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�سكري: جهود م�سرية لرفع ال�سودان من قائمة الإرهاب 
الربهان يك�شف خطة 

لإعادة هيكلة اأجهزة اأمنية
•• اخلرطوم-وكاالت:

قال وزير اخلارجية امل�شري، �شامح �شكري، اأم�س االثنني، اإن القاهرة تبذ 
جهودا من اأجل رفع ا�شم ال�شودان من القائمة االأمريكية للدول الراعية 
للإرهاب، فيما اأكدت اخلرطوم تفعيل كل اللجان امل�شرتكة بني البلدين.

�شكري خلل موؤمتر �شحفي م�شرتك عقده مع نظريته  ت�شريح  وجاء 
ال�شودانية، اأ�شماء عبد اهلل، يف اخلرطوم.

وكان �شكري و�شل يف وقت �شابق االثنني اإىل ال�شودان، يف زيارة قالت وزارة 
بني  التعاون  من  جديدة  ملرحلة  توؤ�ش�س  اإنها  بيان  يف  امل�شرية  اخلارجية 

البلدين خلل املرحلة االنتقالية يف ال�شودان.
اأن��ه تطرق خلل  ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  امل�شري يف  واأو���ش��ح وزي��ر اخلارجية 
القائمة  م��ن  ال�����ش��ودان  ا�شم  لرفع  ال�شودانيني  امل�شوؤولني  م��ع  مباحثاته 

االأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
واأ�شاف اأنه اأطلع رئي�س جمل�س ال�شيادة ورئي�س الوزراء ووزيرة اخلارجية 

ال�شودانية باجلهود التي تبذلها م�شر يف هذا امللف.
اإىل ذلك، ك�شف رئي�س جمل�س ال�شيادة ال�شوداين الفريق اأول عبد الفتاح 
اأم��ن��ي��ة، خ��لل املرحلة  اأج��ه��زة  ال��ره��ان، خطة اخل��رط��وم الإع���ادة هيكلة 

االنتقالية.
وقال الرهان يف ت�شريحات اأم�س االثنني، اإنه مت ال�شروع يف اإعادة هيكلة 
كل القوات واإعادة النظر يف قوانينها، خا�شة جهاز اأمن املخابرات الوطني، 
ال�شعب  ه��و  وال�����ش��ام��ن  حم���ددة  واج��ب��ات  لها  امل�شلحة  ال��ق��وات  م�شيفا: 

ال�شوداين.
وقال امل�شوؤول الع�شكري البارز، اإن اجلميع يعمل على حتقيق حلم ال�شعب 
ال�شوداين يف احلكم الدميقراطي، وذلك بعد يوم واحد من اإعلن ت�شكيلة 

حكومة عبد اهلل حمدوك.
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون خادم 
احلرمني ال�شريفني بوفاة الأمري في�شل اآل �شعود 

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان  بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اأخيه  اإىل  تعزية  برقية   ، اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك  �شعود  اآل 
عر فيها عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته يف وفاة 
م�شاري  ب��ن  فهد  ب��ن  في�شل  االأم���ري  ال�شمو  �شاحب 

اأن يتغمده  املوىل تعاىل  �شائًل   ، �شعود  اآل  بن جلوي 
بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته.

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب  اهلل«  دبي»رعاه  حاكم 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي���د  ب��ن 
االأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تعزية مماثلتني اإىل 

خادم احلرمني ال�شريفني.
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يفاو�شون بيد ويقتلون باالخرى

ا�ستقبل وزير اخلارجية املوريتاين ووزير القت�ساد املاليزي

حممد بن زايد و وزير الطاقة ال�شعودي 
يبحثان عالقات التعاون بني البلدين

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�شلحة ام�س يف جمل�س ق�شر البحر �شاحب ال�شمو 
امللكي االأمري عبدالعزيز بن �شلمان بن عبدالعزيز 
اآل �شعود وزير الطاقة يف اململكة العربية ال�شعودية 
العاملي  الطاقة  موؤمتر  يف  ي�شارك  ال��ذي  ال�شقيقة 

اأبوظبي خلل  ت�شت�شيفه  الذي  والع�شرين  الرابع 
الفرتة من 9 اإىل 12 �شبتمر 2019.

البحر  ق�شر  جمل�س  يف  ام�س  �شموه  ا�شتقبل  كما 
ال�شوؤون  وزي��ر  اأحمد  ال�شيخ  ول��د  اإ�شماعيل  معايل 
موريتانيا  ج��م��ه��وري��ة  يف  وال���ت���ع���اون  اخل���ارج���ي���ة 
���ش��ري حممد  دات���و  ال�شقيقة وم��ع��ايل  االإ���ش��لم��ي��ة 

اأزمني علي وزير االقت�شاد يف ماليزيا.
)التفا�شيل �س 2(

حممد بن زايد خلل ا�شتقباله وزير الطاقة ال�شعودي  )وام( 

انفجار م�ستودع اأ�سلحة للحوثي يف احلديدة..واإ�سابات و�سط املدنيني 

غارات التحالف العربي ت�شتهدف احلوثيني يف حجة و�شعدة
•• اليمن-وكاالت:

مقاتلت  اإن  االث��ن��ني،  ام�����س  اليمن،  يف  عربية  ن��ي��وز  �شكاي  مرا�شل  ق��ال 
التحالف العربي �شنت غارات عدة على اأهداف حوثية يف حمافظتي حجة 

و�شعدة، �شمايل البلد.
واأو�شحت م�شادر حملية، اأن الغارات ا�شتهدفت مواقع وجتمعات مللي�شيات 
احلوثي املوالية الإيران يف مديريتي حَر�س و عْب�س بحّجة، واأهدافاً اأخرى 

يف مديرية جمز يف �شعدة.
�شفوف  يف  وجرحى  قتلى  �شقوط  عن  ال��غ��ارات  اأ�شفرت  امل�شادر،  وح�شب 

املتمردين احلوثيني، ف�شل عن تدمري اأ�شلحة وعربات قتالية.
مواقع  ال�شرعية  دع��م  حت��ال��ف  مقاتلت  دك��ت  االث��ن��ني،  �شابق،  وق��ت  ويف 
اجلوف  مبحافظة  وال�شعف  خب  مديرية  يف  االإرهابية  احلوثي  مللي�شيات 

اليمنية.
وا�شتهدفت طائرات حتالف دعم ال�شرعية مواقع وجتمعات امللي�شيا احلوثية 

االإرهابية يف منطقتي ال�شليلة و الوجف، مبديرية خب وال�شعف.
وذكرت وكالة االأنباء ال�شعودية وا�س اأن الغارات اأ�شفرت عن تكبيد ملي�شيات 

احلوثيني االإرهابية املتمردة، التابعة الإيران، خ�شائر يف االأرواح والعتاد.

اأم�س  اليمن  اأف���ادت م�شادر حملية يف مدينة احل��دي��دة غ��رب  االأث��ن��اء،  يف 
االث��ن��ني ع��ن ح���دوث ان��ف��ج��ار ك��ب��ري يف خم���زن اأ���ش��ل��ح��ة وم��ع��م��ل ل�شناعة 
املتفجرات تابع مليلي�شيات احلوثي االنقلبية يف املدينة ت�شبب يف �شقوط 

�شحايا مدنيني واإحلاق اأ�شرار كبرية مبنازل املواطنني.
واأكد �شهود عيان اأن املخزن يقع و�شط حي الزعفران ال�شكني ب�شارع جيزان 

�شمال مدينة احلديدة.
تطايرت  انفجارات  �شل�شلة  وح��دوث  النريان  با�شتعال  االنفجار  وت�شبب 
خللها القذائف من املخزن اإىل اأنحاء متفرقة يف احلي ال�شكني املجاور، 
ما اأدى اإىل حدوث اإ�شابات عدة يف اأو�شاط املدنيني وخ�شائر مادية كبرية 

باملنازل املجاورة.
�شاعة  م��ن  اأك���ر  ا�شتمرت  االن��ف��ج��ارات  �شل�شلة  اأن  حمليون  �شكان  واأك���د 
اأن حتوله  مل�شنع بل�شتيك قبل  كان عبارة عن م�شتودع  ال��ذي  املخزن  يف 

ميلي�شيات احلوثي اإىل خمزن للأ�شلحة ومعمل ل�شناعة املتفجرات.
�شقوط  ع��ن  اأو  امل�شابني  ع��دد  ع��ن  اأول��ي��ة  ت��وج��د معلومات  ال  اأن���ه  ي��ذك��ر 
�شحايا، اإال اأن م�شادر اأكدت وجود خ�شائر كبرية يف املباين وحرائق طالت 
اأثناء  ال�شكان  و�شط  هلع  بحالة  وت�شببت  ال�شظايا  تطاير  ج��راء  امل��ن��ازل 

االنفجارات.

وا�شنطن تبحث فر�س عقوبات على تركيا
•• وا�شنطن-وكاالت:

دونالد  الرئي�س  اإدارة  اإن  اأم�س،  منوت�شني،  �شتيفن  االأم��ريك��ي،  اخلزانة  وزي��ر  قال 
اجلوي  ال��دف��اع  منظومة  تركيا  ب�شراء  يتعلق  فيما  عقوبات  فر�س  تدر�س  ترمب 

ال�شاروخي رو�شية ال�شنع اإ�س400-، لكن مل تتخذ اأي قرارات.
واأ�شاف منوت�شني يف ت�شريحات لل�شحافيني خارج البيت االأبي�س رداً على �شوؤال 
اإذا كانت وزارة اخلزانة تفكر يف فر�س عقوبات ننظر يف االأم��ر، لن اأديل باأي  عما 
اأهداف  اأي  االأم��ر. ومل يحدد  لكننا ننظر يف  ق��رارات حم��ددة،  اأي  ت�شريحات عن 

حمتملة للعقوبات.
اإ�س400- التي تقول  واأنقرة ووا�شنطن على خلف ب�شبب �شراء تركيا منظومة 
اإنها ال تتوافق مع دفاعات حلف �شمال االأطل�شي وت�شكل تهديدا  الواليات املتحدة 

ملقاتلت اإف35- ال�شبح التي ت�شنعها �شركة لوكهيد مارتن.
 S-400 وتتم�شك وا�شنطن مبوقفها القائم على اأن منظومة ال�شواريخ الرو�شية
ميكن اأن تهدد االأ�شرار التقنية ملقاتلت F-35 وتف�شح املجال اأمام رو�شيا للح�شول 

على معلومات دقيقة ب�شاأنها.
ويف يوليو املا�شي، طردت اأمريكا تركيا من برنامج ت�شنيع املقاتلت املتطورة من 

طراز F-35، كعقوبة مبدئية على اإمتام �شفقة �شراء املنظومة الرو�شية.

قرقا�س: �شراكة ال�شعودية والإمارات 
جتمعها الأهداف والت�شحيات

•• اأبوظبي: الفجر

لل�شوؤون  االإم�����ارات�����ي  ال����دول����ة  وزي�����ر  م���ع���ايل  ق����ال 
الر�شائل  اإن  االث���ن���ني،  ق��رق��ا���س،  اأن�����ور  اخل��ارج��ي��ة 
امل�شرتكة من ال�شعودية واالإمارات ب�شاأن التطورات 
التي  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  على  توؤكد  اليمن،  يف 

جتمع البلدين.
وقال قرقا�س، عر ح�شابه ال�شخ�شي على “تويرت” 
قائًل: “الر�شائل امل�شرتكة من ال�شعودية ال�شقيقة 
واالإمارات ب�شاأن التطورات يف اليمن تاأكيد لل�شراكة 
ذلك  غ��ري  ي��ق��راأ  ف��ل  جتمعنا،  التي  اال�شرتاتيجية 
قيادتنا  عند  ال�شعودية  م�شالح  وخبيث،  حاقد  اإال 
هي م�شالح االإم��ارات، وثقتنا فيها مطلقة، �شراكة 

جتمعها االأهداف وتر�شخها الت�شحيات«.

برعاية رئي�س الدولة
انطالق فعاليات موؤمتر الطاقة 

العاملي 2019 يف اأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
انطلقت ام�س  الدولة حفظه اهلل” ..  نهيان رئي�س 
والع�شرين  الرابع  العاملي  الطاقة  موؤمتر  فعاليات 
و500  وزي��را   72 مب�شاركة  اأبوظبي  العا�شمة  يف 
رئي�س تنفيذي يف اأكر جتمع دويل ملواجهة حتديات 

القطاع ور�شم ملمح م�شتقبل الطاقة يف العامل.
وي�شتهدف املوؤمتر - الذي ي�شتمر حتى 12 �شبتمر 
اجل����اري يف م��رك��ز اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���س - 
مل�شتقبل  طريق  خارطة  وو�شع  التحديات  مواجهة 

الطاقة العاملي.                 )التفا�شيل �س 3(

ال�سيطان يكمن يف التفا�سيل
لهذا األغى ترامب املفاو�شات مع طالبان!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

والواليات  اتفاق بني طالبان  ال�شائعات عن  كانت  اأ�شابيع،  طيلة ثلثة 
الطرفان،  �شّربها  التي  املعلومات  ه��ذه  وتقول  امل�شهد.  تت�شّيد  املتحدة 
�شوى  يتبق  ومل  تقريًبا،  االنتهاء  و�شك  على  املفاو�شات  ال�شيء:  نف�س 

القليل من التفا�شيل لت�شويتها.
م�شاء ال�شبت، كن�س دونالد ترامب اأي احتمال ل�شلم فوري على توتري: 
اإن مل يكن با�شتطاعتهم قبول وقف اإطلق نار خلل مفاو�شات ال�شلم 
هذه البالغة االأهمية، فهم على االأرج��ح ال ميلكون الو�شائل للتفاو�س 

على اتفاق جمد ح�شب رايه.                   )التفا�شيل �س 15(

اإ�شرائيل تعلن عن عملية 
ل�شربها ب�شواريخ من دم�شق 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأعلن اجلي�س االإ�شرائيلي، اأم�س، ر�شده حماولة فا�شلة الإطلق �شواريخ 
اإ�شرائيل، متهما ميلي�شيات  ال�شورية دم�شق على  العا�شمة  من حميط 

موالية الإيران حتت قيادة فيلق القد�س مبحاولة �شن الهجوم.
واأ�شدر اجلي�س بيانا قال فيه: يف �شاعات ال�شباح الباكر مت ر�شد اإطلق 
اإىل  والتي مل جتتاز  �شوريا،  ال�شاروخية من  القذائف  فا�شل لعدد من 

داخل اإ�شرائيل.
واأ�شاف اأنه مت اإطلقها من قبل عنا�شر يف امليلي�شيات ال�شيعية، بقيادة 

فيلق القد�س االإيراين من م�شارف دم�شق.
عملية  ك��ل  م�شوؤولية  ال�شورية  احلكومة  االإ�شرائيلي  اجلي�س  وح��م��ل 
الناطق  ل�شان  على  اللهجة  �شديد  تهديا  واأطلق  اأرا�شيها،  من  تنطلق 

با�شم اجلي�س، اأفيخاي اأدرعي.
وقال اأدرعي: نحن نحذر نظام ب�شار االأ�شد من اأنه �شيدفع ثمنا باهظا 
اأرا�شيه حيث  على �شماحه للإيرانيني وللميلي�شيات بالعمل من داخل 
يغ�س طرفه، وحتى يتعاون معها. ال يخفى هذا ال�شيء علينا. وقد اأُعذر 

من اأنذر.

يجيز  الإ�شرائيلي  الق�شاء 
�شجن الفل�شطينيني بعد املوت !

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ق�شت املحكمة العليا يف اإ�شرائيل، 
ا�شتمرار  ب��ج��واز  االث��ن��ني،  اأم�����س 
فل�شطينيني  ج��ث��ام��ني  اح��ت��ج��از 
ق��ت��ل��ه��م ج��ي�����س االح����ت����لل على 
العربي  ال�����ش��راع  م���دار ع��ق��ود يف 
االإ����ش���رائ���ي���ل���ي. و�����ش����در ال���ق���رار 
املحكمة  يف  امل��و���ش��ع��ة  الهيئة  ع��ن 
ق�شاة   4 بغالبية  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
ب��ي��ان مركز  ب��ح�����ش��ب   ،3 م��ق��اب��ل 

القد�س للم�شاعدة القانونية.
ومب��وج��ب ال��ق��رار، ف��اإن��ه ب��ات من 
الع�شكري  ال���ق���ائ���د  ����ش���لح���ي���ة 
جثامني  اح��ت��ج��از  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
ودفنهم  الفل�شطينيني  ال�شهداء 
ا�شتعمالهم  الأغ����را�����س  م���وؤق���ت���ا 

كاأوراق تفاو�س م�شتقبلية.

اإ�������ش������ق������اط ط����ائ����رة 
لبنان  جنوبي  اإ�شرائيلية 

•• بريوت-وكاالت:

يف  اهلل  ح���زب  ميلي�شيات  اأع��ل��ن��ت 
لبنان، يف �شاعة مبكرة من �شباح 
اإ�شرائيلية  طائرة  اإ�شقاط  اأم�س، 
م�شرية عن بعد، وذلك قرب بلدة 
رامية جنوبي البلد. وذكر حزب 
اهلل، يف بيان، اأن الطائرة امل�شرية 
واأنها  اأ����ش���ِق���ط���ت  االإ����ش���رائ���ي���ل���ي���ة 

اأ�شبحت بحوزة عنا�شره.
م��ن ج��ه��ت��ه، اأق���ر ال��ن��اط��ق بل�شان 
ب�شقوط  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  اجل��ي�����س 
ط���ائ���رة م�����ش��رية ف���وق االأرا����ش���ي 
اللبنانية، م�شريا اإىل اأنه ال خ�شية 

من ت�شرب معلومات منها.
وكان حزب اهلل توعد، با�شتهداف 
كل الطائرات امل�شرية االإ�شرائيلية 
التي �شتخرتق االأجواء للبنانية.

خذوا اجلديد عادل احلالوي يف املقاتل الذي ل يهزم قريبا يف اكتوبر
بداية قوية ل�شناعة ال�شينما الماراتية 

واخلروج عن املاألوف  
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•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
جمل�س  يف  ام�����س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات 
امللكي  ال�شمو  �شاحب  البحر  ق�شر 
بن  �شلمان  ب��ن  عبدالعزيز  االأم���ري 
الطاقة  وزي��ر  �شعود  اآل  عبدالعزيز 
ال�شعودية  ال���ع���رب���ي���ة  امل���م���ل���ك���ة  يف 
موؤمتر  يف  ي�شارك  ال��ذي  ال�شقيقة 
والع�شرين  ال��راب��ع  العاملي  الطاقة 
خلل  اأب��وظ��ب��ي  ت�شت�شيفه  ال����ذي 
�شبتمر   12 اإىل   9 م���ن  ال���ف���رتة 

.2019
وهناأ �شموه وزير الطاقة ال�شعودي 
ع���ل���ى ال���ث���ق���ة ال����ت����ي اأواله����������ا اإي������اه 
خ����ادم احل���رم���ني ال�����ش��ري��ف��ني امللك 
�شعود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  ���ش��ل��م��ان 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م��ل��ك 
والنجاح  ال��ت��وف��ي��ق  ل���ه  ..م��ت��م��ن��ي��ا 

خدمة  يف  اجل�����دي�����دة  م���ه���ام���ه  يف 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  وط��ن��ه 
�شموه  وت��ن��اول  ازده��اره��ا.  وم�شرية 
العلقات  ال�شعودي  الطاقة  ووزي��ر 
االأخوية املتينة التي جتمع البلدين 
و�شعبيهما واأوجه التعاون والتن�شيق 

والعمل امل�شرتك.
من  ع��ددا  اجلانبان  ا�شتعر�س  كما 
التي  والدولية  االإقليمية  الق�شايا 
تهم البلدين وتبادال وجهات النظر 

ب�شاأنها.
الطاقة  ووزي�������ر  ����ش���م���وه  وت����ط����رق 
ال�شعودي اإىل اأعمال موؤمتر الطاقة 
ال��ع��امل��ي ال���راب���ع وال��ع�����ش��ري��ن الذي 
وي�شتمر  اأب��وظ��ب��ي  يف  ام�����س  انطلق 
���ش��ه��ر �شبتمر  12 م��ن  ي���وم  ح��ت��ى 
ر���ش��م م��لم��ح م�شتقبل  اجل���اري يف 
���ش��ن��اع��ة ال��ط��اق��ة يف ال��ع��امل وطرح 
احللول واالأفكار واملبادرات ملواجهة 
ي�شهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  خمتلف 

هذا القطاع.

ح�شر جمل�س ق�شر البحر .. �شمو 
نهيان  اآل  حممد  ب��ن  ���ش��رور  ال�شيخ 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن زاي����د اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة 
زايد بن �شلطان اآل نهيان للأعمال 

اخلريية واالإن�شانية والفريق �شمو 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ���ش��ي��ف  ال�����ش��ي��خ 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
بن  حامد  ال�شيخ  و�شمو  الداخلية 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س دي����وان ويل 

ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي و���ش��ع��ادة ت��رك��ي بن 
اململكة  ���ش��ف��ري  ال���دخ���ي���ل  ع���ب���داهلل 
الدولة  ل���دى  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
امل�شوؤولني  ال�شيوخ وكبار  وعدد من 

لدى الدولة.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س طاجيك�شتان بذكرى ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة 
بعث  كما  ب��لده.  ا�شتقلل  ذك��رى  مبنا�شبة  وذل��ك  طاجيك�شتان  جمهورية  رئي�س  رحمون  علي  اإم��ام 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س اإمام علي رحمون. وبعث �شاحب ال�شمو 
تهنئة  برقيتي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اآل مكتوم و�شاحب  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 

مماثلتني اإىل معايل قاهر ر�شول زادا رئي�س وزراء جمهورية طاجيك�شتان.

2019 من  الثاين  الربع  خالل  للمواطنني  احلكومة  قدمتها  مالية  اإعانات  درهم  مليار   1.42
•• اأبوظبي-وام: 

بلغت قيمة االإعانات املالية التي قدمتها احلكومة االحتادية 
خلل  دره���م  م��ل��ي��ار   1.42 املجتمع  تنمية  ب����وزارة  ممثلة 
ا�شتمرار  م��وؤ���ش��ر على  2019 يف  ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  ال��رب��ع 
حر�س الدولة على تقدمي الدعم للمواطنني وذلك لتعزيز 
ت��ع��د من  االأ����ش���ري وال��ت��لح��م املجتمعي وال��ت��ي  ال��ت��م��ا���ش��ك 

العنا�شر الرئي�شة للتنمية ال�شاملة يف الدولة.
اإجمايل  م��ن   6% ن��ح��و  امل��ق��دم��ة  االإع���ان���ات  و���ش��ك��ل��ت قيمة 

مليار   24.4 ال��ب��ال��غ��ة  االحت���ادي���ة  ال�������وزارات  م�����ش��روف��ات 
دره��م خلل الربع الثاين من العام اجل��اري وذل��ك بح�شب 

االح�شائيات التي اأ�شدرتها وزارة املالية.
وي�����ش��م��ل ال���دع���م ال����ذي ت��ق��دم��ه احل��ك��وم��ة االحت����ادي����ة من 
ودعم  االجتماعية  االإع���ان���ات  املجتمع  تنمية  وزارة  خ��لل 
للم�شتحقني  املبا�شر  النقدي  الدعم  اإىل  باالإ�شافة  االأ�شعار 
وامل�شنني  الهمم  اأ�شحاب  اأي�شا �شمنهم  الدعم  . كما ي�شمل 
اخلدمات  ج��ان��ب  اإىل  ال���زواج  وم��ن��ح  االجتماعية  وال��رع��اي��ة 
االأخرى املوجهة للأ�شرة. و تعد املوؤ�شرات اخلا�شة بالتلحم 

املجتمعي والتي يجري من خللها قيا�س متتع اأبناء املجتمع 
ال��وط��ن��ي��ة، والتكافل  ب��ال��ه��وي��ة  امل��رت��ب��ط��ة  ب��امل��ب��ادئ وال��ق��ي��م 
املجتمع كافة  املجتمعية بني مكونات  االجتماعي وال�شراكة 

من اأهم املوؤ�شرات التي تت�شمنها روؤية االمارات 2021.
كذلك فاإن تعزيز التلحم يف جمتمع يعتز بهويته وانتمائه 
من خلل توفري بيئة �شاملة تدمج يف ن�شيجها خمتلف فئات 
وتقاليدها  وتراثها  االإم��ارات  ثقافة  على  وحتافظ  املجتمع 
ت�شعى  ما  اأهم  واالأ�شري من  املجتمعي  وتعزز من تلحمها 

لتحقيقه االأجندة الوطنية للدولة.

حممد بن زايد ي�شتقبل وفد �شركة مطارات اأبوظبي

حممد بن زايد يبحث مع وزير اخلارجية املوريتاين 
العالقات الثنائية وامل�شتجدات الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد يبحث مع وزير القت�شاد املاليزي عالقات ال�شداقة والتعاون بني البلدين

حممد بن زايد ي�شتقبل الرئي�س التنفيذي ل� »توتال«

حممد بن زايد و وزير الطاقة ال�شعودي يبحثان عالقات التعاون بني البلدين

•• اأبوظبي-وام:

بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل   
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
�شركة  وف���د  اأم�����س  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى 

مطارات اأبوظبي.
وتبادل �شموه مع الوفد - خلل اللقاء الذي 
 - ب��اأب��وظ��ب��ي  ال��ب��ح��ر  ج���رى يف جمل�س ق�شر 
االأحاديث حول م�شار تنفيذ خطط التطوير 
ال�����ش��رك��ة للرتقاء  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  ال��ق��ائ��م��ة 

باخلدمات اجلوية.
بلقاء  �شعادتهم  ع��ن  ال��وف��د  اأع�����ش��اء  واأع����رب 
اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
نهيان مثمنني دعم �شموه القطاعات احليوية 
ال�شاملة  التنمية  يحقق  مبا  الدولة  يف  كافة 

وتكاملها.
ح�شر اللقاء �شمو ال�شيخ �شرور بن حممد اآل 
طحنون  بن  حمد  بن  حممد  وال�شيخ  نهيان 
اأبوظبي  اإدارة �شركة  اآل نهيان رئي�س جمل�س 

للمطارات.

•• اأبوظبي-وام:

اآل  ب��ن زاي���د  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ال�����ش��م��و  ا�شتقبل ���ش��اح��ب 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
امل�شلحة ام�س يف جمل�س ق�شر البحر معايل اإ�شماعيل 
ولد ال�شيخ اأحمد وزير ال�شوؤون اخلارجية والتعاون يف 
جمهورية موريتانيا االإ�شلمية ال�شقيقة. وبحث �شموه 

الثنائية بني  ال��ع��لق��ات  امل��وري��ت��اين  ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
البلدين ال�شقيقني و�شبل تعزيز اأوجه التعاون امل�شرتك. 
وامل�شتجدات  الق�شايا  م��ن  ع��ددا  اجلانبان  ت��ب��ادل  كما 

االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك.
نهيان  اآل  حممد  بن  �شرور  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر 
و�شعادة حممد مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل عهد 

اأبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة ام�س يف ق�شر البحر معايل داتو �شري 
اأزمني علي وزير االقت�شاد يف ماليزيا الذي يزور البلد حل�شور  حممد 
اأبوظبي  يف  يعقد  ال��ذي  والع�شرين  الرابع  العاملي  الطاقة  موؤمتر  اأعمال 

خلل الفرتة من 9 اإىل 12 �شبتمر 2019.
بني  وال��ت��ع��اون  ال�شداقة  ع��لق��ات  تعزيز  املاليزي  وال��وزي��ر  �شموه  وبحث 
خا�شة  جوانبها  خمتلف  يف  تنميتها  واإم��ك��ان��ات  وماليزيا  االإم���ارات  دول��ة 
والعمل  للتعاون  اأ�شمل  اآف��اق  لفتح  واال�شتثمارية  والتجارية  االقت�شادية 

امل�شرتك الذي يخدم م�شالح البلدين.
البلدين وتبادال  التي تهم  الق�شايا واملو�شوعات  ا�شتعر�شا عددا من  كما 
�شيناق�شها  التي  املحاور  من  ع��ددا  اللقاء  وتناول  ب�شاأنها.  النظر  وجهات 
�شناعة  م�شتقبل  ملمح  ر�شم  يف  ترتكز  وال��ت��ي  للطاقة  العاملي  امل��وؤمت��ر 

الطاقة يف العامل ودورها يف االزدهار العاملي.
بن  �شهيل  ومعايل  نهيان  اآل  حممد  بن  �شرور  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر 
حممد فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة وال�شناعة و�شعادة حممد مبارك 

املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة - يف جمل�س ق�شر البحر يف اأبوظبي 
- باتريك بويانيه رئي�س جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي ل�شركة توتال 
دولة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور  معايل  يرافقه  الفرن�شية 
وجمموعة  اأدن���وك  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 

�شركاتها.
بني  التعاون  وفر�س  اأوج��ه  اللقاء  خ��لل  بويانيه  وباتريك  �شموه  وبحث 
املتخ�ش�شة واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  االإم��ارات من  توتال ونظرياتها يف دولة 
احليوي  القطاع  هذا  تطوير  و�شبل  الطاقة  املعنية مبجاالت  والقطاعات 

مبا يخدم التنمية والبناء واالزدهار على م�شتوى العامل .
كما تطرق اللقاء اإىل اأعمال موؤمتر الطاقة العاملي الرابع والع�شرين الذي 
ت�شت�شيفه اأبوظبي خلل الفرتة من 9 اإىل 12 من �شهر �شبتمر 2019 
والذي يعد من�شة عاملية للحوار وجتمع روؤ�شاء دول و وزراء و رواد القطاع 
و قادة الفكر اإىل جانب املهتمني واملنظمات من جميع اأنحاء العامل ملناق�شة 
التطورات يف قطاع الطاقة والتحديات التي يواجهها واإيجاد احللول لها.

ح�شر اللقاء �شمو ال�شيخ �شرور بن حممد اآل نهيان.
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برعاية رئي�س الدولة .. انطالق فعاليات موؤمتر الطاقة العاملي 2019 يف اأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام:

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
الرابع  ال��ع��امل��ي  ال��ط��اق��ة  م��وؤمت��ر  فعاليات  ام�����س  انطلقت   .. اهلل  حفظه 
رئي�س  و500  وزي���را   72 مب�شاركة  اأب��وظ��ب��ي  العا�شمة  يف  والع�شرين 

ملمح  ور���ش��م  القطاع  حت��دي��ات  ملواجهة  دويل  جتمع  اأك���ر  يف  تنفيذي 
م�شتقبل الطاقة يف العامل.

اجل��اري يف مركز  �شبتمر   12 ي�شتمر حتى  ال��ذي   - املوؤمتر  وي�شتهدف 
وو�شع خارطة طريق  التحديات  - مواجهة  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي 

مل�شتقبل الطاقة العاملي.

خلل  والع�شرين  الرابعة  دورت��ه  يف  العاملي  الطاقة  موؤمتر  وي�شتعر�س 
ي�شهدها  التي  والتطورات  الطاقة  ق�شايا  حوارية  جل�شة   80 من  اأك��ر 

القطاع.
ويناق�س امل�شاركون يف املوؤمتر التطورات التي ي�شهدها قطاع الطاقة بكل 
اإ�شافة اإىل تطوير م�شادر الفحم  مكوناته من النفط والغاز والكهرباء 

والتمويل  الطاقة  وكفاءة  والنقل  والنووية  املتجددة  والطاقة  النظيف 
وتتاأثر  توؤثر  التي  القطاعات  من  ذلك  وغري  واال�شت�شارات  واال�شتثمار 
بقطاع الطاقة لي�شكل املوؤمتر من�شة مثالية ملحادثات اأكر واأكر تنوعا 
الطاقة  ت�شهده �شناعة  ال��ذي  الكبري  التطور  الطاقة يف �شوء  يف جمال 

على ال�شعيدين االإقليمي والعاملي.

تراأ�س اجتماع جمل�س التعليم واملوارد الب�سرية

عبداهلل بن زايد : م�شاركة اأولياء الأمور يف م�شرية اأبنائهم التعليمية لها اأثر اإيجابي على نفو�س الطلبة وحت�شيلهم العلمي
•• اأبوظبي-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  ت��راأ���س 
الدويل رئي�س جمل�س التعليم واملوارد الب�شرية اجتماع املجل�س الذي عقد 

بديوان الوزارة يف اأبوظبي.
ومتنى �شموه التوفيق جلميع الطلبة الذين بداأوا عامهم الدرا�شي اجلديد 
الأع�شاء  م��وؤك��دا   .. املا�شيني  االأ���ش��ب��وع��ني  م��دى  على  امل��راح��ل  خمتلف  يف 
اأهمية دور املجل�س يف تفعيل امل�شتهدفات املو�شوعة لدعم الطلبة  املجل�س 
بالطريقة املثلى عر ت�شغيل خمتلف املبادرات التي يتم طرحها وتطبيقها 

من قبلهم.
اأبنائهم  االأم��ور يف م�شرية  اأولياء  اأهمية تعزيز م�شاركة  �شموه على  و�شدد 
الطلبة  نفو�س  على  اإيجابي  اأث��ر  من  الفاعلة  امل�شاركة  لهذه  ملا  التعليمية 
متيزهم  يف  ب��دوره  ي�شب  ومب��ا  الق�شري  امل��دى  على  الدرا�شي  وحت�شيلهم 

االأكادميي واملهني على املدى البعيد.
دولة  يف  الب�شرية  الكوادر  دعم  اإىل  يهدف  املجل�س  عمل  اأن  �شموه  واأو�شح 
االإمارات من مرحلة الطفولة املبكرة وحتى الوظيفة مبا ي�شمن تاأهيلهم 

بالعلم واملعرفة واجلاهزية العالية لتحديات امل�شتقبل.
الثقافة  وزي���رة  الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  معايل  ا�شتعر�شت  جانبها  م��ن 
وتنمية املعرفة م�شتجدات تقرير “حالة اللغة العربية وم�شتقبلها” الذي 
وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
يت�شمن  بحيث  باإ�شداره  اهلل”  “رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س 
بناء مقاربة علمية حلالة  اأج��ل  م��ن  واأب��ح��اث وجت���ارب تطبيقية  درا���ش��ات 

اللغة العربية وم�شتقبلها.
وميثل التقرير بداية مهمة للتخطيط اللغوي للغة العربية على م�شتوى 
دولة االإمارات والوطن العربي وي�شعى اإىل حتقيق “ روؤية االإمارات 2021 

مركزا للمتياز يف اللغة العربية. تكون  اأن  “ يف 
وا�شتعر�س املجل�س م�شروع الفنون ال�شعبية الذي تعمل عليه وزارة الثقافة 

فار�س  بن  �شهيل  بنت  �شما  املجل�س على مقرتح عر�شته معايل  اطلع  كما 
املزروعي وزيرة دولة ل�شوؤون ال�شباب رئي�شة جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة االحتادية 
لل�شباب ويعنى برنامج متكامل للطلبة والفئات امل�شتهدفة خلل فرتات 
وا�شرتاتيجية  اأه��داف  لها  ومتكاملة  م�شرتكة  منظومة  �شمن  االإج���ازات 
موحدة بحيث ت�شاهم كل اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية يف اإجناح 

هذا الرنامج.
الفعاليات  وجميع  احل��ايل  الو�شع  وحتليل  درا���ش��ة  معاليها  وا�شتعر�شت 
والرامج املتاحة خلل فرتات االإجازات يف املراكز واملخيمات املختلفة من 

اأجل تقدمي برنامج متكامل لتطوير املهارات.
كما مت ا�شتعرا�س اآليات تفعيل الرامج يف جميع اإمارات ومناطق الدولة 
اجلهات  جميع  جهود  وتوحيد  تن�شيق  و���ش��رورة  االإج����ازات  ف��رتات  خ��لل 
لتنفيذ برامج ا�شتثنائية ودورات متنوعة وور�س مميزة للفئات امل�شتهدفة 
القطاع  ويف  واملحليني  االحت��ادي��ني  املعنيني  ال�شركاء  م��ع  بالتعاون  كافة 

اخلا�س ل�شمان متيز وجناح الرنامج.
االقت�شاد  وزي��ر  املن�شوري  �شعيد  ب��ن  �شلطان  معايل   .. االج��ت��م��اع  ح�شر 
والتعليم ومعايل  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  اإب��راه��ي��م احل��م��ادي  ب��ن  وم��ع��ايل ح�شني 
نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة ومعايل نا�شر بن 
والتوطني ومعايل ح�شة بنت عي�شى  الب�شرية  امل��وارد  الهاملي وزير  ثاين 
بو حميد وزيرة تنمية املجتمع ومعايل جميلة بنت �شامل م�شبح املهريي 
وزيرة دولة ل�شوؤون التعليم العام ومعايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد 
بالهول الفل�شي وزير دولة ل�شوؤون التعليم العايل واملهارات املتقدمة اأمني 
عام املجل�س ومعايل �شما بنت �شهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة ل�شوؤون 

ال�شباب ومعايل �شارة بنت يو�شف االأمريي وزيرة دولة.
كما ح�شر االجتماع .. معايل �شارة عو�س عي�شى م�شلم رئي�س دائرة التعليم 
واملعرفة - اأبوظبي و�شعادة الدكتور عبد اهلل حممد الكرم مدير عام هيئة 
�شوؤون  مكتب  مدير  النعيمي  حممد  و  دب��ي   - الب�شرية  والتنمية  املعرفة 

التعليم يف ديوان ويل عهد اأبوظبي.

لتنظيم  حم��ددة  و�شيا�شات  �شوابط  و�شع  اإىل  وال��ه��ادف  املعرفة  وتنمية 
االأ�شيل والتعريف به يف  االإم��ارات��ي  امل��وروث  ال�شعبية الإب��راز  الفنون  فرق 
املحافل الدولية وحتقيق التوا�شل مع �شعوب العامل والتفاعل مع اإجنازات 

احل�شارة االإن�شانية وفق منهج علمي يتلءم مع اجتاهات الدولة.
كما يت�شمن امل�شروع و�شع اآلية لتطوير وتدريب القدرات املحلية وتفعيل 
دور املوهوبني واالأجيال امل�شتقبلية يف الفنون ال�شعبية بالتعاون مع وزارة 

الرتبية والتعليم.

دائرة  رئي�س  م�شلم  عي�شى  عو�س  ���ش��ارة  معايل  ا�شتعر�شت  ناحيتها  م��ن 
“ الذي يهدف اإىل  التعليم واملعرفة م�شروع مدار�س ال�شراكات التعليمية 
اإن�شاء منوذج ملدار�س م�شتدامة حتفز التناف�شية البناءة وحت�شن الكفاءة من 

خلل توظيف خرات القطاع اخلا�س باالإ�شافة اإىل تنوع فر�س التعلم.
ويعد م�شروع “مدار�س ال�شراكات التعليمية” اإحدى مبادرات برنامج غدا 
القطاعني احلكومي واخلا�س خللق نظام  يتعاون من خلله  والذي   21

تعليمي ثالث مت تطبيقه يف دول اأخرى بنجاح.

�سهد ووزير اخلارجية الكازاخ�ستاين التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بني البلدين 

عبداهلل بن زايد يرتاأ�س اأعمال اللجنة امل�شرتكة بني الإمارات وكازاخ�شتان

وك�����ان ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
وال���ت���ع���اون ال�����دويل ق���د ع��ق��د بعد 
معايل  مع  اجتماعا  اللجنة  اأعمال 
خارجية  وزير  اأتامكولوف  بييبوت 
خلله  مت  ك��ازاخ�����ش��ت��ان  جمهورية 
بحث �شبل تعزيز العلقات الثنائية 

•• اأبوظبي-وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل اأعمال الدورة ال�شابعة من 
اللجنة امل�شرتكة بني دولة االإمارات 
وجمهورية كازاخ�شتان التي عقدت 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  مقر  يف 

الدويل يف اأبوظبي.
الكازاخ�شتاين  اجل���ان���ب  وت���راأ����س 
وزير  اأت��ام��ك��ول��وف  بييبوت  م��ع��ايل 
كازاخ�شتان  ج��م��ه��وري��ة  خ��ارج��ي��ة 

ال�شديقة.
ورحب �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان يف كلمته خلل االجتماع 
كازاخ�شتان  خارجية  وزير  مبعايل 
اللجنة،  اأعمال  يف  امل�شارك  والوفد 
واأع���������رب ����ش���م���وه ع����ن ت��ط��ل��ع��ه اأن 
للكثري  ال���دورة مكملة  ه��ذه  ت��ك��ون 
يف  �شهدناها  ال��ت��ي  النجاحات  م��ن 

العلقة بني البلدين.
بني  ال���ع���لق���ة  اإن  ����ش���م���وه  وق�������ال 
كازاخ�شتان واالإمارات تت�شم بالقوة 
واأه���م م��ا يربط ه��ذه العلقة هي 
ال��ث��ق��ة ال���ت���ي اأر����ش���اه���ا امل���غ���ف���ور له 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
وفخامة الرئي�س االأول نور �شلطان 
البلدين  بني  فالعلقة  نزارباييف 

ممتدة وتزداد ر�شوخا كل يوم.
االإمارات  دول��ة  "اأن  �شموه  واأ�شاف 
االإجن���ازات  على  البناء  اإىل  ت�شعى 
البلدين  بني  العلقة  يف  املتحققة 
والتي  امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ن��وات  خ����لل 
ت���وج���ت���ه���ا ال��������زي��������ارات امل���ت���ب���ادل���ة 
البلدين  ق���ي���ادت���ي  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
ال�شديقني خلل العامني 2018 
االتفاقيات  ج��ان��ب  اإىل  و2019 
التي مت توقيعها على  االقت�شادية 

هام�س تلك الزيارات".
ب��امل��خ��رج��ات املثمرة  ���ش��م��وه  واأ����ش���اد 
ال��رئ��ي�����س االأول  ل��زي��ارت��ي ف��خ��ام��ة 
جلمهورية كازاخ�شتان نور �شلطان 
االإم������ارات  اإىل دول����ة  ن���ازارب���اي���ي���ف 
ال��ع��ام احلايل  يف �شهر م��ار���س م��ن 
�شاحب  وزي�������ارة  امل���ا����ش���ي  وال����ع����ام 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة اإىل 

كازاخ�شتان يف يوليو 2018.
والوثائق  ب��االت��ف��اق��ي��ات  اأ���ش��اد  ك��م��ا 
عليها  التوقيع  مت  التي  القانونية 
موؤخرا  ال�شديقني  البلدين  ب��ني 
ت�شجيع  ات���ف���اق���ي���ة  اأه���م���ه���ا  وم�����ن 
وحماية تبادل اال�شتثمار واتفاقية 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  ب���ني  ���ش��راك��ة  ع��ق��د 
وحكومة  دب����ي   2020 الإك�����ش��ب��و 
باالإ�شافة  كازاخ�شتان  جمهورية 
اال�شتثمارية  االت���ف���اق���ي���ات  اإىل 
البرتوكيماويات  ب�شناعة  املتعلقة 
واإدارة املناطق االقت�شادية اخلا�شة 
ح��ي��ث ت���اأت���ي ه����ذه االت���ف���اق���ي���ات يف 
للعلقات  امل�����ش��ت��م��ر  ال��ن��م��و  اإط�����ار 
ب�شقيها  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  االق���ت�������ش���ادي���ة 

التجاري واال�شتثماري.
م�شتوى  يعك�س  "مما  �شموه  وق��ال 
ال����ت����ط����ور ال���������ذي و�����ش����ل����ت اإل����ي����ه 
العلقات االقت�شادية بني البلدين 
ك��ون ك��ازاخ�����ش��ت��ان ال��وج��ه��ة االأوىل 
لل�شتثمارات االإماراتية يف منطقة 
و�شط اآ�شيا بقيمة تناهز ال� 2 مليار 
دوالر اأمريكي باالإ�شافة اإىل النمو 
الكبري يف قيمة التبادالت التجارية 
بني اجلانبني والتي ارتفعت يف عام 
دوالر  مليون   246 من   2016
عام  يف  و���ش��ل��ت  اأن  اإىل  اأم���ري���ك���ي 
415 مليون دوالر". 2018 اإىل 
ال�شياحة  تدفقات  "�شهدت  وت��اب��ع 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن من���وا ك��ب��ريا خلل 
االأع�������وام امل��ا���ش��ي��ة ح��ي��ث ب��ل��غ عدد 
جمهورية  اإىل  االإماراتيني  ال�شياح 

اآالف   5 ح��������وايل  ك����ازاخ���������ش����ت����ان 
ال�شياح  ع���دد  ب��ل��غ  ب��امل��ق��اب��ل  ���ش��ائ��ح 
الكازاخ�شتانيني اإىل دولة االإمارات 
م��ا ي��ق��ارب ال��� 145 األ��ف �شائح يف 

عام 2018".
ونرى  ن�شاهد  "نحن  �شموه  وق��ال 
التعاون  لتعزيز  الكبرية  الفر�س 
ب��ل��دي��ن��ا يف جماالت  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي 
ال����ن����ف����ط وال������غ������از وال�������ش���ن���اع���ات 
املتجددة  والطاقة  البرتوكيماوية 
املعادن  و�شناعة  الغذائي  واالأم���ن 
اإىل  اإ�شافة  اللوج�شتية  واخلدمات 
فر�س تبادل املعرفة واخل��رات يف 
واإدارة  االقت�شادي  التنويع  خطط 
النووية  امل��ن��اط��ق احل���رة وال��ط��اق��ة 
ال�شلمية وعلوم الف�شاء .. م�شيفا 
واأ�شكر  اأ���ش��ي��د  اأن  الب��د  هنا  �شموه 
بلدكم الكرمي على منحنا الفر�شة 
بكثري  ونرتقب  الف�شاء  جم��ال  يف 
اأول  انطلق  والفخر  االعتزاز  من 
رائ����د ف�����ش��اء اإم���ارات���ي م��ن بلدكم 
ال��ك��رمي خ��لل اأي���ام ف��ل �شك اأنها 
م��ف��خ��رة ك���ب���رية ل��ن��ا يف االإم������ارات 
بلد  م��ن  ال��ت��ج��رب��ة  ه���ذه  ن�شهد  اأن 
طموح وراغب اأن ي�شتثمر يف �شبابه 
وفتياته .. وكان �شيكون ذلك �شعبا 
دون وجود �شركاء لنا مثلكم ف�شكراً 

لكم.
اأه����م����ي����ة  اإىل  �����ش����م����وه  واأ���������ش��������ار 
ت��ع��زي��ز ا���ش��ت��ف��ادة ق���ط���اع االأع���م���ال 
ال�����ك�����ازاخ�����������ش�����ت�����اين م������ن امل����وق����ع 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي 

ك���م���ا ت���ق���دم ����ش���م���وه ب��ال�����ش��ك��ر اإىل 
���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد اأح��م��د بن 
���ش��ل��ط��ان اجل����اب����ر ���ش��ف��ري ال���دول���ة 
ل������دى ج���م���ه���وري���ة ك���ازاخ�������ش���ت���ان 
�شفري  مينيليكوف  ماديار  و�شعادة 
جمهورية كازاخ�شتان لدى الدولة 
التح�شريية  االج��ت��م��اع��ات  روؤ���ش��اء 
الأعمال  امل��ت��م��ي��ز  ال��ت��ح�����ش��ري  ع��ل��ى 
اللجنة وو�شع برامج واإطار وا�شح 
ال�شكر  ف��ل��ه��م  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي  ل��ع��م��ل��ن��ا 
االأخرى  واالأدوار  ال��دور  ه��ذا  على 
ل��دف��ع وتطوير  بها  ي��ق��وم��ان  ال��ت��ي 
ال��ب��ل��دي��ن وكذلك  ب���ني  ال��ع��لق��ات 
ال�شكر اإىل جميع اأفراد الوفدين".

وج�����دد ���ش��م��وه ال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى اأن 
ال����ع����لق����ة ب�����ني دول�������ة االإم����������ارات 
وكازاخ�شتان علقة خا�شة ومهمة 
وعلقة ت�شتحق الكثري من العمل 

الأنها حتمل الكثري من االآمال.
م��ن ج��ان��ب��ه ت��وج��ه م��ع��ايل بييبوت 
اأت�����ام�����ك�����ول�����وف وزي���������ر خ���ارج���ي���ة 
اإىل  بال�شكر  كازاخ�شتان  جمهورية 
اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو 
نهيان على ا�شت�شافة اأعمال اللجنة 
موؤكدا  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  امل�����ش��رتك��ة 
اال�شرتاتيجية  ال���ع���لق���ات  ع��ل��ى 
الرا�شخة التي جتمع بني البلدين 
الزمن  م��ن  عقود  م��ن  ال�شديقني 
يف  ملحوظا  ومن��وا  تطورا  وت�شهد 

�شتى املجاالت.
ووق�����ع ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اخلارجية  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 

املتقدمة  االأع��م��ال  وبيئة  املتميزة 
ال���ت���ي مت��ت��ل��ك��ه��ا دول������ة االإم���������ارات 
مثالية  وج��ه��ة  منها  جتعل  وال��ت��ي 
لل�شتثمار وبوابة جتارية رئي�شية 
الذي  االأم���ر  املنطقة  ل��لأ���ش��واق يف 
ت���ن���وي���ع االأ������ش�����واق  ���ش��ي�����ش��اه��م يف 
ال���ت�������ش���دي���ري���ة ل����ك����م م�����ن خ����لل 
االأ�شواق  م��ن  امل��زي��د  اإىل  ال��و���ش��ول 
االأفريقية  ال����ق����ارة  يف  اجل����دي����دة 
وال�شرق  واالأمريكيتني  واالأوروبية 

االأو�شط.
الطريان  ق��ط��اع  اأن  ���ش��م��وه  وب����ني 
لتعزيز  رئي�شيا  �شريانا  يعد  املدين 
اأبواب التعاون يف الكثري من  وفتح 
املجاالت ذات االهتمام امل�شرتك بني 
املتعلقة  تلك  وخ�شو�شا  اجلانبني 
واال�شتثمار  وال�شياحة  ب��ال��ت��ج��ارة 
التعاون  م��ن  م��زي��دا  يتطلب  ومب��ا 
للركاب  اجل����وي  ال��ن��ق��ل  يف جم���ال 
النمو  م���ع  ب���ال���ت���وازي  وال��ب�����ش��ائ��ع 
الثنائية  ال���ت���ج���ارة  يف  امل�����ش��ط��رد 
ال�شياحة  يف  امل���ل���ح���وظ  وال���ن���م���و 
خ�شو�شا يف اأعقاب االإعفاء املتبادل 
متطلبات  م��ن  ال��ب��ل��دي��ن  مل��واط��ن��ي 
تاأ�شرية الدخول وال��ذي دخل حيز 

النفاذ يف 10 مار�س 2018.
التعاون  الأط���ر  ا�شتكماال  واأ���ش��اف 
الثنائي بني البلدين اأود اأن اأتوجه 
على  ال��ك��رمي  ب��ل��دك��م  اإىل  بال�شكر 
دولة  تر�شيحات  للعديد من  دعمه 
واملحافل  امل��ن��ظ��م��ات  يف  االإم�������ارات 

الدولية.

بييبوت  ومعايل  ال��دويل  والتعاون 
اأت�����ام�����ك�����ول�����وف وزي���������ر خ���ارج���ي���ة 
جمهورية كازاخ�شتان على حم�شر 
ال�����ش��اب��ع��ة للجنة  ال�����دورة  اج��ت��م��اع 

امل�شرتكة بني البلدين.
ك��م��ا ���ش��ه��د ���ش��م��وه وم���ع���ايل وزي���ر 
التوقيع  الكازاخ�شتاين  اخلارجية 
التفاهم  ع��ل��ى ع���دد م��ن م���ذك���رات 
تفاهم  م��ذك��رة  وه��ي  البلدين  ب��ني 
الوطني  االإم����ارات����ي  ال��ن��ظ��ام  ب���ني 
ل���لع���ت���م���اد يف ه���ي���ئ���ة االإم����������ارات 
واملركز  وامل��ق��اي��ي�����س  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات 
جمهورية  يف  ل��لع��ت��م��اد  ال��وط��ن��ي 

كازاخ�شتان.
التفاهم  م�����ذك�����رة  ع����ل����ى  ووق��������ع 
م����ن ج����ان����ب ال�����دول�����ة ال����دك����ت����ورة 
اإدارة  م����دي����ر  ال����ع����ام����ري  رح���������اب 
ال��وط��ن��ي وم���ن اجلانب  االع��ت��م��اد 
تايزانوف  ك��اي��ر  ال��ك��ازاخ�����ش��ت��اين 
مدير عام املركز الوطني للعتماد 

.
بني  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  مت  كما 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  موؤ�ش�شة خليفة 
ومدر�شة  االإن�������ش���ان���ي���ة  ل���لأع���م���ال 
نور  84 مب��دي��ن��ة  رق����م  ل��ي�����ش��ي��وم 
الدولة  جانب  من  وقعها  �شلط��ان 
����ش���ع���ادة حم���م���د ح���اج���ي اخل�����وري 
املدير العام ملوؤ�ش�شة خليفة بن زايد 
اآل نهيان للأعمال االإن�شانية ومن 
جو�شوبوفا  الكازاخ�شتاين  جانب 
مدر�شة  مديرة  غينايتوفنا  زاوري 

لي�شيوم.

وتنمية اأوجه التعاون امل�شرتك بني 
تبادل وجهات  اإىل  اإ�شافة  البلدين 
االأو�شاع  م�شتجدات  جت��اه  النظر 
الق�شايا  م���ن  وع�����دد  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
االهتمام  ذات  والدولية  االإقليمية 

امل�شرتك.
اأتامكولوف  بييبوت  م��ع��ايل  واأك���د 
املتميزة  الثنائية  ال��ع��لق��ات  ع��ل��ى 
ال��ت��ي جت��م��ع ب���ني دول����ة االإم������ارات 
وج��م��ه��وري��ة ك��ازاخ�����ش��ت��ان وحتظى 
بدعم ورعاية من قيادتي البلدين 
اإىل احلر�س على تعزيزها  م�شريا 
امل�شرتك  التعاون  جماالت  وتنمية 
�شعبي  ع���ل���ى  ب����اخل����ري  ي����ع����ود  مب����ا 

البلدين ال�شديقني.
اللجنة  واأع�����م�����ال  ال���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
حممد  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  امل�شرتكة 
اأح��م��د ب��ن ���ش��ل��ط��ان اجل��اب��ر �شفري 
و�شعادة  كازاخ�شتان  ل��دى  ال��دول��ة 
�شفري  م���ي���ن���ي���ل���ي���ك���وف  م�������ادي�������ار 
كازاخ�شتان لدى الدولة باالإ�شافة 
امل�����ش��وؤول��ني يف كل  م���ن  ع����دد  اإىل 

البلدين.

نعلن نحن
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اأخبـار الإمـارات
ال�شام�شي: حري�شون على تاأهيل طالبنا ل�شوق العمل

•• اأبوظبي -وام: 

التقنية  ال�شام�شي مدير جممع كليات  الدكتور عبداللطيف  �شعادة  اأكد 
الأثبات  وامل��ه��ارات  باملعرفة  لتمكينهم  ام�س  الطلبة  اإع��داد  اأهمية  العليا 
ذاتهم يف �شوق العمل خا�شة القطاع اخلا�س الفتا اإىل اأن الكليات لديها 

خطط عديدة جلعل الطلبة امللتحقني بها خيارا اأول جلهات العمل.
خ���لل عدة  م��ن  لتوظيف خريجها  ال��ك��ل��ي��ات  دع���م  اىل  ���ش��ع��ادت��ه  واأ����ش���ار 
مبادرات اأبرزها مبادرة �شند املتميزة والتي ا�شتهدفت اخلريجني اجلدد 
ومنحهم  توظيفهم  تدعم  خ��رة  �شهادة  على  احل�شول  م��ن  لتمكينهم 
اأن كل هذه اجلهود واالجنازات  اأولوية للتوظيف يف الكليات منوها اىل 
تهدف لدعم ملف التوطني بالدولة الذي ميثل م�شوؤولية واأولوية لدى 

الكليات واأحد اأهم اأهدافها اال�شرتاتيجية �شمن خطة “اجليل الرابع” 
حتت �شعار ما بعد التوظيف.

بكليات  الطالبات اجل��دد  م��ن   1000 م��ع نحو  لقائه  ذل��ك خ��لل  ج��اء 
التقنية العليا باأبوظبي بح�شور الدكتورة عائ�شة بو�شليبي مدير كليات 
التقنية باأبوظبي وذلك �شمن �شل�شلة زيارات الدكتور ال�شام�شي امليدانية 

ملختلف فروع الكليات.
اأبطال  موظفي  وتكرمي  املتميزين  املوظفني  تكرمي  ال��زي��ارة  وت�شمنت 
�شند من الكفاءات الوطنية ممن مت ا�شتقطابهم من خريجي وخريجات 
اأثبتوا  اأن  بالكليات بعد  �شند للعمل  التقنية اجلدد �شمن مبادرة  كليات 
كفاءة يف االأداء باالإ�شافة اىل املوظفني واملوظفات الداعمني الإجناح فرتة 
ال�شوؤون  يف  العاملني  من  اجلدد  للطالبات  والت�شجيل  التعريفي  اللقاء 

الطلبية واالأكادميية وموظفي مركز ا�شعاد املتعاملني و القائمني على 
نظام ملحظات الطالب.

الطالبات اجلدد يف حوار مفتوح متحور  �شعادته  �شارك  الزيارة  وخلل 
غريها  دون  طرحها  ومعايري  الكليات  يف  املطروحة  التخ�ش�شات  ح��ول 
واآلية ا�شتثمار تقنيات التعليم عن بعد مل�شاركة املحا�شرات على م�شتوى 
الكليات لبع�س التخ�ش�شات واال�شتفادة من اخلرات املختلفة للأ�شاتذة. 
وحتدث للطالبات مو�شحا حجم االقبال الكبري هذا العام على االلتحاق 
عن  االأع���داد  فيها  ت�شاعفت  التي  اأبوظبي  يف  وخا�شة  التقنية  بكليات 
اهم  اأحد  بالكليات  التطبيقي  التعليم  اأن متيز  املا�شي م�شريا اىل  العام 
اأ�شباب اختيار الطلبة للكليات باالإ�شافة اىل اأن كل من التحق بالكليات 
�شهادات  على  احل�شول  مب��ي��زة  �شيحظى   -2017  2016 ال��ع��ام  منذ 

االأكادميية يف  لل�شهادة  باالإ�شافة  التخ�ش�س  عاملية يف جمال  احرتافية 
يف  الدرا�شة  ميزات  من  اال�شتفادة  اىل  الطالبات  ووج��ه  البكالوريو�س. 
اأهمية الرتكيز  الكليات مبا ي�شمن لهم التوظيف يف امل�شتقبل مو�شحا 
عن اختيار تخ�ش�شاتهن على ثلثة معايري ت�شمل الرغبة والقدرة على 

درا�شة التخ�ش�س والفر�س الوظيفية لهذا التخ�ش�س يف �شوق العمل .
انطلقه يف  منذ  العليا جنح  التقنية  بكليات  �شند  برنامج  اأن  اإىل  ي�شار 
العام االأكادميي 2017 - 2018 يف ا�شتقطاب 224 خريجا وخريجة 
55 منهم بعقود عمل ثابتة يف  على مدى 10 دفعات وحاليا مت تعيني 
وظائف خمتلفة بالكليات واليزال 20 منت�شبا للرنامج يعملون بعقود 
�شهادات  على  وح�شلوا  االنت�شاب  فرتة  اأنهوا  من  اىل  باالإ�شافة  موؤقتة 

خرة اأتاحت لهم فر�س وظيفية يف جهات عمل خمتلفة.

�سمن اأن�سطتها ال�سنوية خلف�س ن�سبة ال�سمنة يف الدولة

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع تطلق الدورة احلادية ع�شرة من برنامج اخ�شر لرتبح
•• دبي-الفجر:

ووقاية  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
ب����اإدارة  متمثلة  م���وؤخ���راً  امل��ج��ت��م��ع 
التثقيف والتعزيز ال�شحي برنامج 
اخ�����ش��ر ل��رتب��ح مل��وظ��ف��ي ال�����وزارة، 
ملوظفي  ث���م  االأوىل،  امل��رح��ل��ة  يف 
تالياً.  االت�شاالت  تنظيم  موؤ�ش�شة 
وي��ه��دف ال��رن��ام��ج ال���ذي ي�شتمر 
روح  حت��ف��ي��ز  اإىل  اأ����ش���اب���ي���ع   10
ال���ت���ح���دي ل����دى امل�������ش���ارك���ني، عن 
غ��ذائ��ي �شحي  ات��ب��اع نظام  طريق 
املبني  البدين  الن�شاط  وممار�شة 
للتخل�س  �شحيحة،  درا���ش��ة  على 

من زيادة الوزن اأو ال�شمنة.
وي�شاعد الرنامج ال�شحي امل�شمم 
على اأ�ش�س طبية علمية، امل�شرتكني 
ع��ل��ى ات��ب��اع ت��غ��ي��ريات اإي��ج��اب��ي��ة يف 

نلقاه  ال���ذي  االإي��ج��اب��ي  بالتفاعل 
برنامج  وثقتهم  امل�شاركني  م��ن 
املبادرة  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  ال����وزارة. 
جمتمع  بناء  اإىل  تهدف  الوطنية 
االأفراد  متكني  طريق  عن  �شحي 
م���ن ت��ب��ن��ي اأمن�����اط ح��ي��اة �شحية 
وخلق بيئة داعمة لل�شحة، ت�شاهم 
يف احل���د م���ن ان��ت�����ش��ار االأم���را����س 
الوزارة  ا�شتمرار  موؤكدة  املزمنة، 
والدفع  ال��ت��وع��وي��ة  ح��م��لت��ه��ا  يف 
بني  �شحية  ثقافة  تكري�س  جت��اه 

اأفراد املجتمع.

م�ساعفات  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة 
الوزن الزائد

خمي�س  ن��وف  ق��ال��ت  ناحيتها  م��ن 
التثقيف  اإدارة  م����دي����ر  ن����ائ����ب 
من  هدفنا  اأن  ال�شحي،  والتعزيز 

للم�شاركني،  ال��ي��وم��ي��ة  امل����ذك����رة 
وو��������ش�������ع خ�����ط�����ة ع�����م�����ل ف�����ردي�����ة 
والريا�شي  ال���غ���ذائ���ي  ل��ن��ظ��ام��ه��م 
التغذية  اأخ�����ش��ائ��ي  م���ع  اجل���دي���د 
والتثقيف ال�شحي. فيما تت�شمن 
الرنامج  جل�شات  الثانية  املرحلة 
مرة  مبعدل  والريا�شي  الغذائي 

كل اأ�شبوعني وور�س عمل. 

ملحاربة  “معكم”  م���ب���ادرة 
ال�سمنة وم�ساعفاتها ال�سحية 

والإنتاجية
ح�������ش���ني عبد  ال�����دك�����ت�����ور  واأك����������د 
امل�شاعد  ال��وك��ي��ل  ال��رن��د  ال��رح��م��ن 
لقطاع املراكز والعيادات ال�شحية، 
ال��رن��ام��ج يف  اإط���لق  اأهمية  على 
ن�شخته التا�شعة مبزيد من الزخم 
الن�شخ  حققتها  التي  واالإنتاجية 

اأمناط حياتهم الروتينية، وجعلها 
التحدي  مب��ت��ع��ة  م��ل��ي��ئ��ة  جت���ري���ة 
والعزمية. وم�شجعة على االإجناز 
ال��وظ��ي��ف��ي. مم��ا يقيهم  وال��ت��م��ي��ز 
م��ن االإ���ش��اب��ة ب��االأم��را���س املزمنة 
ال�شكري  مثل  بال�شمنة  املرتبطة 

وارتفاع �شغط الدم.

خ��ط��ة ع��م��ل ف���ردي���ة وف��ق 
النظام الغذائي

من  االأوىل  امل���رح���ل���ة  وان��ط��ل��ق��ت 
الرنامج بح�شور واإ�شراف فريق 
اخ�����ش��ر ل��رتب��ح امل��ك��ون م��ن طبيب 
ومثقفني  ت���غ���ذي���ة  واأخ�������ش���ائ���ي���ي 
اال�شتمارات  ب��ا���ش��ت��لم  ���ش��ح��ي��ني، 
واخ��ت��ي��ار امل�����ش��ارك��ني وف��ق معايري 
القيا�س  جل�شات  وعقد  الرنامج، 
وتوزيع  ال�شحي  امل��ل��ف  وا���ش��ت��لم 

اإطار  يف  تن�شوي  والتي  ال�شابقة، 
خ��ط��ط وب���رام���ج وط��ن��ي��ة ت�شرتك 
فيها عدة جهات حكومية ملحاربة 
املرتبطة  واالأم�����را������س  ال�����ش��م��ن��ة 
»معكم«  مبادرة  �شمن  وذل��ك  بها، 
ال�شحية  احل��ي��اة  اأمن����اط  لتعزيز 
يف املجتمع باعتبارها من املبادرات 
ال�شحية  امل���وؤ����ش���رات  ت��خ��دم  ال��ت��ي 

للأجندة الوطنية 2021. 

الو�سول لأو�سع �سريحة
ال���دك���ت���ورة ف�شيلة  اأ����ش���ارت  ف��ي��م��ا 
حممد �شريف مدير اإدارة التثقيف 
برنامج  اأن  اإىل  ال�شحي  والتعزيز 
تنفيذه كل  يتم  ل��رتب��ح«   »اخ�����ش��ر 
خا�شة  اأو  حكومية  جهة  مع  م��رة 
خمتلفة بهدف الو�شول اإىل اأو�شع 
�شعداء  ونحن  جمتمعية،  �شريحة 

ع��ل��ى م�����ش��اك��ل ال������وزن، ل��ل��ح��د من 
اإىل  م��وؤ���ش��ر كتلة اجل�����ش��م  ارت��ف��اع 
درجة ال�شمنة، مو�شحة اأن تقليل 
و�شعهم  حت�شني  يف  ي�شهم  ال���وزن 
واال�شتمتاع  وال��ن��ف�����ش��ي  ال�����ش��ح��ي 
بحياتهم اليومية ويح�شن املقدرة 
من  ويقلل  والتنف�س  ال��ن��وم  على 

الراغبني  اإىل  الو�شول  الرنامج 
ب���ت���خ���ف���ي���ف ال�����������وزن م������ن خ����لل 
تعليمهم اتباع نظام غذائي وبدين 
ع�����ادات غذائية  وات���ب���اع  م���ت���وازن، 
وتوعيتهم  ���ش��ح��ي��ة،  و���ش��ل��وك��ي��ة 
ب���امل�������ش���اع���ف���ات واجل�����ه�����د ال�����ذي 
ال�شيطرة  فقدان  عند  �شيبذلونه 

اال���ش��اب��ة ب��اأم��را���س م��زم��ن��ة مثل 
الفتة  وال�شكري.  القلب  اأم��را���س 
امل�شرتكني   خ�����ش��وع  اأه��م��ي��ة  اإىل 
ل��ل��ف��ح��و���ش��ات ال��ط��ب��ي��ة ق��ب��ل بدء 
ملءمته  م��دى  ملعرفة  الرنامج 
والبدين  ال�����ش��ح��ي  و���ش��ع��ه��م  م���ع 

لتحقيق اأف�شل النتائج ال�شحية.

قائد عام �شرطة عجمان يطلق اخلدمة الذكية لت�شاريح عبور ال�شاحنات
•• عجمان-وام:

�شرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  اهلل  عبد  بن  �شلطان  ال�شيخ  اللواء  �شعادة  اأطلق 
الذكي  التطبيق  على  ال�شاحنات  عبور  لت�شاريح  الذكية  اخلدمة  عجمان 

ل�شرطة عجمان.
جاء ذلك خلل جولة �شعادته التفتي�شية يف مركز خدمات املرور والرتخي�س 
�شمن برنامج التفتي�س ال�شنوي للطلع على �شري اإجراءات العمل والوقوف 
على االحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث ودعما لتوجه احلكومة اإىل 

التحول الذكي للخدمات. ح�شر االإطلق .. املقدم �شيف عبد اهلل الفل�شي 
اإدارة  وال��دوري��ات، واملقدم �شلطان خليفة بو مهري مدير  امل��رور  اإدارة  مدير 

ترخي�س االآليات وال�شائقني، وعدد من ال�شباط و�شف ال�شباط واالأفراد.
ياأتي  اخلدمة  ه��ذه  اإط��لق  اإن  النعيمي  �شلطان  ال�شيخ  اللواء  �شعادة  وق��ال 
�شمن �شل�شلة اخلدمات الذكية التي اأطلقتها �شرطة عجمان عر تطبيقها 
�شرطة  �شعي  اإىل  م�شريا   .. املتعاملني  واإ�شعاد  الذكي  التحول  لدعم  �شعيا 
عجمان نحو التميز وريادتها يف االإبداع واالبتكار .. موؤكدا اأن اإعداد واإطلق 

هذه اخلدمة هو من اإبداع وتنفيذ موظفي �شرطة عجمان.

وعن اأهمية اخلدمة .. اأفاد �شعادة املقدم �شيف عبد اهلل الفل�شي مدير اإدارة 
املرور والدوريات باأن اإطلقها جاء لتقليل اإجراءات احل�شول على الت�شاريح، 
التي كانت تتطلب ح�شور �شاحب الطلب اإىل اإدارة املرور وتقدميه، وانتظار 
الطلب عر  تقدمي  االآن  باإمكانه  اأ�شبح  وال��رد، يف حني  التدقيق  اإج���راءات 
هاتفه الذكي الخت�شار املدة الزمنية من يوم عمل كامل اإىل اأقل من ن�شف 
�شاعة. من جانبه قال الرائد خليل اإبراهيم احلمادي رئي�س ق�شم اخلدمات 
الأفراد  اأت��اح��ت  اخل��دم��ة  اإن  عجمان  �شرطة  يف  واالت�����ش��االت  االإل��ك��رتون��ي��ة 
الدوريات اإمكانية فح�س �شريان ت�شريح ال�شاحنات من خلل التدقيق على 

اللوحة اأثناء عبورها الطريق دون احلاجة اإىل اإيقافها، مما يعزز ال�شلمة 
املرورية ويخفف االزدحام.

و عقد اجتماع �شعادة قائد عام �شرطة عجمان - يف نهاية اجلولة التفتي�شية 
ال�شائقني  ترخي�س  واإدارة  وال��دوري��ات  امل��رور  اإدارة  �شباط  مع  اجتماعا   -
املهام  حيث  م��ن  ال�شنوي  التفتي�س  معايري  تطبيق  م��ن  للتاأكد  وامل��رك��ب��ات 
االإدارية  واالإج���راءات  ال�شادرة،  ال��ق��رارات  بتنفيذ  االلتزام  االإداري���ة، وم��دى 
وجودة  املتعاملني  خدمة  اإدارة  يف  الكفاءة  متابعة  اإىل  باالإ�شافة  املطبقة، 

اخلدمة املقدمة.

العميد احلديدي ي�شتقبل وفدًا من قيادة �شرطة اأم القيوين
•• راأ�س اخليمة- الفجر:

مع  العمل  تعزيز  اإىل  اخليمة  راأ���س  ل�شرطة  العامة  القيادة  �شعي  اإط��ار  يف 
التوا�شل  خ��لل  م��ن  ال��دول��ة،  م�شتوى  على  وال�شرطية  االأمنية  ال��ق��ي��ادات 

الفعال الذي يخدم التوجه ال�شرطي ويدعم االرتقاء به نحو االأف�شل. 
راأ�س  �شرطة  ع��ام  قائد  نائب  احل��دي��دي  خمي�س  اهلل  عبد  العميد  ا�شتقبل 
اأم  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  وف���داً  ال��ع��ام��ة،  بالقيادة  مكتبه  يف  اخليمة 
القيوين برئا�شة العقيد طلل ر�شيد اخلرجي  نائب مدير اإدارة العمليات 

بالقيادة العامة ل�شرطة اأم القيوين.  
التي تربط بني  ال��زي��ارات  اأن  تلك  اللقاء  العميد احل��دي��دي  خ��لل  واأك���د 
كافة االأجهزة ال�شرطية على م�شتوى الدولة تهدف اإىل بحث �شبل التعاون 
االأمنية  واخلدمات  املهام  على  واالإط��لع  املهنية،  اخل��رات  من  واال�شتفادة 
التي تقدمها االأجهزة االأمنية تلبية الحتياجات اجلمهور، من  واملجتمعية 
واالأدوات يف جمال مكافحة اجلرمية  االأجهزة  ا�شتخدامهم الأح��دث  خلل 
وحفظ االأمن وتوطيد اأوا�شر العلقات املجتمعية، انطلقا من من�شة وزارة 
الداخلية وتوجيهاتها ال�شديدة القا�شية بتطوير مفا�شل العمل، والتوا�شل 

فيما بني اجلهات ال�شرطية لتبادل املعلومات واالإط��لع على جتارب العمل 
اإىل  الرامية  الداخلية  وزارة  روؤي��ة  بتنفيذ  االلتزام  من  انطلقاً  وتطويره 
تعزيز االأمن واالأمان لتكون دولة االإمارات من اأف�شل دول العامل يف حتقيق 
على  ك��ان للإطلع  الوفد  زي��ارة  الهدف من  اأن  وال�شلمة. م�شيفاً  االأم��ن 
اأواًل  لتطبيقها  واخ��ت��ريت  الداخلية  وزارة  كم�شروع  تبنتها  التي  التجربة 
قيادة �شرطة راأ�س اخليمة ومتثلت باملراقبة االلكرتونية ، وهي من التجارب 
ال�شروط  بحقهم  تنطبق  ال��ذي��ن  امل��ح��ك��وم��ني  ع��ل��ى  التطبيق  امل�شتحدثة 
اأ�شتمع الوفد الزائر  املفرو�شة على تنفيذ تلك التجربة. ومن جهة اأخرى 

املراقبة  ق�شم  رئي�س  بن حمادي  �شالح  علي  الرائد  قبل  ل�شرح مف�شل من 
االلكرتونية ال�شرطية بالقيادة  حول جتربة “املراقبة االلكرتونية” و�شبل 
تطبيقها وال�شروط التي يجب اأن تتوفر يف النزيل املحكوم لي�ُشمل بتطبيق 
واآلية  اجلديدة  التجربة  على  الزائر  الوفد  اأثنى  جانبه  من   . النظام  ذلك 
، واأهميتها  يف حفظ االأم��ن والنظام،كما  راأ���س اخليمة  تطبيقها يف �شرطة 
تقدم الوفد الزائر بخال�س ال�شكر والتقدير اإىل قيادة �شرطة راأ�س اخليمة 
على مامل�شوه من تعاون وا�شتقبال يوؤكد على الرتابط بني جميع االأجهزة 

ال�شرطية بالدولة.

زه��������ريه   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
امل�������غ�������رب     ، ع���������لل���������ه  ب�����������و 
�شفره ج�������واز    -  اجل��ن�����ش��ي��ة 

 )AT402098( رق������م 
عليه  ي����ع����ر  مم������ن  ي�����رج�����ى 
املغربية  ب��ال�����ش��ف��ارة  ت�شليمه 
�شرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

باالمارات.

فقدان جواز �شفر
ل����ي����زا   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
الفلبني     ، كابانوج  تيمبال 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )EB7085995( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0526576477

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / حممد ان�شار 
ار�شد حممد ار�شد ، باك�شتان 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )fl11912211( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0525282365

فقدان جواز �شفر
�شديق  ا����ش���د  امل����دع����و/  ف��ق��د 
باك�شتان   ، ���ش��دي��ق  حم��م��د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)HG5460541(  يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
امل��دع��و/اي��له��ي بخ�س  ف��ق��د 
باك�شتان   ، اي��������وب  حم���م���د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)3348581(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د امل����دع����و/ ج��ع��ف��ر خان 
باك�شتان   ، خ�����ان  ع����ب����داهلل 
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية 
)4126751(  يرجى ممن 
يعر عليه ت�شليمه بال�شفارة 
مركز  اق��رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
عبداملطلب  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
باك�شتان   ، ع����ظ����م  حم����م����د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)AD0402083(  يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
كري�شتينا  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
الفلبني   ، بالبني  ب��رين��اردي��ز  
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)EC6372756(  يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات
تنمية املجتمع بدبي حتتفل مع اأطفال قرية العائلة باملو�شم الدرا�شي اجلديد

•• دبي -وام:

قرية  الأطفال  احتفاال  بدبي  املجتمع  تنمية  هيئة  نظمت 
الدرا�شي اجلديد ت�شمن  املو�شم  بداية  العائلة، مبنا�شبة 
املتفوقني  للأطفال  وتكرمياً  املنوعة  الفقرات  من  ع��دداً 
واملتميزين �شلوكياً، ح�شره �شعادة اأحمد جلفار مدير عام 
الهيئة  م�شوؤويل  من  وع��دد  دب��ي  يف  املجتمع  تنمية  هيئة 

وفريق عمل القرية.
ونوه جلفار خلل ح�شوره الفعالية باأجواء الفرح والتفاوؤل 
التي متلأ اأجواء القرية مع بداية العام الدرا�شي موؤكداً 
اأن هذه الروح االإيجابية لدى االأطفال ت�شكل دافعاً هاماً 
اأو  الدرا�شي  ال�شعيد  على  �شواء  االإجن��ازات  لتحقيق  لهم 

النف�شي  واأكد على �شرورة تعزيز اال�شتقرار  االجتماعي. 
ب�شكل  تنعك�س  عائلية  ب��اأج��واء  واإحاطتهم  االأط��ف��ال  ل��دى 
وهو  االجتماعي  و�شلوكهم  ال��درا���ش��ي  اأدائ��ه��م  على  كبري 
ب�شكل  وتطويره  عليه  املحافظة  على  الهيئة  حتر�س  ما 
م�شتمر. وت�شمن االحتفال جمموعة من الفقرات املنوعة 
..و  القرية  اأطفال  اأح��د  قدمها  ترحيبية  كلمة  مت�شمنة 
امل�شرفني عليهم يف  �شكل االطفال هيئة تنمية املجتمع و 
القرية .. كما قدم االأطفال م�شرحية تعبريية ا�شتعر�شت 
اأهمية التما�شك االأ�شري ودور هيئة تنمية املجتمع يف دعم 

االأ�شر وتعزيز متا�شكها.
الرتفيهية  امل�شابقات  من  عدد  تنظيم  مت  احلفل  وخ��لل 
للأطفال قبل عر�س فيلم عن اأهمية املدر�شة ودورها يف 

تطوير �شخ�شية الفرد.
الفعاليات  ان  العائلة  ق��ري��ة  م��دي��رة  ���ش��امل،  وداد  وق��ال��ت 
تذكري  يف  ت�شاهم  اجل��دي��د  امل��و���ش��م  ب��داي��ة  يف  االحتفالية 
االأط���ف���ال ب��اأه��م��ي��ة امل��در���ش��ة واأث���ره���ا ع��ل��ى تغيري جمرى 
حياتهم، وما ميكن لهم حتقيقه من خلل التعليم ولعب 
دور اإيجابي يف املجتمع.. ويلعب ح�شور فريق القيادة من 
اإ�شعاد االأطفال وتنمية  هيئة تنمية املجتمع دوراً هاماً يف 
ثقتهم جتاه اأنف�شهم وجتاه ما يتوقع منهم كاأفراد فاعلني 

وموؤثرين يف حميطهم.
االأطفال  اأح���م���د ج��ل��ف��ار  ���ش��ع��ادة  ك����رم  ويف خ��ت��ام احل��ف��ل 
املتفوقني  واالأط��ف��ال  املا�شي،  العام  يف  درا�شياً  املتفوقني 

�شلوكياً، واالأطفال امل�شاركني يف فعاليات احلفل.

الدكتور الطاهر م�سبح الكندي املرر يك�سف عن برناجمه النتخابي

د. املرر: نعمل على خدمة الوطن واملواطن وامل�شاركة يف م�شرية البناء والتنمية
•• اأبوظبي-الفجر:

اأع���ل���ن  ال��دك��ت��ور ال��ط��اه��ر م�شبح 
الكندي املرر عن تر�شحه لع�شوية 
املجل�س الوطني االحتادي ملوا�شلة 
م�����ش��رية ال��ع��م��ل م���ن اأج����ل خدمة 

الوطن واملواطنني.
 وق�������ال ال����دك����ت����ور امل�������رر ال���رق���م 
املوؤمتر  خ���لل   103 االن��ت��خ��اب��ي 
لو�شائل  ع��ق��ده  ال����ذي  ال�����ش��ح��ف��ي 
االنتخابي:  جمل�شه  يف  االع����لم 
هذا  اأج��ل  من  حياتي  كر�شت  لقد 
ت��واج��دي يف  ال�شامي عر  الهدف 

والعمل   ، املتزوجني  غري  الفتيات 
على ت�شجيع ال�شباب املواطن على 
الزواج ، وتقدمي كافة الت�شهيلت 
واأ�����ش����ك����ال ال����دع����م امل���ط���ل���وب لهم 
حياتهم  ب������دء  م�����ن  ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��م 
مواطنة  اأ�شرة  وتاأ�شي�س  الزوجية 

فاعلة يف املجتمع.
واأكد على اأهمية حماربة املخدرات 
و زي������ادة ال���وع���ي وال��ت��ث��ق��ي��ف بني 
اىل  وتنبيههم  وال�����ش��ب��اب،  االأب��ن��اء 
ومنتجاتها  امل����خ����درات  خم���اط���ر 
واحلفاظ   ، وامل��ت��ن��وع��ة  امل���ت���ع���ددة 
املخدرات  م��ن  اآم���ن  جمتمع  ع��ل��ى 

اأج��ل حم��ارب��ة االإره���اب ومواجهة 
دولتنا  حماية  اأج��ل  من  التطرف 
وجمتمعنا من االأعمال االإرهابية 
اأو تاأثرياتها على وطننا، ومواجهة 

التطرف واملغاالة .
االجتماعي  امل����ح����ور  اأن  وذك�������ر 
يت�شمن  االن��ت��خ��اب��ي  ل��رن��اجم��ه 
ح���م���اي���ة اال������ش�����رة وال���ط���ف���ل عر 
ت����وف����ري ب���ي���ئ���ة م�������ش���ت���ق���رة واآم����ن����ة 
العنف  اأ�����ش����ك����ال  م�����ن  حت���م���ي���ه���م 
غري  املواطن  دعم  و  واالنتهاكات، 
اي��ج��اد وظيفة  اإىل ح��ني  امل��وظ��ف 
له والأ�شرته احلياة  توفر  منا�شبة 

م�شروعات وقوانني تواكب التطور 
االقت�شادي املت�شارع الذي ي�شهده 
العامل، والعمل على و�شع قوانني 
ت�شجع اال�شتثمار وت�شاهم يف جذب 
روؤو������س االم�����وال وال�����ش��رك��ات اىل 
خمتلف  يف  �شيولة  و�شخ  ال��دول��ة، 
بالدولة  االقت�شادية  القطاعات 
ويحقق  النمو  عجلة  يدفع  ب�شكل 
التنمية امل�شتدامة، م�شريا�س اىل 
معنويا  امل�شاريع  هذه  دعم  اأهمية 
النجاح  اأجل ان حتقق  ومادياً من 
امل�شاريع  ه���ذه  واي����لء  وال��ت��و���ش��ع، 
خمتلف  ق����ب����ل  م������ن  االه�����ت�����م�����ام 

العديد من املواقع واملنا�شب التي 
املهنية  م�شريتي  خ���لل  توليتها 
والعملية، واأ�شعى عر هذا الرت�شح 
اأنال ثقة مواطني ومواطنات  الأن 
للعمل على خدمة  اأبوظبي  ام��ارة 
ال��وط��ن وامل��واط��ن��ني وامل�����ش��ارك��ة يف 
م�شرية البناء والتنمية ، ومناق�شة 

الق�شايا التي تهمهم ومت�شهم« . 
واأ�شاف الدكتور املرر اأن برناجمه 
االن���ت���خ���اب���ي ي��ت�����ش��م��ن ع������دداً من 
امل�����ح�����اور ال����ت����ي  ت����دع����م اجل���ه���ود 
الر�شمية، والتي اأ�شعى اإىل الرتكيز 
ال��وط��ن��ي من  امل��ح��ور  عليها وه���ي 

وم�����ش��اره��ا ال��ت��ي ت��وؤث��ر ع��ل��ى منو 
وتنمية املجتمع.

برناجمه  يف  امل������رر  د.  وت����ط����رق 
معي�شة  حت�������ش���ني  ������ش�����رورة  اىل 
املتقاعدين ، و تلم�س احتياجاتهم 
و تلبية متطلباتهم خا�شة يف ظل 
 ، الغلء  و  املعي�شة  تكاليف  ارتفاع 
مما يتطلب رفع او حتفيز رواتب 
العي�س  من  ليتمكنوا  املتقاعدين 
بكل كرامة ورفاهية وتلبية جميع 

احتياجاتهم احلياتية.
ولفت الدكتور املرر اىل اأن املحور 
�شن  يت�شمن  حلملته  االقت�شادي 

الكرمية ، وكذلك توفري الرعاية 
لكافة  واالج���ت���م���اع���ي���ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
جانب  اىل  ال������دول������ة،  م���واط���ن���ي 
ال���ط���لق ع���ر العمل  احل����د م���ن 
ع��ل��ى و���ش��ع ح��د مل��ع��دالت الطلق 
وا�شلح   ، جمتمعنا  يف  امل��رت��ف��ع��ة 
ذات ال��ب��ني وال��ت��وف��ي��ق ب��ني اأف���راد 
االأ���ش��رة ال��واح��دة للحد م��ن هذه 

الظاهرة .
�����ش����رورة  ع���ل���ى  امل�������رر  د.  و������ش�����دد 
الزواج  يف  التاأخر  ظاهرة  معاجلة 
التاأخر  لق�شية  ح��ل��ول  اي���ج���اد  و 
ال�شباب و  ال���زواج وارت��ف��اع �شن  يف 

واخلا�شة  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع القائمني  اأج���ل  م��ن 
ع��ل��ي��ه��ا، وت��خ�����ش��ي�����س ن�����ش��ب��ة اأكر 
م��ن هذه  اجل��ه��ات  م��ن م�شرتيات 
النمو  لها  يحقق  ب�شكل  امل�شاريع 
والتوجه  املناف�شة  م��ن  وال��ت��م��ك��ن 

للتو�شع اقليميا وعامليا.

معهد دبي الق�شائي يوزع الكتب باملجان احتفاًء مر�شحة راأ�س اخليمة  تعلن عن مقرها النتخابي الكرتونًيا  
باليوم العاملي للقانون ••  راأ�س اخليمة- �شليمان املاحي: 

ح�شة  ال�شحفية  املر�شحة  اأعلنت 
�شيف املزيود ال�شحي مر�شحة عن 
اإطلق مقرها  راأ�س اخليمة  اإمارة 
خلل  م��ن  ال��ك��رتون��ًي��ا،  االنتخابي 
حل�شد  للإن�شتغرام،  املبا�شر  البث 
ملتابعة  مم���ك���ن���ة  ����ش���ري���ح���ة  اأك�������ر 
والتعرف  االن��ت��خ��اب��ي  ال���رن���ام���ج 
املر�شحة مبا�شرة دون جت�شم  على 

عناء الطرق. 
اأن  املر�شحة  ال�شحفية  واأو�شحت 
االلكرتونية  ال��و���ش��ائ��ل  ا���ش��ت��خ��دام 
اأ���ش��ب��ح اأم�����ًرا الزًم����ا ل��ل��ت��ف��اع��ل مع 

والتعرف على امكانياته ومهاراته 
وموؤهلته  لتمثيل ال�شعب، اذ اأنها 
ح��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى ب��ك��ال��وري��و���س علوم 
���ش��ي��ا���ش��ي��ة م���ن ج��ام��ع��ة االم������ارات 
وكذلك قانون  من جامعة عجمان 
وحا�شلة على املاج�شتري التنفيذي 
العامة من كلية حممد  االإدارة  يف 
احلكومية،  ل���������لإدارة  را�����ش����د  ب����ن 
من  ان���ت���ه���ائ���ه���ا  اىل  ب����االإ�����ش����اف����ة 
املحاماة  رخ�شة  اجتياز  متطلبات 
امليداين  ال�شحفي  عملها  اأن  فيما 
ونقلها ملطالب ال�شعب وق�شاياهم 
ال��ذي متار�شه يف  ودوره��ا الرقابي 
املر�شح  تكون  الأن  يوؤهلها  امل��ي��دان 

ح�شوًرا  االأك���ر  املجتمع  اأو���ش��اط 
االجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على 
اإىل  م�شرية  ل�شاحلها،  وجتنيدها 
االنتخابي  ال��رن��ام��ج  ع��ر���س  اأن 
وال�شرية الذاتية للمر�شح بطريقة 
م���ب���دع���ة دائ����ًم����ا م����ا ي�����ش��ل الأك����ر 
�شريحة ممكنة، والتمكن من اأخذ 
املناف�شني   املر�شحني  ب��ني  مكانته 

يف وقت قيا�شي. 
االنتخابي  م���ق���ره���ا  اأن  واأك��������دت 
مبوا�شلة  ي��ل��زم��ه��ا  االف���رتا����ش���ي، 
امل�شوار للتوا�شل مع اأفراد املجتمع 
متكنهم  و�شهلة  حديثة  بطريقة 
املر�شح  م��ع  وال��ت��ح��اور  املتابعة  م��ن 

•• دبي –الفجر:

الرامية  م��ه��م��ت��ه  م����ن  ان���ط���لًق���ا 
ل��ت�����ش��ج��ي��ع ال�����ق�����راءة، ت��ن��اغ��م��اً مع 
للقراءة  الوطنية  اال�شرتاتيجية 
معهد  اأطلق   ،2026 –  2016
لتوزيع  م����ب����ادرة  ال��ق�����ش��ائ��ي  دب����ي 
مبنا�شبة  مقّره  يف  املجانية  الكتب 
ال����ي����وم ال���ع���امل���ي ل���ل���ق���ان���ون ال����ذي 
من  ع�شر  الثالث  يف  ع��ام  كل  يحّل 
القا�شي  ���ش��ع��ادة  وق����ال  ���ش��ب��ت��م��ر. 

تاأهيل  املهم يف  املعهد، ودوره  عمل 
وت��دري��ب ال���ك���وادر امل��واط��ن��ة لرفد 
والقانونية  الق�شائية  موؤ�ش�شاتنا 
ب��اخل��رات ال��لزم��ة، واالإ���ش��ه��ام يف 
ت��وط��ني ه���ذا ال��ق��ط��اع.  ي�����ش��ار اإىل 
الق�شائي  دبي  معهد  اإ�شدارات  اأن 
حتظى باهتمام اأعداد متزايدة من 
قبل املخت�شني واملهتمني، ويتطلع 
اإىل  املبادرة  املعهد من خلل هذه 
كعا�شمة  ال���دول���ة  م��ك��ان��ة  ت��ر���ش��ي��خ 

للمحتوى والثقافة واملعرفة.

ال�شميطي،  ح�شني  جمال  الدكتور 
الق�شائي:  دب��ي  معهد  ع��ام  مدير 
تاأكيًدا على التزامنا بن�شر املعرفة 
ال���ق���ان���ون���ي���ة وزي��������ادة ال����وع����ي بني 
خم��ت��ل��ف ����ش���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع، فقد 
للقانون،  العاملي  ال��ي��وم  يف  وج��دن��ا 
م��ن��ا���ش��ب��ة ���ش��ان��ح��ة ل��ل��ت��ف��اع��ل مع 
املجتمع، من خلل توزيع العديد 
لعامة  ب��امل��ج��ان  اإ����ش���دارات���ن���ا  م���ن 
النا�س. و�شيكون مبقدور املهتمني 
طبيعة  اإىل  ال��ت��ع��رف  خللها  م��ن 

الع�شوية  مل��ه��ام  ج��اه��زي��ة  االأك����ر 
يف امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي االحت������ادي 
الرقابي  ال����دور  ب��ت��اأدي��ة  واملتمثلة 

والت�شريعي. 

مرور راأ�س اخليمة ي�شرح ال�شالمة املرورية لطالب القا�شمية
•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

التوعوية �شلمة  اإط��ار احلملة  يف 
وم�شوؤولية  وطني  واج��ب  الطلب 
املرورية  احلملة  �شمن  م�شرتكة 
الدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
بعنوان ال�شلمة املرورية م�شئولية 
اجل���م���ي���ع ، ق������ام ال���ع���م���ي���د اأح���م���د 

القا�شمية للتعليم االأ�شا�شي لتقدمي 
اجلديد  ال��درا���ش��ي  بالعام  التهنئة 
احتياطات  ح������ول  ول���ت���وع���ي���ت���ه���م 
ال�شري  وقوانني  املرورية  ال�شلمة 
ومي�شر.  م��ب�����ش��ط  ب�����ش��ك��ل  وامل������رور 
و�شملت الزيارة على توزيع الهدايا 
ف�شولهم  داخ�����ل  االأط����ف����ال  ع��ل��ى 
وتعزيز  الإ����ش���ع���اده���م  ال���درا����ش���ي���ة 

امل������رور وال�����دوري�����ات ب�����اأن ال���زي���ارة 
والثقة  ال��ود  روح  خلق  اإىل  تهدف 
بني  وال��ت��ع��اون  االح���رتام  وتر�شيخ 
ال�����ش��رط��ة واأف��������راد امل��ج��ت��م��ع، اإىل 
جانب تعريفهم واطلعهم ببع�س 
التوعوية  واحل���م���لت  امل����ب����ادرات 
راأ���س اخليمة  م��رور  اأطلقتها  التي 
واملحافظة  ح��م��اي��ت��ه��م  اأج�����ل  م���ن 

املرور  اإدارة  م��دي��ر  النقبي  ال�شم 
النقيب حممد  والدوريات يرافقه 
التوعية  فرع  مدير  �شل�شول  عبيد 
واالإع��لم املروري والنقيب حممد 
املباحث  ف���رع  م��دي��ر  ال�شحي  زي���د 
حمدان  اأول  وامل�����لزم  وال��ت��ع��ق��ي��ب 
بزيارة   ، التوعية  �شابط  احلب�شي 
ميدانية ا�شتهدفت اأطفال مدر�شة 

ال��ق��رب ب��ني �شرطة امل���رور واأف���راد 
 ، منهم  االأط��ف��ال  وخا�شة  املجتمع 
توعوية  حما�شرة  تقدمي  مت  كما 
ال��ذه��ب��ي��ة لركوب  ال��ق��اع��دة  ح���ول 
العبور  وكيفية  املدر�شية  احلافلة 
ع���ل���ى ح�شن  وامل���ح���اف���ظ���ة  االآم�������ن 
العلمي  اأدائ���ه���م  وم��ت��اب��ع��ة  اخل��ل��ق 
اإدارة  م��دي��ر  واأك�����د   ، ب�����ش��ك��ل ج��ي��د 

اجلوانب  وتعزيز  �شلمتهم  على 
ال��وق��ائ��ي��ة م��ن خ���لل رف���ع الوعي 
املجتمعي .    من جانبهم تقدمت 
ال�شكر  ب���ج���زي���ل  امل���در����ش���ة  اإدارة 
والدوريات  املرور  الإدارة  والتقدير 
الطيبة  ومبادرتهم  تعاونهم  على 
بني  ال��ت��ع��اون  ا�شتمرار  متمنيني   ،

االإدارة واملدر�شة .

النيابة العامة يف اأبوظبي تطلق 
مبادرة تربيتي..ثقافتي..م�شتقبلي

•• اأبوظبي-وام:

“تربيتي..ثقافتي..م�شتقبلي”،  اأبوظبي مبادرة  العامة يف  النيابة  اأطلقت 
واإك�شابهم  الغرباء؛  مع  التعامل  م��ه��ارات  االأط��ف��ال  تعليم  ت�شتهدف  التي 
بع�س ال�شلوكيات التي ت�شاعدهم يف النمو ب�شكل �شوي بني اأقرانهم. وذلك 
حمببة  بيئة  اإط��ار  ويف  الرتفيهية  امل��راك��ز  يف  توعوية  فعاليات  خ��لل  من 

للأطفال.
واأو�شح امل�شت�شار ح�شن احلمادي مدير ادارة النيابات يف اأبوظبي، اأن هذه 
املبادرة تاأتي يف اإطار امل�شوؤولية املجتمعية للنيابة العامة وحتقيق اأولويتها 
اال�شتقرار  يحقق  مبا  القانونية  املعرفة  برت�شيخ  املتمثلة  اال�شرتاتيجية 
االقت�شادي واالجتماعي واالأمني . موؤكداً اهتمام دائرة الق�شاء يف اأبوظبي 
التنمية وال��ت��ط��وي��ر يف  االأه����م وحم���ور خ��ط��ط  ال����روة  ب��اع��ت��ب��اره  بالطفل 
خمتلف النواحي االجتماعية واالقت�شادية، وبالتايل فاإن اأمنه وا�شتقراره 

ميثل انعكا�شاً الأمن وا�شتقرار املجتمع .
من جهتها اأو�شحت امل�شت�شار عالية الكعبي مدير نيابة الطفل واالأ�شرة يف 
اأبوظبي، اأن املبادرة تت�شمن ثلثة حماور االأول موجه للفئة العمرية من 
اأربع اإىل �شبع �شنوات بعنوان كيف حتمي نف�شك من الغرباء، واملحور الثاين 
للفئة العمرية بني 8 اإىل 10 �شنوات بعنوان حماية اجل�شد، بينما يتوجه 
املحور االأخري اإىل الفئة العمرية من 11 اإىل 14 عاماً ويت�شمن التوعية 

حول “التنمر .. حماية ووقاية«.

تنطلق ن�سخته الأوىل يف اأبوظبي العام القادم 

معر�س »اآرت بازل اإن�شايد« يجمع قادة الراأي ورجال الأعمال من خمتلف التخ�ش�شات وال�شناعات ملدة ثالثة اأيام يف العا�شمة 
•• اأبوظبي-الفجر:

 اأعلنت دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي عن ا�شت�شافة الن�شخة االأوىل 
القادم،  ال��ع��ام  االإم��ارات��ي��ة  العا�شمة  اإن�شايد” يف  ب��ازل  “اآرت  معر�س  م��ن 
خطة  �شمن  وذل���ك  جنيف،  يف  للفنون  ال���دويل  ب���ازل  اآرت  م��ع  بال�شراكة 
املعر�س الفني االأ�شهر يف العامل  للتو�شع خارج املعار�س الفنية من خلل 

العمل على برامج ثقافية متخ�ش�شة. 
يعد معر�س “اآرت بازل اإن�شايد”، والذي يقام على مدار 3 اأيام يف الفرتة 
2020، جتربة ثقافية متنوعة وغنية تتيح  16 فراير  14 ولغاية  من 
لقادة الفكر ورواد االأعمال من خمتلف ال�شناعات والتخ�ش�شات الفر�شة 
لتبادل الروؤى الفنية والتعامل مع خمتلف الق�شايا التي يواجهها الراأي 
التدريبية  باجلل�شات  مليء  غني  فني  برنامج  �شمن  اليوم،  العاملي  العام 
مدير  وال��ري،  اأوليفييه  م��ارك  يقودها  التي  والفنية  الثقافية  والنقا�شات 

متحف الفن والتاريخ يف جنيف. 
واأع���م���ال تركيبية  ال��ث��ي��م��ات،  رح���لت حم���ددة  امل��ع��ر���س  ب��رن��ام��ج  يت�شمن 
حوارات  يرافقها  خا�شة  تكليف  الأعمال  وعرو�شاً  مواقعها،  مع  من�شجمة 
وور�س عمل دينامية للمتحدثني ال�شيوف عن عامل التكنولوجيا والعلوم، 
والتي تت�شمن مو�شوعات مثل الذكاء والبيئة واال�شتدامة واأدوار الفنون. 

من جهته قال باتريك فوريت، مدير مبادرات االأعمال وال�شراكات: “يعد 
“معر�س اآرت بازل اإن�شايد” جتربة جديدة مبتكرة تتيح  ملجموعة من رواد 
دعم  اإىل  ت�شعى  بيئة جديدة  االندماج يف  التغيري فر�شة  و�شناع  االأعمال 
هدف  حول  لللتقاء  ومثالية  فريدة  فر�شة  اإنها  للفن،  التحويلية  القوة 

م�شرتك«.
اأما قال مارك اأوليفييه والري، مدير متحف الفن والتاريخ يف جنيف، فعلق 
قائًل: “من خلل معر�س “اآرت بازل اإن�شايد” ن�شعى اإىل االبتعاد قليًل 
عن االأماكن التقليدية. واأتطلع ب�شدة اإىل تهيئة بيئة متميزة، ونظام بيئي 
والذكاء  اال�شتدامة  مثل  احلرجة  الق�شايا  مع  التعامل  فيه  يتم  ال  فريد 
اأو�شع  �شبكة  داخ���ل  ط��ارئ��ة  ك��ح��االت  ب��ل  منعزلة،  كموا�شيع  اال�شطناعي 

واأكر«.
وبدوره اأو�شح مارك �شبيغلر، املدير العاملي الآرت بازل: “يف وقتنا احلايل، 
اأاّل يتحدث رواد الفن مع بع�شهم البع�س فقط عن عامل  من ال�شروري 
الفن، بل يتوجب عليهم مناق�شة هذه الق�شايا واالأمور التي تتعلق بالفن 
االأعمال من خمتلف  ورواد  املفكرين  نخبة من  ت�شم  اأو�شع  مع جمموعة 
التخ�ش�شات، لذا نعتر معر�س “اآرت بازل اإن�شايد” فر�شة مثالية الإجراء 

مثل هذه احلوارات«.
تعزيزاً  اإن�شايد”  ب��ازل  “اآرت  ملعر�س  اأبوظبي  العا�شمة  ا�شت�شافة  وتاأتي 

الإجراء  ال�شيوف  اأم��ام  الفر�شة  ال�شغرية  اال�شرتاحة  جل�شات  تتيح  كما 
امل��زي��د م��ن احل�����وارات وت��ب��ادل االآراء، م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى حت���دي املفاهيم 

التقليدية ومناق�شة امل�شارات البديلة للم�شتقبل.
وقال �شعادة �شيف �شعيد غبا�س، وكيل دائرة الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي: 
التعاون مع اآرت بازل الدويل للفنون ثمرة لل�شغف امل�شرتك بالفنون  “يعد 
واالبتكار  ال��ت��ق��دم  ل��دع��م  وال��ث��ق��اف��ة  ال��ف��ن  باأهمية  اإمي��ان��ن��ا  م��دى  ويك�شف 
الفنية. ونوؤكد من  التعرف على ثقافاته  واالنفتاح على االآخر من خلل 
اأبوظبي وب�شكل  خلل ا�شت�شافة هذا املعر�س على ما ت�شتثمره العا�شمة 
االأمد،  املعامل وطويلة  وا�شحة  ا�شرتاتيجية  الثقافة من خلل  ه��ادف يف 
قائمة على االإبداع واالنفتاح واالبتكار؛ ومما يوؤكد ذلك جمموعة املتاحف 
العاملية واملراكز الثقافية التي مت تطويرها يف االإمارة، واأجندة الفعاليات 
االإم��ارة على مدار  وتنظمها  ت�شت�شيفها  التي  والرتاثية  الفنية  والرامج 
املعروفني  الفنانني  من  لنخبة  اإق��ام��ة  ومقر  موطناً  تعد  اأنها  كما  ال��ع��ام، 
– اأبوظبي تطلعنا  والنا�شئني. واأخ��رياً، نوؤكد يف دائرة الثقافة وال�شياحة 
االإم��ارة، وتوفري  اإن�شايد” يف  “اآرت بازل  بامل�شاركني يف معر�س  للرتحيب 
البيئات  القرار من خمتلف  واملفكرين و�شناع  ال��رواد  لنخبة  املثلى  البيئة 
وتبادل  املعر�س  عمل  وور���س  جل�شات  �شمن  للتوا�شل  والفنية  الثقافية 

االآراء يف جو يوؤمن باأهمية الثقافة يف اإلهام التفكري االإبداعي«.

امللحوظ  الثقايف  التطور  جانب  اإىل  العاملية،  والفنية  الثقافية  ملكانتها 
عاملية  وال��ذي جعلها وجهة  املا�شية،  الع�شر  ال�شنوات  �شهدته خلل  ال��ذي 
مف�شلة للفنون من خمتلف اأرجاء العامل، وبخا�شة مع احت�شانها مل�شاريع 
ال�شعديات،  ومنارة  الثقايف،  واملجّمع  اأبوظبي،  اللوفر  متحف  مثل  كرى 
اأبوظبي،  نيويورك  جامعة  يف  الفنون  وقاعة   ،Warehouse421و
وغوغنهامي  الوطني،  زاي��د  متحف  مثل  م�شاريع  ا�شتكمال  على  والعمل 

اأبوظبي اللذين من املقرر افتتاحهما يف ال�شنوات املقبلة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي : رم�شان عطا 

من�شور  ال�شيخ  �شمو  م��ن  بتوجيهات 
بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
رئي�س  الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  ال���وزراء 
اأمناء جائزة خليفة الرتبوية  جمل�س 
الثالثة  دورتها  اأم�س  اجلائزة  اأطلقت 
وب������داأت   ،2020-2019 ع�������ش���رة 
ق���ب���ول طلبات  ال����ي����وم  م����ن  اع����ت����ب����اراً 
يف  للتناف�س  ال���دورة  لهذه  املر�شحني 
18 فئة  ت�شعة جماالت يندرج حتتها 
تغطي خمتلف اأوجه منظومة التعليم 
م�شتوى  ع��ل��ى  وال��ع��ايل  ال��ع��ام  ب�شقيه 
وكذلك  ال���ع���رب���ي  وال����وط����ن  ال����دول����ة 
االإماراتية  واالأ���ش��رة  الهمم  اأ���ش��ح��اب 
املتميزة، وي�شتمر قبول الطلبات حتى 
نتائج  وت��ع��ل��ن  امل��ق��ب��ل،  دي�����ش��م��ر   31

الفائزين يف اأبريل املقبل .
ال�شحفي  امل���وؤمت���ر  ذل���ك خ���لل  ج���اء 
للجائزة  العامة  االأمانة  الذي نظمته 
ل������لإع������لن ع�����ن اإن������ط������لق ال��������دورة 
اجلديدة بح�شور �شعادة اأمل العفيفي 
االأمني العام جلائزة خليفة الرتبوية، 
العام  االأم��ني  نائب  ال�شويدي  و�شعاد 
وال��دك��ت��ور خ��ال��د العري،  ل��ل��ج��ائ��زة، 
جميلة  وال��دك��ت��ورة  اإب��راه��ي��م،  وحميد 
التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  اأع�����ش��اء  خ��اجن��ي 
للجائزة، وعدد من القيادات املدر�شية 
واالأك�����ادمي�����ي�����ة ورج��������ال االإع���������لم يف 

الدولة. 
اأ�شادت اأمل العفيفي  ويف بداية اللقاء 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برعاية 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 
التي  مل�����ش��رية اجل��ائ��زة  -ح��ف��ظ��ه اهلل- 
�شموه،  ا�����ش����م  حت���م���ل  ب�������اأن  ت�������ش���رف 
يف  ت�شتهدف  اجلائزة  اأن  على  موؤكدة 
التعليم،  مبنظومة  النهو�س  ر�شالتها 
ترجمة  وف��ئ��ات��ه  م��راح��ل��ه  خمتلف  يف 
لتوجيهات القيادة الر�شيدة وما توليه 
م��ن دع���م ورع���اي���ة واه��ت��م��ام مب�شرية 
التعليم برعاية �شاحب ال�شمو رئي�س 
�شاحب  واأخيه  اهلل-  -حفظه  الدولة 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل 

م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي- رعاه اهلل- 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد االأعلى للقوات امل�شلحة . 
اجلائزة  اأن  اإىل  ال��ع��ف��ي��ف��ي  واأ�����ش����ارت 
وريادتها  متيزها  م�شرية  يف  ت�شتلهم 
حملياً واقليمياً ودولياً توجيهات �شمو 
ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 
�شوؤون  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ي�����س 
الرئا�شة رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة 
هذه  تكون  اأن  على  �شموه  يحر�س  اإذ 
الرتبوية  اجلائزة يف �شدارة اجلوائز 

املتخ�ش�شة على كافة ال�شعد.
للجائزة عر�شا  العام  االأمني  وقدمت 
املطروحة  امل�����ج�����االت  ح�����ول  ع���ل���م���ي���اً 

تت�شمن  والتي  ع�شرة  الثالثة  للدورة 
حيث  العام  التعليم  التالية:  املجاالت 
املبدع  للمعلم  ف��ئ��ت��ني  تخ�شي�س  مت 
حملياً وعربياً، واملعلم الواعد، واالأداء 
اأ�شحاب  وجمال   ، املوؤ�ش�شي  التعليمي 
للأفراد  املخ�ش�شتني  بفئتيه  الهمم 
واملوؤ�ش�شات، وجمال االإبداع يف تدري�س 
ومنها  الثلث  بفئاته  العربية  اللغة 
االأ�شتاذ  وف��ئ��ت��ان  امل��ت��م��ي��ز،  امل��ع��ل��م  ف��ئ��ة 
اجل��ام��ع��ي امل��ت��م��ي��ز حم��ل��ي��اً وع���رب���ي���اً ، 
املجتمع،  وخ���دم���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  وجم����ال 
للموؤ�ش�شة  ف��ئ��ت��ني  ي��ت�����ش��م��ن  وال�����ذي 
االإم������ارات������ي������ة امل����ت����م����ي����زة، واالأ�������ش������رة 
التعليم  وجم��ال  املتميزة،  االإم��ارات��ي��ة 
العايل وتندرج حتته االأ�شتاذ اجلامعي 
امل���ت���م���ي���ز حم���ل���ي���اً وع����رب����ي����اً، وجم����ال 

ال���ب���ح���وث ال���رتب���وي���ة وت����ن����درج حتته 
ودرا�شات  ال��رتب��وي��ة،  البحوث  فئتني 
اأدب الطفل، وجمال التاأليف الرتبوي 
ل��ل��ط��ف��ل وت��خ�����ش�����س ل���ه ف��ئ��ة واح����دة 
املوجهة  ال���رتب���وي���ة  االإب�����داع�����ات  ع���ن 
للطفل، وجمال امل�شروعات والرامج 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل��ب��ت��ك��رة، وت���ن���درج حتته 
واملوؤ�ش�شات  االأف����راد  ه��ي  ف��ئ��ات  ث��لث 

والطلب. 
ال�شويدي  �شعاد  اأ���ش��ارت  جانبها  وم��ن 
الرتبوية  خ��ل��ي��ف��ة  ج����ائ����زة  اأن  اإىل 
اإىل تر�شيخ  ال��دورة احلالية  ت�شعى يف 
الرتبوية  مكانتها يف �شدارة اجلوائز 
الدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
ال�شدد  ه���ذا  ويف  ال��ع��رب��ي،  وال���وط���ن 
اأجنزت اجلائزة خلل الفرتة املا�شية 

من  االأداء  ل��ت��ق��ي��ي��م  ���ش��ام��ل��ة  ع��م��ل��ي��ة 
والتقنية  االإداري����ة  اجل��وان��ب  خمتلف 
الو�شول  على  قدرتها  م��ن  ي��ع��زز  مب��ا 
التعليمية،  العملية  عا�شر  جميع  اإىل 
وك���ذل���ك امل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ذات 
ال���ع���لق���ة ب����امل����ج����االت امل����ط����روح����ة يف 
ال�شدد  ه����ذا  ويف  احل���ال���ي���ة،  ال�������دورة 
للجائزة خطة  العامة  االأم��ان��ة  اأع��دت 
تطبيقية  ع��م��ل  ور����س  تت�شمن  ع��م��ل 
وحما�شرات ون��دوات زي��ارات ميدانية 
واخلدمات  التجارب  تبادل  ت�شتهدف 
امل��ت��م��ي��زة ب��ني ال��ف��ائ��زي��ن يف ال����دورات 
ال�شابقة منذ انطلق اجلائزة يف العام 
منظومة  ت��ت��ك��ام��ل  ب��ح��ي��ث   ،2007
تن�شده اجلائزة  ال��ذي  املعريف  االإث��راء 
العاملني  حت��ف��ي��ز  يف  ر���ش��ال��ت��ه��ا  ع���ر 

يف امل���ي���دان ال���رتب���وي ع��ل��ى ال��ت��م��ي��ز يف 
خمتلف مراحل االآداء �شواء يف املدر�شة 
املجتمعية  املوؤ�ش�شات  اأو  اجلامعة  اأو 

ذات العلقة بال�شاأن التعليمي. 
ال���دك���ت���ور خالد  وم�����ن ج���ان���ب���ه ق�����دم 
املعايري  ت��ط��وي��ر  ع���ن  ن���ب���ذة  ال���ع���ري 
خلل  املطروحة  للمجاالت  العلمية 
ال�����دورة ال��ث��ال��ث��ة ع�����ش��رة م���وؤك���داً على 
املعايري  ل��ه��ذه  ال��ت��ط��وي��ر  ع��م��ل��ي��ة  اأن 
مت م��ن��اق�����ش��ت��ه��ا و���ش��ي��اغ��ت��ه��ا م���ن قبل 
بحيث  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  ع��ل��م��ي��ة  جل������ان 
للمر�شحني  وا���ش��ح��ة  امل��ع��اي��ري  ت��ك��ون 
�شفافة  قيا�س  اآلية  وتوفر  املحتملني، 
للأعمال املر�شحة للدورة اجلديدة يف 
خمتلف املجاالت، مو�شحاً اأن اجلائزة 
عدداً  دجم��ت  التطوير  عملية  خ��لل 

الفر�شة  ات���اح���ة  ب��ه��دف  ال��ف��ئ��ات  م���ن 
الأكر عدد من املر�شحني للتقدم ملثل 

هذه الفئات . 
اجلائزة  اأن  اإىل  اإبراهيم  حميد  وق��ال 
ال���ذك���ي���ة وفق  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ط������ورت 
الخت�شار  ح��دي��ث��ة  ت��ق��ن��ي��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
الوقت واجلهد يف التوا�شل مع امليدان 
املحتملني  وامل���ر����ش���ح���ني  ال�����رتب�����وي، 
للدورة احلالية، حيث اأجنزت اجلائزة 
االإلكرتوين  ملوقعها  �شامًل  حتديثاً 
مبا يجعله اأكر �شل�شة، ومبا ي�شمن 
تو�شيع قاعدة اال�شتفادة من اخلدمات 
التقنية التي يوفرها مبختلف عنا�شر 
حملياً  امل��ي��دان  يف  التعليمية  العملية 

وعربياً . 
مع  التوا�شل  عملية  اأن  اإىل  مو�شحاً 

احلالية  للدورة  املحتملني  املر�شحني 
ومت  ال��ذك��ي��ة،  التطبيقات  ع��ر  �شتتم 
لتذليل  اإل���ك���رتوين  ب��ري��د  تخ�شي�س 
خلل،  املر�شحني  ت��واج��ه  عقبات  اأي 
اال�شتف�شارات  ع��ل��ى  ل���ل���رد  وك���ذل���ك 
للمجاالت  العلمية  باملعايري  املتعلقة 
امل��ط��روح��ة وال��ف��ئ��ات امل��ن��درج��ة حتتها 
االإلكرتوين  امل��وق��ع  اأن  اإىل  م�����ش��رياً   ،
نوعية  نقلة  ميثل  للجائزة  اجل��دي��د 
املتفاعلني  قاعدة  تو�شيع  طريق  على 
مع هذه الدورة من خمتلف املوؤ�ش�شات 
العلقة  ذات  واملجتمعية  التعليمية 

من داخل الدولة وخارجها.
ال��دك��ت��ورة جميلة  دع��ت  وم��ن جانبها 
امليدان الرتبوي للتفاعل مع  خاجني 
ال���دورة اجل��دي��دة للجائزة من خلل 
امل�شروعات  وتد�شني  امل��ب��ادرات  اط��لق 
املتميزة يف امليدان التعليمي والرتبوي 
على م�شتوى الدولة والوطن العربي، 
خ�ش�شت  اجل���ائ���زة  اأن  اإىل  م�����ش��رية 
وا�شعاً  ال��ب��اب  تفتح  متنوعة  جم��االت 
اأمام جميع عنا�شر العلمية التعليمية 
التميز  م���������ش����رية  يف  ل�����لإن�����خ�����راط 
واالإرتقاء مبنظومة التعليم، ومن بني 
هذه املجاالت االإبداع يف تدري�س اللغة 
اآف��اق وا�شعة نحو  العربية الذي يفتح 
التدري�س  واأ���ش��ال��ي��ب  ط��رق  يف  التميز 
اأ�شحاب  جم��ال  وك��ذل��ك  االأم،  للغتنا 
ي��ع��ت��ر م���ن املجاالت  وال�����ذي  ال��ه��م��م 
الرائد ويعك�س رعاية قيادتنا الر�شيدة 
لهذه الفئة املجتمعية، ويهياأ لها بيئة 
املجتمع  يف  االإن�����دم�����اج  ع��ل��ى  م���ع���ززة 
ل��ت��ل��ك ال���ف���ئ���ة م����ن خ�����لل ال���رام���ج 
ي�شهدها  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  التعليمية 
داخل  يف  والتعليمي  الرتبوي  امليدان 
الدولة وخارجها، باالإ�شافة اإىل متيز 
اجلائزة بطرح فئة االأ�شرة االإماراتية 
املتميزة، وهي فئة ت�شلط ال�شوء على 
اجلهود الكبرية التي تقوم بها االأ�شرة 
االإم���ارات���ي���ة يف رع���اي���ة االأب���ن���اء ودعم 
نحو  للإنطلق  التعليمية  م�شريتهم 
اآف���اق م��ن االإب���داع واالب��ت��ك��ار والريادة 

التي تفتح اأمامهم م�شتقبًل زاهراً . 

•• دبي-الفجر:

وق�������ع �����ش����ب����اح اأم���������س 
م������روري على  ح�����ادث 
اخلليج  م��ع��ر  ج�����ش��ر 
ب��ني حافلة  ال��ت��ج��اري 
مدر�شية تابعة ملدر�شة 
الثانوية  م��در���ش��ت��ن��ا 
 Our« االإجن��ل��ي��زي��ة 
 »Own English
– ف����رع  ال�����ث�����ان�����وي�����ة 
ومركبة   – ال����ورق����اء 
�شهريج مياه “تنكر”، 

واإ�شابة م�شرفة  ب�شيطة،  باإ�شابات  وم�شرَفتني  ما نتج عنه اإ�شابة 15 طالباً 
ثالثة و�شائق ال�شهريج باإ�شابة متو�شطة، ومت نقلهم اإىل م�شت�شفى را�شد.

العامة للمرور يف �شرطة  االإدارة  املزروعي، مدير  العميد �شيف مهرّي  واأ�شار 
ب��اأن �شبب احل��ادث يعود اإىل ع��دم ترك  اأن املعلومات االأول��ي��ة تفيد  دب��ي، اإىل 

م�شافة كافية بني املركبتني، والتحقيق جار ملعرفة اأ�شباب وقوعه.
واأ�شاف اأن احلادث ت�شبب يف ازدحام مروري على ج�شر معر اخلليج التجاري، 

الفتاً اإىل اأن خمالفة عدم ترك م�شافة كافية بني املركبات تعد من املخالفات 
اخلطرة، التي تت�شبب دائماً يف حوادث بليغة، ويقع فيها كثري من ال�شائقني، 

رغم التحذيرات املتكررة، والتوعية ب�شرورة االنتباه واأخذ احليطة واحلذر.

اإ�شابة 15 طالبًا و3 م�شرفات باإ�شابات  متفرقة يف حادث مروري بدبي

•• دبي-الفجر:

القانون  اإنفاذ  ق��ادة  تدريب  ملديري  الدولية  اجلمعية  وفد  اأ�شاد 
بدبي،  الر�شاء  �شرطة  ملركز  زي��ارت��ه  خ��لل  املتحدة،  بالواليات 
بالتجربة املبهرة ملجل�س اأ�شحاب الهمم يف �شرطة دبي، و�شعيهم 
اأ�شحاب الهمم  اأف�شل املمار�شات لتمكني ودمج  الدوؤوب لتطبيق 
يف املجتمع. جاء ذلك خلل زيارة قام بها وفد من اجلمعية اإىل 
مركز �شرطة الر�شاء، وكان يف ا�شتقبالهم العميد عبد الرحيم 
بن �شفيع مدير املركز الذي رحب بالوفد الزائر، موؤكدا حر�س 
القيادة العامة ل�شرطة دبي على دعم ومتكني اأ�شحاب الهمم من 
وحتقيق  الإ�شعادهم،  والت�شهيلت  اخلدمات  كافة  توفري  خ��لل 
يف  ومنتجني  ومتفاعلني  ���ش��ع��داء  اأف�����رادا  ل��ي��ك��ون��وا  متطلباتهم 

حمد  اهلل  عبد  اأول  امل���لزم  م��ن  ال��وف��د  وا�شتمع  امل��ج��االت.  �شتى 
حول  �شرح  اإىل  الهمم،  اأ�شحاب  جمل�س  رئي�س  نائب  ال�شام�شي، 
2016-2021م،  دب��ي  ب�شرطة  الهمم  اأ�شحاب  ا�شرتاتيجية 
الفئة  تلك  الإ�شعاد  املجل�س  يقدمها  التي  واخل��دم��ات  وامل��ب��ادرات 
وتن�شيبهم  والعملي،  الوظيفي  م�شارهم  ومتابعة  املوظفني  من 
ودعمهم  وال��ق��درات  امل��ه��ارات  تطوير  يف  متخ�ش�شة  دورات  اإىل 
التي  اخلدمات  عن  �شرحا  ق��دم  كما  اأدائ��ه��م،  مب�شتوى  للرتقاء 
تقدمها �شرطة دبي للجمهور اخلارجي، �شواء يف مراكز ال�شرطة 
بحيث  االأمنية  ال��دوري��ات  وجتهيز    )SPS( الذكية  اأو  العادية 
االإ���ش��ارة يف  لغة  اإىل جانب توفري مرتجمي  لهم،  تكون �شديقة 
ال�شاعة  م��دار  على  ال�شرطة  ومراكز  العامة  واالإدارات  املطارات 

خلدمة الفئة ال�شمعية.

»جمعية اإنفاذ القانون« الأمريكية ت�شيد با�شرتاتيجية �شرطة دبي لأ�شحاب الهمم

»بدء قبول طلبات املر�سحني حتى نهاية دي�سمرب املقبل«

»خليفة الرتبوية« تد�شن دورتها الثالثة ع�شرة مت�شمنة ت�شعة جمالت تعليمية 

• اأمل العفيفي : اجلائزة تطرح 18 فئة تعليمية للتناف�س يف امليدان الرتبوي من داخل الدولة وخارجها
• خالد العربي: تطوير �سامل للموقع الإلكرتوين والتطبيقات الذكية لتعزيز التوا�سل مع املر�سحني 
• �سعاد ال�سويدي: طرح جمال اأ�سحاب الهمم ي�ستهدف دعم عملية دمج هذه الفئة احليوية يف املجتمع
• جميلة خاجني:فئة الأ�سرة الإماراتية املتميزة ت�سلط ال�سوء على اإبداعات رائدة يف دعم م�سرية التعليم

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/1408 مدين جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- مرمي علي غلوم جمعة البلو�شي 2-اي��وب حم�شن رم�شان البلو�شي 
جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي / امل�شت�شفى االأمريكي - دبي )فرع من حممد وعبيد 
املل( �س ذ م م  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2019/7/14 يف الدعوى 
املذكورة اعله ل�شالح/ امل�شت�شفى االأمريكي - دبي )فرع من حممد وعبيد املل( �س ذ م 
م بالزام املدعي عليها االأوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ 18972.10 درهم "ثمانية ع�شر الف 
�شنويا من   %9 بواقع  القانونية  فل�س" والفائدة  وع�شرة  درهم  و�شبعون  اثنني  وت�شعمائة 
به  املق�شى  املبلغ  ا�شل  اأال تتجاوز  التام على  ال�شداد  الق�شائية حتى متام  املطالبة  تاريخ 
ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2019/1372 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- ناجي بيومى حممد عيد 2-�شركة ناجي بيومى للمقاوالت وال�شيانة العامة 
- ذ م م  جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2019/8/4  
يف الدعوى املذكورة اعله ل�شالح/ احمد �شيف ماجد بن �شامل املطرو�شي ب�شفته / مالك ملكتب 
املطرو�شي حمامون وم�شت�شارون قانونيون بالزام املدعي عليهما بان ي�شددا للمدعي مبلغا وقدره 
25.000 درهم )خم�شة وع�شرون الف درهم( م�شافا اليه فائدة قانونية ب�شيطة قدرها 9% �شنويا 
اعتبارا من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك احلا�شل يف 2011/3/9 وحتى متام ال�شداد ، على ال يتجاوز 
مبلغ الفائدة ا�شل املبلغ املحكوم به مع الزام املدعي عليهما بامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل 
ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2019/3221 تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شده/1- �شركة ايرتكنيك النظمة التكييف - ذ م م 2-ج�شكوم 
للمقاوالت - �س ذ م م جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/دبي 
يورو �شويتج - �س ذ م م وميثله / را�شد عبداهلل علي بن عرب  مبوجب 
الدعوى  يف  بالوفاء  بتكليفهم   2019/9/8 بتاريخ  ال�شادر  املحكمة  قرار 
اأع��له فانت مكلف ب�شداد مبلغ وق��دره )352083( درهم فقط  املذكورة 
االإج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  بخزينة  او  للمدعي 
بحقكم يف حالة عد االإلتزام بالقرار املذكور خلل خم�شة ايام من تاريخ 

ن�شر هذا االإعلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12727 بتاريخ 2019/9/10
 اإعالن دعوة اإجتماع خربة بالن�شر 

ب�شفتي اأنا/وليد خمي�س بن �شويدان خبريا ح�شابيا مكلفا من قبل حمكمة دبي باجراء 
اخلرة احل�شابية يف الدعوى رقم )2019/2842( جتاري جزئي  فاإننا قد قررنا 
دعوة ال�شادة/ الفا برينتينج بري�س منطقة حرة - ذ م م ، وذلك من اأجل احل�شور اأىل 
مقر مكتبنا ب�شفتها ال�شخ�شية او من ميثلها قانونا ب�شفتها : املدعي عليها بالدعوى 
املذكورة بالرقم اأعله. واملقامة من قبل املدعية / بوت�شر ميدل اي�شت منطقة حرة 
- ذ م م  وذلك للح�شور اإىل مقر مكتبنا الكائن يف بناية مركز االأعمال الذهبي - 
�شارع بور�شعيد - خلف وكالة الني�شان مكتب رقم 604 - ت : 04-2208803 ، 
ف : 2208804-04  وذلك يوم االأحد القادم املوافق )2019/9/15( يف متام 

.)am 10.00( ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا
اخلبرياملحا�شبي / وليد خمي�س بن �شويدان 
قيد رقم  141  

اجتماع خربة

ال�شارقة التعليمية تكرم بطل حريق احلافلة بكلباء
•• ال�شارقة – الفجر:

كرمت ح�شة اخلاجة مديرة  منطقة ال�شارقة التعليمية، الطالب عبداهلل 
للتعليم  ال��ق��دوة  مدر�شة  يف  الثامن  بال�شف  ي��در���س  ال���ذي  ال���ذي  الكعبي 
اإذ  ال�شرقية،  باملنطقة  كلباء  مبدينة  النخبة  مدار�س  والثانوي  االأ�شا�شي 
�شاهم يف اإنقاذ اأربعة من زملئه وقائد احلافلة، اأثناء حادثة احرتاق حافلة 
مدر�شية  مبنطقة كلباء موؤخرا، اعرتافا وتقديرا من اإدارة املنطقة، لدوره 
مديرة  بح�شور  بامل�شوؤولية،   وح�شه  واإدراك��ه  ووعيه  و�شجاعته،  البطويل 

املدر�شة  وعدد من الطلبة باملدر�شة.
االأب��ن��اء على  وتوعية  تثقيف  االأ���ش��رة يف  دور  اأهمية  واك��دت ح�شة اخلاجة 
التعامل مع حاالت الطوارئ التي قد حتدث فجاأة، اإذ ي�شهم ذلك يف تنمية 
“البطل”  الطالب  موقف  اأن  معترة  الطلبة،  ل��دى  ال�شخ�شية  املكونات 
اإدراكه  م��دى  يعك�س  كلباء،  يف  احلافلة  حريق  ح��ادث  يف  الكعبي  اهلل  عبد 
ووعيه يف التعاطي مع تلك النوعية من حاالت الطورائ، وهذا يعود اإىل 

دور االأ�شرة الفاعل يف تثقيف االبناء.
الطالب، ف�شل عن ح�شن ت�شرفه  به  قام  ال��ذي  بالدور  واأ���ش��ادت اخلاجة 
يف التوا�شل مع اجلهات املعنية، الإخبارهم بالواقعة ومكان وجود احلافلة 
على الرغم من �شعوبة املوقف وخطورته، وتقدمت مديرة املنطقة بال�شكر 

والتقدير للطالب البطل متمنيه له املزيد من التميز علمياً وعملياً.   
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي- الفجر:

يف  اجلرمية  من  احل��د  اإدارة  ك�شفت 
واملباحث  للتحريات  العامة  االإدارة 
نتائج  عن  دب��ي،  �شرطة  يف  اجلنائية 
لعام  املجتمعية  ال�شرطة  م��ب��ادرات 
 18 تنفيذ  يف  واملتثملة   ،2018
مبادرة اأمنية ا�شتفاد منها اأكر من 
املا�شي،  العام  م�شتفيد  األ��ف   500
كما وفرت الرعاية والعناية والدعم 
�شحية  األ�����ف   88 ل��ن��ح��و  ال��ن��ف�����ش��ي 
بال�شحية”  “العناية  �شمن برنامج 
ب�شقيها املروري واجلنائي، و�شاهمت 
ب�����ش��ك��ل ف����ع����ال ب���ت���ق���دمي ال���ت���دري���ب 
اأ�شحاب  من  طفًل  ل�64  العلجي 
ثغرة   575 نحو  ور���ش��دت  ال��ه��م��م، 
 12 ����ش���ب���ط  ج����ان����ب  اإىل  اأم����ن����ي����ة، 
“ال�شرطي  م��ب��ادرة  �شمن  مطلوبا 

جارك«.
جاء ذلك خل ملوؤمتر �شحفي عقدته 
واملباحث  للتحريات  العامة  االإدارة 
الرا�شدية  جم��ل�����س  يف  اجل���ن���ائ���ي���ة 
ابراهيم  خليل  خبري  اللواء  برئا�شة 
العام  ال��ق��ائ��د  م�����ش��اع��د  امل��ن�����ش��وري 
ال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي، و�شعيد  ل�����ش��وؤون 
اأم������ني ع�����ام جمل�س  حم���م���د ح������ارب 
ال��ع��م��ي��د جمال  و  ال���ري���ا����ش���ي،  دب����ي 
العامة  االإدارة  �شامل اجللف مدير 
اجلنائية،  وامل���ب���اح���ث  ل��ل��ت��ح��ري��ات 
والعميد �شيف مهري املزروعي مدير 

والعميد  ل��ل��م��رور،  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
العامة  االإدارة  الب�شري مدير  خليل 
والطوارئ  واملن�شاآت  الهيئات  الأم��ن 
بالنيابة، والعميد نبيل عبد اهلل ر�شا 
نائب مدير االإدارة العامة للعمليات 
ل�شوؤون العمليات بالوكالة، والعميد 
رئي�س جمل�س  تهلك  الدكتور طارق 
بالنيابة،  ال�شرطة  م��راك��ز  م��دي��ري 
واالإع���لم���ي را���ش��د اخل��رج��ي، وعدد 
من مديري مراكز ال�شرطة، وممثلي 

ال�شركاء اال�شرتاتيجيني.
اإبراهيم  خليل  خ��ب��ري  ال��ل��واء  وق���ال 
ع��لق��ة متميزة  ب��ن��اء  اإن  امل��ن�����ش��وري 
بني االأجهزة االأمنية واأفراد املجتمع 
تقوم على مبداأ ال�شراكة وامل�شوؤولية 

وب���ل �شك  وه���ذا ي�شمن  ال��وط��ن��ي��ة، 
واال�شتقرار  واالأم����ان  االأم���ن  حفظ 
والتعاي�س  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  وت��ع��زي��ز 
ب���ني ك��اف��ة اجل��ن�����ش��ي��ات ال��ت��ي تعي�س 
�شرطة  وتفخر  االإم����ارة،  اأر����س  على 
املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  ب��ن��م��وذج  دب���ي 
�شركائها  بالتعاون مع  تقدمه  الذي 
العاملية  ال���ن���م���اذج  ي�����ش��اه��ي  وال�����ذي 
الرائدة والنوعية، ال�شيما واأن الدور 
ال�شرطة  اأف��راد  يوؤديه  ال��ذي  الكبري 
الثقافة  ن�شر  يف  ي�شهم  املجتمعية 
االأم��ن��ي��ة وال���وع���ي االج��ت��م��اع��ي بني 
اجلمهور، وكذلك العمل على تقدمي 
النزاعات  وف�����س  اخل��دم��ات،  اأف�شل 
ال��ب�����ش��ي��ط��ة، وال��ت��وع��ي��ة ح���ول كيفية 

االإبلغ  وط���رق  للجرمية  الت�شدي 
ال��ع��دي��د من  تنفيذ  وك��ذل��ك  ع��ن��ه��ا، 
واملحا�شرات  وال��رام��ج  الفعاليات 
لكافة  الهادفة  واالأن�شطة  وال��دورات 

فئات و�شرائح املجتمع.

مبادرات جمتمعية
�شامل  العميد جمال  واأو���ش��ح  ب��دوره 
العامة  االإدارة  م����دي����ر  اجل�������لف 
اأن  اجل��ن��ائ��ي��ة،  وامل��ب��اح��ث  للتحريات 
مبادرات ال�شرطة املجتمعية �شاهمت 
يف خف�س معدل اجلرائم يف املناطق 
ال�شيقة،  اجلغرافية  النطاقات  ذات 
ومن بينها: مبادرة 901، وم�شابقة 
ال��ت��ق��اط ال��ع��ل��م، وب��رن��ام��ج خماطر 

االألعاب النارية، والتدريب العلجي 
الأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م، وم��ب��ادرة مر�شى 
االإيجابية،  ال���روح  وم��ب��ادرة  القلب، 
وبرنامج  زر،  بلم�شة  اأمنك  وم��ب��ادرة 
ح��م��اي��ة ال�����دويل، وم���ب���ادرة ي���وم بل 
املثايل،  ال�����ش��ائ��ق  ح�����وادث، وم���ب���ادرة 
ومبادرة  ال���ه���م،  اأ���ش��ح��اب  وم���ب���ادرة 
ال�شياحية،  وال�شرطة  املدار�س،  اأمن 
وبرنامج العناية بال�شحية، ومبادرة 

الدراجات الهوائية. 
�شجلت  اجل�������لف:  ال��ع��م��ي��د  وق������ال 
ال�����ش��رط��ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة )ال����دوري����ات 
ال��ف��اره��ة( ال��ع��ام امل��ا���ش��ي اأك����ر من 
245 م�شاركة يف خمتلف الفعاليات 
املجتمعية، بينما ا�شتفاد من مبادرة 

 3451 ن���ح���و  االإي���ج���اب���ي���ة  ال�������روح 
تنفيذ  خ��لل  م��ن  وذل���ك  م�شتفيدا، 
اأكر من 15 فعالية ريا�شية و 31 
التوعية  برنامج  وح��ق��ق  حم��ا���ش��رة، 
نتائج  النارية  االأل��ع��اب  خماطر  من 
مبهرة متثلت يف تنظيم 14 فعالية 
م�شتفيد   5238 نحو  منها  ا�شتفاد 
بالن�شبة  اأم���ا  مطلوبني،   3 و�شبط 
ل��رن��ام��ج اأم���ن امل�����ش��اك��ن ف��ق��د و�شل 
 591 ن��ح��و  اإىل  امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن  ع���دد 
م�شتفيد، بينما �شهد برنامج حماية 
بلغ عدد  اإقبااًل الفتاً، حيث  ال��دويل 
ال����رام����ج  امل�����ش��ج��ل��ني يف  ال����ط����لب 
و550  ط���ال���ب���اً،   825 ال�����ش��ي��ف��ي��ة 

طالباً يف الرامج ال�شتوية. 

روؤية
وقال املقدم عارف علي حممد، نائب 
اجلرمية:  م���ن  احل����د  اإدارة  م��دي��ر 
املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  روؤي�����ة  ت��ه��دف 
واخلرات  املعارف  تبادل  تعزيز  اإىل 
الإيجاد حلول فعالة ملختلف حتديات 
اأم�����ن امل��ج��ت��م��ع واإط�������لق م���ب���ادرات 
لت�شكيل  وط��ن��ي��ة  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
حيث  وامل�شتقبلية،  احلالية  الفر�س 
املبتكرة  االأف��ك��ار  حتويل  اإىل  ن�شعى 
اإىل واقع ملمو�س، وخلق  والناجحة 
�شبكة عاملية رائدة تخدم اإمارة  دبي 
ك��م��دي��ن��ة ع��امل��ي��ة، اإىل ج��ان��ب اإع����داد 
ت�شلط  ���ش��ن��وي��ة  ودرا�����ش����ات  ت���ق���اري���ر 

الراهنة  الق�شايا  اأه��م  على  ال�شوء 
والفر�س املتوقعة.

وا�شتطرد: اإن ال�شرطة املجتمعية تعد 
وقائية،  ا�شت�شرافية  فل�شفة  مبثابة 
يف  حديثة  تنظيمية  وا�شرتاتيجية 
تعتمد  االأمنية،  االأجهزة  واأداء  عمل 
بني  امل�شرتك  التطوعي  العمل  على 
املجتمع،  واأفراد  و�شركائها  ال�شرطة 
حقيقة  ع��ل��ى  الفل�شفة  ه���ذه  وت��ق��وم 
اأن واجب كل من ال�شرطة واملجتمع 
هو العمل معاً للتعامل مع م�شكلت 
ومواجهة  امل��ج��ت��م��ع،  واح���ت���ي���اج���ات 
اجلرمية ومكافحتها والوقاية منها 
وحفظ االأمن واال�شتقرار وال�شكينة 

يف املجتمع. 

•• اأبوظبي-الفجر:

 تتوا�شل فعاليات “برنامج القيادات االإعلمية العربية ال�شابة” يف ن�شخته  
الثالثة للأ�شبوع الثاين على التوايل، حيث عقد اأم�س 
باأبوظبي جل�شة حوارية “الهوية الثقافية يف اخلطاب 
االإعلمي” تطرقت خللها نورة بنت حممد الكعبي، 
التم�شك  اأهمية  اإىل  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي���رة 
ب��ال��ه��وي��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ن��ج��اح ومت��ي��ز االإع���لم���ي، و واقع 

املحتوى العربي على �شبكة االنرتنت.
لدولة  الر�شيدة  القيادة  حر�س  اإىل  معاليها  واأ�شارت 
االإم��ارات على االرتقاء بواقع اللغة العربية، وت�شريع 
اإنتاج حمتو علمي ومعريف عربي يعك�س االإرث  وترية 
م�شدراً  كانت  وال��ت��ي  للمنطقة،  والثقايف  احل�شاري 
للعلوم واملعرفة واأحدث االبتكارات، حيث جت�شد هذا 
االهتمام بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د 

اللغة  وم�شتقبل  حالة  “تقرير  اهلل” باإ�شدار  “رعاه  دبي  حاكم  ال��وزراء 
العربية” ليكون اأ�شا�شاً ننطلق منه ملعرفة التحديات، وامل�شاهمة يف و�شع 
اخلطط واال�شرتاتيجيات التي متكننا من تطوير اأ�شاليب مبتكرة لن�شر 

القطاعات  كافة  يف  وا���ش��ع  نطاق  على  العربية  اللغة 
العملية والثقافية واملعرفية.  

ال�شباب  م��رك��ز  ينظمه  ال���ذي  ال��رن��ام��ج  وي�����ش��ارك يف 
بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  وتوجيهات  برعاية  العربي 
وزير  ال����وزراء،  رئي�س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د 
 100 العربي  ال�شباب  مركز  رئي�س  الرئا�شة،  �شوؤون 
واالأردن،  وال��ع��راق،  وامل��غ��رب،  ُع��م��ان،  م��ن  و�شابة  �شاب 
وال�شعودية، وتون�س، و�شوريا، وجزر القمر، والكويت، 
واجلزائر، وال�شودان، واليمن، والبحرين، وموريتانيا، 

وم�شر، وفل�شطني، ولبنان، واالإمارات، وليبيا.
وقالت نورة الكعبي:” الهوية العربية لي�شت مظهراً 
خارجياً فقط، بل هي �شمات اأخلقية و�شفات اإن�شانية 
لطاملا متيزت بها منطقتنا التي كانت مهداً للح�شارات 
من  الكثري  ولدينا  ال�شماوية،  وال��دي��ان��ات  االإن�شانية 

االإجنازات التي جتعلنا قادرين على التوا�شل مع الثقافات االأخرى لنقل 
تراثنا احل�شاري واالإن�شاين العريق من خلل مواكبة التطورات اجلارية 

حول العامل واعتمادها يف كافة املجاالت. 
ابتكارات  اإيجابي من  الكعبي:” نعتمد يف ذلك كل ما هو  واأ�شافت نورة 
واالإماراتية،  العربية  بيئتنا  مع  توافقها  على  ونحر�س  عاملية  وتوّجهات 

خ�شو�شاً واأن دولة االإمارات ت�شكل 
باحت�شانها  الثقايف  للتنوع  ملتقى 
ال��ع��امل يرون  ح���ول  م��ن  مقيمني 
ثقافتنا وي�شتمّدون منا غنى ثقافياً 

ين�شرونه يف دولهم«.
اللغة  ت��راج��ع  معاليها:”  وت��اب��ع��ت 
العربية وعدم قدرتها على جماراة 
كمية املحتويات التي تن�شر باللغات 
العمل  االأخ��رى تتطلب منا جميعاً 
اأ�شاليب  واب��ت��ك��ار  مل��ع��اجل��ت��ه��ا،  م��ع��اً 
ابتداءا  وتعملها  بها  ل��لإمل��ام  �شهلة 
باجلامعات  وم�����روراً  امل���دار����س  م��ن 
وو�شواًل اإىل املوؤ�ش�شات العلمية، اإىل 

جانب الرتكيز على اأدوات تواكب ع�شر االنفتاح املعلوماتي ون�شر املحتوى 
بالطرق احلديثة بدل االعتماد على الو�شائل التقليدية.

وتوجهت معاليها للم�شاركني قائلة: “�شتحملون على اأكتافكم م�شوؤولية 
املحلي  ال��ع��ام  ال���راأي  واإن���ارة  املفاهيم اخل��ط��اأ  ت�شحيح 
مكان  يف  نعي�س  ال  فنحن  ق�����ش��اي��ان��ا،  ح���ول  وال��ع��امل��ي 
منعزل عن العامل بل دولة لها دورها الكبري واملحوري 
على امل�شتوى الثقايف واالقت�شادي وال�شيا�شي، ولذلك 
الب����د ل��ن��ا م���ن ت���واف���ر ال����ك����وادر ال����ق����ادرة ع��ل��ى متثيل 
احرتافية  بطريقة  وال�شعبية  الر�شمية  نظرنا  وجهة 

ومبنتهى الكفاءة. 
الثقافية مينحه  بهويته  االإعلمي  اإمل��ام  “اإن  وقالت: 
خلفية  اإىل  ال�شتناده  نف�شه  من  ال��وث��وق  على  ال��ق��درة 
ثقافية را�شخة توؤهله ملناق�شة خمتلف الق�شايا �شواء 
اأو االإن�����ش��اين العاملي،  امل��ح��ل��ي  ال��وط��ن��ي  ال��ن��ط��اق  ع��ل��ى 
امل�شتقبل  يف  واإعلميني  كقادة  عليكم  يتعني  ولذلك 
اإدراك حقيقة مهمة، وهي اأن حجم تاأثريكم االإيجابي 
مرتبط مبدى عمق ثقافتكم الوطنية وات�شاع ثقافتكم 
العاملية، فكلما كنتم  ملمني مبعطيات هويتكم الثقافية املحلية كلما كنتم 
االأجدر لتمثيل وطنكم على خمتلف املن�شات االإعلمية واأمام اجلمهور 

واملتابعني حملياً ودولياً.
االإع��لم يف مكافحة  و�شائل  “دور  بعنوان  اأخ��رى  وخ��لل جل�شة حوارية 
هداية  ملركز  التنفيذي  املدير  ك��روز،  مق�شود  �شعادة  تناول  التطرف”  

مكافحة  يف  امل��رك��ز  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
مبداأ  ع��ل��ى  وال���ت���اأك���ي���د  ال���ت���ط���رف 
التعاي�س، والتي تقوم على حماور 
ع��دة يعدُّ االإع���لم ج��زءاً ال يتجزاأ 
التوا�شل  “مواقع  ق����ال:  م��ن��ه��ا. 
االج���ت���م���اع���ي ه����ي ال����ي����وم م�����لذاً 
املتطرفة  اجل��م��اع��ات  م��ن  للكثري 
ال����ت����ي ت�����ش��ع��ى م����ن خ���لل���ه���ا اإىل 
اأف���ك���اره���ا امل��ت��ط��رف��ة، وذلك  ن�����ش��ر 
عر  طاقاتها  توظيف  خ��لل  م��ن 
ال�شباب  ال�شتمالة  الو�شائل  ه��ذه 
اإىل جانبهم يف  اإيهامهم بالوقوف 

الق�شايا التي ت�شغلهم. 
واأ�شاف:” هدفنا يف مركز هداية هو توعية ال�شباب  وحت�شينهم فكرهم 
�شد االأفكار الهدامة، ونعمل يف هذا االإطار وفق خطة ا�شرتاتيجية تقوم 
ال��ق��درات، وم��ب��ادرات لتعزيز  لبناء  ب��رام��ج  ال��ب��ح��وث، وتبني  اإج���راء  على 

البناء واإدارة قنوات للت�شال واالإعلم  ثقافة احلوار 
جلعلهم عنا�شر على درجة عالية من امل�شوؤولية جتاه 
جمتمعاتهم عر تعزيز انتماءاتهم الوطنية والتوظيف 

االأمثل لقدراتهم يف دفع م�شرية البناء يف بلدانهم.
املعرفة  تنمية  ع��ل��ى  عملنا  من����وذج  ي��ق��وم  واأو�شح:” 
باعتبارها ركيزة اأ�شا�شية يف الت�شدي خلطابات العنف 
والكراهية، حيث نتبنى يف هذا ال�شياق برامج لتطوير 
مهارات التفكري النقدي، وتنمية القدرات على حتليل 
االأفكار وتقييمها يف مراحل مبكرة، وذلك من خلل 
اإ����ش���راك ال�����ش��ب��اب يف ال��ع��دي��د م��ن االأن�����ش��ط��ة الثقافية 
قدراتهم،  تنمية  اإىل  ال��ه��ادف��ة  وال��ف��ن��ي��ة  وال��ري��ا���ش��ي��ة 
خمتلف  يف  واالي��ج��اب��ي��ة  الفاعلة  م�شاركتهم  وت��ع��زي��ز 

القطاعات.
وا�شتملت اأجندة اليوم الثاين من الرنامج يف اأبوظبي 

ع��ل��ى ور���ش��ت��ي ع��م��ل ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ام��ع��ة االأم��ري��ك��ي��ة يف دب���ي تناولت 
ال�شحافة املتنقلة، ومهارات التحدث والتوا�شل، اإىل جانب ور�شة اأخرى 

يف  االأف����لم  �شناعة  ح��ول  اأب��وظ��ب��ي  يف  اميجني�شن  �شركة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
املنطقة. 

اأف�شل  ويهدف برنامج  القيادات االإعلمية العربية ال�شابة اإىل �شناعة 
جيل من االإعلميني العرب عر اإتاحة الفر�شة اأمام 
اأف�شل  على  االط��لع  من  لل�شتفادة  فيه  امل�شاركني 
امل��م��ار���ش��ات، وال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأح����دث امل�����ش��ت��ج��دات من 
وور�س  تدريبية،  ودورات  النقا�شية،  جل�شات  خ��لل 
على  االإعلمي  رواد قطاع  نخبة من  يقدمها  العمل 

امل�شتوى العربي والعاملي.
ال�شابة  العربية  االإعلمية  القيادات  برنامج  وجن��ح 
وتاأهيل  ب���اإع���داد   2017 ال��ع��ام  يف  ان��ط��لق��ت��ه  م��ن��ذ 
و���ش��ق��ل م���ه���ارات اأك����ر م��ن 300 ���ش��اب و���ش��اب��ة من 
اأرج��اء الوطن العربي،  طلبة كليات االإع��لم يف �شتى 
على  وتدريبهم  باملعرفة  تزويدهم  خ��لل  من  وذل��ك 
وتطوير  التقدم  يعزز  مبا  العاملية  املمار�شات  اأف�شل 
اأي�شاً  الرنامج  �شاهم  كما  العربي.  االإع���لم  قطاع 
املوؤ�ش�شات  م��ن  ع��دد  يف  للم�شاركني  العمل  فر�س  م��ن  الع�شرات  بتوفري 
ال�شباب  مركز  وينظم  العربية.  واملنطقة  االإم���ارات  دول��ة  يف  االإعلمية 
االإعلمية  املوؤ�ش�شات  من  جمموعة  مع  بالتعاون  الرنامج  هذا  العربي 
الرائدة، مبن فيها املجل�س الوطني للإعلم ووكالة 
اأنباء االإمارات وهيئة املنطقة االإعلمية يف اأبوظبي، 
اأبوظبي  حلكومة  االإعلمي  واملكتب  و”توفور54″ 
ملوؤ�ش�شة  باالإ�شافة  دب��ي،  حلكومة  االإعلمي  واملكتب 
و”تويرت”  دبي للإعلم،  رويرتز، ومدينة  توم�شون 
و”يوتيوب”  و”غوغل”  و”لينكداإن”  و”في�شبوك” 

و�شحف ال�شرق االأو�شط، والروؤية، و”ذا نا�شونال«
�شكاي  من  كل  الرنامج  فقرات  دع��م  يف  ي�شارك  كما 
نيوز عربية، وموؤ�ش�شة “بلومبريغ العاملية”، و”�شي اإن 
اإن” وجمموعة “اإم بي �شي” وموؤ�ش�شة “يورونيوز” 
الفرن�شية  االأن��ب��اء  ووك��ال��ة  ل��لإع��لم،  دب��ي  وموؤ�ش�شة 
“ايه اف بي” واجلامعة االأمريكية يف دبي واجلامعة 
اأبوظبي،  نيويورك  وجامعة  ال�شارقة،  يف  االأمريكية 
“اإميجني�شن”  و�شركة  للإعلم  اأبوظبي  وموؤ�ش�شة 
بزن�س  وه��ارف��ارد  ميديا  هيكل  وموؤ�ش�شة  “اك�شن�شر”،  و�شركة  اأبوظبي، 

ريفيو، وموؤ�ش�شة “يوترين” ووكالة “اأبكو ورلد وايد«.

•• اأم القيوين-وام:

دائرة  رئي�س  املعل  را�شد  بن  �شعود  بن  ال�شيخ ماجد  اأك��د 
التاريخي  املوقع  اأهمية  القيوين  اأم  يف  واالآث���ار  ال�شياحة 
اال�شتثمار وتطوير  االإم��ارة وفر�س  القدمية يف  للمدينة 
التاريخية  ال�شكنية  املواقع  اأكر  تعتر من  التي  املنطقة 
 1000 يف دول��ة االإم���ارات، باحتوائها على ما يزيد على 
 200 من  اأك��ر  اإىل  بع�شها  تاريخ  يعود  تاريخي،  مبنى 
العاملي  ال���رتاث  الئحة  يف  امل��وق��ع  ت�شجيل  واإمكانية  ع��ام، 

لدى منظمة اليوني�شكو.

را�شد  ال�شيخ ماجد بن �شعود بن  جاء ذلك خلل تروؤ�س 
املنطقة  اإحياء  التن�شيقي لتفعيل م�شروع  املعل االجتماع 
وزارتي  والتن�شيق مع  بالتعاون  القيوين  اأم  يف  التاريخية 
ودائرة  املعرفة  وتنمية  والثقافة  التحتية  البنية  تطوير 
وجامعة  بالدولة  العمراين  ال��رتاث  وجمعية  دب��ي  بلدية 

عجمان.
ومت خلل االجتماع - الذي عقد مبقر املجل�س التنفيذي 
الرتاث  جمعية  رئي�س  بوخ�س  ر���ش��اد  املهند�س  وح�����ش��ره 
ال��دول��ة ووف��د من دائ��رة بلدية دب��ي وفريق  العمراين يف 
يتكون  وال���ذي  امل�شروع  م��راح��ل  مناق�شة   - امل�شروع  عمل 

االأحياء  تنظيف  االأوىل  املرحلة  وت�شمل  م��راح��ل،   5 من 
من  التي  واملخلفات  احل�شائ�س  من  املنطقة  يف  ال�شكنية 
يف  االأث��ري��ة  املباين  ترميم  اإع���ادة  مراحل  تعيق  اأن  �شاأنها 

املنطقة.
ويركز امل�شروع على احلفاظ على االإرث الثقايف والطابع 
والهوية الرتاثية لتلك املنطقة، واإيجاد املقومات الكفيلة 
بزيادة جاذبيتها كمنطقة ثقافية و�شياحية وجتارية ورفع 
اأو خارجها،  الدولة  داخ��ل  �شواء من  لها  الزائرين  اأع��داد 
كما يهدف اإىل املحافظة على املباين التاريخية املوجودة 

باملنطقة واحلفاظ عليها من االندثار.

�شياحة اأم القيوين تناق�س مراحل م�شروع اإحياء املنطقة التاريخية بالإمارة

قدمت التدريب العالجي ل�64 طفال من اأ�سحاب الهمم

دبي املجتمعية �شرطة  يف  اأمنية  مبادرة   18 من  م�شتفيد  األف   500

خالل جل�سة حوارية مع امل�ساركني يف برنامج القيادات الإعالمية العربية ال�سابة

نورة الكعبي: اإملام الإعالمي بهويته الثقافية مينحه القدرة على مناق�شة خمتلف الق�شايا حمليًا وعامليًا

• قيادة دولة الإمارات 
حري�سة على الرتقاء 
بواقع اللغة العربية، 

وت�سريع وترية اإنتاج حمتوى 
علمي ومعريف يعك�س اإرث 

وح�سارة املنطقة 

• دولة الإمارات ملتقى 
للتنوع الثقايف باحت�سانها 

مقيمني من حول 
العامل يرثون ثقافتنا 
وي�ستمّدون منا غنًى 

ثقافيًا ين�سرونه بدولهم

• حجم التاأثري 
الإيجابي لالإعالمي  
يرتبط بعمق معرفته 

الوطنية وات�ساع ثقافته 
العاملية واإملامه مبعطيات 
هويته الثقافية املحلية

• �سعادة مق�سود 
كروز، املدير التنفيذي 

ملركز هداية ي�سارك 
بجل�سة حوارية حول 

»دور و�سائل الإعالم يف 
مكافحة التطرف«  

حول  عمل  ور�س   3 •
ال�سحافة املتنقلة، ومهارات 

التحدث والتوا�سل 
و�سناعة الأفالم يف املنطقة 
بالتعاون مع »اأمريكية دبي« 

و»�سركة اإميجني�سن«
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اأخبـار الإمـارات

•• الظفرة -الفجر:

نظمت بلدية منطقة الظفرة بالتعاون مع مركز اأبوظبي الإدارة النفايات 

اإىل  احلملة  وتهدف  ال�شلع.  مدينة  ل�شاطئ  �شاملة  نظافة  حملة  تدوير 
من  البحرية  البيئة  وح��م��اي��ة  ع��امل��ي��ة،  معايري  ذو  نظيف  �شاطئ  ت��وف��ري 
املخلفات والنفايات. باالإ�شافة اإىل املحافظة على املظهر احل�شاري العام 
لل�شكان  م�شتدامة  وبيئة  اأف�شل  حياة  م�شتوى  و�شمان  املدينة  ل�شاطئ 

والزوار. 
منطقة  جانب  اإىل  ال�شلع،  ميناء  وجنوب  �شمال  مناطق  احلملة  �شملت 
الوهيدة واملناطق املفتوحة وتتوا�شل احلملة لتغطي مناطق راأ�س م�شريب 
 10 املخلفات مب�شاركة  500طن من  اإزال��ة  ، ومت خلل احلملة  وبراكة 

عمال وعدد 7 معدات. 
وي�شم �شاطئ مدينة ال�شلع العديد من االألعاب واخلدمات منها عدد 31 
وعدد  ط��اول��ة  م��ن  يتكون  رح���لت  ط��اول��ة  طقم  و11  مظلة  و11  لعبة، 
مهملت،  �شلة   11 اإىل  باالإ�شافة  لل�شواء،  حو�شاً  و11  مقاعد،  ثلثة 

•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت هيئة االإمارات للموا�شفات واملقايي�س موا�شفات اأن اللئحة اخلا�شة 
با�شرتاطات ال�شلمة للمركبات املعدلة وفق املوا�شفة القيا�شية االإماراتية 
التي حتمل رقم UAE.S 5014:2016 ي�شري تطبيقها على م�شتوى 
االأجهزة  املرور يف  واإدارات  الداخلية  وزارة  والتكامل مع  بالتن�شيق  الدولة 
الرئي�شي من  اإم��ارة، والهدف  املحلية وجهات الرتخي�س يف كل  ال�شرطية 
على  واالأم����ان  ال�شلمة  درج���ات  اأع��ل��ى  حتقيق  ه��و  وتطبيقها  ا�شتحداثها 

الطرق.
واأو�شحت الهيئة اأن املوا�شفة القيا�شية املعتمدة - التي تت�شمن ا�شرتاطات 
ال�شلمة للمركبات املعدلة وال�شادرة مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم 45 
ل�شنة 2016 - تتوافق مع اأف�شل املعايري واملمار�شات العاملية ومن �شاأنها 

املركبات  تزويد  بعمليات  مرتبطة  ع�شوائية  ممار�شات  اأية  على  تق�شي  اأن 
اال�شرتاطات  لتلك  املخالفة  للمركبات  الرتخي�س  منع  ومت  تعديلها  اأو 

بالتن�شيق مع وزارة الداخلية وجهات الرتخي�س يف الدولة.
الهيئة  يف  املطابقة  ���ش��وؤون  اإدارة  م��دي��ر  ال�شعدي  يو�شف  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
الفنية  املتطلبات  وو�شوح  بدقة  حت��دد  االإم��ارات��ي��ة  القيا�شية  املوا�شفة  اإن 
والعامة يف املحرك وناقل احلركة ونظام العادم والقاعدة ال�شا�شيه والهيكل، 
واملثبتات،  والراغي،  وال�شواميل  الفرامل،  املكابح  ونظام  الوقود،  ونظام 
وموا�شفات الروز اخلارجية واملقود ونظام التعليق واالإطارات والعجلت 
االنبعاثات  وحدود  ال�شو�شاء  انبعاث  ومقدار  احلماية  وق�شبان  اجلنوط 
 UAE.S GSO 1680 امل�شموحة بها ح�شب املوا�شفات االإلزامية رقم

.UAE.S GSO 144 و
اأو م��زودة دون �شوابط فنية وعوامل  اأن وجود مركبات معدلة  اإىل  ولفت 

العامة  واملمتلكات  االأرواح  على  العامة  لل�شلمة  كافية ميثل حتدياً  اأم��ان 
واخلا�شة يف حني تت�شمن اللئحة الفنية التي اأ�شدرتها الهيئة ا�شرتاطات 
تعديلت  باإجراء  املعنية  ومراكز اخلدمة  الور�س  توافرها يف  ينبغي  فنية 
على املركبات ومت اإعداد هذا النظام االإماراتي املتطور من خلل جلنة فنية 
�شمت ممثلي اجلهات االحتادية واملحلية املعنية يف الدولة وممثلي القطاع 
الواليات  يف  املركبات  لتعديل  ال��دويل  �شيما  احت��اد  مع  بالتعاون  اخلا�س 

املتحدة االأمريكية.
واأ�شاف ال�شعدي اأن موا�شفات اعتمدت مركزين للفح�س الفني يف اأبوظبي 
ودبي لفح�س املركبات قبيل ح�شول مالك املركبة على �شهادة املطابقة من 
اخلا�شة  املتطلبات  وف��ق  املركبة  ترخي�س  اإج���راءات  اتباع  ثم  وم��ن  الهيئة 

باإدارات ترخي�س املركبات.
وقبل بدء تطبيق الئحة املركبات املعدلة اأجرت هيئة االإمارات للموا�شفات 

واملقايي�س موا�شفات تن�شيقاً وت�شاوراً مع جهات حملية خمتلفة �شملت وزارة 
لل�شيارات  االإم��ارات  دبي ومنظمة  واملوا�شلت يف  الطرق  وهيئة  الداخلية 
كون  والرتخي�س  باملرور  املعنية  اجلهات  من  وغريها  النارية  وال��دراج��ات 
هذا النظام يحدد بو�شوح ا�شرتاطات ال�شلمة للمركبات املعدلة واحلدود 

امل�شموح بها يف التعديل.
املحددة  االإج������راءات  ات��ب��اع  اإىل  امل��ع��دل��ة  امل��رك��ب��ات  اأ���ش��ح��اب  الهيئة  ودع���ت 
امل��ع��ادل��ة وقد  ه���ذه  االأه����م يف  ه��و  وال�����ش��لم��ة  االأم����ان  للرتخي�س فعن�شر 
كاأن  املركبات �شمن �شروط حمددة  باإجراء تعديلت على  الهيئة  �شمحت 
اأ�شلية خلل التعديل واأن جترى كل التعديلت  تتم بوا�شطة قطع غيار 
واأن  واأن يجريها عمالة فنية مدربة  فنياً  ور���س ومراكز خدمة موؤهلة  يف 
اأخرى  اأي تاأثري يف قطع  اأن قطع الغيار امل�شافة ال ت�شكل  ت�شمن الور�س 

يف املركبة املعدلة.

موا�شفات: لئحة املركبات املعدلة ت�شمن اأعلى معايري الأمان وال�شالمة

بالتعاون مع تدوير 

بلدية منطقة الظفرة تزيل 500طن خملفات من �شاطئ ال�شلع

•• عجمان -وام:

د�شن ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط اأكادميية 
عجمان X للبتكار املن�شة االإبداعية التي جتمع موظفي الدوائر احلكومية 
جمال  يف  الفكرية  اآفاقهم  وتو�شيع  املعرفية  مهاراتهم  ل�شقل  واح��د  منر  يف 

االبتكار من خلل ا�شتحداث م�شاحات ابتكارية مبعايري عاملّية.
والذي  الثانية  ب��دورت��ه  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  انعقاد معر�س  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
قاعة  بعجمان يف  والتخطيط  البلدية  لدائرة  التابع   x اأطلقه مركز عجمان 
للعلوم والتكنولوجيا بح�شور معايل عمر بن  زايد يف جامعة عجمان  ال�شيخ 
احلكومية  اجلهات  م��دراء  و  االإ�شطناعي  للذكاء  دول��ة  وزي��ر  العلماء  �شلطان 
باالإمارة وممثلي كرى ال�شركات الرائدة يف جمال الذكاء اال�شطناعي وطلبة 

اجلامعات .
وقال ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي اإن جميع الدوائر تتجه اليوم نحو حتقيق 
التغيري املن�شود يف كافة املجاالت وت�شعى جادة ل�شقل مهارات كفاءاتها الب�شرية 
التي تعد اأ�شا�شاً للتقدم والرفعة فبداخلهم طاقات كبرية لتطوير العمل بكافة 

القطاعات .. م�شريا اإىل اأن االأكاميية �شتعمل على حتفيز واإثراء ثقافة االبتكار 
يف القطاع احلكومي من خلل و�شع منظومة متكاملة للبتكار تعزز قدرات 

املوظفني يف خمتلف جماالت.
واأ�شاف اأن الدائرة حققت جناحاً كبري من خلل معر�س الذكاء اال�شطناعي 
االأف�شل يف دورت��ه احلالية والرامية  االأوىل وال يزال يطمح لتحقيق  بدورته 
لتعزيز االبتكار احلكومي وتطوير بيئة االبتكار الإيجاد حلول فاعلة لتحديات 
االإيجابي  التغيري  يف  امل�شاركة  عن  اجلميع  م�شوؤولية  اإىل  منوها  امل�شتقبل.. 
واالإ�شهام يف حتقيق النه�شة ال�شاملة بالدولة لتبقى يف �شدارة الدول الرائدة 

.
من جهته اأ�شاد معايل عمر بن �شلطان العلماء بدور القيادة احلكيمة بالدولة 
واإهتمامها باملواهب والطاقات ال�شابة التي حتتاج للدعم وال�شقل من خلل 
للجتهاد  اجلميع  داع��ي��اً  االب��ت��ك��ار،  جم��ال  يف  املخت�شة  ب���ال���دورات  االل��ت��ح��اق 

والتطوير فدولتنا ت�شتحق االأف�شل.
وقال معاليه : “ اإن املعر�س �شيحقق جناحات متتالية خلل ال�شنوات القادمة 
والطاقات  وال��ك��ف��اءات  بالنظم  املتمثلة  وامل���وارد  امل��واه��ب  كافة  منتلك  فاليوم 

الب�شرية واملوارد تتمثل باملعلومات والبيانات«.
وا�شاف :” اأملنا اليوم اأن ت�شتفيد اإمارة عجمان من هذه الروات من خلل 
عجمان  حكومة  ب���دور  م�شيداً  االإي��ج��اب��ي��ة،  اخل��ط��وة  ه��ذه  نحو  ب��ق��وة  �شريها 
وروؤيتها الثاقبة التي تن�شجم مع روؤية الدولة يف توظيف الذكاء اال�شطناعي 
يف كافة القطاعات مبا يعمل على حت�شني جودة احلياة و�شمان �شعادة ورفاهية 

املجتمع«.
لدعم  انتل  �شركة  مع  تفاهم  توقيع مركز عجمانX مذكرة  املعر�س  وتخلل 
امل�شرتكة  اجل��ه��ود  توحيد  يف  ي�شهم  مب��ا  بينهما،  ال�����ش��راك��ة  ع��لق��ات  وت��ع��زي��ز 

ويتوائم مع اخلطط اال�شرتاتيجية بني اجلانبني.
كما مت توقيع مذكرة تفاهم مع واحة دبي لل�شيلكون لتعزيز التعاون امل�شرتك 

مع مركز عجمان x يف اإطلق اكادميية عجمانX للبتكار.
اأكد �شعادة عبد الرحمن حممد النعيمي مدير عام دائرة البلدية  من جانبه 
اإن�شاء من�شة التقاء جمعت  x ا�شتطاع  والتخطيط بعجمان اأن مركز عجمان 
اأ���ش��ح��اب ال��ق��رار ب��ك��رى ال�����ش��رك��ات ال���رائ���دة يف جم���ال ال��ذك��اء اال�شطناعي 
لل�شتفادة من جتاربهم املميزة والتي ميكن توظيفها يف كافة قطاعات العمل 

ليلم�س اأثرها كافة �شرائح واأفراد املجتمع.
وقال اإن املعر�س جمع اجلهات احلكومية وطلبة اجلامعات مع كرى ال�شركات 
واح��د، الط��لع كافة فئات  �شقف  الذكاء اال�شطناعي حتت  العاملة يف جمال 
املجتمع و�شناع القرار على اآخر امل�شتجدات يف هذا املجال وقدم فر�شة مثالية 
التجارب  لعر�س  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  ال�����ش��رك��ات  ل��ك��رى 

واخلرات .
من جهتها قالت ال�شيخة نورة حميد النعيمي مدير مركز عجمان x اإن الذكاء 
خلله  من  اأعمالنا  لتطوير  جميعاً  ون�شعى  نعي�شه  واقعاً  اأ�شبح  اال�شطناعي 

لنحقق جودة احلياة التي تطمح لها دولة االمارات العربية املتحدة.
القطاعني احلكومي واخلا�س  ا�شراك  ارت��اأوا  املنظمني للمعر�س  اأن  واأ�شافت 
يف معر�س واحد للرتكيز على اأف�شل املمار�شات والتطبيقات يف جمال الذكاء 
الهامة  املحاور  العديد من  ا�شتعر�س  املعر�س  اأن  اإىل  .. م�شرية  اال�شطناعي 

التي تت�شمن اأهمية البيانات وحتليلها وممار�شات التحول للمدن الذكية.
تبني  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  ال�شركات  ك��رى  جت��ارب  ا�شتعرا�س  املعر�س  وتخلل 

ا�شرتاتيجية التكنولوجيا وتوظيف الذكاء اال�شطناعي.

را�شد النعيمي يد�شن اأكادميية عجمان X لالبتكار

•• مو�شكو-الفجر:

للرتقاء  مناء  ملوؤ�ش�شة  التابع  املعا�شرة،  للحرف  اإرث��ي  جمل�س  خ�ش�س 
باملراأة، من�شته يف معر�س مو�شكو الدويل للكتاب 2019، الذي يحتفي 
بال�شارقة �شيفاً مميزاً على دورته ال� 32، لتمكني اجلمهور من االطلع 
املجل�س  وجهود  روؤي��ة  على  والتعرف  االإم��ارات��ي،  ال��رتاث  جماليات  على 
وت�شاميم  ب��ف��ن��ون  خ���لل دجم��ه��ا  م��ن  التقليدية  ب��احل��رف  االرت���ق���اء  يف 

معا�شرة.
م�شتوحاة  معا�شرة  فنية  اأع��م��ااًل  اخل��ا���س  جناحه  يف  املجل�س  وع��ر���س 
ال��رتاث��ي��ة االإم���ارات���ي���ة، ك��م��ا ع��ر���س ف��ي��دي��و ت�شجيلياً عن  م��ن احل����رف 
اال�شتخدامات املعا�شرة للحرف، واحلياة املهنية حِلرفيات مركز “بدوة” 

للتنمية االجتماعية التابع للمجل�س.
واأتاح املجل�س للجمهور فر�شة االطلع على الثقافة ال�شعبية االإماراتية 
تورينو  معر�س  يف  م�شاركته  خ��لل  اأطلقها  جم�ّشمة  كتب  ثلثة  ع��ر 
الدويل للكتاب يف �شهر مايو املا�شي، من تنفيذ الفنانة اليابانية ت�شي�شاتو 

تاما بايا�شي، حتمل عناوين: البناء، واحل�شاد، والنمو. 

ال�شارقة، والبيوت  الفنّية والتاريخية الإمارة  املعامل  اأبرز  الكتب  وت�شّور 
الغاف  �شجرة  جانب  اإىل  والغو�س،  ال�شيد  ومهنة  القدمية،  الرتاثية 

املعروفة يف الثقافة االإماراتية وا�شتخداماتها قدمياً. 
وقالت رمي بن كرم، مدير موؤ�ش�شة مناء للرتقاء باملراأة: ميثل اختيار 
ال�شارقة �شيفاً مميزاً على معر�س مو�شكو الدويل للكتاب فر�شة لتقدمي 
لبناء  ونافذة  املعا�شرة،  اإرث��ي للحرف  التي ينطلق منها جمل�س  الروؤية 
�شراكات وفتح اأفق تعاون مع خمتلف املوؤ�ش�شات النظرية واملعنية باحلرف 

التقليدية واملعا�شرة، والت�شاميم، والفنون. 
ب��اأن ال��رتاث املحلي واح���داً من �شور  اإرث��ي  واأ���ش��اف��ت: نوؤمن يف جمل�س 
الهوية الثقافية التي تعك�س تاريخ وراهن دولة االإمارات العربية املتحدة، 
لذلك نحر�س على امل�شاركة يف الفعاليات الدولية التي حتتفي بال�شارقة 
اأن تكون احلرف فر�شاً متجددة  اإذ ن�شعى اإىل  وتكرم جهودها الثقافية، 
يف  واحلرفيني  احلرفّية  املوؤ�ش�شات  مع  وم�شتدامة  وثيقة  علقات  لبناء 
التقليدية  الفنون  بهذه  رو�شيا غنية  ودول��ة مثل  العامل،  بلدان  خمتلف 
بوابة جلهود عمل  للكتاب  يكون ح�شورنا يف معر�س مو�شكو  اأن  وناأمل 

جديدة وتعاون مثمر.

يف جناح اإرثي للحرف املعا�سرة امل�سارك �سمن فعاليات ال�سارقة �سيف مميز على املعر�س

الرو�س يجدلون التلي يف معر�س مو�شكو الدويل للكتاب
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•• دبي-الفجر:

�شمن خطة وزارة تطوير البنية التحتية الرامية اإىل تعزيز ثقافة االبتكار 
بني املوظفني، واإطلق املبادرة الداعمة لهذا التوجه الذي ي�شب مبجمله 
 ،2021 يف حتقيق روؤية االإم��ارات باأن تكون �شمن االأف�شل عامليا بحلول 
الوزارة  ت�شعى  التي  احل��ي��اة  وج���ودة  ال�شعادة  منظومة  تعزيز  يف  وي�شاهم 
لتحقيقها ملجتمع دولة االإمارات، عقدت اإدارة املوارد الب�شرية وفريق الثورة 
مهاراتك  ا�شتخدم  بعنوان  ور�شة  اال�شطناعي  والذكاء  الرابعة  ال�شناعية 
والتكنولوجيا،  للت�شال  تلفوين  جمموعة  مع  بالتعاون  امل�شتقبل  ل�شنع 
وقد ا�شتهدفت الور�شة موظفو الوزارة، واخلريجني اجلدد املنت�شبني ملبادرة 

اأجيالنا، وعدد من طلبة مدر�شة مو�شى بن ن�شري باإمارة راأ�س اخليمة.
امل�شاركني يف �شنع  م�شاعدة  الواقع من خلل  الور�شة حماكة  ومت خلل 
اإىل جانب تدريبهم  املتاحة،  االإمكانيات  و�شيارة متحركة وفق  اآيل  روبوت 
على اال�شتفادة من منظومة الذكاء اال�شطناعي يف اعادة تدوير االأجهزة 

االلكرتونية امل�شتعملة وحتويلها ايل اآالت ميكن اال�شتفادة منها. 
لقطاع  امل�شاعد  الوكيل  م�شلم  ن��ادي��ة  املهند�شة  �شعادة  اأك���دت  جانبها  م��ن 
التحتية  البنية  تطوير  ل��وزارة  العليا  القيادة  حر�س  امل�شاندة،  اخلدمات 
ممثلة مبعايل الوزير الدكتور املهند�س عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي 
على تعزز ثقافة االبتكار بني املوظفني وم�شرية التطور والتقدم واكت�شاب 
التحتية، وهو االأمر  البنية  التي تخدم خمتلف القطاعات ومنها  املهارات 
الذي يعك�س توجه القيادة الر�شيدة وروؤية حكومة االإمارات التي ت�شتهدف 
باأن تكون �شمن االأف�شل عاملياً بحلول العام 2021 و�شواًل لتحقيق مئوية 

االإمارات 2071.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأجنز قطاع عمليات البلديات الفرعية يف بلدية مدينة اأبوظبي من خلل بلدية 
مركز املدينة تركيب 10 لوحات مواقف خا�شة بحافلة النقل املجانية يف �شاطئ 
الكورني�س، وذلك بهدف تعريف الزوار باخلدمة ومواعيدها واملواقف اخلا�شة 

بها، وحر�شا على اإ�شعاد اأفراد املجتمع وت�شهيل ح�شولهم على اخلدمات.
مواقف  منطقة  يف  م�شيئة  ل��وح��ة  برتكيب  امل��دي��ن��ة  م��رك��ز  بلدية  ق��ام��ت  كما 
النقل  حافلة  انطلق  نقطة  يف  تقع  حيث  االحتاد”  “اأبراج  مقابل  ال�شيارات 
الزائر  يحتاجه  ما  جميع  اللوحة  هذه  وحتتوي   الكورني�س،  ل�شاطئ  املجانية 
من معلومات عن خط �شري احلافلة ومواعيدها باالإ�شافة اإىل قوانني ال�شاطئ 

العامة.
اأبوظبي يف تعزيز  وبالتزامن مع هذه االإجن��ازات، وانطلقاً من روؤي��ة حكومة 
للمدينة، قامت  املظهر اجلميل  ب�شكل م�شتمر واحلفاظ على  جودة اخلدمات 
يف  املنت�شرة  التذاكر  �شبابيك  مل�شقات  كافة  با�شتبدال  املدينة  مركز  بلدية 
�شاطئ الكورني�س، حيث بلغ عدد املل�شقات امل�شتبدلة 35 مل�شقاً، مت جتديدها 

وتطويرها ، وحتديث املحتوى املوجود فيها، و اإ�شافة اخلدمات اجلديدة التي 
تقدمها البلدية مثل املن�شة الذكية )Smart Hub(  ، باالإ�شافة اإىل حتديث 
القوانني واللوائح العامة يف ال�شاطئ مبا يتنا�شب مع متطلبات جائزتي العلم 
اخلدمات  جودة  ب�شبب  ال�شاطئ  عليهما  ح�شل  اللتني  االأخ�شر  والعلم  االأزرق 

املقدمة فيه وتطابقه مع املعايري العاملية.

•• عمان-وام:

امل�شلحة  القوات  اأرك��ان  رئي�س  الرميثي  ثاين  حممد  حمد  الركن  الفريق  معايل  التقى 
خلل الزيارة الر�شمية التي يقوم بها حالياً اىل اململكة االردنية الها�شميه، اللواء الركن 

طيار يو�شف اأحمد احلنيطي رئي�س هيئة االأركان امل�شرتكة للقوات امل�شلحة االردنية.
ومت خلل اللقاء الذي عقد يف القيادة العامة للقوات امل�شلحة االردنية ا�شتعرا�س علقات 

التعاون القائمة بني دولة االإمارات العربية املتحدة واململكة االردنية الها�شمية، واملتعلقة 
بال�شوؤون الع�شكرية والدفاعية وجوانب تطويرها، مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة للقوات 

امل�شلحة يف البلدين ال�شقيقني، وتبادل وجهات النظر يف االأمور ذات االهتمام امل�شرتك.
االأردنية  اململكة  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري  البلو�شي  حممد  علي  اأحمد  �شعادة  اللقاء  ح�شر 
الها�شمية وامللحق الع�شكري لدى ال�شفارة واأع�شاء الوفد الع�شكري املرافق ملعايل رئي�س 

االأركان، وعدد من كبار �شباط القوات امل�شلحة االردنية.

•• دبي -وام:

ب���ن حمدان  ال�����ش��ي��خ را����ش���د  ����ش���ارك 
مدر�شة  طلبة  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ح��م��دان ب��ن را���ش��د ال��ث��ان��وي��ة يف دبي 
املقامة  ل��ل��م��دار���س  ال��ع��ودة  فعاليات 
على م�شتوى منطقة دبي التعليمية 
والتي  مدر�شتي  مرحبا  �شعار  حتت 
الدرا�شية  ال�شنة  بداية  مع  تتزامن 
اإط�����ار اجلهود  وذل����ك يف  اجل���دي���دة 
الطلبة  وان�������ش���ج���ام  ع�����ودة  ل��ت��ه��ي��ئ��ة 
حمفزة  تعليمية  ت��رب��وي��ة  ب��ي��ئ��ة  يف 

ومتزنة.
�شلطان  غ��اي��ة   .. ال��ف��ع��ال��ي��ات  ح�شر 
امل������ه������ريي م������دي������رة م���ن���ط���ق���ة دب����ي 
الهيئتني  واأع���������ش����اء  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
االإدارية والتدري�شية باملدر�شة وعدد 
املنطقة  وم��وظ��ف��ي  م�������ش���وؤويل  م���ن 

التعليمية واأولياء االأمور.
اإىل  بال�شكر  املهريي  غاية  وتقدمت 
مكتوم  اآل  حمدان  بن  را�شد  ال�شيخ 
على زيارته املدر�شة وم�شاركة الطلبة 
مقاعد  اإىل  ع���ودت���ه���م  م�����ش��ت��ه��ل  يف 
الدرا�شة .. م�شرية اإىل اأهمية مبادرة 
مرحبا مدر�شتي كبادرة نوعية تعزز 
املزيد من القيم الرتبوية والوطنية 
واأن  �شيما  ال  االإيجابية  واملجتمعية 
ان�شجاما  ال��ع��ام  ه���ذا  ت��اأت��ي  امل���ب���ادرة 

الت�شامح وتعزيزا لتوجهات  مع عام 
مبا  واالب��ت��ك��ار  والتحديث  التطوير 
الرتبية  وزارة  ت���وج���ه���ات  ي���ج���اري 
االأف�شل  ال��واق��ع  لرت�شيخ  والتعليم 

واالأمثل للمدر�شة االإماراتية.
وت�شمنت فعاليات مرحبا مدر�شتي 
بن  حمدان  مدر�شة  يف  اأقيمت  التي 
وور�شتي  ال�شباحي  الطابور  را���ش��د 
والذكاء  امل��وؤ���ش�����س  ال��ق��ائ��د  اأورازم������ا 
العطاء  وي�شتمر  وف��ق��رة  ال�شناعي 

االإن�شانية  االأخ��وة  ور���س  اإىل  اإ�شافة 
و   ،2020 واإك�������ش���ب���و  ول���ن���ت���ح���دث 

الت�شميم واالت�شال.
ووج��ه ال�شيخ را���ش��د ب��ن ح��م��دان بن 
مدر�شة  مب�شاركة  مكتوم  اآل  را���ش��د 
اآل مكتوم للتعليم  حمدان بن را�شد 
الثانوى يف جائزة حمدان بن را�شد 
للأداء التعليمى املتميز التي تنظمها 
للأداء  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  موؤ�ش�شة 
التعليمى املتميز .. م�شيدا بامل�شتوى 

التعليمى للمدر�شة وبجهود هيئتها 
االإدارية والتعليمية.

ورحبت مليحة ها�شم مدير املدر�شة 
- يف كلمتها خلل طابور ال�شباح - 
بن  حمدان  بن  را�شد  ال�شيخ  بزيارة 
الهيئة  من  املقدرة  مكتوم  اآل  را�شد 
العام  بداية  يف  والطلب  التعليمية 
ال��درا���ش��ي اجل��دي��د وه���و م��ا يعك�س 
بالتعليم  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  اه��ت��م��ام 

وت�شجيع الطلب على التفوق.

الدرا�شى  ب��ال��ع��ام  ال���ط���لب  وه���ن���اأت 
اجلديد .. متمنية لهم عاما درا�شيا 
اأحد  ال��ق��ى  فيما  وم��ت��م��ي��زا..  ناجحا 
الطلب ق�شيدة �شعرية رحب فيها 
بن  حمدان  بن  را�شد  ال�شيخ  بزيارة 

را�شد اآل مكتوم للمدر�شة.
من جهة اأخرى قالت مليحة ها�شم 
لقاء  عقد  ال��زي��ارة  نهاية  اإن���ه مت يف 
بح�شور ال�شيخ را�شد بن حمدان بن 
را�شد اآل مكتوم مت خلله عر�س اأهم 

اإجنازات املدر�شة ومنها دخول عامل 
م��ع مدار�س  وم�����ش��ارك��ت��ه��ا  االب��ت��ك��ار 
اأخ������رى ع��ل��ى م����دى ي���وم���ني خلل 
املا�شى..  ف��راي��ر  يف  االب��ت��ك��ار  �شهر 
ال�شيخ  بتوجيه  �شعادتها  عن  معربة 
را�شد بن حمدان بن را�شد اآل مكتوم 
بامل�شاركة يف جائزة حمدان بن را�شد 

للأداء التعليمي املتميز .
الرتبية  وزارة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
م���ب���ادرة مرحبا  اأط��ل��ق��ت  وال��ت��ع��ل��ي��م 

العام حتت �شعار كفو  مدر�شتي هذا 
وتقدير  �شكر  ر�شالة  يحمل  وال��ذي 
مع  ب��ال��ت��زام��ن  امل��در���ش��ي  للمجتمع 
اجلديد  ال����درا�����ش����ي  ال����ع����ام  ب����داي����ة 
2019-2020 م�شتهدفة كل من 
املعلمني واالإداريني والطلبة واأولياء 
حيث  ال��دول��ة  م�شتوى  على  االأم���ور 
ت�شعى الوزارة من خلل هذه املبادرة 
امليدان  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ا���ش��ت��ق��ب��ال  اإىل 
و�شحذ  ب�������ش���ورة مم���ي���زة  ال����رتب����وي 

بكل عنا�شره  الرتبوي  امليدان  همم 
منظومة  يف  االإي���ج���اب���ي���ة  وت���ع���زي���ز 
املدر�شة االإماراتية وحتقيق ال�شعادة 
يكر�س  مب���ا  امل���در����ش���ي  امل��ج��ت��م��ع  يف 
لبداية مثلى للعام الدرا�شي اجلديد 
�شكر  ر����ش���ال���ة  اإي�������ش���ال  ج���ان���ب  اإىل 
امليدان  ال��ع��ام��ل��ني يف  ل��ك��ل  وت��ق��دي��ر 
الرتبوي الذين يبدعون ويخل�شون 
التعليم  االرتقاء مب�شتوى  اأجل  من 

وحت�شني خمرجاته.

بحث عالقات التعاون الع�شكرية 
والدفاعية بني الإمارات والأردن

ا�ستبدلت كافة مل�سقات �سبابيك تذاكر ال�ساطيء

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز تركيب 10 لوحات ملواقف حافلة النقل املجانية على �شاطئ الكورني�س

را�شد بن حمدان بن را�شد ي�شارك طلبة حمدان بن را�شد فعاليات مرحبا مدر�شتي

•• اأدي�س اأبابا-وام: 

اأحمد  ����ش���امل  ����ش���ع���ادة حم��م��د  ق����دم 
م�شعد الرا�شدي �شفري الدولة لدى 
اعتماده  اأوراق  اأث��ي��وب��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة 
االحتاد  ل��دى  للدولة  دائما  مندوبا 
االأف��ري��ق��ي اإىل م��ع��ايل م��و���ش��ى فقي 
حم��م��د رئ��ي�����س م��ف��و���ش��ي��ة االحت����اد 

االأفريقي.
وجرى خلل اللقاء - الذي عقد يف 
االأثيوبية  بالعا�شمة  املفو�شية  مقر 
اأدي�س اأبابا - بحث اأوجه التعاون بني 
ورحب  تعزيزها..  و�شبل  اجلانبني 
االأفريقي  االحت��اد  مفو�شية  رئي�س 
ال��دائ��م .. م�شيدا  ال��دول��ة  مب��ن��دوب 
دولة  ب��ني  القائمة  ال��ع��لق��ات  بعمق 
واالحتاد  املتحدة  العربية  االإم���ارات 

االأفريقي.
ب������دوره ن��ق��ل ����ش���ع���ادة حم��م��د �شامل 
املفو�شية  رئ��ي�����س  اإىل  ال���را����ش���دي 
حت���ي���ات ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اخلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
وال��ت��ع��اون ال���دويل وم��ع��ايل الدكتور 

اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة 
ل��ل�����ش��وؤون اخل���ارج���ي���ة وم���ع���ايل رمي 
دولة  وزي��رة  الها�شمي  اإبراهيم  بنت 
، متمنيا  ال����دويل  ال��ت��ع��اون  ل�����ش��وؤون 
ال�شراكة  اإط���ار  ال��ع��لق��ات يف  ت��ط��ور 
ال���ت���ي ت���ق���وم ع��ل��ى م���ب���داأ االح�����رتام 

املتبادل وامل�شالح امل�شرتكة.
واأ�شاد �شعادته بالدور الريادي الذي 
يلعبه االحتاد االأفريقي يف املنطقة، 
وهناأ �شعادته معايل رئي�س املفو�شية 
على تد�شني املنطقة التجارية احلرة 

االأفريقية.

�شفري الدولة يف اإثيوبيا يقدم اأوراق اعتماده وزارة تطوير البنية التحتية تنظم ور�شة ا�شتخدم مهاراتك ل�شنع امل�شتقبل
مندوبا دائما لدى الحتاد الأفريقي

ف�������ق�������د امل��������دع��������و/ع��������ب��������دو 
اث���ي���وب���ي���ا   ، اح�����م�����د حم����م����د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )EP3702845(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  االثيوبية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر

•• اأبوظبي-وام:

ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  ب��ن زاي���د  ���ش��ل��ط��ان  ال�����ش��ي��خ  ب��ع��ث �شمو 
خادم  اإىل  تعزية  برقية  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفني  احل��رم��ني 

عر  ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك  �شعود 
فيها عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته يف وفاة �شمو 
االأمري في�شل بن فهد بن م�شاري بن جلوي اآل �شعود، 
وي�شكنه  رحمته  بوا�شع  يتغمده  اأن  تعاىل  امل��وىل  �شائل 

ف�شيح جناته.

�شلطان بن زايد يعزي خادم احلرمني بوفاة 
الأمري في�شل بن فهد بن جلوي اآل �شعود
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عربي ودويل

وه��ذا اللقاء ينعقد يف اط��ار احل��وار بني احلكومتني 
وهو االول من نوعه منذ 2012 لكنه ياأتي خ�شو�شا 
عام  االوكرانية  القرم  ل�شبه جزيرة  رو�شيا  �شم  بعد 
2014 والذي ت�شبب باأزمة كرى يف العلقات بني 

رو�شيا واأوروبا.
فلوران�س  الفرن�شية  الدفاع  وزي��رة  قالت  من جهتها 
ال��دوام الروؤية نف�شها، لكن  “لي�س لدينا على  باريل 
م��ن امل��ه��م التمكن م��ن احل���وار وجت��ن��ب ���ش��وء الفهم 

واالحتكاك«.
�شريغي  الرو�شي  اخلارجية  وزي��ر  اعتر  جانبه  من 
“ممكن  اع��ادة بناء العلقات  الف��روف ان التقدم يف 

اأي�������ش���ا ان هناك  ل����ودري����ان  ق����ال  و������ش�����روري«. ك��م��ا 
“فر�شة” اليجاد حل للنزاع يف �شرق اوكرانيا مذكرا 
الذي مت  واوكرانيني  رو�س  �شجناء  بتبادل  خ�شو�شا 
ي��زال من  انه ال  املا�شي، لكنه اكد  يف نهاية اال�شبوع 
عن  االقت�شادية  العقوبات  رف��ع  عن  احلديث  املبكر 

مو�شكو.
حاول  م��اك��رون  امي��ان��وي��ل  الفرن�شي  الرئي�س  وك���ان 
ا�شت�شافته  ع��ر  اوروب���ا  م��ن  جم��ددا  رو�شيا  تقريب 
الرئي�س الرو�شي فلدميري بوتني الجراء حمادثات 
املا�شي وجتديد االت�شاالت  ال�شهر  يف جنوب فرن�شا 

الدبلوما�شية على م�شتوى رفيع.

•• مو�شكو-اأ ف ب:

لودريان  الفرن�شي جان-اإيف  وزير اخلارجية  اعتر 
رو�شيا،  التوتر مع  الوقت” لتهدئة  “حان  انه  ام�س 
الفرن�شية  الدفاع  وذلك يف ختام لقاء �شمه ووزي��رة 

مع نظرييهما الرو�شيني يف مو�شكو.
العا�شمة  يف  ���ش��ح��ايف  م���وؤمت���ر  يف  ل����ودري����ان  وق�����ال 
على  للعمل  منا�شب  الوقت  الوقت  “حان  الرو�شية 

خف�س احلذر املتبادل.
واأ�شاف “لقد جئنا لنقرتح با�شم رئي�س اجلمهورية 

برنامج عمل يقوم على الثقة واالمن.

»الطاقة الذرية« تعلن فرن�شا: حان الوقت لتهدئة التوتر مع رو�شيا 
اأ�شماء اأربعة مر�شحني لرئا�شتها

•• فيينا -وام:

اأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تلقي تر�شيحات ل�شغل من�شب مديرها العام 
اجلديد من حكومات االأرجنتني وبوركينا فا�شو ورومانيا و�شلوفاكيا.

فيينا- عن  بالعا�شمة  الرئي�س  �شدر عن مقرها   - ر�شمي  بيان  الوكالة يف  وك�شفت 
زيربو،  ال�شينا  جرو�شي،  رافائيل  وه��م  الوكالة،  لرئا�شة  االأرب��ع��ة  املر�شحني  اأ�شماء 
ورومانيا  فا�شو  وبوركينا  االأرجنتني  من  �شياكوفا،  مارتا  وال�شيدة  فروتا،  كورنيل 
االأربعة  املر�شحني  وافق على  املحافظني  اأن جمل�س  الوكالة  بيان  واأف��اد  و�شلوفاكيا. 
وفًقا الإج��راءات تعيني مدير عام الوكالة، الفتا اإىل اأنه مت غلق باب الرت�شح ل�شغل 

املن�شب يف 5 �شبتمر اجلاري املوعد النهائي املحدد لتقدمي الرت�شيحات.

اأردوغ�����ان  ق���ال  ال�����ش��ي��اق،  ذات  ويف 
خ�����لل ك��ل��م��ة األ���ق���اه���ا يف اأن���ق���رة 
اإقامة  ع��ل��ى  ع���ازم���ة  “تركيا  اإن 
�شرق  �شمال  يف  اآمنة”  “منطقة 
����ش���وري���ا ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال���والي���ات 
�شبتمر  ن��ه��اي��ة  ب��ح��ل��ول  امل��ت��ح��دة 
)اأي����ل����ول(، م���ه���دداً وا���ش��ن��ط��ن باأن 
منفردة  للتحرك  م�شتعدة  تركيا 

اإذا اقت�شى االأمر«. 
وا�شنطن  بني  مفاو�شات  وجت��ري 
“منطقة  اإق���ام���ة  ب�����ش��اأن  واأن����ق����رة 
ينت�شر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف  اآمنة” 
فيها االأمريكيون يف �شمال �شوريا، 
بهدف ف�شل احلدود الرتكية عن 

بع�س املواقع الكردية.
وات��ف��ق��ت ال��دول��ت��ان ال��ع�����ش��وان يف 
ح��ل��ف ���ش��������������������م��ال االأط���ل�������ش���ي على 
اإق��ام��������������ة م��ن��ط��ق��������������������ة ع��ازل�����ة بني 
واملناط����ق  الرتكي���������ة  احل����دود 
عليها  ت�����ش��ي��ط��ر  ال���ت���ي  ال�������ش���وري���ة 
ال�ش����عب  ح��م��اي�����������������������ة  وح��������دات 
الواليات  من  املدعومة  الكردي������ة 

املتحدة.

•• عوا�شم-وكاالت

عادت اأزمة اللجئني اإىل الواجهة 
م���ن ج��دي��د ب���ني ت��رك��ي��ا واأوروب������ا، 
تهديدات  بعد  ال��ي��ون��ان،  حت��دي��داً 
ال���رئ���ي�������س ال����رتك����ي رج�����ب طيب 
ال��ه��ج��رة من  ب���اب  اأردوغ�����ان بفتح 
ت�شاعده  مل  اإذا  جم������دداً  ب�����لده 
االآمنة  امل��ن��ط��ق��ة  ب��اإق��ام��ة  اأوروب������ا 
اللجئني  واإ�شكان  �شوريا،  �شمايل 

ال�شوريني فيها.
جمدداً  اليونانية  اجل��زر  و�شهدت 
ت��دف��ق امل��ه��اج��ري��ن ال��ق��ادم��ني من 
تركيا، حيث ارتفع عدد اللجئني 
االأ�شابيع  يف  م���ل���ح���وظ،  ب�����ش��ك��ل 
�شوؤااًل  يطرح  ما  املا�شية،  القليلة 
تركيا  بني  اللجئني  اتفاق  ب�شاأن 

واالحتاد االأوروبي.
يتوا�شل  املا�شية،  اجلمعة  وم��ن��ذ 
ت��دف��ق امل��ه��اج��ري��ن ال��ق��ادم��ني من 
اأي��ج��ه يف اجلزر  ���ش��رق  اإىل  ت��رك��ي��ا 
ال���ي���ون���ان���ي���ة، ح���ي���ث و����ش���ل 424 
�شبكة  اأوردت  م��ا  ح�شب  م��ه��اج��راً، 
 )ERT( اليونانية  ال��ع��ام  ال��ب��ث 

نقًل عن ال�شرطة اليونانية.
ارتفع  املا�شية،  االأ�شابيع  وخ��لل 
ع����دد امل��ه��اج��ري��ن ال���واف���دي���ن من 
ت��رك��ي��ا ع��ل��ى ن��ح��و م��ل��ح��وظ، ففي 
�شهدت  امل��ا���ش��ي،  )اآب(  اأغ�شط�س 
ال���ي���ون���ان و����ش���ول اأك����ر ع����دد من 
ما  م��ع  3اأعوام،  م��ن��ذ  امل��ه��اج��ري��ن 
و600  اآالف  ت�����ش��ع��ة  ع���ن  ي���زي���د 
املفو�شية  بيانات  ح�شب  �شخ�س، 
ال��ع��ل��ي��ا ل��لج��ئ��ني ال��ت��اب��ع��ة للأمم 
ال�شوريني  ن�شبة  وبلغت  املتحدة، 

منهم 12%.
اليوناين،  ال���وزراء  رئي�س  ورف�س 
اأم�س  ميت�شوتاكي�س،  كريياكو�س 

االأح���������د، ال����ت����ه����دي����دات االأخ�������رية 
احتمال  ح���ول  ال��رتك��ي  ل��ل��رئ��ي�����س 
تدفق دفعة جديدة من املهاجرين 
نحو دول االحتاد االأوروبي يف حال 
اأن��ق��رة على م��زي��د من  مل حت�شل 
امل�����ش��اع��دات ال��دول��ي��ة، ودع����اه اإىل 
بح�شن  ت��ل��ي��ق  “لهجة  ا���ش��ت��خ��دام 

اجلوار«.
واأع��ل��ن خ��لل م��وؤمت��ر �شحايف يف 
ميكن  “ال  )���ش��م��ال(  تي�شالونيك 
اأوروب����ا  ت��ه��دي��د  ال��رتك��ي  للرئي�س 
ب�����ش��اأن م��ل��ف اللجئني  وال��ي��ون��ان 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى م��زي��د م���ن املال 
مليارات   6 اأوروب���ا  دفعت  اأن  �شبق 

يورو” ملواجهة هذه امل�شكلة«.
“ال  تركيا  مع  املحادثات  اأن  واأك��د 
اإىل  ال��ل��ج��وء  ع���ر  ت��ت��م  اأن  ي��ج��ب 
تهديدات” بل من خلل التفاو�س 
“لغة  وا���ش��ت��خ��دام  نية”  “بح�شن 

تليق بح�شن اجلوار«.
اأردوغان  اأعلن  املا�شي،  واخلمي�س 
اأن بلده يعتزم اإعادة توطني مليون 
���ش��وري��ا، واأن���ه قد  الج��ئ يف �شمال 
يعيد فتح الطريق اأمام املهاجرين 
اإىل اأوروبا ما مل يح�شل على دعم 

دويل ملئم للخطة.
علينا  “�شيتعني  اأردوغ�����ان:  وق���ال 
تركيا  اأن  م�شيفاً  االأبواب”،  فتح 
ال�����ش��روري من  ال��دع��م  “مل تتلق 
لتتمكن  اأوروبا”  وخا�شة  العامل، 
م������ن حت����م����ل ع��������بء ال����لج����ئ����ني 

ال�شوريني.
“�شن�شطر  اأي�����ش��اً  اأردوغ����ان  وق��ال 
اأعطيتمونا  اإذا  االأب���واب.  فتح  اإىل 
ت��ع��ط��ون��ا.. مل  واإذا  ف��ل��ي��ك��ن،  امل����ال 
مل���ا ميكننا  ه���ن���اك ح�����دود  اآ�����ش����ف، 

حتملها«.
وك���ان���ت االت��ف��اق��ي��ة ال���رتك���ي���ة مع 

االحت����اد االأوروب������ي ق��د ح���دت من 
 ،90% بن�شبة  اللجئني  و�شول 
اتخذتها  ال��ت��ي  ال�شيا�شات  ول��ك��ن 
منذ  ال���رتك���ي���ة  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 
املا�شي  )مت����وز(  ي��ول��ي��و  منت�شف 
املقيمني  ب��رتح��ي��ل  ق�����ش��ت  وال��ت��ي 
املخالفني على اأر�شها اإىل بلدهم 
املغادرين  اأع�����داد  ت��زاي��د  اإىل  اأدت 

نحو اأوروبا جمدداً.
ودف������ع االزدح����������ام ال���ك���ب���ري ال����ذي 
والتي  ال��ي��ون��ان��ي��ة،  اجل���زر  �شهدته 
���ش��م��ت م����ا ي���زي���د ع����ن 25 األ����ف 
موؤهلة  غ���ري  خم��ي��م��ات  يف  الج����ئ 
اإىل  احل����ك����وم����ة  ال����ش���ت���ق���ب���ال���ه���م، 
ات��خ��اذ ع��دد م��ن االإج�����راءات التي 
اإىل  الج��ئ   1500 نقل  ت�شمنت 
الرقابة  زي��ادة  اليوناين، مع  ال��ر 
والبحرية  ال��ري��ة  احل����دود  ع��ل��ى 
اللجوء  طالبي  ترحيل  وت�شريع 

الذين تلقوا الرف�س.
االت���ف���اق جنح  اأن  م���ن  وب���ال���رغ���م 
ال����ه����دف  حت����ق����ي����ق  يف  ت����ق����ري����ب����اً 
الرئي�شي، اإذ انخف�س عدد طالبي 
اللجوء عر بحر اإيجه، فاإنه خلق 
يف  ورق��ة  و�شكل  اأخ���رى،  م�شكلت 
ا�شتخدمها  اأردوغ���ان،  الرئي�س  يد 

مراراً يف ابتزاز االأوروبيني.

قلق اأوروبي 
وم��������ن ج�����ان�����ب�����ه، ع������ر االحت��������اد 
اليونان  االأوروبي عن قلقه، داعياً 
لت�شريع ترحيل املهاجرين ل�شبط 
املخيمات، و�شغطت عليها ملمار�شة 
اإىل  اللجئني  ترحيل  اإع���ادة  ح��ق 
تركيا، والذي كان من�شو�شاً عليه 
�شمن االتفاقية التي وقعت قبل 3 
اأعوام من خلل اإعادة كل مهاجر 
غري �شرعي ال ميلك اأوراقاً �شاحلة 

من  مماثل  ع��دد  ا�شتقبال  مقابل 
اجلانب  من  ال�شوريني  اللجئني 

الرتكي.
جمل�س  ذك���������ر  ج�����ان�����ب�����ه،  وم���������ن 
درا�شة  يف  ال��روي��ج��ي  ال��لج��ئ��ني 
التعامل  يف  االأوروب���ي���ة  لل�شيا�شة 
م��ع ال��لج��ئ��ني، اأن م�����ش��األ��ة اإع���ادة 
واجهتها  ت��رك��ي��ا  اإىل  ال��لج��ئ��ني 
����ش���ع���وب���ة ق���ان���ون���ي���ة م���ن���ع���ت من 
األ��ق��ى االحتاد  ت��ن��ف��ي��ذه��ا، يف ح��ني 
اليونان،  ع���ات���ق  ع��ل��ى  االأوروب��������ي 
ال��دول��ة االأوروب���ي���ة االأك���ر فقراً، 
اللجئني  ك���ل  م�����ش��وؤول��ي��ة  حت��م��ل 

واملهاجرين.
اأن االحت��اد االأوروب���ي وقع  ويذكر 
مع تركيا يف مار�س)اآذار( 2016 
اللجئني”،  “اتفاق  ب���  ع���رف  م��ا 
املهاجرين  اإع���ادة  االت��ف��اق  وين�س 
انتقالهم  ت��ب��ني  اإذا  ت��رك��ي��ا،  اإىل 
اإىل اجل���زر  ���ش��رع��ي  ب�����ش��ك��ل غ���ري 
اليونانية ومل يح�شلوا على جلوء 
ي�شتقبل  امل��ق��اب��ل،  يف  ال��ي��ون��ان.  يف 
االحتاد االأوروبي من تركيا مقابل 
اآخر  �شوريا  اإليها  معاد  �شوري  كل 

مقيماً على نحو �شرعي يف تركيا.

هل ت�ستمر التفاقية؟
واأث����ارت ت��ه��دي��دات اأردوغ����ان بفتح 
االأبواب اأمام اللجئني ال�شوريني 
اأملانيا  ق��ل��ق  اأوروب�������ا  اإىل  ل��ل��ع��ب��ور 
اأك��ر عدد من  اأعباء  التي تتحمل 

اللجئني ال�شوريني يف اأوروبا.
اأنها  واأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة االأمل��ان��ي��ة 
ت��ت��اب��ع ب��ق��ل��ق ت��زاي��د وت����رية تدفق 
متنها  على  حتمل  ال��ت��ي  ال��ق��وارب 
اجلزر  اإىل  تركيا  م��ن  مهاجرين 
املتحدث  نائبة  وقالت  اليونانية، 
مارتينا  االأمل��ان��ي��ة  احلكومة  با�شم 

•• مو�شكو-اأ ف ب:

رو�شيا  يف  احل���اك���م  احل�����زب  م��ن��ي 
بخ�شائر كبرية يف انتخابات برملان 
االأحد  ج��رت  التي  مو�شكو  مدينة 
وخ�شر فيها اأكر من ثلث مقاعده، 
بح�شب ما اأظهرت النتائج االثنني، 
ال�شرطة  �شنتها  قمع  حملة  عقب 
للحكومة  مناه�شة  الحتجاجات 

خلل ال�شيف.
املتحدث  بي�شكوف  دمي��رتي  ولكن 
ب��ا���ش��م ال��رئ��ي�����س ف��لدمي��ري بوتني 
قلل من حجم اخل�شائر واأ�شار اىل 
اأخرى  واإقليمية  حملية  انتخابات 
ج��رت االأح���د يف اأن��ح��اء اأخ���رى من 
احلاكم  احل��زب  فيها  حقق  رو�شيا 

“جناحاً كبرياً«.
مو�شكو  يف  االحتجاجات  واندلعت 
بعد حظر عدد من كبار �شخ�شيات 
املعار�شة من الرت�شح يف انتخابات 
بعد  تو�شع  نطاقها  اأن  اإال  املدينة، 

رد ال�شلطات القا�شي عليها.
وك���ان امل��ر���ش��ح��ون امل��دع��وم��ون من 
االنتخابات  يف  ح�شلوا  الكرملني 
املا�شية على 38 مقعدا يف جمل�س 
مقعدا،   45 م��ن  امل��وؤل��ف  مو�شكو 
اأنهم مل يتمكنوا من احل�شول  اإال 
�شوى على 25 مقعدا يف انتخابات 

االأحد.
اليك�شي  امل���ع���ار����ش���ة  زع���ي���م  وق�����ال 
اأول  اإىل  دع������ا  ال�������ذي  ن���اف���ال���ن���ي 
احتجاجات هذا ال�شيف بعد حظر 
حلفائه من امل�شاركة يف االنتخابات، 
اإن خ�شائر احلزب احلاكم تعود اإىل 

خطته ل”الت�شويت الذكي«.
مو�شكو  �شكان  اخلطة  تلك  ودع��ت 
االأكر  لل�شيا�شيني  الت�شويت  اىل 

�شيا�شية،  اأغ���را����س  حت��ق��ي��ق  اأج����ل 
اأي�شاَ:  االأملانية  ال�شحيفة  وقالت 
“تهديدات اأردوغان تظهر جمدداً 
امل���وق���ع مع  ال��لج��ئ��ني  ات���ف���اق  اأن 
ت��رك��ي��ا جم���رد ح��ل م��وؤق��ت، وجعل 

اأوروبا معر�شة للبتزاز«.
حاكم  ا�شتغلل  اأن  “كما  وتابعت 
الب�شر  من  االآالف  مل�شري  م�شتبد 
اأمر  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة،  اأه�����داف  لتحقيق 
 “ اأن  م�شيفة  لل�شخرية”،  مثري 
االأوروبيون جعلوا اأردوغان حار�شاً 
ع��ل��ى ح��دوده��م اجل��ن��وب��ي��ة ق��ب��ل 3 
بحل  ي��ه��ت��م��وا  مل  لكنهم  ���ش��ن��وات، 
جعلوا  ول��ه��ذا  ال�����ش��وري��ة،  امل�شكلة 

اأنف�شهم عر�شة للبتزاز«. 
“قمم  اأن  على  ال�شحيفة  و�شددت 
باري�س  يف  االأوروب������������ي  االحت��������اد 
تتحدث  مل  وب���رل���ني  وب��روك�����ش��ل 
الفارين  وع���دد  امل�شكلة  ه���ذه  ع��ن 
ال��داخ��ل��ي��ة يف �شوريا،  م��ن احل���رب 
اأ�شبعها  ال��ي��وم  ت�شع  جعلها  مم��ا 
حتت �شر�س اأردوغ��ان ال��ذي يقوم 

ح�شب تعبريها. با�شتفزازها”، 

ابتزاز ب�سبب املنطقة الأمنة 
الفتاح،  عبد  ب�شري  الدكتور  وراأى 
الرتكي  ال�������ش���اأن  يف  امل��ت��خ�����ش�����س 
للدرا�شات  االأه����������رام  م����رك����ز  يف 
اال�شرتاتيجية، اأن تهديد اأردوغان 
اللجئني  اأم������ام  احل������دود  ب��ف��ت��ح 
ي���ه���دف ل��ل�����ش��غ��ط ع���ل���ى االحت�����اد 
االأوروب����ي ب��اإق��ن��اع اأم��ري��ك��ا ت�شهيل 

اإقامة املنطقة االآمنة يف �شوريا.
اأن  عبدالفتاح،  ال��دك��ت��ور  واأ���ش��اف 
االحت��اد االأوروب���ي قد يوافق على 
امل�شاعدات  م��ن  امل��زي��د  تركيا  منح 
يوافق على فكرة  املالية ولكن لن 
ب��اإق��ام��ة املنطقة  اإق��ن��اع وا���ش��ن��ط��ن 

االآمنة يف �شوريا.
واأبلغ م�شوؤول تركي كبري اخلمي�س 
القومي  االأم���ن  م�شت�شار  امل��ا���ش��ي 
اأنقرة  اأن  بولتون  جون  االأمريكي 
باتت م�شتعدة لتطبيق االتفاق مع 
وا�شنطن ب�شاأن اإقامة منطقة اآمنة 
وفق ما  يف �شوريا “بدون تاأخري”، 
الر�شمية  االأنا�شول  وكالة  ذك��رت 

للأنباء

فيت�س اجلمعة املا�شية يف برلني: 
ولكنها  بقلق”.  ال��ت��ط��ور  “نتابع 
اأ�شافت اأن “عدد اللجئني الذين 
اليونانية من  اجل��زر  اإىل  يعرون 
تركيا، اأق��ل م��ن ال��ع��دد ال��ذي كان 
اأنقرة  ب���ني  امل����رم  ق��ب��ي��ل االت���ف���اق 
وتابعت  االأوروبي”،  واالحت�������اد 
تركيا  ب����ني  “االتفاق  ق����ائ����ل����ة: 
ناجحاً  ي��ع��د  االأوروب������ي  واالحت�����اد 

ويفرت�س اأن ي�شتمر«.

اأردوغان ي�ستغل الالجئني
ومن جهة ثانية، اأو�شحت �شحيفة 
“فرانكفورت” االأملانية، اأن اأوروبا 
�شر�س  حت����ت  اأ���ش��ب��ع��ه��ا  و����ش���ع���ت 
اأردوغ������ان، يف م��ا يتعلق  ال��رئ��ي�����س 
على  رداً  وذل��ك  اللجئني،  مبلف 
احلدود  بفتح  االأخ���رية  تهديداته 
اأوروب��ا لتحقيق  لهم للو�شول اإىل 

اأكر من هدف ي�شعى اإليه.
الرئي�س  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وات���ه���م���ت 
اأزمة ومعاناة  با�شتغلله  الرتكي، 
من  االأ�شخا�س  من  االآالف  مئات 

الرئي�شي  مناف�شه  ان�����ش��ح��اب  ب��ع��د 
من االنتخابات االأ�شبوع املا�شي.

يف  خمالفات  ع��ن  ن�شطاء  وحت��دث 
البلد،  اأن��ح��اء  مراكز االق���رتاع يف 
فيديو  ت�شجيلت  اأظ��ه��رت  بينما 
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  على 
املقرتعني  ن��ف�����س  ت�������ش���وي���ت  ع����ن 
�شانت بطر�شرغ  م��رات عديدة يف 

وغريها من املدن.
�شوارع  اإىل  االالف  ع�شرات  وخ��رج 
القليلة  االأ���ش��ه��ر  خ���لل  م��و���ش��ك��و 
انتخابات  اإىل  ل��ل��دع��وة  امل��ا���ش��ي��ة 

نزيهة وحرة.
واع��ت��ق��ل��ت ال�����ش��رط��ة امل��ئ��ات. ورغم 
ب�شرعة،  معظمهم  ع��ن  اف��راج��ه��ا 
تهما  ي���واج���ه���ون  ب��ع�����ش��ه��م  اأن  اإال 
�شبق  ال��ذي  االأ�شبوع  ويف  خطرية. 
ع��ل��ى خم�شة  ح��ك��م  االن���ت���خ���اب���ات، 
منهم بال�شجن ملدة ترتاوح ما بني 

عامني واأربعة اأعوام.
ال�شرطة  اعتقلت  االق����رتاع  وي���وم 
املعار�شة  ال�شخ�شيات  من  العديد 
من  اليوخينا  م��اري��ا  بينهم  وم���ن 
ازار  وايليا  ريوت”،  “بو�شي  فرقة 
ال�شحافية وع�شو جمل�س املدينة.

وجاءت نتائج االنتخابات يف الوقت 
الذي دعت مفو�شة حقوق االإن�شان 
يف  التحقيق  اإىل  املتحدة  االأمم  يف 
اال����ش���ت���خ���دام امل���ف���رط ل��ل��ق��وة من 
ق��ب��ل ال�����ش��رط��ة ال��رو���ش��ي��ة ردا على 

االحتجاجات.
وو�����ش����ف حم���ل���ل���ون االن���ت���خ���اب���ات 
قبل  اخ�����ت�����ب�����ار  ب�����اأن�����ه�����ا  امل����ح����ل����ي����ة 
العامة  ال���رمل���ان���ي���ة  االن���ت���خ���اب���ات 
املقررة يف 2021 لقدرة املعار�شة 
وا�شتعداد  ال����دع����م،  ح�����ش��د  ع���ل���ى 

ال�شلطات لتحمل االن�شقاق.

ليربمان �شعبوي يعادي اليهود 
املت�شددين بعد العرب  

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

اأفيغدور ليرمان ال�شيا�شي املخ�شرم املعروف بنزعته ال�شعبوية العدائية 
املت�شددين  ال��ي��ه��ود  ع��ل��ى  احل��ال��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ي��ة  خ���لل حملته  ال��ن��ار  ف��ت��ح 
�شبتمر  اأي��ل��ول   17 يف  امل��ق��ررة  الت�شريعية  االنتخابات  قبل  االأرث��وذوك�����س 

وا�شتفزهم، وهو معروف بعدائه الكبري للعرب.
ي�شرائيل  ل��ي��رم��ان  ح��زب  �شيح�شل  ال����راأي،  ا�شتطلعات  اآخ���ر  وبح�شب 
بيتينو”على ع�شرة مقاعد من اأ�شل 120 مقعًدا يف الرملان االإ�شرائيلي، 
ما �شي�شطر رئي�س الوزراء بنيامني نتنياهو اأو مناف�شه بيني غانت�س الذي 
ال يبدو اأنهما قادران يف الوقت احلايل على ت�شكيل حكومة مع حلفائهما 

فح�شب، اىل ال�شعي لك�شب ليرمان.
اآن���ذاك،  ال�شوفياتية  مولدافيا  جمهورية  يف  ع��ام��ا(   61( ل��ي��رم��ان  ول��د 
ليلي  ملهى  كحار�س  لفرتة  عمل  حيث   1978 عام  اإ�شرائيل  اإىل  وهاجر 

اأثناء درا�شته.
وتطلق عليه و�شائل االإعلم األقاب “القي�شر” و”را�شبوتني” و”كي جي 
يف  الثقيلة  اللكنة  خ�شو�شا  واأ�شوله،  املت�شلط  �شلوكه  اىل  اإ�شارة  يف  بي”، 

لفظه اللغة العرية.
للمتدينني  ال��ع��داء  على  االنتخابية  حملته  ال�شابق  ال��دف��اع  وزي���ر  ورك���ز 
االإلزامية  الع�شكرية  اخلدمة  اأداء  على  اإجبارهم  عدم  منتقدا  املت�شددين 

وفر�س “اإملءاتهم” على الدولة.
�شفقة  ع��ن  الك�شف  “مت  اجلمعة  “في�شبوك”  على  �شفحته  على  وكتب 
تو�شلوا  اإذ  املتطرفني  االأرثوذك�س  واليهود  نتنياهو  بني  احلقيقية  القرن 
اىل اتفاق مغلق، هم �شيعطونه ال�شلطة ونتانياهو �شيعطيهم دولة بح�شب 

وقال “يجب اأن يتوقف هذا«. االأحكام التلمودية”. 
اأن  اىل  م�شريا  نتنياهو”،  اأو  غانت�س  م�شاألة  لي�شت  “هذه  ليرمان  وتابع 
واأحكام  قوانني  “دولة  اأم  يهودية”  “دولة  بلد؟  اأي  هو  امل��ط��روح  ال�شوؤال 

تلمودية”؟
وحاز ليرمان �شهادة جامعية يف العلقات الدولية واأدى خدمته الع�شكرية 
يف اإ�شرائيل بعد الهجرة. لكن مع�شكر نتانياهو ياأخذ عليه اأنه مل ي�شارك 

يف اأي حرب.

املر�شحني  ه����زمي����ة  ع���ل���ى  ق�������درة 
امل����وال����ني ل��ل��ك��رم��ل��ني م��ه��م��ا كان 

احلزب الذي ينتمون له.
وا�شتفاد من ذلك احلزب ال�شيوعي 
مقعدا،   13 ع��ل��ى  ح�����ش��ل  ال�����ذي 
بارتفاع خم�شة مقاعد عن ال�شابق، 
الليرايل،  “بابلوكو”  وح�����زب 
حيث  العادلة”،  “رو�شيا  وح���زب 
ع����ل����ى ثلثة  ح�������زب  ك�����ل  ح�������ش���ل 

مقاعد.
املدينة  ب��رمل��ان  يف  التغيري  وي��اأت��ي 
و����ش���ط رك������ود االق���ت�������ش���اد وت����دين 

م�����ش��ت��وي��ات امل��ع��ي�����ش��ة وه���ب���وط يف 
�شعبية الرئي�س فلدميري بوتني.

وك��ت��ب ن��اف��ال��ت��ي ع��ل��ى ت��وي��رت بعد 
�شدور نتائج مو�شكو “لقد حاربنا 
اأ�شكر  ذل��ك.  اأج��ل حتقيق  معا من 

اجلميع على م�شاهمتهم«.
التي  ����ش���وب���ول  ل���ي���وب���وف  وق����ال����ت 
للحتجاجات  زع��ي��م��ة  اأ���ش��ب��ح��ت 
بعد حظر تر�شحها يف االنتخابات، 
التاريخ  “�شيدخل  الت�شويت  اإن 
بف�شل �شجاعة وعزم �شكان مو�شكو 

وُجنب ولوؤم” اإدارة املدينة.

وقال رئي�س بلدية مو�شكو �شريغي 
���ش��وب��ي��ان��ني، احل��ل��ي��ف امل���ق���رب من 
كانت  االن����ت����خ����اب����ات  اإن  ب����وت����ني، 
بحق”،  وت��ن��اف�����ش��ي��ة  “عاطفية 
م�شيفا اأن التنوع �شيكون “مفيدا” 

لرملان املدينة.
حزب”رو�شيا  ف���رع  رئ��ي�����س  خ�����ش��ر 
ان������دري  م���و����ش���ك���و  يف  املوحدة” 
به  ف���از  ال���ذي  م��ق��ع��ده  ميتيل�شكي 

مر�شح احلزب ال�شيوعي.
و����ش���رح ل����لإع����لم ال���رو����ش���ي عند 
اعرتافه بهزميته “النا�س ي�شوتون 

بقلوبهم ولي�س بعقولهم«.
املوحدة”  “رو�شيا  ح���زب  و���ش��ه��د 
 2001 ال����ع����ام  يف  ت�����ش��ك��ل  ال������ذي 
لدعم بوتني، انهيارا يف �شعبيته يف 

ال�شنوات االأخرية.
من  اأي  ي��رت���ش��ح  مل  م��و���ش��ك��و  ويف 
املر�شحني املوالني للكرملني حتت 
رايته، بل قدموا اأنف�شهم على اأنهم 

“م�شتقلون«.
بيغلوف،  ال��ك�����ش��ن��در  ان��ت��خ��اب  ومت 
بطر�شرغ،  ���ش��ان��ت  ح���اك���م  ن���ائ���ب 
رو�شية  مدينة  اأك���ر  ث��اين  لقيادة 

اليونان ترف�س التنمر الرتكي

اأردوغان ينفذ ابتزازه ويرمي الالجئني اإىل البحر

خ�شائر كبرية للمر�شحني املوالني للكرملني يف الإنتخابات 

ا�شرتاليا حتجب مواقع ن�شرت هجوم ت�شريت�س   •• �شيدين-اأ ف ب:

�شركات  اال�شرتالية  ال�شلطات  اأم��رت 
تزويد خدمات االنرتنت اأم�س بحجب 

مدينة  م�شجد  مب��ج��زرة  مرتبطا  حمتوى  ن�شرت  ان��رتن��ت  م��واق��ع  ثمانية 
كراي�شت ت�شريت�س، يف اأول مرة منذ اإقرار قوانني الرقابة اجلديدة.

اآذار مار�س  وعقب قيام ا�شرتايل بالهجوم على م�شجدين يف نيوزيلندا يف 
اأ�شفر عن مقتل 51 �شخ�شا، ون�شره ت�شجيل حياً جلرميته، و�ّشعت كانبريا 

قوانني الرقابة.
وبح�شب جويل امنان غرانت مفو�شة ال�شلمة االلكرتونية يف ا�شرتاليا، 
يف  “ا�شتمرت  الأنها  ال�شوداء  القائمة  على  خارجية  مواقع  و�شع  مت  فقد 
ال�شماح ببث ت�شجيل فيديو لهجمات كرايت�س ت�شريت�س االرهابية اأو اجندة 

منفذ الهجوم املفرت�س«.

ملدة  �شيتم حجبها  التي  املواقع  ا�شماء  الك�شف عن  ال�شلطات  ورف�شت 
تلك  �شيزورون  ع��دد من  يزيد  اأن  ذل��ك ميكن  الأن  االأق���ل،  ا�شهر على  �شتة 

املواقع.
املواقع االأخ��رى م�شح املحتوى اخلا�س  العديد من  ال�شلطات من  وطلبت 

بالهجمات، بح�شب امنان غرانت.
القانوين لرفع  اإزال��ة املحتوى غري  املتبقية االأخ��رى  املواقع  “على  وقالت 

احلظر املفرو�س عليها«.
للقوانني”  الفدرايل  “لل�شجل  ال�شلطات  قدمته  تو�شيحي  بيان  وبح�شب 
فاإن واحدا من املواقع الثمانية هي مدونة تركز على ما ي�شمى ب”بتهديد 

االإ�شلم«.

وذك�������ر حت����ال����ف االت�����������ش�����االت، وه���و 
جم������م������وع������ة ������ش�����غ�����ط خم���ت�������ش���ة 
تزويد  ����ش���رك���ات  اأن  ب���االت�������ش���االت، 
املواقع  ب��ال��ف��ع��ل  ح��ج��ب��ت  االن���رتن���ت 
الثمانية طوعياً قبل �شدور القرار، اإال اأنها رحبت بالو�شوح القانوين الذي 

وفره القرار احلكومي.
اال�شرتالية  اأقرتها احلكومة  التي  الرقابة اجلديدة  دفاع عن قوانني  ويف 
ال�شهر  موري�شون  �شكوت  ال����وزراء  رئي�س  ق��ال  املحافظون،  يحكمها  التي 

املا�شي “هذا النوع من املواد البغي�شة ال مكان له يف ا�شرتاليا«.
متجيد  م��ن  االإره��اب��ي��ني  حل��رم��ان  با�شتطاعتنا  م��ا  ك��ل  “نبذل  وا����ش���اف 

جرائمهم مبا يف ذلك التحرك على ال�شعيدين احللي والعاملي«.
ويجري كذلك اإن�شاء مركز جديد لتن�شيق االأزمات ملراقبة احلوادث املتعلقة 

باالإرهاب واالأحداث العنيفة بغر�س فر�س الرقابة عليها.
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وزير اخلارجية امل�شري يف 
اخلرطوم لتاأ�شي�س تعاون 

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

اأم�س اىل اخلرطوم، على ما  �شكري  �شامح  امل�شري  و�شل وزير اخلارجية 
�س ملرحلة جديدة من  قال م�شوؤولون، يف زيارة اعترت القاهرة انها “توؤ�شِّ

التعاون بني البلدين” خلل املرحلة االنتقالية يف ال�شودان.
مع  مباحثات  �شكري  يجري  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
م�شوؤولني من بينهم رئي�س الوزراء اجلديد 
ع��ب��داهلل ح��م��دوك واأول وزي����رة خ��ارج��ي��ة يف 

تاريخ ال�شودان اأ�شماء عبداهلل.
كما يلتقي الفريق عبد الفتاح الرهان رئي�س 
املرحلة  على  ي�شرف  الذي  ال�شيادي  املجل�س 

االنتقالية يف البلد العربي االإفريقي.
بيان  امل�����ش��ري��ة يف  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وذك����رت 
خا�شة  ب��اأه��م��ي��ة  حت��ظ��ى  ال���زي���ارة  “تلك  اأن 
�س ملرحلة جديدة من التعاون  باعتبارها توؤ�شِّ
يف  االنتقالية  امل��رح��ل��ة  خ��لل  البلدين  ب��ني 

ال�شودان«.
امل�شري يف  والدعم  الت�شامن  اأوج��ه  الوقوف على  “ُت�شهم يف  اأنها  وتابعت 

مواجهة حتديات تلك املرحلة«.
االأ�شبق  امل�شري  بالرئي�س  االطاحة  اإث��ر  فتورا  البلدين  علقات  و�شهدت 

حممد مر�شي.
ودعم ال�شي�شي وم�شوؤولون م�شريون مرارا اال�شتقرار يف ال�شودان بعد اأن 

اندلعت التظاهرات �شد الب�شري يف كانون االأول/دي�شمر 2018.

اأع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة اأم�����س اأن��ه��ا ���ش��ت�����ش��ارك يف متابعة 
االنتخابات الرئا�شية التون�شية املقررة يف 15 �شبتمر اجلاري.

واأف�����اد ب��ي��ان ���ش��ادر ع��ن اجل��ام��ع��ة اأم�������س، ب���اأن بعثة اجل��ام��ع��ة تزور 
العام  االأم���ني  الغيط  اأب��و  اأح��م��د  تلقاها  التي  للدعوة  تلبية  تون�س 
جلامعة الدول العربية من نبيل بفون رئي�س الهيئة العليا امل�شتقلة 
ل��لن��ت��خ��اب��ات الإر����ش���ال ب��ع��ث��ة م��ن اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 

ملحظة االنتخابات الرئا�شية التون�شية.
ووجه اأحمد اأبو الغيط، اأمني عام جامعة الدول العربية باإيفاد بعثة 
اإبراهيم  خليل  ال�شفري  ال�شيد  برئا�شة  العربية  ال��دول  جامعة  من 
الذوادي- االأمني العام امل�شاعد بجامعة الدول العربية- رئي�س قطاع 

ال�شوؤون العربية واالأمن القومي ملتابعة هذا اال�شتحقاق.

دعا الرئي�س اللبناين العماد مي�شال عون، اأم�س االإثنني اللبنانيني اإىل 
عدم اخلوف على امل�شتقبل “الأن لبنان لن ي�شقط على االإطلق«.

املجل�س  رئي�س  بعبدا  ق�شر  يف  اليوم  ا�شتقباله  خ��لل  ع��ون،  واأ���ش��ار 
العام املاروين الوزير ال�شابق وديع اخلازن على راأ�س وفد من اأع�شاء 
بني  م�شاحلات  م��ن  حتقق  “ما  اإىل  وال��ع��ام��ة،  التنفيذية  الهيئتني 

جميع االأفرقاء«.
يف  الأن���ه  امل�شاحلات  ه��ذه  اإىل  “�شعى  اأن���ه  اإىل  ع��ون  الرئي�س  ول��ف��ت 
مبعاجلات  االنطلق  ي�شعب  كان  �شائدة  كانت  التي  اخللفات  ظل 

االأزمات والتحديات املاثلة اقت�شادياً ومالياً واجتماعياً«.
وقال عون: “لوال حتقيق اال�شتقرار ال�شيا�شي واالأمني، ملا كانت 

الدبلوما�شية  العلقات  الإع��ادة  م�شتعدة  باأنها  االأردن  �شوريا  اأبلغت 
ال��ك��ام��ل��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، ك��م��ا ك��ان��ت ق��ب��ل ان����دالع االح�����داث فيها يف 
2011. وهو ما ك�شف عنه القائم باأعمال ال�شفارة ال�شورية اجلديد 
وال��ذي قال خلل لقائه  دي��وب،  االأردنية عّمان، �شفيق  العا�شمة  يف 
جلنة ال�شوؤون اخلارجية يف جمل�س النواب االردين، اأم�س االإثنني، اأن 
“بلده م�شتعدة الإعادة العلقات كما كانت 2011”، م�شرياً اإىل اأن 
دم�شق حري�شة على تطوير العلقات مع االأردن على جميع ال�شعد. 
وكان االردن اتخذ يف منت�شف 2014 قراراً باإبعاد ال�شفري ال�شوري 
ال�شابق بهجت �شليمان بعد ثلث �شنوات من امل�شاك�شات واملماحكات 
اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدثة  حينها  وقالت  الكلمية.  واملعارك 
�شليمان  “اإ�شاءات  اإن  االإع���لم  لو�شائل  ال��راف��ع��ي،  �شباح  االأردن��ي��ة، 
املوّجهة اإىل االأردن واإىل اأ�شقائه العرب من االأرا�شي االأردنية تعتر 

خروجاً �شافراً على كل االأعراف واملواثيق الدبلوما�شية«.
االإعلم  وزي��ر  ل�شان  وعلى  حينها  قالت  االأردن��ي��ة  احلكومة  اأن  بيد 
ال�شابق الدكتور حممد املومني، اإن ال�شفارة ال�شورية يف عمان �شتظل 
�شفري  تعيني  دم�شق  باإمكان  اأن��ه  مو�شحاً  كاملعتاد،  وتعمل  مفتوحة 
اأن قرار طرد ال�شفري ال�شوري من عمان  جديد لها يف عّمان. واأكد 

“ال يعني باأي حال قطع العلقات مع �شوريا«. 

اأعلن جهاز مكافحة االإرهاب العراقي، اأم�س االثنني، عن مقتل 15 
عن�شراً من تنظيم داع�س واإلقاء القب�س على 9 اآخرين يف منطقتي 
مطيبيجة و�شحراء �شلح الدين يف حمافظة �شلح الدين باإنزال 

جوي نفذه بالتن�شيق مع التحالف الدويل.
وبح�شب �شحيفة “احلياة” العراقية، اليوم، قال اجلهاز يف بيان اإن 
اإنزال  عمليات  نفذ  ال��دويل  التحالف  ط��ريان  مع  وبالتن�شيق  قواته 
عن  اأ�شفرت  الدين  �شلح  و�شحراء  مطيبيجة  منطقتي  يف  ج��وي 

مقتل 15 اإرهابياً، من �شمنهم انتحاريون.
اإىل تدمري عدة  اإ�شافة  اآخرين   9 القب�س على  اإلقاء  اإىل  اأ�شار  كما 
جوية  ب�شربات  لداع�س  تدريب  ومع�شكر  واأنفاق  وكهوف  م�شافات 

من قبل طريان التحالف.
ع��دة م�شافات  ت��دم��ري  ع��ن  اأي�����ش��اً  اأ���ش��ف��رت  “العملية  اأن  واأ���ش��اف��ت، 
وكهوف وانفاق ومع�شكر تدريب لع�شابات داع�س االإرهابي ب�شربات 

جوية من قبل طريان التحالف الدويل«. 

عوا�شم

القاهرة

بريوت

دم�شق

بغداد

الق�شية الفل�شطينية تت�شدر جدول 
اأعمال وزراء اخلارجية العرب اليوم

•• القاهرة -وام:

تعقد اليوم بالقاهرة اأعمال الدورة العادية ال�152 ملجل�س جامعة الدول 
العربية على امل�شتوى الوزاري .

االأزمة  املعنية مبتابعة تطورات  الرباعية  العربية  الوزارية  اللجنة  وتعقد 
مع اإيران اجتماعا وزاريا قبيل انطلق اأعمال الدورة .

حول  العربية  للجامعة  العامة  االم��ان��ة  اأع��دت��ه  تقريراً  اللجنة  وتناق�س 
متابعة تطورات االأزمة مع اإيران، و�شبل الت�شدي لتدخلتها فى ال�شئون 
اأعدت م�شروع  واإعلميا.كما  واقت�شاديا  �شيا�شيا  العربية  للدول  الداخلية 
وزراء  اجتماع  اإىل  لرفعه  ق��رار  م�شروع  وكذلك  املو�شوع،  ه��ذا  ح��ول  بيان 
اخلارجية العرب فى دورتهم اجلديدة �شمن بند “التدخلت االإيرانية فى 

ال�شوؤون الداخلية للدول العربية » .
ومن ناحية اأخرى تعقد هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات التابعة 

للقمة العربية اجتماعاً �شباح اليوم.
ومن املقرر اأن ت�شتعر�س فى اجتماعها التقرير ن�شف ال�شنوي الذى اأعده 
اجتماع الهيئة يوم اأم�س االأول االأحد على م�شتوى املندوبني الدائمني حول 
متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التي عقدت فى تون�س مار�س 2019 
.ورفع هذا التقرير اإىل اجتماع الدورة 152 ملجل�س جامعة الدول العربية 

التي تبداأ يف وقت الحق اليوم.
وبح�شب جدول االأعمال يبحث وزراء اخلارجية العرب ثمانية بنود رئي�شة 

يف �شدارتها الق�شية الفل�شطينية.

على ح�ساب اليهود املت�سددين الرثوذك�س  

الإ�شرائيليون من اأ�شل رو�شي ي�شوتون مع ليربمان 

الع�شكرية اإلزامية للإناث والذكور ممن تبلغ اأعمارهم 
18 عاما.

واأدت املعار�شة التي قادها زعيم “ي�شرائيل بيتنو” يف 
الإن�شاء  مبحادثات  االإطاحة  حد  اإىل  االأخ��رية  االأ�شهر 
ائتلف حكومي بعد انتخابات ني�شان/اأبريل، ما فر�س 

اإجراء انتخابات جديدة.
ووفقا الآخر ا�شتطلعات الراأي، �شيفوز حزب ليرمان 
بع�شرة مقاعد يف الكني�شت املقبل، اأي �شعف ما ح�شل 

عليه يف انتخابات ني�شان/اأبريل.
وبح�شب معهد “ميدغام للأبحاث واال�شت�شارات”، فاإن 
املقاعد اخلم�شة االإ�شافية التي يتوقع اأن يح�شل عليها 
اأفيغدور ليرمان بعد انتخابات اأيلول �شبتمر �شتكون 
من جمهور الناخبني الذين �شي�شوتون ل�شاحله للمرة 
االأوىل، ولي�س بال�شرورة من الناطقني باللغة الرو�شية، 

وذلك القتناعهم مبعار�شته االإملءات الدينية«.
“اأكر  اأن  جيفا  مانو  “ميدغام”  معهد  مدير  وي��رى 
م����ن ث���ل���ث ن���اخ���ب���ي ل���ي���رم���ان اجل������دد ي���ق���ول���ون اإنهم 
يعار�شون قيام دولة يحكمها القانون الديني التلمودي 
املت�شددين”  االأرثوذك�س  اليهود  اإم���لءات  ويعار�شون 
املا�شي يف االئتلفات  الرئي�شي يف  ال��دور  الذين لعبوا 

احلكومية.

 •• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

تقول املهاجرة الرو�شية ناديجدا يرمونوك التي ت�شكن 
ال�شن  ل��ك��ب��ار  �شكن  اإىل  م��ه��ج��ور مت حت��وي��ل��ه  ف��ن��دق  يف 
ال�شوفياتي  م��ن االحت����اد  امل��ت��ح��دري��ن  امل��ه��اج��ري��ن  م��ن 
ال�شابق “الغالبية العظمى هنا ي�شوتون لرئي�س حزب 
“اإملءات”  �شد  اأفيغدور ليرمان”  بيتينو  ي�شرائيل 

اليهود املت�شددين.
نتيجة  لتحقيق  االأ�شوات  هذه  على  ليرمان  ويراهن 
اأيلول   17 يف  امل��ق��ّررة  الرملانية  االنتخابات  يف  جيدة 

�شبتمر.
ويعد مبنى فندق “الديبلومات” �شابقا يف القد�س ذو 
اجل���دران ال��رم��ادي��ة ال��ق��دمي��ة، وال���ذي ي�شم اأك��ر من 
ال�شوفياتية  400 مهاجر ومهاجرة من اجلمهوريات 
احلزب  بيتينو”،  “ي�شرائيل  حل��زب  معقل  ال�شابقة، 
ال��ق��وم��ي ال��ع��ل��م��اين ب��زع��ام��ة ل��ي��رم��ان، وزي����ر الدفاع 
اإ�شرائيل، والذي قد  ال�شابق املهاجر من مولدوفا اىل 
وقت  يبداأ  عندما  امللوك”  “�شانع  االنتخابات  جتعله 
ت�شكيل احلكومة. اإذ ال يبدو اأن رئي�س الوزراء املنتهية 
غانت�س  ب��ي��ن��ي  مناف�شه  اأو  نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني  والي��ت��ه 
ال��وق��ت احل���ايل ع��ل��ى ت�شكيل ح��ك��وم��ة مع  ق���ادري���ن يف 
وفقا  وذلك  ليرمان،  اىل  الرجوع  دون  حلفائهما من 

الآخر ا�شتطلعات الراأي.
من  العديد  يف  الثالث  امل��رك��ز  ليرمان  ح��زب  ويحتل 

ا�شتطلعات الراأي.
وهو  “اإيفيت”،  اجلميع  �شينتخب  ال�شابق،  الفندق  يف 
اال�شم الرو�شي املخت�شر الأفيغدور ليرمان، با�شتثناء 

عدد قليل يف�شل نتنياهو.
بالرو�شية  امل��ت��ح��دث��ون  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ون  ه���وؤالء  ويعتر 
الذين هاجر عدد كبري منهم اىل ا�شرائيل يف الت�شعينات 
الرئي�شية  ال���ن���واة  ال�����ش��وف��ي��ات��ي،  ان��ه��ي��ار االحت����اد  ب��ع��د 
لناخبي لبريمان. وهو ي�شعى اليوم اىل تو�شيع قاعدة 
ناخبيه من خلل الدفاع عن فكرة اأن اليهود املتدينني 
االإجبارية  الع�شكرية  اخلدمة  من  املعفيني  املت�شددين 

يجب اأن يوؤدوها كباقي االإ�شرائيليني.
“الغالبية  )75عاما(  ي��رم��ون��ون��ك  ن��ادي��ج��دا  وت��ق��ول 
ال��ع��ظ��م��ى ه��ن��ا ي��ن��ت��خ��ب��ون ل��ي��رم��ان الن���ه ي��ه��ت��م باأمور 

املهاجرين الرو�س، والأن مطالبه عادلة«.
املت�شددون  امل��ت��دي��ن��ون  ي��خ��دم  اأن  ي��ري��د  “هو  وت�شيف 
باجلي�س ويت�شاووا مع كل �شكان اإ�شرائيل. هم ي�شكلون 
ال�شكان، ال يعملون ويح�شلون على هبات  %20 من 
من احلكومة، ينجبون ع�شرة اأطفال وال يهتمون بهم، 

ويح�شلون على م�شاعدة مالية عالية الأطفالهم«.
ال�����ش��اب��ق ممر�شة  ال���ت���ي ع��م��ل��ت يف  ن���ادي���ج���دا  وت��ت��اب��ع 
على  وي��ح�����ش��ل��ون  ���ش��رائ��ب  ي��دف��ع��ون  ال  “املتدينون 
امل�شاحة وعلى تخفي�س ل�شراء  تخفي�س على �شرائب 
يعملون  اأب��ن��اوؤن��ا  �شيء.  وك��ل  املوا�شلت  وعلى  البيوت 
ي�شتطيعون  وال  �شرائب   35% ويدفعون  كاملجانني 
�شراء بيت، فيدفعون اإيجارا مرتفعا، وبالكاد ي�شتطيعون 
تعليم اأوالدهم. كل منهم لديه ولد او اثنان وير�شلون 
البلد.  هذا  اأج��ل  من  القتالية  الوحدات  اإىل  اأطفالهم 

نحن مع مطالب ليرمان«.
بجامعة  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  خانني،  زئيف  ويقول 
القلق يعك�س  “هذا  اأب��ي��ب،  ت��ل  م��ن  بالقرب  اإي���لن  ب��ار 
تقت�شر على  االإ�شرائيليني، وال  العديد من  اهتمامات 

الناخبني من االحتاد ال�شوفياتي ال�شابق«.
لي�س زعيم حزب يدافع عن  “ليرمان  اأن  ويلفت اىل 
اأجندته  اإن  بل  رو���ش��ي..  اأ�شل  من  املتحدرين  م�شالح 

احلالية هي جلميع الفئات يف املجتمع االإ�شرائيلي«.
اإعفاء  مّت   ،1948 ع���ام  ا���ش��رائ��ي��ل  دول���ة  ن�����ش��وء  وم��ن��ذ 
الع�شكرية  ال��ت��ل��م��ودي��ة م��ن اخل��دم��ة  امل���دار����س  ط���لب 
االإلزامية وكانوا اآنذاك ب�شع مئات فقط، اإال ان عددهم 
ي��وؤدون اخلدمة  اليوم ي�شل اىل ع�شرات االآف ممن ال 
كطلب  مالية  خم�ش�شات  على  ويح�شلون  الع�شكرية 
من  خا�شة  معاملت  على  ويح�شلون  دينية.  مدار�س 

احلكومات االإ�شرائيلية املتعاقبة.
هذه  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني  م��ن  العظمى  الغالبية  وت��ع��ار���س 
اخلدمة  فيما  عادلة،  غري  يعترونها  التي  االإع��ف��اءات 

اليهود  ���ش��د  لي�شوا  ل��ي��رم��ان  “اأن�شار  جيفا  وي��ق��ول 
املت�شددين االأرثوذك�س، ولي�س لديهم اأي �شيء �شدهم، 

اإنهم �شد اإملءاتهم الدينية على الدولة«.
ويحاول نتنياهو من جهته جذب املوؤيدين التقليديني 
لليرمان، فزار اأوكرانيا يف اآب/اأغ�شط�س املا�شي يف اأول 
اجلمهورية  اىل  اإ�شرائيلي  وزراء  لرئي�س  ر�شمية  زيارة 
ال�����ش��وف��ي��ات��ي��ة ال�����ش��اب��ق��ة م��ن��ذ ع�����ش��ري��ن ع��ام��ا. وحتدث 
املتقاعدون  ات��ف��اق يح�شل خ��لل��ه  ال��زي��ارة ع��ن  خ��لل 
رواتب  على  اإ�شرائيل  يف  يعي�شون  الذين  االأوك��ران��ي��ون 
رئي�شي  ه��م  وه���و  اأوك���ران���ي���ا،  ع��ن عملهم يف  ت��ق��اع��دي��ة 

للمتحدرين من اأوكرانيا.
يف مقر حزب الليكود الرئي�شي يف القد�س، علق مل�شق 
فلدميري  الرو�شي  الرئي�س  ي�شافح  لنتانياهو  �شخم 

بوتني.
ويف فندق “الديبلومات” �شابقا، تقول اأ�شتاذة جامعية 
عن  تك�شف  ان  ت�����ش��اأ  مل  االأر�����س  ط��ب��ق��ات  بعلم  �شابقة 
ا�شمها، اأنها و�شلت اىل البلد قبل ثماين �شنوات وتبلغ 
نتانياهو  تف�شل  اأن��ه��ا  م�شيفة  ع��ام��ا،   87 العمر  م��ن 
حكيم  �شخ�س  اأك���ر  وه���و  ون��اج��ح،  دب��ل��وم��ا���ش��ي  “الأنه 
وي��خ��ف��ي م�����ش��اع��ره، بينما ل��ي��رم��ان ان��ف��ع��ايل وك���اد اأن 

ي�شخن الو�شع مع قطاع غزة«.

تزوير  اح��ت��م��ال  م��ن  ن��ت��ان��ي��اه��و  حت���ذي���رات  ب�شبب  اليمينيني 
االنتخابات. ويقول نتانياهو اإن اأكر ما يهمه هو حماية نزاهة 
الت�شويت فقط. وا�شتخدم نتانياهو يف املا�شي اأ�شاليب مماثلة 
عندما حذر يف يوم االنتخابات التي اأجريت يف عام 2015 من 
قبل  اأن عرب اإ�شرائيل كانوا ي�شوتون يف “جمموعات كبرية”، 

اأن يعتذر عن ت�شريحه يف وقت الحق.
اأويل  ت�شويت  الإج���راء  يخطط  االإ�شرائيلي  الكني�شت  وك���ان 
على م�شروع القانون املتعلق بالكامريات االإثنني، لكن تقارير 
ال��وزراء يفتقر على ما  يتاأخر، الأن رئي�س  اأن��ه قد  اأ�شارت اىل 

يبدو اإىل الدعم اللزم لتمريره.
اأبي�س”  “اأزرق  الو�شطي  التحالف  يف  نتانياهو  خ�شوم  وق��ال 
اإنهم �شي�شوتون �شده. وقال وزير اجلي�س االإ�شرائيلي ال�شابق 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

االنتخابية  للحملة  االأخ��ري  االأ�شبوع  االثنني  اإ�شرائيل  تدخل 
رئي�س  مل�شتقبل  رئي�شية  حم��ط��ة  ت�شكل  اق����رتاع  عملية  ق��ب��ل 
تنت�شر  ال�شوارع،  يف  نتانياهو.   بنيامني  االإ�شرائيلي  ال���وزراء 
الدعائية  الرامج  تتكثف  بينما  مكان،  كل  يف  و�شور  الفتات 
اأثار  االأي����ام االأخ����رية للحملة االن��ت��خ��اب��ي��ة،  ع��ر االإذاع�����ة. يف 
نتانياهو وحزبه اليميني “الليكود” غ�شب االأحزاب املعار�شة 
من خلل ال�شغط الإ�شدار ت�شريع ي�شمح باإدخال كامريات اإىل 
باأنه حماولة  مراكز االق��رتاع. وو�شف ناقدو نتانياهو االأمر 
�شناديق  على  اإ�شرائيل  ع��رب  اإق��ب��ال  ن�شبة  خلف�س  مك�شوفة 
الناخبني  ق��اع��دة  لتن�شيط  اإن��ه��ا حم��اول��ة  وق��ال��وا  االق�����رتاع. 

ذلك  �شيفعل  بيتنو”  “اإ�شرائيل  حزبه  اإن  ليرمان  اأفيغدور 
“االحتيال  غانت�س  بيني  اأبي�س”  “اأزرق  زعيم  وق��ال  اأي�شا. 
الوحيد يف نظامنا ال�شيا�شي هو نتانياهو«. و�شي�شمح م�شروع 
ال�شيا�شية  االأح��زاب  من  االنتخابات  على  للم�شرفني  القانون 
داخل  لي�س  ول��ك��ن  االق����رتاع،  م��راك��ز  يف  ك��ام��ريات  با�شتخدام 
اأك�شاك االقرتاع. وياأتي خمطط نتانياهو هذا يف وقت يواجه 
البقاء يف من�شبه كرئي�س لوزراء  تتمثل يف  فيه مهمة �شعبة 
بعد  واملت�شددون  اليمينيون  وحلفاوؤه  الليكود  وفاز  اإ�شرائيل. 
انتخابات ني�شان/اأبريل باأغلبية املقاعد، لكن نتانياهو ف�شل يف 
ت�شكيل ائتلف حكومي، اإذ مل ينجح يف اإقناع خ�شمه القدمي 
اأفيغدور ليرمان بالتخلي عن مطلب رئي�شي يتمثل يف فر�س 
اخلدمة الع�شكرية على اليهود املت�شددين املتدينني، واالن�شمام 

مبكرة  انتخابات  اإىل  الذهاب  نتانياهو  واختار  احلكومة.  اإىل 
روؤوفني  االإ�شرائيلي  الرئي�س  يختار  ب��اأن  املجازفة  م��ن  ب��دال 

ريفلني �شخ�شا اآخر لت�شكيل احلكومة.
ووف��ق��ا ال���ش��ت��ط��لع��ات ال�����راأي، اكت�شب ل��ي��رم��ان م��زي��دا من 
التاأييد منذ االنتخابات االأخرية، ويخ�شى نتانياهو اأن يواجه 

املع�شلة ذاتها بعد االنتخابات املقبلة.
اأركان  رئي�س  امل��رة  ه��ذه  لنتانياهو  الرئي�شي  املناف�س  ويبقى 
اجلي�س ال�شابق بيني غانت�س وحتالفه الو�شطي اأزرق واأبي�س.

و�شعى نتانياهو مرة اأخرى لت�شليط ال�شوء على علقاته مع 
قادة العامل، فانت�شرت مل�شقات عملقة حتمل �شورا له اإىل 
الرو�شي  الرئي�س  اأو  الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب  جانب 

فلدميري بوتني.

نتانياهو يحارب من اأجل م�شتقبله ال�شيا�شي 

اجلامعة العربية ترف�س امل�شا�س ب�شفة الالجئ الفل�شطيني 
•• القاهرة -وام: 

العربية  ال�������دول  ج���ام���ع���ة  اأك�������دت 
ت��ت��ع��ر���س لها  ال��ت��ي  ال�����ش��غ��وط  اأن 
اللجئني  وت�����ش��غ��ي��ل  غ���وث  وك��ال��ة 
الفل�شطينيني “اأونروا” اأغرا�شها 
واأنها  للجميع  ومك�شوفة  وا�شحة 
ترمي اإىل ت�شفية ق�شية اللجئني 
جامعة  و����ش���ددت  الفل�شطينيني. 
الدول العربية علي رف�شها امل�شا�س 
ب�����ش��ف��ة ال���لج���ئ ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي اأو 
تقوي�س التفوي�س االأممي املمنوح 
للأونروا، كما هو من�شو�س عليه 
 .1949 ع����ام  اإن�����ش��ائ��ه��ا  ق�����رار  يف 
ودع����ت اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة جميع 
دول العامل اإىل اال�شتمرار يف دعم 
اللجئني  وت�����ش��غ��ي��ل  غ���وث  وك��ال��ة 
وذلك يف  “اأونروا”  الفل�شطينيني 
الت�شويت الذي �شيجري يف االأمم 
املتحدة يف نوفمر القادم لتجديد 

تفوي�س الوكالة.
ج���اء ذل���ك خ���لل ا���ش��ت��ق��ب��ل اأحمد 
العام جلامعة  االأم��ني  الغيط،  اأب��و 
االأمانة  مب��ق��ر  ال��ع��رب��ي��ة،  ال�����دول 

كرينبول”  “بيري  اأم�����س  ال��ع��ام��ة 
امل����ف����و�����س ال�����ع�����ام ل����وك����ال����ة غ���وث 
الفل�شطينيني  اللجئني  وت�شغيل 
االأخري  اأط��ل��ع��ه  ح��ي��ث  “اأونروا”، 
التي  االأزم��������ة  م�����ش��ت��ج��دات  ع���ل���ى 
ت��واج��ه��ه��ا ال���وك���ال���ة وم����ا ي��ق��وم به 
م��ن جهد م��ن اأج���ل احل��ف��اظ على 
ا���ش��ت��م��رار االإ���ش��ه��ام��ات ال��دول��ي��ة يف 
ا�شتمرار  ي�شمن  مب��ا  ميزانيتها 
االأونروا يف تقدمي خدماتها لنحو 

فل�شطيني،  الج����ئ  م��ل��ي��ون   5.5
ل�شغوط  ف��ي��ه  ت��ت��ع��ر���س  وق����ت  يف 
غري  ت�شكيك  وح��م��لت  م��ت��زاي��دة 

م�شبوقة.
اللقاء  ال��غ��ي��ط خ����لل  اأب�����و  وع����ر 
الكامل  دع����م����ه  ع����ن  ل���ك���رن���ي���ب���ول 
مل���ه���م���ت���ه ُم�����ع�����رب�����اً ع�����ن ت���ق���دي���ره 
هذه  يف  للوكالة  لقيادته  اخل��ا���س 
على  واإ���ش��راره  ال�شعبة،  الظروف 
املليني  خ���دم���ة  يف  اال����ش���ت���م���رار 

الفل�شطينيني،  ال���لج���ئ���ني  م���ن 
ُم�شيفاً اأن ال�شغوط التي تتعر�س 
وا�شحة  اأغ��را���ش��ه��ا  ال��وك��ال��ة  ل��ه��ا 
ترمي  واأن��ه��ا  للجميع  ومك�شوفة 
اللجئني  ق�����ش��ي��ة  ت�����ش��ف��ي��ة  اإىل 

الفل�شطينيني.
العربية  اجل����ام����ع����ة  اأن  واأك����������د 
ب�����ش��ف��ة اللجئ  امل�����ش��ا���س  ت��رف�����س 
الفل�شطيني اأو تقوي�س التفوي�س 
املمنوح للأونروا، كما هو  االأمم��ي 
اإن�شائها  ق���رار  يف  عليه  من�شو�س 
ت��دع��و جميع  واأن��ه��ا   ،1949 ع��ام 
دعم  يف  اال����ش���ت���م���رار  اإىل  ال������دول 
االأونروا وذلك يف الت�شويت الذي 
يف  امل���ت���ح���دة  االأمم  يف  ����ش���ي���ج���ري 
تفوي�س  لتجديد  ال��ق��ادم  نوفمر 

الوكالة.
وق�����دم امل��ف��و���س ال���ع���ام ل���لأون���روا 
ال�شكر للأمني العام على ما يقوم 
به من جهد يف دعم االأون��روا على 
اأن  امل��ق��رر  وم��ن  ال����دويل،  ال�شعيد 
�شاملة  اإح���اط���ة  ك��ري��ن��ب��ول  ي���ق���دم 
امل�شتوى  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  مل��ج��ل�����س 

الوزاري.

احتجاجات يف ال�شفة بعد وفاة اأ�شري فل�شطيني

ال�شجون  داخ���ل  ت��وف��وا  فل�شطينيا   221“ ه��ن��اك  ان 
 ،1967 عام  اال�شرائيلي  االحتلل  منذ  اال�شرائيلية 
يعانون  فل�شطيني  معتقل   700 ح���وايل  ه��ن��اك  واأن 
كتائب  ونعت  خمتلفة«.  �شحية  واو���ش��اع  امرا�س  من 

•• البرية-اأ ف ب:

اأم�س  الفل�شطينيني  ال�شبان وال�شابات  تظاهر ع�شرات 
بالقرب من موقع ع�شكري للجي�س اال�شرائيلي �شمال 
احتجاجا  املحتلة،  الغربية  ال�شفة  يف  اهلل  رام  مدينة 
ال�شجون اال�شرائيلية،  على وفاة معتقل فل�شطيني يف 
اأفاد  م��ا  بح�شب  وف��ات��ه،  م�شوؤولية  ا�شرائيل  حمملني 

مرا�شل فران�س بر�س.
الذين قدموا بحافلت من  وال�شابات  ال�شبان  وا�شعل 
ج��ام��ع��ة ب��ريزي��ت، ال��ن��ار يف اإط�����ارات ���ش��ي��ارات واغلقوا 
يف  اال�شرائيلية  املدنية  االدارة  مقر  اىل  ت��وؤدي  طريقا 
الزبالة  ح��اوي��ات  م�شتخدمني  اي���ل،  ب��ي��ت  م�شتوطنة 

واحلجارة.
من  املكان  اىل  و�شل  ال��ذي  اال�شرائيلي  اجلي�س  وق��ام 
والغاز  امل��ط��اط��ي��ة  االع����رية  ب��اط��لق  خمتلفة  ج��ه��ات 
امل�شيل للدموع بكثافة باجتاه املتظاهرين، من دون اأن 

يبلغ عن اإ�شابات.
م�شاء  اعلنت  واملحررين  االأ�شرى  �شوؤون  هيئة  وكانت 
االأح������د يف ب���ي���ان ع���ن وف�����اة االأ����ش���ري ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف 
من  عاما(   47( ال�شايح  ب�شام  اال�شرائيلية  ال�شجون 

حمافظة نابل�س يف ال�شفة الغربية املحتلة بعد معاناة 
من مر�س ال�شرطان.

وقالت الهيئة يف بيانها “ا�شت�شهد ب�شام ال�شايح امل�شاب 
الدم  وب�شرطان   ،2011 ع��ام  منذ  العظام  ب�شرطان 

منذ عام 2013«.
ال��ي��ة تهمة  2015، ووج��ه��ت  ع���ام  ال�����ش��اي��ح  واع��ت��ق��ل 
م�شتوطنني  ع��ل��ى  ن����ار  اط�����لق  ع��م��ل��ي��ة  يف  امل�����ش��ارك��ة 
ايتمار  م�شتوطنة  م��ن  ب��ال��ق��رب  وقتلهم  ا�شرائيليني 
القريبة من نابل�س يف ال�شفة الغربية املحتلة، وطالب 
االدعاء اال�شرائيلي باحلكم على ال�شايح باملوؤبد، ح�شب 

نادي اال�شري.
ق���دورة فار�س  االأ���ش��ري  ن��ادي  رئي�س  وم��ن جهته حمل 
نتانياهو  ب���ن���ي���ام���ني  االح�����ت�����لل  ح���ك���وم���ة  “رئي�س 
“امل�شوؤولية املبا�شرة عن جرمية ا�شت�شهاد االأ�شري ب�شام 

ال�شايح«.
ن��ف��ذت��ه��ا حكومة  ال��ت��ي  االإج�������راءات  ك��اف��ة  “اإن  وق����ال 
نتانياهو خلل ال�شنوات املا�شية، عر فر�س اأو ت�شريع 
قوانني الهدف منها االنتقام من االأ�شرى وقتلهم، هي 
ال�شايح،  االأ���ش��ري  ا�شت�شهاد  يف  �شاهمت  التي  الطريق 
اىل  اال�شري  ن��ادي  وا�شار  قبله«.  ارتقوا  الذين  ورفاقه 

عزالدين الق�شام، اجلناح الع�شكري حلركة ) حما�س( 
ان  الرئي�شية  �شفحتها  على  وق��ال��ت  ال�شايح،  ال�شاب 
ال�شايح كان احد قادتها امليدانيني، وانه “ احد منفذي 

عملية ايتمار الق�شامية«.
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اإع����������الن
العمال  ال�ش�����ادة/ديلوك�س  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الديكور واملطابخ
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2508761 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي ابراهيم ريحان %100
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة ح�شن احمد ح�شن املرزوقي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جا�شم خالد �شعيد زعل املريخي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم �شناج

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1423723 
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة �شعيد حممد ابراهيم حممد املزروعي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة زيو�س عجاب %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خليفه �شعدي كامل جا�شم العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
التجاري:اريج  باال�شم    CN رقم:2553927 
للمنا�شبات ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقا
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خلل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/بيونري الكهربائية

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1008373 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد ثامبى �شاجهان %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/احمد حممد علي عبداهلل الغافري من وكيل خدمات اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ احمد حممد علي عبداهلل الغافري من 0% اىل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف من�شور حممد ثامبى
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�شاحة 5*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/بيونري الكهربائية 
PIONEER ELECTRICALS

اىل/بيونري للكهربائيات ومواد البناء ذ.م.م
PIONEER ELECTRICALS AND BUILDING MATERIALS LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع مواد البناء - بالتجزئة )4752034(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فندق يا�س ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2240092 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة الدار للعقارات ال�شتثمارية ذ.م.م

ALDAR INVESTMENT PROPERTIES LLC
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف الدار للفنادق وال�شيافة ذ.م.م

AL DAR HOTELS AND HOSPITALITY LLC
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف الدار العقارية �س.م.ع

ALDAR PROPERTIES P J S C
تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/فندق يا�س ذ.م.م 

YAS HOTEL LLC
اىل/فندق دبليو جزيرة يا�س - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

W YAS ISLAND HOTEL - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خلل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/فري�شت افينيو للمقاوالت العامة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1190953 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/را�شد مطر را�شد مطر القبي�شي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ را�شد مطر را�شد مطر القبي�شي من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جون هيى ليى

AL DAR HOTELS AND HOSPITALITY LLC

تعديل لوحة االعلن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/فري�شت افينيو للمقاوالت العامة ذ.م.م 
FIRST AVENUE GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/فري�شت افينيو للمقاوالت العامة  - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
FIRST AVENUE GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خلل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة غنتوت التجارية

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1017827 
تعديل مدير/ا�شافة نور الدين �شمري عبدربه حبو�س

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة مانع علي حممد �شادق البلو�شي %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ علي حممد �شادق البلو�شي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ علي حممد �شادق البلو�شي من 100% اىل %90
تعديل راأ�س املال/من null اىل 100000

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة غنتوت التجارية 

GHANTOOT TRADING ESTABLIISHMENT

اىل/موؤ�ش�شة غنتوت التجارية ذ.م.م
GHANTOOT TRADING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خلل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/تيك �شايف لل�شت�شارات

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2671784 
تعديل ا�شم جتاري من/تيك �شايف لل�شت�شارات 

TECH SAFE CONSULTANCY

اىل/تيك �شايف للتدريب واال�شت�شارات
TECH SAFE TRAINING & CONSULTANCY

تعديل عنوان/من ابوظبي مدينة حممد بن زايد ز 9-1 198827 لنك انف�شتمنت�س ذ.م.م اىل 
اأبوظبي جزيرة ابوظبي �شرق 6 318278 318278 ال�شيخ احمد �شرور �شلطان

تعديل ن�شاط/ا�شافة التدريب يف جمال االمن وال�شلمة )8549019.5(
تعديل ن�شاط/ا�شافة التدريب على اعمال الت�شييد والبناء )8549019.2(

تعديل ن�شاط/حذف ا�شت�شارات ودرا�شات ادارية )7020003(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خلل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اجمد �شليمان لتجارة ال�شكراب

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1005079 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة موزه حميد مطر املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف اجمد �شليمان علي حممد املعمري

تعديل ا�شم جتاري من/اجمد �شليمان لتجارة ال�شكراب 

اىل/اورجنال لتجارة نفايات البناء والهدم

ORIGINAL CONSTRUCTION & DEMOLITION TRADING

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

فان  واال  االعلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا 

ج�شت بريك
رخ�شة رقم:CN 2622242 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ركن  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االختيار لتجارة قطع غيار ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1008363 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
ال�ش�����ادة/ بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بروبرتي فايندر
رخ�شة رقم:CN 2721252 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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المارات �شي�شتمز اآند �شبورت �شريفي�شز- ذ م م
يعلن  العدل.  كاتب  لدى  املوثق  ال�شركاء  اجتماع  قرار  على  بناء 

امل�شفي طلل اأبو غزاله و�شركاه الدولية-ابوظبي 
عن ت�شفية �شركة:

)المارات �سي�ستمز اآند �سبورت �سريفي�سز - ذ م م(
ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية-ابوظبي بالرقم

CN-1849027 فعلى من لدية اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 

مكتب امل�شفى املعني هاتف رقم 026724425 فاك�س 026723526 
خميزن  خمي�س  را�شد  بناية  الكرتا  �شارع  ابوظبي   4295 ب  �س 
املن�شوري الطابق الثالث مكتب رقم )303-304( م�شطحبا معه 
 45 اأق�شاها  مدة  خلل  وذلك  الثبوتية  وامل�شتندات  االأوراق  كافة 

يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعلن

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 
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فايربنت مارين للخدمات البحرية- ذ م م
تاريخ  يف  املنعقدة  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
2019/09/05 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم  1952007343 يعلن 

امل�شفى زايد ت�شارترد اأكاونتانت لتدقيق احل�شابات،
 عن ت�شفية �شركة:

)فايربنت مارين للخدمات البحرية - ذ م م(
ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية-ابوظبي بالرقم

على  حقوق  اأو  مطالبة  اعرتا�س  اي  لديه  من  فعلى   CN-2080526
املوؤيدة  امل�شتندات  مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اعله  املذكورة  ال�شركة 
من  يوماً   45 وملدة  الر�شمي  الدوام  خلل  وذلك  امل�شفى،  اإىل  لذلك 
تاريخ ن�شر هذا االإعلن، وكل من مل يتقدم خلل املدة املحددة باالإعلن 
�شندوق   ،  02  /  6666828 امل�شفى:  تليفون  باملطالبة.   حقه  ي�شقط 
  M9 امل�شفح  ابوظبى-   -  info@zcaa.ae اإمييل:   )41145( بريد 

.)M12( مكتب رقم ) M( بناية نايع �شعيد النيادي الطابق

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 
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»حيدر احلارثي لتجارة مواد البناء-�شركة 
ال�شخ�س الواحد- ذ م م«

لدى  املوثق  العادية  غري  العموميه  اجلمعيه  اجتماع  قرار  مبوجب 
الكاتب العدل بتاريخ 2019/09/04 يعلن امل�شفي/ ال�شارد لتدقيق 

احل�شابات واال�شت�شارات االدارية عن حل وت�شفية �شركة:
حيدر احلارثي لتجارة مواد البناء-�شركة ال�شخ�س الواحد - ذ م م 

ال�شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية-ابوظبي بالرقم
التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-2621153
فاك�س   042555155 رقم  هاتف  الق�شائي:   امل�شفى  مكتب  اإىل 
املطار  للأعمال-�شارع  الفجر  دبي-القرهود-بناية      042555151
وذلك  الثبوتيه،  امل�شتندات  واإح�شار   119 رقم  االأول-مكتب  الطابق 

خلل مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ هذا االعلن.
ال�سارد لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات الدارية

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 
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اإع����������الن
بوك�س  ال�ش�����ادة/جرين  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العمال الديكور
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2156004 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة يو�شف عبداهلل عبدالقادر اليو�شفي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل عبدالرحمن �شامل عثمان اآل علي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مغ�شلة ال�شبهانة

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1715768 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل �شامل حممد فطيمه املن�شوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلمى عبداهلل �شامل فطيمه املن�شوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  االقت�شادية  التنمية 
االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  10  �شبتمرب  2019 العدد 12727  العدد 12727 بتاريخ 2019/9/10 

اإع����������الن
ال�ش�����ادة/خياط  التنمية االقت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

العطاء الزياء ال�شيدات
 رخ�شة رقم:CN 1116578  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل

تلك، جثث اجلنود الذين قتلوا يف 
اأحذيتهم  املعارك، وجتريدهم من 
�شراج  حركة  وت�شتهر  ومعداتهم. 
بتنظيم  ب�شلتها  ح��ق��اين  ال��دي��ن 
االإ�شلمية  واجل��م��اع��ات  ال��ق��اع��دة 
الو�شطى  اآ�����ش����ي����ا  م����ن  امل�������ش���ل���ح���ة 

وباك�شتان منذ الثمانينات.

احلوار يف طريق م�سدود
املراقبني  م��ن  ال��ك��ث��ري  ي�شتنتج     
االأمريكيني واالأفغان، اأن املقاتلني 
تقا�شم  يعتزمون  ال  االإ���ش��لم��ي��ني 
القوات  رحيل  وي��ري��دون  ال�شلطة 
االأجنبية للإطاحة نهائيا بالنظام 
ت��ارك��ني فراًغا  ال��ق��ائ��م،  االأف���غ���اين 
اأمنًيا ميكن اأن ي�شتفيد منه تنظيم 

القاعدة وداع�س. 
الرئي�س،  اأن  ه���و  ي��ق��ل��ق��ن��ي  »م���ا     
يف رغ��ب��ت��ه يف اإج����لء ال���ق���وات، قد 
ارتكبه  الذي  نف�شه  يرتكب اخلطاأ 
يقول  الرئي�س اأوباما يف العراق”، 
ليند�شي  اجل���م���ه���وري  ال�����ش��ن��ات��ور 
غ��راه��ام ل��� “�شي ب��ي ا�س” يف 25 
و�شلمنا  غ��ادرن��ا  “اإذا  اأغ�����ش��ط�����س: 
لطالبان  بالوكالة  القومي  اأمننا 
مع  �شيتعاملون  اأن��ه��م  معتقدين 
هذه  ف�شتكون  وداع�������س،  ال��ق��اع��دة 
كارثة”.. ثم يف 4 �شبتمر، ك�شفت 
اخلارجية  وزي����ر  اأن  ت���امي  جم��ل��ة 
مايك بومبو يرف�س التوقيع على 
التو�شل  م�شروع االتفاق الذي مت 
والذي   ، اأغ�شط�س  اأواخ���ر  اإل��ي��ه يف 
جندي   5400 رحيل  على  ين�س 

اأمريكي يف 135 يوًما.
دونالد  ت���غ���ري���دة  اأع���ط���ت  ل��ق��د     
كامن  لو�شع  ر�شميا  بعدا  ترامب 
اأ���ش��اب��ي��ع: احل�����وار يف طريق  م��ن��ذ 
االأمريكية  االإدارة  وكانت  م�شدود. 
اتفاق  اإىل  ال��ت��و���ش��ل  اإىل  ت��ه��دف 
على  �شبتمر  م��ن  االأول  ب��ح��ل��ول 
اإنهاء احلرب قبل االنتخابات  اأمل 

الرئا�شية 2020.
عن لوبوان

     م�����ش��اء ال�����ش��ب��ت، ك��ن�����س دونالد 
ل�شلم  اح����ت����م����ال  اأي  ت�����رام�����ب 
“اإن مل يكن  ت��وت��ري:  ع��ل��ى  ف���وري 
اإطلق  وق��ف  قبول  با�شتطاعتهم 
هذه  ال�شلم  مفاو�شات  خلل  نار 
البالغة االأهمية، فهم على االأرجح 
ال ميلكون الو�شائل للتفاو�س على 
اتفاق جمد” ح�شب رايه، وكان من 
املقرر عقد اجتماع يف كامب ديفيد 
والرئي�س  ط��ال��ب��ان  م��ب��ع��وث��ي  م���ع 
االأفغاين يوم االأحد. وقال دونالد 
ترامب “لقد األغيت هذا االجتماع 

واألغيت عملية ال�شلم«.
االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ق��ط��ع  ل��ئ��ن     
فذلك   ،2018 ع��ام  ب��داأت  عملية 
الأن �شروط خطة ال�شلم مل تتوفر 
يناير،  ال����وراء: يف  اىل  ع��ودة  بعد. 
واف���ق االأم��ري��ك��ي��ون وط��ال��ب��ان على 
الواليات  تقبل  ط��ري��ق:  خ��ري��ط��ة 
التدريجي  ب��االن�����ش��ح��اب  امل��ت��ح��دة 
األف   14 عددهم  البالغ  جلنودها 
املتمردون.  ي��ط��ال��ب  ك��م��ا  ج��ن��دي 

ه�������وؤالء مبنع  ت��ع��ه��د  امل���ق���اب���ل،  يف 
القاعدة  اجلماعات اجلهادية مثل 
االأفغانية  االأرا���ش��ي  ا�شتخدام  من 
للتخطيط ل�شن هجمات يف جميع 

اأنحاء العامل.

دعاية طالبان
غام�شة  طالبان  تظل  امل�شكلة:     
ميكنها  ال���ت���ي  ال�����ش��م��ان��ات  ح����ول 

حكومة  و������ش�����ف  يف  اجلهاد” 
الرئي�س اأ�شرف غني وجنود النظام 

“بالعملء والدمى املتحركة«. 
   منبع اجلهاد، ال��ذراع االإعلمي 
حقاين،  ال����دي����ن  �����ش����راج  ل�����ش��ب��ك��ة 
انقطاع  ب��ل  يبث  ط��ال��ب��ان،  حليف 
يتدربون  مقاتليه  تظهر  اأف��لًم��ا 
ث����م ي���ه���اج���م���ون ق����واف����ل وق���واع���د 
الفيديو  اأ�شرطة  وُتظهر  اجلي�س. 

منذ  احل���ق���ي���ق���ة،  يف  ت���ق���دمي���ه���ا. 
للحركة   ،1994 ع���ام  تاأ�شي�شها 
اإمراطوريتها  ف��ر���س  ه���دف���ان: 
اأف���غ���ان�������ش���ت���ان،  يف  االإ�����ش����لم����ي����ة 
االأجانب  االإره���اب���ي���ني  وم�����ش��اع��دة 

ال�شيء  ف��ع��ل  يف  ي��رغ��ب��ون  ال���ذي���ن 
نف�شه يف بلدانهم االأ�شلية. 

   مفاو�شو طالبان، الذين يناق�شون 
االأمريكي  الدبلوما�شي  ف��رق  م��ع 
احلوار  يرف�شون  زاد،  خليل  زمل��اي 

ملكافحة  االأر���س  على  الرجال  من 
االإرهاب.

   مل تغري دعاية طالبان لهجتها 
ويوا�شل  امل��ح��ادث��ات.  ب��داي��ة  م��ن��ذ 
“�شوت  االل������ك������رتوين  م���وق���ع���ه���ا 

مع حكومة كابول، التي يعترونها 
معادية للإ�شلم، ويرف�شون وقف 
اإطلق النار مع القوات االأفغانية، 
للواليات  ال�������ش���م���اح  وي���رف�������ش���ون 
اآالف  بب�شعة  باالحتفاظ  املتحدة 

ليند�شي غراهام: قد يرتكب ترامب اخلطاأ نف�شه الذي ارتكبه الرئي�س اأوباما يف العراق
وزير اخلارجية مايك بومبيو يرف�س التوقيع على م�شروع التفاق الذي مت التو�شل اإليه

 طيلة ثالثة اأ�سابيع، 
ك���ان���ت ال�����س��ائ��ع��ات 
ع�����ن ات�����ف�����اق ب��ني 
ط��ال��ب��ان وال��ولي��ات 
تت�سّيد  امل���ت���ح���دة 
هذه  وتقول  امل�سهد. 
املعلومات التي �سّربها 
نف�س  ال����ط����رف����ان، 
املفاو�سات  ال�سيء: 
النتهاء  و�سك  على 
يتبق  ومل  ت��ق��ري��ًب��ا، 
ال��ق��ل��ي��ل من  ����س���وى 
التفا�سيل لت�سويتها.

•• الفجر – خرية ال�شيباين

اجلي�س االفغاين يده على الزناد يفاو�شون بيد ويقتلون باالخرى

ترامب  يكن�س املفاو�شات ليند�شي غراهام يحذر

ال�سيطان يكمن يف التفا�سيل

لهذا األغى ترامب املفاو�شات مع طالبان الأفغانية...!
ل تعتزم طالبان تقا�سم ال�سلطة وتريد رحيل القوات الأجنبية لالإطاحة نهائيا بالنظام القائم

مل تغرّي دعاية طالبان لهجتها منذ بداية املفاو�سات

مايك بومبيو يرف�س التوقيع

اإع�شار عنيف ي�شرب طوكيو ويوقع قتيلني 
حتديات اأمام منظمي البطولة.

واأكدت ال�شرطة مقتل امراأة يف اخلم�شينات عر عليها جثة هامدة يف 
طوكيو. واأظهرت م�شاهد كامريات املراقبة اأن الرياح القوية دفعت املراأة 

يف اأحد ال�شوارع لت�شطدم بجدار، وفق متحدثة با�شم ال�شرطة.
كما اأعلن متحدث با�شم ال�شرطة املحلية اأن رجل يف ال87 من العمر 

وجد ميتا �شباح االثنني حتت �شجرة يف غرب منطقة �شيبا.
كيودو  وكالة  العا�شفة، وفق  �شخ�شا بجروح يف   60 اأكر من  واأ�شيب 
يف  اأع��م��دة  �شقوط  بعد  خطرية  بجروح  اأ�شيبت  ام���راأة  بينهم  للأنباء، 

ملعب غولف اأوقعتها الرياح العاتية و�شدمتها مبنزل.
و�شدرت تعليمات غري ملزمة الإخلء بع�س املناطق لقرابة 340 األف 
�شخ�س. وقالت ال�شلطات اإن اأكر من 2000 �شخ�س جلاأوا اإىل مراكز 

•• طوكيو-اأ ف ب:

االإثنني  ليل  طوكيو  منطقة  عاتية  ري��اح  ُترافقه  عنيف  اإع�شار  �شرب 
عمت  فيما  االإثنني،  ال�شرطة  اأعلنت  ما  ح�شب  �شخ�شني،  بحياة  موديا 
الفو�شى حركة النقل يف البلد بعد الغاء الكثري من رحلت القطارات 

والطائرات.
كلم   207 اإىل  �شرعتها  ت�شل  ري��اح  ُترافقه  ال��ذي  فاك�شاي  واالإع�����ش��ار 
فجر  قبيل  العا�شمة  �شرق  �شيبا  �شاحل  من  الياباين  ال��ّر  دخل  �شاعة 

االإثنني بعدما عَرَ خليج طوكيو.
بطولة  على  اأ�شبوعني  م��ن  اأق��ل  قبل  النقل  حركة  ا�شطرابات  وت��اأت��ي 
العامل للركبي، وت�شببت يف اإرجاء و�شول الفريق االأ�شرتايل -- ما ميثل 

اإيواء.
اإىل  اأدى  ما  كهرباء،  واأعمدة  اأ�شجار  �شقوط  يف  القوية  الرياح  ت�شببت 
طوكيو  منطقة  يف  �شخ�س  اأالف   910 عن  الكهربائي  التيار  انقطاع 

�شباح االإثنني، بح�شب �شبكة اإن.اإت�س.كي.
انقلبت  فيما  ���ش��ي��زووك��ا،  يف  ب��اأ���ش��رار  االأق���ل  على  م��ن��ازل   10 واأ�شيبت 

ال�شيارات، بح�شب و�شائل اإعلم حملية.
ويف اأماكن اأخرى انتزعت الرياح �شقاالت البناء واأغطية احلماية التي 

متنع تطاير قطع من ور�شات البناء يف ال�شوارع.
وفيما كان الدمار قليل ن�شبيا مقارنة ب�شرعة الرياح، اإال اأنه كان كافيا 

الإ�شاعة الفو�شى يف العا�شمة املعروفة باالزدحامات ال�شباحية.
االأر�س،  فوق  يعر  ال��ذي  اليابان  �شرق  رح��لت قطار  غالبية  وتوقفت 

ال�شكك وعدم  التاأكد من �شلمة  االأوىل لتحركه فيما مت  ال�شاعات  يف 
اأو  اإرج��اء  يف  اأي�شا  العا�شفة  وت�شببت  عليها.  وخملفات  اأ�شجار  �شقوط 
توقف رحلت للمرتو، ما اأدى اإىل ازدحامات كبرية يف بع�س املحطات 

يف املدينة التي ي�شكنها 36 مليون ن�شمة.
وا�شتوؤنفت رحلت القطار ال�شريع يف معظمها، مع جداول خمت�شرة. 

وقطعت االأ�شجار املت�شاقطة املرور على بع�س الطرق.
وت��وق��ف��ت رح���لت ال��ق��ط��ارات م��ن واإىل م��ط��ار ن��اري��ت��ا ال����دويل، وكانت 
احل��اف��لت و���ش��ي��ارات االأج���رة ه��ي اخل��ي��ارات ال��وح��ي��دة اأم���ام امل�شافرين 

والوا�شلني.
اأرجاأت  التي  العا�شفة  ب�شبب  االأق��ل  على  داخلية  رحلة   138 اإلغاء  مت 
و���ش��ول ف��ري��ق ال��رك��ب��ي االأ����ش���رتايل امل��رت��ق��ب يف طوكيو االإث��ن��ني قبيل 

البطولة التي تنطلق يف 20 اأيلول/�شبتمر.

اأهايل الباهاما�س ي�شعون لتخطي كارثة الإع�شار 
•• نا�شاو-اأ ف ب:

اأ�شبوع على مرور االإع�شار دوري��ان املدمر يف الباهاما�س  بعد 
الطبيعية  حياتهم  اإىل  للعودة  م�شنية  جهودا  االأه��ايل  يبذل 
بعد اأن اأُجر كثريون منهم على مغادرة منازلهم واللجوء اإىل 

مراكز اإيواء بعيدة فيما بلغت ح�شيلة ال�شحايا 44 قتيل.
ا�شتوائية،  عا�شفة  اإىل  االآن  ت�شنيفه  خف�س  ال��ذي  ودوري���ان 
اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن  ك��ن��دا  ���ش��رق  يف  ج�شيمة”  “اأ�شرارا  اأحل����ق 
يتوجه قريبا اإىل �شمال االأطل�شي بعد اأن اأوقع خرابا وا�شعا يف 

الباهاما�س وو�شل اإىل ال�شاحل ال�شرقي للواليات املتحدة.
يف الباهاما�س ال يزال االأهايل يبحثون عن ملجاأ، وبداأ بع�س 
عدد  م�شري  لكن  اأحبائهم  على  العثور  يف  منهم  املحظوظني 
من املفقودين ال يزال جمهوال. وحذر رئي�س الوزراء هوبرت 
وزير  بح�شب  قتيل   44 ال�شحايا   ح�شيلة  اأن  م��ن  ميني�س 
ترتفع  قد  حملية  اإع��لم  و�شائل  وفق  �شاند�س،  دوان  ال�شحة 
“ب�شكل كبري«. وتوجه ا�شطول ي�شم طائرات ركاب ومروحيات 
اإ�شافة اإىل �شفن ومراكب خا�شة وحكومية بينها �شفن �شياحية 
منطقة  اإىل  وو�شلت  الباهاما�س  اإىل   -- م�شارها  حتويل  مت 
للم�شاعدة يف عمليات  االأ�شرار،  الأ�شواأ  تعر�شت  التي  اأباكو�س 

االإجلء اإىل كل من نا�شاو والر الرئي�شي االأمريكي.
وقالت �شركة الطريان تروبيك او�شن اإنها تعتزم اإر�شال مواد 
تعر�شت  التي  هاربور  مار�س  منطقة  اإىل  فلوريدا  من  اإغاثة 
لدمار وا�شع، ونقل حواىل 220 �شخ�شا اإىل نا�شاو على منت 
�شياحية  �شفينة  و�شلت  وال�شبت  دلتا.  خلطوط  تابعة  طائرة 

على متنها 1400 �شخ�س اإىل ريفيريا بيت�س بوالية فلوريدا، 
كانت  ال��رك��اب  وجميع  االإخ��ب��اري��ة.  ����ش���ي.اإن.اإن  �شبكة  بح�شب 

بحوزتهم وثائق ت�شمح لهم بدخول الواليات املتحدة.
اأعيد  اإن جميع مرافئ الباهاما�س  وقالت قوة خفر ال�شواحل 
فتحها االآن. واعتبارا من �شباح االأحد كانت خم�س �شفن تقدم 
الدعم وخم�س مروحيات ت�شارك يف عمليات البحث واالإنقاذ. 

واأكدت خفر ال�شواحل اإنقاذ 308 اأ�شخا�س.
وكثريون ممن ال يزالون ينتظرون مغادرة مار�س هاربور هم 
فيها،  يقيمون  ك��ان��وا  التي  واملنطقة  الهايتيني.  العمال  م��ن 

�شويت باالأر�س تقريبا بعد مرور دوريان.
والهايتيون الذين و�شلوا اإىل نا�شاو اتهموا احلكومة باإعطاء 
ال��ب��اه��ام��ا���س، االأول���وي���ة يف عمليات  امل��ول��ودي��ن يف  امل��واط��ن��ني 

االإجلء من مار�شال هاربور، على املواطنني الهايتيني.
من  ط��ار  ال���ذي  دارل���ري  دورف����ال  الهايتي  الدبلوما�شي  داف���ع 
نا�شاو اإىل مار�س هاربور االأحد، عن حكومة الباهاما�س بوجه 
البع�س   ... ب�شكل جيد  “الهايتيون عوملوا  االتهامات. وقال 
لكن  االأم�����س.  منذ  هنا  ي��ت��واج��دون  الأن��ه��م  بالغ�شب  ي�شعرون 
على احلكومة اأن جتد اأوال ماأوى لهم«. واأ�شاف “اإذا كان علي 

االختيار بني والدتي وحماتي، تعرفون من اأختار اأوال«.
دوريان  ت�شبب  كندا  يف  �شماال  الكيلومرتات  اآالف  بعد  وعلى 
�شرق  يف  البحرية  املقاطعات  منطقة  يف  ج�شيمة”  ب”اأ�شرار 
كندا والتي ت�شم نوفا�شكوتيا ونيو برون�شويك وجزيرة االأمري 

اإدوارد، وفق ما ذكر مركز االأعا�شري الكندي.
واالإثنني كان دوريان يعر فوق بحر الب��رادور باحتاه اأوروبا، 
اأو  اإ�شابات خطرية  ت�شجيل  نفى  الذي  االأعا�شري  وفق مركز 
الكهرباء يف  األف م�شرتك من   500 اأكر من  وفيات. وحرم 

اأنحاء منطقة املقاطعات البحرية، وفق املركز.
وقال اإن “االأ�شرار ت�شمل اقتلع العديد من االأ�شجار و�شقوط 
اأعمدة كهرباء وخملفات متطايرة” م�شيفا اأن رافعة حتطمت 

على مبنى قبل وقت ق�شري من و�شول العا�شفة الياب�شة.
وقال اأهايل الباهاما�س اإن االأو�شاع على اجلزر املنكوبة كارثية 
اأكوام النفايات، خانقة وت�شكل  ورائحة اجلثث املطمورة حتت 
خطرا على ال�شحة العامة. وال يزال مئات االأ�شخا�س اأو حتى 
توا�شل  فيما  امل�شوؤولني،  بح�شب  املفقودين،  ع��داد  يف  االآالف 
“قد ال  اإن نا�شاو  فرق االإغاثة عمليات البحث. وقال ميني�س 

ميكنها ا�شتيعاب” جميع منكوبي اأباكو.

الوكالة الذرية تطالب ايران بالرد على ا�شئلتها 
•• فيينا-اأ ف ب:

دع���ا امل��دي��ر ال��ع��ام ب��االن��اب��ة ل��ل��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة للطاقة 
الذرية كورنيل فريوتا اأم�س اإيران اإىل الرد فورا على 

ا�شئلة الوكالة املتعلقة برناجمها النووي.
افتتاح  ال���ق���اه يف  خ���ط���اب  ف���ريوت���ا يف  ت�����ش��ري��ح  وج�����اء 
االجتماع الدوري ملجل�س حكام الوكالة التي تتخذ من 
فيينا مقرا لها بعد يوم من اجتماع رفيع امل�شتوى مع 

م�شوؤولني اإيرانيني يف طهران.
وقال انه خلل اجتماعاته اأكد على �شرورة اأن ترد ايران 
فورا على ا�شئلة الوكالة املتعلقة باإكمال “اعلناتها عن 

�شوابط ال�شلمة«.
الدولية  ال��وك��ال��ة  اأك���دت  االث��ن��ني  م��ن  �شابق  وق��ت  ويف 

تقوم  ط���ه���ران  اأن  ال���ذري���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
برتكيب اأجهزة طرد مركزي متطورة 
م��ن ���ش��اأن��ه��ا اأن ت��زي��د خم��زون��ه��ا من 
اليورانيوم املخ�شب، يف خطوة جديدة 
يف تقلي�س ايران اللتزاماتها الواردة 
ال��ذي ابرمته مع  ال��دويل  يف االتفاق 

القوى الكرى يف 2015.
وي��اأت��ي ت��اأك��ي��د ال��وك��ال��ة غ���داة انتقاد 
اإيران للدول االأوروبية موؤكدة اأنه مل 
تقلي�س  �شوى  اأمامها من خيار  يكن 
ب�شبب  النووي  االتفاق  التزاماتها يف 

“الوعود التي مل يفوا بها«.
وقال ناطق با�شم الوكالة يف بيان اإنه 

و�شك  على  اأو هي  “برتكيب  اي��ران  قامت  ال�شبت  ي��وم 
ار  “اي-  تركيب” 22 جهازا للطرد املركزي من نوع 
“اي  ن��وع  من  وجهاز  نطنز،  التخ�شيب  موقع  يف   ”4
ار-5” و30 جهازا اآخر من نوع “اي ار-6” وثلثة 
“التحقق”  عمليات  بح�شب  ار-6”  “اي  م��ن  من���اذج 

التي قامت بها الوكالة يف املكان.
“مت  املركزي  الطرد  اأجهزة  جميع  اأن  الوكالة  وذك��رت 
اأنه  رغم  اليورانيوم”  �شاد�س فلوريد  اعدادها الختبار 
ايلول/�شبتمر  و8   7 يومي  منها  اأي  اختبار  يتم  مل 
اإىل  “باالإ�شافة  انه  بيان  الوكالة يف  وقالت   .»2019
اأيلول/�شبتمر،  من  الثامن  بتاريخ  ر�شالة  ففي  ذلك، 
االأنابيب يف  �شتعيد تركيب  باأنها  الوكالة  اإي��ران  اأبلغت 
 164 م��ن  �شل�شلة  ال�شتيعاب  وتطوير  اأب��ح��اث  خطي 
جهاز طرد مركزي من نوع +اي- ار 
طرد  جهاز   164 من  و�شل�شلة  2م+ 

مركزي من نوع +اي-ار-2م+«.
ومبوجب االتفاق النووي املرم بني 
اي��ران وال��دول الكرى، فيجب على 
اإيران تخ�شيب اليورانيوم با�شتخدام 
تطورا  االأق��ل  املركزي  الطرد  اأجهزة 

من نوع “اي اآر-1«.
وق��ال��ت اإي�����ران اإن����ه ع��ل��ى ال��رغ��م من 
االتفاق،  مبوجب  التزاماتها  خف�س 
ال�����ش��م��اح بدخول  ���ش��ت��وا���ش��ل  ف��اإن��ه��ا 
يراقبون  ال���ذي���ن  ال��وك��ال��ة  م��ف��ت�����ش��ي 

برناجمها النووي.
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املاجيك خلدمات تقيم طلبات التاأمني

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2627963 

تعديل ا�شم جتاري من/املاجيك خلدمات تقيم طلبات التاأمني 

AL MAJIK SERVICES FOR EVALUATING INSURANCE APPLICATIONS

اىل/املاجيك لتخلي�س ومتابعة املعاملت

AL MAGIC FOR CLEARANCE AND FOLLOW UP TRANSACTION

تعديل عنوان/من العني فلج هزاع اجلفري اجلديد 124711 حكومة اأبوظبي واخرين اىل العني 

فلج هزاع اجلفري اجلديد 323397 323397 ال�شيدة عبلة مبارك �شرور

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات متابعة املعاملت )8299003(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات تقييم طلبات التاأمني )6621002(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعلن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خلل 

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعلن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
بوتيغا هو�شبيتاليتي �شركة و�شف  مطعم جيه ايه كيه

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 314042           بتاريخ : 18/07/2019م
تاريخ اإيداع االأولوية:     /     / 200م

با�ش��م: مطعم جيه ايه كيه.
اأ�س 16 حمل، �س.ب 27293 دبي االمارات  اأ�س 17 +  وعنوانة: ملك موؤ�ش�شة دبي العقارية، بردبي الكرامة 

العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

املطاعم ، مقهى ، خدمات توفري االأطعمة وامل�شروبات ، التموين بالطعام وال�شراب )غري كحوليه(.
الواق�عة بالفئة: 43

و�شف العلمة ُكتب امل�شمى »BOHO«باحلروف اللتينية البارزة بخط متميز وفني بلون كماهو مو�شح 
بال�شكل املرفق.
اال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العلمات التجارية يف وزارة االقت�شاد  اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا  

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  10  �شبتمرب  2019 العدد 12727 

العدد 12727 بتاريخ 2019/9/10   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/6943 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/09/16 الثنني  يوم  م�ساء   6:00 ال�ساعة 

�سده ماركة هو�سبيتاليتي �س.ذ.م.م او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                      الو�سف      �سعر التقييم  

                                                 اأغرا�س متنوعه          9،720 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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الفجر الريا�ضي

•• راأ�س اخليمة. . �شليمان املاحي 

احلدث  ع���ودة  ع��ن  ال��ي��وم  ال�شياحة  لتنمية  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  هيئة  اأع��ل��ن��ت   
الريا�شي ال�شهري “ن�شف مارثون راأ�س اخليمة” اإىل جزيرة املرجان مع 
انطلق ن�شخته الرابعة ع�شر يوم 21 فراير 2020. باإمكان العدائني 
العامل  يف  م��اراث��ون  ن�شف  اأ���ش��رع  يف  الت�شجيل  االآن  وال��ه��واة  امل��ح��رتف��ني 

للم�شاركة يف �شباقات خمتلفة م�شممة لتنا�شب كافة القدرات .
وقد بداأت اال�شتعدادات لتنظيم هذا احلدث ال�شنوي يف االإمارة وا�شتقبال 
جزيرة  و�شت�شت�شيف  العامل.  اأرج��اء  �شتى  من  اجل��ري  وع�شاق  العدائني 
العربية  ل�شبه اجلزيرة  الرائعة  ال�شواطئ  واملطلة على  ال�شاحرة  املرجان 
الفعالية الريا�شية، حيث �شيحظى امل�شاركون بفر�شة اال�شتمتاع باملناظر 

اخللبة لل�شواطئ الرملية ومياهها املتلألئة على طول م�شمار ال�شباق.

 م�ساركة املحرتفني ..
�شوف ي�شت�شيف �شباق ن�شف املاراثون ال�شهري جمموعة متنوعة من فئات 
ال�شباقات التي تنا�شب كافة القدرات، مبا يف ذلك الريا�شيني املحرتفني، 
العدائني الهواة، واأ�شحاب الهمم واالأطفال. اإ�شافة، يقدم  “ن�شف ماراثون 

راأ�س اخليمة”  فئة �شباق تتابع جديدة الأول مرة ؛والتي ت�شمح الثنني من 
كما  زمنية حم��ددة.  امل�شافة خلل فرتة  ا�شتكمال  بالتناوب يف  امل�شاركني 
ا اال�شتمتاع بهذا احلدث الريا�شي من خلل امل�شاركة  ميكن للعائلت اأي�شً
للأطفال  امل�شمم خ�شي�شاً    )KM Fun Run ك��م  )1   1 �شباق  يف 

حيث �شيتمكن اأحد الوالدين مبرافقة الطفل دون اأي تكلفة اإ�شافية.
وبهذه املنا�شبة، قال راكي فيليب�س، الرئي�س التنفيذي لهيئة راأ�س اخليمة 
الذي  القيا�شي  امل�شاركني  وع��دد  الكبري  النجاح  “ بعد  ال�شياحة:  لتنمية 
ال�شباق يف ن�شخته  العام، يعود  ‘هذا  راأ�س اخليمة  ’ن�شف ماراثون  �شجله 
ال�شاحرة، حيث نتطلع  املرجان  اإىل جزيرة   2020 الرابعة ع�شر يف عام 
املحرتفني  الريا�شيني  ب��ني  �شيحققه  ال���ذي  وال��ت��ج��اوب  للتفاعل  ق��دم��اً 
وهواة اجلري من كل مكان. ما زال ’ن�شف مارثون راأ�س اخليمة‘ يحتفظ 
مدى  على  اجلماهري  لدى  املف�شلة  الريا�شية  الفعاليات  كاأحد  مبكانته 
ال�شنوات الع�شرة املا�شية، حيث يعك�س العدد املتزايد من امل�شاركني عاماً 
بعد عام اأهميته وجناحه املميزين. وفيما ت�شتمر اال�شتعدادات ال�شت�شافة 
ال�شباق يف االإمارة، ومع فتح باب الت�شجيل اأمام امل�شاركني ال ي�شعنا �شوى 
عن  والك�شف  ال��رائ��ع  ال�شنوي  الريا�شي  احل��دث  ه��ذا  مب�شتقبل  التفاوؤل 

املزيد من التفا�شيل ال�شيقة يف اأقرب وقت ممكن«.

�سياحة الإمارة .. 
ل�شركة  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�شو  العبدويل،  عبداهلل  قال  كما 
“مرجان :” ي�شرنا اأن نكون من الداعمني لن�شف ماراثون راأ�س اخليمة 
من  امل�شاركني  ي�شتقبل  ال���ذي  العاملي  احل���دث  ه��ذا  ال��ق��ادم��ة،  ن�شخته  يف 
اإمارة راأ�س اخليمة كاأحد الوجهات  اأنحاء العامل ويعزز من �شمعة  جميع 
يف  ال�شباق  ن�شت�شيف  �شوف  املنطقة.  يف  ال��رائ��دة  وال�شياحية  الريا�شية 
ال�شياحي  املنتجع  املرجان،  ؛ جزيرة  راأ���س اخليمة  الرئي�شي يف  م�شروعنا 
باملناظر  امل�شاركون  �شي�شتمتع  حيث  املف�شلة،  ال�شكنية  والوجهة  الرائد 
امل�شاركني يف  التي �شت�شكل خلفية رائعة لل�شباق. نرحب بجميع  اخللبة 

راأ�س اخليمة ونتطلع اإىل ن�شخة جديدة ناجحة من ال�شباق«.
هذا وقامت هيئة راأ�س اخليمة لتنمية ال�شياحة بتوقيع اتفاقية مع �شركة 
اإيطاليا مقراً  تتخذ من  التي   ،)RCS Sport(»شبورت� اإ�س  �شي  “اآر 
راأ�س اخليمة”.  “ن�شف مارثون  القادمة من  الن�شخة  لها، بهدف تنظيم 
واكت�شبت ال�شركة التي تاأ�ش�شت يف عام 1989 �شهرة وا�شعة بعد جناحها 
ال��دراج��ات الهوائية مثل طواف  اأب��رز فعاليات رك��وب  يف تنظيم ع��دد من 
دبي وطواف اأبو ظبي يف دولة االإمارات العربية املتحدة، وبع�س فعاليات 

اجلري مثل ماراثون ميلن يف اإيطاليا.

 مكا�سب املجتمع املحلي ..
اإ�س  �شي  “اآر  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  فيلي،  اأنريكو  ق��ال  جانبه،  م��ن 
اأكر  اأح���د  اخليمة‘ ه��و  راأ�����س  م���اراث���ون  ’ن�شف  اأن  ���ش��ك  “ال  �شبورت”: 
االأح��داث الريا�شية يف االإم��ارة، حيث يعتر ملتقى للعدائني من جميع 
الأول  ال�شياحة  لتنمية  راأ�س اخليمة  لهيئة  بدعمنا  نفتخر  العامل.  اأنحاء 
مرة خلل هذه الفعالية، و�شننتهز هذه الفر�شة لتاأكيد التزامنا بتنظيم 
اأرجاء  تلبي تطلعات ع�شاق وحمرتيف اجلري من خمتلف  فعالية مميزة 

العامل«.
انطلقاً من دعم االأجواء االجتماعية وت�شجيع م�شاركة املجتمع املحلي، 
“ن�شف ماراثون راأ�س اخليمة” يف ن�شخته الرابعة ع�شر اإىل منح  يهدف 
امل�شاركني من العائلت واالأ�شدقاء جتربة ريا�شية مميزة و�شط املناظر 

الطبيعية اخللبة جلزيرة املرجان.
التي مت  راأ�س اخليمة‘،  ’ن�شف مارثون  الثالثة ع�شر من  الن�شخة  وكانت 
تنظيمها يف وقت �شابق من هذا العام اأكر ن�شخة من نوعها، اإذ ا�شتقطبت 
3600 م�شارك من خمتلف االأعمار وم�شتويات اللياقة البدنية. وانعقدت 

حينها للمرة االأوىل على م�شمار جديد بالكامل يف جزيرة املرجان.

•• �شو�شة-الفجر

ب���ن ثعلوب  ���ش��ع��ادة حم��م��د  اأط����م����اأن 
احتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��درع��ي 
اإعداد  �شري  على  واجل���ودو  امل�شارعة 
العمرية  للمراحل  الوطني  منتخبنا 
للجودو خلل مع�شكره الذي يقيمه 
ا�شتعدادا  التون�شية  �شو�شة  يف مدينة 
للم�شاركة يف بطولة اخلليج للجودو، 
الكويتي  االحت����اد  ي�شت�شيفها  ال��ت��ي 
�شبتمر   25 م��ن  اع��ت��ب��ارا  ل��ل��ج��ودو 
امل�شاركة  ت��ع��ق��ب��ه��ا  وال���ت���ي  احل������ايل، 
يف ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ج��ودو التي 
عمان  االأردن��ي��ة  العا�شمة  حتت�شنها 

اخلام�س  وح��ت��ى  االأول  م��ن  اع��ت��ب��ارا 
امل��ق��ب��ل.. واأ���ش��اف عقب  م��ن نوفمر 
اأم�����س االأول مع  ال���ذي مت  االت�����ش��ال 
ال�����ش��ر امل�شاعد  اأم���ني  حم��م��د ج��ا���ش��م 
رئ���ي�������س ال���ب���ع���ث���ة ع���ل���ى ����ش���ري خطة 
بف�شل  لها  م��ا خطط  وف��ق  االإع����داد 
الريا�شية  اجل��ه��ات  خمتلف  ت��ع��اون 
املع�شكر  ي�����ش��م  ،ح���ي���ث  ال��ت��ون�����ش��ي��ة 
ال�شاحلي  النجم  اأندية  ف��رق  املفتوح 
الوطني  الع�شكرية،امللعب  ،اجلمعية 
“كانو  ون���ادي  م�شاكن  ه��لل  ،ن���ادي 
بوح�شنية”،وقد �شاعد هذا التنوع يف 
ارتفاع م�شتوى اللعبني ال�شاعدين 
الكثري  االحت��اد  منهم  ينتظر  الذين 

خلل امل�شتقبل القريب باإذن اهلل .
اإعداد  الدرعي �شري  تابع حممد  كما 

للجودو  االأول  االإم�������ارات  م��ن��ت��خ��ب 
للم�شاركة يف  ب��دوره  ي�شتعد  ،وال��ذي 
ع�شرة  احل��ادي��ة  الن�شخة  مناف�شات 
»الت�شامح« جراند �شلم  من بطولة 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ج��ودو ال��ت��ي ت��ق��ام خلل 
املقبل  اأكتوبر   26-24 من  الفرتة 
تبقى  اأن  بعد  اأبوظبي،  العا�شمة  يف 
بلغ  وق��د  يوما   44 انطلقتها  على 
اأك���دت م�شاركتها  ال��ت��ي  ال���دول  ع��دد 
واق����ع  م����ن  دول������ة   56 االآن   ح���ت���ى 
للجودو  ال�����دويل  االحت�����اد  ���ش��ج��لت 
املحلية  ال���ل���ج���ن���ة  ت���ت���وق���ع  ح���ي���ث   ،
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة م�������ش���ارك���ة 60 
ال��ق��ارات ، بجانب  دول��ة م��ن خمتلف 

ت�شارك  ال��ت��ي  اجل���دي���دة  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
دع��م��ا الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة االحت���اد  الأول 
الدويل للجودو التي ت�شجع االأعمال 

االإن�شانية واملجتمعية.
– بان  واخ���ت���ت���م رئ���ي�������س االحت���������اد  
للم�شاركة يف  ج��اه��ز  اأي��ف��ان  ال��لع��ب 
بطولة اجلائزة الكرى للجودو التي 
مدينة  اأوزبك�شتان  عا�شمة  يف  ت��ق��ام 
20 اإىل  ال��ف��رتة م��ن  ط�شقند خ��لل 
ت�شهد  وال��ت��ي  احل��ايل  �شبتمر   22
دول  دول��ة من خمتلف   74 م�شاركة 
العامل ،على اأمل اأن يحقق طموحات 
ا�شت�شافة  ق��ب��ل  االإم����ارات����ي  اجل����ودو 

بطولة الت�شامح يف اأبوظبي 

مب�ساركة ريا�سيني عامليني وجوائز اأكرث من مليون درهم 

»ن�شف ماراثون راأ�س اخليمة« تعود اإىل جزيرة املرجان 21 فرباير 202

•• اأبوظبي-الفجر

اعتمد �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن 
�شلطان اآل نهيان للأعمال اخلريية واالإن�شانية رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�شي، 
ت�شكيل اللجنة املنظمة لبطولة العامل لل�شباحة املقرر اإقامتها يف اأبوظبي خلل 

�شهر دي�شمر من العام املقبل 2020، برئا�شة عارف حمد العواين.
للبطولة،  مديرا  الوهيبي  حممد  عبداهلل  من  كل  ع�شويتها  يف  اللجنة  وت�شم 

وخليفة بطي ال�شام�شي، وطلل م�شطفى الها�شمي، وحممد علي البادع، وحميد 
واأحمد عبداهلل  اإ�شماعيل احلو�شني،  واأحمد  ال�شماحي،  �شيف  و�شلطان  عبداهلل، 
القبي�شي، و�شيف الظاهري، و�شهيب عبداهلل املرزوقي، و�شامل �شلطان املعمري، 

ومطر �شعيد النيادي.
وكلف �شموه اللجنة باعتماد اخلطة العامة للبطولة ا�شرتاتيجيا وفنيا وماليا، 
واعتماد هيكلة البطولة وال�شيا�شات واللوائح والتعليمات املنظمة لها، والفعاليات 
وم�شوؤولياتها،  مهامها  وحتديد  الفرعية  اللجان  وت�شكيل  وامل�شاحبة،  الرئي�شة 

التقارير  ومناق�شة  ال�شادرة،  ال��دوري��ة  التقارير  واعتماد  امل��ايل  املدقق  وتكليف 
اخلتامية واتخاذ القرارات اللزمة لزيادة فعاليتها وحتقيق اأهدافها.

وي�شعى جمل�س اأبوظبي الريا�شي من خلل ا�شت�شافته للبطولة العاملية اإىل اأن 
الفعاليات  ا�شت�شافة  الرائدة يف  العاملية  اأبوظبي يف طليعة املدن  العا�شمة  تكون 
الريا�شية الدولية يف خمتلف االألعاب والريا�شات، وجعلها وجهة للزوار وال�شياح 
القادمني من خمتلف بقاع العامل باعتبار الريا�شة عن�شرا فاعل يف تنمية املوارد 
االقت�شادية وال�شياحية واالجتماعية، وباعتبار اأبوظبي عا�شمة عاملية للريا�شة.

نهيان بن زايد يعتمد ت�شكيل اللجنة املنظمة 
لبطولة العامل لل�شباحة 2020

•• دوندخت-هولندا-الفجر

جنح املهر “ خري ال�شام “ ابن داح�س 
من  الثامنة  اجل��ول��ة  بلقب  ال��ف��وز  يف 
ال�شمو  �شاحب  كاأ�س  �شباقات  �شل�شلة 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
االأ���ش��ي��ل��ة، وذل���ك يف امل��ن��اف�����ش��ات التي 
م�شمار  ع��ل��ى  االأول  اأم�������س  اأق��ي��م��ت 

دوندخت الع�شبي يف هولندا.
“ ال�شراع  ال�����ش��ام  “ خ��ري  وق��د ح�شم 
“ بطل حمطة  ب��ول��ت  “ اليتينج  م��ع 
مواجهة  يف  امل��ا���ش��ي  ال���ع���ام  ه��ول��ن��دا 
من  النهائية  املراحل  �شهدتها  مثرية 
من  للخيول  م��رت   2000 ال���  �شباق 
ع��م��ر اأرب����ع ���ش��ن��وات ف��م��ا ف���وق وبلغت 
جمموع جوائز �شباق االأم�س 30 األف 
يورو، �شمن فئة جروب “ 3” و�شط 
العربية  اخل����ي����ول  ن��خ��ب��ة  م�������ش���ارك���ة 

االأ�شيلة يف هولندا واأوروبا.
وحققت املحطة الهولندية مكت�شبات 
للجوالت  م�شافة  قيمة  ت��ع��د  ك��ب��رية 
وذل����ك  ال�����ع�����امل،  دول  جت������وب  ال����ت����ي 
ب��ع��د ال��ن��ج��اح اجل��دي��د ال����ذي �شجلته 
ات���خ���ذت م���ن م�شمار  ال��ت��ي  اجل���ول���ة 
مبملكة  اله��اي  يف  الع�شبي  دون��دخ��ت 
اأجندة  ل���ه، ���ش��م��ن  ه��ول��ن��دا م�����ش��رح��ا 
للكاأ�س  والع�شرين  ال�شاد�شة  الن�شخة 
الغالية التي تقام بالتزامن مع “عام 

الت�شامح«.
وك�����ان�����ت ال����ت����وق����ع����ات ق���ب���ل ان���ط���لق 
ال�شباق ت�شع اليتينج بولت على راأ�س 
امل��ر���ش��ح��ني ل��ل��ق��ب، وم���ن ب��ع��ده املهرة 
ي�شرف  ال��ذي  ال�شام  ثم خري  العزيزة 
امل����درب ت��وم��ا ف��ور���ش��ي ويقوده  ع��ل��ي��ه 
ال����ف����ار�����س ج����ريوم����ي ك�����اب�����ري، وم���ع 
املجموعة  ت�����ش��در  ال�����ش��ب��اق  ان��ط��لق��ة 
املكونة من 7 خيول �شومان ابن جمد 
العرب وفارتيز فهر ابن منجز ، بينما 
ظل اجلواد اليتينج بولت واملهر خري 
ال�شام واملهرة العزيزة يف اخللف خلل 

املراحل االأوىل.
ومع دخول ال�شباق يف املرحلة النهائية 
تقدم بولت لقيادة املجموعة، فانطلق 
الفار�س  ب��ق��ي��ادة  الطليعة  نحو  ب��ق��وة 

الفار�س  ال��ذي دفع  االأم��ر  او�شيه،  تاج 
جريومي كابري باالإيعاز للمهر خري 
بولت،  على  وال�شغط  للتقدم  ال�شام 
بعد �شعوره باأن اللحظة قد حانت يف 
اال�شتجابة  فكانت   ، م��رت   800 اآخ��ر 
ال�شام  خ��ري  قبل  م��ن  وق��وي��ة  �شريعة 
بانطلقته  اجل��م��ي��ع  جت�����اوز  ال�����ذي 
املثرية وانفرد باملقدمة وح�شد اللقب 
والفوز الثالث على التوايل يف م�شوار 
لعام  العاملية  بال�شباقات  م�شاركاته 

.2019
وكانت ال�شمة االأبرز لل�شباق الفوارق 
ال��ك��ب��رية ب�������االأوزان ال��ت��ي ل��ع��ب��ت دورا 
حيث  البطل،  كفة  ترجيح  يف  حا�شما 
على  كبريا  عبئا  كجم   64 وزن  �شكل 
ب���ول���ت واأع����اق����ه م���ن امل��ح��اف��ظ��ة على 
اللقب، و�شاهم الفارق بينه وبني خري 
يبلغ  اأخ���ف  ب���وزن  يتمتع  ال���ذي  ال�شام 
حل�شم  االأخ��ري  قيادة  من  كجم   56
مرت   2000 م�شافة  وق��ط��ع  ال��ل��ق��ب 
ربع  وبفارق  دقيقة،   2:17:2 بزمن 
ط��ول ع��ن اليتينج ب��ول��ت ال���ذي وقف 
ث��ان��ي��ا وب���ف���ارق 7 اأط�����وال ورب���ع وحل 

مي�شي باملرتبة الثالثة.
ح�شورا  الهولندية  املحطة  و�شهدت 
الدبلوما�شي  امل�شتويني  على  ك��ب��ريا 
املميزة  اجلهود  نتيجة  واجلماهريي 
ال���ت���ي ق���ام���ت ب��ه��ا ���ش��ف��ارة ال���دول���ة يف 
ملمثلي  ب���دع���وت���ه���ا  ه���ول���ن���دا  مم��ل��ك��ة 

العربية  الدبلوما�شية للدول  البعثات 
الكاأ�س  ح��ظ��ي��ت  ك���م���ا  وال�������ش���دي���ق���ة، 
اعلمية  واأ���ش��داء  هولندية  باإ�شادات 
ي���واك���ب م��ك��ان��ة الدولة  وا���ش��ع��ة، مب���ا 
�شاحب  برعاية  يقام  ال��ذي  واحل��دث 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
ودعم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
ويف   ، امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
ال�شيخ  �شمو  وتوجيهات  اهتمام  ظ��ل 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة ، 
لرفعة �شاأن اخليل العربي االأ�شيل يف 

دول العامل كافة .
�شهد ال�شباق وتوج الفائزين .. �شعادة 
جمل�س  م�شت�شار  ال��رح��م��اين  في�شل 
اأب���وظ���ب���ي ال���ري���ا����ش���ي، م�������ش���رف عام 
ال�شميلي  ي��ا���ش��ر  و���ش��ع��ادة  ال�����ش��ب��اق��ات، 
الدبلوما�شية  ال��ب��ع��ث��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
للدولة يف مملكة هولندا و مارجريت 
دي رويرت رئي�شة احتاد اخليل العربي 
امل���ه���ريي ممثل  يف ه���ول���ن���دا و���ش��ع��ي��د 
وعي�شى  ال��ري��ا���ش��ي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
احل��م��ادي وع��م��ر ال���زرع���وين ممثلني 
الدولة يف مملكة هولندا،  �شفارة  عن 
وت�شلم الفار�س جريومي كابري كاأ�س 
لقب اجلولة الثامنة، بح�شور ممثلي 
ال�شقيقة  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ال��ب��ع��ث��ات 

وال�شديقة.
الرحماين  في�شل  �شعادة  ���ش��ارك  كما 
ب�����ش��ف��ت��ه رئ���ي�������ش���ا ل����لحت����اد ال�����دويل 
االأ�شيلة  العربية  اخل��ي��ول  ل�شباقات 
كاأ�س  �شوط  تتويج بطل  “ افهار” يف 
ا�شطبلت اخلالدية الذي اأقيم �شمن 
م�شمار  مهرجان  يف  ال��راب��ع  ال�شوط 
دون��دخ��ت وذل���ك ب��ال��ت��زام��ن م��ع كاأ�س 
رئي�س الدولة للخيول العربية، مل�شافة 
يف  لي�شتد،  فئة  �شمن  مرت   1800
ظ��ل دع���م واه��ت��م��ام االأم����ري خ��ال��د بن 
�شلطان بن عبد العزيز واالأم��ري فهد 
بن خالد بن �شلطان بن عبد العزيز، 
ال���ع���رب���ي، وخلطط  اخل���ي���ل  مل�������ش���رية 
“ افهار.. وفاز بلقب  االحتاد الدويل 
الفحل  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي  ال�����ش��وط اجل�����واد 
فري�شرتينب،  جل��وري��ك��و  ي��ع��ود  ال���ذي 
للمدرب  ال���ك���اأ����س  ال���رح���م���اين  و���ش��ل��م 
والفار�شة  ب���وج���وري���ت�������س  ج���وري���ك���و 

جوري�شو بوجوريت�س.
الرحماين  في�شل  توجه  ناحيته  من 
من�شور  ال�����ش��ي��خ  �شمو  اإىل  بالتهنئة 
ختام  مبنا�شبة   ، ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الكبرية  والنجاحات  الثامنة  املحطة 
الهولندية،  امل��ح��ط��ة  �شجلتها  ال��ت��ي 
مبينا اأن الدعم ال�شخي الذي يقدمه 
�شموه يوؤتي ثماره يف كل حمطة من 
حمطات احلدث الذي يقام بالتزامن 
مع عام الت�شامح، االأمر الذي مينحه 

قيمة واأهمية كبريتني.
وقال: “ من خلل تواجدنا يف جميع 
واإعجاب  ب��ف��خ��ر  ن��ت��اب��ع  ال���ع���امل،  دول 
امل���ك���ان���ة امل���رم���وق���ة ال���ت���ي حت��ظ��ى بها 
البطولة يف كل حمطة من حمطاتها 
امل���ع���ت���م���دة، وه����ي دالل�����ة ك���ب���رية على 
يف  ال��ري��ادي  ودوره����ا  العاملية  قيمتها 
واهتمامها  االإم�������ارات  ر���ش��ال��ة  اإب�����راز 

الكبري باإعلء �شاأن اخليل العربي ».
وتابع الرحماين اإن �شباق كاأ�س رئي�س 
االأ�شيلة  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول  ال���دول���ة 
ال�������ذي ����ش���ه���ده م�������ش���م���ار دون����دخ����ت 
الهولندي �شجل تطورا مهما يف م�شار 
حتقيق املكا�شب والنجاحات اال�شافية 
نتاج  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  ال�����ش��ب��اق��ات  ل�شل�شلة 
املتوا�شل من  واالهتمام  الدعم  ثمرة 
�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان 
وروؤيته ال�شديدة لدعم وحتفيز امللك 
والعامل  واأوروب����ا  هولندا  وامل��رب��ني يف 
ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة وال��ت��ف��اع��ل يف خمتلف 
يف  تقام  التي  العربي  اخليل  �شباقات 
ينعك�س  مبا  العاملية،  املهرجانات  اأه��م 
اإي���ج���اب���ا ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات اإن���ت���اج اخليل 
العربي ورعايته وتطوره الكبري على 

م�شتوى �شباقات اخليل العاملية.
الدبلوما�شي  ب���احل�������ش���ور  واأ�������ش������اد 
والتغطية  ال��ك��ب��ريي��ن  واجل��م��اه��ريي 
�شلطت  ال���ت���ي  امل���م���ي���زة  االإع����لم����ي����ة 
ال�����ش��وء ع��ل��ى م��ك��ان��ة ال�����ش��ب��اق بجانب 

ال��ن��ق��ل ال��ت��ل��ف��زي��وين امل��ب��ا���ش��ر، االأم���ر 
ي�����ش��اع��ف م��ن ح��ج��م املنجزات  ال���ذي 
ال�شباقات، مثنيا  يف خمتلف حمطات 
على التفاعل الكبري من جانب امللك 
والعاملية  العربية  اخل��ي��ول  وم��راب��ط 

املتواجدة يف هولندا واأوروبا.
املثري  التناف�س  اإن  ال��رح��م��اين  وق���ال 
مراحله  يف  ال�������ش���ب���اق  ����ش���ه���ده  ال������ذي 
النهائية يعك�س قوة ال�شباق من حيث 
نخبة اخليل العاملي التي متثل اأف�شل 
م���راب���ط اخل���ي���ل ال���ع���رب���ي يف اأوروب������ا 
وجتمع بني ال�شرعة والقوة واأ�شحاب 
امل�شاركات املميزة يف ال�شباقات العاملية، 
ومربي  م����لك  ت��ف��اع��ل  اأن  م�����ش��ي��ف��ا 
الوا�شعة  واالأ�شداء  هولندا  يف  اخليل 
على  ال���راب���ع  ل��ل��ع��ام  ال�����ش��ب��اق  بتنظيم 
التوايل ميثل تاأكيدا مهما على ر�شالة 
احلدث الرامية لدعم وت�شجيع امللك 
العامل للهتمام  دول  واملربني يف كل 
انتاجه واثراء  باخليل العربي وزيادة 

ال�شباقات بامل�شاركة الفاعلة.
الكبرية  باالأ�شداء  واأع��رب عن فخره 
الهولندية  امل��ح��ط��ة  ���ش��ج��ل��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
ل�شل�شلة  جديدة  اإ�شافة  متثل  والتي 
الغالية  للكاأ�س  املحطات  كل  جناحات 
ال�شاد�شة  ال��ن�����ش��خ��ة  اأج����ن����دة  ���ش��م��ن 
والع�شرين، مبا تر�شخ مكانة االإمارات 
اأن اللجنة املنظمة  ، مبينا  بني االأمم 
حتر�س يف كل خططها على م�شاعفة 

�شباقات  التي حققتها  املنجزات  قيمة 
ه���ذا ال��ع��ام ، وال��ع��م��ل ع��ل��ى تقييم كل 
حمطة بعد ختامها لتحقيق علمات 
النجاح الكاملة تنظيميا وفنيا ، منوها 
كل  بعد  االإيجابية  االأ���ش��داء  باأهمية 
حمطة، م�شيدا بالتفاعل اجلماهريي 
اأو�شاط  اهتمام  عك�س  وال��ذي  الكبري 
العربية  اخل���ي���ول  وم����راب����ط  امل�����لك 

والعاملية املتواجدة بهولندا.
من ناحيته تقدم �شعادة يا�شر ال�شميلي 
الر�شيدة  للقيادة  والتقدير  بال�شكر 
لنه�شة  امل�شتمرة  ورعايتها  لدعمها 
���ش��ب��اق��ات اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي االأ���ش��ي��ل يف 

امل�شامري االأوروبية والعاملية.
الدولة للخيول  رئي�س  كاأ�س  اإن  وقال 
العربية االأ�شيلة متثل حدثا ا�شتثنائيا 
ويحظى  العاملي  ال�شعيد  على  مميزا 
الهولندية  اململكة  يف  كبرية  باأهمية 
وح�شوره  ال���رائ���دة  مل�����ش��ريت��ه  نتيجة 
لت�شجيع  ال��ه��ادف��ة  ور���ش��ال��ت��ه  ال��ق��وي 
امللك واملربني على االهتمام باخليل 
وامل�شاركة  اإن��ت��اج��ه  وتطوير  ال��ع��رب��ي، 
اأن  م��ب��ي��ن��ا  ال�������ش���ب���اق���ات،  ال��ف��اع��ل��ة يف 
احل�شور اجلماهريي املميز والتواجد 
للدول  الدبلوما�شية  للبعثات  الرائع 
على  دل��ي��ل  خ��ري  وال�شديقة  العربية 
الكبري  االإم�������ارات وح��ر���ش��ه��ا  م��ك��ان��ة 
العربي  �شاأن اخليل  اإع��لء  تبني  على 
بتاريخنا  واملتجذر  املرتبط  االأ�شيل 

وتراثنا العريق.
واأع��������������رب ع������ن ف�����خ�����ره واع�������ت�������زازه 
با�شتمرارية جناحات احلدث ومتيزه 
كل  ت����زداد يف  ال��ت��ي  وم��ك��ان��ت��ه  بقيمته 
عام  ن�����ش��خ��ة  اأن  اإىل  الف���ت���ا   ، م��و���ش��م 
عام  م���ع  ب���ال���ت���زام���ن  ت���ق���ام   2019
مثالية  ف��ر���ش��ة  مي��ث��ل  م��ا   ، الت�شامح 
املوؤ�ش�س  مب�����وروث  ال���ع���امل  ل��ت��ع��ري��ف 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي���د ب��ن �شلطان 
“ طيب اهلل ثراه”، م�شريا  اآل نهيان 
ال���ذي حققه  ال��ك��ب��ري  ال��ن��ج��اح  اأن  اإىل 
اإال ثمرة  ال�����ش��ب��اق يف ه��ول��ن��دا م��ا ه��و 
ال���ت���ي جتمعنا  ال���وط���ي���دة  ل��ل��ع��لق��ات 
املتينة  وال��رواب��ط  هولندا  مملكة  مع 
مبختلف  جناحاتها  انعك�شت  وال��ت��ي 

املجاالت.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا اأع���رب���ت م��ارج��ري��ت جي 
وتقديرها  �شكرها  رويرت عن خال�س 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  اإىل 
ن��ه��ي��ان ع��ل��ى اه��ت��م��ام��ه ال��ك��ب��ري بدعم 
ال��ع��رب��ي��ة يف دول  ���ش��ب��اق��ات اخل���ي���ول 
العامل كافة ومنها اململكة الهولندية، 
موؤكدة اأن �شل�شلة �شباقات كاأ�س رئي�س 
ال���دول���ة ل��ل��خ��ي��ول ال��ع��رب��ي��ة ت��ع��د من 
اأوروبا والعامل  ال�شهرية يف  ال�شباقات 
وحتظى باأهمية كبرية من قبل امللك 
اأن تنظيم  واملربني يف هولندا، مبينة 
الرابع  وللعام  �شنوية  ب�شفة  ال�شباق 
على التوايل �شاهم يف ت�شجيع امللك 
وت��ط��وي��ر م�شرية  الإع������لء  وامل���رب���ني 
على  والعمل  االأ�شيل  العربي  اخليل 
نقلة  وح��ق��ق  االإن���ت���اج،  م�شتويات  رف��ع 
ك��ب��رية يف ك���ل ال�����ش��ب��اق��ات ال��ت��ي تقام 
مب�������ش���م���ار دون�����دخ�����ت ال������ذي ازده�����ر 

باأجندته احلافلة.
واأ�شافت اأن تنظيم ال�شباق يعك�س قوة 
االإمارات  دول��ة  تربط  التي  العلقات 
م���ع مم��ل��ك��ة ه���ول���ن���دا، م�����ش��ي��دة ب���دور 
تنظيم  على  القائمة  املنظمة  اللجنة 
الرحماين  في�شل  ب��اإ���ش��راف  احل���دث 
الذي يقف ويتابع كل �شغرية وكبرية 
للو�شول اإىل النجاح يف كل حمطة، ما 
واالأ�شداء  الكاأ�س  �شل�شلة  ريادة  يوؤكد 

الكبرية التي حتققها يف كل عام.

»خري ال�شام« بطال لكاأ�س رئي�س الدولة للخيول العربية يف هولندا.. ومكت�شبات عاملية لل�شباقات

ا�شتعدادًا للم�شاركة يف بطولة اخلليج للجودو منتخبنا الوطني يكمل تدريباته يف مع�شكره اخلارجي
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•• كواالملبور-الفجر:

االأول  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ي��ف��ت��ت��ح 
الت�شفيات  يف  ال��ر���ش��م��ي  م�������ش���واره 
لكاأ�س  واملوؤهلة  امل�شرتكة  االآ�شيوية 
العامل 2022 وكاأ�س اآ�شيا 2023، 
املاليزي  نظريه  اأم��ام  مرتقب  بلقاء 
عند  مااليا”،  ب�”منور  وال�����ش��ه��ري 
بتوقيت  م�����ش��اء  ال�4:45  ال�����ش��اع��ة 
كواالملبور،  العا�شمة  يف  االإم�����ارات 
الوطني،  جليل  ب��وك��ي��ت  ���ش��ت��اد  ع��ل��ى 
متفرج،  األ���ف  ل�100  يت�شع  ال���ذي 
الريا�شي  ال�����ش��ارع  اأن��ظ��ار  و���ش��ت��ك��ون 
املاليزية،  ال��ع��ا���ش��م��ة  ���ش��وب  م��وج��ه 
اأك������ر، هدفها  ب��ت��ط��ل��ع��ات  حم���اط���ة 
اإىل  االأب���ي�������س م���ن ه��ن��ا  ي��ن��ط��ل��ق  اأن 
ن��ح��و حتقيق احللم  م�����ش��واره  ب��اق��ي 
والتاأهل للمونديال، غري اأن م�شوار 
بخطوة  ي��ب��داأ  ال��ط��وي��ل،  الت�شفيات 
املنتخب  �شيدخلها  ال��ت��ي  م��ال��ي��زي��ا، 
�شيء  وال  ال���ف���وز  ب���ه���دف  ال���وط���ن���ي 

غريه.
وي����ل����ع����ب م���ن���ت���خ���ب���ن���ا ل����ق����اء ال����ي����وم 
ب��ث��ق��ة ك���ب���رية ورغ����ب����ة يف ����ش���رورة 
ظل  يف  الكاملة،  بالعلمة  اخل���روج 
خا�شها  ال��ت��ي  املكثفة  التح�شريات 
البحرين  بداية من جتمع  االأبي�س 
امل��ا���ش��ي وخو�س  اأواخ�����ر اغ�����ش��ط�����س 
مبع�شكر  وانتهاء  وديتني،  جتربتني 
ماليزيا الذي ا�شتمر الأ�شبوع تقريبا، 
تعود خلله اللعبني على الطق�س 
واالج��واء هنا يف ماليزيا، حتى بات 
اجلاهزية  قمة  يف  اللعبني  جميع 
الفتتاح  والنف�شية  والبدنية  الفنية 
امل�شوار ال�شعب، طلبا لفوز م�شتحق 

على مناف�س لن يكون �شهل.
وت���ف���ي���د امل���ت���اب���ع���ات خ������لل االأي�������ام 
اليوم،  ل��ق��اء  �شبقت  ال��ت��ي  االأخ�����رية 
الو�شول  الفني جن��ح يف  اجل��ه��از  اأن 
م�����ش��رتك��ة جتمعه  ت��ف��اه��م  ل��غ��ة  اإىل 
ب����ال����لع����ب����ني، ال����ش���ي���م���ا م�����ن حيث 
وقد  الفنية،  التكليفات  حتفيظهم 
عمد الهولندي مارفيك، على تعويد 
االأن�شب  اللعب  طريقة  ال��لع��ب��ني، 
االأقدر  التوليفة  اعتماد  ث��م  وم��ن   ،
على التنفيذ داخل امللعب عر املزج 
و   1-3-2-4 ب��اأ���ش��ل��وب  االأداء  ب��ني 
مع   ،2-4-4 التقليدي  االأ���ش��ل��وب 
بها  �شيقوم  التي  ب���االأدوار  االهتمام 
ال��ق��ادم��ون م��ن اخللف،  ال��لع��ب��ون 

عر االأطراف اأو من عمق امللعب.
وقد �شدد اجلهاز الفني خلل كلمته 
التدريب  ه���ام�������س  ع���ل���ى  ل���لع���ب���ني 
باال�شافة  اأم�����س  م��ن  اأول  االأ�شا�شي 
خا�شه  ال������ذي  االأخ�������ري  ل���ل���ت���دري���ب 
اأم�س،  املباراة  ملعب  على  اللعبني 
بالتحركات  االل���ت���زام  ���ش��رورة  ع��ل��ى 
ال���ف���ن���ي���ة ع���ن���د ام����ت����لك ال����ك����رة اأو 
اعتماد  و�����ش����ح  ح���ي���ث  اف����ت����ق����اده����ا، 
م��ارف��ي��ك ع��ل��ى ط����ريف امل��ل��ع��ب، عر 
ب�شرورة  م�شددة  تكليفات  منحهم 

التقدم للأمام لت�شكيل �شغطا عاليا 
اإرباكه،  بهدف  املاليزي  الدفاع  على 
للعبي  م�����ش��ددة  لتعليمات  ف�شل 
الو�شط ب�شرورة مواجهة الهجمات 
الإف�شادها،  وال�شعي  املتوقع  املاليزية 
من  املااليا”  “منور  عنا�شر  وم��ن��ع 
خالد  مرمى  على  اخلطورة  ت�شكيل 
عرين  ي��ح��ر���س  اأن  امل��ت��وق��ع  ع��ي�����ش��ى 

املنتخب يف لقاء اليوم.
كما يتوقع اأن يكون لبع�س االأ�شماء 
قائمة  دخ�����ل�����ت  ال�����ت�����ي  اجل������دي������دة 
املباراة،  خ���لل  ح�����ش��ورا  االأب��ي�����س، 
العامري  وزاي��د  �شالح  علي  ال�شيما 
����ش���رور، ويهدف  مل���اج���د  ب��اال���ش��اف��ة 
ح�شابات  الرب������اك  امل��ن��ت��خ��ب  ج���ه���از 
ال��ف��ري��ق امل��ن��اف�����س، ال���ذي ب���دى غري 
التي  الكبرية  للتغيريات  م�شتوعبا 
حدثت للمنتخب مقارنة بالت�شكيلة 
يف  الر�شمية  املباريات  خا�شت  التي 

الفرتات ال�شابقة.
و�����ش����ه����دت ال����ت����دري����ب����ات االأخ��������رية 
للمنتخب، الرتكيز على الت�شديدات 
م����ن خ�������ارج امل���ن���ط���ق���ة، ب���االإ����ش���اف���ة 
مبخوت  علي  انطلقات  ال�شتغلل 
املناف�س،  ال��ف��ري��ق  دف��اع��ات  خللخلة 
ومنح الفر�شة للأطراف والقادمون 
من العمق لت�شكيل الزيادة العددية 
املطلوبة اأمام مرمى اخل�شم، بهدف 
ت�شجيل هدفا مبكرا، يريح االأع�شاب 
احلما�س  ام��ت�����ش��ا���س  يف  وي�����ش��ه��م 
مهمة  وي�شهل  املتوقع،  اجلماهريي 

االأبي�س يف باقي اأحداث املباراة.

وماليزيا  بالأبي�س  منتخبنا 
بالأ�سفر 

ُعقد �شباح اأم�س يف قاعة االجتماعات 
بالعا�شمة  ج��ل��ي��ل  ب��وك��ي��ت  ب��ا���ش��ت��اد 
الفني  االجتماع  كواالملبور  املاليزية 
الوطني  منتخبنا  مب��ب��اراة  اخل��ا���س 
التي  م��ال��ي��زي��ا  منتخب  ن��ظ��ريه  م��ع 
تقام اليوم �شمن الت�شفيات املوؤهلة 
 2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  اإىل 
ونهائيات كاأ�س اآ�شيا 2023 حل�شاب 

املجموعة ال�شابعة .
ح�����ش��ر االج���ت���م���اع م���راق���ب امل���ب���اراة 
ليو  احل��ّك��ام  ومقيم  ه��وك��وان��غ  جانغ 
تيجون وم�شوؤولو املنتخبني وممثلو 
اجلهات املعنية ، حيث مثل منتخبنا 
را����ش���د مدير  اإ���ش��م��اع��ي��ل  ال���وط���ن���ي 

امل�شوؤول  ال��ن��ق��ب��ي  و����ش���امل  امل��ن��ت��خ��ب 
االإعلمي وح�شان فهد رئي�س ق�شم 
اإىل طاقم  باالإ�شافة  املنتخبات  دعم 
احلكام الياباين املكلف باإدارة املباراة 
بقيادة هريويوكي كيمورا ) �شاحة ( 
اأو�شي �شينجي ) م�شاعد اأول ( ني�شا 
ها�شي ) م�شاعد ثان ( توجو مينريو 

) حكماً رابعاً ( .
األوان  اعتماد  االجتماع  خ��لل  ومت 
الغد  م��ب��اراة  يف  املنتخبني  قم�شان 
جليل  بوكيت  �شتاد  يف  �شتقام  ال��ت��ي 
بتوقيت  م�������ش���اء   8:45 ال�������ش���اع���ة 
ع�شراً   4:45 ال�����ش��اع��ة   ( م��ال��ي��زي��ا 
�شريتدي  ( حيث  االإم���ارات  بتوقيت 
الكامل  االأبي�س  الوطني  منتخبنا 
ماليزيا  منتخب  ���ش��ريت��دي  فيما   ،
واحلكام  ال��ك��ام��ل  االأ����ش���ف���ر  ال���ل���ون 
ك��م��ا مت مراجعة   . ب��ال��ل��ون االأح��م��ر 
ال��لئ��ح��ة اخل��ا���ش��ة ب��ال��ت�����ش��ف��ي��ات ، 
حيث اأكد مراقب املباراة على اأهمية 
من  ال�����ش��ادرة  بالتعليمات  االل��ت��زام 
لكرة  واالآ�شيوي  ال��دويل  االحتادين 

القدم .

مارفيك : الأبي�س جاهز لبداية 
جديدة وهدفنا الفوز 

مارفيك  ف�����ان  ال���ه���ول���ن���دي  اأ������ش�����اد 
الوطني  مل��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ال���ف���ن���ي  امل����دي����ر 
التي  التح�شريية  ب��االأج��واء  االأول، 
املنتخب  ملواجهة  اال�شتعداد  �شبقت 
االأبي�س  م�شوار  افتتاح  يف  املاليزي 
امل�شرتكة  االآ���ش��ي��وي��ة  الت�شفيات  يف 
املوؤهلة لكاأ�س العامل 2022 وكاأ�س 
2023، وبدى مارفيك واثقا  اآ�شيا 
اأن ال�شارع  يف قدرات العبيه، مدركا 
الظهور  ينتظر  االإماراتي  الريا�شي 
قيادته  حت����ت  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب  االأول 
الو�شول  حلم  حتقيق  نحو  الفنية 
للمونديال، وهو ما �شدد عليه على 
هام�س املوؤمتر ال�شحفي الذي عقد 
الذي  ب��وك��ي��ت ج��ل��ي��ل،  اأم�����س مبلعب 
م�شاء  امل��رت��ق��ب��ة  امل���ب���اراة  �شيحت�شن 
اليوم والتي جتمع منتخبنا بنظريه 

املاليزي.
املباراة  قال:”  ل��ل��ق��اء  روؤي���ت���ه  وع���ن 
اأج��د حما�شة  لكني  �شهلة،  تكون  لن 
اأحب  ال��لع��ب��ني،  ك��ب��رية م��ن جميع 
اأداء  ما يقدمه عنا�شر املنتخب من 
قتالية  وروح  ال��ت��دري��ب��ات  يف  ق���وي 

ب�شكل  ال���ظ���ه���ور  يف  رغ���ب���ة  ع���ال���ي���ة 
الفوز  خمتلف، حيث �شيكون هدفنا 

بكل تاأكيد«.
وعن حداثة عهده مع اللعبني ويف 
ب�3  قمنا  االآن  حتى  قال”  املنتخب 
لعدد  الفر�شة  ومنحنا  مع�شكرات، 
كبري من اللعبني، مع�شكر النم�شا 
ك����ان مل��ج��رد ال���ت���ع���ارف ع��ل��ى ق����درات 
البحرين  مع�شكر  ويف  ال��لع��ب��ني، 
منحنا اجلميع فر�شة كافية، واالآن 
التي  العنا�شر  على   اال�شتقرار  مت 
ون��ح��ن نعمل   ، امل����ب����اراة  ���ش��ت��خ��و���س 
معا منذ ا�شبوعني  خ�شنا خللهما 
جت��رب��ت��ني ودي���ت���ني، ب�����ش��ك��ل ع���ام اأنا 
اأح����ب ال��ع��م��ل م��ع ه����وؤالء اللعبني 
وج���دي���ة  ك����ب����رية  ح���م���ا����ش���ة  واأرى 
الكل  الأن  اجل��م��ي��ع،  م��ن  وان�شباطا 
يتحمل امل�شوؤولية، ويدرك اأن املهمة 
لي�شت �شهلة، وامل�شوار طويل ويحتاج 
لتحقيق  ورغ��ب��ة   وت�شحيات  ل�شر 

تطلعات اجلمهور الريا�شي ». 
اأراه  �شعيد جدا مبا  اأن��ا  بالن�شبة يل 
التدريبات،  خ���لل  ال��لع��ب��ني  م���ن 
لذلك اأرى اأن الدخول يف جتمع مع 
ا�شبوعني  مل���دة  االم���ارات���ي  املنتخب 
ق��ب��ل م��واج��ه��ة م��ال��ي��زي��ا،  ه��ي فرتة 
ك��اف��ي��ة ل��ل��ت��ح�����ش��ري ل��ت��ل��ك امل����ب����اراة، 
اأداء  روؤي��ة  ينتظر  اجلميع  اأن  واأعلم 
خم��ت��ل��ف م���ن امل��ن��ت��خ��ب االم����ارات����ي، 
ون��ح��ن ���ش��ن��ق��وم ب���ذل���ك، ل��دي��ن��ا ثقة 
اأن��ف�����ش��ن��اويف ق������درات كل  ك���ب���رية يف 

اللعبني » .
يف  للمباراة  بتوقعاته  يتعلق  وفيما 
اأمام  املاليزي  املنتخب  مواجهة  ظل 
جماهريه قال” كنت هنا �شابقا مع 
الفوز  وحققنا  ال�����ش��ع��ودي،  املنتخب 
على نف�س امللعب، واالآن ا�شعى لتكرار 
نف�س امل�شهد مع االأبي�س االماراتي، 

وثقتي كبرية يف اللعبني.
اداء  بتحليل  ق��م��ن��ا  ل��ق��د  واأكمل” 
فريقا  فوجدناه  امل��ال��ي��زي،  املنتخب 
وميتلك  ال�����ش��ري��ع  ب��ال��ل��ع��ب  مي���ت���از 
العبني بقدرات عالية، �شلنعب اأمام 
الفوز  يف  وي��رغ��ب  من�شبط  ف��ري��ق 

با�شتغلل عاملي االر�س واجلمهور، 
لكن نحن جئنا اإىل كواالملبور للفوز 

وحتقيق نتيجة اإيجابية .

الالعبني  ب��ني  بالعالقة  اأ���س��اد 
واجلهاز الفني

ع���م���ر ع���ب���د ال���رح���م���ن : ج���اه���زون 
للمباراة واأنا رهن اإ�شارة مارفيك

و����ش���ف ع��م��ر ع��ب��د ال��رح��م��ن العب 
اأج�����واء  االأول  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
اال�شتعداد ملواجهة املنتخب املاليزي 
م�شاء اليوم يف كواالملبور يف م�شتهل 
بالت�شفيات  االأب����ي���������س  م���������ش����وار 
لكاأ�س  امل��وؤه��ل��ة  امل�شرتكة  االآ���ش��ي��وي��ة 
ال��ع��امل وك��اأ���س اآ���ش��ي��ا، ب��اجل��ادة التي 
كما  الفريق،  عنا�شر  جميع  اأف���ادت 
اأ�شاد بالعلقة بني اللعبني واأفراد 
اجلهاز الفني بقيادة مارفيك، ف�شل 
للمنتخب،  االإداري  اجل���ه���از  ع���ن 
الوطني   امل��ن��ت��خ��ب  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
الكلمة  بكل ما حتمل  واح��دة  اأ���ش��رة 
م��ن م��ع��ن��ى،  وق���ال ل��ق��د تعلمنا من 
كل  ال��ف��وز يف  االآن  وهدفنا  امل��ا���ش��ي، 
الت�شفيات  مباراة، و�شندخل م�شوار 
بثقة اأكر وخرة يف التعامل مع كل 

حمطة من حمطاته«.
الفني  اجل��ه��از  فكر  ا�شتيعاب  وع��ن 
اللعبني  ول��زم��لئ��ه  ل��ه  بالن�شبة 
قال :” مارفيك مدرب متميز حقا، 
ال���ع���لق���ة ب���ني ال���لع���ب���ني وامل�����درب  
رائ��ع��ة وه��ن��اك ت��ف��اه��م ك��ب��ري بيننا، 
واجل��م��ي��ع يف ق��م��ة االل����ت����زام داخ���ل 
وخارج امللعب، وهذه الروح بالتاأكيد 
�شتنعك�س داخل امللعب، خ�شو�شا اأننا 
بالقطعة  م��ب��اراة  ك��ل  م��ع  �شنتعامل 
ولن نفرط يف اأي نقطة ولن ندخل 

اأي مباراة اإال بدوافع الفوز« .
واأ�شاف :” جميع اللعبني مهتمني 
االأول  الر�شمي  للظهور  بالتح�شري 
امل�شوؤولية،  نتحمل  نحن  للمنتخب، 
باال�شتمرار  اجل��م��اه��ري  ون��ط��ال��ب 
يف امل�����ش��ان��دة وال��دع��م الأن��ن��ا نخو�س 
وب����داي����ة جديدة  ج���دي���دا  م�������ش���وارا 
ول��دي��ن��ا وح��ل��م ج��دي��د اأي�����ش��ا، وهذا 

وامل�شاندة  ب��ال��دع��م  اإال  ي��ح��دث  ل��ن 
اللعبني  يف  وال���ث���ق���ة  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
الأننا  واالداري،  الفني  واجل��ه��ازي��ن 
اإ�شعاد  اأج���ل  م��ن  ج��دي��ة  ب��ك��ل  نعمل 

جمهورنا.
وعن مدى جاهزيته للعودة جمددا 
للت�شكيلة اال�شا�شية، قال” اأنا جاهز 
���ش��ارك��ت يف جزء  اأح�����ش��ن ح����ال،  ويف 
كبري من املباراة الودية االأخ��رية يف 
جاهز  اأن���ا  االآن  ال��ب��ح��ري��ن،  مع�شكر 
اأمر اجلهاز الفني  للم�شاركة وحتت 
كما  ال���ع���ودة  يف  اأوف������ق  اأن  واأمت���ن���ى 
اأمتنى اأن يوفق زملئي، �شواء لعبت 
فالكل  ال،  اأم  اال�شا�شية  الت�شكيلة  يف 
عن  للبحث  امل��ل��ع��ب  داخ���ل  �شيقاتل 
الت�شفيات  م�شوار  وب��دء  نقاط  ال�3 
بفوز يدفع املنتخب لتقدمي االف�شل 

واملزيد« .
يف  ا���ش��ب��وع  ام�شينا  االآن   ”: وت��اب��ع 
كافية  الفرتة  تلك  تقريبا،  ماليزيا 
ل���ت���ع���ود ال���لع���ب���ني ع���ل���ى االج�������واء، 
وا���ش��ع��ب ���ش��يء يف ك����رة ال���ق���دم هي 
وب���اإذن اهلل نحن على قدر  ال��ب��داي��ة 
اأخرى وعن  امل�شوؤولية« . ومن جهة 
الدخول للقاء اليوم حممل ب�شعور 
املنتخب  ل���ت���ف���وق  ن����ظ����را  خم���ت���ل���ف 
االإم���ارات���ي على ن��ظ��ريه امل��ال��ي��زي يف 
ن��ف�����س ال��ت�����ش��ف��ي��ات امل��ا���ش��ي��ة ب���� 10 
اأهداف نظيفة قال” املباراة االأخرية 
ك��ان��ت يف امل��ا���ش��ي، وك���رة ال��ق��دم االآن 
اآ�شيا  متطورة وال يوجد منتخب يف 
�شريع  امل��ال��ي��زي  واملنتخب  �شعيف، 
مهارة  ا����ش���ح���اب  الع���ب���ني  ول����دي����ه 
ون���ح���ن نحرتم  ال���ل���ق���اء  و���ش��ن��دخ��ل 
املنتخب املاليزي، ونحرتم جماهريه 
وتنتظر  امل��درج��ات  مت��لأ  اأن  املتوقع 

نتيجة ايجابية من منتخبها« .
ال���وج���وه  ح�����ول  �����ش����وؤال  ع���ل���ى  وردا 
اجلديدة يف �شفوف املنتخب وما اذا 
كان لديها اخلرة اللزمة خلو�س 
امل�����ش��وار م��ن��ذ ال��ب��داي��ة ق���ال : “ اي 
ال��ق��دم ي�شل للمنتخب  ك��رة  الع���ب  
اأو  ���ش��غ��ريا  ي��ع��ت��ر الع��ب��ا  ال  االأول  
ال��ع��ك�����س متاما،   ع���ل���ى  خ������رة،  ب����ل 

االأبي�س  ����ش���ف���وف  يف  الع�����ب  ف���ك���ل 
الظهور  على  والقدرة  اخلرة  لديه 
باأف�شل م�شتوى والثقة كبرية بيننا 
اتوقع  لذلك  البع�س،  بع�شنا  وب��ني 
الت�شكيلة  يف  الع���ب  ك���ل  ي��ظ��ه��ر  اأن 
الكل  اأن  خ��ا���ش��ة  مم��ي��ز  مب�����ش��ت��وى 

�شيلتزم بالتعليمات الفنية« .
 

اليوم  مباراة   : را�سد  اإ�سماعيل 
هي الأ�سعب يف الت�سفيات 

مدير  را�����ش����د  اإ����ش���م���اع���ي���ل  و�����ش����ف 
اللقاء   االأول،  ال��وط��ن��ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
امل��ال��ي��زي يف  اأم���ام املنتخب  امل��رت��ق��ب 
بالت�شفيات  االأبي�س  م�شوار  افتتاح 
لكاأ�س  امل��وؤه��ل��ة  امل�شرتكة  االآ���ش��ي��وي��ة 
العامل 2022 وكاأ�س اآ�شيا 2023، 
باالأ�شعب يف م�شرية االأبي�س، وقال” 
بالن�شبة  االأ�شعب  امل��ب��اراة  ه��ي  ه��ذه 
لنا، كونها املواجهة الر�شمية االأوىل، 
3 نقاط يف  اأول  ومتثل بالن�شبة لنا 
ينجح  اأن  اأمت��ن��ى  ال��ف��ري��ق،  م�����ش��وار 
امل�شتوى  يعك�شوا  اأن  يف  ال��لع��ب��ون 
التح�شريات،  ف���رتة  خ���لل  امل��م��ي��ز 
يقدمها  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية  واجل����ه����ود 
اأجل  الفني واالداري، من  اجلهازان 

حتقيق النتيجة االإيجابية«
اإليها  و����ش���ل  ال���ت���ي  امل���رح���ل���ة  وع����ن 
االأن  وجاهزية  جتان�س  من  الفريق 
التح�شريات  م���ن  اأ���ش��ب��وع��ني  ب��ع��د 
على  احل���ك���م  ال�����ش��ع��ب  م����ن  قال” 
املباريات  خ����لل  م���ن  اإال  ال���ف���ري���ق 
نعي�شه  م����ا  ع����ر  ل���ك���ن  ال���ر����ش���م���ي���ة، 
ك��ب��ريا بالن�شبة  ال��ت��زام��ا  ن���رى  ه��ن��ا، 
للعبني،  والكل يدرك اأن امل�شوؤولية 
ي�شعى  وك��ل الع��ب  اأك���ر،  باتت  االآن 

للظهور ب�شكل مميز«
الوجوه اجلديدة  ب��اأداء  را�شد  واأ�شاد 
التي ان�شمت لقائمة املنتخب وقال” 
مب�شرا  اأداء  تقدم  اجلديدة  الوجوه 
يثبت  للمنتخب  و���ش��م��ه��م  ل��ل��غ��اي��ة، 
الدموية  ال����دورة  ي��ج��دد  اجل��ه��از  اأن 
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب م�����ن خ������لل امل����واه����ب 
الواعدة، وجميع اللعبني ال�27 يف 
�شواء  انظار مارفيك،  القائمة حتت 

احلاليني اأو بع�س اال�شماء التي مل 
لذلك  خمتلفة،  الأ�شباب  �شمها  يتم 
لدينا   ، اأراه  مبا  للغاية  متفائل  اأن��ا 
الروح االأ�شرية، واالن�شباط واالألفة 
افراد  وب���ني  ال��لع��ب��ني،  ب��ني جميع 

اجلهازين الفني واالداري« .
واأ�شاد مدير املنتخب  بروح التناف�س 
بني اللعبني حلجز  وقال” هناك 
ت��ن��اف�����س ب���ني ج��م��ي��ع ال���لع���ب���ني يف 
�شحية  حالة  وه��ذه  امل��راك��ز،  جميع 
ب��ال��ف��ع��ل وك���ل ي��رغ��ب ي��رغ��ب يف اأن 
يحجز مكانه يف الت�شكيلة اال�شا�شية، 
وه���و م��ا مي��ن��ح اجل��ه��از ال��ف��ن��ي روؤية 
اأو�شح وي�شل بالفريق لدرجة عالية 

من اجلاهزية«
 

اأزال  م��ارف��ي��ك   : ���س��ال��ح  ع��ل��ي 
ال�سغوط عن الوجوه اجلديدة

منتخبنا  الع����ب  ���ش��ال��ح  ع��ل��ي  اأك�����د 
التي  ال�شابة  الوجوه  واأحد  الوطني 
املباراة  خلل  عليها  االعتماد  �شيتم 
اأن  املاليزي،  املنتخب  اأم��ام  املرتقبة 
الهولندي  ب��ق��ي��ادة  ال��ف��ن��ي  اجل���ه���از 
م��ارف��ي��ك ق���ام ب��ج��ه��ود ك��ب��رية خلل 
اللعبني  لتعويد  املا�شية،  ال��ف��رتة 
ع��ل��ى خ��ط��ة وط��ري��ق��ة ال��ل��ع��ب التي 
ماليزيا  اأم�����ام  االأب��ي�����س  ���ش��ي��وؤدي��ه��ا 
الكاملة،  بالعلمة  اخل���روج  بهدف 
ي��ك��ون ه��و وب��اق��ي الوجوه  اأن  ن��اف��ي��ا 
اجل���دي���دة حت���ت ���ش��غ��ط ه���ذا النوع 
عنا�شر  وقال” جميع  املباريات  من 
املنتخب لديها خرات دولية �شابقة، 
نحن كلعبني باتت لدينا الثقة يف 
ظل التعامل املحرتف الذي يقوم به 
ال��ذي جن��ح يف  الهولندي م��ارف��ي��ك، 

اإزالة تلك ال�شغوط عنا متاما«
وتابع “نحن جاهزون للظهور االأول 
واملباراة االأوىل التي ينتظرها ال�شارع 
الفوز والعودة  الريا�شي، هدفنا هو 
3 نقاط للمنتخب  ب��اأول  ل��لإم��ارات 
لن  اأن��ه  نعلم  الت�شفيات،  م�شوار  يف 
اللعبني  ولكن  هينا  م�شوارا  يكون 
ع��ل��ى ق����در امل�������ش���وؤول���ي���ة« واأك����م����ل “ 
للمنتخب  ب��االن�����ش��م��ام  ف���خ���ور  اأن�����ا 
يف ب��داي��ة م�����ش��ريت��ي م��ع ج��ه��از فني 
ومعنوياتنا  مارفيك،  بقيادة  عاملي 
يف اأعلى معدالتها وكلنا نعلم متاما 
ال��ه��دف م��ن امل���ب���اراة وامل��ط��ل��وب منا 
�شيتم  العبا   11 واأي  امللعب،  داخ��ل 
ك���ل الدعم  ���ش��ي��ج��دوا  ب��ه��م  ال���دف���ع 
وامل�شاندة من باقي اللعبني« وعن 
اأول  يف  ب��ه��ا  ي�شعر  ال��ت��ي  ال�����ش��غ��وط 
زالت  قال”  باملنتخب  ل��ه  ان�����ش��م��ام 
تلك ال�شغوط متاما خلل املع�شكر 
امل��ا���ش��ي، م��ارف��ي��ك  يهتم بكل العب 
ب�شكل منفرد، ويثق فينا ويوجه كل 
امللعب  داخل  التحرك  بكيفية  العب 
وهذا  امل��ه��م��ة،  علينا  ك��ث��ريا  وي�شهل 
الدور نحن كلعبني جدد يف حاجة 
بها  يقوم  التي  اجلهود  ظل  يف  اإليه 

اجلهاز االإداري اأي�شا« .

•• دبي –الفجر:

منتخب  ن��ظ��ريه  اأم���ام  �شنة   16 حت��ت  للنا�شئني  الوطني  منتخبنا  خ�شر   
ملنتخبنا  االأوىل  ال��ودي��ة  التجربة  اأوىل  يف  مقابل  دون  بهدفني  اأوزبك�شتان 
�شمن  ط�شقند  االأوزب��ك��ي��ة  العا�شمة  يف  امل��ق��ام  اخل��ارج��ي  مع�شكره  �شمن 
اإىل نهائيات كاأ�س  املرحلة االأخ��رية من مراحل االإع��داد للت�شفيات املوؤهلة 
اآ�شيا للنا�شئني املقررة يف قريغيز�شتان يف الفرتة من 18 اإىل 22 �شبتمر 

اجلاري.
املنتخب قدم م�شتوى جيد خلل  اأن  املنتخب  اليعقوبي مدير  �شامل  وقال 
ال��ذي ا�شتطاع ت�شجيل هدفني  ن��دا قويا للمنتخب االأوزب��ك��ي  امل��ب��اراة وك��ان 
 ، اأحدهما بخطاأ دفاعي والثاين من ركلة جزاء  خلل �شوط املباراة االأول 
م�شريا اإىل اأن اجلهاز الفني بقيادة املدرب الوطني ماجد �شامل حر�س على 
ا�شراك جمموعة كبرية من اللعبني للوقوف على م�شتوياتهم وجاهزيتهم 

الفنية والبدنية .
خلل  ال�شلبيات  معاجلة  على  يعمل  الفني  اجلهاز  ان  اليعقوبي  واأ���ش��اف 
وتركيزنا  اإهتمامنا  بقدر  لنتائجها  نلتفت  وال   ، ب��اأول  اأواًل  الودية  املباريات 

على االأداء اجلماعي وتطوير اجلانب الفني والبدين للعبني .
منتخب  اأم���ام  الثانية  ال��ودي��ة  جتربته  خلو�س  النا�شئني  اأبي�س  وي�شتعد 

اأوزبك�شتان يوم االأربعاء املقبل قبل التوجه اإىل قريغيز�شتان .

اأبي�س النا�شئني يخ�شر جتربته الودية الأوىل اأمام اأوزبك�شتان بهدفني

•• بان�شكو-الفجر

خ�شر فريق كرة القدم بنادي االإم��ارات يف رابع مبارياته التجريبية يف بلغاريا من فريق ليف�شكي 
�شوفيا البلغاري بثلثية نظيفة ، وهو مت�شدر الدوري املحرتفني املمتاز يف بلغاريا وذلك �شمن 
مع�شكره اخلارجي املقام يف بان�شكو البلغارية والذي ي�شتمر حتى 13 �شبتمر القادم، املباراة جاءت 
مفيدة لل�شقور، و�شهد املباراة با�شم عبد اهلل ال�شام�شي رئي�س البعثة، وعدد كبري من اجلماهري 
وو�شائل االإعلم البلغارية، ويعتر الفريق البلغاي ذو �شعبية كبرية وحا�شل على الدوري البلغاري 
25 مرة وبطولة الكاأ�س 26 مرة.  لعب مدرب االإمارات عيد باروت يف ال�شوط االأول بت�شكيلة �شمت 
يف حرا�شة املرمى علي �شقر ويف خط الدفاع �شعد �شرور وعبد اهلل الكوري وعبد ال�شلم ويو�شف 
حزام فيما مثل خط الو�شط خليل بن ن�شيب وحممد جمال  وخالد عمر وعبد اهلل مو�شى ويف 
املقدمة الرتغايل ديل الذي يخو�س اختبار مع ال�شقور والكولومبي تومي ، اأما ال�شوط الثاين 

قام املدرب باإجراء عدة تغيريات الإعطاء الفر�شة للعبني للم�شاركة . واأو�شح املدرب عيد باروت اأن  
املباراة ممتازة جداً وعالية امل�شتوى وا�شتفاد منها الفريق ب�شكل كبري اأمام مت�شدر الفرق يف دوري 
املحرتفني البلغاري وكان اللعبني نداً قوياً للفريق البلغاري خا�شة يف ال�شوط الثاين الذي �شهد 
اإ�شاعة تومي لركلة جزاء احت�شبها له حكم اللقاء فيما كانت للعب نف�شه فر�شة حمققة لت�شجيل 
هدف ولكن كانت يف قائم املرمى وهذه مباريات قوية للغاية لل�شقور الذي يخو�س املباريات مبعدل 
مباراة كل يومني اأو ثلثة اأيام حتى يتعود الفريق على ال�شغط الهائل للمباريات ويحقق اال�شتفادة 
املحرتف  التوايل  على  الثانية  للمباراة  الفريق  عن  وغ��اب  اخلارجي،  املع�شكر  من  العالية  الفنية 
املباراة  هام�س  على  واأق��ي��م  الفيفا.  مباريات  ب��لده يف  يلعب مع منتخب  ال��ذي  ال��روان��دي حكيمو 
وبح�شور  ال�شام�شي  با�شم  برئا�شة  بلغاريا  الفريق يف  بعثة  اإدارة  تكرمي  �شهدت  احتفالية مب�شطة 
املدرب عيد باروت عدداً من املتعاونني واملميزين الذين �شاهموا يف اإجناح فرتة مع�شكر الفريق وهي 

فر�شة لتكرميهم يف اأقوى املباريات الودية يف املع�شكر واأمام و�شائل االإعلم البلغارية.

الإمارات يخ�شر بثالثية اأمام ليف�شكي �شوفيا مت�شدر الدوري البلغاري

الفوز �سعار املنتخب واجلهاز الفني يعتمد على الوجوه ال�سابة ملفاجاأة املناف�س

الأبي�س جاهز لركلة البداية يف م�شوار »الألف ميل« نحو املونديال
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الفجر الريا�ضي

•• دبي -الفجر

ي��ظ��ه��ر ف���ري���ق ف��ي��ك��ت��وري ت��ي��م بحلة 
ج�����ائ�����زة  م����ن����اف���������ش����ات  يف  ج�������دي�������دة 
ال�شريعة  ل���ل���زوارق  ال��ك��رى  �شيامن 
ال����راب����ع����ة  اجل�����ول�����ة  -فورموال-1 
والتي   2019 ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  م���ن 
عرو�س  �شيامن  م��دي��ن��ة  ت�شت�شيفها 
اإقليم فوجان جنوبي �شرق جمهورية 
من  ال��ف��رتة  خ���لل  ال�شعبية  ال�����ش��ني 

املقبل. اأكتوبر   20-18
ويدخل الفريق اإىل مناف�شات اجلولة 
االأول  كاملعتاد  زورق���ني  ع��ر  املرتقبة 
يقوده املت�شابق ال�شويدي اريك �شتارك 
املا�شي  ال���ع���ام  ال���ع���امل  ب��ط��ل  و���ش��ي��ف 
فورموال2  �شباقات  يف  ال��ع��امل  وبطل 
اأربع مرات والثاين على متنه املت�شابق 
ال�����ش��اع��د داف���ي���د دل بني  االي���ط���ايل 
األوان  الذي ان�شم حديثا ليدافع عن 
احلدث  يف  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة 

العاملي الكبري
وكان جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الفيكتوري 
تيم ويف اإطار جهوده املتوا�شل لتطوير 
االأداء يف موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم وبعد 
درا�شة النتائج التي حتققت يف الفرتة 
املا�شية قرر اإجراء تعديلت وا�شعة يف 
الفريق من اجل موا�شلة درب التاألق 
العاملي يف البطوالت الكرى حيث مت 
ودل  �شتارك  املت�شابقني  م��ع  التعاقد 
واإكمال  العاملي  التحدي  خلو�س  بني 
العاملية  البطولة  يف  الفريق  م�شوار 

.2019
موؤ�ش�شة  اإدارة  جم��ل�����س  ق�����رر  ك���م���ا 
ال��ف��ي��ك��ت��وري ت��ي��م ويف ن��ف�����س االإط�����ار 
فرانكو  االي���ط���ايل  واع��ت��م��اد  اخ��ت��ي��ار 
عاما  وم�شرفا  فنيا  م��دي��را  كارفيلو 
املقبلة وهو  الفريق يف اجل��والت  على 
موؤ�ش�شة  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ك���ف���اءات  م���ن 
الفيكتوري وقد اكت�شب خرة طويلة 
يف جمال ال�شباقات البحرية وريا�شة 

�شباقات زوارق فروموال1 واف 4 اأ�س 
واأي�شا فورموال2.

وقال حريز املر حممد بن حريز رئي�س 
جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم 
اأن جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة يتطلع دائما 
اإىل حتقيق اأف�شل النتائج يف خمتلف 
العامل  ب��ط��ول��ة  خ��ا���ش��ة  امل�������ش���ارك���ات 
للزوارق ال�شريعة -فورموال-1 والتي 
مبينا  العاملية  املناف�شات  اق��وي  تعتر 
تطمح  ت��ي��م  ال��ف��ي��ك��ت��وري  موؤ�ش�شة  اأن 
يف  االأوىل  املراكز  اإىل  للو�شول  دائما 

خمتلف امل�شاركات..
 واأ�شار اإىل اأن نتائج الفريق يف الفرتة 
املا�شية مل تكن مر�شية حلدا ما االأمر 
اإدارة  جمل�س  ت��دخ��ل  ا�شتدعى  ال���ذي 
موقف  ودرا���ش��ة  الفيكتوري  موؤ�ش�شة 

يف  املرتبة  والنتائج  بالكامل  الفريق 
ال�شهور املا�شية واتخذ خلل اجتماعه 
االأخري العديد من القرارات من اجل 
ترتيب اأو�شاع الفريق مبا يتوافق مع 
وين�شجم  وال��دع��م  الطموحات  حجم 

مع اأهداف املوؤ�ش�شة.
واأع��رب حريز املر عن اأمنياته لفريق 
بالتوفيق يف  تيم بزورقيه  الفيكتوري 
ال�شني  يف  تقام  التي  الرابعة  اجلولة 
يف  يثق  ان��ه  مبينا  املقبل  اأكتوبر  �شهر 
قدرات اجلهاز الفني اجلديد امل�شرف 
كوادر  وانه ي�شم  الفريق خا�شة  على 
من  لها  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة  من 
اخلرات الكثري يف هذا املجال وكذلك 
ر�شيدا  ميلكون  واللذين  املت�شابقني 
جمل�س  اأن  مبينا  النتائج  م��ن  ج��ي��دا 

تدخل  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة  اإدارة 
كافة  درا���ش��ة  بعد  املنا�شب  ال��وق��ت  يف 
املنا�شبة  ال���ق���رارات  وات��خ��ذ  االأو����ش���اع 

ملعاجلة كافة ال�شلبيات.
موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وق���ال   
اريك  امل��ت�����ش��اب��ق  اأن  ت��ي��م  ال��ف��ي��ك��ت��وري 
�شتارك يعد واحدا من ابرز املت�شابقني 
دائ��م��ا ملن�شات  ال��ع��امل وه��و مر�شح  يف 
للفريق  نوعية  اإ�شافة  ويعد  التتويج 
املت�شابقني  اح����د  ف��ه��و  ب���ني  دل  اأم�����ا 
ال�شاحة  اللذين برزوا على  املوهوبني 
االأوروب����ي����ة يف ���ش��ب��اق��ات ف���ورم���وال 3 
وفوموال2 ونتاأمل ظهورا طيبا لهذا 
امل��ت�����ش��اب��ق يف ع���امل ���ش��ب��اق��ات ال����زوارق 
من  ب���داي���ة  ال�شريعة-فورموال-1 

اجلولة املقبلة يف ال�شني.

بهدف موا�سلة التاألق العاملي

حلة جديدة لفيكتوري تيم يف رابعة جولت فورمول1
حريز املر: �ستارك ودل بني يحمالن طموحات الفريق

••  العني-الفجر

بقاعة  اأم�س  م�شاء  �شحافياً  م��وؤمت��راً  الثقايف،  الريا�شي  العني  ن��ادي  عقد 
اأعلن من خلله عن توقيع عقد �شراكة  الرئي�س يف ا�شتاد هزاع بن زاي��د، 
“جمموعة ات�شاالت”، يتم  “روؤية االإمارات” التابعة ل�  جديدة مع �شركة 
علي  بح�شور  وذل��ك   .eLife خدمة  قبل  من  العني  قناة  رعاية  مبوجبه 
الرئي�س  ال�شويدي،  �شاحوه  وحميد  االإع��لم��ي  امل�شت�شار  الكعبي،  �شعيد 
نادي  منت�شبي  من  ع��دد  جانب  اإىل  االإمارات”،  “روؤية  ل�شركة  التنفيذي 
العني الريا�شي الثقايف وقناة العني و�شركة “ات�شاالت” ولفيف من و�شائل 

االإعلم.
العني  لنادي  االإع��لم��ي  امل�شت�شار  الكعبي،  �شعيد  علي  اأع��رب  جانبه  وم��ن 
الريا�شي  العني  ن��ادي  ب��ني  م��ا  امل��رم��ة  بال�شراكة  �شعادته  ع��ن  و�شركاته، 
“روؤية االإمارات” الرائدة يف جمال توفري واإدارة املحتوى  الثقايف و�شركة 
eLife للم�شرتكني  التلفزيوين يف املنطقة، والتي توفر خدمة تلفزيون 

بباقات خمتلفة جتمع خدمات الهاتف الثابت واالإنرتنت والتلفزيون.
واأكمل: نحن فخور بال�شراكات اجلديدة مع القطاعني احلكومي واخلا�س، 
واملوؤكد اأن ان�شمام “روؤية االإمارات” اإىل �شركاء نادي العني، اإ�شافة مهمة 
�شتعود مبكا�شب كبرية على الطرفني و”الزعيم” دائماً يبحث عن التميز 
التي  النوعية  امل��ب��ادرات  اأن  الرقمي احل��دي��ث. مو�شحاً  االإع���لم  يف جم��ال 
ي�شعى النادي اإىل تنفيذها بالتن�شيق مع �شركائه تهدف اإىل تقدمي خدمات 
املوؤ�ش�شات  م��ع  التوا�شل  حت�شني  على  منه  حر�شاً  للجماهري  ا�شتثنائية 

و�شعياً خلدمة املجتمع.
ومن جهته اأعرب حميد �شاحوه ال�شويدي، عن �شعادته بهذه االتفاقية مع 
نادي العني الريا�شي الثقايف الإطلق قناة العني ح�شرياً �شمن باقة قنوات 
eLife، موؤكداً اأن هذا التعاون املثمر بني �شركة “روؤية االإمارات” و”قناة 
الريا�شي  لدى اجلمهور  امل�شاهدة  االرتقاء مب�شتوى  بهدف  العني” ياأتي 
 ،eLife باقات  م�شرتكي  من  العني  ن��ادي  متابعي  وباالأخ�س  العري�س، 
ملا  حقيقية  اإ�شافة   710 الرقم  على  العني”  “قناة  لهم  �شتمثل  الذين 
لديهم من خيارات وا�شعة من اأكر من 585 قناة تلفزيونية توفرها لهم 
قنوات eLife، �شواء يف منازلهم اأو يف املوؤ�ش�شات التجارية اأو على اأجهزتهم 

ال�شخ�شية املحمولة.
اأ�شكر كل من �شاهم يف توفري هذه  اأن  اإال  واختتم كلمته قائًل: ال ي�شعني 
قيادتنا  روؤي��ة  بتج�شيد  التزامنا  من  ج��زًء  متّثل  والتي  املتميزة،  اخلدمة 
املجتمع  قطاعات  بكافة  االرت��ق��اء  اإىل  وال��رام��ي��ة  اهلل،  حفظهم  الر�شيدة 
على  واملقيمني  املواطنني  جتربة  من  يعزز  مبا  الريا�شي،  القطاع  ال�شيما 

هذه االأر�س الطيبة.
العني  ن��ادي  ل�شركة  التنفيذي  امل��دي��ر  ع��ب��داهلل،  را���ش��د  ناحيته رح��ب  وم��ن 
اأن  م��وؤك��داً  ال�شحفي،  باملوؤمتر  كلمته  م�شتهل  يف  باحل�شور  لل�شتثمار، 
االإعلن عن �شراكة نادي العني مع �شركة “روؤية االإمارات” والتي مبوجبها 
حر�س  توؤكد   ،  eLife خدمة  قبل  من  رعاية  على  العني  قناة  �شتح�شل 

النادي على تعزيز مفهوم ال�شراكة مع جميع املوؤ�ش�شات والقطاعات.
القطاعات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ���ش��رك��ات��ه  ت��ع��زي��ز  يف  م���ا����سٍ  ال��ع��ني  ن����ادي  وزاد: 
وح�شد  االنت�شارات  ملتابعة  تقوده  التي  االأ�شباب  تهيئة  على  دوم��اً  ويعمل 
االإجنازات والتتويج بكل البطوالت، بف�شل دعم القيادة الر�شيدة وامل�شاندة 
اجلماهريية القوية وج�شارة جنوم “الزعيم” ون�شاأل اهلل ال�شداد والتوفيق 

للفريق يف مو�شم مليء باالأحداث على ال�شعيدين املحلي والقاري.
واأكد �شهيل العبدول، الرئي�س التنفيذي، لقناة العني، اأن القناة، �شتبداأ فعلياً 
خارطة براجمية جديدة ابتداًء من التا�شع ع�شر من �شهر �شبتمر اجلاري، 
وناأمل اأن تنال برامج قناة مدينة العني ونادي املدينة الر�شا والقبول لدى 

م�شاهديها عر خدمة » eLife » وعلى �شبكة االنرتنت.
ل�شركة  تاأ�شي�شه  عن  �شابقاً  اأعلن  الثقايف  الريا�شي  العني  ن��ادي  اأن  يذكر 
العني للإعلم مبنظومة متكاملة تت�شمن قناة تلفزيونية خا�شة وم�شتقلة 
باإ�شتاد هزاع  املواهب، مقرها  وتاأهيل  اإعلمي، ال�شتقطاب  ومعهد تدريب 
ا�شتثمارية جديدة متثل قطاع  امل�شروع مبثابة ذراع  زايد، ويعتر هذا  بن 
ت�شهد  التي  ال�شناعة  لهذه  ومواكبة  حديثة  عمل  باآلية  املتكامل  االإع��لم 
تاأثري وزخم من  تواكب ما يعي�شه العامل حالياً من  تطوراً وحتواًل كبرياً 
الفعلية  الواجهة  والذي يعتر مبثابة  واإلهام  القطاع احليوي  خلل هذا 
لتوجهات النادي واجنازاته وطريقة عمله املتفردة، اأ�شوة باالأندية الكبرية 
االإعلمية اخلا�شة  والتي متلك قنواتها  العامل  الوا�شعة يف  ال�شعبية  ذات 

لتتمكن من خماطبة جماهريها والتوا�شل معهم ب�شكل مبا�شر.

نادي العني يعلن عن �شراكة 
جديدة مع »ات�شالت«

�شيعتمد منتخب انكلرتا على قوته الهجومية ال�شاربة يف مواجهة كو�شوفو 
العنيدة التي مل تخ�شر يف اآخر 15 مباراة لها، عندما يلتقيان اليوم الثلثاء 
من  ح��ني  يف  بينهما،  لقاء  اول  يف  �شاوثمبتون  يف  م��اري  �شانت  ملعب  على 
املتوقع اال يواجه املنتخب الفرن�شي اي �شعوبة يف تخطي اندورا املغمورة يف 
الت�شفيات االأوروبية املوؤهلة اىل نهائيات عام 2020 من البطولة القارية.

و�شرب منتخب “االأ�شود الثلثة” بقوة يف مبارياته الثلث االوىل م�شجل 
14 هدفا من خلل انت�شارات �شاحقة على جمهورية الت�شيك -5�شفر ثم 

على مونتينيغرو 5-1 فبلغاريا -4�شفر.
وكان ن�شيب هداف املنتخب وتوتنهام هاري كاين 6 اهداف بينها هاتريك 
يف مرمى بلغاريا رافعا ر�شيده اىل 25 هدفا يف 40 مباراة دولية، ورحيم 
مرمى  يف  ه��ات��ري��ك  بينها  اه���داف   4 �شيتي  مان�ش�شرت  مهاجم  �شتريلينغ 

اجلمهورية الت�شيكية.
القوة  هذه  المتلكه  �شعادته  عن  �شاوثغيت  غاريث  انكلرتا  م��درب  واع��رب 
ال�شاربة يف خط املقدمة بقوله بعد مباراة بلغاريا “انا �شعيد جدا بالنتيجة 

وحتديدا من م�شاهمة خط الهجوم التي كانت رائعة«.
ق��دوة للعبني  اي��اه  كاين معترا  املنتخب  بهداف  �شاوثغيت  وا�شاد 

ال�شبان بقوله “لقد توقفنا وتابعنا كيفية تنفيذه لركلت اجلزاء 
خلل احل�شة التدريبية ملدة 20 دقيقة تقريبا. يريد ان مينح 

نف�شه اكر ن�شبة من النجاح عندما يقوم بذلك«.
وا�شاف “هذا االمر مينحنا ثقة عالية عندما حُتت�شب لنا ركلة 
يتابعونه. ميلك عقلية  الذين  ال�شبان  انه قدوة جلميع  ج��زاء. 

الفوز دائما وهو هداف من طراز عال«.
يف املقابل اعتر كاين بان االلقاب اهم من االجنازات ال�شخ�شية 

له وقال يف هذا ال�شدد “بالطبع امر رائع ت�شجيل االهداف 
االه��م هو  لكن  الفردية،  واحل�شول على اجلوائز 

قيادة املنتخب الوطني اىل احراز االلقاب وهذا 
ما مل ينجح به املنتخب االنكليزي منذ فرتة 

طويلة«.
واحرز منتخب اال�شود الثلثة لقبا كبريا 
عام  العامل  كاأ�س  ا�شت�شاف  عندما  واح��دا 

الغربية  اأمل��ان��ي��ا  على  ب��ال��ف��وز   1966
التمديد. بعد   2-4

بان جميع  “ادرك متاما  واو�شح 
الرغبة  مي���ل���ك���ون  زم����لئ����ي 

ببطولة  ال���ف���وز  حت��ق��ي��ق  يف 
ك����������رى ل�����ك�����ن اجل����م����ي����ع 

حت���دث ع���ن ه���ذا االمر 
ال�شنوات  م��دى  على 

الع�شرين االخرية ومل نحقق اي �شيء«.
قبل  رو�شيا  مونديال  نهائي  ن�شف  فريقه  ببلوغ  �شاهم  ال��ذي  كاين  وتابع 
 2018 رو�شيا  النجاح يف مونديال  بع�س  “تذوقنا  الرابع  باملركز  االكتفاء 
لكننا مل نح�شل على ما كنا نتمناه لكن يتعني علينا ا�شتغلل ذلك حافزا 
النهائية  وامل��ب��اراة  النهائي  ن�شف  ال��دور  ب��اأن  علما   ،”2020 اوروب��ا  لكاأ�س 

مقرران على ملعب وميبلي يف لندن.
االحتاد  عائلة  اىل  ان�شمت  ال��ت��ي  كو�شوفو  عهد  ح��داث��ة  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
املنتخب حقق  ف��ان  واح���د،  بعام  بعدها  الفيفا  واىل   2015 ع��ام  االوروب���ي 
عرو�شا الفتة يف اال�شهر االخرية بدليل عدم خ�شارته اي من مبارياته ال�15 
االخرية، ويحتل املركز الثاين متخلفا بفارق نقطة واحدة عن انكلرتا علما 
م��درب منتخب فرن�شا  ان يجري  يتوقع  املقابل،  اك��ر. يف  بانه لعب مباراة 
املباراة  خا�شت  التي  اال�شا�شية  ت�شكيلته  على  عدة  تغيريات  دي�شان  ديدييه 
�شمن  املغمورة  ان��دورا  يلتقي  عندما  ال�شبت   )1-4( البانيا  �شد  االخ��رية 

مناف�شات املجموعة الثامنة.
“تيلي فوت”  بها لرنامج  ادىل  ت�شريحات  وا�شحا خلل  دي�شان  وك��ان 
تغيريات.  هناك  “�شتكون  بقوله  الفرن�شية  االوىل  القناة  على 
اللعبني على مدى  م��ن  ع��دد  الفر�شة الك��ر  ارغ��ب يف منح 

املباراتني«.
تت�شاوى  اذ  ال��وط��ي�����س  ح��ام��ي��ة  مناف�شة  امل��ج��م��وع��ة  وت�شهد 
وتركيا  فرن�شا  وه��ي  ال�����ش��دارة  يف  منتخبات  ثلثة  ار���ش��دة 
واي�شلندا مع 12 نقطة، فيما تقبع اندورا يف قاع الرتتيب 

من دون اي نقطة من خم�س مباريات.
وكان املنتخب الفرن�شي فاز ذهابا برباعية نظيفة يف اذار/

مار�س املا�شي وكل الدالئل ت�شري اىل انه �شيجدد 
فوزه نظرا للفوارق الفنية بني املنتخبني.

نهائي  بلغ  الفرن�شي  املنتخب  ان  ي��ذك��ر 
ا�شت�شافها  ال��ت��ي  االخ����رية  الن�شخة 
بعد  �شفر1-  الرتغال  ام��ام  وخ�شر 
خلل  م��ن  يعو�س  ان  قبل  التمديد 
رو�شيا  ال��ع��امل يف  ب��ك��اأ���س  ال��ت��ت��وي��ج 

.2018
اما الرتغال حاملة اللقب القاري 
فتحل �شيفة على ليتوانيا متذيلة 
يف  اآملة  الثانية  املجموعة  ترتيب 
خارج  تواليا  الثاين  فوزها  حتقيق 
ملعبها على مدى اربعة ايام بعد فوزها 

على �شربيا يف بلغراد 4-2 ال�شبت.
االيطايل  يوفنتو�س  جنم  على  الرتغال  وتعول 
يف  ه��دف��ا   89 �شجل  ال���ذي  رون��ال��دو  كري�شتيانو 
ال�شابة  159 مباراة دولية وعلى بع�س الوجوه 
امثال برناردو �شيلفا من مان�ش�شرت �شيتي وجواو 

فيليك�س جناح اتلتيكو مدريد.
وتت�شدر اوكرانيا ترتيب املجموعة بر�شيد 13 
نقطة من 5 مباريات وتاأتي الرتغال يف املركز 

الثاين مع 5 نقاط من 3 مباريات.

اختباران �شهالن لإنكلرتا وفرن�شا بت�شفيات كاأ�س اأوروبا

اأطلقت موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة دبلوم القيادات 
من  االأول  الريا�شي”  امل�شتقبل  “رائدات  الريا�شية 
نوعه على ال�شعيدين املحلي واالإقليمي بهدف تعزيز 
القدرات القيادية لدى ال�شيدات ليتن�شى لهّن امل�شاركة 
واالرتقاء  املحلي،  الريا�شي  القطاع  وتوجيه  قيادة  يف 
لتوجيهات  تنفيذاً  ذل��ك  و  وتطويرها  اأع��م��ال��ه  ب��واق��ع 
ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  قرينة 
جواهر بنت حممد القا�شمي رئي�شة موؤ�ش�شة ال�شارقة 

لريا�شة املراأة .
ج���اء ذل���ك خ���لل م��وؤمت��ر �شحفي ع��ق��د ام�����س مبقر 
امل��وؤ���ش�����ش��ة مب�����ش��ارك��ة ���ش��ع��ادة ن���دى ال��ن��ق��ب��ي م��دي��ر عام 
موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة و �شعادة عي�شى هلل 
احلزامي اأمني عام جمل�س ال�شارقة الريا�شي وبح�شور 
كًل من �شعادة حممد بن دروي�س مدير تنفيذي للجنا 
عام  مدير  ال�شركال  خولة  �شعادة  الوطنية  االأومل��ب��ي��ة 
مدير  ال�شريف  عارف  والعميد  ال�شارقة  �شيدات  نادي 
ع���ام امل�����وارد واخل���دم���ات يف ���ش��رط��ة ال�����ش��ارق��ة العميد 
عبداهلل بن غفار مدير اإدارة معهد تدريب ال�شرطة و 
موؤ�ش�شة  وك��ادر  درا�شا  اأكادميية  رئي�س  ال�شريف  اأحمد 

ال�شارقة لريا�شة املراأة وعدد من اجلهات االإعلمية.
يهدف  الدبلوم  اأن  النقبي  ع�شكر  ن��دى  �شعادة  واأك��دت 
اإىل تن�شئة جيل موؤهل من القيادات الن�شائية يف املجال 
الريا�شي بالتعاون مع اجلهات املخت�شة حملياً وعاملياً 
وا�شتكمال  وتطويرها  الكوادر  ا�شتقطاب  على  والعمل 
م�����ش��رية ���ش��راك��ة امل�����راأة ع��ر متكينها م��ن ال���ري���ادة يف 

موؤ�ش�شات القطاع الريا�شي يف الدولة .
برناجمه وفق  اأعمال  يبا�شر  الدبلوم  اأن  اىل  اأ�شارت  و 
اأ�شهر   6 ام���ت���داد  ع��ل��ى  ت�شتمر  متكاملة  ع��م��ل  خ��ّط��ة 
من  انت�شاب  طلبات  ا�شتقبل  الرنامج  اأن  .واأو�شحت 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات احلكومية  وال����دوائ����ر  خم��ت��ل��ف اجل���ه���ات 

م��ن العبات  اإىل طلبات  اإ���ش��اف��ة  وال��دول��ة  االإم����ارة  يف 
ميثلن عدداً من االألعاب الريا�شية حيث متت مقابلة 
منهّن 25 منت�شبة للم�شاركة يف  اعتمد  منت�شبة   42

الدبلوم ترتاوح اأعمارهن بني 35و20 عاما.
من جهته قال �شعادة عي�شى هلل احلزامي اإن اأهمية 
دب��ل��وم مهني  اأن��ه  الريا�شية تكمن يف  ال��ق��ي��ادات  دب��ل��وم 
ن�شائية  ريا�شية  ق��ي��ادات  �شناعة  يف  خمرجاته  ت�شب 
�شابة يحتاجها جمتمعنا بو�شفها مهمة وطنية ت�شهم 
الريا�شة  ممار�شة  من  امل��راأة  متكني  م�شرية  تعزيز  يف 

وتنمية مواهبها ومهاراتها .
توجيهات  تعك�س  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اأن  احل��زام��ي  واأ���ش��اف 
القيادة الر�شيدة باإطلق املبادرات والرامج التي من 
�شاأنها اال�شتثمار يف جيل ال�شباب عر تاأهيلهم وتعزيز 

قدراتهم يف �شتى جماالت احلياة .
امل�شاركات عند االنتهاء من الرنامج على  و�شتح�شل 
اإىل  املتحدة  اململكة  م��ن  معتمدة  مهني  دب��ل��وم  �شهادة 
جانب مميزات خا�شة مثل اأولوية الرت�شح للمنا�شب 
اأف�شل  على  واالط���لع  الريا�شي  امل��ج��ال  يف  القيادية 

املمار�شات العاملية يف هذا املجال.
للت�شجيل  خا�شة  �شروطاً  و�شعت  قد  املوؤ�ش�شة  وكانت 
يوّثق  فيديو م�شّجل  اإر�شال  بالدبلوم منها  وااللتحاق 
النموذج اخلا�س  ا�شتيفاء  اإىل  اإ�شافة  املتقدمات  رغبة 
واملنت�شبات  للمتقدمات  الذاتية  لل�شرية  م�شبقاً  واملعّد 
النف�شي  والقيا�س  ال�شخ�شية  املقابلة  من  كل  واجتياز 

الجتاهات املتدربات.
ال�شارقة  جمل�س  مع  بال�شراكة  الرنامج  ه��ذا  وي��اأت��ي 
االأجندة  واأهدافه مع  توجهاته  وين�شجم يف  الريا�شي 
الوطنية لدولة االإمارات العربية املتحدة للعام 2021 
حيث ي�شعى اإىل ت�شهيل �شراكة املراأة يف قيادة وتوجيه 

القطاع الريا�شي املحلي و�شنع �شيا�شاته.

ال�شارقة لريا�شة املراأة تطلق 
دبلوم »القيادات الريا�شية« 

يد�شن املنتخب ال�شعودي لكرة القدم اليوم الثلثاء م�شواره يف الت�شفيات 
املزدوجة املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س العامل 2022 وكاأ�س اآ�شيا 2023 ، 
عندما يحل �شيفاً ثقيًل على نظريه اليمني على �شتاد البحرين الوطني 
يف املنامة، ويتطلع من خلله اإىل حتقيق فوز �شريح ليكون مبثابة جر�س 
اإىل جانبهما  التي ت�شم  الرابعة  املجموعة  لبقية منتخبات  ان��ذار مبكر 

اأوزبك�شتان وفل�شطني و�شنغافورة.
على   12 ال��رق��م  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ت�شفيات  االأخ�����ش��ر يف  م�شاركة  وحت��م��ل 
التوايل، حيث �شبق اأن �شارك 11 مرة وتاأهل من خللها لنهائيات كاأ�س 

العامل 5 مرات كان اآخرها يف مونديال رو�شيا 2018.
ودخل املنتخب ال�شعودي مع�شكراً داخلياً يف الدمام ملدة اأ�شبوع تاأهباً ملباراة 
على  رون��ار  الفرن�شي اجلديد هريفيه  امل��درب  تعرف من خلله  اليمن 
اأم��ام مايل  واح��دة  ودية  املع�شكر خو�س مباراة  اإمكانات العبيه. وتخلل 
الفر�شة لغالبية اللعبني  امل��درب  ، منح خللها   1-1 بالتعادل  انتهت 

للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

ولن ير�شى االأخ�شر بغري الفوز بنتيجة مريحة ، ولهذا �شيلعب مدربه 
بطريقة هجومية منذ البداية خ�شو�شاً واأنه در�س املناف�س جيداً بعدما 

�شاهد مباراته ال�شابقة اأمام �شنغافورة يف اجلولة االأوىل.
ويرز يف �شفوف االأخ�شر جمموعة من اللعبني الذين يجمعون بني 
اخلرة وحيوية ال�شباب اأمثال عمر هو�شاوي ويا�شر ال�شهراين و�شلمان 
ال��دو���ش��ري وع��ب��داهلل احلمدان  ال��دو���ش��ري وعبدالرحمن  ال��ف��رج و���ش��امل 

وهتان باهري.
وعلى مدى تاريخه يف م�شاركاته بت�شفيات كاأ�س العامل، يدخل االأخ�شر 
ال�شعودي كل ن�شخة مبدرب جديد بداية من الرازيلي بيل ماغراي يف 
ت�شفيات 1978 وحتى رونار الذي �شيتوىل املهمة يف الت�شفيات احلالية، 

ليكون عدد املدربني الذين اأ�شرفوا على اأالأخ�شر خلل الت�شفيات االثني 
ع�شر 19 مدربا كان اأكرهم يف ت�شفيات 2010 التي تواجد بها ثلثة 

مدربني فيما كانت الت�شفيات االأربع االأوىل مبدرب وحيد.
واو�شح رونار يف ت�شريح ملوقع االحتاد االأ�شيوي “اخو�س حتديا جديدا 
واأنا  اآ���ش��ي��ا،  ق���ارة  فيها يف  ات��واج��د  ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة  ه��ذه  بالن�شبة يل، 

متحم�س كثرياً واأريد اأن اأحقق النجاح كما فعلت يف اأفريقيا«.
و�شاهدت  امل��ب��اري��ات،  م��ن  العديد  �شاهدت  االأخ����رية،  االأ���ش��ه��ر  “يف  وق���ال 
االآن هو  االأه��م  العبني جيدين وف��رق جيدة، هذا موؤ�شر جيد، وال�شيء 

اال�شتعداد ب�شورة جيدة«.
ال�شنوات  يف  كبري  �شيء  حتقيق  على  ق��ادر  ال�شعودي  “املنتخب  واأ���ش��اف 

القادمة، وهذا ما اأتيت الأجله ،ونحن ال نفكر يف الدور الثاين اأو الثالث 
من الت�شفيات االآ�شيوية، هدفنا هو التاأهل اإىل كاأ�س العامل 2022«.

ويقف التاريخ اإىل جانب االأخ�شر ال�شعودي عندما يواجه نظريه اليمني 
يف املواجهة املبا�شرة رقم 19 التي جتمعهما يف خمتلف البطوالت. وقد 
�شيطرته  االأخ�شر  خللها  فر�س  مرة   18 التقيا  اأن  للمنتخبني  �شبق 
املطلقة ، اإذ فاز يف 17 مباراة وتعادل يف واحدة عام 2002 ومل يخ�شر 
اأهداف   3 مرماه  ا�شتقبل  فيما  هدفاً   49 هجومه  و�شجل  م��ب��اراة،  اأي 

فقط.
اأم��ام م�شيفه �شنغافورة بعد  ال��ذي عاد بنقطة من  اليمني  املنتخب  اأم��ا 
التعادل 2-2 ، فيدرك �شعوبة املباراة وقوة املناف�س ولهذا �شيلعب وفق 
اإمكاناته، و�شيلجاأ مدربه اغلب الظن لتاأمني خطوطه اخللفية ومراقبة 
مفاتيح اللعب مع االعتماد على الهجمات املرتدة. وعطفاً على الفوارق 
الفنية بني املنتخبني، فاإن النقاط الثلث �شتكون على الورق يف متناول 

يد االأخ�شر ال�شيما اإذا ما ظهر العبوه مب�شتواهم املعروف.

ال�شعودية تريد توجيه انذار مبكر يف الت�شفيات املزدوجة 

• علي �سعيد الكعبي: فخورون بال�سراكة مع روؤية الإمارات
• حميد �ساحوه: ملتزمون مبواكبة التطور و�سعداء بال�سراكة مع زعيم الإمارات
• را�سد عبداهلل: ما�سون يف تعزيز �سراكاتنا مع خمتلف القطاعات
• العبدول: قناة العني �ستظهر بحلة جديدة ابتداًء من 19�سبتمرب احلايل



بالغ يف توديع حبيبته فاعتقلته ال�شرطة!
الذي  بال�شكل  امل�شافرة  زوجته  ي��ودع  اأن  �شنغافورة  من  رج��ل  اأراد 
قبل  اآخ��ر حلظة  بقربها حتى  بالبقاء  وينعم  بها  يليق  اأن��ه  يعتقد 
ذل��ك، لكنه مل يكن  اإىل حيلة متكنه من  اإق��لع طائرتها، ففطن 
�شحيفة  م��وق��ع  ذك���ر  الع��ت��ق��ال��ه.  �شببا  �شيكون  ذل���ك  ب���اأن  ي��ت��وق��ع 
اعتقلت  ال�شنغافورية،  ال�شرطة  اأن  الريطانية  “االإندبندت” 
رجًل )27 عاماً( يف مطار البلد، عقب اقتناء تذكرة طريان فقط 
واأ�شاف  “�شانغي”.  اإىل مطار  املُ�شافرة  زوجته  مرافقة  اأجل  من 
اأم��راً ممنوعاً يف  اأن �شراء تذكرة طريان دون نية ا�شتعمالها، ُيعد 
�شنغافورة. ون�شرت ال�شرطة ال�شنغافورية �شورة لها على ح�شابها 
اخلا�س يف موقع التوا�شل االجتماعي “في�شبوك”، وكتبت تقول 
اإنه مينع على االأ�شخا�س غري امل�شافرين دخول �شالة الرتانزيت 
حتى ولو كانوا ميتلكون تذكرة طريان. وتابعت ال�شرطة “اأظهرت 
التحقيقات اأن الرجل دخل �شالة الرتانزيت لتوديع زوجته، وذلك 
“�شالة  اأن تكون لديه نية ملغادرة �شنغافورة”. واأردف��ت:  من دون 
اإليها  يدخلون  ال��ذي��ن  واالأ���ش��خ��ا���س  حممية  منطقة  ال��رتان��زي��ت 
ال�شياق،  نف�س  ويف  ال�شفر«.  لغر�س  هناك  فقط  يكونوا  اأن  يجب 
الذين يدخلون  االأ�شخا�س،  “فوك�س نيوز” اأن  اأو�شح موقع قناة 
غرامة  عليهم  تفر�س  قد  ال�شفر  نية  دون  من  الرتانزيت  �شالة 
مالية ت�شل اإىل 20 األف دوالر، ف�شًل عن مواجهة اأحكام بال�شجن 

ت�شل مدتها اإىل حوايل 24 �شهراً.

ترفع ق�شية ب�شبب »قطتها«
الكويت  ال�شحي“ يف مطار  ”املحجر  اأمريكية ق�شية �شد  رفعت 
بعدما  قطتها،  مبقتل  بالت�شبب  لهم  ات��ه��ام��ات  موجهة  ال���دويل، 
ليت�شح الحًقا هروب  لها،  البيطرية  الفحو�شات  الإج��راء  تركتها 

القطة منهم ونفوقها ب�شبب حرارة ال�شم�س.
وبح�شب �شحيفة ”الراي“ املحلية، فاإن ”الفتاة االأمريكية و�شلت 
البلد يوم االثنني املا�شي  قبل الفائت برفقة قطتها، ولدى اإنهاء 
اإج��راءات دخولها اإىل البلد طلب منها املخت�شون ت�شليم القطة 
اإىل  باإدخالها  ال�شماح  ال�شحي لفح�شها بيطرًيا قبل  اإىل املحجر 
وغادرت  قطتها  و�شلمت  ذل��ك  االأمريكية  ال��زائ��رة  ففعلت  البلد، 

املطار بعد اأن طلبوا منها مراجعتهم بعد يومني لت�شلمها“.
وتوجهت الزائرة، اأم�س اخلمي�س، اإىل مطار الكويت لت�شلم القطة 
من املحجر ال�شحي، اإال اأنها فوجئت بنفوق قطتها ب�شربة �شم�س، 
ال�شرطة  م��رك��ز  اإىل  فتوجهت  بغ�شب،  لها  ت�شبب  ال���ذي  االأم���ر 
ووجهت اتهاًما اإىل العاملني يف املحجر ال�شحي بالت�شبب يف مقتل 
حملت  ال�شحي  املحجر  بحق  جنحة  ق�شية  �شجلت  حيث  قطتها، 

م�شمى ”الت�شبب يف نفوق حيوان“.

»غاز ال�شحك« يغزو �شوارع هولندا 
ازدياد امل�شاكل ال�شحية ب�شبب غاز ال�شحك يف هولندا اأ�شبح اأمرا 
موؤرقا لل�شلطات. وي�شتهلك الكثري من الهولنديني كميات كبرية، 
كما اأنه م�شتخدم يف حفلت ال�شباب. ويحذر االأطباء من اأن هذا 

قد يوؤدي اإىل تلف �شديد يف االأع�شاب.
اأوك�شيد  مبيعات  على   حظر  فر�س  هولندا  يف  ال�شلطات  تدر�س 
كبري  تزايد  و�شط  ال�شحك”،  “غاز  ب�  اأي�شا  امل��ع��روف  النيرتوز، 
ك��م��خ��در يف  ه��ول��ن��دا  ي�شتهلكونه يف  ال��ذي��ن  االأ���ش��خ��ا���س  الأع�����داد 
احلفلت. ودعت عدة مدن، بينها اأم�شرتدام واأوترخت، اإىل حظر 
ال�شحة  على  خماطره  ب�شبب  النيرتوز،  اأوك�شيد   كب�شوالت  بيع 

وامل�شاكل املتزايدة يف مناطق الرتفيه.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ماتت منتحرة.. »اأول �شحية للربيك�شت«
يف حادثة هي االأوىل من نوعها، اأعلنت طبيبة �شرعية يف اإحدى املقاطعات الريطانية، وفاة �شيدة منتحرة “خوفا 

من االآثار املرتتبة على خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي )بريك�شت(«.
وعا�شت الفرن�شية فران�س ماري لويز ديفي�س )76 عاما( يف بريطانيا مع زوجها االإجنليزي لنحو 50 عاما، وكانت 
االأوروبي،  االحت��اد  بريطانيا من  خ��روج  ب�شاأن  واخل��وف  القلق  تعاين  كانت  لكنها  بلدها،  اإىل  للعودة معه  تخطط 

وتاأثري ذلك على خططها للعودة لبلدها.
وقالت الطبيبة ال�شرعية يف مقاطعة غلو�شرت�شري االإجنليزية، اإن ديفي�س انتحرت نتيجة جمموعة من االأ�شباب، 
منها معاناتها االكتئاب ووفاة حيوان العائلة االأليف، وخوفها من الريك�شت، وفقما ذكرت �شحيفة “ديلي ميل” 

الريطانية.
واأو�شحت الطبيبة اأن ديفي�س لديها تاريخ مع مر�س االكتئاب، كما تعر�شت اللتهاب رئوي موؤخرا اأ�شعف قدرتها 
على احلركة، كما اأنها كانت ت�شعر باحلزن ال�شديد لوفاة حيوانها االأليف، اإىل جانب خوفها من الريك�شت، م�شرية 

اإىل اأن جميعها عوامل دفعتها اإىل االنتحار.
وكانت ديفي�س قد غادرت منزلها يف 18 مار�س املا�شي واختفت ملدة يومني، حتى مت العثور على جثتها غارقة يف 

حقل غمرته املياه.
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مراآة عمالقة لتدفئة املريخ وجعله �شاحلا للعي�س
حماوالت العلماء م�شتمرة الكت�شاف اإمكانية احلياة بعيدا عن كوكب االأر�س، واآخر 
هذه املحاوالت اقرتاح با�شتخدام مراآة عملقة للم�شاعدة يف جعل املريخ موؤهل 
 Space الب�شر على �شطحه. فكيف ميكن حتقيق ذلك؟ قدم مدير �شركة  حلياة 
X االأمريكية  لت�شنيع واإطلق املركبات الف�شائية، ايلون ما�شك، اقرتاحا جديدا 
لتاأهيل كوكب املريخ حلياة الب�شر، ولكن هذه املرة دون احلاجة اإىل ا�شتخدام اأ�شلحة 
ومعدات تفجري نووية حرارية، مثلما اقرتح �شابقا. االقرتاح اجلديد يعتمد هذه 
املرة على تطوير م�شفوفة من املرايا ال�شخمة لتدور حول الكوكب االأحمر بهدف 
على  الر�شمي  ح�شابه  وع��ر  نحوه.  ال�شم�س  اأ�شعة  بانعكا�س  ح��رارت��ه  درج��ة  رف��ع 
موقع تويرت، كتب ما�شك: “يبدو من املنطقي ا�شتخدام اآالف العواك�س ال�شم�شية 
الف�شائية لتدفئة املريخ ك�شمو�س �شناعية«. وكان ايلون ما�شك قد اقرتح �شابقا 
�شبيها  وبالتايل جعله  درج��ة حرارته  لرفع  املريخ  ن��ووي فوق قطبي  �شلح  اإلقاء 
باالأر�س، حتى اأن ال�شركة االأمريكية غري احلكومية التي ميلكها اأطلقت تي�شرت 

يحمل عبارة Nuke Mars، وهو ما يعني ا�شربوا املريخ بال�شلح النووي. 

اأجمل ف�شاتني الأعرا�س يف اأ�شبوع نيويورك لالأزياء
تتوا�شل يف نيويورك فعاليات اأ�شبوع االأزياء، الذي تعر�س فيه العديد من ال�شركات 
ودور االأزياء العاملية اأجمل واأحدث ت�شاميمها.  وعلى هام�س اأ�شبوع نيويورك للأزياء، 
الف�شاتني  ت�شكيلة مميزة من  الذي يقدم  االأعرا�س،  اأ�شبوع نيويورك لف�شاتني  يقام 

للمقبلت على الزواج، وفيما يلي بع�شاً منها، بح�شب موقع �شتايل االإلكرتوين:
 2019 �شوجي خل��ري��ف  ت��ادا���ش��ي  ���ش��وج��ي:اأب��رزت جمموعة  ت��ادا���ش��ي  1 - جمموعة 
الدانتيل  امللكية، وهي م�شنوعة من قما�س  الب�شيطة واالأناقة  الت�شاميم  للعرائ�س 
املفعم باحليوية، مع �شل�شلة من العباءات اخلفيفة، مع اإ�شافات من الورود ذات اللون 

الوردي.
2 - مونيك لويلري:دخلت م�شممة االأزياء الفلبينية-االأمريكية مونيك لويلري اإىل 
جتارة العرائ�س كعرو�س لتخطيط زفافها اخلا�س. ومل تتمكن من العثور على اأي 

�شيء حتبه يف ال�شوق، لذا ابتكرت ف�شتانها اخلا�س.
و�شرعان ما حظيت ت�شاميمها ب�شهرة وا�شعة، بعد ارتدائها من قبل بع�س امل�شاهري 

مثل بريتني �شبريز عام 2004، وري�س ويذر�شبون يف عام 2011. 
على  اجلريئة  االأزه��ار  بنقو�س  تتميز  التي  اجلديدة،  جمموعتها  امل�شممة  واأطلقت 
الراأ�س  اأغ��ط��ي��ة  و�شممت  االأب���ع���اد،  ثلثية  العنا�شر  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ت��ول،  ن�شيج 

وال�شرتات ذات من الدانتيل الزهري.
الهولنديني  امل�شممني  يد  على  رول��ف  اآن��د  فيكتور  رولف:تاأ�ش�شت  اآن��د  فيكتور   -  3
فيكتور هور�شتنج ورولف �شويرين، وت�شتهر بت�شاميمها الفخمة من ف�شاتني الزفاف 

اإىل جمموعات امللب�س اجلاهزة.
الثوب  ميزج  للف�شل،  قابلة  �شاتان  وق�شة  منخف�س  هرييرا:بخ�شر  كارولينا   -  4
الذي �شممته بني الرومان�شية واحلداثة، ويقدم فكرة جديدة للباحثات عن التميز 

يف حفل الزفاف.

كايلي هاري�س  
تتوفى بحادث �شيارة

االأمريكية  كايلي  الفنانة  توفيت 
ناهز  ع���م���ر  ع�����ن  ه����اري���������س   راي 
30 ع��ام��اً، ب��ح��ادث ���ش��ي��ارة يف  نيو 
بجروحها  م���ت���اأث���رة  مك�شيكو ، 

اخلطرية.
طريقها  يف  ه����اري���������س  وك�����ان�����ت 
غ��ن��ائ��ي��ة �شمن  ف���ق���رة  ل���ت���ق���دمي 
مو�شيقي  م���ه���رج���ان  ف���ع���ال���ي���ات 
تقارير  وب��ح�����ش��ب  “تاو�س”،  يف 
عامًل  ك��ان  اخلمر  ف��اإّن  ال�شرطة 

رئي�شياً بوفاتها.
حتّدثت  ه���اري�������س  اأن  وال����لف����ت 
وفاتها،  م��ن  ���ش��اع��ات  قبل  ن�شرت 
ع��ن وف����اة وال���ده���ا وب��ع�����س اأف����راد 
الذي   ، نف�شه  امل��ك��ان  يف  عائلتها 
هذا  “اأحب  ق��ائ��ل��ة:  ف��ي��ه،  ق�����ش��ت 
الذين  منكم  والأولئك  املهرجان، 
ال يعرفون، فاإن اأجدادي يعي�شون 
هنا،  يعي�س  ع��م��ي  ي����زال  وال  ه��ن��ا 
ول��ك��ن ج��م��ي��ع اأق���ارب���ي م��ات��وا هنا 

ومنهم والدي«.

بر�شلونة ت�شت�شيف عر�شا 
لل�شريك عن مي�شي 

ليونيل  مل�شاهد  بر�شلونة  على  املليني  يتوافد 
مي�شي يلعب يف كامب نو و�شيحظى زوار املدينة 
قريبا بفر�شة م�شاهدة عر�س لل�شريك يتناول 
الفائز بجائزة  رحلة �شعود مهاجم االأرجنتني 

اأف�شل العب كرة قدم يف العامل خم�س مرات.
ال�شم�س(  )�شريك  �شوليه  دو  �شريك  و�شيد�شن 
بارك ديل فورم يف  ا�شتعرا�س “مي�شي 10” يف 
العا�شر من اأكتوبر- ت�شرين االأول وو�شفه بانه 
90 دقيقة جتمع  ملدة  ومده�شة  مثرية  “رحلة 
ال�شعرية  واالأج���واء  املذهل  البدين  االأداء  بني 

احلاملة«.
و�شيتم تناول رحلة �شعود جنم مي�شي مهاجم 
بر�شلونة من م�شقط راأ�شه يف رو�شاريو اإىل قمة 
دو  ل�شريك  عر�س  اأول  يف  العاملية  ال��ق��دم  ك��رة 

�شوليه يف اإ�شبانيا.
و�شمح لو�شائل اإعلم اليوم بزيارة املكان املزمع 
اقامة ال�شريك فيه و�شي�شع ثلثة اآالف متفرج 

كل ليلة.

ينتقم من طليقته بقتل اأبنائهما      
اأقدم رجل من مدينة ديربان يف جنوب اإفريقيا على قتل 
اإىل  للذهاب  ي�شتعدون  كانوا  بينما  �شنًقا،  االأربعة  اأبنائه 
املدر�شة، وذلك انتقاًما من اأمهم بعدما قدمت له اإ�شداًرا 
منه  طلبت  ث��م  ر���ش��م��ًي��ا،  بطلقهما  يق�شي  املحكمة  م��ن 
مغادرة منزل العائلة. وذكرت �شحيفة ذا �شن الريطانية 
مغادرة  انتظر  ع��اًم��ا   44 م��ب��وجن��وزي  �شيبو�شي�شو  ”اأن 
ثلثًة  اأخ��ذ  ث��م  لعملها،  ع��اًم��ا   42 اإك�شولي�شيلي  طليقته 
من اأبنائه ترتاوح اأعمارهم ما بني اأربعة اإىل ع�شرة اأعوام، 
وهم مبلب�س املدر�شة، اإىل منزل الزوجية، حيث طلب من 
احللوى،  ل�شراء  الذهاب  �شب�شيلي  وتدعى  الكرى  االبنة 
ثم �شنق الطفلني باأحزمة ملب�شهما املدر�شية حتى املوت، 

وعند عودة االبنة الكرى نّفذ اجلرمية بحقها“.

تدفعان حياتيهما ثمًنا للدجل وال�شعوذة
وابنتها  �شيدة  مقتل  لغز  م�شر  يف  االأم��ن  اأجهزة  ك�شفت 
م�شر  �شعيد  يف  االأق�����ش��ر  حمافظة  يف  م�شكنهما  داخ���ل 
جنوب البلد، بعد العثور على جثتيهما. وبداأت الواقعة 
ببلغ ر�شمي اإىل اأجهزة االأمن يفيد بالعثور على جثتي 
االأمر  اخل��ا���ش��ة،  غرفتها  يف  منهما  ك��ل  عليهما،  املجني 
الذي اأثار ال�شكوك عن اإمكانية تناولهما طعاًما م�شمًما 
اأو ما �شابه ذلك. وانتقل فريق من رجال االأمن والبحث 
اجلنائي اإىل مقر الواقعة، وبت�شكيل فريق بحث مت جمع 
وجود  ليتبني  ال�شرية،  التحريات  وا�شتكمال  املعلومات 
�شبهة جنائية يف مقتلهما، واأن اأحد الدجالني هو مرتكب 
اجلرمية. وبح�شب بيان ر�شمي لوزارة الداخلية، متكنت 
اأجهزة االأمن من القب�س على املتهم، ليعرتف بتفا�شيل 
باملجني  جتمعه  ع��لق��ة  وج���ود  ت�شمنت  ال��ت��ي  اجل��رمي��ة 
بحل  واإقناعهما  للدجل  و�شعيه  اأ���ش��ه��ر،   5 منذ  عليهما 

م�شاكلهما، اإال اأنه الحظ ارتداءهما م�شغوالت ذهبية.

ت�شفي نف�شها بالتوقف عن العالج
بعد �شنوات طويلة من املعاناة مع االأكزميا املوؤملة، متكنت 
غري  بطريقة  بنف�شها  نف�شها  ع��لج  من  اأمريكية  �شيدة 

متوقعة. 
اآالم  بروفينال من  كاثرين  عانت  عاماً،   25 وعلى مدى 
وعنقها  وجهها  يف  انت�شرت  التي  االأكزميا  بفعل  مرحة 
مل  �شتريوئيدي  ك��رمي  ا�شتخدام  على  وداأب���ت  وظهرها، 

يقدم لها اأي فائدة يف علج هذه احلالة.
اأن هذا  واإىل ج��ان��ب ع��ج��زه ع��ن ع���لج االأك���زمي���ا، ت��ب��ني 
فبعد  بج�شمها،  االأكزميا  انت�شار  يف  ال�شبب  كان  الكرمي 
اأن توقفت عن ا�شتخدامه، بداأت حالتها بالتح�شن ب�شكل 

تدريجي، حتى �شفيت متاماً من مر�شها املزمن.
وكانت رحلة اإىل اأ�شرتاليا قبل عقدين ون�شف من الزمن 
بحكة  ت�شعر  وب��داأت  باالأكزميا،  كاثرين  اإ�شابة  يف  �شبباً 
وجهها،  ب�شرة  نزيف  اإىل  باالإ�شافة  جلدها،  يف  �شديدة 

وو�شف لها االأطباء كرمي �شتريوئيدي لعلج حالتها.
وبعد �شنوات من العلج، اكت�شفت كاثرين اأنها تعاين من 
اإدمان على هذا الكرمي، واأعرا�س االن�شحاب الناجتة عن 
اإيقاف ا�شتخدامه بعد العلج لفرتة طويلة، لكنها اأ�شرت 
بدائل  اإىل  وجل���اأت  ال��ع��لج��ي،  روتينها  م��ن  ح��ذف��ه  على 

طبيعية اأكر فائدة، بح�شب مريور الريطانية. ماريانا دي جريولمو خالل ح�سورها مهرجان تورنتو الدويل للعام 2019، كندا. ا ف ب

 »11 »اآيفون  عن  للعزوف  تدفعك  اأ�شباب   3
قبل يومني فقط على موعد اإطلق 
“اأبل” اجل��دي��دة، يف حدث  هواتف 
ي��ن��ت��ظ��ره ع�������ش���رات امل���لي���ني حول 
ت��ق��اري��ر �شحفية  ك�����ش��ف��ت  ال���ع���امل، 
يتعر�شون  “اآيفون” قد  ع�شاق  اأن 
ب�����ش��دم��ة، وي��ن��ت��ظ��رون ح��ت��ى العام 

املقبل ل�شراء جهازهم املف�شل.
اأن  لتوؤكد  التقارير موؤخرا  وج��اءت 
لن   ”11 “اآيفون  ه��وات��ف  �شل�شلة 
�شابقتها  عن  جذري  ب�شكل  تختلف 
�شتحمل  ل���ك���ن���ه���ا   ،»X “اآيفون 
�شتقوم  ب��ي��ن��م��ا  ط��ف��ي��ف��ة،  ت��غ��ي��ريات 
اأكر  بتغيري  االأم��ريك��ي��ة  ال�����ش��رك��ة 

�شموال يف هواتف العام املقبل.
ماك”   5 ت�����و   9“ م����وق����ع  وق��������ال 
اإن  “اأبل”،  �شركة  باأخبار  املخت�س 
تغيريات   3 اإج���راء  تعتزم  ال�شركة 
 2020 ه���وات���ف  ل�شل�شلة  ج���ذري���ة 
 ،”12 “اآيفون  التي قد حتمل ا�شم 
امل�شتخدمني  ي���دف���ع  ق���د  م���ا  وه����و 
وجتنب  وق��ت��ه��ا،  ه��وات��ف��ه��م  لتغيري 

اقتناء هواتف “اآيفون 11«.
�شتقوم  “اأبل”  اإن  امل���وق���ع  وق�����ال 
تزيد  ق��د  ج��ذري��ة  تغيريات  بثلثة 
م��ع م����رور ال���وق���ت، ت��ع��د ن��ق��لت يف 
التي  الن�شخ  يف  “اآيفون”،  ه��وات��ف 

�شتطرح يف �شبتمر 2020.
3 تغيريات “جذرية«

الكبري  التغيري  اإن  امل��وق��ع  وي��ق��ول 
االأول يف عام 2020 �شيكون يف �شكل 
الهاتف، حيث قالت م�شادر داخلية 
�شي�شهد  اآي����ف����ون  اإن  ال�����ش��رك��ة  يف 

جديدا«. متكامل  “ت�شميما 
احتمال  ه���ن���اك  اإن  امل���وق���ع  وق�����ال 
للطي،  قابل  اآيفون  الإط��لق هاتف 
م��ع ت��غ��ي��ريات اأخ����رى ���ش��ت��ط��راأ على 
�شكل الهواتف العادية، من �شمنها 
اأي  دون  الكاملة  االأمامية  ال�شا�شة 

نتوءات.

النتحار يزهق روحا كل 40 ثانية 
هناك  اإن  اأم�����س  العاملية  ال�شحة  منظمة  قالت 
ثانية   40 واح��دا ي�شع حدا حلياته كل  �شخ�شا 
يفقدون  م���ن  ع���دد  واإن  ال���ع���امل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
اأرواح��ه��م ب�شبب االن��ت��ح��ار ك��ل ع��ام ي��ف��وق قتلى 

احلروب.
ال�شم  وت���ن���اول  ال�����ش��ن��ق  اأن  امل��ن��ظ��م��ة  واأو����ش���ح���ت 
واإط�����لق ال��ر���ش��ا���س ه��ي اأك���ر ط���رق االنتحار 
اأن ت�شع خططا  �شيوعا، وحثت احلكومات على 
ل��ل��وق��اي��ة م���ن االن���ت���ح���ار مل�����ش��اع��دة ال��ن��ا���س على 
التاأقلم مع التوتر واحلد من اإمكانية ح�شولهم 

على و�شائل االنتحار.
ق�شية  “االنتحار  ال�شحة  منظمة  تقرير  وق��ال 
واالأجنا�س  االأع��م��ار  كل  العامة.  لل�شحة  عاملية 
روح  اأي  وخ�شارة  ب��ه،  تتاأثر  ال��ع��امل  يف  واملناطق 

تعني خ�شارة الكثري«.
ل��وف��اة الفتية  اأك���ر �شبب  ث���اين  واالن��ت��ح��ار ه��و 
الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 و 29 عاما بعد 
اأكر �شبب لوفاة  اأنه ثاين  ح��وادث الطرق. كما 
15 و19  اأعمارهن بني  ت��رتاوح  الفتيات اللئي 

ب��احل��م��ل وال����والدة.  املتعلقة  ب��ع��د االأم����ور  ع��ام��ا 
االنتحار  يعتر  ال��ذك��ور  للمراهقني  وبالن�شبة 
ب��ع��د ح����وادث الطرق  ل��ل��وف��اة  اأك���ر �شبب  ث��ال��ث 

والعنف.
 800 قرابة  اإن  العاملية  ال�شحة  منظمة  وقالت 
االنتحار  على  يقدمون  املجمل  يف  �شخ�س  األ��ف 
�شنويا، اأي اأكر ممن تقتلهم اأمرا�س امللريا اأو 

�شرطان الثدي اأو احلروب اأو جرائم القتل.
وتراجعت املعدالت العاملية يف ال�شنوات االأخرية، 
عامي  ب��ني  امل��ئ��ة  يف   9.8 ال��رتاج��ع  ن�شبة  وبلغت 
كانت  ال��رتاج��ع��ات  ه���ذه  ل��ك��ن  و2016،   2010
مبنظمة  االأمريكيتني  منطقة  ففي  متفاوتة. 
ارتفعت  امل���ث���ال،  �شبيل  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����ش��ح��ة 

املعدالت بن�شبة 6 يف املئة بني 2010 و2016.
الذين  ال��رج��ال  ع��دد  اأن  اأي�شا  التقرير  واأظ��ه��ر 
يقارب  الغنية  البلد  يف  االنتحار  على  يقدمون 
ثلثة اأمثال عدد الن�شاء، على عك�س البلدان ذات 
الدخول املنخف�شة واملتو�شطة حيث تكون ن�شبة 

املنتحرين من اجلن�شني مت�شاوية ب�شكل اأكر.

ريهانا ت�شتعد لإ�شدار 
األبومها اجلديد

دي�شمر  �شهر  يف  التا�شع  األبومها  الإ���ش��دار  العاملية  ريهانا   النجمة  ر  تتح�شّ
املقبل، وقال اأوليفييه نو�س الرئي�س التنفيذي لل�شركة التي تنتج األبومها، اإنه 

من املحتمل اأن يتم طرحه حتديدا يف 6 دي�شمر.
مقاطعة  يف  كاملة  جزيرة  با�شتئجار  م��وؤخ��را  قامت  ريهانا  اأن  ذك��ره  اجلدير 

.Osea Island اإي�شيك�س لت�شجيل األبومها اجلديد، وهي جزيرة
Osea Island  تبلغ كلفة ا�شتئجارها 25 األف دوالر يومياً ، كما اأنها ت�شم 
�شتوديوات Miloco، و�شالة ريا�شية و�شينما وبركة، اإ�شافة اإىل منازل ريفية 

منف�شلة للوفد املرافق لريهانا.


