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اللغة ا�نجليزية

 4 مستويات مختلفة
دورات ا�نجليزية المتخصصة في مجال ا�عمال

دورات التحضير ل�يلتس
امتحان ا�يلتس الدولي متوفر لدينا

حصص فردية متوفرة
تحديد المستوى مجانا

دورات اللغة العربية  لغير الناطقين بها

دورات ا�نجليزية العامة من مستوى مبتدئ حتى متقدم

English Courses

General English Courses ( Beginner to advanced )

   

�نطالق » �مللتقى �لإعالمي للمخاطر و�لتهديد�ت « يف �أبوظبي
البواردي يوؤكد اأهمية الإعالم يف مواجهة 

الأزمات والكوارث ل�ستمرار حالة ال�ستقرار 
•• اأبوظبي-وام:

يف  والتهديدات”  للمخاطر  الإع��ام��ي  “امللتقى  اأع��م��ال  ام�س  انطلقت 
دورته الثانية والتي تنظمها “الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
املخاطر”  مواجهة  يف  الإعامية  “املنظومة  عنوان  حتت  والكوارث” 
اإدارة  يف  ومنهجية  ر�سالة  الوطني  الإع���ام  دور  على  ال�سوء  لت�سليط 
و”اأبوظبي  ل��اإع��ام(  الوطني  )املجل�س  مع  بال�سراكة  وذل��ك  الأزم���ات 
لاإعام” و�سكاي نيوز عربية وبح�سور معايل علي بن حممد الرميحي 
الركن  اللواء  و�سعادة  ال�سقيقة  البحرين  مبملكة  الإع��ام  �سوؤون  وزي��ر 
وال�سوؤون  لل�سيا�سات  امل�ساعد  الوكيل  القحطاين  حممد  ف��اح  ط��ي��ار 
كبار  م��ن   350 م��ن  اأك���ر  ومب�ساركة  ال��دف��اع  وزارة  يف  ال�سرتاتيجية 
الطوارئ  واإدارة  الإع��ام  جمال  يف  واملتخ�س�سني  واخل��راء  امل�سوؤولني 

والأزمات والكوارث والت�سال احلكومي.             )التفا�سيل �س3(

مبادرات »الهالل الأحمر« يف اليمن تفتح اأبواب 
الأمل اأمام ال�سباب وتلبي تطلعاتهم للم�ستقبل

•• عدن- وام: 

ال�ساحة  على  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهال  هيئة  وم��ب��ادرات  م�ساريع  تفتح 
اليمنية اأبواب الأمل اأمام ال�سباب وتلبي تطلعاتهم لر�سم م�ستقبل م�سرق 
لوطنهم من خال تبني املبادرات الجتماعية وت�سلحهم بالعلم واملعرفة 
عر التح�سني امل�ستمر للعملية التعليمية رغم ق�سوة الظروف الإن�سانية 
النقابية  مليلي�سيات احل��وث��ي  الآث���م  الع��ت��داء  بها ج���راء  ال��ت��ي مي���رون 

املوالية لإيران على مقدرات ال�سعب اليمني.           )التفا�سيل �س6(

خادم احلرمني ال�سريفني خال ا�ستقباله وزير اخلارجية الأمريكي )وا�س(

•• الريا�ض-وكاالت:

ال��وزراء ال�سعودي،  اأعرب جمل�س 
تقديره  ع����ن  ال����ث����اث����اء،  اأم���������س 
جل���م���ي���ع ال����������دول الإ�����س����ام����ي����ة 
واملنظمات  وال�سديقة  والعربية 
العربية  وال��ه��ي��ئ��ات  وال���رمل���ان���ات 
والدولية، واأ�سوات العقاء حول 
ال���ذي���ن غ��لَّ��ب��وا احلكمة  ال���ع���امل، 
احلقيقة  عن  والبحث  وال���رتوي 
وال�سعي  ال���ت���ع���ج���ل  م�����ن  ب��������دًل 
ل�ستغال ال�سائعات والتهامات.

باإعان  ال����وزراء  جمل�س  ����ب  ورَحّ
الرتكية  اجل���م���ه���وري���ة  رئ���ا����س���ة 
اململكة  ع���ن جت��اوب��ه��ا م���ع ط��ل��ب 
ع��م��ل م�سرتك  ف���ري���ق  ب��ت�����س��ك��ي��ل 
البلدين  يف  امل��خ��ت�����س��ني  ي��ج��م��ع 
ال�سقيقني للك�سف عن ماب�سات 

�ل�شعودية: نقدر جميع �لذين غَلّبو� �حلكمة على �ل�شائعات

بومبيو ي�سكر امللك �سلمان على �سفافية التحقيق بق�سية خا�سقجي

مهلة �إ�شافية لتطبيق �تفاق �إدلب
الف�سائل امل�سلحة مل تن�سحب 
من املنطقة املنزوعة ال�سالح 

 •• بريوت-اأ.ف.ب:
التنفيذ(،  )قيد  زال  ما  ادل��ب  ب�ساأن  اتفاقهما  اأن  اأم�س  واأنقرة  رو�سيا  اأك��دت 
رغم عدم ان�سحاب اأي من الف�سائل من املنطقة املنزوعة ال�ساح، غداة انتهاء 
املهلة الزمنية املحددة لذلك. ومع بقاء امل�سلحني يف مواقعهم، تبدو الأطراف 
املعنية بالتفاق الرو�سي الرتكي وكاأنها مدركة اأن تطبيقه يحتاج اىل املزيد 

من الوقت، بح�سب حمللني.
ال�ساح، من دون  املنزوعة  للمنطقة  الف�سائل  اإخاء  وانتهت الثنني مهلة 
ال�سام  وق��ت مل حت��دد هيئة حترير  الآن، يف  ان�سحابات منها حتى  اأي  ر�سد 
موقفاً  الرتكي،  الرو�سي  بالتفاق  خ�سو�ساً  املعنية  �سابقاً(  الن�سرة  )جبهة 
وا�سحاً من اإخاء املنطقة. واأعلن املتحدث با�سم الكرملني دميرتي بي�سكوف 
اأنه “بال�ستناد اىل املعلومات التي نح�سل عليها من ع�سكريينا، يتم تطبيق 

التفاق وجي�سنا را�س عن الطريقة التي يعمل بها اجلانب الرتكي«.
اأنه  اأوغلو  ت�ساو�س  مولود  الرتكي  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د  ق�سري،  وق��ت  وبعد 
اأن ثمة  اأي م�سكلة يف ما يتعلق ب�سحب ال�ساح الثقيل ول يبدو  توجد  “ل 
م�سكلة اإزاء ان�سحاب بع�س املجموعات املتطرفة من هذه املنطقة”. واأ�ساف 

م�ستمرة«. عملية  اإنها  “بالتاأكيد، 
يف  ال�ساح  منزوعة  منطقة  اإق��ام��ة  على  ال��رو���س��ي  ال��رتك��ي  الت��ف��اق  وين�س 
الثقيل  ال�ساح  �سحب  واأُجن���ز  حميطها.  يف  الواقعة  املناطق  وبع�س  اإدل��ب 
اإخاوؤها  اجلهادية  الف�سائل  على  يتوّجب  كان  بينما  الأربعاء،  املنطقة  من 
بحلول 15 اأكتوبر. وين�س التفاق كذلك على ت�سيري دوريات تركية رو�سية 

م�سرتكة لاإ�سراف على تنفيذ التفاق.
يتعار�سان  التنظيمات اجلهادية  تيارين داخل  ويتحدث حمللون عن وجود 
للدرا�سات  “عمران”  م��رك��ز  واأورد  الت���ف���اق.  ت��ط��ب��ي��ق  اإزاء  م��وق��ف��ه��م��ا  يف 
ال�سرتاتيجية، اأن التيار الأول وهو بقيادة القائد العام لهيئة حترير ال�سام 
اأبو حممد اجلولين يبدي جاهزيته لانخراط يف اجلبهة الوطنية للتحرير 
التي ت�سم ائتاف ف�سائل معار�سة مقربة من تركيا. بينما يرف�س التيار 

الثاين الذي يقوده قيادي م�سري المر متاماً ويدفع نحو رف�س التفاق«.

بتتاإلعتتراف  تلوح  اأ�سراليا 
لإ�سرائيل عا�سمة  بالقد�س 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأث�����ار رئ��ي�����س ال������وزراء الأ����س���رتايل، 
���س��ك��وت م��وري�����س��ون، اأم�������س، �سجة 
���س��ي��ا���س��ي��ة وا���س��ع��ة، ب��ع��دم��ا ق���ال اإن 
ب�����اده م��ن��ف��ت��ح��ة ع��ل��ى الع�����رتاف 
ونقل  لإ�سرائيل،  عا�سمة  بالقد�س 

�سفارتها من تل اأبيب اإىل املدينة.
الأ�سرتايل  امل�سوؤول  ت�سريح  وياأتي 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  اأث�����ار  ب��ع��دم��ا 
العام  دي�سمر،  ت��رام��ب، يف  دون��ال��د 
�سفارة  بنقل  وا�سعا  ج��دل  املا�سي، 

الوليات املتحدة اإىل القد�س. 
وب��ح�����س��ب م��ا ن��ق��ل��ت روي�����رتز، فاإنه 
م��ن ال���وارد اأن ت��وؤث��ر ه��ذه اخلطوة 
خارجية  �سيا�سة  على  الأ���س��رتال��ي��ة 
كما  ع��ق��ود،  م��ن��ذ  ال��ب��اد  متبعة يف 
اأنها �ستوؤجج التوترات بني كانبريا 

وبع�س جريانها الآ�سيويني.
ا�سرتاليا  ت��وق��ع  اأن  امل��رت��ق��ب  وم���ن 
خال العام احل��ايل، اتفاقا جتاريا 
اإن���دون���ي�������س���ي���ا، وح���ي���ث حتظى  م����ع 
الق�سية الفل�سطينية بتاأييد وا�سع.

واأك�����������������دت وزي���������������رة اخل�����ارج�����ي�����ة 
يف  مار�سودي،  ريتنو  الإندوني�سية، 
موؤمتر �سحفي مع وزير اخلارجية 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، ري���ا����س امل���ال���ك���ي، يف 
ج���اك���رت���ا، دع����م اإن��دون��ي�����س��ي��ا حلل 
الدولتني يف �سراع ال�سرق الأو�سط، 
املجازفة  م���ن  اأ���س��رتال��ي��ا  وح�����ذرت 

بزعزعة الأمن.

اختفاء املواطن ال�سعودي، جمال 
خا�سقجي، يف مدينة ا�سطنبول.

ال�سريفني  وراأ�س خادم احلرمني 

اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك 
�سعود، جل�سة جمل�س ال��وزراء، يف 

ق�سر اليمامة مبدينة الريا�س.

���ه وزي��ر اخلارجية  وَجّ ذل��ك،  اإىل 
ام�س  بومبيو،  مايك  الأم��ريك��ي، 
�سكره خلادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز، على 
�سفاف  بتحقيق  ال�سعودية  التزام 
ال�سعودي،  ال�����س��ح��ايف  ق�سية  يف 

جمال خا�سقجي.
بن  �سلمان  امل��ل��ك  وا�ستقبل  ه��ذا 
بق�سر  م��ك��ت��ب��ه  يف  ال���ع���زي���ز  ع��ب��د 
مايك  ال����ري����ا�����س،  يف  ال���ي���م���ام���ة 
وكالة  اأوردت  م��ا  وف���ق  ب��وم��ب��ي��و، 

الأنباء ال�سعودية )وا�س(.
واأ�سافت وكالة الأنباء ال�سعودية 
اأنه جرى خال اللقاء، ا�ستعرا�س 
العاقات التاريخية بني البلدين 
ال�����س��دي��ق��ني، وب���ح���ث الأو�����س����اع 
واجلهود  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  ال��راه��ن��ة 

امل�سرتكة املبذولة جتاهها.

تفر�س  احلتتوثتتي  ملي�سيا 
ال�سالح حمل  املعلمات  على 

•• اليمن-وكاالت:

اليمني، معمر  الإع���ام  وزي���ر  ق��ال 
احلوثي  م��ي��ل��ي�����س��ي��ا  اإن  الإري��������اين، 
�سنعاء  امل��ع��ل��م��ات يف  ع��ل��ى  ت��ف��ر���س 
م�سلحة  احتجاجية  وقفة  ح�سور 
ال�ساح  وح���م���ل  ال���ث���اث���اء،  ام�������س 
وتخيريهن بني امل�ساركة اأو الف�سل. 
وك���ت���ب الإري�������اين ع��ل��ى ح�����س��اب��ه يف 
تفر�س  احل��وث��ي��ة  امليلي�سيا  ت��وي��رت 
امل��ع��ل��م��ات يف م��دي��ري��ة معني  ع��ل��ى 
احتجاجية  وق��ف��ة  ح�����س��ور  �سنعاء 

م�سلحة ام�س، وحمل ال�ساح.
برناجماً  اأع��دت  امليلي�سيا  اإن  وق��ال 
امل�سلحة  الح��ت��ج��اج��ي��ة  ل��ل��وق��ف��ات 
ب���اق���ي  ال����ن���������س����ائ����ي يف  ل���ل���ع���ن�������س���ر 
الواقعة  وامل��ح��اف��ظ��ات  امل���دي���ري���ات 
حتت �سيطرتهم ملدة �سهر، وخريت 
املعلمات بني امل�ساركة اأو الف�سل من 

وظائفهن.
احلوثية  امليلي�سيا  وتابع:ممار�سات 
الإي�����ران�����ي�����ة ب���ح���ق امل����واط����ن����ني يف 
و�سيا�ساتها  ���س��ي��ط��رت��ه��ا  م��ن��اط��ق 
التعليمية  ل��ل��ع��م��ل��ي��ة  ال��ت��دم��ريي��ة 
نواياها  ع���ن  ت��ك�����س��ف  ب��ت��ف��ا���س��ي��ل��ه��ا 
واليمنيني،  اليمن  جتاه  احلقيقية 
ي�ستدعي  والإره����اب  التوح�س  ه��ذا 
ال�سيا�سية  امل���ك���ون���ات  ك���ل  ت��ك��ات��ف 
العبث  ل��ه��ذا  وال��وط��ن��ي��ةل��ل��ت�����س��دي 
مناطق  يف  امليلي�سيا  متار�سه  ال��ذي 

�سيطرتها«.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:04            
الظهر.......    12:10  
الع�رص........   03:29   
املغرب.....   05:57  
الع�صاء......   07:11
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د�شن من�شة »مدر�شة« �لأكرب عربيا للتعليم �لإلكرتوين

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�سة الوزراء 
الرومانية ويوؤكد عمق العالقات بني البلدين

حممد بن زايد خال ا�ستقباله الأمري اأندرو دوق يورك   )وام(حممد بن را�سد خال ا�ستقباله رئي�سة الوزراء الرومانية  )وام(

حممد بن زايد ي�ستقبل الأمري اأندرو دوق يورك ويوؤكد
 اعتزازه بالعالقات التاريخية بني الإمارات واململكة املتحدة

•• دبي- وام:

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
حاكم دبي )رعاه اهلل( بق�سر �سموه يف زعبيل �سباح 
ام�س معايل ال�سيدة فيوريكا دانت�سيا رئي�سة الوزراء 

الرومانية والوفد املرافق.
الباد  ال��ل��ق��اء ب�سيفة  ب��داي��ة  ���س��م��وه يف  وق���د رح���ب 

امل��راف��ق لها، م��وؤك��دا �سموه  ال���وزاري الرفيع  وال��وف��د 
تربط  التي  والتعاون  ال�سداقة  عاقات  عمق  على 

البلدين وال�سعبني ال�سديقني.
اأطلق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد  من جهة اخرى 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل(، ام�س من�سة )مدر�سة 
( الإلكرتونية التعليمية والتي تعد الأكر من نوعها 

على م�ستوى العامل العربي.     )التفا�سيل �س2(

•• اأبوظبي -وام: 

زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
ام�س  البحر  ق�سر  جمل�س  يف  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري اأندرو دوق يورك.
ورح����ب ���س��م��وه يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء ب���زي���ارة بالأمري 
بالعاقات  اعتزازه  معربا عن  الدولة،  اإىل  اأن��درو 

الإم���ارات  دول��ة  تربط  التي  واملتميزة  التاريخية 
واململكة املتحدة واحلر�س امل�سرتك على تعزيزها 
للبلدين  املتبادلة  امل�سالح  يخدم  مبا  وتطويرها 

و�سعبيهما ال�سديقني.
وت���ب���ادل اجل��ان��ب��ان الأح���ادي���ث ال���ودي���ة ح���ول عدد 
امل�سرتك  الهتمام  ذات  واملو�سوعات  الق�سايا  من 

وتبادل الآراء ب�ساأنها. 
)التفا�سيل �س3(
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�سة الوزراء الرومانية ويوؤكد عمق العالقات بني البلدين

د�شن من�شة »مدر�شة« �لأكرب عربيا للتعليم �لإلكرتوين

حممد بن را�سد للطالب العرب : م�ستقبلكم و�سالحكم يف احلياة هو التعليم 

•• دبي- وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي »رع������اه اهلل« 
بق�سر �سموه يف زعبيل �سباح ام�س 
دانت�سيا  فيوريكا  ال�سيدة  معايل 
والوفد  الرومانية  ال��وزراء  رئي�سة 

املرافق.
وقد رحب �سموه يف بداية اللقاء - 
ال�سيخ حمدان  �سمو  ال��ذي ح�سره 
مكتوم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
ويل عهد دبي و�سمو ال�سيخ مكتوم 
مكتوم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي وال��ف��ري��ق �سمو 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ���س��ي��ف  ال�����س��ي��خ 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
الداخلية - ب�سيفة الباد والوفد 
الوزاري الرفيع املرافق لها، موؤكدا 
�سموه على عمق عاقات ال�سداقة 
البلدين  ت���رب���ط  ال���ت���ي  وال���ت���ع���اون 

وال�سعبني ال�سديقني.

را�سد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ 
حممد  موؤ�س�سة  رئي�س  مكتوم  اآل 
للمعرفة  م���ك���ت���وم  اآل  را�����س����د  ب����ن 
حممد  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو 
بن را�سد اآل مكتوم ومعايل حممد 
بن عبداهلل القرقاوي وزير �سوؤون 
الوزراء وامل�ستقبل ومعايل  جمل�س 
ب��ن حممد قرقا�س  اأن���ور  ال��دك��ت��ور 
ل��ل�����س��وؤون اخلارجية  ال��دول��ة  وزي���ر 
ومعايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي 
وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل 
ومعايل الدكتور �سلطان بن اأحمد 

اجلابر وزير دولة.
�سعيد  خليفة  ���س��ع��ادة  ح�سره  كما 
�سليمان مدير عام دائرة الت�سريفات 
�سلطان  و�سعادة  دبي  يف  وال�سيافة 
رئ��ي�����س موانئ  ���س��ل��ي��م  ب���ن  اأح���م���د 
املوانئ  وم��وؤ���س�����س��ة  ال��ع��امل��ي��ة  دب����ي 
واجل��م��ارك يف دب��ي و���س��ع��ادة اأحمد 
الدولة  �سفري  املطرو�سي  ع��ب��داهلل 
الدكتور  و����س���ع���ادة  روم���ان���ي���ا  ل����دى 
رومانيا  �سفري  مات�سيارو  اأدري��ان 

لدى الدولة.

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  اأط����ل����ق 
نائب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي »رع����اه اهلل«، 
ام�س بح�سور �سمو ال�سيخ حمدان 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل 
ال�سيخ  �سمو  وال��ف��ري��ق  دب���ي  ع��ه��د 
�سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية،  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 
الإلكرتونية   « م��در���س��ة   « من�سة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال����ت����ي ت���ع���د الأك�����ر 
العامل  م�ستوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن 
مبادرات  موؤ�س�سة  �سمن  العربي، 
حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية، 
تعليمي  در������س   5000 وت�����س��م 
العلوم  م�����واد  ت�����س��م��ل  ب��ال��ف��ي��دي��و 
والكيمياء  والفيزياء  والريا�سيات 
والأحياء وتغطي املراحل املدر�سية 
من ريا�س الأطفال وحتى ال�سف 

الثاين ع�سر .
وتهدف املن�سة الرائدة من نوعها 
تطوير  اإىل  ال���ع���رب���ي  ال���ع���امل  يف 
باللغة  متميز  تعليمي  حم��ت��وى 
العربية، ترجمة عن اأرقى املناهج 
العامل،  يف  التعليمية  وامل�����س��اق��ات 
لأكر  جم��ان��ا  اإت��اح��ت��ه  يتم  بحيث 
من 50 مليون طالب عربي يف اأي 

مكان يف العامل.
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وق������ال 
حم��م��د ب���ن را����س���د اآل م��ك��ت��وم : » 
بناء م�ستقبل اأف�سل ملنطقتنا يبداأ 
والتعليم  الدرا�سية،  الف�سول  من 
الإلكرتوين قادر على ردم الفجوة 
امل���ع���رف���ي���ة يف ال����ع����امل ال���ع���رب���ي« ، 
ملايني  »الو�سول  �سموه:  م�سيفا 
الطاب العرب وتطوير قدراتهم 
العلمية �سيكون عر التكنولوجيا 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ومتنى   ،  «

ف�سوله العلمي وحت�سيله املعريف. 
بناء  »م���در����س���ة« يف دع����م  وت�����س��ه��م 
الأج��ي��ال اجل��دي��دة م��ن الباحثني 
واملخرتعني  واملبتكرين  والعلماء 
ال����ع����رب ال����ذي����ن مي��ت��ل��ك��ون زم����ام 
التنمية  م�����س��رية  ل��دع��م  امل����ب����ادرة 
الق���ت�������س���ادي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة يف 
جيل  اإع���داد  عن  ف�سا  اأوطانهم، 
التي  العربية  الكفاءات  من  الغد 
والتكنولوجيا،  العلوم  لغة  تتقن 
اق���ت�������س���ادات  ب����ن����اء  وت���������س����ارك يف 
متنوعة م�ستدامة قوامها املعرفة 

والبتكار وا�ست�سراف امل�ستقبل.
ومتثل من�سة »مدر�سة« التعليمية 
الإل��ك��رتون��ي��ة - التي ت��ن��درج حتت 
حممد  م��ب��ادرات  »موؤ�س�سة  مظلة 
العاملية«  م���ك���ت���وم  اآل  را�����س����د  ب����ن 
امل�سرتكة  اجل�����ه�����ود  ب������اك������ورة   -
التي  ال��ع��م��ل  ���س��اع��ات  اآلف  مل��ئ��ات 
واملدققون  امل���رتج���م���ون  ق��دم��ه��ا 
واملعلقون  والفنيون  وامل�سممون 
ممن تطوعوا يف حتدي الرتجمة 
الذي اأعلنه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
العام  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
تعليمية  درو�����س  ل��ت��وف��ري  امل��ا���س��ي 
�سمن  مم��ي��ز،  ع��امل��ي  م�ستوى  ذات 
خم��ت��ل��ف امل����راح����ل امل��در���س��ي��ة من 
م��رح��ل��ة ري���ا����س الأط���ف���ال وحتى 
مع  لتتكامل  ع�سر  الثاين  ال�سف 
املنظومة التعليمية القائمة وتعزز 
املحتوى التعليمي املتاح يف العامل 
عدد  اأك�����ر  اإىل  وت�����س��ل  ال���ع���رب���ي 
ممكن من الطاب العرب لإعداد 
العلماء  م����ن  امل�����س��ت��ق��ب��ل  اأج����ي����ال 
العرب  وامل��ب��ت��ك��ري��ن  وامل��ه��ن��د���س��ني 
جمتمعاتهم  ب��ن��اء  على  ال��ق��ادري��ن 
وحماية مكت�سباتها بالعلم والأمل 
وال��ت��ف��اوؤل والإي��ج��اب��ي��ة والإمي����ان 
بالذات والقدرات وامل�ساهمة اإيجابا 

يف ركب احل�سارة الإن�سانية.

واأع����������رب ����س���م���وه خ������ال جت���اذب���ه 
ورئي�سة الوزراء الرومانية اأطراف 
ت�سفر  ب������اأن  ث��ق��ت��ه  ع����ن  احل����دي����ث 
الإمارات  دولة  اإىل  الأوىل  زيارتها 
ج�سور  مل��د  متهد  طيبة  نتائج  ع��ن 
ج���دي���دة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ت�����س��ه��م يف 

ا�ستثمارية  ����س���راك���ة  اإق����ام����ة  اإىل 
ال�����زراع�����ة  ق����ط����اع����ات  خ���ا����س���ة يف 
وال��ب��ي��ئ��ة وال�����س��ي��اح��ة وغ��ريه��ا من 
املجالت املتاحة لا�ستثمار الناجع 
وحتقيق املنفعة للبلدين وال�سعبني 

ال�سديقني.

و�سائر دول العامل.
ك���م���ا اأك�������دت م�������س���ارك���ة ب����اده����ا يف 
 2020 اإك�سبو  معر�س  فعاليات 
قيادة  الإم�����������ارات  دول�������ة  وه�����ن�����اأت 
ا�ست�سافة  ع��ل��ى  و���س��ع��ب��ا  وح��ك��وم��ة 
الذي  ال�سهري  العاملي  احل��دث  هذا 

بينهما  فيما  اأو���س��ع  تقارب  حتقيق 
على خمتلف امل�ستويات.

ال�سيدة  اأع������رب������ت  ج���ان���ب���ه���ا  م�����ن 
دانت�سيا عن رغبة حكومة بادها 
يف تو�سيع اآفاق التعاون القت�سادي 
والثقايف مع دول��ة الإم��ارات ودعت 

حديثها  م���ع���ر����س  يف  واأ��������س�������ادت 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
بالإجنازات  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
احل�سارية والإن�سانية والقت�سادية 
التي حققتها دولة الإمارات وباتت 
رومانيا  واح���رتام  باإعجاب  حتظى 

اأبوابا جديدة للتقارب بني  �سيفتح 
خمتلف ثقافات العامل.

اأحمد  ح�سر اللقاء .. �سمو ال�سيخ 
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن 
الأعلى  ال��رئ��ي�����س  ل��ل��ط��ريان  دب����ي 
و�سمو  الإم����ارات  ط��ريان  ملجموعة 

»اأن  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
ن�ستطيع توفري اأف�سل تعليم لكل 

طفل عربي«.
 « م���������س����روع  اأن  ����س���م���وه  واع�����ت�����ر 
مدر�سة » هو م�ساهمة يف حت�سني 
�سموه  داعيا  عربيا،  التعليم  واق��ع 
»جميع القادرين لإطاق مبادرات 
م�سابهة لتطوير التعليم يف عاملنا 

العربي.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ووج������ه 
اآل مكتوم ر�سالة  حممد بن را�سد 
اأدعو  قائا:  العربي  ال�سباب  اإىل 
لا�ستفادة  العرب  الطاب  جميع 
من من�سة »مدر�سة« .. واأقول لهم 
احلياة  يف  و�ساحكم  م�ستقبلكم 

هو التعليم .
مدر�سة   « من�سة  اإط����اق  ح�����س��ر 
�سمو  التعليمية  الإل��ك��رتون��ي��ة   «
اأحمد بن حممد بن را�سد  ال�سيخ 
حممد  موؤ�س�سة  رئي�س  مكتوم  اآل 
للمعرفة  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
حممد  بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو 
بن را�سد اآل مكتوم ومعايل ال�سيخ 

العلمية  امل���ادة  ت��ق��دمي  يف  ال�سل�س 
الغرافيكية  ب���ال���ر����س���وم  امل��������زودة 

والتو�سيحية املنا�سبة.
وت����ن����ط����ل����ق م���ن�������س���ة »م�����در������س�����ة« 
�ساحب  روؤي�������ة  م����ن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم الرامية للنهو�س بالتعليم 
الهوة  وج�سر  العربي،  ال��وط��ن  يف 
بني م�ستويات التعليم املتوفرة يف 
اإىل  بها  والرت��ق��اء  العربي  العامل 
الدول  يف  املعتمدة  تلك  م�ستوى 
املتقدمة يف جمال التعليم، ف�سا 
التعليمية  املنظومة  تطوير  ع��ن 
م�����ن خ�������ال م����ف����ه����وم »م����در�����س����ة 
التي  الإل���ك���رتون���ي���ة  امل�����س��ت��ق��ب��ل« 
وتر�سخ  التعليم  م�ستقبل  مت��ث��ل 
با�ستمرار  تتطور  منظومة  دعائم 
التعليمية  ال��ت��وج��ه��ات  وت���واك���ب 
حمتواها  يف  وت��ت��اب��ع  امل�ستقبلية 
الذكي متعدد الو�سائط التطورات 
امل��ت��اح��ق��ة، مب���ا يدعم  ال��ع��ل��م��ي��ة 
خا�سة  التعليم؛  مركزية  ل  فكرة 
العلوم  م��ث��ل  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل������واد  يف 

���س��ي��وع��ا م��ث��ل وي���ن���دوز واأن���دروي���د 
ولينوك�س، مع تنوع حلول تخزين 
املعلومات  ع��ن  والبحث  البيانات 
بح�سب  طالب  كل  يحتاجها  التي 

املرحلة الدرا�سية واملادة العلمية.
البحث  اإمكانية  »مدر�سة«  وتتيح 
التعليمية  ال���درو����س  ع��ن  امل��ب��ا���س��ر 
اإم���ا ع��ن ط��ري��ق البحث ع��ن املواد 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ث���ل ع���ل���وم اجل����ر، 
املثلثات  وح�������س���اب  وال���ه���ن���د����س���ة، 
و����س���واه���ا م���ن علوم  والإح���������س����اء 
ثنائية  احل��رك��ة  اأو  ال��ري��ا���س��ي��ات، 
واملوجات  ال��ك��م،  وفيزياء  الأب��ع��اد، 
وغريها  ال��ف��ي��زي��اء  يف  امليكانيكية 
اأو  والأح���ي���اء،  الكيمياء  م���واد  م��ن 
التعليمية  امل���واد  ع��ن  البحث  ع��ر 
�سمن املراحل الدرا�سية املختلفة.

وت�����س��ع��ى م��ن�����س��ة »م���در����س���ة« اإىل 
عدة  ا�سرتاتيجية  اأه��داف  حتقيق 
اأكر  و���س��ول  ت�سهيل  اأه��م��ه��ا  م��ن 
50 مليون طالب وطالبة يف  من 
اإىل مناهج حديثة  العربي  العامل 
يف تخ�س�سات العلوم والريا�سيات 

وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
ال���ت�������س���ام���ح وم����ع����ايل حم���م���د بن 
ال��ق��رق��اوي وزي���ر �سوؤون  ع��ب��داهلل 
، وعدد  جمل�س الوزراء وامل�ستقبل 
واملعنيني  امل�������س���وؤول���ني  ك���ب���ار  م���ن 

بقطاع التعليم يف الدولة.
»مدر�سة«  من�سة  اإط���اق  وي�سكل 
العربي  الإل������ك������رتوين  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
»حت���دي  مل����ب����ادرة  الأوىل  ال���ث���م���رة 
�ساحب  اأطلقها  ال��ت��ي  ال��رتج��م��ة« 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
لتعريب  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  مكتوم  اآل 
وترجمة  تعليمي  فيديو   5000
اإىل  بال�ستناد  كلمة  مليون   11
يف  عامليا  متميزة  تعليمية  مناهج 
والريا�سيات  ال��ع��ل��وم  تخ�س�سات 
خمتلف  من  متطوعني  مب�ساركة 
اإتاحة  اأج�����ل  م���ن  ال��ت��خ�����س�����س��ات، 
ع�������س���رات مايني  اأم�������ام  امل����ج����ال 
ال���ط���اب ال���ع���رب ل��ل��و���س��ول اإىل 
مناهج متطورة باللغة العربية يتم 
مع  و�سيق  مميز  ب�سكل  تقدميها 
والأ�سلوب  العلمية  الدقة  مراعاة 

والكيمياء  والفيزياء  والريا�سيات 
الأ�سا�س  احلجر  كونها  والأح��ي��اء 
القائم  امل�ستدام  القت�ساد  لبناء 
ع��ل��ى امل��ع��رف��ة والب���ت���ك���ار ومتكني 
جيل جديد من العلماء واملبتكرين 

واملهند�سني واملبدعني العرب.
ملن�سة  امل�ستقبلية  اخلطة  وت�سم 
حمتواها  اإث����������راء   « م����در�����س����ة   «
ت�سمل  جديدة  تعليمية  مب�ساقات 
وعلوم  وق��واع��ده��ا،  العربية  اللغة 
والرجمة  والهند�سة  احل��ا���س��وب 
وعلوم  ال����س���ط���ن���اع���ي  وال�����ذك�����اء 
اإىل  املن�سة  ت�سعى  ك��م��ا  ال��ف�����س��اء، 
عقد �سراكات واتفاقات تعاون مع 
موؤ�س�سات رائدة يف تطوير التعليم 

اإقليميا ودوليا.
بب�ساطة  »م�����در������س�����ة«  وت���ت���م���ي���ز 
املطلوبة  ال���ت���ق���ن���ي���ة  امل���ت���ط���ل���ب���ات 
املجاين،  لا�ستفادة من حمتواها 
خمتلف  على  ا�ستخدامها  وميكن 
الأج������ه������زة الإل����ك����رتون����ي����ة وع���ر 
التي  وتلك  اللكرتوين،  التطبيق 
الت�سغيل  اأن��ظ��م��ة  اأك���ر  ت�ستخدم 

والأحياء  وال��ك��ي��م��ي��اء  وال��ف��ي��زي��اء 
ينه�س  مب���ا  وق����ت،  اأي  يف  جم��ان��ا 
العربي  الوطن  يف  التعليم  بواقع 
املتاحة  التعليمية  الفر�س  ويعزز 
اأمام الطاب العرب على اختاف 
ويحفز  واإم���ك���ان���ات���ه���م،  ظ��روف��ه��م 
التعلم  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى  ال���ط���اب 
املدر�سي  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���ع  ب��ال��ت��ك��ام��ل 

النظامي.
املن�سة حافزا للطاب  ت�سكل  كما 
درا�ستهم  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى  ال���ع���رب 
احلجر  تعد  التي  العلمية  للمواد 
الأ������س�����ا������س لق����ت���������س����اد امل���ع���رف���ة 
املحتوى  بتوفري  وذلك  والبتكار، 
يعزز  ال�������ذي  وامل����ت����ق����دم  ال�������س���ي���ق 
وامل�ستمر  ال��ذات��ي  التعلم  مفاهيم 
املدر�سية.  امل��راح��ل  خمتلف  ع��ر 
قدرات  »م��در���س��ة«  من�سة  وت���ري 
مب�سمون  ال��ط��اب  ل���دى  التعلم 
املناهج  اأف�سل  م��ن  ح��دي��ث  علمي 
والريا�سيات  ال��ع��ل��وم  يف  ال��دول��ي��ة 
التي مت تعريبها، مبا يدعم قدراته 
ويعزز  والإب����داع����ي����ة  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 

انطالق »جمال�س زايد املجتمعية« 
•• اأبوظبي -وام:

العليا  اللجنة  التي تنظمها   « اليوم » جمال�س زايد املجتمعية  تنطلق 
ال��ل��واء الركن  ال��داخ��ل��ي��ة. واأك���د  2018 يف وزارة  مل��ب��ادرات ع��ام زاي���د 
بالوزارة  املوؤ�س�سي  التطوير  جمل�س  رئي�س  اخلييلي  ح���ارب  خليفة 
» عام  املبادرات مبنا�سبة  �سل�سلة من  ال��وزارة نظمت  اأن  اللجنة  رئي�س 
زايد » �سملت قطاعات الوزارة كافة تكرمياً لذكرى املغفور له ال�سيخ 
اأن جمال�س  اإىل  »، لفتاً  ث��راه  » طيب اهلل  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د 
اقرتنت  التي  امل��ب��ادرات  لهذه  وتتويجاً  ا�ستمراراً  تعد  املجتمعية  زاي��د 
اإبراز  هو  املجال�س  الهدف من هذه   « اإن  وق��ال  املوؤ�س�س.  القائد  با�سم 
دور الراحل الكبري يف تاأ�سي�س وبناء الدولة واإعان وتر�سيخ احتادها 

�سطرها  التي  الوطنية  منجزاته  اأهم  وبيان  واعتزازنا  فخرنا  م�سدر 
التاريخ وم�ساهماته الإن�سانية والجتماعية واخلريية و�سعيه لتعزيز 
اأن هذه املجال�س، التي  مكانة الإم��ارات يف القطاعات كافة ». واأ�ساف 
ي�ست�سيف اأولها �سعادة م�سلم بن حم العامري يف مدينة العني، توؤكد 
مكانة القائد املوؤ�س�س بو�سفه رمزاً للوطنية وحب الوطن والت�سحية 
روؤيته  مع  تتوافق  وم��ب��ادرات  م�سروعات  عر  اإرث��ه  وتخليد  والعطاء، 
وقيمه. ومن جانبه، اأو�سح العميد الدكتور �ساح عبيد الغول مدير 
عام حماية املجتمع والوقاية من اجلرمية امل�سرف على مكتب ثقافة 
احرتام القانون بوزارة الداخلية اأن » جمال�س زايد املجتمعية » مبادرة 
تطلقها ال��وزارة يف هذا العام �سمن مبادراتها التي بداأت ب� » جمال�س 
الدولة،  يف  لل�سرطة  العامة  القيادات  وا�ست�سافتها   « ال�سرطية  زاي��د 

ال�سخ�سيات  مع  حوارية  جل�سات  يف  املجتمع  م�ستهدفة  الآن  تبداأ  ثم 
الوطنية التي عا�سرت وعا�ست وعملت مع املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه ». وقال اإن املجال�س �ستناق�س املحاور 
» و�سي�سارك فيها �سخ�سيات وطنية، و�سباط  زايد  » عام  ل�  الرئي�سية 
اجلل�سات  هذه  لإث��راء  واملتقاعدين  العاملني  من  الداخلية  وزارة  من 
احلوارية، لفتاً اإىل اأن من بني اأهم املحاور التي �ستتناولها دور املغفور 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان يف تاأ�سي�س الدولة وبناء وتر�سيخ 
والإقليمية  املحلية  امل�ستويات  على  ومنجزاتها  احل��دي��ث��ة  نه�ستها 
التي  واملبادئ  القيم  تعزيز  اأي�ساً  �ست�سمل  اأنها  اإىل  م�سرياً  والعاملية، 
غر�سها القائد املوؤ�س�س بو�سفه واحدا من اأعظم ال�سخ�سيات القيادية 

يف العامل.
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اأخبـار الإمـارات
الإ�سعاف الوطني يربط غرفة عملياته اإلكرونيا بغرف وزارة الداخلية

•• دبي-وام: 

اأطلق الإ�سعاف الوطني خطة التطوير ال�سامل لغرفة عملياته مبا ي�سمل 
عمليات  لغرف  الذكية  الباغات  اإدارة  بنظام  الإل��ك��رتوين  الربط  عملية 
فعاليات  هام�س  على  وذل��ك  الداخلية  وزارة  يف  والأزم���ات  ال��ط��وارئ  قطاع 

اأ�سبوع جيتك�س للتقنية 2018 املقام يف مركز دبي التجاري العاملي.
وتاأتي هذه اخلطوة لتعزيز ال�سراكات مع خمتلف ال�سركاء ال�سرتاتيجيني 
اأحدث  وا���س��ت��خ��دام  ال��ط��ارئ��ة  ل��ل��ح��الت  ال�ستجابة  زم��ن  وت�سريع  وخف�س 
التقنيات يف العمل الإ�سعايف لارتقاء مب�ستوى اخلدمة الإ�سعافية املقدمة 
الإمارات  دول��ة  توجه  مع  يتما�سى  ومب��ا  ال��دول��ة  من  ال�سمالية  املناطق  يف 

لتبني اأحدث التقنيات واحللول الذكية يف تقدمي اخلدمات.

متطورا  معلوماتيا  مركزا  تعد  التي   - الآمنة  املدينة  جمموعة  و�ستتوىل 
با�ستخدام  الطوارئ  حل��الت  الإ�ستجابة  وكفاءة  ال�سامة  م�ستويات  لرفع 
الإ�سعاف  عمليات  لغرفة  ال�سامل  التطوير  عملية   - الذكية  التكنولوجيا 
والأزمات  الطوارئ  لقطاع  الذكية  الباغات  اإدارة  بنظام  وربطها  الوطني 
نظام  اإ���س��دارات  اأح���دث  العمليات  غرفة  و�ست�ستخدم  الداخلية.  وزارة  يف 
الأدوات  لكل  كامل  حتديث  بجانب  الإلكرتوين  الإ�سعافية  العمليات  اإدارة 
املعلوماتية  الأنظمة  اأحدث  وتوظيف  امل�ستخدمة  والتكنولوجيا  والأجهزة 
الإ�سعايف ويعزز من فعالية  القطاع  الذكية مبا يلبي احتياجات  والتقنيات 
اإدارة الباغات وتن�سيق العمليات والعمل التكاملي مع  ال�سركاء وحتريك 
الري واجلوي.  الإ�سعاف  واأ�سطول  الطواقم  ي�سمل  الإ�سعافية مبا  امل��وارد 
وقال املهند�س ح�سني احلارثي رئي�س جمل�س اإدارة الإ�سعاف الوطني اإن هذه 

اأ�سبوع جيتك�س للتقنية تاأتي  اخلطوة التي مت الإعان عنها بالتزامن مع 
يف اإطار اللتزام بتوجيهات القيادة الر�سيدة برفع موؤ�سر �سرعة ال�ستجابة 
للحالت الطارئة وفق اأعلى املعايري واأحدث التقنيات واحلر�س على احلفاظ 
على الأرواح وتكامل اجلهود مع خمتلف ال�سركاء يف قطاع الطوارئ والأزمات 
يف وزارة الداخلية. من جهته اأكد اأحمد �سالح الهاجري املدير التنفيذي يف 
الإ�سعاف الوطني اأن تطوير غرفة العمليات الذي تنفذه جمموعة املدينة 
يف  وي�سب  الطارئة  وال��ب��اغ��ات  العمليات  اإدارة  مبنظومة  يرتقي  الآم��ن��ة 
م�سلحة ت�سريع زمن ال�ستجابة والتوزيع الذكي للموارد الإ�سعافية ح�سب 
املناطق  الوطني يف  الإ���س��ع��اف  يقدمها  التي  اخل��دم��ات  يعزز  الأول��وي��ة مب��ا 
ال�سمالية ومناطق عمله الأخرى بالدولة لتحقيق ر�سالته يف تقدمي اأف�سل 
اأعرب علي العمري  اخلدمات الإ�سعافية على م�ستوى املنطقة. من جانبه 

املجموعة  ب��ك��ون  ف��خ��ره  ع��ن  الآم��ن��ة  امل��دي��ن��ة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
ال�سريك التقني لاإ�سعاف الوطني متطلعا لبدء عملية التطوير من خال 
تزويد وتدعيم غرفة عملياته باأحدث ما تو�سلت اإليه التكنولوجيا الذكية 
التقنية ودعم هذا القطاع احليوي خلدمة املجتمع واإنقاذ حياة  والرامج 
النا�س. و�سيمكن النظام اجلديد من دمج وتن�سيق جهود وعمليات الإ�سعاف 
املبا�سر مع  كل  الإل��ك��رتوين  ارتباطه  اأك��ر فعالية وتفعيل  ب�سكل  الوطني 
العامة لل�سرطة  الداخلية والقيادات  العمليات يف وزارة  من من�سات غرف 
والدفاع املدين وذلك وفق نظام اإدارة الباغات الذكية املعمول به يف وزارة 
الداخلية واملعروف اخت�سارا با�سم “ ICCC” بحيث يتم ا�ستجابة جميع 
الأط��راف يف الوقت نف�سه للحوادث والأزم��ات وح��الت الطوارئ مبا يعزز 

فر�س اإنقاذ حياة املزيد من امل�سابني واملر�سى يف الدولة.

حممد بن زايد ي�ستقبل الأمري اأندرو دوق يورك ويوؤكد اعتزازه 
بالعالقات التاريخية واملتميزة بني الإمارات واململكة املتحدة 

•• اأبوظبي -وام: 

نهيان ويل  اآل  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  ا�ستقبل �ساحب 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، يف جمل�س 
دوق  اأن���درو  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأم�����س  البحر  ق�سر 

يورك.
ورح����ب ���س��م��وه يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء ب���زي���ارة ب���الأم���ري اأن�����درو اإىل 
واملتميزة  التاريخية  بالعاقات  اع��ت��زازه  ع��ن  معربا  ال��دول��ة، 
التي تربط دولة الإمارات واململكة املتحدة واحلر�س امل�سرتك 

على تعزيزها وتطويرها مبا يخدم امل�سالح املتبادلة للبلدين 
و�سعبيهما ال�سديقني.

وت��ب��ادل اجل��ان��ب��ان الأح��ادي��ث ال��ودي��ة ح��ول ع��دد م��ن الق�سايا 
واملو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك وتبادل الآراء ب�ساأنها. 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  �سموه،  ح�سر جمل�س 
بن  طحنون  ال�سيخ  و�سمو  الظفرة،  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني، و�سمو ال�سيخ 
اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة  هزاع بن زايد 
اأبوظبي، و�سمو ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س 

اخلريية  لاأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  موؤ�س�سة  اأمناء 
والإن�سانية، والفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، و�سمو ال�سيخ عبداهلل بن 
زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل، و�سمو ال�سيخ 
خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة زايد العليا 
للرعاية الإن�سانية وذوي الحتياجات اخلا�سة، ومعايل ال�سيخ 
ال�سيخ  وم��ع��ايل  الت�سامح،  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
وامل�سوؤولني  ال�سيوخ  من  وع��دد  نهيان،  اآل  مبارك  بن  حمدان 

واملواطنني.

�نطالق »�مللتقى �لإعالمي للمخاطر و�لتهديد�ت« يف �أبوظبي

البواردي يوؤكد اأهمية الإعالم يف مواجهة الأزمات والكوارث ل�ستمرار حالة ال�ستقرار
•• اأبوظبي-وام:

»امللتقى الإعامي للمخاطر والتهديدات« يف دورته  اأعمال  انطلقت ام�س 
الثانية والتي تنظمها »الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث« 
ال�سوء  لت�سليط  املخاطر«  مواجهة  يف  الإعامية  »املنظومة  عنوان  حتت 
على دور الإعام الوطني ر�سالة ومنهجية يف اإدارة الأزمات وذلك بال�سراكة 
عربية  نيوز  و�سكاي  لاإعام«  و«اأبوظبي  لاإعام«  الوطني  »املجل�س  مع 
الإع��ام مبملكة  �سوؤون  وزي��ر  الرميحي  بن حممد  علي  وبح�سور معايل 
القحطاين  حممد  ف��اح  طيار  الركن  ال��ل��واء  و�سعادة  ال�سقيقة  البحرين 
الدفاع  وزارة  يف  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وال�����س��وؤون  لل�سيا�سات  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل 
ومب�ساركة اأكر من 350 من كبار امل�سوؤولني واخلراء واملتخ�س�سني يف 

جمال الإعام واإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والت�سال احلكومي.
ويركز امللتقى على العام يف املرحلة الراهنة التي ت�سهد تنامياً ملحوظاً 
يف الأزمات واملخاطر التي تلقي بظالها ال�سلبيَّة على جميع دول املنطقة 
دوراً  يلعب  وبات  والدعائية،  النف�سية  و�سائل احلرب  اإحدى  اأ�سبح  والذي 
رئي�سياً يف اإدارة الأزمات والكوارث؛ نظراً اإىل ما يتوافر له من قدرات هائلة 
يه العوائق، مبا  تتمثل يف انتقاله ب�سرعة كبرية، واجتيازه احلدود، وتخطِّ
هائلة  ق��درات  له من  ومل��ا  ومرئية،  وم�سموعة  م��ق��روءة  و�سائل  ميلكه من 
م  على التاأثري يف الأف��راد، واإقناع اجلمهور يف املجتمعات املختلفة، والتحكُّ
احلديثة،  التقنية  و�سائل  تطور  ظل  يف  خ�سو�ساً  وتوجيهه،  �سلوكياته  يف 
وتنامي دور و�سائل التوا�سل الجتماعي، اأو ما يطلَق عليه الإعام اجلديد 
. واأك��د معايل حممد بن اأحمد ال��ب��واردي وزي��ر دول��ة ل�سوؤون الدفاع - يف 
ال��رك��ن ط��ي��ار ف��اح حممد  ال��ل��واء  ���س��ع��ادة  األ��ق��اه��ا نيابة عنه  ال��ت��ي  الكلمة 
وزارة  يف  ال�سرتاتيجية  وال�سوؤون  لل�سيا�سات  امل�ساعد  الوكيل  القحطاين 
وال��ك��وارث ل�ستمرار حالة  الأزم���ات  دع��م جهود مواجهة  اأهمية   - ال��دف��اع 
ال�ستقرار وخا�سة البعد املحوري لاعام ور�سائله التي ت�سل للراأي العام 
اأف��راد املجتمع من العبور اىل بر المان  قبل واأثناء الزم��ات والتي متكن 

ون�سر الطماأنينة يف نفو�سهم وتوجههم للتعامل المثل معها.
وقال معاليه ان الدرا�سات اأظهرت ان اعتماد اجلمهور على من�سات العام 
ولفهم  للمعلومة  الأزم��ات كم�سدر  اأثناء  ب�سورة كبرية  يت�ساعد  املختلفة 
تدفق  اأهمية  ..م��وؤك��دا  معها  التعامل  وا�سلوب  يواجهها  التي  التحديات 
�سريعة  وبوترية  منتظمة  ب�سورة  الر�سمي  الع��ام  قنوات  عر  املعلومات 
و�سائل  اأ�سافته  ال��ذي  التحدي  ظ��ل  يف  خا�سة  الزم���ة  حالة  م��ع  تتنا�سب 

التوا�سل الجتماعي على عاتق العام واأعاقت دوره اأحيانا.
و�سدد البواردي على اأهمية تعزيز التن�سيق والتوا�سل املبا�سر ال�سريع بني 
موؤ�س�سات الدولة و و�سائل العام مع املواقف املختلفة لتي�سري الو�سول 
ال�ستقرار  حتقيق  يف  ي�سهم  مب��ا  اجلمهور  م��ن  ممكنة  �سريحة  اأك��ر  اىل 
..موؤكدا ان لاعام يف حروب اجليل الرابع تاأثري هائل وفعال لدرجة انه 

ا�سبح يقود العام التقليدي .
واأ�ساد معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة ل�سوؤون الدفاع بالعام 
امل��واق��ف والزم���ات  املا�سية خ��ال  ال�����س��ن��وات  اأث��ب��ت على م��ر  ال���ذي  املحلي 
التي  امل�سوؤولية والكفاءة واملو�سوعية  التي مرت بها الدول املجاورة مدى 
يت�سم بها خا�سة يف ظل حتدي التعددية ال�سديدة التي يت�سم بها املجتمع 
بر�سائله  ان ي�سل  القائمني عليه  ا�ستنارة  بف�سل  ا�ستطاع  الماراتي حيث 
اىل جميع القطاعات وان يكون من اأهم امل�سادر املوثوقة عامليا حيث ي�سار 
اليه كم�سدر للمعلومات من قبل العديد املن�سات العامية الدولية التي 

تتناول ق�سايا املنطقة.
الإعام  ���س��وؤون  وزي���ر  الرميحي  ب��ن حممد  م��ع��ايل علي  اأك���د  ناحيته  م��ن 
بجميع  ت�سهد  والت�سال  الإع���ام  و�سائل  ان  كلمته  يف  البحرين  مبملكة 
حيث  م�سبوقة  وغ��ري  متاحقة  ت��ط��ورات  واحل��دي��ث��ة  التقليدية  اأ�سكالها 
اأو  املعلومات  وت��داول  الأخبار  لن�سر  الإع��ام جمرد قنوات  مل تعد و�سائل 

الرتفيه بل  حتولت اإىل �سناعة عاملية �سخمة وموؤثرة .
حللف  التابع  ال�سرتاتيجية  الت�سالت  ملركز  تقريرا  معاليه  وا�ستعر�س 
�سمال الأطل�سي »الناتو« الذي ي�سري اىل تزايد الإنفاق العاملي على الإعام 
الرقمي  الإع��ام  اذ ميثل  اأمريكي  �سنويا  دولر  تريليون   1.7 اإىل  بن�سبة 

حالت الطوارئ والأزمات والكوارث وت�سليط ال�سوء على عدد من الق�سايا 
ر�سالة  الوطني  والإع��ام  الأزم���ات،  اإدارة  يف  النجاح  اىل عوامل  بالإ�سافة 
اأو  الناجح لاأزمة  للت�سدي  الإعامي  والتخطيط  وال�ستعداد  ومنهجية 

الكارثة.
واأكد احلو�سني �سعي الهئية الوطنية لإدارة الطوارئ والزمات والكوارث 
�سراكة  بناء  يف  ت�سهم  منا�سبة  اإعامية  عمل  بيئة  اإيجاد  على  العمل  اىل 
الإعام  ك��ون  احل��ي��وي��ة،  ال��دول��ة  وموؤ�س�سات  قطاعات  ك��ل  م��ع  جمتمعية، 
ي�سكل اأداة رئي�سية يف التعامل بفاعلية مع الأزمات ..م�سريا اىل ان اأهمية 
يف  ت��وؤث��ر  التي  التحديات  وت��رية  ت�سارع  م��ع  خ�سو�سا   ، توقيته  يف  امللتقى 
ال��ذي يت�سم  الإم��ارات��ي  الإع���ام  ال��ذي يلعبه  ال��دور  املنطقة، واهمية  دول 
امل�ستقبلية،  وال��ت��ح��دي��ات  الأزم����ات  م��ع  التعامل  يف  والح��رتاف��ي��ة  باملهنية 
وتطوير ا�سرتاتيجية اإعامية �ساملة لإدارة الأزمات بالتعاون مع اجلهات 
والهيئات املخت�سة يف الدولة، ومبا ي�سهم يف بناء خطط م�ستقبلية للتعامل 

ال�ستباقي يف مواجهة الأزمات والطوارئ.
الأزمات،  ملواجهة  الأول  اخل��ط  هو  احل��ايل  الوقت  يف  الإع���ام  ان  واعتر 
نظرا لقوة و�سرعة توا�سله مع املجتمع ..داعية اىل و�سع اآلية عمل لإيجاد 
من�سات اإعامية تكون اأكر قرباً من اجلمهور تخاطبهم وتتحدث بلغتهم 
الفئة  ه��ذه  تطلعات  ي��ائ��م  حم��ت��وى  ط��ري��ق  ع��ن  اإليهم  ر�سالتها  وتو�سل 
واإيجاد ات�سال حكومي فعال وخطاب اعامي منا�سب له اأثر مبا�سر على 

اجلمهور والت�سدي للح�سابات الوهمية.
ولذلك،  املهمة،  اجلماهريي  الت�سال  اأدوات  من  ا�سبح  الع��ام  ان  وق��ال 
فاإن له دوراً كبرياً يف التح�سري لإدارة الأزمات والكوارث، وما يعقبها من 
مراحل التعايف يف الأزمة اأو الكارثة، ولذلك فمن املهم اأن تتفاعل و�سائل 
يكون متواكباً  لكي  للجمهور  املوجه  املختلفة يف توحيد اخلطاب  الإع��ام 

مع احلدث.
واأ�ساف ان م�سوؤولية نقل وجهة النظر الر�سمية ب�ساأن الأزم��ة ، يقع على 
م�ستعدة  تكون  اأن  يجب  فاإنها  وبالتايل  احلكومية  الإع��ام  و�سائل  كاهل 
اإعامية  ر�سائل  ع��ر  للخر،  الناقلة  الأخ���رى  الإع���ام  و�سائل  ملواجهة 
الر�سمي  املتحدث  عر  احلقيقة  وتنقل  الطماأنينة  على  لتبعث  وا�سحة، 
..موؤكدا ان ما حققته دولة المارات من اإجنازات، ي�سعها حتت املجهر بني 
دول العامل املتقدمة، لذا نتطلع ان ت�ساهم املوؤ�س�سات الإعامية واأن تلعب 
ي للحمات التي ت�ستهدف اأمن الوطن و�سامته،  دورها املحوري يف الت�سدِّ

والتقليل من اإجنازاته، والنَّيل من رموزه وقياداته .
 « ومنهجية  ر�سالة  الوطني  »الإع���ام  للملتقى  الأوىل  اجلل�سة  وتناولت 
بن  الدكتور علي  �سعادة  امل�سعني وحتدث خالها  العامي حامد  اأداره��ا 
متيم مدير عام اأبوظبي لاإعام عن حمور »الإعام منظومة متكاملة« 
فيما تناول املقدم ركن يو�سف جمعة احلداد رئي�س �سعبة الإعام الع�سكري 

رئي�س حترير جملة درع الوطن حمور »الإعام حتديات وطنية« .
الإعامية  املنظومة  مفهوم  بتعريف  متيم  بن  علي  الدكتور  �سعادة  وب��داأ 
اليوم  ت�سكل  التي  لاإعام  اأبوظبي  منها  تنطلق  كما  ومهامها  واأهدافها 
مت�سابكا  ونهجا  كبريا  حمتوى  ومتتلك  العربي  العامل  يف  املوؤ�س�سات  اأه��م 
ومتداخا تهدف اىل بناء حالة من الن�سجام بني خمتلف و�سائل العام 
وفق خطط تنمي املعرفة وحتدد �سلم الأوليات ..م�سريا اىل ان العام يف 
عهد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه اعتمد على 
عنا�سر قوة يف منظومة البعد الثقايف واملجتمعي والتنموي واأ�سبح له دور 
اأن ي�سيع  كبري يف ن�سر الوعي عن طريق نبذ ثقافة الكراهية وي�سعى اإىل 
بناء اعام يقوم  الو�سطية والعتدال ف�سا عن  الت�سامح وي�سجع  ثقافة 

على امل�سداقية والتوازن والبعد عن الثارة.
من جهته قال املقدم ركن يو�سف جمعة احلداد اإن �سناعة الإعام �سهدت 
يف الآونة الأخرية تطورات غري م�سبوقة اأفرزت حتديات �سخمة لاإعام 
الوطني لي�س على �سعيد مواكبة التطور التقني والتكنولوجي احلا�سل يف 
هذا القطاع احليوي ولكن على �سعيد ر�سالة الإعام ومنهجه يف التعامل 
الذي  ب��دوره  القيام  ال�ستمرار يف  على  قدرته  وم��دى  التطورات  ه��ذه  مع 
يحافظ على الهوية الوطنية و�سونها من التاأثريات الثقافية واحلمات 

الإعامية املغر�سة التي ت�ستهدفها على مدار ال�ساعة.

واأكد احلداد ان اإعامنا الوطني كان، وما يزال، عند ح�سن الظن به، �سواء 
يف مواكبة التطورات املختلفة اأو يف ت�سليط ال�سوء عليها ..وقال » اأ�ستطيع 
اأوؤكد هنا اأنه قام بدور فاعل �سواء فيما يتعلق بتعزيز الهوية الوطنية  اأن 
جلهة  اأو  امل��ت��وح��د«،  »البيت  اأرك���ان  وتر�سيخ  الأ�سيلة،  الإم��ارات��ي��ة  والقيم 
حت�سني ال�سباب يف مواجهة الأفكار املتطرفة والهدامة من خال التم�سك 
اأو  الغايل،  الولء والنتماء لوطننا  التي تعزز  الرا�سخة  بالقيم والتقاليد 
وما  والعاملية،  الإقليمية  ال�ساحتني  على  الإم��ارات��ي  النموذج  اإب��راز  جلهة 
والت�سامن  والع��ت��دال  والو�سطية  والتعاي�س  كالت�سامح  قيم  م��ن  ميثله 

الإن�ساين على ال�سعيد العاملي«.
واأ�ساف ان الإعام الوطني يواجه يف الآونة الأخرية جملة من التحديات، 
املو�سوعية  على  القائم  التم�سك مبنهجه  على  قدرته  يتعلق مبدى  اأولها 
الدول  بع�س  يف  الراهنة  الإعامية  البيئة  ظل  يف  وخا�سة  وامل�سداقية، 
املوؤ�س�سات  ارت��اأت بع�س  من حولنا، والتي مل تعد تلتزم بهذا الأم��ر، حيث 
األ وهي  اأبجديات العمل الإع��اين،  اأقل  اأن تغ�س الطرف عن  الإعامية 
تدقيق امل�سادر وحتري املعلومة وتاأمني م�سادر حمايدة م�ستقلة وموثوقة 
.. وهي ت�سارع يف ن�سر املعلومات قبل التحقق منها وذلك �سعياً وراء »ال�سبق« 
بغ�س  اأوًل  باخلر  ياأتي  ح��ول من  ي��دور  ال�سباق  اأ�سبح  ، حتى  الإع��ام��ي 
النظر عن �سحته وم�سداقيته، ولهذا فاإن على اإعامنا الوطني اأن يوا�سل 
اإىل  ينجر  واأل  وامل�سداقية،  باملو�سوعية  الل��ت��زام  يف  منهجه  على  ال�سري 

»كذبة ال�سبق« الإعامي اأو ال�سحفي .
واأ�سار احلداد اىل ان التحدي الذي يواجه اإعامنا الوطني يتعلق برتاجع 
بدرجة  يعتمد  ال��ذي  الجتماعي  الع��ام  ل�سالح  التقليدي  الإع���ام  دور 
املحتوى  اإىل  ال��ق��ّراء  انتقال  من  به  يرتبط  وم��ا  »الديجتال«،  على  كبرية 
عن  النظر  بغ�س  الن��رتن��ت،  �سبكة  على  وت��ط��ورا  �سرعة  الأك���ر  امل��ج��اين 
املحتوى وامل�سمون املقدم، واأت�سور اأن اإعامنا الوطني جنح اإىل حد كبري 
يف مواكبة ثورة الديجيتال، وفر�س نف�سه على ال�ساحة الإعامية العربية 

والإقليمية.
بحيث  اأو���س��ع،  اآف��اق  اإىل  الوطني  اإعامنا  ر�سالة  نقل  اأهمية  عن  وحت��دث 
اأي�ساً  واإمن��ا  الإقليمي  اأو  العربي  اأو  املحلي  النطاق  على  فقط  تقت�سر  ل 
الأهداف  ومواكبة  اخل��ارج��ي��ة،  الإم����ارات  م�سالح  على  للحفاظ  ال���دويل، 
تعزيز مكانة  اإىل  ت�سعى  التي  الن�سطة  الإماراتية  للدبلوما�سية  الطموحة 

الإمارات واإبراز جهودها يف حفظ الأمن وال�سلم الدوليني .
ال�ساعر  �سو�سن  قدمت  حيث  عمل  وور�ستي  جل�سات  ث��اث  امللتقى  و�سمل 
اإع��ام��ي��ة م��ن مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ورق����ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان حم���ور »التحديات 
الإعامية يف املنطقة« فيما ا�ستعر�ست �سعادة نوف تهلك م�ست�سارة الأمني 
العام ملجل�س الوزراء حمور »النظرة امل�ستقبلية لات�سال احلكومي« وناق�س 
الع��ام��ي حم��م��د اأح��م��د امل���ا م��ن ال��ك��وي��ت حم���ور »اخل��ط��اب الإعامي 

وتاأثريه على اجلمهور«.
اإعامية  بعنوان »جت��ارب  امللتقى ور�ستي عمل الوىل  �سملت فعاليات  كما 
الريطانية  التخطيط  كلية  م��ن  ك��ني  ن��اج��ل  فيها  وا�ستعر�ست  ع��امل��ي��ة« 
والزمات«  الطوارئ  اأثناء  الر�سمي  »املتحدث  م�ساألة  والزم��ات  الطوارئ 
نا�سط يف قنوات  الرئي�سي  الثانية من خال ماجد  الور�سة  تناولت  بينما 
معها«  التعامل  وكيفية  الوهمية  »احل�سابات  حمور  الجتماعي  التوا�سل 

مب�ساركة نخبة من العاميني .
العاملني يف  امل�سوؤولني  امللتقى فر�سة لجتماع نخبة من  و�سكلت جل�سات 
الطوارئ والأزمات  اإدارة حالت  وامل�سوؤولني عن  بالقيادات  الإعام  جمال 
اإىل  ل  التو�سُّ اأج��ل  م��ن  العاقة  ذات  والهيئات  واملوؤ�س�سات  ال����وزارات  م��ن 

الكيفيَّة التي يتم بها تفعيل دور الإعام يف مواجهة الأزمات واملخاطر.

ن�سبة %45 منه بال�سافة اىل ارتفاع اأعداد القنوات الف�سائية اخلا�سة، 
اإجمايل  م��ن   86% ن�سبة  متثل  خا�سة  عربية  قناة   /963/ بينها  م��ن 
الإعام  �سبكات  م�ستخدمي  اأع���داد  وزي���ادة  العربية  الف�سائية  ال��ق��ن��وات 
الجتماعي اىل %37 من �سكان العامل، من بينهم 193 مليون م�ستخدم 

عربي ي�سكلون قرابة ن�سف �سكان الوطن العربي.
وقال ان و�سائل الإعام والت�سال اأثبتت دورها احليوي ك�ساح متطور يف 
الذود عن الأمن القومي للدول، حتى اإن قيمة الإنفاق العاملي على قطاع 
بنحو  واملقدر  عامليا،  الع�سكري  الإنفاق  حجم  جت��اوزت  والت�سال  الإع��ام 
1.67  تريليون دولر بح�سب اإح�ساءات معهد �ستوكهومل الدويل لأبحاث 
%2.5 من اإجمايل  2015، وتعادل ن�سبة كبرية ت�سل اإىل  ال�سام لعام 

الناجت املحلي العاملي.
واأو�سح وزير �سوؤون الإعام مبملكة البحرين ان دول العامل اأدركت القوة 
والف�ساءات،  احل��دود  انفتاح  ظل  يف  املختلفة،  الع��ام  و�سائل  يف  الكامنة 
ميزانياتها  م��ن  تقل�س  الأخ���رية  ال�سنوات  يف  ال��ك��رى  ال���دول  باتت  حيث 
 ، هائلة  ب�سورة  ال�سيراين  الأم��ن  متويل  معدلت  رفع  مقابل  الع�سكرية 
وحتتل الوليات املتحدة الأمريكية املرتبة الأوىل بني دول العامل يف حجم 
اإنفاق امليزانيات الع�سكرية على احلروب الإلكرتونية، حيث ك�سفت درا�سة 
اأجراها »مركز الدرا�سات ال�سرتاتيجية والدولية« يف وا�سنطن بداية العام 
اجلاري، اأن الوليات املتحدة تنفق ما ُيقارب �سبعة مليارات دولر على اأمن 
الف�ساء الإلكرتوين، وتنفق بريطانيا 450 مليون دولر �سنوًيا فيما تنفق 

ال�سني ملياًرا ون�سف املليار دولر.
والكوارث  واحل���الت  الطارئة  ل��اأزم��ات  الفعالة  الإدارة  اأن  معاليه  واك��د 
العام وتوعية  ال���راأي  تهيئة  الأزم���ات« يف  »اإع���ام  ب��دور  النهو�س  تكمن يف 
من  والأخاقية،  الدينية  بقيمه  ومت�سكه  املعنوية،  روح��ه  ورف��ع  املجتمع، 
اأ�سكالها ببث احلقيقة بدقة و�سرعة  خال قيام و�سائل الإع��ام مبختلف 
، مع مراعاة البعد الإن�ساين والجتماعي، والتاأثري  و�سفافية وم�سداقية 
تقليل  اأو  الأ���س��رار  واح��ت��واء  والأك��اذي��ب،  ال�سائعات  مواجهة  يف  والفاعلية 

الآثار ال�سلبية.
وقال اإن النهو�س بدور الإعام الوطني وتعزيز العمل الإعامي امل�سرتك 
لأي  والناجحة  الفاعلة  اإدارتنا  على  ب��ارزة  وعامة  حتمية  �سرورة  ي�سكل 
و�سائل  الإعام  التزام  اأو حتديات م�سرتكة، من خال  ط��وارئ  اأو  اأزم��ات 
متكاملة،  ووفق منظومة  املراحل،  ويف  جميع  اأنواعها  والت�سال مبختلف 
اأي  فوق  للوطن  العليا  امل�سلحة  و�سع  مع  متح�سرة  توعية  يف  بواجباتها 
انتماءات اأيديولوجية اأو طائفية اأو عرقية و تغطية الأحداث والتطورات 
بحق  القانونية  الإج����راءات  وات��خ��اذ  و�سفافية  وم�سداقية  ودق��ة  ب�سرعة 
و�سائل الإعام والت�سال امل�سيئة واملحر�سة اأو املثي�رة للكراهية والبلبلة، 
مبا يتوافق مع املواثيق الإعامية العربية والدولية ون�سر الوعي املجتمعي 

ب�ساأن ال�ستخدام الر�سيد ل�سبكة الإنرتنت ومواقع التوا�سل الجتماعي .
عام  م��دي��ر  ج��م��ال حممد احلو�سني  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  اأو���س��ح  ناحيته  م��ن 
امللتقى الإعامي  الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والزم��ات والكوارث ان 
باإدارة  املعرفة  تعزيز  اىل  يهدف  الثانية،  دورت��ه  والتهديدات يف  للمخاطر 
يف  املختلفة  الإع���ام  و�سائل  م��ع  والتن�سيق  وال�سراكة  اإع��ام��ي��ا،  الأزم���ات 

�سرطة اأبوظبي: �سائقو �سيارات الأجرة يتلقون ر�سائل اإلكرونية لوقايتهم اأثناء ال�سباب
•• اأبوظبي-الفجر:

���س��ائ��ق »مركبة  األ�����ف  ن��ح��و  ت��ل��ق��ى 
 8 يعملون يف  اأب��وظ��ب��ي  اأج����رة« يف 
باللغة  اإلكرتونية  ر�سائل  �سركات 
الإجنليزية على �سا�سات مركباتهم 
تو�سح لهم التدابري الوقائية التي 
يجب اللتزام بها   اأثناء ال�سباب. 
واأو�������س������ح������ت م�����دي�����ري�����ة امل��������رور 
العمليات  ب���ق���ط���اع  وال������دوري������ات 
امل���رك���زي���ة ب�����س��رط��ة اأب���وظ���ب���ي، اأن 
ال����ه����دف ال���رئ���ي�������س���ي م����ن اإر�����س����ال 
الر�سائل يتمثل يف تعزيز ال�سامة 
لل�سائقني ومركبات الأج��رة  التي 

اأكر نطاق ممكن  من ال�سائقني، 
ويف اإط����ار حت��ق��ي��ق اأح����د الأه����داف 
اأبوظبي،  ل�سرطة  ال�سرتاتيجية 
الأك���ر  ال��ط��رق  ج��ع��ل  يف  املتمثلة 
ع��دد من  اأن هناك  مو�سحاً  اأم��ان��اً 
مركبات الأجرة كانت قد �ساركت يف 
حوادث مرورية »فردية ومتتابعة« 
الفرتات  خ����ال  ال�����س��ب��اب  اأث���ن���اء 
اجلهات  اخلييلي  وح��ث   املا�سية. 
املبذولة،  كافة على تعزيز اجلهود 
ل�����زي�����ادة الإل������ت������زام ب������الإج������راءات 
الوقائية اأثناء ال�سباب ، واللتزام 
من  الإر�سادية  الر�سائل  مبحتوى 
خال القنوات العامية املختلفة  

تعد الأكر تواجداً  على الطرق.  
اللكرتونية  ال���ر����س���ائ���ل  وح���ث���ت 
ال�����س��ائ��ق��ني ع��ل��ى ع����دم ال�����س��ري يف 
و�سرورة   ، ال���روؤي���ة  ان���ع���دام  ح��ال��ة 
زي��ادة م�سافة الأم��ان بني املركبات 
باملركبات  ال�سدم  ح��وادث  لتفادى 
ال����ت����ج����اوز  ع�������دم  و  الأم������ام������ي������ة، 
اآخ��ر يف  والنتقال من م�سرب اىل 
حالة ع��دم و���س��وح ال��روؤي��ة.  وقال 
خ��ل��ي��ف��ة حم��م��د اخلييلي  ال��ع��م��ي��د 
مدير املديرية ، اإن اإر�سال الر�سائل 
ياأتي    « »ال��وق��ائ��ي��ة  الإل���ك���رتون���ي���ة 
�سمن جهود �سرطة اأبوظبي لن�سر 
توعيتها  ال�ستباقية بال�سباب اإىل 

ال�ستباقية  ال���ت���وع���ي���ة  اط������ار  يف 
ل��ت��وف��ري ال�����س��ام��ة امل���روري���ة اثناء 
ال�سباب. جدير بالذكر اأن التوعية 
مركبات  ل�����س��ائ��ق��ي  الل���ك���رتون���ي���ة 
الجرة ، تاأتي �سمن جهود اللجنة 
امل�����س��رتك��ة ل��ل�����س��ام��ة امل���روري���ة يف 
اإم������ارة اأب���وظ���ب���ي ، ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع  
وت��ن��ف��ذه��ا مديرية  ال��ن��ق��ل،  دائ����رة 
املرور والدوريات بقطاع العمليات 
الأمني  الإع���ام  اإدارة  و  امل��رك��زي��ة 
تعزيزاً  ال���ق���ي���ادة  �����س����وؤون  ب��ق��ط��اع 
وتعريف  ال��ط��رق  ع��ل��ى  لل�سامة  
ق���ائ���دي امل���رك���ب���ات  ب�����الإج�����راءات 

الوقائية قبل ت�سكل ال�سباب.
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اأخبـار الإمـارات
هزاع بن زايد: حممد بن را�سد رائد الإلهام والتنمية.. ومردود موؤثر لت»مدر�سة« يف بناء العقول

•• اأبوظبي -وام:

املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�سيخ  �سمو  ثمن 
اأطلقها �ساحب  التي   « اأبوظبي من�سة » مدر�سة  التنفيذي لإم��ارة 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س الوزراء حاكم دبي » رعاه اهلل »، ام�س.
وو�سف �سموه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم باأنه 
رائد الإلهام والتنمية، معترا املن�سة خطوة رائدة توؤكد اأن املعرفة 
الكبري  م��ردوده��ا  اإىل  م�سريا  احل�����س��ارة،  ا�ستئناف  ب��واب��ة  وال��ع��ل��وم 
ال�سيخ حممد بن  العقول والأج��ي��ال. وق��ال �سموه:  بناء  واملوؤثر يف 
بوابة  هي  والعلوم  املعرفة  اأن  ليوؤكد  جم��دداً،  الفارق  ي�سنع  را�سد 
ا�ستئناف احل�سارة والنهو�س بالطلبة العرب نحو اآفاق امل�ستقبل.. 

مبادرة مدر�سة التي ت�سم 5000 فيديو تعليمي خطوة رائدة من 
رائد الإلهام والتنمية و�سوف يكون مردودها كبرياً وموؤثراً يف بناء 

عقول الأجيال.
وكان �ساحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي، اأطلق من�سة » مدر�سة » الإلكرتونية التعليمية التي تعد الأكر 
من نوعها عربيا، وذلك �سمن موؤ�س�سة مبادرات حممد بن را�سد اآل 
مكتوم العاملية، وت�سم 5 اآلف در�س تعليمي بالفيديو، ت�سمل مواد 
العلوم والريا�سيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، وتغطي املراحل 
وتهدف  ع�سر.  الثاين  ال�سف  وحتى  الأطفال  ريا�س  من  املدر�سية 
اإىل تطوير حمتوى تعليمي متميز باللغة العربية ترجمة  املن�سة 
عن اأرقى املناهج وامل�ساقات التعليمية يف العامل، بحيث يتم اإتاحته 

جمانا لأكر من 50 مليون طالب عربي يف اأي مكان يف العامل.

ربط اإلكروين بني »�سحة دبي« و »مدينة دبي الطبية« 
•• دبي - وام: 

املهنيني  تراخي�س  لأنظمة  اإل��ك��رتوين  رب��ط  اأول  تد�سني  ام�س  دب��ي  �سهدت 
ال�سحيني بني هيئة ال�سحة بدبي »نظام �سريان« و�سلطة مدينة دبي الطبية 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اإط��ار  يف  ت�سني«  »بلوك  تقنية  �سمن  م�سار«  »نظام 
ذل��ك مب��وج��ب مذكرة  . ج��اء  الطبية«  دب��ي  و«   « دب��ي  » �سحة  ال��ت��ي جتمع 
لقطاع  التنفيذي  املدير  املا  م��روان  الدكتور  كل من  وقعها  التي  التفاهم 
التنظيم ال�سحي يف هيئة ال�سحة بدبي والدكتور رم�سان البلو�سي الرئي�س 
التنفيذي للقطاع التنظيمي ل�سلطة مدينة دبي الطبية وذلك على هام�س 
فعاليات معر�س » جيتك�س للتقنية 2018 » املقام حاليا يف مركز دبي العاملي 
الدكتور مروان  اأكد  التفاهم  . وعقب توقيع مذكرة  واملعار�س  للموؤمترات 
ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  اأهم  اأحد  تعد  الطبية  دبي  �سلطة مدينة  اأن  املا 

مع  املثمر  التعاون  توثيق  على  وب�سدة  حري�سة  دب��ي«  �سحة   « واأن  للهيئة 
جميع �سركائها املميزين منوهاً باأهمية الربط الإلكرتوين لبيانات واأنظمة 
اخلدمات  حت�سني  �ساأنه  من  وال��ذي  دب��ي  يف  ال�سحيني  املهنيني  تراخي�س 

املقدمة وت�سهيل اإجراءات ترخي�س اأو نقل ترخي�س املهنيني ال�سحيني.
اأن �سلطة مدينة دبي الطبية حتر�س من  وقال الدكتور رم�سان البلو�سي 
خال هذه ال�سراكة ال�سرتاتيجية مع هيئة ال�سحة بدبي على تبني الآليات 
ال�سيا�سات  وا�ست�سراف  ال�سحي  النظام  لتطوير  الازمة  الذكية  والأدوات 
اأداء النظام  ال�سليمة يف هذا املجال حيث ت�سعى ب�سكل م�ستمر اإىل حت�سني 
ال�سحي والرتقاء بخدمات الرعاية ال�سحية وتنظيمها بال�سكل ال�سحيح 
ت�سخر  الطبية  دبي  مدينة  �سلطة  اأن  واأ�ساف  الطبية.  الحتياجات  لتلبية 
اإمكاناتها وخراتها يف خدمة القطاع ال�سحي مبا يعود على اأفراد املجتمع 

بالفائدة .

�سيف بن زايد يزور 
»جيتك�س«

•• اأبوظبي -وام:

زار الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
 38 ال�  دورت��ه  2018 يف  للتقنية  ام�س معر�س جيتك�س  الداخلية،  وزي��ر 
املقامة حاليا يف مركز دبي التجاري العاملي. وجتول �سموه يف اأرجاء املعر�س، 
واطلع على ما تعر�سه الوزارات والهيئات احلكومية وال�سركات اخلا�سة يف 
جمالت تقنية املعلومات والذكاء ال�سطناعي والبلوك ت�سني والروبوتات 
وعلى  النا�سئة،  والتقنيات  اخلام�س  اجليل  وتقنية  ال�سحابية  واحلو�سبة 

اأحدث ما تقدمه ال�سركات العار�سة من تقنيات وخدمات ذكية.
وتوقف �سموه عند عدد من الأجنحة ومن�سات كريات ال�سركات الوطنية 
والعاملية املتخ�س�سة يف قطاع املعلوماتية وتقنياتها، حيث ا�ستمع �سموه من 
امل�سوؤولني والقائمني على هذه الأجنحة اإىل �سروح حول الرامج التقنية 

التي تنفذها يف عامل املدن الذكية وجمالت الأمن والذكاء ال�سطناعي.

وزير الربية: »من�سة مدر�سة« �ست�سكل رافدا تعليميا مميزا لأجيال امل�ستقبل

اأحمد بالهول: »من�سة مدر�سة« نقطة حتول يف م�سرية املنظومة التعليمية

•• دبي -وام: 

اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم باخلطوة  اأ�ساد معايل ح�سني بن 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ب��اإط��اق  متثلت  التي  ال��رائ��دة 
اهلل«  »رع���اه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
من�سة مدر�سة للتعليم الإلكرتوين، م�سريا اإىل اأن هذه املن�سة �ست�سكل رافدا 
تعليميا مميزا لأجيال امل�ستقبل كونها ت�ستوعب وت�ستهدف ع�سرات املايني 

من املهتمني والطلبة والباحثني ورواد العلم وغريهم.

واأ�ساف اأن هذه املبادرة التي تت�سمن اأحدث مناهج التعليم العاملية من ريا�س 
والريا�سيات  العلوم  م��واد  كافة  وت�سم  ع�سر  الثاين  ال�سف  حتى  الأط��ف��ال 
ت�سكل  �سوف  العربية،  اللغة  اإىل  مرتجمة  والأح��ي��اء  والكيمياء  والفيزياء 

اإ�سافة نوعية للمخزون املعريف والعلمي يف الوطن العربي.
اإن هذه ر�سالة جديدة ملهمة لل�سعوب والأجيال، حيث يوؤكد  وقال معاليه 
واأن  تطور،  لأي  احلقيقي  ال��ره��ان  �سيظل  التعليم  ب��اأن  خالها  من  �سموه 
احلقيقية  املناف�سة  على  وقدرتها  الطليعة  وبقائها يف  الأمم  تقدم  م�ستوى 
يف عامل يت�سم بالتناف�سية ال�سديدة والت�سابق نحو حتقيق املنجزات العلمية، 

مرتبط بقدرتها على توفري البيئة التعليمية املحفزة وال�ستثمار بالتعليم 
الأجيال  واأ�سمى جلميع، بجانب حث  اأوحد  ال�ساغل، وهدف  ال�سغل  وجعله 

على التعلم امل�ستمر.
دولة  يف  التعليم  م�سرية  على  اإيجابا  �ستنعك�س  املبادرة  هذه  اأن  اإىل  وخل�س 
م��ن م�سامني  ع��ام��ة، مب��ا حتويه  العربي  وال��وط��ن  ب�سكل خا�س  الإم����ارات 
نفخر  الإم����ارات  دول���ة  يف  نحن   « م�سيفا  تعلم،  وم�����س��ادر  معرفية،  وك��ن��وز 
بقيادتنا الر�سيدة التي ت�سع بناء الأجيال وم�ستقبلها ن�سب عينيها وتويل 

ذلك الهتمام الكبري ».

•• دبي -وام:

اأكد معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفا�سي وزير دولة 
ل�سوؤون التعليم العايل واملهارات املتقدمة اأن اإطاق �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي »رعاه اهلل ».. من�سة مدر�سة ميثل نقطة حتول يف م�سرية املنظومة 
التعليمية املوجهة لبناء قدرات الطلبة يف العامل العربي، حيث اإنها تعد 

بيئة معرفية غنية ذات م�سادر علمية موثوقة.
امل�سافات  ال��دول و�ستقرب  �ستتجاوز احل��دود بني  املنظومة  اإن هذه  وقال 

لت�سل اإىل منزل كل طفل عربي وتعينه على النهل من م�سادر املعرفة، 
وحت�سيلهم  ال��درا���س��ي��ة  م�سريتهم  ملتابعة  للطلبة  ح��اف��زا  �سي�سكل  مم��ا 

العلمي، م�ستفيدة من تقنيات امل�ستقبل يف خدمة اأجيال امل�ستقبل.
بناء  يف  ال�ستثمار  يف  ب��ه  يحتذى  م��ث��ال  اأ�سبحت  الإم����ارات  اأن  واأ���س��اف 
الإن�سان لي�س فقط على م�ستوى الدولة، بل على م�ستوى الوطن العربي 
والعامل، موا�سلة دورها الريادي يف ن�سر املعرفة، لت�سكل منوذجا ملهما 
يف ت�سخري الإمكانات املتاحة، لبناء اأجيال مت�سلحة بالعلم، تواكب التطور 
احل�ساري والفكري يف العامل، ونوه معاليه اإىل اأن » املن�سة �ست�ساهم يف 
الرتقاء بكفاءة العملية التعليمية على م�ستوى الوطن العربي، وتوفري 

بالدرا�سة،  امللتحقني  الطلبة  اأع��داد  وزي��ادة  للمعلومات،  متعددة  م�سادر 
وت�سهيل احل�سول على املعارف العلمية وحتديثها ب�سكل م�ستمر، اإذ تعد 
اأو�سع نطاق  املتقدمة وو�سيلة لن�سرها على  املهارات  رافدا ملنظومة تعلم 
تعينهم على تعلم هذه املهارات واكت�سابها وتطويرها با�ستمرار، وت�ساهم 
املعرفة  وزي���ادة  الطابية،  الأو���س��اط  بني  التكنولوجية  املعرفة  ن�سر  يف 
مدى  للتعلم  رحلتهم  يف  الطلبة  م�ساعدة  وبالتايل  احلديثة،  بالتقنيات 

احلياة.
واختتم معاليه بالقول »اإن املن�سة ت�سكل اأر�سية �سلبة يبني عليها طلبتنا 

اآمالهم وطموحاتهم يف الو�سول اإىل غد اأف�سل لنا جميعا«.

�سرطة اأبوظبي تختتم حملة »حياتي اأغلى«
•• اأبوظبي-وام: 

حملة  اأب��وظ��ب��ي،  ���س��رط��ة  اختتمت 
»ح���ي���ات���ي اأغ�����ل�����ى« ب���ال���ت���ع���اون مع 
والتي  ال�سرتاتيجيني،  ال�سركاء 
جمتمعية  ����س���رائ���ح  ا����س���ت���ه���دف���ت 
خم���ت���ل���ف���ة ل���ل���ت�������س���ّدي لأ������س�����رار 

املخدرات و ا�ستمرت �سهراً.
�سهيل  حم����م����د  ال���ع���م���ي���د  ودع��������ا 
ال���را����س���دي، م���دي���ر ق���ط���اع الأم����ن 
�سرطة  يف  ب�����الإن�����اب�����ة  اجل����ن����ائ����ي 
اأب����وظ����ب����ي، اأف��������راد امل���ج���ت���م���ع، اإىل 
ال����وق����وف ب���ح���زم وم�������س���وؤول���ي���ة يف 
موؤكداً  امل����خ����درات،  اآف����ة  م��واج��ه��ة 
مكمًا  دوراً  مت��ار���س  ال�سرطة  اأن 
وم���������س����ان����داً مل�����ا ت�����وؤدي�����ه اجل���ه���ات 
احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة يف توظيف 
الأطر  امل�ستدامة، واتباع  الأه��داف 

احلديثة ملكافحة املخدرات.
واأو�سح اأهمية مثل هذه احلمات 
والتي  امل�������س���ت���وي���ات،  ك����اف����ة  ع���ل���ى 
واأولياء  الأبناء  توعية  على  رّك��زت 
الطلبة يف  وا�ستفاد منها   ، الأم��ور 
املوؤ�س�سات التعليمية، وامل�ستهدفون 
يف املوؤ�س�سات الإ�ساحية والدينية 

م��ن امل���خ���درات، ال��ت��ي ت��ع��د اإح���دى 
امل�����س��ك��ات الأك�����ر خ���ط���ورة، على 
ال�����س��ب��اب وال���ن�������سء ال���ذي���ن يجب 
ليكونواً  الرعاية  بكامل  اإحاطتهم 

عوناً لأنف�سهم.
اخلطوات  اأه�����م  م���ن  اأن  واأو�����س����ح 
التي يوجب اتخاذها عند ال�ستباه 
باملخدرات،  امل��رت��ب��ط��ة  ب��ال��ق�����س��اي��ا 
اأو خدمة  ال�����س��رط��ة  اإب����اغ  ���س��رع��ة 
 8002626 ال��ه��ات��ف��ي��ة  »اأم������ان« 
الأمنية  املعلومات  ت�ستقبل  ال��ت��ي 

ب�سرية وكتمان.
�سرطة  م�����ن  »احل�����م�����ل�����ة«  ون����ف����ذ 
مكافحة  م���دي���ري���ة   : اأب����وظ����ب����ي 
املخدرات يف قطاع الأمن اجلنائي، 
واإدارة ال�سرطة املجتمعية يف قطاع 
املعلومات  واإدارت�����ا  امل��ج��ت��م��ع،  اأم���ن 
الأم����ن����ي����ة، والإع���������ام الأم����ن����ي يف 
ال���ق���ي���ادة، وجمل�س  ����س���وؤون  ق��ط��اع 
���س��ب��اب ���س��رط��ة اأب���وظ���ب���ي، وع���دد 
يف  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  م��ن 
ودائرتّي  للتاأهيل،  الوطني  املركز 
التعليم واملعرفة، وال�سحة »الطب 
النف�سي« ،والهيئة العامة لل�سوؤون 

الإ�سامية والأوقاف.

املدمنني، ومرتادو  ووحدات عاج 
واحللقات  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل��ج��ال�����س 
ال�سبابية واملراكز التجارية واأندية 

اجلاليات واجلماهري الريا�سية.
واأث��ن��ى ع��ل��ى ت��ف��اع��ل اجل��م��ه��ور مع 
الإعام  و�سائل  وجت��اوب  احلملة، 

املختلفة.
غريب  ط�����اه�����ر  ال���ع���ق���ي���د  وذك���������ر 
الظاهري، مدير مديرية مكافحة 
املخدرات يف قطاع الأمن اجلنائي، 
حققت  اأغ���ل���ى«  »ح��ي��ات��ي  حملة  اأن 
تناولت  التي  وحم��اوره��ا  اأهدافها 
التعليمية  اجل��وان��ب  م��ن  ال��ع��دي��د 
والريا�سية  وال�سحية  والوقائية 

والقت�سادية والجتماعية.
اأبوظبي على  �سرطة  واأك��د حر�س 
ال��ت��ي متتد  الآف���ة  ل��ه��ذه  الت�سّدي 
وحتول  واملجتمع،  لاأ�سرة  اآثارها 
ال��ف��رد امل��دم��ن م��ن اإن�����س��ان طبيعي 
مبا�سراً  �سبباً  ي��ك��ون  �سخ�س  اإىل 
بالعديد من اجلرائم،  التوّرط  يف 
احلملة  ���س��ع��ار  اأه��م��ي��ة  اإىل  لف���ت���اً 
وارتباطه بالإن�سان، باعتبار احلياة 

اأغلى ما ميلكه الإن�سان.
الأبناء  حماية  اأهمية  اإىل  واأ���س��ار 

الإمارات توا�سل اإعادة الإعمار 
يف اليمن برغم ال�سعوبات

•• اأبوظبي -وام:

توا�سل  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإن  ال�ساعة  اأخ��ب��ار  ن�سرة  ق��ال 
ل  وهي  كافة؛  ال�سعد  على  اليمني  ال�سعب  مل�ساعدة  الدوؤوبة  جهودها 

تدخر جهدا يف �سبيل م�ساعدة هذا ال�سعب املنكوب.
واأ�سافت الن�سرة يف افتتاحيتها التي حملت عنوان “ الإمارات توا�سل 
انطلقت عا�سفة  اأن  “ منذ  ال�سعوبات  اليمن برغم  الإعمار يف  اإع��ادة 
احلزم بقيادة اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة قبل اأكر من ثاث 
�سنوات، والإمارات تقوم بجهود جبارة للتخفيف من معاناة اليمنيني، 
وتعمل بكل الإمكانات املتاحة لاأخذ باأيديهم للخروج من املاأزق الذي 

وجدوا فيه ب�سبب مترد جماعة اإرهابية خارجة على القانون.
واأكدت اأن دولة الإمارات حتر�س كل احلر�س على اإعادة اإعمار املناطق 
التي دمرتها احلرب، فمنذ البداية �سارعت الإمارات اإىل اإعادة تاأهيل 
وامل�ست�سفيات  ال�سحية  امل��راك��ز  مثل  ال�سرورية  امل��راف��ق  م��ن  العديد 
اإعادة  م�ساريع  يف  قدما  امل�سي  على  حتر�س  وهي  والطرق،  وامل��دار���س 
الإعمار يف املناطق التي مت حتريرها وت�سعى لتو�سيع دائرة م�ساعداتها 
اإىل اأق�سى حد ممكن. ولفتت يف هذا ال�سياق اإىل اأنه وبتوجيهات من 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال�سيخ حمدان بن  امل�سلحة ومتابعة �سمو  القائد الأعلى للقوات  نائب 
الهال  هيئة  رئي�س  الظفرة  احلاكم يف منطقة  نهيان ممثل  اآل  زاي��د 
الأحمر الإماراتي، اأعلنت الهيئة تنفيذ عدد من م�ساريع اإعادة الإعمار 
درهم.  م��اي��ني   107 بتكلفة جت����اوزت  وذل���ك  ال��غ��رب��ي،  ال�����س��اح��ل  يف 
والبحوث  للدرا�سات  الإم���ارات  مركز  عن  ال�سادرة   - الن�سرة  ونوهت 
ال�سرتاتيجية - اإىل اأن هذه امل�ساريع تنطوي على اأهمية كبرية بالن�سبة 
لل�سعب اليمني، فهي : - اأول، ا�ستكمال ملا تقوم به الإمارات من م�ساريع 
خمتلفة يف العديد من حمافظات اليمن من دون متييز؛ من اأجل اإغاثة 
ال�سعب اليمني والتخفيف من معاناته واإخراجه من حمنته . - ثانيا، 
توؤكد لل�سعب اليمني التزام دولة الإمارات بدعمه؛ حيث �ستوا�سل هذا 
الدعم مهما كانت الظروف؛ واأيا كانت التحديات اأو ال�سعوبات؛ وهي 
حتر�س على تقدمي كل اأ�سكال الدعم لهذا ال�سعب ال�سقيق من دون اأي 
اعتبارات �سيا�سية كانت اأو غري �سيا�سية؛ و�ستحافظ على هذا اللتزام؛ 
يف  تاأتي  ال�سقيق  اليمني  لل�سعب  الإم���ارات  تقدمها  التي  فامل�ساعدات 
املتمردون  ت�سبب  ال��ذي  ال�سعب  هذا  جتاه  بامل�سوؤولية  تام  �سعور  �سياق 

احلوثيون له بالكثري من املاآ�سي غري امل�سبوقة.
�سي�ستفيد من  اليمنيني، حيث  اأع��دادا كبرية من  ت�سمل  اأنها  ثالثا،   -

هذه امل�ساريع اأكر من �سبعة مايني �سخ�س.
مع  جنب  اإىل  جبنا  ت�سري  ه��ذه  الإع��م��ار  اإع����ادة  م�ساريع  اأن  راب��ع��ا،   -
متوا�سل  ب�سكل  الدولة  تقدمها  التي  والطارئة  الفورية  ال�ستجابات 
املختلفة  باأنواعها  فامل�ساعدات  اإليها؛  التي ت�سل  املناطق  لكل  ومبا�سر 
الإم����ارات يف  اأن حت��ل  ول��ه��ذا ل عجب  امل�ستويات،  ك��ل  وعلى  متوا�سلة 
املركز الأول عامليا ب�سفتها اأكر دولة مانحة يف جمال تقدمي امل�ساعدات 
كم�ساعدات   2018 لعام  ال�سقيق  اليمني  لل�سعب  الطارئة  الإن�سانية 
بتنفيذ مبا�سر؛ وذلك وفقا لتقرير اأ�سدرته موؤخرا خدمة التتبع املايل 
التابعة  الإن�سانية  الطوارئ  امل�ساعدات يف حالت  “ لتوثيق   FTS “
لاأمم املتحدة الذي يعك�س حجم امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة لليمن 

من الأول من يناير اإىل الأول من اأكتوبر 2018 .
- خام�سا، هذه امل�ساريع التي يجري تنفيذها يف ال�ساحل الغربي توؤكد 
واأنها  التحالف،  من  بدعم  املقاومة  ق��وات  حققتها  التي  النت�سارات 
واأنها  امل��ت��م��ردي��ن،  م��ن  ا�ستعادتها  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  مت�سيط  م��ن  متكنت 

اأ�سبحت مهياأة لإعادة الإعمار.
- �ساد�سا، اأن هناك بالفعل واجبا على املجتمع الدويل للم�ساهمة ب�سكل 
اأكر يف هذه امل�ساريع؛ فبعد حترير معظم املناطق من يد احلوثيني، 
ومع رف�س النقابيني مل�ساريع الت�سوية ال�سيا�سية فلي�س من املنطقي 
ول العملي النتظار اإىل حني انتهاء احلرب؛ وبدل من ذلك، يبدو اأن 
الوقت حان بالفعل لدعم دويل اأو�سع ل يقت�سر فقط على امل�ساعدات 
الإن�سانية، واإمنا ي�سمل اإعادة الإعمار يف املناطق املحررة، مع الرتكيز 
والطرق  امل�ست�سفيات  مثل  ���س��رورة  والأك���ر  احليوية  امل�ساريع  على 
و�سبكات ال�سرف ال�سحي واملدار�س. واختتمت ن�سرة “ اأخبار ال�ساعة “ 
افتتاحيتها بالقول : “ اإذن، الإمارات م�ستمرة يف دعم اليمن، و�ستعمل 
امل�ساعدة  اأ�سكال  كل  تقدمي  عن  تتوقف  ولن  الدعم،  هذا  تكثيف  على 
املمكنة طاملا يحتاج ال�سعب اليمني لها، كما لن تتخلى يف الوقت نف�سه 
عن م�سار ا�ستعادة ال�سرعية؛ بل �ستكثف من جهودها ميدانيا من اأجل 
حترير كامل الأرا�سي اليمنية من املتمردين، اأو اأن يقبل هوؤلء بالعودة 
بينما  اإحيائه؛  اإىل  الأمم��ي  املبعوث  ي�سعى  التي  املفاو�سات  م�سار  اإىل 

يعملون هم، وبالطبع من يقف وراءهم، على تعطيله . 

�أخبار �ل�شاعة :

م����ر�����س   / امل��������دع��������و  ف������ق������د 
حممد  اك����������رت  ج����ا�����س����م����ني 
بنغادي�س     ، ال��دي��ن  �سم�س 
�سفره رقم  اجلن�سية - ج��واز 
من   )BA0233609(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0554768909

فقدان جواز �سفر

م����اده����و   / امل������دع������و  ف����ق����د 
نيبال     ، ���س��ي��رتى  داجن�����ى 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )08556974( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0505638029

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و / ���س��ا حممد 
افغان�ستان     ، ع���ب���دال���رزاق 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )217728OR( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0523300726

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / حممود ر�ساد 
فل�سطني     ، ال�سيد  حممود 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)3162719( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0507311641

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

حاكم ال�سارقة يفتتح دور النعقاد العادي الرابع للمجل�س ال�ست�ساري غدا
•• ال�صارقة -وام:

�سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  يفتتح �ساحب 
القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة غدا اأعمال 
دور النعقاد العادي الرابع من الف�سل الت�سريعي التا�سع 
للمجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة وذلك يف مقر املجل�س 
بح�سور عدد من اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ واملعايل الوزراء 
التنفيذي  املجل�س  واأع�ساء  ومديريها  ال���وزارات  ووك��اء 

والوطني الحتادي ومديري الدوائر املحلية والأعيان.

تبداأ وقائع احلفل با�ستقبال �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
بعد ذلك يتف�سل �سموه بافتتاح دور النعقاد العادي الرابع 
من الف�سل الت�سريعي التا�سع ويلقي كلمته بهذه املنا�سبة 
اأحمد  ال���س��ت�����س��اري  للمجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني  يتلو  بعدها 
�سعيد اجلروان املر�سوم الأمريي رقم 41 ل�سنة 2018 
ب�ساأن دعوة املجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة لانعقاد 
تلي  التا�سع  الت�سريعي  الف�سل  الرابع من  العادي  ل��دوره 
ال�سمو  ب�ساحب  ترحيبا  ال�ست�ساري  املجل�س  كلمة  ذل��ك 
املا  عبدالرحمن  خ��ول��ة  ���س��ع��ادة  تلقيها  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 

رئي�سة املجل�س.
يذكر اأن �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
اأ�سدر  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
املجل�س  دع���وة  ب�����س��اأن   2018 ل�سنة   41 رق���م  م��ر���س��وم��ا 
ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة لانعقاد لدوره العادي الرابع 
من الف�سل الت�سريعي التا�سع ويق�سي املر�سوم باأن يدعى 
دوره  يف  لانعقاد  ال�سارقة  لإم���ارة  ال�ست�ساري  املجل�س 
العادي الرابع من الف�سل الت�سريعي التا�سع يوم اخلمي�س 
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حاكم ال�سارقة ي�سدر مر�سوما بحل املجل�س البلدي ملدينة كلباء
•• ال�صارقة-وام: 

ال�سارقة مر�سوما  الأعلى حاكم  املجل�س  القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  اأ�سدر �ساحب 
اأمرييا ب�ساأن حل املجل�س البلدي ملدينة كلباء.

اأن يحل املجل�س البلدي ملدينة كلباء اعتبارا من  2018 - يف مادته الأوىل على  43 ل�سنة  ون�س املر�سوم - رقم 
تاريخ �سدور هذا املر�سوم.

وتن�س املادة الثانية من املر�سوم على اأن يكلف رئي�س دائرة �سوؤون البلديات والزراعة والروة احليوانية بت�سيري 
كل �سوؤون املجل�س البلدي ملدينة كلباء موؤقتا اإىل اأن يعاد ت�سكيل املجل�س البلدي للمدينة وذلك مبراعاة �ساحيات 
املجل�س واخت�سا�ساته املحددة يف القانون رقم 2 ل�سنة 2004 ب�ساأن البلديات يف اإمارة ال�سارقة وتعدياتها وقرار 
املجل�س التنفيذي رقم 33 ل�سنة 2005 ب�ساأن الائحة التنفيذية للمجال�س البلدية يف اإمارة ال�سارقة وتعدياته. 

كما ن�س على اأن يعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �سدوره وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

ويل عهد ال�سارقة يراأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�صارقة -وام:

ت���راأ����س ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد 
ال�سارقة رئي�س  عهد ونائب حاكم 
املجل�س التنفيذي، اجتماع املجل�س 
ال����ذي ع��ق��د ���س��ب��اح ام�����س مبكتب 

�سمو احلاكم.
وتناول الجتماع مناق�سة عدد من 
الإمارة  ب�سوؤون  املتعلقة  املوا�سيع 
وت���ط���وي���ر اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة يف 
الدوائر واملوؤ�س�سات املحلية، واطلع 
املقدمة  امل����ذك����رة  ع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
تركيب  ب�ساأن  الإ�سكان  دائ��رة  من 
املبكر من احلريق  الإن��ذار  اأنظمة 

يف امل�ساكن احلكومية.
خليفة  امل���ه���ن���د����س  ����س���ع���ادة  واأك�������د 

ل�سنة   43 رق��م  الأم���ريي  املر�سوم 
2018 ب�ساأن حل املجل�س البلدي 
املجل�س  واأ�����س����در  ك��ل��ب��اء.  مل��دي��ن��ة 
ل�سنة   29 رق��م  ال��ق��رار  التنفيذي 
وتعيني مدير  نقل  ب�ساأن   2018
وامل�ساحة  التخطيط  دائ���رة  لفرع 
القرار  وي��ق�����س��ي  ك��ل��ب��اء،  مب��دي��ن��ة 
خ��ل��ف��ان عبداهلل  امل��ه��ن��د���س  ب��ن��ق��ل 
علي عي�سى الذباحي مدير بلدينة 
مدينة كلباء، اإىل دائرة التخطيط 
وامل�����س��اح��ة، وي��ع��ني م���دي���راً لفرع 
بنف�س  ك��ل��ب��اء  مب��دي��ن��ة  ال����دائ����رة 

درجته الوظيفية احلالية.
 30 واأ���س��در املجل�س ال��ق��رار رق��م 
ب�ساأن نقل وتعيني   ،2018 ل�سنة 
م���دي���ر ل��ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ك��ل��ب��اء يف 
اإمارة ال�سارقة، ووفقاً للقرار يرقى 

واطلعت  امل�����س��روع،  بتنفيذ  املعنية 
عملية  يف  امل��ت��ب��ع��ة  امل���راح���ل  ع��ل��ى 
الإن����ذار واحل��م��اي��ة م��ن احلرائق، 
من  ع�����دد  ت����ق����دمي  اإىل  وان���ت���ه���ى 
نظام  برتكيب  املتعلقة  التو�سيات 
الإن�������ذار امل��ب��ك��ر م���ن احل���رائ���ق يف 

امل�ساكن.
وقدم ال�سادة اأع�ساء املجل�س عددا 
من املاحظات التي تخدم امل�سروع 
ح��ل��ول مبتكرة  و���س��ع  وت�����س��ه��م يف 
ل��ن��ظ��ام احل��م��اي��ة م��ن احل��رائ��ق .. 
بالتن�سيق  ال��دائ��رة  املجل�س  ووج��ه 
للمجل�س،  ال��ع��ام��ة  الأم����ان����ة  م���ع 
لو�سع التو�سيات مو�سع التنفيذ.
ك��م��ا واف����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى الطلب 
واملتعلق  الإ�سكان  دائرة  املقدم من 
الدائرة  توفرها  التي  باخلدمات 

م�����س��ب��ح ال��ط��ن��ي��ج��ي رئ��ي�����س دائ���رة 
ا�ستعرا�سه  خ�����ال  الإ������س�����ك�����ان، 
اأن����ه ي���اأت���ي بناًء  مل���راح���ل امل�������س���روع 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
ح���اك���م ال�������س���ارق���ة، ب���ت���ويل دائ�����رة 
اأجهزة  برتكيب  ال��ق��ي��ام  الإ���س��ك��ان 
املبكر يف  والإن���ذار  ك�سف احلرائق 
نفذتها  التي  “امل�ساكن”  امل�ساريع 
دائ����رة الإ����س���ك���ان، وامل�����س��اري��ع قيد 
على  �ستنفذ لحقاً  والتي  التنفيذ 
ال�����س��ارق��ة جماناً،  ح��ك��وم��ة  ن��ف��ق��ة 
مع  والتن�سيق  التعاون  خ��ال  من 

الإدارة العامة للدفاع املدين .
الدائرة  اأن  اإىل  الطنيجي  واأ���س��ار 
ت��وا���س��ل��ت م���ع ع����دد م���ن اجلهات 

اإطار  الإ�سكان، وذلك يف  يف جمال 
امل�ساعدات  م��ن  امل�ستفيدين  دع��م 

ال�سكنية من مواطني الإمارة.
املقرتحات  اأي�سا  املجل�س  وناق�س 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ت ب��ه��ا ه��ي��ئ��ة الطرق 
�سبكات  ل��ت��ط��وي��ر  وامل����وا�����س����ات 
عدد  يف  التحتية  وال��ب��ن��ى  ال��ط��رق 
م�����ن امل����ن����اط����ق وم�������دن الإم����������ارة، 
املطلوبة،  ب���اخل���دم���ات  ورف����ده����ا 
املجل�س  ح���ر����س  اإط�����ار  يف  وذل�����ك 
اأف�سل  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ومرتادي  مل�ستخدمي  اخل���دم���ات 
البنية  وامل�����ارة وحت���دي���ث  ال���ط���رق 
التحتية يف خمتلف مدن ومناطق 

الإمارة.
و���س��م��ن م���ا ا���س��ت��ج��د ع��ل��ى جدول 
امل���ج���ل�������س على  الأع������م������ال اط����ل����ع 

ويعني مديراً لها.
اأعمال  واطلع املجل�س على جدول 
اجلل�سة الفتتاحية لدور النعقاد 
الف�سل  م�����ن  ال������راب������ع  ال������ع������ادي 

عبداهلل  ع��ب��دال��رح��م��ن  امل��ه��ن��د���س 
مدير  درج���ة  اإىل  النقبي  حم��م��د 
دائرة وينقل من دائرة التخطيط 
كلباء  مدينة  بلدية  اإىل  وامل�ساحة 

للمجل�س  ال���ت���ا����س���ع  ال��ت�����س��ري��ع��ي 
ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة، والتي 
 18 املوافق  اخلمي�س  يوم  �ستعقد 

اأكتوبر اجلاري.

البواردي يلتقي وزيرة الدفاع الهندية
•• نيودلهي -وام:

ال��ب��واردي، وزي��ر دولة  اأح��م��د  ب��ن  التقى معايل حممد 
الهندية  العا�سمة  يف  ام�����س،  ���س��ب��اح  ال���دف���اع،  ل�����س��وؤون 
الهندية  ال��دف��اع  وزي��رة  �سيثارامان  نريمال  نيودلهي، 
�سمن زيارة ر�سمية يقوم بها اإىل الهند على راأ�س وفد 
من وزارة الدفاع لبحث عاقات التعاون الدفاعي بني 

دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية الهند.
تطوير  �سبل  ال��ل��ق��اء  خ���ال  اجل��ان��ب��ان  ا�ستعر�س  وق���د 
التعاون  اأوجه  البلدين، وتعزيز  الثنائية بني  العاقات 

مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة.

كما مت بحث عدد من الق�سايا الإقليمية والدولية ذات 
املنطقة،  يف  الراهنة  وامل�ستجدات  امل�سرتك،  الهتمام 

وتبادل وجهات النظر حولها.
العاقات  الدفاع على  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر  واأك��د معايل 
القوية التي تربط دولة الإمارات والهند، مبدياً تطلعه 

اإىل تعزيزها وتطويرها.
من جانبها، رّحبت وزيرة الدفاع الهندية بزيارة معايل 
حممد بن اأحمد البواردي، م�سيدة مب�ستوى العاقات 

بني البلدين.
ح�سر اللقاء عدد من كبار �سباط وزارة الدفاع، وعدد 

من امل�سوؤولني يف وزارة الدفاع الهندية.

وزارة الدفاع تنظم موؤمتر  القادة حلروب القرن الواحد والع�سرين  24 اأكتوبر
•• اأبوظبي-وام:

تنظم وزارة الدفاع يومي 24 و25 
ال�سنوي  اأكتوبر اجلاري موؤمترها 
الواحد  ال��ق��رن  حل���روب  “القادة 
والع�سرين” الذي يعقد هذا العام 
الوطني  “ ال����دف����اع  ���س��ع��ار  حت���ت 
التكنولوجي”  الب��ت��ك��ار  ع�سر  يف 
ب���ح�������س���ور وم�������س���ارك���ة اأك�������ر من 
واخلراء  القادة  كبار  من   700
وامل���ت���خ�������س�������س���ني والأك����ادمي����ي����ني 
املدنيني والع�سكريني على امل�ستوى 

الوطني والإقليمي والدويل.
الأول  ال�����ي�����وم  ج���ل�������س���ات  وت���ع���ق���د 
الإمارات  مركز  مقر  يف  للموؤمتر 
للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية 
.. بينما تعقد جل�سات اليوم الثاين 

مبقر اأكادميية ربدان يف اأبوظبي.
جاء ذلك خال املوؤمتر ال�سحفي 
الذي نظمته وزارة الدفاع ام�س يف 
واحة الكرامة يف اأبوظبي لاإعان 
عن اأجندة فعاليات املوؤمتر بح�سور 
البلو�سي  اإ����س���م���اع���ي���ل  ال����دك����ت����ور 
وعدد  للموؤمتر  الر�سمي  املتحدث 
و�سائل  امل�����س��وؤول��ني ومم��ث��ل��ي  م���ن 

اختيار  وج���اء   .. املحلية  الإع����ام 
واح�������ة ال����ك����رام����ة ل�����اإع�����ان عن 
ف��ع��ال��ي��ات امل����وؤمت����ر ان���ط���اق���ا من 
كونها رمزا لت�سحية اأبناء الوطن 

يف ميادين احلق والواجب.
البلو�سي  اإ�سماعيل  الدكتور  واأك��د 
مل��وؤمت��ر وزارة  ال��ر���س��م��ي  امل��ت��ح��دث 
�سمن  ي���اأت���ي  امل���وؤمت���ر  اأن  ال���دف���اع 
����س���ي���اق ال���ت���ط���ور امل���ت�������س���ارع ال����ذي 
البتكار  جم��ال  يف  ال��ع��امل  ي�سهده 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة وك���ون 
بداأت  التي  البتكارات  من  العديد 
تظهر يف الع�سر احلديث اأ�سبحت 
ع��م��ي��ق��ا يف تغيري  ت���اأث���ريا  حت����دث 
الأ���س�����س وامل���ب���ادئ والجت���اه���ات يف 
فيها مب��ا يف  تظهر  التي  امل��ج��الت 

ذلك جمالت الأمن والدفاع.
تهدف  املنطلق  ه���ذا  م��ن  واأ����س���اف 
اإىل  امل����وؤمت����ر  م���ن  ال����دف����اع  وزارة 
الب���ت���ك���ار  وت����داع����ي����ات  دور  ف���ه���م 
والتكنولوجيا على الأمن والدفاع 
املت�سارع  التطور  �سياق  الوطني يف 
يف البتكار التكنولوجي من خال 
لت�سخري  الفعالة  الأدوات  اإي��ج��اد 
الب�����ت�����ك�����ار مل����ع����اجل����ة ال���ت���ح���دي���ات 

املتعلقة  ال�سرتاتيجية  الق�سايا 
نخبة  م�ساركة  خال  من  بالدفاع 
واخل���راء  ال��ق��ادة  م��ن  ا�ستثنائية 
املحلي  امل�ستوى  على  وامل�����س��وؤول��ني 
وال��ع��امل��ي وم��ن��ه��م ال��دك��ت��ور مايكل 
ال����دف����اع  وزارة  وك����ي����ل  غ���ري���ف���ن 
الأمريكي  وال��ه��ن��د���س��ة  ل��ل��ب��ح��وث 
بارونز  ريت�سارد  ال�سري  واجل��رال 
القوات  ل��ق��ي��ادة  ال�����س��اب��ق  ال��ق��ائ��د 

امل�سرتكة الريطانية.
ال��ر���س��م��ي ملوؤمتر  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
يت�سمن  امل��وؤمت��ر  اإن  ال��دف��اع  وزارة 
من  ع�������ددا  الأول  ال����ي����وم  خ�����ال 
ال��ك��ل��م��ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة امل��ه��م��ة التي 
ن��ق��ا���س��ي��ة يطرح  ت��ت��ب��ع��ه��ا ج��ل�����س��ات 
واملتخ�س�سون  اخل����راء  خ��ال��ه��ا 
اأوراق عمل ت�سمل مو�سوعات عدة 
منها الدفاع يف ع�سر التكنولوجيا 
امل���رب���ك���ة وال����دف����اع ع���ن ال������دول يف 
الذكاء  وت���اأث���ري  امل�ستقبل  ح���روب 
والأمن  الدفاع  على  ال�سطناعي 

الوطني وم�سارات البتكار.
للموؤمتر  ال��ث��اين  ال��ي��وم  اأن  وذك���ر 
عمل  ور�������������س  ع����������دة  ي����ت���������س����م����ن 
التكامل  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ت��خ�����س�����س��ي��ة 

ثقافة  لرت�سيخ  و�سول  الدفاعية 
تكاملية م�سرتكة لأهمية البتكار 
املكونات  م�����س��ت��وي��ات  ج��م��ي��ع  ل���دى 

الوطنية.
“الدفاع  م����وؤمت����ر  اأن  واأو������س�����ح 
الب����ت����ك����ار  ع���������س����ر  ال�����وط�����ن�����ي يف 
التكنولوجي “يعد مكما ل�سل�سلة 
القرن  حل��روب  موؤمترات” القادة 
الواحد والع�سرين “ التي تنظمها 
�سنويا وتهدف لفهم  الدفاع  وزارة 
الأدوات احلديثة واملغرية لطبيعة 
وامل�ستقبلية  احل��ال��ي��ة  ال�����س��راع��ات 
الأمنية  البيئة  ع��ل��ى  وت��اأث��ريات��ه��ا 
اأهمية  ت��ك��م��ن  وق����ال  وال��دف��اع��ي��ة. 
يف  امل���وؤمت���رات  م��ن  ال�سل�سلة  ه���ذه 
القادرين  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ق����ادة  اإع�����داد 
التكيف  و�سرعة  ال�ست�سراف  على 
لا�ستجابة للتحديات النا�سئة من 
خال ت�سليحهم باأحدث الروؤى يف 
جم���الت الأم���ن وال��دف��اع حتقيقا 
اإنتاج  يف  ال���دف���اع  وزارة  مل�����س��اه��م��ة 
ال�سرورية  ال�سرتاتيجية  املعرفة 

يف املجالت امل�ستقبلية الدفاعية.
واأ�ساف الدكتور اإ�سماعيل البلو�سي 
من  ع����ددا  ي�ستعر�س  امل���وؤمت���ر  اأن 

وال��ت��واف��ق يف امل��ف��اه��ي��م م��ع جميع 
للخروج  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
والأدوات  ال���ت���و����س���ي���ات  ب���اأف�������س���ل 
التنفيذية  وال����س���رتات���ي���ج���ي���ات 
الأمنية  ال��ب��ي��ئ��ة  ل��ه��ذه  امل�����س��رتك��ة 

ال�سعبة واملتغرية.
الثاين  ال���ي���وم  ���س��ي��غ��ط��ي  واأ�����س����اف 
مرتبطة  خم���ت���ل���ف���ة  م����وا�����س����ي����ع 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ومن  ب���الب���ت���ك���ار 
الرابعة  ال�سناعية  الثورة  �سمنها 
والأنظمة  ال���س��ط��ن��اع��ي  وال���ذك���اء 
امل�ستقلة واملواد املتقدمة و الإن�سان 
احليوية  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  امل���ع���زز 
وا�ستخدام  الب���ت���ك���ار  وم��اأ���س�����س��ة 
امل�ستقبلية  احل����روب  يف  الب��ت��ك��ار 
الدفاع  يف  الب��ت��ك��ار  واأخ���اق���ي���ات 
وغريها من املوا�سيع ذات ال�سلة.

امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ملوؤمتر  ول��ف��ت 
�سي�ساحب  اأن���ه  اإىل  ال��دف��اع  وزارة 
ت��ن��ظ��ي��م معر�س  امل���وؤمت���ر  ان��ع��ق��اد 
م�ساحب لابتكارات التكنولوجية 
الأمن والدفاع والذي  يف جمالت 
امل�سلحة  ال���ق���وات  ف��ي��ه  ���س��ت�����س��ارك 
وجامعة الم��ارات وجامعة خليفة 

للعلوم والتكنولوجيا.

خالل م�شاركتها يف �ملوؤمتر �لعاملي لل�شرطان و�لقمة �لعاملية لقادة �ل�شرطان 

اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان تعر�س جتربتها التوعوية اأمام قادة ال�سحة العاملية يف ماليزيا
•• ال�صارقة-الفجر:

مر�سى  اأ���س��دق��اء  جمعية  اختتمت 
غري  اخلريية  املوؤ�س�سة  ال�سرطان، 
الوعي  ب��ت��ع��زي��ز  امل��ع��ن��ي��ة  ال��رب��ح��ي��ة 
امل���ج���ت���م���ع���ي مب����ر�����س ال�������س���رط���ان، 
ملكافحة  ال�����دويل  الحت�����اد  وع�����س��و 
املوؤمتر  يف  م�����س��ارك��ت��ه��ا  ال�����س��رط��ان، 
والقمة   ،2018 لل�سرطان  العاملي 
العاملية لقادة ال�سرطان يف العا�سمة 

املاليزية كوالملبور.
وج���������اءت م�������س���ارك���ة اجل���م���ع���ي���ة يف 
احلدثني العامليني، اللذين نظمهما 
ال�سرطان،  ملكافحة  الدويل  الحتاد 
املاليزية  اجلمعية  وا�ست�سافتهما 
 350 بح�سور  ال�سرطان،  ملكافحة 
ال�����س��ح��ة  يف  �سخ�سية م��ن خ����راء 
ال�سرطان  ل���ق���ادة  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة 
و3000 �سخ�س يف املوؤمتر العاملي 
موؤ�س�سات  ق������ادة  م����ن  ل��ل�����س��رط��ان 
مكافحة ال�سرطان، و�سانعي القرار 
م���ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل، بهدف 
من  للحد  العاملية  اجل��ه��ود  تن�سيق 
ا�ستجابة  ال�سرطان، وتاأمني  مر�س 

عاملية للت�سدي له.
وه������دف������ت اجل���م���ع���ي���ة م������ن خ����ال 
التوا�سل  فر�س  تعزيز  م�ساركتها 
م�����ع مم���ث���ل���ي اجل����م����ع����ي����ات، وق������ادة 
املوؤ�س�سات ال�سحية العاملية، وتبادل 
ال�������روؤى وال���ت���ج���ارب، اإ����س���اف���ًة اإىل 
ال��ع��دي��د من  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط 
التي  التوعوّية  وامل��ب��ادرات  الرامج 
الإمارات  دول��ة  يف  اجلمعّية  نفذتها 
العقود  خ����ال  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 

الثاثة املا�سية.
تراأ�سته  الذي  اجلمعية،  وفد  و�سم 

املرتبطة  امل���غ���ل���وط���ة  وامل���ف���اه���ي���م 
واعتباره مر�ساً  ال�سرطان،  مبر�س 
ع��ادي��اً ك��غ��ريه م��ن الأم���را����س التي 
ف���ب���ات معظم  الإن���������س����ان،  ت�����س��ي��ب 
يلجوؤون  الإم��ارات��ي  جمتمع  اأف���راد 
الت�سخي�س  اأج�����ل  م���ن  ل���اأط���ب���اء 
واحل�سول على العاج، الأمر الذي 
انعك�س اإيجاباً على حجم الفحو�س 
جماناً  ت��وف��ريه��ا  مت  ال��ت��ي  الطبية 
اأف��راد املجتمع، حيث جنحت  لكافة 
يف  انطاقها  منذ  ال��وردي��ة  القافلة 
فر�سان  م�سرية  وحتى   2011 عام 
مت   ،2018 يف  ال����وردي����ة  ال��ق��اف��ل��ة 
املجانية  الطبية  الفحو�س  اإج���راء 
�سخ�س، من  األ���ف   56 م��ن  لأك���ر 
مت  فيما  رج���ًا،  بينهم10،261  
م�سابة  ح���ال���ة   47 ع����ن  ال��ك�����س��ف 

بال�سرطان.
لل�سرطان،  العاملي  امل��وؤمت��ر  ويعتر 
اأح������د م�����ب�����ادرات الحت�������اد ال�����دويل 
دولياً  م��وؤمت��راً  ال�سرطان،  ملكافحة 
دول��ي��ة وي�سجع  على ج��ائ��زة  ح��ائ��زاً 
الفعالة  املعرفة  على نقل وم�ساركة 
وتقا�سم اأف�سل املمار�سات بني اأكر 
وعاملي  �سحي  خ��ب��ري   3000 م��ن 
ملكافحة ال�سرطان من 150 دولة. 
وتقام القمة العاملية لقادة ال�سرطان 
ال�سحة  م��ن��ظ��م��ة  م���ع  ب��ال�����س��راك��ة 
لبحوث  الدولية  والوكالة  العاملية، 
ال�سرطان والوكالة الدولية للطاقة 
من  واح����دة  وت�ست�سيفها  ال���ذري���ة، 
ال���دول الأع�����س��اء يف احت���اد الدويل 
ملكافحة ال�سرطان، وتعُد اأهم اجتماع 
�سنوي رفيع امل�ستوى يقام خ�سي�سا 
من  الرئي�سيني  ال���ق���رارات  ل�سناع 

جميع اأنحاء العامل. 

ال��دك��ت��ورة ���س��و���س��ن امل��ا���س��ي، املدير 
اأ����س���دق���اء مر�سى  ال���ع���ام جل��م��ع��ي��ة 
ليزا دي جونز،  ال�سرطان، كًا من 
اجلمعية،  يف  ال������رام������ج  م����دي����ر 
م�سرية  م���دي���ر  اجل���ع���ي���دي،  وب������در 
مرعي،  وهيا  الريا�سية،  “لنحيا” 
الرحمن  وع��ب��د  ب���رام���ج،  ت��ن��ف��ي��ذي 
يف  املر�سى  ���س��وؤون  تنفيذي  اأح��م��د، 

اجلمعية. 
حول  تف�سيلياً  عر�ساً  الوفد  وق��دم 
مبتكرة  ت����وع����وي����ة  ح����م����ات  ����س���ت 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة ب��ه��دف متكني 
الأجيال اجلديدة من الو�سول اإىل 
اأف�سل ال�سبل والطرق للق�ساء على 
على  خ��ط��راً  ت�سكل  التي  الأم��را���س 

حياتهم.
املبادرات واحلمات التي  ومن بني 
عليها  ال�سوء  الوفد  اأع�ساء  �سلَط 
للمدار�س  اأبتكر”  “اأنا  م�����س��اب��ق��ة 

مر�سى  اأ���س��دق��اء  جمعية  م��ب��ادرات 
ال�سرطان التي تندرج حتت برنامج 
التوعية  اإىل  وال��ه��ادف��ة  “ك�سف” 
املجتمعية باأهمية الك�سف املبكر عن 

ال�سرطان. 
وك�سف الوفد الروؤية التي انطلقت 
التي  ال�����س��رط��ان  ���س��وت  حملة  منها 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا اجل��م��ع��ي��ة ل��ل��ت��ق��ل��ي��ل من 
ن�سب الوفيات الناجمة عن �سرطان 
الذكور  بني  واخل�سية  الرو�ستات 
ال�سرق  الإم���ارات ومنطقة  يف دول��ة 
الأو�سط بهدف رفع م�ستوى الوعي 
باأهمية اإجراء الفحو�سات الدورية 
وال��ف��ح��و���س��ات ال��ذات��ي��ة م��ن خال 
والقوة  ال��ك��ب��رية  ال�سعبية  توظيف 
ريا�سة  بها  متتاز  التي  التحفيزية 
اإيجابي  تغيري  لإح��داث  القدم  ك��رة 
اأجل  م��ن  ال��ق��دم  “كرة  �سعار  حت��ت 
 41 اجلمعية  نظمت  اإذ  اخلري”، 

املوؤمتر العاملي لل�سرطان، للت�سويت 
على انتخاب اأع�ساء املجل�س اجلديد 

للموؤمتر. 
املا�سي،  �سو�سن  الدكتورة  و�ساركت 
ل��ل��ج��م��ع��ي��ة يف جل�سة  ال���ع���ام  امل���دي���ر 
نقا�سية بعنوان “املعوقات والفر�س 
للك�سف املبكر عن �سرطان الثدي يف 
خالها  قدمت  الأو�سط”،  ال�سرق 
عر�ساً تف�سيلياً �سلطت فيه ال�سوء 
الناجحة  اجل��م��ع��ي��ة  جت���رب���ة  ع��ل��ى 
الوردية”  “القافلة  ب���اإط���اق���ه���ا 
“اأ�سدقاء  جمعية  م��ب��ادرات  اإح��دى 
بن�سر  املعنية  ال�سرطان”  مر�سى 
الثدي،  ب�����س��رط��ان  ال��وع��ي  وت��ع��زي��ز 
رول  ال���دك���ت���ورة  اجل��ل�����س��ة  واأدارت 
ال�سرطان  �ساهني، من مركز عاج 

يف اأونتاريو بكندا. 
املا�سي  �سو�سن  ال��دك��ت��ورة  ت��ن��اول��ت 
امل�ستفادة  ال��درو���س  العر�س،  خ��ال 

مب�ساركة  اجلمعية  اأطلقتها  ال��ت��ي 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  م���ن  ط��ال��ب��اً   150
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
ا�ستك�ساف  ع����ل����ى  ل��ت�����س��ج��ي��ع��ه��م 
اأعرا�س  حت��دد  حديثة  اخ��رتاع��ات 
من  امل��ب��ك��رة،  وع��ام��ات��ه  ال�سرطان، 

خال تركيب الروبوت. 
وق���دم اأع�����س��اء ال��وف��د ���س��رح��اً حول 
���س��ل�����س��ل��ة ال���ف���ع���ال���ي���ات وال����رام����ج 
العمل  وور���س  التثقيفية  واملبادرات 
الرتفيهية  وال����رح����ات  امل��ب��ت��ك��رة 
تنفذها  التي  الريا�سية  والأن�سطة 
اإطار جهودها احلثيثة  اجلمعية يف 
ل��ل��ت��وع��ي��ة ب�������س���رط���ان���ات الأط����ف����ال 
لاأطفال  املعنوي  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
امل�سابني واأ�سرهم، من بينها مبادرة 

عربة املرح و لِون عاملي.
كما ا�ستعر�س الوفد جهود اجلمعية، 
اإحدى  ال��وردي��ة،  القافلة  مبادرة  يف 

الرو�ستات  ���س��رط��ان  ع���ن  ف��ح�����س��اً 
واخل�سية.

اأو�سح  “لنحيا”  م�����س��رية  وح����ول 
الريا�سية  م�������س���رية  اأن����ه����ا  ال����وف����د 
ال�سارقة  يف  “لنحيا”  ال���ع���امل���ي���ة 
اأقيمت لأول مرة يف منطقة ال�سرق 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا، وانطلقت 
اأكر  مب�����س��ارك��ة   ،2017 ال��ع��ام  يف 
تعزيز  بهدف  �سخ�ساً،   2500 من 
ال�سرطان  ح���ول  املجتمعي  ال��وع��ي 
من  املزيد  وح�سد  الترعات  وجمع 
ل�����س��ال��ح مر�سى  ال��دع��م وامل�������وؤازرة 
ال�����س��رط��ان وع��ائ��ات��ه��م م���ن اأج���ل 
التخفيف من معاناتهم وبث الأمل 

يف نفو�سهم.
مر�سى  اأ���س��دق��اء  جمعية  و���س��ارك��ت 
ال�����س��رط��ان، ب��اع��ت��ب��اره��ا ع�����س��واً يف 
ال�سرطان،  ملكافحة  الدويل  الحتاد 
ال��ع��ام��ة يف  اج��ت��م��اع��ات اجلمعية  يف 

تبنته  ال������ذي  امل���ن���ظ���م  ال���ن���ه���ج  م����ن 
تنفيذها  مت  التي  التوعّية  حمات 
خال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف 
الطبية  ال����ف����ح����و�����س����ات  ت�����وف�����ري 
بت�سليطها  واملقيمني،  للمواطنني 
ال�سوء على التغيري الإيجابي الذي 
الوردية”  “القافلة  حملة  اأحدثته 
يف املجتمع الإماراتي، والذي متثل 
اأمناط  يف  ك��ب��ري  تغيري  اإح�����داث  يف 
وط����رق ال��ت��ف��ك��ري ل���دى ال��ك��ث��ري من 
ال��ن��ا���س مم���ن ك���ان���وا ي��ن��ظ��رون اإىل 
����س���رط���ان ال����ث����دي وال�������س���رط���ان���ات 
املحرمات  م����ن  ك����واح����د  الأخ��������رى 
الجتماعية التي ل يجوز احلديث 

عنها.
واأ����س���ارت ال��دك��ت��ورة امل��ا���س��ي اإىل اأن 
اأ�سهمت  الوردية”  “القافلة  حملة 
من  ال��ك��ث��ري  تغيري  يف  ك��ب��ري  ب�سكل 
اخلاطئة  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل��ع��ت��ق��دات 
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اأخبـار الإمـارات
مدير مركز الأمن الغذائي لت»وام«: الإمارات نقطة ارتكاز اأ�سا�سية يف توفري الإمدادات الغذائية للمنطقة

•• اأبوظبي-وام:

اأك���د ���س��ع��ادة خليفة اأح��م��د العلي م��دي��ر ع��ام م��رك��ز الأم���ن ال��غ��ذائ��ي اأن 
اأ�سا�سية يف توفري  دولة الإم��ارات العربية املتحدة اأ�سبحت نقطة ارتكاز 
يف   33 ال�  للمركز  احتالها  عن  كا�سفا  للمنطقة،  الغذائية  الإم���دادات 

الت�سنيف العاملي لاأمن الغذائي.
وقال العلي يف ت�سريح لوكالة اأنباء الإمارات “ وام “ اإن يوم الغذاء العاملي 
الذي ي�سادف 16 اأكتوبر يف كل عام هو فر�سة ملراجعة وتقييم ال�سيا�سات 
اإىل الق�ساء على الإ�سكاليات املرتبطة بتنامي  العاملية واملحلية الرامية 
اأعداد اجلياع على م�ستوى العامل والتي تتزايد ب�سكل �سنوي حيث و�سل 

820 مليونا  عدد الذين يعانون من نق�س الغذاء يف العامل اإىل قرابة 
يف عام 2017.

واأ�ساف : اإن النقلة النوعية التي حققتها دولة الإمارات يف جمال المن 
الغذائي مل تقت�سر على اجلانب املحلي بل امتد تاأثريها للخارج حيث 
دعمت الإمارات ونفذت العديد من م�ساريع التنمية الزراعية واحليوانية 

والروة ال�سمكية يف خمتلف دول العامل.
ونوه مدير عام مركز الأمن الغذائي بالدور الذي يوؤديه القطاع اخلا�س 
ا�ستحواذ  اإىل  م�سريا  ال��غ��ذائ��ي،  الأم���ن  منظومة  تعزيز  يف  الإم���ارات���ي 
الزراعية  امل�ساريع  كريات  من  كبرية  ن�سبة  على  الإم��ارات��ي��ة  ال�سركات 
يف  الم����ارات  ا�ست�سافة  ع��ن  العلي  ك�سف  ال�سياق  ه��ذا  ويف  اخل����ارج.  يف 

الزراعي  ال�ستثمار  ملعر�س  اجل���اري  اأك��ت��وب��ر   30 اإىل   29 م��ن  ال��ف��رتة 
الذي يهدف اإىل تعزيز م�ستوى الأمن الغذائي ورفع م�ستوى الوعي به 
اإىل  ال�ستثمارية  الفر�س  جذب  اإىل  اإ�سافة  املنا�سبة،  ال�سراكات  واإيجاد 
الدولة واإتاحة الفر�سة للقطاع اخلا�س الإماراتي لاطاع على فر�س 

ال�ستثمار يف اخلارج.
واأكد اأن دولة الإمارات تقطف اليوم ثمار املبادرات املتعددة التي اتخذتها 
على ال�سعيد املحلي يف �سبيل تعزيز منظومة الأمن الغذائي فعلى �سبيل 
4 مايني ون�سف  ال��روة احليوانية يف الدولة جتاوز  املثال فاإن تعداد 
باللحوم  املتعلق  الغذائي  الأم��ن  يوفر جانبا مهما من  ذات��ه  بحد  وه��ذا 

ومنتجات الألبان وغريها.

وعلى �سعيد املزارع اأ�سار العلي اإىل وجود ما يقارب 25 األف مزرعة يف 
اأبوظبي لوحدها اإىل جانب ع�سرات املزارع التي تطبق الزراعات احلديثة 
وهذا برمته عزز من املنتج املحلي كما ونوعا وحقق نقلة كبرية يف جمال 

الكتفاء الذاتي.
واأو�سح اأن مركز خدمات املزارعني يف اأبوظبي لعب دورا يف تنمية النتاج 
املحلي من اخل�سار واملنتجات الزراعية م�ستفيدا من ميزة اأ�سا�سية غري 
متوفرة لاآخرين وهي القدرة على الإنتاج املتوا�سل ملدة 8 اأ�سهر بال�سنة 
يف حني ل ميكن للدول الباردة الإنتاج طوال هذه الفرتة ويف حال انتجت 
فاإن تكلفة التدفئة العالية جدا توؤثر على القدرة التناف�سية للمنتج، يف 

حني الإمارات تنتج بتكلفة منخف�سة ن�سبيا.

» الهالل« يد�سن بئر مياه ارتوازية بت »اجلديد« �سمن م�سروع حلفر 23 بئرا بال�ساحل الغربي
•• احلديدة-وام:

د����س���ن���ت ه���ي���ئ���ة ال����ه����ال الأح����م����ر 
مياه  ب���ئ���ر  م�������س���روع  الإم�������ارات�������ي 
ارت������وازي������ة يف م��ن��ط��ق��ة اجل���دي���د 
الغربي  ال�ساحل  مبديرية املخا يف 
 23 م�سروع حفر  اإط��ار  لليمن يف 
بئرا تعمل بالطاقة ال�سم�سية على 
ام��ت��داد ال�����س��اح��ل ب��ه��دف احلفاظ 
واحل���د من  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  ع��ل��ى 
انت�سار الأمرا�س و مكافحة انت�سار 
اجلديدة  البئر  وتهدف  الكولريا. 
»�سقيا  مبادرة  �سمن  تاأتي  التي   -
الإمارات«- اإىل توفري املياه النقية 
اآلف مواطن ميني   7 لأك��ر من 

يوميا .
الكعبي  ���س��ع��ي��د  الف���ت���ت���اح  ح�����س��ر 
لدولة  الإن�سانية  العمليات  مدير 
وحممد  ال���ي���م���ن  يف  الإم��������������ارات 

ال���ك���ول���ريا  يف م���ك���اف���ح���ة م����ر�����س 
واحل������د م����ن ان���ت�������س���ار الأم����را�����س 
امل��ع��دي��ة يف ال�����س��اح��ل ال��غ��رب��ي مما 
يف  اليمنية  الأ���س��ر  ا�ستقرار  يدعم 
مواطنها و التخفيف من معاناتها 

جراء �سح املياه.
وب�����دوره ق���ال حم��م��د ال��ق��م��زي اإن 
الرتوازية  املياه  اآبار  م�سروع حفر 
يف امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ت��ع��اين م���ن �سح 
احلد  يف  كبري  ب�سكل  ي�ساهم  املياه 
املعدية  الأم�����را������س  ت��ف�����س��ي  م����ن 
الظروف  ح����دة  م���ن  وال��ت��خ��ف��ي��ف 
تواجه  ال��ت��ي  ال�سعبة  الإن�����س��ان��ي��ة 
الأثر  اإىل  اإ���س��اف��ة  اليمنية  الأ���س��ر 
حياتهم  ع��ل��ى  الإي��ج��اب��ي  ال�سحي 
خ��ا���س��ة الأط���ف���ال وال��ن�����س��اء وكبار 
ال�سن. ولقي امل�سروع ترحيبا وا�سعا 
م��ن ق��ب��ل اأه����ايل و ���س��ك��ان منطقة 

اجلديد والقرى املجاورة .

الأحمر  ال���ه���ال  مم��ث��ل  ال��ق��م��زي 
الغربي  ال�����س��اح��ل  يف  الإم�����ارات�����ي 
اليمنيني  امل�����س��وؤول��ني  م���ن  وع����دد 
و���س��ط ف��رح��ة ك��ب��رية م��ن الأه���ايل 

الإن�����س��ان��ي��ة ل��دول��ة الإم�����ارات على 
 23 حفر  م�سروع  يف  العمل  �سري 
الغربي  ال�ساحل  يف  ارت��وازي��ة  بئرا 
ل��ل��ي��م��ن ال��ت��ي ي��ن��ف��ذه��ا »ال���ه���ال » 

هيئة  حر�س  الكعبي  �سعيد  واأك���د 
ال��ه��ال الأح���م���ر الإم����ارات����ي على 
الوقت  يف  امل�����س��روع  اإجن���از  متابعة 
الإجناز  بن�سب  م�سيدا   .. امل��ح��دد 

الفتتاح  مبوقع  احت�سدوا  ال��ذي��ن 
احتفاء بهذه املنا�سبة.

يف �سياق مت�سل اطلع وفد من هيئة 
العمليات  م��دي��ر  برئا�سة  ال��ه��ال 

ووق����ف ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات الأه����ايل 
من  للحد  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف 
الإن�سانية  ال����ظ����روف  ت���داع���ي���ات 

الراهنة جراء الأحداث يف اليمن.

حيث تتواىل الفتتاحات تباعا.
املياه  ت��وف��ري  م�����س��روع  اأن  واأو����س���ح 
اليمنية  لاأ�سر  لل�سرب  ال�ساحلة 
»الهال«  ج��ه��ود  تعزيز  يف  ي�سهم 

مبادرات »الهالل الأحمر« يف اليمن تفتح اأبواب الأمل اأمام ال�سباب وتلبي تطلعاتهم للم�ستقبل
•• عدن- وام: 

تفتح م�ساريع و مبادرات هيئة الهال الأحمر الإماراتي على ال�ساحة اليمنية 
ال�سباب و تلبي تطلعاتهم لر�سم م�ستقبل م�سرق لوطنهم  اأم��ام  الأم��ل  اأب��واب 
من خال تبني املبادرات الجتماعية وت�سلحهم بالعلم واملعرفة عر التح�سني 
بها  مي��رون  التي  الإن�سانية  الظروف  ق�سوة  رغ��م  التعليمية  للعملية  امل�ستمر 
جراء العتداء الآثم مليلي�سيات احلوثي النقابية املوالية لإيران على مقدرات 

ال�سعب اليمني.
فمع بدء العام الدرا�سي يف اليمن - بذلت هيئة الهال الأحمر الإماراتي جهودا 
كبرية لدعم العملية التعليمية و حت�سني البيئة املدر�سية يف املحافظات واملدن 
اليمنية املحررة من اأجل تذليل ال�سعوبات اأمام الطاب والطالبات و تي�سري 
و�سولهم اإىل مقاعد الدرا�سة ل�ستكمال م�سريتهم التعليمية اإ�سافة اإىل دورها 

يف تاأهيل عدد كبري من املدار�س ورفدها بالأثاث والأدوات املدر�سية.
الأحمر  الهال  ن�ساط  التقرير  ه��ذا  يف  »وام«  الإم���ارات  اأن��ب��اء  وكالة  وتر�سد 
مت  حيث  اأ���س��ب��وع  خ��ال  كافة  القطاعات  يف  اليمنية  ال�ساحة  على  الإم��ارات��ي 
للمعلمني، خلم�س  الغذائية  وال�سلة  واحلقيبة  املدر�سي  الزي  م�سروع  تد�سني 
حمافظات هي عدن و حلج و اأبني وال�سالع و تعز بتمويل من الهيئة اإ�سافة 
اخلم�س  املحافظات  من  حمافظة  لكل  ت��وب«  »لب  جهاز  خم�سني  تقدمي  اإىل 

مبنا�سبة يوم املعلم.
– افتتحت هيئة الهال الأحمر الإماراتي مدر�سة ال�سهيد  و يف ذات ال�سياق 
ملديرية  التابعة  ال�ساحلية  �سقرة  مدينة  يف  الأ�سا�سي  للتعليم  ال�سحي  خالد 

خنفر والتي اأعيد ترميمها وتاأهيلها من قبل » الهيئة » �سمن امل�ساريع التي 
تنفذها يف حمافظة اأبني مبنا�سبة عام زايد 2018 اإ�سافة اإىل توزيع احلقائب 

املدر�سية للطاب وال�سال الغذائية للمعلمني.
تاأهيلهما  اإع����ادة  ب��ع��د  ال�����س��ال��ع  حم��اف��ظ��ة  يف  م��در���س��ت��ني  الهيئة  افتتحت  ك��م��ا 
وتاأثيثهما بامل�ستلزمات كافة ي�ستفيد منهما نحو األفي طالب وتتكون مدر�سة 
علي ناجي الأ�سا�سية يف منطقة »املركولة« من 12 ف�سا درا�سيا فيما تتكون 
مدر�سة طارق بن زياد يف منطقة الطفواء من 10 ف�سول و�سبق اأن تعر�ستا 

لأ�سرار نتيجة ممار�سات احلوثيني النقابية.
ود�سنت »الهيئة » م�سروع توزيع 9 اآلف حقيبة مدر�سية على طاب وطالبات 
بتوزيع احلقائب على ط��اب وطالبات  ب��داأت  وق��د  تعز  امل��دار���س يف حمافظة 
ثانوية تعز الكرى والتي تعد واحدة من اأكر املدار�س يف اليمن اإ�سافة اإىل 
و  اآلف طالب   6 اأك��ر من  و قرطا�سية على  توزيع حقائب مدر�سية  م�سروع 
لدعم  جهودها  اإط���ار  يف  لليمن  الغربي  ال�ساحل  م��دار���س  م��ن  ع��دد  يف  طالبة 
اليمنية  الأ�سرة  امللقاة على عاتق  الأعباء  باليمن وتخفيف  التعليمية  امل�سرية 

غري القادرة.
�سحيا – قدمت دولة الإمارات 33 طنا من املكمات الغذائية لأطفال اليمن 
الذين يعانون من �سوء التغذية احلاد وللحيلولة دون اإ�سابة الأطفال ال�سغار 
ب�سوء التغذية وذلك عر اإطاق برنامج غذائي �سامل وجرى ت�سليم املكمات 
املوؤقتة  الغذائية ملركز الإم��داد الدوائي يف م�ست�سفى اجلمهورية يف العا�سمة 

عدن.
كما رفد الهال الأحمر الإماراتي ومركز امللك �سلمان قطاع ال�سحة اليمني 

ب�سبع �سيارات اإ�سعاف عر منظمة الهجرة الدولية ومت ت�سليم ال�سيارات لوزير 
ال�سحة يف م�ست�سفى اجلمهورية يف العا�سمة املوؤقتة عدن.

طبية  وم�ستلزمات  نوعية  اأدوي����ة  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  وق��دم��ت 
اإع��ادة الأم��ل يف مديرية رم��اه يف �سحراء ح�سرموت �سمن خطتها  مل�ست�سفى 
املن�ساآت واملرافق الطبية بالأدوية وامل�ستلزمات الطبية الازمة لعملها  لدعم 
الطارئة  الإن�سانية  ال�ستجابة  تد�سني م�سروع  اإىل  اإ�سافة  ون�ساطها اخلدمي 
ملكافحة حمى ال�سنك يف م�ست�سفى الثورة العام يف تعز بهدف احلد من تف�سي 

وباء حمى ال�سنك على م�ستوى املدينة والريف.
الإم��ارات��ي فريقا طبيا لاطاع على واقع  الأحمر  الهال  اأوف��دت هيئة  كما 
والأعمال  امل��ب��ادرات  من  ع��دد  وتنفيذ  امل��ح��ررة  املحافظات  يف  ال�سحي  القطاع 
اليمن وتلبية الحتياجات  الراهن يف  ال�سحي  الو�سع  التي ت�سهم يف حت�سني 

الأ�سا�سية للمر�سى.
اجتماعيا - وا�سلت هيئة الهال الأحمر الإماراتي تنظيم الأعرا�س اجلماعية 
التي وجه بها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
والتي  اليمني  ال�سباب  ا�ستقرار  لدعم  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 

ي�ستفيد منها اآلف ال�سباب يف املحافظات اليمنية املحررة.
ويف هذا الإط��ار- نظمت » الهيئة« الزواج اجلماعي الثامن يف حمافظة �سبوة 
ال�سمولية  الإم����ارات  ن��ظ��رة  يج�سد  ال���ذي  و  وف��ت��اة  ���س��اب   200 منه  وا�ستفاد 
وقيادتها  الدولة  واهتمام  وامل�ساندة  الدعم  من  اليمنية  ال�ساحة  لحتياجات 

بتوفري �سبل ال�ستقرار الجتماعي والنف�سي لل�سباب اليمني.
كما التقت هيئة الهال الأحمر الإماراتي مبجموعة من اأ�سحاب الهمم - من 

ذوي الحتياجات اخلا�سة واملكفوفني - من اأبناء املحافظات املحررة للوقوف 
على احتياجاتهم ال�سرورية و تلبيتها اإ�سافة اإىل دعم بع�س امل�ساريع اخلا�سة 

بهذه ال�سريحة املهمة من املجتمع اليمني.
وقدمت » الهيئة« الدعم لبطولة عدن الرابعة لل�سباحة مب�سافة 3 كيلومرتات 

يف املياه املفتوحة والتي تناف�س فيها 65 �سّباحا من 9 حمافظات.
يف  خريية  خمابز  ثاثة  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  افتتحت   - اإغاثيا 
مديرية التحيتا يف حمافظة احلديدة بعد تاأهيلها لتوفري اأكر من 18 األف 
رغيف خبز يوميا توزع جمانا على الأ�سر اليمنية غري القادرة يف املناطق املحررة 
بال�ساحل الغربي لليمن لتعزيز الأمن الغذائي يف اليمن و التخفيف من معاناة 
الأ�سر وم�ساعدتها على مواجهة الظروف الإن�سانية الراهنة عر توفري املواد 

الغذائية وامل�ستلزمات املعي�سية اليومية التي تدعم ا�ستقرار اأفرادها.
و �سريت هيئة الهال الأحمر الإماراتي قافلة م�ساعدات غذائية لإغاثة األف 
ال�سالع  الأزارق يف حمافظة  �سكان قرى ومناطق مديرية  اأ�سرة متعففة من 
اأهايل منطقة الطائف يف مديرية  450 �سلة غذائية على  اإ�سافة اإىل توزيع 
»الهيئة« توزيع م�ساعداتها  التابعة ملحافظة احلديدة كما وا�سلت  الدريهمي 

الإغاثية على عدد من املناطق يف مديرية ترمي يف حمافظة ح�سرموت .
ويف ذات ال�سياق - ا�ستفاد اأكر من 7 اآلف مواطن ميني يف مناطق الزهاري 
و الرح و ح�سي �سامل يف مديرية املخا بال�ساحل الغربي لليمن من امل�ساعدات 
غذائية  �سلة   1000 توزيع  عر  والن�ساء  الأطفال  من  معظمهم  الإن�سانية 
اإ�سافة اإىل ال�سلع الأ�سا�سية على الأ�سر الأ�سد احتياجا .. كما �سريت »الهيئة« 

قافلة م�ساعدات اإغاثية اإىل منطقة كتف بال�ساحل الغربي.

» الهالل« ي�سلم م�ست�سفى املخا �سحنة مكمالت غذائية موجهة لأطفال ال�ساحل الغربي لليمن
•• احلديدة-وام:

الأحمر  ال���ه���ال  ه��ي��ئ��ة  ���س��ل��م��ت 
العام  املخا  م�ست�سفى  الإم��ارات��ي 
الغذائية  امل��ك��م��ات  م���ن  ���س��ح��ن��ة 
موجهة لأطفال ال�ساحل الغربي 
اإ�سابتهم  دون  للحيلولة  لليمن 
ال���ت���غ���ذي���ة، وذل�����ك �سمن  ب�����س��وء 
اأطلقته  ���س��ام��ل  غ��ذائ��ي  ب��رن��ام��ج 
معاناة  م���ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف  ال��ه��ي��ئ��ة 
الأ�سقاء يف اليمن جراء الظروف 
ت�سببت  التي  ال�سعبة  الإن�سانية 
املوالية  احلوثي  ميلي�سيات  فيها 

لإيران.
الغذائية  امل��ك��م��ات  ت�����س��ل��ي��م  مت 
ب��ح�����س��ور ���س��ع��ي��د ال��ك��ع��ب��ي مدير 
لدولة  الإن�������س���ان���ي���ة  ال���ع���م���ل���ي���ات 
وحممد  ال���ي���م���ن  يف  الإم������������ارات 
القمزي ممثل الهيئة يف ال�ساحل 
اأمني  وال��دك��ت��ور  لليمن  ال��غ��رب��ي 
م�ست�سفى  ع���ام  م��دي��ر  ال�����س��اذيل 

املخا وعدد من الأطباء.
واطلع وفد الهيئة، خال تفقده 

تف�سي الأمرا�س املعدية.
م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د ال��دك��ت��ور اأمني 
ال���دع���م الإم���ارات���ي  اأن  ال�����س��اذيل 
ال�����س��خ��ي ل��ل��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي يف 
ال�������س���اح���ل ال���غ���رب���ي ل��ل��ي��م��ن من 
خال تاأهيل املراكز وامل�ست�سفيات 
ورف�����ده�����ا ب����الأج����ه����زة وامل����ع����دات 
اأ�سفر  والأدوي��ة  الطبية احلديثة 
عاجية  خ����دم����ات  ت���وف���ري  ع����ن 
م��ن��ا���س��ب��ة ل���اأ����س���ر ال��ي��م��ن��ي��ة يف 
املحيطة  واملناطق  املخا  مديرية 
ال�سريط  ام������ت������داد  ع����ل����ى  ب����ه����ا 
ال�ساحلي والذي خفف كثريا من 
معاناتهم نتيجة �سعف اخلدمات 
ال�سحية يف بع�س املناطق، معرا 
لاأعمال  وت��ق��دي��ره  ���س��ك��ره  ع���ن 
تقدمها  التي  اجلليلة  الإن�سانية 
الإماراتي  الأح��م��ر  الهال  هيئة 

يف خمتلف القطاعات.
القمزي  حممد  اأك���د  جهته،  م��ن 
الأحمر  ال���ه���ال  ه��ي��ئ��ة  دع���م  اأن 
الإماراتي امل�ستمر للقطاع ال�سحي 
يف ال�ساحل الغربي لليمن ورفده 

ع���دد م���ن امل���راف���ق ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف 
ا�ستمرار  ي�سمن  مب��ا  امل�ست�سفى 
تقدمي خدمات الرعاية ال�سحية 

للمواطنني اليمنيني.
الإن�سانية  العمليات  مدير  وق��ال 
اإن  ل���دول���ة الإم��������ارات يف ال��ي��م��ن 
املكمات  م����ن  ���س��ح��ن��ة  ت����ق����دمي 
ال�ساحل  لأط�����ف�����ال  ال���غ���ذائ���ي���ة 

اأق�سام امل�ست�سفى، على احتياجاته 
اإ�سافة اإىل الوقوف على  الطبية 
ال�سرورية  امل��ر���س��ى  م��ت��ط��ل��ب��ات 
وتقدمي  ف���وري  ب�سكل  وتلبيتها 
ال����دع����م ال�������ازم ل���ه���م مب����ا يعزز 
الظروف  مواجهة  على  قدراتهم 
الإن�سانية الراهنة جراء الأحداث 
يف اليمن، ووجه بتاأهيل و�سيانة 

جهود  ����س���م���ن  ي�����اأت�����ي  ال����غ����رب����ي 
الإم��ارات الإن�سانية على ال�ساحة 
كافة  ال���ق���ط���اع���ات  يف  ال��ي��م��ن��ي��ة 
ي�سمن  ومب����ا  ال�����س��ح��ي  خ��ا���س��ة 
منا�سبة  عاجية  خدمات  توفري 
بهدف  ال����ي����م����ن  يف  ل����اأ�����س����ق����اء 
ا����س���ت���ق���راره���م وال���ت���خ���ف���ي���ف من 
من  واحل��د  الإن�سانية  معاناتهم 

الغذائية  وامل���ك���م���ات  ب����الأدوي����ة 
الازمة لاأطفال والن�ساء وكبار 
ال�����س��ن ي�����س��ه��م يف ال��ت��خ��ف��ي��ف من 
حدة النق�س يف خدمات الرعاية 
ال�سحية وامل�ستلزمات الطبية يف 
توفري  اإىل  اإ�سافة  املناطق  بع�س 
للمواطنني  ع��اج��ي��ة  خ���دم���ات 
اأو�ساعا  يعانون  الذين  اليمنيني 
اإن�����س��ان��ي��ة ���س��ع��ب��ة ج�����راء احلرب 
التي فر�ستها ميلي�سيات احلوثي 

املوالية لإيران.
اإماراتية  ط���ائ���رة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
اإىل  املا�سية  الأي��ام  و�سلت خال 
مطار عدن الدويل تقل 33 طنا 
من املكمات الغذائية املقدمة من 
دولة الإمارات كمرحلة اأوىل من 
على  �ست�سل  طن   200 اإجمايل 
دفعات يف اإطار الدعم الإماراتي، 
اإذ تعتر هذه املكمات واملقويات 
الغذائية �سرورية جلميع الفئات 
الأطفال  وخ��ا���س��ة  الأع���م���ار  م��ن 
و   Plumpy Sup وت���دع���ى 

.Plumpy Nut

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/درمي لادوات املنزلية

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2387095 
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*5.25 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ درمي لادوات املنزلية    
DREAM HOUSE HOLDINGS

اىل/مركز البهجة لدراجات الهوائية ولعب الطفال  
ALBAHJA BICYCLES AND TOYS CENTER

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الدراجات الهوائية وقطع غيارها ولوازمها- بالتجزئة )4763011(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع اللعاب ولعب الطفال - بالتجزئة )4764001(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الدوات والواين- بالتجزئة )4759007(
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17

�إعــــــــــالن
لت�سليح  الدين  عظيم  حممد  ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب مكيفات ال�سيارات رخ�سة رقم:1129974 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حارب بخيت �سميل �ساعن الرا�سدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عظيم الدين غام قدو�س
تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل مرزوق �سعيد عجان املزروعي

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1.20*3 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ حمل حممد عظيم الدين لت�سليح مكيفات ال�سيارات    

MOHAMMED AZIM ALUDAIN AUTO A/C REPAIRS SHOP

اىل/حمل �سنو بريز لت�سليح مكيفات ال�سيارات  
 SNOW BREEZE AUTO A/C REPAIRS SHOP

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

�سل�سلة  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  ن��ف��ذت 
من احلمات �سد اللوحات واملل�سقات 
الإع���ان���ي���ة ال��ع�����س��وائ��ي��ة امل��ن��ت�����س��رة يف 
اأع��م��دة الإن���ارة ومواقف  ال�����س��وارع على 
العامة  امل�����راف�����ق  وك����اف����ة  ال���ب���ا����س���ات، 
النطاق  ا����س���ت���م���ل  ح���ي���ث  واخل����ا�����س����ة، 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ل��ل��ح��م��ات  اجل���غ���رايف 
و���س��واح��ي��ه��ا وا���س��ت��ه��دف��ت الإع���ان���ات 
املنت�سرة من دون ترخي�س من اجلهات 
مظهر  ت�سويه  يف  ي�سهم  مما  املخت�سة، 
اإع��ان��ات الأف���راد  املدينة ال��ع��ام، ���س��واء 
وغريها  وامل���وؤ����س�������س���ات،  ال�����س��رك��ات  اأو 

كما  الإع��ان��ي��ة،  املل�سقات  اأ���س��ك��ال  م��ن 
حمات  م��ع  امليدانية  احلملة  تزامنت 
اإعانية وتوعوية عر مواقع التوا�سل 
الج��ت��م��اع��ي ويف ال�����س��وارع وم��ن خال 

الن�سرات التثقيفية بهذا ال�ساأن.
احلمات  ه���ذه  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأ�����س����ارت 
التخطيط  دائ��رة  حلر�س  تاأكيدا  تاأتي 
مدينة  بلدية   – والبلديات  العمراين 
اأبوظبي على حماية املظهر احل�ساري 
اأ�سكال  ك��اف��ة  ل��ل��م��دن و���س��واح��ي��ه��ا م��ن 
اأهمية التقيد  امل�سوهات، والتاأكيد على 
املنظمة ل�ستخدام  واللوائح  بالقوانني 
امل���راف���ق ال��ع��ام��ة وال�������س���وارع م���ن قبل 
اأفراد املجتمع، و�سرورة احل�سول على 

من  الر�سمية  والرتاخي�س  امل��واف��ق��ات 
تكون  واأن  املعنية،  وال��دوائ��ر  املوؤ�س�سات 
معينة  ه��وي��ة  اإط����ار  �سمن  الإع���ان���ات 
وتن�سيق مرخ�س من اجلهات املخت�سة، 
الفعالة  امل�ساهمة  اإىل  املجتمع  داع��ي��ة 
للمدن،  ال��ع��ام  املظهر  على  احل��ف��اظ  يف 
املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  ق��ي��م  وت���ع���زي���ز 
املحافظة  يف  البلدية  جهود  وم�ساندة 
على املظهر احل�ساري لل�سوارع واملباين 

واملرافق العامة واخلا�سة.
واأو���س��ح��ت ال��ب��ل��دي��ة اأن��ه��ا ح����ررت منذ 
وخ�����ال  الآن  وح����ت����ى  ال�����ع�����ام  ب�����داي�����ة 
ه���ذه احل���م���ات ع����ددا م���ن الإن������ذارات 
وامل��خ��ال��ف��ات، حيث بلغ ع��دد الإن���ذارات 

واللوحات  امل��ل�����س��ق��ات  ب�����س��اأن  امل��وج��ه��ة 
الإع���ان���ي���ة ال���غ���ري امل���رخ�������س���ة  717 

انذاراً، و 33 خمالفة.
كما اأزالت احلمات خال الفرتة ذاتها 

مرخ�سة. غري  اإعانية  لوحة   33
اإجراءات  اتخذت  اأنها  البلدية  واأ�سارت 
ا���س��ت��ه��دف��ت ت��و���س��ي��ع دائ�����رة ر���س��د هذه 
ارتفاع  يف�سر  ال����ذي  الأم����ر  ال��ظ��اه��رة 
واملخالفات يف حماولة  الإن���ذارات  عدد 
الظاهرة  لهذه  ح��د  لو�سع  منها  ج��ادة 
للبيئة،  وامللوثة  امل��دن،  ملظهر  امل�سوهة 
والإن���ذارات  املخالفات  ع��دد  اأن  م�سرية 
يف ال��رب��ع الأول م��ن ال��ع��ام احل���ايل بلغ 
الربع  ويف  واإن���������ذارا،  خم��ال��ف��ة   214

 283 220، ويف الربع الثالث  الثاين 
خمالفة واإنذارا.

من  للحد  امل�ستقبلية  اخل��ط��ط  وح���ول 
اأنها  ال��ب��ل��دي��ة  اأك������دت  ال���ظ���اه���رة  ه����ذه 
التوعية من خال  ن�سر  على  حري�سة 
و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ومن 
خال املحا�سرات التوعوية يف جمال�س 
الأحياء ال�سكنية، وامللتقيات املجتمعية، 
امل�سوؤولية  ق���ي���م  وت���ف���ع���ي���ل  وت����ع����زي����ز 
حتقيق  يف  املجتمع  واإ�سراك  املجتمعية 

روؤية حكومة اأبوظبي.
اأم����ا ع���ن الإج�������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة التي 
ت��ت��خ��ذه��ا ال��ب��ل��دي��ة ب��ح��ق ن��ا���س��ري هذه 
البلدية  فنوهت  وال��ل��وح��ات،  املل�سقات 

اأن����ه����ا ت���ق���وم مب��خ��ال��ف��ة ن���ا����س���ري هذه 
على  واملل�سقات  وال��ل��وح��ات  الإع��ان��ات 
ح�سب بند املخالفة وتكون من 1000 
درهم وت�سل اإىل 10000 درهم ح�سب 
ق��ان��ون امل��ظ��ه��ر ال��ع��ام رق���م 2012/2 

ولئحة احلفاظ على الأماكن العامة.
ودع�����ت ال��ب��ل��دي��ة اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع اإىل 
تركيب  ب�������س���روط  الل�����ت�����زام  �����س����رورة 
ال���ل���وح���ات وامل��ل�����س��ق��ات الإع���ان���ي���ة يف 
الت�ساريح  ع��ل��ى  واحل�����س��ول  ال�����س��وارع 

املخالفة  ل��وق��وع��ه��م يف  م��ن��ع��اً  ال��ازم��ة 
ت��ع��زي��ز عاقات  ال��ب��ل��دي��ة يف  ول��رغ��ب��ة 
ال�سراكة والتعاون مع املجتمع حلماية 
احل�ساري  وامل��ظ��ه��ر  ال��ع��ام��ة  امل���راف���ق 

للمدن.  

•• راأ�ض اخليمة  ..الفجر

اخليمة  راأ����س  ب�سرطة  والإيجابية  ال�سعادة  فريق  ا�ست�ساف 
عيادات م�ست�سفى الإمارات وذلك �سمن مبادرة �سحية جاءت 
حتت �سعار “�سحتي �سعادتي” اأطلقها الفريق ا�ستهدفت كافة 
منت�سبي القيادة العامة ومتثلت يف اإجراء الفحو�سات الطبية 

املجانية ، وت�ستمر ملدة ثاث اأيام متتالية.
العمليات  عام  اأحمد غامن مدير  العميد غامن  املبادرة  ح�سر 
املوارد  ع��ام  مدير  النعيمي  عبداهلل  ع��ادل  العميد   ، ال�سرطية 
واخلدمات امل�ساندة بالإنابة – رئي�س فريق ال�سعادة والإيجابية 
وال�سباط وموظفي  والأف���رع  الأق�سام  روؤ���س��اء  من  وع���دداً   –

القيادة والعنا�سر الن�سائية . واأ�ساد العميد غامن اأحمد غامن 
باأن  م��وؤك��داً  ال�سرطة  منت�سبي  ت�ستهدف  التي  امل��ب��ادرة  بهذه 
�سرطة راأ�س اخليمة بتوجيهات اللواء علي بن علوان النعيمي 
ارتكازاً  منت�سبيها  و�سامة  �سحة  على  حر�ست  العام  القائد 
على اأهمية التوعية والإر�ساد الطبي يف احلفاظ على ال�سحة 
التي تن�سب بدورها على حت�سني اأدائهم الوظيفي وحتفيزهم 
البدنية  �سحتهم  على  حتافظ  التي  الريا�سة  ممار�سة  على 

والنف�سية ، وت�سجيعهم على اتباع منط احلياة ال�سحية.
من جانبه قال العميد عادل عبداهلل النعيمي اأن الفريق هدف 
�سمن خطته اإىل رفع الروح املعنوية للموظفني عر تهيئتهم 
�سحياً والطمئنان عليهم وعلى اأو�ساعهم ال�سحية ليتمكنوا 

، من خال توفري  اأكمل وجه  واإجن��از مهامهم على  اأداء  من 
بيئة عمل اإيجابية وجو مائم لاإنتاج.

واأكد باأن هذه الفحو�سات لها اأهمية كبرية من حيث معرفة 
التدابري  ات��خ��اذ  ب��ه��دف  ال��ع��ام��ة  ال�سحية  امل��وظ��ف��ني  اأو����س���اع 
العادات  على  وت�سجيعهم  خماطر  اأية  من  حلمايتهم  الكافية 

واملمار�سات ال�سحية التي ت�ساعد على الوقاية من الأمرا�س.
وقد �سارك عدد كبري من موظفي القيادة العامة من خمتلف 
 50 اأك��ر ع��ن  ب��امل��ب��ادرة وبلغ ع��دده��م نحو  ال��رت��ب الع�سكرية 
لهم  الطبية  الفحو�سات  واإج����راء  ا�ستقبالهم  ومت   ، موظفاً 
الدم  ف��ح��و���س��ات �سغط  وال��ت��ي متثلت يف  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  يف 
والكولي�سرتول  اجل�����س��م  وك��ت��ل��ة  ال��ع��ظ��ام  و���س��ح��ة  وال�����س��ك��ري 

وم�ستوى الفيتامينات وفحو�سات عامة ، وقام الفريق الطبي 
والإر����س���ادات  الطبية  الن�سائح  ب��ت��ق��دمي  للم�ست�سفى  ال��ت��اب��ع 
اإىل  بالإ�سافة   ، للموظفني  اأف�سل  �سحة  ل�سمان  ال�سرورية 
تقدمي ال�ست�سارات الطبية قدمها الدكتور ربيع خمتار طبيب 
خ�سومات  اخليمة  راأ���س  �سرطة  موظفي  منح  كذلك   ، عظام 
تقدمها  التي  الطبية  اخل��دم��ات  خمتلف  على  ومميزة  هائلة 
بال�سكر  النعيمي  العميد عادل  امل�ست�سفى عر مقرها. وتقدم 
والتقدير للم�ست�سفى على جهودهم يف اإجناح املبادرة ودورهم 
متمنياً   ، املوظفني  لكافة  والإر���س��اد  الن�سح  تقدمي  الفعال يف 
من  وم��زي��داً  العملية  حياتهم  يف  والنجاح  التوفيق  دوام  لهم 

النجاح يف م�ستقبلهم .

•• ال�صارقة-الفجر:

حر�ساً منه على تنمية مواهب الأطفال 
وحت��ف��ي��ز خ��ي��ال��ه��م ع��ل��ى الب�������داع، عقد 
الدويل  ال�سينمائي  ال�سارقة  مهرجان 
التي  ال�������س���اد����س���ة  دورت��������ه  يف  ل���ل���ط���ف���ل، 
تنظمها موؤ�س�سة )فّن(، عدداً من ور�س 
املدار�س  طلبة  ت�ستهدف  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل 
م��ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال���دول���ة، يف مركز 

اجلواهر للمنا�سبات واملوؤمترات. 
الفنية  ال��ع��م��ل  ور������س  ق��ائ��م��ة  و���س��م��ت 
“�سناعة  ب��ع��ن��وان  ور����س���ة  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
 “ ب��ع��ن��وان  واأخ����رى  اأمونة”،  �سخ�سية 
اإىل  بالإ�سافة  فيديو”  مقاطع  �سناعة 
الإبداعية”،  “الدراما  ع��م��ل  ور���س��ت��ي 
حيث  اخلا�سة”،  امل���وؤث���رات  “مكياج  و 
املعلومات  م��ن  ب��اق��ة  ل��اأط��ف��ال  ق��دم��ت 
العديد  الأطفال  تعليم  �ساأنها  التي من 

من املهارات ال�سينمائية املختلفة.
 �شناعة �شخ�شية �أمونة

�سخ�سية  “�سناعة  ور�����س����ة  وع����ّرف����ت 
اخلا�سة  الأ���س��ا���س��ي��ة  ب��ال��ط��رق  اأمونة” 
ال�سخ�سية  وحت���ري���ك  ر���س��م  جم����ال  يف 
لقناة  تتبع  وال��ت��ي  ال�سهرية  الكرتونية 
تطبيقات  خ��ال  م��ن  “اأمونة”،  ماجد 
امل�سل�سل  ور���س��ام  خم��رج  قدمها  عملية 
اأم��ون��ة امل��زي��ون��ة، عامر ك��وخ، ال��ذي قدم 
لعدد  وفقاً  مر�سوماً  منوذجاً  لاأطفال 
التي مت ر�سمها  من اخلطوط وال��زواي��ا 
ليطلع  خ���ا����س،  ورق  ع��ل��ى  وت���وزي���ع���ه���ا 
الأطفال على الأ�سلوب الذي يعتمده يف 
اإىل طرق  لل�سخ�سية، وير�سدهم  ر�سمه 

ابتكار ر�سوماتهم ال�سخ�سية واملبتكرة.
اأن اأمونة حتظى ب�سهرة  واأك��د كوخ على 
ك���ب���رية ب����ني جم��ت��م��ع الأط�����ف�����ال، فهي 
���س��خ�����س��ي��ة ن�����س��اأت م��ن��ذ ب���داي���ات جملة 
ماجد وانتقلت لتحتل مكانها يف القناة 
من خال م�سل�سل اأمونة املزيونة الذي 
ويواكب  حداثة  اأك��ر  يكون  لأن  عمدنا 
الواقع الذي ت�سهده م�سل�سات الأطفال 
اأ�سلوب  اأو  ال�����س��ورة  �سعيد  ع��ل��ى  ���س��واء 

التحريك الذي بات يعتمد ب�سكل كبري 
ع��ل��ى ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة وغ��ريه��ا من 

الأدوات املتطورة. 
�شناعة مقاطع �لفيديو

مقاطع  “�سناعة  ور�����س����ة  وك�������س���ف���ت 
م�سربك  �سيف  ق��ّدم��ه��ا  ال��ت��ي  فيديو”، 
خم�����رج وك����ات����ب ����س���ي���ن���اري���و، اخل���ط���وات 
حمتوى  ب�سناعة  اخل��ا���س��ة  الأ���س��ا���س��ي��ة 

اتباع عدد  م��راأي لاأطفال، وذل��ك عر 
الفكرة  ب����اإع����داد  ت���ب���داأ  م���ن اخل����ط����وات، 
واختيار  الن�س،  بكتابة  ث��م  الأ�سا�سية، 
انتقاء  ث��م  الأم���ر،  ل��زم  اإذا  العمل  فريق 

اأدوات الت�سوير، والنتقال اإىل الإخراج 
واملونتاج، فالن�سر.

فر�سة  ل���اأط���ف���ال  ال���ور����س���ة  وم���ن���ح���ت 
احلا�سوبية  ال��رام��ج  اأه��م  على  التعرف 

الفيديو،  م��ق��اط��ع  ب����اإع����داد  اخل���ا����س���ة 
وال�����ت�����ي ميكن  ال����ذك����ي����ة،  وال�����ه�����وات�����ف 
�سناعة  يف  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا،  ل��ل��م��ب��ت��دئ��ني 
امل���ح���ت���وي���ات امل���رئ���ي���ة، ب���الإ����س���اف���ة اإىل 

التي ت�ساعد يف  باأهم الأماكن  تعريفهم 
تعليم وتطوير الذات، كمحركات البحث 
واليوتيوب،  الإن�����رتن�����ت،  ���س��ب��ك��ة  ع��ل��ى 

والور�س التعليمية.

�لدر�ما �لإبد�عية 
الإبداعية”  “الدراما  ور�سة  واأتاحت 
تعتر  التي  �سلوم  من تقدمي عدنان 
املهارات،  تنمية  يف  اأ���س��ا���س��ي��ة  رك��ي��زة 
التعبري عن ذاتهم،  لاأطفال فر�سة 
واإطاق العنان ملخياتهم، من خال 
الذي  ال��ور���س��ة،  ن�ساط  م��ع  التفاعل 
البدنية،  باللياقة  ب���داأت  األ��ع��اب��اً  �سم 
ثم  بال�سوت،  فالتعبري  التنف�س،  ثم 

النتقال اإىل متارين اخليال.
ال���ت���ي منحت  ال��ت��م��اري��ن  وا���س��ت��م��ل��ت 
لاأطفال خال الور�سة على التعريف 
اجل�سد  لغة  من  ال�ستفادة  ب�سرورة 
درامية  م�����س��اه��د  لأداء  وت��وظ��ي��ف��ه��ا 
ال��ت��م��اري��ن يف  ك��م��ا �ساهمت  م��ت��م��ي��زة، 
الإبداعية  وقدراتهم  خيالهم  حتفيز 
يتم  التي  احلكايات  حبكة  فهم  على 
فر�سيات  على  وال��ت��ع��رف  اخ��ت��ي��اره��ا، 
امل��ك��ان وال��زم��ان، حيث ع��ر الأطفال 
امل�������س���ارك���ون ع���ن ح��ك��اي��ات��ه��م بطرق 
م�ستخدمني  درام��ي،  واأداء  متثيلية، 

مهارات اإبداعية متنوعة.
 مكياج �ملوؤثر�ت �خلا�شة

اأما ور�سة “مكياج املوؤثرات اخلا�سة”،  
املهند�س  تقدميها  على  اأ���س��رف  التي 
فاروق ح�سن علي، فقد �سعت اإىل نقل 
يف  املتخ�س�سة  وامل��ع��ل��وم��ات  امل��ع��رف��ة 
جمال املكياج واملوؤثرات، اإىل الأطفال، 
واطاعهم على تفا�سيل واأ�سرار هذا 

اجلانب من الفن ال�سينمائي.
وا���س��ت��ع��ر���س��ت ال��ور���س��ة ال��ع��دي��د من 
ال���ت���ي تظهر  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة،  اخل�����دع 
يف الأف���������ام ك�����اجل�����روح واحل��������روق، 
واأ������س�����ا������س�����ي�����ات ت����ك����ب����ري الأح������ج������ام 
وت�سغريها، حيث ك�سفت لهم الطرق 
التي يتم ا�ستخدامها، يف تنفيذ هذه 
اخل������دع، ك��م��ا ب��ي��ن��ت ال���ور����س���ة طرق 
ا�ستخدام الأ�سياء املحيطة  بالأطفال 
ك���ال�������س���ع���ر امل�������س���ت���ع���ار، وال����ق����ف����ازات، 
يف  ل�ستخدامها  وغريها،  واملاب�س، 

اإجراء عمليات املكياج.

خالل باقة من ور�ش �لعمل �ملتخ�ش�شة

�سغار »ال�سارقة ال�سينمائي للطفل« يتعرفون على اأ�سرار وفنون �سناعة ال�سينما

�سرطة راأ�س اخليمة تطلق فحو�سات طبية للموظفني جمانًا 

•• اأبوظبي-وام: 

يف  م�ساركتها  خال  النووية  للرقابة  الحتادية  الهيئة  ا�ستعر�ست 
معر�س “جيتك�س للتقنية 2018” املقام حاليا يف دبي اآخر احللول 
الهيئة يف جمال  ال��ت��ي �سممت خل��دم��ة م��ه��ام  ال��ذك��ي��ة  والب��ت��ك��ارات 

الرقابة النووية يف الدولة.
التي  الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات  م�ستجدات  الهيئة  ا�ستعر�ست  ك��م��ا 
تطرحها بهدف ت�سريع وت�سهيل اخلدمات الرقابية للمرخ�س لهم 

وكذلك رفع م�ستوى الوعي عن الهيئة ومهامها الرقابية.
امل�سمم  النووية  ال��ط��وارئ  اإدارة  نظام  ع��ن  تعريفا  الهيئة  وق��دم��ت 
لدعم اإدارة الأزمات وال�سامة العامة وال�ستجابة الطارئة للعاملني 

يف مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة.
امل��ع��ل��وم��ات والت�����س��ال يف الهيئة  اإدارة  ال��زع��اب��ي م��دي��ر  وق���ال ح��م��د 
الهيئة  تقدمها  التي  الذكية  احللول  اإن  النووية  للرقابة  الحتادية 
بتقدمي  التزامها  وتعك�س  الرقابي  دوره��ا  الوعي عن  ن�سر  ت�سهم يف 

خدمات �سهلة للمتعاملني.

»الحتادية للرقابة النووية« ت�ستعر�س خدماتها 
املبتكرة خالل »جيتك�س 2018«

دعت �أفر�د �ملجتمع للم�شاهمة يف �حلفاظ على مظهر �ملدينة

بلدية مدينة اأبوظبي حترر اأكرث من 750 اإنذارا وخمالفة �سمن 
حمالت على املل�سقات واللوحات الإعالنية منذ بداية العام احلايل

تطبيق نظام “األف للتعليم” يف مدار�س 
موؤ�س�سة هارمل لالأطفال بنيويورك

•• اأبوظبي-وام:

بداأت “األف للتعليم” ال�سركة الرائدة يف جمال تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من 
دولة الإمارات مقرا لها تطبيق نظامها التعليمي يف املدار�س التابعة ملوؤ�س�سة هارمل 

لاأطفال »Harlem Children’s Zone« يف مدينة نيويورك.
واملناهج  التكنولوجيا  اإل��ي��ه  تو�سلت  م��ا  اأح���دث  ب��ني  التعليمي  األ��ف  نظام  ويجمع 
و�سهلة  ممتعة  رقمية  تعلم  بيئة  توفري  ت�سمل  اأ�سا�سية  رك��ائ��ز   3 وف��ق  التعليمية 
ال�ستخدام مت تطويرها من قبل خراء خمت�سني يف جمال التكنولوجيا واملحتوى 
العايل اجلودة من الو�سائط الفائقة مت ت�سميمه بهدف حتفيز الطاب واإ�سراكهم 
يف العملية التعليمية عر مزيج من مقاطع الفيديو والأن�سطة التفاعلية والألعاب 
بالإ�سافة اإىل توفري بيانات يف الوقت احلقيقي �سمن كل در�س لتمكني املعلمني من 

دعم التعلم لكل طالب ح�سب قدراته الإدراكية.
ب�سفتنا  للتعليم” اإن��ه  “األف  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  األفون�سو  جيوفري  وق��ال 
�سركة رائدة يف جمال تكنولوجيا التعليم فاإننا نرغب يف ال�سطاع بدور مهم يف 
اإن�ساء اجليل القادم من الأفراد املبتكرين حول العامل وال�ستمرار يف تقدمي اأحدث 
البتكارات يف حلول التعليم القائمة على الذكاء ال�سطناعي والتكنولوجيا �سمن 

نظام تعليمي متكامل.
ه��ارمل لاأطفال يف  املبتكر يف مدار�س موؤ�س�سة  التعليمي  اأن تطبيق نظامنا  واأك��د 
مدينة نيويورك يعد قفزة نوعية يف روؤيتنا طويلة الأجل لا�ستفادة من التكنولوجيا 

لتزويد الطاب بالتعليم الذي يحتاجونه للنجاح وكذلك متكني املعلمني.
من جانبه قال جيوفري كندا رئي�س موؤ�س�سة هارمل لاأطفال اإنه ي�سعدنا الرتحيب 
اأن  اإىل  ..م�سريا  نيويورك  يف  مدار�سنا  يف  وتنفيذه  للتعليم” املبتكر  “األف  بنظام 
الأنظمة التعليمية حول العامل ت�سهد حتولت غري م�سبوقة واأ�سحى التعليم اأكر 
“األف  ديناميكية ويعتمد على التكنولوجيات احلديثة ولذلك قررنا اعتماد نظام 
ما  اأف�سل  على  ح�سولهم  ل�سمان  لطابنا  املتاحة  امل��وارد  اإث��راء  للتعليم” لزيادة 

يقدمه قطاع التعليم الرقمي.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان ـ الفجر 

التابع  واملجتمعية  للم�سوؤولية  عجمان  مركز  وقع 
تعاون مع  اتفاقية  و�سناعة عجمان  لغرفة جت��ارة 
النعيمي اخلريية بهدف  را�سد  موؤ�س�سة حميد بن 
املمتلكات  من  لا�ستفادة  املوؤ�س�سي  التعاون  تعزيز 
ال��ف��ئ��ات امل�ستحقة  ب��ه��ا ل��دع��م  ال�����س��احل��ة وال���ت���رع 

ل����ذوي ال���دخ���ل امل���ح���دود م���ن خ���ال م��ن�����س��ة ذكية  
امل�ستعملة  واملمتلكات  املنتجات  ت�ستعر�س   RRS

وال�ساحلة لا�ستخدام.
وقع التفاقية ال�سيخة عزة بنت عبد اهلل النعيمي 
م��دي��ر ع����ام م��وؤ���س�����س��ة ح��م��ي��د ب���ن را����س���د النعيمي 
اخلريية ونا�سر الظفري الرئي�س التنفيذي مركز 
وذلك على هام�س  املجتمعية،  للم�سوؤولية  عجمان 

املجتمعية  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة  ع��ج��م��ان  م��رك��ز  ت��د���س��ني 
جيتك�س  معر�س  فعاليات  خال    RRS لتطبيق 

.2018
 RRS تطبيق  اأن  النعيمي،  ع��زة  ال�سيخة  واأك��دت 
املوؤ�س�سة  ب��ني  ال��ق��ائ��م  ال��ت��ع��اون  ف��ر���س  م��ن  �سيزيد 
واملركز ويوفر قناة ربط مبا�سرة ملوؤ�س�سات القطاع 
اخلا�س من �سركات وفنادق من الترع باملمتلكات 

ال�ساحلة وا�ستفادة الفئات امل�ستحقة منها، م�سيدة 
يف  املجتمعية  للم�سوؤولية  عجمان  م��رك��ز  بجهود 
اطاق مبادرات وادوات جاذبة ل�ستقطاب القطاع 
اخل���ا����س وزي�����ادة ت��ف��اع��ل��ه امل��ج��ت��م��ع��ي الم����ر الذي 
ينعك�س على ريادة اإمارة عجمان يف جمال امل�سوؤولية 

املجتمعية.
عجمان  مركز  ان  الظفري  نا�سر  اأك��د  جانبه  م��ن 

اولوياته  ���س��م��ن  ي�����س��ع  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة 
التدوير وال�ستفادة  اإعادة  اهمية تطوير منظومة 
ان  اإىل  م�سريا  لا�ستخدام،  القابلة  املنتجات  من 
خمتلف  بني  املبا�سر  الربط  يف  �سي�ساهم  التطبيق 
اجلهات والو�سول اإىل الفئات امل�ستحقة لا�ستفادة 
من تلك املنتجات باعتباره من�سة ت�ستعر�س كافة 

املنتجات املتاحة والتي متكن ال�ستفادة منها.

ال�سراكة  فر�س  من  �ستعزز  التفاقية  ان  واو���س��ح 
املركز  اأن  واأ���س��اف  واملوؤ�س�سة،  امل��رك��ز  ب��ني  القائمة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  للتطبيق  ت�سغيلية  خ��ط��ة  ي��ع��ت��م��د 
القطاع  و�سركات  موؤ�س�سات  م��ن  �سركائه  خمتلف 
اخل��ا���س وج��ه��ات النفع ال��ع��ام ب���الإم���ارة، مب��ا يعزز 
التوا�سل بني  املجتمعي ومد ج�سور  التكافل  مبداأ 

القطاع اخلا�س وال�سر املتعففة.

•• ابوظبي-الفجر:

العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  الوطني  الأر���س��ي��ف  يوا�سل 
ال�ست�سارية  واخل�����دم�����ات  ال����دع����م  ت���ق���دمي  امل���ت���ح���دة 
تطوير  ومتابعة  احلكومية،  للموؤ�س�سات  والتدريبية 
حلفظ  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ري  اأرق���ى  وف��ق  اأر�سيفاتها  اأداء 
خراء  ا�ستعر�س  ال�سدد  وبهذا  احلكومية،  ال�سجات 
يف  والأر���س��ي��ف  الوثائق  اأهمية  الوطني  الأر���س��ي��ف  م��ن 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ب���اإم���ارة راأ�����س اخل��ي��م��ة، ويف وزارة 
بع�س  �سلط  الفجرية  وبلدية  املناخي  والتغري  البيئة 
امل��خ��ت�����س��ني يف الأر����س���ف���ة ال�����س��وء ع��ل��ى م���راح���ل جرد 

الوثائق وامللفات واآلياتها، ويف مدينة العني مّت تنظيم 
الأعمال وبناء خطة ت�سنيف  “حتليل  ور�سة عمل عن 
و�سوؤون  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��رع��اي��ة  م��وؤ���س�����س��ة  امل��ل��ف��ات يف 
النقل مبقرها يف  الق�سر”، وا�ست�سافت كل من دائ��رة 
العني ور�سة  العني مبقرها يف مدينة  اأبوظبي وبلدية 
احلكومية”،  اجلهات  يف  الوثائق  “جرد  حول  توعوية 
حيث مّت الرتكيز فيها على اأف�سل املمار�سات واملقايي�س 

امل�ستخدمة باإدارة الأر�سيفات واحلفظ واآلية اجلرد.
ف��ف��ي اإم������ارة راأ������س اخل��ي��م��ة ن��ظ��م الأر����س���ي���ف الوطني 
بالتعاون مع الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي ور�سة 
والأر�سيف يف اجلهات  الوثائق  “ اأهمية  توعوية حول 

امل�����س��وؤول��ني يف  ك��ب��ار  احلكومية” ح�����س��ره��ا ع���دد م���ن 
القانون الحتادي  اإىل  الور�سة  الإم��ارة، حيث تطرقت 
اخل��ا���س ب��الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي رق���م 7 ل��ع��ام 2008م، 
الأر�سيف  حققه  م��ا  يف  ورك����زت  التنفيذية،  ولئ��ح��ت��ه 
الوطني من جناح على �سعيد حفظ �سجات الوثائق، 
وق���د ���س��ّخ�����س الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي اأر���س��ي��ف��ات اجلهات 
احلكومية الحتادية واملحلية مما اأ�سفر عن نقلة نوعية 
وتطور نوعي يف حفظ ال�سجات الأر�سيفية وتنظيمها، 
بعدما كانت الوثائق التاريخية تعاين الإهمال، ولكنه 
2008م  لعام   7 القانون الحت��ادي رقم  وبعد �سدور 
ب�ساأن الأر�سيف الوطني، والقوانني املعّدلة له، ولئحته 

التنفيذية، تبلورت ال�سيا�سات واملعايري الواجب اتباعها 
املقايي�س  وف���ق  الأر���س��ي��ف��ات  تنظيم  يف  ب��ه��ا  والل���ت���زام 

العاملية. 
وقدمت الور�سة عر�ساً �سريعاً لأ�ساليب حفظ الوثائق 
و�سبل فهر�ستها واأر�سفتها منذ ن�ساأتها يف الإدارات ودورة 
ولئحته  الحت���ادي  القانون  متطلبات  ح�سب  حياتها 
التنفيذية بناء على املقايي�س العاملية املعتمدة، وتناول 
حتويل  واإج���راءات  الإلكرتونية،  الوثيقة  اأهمية  اأي�ساً 
الحتفاظ  وكيفية  اإل��ك��رتون��ي��ة  اإىل  ال��ورق��ي��ة  الوثيقة 
بها، على املدى الطويل ومن ثم حتويلها اإىل الأر�سيف 

الوطني.

مع  بالتعاون  الوطني  الأر�سيف  نظم  العني  ومبدينة 
ور�سة  الق�سر-  و�سوؤون  الجتماعية  الرعاية  موؤ�س�سة 
الت�سنيف  وبناء خطة  الأعمال  “ حتليل  بعنوان  عمل 
للقانون  ط��ب��ق��اً  املوؤ�س�سة”  يف  ل��ل��م��ل��ف��ات  ال��وظ��ائ��ف��ي 
الأر�سيف  ب�����س��اأن  2008م  ل�����س��ن��ة   7 رق���م  الحت�����ادي 
يتم من خالها  له، حيث  املعدلة  والقوانني  الوطني، 
ت�سنيف الوثائق بجمعها داخل ت�سنيفات وجمموعات 
متجان�سة اأو مت�سابهة. ومن جهة اأخرى حتليل اأعمال 
وتقييم  الوثائق  احتياجات  وحتديد  احلكومية  اجلهة 
الأنظمة املوجودة وحتديد ال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات 
الوثائق  اإدارة  ن��ظ��ام  وت�سميم  ال��ازم��ة  والإج������راءات 

اجلارية والو�سيطة.
ك��م��ا ن��ظ��م الأر����س���ي���ف ال��وط��ن��ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع ك���ل من 
دائرة النقل يف اأبو ظبي وبلدية مدينة العني ور�ستني 
توعويتني بعنوان “جرد الوثائق يف اجلهات احلكومية” 

�سارك فيهما موظفو الدائرة والبلدية. 
الوثائق،  جرد  اأهمية  على  ال�سوء  الور�ستان  و�سلطت 
وت��ف��ا���س��ي��ل ك���ل م��رح��ل��ة م���ن م���راح���ل اجل�����رد، ونوهت 
الور�سة اإىل اأهمية اإعداد خطة متكاملة لإجراء اجلرد 
عمل،  وفريق  جلنة،  بت�سكيل  الإداري  القرار  تت�سمن 
وحت��دي��د خ��ط��ة ع��م��ل واع��ت��م��اد ال���س��ت��م��ارات اخلا�سة 

باجلرد.

•• راأ�ض اخليمة ..  الفجر 

نظمت جمعية الإمارات للتنمية الجتماعية بالتعاون مع موؤ�س�سة دوبامني، وهي اأول موؤ�س�سة 
�سبابية اإماراتية ت�سعى اإىل ن�سر ال�ّسعادة وتعزيز ثقافة ومفهوم الإيجابية والعطاء يف املجتمع،  
اأم�س الأول الثنني املوافق 15 اأكتوبر 2018، حما�سرة  بعنوان »هرمون ال�سعادة «، قدمتها 
اإىل  املحا�سرة  تهدف  معتمد،  حياة  اأ�سلوب  وم��درب  طبية  تغذية  ا�ست�ساري  كمال  اأم��اين  د. 

التعرف على فل�سفة ال�سعادة ال�سحية ومفهوم ال�سعادة ككيمياء ج�سديه،
وا�ستعر�ست املحا�سرة  الطرق الطبيعية لتحفيز هرمون الدوبامني وهو الهرمون املرتبط 
يقوى   بال�سعادة  وال�سعور  القلب،  على �سحة  اإيجابيا  ينعك�س  بال�سعادة  فالإح�سا�س  بال�سعادة 

ع�سلة القلب ومينع خطورة الإ�سابة بالأزمات القلبية.  
ويف ختام املحا�سرة حتدثت الدكتورة عن طرق حتقيق التوازن الع�سوي النف�سي عر العي�س 

باأ�سلوب حياه اإيجابي. 

�سرطة اأبوظبي حتذر من خماطر الألعاب الإلكرونية على الطالب هرمون ال�سعادة يف الإمارات للتنمية
•• اأبوظبي -وام:

حذرت �سرطة اأبوظبي من خماطر و�سلبيات الألعاب 
الطاب  اأداء  على  ال�سلبي  ت��اأث��ريه��ا  و  الإل��ك��رتون��ي��ة 
تتمثل  التي  والنف�سية  ال�سحية  واأ�سرارها  العلمي، 
يف فقدان الأطفال لل�سعور بال�سعادة والرفاهية، عند 

حرمانهم من الألعاب.
تدمري  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  يف  النف�سية  اخل���ط���ورة  وت��ك��م��ن 
الإرادة  ال��ط��ف��ل  يفقد  مم��ا  للطفل،  ال��ب��اط��ن  ال��ع��ق��ل 
احلقيقية، ويرتاجع ذكاءه بن�سق مت�سارع ف�سا عن 

فقدانه ملهارات التوا�سل مع الآخرين ويت�سف �سلوكه 
رعاية  اإدارة  نظمتها  حما�سرة  بالعدوانية..بح�سب 
الأحداث، مبديرية املوؤ�س�سات العقابية والإ�ساحية، 

يف قطاع اأمن املجتمع مبدر�سة املتنبي للبنني.
الأبناء، وحتقيق  الأ�سرة، يف توعية  دور  و�سددت على 
الأمن الإلكرتوين، من خال احلر�س على التن�سئة 
الجتماعية ال�سليمة، والتحاور معهم وتثقيفهم مبا 
واإيجاد  بينهم،  الثقة  وتعزيز  اأعمارهم،  مع  يتنا�سب 
والتجربة  والإب����داع  ال��ت��ح��دي  لديهم  تنمي  اأن�سطة 

والإثارة وتعزز من حمايتهم.

مركز عجمان للم�سوؤولية املجتمعية يد�سن تطبيق RRS ويوقع اتفاقية تعاون مع موؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي اخلريية

خالل 3 �ساعات.. �سرطة راأ�س اخليمة ت�سبط �سائقا �سدم �سخ�سًا ولذ بالفرار

»ال�سارقة للمتاحف« ت�سارك يف املوؤمتر الدويل لأفكار املتاحف بلندن
•• لندن-وام:

ان�سمت �سعادة منال عطايا مدير عام هيئة ال�سارقة للمتاحف 
املتخ�س�سني والعاملني يف  الأ�سخا�س  اأبرز  اإىل جمموعة من 
وذلك  العامل  م�ستوى  على  واملعروفة  املرموقة  املتاحف  اأه��م 
اأقيم يف  ال��ذي   2018 املتاحف  العاملي لأف��ك��ار  امل��وؤمت��ر  خ��ال 

العا�سمة الريطانية لندن.
و�سهد املوؤمتر الذي اختتم موؤخرا ح�سور خراء املتاحف من 
الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  ونيوزيلندا  والهند  الإم����ارات 
حول  رئي�سية  نقا�سات  ت�سمن  كما  املتحدة،  واململكة  وال�سويد 

موا�سيع خمتلفة عن م�ستقبل املتاحف ومكانتها يف املجتمع.
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  من  الوحيد  املتحدث  عطايا  وكانت 
اإم��ارة ال�سارقة  يف هذا اللقاء الهام وقدمت ملحة عن اإجن��ازات 

�سمن الكلمة التي األقتها خال املوؤمتر الذي �سهد اأي�سا ور�س 
واملتحف  لندن  متحف  يف  يومني  ا�ستمرت  وحما�سرات  عمل 

البحري الوطني الذي يعد من اأ�سهر املتاحف يف لندن.
وركزت ن�سخة عام 2018 من املوؤمتر الدويل لأفكار املتاحف 
على موا�سيع خمتلفة ت�سمنت الن�ساط الجتماعي والعدالة 

الجتماعية والعمل امل�سرتك والتعاون واملمار�سة الت�ساركية.
التغيري  اأداة  “املتاحف  ع��ن��وان  حت��ت  األقتها  التي  الكلمة  ويف 
جمهور  املتحدة” اأم�����ام  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  يف  الج��ت��م��اع��ي 
احل�سور يف لندن ناق�ست �سعادة منال عطايا حاجة املتاحف اإىل 
والتي تتمثل  التي تواجهها  التحديات  التطور وبلوغ م�ستوى 
وتنوعها  بها  اجلمهور  واه��ت��م��ام  جاذبيتها  على  املحافظة  يف 

واإمكانية و�سول ر�سالتها اإىل اأو�سع �سريحة يف املجتمع.
املجتمع ومل  املتاحف قد تطور يف  دور  اأن  وبينت عطايا كيف 

يعد يقت�سر على كونها موؤ�س�سات تركز على التعليم والرتفيه 
فر�س  ب��ت��وف��ري  يتمثل  اأ���س��ا���س��ي  دور  عاتقها  ع��ل��ى  ي��ق��ع  واإمن����ا 

امل�ساركة الجتماعية .
نهتم”  “لأننا  م����ب����ادرة  ع��ل��ى  ال�������س���وء  ع��ط��اي��ا  ���س��ل��ط��ت  ك��م��ا 
للم�سوؤولية الجتماعية التي اأطلقتها هيئة ال�سارقة للمتاحف 
و�ساهمت بدور هائل وهام يف توثيق الروابط مع فئات خمتلفة 
من املجتمع مثل ذوي الحتياجات اخلا�سة ومر�سى ال�سرطان 

والأيتام وكبار ال�سن وغريهم.
فريدة  فر�سة  املتاحف ميثل  لأفكار  العاملي  املوؤمتر  اإن  وقالت 
امللهمني واملتخ�س�سني والذين �ساهموا  الأ�سخا�س  اأهم  للقاء 
م��ن خ���ال عملهم يف ع���دد م��ن اأب����رز امل��ت��اح��ف امل��رم��وق��ة على 
م�ستوى العامل يف التاأثري ب�سكل مبا�سر يف حياة اأجيال متعاقبة 

من النا�س يف جمتمعاتهم«.

قائد عام �سرطة عجمان يوؤكد اأهمية توظيف 
الذكاء ال�سطناعي لتعزيز ر�سا اجلمهور

•• عجمان-وام:

اأكد �سعادة اللواء ال�سيخ �سلطان بن عبد اهلل النعيمي قائد عام 
اأن �سرطة عجمان تبذل كل اجلهود لتحقيق  �سرطة عجمان 
املزيد من الإجنازات ودعم البتكار من خال توظيف الذكاء 
ر�سا  وتعزيز  العمل  لت�سهيل  ال�سطناعي مبختلف جمالته 
اجلمهور ح��ول اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة. ج��اء ذل��ك خ��ال زيارته 
واطلع  عجمان  حكومة  من�سة  �سمن  عجمان  �سرطة  جلناح 
ع��ل��ى اأب����رز اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة يف 
الإمارة .. م�سيدا بجهود القائمني عليها والتي ترز متيز اأداء 
الرائد  - بح�سور  �سعادته  واأطلق  وارتقائها.  حكومة عجمان 
اللكرتونية  اخلدمات  ق�سم  رئي�س  احلمادي  اإبراهيم  خليل 
عر  جديدة  ذكية  خدمات   - عجمان  �سرطة  يف  والت�سالت 

ت��ط��ب��ي��ق ال�����س��رط��ة ال���ذك���ي ل��ل��ج��م��ه��ور وذل����ك حت��ق��ي��ق��ا لهدف 
اجلمهور  ر�سا  بتعزيز  املتمثل  ال�سرتاتيجي  الداخلية  وزارة 

باخلدمات املقدمة.
 “ عجمان  �سرطة  عام  قائد  اأطلقها  التي  اخلدمات  ت�سمنت 
“ ومت طرحها على تطبيق �سرطة  امل�ساكل الطابية  خدمة 
عجمان بهدف متكني طلبة املدار�س من التوا�سل مع ال�سرطة 
ب�سهولة واإي�سال م�ساكلهم التي قد يتعر�سوا لها مثل التنمر 
الطابي من  الت�سرب  والإب��اغ عن ح��الت  املدر�سي  والعنف 
خال  م��ن  ال��وج��ه  على  التعرف  خدمة  اإىل  اإ�سافة  امل��دار���س 
تتعرف  ذكية  كامريا  بوا�سطة  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  توظيف 
ليتم عر�س جميع  تلتقط �سورته  الذي  ال�سخ�س  على وجه 
بياناته على ال�سا�سة مبا�سرة وذلك لت�سهيل الو�سول لبيانات 

ال�سخ�س دون احلاجة اإىل تخزينها يف كل مرة.

•• راأ�ض اخليمة-الفجر:

�سبطت دوريات فرع املباحث والتعقيب ب�سرطة راأ�س اخليمة يف غ�سون 3 �ساعات �سائق مركبة 
اآ�سيوي، بعدما لذ بالفرار بعد �سدمه مواطناً يقود دراجة نارية، ما اأدى اإىل اإ�سابته اإ�سابات 
بليغة ونقله للم�ست�سفى. وقال العقيد اأحمد ال�سم النقبي، مدير اإدارة املرور والدوريات : اإن 
اإدارة العمليات تلقى باغاً، يف متام ال�ساعة 4 من م�ساء ع�سر اأم�س، يفيد بوقوع حادث �سدم 
�سخ�س، والفرار من موقع احلادث، وعلى الفور مت ت�سكيل فريق من دوريات املباحث والتعقيب 
وبا�سرت اإجراءاتها عند و�سولها اإىل مكان احلادث، وتبنّي فرار �سائق املركبة، فيما مت امل�ساب 
اإىل امل�ست�سفى متاأثراً باإ�ساباته البليغة. واأو�سح اأن عمليات البحث امل�ستمر، اأ�سفرت عن التو�سل 

لل�سائق الهارب )من جن�سية اآ�سيوية(، خال 3 �ساعات من باغ ارتكاب احلادث.
واأ�سار اإىل اإحالة ملف احلادث اإىل اجلهات املخت�سة ل�ستكمال الإجراءات القانونية الازمة، 
اأن الهروب من موقع احلادث  الذي يكون ال�سخ�س طرفاً فيه كما يف احلالة املذكورة،  موؤكداً 
يعّد جرمية بحد ذاتها، حيث اإن التوقف، والت�سال بال�سرطة من ال�سروريات، والتي توؤدي اإىل 

عدم تفاقم الإجراءات القانونية.

الأر�سيف الوطني يوعي باأهمية الوثائق والأر�سيف وت�سنيف امللفات وعمليات اجلرد يف اأر�سيفات اجلهات احلكومية 
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•• دبي -وام:

للت�سريعات”  العليا  اللجنة   “ ل�  العامة  الأم��ان��ة  اأطلقت 
نوعية  نقلة  ميثل  ال���ذي  الت�سريعية”  ال��رق��اب��ة  “نظام 
لا�ستفادة من اأحدث البتكارات التكنولوجية التي تواكب 

متطلبات التحول الذكي يف اإمارة دبي.
جاء الك�سف عن النظام الإلكرتوين اجلديد على هام�س “ 
اأ�سبوع جيتك�س للتقنية 2018 “ املقام حاليا حتت �سعار 
الأمانة  ال��ت��زام  مع  متا�سيا  امل�ستقبلي”  التمدن  “جتربة 
الرقابة  تعزيز  يف  احلديثة  التكنولوجيا  بتطويع  العامة 
قبل  م��ن  الت�سريعات  تنفيذ  ح�سن  ل�سمان  الت�سريعية 
التام  الت�سريعي  المتثال  اإىل  و�سول  احلكومية  اجلهات 

بن�سبة %100 بحلول العام 2021.
الرقابة  اإدارة  م��دي��ر  الكتبي  بلي�سة  ب��ن  بلي�سة  واأو����س���ح 
العليا  “اللجنة  ل�����  ال���ع���ام���ة  الأم�����ان�����ة  يف  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
للت�سريعات” اأن تطوير “نظام الرقابة الت�سريعية” يندرج 
يف اإطار التزام اإدارة الرقابة الت�سريعية يف الأمانة العامة 
قبل  م��ن  الت�سريعات  تطبيق  �سحة  متابعة  نظم  بو�سع 
غايات  مع  ان�سجاما  تنفيذها  ومتابعة  احلكومية  اجلهات 
و�سفافة  “رائدة  حكومة  اإيجاد  2021” يف  دب��ي  “خطة 
للت�سريعات  واملوثوق  العادل  التطبيق  وموثوقة” ت�سمن 
ويلبي  للمجتمع  والرفاهية  للنا�س  ال�سعادة  يحقق  مب��ا 

احتياجات امل�ستقبل.
واأ�سار ابن بلي�سة اإىل اأن النظام الإلكرتوين اجلديد ميثل 

دفعة قوية باجتاه تعزيز الدور الرقابي على ح�سن تطبيق 
الت�سريعات مبا يدعم م�سرية بناء مدينة م�ستقبلية ذكية 
ت�سبق فيها دبي مدن العامل بع�سر �سنوات ترجمة للروؤية 
الثاقبة ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
املتاحقة على  اإ�سافة هامة لاإجنازات  اأنه  اهلل”، موؤكدا 
�سعيد تطوير العملية الت�سريعية وبناء منظومة قانونية 

تتواءم مع التطلعات امل�ستقبلية لإمارة دبي وطموحاتها.
من جهته قال خالد ال�سويدي رئي�س ق�سم تقنية املعلومات 
اإن   : للت�سريعات”  العليا  “اللجنة  ل���  العامة  الأم��ان��ة  يف 
اأهمية النظام تكمن يف كونه من�سة متكاملة لإدارة الرقابة 
الت�سريعية يف اجلهات احلكومية وفق اآلية متطورة تتكامل 

مدينة  لبناء  واملوجهة  الذكية  الإلكرتونية  الأنظمة  مع 
تدعم  حديثة  تقنية  بنية  ذات  وم��رتاب��ط��ة  مت�سلة  ذك��ي��ة 

م�سار التنمية الجتماعية والقت�سادية.
الرقابة  “نظام  “ حر�سنا يف تطوير   : ال�سويدي  واأ�ساف 
التكنولوجية  البتكارات  اأح��دث  اإدم��اج  على  الت�سريعية” 
املتوائمة مع متطلبات منوذج احلكومة الذكية �سعيا وراء 
تعزيز دور الرقابة الت�سريعية للتاأكد من تطوير ومراجعة 
املمار�سات  اأف�����س��ل  وف���ق  وتنفيذها  الت�سريعات  واإ����س���دار 
العاملية مع �سمان تكامل وتوافق اأحكامها مع الت�سريعات 
الحتادية واملحلية النافذة و�سول اإىل منظومة ت�سريعية 
ومن�سي  دب���ي  لإم����ارة  امل�ستقبلية  ال��ت��ط��ل��ع��ات  م��ع  ت��ت��واءم 
تدعم  ذكية  ت�سريعية  خدمات  لتطوير  م�ساعينا  يف  قدما 

وترية  ت�سريع  يف  والت�سريعي  القانوين  القطاع  م�ساهمة 
التحول الذكي التي تقودها الإمارة«.

خال  ت�ستعر�س  للت�سريعات”  العليا  “اللجنة  اأن  يذكر 
املبادرات  من  حزمة   ”2018 للتقنية  جيتك�س  “اأ�سبوع 
اجلديدة واخلدمات الذكية والتي ت�سمل اإىل جانب “نظام 
الرقابة الت�سريعية” “بوابة دبي الت�سريعية” التي تعتر 
بيانات  ق��اع��دة  يت�سمن  م��ت��ط��ور  اإل���ك���رتوين  ب��ح��ث  م��وق��ع 
�ساملة لكافة الت�سريعات ال�سادرة يف اإمارة دبي يف الفرتة 
ب�سكل  وي��ت��م حت��دي��ث��ه��ا  و2018   1961 ع��ام��ي  ب��ني  م��ا 
م�ستمر يف دفعة قوية لعجلة التحول الذكي ونقل وتعميق 
قوامها  رك��ائ��ز  اإىل  ا�ستنادا  الت�سريعية  املعرفة  وت�سدير 

البتكار والتطور التكنولوجي.

» العليا للت�سريعات« تطلق »نظام الرقابة الت�سريعية« خالل »جيتك�س«

»�سحة دبي« ت�ستعر�س »كب�سولة الذكاء 
ال�سطناعي« يف » جيتك�س 2018 «

•• دبي-وام:

املوؤ�سرات  ال�سطناعي” لقيا�س  الذكاء  “كب�سولة  بدبي  ال�سحة  هيئة  ا�ستعر�ست 
احليوية يف اجل�سم - خال م�ساركتها مبعر�س “جيتك�س للتقنية 2018” املقام 
حاليا يف مركز دبي العاملي للموؤمترات واملعار�س. ياأتي ذلك �سمن حزمة من اأنظمة 
الهيئة وتطبيقاتها وبراجمها الذكية التي �ساهمت ب�سكل فاعل يف تعزيز منظومتها 
ال�سحية يف ظل التطور املت�سارع الذي ي�سهده القطاع الطبي على م�ستوى العامل.

واأكدت الدكتورة �سذى العجلة ع�سوة فريق امل�ستقبل بهيئة ال�سحة بدبي حر�س 
لتعزيز  ال�سحي  القطاع  يف  املبتكرة  واحل��ل��ول  التقنيات  اأح��دث  تبني  على  الهيئة 
ا�سرتاتيجيتها نحو التحول الذكي وت�سخري التكنولوجيا العاملية خلدمة املر�سى 
م�ساركتها  خ��ال  ت�ستعر�س  الهيئة  اأن  واأو���س��ح��ت  ال�سحية.  من�ساآتها  مبختلف 
�سركة  م��ن  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  “كب�سولة  “جيتك�س  ملعر�س  احلالية  ال���دورة  يف 
“بوديو” التي �ستدخل اخلدمة قريبا لتكون هيئة ال�سحة بدبي اأول من�ساأة �سحية 
على م�ستوى العامل تقوم با�ستخدام هذه التقنية املبتكرة ملراقبة املوؤ�سرات احليوية 
كال�سغط  الأم��را���س  م��ن  للعديد  امل�سببة  اخل��ط��ورة  ع��وام��ل  م��ن  واحل���د  للج�سم 
املر�سى  بيانات  من  قاعدة  توفري  اإىل  اإ�سافة  وغريها  القلب  واأم��را���س  وال�سكري 
ال��ط��ب��ي. وقالت  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  اإل��ي��ه��ا م��ن قبل الطبيب قبل  ال��رج��وع  ال��ت��ي ميكن 
احلالة  وتقييم  وت�سخي�س  فح�س  يف  فائقة  ب��ق��درات  تت�سم  اجل��دي��دة  التقنية  اإن 
وكيفية  احلالة  تقرير مف�سل عن  توفري  مع  املحتملة  الأمرا�س  وتوقع  ال�سحية 
الوقاية من الأمرا�س بناء على نتائج التقرير، م�سرية اإىل �سهولة ا�ستخدام هذه 
اأجهزة  املمر�س من خال  اأو  الطبيب  م�ساعدة  ودون  املتعاملني  قبل  التقنية من 
الهاتف  ج��ه��از  م��ع  رب��ط��ه  ميكن  ذك��ي  وتطبيق  بنظام  مرتبطة  ال���س��ت��خ��دام  �سهلة 
اخلا�سة حلالة  الأمن��اط  على  والتعرف  النهائي  والتقرير  النتائج  على  للح�سول 
املري�س والطرق العاجية املنا�سبة لكل حالة �سحية. وذكرت اأن التقنية اجلديدة 
ت�ساعد املر�سى واملتعاملني ب�سكل عام يف التعرف على اأكر من 16 موؤ�سرا حيويا 
يف اجل�سم خال 7 دقائق كحد اأق�سى حيث يتم قيا�س الطول والوزن و�سغط الدم 
والع�سات  العظام  وكثافة  والدهون  اجل�سم  كتلة  وموؤ�سر  الدم  يف  ال�سكر  ومعدل 
ومعدل نب�س القلب و�سرعة تدفق الدم والهيموجلوبني وت�سبع الدم بالأك�سجني 
التي  املرونة  اأن  اإىل  املوؤ�سرات، لفتة  التي يحتاجها اجل�سم وغريها من  والطاقة 
الأخرى  والفحو�سات  اخلدمات  من  العديد  اإ�سافة  تتيح  التي  التقنية  بها  تت�سم 
املتعلقة باللياقة الطبية وغريها لت�سكيل قاعدة بيانات متكاملة ميكن ربطها مع 

امللف الطبي للمري�س والرجوع اليها عند احلاجة.

•• اأبوظبي : رم�صان عطا

اأك��د ع��دد م��ن اخل���راء والرتبويني 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال����دور احل��ي��وي الذي 
منظومة  دع����م  يف  الأ�����س����رة  مت��ث��ل��ه 
بناء  يف  اأه��داف��ه��ا  وحت��ق��ي��ق  التعليم 
ال�سخ�سية الطابية املعتزة بهويتها 
اأن  اإىل  م�سريين  الوطنية،  وقيمها 
يتحقق من  التعليم  جناح منظومة 
خ���ال ال��ت��ك��ام��ل امل��ن�����س��ود ب��ني اأدوار 
املدر�سة والأ�سرة وموؤ�س�سات التن�سئة 

الجتماعية.
تفعيل  اخل��راء على �سرورة  و�سدد 
ال��ت��وا���س��ل ب���ني امل���در����س���ة والأ����س���رة 
الرتبية  وزارة  ت��وج��ه��ات  م��ث��م��ن��ني 
وحر�سها  ال�سدد،  هذا  يف  والتعليم 
اأولياء  جم��ال�����س  دور  ت��ف��ع��ي��ل  ع��ل��ى 
ملا لها  التعليمية  العملية  الأم��ور يف 
ال�سخ�سية  �سقل  يف  كبري  دور  م��ن 

الطابية اأكادميياً وتربوياً.
ج��اء ذل��ك م��ن خ��ال ور���س��ة العمل 
التي نظمتها الأمانة العامة جلائزة 
خ���ل���ي���ف���ة ال����رتب����وي����ة ح������ول جم���ال 
التعليم وخدمة املجتمع فئة الأ�سرة 
فيها  وحتدثت  املتميزة،  الإم��ارات��ي��ة 
اخلاجني  �سليمان  جميلة  الدكتورة 
والبحوث  ال����درا�����س����ات  م�����س��ت�����س��ارة 

حمكم  الأ���س��ري��ة  التنمية  مبوؤ�س�سة 
يف  وذل��ك  الرتبوية،  خليفة  بجائزة 
بقطاع  الإم��ارت��ي��ة  امل��در���س��ة  يف مقر 
العمليات املدر�سية  يف مدينة خليفة 
العفيفي  اأم��ل  بح�سور  باأبوظبي،  اأ 
خليفة  جل�����ائ�����زة  ال�����ع�����ام  الأم����������ني 

املدير  ال�سام�سي  ولبنى  الرتبوية، 
التنفيذي لقطاع العمليات املدر�سية 
ب��الإن��اب��ة، وال��دك��ت��ور خ��ال��د العري 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وحميد  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����س��و 
التنفيذية  اللجنة  ع�سو  اإب��راه��ي��م 
ل���ل���ج���ائ���زة، وع�������دد م����ن ال���ق���ي���ادات 

الرتبوية والتعليمية. 
اعتزاز  ع��ل��ى  العفيفي  اأم���ل  واأك����دت 
اجلائزة بتنظيم هذه الور�سة يف مقر 
املدر�سة الإماراتية وقطاع العمليات 
املدر�سية، م�سرية اإىل اعتزاز امليدان 
املدر�سة  واأه���داف  بر�سالة  الرتبوي 

الإم����ارات����ي����ة ودوره��������ا احل����ي����وي يف 
الر�سيدة  القيادة  توجيهات  ترجمة 
ب�ساأن تد�سني منظومة تعليم تواكب 
ومتطلبات  معايري  وتلبي  الع�سر 

اأجندة مئوية الإمارات 2071. 
خليفة  جائزة  اإن   : العفيفي  وقالت 

ال���رتب���وي���ة ح���ر����س���ت ع���ل���ى اط����اق 
جم������ال ل��ل��ت��م��ي��ز يف ف���ئ���ة الأ������س�����رة 
الإم��ارات��ي��ة امل��ت��م��ي��زة، وذل���ك اإدراك����اً 
منها لأهمية دور الأ�سرة الإماراتية 
الطابية،  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ب���ن���اء  يف 
من  متكنها  التي  املهارات  واك�سابها 

اأن تكون من رواد امل�ستقبل. 
الدكتورة  حت���دث���ت  ج��ان��ب��ه��ا  وم����ن 
جميلة اخلاجني عن مفهوم الأ�سرة 
مكانة  اإىل  وت��ط��رق��ت  وم��ك��ون��ات��ه��ا، 
الأ�سرة يف الإ�سام باإعتبارها اللبنة 
على  واأك����دت  للمجتمع،  الأ���س��ا���س��ي��ة 

العملية  الأ����س���رة يف  ر���س��ال��ة  اأه��م��ي��ة 
باعتبارها  وال���رتب���وي���ة  التعليمية 
الأوىل  الج���ت���م���اع���ي���ة  احل���ا����س���ن���ة 
للطالب الذي ي�ستقي قيمه ومبادئه 
من خال اأ�سرته يف مرحلة ما قبل 
الإلتحاق ب�سلم التعليم، ثم يتكامل 
دور  مع  ورقابياً  تعليمياً  ال��دور  هذا 
املدر�سة بعد التحاق الطالب بال�سلم 
ال���درا����س���ي.  وا����س���ارت اإىل ع���دد من 
على  توؤكد  التي  العلمية  الدرا�سات 
اأهمية دور الأ�سرة يف حتقيق التميز 
التعليمي والرتبوي، موؤكدة على اأن 
مبادرة »خليفة الرتبوية« بطرح فئة 
�سمن  املتميزة  الإم��ارات��ي��ة  الأ���س��رة 
جمالت التناف�س يف الدورة احلادية 
فيها  وفاز   ،2018/2017 ع�سرة 
قدمت  متميزة  اإم��ارات��ي��ة  اأ���س��ر    3

ا�سهامات لدعم م�سرية التعليم .
املعايري  اإىل  اخل���اجن���ي  وت��ط��رق��ت 
وال�������س���روط ال����واج����ب ت���واف���ره���ا يف 
لهذه  املر�سحة  الإم��ارات��ي��ة  الأ���س��رة 
الإدارات  دور  ع��ل��ى  م���وؤك���دة  ال��ف��ئ��ة، 
املتميزة  الأ�سر  ت�سجيع  يف  املدر�سية 
الدورة  الفئة يف  على الرت�سح لهذه 
والتي   2019/2018 احل��ال��ي��ة 
حتى  فيها  الطلبات  ق��ب��ول  ي�ستمر 

نهاية دي�سمر املقبل . 

•• دبي –الفجر:

ع��ك��ف��ت حم���اك���م دب�����ي امل���ح���اف���ظ���ة على 
الأحكام  تنفيذ  موؤ�سر  �سعود  يف  �سعيها 
ا�ستخدام التطبيقات الذكية  من خال 
خل��دم��ة الإ���س��راك��ات، وي��ع��د ذل��ك دليًا 
باخلدمات  املتعاملني  ث��ق��ة  م���دى  ع��ل��ى 
املقدم  وال��دع��م  امل��ح��اك��م،  تقدمها  ال��ت��ي 
املن�سوري  ع���ي���د  ط����ار�����س  ����س���ع���ادة  م����ن 
م��دي��ر ع���ام حم��اك��م دب����ي، الأم�����ر الذي 
اأب��ل��غ الأث���ر يف تطوير وحت�سني  ك��ان ل��ه 
اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  التقليدية  الإج������راءات 
اجراءات الكرتونية وذكية وفق تطلعات 
حكومتنا الر�سيدة ومبا يتجاوز توقعات 

ك�سف  اجل���ان���ب  ه����ذا  ويف  امل��ت��ع��ام��ل��ني. 
التنفيذي  امل��دي��ر  احل��و���س��ن��ي  اإب��راه��ي��م 
لقطاع الكاتب العدل والت�سوية والتنفيذ 
»الإ�سراكات«  اأن خدمة  دب��ي،  يف حماكم 
ن���وع���ه يف  م���ن  الأول  اإل����ك����رتوين  ن���ظ���ام 
احلجوزات  عمليات  ب��اإدارة  يعنى  العامل 
والإ�سراكات والبيوع الق�سائية باللغتني 
العربية والإجنليزية، با�ستخدام من�سة 
حماكم  يف  وم��وح��دة  ج��دي��دة  تطويرية 
دبي، الذي يوحد الأموال املحجوزة على 
الطرف عن طريق اإن�ساء طرف موحد، 
العمليات  اأمت���ت���ة  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  وال������ذي 
بيعها  الأم����وال،  على  باحلجز  اخلا�سة 
وت�����وزي�����ع احل�������س���ي���ل���ة ع���ل���ى الأط��������راف 

احلاجزة، والذي ينتج عنه حفظ حقوق 
الأط��راف يف الأم��وال امل�سرتكة وت�سريع 
اإعان الأط��راف بجميع مراحل  عملية 
احلقوق  و���س��ول  ي�سمن  مم��ا  العملية 

لأ�سحابها ب�سكل دقيق و�سليم.
النظام  ي���دع���م  احل���و����س���ن���ي،  واأ������س�����اف 
با  2021 حلكومة  دبي  ا�سرتاتيجية 
العميل  من  الطلبات  تنتقل  حيث  ورق 
لتنفيذ  ال���ن���ظ���ام  ه����ذا  اإىل  ال���ك���رتون���ي���ا 
الكرتونيا  ت��ن��ت��ق��ل  ث���م  وم���ن  حم��ت��واه��ا 
بني امل�ستخدمني للنظام، كما مت تفعيل 
ع��ل��ى خمرجات  الل���ك���رتوين  ال��ت��وق��ي��ع 
العميل  اإع��ان  ويتم  النظام  يف  املراحل 
ب��امل��خ��رج��ات وي��ت��ي��ح للعميل  ال��ك��رتون��ي��ا 
لا�ستجابة.  الل����ك����رتوين  ال��ت��وا���س��ل 
النظام  خال  من  العملية  تنتقل  حيث 
دون  الكرتونيا  اآخ��ر  اإىل  م�ستخدم  م��ن 
يدعم  مم��ا  اأوراق  ط��ب��اع��ة  اإىل  احل��اج��ة 

بني  العمليات  متابعة  و�سهولة  توثيق 
التي  املراحل  املختلفة ومعرفة  الأق�سام 
تكون  احل��و���س��ن��ي،  واأ����س���ار  تنفيذها.  مت 
حم��ا���س��ر احل��ج��ز ذك��ي��ة ب��ح��ي��ث ت�سحب 
الكرتونيا  والق�سية  الأط����راف  بيانات 
ويتيح  يدويا،  اإدخالها  اإىل  دون احلاجة 
النظام التوا�سل اللكرتوين بني ماأمور 
ا�ستخدام  ميكن  اإذ  والقا�سي،  التنفيذ 
النظام من اأي مكان ويف اأي وقت جلميع 
لالتزام  احل���اج���ة  دون  امل�����س��ت��خ��دم��ني 
وي�سمح  ال���ع���م���ل،  م���ق���ر  يف  ب���ال���ت���واج���د 
يف  بال�ستمرار  التنفيذ  مل��اأم��ور  ال��ن��ظ��ام 
عملية احلجز يف حال انقطاع الت�سال 
بالإنرتنت ومبجرد اإعادة الت�سال يقوم 

بتحديث البيانات املدخلة تلقائيا.  حيث 
اأن الربط اللكرتوين مع �سركة املزادات 
ي�سهل  املحجوزة  الأم��وال  بيع  يف عملية 

عملية متابعة املزاد والإجراءات املتخذة 
التحديث  خ��ال  م��ن  ال�سركة  قبل  م��ن 
التلقائي يف جميع مراحل البيع، ويوفر 

امل��ح��ج��وزة من  ق��اع��دة بيانات ل��اأم��وال 
ق��ب��ل حم���اك���م دب����ي وامل���ح���اك���م الأخ�����رى 

بالإنابة والإجراءات املتخذة عليها. 

حماكم دبي تعلن عن خدمة »الإ�سراكات« النظام الأول من نوعه يف العامل 
لعمليات احلجوزات والبيوع الق�سائية

مبنا�شبة قرب موعد �نطالق �ملهرجان �لدويل �لأول للتمور �لأردنية

�سفري الإمارات بالأردن مطر ال�سام�سي يوؤكد حر�س الإمارات على دعم وتطوير قطاع النخيل واإنتاج التمور الأردنية
�لأمانة �لعامة جلائزة خليفة �لدولية لنخيل �لتمر و�لبتكار �لزر�عي ت�شدر كتاب »زر�عة �لنخيل و�إنتاج �لتمور يف �لأردن«

امل�ستمرة  ال��ت��ح�����س��ريات  �سعيد  ع��ل��ى 
مبنا�سبة قرب موعد انطاق املهرجان 
الدويل الأول للتمور الأردنية 21 – 
23 ت�سرين الأول اأكتوبر 2018 اأكد 
�سفري  ال�سام�سي  �سيف  مطر  �سعادة 
دولة المارات العربية املتحدة بعّمان 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  على ح��ر���س 
امل���ت���ح���دة ع��ل��ى ال��ن��ه��و���س والرت����ق����اء 
ودعم  ع���ام  ب�سكل  ال���زراع���ي  ب��ال��ق��ط��اع 
التمور  واإنتاج  النخيل  وتطوير قطاع 
ال�سركاء  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  الأردن�����ي�����ة 
ال�سرتاتيجيني من اأجل تعزيز الأمن 

الغذائي وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
الدويل  املهرجان  اأن  ال�سام�سي  وق��ال 
الأول للتمور الأردنية ياأتي بناًء على 
توجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
ووزير �سوؤون الرئا�سة بدولة الإمارات 
وم��ت��اب��ع��ة ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان م���ب���ارك اآل 
ورئي�س جمل�س  الت�سامح  وزير  نهيان 

اأمناء اجلائزة واحتفاء بعام زايد.
الأمانة  جهود  اإىل  ال�سام�سي  واأ���س��ار 
العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل 
تعمل  التي  ال��زراع��ي  والبتكار  التمر 
على  ال�سرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا  �سمن 
الأردن  يف  ال��ن��خ��ي��ل  ق���ط���اع  ت���ط���وي���ر 
الأول  ال���دويل  امل��ه��رج��ان  ع��ر تنظيم 
ومنظمة  الزراعة  وزارة  مع  بالتعاون 
املتحدة  ل����اأمم  وال����زراع����ة  الأغ���ذي���ة 
الزراعية  للتنمية  العربية  واملنظمة 
الزراعية  ل��ل��ب��ح��وث  ال����دويل  وامل���رك���ز 
الدولية  وال�سبكة  اجلافة  املناطق  يف 
للزراعة  ال������دويل  وامل����رك����ز  ل��ل��ن��خ��ي��ل 

امل��ل��ح��ي��ة وج��م��ع��ي��ة ال��ت��م��ور الأردن���ي���ة 
بالإمارات  النخلة  اأ���س��دق��اء  وجمعية 
الإم���ارات  دول��ة  �سفارة  م��ع  بالتن�سيق 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف ب��ع��م��ان ال��ت��ي مل 
تاألوا جهداً يف تقدمي كافة الت�سهيات 
برامج  ك��اف��ة  جن���اح  ل�سمان  وال��دع��م 
اأهدافها  وحت��ق��ي��ق  ب�����الأردن  التنمية 

ال�سامية.
الثنائية  ال��ع��اق��ات  ع��ل��ى ع��م��ق  واأك����د 
يف  م�����س��رياً  ال�سقيقني  ال�سعبني  ب��ني 
زراعة  قطاع  فيه  ي�سهد  ال��ذي  الوقت 
وخ�سو�ساً  الأردن���ي���ة  ال��ت��م��ور  واإن���ت���اج 
متور املجهول يف مناطق وادي الأردن 
اإنتاج اململكة  اإذ يقدر  تطوراً ملمو�ساً، 
من متور املجهول حوايل %14 من 

الإنتاج العاملي.
واأ�ساف ن�سعى معاً لتحديات املناف�سة 
الدولية  الأ���س��واق  يف  العربية  للتمور 
قطاع  يف  وال���ت���ق���ن���ي���ة  والب�����ت�����ك�����ار   ،
حماور  اأه���م  اأح���د  ك��ون��ه  التمر  نخيل 
الغذائي  والأم��ن  الغذائية  ال�سناعات 
وال��ت��ن��م��ي��ة امل�������س���ت���دام���ة، م����ع����راً عن 
وتنمية  لتطوير  �سوياً  للعمل  �سعادته 
مثمناً  ب�����الأردن،  ال��ت��م��ر  نخيل  ق��ط��اع 
دور كافة ال�سركاء يف اإجناح املهرجان، 
ال�سقيق  امل�سرق لاأردن  لإبراز الوجه 
وال������دور ال����ري����ادي ل���دول���ة الإم������ارات 
الفاعلة  وم�ساهمتها  املتحدة  العربية 
يف �سنع احل�سارة الإن�سانية ومكانتها 
العربي  ال�����س��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى  امل��رم��وق��ة 

والعاملي.
م�سيفاً �سعادة ال�سفري ياأتي املهرجان 
�سوياً  ال���ع���م���ل  ع���ل���ى  ل���ن���وؤك���د  الأول 

ال�سنف  ه��ذا  م��ن  ول��اإك��ث��ار  لابتكار 
وحت�سني بيئته وخدمته.

حيث ا�ستهر متر املجهول بني اأ�سناف 
متور العامل حتى عرف مبلك الفاكهة 
ل��ت��م��ي��ز ث���م���اره ب��ك��ر احل��ج��م وجمال 
�سكلها ونعومة ملم�سها وح�سن طعمها 
ونكهتها وحتملها الرتحيل والتخزين 
العالية  وفخامتها  املجزية  واأ�سعارها 
فجذب رغبة املعنيني به يف ال�ستثمار 
الأ�سواق  ب��ه يف  وال���دخ���ول  زراع��ت��ه  يف 
امل��ج��ه��ول اليوم  امل��خ��ت��ل��ف��ة. وي��ت�����س��در 
ال�سعبة  ال���ت���م���ور  �����س����ادرات  اأ�����س����واق 

واأمريكا  اأوروب�����ا  غ���رب  يف  الخ�����رتاق 
اإل  تناف�سها  لج��ت��ي��از  ت��رق��ى  ل  ال��ت��ي 
واأف�سلها  ال��ع��امل��ي��ة  الأ����س���ن���اف  اأج�����ود 

اإعداداً وعر�ساً.
اإىل ذل����ك ف��ق��د ����س���در ع���ن الأم���ان���ة 
العامة جلائزة خليفة الدولية لنخيل 
التمر والبتكار الزراعي كتاب بعنوان 
ال��ت��م��ور يف  واإن���ت���اج  ال��ن��خ��ي��ل  “زراعة 
املهرجان  انطاق  مبنا�سبة  الأردن” 
الدويل الأول للتمور الأردنية 21 – 
 ،2018 اأكتوبر  23 ت�سرين الأول / 
�سعادة  كلمة  الكتاب  مقدمة  يف  وج��اء 

اأم��ني عام  زاي��د  الوهاب  الدكتور عبد 
اجلائزة الذي قال فيها:

���س��ك��ل��ت ���س��ج��رة ن��خ��ي��ل التمر  ل��ط��امل��ا 
الأر�س  �سعوب  ب��ني  م�سرتكاً  قا�سماً 
اأي��ن��م��ا وج����دت ع���ر ال���ت���اري���خ، فمنها 
يف  ال��ع��ي�����س  واأدوات  وامل������اأوى  ال��ط��ع��ام 
الإن�سان  ا�ستلهم منها  املا�سي،  الزمن 
ال�����س��ر وال���ع���ط���اء، ج���ذره���ا ث��اب��ت يف 
ال�سماء،  عنان  يعانق  و�سعفها  الأر���س 
معراً عن �سمو و�سموخ اأبناء الأر�س، 
عر  الق�سة  ب���داأت  الأردن  وادي  م��ن 
اه��ت��ز ج���ذع النخلة  ال��ت��اري��خ ح��ي��ن��م��ا 
يف ه��ذه الأ���س��ق��اع، ق�سة ح��ب جمعت 
���س��ق��ي��ق��ني حول  ب���ل���دي���ن  ���س��ع��ب��ني يف 
املهرجان  ف���ك���ان  امل���ب���ارك���ة  ال�����س��ج��رة 
الدويل الأول للتمور الأردنية بعّمان.

واأ����س���ار اأم���ني ع���ام اجل��ائ��زة ون��ح��ن يف 
العلم  ن�سر  اأن  نوؤكد على  اإذ  زاي��د  عام 
التمر  بنخيل  املتخ�س�سة  وامل��ع��رف��ة 
الأهداف  من  هي  ال��زراع��ي  والبتكار 
ق���ام���ت عليها  ال���ت���ي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اجلائزة و�سعت اإىل حتقيقها بالتعاون 
الأمانة  وتت�سرف  النجاح،  �سركاء  مع 
الدولية  خ��ل��ي��ف��ة  جل����ائ����زة  ال���ع���ام���ة 
اأن  ال��زراع��ي  والب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل 
ك��ت��اب متخ�س�س  اأول  اإ���س��دار  ت��ت��وىل 
التمور يف  واإنتاج  النخيل  “زراعة  عن 
التحديات، الآفاق(  الأردن” )الواقع، 
الذي قام باإعداده اأ�ستاذ وخبري ب�ستنة 
البا�سط  عبد  ال��دك��ت��ور  التمر  نخيل 
عودة اإبراهيم، فقد ركز الكتاب �سمن 
���س��ت��ة ف�����س��ول ع��ل��ى ال��ت��ع��ري��ف بنخلة 
باملعطيات  م����روراً  ع���ام  ب�سكل  ال��ت��م��ر 

للمملكة  وامل����ن����اخ����ي����ة  اجل����غ����راف����ي����ة 
العوامل  وت��اأث��ري  الها�سمية  الأردن��ي��ة 
ومي�سي  ال���ن���خ���ي���ل،  ع���ل���ى  ال���ب���ي���ئ���ي���ة 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��ب��ا���س��ط ق��دم��اً يف كل 
واإنتاج  النخيل  زراع��ة  واق��ع  تفا�سيل 
وال�سمات  وامل��ام��ح  الأردن  يف  التمور 
املميزة لهذا القطاع مركزاً على متور 
املجهول الأردنية التي متتاز بطعمها 
العالية  ال��غ��ذائ��ي��ة  وقيمتها  و�سكلها 
يف  نقطة  اأخف�س  يف  اإنتاجها  وم��وق��ع 
اإنتاجها  ت��ط��ورت كمية  وال��ت��ي  ال��ع��امل 
جزءاً  ت�سكل  واأ���س��ب��ح��ت  و���س��ادرات��ه��ا 
بجهد  العاملي  املجهول  �سوق  يف  هاماً 
امل��زارع��ني م�ستخدمني  وت��ع��ب وع���رق 
اأحدث التقنيات يف اإنتاجها وت�سويقها 
م��ل��ح��وظ��اً يف زمن  ت���ط���وراً  ف��ح��ق��ق��ت 
ق��ي��ا���س��ي الأم������ر ال�����ذي و���س��ع��ه��ا على 
خارطة اجلودة العاملية للتمور واحتل 
ودولياً  عربياً  مناف�سة  مرتبة  الأردن 
املناخية  ال���ظ���روف  ذل����ك،  يف  ���س��اع��ده 
الأردن  اأغ����وار  بها يف  اهلل  ح��ب��اه  ال��ت��ي 
املوؤلف  امليت. ويختتم  وجنبات البحر 
التمور  اقت�ساديات  باملرور على  كتابه 
ال��ت��ي تواجه  وال��ت��ح��دي��ات  الأردن����ي����ة 
باململكة  التمور  واإنتاج  النخيل  زراعة 
ومقرتحات  ال��ه��ا���س��م��ي��ة  الأردن�����ي�����ة 

تطوير هذا القطاع.
اأن نعطي  ال��ن��خ��ل��ة  م���ن  ت��ع��ل��م��ن��ا  ل��ق��د 
ب���ا ح����دود ف��ج��اء ال��ع��ط��اء ع��ل��ى قدر 
املحبة وقدر العاقة التي تربط بني 
البلدين وال�سعبني ال�سقيقني يف دولة 
واململكة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الم�����ارات 

الأردنية الها�سمية

للم�شاركة �لفاعلة يف �لدورة �حلالية

»خليفة الربوية« تنظم ور�سة الأ�سرة الإماراتية املتميزة يف باأبوظبي

�أمل �لعفيفي : نعتز بر�شالة و�أهد�ف �ملدر�شة �لإمار�تية ودورها يف تطوير �لتعليم
جميلة  �خلاجني : دور حيوي لالأ�شرة يف حتقيق متيز �لطالب تعليميًا وتربويًا
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اأخبـار الإمـارات

•• حتقيق: رم�صان عطا

من  �����س����رورة  الآن  ال��ت��ع��ل��ي��م  ا����س���ب���ح 
���س��روري��ات احل��ي��اة ف��ه��و مب��ث��اب��ة املاء 
وال����ه����واء ،ول��ي�����س��ب��ح ال���ف���رد ف���ع���ال يف 
املجتمع ومواكب للتطور الذي يحدث 
يف هذا الع�سر من علم وتقدم يف جميع 
يت�سلح  ان  جمالت احلياة يجب عليه 
بالعلم ، وبالتاأكيد ا�سبح التعليم ركيزة 
الإماراتي  للمجتمع  وعنوان  اأ�سا�سية 
وه���ذا ي��اأت��ي م��ن اه��ت��م��ام ملمو�س من 
احلكومة الإماراتية بالطالب من �سن 
جامعة  خ��ري��ج  ي�سبح  ح��ت��ى   النا�سئة 
،وتقوم الدولة بت�سخري جميع الأدوات 
الطالب  هذا  ي�سبح  لكي  والإمكانات  
وي�سبح  بلدة  ق�سايا  ق��ادر على حتمل 

الأمل يف امل�ستقبل
وكعادتها جريدة الفجر ت�سلط ال�سوء 
امل�ساكل  التعليم واأي�سا  على ايجابيات 
ال��ط��ال��ب واملعلم  ل��ه��ا  ي��ت��ع��ر���س  ال��ت��ي 
العملية  اإط���راف  ب�����س��وؤال جميع  وه��ذا 
التعليمية كامل�سوؤول واملعلم والطالب.

)جم������دي  ي����ت����ح����دث  ال�����ب�����داي�����ة  ويف 
العربية    ال���ل���غ���ة  م���ع���ل���م   اخل�������س���ري( 
اأ�سبال  ال��ث��ان��وي��ة-م��در���س��ة  للمرحلة 
التعليمية  احل��رك��ة  اخلا�سة،  القد�س 
ومهارة  ب���راع���ة  ت�����س��ري  الإم�������ارات  يف 
نحو التقدم والرقي وذلك عن طريق 
�سامل  ت��ط��وي��ر  وه���و  التعليم  ت��ط��وي��ر 
على  واملطورة  الرتبوية  باملناهج  يبداأ 
وخرة  رع��اي��ة  حت��ت  امل�ستويات  اأع��ل��ى 
عملوا  متخ�س�سني  تربويني  اأ�ساتذة 
احتياجات  ت��راع��ي  مناهج  و���س��ع  على 
تفوق  من  احل��ايل  الع�سر  ومتطلبات 
تكنولوجي يعمل على رفع كفاءة الفرد 
وم�سايرته لركب التقدم ، وهي حركة 
تطويرية تهدف اإىل خلق جيل مبتكر 
مطور ي�ستطيع اأن ي�سارك ويبدي راأيه 
التي  درا�سته  على  اعتمادا  ويبتكر  بل 
تلقاها يف بيئة مدر�سية تربوية جيدة ، 
وقد بداأ تطوير التعليم وتوفري جميع 
والذكور  الإن���اث  لي�سمل   ، احتياجاته 
املدار�س  يف  تعليمهم  يتلقون  ال��ذي��ن 
بعد  فيما  ليظهر  جم��ان��اً،  احلكومية 
التعليم اخلا�س متمماً جلهود القطاع 

العام.
ال��ت��ع��ل��ي��م اخل���ا����س بتعليم  ي��ق��وم  ك��م��ا 
لكثري من  الإ�سافية  الأجنبية  اللغات 
املختلفة،  اجلاليات  واأب��ن��اء  املواطنني 
بالإ�سافة اإىل اعتماده مناهج متنوعة 
لبع�س املواد، مثل العلوم والريا�سيات 

وغريهما.
وق�����د ق���ام���ت ال����������وزارة ب��ت��ب��ن��ي خطة 
وا�سعة   ، التعليم  لتطوير  م�ستقبلية 
لت�سل  اأهدافها  حتقيق  اأعينها  ن�سب 
معيارية  م�����س��ت��وي��ات  اإىل  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م 
التكنولوجيا  معطيات  م��ع  تتما�سى 
وال��ع��ل��وم ، وت���رك���ز ه���ذه اخل��ط��ة على 
وحمو  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  تعليم 

الأمية يف هذا املجال.
 وللحفاظ على قيم املجتمع ومبادئه، 
ول�����س��م��ان ت��ع��زي��زه��ا ل����دى الأج���ي���ال 
ال��ن��ا���س��ئ��ة ، وك���ل ط��ال��ب وط��ال��ب��ة ينال 
الرتبوية  والرعاية  التعليم  حظه من 

من دون متييز.
ومن بني الأه��داف الوا�سحة للتعليم 
اأبناء  ت��خ��ري��ج ج��ي��ل م���ن  ال����دول����ة   يف 
قادر  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
احتياجاته،  وتلبية  وطنه  خدمة  على 
وترتقي  بالباد  يرتقي  ط��م��وح  جيل 
اأدوات  اأف�سل  تاأمني  اإىل  اإ�سافة  معه، 
املدار�س  وجتهيز  الإلكرتوين  التعليم 
املناهج  وحت��دي��ث  حديثة  مب��خ��ت��رات 

لتتاءم مع متطلبات الع�سر.
حممد  �سامي  ق��ال  ال�سياق  نف�س  ويف 

مدر�س 
�سكوي  لديهم   لي�س  ال��ط��اب  معظم 
م��ن ���س��يء لأن��ه��م يف م��رح��ل��ة تعليمية 
للتعلم  الرتكيز،  اإىل  فيها  يحتاجون 
والو�سول اإىل م�ستوى يحقق لهم اأمنا 
درا�سيا وجناحا لإثبات الذات ، بالرغم 
م����ن ذل������ك ف���ه���ن���اك ب���ع�������س ال���ط���اب 
ي�سكون من �سعف التح�سيل الدرا�سي 
الطالب،  حفظ  قلة  اأو  �سوء  واأي�سا ً   ،
اأ�سباب  قد تكون  فاإن لذلك  وبالطبع 
ظروف نف�سية اأو م�ساكل عائلية ، مير 
ال�سرود  الطالب مما جتعله كثري  بها 
حفظه  ي�سعف  وبالتايل  وال�سرحان، 

اأو يقل، واإن ك��ان غري ذك��ي وه��ذه هي 
طبيعة عقله فيوؤخذ بيده �سيئاً ف�سيئاً، 
ب��ح�����س��ب مقدرته  ب���رام���ج  ل���ه  وي���رت���ب 
و�سيئاً  وال��ف��ه��م،  احل��ف��ظ  يف  العقلية 
بالركب  ويلحق  يرتقي  حتى  ف�سيئاً 
الطاب  م��ن  العديد  هناك  وك��ذل��ك   ،
ي�����س��ك��ون م���ن ع����دم م��ع��رف��ت��ه��م لطرق 
دور  هنا  وي��اأت��ي   ، ال�سحيحة  الدرا�سة 
امل�����س��رف ال���رتب���وي وال����ذي  اأو  امل��ع��ل��م 
وم�ساعدة  امل�ساكل  ه��ذه  حل��ل  يتدخل 
يواجهه  ما  التغلب على  الطالب على 

من �سعاب.
وي�����س��ي��ف حم��م��د ،اأم�����ا امل��ع��ل��م فحدث 
برفع  الدولة  اهتمت  ففقد  ح��رج،  ول 
اأعلى  اإىل  ب��ه  وال��و���س��ول  املعلم  ك��ف��اءة 
م�����س��ت��وى وذل����ك ب��ت��دري��ب��ه ع��ن طريق 
املختلفة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال������دورات  ع��م��ل 
ت�سنع منه  ك��ي  ال��دائ��م��ة  وم��ت��اب��ع��ت��ه   ،
عطاء  ي���ق���دم  اأن  ع��ل��ى  ق������ادرا  م��ع��ل��م��ا 
فاقد   « ن��ق��ول  وك��م��ا  ال��ن��ظ��ري  منقطع 
ال�����س��يء ل يعطيه »  ودول���ة الم���ارات 
متميزة  ت��رب��وي��ة  ك���ف���اءات  الآن  ف��ي��ه��ا 
على  املوجودة  الكفاءات  خا�سة  وهي 

ال�سعيد التعليمي يف الوطن العربي.

وعن ال�سعاب التي يواجها املعلم قالت 
اجتماعية:  اخ�����س��ائ��ي��ة  ع����ادل  ري���ه���ام 
اأولياء الأمور حول  �سعف وعي بع�س 
الكيفية املثلي يف التوا�سل مع املعلمني 
اإحباطاً  امل��ت��م��ي��ز  امل��ع��ل��م  ل���دى  ي��ول��د   ،
و�سعوراً بعدم تقدير اجلهود التي يقوم 
بها جتاه طابه ، فبع�س اأولياء الأمور 
�سيء  بكل  اأن يقوم  املعلم  يريدون من 
الأمر  ويل  اأن  لنجد  اأب��ن��اءه��م،  يخ�س 
يحمل املعلم امل�سوؤولية كاملة يف تدين 
اأولياء  من  النوع  وه��ذا  ابنه،  م�ستوى 
�سريك  ه��و  ال��ب��ي��ت  اأن  يجهل  الأم�����ور 
متمثلة  الأ����س���رة  ع��ل��ى  واأن  للمدر�سة 
البن  م��ت��اب��ع��ة  م��ه��م��ة  والأم  الأب  يف 
وم�ساعدته يف ا�ستذكار درو�سه وتوفري 
التي يحتاج  املنا�سبة  الأ�سرية  الأجواء 
الأ�سرة مكمًا  اإليها البن ليكون دور 
ل����دور امل��در���س��ة ، وك���ذل���ك م���ن �سمن 
مديري  بع�س  وع���ي  �سعف  ال�����س��ع��اب 
املدار�س بكيفية التعامل اليجابي مع 
احلد  يف  يت�سبب  وه��ذا  املتميز،  املعلم 
من ن�ساطه ،اأما ال�سعاب التي يجدها 
املعلم من كيفية التعامل مع الطاب 
���س��ع��اف ال��ت��ح�����س��ي��ل ال���درا����س���ي فهذه 

�سعاب تعود عليها املعلم وهو قادر على 
التغلب عليها بطرق عديدة.
)�لتعليم مدى �حلياة(

ال��دي��ب(، مدير حمل  )و���س��ام  وح�سب 
 ، التعليم  راأي���ه يف  ع��ن  يتحدث  عطور 
ت�سري بخطوات  التعليمية  الناحية  اإن 
والدائم  الفعال  التطوير  نحو  دوؤوب��ة 
مدار�س  لكافة  ج��ادة  متابعة  وهناك   ،
العملية  �سري  على  اطمئنانا  ال��دول��ة 
التعليمية على النهج ال�سليم ،وو�سعت 
الكفاءة  من  عالية  درج��ة  على  مناهج 
ك��ب��ريا يف  دورا  تلعب  وال��ت��ي  وال��ت��ق��دم 
وتوؤدي  الع�سر  ت�ساير  �سخ�سية  خلق 
الدور الإيجابي يف جمتمعها ، والتعليم 
يف الإم����������ارات ي��ح��ق��ق جم���م���وع���ة من 
ال�سرتاتيجية على م�ستوى  الأهداف 
قطاع التعليم الذي يتمتع مبوا�سفات 
خا�سة، وهناك اهتمام  خا�س بتطبيق 
والذي  احل��ي��اة«  م��دى  التعليم  م��ب��داأ« 
العمرية  امل���راح���ل  خم��ت��ل��ف  ي��ت�����س��م��ن 
بدءاً من مرحلة التعليم قبل املدر�سي 
ونهاية بالتنمية الب�سرية بعد التخرج 

يف اجلامعة.
التعليم  اأن  اأرى  ال����دي����ب،  وي����ق����ول  

اخلا�س يف الوقت احلايل اأ�سبح يوؤدي 
دوره بدرجة كبرية ، واإن كنت اأرى اأن 
من  بالطبع  اأف�سل  احلكومي  التعليم 
واأي�سا   ، والو�سائل  الإم��ك��ان��ات  ناحية 
الناحية  م���ن  اأف�����س��ل  م��ع��ل��م��ا  ي�����س��ن��ع 
اإقامة  ع���ن ط���ري���ق  ال���رتب���وي���ة وذل�����ك 
اجلدد  للمعلمني  التدريبية  ال���دورات 
ال��ق��دام��ى منهم ول��ذل��ك جند  وح��ت��ى 
اخل����رة وال���ك���ف���اءة م���وج���ودة اأك����ر يف 
ال��ت��ع��ل��ي��م احل��ك��وم��ي واأي�����س��ا امل��ع��ل��م يف 
للمتابعة  خ��ا���س��ع  احل��ك��وم��ي  التعليم 
يجعله  مما  املتخ�س�سني  من  الدائمة 
اأع���ل���ى م�����س��ت��وى لتقدمي  دائ���م���ا ع��ل��ى 
وبالطبع  عالية،  وج��ودة  متميز  عطاء 
املدر�سة  املعلم يف  اأن  ذل��ك  لي�س معنى 
جند  ب��ل  ال��ك��ف��اءة  اأو  اخل���رة  تنق�سه 
اأكفاء  معلمني  اخل��ا���س��ة  امل���دار����س  يف 
وم��ت��م��ي��زي��ن اأي�����س��ا ، ب��ل وع��ل��ى درجة 

فائقة من العطاء.
وي���ت���وق���ع اح���م���د ����س���ي���ويف ال��ت��ع��ل��ي��م يف 
ب���اه���ر مملوء  م�����س��ت��ق��ب��ا  الإم�����������ارات 
ب���ال���ت���ف���وق والزده�������������ار يف ظ�����ل ه���ذا 
اجلادة  واملتابعة  واله��ت��م��ام  التطوير 
وذلك  وامل��ع��ن��وي  امل���ادي  امل�ستوى  على 

رئي�س  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  ظ��ل  يف 
الذين  الأكفاء  الدولة  ورج��ال  الدولة 
بكافة  ال��ن��ه��و���س  ج��ه��دا يف  ي���األ���ون  ل 

�سوؤون الدولة وعلى جميع امل�ستويات
مم��ا ج��ع��ل ال��ط��ال��ب الإم����ارات����ي لديه 
ال���وع���ي ال���ك���ايف ب��ت��ط��وي��ر ن��ف�����س��ه على 
امل�ستوى العلمي لذلك جنده دائما يف 
الدرا�سي  التح�سيل  حول  دائم  �سراع 
العلمية  التكنولوجيا  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل 

بكفاءة نادرة.
اأم����ا ر���س��ا اأب����و م��اج��د ط��ال��ب��ة جامعية 
اإمارة  �سالتي يف  وج���دت  اأن���ا   : ،ت��ق��ول 
املتطور  التعليم  يوجد  ،فهنا  اأبوظبي 
ال�����ذي ي��ب��ت��ع��د ع���ن ك���ل م���ا ه���و عقيم 
يف  الدرا�سي  املنهج  جتد  وقدمي،حيث 
بالتب�سيط  تتميز  اأب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ات 
ب�سكل  العلمية  للمعلومة  وال��و���س��ول 
�سحيح ،وهذا لي�س غريب علي اأبوظبي 
وبا  امل��ج��الت  جميع  يف  ناجحة  فهي 
يعطي  بالتعليم  ال��دول��ة  اهتمام  �سك 
جمالت  يف  والإب���داع  للتميز  الفر�سة 

العمل املختلفة. 
وم����ن ���س��م��ن اخل���ط���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف 
اأبوظبي  اهتمام خا�س باأن�سطة �سبابية 

املوازية  كثرية، تت�سمن كل الفعاليات 
هيئات  اعتماد  اإذ مت  املنهجي،  للتعليم 
الثقافية  النوادي  اإدارة  تتوىل  خا�سة 
والك�سافة،  ال��ع��ل��وم  ون����وادي  وال��ف��ن��ون 
الفعاليات  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ل���ى  وحت����ر�����س 
التي  املخيمات،  واإق��ام��ة  الجتماعية 

تدر�س القراآن الكرمي وتهتم 
والثقايف  الج��ت��م��اع��ي  احل�����س  بتنمية 
لدى ال�سباب ،وبالتاأكيد هذه الأن�سطة 
تفيد ال�سباب وال�سابات وتفجر طاقاتنا 
ال��ك��ام��ن��ة ،وت��ع��ط��ي ل��ن��ا ف��ر���س��ة لإع���ادة 
ن�ساطنا وهذا يرجع علينا بالإيجاب يف 

حت�سيل املناهج والعلم.
وت���ق���ول، ���س��ل��ب��ي��ات ال��ت��ع��ل��ي��م ت��رتك��ز يف 
املعلم  الذي لي�س لديه اإملام با�ستخدام 
ا�ستخدام  ويف  احل���دي���ث���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
املعلم  ي��ج��ع��ل  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات مم���ا 
اهلل  ون��ح��م��د   ، الأف���ك���ار  م�ستت  ي�سبح 
ل��ع��دم وج���ود ال��ك��ث��ري م��ن ن��وع��ي��ة ذلك 

املعلم.
وي��ت��ح��دث ل��ن��ا ) ����س���امل ال�����س��ع��ريي ( 
للتعليم  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  يف  م��دي��ر 
قائا: التعليم ركيزة اأ�سا�سية لأهميته 
الب�سرية  العنا�سر  لتهيئة  ال�سديدة 

للدخول ملعرتك العمل ولكي ي�ستطيعوا 
،ونحن  �سحيح  ب�سكل  املجتمع  خدمة 
التعليمية  احل��رك��ة  ب��اأن  جميعا  ن�سعر 
يف المارات تغريت عن ما �سبق ،حيث 
اأنها واكبت التطور امللحوظ يف التعليم 
وبالن�سبة  باأثره،  العامل  ي�سهده  الذي 
اأبوظبي هناك خطط طموحة  لإمارة 
جمل�س  تنفيذها  على  قائم  للتطوير 

اأبوظبي للتعليم.
ي��وج��د نظام  ال�����س��ع��ريي : ل  وي��ق��ول 
م�ساكل  وي�سهد  اإل  العامل  يف  تعليمي 
،ول��ك��ن الأه���م م��ن ذل��ك وج��ود الإدارة 
تواجه  اأن  ت�����س��ت��ط��ي��ع  ال���ت���ي  ال���ق���وي���ة 
وتعالج هذه امل�ساكل لكي تعطي فر�سة 
اأكر للطالب لتح�سيل العلم بطريقة 
علمية حديثة ،وهناك م�ساريع كبرية 
�ست�سهدها الم��ارات يف امل�ستقبل  على 
م�ستوي املباين واملدار�س ،واأي�سا هناك 
لأنه  امل��ع��ل��م  لتطوير  ط��م��وح��ة  خ��ط��ط 
التعليمية   الهيكلة  يف  الأه��م  العن�سر 
العلم  تو�سيل  على  ق���ادر  ي��ك��ون  حتى 

للطالب بطريقة �سهلة وعميقة.
،�سي�سهد  ح��دي��ث��ة  ال�����س��ع��ريي  وت���اب���ع 
التطوير اأي�سا املناهج  الدرا�سية على 
والتعليم  الأ���س��ا���س��ي  التعليم  م�ستوي 
اخلطط  وه���ذه  اأي�سا  واملهني  ال��ع��ايل 
لل�سلطات  ب��ال��ف��ع��ل  وق���دم���ت  ج���اه���زة 
اأخذت  وبالفعل  القرار  العلية �ساحبة 
املوافقة عليها  وقريبا �سيتم الإعان 

عنها.
وي���وؤك���د الأ����س���ت���اذ )اإب���راه���ي���م ح�سني 
القت�ساد  اأخ�������س���ائ���ي  ال����زب����ي����دي( 
اليون�سكو  يف  ل��ل��رام��ج  وامل��ع��ل��وم��ات 
تعليمية  نه�سة  ه��ن��اك  اخل��ل��ي��ج  يف   :
امل�ستويات  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى  م��ل��ح��وظ��ة 
تتاأتي  ال��ن��ه�����س��ة  وه�����ذه  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
ودراي������ة مبتطلبات  ووع����ي  ف��ك��ر  م���ن 
ع��ن��ه يف  غ��ن��ي  ال����ذي ل  العن�سر  ه���ذا 
ب���ادن���ا ال��ع��رب��ي��ة وي��ع��ت��ر ه���و �ساح 
املجتمع  يف  ف��رد  ك��ل  يحمله  اإن  يجب 
ل��ك��ي ي��واج��ه ال��ت��ط��ورات ال��ت��ي حتدث 
اأبوظبي  يف  زاي��د  حولنا،وجامعة  من 
تعتر منارة �سخمة  للعلم والعلماء 
الدار�سني  على  نورها  ل�سطوع  وه��ذا 
الزبيدي،  ي�����س��ي��ف  ال��ع��ل��م  وط���ال���ب���ي 
اليون�سكو  يف  الرتبية  برنامج  يهدف 
اإىل حتقيق التعليم للجميع على كافة 
امل�����س��ت��وي��ات وع��ل��ى م���دى احل��ي��اة، لن 
التعليم هو اأ�سا�س الزدهار ال�سخ�سي 
وال����ن����م����و الق����ت���������س����ادي وال���ت���اح���م 
يف  حا�سم  عامل  اأن��ه  كما  الجتماعي، 
التنمية  وت��اأم��ني  الفقر  على  التغلب 
و�سع  اليون�سكو  وتوا�سل  امل�ستدامة، 
جميع  متكني  ب��ه��دف  ا�سرتاتيجيات 
الدار�سني من النتفاع بالتعليم مدى 
درا�ساتهم  ا�ستكمال  و�سمان  احل��ي��اة 
العمل  يقت�سي  الأم���ر  وه���ذا  ب��ن��ج��اح، 
ب��ي��ئ��ات وف��ر���س مواتية  ع��ل��ى ت��وف��ري 
املعلومات  وت��ب��ادل  احل��وار  تعزيز  اإىل 
بني جميع الأط��راف املعنية بالتعليم 
ل���س��ي��م��ا يف جم����ال حت�����س��ني اجل����ودة 
بالتعليم، كما يتطلب تطبيق م�سارات 
تكنولوجيات  اإدخ��ال  ت�سمل  ابتكاريه، 
املعلومات والت�سال والتعليم عن بعد 
،وتاأتي  التعليم  م�ستويات  جميع  يف 
الر�سد  تقرير  اإط���ار  يف  العمل  اآل��ي��ة 
للجميع، لت�سع  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال���ع���امل���ي 
الأ������س�����رة ال���دول���ي���ة وامل�������س���وؤول���ني يف 
خمتلف دول العامل اأمام عر�س �سنوي 
مف�سل ملا و�سلت اإليها م�سرية التقدم 
 ،2015 لعام  للجميع  التعليم  نحو 
تواجه  التي  وال�سعوبات  العقبات  مع 
ه������ذه امل���������س����رية. وي����ق����ول ال���زب���ي���دي 
،الإجنازات املن�سودة ميكن اأن تلخ�س 
ال�سيا�سي  الل���ت���زام  ت��ع��زي��ز  ب��ال��ت��ايل: 
وزيادة املوارد املالية املر�سودة للتعليم 
والوطني،  ال��ع��امل��ي  امل�����س��ت��وي��ني  ع��ل��ى 
املنتظم  الر�سد  اإفريقيا؛  ول�سيما يف 
العاملي  امل�ستوى  على  امل��ح��رز  للتقدم 
والإق��ل��ي��م��ي وال��ق��ط��ري ن��ح��و حتقيق 
وا�ستخدام  للجميع،  التعليم  اأه��داف 
ن��ت��ائ��ج ه���ذا ال��ر���س��د م��ن ق��ب��ل الدول 
املبنية  ال�سيا�سات  ر���س��م  يف  الأع�����س��اء 
الأمية  حم��و  ال��ب��ي��ان��ات؛واإدم��اج  على 
الوطنية،  التعليم  وخطط  اأنظمة  يف 
عمليات  ويف  اإف��ري��ق��ي��ا،  يف  ول���س��ي��م��ا 
القطرية  ل��ل��رجم��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 

امل�سرتكة يف جميع املناطق.

�لأمار�ت لأبناء  درع  و  “�لتعليم” �شيف 

تطوير �سامل للحركة التعليمية تتميز باملناهج الربوية وو�سائل تكنولوجية حديثة

جمدي �خل�شري: كل طالب وطالبة ينال حظه من �لتعليم و�لرعاية �لرتبوية دون متييز
ر�شا �أبو ماجد : �شلبيات �لتعليم ترتكز يف معلم لي�ش لديه �إملام بالتقنيات �حلديثة
�شامى حممد: �مل�شاكل �لعائلية للطالب جتعله كثري �ل�شرود و�ل�شرحان
و�شام �لديب: �لتعليم �حلكومي �أف�شل من ناحية �لإمكانات و�لو�شائل

•• عجمان- وام:

النعيمي  �سعيد  بن  ماجد  الدكتور  ال�سيخ  معايل  افتتح 
اإم�����ارة ع��ج��م��ان املعر�س  رئ��ي�����س ال���دي���وان الأم�����ريي يف 
الطبية  خليفة  ال�سيخ  مدينة  اق��ام��ت��ه  ال���ذي  ال�سنوي 
“ بح�سور  املعدة  “ خفيف على  �سعار  يف عجمان حتت 
اإدارة  رئي�س  اجلنيبي  �سالح  قال  و  امل�سوؤولني  من  عدد 
تتويجاً  ياأتي  املعر�س  ان  املدينة  يف  احلكومي  الت�سال 
التوعية  يف  امل�ست�سفى  ف��ري��ق  ب��ه��ا  ي��ق��وم  ال��ت��ي  للجهود 
اله�سمي،  اجل��ه��از  دور  اأهمية  ح��ول  اجلمهور  وتثقيف 

نظام  على  احل��ف��اظ  وكيفية  �سيوعاً  الأك���ر  وم�ساكله 
خليفة  ال�سيخ  م��دي��ن��ة  ان  اجلنيبي  او���س��ح  و   . �سحي 
الطبية د�سنت عيادة جديدة اطلق عليها “منط احلياة” 
للحد من الأمرا�س املزمنة مثل ال�سكري وال�سمنة تاأتي 
ا�ستكمال للجهود التي تقوم بها املدينة يف تعزيز ال�سحة 

ومكافحة ال�سمنة والبدانة .
دمل���وك رئي�س ق�سم  ف��اط��ة  ال��دك��ت��ورة  اك���دت  م��ن جهتها 
التغذية يف م�ست�سفى ال�سيخ خليفة العام يف عجمان ان 
املعر�س تطرق اىل العديد من امرا�س اجلهاز اله�سمي 
ال�سائعة مثل ع�سر اله�سم ، وقرحة القولون والإ�سهال 

وح�سوات  امل��رارة،  والتهاب  املعدة،  وجراثيم  والإم�ساك، 
اجلهاز  و�سحة  الدهني،  الكبد  الكبد-  التهاب  امل���رارة- 

اله�سمي وكيفية احلفاظ عليه.
ول��ف��ت��ت اىل ان امل��ع��ر���س مت ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز را�سد 
دب����ي وبلدية  ب��ل��دي��ة  امل���خ���ت���رات يف  وق�����س��م  ل��ل�����س��ك��ري 
ع��ج��م��ان ودائ�����رة ال���زراع���ة وال��ب��ي��ئ��ة و ت��ط��رق اىل منط 
اله�سمي،  اجلهاز  على  ال�سلبية  واآث��اره  احلديث  احلياة 
والأمرا�س   ، ال�سلبي  وت��اأث��ريه��ا  ال�سريعة  وال��وج��ب��ات 
حمو�سة  ال��دم،  فقر  وال�سمنة،  عنها  الناجمة  املحتملة 

املعدة، وارجتاع املعدة .

ماجد النعيمي يفتتح معر�س »خفيف على املعدة «

�أحمد �شيويف: �لطالب �لإمار�تي لديه �لوعي �لكايف بتطوير نف�شه على �مل�شتوى �لعلمي
�شامل �ل�شعريي: �لتعليم ركيزة �أ�شا�شية لتهيئة �لعنا�شر �لب�شرية ملعرتك �لعمل
ريهام عادل: �شعف وعي بع�ش مديري �ملد�ر�ش بكيفية �لتعامل �لإيجابي مع �ملعلم �ملتميز
�إبر�هيم ح�شني �لزبيدي: �ليون�شكو ت�شع ��شرت�تيجيات لتمكن �لد�ر�شني لالنتفاع بالتعليم
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اأن�ساأ رئي�س وزراء اإثيوبيا وزارة لل�سام يف تعديل وزاري كا�سح ام�س 
يف اإطار �سعيه ملعاجلة موجة من اأعمال العنف العرقي.

وعني اأبي اأحمد، الذي اأحدث انقابا �سيا�سيا يف املنطقة مبجموعة 
وزي��ري��ن جديدين  ني�سان،  اأب��ري��ل  تعيينه يف  الإ���س��اح��ات منذ  م��ن 
ل��ل��م��ال��ي��ة وال���دف���اع يف ت��ع��دي��ل مل ي��ب��ق ���س��وى ع��ل��ى اأرب���ع���ة وزراء يف 

منا�سبهم.
على  البلد  ه��ذا  يف  الرئي�سية  “امل�سكلة  ال��رمل��ان  ل��ن��واب  اأب���ي  وق���ال 
الفتقار لل�سام. هذه ال��وزارة )وزارة ال�سام( �ستعمل جاهدة على 

اأن ي�سود ال�سام«.
 20 اإىل   28 اأب��ي )48 ع��ام��ا( وزارات ليخف�س ع��دده��ا م��ن  ودم��ج 

وزارة ولأول مرة �سلم ن�سف املنا�سب الوزارية الرئي�سية لن�ساء.
ونزح نحو 2.2 مليون �سخ�س من �سكان الباد البالغ عددهم نحو 
دار  والتي  املا�سي  العام  ال�ستباكات  ان��دلع  منذ  ن�سمة  مليون  مئة 

جانب كبري منها بني جماعات عرقية متناحرة.
اأجهزة  على  �ست�سرف  اجل��دي��دة  ال�سام  وزارة  اإن  احلكومة  وق��ال��ت 

املخابرات والأمن.

رهينة يف مدينة  ام���راأة  احتجز  ال��ذي  الرجل  اأن  ام�س  اأملانيا  اأك��دت 
اإىل  وو�سل  عاما   55 العمر  يبلغ من  �سوري  الباد  بغرب  كولونيا 

الباد يف 2015.
وقال كاو�س �ستيفان بيكر، وهو م�سوؤول كبري ب�سرطة كولونيا، يف 
موؤمتر �سحفي اإنه مت العثور على جواز �سفر �سوري يف موقع احتجاز 

الرهينة يخ�س هذا الرجل الذي منحته ال�سلطات و�سع لجئ.
وقالت مرييام براونز نائبة قائد �سرطة كولونيا اإن الرجل يف غيبوبة 

بعد اإجراء جراحة عاجلة له، ولذا ل ميكن ا�ستجوابه.

ق��وات الأمن  الأق��ل من  اأن ع�سرة على  اإع��ام ر�سمية  ذك��رت و�سائل 
احلدود  على  ُخطفوا  ال��ث��وري،  احلر�س  يف  اأع�ساء  منهم  الإيرانية، 
انف�سالية م�سوؤوليتها عن  �سنية  واأعلنت جماعة  ام�س  باك�ستان  مع 

الواقعة.
وقال احلر�س الثوري الإيراين يف بيان نقله التلفزيون الر�سمي اإن 
جماعة مت�سددة خطفت بع�س اأفراده عند مع�سكر حدودي يف مدينة 

مريجاوة باإقليم �س�ستان وبلوخ�ستان.
ومل يذكر احلر�س الثوري عدد املخطوفني اإل اأن وكالة اجلمهورية 
الإ�سامية الإيرانية لاأنباء نقلت عن م�سوؤول مل ت�سمه قوله اإنه مت 
خطف 14 �سخ�سا بني ال�ساعة الرابعة واخلام�سة �سباحا بالتوقيت 

املحلي.
ال�سنية  العدل  جي�س  جماعة  با�سم  املتحدث  عزيزي  اإبراهيم  وق��ال 

املت�سددة اإنها خطفت ع�سرة اأ�سخا�س.
واأ�ساف يف ت�سجيل �سوتي اأر�سلته اجلماعة اإىل رويرتز “�سباح اليوم 
وا�ستولت  مريجاوة  يف  حدوديا  موقعا  العدل  جي�س  ق��وات  هاجمت 
على كل اأ�سلحتهم«. وتابع اأن الهجوم ياأتي ردا على ما و�سفه بقمع 
الدولة الإيرانية لل�سنة يف �س�ستان وبلوخ�ستان، الإقليم الذي تقطنه 

اأغلبية �سنية وله تاريخ طويل من ال�سطرابات النف�سالية.
وح�سلت رويرتز على الت�سجيل ال�سوتي من ن�سط يف املنطقة ولكن 

مل تتمكن من التاأكيد من �سحته.
اآمنا  املت�سددة تتخذ من باك�ستان ماذا  اإن اجلماعات  اإيران  وتقول 
اإ�سام  تواجهها  مل  اإذا  هناك  قواعدها  �ست�سرب  اأنها  من  وح��ذرت 

اباد.

عوا�صم

�أدي�س �أبابا  

 برلني

لندن

�نتقاد�ت يف �لد�خل وتهديد�ت برد جتاري من �خلارج

ا�سراليا مرددة يف نقل ال�سفارة اإىل القد�س املحتلة

حقوقيون : ت�شرفات �أنقرة �نتهاك للقانون �لدويل

تركيا املتفاخرة ب�سيا�سة »الباب املفتوح«.. ُتعيد الالجئني ق�سريًا اإىل اإدلب

•• �صيدين-اأ ف ب:

يف مواجهة انتقادات يف الداخل وتهديدات برد جتاري من 
�سكوت موري�سون  الأ���س��رتايل  ال���وزراء  رئي�س  ب��دا  اخل���ارج، 
مرتددا يف تنفيذ قرار نقل �سفارة باده يف اإ�سرائيل من تل 

اأبيب اإىل القد�س، واأكد اأنه يريد م�ساورة حلفائه اأول.
ال�سيا�سة  من  عاما  �سبعني  يخالف  باأنه  موري�سون  واتهم 
اأن  اإمكانية  اأنباء عن  بينما حتدثت  ال�سرتالية  اخلارجية 
رئي�س  اأبلغ  لذلك  ثنائيا.  جتاريا  اتفاقا  اإندوني�سيا  تعلق 
ق��رارا حا�سما بعد يف هذا  باأنه مل يتخذ  ال��رمل��ان  ال���وزراء 
موري�سون  ق��ال  الفكرة،  اإع��ان��ه  من  �ساعات  وبعد  ال�ساأن. 
املنطقة يف  ق��ادة  اآراء”  “ا�ستطاع  يف  يرغب  اأن��ه  الثاثاء 
حمددة  نظر  وجهة  احلكومة  تكون  اأن  “قبل  القرار  ه��ذه 
ح���ول ه���ذه ال��ق�����س��ي��ة«. وك���ان م��وري�����س��ون اأع��ل��ن يف موؤمتر 
على مقرتحات مل يحدد  “منفتح”  اإن��ه  الثاثاء  �سحايف 
لإ�سرائيل  عا�سمًة  بالقد�س  ر�سمًيا  لاعرتاف  م�سدرها 
ونقل �سفارة باده اإليها، كما فعلت الوليات املتحدة يف اأيار 
العربية  ال�سرقية  القد�س  ا�سرائيل  واحتلت  املا�سي.  مايو 
“عا�سمتها  ال��ق��د���س  ت��ع��ت��ر  وه���ي   .1967 يف  و���س��م��ت��ه��ا 
بالقد�س  الفل�سطينيون  يطالب  بينما  والأبدية”،  املوحدة 
الرئي�س  واع���رتف  املن�سودة.  لدولتهم  عا�سمة  ال�سرقية 
بالقد�س  الأول دي�سمر،  ال�ساد�س من كانون  الأمريكي يف 
عا�سمة لإ�سرائيل، متجاهًا حتذيرات خمتلف الأطراف، 
واأث���ار هذا  اأ���س��اف��ه.   �سيا�سة  �سكلت قطيعة مع  يف خطوة 
الدويل.  املجتمع  وا�ستنكار  الفل�سطينيني  غ�سب  ال��ق��رار 
ومذاك، يرف�س الفل�سطينيون اإجراء ات�سالت مع الإدارة 

الأمريكية وقيامها بدور الو�سيط يف عملية ال�سام.
اإىل  ال�سرتالية  ال�سفارة  نقل  ق��رار  اأن  م�سوؤولون  و�سرح 
القد�س مطروح منذ اأ�سهر. لكن اإعان موري�سون يتزامن 

جاء  فقد  احل��ك��وم��ة.  راأ����س  على  ملن�سبه  مهمة  حلظة  م��ع 
قليلة  اأي���ام  قبل  متوقعا،  يكن  مل  ال��ذي  موري�سون  اإع���ان 
من انتخابات ت�سريعية فرعية �ستجري يف دائرة انتخابية 
يهيمن عليها اليهود يف �سيدين. وت�سري ا�ستطاعات الراأي 
اإليه  ينتمي  ال���ذي  ال��ل��ي��رايل  احل���زب  مر�سح  ت��راج��ع  اإىل 
موري�سون �سفري ا�سرتاليا ال�سابق يف ا�سرائيل. ورحب رئي�س 
احلكومة ال�سرائيلي بنيامني نتانياهو باإعان موري�سون. 
باأنه يفّكر يف العرتاف ر�سمًيا  “اأبلغني  وكتب على تويرت 
بالقد�س عا�سمًة لإ�سرائيل ونقل ال�سفارة الأ�سرتالية اإىل 
ال��ق��رار واجه  اأن��ا ممنت ج��دا له على ذل��ك«. لكن  القد�س. 
اإندوني�سيا  وكذلك  الفل�سطينيني  قبل  من  خمتلفا  موقفا 

اأكر دولة يف عدد امل�سلمني يف العامل.
وقال وزير اخلارجية الفل�سطيني ريا�س املالكي الذي يقوم 
بزيارة ر�سمية اإىل جاكرتا اإن ا�سرتاليا “�ستنتهك القانون 
الدويل” وق��رارات جمل�س الأم��ن ال��دويل اإذغ قامت بنقل 
ال�سفارة. واأ�ساف اأن “ا�سرتاليا جتازف بعاقاتها التجارية 
العامل  مع  وخ�سو�سا  العامل  بقية  مع  الأعمال  قطاع  ويف 
يف  النظر  ا���س��رتال��ي��ا  تعيد  اأن  “اآمل  وت��اب��ع  ال�سامي”. 
قرارها قبل القيام بتحرك من هذا النوع لأغرا�س تتعلق 
بالنتخابات«. ونقلت قناة التلفزيون ال�سرتالية احلكومية 
“ايه بي �سي” عن م�سوؤول يف جاكرتا قوله اإن اتفاقا جتاريا 

مهما بني البلدين قد يجمد.
و�����س����رح م�������س���وؤول���ون يف وزارت��������ي اخل���ارج���ي���ة وال���ت���ج���ارة 
اأي  هناك  لي�ست  اأن��ه  بر�س  فران�س  لوكالة  الندوني�سيتني 
خطط لتعليق املحادثات حول التفاق. لكن موري�سون اأكد 
اأنه ناق�س الق�سية مع الرئي�س الإندوني�سي جوكو ويدودو 

يف �سل�سلة من الت�سالت الهاتفية.
وثيق  ب�سكل  العمل  “�سنوا�سل  للرملان  موري�سون  وق��ال 
وبتعاون مع حلفائنا و�سركائنا يف جميع اأنحاء العامل حول 

هذه الق�سية«. و�سف موري�سون “املقرتحات” لاعرتاف 
اإليها  اأ�سرتاليا  �سفارة  ونقل  لإ�سرائيل  عا�سمة  بالقد�س 

باملعقولة واملقنعة، واأكد اأن احلكومة �ستنظر فيها.
وق���ال رئ��ي�����س ال�����وزراء الأ����س���رتايل “نحن م��ل��ت��زم��ون بحل 
“لكن  واأ���س��اف  فل�سطينية.  ودول���ة  اإ�سرائيل  الدولتني”، 
ي�����رام، ومل يتحقق  ت�����س��ري الأم������ور ع��ل��ى م���ا  ب�����س��راح��ة ل 
نف�سه  ال�سيء  فعل  نوا�سل  األ  وعلينا  التقّدم،  من  الكثري 
ونتوقع نتائج خمتلفة«. و�ستوؤدي هزمية انتخابية للحزب 

الأغلبية يف  له  يوؤمن  ال��ذي  املقعد  اإىل خ�سارته  الليرايل 
العمال  با�سم حزب  املتحدثة  وونغ  بيني  واتهمت  الرملان. 
املعار�س، موري�سون بالقيام بهذا الإعان ب�ساأن القد�س من 

اأجل ا�ستمالة مزيد من الناخبني.
يف  البقاء  ازاء  حاليا  يائ�س  موري�سون  “�سكوت  اإن  وقالت 
من�سبه اإىل درجة اأنه م�ستعد ليقول اأي �سيء اإذا كان يعتقد 
، حتى على ح�ساب  ل��ه م��زي��دا م��ن الأ���س��وات  اأن���ه �سيجلب 

امل�سلحة القومية لأ�سرتاليا«.

•• لندن-وكالت:

اليقني،  ا���س��ت��م��رار ح��ال��ة ع���دم  م���ع 
الأخرية  املنطقة  اإدل��ب،  اتفاق  حول 
ت�����س��ي��ط��ر عليها  ال���ت���ي  ����س���وري���ا  م���ن 
اأجرته  حت��ق��ي��ق  خ��ل�����س  امل��ع��ار���س��ة، 
الريطانية،  “غارديان”  �سحيفة 
ال�����س��وري��ني غري  ال��اج��ئ��ني  اأن  اإىل 
يواجهون  ت���رك���ي���ا،  يف  امل�����س��ج��ل��ني 
والرتحيل  والح��ت��ج��از،  الع��ت��ق��ال، 
التي فروا  اإىل احل��رب  اأخ���رى  م��رة 

منها ق�سرياً.
الإن�سان،  ح��ق��وق  ج��م��اع��ات  وت��ق��ول 
ت�سرفات  اإن  ال�����س��ح��ي��ف��ة،  ب��ح�����س��ب 
ال�سوريني  ال��اج��ئ��ني  ح��ي��ال  اأن��ق��رة 
الذي  ال��دويل،  للقانون  انتهاكاً  تعد 
ي��ح��ظ��ر الإع��������ادة ال��ق�����س��ري��ة، حيث 
ير�سل الاجئني اإىل مناطق احلرب 

مرة اأخرى.
ي����ق����ول ج������ريي ����س���ي���م���ب�������س���ون، من 
ووت�س”،  رايت�س  “هيومن  منظمة 
عمليات  ت��ع��د  “هذه  اإن  ج��ن��ي��ف،  يف 
ترحيل غري قانونية وا�سحة لأنهم 
اإىل  يعود  اإر�سالهم  واإع��ادة  لجئني، 

الإعادة الق�سرية«.
»�شيا�شة �لباب �ملفتوح«.. ويلفت 
تركيا  اأن  اإىل  ال�����س��ح��ي��ف��ة  ت��ق��ري��ر 
من  اأك����ر  ح��ال��ي��اً  ت�ست�سيف  ال��ت��ي 
اأكر عدد  3.5 مليون �سوري، وهو 
لطاملا  ال���ع���امل،  يف  ال��اج��ئ��ني  م���ن 
تفاخرت ب��سيا�سة الباب املفتوح جتاه 
ال�سوريني. اإل اأنه الآن، ومع اقرتاب 
وحليفه  ال�������س���وري  ال���ن���ظ���ام  ق�����وات 
رو�سيا، من ال�سيطرة على حمافظة 
الذين يحاولون  اأولئك  اإدلب، وجد 

املتوقع،  الدم”  “حمام  م��ن  ال��ف��رار 
اأبواب تركيا مو�سدة باإحكام.

وكان وزير الداخلية الرتكي �سليمان 
ال�سهر  لل�سحافيني  ق���ال  ���س��وي��ل��و، 
اأي  م�سوؤولية  نتحمل  “لن  املا�سي: 
يف  تاأتي  رمب��ا  جديدة  هجرة  موجة 
ال��ت��ي من  اإدلب”  ه��ج��م��ات  اأع���ق���اب 

املحتمل اأن تقع.
ال�سرطة  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  وي�����س��ري 
الأخرية  الآون����ة  يف  كثفت  ال��رتك��ي��ة 
اأع����داداً  واعتقلت  التفتي�س،  ن��ق��اط 
ك���ب���رية م����ن ال���اج���ئ���ني ال����ذي����ن ل 
لل�سفر  ت�ساريح  اأو  وثائق  ميتلكون 
فيها، مما  �سجلوا  التي  امل��دن  خ��ارج 
ج��ع��ل��ه��م غ���ري ق���ادري���ن ع��ل��ى العمل 
اأو ح��ت��ى زي����ارة  ب�����س��ورة ق��ان��ون��ي��ة، 
امل�ست�سفى، وعر�سة لاعتقال يف اأي 

حلظة.
 حالت �شورية..وعر�س التحقيق 
�سوريني  ل���اج���ئ���ني  ح������الت  ع�����دة 
الرتحيل  اأو  ل��اع��ت��ق��ال  ت��ع��ر���س��وا 
املحامي  ب��ي��ن��ه��م  م����ن  ال���ق�������س���ري، 
عمل  ال��ذي  طا�س،  �سامر  ال�سوري 
ق����ان����وين يف م��ن��ظ��م��ة غري  ب�����س��ك��ل 
عنتاب،  غ���ازي  يف  ���س��وري��ة  حكومية 
قب�س  عندما   ،2017 يونيو  حتى 
عليه يف حملة لل�سرطة، واقتيد اإىل 

مركز اأوزايل، دون �سبب. 
وقال طا�س اإن ال�سلطات يف اأوزايل 

 ،2017 ال��وزارة لعام  اأرق��ام  تك�سف 
األ���ف �سوري   50 اأك���ر م��ن  اأن  ع��ن 
غري  “مهاجرين  ب�سفتهم  اعتقلوا 
للمحتجزين  وي���ح���ق  ����س���رع���ي���ني«. 
قانونية،  م�����س��اع��دة  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
ل�����ك�����ن امل�����ح�����ام�����ني ال�����ع�����ام�����ل�����ني يف 
مبا  اإن��ه  يقولون  ال�سورية  الق�سايا 
فاإنهم  اإداري���������اً،  حم���ت���ج���زون  اأن���ه���م 
�سوى  ����س���يء  ف��ع��ل  ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون  ل 
ال����س���ت���ئ���ن���اف ل��ن��ق��ل ال��ق�����س��ي��ة اإىل 
حمكمة مفتوحة، ويف اأي وقت يكون 
زب��ائ��ن��ه��م ق���د غ������ادروا، ع����اوة على 
اأتعاب  حت��م��ل  ميكنه  ل  املعتقل  اأن 
املحامي، لذا فاإنه يتخلى عن اإرادته، 

ويوقع على وثيقة العودة طوعاً.
املفو�سية  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث��ة  وت��ق��ول 
الوكالة  اإن  اأون��ال،  �سيلني  ال�سامية، 
املتحدة تعلم بوجود  التابعة لاأمم 
اأوزايل،  100 حمتجز يف  اأكر من 
الذين كان من املقرر ترحيلهم اإىل 
هناك  يكون  “قد  وت�سيف:  �سوريا، 
لأننا  اأي فكرة  لدينا  لي�س  رق��م،  اأي 
ب�سكل  الو�سول  اإمكانية  منتلك  ل 

منتظم اإىل مراكز الرتحيل هذه«.
�دعــــــاء�ت مــغــر�ــشــة..وت���دع���ي 
 250،000 اأن  الرتكية  ال�سلطات 
وتقر  طوعاً،  العودة  اختاروا  �سوري 
اأ�سرفوا  موظفيها  ب���اأن  امل��ف��و���س��ي��ة 
هوؤلء،  م��ن  فقط  ج��زء �سغري  على 

ال�سني تدافع عن برناجمها يف منطقة �سينجيانغ 
•• بكني-اأ ف ب:

غرب  �سمال  يف  امل�سلمني  لح��ت��ج��از  برناجمها  ع��ن  ام�����س  ال�سني  داف��ع��ت 
“تدريب  مراكز  عر  لاإرهاب  الت�سدي  بذلك  تريد  اأنها  موؤكدة  الباد، 

متخ�س�سة«.
وتفيد تقديرات ذكرتها جمموعة من اخلراء يف الأمم املتحدة اأن ما ي�سل 
اأويغوري واأ�سخا�سا اآخرين من عرقيات �سينية تتحدث اللغة  اإىل مليون 
الرتكية، معتقلون او �سبق اأن اعتقلوا يف منطقة �سينجيانغ )�سمال غرب(.
الوليات  العامل، خ�سو�سا يف  النقد يف  الرنامج ملزيد من  ويتعر�س هذا 

املتحدة وجلنة الأمم املتحدة للق�ساء على التمييز العن�سري.
من  متطرفني  اأو  انف�ساليني  اىل  ال�����س��ني  ن�سبتها  اع���ت���داءات  واأ���س��ف��رت 
عن  ال�سلطات  وتعرب  الأخ���رية.  ال�سنوات  يف  القتلى  مئات  عن  الأوي��غ��ور، 
قلقها من ت�ساعد احلركة ال�سامية املتطرفة يف هذه املنطقة التي يعتنق 

ن�سف �سكانها ال24 مليونا الدين ال�سامي.
اأمنية مت�سددة:  وبا�سم الت�سدي لاإرهاب، تفر�س ال�سلطات فيها تدابري 
الريبي  النووي  واأخ��ذ عينات من احلم�س  كامريات مراقبة يف كل مكان، 
عر  تنقلها  ماحقة  تتيح  ب�سرائح  ال�سيارات  تزويد  وحتى  )اآي.دي.اأن(، 

القمار ال�سطناعية.
ونفت ال�سني يف البداية وجود مركز الحتجاز هذه. لكن ن�سر �سور لاأقمار 
اإىل  ت�سري  الإنرتنت  على  املحلية  لل�سلطات  ر�سمية  ووثائق  ال�سطناعية 
وجودها، حملتها على اإعادة النطر يف موقفها. ون�سرت �سينجيانغ ال�سبوع 

املا�سي ن�سو�س اجراءات جديدة متنح هذه املراكز رموزا وا�سحة.
ويف مقابلة ن�سرتها الثاثاء وكالة اأنباء ال�سني اجلديدة، دافع �سهرت ذاكر، 
الحتجاز  مراكز  عن  الأوي��غ��ور،  اإتنية  اىل  ينتمي  ال��ذي  �سينجيانغ  رئي�س 

هذه، موؤكدا اأن املنطقة باتت “يف اأمان وا�ستقرار«.
وقال اإن هذه املراكز “للتدريب املهني” تهدف اإىل حت�سني املهارات وم�ستوى 
اأفراد الأقليات العرقية. ومل يحدد عدد الأ�سخا�س الذين يتدربون فيها، 

ول عدد الذين ي�سمح لهم مبغادرتها كما يريدون.
واأكد “اأنهم غالبا ما يواجهون �سعوبات يف اإيجاد وظيفة ب�سبب مهاراتهم 
و���س��روط عمل �سعبة  اإىل ظ��روف حياتية  ي���وؤدي  امل��ح��دودة. وه��ذا  املهنية 
الرهاب  يف  لانخراط  ال�سهولة  من  مبزيد  اجتذابهم  ويتم  املنطقة،  يف 

والتطرف«.
هوؤلء  معظم  ف��اإن  املهني،  التدريب  “بف�سل  ان��ه  اىل  ذاك��ر  �سهرت  وا���س��ار 
والأذى  الطبيعة احلقيقة  وروؤي��ة  اأخطائهم  ان يفكروا يف  املتدربني ميكن 

الناجم عن الإرهاب والتطرف الديني«.
لكن �سجن عدد كبري من الرا�سدين يف هذه املوؤ�س�سات يعني اأن �سبانا باتوا 
من دون والديهم. وقد تربى بع�سهم لدى اأقرباء لهم، والبع�س الآخر يف 

دور الأيتام العامة.
غري  وات�س  رايت�س  هيومن  يف  ال�سني  مديرة  ريت�سارد�سون  �سويف  وقالت 
و�سعت  ال�سينية  “ال�سلطات  ان  الن�����س��ان،  حقوق  ع��ن  للدفاع  احلكومية 
موؤ�س�سات  يف  �سينجيانغ  يف  ال�سيا�سيني  املعتقلني  بع�س  اأط��ف��ال  بق�ساوة 

للدولة«.

احلر  الوطني  الحت��اد  رئي�س  واف���رتاء  “حتامل  اعترته  ما  الثنني 
وتوجيه اتهامات باطلة ب�ساأنها” قالت اإنها تناأى عن الرد عليها.

واأو�سحت الكتلة يف بيان �سادر عنها “اأن انتماء اأع�سائها كان باإرادتهم 
ال�سخ�سية احلرة على قاعدة اللتزام بامليثاق والبيان التاأ�سي�سي دون 
اأية �سغوط اأو م�ساومة«. واأّكدت اأّن من بني اأهدافها “اإ�ساح واإعادة 
بناء القوى الو�سطية الدميقراطية احلداثية امللتزمة بامل�سلحة العليا 
للوطن بعيدا عن امل�سالح ال�سخ�سية والفئوية”، لفتة اإىل اأنها قّررت 
يف هذا الإطار “ت�سكيل جلنة تفكري وات�سال لتقدمي اقرتاحات عملية 
حول م�سروع �سيا�سي ي�سع حدا حلالة النحراف والتذبذب والنق�سام 
ويعيد التوازن ال�سيا�سي للباد«.  ودعت الكتلة رئي�س احلكومة لتحمل 

م�سوؤولياته باإجراء حتوير وزاري مبا ميكن حكومته من تايف نقاط 
موؤكدة  التحديات،  مواجهة  على  قدرتها  وتطوير  اأدائها  يف  ال�سعف 

موقفها الداعم لا�ستقرار ال�سيا�سي واحلكومي.
املا�سي قبل الع���ان عن  ال�سبت  ���س��ّرح  ق��د  ك��ان  ال��ري��اح��ي  اأّن  ي��ذك��ر 
فاعا  طرفا  �سيكون  احلر  الوطني  اأن  تون�س،  ن��داء  يف  حزبه  اندماج 
يف “م�سروع �سيا�سي كبري” من املنتظر ت�سكيله، قائا اإنه “ل جمال 
يف اإ�سارة منه خلروج كتلة  لأن يكون احلزب طرفا يف انقاب ناعم”، 
ال�سيا�سي  “الو�سع  ب��اأن  واأف���اد  الوطني.  الئ��ت��اف  كتلة  م��ن  احل��زب 
مطالبا  احلايل �سعب وكارثي ويجب اإيقاف النزيف يف اأقرب وقت”، 
رئي�س احلكومة يو�سف ال�ساهد ب� “الرحيل والعودة اإىل نداء تون�س«.

•• الفجر - تون�ض - خا�ض
اأكد النائب عن الحتاد الوطني احلر طارق الفتيتي، اأم�س الثاثاء، 
تقدم 10 نواب من جملة اربعة ع�سر نائبا عن الحتاد الوطني احلر 
الئتاف  كتلة  م��ن  ال��رمل��ان  �سبط  مكتب  اىل  ر�سمية  ب��ا���س��ت��ق��الت 

الوطني الذي �سبق وان اندمج مع نواب الوطني احلر. 
تقدميها  �سيتم  اأرب���ع  وه��ي  ال�ستقالت  بقية  ان  اإىل  الفتيتي  واأ���س��ار 
ر�سميا على ان يتم تقدمي مطالب الن�سمام اىل كتلة نداء تون�س اإثر 

مرور اخلم�سة ايام قانونيا حتى يتم قبول مطالب ال�ستقالة..
�سجبت  ق��د  ال�سعب  ن���واب  مبجل�س  ال��وط��ن��ي  الئ��ت��اف  كتلة  وك��ان��ت 

متهيد� لاللتحاق بحركة ند�ء تون�ش:

ان�سحاب نواب الوطني احلر من كتلة الئتالف الوطني

وقعوا  اإذا  اأن��ه��م  ال�����س��وري��ني  اأب��ل��غ��ت 
على وثائق للعودة الطوعية، فاإنهم 
���س��وري��ا يف �سباح  اإىل  ي���غ���ادرون  ق��د 
ال��ي��وم ال��ت��ايل ل��ك��ن ط��ا���س رف�س. 
اأمراً  ت�سليمه  مت  ي��وم��اً،   45 وب��ع��د 
“العمل  بحجة  الق�سري  بالرتحيل 

قبل اأن ي�سيف: دون ت�سريح”، 
 اإن������ه لأم������ر م���ث���ري ل��ل�����س��خ��ري��ة، ما 

�شرعيني«.. غــري  »مهاجرين   
وت���ق���ول ال�����س��ح��ي��ف��ة اإن�����ه ع������ادًة ما 
املزمع  الأج�����ان�����ب  ت���رك���ي���ا  حت��ت��ج��ز 
الرتحيل  م��راك��ز  اأح��د  يف  ترحيلهم 
ال� 19 التي تديرها وزارة الداخلية، 
�ساملة  ح����م����اي����ة  ت����رك����ي����ا  ومت����ن����ح 
الباد  دخ��ل��وا  ل��و  حتى  لل�سوريني، 
ذلك،  وم��ع  �سرعية.  غ��ري  بطريقة 

يفعلونه هو �سد القانون. 
ال�سحيفة،  اإىل  اأر����س���ل  خ��ط��اب  يف 
تركيا،  يف  ال��ه��ج��رة  م��دي��ري��ة  ن��ف��ت 
قيام ال�سلطات باأي عمليات ترحيل، 
اأي  ح��رم��ان  يتم  اأن��ه ل  اإىل  م�سرية 
����س���وري م���ن ف��ر���س��ة ال��ت�����س��ج��ي��ل، اأو 
يفعلوا  مل  ح��ال  الع��ت��ق��ال  مواجهة 
ال�سوريني  ت��رح��ي��ل  ي��ت��م  ل  ذل�����ك: 

الأ�سكال.  م��ن  �سكل  ب���اأي  ب��ادن��ا  يف 
من  العديد  اإىل  ال�سحيفة  حتدثت 
ال�����س��وري��ني ال���ذي���ن و���س��ف��وا مركز 
على  اإل���ي���ه  اق���ت���ي���دوا  ال����ذي  اأوزايل 
اأن���ه م��ث��ل ال�����س��ج��ن، مت حت��وي��ل��ه من 
بتمويل  احتجاز  اإىل مرفق  مدر�سة 
من الحت��اد الأوروب���ي، وي�سم الآن 

750 �سخ�ساً. 

وق����ام����وا  لج�����ئ�����اً،   11،193 اأي 
اإىل  اللجوء  طلبات  جميع  بت�سليم 
ال��رتك��ي��ة يف وق���ت �سابق  ال�����س��ل��ط��ات 
متحدث  ويعرتف  ال�سهر.  ه��ذا  من 
الاجئني  ب��اأن  ه��ات��اي،  حاكم  با�سم 
ال�������س���وري���ني غ����ري ال�������س���رع���ي���ني، مت 
عليهم  ق��ب�����س  اأن  ب��ع��د  ت��رح��ي��ل��ه��م 
وه��م ي��ع��رون احل���دود اأو يف حالت 
اجل��رمي��ة، راف�����س��ني ت��ق��دمي املزيد 

من التفا�سيل.
تركيا  ع��دل��ت   ،2016 اأك��ت��وب��ر  ويف 
امل���وؤق���ت���ة اخلا�س  ق���ان���ون احل��م��اي��ة 
ب��ال�����س��م��اح ب��ال��رتح��ي��ل يف احل����الت 
الإداري����ة  املحكمة  فيها  ت���رى  ال��ت��ي 
اأن �سخ�ساً ما ي�سكل تهديداً للنظام 
اأو  ال�����س��ح��ة،  اأو  الأم������ن،  اأو  ال���ع���ام، 

م�ستبه بعمل اإرهابي.
حتقيق  وتــهــجــم..وح�������س���ب  ظلم 
غارديان، تتدخل املحاكم الرتكية يف 
بع�س الأحيان يف ق�سايا الاجئني، 
ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ه��ن��اك خ��ط��ر الإع����ادة 
ت�سدر  اأن  اأن��ه مبجرد  اإل  الق�سرية، 
مديرية الهجرة اأمر الرتحيل، فاإن 

الأمر نهائي. 
لكن بالن�سبة اإىل �سامر طا�س، كان 
امل��خ��رج ال��وح��ي��د ه��و احل�����س��ول على 
والتي  فرن�سا،  اإىل  دخ���ول  ت��اأ���س��رية 
الكفاية  ف��ي��ه  مب���ا  حم��ظ��وظ��اً  ك����ان 
للح�سول عليها لأنه كان على �سلة 
بجماعات املجتمع املدين يف اخلارج.

ي��ق��ول ط���ا����س: ع��ن��دم��ا ���س��ج��ن��ت يف 
���س��وري��ا مل���دة ث���اث ���س��ن��وات، اأدرك���ت 
اأنني مذنب يف الذهاب اإىل احلكومة، 
لكن يف تركيا �سجنوين با �سبب هو 

ظلم.

مطالب بتحقيق م�ستقل حول 
اغتيال �سحافية يف مالطا 

 •• بروك�صل-اأ ف ب:

با  “مرا�سلون  م��ن��ظ��م��ة  ط��ال��ب��ت 
حدود” يف بيان �سدر ام�س ال�سلطات 
م�ستقل”،  عام  “حتقيق  ب  املالطية 
ال�سحافية  اغ��ت��ي��ال  على  �سنة  بعد 
ق�ست  التي  غاليزيا  ك��اروان��ا  دافني 
ب��ان��ف��ج��ار ���س��ي��ارت��ه��ا امل��ف��خ��خ��ة. وقد 
با  “مرا�سلون  م��ن��ظ��م��ة  ال���ت���ق���ت 
اأخ����رى  م��ن��ظ��م��ات  واأرب�������ع  حدود” 
للدفاع عن حرية ال�سحافة، رئي�س 
الوزراء جوزف مو�سكات يف ل فاليتا 
ع��ن قلقهم ح��ول عدم  ل��ه  و”عروا 
ح�سول تقدم مهم يف التحقيق حول 
كما جاء يف بيان مكتب  الغتيال”، 

مرا�سلون با حدود يف بروك�سل.
دافني  اغ��ت��ال  “من  البيان  واأ���س��اف 
ت�سرين   16 يف  غ��ال��ي��زي��ا  ك����اروان����ا 
قنبلة  بو�سع   2017 اأكتوبر  الأول 
حت���ت ���س��ي��ارت��ه��ا؟ ب��ع��د ع���ام ع��ل��ى ما 
الرد  بعد  التحقيق  يتح  مل  ح�سل، 

على هذا ال�سوؤال. 

مواجهات م�سلحة يف 
اأجنوان بجزر القمر 

•• موروين-اأ ف ب:

لليوم  اآلية  باأ�سلحة  مواجهات  ت��دور 
الثاين على التوايل، بني جي�س جزر 
القمر ومتظاهرين معار�سني لنظام 
�سوارع  ع��ث��م��ان يف  غ����زايل  ال��رئ��ي�����س 
موت�سامودو عا�سمة جزيرة اأجنوان. 
�سيا�سي حاد منذ  توتر  وعلى خلفية 
اأ�سهر، اندلعت اأوىل احلوادث الثنني 
عندما اأقام حمتجون حواجز يف عدد 
موت�سامودو  وح����ول  ال�������س���وارع  م���ن 
للمعار�سة.  م��ع��ق��ا  ت��ع��ت��ر  ال���ت���ي 
العنف،  اأع���م���ال  ي���وم م��ن  ن��ه��اي��ة  ويف 
حزب  تتهم  ال��ت��ي  ال�سلطات  ع��م��دت 
بالوقوف  ج�����ووا(  )ح����زب  ال�����س��م�����س 
حظر  فر�س  اإىل  ال�سطرابات  وراء 
ل��ل��ت��ج��ول ط�����وال ال��ل��ي��ل ف��ي��ه��ا. لكن 
اإط�����اق ال���ن���ار ا���س��ت��وؤن��ف ل���دى بزوغ 
عدد  يفيد  كما  املدينة،  حول  الفجر 
ك��ب��ري م��ن ال�����س��ه��ادات ال��ت��ي جمعتها 
عر الهاتف وكالة فران�س بر�س من 

موروين عا�سمة الأرخبيل.

اول ان�سحاب من كتلة 
الئتاف الوطني
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�لغاء �عالن �شابق
الرخ�سة  القت�سادية بخ�سو�س  التنمية  دائ���رة  تعلن 
كا�ستل  �سوبر  التجاري  بال�سم   CN رقم:1888920 
لعمال النجارة واحلدادة امل�سلحة بالغاء طلب تعديل 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايفري جرين لتاأجري 

CN قوارب النزهة رخ�سة رقم:2242946 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عي�سى �سيدان حممد �سلهوم القبي�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خليفة ابراهيم جعفر ح�سن الزرعوين

تعديل مدير/حذف خليفة ابراهيم جعفر ح�سن الزرعوين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17

�إعــــــــــالن
ذ.م.م  ال�س�����ادة/حمل م�سم�س لاقم�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1023611 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نظر ال�سام منري احمد %46

تعديل ن�سب ال�سركاء/جري داري �سولين تك�ساند من 49% اىل %3

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حميد حممد ر�سيد لل البلو�سي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبيد ثاين عبيد �سعيد املهريي

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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�إعــــــــــالن
مكافحة  خلدمات  ال�س�����ادة/ايكوبي�ست  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الآفات ذ.م.م رخ�سة رقم:2121332 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل �سديق حممد ح�سني اخلوري %75

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مرمي عبداهلل �سديق حممد ح�سني %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل خمي�س عبدالرحمن الريكي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف طاهر خمي�س عبدالرحمن الريكي

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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�إعــــــــــالن
لا�ست�سارات  ال�س�����ادة/لميزون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الهند�سية ذ.م.م رخ�سة رقم:1932731 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خلود �سعبان خالد عبداللطيف %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ه�سام �سالح احمد ح�سني

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ام ا�س كيو لتمثيل 
CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�سركات رخ�سة رقم:2140507 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد �سالح عبداهلل �سالح القا�سمي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان �سالح عبداهلل �سالح القا�سمي

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الف�ساء خلدمات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الطباعة رخ�سة رقم:1023112 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ندى عدنان داوود املحمد املردود %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف هبه عدنان داوود املحمد املردود
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/القناعة للديكور 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1158898 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة م�سلم �سالح جمعان حممد ال�سيعري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سامل علي �سيف بن بريهيم النعيمي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/التوا�سل لا�ستثمار العقاري 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1146726 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة افهاد العقارية- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
AFHAD PROPERTIES - Sole Proprietorship L.L.C

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد بن حموده بن علي غامن بن حموده الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان  القت�سادية خال 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/عني جلف للتجارة العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب واخلدمات ذ.م.م رخ�سة رقم:2193100 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ESTIDAMA LTD ا�سافة ا�ستداما املحدودة

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

EIN Enterprise LTD حذف عني انرتبراي�سز ليميتد

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خمبز قا�سم املرزوقي التوماتيكي

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1029041 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سيمر ايور بوتينبيديكايل �سم�س الدين %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعود عبدالعزيز يحيى دويل ال�سعيدي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدالرحيم قا�سم عبدالرحيم املرزوقي

تعديل را�س املال/من null اىل 100000
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ خمبز قا�سم املرزوقي التوماتيكي    

QASSIM AL MARZOOQY AUTOMATIC BAKERY
اىل/خمبز الول ذ.م.م  

AL AWWAL BAKERY LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/النجم اجلميل لدارة العقارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1095711 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد ار�ساد علي حممد جيدو مياه %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداهلل يو�سف جمعه احلو�سني من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبداهلل يو�سف جمعه احلو�سني من 100% اىل %51

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ النجم اجلميل لدارة العقارات    

BEAUTY STAR REAL ESTATE MANAGEMENT
اىل/النجم اجلميل لدارة العقارات ذ.م.م  

BEAUTY STAR REAL ESTATE MANAGEMENT LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17

 اإعـــالن �شطب قيد
بيلد  اآند  دزاين  �سبازيو  ال�سادة/�سركة  باأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
تقدمت  قد  لبنان(  2 )اجلن�سية:  ابوظبي  )�س.م.ل(-  انرتنا�سنل 
)العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�سركة  فرع  قيد  �سطب  بطلب 
�س.ب: 127572 م�سفح ال�سناعية م 40- ق 96 م�ستودع 1- املالك/ 
عبداجلليل عبدالرحمت حمم البلوكي- اأبوظبي �س.ب: 127572( 
واملقيدة حتت رقم )3893( يف �سجل ال�سركات الجنبية يف الوزارة.

�ساأن  2015 يف  ل�سنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  وتنفيذا لحكام   
ال�سركات التجارية وتعدياتة و القرار الوزاري رقم )377( ل�سنة 
ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل  اعتماد  �ساأن  يف  2010م 

املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة .
يتقدموا  ان  العرتا�س  يف  احلق  ا�سحاب  ال�سادة  من  يرجى 
باعرتا�سهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر 
التجاري  الت�سجيل  اإدارة  القت�ساد  وزارة  التايل:  العنوان  على 

�س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لبريل 

CN 1015548:التجارية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ق�سر امللوك للعقارات �س م خ- فرع ابوظبي
 رخ�سة رقم:CN 1162567 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا واحة الكرك

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1485655 
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*5 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ كافترييا واحة الكرك    
WAHAT AL KARAK CAFETERIA

اىل/كافترييا �سامة املحارة  
SALAMAT AL MAHARA CAFETERIA

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�ستوديو وحمات كوكب ال�سرق 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1102114 
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*2.60 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ ا�ستوديو وحمات كوكب ال�سرق    

KAWKAB AL SHARQ STUDIO AND STORES
اىل/كوكب ال�سرق لت�سوير احلفات واملنا�سبات  

KAWKAB AL SHARQ PARTIES & OCCASIONS PHOTOGRAPHING
تعديل ن�ساط/ا�سافة ت�سوير احلفات واملنا�سبات )7420005(

تعديل ن�ساط/حذف ا�ستوديو ت�سوير )7420003(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الت وادوات الت�سوير ولوازمها- بالتجزئة )4773101(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الهواتف املتحركة- بالتجزئة )4741011(
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بازبور لعمال الملنيوم والزجاج 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2022268 
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ بازبور لعمال الملنيوم والزجاج    
BAJPUR ALUMINIUM AND GLASS WORKS

اىل/ور�سة بازبور لعمال الملنيوم والزجاج  
BAJPUR ALUMINIUM AND GLASS WORKSHOP

تعديل ن�ساط/ا�سافة ور�سة لرتكيبات الملنيوم والزجاج )2592011.2(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال تركيبات الملنيوم )4330013(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال تركيبات اللواح الزجاجية )4330014(
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة �سدرة الوادي 
CN للتنظيف وال�سيانة العامة ذ.م.م  رخ�سة رقم:1137370 

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة زهور احمد غام قادر %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد زمري احمد �سانا غام قادر
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بر�ستيج �سريف�س 

فون- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2129862 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة زايد نا�سر �سعيد عبداهلل الكتبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف را�سد عبداهلل را�سد عبداهلل الدو�سري

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(
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وقد عاقبوا تركيز ممثليهم على 
هذه امل�ساألة، كما لو كانت امل�سكلة 
العديد  هناك  للولية.  الوحيدة 
من املو�سوعات الأخرى التي تهم 

الناخبني يف بافاريا واأملانيا.
   ال��ع��ام��ل الخ����ري: دف���ع الحتاد 
باهظا  ثمنا  الجتماعي  امل�سيحي 
للعب ورقة اخلاف على امل�ستوى 
ال������ف������ي������درايل. ل���ع���ب���ة ه���ور����س���ت 
وزعيم  الداخلية  وزي���ر  زي��ه��وف��ر، 
امل�سيحي،  الج��ت��م��اع��ي  الحت�����اد 
وو�سعها  م����ريك����ل،  مب���ع���ار����س���ة 
اإن���ذارات  وتوجيه  ال�سغط،  حت��ت 
ال�سيا�سة  يف  مقبولة  غري   ... لها 
الأملانية، ومنافية جلميع الرموز 
هذه  ف��اإن  ث��م،  وم��ن  والنوامي�س. 
حا�سمة  اأي�����س��اً  ه���ي  الن��ت��خ��اب��ات 
لاحتاد  ال����داخ����ل����ي  ل��ل��ت��م��ا���س��ك 
امل�سيحي  ف����احل����زب  امل�����س��ي��ح��ي: 
تقليدي  حليف  ه��و  الج��ت��م��اع��ي، 

لأجنيا مريكل.
ال��������س�������رتاك�������ي  احل�������������زب   *    
الآخر  اخلا�سر  هو  الدميقراطي 
تقل�س  الن����ت����خ����اب����ات.  ه������ذه  يف 
10 باملائة،  اأقل من  ح�سوره اىل 
ب�����ل ت����ق����دم ع���ل���ي���ه ح���ت���ى احل�����زب 
من  ال��ب��دي��ل  امل��ت��ط��رف،  اليميني 

اجل اأملانيا...
ب���امل���ائ���ة   10 م������ن  ب������اأق������ل   -    
م����ن الأ�������س������وات، اح���ت���ل احل����زب 
املركز  الدميقراطي  ال���س��رتاك��ي 
 17( اخل�����س��ر  وراء  اخل���ام�������س، 
والناخبون  ب���امل���ائ���ة(،   8 ف��ا���س��ل 
الأح����������������رار، احل���������زب امل���ح���اف���ظ 
فا�سل   11 ال��ب��اف��اري،  الليرايل 
ب���امل���ائ���ة(، وال���ب���دي���ل م���ن اجل   6
باملائة(.   6 ف��ا���س��ل   10( اأمل��ان��ي��ا 
يكون  اأن  ي��ري��د  حل��زب  وبالن�سبة 
النتيجة  تعتر  ح��ك��وم��ًي��ا،  ط��رًف��ا 

كارثة. 
   ومع ذلك، فاإن هذه النتيجة ل 
بافاريا  لأن  باأكملها،  اأملانيا  متثل 
هنا،  اأك��ر.  حمافظة  دائما  كانت 
الدميقراطي  ال�سرتاكي  احلزب 
لي�س حزبا  فهو  تقليدًيا:  �سعيف 
ح���ك���وم���ًي���ا. وي���ج���ب الإق��������رار بان 
الدميقراطي  ال�سرتاكي  احلزب 
عموما �سُعف جدا، يف حني حتتاج 
قوي  �سريك  اإىل  مريكل  اأجنيا 
نف�سه،  م���ن  واث����ق  الئ���ت���اف،  يف 

وخا�سة، يرغب يف احلكم.
2017، خال النتخابات    عام 
ال�����ف�����ي�����درال�����ي�����ة، ت����ك����ّب����د احل������زب 
هزمية  الدميقراطي  ال�سرتاكي 
ال�سرتاكيون  واف��ق  ث��م  خ��ط��رية. 
اعادة  على  بعناء  الدميقراطيون 
الئتاف الكبري مع حزب الحتاد 
ال��دمي��ق��راط��ي وحزب  امل�����س��ي��ح��ي 
الجتماعي.  امل�����س��ي��ح��ي  الحت�����اد 
وم����ع ه����ذه ال�����س��ف��ع��ة اجل���دي���دة، 
وممثلوه  احل��زب  ن�سطاء  �سيكون 
اأكر رغبة يف النكفاء، بحًثا عن 
وهذا  جديد.  اإيديولوجي  موقف 
للم�ست�سارة،  ����س���اّرا  خ����را  ل��ي�����س 
اأن احلزب  اأع��ت��ق��د  ل  اأن��ن��ي  رغ���م 
ال�سرتاكي الدميقراطي �سيرتك 

اليها.
يف  ب��امل��ائ��ة   11 على  *بح�سوله    
املتطرف  اليمني  اأ�سبح  ب��اف��اري��ا، 
ال�سيا�سي  امل�������س���ه���د  م�����ن  ج������زء 
الأمل���اين    - على الرغم من اأنها 
حزب  ف��اإن  نتائجه،  اأف�سل  لي�ست 
ال��ب��دي��ل م��ن اج���ل امل��ان��ي��ا موجود 
15 برملانا من اأ�سل 16  الآن يف 
برملانا اإقليميا، وكذلك يف الرملان 
ق��وة مهمة، لي�س  اإن���ه  الحت����ادي. 
فقط ب�سبب وزنه النتخابي: من 
الهجرة  م��و���س��وع  ف��ر���س��ه  خ���ال 
العام  الفيدرالية  النتخابات  يف 
اأ�سبح  اليوم،  والإقليمية  املا�سي، 
حلزب البديل من اجل املانيا ثقل 
على الجندة ال�سيا�سية.. اإنه يرّج 
تعد  التي مل  التقليدية  الأح��زاب 

تعرف كيف ت�ستجيب وتت�سرف.
  *ه����ل ���س��ع��ف��ت اأجن���ي���ا مريكل 

نهائيا؟
  - م�ساألة تاأثر �سلطتها ال�سيا�سية، 
اأن  وُينتظر منها  اأمر موؤكد.  هذا 
متا�سك  �سمان  على  ق���ادرة  تكون 
ائ��ت��اف��ه��ا، وب��ال��ت��ايل اجل��م��ع بني 
ت�سكله،  ال��ت��ي  الأح������زاب  خم��ت��ل��ف 
ومع  ل�سيا�ستها.  ت��وّج��ه  واإع��ط��اء 
ذل�����ك، ف�����اإن ه����ذه الن���ت���خ���اب���ات ل 
ت��ع��ن��ي ن��ه��اي��ة م���ريك���ل، اذ لت���زال 
ل  وخا�سة،  واوراق���ا،  دعما  متلك 
ي��وج��د ح��ال��ي��ا اأي ب��دي��ل ي��وث��ق به 
�سنتني  غ�سون  يف  للم�ست�سارية. 
اأو ثاث، �سيكون الو�سع خمتلًفا، 
وق����د ب�����داأ ال�������س���راع ع��ل��ى خافة 
امل�ست�سارة. ولعل الهزمية الأخرية 
ملر�سحها لرئا�سة الكتلة الرملانية 
الدميقراطي  امل�سيحي  ل��احت��اد 
الجتماعي  امل�����س��ي��ح��ي  -الحت�����اد 
هناك  اأن  تظهر  البوند�ستاغ،  يف 
التموقع  واأنهم ب�سدد  مر�سحني، 

يف مرحلة ما بعد مريكل.
   *يف هي�س، 28 اأكتوبر، املنتهية 
امل�سيحي  الحت��������اد  ه����و  ولي����ت����ه 
الدميقراطي.. ما الذي ميكن اأن 

يحدث؟
تعطي  ال�����راه�����ن،  ال����وق����ت  يف     
ا����س���ت���ط���اع���ات ال���������راأي الحت�����اد 
تراجعا  ال��دمي��ق��راط��ي  امل�سيحي 
بافاريا،  احل���ال يف  ه��و  كما  ح���ادا، 
ال�سيا�سية  ال��ق��وة  �سيبقى  ولكنه 
الأوىل، وميكن اأن ي�ستمر يف قيادة 
احل����ك����وم����ة.     يف ه����ذه الولية، 
متوقع  اخل�سر،  م��ع  يحكم  حيث 
ب�سكل خمتلف متاما عن  احل��زب 
يف  الجتماعي  امل�سيحي  الحت���اد 
و�سطياً  خطاً  تبنى  لقد  بافاريا. 
وليرالياً ومنفتحا على الق�سايا 
الثقافية، والعي�س معاً، والهجرة. 
كما  معاقبته،  ذل��ك متت  مع  واإذا 
ه��و م��ت��وق��ع، ف����اإن ال�����س��وؤال الذي 
�سيطرح هو ال�سوؤال املتعلق باخلط 
الدميقراطي  للحزب  ال�سيا�سي 
ا قدرته على  امل�سيحي، ولكن اأي�سً
املختلفة  امل���واق���ف  ب���ني  ال��ت��وف��ي��ق 
م�سهد  يف  التجميع  وع��ل��ى  ج����ًدا، 

�سيا�سي يت�ستت.
عن لك�شربي�ش

الأ�سهر  يف  الئتافية  احلكومة 
املقبلة.

   *ه�����ل ه����ي ه����زمي����ة الأح��������زاب 
احلاكمة؟

التي  ال��ت��ج��ّم��ع،  اأح������زاب  اإن   -    
وا�سعة  جمموعة  بتغطية  تتميز 
داخلها،  امل��خ��ت��ل��ف��ة  امل���واق���ف  م���ن 
ت��ع��اين ف��ع��ا. ل��ق��د اع���ت���اد ه���وؤلء 
اأن  وعليهم  الإج��م��اع،  اىل  ال�سعي 
يتفاعلوا اليوم مع نزوع النقا�سات 
اأم�����ر  وه������و  ال�����س����ت����ق����ط����اب،  اىل 
الوا�سح  وم���ن  اأمل��ان��ي��ا.  يف  ج��دي��د 
تبني  �سعوبة يف  ي��واج��ه��ون  اأن��ه��م 
الق�سايا  ب�����س��اأن  وا����س���ح  م���وق���ف 

ال�ستقطابية، مثل الهجرة.

   ان الت�سويت ميثل باخل�سو�س 
ه�����زمي�����ة ال����ت����ح����ال����ف ال����ك����ب����ري. 
امل�سيحي  احل���������زب  ح����ك����م  ل����ق����د 
امل�سيحي  والحت���اد  الدميقراطي 
ال�سرتاكي  واحل���زب  الجتماعي 
ال���دمي���ق���راط���ي، م���ع���اً م���ن���ذ عدة 
�سعوبة  الناخبون  ويجد  �سنوات، 
ال�سيا�سي  اخل��ط  ب��ني  التمييز  يف 
اق��رتاب الحتاد  لكل منهم. وم��ع 
ظل  يف  ال��دمي��ق��راط��ي،  امل�سيحي 
مريكل، اأكر من الو�سط، تا�ست 
اخلافات بينهم. واأخرياً، يعطي 
باأنه  الن��ط��ب��اع  الكبري  الئ��ت��اف 
اأكر اهتماماً بذاته من اهتمامه 
للمواطنني،  اليومية  بالهواج�س 

احلزب ال�سرتاكي الدميقراطي؟ 
ب�سبب املبالغة يف مفاو�سات العام 
الرغبة  ع���دم  ت��دف��ع اىل  امل��ا���س��ي، 
يف ذل���ك. اخل��ي��ار الآخ����ر، �سيكون 
ح��ك��وم��ة اأق��ل��ي��ة م���دع���وم���ة... مبا 
يف ذل����ك م���ن اخل�����س��ر، ه���ي غري 
�ست�سعف  لأنها  لا�ستمرار  قابلة 
واخليار  كبري.  حد  اإىل  احلكومة 
املبكرة..  الن���ت���خ���اب���ات  الأخ������ري، 
امل���ت���ط���رف يدعو  ال��ي��م��ني  وح�����ده 

ب�سيا�سة  ف��ق��ط  ت��ت��ع��ل��ق  ل  وال���ت���ي 
بق�سايا  اأي�������س���اً  وامن����ا  ال���ه���ج���رة، 

التعليم والعمل والبيئة الخ....
   واإذا حقق اخل�سر نتيجة جيدة 
يف بافاريا، فاأنهم ميتلكون خًطا 
حا�سرين  وكانوا  وا�سًحا،  ونهجا 
البيئية  ال����ق���������س����اي����ا  يف  ج���������ًدا 
الناخبون  رّكز  وباملثل،  واملناخية. 
املتطلبات  ب��ع�����س  ع��ل��ى  الأح������رار 
امللمو�سة، وبالتايل املفهومة. على 

التعديات  ف����اإن  ف��رن�����س��ا،  ع��ك�����س 
الثقافة  يف  ل��ي�����س��ت  ال������وزاري������ة 
�ستجرى  ثم  الأملانية،  ال�سيا�سية 
اأ�سبوعني  خال  اأخرى  انتخابات 
يف هي�س، و�ستلعب امل�ست�سارة ورقة 
ال���س��ت��ق��رار احل���ك���وم���ي.    اليوم، 
الفاعلني  ق��ل��ي��ل م��ن  ع���دد  ه��ن��اك 
الأ�سياء،  تغيري  يف  م�سلحة  لهم 
مر�سية.  غ�����ري  ال����ب����دائ����ل  لأن 
ائ���ت���اف م���ع اخل�����س��ر، ب����دل من 

مدرج  ف��ت��ح  رف�����س  امل���ث���ال،  �سبيل 
الذي  م��ي��ون��ي��خ،  ث��ال��ث يف م��ط��ار 
احلكومة  ل��دخ��ول  �سرًطا  جعلوه 

الإقليمية.
   *هل نتوقع اإعادة ت�سكيل �سيا�سي 

يف برلني؟
   - يف ه���ذه ال��ل��ح��ظ��ة، ي��ب��دو من 
تركيب  اإع����������ادة  امل���ح���ت���م���ل  غ�����ري 
هناك  ك��ان  اإذا  عميقة.  وت�سكيل 
تغيري، ف�سيكون طفيًفا. اأوًل، على 

دفع �لحتاد �مل�شيحي �لجتماعي ثمنا باهظا للعب ورقة �خلالف على �مل�شتوى �لفيدر�يل
اليمني املتطرف رقم فاعل يف امل�سهد ال�سيا�سي ا�سرتاتيجية زيهوفر قادت اىل الهزمية

اخل�سر  و�سوح الروؤية قاد اىل النت�سار

الباحثة كلري دميي�سماي من املعهد الأملاين لل�سيا�سة اخلارجية

احلزب ال�سرتاكي الدميقراطي  �سعف ولن ين�سحب املتغريات تربك الحزاب التقليدية الكبرية

لن يرك احلزب ال�سراكي الدميقراطي 
احلكومتتة الئتالفيتتة يف الأ�ستتهر املقبلتتتة

بافاريا كانت دائما حمافظة، واحلزب 
ال�سراكي الدميقراطي �سعيف تقليدًيا

اإذا حقق اخل�سر نتيجة جيدة يف بافاريا، 
فالأنهتتم ميتلكون خًطتتا ونهجتا وا�سحتتًتا

تال�شت �خلالفات بني �لأحز�ب �لكربى ويجد �لناخبون �شعوبة يف �لتمييز بني �خلط �ل�شيا�شي لكل منها
�لتعديالت �لوز�رية لي�شت يف �لثقافة �ل�شيا�شية �لأملانية و�شتلعب �مل�شت�شارة ورقة �ل�شتقر�ر �حلكومي

�لت�شويت ميثل هزمية �لتحالف �لكبري:

بافاريا: �سلطة امل�ست�سارة اجنيال مريكل تهتز...!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

   يف حو�ر ملجلة �لك�شربي�ش �لفرن�شية، حتلل �لباحثة 
لل�شيا�شة �خلارجية  �لأملاين  �ملعهد  كلري دميي�شماي من 
يف  �لجتماعي  �مل�شيحي  �لحتـــاد  هزمية  بــرلــني،  يف 
�مل�شيحي  �لحتاد  عا�ش  متوقعا،  كان  *كما  بافاريا.    

�لجتماعي نك�شة خطرية يف �لنتخابات �لإقليمية يف 
بافاريا، ملاذ�؟   

�شكانية.  كثافة  وذ�ت  غنية،  مهمة،  ولية  بافاريا   -  
حيث  حمافظ،  معقل  هي  �ل�شيا�شي،  �مل�شتوى  وعلى 
بالأغلبية  �لجــتــمــاعــي  �مل�شيحي  �لحتــــاد  يتمتع 
�ملطلقة يف �لربملان �لإقليمي يف ميونيخ، ب�شكل م�شتمر 

من  فقط  باملائة   37 وبن�شبة  �ل�شتينات،  منذ  تقريبًا 
�لأ�شو�ت، �شيتحّتم عليه �إيجاد �شركاء له حتى يت�شنى 
�لحتاد  مغالة  �لناخبون  ي�شت�شغ  مل  �حلــكــم.      له 
�مل�شيحي �لجتماعي يف �لنعطاف �ىل �ليمني، يف م�شعاه 
ل�شتعادة �لناخبني �لذين يعار�شون �شيا�شة �مل�شت�شارة 

مريكل ب�شاأن ق�شية �لهجرة.

مريكل  هزمية ل تعني النهاية ولكن..
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يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك �سوبرماركت طال �س.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 295792          بتاريخ : 22/07/2018م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م
با�س��م: �سوبرماركت طال �س.ذ.م.م.

وعنوانة: �س.ب 14528، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعان واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي، ترويج املبيعات لاآخرين يف الفئة 35.
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العامة: عبارة عن احلروف الاتينية tsm كتبت ب�سكل مميز باللون الأبي�س داخل دائرة باللون 
الأحمر والدائرة داخل اطار مميز باللون الأخ�سر و يف اأعاه ي�سبه القبة، و اأ�سفلهم كتب الكلمة الاتينية 
 Hyper & Supermarkets الاتينية العبارة  واأ�سفلها  الأحمر  باللون  مميز  ب�سكل   TALAL

كتبت ب�سكل مميز باللون الأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق هو ا�سم ال�سركة منذ عام  1984. 
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  اأكت�بر 2018 العدد 12455

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك مطعم بالوتو �س.ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 295435          بتاريخ : 16/07/2018م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�س��م: مطعم بالوتو �س.ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب 96019، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الفئة  املطاعم يف  و  الكافترييات  امل�سروبات، خدمات  و  الأطعمة  ال�سراب، خدمات توفري  و  الطعام  خدمات 

.43
الواق�عة بالفئة: 43

و�سف العامة: عبارة عن الكلمة الاتينية PALUTO وتليها عامة تعجب ! كتبت ب�سكل مميز باللون 
اأخرى باللون الرتقايل والأحمر كما هو  الأ�سفر واأ�سفلها خط ن�سف دائري باللون الرمادي و ر�سومات 

مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  اأكت�بر 2018 العدد 12455

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك عبدال�سام ح�سن �سوكلى
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 295009          بتاريخ : 08/07/2018م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�س��م: عبدال�سام ح�سن �سوكلى.
وعنوانة: منطقة عجمان احلرة، �س.ب 8187، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ماب�س جاهزة، ماب�س داخلية ولبا�س القدم، بزات نظامية يف الفئة 25.

الواق�عة بالفئة: 25
العربية  باللغة  اللفظي  منطوقها  ويعلوها   RICHWAY و�سف العامة: عبارة عن الكلمة الاتينية
الكلمة "ريت�سواي" كتبت ب�سكل مميز باللون الأ�سود ويليها من اليمني ر�سم مربع باللون الأ�سود يتو�سطه 

احلرف الاتيني R داخل ر�سم تاج باللون الذهبي كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  اأكت�بر 2018 العدد 12455

 

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك عبد النا�سر كوتاكال حممد كويا كوتاكال
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 293909          بتاريخ : 18/06/2018م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�س��م: عبد النا�سر كوتاكال حممد كويا كوتاكال.
وعنوانة: �س.ب 43467، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الفئة   املطاعم يف  و  الكافترييات  امل�سروبات، خدمات  و  الأطعمة  ال�سراب، خدمات توفري  و  الطعام  خدمات 

.43
الواق�عة بالفئة: 43

ومميز  كبري  ب�سكل  كتبت   AMERICAN GYROS و�سف العامة: عبارة عن الكلمات الاتينية
واأ�سفلها الكلمات الاتينية KEBABS & PIES كتبت بحجم اأ�سغر وجميعها باللون الأزرق الداكن، 

ويعلوهم ر�سم تخيلي ل�سيخ كباب باللون الأحمر كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  اأكت�بر 2018 العدد 12455

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك دي �سام�سون لل�سناعات )اخلا�س( املحدود
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 292617          بتاريخ : 22/05/2018م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�س��م: دي �سام�سون لل�سناعات( اخلا�س) املحدود.
وعنوانة: دبي، �س ب: 46 دي �سام�سون، راجاباك�سا ماواتا، باتادووا، جايل، �سريانكا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأحذية لبا�س القدم، �سنادل، اأحذية للريا�سة، ماب�س جاهزة يف الفئة 25.

الواق�عة بالفئة: 25
و�سف العامة: عبارة عن احلرفني vw كتبا متا�سقني ب�سكل مميز باللون الرتقايل وكتب اأ�سفلهم نف�س 
احلرفني باللون الرتقايل وتليهم الكلمة الاتينية aves كتبت ب�سكل مميز باللون الأ�سود، واأ�سفلهم اأي�سا 
اأ�سغر  aves بحجم  vw بحجم كبري والكلمة  aves ولكن كتب احلرفني  vw والكلمة  نف�س احلرفني 

كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  اأكت�بر 2018 العدد 12455

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك �سركة مزايا الإمارات ذ م م
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 292205          بتاريخ : 15/05/2018م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�س��م: �سركة مزايا الإمارات ذ م م.
وعنوانة: �س.ب 61277، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اآلت وعدد اآلية، حمركات ومكائن، خاطات كهربائية لغايات املنزلية، مكان�س كهربائية، غ�سالت يف الفئة 

.7
الواق�عة بالفئة: 07

و�سف العامة: العامة التجارية FEROLI كلمة لتينية مكونة من �ستة حروف كبرية مكتوبة باللون 
الأحمر على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  اأكت�بر 2018 العدد 12455

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك �سركة مزايا الإمارات ذ م م
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 292252          بتاريخ : 16/05/2018م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�س��م: �سركة مزايا الإمارات ذ م م.
وعنوانة: �س.ب 61277، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة لاإنارة و التدفئة وتوليد البخار و الطهي والتريد والتجفيف و التهوية وتوريد املياه ولاأغرا�س 

ال�سحية يف الفئة 11.
الواق�عة بالفئة: 11

و�سف العامة: العامة التجارية FEROLI كلمة لتينية مكونة من �ستة حروف كبرية مكتوبة باللون 
الأحمر على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  اأكت�بر 2018 العدد 12455

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك مابنا جروب
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 291117          بتاريخ : 24/04/2018م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�س��م: مابنا جروب.
وعنوانة: دبي مابنا جروب بلدينج، بوليفارد، مريداماد، طهران 19189 ، ايران.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اآلت وعدد اآلية، حمركات ومكائن، خاطات كهربائية للغايات املنزلية، مكان�س كهربائية، غ�سالت، مولدات 

التيار يف الفئة  7.
الواق�عة بالفئة: 07

و�سف العامة: عبارة عن الكلمات الاتينية MAPNA GROUP ويعلوها ر�سم خطوط هند�سية 
مميزة حيث يوجد من اليمني مثلث ومن الي�سار خط عري�س مائل والعامة ب�سكل مميز باللون الأ�سود 

كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  اأكت�بر 2018 العدد 12455

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك مابنا جروب
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 291118          بتاريخ : 24/04/2018م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�س��م: مابنا جروب.
وعنوانة: دبي مابنا جروب بلدينج، بوليفارد، مريداماد، طهران 19189 ، ايران.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعان واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي، ترويج املبيعات لاآخرين يف الفئة 35.

الواق�عة بالفئة: 35
و�سف العامة: عبارة عن الكلمات الاتينية MAPNA GROUP ويعلوها ر�سم خطوط هند�سية 
مميزة حيث يوجد من اليمني مثلث ومن الي�سار خط عري�س مائل والعامة ب�سكل مميز باللون الأ�سود 

كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  اأكت�بر 2018 العدد 12455

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك �سكب ال�سحراء للتجارة العامة و الوكالت التجارية 
املحدودة بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 289929          بتاريخ : 01/04/2018م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�س��م: �سكب ال�سحراء للتجارة العامة و الوكالت التجارية املحدودة.
وعنوانة: دبي، العراق، بغداد، قطعة رقم/1597 مقاطعة/ 3 وزيرية.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
التبغ واأدوات املدخنني، �سجائر.

الواق�عة بالفئة: 34
والأخ�سر  الأب��ي�����س  ب��ال��ل��ون��ني  الأب���ع���اد  ثنائية  م�ستطيلة  لعلبة  مم��ي��ز  �سكل  ع��ن  ع��ب��ارة  ال��ع��ام��ة:  و���س��ف 
الكلمة  للعلبة  الأم��ام��ي  ال��وج��ه  على  كتبت  حيث  ال��ف��احت  البني  باللون  م��زخ��رف  �سريط  الأع��ل��ى  م��ن  وبها 
اأ�سفلها ر�سم ملجموعة من الفواكهة  مميز باللون البني الفاحت و  ب�سكل   "  ALRAYANGOLD"
 "  ALRAYANGOLD" امل�سكلة وعلك باللون الأزرق وكتب اأي�سا داخل ال�سريط املزخرف الكلمة

بحجم �سغري باللون البني كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  اأكت�بر 2018 العدد 12455

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 125266

با�س��م: هافانا ياين�سيليك توريزم يف جيدا بازارلما تيكاريت انونيم �سريكيتي

وعنوانه: ديكيليتا�س ماهالي�سي، اوزينجي �سوكاك، نو: 8، بي�سكتا�س، ا�سطنبول، تركيا

وامل�سجلة حتت رقم : )149773(  بتاريخ: 2011/09/11

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2019/01/29 وحتى تاريخ : 2029/01/29

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  اأكت�بر 2018 العدد 12455

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية: 
املودعة حتت رقم : 109057 بتاريخ : 2008/03/13

امل�سجلة بتاريخ : 2011/03/06
با�س��م: اها�س بازارلما انونيوم �سريكتي

وعنوانه: 29 ايكيم كاددي�سي رقم: 23، ميديا بلوك كات: 1 ينيبو�سنا - باه�سيليفلريي ا�سطنبول- تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

اللت او املاكينات )عدا ما كان منها للمركبات الريه( وعدد املكاينات، املوتورات واملحركات )عدا ما كان 
باملركبات  اخلا�سة  )ع��دا  احلركة  نقل  عنا�سر  او  واج��زاء  اللت  و�سيور  و�سات  الريه(،  للمركبات  منها 

الريه(، الدوات الزراعية غري اليدوية، حا�سنات البي�س
الواق�عة بالفئة: 07

بيانات التعديل:
ا�سم من انتقلت له امللكية: اها�س اآف اليتلريى اميالت �سانايي يف تيجاريت انونيم �سريكيتي

عنوانه: مريمرجيلر �سانايي �سيتي�سي، 7. جادي نو: 12، بيليك دوزو، ا�سطنبول - تركيا
تاري�خ انت�قال امللكية: 2018/02/22

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/09/10
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  اأكت�بر 2018 العدد 12455

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك وا�سرتيك ما�سيري �س ذ م م
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 259411          بتاريخ : 02/09/2016م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م
با�س��م: وا�سرتيك ما�سيري �س ذ م م.

وعنوانة: دبي املنطقة ال�سناعية بجبل علي رقم 1، �س.ب 47067، دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اآلت وعدد اآلية، حمركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات الرية(، قارنات اآلية وعنا�سر نقل احلركة 
)عدا ما كان منها للمركبات الرية( ، معدات زراعية )عدا ما يدار باليد(، اأجهزة تفقي�س البي�س.

الواق�عة بالفئة: 07
 pioneer in باللون الأحمر و اأ�سفلها الكلمات WASSERTEK و�سف العامة: الكلمة الاتينية

املرفق. بال�سكل  مو�سح  هو  كما  الأ�سود  باللون    water technology
 pioneer، الكلمات  ع��ن  ح�سري  بحق  املطالبة  ع��دم  م��ع  جمملها  يف  للعامة  احلماية  ال���س��رتاط��ات: 

العادي الو�سع  يف  حدة  على  كل   water، technology
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  اأكت�بر 2018 العدد 12455

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك �سركة هيكزينج انرتنا�سيونال لتجارة املواد الغذائية 
�س.ذ.م.م بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 296387          بتاريخ : 02/08/2018م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�س��م: �سركة هيكزينج انرتنا�سيونال لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب 95801، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعان واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي، ترويج املبيعات لاآخرين يف الفئة 35.

الواق�عة بالفئة: 35
و�سف العامة: العبارة الاتينية LAYA SUPERMARKET كتبت ب�سكل مميز باللون الأ�سود 
ويعلوها ر�سم مميز لدرع باللون الأ�سود بداخله ر�سم هند�سي مميز على خلفية باللون البني والعامة ككل 

على خلفية �سبه م�ستطيلة باللون الذهبي كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
 LAYA ال��ك��ل��م��ات  ال���س��رتاط��ات: احل��م��اي��ة للعامة يف جمملها م��ع ع���دم امل��ط��ال��ب��ة ب��ح��ق ح�����س��ري ع��ن 

العادي. الو�سع  يف  حدة  على  كل   SUPERMARKET
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  اأكت�بر 2018 العدد 12455

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك الرواحي للتجارة العامة ذ.م.م
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 296133          بتاريخ : 26/07/2018م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�س��م: الرواحي للتجارة العامة ذ.م.م.
وعنوانة: �س.ب 18671، عجمان، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
بي�س يف الفئة  29.
الواق�عة بالفئة: 29

 AMWAJ الكلمة  بالاتينية  اللفظي  منطوقها  "امواج" واأ�سفلها  الكلمة  عن  عبارة  العامة:  و�سف 
كتبت ب�سكل مميز باللون الأ�سود داخل ر�سم بي�ساوي ال�سكل غري مكتمل من اجلانبني باللون الأ�سفر املحدد 

باللون الأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  اأكت�بر 2018 العدد 12455

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم: 290595    بتاريخ: 2018/04/15

باإ�سم : جموهرات داما�س )�س.ذ.م.م(
وعنوانه : الطابق الثالث ، مبنى �سوق الذهب اجلديد ، الراأ�س ، ديرة ، �س.ب. 1522 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�شورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 14
املعادن النفي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفي�سة اأو املطلية بها غري الواردة يف فئات اأخرى ، املجوهرات 
والأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقية ، ذهب ، اأملا�س ، اأ�ساور )جموهرات( ، دبابي�س للزينة 
، قائد  للمجوهرات  ، علب  اأق���راط   ، ، حلي متدلية �سغرية )جم��وه��رات(  �سل�سلية )جم��وه��رات(  ، قائد  )جم��وه��رات( 
، جموهرات  ، خلخال )جموهرات(  ، حلي �سغرية )جموهرات(  ، خوامت )جموهرات(  ، حلي )جموهرات(  )جموهرات( 
الباجنا )جموهرات يدوية مكونة من �سوار وخامت مت�سلني ب�سل�سلة قابلة للتعديل( ، اأحزمة )جموهرات( ، اأ�ساور للحقائب 
)جموهرات(  ، حلي متدلية )جموهرات( ، نيا�سني اأو اأو�سمة من معادن نفي�سة ، �سناديق من معادن نفي�سة ، هياكل جذعية 
من معادن نفي�سة ، قطع نقدية ، زمامات )مرابط( اأكمام ، ميداليات كبرية )جموهرات( ، دبابي�س حلي ، باتني )فلز( ، 

اأحجار �سبه كرمية ، حلي ف�سية ، �ساعات ، اأ�سغال فنية من معادن نفي�سة ، �ساعات يد.
 و�سف العامة: العامة عبارة عن احلرف د يليه فا�سلة ثم كلمة داما�س باللغة العربية واحلرف D يليه فا�سلة ثم كلمة 

الإجنليزية. باللغة   DAMAS
   ال�سرتاطات:

بالريد  اإر�ساله  اأو  الإقت�ساد  وزارة  التجارية يف  العامات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 
امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  اأكت�بر 2018 العدد 12455

EAT 118847

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية: 
املودعة بالرقم: 290054    بتاريخ: 2018/04/03

باإ�سم : جون�س�ون اأند جون�س�ون
وعنوانه:وان جون�سون اأند جون�سون بازا ، نيو برنزويك، نيو جري�سي، 08933 الوليات املتحدة الأمريكية.

�شورة �لعالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 5
الذاتية  املناعة  واأم��را���س  الفريو�سية  الأم��را���س  م��ن  وال��ع��اج  للوقاية  ب�سرية  �سيدلنية  م�ستح�سرات 
الع�سبي  اجلهاز  واأمرا�س  الرئوية  والأم��را���س  الدموية  والأوعية  القلب  واأمرا�س  الإلتهابية  والأم��را���س 
املركزي واأمرا�س اجلهاز الع�سبي املحيطي والأمل والأمرا�س اجللدية واأمرا�س اجلهاز اله�سمي والأمرا�س 
املرتبطة بالعدوى والأمرا�س ال�ستقابية )الأي�سية( واأمرا�س الأورام واأمرا�س العيون واأمرا�س اجلهاز 
الأرجية  ، م�سادات  القلق  ، مزيات  ، مطاعيم  الوعائية  الدماغية  الأ�سابع والأمرا�س  التنف�سي وقرحات 

)احل�سا�سية( ، م�سادات العدوى.
الإجنليزية. باللغة   IPTIMYZE و�سف العامة: العامة عبارة عن كلمة

ال�سرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  اأكت�بر 2018 العدد 12455

EAT 119682

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17

�لغاء �عالن �شابق
الرخ�سة  القت�سادية بخ�سو�س  التنمية  دائ���رة  تعلن 
رقم:CN 1112103 بال�سم التجاري املنارة للخياطة  
كان  كما  الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �سابقاً.
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بنت النور للم�سح واخلبانة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب املتطورة ذ.م.م رخ�سة رقم:2213655 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سناء بنت احمد بن حممود بلبي�سي %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد علي مبارك علي اللوغاين %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سناء بنت احمد بن حممود بلبي�سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عتيق حممد �سامل م�سفر الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 

اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان  القت�سادية خال 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : توب نوت�س للملكية الفكرية

KOZMO  : طلب لت�سجيل بيانات العامة التجارية
املودعة بالرقم : 276831   بتاريخ : 2017/07/20

 بيانات الأولوية : 445،760/87 بتاريخ 2017/05/11 الوليات المريكية املتحدة
باإ�سم :  برايد موبيليتي برودكت�س  كوربوري�سن

وعنوانة : 182 �سا�سكويهانا افينيو، اك�سرت، بن�سلفانيا 18643 الوليات املتحدة المريكية
�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12
املركبات املتحركة ال�سخ�سية املدارة كهربائيا حتديدا الكرا�سي ذات العجات املدارة كهربائيا لا�ستخدام من 

قبل املقعدين اأو ال�سخا�س ذوي الحتياجات اخلا�سة. 
و�سف العامة : عبارة "KOZMO" باحلروف الاتينية كما بال�سكل املو�سح

ال�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العامات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالريد امل�سجل ، وذلك خال 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعان 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  17  اأكت�بر 2018 العدد 12455
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عربي ودويل

بيونغ يانغ تنتقد نوايا وا�سنطن حول العقوبات 
•• �صيول-اأ ف ب:

الوليات  ال�سمالية  ك��وري��ا  يف  الر�سمي  الإع����ام  ه��اج��م 
املتحدة ب�سبب رغبتها املوؤذية تطبيق العقوبات على بيونغ 
بعرقلة  ترامب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  الرئي�س  متهمة  يانغ 

تطور العاقات بني الكوريتني.
وا�سنطن  بني  املفاو�سات  بزعزعة  التعليقات  هذه  وتهدد 
ترامب  بني  ثانية  قمة  عقد  وبخا�سة  ال�سمالية،  وكوريا 

والزعيم الكوري ال�سمايل كيم جونغ اأون.
النووي  ال�ساح  “نزع  ج��دي��دة  م��رة  تعهد  ق��د  كيم  وك��ان 
قمة  اأول  خ���ال  الكورية”  اجل��زي��رة  �سبه  م��ن  ال��ك��ام��ل 

من  جتهد  املتحدة  ال��ولي��ات  لكن  �سنغافورة  يف  جمعتها 
اأجل تطبيق العقوبات على كوريا ال�سمالية طاملا مل تقم 
منه  التثبت  ومي��ك��ن  وك��ام��ل  نهائي  “نزع  ب  ي��ان��غ  بيونغ 

لأ�سلحتها النووية«.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية ال�سمالية الر�سمية يف خر 
مكون من 1700 كلمة اأن وا�سنطن تلعب لعبة مزدوجة 
البلدين،  ب��ني  الدبلوما�سية  ال��ف��ر���س��ة  ب��ت��دم��ري  وت��ه��دد 
النوايا  ح�سن  على  ترد  املتحدة  الوليات  ان  اإىل  م�سرية 

بال�سوء.
اأي���ام م��ن زي���ارة ج��دي��دة اىل  ون�سرت الوكالة اخل��ر بعد 
بيونغ ي��ان��غ ل��وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي م��اي��ك بومبيو 

الذي او�سح اأنه اأجرى حمادثات بناءة مع الزعيم الكوري 
ال�سمايل تتعلق بنزع ال�ساح النووي.

كوريا  اىل  ال�سابقة  زيارته  خال  اأ�سار  قد  بومبيو  وك��ان 
ال�سمالية اىل حدوث تطور.

ومل مينع ذلك بيونغ يانغ من التنديد، بعد �ساعات من 
مغادرته، باعتماد وا�سنطن اأ�ساليب ع�سابات يف مطالبتها 

بنزع اأحادي لل�ساح النووي.
م�ستقبل  على  ال�سك  من  بظال  التعليقات  ه��ذه  وتلقي 
هذا التطور اإل ان التنديد الذي ن�سر الثاثاء يذهب اىل 
عنه  يعرف  ال��ذي  ترامب،  �سمنياً  ذلك منتقداً  اأبعد من 

اإعطاء اهمية كبرية للعاقات ال�سخ�سية.

••الفجر - خرية ال�صيباين
   ها هي حامل، رغ��م ان��ه مل ميّر 
وقت طويل على زواجها... وهكذا، 
توا�سل ميغان ماركل حرق املراحل 
انها  لو  كما  املالكة،  العائلة  داخ��ل 
التي  ال�سوء  ال�سنة  قطع  ت�ستعجل 
اإىل  و���س��ول��ه��ا  ���س��ل��ب��ي��ة  ب��ع��ني  راأت 

ويند�سور. 
   قد ل يفي بالغر�س، القول باأن 
الإع�����ان ع��ن خ��ط��وب��ت��ه��ا لاأمري 
ه����اري ق���د ف���اج���اأ ال��ك��ث��ريي��ن: من 
ون�سوية،  مطلقة،  ال��ن��ا���س،  ع��ام��ة 
�سنا، ممثلة امريكية  تكر الأمري 
يف امل�سل�سات التلفزيونية، ملونة، 
من عائلة م�ستحيلة ... ل ت�ستجيب 
ميغان لأي مربع حمرتم من قبل 

طبقة النباء الريطانية.
اخليالية،  ال��ق�����س�����س  يف  وك���م���ا     
تغلبت ال�سابة على جميع العقبات، 
اأول  الأخ�����������رى:  ت���ل���و  ال������واح������دة 
ح�سا�سية  الأك���ر  اجلهة  اأ�سرتها، 
وال�سيطرة  مراقبتها  ي�سعب  لأنه 
الوليات  تعي�س يف  اأنها  عليها مبا 
امل��ت��ح��دة، وت��ب��ي��ع اع��رتاف��ات��ه��ا اإىل 
اأختها  اأك��ر، على غ��رار  من يدفع 
ت�ساعف  ال��ت��ي  الأخ�����ت  ���س��ام��ان��ث��ا، 
من ت�سريحاتها القاتلة يف و�سائل 
والدها:  نن�سى  ان  دون  الإع����ام. 
ادعى ان “ابنته امل�سكينة” متوترة، 
وغري �سعيدة يف اأ�سرة “عفا عليها 

الزمن«... 
   ���س��رع��ان م���ا اأدرك������ت م��ي��غ��ان اأن 
وا�ستجابة  اجلدل:  �سي�سّخم  الرّد 

كانت  وان  حتى  ال��ف��ر���س��ة،  عليهم 
ل�ستى  م��و���س��وع��ا  اأخ��ط��ائ��ه��ا  اق����ل 
ماب�سها  ان��ت��ق��اد  يتم  التعليقات. 
ماب�سها  غ���ال���ب���اً،  ج�����داً  ال��ع��ال��ي��ة 
امل�ستح�سنة  غ�����ري   - ال�����������س�����وداء 
ل��ل��ت��ظ��اه��رات ال��ر���س��م��ي��ة - وع����ادة 
ترك �ساقيها عاريتان، دون جوارب 
تفا�سيل  باخت�سار،  ل�����س��ي��ق��ة...    
متى  ح��دث��ا..  ت�سنع  ول  ت�سمن  ل 
ك�����ان اآخ������ر خ���ط���اأ ارت���ك���ب���ت���ه؟ لقد 
بنف�سها  واغلقت  مكانتها،  ن�سيت 
�سلوك  ال�������س���وداء،  ���س��ي��ارت��ه��ا  ب����اب 
م��ل��ك��ي غ���ري���ب لح���ظ���ه الإع������ام، 
لدى  اأك���ر  �سعبية  ي��زي��ده��ا  لكنه 
الريطانيني ...    بالن�سبة مليغان، 
اأ�سلوبها..  ل��ف��ر���س  ط��ري��ق��ة  اإن��ه��ا 
اأك���ر حترًرا  ت��ك��ون  اأن  ت��ري��د  فهي 
دور  يف  ل��و  كما  ك��ي��ت،  �سلفتها  م��ن 
كتبه م��ق��ّدم��ا ���س��ّن��اع الت�����س��ال يف 
ب���اك���ن���غ���ه���ام.    ل���ن ي�����س��ب��ح زوجها 
اآخر  اأولده���ا  و�سيكون  اأب���داً،  ملكا 
ع��ج��ات ال��ع��رب��ة، ل��ذا الأف�����س��ل ان 
تلعب معزوفة خمتلفة اإىل حد ما 
من خال تبني خريطة امل�ساهري، 
حتى  ال��ه��ول��ي��وودي��ة،  ن�سختها  يف 
ل��و اق��ت�����س��ى الم����ر ارت���ف���اع مبالغ 
الفواتري وامل�ساريف! وقد اأخرجت 
ب���ع�������س و�����س����ائ����ل الإع����������ام الآل������ة 
احلا�سبة، لاإ�سارة اإىل اأن ماب�س 
الدوقة اجلديدة كلفت 172 األف 
مايو،  �سهر  زواج��ه��ا يف  منذ  ي���ورو 
لكيت..  �سنوياً  األ��ف   130 مقابل 

انه ثمن احللم ...
عن لوبو�ن

ب�سعة  كانت  هكذا  الثمانينات.    
مكانها  لتجد  مليغان  كافية  اأ�سهر 
ب���ني اأف������راد ال��ع��ائ��ل��ة امل��ال��ك��ة، دون 
يف  غليان،  اأو  ف�سيحة  يف  الت�سبب 
م��واج��ه��ة ���س��ح��اف��ة ك��ان��ت ت���ود اأن 
جتعل منها نقي�س كيت ميدلتون 
اج����ل تغذية  ال��ع��اق��ل��ة ج�����دا، م���ن 
فوتت  لقد  هيهات،  تبيع.     ق�سة 

احرتمت  ب���اك���ن���غ���ه���ام،  ل��ن�����س��ي��ح��ة 
ن��وام��ي�����س ال�����س��م��ت ال��ع��زي��زة جدا 
على وند�سور، جاعلة من خ�سومها 
جم����رد ���س��اخ��ط��ني، ي��ب��ح��ث��ون عن 

ال�سهرة.
   وب��دع��م م��ن ه���اري، وقربها من 
ميغان  ا�ستطاعت  ميدلتون،  كيت 
اأي�����س��اً ب��ن��اء ع��اق��ات ق��وي��ة ودافئة 

دعتها اإىل جانبها يف ن�ساط ر�سمي، 
يف حني ا�سطرت كيت اإىل النتظار 
ع�سرة اأ�سهر ... وراأيناهما يركبان 
من�سجمتان  امل����ل����ك����ي،  ال����ق����ط����ار 
وم��ت��واط��ئ��ت��ان ب�����س��ك��ل خ���ا����س، بل 
ومتزحان اأمام امل�سورين، عامات 
مع  امل��ل��ك��ة  تتقا�سمها  مل  ت��ع��اط��ف 
ع���رائ�������س���ه���ا، دي����ان����ا وف�����ريغ�����ي، يف 

ح�سب ما ذك��رت ديلي م��ي��ل.    ويف 
عليها  ت�سارلز  يعّول  الأح���وال،  كل 
لتجديد �سورة وند�سور، اإىل جانب 
لت�سكيل  وه�����اري،  وك��ي��ت  وي��ل��ي��ام، 
الذي  الرائع”  “الرباعي  ف��ري��ق 
الر�سمية  امل���ه���ام  ل��ت��ويل  ���س��ُي��دع��ى 
ال�سنوات  يف  ل���ل���ت���اج  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 

املقبلة.

اإجنلرتا  ت�سارلز، ملك  الأمري  مع 
القادم، الذي م�سك يدها وكان من 

جنوم يوم زفافها.
تاأثريه�����ا  ت�����س��ارل��������������������ز  ي���ق���در   
اأن  وي���رى  ابن������ه،  على  الإي��ج��اب��ي 
لها قوة �سخ�سية غري حم�������دودة، 
ا�سم  عليها  اأطل������ق  اأن��ه  درج��ة  اىل 
“تنج�سنت”،  ال�����س��اخ��ر  ال��ت��دل��ي��ل 

�إليز�بيث �لثانية يف �شباكها
   لي�س ت�سارلز وحده من يقّدرها: 
�ُسحرت  نف�سها  اإل��ي��زاب��ي��ث  فامللكة 
جاذبيتها،  �سباك  يف  ووق��ع��ت  ب��ه��ا، 
ول �سيما من خال ال�سرعة التي 
�سا�سيك�س  دوق����ة  ب��ه��ا  ا���س��ت��وع��ب��ت 

قوانني الروتوكول و�سروطه.
اأق��ل من �سهر من زواجها،    فبعد 

تغّلبت على جميع �لعقبات:

بريطانيا: ميغان ماركل.. او انتقام دوقة...!
��شتطاعت ميغان بناء عالقات قوية ود�فئة مع �لأمري ت�شارلز، ملك �إجنلرت� �لقادم

ماتي�س يوؤكد اأن ترامب يدعمه بالكامل 
 •• هو�صي منه-اأ ف ب:

اأعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتي�س ام�س اأن دونالد ترامب اأكد له تاأييده الكامل له وذلك غداة ت�سريحات 
للرئي�س الأمريكي اأثارت على ما يبدو ت�ساوؤلت ب�ساأن م�سريه. واأكد ماتي�س لل�سحافيني على منت طائرة اأقلته من 
وا�سنطن اإىل هو�سي منه يف م�ستهل جولة اآ�سيوية ت�سمل فيتنام و�سنغافورة، اأنه حتدث مبا�سرة مع ترامب هاتفيا 
قبل ظهر ام�س الول الإثنني بتوقيت وا�سنطن. وقال ماتي�س “قال يل +اأنا معك مئة باملئة+«. وجاءت ت�سريحات 
ماتي�س بعد اأن بثت �سبكة �سي.بي.اإ�س التلفزيونية الأحد مقابلة مع ترامب اأملح فيها اإىل احتمال مغادرة ماتي�س 
“لكن  واأ�ساف  اأردمت معرفة احلقيقة«.  اإذا  ما،  نوعا  اأنه دميوقراطي  اأعتقد  ذلك.  يكون  “رمبا  وقال  البنتاغون. 
اجلرال ماتي�س �سخ�س طيب. نتفق معه ب�سكل جيد جدا. رمبا يغادر، اأعني اأنه يف مرحلة ما اجلميع يغادرون«. 
ويف وقت �سابق خال الرحلة التي ا�ستمرت 20 �ساعة اإىل فيتنام -قبل اأن يتحدث اإىل ترامب الذي كان بدوره يف 
طريقه اإىل فلوريدا على منت اإيرفور�س-وان - �سئل ماتي�س عما ا�ستنتجه من ت�سريحات ترامب. واأجاب “ل �سيء 

على الإطاق«.

فازت بثقة المري ت�سارلز وتقديره

اختارت ف�ستانا ا�سود لخفاء احلمل

امللكة اي�سا وقعت يف �سباك �سحرها المري هاري اب يف الربيع القادم

ف�ستان ازرق قبل ا�سابيع ك�سف امل�ستور

احرمت نوامي�س ال�سمت العزيزة على وند�سور، 
جاعلة من خ�سومها جمرد باحثني عن ال�سهرة

 تو��شل ميغان ماركل حرق �ملر�حل د�خل �لعائلة 
�ملالكة، كما لو �نها ت�شتعجل قطع �ل�شنة �ل�شوء

بعد اأقل من �سهر، دعتها امللكة اإىل ن�ساط ر�سمي 
يف حني ا�سطرت كيت اإىل النتظار ع�سرة اأ�سهر

»برك�سيت« تت�سدر اجندة قمة الحتاد الأوروبي  •• بروك�صل-وام:

الحتاد  وحكومات  دول  روؤ�ساء  يعقد 
الأوروب�����ي اج��ت��م��اع��ات ع��ل��ى م�ستوى 
واخلمي�س  الأرب����ع����اء  ي���وم���ي  ال��ق��م��ة 
)اليوم وغدا( يف بروك�سل تخيم عليها 
املفاو�سات مع  رئي�س تطورات  ب�سكل 
من  خروجها  ب�ساأن  املتحدة  اململكة 
الحت��اد الأوروب��ي واملتوقع ر�سميا يف 

نهاية �سهر مار�س من العام املقبل.
م�سائل  ���س��ت��ب��ح��ث  ال��ق��م��ة  ان  ورغ�����م 
الهجرة  اإ�سكالية  مثل  اأخ��رى  حيوية 
ال��ي��ورو ف��ان م�سالة  واأو���س��اع منطقة 

الرك�سيت تعتر امل�سالة الأكر اإحلاحا يف اأجندة العمل الأوروبية حاليا.
الأوروبي  قادة الحت��اد  الريطانية ترييزا ماي  ال��وزراء  رئي�سة  و�ستواجه 
الأربعاء يف قمة حا�سمة ، حيث حذر رئي�س املجل�س الأوروبي دونالد تا�سك 

من اأن بريطانيا تتجه نحو خروج من دون اتفاق مع الحتاد الأوروبي..
املفاو�سني  رئي�س  ق��ال  و  الأ�سبوع  نهاية  عطلة  خ��ال  املحادثات  وتعرت 
وما  الأوروبيني ، مي�سيل بارنييه ، “ل تزال الق�سايا الرئي�سية مفتوحة”. 

زالت النقطة ال�سائكة هي الق�سية املتمثلة يف احلدود الأيرلندية.
ويريد الحتاد الأوروبي اأن توافق اململكة املتحدة على موقف “احتياطي” 
ي�سمن وجود حدود مفتوحة بني اأيرلندا ال�سمالية ، والتي �ستكون خارج 

اإىل تق�سيم اململكة املتحدة اإىل مناطق جمركية خمتلفة .
اململكة  تبقى  اأن  وه��و   ، امل�����س��اد  ال��ري��ط��اين  الق����رتاح  بروك�سل  ورف�����س��ت 
اأ�سا�س  على  الأوروب���ي  لاحتاد  اجلمركي  الحت��اد  داخ��ل  باأكملها  املتحدة 

زمني حمدود.
وقال م�سئول كبري يف الحتاد الأوروب��ي ع�سية القمة الأوروبية اإن خطاب 
ال��ري��ط��اين يوم  ال��رمل��ان  اأم���ام  ت��ريي��زا م��اي  ال����وزراء الريطانية  رئي�سة 
ال��ب��اد م��ن الحتاد  ب�����س��اأن خ���روج  ات��ف��اق  اإىل  التو�سل  اأن  اأظ��ه��ر  الث��ن��ني 

الأوروبي �سيكون اأ�سعب مما كان متوقعا.
�ستقرر ما  الأ�سبوع  ه��ذا  الأوروب���ي  اإن قمة لزعماء الحت��اد  امل�سئول  وق��ال 
ب�ساأن خ��روج بريطانيا من الحتاد  اأخ��رى  اإذا كان هناك تقدم كاف لقمة 

الأوروبي يف نوفمر.
خروج  بعد  التكتل  يف  املتبقية  والع�سرين  ال�سبع  ال��دول  ان  امل�سئول  وق��ال 
من  القت�سادي  اجل��زء  اإن  على  ت�سر   2019 مار�س  نهاية  يف  بريطانيا 

خطط بريطانيا للعاقات امل�ستقبلية مع الحتاد الأوروبي لن تنجح.
وكان رئي�س املجل�س الأوروبي دونالد تو�سك وجه ر�سالة اإىل زعماء الحتاد 
خلروج  ا�ستعداداتهم  م�ساعفة  عليهم  ينبغي  باأنه  ابلغهم  حيث  الأوروب��ي 
اأن و�سلت املحادثات  بريطانيا من الحت��اد الأوروب��ي من دون �سفقة بعد 

اإىل طريق م�سدود.

الحتاد الأوروبي ، وجمهورية اأيرلندا ، التي �ستظل دولة ع�سًوا يف الحتاد 
الأوروب��ي. وقال م�سدر مطلع على املحادثات اإن املفاو�سني كانوا قريبني 

جدا من طي م�سودة التفاق ولكن الأمور تعرت موؤخرا .
الوزراء  رئي�سة  دافعت   ، الثنني  الريطاين  الرملان  اأم��ام  بيان طارئ  ويف 
 ، املفاو�سات  يف  املحرز  احلقيقي”  “التقدم  عن  ماي  الريطانية، ترييزا 
لكنها اأ�سافت اأن اقرتاح الحتاد الأوروبي ب�ساأن كيفية التعامل مع حدود 

اأيرلندا ال�سمالية “يهدد �سامة اململكة املتحدة«.
ول تزال هناك جمموعة من الق�سايا بحاجة اإىل ت�سوية يف عملية معقدة 
للغاية ملغادرة اململكة املتحدة الحتاد الأوروبي ،ولكن امل�سكلة الأكر تبقى 

يف حدود اأيرلندا ال�سمالية.
�سعبة يف  ح��دود  وج��ود  ع��دم  �سمان  اإىل  وبروك�سل  لندن  م��ن  ك��ل  وت�سعى 
“اتفاقية اجلمعة  اأ�سا�سًيا من  التفتي�س جزًءا  اإزالة نقاط  اأيرلندا. وكانت 
العظيمة” التي جلبت ال�سام اإىل اأيرلندا ال�سمالية بعد �سنوات من العنف 

املميت.
وبالن�سبة للقادة الأوروبيني ، فاإن اأف�سل طريقة ل�سمان ذلك هي من خال 
باحللول  الل��ت��زام  ال�سمالية  اأيرلندا  �ستواجه  حيث   ، “الدعم”  اتفاقية 
 ، الرتتيبات اجلمركية  ، مبا يف ذلك  بال�سلع واخلدمات  املتعلقة  الأخ��رى 
بعد خروج بريطانيا من التكتل..وهو ما يرقى ح�سب احلكومة الريطانية 

يخففون  الدبلوما�سيني  ك��ب��ار  لكن 
من وقع ت�سريحات تو�سك ويرددون 
اإ�سرتاتيجية  ���س��م��ن  ت���ن���درج  اإن���ه���ا 
التفاو�س وك�سفوا ب�سكل خا�س اأنهم 
ع��ل��ى ث��ق��ة م���ن اأن ال�����س��ف��ق��ة ب��ت��ت يف 
متناول اليد واأن ترييزا ماي اأر�سلت 
الأخري  خطابها  يف  اإيجابية  اإ���س��ارات 

اأمام جمل�س العموم.
لل�سحفيني:  اأوروب���ي  م�سئول  وق��ال 
“مل تكن ال�سيدة ماي مت�سائمة اأكر 
من الازم يف جمل�س العموم اأعتقد 
اأننا قريبون ولكننا بحاجة اإىل مزيد 

من الوقت.
وقال امل�سئول اإن غياب “القلق” الذي يظهره كبري املفاو�سني يف املفو�سية 
الأوروبية مي�سيل بارنييه ، الذي يتعامل مع الرك�سيت . نيابة عن الحتاد 

الأوروبي ، يقدم روؤية مهمة حلالة النقا�س.
ال��وزراء الريطانية تريزا ماي نظراءها الأوروبيني  و�سوف تطلع رئي�سة 
على ت�سورها ملفاو�سات خ��روج بريطانيا من الحت��اد الأوروب��ي قبل عقد 
كيفية  ح��ول  النقا�س  ملوا�سلة   27 الأوروب���ي  الحت��اد  لقادة  ع�ساء  اجتماع 
املفاو�سات  حالة  بارنييه  مي�سيل  املفو�س  و�سيو�سح  العملية.  موا�سلة 
املجموعة على  الأوروبية  املفو�سية  رئي�س  يونكر  كلود  اأن يطلع جان  قبل 

ال�ستعدادات اخلا�سة بوقف ال�سفقة اأو امل�سي فيها.

يعّول عليها لتجديد �شورة وند�شور وت�شكيل فريق »�لرباعي �لر�ئع« �لذي �شيتوىل م�شوؤولية �لتاج 
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       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدع�ى 2018/863 جتاري كلي               
                               اىل املدعي عليه / 1- ايزي مارت للتجارة العامة - �س ذ م م - ب�سفتها مدين ،

وب�سفته   ، ال�سخ�سية  وب�سفته   ، و�سامن  �سداد  كفيل  )ب�سفته   - ران  دام��ودا  �سريات  راجي�س   -2
مالك ومدير متجر و�سوبر ماركت ال�سوق الب�سيط( ، 3- ريني مول جوزيف - ب�سفتها كفيل �سداد 
 ، �سداد و�سامن  ( ب�سفتها كفيل  م  م  ذ  )���س  اق�سام  �سوبر ماركت ومتجر  م��ارت  4- ئي   ، و�سامن 
5- اورجن �سوبر ماركت )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(  - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن ، 6- نيو ئي 
مارت �سوبر ماركت �س ذ م م - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن ، 7- �سوبر ماركت مردف ئي مارت - �س 
ذ م م - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن ، 8- �سوبر ماركت درمي مارت - �س ذ م م - ب�سفتها كفيل �سداد 
و�سامن ، 9- درمي مارت هاير ماركت �س ذ م م - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن ، 10- متجر و�سوبر 
ماركت ال�سوق الب�سيط ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن - وميثلها مالكها : راجي�س �سريات دامودا رام 
، 11- اأي �سي مارت للتجارة العامة - �س ذ م م - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن ، 12- موؤ�س�سة عجمان 
اأبوظبي  التجارية - ب�سفتها كفيل �سداد و�سامن ، جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
التجاري - فرع وميثله / �سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )10339521.01  درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها 
جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2018/11/1  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6516 (

املنذر : اليد اون دمياند خلدمات توريد العمالة - موؤ�س�سة فردية 
املنذر اليها : دريك اند �سكل اجنينريجن - �س ذ م م 

نخطركم ومبوجب هذا النذار ب�سرعة وب�سرورة �سداد املبلغ امل�سغول به ذمتها مبوجب 
مبلغ  بذمتها  فرت�سد    2017/5/23 و   2016/10/6 يف  موؤرخني  عمالة  توريد  عقدين 
وقدره  781.195.00 درهم وذلك خال اأجل اق�ساه )7( اأيام من تاريخ العان بالن�سر،   
ال�سبل  �سلك  فاإنه يحق للمخطرة  القانونية  املهلة  نفاذ  بعد  املبلغ  �سداد  ويف حالة عدم 
التام  بال�سداد  اليها  املخطر  تلزم مبقت�ساها  والتي  القانون  لها  كفلها  والتي  القانونية 
بالإ�سافة اىل الفوائد التاأخريية والتعوي�س عما حلق املخطرة من اأ�سرار جراء تخلف 
املخطر اليها عن ال�سداد مع الزامها بكافة الر�سوم  وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة 

مع حفظ كافة حقوق املخطرة الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/6511 (

املنذر : بيور هيلث للتجهيزات الطبية - �س ذ م م 
املنذ اليها : خمترات مينا لبز الطبية - �س ذ م م 

وقيمتها  عليكم  امل�ستحقة  امل��ب��ال��غ  ���س��داد  ب�����س��رورة  الن����ذار  ه���ذا  ومب��وج��ب  نخطركم 
درهما(  و�سبعون  وخم�س  وخم�سمائة  الفا  واربعون  و�سبع  )مائتان  دره��م   247.575.00
وذلك نظري ا�ستجراركم لب�سائع ومواد طبية من اجلهة املنذرة وذلك خال 5 ايام عمل 
القانونية  الج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل  �سن�سطر  وال  الن��ذار  ا�ستامكم هذا  تاريخ  من 
الفوائد  حتملكم  اىل  ب��ال���س��اف��ة  امل�ستحق  املبلغ  ب�����س��داد  ب��ال��زام��ك��م  للمطالبة  بحقكم 
ال�سداد  ت��اري��خ  حتى  القانونية  والنفقات  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف   %12 القانونية 
التام ا�سافة لكل عطل او �سرر عن تاخركم وامتناعكم عن �سداد املبالغ امل�ستحقة ومع 

الحتفاظ بباقي احلقوق الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدع�ى رقم 2018/1327 جتاري كلي                         
اىل املدعي عليه /1 - �سركة اأم اأ�س لان�ساءات ذ م م  منطقة حرة  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �سينتور لتجارة الكهربائيات �س ذ م م ، وميثلها فيليب يل روبن�سن ، مبا ان 
املدعي/ �سينتور لتجارة الكهربائيات �س ذ م م ، وميثلها فيليب يل روبن�سن  قد اقام الدعوى 
التمهيدي  احلكم   2018/10/3 بتاريخ  حكمت  املحكمة  ب��اأن  نعلنكم  وعليه  اأع��اه  امل��ذك��ورة 
التايل : بندب اأحد اخلراء احل�سابيني املخت�سني من املقيدين بجدول اخلراء باملحكمة 
الطاع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم والنتقال اىل مقر 
ان  واللكرتونية  الورقية  املرا�سات  على  والط��اع  الم��ر  لزم  ان  عليها  واملدعي  املدعية 
امانة خرة وقدرها  واللكرتونية وحددت  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�سجات  وجدت 
15000 درهما  والزمت املدعي ب�سدادها.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الربعاء املوافق 

.Ch2.E.22 2018/11/14  ال�ساعة 30 : 9 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
انذار عديل بالن�شر

االإنذار العديل رقم )2018/6406(
املنذر :  بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - بوكالة املحامية موزه اخلظر 

املنذر اليه : كابيتال ماركتينج منطقة حرة - ذ م م  
املبلغ  قيمة  اإج��م��ايل  �سدادكم  ب�سرورة  ننذركم  ع.  م  �س   - الوطني  اخليمة  راأ���س  بنك  عن  بوكالتنا 
املرت�سد يف ذمتكم مل�سلحة البنك املنذر والبالغ قدره /  8.159.916.12  درهم ) ثمانية مايني ومائة 
وت�سعة وخم�سني الف وت�سع مائة و�ستة ع�سر درهم واثنا ع�سر فل�س ( الناجت عن اتفاقية الت�سهيات 
اآ�سفني اللجوء اىل الق�ساء لخت�سامكم قانونا مطالبني بنزع ملكية  خال 30 يوم ، واإل �سن�سطر 
العقار املرهون مل�سلحتنا ذات البيانات التالية ) باإمارة دبي - املنطقة : احلبيه الرابعة - رقم الر�س 
: 82 - رقم البلدية : 259-682 رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى : اوملبيك بارك 4 - رقم العقار : 305 - رقم 
الطابق 3 - امل�ساحة : 1591.23 قدم مربع( وبيعه ل�سالح البنك عما باأحكام املادتني / 25/ و / 26 / 

من القانون رقم / 14 / ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12455 بتاريخ 2018/10/17   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

يف  الدع�ى 2017/2151  ا�شتئناف عمايل    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-مبارك حممد علي بخيت حممد  جمهول 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف /ف��ال��رتان�����س خل��دم��ات وانظمة 
املوا�سات - �س ذ م م   قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 
2017/8759 عمايل جزئي  وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 
 ch1.A.4 رق��م  بالقاعة  �سباحا    11.00 ال�ساعة    2018/10/22
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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الفجر الريا�ضي

لليوم الثاين على التوايل تتوا�سل مناف�سات الن�سخة ال�ساد�سة 
من “دورة ال�سيخة هند لاألعاب الريا�سية لل�سيدات”، الأكر 
امل����راأة مبجل�س دبي  ري��ا���س��ة  ال��ت��ي تنظمها جل��ن��ة  ن��وع��ه��ا  م��ن 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  من  بتوجيهات  الريا�سي، 
الريا�سي،  دبي  جمل�س  رئي�س  دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  رعاية حرم �ساحب  وحتت 
ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  مكتوم، 
اآل  جمعة  بن  مكتوم  بنت  هند  ال�سيخة  �سمو  اهلل”،  “رعاه 
 17 الأربعاء  اليوم  م�ساء  الرابعة  ال�ساعة  يف  وتنطلق  مكتوم، 

اأكتوبر 2018 مناف�سات الألعاب اجلماعية.
النيابة  ف��ري��ق  م��ع  وامل��وا���س��ات  ال��ط��رق  هيئة  ف��ري��ق  ويلتقي 
الكرة  بطولة  من  الثانية  املجموعة  مناف�سات  �سمن  العامة 
الطائرة، تليها يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء املباراة الثانية التي 
يلتقي فيها فريق هيئة كهرباء ومياه دبي مع فريق بلدية دبي 

الأوىل  املجموعة  وت�سم  الأوىل،  املجموعة  مناف�سات  �سمن 
من البطولة فرق كًا من: هيئة كهرباء ومياه دبي، والقيادة 
العامة ل�سرطة دبي، وبلدية دبي، وت�سم املجموعة الثانية فرق 
كًا من: هيئة الطرق واملوا�سات بدبي، حماكم دبي، والنيابة 
العامة بدبي. ويف مناف�سات بطولة كرة اليد تقام املباراة الأوىل 
يف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء اليوم بني فريق النيابة العامة مع 
فريق هيئة كهرباء ومياه دبي، وتنطلق غًدا مناف�سات بطولت 
ثاث  تقام  حيث  الطائرة،  والري�سة  وال�سطرجن  ال�سلة  الكرة 
مباريات يف بطولة كرة ال�سلة تبداأ الأوىل يف الرابعة ع�سر يوم 
دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  فريق  ويلتقي  اأكتوبر،   18 اخلمي�س 
الثانية  املباراة  ل�سرطة دبي، وجتمع  العامة  القيادة  مع فريق 
بني فريق النيابة العامة مع فريق دو، ويلتقي يف املباراة الثالثة 
فريق هيئة الطرق واملوا�سات بدبي مع فريق هيئة ال�سحة 

بدبي.

ال�سلة وكرة اليد والكرة الطائرة  وتقام مناف�سات بطولة كرة 
�ستارز،  دبي  ن��ادي  الطاولة يف  وك��رة  الطائرة  الري�سة  وبطولة 
فيما  والثقافة،  لل�سطرجن  دبي  ن��ادي  يف  ال�سطرجن  تقام  فيما 
 20 ي���وم ال�سبت  3000 م��رت  ال��ط��ري��ق  ���س��ب��اق  ب��ط��ول��ة  ت��ق��ام 
مقابل  ال��ورق��اء  بحديقة  للجري  ال��ورق��اء  م�سمار  يف  اأكتوبر 
اأ�سواق، وتنطلق مناف�سات بطولة البولينغ يوم الثنني  مركز 
22 اأكتوبر حيث تقام يف مركز دبي الدويل للبولينغ، كما تقام 
م�سبح  يف  اأكتوبر   27 ال�سبت  يوم  ال�سباحة  بطولة  مناف�سات 
الن�سخة اخلام�سة من الدورة  نادي الو�سل الريا�سي. وت�سم 
10 ريا�سات جماعية وفردية تتناف�س فيها منت�سبات الهيئات 
واخلا�سة،  احلكومية  و�سبه  احلكومية  واملوؤ�س�سات  وال��دوائ��ر 
والألعاب هي: كرة ال�سلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، ال�سباحة، 
ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة، ���س��ب��اق ال��ط��ري��ق، ال�����س��ط��رجن، الري�سة 

الطائرة، البولينغ، وكرة الطاولة.

حا�سر  خ���ل���ي���ف���ة  ال�������س���ي���د  ع�����ر 
املزروعي مدير مدر�سة الإمارات 
ل��ل�����س��راع ال��ت��اب��ع��ة ل���ن���ادي ت���راث 
الإم��ارات عن عميق �سكره ل�سمو 
ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان 
رئي�س  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  مم���ث���ل 
الدولة رئي�س النادي، على دعمه 
الكرمية  ورع��اي��ت��ه  ال���احم���دود 
لل�سراع  الإم��ارات  لفريق مدر�سة 
امل�سارك يف بطولة بطل الإمارات 
التي  الثالثة”  “اجلولة  لل�سراع 
لليخوت  اأبوظبي  ن��ادي  ينظمها 
وال���������س����راع حت����ت م���ظ���ل���ة احت����اد 
والتجديف  ل��ل�����س��راع  الإم��������ارات 
احلديث ابتداء من اخلمي�س 18 
الع�سرين  وحتى  اجل��اري  اأكتوبر 

منه.
واأو�سح املزروعي اأن الفريق اأكمل 
ب�سورة  ل��ل��ب��ط��ول��ة  ا���س��ت��ع��دادات��ه 
طيبة، حيث �سهدت منطقة كا�سر 
الأمواج باأبوظبي تدريبات يومية 
للفريق يف الفرتة املا�سية بغر�س 
ي�سارك  ال��ت��ي  للبطولة  التجهز 
فيها با�سم النادي 25 طالباً )8 
اأوبتم�ست،  فئات  �سنة( يف   22 –
4.7، وليزر ردي��ال، وليزر  وليزر 

ا�ستندر.
الإمارات  فريق مدر�سة  اأن  يذكر 
لل�سراع �سي�سارك اأي�ساً يف بطولة 
ينظمها  ال���ت���ي  ال���وط���ن���ي،  ال���ي���وم 
نادي تراث الإم��ارات اأي��ام 9-8-

املقبل. نوفمر   10

ينظمها جمل�ش دبي �لريا�شي

انطالق الألعاب اجلماعية يف »دورة ال�سيخة هند لالألعاب الريا�سية لل�سيدات« 

نادي تراث الإمارات ي�سارك غدًا يف بطولة 
بطل الإمارات لل�سراع

توا�سل برنامج جمل�س دبي الريا�سي لتطوير 
املدربني الوطنيني

ال���ري���ا����س���ي بقاعة  دب����ي  ن��ظ��م جم��ل�����س 
م���ي���دان الب���ت���ك���ار يف م���ق���ره ب��ح��ي دبي 
تخ�س�سية  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  للت�سميم 
والإعداد  واملتابعة  ال��رجم��ة  جم��ال  يف 
البدين احلديث يف كرة القدم املحرتفة، 
والتي تاأتي �سمن الن�سخة اخلام�سة من 
اأطلقه  ال��ذي  املحلي  ال�سنوي  الرنامج 
لتطوير   2012 ع����ام  م��ن��ذ  امل��ج��ل�����س 
القدم  كرة  ب�سركات  الوطنيني  املدربني 

بدبي.
وا���س��ت��م��رت ال������دورة ع��ل��ى م����دار ثاثة 
اأي��ام، ومت خالها تقدمي حما�سرة عن 
احلا�سمة يف ميدان  املجهودات  مو�سوع 
كاأ�س  م��ن  اأم��ث��ل��ة  مت�سمنة  ال��ق��دم  ك���رة 
اإ�سراف  حت��ت  ومت���ت   ،2018 ال��ع��امل 
املتخ�س�س  الفتايتي  ف��وؤاد  د.  املحا�سر 
والريا�سية  البدنية  الأن�سطة  علوم  يف 

باأكادميية �سرطة.
اإدارة  م��دي��ر  البلو�سي  عمر  علي  وق���ال 
ال���ت���ط���وي���ر ال���ري���ا����س���ي مب��ج��ل�����س دبي 
تطوير  ب���رن���ام���ج  ي����اأت����ي  ال���ري���ا����س���ي: 
لتوجيهات  تنفيًذا  الوطنيني  امل��درب��ني 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���س��د 
جمل�س دبي الريا�سي، بتمكني املدربني 
الأطقم  ���س��م��ن  وت��ع��ي��ي��ن��ه��م  ال��وط��ن��ي��ني 
هذه  وت����اأت����ي  الأوىل،  ل��ل��ف��رق  ال��ف��ن��ي��ة 
الدورة تنفيًذا لتوجيهات �سموه يف هذا 
املجال وو�سولنا للن�سخة اخلام�سة منه 
دليل على تعزيز و�سقل املدرب الوطني 
بحيث يكون قادًرا على تويل زمام اإدارة 
القريب،  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف  الأوىل  ال���ف���رق 
موجودين  امل����درب����ني  ه������وؤلء  وح���ال���ًي���ا 
�سمن الطاقم ومنذ تنفيذ القرار  توىل 
بع�س املدربني مهام الفرق الأوىل على 
دليل على جناح  فرتات متفاوتة، وهذا 
ن�����س��ري ع��ل��ى الطريق  ال��رن��ام��ج واأن���ن���ا 
ال�سحيح نحو حتقيق الأهداف املرجوة، 
وي�سجع املدربني الوطنيني على تطوير 
املبادرات  خال  من  با�ستمرار  اأنف�سهم 
لتطوير  املجل�س  اأطلقها  التي  الهادفة 
املدربني الوطنيني على م�ستوى الفرق 
تت�سمن  وال��ت��ي  والأك���ادمي���ي���ات  الأوىل 
والنظرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ال������دورات  ت��ن��ظ��ي��م 

الداخلية واخلارجية.
الريا�سي  ال��ت��ط��وي��ر  م���دي���ر  واأ�����س����اف 
دورات  ث���اث  املجل�س  ن��ظ��م  باملجل�س: 
للمدربني  ال����ب����اد  خ�������ارج  ت���دري���ب���ي���ة 
الريا�سي  املو�سم  من  بداية  امل�ساعدين 
اأوف�������د  ح����ي����ث   2013  –  2012
امل�ساعدين  امل��درب��ني  م��ن  ع��دد  املجل�س 

وت�سمنت  وفرن�سا  اإ�سبانيا  يف  للتدريب 
اإىل  ميدانية  زي����ارات  تنظيم  ال����دورات 
الإ�سبانية  امل���ح���رتف���ة  الأن����دي����ة  اأب������رز 
مع  مثمرة  لقاءات  واإج���راء  والفرن�سية 
ح�سور  ت�سمنت  كما  فيها،  امل�سوؤولني 
الدولية  املباريات  من  وعدد  التدريبات 
مع  وتكتيكًيا  ف��ن��ًي��ا  بتحليلها  وال��ق��ي��ام 
املجل�س  وينظم  حم��رتف��ني،  خمت�سني 
ا دورة تدريبية لاعبات الوطنيات  اأي�سً
اجلماعية  ل��األ��ع��اب  الأوىل  ال��ف��رق  يف 
ب��اأن��دي��ة دب���ي، وال��ت��ي ت��ه��دف اإىل تاأهيل 
الفرق  لقيادة  وطنيات  مدربات  واإع��داد 
الن�سائية بالأندية بالتعاون مع الحتاد 

الريا�سية املحلية والدولية.
املو�سم  م�����دار  ع��ل��ى  ال���رن���ام���ج  ومي���ت���د 
الريا�سي احلايل، حيث يت�سمن تقدمي 
دورة اأخ��رى يف �سهر دي�سمر عن مدى 
ال��ب��دن��ي��ة لاعبني  اجل���اه���زي���ة  ت���اأث���ري 
القدم  ك���رة  م��ب��اري��ات  يف  النتيجة  ع��ل��ى 
العامل،  كاأ�س  اأمثلة من  ا  اأي�سً مت�سمنة 
فيما تقام الدورة الثالثة يف �سهر مار�س 
واأ�سباب  اأع��را���س  ع��ن  املقبل  ال��ع��ام  م��ن 
البدين  الأداء  وتاأثريهما على  اجلفاف 
ل��اع��ب��ي ك���رة ال��ق��دم، و���س��ت��ك��ون ال���دورة 
اأبريل املقبل عن ر�سد  الرابعة يف �سهر 
كرة  لاعبي  ال��ب��دين  املجهود  ومتابعة 

املواقع  حتديد  تقنية  با�ستخدام  القدم 
جي بي اإ�س نظري وعملي، فيما �ستكون 
املقبل  م��اي��و  �سهر  يف  اخلام�سة  ال���دورة 
يف  احلديثة  والرجمة  التخطيط  عن 
جمال كرة القدم “العاقة بني احلمل 

والأهداف املن�سودة.
م����درًب����ا من   11 ال��������دورة  يف  و�����س����ارك 
دبي  باأندية  القدم  �سركات كرة  خمتلف 
جاء يف مقدمتهم حممد اأحمد جالبوت 
�سباب  ل�����س��رك��ة  الأول  ال��ف��ري��ق  م����درب 
الأه���ل���ي دب���ي ل��ك��رة ال���ق���دم، ك��م��ا ح�سر 
م���درب���ني ال��وط��ن��ي��ني م���ن ���س��رك��ات كرة 

القدم كًا من الو�سل، حتا، والن�سر.

التي  ب��ول��و(  )بينك  لبطولة  املنظمة  اللجنة  ع��ق��دت 
يد�سن بها نادي غنتوت ل�سباق اخليل والبولو مو�سمه 
يف ال��ث��اين م��ن ن��وف��م��ر امل��ق��ب��ل اج��ت��م��اع��ا ل��ه��ا ملتابعة 
البطولة  موؤمتر  انعقاد  قبل  متت  التي  ال�ستعدادات 
الذي حتدد له يف احلادية ع�سره من �سباح يوم الأحد 
املقبل بفندق ومنتجع غولدن اجلزيرة بغنتوت والذي 
الفتتاحي  املهرجان  ف��ق��رات  ع��ن  الك�سف  خاله  يتم 

الذي يت�سمن العديد من الفقرات.
اأعلنت �سركة برميري موتورز، الوكيل  من جهة ثانية 
اأبوظبي، عن  مازيراتي يف  ل�سيارات  امل�ستورد  الر�سمي 
اخليل  ل�سباق  غنتوت  نادي  لفعاليات  رعايتها  جتديد 
اإمياناً  وذل���ك  ال��ت��وايل،  على  الثالثة  لل�سنة  وال��ب��ول��و 
ب��اأه��م��ي��ة دع���م ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���س��ي��ة ال��ه��ام��ة يف دولة 
الإمارات مواكبه جلهود �سمو ال�سيخ  فاح بن زايد اآل 
نهيان رئي�س النادي وتوجيهاته الكرمية امل�ستمرة التي 
 .. املجال  ه��ذا  يف  متقدمه  مكانه  يتبواأ  النادي  جعلت 
واأ�ساف اأحمد النعيمي، مدير عام نادي غنتوت ل�سباق 
موتورز  برميري  رعاية  ا�ستمرار  ب��ان  والبولو،  اخليل 
ال�����س��ي��ارات احل�����س��ري لرزنامة  ك�����س��ري��ك  وم��ازي��رات��ي 
اأ�سهم يف  التوايل،  على  الثالثة  لل�سنة  النادي  فعاليات 
واملجتمعية  الريا�سية  وال��ب��ط��ولت  الفعاليات  اإث���راء 
اأبرز  اأح��د  تكون  اأن  م��وت��ورز  برميري  فا�ستحقت  كافة 
�سركاء جناحات نادي غنتوت ، مقدماً ال�سكر والتقدير 
الرعاية.  من جهته  تلك  لل�سركة وفريق عملها على 

مازيراتي  مبيعات  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  اإل��ي��ا���س،  ج���اد  ت��وج��ه 
ب�سركة الطاير لل�سيارات “ بال�سكر ل�سمو ال�سيخ  فاح 
بن زايد اآل نهيان، رئي�س النادي،لرعايته لهذا القطاع 
معرا عن �سعادتهم بتجديد �سراكة النجاح مع نادي 
غ��ن��ت��وت ل�سباق اخل��ي��ل وال��ب��ول��و ،وال����ذي ي��وؤك��د مدى 
الهتمام بدور ريا�سة البولو يف املجتمع وتر�سيخ دور 
واأجندته  ال��ن��ادي  فعاليات  دع��م  يف  ال��وط��ن��ي  ال�سركة 
املختلفة ، حيث حتمل كل بطولت النادي العريق بني 
اإن�سانية  واأبعاداً  نبيلة  واأهدافاً  �سامية  معاين  طياتها 
جمة تتما�سى مع قيم ال�سركة ، لذلك نحن فخورون 

اأن ن�ستهل املو�سم برعاية البولو الوردي الذي ي�سهم يف 
، بجانب بطولة  الثدي  �سرطان  التوعية من خماطر 
،والتي  اجلديد  ثوبها  يف  للبولو  ال��دول��ة  رئي�س  كاأ�س 
تزهو بحمل ا�سم �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان )حفظه اهلل.(.. مروراً بدعمنا لليوم 
الوطني الذي يحمل قيماً ومعاين جليلة اغرتفت من 
املتنوعة  اخلريية  امل��ب��ادرات  عن  ف�سًا  زاي��د،  مدر�سة 
اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م ومنحهم  اإدم�����اج  ، ال��ت��ي ���س��اه��م��ت يف 
الفر�سة لتطوير قدراتهم وا�ستثمارها من اأجل حياة 

اأف�سل لهم ولأ�سرهم واملجتمع كافة.

لتنظيم فعالية »يوم �ملر�أة للريا�شات �ملوحدة«

اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة الن�سائية تتعاون مع الأوملبياد اخلا�س الإماراتي 
الن�سائية  للريا�سة  مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  اأعلنت 
عن  الإم��ارات��ي  اخلا�س  الأومل��ب��ي��اد  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون 
للريا�سات  امل��راأة  “يوم  بعنوان  ا�ستثنائيًة  فعاليًة  تنظيم 
من  الريا�سة  ه��واة  ت�سجيع  اإىل  تهدف  والتي  املوحدة”، 
للم�ساركة  املحلي  املجتمع  اأف��راد  من  وال�سيدات  الفتيات 
يف يوم حافل بالألعاب والأن�سطة البدنية احتفاًل باملراأة 
تنعقد  اأن  املقرر  ومن  الريا�سية.  قدراتها  اختاف  على 

يوم  الريا�سية  زاي��د  مدينة  يف  اآرينا  مبادلة  يف  الفعالية 
ال�سيدات من جميع  اأكتوبر اجل��اري، لتدعو   20 ال�سبت 
مناف�سات  يف  للم�ساركة  الريا�سية  وامل�ستويات  الأع��م��ار 
5 لع���ب���ات( وكرة  ال�����س��ل��ة )ف����رق م��ن  ك���رة  ودّي����ة ت�سمل 
القدم )فرق من 5 اأو 7 اأو 10 لعبات(، وتن�س الطاولة 
البوت�سي وهي  اإىل  الن�سطة، بالإ�سافة  الزومبا  وجل�سات 
احتفايل  اإط��ار  يف  وذل��ك  احلديدية،  الكرة  ريا�سات  من 

يقّدر القدرات الكامنة وامل�ستويات املتنوعة لكافة ال�سيدات 
والفتيات. وتتما�سى الفعالية، التي تنطلق ال�ساعة 9 من 
�سباح ال�سبت املقبل مع الت�سجيل، مع واحد من الأهداف 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة اخل��ا���س��ة ب���اأك���ادمي���ي���ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
للريا�سة الن�سائية، والرامية اإىل تعزيز وتطوير وت�سهيل 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الن�سائية  الريا�سات  ممار�سة 
اأبوظبي، كما ت�سعى  العا�سمة  املتحدة انطاقاً من قلب 

اليومية  احلياة  عنا�سر  من  عن�سراً  الريا�سة  جعل  اإىل 
ل��ل��م��راأة ب��دول��ة الإم�����ارات م��ن ك��اف��ة الأع��م��ار واخللفيات 
الرائعة  املبادرة  هذه  وُتقام  البدنية.  واحل��الت  الثقافية 
بف�سل ال�سراكة املتينة بني اأكادميية فاطمة بنت مبارك 
للريا�سة الن�سائية وموؤ�س�سة الأوملبياد اخلا�س الإماراتي، 
الفرع املحلي من الأوملبياد اخلا�س العاملي. وتعد املوؤ�س�سة 
اخلا�س  لاأوملبياد  العاملية  الأل��ع��اب  يف  امل�سارك  امل�سيف 

العا�سمة  ت�ست�سيفها  اأن  امل��ق��رر  م��ن  وال��ت��ي   ،2019
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  ت��اري��خ  يف  م��رة  ولأول  اأب��وظ��ب��ي 
ال�سيفية  العاملية  الألعاب  دورة  اإط��ار  يف  اأفريقيا  و�سمال 
لاأوملبياد اخلا�س 2019، اأكر فعالية اإن�سانية ريا�سية 
اأيام من املناف�سة  خال العام. و�ست�ستمّر الألعاب ل�سبعة 
القوى  واألعاب  ال�سلة  كرة  منها  متنوعًة،  ريا�سًة   24 يف 

واجلولف والتن�س و�سباق الدراجات وال�سباحة.

موؤمتر �لبطولة �لأحد

برميري موتورز جتدد رعايتها لنادي غنتوت للعام الثالث على التوايل

الأوملبية  للجنة  التابعة  الأوملبية  الأكادميية  تنظم 
تنفيذا  القلبي”  “الإنعا�س  دورة  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة 
خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  لتوجيهات 
امل�����وت املفاجئ  اأ����س���ب���اب  ب���درا����س���ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 

للريا�سيني واحلد من اأ�سباب هذه الظاهرة..
ك���اف���ة ممثلي  اإىل  ال���دع���وة  الأك���ادمي���ي���ة  ووج���ه���ت 
ال�سبابية  وامل��راك��ز  الريا�سية  والأن��دي��ة  الحت���ادات 
واللياقة  ال�����س��ح��ة  )اأن���دي���ة  وال�����س��ح��ي��ة  والأن����دي����ة 
البدنية( للم�ساركة يف هذه الدورة والتي �سيحا�سر 

فيها نخبة من الأخ�سائيني واملدربني املتخ�س�سني 
يف جمال الإنعا�س القلبي.

هذا، وقد اأكد مدير الأكادميية الأوملبية د.نبيل طه 
ال�سيخ  �سمو  م��ب��ادرات  تاأتي �سمن  ال���دورة  ه��ذه  اأن 
املوت  لظاهرة  للت�سدي  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر 
العديد  اأرواح  والتي ح�سدت  للريا�سيني  املفاجيء 
من النا�س الذين كانوا يزاولون الأن�سطة الريا�سية 
�سواء الرتويحية اأو التناف�سية، حيث اأن تلك الدورة 
للتعرف  الريا�سيني  اأع��داد من  تهيئة  �ست�ساهم يف 

على اأ�ساليب ومهارات الإنعا�س القلبي مبا ي�سهم يف 
اإنقاذ حياة العديد من النا�س م�ستقبا.

وكان �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة قد وجه 
بت�سكيل جلنة لو�سع �سوابط و ا�سرتاطات ملزاولة 
املهن الريا�سية ل�سمان �سامة ممار�سي الريا�سة 
�سواء يف الندية و الحتادات الر�سمية او يف النوادي 
تزايد  لوحظ  ان  بعد   ، العامة  واملما�سي  اخلا�سة 
يف  الريا�سي  الن�ساط  ممار�سة  اثناء  الوفاة  حالت 

ال�سالت املغلقة والماكن املفتوحة.

الأكادميية الأوملبية البحرينية تنظم دورة للت�سدي 
لظاهرة املوت املفاجئ للريا�سيني
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تتناف�س القوارب امل�ساركة يف �سباق 
اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة واخل��ت��ام��ي��ة من 
ال�سراعية  ل��ل��ق��وارب  دب���ي  ب��ط��ول��ة 
يقام  اأن  واملقرر  قدما   43 املحلية 
على �سواطئ دانة الدنيا ظهر يوم 
ال�سبت املقبل على املراكز الأوىل يف 
اجلولة اإ�سافة اإىل انتزاع )نامو�س( 
ال��رتت��ي��ب العام  امل��و���س��م و����س���دارة 

ملو�سم 2019-2018.
لبطولة  ال��ع��ام  الرتتيب  ويت�سدر 
ال�����س��راع��ي��ة املحلية  ل��ل��ق��وارب  دب���ي 
جرتا  ج��ول��ت��ني  ب��ع��د  ق���دم���ا   43
ال�سهر  وب���داي���ة  �سبتمر  ���س��ه��ر  يف 
اجل�����اري ال���ق���ارب ال��و���س��ف 127 
ال����ن����وخ����ذة حم���م���د حمد  ب���ق���ي���ادة 
نقاط   4 بر�سيد  الغ�سي�س  م�سبح 
جمعهما من فوزه باملركز الأول يف 
املركز  يف  وح��ل��ول��ه  الأوىل  اجل��ول��ة 

الثالث يف اجلولة الثانية.
الرتتيب  يف  الثاين  املركز  ويحتل 
للقوارب  دب�����ي  ل���ب���ط���ول���ة  ال�����ع�����ام  
ال�سراعية املحلية 43 قدما القارب 
النوخذة  ب���ق���ي���ادة   170 زل�������زال 
والذي  امل��رزوق��ي  اهلل  عبد  م���روان 
ميلك 6 نقاط جمعها بعد ح�سوله 
على امل��رك��زي��ن ال��راب��ع وال��ث��اين يف 

اجلولتني الأوىل والثانية.

للرتتيب  الثالث  امل��رك��ز  يف  وي��اأت��ي 
103 بقيادة  ال��ق��ارب غ��ازي  ال��ع��ام 
�سامل  ����س���ع���ي���د  اح����م����د  ال����ن����وخ����ذة 
ال��رم��ي��ث��ي وال����ذي مي��ل��ك 9 نقطة 
املركز  األقاب يف  بعد حلول  جمعها 
اجلولتني  يف  وال�������س���اب���ع  ال����ث����اين 
الأوىل والثانية بينما يحتل املركز 
الرابع بطل اجلولة الثانية القارب 
براق 33 والذي ميلك 14 نقطة 
يف  ع�سر  الثالث  املركز  احتل  حيث 

اجلولة الأوىل اأي�سا.
املو�سم  يف  ال��ل��ق��ب  ح���ام���ل  وي���ق���ف 
القارب   2018-2017 امل��ا���س��ي 
داح�س 156 بقيادة النوخذة ح�سن 
امل��رزوق��ي يف قلب  عبد اهلل حممد 
الرباعي  من  قريبا  اأي�سا  املناف�سة 
امل��رك��ز اخلام�س  امل��ت�����س��در حم��ت��ا 
يف ال��رتت��ي��ب ال���ع���ام ل��ب��ط��ول��ة دبي 
احتاله  بعد  نقطة   15 بر�سيد 
امل���رك���زي���ن ال�����س��اد���س وال��ت��ا���س��ع يف 

اجلولتني الأوىل والثانية.
املنظمة  ال���ل���ج���ن���ة  وت���و����س���ل  ه�����ذا 
للريا�سات  ال������دويل  دب����ي  ب���ن���ادي 
اإجناح  اجل  من  جهودها  البحرية 
ال�سركاء  م���ع  بالتن�سيق  ال�����س��ب��اق 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ني م����ن ال����دوائ����ر 
الوطنية  وامل��وؤ���س�����س��ات  احل��ك��وم��ي��ة 

وال����ت����ي ت�����س��ه��م دائ����م����ا يف اإظ���ه���ار 
وجميل  رائ������ع  ب���ث���وب  امل���ن���اف�������س���ات 
القيادة  اجل��ه��ات  تلك  مقدمة  ويف 
العامة ل�سرطة دبي وجهاز حماية 
املن�سات احليوية وال�سواحل )قيادة 
العامة  والإدارة  ال���راب���ع(  ال�����س��رب 
و�سلطة  دب����ي  يف  امل�����دين  ل���ل���دف���اع 
امل��اح��ي��ة وجمموعة  دب���ي  م��دي��ن��ة 
ن��خ��ي��ل ال��ب��ح��ري��ة وب���ل���دي���ة دب����ي و 
دبي  دبي لاإعام )قناة  وموؤ�س�سة 
اأبوظبي  وم��وؤ���س�����س��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة( 

لاإعام )قناة ياأ�س الريا�سية(.
اللجنة  ت��ن��ه��ي  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 
املتعلقة  الرتتيبات  ك��اف��ة  املنظمة 
بتنظيم ال�سباق يوم غد -اخلمي�س- 

وه���و امل���وع���د امل���ح���دد لإغ�����اق باب 
الت�سجيل وتاأكيد امل�ساركة بالن�سبة 
يف  امل�ساركني  وال��ن��واخ��ذة  للماك 
اأن يزيد عدد  احل��دث حيث يتوقع 
عن  املرتقب  ال�سباق  يف  امل�ساركني 
�سورة  تر�سم  �سوف  حممل   100

رائعة يف �سواطئ دبي.
وق��ال هزمي حممد القمزي مدير 
دبي  ن������ادي  يف  ال�������س���ب���اق���ات  اإدارة 
ال����دويل ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة اأن 
و�ساق  قدم  على  ت�سري  التجهيزات 
من اجل اإجناح التظاهرة وال�سباق 
ليكون م�سك  ياأتي  والذي  املرتقب 
ختام ملناف�سات بطولة دبي للقوارب 
ال�سراعية املحلية 43 قدما والتي 
���س��ه��دت م��ن��ذ ب��داي��ة امل��و���س��م اإقامة 
ن���اج���ح���ت���ني م����ن عمر  م���رح���ل���ت���ني 
القاربني  ف��ار���س��اه��ا  ك���ان  ال��ب��ط��ول��ة 

الو�سف 127 وبراق 33.
اللجنة  اأن  ال��ق��م��زي  ه���زمي  واأك�����د 
املنظمة تعد العدة خلري ختام من 
اأ�سحاب  ت��ت��وي��ج  اح��ت��ف��ال��ي��ة  خ���ال 
�سباق  يف  الأوىل  ال��ث��اث��ة  امل���راك���ز 
اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة واخل��ت��ام��ي��ة يوم 
تتويج  مرا�سم  اإىل  اإ�سافة  ال�سبت 
يف  الأوىل   ال����ث����اث����ة  ال������ق������وارب 
الرتتيب العام ملو�سم �سباقات هذه 

ال��ف��ئ��ة وال���ذي���ن ���س��وف ت�����س��ل��م لهم 
ب��ع��د ختام  م��ب��ا���س��رة  ال��ت��ف��وق  دروع 
ي���ه���دف اإىل  ت��ق��ل��ي��د  ال��ت��ظ��اه��رة يف 
يوم  امل�ساركني  بني  احلما�س  زي��ادة 

ال�سبت.
يبدو  التناف�س  اأن  القمزي  واأك���د  
ال�سباب  النواخذة  بني  اأ���س��ده  على 
واللذين جنحوا يف احتال املراكز 
الأوىل  اجل���ول���ت���ني  يف  امل���ت���ق���دم���ة 
والثانية الأمر الذي يب�سر بتناف�س 
ال�سبت  ي��وم  ب��اإذن اهلل  كبري ومثري 
التفوق  ا���س��ت��م��رار  اج��ل  م��ن  املقبل 
املتقدمة  امل����راك����ز  ب���اأح���د  وال����ف����وز 
يف ال�����س��ب��اق واأي�����س��ا ال�����س��ع��ود اإىل 
الفئة مع ختام  اأبطال هذه  من�سة 

اجلولت.
وقال مدير اإدارة ال�سباقات يف ختام 
تراقب  املنظمة  اللجنة  اأن  حديثه 
اخلا�سة  التقارير  ك��اف��ة  كثب  ع��ن 
الرياح يوم  البحر و�سرعات  بحالة 
ال�سباق عر تقارير املركز الوطني 
لاأر�ساد اجلوية والزلزل و�سيتم 
باأية  وامل�������اك  امل�������س���ارك���ني  اإف��������ادة 
قد  تعديل  واأي  تطراأ  قد  تطورات 
يكون يف الرنامج الزمني للحدث 
الن�سية  ال���ر����س���ائ���ل  خ���دم���ة  ع����ر 

الق�سرية )اأ�س ام اأ�س(.

•• دبي-الفجر:

عقدت جلنة واإدارة احلكام يف احتاد الكرة م�ساء اأم�س »الأثنني« 
الرملان الأ�سبوعي حلكام املراحل ال�سنية، ت�سمن تدريبات بدنية 
فريق  اإ���س��راف  وحت��ت  حكماً   72 مب�ساركة  نظرية  وحم��ا���س��رة 
العمل املكون من حممد اجلنيبي واأحمد ال�سام�سي ع�سوا اللجنة 
وعبدالواحد  ال�سنية،  امل��راح��ل  حكام  م�سوؤول  امل��رزوق��ي  و�سالح 

خاطر وح�سن عبداهلل مدرب اللياقة البدنية.
حكام  م�سوؤول  ال�سابق،  املونديايل  احلكم  امل��رزوق��ي  �سالح  واأك��د 

املراحل ال�سنية، اأن العمل على تطوير اأداء حكام املراحل ال�سنية 
خطة  و�سمن  الأول،  الفريق  بحكام  اأ�سوة  اأ�سبوعية،  ب�سفة  يتم 
اللجنة لتطوير الأداء التحكيمي، ورفع معدلت اللياقة البدنية، 

مما ينعك�س بالإيجاب على احلكام خال اإدارتهم للمباريات. 
واأ�سار م�سوؤول املراحل ال�سنية اإىل اأن جتمع اأم�س ت�سمن ثاثة 
مراحل مهمة، املرحلة الأوىل منها �سهدت جمموعة من تدريبات 
اللياقة البدنية على ملعب ذياب عوانة حتت اإ�سراف املدرب ح�سن 
احلكام  تق�سيم  فيهما  فتم  التاليتني،  املرحلتني  اأم���ا  ع��ب��داهلل، 
ملجموعتني »�ساحة/م�ساعدين«، ومت عمل نظام حماكاة حلالت 

حتكيمية على خط منطقة اجلزاء، بهدف ر�سد املخالفات التي 
حتدث ومدى قدرة احلكم على ر�سدها وحتديد ما اإذا كانت ركلة 

حرة اأم ركلة جزاء، اإ�سافة لر�سد حالت الت�سلل.
تنبيه  على  م�ستمرة  وب�سفة  حري�سون  نحن  املرزوقي،  واأ�ساف 
احل��ك��ام ب��وج��ود اأي اح��ت��ك��اك��ات  ق��د حت��دث ب��ني الاعبني خال 
املباريات، وعليهم توقعها قبيل حدوثها والتدخل الفوري ملنعها، 
و����س���رورة ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ال��اع��ب��ني ب���اأن ال��ق��رار الأول والأخ���ري 
للحكم، والرتيث مع اأع�ساء الأجهزة الفنية والإدارية لاأندية، 

وعدم اإتخاذ اأي قرارات مت�سرعة.

مب�شاركة 72 حكمًا

احتاد الكرة يعقد الربملان الأ�سبوعي حلكام املراحل ال�سنية

لكرة  ال�سارقة  نا�سئة  كاأ�س  بلقب  كلباء  فريق  ت��ّوج 
قدم ال�سالت، الذي نظمته نا�سئة ال�سارقة التابعة 
يف  واملبتكرين  ال��ق��ادة  ل�سناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�س�سة 
ال�سالة الريا�سية ملركز نا�سئة الذيد بنظام خروج 
مراكزها  مثلوا  لع��ب��اً،   120 ومب�ساركة  امل��غ��ل��وب، 

ال�سارقة،  اإمارة  املنت�سرة يف مدن ومناطق  الثمانية 
دبا  وف��ري��ق  و�سيفاً،  خ��ورف��ك��ان  نا�سئة  فريق  وج��اء 
لتحديد  اخلتامية  املباراة  و�سهدت  ثالثاً.  احل�سن 
فريقي  بني  قوية  مناف�سة  والثاين  الأول  املركزين 
خورفكان وكلباء، يف اأجواء مثرية ي�سودها التحدي، 

حتى �سجل الاعب جمعة علي عبيد الهدف الأول 
لفريق كلباء خال اأحداث ال�سوط الأول، وا�ستعل 
اللقاء مع بدء ال�سوط الثاين ليحرز الاعب عمر 
خالد اإبراهيم هدف التعادل، وما بني هجمة واأخرى 
املزروعي من  ن��واف غريب  الاعب  مرتدة؛ متكن 

للفوز  كلباء  ف��ري��ق  وق��ي��ادة  ال��ت��ق��دم  ه��دف  ت�سجيل 
بنتيجة 1/2.

مباراة  جم��ري��ات  على  احل�سن  دب��ا  ف��ري��ق  و�سيطر 
حتديد املركزين الثالث والرابع، وهز �سباك مرمى 
نظريه الثميد ب�سبعة اأهداف مقابل اثنني. و�سجل 

للفائز كل من عبد اهلل علي واأحمد في�سل هاتريك، 
را�سد  للثميد  �سجل  فيما  ه��دف��اً،  اأح��م��د  وحم��م��د 
حمد. وجاءت مناف�سات الكاأ�س، بهدف الك�سف عن 
عنا�سر �سبابية واعدة يف جمال كرة قدم ال�سالت، 
منتخب  اإىل  لان�سمام  الاعبني  اأف�سل  واختيار 

لقب  ع��ل��ى  للمناف�سة  وت��اأه��ي��ل��ه��م  ال�����س��ارق��ة  نا�سئة 
بطولة املوؤ�س�سات ال�سبابية لكرة قدم ال�سالت، التي 
خال  الأوىل  ن�سختها  يف  ال�سارقة  نا�سئة  تنظمها 
املراكز  من  العديد  مب�ساركة  املقبل  نوفمر  �سهر 

ال�سبابية والأكادمييات الريا�سية اخلا�سة.  

ام�����س عن  ف��ا���س للرتفيه  اأع��ل��ن��ت 
اأندر�سون،  ك��ي��ف��ن  ال���اع���ب  ع����ودة 
ن��ه��ائ��ي��ات بطولة  ����س���ارك يف  ال����ذي 
مناف�سات  اإىل   ،2018 وميبلدون 
للتن�س  ال��ع��امل��ي��ة  م���ب���ادل���ة  ب��ط��ول��ة 
يف  ���س��ت��ق��ام  ال���ت���ي   )MWTC(
بني  املمتدة  الفرتة  خال  اأبوظبي 
27 و29 دي�سمر 2018، وا�سعاً 
ن�����س��ب ع��ي��ن��ي��ه ال���ف���وز ب��ال��ل��ق��ب من 

جديد للعام التايل على التوايل.
وين�سم اأندر�سون، امل�سنف كاأف�سل 
تاريخ  يف  اأف���ري���ق���ي  ج���ن���وب  لع����ب 
 ))ATP التن�س  حم��رتيف  راب��ط��ة 
النجم  اإىل   ،1973 ع�����ام  م���ن���ذ 
ديوكوفيت�س  ن����وف����اك  ال�������س���رب���ي 
احلائز على لقب جراند �سام 14 
م���رة وال��ف��ائ��ز اجل���دي���د ع��ل��ى لقب 
املتاألقة  واإىل  م��ا���س��ت��ريز،  �سنغهاي 
لقب  ن��ال��ت  ال��ت��ي  ويليامز  فينو�س 
7 م���رات �سمن فئة  ج��ران��د ���س��ام 
ال�����س��ي��دات، وذل����ك ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
العديد من الاعبني الذين �سيتم 

الك�سف عن اأ�سمائهم قريباً.

الثالث  ال���ظ���ه���ور  ه�����ذا  و����س���ي���ك���ون 
يزيد  والذي  اأندر�سون،  للمخ�سرم 
وال�سهري  اأق������دام  ���س��ت  ع���ن  ط���ول���ه 
ال���ق���وي���ة بيده  الإر������س�����ال  ب�����س��رب��ة 
الإماراتية؛  العا�سمة  يف  اليمنى، 
الثامنة  املرتبة  حامل  يعتزم  حيث 
ال��دف��اع ع��ن لقبه يف بطولة  ع��امل��ي��اً 
ظفره  بعد  للتن�س  العاملية  مبادلة 
للمرة الرابعة بلقب رابطة حمرتيف 
وو�سوله  ن����ي����وي����ورك،  يف  ال��ت��ن�����س 
ل���ن���ه���ائ���ي���ات ج����ران����د ����س���ام خال 
الثانية  ل��ل��م��رة  ب��ط��ول��ة ومي��ب��ل��دون 
هذا العام، والتي �سهدت الفوز رقم 

الحرتافية. م�سريته  يف   300
اأن���در����س���ون، ب��ع��د اأداءه  وق���د مت��ّك��ن 
امل��ذه��ل ال��ع��ام امل��ا���س��ي، م��ن هزمية 
بو�ستا،  ك��اري��ن��ي��و  ب��اب��ل��و  الإ���س��ب��اين 
وال���ن���م�������س���اوي دوم���ي���ن���ي���ك ت���ي���م يف 
ليوا�سل  الف��ت��ت��اح��ي��ة،  امل���ب���اري���ات 
اآخر  اإ���س��ب��اين  على  ب��ال��ف��وز  طريقه 
اأج��وت، وذلك  باوتي�ستا  روبرتو  هو 
على  جم���م���وع���ت���ني  م�����ن  ل����ق����اء  يف 
النجم  ويحظى  البطولة.  م�ستوى 

ب�سعبية  اأفريقيا  جنوب  من  القادم 
اللعبة  اأو����س���اط حم��ب��ي  وا���س��ع��ة يف 
الن�سائح  مب�ساركة  ل�سغفه  ن��ظ��راً 
اإىل  وال��ت��دري��ب جنباً  والإر����س���ادات، 
جنب مع معجبيه، والن��خ��راط يف 
ين�سجم  وال��ذي  اجتماعية،  اأن�سطة 
العاملية  م��ب��ادل��ة  ب��ط��ول��ة  روح  م���ع 

للتن�س.
دورة  »بعد  معلقاً:  اأندر�سون  وق��ال 
املعايري،  بكل  املذهلة  املا�سي  العام 
اأعود بكل �سرور اإىل بطولة مبادلة 
خري  مت��ث��ل  ال��ت��ي  للتن�س  ال��ع��امل��ي��ة 
ال��ع��ام، متطلعاً  مل��و���س��م ه���ذا  ب��داي��ة 

ب�سوق للدفاع عن لقبي«.
الأك����ر  ال���ع���ام  ه����ذا  دورة  وت��ع��ت��ر 
ت�سهد  اإذ  ال���ب���ط���ول���ة؛  ت����اري����خ  يف 
التن�س  رواد لعبي  6 من  م�ساركة 
ال�سيدات.  م��ن  وجنمتني  ال��رج��ال 
اأر�س  على  فعالياتها  تقت�سر  ول 
قرية  �ست�ستقبل  اإذ  فح�سب،  امللعب 
ال��ت��ن�����س زواره������ا ب��ب��اق��ة رائ���ع���ة من 
ت�سمن  التي  الرتفيهية  الأن�سطة 
الثاثة  الأي��ام  الأوق��ات طيلة  اأروع 

التن�س  ع�ساق  و�سيحظى  للفعالية، 
بتجربة غنية من عامل  والعائات 

التن�س.
خم�س�س  ي�������وم  الأول:  ال�����ي�����وم 
لاأطفال. دخول جماين لاأطفال 
اأن  �سرط  �سنة(،   12 اإىل   2 )ب��ني 
يكونوا ب�سحبة �سخ�س بالغ يحمل 

تذكرة مدفوعة الثمن.
اليوم الثاين: يوم خم�س�س لع�ساق 
مبثابة  البطولة  �ستكون  ال��ط��ع��ام. 
مبا  ال�سهية  ل��ل��م��اأك��ولت  م��ه��رج��ان 
طهي  حم��ط��ات  م��ن  ع��ل��ي��ه  ت�ستمل 
ح���ي���ة ون���ك���ه���ات م����ن ك���اف���ة اأن���ح���اء 

العامل.
خم�س�س  ي������وم  ال����ث����ال����ث:  ال����ي����وم 
اليوم  ه�����ذا  ���س��ي��ك��ون  ل���ل�������س���ي���دات. 
بال�سيدات  ل��اح��ت��ف��اء  خم�����س�����س��اً 
احلياة  ومن��ط  والريا�سة  والأزي����اء 

ال�سحي.
الرئي�س  ل��ي��ك��ري�����س،  ج����ون  وق�����ال 
التنفيذي ل�سركة فا�س للرتفيه: 
العاملية  م���ب���ادل���ة  ب���ط���ول���ة  ت���ر����س���خ 
عام  ب��ع��د  ع��ام��اً  ح�����س��وره��ا  للتن�س 

ب�����س��ف��ت��ه��ا م���ن اأه�����م ف��ع��ال��ي��ات كرة 
امل�����س��رب ال��ع��امل��ي��ة، وجت��ت��ذب نخبة 
الاعبني من �ستى اأنحاء املعمورة. 
اأندر�سون  كيفن  م�ساركة  وتعتر 
جمدداً، انعكا�ساً ملدى الأهمية التي 
يوليها جنوم هذه اللعبة للم�سابقة، 
اأبوظبي يف ا�ستقطاب مزيد  وجناح 
من الهتمام العاملي ب�سفتها وجهة 
عاملية  الريا�سية  للفعاليات  رائ��دة 

امل�ستوى.
وت�����س��ت��ه��ر ال��ب��ط��ول��ة ب��ك��ون��ه��ا متّثل 
بداية مو�سم بطولت التن�س العاملية 
بطولة  ان����ط����اق  ق��ب��ي��ل  وت��ن��ع��ق��د 
جتري  وال��ت��ي  املفتوحة،  اأ���س��رتال��ي��ا 
مبارياتها يف ظروف مناخية واأر�س 
ملعب م�سابهة، واملنتظر اإقامتها يف 
�سهر يناير كاأوىل بطولت ال�جراند 
امل�سابقة قد  �سام للمو�سم. وكانت 
اأر�ست جتربًة ريا�سيًة هامًة للغاية 
التن�س  ل��ع�����س��اق  ت��ق��دم  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
بطولًة تعادل يف قيمتها الدور ربع 
�سام  ال�جراند  لبطولت  النهائي 
للجمهور  ت���وف���ر  ح��ي��ث  ال����ك����رى، 

طراز  اأعلى  على  حما�سية  مباريات 
مب�ساركة 6 لعبني من اأبرز جنوم 
ك����رة امل�������س���رب م���ن ف��ئ��ة ال���رج���ال، 
البطولة  بلقب  للظفر  يتناف�سون 

على مدى 3 اأيام.
ال�سعبية  ذات  ال���ب���ط���ول���ة  وُت����ق����ام 
للتن�س  ال���دويل  امل��رك��ز  يف  الوا�سعة 
مبدينة زايد الريا�سية يف اأبوظبي، 

اجلمهور  ل��ع��ام��ة  ال���ت���ذاك���ر  وت���ب���اع 
دره����م   100 م����ن  ت����ب����داأ  ب���اأ����س���ع���ار 
اإم���ارات���ي، ومي��ك��ن احل�����س��ول عليها 
www. م��ن امل��وق��ع الإل���ك���رتوين

من  اأو   ،ticketmaster.ae
 823 الرقم  على  الت�سال  خ��ال 
86 800 اأو عر الت�سال بالرقم 
2289 366 4 +971 من خارج 

ل��دى متاجر فريجن  اأو  الإم���ارات، 
امتداد  ع��ل��ى  امل��ن��ت�����س��رة  م��ي��غ��ا���س��ت��ور 
وميكن  املتحدة.  العربية  الإم���ارات 
بن�سبة  ت��خ��ف��ي�����س  م���ن  ال���س��ت��ف��ادة 
النهائية  الأ����س���ع���ار  ع��ل��ى   20%
التذاكر  ب��اق��ة  ���س��راء  عند  للتذاكر 
البطولة  اأي���ام  حل�سور  املخ�س�سة 

الثاثة.

نا�سئتتة كلبتتاء ُيتتتّوج بلقتتتتب كتتاأ�س كتترة ال�ستتتتالت

البطل كيفن اأندر�سون يعود اإىل بطولة مبادلة العاملية للتن�س ليدافع عن لقبه

غد� �إغالق �لت�شجيل خلتام �ل�شر�عية 43 قدما

لقب جولة دبي ونامو�س املو�سم هدف النواخذة ال�سبت
�لقمزي : مناف�شة �شاخنة ومرتقبة بني �لقو�رب �مل�شاركة



األربعاء  17   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12455  
Wednesday   17   October   2018  -  Issue No   12455

19191919

الفجر الريا�ضي

العداء  ال�سرعة  �سباقات  ا���س��ط��ورة  ي�سق  ق��د 
اجل��ام��اي��ك��ي امل��ع��ت��زل اأو���س��اي��ن ب��ول��ت طريقه 
الأوروبية،  ال��ق��ارة  ال��ق��دم يف  ك���رة  لح����رتاف 
ناد  م��ن  �سنتني  مل��دة  عقد  على  ح�سوله  بعد 
ام�س  ت��ق��اري��ر  ذك����رت  م��ا  م��ال��ط��ا، بح�سب  يف 

الثاثاء.
ثماين  ح��ام��ل  ع��ام��ا(،   32( ب��ول��ت  ويخ�سع 
ذهبيات اأوملبية، لتجربة يف اأ�سرتاليا مع نادي 
اأغ�سط�س  اآب  منذ  م��اري��رز  كو�ست  �سنرتال 
طفولته  حلم  لتحقيق  حم��اول��ة  يف  امل��ا���س��ي، 
واح�����رتاف ك���رة ال��ق��دم ب��ع��د اع��ت��زال��ه األعاب 

القوى العام املا�سي.
�سباقي  يف  ال���ع���امل���ي  ال���رق���م  ح���ام���ل  و���س��ج��ل 
كرة  ع���امل  يف  اأه���داف���ه  اأول  م  و200   100
مباراة  املا�سي يف  اجلمعة  الحرتافية  القدم 
ماكاآرثر  ����س���ب���اك  ه����ز  ع���ن���دم���ا  حت�������س���ريي���ة، 
يف  الثانية  الدرجة  من  يونايتد  و�ست  �ساوث 

منا�سبتني.
اإن��ه تقدم  اأف �سي املالطي  ن��ادي فاليتا  وق��ال 
ب��ع��ر���س ر���س��م��ي ل��ب��ول��ت ي��ت�����س��م��ن ال��ل��ع��ب يف 
نهائي الكاأ�س املقبلة، وراأى رئي�سه التنفيذي 
ال�����س��ع��ي جل��ل��ب بولت  ���س��ل��ي��م��ان ان  غ��ا���س��ت��ون 

يتعلق ب�”كتابة التاريخ«.
وقال �سليمان ل�سبكة “اي بي �سي” ال�سرتايل 
م�سواره  خال  ون�سف  �سنة  اآخر  يف  “تابعته 
يف  ال�سوبر  الكاأ�س  نهائي  نخو�س  ال��ك��روي.. 
تتخيلون  هل  فيه...  و�سنفوز  دي�سمر،   13

اأو�ساين بولت يرفع الكاأ�س ال�سوبر؟«.
بالتاريخ.  بل  ب��امل��ال،  الأم��ر  يتعلق  “ل  وتابع 
اأو   50 �سيتحدثون عنه يف غ�سون  اأم��ر  ه��ذا 

عام«.  100
وا�ستحوذ م�ستثمرون من جمموعة “�سانبان” 
يف الإم��ارات العربية املتحدة اأكرية ح�س�س 
باإي�سال  متعهدين  امل��ا���س��ي،  ال�سهر  ال��ن��ادي 
اأبطال  دوري  م��ن  املجموعات  ل���دور  ال��ف��ري��ق 

اأوروبا يف كرة القدم.
اإىل  بحاجة  ي��زال  ل  بولت  اأن  �سليمان  واأق���ر 
حت�����س��ني م�����س��ت��واه ال����ك����روي، ل��ك��ن��ه ع���ر عن 
اإعجابه باحتفالت العداء اخلارق �سابقا، مبا 
الرق  ���س��ورة  ور�سمه  ال�سهرية  وقفته  فيها 

بيديه بعد ت�سجيل الأهداف.
لتم�سية  هنا  اإىل  ياأتي  اأن  اأري��ده  “ل  واأردف 
لرفع  بولت  يريد  اأن��ه  اإىل  م�سريا  العطلة” 

الألقاب يف فاليتا.
وتابع “ل اأريده اأن يثري �سجة كبرية، اأريده 
الطائرة،  منت  على  الركوب  العقد،  يوقع  اأن 
لأنه  التمارين،  وخو�س  مالطا  اإىل  الو�سول 

يتعني علينا ال�ستعداد للكاأ�س ال�سوبر«.
ورف�س الوكيل الأ�سرتايل الذي رتب جتارب 

اأو  تاأكيد  ماريرز  كو�ست  �سنرتال  مع  بولت 
فران�س  وكالة  من  ات�سال  بعد  التقارير  نفي 

بر�س ام�س الثاثاء.
ومل يح�سل بولت بعد على عقد من �سنرتال 
اأي���ام ن انطاق  كو�ست م��اري��رز، وذل��ك قبل 
ال�������دوري الأ������س�����رتايل اجل���م���ع���ة، ف��ي��م��ا قال 
ميليكامب  �سون  للنادي  التنفيذي  الرئي�س 
يف بيان ان اجلامايكي “�سيوا�سل متارينه اإىل 

اأجل غري م�سمى... حتى ا�سعار اآخر«.
ينتظر  ي����زال  ال���ن���ادي ل  اأن  ت��ق��اري��ر  وذك����رت 
الحت����اد ال����س���رتايل ل��ك��رة ال��ق��دم مل��ع��رف��ة ما 
بتمويل عر�س  امل�ساهمة  �سي�ساهم يف  كان  اإذا 

بقيمة 2،1 مليون دولر اأمريكي لبولت.
وقال رئي�س الحتاد الأ�سرتايل ديفيد غالوب 

هي  اأوروب���ا  يف  العقد  “ ق�سة  الثاثاء  ام�س 
ر�سمي  مايل  دعم  اأي  ايل” لكن  بالن�سبة  نباأ 
جلذب  املخ�س�س  ال�سندوق  من  يح�سل  لن 

الاعبني الكبار اإىل الدوري الأ�سرتايل.
ملعب  يف  “الكرة  اإذاع������ي  ح��دي��ث  يف  وت���اب���ع 
ماريرز. عليهم اتخاذ قرار حول التعاقد مع 
�سننظر  النقطة،  تلك  اإىل  و�سلوا  اإذا  بولت. 
ذلك  يح�سل  اأن  ميكن  ل  لكن  اإمكاناتنا  اإىل 

من ال�سندوق«.
لكن  امل��ال،  ه��ذا  ا�ستخدام  ميكننا  “ل  واأردف 
اإذا ك���ان مب��ق��دورن��ا ال��ق��ي��ام ب�سيء  ���س��رى م��ا 
�سابقة  حت����ارب  اأج�����رى  ب��ول��ت  وك����ان  اآخر”. 
اأفريقيا وال���روج م��ن دون  اأمل��ان��ي��ا، ج��ن��وب  يف 

جناح.

اجتمع يف مقر نادي احلمرية الثقايف الريا�سي م�ساء 
الفنية  الأم���ور  خمتلف  لبحث  ناديا  ع�سر  اثنا  اأم�س 
من  ال�ساد�سة  ال��دورة  باإطاق  اخلا�سة  والتنظيمية 

بطولة نادي احلمرية لكرة القدم.
اأطراف احلديث حول  وجرى خال الجتماع تناول 
وما  للبطولة  التنظيمية  وال�سئون  البطولة  لئحة 

ت�سمنه من اإجراءات فنية واإدارية.
�سعيد  علي  اأحمد  تراأ�سه  ال��ذي  الجتماع  بداية  ويف 
الثقايف  احلمرية  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ع�سو  الكتبي  
امل�ساركة  الأندية   ممثلي  م��ع  البطولة  ع��ام  م�سرف 
بالبطولة ونقل حتيات رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة 

ورحب بالأندية امل�ساركة .

وقام الكتبي  بعر�س نبذة خمت�سرة عن البطولة يف 
البنود  بع�س  احل�سور  مع  وناق�س  ال�ساد�سة  دورتها 
على  الت��ف��اق  ال��ائ��ح��ة حيث مت  يف  ال����واردة  الفنية  
اخلا�سة  والتنظيمية  والإداري��ة  الفنية  البنود  جميع 
بالبطولة بجانب التح�سري لنطاق البطولة خال 

الفرتة املقبلة.

اجتماع تن�سيقي مع 12 ناديا للتح�سري لبطولة نادي احلمرية 
لكرة القدم يف دورتها ال�ساد�سة ومناق�سة لوائح البطولة

اإنكلتتترا متتلتتتك �سعتتتور 
تخطتتي الكبتتتتار 

اأوزي��ل مبنا�سبة عيد  هناأ الحتاد الأمل��اين لكرة القدم م�سعود 
ب��دوره الحت��اد على  اآر�سنال �سكر  ال�30، و�سكر جنم  مياده 
هذه البادرة، فيما توقعت تقارير عودة املياه اإىل جماريها بني 

اأوزيل والحتاد الأملاين بعد نك�سة كاأ�س العامل الأخرية.
الاعب  اأن  النت�سار  وا�سعة  الأمل��ان��ي��ة  بيلد  �سحيفة  وذك���رت 
ال��دويل الأمل��اين م�سعود اأوزي��ل مل ي��رتدد كثرياً يف ال��رد على 
الحتاد الأملاين لكرة القدم الذي، هناأه مبنا�سبة عيد مياده 
ال�30، واأ�ساف اأن توا�سل الحتاد الأملاين لكرة القدم واأوزيل 
امل��ي��اه اإىل جماريها  اأج���ل ع���ودة  اأوىل، م��ن  ُي��ع��د خ��ط��وة  رمب��ا 
جمدداً بني الطرفني. واأو�سحت بيلد اأن، الحتاد الأملاين هناأ 
باإن�ستغرام  اأوزي��ل مبنا�سبة عيد مياده على ح�سابه اخلا�س 
وتويرت وفي�سبوك، واأ�ساف اأن الحتاد ن�سر عدة �سور لأوزيل 

اأثناء حمله قمي�س منتخب “املان�سافت«.
القدم  لكرة  الأمل��اين  ن�سر الحت��اد  وع��ر ح�سابه على تويرت، 
بها  ُت��وج  التي  العامل،  كاأ�س  اأوزي��ل، وهو يحمل  مل�سعود  �سورة 

مياد  “عيد  قائًا:  وكتب   ،2014 ع��ام  املان�سافت  منتخب 
ب��وك، فو�سع الحتاد  اأم��ا على في�س  ال��ع��امل«.  يا بطل  �سعيد 
اأثناء حمله  اآر�سنال  لنجم  اأخ��رى  القدم �سورة  لكرة  الأمل��اين 
اأغ��ل��ى الأل���ق���اب يف ع���امل ال�����س��اح��رة امل�����س��ت��دي��رة وع��ل��ق عليها: 
اأوزيل«. ون�سر نف�س الحتاد عر  “عيد مياد �سعيد م�سعود 
اإن�ستغرام �سورة ل�ساحب القدم الي�سرى ال�ساحرة مع اإحدى 

امل�سجعات ومتنى له كذلك عيد مياد �سعيد.
اإن�ستغرام مبادرة الحتاد  اأوزي��ل عر  املقابل، �سكر م�سعود  يف 
الأملاين لكرة القدم على تقدمي التهنئة له، ومتنى للمنتخب 
الأملاين التوفيق يف مباراته اأمام فرن�سا بر�سم م�سابقة دوري 

الأمم الأوروبية.
واجلدير ذكره اأن، م�سعود اأوزيل اعتزل يف 22 يوليو املا�سي 
اللعب دولياً مع منتخب “املان�سافت”، عقب النتقادات احلادة 
التي تلقاها ب�سبب التقاطه �سورة مع الرئي�س الرتكي رجب 

طيب اأردوغان.

الحتاد الأملاين يفتح �سفحة جديدة مع اأوزيل

بولت يح�سل على عر�س احرايف يف مالطا 

بقي  الإ���س��ب��اين  وال�سغط  ال�سجيج  ت��زاي��د  م��ع  حتى 
م��ب��اراة حمورية  ���س��ام��دا.  �ساوثغيت  غ��اري��ث  امل���درب 
اإ�سبانيا يف  اإنكلرتا يف ح�سمها �سد م�سيفتها  جنحت 

دوري الأمم الأوروبية يف كرة القدم.
اأه���داف  ث��اث��ة  ت�سجيل  �سهد  ن���اري  اأول  ���س��وط  ب��ع��د 
الثاثة” فقل�س  “الأ�سود  تراجع منتخب  لإنكلرتا، 
األ��ك��ا���س��ري ال���ف���ارق اإىل 3-1،  امل��ه��اج��م ال��ب��دي��ل ب��اك��و 
وك��اد احلار�س ج��وردان بيكفورد يقدم هدية جمانية 

للمهاجم رودريغو.
ع��ل��ى خ���ط امل��ل��ع��ب، ب��ق��ي ���س��اوث��غ��ي��ت واق���ف���ا مكتوف 
الدقيقة  قبل  وحيد  تبديل  �سوى  يجر  ومل  اليدين، 
بدل من رو�س باركلي  ووكر  بكايل  دفع  عندما   ،85

املرهق يف الدقيقة 76.
اأراد  رمبا  ال�سمود.  اإنكلرتا  مبقدور  اأن��ه  اعتقد  رمبا 
اإ�سبانيا يف  منح لعبيه �سرف �سنع املفاجاأة وا�سقاط 

عقر دارها.
بعد كل �سيء، يعود �ساوثغيت من مونديال رائع بلغ 
فيه ن�سف النهائي للمرة الأوىل منذ 1990، لكن يف 
ظل قرعة �سهلة. وعندما واجه منتخبني من العيار 
كرواتيا  ���س��د  جن��اح��ات��ه  مبتابعة  ينجح  مل  ال��ث��ق��ي��ل، 

وبلجيكا.
يف  اأر�سها  على  باإ�سبانيا  هزمية  اأول  اإنكلرتا  اأحلقت 
15 �سنة، و�سجلت ثاثية يف ال�سوط الأول �سد فريق 

يحاول املدرب لوي�س اأنريكي جتديده.
قبل نحو �سهر، �سحقت اإ�سبانيا و�سيفة املونديال 

كرواتيا ب�سدا�سية نظيفة، وتفوقت اأي�سا على 
انكلرتا يف ملعب وميبلي 1-2.

�سرتلينغ  رح��ي��م  اإن��ك��ل��رتا  مهاجم  ق��ال 
التي  امل����ب����اراة  ه���دف���ني يف  ���س��اح��ب 

ماركو�س  زم��ي��ل��ه  ف��ي��ه��ا  ه���ز 
اأي�سا  ال�سباك  را�سفورد 

“اإنه �سعور جميل. كان 
اداء جماعيا رائعا«.

اإط����اق احلكم  ب��ع��د 
النهائية  ���س��اف��رت��ه 
 98 ال����دق����ي����ق����ة  يف 
على ملعب “بينيتو 
يف  فيامارين” 

اأ����س���ب���ي���ل���ي���ة، ك����ان 
احل��������دي��������ث ع���ن 
الن��������ت�����������������س��������ار 

لإنكلرتا  الأج��م��ل 
الكبري  ف��وزه��ا  منذ 

ميونيخ  يف   1-5 اأملانيا  على 
عام 2001.

على �سعيد املباريات الر�سمية، 
لإنكلرتا  الأخ���ري  ال��ف��وز  يعود 
اإىل  للعامل،  �سابق  بطل  على 
�سجل  ع��ن��دم��ا   2002 ال��ع��ام 
دي���ف���ي���د ب��ي��ك��ه��ام رك���ل���ة ج����زاء 
ن��اج��ح��ة ���س��د الأرج���ن���ت���ني يف 

�سابورو.
اإ�سبانيا  م���واج���ه���ة  ل���ك���ن 

تكن �سمن  الث��ن��ني، مل 
كاأ�س  اأو  ال��ع��امل  ك��اأ���س 

الأدوار  اأوروب���ا، بل يف 
مل�سابقة  امل�����ب�����ك�����رة 
بدل  ح���ل���ت  ول����ي����دة 
م��������ن امل�������ب�������اري�������ات 
ال�����������ودي�����������ة، ول������ن 
يتظاهر �ساوثغيت 

بعك�س ذلك.
ب�������رغ�������م ذل���������ك، 
اإ�سبانيا  ك���ان���ت 
لتحقيق  ت���واق���ة 
عندما  ال�����ف�����وز، 
بيكفورد  ع��رق��ل 
رودريغو  املهاجم 
تعوي�س  حم��اول 
احتج  ه����ف����وت����ه، 
بحدة  ال���س��ب��ان 
ل��������دى احل���ك���م 
احت�سابه  لعدم 
رك�����ل�����ة ج�������زاء. 
�سجل  وعندما 

������س�����ريخ�����ي�����و 
رام��������و���������س 

ال������ه������دف 

الوقت  م��ن  ال�سابعة  الدقيقة  يف  راأ���س��ي��ة  م��ن  ال��ث��اين 
دائرة  اإىل  ب�سرعة  ال���س��ب��ان  ارت��د  �سائع،  م��ن  ال��ب��دل 
م��ن��ت�����س��ف امل��ل��ع��ب ع��ل��ى اأم����ل احل�����س��ول ع��ل��ى هجمة 

اأخرية.
اأعمار  معدل  البالغ  الفريق  وح�سل  اإنكلرتا  �سمدت 

لعبيه 23 �سنة على جرعة ثقة.
الأ���س��غ��ر يف  ه��ي  بت�سكيلة  دف��ع  ال���ذي  �ساوثغيت  ق��ال 
العقد احلايل “مع الكثري من الاعبني ال�سبان، من 
اإنكلرتا  بتمثيل  ي�ستمتعوا  اخل��رة،  يكت�سبوا  اأن  املهم 
اأن  يجب  تطبيقها.  نريد  التي  بالطريقة  وي�سعروا 
الأمر  النقطة،  هذه  التقدم من  على  قادرين  يكونوا 

مرتوك لنا«.
حتى اأن انكلرتا قادرة الآن على احراز لقب جمموعتها 
على  ف��وزه��ا  ب��ح��ال  الأول،  امل�����س��ت��وى  �سمن  ال��راب��ع��ة 
�ساوثغيت  لكن  املقبل،  ال�سهر  اأر���س��ه��ا  على  ك��روات��ي��ا 

يعرف ان هناك عما كثريا اأمامه.
ي��ذك��ر ���س��ع��ور الإن��ك��ل��ي��ز ب��ال��رع��ب يف ال�����س��وط الثاين، 
رو�سيا  م��ون��دي��ال  يف  ال��ك��روات��ي  لل�سغط  بخ�سوعها 
ال�سيف املا�سي. بيكفورد الذي �ساهم بت�سجيل هدفني 
ك�����اد ي��ت�����س��ب��ب ب���ه���دف���ني يف 
مرماه، الأول من راأ�سية 
قل�ست  التي  الكا�سري 
الفارق والثاين عندما 
ب��ال��غ ب���امل���راوغ���ة اأم���ام 

رودريغو.
قال �ساوثغيت مبت�سما 
التقنية  القدرة  “لديه 
اإىل  ال��ك��رات  مترير  على 
لكن  امللعب،  منت�سف 
رمب��ا لي�س لعب 
كرويف  دور 
يف املراوغات 
داخ������������������������������ل 

منطقته«.
�سد  ف��������ردي��������ا، 
وينك�س  ه�����اري 
فجوة يف �سناعة 
فيما  ال������ل������ع������ب، 
وج��د ه���اري كاين، 
و�سرتلينغ  را�سفورد 
التهديفية  مل�����س��ت��ه��م 
وكان  املنطقة.  داخ��ل 
غوميز  ج����و  ت����واج����د 
قلب  ع�����ام�����ا(   21(
دفاع ليفربول مبثابة 
���س��م��ام الأم�������ان يف 

قلب الدفاع.
كل  م��������ن  اأه������������م 
اكت�سفت  ���س��يء، 
كيف  اإن����ك����ل����رتا 
ت����ف����وز جم�����ددا 

على الكبار.
ق����������ال ك��������ريان 
ت������ري������ب������ي������ري، 
اأك����������ر لع����ب 
الت�سكيلة  يف 
ال�28  ب��ع��م��ر 
اجليد  “من 
ي������اأت������ي  اأن 
اإىل  ال�������س���ب���ان 
اأماكن مماثلة. 
تلعب  اأن  تريد 
�����س����د ال����ك����ب����ار، 
اأن  ون����������ري����������د 
الفريق  ن�سبح 
ال����رق����م واح�����د. 
كانت ليلة رائعة 
التطلع  وعلينا 

اإىل الأمام«.

اأ���س��ع��ل لع���ب ن����ادي ب��ر���س��ل��ون��ة الإ����س���ب���اين، ج���ريارد 
اإدارة  ل����دى جم��ل�����س  ال��غ�����س��ب  ن�����ريان  ب��ي��ك��ي��ه، 

باأعماله  الهتمام  ب�سبب  الكاتالوين  ال��ن��ادي 
اخلا�سة على ح�ساب النادي.  وقالت �سحيفة 
 El Chiringuito de Mega
لي�س  بر�سلونة  اإدارة  “جمل�س  اإن  الإ�سبانية، 

ت�سرفات  ب�سبب  احل��ايل  الوقت  �سعيًدا يف 
باأعماله  باهتمامه  ُتوحي  والتي  بيكيه 

دوره يف  ح�����س��اب  ع��ل��ى  اخل���ا����س���ة، 
الفريق«.

وك��ان بيكيه تواجد يف مدينة 
���س��ن��غ��ه��اي ال�����س��ي��ن��ي��ة، حلل 
والتي  امل�������س���ك���ات  ب��ع�����س 
لعبي  ب���ع�������س  واج�����ه�����ت 

التن�س ب�سبب اعرتا�سهم 
امل�ساركة يف بطولة  على 
للتن�س  داف��ي�����س  ك���اأ����س 
فيها  ي�����س��اه��م  وال����ت����ي 
واعتزل  م��ال��ًي��ا.  بيكيه 
عقب  دول�����ًي�����ا  ب��ي��ك��ي��ه 
خروج منتخب اإ�سبانيا 
نهائي  الثمن  دور  من 
م�����ن ب���ط���ول���ة ك���اأ����س 

العامل برو�سيا.

اأزمة بني بر�سلونة وبيكيه 
ب�سبب الإهمال 

ل�سان مورينيو قد يحرمه 
من مواجهة ت�سيل�سي

مل��درب مان�س�سرت  اأن��ه وج��ه اتهاماً  ال��ق��دم  اأع��ل��ن الحت���اد الإجن��ل��ي��زي لكرة 
على  ف��وزه  بعد  م�سيئة  بكلمات  التلفظ  بداعي  مورينيو،  جوزيه  يونايتد 

نيوكا�سل يونايتد يف الدوري املمتاز هذا ال�سهر.
اأن املدرب الرتغايل وجه �سباباً بلغته املحلية نحو كامريا  وذكرت تقارير 
كانت تاحقه على خط امللعب عقب الفوز 3-2 بعد انتفا�سة اأمام نيوكا�سل 

يف ملعب اأولد ترافورد.
اأن لغة مورينيو يف نهاية  وقال الحتاد الإجنليزي يف بيان: هناك مزاعم 
املباراة، والتي التقطت خال البث، كانت م�سيئة اأو ت�سمنت �سباباً وكلمات 
اأكتوبر   19 غري منا�سبة، هو ميلك حتى ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء يوم 

التهام. على  للرد   2018
واإذا اأدين مورينيو فاإنه قد يعاقب بعدم اجللو�س على مقاعد البدلء خال 

مواجهة فريقه ال�سابق ت�سيل�سي يف �ستامفورد بريدج ال�سبت املقبل. 



يتناول البيتزا يوميًا مدة 40 عامًا
تناول رجل من نيو جري�سي الأمريكية قطعة بيتزا كل يوم، طيلة 
العقود الأربعة املا�سية، والوجبة الأخرى الوحيدة التي ي�ستمتع 
رومان  مايك  ويع�سق  ال�سوداين.  الفول  بزبدة  ال�سطائر  هي  بها، 
تناول البيتزا منذ اأن كان طفًا، ورغم اأنه داأب على تناول �سطائر 
يبدل  اأن��ه  اإل  وق��ت لآخ��ر،  ال��غ��داء من  ال�سوداين يف  الفول  بزبدة 
ُينهي  دائماً  بالتغيري، لكنه كان  البيتزا عندما يرغب  بينها وبني 
طعامه اليومي بهذه الوجبة. واعرتف رومان يف حديث لرنامج 
اإل  باملقرم�سات،  اأحياناً  املحم�س  اخلبز  ي�ستبدل  باأنه  تلفزيوين 
البيتزا يف معظم وجبات الطعام طوال  تناول  اإىل  اأنه يعود دوم��اً 
حياته، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الريطانية. واأ�سار رومان اإىل 
اأي عاقة، وكان  اأ�سا�سياً يف  اليومي كان �سرطاً  اأن روتني طعامه 
فيها  ي��ت��ن��اول  ال��ت��ي  للمطاعم  اخ��ت��ي��اره  اأن  م�سبقاً  الن�ساء  يخر 
العام  البيتزا.  وحتى يف حفل زفافه يف  الطعام يعتمد على توفر 
اأي�ساً عن وجبات طعامه  البيتزا حا�سرة، ومل تغب  املا�سي كانت 
طيلة �سهر الع�سل. وارتفعت ن�سبة الكولي�سرتول عدة مرات لدى 
رومان على مر ال�سنوات املا�سية، لكنه ا�ستقر عند م�ستوى جيد يف 
الآونة الأخرية، ورغم اعتماده على املعجنات يف وجبات طعامه، اإل 

اأنه ل يعاين  اأي م�ساكل ه�سمية.

عمرها �سنتان جتل�س وراء مقود املر�سيد�س 
يركن الأب �سيارته املر�سيد�س الأنيقة اأمام بيته ذات م�ساء، يجل�س 
املوّقف  امل��ح��رك، و���س��ح��ب  اأط��ف��اأ  اأن  ب��ع��د  ال�����س��ائ��ق  اب��ن��ت��ه يف مقعد 
اإل  اأنها حركت ال�سيارة ومل تتوقف  اليدوي. ولكن املفاجاأة كانت 

عند �سور حديقة بعد اأن ت�سببت بخ�سارة كبرية لوالدها.
�سرق  و�سط  ليه�سنت  مبدينة  بيته  من  �سيئاً  يجلب  اأن  الأب  اأراد 
اأملانيا، فاأوقف �سيارته اأمام مدخل البيت، واتخذ اإجراءات ال�سامة، 
اأنه خاطب ابنته ال�سغرية التي مل يتجاوز عمرها �سنتني  ويبدو 
"بابا �سيعود فورا،  اأو هي فهمت الأمر هكذا،  بكل مودة وقال لها 
كيف  ال�سائق وجربي  مكان  واجل�سي يف  ال�سيارة،  بالك من  خذي 
بعد  اليدوي  املوّقف  اإط��اق  ال�سغرية يف  املقود". جنحت  حتركي 
اأن تاعبت باأزرار ال�سيطرة املركزية، وهذه من خماطر ال�سيارات 
احلديثة وتقنياتها الرقمية، فاملوّقف اليدوي يعمل بزر يحتاج اىل 

مل�سة اإ�سبع، وهذا اأدى اإىل اأن تتدحرج ال�سيارة �سائرة.
البنت مت�سك بعجلة القيادة بحما�س، واملر�سيد�س تتدحرج ب�سرعة 
على ال�سارع لت�سدم �سيارة �سيات، ثم �سيارة فورد، ثم ترتطم ب�سياج 
حديقة فتتوقف هناك عالقة بال�سياج. وحل�سن احلظ، مل ُت�سب 
لكّن  �سوى رعبها لهول ما جرى،  اأ�سرار،  باأّي  ال�سغرية  ال�سائقة 
جممل الأ�سرار املرتتبة على الأب ب�سبب احلادث ُقدرت مبدئياً ب� 
30 األف يورو تدفع ل�سائقي �سيارة �سيات، و�سيارة فورد، ول�ساحب 
تكون  قد  املو�سوع،  خا�سة  حديقته.  �سياج  حتطم  ال��ذي  البيت 
يفعله  التنبوؤ مبا  ي�سعب  ولكن  �سيارتك،  واأم��ان  متانة  واثقا من 

الأطفال، فالإن�سان واإن كان �سغري ال�سن، قد يفعل املعجزات.

يبدع اأعمال فنية من مواد معاد تدويرها 
�سوارع عمان،  ي�سري يف  عيا�سرة  كان غ�سان  عاما،   25 على مدى 

فقط ليجمع بذور الزيتون والتمر والأوراق واأكيا�س الرقائق.
ل  مبهرة  ملونة  وهياكل  اأ�سكال  ابتكار  من  متكن  ف�سيئا،  و�سيئا 
تظهر موهبته الفنية فح�سب، بل تظهر اأي�سا روحا تتعلق بالبيئة 
العمر  البالغ من  الأردين  الفنان  ي�ستخدم  بها.  �سديدا  واهتماما 
تاريخ  تعك�س  فنية  اأعمال  لت�سكيل  تدويرها  املعاد  امل��واد  عاما   53

بيئته اخلا�سة وثقافتها.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اإعادة بناء وجه مري�س
اأعاد الأطباء اجلراحون يف الهند بناء وجه مري�س يعاين من حالة مر�سية نادرة جعلت وجهه يبدو كالأ�سد.

18 عاماً،  العمر  الهند، عندما كان يبلغ من  الأ�سد لدى �سوري�س من مقاطعة تاميل نادو يف  وتطورت متازمة 
وت�سبب هذه احلالة بت�سخم وجهه ب�سكل موؤمل، وعلى مدى �سنوات مل يتمكن الأطباء من م�ساعدته.

وتتميز هذه احلالة بت�سخم عظام الوجه، ليبدو املري�س م�سابهاً لاأ�سد، وميكن عاجها فقط عن طريق اإجراء 
ق�س للعظام املت�سخمة، وهي عملية موؤملة للغاية، بح�سب �سحيفة مريور الريطانية.

الذين مل يقدموا له العاج  العديد من الأطباء  20 عاماً، تعاي�س �سوري�س مع هذه احلالة، وراج��ع  وعلى مدى 
ال�سايف، ولكن اجلراح �سونيل ريت�سارد�سون جتراأ واأج��رى له العملية، لتتغري معامل وجهه ب�سكل كبري عما كانت 

عليه يف املا�سي.
وقال الدكتور ريت�سارد�سون "زار هذا املري�س اأكر من 12 جراحاً يف مدن خمتلفة بحثاً عن العاج، ومل يح�سل 
منهم �سوى على املماطلة، وبعد اأن �سمع عن عملنا من مري�س اآخر، جلاأ اإلينا طالباً امل�ساعدة، ومبا اأنه مري�س فقري 
الفعال  الوحيد  اخليار  هو  اجلراحي  "العاج  واأ�ساف  اأجرينا له اجلراحة باملجان، ومل يدفع �سوى ثمن اأدويته". 

لهذه احلالة، وقمنا باإزالة النتوءات من وجهه دون ترك ندب وا�سحة".
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فئران تعطل طائرة احلكومة 
الأمل��اين اولف �سولت�س �سوى  املالية  القوار�س من طائرة وزير  مل تخرت 
لأخذ  الوزير  فا�سطر  لإندوني�سيا.  بها  قام  زي��ارة  بعد  لق�سمها  الكابات 

طائرة من بايل اإىل برلني يف رحلة ا�ستغرقت 22 �ساعة.
اأولف �سولت�س، ع��ال��ق��ني يف  الأمل����اين  امل��ال��ي��ة  اأع�����س��اء وف���د وزي���ر  ي���زال  ل 
اأثناء فرتة  كابات طائرة حكومية  القوار�س  قر�ست  بعدما   ، اإندوني�سيا 

الجتماعات ال�سنوية ل�سندوق النقد الدويل.
 22 ا�ستغرقت  رحلة  بعد  املا�سي  الأح��د  برلني  اإىل  نف�سه  �سولت�س  وو�سل 
���س��اع��ة م��ن ب���ايل، م��ع تغيري ل��ل��رح��ات يف ه��ون��غ ك��ون��غ وزي�����ورخ. وا�سطر 
اأقرب وقت ممكن  اأملانيا يف  ال�سيا�سي ال�سرتاكي الدميقراطي للعودة اإىل 
م�����س��اورات مع  اإج����راء  اإىل  ب��اف��اري��ا واحل��اج��ة  ال��ولي��ة يف  انتخابات  ب�سبب 
الأنباء  لوكالة  ال���دويل  النقد  �سندوق  اجتماع  يف  م�سادر  وق��ال��ت  ح��زب��ه. 
الكابات  قد قر�ست   - الفئران  ورمب��ا   - القوار�س  اإن  اأ(  )د. ب.  الأملانية 
الكهربائية للطائرة "كونراد اأديناور". وقالت م�سادر اإنه مت اإباغ �سولت�س 
اأم�س ال�سبت اأنه يتعني عليه اختيار عدد من اأقرب م�ساعديه للعودة معه، 
وطلب منه يف البداية عدم الإباغ عن احلادث. ول يزال اأع�ساء اآخرون يف 
وفد �سولت�س وحوايل 20 �سحفيا، الذين كان من املفرت�س اأن يعودوا على 
منت الطائرة، موجودين يف بايل اليوم الأحد، انتظارا للح�سول على مزيد 
من املعلومات. وقالت متحدثة با�سم اإدارة الطريان اجلوي التابعة لوزارة 
اإن الطائرة �سيتم نقلها  امل�سوؤولة عن الرحات اجلوية احلكومية  الدفاع 

اإىل �سنغافورة حيث �ستخ�سع للفح�س ملدة خم�سة اأيام اأخر.

اأبل تطرح حافظات اآيفون غري م�سبوقة
 iPhone XSو  iPhone XS هواتف  بيع  الأمريكية  اأب��ل  �سركة  ب��داأت 
Max منذ حوايل �سهر، لكن الن�سخة الأرخ�س من هواتف اآيفون اجلديدة 

iPhone XR �ست�سل اإىل الأ�سواق يف 28 اأكتوبر احلايل.
باألوان  دولرا،   750 �سعر  م��ن  ت��ب��داأ  التي   XR اآي��ف��ون   ه��وات��ف  و�ستتوفر 

خمتلفة هي الأحمر والرتقايل والأبي�س والأ�سود والأزرق والأ�سفر.
اآيفون اجلديد  ف��اإن م�ستخدم  الأل���وان،  التنوع يف  ه��ذا  الطبيعي مع  وم��ن 
اأو اأخرى  اإخفاء تلك الأل��وان الراقة حتت حافظة جلدية  لكن يرغب يف 
من ال�سيليكون. ويبدو اأن اأبل توقعت ذلك فطرحت لأول مرة يف تاريخها 

.iPhone XR حافظة اآيفون �سفافة خا�سة بهواتف
لل�سركة  �سحفي  بيان  خال  من  اجلديدة،  اآيفون  حافظات  اأمر  واكت�سف 
باآيفون  ال�سفافة اخلا�سة  اأن �سعر احلافظة  اإىل  الأمريكية يف كندا ي�سري 

XR �سيكون 42 دولرا.
وجرت عادة اأبل منذ الك�سف عن هواتف اآيفون يف 2007 اأن تطرح حافظات 
حافظة  بها  توفر  التي  الأوىل  امل��رة  وه��ي  ال�سيليكون،  م��ن  اأو  اجللد  م��ن 

اعتقال جنمة اأهانت 
الن�سيد ال�سيني 

اح����ت����ج����زت ال�������س���ل���ط���ات الأم���ن���ي���ة 
على  م�����س��ه��ورة  �سينية  �سخ�سية 
بعدما  اأي�������ام،   5 مل����دة  الإن�����رتن�����ت، 
ال��وط��ن��ي بطريقة  ال��ن�����س��ي��د  غ��ن��ت 
ذك��رت �سحيفة  ما  وفق  "مهينة"، 

ميل" الريطانية. "ديلي 
املحلية،  �سانغهاي  �سرطة  وق��ال��ت 
"يانغ كايلي"، البالغة  اإن  يف بيان، 
"اأهانت  ع����ام����ا،   20 ال���ع���م���ر  م����ن 
كرامة الن�سيد الوطني" خال بث 

مبا�سر.
مبا�سر،  ب����ث  يف  ي����ان����غ  وظ����ه����رت 
اأك��ت��وب��ر، غنت   7 ي��وم  م��ن منزلها 
اأكر  اأمام  الن�سيد الوطني  خاله 
ميكن  بطريقة  متابع،  مليون  من 
الذي  الأمر  ب�"ال�ساخرة"،  و�سفها 

اعتره البع�س اإهانة.
وي�����ان�����غ م����ع����روف����ة ع���ل���ى امل����واق����ع 
جي"،  "لي  ب��ا���س��م  الج��ت��م��اع��ي��ة 
تتوفر على اأكر من مليون متابع 
يف  ال�سهري  "ويبو"،  م��وق��ع  ع��ل��ى 

ال�سني.
م�ستخدمي  م���ن  ال��ع��دي��د  ووج�����ه 
املوقع انتقادات لذعة للفتاة، فيما 

قام اآخرون باإباغ ال�سرطة.
يانغ  بث  "خال  ال�سرطة  وذك��رت 
قانون  خ��رق��ت  �سقتها،  يف  املبا�سر 
ال��ن�����س��ي��د ال���وط���ن���ي ال�����س��ي��ن��ي ومت 

احتجازها ملدة خم�سة اأيام".
هو  ال��وط��ن��ي  "الن�سيد  واأ����س���اف���ت 
رم����ز ل���ل���ب���اد. ي��ج��ب ع��ل��ى جميع 
احرتامه  وامل��ن��ظ��م��ات  امل���واط���ن���ني 

وحماية كرامته".
احتجاز  ميكن  القانون،  ومبوجب 
من ي�سخر اأو يهني الن�سيد الوطني 

ملدة ت�سل اإىل 15 يوما.

احتجزوا 25 رهينة 
يف دار مراهنات 

الأقل  على  رهينة   25 م�سلحني   5 احتجز 
داخل دار مراهنات يف مدينة ماناو�س عا�سمة 

ولية الأمازون الرازيلية.
م�سرعهم  اخلم�سة  امل�سلحني  م��ن   4 ول��ق��ي 
يف ت��ب��ادل اإط���اق ن��ار م��ع ق���وات الأم���ن لدى 
دار  على  هجومهم  بعد  ال��ه��روب  حماولتهم 

املراهنات.
وب��ح�����س��ب م��ا اأع��ل��ن��ت��ه وزارة الأم����ن ال��ع��ام يف 
الأمازون يف موؤمتر �سحايف فاإن خم�سة رجال 
م�سلحني ببنادق �سيطروا على دار املراهنات 
���س��راح جمموعة  واأط��ل��ق��وا  ���س��اع��ات   3 لنحو 
10 رهائن  من الرهائن ثم ا�ستخدموا نحو 

اآخرين دروعاً ب�سرية للخروج.
ولقي 4  م�سلحني م�سرعهم يف تبادل اإطاق 
ن���ار م��ع ق���وات الأم����ن ب��ع��دم��ا اأط��ل��ق��وا �سراح 

الرهائن، واعتقل  اخلام�س.

ي�سرب جدته بع�سا حتى املوت 
لقتله  م���الوي،  م��ن  رج��ل  على  القب�س  ال�سرطة  اأعلنت 
ا�ستبه  اأن  بعد  اأع����وام،   105 العمر  م��ن  البالغة  ج��دت��ه 
جدته  جيم�س  ماتيا�س  و���س��رب  ال�سحر.  ممار�ستها  يف 
ايلينا اندر�سون، بع�سا خ�سبية حتى املوت، يف �سريادزولو 
الأ�سود  ال�سحر  مبمار�سة  اتهامها  بعد  ال��ب��اد،  جنوبي 

جلعله عاجزاً عن احل�سول على وظيفة.
وقال املتحدث با�سم ال�سرطة يوهانا تا�سوانا، اإن جيم�س 
كان ثمًا قبل ذهابه اإىل منزل جدته وقتلها يوم اجلمعة 
املا�سي. وي�سار اإىل اأن قتل امل�سنني ب�سبب ال�سحر، ماألوف 
ال�سحر،  مبمار�سة  النا�س  ُيتهم  ما  وك��ث��رياً  م���اوي.   يف 
الوفيات  مثل  النكبات  اأو  ال�سخ�سية  ال��ن��زاع��ات  ب�سبب 

الناجتة عن الأمرا�س اأو تلف املحا�سيل.

طفل ينرث النقود ويتلذذ مب�ساهدة املتدافعني عليها
اأثار طفل رو�سي "ثري" حالة من اجلدل والغ�سب بني 
رواد مواقع التوا�سل الجتماعي بعد اأن قام بنر النقود 
النا�س  مب�ساهدة  والتلذذ  الليموزين  �سيارته  نافذة  من 

يتدافعون جلمعها يف مدينة �سان بطر�سرغ.
واأظهر فيديو ن�سرته �سحيفة "ديلي ميل" الريطانية 
الطفل الري، الذي كان يرتدي قناعا، وهو يلقي النقود 

من نافذة �سيارته من نوع مر�سيد�س S500 كوبيه.
وخال اإلقائه النقود كان الطفل يقول للنا�س: "ظننت 
فجاأة اأن املال يف جوهره �سيء عدمي اجلدوى"، واأ�ساف: 
اأن��ت تق�سي كل حياتك  ال���ورق.  من  قطع  جم��رد  "اإنها 
لزيادة املال على ح�سابك". وتابع: "اأحمل 50 األف روبل 
)570 جنيها اإ�سرتلينيا( وهو راتب �سهري جيد يف مدينة 
�سان بطر�سرغ. هل اأنت حقا تقتل نف�سك من اأجل هذا؟ 
اأنا اأ�سفق عليك"، ثم بداأ باإلقاء النقود من نافذة ال�سيارة 
مال.  "انظر.  ي�سرخ:  وه��و  امل�ساة  اأح��د  و�سمع  ال�سوداء. 
الفيديو  اأن  ال�سحيفة  وذك���رت  تطري".  حقيقية  ن��ق��ود 
اأحد احل�سابات م�سحوبا بتعليق مكتوب:  مت ن�سره على 
املال الذي يجب اأن ت�سعر بخيبة اأمل  من  الكثري  "لدينا 
جتاه نف�سك". ورجحت "ديلي ميل" اأن الطفل الرو�سي 
الأثرياء"، فيما �ساحب  لأبناء  "نادي خا�س  اإىل  ينتمي 
اأحدهم  الفعل. وعلق  الفيديو تعليقات غا�سبة من هذا 
ول��دت مع  لأن��ك  ذل��ك  "اأنت تفعل  ق��ائ��ا:  الفيديو  على 
واإهانة  ب��ادن��ا.  على  ع��ار  اأن���ت  ف��م��ك؟  يف  ذهبية  ملعقة 
هو  امل���ال  اأن  تعتقد  كنت  "اإذا  اآخ���ر:  وك��ت��ب  لوالديك". 
جمرد ورقة. اذهب وعي�س ملدة �سهر على هذا الراتب"، 
وق���ال اآخ����ر: "لي�س ل��دي��ك اأخ����اق ع��ل��ى الإط�����اق. اأنت 

م�سحك يف �سخريتك".

العثور على بقايا وح�س بحري
عاد املوزا�سور ال�سهري يف فيلم "العامل اجلورا�سي"، اإىل 
اكت�ساف حفرية ملخلوق حديث  بعد  اأخ��رى،  احلياة مرة 

عمره 85 مليون عام يف ولية كان�سا�س الأمريكية.
وقال موقع "فوك�س نيوز" اإنه مت حتديد وفح�س عينة 
"تيلو�سورو�س"، وهي نوع من اأنواع املوزا�سور )ال�سحايل 
املائية(، م�سيفا اأن الباحثني يحللون عظامها املك�سورة، 

مبا فيها فكها العلوي. �لأمري هاري وميغان دوقة �شا�شك�ش يتحدثان �إىل فيدلي بلو )4 �شنو�ت( ود��شا غالغر )6 �شنو�ت( بعد �أن �فتتحا ر�شميًا معهد �لعلوم و�لتعلم يف حديقة حيو�ن تاروجنا يف �شيدين.   )� ف ب(

خطاأ يحرج اخلارجية 
الأمريكية ويدفعها لالعتذار

اع���ت���ذرت ال�����س��ف��ارة الأم���ريك���ي���ة يف 
بعد  كانبريا  الأ�سرتالية  العا�سمة 
"خطاأ تدريبي" من وزارة اخلارجية 
الأمريكية متثل يف اإر�سال دعوة غري 
حقيقية اأو "زائفة" ت�سمنت �سورة 
�سحن  م��ع  بيجاما  ت��رت��دي  لقطة 
واأر�سلت  ب��ال�����س��وك��ولت��ة.   ب�����س��ك��وت 
الر�سالة بالريد الإلكرتوين  حتت 
وت�سمنت  اجتماع"،  "دعوة  عنوان 
واأ�سماء  بالاتينية  ن�سا  الر�سالة 
امل��دع��وي��ن، م��ع خ��ي��ار ال�سغط على 
بعد  الرد". ومل يعرف  "الرجاء  زر 
الر�سالة  ت��ل��ق��وا  مل���ن  ال��ك��ل��ي  ال���ع���دد 
الأمريكية  اخلارجية  اأر�سلتها  التي 
ومدى النت�سار، لكن القن�سل العام 
اأ�سرتاليا  يف  الأم��ريك��ي��ة  البعثة  يف 
اعتذارا  اأر����س���ل  ����س���ون���دوول  غ��اف��ن 
جاء فيه "اأعتذر خليبة اأمل اأولئك 
ي���اأم���ل���ون يف ح�سور  ك���ان���وا  ال���ذي���ن 
مثل  لكن  بالبيجاما،  القطة  حفلة 
ياأتي �سمن نطاق  هذا الجتماع ل 
خراتنا". واأ�سف يف العتذار، الذي 
جاء بعد يومني على اإر�سال الدعوة 
"لقد كان خطاأ ذا عاقة بالتدريب 
م���ن ق��ب��ل اأح�����د م��وظ��ف��ي��ن��ا اجل����دد، 
ن�سرتنا  يتفح�س من�سة  كان  ال��ذي 
وفقا  الإلكرتونية"،  ال���ري���دي���ة 
الريطانية.  ال��غ��اردي��ان  ل�سحيفة 
"�ست�ساف  �����س����ون����دوول  واأ������س�����اف 
���س��واب��ط اإداري����ة ج��دي��دة اأك���ر قوة 
بع�س  اخلطاأ.  ه��ذا  مثل  تكرار  ملنع 
الظرفاء علقوا على اخلطاأ قائلني 
العتذار  عليهم  يكن  مل  رمب��ا  اإن���ه 
ف�����س��ورة ال��ق��ط��ة ب��ال��ب��ي��ج��ام��ا كانت 
ذك������ر موقع  م����ا  ب��ح�����س��ب  رائ�����ع�����ة، 

"ما�سابل".

دودة طولها 15 �سنتمرا بعني رجل
العجائب  ت�سل  اأن  لكن  العجائب،  بلد  حقا  الهند 
عني  يف  �سنتمرتا   15 طولها  دودة  اإقامة  حد  اإىل 
اإن�سان، فهذا ما مل ت�سجل �سابقة له يف هذا البلد. 
اأن للدود  وم��ع ذل��ك ف��ه��ذا م��ا ح�سل ول��ك��ن ي��ب��دو 
التقرير  يك�سفه  ما  وه��ذا  العيون،  يف  بال�سكن  ولع 

التايل.
الطبي  املركز  ال�ستني من عمره  راج��ع مري�س يف 
اآلم  اجلديد بولية كوندابور، الهندية �ساكياً من 
ومن حكة حمرقة يف عينه. وانتبه الطبيب ب�سرعة 
دودة  ا�ستقرت  الرجل  عني  ففي  الآلم،  �سبب  اإىل 
املكونة  وامل���واد  العني  �سوائل  على  تعي�س  طفيلية 
لها، وهي قد تكون اأثرت ب�سكل دائم على قوة نظر 
ا�ستئ�سال  ���س��رورة  اإىل  الطبيب  وخل�س  ال��رج��ل. 

تلك الدودة فوراً.
ال���دودة من  ا�ستئ�سال  الأك��ر هو  "التحدي  وك��ان 
العني وهي حية، لأّن قتلها يف العني، كان ميكن اأن 
ي�سبب تعقيدات جراحية �سديدة" على حد و�سف 

الطبيب.
الفحو�س املكثفة التي اأجريت للرجل، ك�سفت عن 
وجود عدد من الديدان يف دمه، وقد منح عاجات 
مكثفة للق�ساء على تلك الديدان. وك�سف الطبيب 
املعالج، اأن الدودة من نوع "وو�سرييريا بانكروفتي" 
التي ميكن اأن تنمو حتى طول غري حمدود. وينقل 
وتنتقل من  ال����دودة،  ه��ذه  ���س��ران��ق  ع���ادة  البعو�س 

البعو�س اإىل دم الإن�سان خال ل�سعات البعو�س.
لكن  �سائعة،  ه��ذه احلالة غري  اأن  امل��رء  وق��د يظن 
العامل �سهد حالت مماثلة لها، ففي العام املا�سي، 
دودة يف عني مراهق مك�سيكي،  الأط��ب��اء على  عر 
احلقت  اأن  بعد  ل�ستئ�سالها،  عملية  ل��ه  واأج����روا 

�سرراً بليغا بقدرة نظره.
املتحدة  ال���ولي���ات  ���س��ه��دت  ال��ع��ام،  ه���ذا  ويف مطلع 
ت��ق��ري��ر �سحيفة  اأغ����رب، ح�سب  الأم��ري��ك��ي��ة ح��ال��ة 
"ديلي ميل" فقد عر على 14 دودة يف عني �سيدة 

وجرى ا�ستئ�سالها بعملية جراحية.

نيكول كيدمان: تزوجت 
من توم كروز ليحميني

ك�سفت املمثلة العاملية  نيكول كيدمان  انها تزوجت من املمثل العاملي  توم 
كروز  لكي حتمي نف�سها من التحر�س يف هوليوود.

كيدمان ذكرت تفا�سيل الزواج يف مقال كتبته يف العدد الأخري من جملة 
"نيويورك"، حيث ا�سارت يف �سياق املقال اىل اإنها تزوجت يف �سن �سغرية 

للغاية، لكن الأمر بالتاأكيد مل يكن ملنحها قوة ولكن حماية.
وقالت: "لقد تزوجت بدافع احلب، لكن زواجي من �سخ�س قوي للغاية 

حماين من التعر�س للتحر�س . فقد كنت اأعمل لكن بحماية كبرية".
كما ك�سفت كيدمان انها تعر�ست للتحر�س اثناء عملها يف هوليوود لكنها 

مل تك�سف تفا�سيل، م�سرية اإىل اأن الأمر كان يف اإطار عملها.


