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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 )

   

ال�ضي�ضي: عربنا مرحلة اال�ضطراب 
غري امل�ضبوق يف املنطقة 

•• القاهرة-وام:

اأكد الرئي�س امل�صري عبد الفتاح ال�صي�صي ان م�صر واجهت حتدياً من 
اأ�صعب ما يكون خالل ال�صنوات املا�صية وهو حتدي احلفاظ على الدولة 
وانت�صار  والفو�صى  ال�صيا�صي  الفراغ  خطر  ومواجهة  انهيارها  ومنع 
الإره��اب امل�صلح الغادر. وقال ال�صي�صي يف كلمة وجهها ام�س مبنا�صبة 
عربنا  كما  اأن��ن��ا  املجيد  اأكتوبر  لن�صر  والأرب��ع��ن  اخلام�صة  ال��ذك��رى 
اجل�صر الفا�صل بن الهزمية والن�صر خالل الفرتة من 1967 حتى 
1973 ، ا�صتطعنا عبور مرحلة ال�صطراب غري امل�صبوق الذي انت�صر 
ال�صعبة  التحديات  ُت�صعف  فلم  الأخ��رية  ال�صنوات  خ��الل  املنطقة  يف 
عزميتنا وا�صتطعنا حما�صرة خطر الإرهاب الأ�صود وتوجيه �صربات 
قا�صمة لتنظيماته وعنا�صره،كما ا�صتطعنا تثبيت اأركان دولتنا،واإعادة 
الثقة والهدوء للمجتمع بعد فرتات ع�صيبة من ال�صتقطاب والتوتر.

و�صدد على اإن م�صر اأثبتت يف ال�صالم نف�س مقدرتها يف احلرب،لفتا 
القتال  يقل عن حت��دي  ل  ال�صالم ميثل حتدياً  ان احلفاظ على  اإىل 
واأن  التنفيذ  اأنها عندما تقرر ت�صتطيع  اأو�صحت م�صر  ويف احلالتن 

اإرادتها يف ال�صالم نابعة من قناعة وطنية و�صعبية.

انفجار �ضيارة مفخخة يف الفلوجة
•• بغداد-وكاالت:

اأ�صيب خم�صة اأ�صخا�س، بن مدنين ورجال �صرطة، اإثر انفجار �صيارة 
م�صدر  ذك��ر  م��ا  وف��ق  ال�صبت،  العراقية،  الفلوجة  مدينة  يف  مفخخة 
اإىل  م�صريا  الفلوجة،  و�صط  يف  وقع  النفجار  اإن  امل�صدر  وق��ال  اأمني. 
اأن  الفلوجة  م�صت�صفى  وذك��ر  الآن«.  قتلى حتى  “ل معلومات عن  اأن��ه 
احل�صيلة الأولية لالنفجار ت�صري اإىل اإ�صابة 3 مدنين وعن�صرين من 

ال�صرطة. ومن غري املعروف اجلهة التي تقف وراء انفجار ال�صيارة.

اجلي�س واملقاومة اليمنين يوا�صالن حترير عدد من �صال�صل اجلبال �صمال �صعدة  

ميلي�صيات احلوثي تختطف ن�صاء وتقمع »هّبة �صنعاء«

اجلي�ش اليمني يحرر �ضل�ضلة جبال العظيدة يف باقم

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
الرئي�ش امل�ضري بذكرى انت�ضارات اأكتوبر املجيدة

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث 
)حفظه اهلل( برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صي رئي�س 
ال�45 لنت�صارات  الذكرى  ال�صقيقة مبنا�صبة  العربية  جمهورية م�صر 

حرب اأكتوبر املجيدة.
اآل مكتوم نائب رئي�س  كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
ال�صمو  )رع��اه اهلل( و�صاحب  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
امل�صري  الرئي�س  فخامة  اىل  مماثلتن  تهنئة  برقيتي  امل�صلحة  للقوات 

بهذه املنا�صبة.

ع�صرات ال�صحايا بتفجري »مفخخة« يف ريف حلب

املعار�ضة تبداأ �ضحب اأ�ضلحتها بعد اتفاق اإدلب
•• بريوت-وكاالت:

 20 م��ن  اأك��ر  واإ���ص��اب��ة  اأ�صخا�س  ت�صعة  ���ص��وري، مبقتل  اأف���اد م�صدر طبي 
اآخرين يف انفجار �صيارة مبدينة عزاز، بريف حلب ال�صمايل، ام�س.

وقال طبيب يف م�صت�صفى الهالل الأزرق، يف مدينة عزاز، طلب عدم الك�صف 
عن ا�صمه، لوكالة الأنباء الأملانية، اإن اأربعة من اجلرحى حالتهم حرجة جراء 
اإ�صابتهم يف انفجار داخل م�صتودع حمروقات يف املنطقة ال�صناعية مبدينة 
عزاز«. واأ�صاف اأن فرق الدفاع املدين والإطفاء والأهايل يعملون على اإخماد 

احلريق خوفاً من و�صوله اإىل حمال اأخرى يف املنطقة ال�صناعية.
ونفى م�صدر يف الدفاع املدين التابع للمعار�صة ال�صورية يف مدينة عزاز اأن 
م�صيفاً: “بداأت اجلهات املخت�صة  يكون النفجار ناجم عن عمل اإرهابي”، 

التحقيق يف احلادث«.
و���ص��ه��دت مدينة ع���زاز ع��دة ان��ف��ج��ارات منذ ب��داي��ة ال��ع��ام احل���ايل، واتهمت 
ف�صائل املعار�صة املوالية لرتكيا تنظيم داع�س الإرهابي، ووحدات احلماية 

الكردية بالوقوف خلفها.

من جهة اأخرى،  قال م�صوؤولن يف املعار�صة ال�صورية، املدعومة من تركيا، 
اإن جماعات املعار�صة امل�صلحة بداأت، �صباح ال�صبت، �صحب الأ�صلحة الثقيلة 

من املنطقة منزوعة ال�صالح يف �صمال غرب �صوريا.
الثقيل  ال�صالح  �صحب  عملية  لرويرتز  امل�صلحة  املعار�صة  يف  م�صوؤول  وذكر 

بداأت �صباح اليوم و�صت�صتمر عدة اأيام«.
وتو�صلت مو�صكو واأنقرة، يف 17 من ال�صهر املا�صي، اإىل اتفاق حول اإقامة 
به  لوحت  وا�صعاً  هجوماً  وحميطها  اإدل��ب  جّنب  ال�صالح  منزوعة  منطقة 
ي�صلم  اأن  على  تعمل  ب��اأن  تركيا  التفاق  ويكلف  اأ�صابيع.  م��دى  على  دم�صق 
املقاتلون املعار�صون �صالحهم الثقيل يف املنطقة العازلة بحلول 10 اأكتوبر، 
ف�صال عن �صمان ان�صحاب امل�صلحن املتطرفن ب�صكل تام منها بحلول 15 

اأكتوبر، على اأن تتوىل قوات تركية و�صرطة رو�صية الإ�صراف عليها.
وقال الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتن يف ختام لقائه نظريه الرتكي رجب 
اإقامة منطقة منزوعة  الرو�صي: قررنا  �صوت�صي  اأردوغ��ان يف منتجع  طيب 
التما�س،  15 و20 كيلومرتا على طول خط  ي��رتاوح بن  ال�صالح بعر�س 

ابتداء من 15 من اأكتوبر من هذا العام«.

•• اليمن-وكاالت:

الوطني  اجل���ي�������س  ق������وات  مت��ك��ن��ت 
اليمني يف باقم �صباح ام�س ال�صبت، 
جديدة  جبلية  �صل�صلة  حترير  من 
باقم،  م��دي��ري��ة  م��رك��ز  ع��ل��ى  مطلة 

�صمال حمافظة �صعدة.
حر�س  الثالث  ال��ل��واء  قائد  و���ص��رح 
حدود العميد عزيز اخلطابي، باأن 
قوات اجلي�س هاجمت احلوثين يف 
�صل�صلة جبال العظيدة، املطلة على 
م��رك��ز م��دي��ري��ة ب��اق��م م��ن الناحية 
حماذية  اأخ��رى  ومواقع  ال�صمالية 

لها حتى متكنت من حتريرها.
اأ�صفرت  املعارك  اأن  اخلطابي  واأك��د 
عن مقتل واإ�صابة عدد من عنا�صر 
اعتقال  اإىل  بالإ�صافة  احلوثين، 
اخلطابي  ول��ف��ت  اآخ����ري����ن.  اث��ن��ن 
من  كميات  ا�صتعادت  قواته  اأن  اإىل 
قنا�صات  �صمنها  م���ن  الأ���ص��ل��ح��ة، 
ور�صا�صات وذخائر متنوعة واأجهزة 

ات�صالت ل�صلكية.
اختطفت  ���ص��ن��ع��اء،  ال��ع��ا���ص��م��ة  ويف 
 55 ال�صبت،  احل��وث��ي،  ميلي�صيات 
�صنعاء،  وطالبة من جامعة  طالبا 
للخروج يف  خ��الل جتمعهم  وذل��ك 

م�صرية اجلياع.
ميلي�صيات  اخ��ت��ط��ف��ت  ذل�����ك،  اىل 

التابعة مليلي�صيات احلوثي. 
م�صريات  امل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات  ون��ط��م��ت 
من  الآلف  ون�����ص��رت  م�����ص��ل��ح��ة، 
العا�صمة،  ���ص��وارع  يف  م�صلحيها 

ملنع خروج التظاهرات.
ونقل عن م�صادر ميدانية قولها، 
ن�����ص��روا  مدرعات  احل��وث��ي��ن  اإن 
وفرقا م�صلحة يف ال�صوارع، منها 
ميدان التحرير و�صط العا�صمة، 
تفتي�س  ن��ق��اط  ن�صب  ج��رى  كما 

ب�صكل كثيف يف مداخل �صنعاء.

احلوثي الإيراين، ام�س، عددا من 
التظاهر  ح��اول��ن  ال��الت��ي  الن�صاء 
اليمنية،  ال��ع��ا���ص��م��ة  �����ص����وارع  يف 
�صنعاء(  )هبة  لدعوات  ا�صتجابة 
الأو�صاع  ت���ردي  على  لالحتجاج 
وقت  يف  واملعي�صية،  القت�صادية 
اأمنية  تدابري  امليلي�صيات  فر�صت 
املدينة، حت�صبا  �صوارع  م�صددة يف 

للتظاهرات .
وقالت م�صادر ميدانية يف �صنعاء 
اإن امليلي�صيات اختطفت 15 امراأة 

�صعار:  ورددن  للتظاهر  خ��رج��ن 
بالروح بالدم نفديك يا مين.

امليلي�صيات  اأن  امل�صادر  واأ���ص��اف��ت 
الالتي  ال���ف���ت���ي���ات  ع���ل���ى  اع����ت����دت 
�صلمية،  م���������ص����رية  يف  خ����رج����ن 
�صرطة  م���رك���ز  اىل  واق����ت����اده����ن 
مكان  اإىل  ث���م  وم����ن  اجل����دي����ري 

جمهول.
التوا�صل  م���واق���ع  رواد  وت�����داول 
ن�صاء  ت���ظ���ه���ر  ف���ي���دي���و  م���ق���اط���ع 
احلافالت  اإح���دى  يف  خمتطفات 

�صي جن بينغ.. ال�صيطرة على الجواء والبحار والطرق

االحتالل يعاقب غزة بتقلي�ش مناطق ال�ضيد
•• القد�س املحتلة-اأ.ف.ب:

اأمر وزير احلرب ال�صرائيلي افيغدور ليربمان ال�صبت بتقلي�س م�صاحة 
ال�صيد يف غزة ردا على املواجهات الخرية على طول ال�صياج الفا�صل بن 

القطاع وا�صرائيل.
واأعلن ليربمان يف بيان �صادر عن مكتبه اأن منطقة ال�صيد التي ميكن 
اأميال بحرية )11  اإليها �صتقل�س اىل �صتة  لفل�صطينيي غزة الو�صول 

كلم( فيما كانت ت�صعة اأميال حاليا )16،5 كلم(.
وال�صيطرة على حجم مناطق ال�صيد يف قطاع غزة تاأتي �صمن احل�صار 

القت�صادي الذي تفر�صه ا�صرائيل على القطاع منذ اأكر من عقد.
وقعت  التي  العنيفة  احل��وادث  بعد  ياأتي  القرار  هذا  ان  البيان  واأو�صح 
اجلمعة على طول احلدود بن قطاع غزة وا�صرائيل، حيث قتل ثالثة 
بينهم  اآخ��رون   376 واأ�صيب  ال�صرائيلي  اجلي�س  بنريان  فل�صطينين 

126 بالر�صا�س بح�صب وزارة ال�صحة يف قطاع غزة.
تظاهروا  فل�صطيني  األ��ف   20 ح��واىل  ان  ال�صرائيلي  اجلي�س  واأع��ل��ن 
املتمركزين  جنوده  على  وحجارة  نا�صفة  وعبوات  قنابل  واألقوا  اجلمعة 

خلف ال�صياج الفا�صل بن ا�صرائيل والقطاع.
اإطار الحتجاجات التي تنظم كل جمعة منذ  وجرت تلك التظاهرة يف 
30 اآذار/مار�س املا�صي قرب ال�صياج احلدودي �صرق قطاع غزة للمطالبة 
باإنهاء احل�صار ال�صرائيلي املفرو�س منذ عقد على القطاع، وتثبيت حق 
الالجئن الفل�صطينين “يف العودة اىل ديارهم التي هجروا منها قبل 

�صبعن عاما” وفق ما تقول الهيئة العليا الداعية اىل التظاهر.

درا�صة حديثة تك�صف احلجم املذهل للم�صروع:

هكذا ت�ضعى ال�ضني العظمى لل�ضيطرة على العامل!
•• الفجر - خرية ال�شيباين

التي  الدرا�صة  جمندين:  باحثن  �صبعة  العمل،  من  العام  ون�صف  ع��ام 
مواجهة  يف  “فرن�صا  حول  الدولية  للعالقات  الفرن�صي  املعهد  اأجراها 
اجلاري،  اأكتوبر   9 الثالثاء  تن�صر  اجلديد”،  ال�صيني  احلرير  طريق 
تك�صف احلجم املذهل لهذا امل�صروع الذي بداأه �صي جن بينغ عام 2013، 
حيث ذكر الرئي�س ال�صيني للمرة الأوىل هذا املفهوم، الذي يقوم على 
تطوير الروابط البحرية والطرق وال�صكك احلديدية مع دول يف اآ�صيا 

الو�صطى واأوروبا.                                      )التفا�صيل �س13(

ملعرفة  تتحرك  االإن��رب��ول 
املختفي رئ��ي�����ض��ه��ا  م�����ض��ري 

•• باري�س-وكاالت:

اجلنائية  ال�صرطة  منظمة  اأعلنت 
ال��دول��ي��ة، الإن���رتب���ول، ام�����س، اأنها 
ط��ل��ب��ت م���ن ب��ك��ن م��ع��ل��وم��ات عن 
رئ��ي�����ص��ه��ا، ه��ون��غ��وي م��ي��ن��غ، ال���ذي 
اخ��ت��ف��ت اآث�������اره اأث����ن����اء زي������ارة اإىل 

ال�صن.
مدينة  وم��ق��ره��ا  املنظمة،  وذك���رت 
مقت�صب  بيان  يف  الفرن�صية،  ليون 
من  ر���ص��م��ي  رد  اإىل  تتطلع  “اإنها 
ال�صلطات ال�صينية لتبديد املخاوف 
ما  وف��ق  الرئي�س”،  �صالمة  ب�صاأن 

اأوردت وكالة )اأ�صو�صيتد بر�س(.
قنوات  ا�صتخدمت  اأنها  واأو�صحت 
طلبها  ل��ت��ق��دمي  ال���ق���ان���ون  اإن����ف����اذ 
للح�صول على معلومات عن حالة 
فرن�صا  وك��ان��ت  ع��ام��ا(.   64( مينغ 
بداأت، اجلمعة، التحقيق يف اختفاء 
رئي�س الإنرتبول، بعد الإعالن عن 

اختفاء اآثاره.

على  بالكرملني  م�ضوؤول  مقتل 
ترامب ب��رج  باجتماع  �ضلة 

•• لندن-وكاالت:

الكرملن  يف  ك��ب��ري  م�����ص��وؤول  ق��ت��ل 
الرو�صي، يعتقد اأنه كان مقربا من 
في�صيلنت�صكايا،  ن��ات��ال��ي��ا  امل��ح��ام��ي��ة 
التي �صاركت يف اجتماع بربج ترامب 
ال�صهري مع ابن الرئي�س الأمريكي 
احلملة  خ�����الل  ت����رام����ب  دون����ال����د 
اإثر  الرئا�صية، يف حادث )غام�س( 

حتطم طائرة هليكوبرت.
وق����ال����ت ���ص��ح��ي��ف��ة )دي����ل����ي م��ي��ل(

اإن نائب املدعي العام،  الربيطانية 
�صارك كاربيتيان، وهو حليف قدمي 
حن  املا�صية  الليلة  ت��ويف  لبوتن، 
�صقطت طائرة )اإيه اإ�س 350( يف 
منطقة كو�صرتوما �صمال مو�صكو، 

خالل رحلة غري م�صرح بها.
وك�����ان ك���اراب���ي���ت���ي���ان م�������ص���وؤول عن 
يف  الرو�صية  اجلنائية  التحقيقات 
ت�صميم اجلا�صو�س ال�صابق �صريغي 
�صكريبال وابنته يف اململكة املتحدة.

مواقــيت ال�صالة
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اأخبـار الإمـارات
موؤمتر ال�ضارقة الدويل االأول لفيزياء اجل�ضيمات والفيزياء الفلكية خالل نوفمرب القادم

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�صارقة  موؤمتر  ال�صارقة،  بجامعة  العلوم  كلية  ُتنظم 
وعلم  الفلكية  والفيزياء  اجل�صيمات  لفيزياء  ال���دويل 
اإىل  ع�صر  احل��ادي  الفرتة من  خ��الل  وذل��ك  الكونيات، 
الثالث ع�صر من نوفمرب القادم، وذلك بالتعاون مع كل 
 ،)SCASS( من مركز ال�صارقة لعلوم الف�صاء والفلك
 ،)CERN( ال��ن��ووي��ة ل��ل��ب��ح��وث  وامل��ن��ظ��م��ة الأورب���ي���ة 
(،  �صرح   ICTP  ( النظرية  للفيزياء  العاملي  واملركز 
ق�صم  رئي�س  جعفر  املنان  عطا  الدكتور  الأ�صتاذ  بذلك 

ورئي�س  العلوم  بكلية  الفلك  وعلم  التطبيقية  الفيزياء 
اللجنة العلمية للموؤمتر.

املوؤمتر مب�صاركة عدد  ُيعقد  اأن  املقرر  اأنه من   م�صيفاً 
كبري من املتحدثن من خمتلف دول العامل، وممثلن 
العاملية.  البحثية  وامل��راك��ز  اجلامعات  من  العديد  عن 
كما يعر�س �صمن اجلل�صات البحثية والعلمية للموؤمتر  
الكت�صافات  اأح��دث  تتناول  95 ورقة بحثية،  اأكر من 
العلمية يف جمالت فيزياء الطاقة العالية، واجل�صيمات 

وفيزياء الكون والف�صاء.
البحثية ومنها  املوؤمتر بتنوع حم��اوره   كما يتميز هذا 

مناق�صة فيزياء اجل�صيمات وم�صتقبلها، والبحث املبا�صر 
الكونيات،  وع��ل��م  امل��ظ��ل��م��ة،  ل��ل��م��ادة  امل�������با�صر  وغ������ري 
الفلكية،  والقيا�صات  الفلك  وفيزياء  الأوت���ار،  ونظرية 
الكون  وفيزياء  اجل�صيمات،  كوا�صف  واأجهزة  وجم�صات 

والف�صاء.
امل���وؤمت���ر ف��ر���ص��ة م��ه��م��ة ل��ك��اف��ة الباحثن   ك��م��ا مي��ث��ل 
وال���ط���الب ب���ال���دول���ة ل��ت��ب��ادل الأف����ك����ار واخل������ربات مع 
امل��خ��ت�����ص��ن وال��ع��ل��م��اء امل�����ص��ارك��ن م��ن خم��ت��ل��ف املراكز 
العامل. والعمل على تكوين فرق بحثية  البحثية حول 

يف جمال املوؤمتر خالل الفرتة القادمة.

» الوطني لالأر�ضاد« : ال يوجد اأي تاأثري مبا�ضر على الدولة 
من املنخف�ش املداري الذى تكون اليوم يف بحر العرب

•• ابوظبي-وام:

اأكد املركز الوطني لالأر�صاد انه ل يوجد اأي تاأثري مبا�صر على الدولة من املنخف�س املداري الذى تكون اأم�س جنوب 
�صرق بحر العرب ب�صرعة رياح من 30 اإىل 50 كم/�س م�صاحبا معه كتال من ال�صحب الركامية املمطرة والذى 
الغربي  ال�صمال  باجتاه  ويتحرك  القادمة  �صاعة  يتوقع تطوره اإىل عا�صفة مدارية يف بحر العرب خالل ال 48 
اإىل و�صط بحر العرب باجتاه �صواحل �صلطنة عمان. واو�صح املركز فى تقرير له اأم�س عن احلالة املدارية املتوقعة 
ان عدد احلالت املدارية التي اأثرت على ال�صواحل العمانية خالل 72 �صنة املا�صية قليل مقارنة مبجموع احلالت 
املدارية التي تكونت يف بحر العرب 67 حالة م�صريا اىل انه غالبا ما ت�صعف وتنتهي ب�صكل �صريع عند و�صولها اإىل 
الياب�صة فيما ي�صتمر عدد قليل جدا منها يف م�صاره اإىل الداخل. وبع�س هذه احلالت املدارية كانت تنتهي يف بحر 

العرب اأو تتجه باجتاه �صقطرى واليمن. 

برعاية ويل عهد اأبوظبي 

انطالق فعاليات الدورة الثانية من جمل�ش حممد بن زايد الأجيال امل�ضتقبل غدا

اأيام  10 خالل  »الهالل«  م�ضاعدات  من  ي�ضتفيدون  حمافظات   9 يف  ميني  األف   231

االإمارات لبحوث اال�ضتمطار ي�ضتكمل جولة تقييم م�ضاريع اأبحاث الدورة الثانية 

•• اأبوظبي -وام:

تنطلق غدا » الثنن« فعاليات الدورة الثانية من جمل�س حممد بن زايد 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رع��اي��ة  حت��ت  تعقد  ال��ت��ي  امل�صتقبل  لأج��ي��ال 
امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن 
وت�صتمر يومن مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�س وذلك حتت �صعار »قادة 

اليوم يلتقون بقادة الغد«.
يح�صر فعاليات الدورة .. الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب 
حممد  بن  اأن��ور  الدكتور  معايل  و  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
قرقا�س وزير الدولة لل�صوؤون اخلارجية و معايل نورة بنت حممد الكعبي 
وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة و معايل نا�صر بن ثاين الهاملي وزير املوارد 
تنمية  وزي���رة  حميد  ب��و  عي�صى  بنت  ح�صة  م��ع��ايل  و  وال��ت��وط��ن  الب�صرية 

املجتمع و معايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�صي وزير 
دولة ل�صوؤون التعليم العايل واملهارات املتقدمة و معايل �صما بنت �صهيل بن 
فار�س املزروعي وزيرة دولة ل�صوؤون ال�صباب و معايل مرمي بنت حممد بنت 
�صعيد حارب املهريي وزيرة دولة م�صئولة عن ملف الأمن الغذائي امل�صتقبلي 
العلوم  ومعايل �صارة بنت يو�صف الأم��ريي وزي��رة دول��ة م�صوؤولة عن ملف 

املتقدمة و معايل عمر بن �صلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإ�صطناعي.
ال�صوؤون  رئي�س جهاز  املبارك  .. معايل خلدون خليفة  ال��دورة  يح�صر  كما 
دائرة  رئي�س  النعيمي  را�صد  علي  الدكتور  معايل  و  اأبوظبي   - التنفيذية 
التعليم واملعرفة - اأبوظبي و معايل حممد عبداهلل اجلنيبي رئي�س املرا�صم 
الرئا�صية بوزارة �صوؤون الرئا�صة و �صعادة مبارك ال�صام�صي املدير العام ملركز 
املدير  لوتاه  عبداهلل  �صعادة  و  واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي 
ب��ن طوق  ع��ب��داهلل  و�صعادة  والإح�����ص��اء  للتناف�صية  الحت��ادي��ة  للهيئة  ال��ع��ام 

الأمن العام ملجل�س الوزراء و�صعادة حممد العبار رئي�س جمل�س اإدارة اإعمار 
العقارية.

مب�صاركة  تفاعلية  جل�صة   300 م��ن  اأك���ر  عقد  ال��ع��ام  ه��ذا  دورة  وت�صهد 
نخبة من املتحدثن الدولين واملحلين و ت�صت�صيف عددا كبريا من اأكر 
ال�صخ�صيات اإلهاما يف الدولة للتفاعل املبا�صر مع طلبة الإمارات الذين يتيح 
واملجتمع  الثقافة  قادة  املبا�صر مع  والتوا�صل  اللتقاء  املجل�س فر�صة  لهم 

والتكنولوجيا يف دولة الإمارات.
ويل  ب��دي��وان  التعليم  ���ص��وؤون  مكتب  م��دي��ر  النعيمي  خليفة  حممد  ق��ال  و 
اإنه ي�صعدنا وي�صرفنا الإعالن عن م�صاركة قيادات ملهمة  عهد اأبوظبي :« 
ومرموقة يف اأعمال املجل�س يف دورته الثانية التي نوفر من خاللها جتربة 
غنية وقيمة للم�صاركن » لفتا اإىل اأن دورة هذا العام �صهدت اإقبال كبريا 

يف عدد امل�صاركات.

اإك�صبو  بينهم  العام من  هذا  للدورة  �صريكا  و اأ�صار اإىل وجود اأكر من 50 
و جلنة الألعاب الإقليمية لالأوملبياد اخلا�س و�صركة مبادلة  دبي   2020
ور�س  من  كبرية  جمموعة  ا�صت�صافة  جانب  اإىل  وغريهم  م�صدر  و�صركة 
اأهمية  يحمل  حدثا  منه  يجعل  م��ا  الهامة  واجلل�صات  وامل��ح��ادث��ات  العمل 
كبرية للطالب الإماراتين موؤكدا م�صاركة نخبة من اخلرباء الإقليمين 

والدولين يف قطاعات وجمالت متنوعة.
العام  لهذا  املجل�س  اأج��ن��دة  على  تفاعلية  جل�صة   300 هناك  اإن  اأ���ص��اف  و 
تناق�س خم�صة موا�صيع رئي�صية و هي العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال 
والقيادة والتنمية والثقافة والفنون والإعالم والريا�صة واللياقة البدنية 
املعرفة  وتبادل  بالنقا�صات  حافلة  �صتكون  املجل�س  انعقاد  ف��رتة  اأن  موؤكدا 
واحلوار البناء وت�صجيع الطلبة على اأن يكونوا قادة يف حياتهم وم�صتعدين 

لر�صم م�صتقبل اأف�صل لأنف�صهم ولوطنهم.

•• عدن- وام:

اأهايل  على  �صلة غذائية  األ���ف   33 الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  وزع���ت 
املديريات و املدن املحررة يف املحافظات اليمنية خالل الأيام الع�صرة املا�صية 
و حوايل  األف طفل   165 بينهم  األف مواطن ميني من  ا�صتفاد منها 231 

للم�صاعدات  امل�صتمرة  الإماراتية  التوزيعات  حملة  �صمن  ام��راأة  األ��ف   34
ال�صرورية  الأ�صر  واحتياجات  الغذائي  الأم��ن  لتوفري  والغذائية  الإن�صانية 
ميلي�صيات  ان��ت��ه��اك��ات  ج���راء  ال��راه��ن��ة  الإن�����ص��ان��ي��ة  ال��ع��واق��ب  م��ن  والتخفيف 
احلوثي املوالية لإيران. و�صملت التوزيعات 21 مديرية و منطقة تابعة ل� 9 
حمافظات مينية هي : عدن و ال�صالع و اأبن و حلج و احلديدة و ح�صرموت 

و �صبوة و تعز و املهرة .. يف يف اإطار الدعم الإماراتي امل�صتمر لالأ�صقاء يف اليمن 
بعد  املحررة  املناطق  �صكان  كاهل  املعاناة عن  ورفع  الأو�صاع  اأجل تطبيع  من 
ح�صار ميلي�صيات احلوثي املوالية لإيران. واأكد �صعيد الكعبي مدير العمليات 
الإن�صانية لدولة الإمارات يف اليمن ا�صتمرار توزيع امل�صاعدات الإغاثية اإ�صافة 
اإىل ال�صالل الغذائية على �صكان املدن واملديريات املحررة يف املحافظات اليمنية 

التخفيف من  و  املت�صررة  اليمنية  الغذائي لالأ�صر  الأم��ن  تعزيز  مبا ي�صمن 
معاناتهم جراء الو�صع الإن�صاين الراهن الذي ت�صببت فيه ميلي�صيات احلوثي 
املوالية لإيران . و اأ�صار الكعبي اإىل رفع وترية توزيع امل�صاعدات الغذائية يف 
املواطنن  ق��درات  تعزيز  و  ال�صتغاثة  ل��ن��داءات  ا�صتجابة  اليمنية  املحافظات 

اليمنين ملواجهة الظروف الإن�صانية ال�صعبة التي ميرون بها . 

•• اأبوظبي -وام:

لبحوث  الإم���ارات  لربنامج  التابعة  ال�صرتاتيجي  التوجيه  جلنة  اختتمت 
مل�صاريع  �صهرا” امليدانية   18“ الن�صفية  التقييم  ال�صتمطار مرحلة  علوم 
اأبحاث الربوفي�صور جايلز هاري�صون اأ�صتاذ فيزياء الغالف اجلوي يف جامعة 
جمموعة  رئي�صة  كورهونن  هانيل  والربوفي�صورة  املتحدة  باململكة  ريدينغ 
الأر�صاد  معهد  يف  ب��الإن��اب��ة  وامل��ح��ي��ط  اجل���وي  للغالف  ال��ع��ددي��ة  النمذجة 

اجلوية الفنلندي احلا�صلن على منحة الدورة الثانية للربنامج.
الأر�صاد  ق�صم  �صملت  امليدانية  ال��زي��ارات  من  ب�صل�صلة  الربنامج  وف��د  وق��ام 
ومعهد  املتحدة  باململكة  ب��اث  جامعة  وخم��ت��ربات  ريدينغ  بجامعة  اجلوية 

�صمن  املحققة  ال��ت��ط��ورات  اآخ��ر  تقييم  بهدف  الفنلندي  اجل��وي��ة  الأر���ص��اد 
واأية  امل�صتقبلية  اخل��ط��وات  ومناق�صة  معمق  ب�صكل  البحثين  امل�صروعن 
مدى  على  املمتدة  تنفيذهما  م�صرية  على  توؤثر  قد  مالحظات  اأو  خماطر 
الوطني  املركز  مدير  املندو�س  عبداهلل  الدكتور  �صعادة  واأك��د  اأع��وام.  ثالثة 
على  احلا�صلة  البحثية  امل�صاريع  تنفيذ  متابعة  على  احل��ر���س  ل��الأر���ص��اد 
منحة برنامج الإمارات لبحوث علوم ال�صتمطار بدوراتها الثالث ل�صمان 
النتائج  التنفيذ ونوعية  ناحية مدة  املتفق عليها من  �صريها وفق اخلطط 
اأهدافه  ق��درة الربنامج على حتقيق  ال��ذي ي�صاهم يف تعزيز  الأم��ر  املحققة 
ال�صرتاتيجية الرامية اإىل التعامل مع ق�صايا الأمن املائي وال�صعي لتوفري 

م�صادر م�صتدامة للمياه يف دولة الإمارات وخمتلف دول العامل.

جمموعة  على  قائم  بحثيا  م�صروعا  هاري�صون  جايلز  الربوفي�صور  ويقود 
من املحاور النظرية والتجريبية ي�صعى من خالله اإىل تعزيز فهم الو�صط 
العلمي للمفاهيم الكهربائية ودورها يف حتفيز هطول الأمطار ابتداء من 
النمذجة العددية لنمو القطرات امل�صحونة لت�صبح قطرات ممطرة ومن ثم 
البالونات  با�صتخدام  وحت�صينها  ال�صحب  يف  املوجودة  ال�صحنات  هذه  قيا�س 
اآخر ما  الوفد على  .. اطلع  املتحدة  اململكة  والطائرات. وخالل تواجده يف 
م�صروعه  يف  ت��ط��ورات  م��ن  امل�صاعد  وفريقه  هاري�صون  الربوفي�صور  حققه 
البتكارية  الإم��ك��ان��ات  ل�صتعرا�س  نقا�صية  حلقة  يف  امل�صاركة  ع��ن  ف�صال 

اجلاري تنفيذها يف امل�صروع البحثي.
وانتقل الوفد بعد ذلك اإىل العا�صمة الفنلدنية هل�صكني للقاء الربوفي�صورة 

قدمت  حيث  الفنلندي  اجل��وي��ة  الأر����ص���اد  معهد  خم��ت��ربات  يف  ك��وره��ون��ن 
لأع�صاء الوفد عر�صا لآخر امل�صتجدات على م�صروعها البحثي الذي يحمل 

عنوان “حت�صن عمليات تلقيح ال�صحب يف ا�صرتاتيجيات ال�صتمطار”.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ذك����رت ع��ل��ي��اء امل���زروع���ي م��دي��رة ب��رن��ام��ج الإم������ارات لبحوث 
هاري�صون  الربوفي�صور  م��ن  ك��ل  قدمها  التي  النتائج  اإن  ال�صتمطار  علوم 
وال��ربوف��ي�����ص��ورة ك��وره��ون��ن ح��ت��ى ه���ذه امل��رح��ل��ة م��ن م�����ص��رية م�صروعيهما 
البحثين اأظهرت اأنهما ي�صريان بجدارة وفق اجلدول الزمني املحدد بثالث 
�صنوات ل�صتكمال كافة الأعمال البحثية .. م�صرية اإىل اأن امل�صاريع البحثية 
ال�صتمطار  لعلوم  نوعية  اإ�صافة  �صتقدم  الربنامج،  منحة  على  احلا�صلة 

عامليا، لتوؤكد مكانة دولة الإمارات كمن�صة عاملية يف هذا املجال.

هيئة الطوارئ واالأزمات تنظم امللتقى االإعالمي ق�ضاء اأبوظبي: منح �ضفة ال�ضند التنفيذي للعقود االإيجارية امل�ضجلة يخت�ضر مراحل املحكمة املو�ضوعية
للمخاطر والتهديدات يف 16 اكتوبر اجلاري

احلقوق  ا�صتيفاء  اإمكانية  لإتاحة 
يف التنفيذ من دون املرور مبراحل 
يتعلق  وفيما  املو�صوعية.  املحكمة 
الدعوى  واإع���الن  قيد  ب���اإج���راءات 
يتم  األ  ال��ق��رار ن�س على  اأن  اأب���ان 
اإذا مت  اإل  اإيجارية  اأي دع��وى  قيد 
الإيجار  ع��ق��د  اإرف�����اق ���ص��ورة م��ن 
لدى  ت�صجيله  م��ن  ال��ت��اأك��د  وب��ع��د 
ال��ب��ل��دي��ة وه����و م���ا ي�����ص��ج��ع جميع 
بعملية  الل���ت���زام  ع��ل��ى  الأط������راف 
الت�صجيل وعدم اللجوء اإىل ال�صكن 
املخالف لالأنظمة املعمول بها مبا 
ي�صمن احلفاظ على اأمن املجتمع. 
اأمر  بطلب  التقدم  ال��ق��رار  واأج���از 
الأمور  قا�صي  اأم��ام  عري�صة  على 
املنازعات  ف�س  بلجان  امل�صتعجلة 
الإي��ج��اري��ة ح���ال امل��ط��ال��ب��ة بقيمة 
رد  اأو  الكهرباء  اأو  املياه  ا�صتهالك 
انتهاء  ث��ب��وت  ب��ع��د  ال��ت��اأم��ن  مبلغ 
الأمر  وي�صدر  الإي��ج��ار  م��دة عقد 
ب��الأداء بناء على عري�صة يقدمها 
قاباًل  ويكون  امل�صتاأجر  اأو  امل��وؤج��ر 

للتظلم خالل 15 يوماً.
التاأجري  اأح��������وال  يف  اأج�������از  ك���م���ا 
العقار  ت��ع��ر���س  اأو  ال��ب��اط��ن  م���ن 
تغيريات  اإح������داث  اأو  ����ص���رر  لأي 
طبيعة  يف  اأو  ن��ف�����ص��ه  ال���ع���ق���ار  يف 
ي���ك���ون ملالك  ال���ت���ج���اري  ال��ن�����ص��اط 
ال����ع����ق����ار ق���ب���ل اإق�����ام�����ة ال����دع����وى 
اإىل  مبا�صرة  اللجوء  املو�صوعية، 
اللجنة  ل���دى  امل��خ��ت�����س  ال��ق��ا���ص��ي 
الإي���ج���اري���ة ل��ي��ت��م م��ع��اي��ن��ة العن 
واإثبات  خ��ب��ري  ب��وا���ص��ط��ة  امل���وؤج���رة 

الإجراءات  تب�صيط  ت�صمن  ناجزة 
و�صرعة الف�صل يف املنازعات.

اعتبار  اإن  اإىل  ���ص��ع��ادت��ه  ول���ف���ت 
لدى  امل�صجلة  الإي��ج��اري��ة  العقود 
�صندات  املخت�صة  البلديات  دائ��رة 
اإعادة  تنفيذية ي�صمن ال�صرعة يف 
الكثري  احلقوق لأ�صحابها ويوفر 
من الوقت واجلهد اإذ يتم اخت�صار 
م�����راح�����ل امل����ح����اك����م الب���ت���دائ���ي���ة 
وت��ق��ل��ي�����س حجم  وال����ص���ت���ئ���ن���اف 
بالإيجارات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل���ن���ازع���ات 
ال���ن���ظ���ام  ����ص���ب���ط  وي���������ص����اع����د يف 
الإي���ج���اري يف اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي من 
العقود  اأهمية  التاأكيد على  خالل 
ال�صند  ���ص��ف��ة  مب��ن��ح��ه��ا  امل�����ص��ج��ل��ة 
باقت�صاء  ي�صمح  ال��ذي  التنفيذي 
احل����ق����وق م���ب���ا����ص���رة خ�����الل م���دة 
ترتاوح بن يومن وثالثة اأ�صابيع 
اأطراف  ي�صجع  مب��ا  اأق�����ص��ى  كحد 
ال��ع��الق��ة ع��ل��ى ال��ل��ج��وء اإل��ي��ه��ا كما 
�صريفع الثقة يف النظام الإيجاري 

اليوم  ح��ال��ت��ه��ا وي�����ص��در الأم����ر يف 
ال���ت���ايل ل��ت��ق��دمي ال��ع��ري�����ص��ة على 
بالأمر  التظلم  يجوز  ول  الأك���ر 
العمل  وي�صري  باملعاينة.   ال�صادر 
تاريخ  من  اأ�صبوعن  بعد  بالقرار 
�صدوره يف ال�صابع والع�صرين من 
�صهر �صبتمرب املا�صي. ومن جهته 
اأكد معايل فالح حممد الأحبابي 
العمراين  التخطيط  دائرة  رئي�س 
يف  �صي�صاهم  القرار  اأن  والبلديات 
املجل�س  رئ��ي�����س  ق���رار  دور  تفعيل 
واإجراءات  ب�صاأن قواعد  التنفيذي 
ت�صجيل عقود الإيجار يف الإمارة.. 
نوعية  ن��ق��ل��ة  اإح������داث  وي�����ص��ه��م يف 
الإيجارية  العقود  جميع  بتوثيق 
التخطيط  دائ�����رة  ع���ن  ال�������ص���ادرة 
يف  وي�صاعد  والبلديات  العمراين 
املنازعات  ع��دد  انخفا�س  حتقيق 
الإيجارية. وتابع معاليه قائال: اإن 
التعاون بن دائرة الق�صاء ودائرة 
والبلديات  ال��ع��م��راين  التخطيط 

•• اأبوظبي -وام:

�صعيد  يو�صف  امل�صت�صار  �صعادة  اأكد 
ال��ع��ربي وك��ي��ل دائ����رة ال��ق�����ص��اء يف 
ال�صيخ  ���ص��م��و  ق�����رار  اأن  اأب���وظ���ب���ي 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�صور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون 
الق�صاء  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��رئ��ا���ص��ة 
باعتبار العقود الإيجارية امل�صجلة 
املخت�صة  ال��ب��ل��دي��ات  دائ�����رة  ل���دى 
تنفيذية،  �صندات  اأبوظبي  باإمارة 
مي��ن��ح احل����ق مل����الك ال���ع���ق���ارات يف 
التنفيذ مبا�صرة  اإدارة  اإىل  التقدم 
ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب�����الأج�����رة امل���ت���اأخ���رة 
ح��ال عدم  والت�صليم يف  والإخ���الء 
العربي  امل�صت�صار  واأ���ص��ار  ال�صداد. 
ب�صاأن  ال�������ص���ادر  ال����ق����رار  اأن  اإىل 
الإيجارية  امل��ن��ازع��ات  ف�س  جل��ان 
يعد  اأم��ام��ه��ا  املتبعة  والإج������راءات 
الو�صول  ت�صهيل  يف  نوعية  نقلة 
يف  الف�صل  و���ص��رع��ة  ال��ع��دال��ة  اإىل 
حتقيق  اإىل  و����ص���ول  امل���ن���ازع���ات، 
الق�صاء  ل��دائ��رة  الرئي�س  ال��ه��دف 
املتمثل يف “ ق�صاء عادل وناجز “ 
الفاعلة يف  امل�صاهمة  ي�صمن  ومبا 

تعزيز تناف�صية اإمارة اأبوظبي.
تعد  التي  املبادرة  تلك  اأن  واأو�صح 
م�صتوى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل 
بيئة  توفري  جهود  تدعم  املنطقة 
ج���اذب���ة ل��ال���ص��ت��ث��م��ار ال���ع���ق���اري يف 
اأب��وظ��ب��ي ع��رب ت��ع��زي��ز ث��ق��ة مالك 
الوحدات  وم�صتاأجري  ال��ع��ق��ارات 
تقا�صي  اآل��ي��ة  وج���ود  يف  ال�صكنية 

ع���زز م��ن ال��ت��ك��ام��ل ب��ن اجلهتن 
على م�صتوى اجلهود املبذولة على 
والت�صريعي  ال��ق��ان��وين  ال�����ص��ع��ي��د 
املوؤجر  حقوق  �صمان  اإىل  ويهدف 
املمار�صات  اأف�صل  وفق  وامل�صتاأجر 
القرار  �صي�صاعد  ك��م��ا  ال��ع��امل��ي��ة.. 
ق�صايا  يف  البت  عملية  ت�صريع  يف 
اأن  باعتبار  الإي��ج��اري��ة  امل��ن��ازع��ات 
عقد الإيجار املوثق �صندا تنفيذيا 
ُي��ع��ت��د ب���ه اأم�����ام جل����ان ف�����س هذه 
اإىل  ال��ل��ج��وء  دون  م���ن  امل���ن���ازع���ات 
مراحل الق�صاء املو�صوعي.  و اكد 
اأن القرار �صي�صهم يف  معاليه على 
قطاع  يف  امل�صتثمرين  ثقة  تعزير 
فيه  ال�صتثمار  وحتفيز  العقارات 
�صيوفر  اجل��دي��د  ال��ق��رار  اأن  حيث 
و���ص��ائ��ل وح���ل���ول م��ب��ت��ك��رة ت�صمن 
املنازعات  مل��ت��ط��ل��ب��ات  ال���ص��ت��ج��اب��ة 
الإي���ج���اري���ة وال��ف�����ص��ل ف��ي��ه��ا على 
نحو اأ�صرع من خالل العمل الذي 
امل�صتحدثة  ال��ل��ج��ان  ب���ه  ���ص��ت��ق��وم 
�صتعتمد  وال���ت���ي  ال���غ���ر����س  ل���ه���ذا 
ت�صهيل  �صاأنها  من  قانونية  اآليات 
الإج������راءات وت��وف��ري ال��وق��ت على 
ج��م��ي��ع الأط���������راف امل��ع��ن��ي��ن اإىل 
ال�صوق  لتنظيم  ت��ع��زي��زه��ا  ج��ان��ب 
ال��ع��ق��اري و���ص��م��ان ا���ص��ت��ق��راره يف 
الإ�صارة  اأب���وظ���ب���ي.  جت���در  اإم�����ارة 
الإيجارية  العقود  جميع  اأن  اإىل 
التخطيط  دائ�����رة  ل����دى  امل��وث��ق��ة 
ال��ع��م��راين وال��ب��ل��دي��ات م��ن �صاأنها 
���ص��م��ان ح��ق��وق وواج���ب���ات ك��ل من 

الأطراف املتعاقدين.

جل�صات  ث�����الث  امل��ل��ت��ق��ى  ي�����ص��م��ل 
وور�صتي عمل .. �صتناق�س اجلل�صة 
ر�صالة  الوطني  “الإعالم  الأوىل 
حم����ور  وت����غ����ط����ي  ومنهجية” 
و  وطنية”  حت���دي���ات  “الإعالم 
متكاملة”  م��ن��ظ��وم��ة  “الإعالم 
 .. الأزم������������ات  “اإعالم  وحم��������ور 
حتديات امل�صتقبل” فيما �صتتناول 
اإعالم الأزم��ات ..  الثانية  اجلل�صة 
وتناق�س  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  خطط 
“التوعية  اه��م��ه��ا  حم�����اور  ع����دة 
متعددة  جمتمعات  يف  الإعالمية 
الإعالمية  و”التحديات  اللغات” 

•• اأبوظبي-وام:

لإدارة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ��م  ت��ن��ظِّ
ال����ط����وارئ والأزم��������ات وال���ك���وارث 
للمخاطر  الإع���الم���ي  “امللتقى 
الثانية  دورت����ه  يف  والتهديدات” 
الإعالمية  “املنظومة  �صعار  حتت 
بال�صراكة  املخاطر”  مواجهة  يف 
لالإعالم  ال���وط���ن���ي  امل��ج��ل�����س  م���ع 
و”اأبوظبي لالإعالم” و�صكاي نيوز 

عربية يف 16 اكتوبر اجلاري.
ت�صلِّيطه  يف  امللتقى  اأهمية  تكمن 
ال�صوء على دور الإع��الم الوطني 
اإدارة  يف  وم���ن���ه���ج���ي���ة  ك���ر����ص���ال���ة 
املرحلة  يف  وخ���ا����ص���ة  الأزم����������ات، 
تنامياً  ت�����ص��ه��د  ال����ت����ي  ال����راه����ن����ة 
واملخاطر  الأزم������ات  يف  م��ل��ح��وظ��اً 
على  ال�صلبيَّة  تلقي بظاللها  التي 
مب�صاركة  امل��ن��ط��ق��ة  دول  ج��م��ي��ع 
امل�صوؤولن  واأب���رز  ك��ب��ار  م��ن  نخبة 
�����ص��ن ب����اإدارة  واخل�����رباء وامل��ت��خ�����صِّ
وامل�صوؤولن  والأزم�����ات  ال���ط���وارئ 
ولفيف  الإع����الم  على  وال��ق��ائ��م��ن 

من الكتاب والإعالمين.

يف املنطقة” و”النظرة امل�صتقبلية 
لالت�صال احلكومي”.

الثالثة اخلطاب  وتناق�س اجلل�صة 
الإع��الم��ي من ع��دة جوانب منها 
“اإعالم الأزمات واأ�صلوب اخلطاب” 
الإع����الم����ي  “اخلطاب  وحم������ور 
كما  اجلمهور”.  ع��ل��ى  وت����اأث����ريه 
ور�صتي  امللتقى  فعاليات  حت��ت��وي 
اإعالمية  جت�����ارب  ب���ع���ن���وان  ع��م��ل 
“احل�صابات  ع��ل��ى  وت���رك���ز  ع��امل��ي��ة 
معها”  التعامل  وكيفية  الوهمية 
اأث����ن����اء  ال���ر����ص���م���ي  و”املتحدث 
“دور  و  والزمات”  ال�����ط�����وارئ 

احل�صابات الوطنية” .
فر�صة  امللتقى  جل�صات  و�صتكون 
امل�صوؤولن  م���ن  ن��خ��ب��ة  لج��ت��م��اع 
الإع��������الم  ال���ع���ام���ل���ن يف جم������ال 
ب��ال��ق��ي��ادات وامل�����ص��وؤول��ن ع��ن اإدارة 
ح����الت ال���ط���وارئ والأزم�������ات من 
والهيئات  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال������وزارات 
ل  التو�صُّ اأج��ل  م��ن  ال��ع��الق��ة؛  ذات 
تفعيل  بها  يتم  التي  الكيفيَّة  اإىل 
الأزمات  مواجهة  يف  الإع���الم  دور 

واملخاطر.
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اأخبـار الإمـارات

احلكام يهنئون الرئي�ش امل�ضري بذكرى انت�ضارات اأكتوبر املجيدة
•• االمارات-وام:

بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س 
ال�صي�صي  عبدالفتاح  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  ال�صارقة  حاكم  الأعلى 
45 لنت�صارات  رئي�س جمهورية م�صر العربية ال�صقيقة مبنا�صبة الذكرى ال� 

حرب اأكتوبر املجيدة.
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي ع�صو املجل�س الأعلى 
رئي�س  ال�صي�صي  عبدالفتاح  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  عجمان  حاكم 
45 لنت�صارات حرب  ال�  الذكرى  ال�صقيقة مبنا�صبة  العربية  جمهورية م�صر 

اأكتوبر املجيدة.

كما بعث �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و �صمو ال�صيخ 
اإىل  مماثلتن  تهنئة  برقيتي  عجمان  حاكم  نائب  النعيمي  را���ص��د  ب��ن  نا�صر 

فخامة الرئي�س امل�صري بهذه املنا�صبة.
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حمد بن حممد ال�صرقي ع�صو املجل�س الأعلى 
رئي�س  ال�صي�صي  عبدالفتاح  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  الفجرية  حاكم 
حرب  لنت�صارات   45 ال�  جمهورية م�صر العربية ال�صقيقة مبنا�صبة الذكرى 

اأكتوبر املجيدة.
ال�صرقي ويل عهد الفجرية  ال�صيخ حممد بن حمد بن حممد  كما بعث �صمو 

برقية تهنئة مماثلة اإىل الرئي�س عبد الفتاح ال�صي�صي.
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى 

حاكم راأ�س اخليمة برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صي رئي�س 
45 لنت�صارات حرب  ال�  الذكرى  ال�صقيقة مبنا�صبة  العربية  جمهورية م�صر 

اأكتوبر املجيدة.
كما بعث �صمو ال�صيخ حممد بن �صعود بن �صقر القا�صمي ويل عهد راأ�س اخليمة 

برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة الرئي�س امل�صري بهذه املنا�صبة.
الأعلى  املجل�س  ع�صو  املعال  را�صد  بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 
حاكم اأم القيوين برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صي رئي�س 
45 لنت�صارات حرب  ال�  الذكرى  ال�صقيقة مبنا�صبة  العربية  جمهورية م�صر 
اكتوبر املجيدة. كما بعث �صمو ال�صيخ را�صد بن �صعود بن را�صد املعال ويل عهد 

اأم القيوين برقية تهنئة مماثلة اإىل فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�صي�صي.

�ضلطان بن زايد يهنئ 
الرئي�ش امل�ضري بذكرى 
انت�ضارات اأكتوبر املجيدة

•• اأبوظبي-وام:

�صاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  بعث 
الرئي�س  ف��خ��ام��ة  اإىل  تهنئة  ب��رق��ي��ة  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ال�صمو 
عبدالفتاح ال�صي�صي رئي�س جمهورية م�صر العربية ال�صقيقة 

مبنا�صبة الذكرى ال� 45 لنت�صارات حرب اأكتوبر املجيدة.

برعاية ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك .. انطالق برنامج »القيادات االن�ضانية ال�ضابة«
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد الن�صائي العام 
رئي�صة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�صة الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية 
الأ�صرية انطلقت الدورة الأوىل لربنامج القيادات الن�صانية ال�صابة مبقر 
كلية فاطمة للعلوم ال�صحية بابوظبي حتت �صعار«على خطى زايد«مب�صاركة 
الوطنية  والهيئة  امل�صلحة  والقوات  وال�صرطة  ال�صحة  دائ��رة  من  ممثلن 

للطوارئ والزمات و�صركة �صحة.
وتعد هذه الدورة هي املبادرة الوىل من نوعها ل�صناعة القادة يف جمالت 
و�صقل  وتدريبهم  الكفاءات  اف�صل  ا�صتقطاب  خالل  من  الن�صاين  العمل 
او  ال��ل��ون  ع��ن  النظر  بغ�س  الن�صانية  خ��دم��ة  م��ن  ومتكينهم  م��ه��ارات��ه��م 
له  للمغفور  الن�صانية  ال��روح  مع  ان�صجاما  الديانة  او  العرق  او  اجلن�س 
ال نهيان طيب اهلل ثراه وانطالقا من توجيهات  �صلطان  زايد بن  ال�صيخ 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
باأن يكون عام 2018 عام زايد ومببادرة من برنامج فاطمة بنت مبارك 
للتطوع وبا�صراف من مبادرة زايد العطاء والحتاد الن�صائي العام وتنظيم 
اكادميية زايد الن�صانية وبا�صت�صافة من كلية فاطمة للعلوم ال�صحية يف 

منوذج مميز لل�صراكة املجتمعية امل�صتدامة .
ال��دورة �صمن برنامج يتكون من ثالث مراحل ت�صتمر ثالثة  وتاأتي هذه 
ا�صهر حيث تكون املرحلة الوىل ا�صا�صية والثانية متقدمة والثالثة ميدانية 
حمليا وعامليا .. والربنامج معتمد من ابرز املراكز واجلامعات المريكية 

والربيطانية.
وقالت �صعادة نورة ال�صويدي مديرة الحتاد الن�صائي العام ان �صمو ال�صيخة 
الإمارات  �صباب  وحتفيز  ت�صجيع  يف  جهداً  تدخر  مل  مبارك  بنت  فاطمة 
تبنيها  خ��الل  م��ن  والن�صانية  التطوعية  الأع��م��ال  يف  الفاعلة  للم�صاركة 

برامج ل�صتقطاب ال�صباب وتاهيلهم كقادة لتمكينهم يف خدمة الن�صانية.
واكدت يف ت�صريح لها مبنا�صبة انطالق الدورة التي ت�صتمر ثالثة ايام ان 
برنامج ال�صيخة فاطمة للقيادات الن�صانية ال�صابة يهدف اإىل العمل على 
تنمية وتطوير املهارات والقدرات والكفاءات اخلا�صة بال�صباب يف املجالت 
الن�صانية واإظهار دور وجهود الإمارات دولياً يف متكن ال�صباب واحت�صان 
املعرفة  على  ال��ق��ائ��م  الن�����ص��اين  بالعمل  والرت���ق���اء  واآم��ال��ه��م  طموحاتهم 

والبتكار لتحقيق التميز يف ال�صاحة الدولية.
وا�صافت اإن القيادة الر�صيدة يف دولة الإمارات برئا�صة �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل ومبتابعة من �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة واإخوانهم اأ�صحاب 
التقدير  ي�صتحقون  الم��ارات  املجل�س العلى حكام  اع�صاء  ال�صيوخ  ال�صمو 
والثناء لأنهم مكنوا ال�صباب وج�صدوا قيم العطاء التي ر�صمها املغفور له 
ال�صيخ زايد يف دعم ال�صباب ومتكينهم من جميع فر�س العلم والعمل حتى 

جنحوا وو�صلو اإىل اأعلى املراتب العلمية والعملية .
التفاعل  على  قدرتهم  اأثبتوا  ال�صباب  ان  ال�صويدي  نورة  �صعادة  واو�صحت 

املانحة  ال���دول  ب��ن  موقعها  تر�صيخ  م��ع  ال��ع��امل  ح��ول  الإن�صانية  الكرامة 
الأكر عطاء و�صخاء يف جمال امل�صاعدات اخلارجية.

ال�صيخة فاطمة بنت مبارك تعترب منوذجاً  »ام الم��ارات«  اأن �صمو  وقالت 
ملهماً وقدوة ا�صتثنائية لدورها امل�صهود يف تهيئة البيئة التي مكنت ال�صباب 

وارتقت بدورهم لي�صاركوا بفعالية يف م�صرية منو وازدهار الدولة.
واأثنت على الدور الكبري الذي تقوم به �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك يف 

دعم ال�صباب وتعزيز دورهم يف املجالت كافة .
الن�صانية  القيادات  برنامج  ان  اىل  العام  الن�صائي  وا�صارت مديرة الحتاد 
العمل  يف  ال�صباب  القادة  لع��داد  امللتقيات  من  �صل�صلة  �صمن  ياتي  ال�صابة 
للطوارىء  الطبية  وال�صتجابة  امل��ي��داين  وال��ط��ب  والن�����ص��اين  التطوعي 

وال�صابات والكوارث للعاملن يف املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة .
وقالت ان الربنامج يت�صمن جل�صات حوارية وعلمية ت�صاهم ب�صكل فعال يف 
تنمية مهارات ال�صباب وبناء قدراتهم لتمكينهم من قيادة العمل التطوعي 
والن�صاين والتي �صت�صاهم ب�صكل فعال يف التنمية الجتماعية والقت�صادية 

امل�صتدامة.
قيادة  لتويل  الكفاءات  اختيار  امللتقيات  خ��الل  من  �صيتم  ان��ه  اىل  ونوهت 
مبارك  بنت  فاطمة  لربنامج  الن�صانية  وامل���ب���ادرات  التطوعية  امل�صاريع 
للتطوع والتي �صيتم العالن عنها م�صتقبال والتي �صت�صاهم ب�صكل فعال يف 
اخلدمة املجتمعية يف املجالت ال�صحية والتعليمية حمليا وعامليا ان�صجاما 
مع نهج م�صرية العطاء يف العمل الإن�صاين التطوعي الذي اأر�صى قواعده 
الر�صيدة  القيادة  توليه  ال��ذي  الكبري  واله��ت��م��ام  زاي��د  ال�صيخ  ل��ه  املغفور 

للدولة لرت�صيخ ثقافة العمل التطوعي.
نقلة  ق��دم  التطوعي  للعمل  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  برنامج  اأن  اىل  واأ���ص��ارت 
نوعية يف جمال العمل التطوعي حملياً وعاملياً من خالل ا�صتثمار طاقات 

العطاء لكل من يحتاجها  وب��ذل  الإم���ارات  دول��ة  املتعددة يف  امل��ب��ادرات  مع 
وم�صاركتهم مع جميع فئات املجتمع رجال ون�صاء لإجناح »عام زايد« الذي 
املغفور له  الدولة حفظه اهلل وهو من ماآثر  ال�صمو رئي�س  اأطلقه �صاحب 
اأن  اأن حياته وتاريخه كانت كلها خري.. كما  التي ت�صهد على  زايد  ال�صيخ 
اأثبتت  تلتها  التي  وامل�صرية  الإم���ارات  دول��ة  قيام  عند  اأر�صاها  التي  املبادئ 
ال���ذي ك���ان ن��ربا���س ع��م��ل ي��ق��ود اإىل حتقيق اخلري  ال���روؤي���ا وامل��ن��ه��ج  �صحة 

ملواطنيه ولالإن�صانية.
وا�صارت اىل اأن العطاء الإماراتي مل يكن له حدود ومل يقت�صر على الرجل 
فح�صب بل على امل��راأة وكل اأف��راد املجتمع و�صيظل كذلك ما دامت القيادة 
درو�س  ق��د حفظوا  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  وم��ن خلفها  الإم����ارات  ل��دول��ة  الر�صيدة 
الإن�صانية التي قدمها ال�صيخ زايد لأبنائه املواطنن وا�صتفاد منها الآخرون 

واقتدوا بها يف العمل الإن�صاين.
واأكدت اأن ال�صباب كما اأعطاهم الوطن كل ما يريدون ومكنهم من ارتياد 
للوطن  اجلميل  رد  يف  ك��ب��رية  م�صوؤولية  فعليهم  العمل  جم���الت  جميع 
وامل�صوؤولية  التطوع  قيم  لرت�صيخ  م�صتمرة  عمل  منهجية  يف  وامل�صاركة 
املجتمعية تعزيزاً لأطر متا�صك وتكافل املجتمع م�صتلهمن منها »خارطة 
تاأ�ص�صت على مبادئ اخلري  لدولة  بعطاء متجدد  تت�صم م�صريتها  طريق« 
واإعالء �صاأن الإن�صان واإر�صاء قيم التعاون والت�صامح يف خمتلف دول العامل 

ك�صفراء للعمل الن�صاين.
الإماراتي  ال�صباب  طبقه  �صعار  هو  والتطوع  اخل��ري  عمل  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
على انف�صهم من خالل اهتمامهم باحلركة التطوعية والعطاء الن�صاين 
وان املبادرات الوطنية يف جمال العمل الن�صاين اأ�صبحت - ب�صبب تعددها 
ال�صخ�صية  مكونات  من  اأ�صا�صيا  مكونا  ودوليا  واإقليميا  حمليا  وانت�صارها 
الإماراتية واأ�صبح لدولة الإم��ارات الدور البارز يف حت�صن احلياة و�صون 

ال�صباب لدعم وت�صجيع جهود املوؤ�ص�صات على اختالف اأعمالها واجلمعيات 
املجتمع  كانت طبيعتها يف جم��الت خدمة  اأي��اً  التطوعي  للعمل  والأف���راد 
بهدف اختزال الزمن واخت�صار امل�صافات يف بناء كل ما من �صاأنه اأن ي�صيف 

لبنة من الإجنازات اإىل دولة الإمارات .
القطاعن  يف  ال��دول��ة  ملوؤ�ص�صات  الفعالة  امل�صاركة  ���ص��رورة  على  و���ص��ددت 
احلكومي واخلا�س اإ�صافة اإىل و�صائل الإعالم كافة يف تن�صيط حركة العمل 
التطوعي يف املجتمع وتو�صيع دوائر عمله حملياً وعاملياً م�صرية اإىل الأهمية 
الكبرية لل�صعار املعرب للربنامج » على خطى زايد » ومن جانبه قال �صعادة 
الدكتور احمد عبد املنان العور املدير العام ملعهد التكنولوجيا التطبيقية 
يعطي  ال�صحية  للعلوم  فاطمة  كلية  مقر  م��ن  ال����دورة  ه��ذه  ان��ط��الق  ان 
والكفاءات  والقدرات  املهارات  وتطوير  تنمية  يف  لت�صهم  كربى  اهمية  لها 
اخلا�صة بال�صباب يف املجالت الن�صانية والرتقاء بالعمل الن�صاين القائم 

على املعرفة والبتكار لتحقيق التميز يف ال�صاحة الدولية.
الثالثة بتقدمي  ال���دورات مبراحلها  املعهد م�صتعد لجن��اح ه��ذه  ان  وذك��ر 
يف  دور  ل��ه  ان�صاين  عملها  ان  اعتبار  على  لها  والتكنلوجي  الفني  ال��دع��م 
الفعليه مع  املعهد للم�صاركة  اليه  ال�صباب وهذا ما ي�صعى  تطوير مهارات 
العمل  يف  امل�صاركة  خا�صة  ال�صباب  طموحات  تطوير  يف  الدولة  موؤ�ص�صات 
لل�صباب  املجال  وتف�صح  للدولة  الر�صيدة  القيادة  تدعمه  ال��ذي  الن�صاين 
لي�صاركوا يف اي�صال �صوت دولتهم وحبها لتقدمي اخلري جلميع املحتاجن 

اينما كانوا .
يذكر ان كلية فاطمة للعلوم ال�صحية هي فرع من افرع معهد التكنلوجيا 

التطبيقية .
الن�صانية  القيادات  برنامج  مديرة  العجمي  العنود  �صعادة  اكدت  وبدورها 
ال�صابة املديرة التنفيذية ملركز المارات للتطوع ان الربنامح ت�صمن عر�س 
التطوعي  العمل  الريادي يف جمال  ودوره  العطاء  زاي��د  وثائقي عن  فيلم 
والعطاء الن�صاين العاملي كما مت ا�صتعرا�س مبادرات برنامج فاطمة بنت 
مبارك للتطوع والتي �صاهمت ب�صكل كبري يف اثراء احلركة الن�صانية والعمل 
التطوعي حمليا وعامليا يف بادرة غري م�صبوقة ل�صتقطاب وتاأهيل ومتكن 
ال�صباب كقادة يف العمل التطوعي برعاية كرمية من �صمو ال�صيخة فاطمة 
لبناء قدراتها يف خمتلف  اهتماماتها  اوىل  امل��راأة  والتي تويل  بنت مبارك 

املجالت وبالخ�س يف جمالت العمل التطوعي والعطاء الن�صاين.
فاطمة  ال�صيخة  حملة  عن  وثائقي  فيلم  ا�صتعرا�س  اي�صا  مت  ان��ه  وذك��رت 
اف�صل  ا�صتقطاب  من  وجيزة  ف��رتة  يف  ا�صتطاعت  التي  العاملية  الن�صانية 
معاناه  من  التخفيف  من  ومتكينها  وتاأهيلها  ال�صابة  التطوعية  ال��ك��وادر 
ب�صكل فعال  للم�صاهمة  العامل  املر�صى يف خمتلف دول  املعوزة من  الفئات 
يف ايجاد حلول واقعية مل�صاكل املراة والطفل ال�صحية حتت اطار تطوعي 

ومظلة ان�صانية.
كما ت�صمن الربنامج العديد من اجلل�صات العلمية وور�س العمل لك�صاب 
الن�صاين  العمل  وادارة  القادة  و�صناعة  القيادة  فن  يف  مهارات  امل�صاركات 
ودرا�صة امل�صاريع وو�صع ال�صرتاتيجيات وتنفيذ اخلطط وو�صع امليزانيات 
اف�صل  وف��ق  والن�صانية  التطوعية  للم�صاريع  ال��ن��ج��اح  م��وؤ���ص��رات  وتقيم 

املعايري الدولية .

العام بداية  منذ  بعجمان  اخلريية«  »االإح�ضان  وم�ضاريع  م�ضاعدات  قيمة  درهم  مليون   53.6
•• عجمان- وام: 

اخلريية  الإح�صان  جمعية  اأنفقت 
و612  م���ل���ي���ون���ا   53 ب���ع���ج���م���ان 
بداية  م��ن��ذ  دره���م���اً  و595  ال��ف��ا 
العام اجلاري وحتى �صهر �صبتمرب 
املا�صي لتنفيذ العديد من امل�صاريع 
اخل�����ريي�����ة وت�����ق�����دمي امل�������ص���اع���دة 
واملهجورات  وامل��ط��ل��ق��ات  ل���الأرام���ل 
وامل�صاهمة  ال�����ص��ج��ن��اء  وزوج�������ات 
وتوفري  اجل��راح��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات  يف 
الأدوي��ة، و�صداد متاأخرات الإيجار 

والر�صوم الدرا�صية.
اأ�صاد ال�صيخ الدكتور عبدالعزيز  و 
بن علي النعيمي الرئي�س التنفيذي 
ل���ل���ج���م���ع���ي���ة ب����ع����الق����ة ال�������ص���راك���ة 
املوؤ�ص�صات احلكومية  والتعاون مع 
داعمون  ب��اع��ت��ب��اره��م  واخل���ا����ص���ة 
الربامج  م���ن  ل��ل��ك��ث��ري  رئ��ي�����ص��ي��ون 
وامل�����ص��اري��ع اخل��ريي��ة ال��ت��ي تنفذها 
اجل��م��ع��ي��ة وال���ت���ي ا���ص��ت��ف��ادت منها 
العديد من الأ�صر املحتاجة �صمن 
اجل���ه���ود ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا لتقدمي 
العون لالأ�صر املتعففة، من منطلق 
تعزيز مفهوم امل�صوؤولية املجتمعية 
وت��ق��دمي ال��دع��م الإن�����ص��اين لفئات 

املجتمع.
التنفيذي  ال����رئ����ي���������س  واأث������ن������ى 
ال�صخي  الدعم  على  ل���«الإح�����ص��ان« 
الراعية  اجل���ه���ات  ق��دم��ت��ه  ال�����ذي 
لتنفيذ  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  وال�����داع�����م�����ة 
اخلريية  وامل�������ص���اري���ع  امل������ب������ادرات 
امل��و���ص��م��ي��ة م���ن خ����الل ت��وف��ري كل 
واخلريي  الإن�صاين  الدعم  اأ�صكال 

لالأ�صر املتعففة واملحتاجة.
اإدارة  اأع�����دت�����ه  ت���ق���ري���ر  واو������ص�����ح 
اجلمعية  يف  وال���ربام���ج  ال��ك��ف��الت 
امل�صاعدات  الإن��ف��اق يف  اإج��م��ايل  ان 
الإن�صانية التي اأ�صهمت »الإح�صان« 
  14.878.732 بلغ  �صدادها  يف 
اأ�صرة   5000 منها  ا�صتفاد  دره��م 

بدًل  احل���ج  م��ن��ا���ص��ك  لأداء  دره����م 
تنطبق  ممن  �صخ�صاً   2655 عن 

عليهم ال�صروط.
الطبية  بامل�صاعدات  يتعلق  وفيما 
جممع  عرب  اجلمعية  اأنفقت  فقد 
الطبي1.546.363  الإح�����ص��ان 
درهماً ل� 276 حالة طبية تنوعت 
الطبية  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي  ب����ن 

اإمارتي عجمان وراأ���س اخليمة،  يف 
�صجناء،  م��دي��ون��ي��ات  ���ص��داد  �صملت 
اإ�صافة  �صهرية،  مالية  وم�صاعدات 
وم���ت���اأخ���رات  الأي����ت����ام  ك��ف��ال��ة  اإىل 

الإيجار والر�صوم الدرا�صية.
مبلغ  اجل���م���ع���ي���ة  اأن����ف����ق����ت  ك����م����ا 
على  دره������م   30.687.500
�صملت  التي  الرم�صانية  امل�صاريع 

امل���ري ال��رم�����ص��اين واإف���ط���ار �صائم 
م�صروع  اإىل  اإ�صافة  الفطر  وزك��اة 
»العيدية«  وت��وزي��ع  العيد«  »ك�صوة 
ال���ن���ق���دي���ة ع���ل���ى الأي�����ت�����ام وت���وزي���ع 
الطالب  على  امل��در���ص��ي��ة  احلقيبة 
اجلمعية،  يف  املكفولة  الأ�صر  اأبناء 
م�صروع  تنفيذ  اإج���م���ايل  ب��ل��غ  ك��م��ا 
 6.500.000 ال�����ب�����دل«  »ح�����ج 

مبعايري  »الإح�����������ص�����ان«  وال�����ت�����زام 
اجلودة والأداء.

اأك���ر  ت��ك��ف��ل  اأن اجل��م��ع��ي��ة  ي���ذك���ر 
اأكر  وت��رع��ى  اأ����ص���رة   6000 م��ن 
الدولة  داخ����ل  ي��ت��ي��م   1000 م��ن 
النقدية  ب��ال��ك��ف��ال��ة  ت�����ص��اع��ده��م 
ال�������ص���ه���ري���ة وال���ع���ي���ن���ي���ة وت���ق���دمي 

وت��وف��ري الأدوي����ة واإج����راء عمليات 
جراحية.

اخلريية«  الإح�������ص���ان  ان«  ي���ذك���ر 
العاملية  الآي�����������زو  �����ص����ه����ادة  ع���ل���ى 
اإدارة  ن��ظ��ام  يف   9001:2015
اجل������ودة مل���ا ت��ب��ذل��ه م���ن ج���ه���ود يف 
ت��ط��وي��ر م�����ص��اري��ع ال��ع��م��ل اخلريي 

والغذائية  ال��ط��ب��ي��ة  امل�������ص���اع���دات 
ل��ه��م وت���ق���دمي خدمات  ال�����ص��ه��ري��ة 
ت�����ص��م��ل ال���ف���ئ���ات امل�����ص��ت��ه��دف��ة من 
املحبة  قيم  لن�صر  املجتمع  �صرائح 
وال��ت��ك��اف��ل الإن�������ص���اين، والرت���ق���اء 
ب��ال��ع��م��ل اخل�����ريي والإن�������ص���اين يف 

خمتلف املجالت.
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اأخبـار الإمـارات
�ضرطة الفجرية تطلق مبادرة »االت�ضال املرئي« لنزالء املوؤ�ض�ضة االإ�ضالحية

•• الفجرية -وام:

ل�صرطة  العام  القائد  الكعبي  غامن  بن  اأحمد  حممد  اللواء  اأطلق 
القائد  نائب  الطنيجي  نايع  بن  حممد  العميد  بح�صور  الفجرية 
املوؤ�ص�صة  اإدارة  م��دي��ر  ال���زي���ودي  ح���م���دان  اأح���م���د  وال��ع��م��ي��د  ال���ع���ام 
املوقوفن  للنزلء  املرئي«  »الت�صال  العقابية والإ�صالحية مبادرة 

واملحكومن.
والإ�صالحية  العقابية  املوؤ�ص�صة  اإدارة  مدير  الزيودي  العميد  واأكد 
بهدف  زاي��د  عام  مبادرات  تاأتي �صمن  املرئي«  »الت�صال  مبادرة  اأن 
بالنزلء  املوؤ�ص�صي والهتمام  العمل  بيئة  البتكار يف  تر�صيخ ثقافة 

ينعك�س  وال��ذي  اأ�صرهم  مع  التوا�صل  وحتقيق  احتياجاتهم  وتلبية 
ايجابياً على حالة النزيل يف املوؤ�ص�صة.

وقال اأن عملية الت�صال املرئي ت�صهم يف تقوية العالقات الأ�صرية 
الزيارات  اأثناء  ال�صغط  من  والتقليل  الأ�صري  التفكك  من  واحلد 
توقعات  تفوق  وتقدمي خدمات  النزلء  لذوي  املخ�ص�صة  الر�صمية 
املتعاملن والنزلء وحتقيق ال�صعادة الإيجابية لهم. من جانبه قال 
املالزم هيثم الزعابي �صاحب الفكرة اأن مبادرة الت�صال املرئي هي 
تقدم  بالدولة  الت�صالت  �صركات  من  مرخ�صة  خدمة  عن  عبارة 
اأنحاء  خمتلف  يف  ذويهم  مع  التوا�صل  لهم  وتتيح  جمانا  للنزلء 

العامل بال�صوت وال�صورة من خالل جهاز الآيباد.

عبدامللك بن كايد القا�ضمي وعدد من ال�ضيوخ يح�ضرون 
اأفراح ال�ضحي براأ�ش اخليمة

•• راأ�س اخليمة-وام:

ح�صر ال�صيخ عبدامللك بن كايد القا�صمي امل�صت�صار اخلا�س ل�صاحب ال�صمو 
حاكم راأ�س اخليمة و ال�صيخ اأحمد بن �صقر القا�صمي رئي�س دائرة اجلمارك 
رئي�س جمل�س اإدارة هيئة مناطق راأ�س اخليمة القت�صادية “راكز” وال�صيخ 
عائلة  اأقامته  ال��ذي  ال�صتقبال  حفل  القا�صمي  �صقر  ب��ن  �صعود  ب��ن  �صقر 
 “ “ عبداهلل  ال�صحي مبنا�صبة زفاف جنلها  �صعيد عبداهلل  املرحوم حممد 

اإىل كرمية املرحوم حممد �صعيد دروي�س ال�صحي.
و ح�صر احلفل - الذي اأقيم يف �صالة �صمل لالأفراح يف منطقة جلفار براأ�س 

العليا  اللجنة  القا�صمي رئي�س  �صلطان  ال�صيخ جمال بن �صقر بن   - ال�صنة 
بن  عبدامللك  بن  م��روان  ال�صيخ  و  اخليمة  راأ���س  يف  الهجن  ل�صباق  املنظمة 
كايد القا�صمي وال�صيخ اأرحمه بن �صعود بن خالد القا�صمي وال�صيخ حممد 
اخلاطري  عبيد  بن  علي  بن  مفتاح  ال�صيخ  و  القا�صمي  بن خالد  �صعود  بن 
القبائل  واأبناء  امل�صوؤولن واأعيان و وجهاء البالد وال�صخ�صيات  و عدد من 

واملواطنن والأهل والأ�صدقاء.
وهناأ ال�صيوخ واحل�صور العرو�صن متمنن لهما حياة �صعيدة.. فيما قدمت 
بهذه  ابتهاجاً  الإماراتية  ال�صعبية  الأهازيج  من  جمموعة  احلربية  الفرق 

املنا�صبة ال�صعيدة .

وزير التغري املناخي والبيئة يطلق م�ضابقة »الزراعة يف املدار�ش«
•• دبي-وام: 

اأط���ل���ق م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين بن 
التغري  وزي������ر  ال�����زي�����ودي  اأح����م����د 
»الزراعة  م�صابقة  والبيئة  املناخي 
اأكتوبر  م��ن  اع��ت��ب��ارا  امل���دار����س«  يف 
املقبل  اأب������ري������ل  وح����ت����ى  احل��������ايل 
بالتعاون مع هيئة املعرفة والتنمية 

الب�صرية بدبي.
زي������ارة معاليه  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
مل����در�����ص����ة ال���������ص����ادق الإ����ص���الم���ي���ة 
اأطلع  ح��ي��ث  دب���ي  الإجن��ل��ي��زي��ة يف 
للزراعة  املخ�ص�صة  امل�صاحات  على 
املدر�صة  تنظمها  التي  والأن�صطة 

حلث الطالب على الزراعة.
الزراعة  م�صابقة  اإن  معاليه  وق��ال 
ت����اأت����ي مت���ا����ص���ي���ا مع  امل�����دار������س  يف 
ق�����رار جم��ل�����س ال�������وزراء رق����م 31 
الزراعة  ����ص���اأن  يف   2018 ل�����ص��ن��ة 
�صاحب  اأ���ص��دره  ال���ذي  املجتمعية 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را�صد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال����������وزراء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
حت�صن  ب��ه��دف  اهلل«  »رع�����اه  دب����ي 
النتاج  وتنويع  وحمايتها  البيئة 
الغذائي  ال��ت��ن��وع  وت��ع��زي��ز  النباتي 
فئات  لدى  الزراعة  ثقافة  وغر�س 
الأطفال  وبالأخ�س  كافة  املجتمع 
وامل���راه���ق���ن لإخ������راج ج��ي��ل واعي 
البيئة  على  املحافظة  يف  ي�صاهم 
التنمية  حت���ق���ي���ق  يف  وي�������ص���اه���م 

ممار�صة الزراعة وربطهم بالأر�س 
بيئات  ب���اع���ت���ب���اره���ا  وب��ال��ط��ب��ي��ع��ة 
ت��ع��ل��م م��ف��ت��وح��ة ف�����ص��ال ع��ن عي�س 
جتربة واقعية حول كيفية حتقيق 
ممار�صة  خ����الل  م���ن  ال���ص��ت��دام��ة 
الزراعة واأ�صاف اأن امل�صابقة ت�صكل 
قيمة م�صافة اإىل منظومة التعليم 
الإيجابي يف دبي لدورها يف متكن 
ال��ط��ل��ب��ة م��ن ح��زم��ة م��ت��ن��وع��ة من 
امل���ه���ارات امل�����ص��ت��ق��ب��ل��ي��ة ف�����ص��اًل عن 
ب�صعادة طلبتنا  دوره��ا يف الرت��ق��اء 

وجودة حياتهم.
بالتعاون  ���ص��ع��ادت��ه  ع���ن  واأع�������رب 
التغيري  وزارة  يف  العمل  ف��رق  م��ع 
حتفيز  اأج���ل  م��ن  والبيئة  املناخي 
ن�صر  ع���ل���ى  ال���ن���ا����ص���ئ���ة  الأج������ي������ال 
وامل�صاهمة  ال���ص��ت��دام��ة  م��ف��اه��ي��م 
البيئة  امل�����وارد  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  يف 
نحو  ط��اق��ات��ه��م  وح�����ص��د  وتنميتها 
ام���ت���الك ال��ق��ي��م الإي��ج��اب��ي��ة التي 
التحديات  م��ع��اجل��ة  م��ن  متكنهم 
عامل  اأج��ل  من  امل�صتقبلية  البيئية 

اأكر �صعادة.
وتهدف م�صابقة الزراعة يف املدار�س 
اإىل رفع م�صتوى الوعي بن طلبة 
املدار�س يف الدولة باأهمية الزراعة 
ا�صتدامة  املجتمعية وتعزيز ثقافة 
املجتمع على  اأف����راد  ل���دى  ال��غ��ذاء 
وت��ع��زي��ز الرتكيز  ال��ط��وي��ل  امل����دى 
زيادة  خ��الل  م��ن  ال�صتدامة  على 
امل�صاحات وامل�صطحات اخل�صراء يف 

الدولة ب�صكل عام ويف املدر�س على 
وجه اخل�صو�س والتعريف بطرق 
واملحا�صيل  ال�صحيحة  ال���زراع���ة 
املنا�صبة للطبيعة الدولة املناخية.

والهيئة  امل���دار����س  طلبة  و���ص��ي��ق��وم 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة خ��������الل امل�������ص���اب���ق���ة 
امل�صاحات  ب���ع�������س  ب��ت��خ�����ص��ي�����س 
ن�صاطهم  ليتعرفوا خالل  للزراعة 
ع��ل��ى اأه���م امل��ح��ا���ص��ي��ل ال��ت��ي ميكن 
احلديثة  ال��زراع��ة  وط��رق  زراعتها 
اإن���ت���اج  وامل���ب���ت���ك���رة وامل�������ص���اه���م���ة يف 
حم�صول زراعي ميكنهم ال�صتفادة 
م���ن���ه. و����ص���ي���ت���م ت��ق��ي��ي��م امل����دار�����س 
الفائزة وفق معايري حمددة وهي 
الزراعة  يف  امل��اء  ا�صتهالك  تر�صيد 
احلديثة  ال��ري  و�صائل  با�صتخدام 
..كما �صتقا�س امل�صاحة املزروعة من 
اجمايل امل�صاحة املتاحة يف املدر�صة 

وكمية املحا�صيل املنتجة ونوعيتها 
وخلو املحا�صيل من الآفات ومدى 
لالآليات  ال���زراع���ة  ن��ظ��ام  مطابقة 

الذكية »الزراعة الع�صوية«.
تعزيز  م�صتوى  التقييم  و�صي�صمل 
البتكار  لثقافة  امل�صاركة  امل��دار���س 
يف الإنتاج الزراعي واآليات التعامل 
م�����ع امل���ح���ا����ص���ي���ل امل���ن���ت���ج���ة ل���دى 

الطالب.
امل�صاركة  امل��دار���س  على  وي�صرتط 
ت�صتهدف  تثقيفية  خ��ط��ة  ت��ق��دمي 
تتزامن  للطلبة  العام  الوعي  رفع 
زراعي  ن�صاط  من  �صتنفذه  ما  مع 
عينية  ج��وائ��ز  و�صتخ�ص�س  فعلي 
ل���ل���م���راك���ز ال���ث���الث���ة ال����ف����ائ����زة يف 
الأن�صطة  لتطوير  وذل��ك  امل�صابقة 

الزراعية يف املدر�صة.
و�صمانا لتحقيق امل�صابقة الأهداف 

ال���وزارة  ا�صتحدثت  منها  امل��رج��وة 
�صفحة  الإل��ك��رتوين  موقعها  على 
ت�����ص��م دليال  ب��امل�����ص��اب��ق��ة  خ��ا���ص��ة 
املحا�صيل  ع��ن  مب�صطا  اإر����ص���ادي���ا 
وك��ي��ف��ي��ة زراع��ت��ه��ا ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
الزراعية  ال��ن��ب��ات��ات  ح����ول  دل���ي���ل 

ومواعيد زراعتها وح�صادها.
وت���ع���د ال����زراع����ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة اأح���د 
اأن������واع الأن�����ص��ط��ة ال���زراع���ي���ة التي 
م��ا ميكن  م��ت��ك��ام��ل  ب�صكل  ت��وظ��ف 
م����وارد جمتمعية  م��ن  ا���ص��ت��غ��الل��ه 
م�������ص���رتك���ة م����ث����ل امل���������ص����اح����ات يف 
املباين  واأ�صطح  ال�صكنية  الأم��اك��ن 
لتطوير  التعليمية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
وتو�صيع الن�صاط الزراعي وتنويعه 
ذل��ك خلدمة  اآث��ار  وال�صتفادة من 
تعزيز  م����ع  وت���ث���ق���ي���ف���ه  امل���ج���ت���م���ع 

الفوائد البيئية.

الزراعية امل�صتدامة.
من  امل�صابقة  اأن  معاليه  واأ���ص��اف 
دوره��ا حتفيز ق��درات الطلبة على 
وتعزيز  ن�صر  يف  وامل�صاهمة  الإنتاج 
مفهوم املدن امل�صتدامة واملحافظة 
ع���ل���ى ال���ب���ي���ئ���ة وزي�����������ادة ال���رق���ع���ة 
اخل�صراء يف الدولة بالإ�صافة اإىل 
ت�صجيع التوجه نحو اأنواع الزراعة 
الذكية والتي ت�صمل الزراعة بدون 
وترفع  الع�صوية  وال��زراع��ة  ت��رب��ة 
ال�صتغالل  حتقيق  على  قدراتهم 
ا�صتخدامها  باإعادة  للمياه  الأمثل 

يف الزراعة.
مع  بالتعاون  ال����وزارة  اأن  واأو���ص��ح 

ال�����ص��ل��ط��ات امل��خ��ت�����ص��ة ت��ع��م��ل على 
يف  التعليمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ت�صجيع 
املجتمعية  ال���زراع���ة  ع��ل��ى  ال��دول��ة 
خ��الل م�صاعدتها على  وذل��ك من 
ال����ص���ت���ف���ادة م����ن امل�������ص���اح���ات غري 
ت�صغلها  ال��ت��ي  امل��واق��ع  يف  امل�صتغلة 
بالنباتات  زراع���ت���ه���ا  ط���ري���ق  ع���ن 
باأن�صطة حلث الطالب يف  والقيام 
فيها  امل�صاركة  على  املوؤ�ص�صات  تلك 
لديهم  ال��زراع��ي��ة  الثقافة  وتعزيز 
وال����ت����ع����اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق م����ع هذه 
ن�صاط  تخ�صي�س  ب�صاأن  املوؤ�ص�صات 
بالزراعة  اأكادميي للطلبة للعناية 
كافة  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ل���ى  والإ��������ص�������راف 

والعناية  ب��ه��ا  اخل��ا���ص��ة  العمليات 
اإر�صادات  مع  يتفق  مبا  باملزروعات 

الوزارة وال�صلطة املخت�صة.
الدكتور  ���ص��ع��ادة  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����ك����رم  ع����ب����داهلل 
املعرفة  هيئة  ع��ام  مدير  املديرين 
اأن  ب���دب���ي  ال���ب�������ص���ري���ة  وال���ت���ن���م���ي���ة 
اطلعنا  التي  املتنوعة  امل�صروعات 
ع���ل���ي���ه���ا خ������الل زي���������ارة امل���در����ص���ة 
حقيقية  دواف����ع  وج���ود  اىل  ت�صري 
اأنف�صهم  الطلبة  داخ��ل  م��ن  نابعة 
اأنواعها  الزراعة مبختلف  ملمار�صة 
مدر�صتهم  ج��ه��ود  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
م���ن اأج�����ل ح�����ص��د ط��اق��ات��ه��م نحو 

نظم ور�صة عمل بعنوان »التفاعل احلكومي اال�صرتاتيجي عرب من�صات االإعالم االجتماعي«

املركز الدويل لالت�ضال احلكومي يعزز مهارات منت�ضبيه يف ف�ضاء البيئة الرقمية احلديثة
•• ال�شارقة-الفجر:

نظم املركز الدويل لالت�صال احلكومي التابع للمكتب الإعالمي حلكومة 
عرب  ال�صرتاتيجي  احلكومي  »التفاعل  عنوان  حتت  عمل  ور�صة  ال�صارقة 
م�صرح  يف  اجل��اري  اأكتوبر   4 –  3 يومي   ،« الجتماعي  الإع���الم  من�صات 
الرقمية  البيئة  يف  التميز  على  امل�صاركن  تدريب  بهدف  بال�صارقة،  املجاز 
احلديثة، من خالل ا�صتخدام اأ�صاليب تعتمد على دلئل وبيانات اجلماهري، 
وتزويدهم مبهارات التخطيط ال�صرتاتيجي ملواقع التوا�صل الجتماعي.

املتخ�ص�س  كوجاو�صكي،  مايك  امل��درب  قدمها  التي  الور�صة  وا�صتعر�صت 
الف�صاء  امل�صاركة يف  اأ�ص�س  ال�صرتاتيجي،  والتوا�صل  الت�صويق  يف جمالت 
الف��رتا���ص��ي وف��ق اأح���دث الجت��اه��ات ال��رق��م��ي��ة، وم��ه��ارات ر���ص��د وحتليل 
ال��ب��ي��ان��ات الج��ت��م��اع��ي��ة، ب��غ��ر���س ج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ج��اري��ة، ك��م��ا توقف 
متطلبات  على  ب��ن��اًء  ال�صرتاتيجيات  تطوير  اأ���ص��ال��ي��ب  عند  كوجاو�صكي 
اأثناء  حت��دث  اأن  ميكن  ال��ت��ي  امل��خ��اط��ر  اإدارة  تقنيات  ع��ن  ف�صاًل  امل�����ص��در، 

ا�صتخدام القنوات الرقمية. 
وعّرفت الور�صة امل�صاركن بخيارات التقنية املتطورة التي تت�صمنها من�صات 
التوا�صل الجتماعي يف خمتلف اأنحاء العامل وكيفية ا�صتخدامها بالطرق 
يف  احلالية  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  كوجاو�صكي  ا�صتعر�س  حيث  املثلى، 

والدولة،  الإم��ارة  م�صتوى  على  احلكومي  بالت�صال  يتعلق  مبا  املوؤ�ص�صية 
من خالل تعزيز ر�صيد امل�صاركن مبهارات جديدة، واإطالعهم على اأحدث 
تطورات وم�صتجدات الف�صاء الرقمي، وتوجيههم نحو ال�صتخدام الأمثل 

للثورة الرقمية التي تزداد وتريتها يوماً بعد يوم”.
وبدوره، قال �صعيد علي احلمادي، مدير اإدارة الت�صال املوؤ�ص�صي يف موؤ�ص�صة 
ال�صارقة لتطوير القدرات- تطوير: “تعّرفنا عن كثب خالل الور�صة على 
اأهم اخليارات املعرفية التي تقدمها قنوات التوا�صل الجتماعي كما اطلعنا 

على الأبعاد املعرفية التي تقدمها على �صعيد الرتقاء بواقع الأعمال”.
يف  املوؤ�ص�صي  الت�صال  اإدارة  مدير  املطرو�صي،  علي  خالد  ق��ال  جهته  م��ن 
ع�صرنا  يف  املت�صارع  التقني  التطّور  “رافق  الريا�صي:  ال�صارقة  جمل�س 
الراهن موجة من اخليارات املعرفية والتقنية التي �صّهلت من اأداء العمال 
و�صاهمت بنقلها نحو جمالت متقدمة، وقد اطلعنا من خالل الور�صة على 
اأحدث اخليارات التي تقدمها �صبكة الإنرتنت ومواقع التوا�صل الجتماعي 

لال�صتفادة منها وتطبيقها �صمن بيئة اأعمالنا”. 
و ي��ع��د ك��وج��او���ص��ك��ي ال����ذي ي��ع��م��ل ل���دى ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات احلكومية 
امل��درب��ن يف  اأب���رز  اأح���د  ال��ع��امل،  ك��ن��دا وح���ول  واملوؤ�ص�صات غ��ري الربحية يف 
التدريبية  العمل  العديد من ور�س  جمال العالم الجتماعي، حيث قّدم 
مبا يخت�س مبجالت التوا�صل ال�صرتاتيجي، وا�صتخدام من�صات التوا�صل 

هذا املجال، من خالل مناق�صة جمموعة من الدرا�صات والنماذج اخلا�صة 
التوا�صل  اأداء مواقع  اإعداد خطط وا�صرتاتيجيات، ور�صد وقيا�س  بعملية 

الجتماعي واأثرها على بيئة الأعمال.
وقال �صعادة طارق �صعيد عالي، مدير املكتب الإعالمي حلكومة ال�صارقة:” 
تدعيم مهارات  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل��رك��ز  وب��رام��ج  م��ع خطط  ال��ور���ص��ة  تن�صجم 
الكوادر الوظيفية واإطالعهم على اأحدث الأ�صاليب املتبعة يف جمال ريادة 
الأعمال عاملياً وال�صتفادة من التطورات التقنية التي توفرها التكنولوجيا 
جودة  على  تنعك�س  كبرية  ف��ائ��دة  م��ن  لها  مل��ا  احل��ايل  ع�صرنا  يف  احلديثة 
وطبيعة الأعمال يف الإمارة وتدفع باجتاه اأخذها اإىل م�صتويات اأكر تطوراً 

وتكاماًل”.
على  امل��رك��ز  ال�صارقة:” يحر�س  حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب  مدير  وت��اب��ع 
يف  ال�صابة  ال��ق��ي��ادات  على  بالفائدة  تعود  التي  التدريبية  ال��ور���س  تنظيم 
مبا  العمل  اأ�صاليب  تطوير  على  وتنعك�س  احلكومي  الت�����ص��ال  قطاعات 
التي  بالإمكانات  تعريفهم  جانب  اإىل  اأعمالهم،  بجودة  الرت��ق��اء  ي�صمن 
توفرها مواقع التوا�صل الجتماعي لإثراء واقع الأعمال بتجارب جديدة 

ونوعّية”. 
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ج���واه���ر ال��ن��ق��ب��ي، م��دي��ر امل���رك���ز ال�����دويل لالت�صال 
باملمار�صات  الرت���ق���اء  يف  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ور���س  تنظيم  ي�صهم  احلكومي:” 

الرقمي والجتماعي، وتطوير ا�صرتاتيجيات العالمات التجارية ال�صخ�صية 
واملوؤ�ص�صية، واأبحاث الت�صويق، وحتليل �صبكات التوا�صل الجتماعي.

اأول مركز متخ�ص�س  ال��دويل لالت�صال احلكومي هو  املركز  اأن  اإىل  ي�صار 
ال��ع��رب��ي��ة، وه���و م��ب��ادرة نوعية  يف جم���ال الت�����ص��ال احل��ك��وم��ي يف املنطقة 
ب��ح��ث��ي��ة وتطبيقية  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة، وم��وؤ���ص�����ص��ة ف��ك��ري��ة ع��ل��م��ي��ة م��ع��رف��ي��ة 
حملياً  احلكومي  الت�صال  جم��الت  كافة  يف  مهماً  ومرجعاً  متخ�ص�صة، 

واإقليمياً ودولياً.

عيادة جامعة عجمان املتنقلة لطب االأ�ضنان ت�ضتهل رحلتها االأوىل
•• عجمان ـ الفجر 

بناءة  م��ب��ادرات  اط���الق  على  حري�صة  عجمان  جامعة 
تخدم ر�صالتها الأكادميية من جهة وتعزز من توا�صلها 
املجتمعي من جهة اأخرى، وُتعد عيادة جامعة عجمان 
املتنقلة لالأ�صنان من اهم املبادرات التي اأطلقتها اجلامعة 
لتعزيز هذا التوجه، حيث اأكد الدكتور كرمي ال�صغري، 
عقدها  ت�صتقبل  اجل��ام��ع��ة  اأن  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر 
اِبع بالعديد من الربامِج الأكادمييِة اجلديدة، التي  الرَّ
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل��ت��غ��رية؛  العمل  ���ص��وق  متطلبات  تلّبي 
تهدف  والتي  الواعدة،  وامل�صاريع  املبادراِت  من  العديد 

اإىل حت�صن جودة خمتلف اخلدمات التعليمية.
ومن هذه املبادرات اإطالق اجلامعة مل�صروع عيادة جامعة 
عجمان املتنقلة لطب الأ�صنان، والتي تاأتي تعزيزا لدوِر 

َحْيث  املجتمعية،  امل�صوؤولية  تبني  يف  الّريادي  اجلامعة 
�صيقدم اأطباء وطلَبة اجلاِمعة ِرعاية جمانية لالأ�صنان 

يف خمتلِف مناطق الدولة.
وبادرت   ،  2017 اإب��ري��ل  يف  امل�صروع  على  العمل  وب���داأ 
التوا�صل  لإدارة  ال��ت��اب��ع��ة  املجتمعية  اخل��دم��ة  وح����دة 
بالتعاون مع كلية طب ال�صنان يف اجلامعة  املجتمعي، 
اإىل  الو�صول  بهدف  متنقلة  اأ�صنان  عيادة  فكرة  بطرح 
كافة �صرائح املجتمع، والتزاما من اجلامعة بواجباتها 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ي�����س ف��ق��ط ع��ل��ى م�����ص��ت��وى الم�����ارة ولكن 
م�صتوى  على  املجاين  العالج  توفري  طريق  عن  اأي�صا 
الم�������ارات، وت��ت��ك��ون م���ن ع��ي��ادت��ن اأ����ص���ن���ان جمهزتن 
اأ���ص��ع��ة �صينية وج��ه��از تعقيم  ب��اأح��دث الأج��ه��زة وج��ه��از 
متحرك  وم�صعد  ال��ع��امل��ي��ة،  للمعايري  مطابقة  وكلها 
خم�ص�س لذوي الهمم ي�صتطيعون من خالله الو�صول 

اإىل داخل العيادة، لال�صتفادة من كل ما توفره العيادة 
من اأنواع الت�صخي�س والعالج،  ال�صركة امل�صنعة للعيادة 
»ال�صركة العلمية لل�صناعات«، ومّولت امل�صروع موؤ�ص�صة 
ال��ع��ج��م��اين ل��الأع��م��ال اخل���ريي���ة، ب��ال��ت��ع��اون م���ع هيئة 

الأعمال اخلريية.
ال��ه��م��م، ومراكز  اأ���ص��ح��اب  ال��ع��ي��ادة اإىل زي����ارة  وت��ه��دف 
رع��اي��ت��ه��م، وك���ب���ار ال�����ص��ن وم���راك���ز رع��اي��ت��ه��م، وتقدمي 
النائية  امل��ن��اط��ق  ���ص��ّك��ان  اإىل  وال��و���ص��ول  اخل��دم��ات لهم 
وتوفري اخلدمات الت�صخي�صية والعالجية لهم وتقدمي 
املدار�س  ل��ط��الب  والعالجية  الت�صخي�صية  اخل��دم��ات 
مع  عليها  متفق  خطة  �صمن  عليهم  ال���دوري  الك�صف 
املنطقة التعليمية وال�صحية بعجمان. للو�صول خالل 
ال� 10 �صنوات القادمة من الآن، اإىل جيل من الأطفال 
)دون ال 15 عام( يف اإمارة عجمان، يخلو من اأمرا�س 

خالل  م��ن  اللثة،  واأم��را���س  الأ���ص��ن��ان  ت�صو�س  وم�صاكل 
خطة تثقيفية توعوية وقائية، اإىل اأن ن�صل بهذا الهدف 
بالتعاون  �صيتحقق  وه���ذا  ال���دول���ة.  اإم�����ارات  ك��اف��ة  اإىل 

وموافقة املناطق الطبية والتعليمية يف كل اإمارة.
و�صمن الحتفال بيوم العاملي للم�صنن، انطلقت عيادة 
جامعة عجمان املتنقلة لطب الأ�صنان يف رحلتها الأوىل 
اإىل دار رعاية امل�صنن يف اإمارة عجمان لتقدمي خدماتها 
وت�صخي�س  الأ���ص��ن��ان  بفح�س  واملتمثلة  ال����دار،  ل��ن��زلء 

احلالت.
ومتّكن فريق اأطباء كلية طب الأ�صنان يف جامعة عجمان 
املتواجد يف العيادة املتنقلة من تقدمي اخلدمات لأكر 
وت��اأت��ي هذه  ال���دار ون��زلئ��ه��ا.  م��ن زوار  ُم�صناً   20 م��ن 
املبادرة تعزيزا لدوِر اجلامعة الّريادي يف تبني امل�صوؤولية 

املجتمعية.
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اأخبـار الإمـارات

اإطالق اأول حملة توعوية يف دول اخلليج حول االأمرا�ش اجللدية غدا فى دبي
•• دبي - وام:

اخلليج  دول  م�صتوى  على  نوعها  م��ن  حملة  اأول  غ��دا  دب��ي  ف��ى  تنطلق 
للتوعية ب�صحة الب�صرة والأمرا�س اجللدية “ SkinTalk “ بالتعاون 
مع “�صيتافيل” جلمع اأخ�صائيي الأمرا�س اجللدية والن�صائية والتغذية 
لكي  الآخ��ري��ن  املخت�صن  واخل��رباء  الإكلينيكية  وال�صيدلة  النف�صية  و 
اليومية  حتدياتهم  وق�ص�س  وجتاربهم  ومعرفتهم  مهاراتهم  يتبادلوا 
وم�صاركتها مع جمتمع ال�صيادلة يف الإمارات وذلك بهدف توفري حلول 
الوعي  ن�صر  املجتمع ف�صال عن  اأواأك��ر و�صوحا وفعالية لأف��راد  اأف�صل 

والثقافة حول �صرورة احلفاظ على �صحة الب�صرة.
وقال الدكتور اأنور احلمادي اإ�صت�صاري ورئي�س مركز الأمرا�س اجللدية 
جمعية  يف  اجللدية  الأمرا�س  �صعبة  رئي�س  بدبي  ال�صحة  لهيئة  التابع 
باملائة من   80 ال��ذي ي�صيب ح��وايل  ال�صباب  اأن حب  الطبية  الإم���ارات 
اإىل  ي�صري  ق��د  وب��اق��ي دول اخلليج  الم����ارات  دول���ة  الأع��م��ار يف  خمتلف 
عالمات اإنذار حلالت داخلية خطرية وبالتايل من املهم معرفة كيفية 
اإكت�صاف هذه العالمات التحذيرية يف وقت مبكر حتى ميكن عالج املر�س 

الداخلي بنجاح لتجنب اأي م�صاعفات.
و���ص��دد ال��دك��ت��ور احل���م���ادي - مب��ن��ا���ص��ب��ة اإط����الق احل��م��ل��ة ع��ل��ى �صرورة 

مالحظة اجللد بحثا عن اأي تلون غري طبيعي اأو تغري يف امللم�س نظرا 
لأن هذه التغريات ميكن اأن تدل على حدوث اأمرا�س حمتملة للكبد اأو 
حالت مر�صية يف التمثيل الغذائي اأو مر�س ال�صرطان اأو بع�س احلالت 
املر�صية املزمنة الأكر اإنت�صارا يف املنطقة مثل ال�صكري والبدانة واإرتفاع 

ن�صبة الدهون يف الدم.
يف  الأو���ص��ط  لل�صرق  الت�صويق  مدير  مطر  اأحمد  الدكتور  اأو�صح  ب��دوره 
للتثقيف و التوعية ب�صحة  توعوي  برنامج  اإن�صاء  فكرة  “�صيتافيل” اأن 
الب�صرة هو من�صة توعية ت�صعى لتجمع الأخ�صائين الطبين من كافة 
التخ�ص�صات ليعطوا دليال مب�صطا يغطي اأكر موا�صيع �صحة الب�صرة 

انت�صارا و من كافة النواحي عن طريق الجتماع ال�صنوي و اأيام التوعية 
ال�صباب خال  على مو�صوع حب  الرتكيز  �صيتم  الرقمية حيث  املواقع  و 

احلايل 2018.
من جانبها اأو�صحت �صارة �صامل مديرة امل�صاريع الرقمية لل�صرق الأو�صط 
“�صيتافيل” ان م�صتويات الرطوبة و درجات احلرارة العالية ومدى  يف 
جودة املياه و نق�س فيتامن “د” و نق�س التعر�س املبا�صر لأ�صعة ال�صم�س 
اإىل جانب اإتباع اأمناط حياة معقدة واأنظمة غذائية غري متوازنة ت�صبب 
العوامل  ه��ذه  لكافة  التعر�س  ج��راء  الب�صرة  على  ينعك�س  بالغا  �صررا 

جمتمعة.

•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �صمو ال�صيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي 
لإمارة اأبوظبي .. تطلق جمموعة “يف بي ا�س للرعاية ال�صحية” بالتعاون 
“مون�صوت” لدعم  مبادرة  اأبوظبي  العا�صمة  البيت متوحد يف  مع جمعية 
اإىل جمع نخبة  اأكتوبر اجل��اري.   وتهدف املبادرة   11 الأبحاث الطبية يف 
من  جمموعة  جانب  اإىل  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعن  يف  ال��ق��رار  �صناع  م��ن 
اإطار  واإن�صاء  ملناق�صة  ال�صحي  القطاع  الأكادميية واخلرباء يف  ال�صخ�صيات 

عمل وا�صح لدعم الأبحاث الطبية يف الدولة.

ت�صرع  التي  البحثية  الأجندة  اإن�صاء  منهجيات  على  ال�صوء  املبادرة  وت�صلط 
التعليمي  ال��ق��ط��اع  م�صتقبل  ل�صت�صراف  الأع��م��ال  وري����ادة  الب��ت��ك��ار  عجلة 
والتنمية الجتماعية والقطاع ال�صحي وذلك مبا يتما�صى مع روؤية الإمارات 
2021 حيث ت�صعى املبادرة اإىل دعم جهود دولة الإمارات للم�صي قدماً نحو 
اقت�صاد م�صتند اإىل املعرفة. وي�صارك يف املبادرة - التي تقام على مدار يوم 
واحد - نخبة من اخلرباء واملخت�صن املعروفن يف القطاع ال�صحي الذين 
رائ��دة مبا يف ذلك م�صت�صفى مايو  ميثلون موؤ�ص�صات بحثية و�صحية عاملية 
كلينك ومركز اإم دي اأندر�صون لل�صرطان يف جامعة تك�صا�س ومعهد �صانفورد 

بورنهام لالأبحاث الطبية وجوجل ري�صري�س و�صركة كونينكليكي فيليب�س .

ويبحث امل�صاركون يف املبادرة اأهمية ال�صتثمار يف الأبحاث الطبية وت�صجيع 
ا�صتخدام اأحدث التقنيات وبحث دور الذكاء ال�صطناعي يف تطوير املنظومة 
بحثية  منظومة  اإن�صاء  اأهمية  النقا�صية  اجلل�صات  تبحث  فيما  ال�صحية.. 

متينة قائمة على التعاون بن املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة.
وقال �صعادة �صيف علي القبي�صي رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البيت متوحد اإن 
اتباع اأ�صلوب حياة �صحي يعد اأحد ركائز عملنا الرئي�صية وياأتي تعاوننا مع 
ا�س للرعاية ال�صحية” يف مثل هذه املبادرات يف اإطار �صعينا امل�صتمر  بي  “يف 

ل�صمان حتقيق وخلق جمتمعات �صحية ناب�صة باحلياة.
ملجموعة  الإداري  واملدير  الرئي�س  فياليل  �صم�صري  الدكتور  اأك��د  جهته  من 

رفد  فاعل يف  دور  بتاأدية  املجموعة  ال�صحية” التزام  للرعاية  ا�س  بي  “يف 
التطلعات احلكومية الرامية اإىل تطوير م�صروعات بحثية طبية مب�صتويات 
عاملية من خالل تكاتف جهود القطاعن احلكومي واخلا�س.. ومن خالل 
هذه �صنكون جزءاً من �صناعة م�صتقبل البحث والبتكار الطبي يف الدولة 

والإ�صهام يف تعزيز ثقافة تبادل املعرفة لبناء قطاع �صحي م�صتدام.
ال�صحية  التعليمية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  طلبة  م��ن  ع���دد  م�����ص��ارك��ة  امل���ب���ادرة  وت�صهد 
مع  التوا�صل  بفر�صة  �صيحظون  الذين  الدولة  اأنحاء  خمتلف  يف  والعلمية 
املتحدثن وا�صتقاء املعرفة واخلربة منهم.. كما �صتح�صر الفعالية جمموعة 

من الأطباء والعاملن يف قطاع الرعاية ال�صحية يف المارات.

برعاية هزاع بن زايد .. انطالق مبادرة »مون�ضوت« لدعم االأبحاث الطبية 11 اأكتوبر اجلاري 

ملوظفي راأ�س اخليمة و طلبة التعليم العايل واملدار�س

قائد عام �ُضرطة راأ�ش اخليمة يطلق جائزة نقدية لرواد االبتكار

توقيع مذكرة تفاهم بني جمعية االإمارات ملتالزمة داون وم�ضت�ضفى اجلليلة التخ�ض�ضي لالأطفال

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

اأع���ل���ن  ال���ل���واء ع��ل��ي ع���ب���داهلل بن 
�صرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  علوان 
اإط���الق جائزة  ع��ن  راأ����س اخليمة 
نطاق  مل��وظ��ف��ي  الب��ت��ك��ار(  رواد   (
وكذلك  اخل���ي���م���ة،  راأ��������س  ام�������ارة 
التعليم  و  العايل  التعليم  لطلبة 
اإمكانية  م���ع  ب����الإم����ارة  ال��ث��ان��وي 
م�صاركة نزلء املوؤ�ص�صة العقابية و 
الإ�صالحية اأي�صاً،جاء ذلك خالل 
الذي عقد �صباح  موؤمتر �صحفي 
الجتماعات  قاعة  يف  الأول  اأم�س 
بح�صور  القيادة،  مببنى  الكربى 
املدراء العامون و نوابهم، ومدراء 

الإدارات وعدد من ال�صباط .
اأكد اللواء علي عبداهلل بن علوان 
متا�صياً  ياأتي  اجل��ائ��زة  اإط��الق  اأن 
نحو  الإم���ارات  حكومة  توجه  مع 

ون�صر  امل�����ص��ت��ق��ب��ل،  ج��ي��ل  ط���اق���ات 
املجتمعية  امل�������ص���وؤول���ي���ة  ث���ق���اف���ة 
طلبة  و  ال�����ص��رط��ة  منت�صبي  ب���ن 
امل��دار���س و موظفي  اجل��ام��ع��ات و 

احلكومة براأ�س اخليمة.
التميز  ق�����ص��م  رئ���ي�������س  واأو������ص�����ح 
امل��وؤ���ص�����ص��ي ب�����اأن اجل����ائ����زة ح���ددت 
موظفي  جميع  فيها  للم�صاركة 
ن��ط��اق اإم�����ارة راأ�����س اخل��ي��م��ة، من 
اجل��ن�����ص��ن، وك��ذل��ك ك��اف��ة طالب 
ال����ع����ايل،  ال���ت���ع���ل���ي���م  و ط����ال����ب����ات 
العامة  ال��ث��ان��وي��ة  مرحلة  وطلبة 
بالإمارة ونزلء املوؤ�ص�صة العقابية 
امل�صاركة  وت���ت���م  والإ����ص���الح���ي���ة، 
ب�صكل فردي  ال��ت��ق��دم  ط��ري��ق  ع��ن 
للمواطنن، اأو امل�صاركة اجلماعية 
امل�صرتكن عن  ع��دد  يزيد  مب��ا ل 
ع�صو  يتخللهم  اأ���ص��خ��ا���س   )4(
ت��ت�����ص��م��ن اجل����ائ����زة  م�����واط�����ن، و 

واأ�������ص������اف ت�����واج�����ه امل���ن���ظ���م���ات و 
امل����وؤ�����ص���������ص����ات ال������ي������وم حت����دي����ات 
التقدم  ظ����ل  يف  م�����ص��ب��وق��ة  غ����ري 
وزيادة  وال�صناعي،  التكنولوجي 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا حيث 
ع��ل��ى اختالف  امل��ن��ظ��م��ات  ت��ل��ك  اأن 
اأن��واع��ه��ا ه��ي ع��م��اد ب��ن��اء املجتمع، 
ما�صة  ح���اج���ة  يف  ي��ج��ع��ل��ه��ا  مم����ا 
اإىل الب��ت��ك��ار واإي��ج��اد ح��ل��ول غري 
التي تواجهها،  تقليدية للم�صاكل 
الأن�صب  ال��و���ص��ي��ل��ة  ه��و  والب��ت��ك��ار 
للتحديات  جديدة  حلول  لإيجاد 

التي نواجهها.
واأكد قائد عام ال�صرطة على حر�س 
الرتبية  وزارة  و  ال��ع��ايل،  التعليم 
راأ�س اخليمة  و منطقة  والتعليم، 
والتن�صيق  التعاون  على  التعليمة 
مع وزارة الداخلية، و �صرطة راأ�س 
الطلبة  ت�صجيع  اأجل  اخليمة من 

التحول اإىل مركز عاملي لالبتكار 
من خالل الإ�صرتاتيجية الوطنية 
اعتمدتها  وال�����ت�����ي  ل����الب����ت����ك����ار، 
احلكومة، وتهدف جلعل الإمارات 
ابتكاراً على  الأك��ر  ال��دول  �صمن 
ال�صنوات  خ��الل  ال��ع��امل  م�صتوى 
اإىل حر�س  القادمة، لفتاً  ال�صبع 
حكومة راأ�س اخليمة، على ت�صجيع 
على  الطلبة  كذلك  و  منت�صبيها 
البتكار، وتطوير قدرات املوؤ�ص�صات 
فر�صة  ومنح  بالدولة،  التعليمية 
ل����ن����زلء امل���وؤ����ص�������ص���ة ال���ع���ق���اب���ي���ة و 
ابتكاراتهم،  لإب����راز  الإ���ص��الح��ي��ة 
دعم  يف  ال�����وزارة  لنهج  ا���ص��ت��ك��م��اًل 
ال��ت��م��ي��ز بجميع  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز 
واملحلية،  الحت���ادي���ة  ال��ق��ط��اع��ات 
من  عملياً  واق��ع��اً  اأ�صبحت  وال��ت��ي 
املمار�صات  اأف�صل  تطبيقها  خالل 

على كافة الأ�صعدة.

على التميز والبتكار ون�صر ثقافة 
البتكار والتميز يف جميع مدار�س 

الدولة. 
م��ن ج��ان��ب��ه، اأك����د ال���رائ���د يو�صف 
ق�صم  رئ��ي�����س  الطنيجي  ع��ب��داهلل 
ال��ت��م��ي��ز امل��وؤ���ص�����ص��ي رئ��ي�����س وحدة 
الإ�صرتاتيجية  ب������اإدارة  الب��ت��ك��ار 
اجل���ائ���زة  اأن  الأداء،  ت���ط���وي���ر  و 
البتكار،  ثقافة  ن�صر  اإىل  ت��ه��دف 
وخلق بيئة ابتكاريه تناف�صية بن 
الطلبة  ب���ن  وك���ذل���ك  امل��وظ��ف��ن 
و�صالمة  الأم���ن  حتقيق  ل�صمان 
بامل�صتوى  والرت�����ق�����اء  امل��ج��ت��م��ع، 
با�صتثمار  ال����دول����ة  يف  الأم����ن����ي 
الأفكار ال�صبابية، وتعزيز ال�صراكة 
املوؤ�ص�صات  ك���اف���ة  م���ع  وال���ت���ع���اون 
اآمن،  م�صتقبل  لبناء  التعليمية 
واإبراز وحتفيز وتقدير املوهوبن 
وا�صتثمار  واملبتكرين،  واملبدعن 

••  دبي-الفجر:

الإم��ارات ملتالزمة  وقعت جمعية 
اجلليلة  وم�������ص���ت�������ص���ف���ى  داون 
التخ�ص�صي لالأطفال، امل�صت�صفى 
يف  امل��ت��خ�����ص�����س  وال��وح��ي��د  الأول 
الدولة، مذكرة  يف  الأطفال  طب 
التعاون امل�صرتك  اإط��ار  تفاهم يف 
ال�صحية  تعزيز اخلدمات  بهدف 
وحت�صن نوعية احلياة لأ�صحاب 
داون  م��ت��الزم��ة  ذوي  م��ن  الهمم 
م����ن خ�����الل ت���ق���دمي ح���زم���ة من 
اخلدمات ال�صحية النوعية. وقد 
وقع املذكرة  عن اجلمعية رئي�س 
منال  ال��دك��ت��ورة  الإدارة  جمل�س 
م�صت�صفى  وع����ن  ج���ع���رور  رف���ي���ق 
لالأطفال  التخ�ص�صي  اجلليلة 

جمموعة من املخت�صن املميزين 
يف جمال اأمرا�س ال�صدر والرئة 
واخت�صا�صيون  الأط���ف���ال،  ع��ن��د 
نف�صيون عالجيون، واخت�صا�صيو 
التنف�صي لالأطفال  عالج اجلهاز 

وفنيو نوم الأطفال.
وحددت مذكرة التفاهم جمالت 
ال��ت��ع��اون وت��ق��دمي ح��زم��ة خا�صة 
اخلدمات  على  اخل�صومات  م��ن 
املختلفة، كما �صملت املذكرة على 
تنظيم فعالية طبية ثالث مرات 
طبية  حما�صرة  وتقدمي  �صنوياً  
ت��وع��وي��ة ل����ذوي م��ت��الزم��ة داون 
التوعية  ن�صر  �صبيل  يف  واأ�صرهم 
ال�صحية وتقدمي امل�صورة لالأ�صر 
يف كيفية التعامل مع ا�صطرابات 

النوم.

ل��ه��م خدمات  ���ص��ت��وف��ر  ال�����ص��راك��ة 
جديدة ت�صهم يف حت�صن حياتهم 
ذات  م��ن خ���الل خ��دم��ات �صحية 

م�صتوى عال. 
ال��دك��ت��ور حممد  اأك���د  م��ن جانبه 
ياأتي  املذكرة  توقيع  اأن  العو�صي 
امل�صت�صفى  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ص��م��ن 
الطبية  خدماتها  نطاق  لتو�صيع 
الأطفال  م��ن  ع��دد  اأك���رب  لت�صمل 
تعزيز  اإىل  بالإ�صافة  ال��دول��ة،  يف 
اأوا����ص���ر ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق ما 
بن اجلمعية وامل�صت�صفى حتقيقاً 
تقدمي  امل�����ص��رتك��ة يف  ل���الأه���داف 
ومبزايا  مم��ي��زة  ���ص��ح��ي��ة  رع���اي���ة 
م�صلحة  ي���خ���دم  ومب�����ا  ع����دي����دة 
اأ�صحاب الهمم من ذوي متالزمة 

داون.

ال�����دك�����ت�����ور حم����م����د ال���ع���و����ص���ي، 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ع��م��ل��ي��ات يف 

امل�صت�صفى.
جعرور  م���ن���ال  د.  اأع����رب����ت  وق����د 
مل�صت�صفى  وتقديرها  �صكرها  عن 
لالأطفال  التخ�ص�صي  اجلليلة 
ع��ل��ى ه���ذه امل���ب���ادرة، م�����ص��رية اإىل 
دائم  ب�صكل  ت�صعى  اجلمعية  اأن 
اإىل تقدمي خدمات �صاملة لذوي 
راأ�صها  وع���ل���ى  داون  م���ت���الزم���ة 
حتقق  ال��ت��ي  ال�صحية  اخل��دم��ات 
احلياة  حتقيق  يف  اجلمعية  روؤي��ا 

الأف�صل لهم.
م���ن���ال ج���ع���رور على  د.  واأك������دت   
اجلمعية  توليه  ال���ذي  اله��ت��م��ام 
املميزة  الطبية  الرعاية  لتوفري 
هذه  واأن  داون  م��ت��الزم��ة  ل���ذوي 

قيام  التفاهم  م��ذك��رة  وتت�صمن 
التخ�ص�صي  اجلليلة  م�صت�صفى 
طبية  خدمات  بتقدمي  لالأطفال 
امل�صاكل  ل��ك��ل  وف����ري����دة   ن��وع��ي��ة 
بكافة  لالأطفال  بالنوم  املتعلقة 
ف���ئ���ات���ه���م ال���ع���م���ري���ة ب���������داًء من 
اليافعن  وحتى  ال���ولدة  حديثي 
ا�صطرابات  م��ع��اجل��ة  م���رك���ز  يف 
ال���ن���وم املجهز  ال����ن����وم  وخم���ت���رب 
ب�����اأح�����دث ال���ت���ج���ه���ي���زات وع���ي���ادة 
للنوم  ط��ب��ي��ة  وع����ي����ادة  ���ص��ل��وك��ي��ة 
اللتزام  ب��رن��ام��ج  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
بنظام ال�صغط الهوائي الإيجابي 
امل�صتمر )CPAP(  وال�صتفادة 
املتوفرة  الطبية  اخل��دم��ات  م��ن 
الو�صول  وتي�صري  امل�صت�صفى  يف 
اإىل اخلدمات التي ي�صرف عليها 

ه�����و ي������وم اخل����ام���������س ع�������ص���ر من 
نوفمرب املقبل، ليتم بدء التحكيم 
دي�����ص��م��رب للعام  ال�����ص��اد���س م��ن  يف 
2018، واإعالن تكرمي الفائزين 
ال����ع����ام  ف������رباي������ر م������ن  ����ص���ه���ر  يف 
تخ�صي�س  مت  ف��ي��م��ا  2019م، 
ج��وائ��ز ن��ق��دي��ة ل��ل��ف��ائ��زي��ن مببلغ 
 )140.000( ب���ل���غ  اإج�����م�����ايل 
دره����������م، ق�������ص���م���ت ع����ل����ى امل����راك����ز 
التعليم  فئة  م��ن  الأوىل  الثالثة 

املجال  التالية  الأم��ن��ي��ة  امل��ج��الت 
امل��������روي- امل�����خ�����درات – ال���دف���اع 
العقابية  امل���وؤ����ص�������ص���ات  امل�������دين- 
 – والإ�����ص����الح����ي����ة - الإره�����������اب 
املنظمة-  اجل����رمي����ة  ال���ت�������ص���ل���ل- 
اجلرائم اللكرتونية- ال�صرقات- 
الذكاء ال�صطناعي - وا�صت�صراف 

امل�صتقبل.
موعد  اأن  اإىل  الطنيجي  واأ����ص���ار 
ت�صليم امللفات امل�صاركة يف اجلائزة 

ال��ث��ان��وي��ه، بحيث  ف��ئ��ة  ال���ع���ايل و 
الأول على  باملركز  الفائز  يح�صل 
 )40.000( بقيمة  نقدي  مبلغ 
تقدير  ل�صهادة  ب��الإ���ص��اف��ة  دره���م 
الثاين  املركز  و  مركز،  لكل  ودرع 
على )20.000( دره�م، و املركز 
دره��م،   )10.000( على  الثالث 
لكل فئة على حده مببلغ اجمايل 
اماراتي  دره���م   140000 يبلغ 

مت ر�صده للجوائز

�ضرطة ال�ضارقة تطلق مزادا علنيا الكرونيا لالأرقام املميزة اليوم
•• ال�شارقة-وام:

ل�صرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ت���ط���رح 
لوحة   77 »الأح���د«  اليوم  ال�صارقة 
اأرقاما  حتمل  اخل��ا���ص��ة  للمركبات 
اإلكرتوين  ع��ل��ن��ي  م�����زاد  يف  مم���ي���زة 
تنظمه بالتعاون مع �صركة الإمارات 
لوحات   6 ت��ت�����ص��م��ن  و  ل���ل���م���زادات 
و36  رب��اع��ي��ة  ل��وح��ة  و35  ثالثية 

لوحة خما�صية.
اأكتوبر   12 ح��ت��ى  امل������زاد  ي�����ص��ت��م��ر 
اجل�����اري ع���رب امل���وق���ع الإل���ك���رتوين 
ال�صركة  ل����ل����م����زادات«  ل�������«لإم������ارات 
املتخ�ص�صة يف اإدارة املزادات العلنية 
ال�صرق  منطقة  يف  والإل��ك��رتون��ي��ة 
التطبيقات  م��ن خ��الل  اأو  الأو���ص��ط 

الذكية اخلا�صة بال�صركة.
الزود  بو  علي  العقيد  �صعادة  وق��ال 
الآل����ي����ات  ت��رخ��ي�����س  اإدارة  م���دي���ر 
اإن  ال�صارقة  �صرطة  يف  وال�صائقن 

مبادرات �صرطة ال�صارقة املجتمعية 
و�صعيها  ر�صالتها  اإط��ار  يف  م�صتمرة 
وتلبية  متعامليها  لإ�صعاد  ال���دوؤوب 
رغ��ب��ة ���ص��ري��ح��ة وا���ص��ع��ة م��ن حمبي 
للوحات  امل���م���ي���زة  الأرق��������ام  اق���ت���ن���اء 
ي���ن���درج �صمن  امل���رك���ب���ات و ه���و م���ا 

ل�صرطة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه�����داف 
ر�صا  ت��ع��زي��ز  بينها  وم���ن  ال�����ص��ارق��ة 
امل��ت��ع��ام��ل��ن ب��اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة و 
�صمان تقدمي كل اخلدمات الإدارية 
وف�����ق م���ع���اي���ري اجل�������ودة وال���ك���ف���اءة 

وال�صفافية .

العدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3321   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- �صاجنيت �صينغ براجميت �صينج  جمهول حمل القامة 
قد  م   م  ذ  �س   - ان��د جلر  هو�صبتالتي  ام  كيه  التنفيذ/�صركة  ان طالب  مبا 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )13627( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 2-بالغاء احلكم 
امل�صتاأنف فيما ق�صى به من رف�س طلب عزل املنفذ �صده من ادارة ال�صركة ، 
وق�صت مبحو ا�صمه من عقد تاأ�صي�صها ومن رخ�صتها التجارية.  وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3314   تنفيذ جتاري  
القامة  للت�صميم  جم��ه��ول حم��ل  م��اري��ن��ا  ����ص���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
عبيد  م��ب��ارك  /�صعيد  وميثله  ب���رودا  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مب��ا 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله  اأحمد الزحمي  قد 
اىل  دره��م   )719970.17( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3316   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صدهما/1- خلود عبداهلل الر�صتماين 1-�صركة كيه اإم بروبرتيز 
- �س ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ح�صن 
 / وميثله  عليها  املدعي  ال�صركة  مديري  احمد  ب�صفته   - احل��داد  خليل 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  - قد  الزحمي  اأحمد  �صعيد مبارك عبيد 
 )2435390.5( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/6216   

املنذر : بنك اأبوظبي الأول )حاليا( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقا(
املنذر اليها : امنول لال�صا�صات والجزاء املعدنية - �س ذ م م 

درهم   )459.170.98( وق����دره  مبلغ  ���ص��داد  ب�صرعة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
بالتق�صيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  الق�صاط  ب�صداد  الخ���الل  نتيجة 
املنذر لتخاذ الجراءات  �صي�صطر  الن�صر، وال  تاريخ  ا�صبوع من  وذلك خالل 
SANY( من نوع )دبي/F/التنفيذية على ال�صيارة رقم )72876/خ�صو�صي 
STC50( موديل )2016( اللون )ا�صفر/ احمر( واملمولة ل�صاحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - وام:

الب�صرية  امل�������وارد  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
وال��ت��وط��ن ت��ق��دمي ث��الث خدمات 
جديدة من خالل مراكز اخلدمة 
“توجيه” اعتبارا من �صهر اكتوبر 

اجلاري.
ت�صليم  اجل��دي��دة  اخل��دم��ات  ت�صمل 
امل�صتوى  يف  للعمال  العمل  ع��ق��ود 
وت�����ص��ل��ي��م عقود  ال����راب����ع  امل����ه����اري 
العمل املجددة للعمال يف امل�صتويات 
واخلام�س  والرابع  الثالث  املهارية 
ت��ق��دمي خ��دم��ة توجيه  اىل ج��ان��ب 
امل�صتوين  يف  ال���ع���م���ال  وت���وع���ي���ة 

املهارين الرابع واخلام�س.
اإدارة  مدير  جميل  قا�صم  واأو���ص��ح 
الب�صرية  امل��وارد  وزارة  يف  التوجيه 
عقود  ت�صليم  خدمة  اأن  والتوطن 
مراجعة  ت�صتلزم  اجل��دي��دة  العمل 
اخلدمة  م����راك����ز  لأح������د  ال���ع���ام���ل 
 14 ع���دده���ا  ال���ب���ال���غ  “توجيه” 
م��رك��زا يف اأب��وظ��ب��ي ودب��ي حل�صور 
ور�����س ال��ت��وع��ي��ة ال��ت��ي ت��رك��ز على 
ب���ي���ئ���ة جم���ت���م���ع دول�������ة الإم����������ارات 
تنظيم  وقانون  وتقاليده  وعاداته 

املنفذة  وال��ق��رارات  العمل  عالقات 
ال��ع��ام��ل على احلقوق  ل��ه واط���الع 
والواجبات التي ن�س عليها قانون 
املنفذة  الوزارية  والقرارات  العمل 

له.
انهاء  ب��ع��د  ال���ع���ام���ل  اأن  واأو�����ص����ح 
يقوم  التوعوية  ال��ور���س  متطلبات 
بالتوقيع على عقد عمله وا�صتالمه 
والط��������������الع ع����ل����ى ا������ص�����رتاط�����ات 
املن�صو�س عليها  العمل  وامتيازات 

يف العقود التي يتوجب ان تتوافق 
بنودها مع ما يرد يف عرو�س العمل 
ال�صروع  قبل  العامل  يتلقاها  التي 
التعاقدية  العمل  عالقة  اقامة  يف 
وذلك انطالقا من حر�س الوزارة 
عالقة  �صفافية  م��ب��داأ  تعزيز  على 

العمل بن طرفيها .
ان اخل����دم����ة اجل���دي���دة  واأ������ص�����اف 
وتوجيه  توعية  ت�صتهدف  الثالثة 
املهارين  امل�����ص��ت��وي��ن  م��ن  ال��ع��م��ال 

تنظيم  بقانون  واخل��ام�����س  ال��راب��ع 
ي�صهم  الذي  المر  العمل  عالقات 
ا���ص��ت��ق��رار عالقة  ك��ب��ري يف  ب�����ص��ك��ل 
العالقة  التوازن يف  العمل وتعزيز 
بن طرفيها من العمال وا�صحاب 

العمل.
الب�صرية  امل�������وارد  وزارة  وت������درج 
املهاري  امل�����ص��ت��وى  يف  وال���ت���وط���ن 
التي  امل���ه���ن���ي���ة  ال���ع���م���ال���ة  ال���ث���ال���ث 
ومهنية  عملية  م���ه���ارات  تتطلب 

متكامل  ب�صكل  املهنة  اط��ار  تغطي 
ال��ث��ان��وي��ة بينما  امل��رح��ل��ة  مب���وؤه���ل 
الرابع  امل����ه����اري  امل�����ص��ت��وى  ي�����ص��م 
مهن  ت�صغل  التي  امل��اه��رة  العمالة 
مهارات  ت��واف��ر  اجن���ازه���ا  يتطلب 
من  بجزء  متعلقة  ومهنية  عملية 
يحتاج  حيث  �صاغليها  ل��دى  املهنة 
الفرد �صمن هذه الفئة اىل اعداد 
املتو�صط  ع��ام��ن يف  مل��دة  وت��دري��ب 
املهاري  امل�����ص��ت��وى  ي�����ص��م  ف��ي��م��ا   ..
اخل���ام�������س ف���ئ���ة ال���ع���ام���ل حم����دود 
يتطلب  التي  املهن  وت�صمل  املهارة 
م���ه���ارات عملية  ت���واف���ر  اجن���ازه���ا 
�صيق  ب����ج����زء  م��ت��ع��ل��ق��ة  وم���ه���ن���ي���ة 
م��ن امل��ه��ن��ة ومي��ك��ن اك��ت�����ص��اب��ه��ا من 
اأقل  مل��دة  الق�صري  التدريب  خ��الل 
م���ن ع����ام. وت���ق���دم م���راك���ز توجيه 
اجلديدة  اخلدمات  اىل  بال�صافة 
العمل  ع��ق��ود  ت�صليم  اليها  امل�����ص��ار 
للعمالة يف امل�صتوى املهاري الثالث 
العامل اجلديد  ف�صال عن ت�صليم 
تت�صمن  التي  ال�صعادة”  “بطاقة 
بالتعاون  جم��ان��ي��ا  ه��ات��ف��ي��ا  خ��ط��ا 
بيانات  رب��ط  يتم  “دو” حيث  م��ع 
ال���ع���ام���ل ب���ال���ن���ظ���ام الل����ك����رتوين 

ي�����ص��ه��ل م���ن عملية  ل����ل����وزارة مب���ا 
با�صتمرار  لتوعيته  معه  التوا�صل 
امل�صتحدثة  بالقرارات والج��راءات 
الر�صائل  خ�����الل  م����ن  ���ص��ي��م��ا  ل 

الن�صية الق�صرية.
يف  ال���ت���وج���ي���ه  ادارة  م���دي���ر  واأك�������د 
والتوطن  الب�صرية  امل���وارد  وزارة 
ح��ر���س ال�����وزارة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز وعي 
باحلقوق  والعمال  العمل  اأ�صحاب 
الرئي�صي  الهدف  وهو  والواجبات 
التي  “توجيه”  اخل���دم���ة  مل���راك���ز 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س بكوادر  ي��دي��ره��ا 
وطنية مبوجب �صراكة مع الوزارة 

وحتت ا�صرافها«.
مراكز  تلزم  ال���وزارة  اأن  اإىل  ولفت 
معايري  ب���ت���ط���ب���ي���ق  “توجيه” 
ب��ح��ي��ث تقدم  و����ص���واب���ط حم�����ددة 
باأ�صاليب مبتكرة  التوعية  خدمات 
م������ن خ�������الل ق������اع������ات ال����ت����دري����ب 
لأحدث  وف��ق��ا  امل�صممة  احل��دي��ث��ة 
لتنظيم  وامل�صموعة  املرئية  النظم 
التوعية  وحما�صرات  العمل  ور�س 

ومن خالل 16 لغة خمتلفة«.
مركزا   23 اف��ت��ت��اح  امل���ق���رر  وم����ن 
لي�صل  ت���دري���ج���ي  ب�����ص��ك��ل  ج���دي���دا 

جم��م��وع امل���راك���ز م���ع ن��ه��اي��ة العام 
م�صتوى  على  م��رك��زا   37 احل��ايل 

الدولة، 
حيث ت�صم 11 مركزا يف ابوظبي 
ال���ع���ن و13  وم����رك����زا واح������دا يف 

مركزا يف دبي و6 مراكز يف ال�صارقة 
ومركزا واحدا يف عجمان ومركزا 
ومركزين  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  يف  واح����دا 
يف راأ��������س اخل���ي���م���ة وم���رك���زي���ن يف 

الفجرية.

•• دبي-الفجر:  

اأك����د م��رك��ز ���ص��رط��ة امل��رق��ب��ات اأن 
الذكية  املنطقة  م�صروع  تطبيق 
يف املنطقة، بتوجيهات من �صعادة 
ال���ل���واء ع��ب��د اهلل خ��ل��ي��ف��ة امل����ري، 
العام ل�صرطة دبي، �صاهم  القائد 
معدل  انخفا�س  يف  كبري  ب�صكل 

اجل������رائ������م وخ����ا�����ص����ة اجل���رمي���ة 
ك���ب���ريا يف  دورا  ول���ع���ب  امل��ق��ل��ق��ة، 
مطلوبن  ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س  اإل���ق���اء 
عليهم  التعرف  عرب  وم�صبوهن 
م����ن خ������الل ك�����ام�����ريات ال����ذك����اء 

الإ�صطناعي احلديثة.
امل�صروع  تطبيق  اأن  امل��رك��ز  وب��ن 
����ص���اه���م يف ان���خ���ف���ا����س اجل���رائ���م 
جرمية  ت�صجيل  مت  حيث  املقلقة 
العام  مقلقة واح��دة فقط خ��الل 
اجلاري يف هذه “املنطقة الذكية 
العام  خ���الل   25 ب���  م��ق��ارن��ة   “
مدى  يعك�س  م��ا  وه��و   ،2017
ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري ل��ل��م�����ص��روع اإىل 
الذكية  املنطقة  م�صاهمة  جانب 
املطلوبن  م��ن   109 ���ص��ب��ط  يف 
و441 من امل�صبوهن يف 2018 
عن طريق كامريات التعرف على 

ا�صتباه  ح����الت  ���ص��م��ن  ال���وج���وه 
�صحيحة.

تعزيز االأمن واالأمان
اأك����د ���ص��ع��ادة ال���ل���واء خ��ب��ري خليل 
م�صاعد  امل���ن�������ص���وري،  اإب���راه���ي���م 
البحث  ل�������ص���وؤون  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د 
“املنطقة  م�����ص��روع  اأن  اجل��ن��ائ��ي، 
الأجهزة  باأحدث  م��زود  الذكية” 
خف�س  يف  ل��ل��م�����ص��اه��م��ة  ال���ذك���ي���ة 
م��ع��دل اجل���رائ���م وت��ع��زي��ز الأمن 
ل��ل��ن��ا���س، وج���اء تنفيذه  والأم�����ان 
ال�صرتاتيجية  للخطة  حتقيقاً 
 ،2021-2016 دب��ي  ل�صرطة 
للذكاء  ال�صرتاتيجية  واخل��ط��ة 
 2021-2018 ال���ص��ط��ن��اع��ي 
توجهات  م��واك��ب��ة  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة ال��رام��ي��ة اإىل 

من  املقبلة  للمرحلة  التاأ�صي�س 
ا�صتخدام الذكاء ال�صطناعي.

دبي  ���ص��رط��ة  اأن  ���ص��ع��ادت��ه  واأك�����د 
توجهها  ت��ط��ب��ي��ق  ع���ل���ى  ت���ع���م���ل 
ال������ص�����رتات�����ي�����ج�����ي امل����ت����م����ث����ل يف 
خالل  م���ن  الآمنة”  “املدينة 
لأنظمة  الأم����ث����ل  ال����ص���ت���خ���دام 
تعزيز  يف  ال���ص��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
الأم�������ن والأم����������ان  وف�����ق خطط 
منهجية منظمة ودقيقة واأجهزة 
مراقبة حديثة تر�صد كل مناطق 
لت�صبح  امل�����راك�����ز،   اخ��ت�����ص��ا���س 
اجلهات  اأف�صل  م��ن  دب��ي  �صرطة 
مكافحة  يف  ع���امل���ي���اً  ال�����ص��رط��ي��ة 
وال��وق��اي��ة منها، وذلك  اجل��رمي��ة 
التقنيات  وت��ط��وي��ع  تطبيق  ع��رب 
وتكنولوجيا  واملتطورة  احلديثة 
منع  يف  ال����ص���ط���ن���اع���ي  ال����ذك����اء 

وتطبيق  احل����دي����ث����ة  اجل����رمي����ة 
اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات امل��ت��ط��ورة يف 
اجلرمية  م����ن  ال���وق���اي���ة  جم�����ال 
وم����ك����اف����ح����ت����ه����ا، وال�����ص����ت����ج����اب����ة 
ق��ب��ل ورود  ل���ل���ح���وادث  ال���ف���وري���ة 
البالغ، وكذلك التنبوؤ بالأحداث 
ب����ا�����ص����ت����خ����دام اأن����ظ����م����ة ال����ذك����اء 

الإ�صطناعي.
واأكد اللواء املن�صوري اأن املنطقة 
اإط����ار توجهات  ت��اأت��ي يف  ال��ذك��ي��ة 
ال��ع��ام��ة ل�صرطة دب��ي يف  ال��ق��ي��ادة 
املخت�صة  الأج��ه��زة  ق��درات  تعزيز 
وفاعلية  ب��ك��ف��اءة  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى 
وحرفية عالية مع كل ما يخ�س 
مبيناً  امل��ج��ت��م��ع،  اأو  ال���ف���رد  اأم����ن 
تكون  اأن  يف  دب��ي  �صرطة  ح��ر���س 
الأفكار  خ��الل  م��ن  دائ��م��اً  �صباقة 
تطبيق  يف  ال��ن��وع��ي��ة  وامل�����ص��اري��ع 

اأف�����ص��ل امل��م��ار���ص��ات الأم��ن��ي��ة على 
م�صتوى العامل.

املنطقة الذكية
اأو�صح  ال��ذك��ي��ة،  امل��ن��ط��ق��ة  وح���ول 
مركز  مدير،  غ��امن  علي  العميد 
دبي  �صرطة  اأن  امل��رق��ب��ات  �صرطة 
اأن�صاأت فريقا خمت�صاً للعمل على 
الذكية  املنطقة  م�����ص��روع  تنفيذ 
ثم  والأه����داف  الت�صور  وو�صعت 
بداأت يف التطبيق على اأر�س الواقع 
وتزويد املنطقة بالكامريات التي 
يحتاجها امل�صروع، مبيناً اأن �صبب 
امل�صروع  لتطبيق  املنطقة  اختيار 
منطقة  كونها  اإىل  ي��ع��ود  ال��ذك��ي 
جتارية وت�صهد حركة ن�صطة من 
قبل التجار واملت�صوقن على حد 

�صواء.

عملت  دب��ي  �صرطة  اأن  اإىل  ولفت 
الذكية  امل��ن��ط��ق��ة  جت��ه��ي��ز  ع���ل���ى 
وزودتها مبجموعة من الكامريات 
ك���ام���ريات قارئة  ب��ي��ن��ه��ا  ال��ذك��ي��ة 
للوحات  ق��ارئ��ة  واأخ���رى  للوجوه 
ونوعها،  ول�����ص��ن��ف��ه��ا  ال�������ص���ي���ارات 
وُرب��ط��ت ه���ذه ال��ك��ام��ريات ب�صكل 
مبا�صر بغرفة العمليات املخت�صة 
مبيناً  املرقبات،  �صرطة  مركز  يف 
منذ  و����ص���ع���ت  دب�����ي  ����ص���رط���ة  اأن 
لوحات  امل�����ص��روع  تطبيق  ب��داي��ة 
)العربية،  لغات  بثالث  تنبيهية 
لأف���راد  والأوردو(  الإجن��ل��ي��زي��ة، 

اجلمهور ومرتادي املنطقة حول 
ا�صتخدام كامريات ذكية فيها.

امل�صروع  تطبيق  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
النظري  م��ن��ق��ط��ع  ���ص��ه��د جن���اح���اً 
خ��الل تطبيقه الأم��ر ال��ذي اأدى 
م�صتوى  يف  كبري  انخفا�س  اإىل 
الذكية،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  اجل����رائ����م 
وم��ن��ه��ا اجل����رائ����م امل��ق��ل��ق��ة، وهو 
الكبري  ال��ن��ج��اح  م��دى  يعك�س  م��ا 
م�صاهمة  ج��ان��ب  اإىل  ل��ل��م�����ص��روع 
 109 �صبط  يف  الذكية  املنطقة 
من  و441  امل����ط����ل����وب����ن  م������ن 

امل�صبوهن يف 2018.

•• غروزين - ال�شي�شان-وام:

�صارك معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
الت�صامح يف احتفالت جمهورية ال�صي�صان مبنا�صبة 

مرور 200 عام على تاأ�صي�س مدينة غروزين.
اأم�������س الول اإىل  ج���اء ذل���ك خ���الل زي�����ارة م��ع��ال��ي��ه 
لدعوة فخامة  تلبية  ال�صي�صانية غروزين  العا�صمة 
جمهورية  رئ��ي�����س  ق����ادي����روف  رم�������ص���ان  ال��رئ��ي�����س 

ال�صي�صان.
رافق معاليه خالل الزيارة ال�صيخ حممد بن نهيان 
بن  نهيان  بن  مبارك  وال�صيخ  نهيان  اآل  مبارك  بن 
مبارك اآل نهيان ومعايل �صعيد اأحمد غبا�س الرئي�س 

الأعلى جلامعة الإمارات العربية املتحدة وعدد من 
بن  نهيان  ال�صيخ  و���ص��ول معايل  وف��ور  امل�����ص��وؤول��ن. 
اإىل العا�صمة ال�صي�صانية غروزين  اآل نهيان  مبارك 
توجه اإىل مقر انعقاد الحتفال بو�صط املدينة حيث 
كان يف ا�صتقباله فخامة الرئي�س رم�صان قاديروف 
وع���دد م��ن ال�����وزراء وك��ب��ار امل�����ص��وؤول��ن يف احلكومة 
اخلييلي  مغري  ح��ارب  مع�صد  و���ص��ع��ادة  ال�صي�صانية 

�صفري الدولة لدى جمهورية رو�صيا الحتادية .
اإىل  اآل نهيان  ونقل معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك 
�صاحب  وحتيات  تهاين  ال�صي�صاين  الرئي�س  فخامة 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل”  “حفظه 

رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
ال�صمو  “رعاه اهلل” و���ص��اح��ب  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ال�صيخ حممد بن زايد 
ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ص��ل��ح��ة ومتنيات 
التقدم  م��ن  امل��زي��د  ال�صي�صان  جل��م��ه��وري��ة  �صموهم 
معاليه  ال�صي�صان  جمهورية  رئي�س  وحمل  والنماء. 
حتياته اإىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان حفظه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  مكتوم  اآل  را�صد 
اآل نهيان ومتنياته لدولة الإم��ارات املزيد من  زايد 

التطور والزدهار.
اأن  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  واأك��د 

200 عام  امل�صاركة يف هذا الحتفال الكبري مبرور 
على تاأ�صي�س مدينة غروزين يج�صد عمق العالقات 
التي تربط بن دولة الإمارات وجمهورية ال�صي�صان. 
وقال معاليه يف كلمته التي األقاها خالل الحتفال 
الثقة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ع��الق��ات  ل��ه��ذه  نتمنى  اإن��ن��ا 
موؤكداً  وال�صتدامة  ال�صتمرار  املتبادل  والح���رتام 
ت��ع��زي��ز عالقات  اأن دول���ة الإم������ارات ح��ري�����ص��ة ع��ل��ى 
ال�����ص��داق��ة وت��ن��م��ي��ة اأوج�����ه ال���ت���ع���اون امل�����ص��رتك مع 
ورعاية من  دعم  وذل��ك يف ظل  ال�صي�صان  جمهورية 

قيادتها الر�صيدة.
اإىل  تتطلع  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  اإىل  معاليه  واأ���ص��ار 
التعاون  ع���الق���ات  ال���ت���ق���دم يف  م���ن  امل���زي���د  اإح�������راز 

امل�صرتك وال�صداقة مع جمهورية ال�صي�صان م�صيداً 
ال�صدد  ه��ذا  يف  ال�صي�صاين  الرئي�س  فخامة  بجهود 
البلدين  بن  العالقات  دف��ع  على  امل�صتمر  وحر�صه 
بالتهنئة  كلمه  معاليه يف ختام  وتوجه  ال�صديقن. 
وال�صعب  ق��ادي��روف  رم�����ص��ان  الرئي�س  فخامة  اإىل 
مبرور  الح��ت��ف��الت  مبنا�صبة  ال�صديق  ال�صي�صاين 
تاأ�صي�س مدينة غروزين معرباً عن  200 عام على 
التقدم  م��ن  امل��زي��د  ال�صي�صان  جل��م��ه��وري��ة  متنياته 

والرخاء والرقي والتقدم.
الرئي�س  ف��خ��ام��ة  اأق������ام  الح���ت���ف���ال  ن��ه��اي��ة  وع���ق���ب 
تكرمياً  ع�صاء  ماأدبة  ق��ادي��روف  رم�صان  ال�صي�صاين 
والوفد  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  مل��ع��ايل 

التي  ال�صداقة  واأكد فخامته على عالقات  املرافق. 
ال�صي�صان  ب��ن دول���ة الإم������ارات وج��م��ه��وري��ة  ت��رب��ط 
ال�صيخ  م���ع���ايل  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����ص��ك��ر  م��ت��ق��دم��اً 
بح�صور  ت�صريفه  على  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
مدينة  تاأ�صي�س  على  عام   200 مب��رور  الحتفالت 
قاديروف  رم�صان  الرئي�س  وك��ان فخامة  غ��روزين. 
مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  مودعي  مقدمة  يف 
ا�صتمرت  التي  لل�صي�صان  زيارته  نهاية  يف  نهيان  اآل 
ملدة يوم واحد وذلك اإىل جانب عدد من كبار الوزراء 
مع�صد  و�صعادة  ال�صي�صان  جمهورية  يف  وامل�صوؤولن 
رو�صيا  ل���دى  ال��دول��ة  �صفري  اخلييلي  م��غ��ري  ح���ارب 

الحتادية.

نهيان بن مبارك ي�ضارك يف احتفاالت ال�ضي�ضان مبرور 200 عام على تاأ�ضي�ش غروزين

•• دبي-وام: 

اأ�صدرت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع دليل �صوابط و�صروط 
والذي  الإم���ارات  دول��ة  يف  اجليدة  الدوائية  اليقظة  ممار�صات 
لليقظة  الوطنية  اللجنة  وتو�صيات  مناق�صات  ح�صيلة  ج��اء 
املختلفة  املحلية  ال�صحية  اجلهات  و  بالوزارة  املمثلة  الدوائية 

بالدولة بعد التن�صيق مع ال�صركات العاملية امل�صنعة للدواء.
ي�صتهدف الدليل جميع �صركات حاملة حق الت�صويق وامل�صنعة 
لالأدوية واملرخ�صة يف دولة الإمارات والتي لديها م�صتح�صرات 

�صيدلنية م�صجلة اأو م�صوقة يف الإمارات.
لالأن�صطة  امل�صاحب  العلم  ب��اأن��ه��ا  ال��دوائ��ي��ة  اليقظة  وت��ع��رف 

املتعلقة بالتعرف على التفاعالت العك�صية اأو ال�صلبية لالأدوية 
ومراقبتها  ر���ص��ده��ا  وط���رق  املحتملة  ا���ص��ت��خ��دام��ه  وخم��اط��ر 
وجمعها كتقارير بغر�س حتليلها وعالجها والوقاية منها ومنع 
حدوثها. ويوجد يف دولة الإمارات جلنة عليا لليقظة الدوائية 
برئا�صة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع وع�صوية دائرة ال�صحة 
للعلوم  الم����ارات  جامعة  و  دب��ي   - ال�صحة  وهيئة  اأب��وظ��ب��ي   -

والتكنولوجيا و�صالح اخلدمات الطبية بوزارة الداخلية.
الدوائية  اليقظة  ممار�صات  و���ص��روط  �صوابط  دليل  وت�صمن 
الت�صويق  اجل��ي��دة ع�صرة حم���اور ه��ي م�����ص��وؤول��ي��ات ح��ام��ل ح��ق 
وال�صركات امل�صنعة وم�صوؤويل اليقظة الدوائية يف هذه ال�صركات 
وملف اليقظة الدوائية الرئي�صي ونظام اإدارة املخاطر وتقارير 

والتقارير  الطبية  للمنتجات  ال�صلبية  الفعل  ردود  البالغ عن 
الدورية عن حتديثات ال�صالمة الدوائية ودرا�صة ال�صالمة ما 
الدوائية  ال�صالمة  واإت�صالت  الإ���ص��ارة  واإدارة  الرتخي�س  بعد 

واإجراءات تقليل املخاطر.
اأم��ن ح�صن الأم���ريي الوكيل  اأ���ص��ار الدكتور  ويف ه��ذا الإط���ار 
اللجنة  رئي�س  والرتاخي�س  العامة  ال�صحة  ل�صيا�صة  امل�صاعد 
الوطنية العليا لليقظة الدوائية اإىل اأن دليل �صوابط و�صروط 
ياأتي يف  الإم��ارات  دولة  الدوائية اجليدة يف  اليقظة  ممار�صات 
ت�صريعي  اإط��ار  توفري  اإىل  الهادفة  ال���وزارة  ا�صرتاتيجية  اإط��ار 
متميزة  ورقابية  تنظيمية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  حيوي  وحوكمة 
حلوكمة وقيادة القطاع ال�صحي من خالل تطوير الت�صريعات 

ال�صحية يف الدولة مبا يتوافق مع اأهداف روؤية 2021.
الدوائية  اليقظة  ن��ظ��ام  تطبيق  يف  رائ���دة  الإم����ارات  اأن  اأك���د  و 
“اأوب�صال” العاملي  مركز  وهي ع�صو يف  املنطقة  م�صتوى  على 
اأن  اإىل  لفتا  العاملية  ال�صحة  ملنظمة  التابع  الدوائية  لليقظة 
الإقليمية  ال�صحية  املنظمات  م��ع  بالتن�صيق  جنحت  ال����وزارة 
اليقظة  اإج��������راءات  ت��وح��ي��د  الأدوي�������ة يف  و����ص���رك���ات  وال��ع��امل��ي��ة 
وال�صالمة الدوائية لت�صهيل اإجراءات متابعة �صالمة الدواء ما 
املتوفر يف  ال��دواء  �صالمة  املر�صى عن  و طماأنة  الت�صويق  بعد 

ال�صيدليات املرخ�صة.
حق  حاملة  لل�صركات  م��وج��ه  الدليل  ه��ذا  اإن  الأم���ريي  وق���ال 
لالإ�صتخدام  التقليدية  الطبية  للمنتجات  وامل�صنعة  الت�صويق 

اإر�صادات  الب�صري والو�صائل الطبية يف دولة الإمارات وتقدمي 
جمال  يف  والأن�����ص��ط��ة  والأدوار  والإج������راءات  املتطلبات  ب�����ص��اأن 
ال��ي��ق��ظ��ة ال��دوائ��ي��ة وامل��م��ار���ص��ات ال�����ص��ي��دلن��ي��ة اخل��ا���ص��ة بهذا 
املجال يف دولة الإمارات مو�صحا اأن الربنامج الوطني لليقظة 
الدوائية واملعلومات الدوائية وال�صموم ي�صعى اإىل التعرف على 
التفاعالت العك�صية اأو ال�صلبية لالأدوية وت�صنيفها و حتليلها و 
طرق ر�صدها ومراقبتها اإىل جانب الأخطاء الدوائية و كيفية 
تقييم خماطرها و اإيجاد حلول لتفاديها وحماية اأفراد املجتمع 
ال��ت��ع��رف على  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال�صلبية  اآث��اره��ا  م��ن  امل��ر���ص��ى  و 
اأو الأدوية  الكيميائية  العك�صية بينها وبن الأدوية  التفاعالت 

الع�صبية و التكميلية اأو الغذاء.

»ال�ضحة« ت�ضدر �ضوابط و�ضروط ممار�ضات اليقظة الدوائية اجليدة 

تق��دي���م 3 خ��دم��ات ج��دي�دة مب��راك���ز »ت����وجي����ه«

�صاهمت يف خف�س معدل اجلرائم وتراجع “املقلقة” من 25 اإىل واحدة

 »املنطقة الذكية« ت�ضاهم يف �ضبط 109 مطلوبني منذ بداية العام 

العدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/9030  عمايل جزئي             

���س ذ م م  جمهول حمل  امل��دع��ي عليه / 1-ج��ن ج��اث دوت كمبيوتر -  اىل 
الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / اح��م��د م��ن��ري ك��ال��و م���وت���اك���ال   ق���د اأق�����ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )19205 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف ورقم 
الثنن  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   )MB185096252AE(ال�صكوى
فاأنت  Ch1.B.10  لذا  بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �س   املوافق 2018/11/5  
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/9587  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-كرييتيف ب��ارك للدعاية والع��الن - �س ذ م م  جمهول 
اأق���ام عليك  ا�صمهان جمعه �صيد جمعة   ق��د  امل��دع��ي /  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
ال����دع����وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )52400 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف ورقم 
ال�صكوى)MB185415798AE( وحددت لها جل�صة يوم الثنن املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.B.10 بالقاعة  ���س    9.30 ال�صاعة    2018/11/5
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/8228  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-�صبيد مارين للتجارة العامة  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / زياد جورج ان�صوين العره - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )80000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 )MB184474389AE(ال�صكوى ورقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م( 
9.30 �س   ال�����ص��اع��ة  امل��واف��ق 2018/11/5   الث��ن��ن  ي���وم  ل��ه��ا جل�صة  وح����ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا    Ch1.B.10 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2307  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- بي  يو ان دي للمقاولت - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ بي �صي بي تكنولوجي - �س م ح - فرع دبي وميثله / �صعيد مبارك عبيد 
احمد الزحمي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )31.724 درهم( )واحد وثالثون الف درهم و�صبعمائة واربع وع�صرين 
درهم(  والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ ال�صتحقاق   
وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق  2018/10/25  ال�صاعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

م��ه��دى حممد  امل��دع��و/  فقد 
ر���ص��وان ن��دمي م��ه��دى خ��ان ، 
باك�صتان اجلن�صية جواز �صفره 
 )AA0171773( رق���م 
عليه  ي���ع���ر  مم����ن  ي���رج���ى   -
ت�صليمه بال�صفارة الباك�صتانية 
�صرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
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•• دبي-الفجر:

اأ�صاد �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل 
املالية  مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
الرئي�س الأعلى ملوؤ�ص�صة حمدان بن 
التعليمي  ل����الأداء  مكتوم  اآل  را���ص��د 
املميزة  ال���ع���الق���ات  ب��ع��م��ق  امل��ت��م��ي��ز 
العربية  التي تربط دول��ة الم��ارات 
املتحدة  الأمم  مب��ن��ظ��م��ة  امل���ت���ح���دة 
للرتبية والعلوم والثقافة اليون�صكو 
وال��ت��ي حت��ظ��ى ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل واأ�صحاب ال�صمو حكام 
الكثري  اأث��م��رت عن  الم���ارات والتي 
تعك�س  التي  امل�صرتكة  امل��ب��ادرات  من 
لالإمارات  احل�����ص��اري��ة  ال��ت��وج��ه��ات 
وم�����ص��اه��م��ت��ه��ا يف دع�����م الأه��������داف 
اإىل  املنظمة  ت�صعى  ال��ت��ي  ال�صامية 

حتقيقها. 
األقاه  جاء ذلك يف كلمة �صموه التي 
ابراهيم  ح�صن  م��ع��ايل  ع��ن��ه  ن��ي��اب��ة 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  احل��م��ادي 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة حمدان 
بن را�صد ال مكتوم لالإداء التعليمي 
اأم�������س مب��ق��ر منظمة  ي����وم  امل��ت��م��ي��ز 
حفل  مبنا�صبة  بباري�س  اليون�صكو 
اخلام�صة  بالدورة  الفائزين  تكرمي 
م���ن ج���ائ���زة ح���م���دان ب���ن را����ص���د ال 
��� اليون�صكو ملكافاأة املمار�صات  مكتوم 
اأداء  ل��ت��ح�����ص��ن  امل��ت��م��ي��زة  واجل���ه���ود 
اأودري  ���ص��ع��ادة  ب��ح�����ص��ور  امل��ع��ل��م��ن، 
لليون�صكو  ال���ع���ام  امل���دي���ر  اوزي���ل���ي���ه 
بالدول  وامل��ك��ات��ب  البعثات  وممثلي 
الأع�صاء  يف املنظمة الممية والوفد 

املرافق من كبار ال�صخ�صيات.
قائاًل:  ك��ل��م��ت��ه  يف  ���ص��م��وه  واأ����ص���اف 
ع�صرة  �صراكتنا  على  م�صت  “لقد 
ا���ص��ت��ط��ع��ن��ا خاللها  رائ���ع���ة،  ���ص��ن��وات 
رائ����دة،  تعليمية  اإجن������ازات  حت��ق��ي��ق 
ومبادراٍت  ج��ه��وداً  بحق  تلك  وكانت 
والدعم  والرعاية  العناية  ت�صتحق 

حتى غدت، بف�صل جائزة »حمدان- 
تعليمية  مم���ار����ص���ات  ال��ي��ون�����ص��ك��و«، 
يف  التعليم  تطوير  يف  ت�صهم  ب���ارزة 
عجلة  وت��دف��ع  املحلية،  جمتمعاتها 
اإىل  ُق��دم��اً  لتم�صي  املميزة  التعليم 

الأمام«.
كما بارك �صموه بالنتائج الإيجابية 
را�صد  بن  »حمدان  امللمو�صة جلائزة 
اأداء  ع��ل��ى  ال��ي��ون�����ص��ك��و«  م��ك��ت��وم-  اآل 
التعليمية،  امل��وؤ���ص�����ص��ات  يف  املعلمن 
ول�صيما يف البلدان النامية بتنوعها 
د ث��ق��اف��ات��ه��ا والتي  اجل���غ���رايف وت���ع���دُّ
واحد  ه��دف  على  جميعها  اجتمعت 

وهو “املعلم ركيزة التعليم اجليد«.
الفائزين  تكرمي  وتزامن حفل  هذا 
بجائزة »حمدان بن را�صد اآل مكتوم- 
اليون�صكو ملكافاأة املمار�صات واجلهود 
املعلمن«  اأداء  ل��ت��ح�����ص��ن  امل��ت��م��ي��زة 
بدورتها اخلام�صة 2018-2017 
مع يوم املعلم العاملي الذي ي�صادف 
5 اأكتوبر 2018. ويف هذا ال�صياق، 
�صكره  ع��ن  كلمته  يف  ���ص��م��وه  اأع����رب 
التي  امل���م���ي���زة  ل��ل��ج��ه��ود  وت���ق���دي���ره 
هذه  تنظيم  على  ال��ق��ائ��م��ون  بذلها 
ال���دورة من اجل��ائ��زة من ِف��رق عمل 
اأثنى  ك��م��ا  ودول���ي���ة.  حملية  وجل���ان 
���ص��م��وه ع��ل��ى رئ��ي�����س واأع�����ص��اء جلنة 
للقيام  للجائزة  ال��دول��ي��ة  التحكيم 

ونزاهة  �صفافية  بكل  مب�صوؤولياتهم 
ت��وج��ه �صموه  واإخ���ال����س. بعد ذل��ك 
تكون  ب���اأن  اآم����اًل  ال��ف��ائ��زي��ن  بتهنئة 
اأكرب  لعطاء  حُم��ف��زاً  ه��ذه اجل��ائ��زة 
مل��زي��د م��ن ال��ع��م��ل يف �صبيل  وداف���ع���اً 

حتقيق اجلودة التعليمية املن�صودة.
يف  �صموه  اأ�صاد  حديثه،  معر�س  ويف 
بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  ب��امل��م��ار���ص��ات  كلمته 
تاأمن  �صبيل  يف  اليون�صكو  منظمة 
املجتمعات،  يف  اجل��ي��د  التعليم  ح��ق 
احلياة  م��دى  التعلم  فر�س  وتعزيز 
وب����ن����اء جم��ت��م��ع معريف  ل��ل��ج��م��ي��ع، 
ت�صوده القيم النبيلة وامل�صاواة؛ كما 
دعا �صموه ال��دول والأف��راد لإطالق 
التي  التعليمية  املبادرات  من  املزيد 
ودعم  اليون�صكو  �صاأنها م�صاندة  من 
ا�صرتاتيجيتها  حتقيق  يف  جهودها 

»التعليم 2030«. 
“اأودري  �صعادة  رحبت  جانبها،  من 
ملنظمة  ال����ع����ام  امل����دي����ر  اأوزليه”، 
واأ�صادت  ب��احل��ا���ص��ري��ن  ال��ي��ون�����ص��ك��و، 
يقدمه  ال��������ذي  ال���ك���ب���ري  ب����ال����دع����م 
اآل  را���ص��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو 
بالعلم  ل��الرت��ق��اء  للمنظمة  مكتوم 
النامية  ال��دول  يف  التعليم  وخا�صة 
واملجتمعات املهم�صة واملحرومة التي 

ُتعترب الأكر حاجة لدعم املنظمة.
را�صد بن حمدان  ال�صيخ  �صمو  وق��ام 

اآل مكتوم رئي�س جمل�س اأمناء هيئة 
بتوزيع اجلوائز  اآل مكتوم اخلريية 
�صعادة  مب�����ص��ارك��ة  ال��ف��ائ��زي��ن  ع��ل��ى 
ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  اأوزل��ي��ه  اأودري 
اإبراهيم  ح�صن  ومعايل  اليون�صكو، 
والتعليم،  الرتبية  وزي���ر  احل��م��ادي 
املدير  م�صاعد  جيانيني  و�صتيفانيا 

العام لقطاع الرتبية باملنظمة. 

الفائزون وم�صاريعهم
ال���دورة ثالث  وف���ازت بجائزة ه��ذه 
يف  الأف�صل  كانت  دولية  موؤ�ص�صات 
اخلا�صة  املعايري  وم��راع��اة  تطبيق 
منظمة  مع  املوؤ�ص�صة  و�صعتها  التي 
ال��ي��ون�����ص��ك��و ل��ن��ي��ل اجل����ائ����زة. فقد 
ح�����ص��ل��ت ك���ل م��وؤ���ص�����ص��ة ع��ل��ى مبلغ 
ليكون  اأمريكي  دولر  األ��ف   100
دولر  األ��ف   300 اجلائزة  جمموع 
اأمريكي. وا�صتحقت هذه املوؤ�ص�صات 
التي تنتمي اإىل ثالث دول خمتلفة 
ال��ف��ع��ال يف تطوير  ل���دوره���ا  ال��ف��وز 
وحت�صن اأداء املعلمن، وم�صاهمتها 
الأه����������داف  ال�������ب�������ارزة يف حت���ق���ي���ق 
الأ����ص���ا����ص���ي���ة ل��ل��ي��ون�����ص��ك��و ول�����الأمم 
اجليد  التعليم  جم���ال  يف  امل��ت��ح��دة 
من اأجل التنمية امل�صتدامة وتعبئة 

موارد فكرية ومادية جديدة.
“مركز  ه����ي  امل���وؤ����ص�������ص���ات  وه�������ذه 

ل��ل��ري��ا���ص��ي��ات يف جامعة  ال��ن��م��ذج��ة 
»اجلمع  م�����ص��روع��ه  ع���ن  ت�صيلي” 
الإلكرتونية  الريا�صيات  واملتابعة: 
– الريا�صيات على الإنرتنت«، وهو 
برنامج م�صمم ملعاجلة ثغرات اأداء 
بتطبيق  الريا�صيات  يف  املتعلمن 
مبداأ “التعلم من خالل املمار�صة”. 
للقيا�س  بقابليته  الربنامج  ويت�صم 
بالن�صبة  مم���ار����ص���ت���ه  و����ص���ه���ول���ة 
اأما  ل��الإدم��اج.  وت��ع��زي��زه  للمعلمن 
“قطاع تطوير  الفائز الثاين فكان 
املعلمن والهيئة التعليمية للتعليم 
وزارة  يف  املجتمعي  والتعليم  املبكر 
يف  والثقافة”  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة 
»ديكالت  م�صروعه  عن  اإندوني�صيا 
�صاهم  م�صروع  وهو  بريجينجانغ«، 
ملعلمي  اجل��ي��دة  املهنية  التنمية  يف 
ول�صيما  املبكرة  الطفولة  مرحلة 
اأ�صد املناطق فقراً وبعداً و�صاعد  يف 
للمتعلمن  تعليمية  بيئات  خلق  يف 
املهام  م��ت��اب��ع��ة  وت�����ص��ه��ي��ل  ال�����ص��ب��اب 
الفائز  ك����ان  ح���ن  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة. 
الثالث “موؤ�ص�صة �صابر التعليمية” 
واآي����رل����ن����دا  امل����ت����ح����دة  امل���م���ل���ك���ة  يف 
»برنامج  برناجمها  عن  ال�صمالية 
ت�����ص��ري��ع ت���دري���ب امل���ع���ل���م���ن«، وهو 
تدريب  اإىل  يهدف  مبتكر  برنامج 
الأ�صاليب  وي��ع��زز  غانا  يف  املعلمن 

ال���رتب���وي���ة امل��ع��ن��ي��ة ب����الأط����ف����ال يف 
ويتلقى  املبكرة،  التعليمية  املرحلة 
ي�صتمر  ت��دري��ب��اً  خ��الل��ه  امل��ع��ل��م��ون 
العمل  حلقات  ب��ن  يجمع  لعامن 

واملناق�صات الدرا�صية.

اخلتام
ال�صيخ  �صمو  برئا�صة  ال��وف��د  وك���ان 
را�صد بن حمدان اآل مكتوم قد التقى 
اأوزل��ي��ه وج��رى بحث  اأودري  �صعادة 
الثنائية  ال��ع��الق��ات  ت��ط��وي��ر  ���ص��ب��ل 
�صبيل  امل�صرتكة يف  ال��ربام��ج  ودع��م 
امل�صاهمة يف حتقيق اأهداف التعليم 
على امل�صتوى العاملي، وح�صر اللقاء 
احلمادي  اإب��راه��ي��م  ح�صن  م��ع��ايل 
وزي���ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، ومعايل 
عام  مدير  القطامي  حممد  حميد 
�صعيد  ال�صحة بدبي، و�صعادة  هيئة 
املجل�س  رئ���ي�������س  ال���ك���ن���دي  حم���م���د 
و�صعادة عبداهلل  الحت��ادي،  الوطن 
الدائم  امل���ن���دوب  ال��ن��ع��ي��م��ي  م�صبح 
اليون�صكو،  ل��دى  الإم�����ارات  ل��دول��ة 
وال��دك��ت��ور ج��م��ال حم��م��د املهريي 
بن  ح��م��دان  ملوؤ�ص�صة  ال��ع��ام  الأم���ن 
التعليمي  ل���الداء  مكتوم  اآل  را���ص��د 
امل��ت��م��ي��ز، وال���دك���ت���ور خ��ل��ي��ف��ة علي 
الأمناء  جمل�س  ع�صو  ال�����ص��وي��دي 

باملوؤ�ص�صة. 

�صمو  راأ�صهم  وعلى  احل�صور  وق��ام 
مكتوم  اآل  بن حمدان  را�صد  ال�صيخ 
اأرج���اء  يف  ب��ج��ول��ة  اأوزل���ي���ه  واأودري 

املعر�س امل�صاحب للحفل.

عن اجلائزة
اإط�������الق ج����ائ����زة »ح����م����دان بن  مت 
ملكافاأة  اليون�صكو  مكتوم-  اآل  را�صد 
املتميزة  واجل�����ه�����ود  امل����م����ار�����ص����ات 
للمرة  امل��ع��ل��م��ن«  اأداء  ل��ت��ح�����ص��ن 
من  ب��دع��م   2008 ع��ام  يف  الأوىل 
اآل  را���ص��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو 
م���ك���ت���وم، ن���ائ���ب ح���اك���م دب�����ي، وزي���ر 
وت�صجيع  املالية، وذلك بهدف دعم 
اأداء  ت���ع���زي���ز  ك����ل م����ن ي��ع��م��ل ع���ل���ى 
وفعالية املعلمن يف العامل، وهو ما 
يتوافق مع مبادئ واأهداف منظمة 
والعلم  ل��ل��رتب��ي��ة  امل���ت���ح���دة  الأمم 
)ال��ي��ون�����ص��ك��و(. وحتولت  وال��ث��ق��اف��ة 
اجلائزة اإىل اأداة رئي�صية من اأدوات 
اأجل حتفيز  اليون�صكو من  منظمة 
املعلمن ون�صر املمار�صات التعليمية 
املتميزة على م�صتوى العامل. ومُتَنح 
اجل���ائ���زة م���رة ك���ل ���ص��ن��ت��ن لثالثة 
م�صاريعهم  ت��ه��دف  مم���ن  ف��ائ��زي��ن 
املعلمن  وفعالية  اأداء  حت�صن  اإىل 
وت�صل  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف 
قيمة اجلائزة اإىل 300 األف دولر 

بالت�صاوي  تق�صيمها  يتم  اأم��ري��ك��ي 
بن الفائزين.

ملنظمات  املمثلن  ل��الأف��راد  وميكن 
اأو موؤ�ص�صات دولية ووطنية التقدم 
�صواء  اجل�����ائ�����زة،  ل��ن��ي��ل  ل��ل��رت���ص��ح 
ك���ان���ت ه����ذه اجل���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة اأو 
تكون  اأن  ميكن  كما  حكومية،  غري 
اأو  بحثية  اأو  تعليمية  م��وؤ���ص�����ص��ات 
ووطنية  حملية  وجمعيات  هيئات 
الربامج  تكون  اأن  على  واإقليمية، 
من  تقدميها  يتم  التي  امل�صاريع  اأو 
م�صاهمة  ���ص��اه��م��ت  ق���د  امل��ر���ص��ح��ن 
والتعلم  التعليم  حت�صن  يف  كبرية 
ب���������ص����ورة ت���ت���م���ا����ص���ى م�����ع م����ب����ادئ 
تعزيز  يف  واأه����داف����ه����ا  ال��ي��ون�����ص��ك��و 
وحت�صن  املعلمن  اأداء  يف  البتكار 
اأ�صاليب مبتكرة  اأدائهم وا�صتحداث 

للتعليم والتعلم.
اأما بالن�صبة لهيئة التحكيم، فتتكون 
للجائزة  ال��دول��ي��ة  التحكيم  جل��ن��ة 
م��ن ف��ري��ق م��ن اخل���رباء الدولين 
ي�صم 5 اأع�صاء من اأ�صحاب املعرفة 
وامل�������ص���ت���وى ال���رف���ي���ع م����ن اخل����ربة 
ميثلون  املعلمن  بق�صايا  املتعلقة 
كافة الأقاليم اجلغرافية يف العامل 
ويتم  ال�����دويل،  الت�صنيف  بح�صب 
ت��ر���ص��ي��ح��ه��م واخ��ت��ي��اره��م م���ن قبل 

املديرة العامة ملنظمة اليون�صكو.

•• دبي -وام:

مب�صرح  املجتمع  تنمية  وزارة  نظمت 
امل��رك��ز ال��ث��ق��ايف ب����اأم ال��ق��ي��وي��ن حفال 
ي�صادف  ال���ذي  املعلم  ي��وم  مبنا�صبة 
اخل��ام�����س م���ن اأك��ت��وب��ر م���ن ك���ل عام 
بو  عي�صى  بنت  ح�صة  معايل  ح�صور 

حميد وزيرة تنمية املجتمع.
بوحميد  ح�������ص���ة  م����ع����ايل  واأك����������دت 
مبراكز  ال��رتب��وي��ة  الأ���ص��رة  بح�صور 
رعاية وتاأهيل اأ�صحاب الهمم التابعة 
بعطاء  ي��ف��خ��ر  ال���وط���ن  اأن  ل����ل����وزارة 
اأ�صحاب  واإجن��ازات معلمي ومعلمات 
تربوية  جهودا  يبذلون  الذي  الهمم 
منهم  اإخال�صا  م�صاعفة  وتعليمية 
تخت�س  م��ق��د���ص��ة  م��ه��ن��ة  يف  وح���ب���ا 
بطلبة اأكر حاجة للرعاية والتعليم 
والحت�صان ولدعم تربوي وتعليمي 
اإىل  ..م�صرية  وعناية  �صمولية  اأك��ر 
ور�صالة  ���ص��ام��ي��ة  مهمة  التعليم  اأن 
مقد�صة ل يجيدها �صوى اأهل العزم 

والإرادة والوفاء.
يبقى  ال�صكر  “ اإن   : وقالت معاليها 
جتاوز  ال���ذي  عطائكم  اأم����ام  ع��اج��زا 
احلدود فاأنتم م�صدر فخرنا وحمل 
ت��ق��دي��ر امل��ج��ت��م��ع ب��ك��ل ف��ئ��ات��ه ويقف 

نفخر  اإننا   .. اح��رتام��ا  لكم  اجلميع 
جهودكم  لكم  ونقدر  اإجنازاتكم  بكل 
بكم  واهتمامنا  حر�صنا  اأن  ونعدكم 
ي���ف���وق ت��وق��ع��ات��ك��م وي���ت���ج���اوز ح���دود 
تطلعاتكم لأنكم حلم واأمل وم�صتقبل 

اأ�صحاب الهمم«.
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزي�����رة  اأو���ص��ح��ت  و 
وتاأهيل  ل��رع��اي��ة  م���راك���ز  ���ص��ب��ع��ة  اأن 
مظلة  حت��ت  تعمل  الهمم  لأ���ص��ح��اب 
وزارة تنمية املجتمع يبلغ عدد كادرها 

ومعلمة  م��ع��ل��م��ا   245 ال��ت��دري�����ص��ي 
املراكز  ه��ذ  اأق����دم  اأن  اإىل  م��ن��وه��ة   ..
الهمم  اأ�صحاب  وتاأهيل  مركز رعاية 
 1980 اأن�صئ يف العام  يف دبي الذي 
للتوحد  القيوين  اأم  مركز  واأحدثها 
عبدالرحمن  عمر  منى  تعترب  فيما 
م��ن م��رك��ز رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل اأ�صحاب 
ال��ه��م��م يف دب����ي اأق������دم م��ع��ل��م��ة على 
عطاء  ب�صنوات  كافة  املراكز  م�صتوى 

بلغت 31 عاما.
ح�صر احلفل �صعادة ناعمة ال�صرهان 
ع�����ص��و امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
و�صعادة حميد را�صد ال�صام�صي الأمن 
اأم  لإم��ارة  التنفيذي  للمجل�س  العام 
القيوين وعدد من م�صوؤويل الوزارة 
والعاملن  والأخ�صائين  واملعلمن 
اأ�صحاب  وت��اأه��ي��ل  رع��اي��ة  م��راك��ز  يف 

الهمم التابعة للوزارة .
امل��ع��ل��م��ة �صريفة  م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت 
نيابة  األقتها  كلمة  يف   - ال��رم��ك��وين 
دولتنا  اإن   - واملعلمات  املعلمن  ع��ن 

ال��غ��ال��ي��ة وق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���ص��ي��دة تويل 
اأهمية  وامل��ع��ل��م��ن  املعلمن  �صريحة 
اأهل  اأن  اإدراك��ه��ا  منطلق  م��ن  فائقة 
الرتبية والتعليم هم اأ�صحاب الدور 
التنمية  ع��ج��ل��ة  دف�����ع  يف  امل����ح����وري 
التي  الوطنية  ال���روة  وه��م  للبالد 
القدرات  الآم��ال يف بناء  تعول عليها 
والقيم  باملعارف  املت�صلحة  الوطنية 
وامل���ب���ادئ والأخ���الق���ي���ات وم���د �صوق 

قادرة  مبدعة  وطنية  ب��ك��وادر  العمل 
على النتاج والبتكار.

الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  اأك�����دت  و 
اأ���ص��ك��ال ال��دع��م و  على ت��وف��ري جميع 
اأف�صل  الرعاية و التمكن و تكري�س 
للكادر  ال��داع��م��ة  العاملية  امل��م��ار���ص��ات 
العطاء  م��ن  ل��ال���ص��ت��ف��ادة  التعليمي 
الذي ل ين�صب دفعا مل�صرية التعليم 
يف دولة المارات اإىل الأمام للو�صول 

هذا  يف  املتقدمة  ال���دول  مكانة  اإىل 
املعلمون  ع��رب  م��ن جانبهم   . امل��ج��ال 
وتاأهيل  رع��اي��ة  م��راك��ز  يف  واملعلمات 
و  �صكرهم  بالغ  ع��ن  الهمم  اأ�صحاب 
عظيم تقديرهم ملعايل وزيرة تنمية 
بهذه  الحتفال  مل�صاركتهم  املجتمع 
وهو  تكرميهم  اإىل  واملبادرة  املنا�صبة 
ما يحفز عطاءهم ويجدد انتماءهم 

وقناعتهم مبهنة التدري�س.

•• عجمان- وام:

قدم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي 
ام�س  م�����ص��اء  ع��ج��م��ان  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو 
واج��ب ال��ع��زاء ب��وف��اة املغفور لها ن��ورة را���ص��د حممد 
بوج�صيم الفال�صي زوجة عي�صى بن عبداهلل الغرير. 
و اأعرب �صموه خالل زيارته خليمة العزاء مبنطقة 
وموا�صاته  تعازيه  دب��ي عن خال�س  اإم��ارة  جمريا يف 
لوالد املغفور لها .. را�صد حممد بوج�صيم الفال�صي 
الفال�صي  اآل  و  الغرير  عبداهلل  بن  عي�صى  زوجها  و 
اأن  اأن يرحمها و  و الغرير .. �صائال املوىل عز وجل 

اأهلها  يلهم  واأن  ي�صكنها ف�صيح جناته  واأن  لها  يغفر 
اإىل جانب  العزاء  واج��ب  ق��دم  و   . وال�صلوان  ال�صرب 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  معايل   .. �صموه 
جمعة  بن  مكتوم  بن  ح�صر  وال�صيخ  الت�صامح  وزي��ر 
اآل مكتوم مدير عام دائرة اعالم دبي وال�صيخ اأحمد 
حميد  بن  عبدالعزيز  ال�صيخ  و  النعيمي  حميد  بن 
النعيمي و ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي و ال�صيخ 
في�صل بن خالد بن حممد القا�صمي و�صعادة عبداهلل 
اأمن ال�صرفاء امل�صت�صار بديوان حاكم عجمان وعدد 
م��ن ال�����وزراء وروؤ����ص���اء ال���دوائ���ر احل��ك��م��ي��ة واملحلية 

ورجال الأعمال وكبار امل�صوؤولن وجموع املعزين.

حاكم عجمان يعزي بوفاة نورة را�ضد حممد بوج�ضيم الفال�ضي

باري�س ت�صهد حفل تكرمي الفائزين بجائزة »حمدان بن را�صد اآل مكتوم- اليون�صكو« 

حمدان بن را�ضد : ثروة املعرفة هي اخليار االأمثل لبناء م�ضتقبل اأكرث اإ�ضراقًا وازدهارًا لالأجيال القادمة

»تنمي�����ة املجتم���ع« حتتف���ي بي���وم املعل����م 

العدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/1054  ا�شتئناف جتاري   
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-انريودها راي ، 2-�صركة ديبلومات لل�صناعات الثقيلة 
- �س ذ م م  3-هنومانت ريدي جاتو جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف 
عبداهلل  ومي��ث��ل��ه/   - دب���ي  ف���رع   - امل���ح���دودة  �صرتك�صرز  ان��ف��را  /�صيمبلك�س 
 : رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف  ق��د  العو�صي  علي  حاجي  حممد 
الربعاء   ي��وم  جل�صه  لها  وح��ددت   2018/5/13 بتاريخ  كلي  جت��اري   2018/4
 ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة    2018/11/7 املوافق 
وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/461   تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صده/1- اأحمد عتيق حممد بندوق القمزي  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/جمموعة احلبتور - �س ذ م م وميثله / حبيب حممد 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - امل��ال  ع��ب��داهلل  �صريف 
كلي  ع��ق��اري  رق��م 412/2015  ال��دع��وى  ال�����ص��ادر يف  احل��ك��م  بتنفيذ  وال��زام��ك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وذل��ك   ، عقاري  ا�صتئناف   30/2016 بالإ�صتئناف  واملعدل 
املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  وقدره )6339520.73( درهم وت�صليمه اىل طالب 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3115  تنفيذ جتاري  
وب�صفته  ال�صخ�صية  )ب�صفته  بهوجال  �صينغ  2-لل  م(  م  ذ  )���س  برولوجيك�س  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
)ب�صفته  �صانا  �صينغ  نرمل  كاور  3-باجليندر  - هندي اجلن�صية  كانت(  وب��اأي �صفة  كفيل مت�صامن 
ابوظبي  م م( - فرع  ذ  وب��اأي �صفة كانت( 4-برولوجيك�س )�س  ال�صخ�صية وب�صفته كفيل مت�صامن 
1 )ب�صفتها كفيل مت�صامن ، وباأي �صفة كانت لها( ، 5-برولوجيك�س كوم�صريف م د م �س )ب�صفته 
كفيل مت�صامن( 6-كوقناتيو �صي�صتمز �س ذ م م )ب�صفته كفيل مت�صامن( 7-�صارون �صينغ لل �صينغ 
بهوجال ب�صفته كفيل مت�صامن جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك اأبوظبي التجاري 
)فرع( وميثله / �صعيد مبارك عبيد اأحمد الزحمي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )4972754.65( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
1-بالزام املدعي عليهم بالت�صامن.   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2378    تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- ادفان�صد انرتاكتيف ميديا �صولو�صنز - منطقة حرة 
- �س م ح - جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/اأبا لالإلكرتونيات 
- �س ذ م م وميثله / عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي -  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )11784( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

•• اأزمري - تركيا -وام: 

للمجل�س  الربملانية  ال�صعبة  اختتمت 
ال���وط���ن���ي الحت���������ادي م�����ص��ارك��ت��ه��ا يف 
املعنية  ال��دائ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع��ات 
الثقافية  و  الج��ت��م��اع��ي��ة  ب��ال�����ص��وؤون 
التنفيذية  للجنة  الأول  والج��ت��م��اع 
التي  الآ�صيوية  الربملانية  اجلمعية  يف 
الرتكية خالل  اأزم��ري  عقدت مبدينة 

الفرتة من 4 اإىل 6 اأكتوبر اجلاري .
وف����دا   18 الج���ت���م���اع���ات  يف  �����ص����ارك 
ب��رمل��ان��ي��ا م���ن اأع�������ص���اء اجل��م��ع��ي��ة �صم 
و  ال�صعودية  العربية  اململكة  من  كال 
الكويت و الأردن وفل�صطن وباك�صتان 
وب���ن���غ���الدي�������س وال����ه����ن����د وك���م���ب���ودي���ا 
واإندوني�صيا وتايالند وفيتنام ورو�صيا 

وقرب�س وتركيا.
الربملانية  ال�صعبة  وف���د  وا���ص��ت��ع��ر���س 
الإماراتية جهود دولة الإمارات العربية 
املتحدة يف جمال مكافحة الجت��ار يف 
الب�صر وحماية حقوق العمالة الوافدة 
وتوفري كافة �صبل احلياة الكرمية لهم 
وكذلك جهودها امللمو�صة والفاعلة يف 
مكافحة الإرهاب والتطرف من خالل 
وتقدم  اإن�صاء مركزي هداية و�صواب. 

املجل�س  ع�صوي  �صم  ال���ذي   - ال��وف��د 
الوطني الحتادي �صعادة كل من حمد 
واملهند�صة  الغفلي  عبداهلل بن غليطة 
عزة �صليمان بن �صليمان - مبقرتحاته 
ب�صاأن  ق��رار  م�صروع  ح��ول  وت�صوراته 
ح���م���اي���ة وت���ع���زي���ز ح���ق���وق ال���ع���م���ال يف 
دورا  تلعب  ال��دول��ة  اأن  م��وؤك��دا   .. اآ�صيا 
الب�صر  يف  الجت����ار  مكافحة  يف  مهما 

وموؤ�ص�صات  جل���ان  اإن�����ص��اء  خ���الل  م��ن 
جهودها  ع��ن  ف�صال  ملكافحته  وطنية 
الرامية ل�صمان توفري جميع احلقوق 
ال�صامنة حلقوق العمالة الوافدة بدءا 
من احلق يف الكرامة الإن�صانية مرورا 
والجتماعية  الق��ت�����ص��ادي��ة  ب��احل��ق��وق 
باتخاذ  ونهاية  والتعليمية  وال�صحية 
ل�صمان  كافة  الت�صريعية  الرتتيبات 

حماية اأجورهم.
مبقرتحاته  ال�صعبة  وف���د  ت��ق��دم  ك��م��ا 
تعزيز  ب�������ص���اأن  ق������رار  م�������ص���روع  ح�����ول 
بينها  والن�صجام  الأدي���ان  احل��وار بن 
اإىل اجلهود  الإ����ص���ارة  اأه��م��ي��ة  م���وؤك���دا 
مكافحة  ���ص��اأن  يف  ال���دول  تبذلها  التي 
الإره����اب وال��ت��ط��رف واأه��م��ي��ة ت�صافر 
ال�صاأن  ه��ذا  ال��دويل يف  املجتمع  جهود 

بحيث ل ميكن ح�صرها يف نطاق دولة 
م�صادر  لتعدد  ن��ظ��را  واح���د  اإق��ل��ي��م  اأو 
والتدريب وجتنيد  والت�صليح  التمويل 
واملنظمات  الإره����اب����ي����ة  اجل����م����اع����ات 

املتطرفة.
للجنة  الأول  الج���ت���م���اع  خ����الل  ومت 
الربملانية  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
املكتب  اأع�صاء هيئة  انتخاب  الآ�صيوية 

وا�صتعرا�س  الأع��م��ال  ج��دول  واعتماد 
تقرير الأمن العام للجمعية.

و ا�صتعر�صت الأمانة العامة للجمعية 
م�����ص��اري��ع ال���ق���رارات امل��ق��رتح��ة للنظر 
لعتمادها  متهيدا  ب�صاأنها  والتو�صية 
ب�صاأن  ق����رارات  م�صاريع   10 و�صملت 
التنوع  تعزيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��ت��داب��ري 
ال��ث��ق��ايف وح��م��اي��ة ال����رتاث ال��ث��ق��ايف يف 

خالل  م��ن  الآ���ص��ي��وي  التكامل  و  اآ�صيا 
والت�صالت  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�صحة  يف  الإن�صاف  ب�صاأن  والتعاون 
يف اآ�صيا وحماية وتعزيز حقوق العمال 
الآ�صيوين  ال��ربمل��ان��ي��ن  و  اآ����ص���ي���ا  يف 
يف  ال��ربمل��ان��ي��ات  وال��ن�����ص��اء  الف�صاد  �صد 
وتعزيز  الآ�صيوية  الربملانية  اجلمعية 
احل���وار ب��ن الأدي����ان والن�����ص��ج��ام بن 

القانوين  وال��ت��ع��اون  ال��ع��امل��ي��ة  الأدي�����ان 
املواد  تهريب  مكافحة  يف  والت�صريعي 
الفاعل  وال��ت��ع��اون  اآ���ص��ي��ا  ال��ث��ق��اف��ي��ة يف 
امل�صروع  غ���ري  الجت������ار  م��ك��اف��ح��ة  يف 
اآ���ص��ي��ا وم�������ص���روع قرار  ب���امل���خ���درات يف 
�صوريا  اإىل  الإن�صانية  امل�صاعدات  حول 
الكارثة  حافة  على  وميامنار  والعراق 

الإن�صانية.

•• اأبوظبي - رم�شان عطا:

ور�صة  الرتبوية  خليفة  جائزة  نظمت 
باملجالت  ل��ل��ت��ع��ري��ف  تطبيقية  ع��م��ل 
ال��ث��ان��ي��ة ع�صرة  ب���دورت���ه���ا  امل���ط���روح���ة 
بجامعة  وذل�����ك   ،2019-2018
ع��دد من  الور�صة  و���ص��ارك يف  ال�صارقة 
قيادات  وك��ذل��ك  والفائزين  املحكمن 
م�صتوى  ع��ل��ى  واأك���ادمي���ي���ة  م��در���ص��ي��ة 
الدولة.  واأك��دت اأمل العفيفي الأمن 
العام للجائزة على اأهمية هذه الور�س 
التعريفي  الربنامج  تندرج حتت  التي 
ي�صتهدف مد ج�صور  وال��ذي  للجائزة، 

ال��ت��وا���ص��ل ل��ن�����ص��ر ث��ق��اف��ة ال��ت��م��ي��ز بن 
املوؤ�ص�صات  خم���ت���ل���ف  يف  ال���ع���ام���ل���ن 
العالقة  ذات  واجل����ه����ات  ال���رتب���وي���ة 
اأن هذه  اإىل  التعليمي م�صرية  بال�صاأن 
ت���رك���ز ع��ل��ى م��ف��اه��ي��م تبادل  ال����ور�����س 
واملر�صحن  ال��ف��ائ��زي��ن  ب��ن  اخل����ربات 
بالإ�صافة اإىل التعريف ب�صورة دقيقة 
ينبغي  التي  واملتطلبات  املعايري  ب�صاأن 
املجالت  لأح��د  الرت�صح  عند  توافرها 

املطروحة يف الدورة الثانية ع�صرة . 
ه���ذه  اأن  اإىل  ال���ع���ف���ي���ف���ي  وا�������ص������ارت 
ال��ور���ص��ة ت��اأت��ي ام��ت��داداً ل��ور���س �صابقة 
اجلائزة  م��ق��ر  يف  ���ص��اب��ق��اً  تنظيمها  مت 

خليفة  جامعة  يف  وك��ذل��ك  ب��اأب��وظ��ب��ي، 
يف  الور�س  هذه  و�صتتوا�صل  باأبوظبي 
على  والأكادميية  املوؤ�ص�صات  من  ع��دداً 
املقبلة  الفرتة  خالل  الدولة  م�صتوى 
مب���ا ي��و���ص��ع م���ن ق���اع���دة امل�����ص��ارك��ة يف 
الدورة احلالية من جانب العاملن يف 

امليدان الرتبوي . 
عمل  ور���ص��ة  اأم�����س  الربنامج  وت�صمن 
املبدع  املعلم  فئة  العام  التعليم  جمال 
�صمرية  ال��دك��ت��ورة  بح�صور  ال��واع��د   ،
النعيمي ع�صو جلنة التحكيم، وحتدث 
يف الور�صة كاًل من �صعاد جا�صم دروي�س، 
وج��ا���ص��ر ع��ل��ي حم��م��د ال��ف��ائ��زي��ن عن 

املعلم  �صمات  اإىل  وتطرقاً  املجال  ه��ذا 
امل��ب��دع – ال��واع��د وب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل التي 
ينبغي توفرها يف هذا ال�صدد ، وكذلك 
ال��ع��ام فئة  التعليم  ور���ص��ة عمل جم��ال 
وح�صرها  املوؤ�ص�صي  التعليمي  الأداء 
التحكيم  جلنة  ع�صو  الطنيجي  عبيد 
املعززة  ال���ع���وام���ل  ع���ن  ف��ي��ه��ا  وحت����دث 
ويف  املوؤ�ص�صي،  التعليمي  الأداء  جل��ودة 
اأ����ص���ح���اب الهمم  ور����ص���ة ع��م��ل جم����ال 
جلنة  ع�صو  ال�صمايلة  �صمية  حتدثت 
الذي  املجال  هذا  اأهمية  التحكيم عن 
الرتبوية  خ��ل��ي��ف��ة  ج����ائ����زة  ت���ط���رح���ه 
تعزيزاً ودعماً ملكانة اأ�صحاب الهمم يف 

كما  عامة،  ب�صورة  التعليمية  العملية 
جمال  عمل  ور���ص��ة  ال��ربن��ام��ج  ت�صمن 
امل��ج��ت��م��ع، ح�صرها  ال��ت��ع��ل��ي��م وخ��دم��ة 
جلنة  ع�صو  العثمان  ح�صن  الدكتور 
ال��ت��ح��ك��ي��م، وحت���دث���ت ف��ي��ه��ا ك����اًل من 
م���رمي ال�����ص��ن��اط��ي، واآم��ن��ه ال��ع��ظ��م عن 
م�صروع اأجيال الفائز يف هذا املجال يف 

دورة �صابقة. 
ال���ربن���ام���ج ع��ل��ى ور�صة  ا���ص��ت��م��ل  ك��م��ا 
التاأليف الرتبوي للطفل  عمل جمال 
الب�صطامي  غ���امن  ال��دك��ت��ور  بح�صور 
ع�صو جلنة التحكيم الذي تطرق اإىل 
معايري و�صوابط الرت�صح لهذا املجال، 

وقدمت ذكرى الذيب الفائزة عن هذا 
املجال يف دورة �صابقة نبذة عامة حول 
والعوامل  للطفل  ال��رتب��وي  التاأليف 
اجلائزة،  هذه  ح�صد  اإىل  قادتها  التي 
امل�صاريع  جم������ال  ع���م���ل  ور�����ص����ة  ويف 
حتدث  املبتكرة  التعليمية  وال��ربام��ج 
الدكتور يحيى الأن�صاري ع�صو جلنة 
التحكيم وعائ�صة عبداهلل الدربي عن 
اآليات اطالق م�صاريع وبرامج تعليمية 
م��ب��ت��ك��رة ت���واك���ب م���ع ي�����ص��ه��ده قطاع 
التعليم يف الدولة واملنطقة من تطور 

ومتيز . 
ك��م��ا حت����دث ال���دك���ت���ور ع�����ص��ام الدين 

عجمي ع�صو جلنة التحكيم يف ور�صة 
عمل جمال التعليم العايل عن اأهمية 
ي�����ص��ه��د، وقطاع  امل���ج���ال وال������ذي  ه����ذا 
التعليم العايل الذي ي�صهد منواً هائاًل 
الوطن  وع��ل��ى م�صتوى  ال��دول��ة  داخ���ل 
اأ�صامة  الدكتور  ا�صتعر�س  العربي كما 
الفوز بهذا  غازي اخلواجا جتربته يف 
الدكتور  وق��دم  �صابقة،  دورة  املجال يف 

عن  عمل  ور�صة  قنديل  عي�صى  حممد 
جمايل البحوث الرتبوية والإبداع يف 
خاللها  تطرق  العربية  اللغة  تدري�س 
واآليات  واأ�ص�صه  ال��رتب��وي  البحث  اإىل 
العاملية،  امل��ع��اي��ري  اأف�����ص��ل  وف���ق  ب��ن��ائ��ه 
تدري�س  يف  الإب�������داع  جم����ال  واأه���م���ي���ة 
اللغة العربية ودوره يف حفز التجارب 

املبدعة يف تدري�س لغتنا الأم. 

»الوطني االحتادي« يختتم م�ضاركته يف اجتماعات اجلمعية الربملانية االآ�ضيوية باأزمري

•• اأبوظبي- وام:

تفقد معايل ال�صيخ �صلطان بن حمدان اآل نهيان 
رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  م�صت�صار 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  الهجن  �صباقات  احت��اد 
 " ا���ص��ت��ع��دادات  ال��رتاث��ي،  زاي��د  ال�صيخ  ملهرجان 
الرتاثية  ال�صعبية  ال��ع��رو���س  اأح��د   " العر�صة 
مهرجان  �صمن  ت��ق��دم  اأن  امل��ق��رر  الإم���ارات���ي���ة، 

ال�صيخ زايد الرتاثي، الذي تتزامن انطالقته 
مع احتفالت الدولة باليوم الوطني.

اآل  ح��م��دان  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  معايل  واأب���دى 
ن��ه��ي��ان، اإع��ج��اب��ه ب��ال��ع��ر���س ال��ت��ق��دمي��ي، الذي 
الإماراتي، مو�صحا  ال��رتاث  اأ�صالة  على  يوؤكد 
اإىل  املا�صي  من  ر�صالة  " متثل  " العر�صة  اأن 
احل��ا���ص��ر، وت��ه��دف اإىل ت��ع��زي��ز ري��ا���ص��ة الآب���اء 

والأجداد.

•• العني -وام:

ح�صر معايل ال�صيخ �صعيد بن طحنون اآل 
اأم�س الول حفل الإ�صتقبال الذي  نهيان 
اأق��ام��ت��ه ع��ائ��ل��ة امل���رح���وم ال��ه��ام��ل��ي �صعيد 
الرا�صدي  اأ�صد  واأح��م��د  الرا�صدي  �صهيل 
مبنا�صبة زفاف جنليها بخيت اإىل كرمية 
اإىل  و�صالح  املنهايل  بيحان طاهر  ه��ادي 

كرمية حمتوت �صعيد �صامل الرا�صدي.
اأق��ي��م يف �صالة  ال���ذي  احل��ف��ل  كما ح�صر 
وجهاء  م��ن  ع��دد  ال��ع��ن  مبنطقة  اليحر 
وامل�صوؤولن  ال�صخ�صيات  وك��ب��ار  القبائل 
و�صباط القوات امل�صلحة وال�صرطة وجمع 
من املدعوين واملهنئن..و ت�صمن احلفل 
الرتاث  وح��ي  م��ن  �صعبية  فنية  ع��رو���ص��اً 

الإماراتي.

•• العني -وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  �صيف  ال�صيخ  �صمو  الفريق  قدم 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و �صمو 
اآل نهيان رئي�س دي��وان ويل  ال�صيخ حامد بن زاي��د 
عهد اأبوظبي و�صمو ال�صيخ خالد بن زايد اآل نهيان 
للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
الإن�صانية وذوي الإحتياجات اخلا�صة واجب العزاء 

لها  املغفور  بوفاة  العامري  �صاملن  بن  حممد  اإىل 
والدته.

واأعرب �صمو ال�صيوخ خالل زيارتهم جمل�س العزاء 
ال��ع��ن ع��ن خال�س  يف منطقة اخل��ال��دي��ة مب��دي��ن��ة 
�صائلن  الفقيدة  عزائهم و�صادق موا�صاتهم لذوي 
واأن  رحمته  بوا�صع  يتغمدها  اأن  القدير  العلي  اهلل 
ذويها  و  اأه��ل��ه��ا  يلهم  واأن  ج��ن��ات��ه  ف�صيح  ي�صكنها 

ال�صرب وال�صلوان.

�ضيف و حامد و خالد بن زايد يعزون حممد بن 
�ضاملني العامري بوفاة والدته

�ضلطان بن حمدان يتفقد ا�ضتعدادات 
مهرجان ال�ضيخ زايد الراثي

�ضعيد بن طحنون يح�ضر اأفراح 
الرا�ضدي واملنهايل

ا�صت�صافتها جامعة ال�صارقة

»خليفة الربوية« تنظم ور�ش عمل تطبيقية للتعريف مبجاالت دورتها الثانية ع�ضرة
اأمل العفيفي : ن�صتهدف مد ج�صور التوا�صل لن�صر ثقافة التميز 

•• دبي –الفجر:

ح�صلت حماكم دبي على اعتماد منظمة 
البالتينية  الفئة  الربيطانية،  الأف��ك��ار 
نظام  وه���و  اأفكاري”،  “منظومة  ع��ن 
الأفكار ال�صمويل يف حماكم دبي، والذي 
اآل����ي����ات احلوكمة  ع��ل��ى حت���دي���د  ي��ع��م��ل 
املطبقة  ال�صمان  واآل��ي��ات  لالقرتاحات 
ل���الأف���ك���ار وامل���ق���رتح���ات وحت���دي���د كافة 
حيث  امل�صتقبلية،  واخلطط  ال�صيا�صات 
ح�صلت على تقييم عايل ك��اأول حمكمة 
هذا  على  حت�صل  ال��ع��امل  م�صتوى  على 
منطلق  م��ن  وذل���ك  امل��ت��ق��دم،  الت�صنيف 
وال�صاملة  ال��ع��امل��ي��ة  دب���ي  روؤي����ة حم��اك��م 
و�صوًل ملحاكم رائدة ومتميزة؛ وحتقيقا 
اإيجاد  خ��الل  م��ن   ،2021 دب��ي  خلطة 
الأفكار  اإدارة  على  يعمل  �صمويل  نظام 

عرب قنوات ات�صال متكاملة.
واأ�صار �صعادة طار�س املن�صوري مدير عام 
حماكم دبي، “اإن اإن�صاء من�صة متكاملة 
التجديد  حت��م��ل  ال��ت��ي  الف���ك���ار  لإدارة 
اإىل و���ص��ع نظام  ب��الإ���ص��اف��ة  والب��ت��ك��ار، 
ب�صكل  ي�صاهم  الأف���ك���ار  لإدارة  ���ص��م��ويل 
حقوق  وح��ف��ظ  الأف��ك��ار  حفظ  يف  كبري 

املفكرين؛ فعملية توثيق الأفكار ت�صجع 
وت�صجيلها  الأف��ك��ار  ط��رح  على  اجلميع 
اإىل حن  اآم���ن  ال��ف��ك��رة يف م��ك��ان  لتبقى 
التطبيق،  اإىل حيز  واإخراجها  تطبيقها 
الأعمال  وت��ط��وي��ر  اإجن�����از  يف  ف��ت�����ص��اه��م 
يف  وت�صاهم  كبري،  ب�صكل  املحاكم  داخ��ل 
اك��ت�����ص��اف ط���رق ج���دي���دة لإجن�����از املهام 

والأعمال.«
اأفكاري  منظومة  “اإن  �صعادته،  واأ�صاف 
يف حماكم دبي تعمل على حتديد اآليات 
احلوكمة لالقرتاحات واآليات ال�صمان 
وحتديد  واملقرتحات  لالأفكار  املطبقة 

امل�صتقبلية  واخل��ط��ط  ال�صيا�صات  كافة 
املرتبطة بامليزانية والنظام املايل لإدارة 
الفكار، واآليات ن�صرها وقيا�س ما مدى 
اإىل مدى  وي���ح���دد  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا،  ف��ع��ال��ي��ة 
الأفكار  تدفق  وحتديث  مراجعة  كبري 
اإىل  الب�صري  امل��ال  راأ����س  م��ن  املوؤ�ص�صية 
الأفكار  ك��اف��ة  اأن  م��ن  للتاأكد  املجتمع، 
ال�صرتاتيجية  امل���ح���اور  م���ع  ت��ت��م��ا���ص��ى 
واأهداف حماكم دبي، كما ويقوم النظام 
بتحديد كافة اأهداف املخطط الإجمالية 
للموؤ�صرات املتعلقة بالأفكار، وكيف يتم 
موائمتها مع املعايري املوؤ�ص�صية ومعايري 
برامج التميز احلكومي، ويقوم بقيا�س 
بيانات  ا�صتخدام  ج��ودة  مدى  وتو�صيح 
الق���رتاح���ات والأف���ك���ار وت��ق��اري��ر نظام 
اإدارة الأداء يف مراجعة وحت�صن الأداء 
النظام  �صيعمل  ك��م��ا  ل��ل��م��ح��اك��م،  ال��ع��ام 
ملحاكم  ال��ت��وا���ص��ل  اأدوات  حت��دي��د  ع��ل��ى 
دبي وكيف يتم دجمها يف اأدوات واأنظمة 

الت�صال املوؤ�ص�صي.«
اأه������داف  اأه������م  “اإن  ����ص���ع���ادت���ه،  واأ������ص�����ار 
وحتفيز  ت�صجيع  اأفكاري”  “منظومة 
للم�صاركة  دبي  حماكم  موظفي  جميع 
�صاأنها  التي من  القرتاحات  تقدمي  يف 

الق�صائي  اجل���ان���ب  يف  ال��ع��م��ل  ت��ط��وي��ر 
وا�صتقطاب  الإبداع  وت�صجيع  والإداري، 
اق������رتاح������ات امل���ت���ع���ام���ل���ن وامل�����وردي�����ن 
والتي  املعنية  الفئات  وك��اف��ة  واملجتمع 
بلوغ  ع���ل���ى  ت�������ص���اع���د  اأن  ����ص���اأن���ه���ا  م����ن 
اأ�صاليب  وت��ط��وي��ر  امل�صتمر  التح�صن 
يف  امل�صاركن  وت��ك��رمي  وتقدير  العمل، 
حماكم  م��ع  امل�صاهمن  وك��اف��ة  ال��ن��ظ��ام 

دبي يف جهودها لتحقيق اجلودة والتميز 
واأ���ص��اف �صعادته،  وال��ري��ادة والب��ت��ك��ار. 
“اأن نظام الأفكار على م�صتوى حماكم 
التناف�س بن  دبي يعمل على خلق روح 
املوظفن من جميع الفئات، وبناء فرق 
عمل وجلان مل�صاريع جديدة تخرج من 
الأفكار  وان��دم��اج  املوظف،  عمل  �صميم 
وحل امل�صكالت بطرق خمتلفة، وت�صجيع 

الإبداع والتطوير والبتعاد عن الطرق 
وا�صتخدام  امل��ه��ام،  تنفيذ  يف  الروتينية 
اخلدمات،  ت��ق��دمي  يف  ال���ط���رق  اأب�����ص��ط 
على  الط��الع  على  املوظفن  وت�صجيع 
واملمار�صات  والتقنيات  التجارب  اأح��دث 
يف جم����ال ع��م��ل��ه��م، وم��ن��ح ك���ل موظف 
الثقة الكاملة يف تقدمي الأفكار، وزيادة 

�صعادة املوظفن.«

حماكم دبي حت�ضل على اعتماد منظمة االأفكار الربيطانية عن »منظومة 
اأفكاري« كاأول حمكمة على م�ضتوى العامل

العدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
اإخطار عديل 

رقم  2018/23282 
ن�صيب  عبدالرحمن  مكتب  عن  وكيال  ب�صفته  اجلن�صية  عراقي   - اخلزرجي  عطيه  ج��واد  حامد   : املنذر 
للمحاماة وال�صت�صارات القانونية مبوجب وكالة رقم )2018/1/66922( كاتب العدل حماكم دبي - ب�صفته 
دار  العدل  الكاتب  رقم )1809003382( م�صدقة من  وكالة  التجاري مبوجب  ابوظبي  بنك   / وكيال عن 

الق�صاء - ابوظبي  
املنذر اليه : عبداحلميد عبداللطيف مري - هندي اجلن�صية - العنوان : دبي - احلبيبة - فيال رقم 210 - 

�س ب 4627 - هاتف رقم )0505576741(  
مو�صوع : مطالبة مببلغ  16.952.69  درهم 

مبوجب ذلك الخطار - فاإننا ننذركم ب�صرورة �صداد املبلغ املرت�صد بذمتكم والبالغ قيمته )16.952.69( 
درهم )�صتة ع�صر الف وت�صعمائة واثنان وخم�صون درهم وت�صعة و�صتون فل�س فقط( وذلك خالل مدة �صبعة 
ايام من تاريخ هذا العالن - وال �صن�صطر ا�صفن لتخاذ كافة الجراءات بيع ال�صيارة التايل موا�صفاتها 
واملرهونة للمنذر )هيونداي �صانتافيي/ا�صود/ خ�صو�صي ( رقم ) I/96974 ( ترخي�س ) دبي ( طبقا 

لن�س املادة 175&172 من قانون املعامالت التجارية - مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
 املخطر      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12446 بتاريخ 2018/10/7   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/979  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه /1 - نيو جلوبال �صتيل للهند�صة - �س ذ م م  2-نيو جلوبال للخدمات الفنية - �س ذ م م 
3-�صينتيل كومار �صوبرامانيان 4-�صماء جمريا ل�صيانة ال�صفن - �س ذ م م 5-برابا كاران تارتنا �صاراتني 
بيالي بارتنا �صاراتني - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ موارد للتمويل - �س م خ وميثله / عي�صى 
�صامل احمد احلر�صي املهري  مبا ان املدعي/ م��وارد للتمويل - �س م خ  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله 
وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2018/10/3 احلكم التمهيدي التايل :  بندب اخلبري املخت�س 
بعد   - تكون مهمته  الدعوى  هذه  باجلدول خبريا يف  ال��دور  �صاحب  ال�صالمية  امل�صاريف  يف  بالتمويل 
الطالع على ملف الدعوى او اراقها وم�صتنداتها وما ع�صى ان يقدمه اليه اخل�صوم من اأ�صول غري منكرة 
، او �صور غري جمحودة للعقود ، واملرا�صالت واأي حمررات اخرى ، ورقية او الكرتونية مبلغ ع�صرة الف 
درهم امانة م�صروفات واتعاب اخلبري. كلفت املدعية ب�صدادها يف خزانة املحكمة.   وحددت لها املحكمة 
الدعوى  لنظر   .Ch2.E.22 جل�صة يوم الربعاء املوافق 2018/10/10  ال�صاعة 30 : 9 �صباحا يف القاعة

يف حالة عدم �صداد المانة وجل�صة 2018/10/31 ليداع التقرير يف حالة �صددها. 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



األحد  7   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12446  
Sunday   7   October   2018  -  Issue No   12446 عربي ودويل

11

حلف  “قلق”  اأوروب���ا  جنوب  يف  حالًيا  تعمل  رو�صّية  غّوا�صات  ُتثري 
�صمال الأطل�صي، ح�صبما قال الأدمريال الأمريكي جيم�س فوغو يف 

وا�صنطن.
يف  الأطل�صي  �صمال  حللف  امل�صرتكة  القوة  قائد  وه��و  فوغو،  وذّك��ر 
حّدثت  رو���ص��ي��ا  ب���اأّن  البنتاغون،  يف  �صحايف  م��وؤمت��ر  خ��الل  ن��اب��ويل، 

تر�صانتها يف ال�صنوات الأخرية بغّوا�صات من اجليل اجلديد.
واأ�صار اإىل اأّن �صّت غّوا�صات هجينة طراز كيلو “تعمل حالًيا يف البحر 
م�صيًفا اأّن هذه الغّوا�صات  الأ�صود و�صرق البحر الأبي�س املتو�صط”، 
اأّي  امل��دى وق��ادرة على بلوغ  م��زّودة �صواريخ من نوع كاليرب طويلة 

عا�صمة اأوروّبية.
وتابع الأدمريال الأمريكي “هذه م�صاألة ُتثري قلًقا بالن�صبة اإيّل، وهي 

م�صاألة تثري قلق �صركائي واأ�صدقائي يف حلف �صمال الأطل�صي«.
ورًدا على �صوؤال حول قدرة الأطل�صي على مراقبة حتّركات الغوا�صات 
وقال  الغمو�س،  على  فوغو  الأدم����ريال  اأب��ق��ى  با�صتمرار،  الرو�صية 
ال�صوت  )لناحية(  اأف�صلّيًة  منتلك  اإّن��ن��ا  لكم  اأق���ول  اأن  “اأ�صتطيع 
و�صُنحافظ عليها”، يف اإ�صارة اإىل تقنّيات ال�صتماع التي ُتتيح حتديد 

مواقع الغّوا�صات.
 

قال حمامي زعيم املعار�صة الباك�صتاين �صهباز �صريف اإن حكما �صدر 
ما  ف�صاد،  ق�صية  يف  اعتقاله  بعد  اأي���ام  ع�صرة  موكله  بحب�س  ام�����س  
يعني اأنه لن ي�صتطيع امل�صاركة يف حملة انتخابية ينظمها حزبه قبل 

انتخابات فرعية مقررة الأ�صبوع املقبل.
نواز  امل��ع��زول  ال���وزراء  لرئي�س  الأ�صغر  ال�صقيق  هو  �صريف  و�صهباز 
الف�صاد حكما  ال��ع��ام حمكمة جل��رائ��م  اأ���ص��درت ه��ذا  ال���ذي  ���ص��ري��ف، 

ب�صجنه ع�صر �صنوات بعد اأن عزلته املحكمة العليا من من�صبه.
واعتقال �صهباز يف لهور يتعلق بق�صية ف�صاد تخ�س م�صروع اإ�صكان 
منخف�س التكلفة يف اإقليم البنجاب عندما كان رئي�صا لوزراء الإقليم. 
لتهامات  للمحا�صبات  الوطني  للمكتب  تابعة  حمكمة  وا�صتمعت 
ت�صييد يف  �صركة  قانونية مع  ب�صورة غري  باإلغاء عقد  اإليه  موجهة 
عام 2014 و�صعيه لإر�صاء العقد على �صركة اأخرى مقابل احل�صول 
على ر�صوة. وقال املحامي اأعظم نذير تارر اإن املحكمة اأمرت ببقائه 
الن�صطاء من  مئات  واحت�صد  معه.  للتحقيق  اأي��ام  ع�صرة  احلب�س  يف 
– جناح  الباك�صتانية  الإ�صالمية  الرابطة  حزب  وهو  �صريف  حزب 
قامت  بينما  له  م��وؤي��دة  �صعارات  ورددوا  املحكمة  خ��ارج  �صريف  ن��واز 
�صريف  �صهباز  وينفي  املكان.  بتاأمن  ال�صرطة واجلي�س  عنا�صر من 
ارتكاب اأي خمالفات. كانت ال�صلطات قد األقت القب�س على نواز قبل 
ع�صرة اأيام من النتخابات العامة التي اأجريت يوم 25 يوليو متوز 
وفاز فيها جنم الكريكيت ال�صابق عمران خان الذي يراأ�س احلكومة 

حاليا. واأخلي �صبيله ال�صهر املا�صي اإىل حن النظر يف الطعن.

اأم���ر وزراءه  اإن���ه  اأردوغ����ان ام�����س  ق��ال الرئي�س ال��رتك��ي رج��ب طيب 
ب��ال��ت��وق��ف ع��ن ت��ل��ق��ي اخل���دم���ات ال���ص��ت�����ص��اري��ة م��ن ���ص��رك��ة ماكنزي 

الأمريكية بعد اأن تعر�صت اخلطوة لنتقادات حادة من املعار�صة.
واأعلن وزير املالية الرتكي براءت األبريق، وهو اأي�صا �صهر اأردوغان، 
اإط��ار جهودها  اأن تركيا قررت العمل مع ماكنزي يف  املا�صي  ال�صهر 

لتنفيذ برنامج اقت�صادي جديد متو�صط الأمد.
واتهم كمال قليجدار اأوغلو زعيم حزب ال�صعب اجلمهوري املعار�س 
اأردوغان الأ�صبوع املا�صي بالتحيز ل�صركات اأمريكية يف وقت تعر�صت 
ال��ع��الق��ات م��ع وا���ص��ن��ط��ن لأزم����ات ب�صبب ق�صية اح��ت��ج��از ق�س  ف��ي��ه 

اأمريكي يف تركيا وق�صايا اأخرى.
وقال اأردوغان لأع�صاء يف حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه “هذا 
عن  ت�صاوؤلت  ب��اإث��ارة  اإحراجنا  يحاول  اأوغ��ل��و(  )قليجدار  ال�صخ�س 
�صركة ا�صت�صارية تلقت اأجرها بالكامل للم�صاعدة يف اإدارة اقت�صادنا«. 
األ  الفر�صة عليه... قلت لكل وزرائ��ي  “ولتفويت تلك  وتابع قائال 
يتلقوا اأي ا�صت�صارة منهم )ماكنزي( بعد الآن«. ومل يت�صن الو�صول 

اإىل ماكنزي للح�صول على تعليق.

عوا�شم

وا�شنطن

اأنقرة

كابول

بكني تلزم ال�ضمت ب�ضاأن 
اختفاء رئي�ش االنربول 

 •• بكني-اأ.ف.ب:

لزمت ال�صلطات ال�صينية ال�صمت ام�س ب�صاأن اختفاء مينغ هونغوي الرئي�س 
ال�صيني للمنظمة الدولية للتعاون ال�صرطي )انرتبول( الذي يتوىل اأي�صا 

من�صب نائب وزير المن العام ال�صيني.
ومل ترد وزارة اخلارجية ال�صينية على طلب فران�س بر�س تو�صيح الأمر.

هونغ  يف  ال�صادرة  بو�صت”  مورنينغ  “ت�صاينا  �صحيفة  اأوردت  ما  وبح�صب 
كونغ اجلمعة فان هونغوي مو�صع حتقيق يف ال�صن وقد تكون ال�صلطات 
تزال  وذلك ل�صباب ل  املا�صي  ال�صبوع  املطار  يف  “اقتادته حال هبوطه” 

غام�صة.
وفتح يف فرن�صا اجلمعة حتقيق يف اختفاء امل�صوؤول حيث ان مقر النرتبول 
عن  وع��ربت  الأم���ر  تتحرى  اإن��ه��ا  باري�س  قالت  كما  ل��ي��ون،  مبدينة  يوجد 

“قلقها” من تهديدات تلقتها زوجته.
ات�صال  مكتب  ���ص��وؤال  اث��ر   “ اجلمعة  الفرن�صية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
تو�صحات”  الن  حتى  ال�صينية  ال�صلطات  ت��ق��دم  مل  ببكن،  الن��رتب��ول 

م�صرية اىل ا�صتمرار الت�صال مع ال�صلطات ال�صينية.
حيث  فرن�صا(  �صرق  )و�صط  ليون  �صرطة  اخلمي�س  م�صاء  زوجته  وابلغت 
تقيم، بالغياب “املقلق” لزوجها وقالت ان اأخباره انقطعت منذ 25 اأيلول 
ال�صن  اىل  باأيام  ذل��ك  قبل  توجه  اإن��ه  متطابقة  م�صادر  وقالت  �صبتمرب. 

بطائرة انطلقت من �صتوكهومل.
اخت�صا�س  م��ن  الق�صية  “هذه  ان  ب��ال��ق��ول  ان��رتب��ول  اكتفت  جهتها  م��ن 

ال�صلطات املعنية يف فرن�صا وال�صن«.

لتحيتها قواعد ونوامي�س:

بريطانيا: ماذا لو مل تكن اليد امللكية تلك التي نعتقد...؟
التحية امللكية ت�صبه الفرق بني رق�س الباليه الكال�صيكي والرق�س املعا�صر وخا�صة غري متكلفة 

اأمر امللك جورج اخلام�ش باإجراء اأبحاث دقيقة 
حول و�ض��ائل احل�د من ا�ض��تنزاف الي�د امللكية

�ضحيفة يومية تقرح �ضل�ضلة كاملة من 
اال�ضتخدامات البديلة لليد امللكية اال�ضطناعية

معارك بني طالبان والقوات االأفغانية يف غزنة 

مناف�ضة رو�ضية اإيرانية للتاأثري على اأفغان�ضتان
“الإيرانين  اإن  قالت  الأم��ري��ك��ي��ة،  امل��رك��زي��ة  للقيادة 
خالل  م��ن  اأفغان�صتان،  يف  رهاناتهم  بتغطية  ق��ام��وا 
حماولة اإقامة عالقات مع كل من احلكومة الأفغانية 

وطالبان«.
ال��درا���ص��ات ال�صرتاتيجية  وق���ال م�����ص��وؤول م��ن م��رك��ز 
والدولية، وهي جمموعة بحثية يف وا�صنطن، اأنتوين 
كورد�صمان اإن “العالقة بن طالبان واإيران كانت اأكر 
“اإنهم يخلقون عالقات  واأ�صاف  من خطة طوارئ”، 
ياأملون منها اأن جتعل طالبان اآمنة اإذا ت�صلمت ال�صلطة 
من احلكومة الأفغانية، وهناك م�صدر اآخر للتكهنات 
املتنامي  للدور  اإي��ران تدعم طالبان كمواجهة  اأن  هو 

لداع�س داخل اأفغان�صتان«.
ميدانيا،ً قال م�صوؤولون اإن مقاتلن من حركة طالبان 
مدججن بال�صالح دمروا ج�صورا بالقرب من مدينة 
بذلك  ليغلقوا  ال�صبت  ام�س  اأفغان�صتان  بو�صط  غزنة 
ال��ط��ري��ق ال�����ص��ري��ع ال��رئ��ي�����ص��ي ب���ن ال��ع��ا���ص��م��ة كابول 

وجنوب البالد.
ا���ص��ت��ب��اك��ات م��ت��ف��رق��ة وقعت  اأن  امل�����ص��وؤول��ون  واأ����ص���اف 
يحاولون  ال��ذي��ن  طالبان  ومقاتلي  اأف��غ��ان  جنود  ب��ن 
�صهرين  بعد  غزنة  اإقليم  م��ن  اأج���زاء  على  ال�صيطرة 
تقريبا من قيام قوات اأفغانية مدعومة من وا�صنطن 

بطردهم من عا�صمة الإقليم.
با�صم حاكم غزنة  املتحدث  نوري  وقال حممد عارف 
اإن القتال م�صتمر واإن اجلي�س الأفغاين اأر�صل طائرات 

هليكوبرت ملنع امل�صلحن من بلوغ مركز املدينة.
لن  ملهاجمتهم.  مت��ام��ا  “م�صتعدون  ن���وري  واأ����ص���اف 

ي�صقط الإقليم هذه املرة يف اأيدي طالبان«.
يزرعون  وهم  قتلوا  م�صلحن  خم�صة  اإن  قائال  وتابع 
قندهار  كابول  طريق  على  ج�صور  ثالثة  على  قنابل 

ال�صريع.
وقال �صكان يف منطقة قره باغ، الواقعة على بعد 55 
كيلومرتا اإىل اجلنوب من مدينة غزنة، اإن امل�صلحن 
اأقاموا نقاط تفتي�س ومنعوا ال�صيارات من املرور بعدة 

مناطق �صكنية.
وي��ع��د ال��ه��ج��وم ع��ل��ى غ��زن��ة مب��ث��اب��ة ا���ص��ت��ع��را���س لقوة 
طالبان وي�صلط ال�صوء على ا�صتمرار ه�صا�صة الو�صع 

الأمني قبل اأ�صبوعن من النتخابات الربملانية.
واألغي القرتاع بالفعل يف اإقليم غزنة بعد اأن اجتاحه 
و�صيطروا على  اآب  اأغ�صط�س  مقاتلون من طالبان يف 

عا�صمته ملدة خم�صة اأيام.
وقال امل�صوؤولون حينها اإن القتال اأدى اإىل مقتل 150 
امل��ئ��ات من  اإىل  اإ�صافة  الأم���ن و95 مدنيا  ق��وات  م��ن 

مقاتلي طالبان.

•• عوا�شم-وكاالت:

على  للتاأثري  اإي����ران  م��ع  التناف�س  يف  رو���ص��ي��ا  ت�صتمر 
للم�صاحلة  ج��ه��وداً  مو�صكو  تبذل  حيث  اأفغان�صتان، 
ال�صراع  جانبي  على  ط��ه��ران  تلعب  بينما  ال��دول��ي��ة، 

الأفغاين رغبة يف اإطالة الأزمة.
و���ص��رح ق��ائ��د ال��ق��ي��ادة امل��رك��زي��ة الأم��ري��ك��ي��ة، اجلرنال 
باأن  اأمريكا”  اأوف  “فوي�س  جوزيف فولت، ل�صحيفة 
مو�صكو تتهياأ لتعلب دور “املنقذ” يف ال�صراع امل�صتمر 
للقيام  ت�صعى  رو���ص��ي��ا  اأن  “اأعتقد  وق���ال  ع��ق��ود،  منذ 
با�صرتاتيجية للتناف�س مع اأمريكا، من خالل حماولة 
اأو  اأفغان�صتان  يف  ���ص��واء  ك���ان،  اأينما  نفوذها  ممار�صة 

�صوريا اأو اأي مكان اآخر«.
واأ�صاف اأن “الرو�س م�صتمرون يف ا�صتخدام املعلومات 
اخلاطئة خللق ال�صرد الذي يريدون، اإنهم ي�صتمرون 
اإدام��ة فكرة اأن الوليات املتحدة م�صوؤولة عن دعم  يف 
ون�����ص��ر داع�������س، لي�س ف��ق��ط يف اأف��غ��ان�����ص��ت��ان، ول��ك��ن يف 

العراق و�صوريا كذلك«.
ويف نف�س ال�صياق، قال الأ�صتاذ امل�صاعد بجامعة الدفاع 
الوطني يف وا�صنطن، مات دريينغ اإن “تورط مو�صكو 
يف اأفغان�صتان ل يعد مفاجاأة”، واأ�صاف اأن “لديهم كل 
احلافز للعب املخرب يف اأفغان�صتان، اأتوقع اأن ي�صتمروا 
يف ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك ع��ل��ى ج��ب��ه��ات م��ت��ع��ددة ���ص��واء اأكانوا 
املعار�صة  اأح����زاب  ي��دع��م��ون  اأو  ي�����ص��ارك��ون يف ط��ال��ب��ان 

احلكومية«.
واأو�صح اأنه من املوؤ�صف اأن تقبل ال�صخ�صيات ال�صيا�صية 
املزيد  يخلق  ه��ذا  لأن  الرو�صي،  الدعم  اأفغان�صتان  يف 
من النق�صامات يف ال�صيا�صة وي�صعف �صرعية حكومة 

جمهورية اأفغان�صتان .
البحرية  العليا  ال��درا���ص��ات  كلية  يف  اأ���ص��ت��اذ  ق��ال  وكما 
ب��ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، وم���وؤل���ف ك��ت��اب ق�ص�س  يف م��ون��ت��ريي 
الطالبان، توما�س جون�صون اإنه “بينما حتاول رو�صيا 
فر�س نفوذها يف اأفغان�صتان، فاإن دورها مبالغ فيه اإىل 

حد ما«.
امل�صوؤولن  ب���اأن  القائلة  الفكرة  اأن  “اأعتقد  واأ���ص��اف 
فيها”،  مبالغ  طالبان  حركة  يف  دوراً  يلعبون  الرو�س 
الأف��غ��ان مب��ن فيهم ط��ال��ب��ان، لديهم  اأن  اإىل  م�����ص��رياً 
ال�صبعينيات  اأواخ���ر  يف  الرو�صي  للتدخل  حية  ذك��رى 

واأنهم يكرهون الرو�س.
وذكر جون�صون، الذي ق�صى بع�س الوقت يف اأفغان�صتان، 
اأن الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتن يريد يف النهاية 
اأن يرى الوليات املتحدة تف�صل يف البلد الذي مزقته 
ل��دي��ه وج��ه��ة نظر  ب��وت��ن  اأن  “اأعتقد  احل���رب، ق��ائ��اًل 

عاملية، فهو يحاول �صمان األ حتقق الوليات املتحدة 
اأياً من اأهدافها يف اأفغان�صتان«. ومن جهة اأخرى، قال 
اإن  �صمد  عمر  وا�صنطن  يف  ال�صابق  اأفغان�صتان  �صفري 
“اجلبهات والتحالفات الإقليمية اجلديدة قد تبلورت 
الإقليمي  الإج��م��اع  قّو�س  مما  الأخ���رية،  ال�صنوات  يف 
وال����دويل ال���ذي ك��ان م��وج��وداً يف امل��ا���ص��ي ح��ول هدف 

مكافحة الإرهاب«.
 3 اإىل  �صنتن  منذ  اأفغان�صتان  “ق�صية  اأن  واأ���ص��اف 
حيث  ن�صبياً،  وب��ي�����ص��اء  ���ص��وداء  ق�صية  ك��ان��ت  ���ص��ن��وات 
رو�صيا  م��ث��ل  دول  ذل���ك  يف  مب��ا  ال����دويل  املجتمع  ك���ان 
واإيران، تدعم احلكومة الأفغانية وتقف متحدة �صد 
حركة  م��ع  ات�صالتها  مو�صكو  تنكر  ول  الإره������اب«.  
البالد  اأن  رو���س  م�صوؤولون  اأك��د  اإذ  الأفغانية،  طالبان 
يف  امل�صاركة  على  لت�صجيعهم  باملتمردين  ات�صال  على 

حمادثات ال�صالم.
وق��ال وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ص��ي �صريغي لف���روف يف 

الت�صالت  هذه  على  املا�صي”نحافظ  اأغ�صط�س)اآب( 
يف امل���ق���ام الأول م���ن اأج����ل اأم����ن ال��رع��اي��ا ال���رو����س يف 
لإقناع  واأي�صاً  هناك  الرو�صية  وال��وك��الت  اأفغان�صتان 
اإىل  والن�صمام  امل�صلح  ال�صراع  عن  بالتخلي  طالبان 

احلوار الوطني مع احلكومة«.
لعقد  رو�صيا  العام، خططت  ه��ذا  �صابق من  وق��ت  ويف 
م��وؤمت��ر اإق��ل��ي��م��ي يف ���ص��ب��ت��م��رب)اأي��ل��ول( امل��ا���ص��ي ودعت 
ال�صن  ذل��ك  اإقليمية، مب��ا يف  دول��ة   11 م��ن  ممثلن 

وباك�صتان واإيران.
وعرب امل�صوؤولون الأفغان عن قلقهم اإزاء املوؤمتر، خوفاً 
من اأن يقو�س هذا املوقف الذي طاملا امتلكته البالد 
يف قيادة وامتالك حمادثات ال�صالم مع طالبان، واأدت 
مكاملة هاتفية بن لفروف والرئي�س الأفغاين اأ�صرف 

غني اإىل تاأجيل اجلانبن لالجتماع.
ورو���ص��ي��ا ل��ي�����ص��ت ال���دول���ة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ت�����ص��ع��ى اإىل 
التابعة   )Votel( ف�صركة  اأفغان�صتان،  يف  ال��ت��اأث��ري 

ال ان ال�صحيفة الهزلية اليومية 
�صل�صلة  اق����رتح����ت  �صن”  “ذا 
البديلة  ال�صتخدامات  من  كاملة 
راأ����س  ع��ل��ى  “�صفعة  ال��ي��د:  ل��ه��ذه 
ك�����ل خطاأ  م�����ع  ف���ي���ل���ي���ب  الأم���������ري 
اخليل  ذب����اب����ة  “طرد  جديد”، 
“حك  ال�صتعرا�صات”،  ع���ن���د 
ال�صرورة”  ع��ن��د  امل��ل��ك��ي  ال��ظ��ه��ر 
الويلزية  ال��ك��الب  م��الط��ف��ة  اأو” 
القرتاح  اإن  راأي��ن��ا،  يف  امللكية”.. 
دونالد  “اإبقاء  هو  وجاهة  الأك��ر 
املقبلة  زي��ارت��ه  عند  بعيدا  ترامب 

اإىل الق�صر«.
عن ليبريا�صيون

معينة  و�صالبة  �صرامة  العك�س، 
م��ن اجل�����ص��م، ما  الأع��ل��ى  للن�صف 
الباليه  رق�����س  ب��ن  ال��ف��رق  ي�صبه 

الكال�صيكي والرق�س املعا�صر.
امل���ل���ك���ي���ة حت������رك فقط  ال���ت���ح���ي���ة 
اخلارج،  اإىل  مفتوحة  يد  املع�صم، 
غ��ري متكلفة  وخ��ا���ص��ة  وخ��ف��ي��ف��ة، 
اإىل  بتكررها  ول��ك��ن،  وم�صطنعة، 
اأن  م��ا ل ن��ه��اي��ة، ميكن ل��الإمي��اءة 
ت��ت��ع��ب، ب���ل ت��ث��ري ال��ت��ه��اب الأوت�����ار 
اأن ذاك  الأ�صطورة  املزمن. وتقول 
ما ح�صل مع امللك جورج اخلام�س 
اأج��داد امللكة  وزوجته امللكة ماري، 

اإليزابيث الثانية.

•• الفجر – خرية ال�شيباين
وت�����ص��ح��ر، ويف بع�س  ت��ب��ه��ر،  اإن���ه���ا 
وغالبا  �صخرية،  مو�صوع  الأحيان 
ما )ي�صاء( تقليدها. يف قفاز دائًما، 
ت�صوى  الثانية  اإليزابيث  امللكة  يد 
جميع  تت�صّدر  العامل.  تيجان  كل 
التذكارات  بيع  حم��الت  واج��ه��ات 
يف لندن، وتزين اأي�صا عتبة نافذة 
بل  وحدها،  اليد  لي�س  مطبخي.. 

امللكة معها.
   �صخ�صيا، اخرتت متثال لها وهي 
اذ  زرق����اء،  وقبعة  ف�صتانا  ت��رت��دي 
وجدت الوردي والتاج اقل فخامة. 

املف�صلة  ه��ي  ال�صم�صية”  “امللكة 
لدى ع�صاق امللكة اإليزابيث الثانية، 

وهم فيلق بكامله. 
حقيبتها  يف  ���ص��م�����ص��ي��ة  ب���ط���اري���ة 
تطلق  ال���������ص����غ����رية،  ال�������������ص������وداء 
امللكية،  ل��ل��ي��د  م��ن��ت��ظ��م��ة  ح���رك���ة 
انتبهوا،  ال�������ص���ه���رية.  ب��ال��ت��ح��ي��ة 
وهوجاء،  غ��ري��زي��ة  ح��رك��ة  لي�صت 
دقيقة  امل�����ص��ت��خ��دم��ة  ف��ال��ت��ق��ن��ي��ة 
متايل  لنن�صى  ومدرو�صة.  للغاية 
ث���م الكوع  ال�������ذراع  ي��ل��ي��ه  ال���ك���ت���ف، 
حتية  ب���اخ���ت�������ص���ار،  وامل����ع���������ص����م.. 
�صعبية جدا.  وب�صراحة  متحّم�صة 
على  ت�����ص��ت��دع��ي،  امللكية  فالتحية 

غا�صًبا من كونه ُحرم من ال�صيد، 
اأوت��ار ر�صغ  ومن ثم الزناد، ب�صبب 
ال��ي��د ال���ذي ا���ص��ت��خ��دم ك��ث��ريا، اأمر 
حول  دقيقة  اأبحاث  ب��اإج��راء  امللك 
و���ص��ائ��ل احل��د م��ن ا���ص��ت��ن��زاف اليد 
التحية  ول�����دت  وه���ك���ذا  امل��ل��ك��ي��ة. 
زمن،  منذ  اأتقنتها  والتي  امللكية، 
اإل���ي���زاب���ي���ث ال��ث��ان��ي��ة ال��ب��ال��غ��ة من 

العمر 92 �صنة.
الأ�صرتالين  للطالب  ك��ان  لقد   
�صنوات،  ب�صع  قبل  اأخ���رى.  ف��ك��رة 
اه�������دوا امل���ل���ك���ة، وه�����ي يف زي�������ارة ا 
ي���دا مزيفة،  ح��ي��ن��ه��ا،  لأ���ص��رتال��ي��ا 
ب�صعر  وحم�صوة  البي�س  بقفازها 

ق�صيب  على  تركيبها  ومت  اخليل، 
تقلد  اأن  لها  ت�صمح  واآلية  خ�صبي، 

متاما التحية امللكية.
الوحيدة  الب����ن����ة  اآن،  الأم��������رية 
بهذه  ا������ص�����ّرت  امل���ل���ك���ي،  ل��ل��ث��ن��ائ��ي 
الطرفة لروبرت هاردمان، موؤلف 
“ملكة  للملكة  اجل��دي��دة  ال�صرية 
الثانية  اإليزابيث  احبت  العامل”. 
ت���ل���ك ال���ه���دي���ة، وع�������ادت ب���ه���ا اإىل 
يف  و�صعت  حيث  امل��ت��ح��دة،  اململكة 
الأ�صكتلندي  املقر  ب��امل��ورال،  قلعة 
اليد  ت�صتخدم  ر�صميا، مل  للملكة. 
التحية  لتحل حم��ل  اأب���دا  امل����زورة 

امللكية احلقيقية.

للملكة الربيطانية فيلق من الع�صاق للتحية امللكية ا�صول ونوامي�س

اإن��ذارا حازما للندن باأن  املجل�س الأوروب��ي دونالد تو�صك 
بريطانيا من  خ��روج  قبل  للتو�صل لتفاق  يداهم  الوقت 

الكتلة الأوروبية يف نهاية اآذار مار�س.
الأوروب���ي مرنة،  الحت��اد  املهل يف حمادثات  اأن  ومعروف 
عدم  ح��ال  يف  اإن���ه  من�صاوية  اإع���الم  لو�صائل  يونكر  وق���ال 
اأكتوبر،  17 و18 ت�صرين الأول  التو�صل لتفاق يف قمة 
فهو متاأكد من التو�صل لذلك يف ت�صرين الثاين نوفمرب.
�صتاندرد  �صحيفة  ن�صرتها  ت�صريحات  يف  يونكر  وق���ال 
“لدي اأ�صباب حتملني على العتقاد باأن اإمكانات التقارب 

بن اجلانبن ازدادت يف الأيام القليلة املا�صية«.
واأ�صاف “لكن من غري املمكن التنبوؤ مبا اإذا �صنتمكن من 

•• فيينا-اأ.ف.ب:

ام�س  يونكر  كلود  ج��ان  الأوروب��ي��ة  املفو�صية  رئي�س  اأعلن 
ازدادت يف  ب��ري��ك�����ص��ت  ح���ول  ال��ت��و���ص��ل لت���ف���اق  ف��ر���س  اأن 
القلق  ت�صاعد  م��ن  اأ�صابيع  عقب  املا�صية  القليلة  الأي���ام 
الأوروب����ي  الحت���اد  م��ن  بريطانيا  خ���روج  اح��ت��م��الت  اإزاء 
اأ�صبوعن على قمة حا�صمة يف  اأقل من  دون اتفاق. وقبل 
بروك�صل و�صفها الحتاد الأوروبي باأنها “�صاعة احلقيقة” 
ملفاو�صات بريك�صت، قدم يونكر نربة متفائلة حول فر�س 

التو�صل لتفاق.
رئي�س  توجيه  على  يومن  بعد  امل��وق��ف  يف  التغري  وي��اأت��ي 

عدم  ح��ال  ويف  اأكتوبر.  الأول  ت�صرين  يف  املحادثات  اإنهاء 
حتقق ذلك، نقوم به يف ت�صرين الثاين نوفمرب«.

ال��وزراء الربيطانية ترييزا ماي ملخاطبة  ودعيت رئي�صة 
ق��ادة ال���دول الأخ���رى يف الحت���اد الأوروب����ي خ��الل ماأدبة 
اأكتوبر، ملنحها فر�صة لإقناع  17 ت�صرين الأول  ع�صاء يف 
نظرائها ال�17 بامكانية التو�صل حلل للنقاط ال�صائكة يف 

مفاو�صات بريطانيا لالن�صحاب من الكتلة.
ت�صتمر  حمادثات  القادة  يجري  اأن  دبلوما�صيون  واق��رتح 
اأطر اتفاق خالل تواجدهم يف  الليل واملوافقة على  حتى 
الأول  ت�صرين   18 يف  اأو���ص��ع  مل��ح��ادث��ات  متهيدا  بروك�صل 

اأكتوبر.

مقتل �ضتة �ضرطيني يف انفجار ببوركينا فا�ضو  
•• واغادوغو-اأ.ف.ب:

قتل �صتة �صرطين على القل يف �صويل �صمال بوركينا فا�صو قرب احلدود 
مع مايل يف انفجار عبوة يدوية ال�صنع، وذلك غداة مقتل �صتة جنود �صرق 

البالد يف ظروف مماثلة، بح�صب ما اأفادت م�صادر اأمنية.
“قافلة لل�صرطة وقعت يف كمن يف �صويل وانفجر  اإن  وقال م�صدر امني 

لغم حتت العربة يف املقدمة ما اأوقع �صتة قتلى«.
ما  م�صلحن  من  ن��ار  لط��الق  تعر�س  القافلة  “باقي  اأن  امل�صدر  وا�صاف 
“�صتة  اىل  م�صريا  اآخ��ر  امني  م�صدر  احل�صيلة  واأك��د  ا�صابات«.  يف  ت�صبب 
مع  املنطقة  يف  مت�صيط  “عملية  جت��ري  ان��ه  م�صيفا  القل”  على  قتلى 
ملايل  املحاذية  فا�صو  بوركينا  وت�صهد  اخ���رى«.  مناطق  م��ن  اأت��ت  تعزيزات 

والنيجر بانتظام هجمات متطرفن ا�صالمين منذ 2015.

يونكر: فر�ش التو�ضل التفاق حول بريك�ضت تتزايد 
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مار�س 2015، ظهر هذا التعبري 
الر�صمية، وبداأ حينها  الوثائق  يف 
انفك  م��ا  امل�����ص��روع  ه��ذا  اأن  اإدراك 
ي���ت���ط���ور، واأن������ه اأك�����رب م���ن جمرد 
تقرتح  واقعيا،  ا�صتثمارية.  خطة 
ال�صرتاتيجية  اخل����ط����ة  ه������ذه 
“اإطاًرا مرجعًيا جديًدا للعوملة”، 
وف�����ق ت���ق���دي���رات األ���ي�������س اك���م���ان، 
املعهد  يف  ال�صن  اأن�صطة  رئي�صة 
الدولية  ل��ل��ع��الق��ات  ال��ف��رن�����ص��ي 
ومن�صقة هذه الدرا�صة، التي فيما 

يلي مفاتيحها الرئي�صية.

م�صروع ينمو
2013، ما  اإط��الق��ه ع���ام   »م��ن��ذ 
ال�����ص��ي��ن��ي لطرق  امل���ف���ه���وم  ان���ف���ك 
احل�������ري�������ر اجل��������دي��������دة ي���ت���ط���ور 
ت�صكيله  مت  وق������د  ب���ا����ص���ت���م���رار، 
لقد   ... ف�صيًئا  ���ص��ي��ًئ��ا  وت��و���ص��ي��ع��ه 
يف  ال�صينية  ال�����ص��ل��ط��ات  ت�����ص��ّورت 
معنية،  دول����ة   60 ن��ح��و  ال��ب��داي��ة 
ول��ك��ن يف م��ن��ت��دى داف���و����س، العام 
امل���ا����ص���ي، حت����دث ���ص��ى ج���ن بينغ 
دولية،  ومنظمات  دول��ة  مائة  عن 
مب��ا يف ذل��ك اآ���ص��ي��ا واأوروب�����ا ولكن 
الالتينية  واأمريكا  اأفريقيا  اأي�صا 
الواقع،  يف  ال�����ص��م��ايل.  وال��ق��ط��ب 
البلدان  جميع  ل��ب��ك��ن،  بالن�صبة 

معنية افرتا�صيا.
قطاعي.  اأي�صا  هو  ال�صعود،  ه��ذا 
ف��ق��د ���ص��م��ل امل��ف��ه��وم ال�����ص��ي��ن��ي يف 
التحتية  البنية  م�صاريع  البداية 
للنقل )املوانئ والطرق واملطارات 
تنوعت  ثم  احلديدية(،  وال�صكك 

م�صاريع البنية التحتية:
)الكابالت  والت�����ص��الت  الطاقة   
وبناء  ب��ي��ان��ات(  وم��راك��ز  البحرية 

مناطق �صناعية يف اخلارج.
�صياحية  م�����ص��اري��ع  ظ��ه��رت  ك��م��ا   
�صبيل  على  وقانونية،  وجمركية 
العالمة  حت����ت  اإن���������ص����اء،  امل����ث����ال، 
احل����ري����ر  “طرق  ال�����ت�����ج�����اري�����ة 
حتكيم  هيئات  ث��الث  اجلديدة”، 

دولية يف ال�صن.
تعزيز  اإىل  اأي�����ص��ا  ب��ك��ن  وت�����ص��ع��ى 
اخلا�صة.  ومقايي�صها  معايريها 
خطة  يف  اأن  البحث  فريق  واأدرك 
التطوير هذه، كان هناك بعد غري 
اأ�صبحت  اذ  اه��م��ي��ة،  ي���زداد  م���ادي 
و�صيلة  اجل���دي���دة  احل���ري���ر  ط���رق 

فرن�صا، مثل اأملانيا، حذرة، والهند 
معادية ب�صدة للم�صروع ال�صيني«.

نحو حرب باردة جديدة؟
»ال�����ص��ي��اق ل��ي�����س ه���و ن��ف�����س �صياق 
اأن  ال��ب��اردة: م��ن ال�صعب  احل��رب 
ن��ت��خ��ي��ل م���واج���ه���ة م��ب��ا���ص��رة بن 
زمن  م��ن��ف�����ص��ل��ن يف  م��ع�����ص��ك��ري��ن 
القت�صادين  ان  خا�صة  ال��ع��ومل��ة، 
ال�������ص���ي���ن���ي والأم�����ري�����ك�����ي م������ازال 
مرتابطن، وقد يتم ال�صعي للحد 
يف  القت�صادي  الرتابط  ه��ذا  من 

ال�صنوات القادمة.
املمكن  م�����ن  ال���������ص����ي����اق،  ه������ذا  يف 
متناف�صن،  قطبن  ظهور  ت��وّق��ع 
اأح�����ده�����م�����ا ب�����ق�����ي�����ادة ال������ولي������ات 
وميكن  ال�صن.  والآخ��ر  املتحدة، 
يف  ال�صتقطاب  ي��ت��ع��ّزز  ان  حينها 
ويتج�صد  ال���دول���ي���ة،  ال���ع���الق���ات 
م��ن خ���الل ���ص��ب��اق وم��ن��اف�����ص��ة بن 
واملعايري  التحتية  البنية  �صبكات 
اذ   ... ال����دول����ي����ة  وامل����وؤ�����ص���������ص����ات 
�صيكون لكل من الوليات املتحدة 
ومعايريهما  �صبكاتهما  وال�صن 
وم����وؤ�����ص���������ص����ات����ه����م����ا اخل�����ا������ص�����ة، 
الأول  امل��ق��ام  يف  منها  و�صي�صتفيد 

�صركاوؤهم.
لبكن،  ال�صديقة”  “الدول  ان 
يف  انخرطت  التي  تلك  خ�صو�صا 
ط��ري��ق احل���ري���ر اجل���دي���د، ميكن 
الو�صول  امتياز  م��ن  ت�صتفيد  اأن 
تديرها  ال����ت����ي  اخل�����دم�����ات  اإىل 
ال�صن – من القمر ال�صطناعي 
بيدو، اإىل �صبكة الكوابل البحرية 
و�صتكون  ه����واوي،  و�صعتها  ال��ت��ي 
التي  املناطق  اأق���وى يف  ال��ت��وت��رات 
ا�صرتاتيجية،  وذاك  هذا  يعتربها 
مثل م�صيق تايوان اأو بحر ال�صن 

اجلنوبي. 
لقد مت فعال و�صع الإطار، وحتى 
بكن  ب�����ن  ال����ت����وا�����ص����ل  ب���ق���ي  ان 
ووا���ص��ن��ط��ن ودًي�����ا، ف����اإن ك��ل �صيء 
يقود اإىل العتقاد باأننا نتجه نحو 

مناف�صة �صديدة.
»فرن�صا يف مواجهة طريق احلرير 
درا�����ص����ة  اجلديد”،  ال�������ص���ي���ن���ي 
ملجموعة من الباحثن عن املعهد 
الدولية،  ل��ل��ع��الق��ات  ال��ف��رن�����ص��ي 

�صتن�صر 9 اأكتوبر اجلاري.
عن الك�صربي�س

لرتويج �صكل جديد من العوملة ».
تر�صيخ املراجع ال�صينية

ال�صن  ت���ق���دم  الأوىل،  »ل���ل���م���رة 
على ال��رتوي��ج يف اخل���ارج، مبوارد 
ك���ب���رية، ل��ط��ري��ق��ت��ه��ا اخل��ا���ص��ة يف 
اخلا�صة.  وم��راج��ع��ه��ا  احل��وك��م��ة 
احلرير”  ط���ري���ق  ت�صمية”  اإن 
مفيدة لها لإحداث هياكل جديدة 
متعددة الأطراف، واأ�صكال جديدة 
�صبيل  على  ال���دول.  ب��ن  للتفاعل 
ال�����ص��ن م��ن جمع  امل��ث��ال، متكنت 

خمتلف  ف��ع��ل  ردود  اخل�����ص��و���س، 
ال�صيني  امل�����ص��روع  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دان 
)فرن�صا والوليات املتحدة ورو�صيا 

والهند ودول جنوب �صرق اآ�صيا(.
على  اأو،  الكلي  الف�صل  اأن  وي��ب��دو 
كبري،  ال���ع���ك�������س، حت���ق���ي���ق جن�����اح 
امل�صروعات  لتنوع  نظًرا  وارد  غري 
يتطور  بع�صها  تطورها.  ودرج���ة 
ب�صهولة، والبع�س الآخر يتعر�س 
�صبيل  على  ال��ط��ع��ن،  اأو  لالنتقاد 
�صريالنكا.  اأو  م��ال��ي��زي��ا  يف  امل��ث��ال 

ح����وايل ع�����ص��ري��ن رئ��ي�����س دول����ة يف 
م��ن��ت��دى ط���رق احل��ري��ر اجلديدة 
ب��ك��ن يف مايو  ن��ظ��م��ت��ه��ا يف  ال��ت��ي 
الدبلوما�صية  وت���اأم���ل   .2017
احلدث،  ه��ذا  حتويل  يف  ال�صينية 
ال��ق��ادم��ة يف  ال���ذي �صتعقد دورت���ه 
موؤمتر  اىل   ،2019 ع���ام  رب��ي��ع 

قمة متعدد الأطراف مرجعّي.
ال�صن  ت�صتثمر  متزايد،  وب�صكل 
ت�صميته  مي���ك���ن  م�����ا  يف  اأي���������ص����ا 
م���وؤمت���رات  القوة”:  “عالمات 
ولكن  حماكم،  دول��ي��ة،  ومنتديات 
وكالت  دول��ي��ة،  ت�صنيفات  اأي�����ص��ا 
تقارير،  ب��ي��ان��ات،  ق��واع��د  ت��ق��ي��ي��م، 

يف الرتويج ل�صكل جديد
 من اأ�صكال العوملة؟”.

�صيناريوهات  البحث  فريق  طرح   
خمتلفة لتطورات حمتملة لطرق 
احل����ري����ر اجل�����دي�����دة، م����ع الأخ�����ذ 
الداخلية  املعلمات  العتبار  بعن 
وجه  وع��ل��ى  لل�صن،  واخل��ارج��ي��ة 

الدولية،  امل��وؤ���ص��رات  وغ��ريه��ا م��ن 
ق��ب��ل��ه��ا، الوليات  ف��ع��ل��ت م��ن  ك��م��ا 
املتحدة اأو اأوروبا. وتاأمل اأن ت�صبح 
تدريجًيا  “العالمات”  ه�����ذه 

مرجعا يف العامل«.
ردود الفعل: من احلذر اإىل 
العداء  »هل �صتنجح ال�صني 

درا�صة حديثة تك�صف احلجم املذهل للم�صروع:

هكذا ت�ضعى ال�ضني العظمى لل�ضيطرة على العامل...!

قمة طرق احلرير اجلديدة بكن مايو 2017

�صي جن بينغ.. ال�صيطرة على الجواء والبحار والطرق املواجهة بن القوتن قادمة

ميناء جيبوتي.. منوذج متقدم للم�صروع ال�صيني طريق احلرير اجلديد العابر للقاراتاجل�صر الذهبي على طريق احلرير اجلديد

اأ�صبحت طرق احلرير اجلديدة 
و�صيلة لرتويج �صكل جديد من العوملة

تقرح هذه اخلطة اال�ضراتيجية 
اإط����اًرا مرجعًي���ا جدي�ًدا للعومل�ة

�صتكون التوترات اأقوى يف املناطق 
التي يعتربها هذا وذاك ا�صرتاتيجية

�صت�صتفيد الدول املنخرطة من امتياز الو�صول اإىل اخلدمات التي تديرها ال�صني 
من ال�صعب اأن نتخيل مواجهة مبا�صرة بني مع�صكرين منف�صلني يف زمن العوملة

•• الفجر - خرية ال�شيباين

باحثني  �صبعة  العمل،  من  العام  ون�صف  ع��ام 
املعهد  اأج���راه���ا  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ة  جم��ن��دي��ن: 
يف  “فرن�صا  حول  الدولية  للعالقات  الفرن�صي 
اجلديد”،  ال�صيني  احلرير  طريق  مواجهة 
تك�صف  اجل���اري،  اأك��ت��وب��ر   9 ال��ث��الث��اء  تن�صر 
�صي  ب��داأه  ال��ذي  امل�صروع  لهذا  املذهل  احلجم 
الرئي�س  ذك��ر  حيث   ،2013 ع��ام  بينغ  ج��ني 
ال��ذي  امل��ف��ه��وم،  ه��ذا  االأوىل  للمرة  ال�صيني 
والطرق  البحرية  الروابط  تطوير  على  يقوم 
الو�صطى  اآ�صيا  يف  دول  مع  احلديدية  وال�صكك 
البلد  اإم��دادات  بتاأمني  االأمر  ويتعلق  واأوروب��ا، 

القارة وتطوير التعاون عرب اأورا�صيا.

 يتعر�ش امل�ضروع للنقد اأو الطعن واحلذر اأو املعاداة ال�ضديدة 

من  قلل  ذل��ك،  وم��ع  املقبلة«.  للقمة  ب��الإع��داد  اأي�صا  �صنقوم 
التوقعات ب�صاأن حتقيق اخرتاق كبري هذه املرة، قائاًل، “اأ�صك 
من  لكل  خيارات  تطوير  يف  نبداأ  لكننا  الأم��ر  �صننجز  اأننا  يف 
املكان والتوقيت ب�صاأن متى يجتمع الرئي�س كيم مع الرئي�س 
و”رمبا ن�صل اإىل اأبعد من ذلك«. يف حزيران/ مرة اأخرى”. 

يونيو، التقى ترامب كيم يف �صنغافورة يف اأول قمة بن البلدين 
اإذ مل ي�صبق اأن زار رئي�س اأمريكي خالل حكمه كوريا ال�صمالية 
التي ل تزال وفق جمعيات حقوق الإن�صان من اأكر الأنظمة 
القمعية يف العامل. ومنذ قمة �صنغافورة التي اأ�صفرت عن ما 
ال�صالح  نزع  جتاه  كيم  من  غام�س  التزام  باأنه  النقاد  ي�صفه 
النووي يف �صبه اجلزيرة الكورية، بدت الطريق نحو حت�صن 

•• طوكيو-اأ.ف.ب:

ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي م��اي��ك بومبيو اإن���ه ي��اأم��ل يف 
ترامب  ودون��ال��د  اأون  جونغ  كيم  بن  ثانية  قمة  عقد  ت�صريع 
كوريا  زعيم  م��ع  لقاء  عقد  ت�صمل  اآ�صيوية  جولة  م�صتهل  يف 
من  الأوىل  املحطة  يف  طوكيو  اإىل  بومبيو  و�صل  ال�صمالية. 
اجلولة التي �صيزور خاللها بيونغ يانغ للمرة الرابعة يف حن 
املتحدة  الوليات  بن  حمتمل  تاريخي  اتفاق  مالمح  ترت�صم 
وكوريا ال�صمالية. وقال بومبيو على منت الطائرة يف طريقه 
من الوليات املتحدة اإن هدفه “بناء ما يكفي من الثقة” بن 
“”ثم  اإىل ال�صالم،  اأجل الو�صول  اخل�صمن التاريخين من 

العالقات بن اجلانبن مليئة باملطبات. واألغى ترامب رحلة 
كان من املقرر اأن يقوم بها وزير خارجيته اإىل بيونغ يانغ بعد 
ما قال اإنه مل يتم ت�صجيل تقدم كاف نحو تطبيق بنود اإعالن 
“يحب”  اأنه  اأعلن كذلك  الأمريكي  الرئي�س  �صنغافورة. لكن 
علناً  احلديث  م��راراً  بومبيو  رف�س  القوي.  يانغ  بيونغ  رج��ل 
عما ميكن اأن تكون عليه �صيغة اأي اتفاق نهائي لكن الوليات 
املتحدة ت�صعى اإىل التو�صل اإىل اتفاق �صامل ويف غياب ذلك اإىل 

اإنفاذ �صارم للعقوبات املفرو�صة على كوريا ال�صمالية.
يبداأ بومبيو جولته يف طوكيو حيث يجري حمادثات مع رئي�س 
الوزراء �صينزو اآبي ووزير اخلارجية تارو كونو. فاليابان التي 
عربت اأجواءها �صواريخ كوريا ال�صمالية التي هددت باإزالتها، 

اإزاء بيونغ يانغ و�صددت على  اتخذت تاريخياً موقفاً مت�صدداً 
�صرورة موا�صلة ال�صغط على النظام.

لكن يف الآونة الأخرية، قال اآبي اإن الطريقة الوحيدة لتح�صن 
العالقات املتوترة هي عقد لقاء مبا�صر مع كيم.

كوريا  اإىل  ث��م  ي��ان��غ  بيونغ  اإىل  بومبيو  يتوجه  ط��وك��ي��و،  بعد 
اجلنوبية التي لعب رئي�صها املوؤيد للحوار مون جاي-اأون دور 

الو�صيط بن الطرفن.
ملحة  وا  كيونغ  كانغ  اجلنوبية  ك��وري��ا  خارجية  وزي���رة  اأع��ط��ت 
عما ميكن اأن تبدو عليه ال�صفقة الناجحة بن البلدين. ففي 
مقابلة مع �صحيفة وا�صنطن بو�صت قالت اإن كوريا ال�صمالية 
ميكن اأن توافق على تفكيك موقع يونغبيون النووي ال�صهري.

بومبيو ميهد لقمة ثانية مع زعيم كوريا ال�ضمالية 
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عربي ودويل

•• الفجر – خرية ال�شيباين
�صيوقف  ����ص���يء  اأي  اأن  ي���ب���دو  ل 
وفق  الالعقالنية”،  “م�صرية 
“اأو  اليومية  ال�صحيفة  م��ف��ردات 
اما اأ�صتاذ  اإ�صتادو دي �صاو باولو”. 
ريت�صي،  رودا���س  ال�صيا�صية  العلوم 
�صتكون  دمي��ق��راط��ي��ة  “ان  ف���ريى 
على املحك يف �صناديق القرتاع”، 
ال��ي��وم الأح����د يف ال���ربازي���ل، حيث 
امل����ت����ط����رف على  ال����ي����م����ن  ي����ب����دو 
اأب�����واب ال�����ص��ل��ط��ة ف��م��ر���ص��ح��ه، جري 
ب��ول�����ص��ون��ارو، ع�����ص��و ال���ربمل���ان عن 
ري������و، وال���ع�������ص���ك���ري ال�������ص���اب���ق، هو 
لالنتخابات  حظا  الوف���ر  املر�صح 

الرئا�صية.
ه�������ذا احل�����ن�����ن ل���ل���دي���ك���ت���ات���وري���ة 
 )1985-1964( ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
الأ�صوات،  م��ن  باملائة   35 يجمع 
مقابل 22 باملائة ملناف�صه املبا�صر، 
فرناندو  ال�صابق  باولو  �صاو  عمدة 
حداد، عن حزب العمال، الذي حكم 
لول  مع  �صنة،  ع�صرة  ث��الث  البلد 
عام  ازيحت  التي  رو�صيف،  وديلما 
التعذيب،  متجيده  رغم   .2016
العن�صرية  ت�����ص��ري��ح��ات��ه  ورغ������م 
ل��ل��ن�����ص��اء، ورغ�����م ك�صف  وامل���ع���ادي���ة 
ال�صابقة،  زوج��ت��ه  �صد  ت��ه��دي��دات��ه 
فاإن بول�صونارو يتقدم با�صتمرار يف 

ا�صتطالعات الراأي. 
ومنذ طعنه ب�صكن، يف 6 �صبتمرب، 
وبن  ب��ي��ن��ه  ال��ف��ج��وة  بتو�صيع  ق���ام 
توقف  ال�������ذي  ح��������داد،  ف����رن����ان����دو 
ال�صريع  تقدمه  اأي��ق��ظ  اذ  ع����ّداده، 
يف اجل��م��ه��ور م�����ص��اع��ر ق��وي��ة �صد 
الطابع  اإ�صفاء  بعد  العمال  ح��زب 
ال��ر���ص��م��ي ع��ل��ى ت��ر���ص��ي��ح��ه يف 11 
وح�صوله  للول  كخليفة  �صبتمرب 
نوايا  من  كبري  ن�صيب  على  فعال 
موجهة  ك���ان���ت  ال���ت���ي  ال��ت�����ص��وي��ت 
الف�صاد،  بتهمة  امل�صجون  ملر�صده، 
وب��ال��ت��ايل غ��ري ق����ادر ع��ل��ى خو�س 
النتخابات، التي كان الفائز املعلن 

فيها.
ال�صيا�صي  ال��ع��امل  ي��ح��ل��ل  وه���ك���ذا، 

الكثري من الهراء، لكنني �صاأ�صوت 
له يف كل الحوال.. احلل اجلذري 
اأن ينقذ  ال����ذي مي��ك��ن  وح����ده ه���و 

البالد«.
وم����ر�����ص����ح احل��������زب الج���ت���م���اع���ي 
وتر  على  اأي�صاً  يعزف  الليربايل، 
الأزم����ة الق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي يتعر 
ف�صاًل  م���ن���ه���ا،  ل���ل���خ���روج  ال���ب���ل���د 
 63،880( الأم�����ن  ان���ع���دام  ع���ن 
وهو   ،2017 ع��ام  اغتيال  عملية 
رق����م ق���ي���ا����ص���ي(. وب�����اء ي���دع���ي انه 
ال�صكان،  ب��ت�����ص��ل��ي��ح  ���ص��ي�����ص��ت��اأ���ص��ل��ه 
ل�صرطة  الأخ�صر  ال�صوء  واإعطاء 
دموية اأ�صال ... يف الأيام الأخرية، 
�صانده زعماء الكني�صة، الأمر الذي 
ق���د ي��ع��ّم��ق ت�������ص���ّدره ال�����ص��ب��اق بن 
باملائة   30( الإجن��ي��ل��ي  اجل��م��ه��ور 
من الربازيلين( الذين يرون فيه 

مدافًعا عن العائلة التقليدية.

تعبئة الن�صاء
 لكن خ�صومه يبقون على الأمل. 
ن�صف الن�صاء، الأغلبية يف اجل�صم 
ي�صمعن  اأن  ي���ردن  ل  الن��ت��خ��اب��ي، 
عن ال�صخ�س الذي يذهب اإىل حد 
ت��ربي��ر اخ��ت��الف��ات الأج����ور )وهذا 
القمة  اإىل  الو�صول  من  مينعه  ل 
بن الناخبات الإناث، ب� 28 باملائة 
يج�صد  بول�صونارو  “جري  ان   .)...
ع�����ودة ال�����ذك�����ورة، ك����رد ف��ع��ل على 
لوحظ  ال���ذي  الن�صوي  الخ����رتاق 
 ،”2015 ع�����ام  م���ن���ذ  ال����ب����الد  يف 
الأن��روب��ول��وج��ي��ة روزانا  ت��الح��ظ 
ب��ي��ن��ريو- م��ات�����ص��ادو، م��ن اجلامعة 

الحتادية يف �صانتا ماريا.
ل��ق��د ج��م��ع��ت ت��ع��ب��ئ��ة ال��ن�����ص��اء �صد 
مئات  امل��ت��ط��رف  اليميني  امل��ر���ص��ح 
جميع  يف  ال����ن����ا�����س  م�����ن  الآلف 
�صبتمرب.   29 يف  ال���ب���الد  اأن���ح���اء 
وتعبئة جديدة اأم�س، قبل يوم من 
احلركة  هذه  ان  غري  النتخابات، 
ل(  )ه��و  ناو”  “اإل  �صعارها  ال��ت��ي 
اتهام  لن  ح��دوده��ا..  لها  �صيكون 
اجلن�صي،  بالتحيز  “بول�صونارو” 

�صتفهم على اأنها تهمة ي�صارية.

ك��������ارل��������و���������س م������ي������ل������و، ي����ق����ر�����س 
كقوة  اأن��ف�����ص��ه��م  “املناه�صون” 
ال����ب����الد:  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة رئ��ي�����ص��ي��ة يف 
مناه�صة  �صد  العمال،  “مناه�صة 
ا�صتقطاب  وه��ذا   ،“ البول�صونارية 

غري م�صبوق.

»حزب ال�صاي اال�صتوائي«
يف  ف��ول��ك��ل��وري��ة  �صخ�صية  ط��وي��ال، 
اكت�صب جري  الربازيلية،  ال�صيا�صة 
بول�صونارو مكانة وطنية مع اقالة 
مظاهرات  اأع����ق����اب  يف  رو����ص���ي���ف، 
على  ف��ع��ل  رد  يف  ك�����ص��ف��ت،  �صخمة 
الأرب�������ع ولي������ات م��ت��ت��ال��ي��ة حلزب 

الو�صطى الذين �صعروا بالتدحرج 
طبقة  وظ������ه������ور  الج�����ت�����م�����اع�����ي، 
خالل  ملونة  �صغرية  ب��ورج��وازي��ة 

�صنوات لول. 
ال��ن��ف��ور الأع��م��ى اأح��ي��ان��ا م��ن حزب 
ناخبيه  بع�س  حتى  يدفع  العمال، 
“اإذا  فرناندو حداد.  لالبتعاد عن 
اأي �صيء  ف��از، �صيفعل خ�صومه  ما 
اإزاحته  حتى  اأو  احل��ك��م  م��ن  ملنعه 
نادية،  ت��خ�����ص��ى  ال�صلطة”،  ع���ن 
دائما  “�صوتت  ال��ت��ي  الأرب��ع��ي��ن��ي��ة 
ال انها �صرتاهن  حلزب العمال”، 
����ص���ريو غوميز،  ع��ل��ى  امل�����رة  ه����ذه 
م���ر����ص���ح احل�������زب ال���دمي���ق���راط���ي 

املتطرف  اليمن  �صعود  ال��ع��م��ال، 
والرجعي يف البالد، وهو �صكل من 

“حزب ال�صاي ال�صتوائي«.
اليمن املعتدل للحزب ال�صرتاكي 
ال����ربازي����ل����ي، وهو  ال���دمي���ق���راط���ي 
احل���زب ال��ربازي��ل��ي ال��ك��ب��ري الآخر 
الرتاب،  ي�صف  ال��ع��م��ال،  ح��زب  م��ع 
الكمن  جريالدو  مر�صحه  ويبدو 
 8 �صوى  يجمع  ول  م�صموع،  غ��ري 

باملائة من نوايا الت�صويت. 
ل��ق��د اأ���ص��ب��ح ج��ري ب��ول�����ص��ون��ارو هو 
حزب  معار�صة  يج�صد  من  اأف�صل 
الي�صار  ع���ل���ى  واحل����ق����د  ال���ع���م���ال، 
الطبقة  ب��ي�����س  وا���ص��ت��ي��اء  وق��ي��م��ه، 

اأي  م��ن  اأع��ل��ى  الدميقراطية  دع��م 
ب��امل��ائ��ة(، ح�صب  وق��ت م�صى )69 
وبالتايل  دات���اف���ول���ه���ا.  ا���ص��ت��ط��الع 
بال�صرورة  يتبنون  ل  ناخبيه  فان 
اأفكاره، اأو ل ياأخذونه على حممل 
اإن��ه بالن�صبة لهم �صر ل بد  اجل��د. 
�صاو  يف  اأ�صنان  طبيب  يقول  منه. 
بول�صونارو  ح��دي��ث  “يف  ب���اول���و: 

امل����ق����دم����ة، ج����راء  ال����ربازي����ل����ي يف 
ف�������ص���ي���ح���ة لف�������ا ج����ات����و امل���م���ت���دة 

الأطراف. 
املعّمم”،  “الف�صاد  مواجهة  ففي   
“حملة  ب��ول�����ص��ون��ارو  ي��ائ��ري  ج�صد 
وق�����دم  والتنظيف”،  ال���ك���ن�������س 
“املناه�س  املر�صح  اأن��ه  على  نف�صه 
و�صد كل التوقعات، كان  للنظام”. 

بن�صبة  الثالث  املركز  يف  العمايل، 
11 باملائة من نوايا الت�صويت.

�صر ال بد منه
اأي�������ص���ا على  ي���ج���رى ال���ت�������ص���وي���ت 
الرئي�صية  الأح��زاب  فقدان  خلفية 
العمال  وح�������زب  مل�������ص���داق���ي���ت���ه���ا، 
الدميقراطي  ال�صرتاكي  واحلزب 

االأحزاب الرئي�صية فقدت م�صداقيتها:

الربازيل: ا�ضتقطاب غري م�ضبوق ي�ضم الرئا�ضية...!
اأ�صبح بول�صونارو اأف�صل من يج�صد معار�صة حزب العمال واحلقد على الي�صار وقيمه

اليوم، الدميقراطية �صتكون
 على املحك يف �صناديق االقرتاع 

هل ت�ضمح اأمريكا بالتحايل االأوروبي للتهرب من العقوبات على اإيران؟ •• وا�شنطن-وكاالت:

لطاملا ا�صتخدمت الوليات املتحدة قوتها القت�صادية واملالية لتحقيق اأهداف 
مع  “القوة”  ه��ذه  تعار�صت  الأح��ي��ان،  بع�س  اأن��ه يف  اإل  اخلارجية.  �صيا�صتها 
اأن�صطة ال�صركات الأجنبية، ويف بع�س احلالت، اأحبطت اأقرب حلفاء الوليات 
امل��ت��ح��دة. لكن الأ���ص��ب��وع امل��ا���ص��ي، اأع��ل��ن الحت���اد الأوروب����ي ع��ن خطة جديدة 
للتهرب من عقوبات وا�صنطن. وي�صري الكاتب ال�صحايف يف �صحيفة “نيويوك 
بيرت اإيفي�س، يف تقرير مف�صل، اإىل ت�صريحات كبرية الدبلوما�صين  تاميز”، 
يف الحتاد الأوروبي، فيديريكا موغرييني، الأخرية، والتي ك�صفت خاللها عن 
قيام الحتاد باإن�صاء “كيان خا�س للمدفوعات” من �صاأنه اأن يعمل على حماية 
�صد  املتحدة  للوليات  القت�صادية  الإج��راءات  الأمريكية من  ال�صركات غري 
اإيران.  ويف الوقت الذي تخلى فيه الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب هذا العام، 
عن التفاق النووي مع اإيران، كانت اإدارته تعيد فر�س العقوبات القا�صية، يف 
على  ال�صوء  اإيفي�س  و�صلط  طهران  من  تنازلت  على  للح�صول  �صعيها  اإط��ار 
بع�س الأ�صئلة التي حتوم حول خطة الحتاد الأوروبي لإن�صاء نظام لتحويل 

الأموال مل�صاعدة اإيران. وبينها: هل ميكن لهذا الكيان اأن ي�صاعد يف احلفاظ 
على كمية كبرية من التجارة مع اإيران؟ هل ميكن اأن يحميها من العقوبات 
املالية للوليات املتحدة؟ هل يتطلب الأمر تدّخل اأكرب خ�صوم اأمريكا، ال�صن 
اأي حماولة  اإدارة ترامب  اأن حُتارب  املتوقع  ورو�صيا، حتى تنجح اخلطة؟من 
اجلهد  ر�صد  يجري  اإن��ه  بيان،  يف  اخل��زان��ة  وزارة  وقالت  مالياً.  اإي���ران  لدعم 
التي يجري  البديلة  التدابري  بعناية  “�صرناجع  البيان:  وج��اء يف  الأوروب���ي، 
النظر فيها للتحايل على عقوباتنا، ونحن واثقون من اأننا ن�صتطيع منع هذا 
التهّرب”، فيما و�صف وزير اخلارجية مايك بومبيو هذه الآلية باأنها “�صيا�صة 
كارثية« لكن، يقول الكاتب، الحتاد الأوروبي “مت�صوق” لإظهار اأن ترامب، ل 
ميكن اأن ُيقو�س اأهم اإجنازاته يف ال�صيا�صة اخلارجية. والدفاع عن اتفاق اإيران 
يعترب فر�صة جدية للقيام بذلك. يرى الحتاد الأوروبي اأن النظام اجلديد 

هو و�صيلة للحفاظ على التجارة مع اإيران، جزئياً، للم�صاعدة يف احلفاظ على 
اقت�صاد البلد، من الدخول يف حالة اأ�صعف مما هو عليه.

رمبا يكون التحدي الأكرب للجهد الأوروبي هو اأن ال�صركات الغربية الكبرية، 
اإىل كيان الدفع هذا، لأنهم بب�صاطة لن يقوموا باأي عمل جتاري  لن حتتاج 
مع اإيران. يقول اإيفي�س: “ان�صحبت ع�صرات ال�صركات متعددة اجلن�صيات من 
يف  ترغب  ول��ن  النووية،  ال�صفقة  من  املتحدة  ال��ولي��ات  ان�صحاب  بعد  اإي���ران 
املخاطرة بالعقوبات«. ويف وقت �صابق، قال الرئي�س التنفيذي ل�صركة “توتال” 
النفطية الفرن�صية، باتريك بويانيه، يف مقابلة: “ل نريد اأن نتحمل املخاطرة 
توتال خططت  وكانت  ت��رام��ب«.  الرئي�س  قبل  توتال من  �صركة  ُتدمر  اأن  يف 

لال�صتثمار يف اإيران، لكنها األغت هذه اخلطط هذا العام. 
باأن  ت�صمح  لن  ال�صركات  ه��ذه  مثل  اأن  اإىل  تاميز”  “نيويورك  تقرير  يلفت 

الكبرية،  ال��غ��رام��ات  ال�صركات  ه��ذه  تذكر  اإذ  مالية،  مبخاطر  نف�صها  تقحم 
�صنوات،  ب�صع  قبل  الأوروب��ي��ة  البنوك  خاللها  عانت  التي  امللتهبة  وال��ف��رتة 
لت�صوية التهامات باأنها قد تهربت من عقوبات الوليات املتحدة �صد اإيران. 

واأفادت تقارير هذا الأ�صبوع، باأن �صلطات الوليات املتحدة قد تتعر�س قريباً 
ل�”�صتاندرد ت�صارترد”، وهو بنك بريطاين، مع عقوبات جديدة تتعلق باأعمال 
اآخر يف العالقات مع  اأ�صفت فرن�صا طابعاً  اإي��ران. من جانبها،  �صابقة تخ�س 
بعد  الإيرانية،  ال�صتخبارات  وزارة  اأ�صول  جمدت  حيث  الأ�صبوع،  هذا  اإي��ران 
اأنها  على  فرن�صا  وت�صر  )ح��زي��ران(.  يونيو  يف  لها  ُخطط  مب��وؤام��رة  ربطها 
ت�صتطيع معاقبة اإيران على اأعمالها العدائية، لكنها ل تزال جزءاً من التفاق 
الأوروب���ي قد يواجه عقبة كبرية  اأن الحت��اد  اإىل  التقرير  ال��ن��ووي.  وي�صري 
مع  ات�صالت  اأي  لديها  يكون  اأن  يف  البنوك  رغبة  عدم  كاحتمالية  حمتملة، 

“كيان الدفع” املزمع تطبيقه
لعقوبات  تخ�صع  اأن  املمكن  فمن  الكيان،  ه��ذا  مع  تتعامل  التي  البنوك  اأم��ا 
ال�صركات  لدى  تكون  فلن  بالكيان،  الغربية  البنوك  تت�صل  واإذا مل  اأمريكية. 

الأوروبية اأي و�صيلة للح�صول على املال من واإىل اآلية الدفع

�صريو غوميز مر�صح احلزب الدميقراطي العمايلاليمن املتطرف �صيد ال�صاحة

فرناندو حداد  املهمة ال�صعبةجريالدو الكمن غري م�صموع

جري بول�صونارو على م�صارف ال�صلطة احلنني للديكتاتورية الع�ضكرية يجمع 35 % 
من االأ�ضوات، مقابل 22 باملائة ملناف�ضه املبا�ضر

النفور االأعمى اأحيانا من حزب العمال يدفع 
حتى بع�ش ناخبيه لالبتعاد عن فرناندو حداد

»املناه�ضون« القوة ال�ضيا�ضية الرئي�ضية  يف البالد: 
»مناه�ض��ة العم��ال، �ضد مناه�ض�ة البول�ض��ونارية«
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الفجر الريا�ضي

جلائزة  ال���ع���ام���ة  الأم�����ان�����ة  ع���ق���دت 
اآل مكتوم لالإبداع  را�صد  حممد بن 
حممد  “مبادرات  ع�صو  الريا�صي 
العاملية”،  م���ك���ت���وم  اآل  را�����ص����د  ب����ن 
ال�صتعدادات  مل��ن��اق�����ص��ة  اج��ت��م��اع��ا 
الرابعة  الدولية  دبي  ن��دوة  لتنظيم 
بح�صور  ال��ري��ا���ص��ي،  ل��الإب��داع  ع�صر 
���ص��ع��ادة م����وزة امل����ري ع�����ص��و جمل�س 
الأمن  الريا�صي  دبي  اإدارة جمل�س 
ال���ع���ام ل��ل��ج��ائ��زة، ون��ا���ص��ر اأم�����ان اآل 
رحمة م�صاعد الأمن العام للمجل�س 

مدير اجلائزة.
الرائدة حتت  الندوة  و�صيتم تنظيم 
املجال  يف  ال�����ص��ب��اب  “متكن  ���ص��ع��ار 
اأكتوبر   31 يوم  وذل��ك  الريا�صي”، 
ال�صالم  جم��ل�����س  ق��اع��ة  يف  اجل�����اري 

بفندق مينا ال�صالم.
جمل�س  اأن  امل������ري  م������وزة  واأك��������دت 
مطر  �صعادة  برئا�صة  اجلائزة  اأمناء 
ب��اخ��ت��ي��ار �صعار  ق���د وج����ه  ال���ط���اي���ر 
ان�صجاما  جل�صاتها  وحم��ور  ال��ن��دوة 
مع حمور التناف�س للدورة العا�صرة 
الريا�صة  يف  ال�����ص��ب��اب  مت��ك��ن  وه���و 
�صّناع  “ ال�����ص��ب��اب  ���ص��ع��ار  واإط������الق 
وذلك  عليهم،  الريا�صي”  امل�صتقبل 
اإط��ار ن�صر وتعزيز ثقافة الإبداع  يف 
يف العمل الريا�صي من خالل عر�س 
ال�صخ�صية  ال��ت��ج��ارب  وا���ص��ت��ع��را���س 
الناجحة  الإب���داع���ي���ة  وامل��وؤ���ص�����ص��ي��ة 
مب�صاركة  ودول���ي���ا  وع��رب��ي��ا  حم��ل��ي��ا 
الإماراتين  امل��ت��ح��دث��ن  م��ن  نخبة 
املوؤ�ص�صات،  خمتلف  وم���ن  وال��ع��رب 

واإت�����اح�����ة ال���ف���ر����ص���ة ل��ل��ع��ام��ل��ن يف 
على  ب��الط��الع  ال��ري��ا���ص��ي  قطاعنا 
املتحدثن  وحم��اورة  التجارب  ه��ذه 
من اأجل تكوين منوذج يتنا�صب مع 
لتحقيق  وي�صعى  الريا�صي  قطاعنا 
الذي  للريا�صة  امل��ن�����ص��ود  ال��ت��ط��وي��ر 
ت�صهده  ال��ذي  التطور  م��ع  يتنا�صب 
امل����ج����الت، ومع  ال���دول���ة يف ج��م��ي��ع 
اإن�صاين  كن�صاط  ال��ري��ا���ص��ة  اأه��م��ي��ة 

للجميع.
ومت يف الجتماع ا�صتعرا�س برنامج 
الذين  املتحدثن  واأ�صماء  اجلل�صات 
ت�صتمر  التي  ال��ن��دوة  يف  �صي�صاركون 
�صتت�صمن  ح���ي���ث  واح���������دا،  ي����وم����ا 
خمتلفة  حم����ا�����ص����رات  اجل���ل�������ص���ات 
يف  ال�������ص���ب���اب  دور  ح������ول  ت���ت���م���ح���ور 

�صناعة م�صتقبل الريا�صة ومواجهة 
ت�����ص��اح��ب حركة  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات 
وتعزيز  املجالت،  جميع  يف  التطور 

مكانة الدولة يف جميع املجالت.
كما مت التاأكيد على ح�صور ممثلن 
الريا�صية  عن الحت���ادات والأن��دي��ة 
العالقة  ذات  التعليمية  واملوؤ�ص�صات 
تاأهيل  ال���ن���دوة، وا���ص��ت��م��رار  مب��ح��ور 
ال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة ال�������ص���اب���ة، وهي 
امل���ب���ادرة ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا اجل���ائ���زة يف 
ال�صتعانة  خ��الل  من  املا�صي  العام 
ب��ع��دد م��ن �صباب ال��وط��ن م��ن طلبة 
وجمل�س  واجل����ام����ع����ات  امل������دار�������س 
التنظيم  يف  للم�صاركة  وت��دري��ب��ه��م 
وفق جلان العمل من اأجل تاأهيلهم 
وت����زوي����ده����م ب����اخل����ربات ال���الزم���ة 

للعمل يف هذا املجال م�صتقبال، حيث 
�صيتم يف الندوة التعاون مع جمل�س 
دبي لل�صباب ل�صم عدد من منت�صبي 
جم��ل�����س ال�����ص��ب��اب ل��ل��ع��م��ل يف اأروق����ة 
الندوة  حم��ور  مع  ان�صجاما  ال��ن��دوة 
وتعزيزا  للجائزة،  العا�صرة  وال��دورة 
الوطنية  ك����وادرن����ا  ت��اأه��ي��ل  جل���ه���ود 

ال�صابة واإعدادها للم�صتقبل.
للجائزة  العامة  الأم��ان��ة  واعتمدت 
اخلا�صة  والت�صاميم  ال��ن��دوة  فيلم 
مت  كما  واملطبوعات،  احل��دث  بقاعة 
ر�صا  يقي�س  الكرتوين  نظام  اعتماد 
وت��ف��اع��ل احل�����ص��ور م��ع اجل��ل�����ص��ات و 
كما  للمتحدثن،  الأ���ص��ئ��ل��ة  ت��وج��ي��ه 
رعاية  ت���وف���ري  ال����ن����دوة  ���ص��ت��وا���ص��ل 
ناحية  من  الهمم  لأ�صحاب  خا�صة 

تواجدهم يف القاعة وتوفري ترجمة 
يف  للجال�صن  الإ���ص��ارة  بلغة  ف��وري��ة 
�صا�صة  على  من  وللمتابعن  القاعة 
ق��ن��اة دب���ي ال��ري��ا���ص��ي��ة ال��ت��ي �صتبث 
الهواء مبا�صرة  الندوة على  جل�صات 
ا�صرتاتيجيا  ���ص��ري��ك��ا  ب��اع��ت��ب��اره��ا 

البث  خ��الل  م��ن  وك��ذل��ك  للجائزة، 
امل��ب��ا���ص��ر ع��ل��ى امل���وق���ع الل���ك���رتوين 
للجائزة لإتاحة الفر�صة للمهتمن 
يف م��وا���ص��ي��ع اجل��ل�����ص��ات م���ن داخل 
وخ�������ارج ال����دول����ة ل���ال����ص���ت���ف���ادة مما 

�صيطرح فيها.

و�صيتم خالل الأيام املقبلة الإعالن 
واأ�صماء  اجل��ل�����ص��ات  ت��ف��ا���ص��ي��ل  ع���ن 
الر�صمي  وال���ربن���ام���ج  امل��ت��ح��دث��ن 
للندوة التي باتت حدثا �صنويا مهما 
يف اأج���ن���دة الأح�����داث ال��ري��ا���ص��ي��ة يف 

الدولة.

اجل���دي���د  الدارة  جم���ل�������س  ����ص���م 
القدم  ل��ك��رة  ال�����ص��ع��ودي  ل���الحت���اد 
تاريخ  يف  الوىل  ل��ل��م��رة  ام���راأت���ن 
اأ�صواء  هما  ال�صعودية  القدم  ك��رة 
العنيزان، يف حن  العريفي ورهام 
الحتاد  برئا�صة  الفواز  ق�صي  ف��از 

بالتزكية.
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  وان��ت��خ��ب��ت 
الفواز  ق�صي  ال�����ص��ع��ودي  ل��الحت��اد 
وقائمته لرئا�صة وع�صوية جمل�س 

اإدارة ملدة اأربع �صنوات.
بالرئا�صة  الفواز  فوز  اىل  واإ�صافة 
العنيزان  وره��ام  العريفي  واأ�صواء 
اإع��������الن جلنة  ب���ع���د  ب���ال���ع�������ص���وي���ة 
النهائية  ال��ق��ائ��م��ة  الن���ت���خ���اب���ات 
نائب  قائمته  �صمت  للمر�صحن، 
وع�صوية  ال�صبيعي،  لوؤي  الرئي�س 
العواد،  وت��رك��ي  التويجري،  يزيد 
احلقيل،  وت��رك��ي  الثبيتي،  وخ��ال��د 
وع��ل��ي ال�����ص��ع��ي��الن، وروج����ر دراب���ر 

وعمر باخ�صوين. 

وا�صتعر�س الفواز يف اأعقاب تزكيته 
ال�صعودي  الحت����اد  لإدارة  خطته 
خالل املرحلة املقبلة والتي حملت 
ال�صعودية”،  الكرة  “اإ�صراقة  �صعار 

تطوير  مهمة  روؤي��ت��ه  حملت  حيث 
كرة القدم ال�صعودية والو�صول بها 
باأن  اإىل م�صتويات عاملية، مو�صحاً 
روؤيته لالحتاد ال�صعودي م�صتوحاة 

والتي   2030 اململكة  روؤي����ة  م��ن 
ت��دع��م اأرك��ان��ه��ا ث���الث اأع��م��دة هي 
واقت�صاد  ح��ي��وي،  جمتمع  وج���ود 

مزدهر ووطن طموح.

واأك�������د ال����ف����واز ب������اأن ه���ن���اك ع�����دداً 
تنتظرهم  ال���ت���ي  ال��ت��ح��دي��ات  م���ن 
باأن  موؤكداً  املقبلة،  املرحلة  خالل 
ط��م��وح��ات ب��رن��اجم��ه ت��رت��ك��ز على 
حت�صن موقع املنتخب يف ت�صنيف 
ال��ف��ي��ف��ا، ورف����ع ت�����ص��ن��ي��ف ال����دوري 
اأف�صل  ب��ن  م��ن  ليكون  ال�صعودي 
دوريات يف العامل، وزيادة عدد   10
وتو�صعة  كفاءتهم،  ورف��ع  املدربن 
ق����اع����دة مم����ار�����ص����ي ك������رة ال����ق����دم، 
متخ�ص�صن  ك�����ص��اف��ن  واإي�����ج�����اد 
لك��ت�����ص��اف امل���واه���ب،  وزي�����ادة عدد 
ال��الع��ب��ن امل��ح��رتف��ن يف اخل���ارج، 
وو�صع برامج تدريبية لرفع كفاءة 

احلكم.
ما�صون  ب��اأن��ه��م  ال���ف���واز  واأو�����ص����ح 
ل���ت���ح���ق���ي���ق ك�����ل ت����ل����ك الأه����������داف 
مب���ا حت��م��ل م���ن حت���دي���ات كبرية 
را�صخ،  ب��اإمي��ان  وا���ص��ع��ة،  وتفا�صيل 
اجلميع  لي�صهد  ك��ب��رية  وع���زمي���ة 

اإ�صراقة الكرة ال�صعودية.

امل����واي  احت�����اد  اإدارة  جم��ل�����س  ع��ق��د 
له  اجتماعا  بوك�صينج  والكيك  ت��اي 
اأبو  يف  مب��ق��ره  الأول  اأم�������س  م�����ص��اء 
ظبي برئا�صة �صعادة عبد اهلل �صعيد 
�صامل  يا�صر  ال�صيد  النيادي بح�صور 
اإدارة  ال�صاعدى نائب رئي�س جمل�س 
املهريي  ط����ارق  وال�����ص��ي��د   ، الحت�����اد 
وبح�صور  لالحتاد  التنفيذي  املدير 
كافه اأع�صاء املجل�س ،وقد مت خالل 
املو�صم  اأج���ن���ده  اع��ت��م��اد  الج���ت���م���اع 
الذي   2019  2018- اجل���دي���د 
الفعاليات  من  العديد  على  ي�صتمل 
وامل�صاركات  واملجتمعية  الريا�صية 
اخل����ارج����ي����ة ال���ت���ي م����ن ����ص���اأن���ه���ا اأن 

ت�����ص��ه��م يف اإع�������الء راي������ة ال����وط����ن ، 
ع��ل��ى تقارير  ب��ع��د الط�����الع  وذل����ك 
يف  حتققت  التي  اليجابية  النتائج 
م�صوار  ب���داي���ة  يف  امل��ن�����ص��رم  امل��و���ص��م 
وحقق  حديثا  اأ�صهر  ال���ذي  الحت���اد 
املحلية  املكا�صب  من  العديد  خالله 

والإقليمية .
و�صرح رئي�س الحت��اد باأن ما حتقق 
ملوا�صلة  يحفز  امل��ن�����ص��رم  امل��و���ص��م  يف 
اللعبة  خدمه  يف  ي�صهم  مب��ا  اجلهد 
جديدة  بانطالقة  اإيذانا  وقاعدتها 
دفع  يف  ت�صهم  اأن  �صاأنها  م��ن  ق��وي��ة 
العري�صة  وقاعدتها  اللعبة  م�صرية 
ال��ع��دي��د م���ن املواهب  ال��ت��ي ق��دم��ت 

..واأ����ص���ار ب���ان الحت����اد ي��اأم��ل خالل 
مقره  افتتاح  املقبلة  القليلة  الأي���ام 
اجل���دي���د ك��م��رح��ل��ة ج���دي���دة خطط 
ث��وب جديد  لها الحت��اد لينطلق يف 
ت��رج��م��ه لثقة ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة يف 
لحتاد  ال�صكر  موجها   ، املجال  ه��ذا 
حممد  برئا�صة  واجل���ودو  امل�صارعة 
ال����درع����ي ع���ل���ى ح�صن  ث���ع���ل���وب  ب����ن 
بداية  يف  ل���الحت���اد  ا���ص��ت�����ص��اف��ت��ه��م 

اإ�صهاره .
اعتمد ميزانية  الجتماع  ب��اأن  وذك��ر 
تت�صمن  والتي  املقبل  العام اجلديد 
اإ���ص��ه��ار ف���رق ج��دي��دة ع��ل��ى م�صتوى 
التي  الأن��دي��ة  م��ع  بالتعاون  ال��دول��ة 

اأبدت ترحيبها بدعم م�صرية اللعبة 
التي قدمت العديد من املواهب التي 
ا�صتعدت مل�صابقات املو�صم اجلديد مبا 
يخدم اللعبتن خالل املو�صم املقبل، 
والذي ياأمل فيه الحتاد من خالل 
تلك املناف�صات �صقل ورعاية املواهب 
مبا يخدم �صباب الوطن..واأ�صاف – 
باأن املو�صم اجلديد بجانب الن�صاط 
املحلي �صي�صهد امل�صاركة يف البطولة 

التي  ب��وك�����ص��ي��ن��ج  ل��ل��ك��ي��ك  ال��ع��رب��ي��ة 
احلايل  اأكتوبر  يف  اجل��زائ��ر  يف  تقام 
ت���اي يف  امل����واي  ،وم�����ص��ارك��ة منتخب 
م��ك��او يف  ت��ق��ام يف  ال��ت��ي  اأ�صيا  بطولة 
فرباير القادم ..وقد اطماأن الحتاد 
الوطني  منتخبنا  اإع���داد  �صري  على 
للمواي تاي الذي ي�صتعد للم�صاركة 
يف بطولة النخبة للمواي تاي التي 

تقام يف الأردن يف نوفمرب القادم .

جائزة حممد بن را�ضد اآل مكتوم لالإبداع الريا�ضية تنظم 
ندوة دبي 31 اجلاري

ق�صي الفواز رئي�صا بالتزكية

انتخاب امراأتني للمرة االأوىل يف االحتاد ال�ضعودي لكرة القدم

اجتماع جمل�ش اإدارة احتاد املواي تاي والكيك 
بوك�ضينج برئا�ضة النيادي 

االأوملبية الدولية تو�ضي مبلفات 3 مدن 
ال�ضت�ضافة اأوملبياد 2026 ال�ضتوي

االإم���ارات تنظ���م بط��ول���ة 
للت��زل�����ج عل��ى امل���اء

اأو�صى املجل�س التنفيذي للجنة الأوملبية الدولية مبلفات 
عام  ال�صتوية  الوملبية  الل��ع��اب  دورة  ل�صت�صافة  ث��الث 
هي كالغاري )كندا( وميالنو-كورتينا دامبيزو   2026

)اإيطاليا( و�صتوكهومل )ال�صويد(.
الأوملبية  للجنة  التنفيذي  املجل�س  ا�صتعر�س  اأن  وبعد 
ال��دول��ي��ة ال��ت��ق��ري��ر ال�����ص��ادر ع��ن ف��ري��ق ال��ع��م��ل اخلا�س 
قّيم  وال���ذي   2026 ل��ع��ام  ال�صتوية  الأومل��ب��ي��ة  ب��الأل��ع��اب 
اأو�صى مبلفات ث��الث م��دن منها هي  اأرب��ع م��دن،  ملفات 
كالغاري وميالنو كورتينا دامبيزو و�صتوكهومل كم�صيفة 
اأر�صروم  ال��راب��ع��ة  امل��دي��ن��ة  وك��ان��ت  ل��الأل��ع��اب.  حمتملة 

الرتكية.
امل��دي��ن��ة الفائزة  ال��دول��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة الومل��ب��ي��ة  و���ص��ت��ع��ل��ن 
الثامن  العمومية يف  بال�صت�صافة بعد اجتماع اجلمعية 
الرجنتينية  العا�صمة  يف  اجل��اري  اأكتوبر  من  والتا�صع 
بوين�س اآير�س على هام�س دورة اللعاب الوملبية الثالثة 
لل�صباب التي تنطلق اليوم ال�صبت وت�صتمر حتى الثامن 

ع�صر من ال�صهر اجلاري.
وركز تقرير اللجنة على البنية التحتية احلالية للمدن 

الرب�����ع، واأي�������ص���اً ع��ل��ى م�����ص��روع الأل���ع���اب ال����ذي يرتبط 
باخلطط الإمنائية املحلية والإقليمية والوطنية طويلة 
الذي  والرث   ، وا�صتدامة  ج��دوى  اأك��ر  جلعلها  الأج���ل 

�صيرتكه.
ولحظت اللجنة الأوملبية الدولية اأي�صا اأنه نتيجة لذلك 
، ميكن روؤية التاأثري الإيجابي لالأجندة الأوملبية 2020 
على جميع امللفات املر�صحة لدورة الألعاب لعام 2026.

وت��خ��ط��ط امل���دن امل��ر���ص��ح��ة ل���ص��ت��خ��دام 80 يف امل��ائ��ة من 
املائة  يف   60 بن�صبة  مقارنة  املوؤقتة،  اأو  القائمة  املرافق 
ال�صتوية  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  ل���دورة  املر�صحة  امل���دن  ب��ن 
كانت  ذل���ك،  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  و2022.   2018 لعامي 
املدن  توقعتها  التي  لالألعاب  الأول��ي��ة  الت�صغيل  تكاليف 
ما  اأو   ، املائة  يف   15 بن�صبة  اأق��ل   2026 لعام  املر�صحة 
كلفة  من  اأق��ل   ، اأمريكي  دولر  مليون   300 من  يقرب 

اوملبيادي 2018 و2022.
ت�صانغ  بيونغ  يف   2018 عام  ال�صتوية  اللعاب  واأقيمت 
بكن  ال�صينية  العا�صمة  وت�صت�صيف  اجلنوبية،  الكورية 

دورة 2022.

اأط��ل��ق ن���ادي اأب��وظ��ب��ي ال����دويل ل��ل��ري��ا���ص��ات البحرية 
بطولة الإمارات للتزلج على املاء يف ثاين مو�صم لهذه 
ي�صعى  حيث  الناجحة،  ال�صابقة  التجربة  بعد  الفئة 
اإىل تطوير و�صقل مهارات املت�صابقن الماراتين يف 

هذه الريا�صة.
املت�صابقن  م��ن  اإق���ب���اًل  الت�صجيل  م��رح��ل��ة  و�صجلت 
التزلج على  للم�صاركة يف البطولة  يف خمتلف فئات 
الت�صجيل  على  كلي  وب�صكل  العتماد  مت  حيث  امل���اء، 

الإلكرتوين وعرب موقع النادي.
اأهمية  على  ال��ن��ادي  ع��ام  مدير  الرميثي  �صامل  واأك���د 
النادي  يقوم  التي  والأن�صطة  البطولت  يف  التجديد 
وريا�صات  ب��ط��ولت  ب��ا���ص��ت��ح��داث  وذل����ك  بتنظيمها، 

جديدة ت�صاف للريا�صات املوجودة يف ال�صابق.
اأن نقوم بتقدمي  وقال الرميثي: دورنا يف النادي هو 
واملناف�صات،  البطولت  من  جديدة  اأن��واع  وا�صتقطاب 

اأن  يف  ال��ري��ا���ص��ات  بع�س  ملمار�صي  الفر�صة  واإع��ط��اء 
ت�����ص��اغ وت��ق��ام يف اإط����ار اح����رتايف وت��رف��ي��ه��ي اأي�����ص��ا يف 
ممار�صي  من  بها  باأ�س  ل  قاعدة  لدينا  ذات��ه،  الوقت 
ريا�صة التزحلق على املاء بوا�صطة الألواح، ونريد اأن 
مبواهبهم  الرتقاء  اأجل  من  لهوؤلء  الفر�صة  نعطي 

وتطويرها لالأف�صل.
وكبرية  عاملية  ب��ط��ولت  وج��ود  ع��ن  الرميثي  وك�صف 
اإقبال كبري  الريا�صات، ويوجد  الفئة من  تقام لهذه 
عليها يف خمتلف اأنحاء العامل، وقال: نريد اأن نكون 
لدينا  البطولت  ه��ذه  مثل  ا�صتحداث  يف  ال�صباقن 
هنا، ونود ن�صرها يف نطاق اأو�صع، الإقبال على امل�صاركة 
ممن  ج����دداً  وه����واة  مت�صابقن  ���ص��ك  ب���دون  �صيجذب 
يرغبون يف جتربة هذه الريا�صة، هي ريا�صة تعتمد 
على اللياقة والقدرة على تقدمي فوا�صل جميلة من 

ال�صتعرا�س من خالل الألواح اخل�صبية.

العواين: مالعب كاأ�ش اآ�ضيا جاهزة ال�ضتقبال احلدث القاريمي�ضي »ي�ضدم« �ضاّبا معجبا ويركه بحالة ذهول
اأ�صيب جامع كرات ب�صدمة وذهول بعد م�صافحته النجم 
الأرجنتيني ليونيل مي�صي، عقب نهاية املباراة التي جمعت، 
الإجنليزي،  بتوتنهام  بر�صلونة  اجل���اري،  الأ���ص��ب��وع  و�صط 

�صمن مناف�صات املجموعة الثانية لدوري اأبطال اأوروبا.
الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  على  فيديو  مقطع  وانت�صر 
الكرات  امل�صوؤولن عن جمع  ال�صباب  اأحد  ردة فعل  ير�صد 

بعد م�صافحته مي�صي.
ومدهو�صا،  مذهول  مكانه  يف  ث��واين  لعدة  ال�صاب  و�صمد 
ح��ي��ث ب���دا وك���اأن���ه مل ي��ك��ن ي��ن��ت��ظ��ر اأن ي��ع��ريه م��ي�����ص��ي اأي 
اهتمام. وقال معلقون اإن ردة فعل ال�صاب كانت عادية، على 

اعتبار اأنه مل ي�صافح لعبا طبيعيا، م�صريين اإىل اأنه كان 
�صيت�صرف بنف�س الطريقة لو �صافح الربتغايل كري�صتيانو 

رونالدو.
ملعب وميبلي مبهاراته خالل  مي�صي اجلمهور يف  واأمتع 
املواجهة املثرية، ولعب دورا يف هدف فيليب كوتينيو الذي 
ي�صاعد  اأن  قبل  الثانية،  الدقيقة  يف  الت�صجيل  ب��ه  افتتح 

اإيفان راكيتيت�س على م�صاعفة الغلة بعد 28 دقيقة.
وحرم اإطار املرمى مي�صي من الت�صجيل يف منا�صبتن بعد 
لفريقه  ه��دف��ن  ت�صجيل  يف  ينجح  اأن  ق��ب��ل  ال���ص��رتاح��ة، 

الكتالوين، لينهي اأمل الفريق امل�صت�صيف. 

2019، عارف العواين، ارتياحه ال�صديد ملا و�صلت اليه  اآ�صيا  اأبدى مدير بطولة كاأ�س 
الكبري  بالعمل  اأ�صهر قليلة من انطالقها، م�صيداً  بالبطولة قبل  التح�صريات اخلا�صة 
مو�صحاً  بدايتها،  منذ  التح�صريات  كافة  على  القائمة  املجموعات  كافة  تقدمه  ال��ذي 
البطولة  اظهار  �صبيل  بالق�صرية يف  لي�صت  و�صاق منذ فرتة  العمل يجري على قدم  اأن 
بال�صورة التي تليق بدولة المارات وما عودت به العامل من تاألق وبريق يف ا�صت�صافتها 

لأي حدث عاملي اأو قاري. 
بن�صبة كبرية ل�صت�صافة احلدث  باتت مكتملة  املالعب  كافة  اأن جاهزية  العواين  واأك��د 
القاري ومل يتبق �صوى بع�س اللم�صات اللوج�صتية الب�صيطة والتي ميكن النتهاء منها 
اأن الوفود التي ح�صرت من قبل الحتاد ال�صيوي بجانب ممثلي  يف وقت ق�صري، مبيناً 
التي  للجاهزية  اإيجابية  اأفعال  وردود  ارتياحا  اأظهرت  اآ�صيا  كاأ�س  يف  امل�صاركة  املنتخبات 
تتمتع بها الدولة قبل العر�س ال�صيوي، موؤكداً اأن هذه الأ�صداء متثل بالن�صبة لنا حافز 

مهم ملوا�صلة العطاءات والعمل على تقدمي الف�صل والإبهار التنظيمي بجميع اخلطط 
التح�صريية. وقال: “�صهدت الفرتة ال�صابقة ا�صتعدادات غري م�صبوقة واجتماعات مكثفة 
للجنة التنفيذية مع كافة املجموعات التي �صتحت�صن مباريات البطولة القارية”، مبيناً 
اأن توا�صل العمل بوترية �صريعة وفق برنامج تنظيمي معتمد قادنا لإنهاء التح�صريات 

يف وقت منا�صب وقبل فرتة طويلة من انطالق البطولة.
اأيام  قبل  الإم�����ارات  اأر����س  على  الآ���ص��ي��وي��ة  ال��ك��روي��ة  الأ���ص��رة  بتجمع  “�صعدنا  واأ����ص���اف: 
لالحتفاء معنا مع بقاء 100 يوم لنطالق البطولة”، مبيناً اأن احتفالية العد التنازيل 
التنظيمية  للمراحل  الو�صول  قبل  احل���دث،  تنظيم  حمطات  م��ن  مهمة  حمطة  متثل 
اخلتامية معرباً عن ارتياحه ل�صري الأعمال التنظيمية يف البطولة التي يتطلع جلعلها 
حدثاً ا�صتثنائياً مبهراً ي�صاهي به مكانة الإمارات املتقدمة عاملياً وير�صخ دورها وريادتها 

يف دعم احلركة الريا�صية ال�صبابية على ال�صعيد القاري والدويل.
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يوفنتو�س  فريق  جن��م  دي��ب��ال  ب��اول��و  الأرجنتيني  ك�صف 
يف  الثابتة  ال��رك��الت  تنفيذ  هرمية  ع��ن  اإي��ط��ال��ي��ا  بطل 
“ل  �صحيفة  مع  مقابلة  يف  العجوز”،  “ال�صيدة  فريق 

غازيتا ديلو �صبورت” الريا�صية .
وقال الالعب الأع�صر البالغ 24 عاما “العام املا�صي كان 
بيانيت�س(:  )البو�صني مرياليم  اأنا ومريي  اتفاق  لدينا 
اإذا كانت على اجلهة الي�صرى هو ي�صددها، واإذا كانت على 
اليمنى اأ�صددها اأنا. عندما جاء رونالدو كتبت لبيانيت�س 
اأن��ك لن  اأعتقد  ال��درد���ص��ة: ع��ذرا م��ريي، لكن  يف غرفة 

ت�صدد الكثري من الكرات احلرة هذه ال�صنة.
الأ����ص���ب���وع يف  “هاتريك” ه���ذا  ث��الث��ي��ة  دي���ب���ال  و���ص��ج��ل 

مرمى يونغ بويز ال�صوي�صري يف دوري اأبطال اأوروب��ا يف 
كرة القدم، يف ظل غياب زميله القادم من ريال مدريد 
رونالدو  كري�صتيانو  ال��ربت��غ��ايل  ال�”دون”  الإ���ص��ب��اين 

ب�صبب الإيقاف.
“لنرتك  “ل خويا” )اجلوهرة(:  وتابع الالعب املكنى 
امل���زاح ج��ان��ب��ا، ن��ع��رف كيف جت��ري الأم����ور: على اجلهة 
�صورة  للتقاط  فقط  نقف  كري�صتيانو،  هناك  الي�صرى 
جميلة. يف ركالت اجلزاء الهرمية وا�صحة، كري�صتيانو 

اأول، اأنا ثم بيانيت�س«.
مع  اندماجه  عدم  اإىل  اأ�صارت  تقارير  على  ديبال  وعلق 
ما�صيميليانو(  “)املدرب  واح���دة  ت�صكيلة  يف  رون��ال��دو 

األيغري مينحني حرية التحرك. بح�صب هوية زمالئي 
يطلب مني اأن اأك��ون على الأط��راف اأك��ر اأو يف الداخل 

لأ�صاهم يف ربط الفريق«.
“ال�صيدة  يف   10 ال��رق��م  يحمل  ال���ذي  ال��الع��ب  وت��اب��ع 
�صبيل  على  يوفنتو�س،  يف  الكثري  “تعلمت  العجوز”: 
امل��ب��اراة. جيجي  اأحت���دث م��ع الالعبن قبل  امل��ث��ال كيف 
من  والكثري  األفي�س  داين  كييليني،  جورجيو  ب��وف��ون، 
حتتاج  لكنك  رائعن.  اأ�صاتذة  كانوا  الرائعن  الدولين 
بعد ذلك اإىل ال�صخ�صية لتكون م�صموعا. علي موا�صلة 
التعلم الآن. بوفون كان �صديقا جيدا، الآن هناك كييلو 

)كييليني(«.

ديباال يك�ضف هرمية تنفيذ ركالت يوفنتو�ش الثابتة

كلوب: ال تقلقوا على �ضالح
اأع����رب ن����ادي ف��ري��ق ل��ي��ف��رب��ول الإجن���ل���ي���زي، الأمل����اين 
ي��ورغ��ن ك��ل��وب، ع��ن ع���دم ق��ل��ق��ه م��ن م�����ص��ت��وى جنمه 

امل�صري حممد �صالح منذ بداية املو�صم احلايل.
وقال كلوب خالل املوؤمتر ال�صحايف التقدميي ملباراة 
وهذا  تختلف  “التوقعات  ت�صيل�صي:  اأم���ام  ليفربول 
اأن  اأح��د  يتوّقع  مل  ج��دي��داً..  معياراً  و�صع  طبيعي.. 
ي�صجل 10 اأهداف بعد 5 اأو 6 مباريات، وكل مهاجم 
عن  معرباً  اللحظات”،  هذه  عن  كتاب  تاأليف  ميكنه 

توقعه باأن �صالح �صيعود اإىل التهديف قريباً.
وع��ان��ى ���ص��الح م��ن ان��ت��ق��ادات ع���دة ال��ف��رتة الأخ���رية 
خا�صة  املا�صي،  باملو�صم  مقارنة  اأه��داف��ه،  قلة  ب�صبب 
يف ظل ترقب اجلميع ملواجهة مان�ص�صرت �صيتي، اليوم 

الأحد، باجلولة الثامنة للدوري الإجنليزي.
ووا�صل املدرب الأملاين: “الت�صجيل دون اإدراك كيفية 
اأداء املهاجم يتعلق  %98 من  اإنه اأمر ن��ادر..  ذلك.. 
الوحيد الذي  الأم��ر  بالعمل اجل��اد، و%2 باحلظ.. 
اختلف هو طبيعة الأ�صئلة التي تطرحونها، فهذا كان 

مبثابة مفاجاأة، والآن مل يعد كذلك.. هكذا 
ي�صري العامل«.

وع���ن ال��غ��ي��ن��ي ن��اب��ي ك��ي��ت��ا، ق���ال مدرب 
ما  ب��ع��د  ي��ع��رف  ل  اإن����ه  “الريدز”، 

املباراة  لأداء  جاهزا  لعبه  ك��ان  اإذا 
املرتقبة اأمام ال�صيتي.

وت���ع���ر����س ك��ي��ت��ا لإ����ص���اب���ة يف 
ظ������ه������ره خ���������الل م������ب������اراة 

نابويل،  اأم���ام  “الريدز” 
اأوروبا،  اأب��ط��ال  دوري  يف 

والتي انتهت 1-0.
وب�صاأن األيك�س اأوك�صليد 

امل�صاب  ت�صامربلن، 
املا�صي،  املو�صم  منذ 
ع���������ل���������ق ك���������ل���������وب: 
ل  “ت�صامربلن 
تعوي�صه..  ميكن 
اأ�����ص����ت����ط����ي����ع  ل 
ال�����ت�����ف�����ك�����ري ب���ه 
ح�����������ال�����������ي�����������اً.. 
ل�����ص��وء احل���ظ، 
اأو�صاع  ل��دي��ن��ا 
فيها،  نحتاجه 

تواقون  ون��ح��ن 
اأ�صرع  يف  لعودته 

وقت ممكن«.
واأ�صاد املدرب بالعبه 

ج����ي����م���������س م����ي����ل����رن، 
�صيتي  م�����ان  ولع������ب 
ال���������ص����اب����ق، ب���ق���ول���ه: 
متاماً..  منفتح  “اأنا 
من�صجماً  ي��ك��ن  مل 
البداية..  يف  متاماً 
ك�������������ان م��������اي��������زال 
باملنتخب  لع���ب���اً 
الإجن��ل��ي��زي، لكن 
ات�صح  ذل��ك  بعد 
اأنه لعب متنوع 

ل�������ل�������غ�������اي�������ة.. 
يقول  عندما 
ال���ن���ا����س اأن���ه 

ع����������م����������ل 
ب��������ج��������د، 

فهذا يعترب اإ�صادة.. اإنه لئق وريا�صي ب�صكل فطري«.
�صراع  على  اللقاء  تاأثري  عن  احلديث  كلوب  ورف�س 
عن  وب�����ص��وؤال��ه  ال�����ص��دارة،  يت�صاركان  كونهما  ال��ل��ق��ب، 
منطقياً  “لي�س  اأج��اب:  املا�صي،  املو�صم  مواجهاتهما 
اللقب.. مباريات مان �صيتي دائماً  احلديث الآن عن 
���ص��ع��ب��ة، ح��ت��ى ع��ن��د ف���وزن���ا ع��ل��ي��ه��م ب�����دوري الأبطال 
يخ�صروا  مل  وقبلها  ح��ق��اً،  ج��ي��دي��ن  ك��ان��وا  وال�����دوري 
رغم  ب��ال��ي��اأ���س  ي�صعروا  مل  متتالية..  م��ب��اراة   60 يف 

تخلفهم 3-0«.
مدرب  رد  “ال�صيتيزنز”،  على  التغلب  كيفية  وع��ن 
اأف�صل  ون��ق��دم  مت���ام���اً،  ن��رك��ز  اأن  “يجب  ل��ي��ف��رب��ول: 
مرمانا..  ع��ن  بعيدين  اإب��ق��ائ��ه��م  اأج���ل  م��ن  لدينا  م��ا 
�صيتطلب الأمر عماًل جاداً.. ل توجد م�صكلة يف ذلك، 

والكل يعرف هذا«.
وعما اإذا كان ال�صيتي يلعب اأف�صل من املو�صم املا�صي، 
علق املدرب: “�صنحلل الأمور بعد املوؤمتر ال�صحفي، 
اأف�صل،  بطريقة  يلعبون  اإن��ه��م  ق��ال  غ��واردي��ول  لكن 
املنا�صب  الرجل  ل�صت  العك�س؟  ق��ول  ميكننا  فكيف 

للمقارنة.. اإنه طرف مذهل وهذا وا�صح«.
وا���ص��ت��ع��ر���س ك��ل��وب اأ���ص��ب��اب ال��ه��زمي��ة من 
نابويل بقوله: “التوقيت مل يكن منا�صبا 
يف الدفاع، لأننا �صعرنا بالتعر�س 
يحدث  مل  عندما  لل�صغط 
واتخذنا  ف���ع���ل���ي���ا،  ذل�����ك 
ق��������رارات خ���اط���ئ���ة.. مل 
طريقة  م�����ع  ن����ت����اأق����ل����م 
جيد،  ب�����ص��ك��ل  ل��ع��ب��ه��م 
ات�صح  ال��ل��ق��اء  وب��ع��د 
ي�صتحقون  اأن��ه��م 
حظينا  الفوز.. 
ب�3 اأيام لإخبار 
عما  ال�������ص���ب���ان 
لكني  ح�������دث، 
اأن�صى كيف  لن 
ل���ع���ب���ن���ا اأم��������ام 
 . . ت�صيل�صي
اأن  ي����������ج����������ب 
ن��������ح��������ت��������ف��������ظ 

بهدوئنا«. 

�ضاري يحث هازارد على اكت�ضاب �ضفة مفقودة

م�ضادر يونايتد: م�ضري مورينيو لي�ش مهددا 

رونالدو �ضالح ذو حدين يف عامل الكرة واملال
لعب مثل كري�صتيانو رونالدو هو موؤ�ص�صة وماركة جتارية 
بحد ذاته، اإن ع�صفت بها اأزمة ثقة هبطت اأ�صهمها يف �صوق 
الذي  يوفنتو�س  ناديه  اأ�صهم  هبطت  املرة  وهذه  البور�صة، 
ربح منه الكثري والذي دعم اأخرياً جنمه بعد تهمة اغت�صاب 

وجهت اإليه.
اأف�صل  ورون��ال��دو لي�س لع��ب ك��رة ف��از خم�س م��رات بلقب 
ال�صباك  يهز  الذي  املاكر  بالهداف  ولي�س  العامل،  لعب يف 
ويقلب النتائج ل�صالح فريقه فقط، بل هو ماركة جتارية 
وقيمة  ال�صوقية  قيمتها  نزلت  اأزم��ة  بها  اإن ع�صفت  اأي�صاً، 
من ي�صغلها يف البور�صة، نعم، هكذا هي الأمور يف عامل كبار 

كرة القدم، جتارة، ربح وخ�صارة.
اأزياء  اغت�صاب عار�صة  باتهامات  ال�صحف  اأن �صجت  وبعد 
اأمريكية �صابقة، يف عام 2009 وجهت للربتغايل رونالدو، 
قيمتها  من   5% اأ�صهم نادي يوفنتو�س الإيطايل  خ�صرت 

ال�صوقية.
ب��الده فريناندو  م��درب منتخب  من  دعماً  رونالدو  وتلقى 
اإن����ه “ي�صدق  ���ص��ان��ت��و���س، ال����ذي ق���ال يف م���وؤمت���ر ���ص��ح��ايف 
م��ا ي��ق��ول��ه رون���ال���دو م��ن اأن���ه مل يغت�صب ع��ار���ص��ة الأزي����اء 

الأمريكية كاثرين مايورغا«.
“اأظهر  باإعالنه:  ال�صيدة العجوز دعم لعبه  اأن نادي  كما 
احرتافيته  املا�صية  الأ���ص��ه��ر  خ��الل  رون��ال��دو  كري�صتيانو 
الكبرية وتفانيه، وذلك يلقى تقدير اجلميع يف يوفنتو�س.. 
اأعوام  ع�صرة  نحو  اإىل  ت��ع��ود  ال��ت��ي  امل��زع��وم��ة  الأح����داث  اإن 
م�صت ل تغري هذا الراأي الذي يت�صاركه كل من تعرف اإىل 

“نايكي”  �صركة  �صعرت  جانبها  من  العظيم«.  البطل  هذا 
وقعت  فال�صركة  بالقلق،  الريا�صية  للتجهيزات  الأمريكية 
الالعب  مع  احلياة  مل��دى  �صخم  رعاية  عقد   2016 يف 
ال�����ص��اب��ق ل��ري��ال م��دري��د الإ���ص��ب��اين وم��ان�����ص�����ص��رت يونايتد 
اأعربت عرب متحدث  اإذ  الإجنليزي، واأبدت موقفاً مغايراً، 

با�صمها عن “قلقها العميق من الدعاءات املزعجة«.
الو�صع  “متابعة  �صتوا�صل  اأنها  العمالقة  ال�صركة  واأك��دت 

عن قرب«.
ان�صمامه  بعد  يوفنتو�س  اأ�صهم  رف��ع  يف  ت�صبب  ورون��ال��دو 
اإليه، فاأ�صهم النادي حققت مكا�صب ت�صاعدية منذ انتقاله 
اإىل  قيمتها  و�صلت  �صفقة  يف  الإ�صباين،  مدريد  ري��ال  من 

نحو 100 مليون يورو.
ويف اأواخر اأغ�صط�س )اآب( املا�صي، تخطت القيمة ال�صوقية 
منذ  الأوىل  ل��ل��م��رة  ي���ورو  امل��ل��ي��ار  عتبة  يوفنتو�س  لأ���ص��ه��م 
اإدراجه يف البور�صة قبل 17 عاماً، وذلك بف�صل ما اعتربته 

ال�صحف املحلية “تاأثري رونالدو«.
بعد  الأ����ص���واء  اإىل  بالق�صية  دف��ع��ت  م��اي��ورغ��ا  وك��اث��ري��ن 
تقدميها يف �صبتمرب )اأيلول( املا�صي دعوى ق�صائية ب�صاأن 
“ا�صرتى” الالعب �صمتها فيها لأع��وام، والأ�صئلة  ق�صية 
ال��ت��ي رمب���ا يطرحها ك��ث��ريون ه��ي ت��وق��ي��ت اإط��الق��ه��ا هذه 

الدعوى؟.
يكون  اأن  ميكن  يوفنتو�س  اأرب���اح  على  رونالدو”  و”تاأثري 
ميكن  وجتارياً  ريا�صياً  رونالدو  و�صالح  �صلبياً،  اأو  اإيجابياً 

اأن يكون ذا حدين.  

اأداء  تقدمي  ه��ازارد  اإيدين  البلجيكي  النجم  ُيوا�صل 
يت�صدر  اإذ  ت�صيل�صي،  ال��ل��ن��دين  فريقه  برفقة  ق��وي 
املوهوب  الألعاب  �صانع 
ت������رت������ي������ب ه���������دايف 
الدوري الإجنليزي، 
اأه���داف،   6 بر�صيد 
تاأثريه  ع��ن  ف�صاًل 

الوا�صح على “البلوز” هذا املو�صم.
لكن يبدو اأن مدرب ت�صيل�صي ماوري�صيو �صاري، ُيريد 
الكروي،  تطوره  يوا�صل  اأن  الأول  فريقه  جنم  من 
ويعمل ب�صدة على �صفة لزال يفتقدها فوق امل�صتطيل 
الأخ�صر، من اأجل ح�صد املزيد من اجلوائز الفردية 

واجلماعية يف عامل ال�صاحرة امل�صتديرة.
ه���ازارد  اإن  ���ص��اري  ماوري�صيو  ق��ال  ال�����ص��اأن،  ه��ذا  ويف 
فوق  عدوانية  اأك��ر  اأ�صبح  اإذا  يتح�صن  اأن  “مُيكن 

اأر�س امللعب، واأعطى اأح�صن ما لديه«.
�صبكة  الإيطايل يف حديثه مع  امل��درب  واأ�صاف 
حتفيز  ال�صهل  “من  اأنه  �صبورت”،  “�صكاي 

هازارد طاملا اأنه ي�صتمتع باللعب«.
“اأ�صلوبه  ع��ام��ا(:  ���ص��اري )59  وت��اب��ع 
حاجة  يف  ي��ك��ن  ومل  للغاية  �صهل 
اإ�صرتاتيجيات مني، هازارد  اإىل 
ب������الإع������الم ومب���ا  ي���ت���اأث���ر  ل 
ي��ح��دث ح��ول��ه، ط��امل��ا اأنه 
التي  القدم،  ك��رة  يلعب 

ُيحبها«.
هذا وكان هازارد حمط 
اأنظار العديد من الأندية 
ال��ك��ب��رية يف فرتة  الأوروب����ي����ة 
بعد  ل�صيما  ال�صيفية،  الن��ت��ق��الت 
مونديال  يف  بلجيكا  م��ع  الكبري  توهجه 
رو�صيا 2018، والذي احتل فيه ال�صياطن 

احلمر املركز الثالث.
وعرب ريال مدريد عن رغبة كبري يف احل�صول 
ت�صيل�صي  ن��ادي��ه  اأن  ب��ي��د  ه�����ازارد،  ع��ل��ى خ��دم��ات 

رف�س التفريط فيه.
موؤخراً  اع��رتف  ه���ازارد  اأن  اإىل  ُي�صار 
ب���اأن���ه ك����ان ي���ن���وي الن���ت���ق���ال اإىل 
اإ�صبانيا من اأجل حتقيق حلمه 
اأن���ه قرر  ه��ن��اك، غ��ري  باللعب 
امل��ط��اف مع  نهاية  ال��ب��ق��اء يف 

النادي اللندين ت�صيل�صي.

الإنكليزي  يونايتد  مان�ص�صرت  ن���ادي  يف  م�صادر  اأك���دت 
اأن م�صري املدرب الربتغايل جوزيه  ال�صبت  لكرة القدم 
مورينيو لي�س مهددا، وذلك يف اأعقاب تقارير �صحافية 

عن توجه لإقالته يف نهاية الأ�صبوع احلايل.
من  ���ص��اع��ات  ق��ب��ل  مريور”،  “ديلي  �صحيفة  واأ����ص���ارت 
يونايتد  لنيوكا�صل  احلمر”  “ال�صياطن  ا�صت�صافة 
م�صاء ال�صبت يف املرحلة الثامنة من الدوري املمتاز، اىل 
النظر عن  امل��درب ب�صرف  اإقالة  ق��ررت  النادي  اإدارة  اأن 

نتيجة املباراة.
ويحقق يونايتد اأ�صواأ بداية له يف الدوري الإنكليزي منذ 
ال�صبعة  املراحل  ثالث مباريات يف  خ�صر  اذ  عاما،   29
الأوىل، اآخرها يف املرحلة املا�صية اأمام م�صيفه و�صت هام 
دربي كاونتي  اأمام  الرتجيح  بركالت  اأق�صي  كما   .3-1
)درجة اأوىل( يف الدور الثالث من كاأ�س رابطة الأندية 

املحلية.
وترافق هذا الأداء، مبا ي�صمل التعادل ال�صلبي مع �صيفه 
فالن�صيا الإ�صباين يف اجلولة الثانية من دور املجموعات 
لدوري اأبطال اأوروبا هذا الأ�صبوع، مع تقارير عن توتر 
اأبرزهم لعب  الالعبن،  يف عالقة مورينيو وعدد من 

خط الو�صط الفرن�صي بول بوغبا.
واإزاء البلبلة التي اأثارتها التقارير، نقلت وكالة “بر�س 
اأن  النادي  يف  م�صوؤولن  عن  الإنكليزية  اأ�صو�صي�صن” 

مورينيو “ل يواجه خطر الإقالة الفورية«.
واأ�صارت الوكالة اىل اأن اإدارة النادي تعتزم 

م��ن��ح م��وري��ن��ي��و ال���ذي ي��ق��ود ال��ف��ري��ق يف 
جمرى  تغيري  فر�صة  الثالث،  مو�صمه 
املباريات  ا����ص���رتاح���ة  خ�����الل  الأم��������ور 
الدولية التي تبداأ بعد املرحلة الثامنة.

وكانت “مريور” قد اأف��ادت يف تقريرها 
اىل اأن مورينيو “فقد ثقة جمل�س اإدارة 
نهاية  يف  و�صيقال  يونايتد  مان�ص�صرت 

الأ�صبوع احلايل«.
ونقلت عن م�صادر رفيعة 
اأن  ال���ن���ادي  امل�����ص��ت��وى يف 
“اإىل  و���ص��ل��ت  الأم�������ور 
ن��ق��ط��ة ال���الع���ودة وان 
الإق��ال��ة ج��اه��زة بغ�س 
نتيجة  ع�����ن  ال���ن���ظ���ر 
نيوكا�صل  �صد  املباراة 
م�صيفة  ال�صبت”، 
ال�صابق  امل�������درب  اأن 

ميالن  واإن��رت  لت�صل�صي 
الإي��ط��ايل وري���ال مدريد 

“نفورا”  خ��ل��ق  الإ���ص��ب��اين 
اجلماهري  ال��الع��ب��ن،  م���ع 

ب�صبب  ال�������ن�������ادي  وج������ه������از 
يف  اخل����الف����ي����ة  “مقاربته 

الأ�صهر املا�صية«.

“ل  مورينيو  �صي” اأن  بي  “بي  �صبكة  نقلت  املقابل،  يف 
الأمور  واق���ع  لقلب  ال��ن��ادي  اإدارة  ب��دع��م  يحتفظ  ي���زال 

الراهنة«.
الإقالة  �صبورت�س”  “�صكاي  �صبكة  ا�صتبعدت  ب��دوره��ا، 
ق��رارا مماثال مل يتخذه  “اأن  اإىل  هذا ال�صبوع م�صرية 

القيمون على النادي يف اأولد ترافورد«.
غاري  احل���ايل  وامل��ح��ل��ل  ل��ل��ن��ادي  ال�صابق  الظهري  وع��رب 
نيفيل عن غ�صبه من تقرير الإقالة “اأنا غا�صب. كنت 
ديفيد  اأقيل  عندما  �صنوات  اأرب��ع  اأو  ث��الث  قبل  غا�صبا 
اأفكر يف  ب��اأي��ام.  مويز واأعلن اخل��رب عرب الإع��الم قبلها 
كا�س  نهائي  ع�صية  يقال  غ��ال  ف��ان  لوي�س  )الهولندي( 

اإنكلرتا ويكت�صف ذلك من اأنا�س اآخرين«.
ت�صغيل  كيفية  يف  “اأفكر  ال�صابق  يونايتد  ق��ائ��د  وت��اب��ع 
ال�صبت...  �صحيحا  م��وري��ن��ي��و  رح��ي��ل  ك���ان  اإذا  ال���ن���ادي. 
غري  ه����ذا  الإدارة.  ���ص��د  مت���ام���ا  اجل���م���ه���ور  ���ص��ي��ت��ح��ول 
مقبول... اأعتقد اأن جوزيه مورينيو �صيح�صل على اأكرب 

دعم يف حياته، و�صاأكون هناك لأمنحه اياه«.
وياأمل يونايتد يف تفادي خو�س 5 مباريات من دون اأي 
فوز للمرة الثانية فقط منذ عام 1998. وكان مورينيو 
لي�س  فريقه  يقدمه  ال��ذي  الأداء  ب��اأن  اجلمعة  اأق��ر  ق��د 
جيدا مبا يكفي. ويف موؤمتر �صحايف ردا على �صوؤال عما 
اذا كان يوافق على اأن النتائج لي�صت جيدة مبا يكفي لناد 
من هذا احلجم، اأجاب “اأنا موافق«. وردا على 
“اأ�صباب  قال  الأداء،  اأ�صباب هذا  �صوؤال عن 
ا�صتف�صار  على  ب�”كال”  ورد  خمتلفة”، 
هذه  حتديد  املمكن  من  اذا  عما  اإ���ص��ايف 
لقاء  اأن  مورينيو  واأو���ص��ح  الأ���ص��ب��اب. 
بداية  يف  نحن  ج���دا.  “مهم  ال�صبت 
النا�س  وب���داأ  الأول/اأك��ت��وب��ر  ت�صرين 
البطولت  ت���رت���ي���ب  اىل  ي���ن���ظ���رون 
هذا  اأن  اأدرك  ل��ك��ن��ي  اأوروب���������ا،  يف 
بال�صرورة  يعك�س  ل  الرتتيب 
اأ�صهر  ب��ع��د  ���ص��ي��ح�����ص��ل  م���ا 
امل�����و������ص�����م«.  ن����ه����اي����ة  يف 
“خ�صرنا  اأ������ص�����اف 
م���رة واح����دة فقط 
طوال  اأر���ص��ن��ا  على 
خ�صارة  امل���و����ص���م، 
واح������دة ف��ق��ط يف 
ال�صبع  امل��ب��اري��ات 
دون  لكن  الأخ���رية، 
ملعبنا  ع��ل��ى  ف���وز  اأي 
ال���ث���الث  امل�����ب�����اري�����ات  يف 
�صعورا  منلك  ل  الأخ���رية 
ب��ال��ه��زمي��ة، ل��ك��ن اأي�����ص��ا ل 
����ص���ع���ور ب�������ص���ع���ادة ال���ف���وز، 
ومن املهم بالن�صبة اإلينا 

اأن نحاول الفوز« .

كاأ�س زايد لالأندية االأبطال
االأهلي امل�ضري يواجه الو�ضل 

والهالل اأمام النفط 
بطل  الهالل  ويلعب  م�صر،  بطل  الأه��ل��ي  مع  الإم��ارات��ي  الو�صل  �صيلتقي 
العرب لالأندية  لكاأ�س  ال�صتة ع�صر  العراقي يف دور  النفط  اأمام  ال�صعودية 

الأبطال لكرة القدم.
واأ�صفرت القرعة التي �صحبت ام�س ال�صبت يف الإمارات عن مواجهة م�صرية 
التون�صي  اأطاح بالرتجي  الذي  ال�صكندري  الزمالك والحتاد  خال�صة بن 

حامل اللقب من دور 32.
كما اأوقعت القرعة الن�صر ال�صعودي �صد مولودية اجلزائر، ويلتقي وفاق 
ال�صتة  دور  يف  �صعودية  ج��زائ��ري��ة  اأخ���رى  مواجهة  يف  الأه��ل��ي  م��ع  �صطيف 

ع�صر.
يف  التون�صي  ال�صاحلي  النجم  م��ع  اأف��ري��ق��ي��ا  بطل  امل��غ��رب��ي  ال����وداد  ويلعب 
الآخر  املغرب  قطب  مع  امل�صري  الإ�صماعيلي  يلتقي  كما  مثرية،  مواجهة 

الرجاء البي�صاوي.
الأهلي  ففاز   ،32 دور  �صعوبات يف جت��اوز  الهالل  ول  الأهلي  يواجه  ومل 
4-1 على النجمة اللبناين يف جمموع مباراتي الذهاب والإياب بينما تغلب 

الهالل -2�صفر على ال�صباب العماين يف النتيجة الإجمالية.
وجاءت القرعة على النحو التايل:

املريخ )ال�صودان( مع احتاد العا�صمة )اجلزائر(
الن�صر )ال�صعودية( مع مولودية اجلزائر )اجلزائر(

الأهلي )م�صر( مع الو�صل )الإمارات(
الوداد )املغرب( مع النجم ال�صاحلي )تون�س(

الهالل )ال�صعودية( مع النفط )العراق(
الإ�صماعيلي )م�صر( مع الرجاء البي�صاوي )املغرب(

الحتاد ال�صكندري )م�صر( مع الزمالك )م�صر(
وفاق �صطيف )اجلزائر( مع الأهلي )ال�صعودية(

ريال مدريد ي�ضم “جنم” 
ال� 530 مليون يورو

ري��ال مدريد، خالل  �صفقات  اأن  على  الإع��الم  و�صائل  اإ�صرار  بالرغم من 
املريكاتو ال�صيفي املا�صي، مل تكن كبرية مبا فيه الكفاية، لكن يبدو اأنها 

اأغفلت ا�صما مهما وقع معه النادي مقابل مبلغ مايل �صخم.
اإن م�صوؤويل النادي امللكي تعاقدوا مع  وقالت �صحيفة “املاركا” الإ�صبانية 
 530 مقابل  هوبكن�صون،  ديفيد  اجلديد”،  الفريق  ب�”جنم  من و�صفته 

مليون يورو.
وتعاقد ريال مدريد مع هوبكن�صون ب�صفته مديرا جديدا لق�صم العمليات 
التجارية، وذلك بعد تو�صية من �صركة CAA Sports، املتخ�ص�صة يف 

الإدارة الريا�صية.
تركيزه  بكل  يلقي  برييز  فلورينتينو  مدريد  ري��ال  ن��ادي  رئي�س  اأن  ويبدو 
�صهدت  التي  الفريق  نتائج  عن  النظر  بغ�س  املالية  الربحية  على  حاليا 
زي���دان والنجم  ال��دي��ن  زي��ن  الفرن�صي  امل���درب  ك��ب��ريا بعد رح��ي��ل  ت��راج��ع��ا 

الربتغايل كري�صتيانو رونالدو.
بعد  م��دري��د  ري��ال  اإدارة  انتباه  اأث���ار  الكندي  ال��رج��ل  “املاركا” اأن  وذك���رت 
اإجنازاته املالية املذهلة مع �صركات تابعة ل�«MLSE«، مثل فريق تورنتو 
مابل للهوكي ونادي تورنتو رابرتز، امل�صارك يف يف الدوري الأمريكي لكرة 

ال�صلة..
ل�”تورنتو رابتورز” مل يرتدد يف  اأن املالك ال�صابق  اإىل  واأ�صارت ال�صحيفة 

املوافقة على عر�س “لو�س بالنكو�س«.
وقال يف ت�صريح �صابق “كيف ميكنني اأن اأقول ل لريال مدريد؟ ل اأ�صتطيع 
رف�س العر�س”، م�صيفا “اأ�صرّي اأندية تتوفر على اأكر من مليون معجب 
يف في�صبوك.. ماذا عن ريال مدريد الذي يبلغ عدد معجبيه يف كل العامل 

اأ�صعاف ذلك العدد؟«
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جمتمع االمارات

مدينة دبي لال�ضتديوهات ت�ضتقبل
 وفدًا خا�ضًا من �ضناعة ال�ضينما ال�ضينية

•• دبي- الفجر:

ال�صينما  ق��ط��اع  م��ن  رفيعاً  وف���داً  لال�صتديوهات  دب��ي  مدينة  ا�صت�صافت   
ال�����ص��ي��ن��ي��ة، ���ص��م ���ص��خ�����ص��ي��ات م����وؤث����رة م���ن م��ن��ت��ج��ن وك����ّت����اب وخمرجن 
على  ورك����زت  امل��ع��رف��ة  ت��ب��ادل  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال���زي���ارة  وه��دف��ت  وم�صتثمرين. 
لل�صركات  ال��رائ��دة  الإقليمية  املن�صة  تقدمها  التي  وامل��راف��ق  الت�صهيالت 

املتخ�ص�صة يف البث و�صناعة الأفالم والإنتاج الإعالمي والرتفيه.

•• اأبوظبي-  الفجر:

اإعادة  اأبوظبي،  ريجي�س  �صانت  فندق  اأعلن   
الهيلوكوبرت اخلا�س  افتتاح مهبط طائرات 
مرحًبا  ال�صيف،  ف�صل  بانتهاء  اح��ت��ف��اًء  ب��ه، 
وليمة  ل��ت��ن��اول  حم��ظ��وظ��ا  �صيفا  ب��ع�����ص��ري��ن 
ل��ه��م ع��ن��د املغيب،  ي��ق��دم��ه��ا  ع�����ص��اء ف���اخ���رة 
ت�صحبها اإمكانية تذوق اأفخر اأنواع م�صروبات 
ملياه  باملناظر اخلالبة  العنب، مع ال�صتمتاع 
اخلليج العربي الزرقاء املتالألئة، والعا�صمة 
الإم����ارات����ي����ة ال�������ص���اح���رة، م���ن اأع���ل���ى مهبط 
الأو�صط،  ال�صرق  يف  الهيلوكوبرت  لطائرات 
255 مرت عن �صطح  وال��ذي يرتفع م�صافة 

الأر�س. 
واأو�صحت اإدارة الفندق باأنه �صيتم ا�صطحاب 
ال��ط��ائ��رات من  اإىل مهبط  ال�����ص��ي��وف  ك��اف��ة 
ال�����ص��ري��ة اخل��ل��ف��ي��ة للفندق،  امل���م���رات  خ���الل 
�صيكون  حيث  الكهربائية.  م�صاعده  وع��رب 
الطهاة وك��ب��ار اخل��دم وال��ُن��ُدل وغ��ريه��م من 
للرتحيب  بانتظارهم  العمل  فريق  اأع�صاء 
ب��ه��م وامل�����ص��ي ب��ه��ذه ال��ت��ج��رب��ة ال��ف��ري��دة من 

نوعها. 
باأنغام  م�����ص��ح��وب��ة  الأم�����ص��ي��ة  ���ص��ت��ك��ون  ك��م��ا 
العذبة،  وال��ك��م��ان  ال�����ص��اك�����ص��وف��ون  مو�صيقى 
ع��امل��ي��ة مم��ي��زة من  بت�صكيلة  ال���ص��ت��م��ت��اع  م��ع 
بالفندق، والتي  الفاخرة اخلا�صة  امل�صروبات 
�صت�صفي مزيًدا من املتعة والتميز على هذه 

التجربة الفريدة خالل �صاعات الغروب. 
يوم  ال��ط��ائ��رات  مهبط  ع�صاء  وليمة  �صتقام 
 90 مل����دة   ،2018 اأك���ت���وب���ر   12 اجل���م���ع���ة، 

دقيقة، خالل فرتة مغيب ال�صم�س.

فنادق روف و�ضرطة دبي �ضريكان ر�ضميان لل�ضعادة
•• دبي - الفجر: 

اأعلنت فنادق روف عن ح�صولها على �صهادة ر�صمية توؤكد مكانتها ك�صريك ر�صمي لل�صعادة مع �صرطة دبي. حيث   
العامة.  ا�صرتاتيجيتها  وجوهر  )روف(  اأول��وي��ات  اأب��رز  اجلوالن  والن�صطاء  الفندق  �صيوف  رفاهية  �صكلت  لطاملا 
الن�صمام  �صرف  نيلها  بحكم  وذل��ك  رح��ب،  ب�صدر  ال�صهادة  ه��ذه  على  بح�صولها  الفندق  جمموعة  رحبت  ولذلك، 
املبت�صمة  الوجوه  الن�صطاء اجلوالون، ذوي  املتميزة. وي�صتمر  ال�صهادة  املنتقاة من احلا�صلن على هذه  للمجموعة 
والب�صو�صة، بالأخذ على عاتقهم م�صوؤولية امل�صاهمة يف حتقيق روؤية احلكومة الرامية جلعل دولة الإمارات العربية 
التي  البارزة  التن�صيط  اأثر عمليات  التعاون بن الطرفن على  العامل. وياأتي هذا  البلدان يف  اأ�صعد  اإحدى  املتحدة 
قام بها فريق )روف( يف اإطار الحتفاء باليوم العاملي لل�صعادة يف �صهر مار�س، والذي مت التعاون فيه مع �صرطة دبي 
ت�صيبوت(، كبري  بقيادة )هابيني�س  الن�صطاء اجلوالون  املجتمع. حيث جاب  اأنحاء  ال�صعادة يف جميع  لإن�صاء مراكز 
م�صوؤويل ال�صعادة لدى فنادق )روف( اأرجاء دبي على منت )حافلة ال�صعادة( وملدة خم�صة اأيام ن�صروا فيها البت�صامات 
وروح الفرح والرتفيه واملو�صيقى احلية يف اأبرز مواقع املدينة. كما اكتملت اأجواء ال�صعادة بان�صمام من�صق الأغاين 
)دي جاي بلي�س( وم�صرح )كورتيارد بالي هاو�س( املخ�ص�س للممثلن امل�صرحين الرجتالين، حيث قدموا دعمهم 
و�صاركوا بالعرو�س الرتفيهية. و�صكلت الطاقة الإيجابية الوا�صحة التي اأظهرها اجلمهور نحو املبادرة �صبباً كافياً 

لإقناع �صرطة دبي باأن فنادق )روف( ت�صكل �صريكاً مثالياً لن�صر ال�صعادة يف جميع اأرجاء املدينة. 

جمعة املاجد ي�ضتقبل الفائز بجائزة اإم اآي تي للمبتكرين
والرتاث  للثقافة  املاجد  جمعة  مركز  رئي�س  املاجد  جمعة  �صعادة  ا�صتقبل 
مبكتبه موؤخراً الدكتور عبد القادر ن�صر الدين بلقا�صم الفائز بجائزة )اإم 
التي  والثالثن  اخلام�صة  �صن  دون  للمبتكرين  ريفيو(  تكنولوجي  تي  اآي 
تقام بدبي. تهدف الزيارة اإىل التعرف على مركز جمعة املاجد وما يقدمه 
من خدمات للباحثن والطالب خ�صو�صاً طالب الدرا�صات العليا. وخالل 
اللقاء جرى طرح العديد من الق�صايا الثقافية حيث حتدث ال�صيف عن 
م�صروعه الذي فاز به يف اجلائزة، كما حتدث جمعة املاجد عن دور املركز يف 

خدمة العلم والبحث العلمي.

راأ�ش اخليمة ت�ضتعد لعر�ش غري م�ضبوق لالألعاب 
النارية يف احتفاالت ال�ضنة اجلديدة 2019 

•• راأ�س اخليمة-  الفجر:

اإم��ارة راأ�س اخليمة لتقدمي عر�س جديد وغري م�صبوق لالألعاب   ت�صتعد 
النارية احتفاًل بالعام 2019، تتطلع من خالله اإىل ت�صجيل اإجناز جديد 
وحتقيقها  املده�س  اإجنازها  بعد  وذل��ك  القيا�صية”،  لالأرقام  “غيني�س  يف 
لرقم قيا�صي عاملي لأكرب عر�س لالألعاب نارية يف العامل خالل احتفالت 
ال�صنة اجلديدة العام املا�صي وبح�صور مئات الآلف من املقيمن والزوار 

من جميع اأنحاء العامل. 
ينظم عر�س الألعاب النارية لليلة راأ�س ال�صنة اجلديدة با�صراف “مرجان”، 
اإىل جانب  وذل��ك  اخليمة،  راأ���س  احل��ر يف  التملك  مل�صاريع  الرئي�س  املطور 

العديد من الأن�صطة املمتعة يف م�صروعها الرئي�صي “جزيرة املرجان«.
للح�صول  املرجان  جزيرة  اإىل  التوجه  الحتفالية  الأج��واء  ملحبي  وميكن 
هذا  م�صاهدة  لهم  تتيح  فندقية  غرفة  حجز  اأو  ممتاز،  روؤي��ة  موقع  على 
املبتكرة مبا  العديد من اخل�صائ�س  �صيوظف  الذي  ال�صتثنائي  الحتفال 
يف ذلك عر�س ا�صتثنائي لالألعاب النارية على نطاق غري م�صبوق. و�صيتم 
الإعالن عن مزيد من التفا�صيل يف وقت لحق. وعدا عن عر�س الألعاب 

النارية، �صيت�صمن احلفل اأي�صاً باقة من الأن�صطة الرتفيهية املمتعة.

عر�ش »العائلة واالأ�ضدقاء« 
م�ضتمر يف عامل فرياري اأبوظبي

 ي�صّر عامل فرياري اأبوظبي، املدينة 
م�صتوى  على  ال��رائ��دة  الرتفيهية 
فر�صة  ل��ك��م  ي���ق���دم  اأن  امل��ن��ط��ق��ة، 
اإ���ص��اف��ي��ة ل��ال���ص��ت��ف��ادة م���ن عر�س 
وي�صمح  والأ�صدقاء”.  “العائلة 
اأحبائكم  بدعوة  العر�س  هذا  لكم 
لال�صتمتاع مبجموعة من الألعاب 
امل�صتوحاة  الرتفيهية  وال��وج��ه��ات 
و�صباقات  “فرياري”  عالمة  من 
الفورمول 1 التي تنا�صب خمتلف 

الأعمار باأ�صعار خمف�صة.
دي�صمرب   31 ح���ت���ى  ومي���ك���ن���ك���م 
2018 التوجه اإىل عامل فرياري 
اأبوظبي مع ثالثة من اأ�صدقائكم 
بن�صبة  خ�����ص��م  ع���ل���ى  واحل�������ص���ول 
الإج����م����ايل  ال�������ص���ع���ر  م����ن   15%
للتذاكر التي ت�صرتونها يف املدينة، 
ب�صراء  ق��م��ت��م  ح���ال  يف   25% اأو 

التذاكر عرب الإنرتنت. 

بلدية منطقة الظفرة حتتفل باليوم العاملي لكبار ال�ضن
ي�صادف  ال��ذي  ال�صن،  لكبار  العاملي  باليوم  الظفرة  منطقة  بلدية  احتفلت 
ال��دار( حيث قامت  اأكتوبر من كل ع��ام، وذل��ك حتت �صعار )بركة  الأول من 
زي��ارات ميدانية  بعمل  الظفرة  البلدية على م�صتوى مدن منطقة  قطاعات 
لكبار ال�صن من الرجال والن�صاء يف منازلهم وتكرميهم جلهودهم الكبرية يف 

خدمة وطننا الغايل.
 وياأتي الحتفال باليوم العاملي لكبار ال�صن يف اإطار �صعي البلدية نحو تعميق 
مفهوم امل�صوؤولّية املجتمعّية يف نفو�س املوظفن، وتر�صيخ قيم ومبادئ الهتمام 

بامل�صّنن، وذلك بهدف تعزيز اأوا�صر املحّبة واملوّدة بن اأفراد املجتمع .

�ضانت ريجي�ش اأبوظبي يقيم وليمة فوق اأعلى مهبط طائرات هيلوكوبر يف ال�ضرق االأو�ضط 

م�ضت�ضفى املفرق يوعي طلبة احللقة االأوىل باأهمية الغذاء ال�ضحي

العر�ش االأول ل� »الطريق املفتوح« ينطلق 13 اأكتوبر اجلاري
•• دبي- الفجر:

 بعد طول انتظار، ُيبث العر�س الأول من “الطريق املفتوح” اأول اإنتاجات �صبكة فوك�س الأ�صلية يف ال�صرق الأو�صط، يوم 13 اأكتوبر. 
وهو عر�س عن ال�صفر وحياة املغامرة وال�صتك�صاف يقوم ببطولته 2 من �صابات الوطن العربي على ظهر دراجاتهن النارية. ويف �صابقة 
11 قناة يف جميع اأنحاء املنطقة ، كما �صيتمكن  يف نف�س الوقت على  “الطريق املفتوح”  فريدة من نوعها، ُيبث العر�س الأول من 

امل�صاهدين من ُمتابعة العر�س يف الوقت ذاته من خالل بث حي على موقع في�صبوك ويوتيوب.
 جتول �صانتال من الإم��ارات رفقة باميال من لبنان 3 دول عربية –الإمارات العربية املُتحدة، لبنان والأردن- يف رحلة فريدة من 
نوعها على ظهر دراجاتهن النارية و يقودهن الطريق املفتوح ل�صتك�صاف عادات وثقافات وتاريخ هذه الدول بل ولكت�صاف اأن العالقات 
الإن�صانية وال�صداقة هي الكنز احلقيقي للرحلة.  كما ُيعد العر�س هو الربنامج املحلي الأول من نوعه الذي ُيقدم ال�صفر وا�صتك�صاف 
ثقافات البلدان املُختلفة من منظور ال�صباب العربي، حيث يعتمد على �صرد الأح��داث بطريقة واقعية عن طريق ت�صوير �صينمائي 
فريد من نوعه ُيتيح للُم�صاهد التعرف على الثقافات والروات الطبيعية املتنوعة لبلدان العامل العربي وكاأنه يف قلب احلدث وذلك 

من خالل املغامرات ال�صيقة لبطالت العمل - �صانتال وباميال - على دراجاتهن النارية.

واخلا�صة  احلكومية  املدار�س  من 
اأبوظبي،  اإم�������ارة  م�����ص��ت��وى  ع��ل��ى 
ومعلمي  طلبة  دع���وة  ع��ن  ف�صال 
للم�صاركة  لها  امل��ج��اورة  امل��دار���س 
اإىل  اإ�صافة  التوعوية  الأن�صطة  يف 
زي����ارة ع���دد م��ن ري��ا���س الأطفال 

احلكومية واخلا�صة. 

اإ�صافة اإىل تنظيم العديد 
والربامج  الأن�صطة  م��ن 
والتثقيفية  ال��ت��وع��وي��ة 
وطرق  النظافة  باأهمية 
واإع���ادة  ال��ن��ف��اي��ات  تقليل 
ا����ص���ت���خ���دام���ه���ا واإع���������ادة 
تلك  تدويرها، ومن بن 
الأن�صطة فقرات الأ�صئلة 
والأجوبة، وعر�س فيديو 
توعوي، واأن�صطة ورقية، 
النفايات،  ف�صل  ول��ع��ب��ة 
وكتيبات  الهدايا  وتوزيع 

“تدوير«. 
وت���������ص����ت����ه����دف امل����رح����ل����ة 
اجلامعات  طلبة  الثانية 
واأع�������������������ص���������اء ال����ه����ي����ئ����ة 
ال��ت��دري�����ص��ي��ة ب����اإط����الق ح��م��ل��ة يف 
5 ج���ام���ع���ات مل������دة خ��م�����ص��ة اأي������ام 
وجامعة  الإم�����ارات،  جامعة  وه��ي 
اأب����وظ����ب����ي، وك���ل���ي���ة اخل�����وارزم�����ي، 
ال��ع��ل��ي��ا، ومعهد  ال��ت��ق��ن��ي��ة  وك��ل��ي��ة 
اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني. 

ب���ت���ق���دمي  “تدوير”  وت������ق������وم 
واملعلمن  للطلبة  ال���ص��ت�����ص��ارات 
ال�صليم مع  ال��ت��ع��ام��ل  ط���رق  ح���ول 
الأن�صب  وال���و����ص���ائ���ل  ال���ن���ف���اي���ات 
لديهم،  امل��ت��ول��دة  النفايات  لإدارة 
العامة،  النظافة  على  واملحافظة 
ودور ذلك يف خلق بيئة م�صتدامة، 

زيارة  املرحلة  ه��ذه  خ��الل  و�صتتم 
رك���ن توعوي  اجل��ام��ع��ات وو����ص���ع 
وع���ر����س ف��ي��دي��و وت���ق���دمي بع�س 
اجلوائز التحفيزية والتن�صيق مع 
طالب اجلامعة لإعداد فيديوهات 
“تدوير”  ���ص��ت��ق��وم  ك��م��ا  ت��وع��وي��ة. 
الطلبة  بدعم  املرحلة  هذه  خالل 
والبحوث  امل�������ص���اري���ع  اإع��������داد  يف 
والبيانات  املعلومات  تقدمي  ع��رب 
والطلبة  العليا  الدرا�صات  لطلبة 
ال���دول���ة، ف�صاًل  امل��ب��ت��ع��ث��ن خ����ارج 
عن تدريب اخلريجن من جميع 
املتخ�ص�صن  التخ�ص�صات ل�صيما 
كما  ال�������ص���ل���ة.  ذات  امل����ج����الت  يف 
ميدانية  زي������ارات  ت��ن��ظ��ي��م  ���ص��ي��ت��م 
النفايات  ادارة  وم�صانع  مل�صاريع 
يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ت��دري�����ص��ي��ة،  الهيئة 
مكافحة  ت���دري���ب  م���راك���ز  زي������ارة 
املرحلة  يف  ال��ع��ام��ة  ال�صحة  اآف���ات 
ما  بكل  الطلبة  لتثقيف  الالحقة 

يخ�س اآفات ال�صحة العامة.

املراحل  خمتلف  يف  “الأطفال  امل��ف��رق:  م�صت�صفى  يف 
العمرية هم يف اأم�س احلاجة لتغذية �صحية ت�صاعدهم 
الدار�صة  ف��رتة  يف  �صيما  ل  وذهنيا  ج�صديا  النمو  على 
يف  يومهم  م��ن  طويلة  �صاعات  الأط��ف��ال  لق�صاء  نظرا 
والأطفال  الأم�����ور  اأول���ي���اء  م��ن  يتطلب  مم��ا  امل��در���ص��ة 
باأهمية  اإطالع  يكونوا على  اأن  اأي�صا  التعليمي  والكادر 
ال��ت��غ��ذي��ة ال�����ص��ح��ي��ة وامل��ت��ك��ام��ل��ة ع��ل��ى ���ص��ح��ة الطالب 

وتفوقه الدرا�صي«.

•• اأبوظبي – الفجر:

اأبوظبي  مركز  “تدوير”  اأطلقت   
توعوية  ح��م��ل��ة  ال��ن��ف��اي��ات  لإدارة 
اإم���ارة  وج��ام��ع��ات  مل��دار���س  �صاملة 
جهودها  ���ص��م��ن  وذل����ك  اأب��وظ��ب��ي 
الطلبة  وع���ي  زي����ادة  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
اجلامعات  واأ����ص���ات���ذة  وامل��ع��ل��م��ن 
والفرز  ال��ن��ف��اي��ات  تقليل  باأهمية 
تعريفهم  عن  ف�صاًل  امل�صدر،  من 
ب��ال��دور ال���ذي ت��ق��وم ب��ه “تدوير” 
العامة  النظافة  على  احلفاظ  يف 

ومكافحة اآفات ال�صحة العامة. 
وتت�صمن احلملة مرحلتن الأوىل 
لطلبة ومعلمي املدار�س البتدائية 
وذلك بالتعاون مع وزارة الرتبية 
والتعليم و دائرة التعليم واملعرفة، 
حيث تتم خالل هذه املرحلة زيارة 
مدر�صة   118 وت��وع��ي��ة  امل���دار����س 
حكومية و126 مدر�صة خا�صة يف 
ومنطقة  والعن  اأبوظبي  من  كل 
باملائة   30 مي��ث��ل  مب���ا  ال���ظ���ف���رة 

اأبوظبي  �صركة  من�صاآت  اأح��د  امل��ف��رق  م�صت�صفى  ���ص��ارك 
“ذكاوؤك  ب��رن��ام��ج  يف  “�صحة”،  ال�صحية  ل��ل��خ��دم��ات 
وال�صياحة  الثقافة  دائ���رة  تنظمه  ال���ذي  غذاوؤك”  يف 
م�صت�صفى  يف  التغذية  اإخ�صائي  ال��ت��ق  حيث  اأب��وظ��ب��ي، 
الأوىل يف خمتلف  م���ن ط���الب احل��ل��ق��ة  ب��ع��دد  امل���ف���رق 
مدينة  يف  وال�صياحة  الثقافة  لدائرة  التابعة  املكتبات 

اأبوظبي.
اأطفال  غدد  ا�صت�صارية  وادام��ز  هيذر  الدكتورة  وتقول 

»تدوير« تطلق حملة توعوية �ضاملة ملدار�ش وجامعات اإمارة اأبوظبي



لوحة للفنان بانك�ضي متزق نف�ضها عقب بيعها
مزقت لوحة للفنان الربيطاين جمهول الهوية بانك�صي نف�صها يف 
باأكر من مليون  �صوذبيز  بيعت فيها يف مزاد لدار  التي  اللحظة 

جنيه ا�صرتليني اأم�س الأول اجلمعة.
وقالت دار امل��زادات ال�صهرية اإن لوحة "فتاة مع بالون" التي تعد 
اأحد اأ�صهر اأعمال بانك�صي خرجت عن اإطارها مرورا باآلة لتمزيق 
الورق خمباأة داخل الإطار يف الوقت الذي هوت فيه املطرقة لتعلن 
مليون   1.37( ا�صرتليني  جنيه   1042000 مقابل  اللوحة  بيع 
حققه  ال���ذي  ال�صابق  القيا�صي  ال�صعر  ي��ع��ادل  مبلغ  وه��و  دولر( 

الفنان.
ون�صر بانك�صي �صورة على تطبيق اإن�صتجرام جلمهور م�صدوم اأثناء 
تعليقا  تقريبا وكتب  اإىل منت�صفها  تتمزق  اللوحة وهي  م�صاهدة 

يقول "ها هي ت�صيع، ت�صيع، �صاعت... ".
"بالتاأكيد" اأول مرة ميزق فيها عمل  اإن هذه  وقالت دار �صوذبيز 
فني نف�صه عقب بيعه يف املزاد. ومل يت�صن احل�صول بعد على تعقيب 
اأو كيف اختلفت  اللوحة  امل��زادات على مكان ما تبقى من  من دار 
الذي يطلق  بانك�صي،  وي�صتهر  الذاتي.  قيمتها يف �صوء تدمريها 
على نف�صه هذا ال�صم ول تعرف هويته احلقيقية، بر�صوم جدارية 
�صاخرة يف الهواء الطلق لها مو�صوعات �صيا�صية منها ر�صوم على 
اجلدار العازل الذي بنته اإ�صرائيل بال�صفة الغربية املحتلة ودمية 
هوائية باحلجم الطبيعي يف هيئة اأحد معتقلي خليج جوانتانامو 

و�صعها يف اأحد متنزهات ديزين لند.

فك لغز اجلثة الغام�ضة
ال��ت��ي ع��ر عليها وهي  ال�����ص��ع��ودي��ة، ع��ل��ى اجل��ث��ة  ال�����ص��رط��ة  علقت 
ملفوفة ببطانية ومو�صوعة على �صرير و�صط طريق عام بالقرب 

من مدينة اأبها )جنوب غرب اململكة(.
وقال املتحدث الإعالمي ل�صرطة منطقة ع�صري، اإنه عند ال�صاعة 
الأمن  دوري����ات  ب��ا���ص��رت  اخلمي�س  م�صاء  م��ن  والن�صف  ال��ع��ا���ص��رة 
بالغا عن ر�صد اجلثة و�صط طريق بوادي الطالع )على بعد 11 
بح�صور  اجلثة،  "مبعاينة  واأ���ص��اف  اأب��ه��ا(.  مدينة  عن  كيلومرتا 
الطبيب ال�صرعي واملحقق املناوب بفرع النيابة العامة واملخت�صن 
من اإدارتي الأدلة اجلنائية والتحريات، ات�صح اأنها تعود ل�صخ�س 
وتابع  عمره".  من  الثالث  العقد  يف  احل��دود،  نظام  خمالفي  من 
"الوفاة ناجتة عن تعر�صه لطلقات نارية ب�صالح ر�صا�س". بح�صب 
وفيديوهات  �صور  وانت�صرت  ال�صعودية.  الأن��ب��اء  وكالة  اأوردت  ما 
اجلثة على مواقع التوا�صل الجتماعي منذ ليل اخلمي�س املا�صي، 
ظروف  على  للوقوف  التحريات  الأمنية  ال�صلطات  تبا�صر  بينما 

اجلرمية، ومالب�صاتها، وحتديد املتورطن فيها.

جامعة متنع الت�ضفيق لتاأثريه على الطالب
اأ�صدر احتاد الطالب يف جامعة مان�ص�صرت الربيطانية قراراً مبنع 
"اجلاز  ب���  ُي��ع��رف  م��ا  اأو  اليدين  كفي  برفع  وا�صتبداله  الت�صفيق 
اأو  ا���ص��ط��راب��ات  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  حلماية  حم��اول��ة  يف  هاندز"، 
ح�صا�صية جتاه الت�صفيق. وجاء القرار يف الجتماع الأول لحتاد 
طالب مان�ص�صرت، ووفق �صحيفة مانكونيون الطالبية، �صتتخدم 
لغة الإ�صارة الربيطانية "جاز هاندز" بدل الت�صفيق، الذي ميكن 
اأن ي�صكل يزعج الذين يعانون من القلق، اأو ال�صطرابات احل�صية. 
�صتكون  ه��ان��دز  "اجلاز  اإن  ال��ط��الب  احت��اد  با�صم  متحدث  وق��ال��ت 
الق��رتاح يف حماولة  للتعبري، وو�صع هذا  �صمولية  اأك��ر  طريقة 
هذه  مثل  تبني  على  واملجتمعات  ال��ط��الب  جمموعات  لت�صجيع 

الطريقة".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تطور علمي �ضيت�ضدى ل� »حا�ضد« الب�ضر االأول
التنبوؤ بخطر الإ�صابة بنوبة  اإن يف و�صعها  ابتكر باحثون طريقة جديدة لتحليل �صور الأ�صعة املقطعية، يقولون 

قلبية قبل حدوثها ب�صنوات، فيما يعترب تطورا مذهال اأمام اأكر الأمرا�س ح�صدا لأرواح الب�صر.
وت�صتخدم التكنولوجيا، التي طورتها فرق عمل من جامعة اأوك�صفورد وموؤ�ص�صات يف اأملانيا والوليات املتحدة، نظم 
حلول ح�صابية لفح�س الدهون املحيطة بال�صراين التاجية وفق ما يظهرها ت�صوير القلب بالأ�صعة املقطعية، وفق 
ما اأوردت "رويرتز"، اجلمعة. وتتغري هذه الدهون عند التهاب اأي �صريان، مما يجعلها نظام اإنذار مبكر لنحو 30 يف 
املئة من الأزمات القلبية، وفق ما يعتقده الباحثون. وقال �صارالمبو�س اأنطونيادي�س اأ�صتاذ اأمرا�س القلب والأوعية 
الدموية يف اأك�صفورد "اإذا ا�صتطعت ر�صد اللتهاب يف ال�صراين حينها ت�صتطيع معرفة اأي �صريان.. �صي�صبب اأزمة 
قلبية". واأ�صاف "بهذه التقنية اجلديدة التي لدينا ميكننا حتقيق هذا بتحليل الأ�صعة املقطعية الب�صيطة". وتنجم 
معظم النوبات القلبية عن تر�صبات دهنية داخل ال�صريان، مما يعيق تدفق الدم. ويف الوقت الراهن تك�صف الأ�صعة 
املقطعية لالأطباء متى ي�صبح ال�صريان �صيقا ب�صبب الرت�صبات. وبا�صتخدام التقنية اجلديدة، التي ياأمل الباحثون 
اأن تنال موافقة اجلهات الرقابية على جانبي املحيط الأطل�صي يف غ�صون عام، �صي�صتطيع الأطباء حتديد ال�صراين 

املعر�صة لل�صيق. وتعد اأمرا�س القلب وال�صكتات الدماغية اأكرب �صببن للوفيات على م�صتوى العامل.

األحد  7   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12446  
Sunday   7   October   2018  -  Issue No   12446

حالة نادرة تظهرها وكاأنها حامل 
باإ�صابتها بحالت  تت�صبب  ن��ادرة  بريطانية من حالة �صحية  ام��راأة  تعاين 
اإم�صاك �صديد وانتفاخ يف البطن، لفرتات طويلة قد ت�صل اإىل �صبعة اأيام، 

ما دفع الكثريين اإىل العتقاد باأنها حامل. 
نادرة  �صحية  بحالة  �صنوات  ع�صر  قبل  لندن،  من  هينينغ،  كايلي  اأ�صيبت 
تت�صبب لها بت�صنجات وانتفاخ يف البطن نتيجة اإ�صابتها بالإم�صاك لفرتات 
طويلة.  ومرت هينينغ باأوقات ع�صيبة ل�صنوات طويلة، حيث اأم�صت فرتة 
الع�صرينيات من عمرها وهي تعاين من امل�صكلة التي طاملا اأثرت على حياتها 

ودرا�صتها وعملها، وعر�صتها لآلم مربحة يف البطن واملعدة. 
ا�صت�صارت  لها،  ح��ل  واإي��ج��اد  امل�صكلة  �صبب  معرفة  يف  الأط��ب��اء  ف�صل  وبعد 
هينينغ مدربتها ال�صخ�صية التي اأخربتها باأن امل�صكلة قد تكون ب�صبب عدم 

تقبل اجلهاز اله�صمي لأنواع من الطعام الذي تتناوله. 
جهازها  م��ق��درة  ع��دم  ل��ل��م��راأة،  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  التحاليل  اأظ��ه��رت  وبالفعل 
اله�صمي على ه�صم الطعام ب�صكل طبيعي، وخا�صة منتجات حليب البقر، 

وبيا�س البي�س، والعد�س واخلمرية واحلنطة ال�صوداء. 
وبعد اأن قامت هينينغ بالإقالع عن تناول الأطعمة املذكورة، توقفت حالت 

الإم�صاك وانتفاخ البطن لديها، وباتت متار�س حياتها ب�صكل طبيعي. 
وقالت هينينغ ل�صحيفة مريور الربيطانية "كان الأمر مزعجاً للغاية، لأن 
اجلميع كانوا يعتقدون باأين حامل ب�صبب بطني املنتفخ. كنت اأعاين كثرياً 

يف العثور على مالب�س منا�صبة ومريحة ب�صبب تلك احلالة".
وتنتظر  ال�صابع،  �صهرها  يف  وه��ي  حالياً  بالفعل  حامل  هينينغ  ب��اأن  يذكر 

مولودها الأول، بح�صب ما ورد يف �صحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

رق�ضة الباحثات  توّرط الفائز بجائزة نوبل 
الفرن�صي  للعامل  ق��دمي  فيديو  انت�صر،  للفيزياء  نوبل  بجائزة  ف��وزه  بعد 
ج��ريار م��ورو، وه��و يرق�س مع فتيات ب�صكل مثري، الأم��ر ال��ذي ج��ّر عليه 
اأخرى  2010، لكنه انت�صر مرة  وابال من النتقادات. و�صّور الفيديو عام 

هذا الأ�صبوع يف املعهد الفرن�صي لالأبحاث، الذي يدر�س فيه مورو.
واأو�صح امل�صدر اأن الهدف من املقطع كان الرتويج مل�صروع اأوروب��ي ي�صمى 

رائدا فيه. مورو  الدكتور  يعترب  والذي  بالليزر"،  التحتية  "البنية 
الفتيات،  م��ن  ع��دد  م��ع  مل���ورو  رق�����س مثري وغ��ري لئ��ق  املقطع  ويظهر يف 
الباحثات يف املعهد. وانتقد عدد من امل�صاهدين الفائز بجائزة نوبل، قائلن 
"غري  الت�صرفات  هذه  ب�صبب  كبري  ب�صكل  ت�صرر  الليزر  فيزياء  جمال  اإن 
املح�صوبة". ونقل موقع "ماذر بورد" عن باحث فيزيائي، مل يك�صف امل�صدر 
ا�صمه "راودتي الكثري من الأفكار بعد م�صاهدتي الفيديو.. والكلمات التي 
الأط���وار وغري  لل�صخرية وغريب  ه��ي: مثري  بها موقفي  اأ�صف  اأن  ميكن 
لئق متاما". وقال "ماذر بورد" اإن الفيزيائي رف�س ذكر ا�صمه، خوفا من 

تاأثري انتقاده للفائز بجائزة نوبل على م�صريته املهنية.

فيل يباغت 
ميالنيا ترامب

كانت ال�صيدة الأوىل يف الوليات 
امل���ت���ح���دة، م��ي��الن��ي��ا ت����رام����ب، يف 
نزهة اإىل اإحدى حدائق احليوان 
نريوبي،  الكينية،  العا�صمة  يف 
مباغتة  حلركة  تعر�صت  عندما 
م��ن ف��ي��ل ���ص��غ��ري، ك���اد ي����وؤدي اإىل 

�صقوطها.
ن�صرتها  ال��ت��ي  ال��ل��ق��ط��ات،  ووف����ق 
"�صكاي نيوز" كانت الأمور ت�صري 
ي��رام يف احلديقة، حيث  م��ا  على 
اأمريكا  يف  الأوىل  ال�صيدة  كانت 
والبت�صامة  �صغريا  فيال  ت�صقي 
مرافقيها  و���ص��ط  وج��ه��ه��ا،  ت��ع��ل��و 

وم�صاعديها.
ان��دف��ع فيل �صغري نحو  وف��ج��اأة، 
بحركته،  تفاجاأت  التي  ميالنيا 
للرتاجع خطوات اإىل الوراء، اإىل 
اخلدمة  عنا�صر  اأح��د  تدخل  اأن 
تخطي  على  لي�صاعدها  ال�صرية 

املوقف وحفظ توازنها.
وبداأت ال�صيدة الأوىل يف الوليات 
اأكتوبر  م���ن  الأول  يف  امل���ت���ح���دة 
اجل�����اري، ج��ول��ة ع��ل��ى اأرب�����ع دول 
كينيا،  ه��ي:  الأفريقية  القارة  يف 

وغانا ومالوي، وكينيا، وم�صر.
كبرية  دول���ي���ة  رح��ل��ة  اأول  وه����ذه 
مليالنيا من اأجل الرتويج حلملة 
خريية اأطلقتها لرعاية الطفولة 
وال���ت���ع���ل���ي���م، وحت���م���ل ا����ص���م "كن 

الأف�صل".

حذاء ترامب ي�ضغل 
االأمريكيني 

لرئي�س  ف��ي��دي��و  مبقطع  اأم��ري��ك��ي��ون،  ان�صغل 
الوليات املتحدة، دونالد ترامب، اأثناء �صعوده 
حمارم  ورق��ة  وكانت  الرئا�صية،  الطائرة  اإىل 

علقت اأ�صفل قدمه.
الأم��ري��ك��ي خالل  الإع���الم  ن�صره  م��ا  وبح�صب 
متوجهاً  ك��ان  ت��رام��ب  ف��اإن  املا�صية،  ال�صاعات 
اإىل جتمع انتخابي يف ولية ميني�صوتا، عندما 
قيل اإن ورقة حمارم بدت اأنها ملت�صقة بكعب 
حذائه اأثناء �صعوده على درج "اإير فور�س ون" 

الطائرة الرئا�صية الر�صمية. 
جنح ترامب بالتخل�س من ورقة املحارم قبل 
دخ��ول��ه اإىل ال��ط��ائ��رة، ع��ن��دم��ا ت��وق��ف لربهة 
باب  الأخ���رية على  التحية  لإل��ق��اء  الوقت  من 
بول  �صانت   - مينابولي�س  مطار  يف  ال��ط��ائ��رة 
يزال  م��ا  الأم��ري��ك��ي  اأن اجلمهور  اإّل  ال���دويل، 

حمتاراً من اأين جاءت ورقة املحارم؟!

ل�ش يبتلع خامت اأملا�ش
قام  اإيرلندي  �صائح  على  القب�س  الرتكية  ال�صرطة  األقت 
ال�صرطة مقطع فيديو  وبثت  وابتلعه،  اأملا�س  ب�صرقة خامت 
لل�صرقة وملحاولت اإخراج اخلامت امل�صروق. ومت القب�س على 
اإيان كامبل، الذي كان يق�صي عطلة يف مقاطعة موغال يف 
اخلامت  ابتلع  اأن  بعد  اخلمي�س،  ي��وم  تركيا،  غ��رب  ج��ن��وب 
الذي تبلغ قيمته 40 األف دولر يف متجر جموهرات. ونقل 
ال�صائح، البالغ من العمر 54 عاما، اإىل اإحدى امل�صت�صفيات 
م��ن ق��ب��ل ال�����ص��رط��ة، م��ن اأج���ل اإخ����راج اخل���امت "بالو�صائل 
اإل بعد م�صاهدته ملقطع  الطبيعية". ومل يعرتف كامبل، 
فيديو، مت ت�صويره بوا�صطة كامريا املراقبة، والذي يوثق 
عملية ال�صرقة التي قام بها. وروى ال�صائح لل�صرطة ق�صة 
لل�صرطة  درامية عن زوجته لتربير �صرقة اخل��امت. وق��ال 
عام 2004.. لقد ا�صطررت  منذ  املكان  هذا  �صنويا  "اأزور 
للتقاعد يف اأيرلندا بعد حادث حدث يل قبل �صبع �صنوات". 
وتابع "فقدت زوجتي يف حادث مروري.. علقت ال�صيارة يف 
الذي  اأع��ر على خامت زواجنا  بحرية وماتت داخلها.. مل 
ك���ان م��ن الأمل���ا����س، ب��ال��رغ��م م��ن اأن��ن��ي ق��م��ت بعملية بحث 
�صاقة". واأ�صاف "منذ تلك الفرتة واأنا مهوو�س بالأملا�س.. 

عندما اأرى هذا املعدن اأتذكر زوجتي".

عملية جتميل تقتل �ضيدة
هذا  اإج���راء  خ��ط��ورة  م��ن  الطبية  التحذيرات  م��ن  بالرغم 
بعد  ���ص��ي��دة،  وف���اة  بريطانيا  �صهدت  العمليات،  م��ن  ال��ن��وع 
خ�صوعها لعملية جتميل "فا�صلة". وتوفيت فتاة يف اأواخر 
جّراء  م��ن  احل���ايل،  ال��ع��ام  م��ن  �صابق  وق��ت  الع�صرينيات يف 
وفاتها،  ب�صاأن مالب�صات  �صيفتح  واأن حتقيقا  العملية،  هذه 
"مرتو"  �صحيفة  نقلت  م��ا  وف��ق  ال��ق��ادم��ة،  ال�صهور  خ��الل 
الربيطانية  اجلمعية  عن  ال�صحيفة  ونقلت  الربيطانية. 
اأنف�صهم  يعر�صون  ال��ن��ا���س  اإن  ق��ول��ه��ا،  التجميل  جل��راح��ي 
اجلراحية،  العمليات  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  مثل  ب�صبب  للخطر 
بتكاليف  وجت���رى  امل�����ص��اه��ري،  ب��ن  ب�صعبية  حت��ظ��ى  وال��ت��ي 
اأن  املتحدة. وح��ذرت اجلمعية من  اململكة  منخف�صة خ��ارج 
ب�صبب  الأرداف، متوت  تكبري  اآلف عملية   3 كل  حالة من 
امل�صاعفات املرتتبة على هذه اجلراحة، والتي يتم خاللها 
الأرداف.  يف  وحقنها  اجل�صم،  من  جزء  من  الدهون  �صفط 
و�صهد �صهر اأغ�صط�س املا�صي، وفاة �صيدة بريطانية تبلغ من 
العمر 29 عاما، عقب اإجرائها لعملية تكبري اأرداف بعيادة 
بعد  قلبية  ن��وب��ات  ث��الث  م��ن  ومعاناتها  تركيا،  يف  خا�صة 
اجلراحة. كذلك اأ�صارت �صيدة من ويلز اإىل اإجرائها لذات 
اجلراحة  نتائج  اأن  اإل  املا�صي،  بفرباير  تركيا  يف  العملية 

كانت ماأ�صاوية اإذ ظهرت التهابات يف منطقة الأرداف.

تاأجري �ضبان و�ضيمني كمرافقني للمت�ضوقات
ا�صرتاتيجية  ال�صن  الت�صوق يف  العديد من مراكز  تتبع 
خدمة  تقدمي  عرب  الن�صاء،  من  املت�صوقات  جلذب  بارعة 
مقبولة  باأ�صعار  و�صيمن  �صبان  تاأجري  يف  تتمثل  جديدة 
يف  ال��ف��ك��رة  وب����داأت  ال��وح��ي��دات.   للمت�صوقات  كمرافقن 
اليوم  الذي �صادف  املا�صي،  العام  الثامن من مار�س من 
املت�صوقات  جلذب  ا�صرتاتيجية  واأ�صبحت  للمراأة،  العاملي 
من الإناث متكنهن من التجوال يف مراكز الت�صوق برفقة 
 " �صبان يت�صمون بالو�صامة والأناقة، ويطلق عليهم ا�صم 

اأ�صدقاء الت�صوق" 

مظلي هندي من القوات اجلوية الهندية �صمن فريق اأكا�س غانغا يهبط حامال علم بالده خالل احتفال �صالح اجلو 
الهندي بالذكرى ال�صنوية ال�صاد�صة والثمانني لتاأ�صي�صها. )ا ف ب(

ال�ضلطات الركية 
تهدم  بيت القطط

ال�����ص��ل��ط��ات ال��رتك��ي��ة بهدم  ب�����داأت 
اأجزاء من ق�صر "الداعية" الرتكي 
الذي  اأوكتار  عدنان  للجدل  املثري 
اعتقل يف اأغ�صط�س املا�صي مع 168 
اأوكتار،  وك��ان  اأتباعه.  من  �صخ�صا 
ال����ذي ي��ع��رف خ����ارج ت��رك��ي��ا با�صم 
برامج  ي�صت�صيف  ي��ح��ي��ى،  ه����ارون 
التلفزيونية  ق��ن��ات��ه  ع��ل��ى  ح��واري��ة 
اأم����ور  ب���ن م��ن��اق�����ص��ة  A9، جت��م��ع 
عقائدية والرق�س مع فتيات يطلق 
عليهن ا�صم "القطط" والغناء مع 
رجال يطلق عليهم ا�صم "الأ�صود". 
واع��ت��ق��ل اأوك�����ت�����ار،  واأت���ب���اع���ه على 
تاأ�صي�س  30 تهمة، تت�صمن  خلفية 
وراء  وال��وق��وف  اإج��رام��ي��ة  منظمة 
اأطفال،  ع��ل��ى  ج��ن�����ص��ي��ة  اع����ت����داءات 
قانون  وان����ت����ه����اك  والخ����ت����ط����اف، 
ال�����ص��رائ��ب وم��ك��اف��ح��ة الإره������اب. 
وب�صبب خمالفات بناء، بداأت بلدية 
 23 بهدم  اخلمي�س  يوم  اإ�صطنبول 
اأوك���ت���ار الفاخر  ق�����ص��ر  ج����زءا م���ن 
البو�صفور،  م�����ص��ي��ق  ع��ل��ى  امل���ط���ل 
"حرييت"  ����ص���ح���ي���ف���ة  ح���������ص����ب 
الذي  الق�صر  وا�صتخدم  الرتكية. 
القطط" كمقر  "بيت  عليه  يطلق 
للبث التلفزيوين للعرو�س املثرية 
الدين  ب���ن  ال���ت���ي مت����زج  ل��ل��ج��دل 

والغناء والرق�س مع الفتيات.
واأتباعه،  اأوك����ت����ار  اع���ت���ق���ال  وب���ع���د 
و�صائل  و���ص��ف��ت��ه��ا  ام�������راأة  واف���ق���ت 
ب�"القطة املدللة" له  اإعالم تركية 
والك�صف  الدع��اء  التعاون مع  على 
التي  باملنظمة  تتعلق  تفا�صيل  عن 
ال�صخ�صية  حياته  وخبايا  اأ�ص�صها، 
مع العار�صات التي اعتاد اأن يحيط 

نف�صه بهن.

اختبارات حمل زائفة  ت�ضدم االآالف 
انتاب الياأ�س والإحباط اآلف الن�صاء يف بريطانيا 
كانت  "مزيفة"  حمل  لخ��ت��ب��ارات  خ�صعن  بعدما 
انت�صارها  بعد  وذل��ك  اإيجابية،  نتائج  لهن  تظهر 

على نطاق وا�صع.
وح���ذر م�����ص��وؤول��ون ب��ري��ط��ان��ي��ون، م��ن ان��ت�����ص��ار 58 
 Clear &" ا�صم  رقمي يحمل  اختبار حمل  األ��ف 
الت�صنيع،  يف  ع��ي��وب  ي�����ص��وب��ه  ل��ك��ن   ،"Simple
ال�صركة  ج��ع��ل  مم��ا  دق��ي��ق��ة،  غ��ري  نتيجته  جعلت 

ال�صينية املنتجة له ت�صحبه من الأ�صواق.
الرعاية  ومنتجات  الأدوي��ة  تنظيم  وكالة  واأعلنت 
تعطي  كانت  الختبارات  اأن  الربيطانية  ال�صحية 

قراءات اإيجابية كاذبة.
املنتجات  �صالمة  تراقب  التي  الوكالة،  واأ���ص��درت 
ال��ط��ب��ي��ة، ت��ن��ب��ي��ه��ا ب�����ص��اأن خ��ط��اأ ال��ت�����ص��ن��ي��ع �صباح 
اخل��م��ي�����س. وق���ال���ت اإن���ه���ا ت��ل��ق��ت اإ����ص���ع���ارا ب�صحب 

الختبارات قبل �صهر.
مع  ميل" الربيطانية  "ديلي  �صحيفة  وتوا�صلت 
لختبار  خ�صعن  ال��الت��ي  ال��ربي��ط��ان��ي��ات  اإح����دى 
بالدمار  ت�صعر  اإن��ه��ا  قائلة  ال��دق��ي��ق،  غ��ري  احل��م��ل 

 Clear &" ح���م���ل  اخ���ت���ب���ار  زي�����ف  ث���ب���ت  ب���ع���دم���ا 
عاما(،   22( ال��ربي��ط��ان��ي��ة  وق��ال��ت   ."Simple
"�صعيدا  كان  �صديقها  اإن  املطاعم،  باأحد  العاملة 
للغاية" عندما علم بحملها، واإنهما كانا ي�صتعدان 

لتاأ�صي�س عائلة.
الرعاية  ومنتجات  الأدوي���ة  تنظيم  وكالة  وحثت 
قمن  الالتي  الن�صاء  جميع  الربيطانية  ال�صحية 

ب�صراء هذا املنتج باإعادة اختبار احلمل.
امل�صنعة   Wondfo Biotech �صركة  واأع��ل��ن��ت 
اختبارات  م��ن  الكثري  �صحب  ب�صدد  اأن��ه��ا  للمنتج 
 Clear &" احل��م��ل ال��رق��م��ي��ة ال��ت��ي حت��م��ل ا���ص��م
3 و  ي��رتاوح بن  ب�صعر  تباع  ما  Simple"وعادة 

4 جنيهات اإ�صرتلينية.
وتقدر ال�صركة امل�صنعة، ومقرها يف مدينة غوانزو 
األ����ف اخ��ت��ب��ار حمل   58 اأك����ر م��ن  اأن  ال�����ص��ي��ن��ي��ة، 

املتحدة. اململكة  يف  توزيعه  "معيب" مت 
واأكدت �صركة Healthpoint، املوزعة لختبارات 
اأن اختبار  املتحدة، يف بيان لها،  اململكة  احلمل يف 

احلمل �صجلت "نتائج اإيجابية كاذبة".

كيم كاردا�ضيان تك�ضف عن 
�ضورتها يف عمر ال�13

على  �صفحتها  على  لها  �صورة  كاردا�صيان   الواقع  كيم  تلفزيون  جنمة  ن�صرت 
ىاأحد مواقع التوا�صل الإجتماعي من الت�صعينات.

النجمة البالغة من العمر 37 عاماً تظهر يف ال�صور يف عمر ال�13.
وذكرت كيم يف التعليق اأنها يف ال�صورة كانت جال�صة يف مقعد القيادة يف ال�صيارة 
لتتظاهر اأنها تعرف ذلك. كيم كانت قد ك�صفت  اأن اإهمال زوجها مغني الراب  

كانيي وي�صت بداأ ، بعد اإجنابها اأطفالها الثالثة نورث، �صانت و�صيكاغو.
 Keeping Up With the يف  كاردا�صيان   ل�صقيقتها  كلوي  كيم  وق��ال��ت 
Kardashians، اإنه ن�صب خالف بينها وبن كانيي لأنه اإتهمها باأنها تعتني 
العامل من خالل  ح��ول  ل��ِك مالب�س  اأ�صنع  "اأنا  قائاًل:  منه،  اأك��ر  باأبنائهما 

ماركتي Yeezy واأنِت تعاملينني بهذا الأ�صلوب".


