��ح   ، توقف  دون  م�شتمرة من  كرد�شتان 
ملفات هي: م�شاألة ال�شتفتاء، وم�شري املناطق املتنازع عليها، وتنفيذ 
كل املواد الد�شتورية املعطلة ، موؤكداً اأن اإقليم كرد�شتان مازال جزءاً 

من العراق الحتادي ومل ينف�شل عنه .
وتهدف  م�شتمرة  اللقاءات  ه��ذه  اأن  اإىل  الكرد�شتاين  النائب  واأ���ش��ار 
ال�شتفتاء  من  واخل��الف��ات  امل�شاكل  لكل  حلول  و�شع  على  لالتفاق 
اإىل املناطق املتنازع عليها وحتى تطبيق بع�س بنود الد�شتور واملواد 
املتوقفة. وقاد بع�س الو�شطاء املحليني والدوليني ات�شالت يف الأيام 
املا�شية �شاهمت يف تخفيف حدة التوتر وتقريب وجهات النظر بني 
كل  حلل  بال�شعي  يق�شي  اتفاق  اإىل  اأف�شى  ما  وه��و  واأرب��ي��ل،  بغداد 

امل�شاكل واخلالفات عرب احلوار.
 

اأعلن م�شوؤولون عن العثور على جثة م�شور �شحفي تخرتقها اأعرية 
نارية يف و�شط املك�شيك، مما قد يجعل عام 2017 هو العام الأدمى 

بالن�شبة لل�شحفيني يف البالد.
البالغ عمره  اإ�شكيدا  اإدجار دانييل  امل�شور  اإن جثة  ال�شلطات  وقالت 
لوي�س  ���ش��ان  م���رتوب���وىل  ب�شحيفة  ي��ع��م��ل  ك���ان  وال�����ذى  ع��ام��ا   23
و�شحيفة فوك�س بوبيوىل بولية �شان لوي�س بوتو�شي، عرث عليها يف 
عا�شمة الولية وقد اخرتقت ثالث ر�شا�شات على الأقل عنقه من 
اخللف. وكانت ال�شحيفتان اللتان عمل بهما اإ�شكيدا قد ذكرتا اأم�س 

اجلمعة اأن م�شلحني خطفوه من منزله �شباح اخلمي�س.
وقال مانويل كاريرا�س حاكم ولية �شان لوي�س بوتو�شي يف موؤمتر 
�شحفي اإن التحقيقات جارية ملعرفة املالب�شات. ومل ي�شر اإىل ما اإذا 

كان مقتل اإ�شكيدا مرتبطا بعمله كم�شور �شحفي.
بالن�شبة  الأدم�����ى  ه���و   2017 ع���ام  ي��ك��ون  اإ���ش��ك��ي��دا رمب���ا  ومب��ق��ت��ل 
19( املدافعة عن  لل�شحفيني يف املك�شيك وفقا جلماعة )اآرتيكولو 

حرية ال�شحافة وال�شحفيني.
الذي يقتل  ال�شحفي احل��ادي ع�شر  اإ�شكيدا هو  اإن  وقالت اجلماعة 
هذا العام حتى الآن. وهذا هو نف�س عدد ال�شحفيني القتلى يف عام 

2016 باأكمله والذي كان اأعلى رقم م�شجل يف املك�شيك.

اتهم ثالثة  ان قا�شيا ملكافحة الره��اب  ام�س  اعلن م�شدر ق�شائي 
اثنان كانا معروفني لدى اجهزة المن لتطرفهما يف  رجال بينهم 
اطار التحقيق حول قوارير الغاز وجهاز التفجري التي عرث عليها يف 

بهو احد مباين باري�س.
الثنني  م�شاء  اوق��ف��وا  وامي��ن ب.  �شامي ب.  وقريبه  اأ.  ام��ني  وك��ان 
اتفاق  يف  القتل  مبحاولة  اتهموا  وق��د  قا�س.  ام��ام  اجلمعة  ومثلوا 
جنائي على عالقة مبنظمة ارهابية ، ثم اوقفوا تلبية لطلب نيابة 

باري�س.
الثنني  اوقفوا  قد  كانوا  اآخرين  ا�شخا�س  ثالثة  عن  الف��راج  ومت 
مع  لقاء  يف  مولن�س  فرن�شوا  اجلمهورية  مدعي  وق��ال  والرب��ع��اء. 
�شحافيني اجلمعة ان العواقب الب�شرية واملادية كان ميكن ان تكون 
ا�شتهداف  وراء  م��ن  ال���ش��ب��اب  الآن  حتى  نعرف  ان  ب��دون  ماأ�شاوية 
ال�شكان  اأحد  ات�شل  ايلول/�شبتمرب   30 29 اىل  . وليل  املبنى  هذا 
بال�شرطة قبيل ال�شاعة 04،30 بعدما عرث على اربع قوارير للغاز 
كمية كبرية من  بالهاتف وحولها  كهربائي  ا�شعال  بجهاز  مربوطة 
احلي  باري�س،  يف  ع�شرة  ال�شاد�شة  ال��دائ��رة  يف  املبنى  بهو  يف  ال��وق��ود 

الراقي يف العا�شمة الفرن�شية.

عوا�صم

بغداد

باري�س

مك�سيكو �سيتي

 �أخطار �شيا�شية تهدد بنقل 
كاأ�ص �لعامل 2022 من قطر

•• لندن-وكاالت:

 2022 العامل  كاأ�س  بطولة  تنظيم  اأن  الربيطانية  اإندبندنت  �شحيفة  اأف���ادت 
قد ي�شحب من قطر، ب�شبب اأخطار �شيا�شية تتعلق مبقاطعة العديد من الدول 

العربية لالإمارة على خلفية دعمها لالأرهاب.
وقالت ال�شحيفة اإن دبلوما�شيني غربيني ملحوا اإىل اإمكان �شحب تنظيم مونديال 

2022 من قطر ب�شبب �شبهات الف�شاد والأزمة اخلليجية.
اأن  ال�شت�شاري  غلوبال  كورنر�شتون  مركز  اأع��ده  تقرير  اإىل  ال�شحيفة  ون�شبت 
تتاأثر   2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س  بطولة  بتنظيم  املتعلقة  التحتية  البنية  م�شاريع 
املن�شاأت  ت�شييد  فى  امل�شاركني  القا�شية  العمال  ظروف  اإىل  بالإ�شافة  باملقاطعة، 

الريا�شية اخلا�شة بالبطولة.
مواد البناء

مواد  و�شول  تاأخر  من  املقبلة  الفرتة  خ��الل  قطر  تعاين  اأن  املراقبون  ويتوقع 
املخ�ش�شة  باملالعب  املتعلقة  واملرافق  الريا�شية  املن�شاآت  لت�شييد  الالزمة  البناء 
باإغالق  ال�شعودية  العربية  اململكة  ق���رار  بعد  امل��ون��دي��ال،  فعاليات  ل�شت�شافة 
العالقات  قطع  خلفية  على  قطر  ب��دول��ة  يربطها  ال��ذى  الوحيد  ال��ربى  املنفذ 
الدبلوما�شية بني الطرفني.  وفى حال تاأكد الحتاد الدويل لكرة القدم فيفا من 
عدم قدرة قطر على اإنهاء ت�شليم امل�شرتيع اخلا�شة ببطولة كاأ�س العامل 2022 

فى املواعيد املتفق عليها، قد يلجاأ فيفا ل�شحب تنظيم البطولة.

ماليني �سائح  7
كذلك، يتوقع املراقبون اأن يتوافد اإىل قطر نحو 7 ماليني �شائح عام 2022، 
الو�شول  و�شيجد هوؤلء �شعوبة كبرية فى  العامل،  كاأ�س  ملتابعة فعاليات بطولة 
اإىل قطر حل�شور مباريات املونديال، ب�شبب قرار احلظر املفرو�س على خطوط 
على حركة  �شلباً  �شيوؤثر  اأن احلظر اجل��وي  .  ول �شك  واإىل قطر  الطريان من 
الطريان التى �شتكون قادمة من خمتلف قارات العامل، خا�شة القارة الأوروبية 
على اعتبار اأن اأكرث املنتخبات امل�شاركة فى املونديال تكون من تلك القارة، ل�شيما 

واأن هذا احلظر �شيزيد كثرياً من مدة رحالت الطريان.

اعتقال اأحد قادة تنظيم داع�س يف غزة 

فتح �حما�ص ت�شتبدلن رئا�شة �فديهما يف حو�ر�ت �لقاهرة

مقتل مقرب من البغدادي بق�سف جوي يف كركوك

�لعر�ق يحبط خمططا ل�شتهد�ف بغد�د ��لنجف

فل�شطني تطالب مبوقف د�يل حازم من �ل�شتيطان 

م�شر ترحب برفع �لعقوبات تر�مب يثري غمو�شًا ب�شاأن �لهد�ء �لذي ي�شبق �لعا�شفة 
�لأمريكية عن �ل�شود�ن

•• القاهرة-وكاالت:

زي��د، عن  اأب��و  اأحمد  با�شم اخلارجية امل�شرية،  اأع��رب املتحدث 
القت�شادية  العقوبات  برفع  الأمريكي  بالقرار  ترحيب م�شر 
ال�����ش��ودان منذ ع��ام ١٩٩٧، وال��ت��ي ط��امل��ا عانى  امل��ف��رو���ش��ة على 
با�شم  املتحدث  واأك��د  ال�شقيق.  ال�شوداين  ال�شعب  تبعاتها  من 
اخلارجية امل�شرية، يف بيان له، اأن القرار الأمريكي من �شاأنه اأن 
ي�شهم يف دعم ا�شتقرار وتنمية ال�شودان، واأنه يت�شق مع موقف 
م�شر املطالب دوماً ب�شرورة رفع تلك العقوبات. واأ�شاف اأبو 
اجلانب  م��ع  ات�شالتها  خ��الل  بجهود  ق��ام��ت  م�شر  اأن  زي���د، 

الأمريكي يف هذا ال�شدد، ت�شامناً مع ال�شودان ال�شقيق.

•• رام اهلل-وكاالت:

طالبت وزارة اخلارجية واملغرتبني 
اأمريكي  مب���وق���ف  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
ال�شتيطان  ل�����ردع  ح�����ازم  ودويل 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي، مب��ا يف ذل���ك تنفيذ 

القرار الأممي رقم 2334.
واعتربت يف بيان، ام�س اأن الأن�شطة 
ال�شتيطانية جرمية بكل ما تعنيه 
ال��ك��ل��م��ة م���ن م��ع��ن��ى، م����وؤك����دة اأن 
الرئي�شية  العقبة  هو  ال�شتيطان 
يف وجه اجلهود الأمريكية املبذولة 
وتخريب  امل��ف��او���ش��ات،  ل�شتئناف 
واإف�������ش���ال م�����ش��ب��ق لفر�س  م��ت��ع��م��د 
ال��ت�����ش��وي��ة. وع�����ربت ال��������وزارة عن 
عميق اأ�شفها وا�شتهجانها من ردود 
ال��ف��ع��ل ال��دول��ي��ة اخل��ج��ول��ة جتاه 
ال���ش��ت��ي��ط��ان، خ��ا���ش��ة ت��ل��ك الدول 
الدولتني  حلل  دعمها  تزعم  التي 
م����ب����ادئ حقوق  ع���ل���ى  وح���ر����ش���ه���ا 
ال�شراع  بحل  ومت�شكها  الن�����ش��ان 

بالطرق ال�شلمية.
وذك���رت اأن���ه وع��ل��ى م���راأى وم�شمع 
اليمني  اأرك��ان  العامل، يوا�شل  من 
تبجحهم  اإ����ش���رائ���ي���ل  يف  احل���اك���م 
ال�شتيطان  بتعميق  وت��ف��اخ��ره��م 
الفل�شطينية  الأر���س  يف  وتو�شيعه 
ا����ش���ت���ه���زاء  ع���م���ل���ي���ة  امل���ح���ت���ل���ة، يف 
الدولية  ب��ال�����ش��رع��ي��ة  م�����ش��ت��م��رة 

�حت�شاد �لآلف يف مدريد 
�بر�شلونة مع تز�يد �لتوتر 

•• مدريد - بر�صلونة-رويرتز:

جتمع الآلف يف �شوارع مدريد وبر�شلونة ام�س ال�شبت يف وقت ت�شتعد فيه قطالونيا 
لإع��الن ال�شتقالل، وارت��دى كثريون ثيابا بي�شاء ودع��وا لإج��راء حمادثات لنزع 
ول�شكان منطقة قطالونيا  اإ�شبانيا منذ عقود.  ت�شهدها  �شيا�شية  اأزمة  اأ�شواأ  فتيل 
الراقية ب�شمال �شرق اإ�شبانيا لغة وثقافة خمتلفة، وهم يطالبون منذ فرتة طويلة 
باأن يكون لهم و�شع متفرد عن بقية البالد، واأج��روا يوم الأح��د املا�شي ا�شتفتاء 
وتقول  الد�شتورية.  املحكمة  حظرته  ت�شويت  وه��و  اإ�شبانيا  عن  النف�شال  على 
اأمر تقول  اأيدوا النف�شال وهو  اأدلوا باأ�شواتهم  �شلطات قطالونيا اإن معظم من 
الأزمة  واأح��دث��ت   .1978 لعام  البالد  د�شتور  مبوجب  قانوين  غري  اإن��ه  مدريد 
كما  قطالونيا  خارج  مقارها  لنقل  وال�شركات  البنوك  ودفعت  انق�شاما  ال�شيا�شية 
هزت ثقة الأ�شواق يف القت�شاد الإ�شباين واأث��ارت دعوات من املفو�شية الأوروبية 
املحت�شدين يف و�شط  �شيا�شيا. ومن بني  واإ�شبانيا حال  لأن يجد زعماء قطالونيا 
مدريد وقفت روزا بورا�س وهي �شكرترية عمرها 47 عاما ل تعمل حاليا، وقالت 
لرويرتز جئت لأنني اأ�شعر بانتماء جارف لإ�شبانيا ويحزنني جدا ما يحدث . كانت 
بورا�س ترتدي قمي�شا كتب عليه قطالونيا.. نحن نحبك وكانت تقف و�شط اآلف 
يلوحون بالعلم الإ�شباين. وقالت اأردت اأن اأكون هنا من اأجل الوحدة.. لأنني اأ�شعر 
اأي�شا بانتماء جارف لقطالونيا. عائلتي تعي�س يف قطالونيا . ويف حني يقول زعيم 
قطالونيا كارل�س بودجمون اإنه م�شتعد لأي و�شاطة، ي�شر رئي�س الوزراء ماريانو 
راخوي على اأن تكف املنطقة اأول عن ال�شعي لال�شتقالل والذي ازداد خالل اأزمة 
اأفراد  من  الآلف  راخ��وي  حكومة  وح�شدت  �شنوات.  �شت  لنحو  امتدت  اقت�شادية 
ال�شرطة الوطنية ملنع ال�شتفتاء مما اأدى اإىل ا�شتباكات مع مواطنني اأثناء حماولة 

اإغالق مراكز القرتاع يف املدار�س ورفع �شناديق القرتاع.

ويف لقاء مقت�شب مع ال�شحافيني يف البيت البي�س اجلمعة، 
تهرب ترامب من الرد على �شوؤال عن هذا الت�شريح، مكتفيا 

بالقول �شرتون .
وي��ف��رت���س ان ي��ع��ل��ن ت��رام��ب يف الي����ام امل��ق��ب��ل��ة ق����راره حول 
التفاق النووي اليران��ي الذي هدد خالل حملته النتخابية 

بتمزيقه .
وعلى الرغم من �شيل ال�شئلة التي طرحها ال�شحافيون عن 
�شاره  البي�س  البيت  با�شم  الناطقة  تقدم  مل  العبارة،  ه��ذه 

هاكابي �شاندرز اي تو�شيحات عن معناها او ابعادها.
وردا ع��ل��ى ����ش���وؤال ع��م��ا اذا ك���ان ال��رئ��ي�����س ي��ت��ح��دث ع��ن عمل 
ع�شكري مقبل، قالت ان الرئي�س وكما قال يف منا�شبات عدة، 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

م��ا زال ت�����ش��ري��ح دون���ال���د ت��رام��ب ع��ن ال���ه���دوء ال����ذي ي�شبق 
على  الم��ريك��ي  الرئي�س  رد  بينما  تكهنات،  يثري  العا�شفة 

�شوؤال عما يعنيه من هذه العبارة بالقول �شرتون .
امل�شوؤولني  لأرف����ع  ا�شتقبال  ح��ف��ل  خ���الل  اك���د  ت��رام��ب  وك���ان 
بحث  بعدما  البي�س  البيت  يف  اخلمي�س  م�شاء  الع�شكريني 
معهم يف امللفني الرئي�شيني حاليا ايران وكوريا ال�شمالية قد 

يكون ذلك الهدوء الذي ي�شبق العا�شفة .
واثارت هذه الت�شريحات الغام�شة التي مل ي�شف اي تفا�شيل 

ب�شاأنها، التبا�شا يف وا�شنطن ويف اخلارج.

لن يعلن ابدا م�شبقا عن ا�شرتاتيجيته. وردا على �شوؤال اآخر 
عما اذا كان المريكيون وخ�شوم الوليات املتحدة يجب ان 
ياأخذوا هذه الت�شريحات على حممل اجلد، قالت اعتقد انه 
على  المريكيني  حماية  الرئي�س  تعهد  ت��اأخ��ذوا  ان  ميكنكم 
حممل اجلد. قال بو�شوح انها اولويته وانه �شيتحرك اذا كان 

المر يتطلب ذلك .
لكن �شاندرز ردت بحدة على �شوؤال عن ت�شريحات لل�شناتور 
اجلمهوري بوب كوركر الذي انتقد ترامب واكد ان الوليات 
ريك�س  اخلارجية  وزي��ر  بف�شل  الفو�شى  يف  تغرق  ل  املتحدة 
للبيت  العام  والم��ني  ماتي�س  جيم  الدفاع  ووزي��ر  تيلر�شون 

البي�س جون كيلي.

معامل  خم�شة  ت��دم��ري  مت  واأ����ش���اف:   . نا�شفة  اأح��زم��ة 
لت�شنيع العبوات النا�شفة والعجالت املفخخة وتدمري 
الأ�شلحة  م��ن  ع��دد  على  وال��ع��ث��ور  خمتلفة  عجلة   34
25 مو�شع دف��اع��ي، وت��دم��ري 10  والأع��ت��دة وت��دم��ري 
15 وكراً مفخخاً  خمازن لالأعتدة وال�شلحة وتدمري 
وتدمري 10 انفاق واإجالء 240 نازحاً وتدمري خم�شة 
وميلي�شيا  الأمنية  القوات  وب��داأت   . لالت�شالت  مراكز 
احل�شد ال�شعبي عملية ع�شكرية وا�شعة منذ اأيام لتحرير 

من  م��زي��ًدا  اجل��ه��از  يذكر  ومل  املطلوبة.  التحقيقات 
التفا�شيل حول عملية العتقال.

اآب اغ�شط�س املا�شي، قتل قائد ميداين  ويف منت�شف 
ال��ت��اب��ع��ة لكتائب ع��ز الدين  ال��ث��غ��ور  م��ن ق���وة ح��م��اي��ة 

•• بغداد-وكاالت:

اإحباط  ال�شبت،  ام�س  العراقية،  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
خمطط لتنظيم داع�س الإرهابي كان يرمي ل�شتهداف 
حمافظتي بغداد والنجف، م�شرية اإىل مقتل مقرب من 
زعيم التنظيم اأبو بكر البغدادي، خطط لهجمات عدة 

يف العا�شمة بينها تفجري الكرادة عام 2016.
العراقية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  ن�شرته  بيان  ال���وزارة يف  وق��ال 
)واع(، اإن خلية ال�شقور ال�شتخباراتية نفذت بالتن�شيق 
مع قيادة العمليات امل�شركة عملية نوعية ل�شتهداف 3 
مواقع لع�شابات داع�س، غرب الأنبار بوا�شطة طائرات 
للقيادات  اجتماع  ا�شتهداف  اإىل  لفتة  اجل��وي��ة،  القوة 
الع�شكرية لداع�س يف ق�شاء القائم حي اجلماهري كانت 

تخطط ل�شتهداف بغداد والنجف.
واأ�شافت اأن ال�شربة اأدت اإىل تدمري املوقع ب�شكل كامل 
ومقتل 20 من داع�س بع�شهم من القيادات الع�شكرية 
ملا ي�شمى ولي��ات بغداد وال��ف��رات والأن��ب��ار، وج��رح عدد 
اآخر، وتدمري عجلتني يف املوقع، ومن اأهم القتلى املدعو 
اأبو طارق الأمري الع�شكري ملا ي�شمى ولية بغداد �شابط 
قوات خا�شة يف زمن النظام البائد وكان معتقال �شابقا 
يف �شجن بوكا ومقرب من البغدادي، خمطط لعدد من 
العمليات التي نفذت يف بغداد ومنها عملية الكرادة عام 

.  2016
وتابعت اأنه مت تدمري معمل لتفخيخ العجالت يف حي 
3 عجالت مفخخة يف  وتفجري  القائم،  الفرات ق�شاء 
املوقع ومقتل 12 بينهم خرباء للتفخيخ من جن�شيات 

اأجنبية .

واأ�شارت اخللية اإىل تنفيذ �شربة جوية دقيقة ا�شتهدفت 
م�شافة انتحاريني تابعة ملا ي�شمى ولية بغداد يف حي 
اإرهابيا   14 اإىل مقتل  اأدت  القائم،  ني�شان يف ق�شاء   7
وجرح اآخرين من عنا�شر داع�س الإرهابي و تدمري عدد 

من الأحزمة النا�شفة والذخرية يف املوقع .
اىل ذلك، اأفاد م�شدر حملي يف حمافظة كركوك، ام�س 
اأبو بكر  ال�شبت، مبقتل مقرب من زعيم تنظيم داع�س 
جوي  بق�شف  التنظيم  قنا�شي  م��ن  وع���دد  ال��ب��غ��دادي 

جنوب غربي كركوك. 
امل�شوؤول  اإن  نيوز،  ال�شومرية  ملوقع  وفقاً  امل�شدر  وق��ال 
اأب��و عبد اهلل  الأول ع��ن ت��دري��ب قنا�شي داع�����س امل��دع��و 
ال��ط��اج��ي��ك��ي وجم��م��وع��ة م��ن ق��ن��ا���ش��ي ال��ت��ن��ظ��ي��م قتلوا 

بق�شف جوي يف قرية �شمال ق�شاء احلويجة .
ا�شمه،  ع��ن  الك�شف  ع��دم  ال���ذي طلب  امل�����ش��در  واأ���ش��اف 
من  وه��و  الأول  ال�شف  ق��ادة  م��ن  يعترب  الطاجيكي  اأن 
القنا�شني  كتيبة  م�شوؤول  وكان  البغدادي  املقربني من 
يف ولية نينوى . هذا و�شرح قائد ع�شكري عراقي كبري 
ال�شبت، مبقتل 385 من عنا�شر تنظيم داع�س، يف اإطار 
عملية احلويجة جنوب غربي مدينة كركوك 250/كم 

�شمايل بغداد.
ي��ار اهلل قائد  الأم���ري ر�شيد  ال��رك��ن عبد  الفريق  وق��ال 
اإن  ال��ي��وم،  �شحايف  بيان  يف  احلويجة،  حترير  عمليات 
ومنطقة  ق��ري��ة   150 حت��ري��ر  ع��ن  اأ���ش��ف��رت  العمليات 
واإلقاء  قنا�شني،  خم�شة  منهم  اإره��اب��ي��اً،   385 وق��ت��ل 
 95 وتفكيك  وت��ف��ج��ري  اره��اب��ي��ني،  �شتة  ع��ل��ى  القب�س 
نا�شفة  عبوة   422 وتفجري  وتفكيك  مفخخة،  عجلة 
ل��الإره��اب��ي��ني وت��ف��ك��ي��ك خم�شة  20 م�����ش��اف��ة  وت��دم��ري 

•• غزة-اأ ف ب:

فتح  حركتي  اأن  متطابقة،  فل�شطينية  م�شادر  اأك��دت 
الذي  اللقاء  خ��الل  وفديهما  رئا�شة  غريتا  وحما�س 
العا�شمة  يف  امل��ق��ب��ل،  ال���ث���الث���اء  احل���رك���ت���ني،  ي��ج��م��ع 
امل�شاحلة  جهود  ا�شتئناف  لبحث  ال��ق��اه��رة،  امل�شرية 

الفل�شطينية.
�شي�شارك  ال��ذي  فتح،  حركة  وف��د  اإن  امل�شادر،  وقالت 
اللجنة  ع�شو  برئا�شة  �شيكون  ال��ق��اه��رة،  ح���وارات  يف 
امل��رك��زي��ة حل��رك��ة ف��ت��ح، ج��ربي��ل ال���رج���وب، وع�شوية 
اأع�شاء اللجنة املركزية للحركة، عزام الأحمد، ح�شني 

ال�شيخ، روحي فتوح، واأحمد حل�س.
وتاأتي رئا�شة الرجوب لوفد احلركة، بعد �شنوات من 
مع  الفل�شطينية  امل�شاحلة  مللف  الأحمد  ع��زام  تراأ�س 
ح��رك��ة ح��م��ا���س، يف ح��ني تبقى ت�����ش��اوؤلت ح��ول �شماح 
على  و�شعه  بعد  اأرا���ش��ي��ه��ا،  ال��رج��وب  ل��دخ��ول  م�شر 

قوائم املمنوعني من دخول م�شر.
كما اأفادت م�شادر من حركة حما�س، اأن وفد احلركة 
والقطاع،  وال�شفة  اخل��ارج  �شي�شم ممثلني من  الذي 
ال�شيا�شي  املكتب  رئي�س  ن��ائ��ب  م��رة  لأول  �شيرتاأ�شه 

حلركة حما�س القيادي �شالح العاروري.
ع�شو  لكن  ل��وف��ده��ا  دائ��م��اً  رئي�شاً  حما�س  تعني  ومل 

امل��ك��ت��ب ال�����ش��ي��ا���ش��ي ل��ل��ح��رك��ة خ��ل��ي��ل احل��ي��ة، ك���ان اأحد 
امل�����ش��ارك��ة يف وف����ود احلركة  ال��دائ��م��ني يف  الع�����ش��اء 

للقاءات امل�شاحلة الفل�شطينية.
لقاءات  وح��م��ا���س،  فتح  حركتا  تعقد  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
الفل�شطينية،  امل�شاحلة  مباحثات  ل�شتكمال  ثنائية 
بني  ل��ق��اءات  تعقبها  ال��ق��اه��رة،  امل�شرية  العا�شمة  يف 
وحدة  حكومة  لت�شكيل  الفل�شطينية  الف�شائ����ل  كافة 

وطنية. 
اىل ذلك، اأعلن م�شدر اأمني اأن جهاز الأمن الداخلي 
اأ�شخا�س بينهم  يف قطاع غزة اعتقل فجر ام�س عدة 

اأحد قيادات تنظيم داع�س الإرهابي يف قطاع غزة.
وقال امل�شدر الأمني لوكالة فران�س بر�س، مت اعتقال 
املطلوب لالأجهزة المنية نور عي�شى )27 عاما( وهو 
الربيج  �شكان خميم  وم��ن  املنحرف  الفكر  ق��ادة  اأح��د 
و�شط قطاع غزة مع اآخرين فجر ال�شبت، وهو مطلوب 

منذ عام .
املنحرف على  الفكر  ت�شمية  المنية  الأجهزة  وتطلق 

اأع�شاء تنظيم داع�س .
من�شور على �شفحته  الداخلي يف  الأم��ن  وق��ال جهاز 
قبل  م��ن  وم��ب��ارك��ة  حثيثة  بجهود  اإن��ه  في�شبوك  على 
الفكر  قيادات  اأح��د  اعتقال  مت  الداخلي  الأم��ن  جهاز 
املنحرف يف قطاع غزة واآخرين ، واإنه يجرى ا�شتكمال 

احلويجة ونواحيها من �شيطرة تنظيم داع�س، وحققت 
اإجنازات كبرية.

املا�شيني  الأ�شبوعني  خالل  العراقية  القوات  وجنحت 
يف حت��ري��ر ث��الث ن��واح��ي م��ن اأ���ش��ل اأرب���ع تابعة اإداري���ا 
والعبا�شي،  وال����زاب  ال��ر���ش��اد  وه���ي  احل��وي��ج��ة،  لق�شاء 
وت�شم ع�شرات القرى، ومل يتبق �شوى ناحية الريا�س 
ا�شتكمال جميع مناطق ق�شاء احلويجة  ر�شمياً  ليعلن 

من �شيطرة داع�س.

الق�شام، واأ�شيب اآخرون بجروح جراء تفجري انتحاري 
ا�شتهدف قوة اأمنية �شرق رفح قرب احلدود مع م�شر. 
ون�شبت امل�شادر الأمنية يف ما بعد التفجري اإىل التيار 

ال�شلفي املقرب من تنظيم داع�س .

ب���رئ���ا����ش���ة ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ان��ي��اه��و يف 
قاطع  دل��ي��ل  ال�شتيطاين  تغولها 
ع����ل����ى غ�����ي�����اب �����ش����ري����ك ال�������ش���الم 

الإ�شرائيلي، وفق و�شفها.
ي�شتدعي  التمادي  ه��ذا  اأن  واأك��دت 
ودولياً  اأمريكياً  موقفاً  بال�شرورة 
حازماً لردع الأن�شطة ال�شتيطانية 
ذل���ك تنفيذ  الح��ت��الل��ي��ة، مب���ا يف 

القرار الأممي رقم 2334. 

اآلف  ببناء  اإ�شرائيل  يف  املتطرف 
اجلديدة  ال�شتيطانية  ال��وح��دات 
املحتلة،  فل�شطني  دول���ة  اأر����س  يف 
وه��ذه امل��رة ح��اول ليربمان تربير 
دفاعية  ب���اأغ���را����س  ال���ش��ت��ي��ط��ان 
اأح��د، منكرا  واهية ل تنطلي على 
ان ال���ش��ت��ي��ط��ان ي�����ش��ك��ل ع��ق��ب��ة يف 
وج��ه ال�����ش��الم . واع��ت��ربت ال���وزارة 
ال�شرائيلية  احلكومة  مت��ادي  اأن 

وق����رارات����ه����ا وب���ال���ق���ان���ون ال����دويل 
وات����ف����اق����ي����ات ج���ن���ي���ف، حم���اول���ني 
فر�س حقائق �شيا�شية جديدة على 
الأر�س، ا�شتنادا اىل قوة الحتالل 
و�شريعة الغاب. واأ�شافت: ويف هذا 
ال�شياق، تندرج ت�شريحات كل من 
وزير اجلي�س الإ�شرائيلي اأفيغدور 
ليربمان ونائبه اإيلي دهان اللذين 
واليمني  امل�����ش��ت��وط��ن��ني  ي��ب�����ش��ران 
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العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8

 اإخطار عديل بالن�سر
رقم ) 25893  / 2017)

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: احمد حممد فائز دروي�س    

تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )٤،8٩٠.٠٠( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�شبوع  خالل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد 
رقم  ال�شيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ 
واملمولة   ) �شالون   _ �شني  ني�شان   ( ن��وع  من   ) دب��ي   /  N خ�شو�شي/   /8٩558  (

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8

 اإخطار عديل بالن�سر
 رقم )  25885  / 2017)

امل��نذر  :  م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي 
املنذر اإليه : ا�شرف عثمان مريغني عثمان .

اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )2٩،52٠.6٠( درهم نتيجة الإخالل  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 
الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�شيارة رقم ) ٧٠2٤٩/ 
 ) ا�شتي�شن   _ ب��اج��ريو   ميت�شوبي�شي   ( ن��وع  م��ن   ) ابوظبي   /  ١٠ الفئة  خ�شو�شي/ 

واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8

 اإخطار عديل بالن�سر
 رقم )  25883  / 2017)

امل��نذر  :  م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي 
املنذر اإليه : بالل خالد عبداللطيف ابو�شعد .

اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )5٤،862.٤٩( درهم نتيجة الإخالل  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 
الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�شيارة رقم ) ١2883/ 
خ�شو�شي/ ١3 / اأبوظبي ( من نوع ) اوبل ا�شرتا  _ �شالون ( واملمولة ل�شاحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8

 اإخطار عديل بالن�سر
 رقم )  25884  / 2017)

امل��نذر  :  م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي 
املنذر اإليه : حمد عبدالرحيم حممد العو�شي .

اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )٧٧،88٩.8٤( درهم نتيجة الإخالل  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 
الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�شيارة رقم ) ٤56٧6/ 
( واملمولة  ا�شتي�شن  A / الفجرية ( من نوع ) ني�شان باترول  _  الفئة  خ�شو�شي/ 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8

 اإخطار عديل بالن�سر
رقم )  25880  / 2017)

امل��نذر  :  بنك اأبوظبي التجاري 
املنذر اإليه : مايدين بيت�شا اليارو كوجنو .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )١26،562.٩١( درهم نتيجة الإخالل 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 
الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�شيارة رقم ) ٧٩٠28/ 
واملمولة   ) ا�شتي�شن  يف_  ار  �شي  )ه��ون��دا  ن��وع  م��ن   ) اأبوظبي   /  6 الفئة  خ�شو�شي/ 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8

 اإخطار عديل بالن�سر
رقم ) 25892  / 2017)

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: �شويتا �شوري�س �شاند فرما فرما    

اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )3،8٠8.٠٠( درهم نتيجة الإخالل  تنذر  املنذره املنذر 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 
الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�شيارة رقم ) ٩3٤٠3/ 
خ�شو�شي/ I / دبي ( من نوع ) ني�شان تيدا _ هات�شباك ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8

 اإخطار عديل بالن�سر
 رقم )  25882  / 2017)

امل��نذر  :  بنك اأبوظبي التجاري 
املنذر اإليه : �شودهري كومار ميتال ماترومال ميتال  .

اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )62،62٤.٤١( درهم نتيجة الإخالل  املنذر  املنذر  ينذر 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 
الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 23٩63/ 
خ�شو�شي/ الفئة ١6 / اأبوظبي ( من نوع ) فورد رينجر _ بيك اأب كابينه مزدوجه  ( 

واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8

 اإخطار عديل بالن�سر
 رقم )  25886  / 2017)

امل��نذر  :  م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي 
املنذر اإليه : ربيع عبداهلل الرتك 

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )١٠8،2٩2.25( درهم نتيجة الإخالل 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 
الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 6638٠/ 
خ�شو�شي/ الفئة ٤ / اأبوظبي ( من نوع ) ميني كوبر _ كوبيه  ( واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8

 اإخطار عديل بالن�سر
رقم ) 25890  / 2017)

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليها: منجرة عرين ال�شد    

تنذر  املنذره املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )3٤،222.٠٠( درهم نتيجة الإخالل 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 
الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 66٧25/ 
 ) واح��دة  كابينه  اب  بيك  تويوتا هايلوك�س_   ( ن��وع  ( من  ابوظبي   /  ١٤ خ�شو�شي/ 

واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8

 اإخطار عديل بالن�سر
رقم )  25887  / 2017)

امل��نذر  :  م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي 
املنذر اإليها : نان�شي �شليمان يو�شف ابوعيده .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )٩١،٧١2.2٧( درهم نتيجة الإخالل 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 
الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 8٧2٩١/ 
خ�شو�شي/ ابي�س / ال�شارقة ( من نوع ) فورد ايدج _ ا�شتي�شن ( واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8

 اإخطار عديل بالن�سر
 رقم ) 25889  / 2017)

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: نور ال�شالم حممد يو�شف    

تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )١5،588.٠٠( درهم نتيجة الإخالل 
من  اأ�شبوع  خ��الل  وذل��ك  بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد 
 ( رق��م  ال�شيارة  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ 
3٩5٧3/ خ�شو�شي/ ١٤ / ابوظبي ( من نوع ) تويوتا كورول ١.8 _ �شالون ( واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8

 اإخطار عديل بالن�سر
 رقم ) 25888  / 2017)

امل��نذره :  دنيا للتمويل ذ.م.م 
املنذر اإليه: يارزفان ي�شبا�شيف    

تنذر  املنذره املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )2٧،٠٩2.٠٠( درهم نتيجة الإخالل 
ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ 
الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 3٩2١٤/ 
خ�شو�شي/ 2 / ال�شارقة ( من نوع ) ني�شان مك�شيما _ �شالون ( واملمولة ل�شاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

دائرة املحاكم
حكومة راأ�ض اخليمة

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6754   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: جولدن دوف للتجارة العامة  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )٤٧٩52.٧2( درهم 
تاريخ  ا�شبوع من  وذل��ك خالل  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2٠١5/H/توياتا / ياري�س/�شالون( رقم )٩١6٠٤/خ�شو�شي/دبي(
ف�شي( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6731   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: اتوز فودز  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )5658٤.3٤( درهم 
تاريخ  ا�شبوع من  وذل��ك خالل  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2٠١5/L/٩٤٩٩١/خ�شو�شي/دبي( رقم  )تويوتا/ياري�س/�شالون( 
ا�شود( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6728   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: مدرن كالدينج اند�شرتي  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )565٠٠.١5( درهم 
تاريخ  ا�شبوع من  وذل��ك خالل  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2٠١3/D/تويوتا/هاي اي�س/با�س( رقم )66٠٤2/خ�شو�شي/دبي(
ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6733   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: املجموعة العاملية للت�شميم  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )٤5332.٩٩( درهم 
تاريخ  ا�شبوع من  وذل��ك خالل  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2٠١3/L/3٧22٠/خ�شو�شي/دبي( رقم  )تويوتا/كورول/�شالون( 
ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6734   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: �شركة علي �شعيد للمكيفات املركزية  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )233١٠.٤( درهم 
تاريخ  ا�شبوع من  وذل��ك خالل  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2٠١3/G/5٤2٠6/خ�شو�شي/دبي( رقم  اي�س/فان(  )تويوتا/هاي 
ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6740   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: علي حممد للتجارة العامة  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )6٠٠٩5.٠5( درهم 
تاريخ  ا�شبوع من  وذل��ك خالل  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2٠١5/C/تويوتا/ياري�س/�شالون( رقم )5٠2١٤/خ�شو�شي/دبي(
ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6737   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: المريي للخدمات الفنية  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )٤٧٤٩5.3٧( درهم 
تاريخ  ا�شبوع من  وذل��ك خالل  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2٠١5/Q/ني�شان/بيك اب/بيك اب( رقم )٧8٧٤٧/خ�شو�شي/دبي(
ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6746   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: لوزية للتجارة  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )2538٩.6٩( درهم 
تاريخ  ا�شبوع من  وذل��ك خالل  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2٠١2/G/تويوتا/كورول/�شالون( رقم )5٠٩٧8/خ�شو�شي/دبي(
ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6770   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: بي كيه او للتجارة العامة  

���ش��داد مبلغ وق���دره )8٧.222١٠(  ب�����ش��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
ا�شبوع من  التق�شيط وذل��ك خ��الل  دره��م نتيجة الخ��الل بعقد بيع 
التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �شي�شطر  وال   ، الن�شر  ت��اري��خ 
)35٠١٠/خ�شو�شي/ رقم  )تويوتا/ياري�س/هات�شباك(  ال�شيارة  على 
املنذر مع  قبل  ل�شاحلكم من  املمولة  لوؤلوؤي(  دبي/F/2٠١3/ابي�س 

حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6772   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: حممد �شعيب عبدالر�شيد �شيخ  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )55٧١3.١6( درهم 
تاريخ  ا�شبوع من  وذل��ك خالل  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2٠١3/M/تويوتا/كورول/�شالون( رقم )٧38٩8/خ�شو�شي/دبي(
ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6771   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: اك مايا لتاأجري ال�شيارات  

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ وقدره )86533.٧٧( درهم 
تاريخ  ا�شبوع من  وذل��ك خالل  التق�شيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
/2٠١5/N/تويوتا/كورول/�شالون( رقم )٧8٩٠8/خ�شو�شي/دبي(
ابي�س( املمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 

الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12141 بتاريخ 2017/10/8   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6774   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليه: اوتوماتيد فود �شي�شتم  

 )١٠6٠٤8.3٤( وق���دره  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
ا�شبوع من  التق�شيط وذل��ك خ��الل  دره��م نتيجة الخ��الل بعقد بيع 
تاريخ الن�شر ، وال �شي�شطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
)٧5١6١/خ�����ش��و���ش��ي/ رق��م  اب(  )تويوتا/هايلوك�س/بيك  ال�شيارة 
حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  املمولة  دبي/J/2٠١5/ابي�س( 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

نداء تون�س.. نعم.. لكن

 واعترب الهاليل اأن ما حدث يطرح 
خطوة  “لي�س  م�����ش��ي��ف��ا  اإ����ش���ك���الت 
اأن  ي��ج��ب  ال�شحيح…  الجت����اه  يف 
اإىل  التاريخ  توافق على  يكون هناك 
جانب ف�س م�شكل هيئة النتخابات 
متابعا:  �شلبها”  امل��وج��ود  وال�شغور 

“اليوم هذا هو املطروح”.
وقال الهاليل “كاأّن للهيئة اأجندتها 
باأية  امل��وا���ش��ل��ة  ف��ق��ط  …يريدون 

طريقة والبقاء يف منا�شبهم”.
واأ�شاف “نحن ل�شنا �شد التاريخ يف 
املطلق نحن مع حتديد تاريخ ومار�س 
تاريخ ممكن” م�شتدركا “لكن اليوم 
وقد حّددنا التاريخ فنحن مل نف�ّس 
ما  يف  النتخابات  هيئة  م�شكل  بعد 

يتعلق ب�شّد ال�شغورات؟”.

تخوفات اجلبهة
ال��ق��ي��ادي باجلبهة  ق���ال  م���ن ج��ه��ت��ه 
الربملانية  كتلتها  ورئي�س  ال�شعبية 
للجبهة  لي�س  اإن���ه  ال�����ش��دي��ق  اأح��م��د 
اأّي اع��رتا���س م��ن ح��ي��ث امل��ب��داأ على 
امل��وع��د اجل��دي��د لإج���راء النتخابات 
البلدية م�شريا اىل اأن اجلبهة كانت 
يف  النتخابات  تنظيم  اق��رتح��ت  ق��د 

. موفى مار�س 2018 
�شنتوّفق يف  “هل  ال�شديق:  وت�شاءل 
ا�شتكمال �شروط انتخابات جدية؟” 
توّفر  ب��ذل��ك  واأق�������ش���د   ..“ م��ت��اب��ع��ا 
من  لالنتخابات  الدنيا  امل�شتلزمات 
ح��ي��اد وت��ن��ظ��ي��م.. وع��ل��ى م��ا اأظ����ّن، يف 
امل��وع��د اجل��دي��د لالنتخابات  اإع���الن 
وعدم ا�شتكمال النقا�شات هروب اإىل 

الأمام”.
ال�شعبية  ب��اجل��ب��ه��ة  ال��ق��ي��ادي  وع����رّب 
ع������ن ت������خ������ّوف اجل����ب����ه����ة م������ن ع����دم 
م�شروع  ع��ل��ى  امل�����ش��ادق��ة  ا���ش��ت��ك��م��ال 
ق��ان��ون اجل��م��اع��ات امل��ح��ل��ي��ة، م�شريا 
يف  املتحكمة  الأغلبية  �شلوك  اأن  اإىل 
اللجنة  داخ��ل  الت�شريعية  العمليات 
القانون  م�����ش��روع  مبناق�شة  املعنية 
امل���ذك���ور ُي��ن��ب��ئ ب���ع���دم وج�����ود جدية 
25 مار�س  ق��ب��ل  اإمت��ام��ه  ورغ��ب��ة يف 

القادم.
ان��ه ل ميكن  ت��رى  اأن اجلبهة  واأك���د 
ال��و���ش��ول اإىل ان��ت��خ��اب��ات ج��دي��ة يف 
هذا التاريخ لأنه “كان من املفرت�س 
تنظيم  م��وع��د  على  الت��ف��اق  يتم  اأن 
الأط���راف  ب��ني  البلدية  الن��ت��خ��اب��ات 
ال��ف��اع��ل��ة وال��رئ��ي�����ش��ي��ة وامل����وؤث����رة يف 
امل�����ش��ه��د ال�����ش��ي��ا���ش��ي، ل��ك��ن م���ا ح�شل 
هيئة  اأن  م��ف�����ّش��را  �شليما”  ي��ك��ن  مل 
25 مار�س  اأع��ل��ن��ت ع��ن  الن��ت��خ��اب��ات 
لالنتخابات  ر�شمي  كموعد   2018
اأن  ال��ي��ق��ني  اأن��ه��ا تعلم ع��ل��م  واحل����ال 

عقدت  ال��ه��ي��ئ��ة  جمل�س  اأن  واأو����ش���ح 
اجتماعا، بعد لقاء خمتلف املتدخلني 
اأحزاب  م��ن  النتخابية،  العملية  يف 
اإ�شافة  وممثلني عن املجتمع املدين 
اىل ممثلني عن ال�شلطة التنفيذية، 
النهائي  املوعد  حتديد  خالله  تقرر 

لالنتخابات.
لقاءين  ع���ق���دت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  وب�����نّي 
العملية  يف  امل���ت���دخ���ل���ني  ك���اف���ة  م����ع 
ملالحظات  ل��ال���ش��ت��م��اع  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
ال�شيا�شيني  ال���ف���اع���ل���ني  خم���ت���ل���ف 
وممثلي املجتمع املدين حول حتديد 

تاريخ نهائي لالنتخابات.
واأّك��د اأن��ور بن ح�شن اأن   تاريخ 25 
مار�س 2018 املقّرر كموعد لإجراء 
النتخابات البلدية هو خام�س تاريخ 
ال�شتحقاق  ل��ه��ذا  الهيئة  ت��ق��رتح��ه 
م���������ش����ددا ع���ل���ى ا����ش���ت���ح���ال���ة اإج�������راء 
ب��ل��دي��ة يف ����ش���ورة جتاوز  ان��ت��خ��اب��ات 
هذا املوعد م�شددا خ�شو�شا على اأن 
ت�شريعية  انتخابات  �شتعي�س  تون�س 

ورئا�شية يف �شنة 2019.
م��ن ج��ان��ب اآخ����ر، ووف��ق��ا مل��وع��د 25 
روزن����ام����ة  ف�������اإن   ،2018 م����ار�����س 
الن����ت����خ����اب����ات ت��ت�����ش��م��ن ف���ت���ح ب���اب 
بداية  النتخابات  لهذه  الرت�شحات 
من يوم 2 يناير 2018 على اأن يتم 

غلقه يوم 8 يناير 2018.
وفق  النتخابية،  احلملة  و�شتنطلق 
م���ار����س وتنتهي   3 ي���وم  ب���ن ح�����ش��ن، 
و�شيقرتع   ،2018 مار�س   23 ي��وم 
وفق  والأم��ن�����������������ي��ون  الع�ش��������كريون 
مار�س   18 ي����وم  اجل����دي����د،  امل���وع���د 

.2018
اأن  امل���ق���رر  اأن�����ه ك����ان م���ن  ي�����ش��ار اإىل 
 17 يوم  البلدية  النتخابات  جتري 
دي�شمرب 2017، غري اأنه مت تاأجيل 
ا�شتكمال  ع���دم  ب��داع��ي  امل��وع��د  ه���ذا 
ال�شروط الالزمة والظروف املالئمة 
ومنها  ال���ش��ت��ح��ق��اق  ه����ذا  لإج�������راء 
ع���دم ا���ش��ت��ك��م��ال ���ش��د ال�����ش��غ��ور بهيئة 
رئي�شها  ا���ش��ت��ق��ال��ة  ب��ع��د  الن��ت��خ��اب��ات 
واثنني من اأع�شائها وعدم امل�شادقة 

على جملة اجلماعات املحلية. 
بع�شها يف  اأح�����زاب،  ث��م��ان��ي��ة  وك��ان��ت 
التحالف احلكومي، دعت اإىل تاأجيل 
النتخابات البلدية بداعي ا�شتكمال 

ال�شروط والظروف املالئمة لذلك.
ه�������ذا وق���������رر ال������ربمل������ان ف����ت����ح ب����اب 
الرت�شحات لرئا�شة هيئة النتخابات، 
املخ�ش�شة  العامة  اجلل�شة  وتنظيم 
اإثر اجلل�شة  الهيئة،  لنتخاب رئي�س 
النيابية  للدورة  الفتتاحية  العامة 
ال��ق��ادم��ة ي���وم 17 اك��ت��وب��ر اجل���اري، 

وبعد الت�شاور مع روؤ�شاء الكتل. 

كاّفة الأحزاب تعار�س ذلك.
لهيئة  مُيكن  ل  باأنه  ال�شديق  واأق���ّر 
الن���ت���خ���اب���ات ���ش��ب��ط ت���اري���خ اإج�����راء 
كل  بتوافق  اإّل  البلدية  النتخابات 

الأحزاب ال�شيا�شية
الأخ�شر  زي��اد  اأك��د  ال�شياق  ذات  ويف 
اجلبهة  ان  اال�شعبية  ق��ي��ادي��ي  اأح���د 
م����ار�����س   25 م�����وع�����د  اق�����������رار  م������ع 
لالنتخابات  نهائيا  موعدا   2018
تخوفه  يخف  مل  اأن���ه  غ��ري  البلدية 
م��ن ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ت��وخ��ت��ه��ا هيئة 
الن��ت��خ��اب��ات لإع��الن��ه وه���ي طريقة 
اح��ادي��ة اجل��ان��ب. وه��و م��ا ق��د يهدد 
اح����رتام ه���ذا امل��وع��د، ك��م��ا ق��د يهدد 
وجود الهيئة يف حد ذاتها اإذا مل يتم 
احرتام هذا املوعد، خا�شة ان اطرافا 

من املوؤكد انها لن تلتزم به.

بداية غري موفقة
الدميقراطي  امل�شار  بحزب  القيادي 
والج��ت��م��اع��ي ج��ن��ي��دي ع��ب��د اجلواد 
لإعالن  املباغتة  ال�شبغة  على  اأك���د 
ت����اري����خ الن����ت����خ����اب����ات ذل�����ك اأن�������ه يف 
الج��ت��م��اع ال��ت�����ش��اوري ال���ذي عقدته 
ه��ي��ئ��ة الن���ت���خ���اب���ات م����ع الأح�������زاب 
التفاق  مت  امل��دين  املجتمع  وممثلي 
على ال يعلن التاريخ النهائي ال بعد 

موؤكدا على �شرورة  الد�شتور”،  من 
وال�شروط  الدميقراطي  املناخ  توّفر 
الأ�شا�شية لإجناز ال�شتحقاق البلدي 
اإطار مناف�شة وا�شعة وتوافق بني  يف 

خمتلف الأطياف ال�شيا�شية.
واأ�شاف “ل ميكن اأن منر لالنتخابات 
البلدية بحزبني اأو 3 فقط.. هذا هو 

موقف حزبنا الر�شمي”.

املوعد الخري
الهيئة  رئي�س  ح�شن  ب��ن  اأن���ور  وك��ان 
العليا امل�شتقلة لالنتخابات بالنيابة، 
قد اأكد اأن جمل�س الهيئة قرر حتديد 
كموعد   2018 م���ار����س   25 ي����وم 
البلدية،  النتخابات  لإج��راء  نهائي 
على اأن يقع ن�شر الروزنامة املتعلقة 
للجمهورية  الر�شمية  باجلريدة  بها 

التون�شية لحقا.
ن���دوة �شحفية،  يف  ب��ن ح�شن،  وق���ال 
حتقق  ع���ل���ى  وق����ف����ت  ال���ه���ي���ئ���ة  “اإن 
ال�شمانات الكفيلة باإجراء انتخابات 
ويف  وتعددية  و�شفافة  وح��رة  نزيهة 
واتخذت  �شليم”  دمي��ق��راط��ي  م��ن��اخ 
الف�شل  بناء على مقت�شيات  قرارها 
ال��ث��ال��ث م���ن ال��ق��ان��ون ال����ذي يخول 
���ش��الح��ي��ة و�شع  ل��ل��ه��ي��ئ��ة وح����ده����ا 

روزنامة لالنتخابات وتنفيذها.

الأوىل  خطوتها  يف  للهيئة  موفقة 
يف م�شار النتخابات املنتظرة، والتي 
ودميقراطية  �شفافة  تكون  ان  يجب 
وجترى يف ظروف اأح�شن من الوىل 
ل اأرداأ م�شددا على اأن هذه الظروف 

غري متوفرة اىل الن. 

ارتياح النه�سة والنداء
النتخابات  ت��اري��خ  لق���ى  امل��ق��اب��ل  يف 
ارتياحا  ال��ه��ي��ئ��ة،  امل��ع��ل��ن م��ن ط���رف 
ونداء  النه�شة  ح��رك��ت��ي  ط���رف  م��ن 
اأمني  العري�س  علي  �شدد  اذ  تون�س. 
ع���ام ال��ن��ه�����ش��ة ع��ل��ى ارت���ي���اح احلركة 
الهيئة  ل��ي��ح��ي��ي  امل���ع���ل���ن  ل���ل���ت���اري���خ 
والحزاب اللذين و�شال اىل التفاق 
الدولة  اأج��ه��زة  تتو�شل  حتى  حوله 
لتنموي  ا  ال���ش��ت��ح��ق��اق  حتقيق  اىل 
وال����د�����ش����ت����وري وه������ي الن���ت���خ���اب���ات 

البلدية التي تاأخرت. 
وبالتايل �شتعمل احلركة على اجناح 

انتخاب رئي�س للهيئة واجراء قرعة 
لتجديد ثلثها وامل�شادقة على جملة 
اجلماعات املحلية وقد اأكد املتحدث 
على اأن هذا التفاق املذكور قد لقى 
النه�شة  ح���رك���ة  ح����زب  م���ن  رف�����ش��ا 

وترددت جتاهه حركة نداء تون�س.
وع��ل��ى ���ش��وء ذل���ك ق����ررت جمموعة 
الأح���������زاب ال���ت���ي دع�����ت ���ش��اب��ق��ا اىل 
ت��اأج��ي��ل الن��ت��خ��اب��ات اىل ح��ني توفر 
ال��ظ��روف امل��الئ��م��ة لإج��رائ��ه��ا، مرة 
الأ�شبوع  بداية  اجتماع  عقد  اخ��رى 
القادم لتحديد موقف م�شرتك من 
يف  الهيئة  اعتمدتها  التي  الطريقة 
العالن عن تاريخ النتخابات وهي 
الواقع.  الأم��ر  فر�س  ب�شيا�شة  اأ�شبه 
والبديل  امل�شار  ه��ي  الأح���زاب  وه��ذه 
واآفاق  احل��ر  والوطني  واجل��م��ه��وري 
وحركة م�شروع تون�س وحزب الوطن 

وتون�س اول. 
واع��ت��رب اجل��ن��ي��دي اأن��ه��ا ب��داي��ة غري 

موقف ر�شمي”.
املنجي  تون�س  ن��داء  بحركة  القيادي 
احل�����رب�����اوي، اأك�����د م���ن ج��ان��ب��ه على 
ا�شتعداد حركته خلو�س النتخابات 
الهيئة  حت��دده  تاريخ  اأي  يف  البلدية 
املوؤهلة  لالنتخابات  امل�شتقلة  العليا 
الوحيدة قانونيا لتحديده والعالن 
اعرتا�س  اأي  ت��رى  ل  وبالتايل  عنه 
ع��ن ه��ذا ال��ت��اري��خ ال ان��ه ���ش��دد على 
�شرورة ان يتوفر لإجراء النتخابات 
امل��ن��ت��ظ��رة امل���ن���اخ ال��دمي��ق��راط��ي لها 
عدد  اأك���رب  م�شاركة  يتطلب  وال���ذي 
ال�شيا�شيني  والفاعلني  الح��زاب  من 
ع��ل��ى ال�����ش��اح��ة. و���ش��دد ع��ل��ى �شرورة 
اغلبية  املعلن  املوعد  على  توافق  ان 
النتخابات  تكون  ل  حتى  الح���زاب 

حكرا على احزاب دون اأخرى. 
النتخابات  احل�����رب�����اوي،  واع����ت����رب 
حياة  يف  ه���اّم���ة  “حمّطة  ال��ب��ل��دي��ة 
ال�شابع  للباب  وجت�شيدا  التون�شيني 

هذه املحطة خدمة للبالد واملواطنني 
ح�شب  ال�����ن�����واب  جم���ل�������س  ان  ك���م���ا 
كل  ا�شتكمال  على  �شيعمل  العري�س 
البلديات  �شت�شاعد  التي  الن�شو�س 
عن  ل��ي��ع��رب  التنمية  يف  دوره����ا  ع��ل��ى 
امله يف ان ي�شدر رئي�س اجلمهورية 

الأمر الرئا�شي لدعوة الناخبني. 
يف حني جّدد الناطق الر�شمي با�شم 
اخلمريي  ع���م���اد  ال��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة 
“النه�شة كانت من  التاأكيد على اأن 
اأك���رث الأح����زاب ال��ت��ي ن���ادت بتحديد 
البلدية  لالنتخابات  نهائي  م��وع��د 
وو�شع  الدميقراطي  للم�شار  حماية 
ال�شيا�شي  النظام  خ��ّط  على  ال��ب��الد 

الدميقراطي”.
“مبدئيا  ق���ائ���ال  اخل���م���ريي  وت���اب���ع 
موعدا   2018 م��ار���س   25 نعترب 
توافق  يح�شل  اأن  �شريطة  منا�شبا 
على ذل��ك بني الأح����زاب.. وعلى كّل 
�شتجتمع موؤ�ش�شات النه�شة لتحديد 

النه�شة م�شتعدة

�آفاق تون�ص: قر�ر هيئة �لنتخابات 
لي�ص خط����وة يف �لجت����اه �ل�شحي�ح

�مل�شار: �لطريقة �لتي �عتمدتها 
�لهيئة �أ�شبه ب�شيا�شة فر�ص �لأمر �لو�قع

اجلبهة ال�شعبية ت�شكك

الهيئة العليا: ا�ستحالة اإجراء انتخابات بلدية يف �سورة جتاوز موعد
اجلبهة ال�سعبية: ل ميكن الو�سول اإىل انتخابات جدّية يف هذا التاريخ

ارتياح النه�سة ونداء تون�س لتاريخ النتخابات املعلن من طرف الهيئة 

احرتاز على طريقة اإعالن موعدها:

تون�ص: �لنتخابات �لبلدية �لتي تاأتي.. �ل تاأتي...!
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

يبدو ان تنظيم النتخابات البلدية يف تون�س �سيبقى 
معلقا يف انتظار غودو الذي ياأتي ول ياأتي. فبعد تاأجيل 
اول ملوعدها املقرر �سابقا، تلوح يف الأفق بوادر تاأجيل 

النتخابات  اجــراء  عدم  يف  رغبة  ُتخفي  ومربراتها 
لعدم جاهزيتها خلو�سها اول وخوفا من هيمنة حركة 

النه�سة عليها ثانيا.
التوافق اول

الهاليل  كــرمي  تون�س  ــاق  اآف كتلة  عن  النائب  ــرب  اأع

امل�ستقلة  العليا  الهيئة  اقرته  الــذي  للموعد  جديد 
الأحزاب  اغلبية  ح�سب  واحد  جانب  من  لالنتخابات 
التون�سية التي وان مل تعار�س مبدئيا التاريخ اجلديد 
الهيئة  اعالن  طريقة  ب�سدة  رف�ست  املقابل،  يف  فاإنها 
الأحزاب  بع�س  ذرائــع  ان  من  كثريون  ويخ�سى  عنه. 

امل�ستقلة  العليا  الهيئة  حتديد  مــن  ا�ستغرابه  عــن 
لإجراء  موعدا   2018 مار�س   25 تاريخ  لالنتخابات 
الأحزاب  مع  م�سبق  تن�سيق  بال  البلدية  النتخابات 
وبال توافق مت�سائال: “ما هو ال�سبب الذي جعل الهيئة 
تعلن عن هذا التاريخ بال موافقة الحزاب… ملاذا؟”

هيئة النتخابات.. املازق وا�شكالية املوعد

افاق تون�س يتحفظ

امل�شار.. ل لفر�س 
المر الواقع
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بن  �شلطان  ال�شيخ  ال��ل��واء  �شعادة  �شهد 
ع���ام �شرطة  ق��ائ��د  ال��ن��ع��ي��م��ي  ع��ب��د اهلل 
ع��ج��م��ان ح��ف��ل ت��ك��رمي ال��ف��ائ��زي��ن من 
يف  الأوىل  ب���امل���راك���ز  ع��ج��م��ان  ���ش��رط��ة 
-2016 الريا�شي  املو�شم  م�شابقات 

الريا�شية  الفاعليات  �شمن   2017
قاعة  يف  وذل������ك  الأم���ن���ي���ة  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 
الإمارات مببنى القيادة العامة ل�شرطة 

عجمان.
عجمان  �شرطة  ع��ام  قائد  �شعادة  وق��ال 
ب�  ف���ازوا  عجمان  �شرطة  مت�شابقي  اإن 
19 جائزة يف املركز الأول من جمموع 
املراكز الفائزة مما اأهلها للفوز باملركز 
الريا�شي  امل��و���ش��م  م�شابقات  يف  الأول 
2016-2017،اإ�شافة  لعام  الثالث 
للعمليات  ال���ع���ام���ة  الإدارة  ف����وز  اإىل 
للتفوق  العام  ال��درع  بجائزة  ال�شرطية 
الريا�شي بعد ح�شولها على اأكرب عدد 

من النقاط.
ال�شرطة  لحت��اد  ال�شكر  بجزيل  وتقدم 
ال��ري��ا���ش��ي ع��ل��ى رع���اي���ت���ه وت���ع���اون���ه يف 

ت��ن��ظ��ي��م امل��و���ش��م ال��ري��ا���ش��ي ال��ث��ال��ث..
م�شريا اىل اإن هذا الفوز حتقق بجهود 

و�شعيهم  ع���ج���م���ان  ����ش���رط���ة  م���وظ���ف���ي 
اأكرب  وح�شد  ال��ف��وز  لتحقيق  احلثيث 

ع����دد م���ن اجل���وائ���ز وه�����ذا ي���ع���زز متيز 
�شرطة عجمان وريادتها.

وك������رم ����ش���ع���ادت���ه امل�����ش��اه��م��ني ب���اإجن���اح 
كواترو  مركز   - الريا�شية  الفعاليات 

ون����ادي احلمرية  ب��ع��ج��م��ان  ال��ري��ا���ش��ي 
للتنمية  ع��ج��م��ان  وج��م��ع��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي 

�شباب  وم��رك��ز  والثقافية  الجتماعية 
ع��ج��م��ان و���ش��ال��ة ك���رو����س ف���ي���ت.. كما 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�������ش���اء  ت���ك���رمي  مت 
جلهودهم  ت��ق��دي��را  وذل���ك  للم�شابقات 
ال��ت��ع��اون لإجن����اح وتنظيم  امل��ب��ذول��ة يف 

امل�شابقات الريا�شية.
اللواء  ���ش��ع��ادة  ويف خ��ت��ام احل��ف��ل وج���ه 
النعيمي  اهلل  عبد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
وامل�شاركني  ال��ف��ائ��زي��ن  ل��ك��اف��ة  التهنئة 
باجلهود  م�����ش��ي��دا  ال��ب��ط��ول��ة  ه����ذه  يف 
ال��ت��ي ب��ذل��ت م��ن ق��ب��ل امل��ن��ظ��م��ني.. كما 
ال�شرطة  احت��اد  اإدارة  اىل  تقديره  وجه 
الريا�شي برئا�شة معايل اللواء حممد 
لكافة  النجاح  متمنيا  الرميثي  خلفان 
حتت  تنظم  التي  الريا�شية  الفعاليات 

�شرح وزارة الداخلية.
العامون  امل���دراء  التكرمي  حفل  ح�شر 
ال�شباط  م��ن  وع���دد  الإدارات  وم���دراء 

ب�شرطة عجمان.

نظمتها  التي  العمل  ور���ش��ة  �شهدت 
دبي  مبجل�س  امل�����راأة  ري��ا���ش��ة  جل��ن��ة 
املا�شي  اخل��م��ي�����س  ي����وم  ال��ري��ا���ش��ي 
مبقر املجل�س يف حي دبي للت�شميم، 
من�شقي  م�����ن  وا�����ش����ع����ة  م�������ش���ارك���ة 
واملوؤ�ش�شات  ال����دوائ����ر  وم��ن�����ش��ق��ات 
احل����ك����وم����ي����ة و�����ش����ب����ه احل���ك���وم���ي���ة 
واخلا�شة.  ومت خالل الور�شة �شرح 
اخلام�شة  للن�شخة  واللوائح  النظم 
لالألعاب  هند  ال�شيخة  “دورة  م��ن 
تنظمها  لل�شيدات” التي  الريا�شية 
ال�شيخ  �شمو  من  بتوجيهات  اللجنة 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
�شمو  رع��اي��ة  وحت��ت  الريا�شي،  دب��ي 
ال�شيخة هند بنت مكتوم بن جمعة 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ح����رم  م��ك��ت��وم  اآل 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اهلل”،  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
وتقام فعاليات خالل الفرتة من 9 
اإىل 25 نوفمرب 2017. وافتتحت 
فوزية فريدون مدير الدورة ومدير 
امل��راأة مبجل�س  ريا�شة  ق�شم تطوير 
دبي الريا�شي، فعاليات الور�شة التي 
حا�شر فيها جمال ال�شوي�شي رئي�س 
قدمت  كما  بالدورة،  الفنية  اللجنة 
عن  مف�شاًل  �شرًحا  اخل��ال��دي  اآم��ن��ة 
كيفية الت�شجيل، وح�شر يف الور�شة 
الريا�شية  الألعاب  احت��ادات  من�شقو 
الدورة،  برنامج  يف  املدرجة  الع�شرة 
50 من�شقة  اأكرث من  كما ح�شرها 
احلكومية  وال��دوائ��ر  املوؤ�ش�شات  من 
و�شبه احلكومية واخلا�شة الراغبني 
الن�شخة  مناف�شات  يف  امل�����ش��ارك��ة  يف 

اخلام�شة من دورة ال�شيخة هند.
وعربت فوزية فريدون عن �شعادتها 
ب��احل�����ش��ور وامل�����ش��ارك��ة ال��ك��ب��رية يف 
ور�شة العمل كما رحبت باحلا�شرين 
اأن  “ي�شرفني  وقالت:  واحلا�شرات 
نتعاون �شوياً ونت�شارك يف و�شع اأطر 

جناح الن�شخة اخلام�شة من الدورة 
الأك������رب م���ن ن���وع���ه���ا، ال���ت���ي حققت 
الأعوام  ط��وال  م�شبوق  غري  جناحاً 
الوا�شعة  امل�����ش��ارك��ة  بف�شل  املا�شية 
واملوؤ�ش�شات  الهيئات  موظفات  م��ن 
وال��دوائ��ر احلكومية يف دب��ي، والتي 
الذي  الأم��ر  اآخ��ر،  بعد  تتزايد عاماً 
يدعونا للفخر بالزيادة امللحوظة يف 
عدد امل�شاركات، وهو اأكرب دليل على 
ريا�شة  جلنة  اأحدثته  ال��ذي  التقدم 
الريا�شي  ال���وع���ي  ن�����ش��ر  يف  امل�������راأة 
اإىل  بال�شكر  ون��ت��ق��دم  ال��ن�����ش��اء،  ب��ني 
و�شبه  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ك���ل 
الحت�������ادات  ك����ل  واإىل  احل���ك���وم���ي���ة 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي ���ش��اه��م��ت يف دعم 
ج��ه��ود جل��ن��ة ري��ا���ش��ة امل������راأة يف كل 
نرحب  كما  ال��ري��ا���ش��ي��ة،  الفعاليات 
اليوم ب�شيفاتنا اجلدد من منت�شبات 
املوؤ�ش�شات اخلا�شة ونتمنى اأن ن�شنع 
�شوًيا ق�شة جناح جديدة من خالل 
الن�شخة  يف  ال�������ش���ري���ف  ال��ت��ن��اف�����س 
هند”.  ال�شيخة  دورة  من  اخلام�شة 
هند  ال�شيخة  دورة  “تعد  واأ�شافت: 
التعاون  اأوا�����ش����ر  ل��ت��ع��زي��ز  ف��ر���ش��ة 

وال�����ت�����الق�����ي ف���ي���م���ا ب�����ني ال�����دوائ�����ر 
اأي�شا  وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة، وه���ي 
الريا�شية  ال��ق��درات  لتعزيز  فر�شة 
لدى فتياتنا وزيادة اهتمام الدوائر 
واملوؤ�ش�شات احلكومية بريا�شة املراأة، 
حيث ت�شكل الدورة ركيزة اأ�شا�شية يف 
ب��رن��ام��ج ع��م��ل جل��ن��ة ري��ا���ش��ة امل����راأة 
من  ن�شعى  الريا�شي،  دب��ي  مبجل�س 
جمتمع  اإىل  ال��و���ش��ول  اإىل  خاللها 
ون�����ش��ي��ط وجنعل  ري���ا����ش���ي ���ش��ح��ي 

الريا�شة اأ�شلوب حياة اجلميع”.
الذي  ال�شرح  مع  احل�شور  وتفاعل 
اللوائح  ع���ن  ال���ور����ش���ة  خ����الل  ق����دم 
ل��ك��ل بطولة  وال��ف��ن��ي��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
الن�شخة  يف  امل��درج��ة  البطولت  من 
اخل��ام�����ش��ة م��ن ال�����دورة، ك��م��ا قاموا 
وال�شتف�شارات  الأ�شئلة  كافة  بطرح 
اأجاب عنها من�شقوا الحتادات  التي 
املنظمة  اللجنة  واأع�شاء  الريا�شية 
فهم  يف  ����ش���اع���ده���م  مم�����ا  ل�����ل�����دورة 
ال��ق��وان��ني وال���ل���وائ���ح اخل��ا���ش��ة بكل 
الور�شة  خ�����الل  مت  ك���م���ا  ري���ا����ش���ة، 
عر�س �شروط ومتطلبات الت�شجيل 
بالدورة ومت مناق�شة كيفية امل�شاركة 

يف  بها  امل�شموح  والأع�����داد  وال��ل��ع��ب، 
ك���ل ل��ع��ب��ة م���ن ك���ل م��وؤ���ش�����ش��ة ب�شكل 

مف�شل.

دعوة
اإىل  الدعوة  املنظمة  اللجنة  وجهت 
جميع منت�شبات الهيئات واملوؤ�ش�شات 
والدوائر احلكومية و�شبه احلكومية 
الت�شجيل،  ل�������ش���رع���ة  واخل����ا�����ش����ة 
التي  ال��ف��رق  بتكوين  يقوموا  ولكي 
�شت�شارك يف خمتلف الألعاب والتاأكد 
من كافة الأوراق وال�شتمارات التي 
مت عر�شها يف ور�شة العمل لكي يتم 
امل�شاركات  يف  �شواء  الت�شجيل  قبول 

الفردية اأو الفرق.
الت�شجيل  املنظمة  اللجنة  واأت��اح��ت 
ملنت�شبات املوؤ�ش�شات احلكومية و�شبه 
منت�شبات  اإىل  بالإ�شافة  احلكومية 
م��وؤ���ش�����ش��ات ال���ق���ط���اع اخل���ا����س عرب 
املوقع اللكرتوين الر�شمي للمجل�س 
حيث   ،  www.dubaisc.ae
اإع���داد ق�شم خم�ش�س  امل��وق��ع  مت يف 
للدورة يحتوي على كافة املعلومات 
والبيانات املتعلقة باملناف�شات، وهي : 

http://www.dubaisc.
وذلك   ،  ae/arabic/shwt
امل�شاركة  يف  الراغبات  على  تي�شرياً 
ل���ت���وف���ري ال����وق����ت واجل����ه����د وذل����ك 
للم�شاركة يف مناف�شات 10 ريا�شات 
ك���رة ال�شلة،  ج��م��اع��ي��ة وف���ردي���ة ه��ي 
الكرة الطائرة، كرة اليد، ال�شباحة، 
الهوائية، �شباق الطريق،  الدراجات 
ال�������ش���ط���رجن، ال���ري�������ش���ة ال���ط���ائ���رة، 
ال�شيف  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ب��ول��ي��ن��غ 
ريا�شة  وه��ي  ال����دورة  اجل��دي��د على 
اإىل  اإ�شافتها  مت  التي  الطاولة  كرة 

قائمة املناف�شات موؤخًرا.

�سروط الت�سجيل
�شروًطا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  و���ش��ع��ت 
لعبة  لكل  ي�شمح  حيث  للت�شجيل 
بامل�شاركة يف ثالث مناف�شات خمتلفة 
اأي يف لعبة جماعية واحدة ولعبتني 
األ��ع��اب فردية  اأو ث���الث  ف��ردي��ت��ني،  
ت�شجيل  ف��ري��ق  لكل  وي�شمح  ف��ق��ط، 
ثالث لعبات مقيمات يف كل فريق 
كحد اأق�شى، وي�شمح فقط لالعبتني 
اأثناء  امللعب  اأر�شية  على  بالتواجد 

الثالثة  ال��الع��ب��ة  وت��ب��ق��ى  امل��ب��اري��ات 
�شمن قائمة البديالت للتبديل مع 
بقية الالعبات املقيمات، كما ي�شمح 
املواطنات  م���ن  لع��ب��ت��ني  بت�شجيل 
فقط من خارج املوؤ�ش�شة يف الألعاب 
اللجنة  اأت����اح����ت  ك���م���ا  اجل���م���اع���ي���ة، 
املوظفني  لبنات  الت�شجيل  املنظمة 
�شنة فما   18 ���ش��ن  وامل��وظ��ف��ات م��ن 
فوق وزوجات املوظفني من املوؤ�ش�شة 

بامل�شاركة مع فرق املوؤ�ش�شة.

فئات للمواطنات
مت تخ�شي�س فئات جديدة للتناف�س 
ه����ذا ال���ع���ام ح��ي��ث ا���ش��ت��ح��دث��ت فئة 
ال�شباحة،  ري��ا���ش��ات  يف  للمواطنات 
الطريق  و�شباق  الهوائية  الدراجات 
وال�شطرجن، وذلك ملنحهن الفر�شة 
املتكافئة للتناف�س يف هذه الريا�شات 
خا�شة بعد اإ�شافة منت�شبات القطاع 
اخلا�س للمناف�شة، كما �شتقام جميع 
امل�شائية  ال��ف��رتة  خ���الل  امل��ن��اف�����ش��ات 
ح��ت��ى ل ت��ت��ع��ار���س م��ع اأوق�����ات عمل 
تتمكن  ولكي  امل��وظ��ف��ات،  امل�شاركات 
الن�شخة  يف  امل�����ش��ارك��ات  ال���الع���ب���ات 

اخلام�شة واجلمهور الذي �شيح�شر 
يف املناف�شات من التواجد وامل�شاركة 
دون احلاجة اإىل التغيب اأو اخلروج 

املبكر من العمل.
و�شتقام مناف�شات الألعاب اجلماعية 
والري�شة الطائرة وكرة الطاولة يف 
ال�����ش��ال��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة امل��غ��ط��اة بنادي 
فيما  امل��زه��ر،  منطقة  يف  �شتاز  دب��ي 
ت��ق��ام م��ن��اف�����ش��ات الأل���ع���اب الأخ����رى 
�شتقام  ح��ي��ث  خم��ت��ل��ف��ة،  اأم���اك���ن  يف 
مناف�شات بطولة ال�شباحة يف م�شبح 
ال��ري��ا���ش��ي، وبطولة  ال��و���ش��ل  ن���ادي 
الدراجات الهوائية 16 كيلومرت يف 
م�شمار ند ال�شبا الريا�شي، وبطولة 
يف  م����رت   3000 ال���ط���ري���ق  ����ش���ب���اق 
)حديقة  للجري  ال��ورق��اء  م�شمار 
اأ���ش��واق(، كما  ال��ورق��اء مقابل مركز 
تقام بطولة ال�شطرجن يف نادي دبي 
بطولة  وتقام  والثقافة،  لل�شطرجن 
ال��ب��ول��ي��ن��غ يف م���رك���ز دب����ي ال����دويل 

للبولينغ.

نظام البطولت
ح�������ددت ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة ال���ع���دد 

الأق�������ش���ى ل��ل��ف��رق امل�����ش��ارك��ة يف كل 
يتجاوز عدد  لعبة جماعية حيث ل 
العدد  8 فرق، ويف حال جتاوز هذا 
الأوىل  ف���رق  الثمانية  اع��ت��م��اد  ي��ت��م 
البطولة،  الت�شجيل يف  لتاريخ  وفًقا 
اجلماعية  الأل���ع���اب  ب��ط��ولت  ت��ق��ام 
واأدوار  تهيدية  اأدوار  على مرحلتني 

نهائية.

انطالق
موعد  ع��ن  املنظمة  اللجنة  اأع��ل��ن��ت 
الن�شخة  م����ن����اف���������ش����ات  ان������ط������الق 
تد�شن  حيث  ال���دورة،  من  اخلام�شة 
فعاليات  البولينغ  بطولة  مناف�شات 
تليها  ن���وف���م���رب،   9 ي�����وم  ال���������دورة 
ب��ط��ول��ة ���ش��ب��اق ال��ط��ري��ق ال��ت��ي تقام 
فيما  ن��وف��م��رب،   10 اجل��م��ع��ة  ي����وم 
ت��ن��ط��ل��ق م��ن��اف�����ش��ات ب����ط����ولت كرة 
الطائرة،  والكرة  اليد،  وكرة  ال�شلة، 
 11 ال�شبت  ي��وم  الطائرة  والري�شة 
بطولة  مناف�شات  وتنطلق  نوفمرب، 
12 نوفمرب،  ال�شطرجن يوم الأح��د 
الدراجات  بطولة  مناف�شات  وت��ق��ام 
15 نوفمرب،  الهوائية يوم الأربعاء 
كما تقام مناف�شات بطولة  ال�شباحة 
وتنطلق  نوفمرب،   17 اجلمعة  ي��وم 
يوم  الطاولة  كرة  بطولة  مناف�شات 
تقام  اأن  على  نوفمرب،   18 ال�شبت 
ال�شلة  لبطولت  النهائية  املباريات 
 23 اخلمي�س  ي��وم  والطائرة  واليد 
الدورة  خ��ت��ام  حفل  وي��ق��ام  نوفمرب، 

يوم ال�شبت 25 نوفمرب. 
يف  م�شتمرة  زي����ادة  ال����دورة  وت�شهد 
اأع�����داد امل�����ش��ارك��ات ع��ام��ا ب��ع��د اآخ���ر، 
ح���ي���ث و�����ش����ل ع�����دد امل���������ش����ارك����ات يف 
لعبة   558 اإىل  املا�شية  الن�شخة 
خمتلف  م����ن  م���وؤ����ش�������ش���ة   25 م����ن 
و�شبه  احلكومية  والدوائر  الهيئات 
%25 عن  ب��زي��ادة  اأي  احل��ك��وم��ي��ة، 
الالعبات  ع��دد  يف  املا�شية  الأع����وام 

واملوؤ�ش�شات امل�شاركة.

منتخب �شرطة �أبوظبي يخو�ص مناف�شات بطولة �لعامل 
للتجديف بالقو�رب �ملطاطية يف �ليابان

مناف�شات  )اجلمعة(  الأول  اأم�س  اأبوظبي  �شرطة  منتخب  ب��داأ 
،كاأول  اليابان  يف  املطاطية  بالقوارب  للتجديف   العامل  بطولة 
فريق عربي اإماراتي يدخل هذه التجربة بعد م�شاركته ببطولة 
اأقيمت  يف الإم��ارات بوادي ادفان�شر مبدينة  كاأ�س العامل والتي 

العني 2016.
 71 البطولة  يف  الإم����ارات  دول��ة  ميثل  ال��ذي  الفريق  ويناف�س 
فريقا من 22 دولة مب�شاركة 570 لعباً،وت�شتمر حتى التا�شع 

من ال�شهر اجلاري .
انطالق  قبل  اليابان  يف  مكثفة  تدريبات  اج��رى  الفريق  وك��ان 

يتميزون    ال��ذي��ن  الثمانية  لعبيه  ج��اه��زي��ة  ،لتعزيز  البطولة 
،ولهم  املطاطية  بالقوارب  التجديف  ريا�شة  يف  عالية  مبهارات 
يف  ع��دي��دة  منجزات  حتقيق  م��ن  الفريق  مكنت  وا�شعة  خ��ربات 

جمال هذه الريا�شة
املالية  نائب مدير قطاع  ال�شام�شي  العميد خليفه بطي   وعرب 
العامة  ب��ال��ق��ي��ادة  العليا  الريا�شية  اللجنة  رئي�س  واخل��دم��ات 
ل�شرطة ابوظبي عن تقديره للفريق ممثل الإمارات يف البطولة 
؛ال�شرعة  هي  فئات  اأرب��ع  ،�شمن  العاملي  اللقب  على  للمناف�شة 
مع  والتجديف   ، املتعرج  ،والتجديف  لوجه  وجها  ،والتجديف 

مناف�شات  الإم��ارات خلو�س غمار  فريق  ،موؤكدا جاهزية  التيار 
العاملي  اللقب  على  للح�شول  عاملية  ف��رق  مب�شاركة  البطولة 
للبطولة يف اليابان . وقال العقيد حممد اإبراهيم العامري مدير 
مديرية الطوارئ وال�شالمة العامة ب�شرطة اأبوظبي نائب رئي�س 
اللجنة الريا�شية العليا  امل�شرف العام على املنتخب اإن الفريق 
ملوا�شلة   نتيجة  الريا�شة  هذه  يف  متقدمة  م�شتويات  اإىل  و�شل 
التدريبات للمناف�شة يف الفئات الأربع نحو اللقب العاملي ومتثيل 
الإمارات ب�شورة  تعك�س منجزات م�شريتها الريا�شية خ�شو�شا 

يف الريا�شات البحرية.

ينظمها جمل�س دبي الريا�سي من 9 اإىل 25 نوفمرب

م�شاركة ���شعة يف �ر�شة عمل د�رة �ل�شيخة هند لالألعاب �لريا�شية لل�شيد�ت 

تكرمي �لفائزين من �شرطة عجمان مب�شابقات �ملو�شم �لريا�شي �لثالث
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الفجر الريا�ضي

مب�ساركة قرية بو ذيب العاملية للقدرة وحتت مظلة بروتوكول بوذيب

٤٠ فار�ش�ا يتناف�ش�ون يف �شب�اق غاب�ة �لأرز باملغ�رب

مب�ساركة موؤ�س�سات حكومية وخا�سة

ك��اأ�ص �ل�ش��ارق���ة �ل�ري��ا�ش���ي لل�شي����د�ت 2017 ينطل����ق �لث��الث���اء

القدرة  ���ش��ب��اق  ام�����س  ان��ط��ل��ق ���ش��ب��اح 
الأرز  ب���غ���اب���ات  ل��ل��خ��ي��ل  وال���ت���ح���م���ل 
مكيلد  ب�شيدي  امل��ت��و���ش��ط  ب��الأط��ل�����س 
تنظمه  وال��ذي  املغربي  اإف��ران  باإقليم 
للجديدة،  ال��ف��ر���س  م��ع��ر���س  جمعية 
بالتعاون مع قرية “بوذيب” العاملية 
ل���ل���ق���درة حت���ت رع���اي���ة ج���الل���ة امللك 
حممد ال�شاد�س ملك اململكة املغربية 

.
املغرب مناف�شة  و�شتقام لأول مرة يف 
دول����ي����ة م����ن ����ش���ن���ف جن���م���ة واح������دة 
الحتاد  ق��وان��ني  اإط���ار  يف   )*CEI(
بوذيب  وبرتكول  للفرو�شية  ال��دويل 

وم�شافتها 80 كيلومرتا.
كما �شتقام 3 �شباقات حملية تاأهيلية 
وت�شجعية للفر�شان مل�شافات 60، 40 

، 20 كم.
وجتري هذه املناف�شات التي يح�شرها 
الري�شي  نا�شر  اأح��م��د  ال��ل��واء  �شعادة 
الإمارات  اإحت��اد  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

للفرو�شية
 و�����ش����ع����ادة ����ش���ن���ان امل�����ه�����ريي امل���دي���ر 
والفعاليات  ل��الأن�����ش��ط��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ت���راث الم������ارات  يف م�شارات  ب��ن��ادي 
بهذه  اح��ت��ف��اءا  الأرز،  ب��غ��اب��ات  جبلية 
ال�شجرة ال�شاخمة التي تكت�شي رمزية 

خا�شة يف منطقة الأطل�س املتو�شط.
وقال �شعادة �شنان املهريي يف ت�شريح 
“ بناءا على توجيهات  املنا�شبة  بهذه 
�شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد ال نهيان 

الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل 
رئ��ي�����س ن����ادي ت����راث الم������ارات ياأتي 
الثانية،   ن�شخته  يف  الأرز  غابة  �شباق 
ك���ث���م���رة ت����ع����اون ب����ني ق���ري���ة ب����و ذيب 
ومعر�س  والتحمل  ل��ل��ق��درة  العاملية 
ال�شباق  ويعتمد  للفرو�شية،  اجلديدة 
ع���ل���ى ق����وان����ني ب����روت����وك����ول ب����و ذيب 
ال����ذي ي��ه��دف ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �شحة 
رئي�شية،  ك��اول��وي��ة  اخل��ي��ل  و���ش��الم��ة 
بال�شافة اىل قوانني الحتاد الدويل 
مكان  اخ��ت��ي��ار   ج��اء  وق��د  للفرو�شية، 

الرز  غ����اب����ات  يف  ال���ب���ط���ول���ة  ت��ن��ظ��ي��م 
حتمله  مل��ا  وذل���ك  بعناية  املتو�شطية 
من خ�شو�شية وم�شارات تتما�شى مع 
اآل��ي��ات  وق��وان��ني بو ذي��ب التي تهدف 
اىل عودة �شباقات القدرة اىل جذورها 

الطبيعية.
ال�شباق ي�شم  ان  �شعادته اىل  واأ���ش��ار  
املغربية  املمكله  من  فار�شا   40 نحو 
من  امل�شاركني  بع�س  اىل  بال�شافة 
الفائزين  و�شيتوج  الم��ارات.  فر�شان 
الفر�س  يف حفل على هام�س معر�س 

باجلديدة يوم 20 ال�شهر اجلاري.
و����ش���دد ���ش��ن��ان امل���ه���ريي ع��ل��ى ان هذا 
العالقات  ���ش��ي��اق  يف  ي�����ش��ب  ال�����ش��ب��اق 
امل��م��ي��زة ال��ت��ي ت��رب��ط دول����ة الم����ارات 
املجالت  جميع  يف  املغربية  واململكة 
وال���ذي يعترب جم��ال ال��ري��ا���ش��ة احد 

تلك املجالت املهمة.
يجري  الذي  ال�شباق  فعاليات  وكانت 
ق��د بدات  ال��ت��وايل  ال��ث��اين على  للعام 
الفح�س  اج���������راء  مت  ح���ي���ث  ام���������س 
اأهلية اخليول  للتاأكد من  البيطري  

�شحيا وبدنيا·
لل�شباق  املنظمة  اللجنة  نظمت  كما 
والبياطرة  ل��ل��ح��ك��ام  ت��وا���ش��ل��ي��ا   ل��ق��اء 
امل��غ��ارب��ة وال��ف��ر���ش��ان والداري�����ني وكل 
املهتمني بهذه الريا�شة يف ما يخ�س 
بروتوكول  وف���وائ���د  اآل���ي���ات  م��و���ش��وع 
ب��وذي��ب ل��رك��وب ال���ق���درة وال��ت��ح��م��ل ، 
ال���دويل  ال��ل��ق��اء  احل��ك��م  وادار  ه���ذا 
 ، لوزانو  كري�شتيان  ال�شيد  الفرن�شي 
والبيطري الدويل التون�شي  الدكتور  

يا�شني معتمري  .
بنوداً  ال��ربوت��وك��ول  ق��وان��ني  وت�شمل 
�شباقات  م�شميات  تعديل  على  ت  ن�شّ
القدرة والتحمل، اإىل �شباقات القدرة 
الق�شوى  ال�شرعة  والتحمل وحتديد 
ال�شباقات  يف  امل�������ش���ارك���ة  ل���ل���خ���ي���ول 
نطاق  واقت�شار  ك��م،   10 ب�  الر�شمية 
امل�شاندة على نقاط املياه املحددة لكل 
1 كم، ومراقبة �شرعة الفر�شان اأثناء 
التتبع،  ع���ن ط��ري��ق ج��ه��از  امل���راح���ل، 
امل�شموح  ال�شرعة  جت��اوز  يتم  ل  حتى 
دقائق   10 بها قانوناً، واعتماد زمن 
كحد اأق�شى لوقت عر�س اخليل على 
على  امل��راح��ل،  بني  البيطرية  اللجنة 
اأن يكون 15 دقيقة عند نهاية املرحلة 
الأخرية، ثم الرتكيز على اعتماد 56 
اأق�شى  كحد  الدقيقة  يف  قلب  نب�شة 
واعتماد  للخيل،  البيطري  للفح�س 
اخليل  ا�شرتاحة  كزمن  دقيقة   50

بني مراحل ال�شباقات.

الرابعة  الن�شخة  اأكتوبر   10  - الثالثاء  تنطلق 
م��ن ك��اأ���س ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ش��ي ل��ل�����ش��ي��دات، التي 
حتت  امل��راأة،  لريا�شة  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  تنظمها 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  قرينة  م��ن  كرمية  رع��اي��ة 
ال�����ش��ارق��ة، ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ��ة ج��واه��ر ب��ن��ت حممد 
القا�شمي، رئي�شة املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة، 
التي تتناف�س فيها موظفات املوؤ�ش�شات احلكومية 
واخلا�شة باإمارة ال�شارقة يف لعبتي كرة الطائرة 

والرماية.
من  لل�شيدات  الريا�شي  ال�شارقة  كاأ�س  ويعترب 
اهتمام  تعك�س  التي  املحلية  امل�شابقات  اأب��رز  بني 
و�شعيها  الن�شوية،  بالريا�شة  الكبري  ال�شارقة 
ال�شيدات  مينح  ريا�شي  واق��ع  اإيجاد  اإىل  الدائم 
توفر  التي  الريا�شة،  ملمار�شة  الكافية  الفر�س 
العاملة  فوائد عديدة للمراأة ب�شكل عام، وامل��راأة 
احلالة  حت�شني  بينها  م��ن  التحديد،  وج��ه  على 
والن�شاط،  واحليوية  بالطاقة  ومدها  املزاجية، 
يقلل  املوظفات  بني  واملتعة  امل��رح  من  جو  وخلق 

من �شغوط العمل وُيح�شن من م�شتوى اأدائهن.
عام  م��دي��ر  النقبي،  ع�شكر  ن��دى  ���ش��ع��ادة  وق��ال��ت 
“توا�شل  امل������راأة:  ل��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ارق��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة جهودها الرامية 
ال�شارقة،  اإم��ارة  امل��راأة يف  لالرتقاء بواقع ريا�شة 
ال�شنوية  ال�شرتاتيجية  خططنا  تت�شمن  حيث 
الريا�شية،  والأن�شطة  الفعاليات  من  جمموعة 
ال�شيدات  ت�شجيع  اإىل  خاللها  م��ن  ن�شعى  التي 
الريا�شة  مم���ار����ش���ة  ع��ل��ى  امل����واق����ع  خم��ت��ل��ف  يف 
وجعلها اأ�شلوب حياة، وعادة ثابتة يحر�شن على 

ممار�شتها ب�شكل منتظم”.
على  الرابع  وللعام  ي�شعدنا  النقبي:”  واأ�شافت 
التوايل تنظيم م�شابقة كاأ�س ال�شارقة الريا�شي 
ا�شتثنائياً  ح���دث���اً  مي��ث��ل  ب���ات  ال����ذي  ل��ل�����ش��ي��دات، 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  يف  امل���وظ���ف���ات  ت��رتق��ب��ه 
واخلا�س، ويحر�شن على امل�شاركة يف مناف�شاته، 
التي حتت�شنها ال�شالة الريا�شية بنادي �شيدات 
العاملية  ل��ل��م��ع��اي��ري  وف��ق��ا  امل�����ش��م��م��ة  ال�����ش��ارق��ة، 

اخلا�شة  ال��دول��ي��ة  الحت����ادات  قبل  م��ن  املعتمدة 
بكل لعبة”.

وياأتي تنظيم الن�شخة الرابعة من كاأ�س ال�شارقة 
بركات،  من  كل  رعاية  حتت  لل�شيدات  الريا�شي 
فتن�س،  واإم��ارات��ي  كافيه،  وم��ارا  كافيه،  و�شفاتي 
اأن ت�����ش��ه��د م��ن��اف�����ش��ات ق���وي���ة بني  وي��ت��وق��ع ل��ه��ا 
كاأ�س  نيل  �شبيل  يف  وذل���ك  امل�����ش��ارك��ة،  املوؤ�ش�شات 

امل�شابقة.
لل�شيدات  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��ارق��ة  ك��اأ���س  اأن  ي��ذك��ر 
جتمع  ترفيهية  تناف�شية  ري��ا���ش��ي��ة  فعالية  ه��و 
موظفات ال�شارقة يف القطاع احلكومي واخلا�س، 
تنظمها موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة، وتهدف 
الفعالية اإىل اإدماج املوظفات يف العمل الريا�شي 
وت�شجيعهن  الريا�شية  الفعاليات  يف  واإ�شراكهن 
على ممار�شة الريا�شة، من اأجل اكت�شاف املواهب 
تنميتها لالإ�شتفادة منها  والعمل على  ال�شاعدة 
يف تكوين فرق وطنية قادرة على ح�شد الألقاب 

يف البطولت اخلارجية.

تو��شل برنامج تطوير �أ�شلوب �لتدريب يف �أندية �جلود� بال�شرقية
اأ�شاليب  بتطوير  اخلا�س  واجل���ودو  امل�شارعة  احت��اد  برنامج  اليوم  يتوا�شل 
ثعلوب  ب��ن  حممد  �شعادة  لتعليمات  ترجمه  الأع�����ش��اء  الأن��دي��ة  يف  ال��ت��دري��ب 
�شوء  على  اللعبة  جلديد  ومواكبه  واجل��ودو  امل�شارعة  احت��اد  رئي�س  الدرعي 
املجر  دول��ة  عقد يف  ال��ذي  الفني  الجتماع  بها  خ��رج  التي  الفنية  امل�شتجدات 
موؤخرا على هام�س بطولة �شوزوكي العاملية للجودو لعام 2017 التي اأقيمت 

.)IJF( باإ�شراف الحتاد الدويل للجودو )يف العا�شمة الهنغارية )بوداب�شت
وي��اأت��ي جت��م��ع ال��ي��وم ب��اإ���ش��راف �شعبة اجل����ودو ب��الحت��اد م��ن خ���الل جولتها 
التثقيفية التي تتوا�شل باأندية املنطقة ال�شرقية، والتي تبداأ بتجمع منطقة 
الثنني  غد  يوم  ي�شهد  فيما  خورفكان،  بتجمع  ويختتم  الفجرية  ثم   ، كلباء 
مب��ث��اب��ة جت��م��ع ل��الأن��دي��ة ال��ث��الث��ة يف ت��دري��ب م�����ش��رتك حت��ت اإ����ش���راف مدرب 
الفنية  والأجهزة  الالعبني  كافه  مب�شاركة  نويا  الياباين  العمرية  املنتخبات 

بح�شور حممد جا�شم اأمني ال�شر امل�شاعد م�شرف �شعبة اجلودو.

املواهب  ور���ش��د  اللعبة  م�شرية  لدعم  الأن��دي��ة  دور  لتفعيل  اجل��ول��ة  وت��ه��دف 
، والتي تتوا�شل مبختلف الأندية من  التي متثل دعما للمنتخبات الوطنية 
خالل اللقاءات الفردية لتلك الأندية والتجمعات التدريبية ، قبل بدء مو�شم 
اجلودو الذي ي�شتاأنف يف نوفمرب القادم ب�شالة تيتان مبقر الحتاد مبنطقة 
امل�شرف يف ثوبها اجلديد واإدارتها اجلديدة ، حيث يهدف الحتاد لال�شتفادة 
اأبو ظبي جراند �شالم  التوقف لالإعداد اجليد ل�شت�شافة بطولة  من فرتة 
للجودو لعام 2017 التي ت�شت�شيفها عا�شمة دولة الإمارات اأبو ظبي خالل 
زايد  مبدينة  اأرينا  اآيبيك  ب�شالة  احلايل  اأكتوبر   28 اإىل   26 الفرتة من 
الريا�شية يف اأبو ظبي. وكانت جولة اأبو ظبي التي اأقيمت ب�شالة تيتان مبقر 
الحتاد مبنطقة امل�شرف يف اأبو ظبي ، قد �شهدت م�شاركة 90 لعبا من لعبي 
املنتخبات الوطنية يف التدريبات العملية والنظرية التي اأ�شرف عليها مدرب 

املنتخبات الوطنية املدرب الياباين و�شط ح�شور كبري.

بطولة �خلليج �لعربي للريا�شات �للكرت�نية مب�شاركة ع�شرين �ألف لعب
•• العني - الفجر

ت���راأ����س ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن خليفة ب��ن ���ش��خ��ب��وط اآل 
الإمارات  اإدارة جمعية  ال�شابع ملجل�س  نهيان الجتماع 
للريا�شات اللكرتونية الذي عقد م�شاء اأول من اأم�س 
بح�شور  العني  مبدينة  امل��وؤق��ت  اجلمعية  مبقر  وذل��ك 
المني  الظاهري  ك�شي�س  بن  را�شد  الدكتور  امل�شت�شار 
والمني  امل�شاعد  العام  الأم��ني  الطاهر  �شعيد  و  العام 
امل�����ايل م�����روان ال�����ش��ي��خ ورئ��ي�����س اجل���ه���از ال��ف��ن��ي علي 
لكرة  الفنية  اللجنة  لع�شوية  واملر�شحني  امل��رزوق��ي 

القدم التفاعلية حم�شن احلارثي وعبداهلل الكعبي.
واأ�شاد ال�شيخ �شلطان بن خليفة بن �شخبوط اآل نهيان 
باهتمام ودعم القيادة الر�شيدة للريا�شات الإلكرتونية 
وكل ما ي�شب يف م�شلحة ال�شباب وتنمية قدراتهم وهو 
هذا  يف  خمت�شة  ريا�شية  جمعية  اإ�شهار  يف  انعك�س  ما 
النوع من الريا�شات الإلكرتونية ودعمهم الالحمدود 
للبطولت الإلكرتونية، وقدم ال�شكر اإىل الهيئة العامة 
نهيان بن  ال�شيخ  والريا�شة ممثلة يف  ال�شباب  لرعاية 
مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة تقديرا 
للدعم الكبري للريا�شة ب�شكل عام وجلمعية الريا�شات 

الإلكرتونية ب�شكل خا�س.
���ش��ع��ادت��ه��م مبا  ع���ن  الإدارة  اأع�����ش��اء جم��ل�����س  واأع�����رب 
حققته منتخبات الريا�شات الإلكرتونية من اإجنازات 

املنتخب  ح�����ش��ول  يف  متثلت  و2017   2016 ل��ع��ام  
ال��ف��رق��ي ع��ل��ى ب��رون��زي��ة م��ال��ي��زي��ا مب�����ش��ارك��ة اأك���رث عن 
العامل يف الهند  بطولت  اأقوى  وذهبية  فريق،   500
البناء ذهبية بطولة  املنتخبات، ونال  اأف�شل  مب�شاركة 
وح�شل  الفرن�شية،  كوفك�س  بطولة  وذهبية  اأوروب����ا، 
اأقيمت  التي  روي��ل  باتل  العاملية  البطولة  ف�شية  على 
بكل  عمان  �شلطنة  بطولة  ف�شية  وح�شد  الكويت،  يف 
جدارة وا�شتحقاق، كما حقق املركز ال�شاد�س ع�شر على 
3000 لعب من حول العامل يف بطولة اإيفو العاملية، 
اأ�شيو�س  الأول يف بطولة  املركز  الفرقي  املنتخب  ونال 
نهائيات  اإىل  وتاأهل  دبي  يف  اأقيمت  التي  الدولية  روج 
بطولة اأوروبا، كما �شارك لعبنا حمد ال�شام�شي يف اأول 
مباراة ا�شتعرا�شية لعربي مناف�شاً لبطل العامل يف فئة 
بطولة  مع  بتزامن  توكيدو  القتالية  الفردية  الألعاب 
جدارة  ع��ن  ون��ال  الأول  امل��رك��ز  البناء  وحقق  ال��ي��اب��ان، 
اأملانيا  لبطولة  الذهبية  وامليدالية  الكاأ�س  وا�شتحقاق 
العرب  بطولة  وذهبية  بكاأ�س  الفرقي  املنتخب  وف��از 

و�شمال اأفريقيا للريا�شات اللكرتونية.
الفني  و  الداري  التقرير  على  الإدارة  جمل�س  واطلع 
واأ�شاد الع�شاء بامل�شاركة يف بطولة العني الرم�شانية 
التي كانت برعاية كرمية من ال�شيخ �شعيد بن طحنون 
البطولة من جناحات  اآل نهيان وحمققته  بن حممد 
اللكرتونية  ال��ري��ا���ش��ات  يف  م�شبوقة  غ��ري  وم�����ش��ارك��ة 

بن  �شعيد  ال�شيخ  ملعايل  وال��ع��رف��ان  بال�شكر  وت��ق��دم��وا 
الالحمدود  دعمه  على  نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون 
ل��ل��ري��ا���ش��ات الل��ك��رتون��ي��ة ع��ل��ى اخل�����ش��و���س وريا�شة 

المارات على العموم.
اخلليج  بطولة  اقامة  على  الدارة  جمل�س  واف��ق  كما   
ايفلوي�شن  �شركة  مع  بتعاون  اللكرتونية  للريا�شات 
ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى اأن ي��ك��ون الم����ني ال��ع��ام رئ��ي�����ش��اً للجنة 
احلارثي  ���ش��ال��ح  وحم�����ش��ن  للبطولة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ظ��م��ة 
الجتماع  البطولة ومت خ��الل  ع��ن  وم�����ش��وؤوًل  م��دي��راً 
الفنية  للجنة  رئي�شاً  ليكون  احل��ارث��ي  حم�شن  تكليف 
للريا�شات  الم��ارات  التفاعلية يف جمعية  القدم  لكرة 
على  للجنة  اأول  نائباً  الكعبي  وع��ب��داهلل  اللكرتونية 
الرئي�س  قبل  من  اللجنة  اع�شاء  باقي  اختيار  يتم  اإن 

ونائبه .
و�شيتم ك�شف النقاب عن تفا�شيل البطولة يف موؤمتر 
���ش��ح��ف��ي خ���ا����س ي��ت��ح��دث ع���ن اك����رب جت��م��ع خليجي 
لعب  الف  ع�شرين  مب�شاركة  اللكرتونية  للريا�شات 
من اخلليج العربي ووطن العربي وتقدم الأمني العام 
امل�شت�شار  اللكرتونية  للريا�شات  الم����ارات  جلمعية 
الدكتور را�شد بن ك�شي�س الظاهري بال�شكر والعرفان 
الالحمدود  دعمهم  على  الريا�شي  اب��وظ��ب��ي  ملجل�س 
ل��ل��ري��ا���ش��ات الل��ك��رتون��ي��ة ع��ل��ى اخل�����ش��و���س وريا�شة 

المارات على العموم.
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النهائيات عندما  يحتاج املنتخب البولندي لكرة القدم اىل نقطة واحدة لبلوغ 
الخ��رية من  العا�شرة  وار�شو يف اجلولة  الحد يف  اليوم  ي�شت�شيف مونتينيغرو 
ملونديال  امل��وؤه��ل��ة  الوروب��ي��ة  الت�شفيات  �شمن  اخلام�شة  املجموعة  مناف�شات 

رو�شيا. يف   2018
امام  ن��ق��اط   3 ب��ف��ارق  22 نقطة  امل��ج��م��وع��ة بر�شيد  ت��رت��ي��ب  ب��ول��ن��دا  وت��ت�����ش��در 
مطاردتها املبا�شرة الدمنارك التي ت�شت�شيف رومانيا الرابعة )12 نقطة( والتي 

خرجت من املناف�شة على بطاقتي التاأهل املبا�شر وامللحق.
ويتاأهل �شاحب املركز الأول من املجموعات الت�شع مبا�شرة اىل النهائيات، بينما 
خو�س  الت�شع  املجموعات  يف  ثانية  حلت  منتخبات  ثمانية  اأف�شل  على  �شيكون 

ملحق فا�شل حل�شم البطاقات الأربع املتبقية.
وتعول بولندا على عاملي الر�س واجلمهور وجنمها وهدافها التاريخي مهاجم 
بايرن ميونيخ الملاين والت�شفيات روبرت ليفاندوف�شكي حل�شم مواجهتها امام 
مونتينيغرو والتواجد يف العر�س العاملي للمرة الوىل منذ عام 2006 والثامنة 
الثالث  املركز  كانت  العاملي  العر�س  يف  لها  نتيجة  اف�شل  ب��ان  علما  تاريخها،  يف 

عامي 1974 و1982.

و�شرب ليفاندوف�شكي بقوة يف املباراة الخرية امام م�شيفتها ارمينيا عندما فازت 
بن�شف دزينة من الهداف )6-1( كان ن�شيب “ليفي” وهو قلب ليفاندوف�شكي 
ثالثية ا�شبح عربها الهداف التاريخي لبولندا بعدما رفع ر�شيده اىل 50 هدفا 

بفارق هدفني عن �شاحب الرقم ال�شابق فالدميري لوبان�شكي.
15 هدفا  انتزع ليفاندوف�شكي �شدارة هدايف الت�شفيات الوروبية بر�شيد  كما 

بفارق هدف واحد امام مهاجم الربتغال كري�شتيانو رونالدو.
ومتلك بولندا م�شريها بيدها ولديها اكرث من امكانية للتاأهل، فالفوز والتعادل 
الدمنارك  م��ب��اراة  نتيجة  ع��ن  النظر  بغ�س  رو���ش��ي��ا  يف  ال��ت��واج��د  لها  ي�شمنان 

ورومانيا، كما ان اخل�شارة قد تخولها التاأهل يف حال تعرث الدمنارك.

امام  امل��ب��اراة  يف  ح�شل  ما  تفادي  يف  ويرغبون  ال��در���س  تعلموا  البولنديني  لكن 
برباعية  وم��ذل��ة  مفاجئة  خ�شارة  تلقوا  عندما  ال�شابعة  اجل��ول��ة  يف  ال��دمن��ارك 

نظيفة، وبالتايل �شيلعبون من اجل الفوز لتفادي اي مفاجاأة جديدة.
وطالب مدرب بولندا اآدم نافالكا لعبيه باحلذر موؤكدا ان املهمة لن تكون �شهلة 
خ�شو�شا وان مونتينيغرو الثالثة بفارق 3 نقاط خلف الدمنارك متني النف�س 

بخ�شارة الخرية لنتزاع البطاقة املوؤهلة اىل امللحق.
وقال نافالكا الذي تدين له بولندا بعرو�شها الالفتة منذ ا�شتالمه املهمة عام 
2013: “�شحيح ان م�شرينا بيدنا ونلعب على ار�شنا ولكن يتعني علينا احلذر 
علينا  يجب  ال��ف��وز،  اج��ل  من  و�شتجازف  تخ�شره  ما  لديها  لي�س  فمونتينيغرو 

التعادل مقامرة يف  اللعب على  الفوز.  ال�شباك من اجل  الفر�س وهز  ا�شتغالل 
الذي قاد بولندا اىل ربع نهائي  نافالكا  واأ�شاف  التاأهل”.  اننا نهدف اىل  حني 
وا�شتغالل  بجدية  اخل�شم  م��ع  التعامل  “يجب   :2016 �شيف  اوروب���ا  ك��اأ���س 
مونتينيغرو  وتلقت  املونديال”.  والتاأهل اىل  املهزوزة لتحقيق الهم  معنوياته 
�شربة  املبا�شرة،  البطاقة  على  املناف�شني  بني  التا�شعة  اجلولة  قبل  كانت  التي 
موجعة بخ�شارتها امام �شيفتها الدمنارك �شفر1- اخلمي�س، ومل يتبق لها �شوى 

امل �شئيل يف الظفر ببطاقة امللحق والذي يتوقف على خ�شارة الدمنارك.
اخلام�س  الفوز  لتحقيق  انتفا�شتها  موا�شلة  اىل  الدمنارك  ت�شعى  جهتها،  من 
طعم  فيها  ت��ذق  مل  التي  الخ���رية  ال�شبع  مبارياتها  يف  وال�شاد�س  ال��ت��وايل  على 
الفوز على رومانيا وحجز  ان ت�شدي لها مونتينيغرو خدمة  اخل�شارة على امل 

البطاقة املبا�شرة اىل النهائيات للمرة اخلام�شة يف تاريخها.
وتطمح الدمنارك بدورها اىل ا�شتغالل غياب الرهان لدى رومانيا بعد خروجها 
خالية الوفا�س من املناف�شة لك�شب النقاط الثالث والبقاء على امالها، رغم ان 

رومانيا �شتدخل املباراة عقب فوزها املعنوي على كازخ�شتان اخلمي�س.
ويف مباراة ثالثة هام�شية �شمن املجموعة ذاتها، تلعب كازخ�شتان مع ارمينيا.

توتال  �شيرتوين  ف��ري��ق  �شائق  ف��از 
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي ل��ل��رال��ي��ات كري�س 
نيجل  ب�������ول  م�����الح�����ه  م�����ع  م����ي����ك 
مراحل  �شت  اأ���ش��ل  م��ن  مبرحلتني 
ل���رايل  الأول  ال���ي���وم  م��ن��ه��ا  ت���األ���ف 
بطولة  من   11 اجلولة   - اإ�شبانيا 
العامل للراليات - الأمر الذي و�شع 
الربيطاين على اأعتاب فوزه الثاين 
ال���ف���وز الأول  امل��و���ش��م )ب���ع���د  ل���ه���ذا 
ميك  اأن��ه��ى  اإذ  امل��ك�����ش��ي��ك(.  رايل  يف 
مناف�شات اليوم الأول حمتاًل املركز 
املوؤقت  ال��ع��ام  ال��رتت��ي��ب  ال��ث��ال��ث يف 
3 ث��وان فقط ع��ن املت�شدر،  ب��ف��ارق 
لل�شائق  احل�����ظ  ���ش��ي��ب��ت�����ش��م  ف���ه���ل 
الربيطاين يف كتالونيا خلف مقود 
دبليو. �شي3  ال�شيرتوين  �شيارته 

اآر.�شي؟
كتالونيا  ل��رايل  الأول  ال��ي��وم  ت��األ��ف 
امل�������رور  ث�������الث م������راح������ل مت  م������ن 
“كا�شريي�س”  وه��ي  م��رت��ني  عليها 
 12.50 )م��رح��ل��ة ت��راب��ي��ة ب��ط��ول 
ك��ل��م( وم��رح��ل��ة “بوت” )ت��راب��ي��ة / 
األتا”  “تريا  6.50 كلم(، ومرحلة 
الأط��ول يف الرايل )39 كلم( منها 
 30 وال����  اإ�شفلتية  كيلومرتات   9
�شكل  م��ا  وه��و  ترابية،  املتبقية  كلم 
لناحية  خ�شو�شاً  لل�شائقني  حتدياً 
على  واملحافظة  الإط����ارات  اإخ��ت��ي��ار 
فعاليتها على الق�شم الإ�شفلتي مما 
طاولة  وقلب  الأوراق  جميع  خلط 

التوقعات!
�شيرتوين  فريق  �شائق  و�شجل  هذا 

للراليات  ال��ع��امل��ي  اأب��وظ��ب��ي  ت��وت��ال 
زمن  اأ���ش��رع  راب��ع  ميك”  “كري�س 
بعدها  وت���ق���دم  الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف 
لحتالل املركز الثالث يف الرتتيب 
باملرحلة  ف����وزه  ب��ع��د  امل���وؤق���ت  ال��ع��ام 
اأن خلطت مرحلة تريا  اإىل  الثانية 
ترتيب  واأع����ادت  اللعب  اأوراق  األ��ت��ا 
اإذ  ال�����ش��ائ��ق��ني يف لئ��ح��ة ال��ن��ت��ائ��ج. 
اأظهر املقطع الزمني الأول والثاين 
ال�شائق  ت��ف��وق  ال��ث��ال��ث��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
الأزمنة  ب����داأت  ول��ك��ن  ال��ربي��ط��اين، 
الإطارات  تاآكل  ب�شبب  تتاأثر  بعدها 
لي�شجل  الإ���ش��ف��ل��ت��ي��ة  امل��ق��اط��ع  ع��ن��د 
اأ�شرع  راب��ع  املرحلة  نهاية  يف  ميك 
زم���ن وي��رتاج��ع يف ال��رتت��ي��ب العام 

بفارق  اخلام�س  امل��رك��ز  اإىل  امل��وؤق��ت 
ثوان.  7.6

ال�شيارة  بقيادة  كثرياً  “ا�شتمتعنا 
تاأدية  ال�شباحية،  امل��راح��ل  خ���الل 
قال  رائعة”  ك���ان���ت  ال�����ش��ي��رتوي��ن 
”مرحلة  واأ�����ش����اف:  م��ي��ك  ك��ري�����س 
تريا األتا كانت �شعبة على الإطارات 
ثميناً  وقتاً  اأ�شتنزف  باأنني  و�شعرت 

عند املقاطع الإ�شفلتية.”
املراحل،  ع��ل��ى  ال���ث���اين  امل�����رور  ويف 
ان���زل���ق���ت ����ش���ي���ارة ك��ري�����س م��ي��ك يف 
خ�شارة  كلفه  مم��ا  ال��راب��ع��ة  املرحلة 
حوايل �شت ثوان، ولكن �شائق فريق 
اأب��وظ��ب��ي ع���رف ك��ي��ف ي��ع��ّو���س تلك 
الإخفاقة م�شجاًل الزمن الأ�شرع يف 

املرحلة اخلام�شة قبل الأخرية.
وختم ال�شائق الربيطاين مناف�شات 
الكتالوين  ل���ل���رايل  الأول  ال���ي���وم 
“تريا  اأ�شرع زمن يف  ثاين  م�شجاًل 
الرتتيب  يف  ليتقدم  األتا” املتطلبة 
الأول  اليوم  نهاية  املوؤقت مع  العام 
3 ثوان  ب��ف��ارق  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  اإىل 
الأول  امل���رك���ز  ف��ق��ط ع���ن ���ش��اح��ب 
 1.6 وبفارق  ميكل�شن(  )اأندريا�س 
يف  اأوج��ي��ي��ه  �شيبا�شتيان  ع��ن  ث���وان 

املركز الثاين.
“لقد كان الن�شف الثاين من اليوم 
اأف�شل بكثري من املرور الأول” قال 
“لزلت  واأ������ش�����اف:  م��ي��ك  ك��ري�����س 
م�����ش��ت��اًء م��ن اخل��ط��اأ ال���ذي ارتكبته 

اإنزلقت  عندما  الرابعة  املرحلة  يف 
بنا ال�شيارة يف الأمتار الأخرية من 
اليوم  ن��ه��اي��ة  اأن��ن��ي يف  اإل  امل��رح��ل��ة، 
وبتاأديتنا،  بنتيجتنا  ج����داً  �شعيد 
ن��ح��ت��ل م���رك���زاً جيداً  اأن���ن���ا  اأع��ت��ق��د 

ملتابعة ما تبقى من مراحل.”
م���ن ج��ه��ت��ه ات��ب��ع ال�����ش��ي��خ خ��ال��د بن 
قيادة  وت������رية  ال��ق��ا���ش��م��ي  ف��ي�����ش��ل 
�شيارته  ت��ع��ر���ش��ت  ب��ع��دم��ا  م��ع��ت��دل��ة 
كان  وق��ت  يف  ال�شباح  يف  ل��الن��زلق 
يف الفرن�شي �شتيفان لوفيفر ولحه 
ثقتهما  ي�����ش��ت��ع��ي��دان  م����ورو  غ���اب���ان 
م�شاركة  اآخ���ر  ك��ان��ت  اإذ  ب�شيارتهما 
لهما يف رايل بولندا. رفع القا�شمي 
الثاين  ال��ن�����ش��ف  يف  ال�����ش��غ��ط  م���ن 
املكابح يف  اأن تعطلت  اإىل  اليوم  من 
�شيارته يف املرحلة الأخرية وحتديداً 

عند املقاطع الإ�شفلتية.
اأن عمليات حتويل  بالذكر  اجلدير 
للطرقات  خم�ش�شة  من  ال�شيارات 
للطرقات  خم�ش�شة  اإىل  الرتابية 
امل���ع���ب���دة ق����د مت����ت ب���ن���ج���اح وذل����ك 
الثاين  ال���ي���وم  مل���راح���ل  ا����ش���ت���ع���داداً 
اإ�شفلتية.  جميعها  وه���ي  وال��ث��ال��ث 
ي��ب��ل��غ ط���ول م���راح���ل ال���ي���وم الثاين 
تقريباً )�شبع مراحل(.  كلم   122
ويختتم الرايل يف اليوم الثالث مع 
م��ع��ب��دة منها مرحلة  م��راح��ل  ���ش��ت 
ال��ن��ق��اط الإ���ش��اف��ي��ة. وب��ه��ذا يكون 
ا�شبانيا  ل���رايل  الإج���م���ايل  ال��ط��ول 
312 كلم مق�شمة على 19 مرحلة 

خا�شة بال�شرعة.

اأول  هاميلتون  لوي�س  الربيطاين  مر�شيد�س  �شائق  �شيكون 
املنطلقني الأحد يف جائزة اليابان الكربى، املرحلة ال�شاد�شة 
حتقيقه  بعد  واح���د،  للفورمول  ال��ع��امل  بطولة  م��ن  ع�شرة 
ال�����ش��ب��ت اأ����ش���رع ت��وق��ي��ت يف ال��ت��ج��ارب ال��ر���ش��م��ي��ة ع��ل��ى حلبة 

�شوزوكا.
وهي املرة ال�71 التي �شينطلق فيها هاميلتون من 

والعا�شرة  الحرتافية،  م�شريته  يف  الأول  املركز 
هذا املو�شم والوىل على حلبة �شوزوكا.

ب��ال��ف��ع��ل ح�شة  ك��ان��ت  “لقد  ه��ام��ي��ل��ت��ون:  وق����ال 
رائعة، كل لفة كانت رائعة”.

واأ�شاف: “مل اأكن اأبدا يف هذه الو�شعية، 
�شتكونان  ف����رياري  ���ش��ي��ارت��ي  ول��ك��ن 

اأ�شرع غدا )الحد(، ويتعني علينا 
اأن نكون اأف�شل”.

“حاولت  فيتل:  قال  املقابل،  يف 
ب��ك��ل ����ش���يء يف ال��ل��ف��ة الخ����رية 

اأن��ه يتعني  اأع��رف  لنني كنت 
ع��ل��ي امل��خ��اط��رة، ول��ك��ن��ن��ي لن 
اأجنح يف انتزاع املركز الول”، 
م�شيفا: “رغم ذلك، انا �شعيد 
بالنتيجة التي �شجلتها. نحن 

ن��ح��ق��ق دائ��م��ا ن��ت��ائ��ج ج��ي��دة يف 
تتح�شن  وال�شيارة  النطالقات 

ي��ن��ق�����ش��ن��ا بع�س  اأك�����رث واأك�������رث. 
�شتكون  ال�����ش��ي��ارة  ول��ك��ن  التح�شن 

اأ�شرع خالل ال�شباق”. وتابع: “من 
الرائع جدا قيادة ال�شيارات اجلديدة 

)هذا املو�شم( على هذه احللبة”.
مت�شدر  ه���ام���ي���ل���ت���ون،  و���ش��ي��ن��ط��ل��ق 

ومطاره  مناف�شه  ام���ام  الول  امل��رك��ز  م��ن  ال��ع��ام،  ال��رتت��ي��ب 
ال��ذي حل  فيتل  �شيبا�شتيان  المل��اين  ف��رياري  �شائق  املبا�شر 
ثالثا يف التجارب الر�شمية بيد انه ا�شتفاد من عقوبة ارجاع 
�شائق مر�شيد�س الثاين الفنلندي فالتريي بوتا�س 5 مراكز 
زميل  غ��رار  على  ال�شرعات  غيار  لعلبة  تغيريه  ب�شبب 
الذي  الفنلندي كيمي رايكونن  ف��رياري  فيتل يف 

�شينطلق من املركز العا�شر.
وجاء �شائقا ريد بول ال�شرتايل دانيال ريكياردو 
والهولندي ماك�س فري�شتابن يف املركزين الثالث 

والرابع على التوايل.
ويتفوق هاميلتون بفارق 34 نقطة عن فيتل 
يف ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام، و���ش��ب��ق ل��ه ال��ف��وز يف 
2014 و2015، فيما  �شوزوكا عامي 
ت��وج فيتل بها 4 م��رات اع��وام 2009 

و2010 و2012 و2013.
وق���ط���ع ه��ام��ي��ل��ت��ون اأ�����ش����رع لفة 
 1:27.319 ب������زم������ن 
�شرعة  مب��ع��دل  دق��ي��ق��ة 
 239،412 و�شطي 
بفارق  ك��ل��م/���ش��اع��ة 
عن   1000/472

فيتل.
ا�شتفاد  وب����دوره����م����ا 
انديا  ف����ور�����س  ���ش��ائ��ق��ا 
و�شريخيو  اوك����ون  اإ���ش��ت��ي��ب��ان  ال��ف��رن�����ش��ي 
ورايكونن  ب��وت��ا���س  ع��ق��وب��ة  م���ن  ب���ريي���ز 
اخلام�س  امل���رك���زي���ن  م���ن  و���ش��ي��ن��ط��ل��ق��ان 
�شينطلق  فيما  ال��ت��وايل،  على  وال�شابع 
بوتا�س ورايكونن من املركزين ال�شاد�س 

ال�شباين  م��اك��الري��ن-ه��ون��دا  ���ش��ائ��ق  و�شينطلق  وال��ع��ا���ش��ر. 
�شائق  جونيور  �شاينز  كارلو�س  ومواطنه  الون�شو  فرناندو 
تورو رو�شو من املركز الخري ب�شبب عقوبات عدة لقيامهما 

بتغيريات لعدات ميكانيكية عدة يف �شيارتيهما.
وي�شعى هاميلتون لالقرتاب خطوة ا�شافية من لقب بطولة 
العامل، فبعد ثالثة انت�شارات متتالية، حل الربيطاين رابعا 
املركز  انطالقه من  برغم  املا�شي،  الح��د  �شباق ماليزيا  يف 
الول، لكنه و�شع الفارق يف �شدارة الرتتيب العام لل�شائقني 
بانه انطلق  املبا�شر فيتل الذي حل رابعا علما  عن مناف�شه 
من املركز الخري ب�شبب تغيري حمرك �شيارته ثم ا�شتخدام 
التي  امل�شاكل  بعد  ال�شباق  قبل  جديدة  ا�شا�شية  غيار  قطع 

عانى منها يف التجارب التاأهيلية.
الرابع  لقبه  �شباقات لح��راز  هاميلتون خم�شة  امام  وتبقى 
واآخرها يف 2015، ومعادلة رقم فيتل الذي توج اربع مرات 

بني 2010 و2013.

- ترتيب ال�سائقني الع�سرة الأوائل:

 1:27:319 )مر�شيد�س(  هاميلتون  لوي�س  الربيطاين   1-
دقيقة

الملاين �شيبا�شتيان فيتل )فرياري( 1:27.791 د  2-
)مر�شيد�س( 1:28.306 د ريكياردو  دانيال  ال�شرتايل   3-
د  1:28.332 بول(  )ريد  فري�شتابن  ماك�س  الهولندي   4-
د  1:29.111 اإنديا(  )فور�س  اوكون  اإ�شتيبان  الفرن�شي   5-

الفنلندي فالتريي بوتا�س )مر�شيد�س( 1:27.651 د  6-
)فور�س اإنديا( 1:29.260 د برييز  �شريخيو  املك�شيكي   7-

د  1:29.480 )وليام�س(  ما�شا  فيليبي  الربازيلي   8-
د  1:29.778 )ماكالرين(  فاندورن  �شتوفيل  البلجيكي   9-

د  1:29.079 )فرياري(  رايكونن  كيمي  الفنلندي   10-

ت�ست�سيف مونتينيغرو يف اجلولة الأخرية

بولند� حتتاج نقطة لبلوغ نهائيات �ملونديال

حجزت ا�شبانيا بطاقتها اىل نهائيات كاأ�س العامل لكرة 
القدم 2018 يف رو�شيا بعد اأيام �شعبة جراء تداعيات 
ا�شتفتاء اقليم كاتالونيا للمطالبة بال�شتقالل الذي 

رف�شت احلكومة املركزية يف مدريد العرتاف به.
م��ن مناف�شات  ق��ب��ل الخ����رية  ال��ت��ا���ش��ع��ة  ويف اجل��ول��ة 
املجموعة ال�شابعة للت�شفيات الوروبية، حقق منتخب 
بثالثية  اللباين  �شيفه  على  �شريحا  ف��وزا  ا�شبانيا 
نظيفة يف اليكانتي، و�شقط املنتخب اليطايل يف فخ 

التعادل مع �شيفه املقدوين 1-1 يف تورينو.
�شدارة  يف  نقطة   25 اىل  ر�شيدها  ا�شبانيا  ورف��ع��ت 
املجموعة ال�شابعة مقابل 20 نقطة ليطاليا الثانية 

التي يتعني عليها خو�س امللحق لتحديد م�شريها.
الت�شع  املجموعات  من  الأول  املركز  �شاحب  ويتاأهل 
اأف�����ش��ل ثمانية  ال��ن��ه��ائ��ي��ات، وت��خ��و���س  م��ب��ا���ش��رة اىل 
منتخبات حتل يف املركز الثاين ملحقا فا�شال حل�شم 

البطاقات الأربع املتبقية.
اللقب  حاملة  باملانيا  النهائيات  اىل  ا�شبانيا  وحلقت 
اجلنوبية  وكوريا  واليابان  واي��ران  وبلجيكا  وانكلرتا 

وال�شعودية واملك�شيك والربازيل ورو�شيا امل�شيفة.
 )16( م��وري��ن��و  رودري���غ���و  �شجل  الوىل،  امل���ب���اراة  يف 

واي�شكو )24( وتياغو الكانتارا )26( الهداف.
امل��ن��ت��خ��ب ال���ش��ب��اين خ��ول��ن لوبيتيغي  ودف����ع م����درب 
مبدافع بر�شلونة جريار بيكيه ا�شا�شيا، لكن م�شاركته 
ترافقت مع �شفرات ال�شتهجان من بع�س اجلماهري 
ملعب  م��درج��ات  يف  الخ���ر  البع�س  م��ن  وبالت�شفيق 

اليكانتي التي تت�شع ل� 28 الف متفرج.
ولعب بيكيه �شاعة كاملة اىل جانب قطب دفاع ريال 

مدريد �شريخيو رامو�س قبل ان ي�شتبدل بنات�شو.
وكان بيكيه )30 عاما( يف قلب العا�شفة منذ ان اعلن 
دعمه حلق اقليم كاتالونيا يف تقرير م�شريه قبل ايام، 
الثنني  ال�شتهجان  �شفرات  اىل  تعر�س  ان  و�شبق 

اي�شا يف التدريبات، لكنه اكد الربعاء انه يريد 
موا�شلة م�شواره مع املنتخب وانه “فخور جدا 

باأن اأكون جزءا من املنتخب ال�شباين”.
املنتبخب،  92 لبيكيه مع  امل��ب��اراة رق��م  وه��ي 
وكاأ�س   2010 العامل  كاأ�س  باحرازه  و�شاهم 

العتزال  اىل  امل���ح  ل��ك��ن��ه   ،2012 اوروب�����ا 
دوليا يف حال وجد مدرب املنتخب 

الحتاد  اأو  لوبيتيغي  خولن 
مواقفه  ان  ال�����ش����ب����اين 

ال�شيا�شية تتعار�س مع 
دوره الريا�شي.

ي��������ب��������ادل  ومل 
اجل�������م�������ه�������ور 

ال������ش�����ب�����اين 
م��������داف��������ع 
نة  �شلو بر
الخ����������������ر 

البا  ج���وردي 
الذي �شارك ا�شا�شيا 
اي�شا الت�شرف ذاته.

ال��ث��ان��ي��ة يف  امل����ب����اراة  ويف 
ايطاليا  اكتفت  تورينو، 
مقدونيا  م��ع  ب��ال��ت��ع��ادل 

.1-1
و������ش�����ج�����ل لي����ط����ال����ي����ا 

ج����ورج����ي����و ك���ي���ل���ي���ن���ي يف 
وملقدونيا   ،40 الدقيقة 
ترايكوف�شكي يف  الك�شندر 

الدقيقة 77.
ايطاليا  و����ش���ت���خ���و����س 
ارب��ع مرات  ال��ع��امل  بطلة 

امللحق   2006 يف  اآخ���ره���ا 
ل��ل��م��رة الوىل  امل��ق��ب��ل  ال�����ش��ه��ر 

متكنت  ع��ن��دم��ا   ،1997 م��ن��ذ 
من حجز بطاقتها للم�شاركة يف 

مونديال فرن�شا 1998.
مباراة  اي  ايطاليا  تخ�شر  ومل 

يف الت�شفيات على ار�شها )46 
فوزا و7 تعادلت(.

خ�������ش���رت  ث�����ال�����ث�����ة،  م�������ب�������اراة  ويف 
بهدف  ا�شرائيل  امام  لي�شتن�شتاين 

ليتان طيبي )21(.
اآماله  ع��ل��ى  وي���ل���ز  م��ن��ت��خ��ب  اب���ق���ى 
التاأهل  ب���ط���اق���ة  ع���ل���ى  ب��امل��ن��اف�����ش��ة 

امل��ب��ا���ش��ر ب��ع��د ف�����وزه ال�����ش��ع��ب على 
وخ�شارة  -1�شفر  اجلورجي  م�شيفه 

يف   3-2 النم�شا  ام��ام  املت�شدرة  �شربيا 
املجموعة الرابعة.

وباتت  نقطة   17 اىل  ر�شيدها  ويلز  ورفعت 

على بعد نقطة واحدة من �شربيا املت�شدرة، ودخلت 
ايرلندا املناف�شة كطرف ثالث بر�شيد 17 نقطة بعد 

فوزها على �شيفتها مقدونيا -2�شفر.
ويف اجل���ول���ة الخ�����رية الث���ن���ني، ت��ل��ع��ب ���ش��رب��ي��ا مع 

جورجيا، وويلز مع ايرلندا، ومولدافيا مع النم�شا.
الهزمية  التي مل تذق طعم  تبيلي�شي، تدين ويلز  يف 
حتى الن على غرار �شربيا، بالفوز الرابع اىل طوم 
ال�شوط  ب��داي��ة  ال��وح��ي��د يف  ال��ه��دف  لورن�����س م�شجل 
املنطقة  خ��ارج  رام�شي  اآرون  من  متريرة  اث��ر  الثاين 

تابعها قوية يف ا�شفل الزاوية اليمنى )49(.
املباراة لعب  التي غاب عنها يف هذه  ويلز  وافتتحت 
ال�شابة،  بداعي  بايل  غاريث  ال�شباين  مدريد  ريال 
الت�شفيات بفوز اول على مولدافيا -4�شفر، وحققت 
بعد ذلك خم�شة تعادلت متتالية احدها مع جورجيا، 
جمددا  ومولدافيا  )-1�شفر(  النم�شا  تهزم  ان  قبل 

)-2�شفر(.
 )11( ميليفويفيت�س  ل�����ش��رب��ي��ا  ���ش��ج��ل  ف��ي��ي��ن��ا،  ويف 
ونيمانيا ماتيت�س )83(، وللنم�شا بورغ�شتالر )25( 

ماركو ارناتوفيت�س )76( ولوي�س �شوب )89(.
اللقاء  نتيجة  ايرلندا  جمهورية  ح�شمت  دب��ل��ن،  ويف 
مع مولدافيا بهدفني مبكرين �شجلهما داريل موريف 
بت�شديدة من داخل املنطقة )2(، وبعد متريرة بينية 

من �شتيفن وارد )19(.
تاأجل احل�شم اىل اجلولة العا�شرة الخرية وا�شبحت 
امل��ن��اف�����ش��ة ث��الث��ي��ة ع��ل��ى ب��ط��اق��ة ال��ت��اأه��ل ال��وح��ي��دة يف 

املجموعة التا�شعة.
-3�شفر،  ت��رك��ي��ا  م�شيفتها  ع��ل��ى  اي�����ش��ل��ن��دا  وف�����ازت 
واوكرانيا على م�شيفتها كو�شوفو -2�شفر، وتعادلت 

كرواتيا مع �شيفتها فنلندا 1-1.
وتقدمت  نقطة   19 اىل  ر�شيدها  اي�شلندا  ورف��ع��ت 
بفارق نقطتني على كل من كرواتيا واكرانيا، 
ف��ي��م��ا ت��وق��ف ر���ش��ي��د ت��رك��ي��ا ع��ن��د 14 

نقطة وخرجت كليا من املناف�شة.
الث����ن����ني  الخ����������رية  اجل�����ول�����ة  ويف 
املقبل، تلعب اي�شلندا مع كو�شوفو، 
واوك��ران��ي��ا م��ع ك��روات��ي��ا، وفنلندا 

مع تركيا.
يف رييكا، تنازلت كرواتيا عن ال�شدارة 
وفرطت بفوز كان يف متناولها 
حتى  ت���ق���دم���ت  ان  ب���ع���د 

الوقت بدل ال�شائع.
حافل  ����ش���وط  وب���ع���د 
ال�شائعة  بالفر�س 
م������ن اجل����ان����ب����ني، 
�����ش����ج����ل م����اري����و 
كيت�س  و ز ند ما
التقدم  هدف 
وال�������������ف�������������وز 
ل�����ك�����روات�����ي�����ا 
ال�شوط  يف 
الثاين بعدما 
ت����ل����ق����ى ك�����رة 
داخل املنطقة 
بقدمه  دفعها 
ال������ي������م������ن������ى 
و�������ش������ط  يف 
ال���������������ش�������ب�������ك�������ة 

.)57(
ال�����دق�����ي�����ق�����ة  ويف 
نيكال�س  ن��ف��ذ  الخ������رية، 
م����وي���������ش����ان����در رك����ل����ة ح����رة 
قلب  يف  �شويري  بريي  وتابعها 
مدافعي  م���ن  غ��ف��ل��ة  يف  امل���رم���ى 

كرواتيا مدركا التعادل )90(.
تركيا  م��ن��ي��ت  ا���ش��ك��ي�����ش��ه��ري،  ويف 
بي�شاء  وبثالثية  ن��ك��راء  بهزمية 
ا�شبحت  ال��ت��ي  اي�شلندا  ي��د  ع��ل��ى 
�شتقابل  كونها  ك��ب��رية  حظوظها 
كو�شوفو  الخ�������رية  اجل����ول����ة  يف 
مهمة  ا�شبحت  فيما  ال�شعيفة، 
لقاءها  يف  �شعوبة  اك��رث  ك��روات��ي��ا 

مع اوكرانيا.

ويلز يبقي على اآماله بعد فوزه على جورجيا 

��شبانيا تتاأهل للمونديال ��إيطاليا تلعب �مللحق

فريق اأبوظبي العاملي يقرع باب الفوز يف اإ�سبانيا

�شائق فريق �شيرت�ين توتال �أبوظبي �لعاملي للر�ليات كري�ص ميك يفوز مبرحلتني �يقف على �أعتاب فوزه �لثاين هذ� �ملو�شم
اختيار الإطارات ومرحلة تريا األتا خلطا اأوراق اللعب

هاميلتون �أ�ل �ملنطلقني �أمام فيتل ب�شباق �ليابان 
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جمتمع االمارات

جامعة ل تر�ب �لأ�شرت�لية حتتفل بيوبيلها �لذهبي يف دبي
املراكز  ع��ددا من  التي متتلك  لالأبحاث  ال�شرتالية  ت��روب  ل  اأقامت جامعة 
لها،  مقراً  فيكتوريا  ولي��ة  عا�شمة  ملبورن  مدينة  من  وتتخذ  العامل  ح��ول 
حفاًل خا�شاً يف اإمارة دبي مبنا�شبة اليوبيل الذهبي لإطالق اجلامعة، والذي 

ا�شت�شافه كيلي �شميث نائب مدير اجلامعة لل�شوؤون الدولية.
وح�����ش��ر احل��ف��ل ح����وايل 60 ���ش��ي��ف وط��ال��ب وخ���ري���ج، م��ن بينهم ع���دد من 
التجارية  املفّو�شية  ومكتب  الأ�شرتالية  ال�شفارة  ومن  امل�شوؤولني احلكوميني 
الذين  املنطقة  جامعات  ممثلي  من  عدد  اإىل  اإ�شافة   ، اأو�شرتيد  الأ�شرتالية 
يتطلعون لإقامة �شراكات مع اجلامعة. كما ح�شر احلفل خريجي اجلامعة 
من املواطنني واملقيمني من دول جمل�س التعاون اخلليجي، والذي در�شوا يف 

اختتمت دبي الذكية فعاليات الربنامج التدريبي 
جلودة اخلدمات مبعهد ديزين، والذي كانت قد 
نظمته لأبطال ال�شعادة من عدة دوائر حكومية 
اإم�����ارة دب����ي، وذل����ك ب��ه��دف ت��اأه��ي��ل وتدريب  يف 
امل�شاركني يف جمال جودة اخلدمات، �شعياً نحو 
اأف�شل  وتقدمي  ال�شعادة  اأجندة  اأه��داف  حتقيق 
املقيمني  من  للمتعاملني  والتجارب  اخل��دم��ات 

والزوار. 
و�شارك يف الربنامج التدريبي الذي ا�شتمر ملدة 
4 اأيام واأقيم يف معهد ديزين يف ولية اأورلندو 
الأمريكية، 30 م�شاركاً من 22 جهة حكومية، 
حيث ح�شر امل�شاركون جمموعة من ور�س العمل 
على  ال�شوء  �شلطت  التي  التفاعلية  واجلل�شات 
اخلدمات  م�شتوى  لتح�شني  ال��الزم��ة  الآل��ي��ات 
امل��وؤ���ش�����ش��ات واجلهات  امل��ق��دم��ة م���ن  وال���ت���ج���ارب 
امل�شاركون  ق���ام  ك��م��ا  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني.  احل��ك��وم��ي��ة 
على  ل��الط��الع  دي���زين  ملعهد  ميدانية  ب��زي��ارات 
املتعاملني  لإ���ش��ع��اد  ه��ن��اك  املتبعة  العمل  اآل��ي��ات 

واملوظفني على حد �شواء. 
بن  بطي  بنت  عائ�شة  الدكتورة  �شعادة  واأع��رب��ت 
ب�شر، مدير عام مكتب دبي الذكية، عن �شعادتها 
على  ال�شعادة  اأبطال  الربنامج، وح�شول  بنجاح 
العاملية  املمار�شات  اأف�شل  على  التعرف  فر�شة 
يف جم��ال ج���ودة اخل��دم��ات، م��ن خ��الل برنامج 
تدريبي مكثف وفريد من نوعه جلودة اخلدمات 
عرب معهد ديزين العاملي، والذي يوؤكد �شعي دبي 
متكاملة  منظومة  لتاأ�شي�س  احل��ث��ي��ث  ال��ذك��ي��ة 
وم��وؤه��ل��ة يف جم���ال خ��دم��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني، تواكب 
اأهداف  حتقيق  نحو  الر�شيدة  القيادة  تطلعات 
اإم����ارة دب���ي اإىل اأذكى  اأج��ن��دة ال�����ش��ع��ادة وحت���ول 

واأ�شعد مدينة على وجه الأر�س. 

ق�شر �لإمار�ت يحتفل 
بالثقافة �ملك�شيكية مبنا�شبة عيد �ل�شتقالل �ملك�شيكي

قدم مالك املطعم وال�شيف احلائز على جنمة مي�شالن كارلو�س غايتان يف فندق ق�شر الإمارات جمموعة اأطباق مك�شيكية ل�شعادة �شيف �شعيد غبا�س، مدير عام دائرة الثقافة وال�شياحة وفران�شي�شكا 
اليزابيث ميند�س اي�شكوبار، �شفرية املك�شيك لدى الدولة، احتفاًل بعيد ا�شتقالل املك�شيك. فيما ا�شت�شاف مطعم ال�شياد يف ق�شر الإمارات احتفالية باملطبخ املك�شيكي امتدت اأ�شبوعاً كاماًل.

وبهذه املنا�شبة قال �شعادة �شيف �شعيد غبا�س، مدير عام دائرة الثقافة وال�شياحة: يجمع دولة الإمارات واملك�شيك تاريخ حافل من التفاعل والتبادل الثقايف العميق، وي�شّرنا م�شاركة ال�شعب املك�شيكي 
اأحد منا�شباته الوطنية الكربى من خالل الحتفاء بثقافته وماأكولته يف اأحد اأهم املواقع يف اأبوظبي. 

من جهتها، قالت فران�شي�شكا اليزابيث ميند�س اي�شكوبار، �شفرية املك�شيك لدى الدولة: نعّلق اأهمية كربى على التعاون الثقايف بني املك�شيك والإمارات، وعلى الرتويج للمطبخ املك�شيكي يف اأ�شبوع 
املاأكولت املك�شيكية يف فندق ق�شر الإمارات، كونه جزءاً هاماً من ثقافة البلد وتقاليده، وللمنتجات الغذائية امل�شتخدمة فيه. 

ُيذكر اأّن مطعم ال�شياد للماأكولت البحرية مطعم حائز على جوائز ويقع يف فندق ق�شر الإمارات، وهو يتميز باأحوا�س �شمكه الزرقاء اجلميلة واأجوائه التي تنقل ال�شيوف اإىل عامل اأنيق حتت 
البحار قبل و�شولهم اإىل حجرة ملفتة لتناول الطعام توفر اإطاللة خالبة على البحر.

مهرجان يوم من �لرتفيه مع دبي بارك�ص �آند ريز�رت�ص 
باإطالق  الأ�شبوع  نهاية  عطلة  خالل  ريزورت�س  اآن��د  بارك�س  دبي   احتفلت 
برنامج املو�شم ال�شتوي اأثناء فعاليات مهرجان يوم من الرتفيه الذي اأقيم 
يوم اجلمعة 29 �شبتمرباملا�شي، حيث قامت عدة حمطات اإذاعية معروفة 
وجمموعة من اأ�شهر مقدمي الربامج الإذاعية بتغطية املهرجان يف بث حي 

ومبا�شر من اأكرب وجهة ترفيهية متكاملة يف املنطقة.
اآند  ب��ارك�����س  ال��وج��ه��ة الرتفيهية دب���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ة، ف��اج��اأت  ان��ط��الق  وق��ب��ل 
ريزورت�س اأكرث من 7000 م�شتمع اإذاعي مبنحهم تذاكر دخول للمنتزهات 
الرتفيهية الثالث وحديقة الألعاب املائية، مبا اأتاح لهم فر�شة ال�شتمتاع 
باأكرث من 100 لعبة ركوب ومعلم جذب ترفيهي من الأفعوانيات املثرية 
والعرو�س التفاعلية املمتعة واحلية ل�شخ�شيات الأفالم ال�شينمائية العاملية 

�لإ�شادة مببادر�ت �ل�شتد�مة لفندق رماد� عجمان
اإي��ج��اب��ي��ة جت��اه جهوده  ب���ردود فعل  واأج��ن��ح��ة رم���ادا عجمان  ف��ن��دق  حظي 
التنمية  دائ��رة  م��وؤخ��راً  نظمته  ال��ذي  العر�س  خ��الل  بال�شتدامة  اخلا�شة 
البيئية  امل��ب��ادرات  �شاهمت  وق��د  ال�شكندنافية.   ال��ب��ل��دان  يف  القت�شادية 
فنادق  ملجموعة  العام  املدير  افتخار حمداين،  ال�شيد  اخل�شراء يف متكني 
وال�شياحة  ال�شفر  �شركات  مع  وطيدة  عالقات  تر�شيخ  من  عجمان،  رم��ادا 
الدمناركية والرنويجية والفنلندية خالل العر�س الذي امتد على مدى 
اأ�شبوع كامل.  ويف هذا الإطار، علق ال�شيد حمداين قائاًل: اإننا هنا يف البلدان 
ال�شكندنافية للرتويج لعجمان كوجهة �شياحية، ولفنادقنا الثالثة اأي�شاً. 
وعندما اأ�شرُت اإىل مبادرات ال�شتدامة التي نتبناها، قوبلت تلك املبادرات 
الدولية  اجل��ه��ود  طليعة  يف  دائ��م��اً  كانت  البلدان  تلك  لأن  هائل  بتجاوب 
للحفاظ على البيئة واملوارد. وقد تعلمنا الكثري منهم حيث األهمونا بالفعل 
مل�شاعفة جهودنا البيئية. ونحن فخورون لي�س فقط برت�شيخ عالقة عمل 
مع هوؤلء ال�شركاء، بل برت�شيخ هدف م�شرتك يف حماية البيئة .   وبدورها 
اأكدت ال�شيدة بيا هومل ممثلة �شركة دي�شكفري ترافيل الدمناركية قائلة: 
اأنحاء  ال�شتدامة من  ن�شمع ق�ش�شاً عن جهود  اأن  للحما�س  املثري  اإن من 
متفرقة من العامل. ففي الدمنارك، اأو�شكنا على حتقيق هدف عدم توليد 
نفايات نهائياً بف�شل اجلهود امل�شرتكة للحكومة وتعاون جميع املواطنني. 

ونحن نثني على فنادق رمادا عجمان ملا تقوم به من مبادرات بيئية .

فندق ديوك�ص دبي يعني مديرً� 
جديدً� للت�شويق ��ملبيعات

املميز  الفاخر  اأعلن فندق ديوك�س 
التقليدي  ال���ربي���ط���اين  ب��ط��اب��ع��ه 
تعزيز  ع������ن  ج�����م�����ريا  ن���خ���ل���ة  يف 
هريين  بتعيني  التنفيذي  فريقه 
للمبيعات  ك��م��دي��ر  م���ازغ���اون���ك���ار 

والت�شويق.
تخرج هريين من جامعة مومباي 
الهندية، ويتمتع بخربة وا�شعة يف 
قطاع ال�شيافة تبلغ اأكرث من 15 
ع��ام��اً ���ش��غ��ل خ��الل��ه��ا ال��ع��دي��د من 
املبيعات  جم��ال  يف  العليا  املنا�شب 
وتنفيذ  اإط�������الق  ع���ل���ى  واأ������ش�����رف 
املبيعات  ا�شرتاتيجيات  الكثري من 
الناجحة وخطط تو�شيع وتطوير 
من  ل�شل�شلة  ال��ت��ج��اري��ة  الأع���م���ال 
ع����الم����ات ال�����ش��ي��اف��ة ال���ع���امل���ي���ة يف 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
التعاون  جمل�س  ودول  والبحرين 

اخلليجي.

مركز �رزيدن�ص �لب�شتان ينّظم د�رة تدريب �ملدّربني
لة لل�شياح  اأنهى مركز ورزيدن�س الب�شتان لل�شقق الفندقية، الوجهة املف�شّ
ي�شاً  ورجال الأعمال يف قلب مدينة دبي، موؤخراً دورة تدريب اأقيمت خ�شّ
تدريب  اأجل تطوير مهاراتهم يف  الفندق من  الأق�شام يف  وروؤ�شاء  ملديري 

املوظفني وبالتايل تعزيز جودة اخلدمات التي تقّدم للزوار والنزلء.
و�شمن مبادرة الفندق يف تطوير الأداء املهني والوظيفي، مت تنظيم الدورة 
ب��ني ، حيث  امل��دِرّ اأي��ام حتت عنوان تدريب  التي ا�شتمرت على م��دار ثالثة 
تعليم  مب��ب��ادىء  تتعلق  مو�شوعات  منها  مكثفة  ت��دري��ب  جل�شات  �شملت 
املعرفة وا�شتخدامها لإفادة الآخرين  اكت�شابهم  الكبار وكيفية  الأ�شخا�س 

من املوظفني.

مطار �أبوظبي �لد�يل
 يطلق مبادرة »فن«  

ك���ج���زء م���ن م���ب���ادرة ب�����ش��م��ة اأب���وظ���ب���ي، والتي 
تهدف اإىل تقدمي التقاليد والرتاث الإماراتي 
باإطالق  اأبوظبي  مطارات  قامت  للم�شافرين، 
برنامج فن يف مطار اأبوظبي الدويل . وت�شمل 
ه��ذه امل��ب��ادرة ع��دد من الأع��م��ال الفنية املحلية 

اأرج��اء املطار، وذلك لعك�س هوية وروح دولة الإم��ارات العربية املتحدة من خالل  والتي �شتتوزع يف 
ثقافة  اإحياء  اإىل  ال��دويل  اأبوظبي  مطار  يف  فن  برنامج  ي�شعى  كما  تقليدية.  وغري  مبتكرة  اأعماٍل 
الفن يف املدينة من خالل ال�شتفادة من بوابتها الرئي�شية كنقطة انطالق، لتعزيز اأوا�شر التوا�شل 
مع  والعامليني  املحليني  الفنانني  من  جمموعة  ويعمل  املحلي.  الفن  جمتمع  اأف��راد  بني  وامل�شاركة 

مطارات اأبوظبي ل�شمان تقدمي لوحات جدارية تعك�س تراث وثقافة الإمارات مبنظور حديث. 

دبي �لذكية تختتم بنجاح فعاليات �لربنامج �لتدريبي جلودة �خلدمات مبعهد ديزين 

جمموعة �لفطيم لل�شيار�ت تكرم موظفيها �ملو�طنني �ملتميزين

رئي�ص �لطهاة يف ليوبولدز �أ�ف لندن : �أبوظبي عا�شمة متنحنا �لبد�ع 
قال ال�شيف رو�شتونو دارمو رئي�س الطهاة يف مطعم ليوبولدز اأوف لندن يف ني�شن تاورز على كورني�س ابوظبي ، انه يقدم للزوار اطباقاً 

اإ�شتثنائية لمثيل لها باأف�شل نكهات العامل لإر�شاء خمتلف الذواق .
وعرب ال�شيف رو�شتونو دارمو عن �شعادته بالعمل يف ابوظبي قائال: اإنني �شعيد بالعمل يف هذه العا�شمة اجلميلة التي متنحنا الطاقة 

و الإبداع و احلما�س يف قيادة فريق العمل بروح عالية لال�شتمرار يف التعلم و التطور وتقدمي الأف�شل كل يوم .
ويعد ال�شيف رو�شتونو من اأقدم اأفراد عائلة مطعم ليوبولدز اأوف لندن و يتميز باإبداعه و براعته و �شغفه يف فن الطهي.

  اكت�شف ال�شيف رو�شتونو �شغفه للطبخ منذ �شن مبكرة حيث �شغل العديد من املنا�شب يف اأرقى املطاعم و الفنادق الفاخرة يف الفلبني 
ثم انتقل للعمل يف دولة المارات العربية املتحدة حيث بدء م�شريته يف مطعم ليوبولدز اأوف لندن كطاه مبتدئ و بف�شل تفانيه يف 

العمل و حر�شه امل�شتمر للتطور و التعلم ترقى لي�شبح رئي�س الطهاة. 
 تفوق خربة ال�شيف رو�شتونو اأكرث من 9 �شنوات يف جمال الطهي و يتميز بنكهات اأطباقه ال�شتثنائية و فنه يف عر�س اأطباقه ب�شكل 
حمرتف.  وح�شد مطعم ليوبولدز اأوف لندن العديد من اجلوائز املرموقة من قبل هيئات معروفة عامليا يف جمال ال�شيافة والطعمة 

، كما قام املطعم بتو�شيع �شل�شلته عن طريق افتتاح العديد من الفروع اجلديدة يف جميع اأنحاء دولة المارات . 

ل��ل�����ش��ي��ارات واخل����دم����ات امل�����ش��ان��دة يف 
جم���م���وع���ة ال���ف���ط���ي���م : م����ن دواع�����ي 
الفطيم  جمموعة  يف  لدينا  ال�����ش��رور 
اأن ن��رى امل��زي��د و امل��زي��د م��ن زمالئنا 
املواطنني من اجلن�شني وهم يكرمون 
العايل  ول����الأداء  الوظيفي  لتميزهم 
لزمالئنا  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة  اأت���ق���دم  اإن���ن���ي  و 
جهودهم  م��وا���ش��ل��ة  م��ن��ه��م  م��ت��م��ن��ي��اً 

احلية املبا�شرة ً. 
وعلى مدار �شتة اأ�شهر متوا�شلة، 
متميزة  باقة  الربنامج  يت�شمن 
م�����ن الأن���������ش����ط����ة وال���ف���ع���ال���ي���ات، 
والربامج  امل�����ش��رح��ي��ة  وال���ف���ن���ون 
الفنية، والت�شميم، بالإ�شافة اإىل 
املجتمعية  وال���ربام���ج  الأ����ش���واق، 
اللياقة  وب����رام����ج  وال��ت��ع��ل��ي��م��ة، 

البدنية.
يف اإطار الريا�شة وبرامج اللياقة 
�شبورت�س  روك  تعقد  ال��ب��دن��ي��ة، 
العلم لتنظيم  �شراكة مع جزيرة 
جميع  ت�����ش��م��ل  ال���ت���زل���ج  دورات 
واخلرباء  للمبتدئني  امل�شتويات 

على حد �شواء.
جمموعة  ال����ربن����ام����ج  وي���غ���ط���ي 
ك��ام��ل�����������������ة م���ن الأن�������ش���ط���ة، منها 
واملو�شيقى،  والكوميديا،  اليوغا، 
املو�شيقية،  واجل��وق��ات  واجل���ري، 
من  وغريها  وامل�شرح،  والتمثيل، 

الفعاليات.
مديرة  اجلنيبي،  خلود  وو�شفت 

الفاعلة  وامل�شاهمة  ال���دوؤوب  وعملهم 
يف حت��ق��ي��ق امل����زي����د م����ن الإجن��������ازات 
للمجموعة وامل�شي قدماً يف امل�شاركة 
يف جناح جمموعة الفطيم و حتقيقها 
ل�شرتاتيجياتها يف بيئة عمل حمفزة 
اإن �شهادة م�شكور  لالإبداع و التميز . 
ال��ت��ق��دي��ري��ة ه���ي رم����ز ل��ل��ت��ع��ب��ري عن 
خال�س تقديرنا جلهودهم ومتنياتنا 

جزيرة  م�شرح  يف  اجلمعة  الأول 
العلم.

الفريد  ال��ف��ن��ّي  احل�����دث  و���ش��ه��د 
ا�����ش����ت����ع����را�����س جم����م����وع����ة من 
التفاعلية،  والأل��ع��اب  الأن�����ش��ط��ة، 
الفر�شة  اإت�����اح�����ة  ع����ن  ف�������ش���اًل 
املفتوحة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ل��ل��ح�����ش��ور 
العرو�س  اأث��ن��اء  امليكروفون  عرب 

جزيرة العلم، الأم�شية بالفر�شة 
والأدب  الفنون  لع�شاق  الثمينة 
جتاربهم  واإغ����ن����اء  ل��ال���ش��ت��م��ت��اع، 
جزيرة  مُت��ّث��ل  قائلة:  الإب��داع��ي��ة 
ال���ع���ل���م وج����ه����ة جل���م���ي���ع اأف��������راد 
خيارات  م��ن  ت��وّف��ره  مل��ا  املجتمع، 
العام،  ط��وال  واأذواق��ه��م  تتنا�شب 
ومن منطلق حر�شنا على توفري 

فعاليات فنية واأدبية ت�شهم برفع 
فعالية  الإب���داع، خ�ش�شنا  وت��رية 
)فوالة الع�شر( التي يجتمع فيها 
والكّتاب،  والفنانني،  احلرفيني، 
املختلفة  ن��ت��اج��ات��ه��م  ل��ي��ق��دم��وا 
ل��ت��ك��ون ف��ر���ش��ة م��ث��ال��ي��ة ل�����زّوار 
وا�شتك�شاف  لالجتماع  اجل��زي��رة 

امل�شاريع الإبداعية اجلديدة .

لتعزيز  الرامية  روؤيتها  اإط��ار  يف 
ال������رواب������ط امل���ج���ت���م���ع���ي���ة، ودع�����م 
الفنون الإبداعية، اأقامت جزيرة 
الوجهات  اأب������رز  اإح������دى  ال���ع���ل���م، 
الأم�شية  ال�شارقة،  يف  ال�شياحية 
الفنية فوالة الع�شر التي جمعت 
وجمعاً  امل��ب��دع��ني،  م��ن  جمموعة 
اأم�س  وال�������ش���ع���راء،  ال���ك���ّت���اب،  م���ن 

���ش��م��ن م���ب���ادرات خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة حمفزة 
الفطيم  جم��م��وع��ة  �شعي  و  ل���الإب���داع 
لل�شيارات نحو تر�شيخ ثقافة البتكار 
فريق  اأداء  على  اإيجابياً  ينعك�س  مبا 
الداعمة  امل���ب���ادرات  �شمن  و  ال��ع��م��ل، 
التوطني  وج��ه��ود  ال��وظ��ي��ف��ي  للتميز 
لل�شيارات  ال���ف���ط���ي���م  جم���م���وع���ة  يف 
اإدارة  م��ع  بالتعاون  املجموعة  كرمت 
 18 الفطيم  جمموعة  يف  ال��ت��وط��ني 
املتميزين  امل��واط��ن��ني  موظفيها  م��ن 
التقديرية،  م�شكور  �شهادة  مبنحهم 
اأق��ام��ت��ه موؤخًرا  وذل����ك خ���الل ح��ف��ل 
ف�شتيفال  دب��ي  يف  الرئي�شي  مببناها 
املوظفني  ت���ر����ش���ي���ح  ومت  ����ش���ي���ت���ي���ي. 
املبا�شرين  م�����ش��وؤول��ي��ه��م  ق���ب���ل  م����ن 
الكفاءة  و  الداء  م���وؤ����ش���رات  ح�����ش��ب 
للمجموعة  اأ�شافوها  التي  والقيمة 
وم�����ش��اه��م��ات��ه��م يف حت��ق��ي��ق اأه������داف 

جمموعة الفطيم لل�شيارات. 
عبدالرحمن  ق���ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 
للموارد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ���ش��ق��ر، 
الفطيم  جم���م���وع���ة  يف  ال���ب�������ش���ري���ة 
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زر�فة ت�شاعد رجاًل يف طلب �لز��ج 
ي�شبقه  بطريقة مل  ال��زواج من حبيبته  بطلب  اأمريكي  �شاب  ق��ام 
اإليها اأحد، حيث قدم عر�شه يف اإحدى حدائق احليوان، م�شتعيناً 
ميزوري  بولية  ب��ارك  ديكر�شون  حيوان  حديقة  ن�شرت  ب��زراف��ة.  
الأمريكية، �شوراً على في�س بوك تظهر زراف��ة تدعى ميلي وهي 
ماكايال  حبيبته  م��ن  ال���زواج  طلب  يف  ه��ال  ك��ودي  ال�شاب  ت�شاعد 

بالنكي يف الرابع والع�شرين من �شبتمرب املا�شي. 
وقام هال بالتن�شيق مع عمال حديقة احليوان الذين قاموا بربط 
حبل يحتوي على خامت اخلطوبة حول رقبة الزرافة، وا�شطحب 

حبيبته بالنكي اإىل املكان ليطلب يدها للزواج. 
ال��زواج م�شبقاً،  وقال هال يف تعليق له على ما حدث حتدثنا عن 
وكنت اأعرف باأنها �شتوافق على عر�شي، ولكني اأردت اأن اأطلب منها 
الزواج بطريقة ل تخطر ببالها. مل تتوقع بالنكي اأن يكون عر�س 
الزواج يف حديقة حيوان واأن اخلامت �شيكون معلقاً يف رقبة زرافة 
اإىل حديقة احليوان حيث ا�شطحب  باأن الثنائي و�شال  . ويذكر 
هال حبيبته يف جولة خلف الكوالي�س وطلب منها تقدمي غ�شن 
ب��راأ���ش��ه��ا من  ال��زراف��ة  ل��ل��زراف��ة. وع��ن��دم��ا اق��رتب��ت  �شجرة كطعام 
ي��ت��دىل م��ن رقبتها،  ب��خ��امت اخل��ط��وب��ة  ب��الن��ك��ي  ف��وج��ئ��ت  الغ�شن 
واأدرك��ت باأن هال يطلب ال��زواج منها، فوافقت على الفور.  وقدم 
م�شوؤولو حديقة احليوان يف من�شور لهم على في�س بوك، تهانيهما 
الزرافة ميلي �شيفاً  تكون  ب��اأن  واقرتحوا  لهال وبالنكي،  احل��ارة 

على زفافهما، بح�شب ما ورد يف موقع يو بي اآي الإلكرتوين. 

�شيلفي تف�شح قاتال 
اعتقلت ال�شلطات الرو�شية امل�شتبه به را�شم �شاديكوف يف جمهورية 
با�شكرييا الرو�شية، على خلفية قيامه بقتل امراأة حاول العتداء 
عليها. �شاديكوف كان قد حاول اإخفاء جميع الأدلة التي ت�شري اإىل 
فعلته. حيث قام بدفن جثة املغدورة وانتقل اإىل مدينة اأخرى، اإل 
اأن �شورة ال�شيلفي قامت بالتقاطها الفتاة املغدورة مع �شاديكوف 

واأر�شلتها اإىل �شقيقته، قبل وقوع اجلرمية
اأيام على فقدان الت�شال  اأم��ره، وذلك بعد عدة  كانت وراء ك�شف 
بالفتاة، حيث �شارع اأقرباء الفتاة اإىل اإخبار ال�شرطة حول اختفاء 
اآخر �شخ�س  اأثر الفتاة، م�شتخدمني ال�شورة للتعرف على هوية 
كان برفقة الفتاة، وبعد �شتة اأيام من البحث عرثت ال�شرطة على 

جثة الفتاة املغدورة.

رئي�ص د�لة َيعلق يف �لزحام 
ال�شري اخلانقة يف جاكرتا وجزيرة جاوا،  اأزم��ات  علق اجلميع يف 
حتى الرئي�س الإندوني�شي الذي ا�شطر اخلمي�س املا�شي اإىل قطع 

م�شافة كيلومرتين م�شيا حل�شور عر�س ع�شكري.
ويف طريقه اإىل هذه املرا�شم، يف الذكرى الثانية وال�شبعني لإن�شاء 
اجلي�س، يف مدينة �شيليغون ال�شاحلية، علق الرئي�س جوكو ويدودو 
الق�شر  قال  ما  على  �شري،  فجاأة يف زحمة  الولية  وم�شوؤولون يف 
الرئا�شي يف بيان. وبعدما انتظروا قرابة ن�شف ال�شاعة يف ال�شيارة 
اإيلي  اأو�شح  ما  على  الحتفال،  مكان  اإىل  مي�شي  اأن  الرئي�س  قرر 
تيتو  الوطنية  ال�شرطة  قائد  وان�شم  ال�شخ�شي.  حار�شه  دا�شيلي 
كارنافيان الذي كان عالقا يف الزحمة اأي�شا يف �شيارته، اإىل الرئي�س 

لقطع امل�شافة م�شيا.
وتظهر م�شاهد بثتها �شبكات التوا�شل الجتماعي الرئي�س ما�شيا 

حماطا بحرا�س اأمنيني يف حني كان املارة يهتفون با�شمه.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جر�حة مخ ملري�شة م�شتيقظة
يف ظل التقدم العلمي الذي ي�شهده العامل خالل الفرتة الأخرية دائًما ما تظهر اإجنازات طبية هائلة، اإل اأنه ويف 
واقعة فريدة من نوعها �شهدتها الهند وبالتحديد يف مدينة جونتور جنحت جمموعة اأطباء متخ�ش�شني يف جمال 
جراحة املخ والأع�شاب يف اإجراء عملية جراحية باملخ ملري�شة وهي يف كامل وعيها، بل واأثناء م�شاهدتها فيلماً خالل 

اإجراء العملية.
ووفَقا ل�شحيفة مريور الربيطانية، ف�شلت املري�شة فينايا كوماري التي تعمل كممر�شة يف اأحد امل�شت�شفيات البقاء 
يف وعيها اأثناء اجلراحة اخلطرية، ورف�شت اأن تاأخذ خمدًرا ي�شاعدها على فقدان الوعي، ومل يقت�شر الأمر على 
هذا احلّد بل �شمح الفريق الطبي للمري�شة مب�شاهدة الفيلم الهندي باهوبايل 2 اأثناء العملية، وكانت تتفاعل مع 

بع�س الأغاين املوجودة يف الفيلم.
ويبدو اأن �شماح الفريق الطبي للمري�شة مب�شاهدة فيلم اأثناء العملية اجلراحية �شبَّ يف م�شلحتهم حيث مل تظهر 

املري�شة اأي عالمة من عالمات النزعاج اأثناء قيامهم بقطع جزء كبري من جمجمتها.
وحتدث الدكتور �شورينيفا�س ريدي ، طبيب الأع�شاب امل�شوؤول عن اجلراحة لو�شائل الإعالم الهندية، قائاًل: مت 

ت�شخي�س احلالة ب�شرطان يف املخ، مما ا�شتدعى تدخاًل جراحًيا لإزالة التكتل ال�شرطاين .

األحد   8   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12141  
Sunday  8   October   2017  -  Issue No   12141

مذيعة تظهر �على �جهها �آثار �عتد�ء �ح�شي
ظهرت الإعالمية امل�شرية منال اآغا مقّدمة برنامج �شمك لنب متر هندي 
، املُذاع على قناة احلدث اليوم ، وعلى وجهها اآثار �شرب مربح، وعالمات 

اعتداء وح�شي ت�شبب بت�شويه مالمح وجهها.
بداية  يف  وب��ّررت  ال�شكل،  بهذا  الظهور  عن  للم�شاهدين  املذيعة  واعتذرت 
احللقة اأنها تعر�شت لعنف زوجي، قائلة: وراء كل عظيم امراأة، ووراء كل 
�شيدة عظيمة نف�شها . واأ�شافت منال اآغا: فكرت األغي احللقة، لكن قررت 
اأن اأواجه، مينفع�س نحط راأ�شنا يف الرمال زي النعام، الزواج مودة ورحمة 
اأنا م�س لوحدي يف م�شر اللي بتتعّر�س  اإهانة و�شرب وك�شرة نف�س،  م�س 
لل�شرب والإهانة من زوجها، حلد امتى هيح�شل فينا ده، ونف�شل نتعر�س 

لالإهانة والعنف ونف�شل �شاكتني .
ل��ك��ن امل��ذي��ع��ة ع���ادت وف���اج���اأت امل�����ش��اه��دي��ن ب��ع��د ن��ه��اي��ة ال��ف��ق��رة الأوىل من 
الربنامج بقولها اإن ما حدث كان جمرد م�شهد متثيلي متا�شًيا مع مو�شوع 

احللقة ولقائها بخبري ماكياج �شينمائي.

عمل غر�فيتي يغطي ��جهة 338 منزل
على  الأ�شواء  بوغوتا  الكولومبية  العا�شمة  يف  بوينت�س  لو�س  حي  ي�شلط 
الالتينية،  اأمريكا  يف  غرافيتي  عمل  لأك��رب  ا�شت�شافته  خ��الل  من  نف�شه 

يغطي واجهة 338 منزل فيه.
ويلفت العمل الغرافيتي، الذي مت اإجنازه بدعم من بلدية بوغوتا، واأطلق 
املذكور،  اأماكن بعيدة عن احلي  ، الأنظار حتى من  ا�شم نهر احلياة  عليه 
من خالل ال�شورة الظلية التي مت ر�شمها باألوان خمتلفة على الطوب يف 

مباين احلي.
عمدة احلي، اأديال بات�شيكو، قالت اإن �شكان احلي مل يكونوا متحم�شني يف 

بادئ الأمر للغرافيتي، اإل اأنهم اأحبوا فيما بعد حال منازلهم وحيهم .
فناين  ينتقدون  كانوا  �شكان احلي  لقد مررنا مب�شرية طويلة.  واأ�شافت: 
باأن  راأوا  املُهرج، لكن عندما  ي�شبه �شكل  اإىل ما  ال�شوارع بتحويل منازلهم 
ال�شكل  على  واف��ق  واجلميع  الفنانني،  مب�شاعدة  ق��ام��وا  ت��ل��ون،  ق��د  حّيهم 

اجلديد للحي .
واأ�شارت اإىل اأن بع�س ال�شكان بداأوا با�شتخدام ا�شم احلي كلقب جديد لهم 
بدل من األقابهم القدمية، فاأنا ا�شمي اأديال بات�شيكو لكني بداأت اأ�شتخدم 

بوينت�س كلقب جديد يل .
من  بدعم  فنانا،   11 قبل  م��ن  ر�شمه  مت  امل��ذك��ور  الغرافيتي  اأن  اإىل  ي�شار 

البلدية عرب قرو�س �شغرية.
األف   23 الغرافيتي على م�شاحة  ر�شم  فيه  ال��ذي مت  بوينت�س  لو�س  وحي 
الطرق  مكان  ال��درج��ات  مئات  من  املكونة  ال�شالمل  فيه  حتل  مربع،  مرت 
التقليدية، تتجول فيها القطط والكالب التي نادرا ما تتواجد يف بوغوتا.

خرب �شيئ للم�شابني 
برهاب �لطري�ن 

املناخ  تغري  ت��اأث��ري  ميتد  اأن  ميكن 
ن��ت�����ش��ور، م��ع زيادة  اأب��ع��د مم��ا  اإىل 
ال���ش��ط��راب��ات اجل��وي��ة ع��ل��ى منت 
بحلول  م��رات،   3 بنحو  الطائرات 
عام 2050، وفقا لدرا�شة جديدة.

وياأمل الباحثون اأن توؤثر نتائجهم 
اأف�شل،  ب�شكل  التنبوؤ  اأنظمة  على 
م���ا ي�����ش��اع��د ط��اق��م ال��ط��ائ��رة على 

احلفاظ على �شالمة الركاب.
واأن�شاأ باحثون من جامعة ريدينغ 
بكيفية  للتنبوؤ  ريا�شيا  من��وذج��ا   ،
ال����ه����واء  ت�����اأث�����ر ال������ش�����ط�����راب يف 
الأك���رث قوة(،  ال��ن��وع  النقي )وه���و 
ب���ني عامي  ال���ع���امل���ي���ة،  ب���ال���ظ���روف 
النتائج  وت�����ش��ري  و2080.   2050
البحث،  فريق  اإليها  تو�شل  التي 
ال�����ش����ط����راب  م�����ع�����دلت  اأن  اإىل 
ع��ل��ى ال��رح��الت اجل��وي��ة يف جميع 
بن�شبة  ����ش���ت���زداد  اأوروب���������ا،  اأن����ح����اء 
ت�شهد  اأن  ميكن  ح��ني  يف   ،160%
الرحالت على بع�س امل�شارات فوق 
ال�شطرابات  يف  زي���ادة  الأطل�شي، 
الباحثون  ويقدر   .180% بن�شبة 
اأن معدل الإ�شابات على الرحالت 
اجل���وي���ة ���ش��ي��ت�����ش��اع��ف مب���ع���دل 3 
وفقا   ،2050 ع��ام  بحلول  م���رات، 
ال�شطرابات.  يف  املتوقعة  للزيادة 
ويليامز،  ب��ول  الربوفي�شور  وق��ال 
ال�شطراب  ال��درا���ش��ة:  ق��اد  ال���ذي 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ي��ت��زاي��د  اجل����وي 
امل��وا���ش��م وعلى  ال���ع���امل، يف ج��م��ي��ع 
هذه  و�شتزداد  متعددة.  ارتفاعات 
 . املناخ  تغري  ا�شتمرار  مع  امل�شكلة 
درا�شتنا  ت�شلط  مو�شحا:  واأ�شاف 
تطوير  اإىل  احل��اج��ة  على  ال�شوء 
ما  ب��ال���ش��ط��راب��ات،  التنبوؤ  عملية 

قد يقلل من خطر اإ�شابات

�شائح �أمريكي يطعن 
م�شرًيا يف �لأق�شر

على  ال��ق��ب�����س  امل�����ش��ري��ة،  ال�����ش��رط��ة   األقت 
مواطًنا  اأ�شاب  اجلن�شية  اأمريكي  مواطن 
م�شرًيا بعد طعنه، اإثر خالف وقع بينهما 
يف حمافظة الأق�شر جنوبي البالد، ح�شب 
ما ذكر م�شدر اأمني. وقال امل�شدر، مف�شاًل 
عدم ذكر ا�شمه كونه غري خمول للحديث 
األقت  الأمنية  اإن”الأجهزة  الإع���الم:  م��ع 
مواطًنا  طعن  اأمريكي  �شائح  على  القب�س 

ب�شالح اأبي�س يف حمافظة الأق�شر”.
اعتدى  الأم��ري��ك��ي  “ال�شائح  اأن  واأو����ش���ح 
وق��وع م�شاجرة  اإث��ر  امل�شري،  املواطن  على 
يف  ال�����ش��ي��ارة  م���رور  اأول��وي��ة  ب�شبب  بينهما، 
يف  اإ�شابته  اإىل  اأدى  مم��ا  ال��ب��ع��ريات،  قرية 

اإحدى ذراعيه.
م�شت�شفى  اإىل  امل�������ش���اب  امل����واط����ن  وُن���ق���ل 
ال��ع��الج، يف حني  ال����دويل لتلقي  الأق�����ش��ر 
تولت النيابة امل�شرية التحقيق يف احلادث، 

ح�شب امل�شدر ذاته.

�شرطية تر�شع �بن متهمة  
ق��ام��ت ���ش��رط��ي��ٌة -ت��دع��ى ه���او ل��ي��ن��ا وت��ع��م��ل يف ال�شني- 
باإر�شاع طفل اإحدى املتهمات البالغ من العمر 4 اأ�شهر، 
بعد بكائه ال�شديد يف حني كانت اأمه متُثل اأمام املحكمة، 
 Daily Mail اإر�شاعه. وبح�شب �شحيفة  ول ت�شتطيع 
 23 يف  بامل�شاعر  املفعم  امل��وق��ف  ه��ذا  ح��دث  الربيطانية، 
ت�شينج�شوجن  �شان�شي  مبحكمة   ،2017 �شبتمرب/اأيلول 
والدة  ك��ان��ت  ح��ي��ث  ال�����ش��ني.  و���ش��ط  املتو�شطة  ال�شعبية 
طريق  عن  الحتيال  بتهمة  املحكمة  اأم��ام  متُثل  الطفل 
جمع الأموال، وال�شتيالء ب�شكل غري قانوين على ودائع 
متهماً   33 مع  بالتعاون  اجلرمية  على  والتكتم  العامة، 
هاو  ال�شرطية  رعاية  حتت  الطفل  ُت��رك  بينما  اآخ��ري��ن. 
لينا –وهي اأم اأي�شاً– وزمالء لها قبل اأن تتوجه الأم اإىل 
قاعة املحكمة، وقد اأُ�شيبت ال�شرطية بالقلق لعدم توقف 

الطفل عن البكاء؛ لذا اأخذت القرار باإر�شاعه.

يلقن �لزبائن �ملدخنني در�شًا قا�شيًا
لقن عامل يف حمطة وقود زبوناً رف�س اإطفاء �شيجارته 
اأثناء تزويد �شيارته بالبنزين در�شاً قا�شياً، عندما غمره 

بالرغوة من طفاية احلريق.
�شاباً  املراقبة،  ك��ام��ريات  �شورتها  التي  امل�شاهد  وتظهر 
ويخرج  بي�شبول،  وقبعة  ال��ل��ون  اأبي�س  قمي�شاً  ي��رت��دي 
من �شيارة �شوداء اللون، حاماًل �شيجارة يف يده، مما اأثار 
انتباه عامل يف املحطة، كان يزود �شيارة اأخرى بالوقود، 

قبل اأن يقوم بتنبيه زميل له.
و�شارع العامل الذي كان يرتدي قمي�شاً اأحمر اللون، اإىل 
كان  ال��ذي  ال�شاب  اإىل  ووجهها  احلريق،  طفاية  اإح�شار 
يحمل �شيجارة يف يده، واأطلق رغوتها ب�شكل كثيف، مما 
اأوردت �شحيفة  غطى ال�شيارة وكل من فيها، بح�شب ما 

ديلي ميل الربيطانية.
ومن غري املعروف اأين وقعت هذه احلادثة، لكن املعلقني 
التوا�شل  م��واق��ع  ت��داول��ت��ه  ال���ذي  ال��ف��ي��دي��و  ع��ل��ى مقطع 
الجتماعي اأثنوا على ت�شرف العامل، واأكدوا اأنه جلاأ اإىل 

اأف�شل طريقة، ملنع وقوع كارثة يف املحطة.

�شرق 15 دينارً� ف�شجن 5 �شنو�ت
الأوىل يف  ال��ع��ل��ي��ا اجل��ن��ائ��ي��ة  ال���ش��ت��ئ��ن��اف  اأي����دت حمكمة 
البحرين، بحكم ال�شجن 5 �شنوات على متهم يعمل حار�س 
اأمن بوزارة الأ�شغال، اأدين ب�شرقة 15 دينارا، وم�شوغات 
مفت�س  �شخ�شية  منتحال  ب��الإك��راه،  فلبينية  من  ذهبية 

بهيئة تنظيم �شوق العمل..
ومل تبلغ الفلبينية عن الواقعة، التي وقعت يف 2014، اإل 
20 يوما من تاريخها، حيث ذكرت يف البالغ  بعد مرور 
حني  ���ش��ب��اح��ا،  الق�شيبية  منطقة  يف  ت�شري  ك��ان��ت  اأن��ه��ا 
بهيئة  مفت�س  اأن��ه  واأبلغها  اأمامها  ب�شيارته  املتهم  توقف 
تنظيم �شوق العمل، وطلب منها ركوب ال�شيارة، فر�شخت 
لتهديداته، وركبت ال�شيارة، وعندها باغتها املتهم وانتزع 
�شل�شلة ذهبية كانت يف عنقها، واأمرها بنزع حلق يف اأذنيها 
اأخ��ذ منها حمفظة نقودها التي كانت  وخ��امت ذهبي، ثم 
اأخرى  ت��وق��ف يف منطقة  ث��م  دي���ن���ارا،   15 ع��ل��ى  حت��ت��وي 
�شيقوم  باأنه  هددها  اأن  بعد  وهرب  ال�شيارة،  واأنزلها من 

باإيذائها يف حال اأبلغت ال�شرطة، وفق موقع الأيام . املمثلة ديربا مي�سينغ يف �سعادة غامرة عقب ك�سف النقاب عن جنمتها على مم�سى ال�سهرة يف هوليوود. )رويرتز(

فندق ي�شجع نزلءه على �لقر�ءة
و�شط  يف  ال�����ف�����ن�����ادق  اأح��������د  ي����ق����دم 
فريدة  خدمة  الفرن�شية  العا�شمة 
من نوعها مل يعهدها اأحد من قبل، 
جعلت منه وجهة �شهرية لل�شياح من 
هذه  وتتمثل  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  جميع 
للنزلء  الفر�شة  اإت��اح��ة  يف  اخلدمة 
ال���ذي���ن ي��ع�����ش��ق��ون امل��ط��ال��ع��ة بطلب 
بقراءته  لال�شتمتاع  املف�شل  كتابهم 
فراغهم.   اأوق������ات  ويف  ال���ن���وم،  ق��ب��ل 
يف  ليرت  دي  بافيلون  يل  فندق  يقع 
املقاهي  ب��ه��ا  حت��ي��ط  ه��ادئ��ة  منطقة 
وم��ت��اج��ر امل��الب�����س ال�����ش��ه��رية، على 
مرمى حجر من �شارع ال�شانزليزيه. 
فقط،  غ���رف���ة   26 ال��ف��ن��دق  وي�����ش��م 
م�شهور  كاتب  با�شم  منها  كل  �شمي 
ابتداء من جان جاك رو�شو وانتهاء 
ب���ف���ريج���ي���ن���ي���ا وول������������ف.  وحت����ت����وي 
جدران كل غرفة من غرف الفندق 
الأدب���اء  اأع��م��ال  م��ن  اقتبا�شات  على 
والفال�شفة امل�شاهري. وميكن للنزلء 
يف  اأذواق��ه��م  تت�شمن  ا�شتمارة  م��لء 
الفندق،  اإىل  دخولهم  لدى  القراءة 
ويتم اإي�شال الكتب التي يغلب عليها 
لقراءتها قبل  اإليهم  الأدب��ي  الطابع 
ممار�شة  للنزلء  ميكن  كما  ال��ن��وم. 
امل��ط��ال��ع��ة يف ال��ط��اب��ق ال�����ش��ف��ل��ي من 
الفندق يف مكان خا�س مليء بالكتب 
ال��ف��ن��ي��ة والأدب���ي���ة وال��ه��ن��د���ش��ي��ة. ول 
الوحيدة  اخل���دم���ة  امل��ط��ال��ع��ة  مت��ث��ل 
ميكن  اإذ  ال���ف���ن���دق،  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي 
فرن�شيني  مدر�شني  ت��اأم��ني  للفندق 
الفرن�شية،  اللغة  بتعلم  يرغبون  ملن 
ميدانية  ج���ولت  يف  وا���ش��ط��ح��اب��ه��م 
اأر�����س الواقع،  ال��ل��غ��ة ع��ل��ى  مل��م��ار���ش��ة 
املقاهي  ويف  التجارية  امل��ح��ال  داخ��ل 
امل��ن��ت�����ش��رة ب��ك��رثة يف امل��ن��ط��ق��ة، وفق 
ميل  دي����ل����ي  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف  ورد  م����ا 

الربيطانية. 

ت�شريحات غريبة للن�شاء يف قبائل �أنغول
جمموعة  الربيطانية  ميل  ديلي  �شحيفة  ن�شرت 
من ال�شور التي تظهر ق�شات ال�شعر الرائعة التي 

ُتنفذها القبائل املنعزلة يف ريف اأنغول.
والتقطت هذه ال�شور من قبل امل�شور، الذي يتخذ 
من لندن مقًرا له، ط��ارق زاي��دي، خالل جولته يف 
البلد الواقع يف اجلنوب الأفريقي بحثا عن القبائل 
التقاط لقطات ثاقبة  اإىل  امل�شور  . و�شعى  املفقودة 
عن اأمناط احلياة وعادات النا�س الذين يعي�شون يف 
هذه املجتمعات الريفية املعزولة، وهناك �شمة بارزة 
التي  ال�شعر  وت�شريحات  القبعات  وه��ي  ال�شور  يف 
داخل  و�شعهن  متثل  اأنها  وكيف  للن�شاء  ت�شدق  ل 
بت�شريحات  ب�شدة  الن�شاء  وتفتخر  جمموعاتهن. 
من  ا  حر�شً اأك��رث  وهن  واملالب�س  التقليدية  ال�شعر 

رجال القبائل على التم�شك بعاداتهن القدمية.
وت�����ش��ت��غ��رق ال��ن�����ش��اء ���ش��اع��ات ع���دي���دة لإن�����ش��اء هذه 
الت�شريحات والتي عادة ما يتم اإ�شافة الق�س و�شعر 
املتزوجات،  ال��ن�����ش��اء، خ��ا���ش��ة  اإل��ي��ه��ا. وت�����ش��ع  امل��اع��ز 
اأ�شالك  اأو  النحا�س  من  امل�شنوعة  الثقيلة  القالئد 
اأعداداً  والن�شاء  الرجال  من  كل  ويرتدي  احلديد، 

من  امل�شنوعة  ال���ذراع  واأ���ش��اور  القالئد  م��ن  كبرية 
اخلرز، ق�شر البي�س، القما�س والنحا�س.

وتغطي ن�شاء قبيلة الهيمبا اأنف�شهن بعجينة اأوجتيز 
، وهي خليط من م�شتح�شرات التجميل من الزبدة 
اجللد  لتطهري  ت�شتخدم  املعاجني  وه��ذه  وال�شباغ، 
ع��ل��ى ف����رتات ط��وي��ل��ة ب�����ش��ب��ب ن����درة امل���ي���اه وحماية 
وكذلك حتمي  واجل��اف،  احل��ار  املناخ  مرتديها من 

من البعو�س وغريها من لدغات احل�شرات.
اأن  اأن��غ��ول خم���اوف م��ن  ال��ت��ط��ور ال�شريع يف  واأث����ار 
جمتمعاتها القبلية املنعزلة معر�شة خلطر التاآكل 
العرقية  واملجموعات  القبائل  ومتيل  والنقرا�س، 
البلد،  من  معينة  مناطق  يف  التجمع  اإىل  املختلفة 

والتي لها عاداتها ولغاتها وتاريخها.
90 جمموعة عرقية  اأك���رث م��ن  اأن��غ��ول  وي��وج��د يف 
وبوت�شوانا  ناميبيا  مع  احل��دود  على  تقع  خمتلفة، 
ال�����ش��رق، وجمهورية  م���ن  وزام��ب��ي��ا  م���ن اجل���ن���وب، 

الكونغو الدميقراطية اإىل ال�شمال.
ال�����ش��ور هي  ال��ت��ي ظ��ه��رت يف  ب��ني املجتمعات  وم���ن 

قبائل هيمبا، مويال، موكوروكا واملخاط .

كلوي كرد�شيان ت�شتعر�ص 
حملها يف جل�شة ت�شوير

اأثارت النجمة الأمريكية كلوي كرد�شيان اجلدل بني معجبيها �شابًقا باإخفاء بطنها 
احلامل اأ�شفل املالب�س الف�شفا�شة، ولكن يبدو اأنها قررت التوقف عن تلك اللعبة منذ 
اأزيائها  اأعلنت حملها. وا�شتعر�شت جنمة الواقع حملها يف جل�شة ت�شوير حلملة  اأن 

الأخرية، حيث بدت �شعيدة با�شتعرا�س ج�شمها الذي يح�شدها عليه الكثريون، وما 
يبدو كبداية لت�شخم بطنها احلامل. بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية، 
ال�شيقة يف حملة  الأزياء اجللدية  ارتدت م�شممة الأزياء ال�شاعدة، 33 عاًما، 

غود اأمريكان اجلديدة، وكان من الوا�شح اأنها ل تخجل من ج�شدها باأي �شكل 
احلامل  بطنها  على  ذراعها  ت�شع  وهي  كلوي  ال�شور  وُتظهر  الأ�شكال.  من 
التي مل توؤثر على اإطاللتها اخلالبة كنجمة املو�شة، كما كانت ت�شتعر�س 

�شدرها يف الكور�شيه الوف �شولدر ذي الأكمام الطويلة.


