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مبادرة »ا�شرتاتيجيات ال�شيخ 
زايد« تنطلق من عجمان اليوم

•• عجمان-وام: 

رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �سيف  �ل�سيخ  �سمو  �لفريق  رعاية  حتت 
�الم���ار�ت  جلمعية  �ل��ف��خ��ري  �لرئي�س  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س 
�ليوم  �جلمعية  تطلق  �مل�ستقبل  و��ست�سر�ف  �ال�سرت�تيجي  للتخطيط 
بعجمان  �ملجتمع  وتنمية  �لثقافة  ل��وز�رة  �لتابع  �لثقايف  �ملركز  مبني  يف 
مبادرة “��سرت�تيجيات �ل�سيخ ز�يد” وذلك �سمن �سل�سلة من �لفعاليات 
�لثقافية  �مل��ر�ك��ز  جميع  يف  �حل��ايل  �أكتوبر  �سهر  م��دى  على  �ستقام  �لتي 
�لتابعة للوز�رة يف كافة �إمار�ت �لدولة. وقال �سعادة �للو�ء �لدكتور عبد 
�ال�سرت�تيجي  للتخطيط  �الم���ار�ت  جمعية  رئي�س  �لعبيديل  �لقدو�س 
و��ست�سر�ف �مل�ستقبل يف ت�سريح لوكالة �أنباء �المار�ت “ و�م “ �أن مبادرة 
روؤية  على  �ل�����س��وء  ت�سليط  �ىل  ت�سعى  ز�يد”  �ل�سيخ  “��سرت�تيجيات 
�ملغفور له �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه” ال�ستنباط 
�ال�سرت�تيجيات �لتي و�سعها وبلورها و�أ�س�س قو�عدها وو�سع مرتكز�تها 

وتعريف �الأفر�د و�ملجتمع و�ملوظفني بها.        )�لتفا�سيل �س3(

وكالة الف�شاء الفرن�شية تفتتح 
مكتبا متثيليا لها يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

�لف�ساء  وكالة   -  »CNES« �لف�سائية  للدر��سات  �لوطني  �ملركز  �فتتح 
�لفرن�سية - مكتبا متثيليا له يف �أبوظبي.

�علن ذلك خالل حفل �أقيم يف مقر �إقامة �ل�سفري �لفرن�سي يف �أبوظبي 
بح�سور معايل �لدكتور �أحمد بن عبد �هلل حميد بالهول �لفال�سي وزير 
دولة ل�سوؤون �لتعليم �لعايل و�ملهار�ت �ملتقدمة رئي�س جمل�س �إد�رة وكالة 

�الإمار�ت للف�ساء.                                     )�لتفا�سيل �س2(

�جلي�س �ليمني يو��سل �لتقدم على عدة جبهات مكبد� �مللي�سيات �النقالبية خ�سائر فادحة

التحالف يحذر ال�سكان لالبتعاد عن منطقة املواجهات يف احلديدة

ميلي�شيات احلوثي حتتجز 10 �شفن نفطية وجتارية

قتيالن اإ�شرائيليان باإطالق نار �شمايل ال�شفة

طالبان جتتاح منطقة و�شط اأفغان�شتان
••  كابول-وكاالت:

�جتاح م�سلحو طالبان و�سط منطقة يف �إقليم ورد�ك 
�لقتال  ي���ز�ل  �أف��غ��ان�����س��ت��ان، وال  �ل���ذي يقع يف و���س��ط 
قاله  ملا  و�مل�سلحني، وفقاً  �الأم��ن  بني قو�ت  م�ستمر�ً 

م�سوؤولون حمليون �م�س �الأحد.
و�أف���اد �مل�����س��وؤول��ون ب��اأن م��ا ب��ني �ستة و12 ف���رد�ً من 
رجال �ل�سرطة، من بينهم قائد �سرطة منطقة �سيد 
�أباد، قتلو� يف �ملعركة، مع �إ�سابة ما ال يقل عن �ستة 

�آخرين.
وقال ح�سني علي بليغ، وهو ع�سو يف جمل�س �الإقليم، 
�إن �مل�سلحني بد�أو� هجومهم �ل�ساعة �لتا�سعة م�ساء 
تقريباً )1630 بتوقيت غرينت�س( �أم�س �الأول و�إن 

�ملنطقة مل ت�سقط بعد يف �أيدي طالبان.
ومع ذلك، قال �حلاج �أحمد جعفري، وهو ع�سو �آخر 

ق���م���ة ث���ان���ي���ة ب����ن ك��ي��م 
وق��ت« اأق���رب  »يف  وت��رام��ب 

•• �سيول-وكاالت:

�جلنوبية،  ك��وري��ا  رئا�سة  �أعلنت 
�م�س �الأحد، �أن �لواليات �ملتحدة 
على  تو�فقتا  �ل�سمالية  وك��وري��ا 
�لرئي�س  ب���ني  ث��ان��ي��ة  ق��م��ة  ع��ق��د 
دون���ال���د ت���ر�م���ب و�ل���زع���ي���م كيم 

جونغ �أون “يف �أقرب وقت«.
�خلارجية  وزي���ر  ق���ال  ذل���ك،  �إىل 
�الم�����ريك�����ي م���اي���ك ب���وم���ب���ي���و يف 
�لزعيم  ل���ق���ائ���ه  ب���ع���د  �����س����ي����ول، 
�سابق  وق��ت  �ل�سمايل يف  �ل��ك��وري 
�سيو��سالن  �جلانبني  �إن  �الأحد، 
“مكان  ل��ت��ح��دي��د  م�����س��اور�ت��ه��م��ا 

وموعد �للقاء �جلديد«.
و�أكد وزير �خلارجية �الأمريكي، 
�ل�سمايل  �ل��ك��وري  و�لرئي�س  �أن��ه 
تقدما  ح��ق��ق��ا  �أون  ج���ون���غ  ك��ي��م 
�إىل تخلي  ي����وؤدي  �ت��ف��اق  ب��اجت��اه 
بيونغيانغ عن �أ�سلحتها �لنووية.

يف جمل�س �الإقليم، �إن طالبان �سيطرت بالفعل على 
�ملنطقة. و�أفاد باأن هناك تعزيز�ت قادمة يف �لطريق 

من عا�سمة �الإقليم.
يز�ل  ال  �لقتال  �أن  �الإقليمي  �ملجل�س  ع�سو�  و�أك���د 
م�ستمر�ً، وقدر� ح�سيلة �لقتلى مبا ال يقل عن �ستة 
���س��رد�ر بختياري  ق��ال حممد  ذل��ك،  وم��ع  �أ�سخا�س. 
ال  �لقتلى  ع��دد  �إن  �الإقليم  جمل�س  يف  �أي�ساً  �لع�سو 

يقل عن 12 �سخ�ساً.
ولقي 19 فرد�ً على �الأقل من قو�ت �الأمن �الأفغانية 
جر�ء  �ملطحونة  بالدولة  �أقاليم  ثالثة  يف  حتفهم 

�ل�سر�ع يوم �الأربعاء �ملا�سي.
�لهجم�����ات  م��ن  ع�����دد�ً  طالب������ان  م�سلحو  و�س�����ن 
وتعليمية  حكومية  من�ساآت  ��ستهدفت  �لتي  �لقاتلة 
�ل�سهور  خالل  �أفغان�ستان  باأنحاء  خمتلفة  و�سحية 

�الأخرية.

•• اليمن-وكاالت:

�أن  �أع���ل���ن���ت �حل���ك���وم���ة �ل���ي���م���ن���ي���ة، 
الإير�ن  �ملو�لية  �حلوثي  ميلي�سيات 
حت���ت���ج���ز ����س���ف���ن���ا حم���م���ل���ة ب����امل����و�د 
ميناء  يف  و�ل���ن���ف���ط���ي���ة  �ل���غ���ذ�ئ���ي���ة 
ي�����س��ي��ط��ر عليه  �ل������ذي  �حل�����دي�����دة، 

�مل�سلحون غربي �لبالد.
رئي�س  �ملحلية  �الإد�رة  وزي���ر  وق���ال 
�للجنة �لعليا لالإغاثة، عبد�لرقيب 
�حلوثي  “ميلي�سيات  �إن  ف���ت���ح، 
�النقالبية حتتجز 10 �سفن نفطية 

وجتارية يف ميناء �حلديدة..«.
وكالة  نقلته  ت�سريح  يف  و�أ����س���اف، 
�الأنباء �ليمينة، �أن �مل�سلحني منعو� 
حمولتها”،  �إف������ر�غ  “من  �ل�����س��ف��ن 
“بع�س �ل�سفن حمتجزة  �أن  موؤكد� 

منذ ما يقارب من 6 �أ�سهر..«.
�لتي  “�ل�سفينة  �إىل  ف��ت��ح  و�أ����س���ار 
حتمل ��سم )distya pushti( و�لتي 
من   28 بتاريخ  �مليناء  �إىل  و�سلت 
�سبتمرب �ملا�سي وحتمل على متنها 
9025 طن  دي��زل  ط��ن   10955

من �لبنزين«.
�ل�سفينة  �مليلي�سيات  حتتجز  ك��م��ا 
 3 بتاريخ  و�سلت  �لتي   ،)RINA(
�أكتوبر �حلايل، وحتمل على متنها 

ال�شن: رئي�س االنرتبول 
ي��خ�����ش��ع ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق

•• بكني-وكاالت:

�إن رئي�س  �ل�سني �الحد  قالت 
م���ن���ظ���م���ة �الن������رتب������ول �ل�����ذي 
بلده  �إىل  و�سوله  بعد  �ختفى 
يخ�سع  �ل�������س���ني،  �الأ�����س����ل����ي 
بارتكابه  لال�ستباه  للتحقيق 

�أن�سطة جنائية.
موقع  ع���ل���ى  ب����ي����ان  يف  وج�������اء 
�لوطنية  �ال���س��ر�ف��ي��ة  �للجنة 
ق�سايا  م����ع  ت���ت���ع���ام���ل  �ل����ت����ي 
ب�سلوع  ي�ستبه  �ل��ت��ي  �ل��ف�����س��اد 
�أن  ف��ي��ه��ا،  �سينيني  م��وظ��ف��ني 
حاليا  يخ�سع  هونغوي  مينغ 
بانتهاكه  لال�ستباه  للتحقيق 
�لقانون«. و�ختفى مينغ �لذي 
�أي�������س���ا م��ن�����س��ب نائب  ي�����س��غ��ل 
وزي���ر �الأم���ن �ل��ع��ام يف �ل�سني 
فرن�سا حيث  م��ن  ���س��ف��ره  ب��ع��د 
بلده  �إىل  �الإن�����رتب�����ول  م���ق���ر 

و�ل�سكر،  �لدقيق  من  طن   5700
مت منع تفريغها من قبل �مللي�سيات 

�النقالبية«.
�حتجاز  �إىل  �أي�������س���ا  ف��ت��ح  و�أ�����س����ار 
�لتي   ،)SINCERO( “�ل�سفينة 
�سبتمرب  م���ن   26 ب��ت��اري��خ  و���س��ل��ت 
طن   15025 وحت���م���ل  �مل���ا����س���ي 

�ل�سفينة  �إىل  �إ�سافة  �ل��دي��زل،  م��ن 
�لتي   )CARPE DIEM-2(
�سبتمرب  م��ن   30 ب��ت��اري��خ  و���س��ل��ت 
طن   19350 متنها  على  �ملا�سي 

ديزل..«.
ويحتجز �حلوثيون �أي�سا “�ل�سفينة 
و�لتي   )P V T EAGLE( �مل�سماة 

و�سنعاء  �حل����دي����دة  ب���ني  �ل����ر�ب����ط 
بني  �لو�قعة  �ملنطقة  عن  لالبتعاد 
دو�ر مطاحن �لبحر �الأحمر ومثلث 

كيلو 16 �سرق مدينة �حلديدة.
�مل��رك��ز �الإع���الم���ي لقو�ت  و�أو����س���ح 
مناطق  يف  �مل���ن���ت�������س���رة  �ل���ع���م���ال���ق���ة 
�ل�سرقية  و�لتخوم  جنوب �حلديدة 
قيادة  �أن  ل��ل��م��دي��ن��ة  و�جل���ن���وب���ي���ة 
من�سور�ت  وزع���ت  �ل��ت��ح��ال��ف  ق���و�ت 
لل�سكان،  ن�������د�ء�ت  ع����دة  ت�����س��م��ن��ت 
خارطة  �ملن�سور�ت  �إح���دى  وحملت 
من  �ل��ت��ح��ذي��ر  مت  �ل��ت��ي  للمنطقة 
�أن  �إىل  م�����س��رية  م��ن��ه��ا،  �الق������رت�ب 
ذلك من �أجل �حلفاظ على �سالمة 
عر�سة  يكونون  ال  وحتى  �ل�سكان، 
تطلقها  �ل��ت��ي  �لع�سو�ئية  للنري�ن 

�مليلي�سيات.
ودع�������ت �أب�����ن�����اء م���دي���ن���ة �حل����دي����دة 
للميلي�سيات  �الن�����س��ي��اع  ع���دم  �إىل 
قيادة  و�سددت  و�لقتال يف �سفوفها 
�لغربي  �ل�ساحل  �لتحالف يف  قو�ت 
�أن  ع��ل��ى  �ل�����س��ك��ان  �إىل  ن��د�ء�ت��ه��ا  يف 
�أرو�حهم  على  و�حلفاظ  �سالمتهم 
وممتلكاتهم هي �أولوية لدى قيادة 
ندعوكم  قائلة:لذ�  �لتحالف  قو�ت 
�إىل  �ل��ق��ت��ال  �إىل  �الن�����س��ي��اع  ب��ع��دم 
ج��ان��ب �مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات �مل��دع��وم��ة من 

و�سلت بتاريخ 3 من �أكتوبر �حلايل 
�لديزل  م��ن  ط��ن   7022 وحت��م��ل 

و14793 من �لبرتول..«.
ق������و�ت  ق������ي������ادة  دع�������ت  ذل���������ك،  �ىل 
�ليمن  �ل�����س��رع��ي��ة يف  دع���م  حت��ال��ف 
وحتديد�  �حل��دي��دة،  مدينة  �سكان 
�لطريق  وم�ستخدمي  �ل�����س��ائ��ق��ني 

مقاتالت على حاملة طائر�ت �سينية

جنود �الحتالل خالل دورية يف موقع �حلادث  )رويرتز(

م�سادر غربية: مو�سكو ترتاجع عن تفاهمات �سوت�سي حول الد�ستور

ف�شائل ت�شتجيب ل�شحب ال�شالح من اإدلب واأخرى ترتقب

•• ال�سفة الغربية-وكاالت:

ثالث  وتعر�س  �إ�سر�ئيليان  قتل 
الإ���س��اب��ة خ��ط��رية، �م�����س �الأح���د، 
ن����ار مبنطقة  �إط�����الق  ح�����ادث  يف 
يف  مل�ستوطنة  جم����اورة  �سناعية 
ح�سبما  �ملحتلة،  �لغربية  �ل�سفة 

�أعلن �جلي�س �الإ�سر�ئيلي.
و�أف���������������ادت ت�����ق�����اري�����ر �إع����الم����ي����ة 
�أطلق  فل�سطينيا  ب��اأن  �إ�سر�ئيلية 
يف  �إ�سر�ئيليني،   3 فاأ�ساب  �لنار 
مقتل  الحقا  �جلي�س  �أعلن  حني 

�ثنني منهم.
هيئة  ق����ال����ت  ����س���اب���ق  وق������ت  ويف 
رجال  �إن  �الإ�سر�ئيلية  �الإ���س��ع��اف 
و�م�����ر�أة �أ���س��ي��ب��ا ب��ج��روح خطرية 
يف �ل��ه��ج��وم، �ل��ذي وق��ع مبنطقة 
�ل�����س��ن��اع��ي��ة ح��ي��ث يعمل  ب���رك���ان 
مبن�ساآت  �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  �آالف 

�إ�سر�ئيلية.

•• الفجر - تانر غرين* 

 - ترجمة خرية ال�سيباين

�ل�سيني  �لرئي�س  ناق�س  عندما 
�سي جني بينغ عام 2017، �مام 
19، م�ستقبل  �ل�  �حل��زب  موؤمتر 
ر���س��ال��ت��ه تهديد�  م��ث��ل��ت  ت���اي���و�ن، 
قوية،  �إر�دة  “لنا  ف��ي��ه:  لب�س  ال 
�لكافية  �لكاملة، و�لقدرة  و�لثقة 
�أو  �نف�سالية  م��وؤ�م��رة  �أي  ل��ه��زم 
����س��ت��ق��الل��ي��ة م���ن ت�����اي�����و�ن.. لن 
ن�سمح �أبد� الأي �سخ�س �أو منظمة 
�أي جزء  �أو حزب �سيا�سي، بف�سل 
وب���اأي �سكل  �ل�سني،  �أر����س��ي  م��ن 

من �الأ�سكال ».
ه�����ذه �مل����الح����ظ����ة، �أث���������ارت �أح�����ّر 
ت�����س��ف��ي��ق و�ك���������ره ح���م���ا����س���ة يف 
�خل���ط���اب �ل����ذي ����س��ت��غ��رق ثالث 
�ساعات، �ال �ن هذ� لي�س جدي�����ًد�، 
ف��االأ���س��ل��ح��ة �ل�����س��ي��ن��ي��ة �ل���ت���ي ال 
تايو�ن،  “�نف�ساليي”  تقهر �سد 

باإ�سابات  �أخ��رى  �م���ر�أة  و�أ�سيبت 
�مل�ست�سفى،  �إىل  ون��ق��ل��ت  خ��ط��رية 
�ل�سرطة  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث  وق����ال 
و�جلي�س  �ل�سرطة  �أف��ر�د� من  �إن 
�أن  دون  �مل���ه���اج���م،  ع���ن  ي��ب��ح��ث��ون 
بركان  ومنطقة  ه��وي��ت��ه.  يك�سف 

وحتمية �لوحدة، هي مو�سوعات 
�ل�سيوعي  �حل��������زب  ي���ط���رح���ه���ا 

�ل�سيني با�ستمر�ر.
�أعلنه  �ل���ذي  �ل��ت��ه��دي��د  يف ق��اع��دة 
���س��ي، ه��ن��اك �ع��ت��ق��اد ب����اأن جلي�س 
قوة  �ل�سيني  �ل�سعبي  �لتحرير 
�ل��ن��ري�ن �ل��الزم��ة ل��ه��زم �جلي�س 
وتدمري �لدميقر�طية يف تايو�ن، 

مل�ستوطنة  م��ت��اخ��م��ة  �ل�����س��ن��اع��ي��ة 
مطلع  يف  وت���اأ����س�������س���ت  ب�����رك�����ان، 

�لثمانينيات.
�الحتالل  جي�س  �أك��د  جهته،  من 
�إطالق  عملية  �أن  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي، 
�ل���ن���ار �ل���ت���ي ج����رت ب��ال��ق��رب من 

بالقوة �إن لزم �الأمر.. ويعلم �سي 
ما هي عو�قب �لف�سل.

و�ل�����ق�����درة  �ل����ع����زمي����ة  “لدينا   
للتعامل  �ل������الزم  و�ال����س���ت���ع���د�د 
�أع��ل��ن عام  ت��اي��و�ن،  ��ستقالل  م��ع 
باالأمر،  ن��ه��ت��م  ال  و�إذ�   ،2016

�سيتم �النقالب علينا.« 
)�لتفا�سيل �س13(

•• عوا�سم-وكاالت:

مو�سكو  �إن  �الأم���ن  جمل�س  يف  غربيون  دبلوما�سيون  ق��ال 
ترت�جُع تدريجياً عن تفاهمات تو�سل �إليها وزير �خلارجية 
�لرو�سي �سريغي الفروف مع �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة 
�أن��ط��ون��ي��و غ��وي��رتي�����س وت��ت��ع��ل��ق مب��وؤمت��ر �حل����و�ر �لوطني 

وطريقة ت�سكيل �للجنة �لد�ستورية.
و�أو�سح �لدبلوما�سيون �أن �لرت�جع �الأول ظهر يف �الجتماع 
�الأخ��ري بني دي مي�ستور� و�ل��دول �ل�سامنة �لثالث، حيث 
قائمة  على  �ل�����س��وري  �لنظام  مو�فقة  رو�سيا  ممثل  طلب 

ممثلي �ملجتمع �ملدين. 
كما و�فقت مو�سكو على طلب �لنظام باحل�سول على رئا�سة 
�للجنة و�أغلبية �لثلثني، �الأمُر �لذي دفع دي مي�ستور� �إىل 

�لتلويح بعدم �إعطاء �أي �سرعية لهذ� �مل�سار.
�لدبلوما�سيني  وف���ق  �ل���ث���اين،  �ل��رو���س��ي  �ل���رت�ج���ُع  ظ��ه��ر 
�لرو�سي  �خل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ن���ائ���ب  �إع������الن  �ل��غ��رب��ي��ني، يف 
ثان  موؤمتر  لعقد  �جت��اه��اً  هناك  �أن  بوغد�نوف  ميخائيل 

ل�سوت�سي يف �ملدينة �لرو�سية �أو يف دم�سق، خالف ملا تو�سل 
�إليه غوتريي�س والفروف باأن موؤمتر �سوت�سي �سُيعقُد ملرة 

و�حدة.
 �ىل ذلك، قالت “�جلبهة �لوطنية للتحرير” وهي �ئتالف 
�ل�سورية وحميطها،  �إدل��ب  تن�سط يف حمافظة  جمموعات 
�لثقيل  �سالحها  �سحب  يف  ت�ستمر  �ملعار�سة  �لف�سائل  �إن 
من �ملنطقة �لعازلة �ملرتقبة �سمال غربي �لبالد، يف عملية 

�ست�ستمر عدة �أيام.
جّنب  �ت��ف��اق  �إىل  �أ�سابيع   3 قبل  وتركيا  رو�سيا  وتو�سلت 
حمافظة �إدلب وحميطها هجوما و��سعا لوحت به دم�سق، 
يرت�وح  بعمق  �ل�سالح  منزوعة  منطقة  �إقامة  على  وين�س 
قو�ت  �لتما�س بني  كيلومرت� على خطوط  و20   15 بني 

�لنظام و�لف�سائل �ملعار�سة حول �إدلب.
ويتوجب على كافة �لف�سائل �سحب �سالحها �لثقيل منها 
يف مهلة �أق�ساها �لعا�سر من �أكتوبر �جلاري، وفق ما ذكرت 

وكالة فر�ن�س بر�س.
ناجي  للتحرير،  �لوطنية  �جلبهة  با�سم  �مل��ت��ح��دث  وق���ال 

م�سطفى: “بد�أنا �سحب �ل�سالح �لثقيل، �أي �إرجاع �ل�سالح 
�إىل  �ل�سالح  مبنزوعة  �مل�سماة  �ملنطقة  يف  �ملوجود  �لثقيل 

�ملقر�ت �خللفية للف�سائل«.
يبقى  �أن  �أي��ام، على  لعدة  “�ست�سمر  �لعملية  �أن  �إىل  و�أ�سار 

�ل�سالح �لثقيل مع �لف�سائل يف �ملقر�ت �خللفية«.
وت�����س��م �جل��ب��ه��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ح��ري��ر، �ل��ت��ي ت��اأ���س�����س��ت يف 
تركيا،  �لقريبة من  �لف�سائل  �ملا�سي، عدد� من  �أغ�سط�س 
�أبرزها حركة �أحر�ر �ل�سام وحركة نور �لدين �لزنكي وفيلق 

�ل�سام.
�لثقيل من  �ل�سالح  �سحب  بدء  �أعلنت،  قد  �جلبهة  وكانت 

�ملنطقة �لعازلة �ملرتقبة.
با�سرت  فقد  �الإن�����س��ان،  حلقوق  �ل�سوري  �ملر�سد  وبح�سب 
جنوب  يف  �أ���س��ب��وع  م��ن��ذ  �لثقيل  �ل�����س��الح  �سحب  �لف�سائل 
�ل�سهور  �أبو  �إدل��ب، وحتديد� قرب مطار  و�سرق حمافظة 
�لع�سكري �لذي ت�سيطر عليه قو�ت �لنظام، ويف ريف معرة 
�لنعمان، باالإ�سافة �إىل مناطق �سيطرة �لف�سائل يف ريفي 

حلب �لغربي وحماة �ل�سمايل.

�سيناريو العملية يف اأدق تفا�سيله:

نتيجة احلرب على تايوان، قد تفاجئ ال�شن!
جنوبي  “�أريئيل”  م�����س��ت��وط��ن��ة 
�لغربية  بال�سفة  نابل�س  مدينة 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا على  ع��م��ل��ي��ة مت  ه����ي 
منفذها  و�أن  ق���وم���ي���ة،  خ��ل��ف��ي��ة 
معروف لدى �جلي�س �الإ�سر�ئيلي 

وتتم مطاردته.
جي�س  ب���ا����س���م  �ل����ن����اط����ق  وق��������ال 
�الحتالل، �إن “عملية �أرئيل �لتي 
فل�سطيني  ن��ف��ذه��ا  ���س��ب��اح  ج���رت 
بها �سالح كارلو  �ملنفذ  و��ستخدم 
قرية  من  وهو  �ل�سنع(،  )حملي 
����س���وي���ك���ة يف ط����ول����ك����رم وج������اري 

�لبحث عنه«.
وب������������دوره، ق������ال وزي��������ر �حل�����رب 
ليربمان،  �أف��ي��غ��دور  �الإ�سر�ئيلي 
وقو�ت  �الإ�سر�ئيلي  “�جلي�س  �إن 
و��سعة  مب��ط��اردة  يقومان  �الأم��ن 
منفذ  ع�����ن  ل���ل���ب���ح���ث  �ل����ن����ط����اق 
وقت  م�ساألة  فقط  �إنها  �لهجوم، 

قبل �أن ن�سع يدنا عليه.

مواقــيت ال�صالة
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اأخبـار الإمـارات
اأبوظبي يف  االإن�شاء  قيد  م�شجدا   264

•• اأبوظبي-وام:

�رتفع عدد �مل�ساجد �لعاملة يف �إمارة �أبوظبي �إىل 2139 
قيد  �مل�ساجد  ع��دد  يبلغ  فيما   2017 ع��ام  يف  م�سجد� 
وتلعب  ر�سمية.  الإح�سائيات  وفقاً  264 م�سجد�ً  �الإن�ساء 
�أدو�ر�ً هامة يف جمال  م�ساجد �أبوظبي و�الإم��ار�ت عموماً 
تعزيز فكر �لت�سامح ون�سر ثقافة �العتد�ل عرب �سل�سلة من 
�ملحا�سر�ت �لدينية و�ملعار�س �ملتخ�س�سة �لتي ت�ست�سيف 

طالب �ملوؤ�س�سات �لتعليمية و�لوفود �لر�سمية. 
وح�سارية  ثقافية  م��ن��ار�ت  �الإم���ار�ت  يف  �مل�ساجد  وتعترب 
يف  �ل�سائد  و�الإخ����اء  �لتعاي�س  ع��ن  م�سرفة  ���س��ورة  تعك�س 
ومد  �لت�سامح  ر�سالة  تعزيز  يف  وت�سهم  �ملحلي  �ملجتمع 

ج�سور �لتقارب �لثقايف و�حل�ساري بني خمتلف �لثقافات 
و�ل�����س��ع��وب ح���ول �ل���ع���امل. ومت����زج ت�����س��ام��ي��م �مل�����س��اج��د يف 
�أبوظبي بني �لرت�ث �الإ�سالمي و�لطابع �جلمايل و�لفني 
للعمارة �حلديثة مبختلف �أنو�عها مع �لتاأكيد على �لهوية 
و  �ل��د�خ��ل��ي  �لبناء  �أج���ز�ء  �ملحلية يف خمتلف  �الإم��ار�ت��ي��ة 
يف  خليفة  �ل�سيخ  م�سجد  ويعد  �مل�ساجد.  لهذه  �خلارجي 
م��ن حيث  �أب��وظ��ب��ي  �الإن�����س��اء يف  �مل�ساجد قيد  �أب���رز  �لعني 
�ألفاً   256 �لكلية  م�ساحته  تبلغ  حيث  و�مل�ساحة  �لتكلفة 
و680 مرت�ً مربعاً فيما يت�سع ل� 20 �ألف و460 م�سلياً.  
وب��ذل��ت �لهيئة �ل��ع��ام��ة ل��ل�����س��وؤون �الإ���س��الم��ي��ة و�الأوق����اف 
درو�ساً  لتكون  �مل�ساجد  درو����س  تطوير  يف  ك��ب��رية  ج��ه��ود�ً 
وميتد  وذوي��ه��م  �مل�سلون  منها  ي�ستفيد  منهجية  علمية 

�إ�سعاعها وتاأثريها �إىل �سائر �ملجتمع.
و�الأوقاف  �الإ�سالمية  لل�سوؤون  �لعامة  �لهيئة  و�أ���س��درت 
�لعاملني  كل  بها  يلتزم  �لتي  �لت�سامح”  “وثيقة  موؤخر� 
خا�سة فيما يتعلق باحرت�م �الأديان �ل�سماوية ومعتقد�ت 
على  و�ملحافظة  معتقد�تهم  �إىل  �الإ�ساءة  وع��دم  �الآخرين 
بر�سالتها  �الإم��ار�ت و�الرتقاء  مل�ساجد  �ل�سورة �حل�سارية 
يف ن�����س��ر ث��ق��اف��ة �ل��ت�����س��ام��ح وت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اي�����س ب��ني جميع 
جميع  يف  �لتمييز  وجت��ن��ب  �الإم���ار�ت���ي  �ملجتمع  م��ك��ون��ات 
�سوره وتعميق �ملحبة و�لتالحم �ملجتمعي ورف�س خطاب 
�أ�سماء  �أبوظبي  م�ساجد  م��ن  �لعديد  وحتمل  �لكر�هية. 
�سهد�ء �لوطن �الأبر�ر تكرمياً لت�سحياتهم �لتي قدموها 

يف �سبيل �لوطن وتخليد� لذكر�هم �لعطرة.

الوطني لالأر�شاد: ا�شتمرار املنخف�س املداري و�شط 
بحر العرب وعدم تاأثر الدولة به ب�شكل مبا�شر

•• ابوظبي-وام:

درجة  توقع �ملركز �لوطني لالأر�ساد ��ستمر�ر �ملنخف�س �ملد�ري يف و�سط بحر �لعرب، وموقعه عند خط عر�س 12 
�سمااًل وخط طول 65.4 درجة �سرقاً على بعد 1340 كيلومرت� جنوب �سرق �ساللة، ويتحرك ب�سرعة 11 كم/�س. 
توقع  كما  ركامية ممطرة.  �سحب  ت�ساحبه  55 كم/�س  �إىل   40 �ملنخف�س من  �لرياح حول مركز  �سرعة  وت��رت�وح 
 24 �إىل عا�سفة مد�رية خالل  �لعمانية.. وتطوره  �ل�سو�حل  �لغربي نحو  �ل�سمال  �ملد�ري باجتاه  �ملنخف�س  حترك 
80 كم/�س. وفيما يتعلق بتاأثريه على  65 �إىل  �ساعة �لقادمة.. و�سترت�وح �سرعة �لرياح حول مركز �لعا�سفة من 
�لدولة �أفاد �ملركز باأن �أغلب مناذج �لتنبوؤ�ت �لعددية ت�سري حتى �الآن �ىل عدم تاأثر دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
باحلالة �ملد�رية ب�سكل مبا�سر خالل �خلم�سة �أيام �لقادمة. ونا�سد �ملركز �لوطني لالأر�ساد �جلميع �سرورة متابعة 

�لن�سر�ت و�لتقارير �ل�سادرة من �ملركز وعدم تد�ول �ل�سائعات م�سري� �ىل �نه يتابع �لو�سع على مد�ر �ل�ساعة.

حامد بن زايد ي�شهد حفل تخريج طلبة جامعة خليفة
•• اأبوظبي -وام:

حتت رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�آل  �ل�سيخ حامد بن ز�يد  �مل�سلحة .. �سهد �سمو  نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
خليفة  جامعة  �أمناء  جمل�س  رئي�س  �أبوظبي  عهد  ويل  دي��و�ن  رئي�س  نهيان 
للعلوم و�لتكنولوجيا حفل تخريج دفعة طلبة �جلامعة للعام 2018 و�لتي 
�سملت 420 طالبا وطالبة من بر�مج �لبكالوريو�س و�ملاج�ستري و�لدكتور�ة. 
– �ل�سيخ  للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  �أقيم يف مركز  �ل��ذي   - �حلفل  ح�سر 
خليفة بن حممد بن خالد �آل نهيان ومعايل �ل�سيخ عبد �هلل بن حممد بن 
�أبوظبي  �لتنفيذي الإمارة  �لتنفيذية للمجل�س  �للجنة  �آل حامد ع�سو  بطي 
رئي�س هيئة �لطاقة و�أع�ساء جمل�س �أمناء جامعة خليفة .. معايل ح�سني بن 
�أمناء جامعة  �إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم نائب رئي�س جمل�س 
�أح��م��د �جل��اب��ر وزي���ر دول���ة و�لدكتورة  ب��ن  �ل��دك��ت��ور �سلطان  خليفة وم��ع��ايل 
�لرئي�س  �ل�سمري  – �سركة مبادلة وحميد  �أول  تي�سري بركات م�ست�سار  مها 
�سالح  و�ملهند�س  م��ب��ادل��ة  �سركة  و�لهند�سة  �ل��ط��ري�ن  خل��دم��ات  �لتنفيذي 
�لعبدويل �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة »�ت�ساالت« وعبد �ملنعم �لكندي مدير 
�لهاجري  �لعزيز  وعبد  �أدن��وك  �سركة  يف  و�الإن��ت��اج  و�لتطوير  �لتنقيب  �إد�رة 
�أع�ساء  �إىل جانب  �أدن��وك  �سركة  و�الإنتاج يف  و�لتطوير  �لتنقيب  �إد�رة  مدير 

�لهيئتني �الأكادميية و�الإد�رية �إ�سافة �إىل �خلريجني وعائالتهم.
وت�سمن �حلفل تخريج 27 طالبا وطالبة بدرجة �لدكتور�ه .. بينما ح�سل 
وطالبة على درجة �ملاج�ستري �إ�سافة �إىل تخريج 258 طالبا  طالبا   135

وطالبة بدرجة �لبكالوريو�س يف بر�مج �لهند�سة و�لعلوم.

وهناأهم  للخريجني  �ل�سهاد�ت  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حامد  �ل�سيخ  �سمو  و�سلم 
بالنجاح و�لتخرج من �جلامعة بكل �قتد�ر وتفوق .. متمنيا لهم مو��سلة بذل 
�جلهد يف �لتح�سيل �لعلمي وتعزيز �ملكت�سبات �ملعرفية باملزيد من �الأبحاث 

و�الطالع على �لدر��سات �ملتقدمة كل يف جماله.
�أن جامعة خليفة وبف�سل �لتوجيهات �ل�سديدة ل�ساحب �ل�سمو  و�أكد �سموه 
�آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« وبدعم �ساحب  �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى 
�مل�ستويني �الإقليمي و�لعاملي من  �مل�سلحة تبو�أت مكانة مرموق على  للقو�ت 
خالل بر�جمها �الأكادميية �ملتميزة وبرنامج �الأبحاث �ملتطور �لذي تطبقه .. 
منوها �سموه باأن رحلة �لتميز وحتقيق �الإجناز�ت للجامعة م�ستمرة للو�سول 

بها �إىل �أرقى �مل�ستويات �لعاملية.
�لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  �حل��م��ادي  �سلطان  ع��ارف  �لدكتور  ق��ال  جانبه  من 
�إن ه��ذ� �الإجن���از مل يكن ممكنا   - جلامعة خليفة - يف كلمته خ��الل �حلفل 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ر�أ�سها  وعلى  ر�سيدة  لقيادة  حكيمة  روؤي��ة  وج��ود  لوال 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« و�لذي تت�سرف جامعتنا 
�لر�ئدة بحمل ��سمه كما �أنها �أي�سا تت�سرف باملتابعة �مل�ستمرة ل�ساحب �ل�سمو 
�ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 
�مل�سلحة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي ملا له من م�ساهمات كبرية يف جمال حتقيق 
قفز�ت نوعية يف قطاع �لتعليم و�لبحوث يف �لدولة ب�سكل عام و�إن�ساء جامعة 

خليفة للعلوم و�لتكنلوجيا ب�سكل خا�س.
�مل��ه��م��ة يف ت��اري��خ��ه��ا فبعد  �أن �جل��ام��ع��ة ت�سهد ع���دد� م��ن �مل��ح��ط��ات  و�أ����س���اف 
�الإعالن عن �الندماج يف فرب�ير من �لعام �ملا�سي �أ�سبحت �الآن ت�سم جامعة 

و�لتكنولوجيا  للعلوم  و�لبحوث ومعهد م�سدر  و�لتكنولوجيا  للعلوم  خليفة 
و�ملعهد �لبرتويل .. م�سري� �إىل �أن �جلامعة �جلديدة عززت ر�سيد �ملوؤ�س�سات 
�ملركز  �حتلت  حيث  و�لعلمية  �الأك��ادمي��ي��ة  �الإجن���از�ت  من  باملزيد  �ملدموجة 
�الأول على م�ستوى جامعات �لدولة للعام �لثالث على �لتو�يل و�ملركز �لثاين 
على م�ستوى جامعات �لعامل �لعربي يف ت�سنيف �لتاميز للجامعات �لعاملية 
كما �حتلت �ملركز �ل� 32 �آ�سيويا يف نف�س �لت�سنيف .. بينما حققت �ملركز �ل� 

�ل� QS للجامعات �لعاملية. لت�سنيف  وفقا  عامليا   315
وذكر �أن �جلامعة تبذل جهود� كبرية بهدف ربط �البتكار ب�سيا�سة �الإمار�ت 
ل��ل��ع��ل��وم و�ل���ث���ورة �ل�����س��ن��اع��ي��ة �ل��ر�ب��ع��ة وت��ع��ت��رب �ل���ي���وم مب��ر�ك��زه��ا �لبحثية 
�إن���ت���اج �الأب���ح���اث ذ�ت �ل�سلة  �ل��رئ��ي�����س يف  �مل�����س��اه��م  �مل��ت��ط��ورة  وخم��ت��رب�ت��ه��ا 

بالقطاعات �ال�سرت�تيجية يف �لدولة.
و�أ�سار �إىل �أن من �ملنعطفات �ملهمة يف م�سرية �جلامعة هو تاأ�سي�س �أول كلية 
�سبتمرب  يف  عملها  �ستبد�أ  حيث  �أبوظبي  مدينة  يف  �ل�سحية  و�لعلوم  للطب 
�ملتنامي  �لطلب  �لفجوة يف  م��لء  بهدف  وذل��ك  �ل��ق��ادم  �الأك��ادمي��ي  �لعام  من 
�لنموذج  على �الأطباء يف �لدولة و�لبدء بربنامج تعليمي وبحثي على غر�ر 

�الأمريكي لتعزيز قطاع �لتعليم �لعايل يف جمال �لطب و�لعلوم �ل�سحية.
وقال �حلمادي �إن جامعة خليفة ح�سلت على �ملرتبة �الأوىل على �جلامعات 
�إىل م�ساهمة �جلامعة يف  �لذي ينظر  �لعلمي«  »�لبحث  ملوؤ�سر  �لعربية وفقا 
�ل�سناعي«  »�ل��دخ��ل  موؤ�سر  يف  و�أي�سا  نظر�ئها  ب��ني  �لبحثي  �لتميز  جم��ال 
و�لذي يقي�س قدرة �جلامعة على م�ساعدة �لقطاعات ذ�ت �ل�سلة من خالل 
�سادر  ت�سنيف  �أح��دث  ح�سب  وذل��ك  و�ال�ست�سار�ت  و�الخ��رت�ع��ات  �البتكار�ت 
عن موؤ�س�سة �لتاميز. و�أ�ساف �أنه من �لنتائج �مللمو�سة ملخرجات �جلامعة �أن 

�لنفط وحمطات  �ليوم هم قادة مبدعون يف حقول  خريجي جامعة خليفة 
�ل�سناعية  �الأق��م��ار  �إن�����س��اء  وم��ر�ك��ز  �ل��ن��ووي��ة  و�مل��ف��اع��الت  �ل�سم�سية  �لطاقة 
و�لذكاء  و�لتكنولوجيا  �الت�ساالت  جم��االت  يف  متميزون  ورو�د  �الإم��ار�ت��ي��ة 
يف  �لطموحة  �لدولة  خطط  لتحقيق  �الأمامية  �ل�سفوف  ويف  �ال�سطناعي 
جمال ريادة �لف�ساء كما �أنهم متيزو� على �مل�ستوى �لعاملي ما �أهلهم ملتابعة 
تي« وجامعة  �آي  »�إم  �لعامل مثل معهد  �أع��رق جامعات ومعاهد  در��ستهم يف 
�مل�سابقات  خمتلف  يف  عاملية  جو�ئز  على  ح�سولهم  �إىل  �إ�سافة  »�أك�سفورد« 

و�ملحافل �لدولية.
وتابع �أن جامعة خليفة تعترب �حلا�سن �لرئي�سي ل�سباب �لعلماء �الإمار�تيني 
�إع��د�د �ل�سباب �الإمار�تي �لقادر على �بتكار  ملا تلعبه من دور ��سرت�تيجي يف 
�لدعم  على  �الأمثلة  �أب��رز  وم��ن  �حليوية  �لقطاعات  وري��ادة خمتلف  �حللول 
لرعاية  لالبتكار  خليفة  مركز   « هو  �ملبتكر  لل�سباب  �جلامعة  تقدمه  �ل��ذي 

ودعم �سركات �لتكنولوجيا �لنا�سئة«.
وخالل �حلفل .. �ألقى �ل�سيخ حممد بن خليفة بن حممد بن خالد �آل نهيان 
- خريج برنامج �لهند�سة �مليكانيكية يف جامعة خليفة - كلمة �خلريجني �سكر 
خاللها �جلامعة على كل ما قدمته لهم من علوم ومعارف كما توجه بال�سكر 
يف  �لتوفيق  كل  لهم  متمنيا  �خلريجني  وزم��الءه  �حلا�سرين  لالأهايل  لكل 
�إطالق  ع��ن  ر�سميا  �الإع���الن  مت   .. �لتخرج  حفل  هام�س  وعلى  م�سريتهم. 
�ل�سعار �جلديد جلامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا حيث ت�سلم �سمو �ل�سيخ 
خريج  �حلو�سني  �أحمد  خالد  �أحمد  �لطالب  من  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حامد 
�جلديد  �جلامعة  �سعار  جم�سم  �مليكانيكية  �لهند�سة  يف  �لعلوم  بكالوريو�س 
و�لذي قام بت�سنيعه با�ستخد�م تقنيات مبتكرة تعتمد على �لطاقة �لنظيفة.

وكالة الف�شاء الفرن�شية تفتتح مكتبا متثيليا لها يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

�لف�ساء  وكالة   -  ”CNES“ �لف�سائية  للدر��سات  �لوطني  �ملركز  �فتتح 
�لفرن�سية - مكتبا متثيليا له يف �أبوظبي.

�أبوظبي  يف  �لفرن�سي  �ل�سفري  �إق��ام��ة  مقر  يف  �أقيم  حفل  خ��الل  ذل��ك  �علن 
وزير  �لفال�سي  بالهول  حميد  �هلل  عبد  بن  �أحمد  �لدكتور  معايل  بح�سور 
وكالة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملتقدمة  و�ملهار�ت  �لعايل  �لتعليم  ل�سوؤون  دولة 
مدير  �الأحبابي  نا�سر  حممد  �ملهند�س  �لدكتور  و�سعادة  للف�ساء  �الإم��ار�ت 
عام وكالة �الإمار�ت للف�ساء و�ل�سيد جان �إيف لوغال رئي�س �ملركز �لوطني 

للدر��سات �لف�سائية �لذي يقوم بزيارة �إىل �لدولة.
�لتمثيلي  �ملكتب  �فتتاح  �إن  �لفال�سي  بالهول  �أحمد  �لدكتور  معايل  وق��ال 
للمركز �لوطني للدر��سات �لف�سائية يف �أبوظبي هو �الأول من نوعه لوكالة 
ف�ساء دولية يف �لبالد وهو نتاج لعمق �لعالقات بني فرن�سا ودولة �الإمار�ت 

يف جمال ��ستك�ساف �لف�ساء.
مع  تفاهم  مذكرة  يوقع  �أجنبي  بلد  �أول  كانت  فرن�سا  �ن  معاليه  و�أ���س��اف 
�إن�ساء وكالة  2015 بعد عام و�حد فقط من  �أبريل  �الإمار�تية يف  �لوكالة 
�الإمار�ت للف�ساء الفتا �ىل �نه منذ ذلك �لوقت �أ�سبح �لتعاون �لف�سائي �أحد 

�أ�سا�سات �حلو�ر �ال�سرت�تيجي بني �لبلدين.
و�أو�سح معاليه �ن هذه �ل�سر�كة بني �لوكالتني تتيح تبادل �لكفاء�ت وتنفيذ 
ب�سفة  تنظيمها  يتم  جديدة  بعثات  تطوير  �إىل  وتهدف  م�سرتكة  م�ساريع 
�لعلوم  �ملتخ�س�سني يف جماالت  تعزز ظهور جيل جديد من  م�سرتكة كما 
جديدة..  ف�سائية  تطبيقات  وتدعم  و�لريا�سيات  و�لهند�سة  و�لتكنولوجيا 
م�سري� �ىل �ن �أهم م�سروع بني �لبلدين هو �تفاق على تطوير قمر �سناعي 
�ملناخ  لتغري  �لت�سدي  يف  �ال�سهام  �أج��ل  من  م�سرتك  ب�سكل  �الأر���س  لر�سد 
و�ل��ذي وقع خالل زي��ارة رئي�س وزر�ء فرن�سا �إىل دول��ة �الإم��ار�ت يف فرب�ير 

.2018

�جلمهورية  �سفري  ب��وي  لودوفيك  �سعادة  �سرح  �ملنا�سبة  وبهذه  جانبه  من 
�لفرن�سية لدى �لدولة “ �أنا �سعيد با�ستقبال ممثل �ملركز �لوطني للدر��سات 
ي�سكل  وذل��ك  �أبوظبي  يف  فرن�سا  �سفارة  يف  �الإم���ار�ت  دول��ة  ل��دى  �لف�سائية 
ب��ارزة يف م�سار تعاوننا يف جمال �لف�ساء ويعد موؤ�سر� و��سحا على  عالمة 
�ملكانة �لدولية �لتي �كت�سبتها دولة �الإمار�ت.. بني فرن�سا ودولة �الإمار�ت ، 

مل تعد �ل�سماء حدودنا.. بل حدودنا �لف�ساء!”.
للدر��سات  �لوطني  �مل��رك��ز  رئي�س  ل��وغ��ال  �إي��ف  ج��ان  �ل�سيد  ق��ال  م��ن جانبه 
تبادل  �إىل  �لف�ساء  م�ستقبل  الكت�ساف  �سعينا  يف  نحتاج  “ نحن  �لف�سائية 
�الأفكار وحماولة روؤية �الأمور ب�سكل خمتلف وذلك حتديد� ما يعمل �لتعاون 
�ن  ت��ع��زي��زه...  �ملتحدة على  �لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  م��ع  و�سر�كتنا  �ل���دويل 
�ل�سر�كة �لتاريخية بني فرن�سا و�الإمار�ت ما تنفك تتعزز وتتوثق يوما بعد 
يوم.. و�أنا على يقني باأن جمال �لف�ساء �سيقدم م�ساهمة قيمة للتعاون بني 

بلدينا”. الو�شم يبداأ 16 اأكتوبر يف اجلزيرة العربية
•• ال�سارقة -وام:

�أكتوبر   16 ي��وم  �لعربية  �جل��زي��رة  �لو�سمي” يف  �أو  “�لو�سم  مو�سم  يبد�أ 
�أف�سل  باأنه  �لعربية  �الإم��ار�ت وعموم �جلزيرة  �أهل  �جلاري و�مل�سهور عند 
�أوق����ات �مل��ط��ر �ل��ن��اف��ع. وق���ال �إب��ر�ه��ي��م �جل����رو�ن �ل��ب��اح��ث يف ع��ل��وم �لفلك 
�لو�سم  �إن  �لف�ساء و�لفلك  �لعربي لعلوم  و�الأر�ساد �جلوية ع�سو �الحتاد 
هو م�سطلح لفرتة زمنية ت�سم �أربعة طو�لع من �ملنازل �لقمرية كل منزلة 
�ل�سماك ودخوله يف  �أكتوبر ويليه   16 �لعو�ء ودخوله يف  وهي  يوما   13
11 نوفمرب و�أخ��ري� �لزبانا ودخوله يف  �أكتوبر ثم �لغفر ودخوله يف   29
52 يوما  �أيامه  عدد  وتبلغ  دي�سمرب   6 يف  �لو�سم  وينتهي  نوفمرب   24
مو�سم  دخ��ول  وياأتي  دي�سمرب.  منت�سف  لينتهي  يوما   60 �لبع�س  ويعده 
جنوم �سهيل �الأربعة وهي  �آخر  وهو  �ل�سرفة  طالع  دخول  “�لو�سم” بعد 
“�لطرفة و�جلبهة و�لزبرة و�ل�سرفة” و�سيعقب مو�سم �لو�سم �أيام �ل�ستاء 
�لباردة وهي �ملربعانية �لتي يبلغ عدد منازلها ثالث هي “�الإكليل و�لقلب 

و�ل�سولة” وعدد �أيامها 39 ويكون فيها دخول وقت �سدة �لربد.

اأبوظبي ت�شت�شيف اليوم معر�س اخلريف للتعليم اجلامعي االأمريكي 2018
•• ابوظبي-وام:

�أع����ل����ن����ت جم����م����وع����ة �ل�����والي�����ات 
 ،USEG �لتعليمية  �مل��ت��ح��دة 
ب��ال�����س��ر�ك��ة م���ع ب��ع��ث��ة �ل���والي���ات 
و  �الإم������������������������ار�ت  يف  �مل������ت������ح������دة 
عن   ،EducationUSA
تنظيم معر�س �خلريف للتعليم 
للعام  �الأم�����ري�����ك�����ي  �جل����ام����ع����ي 
�ليوم  م�ساء  �أبوظبي  يف   2018

�لفر�سة  �س������تتاح  حي�����ث  �الثنني 
وعائ�������الت�����هم  ل��ل��ط�����������������الب 
�جلامعات  ممثلي  م��ع  للتو��سل 
�لفر�س  ح�����ول  �مل����زي����د  مل���ع���رف���ة 
�لقبول  و�خ���ت���ب���ار�ت  �لتعليمية 
و�ل��ر���س��وم �ل��در����س��ي��ة و�إج�����ر�ء�ت 
�ل�����ت�����اأ������س�����رية وخ��������ي��������ار�ت �مل���ن���ح 

�لدر��سية.
وت���ك���ر����س جم���م���وع���ة �ل����والي����ات 
جمهود�تها  �لتعليمية  �مل��ت��ح��دة 

بالدولة  �لعامة  �ل�سوؤون  م�سوؤول 
�ن  �الأم���ري���ك���ي���ة  �ل�����س��������������ف��ارة  يف 
�ل����والي����ات �مل���ت���ح���دة ت���ق���دم �أك���ر 
للتعليم  م��وؤ�س�سة   4000 م��ن 
باإمكان  �ن���ه  �ىل  م�����س��ري�  �ل��ع��ايل 
�لط���الب وعائالتهم �لتحدث مع 
م������با�سرة،  �ل������جامعات  م������مثلي 
م�ست�ساري  �إىل  ب����االإ�����س����اف����ة 
يف   EducationUSA
�س�����يقدمون  �ل�����ذين  �ل�����س��ف��ارة، 

هوف�سرت�،  وج���ام���ع���ة  م���ا����س���ون، 
وجامعة  �آي������و�،  والي����ة  وج��ام��ع��ة 
جون�سون �آند ويلز، وجامعة كينت 
وكلية  ماركيت،  وجامعة  �ستيت، 
وعلوم  لل�سيدلة  ما�سات�سو�ست�س 
تيني�سي  �ل�سحة، وجامعة ميدل 
كارولينا  ن��ورث  وجامعة  �لعامة، 
بوردو، وجامعة  �لعامة، وجامعة 
�سليربي روك، وجامعة �سوفولك، 
وج���ام���ع���ة والي�������ة ن����ي����وي����ورك يف 

�ل���ط���الب م���ن جميع  مل�����س�����������اع��دة 
�لتو��سل  ع��ل��ى  �ل���ع���امل  �أن����ح����اء 
�ملتحدة  �ل���والي���ات  م��ع ج��ام��ع��ات 

�ملرموقة.
موؤ�س�سة  �ملجموعة  تعترب  حيث 
ر�ئدة يف تنظيم �ملعار�س �لدولية 
للطالب، وقد ��ست�سافت معار�س 
ناجحة على مد�ر �لع�سرين عاًما 

�ملا�سية يف جميع �أنحاء �ملنطقة.
وق��������ال �ل�������س���ي���د ����س���ك���وت ب���ول���ز، 

د�ئًما  �لتقينا  لقد  �أب��وظ��ب��ي.  يف 
يف  �لر�ئعني  و�الأه���ايل  بالطالب 
�أبوظبي، ونتطلع �إىل لقاء �ملزيد 

من �لطالب �جلدد “.
�مل�ساركة:  �جل���ام���ع���ات  وت�����س��م��ل 
�لقاهرة،  يف  �الأمريكية  �جلامعة 
وجامعة  �أريزونا،  والية  وجامعة 
كليم�سون،  وجامعة  �ستيت،  ب��ول 
�إمربي  ديبول، وجامعة  وجامعة 
جورج  وجامعة  للطري�ن،  ري��دل 

جمانية  ن�����������������س��ائ��ح  ل��ل��ط�����������������الب 
وم�����و�س�������وعية ح�����ول �لدر��سة يف 

�ل������واليات �ملت��حدة �الأمريكية.
من ناحيته قال موؤ�س�س �ملجموعة 
جوزيف  �الأم��ري��ك��ي��ة  �لتعليمية 
�لواليات  “�إن جمموعة  حمادي، 
بزيارة  ت��ق��وم  �لتعليمية  �ملتحدة 
منذ  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم�����ار�ت 
عام 1996 وقد قمنا با�ست�سافة 
�لعام  ذل���ك  يف  ل��ن��ا  م��ع��ر���س  �أول 

بوفالو، وجامعة �أالباما، وجامعة 
كروز،  �سانتا  وج��ام��ع��ة  �أري���زون���ا، 
وجامعة  ه����ارت����ف����ورد،  وج���ام���ع���ة 
م���ي���ام���ي، وج���ام���ع���ة م��ي�����س��ي��غ��ان-

مي�سوري،  وج���ام���ع���ة  ف���ل���ي���ن���ت، 
مي�سوري-كان�سا�س  وج���ام���ع���ة 
هامب�ساير،  نيو  وجامعة  �سيتي، 
وجامعة فريجينيا للتكنولوجيا، 
وجامعة و�ست فرجينيا، وجامعة 

وي�ست كنتاكي. 
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اأخبـار الإمـارات
طحنون بن حممد ونهيان بن زايد يح�شران اأفراح ال�شام�شي والفال�شي يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

ح�سر �سمو �ل�سيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني و�سمو �ل�سيخ نهيان بن 
و�الإن�سانية  نهيان لالأعمال �خلريية  �آل  �سلطان  ز�يد بن  �أمناء موؤ�س�سة  نهيان رئي�س جمل�س  �آل  ز�يد 
جنله  زف��اف  مبنا�سبة  �ل�سام�سي  علي  بن  ر��سد  بن  �سلطان  �أقامه  �ل��ذي  �الإ�ستقبال  حفل  �م�س  م�ساء 
نادي  يف  �أقيم  �ل��ذي  �حلفل  ح�سر  كما  �لفال�سي.  عامر  بن  عبد�هلل  بن  �أحمد  كرمية  �إىل  عبد�لعزيز 
�سباط �لقو�ت �مل�سلحة باأبوظبي معايل �ل�سيخ �سلطان بن طحنون �آل نهيان ع�سو �ملجل�س �لتنفيذي 
الإمارة �أبوظبي و�ل�سيخ ذياب بن طحنون �آل نهيان و�ل�سيخ خليفة بن طحنون �آل نهيان مدير تنفيذي 
مكتب �سوؤون �أ�سر �ل�سهد�ء بديو�ن ويل عهد �أبوظبي و�ل�سيخ ز�يد بن طحنون �آل نهيان و�ل�سيخ ر��سد 
بن حمد�ن بن حممد �آل نهيان و�ل�سيخ عبد�هلل بن حممد بن خالد �آل نهيان وعدد من �ل�سيوخ ومعايل 
�لوزر�ء وكبار �مل�سوؤولني. وهناأ �سمو �ل�سيخ طحنون بن حممد �آل نهيان و�سمو �ل�سيخ نهيان بن ز�يد �آل 

نهيان �لعري�س وذويه وباركو� لهم �أفر�حهم.. متمنني لهم حياة �أ�سرية هانئة وم�ستقرة.

من�شور بن زايد ي�شهد تخريج الدفعة االأوىل »133 طالبا« من »اأكادميية ربدان«
•• اأبوظبي-وام:

�ل�سمو  �����س����اح����ب  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�مل�����س��ل��ح��ة �سهد  ل���ل���ق���و�ت  �الأع����ل����ى 
���س��م��و �ل�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب���ن ز�ي���د 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لوزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة حفل 
طلبة  م��ن  �الأوىل  �لدفعة  تخريج 
»�أكادميية ربد�ن« �ملخت�سة باالأمن 
و�ل�����دف�����اع و�ل�������س���الم���ة و�ل���ت���اأه���ب 
�الأزمات  و�إد�رة  �ل��ط��و�رئ  حل��االت 
 133 �ل����ت����ي ����س���م���ت  ب���اأب���وظ���ب���ي 
�لدولة  �أب��ن��اء  م��ن  وط��ال��ب��ة  طالبا 
و�لدبلوم  �لبكالوريو�س  درجات  يف 
�الإد�رة  برنامج   « �لتخ�س�سات  يف 
�إد�رة  برنامج  للطو�رئ..  �ملتكاملة 
وبرنامج   .. �الأع��م��ال  ��ستمر�رية 
�ل�ساملة..  �ل�سرطة  م��ر�ك��ز  �إد�رة 

وبرنامج م�سرح �جلرمية.
وجاء تخريج �أول دفعة لالأكادميية 
ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع �ح��ت��ف��ال �ل���دول���ة ب� 

»عام ز�يد«.
�لتخريج  ح��ف��ل  م���ر�����س���م  ح�����س��ر 
م�����ع�����ايل ح�������س���ني ب������ن �إب�����ر�ه�����ي�����م 
و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  �حل��م��ادي 
ومعايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي 
وزير دولة ل�سوؤون �لدفاع ومعايل 
�ملزروعي  م��ب��ارك  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور 
�لتنفيذي  للمجل�س  �لعام  �الأم��ني 
�للو�ء  وم���ع���ايل  �أب��وظ��ب��ي  الإم�����ارة 
�لقائد  �ل��رم��ي��ث��ي  خ��ل��ف��ان  حم��م��د 
�أب��وظ��ب��ي ومعايل  ل�����س��رط��ة  �ل��ع��ام 

�لوطني  لالأمن  �الأع��ل��ى  و�ملجل�س 
ل���دع���م���ه���م �مل�������س���ت���م���ر الأك���ادمي���ي���ة 

ربد�ن.
�أو����س���ح ���س��ع��ادة �للو�ء  م��ن ج��ان��ب��ه 
عام  قائد  �مل��رزوق��ي  حممد  جا�سم 
�أن  �لد�خلية  ب��وز�رة  �ملدين  �لدفاع 
نقلة  ميثل  رب��د�ن  �أكادميية  �إن�ساء 
نوعية يف جمال �لتعليم �الأكادميي 
ح���ي���ث تدعم  �مل���ه���ن���ي  و�ل����ت����دري����ب 
�ملعايري  وت��وح��ي��د  �جل��ه��ود  تن�سيق 
من خالل تعزيز �لتعليم و�لتدريب 
�مل�سرتك بني �ملوؤ�س�سات و�الأفر�د يف 
جماالت �ل�سالمة و�الأمن و�لدفاع 
و�إد�رة  �لطو�رئ  حل��االت  و�لتاأهب 
�الأزمات ما يعزز ويدعم �جلاهزية 
�لتحديات  مل���و�ج���ه���ة  �ل���وط���ن���ي���ة 

للخريجني.
و�أكد �لدكتور في�سل عبيد �لعيان 
ن���ائ���ب رئ��ي�����س �الأك���ادمي���ي���ة خالل 
�الأكادميية  �أن  �الفتتاحية  �لكلمة 
�سنو�ت   5 م�����س��رية  ب��ث��م��رة  حتتفل 
م���ن �ل��ع��م��ل �جل����اد و�ل���ت���ع���اون بني 
ط������الب �الأك�����ادمي�����ي�����ة و�أع���������س����اء 
و�الإد�ري����ة..  �لتدري�سية  �لهيئتني 
تعد  �الأك���ادمي���ي���ة  �أن  �إىل  م�����س��ري� 
م�ستوى  ع��ل��ى  م���ن���ف���رد�  من���وذج���ا 
�لدفاع  ق��ط��اع  ج��م��ع��ه��ا  يف  �ل���ع���امل 
و�الأمن و�ل�سالمة و�إد�رة �لطو�رئ 
و�الأزم������ات و�ل���ك���و�رث حت��ت �إط���ار 
وطنية  وعقيدة  تدريبية  منظومة 

م�سرتكة.
ت��ه��دف �إىل  وق����ال �ن �الك��ادمي��ي��ة 

تعليميا  �ملتقدمة  �ل���دول  م�ساف 
كونها �الأوىل من نوعها يف �لدولة 
يف جمال توفري �لتعليم ذي �ملنهج 

�ملزدوج �الأكادميي و�ملهني.
رب��د�ن موؤ�س�سة  �أكادميية  �أن  يذكر 
مب�ستويات  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ح��ك��وم��ي��ة 
عاملية مت �إن�ساوؤها لتن�سيق وتعزيز 
للموؤ�س�سات  �ل��ت��ع��ل��م  خم����رج����ات 
�ل�سالمة  ق��ط��اع��ات  يف  و�الأف�������ر�د 
و�ال�ستعد�د  و�الأم��������ن  و�ل�����دف�����اع 
وقد  �الأزم�������ات  و�إد�رة  ل���ل���ط���و�رئ 
تاأ�س�ست ر�سميا مبوجب قانون رقم 
�ساحب  �أ�سدره   2013 ل�سنة   7
�ل�����س��م��و �ل�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ز�يد 
»حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل 
هيئة  قبل  وه��ي معتمدة من  �هلل« 

�ل�����س��ي��خ ع����ب����د�هلل ب����ن حم���م���د �آل 
�ل�سحة  د�ئ���������رة  رئ���ي�������س  ح����ام����د 
�لهاجري  حم��م��د  ���س��ي��ف  وم���ع���ايل 
�القت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  رئي�س 
ع��ب��د�هلل �جلنيبي  وم��ع��ايل حممد 
ب���وز�رة  �لرئا�سية  �مل��ر����س��م  رئي�س 
�ل��رئ��ا���س��ة وم���ع���ايل �سعيد  ����س���وؤون 
�أبوظبي  هيئة  رئي�س  �لغفلي  عيد 

لالإ�سكان.
�ل�سالم  ب���ع���زف  �حل���ف���ل  و����س��ت��ه��ل 
�ل��وط��ن��ي ت��ب��ع��ه ت����الوة ع��ط��رة من 
�لطلبة  ق��ام  بعدها  �حلكيم  �لذكر 
باأن�سطة من خمتلف �لتخ�س�سات 
�لتخرج  �سهاد�ت  بت�سليم  و�ختتم 
و�لتكرمي للطلبة �خلريجني وقد 
�سلم ر�عي �حلفل �سهاد�ت �لتكرمي 

بكفاءة  و�مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �حل���ال���ي���ة 
�أكادميية  ت��ع��ت��رب  ك��م��ا  و�ق����ت����د�ر.. 
مهما  ��سرت�تيجيا  �سريكا  رب���د�ن 
�لد�خلية يف  ب��وز�رة  �ملدين  للدفاع 
�سمن  و�ل��ت��دري��ب  �لتعليم  جم��ال 
جماالت �ل�سالمة و�الأمن و�لدفاع 

و�لتاأهب حلاالت �لطو�رئ و�إد�رة.
�لدكتورة  ق��ال��ت  �مل��ن��ا���س��ب��ة  وب��ه��ذه 
�الأ�ستاذة  �حلو�سني  حممد  جنوى 
�جلامعية يف كلية �لرتبية بجامعة 
�الإمار�ت �إن �أكادميية ربد�ن �سرح 
تعليمي و�عد يج�سد �لروؤية �لثاقبة 
لقيادتنا �حلكيمة يف تطوير نظام 
تعليمي رفيع �مل�ستوى مبا ين�سجم 
مع روؤية �الإم��ار�ت 2021 وو�سع 
دولة �الإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف 

لقياد�ت  �أ�سا�سيا  ر�ف���د�  ت��ك��ون  �أن 
متميز�  وطنيا  وم��رك��ز�  �مل�ستقبل 
ل��ت��اأه��ي��ل وت���ط���وي���ر �ل����ك����و�در على 

�أ�سا�س من �ملنهجية �لعلمية.
رب�����د�ن  �أك����ادمي����ي����ة  �أن  و�أ������س�����اف 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  ل���روؤي���ة  وت��ن��ف��ي��ذ� 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�الأعلى للقو�ت �مل�سلحة تاأخذ على 
ع��ات��ق��ه��ا ����س��ت��ح��د�ث م��ن��ه��ج ري���ادي 
يهدف  و�لتدريب  بالتعليم  خا�س 
جميع  ب���ني  �ل��ت��ك��ام��ل  ت��ع��زي��ز  �إىل 

موؤ�س�سات و�أجهزة �لدولة.
�لدفاع  ل��وز�رة  �سكره  �لعيان  وقدم 
و�لقو�ت �مل�سلحة ولوز�رة �لد�خلية 
�أبوظبي  ل�سرطة  �لعامة  و�لقيادة 

�العتماد �الأكادميي ووز�رة �لتعليم 
�لعايل و�لبحث �لعلمي.

وت���وف���ر �الأك���ادمي���ي���ة �ل��ت��ع��ل��ي��م ذي 
و�ملهني  �الأك��ادمي��ي  �مل���زدوج  �ملنهج 
حيث �العرت�ف بالتعلم و�خلرب�ت 
�مل�������س���ب���ق���ة وت�����وف�����ري �ل���������س����ه����اد�ت 
و�لقابلة  �مل���ع���ت���م���دة  و�ل�������س���اع���ات 
للتحويل من م�سار �إىل م�سار ومن 
بر�مج  وتقدم  وظيفة  �إىل  وظيفة 
�لدرجات �لعلمية �لتي ترت�وح بني 
و�ملاج�ستري  �لبكالوريو�س  درج���ة 
�لتخ�س�سات  يف  �ل��ع��ايل  و�ل��دب��ل��وم 
�لتالية : �إد�رة ��ستمر�رية �الأعمال، 
�الإد�رة �ملتكاملة للطو�رئ، �ل�سرطة 
و�الأمن، م�سرح �جلرمية، �لتحليل 

�ال�ستخبار�ي و�الأمن �لوطني.

»الداخلية« و»االحتادية للتناف�شية« تدعمان منتدى االأمم املتحدة للبيانات

مبادرة ا�شرتاتيجيات ال�شيخ زايد تنطلق من عجمان اليوم

•• اأبوظبي -وام:

و�لهيئة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وق��ع��ت 
و�الإح�ساء  للتناف�سية  �الحت��ادي��ة 
��سرت�تيجية  ����س���ر�ك���ة  �ت��ف��اق��ي��ة 
و�لتن�سيق  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  بهدف 
لدعم  بينهما  �خل�����رب�ت  وت���ب���ادل 
�لثانية من منتدى �الأمم  �ل��دورة 
 2018 للبيانات  �لعاملي  �ملتحدة 
و�ل���ذي ي��ق��ام ب��دب��ي خ��الل �لفرتة 
�جلاري  �أك��ت��وب��ر   24  -  22 م��ن 
مب�ساركة �أكر من 1500 خبري 
�لبيانات  جم������ال  يف  وخم���ت�������س 
�أنحاء  م��ن ج��م��ي��ع  و�الإح�������س���اء�ت 

�لعامل.
لعر�س  �لفر�سة  �التفاقية  وتتيح 
�أه����م �الب���ت���ك���ار�ت و�الجن�������از�ت يف 
�ل��ع��م��ل �الأم��ن��ي و�ل�����س��رط��ي �لذي 
ح��ق��ق��ت��ه �ل���������وز�رة م��ع��ت��م��دة على 

�لبيانات و�الح�ساء�ت.

��ست�سافة  �إجناح  لدعم  و�لطاقات 
�لدولة لهذ� �لتجمع �لعاملي �الأكرب 
يف جمال �لبيانات و�الإح�ساء�ت .. 
ت��اأت��ي يف  �أن �الت��ف��اق��ي��ة  �إىل  الف��ت��ا 
تعزيز  ع��ل��ى  �لهيئة  ح��ر���س  �إط����ار 
�ل�سر�كة مع كل موؤ�س�سات �لدولة 
�لتنمية  حت��ق��ي��ق  ج���ه���ود  ل���دف���ع 
�لدولة  مكانة  وتر�سيخ  �مل�ستد�مة 
و�حل�������ف�������اظ ع����ل����ى ت����ق����دم����ه����ا يف 
موؤ�سر�ت �لتناف�سية �لعاملية و�إبر�ز 
تاأ�سي�س  على  �لتحفيز  يف  دوره���ا 
�مل�ستويات  ع��ل��ى  ف��ع��ال��ة  ���س��ر�ك��ات 
�ملحلية و�الإقليمية و�لعاملية و�لتي 
�لبيانات  ت��ب��ادل  تعزيز  يف  ت�ساهم 
بال�سكل  ����س��ت��خ��د�م��ه��ا  وت�����س��ج��ي��ع 
�لتنمية  �أه���د�ف  لتحقيق  �الأم��ث��ل 

�مل�ستد�مة 2030.
و�أ�ساف �أن �التفاقية ت�سكل خطوة 
�ملبذولة  �مل�����س��اع��ي  ت���دع���م  م��ه��م��ة 
مركزية  بيانات  ق��اع��دة  لتاأ�سي�س 

دولة  تكري�س مكانة  و�مل�ساهمة يف 
�الإم����ار�ت من��وذج��ا ر�ئ���د� يحتذى 
�لرفاه  �إقليميا وعامليا بتحقيق  به 
و��ستعر��س  �مل���ج���ت���م���ع  الأف���������ر�د 
باعتبارها  وم��ق��وم��ات��ه��ا  ق��در�ت��ه��ا 
وج���ه���ة م��ث��ال��ي��ة الح��ت�����س��ان �أب����رز 
�لكربى يف  و�مل��وؤمت��ر�ت  �لفعاليات 

�لعامل.
�إن  �ل�سعفار  �سيف  �ل��ف��ري��ق  وق���ال 
توقيع �تفاقية �ل�سر�كة مع �لهيئة 
و�الح�ساء  للتناف�سية  �الحت��ادي��ة 
دعم  يف  �ل���وز�رة  لنهج  تاأكيد�  يعد 
�الإح�سائية  و�مل��ب��ادر�ت  �لفعاليات 
ب�سكل عام كما تاأتي لدعم فعاليات 
 2018 للبيانات  �لعاملي  �ملنتدى 
ب�����س��ك��ل خ���ا����س �ل������ذي ي���ع���د �أح����د 
�ملهمة و�لرئي�سة  �لعاملية  �مللتقيات 
يف خ��ارط��ة �ل��ع��م��ل �الإح�����س��ائ��ي .. 
م�سري� �إىل �أن �التفاقية ت�سهم يف 
تعزيز �ل�سر�كة بني وز�رة �لد�خلية 

وز�رة  م��ق��ر  - يف  �الت��ف��اق��ي��ة  وق���ع 
�سعادة  �ل������وز�رة  ع��ن   - �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�ل�سعفار  ع��ب��د�هلل  ���س��ي��ف  �ل��ف��ري��ق 
فيما   .. �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وك���ي���ل 
�سعادة عبد �هلل  �لهيئة  وقعها عن 
ل���وت���اه م��دي��ر ع���ام �لهيئة  ن��ا���س��ر 
و�الإح�ساء  للتناف�سية  �الحت��ادي��ة 
ملنتدى  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
للبيانات  �ل��ع��امل��ي  �مل��ت��ح��دة  �الأمم 
�لعميد  بح�سور  وذل���ك   2018
�لظاهري  دمل��وج  بن  حممد حميد 
�الأم�����ني �ل���ع���ام مل��ك��ت��ب ���س��م��و وزير 
يف  �ل�سباط  م��ن  وع��دد  �لد�خلية 
من  وجم��م��وع��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة 

�مل�سوؤولني يف �لهيئة.
�التفاقية  ع��ل��ى  �ل��ت��وق��ي��ع  وي���اأت���ي 
�جلانبني  ح���ر����س  م���ن  �ن��ط��الق��ا 
بني  �لتعاون  عالقات  تفعيل  على 
�ل���دول���ة مب��ا ي�سهم يف  م��وؤ���س�����س��ات 
حتفيز �مل�ساركة يف خدمة �ملجتمع 

و�لهيئة بهدف �ال�ستفادة �لق�سوى 
من ��ست�سافة �ملنتدى يف �ملنطقة.

وبتوجيهات من  �ل���وز�رة  �أن  و�أك��د 
�ل��ف��ري��ق ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ���س��ي��ف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل����وزر�ء وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة حتر�س 
ع��ل��ى ب���ن���اء ع���الق���ات م��ت��م��ي��زة مع 
جميع موؤ�س�سات �لدولة �سعيا منها 
و�لتعاون  �ل��ت��ك��ام��ل  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و 
وت���ب���ادل �خل����رب�ت و�ل��ت��ج��ارب مع 
منها  و�ال���س��ت��ف��ادة  �ملوؤ�س�سات  تلك 
�لتطويرية  باجلهود  يرتقي  مب��ا 
يف م�سرية �الأمن و�الأمان وحتقيق 
�خلدمات  وتقدمي  �لعام  �ل�سالح 
من  �مل�ستويات،  باأف�سل  �ملتطورة 
�جلهات  م����ع  �ل�������س���ر�ك���ات  خ�����الل 

�ملعنية خلدمة �لوطن.
م����ن ج���ان���ب���ه رح�����ب ����س���ع���ادة عبد 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ل���وت���اه  ن��ا���س��ر  �هلل 
�جلهود  لتوحيد  �لد�خلية  وز�رة 

•• عجمان-وام: 

�ل�سيخ  �سمو  �لفريق  رعاية  حتت 
ن��ه��ي��ان نائب  �آل  ز�ي����د  ب���ن  ���س��ي��ف 
رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل���������وزر�ء وزي����ر 
�لفخري  �ل���رئ���ي�������س  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
للتخطيط  �الم��������ار�ت  جل��م��ع��ي��ة 
�ال�����س����رت�ت����ي����ج����ي و�����س���ت�������س���ر�ف 
�جلمعية  ت����ط����ل����ق  �مل�������س���ت���ق���ب���ل 
�ملركز  م��ب��ن��ي  �الث���ن���ني يف  �ل���ي���وم 
�لثقافة  ل�����وز�رة  �ل��ت��اب��ع  �ل��ث��ق��ايف 
بعجمان  �مل����ج����ت����م����ع  وت����ن����م����ي����ة 
�ل�سيخ  “��سرت�تيجيات  م��ب��ادرة 
من  �سل�سلة  �سمن  وذل���ك  ز�يد” 

�لبلو�سي  و�أ����س���ادت  و�ل�سباب”. 
بروؤية �لقيادة �لر�سيدة على جعل 
�لقائد  ز�ي�����د  ع����ام   2018 ع����ام 
عريقة  دول��ة  �أ�س�س  الأن��ه  �ملوؤ�س�س 
فحكمته  ب���اإجن���از�ت���ه���ا  وك����ب����رية 
وروؤيته “طيب �هلل ثر�ه” تتعدى 
�لزمان  وح���دود  �مل��ك��ان  جغر�فية 
و�ل��دل��ي��ل �إجن���از�ت���ه �ل��ت��ي طالت 
�آف������اق �ل���ع���امل م���ن م�����س��رق��ه �إىل 
�الأل�سن وماز�لت  مغربه و�سرعت 
تلهج وت�سكر لهذ� �لرجل �لعظيم 
و�الإن�سانية  ل��الإن�����س��ان  فعله  وم��ا 
على مد�ر �أكر من 50 عاما من 

�لنماء و�الإعمار.

و�أ�س�س  وب���ل���وره���ا  و���س��ع��ه��ا  �ل��ت��ي 
مرتكز�تها  وو�����س����ع  ق���و�ع���ده���ا 
و�ملجتمع  �الأف������������ر�د  وت����ع����ري����ف 
و�ملوظفني بها.. موؤكد� �أن �ملغفور 
ل��ه ك���ان ق��ائ��د� ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ا من 
طر�ز فريد وحتتاج ��سرت�تيجياته 
هذه �إىل در��سات وموؤلفات وكتب 

لر�سدها وتوثيقها وحتليلها.
تت�سمن  �مل�����ب�����ادرة  �أن  و�أ������س�����اف 
وور�س  �ملحا�سر�ت  من  جمموعة 
�لوثائقية ت�سمل  �لعمل و�الأفالم 
�أنحاء �لدولة تركز فكر �ملغفور له 
�ل�سيخ ز�يد “رحمه �هلل” و�إظهار 
�ال�ست�سر�يف  �ل����ق����ائ����د  م���ف���ه���وم 

�لفعاليات �لتي �ستقام على مدى 
�أك��ت��وب��ر �حل����ايل يف جميع  ���س��ه��ر 
للوز�رة  �لتابعة  �لثقافية  �مل��ر�ك��ز 

يف كافة �إمار�ت �لدولة.
عبد  �لدكتور  �للو�ء  �سعادة  وق��ال 
�لقدو�س �لعبيديل رئي�س جمعية 
�المار�ت للتخطيط �ال�سرت�تيجي 
ت�سريح  يف  �مل�ستقبل  و��ست�سر�ف 
ل��وك��ال��ة �أن��ب��اء �الم�����ار�ت “ و�م “ 
�أن مبادرة “��سرت�تيجيات �ل�سيخ 
�ل�سوء  ز�يد” ت�سعى �ىل ت�سليط 
على روؤي��ة �ملغفور له �ل�سيخ ز�يد 
بن �سلطان �آل نهيان “ طيب �هلل 
ثر�ه” ال�ستنباط �ال�سرت�تيجيات 

�ال�ست�سر�ف  ث���ق���اف���ة  وت���ر����س���ي���خ 
�سعيا  �ال�سرت�تيجي  و�لتخطيط 
على  قادر  �إمار�تي  جيل  لتاأ�سي�س 
�لقائد  روؤي������ة  ت��ن��ف��ي��ذ  ����س��ت��ك��م��ال 
تعريف  خ������الل  م�����ن  �مل����وؤ�����س���������س 
�ال�سرت�تيجي  بالفكر  �الأج���ي���ال 
�مل��ل��ه��م ل��ل�����س��ي��خ ز�ي�����د رح���م���ه �هلل 
جانبها  من  باقتد�ر.  و��ست�سر�فه 
رئي�سة  �لبلو�سي  م��رمي  �أو�سحت 
حم���اور  �أن  ز�يد”  “مبادر�ت 
�مل���ب���ادرة ���س��رتت��ك��ز ع��ل��ى ع���دد من 
�ملوؤ�س�س  �ل���و�ل���د  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
..و�حلكمة..  “�ال�ست�سر�ف  وهي 
و�ل��ب��ي��ئ��ة.. و�ل��ت��ع��ل��ي��م.. و�مل�����ر�أة.. 

�أد�ء  م�ستويات  وحت�سني  �لوطنية 
�لتكنولوجيا  با�ستخد�م  �لكفاء�ت 
معلومات  �إىل  للو�سول  �حلديثة 
دقيقة تكون مبثابة �لقاعدة �لتي 
وغد  �أف�سل  م�ستقبل  عليها  نبني 

م�سرق لالأجيال �لقادمة.
وت�������س���ت���م���ل �ت���ف���اق���ي���ة �ل�������س���ر�ك���ة 
�ال�����س����رت�ت����ي����ج����ي����ة ع����ل����ى ت����ع����اون 
�ملو�رد  توفري  �أج��ل  من  �لطرفني 

���س��خ��م��ة ت���ك���ون دول������ة �الإم��������ار�ت 
يحتذى  ومن��وذج��ا  فيها  �ل�سباقة 
ب��ه يف �الع��ت��م��اد ع��ل��ى �الب��ت��ك��ار يف 
وت�سخريها  �ل��ب��ي��ان��ات  جمع  �سبل 
�أ���س��ا���س��ي��ة لتحقيق  رك��ي��زة  ل��ت��ك��ون 
م�ستهدفات �لتنمية �مل�ستد�مة كما 
�أنها تتيح للهيئة تعزيز �ال�ستفادة 
م�����ن �خل���������رب�ت و�الط����������الع على 
�لقدر�ت  لبناء  �ملمار�سات  �أف�سل 

دعم  يف  �مل�ساهمة  �ساأنها  من  �لتي 
�لذي  �الأه���م  �لعاملي  �لتجمع  ه��ذ� 
ي��ب��ح��ث �أث����ر �ل��ب��ي��ان��ات ودوره�����ا يف 
�لتنمية  �أج���ن���دة  �أه�����د�ف  حت��ق��ي��ق 
وبال�سكل   2030 �مل�������س���ت���د�م���ة 
�لر�ئدة  �ملكانة  مع  يتنا�سب  �ل��ذي 
لدولة �الإمار�ت ودورها يف حتفيز 
�لتعاون �لدويل لتحقيق �الأهد�ف 

�الإمنائية على �مل�ستويات �لعاملية.

»اخلارجية« تت�شلم الرباءة 
القن�شلية لقن�شل عام بيالرو�س

•• دبي -وام: 

وز�رة  مكتب  م��دي��ر  �ملطيوعي  غ��امن  عبد�لرحمن  �ل�سفري  �سعادة  ت�سلم 
�إيغور  ل�����س��ع��ادة  �لقن�سلية  �ل����رب�ءة  دب���ي  �ل����دويل يف  و�ل��ت��ع��اون  �خل��ارج��ي��ة 
�ل�سمالية من  بوند�ريف قن�سل عام جمهورية بيالرو�س يف دبي و�ملناطق 

�لدولة وذلك مبقر مكتب �لوز�رة يف دبي.
.. م�سيد�  �ملطيوعي بقن�سل عام بيالرو�س مبنا�سبة تعيينه  ورحب �سعادة 
تربط  �لتي  و�ال�ستثمارية  و�لتجارية  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  بالعالقات 

�لبلدين �ل�سديقني.. متمنيا له �لتوفيق و�لنجاح يف مهام عمله �جلديد.

هزاع بن زايد يح�شر حفل زفاف 
عبدالعزيز �شلطان ال�شام�شي

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي حفل  الإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�سيخ  �سمو  ح�سر 
�ال�ستقبال �لذي �أقيم يف نادي �سباط �لقو�ت �مل�سلحة باأبوظبي مبنا�سبة زفاف عبد�لعزيز �سلطان 
ر��سد علي �ل�سام�سي على كرمية �أحمد عبد�هلل عامر �لفال�سي. ح�سر �حلفل جمع من �مل�سوؤولني 
و�ملدعوين و�أقارب �لعري�س، وقد تخللته عرو�س من �لفنون �ل�سعبية و�الأهازيج و�للوحات �لرت�ثية. 
وتقدم �حل�سور بجزيل �ل�سكر �إىل �سمو �ل�سيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان على م�ساركته هذه �ملنا�سبة 
�ل�سعيدة ، معربني عن فخرهم و�عتز�زهم باالهتمام �لكبري �لذي توليه �لقيادة �الإمار�تية لهذه 

�ملنا�سبات �الجتماعية ملا لذلك من �أثر كبري يف زيادة �للحمة �الأ�سرية و�الجتماعية.
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اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/رقاق  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1349264-2:تامي- فرع 2 رخ�سة رقم
 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12447 بتاريخ 2018/10/8

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/ويف  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 2291820:لينث للتكنولوجيا رخ�سة رقم
 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12447 بتاريخ 2018/10/8

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/مزون  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN 1804237:خلدمات �الفر�ح رخ�سة رقم
 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12447 بتاريخ 2018/10/8

اإعــــــــــالن
حلد�دة  �لبو�دي  �ل�س�����ادة/و�دي  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ملركبات  رخ�سة رقم:2062260 
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة 3.5*1 �ىل 1*1

تعديل ��سم جتاري من/و�دي �لبو�دي حلد�دة �ملركبات
WADI ALBAWAD BLACKSMITH CARS

�ىل/و�دي �لبو�دي ل�سمكرة �ملركبات
WADI ALBAWADI VEHICLES DENTING

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان 
�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12447 بتاريخ 2018/10/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة �ل�ساعر للهد�يا 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�القم�سة  رخ�سة رقم:1031093 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �سالح عبد�هلل عمر حممد بافرج %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف �بر�هيم جا�سم �سامل �ل�ساعر �لزعابي
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12447 بتاريخ 2018/10/8

اإعــــــــــالن
لت�سميم  �ل�س�����ادة/�المار�ت  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN �ملناظر �لطبيعية ذ.م.م رخ�سة رقم:1018793 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة �حمد عبيد حميد �ملزروعي %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد خلفان عبد�هلل �سلطان �لظاهري

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12447 بتاريخ 2018/10/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سركة كويك كليك�سن 

CN ملو�د �لبناء ذ.م.م  رخ�سة رقم:1382721 
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�سب �ل�سركاء
حممد عمر�ن ح�سني من 49% �ىل %25

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة حممد ملت ح�سني �بو بكر �سديق %24

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12447 بتاريخ 2018/10/8

اإعــــــــــالن
�ملدينة  ربوع  �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

العمال �ل�سحية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1133991 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة فهد �سليم حمد�ن �سليم �لكلباين %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد جا�سيم �لدين حاجي
تعديل وكيل خدمات/حذف فهد �سليم حمد�ن �سليم �لكلباين

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12447 بتاريخ 2018/10/8

اإعــــــــــالن
للخياطة  �ملا�س  �ل�س�����ادة/دره  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لن�سائية رخ�سة رقم:1927050 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة عمر عبد�هلل عمر �سويلح �لربيكي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف علي خمي�س �سيف علي �حل�ساين
د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12447 بتاريخ 2018/10/8

اإعــــــــــالن
لتجارة  �ل�س�����ادة/�ل�سر�حة  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN �ل�سيار�ت �مل�ستعملة رخ�سة رقم:1004623 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة �سامل بخيت �سليح �سامل �ملنهايل %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد �سامل �سعيد علي �رحمي �ملن�سوري

د�ئرة  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12447 بتاريخ 2018/10/8

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بخ�سو�س �لرخ�سة  
رقم:CN 11277786 باال�سم �لتجاري:حمل �ل�سيب 
تعديل  طلب  بالغاء  و�لثالجات  �ملكيفات  لت�سليح 

�لرخ�سة و�عادة �لو�سع كما كان عليه �سابقا.
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�سبوع  خالل  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ال  �العالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12447 بتاريخ 2018/10/8

اإعــــــــــالن
�سركة  �لبدنية-  للياقة  ��س  �م  �ي  �ل�س�����ادة/فيوت�سر فيت  بان  �لتنمية �القت�سادية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م رخ�سة رقم:2517900 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة علي حمدي علي حممد %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/ن�سوه عبده حممد زوجة نا�سر �سعيد خمي�س من مالك �ىل �سريك
تعديل ن�سب �ل�سركاء/ن�سوه عبده حممد زوجة نا�سر �سعيد خمي�س  من 100% �ىل %51

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة null*null �ىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تعديل ��سم جتاري من/فيوت�سر فيت �ي �م ��س للياقة �لبدنية- �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

FUTURE FIT EMS FITNESS- ONE MAN COMPANY LLC

�ىل/فيوت�سر فيت �ي �م ��س للياقة �لبدنية ذ.م.م
FUTURE FIT EMS FITNES LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12447 بتاريخ 2018/10/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة ��سل دين لهدم �ملباين وغريها 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب من �الن�ساء�ت رخ�سة رقم:1109688 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة خوجا جول عليم خان %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ��سل دين �وتي خان وزير

null*null تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة 1*1 �ىل

تعديل ��سم جتاري من/موؤ�س�سة ��سل دين لهدم �ملباين وغريها من �الن�ساء�ت

ASLUDHEEN BUILDING & OTHER STRUCTURE DEMOLITION ESTABLISHMENT

�ىل/موؤ�س�سة برمل لهدم �ملباين وغريها من �الن�ساء�ت

BARML BUILDING & OTHER STRUCTURE DEMOLITION

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 

خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12447 بتاريخ 2018/10/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سويت �ند �ي�س كرمي للحلويات

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2324168 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة �سليمان حمد علي عامر �لدرعي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �حمد حممد علي جريو �لدرعي
تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة 1*3 �ىل 1*1
تعديل ��سم جتاري من/�سويت �ند �ي�س كرمي للحلويات

SWEET AND ICECREAM SWEET

�ىل/جرين بارك للفو�كه و�خل�سرو�ت
GREEN PARK FRUITS AND VEGETABLES

تعديل ن�ساط/��سافة بيع �لفو�كه و�خل�سرو�ت �لطازجة - بالتجزئة )4721001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع �ملثلجات - بالتجزئة )5610007(

تعديل ن�ساط/حذف بيع �حللويات - بالتجزئة )4721015(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12447 بتاريخ 2018/10/8

 اإعـــالن
ليمتد  �سيبينغ  �ل�سادة/هالوثي  باأن  �القت�ساد  وز�رة  تعلن 
�س.م -�بوظبي فرع �سركة )بنما( مقيدة يف �سجل �ل�سركات 
تقدمت  وقد   )5168( رقم  حتت  �لوز�رة  لدى  �الجنبية 
�ل�سركة �ىل �لوز�رة بطلب لتعديل �ال�سم �لتجاري لي�سبح 
فور�سايت �وف �سور دريلنج ليميتد ��س �ي - �بوظبي وتعديل 
بياناتها يف �سجل �ل�سركات �الجنبية تبعا لذلك يرجى من 
يف  �لوز�رة  �ىل  باعرت��سهم  �لتقدم  �حلق  ��سحاب  �ل�سادة 

ميعاد ال يتجاوز ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
احمد علي احلو�شني

 مدير ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12447 بتاريخ 2018/10/8

نودز للحلول التكنولوجية ملالكها خليفة حممد 
احلمريي -�شركة ال�شخ�س الواحد - ذ م م

تعلن �الحتاد للمحا�سبة و�ملر�جعة  ذ م م - حما�سبون قانونيون- 
�بوظبي �نه مبوجب قر�ر �جلمعيه �لعموميه غري �لعادية بتاريخ 

2018/10/04 بحل وت�سفية �سركة
 نودز للحلول �لتكنولوجية ملالكها خليفة حممد �حلمريي

-�سركة �ل�سخ�س �لو�حد - ذ م م
فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �إىل مكتب �مل�سفى 
 46765 �س.ب    026349416 فاك�س  رقم026349400  هاتف   �ملعني 
�ملزروعي  فا�سل  حممد  موزه  بناية  �ال�ستقالل  �سارع  �بوظبي 
�لطابق )ميز�نني1( مكتب رقم )1( و�إح�سار �مل�ستند�ت �لثبوتيه، 

وذلك خالل مدة �أق�ساها 45 يوم من تاريخ هذ� �العالن

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12447 بتاريخ 2018/10/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/حمالت حاجي �سادمي لالقم�سة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:1103744 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/عبد�للطيف عبد�لنبي غالم ر�سول �لبلو�سي من وكيل خدمات �ىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/عبد�للطيف عبد�لنبي غالم ر�سول �لبلو�سي  من 0% �ىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سادمي جول خانان

تعديل لوحة �العالن/�جمايل من م�ساحة 1*4.87 �ىل 1*1
تعديل ��سم جتاري من/حمالت حاجي �سادمي لالقم�سة

HAJI SADEIM TEXTILE STORES

�ىل/حمل حاجي �سادمي للهو�تف �ملتحركة
HAJI SADEIM MOBILE PHONE SHOP

تعديل ن�ساط/ ��سافة ��سالح �لهو�تف �ملتحركة )9512002(
تعديل ن�ساط/��سافة بيع �لهو�تف �ملتحركة- بالتجزئة )4741011(

تعديل ن�ساط/حذف بيع �ملن�سوجات و�القم�سة - بالتجزئة )4751001(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12447 بتاريخ 2018/10/8

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/بقالة  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN 1038684:ملهرة رخ�سة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية  م غ 

العدد 12447 بتاريخ 2018/10/8

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/�المان 

للمفرو�سات و�ملنا�سف- فرع
رخ�سة رقم:CN 1045710-2 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية  م غ 

العدد 12447 بتاريخ 2018/10/8
كلي  جتاري   2016/2211 رقم  �لدعوى  يف  �ل�سادر  �حلكم  مبوجب 
�مل�سفي  يعلن  ذ.م.م  �لتجارية  فو�لة  �سركة  وت�سفية  بحل  و�لقا�سي 
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اأخبـار الإمـارات
•• دبي-وام:

�لتنظيم  لهيئات  �لدولية  للر�بطة  �نطلقت �م�س �أعمال �ملوؤمتر �ل� 13 
�ل�سحي IAMRA“ 2018 “ �لذي يقام برعاية �سمو �ل�سيخ حمد�ن 
بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية رئي�س هيئة �ل�سحة يف 
�ل��ع��امل��ي للموؤمتر�ت  �ل��ت��ج��اري  �أي���ام يف م��رك��ز دب��ي  ث��الث��ة  دب��ي وي�ستمر 

و�ملعار�س وتنظمه �لهيئة.
�ل�سحي حيث  �لتنظيم  ���س��وؤون  عامليا يف  �الأك���رب  �حل���دث  �مل��وؤمت��ر  وي��ع��د 
يعقد للمرة �الأوىل خارج نطاق �أمريكا �ل�سمالية و�أ�سرت�ليا وقارة �أوروبا 
�ل�سرق  منطقة  م�ستوى  على  �الأوىل  للمرة  �الإم���ار�ت  دول��ة  وت�ست�سيفه 

�الأو�سط �سمن �أعمال “ موؤمتر دبي �لثالث للتنظيم �ل�سحي”.
وي�������س���ارك يف ه����ذ� �حل�����دث �مل���ه���م - �ل�����ذي ي��ع��ق��د حت���ت ���س��ع��ار “متكني 
 1000 على  يزيد  ما  �لعلمية” -  و�الأدل���ة  باالبتكار  �ل�سحي  �لتنظيم 
و�الأطباء  و�لعلماء  �لقر�ر و�خلرب�ء  �مل�سوؤولني و�سناع  وكبار  �لقادة  من 
40 دولة  �أكر من  �لذين ميثلون  �لدوليني  و�ملتخ�س�سني و�ملتحدثني 

ب��دوره من�سة عاملية نوعية للحو�ر وتبادل �خلرب�ت  �لذي ي�سكل  �الأم��ر 
ونقل �ملعرفة و�لتجارب �لناجحة �إىل جانب بحث جميع �مل�ستجد�ت على 
تو�جه  ق�سايا وحتديات  بذلك من  يت�سل  وما  �ل�سحي  �لتنظيم  �ساحة 
لهيئة  �لعام  �ملدير  �لقطامي  حممد  حميد  معايل  وق��دم   . �ليوم  عاملنا 
�ل�سحة بدبي- يف كلمته �الفتتاحية للموؤمتر - �ل�سكر �إىل �سمو �ل�سيخ 
حمد�ن بن ر��سد �آل مكتوم لرعايته �ملوؤمتر .. منوها �إىل �أن تنظيم هذ� 
�حلدث �لعاملي �لكبري يعك�س قدر�ت �لدولة وتفوق دبي يف تنظيم �لقمم 
�الإم��ار�ت بوجه عام ودبي على  �أن  �لعاملية ويوؤكد  و�ملوؤمتر�ت و�ملنتديات 
وجه �لتحديد �أ�سبحت �ملن�سة �ملف�سلة لدى �ل�سا�سة و�لعلماء و�خلرب�ء 

ملناق�سة �لق�سايا �لعاملية و�ملتخ�س�سة وبحث م�ستجد�تها.
�لدولة  ومن���وذج  �ل�سباقة  �ل��دول��ة  ه��ي  �الإم����ار�ت  تظل  معاليه  و�أ���س��اف 
و�لثقافات  �جلن�سيات  جلميع  �لتعاي�س  رم��ز  وه��ي  �مل��زده��رة  �لع�سرية 

و�الأعر�ق ممن حتت�سنهم يف ن�سيج و�حد فريد من نوعه يحيطه �الأمن 
و�ل�سلم و�لعي�س �لرغد و�لرفاهية كما تظل دبي �ملدينة �الأ�سرع منو� يف 
�ستى  يف  �لناجحة  و�لنماذج  �ل��و�ع��دة  و�لفر�س  �الإب���د�ع  وموطن  �لعامل 
�ملجاالت و�لقطاعات. ولفت �إىل �أن �لقطاع �ل�سحي ميثل مف�سال مهما 
و�أولوية متقدمة يف م�سرية �لتنمية �لتي ت�سهدها دولتنا برعاية �ساحب 
�هلل”  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  و�ساحب 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �هلل” و�ساحب  “رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت 

�مل�سلحة و�أ�سحاب �ل�سمو �أع�ساء �ملجل�س �الأعلى حكام �الإمار�ت .
و�أو�سح معاليه مغزى �سعار �ملوؤمتر “متكني �لتنظيم �ل�سحي باالبتكار 
و�الأدلة �لعلمية” �لذي يج�سد توجهات وروؤى مدينة دبي و��سرت�تيجيتها 

�ملت�سلة باالإبد�ع و�البتكار و�لبحوث و�لعلوم �ملتقدمة و�لنماذج �ملوؤ�س�سية 
عالقات  بناء  على  دب��ي  يف  �ل�سحة  هيئة  حر�س  �إىل  الفتا   .. �حلديثة 
جديدة وتكوين �سر�كات مثمرة و�النفتاح على �لعامل وموؤ�س�ساته وهيئاته 
ومنظماته �ملعنية وذ�ت �لعالقة �إميانا باأن �ل�سر�كات �ال�سرت�تيجية متنح 
�لقدرة على مو�جهة �لتحديات و�لتعامل �الأمثل مع جميع �الإ�سكاليات 

و�لق�سايا �ل�سحية �لعاملية.
وي�سهد �ملوؤمتر 52 جل�سة علمية و5 حما�سر�ت و7 ور�س عمل بح�سور 
66 متحدثا من �خلرب�ء و�ملتخ�س�سني �ملحليني و�لدوليني �إىل جانب 
نخبة من �لعلماء و�الأكادمييني �ملنت�سبني الأعرق �جلامعات �لعاملية كما 
 4 على  يرتكز  فيما  وبحثية..  علمية  ورق��ة   117 �مل��وؤمت��ر  �سيناق�س 
و�جلودة  �الآمنة  و�ملمار�سات  �ملبتكرة  �لتنظيم  من��اذج  هي  رئي�سة  حم��اور 
�الأول  �ملحور  يناق�س  حيث  �لطبي  �لتعليم  و  �ل�سحية  �ملهنية  و�ل��ك��و�در 
و�جلودة  �الأم��ن��ة  �ملمار�سات  و�ل��ث��اين  �ملبتكرة  �لتنظيم  من��اذج  للموؤمتر 
ويتناول �ملحور �لثالث “�لكو�در �ملهنية �ل�سحية” .. فيما يناق�س �ملحور 

�لر�بع “�لتعليم �لطبي”.

انطالق املوؤمتر الدويل للتنظيم ال�شحي يف دبي

حاكم عجمان يطلع على خطط ومبادرات وزارة تنمية املجتمع
•• عجمان-وام:

�طلع �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حميد بن ر��سد �لنعيمي ع�سو �ملجل�س �الأعلى 
حاكم عجمان بح�سور �سمو �ل�سيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان 
على خطط وبر�مج و��سرت�تيجية و�أعمال و�أه��د�ف و�إجن��از�ت وز�رة تنمية 
مبادر�ت  �إط���الق  ومتابعة  �جتماعية  خ��دم��ات  بتقدمي  تعنى  �لتي  �ملجتمع 
جديدة و�ساملة تخدم �أفر�د �ملجتمع وفئاته �ملختلفة ومنها �أ�سحاب �لهمم 

لالندماج باملجتمع وتقدمي خدمات خا�سة لهم.
و�أكد �ساحب �ل�سمو حاكم عجمان خالل ��ستقباله معايل ح�سة بنت عي�سى 
بو حميد وزيرة تنمية �ملجتمع و�لوفد �ملر�فق لها �أن دولة �الإمار�ت تعد من 
�أف��ر�د �ملجتمع وال فرق بني �سخ�س و�آخر  �لدول �لتي يت�ساوى فيها جميع 
و�أن �جلميع �أمام �لقانون �سو��سية ونحن هنا جنود خلدمة �لوطن .. د�عيا 
و�لعمل من  �الإم��ار�ت  وتفان يف خدمة  باإخال�س  �لعمل  �إىل �سرورة  �سموه 
من  �لوطن  بناء  يف  �مل�ساركة  على  �ملو�طنني  وت�سجيع  وتدريب  تاأهيل  �أج��ل 

خالل �بتكار�ت و�أفكار ومقرتحات ي�ستفيد منها �جلميع.
وقال �سموه �إن �لف�سل يف ذلك يرجع للمبادئ �الإ�سالمية و�الأ�س�س �ل�سليمة 
نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  �ملغفور  �الحت��اد  موؤ�س�س  �أر�ساها  �لتي 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بقيادة  �لر�سيدة  �لقيادة  و�هتمام  ث��ر�ه«  �هلل  »طيب 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�آل نهيان ويل عهد  دبي »رعاه �هلل« و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد 
�ل�سمو  �أ�سحاب  و�إخ��و�ن��ه��م  �مل�سلحة  للقو�ت  �الأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�أع�ساء �ملجل�س �الأعلى حكام �الإم��ار�ت حيث تعد �الإم��ار�ت منوذجا  �ل�سيوخ 
�الإقليمي  �ل�سعيدين  على  مرموقة  مكانة  تتبو�أ  �نها  كما  للتعاي�س  ومثاال 

و�لعاملي.
ووجه �ساحب �ل�سمو حاكم عجمان ب�سرورة �الهتمام بفئة �أ�سحاب �لهمم 
لبناء  و�ساملة  متكاملة  خدمات  تقدمي  على  و�لرتكيز  �الإمار�تية  و�الأ�سرة 
�ل��وط��ن وت��وف��ري ح��ي��اة ك��رمي��ة لهم م��ن خ��الل م��ا تقدمه لهم من  وتنمية 

خدمات ودعم وم�ساندة لتاأهيلهم وتدريبهم وتعليمهم.
�ملرحلة  خالل  توؤديه  كبري�  دور�  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  على  �إن  �سموه  وق��ال 

�ملقبلة من حيث توفري �ملناخ �الجتماعي لالأ�سرة �الإمار�تية و�لوقوف على 
�حتياجاتها و�لبحث عن خمرجات ت�ساعد على م�ساركتها يف �حلياة �ليومية 
�الجتماعية  �ملر�كز  باإن�ساء  �لتو�سع  �سرورة  �إىل  باالإ�سافة  �لوطن  لنه�سة 
�البد�ع  على  وت�سجيعهم  �ملجتمع  �أف���ر�د  ك��اف��ة  لتخدم  �أن�سطتها  وتو�سيع 
تقدمي  و�سرورة  و�البد�عية  �لفكرية  �إمكانياتهم  من  لال�ستفادة  و�البتكار 
يف  يتعلموه  مما  و�ال�ستفادة  م�ستقبلهم  لبناء  ال�ستقطابهم  لهم  �ملحفز�ت 
�لبناء  م�سرية  و�ال���س��ت��م��ر�ر يف  �ل��ق��ي��ادة  لتويل  و�جل��ام��ع��ات  �لعملية  �حل��ي��اة 

و�لتقدم و�الرتقاء لوطننا ومو�طنينا.
و��ستمع �سموه و�حل�سور من معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد وزيرة تنمية 
ودوره���ا يف  ل��ل��وز�رة  �مل�ستقبلية  و�ل��رب�م��ج  ح��ول �خلطط  �سرح  �إىل  �ملجتمع 
توفري خدمات �جتماعية للمجتمع عامة ولالأ�سرة خا�سة وتر�سيخ مفهوم 
متميزة  خ��دم��ات  لتوفري  �ال�سرت�تيجية  و�أه��د�ف��ه��ا  �جلميع  ب��ني  �ل��ت��ع��اون 
�لتنمية  مركز  حقق  �أن  بعد  كافة  �الإم���ار�ت  يف  �ن�سطتها  وتو�سيع  و�ساملة 
منوذجا  و��سبح  �إيجابية  نتائج  للوز�رة  �لتابع  عجمان  باإمارة  �الجتماعية 

يحتذى به يف و�سع بر�مج جديدة لالأ�سرة و�أفر�د �ملجتمع.
و�طلع �سموه �أي�سا على مبادر�ت وز�رة تنمية �ملجتمع يف �إمارة عجمان وتعزيز 
�لتما�سك �الأ�سري و�لتالحم �ملجتمعي ومتكني �أ�سحاب �لهمم من �حل�سول 
على �حلقوق �الأ�سا�سية و�خلدمات �لتي ت�سمن �جلودة و�ال�ستد�مة لتحقيق 
يف  �لتطوع  ثقافة  وتر�سيخ  �مل��ستد�مة  �الجتماعية  �لتنمية  ودع�م  �ل�سعادة 
�ملجتمع و�سمان تقدمي كافة �خلدمات �الإد�رية وفق معايري �جلودة و�لكفاءة 
و�ل�سفافية وتر�سيخ ثقافة �البتكار يف بيئة �لعمل �ملوؤ�س�سي و�الرتقاء بالعمل 
�الجتماعي من خالل تطوير �سيا�سات متكاملة وتقدمي خدمات �جتماعية 

متميزة ومبتكرة �سمن بيئة عمل حمفزة.
�إم���ارة عجمان من خالل  �ل���وز�رة يف  �إجن���از�ت  �ل��وزي��رة  و��ستعر�ست معايل 
�أن  �إىل  �أ���س��ارت  حيث  ل��ل��وز�رة  �لتابع  بعجمان  �الجتماعية  �لتنمية  م��رك��ز 
 2018 �لعام �جل��اري  7 موظفات نفذ منذ بد�ية  �ل��ذي تقوم عليه  �ملركز 
و��ستفاد  �ملنتجة  40 مبادرة وور�سة ومعر�سا لالأ�سر  �ملا�سي  �سبتمرب  حتى 
 12 من خدمات �ملركز �ملتعددة » مبادر�ت وور�س ومعار�س » ما يزيد على 
�ألفا و500 �سخ�س من خمتلف فئات �ملجتمع كما تقدم �ملركز للم�سرعات 
�حلكومية بهدف رفع عدد �مل�ستف�يدين من �خلدمات خالل 100 يوم �إىل 

�إجناز  حتقيق  و��ستطاع  �ملا�سي  �لعام  من  �ملدة  بنف�س  مقارنة  �أ�سعاف   10
غري م�سبوق �إذ جتاوز �لهدف وو�سل عدد �مل�ستفيدين يف نهاية �ل� 100 يوم 
�أ�سحاب  وتاأهيل  لرعاية  �فتتاح مركز عجمان  ومت  م�ستفيد.  �ألف   15 �إىل 
�ل��ه��م��م �ل��ت��اب��ع ل���ل���وز�رة يف �ل��ع��ام 2003 وي��ه��دف �إىل ت��ق��دمي ح��زم��ة من 
و�لتدخل  و�لذهنية  �ملتعددة  �الإعاقات  ذوي  من  �لهمم  الأ�سحاب  �خلدمات 
�إىل   4 �لعمرية من  للفئة  �لقيوين  و�أم  و�ل�سارقة  �إم��ارة عجمان  �ملبكر من 
يف  �لعاملني  عدد  يبلغ  فيما  وطالبة  طالبا   140 عددهم  ويبلغ  عاما   18
�لعام  خ��الل  ج��و�ئ��ز  ب��ع��دة  �مل��رك��ز  ف��از  وق��د  وموظفة  موظفا   31 �مل��رك��ز 
�لعامل  وبطولة  �لرتبوي  للتميز  عجمان  جائزة  منها   2018-2017
باأبوظبي  �خلا�سة  لالأوملبياد  �لعامل  وبطولة  �لنم�ساوية  �جل��زر  يف  للتزلج 
�ل�سوؤون  مكتب  �أن  �إىل  معاليها  و�أ�سارت  �لرتبوي.  للتميز  �ل�سارقة  وجائزة 
�الجتماعية بعجمان �لتابع للوز�رة قدم 2251 م�ساعدة �جتماعية ��ستفاد 
منها �أربعة �آالف و438 فرد� وقد �أ�سدر �ملكتب �لذي يعمل به 7 موظفني 
549 بطاقة م�سرة لكبار �ل�سن يف �إمارة عجمان فيما مت ح�سر �حتياجات 
609 م�سنني من �إمارة عجمان �سمن مبادرة » نو�سلكم » �لتي تهدف �إىل 

زيارة كبار �ل�سن يف منازلهم لالطالع على �حتياجاتهم.
وبينت معاليها دور د�ر رعاية �مل�سنني بعجمان �لتابع للوز�رة �لذي مت �إن�ساوؤه 
وتقدمي  ب�����س��روط حم���ددة  �جلن�سني  م��ن  �ل�سن  ك��ب��ار  الإي����و�ء   1982 ع��ام 
خدمات متكاملة من رعاية �جتماعية و�سحية ونف�سية ويبلع عدد �مل�سنني 
4 رج��ال و�م��ر�أت��ان كما �أطلقت �ل��د�ر �لوحدة �ملتنقلة  �أ�سخا�س   6 يف �ل��د�ر 
للرعاية �ملنزلية �لتي بدورها خدمت 360 م�سنا يف �إمارة عجمان بزيار�ت 
»�مل�سيف«  �لنهاري  �لنادي  �إىل  باالإ�سافة  متكامل  عمل  فريق  من  ميد�نية 
وهو عبارة عن جمل�س لكبار �ل�سن تنفذ فيه �لعديد من �ملبادر�ت و�الأن�سطة 
وبلغ عدد �مل�ستفيدين من هذه �خلدمة حو�يل 110 م�سنني وم�سنات خالل 
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حالة يوميا.
�إم��ارة عجمان ومن  �ل��وز�رة �البتكارية يف  �إجن��از�ت  كما ��ستعر�ست معاليها 
بينها �إطالق �أول وحدة متنقلة على م�ستوى �لدولة يف �إمارة عجمان تعنى 
�الإمارة  يف  م�سنا   360 وت�ستهدف  �ل�سن  لكبار  �ملنزلية  �لرعاية  بتقدمي 
بو�قع �ألف و900 زيارة خالل �لعام حيث بلغ عدد كبار �ل�سن �مل�ستفيدين 

من �لوحدة �ملتنقلة كمرحلة �أولية« 20 » م�سنا وم�سنة بو�قع 250 زيارة 
و�إطالق �أول �سل�سلة ق�س�سية بالتعاون مع »�فتح يا �سم�سم« و�لتي ته�دف �إىل 
توعية وتثقيف �لطفل حول حماية نف�سه وحقوقه وذلك من باب ن�سر مبادئ 
قانون حماية �لطفل و�إطالق جموهر�ت »ق���الدة« من �سناعة �أ�سحاب �لهمم 
و�إطالق مبادرة جتهيز منازل �أ�سحاب �لهمم من ذوي �الإعاقة �ل�سمعية يف 
�الإمارة وتزويد كافة بيوتهم وهي 133 بيتا باالأجهزة �لذكية و�مل�ساعدة ومت 

��ستهد�ف 25 منزال يف �ملرحلة �الأولية.
�إطالق  منها  �مل�ستقبلية  �مل�ساريع  �للقاء  خ��الل  �ل��وزي��رة  م��ع��ايل  وعر�ست 
�ملرحلة �لثانية من �ملد�ر�س �ملجتمعية يف مدر�سة �لزور�ء باإمارة عجمان يف 
�لعا�سر من �أكتوبر �جلاري بعد �أن مت �إطالقها يف �ملرحلة �الأولية يف �إمارة 
�الإم��ار�ت يف  دول��ة  �ل�سنوية حلك�ومة  �إىل �الجتماعات  �إ�سافة  ر�أ���س �خليمة 
�سهر نوفمرب �لقادم و�ملجل�س �لتنفيذي يف �إمارة عجمان وموؤ�س�ساتها �ملحلية 

�أع�ساء يف �للجنة �لتنفيذية الأكر من حمور يتعلق بوز�رة تنمية �ملجتمع.
�ل��وز�رة و�أهد�فها هو  �إن برنامج  وقالت معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد 
تقدمي خدمات �جتماعية جديدة ومتكاملة متكن �ملجتمع من �مل�ساركة يف 
عملية �النتاج و�لتطوير موؤكدة �أن �ملجتمع ال يكتمل �إال ب�سعبه ونحن دورنا 

�أن نحقق نه�سة �ساملة مب�ساركة �جلميع.
تعد من  �إم��ارة عجمان  يف  �ملوجودة  �الجتماعية  �ملر�كز  �أن  معاليها  و�أك��دت 
�أف�سل �ملر�كز وتقدم خدمات كثرية الإفر�د �ملجتمع و�الأ�سرة .. م�سرية �إىل �أن 
�لوز�رة ت�سعى دوما الإطالق مبادر�ت جديدة تخدم �الأ�سرة وتقدمي ��ست�سار�ت 
�أ�سرية للمقبلني على �لزو�ج وتدريب �الأبناء و�لفتيات على �ملهار�ت و�ملهن 

�لتي تخدم �ل�سالح �لعام وتو�سيع ن�ساطات �ملر�كز.
�أ�سحاب  بفئة  �الهتمام  ���س��رورة  �إىل  �ملجتمع  تنمية  وزي��رة  معايل  و�أ���س��ارت 
�لهمم وو�سع مبادر�ت جديدة لهم وتغطية �حتياجاتهم �ملختلفة ورعايتهم 
وتاأهيلهم وتدريبهم �إ�سافة �إىل �الهتمام بكبار �ل�سن من خالل د�ر �مل�سنني 

�لتي تقدم خدمات متميزة لهم.
�لتنمية  د�ئ��رة  رئي�س  �لنعيمي  حميد  بن  عبد�لعزيز  �ل�سيخ  �للقاء  ح�سر 
يو�سف  و�سعادة  �حلاكم  مكتب  مدير  غليطة  بن  ط��ارق  و�سعادة  �ل�سياحية 
�لنعيمي مدير عام �د�رة �لت�سريفات و�ل�سيافة و�سعادة �ملهند�س �سعيد �سيف 

�ملطرو�سي �المني �لعام للمجل�س �لتنفيذي وعدد من كبار �مل�سوؤولني.

مدير العمليات املركزية بوزارة الداخلية يتفقد غرفة العمليات اجلديدة

موؤمتر االحتاد العربي للتدريب والتعليم �شرطة عجمان تتمكن من الو�شول اإىل ذوي طفل من اأ�شحاب الهمم يتجول مبفرده يف �شوبرماركت 
املوازي يختتم اأعماله بال�شارقة

•• راأ�س اخليمة – الفجر

علي  �لدكتور  رك��ن   �لعميد  تفقد 
�سامل �لطنيجي مدير عام �لعمليات 
�مل��رك��زي��ة ب����وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة، �سري 
�لتي  �جل��دي��دة  و�خل��دم��ات  �لعمل 
�جلديدة  �لعمليات  غرفة  تقدمها 
ر�أ�س  ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  يف 
�لعميد  ���س��ع��ادة  بح�سور  �خل��ي��م��ة، 
�حلميدي  �سعيد  حممد  �ل��دك��ت��ور 
�ملركزية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ع�����ام  م���دي���ر 

ب�سرطة ر�أ�س �خليمة.

وبرجميات  �إلكرتونية  بتجهيز�ت 
ح��دي��ث��ة وت��ق��ن��ي��ات ع��ال��ي��ة �جل���ودة 
ت��ر���س��د �الأح�������د�ث �ل���ط���ارئ���ة على 
مد�ر �ل�ساعة وتوف�ر �ملو�د �مل�سورة 
بفاعلية، كما تنقل �ل�سورة �حلية 

من قلب �حلدث. 
علي  �لدكتور  رك��ن   �لعميد  و�أ�ساد 
�ل��ط��ن��ي��ج��ي، ب��اأن��ظ��م��ة ع��م��ل غرفة 
�خليمة  ر�أ��������س  ����س���رط���ة  ع��م��ل��ي��ات 
�جلديدة، �لتي �ساهمت يف حتويل 
�إمارة ر�أ�س �خليمة، �إىل �إمارة ذكية 
�أن��ظ��م��ة وتقنيات  ت���د�ر م��ن خ��الل 

�لعمليات  ع���ام  �ط��ل��ع م��دي��ر  ح��ي��ث 
�مل��رك��زي��ة ب�����وز�رة �ل��د�خ��ل��ي��ة، على 
�ملركزية  �ل��غ��رف��ة  يف  �ل��ع��م��ل  ���س��ري 
�لتقنيات  و�أح�����������دث  �جل������دي������دة 
�لتو��سل  ت��ع��زي��ز  يف  �مل�����س��ت��خ��دم��ة 
مع �جلمهور، با�ستخد�م جمموعة 
متفقد�ً  و�لتقنيات،  �الأنظمة  من 
لتنفيذ  �ل����ق����وة  ج���اه���زي���ة  م�����دى 
م���ه���ام���ه���م، وط������رق �ل���ت���ع���ام���ل مع 
�مل�ستخدمة  �مل���ت���ط���ورة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�حلديثة  �ل���ع���م���ل���ي���ات  غ����رف����ة  يف 
�ملبتكرة، �ملتكاملة و�ل�ساملة �ملزودة 

تقنيات  ذ�ت  وك����ام����ري�ت  ح��دي��ث��ة 
من  تعزز  حتليلية  وب��ر�م��ج  عالية 
�ال�ستجابة،  ���س��رع��ة  زم���ن  ت��ق��ل��ي��ل 
لتعزيز �الأم��ن يف �الإم��ارة، و�سبط 
�ل�سبط  وت���ف���ع���ي���ل  �جل������رمي������ة، 
�مل�ستهدفات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  �مل��������روري 
�الإم����ار�ت  لتكون  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة، 
�أم���ن���اً  �ل����ع����امل  دول  �أف�������س���ل  م����ن 
و�سالمة.  و�أكد مدير عام �لعمليات 
�أهمية  �لد�خلية،  ب��وز�رة  �ملركزية 
غرفة  يف  �ل��ب�����س��ري  �ل��ع��ن�����س��ر  دور 
�خليمة،  ر�أ����س  ب�سرطة  �لعمليات 

بتميز  ل��ه��م  �مل��وك��ل��ة  �مل��ه��ام  �د�ء  يف 
وتفاين وهم �أعني �ساهرة يق�سون 
�لوطن  خدمة  يف  �أوقاتهم  معظم 
الأفر�د  �خل��دم��ات  �أف�سل  وت��ق��دمي 
جم��ت��م��ع �الإم�����������ارة، م�������س���ي���د�ً مبا 
�خليمة  ر�أ���س  �سرطة  �إليه  و�سلت 
�لتحديث  م��ن  متطورة  �آف���اق  م��ن 
ي�سمن  �ل��ذي  �مل�ستمر  و�لتطوير 
جمتمع  �إىل  �ل����و�����س����ول  حت��ق��ي��ق 
�مل�ستمر  �ل��ع��م��ل  م���ع  �أم����ن����اً  �أك�����ر 
م�ستوى  وت��ط��وي��ر  �ل��ت��و���س��ع  ع��ل��ى 

�خلدمات �ملقدمة. 

•• عجمان ـ الفجر 

مت��ك��ن��ت �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة ع��ج��م��ان من 
�لهمم  �أ���س��ح��اب  م���ن  ط��ف��ل  ذوي  �إىل  �ل��و���س��ول 
�لتجارية  �ملحالت  �أحد  كان متو�جد�ً مبفردة يف 

بعجمان.
وحول تفا�سيل �لو�قعة �أو�سح �ملقدم غيث خليفة 
�لكعبي رئي�س مركز �سرطة �لنعيمية �ل�سامل �أنه 
ورد �ت�سال هاتفي من �أحد �لعاملني ب�سوبرماركت 
يفيد  عجمان  ب��اإم��ارة  �لنعيمية  مبنطقة  �لو�حة 
بوجود طفل ) من ذوي �لهمم ( متو�جد لديهم 
توجه  وعليه   ، برفقته  �أح���د  ي��وج��د  وال  مب��ف��رده 
�أف��ر�د من دورية مركز �سرطة �لنعيمية �ل�سامل 
�إىل موقع �لبالغ  فحاولو� �لتحدث معه للو�سول 
ذويه  �لتعرف على  تفيدهم يف  �إىل معلومات قد 
، ل��ك��ن دون ج����دوى ح��ي��ث ت��ب��ني �أن����ه ي��ع��اين من 
فقام  �ل��ك��الم   با�ستطاعته  ولي�س  ذهنية  �إع��اق��ة 
مت  �أن  بعد  �ملركز  �إىل  باإح�ساره  �ل�سرطة   �أف��ر�د 
�أخذه بجولة يف �لدورية لال�ستدالل على منزله 
�الإج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  ، وعليه مت  ج���دوى  دون  لكن 
�لقانونية �لالزمة باإبالغ �إد�رة �لعمليات بالقيادة 
، و�لتحفظ على �لطفل وتقدمي �لرعاية له حلني 
�لتو�سل �إىل ذويه . و�أ�ساف رئي�س مركز �سرطة 

ح�سر  �ل��ب��الغ  ي��وم  بنف�س  �أن��ه  �ل�سامل  �لنعيمية 
�أحد �الأ�سخا�س ويدعى �سيدي �أوزويولو �يفوين 
م���ن �جل��ن�����س��ي��ة �الأف��ري��ق��ي��ة وي���رغ���ب ب��ف��ت��ح بالغ 
تغيب عن �بنه �لذي خرج من �ل�سقة دون علمهم 
جيد،  ب�سكل  مقفل  يكن  مل  �ل�سقة  ب��اب  �أن  حيث 
�أ�سحاب �لهمم ويبلغ من  ب��اأن �بنه من  �أف��اد  كما 
�أن  �إفادته  و�ت�سح من خالل  �سنو�ت،   10 �لعمر 
�لطفل �ملتغيب بنف�س مو��سفات �لطفل �ملوجود 
لدينا باملركز وبعد �تخاذ �الإجر�ء�ت �لقانونية مت 

ت�سليم �لطفل �إىل و�لده.
�لكعبي  �ملقدم غيث خليفة  دعا  �الإط��ار،  ويف هذ� 
�الأ�سر  �ل�سامل  �لنعيمية  �سرطة  م��رك��ز  رئي�س 
�إىل  �لهمم  �أ���س��ح��اب  م��ن  �سخ�س  لديهم  �ل��ذي��ن 
����س���رورة �الن���ت���ب���اه ع��ل��ي��ه��م وم��الح��ظ��ت��ه��م جيد�ً 
وم���ر�ق���ب���ة حت��رك��ات��ه��م ح��ت��ى ال ي��ت��ع��ر���س��و� �إىل 
خماطر ت�سيبهم من جر�ء عدم �إدر�كهم ووعيهم 
مبا يدور حولهم باملخاطر �لتي قد يتعر�سو� لها 

وهم مبفردهم دون ذويهم.

•• ال�سارقة -وام:

�ختتم �الحتاد �لعربي للتدريب و�لتعليم �ملو�زي 
م��وؤخ��ر� �أع��م��ال �مل��وؤمت��ر �ل��ث��اين ل��الحت��اد �لعربي 
»�لقيادة  �سعار  حتت  �مل���و�زي  و�لتعليم  للتدريب 
�الد�رية و��ست�سر�ف �مل�ستقبل بالتدريب و�لتعليم 
�ملو�زي« و�لذي عقد على مدى يومني يف جامعة 

�ل�سارقة.
و�أكدت �ل�سيخة �لدكتورة ر�سا بنت �أحمد �لقا�سمي 
رئي�سة �الحتاد �أهمية �ملر�جعة �ل�ساملة لالأو�ساع 
و �لنظم �ملجتمعية من حيث فل�سفتها وقو�نينها 
ودعمها  وتطويرها  تفعيلها  �أجل  ومن  وو�سائلها 
يقدم  �لثانية  دورت���ه  يف  �مل��وؤمت��ر  �أن  �إىل  م�سرية 
و��ست�سر�ف  �لو�سول  طرق  حول  و��سحة  ر�سالة 
�مل�ستقبل يف �لتدريب و�لتعليم �ملو�زي من خالل 
و��ستخد�م  و�الخ�����رت�ع  و�الب�����د�ع  �الب��ت��ك��ار  دع���م 
�ل�سيناريوهات  وكافة  �لعلمية  و�الآليات  �ملهار�ت 

�ملمكنة للو�سول �ىل �لتخطيط �مل�ستقبلي.
من جانبه �أ�سار �لدكتور خالد �لنقبي مدير مركز 

�لب�سرية  و�لتنمية  للتدريب  �الإم���ار�ت  �إ�سر�قات 
�ملو�زي  و�لتعليم  للتدريب  �ل��ع��رب��ي  �الحت���اد  �أن 
ي�سعى من �سمن �أهد�فه �ىل ن�سر �ملعرفة وطرح 
�الأ�ساليب �ملنهجية �لعلمية �ملمكنة و�لتحول من 
�الأ�ساليب �لتقليدية يف �لتعليم �ملو�زي و�لتدريب 

و��ستخد�م و�الإبد�ع و�البتكار كمنهجية يف تطوير 
�لفكري  و�ال�ستثمار  �مل��ع��ريف  و�ل��ت��دري��ب  �لتعليم 
ت�سجيع  �ىل  ��سافة  �مل�ستقبل  ��ست�سر�ف  الإدر�ك 
�لتعاون �الإقليمي و�لعربي يف جمال تنمية �ملو�رد 

�لب�سرية و�لتدريب �ملهني.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�حلملة  �الث����ن����ني  �ل����ي����وم  ت��ن��ط��ل��ق 
للمركبات  �ل�����س��ب��ط��ي��ة  �مل���ي���د�ن���ي���ة 
�خليمة  ر�أ������س  �إم������ارة  يف  �مل���ه���ج���ورة 
 ، �ملجتمعية  �مل�سوؤولية  من  �نطالقاً 
و�لتي تاأتي بناًء على توجيهات �للو�ء 
�لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن  �هلل  ع��ب��د  ع��ل��ي 
قائد عام �سرطة ر�أ�س �خليمة ، ومن 
�لدوريات  ف��ري��ق  نظم  �ملنطلق  ه��ذ� 
�ملجتمعية باإد�رة �ل�سرطة �ملجتمعية 
بالقيادة �لعامة ل�سرطة ر�أ�س �خليمة 
حملة ميد�نية توعوية لر�سد �أماكن 
تو�جد �ملركبات �ملهجورة �لتي ت�سوه 
�مل��ن��ظ��ر �ل���ع���ام ���س��م��ن �مل���ب���ادرة �لتي 
بالتعاون  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  �أطلقتها 
�ل��ع��ام��ة بحكومة  �مل�����و�رد  م��ع ه��ي��ئ��ة 
ر�أ�س �خليمة وعدد�ً من �جلهات ذ�ت 
لتعزيز  �لر�مية  �مل�سرتك  �الهتمام 
بدورها  و�ملن�سجمة  و�الأم���ان  �الأم��ن 

مع �لتوجه �حلكومي للدولة.

وه��دف��ت �حل��م��ل��ة وف��ق��اً مل��ا ���س��رح به 
�لفريق  رئي�س  بلهون  ر��سد  �لنقيب 
و�لتنويه  �الإر�������س������اد  ت���وج���ي���ه  �إىل 
�ملن�ساآت  وب��ع�����س  �مل��ج��ت��م��ع  الأف������ر�د 
و�لعاملني  �لكر�جات  �أ�سحاب  مثل 
ف���ي���ه ب�������س���رورة �ت����ب����اع �الإر������س�����اد�ت 

لتحقيق  و�ل��ن�����س��ائ��ح  و�ل��ت��وج��ي��ه��ات 
تلك  �لتهاون برتك  �ل�سالمة وعدم 
�لعامة  �لطرق  �ملهجورة يف  �ملركبات 
�ل�سكنية ويف خمتلف  وب��ني �الأح��ي��اء 
�مليادين �لعامة مما ي�سوه من �ملنظر 
ل���الإم���ارة ، ودع��اه��م �إىل عدم  �ل��ع��ام 

عناية  دون  طويلة  لفرت�ت  �إيقافها 
مما يجعلها �سبياًل الرتكاب �جلر�ئم 
 ، �لقانون  ع��ن  للخارجني  م���الذ�ً  �أو 
كاإجر�ء وقائي يحر�س �لفريق على 
�الأمني  دوره  على  للتاأكيد  �ت��ب��اع��ه 
و�الإيجابي يف �ملحافظة على �سالمة 

وحتقيقاً  �ملجتمع  �أف���ر�د  وممتلكات 
ل���ل���ه���دف �ال����س���رت�ت���ي���ج���ي ل�������وز�رة 
�ل��د�خ��ل��ي��ة �ل���ر�م���ي ل��ت��ع��زي��ز �الأم���ن 
�إمهال  باأنه �سيتم  ، و�أو�سح  و�الم��ان 
�ملهجورة  �مل���رك���ب���ات  ت��ل��ك  �أ����س���ح���اب 
�لقانون  �لبدء يف تطبيق  مهلة قبل 
م��ع ب��د�ي��ة �سهر �أك��ت��وب��ر �ل��ق��ادم من 
خ������الل و�����س����ع م���ل�������س���ق ع���ل���ى تلك 
و�إمهالها  �مل��ل��ت��زم��ة  غ���ري  �مل��رك��ب��ات 
�أ���س��ه��ر ملر�جعة   6 ت��ق��ل ع��ن  م���دة ال 
�ملهلة  م��رور  وبعد  �ملخت�سة  �جلهات 
�ملحددة �سيتم �تخاذ كافة �الإجر�ء�ت 
�لتوجيهات  وفق  �لالزمة  �لقانونية 
�ملعمول بها . هذ� وقد ر�سد �لفريق 
�لتفقدية  �مل��ي��د�ن��ي��ة  ج��ول��ت��ه  خ���الل 
ع���دد�ً ك��ب��ري�ً م��ن �مل��رك��ب��ات �ملهجورة 
وبني  �ملناطق  خمتلف  يف  �مل��رت�م��ي��ة 
وعلى  �مليادين  ويف  �ل�سكنية  �الأحياء 
توعيتهم  ومت   ، �ل���ع���ام���ة  �ل����ط����رق 
باالإجر�ء�ت �لو�جب �تباعها و�لتقيد 

مبا مت توجيههم �إليه.

•• ابوظبي-الفجر:

ملتقى  �أبوظبي  يف  مبقره  �لوطني  �الأر���س��ي��ف  نظم 
�لفائزين”  وجت�����ارب  �ل���ر�ب���ع  �جل��ي��ل  “منظومة 
�أنظمة  ع��ل��ى تطبيق  م��ن ح��ر���س��ه  �ن��ط��الق��اً  وذل���ك 
تطلقها  �ل��ت��ي  �لوطنية  �مل��ب��ادر�ت  وم��و�ك��ب��ة  �لتميز 
�ال�سرت�تيجي  �لتخطيط  مكتب  ق��ام  فقد  �ل��دول��ة، 
رحلة  ��ستكمال  ت�سور  برفع  �لوطني  �الأر���س��ي��ف  يف 
ح�سوله  بعد  �لر�بع  �جليل  منظومة  بتبني  �لتميز 
جنوم”   5 “م�ستوى  بالتميز  ُمعرفون  �سهادة  على 
ور�بع  �ل��ع��امل،  م�ستوى  على  �أر�سيفية  جهة  ك���اأول 
م��وؤ���س�����س��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى �ل���دول���ة حت�سل ع��ل��ى هذ� 

.EFQM لت�سنيف من �ملنظمة �الأوروبية�
�فتتحت �مللتقى �ل�سيدة �سمر �مل�سجري رئي�س مكتب 
�لتخطيط �ال�سرت�تيجي بحديث عن �أهمية منوذج 

تعزيز  �أ�سا�سية بغر�س  �أد�ة وركيزة  و�عتباره  �لتميز 
�لوعي �لريادي و�لفكر �ملتجدد ل�سمان حتقيق روؤية 
�الأر�سيف �لوطني. حيث كان �لتاأ�سي�س معتمد على 
�لعديد  تبنته  �ل��ذي   EFQM �الأوروب���ي  �لنموذج 
�الأمر  و��ستدعى  و�الحت��ادي��ة  �ملحلية  �جل��و�ئ��ز  م��ن 
�لنموذج  تبني  يتم  ب��اأن  �الأ�سا�سية  �للبنة  وبعد  �الآن 
�ملحلي )�جليل �لر�بع( �لذي �أطلقته �حلكومة يف عام 
2015 ليكون حلقة و�سل لتحقيق روؤية �المار�ت 
2021. حيث ت�سكل منظومة �جليل �لر�بع خارطة 
�إىل �لريادة يف �الأد�ء  طريق للحكومات �لتي ت�سعى 
تكون  وذكية  ومبتكرة  �سّباقة  حكومة  �إىل  و�لتحول 
م���ث���ااًل الأف�����س��ل �مل��م��ار���س��ات �حل��ك��وم��ي��ة م���ن خالل 
و�لكفاءة  �ل��ف��اع��ل��ي��ة  ت�سمل  �مل���ب���ادئ  م��ن  جم��م��وع��ة 
يف  حديثة  مفاهيم  وبا�ستخد�م  و�لتطوير،  و�لتعلم 
�لعمل ت�سمل �البتكار و��ست�سر�ف �مل�ستقبل و�لتكامل 

يف �ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي. ومت��ث��ل ه���ذه �مل��ن��ظ��وم��ة فكر�ً 
�مل�ستوى. حيث  �إمار�تي �ملحتوى عاملي  ر�ئ��د�ً  �إد�ري��اً 
�لتمّيز  منظومة  �إط���الق  م��ن  �لرئي�سي  �ل��ه��دف  �أن 
�حلكومي هو متكني �جلهات �حلكومية من حتقيق 
متطلبات  وحتقيق  للمو�طنني  و�ل�سعادة  �لرفاهية 
وتوقعات �ملجتمع يف �حل�سول على خدمات حكومية 
�لكفاءة  درج������ات  وب���اأع���ل���ى  ���س��ب��ع جن����وم  مب�����س��ت��وى 
و�ل��ف��ع��ال��ي��ة ودع���م �ل��ت��وج��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف جمال 
�البتكار مبا يحقق لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

ميزة تناف�سية ومكانة ر�ئدة.
�أه��م��ي��ة �لعمل  �مل��ل��ت��ق��ى ع��ل��ى  �مل�����س��ارك��ات يف  رك����زت 
و�لعمل  �حلكومية،  �ملوؤ�س�سات  يف  �ملتكامل  �جلماعي 
و�أد�ء  �ل��ت��م��ي��ز،  م��ع��اي��ري  م��ع  ين�سجم  مب��ا  ب��ف��ع��ال��ي��ة 
�لو�جب �ملهني بو�سفه عماًل وطنياً، وبناء �لقدر�ت 
وتاأهيل �ملوظفني، و�أهمية �إ�سفاء �أجو�ء �ل�سعادة على 

�ملوؤ�س�سة،  مع  �ملتعامل  رحلة  وحت�سني  �لعمل،  بيئة 
و�خلروج من �لطابع �لتقليدي يف �لعمل و�أال تكون 

�جلائزة هي �لهدف �الأ�سمى للجهد �ملبذول.
�أح��م��د ح�سني م��ن �سركة  �أم��ي��ن��ة  �ل�����س��ي��دة  حت��دث��ت 
�سركة  ر�سالة  عن  �مللتقى  بد�ية  يف  �أبوظبي  مو�نئ 
مع  �لروؤية  هذه  و�ن�سجام  وروؤيتها،  �أبوظبي  مو�نئ 
�أبوظبي،  �إمارة  2021، وروؤية  روؤية دولة �الإمار�ت 
�ل��ن�����س��ج يف حتقيق  �إىل حت��دي��د م�����س��ت��وى  و�أ����س���ارت 
�حلكومي،  �لتميز  منظومة  م��ن  �ن��ط��الق��اً  �ل��ري��ادة 
و��ستعر�ست  �أب���وظ���ب���ي،  م���و�ن���ئ  ���س��رك��ة  وجت���رب���ة 
��ستد�مة  يف  م��رك��زة  �لرئي�سية؛  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
�الأد�ء �لعايل و�لنمو، و�الأنظمة و�الإجر�ء�ت �لذكية 
�ل��ت��ي ت��ع��ن��ى ب��امل��ت��ع��ام��ل��ني، وب��ن��اء �ل���ق���در�ت وتعزيز 
�لرب�مج  مو�ءمة  �أهمية  مع  توقفت  ثم  �مل�سوؤولية، 
و�ملبادر�ت مع منظومة �لتميز �حلكومي، و�خلدمات 

و�لتحول �لذكي.
وجاء حديث �ل�سيدة فاطمة �ل�سيد �لها�سمي مدير 
م�����س��اري��ع ب��رن��ام��ج دب���ي ل������الأد�ء �حل��ك��وم��ي �ملتميز 
�حلكومي  �لتميز  بناء  يف  جن��اح  ق�سة   .. “دبي  ع��ن 
�إم����ارة دب��ي يف عام  �مل�ستد�م” ف��ب��د�أت مب��ق��ارن��ة ب��ني 
تاأثري  �إىل  تطرقت  ثم   ،2016 يف  ودبي   1985
روؤية  و��ستعر�ست  �حلكومي،  �الأد�ء  على  �لربنامج 
���س��رح دور  �ل��ربن��ام��ج و�أه���د�ف���ه ودوره، و�أ���س��ه��ب��ت يف 
ل����الأد�ء �حل��ك��وم��ي، ومنظومة �جليل  دب��ي  ب��رن��ام��ج 
�لر�بع للتميز �حلكومي، م�سرية �إىل �أنه مت �إطالق 
�مل��ن��ظ��وم��ة الأن����ه يف عام  �ل���ر�ب���ع ع��ل��ى  ن�سبة �جل��ي��ل 
للجودة، ويف عام 1997  دبي  جائزة  كانت   1994
ك���ان ب��رن��ام��ج دب���ي ل�����الأد�ء �حل��ك��وم��ي �مل��ت��م��ي��ز، ويف 
2009 برنامج �ل�سيخ خليفة للتميز �حلكومي، ويف 

�لتميز �حلكومي. منظومة   2015

�لتميز  منظومة  مم��ي��ز�ت  �أه��م  �أي�����س��اً  و��ستعر�ست 
للتميز  �لر�بع  وعنا�سر منظومة �جليل  �حلكومي، 
�لتخطيط  ب���ر�م���ج  �آل���ي���ة ع��م��ل  ب���دب���ي:  �حل��ك��وم��ي 
و�ل��ت��ط��وي��ر �حل��ك��وم��ي، م��ع��اي��ري �جل��ه��ة �حلكومية 
�آلية  �ل��ت��ك��رمي،  و�آل��ي��ات  �ل��ف��ئ��ات  �ل���ر�ئ���دة، منظومة 

�لتقييم، ثم ركزت يف �أهم فو�ئد هذه �ملنظومة.
�لفائز  �مل��وظ��ف  �مل��ن��ذري  �سهيلة  �ل�سيدة  و�ختتمت 
�مللتقى  �الإد�ري  – �لدعم  �لتنفيذي  �ملجل�س  بو�سام 
�أهمية  باحلديث عن جتربتها مع �لفوز؛ مركزة يف 
�لفوز  و�أثر  و�ل�سمري �حلي،  بامل�سوؤولية،  �الإح�سا�س 

على حياتها �ملهنية و�ل�سخ�سية.
ويف ختام �مللتقى قام �سعادة �لدكتور عبد �هلل حممد 
�ل��ري�����س��ي م��دي��ر ع���ام �الأر����س���ي���ف �ل��وط��ن��ي بتقدمي 
�مللتقى  تابع  �مل�ساركات، وقد  �سهاد�ت تقدير جلميع 

عدد كبري من موظفي �الأر�سيف �لوطني.      

بهدف تطبيق اأنظمة التميز ومواكبة املبادرات الوطنية

االأر�شيف الوطني ينظم ملتقى »منظومة اجليل الرابع وجتارب الفائزين«

•• اأبوظبي-الفجر:

�لدورة  تد�سن  “�سحة”  �ل�سحية  للخدمات  �أبوظبي  �سركة 
 200 �لعام  ه��ذ�  �لقبة  تطلق  حيث  �البتكار،  قبة  من  �لثانية 
حلقة من جل�سات �لع�سف �لذهني لتحديد �لتحديات و�لتغلب 
�لذكاء  وجم���االت  �ملتقدمة  و�ل��ع��ل��وم  �الأع��م��ال  بيئة  يف  عليها 

�ال�سطناعي.
ت��ع��د �ل��ق��ب��ة من�سة ج��ام��ع��ة ال���س��ت��ق��ط��اب ك��اف��ة �ل�����س��ر�ك��ات من 
م�ستثمرين وممولني ومبتكرين ومطورين حتت �سقف و�حد 

�الأعمال  لتطوير  �ل�سركات  وب��ن��اء  �لفر�س  وت��ب��ادل  ل��الط��الع 
وحتديد �سكل �مل�ستقبل يف �لقطاع �ل�سحي.

�سركة  يف  و�البتكار  �لتميز  مدير  �ملهريي  �سم�سة  تقول  وكما 
و�الرتقاء  و�ل��ت��ط��ور  ل��ل��ت��ق��دم  ����س���رورة  �الب��ت��ك��ار  “�سحة”: 
قبة  م��ن  �لن�سخة  ه��ذه  ويف  للمتعاملني،  �مل��ق��دم��ة  ب��اخل��دم��ات 
جانب  �إىل  �لعامل  �أنحاء  خمتلف  من  مبلهمني  نلتقي  البتكار 
“�سحة”، حيث  ���س��رك��ة  جم��م��وع��ة م��ن �الأط���ب���اء و�خل����رب�ء يف 
وياأتي  علمية،   وث��روة  عاملية  م�ساريع  وتثمر  �لعقول  تتالقى 
�ّل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  كلمات  من  �الإل��ه��ام 

نهيان – حفظه �هلل ورعاه – “خلق �لرو�ت �مل�ستد�مة لالأجيال 
�لقادمة �سيعتمد على �لعلم و�ملعرفة و�لتقنية و�البتكار. 

وجهة  �لقبة  “�سحة” جلعل  �سركة  ت�سعى  �ملهريي:  وت�سيف 
يف  �ل�سحي  �لقطاع  يف  و�ملبتكرين  �الب��ت��ك��ار�ت  جلميع  قاطبة 
�لعامل وبناء �ل�سر�كات حتت �سقفها، وهي حدث �سنوي تبنتها 

�ل�سركة كر�عي ر�سمي م�ستد�م لدعم �البتكار�ت �ل�سحية.
200 جل�سة ح��و�ري��ة يف ع�سر  م��ن  �أك���ر  �الب��ت��ك��ار  ت��ق��دم قبة 
�البتكارية  �جلل�سات  م��ن  �لعديد  خمترب  ك��ل  ويف  خم��ت��رب�ت، 
حول �ملو��سيع و�الأبحاث �ملبتكرة، وقد ت�سمنت �مل�ساريع فئات 

خمتلفة وهي �خلدمات �لطبية و�مل�ساريع �لت�سغيلية و�مل�ساريع 
و�خري�ً  �مل��وظ��ف��ني،  و�رت��ب��اط   ، �ملتعاملني  وخ��دم��ة  �لتحويلية 

م�ساريع حول �الفكار �ملبتكرة. 

خرباء االبتكار
م�ستقبل  يناق�س  �ل��ذي  ماي  كري�س  �لدكتور  �لقبة  ت�ست�سيف 
“ن�ستخدم �لتكنولوجيا يف  �لرعاية �ل�سحية �لعقلية، فيقول: 
�لعالج عرب  تقدمي  دور� يف  لها  يكون  فلما ال  �ليومية  حياتنا 
�النرتنت؟ فهذ� قد ميكننا من معاجلة �لطلب �ملتز�يد يف دعم 

�ل�سحة �لعقلية فاإذ� متكنا من �حت�سان �لتكنولوجيا �لرقمية 
م�ستقبال قد نحدث تطور� هائاًل يف جمال �ل�سحة �لعقلية«.

كما وت�ست�سيف �لقبة �سركة Open Bionics  �ملتخ�س�سة 
لالأطفال  �ال���س��ط��ن��اع��ي��ة  و�الأط�������ر�ف  �ل���روب���وت���ات  يف جم����ال 
و�لبالغني، وغريهم من �ملتحدثني �لذين ي�ساهمون يف �بتكار 

حلول تطور �لرعاية �ل�سحية.
و�البتكار�ت يف  �ل�سحي  �لقطاع  �لريادة يف  �البتكار  قبة  تدعم 
�إىل  باالإ�سافة  �ل�سحية،  و�ملنتجات  ل���الأدو�ت  �ملتقدمة  �لعلوم 

��ستقطاب �ال�ستثمار�ت و�ملمولني لدعم �البتكار�ت �حلديثة.

قبة االبتكار تطلق 200 جل�سة حوارية يف االبتكار

با�شتخ��دام اكث��ر من 30 ا�شت��راتيجي��ة يف جل�ش����ات حواري����ة عل���ى م���دى ث���الث��ة اأي��ام

حملة املركبات املهجورة براأ�س اخليمة تنطلق اليوم 

والتوطن  الب�شرية  املوارد  وزارة  و  اخلري«  »بيت  بن  بالتعاون  للعمال  وجبة   500
••  دبي-الفجر:

وزعت »بيت �خلري« 500 وجبة طعام جديدة على �لعمال يف �إمارة عجمان، ��ستجابة 
ملبادرة وز�رة �ملو�رد �لب�سرية و�لتوطني بالتعاون �مل�سرتك الإ�سعاد فئة �لعمال.

�الأ�سهر  يف  طعام  وجبة   45 لتوزيع  �جلمعية  حملة  �سمن  �لوجبات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
�لثالثة �لقادمة، لتختتم جهودها يف عام ز�يد �خلري، يف �إطار م�سروعها �خلريي 
�الأ�سر  على  �لغذ�ئي  بالتنوع  وغنية  �سحية  وجبات  ي��وزع  �ل��ذي  �لطعام«،  »�إط��ع��ام 
�ملتعففة و�لعمال وعابري �ل�سبيل. ومن �ملتوقع �أن يتجاوز عدد �لوجبات يف عام ز�يد 
�ألف وجبة، كح�ساد مل�سروع »�إطعام �لطعام« �لذي �أنفق عام 2017 ما قيمته   100
وجبة من خالل مركبتي »�لطعام  �ألف   100 توزيع  مت  حيث  درهم،  مليون   4.2
للجميع« �ملجهزة حلفظ �لوجبات وتنفيذ ع�سر�ت �لعقائق وتوفري �لدعم �لغذ�ئي 

لالأ�سر �ملتعففة و�لعمال يف �أماكن تو�جدهم.

•• دبي-الفجر:

بناًء على توجيهات �سعادة �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري، 
�لقائد �لعام ل�سرطة دبي، �لقى �سعادة �للو�ء �لدكتور 
�لقائد  �لعبيديل، م�ساعد  �ل��رز�ق  �لقدو�س عبد  عبد 
و�لريادة، حما�سرة عن مفهوم  �لتميز  ل�سوؤون  �لعام 
ل��ل��ق��وة، يف قاعة  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل��ع��م��ل  �ل�����س��ع��ادة يف بيئة 
�ل��ع��ام��ة، بح�سور  �ل��ق��ي��ادة  ب��ن حممد مبقر  ح��م��د�ن 
وروؤ�ساء  �ل�سرطة  وم��ر�ك��ز  �لعامة  �الإد�ر�ت  م��دي��ري 
�لفرعية  �الإد�ر�ت  وم��دي��ري  دب���ي،  ���س��رط��ة  جم��ال�����س 
وروؤ�ساء �الأق�سام. و�أكد �للو�ء �لعبيديل حر�س �لقيادة 
�ملمار�سات  �أف�سل  تطبيق  على  دب��ي  ل�سرطة  �لعامة 
للقوة،  �ل��د�خ��ل��ي��ة  �ل��ع��م��ل  بيئة  يف  �ل�����س��ع��ادة  لتحقيق 
حاثاً مديري �الإد�ر�ت �لعامة مر�كز �ل�سرطة وروؤ�ساء 
و�لنزول  �جل��ه��ود  تكثيف  على  دب��ي  �سرطة  جمال�س 
�مليد�ين و�لتو��سل مع خمتلف �ملوظفني يف �الإد�ر�ت 
و�ملر�كز �لتي ي�سرفون عليها، م�سري�ً �إىل �أن �لتو��سل 
�ل�سعادة  حتقيق  يف  ي�ساهم  �ملوظفني  م��ع  و�الت�����س��ال 
و�لر�سا �لوظيفي لديهم و�لتعرف على �حتياجاتهم 
�ل��والء لديهم،  تعزيز قيم  ينعك�س على  �ل��ذي  �الأم��ر 
�ملهام  خمتلف  �أد�ء  يف  و�ل��رت�ب��ط  �لتناغم  وحتقيق 
�لقيادة  حر�س  �إن  �لعبيديل  �للو�ء  وقال  �لوظيفية. 
�لقيادة  ت��وج��ه��ات  تطبيق  على  دب��ي  ل�سرطة  �ل��ع��ام��ة 
يف  يتج�سد  ملوظفيها،  �ل�سعادة  حتقيق  يف  �لر�سيدة 
�أطالق �لعديد من �ملبادر�ت لتحقيق �ل�سعادة كبطاقة 
للموظفني،  �سهرية  خ�سومات  توفر  �لتي  »�إ���س��ع��اد« 
و�لتاأمني �ل�سحي للموظفني و�أ�سرهم، وتنظيم بعثات 
كخدمات  لهم  ذكية  خدمات  وتوفري  و�لعمرة،  �حلج 

برنامج �حل�سور و�الن�سر�ف �لذكي وتطبيق »نب�س 
�ال�ستماع  ج��ان��ب  �إىل  �إ���س��ع��اد«  و«ب��رن��ام��ج  �ل�����س��ع��ادة« 
�ملوظفني من خ��الل توفري ع��دة قنو�ت  �أ���س��و�ت  �إىل 
قياد�ت   « كمبادرة  دب��ي  �سرطة  ق��ي��اد�ت  مع  للتو��سل 
�لباب  �سيا�سة«  و�ع��ت��م��اد  خ��دم��ت��ك��م«،  يف  دب��ي  �سرطة 
من  وغريها  �سفافية«،  »�ساعة  وم��ب��ادرة  و«  �ملفتوح«، 
دبي  �سرطة  �أن  �إىل  �لعبيديل  �للو�ء  ولفت  �ملبادر�ت. 
حر�ست �أي�ساً على �إيجاد بيئة عمل �إيجابية و�سعيدة 
�لتي  �ل�سعيدة  �ملكاتب  مبادرة  خالل  من  للموظفني 
عملت على ت�سميم وتزيني �ملكاتب يف �الإد�ر�ت �لعامة، 
�لقيادة  �أروق��ة مبنى  ��سرت�حات ومكتبات يف  وتوفري 
مركز  ��ستحد�ث  جانب  �إىل  حديثة  و�أج��ه��زة  و�أدو�ت 
جهود  تقدير  على  كذلك  وحر�ست  �لذكي،  �ل�سرطة 
�ملوظفني من خالل �لتكرمي و�لتحفيز �مل�ستمر لهم.

و�أ�ساف �للو�ء �لعبيديل �أن �سرطة دبي تويل حتقيق 
�ل�سعادة ملوظفيها �هتماماً كبري�ً كونها تدرك �أن �أثار 
�الإنتاج  على  كبري  ب�سكل  تنعك�س  �لوظيفي  �ل��ر���س��ا 
و�الأد�ء يف �لعمل وجودة �لعمل، وتقوية �لعالقات بني 
و�الإبد�ع  �ملبادرة  روح  تعزيز  على  وت�ساعد  �ملوظفني، 
للمتعاملني  و�ل�������س���ع���ادة  �ل��ر���س��ا  حت��ق��ي��ق  وب���ال���ت���ايل 

�خلارجيني.
�لعبيديل  �ل��ل��و�ء  ���س��ع��ادة  �مل��ح��ا���س��رة �سكر  ويف خ��ت��ام  
وروؤ�ساء  �ل�سرطة  وم��ر�ك��ز  �لعامة  �الإد�ر�ت  م��دي��ري 
�لقيادة  توجهات  تطبيق  يف  حر�سهم  على  �ملجال�س 
�لعامة ل�سرطة دبي يف �إ�سعاد موظفيها، وتوفري بيئة 
تطلعات  تلبية  �أن  على  ق���ادرة  لهم  متناغمة  �سعيدة 
�الأمن  وت��ع��زي��ز  �ملجتمع  �إ���س��ع��اد  يف  �مل�ستقبلية  �ل��ق��وة 

و�الأمان للنا�س.

بح�سور مديري االإدارات العامة ومراكز ال�سرطة وكبار ال�سباط

اللواء العبيديل يلقي حما�شرة عن 
مفهوم ال�شعادة يف بيئة العمل
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•• اأبوظبي-الفجر: 

نظمت د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة – 
�أبوظبي �أم�س جل�سة ع�سف ذهني 
منارة  يف  فكرة”  “ملتقى  بعنو�ن 
�ل�سعديات، ��ست�سافت خالله نخبة 
و�لفنانني  و�لكاتبات  �لكتاب  م��ن 

�لت�سكيليني و�لر�سامني. 
مناق�سة  �إىل  فكرة  ملتقى  يهدف 
�لتي  �ملبتكرة  و�ملقرتحات  �الأفكار 
مي��ك��ن ت��ط��وي��ره��ا وب��ل��ورت��ه��ا �إىل 
ت�سهم  متنوعة  و�أن�سطة  م��ب��ادر�ت 
للتعاون  فر�س  �إي��ج��اد  يف  بفاعلية 
تت�سم مب�ستوى متميز، �إىل جانب 
�الطالع على كيفية �ال�ستفادة من 
�إي�سال  �أج��ل  من  و�للوحة  �لكلمة 
كافة  �إىل  ���س��ام��ي��ة  ر���س��ائ��ل  ون�����س��ر 
�الأطفال،  وبخا�سة  �ملجتمع  �أف��ر�د 
�الإن�سانية  و�ملثل  بالقيم  وتزودهم 
�إدر�ك  ع���ل���ى  و�ل�����ق�����درة  �ل��ن��ب��ي��ل��ة 
معاين �حلكمة. ح�سر �جلل�سة ما 
من  وم�ساركة  م�ساركاً   30 يقارب 
�لربيكي،  فاطمة  �لدكتورة  بينهم 
و�ل����دك����ت����ورة ف���اط���م���ة �مل����زروع����ي، 
و�لدكتور  �ل��ف��رق،  رمي  و�لدكتورة 

�خلياط،  وميثاء  �ل�سعيبي،  �أحمد 
ون���ورة �خل���وري، و�أم���رية بوكدرة، 
و�أ���س��م��اء ك��ل��ب��ان، و�ل��ر���س��ام��ة ثمار 
حمفوظ،  جن��ا  و�سحر  �حل��ل��و�ين، 
و�لكاتبات �سهرز�د، ونادية �لنجار، 
�لعلي،  وه��دى  �ل�سام�سي،  وبدرية 

و�سارة �حلمادي.
ن��اق�����س �مل�����س��ارك��ون جم��م��وع��ة من 

جمموعات،  خم�س  �سمن  �الأف��ك��ار 
ت���ن���اول���ت ك����ل جم���م���وع���ة حم�����ور�ً 
�ل�������س���وء على  ل��ت�����س��ل��ي��ط  م���ع���ي���ن���اً 
�ملو�قف  ط��رح  بني  تنوعت  م�سائل 
و�إب��������د�ء �ل��������ر�أي، ب���االإ����س���اف���ة �إىل 
تدريبية  لور�س  مقرتحات  تقدمي 
و�لكتابة  �ل��ق��ر�ءة  مهارتي  ل�سقل 
“�لقارئ  م�سابقتي  يف  للم�ساركني 

�ل�سغري”  و”�لكاتب  �ملبدع” 
و�لتي  �ملوؤلف”  “�لتِق  وب��رن��ام��ج 
تنظمها د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة- 
�مل�ساركون  ن��اق�����س  ك��م��ا  �أب��وظ��ب��ي. 
�مل�ساهمة �جل��ادة يف تطوير  كيفية 
ومناق�سة  �ل��ط��ف��ل،  ك��ت��اب  �سناعة 
�لتحديات �لتي يو�جهها كل و�حد 
ت���اأدي���ة ع��م��ل��ه، �سعياً  �أث���ن���اء  م��ن��ه��م 

لتذليل هذه �ل�سعوبات و�لو�سول 
م�سورة  ك��ت��ب  وط��ب��اع��ة  ن�����س��ر  �إىل 
ه��ادف��ة.   وق��ال ع��ب��د�هلل ماجد �آل 
د�ر  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  علي 
�لثقافة  د�ئ���رة  يف  ب��االإن��اب��ة  �لكتب 
و�ل�سياحة – �أبوظبي: تاأتي �أهمية 
�ن��ع��ق��اد ه���ذ� �مل��ل��ت��ق��ى م���ن منطلق 
�إمياننا يف د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة 
– �أبوظبي �أّن �أدب �الأطفال م�سدر 
ه����ام م���ن م�����س��ادر ث��ق��اف��ة �لطفل 
�لوعي  ت��ك��وي��ن  يف  ي�����س��اه��م  الأن�����ه 
�لقر�ء�ت  طريق  عن  عنده  �ملعريف 
�ملتتالية ملختلف �الأجنا�س �الأدبية. 
فالطفل له عامله ومعجمه �للغوي 
ووعيه  تفكريه  مع  يتنا�سب  �ل��ذي 
و�إدر�كه وهذ� يعني �أن على �الأديب 
�أن يعرف عامل �لطفل بدقة ليلقى 
�لتقبل و�الإقبال عليه. لذ� كان هذ� 
�مللتقى �لذي ناأمل �أن يكون تقليد�ً 
و�إيجاد  �لتحديات  ملناق�سة  �سنوياً 
�لعالقة  �أو��سر  وتوطيد  �حللول، 
ب���ني �ل��ك��ات��ب و�ل���ر����س���ام م���ن �أجل 
ر�سومات  �أو  كتب  �أو  �إب��د�ع ق�س�س 
وحتفزهم  �الأط��ف��ال  ذ�ئقة  تر�سي 

على �لقر�ءة و�ملطالعة.

•• الفجرية- وام:

دع��ا �ل��ل��و�ء حممد �أح��م��د ب��ن غامن 
ل�سرطة  �ل����ع����ام  �ل���ق���ائ���د  �ل���ك���ع���ب���ي 
و�ملجتمع  �جلمهور  �أف��ر�د  �لفجرية 
�لذكية  �خل���دم���ة  م���ن  ل��ال���س��ت��ف��ادة 
هاتفك” �لتي  يف  �ل�سرطة  “مركز 
مطلع  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا 
مل�ستخدمي  وتتيح  �جل���اري  �أك��ت��وب��ر 
 »UAE-MOI« لتطبيق �لذكي�
�ملعامالت �خلا�سة  و�إنهاء  �لتو��سل 
ب�سهولة  بالدولة  �ل�سرطة  مبر�كز 

وبطريقة مبتكرة.
�ل��ك��ع��ب��ي - خالل  �ل����ل����و�ء  وط���ال���ب 
�لعامة  �لقيادة  مبقر  عقد  �جتماع 
مدر�ء  بح�سور  �ل��ف��ج��رية  ل�سرطة 
 - �ل�ساملة  �ملر�كز  وروؤ�ساء  �الإد�ر�ت 

�خلدمة  ه��ذه  �إد�رة  على  �لقائمني 
�ل��ذك��ي��ة �إىل �ل��ت��ف��اع��ل �ل�����س��ري��ع مع 

ثقافة  ن�سر  و���س��رورة  م�ستخدميها 
�خلدمة  ه��ذه  �أن  حيث  ��ستخد�مها 

�ل�سعادة  م��وؤ���س��ر�ت  رف��ع  �إىل  تهدف 
للمتعاملني وتقدمي كافة �خلدمات 

�ل�سرطية ب�سرعة وفعالية و�إتقان.
ل��ل��م��و�ط��ن و�ملقيم  وت��ت��ي��ح �خل��دم��ة 
ع��ل��ى �أر������س دول����ة �الأم�����ن و�الأم�����ان 
وبالغاتهم  م��ع��ام��الت��ه��م  ت���ق���دمي 
�أي  م��ن  �ل�سرطة  �خل��ا���س��ة مب��ر�ك��ز 
مكان يتو�جدون فيه مما يعزز من 
م�����س��رية �ل��ت��ح��دي��ث و�ل��ت��ط��وي��ر يف 

�لعمل �ل�سرطي.
�أطلقت يف  �لد�خلية قد  كانت وز�رة 
�جل����اري خدمة  �أك��ت��وب��ر  م��ن  �الأول 
بناء  هاتفك”  يف  �ل�سرطة  “مركز 
�ل�سيخ  �سمو  �لفريق  توجيهات  على 
�سيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
باأن  �لد�خلية  �ل��وزر�ء وزير  جمل�س 
تكون �لوز�رة متميزة بخدماتها من 
خ���الل ت��ق��دمي خ���دم���ات ذك��ي��ة على 

مد�ر �ل�ساعة. •• عجمان : روان ا�سامة 

ملوؤ�س�سة  �لعام  �الأمني  �لعرياين  �سامل  �سعادة حارب  �أكد 
�ل����ذي حققته  �أن �الإجن�����از  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  م��ن��ار �الإمي�����ان 
�ملوؤ�س�سة يف توفري �لتعليم �ملتميز حتى مرحلة �لثانوية 
�لعامة للطالب من �أبناء حمدودي �لدخل وغريهم من 
�ملحتاجني وخ�سو�سا �الأيتام منهم على مد�ر �ل�سنو�ت 
�ل�سمو  �إال بتوجيهات �ساحب  �ملا�سية، ما كان ليتحقق 
�الأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �لنعيمي  ر��سد  بن  حميد  �ل�سيخ 
�لفئة،  لهذه  �لال حم��دود  �سموه  وبدعم  حاكم عجمان 
حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�سيخ  �سمو  م��ن  �حلثيثة  وباملتابعة 
�ملجل�س  رئي�س  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  ر����س��د  ب��ن 
�أن موؤ�س�سة  �لتنفيذي.  و�أ�ساف �سعادة حارب �لعرياين 
ن�ساط  ت��وف��ري  على  حر�ست  �لتعليمية  �الإمي����ان  م��ن��ار 
تعليمي جديد يخدم �أبناء منطقة �ملنامة من �ملحتاجني 
قوتها  �الأ�سا�سي  للتعليم  �ملنامة  مدر�سة  بافتتاح  وذلك 
�الأول  �ل�سف  م��ن  وط��ال��ب��ة  طالبا   360 �ال�ستيعابية 
�لتجديد  �إط��ار  يف  �ملدر�سة  �أن  �إىل  م�سري�  �لتا�سع،  �إىل 

�إىل  وحت��ول��ت  ح��زم  �أب��ن  �أ�سمها  ك��ان  �أن  بعد  و�لتطوير 
موؤ�س�سة �ملنار �لتعليمية، وقد توفر لها �لكادر �لب�سري 

�ملدرب من هيئة �لتدري�س و�الإد�ريني. 
�خل��ريي��ة يف  �الإمي���ان  منار  �أن مدر�سة  �لعرياين  و�أف���اد 
عجمان ت�سم 3000 طالبا وطالبة من �أبناء حمدودي 
�لدخل و�ملحتاجني من �ل�سف �الأول �إىل �ل�سف �لثاين 
جماناً  وذل��ك  و�ملتقدم  �لعام  بق�سمي  وبنات  بنني  ع�سر 
تقوم  متخ�س�سة  للجنة  ووفقا  ر�سوم  �أي  حت�سيل  دون 
باالإ�سر�ف ودر��سة �حلاالت �لو�ردة ب�سكل دقيق ومتكامل 

ل�سمان توفري بيئة تعليمية متميزة. 
و�أو�سح �سعادة حارب �لعرياين �أن موؤ�س�سة منار �الإميان 
�لتعليمية ت�سرف على �لعديد من �مل�سروعات �لتجارية 
�لتي ت�سب يف خدمة �لقطاع �لتعليمي مع تربعات �أهل 
�خلري و�ملح�سنني، مبني �أن �ال�ستثمار يف �لعقار�ت ي�سهم 
يف �لدخل كما �أن م�سروع حتلية �ملياه يف �طار �لتطوير 
على  �ل��دع��م  يقت�سر  ومل  �جل��م��ه��ور  متطلبات  لتلبية 
�لقطاع �لتعليمي و�إمنا هناك حاالت ت�ستحق �مل�ساعد�ت 

�لعينية و�ملادية من فئات �ملجتمع.

•• دبي-وام:

�لعامة  �الإد�رة  يف  و�ال�ستقطاب،  �لبعثات  �إد�رة  كرمت 
وطالبة  طالباً   24 دب��ي،  �سرطة  يف  �لب�سرية  للمو�رد 
�لدولة  د�خ���ل  �ملبتعثني  �سمن  در����س��ي��اً  �ملتفوقني  م��ن 

وخارجها. 
�سالح  �لدكتور  �لعميد  ح�سره  حفل  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
و�ملقدم  �لب�سرية،  للمو�رد  �لعامة  �الإد�رة  مدير  م��ر�د، 
�لبعثات  �إد�رة  م���دي���ر  �ل��ب��ل��و���س��ي،  م��ن�����س��ور  �ل���دك���ت���ور 
و�ال�ستقطاب و�أولياء �أمور �لطلبة �ملتفوقني وعدد من 

�سباط �سرطة دبي.
وقال �لعميد �سالح �إن �سرطة دبي تركز �هتمامها على 

�ل�سوق  �ح��ت��ي��اج��ات  ت��خ��دم  �ل��ت��ي  �لعلمية  �لتخ�س�سات 
2021، و�خلطة  �الإم������ار�ت  روؤي����ة  م��ع  ي��ت��و�ف��ق  ومب���ا 
�ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل��ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب����ي، ومن 
دبي  �سرطة  توجه  �لتي  �لعلمية،  �الخت�سا�سات  �سمن 
�لبيانات،  حتليل  �ال���س��ت��د�م��ة،  تخ�س�سات  ب��در����س��ت��ه��ا 
�لرقمي،  �لت�سويق  �ال�سطناعي،  �ل��ذك��اء  �ل��روب��وت��ات، 

�لكيمياء، �لفيزياء.
من جهته، �أو�سح �ملقدم �لدكتور من�سور �لبلو�سي عدد 
1012 مبتعثا من �جلن�سني  دبي  �سرطة  �ملبتعثني يف 
منذ �إطالق برنامج �لبعثات عام 1986، منهم 242 
�الأمني  �لعمل  �لربنامج الإث��ر�ء  مبتعثا حاليا. ويهدف 

بالكفاء�ت �لالزمة ملو�كبة �لتطور �حلا�سل عاملياً.

•• اأبوظبي – الفجر:

��ستكملت وز�رة �لد�خلية �إطالق خدمتها �لذكية »مركز �ل�سرطة يف هاتفك« عرب 
�أن مت �در�ج �خلدمة لتتيح  كافة �ملتاجر �الإلكرتونية �خلا�سة بالتطبيقات بعد 
حلاملي �لهو�تف �لتي ت�ستخدم ) iOS( من حتديث �لتطبيق و�ال�ستفادة من 
�خلدمة، بعد �أن �طلقتها �لوز�رة مطلع �أكتوبر �حلايل عرب متاجر �لهو�تف �لتي 

. Android ت�ستخدم نظام
من   )MOI-UAE( �ل��ذك��ي  تطبيقها  م�ستخدمي  ك��اف��ة  �الن  وب��اإم��ك��ان 
و�سهولة  بي�سر  بالدولة  �ل�سرطة  مبر�كز  �خلا�سة  �ملعامالت  و�أن��ه��اء  �لتو��سل 
وبطريقة مبتكرة، ومن �أماكن تو�جدهم ب�سرف �لنظر عن موقعهم �جلغر�يف، 
مم��ا ي��ق��دم خ��دم��ة ذ�ت ج���ودة عالية تخت�سر زم��ن �الإجن���از وت��ع��زز م��ن م�سرية 

�لتحديث و�لتطوير يف �لعمل �ل�سرطي.
�لتايل  �ل��ر�ب��ط  على  �ل�سغط  يرجى  ب��الي«  »�جل��وج��ل  من  �لتطبيق  ولتحميل 
https://play.google.com/store/apps/details/   :

م�ستخدمي  ول���     id=com.uaemoi.smartservices&hl=en
�لتايل عرب  �لر�بط  زي��ارة  باإمكانهم   )  iSO( بنظام و�لعاملة  �الآيفون  هو�تف 
https://itunes.apple.com/us/app/ ���س��ت��ور«   »�أب���ل  متاجر 

. uae-moi/id768665731/mt=8
�لعام  و�الأم��ن  �ل�سرطة  رئي�س  نائب  متيم،  خلفان  �ساحي  �لفريق   و�أكد معايل 
بدبي، �لذي �أعلن ��ستكمال �إطالق �خلدمة وعرب ح�سابه على توتري، �أن �الإمار�ت 
�سباقة عاملياً خا�سة يف جماالت ��ستخد�م و��ستثمار �لتقنيات �حلديثة يف تقدمي 
خدمات �سرطية وفق �أعلى �ملعايري تعمل على �لت�سهيل على �ملتعاملني وتعزيز 

ر�ساهم عن �خلدمات �ملقدمة.
وقال �إن خدمة » مركز �ل�سرطة يف هاتفك » تعد طفرة تقنية وخطوة يف جمال 
�الأن  ب��االإم��ك��ان  �أن  �إىل  م�سري�ً  للمجتمع،  خدمة  �ل�ساعدة  �لتقنيات  ��ستثمار 
تقدمي �لبالغات وغريها من خدمات مر�كز �ل�سرطة عرب �لهاتف بدون �لعودة 

للمر�كز ومن بو�بة تطبيق وز�رة �لد�خلية.
وجدد �لدعوة للجمهور بامل�ساركة باآر�ئهم ومقرتحاتكم بعد هذ� �الطالق ليتم 
�خلدمة  تطوير  �سبيل  يف  �ل��ر�ج��ع��ة  و�لتغذية  �مل��ق��رتح��ات  ه��ذه  م��ن  �ال�ستفادة 
و�لو�سول بها �إىل �الأهد�ف �لتي ر�سمت من �أجلها، و�سواًل �إىل ت�سهيل وتقدمي 

خدمات م�سرتكة ومبتكرة ل�سمان ر�حة و�إ�سعاد �ملتعاملني.
 وكان معايل �لفريق �ساحي خلفان قد ك�سف وعرب ح�سابه �لر�سمي على موقع 
توتري على �أن عدد �مل�ستخدمني �حلاليني لتطبيق وز�رة �لد�خلية �لذكي �لذين 
حدثو� �لتطبيق يف فرتة �إطالق خدمة » مركز �ل�سرطة يف هاتفك » جتاوز �ل� 
�رتفع �إىل 220 �ألف حتى نهاية 4 �أكتوبر ، ومن �ملوؤكد  ثم  �سخ�س  �ألف   193

ت�ساعف �الأرقام بعد �إدر�ج �خلدمة يف كافة �لتطبيقات �الأن.
مليون و 581  �ألف م�ستخدم لتطبيق وز�رة �لد�خلية 

عام �خلدمات �اللكرتونية  �ملهند�س ح�سني �أحمد �حلارثي مدير  �لعميد  �أك��د 
و�لذكاء  �ل��ذك��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  جم��ل�����س  و رئي�س  و�الت�������س���االت 
�ال�سطناعي حر�س وز�رة �لد�خلية على تطوير منظومة �خلدمات لديها وفق 
��سرت�تيجية ��ست�سر�ف �مل�ستقبل و��ستثمار و�سائل �البتكار حتقيقاً لروؤية �لقيادة 
�ل��وز�رة عن عدد  �لتحديث م�ستمرة و�ستعلن  �أن م�سرية  �إىل  �ل�سرطية، م�سري�ً 

كبري من م�ساريعها �مل�ستقبلية على هام�س معر�س جيتكي�س 2018.
وك�سف �حلارثي على �أن �الأرقام تتحدث على �سعيد مثل هذه �خلدمات ومدى 
نزلو�  قد  �سخ�ساً    170 و  �أل��ف   581 و  مليون  �أن   حيث  وجودتها،  فاعليتها 
تطبيق �لوز�رة  منذ �طالقه ، من بينهم �لفني و 702 �سخ�س حملو� �لتطبيق 
من متاجر بالي �ستور )�الندرويد فقط( بعد �طالق �خلدمة يف �أول 4 �أيام من 

�سهر �أكتوبر   لي�ستفيدو� من �خلدمات �ل�ساملة �ملقدمة، ما ي�سري وب�سكل و��سح 
�إىل تفاعل �جلمهور مع �خلدمات �لتي تقدم �إ�سافة حقيقة ومتكاملة لهم ، الفتاً 
و  جماالت �البتكار و�الإبد�ع  يف  �لعاملية  �ملمار�سات  �أف�سل  تتبنى  �ل��وز�رة  �أن  �إىل 
تعمل على تطبيق وتبني مناهج وخطط مبتكرة ت�ستند �إىل ��ست�سر�ف �مل�ستقبل 
و��ستثمار �لتقنيات �ل�ساعدة �لتي تعد من �أهم مفاتيح �لتطور و�لتقدم ونه�سة 

�الأمم و�ل�سبيل �لوحيد نحو رفد �لدولة باأحد �أهم مقومات �الزدهار و�لتقدم.
خطو�ت مي�سرة 

بوز�رة  �جلنائية  �ل�سرطة  ع��ام  مدير  نائب  �الأح��م��د  �لعزيز  عبد  �لعميد  و�أك��د 
�لد�خلية، باأننا مل�سنا تفاعاًل من �جلمهور مبجرد �إطالق �خلدمة على تطبيق 
وتقوم  مي�سرة،  ب�سورة  �خلدمة  با�ستخد�م  �جلمهور  ب��د�أ  وقد  �لد�خلية،  وز�رة 

�لدو�ئر و�الإد�ر�ت �ل�سرطية بالتعامل باحرت�فية مع هذه �لطلبات.
و�أ�سار �إىل �ن �لتفاعل وجناح �خلدمة يف مرحلتها �الوىل يدفعنا �إىل مزيد من 
من  �لر�جعة  �لتغذية  و�إىل  �ملو�سوعة  �خلطط  �إىل  ��ستناد�ً  و�لتقدم  �لتطوير 
م�ستخدمي �خلدمة عرب �لتطبيق، ويدفعنا لتعزيز م�سرية �لتطوير من خالل 
تبنى �خلطط و�لرب�مج �لتي تعمل على تر�سيخ ثقافة �البتكار وتوفري بيئة عمل 

حمفزة، �لذي ينعك�س �إيجاباً على تعزيز م�سرية �لعمل �الأمني و�ل�سرطي.
�نتهاء بالغ مت عرب �خلدمة �لذكية يف 10 دقائق 

�ل�سرطة  رئي�س  نائب  م�ست�سار  وليد �ملناعي م�ساعد  مهند�س  �لعميد  و�أ���س��ار 
و�الأم��ن �لعام بدبي، نائب رئي�س جلنة » مركز �ل�سرطة يف هاتفك » باأنه وقبل 
�إطالق �خلدمة �لذكية   تلقت �لفرق �ل�سرطية وعلى م�ستوى �لدولة و�ملخت�سة 
بالتعامل مع �لبالغات تدريبات مكثفة ال�ستقبال �لطلبات عرب تطبيق �لوز�رة، 
وجميعها بد�أ بالفعل يف تلقي �لبالغات و�لرد عليها و�لتعامل معها بكل مهنية 

و�حرت�فية وح�سب �الإجر�ء�ت �ملتبعة.
وذك��ر �أن��ه مت �لتعامل مع ب��الغ مت عرب �لتطبيق يف �إم��ارة ر�أ���س �خليمة ي��وم 4 
�أكتوبر لالإبالغ عن مفقود�ت )رقم مميز( و�نتهى �لبالغ يف غ�سون 10 دقائق 
��سرت�تيجية  �ستعزز  �خلدمة  هذه  تطوير  ��ستمر�ر  ومع  باأنه  يوؤكد  مما  فقط، 
وز�رة �لد�خلية �ل�ساعية �إىل تقدمي خدمات ذكية وم�ستحدثة وذ�ت جودة عالية 

ووفق �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية.
و�أكد �أن هذه �خلطوة تعمل على ت�سريع �جناز �ملعامالت وتعمل على �لت�سهيل 
�لبالغات  تقدمي  مو�قعهم  خ��الل  وم��ن  �الن  باإمكانهم  �لذين  �ملتعاملني  على 
 ، ، مما يخفف عليهم ويعزز ر�ساهم   �ل�سرطية  �ملر�كز  زي��ارة  �إىل  دون �حلاجة 
كما ت�سهم يف ت�سريع �الإجر�ء�ت وفق ��سرت�تيجية �مل�سرعات �حلكومية �لد�عية 
مع  تتما�سى  ب�سورة  ودق��ة   ب�سرعة  �ملعامالت  و�نهاء  �ال�ستجابة  زمن  لتقلي�س 

روؤية دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 2021. 

•• دبي -وام:

 4 ل�  �إن�سانية  م�ساعد�ت  �لرب  د�ر  جلمعية  �لتابعة  �لقيوين  �أم  �ملتعففة” يف  “�الأ�سر  جلنة  قدمت 
ز�يد” بتكلفة  “عام   2018 �حل��ايل  �لعام  �الأوىل من  �لت�سعة  �الأ�سهر  و600 حالة خالل  �آالف 
رئي�س  �لعا�سي  ح�سن  علي  وق��ال  درهما.  و769  �أل��ف  و501  ماليني   10 �إىل  و�سلت  �إجمالية 
و�مل�ساعد�ت  و�لطبية  �لتعليمية  �مل�ساعد�ت  على  ��ستمل  �الإن�سانية  �مل�ساعد�ت  ح�ساد  �إن  �للجنة 
�أن قائمة �مل�ساعد�ت �خلريية �ملجتمعية للجنة �سمت  �ملقطوعة و�سيانة منازل. و�أو�سح �لعا�سي 
ذوى  لالأ�سر من  54 منزال  ل�  �لكهربائي  �لتيار  تو�سيل  و�إع��ادة  �لهمم  و�أ�سحاب  �الأيتام  �سريحة 
وتقدمي  منازل  لتاأثيث  م�ساعد�ت  عن  ف�سال  �إلكرتونية  باأجهزة  منازل  وتزويد  �ملحدود  �لدخل 

�أغذية وك�سوة �لعيد و�إطعام �لطعام 1560 و�ملري �لرم�ساين.

دار الرب تقدم م�شاعدات اإن�شانية 
الأكرث من 4 اآالف حالة 

خدمة "مركز ال�شرطة يف هاتفك" الذكية متوفرة االآن على كافة متاجر التطبيقات

�لعميد وليد �ملناعي�لعميد مهند�س ح�سني �حمد �حلارثي�لعميد عبد�لعزيز �الحمد�لفريق �ساحي خلفان

موؤ�ش�شة منار االإميان التعليمية تفتتح 
مدر�شة جديدة يف منطقة املنامة 

من تنظيم دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي 

ملتقى فكرة يناق�س اأبرز الق�شايا املتعلقة باأدب الطفل يف جل�شة ع�شف ذهني

قائد عام �شرطة الفجرية يدعو لال�شتفادة من خدمة »مركز 
ال�شرطة يف هاتفك« الذكية

�شرطة دبي تكرم الطلبة املبتعثن املتفوقن درا�شيا 
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عربي ودويل

••دبي-وام:

�أكد �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن 
رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����س��د 
و�سعادة  رف����اه  �أن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����س 
�هتمام  حمور  هو  و�ملقيمني  �ملو�طنني 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
جمل�س �ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع���اه �هلل 
�حلقيقية  �ل��روة  هو  �الإن�سان  باعتبار 
م�سري�ً   .. عليها  �حل��ف��اظ  يجب  �ل��ت��ي 
مب�ستوى  �الرت�����ق�����اء  �أن  �إىل  ����س���م���وه 
�ل�سحية مبا فيها �خلدمات  �خلدمات 
�لتخ�س�سية يت�سدر �أولويات �حلكومة 
توفري  �إىل  �هتمامها  ج��ل  ت��ويل  �ل��ت��ي 
للمو�طن  �ل��ط��ب��ي��ة  �خل���دم���ات  �أف�����س��ل 

و�ملقيم.
“�ملو�طن  دب���ي:  عهد  ويل  �سمو  وق���ال 
مقدمة  يف  د�ئ����م����اً  ي����اأت����ي  �الإم������ار�ت������ي 
�أولوياتنا وهو حمور �هتمامنا ويتجلى 
ذلك يف كافة �خلطط و�ال�سرت�تيجيات 
�حلكومية �لتي ت�سب يف جمملها نحو 

�الجتماعي  و�ال�ستقر�ر  �لرفاه  حتقيق 
الأبناء �لوطن وحتقيق �لتنمية �ل�ساملة 

و�مل�ستد�مة يف خمتلف �لقطاعات ».
و�أ�ساف �سموه: يحظى �لقطاع �ل�سحي 
يف دبي باأولوية ق�سوى ل�سمان توفري 
�أرقى �خلدمات �ل�سحية وتقدمي رعاية 
نوعية عالية �مل�ستوى ترقى �إىل �أف�سل 
حتقيق  من  ميكننا  ما  �لعاملية  �ملعايري 
�ل�سحية  خ��دم��ات��ن��ا  ن��وع��ي��ة يف  ق��ف��ز�ت 
وتطوير �سيا�سات و��سرت�تيجيات قادرة 
على تقييم �لتحديات �ل�سحية �ملختلفة 
ب�سورة علمية ودقيقة تو�كب �ملتغري�ت 
يف هذ� �لقطاع ومبا يعزز طموحنا ببناء 
ق��ط��اع ���س��ح��ي ع��امل��ي.  و�أك����د ���س��م��و ويل 
للقطاع �خلا�س  �ملهم  �ل��دور  دب��ي  عهد 
و�سمن  �ل���وط���ن���ي  �الق��ت�����س��اد  دع����م  يف 
�إ�سهامه  وك��ذل��ك  �ل��ق��ط��اع��ات  خمتلف 
يف دع���م خ��ط��ط دب���ي يف ت��ق��دمي منوذج 
�سموه:  وق��ال  �ل�سحية  للرعاية  رفيع 
�ملختلفة  �سر�كاتنا  خالل  من  “عملنا 
مناذج  �إر�ساء  على  �خلا�س  �لقطاع  مع 
�ملنطقة  لل�سر�كة على م�ستوى  ناجحة 

�القت�سادي  �لتو�زن  من  يعزز  باأ�سلوب 
ل�������الإم�������ارة وي����ج����ع����ل م���ن���ه���ا من����وذج����اً 
يف  مكانتنا  وي��ر���س��خ  ب��ه  ننفرد  متميز�ً 
خطط  نعتمد  حيث  �مل��ج��االت  خمتلف 
لتحقيق  �مل��دى  طويلة  و��سرت�تيجيات 

تنمية �ساملة وم�ستد�مة. 
�ع��ت��م��اد �ملجل�س  ذل����ك مب��ن��ا���س��ب��ة  ج����اء 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي الإم����ارة دب���ي ب��رئ��ا���س��ة �سمو 
�آل  ر��سد  �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن 
م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دب���ي رئ��ي�����س �ملجل�س 
للقلب  ع��امل��ي  م��رك��ز  �إن�����س��اء  �لتنفيذي 
ب���ال�������س���ر�ك���ة ب�����ني �ل���ق���ط���اع���ني �ل���ع���ام 
م من  و�خل��ا���س مب��وج��ب م��ق��رتح ُم��ق��دَّ
�سموه  ن��ّوه  دب��ي حيث  �ل�سحة يف  هيئة 
دبي  �إم���ارة  يف  �لقلب  مركز  �إن�ساء  ب��اأن 
�إيجاد  ي�����س��ت��ه��دف  م��ه��م��اً  ت���ط���ور�ً  ي��ع��د 
وت��ط��وي��ر من�����وذج ���س��ح��ي ر�ئ�����د يخدم 
�مل��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني وك��ذل��ك �ل����زو�ر 
وي��ج�����ّس��د �أه��م��ي��ة �ل��ت��ع��اون �مل��ث��م��ر بني 
�جلهات �حلكومية و�خلا�سة. و�أو�سحت 
هيئة �ل�سحة يف دبي �أنه �سيتم مر�عاة 
وتقنياته  جت��ه��ي��ز�ت��ه  يف  �مل��رك��ز  ت��و�ف��ق 

�ملعايري  �أرق��ى  مع  �لطبية  وممار�ساته 
و�لربوتوكوالت �لدولية وب�سكل يعك�س 
�ل��ط��ب��ي��ة وي����ربز �لفر�س  ق�����در�ت دب���ي 
�أهم  �أحد  توفرها يف  �لتي  �ال�ستثمارية 
�ملبا�سر يف  �الأثر  �ملجاالت �حليوية ذ�ت 
دعم �لتنمية �الجتماعية و�القت�سادية 

لالإمارة. 
وي�����دع�����م م����رك����ز �ل���ق���ل���ب روؤي���������ة دب���ي 
حتقيق  �إىل  �ل����ر�م����ي����ة  وت���وج���ه���ات���ه���ا 
�ملدينة  م��ق��در�ت  يف  �الأم��ث��ل  �لتوظيف 
و�إمكاناتها  �ل���ع���امل  يف  من����و�ً  �الأ����س���رع 
ر�قية  به من حياة ع�سرية  تت�سم  وم��ا 
�ال�ستثمار�ت  ����س��ت��ق��ط��اب  �إىل  �إ���س��اف��ة 
بني  �ل�سر�كة  نطاق  وتو�سيع  �الأجنبية 
�لقطاعني �حلكومي و�خلا�س مبا يعزز 
ويرفع  �ملحلية  �لكفاء�ت  تطوير  جهود 
م��ع��دالت ت��ب��ادل �الأف��ك��ار و�ل��ت��ج��ارب مع 
عالوة  عاملياً  �لناجحة  �لنماذج  �أف�سل 
على �بتكار و�سائل طبية و�أ�ساليب �أكر 
ل��ل��وق��اي��ة م��ن �أم���ر�����س �لقلب  ت���ط���ور�ً 
وجميع �أمر��س �الأوعية �لدموية �لتي 
تعد �ل�سبب �الأول للوفاة على م�ستوى 

�ل�سحة  منظمة  ت��ق��اري��ر  وف���ق  �ل��ع��امل 
�لعاملية يف �لوقت �لذي تعمل فيه هيئة 
�ل�سحة يف دبي حالياً على تقييم �أق�سام 
�لتابعة  �مل�ست�سفيات  يف  �لقلب  �أمر��س 
�جلديد  �لقلب  مركز  وي�ستهدف  لها. 
�خليار  تكون  بيئة طبية مميزة  توفري 
للباحثني  �مل��ف�����س��ل��ة  و�ل��وج��ه��ة  �الأول 
وفق  �سيوؤ�س�س  ح��ي��ث  �ال�ست�سفاء  ع��ن 
�إىل  �إ�سافة  �لعاملية  �لت�ساميم  �أح��دث 
و�لتجهيز�ت  �لتقنيات  باأحدث  تزويده 
�الأطباء  �سفوة  و�سي�ستقطب  �ل��ذك��ي��ة 
فر�س  �أف�سل  يوفر  مبا  و�ملتخ�س�سني 
ل��ل��م��ر���س��ى. و���س��ي��و�ك��ب �ملركز  �ل���ع���الج 
حركة �لنمو �ل�سكاين و�لتطور �لعمر�ين 
�ملت�سارع �لذي ت�سهده �إمارة دبي وتلبية 
�لطبية  �ملن�ساآت  خ��دم��ات  على  �لطلب 
�ملتخ�س�سة  وال�سيما  �ل�سحية  و�ملر�كز 
يف �أمر��س �لقلب و�لعالجات �ملتقدمة 
�إىل حاجة دبي  �لتقدير�ت  حيث ت�سري 
�سرير بحلول   300 �أك��ر من  لتوفري 
 7% �سنوي  2030 مبعدل من��و  ع��ام 
2030 وهو  وح��ت��ى   2018 ع��ام  م��ن 

دبي  يف  �ل�سحة  هيئة  �إل��ي��ه  ت��رم��ي  م��ا 
�ن���ط���الق���اً م���ن ح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى توفري 
ومتنوعة  ت��ن��اف�����س��ي��ة  ط��ب��ي��ة  خ���دم���ات 
�ختالف  ع��ل��ى  �مل��ج��ت��م��ع  �أف�����ر�د  جلميع 

فئاتهم وم�ستوياتهم �ملعي�سية.
لتاأ�سي�س  م��ه��م��اً  م��دخ��اًل  �مل��رك��ز  وي��ع��د 
يف  متنوعة  �أو  م�سابهة  طبية  م��ر�ك��ز 
مناخ  �سمن  وذل���ك  �أخ���رى  تخ�س�سات 
تناف�سي �إيجابي يخدم �ملجتمع ويحفز 

�لت�سهيالت  حزمة  من  �ال�ستفادة  على 
�ال�ستثمارية �لتي توفرها دبي وخا�سة 
و�مل�ست�سفيات  �ل�����س��ح��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 
�لعاملية  �ل��ط��ب��ي��ة  و�ل���ع���ي���اد�ت  و�مل���ر�ك���ز 
ومتعددة �جلن�سيات �لتي ترى يف دولة 
عام  ب�سكل  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم����ار�ت 
�ملف�سلة  ويف دبي ب�سكل خا�س وجهتها 

للتو�سع يف �أعمالها و�أن�سطتها.
وي��اأت��ي ه��ذ� �مل�����س��روع يف �إط���ار �ل�سر�كة 

د�عماً  و�خل��ا���س  �ل��ع��ام  �لقطاعني  ب��ني 
�لر�مية   2021 دب���ي  خ��ط��ة  الأه����د�ف 
�ل�سحية  �أ�سكال �حلياة  �أف�سل  ل�سمان 
على  �لعمل  مع  �ملجتمع  �أف���ر�د  جلميع 
�إمد�دهم مب�ستويات �لرفاه �الجتماعي 
مب��ا ي�����س��اه��ي م��ا ت��وف��ره �أف�����س��ل �ملدن 
�ل���ع���امل���ي���ة ك���م���ا ي���ع���زز م����ن م���ك���ان���ة دبي 
كوجهة مف�سلة لل�سياحة �لعالجية يف 

�ملنطقة.

•• اأبوظبي-وام:

�أحمد  ب��ن  �ل��دك��ت��ور ث��اين  �فتتح م��ع��ايل 
و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وزي��ر  �ل��زي��ودي 
للجنة  �لثالث  �الجتماع  فعاليات  �م�س 
�الأو�سط  �ل�����س��رق  ل�����س��ب��ك��ة  �ل��ت��وج��ي��ه��ي��ة 
�الإقليمية  و�ل��ن��دوة  “كامينيت”  لالإبل 
لل�سحة  �ل��ع��امل��ي��ة  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة  �ل��ث��ان��ي��ة 
�الت�سال  مل��ن�����س��ق��ي   OIE �حل��ي��و�ن��ي��ة 
�لتي  �لبيطرية  �لوطنية  للمخترب�ت 
للرقابة  �أب���وظ���ب���ي  ج��ه��از  ي�ست�سيفها 
�أكتوبر  حتى11  ت�ستمر  و  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 

�جلاري.
ح�سر �الفتتاح يف فندق وي�سنت باأبوظبي 
�الإقليمي  �مل��دي��ر  ي��ح��ي��ى  غ����ازي  ���س��ع��ادة 
�حليو�نية  لل�سحة  �لعاملية  للمنظمة 
»OIE« وممثلي �ملنظمة و�سعادة �سعيد 
�ل��ب��ح��ري ����س���امل �ل���ع���ام���ري م���دي���ر عام 
�جلهاز �إىل جانب عدد من ممثلي �لدول 
خرب�ء  من  ونخبة  �ل�سبكة  يف  �الأع�ساء 
�ملخترب�ت  يف  و�ملخت�سني  �الأوب��ئ��ة  علم 
ل��و���س��ع خ��ط��ة عمل  ت��رب��ي��ة �الإب������ل  ويف 

�لعاملية  �ملعايري  �أف�سل  وف��ق  م�سرتكة 
لل�سيطرة على �أمر��س �الإبل يف منطقة 
�ل�سرق �الأو�سط و�لدول �ملجاورة و�حلد 
���س��ح��ة و�سالمة  ع��ل��ى  ت���اأث���ري�ت���ه���ا  م���ن 

�الإن�سان.
وق����ال م��ع��ايل ث���اين �ل���زي���ودي يف كلمة 
متثله  م����ا  �إن  �الج����ت����م����اع  ب���ه���ا  �ف���ت���ت���ح 
�الإب���ل م��ن م���وروٍث ثقايف و�جتماعي يف 
منطقة  ويف  ع��ام  ب�سكل  �لعربية  �ل���دول 
�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي ع��ل��ى وج���ه �خل�سو�س 
ك��ب��ري�ً يف قطاع  وب��اع��ت��ب��اره��ا م�����س��اه��م��اً 
�لروة �حليو�نية يف �ملنطقة وجزء�ً من 
منظومتها �لغذ�ئية و�القت�سادية يحتم 
مظلة  �إي��ج��اد  على  �لعمل  جميعاً  علينا 
و�لكفاء�ت  �خل����رب�ء  م��ن  ن��خ��ب��ة  جت��م��ع 
�أه���ل �الخ��ت�����س��ا���س م��ن �لقطاعني  م��ن 
باحلفاظ  ت��ع��ن��ى  و�خل���ا����س  �حل��ك��وم��ي 
ع��ل��ى ���س��ح��ة �الإب������ل وت��ن��م��ي��ت��ه��ا وتكون 
يف  و�لباحثني  للمهتمني  علمياً  مرجعاً 
و�لتجارب  �خل��رب�ت  لتبادل  �ملجال  هذ� 
و�إث��ر�ء �حلقل �ملعريف �خلا�س باأمر��س 
�الإبل و�سبل �لوقاية منها خا�سة يف ظل 

ف�سيلة  ت�سيب  جديدة  �أم��ر����س  ظهور 
كاأمر��س  ت�سنيفها  ي�سبق  مل  �ملجرت�ت 

م�سرتكة بني �الإن�سان و�حليو�ن.
و�أ�ساد بجهود �لدول �مل�ساركة �لتي �أثمرت 
باإن�ساء �سبكة متخ�س�سة باالإبل ت�سمن 
�لدولية  �ملنظمات  بني  �لفعال  �لتن�سيق 
�الأع�ساء  �لدول  �لوطنية يف  و�ل�سلطات 
�أمر��س  وم��ك��اف��ح��ة  م��ر�ق��ب��ة  جم���ال  يف 
�لنا�سئة  �الأم���ر�����س  ذل���ك  �الإب����ل مب��ا يف 
�ملوؤ�س�سات  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  �أط����ر  وت��ع��زي��ز 
و�ملر�كز  و�لدولية  و�الإقليمية  �لوطنية 
�لقدر�ت  ل��ب��ن��اء  �مل��رج��ع��ي��ة  و�مل��خ��ت��رب�ت 
وتبادل �خلرب�ت �إ�سافة �إىل �مل�ساهمة يف 
تطوير وتوحيد و�عتماد طرق ت�سخي�س 
�أمر��س �الإبل �لرئي�سية وفقا للمعايري 
�لعاملية  للمنظمة  �لعاملية  و�الإج����ر�ء�ت 
لل�سحة �حليو�نية �الأمر �لذي �سي�سجع 
�لباحثني على �إنتاج مزيٍد من �لدر��سات 
ب���اأم���ر�����س ومم���ار����س���ات تربية  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�حليو�ن  بني  �مل�سرتكة  و�ملخاطر  �الإب��ل 
و�الإن�������س���ان و�ل��ب��ي��ئ��ة وت��ع��ظ��ي��م دورن�����ا يف 

ت�سدير �ملعرفة �إىل �لعامل �أجمع.

نتطلع من خ��الل هذ�  و�أ���س��اف معاليه 
�جلهود  م��و����س��ل��ة  �إىل  �لعلمي  �مللتقى 
�لعلمية  �ل���ق���در�ت  وت��ط��وي��ر  ت��ع��زي��ز  يف 
وت�سخي�س  �الأوب����ئ����ة  ع��ل��م  يف  و�ل��ف��ن��ي��ة 
تطوير  خ�����الل  م����ن  �الإب��������ل  �أم�����ر�������س 
�أمر��س  ب�����س��اأن  �مل��ع��ل��وم��ات  �آل��ي��ات��ت��ب��ادل 
�لدر��سات  و�إج��ر�ء  وبائيتها  وفهم  �الإبل 
و�لتن�سيق  �ل��دع��م  وت�سهيل  �مل�����س��رتك��ة 
�جلهات  مع  �لدولية  �ملنظمات  قبل  من 
�لوطنية ذ�ت �لعالقة يف �لدول �الأع�ساء 
ب�ساأن مكافحة �أمر��س �الإبل مبا يف ذلك 
�لتعاون  وت�سهيل  �ل��ن��ا���س��ئ��ة  �الأم���ر�����س 
و�الإقليمية  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��وؤ���س�����س��ات  ب���ني 
�ملرجعية  و�ملر�كز  و�ملخترب�ت  و�لدولية 
و�عتماد  وتوحيد  تطوير  يف  و�مل�ساهمة 
طرق مرجعية الأمر��س �الإبل �لرئي�سية 
�لعاملية  �ملنظمة  و�إج��ر�ء�ت  ملعايري  وفقاً 
ت�سجيع  جانب  �إىل  �حليو�نية  لل�سحة 
�لدر��سات و�الأبحاث �ملتعلقة مبمار�سات 
م�سدر�ً  ت�سكل  �لتي  و�لعو�مل  �لرتبية 
للخطورة يف �نت�سار �الأمر��س و�نتقالها 

بني �حليو�ن و�الإن�سان.

للرقابة  �أب��وظ��ب��ي  �ل��زي��ودي جهاز  وه��ن��اأ 
يف  �ملتمثل  �جلديد  الإجن��ازه��م  �لغذ�ئية 
�ع��ت��م��اد �مل��خ��ت��رب �ل��ب��ي��ط��ري �ل��ت��اب��ع لهم 
كمخترٍب مرجعي على �مل�ستوى �لوطني 
ل���الأم���ر�����س �حل��ي��و�ن��ي��ة م��ع��ت��رب�ً ذلك 
�لتي  �الإجن���از�ت  ل�سجل  جديدة  �إ�سافة 
�أبوظبي يف جمال �الأمن  �إم��ارة  حققتها 

�حليوي.
�ملنظمة  �أن  �أكد غازي يحيى  من جانبه 
تو��سل  �حل��ي��و�ن��ي��ة  ل��ل�����س��ح��ة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�سباط  وتاأهيل  �لقدر�ت  لبناء  جهودها 
�ملعرفة  ل��ت��ع��زي��ز  �مل���خ���ت���رب�ت  �رت����ب����اط 
�ملعايري  و�سع  عملية  يف  مب�سوؤولياتهم 
�ملنظمة  �أط����ل����ق����ت  ح���ي���ث  وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا 
ملندوبي  �ل��ق��در�ت  لبناء  عاملًيا  برناجًما 
�مل��ن��ظ��م��ة و�سباط  �الأع�����س��اء يف  �ل����دول 
�الت�سال من �ملخترب�ت �لوطنية بهدف 
�ملخترب�ت  وم�سوؤوليات  مبهام  �لتعريف 
وت��وح��ي��د �إج���ر�ء�ت���ه���ا ب��ني �ل����دول فيما 
�لعاملية  �مل��ن��ظ��م��ة  مب��ت��ط��ل��ب��ات  ي��ت��ع��ل��ق 

لل�سحة �حليو�نية.
لهذه  �مل�ساحبة  �ل��ن��دوة  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 

�لتي  نوعها  م��ن  �الأوىل  تعد  �لفعالية 
يتم تنظيمها يف منطقة �خلليج �لعربي 
ب��ه��دف زي�����ادة �مل��ع��رف��ة ل���دى خمترب�ت 
للمنظمة  �ل��دول��ي��ة  ب��امل��ع��اي��ري  �مل��ن��ط��ق��ة 
خالل  م��ن  �حليو�نية  �ل�سحة  �لعاملية 
ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة �ل�����س��الم��ة و�جل�������ودة يف 
تت�سمن  �لندوة  �أن  �إىل  �ملخترب�ت الفتاً 
جمموعة من �ملو��سيع �ملتخ�س�سة كنقل 

�لبيولوجية  �ملخاطر  وحتليل  �لعينات 
ونظم �إد�رة �جلودة ودور نقاط �الت�سال 
�لهامة  �ملو��سيع  من  وغريها  �لوطنية 

ذ�ت �ل�سلة.
ولفت �إىل �ن حتقيق �أهد�ف هذه �لندوة 
م��ن ���س��اأن��ه مت��ك��ني �ل����دول �الأع�����س��اء يف 
�إج������ر�ء ع��م��ل��ي��ات تق�سي  �ل�����س��ب��ك��ة م���ن 
و�إد�رة  �لعاملية  �ملعايري  وف��ق  �الأم��ر����س 

و�ختبارها  ونقلها  وتخزينها  �لعينات 
وحتليلها و�خلروج بخطط ومقرتحات 
م�سرتكة  و�أب��ح��اث  ودر����س��ات  م�ستقبلية 
�إقليمي  ب��رن��ام��ج  ت�����س��م��ي��م  ج��ان��ب  �إىل 
للتق�سي �لوبائي لكل بلد لتحديد مدى 
�لرئي�سية و�إجر�ء  �الإبل  �أمر��س  �نت�سار 
با�ستخد�م  �ل��وب��ائ��ي��ة  ل��ل��ب��ي��ان��ات  حتليل 

�الأدو�ت �لتقنية �حلديثة.

تنفيذي دبي يعتمد اإن�شاء مركز عاملي للقلب بال�شراكة مع القطاع اخلا�س

افتتاح االجتماع الثالث للجنة التوجيهية ل�شبكة ال�شرق االأو�شط لالإبل يف اأبوظبي

دورة العام ترفع �سعار “عام زايد” لتخليد اإرث الوالد املوؤ�س�س

»دبي للثقافة« تطلق الن�شخة الثانية ع�شرة من »مهرجان دبي مل�شرح ال�شباب 2018«
•• دبي-الفجر:

دبي  يف  و�لفنون  �لثقافة  هيئة  �أطلقت 
ب�سوؤون  �ملعنية  �لهيئة  للثقافة(،  )دب��ي 
و�الآد�ب  و�ل������رت�ث  و�ل���ف���ن���ون  �ل��ث��ق��اف��ة 
من  ع�سرة  �لثانية  �ل���دورة  �الإم����ارة،  يف 
م���ه���رج���ان دب����ي مل�����س��رح �ل�����س��ب��اب �ل���ذي 
من  �لفرتة  خ��الل  فعالياته  �ستتو��سل 
ندوة  يف  �جل���اري  �أك��ت��وب��ر   17 �إىل   6
�ل��ث��ق��اف��ة و�ل��ع��ل��وم يف �إم����ارة دب���ي طو�ل 
�أيام �الأ�سبوع، بدًء� من �ل�ساعة �ل�سابعة 
�نطلق  �لر�سمي  �الفتتاح  وقبل  م�ساًء. 
�أروقة  يف  �أقيم  �ل��ذي  �ل�سحفي  �ملوؤمتر 
عدد  بح�سور  و�ل��ع��ل��وم،  �ل��ث��ق��اف��ة  ن���دوة 
مقدمتهم  يف  وك��ان  �لهيئة،  ممثلي  من 
�لقا�سم،  ����س���الح  �ل���دك���ت���ور  �مل�����س��ت�����س��ار 
و�لفنون،  للثقافة  دب��ي  هيئة  م�ست�سار 
ق�سم  مدير  �جل��الف،  فاطمة  و�ل�سيدة 
�مل�����س��رح ورئ��ي�����س م��ه��رج��ان دب���ي مل�سرح 
م���رع���ي �حلليان  �ل�������س���ب���اب،  و�ال����س���ت���اذ 
���س��خ�����س��ي��ة �ل���ع���ام �مل�����س��رح��ي��ة ،ح���ي���ث مت 
�ملهرجان  �أه��م��ي��ة  على  �ل�����س��وء  ت�سليط 
�مل�سرحية  باحلركة  �الرت��ق��اء  يف  ودوره 
ن�سخة  وم�ستجد�ت  �الإم����ار�ت،  دول��ة  يف 
هذ� �لعام.  ومت خالل �ملوؤمتر �الإعالن 
�مل�سرحية”  �ل����ع����ام  “�سخ�سية  ع����ن 
�ل��ف��ن��ان م��رع��ي �حل��ل��ي��ان، وه��و �إعالمي 
�مل�سرح  “�سفري  ب�ِ  يلقب  وموؤلف  وممثل 
من  �جل���م���ه���ور  وع���رف���ه  �الإمار�تي”، 
معاً.  و�ل�����س��ر  �ل��ك��وم��ي��دي��ا  �أدو�ر  خ���الل 
وكانت بد�يته �سعرية، ثم ذهب يف رحلة 
�لبحث عن �لذ�ت، بعد �أن �أكمل در��سته 
�لثانوية، و�سافر �إىل �أمريكا وعاد منها، 
لتبد�أ رحلة �الإبد�عية يف �ملجال �مل�سرحي  

وذلك يف عام 1973.
ب���االإن���اب���ة، �سعيد  و�أ�����س����ار �مل���دي���ر �ل���ع���ام 
ز�يد”  “عام  �خ��رتن��ا  “�ننا  �ل��ن��اب��ودة: 
��ستجابة  �ل������������دورة،  ل����ه����ذه  ع����ن����و�ًن����ا 
لتوجيهات �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 

ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س �ل���دول���ة - 
�ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب  �هلل”،  “حفظه 
�آل مكتوم نائب رئي�س  حممد بن ر��سد 
،حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة، 
�ملجتمع  الط���الع  �هلل”،  “رعاه   - دب���ي 
و�لت�سجيع  ز�ي���د،  �ل�سيخ  �إجن���از�ت  على 
عا�سها،  �ل���ت���ي  ب��ال��ق��ي��م  �ل��ت��ح��ل��ي  ع��ل��ى 
و�أ�ساف  �لقادمة«.   وتقدميها لالأجيال 
يتم  �أن  �رتاأينا  فقد  “لذلك،  �لنابودة: 
�هلل  ط��ي��ب  ز�ي���د  �ل�سيخ  “قيم  جت�سيد 
وت�سجيع  �إب���ر�زه���ا  خ���الل  م��ن  ثر�ه” 
�ل�����س��ب��اب �مل�����س��ارك��ني ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف��ه��ا يف 
�الأعمال �مل�سرحية �مل�ساركة، و�لفعاليات 

�مل�ساحبة للمهرجان �أي�ساً«.
ير�عي  �ملهرجان  �أن  �إىل  �لنابودة  ون��ّوه 
�الأمر  �مل��ح��ددة،  �مل��ع��اي��ري  م��ن  جمموعة 
لتحفيز  �حرت�فًيا،  طابًعا  يك�سبه  �ل��ذي 
و�اللتز�م  �الأد�ء  ج���ودة  على  �مل�ساركني 
م�ستوى  ورف�����ع  �مل����ح����ددة،  ب��ال�����س��ي��اق��ات 
“عام  �أن  و�أ���س��اف  �ل��ف��رق.  �ملناف�سة بني 
وي�ساعد  للغاية،  ث��ري  مو�سوع  ز�يد” 
�ل���ف���رق �مل�������س���ارك���ة ع��ل��ى �الخ���ت���ي���ار من 
ب���ني جم��م��وع��ة م���ن ق��ي��م وم���اآث���ر ز�ي���د 
للثقافة  دب��ي  �أن  �إىل  م�����س��رًي�  �خل��ال��دة، 

�أن تكون �ملناف�سة قوية جًد� بني  تتوقع 
�مل�ساركني �لذين �سيج�سدون هذ� �الإرث 
�مل�سرحية  �أعمالهم  يف  �لعزيز  �لوطني 
�لتحكيم  جلنة  �أم��ام  �سيعر�سونها  �لتي 
هذ�  �سيتابع  �ل���ذي  �ل��غ��ف��ري  و�جل��م��ه��ور 
�سكلت  للثقافة قد  �حل��دث. وكانت دبي 
جل��ن��ة مل�����س��اه��دة �ل��ع��رو���س �مل��ق��دم��ة من 
دورة  �مل�������س���ارك���ة يف  �مل�����س��رح��ي��ة  �ل���ف���رق 
�ل��ع��ام �حل��ايل م��ن مهرجان دب��ي مل�سرح 
�الأع���م���ال خالل  ت��ق��ي��ي��م  �ل�����س��ب��اب، ومت 
�سبتمرب،   18 �إىل   15 م���ن  �ل���ف���رتة 
ل�سمان  ل��ل��ف��رق  �ل��ت��وج��ي��ه��ات  وق���دم���ت 
�الخر�جية  و�ل��روؤي��ة  �مل�سمون  مالءمة 

مع معايري �ملهرجان.
وقال �لدكتور �سالح �لقا�سم �مل�ست�سار يف 
دبي للثقافة: “�ستكون ن�سخة هذ� �لعام 
من �ملهرجان �الأكر متيًز� بني �لدور�ت 
بعرو�س  متابعوه  و�سي�سعد  �ل�سابقة، 
ثرية باملعاين و�لقيم �ل�سامية �مل�ستمدة 
�لذي  �الأم���ر  ز�يد”،  “عام  م��ب��ادرة  م��ن 
ا �إىل رفع م�ستوى �ملناف�سة  �سيوؤدي �أي�سً
هذ�  لي�س  �مل�ساركة.  �ملحلية  �لفرق  بني 
�إثر�ء  على  �لهيئة  حر�ست  بل  فح�سب، 
�حلدث بالكثري من �لفعاليات �مل�ساحبة 

�ملتنوعة �لتي �ستدخل �لبهجة يف قلوب 
و�ل�سغار،  �ل��ك��ب��ار  م���ن  �مل�����س��رح  حم��ّب��ي 
و�ستطلعهم على �أنو�ع خمتلفة من فنون 
�الأد�ء، مبا يف ذلك �لعرو�س �لكوميدية 
ي�سجل  �أن  نتوقع   .. ل��ذ�  و�الرجت��ال��ي��ة. 
�مل��ه��رج��ان ح�����س��وًر� الف���ًت���ا، خ��ا���س��ة و�أن 
�ل��ع��رو���س جم��ان��ي��ة، وي��ت��م ت��ق��دمي��ه��ا يف 
�أوقات منا�سبة جلميع �لفئات �لعمرية«. 
�لن�سخة،  لهذه  ��ستعد�د�تها  �إط���ار  ويف 
متخ�س�سة  ور���س  ث��الث  �لهيئة  نظمت 
�سمن برنامج دبي مل�سرح �ل�سباب، حيث 
ور�سة  باإقامة  �ل�سعبي  دب��ي  م�سرح  ق��ام 
�لتمثيل  “ور�سة  ع��ن��و�ن  ح��م��ل��ت  ع��م��ل 
�لرو�يات  “�إعد�د  وور���س��ة  �مل�سرحي”، 
�الأدب�����ي�����ة �الإم����ار�ت����ي����ة وحت���وي���ل���ه���ا �إىل 
ن�سو�س م�سرحية”، بينما توىل م�سرح 
�الإخ����ر�ج  “ور�سة  تنظيم  �الأه���ل���ي  دب���ي 

�مل�سرحي«.
�للجنة  رئي�س  �جل��الف  فاطمة  وق��ال��ت 
ت�سهد  �أن  نتوقع  للمهرجان:  �ملنظمة 
�مل��ه��رج��ان جناحاً  م��ن  �ل��ع��ام  ه���ذ�  دورة 
ع���ال���ًي���ا، و���س��ن��ح��ر���س م���ن ج��ان��ب��ن��ا على 
تلهم  �إي��ج��اب��ي��ة،  تناف�سية  بيئة  ت��وف��ري 
�جلميع على تقدمي �أف�سل م�ساهماتهم، 

�مل�سرحي  �الأد�ء  ف��ن��ون  ي��ع��زز  نحو  على 
خا�سة  و�ملنطقة،  �الإم���ار�ت  يف  �ل�سبابي 
�لور�س  ن��ظ��م��ت  �أن  للهيئة  ���س��ب��ق  و�أن����ه 
مع  �لتجريبية،  و�ل��ع��رو���س  �لتدريبية 
تقدمي �لتوجيهات �لالزمة من �خلرب�ء 
وت�سجيع  للحدث  ��ستعد�د�تنا  �إط��ار  يف 
�إن��ن��ا ن��ف��خ��ر بتنظيم  �مل�����س��ارك��ة.  �ل��ف��رق 
باأيدي  �لكبري لالأخذ  مثل هذ� �حلدث 
مو�هبنا �ل�سابة �إىل م�ستوى �الحرت�ف 
يف ع����امل �مل�����س��رح و�ل���و����س���ول ب��ه��م �إيل 
�ملهرجان يلعب  �أن  �ملوؤكد  �لعاملية. ومن 
مو��سلة  على  لت�سجيعهم  مهًما  دوًر� 
ت��ط��وي��ر ق���در�ت���ه���م، وحت��ف��ي��زه��م على 
عنا�سر  خمتلف  يف  و�الإب�����د�ع  �الب��ت��ك��ار 
ل��ل��ت��اأ���س��ي�����س لقطاع  �مل�����س��رح��ي،  �ل��ع��م��ل 
م�سرحي قوي، يرفد �لقطاع �لثقايف يف 

�الإمار�ت و�ملنطقة عموًما.
�سمواًل  و�أك����ر  �أك����رب  ن�سخة  ول��ت��ق��دمي 
للمهرجان يف �سنة 2018، مبا يتما�سى 
مع متطلبات قطاع فنون �الأد�ء حملياً يف 
�إمارة دبي و �الإمار�ت �الأخرى و�ملنطقة 
 2017 ع��ام  �لهيئة يف  ق��ام��ت  ع��م��وًم��ا، 
�لتطبيقية  �ل��ور���س  م��ن  �سل�سلة  بعقد 
�لعام حتت برنامج  �ملمنهجة على مد�ر 
دبي مل�سرح �ل�سباب، وذلك بهدف تقييم 
�لو�سع �حلايل لقطاع فنون �الأد�ء وبناء 
�سمواًل  �أكر  على ذلك تقدمي منهجية 
�لنظرية  للمخرجات  وفقاً  للمهرجان 
�الكادميية  و�ل��دور�ت  للور�س  و�لعملية 

�ملتخ�س�سة.
وي���ه���دف �مل��ه��رج��ان �ل����ذي ت��ن��ظ��م��ه دبي 
على  �ل�������س���وء  ت�����س��ل��ي��ط  �إىل  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
�ملوجودة  �مل�����س��رح��ي��ة  �ل���ف���رق  �إب����د�ع����ات 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم��������ار�ت  دول����ة  يف 
مبو�هب  ل��ل��ت��ع��ري��ف  م��ن�����س��ة  وت����وف����ري 
و�إمكانات �ملمثلني و�ملخرجني و�ملوؤلفني 
وخرب�ء  و�ملنتجني  �لديكور  وم�سممي 
و�لعرو�س  �ل�����س��وت  ومهند�سي  �مل��ك��ي��اج 

�لب�سرية و�الإ�ساءة وم�سممي �الأزياء.

اختتام ملتقى خدمات كبار ال�شن يف ال�شارقة
•• ال�سارقة -وام:

�ل�سن  ك��ب��ار  خ��دم��ات  ملتقى  �خ��ت��ت��م 
�ل�سابع �لذي نظمته د�ئرة �خلدمات 
حتت  �ل���������س����ارق����ة  يف  �الج���ت���م���اع���ي���ة 
مر�عية  م��دي��ن��ة  “�ل�سارقة  ���س��ع��ار 
�سلطان  �ل�سيخ  �سمو  لل�سن” برعاية 
�لقا�سمي  ���س��ل��ط��ان  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
�ل�سارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  و  ع��ه��د  ويل 
تعزز  �لتي  تو�سيات  ب�سل�سلة  �أعماله 

ممار�سات �ملدن �ملر�عية لل�سن.
�إد�رة  م��دي��ر  �حل��م��ادي  جا�سم  وذك���ر 
�لعلمية  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  �مل���ع���رف���ة؛ 
�أطلقها  �لتي  �لتو�سيات  �أن  للملتقى 
�النتهاء  عقب  و�ملخت�سون  �خل��رب�ء 

دعم  على  حثت  �مللتقى  فعاليات  من 
�ملجتمعية  �مل�����ب�����ادر�ت  ن�����س��ر  ف���ر����س 
�ملر�عية لكبار �ل�سن و �ال�ستفادة من 
خ��رب�ت �مل��ب��ادر�ت �ل��دول��ي��ة �ملميزة و 
دعم بر�مج ن�سر ثقافة �لتطوع لدى 

خمتلف �سر�ئح �ملجتمع.
�سرورة  ع��ل��ى  �ل��ت��و���س��ي��ات  ون�����س��ت 
تبني مبادرة �جتماعية عنو�نها نحو 
لل�سن”  مر�عية  قيمية  “منظومة 
لتمكني �الأفر�د من �لقيام بو�جبهم 
يف بر �لو�لدين و �سلة �الأرح��ام من 
ك��ب��ار �ل�����س��ن، ك���ون �سلة �ل��رح��م من 
تدمج  �لتي  �ملعنوية  �ملمار�سات  �أه��م 
ك��ب��ري �ل�����س��ن جم��ت��م��ع��ي��اً وت���زي���د من 

معنوياته.

در��سة  �إج����ر�ء  �إىل  �مللتقى  دع���ا  ك��م��ا 
و�لنف�سي  �الج��ت��م��اع��ي  �الأث���ر  قيا�س 
و�إح�����د�ث �ل��دم��ج �الج��ت��م��اع��ي لكبار 
�ل�سن �عتماد�ً على موؤ�سر�ت �ل�سارقة 
�أن  وال�سيما  لل�سن،  مر�عية  مدينة 
�إمارة �ل�سارقة تعد منوذجاً متكامال 

يف هذ� �ل�سدد.
ب�����س��رورة توظيف  �مل��ل��ت��ق��ى  وط���ال���ب 
�ل���ت���ك���ن���ل���وج���ي���ا وث���������ورة �مل���ع���ل���وم���ات 
تطوير  يف  وتوظيفها  و�الت�����س��االت 
�الجتماعي  �لدمج  وبر�مج  خدمات 
ل��ك��ب��ار �ل�����س��ن ك����ون ه����ذ� �ل��ب��ن��د من 
�أح���د م��ع��اي��ري �مل���دن �مل��ر�ع��ي��ة لل�سن 
�لتي حددتها �ل�سبكة �لعاملية للمدن 
�لتابعة ملنظمة �الأمم  �ملر�عية لل�سن 

�ملتحدة .
�إىل  �مل��ل��ت��ق��ى  �مل�������س���ارك���ون يف  ودع������ا 
�ملوؤ�س�سات  م��ن  �ل�����س��رك��اء  ك��اف��ة  ح��ث 
�حلكومية و�لقطاعات �خلا�سة على 
مر�عية  ومم��ار���س��ات  �سيا�سات  تبني 
تعزيز  يف  ت�سهم  مقومات  ذ�ت  لل�سن 
باالإ�سافة  �مل�ستد�مة  �لتنمية  بر�مج 
وم�����ر�ف�����ق  خ�����دم�����ات  ت����ط����وي����ر  �إىل 
عالوة  �ل�سن  كبار  تخدم  و�سيا�سات 
على �أن يتم تبني �سبكة تقدم خدمات 
�سحية ووقائية لكبار �ل�سن ليتمتعو� 
يف �سحة جيدة باالإ�سافة �إىل تنفيذ 
�لتي  �لتوعوية  و�حل��م��الت  �ل��رب�م��ج 
بال�سبل  �ملجتمع  توعية  �ساأنها  م��ن 
لكبار  �الجتماعي  للدمج  �ل�سحيحة 

�ل�سن.
تو�سياته  يف  �مل��ل��ت��ق��ى  ط���ال���ب  ك���م���ا 
و�الجتماعية  �الإع���الم���ي���ة  �جل���ه���ات 
وتعزيز  �مل��ج��ت��م��ع��ي  �ل����وع����ي  ب���رف���ع 
لكبار  �ملجتمعية  �ل��رع��اي��ة  ج��و�ن��ب 
�ل�������س���ن وك����ذل����ك �إب���������ر�ز �مل�����ب�����ادر�ت 
�الإن�سانية  و�جل���ه���ود  �الج��ت��م��اع��ي��ة 

�إعالميا.

•• دبي- وام:

ملر�قبة  جتريبيا  ذكيا  نظاما  دبي  يف  و�ملو��سالت  �لطرق  هيئة  �أطلقت 
�حلافالت �ملدر�سية عن بعد بعد تنفيذ در��سة تطبيقية ميد�نية مو�ّسعة 
معدالت  �أعلى  حتقيق  بهدف  �الإم���ارة  يف  �ملدر�سي  �لنقل  حافالت  على 

�ل�سالمة للطلبة من خمتلف �لفئات �لعمرية.
�ملو��سالت  ملوؤ�س�سة  �لتنفيذي  �ملدير  بهروزيان،  ها�سم  �أحمد  و�أو���س��ح 
�لعامة يف هيئة �لطرق و�ملو��سالت �أن �ملبادرة عبارة نظام متكامل ذكي 
كامري�ت  تركيب  خ��الل  من  ومبتكرة  حديثة  تكنولوجيا  على  يعتمد 
�حلافلة  د�خ��ل  ��ست�سعارية  وح�سا�سات  متطورة  �ت�سال  و�أج��ه��زة  ذكية 
وخارجها لرقابة حافالت �لنقل �ملدر�سي عن بعد من خالل �لنظام من 
مركز رقابة �ملو��سالت �لذكي يف موؤ�س�سة �ملو��سالت �لعامة. وقد متت 

10 حافالت مدر�سية مع بدء �لعام �لدر��سي  جتربة هذ� �لنظام على 
�حلايل 2018 – 2019. وقال بهروزيان “تهدف در��سة هذ� �لنظام 
ب��اإدر�ج �لذكاء �ال�سطناعي على  �إحكام �لرقابة و�لتفتي�س عن بعد  �إىل 
وذل��ك ل�سمان حتقيق  دبي  �م��ارة  �لعاملة يف  �ملدر�سية  كافة �حلافالت 
�أعلى درجات �حلفاظ على �سالمة �لطلبة من خمتلف �لفئات �لعمرية 

وكذلك �لطريق و�ملركبات حول �حلافلة �ملدر�سية .
قيادة  �أث��ن��اء  �ل�سائق  �سلوكيات  جميع  �سري�سد  �ل��ن��ظ��ام  ب���اأن  و�أ���س��اف 
�حل��اف��ل��ة وم�����س��رف �حل��اف��ل��ة وح��رك��ة �لطلبة د�خ���ل �حل��اف��ل��ة ومر�قبة 
�ملحيط �خلارجي و�ملوقع �الآين للحافالت وحالتها �لت�سغيلية عن بعد. 
و�سري�سد �لنظام �أوتوماتيكيا 3 خمالفات مرورية وهي جتاوز �ملركبات 
�الأخرى للحافلة �ملدر�سية من �الجتاهني عند فتح �إ�سارة “قف”، وعدم 
و�سع حز�م �الأمان لل�سائق �أو �لركاب وعدم ترك م�سافة كافية ما بني 

�ملركبات �الأخرى و�حلافلة. »كما ير�سد �لنظام بع�س خمالفات �ل�سائق 
وم�سرف �حلافلة و�ل�سركة �مل�سغلة للحافالت، و�سي�سهم �لنظام كذلك 
ب�ساأن تنظيم   2008 2 ل�سنة  �لت�سريع رقم  �أمتتة بع�س خمالفات  يف 
�ملدر�سية م��ن قبل  ق��ي��ادة �حل��اف��ل��ة  دب��ي مثل  �إم����ارة  �مل��در���س��ي يف  �لنقل 
�سائق غري م�سرح له، ت�سغيل �أية مركبة يف ن�ساط �لنقل �ملدر�سي بدون 
ت�سريح، عدم ت�سغيل ذر�ع �لوقوف �الإلكرتوين للحافلة �ملدر�سية �أثناء 
توقفها ل�سعود �أو نزول �لطلبة، وغريها من خمالفات �لت�سريع.” و�أّكد 
�لنظام يف �سهر يونيو  �لبدء يف تطبيق فكرة هذ�  �إنه قد مت  بهروزيان 
من �لعام �جلاري وذلك من خالل دعوة �ل�سركات �ملتخ�س�سة يف جمال 
�لتكنولوجيا و�حللول �لتقنية �لرقابية �لذكية. وتقوم حاليا 5 �سركات 
�سهر  ويف   ،pilot projectجتريبي ب�سكل  �مل�����س��روع  ه��ذ�  بتطبيق 
�أغ�سط�س وبالتن�سيق مع بع�س �ل�سركات �مل�سغلة للحافالت �ملدر�سية مت 

تركيب �لكامري�ت و�أجهزة �الت�سال لتجربة �لنظام على 10 حافالت 
�لذكية على  �لتقنيات  َع��ت  ُوزِّ 5 منها كبرية و5 �سغرية وقد  مدر�سية 

�ل�سركات �خلم�س حافلة كبرية وحافلة �سغرية لكل �سركة.
ومع بد�ية �لعام �لدر��سي �حلايل مت �لبدء يف تطبيق �مل�سروع �لتجريبي 
�النتهاء  �سيتم  �ملر�سومة،  �خلطة  وح�سب  �ل��و�ق��ع.  �أر���س  على  للنظام 
من عر�س خمرجات هذه �لتجربة �لتقنية �لرقابية �لذكية مع نهاية 
�لف�سل �لدر��سي �الأول للعام �لدر��سي �حلايل 2018 – 2019 ليتم 
�لع�سر ودر��ستها  �مل�ستخرجة للحافالت  �لبيانات و�لنتائج  حتليل كافة 
بهدف �لنظر يف مدى كفاءتها وفعاليتها ودقتها، ليتم بعد ذلك �إعد�د 
خطة زمنية بالتن�سيق مع جميع �ملعنيني يف �لهيئة و�جلهات �حلكومية 
للبدء بتطبيق �لنظام على جميع �حلافالت �ملدر�سية �مل�سجلة يف �إمارة 

دبي.

الذك���اء اال�شطن��اع���ي ملراقب���ة احل���اف���الت املدر�شي���ة ع���ن بع�����د 
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تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة �لرمال �لذهبية 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ملو�د �لبناء رخ�سة رقم:1021743 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة علي عبد�هلل �حمد �ملرزوقي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد ح�سن حممد عبد�لرحيم �ملرزوقي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان 

�لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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�إط��ف��اء تدعمهم �ست ط��ائ��ر�ت حريق  700 رج��ل  �أك���ر م��ن  ك��اف��ح 
غابات م�ستعر� يف �لتالل �ملحيطة مبنتجعي كا�سكاي�س و�سنرت� قرب 
�لعا�سمة �لربتغالية ل�سبونة �م�س بعد �أن �أجرب �حلريق عدة مئات 
�إن  وق��ال م�سوؤولون  �لليل.  �إخ��الء منازلهم خالل  �ل�سكان على  من 
طفيفة  بجروح  �أ�سيبو�  �الإط��ف��اء،  رج��ال  من  �أغلبهم  �سخ�سا،   18
رياح  بفعل  و��ستعر  �ل�سبت  �أم�س  م�ساء  �ندلع  �ل��ذي  �حلريق  ب�سبب 
�أكتوبر  ل�سهر  بالن�سبة  معتادة  غ��ري  ب��درج��ة  �ساخن  وطق�س  ق��وي��ة 
ت�سرين �الأول. وقال �ملتحدث با�سم �حلماية �ملدنية يف �إفادة �سحفية 
�سرح  فيما  بالقلق”  ي�سعرنا  مبا  ن�سطتان  جبهتان  هناك  ت��ز�ل  “ال 
يف  �ساعد�  �لطق�س  وحت�سن  �ملياه  ت�سخ  �لتي  �لطائر�ت  و�سول  �أن 
�ل�سلطات  و�أج��ل��ت  �سعبة.  ليلة  بعد  �للهب  �أل�سنة  على  �ل�سيطرة 
�ملنطقة  يف  للتخييم  م��وق��ع  م��ن  �ح����رت�زي  ك��اإج��ر�ء  �سخ�س   300
�سكان قرى قريبة.  50 من  يقرب من  ما  �إىل  �إ�سافة  �لليل  خالل 
و�سهدت �لربتغال �أكر حر�ئق �لغابات فتكا يف تاريخها �لعام �ملا�سي 
114 قتيال. ويف م�سعى لعدم تكر�ر �ملاأ�ساة وظفت  �إذ ر�ح �سحيتها 
�حلكومة مئات من رجال �الإطفاء وعززت من رقابتها ل�سمان �إز�لة 
فيما  �حلر�ئق  تغذي  �لتي  و�ل�سجري�ت  لالأع�ساب  �الأر����س��ي  م��الك 

جتلي �ل�سكان ب�سكل م�سبق من �ملناطق �ملعر�سة للخطر.
 

بد�أ �لناخبون يف �لبو�سنة و�لهر�سك �م�س �لت�سويت الختيار �أع�ساء 
�ّل��ذي متزقه �سر�عات  �لفقري  �لبلقاين  �لبلد  جمل�س ثالثي يدير 
وال  �مل��ا���س��ي.  �ل��ق��رن  ت�سعينات  خ��الل  د�م��ي��ة  ن��ز�ع��ات  �أ�سعلت  �تنية 
�وروب��ا مبثابة ف�سيف�ساء بني عنا�سره  �لو�قع يف جنوب  �لبلد  ي��ز�ل 
�لثالثة �لرئي�سية، فال�سلطة مق�سمة ر�سميا بني �ملجموعات �التنية 
�مل�سلمون و�ل�سرب و�لكرو�ت. وفيما  �لبو�سنيون  �لرئي�سية،  �لثالث 
تو�جه �لبالد قائمة طويلة من �الأزمات �القت�سادية، يقول �لعديد 
باإثارة  �سيا�سية يتهمونها  �لثقة يف طبقة  �أنهم فقدو�  �لناخبني  من 
�العمال  وق��ال رجل  �ل�سلطة.  للبقاء يف  �لقومية  و�لنعر�ت  �خل��وف 
�رمني بوكاريك �لبالغ 45 عاما “�عتقد �أّن �لقوميني �سيفوزون مرة 
مردد� وجهة نظر ت�سود �سو�رع �لعا�سمة  �خرى ولن يتغري �سيء”، 
�سر�ييفو. و�لنظام �ل�سيا�سي �ملعقد يف �لبلد �ل�ساحلي �ملطل على �لبحر 
�الأدرياتيكي ناجت عن ت�سوية �ل�سر�ع �لد�مي بني �مل�سلمني و�ل�سرب 
و�لكرو�ت بني عامي 1992 و1995. وخّلف �لقتال �لد�مي 100 
�لتحتية.  وبنيتها  �لبالد  �قت�ساد  ودم��ر  �ملاليني  و�سرد  قتيل  �أل��ف 
وبعد ربع قرن من ن�سوب �لنز�ع، ال تز�ل �ل�سلطة يف �لبو�سنة تد�ر 
مبوجب �تفاق �ل�سالم �لذي �أنهى �حلرب وق�ّسم �لبالد �إىل ن�سفني 
�سبه م�ستقلني، �حدهما يهيمن عليه �ل�سربي و�الأخر مبثابة وطن 
للم�سلمني و�الأقلية �لكرو�تية. وق�ّسم �تفاق د�يتون لل�سالم �ملوقع يف 
كانون �الأول دي�سمرب 1995 �لبالد ملر�كز قوى متناف�سة مرتبطة 
بحكومة وطنية �سعيفة. وعلى ر�أ�س �لبالد جمل�س رئا�سي من ثالثة 

مقاعد يتناوب على رئا�سته �لع�سو �ل�سربي و�مل�سلم و�لكرو�تي.

قتلت �سحافية تلفزيونية بطريقة وح�سية يف مدينة رو�سي يف �سمال 
�أثارت  �لعام �الأح��د، يف جرمية  �أف��اد مكتب �الدع��اء  بلغاريا، وفق ما 
فيكتوريا  جثة  �إن  رو�سي  مدينة  ع��ام  مدعي  وق��ال  دول��ي��ا.  ��ستنكار� 
مارينوفا �لبالغة 30 عاما وجدت �ل�سبت يف �حدى �حلد�ئق �لعامة، 

م�سيفا �أن �لوفاة جنمت عن �سربات على �لر�أ�س و�الختناق.
“هاتفها �خلليوي ومفاتيح �سيارتها  و�أ�سار �ملدعي �لعام �ىل فقد�ن 
كل  ياأخذ  �لتحقيق  �أن  �ىل  الفتا  مالب�سها”،  من  وج��زء  ونظار�تها 
�لفر�سيات بعني �العتبار �سو�ء �ل�سخ�سية �و تلك �ملتعلقة بوظيفتها. 
و�أكد وزير �لد�خلية مالدن مارينوف الحقا لل�سحافيني �أن �ل�سحية 
�لوزر�ء بويكو بوري�سوف  و�أعرب رئي�س  �ي�سا لالإغت�ساب.  تعر�ست 
�جلرمية  مالب�سات  عن  بالك�سف  �لتحقيقات  تنجح  �أن  يف  �أمله  عن 
�إنه بف�سل �لكمية �لكبرية من  وقال  “�جلهد �لذي مت بذله”،  بعد 
�جلاين  على  �لقب�س  ف��ان  جمعها  مت  �لتي  �لنووي  �حلم�س  عينات 

م�ساألة وقت.

عوا�سم

ل�شبونة

�شوفيا

�شاراييفو

حماكمة زوجة نتنياهو يف اتهامات باالحتيال 
•• القد�س املحتلة-رويرتز:

مثلت �سارة زوجة رئي�س �لوزر�ء �الإ�سر�ئيلي بنيامني نتنياهو �أمام �ملحكمة 
�م�س �الأحد يف �أوىل جل�سات حماكمتها بتهم �الحتيال حيث تو�جه مز�عم 

باأنها �أ�ساءت ��ستخد�م �أمو�ل �لدولة بطلب وجبات جاهزة.
�سارة  ح�سلت  فقد  حزير�ن،  يونيو  يف  رفعت  �لتي  �التهام  لعري�سة  ووفقا 
�أم��و�ل �لدولة عن  �أل��ف دوالر من   100 �أك��ر من  وموظف حكومي على 
طريق �الحتيال ل�سر�ء مئات �لوجبات من مطاعم مما يعد خرقا للقو�عد 

�لتنظيمية �لتي حتظر هذ� �ل�سلوك �إذ� كان هناك طباخ مقيم.
يونيو  ل�سارة يف  �الت��ه��ام��ات  وُوج��ه��ت  �أي خم��ال��ف��ات.  �رت��ك��اب  ���س��ارة  وتنفي 
و�إذ�  �الحتيال.  طريق  عن  �سلع  وتلقي  �لثقة  وخيانة  باالحتيال  حزير�ن 
�أدينت بتلك �التهامات فقد تو�جه �سارة عقوبة �ل�سجن ملدة ت�سل �إىل خم�سة 
�أعو�م. وبد� على �سارة �لتوتر لدى دخولها قاعة �ملحكمة �ليوم �الأحد ومل 
تقارير يف  وقالت  بجو�ر حمامييها.  لل�سحفيني وجل�ست  تعليق  باأي  تدل 
على  حماموها  و�عرت�س  �إجر�ئية.  �جلل�سة  �إن  �إ�سر�ئيلية  �إع��الم  و�سائل 
�التهامات قائلني �إن �ملز�عم غري متما�سكة الأن �لقو�عد �لتنظيمية �ملتعلقة 
بطلب �لوجبات لي�ست �سليمة من �لناحية �لقانونية والأن موظفا من د�خل 
كوهني  يو�سي  وق��ال  �سارة.  معار�سة  من  �لرغم  على  �لطعام  طلب  �ملنزل 
�أحد حماميي �سارة للمحكمة “حتى �إذ� و�سلنا ملرحلة تقدمي �الأدلة، فاإنني 
ومل يطلب من �سارة تقدمي  �أنك قد ت�سحك”.  �لقا�سي  يا �سيادة  �أعتقد 
حتقيقات  من  ل�سل�سلة  �أي�سا  هو  يخ�سع  �لذي  نتنياهو،  وو�سف  �لتما�س. 

�لف�ساد، �التهامات �ملوجهة لزوجته باأنها �سخيفة وال �أ�سا�س لها.
وال يبدو من �ملرجح �أن توؤثر �مل�سكالت �لقانونية �لتي تو�جهها �سارة �سلبا 
�ل��وزر�ء لوالية  رئي�س  ي�سغل من�سب  �لذي  �ل�سيا�سي لزوجها  �ملوقف  على 
ر�بعة ويحظى بتاأييد كبري يف ��ستطالعات �لر�أي على �لرغم من �ملز�عم 

�سده.

نتانياهو يعلن عن لقاء بوتن قريبًا 

خم�شة اآالف مفقود االأمم املتحدة تريد ا�شرتاتيجية حلماية املهاجرين الفنزويلين 
جراء زلزال اإندوني�شيا 

•• جاكرتا-اأ ف ب:

�عترب خم�سة �آالف �سخ�س يف عد�د 
�ملفقودين يف موقعني مدمرين يف 
�سوالوي�سي  ب��ج��زي��رة  ب��ال��و  ب��ل��دة 
�الإن���دون���ي�������س���ي���ة ج�������ر�ء �ل����زل����ز�ل 
�سربا  �ل����ل����ذي����ن  و�ل���ت�������س���ون���ام���ي 
�مل��ن��ط��ق��ة، ع��ل��ى م��ا �أع��ل��ن متحدث 
�م�س.  �ل��ك��و�رث  �إد�رة  وكالة  با�سم 
نوغروهو  ب����وروو  ���س��وت��وب��و  وق����ال 
ي�ستند  �لعدد  �إن هذ�  لل�سحافيني 
منطقتي  م�سوؤويل  تقدير�ت  �إىل 
دمرتهما  �للتني  وب����االرو�  بيتوبو 
�أيلول   28 يف  �مل���زدوج���ة  �ل��ك��ارث��ة 
عن  �لبحث  عمليات  و�ن  �سبتمرب 
�مل��ف��ق��ودي��ن ���س��ت��ت��و����س��ل ح��ت��ى 11 
هذ�  ويف  �ك��ت��وب��ر.  �الأول  ت�����س��ري��ن 
�لتاريخ، �سيتم �عتبارهم متوفني. 
وحتى هذه �ملرحلة، مت �لعثور على 
ح�سيلة  تفيد  كما  ج��ث��ة،   1763
تتخوف  �النقاذ  لكن فرق  �أخ��رية. 
م��ن وج���ود �الف �جل��ث��ث �الأخ���رى 
يف �ثنني من �حياء بالو حلق بهما 
�ملتحدث  و�و����س���ح  ك��ب��ري.  ت��دم��ري 
بناء على معلومات زعيمي قريتي 
ي��ع��ر على  ب������االرو� وب��ي��ت��وب��ا، مل 

حو�ىل 5000 �سخ�س.

مهاجمون يقتلون 14 
مدنيًا يف �شرق الكونغو 

•• غوما-اأ ف ب:

14 م��دن��ي��ا على  م��ه��اج��م��ون  ق��ت��ل 
�الأقل بال�سو�طري يف �سرق جمهورية 
قال  كما  �لدميوقر�طية،  �لكونغو 
م�سوؤول حملي يف �قليم �سمال كيفو 
�لغني باملعادن و�لذي ي�سهد �عمال 
ت�سعة  �أ�سيب  كذلك،  يومية.  عنف 
مدنيني بال�سو�طري يف هذ� �لهجوم 
�لذي ��ستهدف قرية روبايا، �لبعيدة 
و�ملعروفة  غ��وم��ا،  ���س��م��ال  ك��ل��م   60
�ملنطقة  مدير  قال  كما  مبناجمها، 
وكالة  ملر��سل  كانغاكولو  كو�سما�س 

فر�ن�س بر�س.

دبلوما�سّية  �سغوطاً  مُيار�س  �لذي 
قوّية على مادورو.

و����س���ه���د �ل���و����س���ع �الق���ت�������س���ادي يف 
فنزويال، �لبلد �لذي عرف مرحلة 
�حتياطات  �أك��رب  وميلك  بحبوحة 
كبرًي�  ت��ده��وًر�  �ل��ع��امل،  يف  نفطّية 
بدًء� من �لعام 2014 مع �لهبوط 

�ل�سديد يف �أ�سعار �لنفط.
وت���و�ج���ه �ل���ب���الد ع���اًم���ا ر�ب���ًع���ا من 
�لركود �القت�سادي، فيما يتوقع �أن 
ي�سل �لت�سخم �إىل مليون يف �ملئة 
ه���ذ� �ل��ع��ام. وي��ب��ل��غ �ل��ع��ج��ز 20 يف 
�لد�خلي،  �لناجت  �إجمايل  �ملئة من 
مليار   150 �خل���ارج���ي  و�ل���دي���ن 
�حتياطي  يتعّدى  ال  بينما  دوالر، 

�لنقد ت�سعة مليار�ت دوالر.
يف  ا  نق�سً فنزويال  �سّكان  وُي��ع��اين 
�الأدوية  ا  خ�سو�سً �الأ�سا�سية  �مل��و�د 
تو�جه  فيما  �لغذ�ئية،  و�ملنتجات 
�خلدمات �لعامة مبا فيها �لكهرباء 

و�ملياه و�لنقل تقريبا �سلال تاما.
وف��ر���س��ت �ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة عدد� 
من �لعقوبات على حكومة مادورو 
ب�سبب قمعها للمعار�سة وت�سييقها 

�خلناق على �حلقوق �ملدنية.
 

�حلدودّية حيث َيعرُب �لفنزويلّيون 
خالل رحلتهم، وذلك من �أجل �أن 

يتفّقد �لو�سع بنف�سه.
و�����س����ّدد �مل���ف���و����س �ل�������س���ام���ي على 
�ل��ت��ع��ام��ل م���ع �لهجرة  ي��ج��ب  �أّن�����ه 

�جل���م���اع���ي���ة ل���ل���ف���ن���زوي���ل���ي���ني عرب 
الأّن  �إق���ل���ي���م���ّي���ة،  “��سرت�تيجية 
م�ساكل كثرية هي نف�سها يف بلد�ن 

خمتلفة«.
ونفى �لرئي�س �لفنزويلي نيكوال�س 

مادورو وجود �أزمة �إن�سانّية �أو �أزمة 
هجرة يف بالده.

�الأرجنتني،  �إىل  م��غ��ادرت��ه  وق��ب��ل 
�الإثنني  �ل���ي���وم  غ����ر�ن����دي  ي��ل��ت��ق��ي 
دوكي  �إي��ف��ان  �لكولومبي  �لرئي�س 

•• وا�سنطن-وكاالت:

من يقنع م�سككني باأن ثمة فر�سة حقيقية للمرة �الأوىل 
منذ ع�سر �سنو�ت تقريباً، لتحقيق تقدم يف �إجر�ء�ت بناء 
�لذي  وما  �لكوريتني؟،  بني  و�ل�سالم  و�ال�ستقر�ر  �لثقة 
�إ�سار�ت  ��ستمر�ر �ل�سكوك يف و��سنطن رغم ورود  يف�سر 

�إيجابية من بيونغ يانغ؟ 
�لثالثة  �ل�سمالية و�جلنوبية قمتهما  عقد زعيما كوريا 
يف بيونغ يانغ �ل�سهر �ملا�سي، ومن �ملقرر �أن يزور مايك 
�لكورية  �لعا�سمة  �الأمريكي،  �خلارجية  وزي��ر  بومبيو، 
قمة  بعقد  توقعات  يعزز  ما  �حل��ايل،  �ل�سهر  �ل�سمالية 

ثانية بني تر�مب وكيم.
ومدير  لل�سيا�سات  م�ساعد  �أ���س��ت��اذ  ي���و،  �آن����درو  وي��ق��ول 
�الأمريكية  �جل��ام��ع��ة  ل��دى  �الآ���س��ي��وي��ة  �ل��در����س��ات  ق�سم 
�لعالقات  �أ�ستاذ  كانغ  و��سنطن، وديفيد  �لكاثوليكية يف 
��ستئناف  �إن  كاليفورنيا  جنوب  جامعة  ل��دى  �لدولية 
�ل��ع��م��ل �ل��دي��ب��ل��وم��ا���س��ي مي��ث��ل حت����واًل الف��ت��اً ب��ع��ي��د�ً من 
فقبل  �ملا�سي.  �ل��ع��ام  ح�سل  �ل��ذي  للتوتر�ت  �لت�سعيد 
حرب  ب�ساأن  كبرية  خم��اوف  �سرت  �سهر�ً،   12 م��ن  �أق��ل 
�ل��ك��وري��ت��ان خ��ط��و�ت نحو تعزيز  و�ل��ي��وم تتخذ  ن��ووي��ة، 

�لثقة �لع�سكرية، ونزع فتيل توتر يف منطقة �لبحر �لغربي �ملتنازع عليها، 
ومتابعة مبادر�ت م�سرتكة تدل على ��ستعد�د لتحقيق �ل�سالم و�ال�ستقر�ر 

يف �سبه �جلزيرة �لكورية. 
�لكرة حالياً يف ملعب و��سنطن. ورغ��م ح��دوث حتول  �أن  �لكاتبان  وي��رى 
نحو �لعمل �مل�سرتك، يو��سل حمللون �أمريكيون �لت�سكيك ب�ساأن �لعملية 

برمتها، وخا�سة يف ما يتعلق بق�سية نزع �لت�سلح.

•• وا�سنطن-وكاالت:

�لثاين  �مل��ر���س��ح  وه���و  ك��اف��ان��و،  ب��ري��ت  �أدى 
لع�سوية  تر�مب  دونالد  �الأمريكي  للرئي�س 

بعد  �ل�سبت،  �أم�س  م�ساء  ر�سمياً  �لد�ستورية  �ليمني  �لعليا، خالل عامني،  �ملحكمة 
�سر�س  حزبي  �سر�ع  و�سط  �الأمريكي،  �ل�سيوخ  جمل�س  م�سادقة  من  ق�سري  وق��ت 
تركز على �دعاء�ت �سد كافانو بالتحر�س و�العتد�ء �جلن�سي. و�أ�ساد �لرئي�س دونالد 
تر�مب بالنجاح يف تاأكيد تعيني بريت كافانو ع�سو�ً يف �ملحكمة �لعليا �الأمريكية، 
قائاًل �إنها “ليلة تاريخية حقيقية” و”ن�سر هائل”، وذلك خالل جتمع �سيا�سي له 
يف والية كان�سا�س، حيث �أعرب عن �سعادته �لكبرية بفوز كافانو، وقال �إنه “�سخ�س 
ر�ئ���ع ون��ح��ن ���س��ع��د�ء ج���د�ً ب��ف��وزه«. وح���ول ه��ذ� �الأم����ر، علقت �مل��ح��ررة يف �سحيفة 
�الأمريكي  “�لرئي�س  �أن   ، قائلة  ك��وك��ر�ن،  �إميلي  �الأمريكية،  تاميز”  “نيويورك 
لع�سوية  كافانو  مر�سحه  بفوز  يتفاخر  �ل�سبت  �أم�س  م�ساء  �أم�سى  تر�مب  دونالد 
و�العتد�ء  بالتحر�س  �إل��ي��ه  �مل��وج��ه��ة  �الت��ه��ام��ات  رغ��م  �الأم��ري��ك��ي��ة،  �لعليا  �ملحكمة 
غالبية  على  ق��اط��ع،  ب�سكل  �الت��ه��ام��ات  ه��ذه  نفى  �ل��ذي  كافانو  وح�سل  �جلن�سي«. 

خطوات غري مكتملة
ويلفت �لكاتبان خلطو�ت تتخذها حالياً بيونغ يانغ و�سوؤول باجتاه �ل�سالم 
و�ال�ستقر�ر يف �سبه �جلزيرة �لكورية، رغم ت�سكيك بجدوى تلك �خلطو�ت 
�إجر�ء�ت  �عتربت  فقد  و��سنطن.  يف  �خلارجية  �ل�سيا�سة  م�سوؤويل  من 
�تخذتها موؤخر�ً بيونغ يانغ باأنها غري مكتملة، رغم تدمري موقع الختبار 
�سو�ريخ بوجود مر�قبني دوليني، وعر�س م�سروط �آخر بتفكيك من�ساآت 
ن��ووي��ة يف ي��وجن��ب��ون. وي�����س��اف �إل��ي��ه��ا �إج����ر�ء�ت �أخ���رى �ت��خ��ذه��ا كوريون 

�سئيلة يف جمل�س �ل�سيوخ )50-48(، وقدم بذلك �نت�سار�ً �سيا�سياً مهماً للرئي�س 
�نتخابات  م��ن  �سهر  قبل  �جلمهوريني  م��وق��ع  تعزيز  ي��ري��د  �ل���ذي  ت��ر�م��ب  دون��ال��د 
دعا  حيث  �لهو�ء،  يف  �حتفاله  تر�مب،  ب��د�أ  �ل�سحيفة،  وبح�سب  �لوالية.  منت�سف 
�لرئا�سية  �لطائرة  �إىل مق�سورته �خلا�سة على منت  �مل�سافرين معه  �ل�سحافيني 
ليوثق فوز مر�سحه كافانو، ب�”�بت�سامته �لعري�سة«. و��ستمرت فرحة تر�مب، حيث 
�أ�ساد، عند و�سوله �إىل مطار توبيكا يف كان�سا�س، مبكتب �لتحقيقات �لفيدر�يل “�أف 
م�سري�ً �إىل �لتحقيق يف �التهامات  بي �آي” ووز�رة �لعدل، وقال “�إنه عمل ر�ئع”، 
�ملوجهة للقا�سي كافانو و�لذي ��ستمر �أ�سبوعاً، و�أ�ساف تر�مب �أن “�لتحقيق كان يف 
�لنهاية جيد�ً ». و�تهم �لقا�سي كافانو )53 عاماً(، بتهم جن�سية من قبل 3 ن�ساء، 
ولكن �لتحقيق �لذي �أجر�ء مكتب �لتحقيقات �لعام )�ف بي �ي( مل ُيظهر �أي دالئل 
�أثناء  �سهود   5 ��ستجوبو�  فيدر�ليون  �أن حمققون  ويذكر  �العتد�ء �جلن�سي.  على 

ا�ستئناف العمل الديبلوما�سي ميثل حتواًل الفتًا بعيدًا من الت�سعيد 

ثالثة اأ�شباب وراء الت�شكيك االأمريكي بنوايا كوريا ال�شمالية

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

�الإ�سر�ئيلي  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  �أك���د 
ب���ن���ي���ام���ني ن���ت���ان���ي���اه���و �م���������س �أن����ه 
�سيلتقي �سخ�سياً �لرئي�س �لرو�سي 

�إ�س-300  ت�سليم �سوريا �سو�ريخ 
�ت�ساالت  �أنظمة  على  و�لت�سوي�س 
�ل��ط��ائ��ر�ت �حل��رب��ي��ة �ل��ت��ي تهاجم 
�ملحاذية  �ملناطق  �أر�سية يف  �أهد�فا 

ل�سوريا يف �لبحر �ملتو�سط.

ف����الدمي����ري ب���وت���ني ل��ل��ت��ب��اح��ث يف 
م�����س��األ��ة ت��ن�����س��ي��ق �ل��ت��ز�م��ات��ه��م��ا يف 
بعد  �لتوتر�ت  خلفية  على  �سوريا، 
�إ�سقاط �جلي�س �ل�سوري من طريق 

�خلطاأ طائرة ع�سكرية رو�سية.
جل�سة  م�ستهل  يف  نتانياهو  وق��ال 
جم��ل�����س �ل�������وزر�ء �إن�����ه حت����دث مع 
“�للقاء  ب��وت��ني و�ت��ف��ق م��ع��ه ع��ل��ى 
�لتن�سيق  م��و����س��ل��ة  ب��ه��دف  ق��ري��ب��اً 
جي�سي  ب������ني  �ملهم”  �الأم������ن������ي 
�لبلدين. وبح�سب بيان للكرملني، 
�لرو�سي  بالرئي�س  نتانياهو  �ت�سل 

ملنا�سبة عيد ميالده.
�الإ�سر�ئيلي  �ل����وزر�ء  رئي�س  و�أك���د 

خ���الل ه���ذه �مل��ك��امل��ة �أن����ه وع���د من 
يكون  �ن  من  “�إير�ن  مبنع  جديد 
�سوريا  يف  ع�����س��ك��ري  وج������ود  ل���ه���ا 
�لفتاكة  �الأ�سلحة  لنقل  و�لت�سدي 

�إىل حزب �هلل يف لبنان«.
نتانياهو  ب���ني  �ل���ل���ق���اء  و���س��ي��ك��ون 
�إ����س���ق���اط  م���ن���ذ  �الأول  وب�����وت�����ني 
�ل��دف��اع��ات �جل��وي��ة �ل�����س��وري��ة من 
ع�سكرية  ط���ائ���رة  �خل���ط���اأ  ط���ري���ق 
على  �إ�سر�ئيلية  غ��ارة  بعد  رو�سية، 
ما  �سبتمرب،  �أي��ل��ول   17 يف  �سوريا 

�أدى �إىل مقتل 15 جندياً رو�سياً.
وم�����ذ�ك، حت���دث �ل���رج���الن ثالث 
و�تهمت  �ل����ه����ات����ف.  ع����رب  م�������ر�ت 

�لطيارين  �ل���ب���د�ي���ة  يف  م��و���س��ك��و 
��ستخدمو�  ب��اأن��ه��م  �ال�سر�ئيليني 
“غطاء”  �ل���رو����س���ي���ة  �ل����ط����ائ����رة 
بعد  �ل�سورية،  �ل�سو�ريخ  لتفادي 
�أن �سّنو� غارتهم على �سوريا، لكن 
وبح�سب  ذل�����ك.  ت��ن��ف��ي  �إ����س���ر�ئ���ي���ل 
�لطائرة  �أُ�سقطت  فقد  �إ�سر�ئيل، 
�ملقاتالت  ع��ادت  �أن  بعد  �لرو�سية 
�جلوي  �مل��ج��ال  �إىل  �الإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
�الإ������س�����ر�ئ�����ي�����ل�����ي. وم�����ن�����ذ ح����ادث����ة 
�جر�ء�ت  رو�سيا  �أعلنت  �ل��ط��ائ��رة، 
حماية  �إىل  ت��ه��دف  ج��دي��دة  �أمنية 
تعزيز  ب��ي��ن��ه��ا  ���س��وري��ا  يف  ج��ي�����س��ه��ا 
عرب  �ل�سورية  �جل��وي��ة  �ل��دف��اع��ات 

الأمريكا،  معادية  ب��روب��اغ��ن��د�  �ح��ت��و�ء  منها  �سماليون، 
�حلرب  �أث��ن��اء  قتلو�  �أمريكياً  جندياً   55 رف��ات  و�إع���ادة 
ونووية،  �ساروخية  جت��ارب  وق��ف  ع��ن  ف�ساًل  �ل��ك��وري��ة، 
خالل �الأ�سهر �ل11 �الأخرية. و�أخفق كل ذلك يف �إقناع 
يف  بالدخول  يانغ  بيونغ  با�ستعد�د  و��سنطن  يف  خ��رب�ء 

مفاو�سات �سادقة. 

ثالثة اأ�سباب
ثالثة  نتيجة  �ل�سكوك  تلك  تكونت  �لكاتبني،  وح�سب 
�أي كان الأن يخدع مر�ر�ً.  �أولها نابع من رف�س  �أ�سباب، 
فقد و�فق كوريون �سماليون على نزع �سالحهم �لنووي 
ثمن  يقل  م��ا  غالباً  وث��ان��ي��اً،  �سابقة.   منا�سبات  ع��دة  يف 
و�سناع  خ��رب�ء  ي��و�ج��ه  �ملقابل،  ويف  م��ا.  ب��اأم��ر  �لت�سكيك 
�سدقو�  ل��و  فيما  �أ���س��د  ون��ت��ائ��ج  �أو���س��ع  خم��اط��ر  �سيا�سة 

�إيحاء�ت ت�ساحلية تعر�سها بيونغ يانغ. 
و�قعي، ال  نعي�س يف عامل  �إننا  �لكاتبان  �إىل ذلك، يقول 
يتهم فيه مت�سائمون باأنهم �سذج، مهما بلغت �أخطاوؤهم. 
�أروق����ة  ���س��ائ��دة يف  �ل��و�ق��ع��ي��ة للتفكري  �مل��در���س��ة  وت��ب��ق��ى 
و��سنطن-  يف  �سيا�سة  ���س��ن��اع  تبنى  ف��ق��د  �حل��ك��وم��ات.  
�ل�سيا�سة  حيال  و�قعياً  عمل  �إط��ار  ليرب�ليون-  ومنهم 
دول  توخي  بوجوب  و�قعية  و�سفات  وتوحي  �خلارجية. 
على  و�حل��ف��اظ  �لقومية،  م�ساحلهم  بعد  مل��ا  و�لتطلع  و�حلكمة،  �حل��ذر 
�الأمن عرب مر�كمة �لقوة. ويف عامل فو�سوي، ال ميكن �إيالء دول �لثقة 
�لكاملة.  ورغم وجود جميع تلك �ملربر�ت، يرى �لكاتبان �أن حو�ر�ً مبا�سر�ً 
بني كوريا و�ل�سمالية و�لواليات �ملتحدة، قد يوفر و�سيلة وحيدة ملعرفة ما 
�إذ� كان �لنظام �ل�ستاليني جاد�ً يف نزع �أ�سلحته �لنووية، �أو لتحقيق عملية 

�سالم يف �سبه �جلزيرة �لكورية. 

حماولة �لتو�سل �إىل �حلقيقة فيما يتعلق 
بتلك �التهامات، عالوة على ��ستجو�ب 4 
�آخرين يف مز�عم �عتد�ء جن�سي �أخر. وقال 
�لرئي�س تر�مب و�أع�ساء �حلزب �جلمهوري 
�لعليا”،  للمحكمة  مر�سحهم  �ساحة  بر�أ  �لفيدر�يل  �لتحقيقات  مكتب  “تقرير  �إن 
لكن �لدميقر�طيني قالو� �إن “�لتحقيق مل يكتمل«. الهجوم على الدميقراطيني 
.. و��ستغل تر�مب �لتجمع �ل�سيا�سي ب�سن هجوم الذع على �لدميقر�طيني، موؤكد�ً 
�أنهم كانو� ور�ء �التهامات �ملوجهة للقا�سي، م�سيفاً لل�سحافيني: “ال يوجد �أحد 
كما نفى مز�عم �العتد�ء �جلن�سي  لديه ما�س م�سرف ونظيف مثل بريت كافانو”، 
و�سوء �ل�سلوك �سد �لقا�سي. وتابع تر�مب �أمام �حل�سد: “�أنت ال تعطي �لكربيت 
مل�سعل حر�ئق وال ت�سلم �ل�سلطة حل�سد غا�سب من �جلناح �لي�ساري)...( لقد �أ�سبح 
و�حد  “كل  م�سيفاً  �ل�سلطة”،  لتويل  جد�ً  وخطريين  متطرفني  �لدميقر�طيون 
منكم �سيحظى بفر�سة يف غ�سون 4 �أ�سابيع لتقدمي حكمه«. ويعد تاأكيد �لتعيني 
للقا�سي كافانو ن�سر�ً مهماً لرت�مب، ف�ساًل عن �أنه يتز�من مع تو�سله �إىل �تفاقية 

جتارية جديدة طموحة ومر�وغة مع كاًل من كند� و�ملك�سيك، .

•• بوغوتا-اأ ف ب:

�أع���ل���ن �مل���ف���ّو����س �ل�����س��ام��ي ل���الأمم 
فيليبو  �لالجئني  ل�سوؤون  �ملّتحدة 
غر�ندي يف بوغوتا تاأييده لوجود 
ت�سمن  �إق��ل��ي��م��ّي��ة  ����س��رت�ت��ي��ج��ّي��ة 
�لفنزويلّيني  �مل��ه��اج��ري��ن  ح��م��اي��ة 
جت�����ّن�����ًب�����ا ل�����وق�����وع�����ه�����م ����س���ح���اي���ا 

للجرمية.
��ستهّل  �ل�������ذي  غ�����ر�ن�����دي  وق�������ال 
�أمريكا  يف  ج���ول���ًة  ك��ول��وم��ب��ي��ا  يف 
���ا �إىل  �أي�������سً �جل���ن���وب���ي���ة ����س���ت���ق���وده 
�الأرج��ن��ت��ني و�ل��ب��ريو و�الإك������و�دور، 
�لرئي�سي  قلقه  �إّن  لل�سحافّيني 
ُيو�جهها  �ل��ت��ي  ب��امل��خ��اط��ر  ي��ت��ع��ّل��ق 
�إىل  رح��ل��ت��ه��م  يف  �ل���ف���ن���زوي���ل���ّي���ون 
�الأزمة  من  هرًبا  �ملجاورة  �لبلد�ن 

�القت�سادّية يف بالدهم.
يتمّكنو�  “�أن  ي��ري��د  �أن���ه  و�أ����س���اف 
م����ن �حل�������س���ول ع���ل���ى ح���م���اي���ة يف 
�لعديد من �لبلد�ن، و�أاّل يو�جهو� 
ة  وبخا�سّ و�جل����رمي����ة،  �الأخ����ط����ار 

�لن�ساء و�الأطفال«.
�أن��ه �سيتوّجه  �إىل  و�أ���س��ار غ��ر�ن��دي 
�لكولومبّية  ك��وك��وت��ا  م��دي��ن��ة  �إىل 

�أولري�س  �لناخبني  �أح��د  وق��ال  مر�سحني.  �سبعة  مو�جهة  يف  ج��دي��دة 
�ل�سخ�س  “�أتيت الأخ��ت��ار  �ل��ع��ازل  ل��دى خروجه من ور�ء  ع��ام��اً(   26(
�لذي �سيحفظ �ل�سالم يف هذ� �لبلد«. يف بويا، عا�سمة �ملنطقة �لو�قعة 
يف جنوب غرب �لبالد وهي �إحدى �ملناطق �لناطقة باالنكليزية، جرى 
من  م�سددة  حماية  حتت  �ملكاتب  �فتتاح  قبل  �الق��رت�ع  معد�ت  توزيع 
جانب �جلي�س. وعند �ل�ساعة �لثامنة، مل يكن هناك �إال جنود وعنا�سر 
من �ل�سرطة يف �ل�سو�رع وكانت غالبية �مل�ساكن مغلقة، ح�سب ما �أفاد 

فريق �سحافيي وكالة فر�ن�س بر�س.
�لنار  �أ�سرمو�  م�سلحني  “رجاال  �أن  �ساهد  �أف��اد  نف�سها،  �ملنطقة  ويف 
باأنهم  ُي�ستبه  ك��وم��ب��ا.  يف  حمكمة  يف  �ل�سبت  �الأول  �م�����س  ليل  خ��الل 
�ملدينة. وبد�أت  �سكان  �أح��د  �أك��ده  �ل��ذي  �الأم��ر  �نف�ساليون”،  مقاتلون 

•• ياوندي-اأ ف ب:

يف  رئي�سهم،  النتخاب  �م�س  بالت�سويت  �لكامريون  يف  �لناخبون  ب��د�أ 
ظل رقابة �أمنية م�سددة يف �ملنطقتني �لناطقتني باالإنكليزية يف غرب 
�لبالد. ويف �حدى هاتني �ملنطقتني )�سمال غرب(، قتلت قو�ت �المن 
ثالثة م�سلحني ي�ستبه بانهم �نف�ساليون بعدما �طلقو� �لنار على مارة 

يف منطقة بامند�.
ودخل �لناخب �الأول �إىل مكتب �القرت�ع حيث �سيديل ب�سوته �لرئي�س 
�ملنتهية واليته بول بيا )85 عاماً(، بعد ربع �ساعة من �ملوعد �لر�سمي 
لفتح �ل�سناديق عند �ل�ساعة �لثامنة بالتوقيت �ملحلي )07.00 ت غ(. 
وي�سعى بيا �لذي يحكم �لبالد منذ عام 1982 �إىل �لفوز بوالية �سابعة 

�حلرب يف �ملنطقتني �لناطقتني باالنكليزية منذ نهاية �لعام 2017، 
بعد �أكر من عام على �الأزمة �الجتماعية �ل�سيا�سية �لتي حتولت �إىل 
�مل�سلحني  نز�ع م�سلح ب�سكل بطيء. ويقاتل حالياً مئات �النف�ساليني 
�ملنق�سمني يف جمموعات متفرقة يف �لغابة �ال�ستو�ئية، بعنف وب�سكل 

يومي �جلي�س �لكامريوين.
وقد وعدو� ب�سّن “حرب” يف يوم �النتخابات �لرئا�سية �الأحد مهددين 

مبهاجمة �لناخبني �لذين يذهبون لالدالء باأ�سو�تهم.
وُدعي 6،5 ماليني ناخب من �أ�سل 25 مليون ن�سمة، �إىل �لت�سويت 
�ل�ساد�سة م�ساء )17،00 ت غ( ويتعني عليهم �الختيار  حتى �ل�ساعة 
بني ثمانية مر�سحني. ولن يتّم ن�سر �لنتائج �لنهائية قبل �أ�سبوع على 

�الأقل.

انتخابات رئا�شية يف الكامريون على وقع توتر 

ترامب بعد فوز كافانو: لن نهزم اأبدًا
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تنويه
باال�سارة �ىل �العالن �ل�سادر بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم 12417 بتاريخ 2018/09/03 
مودريت   : �لتجاري  باال�سم   )CN-1877872( �لتجارية  �لرخ�سة  بخ�سو�س 

للتكنولوجيا. 
تنوه د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بت�سحيح �العالن �مل�سار �ليه:

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد طالب ماناكال باد�ث �حمدوين %49
باال�سافة �ىل �لتعديالت �ل�سابقة

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �العالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل 14 يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق 

�و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(
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عربي ودويل

   �إن �ل�سخب �ل�سيني يف م�سيق تايو�ن 
�أمر �سائع، لكن �ل�سني قد ال تكون قادرة 
فعلى  �مل��ت��ك��ررة.  تهديد�تها  تنفيذ  على 
�لرغم من �الختالف �لكبري يف �حلجم 
تتمكن  �أن  �ملحتمل  م��ن  �ل��ب��ل��دي��ن،  ب��ني 
ت���اي���و�ن م���ن ���س��د ه��ج��وم ���س��ي��ن��ي، حتى 

بدون م�ساعدة �لواليات �ملتحدة.

ال�سيناريو الذي تتمّناه ال�سني
�أعدها     در�����س���ت���ان ح��دي��ث��ت��ان، و�ح�����دة 
مايكل بيكلي، �أ�ستاذ �لعلوم �ل�سي ��سية يف 
�إيان  جامعة تافت�س، و�لثانية من طرف 
ب��اح��ث يف معهد م�سروع  وه��و  �ي�����س��ت��ون، 
2049، وموؤلف تهديد �لغزو �ل�سيني: 
و�ال�سرت�تيجية  ت����اي����و�ن  ع���ن  �ل����دف����اع 
�الأم���ري���ك���ي���ة، ت��ق��دم��ان ل��ن��ا وج��ه��ة نظر 
و��سحة عما ميكن �أن تبدو عليه �حلرب 

بني تايو�ن و�ل�سني.
و�أدل���ة ووثائق  �إح�����س��اء�ت  �إىل  ��ستناد�     
نف�سه،  �ل�سيني  للجي�س  ��سرت�تيجية 
ف�����س��ال ع��ن �مل��ح��اك��اة و�ل���در�����س���ات �لتي 
�أجريت من قبل وز�رة �لدفاع �المريكية 
ووز�رة �لدفاع �لوطني �لتايو�نية، تك�سف 
الإمكانات  ����س���ورة  ع���ن  �ل���ب���ح���وث  ه����ذه 
�الإعالنات  ع��ن  مت��اًم��ا  خمتلفة  �ل�سر�ع 

�لر�سمية للحزب.
�ل�سينية  �لع�سكرية  �ل��ق��ي��ادة  تخ�سى     
مو�جهة  يف  م�سلح  �سر�ع  فخ  يف  �لوقوع 
عدو �أف�سل تدريبا، و�أكر حما�سا، و�أكر 
����س��ت��ع��د�د� ل��ق�����س��وة �حل���رب م��ن �جلي�س 
بكثري  �أق���ل  �حل���رب  و���س��ت��ك��ون  �ل�سيني. 
مقامرة  بل  لل�سني،  حتمي  �نت�سار  من 

حمفوفة باملخاطر ب�سكل غري عادي.
   وتك�سف وثائق �جلي�س �ل�سيني، �أن هذ� 
�سيبد�أ  �ل��ره��ان  ه��ذ�  �أن  يتخيل  �الخ���ري 
جي�س  �أع��د  �أ���س��ه��ر،  وطيلة  بال�سو�ريخ. 
�لهجوم  هذ�  �ل�سيني  �ل�سعبي  �لتحرير 

�الأويل.
يوم  للحرب حتى  �الأوىل  �لثانية  م��ن     
�ل�سو�ريخ  ه����ذه  ت��ت��ج��ه  �ل���غ���زو،  ب���د�ي���ة 
�سرب  ب��ه��دف  �ل��ت��اي��و�ين،  �ل�ساحل  نحو 
م��������د�رج �ق�������الع �ل�����ط�����ائ�����ر�ت، وم����ر�ك����ز 
�الت�����س��االت، وم��ع��د�ت �ل����ر�د�ر، وحماور 
�أخ����رى.    ويف  �لنقل، ومكاتب حكومية 
�ل�����وق�����ت ن���ف�������س���ه، ع����م����الء �مل����خ����اب����ر�ت 
ُن��ق��ل��ت �سر�  و�ل����ق����و�ت �خل���ا����س���ة، �ل���ت���ي 
�غتياالت  ح��م��ل��ة  ���س��ت��ب��د�أ  �جل���زي���رة  �إىل 
وحكومتها،  �لرئي�سة  ت�ستهدف  خمتارة 
�لدميقر�طي  �حلزب  قادة  وغريهم من 
�لرئي�سيني  �مل�سوؤولني  وكبار  �لتقدمي، 
يف  �ل����ب����ارزة  و�ل�����س��خ�����س��ي��ات  �الإد�رة،  يف 
و�ملهند�سني  و�لعلماء  �الإع����الم،  و�سائل 
�ملن�سود  �لهدف  وعائالتهم.     �لبارزين 
مزدوج، وباملعنى �لتكتيكي �ل�سيق، ياأمل 
�جلي�س �ل�سيني تدمري �أكرب عدد ممكن 
م��ن �سالح �جل��و �ل��ت��اي��و�ين وم��ن هناك، 
جعل �الأم��ور فو�سوية على �الأر���س مبا 
ب�سرعة ملو�جهة  يكفي ملنعه من �القالع 

�سيطرة �ل�سني على �الجو�ء.
�ل���ث���اين م���ن ح��م��ل��ة �لق�سف  �ل���ه���دف     
�إذ�  ���س��ل��ل..  ب��اإح��د�ث  �إن���ه يتعلق  �أب�����س��ط: 
�ل�سلطة  و����س��ك��ات  �لرئي�سة،  �إق�����س��اء  مت 
و��ستحالة  �الت�ساالت،  ومنع  �ل�سيا�سية، 
�لتايو�نية  �ل����ق����و�ت  ���س��ت��ج��د  �ل��ت��ن��ق��ل، 
قيادة، ومبعنويات منهارة،  بدون  نف�سها 

ومرتبكة وتائهة.
   فعلى حملة “�ل�سدمة و�لرعب” هذه 
�ستتاأ�س�س �لغزوة ذ�تها. �سيكون هذ� �لغزو 
�أكرب عملية ع�سكرية برمائية يف �لتاريخ، 
ومعظمها  �ل�سفن،  م��ن  �الآالف  ع�سر�ت 
�لتجارية  �ل���ب���ح���ري���ة  م����ن  م�������س���ت���ع���ارة 
�ل�سينية، �ستجتمع حلمل مليون جندي 
للم�سيق،  �ل�سرقية  �ل�سفة  �ىل  �سيني 
و�سي�سبق هبوطهم موجة  دفعتني.  على 
من �ل�سو�ريخ و�لروكات تطلقها وحد�ت 
�إط���الق ف��وج��ي��ان، ب��ق��اذف��ات ���س��الح �جلو 
ومن  �مل�سيق،  ف��وق  حتلق  �لتي  �ل�سيني 

�الأ�سطول �ملر�فق نف�سه.
�سيتم  �الح���د�ث،  وجتاوزتها  معزولة،     
�لتايو�نية  �ل�����ق�����و�ت  ح����رم����ان  الح���ق���ا 
�ل��ت��ي جن��ت م��ن �مل�����و�رد، و���س��ُت��ج��رب على 

ل��ه يف �حل���رب، ويزد�د  ال خ��ربة مبا�سرة 
�حل��م��ل ث��ق��ال ح��ني ُي��ط��ل��ب ك��ل ذ�ك من 
مبناعة  ب�سذ�جة  ي��وؤم��ن  ب�سيط  ج��ن��دي 

جي�س بالده �لذي ال يقهر.

و�سع حد النهزامية تايوان
   يو�سح هذ� �ل�سيناريو �خليايل �ل�سعور 
دليل  عنه  ي��ع��رب  �ل���ذي  بالقلق  �لعميق 
�ل�سباط يف �جلي�س �ل�سيني: �ن هوؤالء 
�أن �حلرب �ستكون رهاًنا رهيًبا،  يعرفون 
حتى �إن كانو� يقرون بذلك يف ما بينهم 
�أي�سا  يف�ّسر  �ل��دل��ي��ل  ه��ذ�  �ن  �ال  ف��ق��ط. 
�ل�سيوعي  للحزب  �لعنيفة  �لفعل  ردود 
لتايو�ن،  �الأ���س��ل��ح��ة  ب��ي��ع  ع��ن��د  �ل�����س��ي��ن��ي 
ف���ت���ل���ك �حل�������دة ت����خ����ذل ق���ل���ق �ل���زع���م���اء 
�ل�سينيني وخوفهم: فهم يدركون ما ال 

ير�ه �أكر �لغربيني هلعا.
   ي�����س��ت��خ��دم �مل���ح���ل���ل���ون �الأم���ري���ك���ي���ون 
دقيق  ق�سف  “نظام  م��ث��ل  م�سطلحات 
�لو�سول  ����س���د  “حرب  �أو  متقدم” 
لو�سف  �ملنطقة”،  م����ن  و�����س���ت���ب���ع���اد 
�الجتاهات �لتكنولوجية �لتي جتعل من 
قو�ت  لن�سر  للغاية كل حماولة  �ل�سعب 
���س��و�ط��ئ �لعدو.  ب��ح��ري��ة وج���وي���ة ق���رب 
�الف�سلية  تعطي  �ملجتمعة  فالتكاليف 
للدفاع: من �الأ�سهل بكثري �سنع �ساروخ 
�سنع  م��ن  ب����داًل  ح��رب��ي��ة،  �سفينة  ي��دم��ر 

�ل�سفينة نف�سها.
ال  ل��ل��دف��اع،  �الف�سلية     يف حقبة متنح 
�إىل  ت���اي���و�ن  حت��ت��اج دول ���س��غ��رية م��ث��ل 
م��ي��ز�ن��ي��ة ك��ب��رية م��ث��ل م��ي��ز�ن��ي��ة �جلي�س 

�ل�سيني الإبقائه بعيد�.
    ال يحتاج �أحد �أكر من تايو�ن ل�سماع 
للجزيرة،  زيار�تي  خالل  �لر�سالة.  هذه 
�الحتياط  ج��ن��ود  �إىل  �ل��ت��ح��دث  ح��اول��ت 
وكذلك مع �جلنود �ملحرتفني. ت�ساوؤمهم 
جزئياً  �ملعنويات  �أزم���ة  وتعك�س  و����س��ح، 
�سوء �إد�رة تايو�ن لنظام �لتجنيد عندها، 
�الأمر �لذي جعل �الأكر وطنية ي�سعرون 

بخيبة �مل من جتربتهم �لع�سكرية.
   و�الأه���م م��ن ذل��ك ه��و جهل �ملو�طنني 
دفاعات  ب���ق���وة  �ل���ع���ادي���ني  و�مل����و�ط����ن����ات 
حديث  ��ستطالع  �أظهر  وقد  جزيرتهم. 
“ال  ت���اي���و�ن  ���س��ك��ان  ب��امل��ائ��ة م��ن   65 �أن 
�لت�سدي  على  جي�سهم  بقدرة  يثقون” 
قوية  ح��م��ل��ة  ودون  �ل�����س��ي��ن��ي.  للجي�س 
ل���ت���ث���ق���ي���ف �جل����م����ه����ور ح�������ول �ل���ف���ر����س 
فانه  �لع�سكرية،  للمقاومة  �حلقيقية 
�سيقّيم �سالمة جزيرته مبوؤ�سر�ت �سيئة، 
�بقت  �ل��ت��ي  �ل���دول  ع��دد  �نخفا�س  مثل 
ع��ل��ى ع��الق��ات ر���س��م��ي��ة م��ع ت��اي��ب��ي��ه بدل 

بكني.
خطط  �لتي  �حلملة  ت�سميم  مت  لقد     
لتجاوز  حت��دي��د�  �ل�سيني  �جل��ي�����س  ل��ه��ا 
�ملحبط،  �ل���ت���اي���و�ين  �جل��ي�����س  وت��ره��ي��ب 
�لتايو�نيني  وع��ق��ول  قلوب  تكون  ورمب��ا 
للبالد.  �ساحة معركة  �أهم  و�لتايو�نيات 
لدميقر�طية  بالن�سبة  �الن��ه��ز�م��ي��ة  �إن 
�أي  �أكر خطورة من  تايو�ن هي تهديد 

جيو�س يف �لرت�سانة �ل�سينية.
�أن يكونا  �ل��غ��رب وت��اي��و�ن     ينبغي على 
ب�����س��اأن دف��اع��ات �جلزيرة.  ت��ف��اوؤال  �أك���ر 
نعم، يتوقع �جلي�س �لتايو�ين �أن يتمكن 
�أ�سبوعني فقط من  من �سد ع��دوه بعد 
يتوقع  �ل�سيني  �جلي�س  لكن  �الإن�����ز�ل، 
يتمكن  مل  �إذ�  �حل���رب  يخ�سر  �أن  �أي�����س��ا 
�أق��ل من  �لتايو�نية يف  �ل��ق��و�ت  من ه��زم 
�مليز�نيات  بني  �لفو�رق  نعم،  �أ�سبوعني. 
كبرية  �جل���ان���ب���ني  ك����ال  يف  �ل��ع�����س��ك��ري��ة 
تايو�ن  �أن  �إال  ب��ا���س��ت��م��ر�ر،  وم���ت���ز�ي���دة 
ل�سد  م��ت�����س��اوي��ة  و���س��ائ��ل  �إىل  ال حت��ت��اج 

�لعدو�ن.
   ك���ل م���ا حت��ت��اج��ه �جل���زي���رة ه���و حرية 
جتعل  �أن  ميكن  �أ�سلحة  على  �حل�سول 
�ملمكن  م��ن  ك��ان  و�إذ�  م�ستحياًل.  �ل��غ��زو 
ممر�ت  يف  �ل�سيا�سية  �مل��ع��رك��ة  ه��ذه  ح��ل 
وك��و�ل��ي�����س و����س��ن��ط��ن، ف��ل��ن ي��ك��ون لدى 
�ل�سلطة  �ل�����س��ي��ن��ي  �ل�����س��ي��وع��ي  �حل�����زب 
لتهديد تايو�ن بالهبوط على �سو�طئها.

 *باحث متخ�س�س يف اجلغرافيا 
ال�سيا�سية يف �سرق اآ�سيا

�ل��ت��خ��ل��ي ع���ن �ل�����س��و�ط��ئ. وع��ن��دم��ا يتم 
�لعملية:  ُت�ستاأنف  ق��دم،  موطئ  ت��اأم��ني 
�ن  لل�سني  ومي��ك��ن  �جل��وي��ة،  �ل�سيطرة 
�لقيادة  تدمري  و�سيتم  �أهد�فها،  تختار 
�لتايو�نية، وكن�س وحد�تها بتقدم جي�س 
�لتحرير �ل�سعبي.    يف �أ�سبوع، �ستزحف 
�أ�سبوعني،  غ�����س��ون  ويف  ت��اي��ب��ي��ه.  ع��ل��ى 
وقا�سية  تع�سفية  عرفية  �أحكاما  �سرتكز 
�إىل قاعدة  �أج���ل حت��وي��ل �جل���زي���رة  م��ن 
مرجتلة متقدمة، على �جلي�س �ل�سيني 
ه��ج��وم م�ساد  �ل��دف��اع عنها �سد  و�ج���ب 
ي��ج��ب ت��وق��ع��ه م���ن �ل���ي���اب���ان و�ل���والي���ات 
�ملتحدة.    هذ� هو �أف�سل �سيناريو ممكن 
�أن  م��وؤك��د�  لي�س  لكن  �ل�سيني،  للجي�س 
�جل��زي��رة مي��ك��ن �ن ُت��ه��زم وت��ن�����س��اع بعد 

�سهرين من �النز�ل.

ا�ستعدادات اجلي�س التايواين
يف  تتمثل  �لرئي�سية،  �لعقبات  �ح��دى     
لن  �ل�سعبي  �لتحرير  جي�س  ه��ج��وم  �أن 
عنا�سر  م���ن  ع��ن�����س��ر  �أي  ع��ل��ى  ي��ح�����س��ل 
�إال  يحدث  �أن  للغزو  ميكن  ال  �مل��ف��اج��اأة. 
لتحديات  ون��ظ��ًر�  �أك��ت��وب��ر،  �أو  �أب��ري��ل  يف 
�ل��ط��ق�����س يف �مل�����س��ي��ق، ل��ي�����س ب��اإم��ك��ان �ي 
�أ���س��ط��ول ن��ق��ل ع��ب��وره �ال خ���الل هذين 
منهما  ك��ل  ي�ستغرق  �ل��ل��ذي��ن  �الط��اري��ن 
�ل��غ��زو �سيكون  �ن  ك��م��ا  �أ���س��اب��ي��ع.  �أرب���ع���ة 
�ملفاجاأة  �ستكون  بحيث  �ل�سخامة،  من 
�إذ�  خ�سو�سا  م�ستحيلة،  �ال�سرت�تيجية 
�ملتبادل  �الخ�����رت�ق  �الع��ت��ب��ار  يف  �خ��ذن��ا 
لكل مع�سكر من قبل وكاالت ��ستخبار�ت 

�جلانب �الآخر.
�سيتم حتذير  �أن����ه  �إي�����س��ت��ون  وي��ع��ت��ق��د     
و�ليابان  �ملتحدة  و�لواليات  تايو�ن  قادة 
عرب  حرًبا  يعد  �ل�سيني  �جلي�س  �أن  من 
ي��وًم��ا من  �ستني  م��ن  �أك���ر  قبل  �مل�سيق 
و�سيعرفون  �ل��ع��د�ئ��ي��ة.  �الأع����م����ال  ب����دء 
�سيحدث  �ل��غ��زو  �أن  �ل��ي��ق��ني،  ع��ل��ى وج���ه 

�إطالق  �أك��ر من ثالثني يوًما من  قبل 
�ل�سو�ريخ �الأوىل.

�ل��وق��ت �لالزم  ت��اي��و�ن     وه���ذ� �سيعطي 
و�ملر�قبة  للقيادة  �لتحتية  بنيتها  لنقل 
و�بعاد  �مل���درع���ة،  �جل��ب��ل��ي��ة  �الأن���ف���اق  �ىل 
و�عتقال  �له�سة،  �مل��و�ن��ئ  ع��ن  �أ�سطولها 
�الأفر�د �مل�ستبه يف �نهم عمالء خمابر�ت، 
وحد�ت  وتفريق  باالألغام،  �ملحيط  وزرع 
�جل���ي�������س ومت���وي���ه���ه���ا يف ج��م��ي��ع �أن���ح���اء 
على  �لوطني  �القت�ساد  وو���س��ع  �ل��ب��الد، 
ط��ري��ق �حل���رب، وت��وزي��ع �الأ���س��ل��ح��ة على 

2.5 مليون �حتياطيا.
   ال يوجد على �ل�ساحل �لغربي لتايو�ن 
�سوى ثالثة ع�سر �ساطئا حيث ميكن �أن 
ينزل �جلي�س �ل�سيني. وقد مت �إعد�دها 
كلها لنز�ع حمتمل: �أنفاق طويلة توؤوي 
ق���ب���ال���ة مو�قع  �الأر���������س  خم������ازن حت����ت 
�النز�ل، وتغطي حافة كل �ساطئ نباتات 
�لكيميائية  و�مل�سانع  ب��االأ���س��و�ك،  مليئة 
�سائعة يف �ملدن �ل�ساحلية، وهو ما يعني 
لال�ستعد�د  م�سطر  �ل�سيني  �ل��ع��دو  �أن 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ���ُس��ح��ب غ���ازي���ة ���س��ام��ة قد 
لل�سينيني  ع�سو�ئي  ق�سف  �أي  يحررها 

�أنف�سهم.
�ل�سلم..     هذ� ما عليه �لو�سع يف زمن 
�سيتحول كل  �حل���رب،  �ق���رت�ب  م��ع  لكن 
���س��اط��ئ �إىل م��ت��ح��ف ل���ل���رع���ب. ل��ق��د مت 
ت��خ��ط��ي��ط �ل���ط���رق ب���ني م���و�ق���ع �الإن�����ز�ل 
منهجية،  بطريقة  و�لعا�سمة  �ملحتملة 
ومب��ج��رد �إع����الن ح��ال��ة �ل���ط���و�رئ، فاإن 
�أكر  �ست�سبح  �مل�سافة،  م��ن  مرحلة  ك��ل 

�سعوبة يف �لتنقل �أو كمينا.
   وحُتّذر كتّيبات �جلي�س �ل�سيني �جلنود 
من �أن �ملباين و�ملنحدر�ت �ستكون مت�سلة 
طائر�ت  ل��ت��ف��اج��ئ  ف����والذي����ة  ب���ك���اب���الت 
�الأنفاق  ت��ف��خ��ي��خ  و���س��ي��ت��م  �ل��ه��ل��ي��ك��وب��رت، 
و�جل�����س��ور و�مل���م���ر�ت ب��ذخ��رية يفرت�س 
بناية  �الأخ����رية.  �للحظة  يف  تنفجر  �أن 

تر�سعها  لوحات  �حلالقة،  �سفر�ت  مثل 
جلد  تنه�س  و�أل���و�ح  حديدية،  خّطافات 
�جل�سم، و�أ�سيجة من �الأ�سالك �ل�سائكة، 
وح���و�ج���ز م���ن �ل���ك���و�ب���ل، وح�����س��ائ��ر من 
وعو�ئق  وج�������در�ن،  و�أل����غ����ام،  م�����س��ام��ري، 
خر�سانية،  وق�سبان  للدبابات،  م�سادة 
و�أ�سجار على �الأر�س، وحاويات، وحطام 
�مل��رح��ل��ة، تعتمد  ه���ذه  ».    يف  ���س��ي��ار�ت 
قدرة  على  كبري  ب�سكل  جندينا  �سالمة 
�ملدفعية  ع��ل��ى مت��ي��ي��ز  �جل����وي  ���س��الح��ه 
�حل��ق��ي��ق��ي��ة م����ن �مل����ئ����ات م����ن �الأه�������د�ف 
تعرف  �ل��ت��ي  �لتمويه  وم��ع��د�ت  �ل��ز�ئ��ف��ة 

�ل�سني �أن �جلي�س �لتايو�ين �أعّدها.
   كل �الأرق��ام �سده: كما ي�سري بيكلي يف 
در����س��ة ن�����س��رت يف خ��ري��ف ع���ام 2017، 
خالل حرب �خلليج، فاإن 88500 طن 
من �لذخرية �لتي �لقاها �لتحالف �لذي 
تقوده �لواليات �ملتحدة مل تدمر من�سة 
ومل  و�ح��دة.  عر�قية  متحركة  �سو�ريخ 
�الأطل�سي،  ���س��م��ال  ح��ل��ف  ح��م��ل��ة  تتمكن 
يوماً  و�سبعني  ثمانية  ��ستغرقت  �ل��ت��ي 
من  �ل�سربية،  �جل��وي��ة  �ل��دف��اع��ات  �سد 
ت��دم��ري �ال ث���الث ب��ط��اري��ات ف��ق��ط من 
�أ����س���ل �ث��ن��ت��ني وع�����س��ري��ن ب���ط���اري���ة من 
يوجد  وال  للعدو.  �ملحمولة  �ل�سو�ريخ 
���س��ي��ك��ون للقو�ت  ب��اأن��ه  ���س��ب��ب ل��الع��ت��ق��اد 
�أف�سل  جن���اح  م��ع��دل  �ل�سينية  �جل��وي��ة 
�ملتنقلة  �ملدفعية  ����س��ت��ه��د�ف  خ��الل  م��ن 

وبطاريات �ل�سو�ريخ �لتايو�نية.
�لبقاء على قيد  و�إذ� جنح جندينا يف     
�حلياة �مام �أول �لعو�ئق �لتي �سيو�جهها 
ع��ل��ى �ل�������س���اط���ئ، ف�����س��ي��و�ج��ه ب��ع��د ذلك 
�ملجموعات �لرئي�سية للجي�س �لتايو�ين، 
م�سلحني  �حتياطي  جندي  مليون   2.5
وغابات  عمر�نية  مناطق  يف  ومنت�سرين 
كثيفة يف تايو�ن، و�لتقدم بني كيلومرت�ت 

�الألغام و�لكمائن و�النقا�س.
   �ملطلوب هنا، كثري على جندي ب�سيط 

�ملناطق  ق��ل��ب  �سيتم حت��وي��ل  ب��ن��اي��ة  ب��ع��د 
من  �أرخبيل  �إىل  ت��اي��و�ن  م��ن  �حل�سرية 
�لقالع �ل�سغرية جلذب �لقو�ت �ل�سينية 

حلرب �ملدن.

هذا ما قد يعي�سه اجلندي ال�سيني
   لفهم �لقوة �حلقيقية لهذه �لدفاعات، 
ب�سطاء  جتربتها  �سيعي�س  كيف  تخيلو� 
ج��ن��ود �جل��ي�����س �ل�����س��ي��ن��ي. م��ث��ل معظم 
�لريف،  من  �ساب  هو  �لعاديني،  �جلنود 
ل��ه طو�ل  ق��ي��ل  ف��ق��رية،  ����س��ي��ل مقاطعة 
حياته �أن تايو�ن تخ�سع بالكامل وب�سكل 
و�سيكون  �ل�سينية،  للقوة  فيه  رجعة  ال 
ر�غبا وحري�سا على تاأديب �النف�ساليني 
ومع  �لطبيعي.  حجمهم  �ىل  و�عادتهم 
ذل���ك، ف���اإن �الأم����ور ل��ن حت���دث ك��م��ا كان 
يت�سور. يف �الأ�سابيع �لتي ت�سبق �حلرب، 
�لذي  �الأك�����رب،  ع��م��ه  �ب���ن  �أن  �سيكت�سف 
ير�سل �الأمو�ل لدعم �أجد�ده يف مقاطعة 
�سنغهاي.  يف  وظ��ي��ف��ت��ه  ف���ق���د  �آن�����ه�����وي، 
�ملالية  �ل��ت��ح��وي��الت  ج��م��ي��ع  و���س��ت��ت��وق��ف 
�لرجال  ماليني  و�سيتوقف  تايبيه،  من 
يعملون لدى  �لذين  �ل�سينيني  و�لن�ساء 

�ل��ق�����س��ف ب���اجت���اه ت����اي����و�ن، ول���ك���ن مثل 
�لكثري  ف��ع��ل  �الف����ك����ار ال مي��ك��ن��ه��ا  ه����ذه 
ميلك  وال  �مل��ت��وت��رة،  �أع�����س��اب��ه  لتخفيف 
�نفجار  �ل�����س��دم��ة.  م��ع  للتاأقلم  �ل��وق��ت 
بعد �نفجار، تهتّز ثقته يف قدرة �جلي�س 

�ل�سيني على حمايته وتتبّدد.
   تاأتي �خلطوة �الأخرية و�الأكر فظاعة، 
ع��ن��دم��ا ي��ك��ون �أح���د �مل��ح��ظ��وظ��ني �لذين 
ولي�س  حقيقًيا،  برمائيا  ق��ارًب��ا  يركبون 
لال�ستخد�م  حتويلها  مت  مدنية  �سفينة 
�لع�سكري يف �للحظة �الأخرية.. م�سل�سل 

�لرعب و�لفظائع يبد�أ.
�ل��ن��ق��ل بو��سطة  ���س��ف��ن  ب��ع�����س  ت��غ��رق     
طوربيد�ت تايو�نية تطلق من غو��سات 
حمفوظة خم�سو�سا لهذ� �ليوم �مل�سوؤوم، 
و�ستدمر �سو�ريخ هاربون �لتي �أطلقتها 
طائر�ت �إف -16، الأول مرة منذ بد�ية 
�حل����رب وخ���رج���ت م���ن خم��اب��ئ م�سادة 
ل��ل��ن��ووي خم��ب��اأة حت��ت �جل��ب��ال، �ستدمر 
هي  �ل��ب��ح��ري��ة  �الأل����غ����ام  �أن  �إال  �خ�����رى. 
�ل�سحايا،  من  ع��دد  �أك��رب  �ستحقق  �لتي 
�إىل عبور  و�سي�سطر �الأ�سطول �لبحري 
ح��ق��ل �أل����غ����ام ب��ع��د ح��ق��ل �أل����غ����ام، عر�س 

بع�سها �أكر من ع�سرة كيلومرت�ت.
   يعاين من دو�ر �لبحر ب�سبب موجات 
�جلندي  �م���ام  لي�س  �ل��ق��ا���س��ي��ة،  �مل�����س��ي��ق 
�أن تعرب  �أج���ل  �ل�����س��الة م��ن  �إال  �ل�����س��اب 
�سفينته. وكلما �قرتب من �الأر�س، يزد�د 
�لبارجة  ���س��ت��و�ج��ه  �ل��ن��ف�����س��ي.  �ل�����س��غ��ط 
كما  �الأر������س،  �ىل  �ست�سل  �ل��ت��ي  �الأوىل 
�أظ���ه���رت �أب���ح���اث �إي�����س��ت��ون، ج������د�ًر� من 
�ل��ل��ه��ب �مل��ف��اج��ئ ي��رت��ف��ع م��ن �أم���ي���ال من 
و�مل��غ��م��ورة حتت  �ملليئة  �ل��ن��ف��ط  �أن��اب��ي��ب 

�ل�سطح.
   عندما تتمكن �سفينته من جتاوز �لنار 
)ك���ان حم��ظ��وظ��ا الأن �آخ��ري��ن وق��ع��و� يف 
ي�سفه  م��ا  �م��ام  نف�سه  �سيجد  �ل��ك��م��ني(، 
حادة  “�سبكات  من  بالكيلومرت  �ي�ستون 

�ل�سركات �لتايو�نية عن تلقي رو�تبهم.
�الأعمال  ب��ب��د�ي��ة  جندينا  و�سيحتفي     
تدريًبا  يبد�أ  حيث  �سانوي،  يف  �لعد�ئية 
�لقتال  تقنيات  حول  �أ�سابيع  ثالثة  ملدة 
جنوب  يف  و�مل��ع��ادي��ة  �لعفنة  �الأدغ����ال  يف 
�ل�سيني  �جلي�س  �سيحرمه  �ل�����س��ني.    
ت�سري:  �ل�سائعات  ولكن  �ملعلومات،  من 
���س��ي��ق��ال �إن �ل��ت��اأخ��ري ب��ع�����س��ر ���س��اع��ات يف 
�ل��ق��ط��ار �أم�������س ال ع���الق���ة ل���ه ب���ازدح���ام 
�لتايو�نيني.  باملخربني  و�إمن���ا  �ل�سبكة، 
قائد  �أن  �إىل  �ل��ي��وم  ���س��ائ��ع��ات  و�ست�سري 
�للو�ء �الأول مل�ساة �لبحرية يف ت�ساجنيانغ 
قد ُقتل.. يف �لغد، �سيت�ساءل �لرجال �إن 
�ملنتظم  �لكهربائي  �لتيار  �نقطاع  ك��ان 
�لطاقة  لتوفري  م�سعى  جم��رد  حقا  ه��و 

ملجهود �حلرب.
�ل��ذي ي�سل فيه �إىل      ولكن يف �لوقت 
تدمري  مت  ف��وزه��و،  يف  �لتجّمع  مرحلة 
�أ���س��ط��ورة �ل�سني �ل��ت��ي ال ت��ه��زم مب��ا هو 
�لرمادية  �الأط��الل  �ل�سائعات.  �أكر من 
مقدمته  ه��ي  ف��وزه��و  يف  �جلي�س  ملكاتب 
ل��ه��ج��وم ���س��اروخ��ي. ق��د ُي��ط��م��ئ��ن نف�سه 
باأن �لق�سف من تايو�ن ال يو�زي كثافة 

 �سيكون الغزو من ال�سخامة بحيث يجعل املفاجاأة اال�سرتاتيجية م�ستحيلة
مترين �نز�ل �جلي�س �ل�سيني على �سو�طئ تايو�ن تدريبات ��ستعد�د� لغزو حمتمل

كا�سحات �لغام تايو�نية يف مناورة يناير 2018 مقاتالت على حاملة طائر�ت �سينية

مناور�ت �سنوية للجي�س �لتايو�ينقو�ت �لبحرية �لتايو�نية تتفقد �لغاما بحرية جنود �ل�سني يتدربون على �لتزحلق فوق �لوحل

القيادة الع�شكرية ال�شينية تخ�شى الوقوع يف
 فخ �شراع م�شلح يف مواجهة عدو اأف�شل تدريبا

رمبا تكون قلوب وعقول التايوانيني 
والتايوانيات اأهم �ساحة معركة للبالد

�سيكون هذا الغزو اأكرب عملية
 ع�سكرية برمائية يف التاريخ

 تزعم بكن اأنها �شت�شيطر على اجلزيرة
 ب�شهولة، لكن للجي�س ال�شيني �شبب وجيه للحذر

 ال�سخب ال�سيني يف م�سيق تايوان اأمر �سائع، غري ان ال�سني قد ال تقدر على تنفيذ تهديداتها املتكررة
يتوقع اجلي�س ال�سيني خ�سارة احلرب اإذا مل يتمكن من هزم القوات التايوانية يف اأقل من اأ�سبوعني

�سيناريو العملية يف ادق تفا�سيله:

نتيجة احلرب على تايوان، قد تفاجئ ال�شن...!
•• الفجر - تانر غرين* - ترجمة خرية ال�سيباين

   عندما ناق�س الرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ عام 
19، م�ستقبل تايوان،  2017، امام موؤمتر احلزب الـ 
اإرادة قوية،  لنا  لب�س فيه:  ر�سالته تهديدا ال  مثلت 
موؤامرة  اأي  لهزم  الكافية  والقدرة  الكاملة،  والثقة 
اأبدا  اأو ا�ستقاللية من تايوان.. لن ن�سمح  انف�سالية 

اأي  بف�سل  �سيا�سي،  حزب  اأو  منظمة  اأو  �سخ�س  الأي 
جزء من اأرا�سي ال�سني، وباأي �سكل من االأ�سكال.

   هذه املالحظة، اأثارت اأحّر ت�سفيق واكرثه حما�سة 
يف اخلطاب الذي ا�ستغرق ثالث �ساعات، اال ان هذا 
تقهر  ال  التي  ال�سينية  فاالأ�سلحة  جــديــًدا،  لي�س 
هي  الــوحــدة،  وحتمية  تــايــوان،  “انف�ساليي”  �سد 

ال�سيني  ال�سيوعي  احلـــزب  يطرحها  مو�سوعات 
با�ستمرار.    يف قاعدة التهديد الذي اأعلنه �سي، هناك 
قوة  ال�سيني  ال�سعبي  التحرير  جلي�س  باأن  اعتقاد 
لهزم اجلي�س وتدمري الدميقراطية  الالزمة  النريان 
ما هي  �سي  االأمر.. ويعلم  لزم  اإن  بالقوة  تايوان،  يف 
عواقب الف�سل. لدينا العزمية والقدرة واال�ستعداد 

الالزم للتعامل مع ا�ستقالل تايوان، اأعلن عام 2016، 
واإذا ال نهتم باالأمر، �سيتم االنقالب علينا.

   وُت�ساعف ال�سني من ت�سعيد ال�سغوط االقت�سادية 
ت�ساي  انتخاب  منذ  اجلزيرة  على  والدبلوما�سية 
املوؤيد  التقدمي  الــدميــوقــراطــي  واحلـــزب  ون  اإنـــغ 

لال�ستقالل.
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فوقى  حممد   / �مل��دع��و  فقد 
، م�سر  �ب���و د�ه  حم��م��د ع��ل��ي 
�سفره رقم  �جلن�سية - ج��و�ز 
يرجى   )A16685469(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �مل�سرية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
ميلكا  �ك��ر�م   / �ملدعو  فقد 
�ثيوبيا     ، ه��اي��ل��ي��م��ي��ك��اي��ل 
�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 
)2163218( من يجده 
عليه �الت�سال بتليفون رقم  

0551808389

فقدان جواز �شفر
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عربي ودويل

نائب �شابق للرئي�س النيجريي يواجه بخاري يف االنتخابات 
••بورت هاركورت-اأ ف ب:

فاز عتيق �بو بكر )71 عاما( �لنائب �ل�سابق للرئي�س، باالنتخابات 
�ل��ت��م��ه��ي��دي��ة الب����رز �ح�����ز�ب �مل��ع��ار���س��ة يف ن��ي��ج��ريي��ا، ح���زب �ل�سعب 
�لدميوقر�طي، و�سيو�جه رئي�س �لدولة حممد بخاري يف �النتخابات 
 1532 على  �ملر�سح  وح�سل   .2019 �سباط فرب�ير  �لرئا�سية يف 
�سوتا، �ي �كر مبرتني من مناف�سه �لرئي�سي، حاكم والية �سوكوتو 
�ملوؤمتر  �سوتا، يف   693 على  �ل��ذي ح�سل  تامبو�ل  �م��ني  )�سمال( 
�ىل  �ل�سبت  من  �لتاأم  �ل��ذي  �لدميوقر�طي  �ل�سعب  حلزب  �لوطني 
�الأحد يف مدينة بورت هاركورت �لنفطية يف جنوب �سرق نيجريبا، 

كما ذكر مر��سل وكالة فر�ن�س بر�س.

 وكتب عتيق على ح�سابه يف تويرت، حتى قبل �العالن عن �لنتائج 
�لنهائية “�سكر� الختياري.

�لطريق  �ع��ادة و�سع نيجرييا على  لنا جميعا. مهمة  �نت�سار   هذ� 
�ل�سحيح تبد�أ �الن«.

حيث  �لدميوقر�طي،  �ل�سعب  ح��زب  �ط��ار  يف  ح��ادة  �ملناف�سة  وكانت 
�كر  و�سوت  �لرئا�سية.  بالبطاقة  للفوز  مر�سحا  ع�سر  �ثنا  تو�جه 
�لذي  للمر�سح  �ب��وج��ا  وم���ن  36 والي���ة  م��ن  م��ن��دوب   3000 م��ن 
��ستمرت يومني وبد�أت  �لتي  �لتمهيدية  �ختاروه خالل �النتخابات 

�سباح �ل�سبت، و��ستمر �لت�سويت طو�ل �لليل. 
وباال�سافة �ىل حاكم والية �سوكوتو، كان عتيق �بو بكر يو�جه رئي�س 
جمل�س �ل�سيوخ بوكوال �سار�ك 317 �سوتا وربيع كو�نكو��سو، �حلاكم 

�لذي  للرئي�س  �ل�سابق  و�لنائب  �سوتا.   158 كانو  لوالية  �ل�سابق 
تر�سح حتى �الن �ربع مر�ت �ىل �النتخابات �لرئا�سية، رجل �عمال 
�ي�سا جمع ثروة طائلة من �ال�ستري�د و�لت�سدير و�لنفط و�لزر�عة 
و�الت�ساالت. و�سيدعى �لنيجرييون �ىل �الإدالء باأ�سو�تهم يف �سباط 
وحكامهم  ج��دي��د،  رئي�س  الن��ت��خ��اب   2019 م��ار���س  و�أذ�ر  ف��رب�ي��ر 
“موؤمتر  ب��خ��اري �ل�سبت م��ن قبل ح��زب��ه  �ي�����س��ا. و�خ��ت��ري  ون��و�ب��ه��م 
مناف�سة،  ت�سهد  مل  متهيدية  �نتخابات  يف  )�حل��اك��م(  �لتقدميني” 
الأنه كان �ملر�سح �لوحيد. و�بعد موؤمتر �لتقدميني بزعامة بخاري 
�حلكم،  عاما يف   16 بعد   ،2015 يف  �لدميوقر�طي  �ل�سعب  حزب 
خالل �ول تبديل �سيا�سي يف نيجرييا منذ عودة �لدميوقر�طية يف 

.1999

قال  �لرو�سي،  �لقر�ر  �سيوع  وبعد 
ج����ون ب���ول���ت���ون، م�����س��ت�����س��ار �الأم����ن 
�لقومي �لرو�سي: “�سيكون ت�سليم 
مبثابة   S-300 ن���ظ���ام  ����س���وري���ا 

ت�سعيد كبري من قبل �لرو�س«.
مايك  ق�����ال  ن��ف�����س��ه،  �ل����وق����ت  ويف 
بومبيو، وزير �خلارجية �الأمريكي 
ل�سحفيني خالل موؤمتر �سحفي 
ت�سليم  “ميثل  �أي����ام:  ق��ب��ل  ع��ق��ده 
 S-300 م���ن���ظ���وم���ة  �ل������رو�������س 
ل�سوريا خطر�ً �أكرب جلميع �لقو�ت 
وال�ستقر�ر  ���س��وري��ا،  يف  �ل��ع��ام��ل��ة 
�ل�سرق �الأو�سط. ونحن نعترب هذ� 

ت�سعيد�ً فائق �خلطورة«. 

)11 يف �ملئة(.
-40 بنحو  بول�سونارو  يفوز  وقد 

�الأ����س���و�ت مقابل  م��ن  ب��امل��ئ��ة   41
ما  ح��د�د، على  مل�سلحة  باملئة   25
ذكر معهد د�تافولها و�سركة �بوبي 

ال�ستطالعات �لر�أي.
�ستح�سم  �الن��ت��خ��اب��ات  �أن  ويعتقد 
��ستناد�  ث��ان��ي��ة،  م��ن خ���الل ج��ول��ة 
�إىل هام�س �خلطاأ �لبالغ نقطتني 

�رتفاعا وهبوطا.

�أح����ادي من  �ل��ن��ووي ب�سكل  �ل�����س��الح 
دون تقدمي �أي تنازل. و�سّرح م�سوؤول 
�أم��ريك��ي �أن �ل��زي��ارة �جل��دي��دة جرت 
ب�سكل �أف�سل من �ملرة �ل�سابقة. لكنه 

�أ�ساف �ستكون �لطريق طويلة.
ومل تعرف تفا�سيل حمادثات �الأحد. 
يف  بومبيو  كتب  �الجتماع،  قبل  لكن 
بهدف  �لعمل  �سيو��سل  �أن��ه  تغريدة 
قطعها  �ل���ت���ي  �الل����ت����ز�م����ات  ت��ن��ف��ي��ذ 

تر�مب وكيم.
طوكيو،  �إىل  ط���ائ���رت���ه  م���نت  وع���ل���ى 
ك���ان ب��وم��ب��ي��و ���س��رح ل�����س��ح��اف��ي��ني �أن 
كوريا  مع  كافية”  ثقة  “بناء  هدفه 
�ل�سمالية للتقدم نحو �ل�سالم. وقال 

�سوف ننّظم �ي�سا �لقمة �ملقبلة.
كل  �سنعالج  �أن��ن��ا  يف  “�أ�سك  و�أ���س��اف 
�سيء، لكن فلنبد�أ يف تطوير خيار�ت 

لتحديد مكان وتاريخ لقاء جديد«.
وحتى �الآن، مل يقم �أي رئي�س �أمريكي 
توليه  خالل  �ل�سمالية  كوريا  بزيارة 
كوريا  ت����ز�ل  وال  �ل��رئ��ا���س��ة.  من�سب 
�ل�����س��م��ال��ي��ة ب��ح�����س��ب �مل���د�ف���ع���ني عن 
ح��ق��وق �الإن�������س���ان، و�ح�����دة م���ن �أكر 

�لدول قمعية يف �لعامل.
�نُتقدت  �ل��ت��ي  �سنغافورة  قمة  وم��ن��ذ 
�لتز�م  ع���ن  ����س���وى  ت�����س��ف��ر  الأن���ه���ا مل 
غام�س من جانب كيم بنزع �ل�سالح 
�لنووي من �سبه �جلزيرة �لكورية، ال 
ت�سهد  �لبلدين  ب��ني  �لعالقات  ت��ز�ل 

مطبات.

للتدخل  �إ�سر�ئيل  دفع  ما  �إير�نياً، 
�أب��ي��ب طهر�ن  ت��ل  �أي�����س��اً. و�تهمت 
�أمامية  ق��و�ع��د  �إن�����س��اء  مب��ح��اول��ة 
وعدد  ع�سكريني  م�ست�سارين  عرب 
�لتي  �ل�����س��ي��ع��ي��ة  �مل��ي��ل�����س��ي��ات  م����ن 
حتارب ل�سالح �الأ�سد. وقد نفذت 
�إ���س��ر�ئ��ي��ل م��ئ��ات �ل���غ���ار�ت �جلوية 
يف  م�سبوهة  �إي��ر�ن��ي��ة  م��و�ق��ع  �سد 
���س��وري��ا، وح���اول���ت دف���اع���ات جوية 
�إح��������دى تلك  ����س���وري���ة م���و�ج���ه���ة 
طائرة  عر�ساً  ف�سقطت  �لهجمات 
 ،20 – �إليو�سن  رو�سية،  مر�قبة 
ما دفع رو�سيا لت�سليم �سوريا نظام 
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�م����ر�  ي���ع���د  �الأوىل  �جل����ول����ة  م����ن 
ممكنا، لكنه غري مرجح.

��ستطالعات  �آخ��������ر  ومب�����وج�����ب 
�ل�سبت، حاز  �ملن�سورة م�ساء  �لر�أي 
نو�يا  من  �ملئة  يف   36 بول�سونارو 
22 باملئة ملر�ّسح  �لت�سويت مقابل 
�ساو  حاكم  ح��د�د  فرناندو  �لي�سار 

باولو �ل�سابق.
على  كبري  ب��ف��ارق  يتقّدمان  وه��م��ا 
مر�سح ي�سار �لو�سط �سريو غوميز 

وقت  يف  ي��ان��غ،  بيونغ  �إىل  �الأم��ريك��ي 
تاريخي  �ت��ف��اق  م��الم��ح  ب���د�أت تظهر 
حمتمل بني �لواليات �ملتحدة وكوريا 
بومبيو  ك��ي��م  وخ���اط���ب  �ل�����س��م��ال��ي��ة. 
جيد”.  ب�”لقاء  فاأ�ساد  مرتجم  عرب 
و�أ������س�����اف ك�����ان ي����وم����ا ج���م���ي���ال يعد 

مب�ستقبل جيد... لكلي �لبلدين.
يوليو  مت����وز  يف  ���س��اب��ق��ة  زي������ارة  ويف 
بومبيو  حت�����دث  ي����ان����غ،  ب���ي���ون���غ  �إىل 
ع��ن ت��ق��دم ل��ك��ن ب��ي��ون��غ ي��ان��غ �نتقدت 
�عتماد �الأمريكيني �أ�ساليب ع�سابات 
و�ت��ه��م��ت��ه��م ب���اأن���ه���م ي���ف���ر����س���ون نزع 

م��ت��م��ردون وج��ه��ادي��ون، يف  نفذها 
�الأ�سد.  ن��ظ��ام  وه�����ددت   ،2011
بالتخلي  ب�������د�أت  �أم���ري���ك���ا  ول���ك���ن 
ع���ن ذل����ك �ل���دع���م ب��ال��ت��ز�م��ن مع 
د�ع�س  و�جتياح  �ملعار�سة،  �أ�سلمة 
و�سرق  ���س��م��ال  �مل��ن��اط��ق يف  ب��ع�����س 
قادته  دويل  حتالف  وب��د�أ  �سوريا. 
د�ع�س،  بق�سف  �ملتحدة  �ل��والي��ات 
يف 2014، ودخلت يف �لعام �لتايل 
وذلك  ق�سد،  ق��و�ت  م��ع  �سر�كة  يف 
�ل��ذي دخلت فيه  �ل��وق��ت  نف�س  يف 
�جلي�س  لدعم  �سوريا  �إىل  مو�سكو 

�ل�سوري. 
ك�����ذل�����ك، ت���ل���ق���ت �����س����وري����ا دع����م����اً 

-1964 �لع�سكري  �لديكتاتوري 
.1985

من  �أك����ر  ب��ول�����س��ون��ارو  ح����از  و�إذ� 
�سيفوز  �ال���س��و�ت،  م��ن  باملئة   50
يتناف�س  �لتي  بالرئا�سة  مبا�سرة 

عليها 13 مر�سحا.
�ستنظم  ذل�����ك،  ي��ح�����س��ل  مل  و�ذ� 
�أول مر�سحني يف  جولة ثانية بني 

28 ت�سرين �الأول �كتوبر.
بول�سونارو  فوز  �إن  حمللون  وق��ال 

�الإثنني.  �ل���ي���وم  �ل�����س��ني  �إىل  �أي�����س��اً 
وكتب بومبيو يف تغريدة بعد �أن عقد 
لقاء مع كيم ��ستمّر حو�يل �ساعتني، 
يانغ  بيونغ  �إىل  جيدة  برحلة  “قمت 
و�أ�ساف “تابعنا  للقاء �لزعيم كيم”. 
�ل�سابقة  �الت��ف��اق��ات  ب�����س��اأن  ت��ق��دم��ن��ا 
�ل��ت��ي مت �ل��ت��و���س��ل �إل��ي��ه��ا �أث���ن���اء قمة 
بني  يونيو  ح��زي��ر�ن  يف  �سنغافورة” 
دونالد  �الأم����ريك����ي  و�ل��رئ��ي�����س  ك��ي��م 
تر�مب. وتابع “�سكر�ً ال�ستقبايل، �أنا 

وفريقي«.
وهي �لزيارة �لر�بعة لوزير �خلارجية 

•• عوا�سم-وكاالت:

�سحب  �ملعار�سة  �لف�سائل  تو��سل 
�ملنطقة  م����ن  �ل��ث��ق��ي��ل  ���س��الح��ه��ا 
�ل��ع��ازل��ة �مل��رت��ق��ب��ة يف ���س��م��ال غرب 
الأيام  �ست�ستمر  عملية  يف  �سوريا، 
�أك��دت �م�س �جلبهة  ع��دة، وفق ما 
�ل���وط���ن���ي���ة ل���ل���ت���ح���ري���ر، �ئ���ت���الف 
تن�سط  متطرفة  غ��ري  جمموعات 

يف حمافظة �دلب وحميطها.
وتو�سلت رو�سيا وتركيا قبل ثالثة 
حمافظة  جّنب  �تفاق  �ىل  �أ�سابيع 
و��سعاً  ه��ج��وم��اً  وحميطها  �دل���ب 
لّوحت به دم�سق. وين�س على �قامة 
بعمق  �ل�����س��الح  م��ن��زوع��ة  منطقة 
كيلومرت�ً  و20   15 ب��ني  ي����ر�وح 
قو�ت  ب��ني  �لتما�س  خ��ط��وط  على 
�ملعار�سة  و�ل���ف�������س���ائ���ل  �ل���ن���ظ���ام 
ح��ول �دل���ب. وي��ت��وج��ب على كافة 
�لثقيل  �سالحها  �سحب  �لف�سائل 
منها يف مهلة �أق�ساها �لعا�سر من 

�ل�سهر �حلايل.
�جلبهة  ب���ا����س���م  �مل���ت���ح���دث  وق������ال 
�لوطنية للتحرير ناجي م�سطفى 
لوكالة فر�ن�س بر�س “بد�أنا �سحب 
�ل�سالح �لثقيل، �أي �رجاع �ل�سالح 
�لثقيل �ملوجود يف �ملنطقة �مل�سماة 
�ملقر�ت  �ىل  �ل�������س���الح  مب���ن���زوع���ة 

�خللفية للف�سائل«.
�ست�سمر  �لعملية  �أن  �ىل  و�أ����س���ار 
الأيام عدة على �أن يبقى “�ل�سالح 
�ملقر�ت  يف  �لف�سائل  م��ع  �لثقيل 

�خللفية«.
للتحرير  �لوطنية  وت�سم �جلبهة 
�لتي تاأ�س�ست يف �سهر �آب �أغ�سط�س 
من  �لقريبة  �لف�سائل  م��ن  ع���دد�ً 
�ل�سام  �أح��ر�ر  حركة  �أبرزها  تركيا 
وفيلق  �لزنكي  �لدين  نور  وحركة 
�ل�سام. و�أعلنت �جلبهة �ل�سبت بدء 
�سحب �ل�سالح �لثقيل من �ملنطقة 

�لعازلة �ملرتقبة.
حلقوق  �ل�سوري  �ملر�سد  وبح�سب 
�سحب  �لف�سائل  با�سرت  �الن�سان، 
�ل�����س��الح �ل��ث��ق��ي��ل م��ن��ذ �أ���س��ب��وع يف 
ج���ن���وب و����س���رق حم��اف��ظ��ة �دل����ب، 
�أبو �ل�سهور  وحتديد�ً قرب مطار 
ت�����س��ي��ط��ر عليه  �ل�����ذي  �ل��ع�����س��ك��ري 
معرة  ري����ف  ويف  �ل���ن���ظ���ام،  ق�����و�ت 
مناطق  �ىل  ب��االإ���س��اف��ة  �ل��ن��ع��م��ان، 
حلب  ريفي  يف  �لف�سائل  �سيطرة 

�لغربي وحماة �ل�سمايل.
�ل�سام  فيلق  با�سم  �ملتحدث  وق��ال 
�سيف �لرعد لوكالة فر�ن�س بر�س 
�ل�سالح  �سحب  عملية  �إن  �ل�سبت 
ور�جمات  “�لدبابات  ت�سمل  �لتي 
�لثقيلة”  و�مل����د�ف����ع  �ل�������س���و�ري���خ 

قو�ت �سوريا �لدميقر�طية )ق�سد( 
�ملنظومة  ت��ل��ك  ت�سليم  ب����اأن  ر�أى 
�لرو�سية قد ميثل تطور�ً �إيجابياً.

ت����ربي����ر �خل���ط���وة  و�أ�����س����ه����ب����ت يف 
�لرو�سية، �سنام حممد رئي�سة بعثة 
يف  �ل�سوري  �لدميقر�طي  �ملجل�س 
و��سنطن، ممثل �مل�سالح �ل�سيا�سية 
لقو�ت ق�سد ذ�ت �لغالبية �لكردية، 
بدعم  د�ع�����������س  حت��������ارب  و�ل�����ت�����ي 

�أمريكي. 
ويلفت �أوكونور �إىل �أنه رغم تركيز 
يف  �لع�سكرية  �الأم��ري��ك��ي��ة  �لبعثة 
�ل�سنو�ت  خ��الل  �سوريا،  يف  عملها 
�الأخرية، على حماربة �جلهاديني، 
للحكومة  مو�قع  هاجمت  �أنها  �إال 
رو�سيا  ق��ر�ر  ج��اء  ول��ذ�  �ل�سورية. 
�لدفاع  مبنظومة  حليفها  بتزويد 
 S-300 �ل�������س���اروخ���ي،  �جل�����وي 
تلك  متت  كما  للطائر�ت.  �مل�ساد 
�إ�سقاط ط��ائ��رة نقل  �إث��ر  �خل��ط��وة 
ع�سكرية رو�سية باخلطاأ �أثناء غارة 
�إير�نية  م��و�ق��ع  ���س��د  �إ���س��ر�ئ��ي��ل��ي��ة 
م�سبوهة يف �الأر��سي �ل�سورية، ما 
��ستدعى قلق عدد من �ل�سخ�سيات 

�ل�سيا�سية و�لع�سكرية. 
�ل�سورية  �ملعار�سة  خ��الف  وع��ل��ى 
�آي  �سي  بدعم  �سابقاً  حظيت  �لتي 
�أي، مل تطالب �ملجموعة �لكردية 

�لنقاط  “تعزيز  م����ع  ت����رت�ف����ق 
و�سالحها  ل���ق���و�ت���ه���ا  �ل����رتك����ي����ة 
و�����س���ت���ع���د�د�ت���ه���ا الأخ�����ذ دوره������ا يف 
يح�سل  ق��د  خ���رق  الأي  �ل��ت�����س��دي 

من مناطق نظام �الأ�سد«.
�ل���ر�ع���ي���ة التفاق  ت��رك��ي��ا  وت��ر���س��ل 
�أ�سابيع، قو�ت ع�سكرية  �دلب منذ 
�لتابعة  �ملر�قبة  و�آليات �ىل نقاط 
لها يف �دلب وحميطها، و�ملوجودة 
�تفاق  مبوجب  �ملنطقة  يف  �أ�سا�ساً 

خف�س �لت�سعيد.
�ال�سر�ف  مهمة  تركيا  على  وتقع 
ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذ �الت�����ف�����اق م����ن قبل 
�ل��ف�����س��ائ��ل. وي���ق���ول حم��ل��ل��ون �إن 
م��ه��م��ت��ه��ا ل���ن ت���ك���ون ���س��ه��ل��ة يف ما 
يتوجب  �ل��ت��ي  ب��ال��ف�����س��ائ��ل  يتعلق 
ذ�ته �خالء  �التفاق  عليها بح�سب 
�أق�ساها  مهلة  يف  �لعازلة  �ملنطقة 

منت�سف �ل�سهر �حلايل.
م�����ن ج���ه���ة �أخ�����������رى، �أ�������س������ار ت���وم 
لدى  ع�سكري  م��ر����س��ل  �أوك���ون���ور، 
لتحذير�ت  “نيوزويك”  جم��ل��ة 
�أطلقها م�سوؤولون �أمريكيون ب�ساأن 
�ل�ساروخي  �لنظام  رو�سيا  ت�سليم 
�ل�سورية  �ل���ق���و�ت  �إىل   S-300
�مل�سلحة، ما قد ي�سعد توتر�ت يف 
�ل�����س��وري. ولكن �حلليف  �ل��د�خ��ل 
�سوريا،  يف  للبنتاغون  �لرئي�سي 

�سر�حة باإ�سقاط �لرئي�س �ل�سوري 
ب�سار �الأ�سد، وترى �أن متكني �سبكة 
�ل��دف��اع �جل���وي �ل�����س��وري ينطوي 

على فو�ئد كبرية.
�أنباء  لوكالة  حممد  �سنام  وقالت 
�سبوتنيك نيوز �لرو�سية: “لي�ست 
يتعلق  فيما  ه��و�ج�����س  �أي���ة  ل��دي��ن��ا 
بنظام S-300. و�أعتقد �أن �الأمر 
�ل�سورية  ب��احل��ك��وم��ت��ني  ي��ت��ع��ل��ق 
�سوف  باأنه  �أعتقد  كما  و�لرو�سية. 
�ل�سورية  �حلكومة  دف��اع��ات  يعزز 

�سد �أي خطر يتهددها«.
وح�سب كاتب �ملقال، كانت �لواليات 
�ملتحدة �لد�عم �لرئي�سي النتفا�سة 

•• ريو دي جانريو-اأ ف ب:

ب���د�أ �ل��ن��اخ��ب��ون يف �ل��رب�زي��ل �م�س 
�ل��ت��وج��ه مل��ر�ك��ز �الق����رت�ع الختيار 
�ليميني  ت�سدر  مع  جديد،  رئي�س 
بول�سونارو  ج����اي����ري  �مل����ت����ط����رف 
�جلولة  يف  �ل�����ر�أي  ال���س��ت��ط��الع��ات 
باحلّد  وع��ده  �الأوىل خ�سو�سا مع 
�ملرتفعة  �جل���رمي���ة  م���ع���دالت  م���ن 
يف �ل��ب��الد وع��دم ت��ورط��ه يف وقائع 

ف�ساد.
�أن  �لر�أي �ىل  ��ستطالعات  وت�سري 
ب��ول�����س��ون��ارو �ل�����س��اب��ط �ل�����س��اب��ق يف 
�جلي�س �لبالغ 63 عاما قد يح�سل 
ع��ل��ى �أك���ر م��ن ث��ل��ث �ال����س���و�ت يف 

�لبلد �الأمريكي �جلنوبي.
ب���ول�������س���ون���ارو يف �حل���د  وي����رغ����ب 
م���ن �ل���دي���ن �ل���ع���ام �مل���ت���ز�ي���د عرب 
خ�سخ�سة  �إج�������������ر�ء�ت  ت���ط���ب���ي���ق 
�ملتحدة  للواليات  و�لتقرب  و��سعة 
و�إ�سر�ئيل، كما يتبنى مو�قف قوية 
ح��ي��ال �حل���د م��ن �رت���ف���اع معدالت 
�جل��رمي��ة يف �ل��رب�زي��ل م��ع تعهده 
بحماية �لقيم �الأ�سرية �لتقليدية.

�لبالغ  �لناخبني  لكن كثريين من 
مليونا   147 �الإج���م���ايل  ع��دده��م 
�لذي  بول�سونارو  ب�سدة  يعار�سون 
يطلق با�ستمر�ر ت�سريحات مهينة 
و�لفقر�ء،  و�ملثليني  �لن�ساء  �سد 
باحلكم  �سديد�ً  �إعجاباً  يبدي  كما 

•• �سيول-اأ ف ب:

�الأمريكي  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر  حت���دث 
ت��ق��دم بعد  �م�����س ع��ن  م��اي��ك بومبيو 
ل���ق���اء ج���دي���د م���ع �ل���زع���ي���م �ل���ك���وري 
بيونغ  يف  �أون  ج��ون��غ  ك��ي��م  �ل�����س��م��ايل 
تهدف  �أج��رى خالله حمادثات  يانغ 
�الأ�سلحة  ن����زع  ع��م��ل��ي��ة  ت�����س��ري��ع  �إىل 

�لنووية.
ويقوم بومبيو �لذي و�سل بعدها �إىل 
يف  ��ستهلها  �آ���س��ي��وي��ة  بجولة  ���س��ي��ول، 
�ل�سبت و�ستقوده  �الأول  �م�س  طوكيو 

هل فقد اأكراد �سوريا االأمل بدعم اأمريكي؟ 

املعار�شة توؤكد ا�شتمرار �شحب �شالحها من اإدلب 

املتطرف بول�شونارو يت�شدر ا�شتطالعات الناخبن يف الربازيل بومبيو يف �شيول بعد لقائه كيم جونغ

•• ريغا-اأ ف ب:

)هارموين(  “�لوئام”  ح��زب  ف��از 
�النتخابات  يف  ل��رو���س��ي��ا  �مل�����و�يل 
�ل�سبت،  الت��ف��ي��ا  يف  �ل��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
متقدما على حزبني �سعبويني مل 
�ئتالف  ت�سكيل  �أحدهما  ي�ستبعد 
�لنهائية  �ل���ن���ت���ائ���ج  وف�����ق  م���ع���ه، 

�ل�سادرة �م�س.
وح�سب �لنتائج �سبه �لنهائية حل 
�ملرتبة �الأوىل  يف  “�لوئام”  حزب 
من   19،9% ع���ل���ى  ب��ح�����س��ول��ه 
�سعبويان  حزبان  يليه  �الأ���س��و�ت، 
�لدولة؟”  ميلك  “من  حزب  هما 
كاي بي يف �أو “كام بيدر فال�ست�س” 
%14،06 �لذي يوؤكد ��ستعد�ده 
ل���ل���ت���ع���اون م����ع ج��م��ي��ع �الأط�������ر�ف 
بدون خطوط حمر�ء، ثم �حلزب 

�ملحافظ �جلديد 13،6%.
وبعد هذه �الأح��ز�ب �لثالثة، جاء 
�لليرب�يل  التفيا”  “تنمية  حزب 
“�لتحالف  ث�������م   12،0%
 11،0% �ل��ي��م��ي��ن��ي  �لوطني” 

ت�سكيل  م��ن  بالرو�سية،  �لناطقة 
�النتخابات  يف  ف��وزه  بعد  حكومة 
�أي  يقبل  �إذ مل  �الأخ���رية،  �لثالث 
مع  بالتحالف  �آخ��ر  �سيا�سي  حزب 
�ملا�سي  يف  ع��ق��د  �ل����ذي  �لت�سكيل 
�ت��ف��اق ���س��ر�ك��ة م��ع ح��زب “رو�سيا 
�لرئي�س  ب����زع����ام����ة  �ملوحدة” 
�ل��رو���س��ي ف��الدمي��ري ب��وت��ني، فيما 
�أن �حل����زب خ����رج م���ن هذ�  ي��ق��ال 
�التفاق �لعام �ملا�سي بدون ت�سليط 

�الأ�سو�ء على �الأمر.
و�أعلن رئي�س �حلزب رئي�س بلدية 
ريغا نيل�س �أو�ساكوف�س منذ م�ساء 
�لنجاح  على  م�سمم  �أن���ه  �ل�سبت 
ه����ذه �مل����رة يف �إدخ������ال ح��زب��ه �إىل 

�حلكومة.
“ليتا”  لوكالة  �أو�ساكوف�س  وقال 
نتائج  ع���ل���ى  م���ع���ل���ق���ا  �ل���الت���ف���ي���ة 
“ال ميكن الأي �سيغة  �النتخابات 
وقادرة  م�ستقرة  تبدو  �أن  �ئتالف 

و�لفالحني”  “�خل�سر  وح����زب 
م������ن و������س�����ط �ل����ي����م����ني ب���زع���ام���ة 
�مل��ن��ت��ه��ي��ة واليته  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س 
 10،0% كو�سين�سكي�س  ماري�س 
و�ل����وح����دة �جل����دي����دة م���ن و�سط 
�ليمني %6،7. وبح�سب توقعات 
�ملقاعد،  لتوزيع  �لعام  �لتلفزيون 
�لذي يحقق  “�لوئام”  فاإن حزب 
ف������وزه �ل����ر�ب����ع ع���ل���ى �ل����ت����و�يل يف 
�سيح�سل  ت�����س��ري��ع��ي��ة،  �ن��ت��خ��اب��ات 
ف��ي��م��ا يح�سل  م��ق��ع��د�،   24 ع��ل��ى 
“كاي بي يف” �لذي يعترب �سريكا 
 15 �ل�سلطة على  له يف  حمتمال 
م��ق��ع��د�، م���ا ي�����و�زي جم��م��وع 39 
مقعد� للحزبني، وهو رقم ال يز�ل 
 51 غالبية  منحهما  ع��ن  بعيد� 
مقعد� �ملطلوبة يف �ملجل�س �ملوؤلف 

من مئة ع�سو.
“�لوئام”  ح������زب  ي��ت��م��ك��ن  ومل 
�الأقلية  ب���ني  �ل�����س��ع��ب��ي��ة  �ل���و�����س���ع 

حزب  ب��دون  �حلكم  ممار�سة  على 
لديكم  ي��ك��ون  ف��ق��د  و�إال،  �ل���وئ���ام. 
لالأجانب  �مل��ع��ادي��ن  م��ن  �ئ��ت��الف 

و�أن�سار حقوق �ملثليني، ومثل هذه 
�أو  �أ�سبوعني  ت�سمد  لن  �حلكومة 

ثالثة �أ�سابيع«.

على  م����وزع����ا  جم��ل�����س��ا  �أن  غ����ري 
�حتماالت  ي���وف���ر  �أح������ز�ب  ���س��ب��ع��ة 
�ئتالف و�ستجري  لت�سكيل  كثرية 
�ت�ساالت غري ر�سمية بهذ� �ل�سدد 

بني قادة �الأحز�ب.
وي��ع��ت��ق��د �مل���ح���ل���ل���ون، �حل�������ذرون، 
ت�����س��م حزب  ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة  �ن 
يف”  �ل  و”كاي.بي.يف  “�لوئام” 
�قل �حتماال من متديد �الئتالف 
�ل�����س��اب��ق ل��و���س��ط �ل��ي��م��ني، ح�سب 
�إيجادها  ي��ت��ع��ني  �ل���ت���ي  �ل�����س��ي��غ��ة 
�لقريبة  �جل���دي���دة  �الح�����ز�ب  م��ع 

�سيا�سيا.
�خل�سر  ح�����زب  رئ���ي�������س  و�����س����رح 
و�ل��������ف��������الح��������ني �وغ�����������س�����ت�����و������س 
�الأول  �م�����س  م�����س��اء  بريغماني�س 
�ل�سبت �ن “�ملبادرة لبدء حمادثات 
من �جل ت�سكيل �ئتالف يجب �ن 

تاأتي من و�سط �ليمني«.
ويف ت�سريح لوكالة فر�ن�س بر�س، 
فيليب�س  �ل�����س��ي��ا���س��ي  �مل��ح��ل��ل  ق���ال 
�جلديد  �ل��ربمل��ان  �ن  ر�يف�سكي�س 

م�سظى.

�شغب يف مركز اعتقال بجنوب ال�شودان 
•• جوبا-رويرتز:

قال م�سدر �أمني و�سكان �إن �سجناء يف مركز �عتقال يف جوبا عا�سمة جنوب 
�ل�سود�ن قامو� باأعمال �سغب و��ستولو� على �أ�سلحة يف وقت مبكر من �سباح 
�م�س �الأحد. وقال �أحد �ل�سجناء لرويرتز عرب �لهاتف من مركز �العتقال 
يخ�سعو�  مل  و�إنهم  معه  �ملحتجزين  من  و�لعديد  هو  �سيا�سي  �سجني  �إن��ه 
“نحن  �ل�سلطات باالإفر�ج عنهم. وقال كريبينو ول  للمحاكمة ويطالبون 
على بعد نحو خم�سة �أمتار من قو�ت �حلكومة. يحاولون �إجبارنا على �إلقاء 

�أ�سلحتنا. نريد �سامنني دوليني مثل �ل�سليب �الأحمر. لن ن�ست�سلم«.
�أو حماكمتهم  عنهم  لالإفر�ج  �ل�سيا�سيني  �مل�سجونني  كل  “يحتاج  و�أ�ساف 

بعد�لة. عدم �إقامة �ملحاكمات �أمر غري قانوين«.
تاأكيد رو�يته ب�سكل م�ستقل. ومل يت�سن �لو�سول  ومل تتمكن رويرتز من 

�إىل متحدث با�سم حكومة جنوب �ل�سود�ن للتعليق.
وقال �مل�سدر �الأمني �إن �سد�ما وقع بني �ل�سجناء وحر��س �ل�سجن م�سيفا 

�أن �ل�سلطات طوقت مركز �العتقال �لذي ي�سمى �لبيت �الأزرق.
�ملن�ساأة من �لد�خل مب�ساعدة  “�سيطر �سجناء على  وقال �مل�سدر لرويرتز 

بع�س �ل�سباط«.
و�نزلق جنوب �ل�سود�ن حلالة من �نعد�م �الأمن و�ل�سر�ع منذ عام 2013 
عندما تفاقمت �خلالفات �ل�سيا�سية بني �لرئي�س �سلفا كري ونائبه �ل�سابق 

ريك م�سار وحتولت �إىل مو�جهة م�سلحة ثم �إىل حرب �أهلية.
يف  معار�سيه  م��ع  لل�سالم  �ت��ف��اق��ا  ك��ري  حكومة  وق��ع��ت  �مل��ا���س��ي  �ل�سهر  ويف 
 12 �لبالغ عددهم  �لبالد  �سكان  ربع  �سردت  �لتي  �حل��رب  الإنهاء  حماولة 

مليون ن�سمة ودفعت باالقت�ساد لالنهيار.

فوز احلزب املوايل لرو�شيا يف انتخابات التفيا 
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل/
نا�س �ند ��سو�سيوت�س

بن�سر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم : 121018 
با�س��م: �س. �ستاربوز توباكو ، �نك.

وعنو�نه: 1889 دبليو . كومنويلث �سرتيت ، يونيت # �أ فولرتون ، كاليفورنيا 92833 
�المريكية �ملتحدة  – �لواليات 

و�مل�سجلة حتت رقم : )101900 (  بتاريخ:  19 /  04  /2010
�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �سنو�ت  ع�سر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�ستظل 

�حلماية يف :    10/22/  2018  وحتى تاريخ :  22 /10 /2028
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العدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1772  جتاري كلي
�س.ذ.م.م  مارين  و�ن  دي   -2 ����س.ذ.م.م  �لعامه  للتجارة  مارين  1-ي��اب��ان   / عليه  �ملدعي  �ىل 
نان  با�سم  �سابقا  �ملعروفة  ����س  �ي��ه  هولدينغ  �ملدعي/نافيكو  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
�حلجز  وثبوت  ب�سحة  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  ����س  �ي��ه  �سب  مريجر 
 �لتحفظي رقم:203/2018 جتاري بحجب �ملو�قع �اللكرتونية �لتابعة للمدعي عليهما  وهي:-

و�لر�سوم    www.japanmarine.com www.lowrance.ae www.d1marine.com
 2018/10/17 �ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   . �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  �س   9.30 �ل�ساعة 
�أيام على  وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1739  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�جيت �يوجنهان �سريوفاتور جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
فيلالم بار�مبيل ر�مان مانوج وميثله:عبد�لرحمن ح�سن حممد �ملطوع قد �أقام عليك 
درهم   )500.000( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د 
�لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة . وحددت لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 
2018/10/22 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12447 بتاريخ 2018/10/8   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/541  عقاري كلي
�ن �ملدعي/ �ىل �ملدعي عليه / 1-مهدي رم�سان جهانفر جمهول حمل �القامة مبا 
�تفاقية  بف�سخ  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  خا�سة  م�ساهمة  متويل 
من  خاليا  �لعقار  بت�سليم  عليه  �مل��دع��ي  و�ل���ز�م  ومالحقه  بالتملك  �ملنتهية  �الج���ارة 
ب��اد�ء مبلغ وق��دره )174.444(  �ملدعي عليه  �ملدعية و�ل��ز�م  �ل�سو�غل ورد �حليازة �ىل 
�سحيفة  يف  مو�سحة  �لطلبات  )جميع  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م 
�س   9.30 �ل�ساعة   2018/10/28 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   . �ل��دع��وى( 
بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف 

حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/569  عقاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-طاهر جرب�ئيل بابابور كلخور�ن جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/بنك دبي �ال�سالمي )�سركة م�ساهمة عامة(  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة بف�سخ �تفاقية �الجارة �ملنتهية بالتملك ومالحقها و�لز�م �ملدعي عليه بت�سليم 
�لعقار خاليا من �ل�سو�غل 2- �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ وقدره )540.000( درهم 
�لز�مه بكافة �لر�سوم و�مل�ساريف و�التعاب )جميع �لطلبات مو�سحة يف  للمدعي مع 
�سحيفة �لدعوى( . وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/10/30 �ل�ساعة 9.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  �س 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2017/2516  جتاري كلي
حمل  جمهول  �ل�سغري  ع��ب��د�هلل  ب��ن  �سالح  ب��ن  حممد  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2018/2/12  يف 
بالز�م  �ل�سعيد  عبد�لعزيز  بن  حممد  ل�سالح/ريان  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى 
�و ما يقابلها  ي��وؤدي للمدعي مبلغ )575.000( ريال �سعودي  �ملدعي عليه بان 
بالدرهم �المار�تي و�لزمت �ملدعي عليه بامل�ساريف ومبلغ �لف درهم )1000( 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب 

�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فيلما   / �مل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
، �لفلبني    �ل��وج��ي��ان  ب��اي��وك��ان 
�سفره رقم  �جلن�سية - ج��و�ز 
يرجى   )EC8164465(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�سفارة  �لفلبينية �و �قرب 

مركز �سرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
رزفيا  فاطمه   / �ملدعو  فقد 
�سريالنكا     ، زروق  حم��م��د 
�سفره  ج������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)4280738N(من  رقم 
يجده عليه �الت�سال بتليفون 

رقم  0545920704

فقدان جواز �شفر
ل���ب���اب���ه   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�ثيوبيا     ، ج���دف���او  ح�����س��ن 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )EP5343593( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������س���ال 

0502144199

فقدان جواز �شفر
كري�ستينا   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
�ثيوبيا     ، جتى هابتجربيل 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )EP1738573( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������س���ال 

0559994966

فقدان جواز �شفر
ل���ب���اب���ه   / �مل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
�ثيوبيا     ، ج���دف���او  ح�����س��ن 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )EP1744027( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������س���ال 

0502144199

فقدان جواز �شفر
كوهاباتو   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
�لهند     ، ر�م�������ا  ت�����والب�����ول 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )L9820569( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������س���ال 

0504477004

فقدان جواز �شفر

مكيده   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�ثيوبيا     ، ب��ريي�����س��و  ف�����ورو 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )4379865EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������س���ال 

0528844722

فقدان جواز �شفر

ف��ق��د �مل���دع���و / ه��ي��ث��م عيد 
م�سر     ، ه���الل  ع��ب��ده  رزق 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )12741254A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������س���ال 

0566468073

فقدان جواز �شفر
�����س����ادر�ك  �مل����دع����و /  ف���ق���د 
، غ��ان��ا   �جلن�سية  د�دزي����ى 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
)1099507G(   من يجده 
عليه �الت�سال بتليفون رقم  

0506119679

فقدان جواز �شفر

ف��ق��د �مل��دع��و / �ر���س��اد خان 
�لهند     ، حم����م����د  �ن����ي���������س 
�سفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
 )8805817R( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������س���ال 

 0553255870

فقدان جواز �شفر

فقدان �شهادات اأ�شهم
فقدت �ملدعوة / هدي خليفة �ملهريي �سهاد�ت ��سهم باأرقام 

 10254080 ، 10254079 ، 10254078 ، 1064098
 ، 10254083 ، 10254082 ، 10254081 ،

�سهم   151 ��سهم   عدد  مبجموع   10254084
تابعة مل�سرف �أبوظبي �الإ�سالمي 

على من يجدها �أرجاعها للم�سرف 
�أو �الإت�سال على �لرقم 0507900936 

فقدان �شهادات اأ�شهم
فقد �ملدعو / �سلطان خليفة ، �إمار�تي 

�جلن�سية - �سهادة ��سهم �سادرة من �سركة 
نور كابيتال  بعدد 400000 �سهم 
)من يجدها عليه �الإت�سال بال�سركة 

�ملذكورة �أعاله(.  

الإعالناتكم يف 

يرجى االت�سال على
هاتف:024488300 
 فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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الفجر الريا�ضي

لريا�سة  �ل�سارقة  موؤ�س�سة  تنظم 
�مل������ر�أة ي����وم 23 �أك���ت���وب���ر �جل����اري 
كاأ�س  م����ن  �خل���ام�������س���ة  �ل��ن�����س��خ��ة 
يف  لل�سيد�ت  �ل��ري��ا���س��ي  �ل�����س��ارق��ة 
باملوؤ�س�سة حتت  �لريا�سية  �ل�سالة 
رعاية قرينة �ساحب �ل�سمو حاكم 
�ل�سارقة �سمو �ل�سيخة جو�هر بنت 
موؤ�س�سة  رئي�سة  �لقا�سمي  حممد 

�ل�سارقة لريا�سة �ملر�أة.
�لريا�سية  �لفعالية  ه��ذه  وتهدف 
موظفات  ف��ي��ه��ا  ت��ت��ن��اف�����س  �ل���ت���ي 
و�خلا�سة  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل��وؤ���س�����س��ات 
�ألعاب  ث���الث  �ل�����س��ارق��ة يف  ب���اإم���ارة 

هي كرة �لطاولة و�ل�سلة و�لرماية 
�لريا�سي  �ل����وع����ي  ت��ن��م��ي��ة  �إىل 
ب��اأه��م��ي��ة ممار�سة  �مل��ج��ت��م��ع  ل���دى 
م�ساهمة  ومب��دى  للريا�سة  �مل���ر�أة 
�ل����ق����در�ت  ت��ن��م��ي��ة  �ل���ري���ا����س���ة يف 
�الإن����ت����اج����ي����ة وحت���������س����ني �حل����ي����اة 
للمر�أة  و�الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ن��ف�����س��ي��ة 
�أمام  �ل��ف��ر���س��ة  �إت���اح���ة  �ل��ع��ام��ل��ة و 
�ل��ن�����س��اء ل��ل��م�����س��ارك��ة يف �الأل���ع���اب 
ملا  و�جلماعية  �لفردية  �لريا�سية 
لذلك من �أثر �إيجابي على �أد�ئهن 

يف �لعمل.
وق���ال���ت ن���دى �ل��ن��ق��ب��ي م��دي��ر عام 

�ملر�أة  لريا�سة  �ل�سارقة  موؤ�س�سة 
�حلدث  لتنظيم  �ال���س��ت��ع��د�د�ت  �ن 
قرينة  روؤي����ة  م��ع  ت��و�ف��ق��ا  �كتملت 
�ل�سارقة  ح��اك��م  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب 
لتوفري كل ما من �ساأنه �أن يرتقي 
�الإم����ار�ت  دول���ة  �مل����ر�أة يف  بريا�سة 
�لعربية �ملتحدة ب�سكل عام و�إمارة 

�ل�سارقة ب�سكل خا�س.
موؤ�س�سة  �أن  �ل��ن��ق��ب��ي  و�أ����س���اف���ت 
حتر�س  �مل����ر�أة  لريا�سة  �ل�����س��ارق��ة 
د�ئما على تعزيز �لوعي �ملجتمعي 
باأهمية �لريا�سة للجميع وللمر�أة 

على وجه �خل�سو�س .

�حلر��س  م��درب��ي  عمل  ور���س��ة  �ختتمت 
ب���ن���ادي �الإم�������ار�ت ب��ال��ت��ع��اون م���ع �حتاد 
�الإم�����ار�ت ل��ك��رة �ل��ق��دم، �أع��م��ال��ه��ا وذلك 
خمتلف  ميثلون  متدرباً   30 مب�ساركة 
�لور�سة  ، وحا�سر يف  د�خل  �الأندية من 
�ملحا�سر �الآ�سيوي زكريا �أحمد �لعو�سي، 
ويف ختام �لور�سة وزع عمر حممد �ملزكي 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ���س��رك��ة ك���رة �ل��ق��دم بنادي 

�الإمار�ت �ل�سهاد�ت على �مل�ساركني. 
وت���ق���دم ع��م��ر �مل���زك���ي  ب��خ��ال�����س �ل�سكر 
جلميع �لقائمني على �لور�سة من فريق 
ع��م��ل �ل���ن���ادي وك��ذل��ك �حت���اد �الإم�����ار�ت 
لكرة �لقدم و�ل�سكر مو�سول للمحا�سر 
زكريا �أحمد و�مل�ساركني يف �لور�سة على 
�جلهود �لتي بذلت الإجناح هذه �لور�سة 
حياتهم  يف  جميعاً  �لتوفيق  لهم  ومتنى 

�لريا�سية و�لعملية.
ور�سة  �الإم�����ار�ت  ب��ن��ادي  �فتتحت  ح��ي��ث 
عمل مدربي حر��س �أندية ر�أ�س �خليمة 
بالتعاون مع �حتاد �الإمار�ت لكرة �لقدم، 
م��ت��درب��اً ميثلون   30 وذل���ك مب�����س��ارك��ة 
�الأن����دي����ة م���ن د�خ�����ل، برنامج  خم��ت��ل��ف 

نظرية  حم���ا����س���ر�ت  ت�����س��م��ن  �ل��������دورة 
�لفرتة  �أقيمت خالل  وتطبيقات عملية 
�ل�����س��ب��اح��ي��ة و����س��ت��م��ل �ل���ربن���ام���ج على 
حما�سر�ت حملت عناوين متعددة حيث 

حت���دث �مل��ح��ا���س��ر ع��ن ����س��ال��ي��ب تدريب 
�مل��رم��ى �حلديثة وت��ن��اول معهم  ح��ر����س 
مقارنة �إح�سائيات حر��س �ملرمى خالل 
�نطالقة  مع  ومقارنتها  �ملا�سي  �ملو�سم 

�ملو�سم �حلايل، كما تناول معهم �أ�ساليب 
�لتدريب ملدر�سة �لكرة و�أهمية ��ستخد�م 
�لقدمني حلار�س �ملرمى كما تطرق �إىل 
تاأ�سي�س �حلار�س ب�سكل �سحيح  �أ�ساليب 

�لد�ر�سون  ق����ام  ك��م��ا  مم����ي����ز�ً.   ل��ي��ك��ون 
�ملتعلقة  �لتدريبات  من  �لكثري  بتطبيق 
ب��ال��ور���س��ة م��ي��د�ن��ي��اً و����س��ت��ع��ر����س حاالت 
جتهيز  وكيفية  �مل��ب��اري��ات  خ��الل  �للعب 

�حل���ر�����س ق��ب��ل �مل���ب���اري���ات. وم���ن جانبه 
�أحمد  زك��ري��ا  �الآ���س��ي��وي  �ملحا�سر  �أب���دى 
�سعادته بالتجاوب �لكبري �لذي مل�سه من 
م�سري�ً  �لور�سة  يف  للت�سجيل  �لدر��سني 

�إىل �أن �لعدد �لكبري �مل�سارك دليل �هتمام 
وحر�س على �ال�ستفادة من هذه �لور�سة 
معرباً عن �سكره الحتاد �الإم��ار�ت لكرة 
�لقدم و�إد�رة نادي �الإمار�ت على �لتن�سيق 

�الإيجابي و�ملميز للور�سة. و�أ�سار �إىل �أن 
�لعاملني  م��ن  �ل��د�ر���س��ني  بع�س  وج���ود 
يف �ملنتخبات و�الأن��دي��ة د�خ��ل و�ساهم يف 
وهذ�  للور�سة  �لفني  بامل�ستوى  �الرتقاء 
�ملحا�سر�ت  خ���الل  عملي  يف  ���س��اع��دين 
�أن زكريا  ي��ذك��ر  و�ل��ع��م��ل��ي��ة.   �ل��ن��ظ��ري��ة 
�أحمد يعد من �لكفاء�ت �الإمار�تية على 
م�ستوى �ملحا�سرين يف �الحتاد �الآ�سيوي 
وميتاز باأ�سلوب �سل�س يف �ي�سال �ملعلومة 
�أعمدة  �أحد  �أن كان  للدر��سني و�سبق له 
على  وح�سل  �لوطني  منتخبنا  ح��ر����س 
لقب �أف�سل حار�س على م�ستوى �لدولة 
يف  �الأول  �حل���ار����س  وك����ان   1998 ع���ام 

نادي �لعني و�أي�ساً نادي �الإمار�ت.
�أ����س���اد �مل��ح��ا���س��ر �الآ����س���ي���وي زكريا  ك��م��ا 
�أح���م���د مب�����س��ت��وى �ل��ت��ن��ظ��ي��م م���ن جانب 
ن��ادي �الإم���ار�ت و�أك��د جن��اح �لور�سة من 
�لكبري  �ل����دور  وث��م��ن  �جل���و�ن���ب،  جميع 
�ل�����ذي ي��ب��ذل��ه �حت�����اد �ل���ك���رة م���ن �أج���ل 
كما  ك��اف��ة،  وع��ن��ا���س��ره��ا  �للعبة  ت��ط��وي��ر 
�مل�ساركني  جميع  زك��ري��ا  �ملحا�سر  �سكر 

يف �لور�سة.

ع��ق��ب ع����ودة �مل��ه��ن��د���س �أمي����ن عبد 
�لوهاب �لرئي�س �الإقليمي لالأوملبياد 
�لعا�سمة  م���ن  �ل�����دويل   �خل���ا����س  
وم�ساركته  و����س��ن��ط��ن   �الأم��ري��ك��ي��ة 
�لتنفيذي  �مل��ك��ت��ب  �ج��ت��م��اع��ات  يف 
للروؤ�ساء �الإقليمني و�لتي ��ستمرت 
على مدى خم�سة �أيام ،حر�س على 
�إر�سال حتية تقدير وعرفان جلميع 
م�سري�    ،  23 �ل���  �ملنطقة  برنامج 
�لتي  �ل�سعبة  �ل��ظ��روف  رغ��م  ب��اأن��ه 
متر بها عدد غري قليل من بر�مج 
 2017 ع��ام  تقرير  �أن  �إال  �ملنطقة 
ك�سف باأن �لنمو يف �أعد�د �لالعبني 
فاللمرة   ، خ��ا���س  ب�سكل  ق��وًي��ا  ك��ان 
�ل�سرق  م��ن��ط��ق��ة  ���س��ج��ل��ت  �الأوىل 
�أعلى  �أف��ري��ق��ي��ا  و���س��م��ال  �الأو�����س����ط 
مقارنة  ل��ل��ري��ا���س��ي��ني  من���و  م��ع��دل 

بالعام �الأخري .
وك���ان���ت  �الج��ت��م��اع��ات ق���د  �سهدت 
 2017 ����س��ت��ع��ر����س ت��ق��اري��ر ع����ام 
و�لتى ��ستملت على كافة مرتكز�ت 

�الأومل�����ب�����ي�����اد �خل����ا�����س م����ن �ع������د�د 
،و�لريا�سات  و�ملدربني   ، �لالعبني 
�مل���وح���دة ، و�مل�����س��اب��ق��ات و�الل���ع���اب 
�ل��ك�����س��ف �ل�����س��ح��ي على  ، وب���ر�م���ج 
و�عد�د    ، و�ملتطوعيني  �لالعبني  
�لالعبني  و��سر   ، كقادة  �لالعبني 
�الوملبياد  بحركة  يتعلق  م��ا  وك��اف��ة 

�خلا�س.

و������س����ار �ل���رئ���ي�������س �الق���ل���ي���م���ى ب����اأن 
ع�������دد �ل����الع����ب����ني و�����س����ل����و� ح����ول 
العب  م��ل��ي��ون  2ر5  �ىل  �ل����ع����امل  
م��ن الع��ب��ي �الومل��ب��ي��اد �خل��ا���س �ىل 
فى  ي�����س��ارك��ون   872303 ج��ان��ب 
�لريا�سات �ملوحدة �أو �ل�سركاء  كما 
لزيادة  �ملنطقة  ب��ر�م��ج  ع��ل��ى  �ث��ن��ى 
م�سري�   ، و�الل��ع��اب  �مل�سابقات  ع��دد 
�لعام  يف  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �مل�سابقات  ب���اأن 
 103540 ب���ل���غ���ت  ق����د  �ل�����و�ح�����د 
متو�سط  ،وب���ل���غ  و�ل���ع���اب���ا  م�����س��اب��ق��ة 
�مل�سابقات و�اللعاب يف جميع �أنحاء 
12 يف  ، و  �ل��ي��وم  284 يف  �ل��ع��امل 
�ل�����س��اع��ة. ت��ر�وح��ت ه���ذه �الأح����د�ث 
�الألعاب  �أو  و�مل�سابقات  �ملحلية  من 
ي�سمل هذ�  و  �لعاملية،  �أو  �الإقليمية 
24495 م�سابقات ريا�سية  �لعدد 
�أومل����ب����ي����ة خ���ا����س���ة م����وح����دة  زي�����ادة 
قدرها%30 عن عام 2016. وكان 
جلميع بر�مج �ملنطقة دور كبري يف 

تلك �لزيادة.

على  �القليمى  �لرئي�س  �ث��ن��ى  كما 
زي���ادة ع��دد �مل�����س��ارك��ني ف��ى �اللعاب 
و�لتى   2019 ب��اأب��وظ��ب��ى  �ل��ع��امل��ي��ة 
ت��ق��ام حت��ت رع��اي��ة ���س��اح��ب �ل�سمو 
عهد  وىل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�سيخ 
�أب���وظ���ب���ى ن���ائ���ب �ل���ق���ائ���د �الأع���ل���ى 
للقو�ت �مل�سلحة فى �لفرتة من 14 
وحتى  21 مار�س وت�سهد م�ساركة 

7000 العب  174 دولة ميثلهم 
والع��ب��ة، وم��ا ي��ق��رب م��ن 10 �الف 
ريا�سة   22 فى  ي�ساركون  م�سارك 
�أوملبية  هى  �ل�سباحة و�سباحة �ملياه 
�لري�سة  و  �لقوى  و�ألعاب  �ملفتوحة 
و�لبوت�سي  �ل�����س��ل��ة  وك���رة  �ل��ط��ائ��رة 
و�لفرو�سية  و�ل��در�ج��ات  و�لبولينج 
وك���رة �ل��ق��دم و�جل��ول��ف وك���رة �ليد 

و�لكايك  �الث��ق��ال  ورف���ع  و�جل����ودو 
و�ل�سر�ع  �ل��ع��ج��الت   على  و�ل��ت��زل��ج 
و�ال�ستعر��سي  �ل��ف��ن��ي  و�جل��م��ب��از 
�الأر�سي  و�لتن�س  �ل��ط��اول��ة  وتن�س 
و�ل����رت�ي����ث����ل����ون وك������رة �ل����ط����ائ����رة ، 
جانب  �ىل  �ل�����س��اط��ئ��ي��ة  �ل���ط���ائ���رة 
وت�سارك  ��ستعر��سينت  ريا�ستني  
 1681 ت���ب���ل���غ   �مل��ن��ط��ق��ة ب��ح�����س��ة 

العبا   1205 بينهم  م��ن  م�ساركا 
والع�����ب�����ة و�����س����ري����ك����ا، و ت���ع���د ه���ذه  
، ���س��ع��ف م�����س��ارك��ة دول  �مل�����س��ارك��ة 
�ملنطقة  �ل�سابقة يف لو�س �جنلو�س 
�ملنطقة  ���س��ارك��ت  ح��ي��ث   ،  2015
ريا�سة،   16 يف  �جنلو�س  لو�س  يف 

وباإجمايل 443 العبا والعبة.
و�أختتم ت�سريحه بقولة باأن كل هذ� 

جاء نتيجة ما بذلته بر�مج �ملنطقة 
من جهد وعمل متو��سل وقد �ثمر 
على تلك �لنتائج �ملبهرة و�لتي �أ�ساد 
�جتماعه  يف  �لتنفيذي  �ملكتب  بها 
�الخري ،ومتنى �أن تو��سل حمتلف 
�ج���ل  و�سول  �لعمل م��ن  �ل��رب�م��ج 
 2020 باملنطقة  �ل��الع��ب��ني  ع���دد 

�ىل ربع مليون العب والعبة.

من  اخلام�شة  الن�شخة  انطالق  اأكتوبر   23
كاأ�س ال�شارقة الريا�شي لل�شيدات 

اختت��ام ور�ش��ة مدرب��ي احل��را�س بنج��اح كبي��ر و�ش�ط م�ش�ارك���ة هائل���ة

الرئي�س االإقليمي لالأوملبياد اخلا�س الدويل عقب عودته من تنفيذية وا�سنطن : 

�شكرًا لالأوملبياد اخلا�س االإماراتي على النمو املتزايد يف اأعداد الالعبن وزيادة اأعداد امل�شاركن يف عاملية اأبوظبي2019

اللجنة املنظمة تك�شف عن �شعار وكاأ�س طواف 
االإمارات للدراجات الهوائية اليوم 

تعقد �للجنة �ملنظمة لطو�ف �الإمار�ت للدر�جات 
�لهو�ئية يف �ل�ساعة �ل�ساد�سة و�لن�سف م�ساء �ليوم 
�الثنني 8 �أكتوبر 2018 يف مقر معر�س �سيار�ت 
عن  للك�سف  ز�ي���د،  �ل�سيخ  ب�����س��ارع  �ل��ن��اب��ودة  �أودي 
�سعار �لطو�ف و�الإع��الن عن �لكاأ�س �لذي �سيفوز 

به �لبطل يف نهاية جميع مر�حل �لطو�ف.
�سعادة  م��ن:  ك��اًل  �ل�سحفي  �مل��وؤمت��ر  وي��ت��ح��دث يف 

�لريا�سي  دب���ي  جم��ل�����س  ع���ام  �أم����ني  ح����ارب  �سعيد 
عارف  ���س��ع��ادة  ل��ل��ط��و�ف،  �ملنظمة  �للجنة  رئ��ي�����س 
�أب��وظ��ب��ي �لريا�سي  �أم����ني ع���ام جم��ل�����س  �ل���ع���و�ين 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ط��و�ف، �سعادة 
�أم���ني عام  عي�سى علي ه��الل ب��ن ز�ه���ر �حل��ز�م��ي 
جمل�س �ل�سارقة �لريا�سية، �أ�سامة �ل�سعفار رئي�س 
�حتادين �الآ�سيوية و�الإمار�تي للدر�جات �لهو�ئية، 

�لنابودة  �أودي  ل�سركة  �لعام  �ملدير  �لنابودة  وعلي 
لل�سيار�ت.

ك��م��ا ���س��ي��ت��م خ����الل �مل���وؤمت���ر �ل�����س��ح��ف��ي �الإع�����الن 
ع��ن م��وع��د �ن��ط��الق م��ن��اف�����س��ات ط���و�ف �الإم����ار�ت 
�لطو�ف  كاأ�س  و�سيتم عر�س  �لهو�ئية،  للدر�جات 
�ل�سحفي  �مل��وؤمت��ر  خ��الل  �سيتم  كما  للحا�سرين، 

بدء �لعد �لتنازيل النطالق �لطو�ف.
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يعاين كبار �الأندية �الأوروبية هذ� �ملو�سم من بد�يات مقلقة، حيث �سهدت 
�أقوى دوريات �لقارة ��ستهالال �سيئا لفرق تعودت على �النت�سار.

�لبد�ية عند بطل �أوروبا ريال مدريد، �لذي ظهر ب�سكل خميب لالآمال 
يف �سل�سلة من �لنتائج �لهزيلة، بقيادة مدربه �جلديد جولني لوبتيغي.

ويبدو �أن تاأثري فقد�ن �لفريق ملدربه �لفرن�سي زين �لدين زيد�ن، وجنمه 
�لربتغايل كري�ستيانو رونالدو خالل �ل�سيف و��سحا ب�سكل جلي، حيث 

حتول عمالق �أوروبا لفريق يعاين خللق �لفر�س خالل �ملباريات.
�لت�سجيل الأربعة مباريات متتالية، بعد خ�سارته  ريال مدريد يف  وف�سل 

من �أالفي�س، �م�س �الول �ل�سبت، وهو �أمر مل يحدث منذ عام 1985.

بايرن  �لتاريخي  �لبطل  يقبع  حيث  غريب،  منظر  فهناك  �أملانيا  يف  �أم��ا 
ميونيخ يف �ملركز �خلام�س بالدوري بعد 7 جوالت من �نطالقه.

�أم������ام بورو�سيا  وع���ان���ى �ل���ب���اف���اري م���ن ه���زمي���ة خم��ج��ل��ة ع��ل��ى م��ل��ع��ب��ه 
على  �ل��ر�ب��ع��ة  �مل��ب��ار�ة  م�سجال   ،3-0 بنتيجة  �ل�سبت،  مون�سنغالدباخ، 

�لتو�يل من دون �نت�سار.
هو  قليلة،  بخربة  جديد  م��درب  عليه  ي�سرف  �الآخ��ر  هو  ميونيخ  بايرن 
�أينرت�خت  قادما من  �لفريق  تعاقد معه  �لذي  نيكو كوفات�س  �لكرو�تي 

فر�نكفورت.
»تذبذب” كتالوين وكو�رث يف مان�س�سرت

حتى بر�سلونة �الإ�سباين مل ي�سلم من �لنتائج �ملتذبذبة، لكن تاألق جنمه 
ليونيل مي�سي �سفع له يف عدد من �ملباريات ليبقيه على �لقمة.

بلباو،  و�أتلتيك  �أمام جريونا  بتعادلني غريبني  �ل�سكوك  بر�سلونة  و�أث��ار 
قبل �أن يتعر�س لهزمية من ليغاني�س، يف �لدوري �الإ�سباين.

»�لعنيد” �أتلتيكو مدريد مل يكن بال�سالبة �ملعهودة هذ� �ملو�سم، وحقق 
3 �نت�سار�ت فقط يف مبارياته �ل�سبع �الأوىل بالدوري �ملحلي.

�أ�سو�أ من �أي وقت م�سى يف �لبطل �لتاريخي  ويف �إجنلرت�، تبدو �الأمور 
�الإجنليزي  �ل���دوري  يف  �لثامن  �ملركز  يحتل  �ل��ذي  يونايتد،  مان�س�سرت 

�ملمتاز، حتت قيادة مدربه �لربتغايل جوزيه مورينيو.

كاأ�س  �مل��ذل من  �خل��روج  منها  كثرية،  معارك  �حلمر خ�سرو�  �ل�سياطني 
تاأخره  قلب  يف  �ل�سبت  جنح  �لفريق  لكن  كاونتي،  ديربي  �أم��ام  �لر�بطة 

بهدفني نظيفني �أمام نيوكا�سل �إىل فوز 3-2 بلقاء ملحمي.
جرمان  �سان  وب��اري�����س  �الإي��ط��ايل  يوفنتو�س  ف��رق  �أن  يبدو  �مل��ق��اب��ل،  ويف 
مت�سي  �إجن��ل��رت�،  يف  �سيتي  ومان�س�سرت  وليفربول  وت�سل�سي  �لفرن�سي 

بخطى ثابتة نحو حتقيق مو�سم قوي جد�.
طويال،  �لكروي  �ملو�سم  يبقى  للجميع،  �ملتفاوتة  �النطالقات  رغم  لكن 
�ملقبل،  �لعام  مايو من  �لرحلة يف  نهاية  تقلبات كثرية حتى  ي�سهد  وقد 

وهو ما تعودنا عليه يف �ل�سابق.

»اأرق��ام خمجل��ة« لكب���ار اأوروب���ا يف م���و�ش����م ملب���د بالغي�����وم

�سهدت �ل�سالة �ملغطاة مبركز �ل�سارقة للفرو�سية 
م�ساركة �أكر من 270 فار�سا وفار�سة يف �فتتاحية 
�حلو�جز )2019/2018(،  ق���ف���ز  م���و����س���م 
�الإم������ار�ت  ل������دوري  �الأول  �الأ����س���ب���وع  و�ن���ط���الق���ة 
لوجنني لقفز �حلو�جز يف ن�سخته �لثامنة برعاية 
وبالتعاون مع  �لفرو�سية  و�إ�سر�ف �حتاد  لوجنني 
نادي �ل�سارقة للفرو�سية و�ل�سباق، و��ستملت  على 
و�جلمعة  �خلمي�س  ي��وم��ي  �قيمت  �أ���س��و�ط   10
�مل��ا���س��ي��ني ب��ح�����س��ور �ل�����س��ي��خ ع��ب��د �هلل ب���ن ماجد 
للفرو�سية  �ل�������س���ارق���ة  ن�����ادي  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���س��م��ي 
و�ل�������س���ب���اق، و�ل���دك���ت���ور غ����امن �ل���ه���اج���ري �الأم����ني 
خليفة  حممد  و�سلطان  �لفرو�سية،  الحت��اد  �لعام 
�ليحيائي ع�سو جمل�س �ل�سارقة �لريا�سي مدير 
زميت  للفرو�سية و�ل�سباق وح�سام  �ل�سارقة  نادي 

�مل�ست�سار �لفني ممثل �حتاد �لفرو�سية.
 10 �أل��ق��اب  على  و�ل��ف��ار���س��ات  �ل��ف��ر���س��ان  وتناف�س 
�أ����س���و�ط مب��و����س��ف��ات �جلولة   7 �أ����س���و�ط، م��ن��ه��ا 

جولة  م��ع  و�ح���دة  ج��ول��ة  م��ن  �لو�حدة و�الأخرى 
 � للتمايز، وتر�وح �رتفاع �حلو�جز بني )80 
�سارك  �لتي  �خلم�س  �لفئات  ح�سب  �سم   )140
�سوطني  بو�قع  �ملناف�سات �الفتتاحية  يف  فر�سانها 
�ل��ن��ج��اح وت��ق��ارب م�ستوى  ث��ب��ات ن�سبة  ف��ئ��ة،  ل��ك��ل 
�ل�سوطني يب�سر مبو�سم  فئة يف  �لفر�سان من كل 

حافل بقوة �لتناف�س و�لنتائج �ملتقدمة.
�ملفتوح  �ل�������س���وط  �مل��ف��ت��وح��ة  �الأ������س�����و�ط  �����س����د�رة 
م�ساره  و�ح���دة و����س���م���م  ج���ول���ة  �الأول ج������اء م������ن 
120 �سم و�سارك فيه 39  بحو�جز بلغ �رتفاعها 
�إكمال  يف  فر�سان   8 منهم  جن��ح  وف��ار���س��ة،  فار�سا 
�الول �أحرزه �لفار�س  و�ملركز  خطاأ،  دون  �جلولة 
عماد غريب من فئة )�جلونيورز( باجلو�د »كو�ترو 
3« من نادي �ل�سارقة للفرو�سية، و�ل�سوط �ملفتوح 
�لثاين يف ختام مناف�سات �ال�سبوع جاء من جولة 
و�حدة مع جولة للتمايز و�سمم م�ساره بحو�جز 
�أ�سو�ط  �أه��م  يجعله  مما  �سم   140 �رتفاعها  بلغ 

خم�سة  وفار�سة،  فار�سا   15 فيه  و�سارك  �حلفل، 
خطاأ، وجولة  دون  �لرئي�سة  �جلولة  �أكملو�  منهم 
�ن�سحاب  ب��ع��د  ف��ر���س��ان   4 ف��ي��ه��ا  �لتمايز �سارك 
»فور  بجو�دها  �ساندي  �لرنويجية �أنيتا  �لفار�سة 
للفرو�سية  �ل�سارقة  �سنة من نادي   12 »2 كا�س 
�لرئي�سة  �جل���ول���ة  يف  م��ع��ه��ا  ق��دم��ه  مب���ا  مكتفية 
وف�سلت �إر�حته ملا هو �آت من مناف�سات وبطوالت 
�إىل  �ل�سوط  �سد�رة  �الأول، وذهبت  جو�دها  كونه 
�ل��دمن��ارك��ي��ة تينا ل��ون��د ب��اجل��و�د كر�لو  �ل��ف��ار���س��ة 
و�لفرو�سية  للبولو  دب��ي  ن���ادي  م��ن  ���س��ن��و�ت(   9(
�أول  كانت  لوند  لوند،  لو�لدها فليمني  و�ململوك 
�إنهاء جولته يف  يف  وجنحت  �لتمايز  يف  �مل�ساركني 
زمن بلغ )31.55( ثانية وبقي �سامد� مل يقدر 
�ملركز  ون��ال  بعدها،  �مل�ساركني  �أي من  ك�سره  على 
�أميذي�ست  باجلو�د  غريب  �سادي  �لفار�س  �لثاين 
دي )13 �سنة من نادي �ل�سارقة للفرو�سية و�أكمل 
�لتمايز يف )32.03( ثانية، وذهبت جائزة �ملركز 

�لنعيمي  جمال  ب��ن  علي  �ل�سيخ  للفار�س  �لثالث 
�أي�سا وبعد  �ل�سارقة  ن��ادي  من  كولي�سي  و�جل��و�د 
�ل��ك��ربى م��ع �نطالقة  �ل��ف��ئ��ة  �إىل  �أد�ئ�����ه  ت��رف��ي��ع 

�ملو�سم �جلديد.
�سامل �أحمد يحقق �أول ثنائية باملو�سم 

���س��وط��ان خل��ي��ول �ل��ق��ف��ز �ل�����س��غ��رية ع��م��ر )5 � 6( 
ع��ل��ى حو�جز  و�ح����دة  م��ن ج��ول��ة  �الأول  ���س��ن��و�ت، 
 3 فار�سا وفار�سة،   13 فيها  و�سارك  �سم   115
�لفار�س  وت�����س��دره��م  خ��ط��اأ  دون  �جل��ول��ة  �أك��م��ل��و� 
 6 ب��اجل��و�د د�مي��ون��د وي  �أح��م��د �ل�سويدي  ���س��امل 
للفرو�سية ومملوك  �ل�����س��ارق��ة  ن���ادي  م��ن  ���س��ن��و�ت 
للفار�س �ل�سويدي و�لفار�سة نادية ترمي، �لفار�س 
�لثاين  �ل�سوط  يف  ثنائية  معه  �أحمد �أكمل  �سامل 
�ل�سغرية مبو��سفات �جلولة  فئة �خليول  لنف�س 
�الرتفاع  ذ�ت  ع��ل��ى  للتمايز  ج��ول��ة  م��ع  �ل���و�ح���دة 
 31.47 بلغ  زم��ن  يف  �لتمايز  �سم وح�سم   115
باملو�سم  �ح���ر�زه���ا  ي��ت��م  ثنائية  �أول  وه���ي  ث��ان��ي��ة، 

�جل��دي��د، و�مل��رك��ز �ل��ث��اين �أح��رزت��ه �ل��ف��ار���س��ة تينا 
للبولو  دب��ي  ن��ادي  من  زد  �سيلفيتا  لوند بالفر�س 

و�لفرو�سية يف زمن بلغ 32.69 ثانية.
اأ�سواط النا�سئني 

من  �لنا�سئني  فئة  م��ن  للفر�سان  �الول  �ل�سوط 
جولة و�حدة على حو�جز 130 �سم، و�سارك فيه 
�جلولة  �أكملو�  منهم   15 وفار�سة،  فار�سا   23
�سادي  �ل��ف��ار���س  حققها  و�ل�����س��د�رة  �أخ��ط��اء  دون 
�ل�سارقة  ن��ادي  من  دي  �أميذي�ست  باجلو�د  غريب 
�لثاين �ملفتوح للنا�سئني  و�ل�����س��وط  للفرو�سية، 
مبو��سفات �جلولة مع متايز هلى حو�جز تر�وح 
�رتفاعها بني 125 � 130 �سم، و�سارك فيه 33 
فار�سا وفار�سة، و10 منهم �نتقلو� �إىل �لتمايز بعد 
�إكمالهم �جلولة �لرئي�سة دون خطاأ، و�لفار�سة تينا 
لوند �سجلت فوزها �الأول باملو�سم ب�سحبة �لفر�س 
و�لفرو�سية،  للبولو  دبي  نادي  باي�س هوتيري من 
و�أنهت �لتمايز يف زمن بلغ 30.01 ثانية، و�ملركز 

�لثاين �أحرزه �لفار�س عماد غريب باجلو�د كو�ترو 
نادي �ل�سارقة للفرو�سية. 3 من 

اأ�سواط املبتدئني واخليول ال�سغرية
 4 �الأول  �الأ�������س������ب������وع  م����ن����اف���������س����ات  ت�������س���م���ن���ت 
و�حدة، ون�سفها  ج���ول���ة  �أ�سو�ط جميعها من 
بني  �رت��ف��اع��ه��ا  ح��و�ج��ز  على  �ملبتدئني  للفر�سان 
� 90 �سم، يف �ل�سوط �الأول �سارك 44 فار�سا   80
وفار�سة ، جنح منهم 24 فار�سا يف �إكمال �جلولة 
بنجاح، ويف �ل�سوط �لثاين على ذ�ت �الرتفاع �سارك 
فار�سا،   22 م��ن��ه��م  جن��ح  وف��ار���س��ة  ف��ار���س��ا   42
وفار�سة  ف��ار���س��ا   24 ���س��ارك  �الأ����س���و�ط  ويف بقية 
من �لفئة �ملبتدئني �ملتقدمة ومن �أ�سحاب خيول 
�سنو�ت، على حو�جز   5  �  4 �ل�سغرية عمر  �لقفز 
فار�سا،   13 م��ن��ه��م  �سم جنح   110  �  100
ذ�ت  �لفئتني على  م���ن  ف��ار���س��ا   30 ����س���ارك  ث���م 
�الرتفاع جنح منهم 10 فر�سان يف �إكمال �جلولة 

دون �أخطاء و�عتربتهم جلنة �لتحكيم فائزين.

برعاية لوجنني واإ�سراف احتاد الفرو�سية

القفز لدوري  الثامنة  الن�شخة  افتتاحية  وفار�شة يتناف�شون بال�شارقة يف  فار�شا   270

بطولة  من  �الأوىل  مناف�سات �لن�سخة  �نطلقت 
قدم �ل�ساالت  ل�سباب كرة  �الم��������ار�ت  ك���ا����س 
جاين  �مل��ن�����س��رم  بح�سور عبد�مللك  �جل��م��ع��ة 
�ل�ساالت وعمر�ن  �للجنة �لتفيذية لكرة  رئي�س 
ع���ب���د�هلل �ل��ن��ع��ي��م��ي �م����ني �ل�����س��ر �ل���ع���ام للجنة 
�مل��ن��ت��خ��ب��ات �لوطنية  �ل��ع��اج��ل م�����س��رف  و���س��ع��ي��د 
و�سهاب  �لتحكيم  وعبد�هلل �ل�سحي م�سوؤول 
و�لنا�سئة  �ل�سباب  م�سابقات  م�سرف  �لعو�سي 
وح�����س��ن �حل����م����ادي م�����س��رف �ل��ل��ع��ب��ة يف ن���ادي 
�ل��ظ��ف��رة وف��ي�����س��ل ع��ب��د�هلل م��دي��ر ف��ري��ق نادي 
و��سفرت  باللعبة  �ملهتمني  م��ن  وع��دد  �لظفرة 
ن��ت��ائ��ج م��ب��اري��ات �جل��ول��ة �الف��ت��ت��اح��ي��ة ع��ن فوز 
مثري للظفرة على �لذيد بنتيجة 3-2 وتعادل 
�حتاد كلباء مع مليحة وفاز خورفكان على �ملد�م 
ن���ادي  �لبطائح  ف��ري��ق  وف���از  نظيفة  بخما�سية 
�ملناف�سة  5-2 وتتو��سل  �حل�����س��ن    دب���ا  ع��ل��ى 
ي�����وم �جل���م���ع���ة م����ن ك����ل �أ�����س����ب����وع ع���ل���ى ملعب 

نا�سئة و��سط بال�سارقة.
�ملباريات  بانطالقة  �ل��ي��وم  �لن�ساط  ويتو��سل 

بالن�سبة  �ل��ف��ي��ف��ا  �أي�����ام  �مل���ق���ررة خ���الل  �ل���ودي���ة 
مل��ن��ت��خ��ب �ل����رج����ال ح��ي��ث ي��ل��ت��ق��ي �الأب���ي�������س مع 
م��ب��ار�ت��ني وديتني  �لعماين يف  �الأح��م��ر  ن��ظ��ريه 
ملعب  على  وغ��د�  �ل��ي��وم  م�ساء  م��ن  �ل�سابعة  يف 
���س��ال��ة ن�����ادي �حت�����اد ك��ل��ب��اء وت��ع��ت��رب ه����ذه �ول 
حتت  �جلديد  ثوبه  يف  �الأول  للمنتخب  جتربة 
��سر�ف �سعيد �لعاجل م�سرف �ملنتخبات ومدير 
�ملنتخبعبد�هلل �لدرمكي و�ملدير �لفني للمنتخب 
�ل��وط��ن��ي ع���ب���د�ل���روؤوف ع��م��ر �ملرزوقي  �مل����درب 
ك��اب��نت �مل��ن��ت��خ��ب �ل�����س��اب��ق �ل����ذي �ع��ت��زل �للعب 
يف تكليفة بقيادة  �للجنة  ت���رتدد  ومل  م��وؤخ��ر� 

ت���دري���ب���ات �مل��ن��ت��خ��ب مل���ا ي��ت��م��ت��ع ب���ه م���ن خرب�ت 
ومل�سو�ره �لطويل مع �للعبة و�ملنتخبات �لوطنية 
و�ندية �لو�سل و�سباب �الهلي و�لن�سر و�لوحدة 
و�لظفرة و�حتاد كلباء ف�سال عن عمله م�ساعد� 

للمدرب �لعاملي �لرب�زيلي ماركو�س �سري�تو.
عبد�مللك  ���س��رح  �ل�سباب  دوري  �ف��ت��ت��اح  وح���ول 
جاين قائال:�ن �للجنة �لتنفيذية ن�سب �عينها 
�ن فرق �لرجال لي�س كافية للعبة وكان البد من 
جيل رديف و�الهم  جديدة لبناء  ف��رق  ت�سكيل 
وعاملية  هناك ��ستحقاقات دولية  ذل����ك  م���ن 
ل��ف��ئ��ة �ل�����س��ب��اب ف��ك��ان م���ن �ل��ط��ب��ي��ع��ي �ن يكون 

ل��دي��ن��ا م�����س��اب��ق��ات ل��ف��ئ��ة �ل�����س��ب��اب ك��ي ن�ستطيع 
�خلارجية  �مل��ح��اف��ل  يف  مبنتخباتنا  �ل��ت��و�ج��د 
وهذ� اليتحقق �ال بتنظيم م�سابقات لهذه �لفئة 
بال�سكر  و�مل�ستقبل وتوجه  ت�سكل �حلا�سر  �لتي 
�ل�سباب  دوري  يف  �ساركت  �لتي  �الأندية  جلميع 
بالتن�سيق مع مر�كز �لنا�سئة بال�سارقة لها دور 
�ستكون  �ل�سباب �لتي  يف ميالد م�سابقات  كبري 
بجهود  �أ���س��اد  كما  �للجنة  روزن��ام��ة  يف  �أ�سا�سية 
مر�كز �لنا�سئة بال�سارقة وخ�س بال�سكر �سهاب 

�لعو�سي وفريق عمله يف جميع �ملر�كز .
قال  �ل�ساالت  البي�س  �ل��ودي��ة  �ملباريات  وح��ول 

�سيكون  �لوطنية  �ملنتخبات  �ع��د�د  �ن  عبد�مللك 
�لقادمة  �لفرتة  �للجنة يف  �أول��وي��ات  ر����س  على 
وذل�����ك ب��ال��ت��ع��اون م���ع �حت�����اد �ل���ك���رة وجمل�س 
�ملحلية  �مل��ن��اف�����س��ات  �لريا�سي �ما  �ل�����س��ارق��ة 
فهي ت�سريعلى قدم و�ساق بف�سل تعاون وجهود 
�النت�سار  ن�ستهدف  �للجنة وقال  م��ع  �الأن��دي��ة 
و�ل���ت���ط���ور �الف����ق����ي و�ل���ر�����س���ي وت���وج���ه ج���اين 
ب���ال�������س���ك���ر ل���ل���م���ن���ت���خ���ب���ني �الأح���م���ر �ل���ع���م���اين 
منتخبنا  دع��وة  تلبية  على  و�الخ�سر �ل�سعودي 
باللعب �سده وديا يف �الأيام �لقادمة الجل تبادل 
�كت�ساب �خلرب�ت والجل �مل�سلحة �لعامة للعبة 

بجهود  ج��اين  و�أ���س��اد  �خلليجي  �مل�ستوى  على 
وعبد�هلل �لدرمكيوعبد�لروؤوف  �لعاجل  �سعيد 
�ل���ع���م���ل ب��امل��ن��ت��خ��ب كما  ع���م���ر يف ق����ي����ادة دف�����ة 
�لت�سحيات  ع���ل���ى  �مل��ن��ت��خ��ب  ب���الع���ب���ي  �أ�����س����اد 
�ل���ت���ي ي��ق��دم��ون��ه��ا م����ن خ�����الل �ن��ت��ظ��ام��ه��م يف 
�لتدريبات ووقال من �حب �لريا�سة طبيعي �ن 
�لتي  بالده والجل �لريا�سة  ي�سحي الجل علم 
�حبها وقال ثقتي يف جميع العبي كرة �ل�ساالت 
و�أ�ساد  �أي وقت  �لند�ء يف  �سيلبون  و�نهم  كبرية 
يف  ي�سارك  �ل��ذي  �ل�سباب  منتخب  بنتائج  �أي�سا 
وق��ال نحن يف  �لعربية  للجامعات  ز�ي��د  بطولة 
بامل�ساركة  ك��ب��رية  �سعادتنا  �لتنفيذية  �للجنة 
����س��م��ا عزيز�  �ل���ت���ي حت��م��ل  �ل��ب��ط��ول��ة  يف ه����ذه 
وغاليا علينا وبحمد �هلل وتوفيقه جاءت نتائج 
منتخبنا مميزة وتاهل �ىل ربع �لنهائي ونتمنى 
و�عترب  �لبطولة  يف  �ك��ر  �لتقدم  يف  ي��وف��ق  �ن 
قبل  �عد�د لالبي�س �ل�ساب  خري  �مل�ساركة  هذه 
�لتي  �ال���س��ي��وي��ة  �لت�سفيات  غ��م��ار  يف  �ل��دخ��ول 
�سوف ت�ست�سيفها �المار�ت يف دي�سمرب �لقادم.  

االإمارات تالقي عمان وديا يف كلباء الليلة 

فوز الظفرة والبطائح وخورفكان يف كاأ�س �شباب ال�شاالت 
عبدامللك جاين : االأولوية للمنتخبات الوطنية 
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الفجر الريا�ضي

يف  خا�سها  م��ب��اري��ات  ت�سع  �آخ��ر  يف  �لتا�سع  �نت�ساره  �أر���س��ن��ال  حقق 
فولهام  م�سيفه  على  �لعري�س  ب��ف��وزه  وذل��ك  �مل�سابقات،  خمتلف 

�ملرحلة �لثامنة من �لدوري �الإنكليزي لكرة �لقدم. يف   1-5
ويدين �أر�سنال بفوزه لثنائيتي �لفرن�سي �ألك�سندر الكازيت و�لبديل 
�ل��غ��اب��وين ب��ي��ار-�إمي��ري��ك �أوب��ام��ي��ان��غ ، و�ل��وي��ل��زي �آرون ر�م�����س��ي، يف 

مقابل هدف لفولهام عرب �الأملاين �أندريه �سورله.
وهي �ملرة �الأوىل منذ 2016 يتمكن فيها فريق �ملدرب �الإ�سباين 
�أوناي �إميري �لذي يخلف هذ� �ملو�سم �لفرن�سي �أر�سني فينغر، من 
حتقيق �ستة �نت�سار�ت متتالية يف �لدوري �الإنكليزي �ملمتاز و�ملرة 
�الأوىل �لتي يحقق فيها �لفوز يف ثالث مباريات تو�ليا خارج ملعبه 

حمليا منذ �سنتني.
وتوقع �ملر�قبون �أن يحتاج �إميري �ىل وقت طويل لكي ي�سع �لفريق 

�ل�سنو�ت  بعد  �سيما  ال  �ل�سحيحة  �ل�سكة  على  �ل�سمايل  �للندين 
مبار�تيه  خ�����س��ارت��ي��ه  ب��ع��د  ل��ك��ن  فينغر،  ب��ق��ي��ادة  �ل��ع��ج��اف  �الخ����رية 
�نت�سار�ت  �ستة  �ملو�سم �حل��ايل، جنح يف حتقيق  �الأول��ني يف مطلع 
تو�ليا لريتقي �ىل �ملركز �لثالث بفارق نقطة و�حدة عن مان�س�سرت 
�سيلتقيان  و�للذين  ليفربول  عن  �اله��د�ف  بفارق  �ملت�سدر  �سيتي 

الحقا �ليوم.
وخا�س �أر�سنال غمار �ملبار�ة بعد رحلة �ساقة �جتاز فيها م�سافة 4 
�الف كلم قادما من �ذربيجان حيث خا�س مبار�ة �سد كار�باخ وخرج 
منت�سر� فيها بثالثية نظيفة �سمن �لدوري �الوروبي )يوروبا ليغ( 

�خلمي�س.
و�فتتح �أر�سنال �لت�سجيل بو��سطة الكازيت �لذي ��ستد�ر على نف�سه 

و�سجل هدفه �لر�بع هذ� �ملو�سم بعد مرور حو�يل ن�سف �ساعة.

بيد �أن �أ�سحاب �الر�س �أدركو� �لتعادل عرب �ملخ�سرم �سورله خالفا 
نات�سو  �الإ���س��ب��اين  �مل��د�ف��ع  م��ن  خطاأ  ��ستغل  �ل��ذي  �للعب  ملجريات 
فييتو  لوت�سيانو  �الأرجنتيني  م��ن  �أم��ام��ي��ة  مت��ري��رة  ث��م  م��ون��ري��ال 

لي�سدد كرة �ساقطة من فوق مو�طنه بريند لينو.
�أر�سنال جمدد� بو��سطة الكازيت  ويف مطلع �ل�سوط �لثاين، تقدم 
فولهام  حار�س  ليفاجئ  ويلبيك  د�ين  من  ر�أ�سية  متريرة  م�ستغال 

ماركو�س بيتينيلي بت�سديدة على �لطائر من 16 مرت�.
�أر�سنال يف فرتة  ت��رك  �ل��ذي يبدو يف طريقه �ىل  و�أ���س��اف ر�م�سي 
�النتقاالت �ل�ستوية �أو نهاية �ملو�سم لرف�سه جتديد عقده �أقله حتى 
تابعها بكعب  ر�ئعة  �ملبار�ة بعد لعبة م�سرتكة  �أه��د�ف  �أجمل  �الآن، 
�لقدم د�خل �ل�سباك. و�أجهز �أر�سنال على م�سيفه بهدفني �آخرين 

حمال توقيع �أوباميانغ يف �أو�خر �ملبار�ة.

خم��ا�شي���ة الأر�شن���ال يف م��رم����ى ف�����ول���ه��ام  

ملالكه معايل   33 �لقارب بر�ق  توج 
�لفتان  ر������س����د  م�����س��ب��ح  �ل���ف���ري���ق 
وب���ق���ي���ادة �ل���ن���وخ���ذة ر�����س���د حممد 
دبي  ل�سباق  بطال  �لرميثي  ر����س��د 
ل��ل��ق��و�رب �ل�����س��ر�ع��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة 43 
بطولة  من  �لثانية  )�جلولة  قدما 
و�ل�����ذي   )2019-2018 دب�����ي 
نظمه نادي دبي �لدويل للريا�سات 
�أم�س  م��ن  �أول  ي��وم  ظهر  �لبحرية 
�لكبري  �ل�����س��ب��اق  وح���ق���ق  �ل�����س��ب��ت. 
متثل  كبري�  وتنظيميا  فنيا  جناحا 
يف �مل�ساركة �لكبرية و�لقيا�سية �لتي 
�لعدد  و�سل  حيث  �ل�سباق  �سجلها 
جميعها  ��سطفت  قاربا   106 �إىل 
عند  �لعربي  �خلليج  مياه  عمق  يف 
�أ�سرعتها  ورف���ع���ت  �ل���ب���د�ي���ة  خ���ط 
�الأخ�سر  �لعلم  رف��ع  بعد  �لبي�ساء 
و�إطالق �الإ�سارة �ل�سوتية من زورق 
�مل��ق��دم��ة ل��ت��ب��ح��ر ب���اأم���ان ن��ح��و خط 

�لنهاية قبالة فندق برج �لعرب.
�لكبري  �ل�����س��ب��اق  و���س��ه��دت م���ر�ح���ل 
ت��ن��اف�����س��ا ���س��ر���س��ا وك��ب��ري ب��ني جميع 
�إىل  جميعها   �سعت  �ل��ت��ي  �ل��ق��و�رب 
و�لبحث  �لنهاية  �إىل خط  �لو�سول 
ع��ن �ل��ف��وز وم��ع��ان��ق��ة �ل��ن��ام��و���س يف 
ظ��ل ت�����س��اوي �ل��ف��ر���س ب��ني �جلميع 
كال ح�سب م�ساره، حيث �نطلق كل 
�ل�سحيح  �لطريق  قارب يبحث عن 
يف  �لنهائية  �لوجهة  �إىل  للو�سول 

�أ�سرع وقت.
 33 ب���ر�ق  �ل��ق��ارب  و��ستحق ط��اق��م 
�أح�سن  ب���ع���دم���ا  و�ل���ت���ت���وي���ج  �ل����ف����وز 
�ل����ن����وخ����ذة ر�������س�����د حم���م���د ر�����س���د 
قر�ءة  �لقارب  يف  وطاقمه  �لرميثي 
�ل�����س��ب��اق و�حل���ال���ة �جلوية  ظ����روف 
�الأمر �لذي مكن �لقارب من �لتقدم 
على جميع �ملحامل و�لظفر بنامو�س 
�ل�سباق وذلك بعد �ساعة كاملة من 
بني  تناف�سا مثري�  �سهدت  �لتناف�س 
كوكبة �لقو�رب على �متد�د م�سافة 
�ل�سباق �لتي و�سلت يف جمملها �إىل 

بحريا. ميال   14
وجنح �لقارب بر�ق 33 يف �لو�سول 

متقدما  �ل��ن��ه��اي��ة  خ���ط  �إىل  �أوال 
ملالكه   170 زل�����ز�ل  �ل���ق���ارب  ع��ل��ى 
���س��م��و �ل�����س��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حممد 
عهد  ويل  م���ك���ت���وم  �آل  ر������س����د  ب����ن 
�لريا�سي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي 
وب��ق��ي��ادة �ل��ن��وخ��ذة م���رو�ن عبد �هلل 
�ملرزوقي و�لذي كان مناف�سا �سر�سا 
و�نطلق  �ملر�حل  كل  يف  �للقب  على 
بالقرب من بر�ق 33 و�لذي ك�سب 

�لرهان يف �لنهاية وتوج بطال.
�سباق  يف  �لقمة  ثنائي  م��ن  وقريبا 
�جل���ول���ة �ل��ث��ان��ي��ة م���ن ب��ط��ول��ة دبي 
ل��ل��ق��و�رب �ل�����س��ر�ع��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة 43 
قدما كان بطل �جلولة �الأوىل �لتي 
جرت �ل�سهر �ملا�سي �لقارب �لو�سف 
حمد  حممد  �لنوخذة  ملالكه   127

م�سبح �لغ�سي�س مي�سي بثبات نحو 
خط �لنهاية حيث جنح يف �حل�سول 
على �ملركز �لثالث و�لذي مكنه من 
�لرتتيب  ����س���د�رة  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة 
-2018 دب������ي  ل���ب���ط���ول���ة  �ل�����ع�����ام 
من  مقربة  على  لي�سبح   2019
�ل��ت��ت��وي��ج ب��ن��ام��و���س �ل��رتت��ي��ب �لعام 
ق��ب��ل �جل���ول���ة �خل��ت��ام��ي��ة و�مل���ق���ررة 
�ل�سهر  م��ن  �لع�سرين  �ل�سبت  ي��وم 

�جلاري.
�لقو�رب  ذل��ك و���س��ول  بعد  وت���و�ىل 
�لقارب  ن��ال  �لنهاية حيث  �إىل خط 
�سعيد  مل��ال��ك��ه ح��م��د�ن   96 �ل�����س��ق��ي 
بطي  خلف  �لنوخذة  وبقيادة  جابر 
يف  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  �لغ�سي�س  م�سبح 
ذهب  فيما  لل�سباق  �لعام  �لرتتيب 

�لقارب  طاقم  �إىل  �خلام�س  �مل��رك��ز 
 3 �أف  ل��ف��ري��ق  �ل��ع��ائ��د   230 ب���رق 
وب���ق���ي���ادة �ل���ن���وخ���ذة ج���اب���ر حممد 

جابر �حلمادي 
وح�����س��ل ع��ل��ى �مل��رك��ز �ل�����س��اد���س �إىل 
ملالكه   87 �لعا�سفة  �لقارب   طاقم 
بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�سيخ  �سمو 
ر��سد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
وبقيادة  �ل���ري���ا����س���ي  دب����ي  جم��ل�����س 
�ملرزوقي  �هلل  ع��ب��د  ع��م��ر  �ل��ن��وخ��ذة 
�لقارب  �ل�سابع  �مل��رك��ز  �حتل  بينما 
�ل�سيخ  ���س��م��و  مل��ال��ك��ه   103 غ�����ازي 
ح���م���د�ن ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����س���د �آل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
�لنوخذة  وب��ق��ي��ادة  �ل��ري��ا���س��ي  دب���ي 

�حمد �سعيد �لرميثي.

و�نهي �لقارب �للعلوي 187 ملالكه 
طار�س عتيق �لقبي�سي وبقيادة �بنه 
�ل�����س��ب��اق يف �ملركز  �ل��ن��وخ��ذة خ��ال��د 
د�ح�س   �لقارب  بينما ح�سل  �لثامن 
153 ملالكه �سمو �ل�سيخ حمد�ن بن 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل عهد 
�لريا�سي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  دب��ي 
�ل��ن��وخ��ذة ح�سن ع��ب��د �هلل  وب��ق��ي��ادة 
و�حتل  �ل��ت��ا���س��ع  �مل���رك���ز  �مل����رزوق����ي 
ملالكه حمد�ن   21 �ل��ق��ارب ط��وف��ان 
�سعيد جابر وبقيادة �لنوخذة �حمد 

�إ�سماعيل �ملرزوقي �ملركز �لعا�سر.
�لتتويج

وب��ع��د خ��ت��ام م��ن��اف�����س��ات ���س��ب��اق دبي 
ل��ل��ق��و�رب �ل�����س��ر�ع��ي��ة �مل��ح��ل��ي��ة 43 
مياه  ع���ر����س  ويف  م��ب��ا���س��رة  ق���دم���ا 

�خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي ، ق���ام ع��ل��ي نا�سر 
رئ���ي�������س جمل�س  ن���ائ���ب  ب���احل���ب���ال���ة 
للريا�سات  �ل��دويل  دبي  ن��ادي  �إد�رة 
�هلل  عبد  حممد  ي��ر�ف��ق��ه  �لبحرية 
�ملدير  �الإد�رة  جمل�س  ع�سو  ح��ارب 
�لقمزي  حممد  وه���زمي  �لتنفيذي 
ب��ال��ن��ادي بتتويج  �ل�����س��ب��اق��ات  م��دي��ر 

�أ�سحاب �ملر�كز �لثالثة �الوىل.
�إهد�ء �لفوز للفتان

ر����س��د م�سبح  ر����س��د حممد  �ه���دي 
 33 ب��ر�ق  �لقارب  نوخذة  �لرميثي 
للقو�رب  دبي  �سباق  مناف�سات  بطل 
�جناز  قدما   43 �ل�سر�عية �ملحلية 
مالك  �إىل  �جل���ول���ة  ب��ل��ق��ب  �ل���ف���وز 
م�سبح  �ل���ف���ري���ق  م���ع���ايل  �ل����ق����ارب 
و�ملتابعة  �لدعم  على  �لفتان  ر��سد 

�لكبرية.
و�بدي ر��سد �سعادته �لكبرية بالفوز 
موؤكد�  �لكبري  �ل�سباق  يف  و�لتتويج 
ناجحة  ب��د�ي��ة  يعترب  �النت�سار  �أن 
ل����ق����و�رب جم��م��وع��ة )�ل���ع���دي���د( يف 
�ساحة �ملناف�سة بقيادة وفكر وتكتيك 
و�ل����ده �ل��ن��وخ��ذة �مل��خ�����س��رم حممد 

ر��سد �لرميثي.
باحلبالة: م�ساركة كبرية وقيا�سية

�أ����س���اد ع��ل��ي ن��ا���س��ر ب��احل��ب��ال��ة نائب 
دبي  ن�����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�لدويل للريا�سات �لبحرية بالعدد 
�لكبري  و�الإقبال  و�لقيا�سي  �ملتز�يد 
�مل�����س��ارك��ني و�ل����ذي �سجلته  يف ع���دد 
للقو�رب  دب�����ي  ����س���ب���اق  م��ن��اف�����س��ات 
�ل�سر�عية �ملحلية 43 قدما و�لذي 

�ل�����س��ب��ت يف  م��ن  �أول  �ل���ن���ادي  نظمه 
�سو�طئ دبي.

�الإقبال  ه����ذ�  �أن  ب��احل��ب��ال��ة  وق�����ال 
ع��ل��ى مدي  �ي��ج��اب��ي  م��وؤ���س��ر  يعطي 
�الهتمام و�لتطور �مل�ستمر لل�سباقات 
�لبحرية مما مينح �حلافز من �جل 
زيادة فر�س �لنجاح �مل�ستقبلية لهذه 
�لروؤى  م��ع  يتو�فق  مب��ا  �لفعاليات 

و�الأهد�ف.
حارب: تعاون �مل�ساركني �سر �لنجاح

ق���ال حم��م��د ع��ب��د �هلل ح���ارب ع�سو 
�ل����دويل  دب����ي  ن����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س 
ل����ل����ري����ا�����س����ات �ل����ب����ح����ري����ة �مل����دي����ر 
�أظهره  �لذي  �لتعاون  �أن  �لتنفيذي 
كان  �ملنظمة  �للجنة  مع  �مل�ساركني 
و�سول  وور�ء  �حل�����دث  جن����اح  ���س��ر 
�إىل خط  ب�����س��الم  �ل���ق���و�رب  ج��م��ي��ع 

�لنهاية يف توقيت منا�سب وب�سالم.
و�أ�ساد �ملدير �لتنفيذي بدور �للجنة 
�ملنظمة يف �لنادي و�لتي جنحت يف 
�إد�رة �ل�سباق و�إي�سال �سينار ملحامل 
يف �سهولة وي�سر وكذلك �لدور �ملهم 
�لنجاح  �سركاء  قبل  من  و�الأ�سا�سي 
و�ملوؤ�س�سات  �حلكومية  �لدو�ئر  من 

�لوطنية.
اأ�سعد  منا�سب  م�سار   : القمزي 

اجلميع
ق���ال ه���زمي حم��م��د �ل��ق��م��زي مدير 
�إد�رة �ل�سباقات يف نادي دبي �لدويل 
للريا�سات �لبحرية �أن عدد �لقو�رب 
للجنة  كبري�  حتديا  �سكل  �مل�ساركة 
�سيطرتها  �أح��ك��م��ت  �ل��ت��ي  �مل��ن��ظ��م��ة 
على �سينار �ملحامل وجنح يف �ختيار 
�مل�������س���ار �مل���ن���ا����س���ب يف ظ����ل حت����والت 
و�سرعات  �لبحر  حالة  يف  م�ستمرة 
�مل�سار  �خ��ت��ي��ار  �أن  و�أو���س��ح  �ل��ري��اح. 
�ملنا�سب ��سعد كل �مل�ساركني و�ساعد 
يف ����س��ت��ك��م��ال م��ر�ح��ل �ل�����س��ب��اق بكل 
�سهولة �الأمر �لذي �أ�سهم يف �لنجاح 
�لذي و�سل �إليه �ل�سباق وكان حمل 
و�للذين  �مل�ساركني  كل  و�سادة  ر�سا 
�ب����دو� �ل��ت��ع��اون �ل����الزم م��ع �للجنة 

�ملنظمة.

جناح كبري لثانية اجلوالت مب�ساركة 106 قوارب

ب��راق 33 بط���ل �شب���اق دب���ي لل�ش���راعي����ة 43 ق�دم���ًا
زلزال 170 يحل و�سيفا والو�سف 127 الثالث

�أعرب �سائق مر�سيد�س �لربيطاين لوي�س هاميلتون عن �أمله 
يف ح�سم لقب بطولة �لعامل للفورموال و�حد يف �ملرحلة �ملقبلة 
به  �الحتفاظ  نحو  كبرية  خطوة  خطا  بعدما  �أ�سبوعني،  بعد 
ب��ف��وزه �م�����س �الأح���د ب�سباق ج��ائ��زة �ل��ي��اب��ان �ل��ك��ربى، وحلول 

مناف�سه �سائق فري�ري �الأملاين �سيبا�ستيان فيتل �ساد�سا.
حلبة  على  �ل��ي��وم  �أقيمت  �لتي  ع�سرة  �ل�سابعة  �ملرحلة  وبعد 
�سوزوكا، بات هاميلتون بطل �لعامل �أربع مر�ت، يبتعد بفارق 
67 نقطة عن فيتل يف �سد�رة �لرتتيب �لعام، مع تبقي �أربعة 
هاميلتون )33  و�سيتمكن  �ملو�سم.  نهاية  على  �سباقات فقط 
عاما( من ح�سم �للقب ل�ساحله ب�سكل نهائي، يف حال �أ�ساف 
�ملتحدة  �ل��والي��ات  ج��ائ��زة  �أي  �ملقبلة،  �ملرحلة  يف  ر�سيده  �ىل 
�لكربى على حلبة �أو�سنت يف والية تك�سا�س �الأمريكية يف 21 
و�سيتوج  فيتل.  من  �أك��ر  نقاط  ت�سع  �أكتوبر،  �الأول  ت�سرين 
فيتل يف  �الأمريكي، وحلول  بال�سباق  هاميلتون يف حال فوزه 
�إمكان �حل�سم يف  �سوؤ�ل عن  على  ورد�  �لثاين.  دون  �أي مركز 
ذ�ته  �لوقت  �أو�سنت، قال هاميلتون “�آمل يف ذلك”، موؤكد� يف 
“�نتقلنا من موقع قوة �ىل موقع قوة هذه �ل�سنة كفريق، �ال 

�أنني �أتعامل مع �الأمر �للقب �لعاملي خطوة خطوة«.
ه��ام��ي��ل��ت��ون هيمنته  و����س��ل  م�����س��ريت��ه،  �ل�71 يف  �ل��ف��وز  وم���ع 
على  �أح���رز  �ذ  �ملو�سم،  ه��ذ�  م��ن  �ل��ث��اين  �لن�سف  على  �ملطلقة 

�سبع  �آخ��ر  يف  و�ل�ساد�س  تو�ليا  �ل��ر�ب��ع  ف��وزه  �سوزوكا  حلبة 
�سباقات، و�لتا�سع �إجماال يف بطولة 2018.

و�أع��رب �لربيطاين عن فرحته �لغامرة بعد عبور 
خ��ط �ل��ن��ه��اي��ة، ق��ائ��ال الأف����ر�د ف��ري��ق��ه ع��رب جهاز 

“�آمل  م�سيفا  “�أحبكم!”،  �لد�خلي  �الت�سال 
الأنني  �لفوز،  تكر�ر  من  ت�سجرو�  مل  �أنكم  يف 
�أمّل من ذلك«. وتقدم هاميلتون  بالتاأكيد مل 
ريد  و�سائق  بوتا�س  فالتريي  �لفنلندي  زميله 

ترتيب  يف  فري�ستابن،  ماك�س  �ل��ه��ول��ن��دي  ب��ول 
�النطالق.  خط  لرتتيب  مماثل  �ملن�سة  على 

يف �ملقابل، �نطلق فيتل بطل �لعامل �أربع 
مر�ت من �ملركز �لثامن. وهو حل 

تا�سعا يف �لتجارب �لر�سمية 
�أف�����اد من  �أن����ه  �أم�������س، �ال 

بعد  �إ��������س�������ايف  م�����رك�����ز 
�إرج������اع ثالثة  ع��ق��وب��ة 
�لفرن�سي  بحق  مر�كز 
��ستيبان �أوكون �لثامن 
بوينت  ر�ي�سينغ  �سائق 
لعدم  �إن����دي����ا  ف���ور����س 
�سرعته  �إب������ط������ائ������ه 
لدى  �لالزم  بال�سكل 
�الأحمر  �ل��ع��ل��م  رف���ع 

خالل �جلولة �لثالثة 
م�����ن �ل����ت����ج����ارب �حل�����رة 

���س��ب��اح �ل�����س��ب��ت. وح��ق��ق فيتل 
�ن��ط��الق��ة ج��ي��دة، ووج���د نف�سه يف 
�خلام�س،  �مل��رك��ز  يف  �لثانية  �للفة 

قبل �أن ي�ستفيد �سريعا من �حتكاك بني زميله �لفنلندي كيمي 
ر�يكونن �لر�بع وفري�ستابن �لثالث، ليتقدم �ىل �ملركز �لر�بع. 
�ال �أن فيتل القى م�سري� مماثال، �ذ �حتك بفري�ستابن لدى 
حماولته تخطيه يف �للفة �لثامنة، ما �أدى �ىل �لتفاف �سيارته 
�مل��رك��ز ما  �مل�����س��ار، وت��ر�ج��ع��ه �ىل  على نف�سها وخ��روج��ه��ا ع��ن 
زميل  �ل��ر�ب��ع  �ملركز  يف  �ل�سباق، حل  نهاية  ويف  �الأخ���ري.  قبل 
الفتا  �أد�ء  قدم  �ل��ذي  ريكياردو  د�نيال  �الأ�سرت�يل  فري�ستابن 
بعدما �نطلق من �ملركز �خلام�س ع�سر، يف حني حل ر�يكونن 
�أمام زميله فيتل. وبد� هاميلتون فخور� ب�سكل كبري  خام�سا 
�لفريق  و�إظ��ه��ار  �الأخ���رية،  �لفرتة  �سيارة مر�سيد�س يف  ب��اأد�ء 
�لذي هيمن على بطولة �لعامل يف �الأعو�م �الأربعة �ملا�سية، �أنه 
ف��ري�ري على خمتلف �حللبات. وقال  �لتفوق على  ق��ادر على 
باللقب �خلام�س،  تتوجيه  �سيعادل يف حال  �لذي  �لربيطاين 
مانويل  خ��و�ن  �ل�سابق  �الأرجنتيني  �الأ�سطوري  �ل�سائق  رق��م 
�الأ�سطورة  خلف  �الأل��ق��اب  ع��دد  جلهة  ثانيا  وي�سبح  فاجنيو 
�الأملانية ميكايل �سوماخر، “ال �أطيق �سرب� الأطلق هذ� �لوح�س 
�ألقاب  هاميلتون ثالثة  و�أح��رز  �أو�سنت«.  �لف�سية يف  �ل�سيارة 
مع مر�سيد�س )2014، 2015، و2017(، �إ�سافة �ىل لقب 
�الألقاب  ف��اأح��رز  فيتل،  �أم��ا  ماكالرين.  مع   2008 ع��ام  �أول 
-2010( متتال  ب�سكل  بول  ريد  �ل�سابق  فريقه  �الأربعة مع 
لتخطي  �سعيه  ثمن  غاليا  فيتل  ودفع   .)2013
فري�ستابن ب�سرعة، ال�سيما و�أن �لهولندي كان 
ق��د ت��ل��ق��ى ع��ق��وب��ة خ��م�����س ث����و�ن ع��ل��ى خلفية 
�الأول  �الحتكاك  و�أتى  ر�يكونن.  �حتكاكه مع 
ب��ع��دم��ا خ���رج �ل��ه��ول��ن��دي ع��ن �مل�����س��ار، وعاد 
ب��ال��ف��ن��ل��ن��دي وهو  ل��ي�����س��ط��دم  �ىل �حل��ل��ب��ة 
فيتل،  م��ع  �أم���ا  جت�����اوزه.  م��ن  ملنعه  ي�سعى 
�أق����رب �ىل ح���ادث ت�سابق  ف��ك��ان �الح��ت��ك��اك 
وت�سبث باملركز، وبد� خالل �أن �مل�سوؤولية تقع 
ب�سكل �أكرب على �الأملاين. وقال فري�ستابن 
ميكن  ال  �مل��ن��ع��ط��ف  ذ�ك  “عند 
�ملجال  �أع��ط��ي��ت��ه  �ل���ت���ج���اوز 
ب���ي«.  �����س���ط���دم  �أن�����ه  �إال 
ود�فع مدير ريد بول 
هورنر  ك��ري�����س��ت��ي��ان 
���س��ائ��ق��ه، قائال  ع���ن 
فيتل  حم���اول���ة  �أن 
م����ت����اأخ����رة  “كانت 
ب�����ع�����������س �ل�����������س�����يء 
�أن  ت����ع����رف����ون 
م��������اك�����������������س ال 
�ل�سائقني  مينح 
م�ساحة  �أي  �الآخرين 
�سيبا�ستيان  كلف  ما  وه��ذ� 

غاليا �ليوم«.
نهاية  رمب�������ا  “هذه  وت������اب������ع 
لل�سائق  ب��ال��ن�����س��ب��ة  �لبطولة” 

�الأملاين.

�لقدم �الأوروب��ي��ة وب��دء رحلة جديدة  بعد توديع كرة 
يف �لواليات �ملتحدة، يبدو �أن �لنجم �ل�سويدي زالتان 
ويدر�س  �حلقيقية  �ل��ك��رة  �إىل  ح��ن  �إبر�هيموفيت�س 

�لعودة.
�أن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �ستار”  “ديلي  �سحيفة  وك�����س��ف��ت 
ميالن،  �إىل  ي��ع��ود  ق��د  ع��ام��ا(   37( �إبر�هيموفيت�س 
�لذي حمل معه لقب �لدوري �الإيطايل عام 2011، 

يف �آخر تتويج لفريق بخالف يوفنتو�س.
وح�����س��ب �ل�����س��ح��ي��ف��ة، ف�����اإن ج��ي��ن��ار غ��ات��و���س��و �ملدير 
�لفريق  يف  �ل�����س��اب��ق  “�إبر�”  زم���ي���ل  مل���ي���الن  �ل��ف��ن��ي 
�لعالية  �لفنية  �للومباردي، ي�سعى ال�ستغالل �حلالة 
�أجنلو�س  ل��و���س  م���ع  الإب��ر�ه��ي��م��وف��ي��ت�����س 

غاالك�سي �الأمريكي، لتح�سني و�سعية �لرو�سونريي، 
�ملعروف مبيوله ل�سم �لالعبني كبار �ل�سن.

ومير ميالن مبو�سم �سيئ للغاية حتى �الآن، �إذ يقبع 
 15 بفارق  نقاط،   9 بر�سيد  ع�سر  �لثاين  �ملركز  يف 
نقطة عن يوفنتو�س �ساحب �ل�سد�رة، علما �أن فريق 

�ل�سيدة �لعجوز لعب مبار�تني �أكر.
وعانى �لالعب �لدويل �ل�سابق كثري� يف �آخر مو��سمه 
�ملعهود مع  �الأوروب��ي��ة، حيث ف�سل يف تقدمي م�ستو�ه 
خطرية  �إ�سابة  بعد  �الإجن��ل��ي��زي  يونايتد  مان�س�سرت 
�أبعدته عن �ملالعب  تعر�س لها على م�ستوى �لركبة 

لعدة �أ�سهر.
بحركاته  �ل�سهري  �ل��ق��وي  �ل��ب��ن��ي��ان  ���س��اح��ب  وخ��ا���س 
�الأكروباتية، م�سرية طويلة متعددة �ملحطات يف �أوروبا، 
ومنه  �ل�سويدي  ماملو  ب��د�أ مع  حيث 
�نتقل �إىل �أياك�س �أم�سرتد�م 
قبل  �ل����ه����ول����ن����دي، 
رح�����ل�����ة �إي���ط���ال���ي���ة 
يوفنتو�س  ���س��م��ل��ت 

و�إنرت ميالنو.
وب���������������������ني ع��������ام��������ي 
مر  و2018،   2009
ب�4  �إب��ر�ه��ي��م��وف��ي��ت�����س 
بر�سلونة  ه��ي  �أن��دي��ة 
وميالن  �الإ�سباين 
�سان  وب�����اري�����������س 
جرمان و�أخري� 
م���ان�������س�������س���رت 

يونايتد.

اإبراهيموفيت�س يدر�س العودة اإىل »دار امل�شنن«هاميلتون ياأمل يف ح�شم لقب جائزة اليابان بعد اأ�شبوعن  فوزنياكي حترز لقبها 
ال�30 بتتويجها يف بكن

�ل�30 يف م�سريتها  �ل��ل��ق��ب  ف��وزن��ي��اك��ي  ك���اروالي���ن  �ل��دمن��ارك��ي��ة  �أح����رزت 
�الحرت�فية، بتتويجها �م�س يف دورة بكني �ل�سينية يف كرة �مل�سرب، بفوزها 
�لدمناركية  وقدمت  و3-6.   3-6 �سيفا�ستوفا  �أنا�ستازيا  �لالتفية  على 
�مل�سنفة ثانية عامليا، و�ملتوجة مطلع هذه �ل�سنة بباكورة �ألقابها �لكبرية 
�أد�ء جيد�  �لكربى(،  �الأربع  �لبطوالت  �أوىل  �ملفتوحة،  �أ�سرت�ليا  )بطولة 
�أي  فوزنياكي  تخ�سر  ومل  �ل�سينية.  �لعا�سمة  يف  �الأ�سبوع  ط��و�ل  وثابتا 
جمموعة يف طريقها �ىل �للقب �لذي �أحرزته للمرة �لثانية يف م�سريتها 
عامليا،   20 �مل�سنفة  �سيفا�ستوفا  �سد  �لنهائية  �ملبار�ة  ويف   .2010 بعد 
حافظت �لدمناركية �لبالغة من �لعمر 28 عاما على �مل�ستوى نف�سه �لذي 
قدمه طو�ل �لدورة، ال�سيما من خالل �سربات �إر�سالها �لقوية و�ملحكمة.
�ليوم،  لقبا  �لثالثني  عتبة  لبلوغ  �سعيدة  “�أنا  �الأح��د  فوزها  بعد  وقالت 
م�سرب  ك��رة  العبة  �أ�سبح  ب��اأن  كطفلة  �أح��ل��م  كنت  ب��ذل��ك...  و�ساأ�ستمتع 

حمرتفة، �أن �أ�سبح �مل�سنفة �أوىل عامليا«.
�أكتوبر  �الأول  )ت�سرين  �لعاملي  �لت�سنيف  ���س��د�رة  “بعد  �أ�سافت 

بطوالت  يف  ل��ق��ب  �إح�����ر�ز  �أردت   ،)2011
وبعده  ����س���الم،  �ل���غ���ر�ن���د 

من  �مل�������زي�������د  �أردت 
من  �لتمكن  �الأل��ق��اب 
�ل��ق��ي��ام بكل ذل��ك هو 
فعال«.  م���ذه���ل  �أم�����ر 

م�����ن ج���ه���ت���ه���ا، �أك�������دت 
�لتي �عتزلت  �سيفا�ستوفا 

 2013 م����اي����و  �أي���������ار  يف 
�أن  قبل  �الإ���س��اب��ات  ب�سبب 
تعود �ىل �ملالعب يف كانون 

�أن   ،2015 يناير  �ل��ث��اين 
�أي  “مل مت��ن��ح��ي  ف��وزن��ي��اك��ي 

ه���دي���ة خ����الل �ل���ن���ه���ائ���ي، كان 
�سعبا«.

�لربميري  دور�ت  م��ن  ه��ي  وب��ك��ني 
�الإلز�مية للمحرتفات، ومن دور�ت 
�ل�500 نقطة للمحرتفني. ويقام 

ن��ه��ائ��ي ف���ردي �ل��رج��ال يف وقت 
الح�����ق �م���������س �الأح�������د، 

وي�����ج�����م�����ع ب���ني 
�الأرج����ن����ت����ي����ن����ي 
مارتن  خ������و�ن 
ب�������وت�������رو  دل 

و�جل�����������ورج�����������ي 
ن���������ي���������ك���������ول���������وز 

با�سيال�سفيلي.



اآالف يورو غرامة فقدان مفتاح غرفة فندق!  10
بعد �أن �أ�ساع مفتاح غرفته و��ستعد لتحمل �الأ�سر�ر �لناجمة عن 
ذلك، فوجئ �سائح من�ساوي يف مقاطعة تريول باأن فاتورة �ل�سرر 
دفع  منه  ُطلب  فلماذ�  مهولة.  للمفتاح  فقد�نه  على  ترتب  �ل��ذي 

هذ� �ملبلغ �لكبري؟ وملاذ� فاجاأ ذلك �جلميع؟
�لع�سرة  يتجاوز  ما  لدفع  �الأرج���ح  على  من�ساوي  �سائح  �سي�سطر 
�آالف يورو مقابل �إ�ساعته ملفتاح غرفته يف �لنزل �لذي كان يقيم 
�ملا�سي  تاغ�ست�سايتونغ" �لثالثاء  "تريوله  و�أوردت �سحيفة  فيه. 
�أن مفتاح �لغرفة �لذي �أ�ساعه �ل�سائح هو يف حقيقة �الأمر �ملفتاح 

�ملركزي جلميع غرف �لنزل.
عن  تعوي�ساً  �ملبلغ  دفع  و�فق على  �ل�سائح  �أن  �ل�سحيفة  و�أ�سافت 
�ملفتاح �ملفقود، �إال �أن �ملفاجاأة كانت �أن �ساحب �لنزل قدم له ح�ساباً 
�ل�27  �لغرف  �أقفال  ي��ورو، وذلك مقابل تغيري  �آالف و334  ب�ستة 
�ملفتاح  فقد�ن  ب�سبب  تغيريها  �إىل  �لنزل  �ساحب  �سي�سطر  �لتي 

�ملركزي.
تريول  مقاطعة  يف  �ل��ت��ج��ارة  غرفة  با�سم  ناطق  ق��ال  جانبه،  م��ن 
�ساحب  يعطي  �ل��ق��ان��ون  �إن  �ل��ن��زل،  فيها  يقع  �ل��ت��ي  �لنم�ساوية، 
�خل�سائر  ق��در  على  بتعوي�س  باملطالبة  "�حلق  �لنزل  �أو  �لفندق 

�لتي �سيتحملها فعلياً".
��سطر  �ل�سائح،  عن  نيابة  �ملبلغ  دفع  �لتاأمني  �سركة  رف�س  وبعد 
– �إىل  �لنم�ساوية  �ل�سحيفة  كتبت  ما  – بح�سب  �لنزل  �ساحب 
�الأ�سلي  باملبلغ  طالبت  �ل��دي��ون،  جلبي  خا�سة  ب�سركة  �ال�ستعانة 
�إ�سافة  وم��ع  �ملبلغ.  "ر�سوم" جبي  ي��ورو  �آالف  ثالثة  �إىل  �إ�سافة 
�لتكاليف �الإد�رية وغر�مات �الإنذ�ر، �سي�سطر �ل�سائح �سيء �حلظ 

�إىل دفع 10 �آالف و365 يورو.

خرجا اإىل امل�شت�شفى بال�شيارة.. فتاها على الطريق 5 اأيام
ب�سكل  �مل�ست�سفى  �إىل  �أمريكيني  ثمانينيني  زوج��ني  زي��ارة  �نتهت 
 5 مل��دة  وتاها  �ل�سحيح،  �لطريق  عن  خرجا  �أن  بعد  متوقع،  غري 

�أيام كاملة.
 40 �أم��ار�ل �سيارتهما ملدة  وكان من �ملقرر �أن يقود ديلورز وتوين 
دقيقة من تيني�سي للو�سول �إىل �مل�ست�سفى، وبعد 5 �أيام، مت �لعثور 
عليهما يف �أتالنتا بوالية جورجيا على بعد 250 مياًل عن �ملنزل، 

بعد �أن �سال �لطريق ومل يتمكنا من �لعودة.
وذكرت �بنتهما ليز� �أن و�لدها عانى من وعكة �سحية يوم �جلمعة 
�ملركز  �إىل  متجهني  �سيارتهما  فركبا  �سيفريفيل،  يف  مبنزلهما 

�لطبي يف جامعة تيني�سي على بعد نحو 30 مياًل من �ملنزل.
وع��ن��د ن��ق��ط��ة م���ا ع��ل��ى �ل��ط��ري��ق، �ن��ح��رف��ت �ل�����س��ي��ارة ع���ن �مل�سار 
�ل�سحيح، و�نتهى بهما �حلال يف ت�ساتانوغا بوالية تيني�سي، ومل 
يتمكن �لزوجان من �لو�سول �إىل �مل�ست�سفى، وال حتى �لعودة �إىل 
�ملنزل، و��ستمر� بقيادة �ل�سيارة، ليعرب� حدود �لوالية �إىل كنتاكي 
�أتالنتا  �ملجاورة. ومن هناك، تابع �لزوجان طريقما، لي�سال �إىل 
بوالية جورجيا، حيث عرت عليهما �ل�سرطة يوم �لثالثاء �ملا�سي، 

بح�سب �سحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
و�لدها  �أوق��ف  �أن  بعد  �نتهت  و�لديها  رحلة  �أن  �إىل  ليز�  و�أ���س��ارت 
على  �حل�سول  م��رور  �سرطية  م��ن  وطلب  �لطريق،  على  �سيارته 
�الإر����س���اد�ت. وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن �أي���اً م��ن و�ل��دي��ه��ا ال ي��ع��اين من 
�ل�سيارة،  ت�سليم مفاتيح  �الآن  �أن عليهما  �إال  �لزهامير،  �أو  �خلرف 

و�حل�سول على �مل�ساعدة �لتي يحتاجان �إليها.
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تقنية متطورة تك�شف اأ�شرار اأقدم جورب 
قدم �إلينا �مل�سريون �لقدماء �لورق و�الأهر�مات، لكنهم كانو� �أي�سا من �أو�ئل م�ستخدمي �جلو�رب ب�سكلها �حلديث، 

ح�سب ما ك�سف علماء �آثار بريطانيون.
على  �الأ�سباغ  �مل�سريون  ��ستخدم  كيف  �لربيطاين  �ملتحف  علماء يف  �كت�سف  ت�سوير جديدة،  وبا�ستخد�م طريقة 
�إىل  تاريخها  �لرومانية، ويرجع  �لقدمية يف م�سر  �أنتينوبولي�س  �كت�سافها من ركام يف  �لتي مت  �الأطفال،  جو�رب 

300 بعد �مليالد.
و�الأزرق  �الأحمر  وهي  �الأثرية،  �جل��و�رب  تلوين  يف  ��ستخدمت  �لتي  �الأ�سباغ  �جلديدة  �لت�سوير  طريقة  وح��ددت 
�ل�سباغة و�لغزل، خللق  �لقدمية  �لع�سور  �ملتاأخرة من  �لفرتة  �لنا�س يف  ��ستخدم  �أي�سا كيف  و�الأ�سفر،  وك�سفت 

�ألو�ن ال تعد من مو�ردهم �ل�سحيحة.
�آلية  ووفقا ل�سحيفة "�لغارديان" قالت �لدكتورة جو�ن د�ير، �لعاملة يف ق�سم �لبحث �لعلمي يف �ملتحف �لذي طور 
�لت�سوير: "كان من �ملثري �أن جند �أن �خلطوط �مللونة �ملختلفة �ملوجودة يف جورب �لطفل قد مت �إن�ساوؤها با�ستخد�م 

مزيج من ثالثة �أ�سباغ طبيعية فقط".
يف حني �أن �جلو�رب كانت موجودة منذ �لع�سر �حلجري، عندما ��ستخدم رجال �لكهوف جلود �حليو�نات، يعتقد �أن 

�مل�سريني �لقدماء هم �أول من حاك �جلو�رب ب�سكلها �جلديد.
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االأملان يرمون 1.7 مليون طن من املخبوزات يف القمامة
�أن  ي��ب��دو  �مل��ت��اج��ر؟  �إغ���الق  �مل��خ��ب��وز�ت بعد  ع��ن م�سري  ه��ل ت�ساءلت ي��وم��اً 
بلغ  ق��د  �ل��ق��م��ام��ة  رم��ي��ه��ا يف  ع��رب  �لفائ�سة  �الأط��ع��م��ة  ه���ذه  م��ن  �لتخل�س 
�لبيئية مطالبة باتخاذ  �ملنظمات  ��ستياء  �أثارت  �أملانيا،  م�ستويات كبرية يف 
�لطعام"  "�أكمل وج��ب��ت��ك.. ال ترمي  �ل��ظ��اه��رة.  ه��ذه  م��ن  �إج����ر�ء�ت للحد 
�لعامل  يف  �ملجاعات  عن  مبحا�سرة  متبوعة  د�ئماً  �الأم��ه��ات  ترددها  عبارة 
لت�سجيع �أطفالهن على �الأكل و�إنهاء ما يف �أطباقهم. ويبدو �أنهن على حق، 
�إذ �أن هدر �لطعام يف �لوقت �حلايل ي�سكل م�سكلة حقيقية يف معظم بلد�ن 
�الأمر  �لقمامة،  �الأطعمة عرب رميها يف  �لتي تتخل�س من فائ�س  �لعامل، 
�ملخابز وال  �لبيئية، و�لغذ�ئية. كل ما تنتجه  �ملنظمات  ��ستياء  �لذي يثري 
يتم بيعه من خبز، و�سطائر، كعك، حلويات غالباً ما ينتهي به �ملطاف يف 
حاويات �لقمامة. فوفقاً ملنظمة �ل�سندوق �لعاملي للطبيعة WWF، يقوم 
بع�س �خلبازين �الأملان باإتالف خم�س منتجاتهم. فاإذ� ذهبت �إىل �ملخبز قبل 
فرتة وجيزة من موعد �الإغ��الق، �ستجد غالباً خيار�ت، و�أ�سناف متنوعة 
�لكامل.  �أو �خلبز  �لفرن�سي،  �أو �خلبز  و�لكعك، و�حللويات،  �ملعجنات،  من 
غري �أن ما ال تعلمه �أن هذه �لكمية �لكبرية �ملعرو�سة من �لطعام �إذ� مل ُتبع 
�سيكون م�سريها يف حاوية �لقمامة يف معظم �ملتاجر، وفقاً لدر��سة �أجرتها 

.)WWF( منظمة �ل�سندوق �لعاملي للطبيعة
وح�سب تقدير�ت �ل�سندوق، يتم �لتخل�س من حو�يل 1.7 مليون طن من 
�ملخبوز�ت يف �أملانيا �سنوياً. وهذ� ما يعادل ح�ساد نحو 400 �ألف هكتار من 
�الأر��سي �ل�ساحلة للزر�عة، �أي �أكرب من م�ساحة جزيرة مايوركا �الإ�سبانية، 
�لغاز�ت �لدفيئة بال  2.46 مليون طن من  �نبعاث  �إىل  �الأمر �لذي يوؤدي 

د�ٍع. بح�سب ما ن�سره موقع �سبيغل �الأملاين.

الدّبور ال�شّفاح يفتك ب� 12 مليون �شحية 
ك�سفت تقارير تركية عن �إقد�م عدد من �لدبابري �ليابانية "�لعمالقة" بقتل 
ماليني من �لنحل يف مقاطعة توكات �سمايل تركيا، يف هجوم غري م�سبوق 
�أن  �لعامل. وك�سف �حتاد مربي �لنحل يف توكات،  �لدبابري يف  �أن��و�ع  الأكرب 
1500 خلية للنحل يف مناطق باملقاطعة،  دبابري يابانية عمالقة هاجمت 
�لدبابري  وتعد  "حرييت".  ملوقع  وفقا  نحلة،  مليون   12 بقتل  مت�سببة 
 6 لطول  �أجنحتها  �لعامل، حيث متتد  يف  و�الأخ��ط��ر  �الأك��رب  �ليابانية من 
�سنتيمرت�ت، وت�سدر �سما قاتال. وي�ستطيع �لدبور �لياباين "�ل�سفاح" قتل 
وتقطيع 15 �إىل 20 نحلة يف دقيقة و�حدة، و�نت�سرت �أ�سر�ب منه موؤخر� 
�أح���د مربي  وق���ال  �لنحل.  �الأ����س���ر�ر  خل��الي��ا  �ل��رتك��ي، م�سببا  �ل�سمال  يف 
�لنحل �ملحليني �أنهم مل يرغبو� بقتل �لدبابري �ليابانية، و�أكد �أن �لثعالب 
�ستكون "حال طبيعيا" يف ف�سل �ل�ستاء. وتقوم �لثعالب عادة بتدمري خاليا 

�لدبابري �لعمالقة �لتي تكون حتت �الأر�س، بنب�سها وتخريبها.

»دمعة �شجن « 
تختتم اأيام قرطاج 

�خلام�سة  �ل������دورة  ت��ون�����س  ودع����ت 
بلم�سة  �ملو�سيقية  �أي��ام قرطاج  من 
�لدهماين  ح�سن  للمطرب  وف���اء 
�ل��ذي تويف يف ح��ادث م��روري �سهر 
توجهه  �أثناء  �ملا�سي  �آب  �أغ�سط�س 
حفل  و�نطلق  فني.  حفل  الإح��ي��اء 
مدينة  يف  �أق����ي����م  �ل������ذي  �خل����ت����ام 
ف��ي��ل��م ق�سري  ب���ع���ر����س  �ل���ث���ق���اف���ة 
���س��ج��ن يف غياب  ب��ع��ن��و�ن )دم���ع���ة 
�لتلفزيون  �إن���ت���اج  م���ن  �حل�����س��ن( 
م�سو�ر  وت��ن��اول  �لتون�سي  �لوطني 
�ل���ر�ح���ل و�أب�����رز حمطاته  �ل��ف��ن��ان 
�حل�سور  بني  من  وك��ان  �لغنائية. 
�ل�سوؤون  ووزي���ر  �ل��ده��م��اين  عائلة 
�لعابدين  زي���ن  حم��م��د  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 

وعدد من �لفنانني و�ملو�سيقيني.
و����س��ت��ه��ر �ل���ده���م���اين �ل�����ذي تويف 
�الأغ�������اين  ب����������اأد�ء  ع����ام����ا   49 ع����ن 
من  كان  كما  و�ملو�سحات  �لطربية 
�ملو�سيقي  ب��ال��رت�ث  �ملهتمني  �أب���رز 
�لتون�سي. وت�سمنت فقر�ت �حلفل 
عر�سا فنيا للملحن عبد �لرحمن 
�لعيادي بعنو�ن )مل�سة وفاء( �سارك 
�لتون�سيني  �ملغنني  م��ن  ع��دد  فيه 
ب����اأد�ء ب��اق��ة م��ن �أغ���اين �لدهماين 
�ل��ق��ا���س��م��ي ومنرية  �أ���س��ام��ة  م��ن��ه��م 
و�أني�س لطيف. ويف �جلزء  حمدي 
�إد�رة  �ل���ث���اين م���ن �حل��ف��ل وزع����ت 
�جلو�ئز  �ملو�سيقية  ق��رط��اج  �أي����ام 
على �لفائزين يف م�سابقات �لدورة 
�الأطفال  م�سابقة  وه��ي  �خلام�سة 
�ل���ع���زف  �ل���ت���م���ي���ز يف  وم�������س���اب���ق���ة 
�ملو�سيقية  �مل��ج��م��وع��ات  وم�سابقة 
وم�سابقة  ه��وب  �لهيب  وم�سابقة 
وم�سابقة  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �ملو�سيقى 

�ملو�سيقى �لتقليدية �لتون�سية.

معاقبة امل�شيئن 
للما�شية بغرامات مالية

ف��ر���س��ت �ل�����س��ع��ودي��ة غ��ر�م��ات م��ال��ي��ة ت��ق��در يف 
 533 )نحو  �سعودي  ري��ال  ب�2000  متو�سطها 
ر�أ���س ما�سية، يف حال معاملة  دوالر�( عن كل 
�ال�ستالم  عند  �إن�سانية  غري  بطريقة  �ملا�سية 
�أو عند �لذبح، �أو يف حال عدم مر�عاة �سروط 
يف  �لغر�مة  م�ساعفة  مع  �ل�سرعية،  �لتذكية 

حال تكر�ر �ملخالفة.
قبل  �ملري�سة  �الأن��ع��ام  ذب��ح  خمالفتا  وحظيت 
م��و�ف��ق��ة �ل��ط��ب��ي��ب �ل��ب��ي��ط��ري �مل�����س��رف على 
�مل��ري�����س��ة يف غ��ري �الأماكن  �مل�����س��ل��خ، و�مل��و����س��ي 
بو�قع  غر�مة  باأعلى  بامل�سلخ،  لها  �ملخ�س�سة 
ون�����س��رت �سحيفة  ذب��ي��ح��ة.  لكل  ري���ال  �آالف   4
"�لوطن" �ل�سعودية، خمالفات �مل�سالخ و�أماكن 
ذبح �ملا�سية، وجاء فيها: "غر�مة 1000 ريال 
لذبح �ملو��سي يف �مل�سالخ �ملمنوع �لذبح بد�خلها، 
وغر�مة 2000 ريال عند نقل �لذبائح بو�سائل 

غري مطابقة لال�سرت�طات �ل�سحية".

قتل رجاًل ثم اأكله
ق�ست حمكمة باأملانيا، ب�سرورة ��ستمر�ر �سجن مهند�س 
�سدمت  ق�سية  يف  �أك��ل��ه،  ث��م  بر�ساه  �سخ�س  قتل  �أمل���اين 
�ل���ب���الد ح��ت��ى ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �أن����ه ق�����س��ى 15 ع��ام��ا يف 
�ل�سجن الإد�نته بالقتل. وو�فقت �ملحكمة �الإقليمية �لعليا 
�أدنى برف�س طعن من  يف فر�نكفورت على قر�ر ملحكمة 
مدى  بال�سجن  عليه  �حل��ك��م  بتحويل  مايفي�س،  �آرم���ني 

�حلياة �إىل حكم مع وقف �لتنفيذ.
ويف رو�ية �أثارت رعب �أملانيا وجد مايفي�س �سحيته بريند-
وهو  بر�ندي�س  وكان  �الإنرتنت.  على  بر�ندي�س  يورجني 
مدير لتكنولوجيا �الإعالم قد ن�سر �إعالنا يطلب �سخ�سا 
بر�ندي�س  و�سافر  �أثر�".  يرتك  �أن  دون  حياته  "الإنهاء 
�أملانيا يف  بالقطار للقاء مايفي�س يف بلدة روتنربج بغرب 
2001. وهناك قام مايفي�س بت�سوير نف�سه وهو  مار�س 
يقطع ق�سيب بر�ندي�س ب�سكني قبل �أن يحاول �لرجالن 
وقام  ب�سدة.  ن��زف  �أن  بعد  �لوعي  بر�ندي�س  وفقد  �أك��ل��ه. 
�أن  ق��ب��ل  وق��ب��ل��ه  ع��ل��ى مقعد  ب��ر�ن��دي�����س  ب��و���س��ع  مايفي�س 
�ل�سحية  بتعليق  ذلك  بعد  وقام  رقبته.  �سكينا يف  ير�سق 
�أكيا�س  30 كيلوغر�ما من �للحم يف  على خطاف وجمد 
ثم �أكل بع�سها بعد ذلك مع �لكرنب و�لبطاط�س. وكانت 
�أد�ن��ت مايفي�س يف بادئ �الأمر بالقتل  �أملانية قد  حمكمة 

�خلطاأ وحكمت عليه بال�سجن ثماين �سنو�ت يف 2004.

طفل ي�شع 1000 دوالر يف اآلة متزيق الورق
1000 دوالر وت�سعها د�خ��ل مظروف  �أن��ك متلك  تخيل 
ورق���ي ع��ل��ى ط��اول��ة �مل��ك��ت��ب، ����س��ت��ع��د�د�ً ل��دف��ع ف��ات��ورة �أو 
مئات  �إىل  فجاأة  �لنقود  وحتولت  للت�سوق،  ��ستخد�مها 
�ل��ورق��ي��ة على �الأر�����س!. ه��ذ� م��ا ح��دث مع  �لق�سا�سات 
زوجني �أمريكيني، بعد �أو و�سع طفلهما �لبالغ من �لعمر 
 1000 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  يحتوي على  ف��ق��ط، مغلفاً  ع��ام��ني 
�ل��زوج��ان خططا  �آل��ة متزيق �لنقود. وك��ان  دوالر، د�خ��ل 
ُي�سابا  �أن  قبل  ق��دم،  ك��رة  م��ب��ارة  حل�سور  ت��ذ�ك��ر  ل�سر�ء 
ب�سدمة �سديدة، عندما مزق طفلهما هذه �لنقود يف �آلة 
�الأ�سرت�لية.   وي�ست  ذ�  �سحيفة  بح�سب  �ل���ورق،  متزيق 
�لتعامل  �ل�سغري ليو معتاد على  �أن  وذك��ر و�ل��د� �لطفل 
ي�ساعدهما يف بع�س  ك��ان  �ل����ورق، حيث  �آل���ة مت��زي��ق  م��ع 
�الأحيان على متزيق �لربيد غري �ملرغوب فيه. وحل�سن 
حظ و�لدي ليو، فقد عر�س �سديق لهما يعمل يف وز�رة 

�خلز�نة �الأمريكية، تعوي�سهما نقد�ً عن �ملبلغ �لتالف.

فريو�س نادر يقتل 23 اأ�شدا 
�ل���ط���ب �حل���ي���وي بالهند  ب��ح��ث��ي��ة يف  �أك�����رب ه��ي��ئ��ة  ح��ث��ت 
�حل��ك��وم��ة ع��ل��ى �ت��خ��اذ خ��ط��و�ت ف��وري��ة الإن���ق���اذ �الأ�سود 
�الآ�سيوية، بعد نفوق 23 من هذ� �لنوع �ملهدد باالنقر��س 
�ملا�سية، بع�سها ب�سبب فريو�س  خالل �الأ�سابيع �لثالثة 
�لهندي  �ملجل�س  وقال  الحتو�ئه.  �مل�سوؤولون  يكافح  نادر 
�أن  �إىل  �إن �ل�سلطات تو�سلت  لالأبحاث �لطبية، يف بيان، 
�أنو�عها  �آخ��ر  تعي�س  �لتي  �الآ�سيوية،  �الأ���س��ود  من  خم�سة 
�سل  ف��ريو���س  ب�سبب  نفقت  �لهند،  بغرب  غ��اب��ات ج��ري  يف 

�لكالب، وهو فريو�س ينتقل بالعدوى.
مغنية وكاتبة اأغاين كيل�سي بالرييني تتحدث مع ميكي ماو�س خالل ح�سورها

 العر�س الـ90 مليكي يف لو�س اأجنلو�س )اأ ف ب(

غوغل تف�شح �شلوك 
اأبل جتاه امل�شتخدمن

�ن��ت��ق��د ف��ري��ق �أم��ن��ي ت��اب��ع لعمالق 
طريقة  غوغل،  �لبحث،  حمركات 
معاجلة �سركة �أبل للثغر�ت �الأمنية 
�لتي يجري �كت�سافها، م�سري� �إىل 
�مل�ستخدمني  ي��ع��ر���س  �الأم�����ر  �أن 
وك��ان��ت غوغل قد  ك��ب��رية.  ملخاطر 
 Project ي�سمى  ف��ري��ق��ا  �أن�����س��اأت 
Zero من �أجل حت�سني ��ستخد�م 
�الإنرتنت وجعله �أكر �أمانا، وهذ� 
ملنتجات  دوري������ا  ف��ح�����س��ا  ي��ت��ط��ل��ب 
�ل�سركة وغريها. ون�سر �لباحث يف 
�إيفان فر�تريك، تدوينة،  �مل�سروع، 
�لثغر�ت  ت�سلح  �أب��ل  �إن  فيها،  ق��ال 
�لت�سغيل  ن���ظ���ام���ي  يف  �الأم����ن����ي����ة 
 ،MacOSو  IOS ل��ه��ا   �لتابعني 
دون �إبالغ �مل�ستخدمني، و�أ�ساف �أن 
هذ� �الأمر حدث خالل حتديث �أبل 
 Safari12 ومت�سفح IOS لنظام
���س��ب��ت��م��رب �مل���ا����س���ي. ول��ف��ت �إىل  يف 
�لتابع  "�سفاري"  مت�سفح  �أد�ء  �أن 
وذلك  بال�سعف،  �أبل متيز  ل�سركة 
ث���غ���ر�ت ميكن  ف��ي��ه  �أن وج���د  ب��ع��د 

��ستغاللها �سد �مل�ستخدمني.
ب������اأد�ة متاحة  �ل��ف��ري��ق  و����س��ت��ع��ان 
قابلة  �أخ��ط��اء  على  للعثور  للعامة 
 Safari مت�سفح  يف  لال�ستغالل 
9 عيوب  �لتابع الأب��ل، ليجد عربه 
�لعام  م��ث��ل��ه��ا   17 وج�����د  �أن  ب���ع���د 
�لعربية  "�لبو�بة  وف���ق  �مل��ا���س��ي، 
و�أو�����س����ح  �لتقنية".  ل����الأخ����ب����ار 
�أبل  �سلوك  خ��ط��ورة  �أن  ف��ر�ت��ري��ك 
يكمن يف عدم �إبالغ �لنا�س بوجود 
هذه �لثغر�ت و�أهمية حتديث نظام 
بالتايل  وي��ت��ج��اه��ل��ون،  �ل��ت�����س��غ��ي��ل، 
ويقعون  �الأم��ن��ي  �لتحديث  �إج���ر�ء 

فري�سة �لثغر�ت.

ان�شتغرام يخترب خا�شية مريبة  مع في�شبوك
�إن�ستغر�م  تطبيق  قيام  ع��ن  تقنية  باحثة  ك�سفت 
باختبار خا�سية جديدة ت�سمح للتطبيق مب�ساركة 
�مل�ستخدمني مع  تو�جد  باأماكن  �ملتعلقة  �لبيانات 

في�سبوك، حتى بدون ت�سغيل �مل�ستخدم للتطبيق.
ووفقا للباحثة جني وونغ فاإن �خليار �جلديد يف 
�أحد  ويعترب  في�سبوك  ل�سركة  �ململوك  �إن�ستغر�م، 
�أنه �سي�ساعد  "منتجاتها"، �سيتم �لرتويج له على 
�ال�ستخد�م  جت��رب��ة  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �مل�����س��ت��خ��دم��ني 
ب�سورة  حولهم  م��ا  الكت�ساف  �لفر�سة  ومنحهم 
�أكرب، كما �سي�ساعد في�سبوك على تقدمي �إعالنات 
و�أماكن  �مل�ستخدمني  باهتمامات  �أك��ر  مرتبطة 

تو�جدهم.
وون����غ،  ع���ن  كر�ن�س" ن��ق��ال  "تك  م���وق���ع  و�أ�����س����ار 
بتبليغ  �سيقوم  تفعيله  ح���ال  �جل��دي��د  �خل��ي��ار  �أن 
في�سبوك مبكان تو�جد �مل�ستخدم بالتحديد، حتى 

و�إن قام �مل�ستخدم باإغالق تطبيق �إن�ستغر�م.
�أ���س��اب��ي��ع م��ن ��ستقالة  وت���اأت���ي ه���ذه �الأن���ب���اء ب��ع��د 
�أن  و�سط مز�عم  �ل�سركة،  �إن�ستغر�م من  موؤ�س�سي 
�ل�سيا�سة  ه��ي  مغادرتهما  ور�ء  �لرئي�سي  �ل�سبب 

مارك  لفي�سبوك،  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  يتبعها  �لتي 
زوكربرغ، لتحقيق �ال�ستفادة من �إن�ستغر�م.

على  في�سبوك  با�سم  �ملتحدثني  �أح��د  علق  ب��دوره 
كر�ن�س"  "تك  مل��وق��ع  �جل���دي���دة  �خل��ا���س��ي��ة  ه���ذه 
�خلا�سية  ه��ذه  �إط���الق  تاأكيد  ميكننا  "ال  ق��ائ��ال: 
على نطاق و��سع، غالبا ما نعمل على �لعديد من 
�الأفكار، �لتي ميكن لبع�سها �أن يتطور مع �لوقت 

�أو يتم ��ستبعادها نهائيا".
وتابع قائال: "تطبيق �إن�ستغر�م ال يخزن يف �لوقت 
�حلايل �أماكن تو�جد �مل�ستخدمني، �سنقوم باإعالم 
م�ستخدمينا يف حال طر�أ �أي تغيري م�ستقبلي على 

هذه �الإعد�د�ت".
ومن �جلدير بالذكر �أن �إن�ستغر�م لي�ست �خلدمة 
�مل�ستخدمني مع  ب��ي��ان��ات  ت��ت��ب��ادل  �ل��ت��ي  �ل��وح��ي��دة 
تبادل  �لك�سف عن  2016 مت  ع��ام  ففي  في�سبوك، 
حت�سني  بهدف  وو�ت�ساب،  في�سبوك  بني  للبيانات 
�ملمار�سة  وه��ي  �ملقرتحني"،  "�الأ�سدقاء  خا�سية 
�لتي حظرها الحقا �الحتاد �الأوروبي، وفقا ملوقع 

فريج". "ذ� 

كايتي بريي كانت ت�شبه 
ال�شباب قبل ال�شهرة

ك��ث��رية ه��ي �ل��ت��غ��ري�ت �ل��ت��ي ت��ط��ر�أ على �سكل �ل��ن��ج��وم يف م�����س��و�ره��م �لفني، 
ب�سكل  �خ��ت��ل��ف  �سكله  �أن  ع��امل��ي جن��د  �أي جن��م  �ر���س��ي��ف ���س��ور  ف��ب��ال��ع��ودة �ىل 
�لتو��سل  مو�قع  على  �لنا�سطني  بع�س  ي�ستغل  وقت  ، يف  بد�ياته  كبري عن 

�الجتماعي هذ� �لتبدل �لكبري بن�سر �سورة نادرة لنجم معني الإظهار 
�ل�سياق  ه��ذ�  يف  �أج��ره��ا.  �لتي  �لتجميلية  و�لعمليات  �لتبدل  حجم 
للنجمة  ن���ادرة  ���س��ورة  �الجتماعي  �لتو��سل  م��و�ق��ع  ع��رب  �نت�سرت 
�ل�سباب، حيث بدت مالحمها  �لعاملية  كايتي بريي  وهي يف مرحلة 
خمتلفة جد�ً، يف وقت مل تكن �أنوثتها طاغية عليها بل كانت ت�سبه 
�ل�سباب يف هذه �ملرحلة �لعمرية، مما �دى �ىل �نت�سار �ل�سورة ب�سكل 

كبري على مو�قع �لتو��سل �الجتماعي و�سط ده�سة �ملتابعني.


