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الهالل الأحمر الإماراتي يرعى حفل 
تخرج طالب كلية اللغات بجامعة عدن

•• عدن- وام:

ق�سم  الإملللاراتلللي حفل تخريج طللاب  الأحللمللر  الللهللال  رعللت هيئة 
طالبا   60 عللددهللم  البالغ  عللدن  بجامعة  اللغات  كلية  يف  الرتجمة 

وطالبة والذي اأقيم اأم�س بقاعة ق�سر العرب يف مديرية املعا.
ح�سر احلفل وفد الهيئة ميثله املهند�س طيب ال�سام�سي نائب رئي�س 

بعثتها يف عدن و عدد من الأكادمييني واأولياء اأمور الطاب.
والربامج  الكفاءة  بللرامللج  تن�سيق  مدير  العزيز  عبد  نهى  واأعللربللت 
ملا  الإمللاراتللي  الأحللمللر  الهال  لهيئة  �سكرها  عن  الكلية  يف  العلمية 
دولللة  الإمارات  الأخللويللة من جانب  الوقفة  يعك�س  دعللم  تقدمه من 

العربية املتحدة اإىل جانب اليمن يف ظل ظروفه الراهنة.
من جانبهم عرب الطاب اخلريجون عن �سعادتهم باإنهاء م�سوارهم 
العلمي ل�سهادة البكالوريو�س وقدموا ال�سكر والتقدير لهيئة الهال 
الأحمر الإماراتي على كل ما قدمته من دعم �سخي لإجناح احلفل 

وم�ساركتهم فرحتهم.                                       )التفا�سيل �س2(

دفاع مدين اأبوظبي تدعو املدار�س لتنفيذ 
متارين اإخالء حلماية الطالب اأثناء احلرائق

•• ابوظبي-وام:

دعت الإدارة العامة للدفاع املدين يف اأبوظبي مديري املدار�س احلكومية 
واخلا�سة اإىل اأهمية تنفيذ متارين لاإخاء مبا يعزز �سامة الطاب 
والطالبات عند ن�سوب احلرائق والت�سرف بحكمة وبهدوء دون هلع او 
خوف حتى خروجهم اإىل اأقرب مكان اآمن.               )التفا�سيل �س6(

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  اللل�للسللمللو  �للسللاحللب  اأ�لللسلللدر 
نهيان  اآل  زايلللللللد  بلللللن  خللللللليلللفلللة 
اهلل"  "حفظه  اللللدوللللة  رئلليلل�للس 
 6 املر�سوم بقانون احتللادي رقم 
تقرير  �لللسلللاأن  يف   2018 للللعلللام 
العامة  للميزانية  اإ�سايف  اعتماد 
اجلهات  ومللليلللزانللليلللات  للللاحتلللاد 
ال�سنة  علللن  امللللللحللقللة  امللل�للسللتللقلللللة 
املر�سوم  ون�س   .2018 املالية 
العدد  يف  نلل�للسللر  اللللللذى  بللقللانللون 
الر�سمية  الأخللر من اجلللريللدة 
الحتادية على اأن تزاد تقديرات 
العامة  امللليللزانلليللة  ملل�للسللروفللات 
املالية  الللل�لللسلللنلللة  عللللن  لللللاحتللللاد 
و969  مللللليللار  مببلغ   2018
مليونا و269 األف درهم، ميول 

من الحتياطي العام للدولة.
ووفللقللا للللللمللر�للسللوم بللقللانللون تزاد 
واإيلللرادات  م�سروفات  تقديرات 
ملليللزانلليللة كلللل ملللن مللكللتللب وزير 
املالية  اللل�للسللنللة  عللللن  الللتلل�للسللامللح 
مليون   21 مبللبلللللغ   2018
درهم، ووكالة الإمارات للف�ساء 

مبللبلللللغ ثللاثللة مللايللني و500 
األلللف درهللللم، واملللجللللل�للس الوطني 
مايني   3 مبلللبلللللللغ  للللللاإعلللللام 
والهيئة  درهللللللم،  األلللللف  و917 
مايني   6 للللللريللا�للسللة  اللللعلللاملللة 
واأكادميية  درهلللم،  األلللف  و822 
مببلغ  الدبلوما�سية  الإملللللارات 
و100  األفا  و970  مايني   9

درهم.
 على �سعيد اآخر اأ�سدر �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
"حفظه  نللهلليللان رئلليلل�للس اللللدوللللة 
احتادي  بللقللانللون  اهلل" املللر�للسللوم 
�ساأن  يف   2018 لللعللام   7 رقلللم 
القانون  اأحلللكلللام  بللعلل�للس  تللعللديللل 
الحتللادي رقم 2 ل�سنة 2015 
يف �ساأن ال�سركات التجارية، وقد 
ن�سر املر�سوم يف العدد الأخر من 
الحتادية.  الر�سمية  اجلللريللدة 
ي�ستبدل  اأن  على  املر�سوم  ون�س 
بن�س البند 1 من املادة 14 من 
القانون الحتللادي رقم 2 ل�سنة 
يجب  الآتللللي:  الن�س   ،2015
ال�سركة  تاأ�سي�س  عقد  يكون  اأن 
حمررا  عليه  يطراأ  تعديل  وكللل 

بللاللللللغللة الللعللربلليللة وملللوثلللقلللا من 
قبل ال�سلطة املخت�سة، واإل كان 
فاإذا  بللاطللا،  التعديل  اأو  العقد 
اأجنبية  بلغة  العقد حمللررا  كان 
العربي  اللللللغللة  اإىل  بللالإ�للسللافللة 
فللتللكللون الللنلل�للسللخللة الللعللربلليللة هي 
املعتمدة واملعمول بها يف الدولة، 
ويكون التوثيق من قبل ال�سلطة 

�سخ�سيا  بللاحللل�للسللور  املللخللتلل�للسللة 
ملا  وفقا  الكرتونيا  بالتوقيع  اأو 
بهذا  املخت�سة  ال�سلطة  حتللدده 
ال�ساأن، وا�ستثناًء من ذلك يكون 
يف  العدل  الكاتب  اأمللام  التوثيق 
قرار  بها  ي�سدر  الللتللي  احللللالت 
املللخللتلل�للسللة بهذا  اللل�للسلللللطللة  ملللن 
بقانون  باملر�سوم  ال�ساأن.يعمل 

مواقــيت ال�صالة
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اإطالق مبادرة حمكمة اليوم الواحد 

حممد بن را�شد يوجه بدعم قطاع 
ال�شناعات الكبرية واملتو�شطة وال�شغرية 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  اللللوزراء  جمل�س  اأكللد 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
دولة  اأن  اهلل"  "رعاه  دبلللي  حللاكللم  الللللللوزراء  جمللللل�للس 
�سعيد  علللللى  اأهللدافللهللا  حتقيق  يف  ما�سية  الإمللللللارات 
تللكللامللل الللقللطللاعللات الللوطللنلليللة كللافللة لللرفللد القت�ساد 
اعتماد  خال  وذلللك  املقبلة  ال�سنوات  خال  الوطني 
ر�سوم  تخفي�س  عللرب  ال�سناعة  قللطللاع  دعلللم  مللبللادرة 
الكهرباء بجل�سته يف ق�سر الرئا�سة باأبوظبي بح�سور 

نائب  نهيان  اآل  زايللد  بللن  �سيف  ال�سيخ  �سمو  الفريق 
الللوزراء وزير الداخلية و �سمو ال�سيخ  رئي�س جمل�س 
من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �سوؤون الرئا�سة. واعتمد املجل�س اإطاق مبادرة 
اآخرى  قللرارات  اإىل  الواحد" اإ�سافة  اليوم  "حمكمة 
ال�سيخ  ال�سمو  �للسللاحللب  اجلللللل�للسللة.وقللال  اأجللنللدة  علللللى 
اليوم مبادرة  " اأطلقنا   : اآل مكتوم  را�سد  بن  حممد 
الإملللللارات على  مللكللانللة  لللنللوؤكللد  ال�سناعة  قللطللاع  دعلللم 
لا�ستثمار  جاذبة  كدولة  العاملية  ال�سناعات  خارطة 

توفر بيئة متكاملة .              التفا�سيل )�س2(
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حممد بن را�سد خال تروؤ�سه اجتماع جمل�س الوزراء )وام(

اجلي�س اليمني يحرز تقدما يف احلديدة بدعم قوات التحالف العربي

اطلع على اخلطة التف�صيلية للربنامج خالل اجتماع اللجنة التنفيذية 

حممد بن زايد يعتمد برنامج اأبوظبي للم�شرعات 
التنموية  »غدا 21« مبيزانية 50 مليار درهم 

•• اأبوظبي-وام:

اعتمد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي ام�س .. برنامج 
" مبيزانية   21 " غللدا  التنموية  للم�سرعات  اأبوظبي 
قدرها 50 مليار درهم لل�سنوات الثاث املقبلة على اأن 
التنموية  20 مليار درهم من احلزمة  يتم تخ�سي�س 
التنفيذية  اللجنة  و�سعته  الللذي   2019 الأول  للعام 
للل�للسللرف احللللزملللة القللتلل�للسللاديللة الللتللي اأطلللللقللهللا �سموه 

خال �سهر يونيو املا�سي. واطلع �سموه خال اجتماع 
اللجنة التنفيذية .. على اخلطة التف�سيلية لربنامج 
احلزمة  ل�سرف  اللجنة  و�سعتها  الللتللي   -  21 غللدا   -
القت�سادية التي اأطلقها �سموه.ويرتكز برنامج " غدا 
حمللاور رئي�سة هي حتفيز الأعمال  اأربعة  على   "  21
وال�ستثمار " وتنمية املجتمع وتطوير منظومة املعرفة 
والبللتللكللار وتللعللزيللز منللط احللليللاة وذللللك بللهللدف تعزيز 
تناف�سية اأبوظبي وريادتها ودعم م�سرتها القت�سادية 

والتنموية والجتماعية.
التفا�سيل )�س2(

حممد بن زايد خال اطاعه على برنامج امل�سرعات )وام(

اجلي�ش اليمني يتقدم ويحا�صر احلوثيني يف الكيلو16 

امللي�شيات حترق م�شتودعًا اإغاثيًا يف احلديدة انتقامًا خل�شائرها
•• احلديدة-وام:

العربي  اللللتلللحلللاللللف  قللللللوات  ر�للللسللللدت 
ال�سعودية  الللعللربلليللة  املللملللللكللة  بللقلليللادة 
احلوثي  ميلي�سيات  عنا�سر  اإقللللدام 
اإحلللراق حمطة  على  لإيلللران  املوالية 
اإغلللاثلللي يف منطقة  وقلللود وملل�للسللتللودع 
16 مبللحللافللظللة احللللديلللدة  الللكلليلللللو 
وذلك ا�ستمرارا لأعمالها التخريبية 
املللتللاحللقللة يف جبهة  بللعللد هللزائللمللهللا 
املنهارة  عنا�سرها  وهللروب  احلديدة 
ت�سييق اخلناق  نتيجة  جتاه اجلبال 
عليها من قبل قوات املقاومة اليمنية 
"األوية  راأ�لللسلللهلللا  وعلللللللى  املللل�لللسلللرتكلللة 

العمالقة".
العربي  الللتللحللالللف  قللللوات  وتللوا�للسللل 

يللفللرون مللن �للسللاحللات الللقللتللال تاركني 
�سكل  ما  وقتاهم  اأ�سلحتهم  خلفهم 
امليلي�سيات  �سفوف  يف  كللبللرة  اأزملللة 
اأعداد  يف  كللبللرا  نق�سا  تللواجلله  الللتللي 
املللقللاتلللللني خللا�للسللة بللعللد جنللللاح قوات 
املقاومة اليمنية يف قطع اأهم خطوط 
اإمدادهم و حما�سرتهم داخل مدينة 
احللللديلللدة ملللن عللللدة جلللهلللات. ووفقا 
مل�سادر ميدانية مينية ت�سهد مدينة 
ال�سعبي  الغليان  من  حالة  احلديدة 
املوالية  احللللوثلللي  ملليللللليلل�للسلليللات  �للسللد 
الإرهابية  ممار�ساتها  جللراء  لإيلللران 
املدنيني  ملل�للسلللللحلليللهللا  وا�لللسلللتلللهلللداف 
الللتللحللتلليللة داخل  الللبللنللى  و  الأبللللريللللاء 
املدينة و�سط توقعات باأن يزيد ذلك 
ملللن وتللللرة اإجلللللرام احلللوثلليللني بحق 

تدمر  اإىل  اإ�سافة  مل�سلحيها  يائ�سة 
الذي  الأمللر  ودفاعاتها  حت�سيناتها 
وجعلهم  عنا�سرها  معنويات  حطم 

ميلي�سيات  عنا�سر  حتللركللات  ر�للسللد 
ما  دقيق  ب�سكل  الإجللراملليللة  احلوثي 
ي�سهم يف اإف�سال اأي عمليات ع�سكرية 

ب�ّصر بتحالف طويل املدى بينهما:
�شليم الرياحي: لهذا اخرتنا اجلبهة امل�شاندة لل�شاهد...!

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

كتب الرياحي يف تدوينة ن�سرها على �سفحته الر�سمية مبوقع في�سبوك 
قائا ان حزبه "اختار طوعا الندماج يف جبهة برملانية و�سطية كبرة 
الئتاف  كتلة  اىل  اإ�للسللارة  الوطنيني" يف  النواب  من  جمموعة  �سحبة 
الوطني املح�سوبة على رئي�س احلكومة يو�سف ال�ساهد منتقدا ما ا�سماها 

بحمات الت�سكيك التي رافقت عملية الن�سهار.
وقال اإن الوطني احلر "طاملا نادى مب�سروع وطني كبر يرتقي بالعمل 
واخلطاب ال�سيا�سي يف تون�س ويحقق نوعا من ال�ستقرار و�سط كل هذا 

الت�سرذم يف ال�ساحة الوطنية، وهو ما اأعمل عليه منذ فرتة ".
وجودنا  املرحلة  اقت�ست  عندما   2014 انتخابات  بعد  "حكمنا  وتابع 
يف احلللكللم، ثللم اخللرتنللا النللتللقللال اىل املللعللار�للسللة عندما تللعللار�للس احلكم 
 2017 يف  ال�سلطة  اىل  وعللدنللا  قناعاتنا،  ومللع  الوطنية  امل�سلحة  مللع 
عللن طللريللق الللربملللان مللن اأجلللل حللمللايللة ملل�للسللار النللتللخللابللات املحلية بعد 
وقد  لانتخابات،  امل�ستقلة  الهيئة  رئي�س  انتخاب  عن  الربملان  عجز  اأن 
قنا باحلوار والتوافق يف جتاوز الزمة، كما رف�سنا يف تلك الفرتة كل  ُوفِّ

العرو�س والغراءات لتويل منا�سب يف الدولة ". )التفا�سيل �س15(

اأ�صدر تعدياًل على اأحكام قانون ال�صركات التجارية

رئي�س الدولة ي�شدر مر�شوما باعتماد اإ�شايف مليزانية 
درهم  مليون  و969  مليار  مببلغ   2018

امللك �شلمان ي�شتقبل الأمني العام لالأمم املتحدة
•• الريا�ص-وكاالت:

ا�ستقبل خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، يف مكتبه 
بق�سر ال�سام يف جدة، ام�س الأحد، الأمني العام لاأمم املتحدة اأنطونيو 

غوتري�س.
ال�ساحة  على  الأحللداث  م�ستجدات  ا�ستعرا�س  ال�ستقبال  وجرى خال 
الدولية، وخمتلف اجلهود الهادفة لتحقيق ال�سام وال�ستقرار العاملي.

لللاأمم املتحدة،  العام  ال�سريفني قد دعللا الأمللني  وكللان خللادم احلرمني 
ال�سبت، حل�سور توقيع اتفاق ال�سام بني اإثيوبيا واإريرتيا يف جدة.

يذكر اأن البلدين وبعد 20 عاماً من اإعان احلرب بينهما حول مناطق 
حدودية، اأعلنا قبل �سهرين اإنهاء حالة احلرب. واأعلن البلدان يف بيان 
اأحمد،  اآبي  الإثيوبي،  تاريخي بني رئي�س احلكومة  م�سرتك غداة لقاء 

والرئي�س الإريرتي، اإي�ساي�س اأفورقي، يف اأ�سمرة عن اتفاق لل�سام.

�صهيد يف غزة.. وم�صرع م�صتوطن طعنًا يف ال�صفة 
م�شوؤول اأمريكي: �شنعلن �شفقة 

القرن قبل الفل�شطينيون اأم رف�شوا 
•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

قال م�سوؤول اأمريكي بارز ل�سحيفة معاريف الإ�سرائيلية، اإن وا�سنطن 
�سفقة  تفا�سيل  اإعللان  تنوي  ترامب،  دونالد  الرئي�س  اإدارة  وحتديداً 

القرن �سواًء وافق الطرف الفل�سطيني اأو رف�س.
وذكرت ال�سحيفة يف تقرير لها ن�سرته، ام�س الأحد، اأن "امل�سوؤول اأو�سح 
اأن الرئي�س اطلع على كافة تفا�سيل �سفقة القرن الآن �سواًء بالن�سبة 
اأن  اإىل  م�سراً  عليهما"،  وتاأثرها  الفل�سطينية  وال�سلطة  لإ�سرائيل 
�سواء ال�سيا�سية وال�سرتاتيجية باتت جاهزة لإعانها  اجلوانب  "كافة 
الأمريكي  "الإعان  بللاأن  ال�سحيفة  واأفلللادت  ال�سفقة".   هللذه  اإطللار  يف 
�سيظهر �سواًء وافق الطرف الفل�سطيني اأو رف�س، واأن اجلزء القت�سادي 

من اخلطة الأمريكية لل�سام، مل يظهر بعد اأو مل يكتمل".
اىل ذلك، اأعلنت م�سادر طبية فل�سطينية يف ال�ساعات الأوىل من �سباح 
ام�س الأحد، وفاة مراهق فل�سطيني متاأثراً باإ�سابته بر�سا�س اجلي�س 
الإ�سرائيلي اأثناء احتجاجات على حدود قطاع غزة ال�سهر املا�سي.  من 
جانب اآخر، لقي م�ستوطن ا�سرائيلي م�سرعه متاأثرا بجروح بعد طعنه 
على مفرق م�ستوطنة "عت�سيون" يف ال�سفة الغربية قبل عدة �ساعات.

قرب  م�ستوطنني  طعن  بحجة  الحتال  بر�سا�س  فل�سطيني  وا�سيب 
مفرق م�ستوطنة "عت�سيون" جنوب بيت حلم. وذكرت م�سادر ا�سرائيلية 
ان �سابا طعن م�ستوطنني اثنني و�سفت ا�سابة احدهما باخلطرة وفيما 
بعد اأعلن عن وفاته، فيما ال�ساب م�ساب وغر معروف طبيعة ا�سابته. 
وذكرت م�سادر حملية ان منفذ عملية الطعن �ساب 17 عاما من جنوب 

اخلليل، وجراحه متو�سطة ومت اعتقاله من قبل قوات الحتال.
وافللادت عدة م�سادر ا�سرائيلية واخللرى حملية من مدينة يطا جنوب 
 17.5 اخلليل ان ال�ساب منفذ العملية هو خليل يو�سف علي جبارين 

عاما من يطا.

اإث��ارة  ح��اول��ت  قطر  حفرت: 
واجلزائر ليبيا  بني  الفتنة 

•• طرابل�ص-وكاالت:

اأكد امل�سر خليفة حفرت، القائد 
الليبي،  الللوطللنللي  للجي�س  الللعللام 
اإثارة  خمطط  وراء  قطر  وقللوف 
الفتنة مللع اجلللزائللر، وذللللك بعد 
�سحفية  تلل�للسللريللحللات  حتلللريلللف 
له مللوؤخللراً، اأثللارت جللدًل حللاداً يف 

اجلزائر.
م�سوؤول  العبيدي،  خليفة  ونقل 
الإعام يف مكتب حفرت، عن قائد 
ملا  "ل �سحة  اإنللله  قللوللله،  اجلي�س 
اأ�سيع عن تهديده اجلزائر بنقل 
اأرا�سيها"،  اإىل  الليبية  احللللرب 
بدول  ليبيا  "عاقة  اأن  وتاأكيده 
ال�سقيقة  بلليللنللهللا  ومللللن  جلللوارهلللا 
اجلزائر رفيعة امل�ستوى"، وفقا ملا 

ذكرت �سحيفة ال�سرق الأو�سط.

عنا�سر من جي�س �سوريا الدميقراطي الكردي خال تدريباتهم

�شوريا الدميقراطية لن ت�شارك يف معركة اإدلب
•• بريوت-وكاالت:

ال�سعب  حلللملللايلللة  وحللللللللدات  اأكللللللللدت 
اللللكلللرديلللة، اأمللل�لللس الأحلللللللد، اأنلللهلللا ل 
ت�ستعد  الللتللي  املللعللركللة  يف  تلل�للسللارك 
اللللللقلللللوات احللللكلللومللليلللة لإطلللاقلللهلللا 
معاقل  اآخلللللر  اإدلللللللب  حمللافللظللة  يف 
نوري  وقلللال  الللبللاد.  يف  امل�سلحني 
الللر�للسللمللي با�سم  املللتللحللدث  حمللمللود 
اأنه  "نوؤكد  ال�سعب:  وحدات حماية 
يف  لقواتنا  تللواجللد  اأي  هللنللاك  لي�س 
اإدلب، ومل ن�سارك يف هذه املعركة". 
واأو�سح حممود، يف بيان اأورده املوقع 
تزايد  "مع  للوحدات:  الإلكرتوين 
احللللديلللث علللن احللتللمللال بلللدء حملة 
ع�سكرية على مدينة اإدلب وريفها، 
تللللداولللللت بللعلل�للس و�لللسلللائلللل الإعلللللام 
الجتماعي  الللتللوا�للسللل  ومللنلل�للسللات 

احتمالية  حلللول  اإخللبللاريللة  عللنللاويللن 
حماية  وحلللدات  يف  قواتنا  م�ساركة 
واإننا  احلللملللللة...  هلللذه  اللل�للسللعللب يف 
تواجد  اأي  هللنللاك  لي�س  اأنللله  نللوؤكللد 
لقواتنا يف اإدلب، ومل ن�سارك يف هذه 
املعركة". واأ�ساف: "اإننا يف وحدات 

اللل�للسللعللب ووحللللللدات حماية  حللمللايللة 
املراأة، نوؤكد للراأي العام باأن قواتنا 
تنظيم  �للسللد  حللربللهللا  ملل�للسللتللمللرة يف 
داع�س الإرهابي.. . كما نحارب �سد 
جي�س الحتال الرتكي الذي يرى 

وجودُه م�سروعاً".
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اأخبـار الإمـارات
دبي ت�شت�شيف »املعر�س الدويل للزهور والنباتات« اأول اأكتوبر 

•• دبي-وام:

ي�ست�سيف مركز دبي التجاري العاملي الدورة الثالثة ع�سرة من املعر�س 
الللزراعللة والب�ستنة  اأبللرز فعالية يف جمللال  الللدويل للنباتات والللزهللور- 
باملنطقة - خال الفرتة من 1 حتى 3 اأكتوبر املقبل والتي تقام حتت 
رعاية ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطران املدين 

رئي�س موؤ�س�سة مطارات دبي.
وي�سارك يف املعر�س - الذي تنظمه موؤ�س�سة مي�سه اإي�سن وبانيت فر 
املن�سة  الدويل للخ�سار والفواكه  التجاري  املعر�س  بالتزامن مع  دبي 
الرائدة للمنتجات الطازجة يف ال�سرق الأو�سط - 18 دولة مبا يف ذلك 
ال�سني واإثيوبيا وم�سر وفرن�سا واأملانيا والهند وكينيا والكويت وهولندا 

وبولندا وا�سبانيا و�سريانكا وتاياند وتركيا ودولة الإمارات واململكة 
املتحدة والوليات املتحدة.

اأهم حدث جتاري يلبي احتياجات قطاع  وي�سلط املعر�س - الذي يعد 
املتنامي  القت�ساد الأخ�سر يف اخلليج العربي - ال�سوء على الهتمام 
جمموعة  على  وي�ستمل  امل�ستدامة  احل�سرية  والتنمية  بالتخطيط 
اخل�سراء  وامل�سطحات  احلللدائللق  واك�س�سوارات  النباتات  مللن  متنوعة 
والزهور  النباتات  على  املحافظة  وتقنيات  اللوج�ستي  الدعم  وخدمات 
والب�ستنة يقدمها عار�سون حمليون واإقليميون ودوليون بجانب تنظيم 
وت�ساميم  تن�سيق  عرو�س  اإىل  اإ�سافة  الب�ستنة  حللول  جمانية  نللدوات 
هذا  معر�س  من  رئي�سيا  جللزءا  جميعها  �ست�سكل  عمل  وور�للس  الللزهللور 

العام.

اإن  فللر«  »بانيت  �سركة  لللدى  امل�ساريع  مللديللر  ال�سباعي  طلللارق  وقلللال 
يرجع  والزهور  للنباتات  الللدويل  املعر�س  �سعبية  يف  املتنامي  الرتفاع 
اإىل ازدياد الوعي باحلاجة اإىل وجود م�سطحات خ�سراء طبيعية حول 
املجمعات ال�سكنية وغرها من املناطق احل�سرية.. م�سرا اىل اأن هناك 
اأنحاء  امل�ساحات اخل�سراء يف خمتلف  تطوير  م�ساريع  كبرة يف  زيللادة 
الت�سجيع  اإىل  اإ�سافة  العام  املنظر  �ساأنه حت�سني  الللذي من  الأمللر  دبي 

على اتباع منط حياة �سحي.
اإىل  اخل�سراء  امل�سطحات  اإن�ساء  يف  الوفرة  من  الكبر  التحول  وظهر 
تبني حلول اأكرث م�سوؤولية وا�ستدامة يف هذا املجال يف دورة العام املا�سي 
من املعر�س والتي ا�ستقطبت 4 اآلف و 178 زائرا و�سجلت معدل منو 

بحوايل 7 يف املائة مقارنة بالدورات ال�سابقة.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س املك�شيك بذكرى ا�شتقالل بالده

•• ابوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س انريكي بينيا نييتو رئي�س الوليات 

املتحدة املك�سيكية وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقال باده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي » رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايللد  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س انريكي بينيا نييتو.

حممد بن زايد يعتمد برنامج اأبوظبي للم�شرعات التنموية »غدا 21 » مبيزانية 50 مليار درهم 
•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  اللل�للسللمللو  �للسللاحللب  اعللتللمللد 
نللهلليللان ويل  اآل  بلللن زايلللللد  حمللمللد 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
املجل�س  رئلليلل�للس  امل�سلحة  للللللقللوات 
ام�س  اأبللوظللبللي  لإمللللارة  التنفيذي 
للم�سرعات  اأبللوظللبللي  بللرنللامللج   ..
مبيزانية   «  21 غللدا   « التنموية 
لل�سنوات  درهللم  مليار   50 قدرها 
يتم  اأن  علللللللى  امللللقلللبلللللللة  اللللللثلللللاث 
من  درهلللم  مللللليللار   20 تخ�سي�س 
الأول  للللللعللام  الللتللنللمللويللة  احللللزملللة 
اللجنة  و�للسللعللتلله  الللللذي   2019
اللللتلللنلللفللليلللذيلللة لللل�لللسلللرف احللللزملللة 
�سموه  اأطلقها  الللتللي  القت�سادية 

خال �سهر يونيو املا�سي.
اجتماع  خللللللال  �لللسلللملللوه  واطلللللللللع 

ويللعللنللى امللللحلللور اللللرابلللع و الأخلللر 
بتعزيز   «  21 غللدا   « برنامج  مللن 
منط احلياة يف اأبوظبي من خال 
الرتلللقلللاء بللاخلللدمللات كللافللة التي 
حت�سن جلللودة احللليللاة وذللللك عرب 
تفعيل م�ساركة الأفراد يف املبادرات 
والثقافية  الرتفيهية  والأن�سطة 
جانب  اإىل  والن�سطة  والريا�سية 
حتللل�لللسلللني اللللبلللنللليلللة اللللتلللحلللتللليلللة مبا 
والت�سالت  والتنقل  النقل  فيها 

والتنمية احل�سرية.
ال�سيخ  اللل�للسللمللو  �للسللاحللب  وجلللله  و 
حممد بن زايد اآل نهيان .. اللجنة 
اأجندة املرحلة  التنفيذية باإطاق 
امل�سرعات  حللللزمللللة  مللللن  الأوىل 
و  املقبلة  الأيللللام  خلللال  التنموية 
املجتمعية  امل�ساريع  تنفيذ  ت�سريع 

ومبادرات حت�سني بيئة الأعمال.

ويهدف املحور الرئي�س الأول من 
الأعمال  حتللفلليللز  اإىل  اللللربنلللاملللج 
التنمية  عجلة  ودفللع  وال�ستثمار 
اأبوظبي  اإمللللللارة  يف  القللتلل�للسللاديللة 
ملللللن خللللللال خلللللللق بللليلللئلللة جلللاذبلللة 
ومواتية لنمو امل�ساريع واملوؤ�س�سات 
تناف�سية  وحتلل�للسللني  القللتلل�للسللاديللة 
بيئة العمل وتنمية القطاع اخلا�س 
واملتو�سطة  ال�سغرة  وال�سركات 
اإىل و�سع برامج حتفيزية  اإ�سافة 
والطاقات  ال�سناعية  لل�سركات 

املتجددة وغرها من القطاعات.
فلليللمللا يللهللدف امللللحلللور اللللثلللاين من 
من  املجتمع  تنمية  اإىل  الربنامج 
املواطنني واإطاق  خال توظيف 
وتوفر  الإ�لللسلللكلللانللليلللة  املللل�لللسلللاريلللع 
معقولة  بتكلفة  اجللليللد  التعليم 
الجتماعي  الللدعللم  هيئة  واإنلل�للسللاء 

اخلطة  على   .. التنفيذية  اللجنة 
 21 غللدا   - لربنامج  التف�سيلية 
ل�سرف  اللجنة  و�سعتها  الللتللي   -
اأطلقها  التي  القت�سادية  احلزمة 

�سموه.
» على   21 » غدا  برنامج  ويرتكز 
هللي حتفيز  رئي�سة  اأربللعللة حملللاور 
وتنمية   « وال�للسللتللثللمللار  الأعلللملللال 
منظومة  وتللللطللللويللللر  امللللجلللتلللملللع 
املللعللرفللة والبللتللكللار وتللعللزيللز منط 
تعزيز  بللللهللللدف  وذلللللللللك  احلللللليلللللاة 
ودعم  وريادتها  اأبو ظبي  تناف�سية 
والتنموية  القت�سادية  م�سرتها 
املرحلة  وت�سمل  والجللتللمللاعلليللة.. 
50 مبادرة  اأكللرث من  الأوىل منه 
جللللديللللدة تلللتلللوافلللق مللللع اأوللللللويلللللات 
وامل�ستثمرين  واملقيمني  املواطنني 

يف الإمارة.

التنموية  امللللبلللادرات  مللن  وغللرهللا 
ت�سمن  اأن  �لللسلللاأنلللهلللا  مللللن  والللللتللللي 
احلياة الكرمية للمواطن وتوفر 

�سرورياتها كافة.
الثالث على تطوير  املحور  ويركز 
ملللنلللظلللوملللة املللللعللللرفللللة والبللللتللللكللللار 
ت�سجيع  خللللال  ملللن  الإمللللللللارة  يف 
اللللنلللا�لللسلللئلللة يف جملللال  الللل�لللسلللركلللات 
اإىل  املواهب  وا�ستقطاب  التقنية، 
البحث  ملللراكلللز  ودعلللللم  اأبلللوظلللبلللي 
تدريب  اإىل  اإ�لللسلللافلللة  والللتللطللويللر 

وتنمية املواهب واخلربات.
اقت�ساد  و  جمتمع  بناء  و�سي�سهم 
اأبلللللوظلللللبلللللي يف  تللللقللللدم  مللللعللللريف يف 
العاملية  البلللللتلللللكلللللار  ملللللوؤ�لللللسلللللرات 
وموؤ�سرات القت�ساد املعريف والذي 
ي�سمن بدوره ا�ستمرار وا�ستدامة 

نه�سة الإمارة.
ثقته بنجاح » غدا 21 » وال�سراكة 
املجتمع  و  احلكومة  بني  القائمة 

و اأ�ساد �سموه بجهود فريق العمل 
عن  معربا  اأبللوظللبللي..  حكومة  يف 

و قللطللاع الأعلللملللال والللتللي ت�سمن 
النجاح للجميع.

الهالل الأحمر الإماراتي يرعى حفل تخرج طالب كلية اللغات بجامعة عدن
•• عدن- وام:

الإمللاراتللي حفل تخريج طاب  الأحللمللر  الهال  رعللت هيئة 
البالغ عددهم  اللغات بجامعة عدن  كلية  الرتجمة يف  ق�سم 
اأم�س بقاعة ق�سر العرب يف  اأقيم  والذي  وطالبة  طالبا   60

مديرية املعا.
ال�سام�سي  طيب  املهند�س  ميثله  الهيئة  وفللد  احلفل  ح�سر 
واأولياء  الأكادمييني  نائب رئي�س بعثتها يف عدن و عدد من 

اأمور الطاب. واأعربت نهى عبد العزيز مدير تن�سيق برامج 
الكفاءة والربامج العلمية يف الكلية عن �سكرها لهيئة الهال 
الأحمر الإماراتي ملا تقدمه من دعم يعك�س الوقفة الأخوية 
من جانب دولة  الإمارات العربية املتحدة اإىل جانب اليمن يف 

ظل ظروفه الراهنة.
باإنهاء  �سعادتهم  عن  اخلريجون  الطاب  عرب  جانبهم  من 
ال�سكر  وقللدمللوا  البكالوريو�س  ل�سهادة  العلمي  ملل�للسللوارهللم 
والتقدير لهيئة الهال الأحمر الإماراتي على كل ما قدمته 

من دعم �سخي لإجناح احلفل وم�ساركتهم فرحتهم.
ونوه الطاب يف الوقت ذاته بالنه�سة التي �سهدها م�ستوى 
التعليم العايل والبحث العلمي يف جامعة عدن، بف�سل دعم 
الهيئة والوقوف اإىل جانب الطلبة وت�سجيعهم على حت�سيل 
بالتخرج  �سعادته  الللوايل عن  واأعللرب اخلريج حممد  العلم. 
دعمها  على  الإمللاراتللي  الأحللمللر  الهال  لهيئة  ال�سكر  وقللدم 
الللذي اأكللد اأنلله لي�س بغريب على دولللة الإمللارات التي قدمت 

الكثر لليمن واليمنيني.

حممد بن را�شد يوجه بدعم قطاع ال�شناعات الكبرية واملتو�شطة وال�شغرية  
•• اأبوظبي-وام:

اأكد جمل�س الوزراء برئا�سة �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
»رعاه  دبللي  اللللوزراء حاكم  جمل�س 
اأن دولة الإمللارات ما�سية يف  اهلل« 
حتقيق اأهدافها على �سعيد تكامل 
الللقللطللاعللات الللوطللنلليللة كللافللة لرفد 
القت�ساد الوطني خال ال�سنوات 
املقبلة وذلك خال اعتماد مبادرة 
دعم قطاع ال�سناعة عرب تخفي�س 
ق�سر  يف  بجل�سته  الكهرباء  ر�سوم 
بح�سور  بلللاأبلللوظلللبلللي  اللللرئلللا�لللسلللة 
الللفللريللق �للسللمللو اللل�للسلليللخ �للسلليللف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الللللللوزراء وزيللللر الللداخللللليللة و �سمو 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ من�سور 
نائب رئي�س جمل�س الللوزراء وزير 

�سوؤون الرئا�سة.
اإطللللاق مبادرة  املللجللللل�للس  واعللتللمللد 
اإ�سافة  اللللواحلللد«  اللليللوم  »حمللكللمللة 
اأجندة  علللللى  اأخللللرى  قلللللرارات  اإىل 

اجلل�سة.
ال�سيخ  الللل�لللسلللملللو  �لللسلللاحلللب  وقللللللال 
حمللمللد بلللن را�لللسلللد اآل مللكللتللوم : » 
دعللم قطاع  مللبللادرة  اللليللوم  اأطلقنا 
الإمارات  مكانة  لنوؤكد  ال�سناعة 
العاملية  ال�سناعات  خللارطللة  على 
توفر  لا�ستثمار  جللاذبللة  كللدولللة 
للنمو  مللتللكللاملللللة ومللائللمللة  بلليللئللة 

وال�ستدامة«.
واأ�ساف �سموه: ن�ستثمر يف نه�سة 
�للسللنللاعلليللة ملل�للسللتللدامللة ملللن خال 
امل�سرتك  احلكومي  العمل  تكاتف 
ناجحا  منوذجا  نكون  اأن  وهدفنا 
لاقت�ساد الأخ�سر لنحافظ على 

من املعاير.
الائحة  الللوزراء  جمل�س  واعتمد 
التنفيذية للقانون الحتادي ب�ساأن 
الأحجار  الجتللار يف  على  الرقابة 
الثمينة  واملللللعللللادن  الللقلليللمللة  ذات 
العيارات  يللحللدد  واللللذي  ودمللغللهللا، 
الثمينة  للللللللملللعلللادن  اللللقلللانلللونللليلللة 
امل�سغولت  ملللللن  بلللهلللا  املللللرخلللل�للللس 
والباتينية  والف�سية  الذهبية 
القيمة  ذات  الأحللجللار  يللحللدد  كما 
ويعزز  القطاع  يدعم منو هذ  مبا 

تناف�سيته.
والتعاون  اخلارجية  ال�سوؤون  يف  و 
اإن�ساء  املللجللللل�للس  اعللتللمللد  الللللللدويل، 
جمهورية  للللدى  للللللدولللة  �للسللفللارة 
زميلللبلللابلللوي يف هلللللللراري و�لللسلللادق 
حكومللة  بلليللللللللن  اتللفللاقلليللللللللة  علللللللى 
الدولة وحكومة رو�سيا الحتادية 
ملتطلبات  املللتللبللادل  الإعللفلللللاء  ب�ساأن 
اللللتلللاأ�لللسلللرة مللللواطلللنلللي اللللللدوللللللة و 
مواطني رو�سيا الحتادية و�سادق 
الدولة  حكومة  بني  اتفاقية  على 
وحلللكلللوملللة جلللملللهلللوريلللة اللللغلللابلللون 
يف �لللسلللاأن اخللللدملللات اجللللويلللة بني 
البلدين. واعتمد املجل�س التوقيع 
الدولة  حكومة  بني  اتفاقية  على 
ب�ساأن  قرب�س  جمهورية  وحكومة 
والفني  القلللتللل�لللسلللادي  الللللتللللعللللاون 
الدولة  بني  الإطللاريللة  والتفاقية 

ورابطة دول الكاريبي.
و�للللسللللادق جمللللل�للس اللللللللللوزراء على 
اتلللفلللاقللليلللة بللللني حلللكلللوملللة اللللدوللللة 
وحماية  ت�سجيع  حلللول  واللليللابللان 
اتفاقية  على  ووقللع  ال�ستثمارات، 
وحكومة  الللللدولللللة  حلللكلللوملللة  بللللني 
التعاون  ب�ساأن  قرب�س  جمهورية 

القت�سادي والفني.

بيئتنا لاأجيال القادمة.
اآلية  املللبللادرة على تطبيق  تن�س  و 
جديدة لتخفي�س تعرفة الكهرباء 
لللللقللللطللللاع الللل�لللسلللنلللاعلللة بلللللللللدءا من 
الللربللع الأخللللر مللن الللعللام احلايل 
احليوي  القطاع  هللذا  دعللم  بهدف 
ال�ستثمار  علللللللى  واللللتللل�لللسلللجللليلللع 
يف  امللل�للسللتللدام  النمو  وحتقيق  فلليلله، 
اللللوقلللت نللفلل�للسلله ملللن خلللال تقليل 
الطاقة  ملل�للسللادر  علللللى  العلللتلللملللاد 
غر ال�سديقة للبيئة مثل الوقود 
ل�ستيعاب  خطة  وو�للسللع  ال�سائل، 
امل�ستقبلية  الللتللوللليللديللة  اللللقلللدرات 

للم�سانع اجلديدة.
الكبرة من  امل�سانع  �سيتم دعم  و 
الحتادية  الهيئة  تللوجلليلله  خلللال 
ر�سوم  بتخفي�س  وامللللاء  للكهرباء 
ودعم   ،29% بلللواقلللع  الللكللهللربللاء 
واملتو�سطة  اللل�للسللغللرة  امللل�للسللانللع 
بن�سب  الكهرباء  ر�سوم  بتخفي�س 
 22% اإىل   10% بللني  تللللرتاوح 

امل�سا�س  دون  قللليلللا�لللسلللي  وقلللللت  يف 
باأي  الإخلللال  اأو  القانون  ب�سيادة 

من اأحكامه.
دولة  اأن  اللللللللوزراء  جمللللل�للس  واأكلللللد 
ق�سائيا  نظاما  متتلك  الإمللللارات 
عاملي امل�ستوى يكفل حقوق جميع 
املجتمع  املللوؤ�للسلل�للسللات يف  و  الأفلللللراد 
اأهداف  حتقيق  يف  ت�سهم  وب�سورة 
الدولة  يف  والتناف�سية  ال�ستدامة 
متكامل  قللل�لللسلللائلللي  نللللظللللام  وفللللللق 
م�سالح  تراعي  وا�سحة  وقللوانللني 
ويعطى  اأفللللراده  وحللقللوق  املجتمع 
الدعاوى  اأنلللللواع  حتللديللد  اللللوزيلللر 
الف�سل فيها مبحكمة  �سيتم  التي 

اليوم الواحد.
الواحد يف  اليوم  وت�ساهم حمكمة 
املدنية  الق�سايا  �سرعة الف�سل يف 
من خال اإحالة املتهم اإىل النيابة 
الللعللامللة واإجلللللللراء الللتللحللقلليللق معه 
الق�ساء  حمكمة  لقا�سي  واإحالته 
لللليلللوم واحللللللد للللللتلللللداول اللللدعلللوى 

علللقلللار بللقلليللمللة مللللليللوين درهلللللم اأو 
املللاللليللة عن  اأن ل تللقللل مللدخللراتلله 
مللللليللون درهللللم اأو اثلللبلللات دخللللل ل 
�سهريا  درهللم   20،000 يقل عن 
على اأن يتم تطبيقه يف بداية عام 

.2019
احللللكلللوملللة  حلللللر�لللللس  اإطلللللللللللار  ويف 
الب�سرية  الللكللفللاءات  تللطللويللر  علللللى 
الحتادية  احلللكللومللة  يف  املللواطللنللة 
الكامنة  الطاقات  كافة  توظيف  و 
للللراأ�لللس امللللللال الللبلل�للسللري امللللواطلللن، 
الللللللللللللللوزراء على  وافلللللللللق جمللللللل�لللس 
تطبيق م�سروع تخطيط التعاقب 
الوظيفي وتطوير نخبة الكفاءات 
يف احللللكلللوملللة الحتلللللاديلللللة وذلللللك 
بهدف دعللم اجلهات الحتللاديللة يف 
اإعللللداد خللطللط للللللوظللائللف واملللللوارد 
وفق  لديها  الب�سرية  والللكللفللاءات 
منهجية علمية قائمة على اأف�سل 
املمار�سات يف هذا ال�ساأن بالإ�سافة 
امل�ستوى  على  اجلللهللود  تعزيز  اىل 

التو�سيل  ر�سوم  اإلغاء  اإىل  اإ�سافة 
واحت�ساب  اجللللديلللدة،  للللللملل�للسللانللع 
ل  لل�سبكة  ب�سيط  ا�ستخدام  ر�سم 
يف  امل�ستثمرين  علللللى  عبئا  ي�سكل 
اإجمايل  ويزيد  ال�سناعي  القطاع 
ال�سناعيني،  امللل�للسللتللهلللللكللني  عللللدد 
والذي يبلغ حاليا %2، اإىل ن�سبة 

اأعلى يف ال�سنوات القادمة.
اإطاق »حمكمة اليوم الواحد«.

»حمكمة  اإطللاق  املجل�س  واعتمد 
بلللهلللدف تقدمي  اللللللواحلللللد«  اللللليللللوم 
اأ�للسللرع اخلللدمللات واأعلللاهلللا كفاءة 
للت�سهيل على اأفراد املجتمع و اأكد 
اأن  الللوزراء خال جل�سته  جمل�س 
دولة الإمارات هي دولة املوؤ�س�سات 
منظومة  ومتلللتلللللللك  واللللللقلللللانلللللون 
قلل�للسللائلليللة مللتللملليللزة تلل�للسللتللنللد على 
وتلتزم  والللنللظللم  الآلللليلللات  اأحللللدث 
الق�سائية  اجلللهللات  با�ستقالية 
والأمللنلليللة كللافللة للل�للسللمللان حتقيق 
الأفراد  بني  اأ�س�سه  واإر�ساء  العدل 

و�سدور احلكم يف اليوم نف�سه.
اعتماد نظام تاأ�سرة طويلة الأمد 

للمتقاعدين.
امتيازات  منح  املجل�س  اعتمد  كما 
ما  لاأ�سخا�س  بللتللاأ�للسللرة  خا�سة 
واخلم�سني  اخلللاملل�للسللة  �للسللن  فلللوق 
تلل�للسللمللح بلللالإقلللاملللة طللويلللللة الأمللللد 
الت�سهيات  وتلللهلللدف  اللللدوللللة  يف 
خللليلللارات  تلللوفلللر  اإىل  اجللللللديلللللدة 
البيئة  و  الأمللللد  الإقلللاملللة طللويلللللة 
والراغبني  للمتقاعدين  املنا�سبة 
الدولة  اأر�للللللس  علللللى  الإقللللامللللة  يف 
للللللرخللاء وال�للسللتللثللمللار ملللن خال 
نظام مايل و �سحي م�ستقر وعايل 

اجلودة.
امتيازات  علللللى  الللقللانللون  ويللنلل�للس 
�سنوات   5 مللللدة  بللالإقللامللة  خللا�للسللة 
جتدد تلقائيا للوافدين املتقاعدين 
من �سن اخلام�سة واخلم�سني وما 
فوق ح�سب �سروط حمددة ومنها 
ا�للسللتللثللمللارا يف  املللتللقللاعللد  اأن ميتلك 

جمموعة  للللتلللكلللويلللن  الحتللللللللللادي 
الكفاءات  اأف�سل  من  نخبة  ت�سم 
احلكومية. على �سعيد اآخر اعتمد 
الوطنية  املعاير  اللللوزراء  جمل�س 
احلكومية  للم�ست�سفيات  املوحدة 
واخللللا�لللسلللة واللللللللذي يلللتلللوافلللق مع 
2021 بالرتقاء  الإملللارات  روؤيللة 
مبلل�للسللتللوى اخللللدملللات املللقللدمللة يف 
الدولة اإىل اأف�سل امل�ستويات وذلك 
اإطللللللار حلللر�لللس احلللكللومللة على  يف 
متكاملة  �سحية  خللدمللات  تللوفللر 

وذات جودة عالية وم�ستدامة.
معاير  توحيد  اأن  املجل�س  واأكلللد 
لأف�سل  وفللقللا  يللتللم  امللل�للسللتلل�للسللفلليللات 
تلك  تلللركلللز  و  اللللعلللاملللليلللة  امللللعلللايلللر 
امللللللعلللللايلللللر علللللللللى جلللللللللودة تلللقلللدمي 
املر�سى  �لللسلللاملللة  و  اخللللللدملللللات 
ال�سحية  الللرعللايللة  واخللتلل�للسللا�للسللي 
اإىل  اإ�للسللافللة  امل�ست�سفى  وت�سميم 
اأخللرى خا�سة بللالأدويللة و  معاير 
غرها  و  واأ�سرهم  املر�سى  حقوق 

حمدان بن زايد ي�شل اإىل رومانيا
•• بوخار�ست-وام:

و�سل �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة اإىل العا�سمة بوخار�ست اأم�س يف زيارة 
ر�سمية جلمهورية رومانيا ت�ستغرق يومني.

وكان يف ا�ستقبال �سموه لدى و�سوله املطار معايل الدكتور تيودور ميلي�سكانو وزير ال�سوؤون اخلارجية الرومانية 
ومعايل الدكتورة مونيكا دورينا غورغيتا وزيرة الدولة لل�سوؤون الدولية يف وزارة ال�سوؤون اخلارجية الرومانية 
و�سعادة الدكتور كالني فابيانو رئي�س دائرة املرا�سم يف وزارة ال�سوؤون اخلارجية الرومانية و�سعادة الدكتور اأحمد 

عبداهلل املطرو�سي �سفر الدولة لدى بوخار�ست وعدد من كبار امل�سوؤولني.
وي�سم الوفد املرافق ل�سموه .. معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر وزير دولة و�سعادة عي�سى حمد بو�سهاب 
م�ست�سار �سمو رئي�س هيئة الهال الأحمر الإماراتي و�سعادة اأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل احلاكم يف 

منطقة الظفرة و�سعادة خدمي عبداهلل الدرعي.
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اأخبـار الإمـارات
معهد بيئة ال�شارقة و�شركة بيئة عمان يطلقان ا�شرتاتيجية لال�شتدامة البيئية 

•• ال�سارقة-وام:

- مقره  الأو�سط  ال�سرق  وال�ستدامة يف  البيئية  الإدارة  اأطلق معهد 
البيئية  للخدمات  العمانية  ال�سركة  ل�سالح  برناجمني   - ال�سارقة 
القاب�سة » بيئة » خال الربع الأخر من عام 2018 لنقل خرباته 

التدريبية اإىل �سلطنة عمان.
ال�سارقة للبيئة  اأ�س�سته �سركة  البيئي - الذي  و�سركز مركز التميز 
للنفايات  الفعالة  الإدارة  على  لللاإ�للسللراف   2007 الللعللام  يف  »بيئة« 
ال�سلبة وقيادة ا�سرتاتيجية الإدارة امل�ستدامة للنفايات يف ال�سلطنة - 
على تقدمي ور�س وبرامج تدريبية تعنى بال�سوؤون البيئية للقطاعني 

العام واخلا�س.
معهد  بللني  مللوؤخللرا  توقيعها  جللرى  الللتللي   - التفاهم  مللذكللرة  وتن�س 

اإطاق  على   - العمانية  »بيئة«  �سركة  و  وال�ستدامة  البيئية  الإدارة 
عمان  يف  ال�سركة  مبقر  املقبل  اأكتوبر  يف  الأوىل  التدريبية  الور�سة 
اأيام  ت�ستغرق خم�سة  النفايات  اإدارة  برامج متقدمة حول  تت�سمن  و 
تو�سيع  اجلانبان  يعتزم  كما   .. العمانية  »بيئة«  موظفي  وت�ستهدف 
�سيقرر  موعد  يف  اخلارجيني  »بيئة«  عماء  لي�سمل  الربنامج  نطاق 

لحقا.
املمار�سات  اأفلل�للسللل  مقدمتها  يف  عللدة  مللو�للسللوعللات  الللور�للسللة  وتللتللنللاول 
البيئية واملتطلبات القانونية واملبادئ ال�سناعية وق�سايا ال�ستدامة 
واأخرا اإدارة معاجلة تلوث الهواء واملياه مع تخ�سي�س حلقة نقا�س 

يومية للتعمق يف بحث اجلوانب الأ�سا�سية لإدارة النفايات.
البيئية  الإدارة  معهد  اأكادميية  مدير  احلنظلي  حممد  �سامي  وقال 
واخلدمات  املللواد  ا�ستعادة  مرافق  بناء  على  عمان  تعمل  وال�ستدامة 

بدعم  التزامها  اإطللار  يف  الأجللل  طويل  م�ستدام  كبديل  بها  املرتبطة 
اإىل  امل�ستدامة لاأمم املتحدة ولتحويل هذه الروؤية  اأهداف التنمية 
واقع ميثل مركز التميز البيئي التابع ل�سركة »بيئة« العمانية م�سدر 
اخلربة واملعرفة والذي �سيعنى بتقدمي تدريبات من الطراز العاملي 
التدريبية  الربامج  من  �سل�سلة  �سيقدمون  دوليني  خللرباء  باإ�سراف 

التي طورها معهد » الإدارة البيئية وال�ستدامة«.
من جهته قال الدكتور مهاب علي الهنائي مدير م�سروع مركز التميز 
البيئي يف �سركة »بيئة« العمانية اإن التعاون مع معهد الإدارة البيئية 
وال�ستدامة يهدف لو�سع خريطة طريق ا�سرتاتيجية للمركز تتيح 
له تقدمي جمموعة برامج للقطاعني العام واخلا�س ل�سياغة معاير 
جديدة ل�سلطنة عمان لتطبيقها على كل اجلوانب اخلا�سة بق�سايا 

ال�ستدامة البيئية والأمن القت�سادي.

حاكم الفجرية يعتمد الهيكل 
التنظيمي ملركز الفجرية لالإح�شاء

•• الفجرية-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى 
الهيكل  باعتماد  القا�سي  ل�سنة2018   14 رقللم  الللقللرار  الفجرة  حاكم 

التنظيمي ملركز الفجرة لاإح�ساء.
وحدات  ا�ستحداث  مهمة  العهد  ويل  �سمو  يللتللوىل  اأن  على  الللقللرار  ونلل�للس 
وفقاً  املعتمد،  بالهيكل  املدرجة  والأق�سام  الإدارات  تتبع  جديدة  تنظيمية 

حلاجة العمل.

دائرة التخطيط العمراين والبلديات: الآن خدمات ت�شجيل العقود الإيجارية »توثيق« رقمية 100 % 
•• اأبوظبي - الفجر:

اأعلنت جلنة التكنولوجيا يف دائرة 
والبلديات  الللعللمللراين  التخطيط 
التحول  خللطللة  ا�للسللتللكللملللللت  اأنلللهلللا 
العقود  ت�سجيل  خلدمات  الرقمي 
بن�سبة  الآن  لت�سبح  الإيلللجلللاريلللة 
م�ستوى  على  رقمية   %  100
مدينة  )بلدية  الللثللاث  البلديات 
بلدية  اللللعلللني،  بلللللديللة  اأبلللوظلللبلللي، 

منطقة الظفرة(.
واأ�للللسللللارت جلللنللة الللتللكللنللولللوجلليللا يف 
باإمكان  اأ�للسللبللح  اأنلللله  اإىل  اللللدائلللرة 
عمليات  جميع  اإمتللللام  املللوؤجللريللن 
عرب  الإيللجللاريللة  الللعللقللود  ت�سجيل 
من�سة اخلدمات الرقمية املتكاملة 
 Smart( هللللللللب(  )�لللللسلللللملللللارت 
ملراجعة  احلللاجللة  دون   )Hub
خدمات  مللللراكللللز  مللللن  ملللركلللز  اأي 

املتعاملني التقليدية.

يف النظام وتوفر الوقت واجلهد 
خال  من  وامل�ستاأجر  املوؤجر  على 
الرقمية  املنظومة  هذه  ا�ستغال 
املتطورة، كما يوفر املوقع خدمات 
متميزة للموؤجر وامل�ستاأجر ومثال 
ذلللللك: خللللا�للللسلللليللللة حتللللديللللث ربلللط 
بللالللدخللول الذكي  تللوثلليللق  حلل�للسللاب 
اإىل  ويللل�لللسلللل   ،smartpass
من  العقد  طباعة  رابللط  املتعامل 
خال ر�سالة ن�سية، اإر�سال بيانات 
والتنمية  التوزيع  ل�سركات  العقد 
القللتلل�للسللاديللة مللبللا�للسللرة، اإ�لللسلللدار 
تقارير بالعقارات امل�سجلة وبيانات 
عقار،خا�سية  كلللل  علللللى  الللعللقللود 
وتفادي  العقد  �سحة  مللن  التاأكد 
بيانات  ت�سجيل  امللللللزورة،  الللعللقللود 
بعد  عللن  وامل�ستاأجرين  القاطنني 
الهويات،  لح�سار  احلاجة  بللدون 
تلل�للسللجلليللل اللللعلللقلللود مللبللا�للسللرة دون 
الوجود  اأو  ال�سخ�سي  احللل�للسللور 

ال�سرتاتيجيني.
�سامة  اأو�لللسلللحلللت  جللانللبللهللا  مللللن 
اللللظلللاهلللري ملللديلللرة املللل�لللسلللروع اأن 
خدمات ت�سجيل العقود الإيجارية 
ت�سمل:اإدراج  اجلللديللدة  الللرقللملليللة 
ت�سجيل  الإيللللجللللاريللللة،  الللللوحللللدات 
نقل  الإيجارية،اتفاقية  الوحدات 
اتفاقية  اإللللغلللاء  اللللعلللقلللارات،  اإدارة 
اتفاقية  جتللديللد  الللعللقللارات،  اإدارة 
اتفاقية  تللعللديللل  الللعللقللارات،  اإدارة 
بيانات  اللللعلللقلللارات،تلللعلللديلللل  اإدارة 
علللقلللار،اإللللغلللاء عللقللد اإيلللجلللار،اإغلللاق 
اإيجار  عللقللد  اإيللللجللللار،اإنللللهللللاء  عللقللد 
تلللعلللديلللل عقد  )اأمللللللللر حملللكلللملللة(، 
اإيجار،ت�سجيل  اإيجار،جتديد عقد 
اإيللجللار جللديللد،اإنلل�للسللاء ح�ساب  عقد 

م�سرتك ملجموعة متعاملني.
املللوؤجللر الفرد  اإجللللراء  اأن  واأ�للسللارت 
اأول:  مللللراحللللل:  خللملل�للس  يف  ميللللر 
خدمات  ا�ستخدام  ح�ساب  تفعيل 

ال�سركات  جللملليللع  اللللللجللنللة  ودعللللت 
ال�سروع  اإىل  والأفلللراد  واملوؤ�س�سات 
يف الت�سجيل وفتح ح�ساباتهم على 
املن�سة ليتمكنوا من ال�ستفادة من 
حزمة اخلدمات الرقمية العديدة 
ملتعامليها،  الللدائللرة  تتيحها  التي 
ت�سجيل  خلللدملللات  �للسللمللنللهللا  ومللللن 
اأنها  الللعللقللود الإيلللجلللاريلللة، مللوؤكللدة 
التحول  تنفيذ خطتها يف  توا�سل 
الذي  بال�سكل  خلدماتها  الرقمي 
�ساحب  وتللوجلليللهللات  روؤيللللة  يحقق 
اآل  زايللد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
نائب  اأبللوظللبللي  عللهللد  نللهلليللان ويل 
امل�سلحة  للللللقللوات  الأعلللللى  الللقللائللد 
)حفظه  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
بللللاخلللللدمللللات  لللللللارتللللللقللللللاء  اهلل( 
اإ�للسللعللاداً للمتعاملني  كللافللة  وذللللك 
الت�سغيلية  الللكللفللاءة  يف  وحت�سيناً 
يحقق  ومبللللللا  الللللبلللللللللديللللات،  لللللللدى 
وال�سركاء  املللتللعللاملللللني  تللطلللللعللات 

ثانيا:  اليللجللاريللة،  العقود  توثيق 
ت�سجيل  ثلللاللللثلللا:  اللللعلللقلللار،  اإدراج 
اإدارة  اإنلل�للسللاء عقد  رابللعللا:  الللعللقللار، 
املبا�سرة  بامللكية،خام�سا:  عللقللار 

باإ�سدار العقود.
يتم  املللللراحللللل  هللللذه  جللملليللع  اأن  و 
زيارة  تتطلب  ول  فللوراً،  اعتمادها 
للموؤجر  وميكن  البلديات،  مراكز 
ربط ح�سابه مبندوب للقيام بهذه 
الأعللللمللللال نلليللابللة عللنلله علللن طريق 
لزيارة  احلاجة  دون  ومللن  النظام 

مراكز البلدية.
العقود  ت�سجيل  نظام  اأن  واأ�سافت 
اأبوظبي  اإمللللللللارة  يف  اليللللجللللاريللللة 
مرتبط مبا�سرة مع دائرة التنمية 
التوزيع  و�للسللركللات  القللتلل�للسللاديللة، 
اأبوظبي،  يف  كللهللربللاء(   - )مللليلللاه  
والللللظللللفللللرة، واللللللعلللللني، ولحللللاجللللة 
ماعلى  وكللل  هللذه اجلهات،  لزيارة 
ح�سابه  تفعيل  هللو  فعله  املتعامل 

اأبوظبي  لإمارة  اليجارية  العقود 
)تلللوثللليلللق(، ويللتللمللكللن امللللوؤجلللر من 
املبا�سرة  هللذه اخلدمة من  خللال 
بللتللاأجللر اللللعلللقلللارات علللللى الأر�للللس 
خال  مللبللا�للسللرة  الللعللقللد  يف  املعنية 
ر�سوم  دقائق ولتوجد   ٥ اأقللل من 

على اأر�س الدولة.
وتللللابللللعللللت اللللللظلللللاهلللللري: اأ�لللسلللبلللح 
الأفللللراد  املللوؤجللريللن  بللاإمللكللان  الآن 
واللللل�للللسللللركللللات والللللللورثللللللة اإ�للللسللللدار 
 ٥ مللن  اأقلللل  يف  بامللكية  اإدارة  عقد 
دقللائللق مللن خللال مللوقللع ت�سجيل 

علللللى هللللذه اخلللللدمللللة، فللقللط على 
امللللتلللعلللاملللل تللفللعلليللل حللل�لللسلللابللله على 
https://mservices .

 dma .abudhabi .ae
وال�ستفادة من اخلدمات الرقمية 

العديدة .

حتر�ش على ت�صهيل رحلة املتعامل والتي�صري عليه

هيئة اأبوظبي لال�شكان تقدم خالل م�شاركتها يف معر�س ال�شكان للمواطنني العديد من املبادرات التي تعرف اجلمهور بخدماتها الإ�شكانية
•• اأبوظبي-الفجر:

لا�سكان،  اأبللوظللبللي  هلليللئللة  تللقللدم 
م�ساركتها  خلللال  ملللبلللادرات  علللدة 
للمواطنني،  الإ�سكان  معر�س  يف 
اللللللللذي يلللنلللظلللمللله بلللنلللك اأبلللوظلللبلللي 
اإىل   18 ملللن  اللللفلللرتة  يف  الأول 
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اأبوظبي للمعار�س.
ال�سغر  خللللليللفللة  �لللسلللعلللادة  وقللللللال 
الللللكللللتللللبللللي، املللللللديللللللر اللللتلللنلللفللليلللذي 
ومدير  الإ�للسللكللان  خللدمللات  لقطاع 
يف  بالإنابة،  وامل�ساريع  التخطيط 
هيئة اأبوظبي لا�سكان، اإن الهيئة 
حتر�س على ت�سهيل رحلة املتعامل 
والتي�سر عليه من خال توفر 
خدمات مبتكرة ت�ساعده للح�سول 

اأبوظبي لاإ�سكان  وحتر�س هيئة 
م�ست�سارك  ملللبلللادرة  تفعيل  علللللى 
الن�سائح  تقدمي  اإىل  تهدف  التي 
يف  الراغبني  للمواطنني  والدعم 
خال  من  اخلا�س  م�سكنهم  بناء 
تللقللدمي خللدمللة ا�للسللتلل�للسللاريللة فنية 
وتقليل  للللللللملللواطلللنلللني،  جملللانللليلللة 
اخلللللافللللات واملللل�لللسلللاكلللل اللللتلللي قد 
ال�ست�سارات،  مكاتب  مللع  حتللدث 
ومللللللللع املللللللقللللللاولللللللني، والللللتللللوعلللليللللة 

والتوجيه.
الهيئة  مللع  املللتللعللاملللللني  وبللامللكللان 
و�سريعة  بلل�للسلليللطللة  وبللللخللللطللللوات 
م�ست�سارك  خللدمللة  يف  الت�سجيل 
اإذ يقوم  الهوية  با�ستخدام بطاقة 
باحل�سول  الإللللكلللرتوين  اللللقلللارئ 
املللعلللللومللات اخلا�سة  جللملليللع  علللللى 

للمواطنني تعر�س هيئة اأبوظبي 
الإماراتي  للحي  منوذج  لاإ�سكان 
املللتللكللامللل، الللللذي تللتللوفللر فلليلله كل 
�سبل الراحة للمواطن من خال 
التي  الأ�سا�سية  اخلللدمللات  توفر 
يحتاجها يف حياته اليومية مثل: 
املللللدار�للللس، اللللعللليلللادات، احللللدائلللق، 
الريا�سية  املللللاعللللب  املللل�لللسلللاجلللد، 
واملحات التجارية، وكذلك تتيح 
للمتعاملني اإمكانية التعرف على 
اأملللاكلللن الللقلل�للسللائللم اللل�للسللكللنلليللة، من 

خال نظام اجلي اأي ا�س.
لا�سكان  اأبوظبي  هيئة  وتعر�س 
ت�ساميم  توفر  التي  بيتي  مبادرة 
ومعمارياً،  اإنللل�لللسلللائللليلللاً  مللعللتللمللدة 
ومب�ساحات خمتلفة تبداأ من اأربع 
غلللرف وحللتللى ثللمللاين غللللرف، ومت 

عللن طللريللق الللتللوا�للسللل مللع خدمة 
الللعللمللاء، وحتللديللد نللوع اخلدمة، 
بيتي،  مببادرة  تعريف  طلب  مثل 
ومراجعة  الحتياجات،  وحتديد 
والتوجيه،  التوعية  اأو  خمللطللط، 
الطلب  تلقي  بعد  الهيئة  وتللقللوم 
والتاأكد  الللعللملليللل  مللع  بللالللتللوا�للسللل 
مللن اخلللدمللة املللطلللللوبللة، وملللن ثم 
درا�سة الطلب خال 5 اأيام عمل، 
والتوجيهات  ال�ست�سارة  وتقدمي 
اإىل  املتعامل  اأوح�سور  املطلوبة، 
املحدد  امللللوعلللد  يف  الللهلليللئللة  مللقللر 
املخت�س  امللللهلللنلللد�لللس  وملللنلللاقللل�لللسلللة 

باخلدمة املطلوبة.
لاإ�سكان  اأبللوظللبللي  هيئة  وتللعللرف 
يقوم  اإذ  ب�سيا�ساتها  املعر�س  زوار 
على  بللالللرد  ال�سيا�سات  مللن  فريق 

باأب�سط  الإ�سكانية  اخلدمات  على 
الطرق واأ�سرعها.

فر�سة  يعد  املللعللر�للس  اأن  واأ�للسللاف 
واملقاولني  للللللمللواطللنللني  مللهللمللة 
ء  لتقا لاإ رية  ال�ست�سا ملكاتب  وا
والآراء،  الأفكار  وتبادل  والت�ساور 
لذلك حر�ست الهيئة على امل�ساركة 
جمهورها  لللتللعللريللف  املللعللر�للس  يف 
التي  ال�لللسلللكلللانللليلللة  بللللاخلللللدمللللات 
الهيئة مبتابعة  تلتزم  اإذ  تقدمها، 
م�ساكنهم  لبناء  املواطنني  رحلة 
عرب عر�س مبادراتها الهادفة اإىل 
امل�ستقبلية  النتائج  اأف�سل  حتقيق 
من  والللتللي  امل�سكن  م�ستوى  على 
اأ�سرة  بللنللاء  يف  امللل�للسللاهللمللة  �للسللاأنللهللا 
اإمللللاراتلللليللللة مللتللمللا�للسللكللة. وخللللال 
ال�سكان  مللعللر�للس  يف  ملل�للسللاركللتللهللا 

بللاملللتللعللامللل، والللتللعللرف علللللى قطع 
الأر�س امل�سجلة با�سمه من خال 
بلدية  ملللع  الإلللللكللللرتوين  اللللربلللط 
اأبللوظللبللي، وحتللديللد مللكللان قطعة 
املعلومات  نظم  بوا�سطة  الأر�لللس 
وم�ساحتها   GIS اجلللغللرافلليللة  
للمهند�س  يللتلليللح  ممللا  واأبلللعلللادهلللا، 
الن�سيحة  اإعللللللطللللللاء  امللللخلللتللل�لللس 
للمواطن حول  الدقيقة  وامل�سورة 

كيفية بناء م�سكنه.
اأبوظبي لا�سكان  وت�ستقبل هيئة 
مبعر�س  من�ستها  يف  املللواطللنللني 
للمواطنني  ال�لللسلللكلللان  قللللرو�للللس 
املطلوبة  ال�لللسلللتللل�لللسلللارة  للللتلللقلللدمي 
اإر�سال  كللذلللك  وبللامللكللانللهللم  لللهللم، 
طلللللللب ا�لللسلللتللل�لللسلللارة عللللرب اللللربيلللد 
موعد  اأوحلللللجلللللز  الإللللللللكلللللللرتوين، 

تطويرها بالتعاون مع ا�ست�ساريني 
من القطاع اخلا�س للتي�سر على 
املبادرة  تللخللفلل�للس  اإذ  امللللواطلللنلللني، 
 4 من  ال�ست�سارية  املكاتب  اأتعاب 
فى املائة اإىل 3 فى املائة، وت�سرع 
اخت�سار  خال  من  البناء  عملية 
الإجلللللللللللللللراءات وامللللتلللطلللللللبلللات من 

موافقات واإعتمادات للت�ساميم.
وقللدمللت مللبللادرة بيتي قللرابللة 90 
لت�سهيل  معتمداً  �سكنياً  ت�سميماً 
اإجراءات بناء امل�ساكن للمواطنني 
املطلوبة  اجللللودة  م�ستويات  وفللق 
واملللليلللزانللليلللة  اللللللوقلللللت  اإطلللللللللار  ويف 
ا�ستفاد عدد كبر  املحددين، وقد 
املبادرة  املللواطللنللني مللن هلللذه  مللن 
اأبوظبي  هلليللئللة  اأطلللللقللتللهللا  اللللتلللي 

لاإ�سكان عام 2015.

يقوم  كما  املتعاملني،  ا�ستف�سارات 
التابع  اللللعلللملللاء  خلللدملللة  فلللريلللق 
املعر�س  يف  وامللللتلللواجلللد  للللللهلليللئللة 
املواطنني  ا�ستف�سارات  على  بالرد 
حلللول اخلللدمللات ال�للسللكللانلليللة التي 
ي�سهد  كلللملللا  اللللهللليلللئلللة،  تللللوفللللرهللللا 
املللعللر�للس الللتللوقلليللع علللللى علللدد من 
التفاهم  وملللذكلللرات  التللفللاقلليللات 
ال�سركاء  مللن  الللهلليللئللة وعلللدد  بللني 

ال�سرتاتيجيني.

تراث الإمارات  ي�شارك يف اجتماعات مراكز الوثائق يف الكويت
••  الكويت-وام:

�سارك نادي تراث الإمارات، ممثًا 
والبحوث  للدرا�سات  زايللد  مبركز 
الثانية  الللدورة  يف  للنادي،  التابع 
الأمانة  لجللتللمللاعللات  والللثللاثللني 
العامة ملراكز الوثائق والدرا�سات 
اخلليجي،  التعاون  جمل�س  بللدول 
البحوث  مللركللز  ا�ست�سافها  الللتللي 
الللكللويللتلليللة يف مقره  واللللدرا�لللسلللات 

بالكويت موؤخرا .

لدرا�سة  بللحللثلليللة  فللللرق  وتلل�للسللكلليللل 
الللتللاريللخ اللل�للسللفللوي، وغللرهللا من 

الأجندة.
مديرة  املن�سوري  فاطمة  وقالت 
والبحوث  للدرا�سات  زايللد  مركز 
التي مثلت النادي فى الدورة اىل 
م�سوؤولة  النعيمي  لطيفة  جانب 
اإن  امللللركلللز  اللللثلللقلللايف يف  الللنلل�للسللاط 
من  بحزمة  خرجت  الجتماعات 
القرارات اأهمها تبني ا�سرتاتيجية 
العامة  الأمللانللة  ملنظومة  �ساملة 

موا�سيع  علللدة  اللللللدورة  ونللاقلل�للسللت 
ال�سرتاتيجية  اخلطة  بينها  من 
ملراكز  الللعللامللة  لللاأمللانللة  ال�ساملة 
الوثائق والدرا�سات لدول جمل�س 
الللتللعللاون، واتللفللاقلليللة الللتللعللاون مع 
التابع  الللدبلللللومللا�للسللي  الأر�لللسللليلللف 
الفرن�سية،  اخللللارجللليلللة  للللللللوزارة 
وم�سروع ت�سوير الوثائق املتعلقة 
التعاون اخلليجي  بتاريخ جمل�س 
لدى الأر�سيفات العاملية، وامللتقى 
اللللدويل عللن الللوثللائللق يف اخلليج، 

التي  والللدرا�للسللات،  الوثائق  ملراكز 
والنهو�س  الإ�لللسلللهلللام  �للسللاأنللهللا  ملللن 
بلللاللللعلللملللل الللللثللللقللللايف اللللتلللاريلللخلللي 

اخلليجي امل�سرتك.
لنادي  التابع  املركز  اأن  واأو�سحت 
�سيتبنى  بللللدوره  المللللللارات  تللللراث 
الفكرية  املللللللبللللللادرات  مللللن  علللللللدداً 
تلللعلللزز م�سرة  اللللتلللي  الللتللاريللخلليللة 
التاريخي  اللللبلللحلللثلللي  الللللتللللعللللاون 
تخ�سي�س  ملللنلللهلللا  املللللل�لللللسلللللرتك، 
مثل  مللطللبللوعللاتلله،  ملل�للسللاحللات يف 

بع�س  لللتللوثلليللق  “تراث”،  جملللللة 
اخلليج،  تاريخ  املهمة يف  املحطات 
البحثية  امللللراكلللز  جللهللود  واإبلللللللراز 

الأع�ساء يف الأمانة العامة.
الجتماعات،  يف  الإعلللللللان  ومت 
“دور  بعنوان  موؤمتر  تنظيم  عن 
دعم  يف  اللللعلللربللليلللة  الأر�للللسلللليللللفللللات 
التحديات  بللني  املللعللرفللة  جمللتللمللع 
امل�ستقبلية”  والتطلعات  احلالية 
الذي �ست�ست�سيفه اململكة العربية 

ال�سعودية يف مار�س 2019.

الإ�شالمية للثقافة  زايد  بدار  الكرمي  القراآن  دورات  من  م�شتفيدا  ال�شوؤون الإ�شالمية تتربع ب� 500.000 لالأ�شر املتعففة381 
•• العني – الفجر

اأكلللللللدت الللللدكللللتللللورة نللل�لللسلللال حممد 
زايد  للللدار  الللعللام  املللديللر  الطنيجي 
دورات  اأن  الإ�لللسلللامللليلللة  للللللثللقللافللة 
القراآن الكرمي تهدف اإىل التعريف 
بجوهر الثقافة الإ�سامية ومباهية 
الإ�سام من حيث تر�سيخ مفاهيمه، 
بكتاب ربهم  املهتدين اجلللدد  وربللط 
يف  وتعظيمه  بلله  ب�سائرهم  وتنوير 
والتوجيه  القيم،  وتوريث  نفو�سهم، 
ال�سلوك  وتهذيب  للتفكر،  ال�سليم 
القراآن  تللعللللليللم وحللفللظ  ملللن خلللال 
الللكللرمي، وفللهللم وا�للسللتلليللعللاب معانيه 
و�سطي معتدل، يحث على  بخطاب 
واحلوار،  والرحمة،  الت�سامح،  قيم 
والتعاون على اخلر بني �سائر بني 

الب�سر.
عدد  بلغ  بانه  الطنيجي  واأو�سحت 
اجلدد  املللهللتللديللن  مللن  امل�ستفيدين 
لللللللللدورات اللللللقلللللراآن الللللكللللرمي خال 
الللعللام اجللللاري  الللنلل�للسللف الأول مللن 
بالعني  الرئي�س  مبركزها   2018
 381 وعجمان  باأبوظبي  واأفرعها 
عدد   521 جمللمللوع  مللن  م�ستفيدا 
 118 اللللدورات، منهم  امل�سجلني يف 

•• اأبوظبي-الفجر:

وتفعيا   .. اخللللللر  زايللللللد  علللللام  يف 
للللر�لللسلللاللللة الللللوقللللف املللجللتللمللعلليللة يف 
والإ�للسللهللام يف  املتعففة  الأ�للسللر  دعلللم 
التخفيف عنها من متطلبات احلياة 
العامة  الللهلليللئللة  �للسلللللمللت  الأ�لللسلللريلللة، 
اإىل  والأوقللاف  الإ�سامية  لل�سوؤون 
باعتبارها  الأحلللملللر  الللهللال  هلليللئللة 
ال�سرتاتيجيني  الللل�لللسلللركلللاء  اأبللللللرز 
 500.000 مببلغ  �سيكا  للهيئة 
درهم ل�سالح هذه الأ�سر يف الدولة، 
مطر  حممد  الدكتور  ال�سيك  �سلم 
العامة  الللهلليللئللة  رئللليللل�لللس  اللللكلللعلللبلللي، 
اإىل  لل�سوؤون الإ�سامية والأوقللاف، 
را�سد املن�سوري، نائب الأمني العام 
وبح�سور   ، الأحللمللر  الللهللال  لهيئة 

كبار امل�سوؤولني يف الهيئتني .
الكعبي:  اللللدكلللتلللور  قللللال  ذلللللك  ويف 
احل�ساري  الللللتللللاريللللخ  ملللللدى  علللللللى 
كلللانلللت مللوؤ�للسلل�للسللة الأوقلللللللاف اللللللذراع 
الإنللللل�لللللسلللللاين واخلللللللللللري الأ�لللللسلللللرع 
ويف  املجتمعات،  حلللاجللات  ا�ستجابة 
املتحدة  الللعللربلليللة  الإملللللللارات  دولللللة 
�للسللارت هلللذه املللوؤ�للسلل�للسللة اأ�لللسلللرع منوا 
ب�سبب �سخاء القائد املوؤ�س�س ال�سيخ 
–طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايللد 
اهلل ثللللراه – فللاأحلليللا مبللا بللذللله من 

ولفتت الطنيجي اإىل اأنه يتم تقدمي 
م�سارات  ثللاثللة  يف  الللللللدورات  هلللذه 
ت�سمل تلقني وحفظ القراآن الكرمي، 
الكرمي،  الللللقللللراآن  وحللفللظ  وقللللللراءة 
وم�سار تف�سر �سور القراآن الكرمي، 

مبجموع 128 �ساعة تدري�سية.
وحتللقلليللقللاً لأهللللللداف هلللذه اللللللدورات 
باإطاق  الللدار يف وقللت �سابق  قامت 
»م�سابقة القراآن الكرمي للمهتدين 
اجلللدد« ب�سكل �سنوي، وذلللك بهدف 

يف املركز الرئي�سي بالعني و203 يف 
و60 م�ستفيد  باأبوظبي  الللدار  فرع 

فرع الدار بعجمان.  
بللان عللدد دورات  واأ�للسللارت الطنيجي 
تنفيذها  الللتللي مت  الللكللرمي  اللللقلللراآن 
العام  ملللن  الأول  الللنلل�للسللف  خللللال 
الرئي�س  املركز  يف   2018 اجلللاري 
فرع  يف  و34  دورة   22 بلللاللللعلللني 
اأبوظبي و20 دروة يف فرع عجمان 

مبجموع 76 دورة.

ربط املهتدين اجلدد بكتاب اهلل وبث 
روح التناف�س بني املت�سابقني.

الللدورات عن م�ساركة  واثمرت هذه 
الللللدار يف »م�سابقة  مللن طلللللب  علللدد 
اأف�سل مرتل للقراآن الكرمي« �سمن 
الرم�ساين  امللللهلللرجلللان  فلللعلللالللليلللات 
الللللل 13 اللللللذي نللظللملله نلللللادي تلللراث 
الإملللارات خللال العام اجلللاري، كما 
املهتدين اجلللدد يف  عللدد من  �سارك 

»جائزة عجمان للقراآن الكرمي«.

الأوقاف اليوم ازدهارا غر م�سبوق 
وذلك بالدعم املتوا�سل من �ساحب 
ال�سمو �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زايلللد  بللن 
–حفظه اهلل –واأخيه �ساحب ال�سمو 
مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 
الوزراء، حاكم دبي، و�ساحب ال�سمو 
نهيان،  اآل  زايلللد  بللن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ،نللائللب  اأبللوظللبللي  عللهللد  ويل 
واأ�سحاب  امل�سلحة  للقوات  الأعلللللى 
ال�سمو حكام الإمارات ،ومبا اأ�سدره 
لوائح  مللن  املللوقللر  اللللللوزراء  جمل�س 

اخلرية  لاأوقاف  متوا�سل  عطاء 
وخارجها  الللدولللة  داخللل  الإن�سانية 
هذا اجلانب الإن�ساين واخلري يف 
والعطاء  الللرب  اأهللل  الللدولللة و�سجع 
املللللواطللللنللللني وامللللقللليلللملللني على  مللللن 
واأر�سدهم  ال�سبيل  هلللذا  يف  الللبللذل 
كيف تكون الباقيات ال�ساحلات من 
الأعمال اأف�سل ما يدخره املوؤمن يف 
خزائن الرحمن لاإنفاق على عباد 
الوقفية  اللل�للسللنللاديللق  مللن  الللرحللمللن 
احتياجات  لكل  وال�ساملة  املتعددة 

ال�سرائح الجتماعية.
وت�سهد   : الكعبي  الدكتور  واأ�للسللاف 

اأ�سبحت  وتللل�لللسلللريلللعلللات  وقلللللوانلللللني 
لها  موؤ�س�سة  مبقت�ساها  الأوقللللاف 
وزنلللهلللا املللللايل وال�للسللتللثللمللاري حتى 
الإن�ساين  دورهللللا  اأداء  مللن  تتمكن 
ترتكز  فهي  واحل�ساري،  والوطني 
متطلبات  واأنلللللفلللللع  اأحلللللللللدث  علللللللى 
وال�ستثمارية  القت�سادية  التنمية 
و�سروط  الإ�سامي  الت�سريع  وفللق 
اللللواقلللفلللني وامللللتلللربعلللني مللللن اأهللللل 
اخلللر مبللا يعك�س قلللدرة الللوقللف يف 
عجلة  اإدارة  على  احلللديللث  الع�سر 
النمو وال�ستثمار لدميومة الإنفاق 

على ال�سناديق الوقفية املقررة.
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اأخبـار الإمـارات
حماكم راأ�س اخليمة تطلق جائزة »منارة التميز والبتكار« 

•• راأ�ص اخليمة-وام :

جائزة  مللن  ال�ساد�سة  اللللدورة  اخليمة  راأ�لللس  حماكم  دائلللرة  اأطلقت 
اإجنللازات متميزة  التميز والبتكار« والتي ت�ستهدف حتقيق  »منارة 
والرتقاء  فئاتها  مبختلف  احلكومي  التميز  جائزة  �سمن  للدائرة 
�سيا�سة  اإطلللار  يف  واملللوظللفللني  املتعاملني  واإ�للسللعللاد  احلكومي  بللللالأداء 

التح�سني امل�ستمر ومواكبة اأف�سل املمار�سات.
الدورة  اإن  الللدائللرة  رئي�س  اخلاطري  حممد  اأحمد  امل�ست�سار  وقللال 
احلكومي  التميز  فئات جائزة  تغطي جميع  اجلائزة  ال�ساد�سة من 
تعد  والللتللي   2018 لللعللام  ع�سرة  الثالثة  بللدورتللهللا  اخليمة  بللراأ�للس 
ومبا  واملعاير  الفئات  حيث  من  �سواء  للجائزة  الرئي�سة  املرجعية 
ي�سمح بتوفر مناخ تناف�سي �سريف بني خمتلف الوحدات التنظيمية 

امل�ساركة ومبا  �سروط  الذين تنطبق عليهم  الدائرة من  وموظفي 
يوؤهلهم لتمثيل الدائرة يف جائزة التميز احلكومي.

الزعابي مدير عام دائرة املحاكم  اأحمد  اإبراهيم  اأو�سح  من جانبه 
فئات   7 منها  فئة   13 تت�سمن  اجلللائللزة  من  ال�ساد�سة  اللللدورة  اأن 
حتت فئة الوحدة التنظيمية واملبادرة املتميزة وهي الإدارة املتميزة 
املتميزة يف تر�سيد تكلفة اخلدمات  واملبادرة  املوؤ�س�سي  التح�سني  يف 
واملبادرة املتميزة يف حت�سني جودة اخلدمات واملبادرة ال�سرتاتيجية 
املبتكرة وامل�سروع اخلدمي امل�سرتك املتميز واأ�سعد بيئة عمل مبقار 
وفروع الدائرة ومراكز اإ�سعاد املتعاملني ومركز اخلدمة املتميز يف 
منظومة  معاير  وفق  واملبتكرة  املتميزة  والإدارة  املتعاملني  اإ�سعاد 
اجليل الرابع واملكتب امل�ساند املتميز واملبتكر وفق منظومة اجليل 

الرابع.

اأ�شغال ال�شارقة تنجز حديقة �شوق اجلمعة مبليحة
•• ال�سارقة-وام:

�سوق  حلديقة  الإن�سائية  الأعمال  بال�سارقة  العامة  الأ�سغال  دائللرة  اأجنللزت 
لبلدية  و�سلمتها  املنطقة  �سكان  ملطالب  تلبية  ال�سارقة  اجلمعة مبليحة يف 
منظومة  اإىل  جللديللدة  اإ�للسللافللة  لتكون  درهلللم  مليون   1.1 بتكلفة  املنطقة 
احلدائق واملتنزهات التي تنفذها الدائرة يف �سبيل اإيجاد متنف�سات جديدة 
اأنحاء الإمللارة. وقال املهند�س علي بن �ساهني ال�سويدي رئي�س  يف خمتلف 
�سل�سلة  مللن  حلقة  يعد  امللل�للسللروع  هللذا  اإن  بال�سارقة  العامة  الأ�للسللغللال  دائلللرة 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  �سمن  تطويرية  حلقات 
بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة بتلبية احتياجات 
�سكان منطقة مليحة وتوفر كل اخلدمات لهم ويف اإطار اخلطة التنموية 

اخلا�سة بدائرة الأ�سغال امللبية ملطالب املجال�س البلدية.
املا�سية جهودا مكثفة من  الأعلللوام  �سهدت خللال  اأن منطقة مليحة  واأكللد 
�سكانها  تخدم  متكاملة  منطقة  اإىل  تتحول  كي  املحلية  واجلهات  الللدوائللر 
مو�سحا اأن املنطقة �سهدت تطورا ملمو�سا يف م�ستوى اخلدمات و احلركة 
و مرافقها  التطويرية  امل�ساريع  باإن�ساء عدد من  اأفقيا  وتو�سعت  العمرانية 

اخلدمية وفق اأعلى املعاير واملقايي�س النموذجية.
بالدائرة  الأفللرع  اإدارة  املهند�س حممد بن يعروف مدير  اأو�سح  من جانبه 
اأنه مت تزويد احلديقة املمتدة على م�ساحة 3 اآلف مرت مربع بل 14 لعبة 
�سديقة للطفل تنا�سب خمتلف الأعمار يحيط بها اأر�سيات مطاطية تراعي 
اإىل بلدية  ت�سليم احلديقة  اأنه مت  .. م�سرا اىل  الأمللن وال�سامة  �سروط 

مليحة التي �ستقوم باأعمال التجميل الزراعي.

�شلطان القا�شمي ي�شتقبل جلنة تقييم املدار�س اخلا�شة بال�شارقة
•• ال�سارقة-وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �للسللاحللب  ا�ستقبل 
بللللن حممد  �لللسلللللللطلللان  الللللدكللللتللللور 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
حاكم ال�سارقة ام�س جلنة تقييم 
ال�سارقة  باإمارة  املدار�س اخلا�سة 
اللللتلللي تلل�للسللم علللللددا ملللن اخلللللرباء 
مونا�س  جللامللعللة  ملللن  اللللدولللليلللني 
الأ�سرتالية واملتخ�س�سني مبجال 
وذلللك يف مقر  والتعليم،  الرتبية 

اأكادميية ال�سارقة للبحوث.
ياأتي اللقاء يف اإطار متابعة تنفيذ 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
اللل�للسللارقللة بللنللقللل الإ�للللسللللراف على 
اإىل  املللدار�للس اخلا�سة يف الإملللارة 
والتي  للتعليم  ال�سارقة  جمل�س 
حتظى باإ�سراف ومتابعة �سخ�سية 

من �سموه.
اللل�للسللمللو حاكم  �لللسلللاحلللب  واأ�لللللسلللللار 
اأن  اإىل  اللللللقللاء  خللللال  اللل�للسللارقللة 

القوة  اأوجللللله  ومللعللرفللة  اخللللا�لللس 
اإن  املللللدرا�للللس  والللقلل�للسللور يف هللللذه 
وجدت، وتطوير الأداء وفق خطة 
العملية  لتح�سني  ا�سرتاتيجية 

التعليمية كمنظومة متكاملة.
وقد زارت جلنة التقييم عددا من 
املللدار�للس اخلللا�للسللة للللللوقللوف على 
املنظومة  ل�سر  الفعلي  الللواقللع 
مناذج  على  والطلللاع  التعليمية 
ومكونات  املللدر�للسللي  املللحلليللط  مللن 
توفره  ومللا  التعليمية  املنظومة 
تعليمية  بيئة  مللن  املللدار�للس  هللذه 

منا�سبة للطلبة امللتحقني بها.
الدكتور  ملللن  كلللل  اللللللقللاء  حلل�للسللر 
عللللللمللللللرو عللللبللللداحلللللملللليللللد مللللديللللر 
اأكادميية ال�سارقة للبحوث وعلي 
علللللام جمل�س  اأمللللللني  احللللو�لللسلللنلللي 
وحمدثة  للللللتللعللللليللم،  الللل�لللسلللارقلللة 
ال�سارقة  كللللليللة  مللديللر  الللهللا�للسللمللي 
العليا  التقنية  بكليات  للطالبات 

يف ال�سارقة.

اللل�للسللارقللة تلللويل اهللتللمللامللا كبرا 
بالعملية  والرتلللقلللاء  بللالللتللطللويللر 
التعليمية يف املدار�س اخلا�سة يف 
الإمارة، و توفر البيئة التعليمية 
بها  امللتحقني  للطلبة  املنا�سبة 

بها يف ولية فيكتوريا ال�سرتالية 
نلللظلللام  يف  اجلللللللللللللودة  وملللللعلللللايلللللر 
مدرا�س  يف  امللل�للسللتللمللر  الللتللحلل�للسللني 
بينها  الختاف  واأوجلله  الولية، 

وبني اإمارة ال�سارقة.

اللجنة واملدار�س لارتقاء بالأداء 
وفق  التعليم  خمرجات  وحت�سني 
خطة ترتكز على ا�سلوب التح�سن 
امل�ستمر على جميع امل�ستويات، من 
املنا�سبة  الللربامللج  تللقللدمي  خللال 

وكللفللاءة خمرجات  جللودة  و�سمان 
اللللقلللائلللم على  اللللتلللعللللللليلللم اجللللليللللد 

البتكار واملعرفة والتعلم.
اللجنة  فريق  �سموه من  وا�ستمع 
املعمول  التعليمية  التجربة  اإىل 

وقلللدملللت اللللللجللنللة تلللقلللريلللرا حول 
الأداء  لللتللطللويللر  اللللعلللملللل  خلللطلللة 
بلللللاإملللللارة  اللللتلللعللللللليلللم اخللللللا�لللللس  يف 
الأداء،  قلليللا�للس  وطللللرق  اللل�للسللارقللة 
وا�لللسلللرتاتللليلللجللليلللات اللللتلللعلللاون بني 

التحديات  ومعرفة  مدر�سة  لكل 
اخلا�سة  امللللدار�لللس  تلللواجللله  الللتللي 

وو�سع احللول الكفيلة لها.
ت�سمن التقرير عددا من املعاير 
لتقييم كفاءة اأداء وجودة التعليم 

اجتماع القيادة العليا التا�شع براأ�س اخليمة املبادرات الوطنية 
•• راأ�ص اخليمة- الفجر

ناق�ست اأم�س اجتماع القيادة العليا التا�سع لعام 2018 برئا�سة اللواء علي 
عبداهلل بن علوان النعيمي قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة، نتائج املوؤ�سرات 
واخلدمات  للموارد  العامة  الإدارة  يف  وال�سرتاتيجية  الوطنية  واملللبللادرات 
ونتائج  موؤ�سرات  ا�ستعرا�س  مت  كما  2018م،  الثاين  الربع  عن  امل�ساندة 
الللثللاين مللن عام  الللربللع  املللدين عللن  الللدفللاع  املللبللادرات ال�سرتاتيجية لإدارة 
معيار  نتائج  وعر�س  واليجابية،  ال�سعادة  مبادرة  وا�ستعرا�س  2018م، 
عام  مللن  الللثللاين  للربع  املخاطر  اإدارة  ونتائج  الللقلليللادة،  يف  الللذكللي  التحول 

2018م.  ح�سر الجتماع ، العميد عبد اهلل خمي�س احلديدي نائب قائد 
عام �سرطة راأ�س اخليمة ومدراء القطاع الأمني، واملدراء العامون وجميع 
الأع�ساء. واأكد قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة، خال الجتماع مدى اأهمية 
اأهمية  على  نف�سه  الوقت  يف  موجًها  الداخلية،  وزارة  ا�سرتاتيجية  تنفيذ 
اإحدى قيم وزارة الداخلية التي حت�س على  التميز والبتكار  العمل بقيمة 
الإبداع يف العمل، وتدعم التطوير والتح�سني امل�ستمر، من خال ا�ستخدام 
العلوم واملعارف باأ�سلوب ذكي يعك�س واقع العمل ال�سرطي املتميز، ويحدث 
عملية  منافع  جلب  يف  ي�سهم  ممللا  الأمللنللي،  العمل  اأ�للسلللللوب  يف  نوعية  نقلة 
حقيقية، حتقق ال�سعادة والرفاهية يف م�ستوى اخلدمات ال�سرطية املقدمة.

ي�صتهدف 40 موظفًا يف املرحلة الأوىل
هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع معهد ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا، 

تطرح برنامج املاج�شتري »Micro Masters« ملوظفيها املواطنني
•• دبي-الفجر:

 �سمن ا�سرتاتيجيتها لتطوير قدرات ال�سباب املواطن وحر�سها على التطوير 
امل�ستمر ملهارات موظفيها وفق اأف�سل معاير التعليم والتدريب العاملية، اأعلنت 
بربنامج  لالتحاق  ملوظفيها  الفر�سة  اإتللاحللة  عللن  دبللي  وملليللاه  كهرباء  هيئة 
للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س  معهد  يف   )Micro Masters( املاج�ستر 
)اإم اآي تي( الأمريكي، وذلك يف تخ�س�سات »علوم الإح�ساء والبيانات«، و«اإدارة 
�سل�سلة الإمداد«، و«�سيا�سات البيانات والقت�ساد والتنمية«. وياأتي الربنامج، 
الذي توفره الهيئة لأربعني موظفاً من موظفيها املواطنني يف مرحلته الأوىل، 
للتكنولوجيا،  ما�سات�سو�ست�س  ومعهد  الهيئة  بني  التعاون  عاقات  اإطللار  يف 
والتي تعززت خال الزيارة التي قام بها �سعادة �سعيد حممد الطاير، الع�سو 
املتحدة  الللوليللات  اإىل  دبللي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب 
الأمريكية خال �سهر يونيو املا�سي. وتعقيباً على هذه اخلطوة، قال �سعادة 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  �سيدي �ساحب  وتوجيهات  روؤيللة  مع  ان�سجاماً  الطاير: 
دبي  اللللوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الللدولللة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�للسللد  بللن 
رعاه اهلل، لتعزيز التوطني واإعداد جيل يواكب حكومة وفكر امل�ستقبل، تتبنى 
هيئة كهرباء ومياه دبي ا�سرتاتيجية متكاملة لا�ستثمار يف كوادرنا الب�سرية 
املعاير  اأعلللللى  وفللق  الهيئة  قلللدرات موظفي  وبللنللاء  املللواطللن  ال�سباب  ومتللكللني 
الكوادر  من  جيل  واإعلللداد  واملهنية،  والهند�سية  الفنية  القطاعات  يف  العاملية 
التنمية  ي�سهم يف دعم  الهيئة مبا  املوؤهلة يف خمتلف جمللالت عمل  الوطنية 
ال�ساملة لإمارة دبي وحتقيق توجيهات القيادة الر�سيدة بتعزيز جهود البحوث 
برنامج  ا�ستكمال  اأن  الطاير  �سعادة  واأكللد  امل�ستقبل.  وا�ست�سراف  والتطوير 
للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س  معهد  يف   )Micro Masters( املاج�ستر
وموا�سلة  بقدراتها  لارتقاء  الهيئة  يف  الطموحة  الكوادر  اأمللام  املجال  يفتح 
جمالت  يف  العلمية  الللدرجللات  اأرقلللى  على  للح�سول  الأكللادميلليللة  م�سرتها 
اإليها دولة الإمللارات العربية املتحدة حالياً ويف امل�ستقبل،  وتخ�س�سات حتتاج 
اأبرز  مع  التعاون  على  الهيئة  حر�س  اإطللار  يف  ياأتي  الربنامج  اأن  اإىل  م�سراً 
وتطوير قدرات موظفيها  العامل،  البحوث حول  ومراكز  واجلامعات  املعاهد 
املوؤ�س�سات  مللن  العديد  مللع  تربطها  الللتللي  ال�سراكة  عللاقللات  على  بالعتماد 
الرئي�س  نائب  �سارما،  �ساجناي  الربوفي�سور  واأ�للسللار  الللعللامل.  حللول  املرموقة 
املعهد  اأن  اإىل  للتكنولوجيا،  ما�سات�سو�ست�س  معهد  يف  املفتوح  التعليم  ل�سوؤون 
بالتعلم من خال  الذين لديهم �سغف  الكفاءات  واإ�سراك  اإىل حتديد  يهدف 
املفتوح  التعليم  ومللبللادرات  والتنمية«  والقت�ساد  البيانات  »�سيا�سات  برنامج 
الأخرى. وحول برامج املاج�ستر( Micro Masters(، قالت تري�سي تان، 
مدير برامج املاج�ستر يف مبادرة معهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا للتعليم 

املفتوح )اإم اآي تي اإك�س(: تظهر نتائج ال�ستطاعات التي جنريها للح�سول 
 ))Micro Masters املاج�سيرت  برامج  يف  امل�ساركني  الطاب  اآراء  على 
موا�سلة  يف  الكبرة  الللطللاب  رغبة  للتكنولوجيا  ما�سات�سو�ست�س  معهد  يف 
باملئة   50 من  اأكللرث  اأن  موؤخراً  اأجريناه  ا�ستطاع  نتائج  واأظهرت  درا�ستهم، 
الأوىل  للمرة  �سواء  املاج�ستر  درجة  يرغبون يف احل�سول على  الطاب  من 
اأو الثانية. من جهته، اأ�سار الدكتور يو�سف اإبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي 
للرئي�س لقطاع دعم الأعمال واملوارد الب�سرية يف هيئة كهرباء ومياه دبي، اإىل 
اأن الهيئة �ستختار 40 موظفاً من املوظفني املتميزين �سمن املرحلة الأوىل 

من الربنامج الذي يحظى باعتماد مهني واأكادميي على نطاق عاملي.

»حملة خلونا ن�شاعدهم » ت�شاهم يف تعليم 341 طالبا وطالبة 
••  راأ�ص اخليمة- الفجر

مديرة  حللللللارب  �للسللملليللة  اأعلللللللنلللت   
�سقر  بللن  �سعود  ال�سيخ  موؤ�س�سة 
الللتللعللللليللملليللة اخلللللريللللة  يف راأ�لللللس 
املوؤ�س�سة  اطللللللاق  عللللن  اخلللليلللملللة 
حتت  ن�ساعدهم«  »خلللللونللا  حلملة 
لللتللعللللليللمللهللم يف عام  تلللللربع  �لللسلللعلللار 
املقيمني  الطلبة  مللل�للسللاعللدة  زايللللد، 
مللن اأ�للسللحللاب الللدخللل املللحللدود يف 
حتمل تكلفة تعليميهم يف املدار�س 
اأولياء  ا�سطر  اأن  بعد  اخلللا�للسللة، 
اأمورهم من ايقافهم عن التعليم 
نفقات  حتمل  على  قدرتهم  لعدة 

درا�ستهم.
املوؤمتر  يف  حللللارب  �سمية  وقللالللت 
اللل�للسللحللفللي للللاإعلللان علللن حملة 
اأطلقنا احلملة  ن�ساعدهم:  خلونا 
بعد اأن و�سل عدد املنتظرين  على  
مدار�س  اىل  لان�سمام  القائمة 
�سقر  بللن  �سعود  ال�سيخ  موؤ�س�سة 
 341 اىل  اخللللريلللة  الللتللعللللليللملليللة 
مدار�س  اأن  اإل  وطللالللبللة،  طللالللبللا 
املوؤ�س�سة ل ت�ستوعب تلك الأعداد، 
تعليمهم  تكلفة  حتللمللل  فللارتللاأيللنللا 
املجال  وفتح  اخلا�سة  املدار�س  يف 
واملوؤ�س�سات  الأعللمللال  رجلللال  اأملللام 
يف  للم�ساركة  واخلللا�للسللة  الللعللامللة 

ع�سر  عاًما، لذا قررنا مد احلملة 
كل  يح�سل  اأن  اإىل  وا�للسللتللمللرارهللا 
طلللاللللب وطلللاللللبلللة علللللللى مللقللعللد يف 

املدار�س.
اأن  �لللسلللمللليلللة حللللللللارب  واأو�لللللسلللللحلللللت 
�سقر  بللن  �سعود  ال�سيخ  موؤ�س�سة 
فيها  يدر�س  اخلرية   التعليمية 
وطالبة  طلللاللللب   1750 حللاللليللاً 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  نفقة  على 
ع�سو  القا�سمي  �سقر  بللن  �سعود 
امللللجللللللل�لللس الأعلللللللللللى حللللاكللللم راأ�للللللس 
والطلبة متوزعني على  اخليمة،  

دعللمللهللم مللن خلللال حتللمللل تكلفة 
املدار�س  مللع  بالتن�سيق  تعليمهم 

اخلا�سة مبا�سرة. 
واأكدت حارب اأن احلملة ت�ستهدف 
341 طالب وطالبة من  انت�سال 
منازلهم  ملللن  املللللراحللللل  خمللتلللللف 
التعليم  لقطار  عودتهم  وت�سهيل 
ا�سطر  اأن  بلللعلللد  املللللللدار�للللللس،  يف 
لللقللطللع م�سرة  اأملللورهلللم  اأولللليلللاء 
تكلفة  توفر  لعدم  اأبنائهم  تعليم 
اإحلاقهم باملدار�س وترتاوح اأعمار 
وال�ساد�سة  ال�سابعة  بللني  الطلبة 

اأربع مدار�س يف المارة، وتتحمل 
درا�ستهم  تكاليف  كافة  املوؤ�س�سة 
واملوا�سات،  الكتب  مللع  جمللاًنللا، 
ثقافية  اأنلللل�للللسللللطللللة  نلللنلللظلللم  كللللمللللا 
بهم،  خا�سة  و�سحية  واجتماعية 
�ستة  بتكلفة  املللدار�للس  �سيانة  ومت 
املوؤ�س�سة  اأن  كما  درهلللم،  مللايللني 
ت�سرف وتدير مركز راأ�س اخليمة 
درا�سة  للتوحد، ومت حتمل تكلفة 
املتفوقني  12 طالبا وطالبة من 
من  خريجي املوؤ�س�سة يف جامعات 

التعليم العايل. 

تخريج دورة متخ�ش�شة ب�شرطة اأبوظبي حول 
اأمناط بقع الدم  مب�شرح اجلرمية

•• اأبوظبي-الفجر:

نفذت  اإدارة م�سرح اجلرمية بقطاع �سوؤون الأمن 
قطاع  يف  الللتللدريللب  اإدارة  مللع  بالتعاون  واملللنللافللذ، 
تدريبية  دورة  اأبوظبي  ب�سرطة  الب�سرية  املللوارد 
متخ�س�سة بعنوان »ديناميكية اأمناط بقع الدم«، 

عقدت بقرية م�سرح اجلرمية يف اأبوظبي .

اإدارة  مدير  ال�سام�سي  بطي  ثللاين  العميد  واأكللد 
اللللتلللدريلللب، حللر�للس �للسللرطللة اأبلللوظلللبلللي علللللى رفع 
نوعية  تدريبية  دورات  بعقد  منت�سبيها  كللفللاءة 
جديدة  ومهارات  خللربات  تك�سبهم  ومتخ�س�سة، 
وفق اأف�سل املمار�سات واملعاير العاملية والتي تعزز 

جهودهم مبجالت العمل ال�سرطي والأمني.
  واأو�سح اأن امل�ساركني يف الدورة قد تعرفوا على 

واآليات  الللدم،  بقع  الك�سف عن  واأمنللاط  ا�ساليب  
بناء م�سرح اجلرمية، والتعامل مع بقع الدم فيه، 
و�سياغة التقارير اجلنائية وفق املنهجية املتبعة 

عاملياً .
وقللللام بللتلل�للسللللليللم �لللسلللهلللادات الللتللخللريللج ملللن الللللدورة 
اإدارة م�سرح  العقيد �سامل خليفة الدرعي، مدير 

اجلرمية، ب�سرطة اأبوظبي.
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اأخبـار الإمـارات
اإقامة دبي تنجز اإجراءات 3 ماليني و821 األف 

م�شافر خالل اأغ�شط�س
 •• دبي -وام:

حركات  عللدد  اأن  بللدبللي  الأجللانللب  و�للسللوؤون  لللاإقللامللة  العامة  الإدارة  ك�سفت 
الدخول واخلروج عرب املنافذ اجلوية خال �سهر اأغ�سط�س املا�سي بلغت 3 
مايني و821 األفا و 722 حركة يف حني و�سل عدد م�ستخدمي البوابات 
الذكية اإىل 673 األفا و759 �سخ�سا يف الفرتة نف�سها ما اأ�سهم يف ت�سهيل 
عملية املرور عرب مطارات دبي و حتقيق روؤية الإدارة يف اأن تكون الإمارات 
مدير  املللري  حممد  اللللللواء  �سعادة  وقللال  و�سامة.  اأمنا  العامل  دول  اأف�سل 

عام اإقامة دبي اإن مطار دبي الدويل الذي يرتبع على قائمة اأكرب مطارات 
العامل ي�سهد ازدحاما بامل�سافرين خا�سة يف الجللازات الر�سمية والأعياد و 

الذين تزداد اأعدادهم لق�ساء الإجازة يف ربوع المارات.
واأكد حر�س اإقامة دبي على ترجمة توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
دبي  الللوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
اأن يكون مطار دبي الللدويل »بوابة �سام« تطل منها �سعوب  »رعللاه اهلل« يف 
العامل على �سعب دولة الإمارات العربية املتحدة وروؤيته يف اأن يكون مطار 

دبي الدويل اأيقونة ال�سعادة والأمن والطمئنان لكل م�سافر.

دورة تدريب ع�شكري ملوظفي وزارة الرتبية واملعلمات والإداريات املواطنات
•• دبي – حم�سن را�سد  

اخلدمة  هيئة  مللع  وبالتن�سيق  والتعليم  الللرتبلليللة  وزارة  اأعلللللنللت 
ع�سكرية  دورة  بتنفيذ  الأخلللرة  قيام  عن  والحتياطية  الوطنية 
لأ�سبوعني تبداأ خال الفرتة من 23 دي�سمرب وحتى 13 يناير 
وزارة  الللدورة من موظفي  الراغبني حل�سور  وت�ستهدف   ، املقبل 
 ، املواطنات  من  والتعليمية  الإداريلللة  الهيئتني  واأع�ساء  الرتبية 
اإليها مبعارف ومهارات و�سيتم اعتمادها  املنت�سبات  الدورة  وتزود 
ك�ساعات تدريبية حت�سب لهم مبلفاتهم ، ناهيك عن اأن لها مردود 

كبر عليهن وعلى جمتمعاتهن والوطن الكبر الإمارات.
ومن املقرر وكما جاء بتعميم بثته الوزارة على موظفيها وامليدان 

الرتبوي ، اأن تعقد الدورة يف مدر�سة خولة بنت الزور الع�سكرية 
داخل  القللامللة  تكون  اأن  على   ، ظلللبي  باأبلللللو  حملللللوي  مبعللللل�سكر 
املوا�سات  و�سيلة  تللوفللر  و�سيتم  الللللدورة  فللرتة  خللال  املع�سكر 
الرئي�سية  املللدن  يف  حمللددة  جتمع  نقللاط  مللن  املع�سكر  واىل  مللن 

بالدولة.
�سرعة  الللللدورة  بح�سور  الللراغللبللني  علللللى  الللرتبلليللة  وزارة  واكللللدت 
https://bit.  « الللللتللللايل  الللللرابللللط  علللللللى  ا�لللسلللتلللملللارة  تللعللبللئللة 

اأكتوبر   30 الثاثاء  اأق�ساه  مبوعد   ،  «  ly/2MmEMbR
فعلى  املللعلللللومللات  مللن  املللزيللد  اأو  ا�ستف�سار  اأي  حلللال  ويف   ، املللقللبللل 
على  ا�ستف�سارات  اأيللة  على  بالرد  املعنيني  مع  التوا�سل  الراغبني 

. Tre.pd@moe.gov.ae « الربيد اللكرتوين التايل

طالب اأولياء املرور با�صطحابهم للحافالت

فريق التوعية املروري يوفر بيئة مرورية امنة لطلبة املدار�س 
•• راأ�ص اخليمة- الفجر

متكن فريق التوعية والإعللام املللروري بللاإدارة املللرور والللدوريللات بالإدارة 
من  اخليمة  راأ�للس  ل�سرطة  العامة  القيادة  يف  املركزية  للعمليات  العامة 
توفر بيئة مرورية امنة لطلبة املدار�س عرب ال�سيطرة على الختناقات 
املرورية حلركة �سر احلافات املدر�سية واحلد من احلوادث املحتملة يف 

الفرتة ال�سباحية.
لها  املللوؤديللة  والطرق  باملدار�س  التواجد  يف  التوعية  فريق  اأم�س  وا�ستمر 
انطاقا من تنفيذ برنامج التوعوية وامل�ساركة الفعالة مع الدوريات بهدف 
اإمللارة راأ�س اخليمة  تنظيم حركة ال�سر ومراقبة الزدحللام على م�ستوى 
لتجنب الختناقات املرورية واحلد من احلوادث التي قد تنتج يف الفرتة 

يف  و�سامتهم  واأمنهم  املدار�س  طلبة  الفريق  ا�ستهدف  وقد   ، ال�سباحية 
ن�سر الوعي املروري مبا ي�سهم يف توفر ال�سامة املرورية للطاب خال 

العام الدرا�سي والعمل على حمايتهم من احلوادث املرورية اخلطرة.
التوعية  فرع  مدير  �سل�سول  عبيد  حممد  النقيب  التوعوي  الوفد  تقدم 
والإعللام املروري ، الذي اأكد بدوره على مهمة الفريق املتمثلة يف اتخاذ 
الإجراءات الوقائية التي يجب اإتباعها اأثناء نقل الطاب من واإىل املدر�سة 
 ، واللتزام بال�سرعات القانونية املحددة وعدم ارتكاب املخالفات املرورية 
بالإ�سافة اإىل اإعادة تاأهيل وتدريب �سائقي احلافات املدر�سية وامل�سرفني 
وتاأمني   ، الللطللاب  �سامة  على  واملحافظة  الآمللنللة  الللقلليللادة  كيفية  على 
دخول الطلبة وخروجهم ، وقال باأن هذه اجلولت امليدانية التي تقوم بها 
»دورية ثقف« يومياً تاأتي �سمن برنامج مراقبة �سر العمل حول املدار�س 

امل�ساركة  اتخاذها من  يتم  التي  املرورية  لللاإجللراءات  والطللاع عن كثب 
 ، باملدار�س  امل�سئولني  مع  والتوا�سل  والتن�سيق  ال�سر  حركة  تنظيم  يف 
بالإ�سافة اإىل توعية اجلمهور والطلبة واأولياء الأمور عن طريق توزيع 
لعدد  ميدانية  بللزيللارة  التوعية  فريق  قللام  كما   . والللربو�للسللورات  الكتيبات 
للتعليم  الظيت  اإىل مدر�سة  الفريق  ، حيث توجه  بللالإمللارة  املللدار�للس  من 
واحللوى  الهدايا  وتوزيع  للطالبات  توعوية  حما�سرة  وعمل  الأ�سا�سي 
الذهبية  للقاعدة  وال�سليمة  ال�سحيحة  بللالإجللراءات  وتوعيتهن  عليهم 
املرور  ، وعللن دور ومهام رجللل  ال�سوئية ودللت لونها  الإ�للسللارات  ، وعللن 
اأمانة«  الطاب  »�سامة  مبادرة  تاأتي �سمن  الزيارات  باأن هذه  ، م�سيفاً 
التي تطلقها وزارة الداخلية ب�سكل �سنوي وعلى مدار العام ، والتي ترتكز 
على الدعوة لغر�س ال�سلوك واملفاهيم باآداب ال�سعود والنزول من احلافلة 

اإىل  بالإ�سافة  خطوات  ع�سر  عن  تقل  ل  مل�سافة  احلافات  عن  والبتعاد 
وعدم  �سجيج  اأو  فللو�للسللى  اإحللللداث  وعلللدم  بللالللهللدوء  بللاللللتللزام  توجيههم 
ت�ستيت تركيز ال�سائق واحرتام امل�سرفة واملعلمني وغرها من ال�سلوكيات 

الإيجابية الواجب اأتباعها.  
وال�سروط  بال�سوابط  الأمللللور  اأوللليللاء  الللتللزام  بلل�للسللرورة  �سل�سول  ونللا�للسللد 
نزولهم  اأو  �سعودهم  عند  الأبللنللاء  كمرافقة  عليها  احلللر�للس  يجب  التي 
وو�سع  مبفردهم  الطرق  يعربون  تركهم  وعللدم  املدر�سية  احلافات  من 
الأطفال الذين تقل اأعمارهم عن 10 عاماً يف املقاعد اخللفية والتوقف 
قبل املنطقة املخ�س�سة لعبور امل�ساة عند املدار�س لإتاحة الفر�سة للطلبة 
وذويهم بروؤيته وعدم انزال الطلبة يف و�سط الطريق اأو يف الجتاه املعاك�س 

جتنباً لتعر�سهم حلوادث ده�س ل قدر اهلل .

املركزي يطرح 250 األف درهم حتمل �صعار املدر�صة الإماراتية

ح�شني احلمادي: مبادرة »الدرهم التذكاري« خطوة رائدة للتعريف بها ون�شر ثقافة التميز والبتكار

الوقت ذاته بجهود امل�سرف املركزي، 
واأهمية ال�سراكة بني وزارة الرتبية 
والللهلليللئللات واجلللهللات احلللكللوملليللة يف 
وتوحيد  اللللتلللكلللاملللل  قللليلللم  تللكللريلل�للس 
الروؤى نحو حتقيق التميز واجلودة 
ركائز  كاأحد  التعليمية  املنظومة  يف 
اللللو�لللسلللول للللللتللنللملليللة امللل�للسللتللدامللة يف 

ثلللنلللائللليلللة مللل�لللسلللرتكلللة بللللني الللللللللوزارة 
م�سرة  لتعزيز  املللركللزي،  وامل�سرف 
الللتللعللللليللم بلللاللللدوللللة وحلللفلللزهلللا على 
تطورها  مب�سوغات  ومدها  التقدم 

جمتمعياً وموؤ�س�سياً.  
دولة  يف  التعليم  اإن  معاليه  وقلللال 
النظم  اأكللرث  مللن  اأ�سحى  الإمللللارات 
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وزير  احلمادي  ح�سني  معايل  ثمن 
املميزة  ال�سراكة  والتعليم  الرتبية 
الللللللوزارة ملللع امل�سرف  الللتللي جتللمللع 
املللركللزي والللتللي اأثللمللرت عللن مبادرة 
الدرهم  بللاإ�للسللدار  متثلت  م�سرتكة 
املبادرة  هللذه  ان  معترباً  التذكاري، 
باملدر�سة  اللللتلللعلللريلللف  يف  �للسللتلل�للسللهللم 
ون�سر  وا�سع  نطاق  على  الإمللاراتلليللة 

ثقافة التميز والبتكار.
على  معاليه  مللن  تعقيباً  ذلللك  جللاء 
طللللرح املللل�لللسلللرف املللللركللللزي للللل 250 
األللللف درهللللم تلللذكلللاري حتللمللل �سعار 
»امللللدر�لللسلللة الإملللاراتللليلللة« بللقللطللر بلغ 
جرام،   6.10 ووزنه  مليمرتا   24
ويتكون خليطه املعدين من النيكل 
مبادرة  على  بناء  وذلللك  والنحا�س، 

الللتللعللللليللملليللة حلللداثلللة وتللللطللللوراً وهو 
اأن التطوير  يوا�سل ريادته باعتبار 
املللل�لللسلللتلللملللر �لللسلللملللة ملللهلللملللة مللللواكلللبلللة 
مللتللطلللللبللات وملل�للسللتللجللدات الللعلل�للسللر ، 
تعمل  الرتبية  وزارة  اأن  اإىل  لفللتللاً 
املوؤ�س�سات  خمتلف  مع  وثيق  ب�سكل 
للتعريف  اللللوطلللنللليلللة  واجلللللللهللللللات 
باملدر�سة الإماراتية ون�سر مفاهيمها 
ور�سالتها  وروؤيللللتللللهللللا  وملللبلللادئلللهلللا 
وهلللو مللا يللعللزز مللن حلل�للسللورهللا على 
ومبا  والللعللامللليللة  املحلية  ال�ساحتني 
الر�سيدة  الللقلليللادة  طللمللوحللات  يلبي 
الطراز  مللن  تعليم  اإىل  بللالللو�للسللول 
متميزة  مل�ستويات  ال�سامن  الرفيع 
مع  امللللبلللادرة  هلللذه  وتلللاأتلللي  لطلبتنا، 
م�سرف المارات املركزي لت�سب يف 

هذا الجتاه.
حري�سة  الللرتبلليللة  وزارة  اأن  واأكللللد 

الرتبية  وزارة  اأن  واأو�سح  الللدولللة.  
والتعليم ما�سية قدماً نحو حتقيق 
تعليم نوعي فعال قائم على البتكار 
والإبداع وقادر على توفر خمرجات 
والدراية  بالكفاءة  تتمتع  تعليمية 
مهارات  طلبتنا  وت�سمني  العلمية، 
�سيا�سات  خللللال  ملللن   21 اللللقلللرن 
حديثة  تربوية  وممار�سات  وبرامج 
ومتكاملة تهدف اإىل اإك�ساب الطلبة 
ملللهلللارات الللتللفللكللر الللعللللليللا والبللللداع 
اخلريجني  قللدرة  وتعزيز  والبتكار 
علللللى املللنللافلل�للسللة يف �للسللوق الللعللمللل يف 
القطاعني العام واخلا�س، ومواكبة 
الللعللاملللي.   من  العمل  تغرات �سوق 
جللانللبلله عللرب امللل�للسللرف املللركللزي عن 
�سعادته لهذا التعاون البناء واملثمر 
العملية  م�سلحة  يف  ي�سب  اللللذي 
املبادرة  هذه  اأن  مو�سحا  الرتبوية، 

»املدر�سة  مبنظومة  التعريف  على 
الإمللاراتلليللة« على اأو�للسللع نللطللاق من 
خللللللال الللللتللللعللللاون واللللتلللنللل�لللسللليلللق مع 
لتحقيق  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
روؤيللللتللللهللللا الللتللعللللليللملليللة، واللللرامللليلللة 
للو�سول اإىل تعليم ابتكاري ملجتمع 
تناف�سية  ريللللادي مبللقللومللات  مللعللريف 
عاملية ي�سمل كافة املراحل العمرية 
العمل  �لللسلللوق  احلللتللليلللاجلللات  ويلللللللبلللي 

امل�ستقبلية. 
من جانبه، اأ�سار �سعادة عبدالرحمن 
الرتبية  وزارة  وكللليلللل  احلللللمللللادي، 
واللللتلللعللللللليلللم للللللللرقلللابلللة واخلللللدمللللات 
الدرهم  تللللداول  اأن  اإىل  امللل�للسللانللدة، 
املجتمع  اأفلللللللللراد  بللللني  الللللتللللذكللللاري 
الوعي  مللن  حالة  بناء  يف  �سي�ساهم 
منظومة  بلللللللاأهلللللللداف  امللللجلللتلللملللعلللي 
»امللللدر�لللسلللة الإملللارتللليلللة«، ملل�للسلليللداً يف 

امل�سرتكة مع وزارة الرتبية تاأتي يف 
تكري�س  اإىل  الرامية  اجلهود  اإطللار 
املوؤ�س�سي  والعمل  ال�سراكة  مفهوم 
احل�سارية  النه�سة  لتعزيز  املوحد 
الللتللي تلل�للسللهللدهللا اللللدوللللة. واأكلللللد اأن 
حمور  ي�سكل  وطني  هللدف  التعليم 
اهتمام القيادة الر�سيدة التي وجهت 
على الدوام ب�سرورة العمل وت�سافر 
تعليمي  نلللظلللام  لللتللحللقلليللق  اجللللهلللود 
الع�سر  م�ستجدات  يللواكللب  حللديللث 
مكانة  من  الدولة  اليه  و�سلت  وما 
وتلللطلللور لفللللت علللللى اللل�للسللعللد كافة 

ترتكز  مللنللظللومللة  التعليم  بللاعللتللبللار 
وت�سكل  الدولة  قطاعات  كل  عليها 
وتقدمها  لعملها  �سا�سي  الأ املحرك 
وموا�سلة ح�سد املنجزات وفق روؤية 
امل�ستقبل.  اآفلللاق  ت�ست�سرف  عميقة 
واأ�سار اإىل اأن هذه املبادرة عبارة عن 
م�ساهمة ناأمل من خالها التعريف 
اأو�سع  علللللى  الملللاراتللليلللة  بللاملللدر�للسللة 
لت�سليط  و�سيلة  تللكللون  واأن  نللطللاق 
ودفعه  التعليم  اأهمية  على  ال�سوء 
قدما ملزيد من التطور والنجاحات 

امل�ستقبلية.

�صيا�صات تعليمية ومبادرات تنفيذية

املركز الإقليمي للتخطيط الرتبوي ينظم برنامج حوار ال�شيا�شات »التعليم الدامج«
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للتخطيط  الإقليمي  املركز  يعقد  
اللللرتبلللوي بللاملللديللنللة اجلللامللعلليللة يف 
�سمن  بللللراجملللله  اأول  الللل�لللسلللارقلللة 
والذي  ال�سيا�سات  حلللوار  ملل�للسللروع 
يللنللدرج �سمن الللهللدف الللثللاين من 
ال�سرتاتيجية  اخللللطلللة  اأهلللللللداف 
للتخطيط  الإقللللللليلللملللي  للللللمللركللز 
الرتبوي لاأعوام 2021-2017 
وذلللللك حتللت ا�لللسلللراف اللليللونلل�للسللكللو ، 
الللربنللامللج علللللى خم�سة  ويلل�للسللتللمللل 
اأهلللللداف ا�للسللرتاتلليللجلليللة وملللبلللادرات 
يف  ت�سغيلية  واأخلللرى  ا�سرتاتيجية 
تت�سمن  رئلليلل�للسللة  خللملل�للس جمللللالت 

اللل�للسلليللا�للسللات« تللبللادل اخلللللربات بني 
ناحية  مللللن  الللللللللدول  يف  امللللعلللنللليلللني 
من  ال�سيا�سة  جمللال  يف  واخللللرباء 

ناحية اأخرى. 
»التعليم  مو�سوع  اختيار  مت  وقللد 
تعليمية  �لللسللليلللا�لللسلللات  اللللللللداملللللللج: 
وملللبلللادرات تللنللفلليللذيللة« للليللكللون اأول 
ال�سيا�سات  حلللوار  ملل�للسللروع  بللرامللج 
التعرف  اإىل  خاله   من  نهدف  و 
وال�سيا�سات  املللللمللللار�للللسللللات  علللللللى 
تتم يف بع�س دول  التي  والعمليات 
جمل�س التعاون والعامل واملنظمات 
التعليم  ملللبلللداأ  لللتللعللزيللز  اللللدولللليلللة 
التعليم  فللر�للس  تللوفللر  و  اللللداملللج 
لذوي الحتياجات اخلا�سة ، حيث 

ال�سيا�سات وجوانب تنفيذها.
اللللثلللاين  �سيتم عقد  اللليللوم  اأملللا يف 
الللللوزارة  يف  للمتخ�س�سني   نللللدوة  
و  مللللدراء امللللدار�لللس و  املللعلللللمللني  و 
ا�للسللتللعللرا�للس الللتللجللارب الللعللربلليللة و 
الغربية والدولية و عمل مناق�سات 
معمقة حول اأوجه قوتها و�سعفها 
طورت  التي  واحللللللول  والتحديات 
على امل�ستوى الوطني ملواجهة تلك 

التحديات.
ويختتم الربنامج يف اليوم الثالث 
واملتخ�س�سني  للخرباء  باجتماع  
تقييم  نتائج  لعر�س  الللللوزارات  يف 
الدامج يف  التعليم  ومنا�سبة  جودة 
بع�س الدول، واملعاير امل�ستخدمة 

وا�ست�سراف  الللتللخللطلليللط  اأدوات 
الرتبوية  واللل�للسلليللا�للسللات  امل�ستقبل 
واملوؤ�سرات  التعليم  وتقييم  ور�سد 
الللتللعللللليللملليللة واللللتلللعللللللليلللم   2030 
ويت�سمن  اللل�للسلليللا�للسللات،  وحللللللوار   ،
الور�س  مللن  الللربنللامللج جمللمللوعللة 
يومني  ملللدة  متتد  التي  التفاعلية 
ال�سيا�سات  اإحدى  وتتناول  اأكرث  اأو 
التعاون  جمل�س  دول  يف  التعليمية 
والتحليل،  للمناق�سة  اخلللللليللجللي 
الإقليمي  املللللركللللز  يلللخلللتلللار  حللليلللث 
تلك  مو�سوع  الرتبوي  للتخطيط 
امل�ستجدات  علللللى  بللنللاء  اللل�للسلليللا�للسللة 
العاملية واأولويات التعليم يف الدول، 
ويتم خال انعقاد الربنامج »حوار 

اخلللللربات  وتلللبلللادل  الللنللقللا�للسللات  اأن 
تلك  يف  والللللتللللعللللمللللق  واللللتلللحللللللليلللل 
اجلوانب من �ساأنه بلورة ال�سيا�سات 

وت�سحيح م�سار تنفيذها، 
علللللى مدار  احلللللوار  يعقد  �للسللوف  و 
 17 اأيللام خال الفرتة من  ثاثة 
19 �سبتمرب حيث �سوف  يتم  اإىل 
�سيا�سات  مراجعة  الول  اللليللوم  يف 
وزارة الرتبية والتعليم فيما يتعلق 
اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  بتعليم 
�سيا�سات  ا�للسللتللعللرا�للس  خللللال   مللن 
الإمارات  دولللة  الللدامللج يف  التعليم 
حلقة  واإجللللراء  اخلللللرباء.  بح�سور 
نللقللا�للسلليللة مللعللمللقللة للللللحلل�للسللول على 
حت�سني  �سبل  حللول  راجللعللة  تغذية 

وا�ستخا�س  الللتللقلليلليللم،  ذللللك  ملللثللل 
ال�سيا�سات،  لتح�سني  الللتللو�للسلليللات 
التنفيذ،  ملللل�للللسللللارات  وتللل�لللسلللحللليلللح 
موؤ�س�سات  مللن  املللعللنلليللني  وا�لللسلللراك 
اأخرى ذات عاقة بالتعليم الدامج. 
وي�سعى املركز القليمي للتخطيط 
الرتبوي من خال هذا الربنامج 
نللحللو تللكللويللن فللهللم ملل�للسللرتك عن 
ال�سيا�سات  )من  التعليم  يف  الدمج 
التنفيذ( على م�ستوى وزارات  اإىل 
الرتبية وامليدان الرتبوي مبديريه 
ومعلميه. و امل�ساهمة بن�سر الوعي 
املللتللعلللللق مبللفللاهلليللم اللللعلللداللللة من 
ب(  للتعليم،  الللو�للسللول  اأ(  منظور 
على  الللرتكلليللز  مللع  التعلم  حتقيق 
منها  لللكللل  وامللل�للسللوؤوللليللات  الدوار 
)ما دور الللوزارة؟ ما دور املدر�سة؟ 
ما دور البيت؟ ما دور الطلبة؟( و 
حتقيق الن�سجام مع اأجندة الأمم 
فيما  امل�ستدامة  للتنمية  املللتللحللدة 
ومكوناته  الللرابللع  بللالللهللدف  يتعلق 
و   .)2030 )الللتللعللللليللم  وغلللايلللاتللله 
يف  للمتخ�س�سني  الفر�سة  توفر 
الوزارة لكت�ساب املهارات والكفايات 
اأف�سل  اللللوقلللوف علللللى  ملللن خلللال 

املمار�سات العاملية يف هذا املجال.

»املوارد الب�شرية والتوطني« تنظم 
للتوظيف يف دبي  مفتوحة  اأيام   3

•• دبي-وام:

تنظم وزارة املوارد الب�سرية والتوطني غدا فعاليات الأيام املفتوحة للتوظيف يف 
القطاعات املالية وامل�سرفية والتاأمني والتجزئة وال�سياحة وذلك بالتعاون مع 
�سركائها يف اجلهات احلكومية الحتادية واملحلية املنظمة لعمل هذه القطاعات 
الأيام  النوعي«. وتوفر  التوطني  ت�سريع   « الثانية من مبادرة  املرحلة  اإطللار  يف 
املفتوحة للتوظيف - التي تقام يف فندق »انرتكونتننتال في�ستيفال �سيتي بدبي« 
القطاعات  يف  العاملة  ال�سركات  لدى  للمواطنني  العمل  فر�س  من  العديد   -
على  الأول  اليوم  يقت�سر  حيث  الدولة  اإمللارات  بجميع  امل�ستهدفة  القت�سادية 
ال�سركات العاملة يف القطاع املايل وامل�سريف واليوم الثاين على قطاع التجزئة 
واليوم الثالث على �سركات قطاع ال�سياحة. ودعت وزارة املوارد الب�سرية والتوطني 
املواطنني واملواطنات من الباحثني عن عمل اإىل امل�ساركة والت�سجيل يف الأيام 
الثاثة التي تبداأ عند ال�ساعة العا�سرة �سباحا وحتى الرابعة ع�سرا مع اإح�سار 
النوعي  الذاتية. وت�ستهدف مبادرة ت�سريع التوطني  الهوية الأ�سلية وال�سرة 
واملواطنات  للمواطنني  عمل  فر�سة   3500 توفر  الثانية  مرحلتها  �سمن 
املايل وامل�سريف و500 فر�سة يف قطاع  القطاع  األف فر�سة وظيفية يف  بواقع 
التاأمني اإ�سافة اإىل 2000 فر�سة عمل يف كل من قطاعي التجزئة وال�سياحة 
اأيام  يف  امل�ساركني  واملللواطللنللات  املللواطللنللون  و�سيتمكن  يللوم.   100 خللال  وذلللك 
امل�ساركة يف تلك  اإجللراء مقابات وظيفية مبا�سرة مع ال�سركات  التوظيف من 
املنا�سبة �سواء من  العمل  الأمر الذي ميكنهم من احل�سول على فر�س  اليام 
خال عرو�س اأو عقود العمل التي �ستربم مبا�سرة بني املواطن وال�سركة املعنية 
خال تلك الفعاليات التي حتمل �سعار »عملي فخري واعتزازي«. ومن املقرر اأن 
تنظم الوزارة بالتعاون مع �سركائها اأياما مفتوحة للتوظيف يف اإمارات اأخرى 
�سيتم العان عنها لحقا وذلك يف اإطار تنفيذ مبادرة ت�سريع التوطني النوعي 
والتجزئة  والللتللاأمللني  وامل�سرفية  املالية  »القطاعات  امل�ستهدفة  القطاعات  يف 
املفتوحة  التوظيف  اأيللام  والتوطني  الب�سرية  املللوارد  وزارة  وتدير  وال�سياحة«. 
اأربع مراحل ت�سمل ت�سجيل الباحثني عن العمل فور و�سولهم اىل  من خال 
اختيار  العمل  عللن  باحث  لكل  يتيح  ذكللي  نظام  خللال  مللن  املفتوح  اللليللوم  مكان 
املهني  الإر�ساد  ثم مرحلة  ومن  املطروحة  ال�سواغر  ثاث فر�س وظيفية من 
التي ت�ستهدف توعية الباحث عن العمل باأهمية القطاع امل�ستهدف والوظائف 
تهيئة  مرحلة  وتليها  الوظيفية  للمقابلة  جاهزيته  مللن  والللتللاأكللد  املللطللروحللة 

الباحث عن العمل لإجراء املقابلة الوظيفية وهي املرحلة الأخرة.

على  فرمان   / املدعو  فقد 
باك�ستان     ، خللللان  �للسللريللن 
�سفره  جلللللواز   - اجلللنلل�للسلليللة 
 )WJ1793962( رقم 
ملللللللللللللن يلللللللللللجلللللللللللده عللللللللللليللللله 
بللتللللليللفللون رقم   التللل�لللسلللال 

0565943856

فقدان جواز �شفر
فللقللد املللدعللو / املللل احمد 
اجلن�سية  �سوريا   ، �سليمان 
رقلللللم  �لللللسلللللفلللللره  جللللللللللللواز   -
 )011991508N (
ملللللللللللللن يلللللللللللجلللللللللللده عللللللللللليللللله 
بللتللللليللفللون رقم   التللل�لللسلللال 

0507188731

فقدان جواز �شفر
فللللللرح   / املللللللللدعللللللللو  فللللللقللللللد 
باك�ستان     ، عللبللداللللللطلليللف 
�سفره  جلللللواز   - اجلللنلل�للسلليللة 
 )89413302( رقلللللم 
ملللللللللللللن يلللللللللللجلللللللللللده عللللللللللليللللله 
بللتللللليللفللون رقم   التللل�لللسلللال 

0589418685

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو/ ا�سماعيل ح�سني 
بنغادي�س   ، اللللهلللا�لللسلللم  ابلللللو 
اجلللنلل�للسلليللة جللللواز �للسللفللره رقم 
)BF0858567( - يرجى 
ت�سليمه  عللللليلله  يلللعلللرث  ممللللن 
البنغادي�سية  بلللالللل�لللسلللفلللارة 
�سرطة  ملللللركلللللز  اقلللللللللرب  او 

بالمارات.

فقدان جواز �شفر
بينا  انللليلللتلللا  املللللللدعللللللو/  فلللقلللد 
املللللريلللللكلللللا   ، جلللللوهلللللنللللل�لللللسلللللان 
اجلللنلل�للسلليللة جللللواز �للسللفللره رقم 
)548938148( - يرجى 
ت�سليمه  عللللليلله  يلللعلللرث  ممللللن 
اقرب  او  بال�سفارة المريكية 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-وام:

دعت الإدارة العامة للدفاع املدين 
اأبلللوظلللبلللي مللللديللللري املللللدار�للللس  يف 
اأهمية  اإىل  واخلا�سة  احلكومية 
تللنللفلليللذ متللللاريللللن لللللاإخللللاء مبا 
يعزز �سامة الطاب والطالبات 
والت�سرف  احلللرائللق  ن�سوب  عند 
بحكمة وبهدوء دون هلع او خوف 
مكان  اأقلللرب  اإىل  خروجهم  حتى 

اآمن. واأو�سح الرائد عبداهلل حمد 
الللتللملليللمللي رئلليلل�للس قلل�للسللم الإعللللام 
والللللعللللاقللللات اللللعلللاملللة بلللللللللالإدارة 
باأبوظبي  املللدين  للدفاع  العامة 
بللللاأدوارهللللم  اجلللملليللع  تللعللريللف  اأن 
التمارين  وعللرب  مبكر  وقللت  مللن 
امللللتلللخللل�لللسللل�لللسلللة يللللعللللزز الللللوقللللايللللة 
املللخللاطللر موؤكدا  مللن  واحلللمللايللة 
اأهللملليللة متلللاريلللن خللطللة الإخللللاء 
الأرواح  حماية  اإىل  تهدف  والتي 

ال�ستعداد  وتللعللزيللز  واملللمللتلللللكللات 
النف�سي ملواجهة الأخطار ومعرفة 
والنجاة  اخلللللللروج  طللللرق  اأقللللللرب 
واللللتللل�لللسلللرف الأمللللثللللل والأ�للللسللللرع 
حلللللالت اللللطلللوارئ وتللنللملليللة روح 
م�سرا  الأ�سخا�س،  بني  التعاون 
الإخاء  عملية  اأولللويللات  اأن  اإىل 
ال�سن  وكبار  الأطللفللال  على  تركز 
واأ�لللللسلللللحلللللاب اللللهلللملللم وامللللر�لللسلللى 

والأفراد.

العامة  الإدارة  مللن  فللريللق  وكلللان 
للدفاع املدين باأبوظبي زار عددا 
اأبللوظللبللي لاطاع  مللن مللدار�للس 
علللللللى اإجللللللللللللراءات وا�للللسللللرتاطللللات 
ال�سامة والوقاية من احلرائق، 

ولتعزيز برامج التوعية والإر�ساد 
 ، بني الطلبة، ل�سمان �سامتهم 
املدنية،  احلماية  مفهوم  وتعميق 
وللللللحللد مللن اأخللطللار احلللرائللق يف 

املدار�س.

•• ابوظبي-وام:

الدكتور  امل�ست�سار  �سعادة  ا�ستقبل 
حمد �سيف ال�سام�سي النائب العام 
للدولة مبكتبه بق�سر اخلبرة يف 
الدولية  الهيئة  وفدا من  اأبوظبي 
ملللراقللبللة امللللخلللدرات الللتللابللع لاأمم 
الربوفي�سور  بللرئللا�للسللة  امللللتلللحلللدة 
لرئي�س  اللللثلللاين  الللنللائللب  هلللاو  وي 
امل�ست�سار  بح�سور  الهيئة  جمل�س 
طارق النقبي رئي�س نيابة مكافحة 
يرافقهم  الحتللللاديللللة،  املللللخللللدرات 
اللللعلللمللليلللد علللبلللد اللللرحلللملللن حممد 
مكافحة  ملللديلللر  نلللائلللب  الللعللويلل�للس 
املخدرات بوزارة الداخلية، والعقيد 
�للسللالللح عللبللد الللرحللمللن املللطللوع من 

وزارة الداخلية.
واطلللللع الللوفللد خلللال اللللللقللاء على 
القانونية  والللتللدابللر  الإجلللللراءات 
الدولة  اتخذتها  الللتللي  والإداريلللللة 
معاهدات  بللتللطللبلليللق  الللتللزامللهللا  يف 
املخدرات  ملللراقللبللة  املللتللحللدة  الأمم 
الدويل،  الللقللانللوين  الللنللظللام  �سمن 
الت�سريعي  الإطللللللار  وا�للسللتللعللرا�للس 
والتعديات  امللللخلللدرات  ملللكللافللحللة 
يتفق  عللللللليللله مبلللللا  الللللتللللي طلللللللللراأت 
الدولية،  والتفاقيات  واملتطلبات 
باتخاذ  الللللدولللللة  الللللتللللزام  ومللللللدى 
تدابر لتعزيز الوقاية من تعاطي 
واإعادة  املتعاطني  املخدرات وعاج 
عن  كبديل  املجتمع  يف  اإدمللاجللهللم 

العقوبات.
الللدوللليللة عن  واأعللللرب وفللد الهيئة 
اأحرزته  الللللذي  للللللتللقللدم  الرتللليلللاح 
الللللتللللدابللللر  اتللللللخللللللاذ  اللللللللدوللللللللة يف 
تنفيذ  يف  القانونية  والإجللللللراءات 
ملراقبة  الدولية  املعاهدات  اأحللكللام 

املخدرات.

�شعيد بن طحنون يعزي عبيد 
النعيمي يف وفاة جنله

•• العني-وام:

قدم معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان اأم�س الأول واجب العزاء اإىل 
عبيد �سالح النعيمي يف وفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل جنله “خالد«.

املنيزلة مبدينة العني  واأعللرب معاليه خال زيارته خيمة العزاء يف منطقة فلج هزاع 
عن اأحر تعازيه و�سادق موا�ساته لأ�سرة وذوي الفقيد �سائًا املوىل عز وجل اأن يتغمده 

بوا�سع رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.
نهيان  اآل  زايللد  بن  بن خليفة  �سلطان  بن  ال�سيخ حممد  اإىل جانب معاليه  العزاء  قدم 

و�سعادة خلفان �سلطان بن ح�سرم الكتبي.

•• دبي-وام:

مع  اجتماعا  املجتمع  وقاية  و  ال�سحة  وزارة  عقدت 
 INCB الللدوللليللة  املللخللدرات  خللرباء هيئة مكافحة 

التابعة ملنظمة الأمم املتحدة.
مت خللللال الجلللتلللملللاع علللر�لللس �للسللبللل مللراقللبللة حركة 
واملراقبة  املللخللدرة  والأدويلللللة  الكيميائية  اللل�للسللائللف 
و�سبه املراقبة يف الدولة بالتعاون مع وزارة الداخلية 
الوزارة  مقر  يف  الجتماع  ح�سر  املحلية.  وال�سرطة 
بدبي الدكتور اأمني ح�سني الأمري الوكيل امل�ساعد 

عن  وممثلون  والرتاخي�س  العامة  ال�سحة  ل�سيا�سة 
وزارة الداخلية. وتقوم وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 
واملواد  املنتجات  وت�سدير  ا�للسللتللراد  حركة  مبراقبة 
املخدرة واملراقبة و�سبه املراقبة يف الدولة من خال 
الداخلية  وزارة  اإبلللاغ  ويللتللم  الإلللكللرتونلليللة  الللربامللج 
التحقيقات  لإجللللللراء  فلللللورا  بللله  ملل�للسللتللبلله  طلللللب  بلللللاأي 
الللازمللة ومللراقللبللة ا�للسللتللراد وتللوزيللع هللذه امللللواد من 
بللالللتللعللاون مع  اإلللكللرتوين مت تنفيذه  خللال بللرنللامللج 
دواء منذ دخولها  بتتبع كل علبة  ي�سمح  �سرطة دبي 
الدكتور  واأكللد  للمري�س.  و�سولها  حتى  الدولة  اإىل 

اأمللللني الأملللللري حللر�للس الللللللوزارة علللللى الللتللعللاون مع 
جداول  ومراجعة  لر�سد  العليا  اللجنة  يف  ال�سركاء 
بللهللدف حماية  العقلية  وامللللوؤثلللرات  املللخللدرة  الأدويللللة 
املللجللتللمللع ملللن خمللاطللر واآفللللللات امللللللواد امللللخلللدرة التي 
خال  مللن  وذللللك  واقت�سادية  �سحية  اأعللبللاء  ت�سبب 
على  الرقابة  لزيادة  والت�سريعات  القوانني  حتديث 
الأدويللة املخدرة والأدويللة النف�سية وو�سع املزيد من 
الآليات وال�سوابط لتنظيم عملية ال�ستراد واإعادة 
اإدارات  بالتعاون مع  باملناطق احلرة وذلك  الت�سدير 

هذه املناطق لتطبيق القوانني الحتادية.

الوزارة  ا�سرتاتيجية  اإطللار  ياأتي يف  ذلللك  اإن  واأ�للسللاف 
تللقللدمي خلللدملللات �للسللحلليللة �للسللاملللللة ومللبللتللكللرة بعدالة 
ومبعاير عاملية والقيام بالدور التنظيمي والرقابي 
ت�سريعية  منظومة  خللال  مللن  ال�سحي  الللقللطللاع  يف 
ت�سريعي  اإطلللار  وتللوفللر  ومتكاملة  متطورة  �سحية 
ورقابية  تنظيمية  خدمات  وتقدمي  حيوي  وحوكمة 
متميزة للقطاع ال�سحي. ولفت اإىل اأن دولة الإمارات 
الللرائللدة عامليا يف جمللال مكافحة  اللللدول  تعترب مللن 
اأ�سبقيتها  املواد املخدرة واملوؤثرات العقلية من خال 
املخدر  تللاأثللرهللا  يللثللبللت علميا  مللللواد  اأيللللة  اإ�للسللافللة  يف 

وا�ستطاعت الوفاء بالتزاماتها الدولية املرتتبة على 
املعنية  الدولية  التفاقيات  جميع  على  م�سادقتها 
بالتعاون  م�سيدا   .. العقلية  وامللللوؤثلللرات  بللاملللخللدرات 
حماولت  اأيللة  ملنع  وذلللك  املعنية  اجلهات  جميع  بني 
للل�للسللوء ا�للسللتللخللدام اللل�للسللائللف الللكلليللملليللائلليللة والأدويلللللة 
اإىل  الأمللري  ونوه  املراقبة.  و�سبه  واملراقبة  املخدرة 
اأنه مت خال الجتماع التطرق اإىل جداول املخدرات 
واأدوية امل�سافرين وعر�س جهاز ترو�سكان الذي يتم 
ا�ستخدامه حاليا من قبل مفت�سي ال�سيدلة يف وزارة 
الربية  املنافذ  من  عللدد  يف  املجتمع  ووقللايللة  ال�سحة 

يدخل  منتج  اأي  مللن  للتحقق  والللبللحللريللة  واجلللويللة 
الدولة ويعترب هذا اجلهاز ابتكارا اإذ ي�سمح بتحديد 
زيادة  اإىل  .. م�سرا  ثللوان فقط   7 املنتج خللال  نللوع 
جميع  لت�سمل  ا�ستخدامها  اأمللاكللن  و  الأجللهللزة  عللدد 
مللع مفت�سي  تللوفللره  وكللذلللك �سمان  بللالللدولللة  املنافذ 
اجلودة  متدنية  و  املزيفة  الأدويلللة  ل�سبط  ال�سيدلة 
يف ال�سيدليات وامل�ستودعات املختلفة لفتا اإىل اأنه مت 
توزيع اأجهزة ترو�سكان حاليا يف كل من مطار وبريد 
ومطار  العني  مدينة  يف  احلدودية  واملنافذ  اأبوظبي 

دبي الدويل.

»ال�شحة « وهيئة مكافحة املخدرات الدولية تعقدان اجتماعا يف دبي

النائب العام للدولة ي�شتقبل وفدًا من الهيئة الدولية 
لالأمم املتحدة ملراقبة املخدرات

دفاع مدين اأبوظبي تدعو املدار�س لتنفيذ متارين اإخالء حلماية الطالب اأثناء احلرائق

•• ال�سارقة-وام:

مبقرها  ام�س  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  القيادة  نظمت 
اليوم  “ تزامنا مع  “ يوم با مركبات  فعالية مبادرة 

العاملي للحفاظ على طبقة الأوزون.
عبدالعزيز  اأحمد  العميد  �سهدها  الللذي  املللبللادرة  تاأتي 
و  والإ�ساحية  العقابية  املوؤ�س�سة  اإدارة  مدير  �سهيل 
نائبه العقيد عبداهلل اإبراهيم وعدد من �سباط و�سباط 
�سف واأفراد الإدارة.. حتقيقا لاأهداف ال�سرتاتيجية 
لوزارة الداخلية الرامية اإىل تعزيز ال�سامة و احلماية 
وفق  الإداريلللة  اخلدمات  تقدمي جميع  و�سمان  املدنية 

معاير اجلودة والكفاءة وال�سفافية.
وقال �سهيل :” نهدف من وراء مبادرة يوم با مركبات 
البيئة  ق�سايا  جتللاه  املجتمعية  امل�سوؤولية  تفعيل  اإىل 

وذلك باحلد من ا�ستخدام املركبات اخلا�سة للو�سول 
النقل  بللو�للسللائللل  عنها  ال�ستعا�سة  و  الللعللمللل  مللقللر  اإىل 
اإمارة  يف  امل�ستخدمة  املركبات  عللدد  لتقليل  اجلماعي 
ال�سارقة ما ي�سهم يف تقليل الزدحام املروري وبالتايل 
تقل ن�سبة الغازات ال�سامة املنبعثة من عوادم املركبات 
ونلل�للسللر ثللقللافللة الهللتللمللام واملللحللافللظللة علللللى الللبلليللئللة بني 
ر�سا  ن�سبة  وزيللادة  الوظيفي  الللولء  وتعزيز  املوظفني 
العاملني«. ا�ستملت الفعالية على العديد من املبادرات 
حتتية  وبنية  م�ستدامة  بيئة  حتقيق  يف  ت�سهم  الللتللي 
جانب  اإىل  �سحي  حلليللاة  منللط  اإىل  للو�سول  متكاملة 
ور�سة عمل عن طبقة الأوزون ت�سمنت �سرحا وافيا عن 
هذه الطبقة و التعريف بها و الأ�سرار التي تنتج عنها 
يف حالة تلفها و تاأثرها على البيئة و طرق املحافظة 

عليها .

••عجمان-الفجر:

قدم فرع جمعية دار الرب يف عجمان تربعا، بقيمة 199 
األف درهم، ل�سالح مبادرة اجتماعية اإن�سانية، ت�سكل الأوىل 
من نوعها اإقليميا، اأطلقها ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي، 
رئي�س دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان، بالتعاون مع 
الهمم، من  اأ�سحاب  لتجهيز منازل  املجتمع،  تنمية  وزارة 
مب�ستلزمات  الإمللللارة،  يف  »ال�سم«  ال�سمعية  الإعللاقللة  ذوي 
ومعّدات ذكية، ت�سّهل على هذه الفئة الجتماعية الغالية 

حياتهم.
وقال في�سل �سحراوي، مدير فرع »دار الرب  يف عجمان: 
اإن املبادرة اخلرية ت�ساهم يف دعم مبادرات كل من وزارة 
عجمان،  يف  والتخطيط  البلدية  ودائلللرة  املجتمع  تنمية 
الرامية اإىل تر�سيخ ثقافة امل�سوؤولية املجتمعية والوطنية، 
يرمي  اجلديدة  املبادرة  ل�سالح  النقدي  التربع  اأن  موؤكدا 
من  املللحللرومللني  ل�سالح  اخللللري  العطاء  مظلة  لتو�سيع 
من  �سريحة  اأكللرب  اإىل  والللو�للسللول  حمليا،  »ال�سمع«  نعمة 
اأقرانهم  مللع  ملللواز  دور  لللهللم  للليللكللون  مللنللهللم،  امل�ستفيدين 
مكانتهم  على  يحافظ  مبللا  الأ�للسللويللاء،  املجتمع  اأبللنللاء  مللن 

الجتماعية، ويعزز توازنهم النف�سي واملعنوي.

وبني �سحراوي اأن التربع ل�سالح ذوي الهمم من »ال�سم« 
َي�سب يف دعم هذه الفئة من املجتمع، التي حتتاج للعناية 
منوذجية  بيئة  واإيللجللاد  عليهم،  والت�سهيل  مبتطلباتها، 
وخدمات منا�سبة تلبي احتياجاتهم، عرب ت�سخر التقنيات 
بي�سر  الآخلللريلللن  مللع  الللتللوا�للسللل  مللن  ليتمكنوا  املللتللطللورة، 
و�سهولة. وقال �سحراوي: »اإن جتهيز املنازل مبا يتنا�سب 
مع متطلبات اأ�سحاب الهمم ي�ستدعي جهودا كبرة، وهو 
اأكللرب دعللم ممكن لهذه  ما حللدا بجمعية دار الللرب لتوجيه 
الفئة الجتماعية، الأمر، الذي ين�سجم مع �سيا�سة الدولة 
الأجندة  م�ستهدفات  لتحقيق  الللر�للسلليللدة،  الللقلليللادة  وروؤيلللة 
اأ�سحاب  و�سعت  التي   ،2021 الإملللارات  لروؤية  الوطنية 

الهمم على راأ�س اأولوياتها«.
واأ�ساد �سحراوي بحر�س وزارة تنمية املجتمع، وعلى راأ�سها 
املجتمع،  تنمية  وزيللرة  بنت عي�سى بوحميد،  معايل ح�سة 
ودائرة البلدية والتخطيط يف عجمان، بقيادة ال�سيخ را�سد 
بن حميد النعيمي، رئي�س الدائرة، على الدعم والتحفيز 
اإبداعية  تللقللدمي حلللللول  الللفللئللة، علللرب  لللهللذه  والللتلل�للسللجلليللع 
الذين ي�سكلون جزءا ل يتجزاأ  الهمم،  ومبتكرة لأ�سحاب 
واجتماعية،  اإن�سانية  روؤيلللة  مللن  منطلقني  املجتمع،  مللن 

تظللها الرحمة والإح�سان والعطف.

ملبادرة  الرب«  »دار  من  تربع  درهم  األف   199
جتهيز منازل »ال�شم« مبعدات ذكية

�شرطة ال�شارقة تنظم مبادرة »يوم بال مركبات«
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - الفجر

يبداأ جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية 
املقبل  اأكتوبر  من  الأول  من  اعتبارا 
 37 بللني  17 خللدمللة -مللن  بتحويل 
ب�سكل  للمجتمع-  يللقللدمللهللا  خللدمللة 
كامل لتكون رقمية، واإجناز املعامات 
للجهاز  الللذكللي  التطبيق  خللال  مللن 
احلاجة  دون  الإلللللكللللرتوين  وامللللوقلللع 
له،  التابعة  اخلللدمللة  مللراكللز  لللزيللارة 
حلليللث بللا�للسللر اجلللهللاز بللاإطللاق حملة 
اإر�سادية متكاملة لتعريف املتعاملني 
اخلدمات  هللذه  على  التقدمي  باآلية 
من خال اإ�سدارات مرئية يتم بثها 
على  الر�سمية  اجلهاز  ح�سابات  عرب 
مواقع التوا�سل الجتماعي، لي�سبح 

اإجمايل اخلدمات التي �سهدت حتوًل 
قرار  بعد  خدمة،   28 كامًا  رقمياً 
اجلهاز بالتحّول خال العام 2016 
غذائية  خللدمللة   11 على  بالتقدمي 
التقدمي عليها  واإيقاف  ب�سكل رقمي 

وجهاً لوجه. 
القا�سمي  را�سد  ثامر  املهند�س  واأكللد 
اأنه  اجلهاز  با�سم  الر�سمي  املتحدث 
وكبار  الهمم  اأ�سحاب  مراعاة  �سيتم 
ال�سن، وتقدمي امل�ساعدة لهم من قبل 
تقدمي  �سيتم  كما  اجلللهللاز،  موظفي 
لتمكينهم  للمتعاملني  الدعم  كافة 
مللللن ا�لللسلللتلللخلللدام اللللتلللقلللنللليلللة لإجنللللللاز 
مللعللامللاتللهللم، وتللتللمللثللل اخللللدملللات يف 
اللللزراعللليلللة يف طلب  الللللللرثوة  جمللللال 
الزراعية،  اخلللدمللات  بطاقة  اإ�للسللدار 

فلللاقلللد لبطاقة  بللللدل  اإ�للللسللللدار  طلللللب 
اخللللدملللات اللللزراعللليلللة، طلللللب �سرف 
الأعاف،  �سرف  طلب  الغطا�سات، 
حت�سني  برنامج  يف  الت�سجيل  طلب 
دخلللل امللللزارعلللني )بللا�للسللتللثللنللاء حالت 

الورثة(.
وفلليللمللا يللخلل�للس اخللللدملللات يف جمال 
القا�سمي  بللللنّي  احللليللوانلليللة  اللللللرثوة 
جديد  ت�سجيل  طلب  يف  تتمثل  اأنها 
للللللللرثوة احللليللوانلليللة، طلللللب حتديث 
بيانات مالك الرثوة احليوانية، طلب 
احليوانية،  الللرثوة  ترقيم  ا�ستكمال 
الرثوة  ح�سر  �للسللهللادة  اإ�للسللدار  طلب 
خلو  �سهادة  اإ�سدار  طلب  احليوانية، 
احلللليلللوانلللات ملللن الأملللللرا�لللللس، طلب 
)ا�ستثناء  احليوانات  وعللاج  فح�س 

حلللللللللالت اللللللللللطلللللللللوارئ(، طلللللللللب ر�للللس 
احليوانات باملبيدات احل�سرية، طلب 
للحيوانات،  جراحية  عملية  اإجلللراء 
للرثوة  ال�سطناعي  التلقيح  طلب 
خ�سوبة  تللقلليلليللم  طلللللب  احللليللوانلليللة، 
ت�سخي�س وعاج  الإبلللل، طلب  ذكللور 
احليوانات،  لدى  واحلمل  اخل�سوبة 
طلللللللللب اإجللللللللللللللراء حتللللللللليللللل خمللللربي 

للحيوانات.
املقدمة  اخللللدملللات  اأن  اإىل  ويلل�للسللار 
واخلدمات  احليوانية  الللرثوة  ملربي 
 97.6% علللللى  ت�ستحوذ  الللزراعلليللة 
املقدمة  اخللللللدملللللات  اإجلللللملللللايل  مللللن 
الباقي  تلللللوزع  بلليللنللمللا  للللللمللتللعللاملللللني، 
والطلبات  الغذائية  اخلللدمللات  على 
عليها  يقدم  التي  املختلفة  املوؤ�س�سية 

كطلبات  م�ستمرة  ب�سفة  املتعاملون 
الت�سجيل بالتطبيق الذكي وت�سجيل 

ال�سركات. 
الفرتة  خلللللال  اجلللللهللللاز  وا�لللسلللتلللطلللاع 
امللللا�لللسللليلللة حتلللقللليلللق نلللقلللللللة يف جملللال 
الللتللحللول الللرقللمللي يف الللتللقللدمي على 
خللدمللاتلله الإلللكللرتونلليللة، حلليللث �سهد 
خال  الإلكرتونية  اخلللدمللات  نظام 
اللللعلللام املللا�للسللي زيلللللادة بللعللدد الأفلللللراد 
األف   15 مللن  اأكللرث  بلغت  امل�سجلني 
 2300 مللن  واأكللللرث  جللديللد  م�سجل 
�للسللركللة جللللديللللدة، مبلللا يللعللكلل�للس مدى 
الللتللطللور يف اخلللدمللات الللتللي يقدمها 
املتزايد  والإقللبللال  للمجتمع  اجلهاز 

عليها.
املتعاملني  اإ�لللسلللعلللاد  ملللراكلللز  اأن  كللمللا 

اللللتلللابلللعلللة للللللجللهللاز ا�للسللتللقللبلللللت حتى 
 18912 اجلللللاري  الللعللام  منت�سف 
تقدموا   8218 مللنللهللم  مللتللعللامللل، 
اخلا�سة  اخلللدمللات  علللللى  للح�سول 
بالرثوة احليوانية، و5569 قدموا 
على  و4952  زراعلليللة  خدمات  على 
اخللللدملللات الللغللذائلليللة ومبللتللو�للسللط ل 

يزيد عن 4 دقائق ون�سف.
للرقابة  اأبللوظللبللي  جللهللاز  ويللحللر�للس 
علللللى حت�سني  دائلللم  ب�سكل  الللغللذائلليللة 
كفاءة وفاعلية خدماته الإلكرتونية، 
وتكثيف برامج التوعية لفئة الأفراد، 
الذكية  خدماته  منظومة  وتطوير 
املجتمع  احتياجات  لتلبية  والرقمية 

ملللن خلللال خللطللة تللطللويللريللة ت�سعى 
لارتقاء مب�ستوى وجودة اخلدمات 
طلبات  حتليل  نتائج  على  بالعتماد 
ومقرتحات املتعاملني، وذلك تعزيزاً 
املتعاملني  لإ�سعاد  الرامية  جلهوده 
الر�سا  ملل�للسللتللويللات  اأعلللللللى  وحتللقلليللق 

لديهم.

•• دبي-وام :

املحركات  ت�سليم  بللدء  والبيئة  املناخي  التغر  وزارة  اأعلنت 
 390 وعددها  لل�سيادين   2018 لعام  املدعومة  البحرية 
“مركوري” وذلك  نللوع  مللن  ح�سانا   150 بللقللوة  حمللركللا 
ال�سيد  قللوارب  ت�سجيل  اليوم من خال مراكز  اعتبارا من 

يف اإمارات الدولة كافة.
اإبراز  على  اللللوزارة  حر�س  من  انطاقا  اخلطوة  هللذه  تاأتي 
ال�سمكية  الللرثوة  لقطاع  والجتماعية  القت�سادية  الأهمية 
وخف�س التكاليف على ال�سيادين ودعم مهنة ال�سيد تعزيزا 

ل�سامة الغذاء وا�ستدامة الإنتاج املحلي.

واأكد �سعادة �سلطان علوان وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع املناطق 
خال  مللن  البيئية  ال�ستدامة  تعزيز  على  الللللوزارة  حر�س 
تقدميها  على  تعمل  التي  وخدماتها  وم�ساريعها  مبادراتها 
اأن  اإىل  م�سرا   .. وال�سفافية  والكفاءة  اجلللودة  معاير  وفق 
الرثوات املائية متثل اأحد اأهم املوارد الطبيعية املتجددة التي 

ت�ساهم ب�سكل كبر يف توفر الغذاء وا�ستدامته.
وال�سروط  واملعاير  ال�سوابط  و�سعت  اللللوزارة  اأن  واأو�للسللح 
يزيد  األ  ومنها  املحركات  �سرف  يف  الأولللويللات  حتللدد  التي 
اإجمايل الراتب اأو املعا�س لل�سياد عن 30 األف درهم - وذلك 
ال�سياد قد  األ يكون  راتللب معتمدة - وعلى  �سهادة  مبوجب 
ح�سل علللللى دعلللم ملللحللرك بللحللري خلللال الأعلللللوام -2015 

2017 واأن يكون قيد ال�سياد مقدم الطلب يف ال�سجل العام 
ملهنة  املمار�سني  من  يكون  واأن   2015 العام  قبل  بللالللوزارة 

ال�سيد ب�سورة دائمة.
واأكد وكيل الوزارة امل�ساعد لقطاع املناطق اأن الوزارة �سمن 
ا�سرتاتيجيتها الهادفة للحفاظ على البيئة وحتقيق ا�ستدامة 
مواردها الطبيعية حر�ست على اأن تكون موا�سفات املحركات 
�سديقة  لل�سيادين  ت�سليمها  يتم  التي  املدعومة  البحرية 
ا�ستهاك منخف�س للوقود ون�سب  للبيئة من خال معدل 
وذلك  منها  املنبعثة  للغازات  منخف�س  ومعدل  اأقللل  �سجيج 
لأن عملية الحرتاق تتم داخليا بخاف املحركات الأخرى 
والتي تتم فيها عملية الحرتاق اخلارجي مع احلفاظ على 

كفاءة اأدائها ملهامها الأ�سا�سية يف حتريك ودفع القوارب فهي 
بقوة 150 ح�سانا رباعية الأ�سواط.

 .. للمتعاملني  املللقللدمللة  خللدمللاتللهللا  م�ستوى  رفلللع  اإطللللار  ويف 
اأن يتم تركيب املحرك على قارب ال�سيد  الللوزارة  ا�سرتطت 
اململوك لل�سياد مقدم الطلب بوا�سطة ال�سركة املوردة وذلك 
�للسللداد ال�سياد للمبلغ  تللاريللخ  اعللتللبللارا مللن  يللومللا   15 خللال 
ميثل  ما   - درهما  و235  األفا   12 والبالغ  عليه  امل�ستحق 
%50 فح�سب من القيمة الإجمالية للمحرك - واأن تركب 
ال�سركة املحرك جمانا وبدون احت�ساب اأجور اليد العاملة ول 
ي�سمل ذلك اأي قطع اإ�سافية اإذا لزمت للرتكيب كالبطاريات 

اأو املقود.

»التغي��ر املناخ��ي والبيئ���ة« ت�شل���م املحرك��ات البح��ري���ة املدعوم�ة لل�شيادي�ن

•• دبي-الفجر: 

ال�سيخ  �للسللمللو  ورعلللايلللة  بللتللوجلليللهللات 
نائب  نللهلليللان،  اآل  زايلللد  بللن  من�سور 
�سوؤون  الللوزراء وزيللر  رئي�س جمل�س 
ال�سباب  ملللركلللز  رئللليللل�لللس  اللللرئلللا�لللسلللة 
العربي، بداأت يف دبي اليوم فعاليات 
الدورة الثانية من برنامج “القيادات 
الذي   ال�سابة”،  العربية  الإعامية 
على  العربي  ال�سباب  مركز  ينظمه 
مللللدى اأ�للسللبللوعللني بلللهلللدف الرتلللقلللاء 
ال�سابة  الإعامية  املواهب  بخربات 
مهاراتهم  و�لللسلللقلللل  وامللللللوؤثلللللريلللللن، 
منظومة  تللاأ�للسلليلل�للس  يف  للللللملل�للسللاهللمللة 
واإيجابية ت�سمن  اإعامية متكاملة 

ا�ستمرارية تطور القطاع.
 ويلل�للسللارك يف الللربنللامللج مللئللة �ساب 
و�للللسللللابللللة تلللللللللرتاوح اأعلللللملللللارهلللللم بني 
العاملني  من  عاماً   30 اإىل   19-
واللللللدار�لللللسلللللني يف جمللللللال الإعلللللللام 
منها  علللللربللللليلللللة،  دوللللللللللة   15 مللللللن 
العربية  واملللملللللكللة  الإمللللللارات،  دوللللة 
ومملكة  عمان،  و�سلطنة  ال�سعودية، 
وفل�سطني،  والللليلللملللن،  اللللبلللحلللريلللن، 
واململكة الردنية الها�سمية، والعراق، 
و�سوريا، واملغرب، واجلزائر، وم�سر، 
وموريتانيا واأخر من تون�س، ولبنان 

وال�سودان ودول عربية اأخرى.  
�سما  معايل  قالت  املنا�سبة،  وبللهللذه 
وزيرة  املللزروعللي،  فار�س  �سهيل  بنت 
الدولة ل�سوؤون ال�سباب، نائب رئي�س 
ي�سعدنا  العربي:”  ال�سباب  مللركللز 
من  امللللجلللملللوعلللة  بلللهلللذه  نلللرحلللب  اأن 
من  ال�سباب  الإعللامللي  العمل  رواد 
الذين  العربي  الوطن  دول  خمتلف 
وب�سماتهم  وباأعمالهم  بهم  نفتخر 
الوا�سحة يف توظيف الإعام خلدمة 
ملل�للسللرة الللتللنللملليللة واللللتلللقلللدم، حيث 
الثانية  الدورة  تعترب م�ساركتهم يف 
“القيادات  بللرنللامللج  فللعللاللليللات  ملللن 
الذي  ال�سابة”  العربية  الإعامية 
مت تلل�للسللملليللملله للليللكللون ملل�للسللاهللمللاً يف 
وامل�ساهمة  بلللخلللرباتلللهلللم  الرتلللللقلللللاء 
يف �للسللقللل ملللهلللاراتلللهلللم وقلللدراتلللهلللم 
اإىل المللللللام يف  البلللداعللليلللة خلللطلللوة 
الإعاميني  من  جديد  جيل  اإيجاد 
ال�سباب قادر على مواكبة املتغرات 
قطاع  يف  التطورات  من  وال�ستفادة 
اأجل  الللطللاقللات مللن  الإعلللام حل�سد 

النهو�س بواقعهم.”
واأ�سافت معاليها:” يقدم الربنامج 
علللللللى مللللللدى اأ�لللسلللبلللوعلللني منللللوذجللللاً 
متكامًا و�سامًا عن قطاع الإعام  
من�سة  توفره  خال  العربي،فمن 
مثالية لتبادل اخلربات وال�ستفادة 
من التجارب الطويلة ملجموعة من 
اللللقلللادة واللللللرواد يف جملللال الإعلللام 

وت�سورات  اأ�س�س  و�سع  على  �سنعمل 
لللقللطللاع الإعللللللام امللل�للسللتللقللبلللللي الذي 
تتوفر فيه متطلبات ال�سباب، والذي 
التطور  مواكبة  على  الللقللدرة  لديه 
القنوات  يف  واللللتلللنلللوع  الدوات  يف 
املتغرات  واللل�للسللرعللة يف  الإعللاملليللة 
اللللقلللطلللاع يف ظل  يللل�لللسلللهلللدهلللا  الللللتللللي 
وتوظيفها  الللتللكللنللولللوجللي،  الللتللطللور 
حا�سنة  بيئة  توفر  يف  للم�ساهمة 
لطاقاتهم  وحمللللفللللزة  لأفللللكللللارهللللم 
البداعية يف خدمة م�سرة التنمية 

يف جمتمعاتهم”.
النظري،  �سعيد  قلللال  جللانللبلله  وملللن 
لا�سرتاتيجية  التنفيذي  الرئي�س 
العربي:” يج�سد  ال�سباب  مركز  يف 
الثانية من برنامج  الدورة  اإنطاق 
العربية  الإعلللامللليلللة  “القيادات 
مركز  جللللهلللود  تللتللويللجللاً  ال�سابة” 

ال�سهور  مدى  على  العربي  ال�سباب 
خالها  مت  والتي  املا�سية،  القليلة 
انللتللقللاء املللر�للسللحللني للللللملل�للسللاركللة من 
املحاور  وو�سع  الطلبات،  الآف  بني 
امل�ساهمة  �ساأنها  التي من  ال�سا�سية 
العمل  بلليللئللة  علللللللى  اإطللللاعللللهللللم  يف 
وبالإ�سافة  املللثللاللليللة،  الإعلللامللليلللة 
امل�ستقبلية  الت�سورات  اأهم  لتحديد 
انت�سار  مع  خ�سو�ساً  القطاع  ل�سكل 
مواقع لقنوات التوا�سل الجتماعي، 
وذلللللللك بلللاللللتلللعلللاون مللللع نللخللبللة من 
اإعامية  مللوؤ�للسلل�للسللات  مللن  اللل�للسللركللاء 

عريقة يف الوطن العربي.”   
من  الللعللديللد  الأول  الللليلللوم  وتللخلللللل 
حما�سرة  فلليللهللا  مبلللا  اللللفلللعلللالللليلللات، 
العاملية”،  “ال�سحافة  بلللعلللنلللوان 
تناولت  عمل  ور�لللس  عللدة  �سهد  كما 
مو�سوعات مهمة، مبا فيها القواعد 

نقل  واأ�سا�سيات  لل�سحافة،  الذهبية 
الإعللللام  اإىل  بللالإ�للسللافللة  الخلللبلللار، 
ت�سمن  كما  الجتماعي،  والتما�سك 
اأي�ساً  لقاءاً حتدث فيه �سعادة �سعيد 
حمللمللد الللعللطللر ملللديلللر عللللام مكتب 
�سوؤون  بللوزارة  العامة  الدبلوما�سية 
جمللللل�للس اللللللللللوزراء وامللل�للسللتللقللبللل عن 

كقوة ناعمة” الإعام  “ا�ستخدام 
“م�ستقبل  بللعللنللوان  مللداخلللللتللهللا  ويف 
الإعام” التي قدمتها مينا العريبي، 
رئي�سة حترير “ذا نا�سيونال” قالت 
:”اأمام ال�سباب العربي الذي يطمح 
الإعللللللام  جملللللال  يف  الللللدخللللول  اإىل 
اإي�سال  يف  تتمثل  كبرة  م�سوؤولية 
الوقت  يف  اللل�للسللحلليللحللة  امللللعلللللللوملللة 
املنا�سب للجمهور امل�ستهدف، فاليوم 
التغر   �سريعة  مرحلة  نعي�س  نحن 
الإعامية،  اللل�للسللاحللة  �للسللعلليللد  علللللى 

ولكن برنامج “القيادات الإعامية 
الفر�سة  يعطي  ال�سابة”  العربية 
لللكللي تقوم  للللللللقللليلللادات الإعلللامللليلللة 
بلللواجلللبلللهلللا مللللن اأجلللللللل حتلللملللل هلللذه 
جمال  يف  تبتكر  اأن  ويف  امل�سوؤولية، 
اإي�سال  يف  �سباقني  لنكون  الإعلللام 
واقعنا  علللن  اللل�للسللحلليللحللة  املللعلللللومللة 

وخدمة جمتمعاتنا.” 
يف  يللللاأتللللي  اللللربنلللاملللج  واأ�سافت:” 
القطاع  يواجه  ال�سليم حيث  الوقت 
الإعامي حتديات تتمثل يف عملية 
والأخبار  املعلومات  على  احل�سول 
عرب الو�سائل املختلفة، وذلك بغ�س 
النظر عن مدى م�سداقيتها. نحن 
اإعامية  قيادات  اإعللداد  اإىل  بحاجة 
اإىل  نقلنا  على  قلللادرة  �سابة  عربية 
الدقة  حلليللث  مللن  اأفلل�للسللل  م�ستقبل 
اأفراد املجتمع، وما يجمعنا  وتوعية 

كللعللرب هلللو اللللللغللة الللعللربلليللة، وروؤيللللة 
العربي  اللللعلللامل  كلللافلللة  ملللن  �للسللبللاب 
جمتمعني يف هذه املبادرة اأمر يبعث 

اإىل ال�سرور والأمل.” 
تناولتا  عللمللل  ور�لللسلللتلللا  تلللاهلللا  كللمللا 
الذهبية  “القواعد  ملللو�لللسلللوعلللات 
نقل  و”اأ�سا�سيات  لل�سحافة” 
ا�ستعرا�س  خالهما  مت  الخبار” 
جميع العتبارات التي تدخل عملية 
الأخبار  وتقدمي  التقارير  اإعللداد  يف 
الرقمي  الإعللام  قنوات  العاجلة يف 
اللللوا�لللسلللع، حلليللث تطرق  وجلللملللهلللوره 
حمللرر اأخللبللار الإمللللارات يف �سحيفة 
احل�سول  كيفية  نا�سيونال”  “ذا 
واأف�سل  ودقة،  ب�سرعة  الأخبار  على 
ال�سبل لتوظيف حمركات البحث يف 
العتبارات  تللنللاول  املللجللال، كما  هللذا 
الإعلللام  و�للسللائللل  واإتلللقلللان  الب�سرية 

الجتماعية.
 “ بعنوان  عمل  ور�سة  هام�س  وعلى 
الجتماعي”  والللتللمللا�للسللك  الإعللللام 
مدير  بيليه  نيكول�س  قللال  بلللدوره، 
برامج ال�سحافة و الإعام ملوؤ�س�سة 
�سعداء  “نحن  رويللللرتز:  تللوملل�للسللون 
بامل�ساركة يف فعاليات الدورة الثانية 
الإعامية  “القيادات  برنامج  مللن 
مدى  وعلللللللى  ال�سابة”،  اللللعلللربللليلللة 
ثاثة اأيام من هذا الربنامج املبتكر 
فيه  امل�ساركني  تللزويللد  على  �سنعمل 
املو�سوعات  من  العديد  يف  باملعرفة 
اأ�سا�سيات  فلليللهللا  مبلللا  اللل�للسللحللفلليللة، 
امل�ستندة  الخللبللار  ونقل  ال�سحافة، 
علللللى احلللقللائللق واملللعلللللومللات ولي�س 
اأي�ساً  �سيتعرفون  كللمللا  اللل�للسللائللعللات، 
علللللللى اآللللليللللة الللللتللللاأكللللد مللللن الخلللبلللار 
الر�سمية،  م�سادرها  من  ال�سحفية 

وكتابة  امللللقلللابلللات،  اإجلللللراء  واأ�للسلل�للس 
كما  اجلللاذبللة،  ال�سحفية  الق�س�س 
اإنتاج  من  اأي�ساً  امل�ساركون  �سيتمكن 
من�سة  على  املتعددة  الو�سائط  حزم 
الغر�س  لللهللذا  ا  خ�سي�سً م�سممة 
حلللللللول مللللو�للللسللللوعللللات علللللديلللللدة مبا 
وال�سباب،  واملجتمع،  الثقافة  فيها 
واللللهلللجلللرة،  وهلللي مللو�للسللوعللات تقع 
التما�سك  قلل�للسلليللة  حتلللت  جللملليللعللهللا 
الجللتللمللاعللي اللللللذي يلللقلللوم الإعلللللام 
اأ�سا�سي يف العمل على توثيقه  بدور 
وتر�سيخه بني اأفراد املجتمع وفئاته 

املختلفة. 
“القيادات  بللللرنللللامللللج  ويللل�لللسلللتلللملللل 
على  ال�سابة”  العربية  الإعللاملليللة 
التدريبية،  الللربامللج  مللن  جمموعة 
بللللالإ�للللسللللافللللة اإىل  اللللعلللملللل،  وور�للللللللس 
دورات متخ�س�سة يف جمال الإعام 
�سقل  هدفها  والللرقللمللي،  التقليدي 
مهارات الإعاميني ال�سباب العرب، 
وامل�ساهمة يف تطوير مواهبهم �سمن 
مهارات  منها  خمتلفة  مو�سوعات 
الإعامية  واللللدرا�لللسلللات  الللتللوا�للسللل 

والقيادة.
ويلل�للسللتللمللل اللللربنلللاملللج علللللى نللللدوات 
وحملللللا�لللللسلللللرات مبللللجللللال الإعللللللللام 
تللل�لللسلللتلللهلللدف الإعلللللامللللليلللللني اللللعلللرب 
زيارات  اأي�ساً  يت�سمن  كما  ال�سباب، 
املوؤ�س�سات  واأرقلللللى  لأهللللم  ملليللدانلليللة 
العامل،  ملل�للسللتللوى  علللللى  الإعللاملليللة 
اأف�سل  بللهللدف الطلللاع على  وذللللك 
�سمن  الإعلللللامللللليلللللة  املللللمللللار�للللسللللات 
الواقع،  اأر�لللس  على  اإعللامللي  �سياق 
بالإ�سافة لإكت�ساب املعرفة من اأهم 
ال�سخ�سيات واملوؤ�س�سات الإعامية.

عدد  مع  بال�سراكة  الربنامج  ويقام 
البارزة يف  املوؤ�س�سات الإعامية  من 
املنطقة، مبن فيهم املجل�س الوطني 
لاإعام، وهيئة املنطقة الإعامية 
 ،)twofour54( اآبللوظللبللي   –
للللاإعلللام، و�سحيفة  دبلللي  ومللديللنللة 
نا�سونال  وجملللللللة  نلللا�لللسلللونلللال،  ذا 
جللليلللوغلللرافللليلللك، وجملللللللللة فللللوربللللز، 
العامة،  للللللعللاقللات  اإدمللللللان  و�للسللركللة 
ويتيوب،  مللليلللديلللا،  هلليللكللل  و�لللسلللركلللة 
براميديا  و�لللسلللركلللة  وفللليللل�لللسلللبلللوك، 
بللي �سي.  اإن  �للسللي  للللاإعلللام، وقللنللاة 
الربنامج  �للسللركللاء  اإىل  بللالإ�للسللافللة 
وكالة توم�سون رويرتز،  ال�سابقني: 
وبلومبرغ،  اإن”،  اإن  “�سي  وقللنللاة 
وقناة العربية، و�سكاي نيوز عربية، 
وموؤ�س�سة  �للسللي،  بللي  اإم  وجمللمللوعللة 
دبللي لللاإعللام، واأبللوظللبللي لاإعام، 
واجلللللامللللعللللة الأمللللركلللليللللة يف دبللللي، 
وجامعة نيويورك اأبوظبي، وتويرت، 
و�سحيفتي   ، وغللللوغللللل  ويللللوتللللرن 

ال�سرق الأو�سط واحلياة.

مب�صاركة 100 �صاب و�صابة من 15 دولة عربية 

انطالق فعاليات الدورة الثانية من برنامج »القيادات الإعالمية العربية ال�شابة«

لرفع م�صتوى اخلدمات 

»اأبوظبي للرقابة الغذائية«... رقمنة 17 خدمة مطلع اأكتوبر املقبل

�صما املزروعي: اإيجاد جيل جديد من الإعالميني ال�صباب لديه القدرة على مواكبة املتغريات وال�صتفادة من التطورات 
اليوم الأول ي�صهد حما�صرةبعنوان ال�صحافة العاملية، وور�ش عمل حول القواعد الذهبية لل�صحافة، اأ�صا�صيات نقل الأخبار ،  والإعالم والتما�صك الجتماعي
�صعيد العطر، مدير عام مكتب الدبلوما�صية العامة بوزارة �صوؤون جمل�ش الوزراء وامل�صتقبل  يتحدث حول “ا�صتخدام الإعالم كقوة ناعمة”
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اأخبـار الإمـارات

•• الذيد –الفجر:

اأكلللد نلللادي الللذيللد الللثللقللايف الللريللا�للسللي على اأهللملليللة رفللع جاهزية 
�سمان  بللهللدف  للريا�سيني  املبكر  الإنللعللا�للس  جمللال  يف  كللوادرهللا 
حتقيق نتائج اأف�سل يف احلالت الطارئة لتوقف القلب والتنف�س 

التي غالبا ما تقع خال املباريات ويف املناف�سات املختلفة .
اأم�س مبقره  النادي ظهر  التي نظمها  الور�سة  جاء ذلك خال 
يف الذيد بالتعاون مع م�ست�سفى الذيد وذلك �سمن فعاليات عام 
الريا�سي  الثقايف  الذيد  بنادي  الثقافية  اللجنة  واأجللنللدة  زايللد 
قللدمللتللهللا كللل مللن جلليللهللان حمللمللد عللبللد الللعللزيللز و روزمللللا ماثيو 

اأخ�سائيات متري�س يف م�ست�سفى الذيد.
اإدارة  جمل�س  رئي�س  هللويللدن  بللن  حممد  �للسللامل  الللور�للسللة  ح�سر 

النادي  كلللوادر  بجانب ح�سور  الللريللا�للسللي  الللثللقللايف  الللذيللد  نلللادي 
والريا�سيني واملعنيني ومنت�سبو النادي من املدربني واملوظفني 

والكادر امل�ساعد بهدف ن�سر ثقافة الوعي ال�سحي بالنادي.
 وقدمت اأخ�سائيات التمري�س �سرحا عن اأهمية و�سرورة تدريب 
كافة الكوادر الريا�سية  على الإنعا�س املبكر الذي اأ�سبح �سرورة 
ل�سمان حتقيق نتائج اأف�سل يف احلالت الطارئة لتوقف القلب 
والتنف�س التي غالبا ما حتدث يف املاب�س وال�سالت الريا�سية 
وا�سارتا اإىل اأن التدريب على الأ�ساليب املختلفة لإنعا�س القلب 
والللتللنللفلل�للس والإ�للسللعللافللات الأولللليلللة قللد يللحللدث الللفللرق بللني املوت 
واحلياة وتناولت الور�سة احلديث عن الفرق بني توقف القلب 
التعامل مع كل حالة من  وكيفية  واأعرا�سهما  القلبية  والنوبة 
حت�سل  القلبية  النوبة  اأن  واأو�سحت  الأولية  ال�سعافات  خال 

عند ان�سداد يف جمرى الدم اإىل القلب.
وتتوقف  القلب  يتعطل عمل  فيح�سل عندما  القلب  توقف  اأما 
�سرباته ب�سورة غر متوقعة فيجب الت�سال بوحدة الطوارئ 
املحلية والبدء بعملية النعا�س القلبي الرئوي فوراً واللجوء اإىل 

التدخل الإ�سعايف الطارئ لإنعا�س القلب.
فيها  امللل�للسللاركللني  جلميع  مبا�سر  تللدريللب  الللور�للسللة  ت�سمنت  كما 

للقيام باخلطوات الوقائية والعاجية للقلب .
جمل�س  رئي�س  الكتبي  هويدن  بن  حممد  �سامل  قام  اخلتام  ويف 
جلهودهما  تقديراً  املحا�سرتني  بتكرمي  الللذيللد   بنادي  الإدارة 
الذيد  م�ست�سفى  ادارة  اإىل  والتقدير  بال�سكر  وتللقللدم  املبذولة 
ال�سحي  التثقيف  انلل�للسللطللة  يف  اللللنلللادي  مللع  امل�ستمر  لللتللعللاونللهللم 

الريا�سية واملجتمعية .    

•• اأبوظبي-الفجر:

اطلع العميد حممد �سهيل الرا�سدي، مدير قطاع الأمن اجلنائي بالإنابة 
اأبرز اخلدمات والتحديثات والتطورات يف مركز  اأبوظبي، على  يف �سرطة 
�سرطة ال�سعبية يف مديرية �سرطة العا�سمة. وحث العاملني على  حتقيق 
تعزز   متكاملة،  وجمتمعية  �سرطية  خدمات  لتوفر  التطوير  من  املزيد 
الأمن والأمان. وكان الرا�سدي ا�ستمع اإىل اإيجاز من العميد �سهيل �سعيد 
اخلييلي، مدير مديرية �سرطة العا�سمة  ، حول اإجراءات العمل  وتقدمي  
اأق�سام  بالإنابة يف  الأمن اجلنائي  اخلدمات للجمهور. وجال مدير قطاع 
املركز، وتعّرف اإىل التجهيزات الفنية والتقنية التي ت�سهم يف رفع م�ستوى 
الأداء ال�سرطي، وتعزز من كفاءة العملية الأمنية، واإمكانيات التعامل مع 
الوقائع املختلفة. واأكد العميد اخلييلي،  خال  الجتماع ، احلر�س على 
ت�سخر الإمكانات والطاقات املتاحة لارتقاء مب�ستوى اخلدمات الأمنية 
وترفع  املنت�سبني،  اأداء  تعزز من  التي  الربامج واخلطط  وتنفيذ  املقدمة، 

من كفاءة العمليات ال�سرطية، وتر�سيخ مفاهيم ال�سراكة مع املجتمع.
ح�سر الجتماع، العقيد حمد عبد اهلل النيادي، نائب مدير املديرية، وعدد 

من ال�سباط يف �سرطة اأبوظبي.

نادي الذيد ينظم ور�شة يف ال�شعافات الأولية لنعا�س القلب للريا�شيني 

الرا�شدي يطلع على اخلدمات يف مركز ال�شعبية ب�شرطة اأبوظبي

نظمت عددًا من الفعاليات لطلبة املدار�ش وكبار  ال�صن

جمعية اأ�شدقاء مر�شى الكلى توعي اجلمهور باأهمية املاء للمحافظة على �شالمة الكلى

»التثقيف ال�شحي بال�شارقة« تعتمد اأ�شماء املتحدثني يف موؤمتر �شحتي ال�شابع
•• ال�سارقة-وام:

ملوؤمتر  التنظيمية  اللجنة  اعتمدت 
�سحتي ال�سابع - الذي تنظمه اإدارة 
للمجل�س  التابعة  ال�سحي  التثقيف 
ال�سارقة  يف  الأ�للسللرة  ل�سوؤون  الأعلى 
نوفمرب   29-27 اللللفلللرتة  خللللال 
املتحدثني والأوراق  اأ�سماء   - القادم 
العلمية املطروحة يف الدورة املقبلة 

من املوؤمتر.
عمل  ور�للسللة  تنظيم  اللجنة  وقلللررت 
ويح�سرها  الللليلللافلللعلللون  يلللديلللرهلللا 
الإ�سراف  حتت  اأقرانهم  من   100
التخ�س�سي يف �سوء اختيار اليافعني 
املوؤمتر  كفئة م�ستهدفة يف فعاليات 
هللللذا اللللعلللام وتللللللدور اللللور�لللسلللة حول 
ال�سمنة  مللن  اليافعني  وقللايللة  �سبل 

وحت�سني م�ستقبلهم ال�سحي.
جللللللللللاء ذلللللللللللك خللللللللللال الجلللللتلللللملللللاع 
اللللللذي عقدته  الللللرابللللع  الللتللنلل�للسلليللقللي 
اللللللجللنللة الللتللنللظلليللملليللة للللللمللوؤمتللر يف 
ال�ستعدادات  اإطلللار  يف  الإدارة  مقر 
التح�سرية  والللرتتلليللبللات  اجلللاريللة 
دورة  لعقد  املتوا�سلة  واللوج�ستية 

جديدة متميزة وجمدية.
اجتماعها  خللال   - اللجنة  واأجلللرت 
الللللذي عللقللد بللرئللا�للسللة �للسللعللادة اإميلللان 
التثقيف  اإدارة  مللديللر  �سيف  را�للسللد 
ل�سوؤون  الأعلى  املجل�س  يف  ال�سحي 
اللجنة  رئلليلل�للس  بللاللل�للسللارقللة  الأ�لللسلللرة 
الدكتور  وبح�سور  للموؤمتر  العليا 
القائم  امللللللرزوقلللللي  حملللملللد  اأمللليلللنلللة 
باأعمال عميد كلية العلوم ال�سحية 
اللجنة  رئلليلل�للس  اللل�للسللارقللة  بللجللامللعللة 

واأع�ساء  للموؤمتر  املنظمة  العلمية 
لأجندة  �ساملة  مراجعة   - اللجنة 
املوؤمتر. وا�ستعر�ست جميع املراحل 
واملللتللبللقلليللة وفللللق اخلطط  امللللنلللجلللزة 
املحدد  الزمني  واجلللدول  املر�سومة 
تعزيز  علللللللى  احللللللر�لللللس  اإطلللللللللار  يف 
النجاحات التي حققها املوؤمتر على 
مدى دوراته ال�ست ال�سابقة وحتقيق 

الفائدة املجتمعية املن�سودة.
واأكللللللللدت �لللسلللعلللادة اإميلللللللان �للسلليللف اأن 
لليافعني  عللمللل  ور�لللسلللة  تللخلل�للسلليلل�للس 
مبادرة  هللي  ال�سابعة  اللللدورة  خللال 
باحرتافية  تنظيمها  و�سيتم  نوعية 
لهذه  فائدة  اأق�سى  حتقيق  ل�سمان 
خا�س  باهتمام  حتظى  الللتللي  الفئة 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 

ال�سارقة  حلللاكلللم  الأعلللللللللى  املللجللللل�للس 
بنت  ال�سيخة جواهر  �سمو  وقرينته 
املجل�س  رئلليلل�للسللة  الللقللا�للسللمللي  حمللمللد 
للللل�للللسللللوؤون الأ�للللللسللللللرة حيث  الأعلللللللللللى 
على  التنظيمية  اللجنة  �ستحر�س 
وت�سهم  مللثللمللرة  الللور�للسللة  تللكللون  اأن 
ال�سريحة  هلللللذه  وعلللللي  تلللعلللزيلللز  يف 
ال�سحة  يف  ال�للسللتللثللمللار  بللل�لللسلللرورة 
بالثقافة  الرتلللقلللاء  اأهللملليللة  واإدراك 
الآخرين  وحث  الوقائية  واملمار�سة 
لبناء  �سليم  حياة  اأ�سلوب  اتباع  على 
الأمرا�س  من  خللال  �سحي  جمتمع 

والعوار�س املزمنة.
اأمينة  الللدكللتللورة  قللالللت  مللن جانبها 
فئة  علللللللى  اللللرتكللليلللز  اإن  امللللللرزوقلللللي 
اليافعني يف موؤمتر هذا العام وعقد 
وبح�سور  اإدارتهم  ور�سة عمل حتت 

اأقلللرانلللهلللم  مللللن  يلللافلللع   100 نلللحلللو 
�سيكون له اأثر اإيجابي وتاأثر وا�سع 
ت�سكل مرحلة  التي  الفئة  على هذه 
ال�سباب  اإىل  الطفولة  من  انتقالية 
الفئات  اأهلللللم  ملللن  واحللللللدة  وتللعللتللرب 
ال�سرتاتيجية  اأجندة  يف  امل�ستهدفة 
 2030 للللعلللام  لللللل�للسللحللة  الللوطللنلليللة 

لدولة الإمارات.
اجتماعها  خللال  اللجنة  واعتمدت 
املقبلة  الللدورة  يف  املتحدثني  اأ�سماء 
ملللن امللللوؤمتلللر بللعللد مللراجللعللة قائمة 
واأوراق  الذاتية  و�سرهم  املر�سحني 
الللعللمللل امللللقلللدملللة وذللللللك بلللنلللاء على 
متت  التي  الأولية  الرت�سيح  عملية 
يف اجتماع اللجنة العلمية ال�سابقة.

الدرا�سة  نتائج  عر�س  اعتمدت  كما 
عليها  تلل�للسللرف  اللللتلللي   “ ملل�للسللك   “

جلللاملللعلللة اللللل�للللسللللارقللللة حتلللللت علللنلللوان 
“احلماية والوقاية من خال فرتة 
الألف يوم” والتي تهدف اإىل حماية 
الللطللفللل ملللن اللل�للسللمللنللة والأمللللرا�للللس 
تلللوؤثلللر علللللى حياته  اللللتلللي  الأخللللللرى 

امل�ستقبلية.
يذكر اأن املوؤمتر جنح خال دوراته 
اأكرث  ا�ستقطاب  يف  املللا�للسلليللة  اللل�للسللت 
مللن خمتلف  ملل�للسللارك   5000 مللن 
فئات املجتمع و80 خمت�سا وخبرا 

حمليا وعامليا مبختلف التخ�س�سات 
نحو  وا�ستعر�س  والطبية  العلمية 
70 حمورا �سحيا متنوعا ي�ستهدف 
والللرجللل والأطللفللال والأ�سرة  امللللراأة 

بوجه عام.

•• ال�سارقة-الفجر:

اأ�سدقاء  جمعية  تنظم  الللتللوايل،  على  اخلام�س  للعام 
يف  لل�سحة  الداعمة  اجلمعيات  اإحللدى  الكلى،  مر�سى 
املاء  حملة  بال�سارقة،  الأ�للسللرة  ل�سوؤون  الأعلى  املجل�س 
واأكتوبر  اجلللاري  �سبتمرب  �سهر  خللال  الكلى،  ل�سحة 
�سرب  اأهمية  ال�سوء على  ت�سليط  املقبل، وذلك بهدف 

املاء يف املحافظة على �سحة الكلى. 
مدر�سة  يف  »الأحلللد«  اليوم  احلملة  فعاليات  وانطلقت 

ال�سعلة اخلا�سة للبنني بال�سارقة بتنظيم فقرة اإذاعية 
توعوية،  تثقيفية  وحما�سرات  ال�سباح،  طابور  اأثللنللاء 
املدر�سة،  �للسللاحللة  يف  للكلى  جم�سم  و�للسللع  اإىل  اإ�للسللافللة 
هذه  و�ستتوا�سل  الللطللاب.  على  املياه  عبوات  وتللوزيللع 
الفعاليات اأي�ساً يف مدر�سة ال�سعلة اخلا�سة للبنات يوم 
الثنني. فيما �ستقام الأ�سبوع املقبل يف دائرة اخلدمات 
الجتماعية باحلمرية، وت�سمل على فحو�سات ل�سغط 

الدم وتوعية كبار ال�سن باأهمية املاء للكلى.
و�ستنظم اجلمعية فعالية اإلكرتونية توعوية ملوظفات 

الأول  يف  بال�سارقة  الأ�للسللرة  للل�للسللوؤون  الأعلللللى  املجل�س 
والثاين من �سهر اأكتوبر املقبل، تتمثل يف اإر�سال بطاقات 
لتعريفهن  بللاملللجللللل�للس  الللعللامللات  اإلللكللرتونلليللة جلللملليللع 
و�سع  و�سيتم  امللللاء،  �للسللرب  على  وت�سجيعهن  باحلملة 
املوظفات  لتوعية  املجل�س  �سات« يف مبنى  »�سناب  فلرت 
#حملة  و�سم  اأو  ها�ستاغ  حتت  احلملة  يف  وم�ساركتهن 
_املللاء_للل�للسللحللة_الللكلللللى.  وقللالللت مللرمي خلفان بن 
دخني، رئي�س جمعية اأ�سدقاء مر�سى الكلى: تاأتي هذه 
اإطار جهود اجلمعية لن�سر الوعي  احلملة ال�سنوية يف 

احلفاظ  وكيفية  لللاإنلل�للسللان،  الكلى  باأهمية  املجتمعي 
الكلى  احلللفللاظ على �سحة  املللاء يف  دور  واإبلللراز  عليها، 
وال�سيدات  ال�سن  وكللبللار  املللدار�للس  طلبة  بللني  خ�سو�ساً 
العامات، مبا يتما�سى مع روؤية اإمارة ال�سارقة ودولة 
اأمنللاط احلياة ال�سحية والوقاية  الإمللارات يف ت�سجيع 
اأمرا�س  اأن  واأكللدت بن دخني  من الأمللرا�للس املختلفة. 
املاء  �للسللرب  بقلة  منها  كللبللر  جلللزء  يف  مرتبطة  الللكلللللى 
املاء يعد من  وال�سوائل، ولذلك فاإن الإكثار من �سرب 
الإ�سابة  احتمالت  تقليل  يف  فاعلية  الأكللرث  الو�سائل 

اأن  م�سيفة  الأملللرا�لللس،  مللن  وغللرهللا  الللكلللللى  بح�سى 
الطاب  اإىل  الللو�للسللول  الللعللام  هلللذا  ت�ستهدف  احلللملللللة 
واملوظفات،  ال�سن،  وكللبللار  مبا�سر،  ب�سكل  املللدار�للس  يف 
التوا�سل  لو�سائل  املتابعني  املجتمع  اأفلللراد  جانب  اإىل 
الجتماعي.   ومن اأجل ن�سر ر�سالة احلملة واأهدافها 
الكلى  مر�سى  اأ�سدقاء  جمعية  �ستقوم  اجلمهور،  بني 
�سيتحدثون  ملخت�سني  الللفلليللديللوهللات  مللن  علللدد  بن�سر 
التوا�سل  مللواقللع  يف  وذلللك  الكلى،  �سحة  عللن  خالها 
الجتماعي »تويرت« و«اأن�ستغرام«، على مدى ثاثة اأيام، 

من الأول وحتى الثالث من اأكتوبر املقبل، �سمن جهود 
اجلمعية لتوعية اجلمهور من خمتلف الفئات العمرية 
منها.   الوقاية  يف  املللاء  �سرب  واأهمية  الكلى  بللاأمللرا�للس 
تاأ�سي�سها  منذ  الكلى  مر�سى  اأ�سدقاء  جمعية  وتعمل 
عام 2006 على توعية اأفراد املجتمع يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة باأمرا�س الكلى، وتوفر العاج الطبي 
دعم  اإىل جانب  للمر�سى،  املنا�سبة  ال�سحية  والرعاية 
تزويدهم  خللال  مللن  ال�سحية  واملللراكللز  امل�ست�سفيات 

بالأجهزة واملعدات الازمة للت�سخي�س والعاج.

اإطالق امللتقى الأول ملبتكري �شرطة دبي اليوم »الإثنني«
•• دبي-الفجر: 

عللبللد اهلل خليفة  اللللللللواء  �للسللعللادة  بللتللوجلليللهللات 
املري القائد العام ل�سرطة دبي، تنطلق اليوم 
الإثنني فعاليات امللتقى الأول ملبتكري �سرطة 
دبي، والذي ينظمه جمل�س البتكار يف �سرطة 
دبي، ليمثل نقطة انطاق نحو منظومة عمل 
تفرداً  اأكللرث  ا�ستثنائية  جتربة  تقدم  متكاملة 
اأفراد  وكللافللة  واملتعاملني  للموظفني  وريلللادة 
معاير  اأعلى  تطبيق  اإىل  يللوؤدي  ما  املجتمع، 
التميز وحتقيق ا�سرتاتيجية �سرطة دبي التي 
الر�سيدة  القيادة  ا�سرتاتيجية  تواكب بدورها 

يف الأمن والبتكار وال�سعادة.
�سرح  اإىل  الأوىل  دورتلللله  يف  امللللللتللقللى  ويللهللدف 
�سرطة  البتكار بحلتها اجلديدة يف  منظومة 
الت�سكيل اجلديد ملجل�س  دبللي، والإعللان عن 
البتكار، اإىل جانب توحيد اأندية البتكار حتت 
مظلة املجل�س بواقع 3 اأندية تخدم التوجهات 
ال�سرتاتيجية ل�سرطة دبي وهي، نادي ابتكار 
»املدينة الآمنة«، نادي ابتكار »اإ�سعاد املجتمع«، 

نادي ابتكار »البتكار يف املوارد«.
اأعماله عر�سا  اأجندة  امللتقى �سمن  ويت�سمن 
وور�س  اجلللديللدة  البتكار  اأنللديللة  عمل  خلطة 
حمورين،  تتناول  ذهني  ع�سف  وجل�سة  عمل 

املنظومة« وما يلحقها  الأول بعنوان »تطوير 
وت�سكيل  وحتفيزهم  للمبتكرين  اكت�ساف  من 
من�سة لللهللم، فلليللمللا يللتللطللرق املللحللور الللثللاين » 
املبادرات ال�سرتاتيجية« اإىل تطوير املبادرات 
ومناق�ستها واعتمادها، هذا اإىل جانب عر�س 
اإليها  �سينتهي  التي  واملخرجات  الأفكار  لأبرز 

امللتقى املزمع انعقاده �سنويا.
كلللملللا �للسلليللتللم خللللللال امللللللللتلللقلللى الإعلللللللللان عن 
والأع�ساء  واأع�سائه  البتكار  جمل�س  رئي�س 
الثاث  الأنللديللة  روؤ�للسللاء  واأ�للسللمللاء  املتميزين، 

واأع�سائهم، وتقليدهم اأو�سمة البتكار.
اإطللار مواكبة �سرطة  وتللاأتللي هللذه اخلطوة يف 

دبي مل�سرة التنمية والتطور التي ت�سعى اإليها 
اأف�سل  دولة الإمللارات لتعزيز ريادتها، وتكون 
لقيام  املئوية  الذكرى  العامل بحلول  دولللة يف 
حر�س  منطلق  ومن   ،2071 عام  يف  الدولة 
�سرطة دبي على دفع حركة الإبللداع والبتكار 
تهتم  ال�سرطي  لللاإبللداع  ا�سرتاتيجية  وخلق 
املوؤ�س�سي  الأداء  م�ستوى  وحت�سني  بتطوير 
للقيادة  ال�للسللرتاتلليللجلليللة  بلللالأهلللداف  وربللطلله 
العامة، وتقدمي خدمات ذات موا�سفات عاملية 
بللاللل�للسللرعللة واللللدقلللة واملللهللنلليللة وترتقي  تللتلل�للسللم 
املركز  اإىل  الللو�للسللول  يف  احلللكللومللة  بتطلعات 

الأول عامليا.

اأحمد جمعة الزعابي ي�شتقبل اأمني عام 
املوؤ�ش�شة اخلريية امللكية البحرينية

•• اأبوظبي-وام:

املجل�س  �للسللوؤون  وزيللر  الزعابي  جمعة  اأحللمللد  معايل  ا�ستقبل 
الأعلى لاحتاد يف وزارة �سوؤون الرئا�سة نائب رئي�س موؤ�س�سة 
يف  مبكتبه   - الإن�سانية  لاأعمال  نهيان  اآل  زايللد  بن  خليفة 
وزارة �سوؤون الرئا�سة - �سعادة الدكتور م�سطفى علي ال�سيد 
البحرين  امللكية يف مملكة  للموؤ�س�سة اخلرية  العام  الأمللني 

ال�سقيقة.
امل�سرتك  العاجل  اللقاء بحث برنامج الإغاثة  وجرى خال 
الذي �ستنفذه املوؤ�س�سة اخلرية امللكية بالتعاون مع موؤ�س�سة 
خليفة الإن�سانية واملخ�س�س لاأ�سقاء اليمنيني والذي �سيتم 
خاله توزيع �سال من املواد الغذائية الأ�سا�سية يف عدد من 
اأن هذا  الزعابي  اأحمد جمعة  واأكللد معايل  اليمنية.  املناطق 
واملتابعة  الر�سيدة  الللقلليللادة  توجيهات  �سمن  يللاأتللي  الللتللعللاون 

نائب  نهيان  اآل  زايللد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  من  امل�ستمرة 
موؤ�س�سة  رئي�س  الرئا�سة  �سوؤون  وزير  الللوزراء  جمل�س  رئي�س 
خليفة بن زايد اآل نهيان لاأعمال الإن�سانية يف مد يد العون 
وامل�ساعدة للمحتاجني كافة يف خمتلف دول العامل .. موؤكدا 
الدائمة  للجهود  ا�ستمرار  هللو  امللل�للسللرتك  الللربنللامللج  هللذا  اأن 
عن  تللعللرب  والللتللي  الإنلل�للسللانلليللة  خليفة  موؤ�س�سة  تبذلها  الللتللي 
قيمها واأهدافها الإن�سانية النبيلة. من جهته اأعرب الدكتور 
يف  الر�سيدة  للقيادة  وتللقللديللره  �سكره  عللن  ال�سيد  م�سطفى 
دولة الإمارات على جهودها الإن�سانية حول العامل مما جعل 
مرتبة  اإىل  ت�سل  الإماراتية  اخلرية  واجلمعيات  املوؤ�س�سات 
عالية من التميز والريادة يف هذا املجال ان�سجاما مع توجه 
الدولة الرائد يف دعم العمل الإن�ساين. ح�سر اللقاء .. �سعادة 
حممد حاجي اخلوري مدير عام موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل 

نهيان لاأعمال الإن�سانية.
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•• دبي-الفجر: 

تلللراأ�لللس اجلللللل�للسللة الللنللقللا�للسلليللة التي 
حملت عنوان »ا�ست�سراف م�ستقبل 
الللللعللللمللللات اللللرقلللمللليلللة واأبللللعللللادهللللا 
الأمللنلليللة« مللعللايل الللفللريللق �ساحي 
خلفان متيم نائب رئي�س ال�سرطة 
والأمن العام يف دبي، بح�سور اللواء 
املن�سوري  اإبللراهلليللم  خليل  خللبللر 
ل�سوؤون  اللللعلللام  اللللقلللائلللد  ملل�للسللاعللد 
جا�سم  والقا�سي  اجلنائي،  البحث 
ا�ستئناف  قا�سي  البلو�سي  حممد 
يف حمللاكللم دبلللي، والللقللا�للسللي اأحمد 
ابتدائي  قللا�للسللي  امللللزروعلللي  �سعيد 
يف حمللاكللم دبللللي، واللل�للسلليللد �ساح 
مل�سرف  التنفيذي  الرئي�س  اأمللني 
وال�سيد  الإ�للللسللللامللللي،  الإملللللللللارات 
رئي�س  اللللزعلللابلللي  علليلل�للسللى  �لللسلللهلللاب 

على  الرقابة  دائللرة  يف  الرتخي�س 
البنوك يف امل�سرف املركزي لدولة 
الإمللللللارات، والللعللملليللد خللالللد نا�سر 

العامة  الإدارة  مللديللر  الللللرزوقللللي 
�سرطة  يف  ال�للسللطللنللاعللي  للللللذكللاء 
اأحمد  اأول  خللبللر  والللعللقلليللد  دبللللي، 

مطر املهري مدير الإدارة العامة 
اجلرمية  وعلللللم  اجلنائية  لللاأدلللة 
بالنيابة يف �سرطة دبي، اإىل جانب 

عدد من اخلللرباء واملخت�سني من 
واإدارة  اللكرتونية  اجلرائم  اإدارة 
والإدارات  القللتلل�للسللاديللة  اجلللرائللم 

واأوراق  دبلللي،  �سرطة  يف  املخت�سة 
دبلللي املللاللليللة وغللرهللا مللن اجلهات 

املخت�سة.

•• الفجرية   -الفجر:

اأملللللور الطلبة  اأولللليلللاء  دعلللا جمللللل�للس 
والللطللالللبللات يف مللديللنللة دبلللا احل�سن 
للتعليم  اللل�للسللارقللة  ملللجللللل�للس  والللتللابللع 
الهمم  والطالبات من ذوي  الطاب 
املعريف  التح�سيل  على  املللثللابللرة  اإىل 
والربامج  املنا�سط  مللن  وال�للسللتللفللادة 
تفوقهم  للليللوا�للسلللللوا  لللهللم  امللللقلللدملللة 

ويتميزوا يف قدراتهم ومواهبهم .
جاء ذلك خال الزيارة التي قام بها 
لتاأهيل  الفجرة  دبللا  ملركز  املجل�س 
الطلبة  ملللع  واللللللللقلللاء  الللهللمللم  ذوي 

املنت�سبني واملنت�سبات للمركز .
مللع بدء  الللزيللارة تزامنا  وتللاأتللي تلك 
العام الدرا�سي ومن منطلق ال�سراكة 
للتعليم  ال�سارقة  ملجل�س  املجتمعية 
الأملللللللور يف  اأوللللليللللاء  ودور جمللاللل�للس 
مع  ال�سراكة  تلك  تنفيذ  يف  الإملللارة 
املللحلللللي وكافة  املللجللتللمللع  مللوؤ�للسلل�للسللات 

اأفراد املجتمع .
 وقللام وفللد من جمل�س اأوللليللاء اأمور 
بللدبللا احل�سن  الللطلللللبللة والللطللالللبللات 
املنت�سبني  وم�ساركة  للمركز  بللزيللارة 

للللللللملللركلللز فلللرحلللتلللهلللم بللللبللللدء الللللعللللام 
الثاين  بيتكم  �سعار  حتللت  الللدرا�للسللي 

التي اأطلقتها وزارة تنمية املجتمع .
�سم الوفد حممد را�سد ر�سود رئي�س 
النعيمي  حلل�للسللن  و�للسللفلليللة  املللجللللل�للس 
ابراهيم  وفللاطللمللة  املللجللللل�للس  مللديللرة 
الطهوري اأمني ال�سر العام وعبداهلل 

ال�سوؤون  رئلليلل�للس  اللللريلللاملللي  حمللمللد 
خال  وجللللرى   . باملجل�س  الإداريللللللة 
الزيارة توزيع الهدايا على املنت�سبني 
بدورهم  والإ�لللسلللادة  الهمم  ذوي  مللن 

وجهودهم واجتهادهم.
وحر�س املجل�س على تاأكيد م�ساركة 
املجتمع لهذه ال�سريحة الغالية على 

علي  والب�سمة  الفرحة  وزرع  قلوبنا  
الكبر  للللللللدور  وثللملليللنللا  وجلللهلللودهلللم 
لهذه  الر�سيد  قيادة  تقوم فيها  التي 
بها  نحظى  التي  والتوجيهات  الفئة 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بللن  �سلطان 
لللللاحتللللاد حاكم  الأعلللللللللللى  امللللجللللللل�لللس 

الللهللمللم بالهتمام  للللذوي  اللل�للسللارقللة  
والرعاية لهذه ال�سريحة بالذات .

اأكللللدت مللنللى �سعيد  اللل�للسللدد  ويفيِ هلللذا 
املللركللز  اأن هذه  عبيد هللال مللديللرة 
الرعاية  تلل�للسللتللحللق  بللالللفللعللل  اللللفلللئلللة 
املجتمع  يف  لنللخللراطللهللم  واملللتللابللعللة 
دبا  اأمللور  اأوللليللاء  مثمنة دور جمل�س 

يقومون  الللذي  اللللدور  على  احل�سن 
وتقدمت  املجتمع  �سرائح  لكافة  فيه 
والتقدير  بللاللل�للسللكللر  امللللركلللز  ملللديلللرة 
لللرئلليلل�للس املللجللللل�للس واأعللل�لللسلللائللله على 
اأبنائهم  وم�ساركة  للمركز  زيارتهم 
العام  لللبللدء  للمركز  الللعللودة  بفرحة 

الدرا�سي .
ا�سار حممد را�سد ر�سود رئي�س جمل�س 
بدبا  والطالبات  الطلبة  اأمور  اأولياء 
اأولياء  جمل�س  حر�س  اإىل  احل�سن 
الللطلللللبللة والللطللالللبللات مبدينة  اأمللللور 
الروح  رفللع  اأهمية  على  احل�سن  دبللا 
ذوي  مللن  ل�للسلليللمللا  للطلبة  املللعللنللويللة 
الدرا�سة  علللللى  وت�سجيعهم  الللهللمللم  
الللدرا�للسللي ليكونوا  الللعللام  بللدايللة  منذ 
اأكرث اإقبال على التح�سيل الدرا�سي 

ومتابعة املقررات الدرا�سية 
ت�سافر  اأهللملليللة  اإىل  املللجللللل�للس  ودعللللا 
اجلللللللهللللللود للللللارتلللللقلللللاء بلللاملللل�لللسلللتلللوى 
فر�س  وتهيئة  للطلبة  التح�سيلي 
املراكز  على  للح�سول  لهم  تعليمية 
مبنا�سط  والهلللللتلللللملللللام  امللللتلللقلللدملللة 
وفعاليات ذوي الهمم يف كافة اإمارات 

الدولة .

•• ال�سارقة-وام:

“ التابعة  الأ�للسللريللة  التنمية  مللراكللز  “ اإدارة  اأطلللللقللت 
للمجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة يف ال�سارقة يوم اأم�س 
الأول مبركز اجلواهر للموؤمترات واملنا�سبات جل�سات 
اأهداف الإدارة التي  مبادرة “مودة” التي تاأتي �سمن 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  مع  تتوافق 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بللن  �سلطان 
بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو  قرينته  و  ال�سارقة  حاكم 
حممد القا�سمي رئي�سة املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة 
الأ�سا�سية  الللركلليللزة  بللالأ�للسللرة  الهللتللمللام  وتللاأكلليللدهللمللا 

الربامج  ملللن  ملللللودة جمللمللوعللة  تلللقلللدم  املللجللتللمللع.  يف 
التخ�س�سية وبرامج العمل املتنوعة التي ت�سمل جميع 
اجلوانب ال�سخ�سية والنف�سية والجتماعية وال�سحية 
والقانونية للتوعية بكيفية بناء اأ�سرة م�ستقرة واعية 
النف�سية  و  الجتماعية  القيم  وتعزيز  ثقافتها  رفع  و 

من اأجل جمتمع اآمن و م�ستقر.
اأيللام يف مدينة  اأربعة  ت�ستمر اجلل�سات  اأن  املقرر  ومن 
خال  من  وال�سرقية  الو�سطى  واملنطقتني  ال�سارقة 
جمللمللوعللة مللن اللللللدورات واللللرباملللج الللتللدريللبلليللة التي 
يللقللدمللهللا الللدكللتللور خللالللد بللن �للسللعللود احلللللليللبللي املدير 
والدرا�سات  للبحوث  اخللللربة  بلليللت  ملللركللز  التنفيذي 

باململكة  الأ�سرية  التنمية  الجتماعية ومدير جمعية 
من  عللدد  الربنامج  وي�ساحب   .. ال�سعودية  العربية 
 4 من  لاأطفال  “التعلم باللعب”  اجلل�سات بعنوان 
مع  بالتعاون  �سنوات   10 اإىل   7 ومللن  �سنوات   6 اإىل 

مركز “ارتقاء«.
الللربامللج مبراكز  وقللالللت جنللاء زجلللايل رئي�س ق�سم 
ملراكز  التابعة  املللبللادرات  جميع  اإن  الأ�للسللريللة  التنمية 
الللتللنللملليللة الأ�لللسلللريلللة مللوجللهللة لأفللللللراد املللجللتللمللع كافة 
خا�سة مع وجود مواقع التوا�سل الجتماعي واأدوات 
اأثر كبر يف  اأ�سبحت ذات  التي  التكنولوجيا املختلفة 

نفو�س الأجيال اجلديدة.

مراكز التنمية الأ�شرية بال�شارقة تطلق جل�شات مبادرة »مودة«

�شاحي خلفان يرتاأ�س اجلل�شة النقا�شية التي حملت عنوان » ا�شت�شراف م�شتقبل العمالت الرقمية واأبعادها الأمنية«

مع بداية العام الدرا�شي جمل�س اأولياء اأمور الطلبة والطالبات بدبا احل�شن يزور 
مركز  ذوي الهمم يف دبا الفجرية وي�شجعهم على الدرا�شة 

درهم  ماليني   3 بحوايل  �شنويًا  اأ�شرهم  وتدعم  الهمم  اأ�شحاب  من   263 اخلري” ترعى  “بيت 
•• دبي –الفجر:

اأ�سحاب الهمم، فتقدم   ترعى »بيت اخلر« 263 من 
لهم كافة احتياجاتهم الطبية، وم�ستلزماتهم اخلا�سة 
اأ�سرهم  بدعم  اجلمعية  تقوم  كما  والتنقل،  باحلركة 
م�ساعدات  بللتللقللدمي  اأ�لللسلللرة،   219 عللددهللا  يبلغ  الللتللي 
مطمئن،  معا�سي  جللو  لتوفر  �سهري،  ب�سكل  نقدية 
ممن  وبناتها،  اأبنائها  لدعم  بالتفرغ  لاأ�سرة  ي�سمح 
الإعلللاقلللة، حتى  اأو  الللعللجللز  اأ�للسللكللال  مللن  ب�سكل  ابللتلللللوا 
مواهبهم  اإطلللاق  على  وت�سجعهم  لإ�للسللعللادهللم  تتفرغ 

وملكاتهم.

�سنوياً مليون   3
�سنوياً  الأ�سر  تتلقاها هذه  التي  امل�ساعدة  ويبلغ حجم 
مكافاأة  اإىل  بالإ�سافة  درهللم،  مليون   3 من  يقرب  ما 
توفر  كما  مبا�سرة،  الهمم  ل�ساحب  ت�سرف  �سهرية 
اجلمعية لهم فر�سة اللتحاق مبراكز التاأهيل الطبي 
واملهني اإذا اأرادوا، وت�ساعد يف توفر الأجهزة امل�ساعدة 
ال�سمعية وغللرهللا من  والأجلللهلللزة  كللكللرا�للسللي احلللركللة 

اأجهزة تعوي�سية.
متكني اأ�سحاب الهمم 

وتتوا�سل اإدارة »بيت اخلر« مع املوؤ�س�سات املتخ�س�سة 
اأجل  مللن  الللتللكللامللل  �سبل  لبحث  الللهللمللم  ذوي  بللخللدمللة 

الللنللهللو�للس بللهللذه اللل�للسللريللحللة، واللللتلللعلللاون علللللى تنفيذ  
ال�سيا�سة الوطنية لتمكني اأ�سحاب الهمم، والتي ترتكز 
واإعلللادة  الهمم  للللذوي  ال�سحية«  »الللرعللايللة  دعللم  على 
التاأهيل، ودعم »التعليم«، ودعم فر�س »التاأهيل املهني 
�سبل  ودعلللم  الللو�للسللول«  »اإمللكللانلليللة  وتللوفللر  والت�سغيل« 
لإدماجهم  الأ�سري«،  والتمكني  الجتماعية  »احلماية 

يف »احلياة العامة. 
وقد بداأت جلنة اأ�سحاب الهمم يف »بيت اخلر« بتنفيذ 
اأ�سحاب  لتحفيظ  زايللد  عللام  مبنا�سبة  جديدة  مبادرة 
الللهللمللم الللراغللبللني اللللقلللراآن اللللكلللرمي، بللنللاء علللللى طلب 

البع�س منهم.

مواكبة التوجهات احلكومية
اخلا�سة  احلكومية  بالتوجيهات  اخلر«  »بيت  وتلتزم 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  الهمم، كقرار �ساحب  باأ�سحاب 
بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 
الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، ب�ساأن دعم عمل اأ�سحاب 
مب�ساعدة  املللجللتللمللع،  تنمية  وزارة  وملللبلللادرات  الللهللمللم، 
اأ�سحاب الهمم يف تاأ�سي�س اأعمال جتارية خا�سة بهم، 
تهيئة  و�للسللرورة  العمل،  ب�سوق  لالتحاق  وتدريبهم 
وتوفر  املعنية،  املختلفة  اجلهات  لللدى  العمل  بيئات 
يتوافق  الذي  بال�سكل  وتاأهيلهم  لهم،  املنا�سب  ال�سكن 

مع احتياجاتهم.

م�شلخ العني التجاري يوا�شل تقدمي خدماته لأكرث من 19 منفذا لبيع اللحوم
•• العني-وام:

19 موؤ�س�سة  يوا�سل “م�سلخ العني التجاري” تقدمي خدماته لأكرث من 
اللحوم كاملاحم و املطاعم ومراكز  و�سركة غذائية وعدد من منافذ بيع 
الت�سوق التجارية يف مدينة العني وذلك من منطلق حر�س بلدية مدينة 
خدمات  وتقدمي  املعاير  اأعلى  باتباع  املجتمع  و�سامة  �سحة  على  العني 

مطابقة لكل املوا�سفات وال�سروط ال�سحية العاملية. 
العني  مدينة  ببلدية  العامة  امل�سالخ  ق�سم  رئي�س  الكعبي  ح�سن  وتطرق 
اإىل جانب وجود  التجاري  امل�سلخ  الذبح يف  اإىل خطوات  له  ت�سريحات  يف 
واجلمال  الأبقار  للحوم  خا�سة  وثاجات  الأغنام  للحوم  خا�سة  ثاجات 
بهدف تربيدها مبا�سرة بعد الذبح للق�ساء على البكرتيا املوجود فيها مع 
الع�سلية  اخللية  داخللل  احليوية  العمليات  بع�س  لإمتللام  فر�سة  اإعطائها 
لزيادة فرتة  العمليات �سرورية  اأن هذه  باعتبار  درجة احلمو�سة  وتغير 
الأخرة  مرحلتها  يف  تخ�سع  اللللللحللوم  اأن  اإىل  ونلللوه  اللللللحللوم.   �ساحية 
لإجللللراءات العللتللمللاد والإفللللراج عنها وذللللك مللن خللال اأخللتللام ذات اأ�سكال 

تعريفية حمددة ح�سب نوع احليوان لي�سهل متييزها.
ويعمل امل�سلخ التجاري وفق مواعيد حمددة من ال�سبت اإىل اخلمي�س من 

ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحا اإىل الثانية بعد الظهر.

•• ابوظبي-وام:

توا�سل  املتحدة  العربية  الإملللارات  دولللة  ان  ال�ساعة  اخبار  ن�سرة  اأكللدت 
ريادتها يف التنمية الب�سرية لي�س على امل�ستوى العربي الإقليمي فقط، 
حيث تقود املنطقة منذ �سنوات يف هذا املجال؛ ولكن على م�ستوى عاملي 
اأي�ساً؛ فقد حققت الإمارات املرتبة الأوىل عربياً والل 34 عاملياً، يف تقرير 
ثمانية  متقدمة  املتحدة،  الأمم  عن  ال�سادر   2018 الب�سرية  التنمية 

مراكز عن ت�سنيف العام املا�سي.
اإماراتية وا�سحة يف جمال  “ ريادة  وا�سافت يف افتتاحيتها حتت عنوان 
التنمية الب�سرية” اأن هذا اإجناز كبر، بل وغر م�سبوق بكل املقايي�س؛ 

ول �سك اأنه ينطوي على اأهمية كبرة وله دللت كثرة من بينها: 
ال�سحيح  الطريق  على  ت�سر  املتحدة  العربية  الإملللارات  دولللة  اأن  اأوًل، 
وهي تخطو بثبات نحو حتقيق روؤيتها باأن ت�سبح من اأف�سل دول العامل 
بحلول الذكرى اخلم�سني لتاأ�سي�س الحتاد؛ وكذلك الأمر بالن�سبة اإىل 
روؤيتها الطموحة 2071 باأن تكون الأف�سل عاملياً يف املجالت كافة؛ فما 
مثل  كبر  ب�سكل  التقرير  عليها  يعتمد  التي  املهمة  املللجللالت  يف  حتقق 
التعليم وال�سحة وجودة احلياة، ين�سجم متام وروؤيتها 2021 الرامية 
اإىل حتقيق التنمية امل�ستدامة يف املجالت كافة معتربة ان هذا الإجناز 
يوؤكد اأن هذه الروؤية ت�ستند اإىل مقومات حقيقية.. فالروؤية الطموحة 
يف  دومللللاً  وجعلها  الإملللللارات  مبللكللانللة  الرتلللقلللاء  ت�ستهدف  الللتللي  للتنمية 
ال�سفوف الأمامية يف املجالت املختلفة، هي من اأهم العوامل التي تقف 

وراء هذا الإجناز. 
وعلى  الر�سيدة،  القيادة  تتبناها  التي  واخلطط  ال�سيا�سات  جناح  ثانياً، 
الدولة،  رئي�س  نهيان،  اآل  زايللد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  راأ�سها 
فموا�سلة  الب�سرية؛  بالتنمية  املتعلقة  املجالت  خمتلف  يف  اهلل،  حفظه 
الدولة لتحقيق م�ستويات تنمية ب�سرية عالية وحتقيقها مواقع متقدمة 
�سليمة  ال�سيا�سات  هللذه  اأن  يللوؤكللد  الب�سرية  التنمية  تقرير  يف  �سنوياً 
ومنطلقة من معطيات واقعية. وكما اأكد عبداهلل لوتاه، مدير عام الهيئة 
ال�سيا�سات الناجحة  الحتادية للتناف�سية، فاإن »هذا التقدم جاء بف�سل 

التي تنتهجها القيادة الر�سيدة«.
ثالثاً، �سمولية التنمية يف الدولة، فالتقدم الذي حققته الدولة يف جمال 
يف  ينح�سر  ل  العاملي  اأو  العربي  امل�ستوى  على  �سواء  الب�سرية،  التنمية 
التي يتم  املللجللالت  الكثر مللن  واإمنلللا ي�سمل  اأو جللوانللب حملللددة،  جانب 

اعتمادها يف التقرير مثل التعليم وال�سحة وجودة احلياة. 
الب�سرية؛ فال�ستثمار يف بناء الإن�سان  املوارد  اأهمية ال�ستثمار يف  رابعاً، 
الإمللارات؛ وهذا عامل  ا�ستثمار حلا�سر وم�ستقبل  اأف�سل  الإماراتي هو 
مهم، بل وحيوي، لأنه ل تنمية حقيقية بدون عن�سر ب�سري موؤهل وقادر 
على امل�ساركة بفاعلية يف خمتلف مواقع العمل الوطني. فت�سّدر الإمارات 
لدول املنطقة والعامل وحتقيقها قفزات مهمة يف الرتتيب العاملي اأي�ساً، 
ُيظهر يف احلقيقة مدى التطور الذي ح�سل يف جمال املوارد الب�سرية؛ 
بيانات  مللن  كللل  التح�سن يف  بللعللد  الللتللقللدم  هلللذا  الإمللللللارات  حلليللث حققت 
موؤ�سرات التعليم التي مت حتديثها، واإتاحتها للمنظمة الأممية، وبيانات 
العاملة،  القوى  م�سح  توحيد  بف�سل  حتديثها  مت  التي  العاملة  القوى 
ووزارة  والإحلل�للسللاء  للتناف�سية  الحتللاديللة  الهيئة  بللني  اجلللهللود  وت�سافر 

املوارد الب�سرية والتوطني ومراكز الإح�ساء املحلية يف الدولة. 
للدولة،  اخلارجية  العاقات  جناعة  اأي�ساً  الإجنللاز  هللذا  يوؤكد  خام�ساً، 
فالتقدم يف التنمية الب�سرية ل يتحقق ما مل يكن هناك تفاعل مع العامل 
اخلارجي و�سيا�سة خارجية فاعلة ومنفتحة على جميع دول العامل، مبا 
وكذلك  الثنائي،  التعاون  فتحقيق  الللداخللل؛  يف  التنمية  خطط  يخدم 
متنوعة  تفاهمات  وعقد  املجالت  خمتلف  يف  العامل  دول  مع  اجلماعي 
معها، ي�سهم با �سك وب�سكل كبر يف تعزيز ثقة الدولة بقدراتها، ويقوي 
املنطقة  يف  لي�س  وال�ستثمار  والأعللمللال  للمال  رئي�سي  كمركز  مكانتها 
وح�سب، ولكن اأي�ساً على م�ستوى العامل؛ وهذا كله ينعك�س اإيجابياً على 

جممل التنمية الب�سرية.
اإىل  ي�ساف  ومهم  جديد  اإجنلللاز  اأملللام  اإذن  “ نحن  الللقللول  اإىل  وخل�ست 
نتيجة طبيعية جلهود  وهللو يف احلقيقة  املميزة؛  الدولة  هللذه  اإجنلللازات 
رائداً،  تنموياً  منوذجاً  البلد  هذا  يكون  اأن  اأجللل  من  وم�ستمرة  م�سنية 
بن  زايللد  ال�سيخ  تعاىل،  اهلل  بللاإذن  للله،  املغفور  املوؤ�س�س  القائد  اأراده  كما 
�سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، الذي كان يب�سر اجلميع ومنذ البداية 
الإجنازات  ال�سعادة والرفاهية، وها هي  �سيحقق لهم جميعاً  اأن الحتاد 
ال�سعب  اأبناء  كل  على  وا�سح  وب�سكل  اإيجابياً  تنعك�س  املتتالية  التنموية 

الإماراتي الذي ُيعد بف�سل كل هذا من اأ�سعد �سعوب الأر�س.

اأخبار ال�صاعة : 
ريادة اإماراتية وا�شحة يف 

جمال التنمية الب�شرية
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عربي ودويل
»مالية الوطني« تعتمد مناق�شة م�شروع قانون احتادي 

•• دبي-وام:

اعتمدت جلنة ال�سوؤون املالية والقت�سادية وال�سناعية 
الذي  اجتماعها،  خللال  الحتلللادي  الوطني  باملجل�س 
برئا�سة  دبللي،  يف  العامة  الأمللانللة  مبقر  ام�س  عقدته 
خطة  اللجنة،  رئي�س  ال�سام�سي  حمد  مللاجللد  �سعادة 
اعتماد  �ساأن  قانون احتادي يف  ملناق�سة م�سروع  عملها 
واحل�سابات  للللاحتلللاد  امللللوحلللد  اخللللتلللاملللي  احلللل�لللسلللاب 
املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  امل�ستقلة  للجهات  اخلتامية 

يف 31-12-2017م.

اللجنة �سعادة كل من: �سامل  اأع�ساء  ح�سر الجتماع 
ود. حممد عبداهلل  اللجنة،  ال�سام�سلي مقرر  عبداهلل 
وعبدالعزيز  املللطلللللوع،  عللبللداهلل  �سعيد  ود.  امللللحلللرزي، 

عبداهلل الزعابي، و�سعيد عميلر يو�سف.
وقال �سعادة �سامل عبداهلل ال�سام�سلي مقرر اللجنة، اإنه 
مت خال الجتماع مناق�سة خطة عمل اللجنة ملناق�سة 
م�سروع القانون، التي تت�سمن عقد لقاءات واجتماعات 
بهدف  القانون،  مب�سروع  املعنية  اجلهات  ممثلي  مع 
ال�للسللتللمللاع اإىل وجللهللات نللظللرهللم واقللرتاحللاتللهللم حول 
�سعادة  ا�ستف�سارات  على  والللرد  القانون،  م�سروع  بنود 

ناق�ست  اللجنة  اأن  اإىل  �سعادته  واأ�سار  اللجنة.  اأع�ساء 
للجنة  الللرقللابلليللة  اخلللطللة  اأيلل�للسللا  اللليللوم  اجتماعها  يف 
ال�ساد�س  الت�سريعي  الف�سل  من  الرابع  الللدور  خللال 
ع�سر، وذلك �سمن خطة عملها الرقابية والت�سريعية، 
املقرتحة  العامة  املو�سوعات  اللجنة على  اطلعت  كما 
ملناق�ستها من قبل اللجنة. واو�سح �سعادته ان اللجنة 
لديها �سمن خطة عملها العديد من م�ساريع القوانني 
الرابع،  اللللدور  خللال  ملناق�ستها  العامة  واملو�سوعات 
واأي�سا ا�ستكمال م�ساريع قوانني ومو�سوعات عامة مت 

مناق�ستها خال الدور ال�سابق.

ال�شعبة الربملانية الإماراتية تختتم م�شاركتها يف ندوة القاهرة
•• القاهرة-وام:

الربملانية  اللل�للسللعللبللة  اخلللتلللتلللملللت 
للللللمللجللللل�للس اللللوطلللنلللي الحتللللللادي 
الربملانية  الللنللدوة  يف  م�ساركتها 
الراهن  الللعللربللي  الللو�للسللع  حللللول 
الربملاين  الحتللللاد  نظمها  الللتللي 
جمل�س  وا�للسللتلل�للسللافللهللا  اللللعلللربلللي 
العا�سمة  يف  املللل�لللسلللري  الللللنللللواب 
امل�سرية القاهرة يومي 15 و16 

�سبتمرب اجلاري.
ودعت ال�سعبة الربملانية للمجل�س 
الربملانات،  الحتلللللادي،  الللوطللنللي 
ومناق�سة  �لللسلللن  �لللللسلللللرورة  اإىل 
تعزيز  على  الللقللادرة  الت�سريعات 
املجتمعي،  والتما�سك  التعاي�س 
املللواطللنللة، وجترمي  روح  واإعللللاء 
ومرتكبيها،  الإرهللابلليللة  الأعللمللال 

عبداهلل  و�سامل  النعيمي،  يو�سف 
التح�سني  اأهلللمللليلللة  اللل�للسللاملل�للسللي 
اللللفلللكلللري والللنللفلل�للسللي ملللن خال 
وا�سللللرتاتيجيات  خطط  �سياغة 
على  تللعللمللل  ومللنللاهللجلله  للتعليم 
والتما�سك  اللللتلللعلللايللل�لللس  تلللعلللزيلللز 
املللللجللللتللللمللللعللللي وحتللللللللللللارب اللللفلللكلللر 
اإىل  وتللدعللو  واملتطرف  الإرهللابللي 
والتعاي�س  والللرحللمللة  الللتلل�للسللامللح 
والعنف،  الكراهية  ونبذ  ال�سلمي 
للدين  احلقيقي  املعنى  وتللر�للسللخ 
الإ�للسللامللي اللل�للسللمللح، عللرب تعزيز 
ملللللهلللللارات »اللللتلللفلللكلللر اللللنلللقلللدي« 
الللتللي تبثها  املللغللالللطللات  ملللواجللهللة 

اجلماعات الإرهابية.
خال  الربملانية  ال�سعبة  وقالت 
مداخلتها يف جل�سة العمل الثالثة 
اللللتلللي حللملللللت علللنلللوان »حملللاربلللة 

مكافحة  يف  هللام  دور  للربملانيني 
وجتفيف  واللللتلللطلللرف  الإرهللللللللاب 
منابعه، وبناء �سراكة ا�سرتاتيجية 
ون�سر  الللتللطللرف  علللللى  للللللقلل�للسللاء 
اللللتلللعلللاون وقللليلللم الللتلل�للسللامللح بني 
ح�سارات العامل و�سعوبه كاأ�سا�س 

وجتلللفللليلللف ملللنلللابلللع متلللويلللل تلك 
وماحقة  الإرهابية،  اجلماعات 
الفكر الإرهابي واملتطرف، وذلك 
مللراعللاتللهللا حللمللايللة احلقوق  ملللع 
الفردية والدميقراطية واحرتام 
اأن  حللقللوق الإنلل�للسللان ملل�للسللرة اإىل 

لل�سلم والأمن الدوليني.
الربملانية  اللل�للسللعللبللة  وفللللد  واأكللللللد 
الإملللللللاراتللللللليلللللللة الللللللللللذي �للللسللللم يف 
ع�سويته اأع�ساء املجل�س الوطني 
الحتللادي �سعادة كل من: خلفان 
علللللبلللللداهلل بلللللن يلللللوخللللله، واأحللللمللللد 

الت�سامح  قللليلللم  بلللنللل�لللسلللر  تلللللللتلللزم 
والللتللعللايلل�للس اللل�للسلللللمللي واحلللللرتام 
وتعترب  امللللجلللتلللملللع،  يف  الآخلللللللللر 

اأفكار التطرف من خال التعليم 
والللثللقللافللة و�للسلليللادة الللقللانللون«، ان 
املتحدة  العربية  الإمللللارات  دولللة 

والتعاي�س  الت�سامح  يف  منللوذجللا 
ال�سلمي، حيث حتت�سن اأكرث من 
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دبي للثقافة تدعم مبادرة مرحبًا مدر�شتي 
•• دبي – الفجر: 

ا منها على دعم اتفاقية ال�سراكة مع منطقة دبي التعليمية، �ساركت  حر�سً
هيئة الثقافة والفنون يف دبي )دبي للثقافة(، الهيئة املعنية ب�سوؤون الثقافة 
التي  »اأهللًا مدر�ستي«  الإمللارة، بدعم مبادرة  والللرتاث والآداب يف  والفنون 
تطلقها وزارة الرتبية والتعليم للرتحيب بالطلبة امل�ستجدين يف بداية كل 

عام درا�سي جديد، وذلك بهدف خلق بيئة جذابة وحمفزة للطاب.

ودعًما لهذه املبادرة تقوم اإدارة الربامج الثقافية والرتاثية بتوزيع الهدايا 
بن  عتبة  مركز  وهللي:  اخلم�سة،  الرتاثية  للتنمية  دبللي  مراكز  طللاب  على 
بن  عمر  مركز  الرتاثية،  للتنمية  الكويت  مركز  الرتاثية،  للتنمية  غللزوان 
اآل  ومركز  الرتاثية  للتنمية  احلمر  ند  مركز  الرتاثية،  للتنمية  اخلطاب 

مكتوم للتنمية الرتاثية.
دبي  والللرتاثلليللة يف  الثقافية  الللربامللج  اإدارة  مللديللر  لللوتللاه،  فللاطللمللة  وقللالللت 
املبادرة ي�سهم يف تعزيز عاقتنا مع منطقة دبي  »اإن دعمنا لهذه  للثقافة: 

مقدمتها  ويف  معها،  التعاون  مللبللادرات  من  الكثر  اأطلقنا  التي  التعليمية 
ومن  الآن.  حتى  حكومية  مدار�س  خم�س  يف  الرتاثية  للتنمية  دبللي  مراكز 
اأن تعمل على  اأنحاء الوطن،  التي تعّم كافة  املبادرة  �ساأن م�ساركتنا يف هذه 
اأهداف  اإبراز دورنا يف حتمل م�سوؤولياتنا جتاه املجتمع، خا�سة واأنه حتمل 
اإيجاد  خال  من  مبدار�سهم  الرتباط  على  الأطفال  ت�سجيع  ومنها  نبيلة، 
الطلبة  بني  الإيجابي  التفاعل  روح  تنمية  طريق  وعللن  لهم،  �سعيدة  بيئة 
باهتمام من  املبادرة  واملدر�سة واملجتمع مبختلف موؤ�س�ساته«. وحتظى هذه 

كافة اجلهات احلكومية، وبالتعاون مع جميع املدار�س يف الدولة، للرتحيب 
�سرعة  يف  والإ�للسللهللام  والللتللعلللللم،  العلم  يف  وترغيبهم  امل�ستجدين،  بالطلبة 
اأن  اندماجهم يف البيئة الدرا�سي يف م�ستهل العام الدرا�سي اجلديد. يذكر 
دبي للثقافة تلتزم باإثراء امل�سهد الثقايف لإمارة دبي انطاًقا من تراث دولة 
الإمارات العربية املتحدة، وتعمل على مد ج�سور احلوار البّناء بني خمتلف 
احل�سارات والثقافات، وامل�ساهمة يف املبادرات الجتماعية واخلرية ملا فيه 

اخلر والفائدة للمواطنني واملقيمني يف دبي على حٍد �سواء. 

»ال�شارقة للفنون« تعلن عن معار�س اخلريف 2018 
•• ال�سارقة-الفجر:

اأم�س عن معار�سها خلريف  للفنون،  ال�سارقة  اأعلنت موؤ�س�سة 
2018، وجاء برناجمها حافًا بالعديد من املعار�س الفردية 
املنطقة  يف  املعا�سر  الللفللن  واقلللع  على  ي�سيء  مبللا  واجلماعية 
الفني  امل�سهد  يف  موؤثرين  لفنانني  عديدة  وجتللارب  والللعللامل، 
العاملي مثل فرانك بولينغ، واآمال قناوي، واآلء يون�س، اإ�سافة 
املقيمني  الفنانني  اإبداعات  املوقع من  ملعر�س لأعمال حمددة 

�سمن »م�سروع مار�س 2018«.
»برنامج  باأعمال  خا�س  معر�س  مللع  املعار�س  هللذه  وتللرتافللق 
واإطاق  تاأ�سي�سه،  على  �سنوات   10 مبللرور  احتفاًل  الإنللتللاج« 
التعاون املوؤ�س�سي لل 3 �سنوات مع القّيمة الزائرة يوكو ها�سيكاوا 
و�للسللراكللة مللع هللاو�للس ديللر كون�ست ومتحف الللفللن احلللديللث يف 

اإيرلندا.
موؤ�س�سة  رئي�س  القا�سمي  �سلطان  بنت  حللور  ال�سيخة  وقللالللت 
جمموعة   2018 اخلريف  مو�سم  »يللقللّدم  للفنون:  ال�سارقة 
وا�للسللعللة مللن وجللهللات الللنللظللر حلللول الللفللن املللعللا�للسللر مللن خال 
اآ�سيا  وجنوب  اأفريقيا  و�سمال  الأو�للسللط  ال�سرق  فناين  اأعللمللال 
وحول العامل، مبا يف ذلك الفنانني ال�سباب الذين قاموا باإبداع 
من  عقد  مللدى  على  �سخمة  تركيبية  واأعللمللال  جديدة  اأعمال 
الطبيعة ال�ستثنائية ملعار�س  الإنتاج، مبا يتناغم مع  برنامج 
اخلريف، واملهمة الأ�سا�سية ملوؤ�س�سة ال�سارقة للفنون يف حتفيز 
ودعلللم احلللللوار مبللا يللخللدم الللفللهللم امللل�للسللرتك للللللدور التحويلي 

للفن«.
هذا و�ستقّدم موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون يف 29 �سبتمرب 2018 
ملوؤ�س�سة  التابع  الإنللتللاج  لربنامج  العا�سرة  بللالللذكللرى  احللتللفللاًء 
برنامج  على  �سنوات  »ع�سر  بعنوان  معر�ساً  للفنون،  ال�سارقة 
الإنتاج«، ي�ستمل على جمموعة خمتارة من الأعمال ال�سخمة 
التي مت تكليف فنانني بها منذ انطاقة الربنامج يف 2009.  
ويعد هذا الربنامج اأحد املبادرات الأ�سا�سية للموؤ�س�سة، ويهدف 
اإىل تو�سيع اإمكانيات اإنتاج الفن من خال تقدمي املنح والدعم 
الحرتايف للفنانني النا�سئني الذين يتم اختيارهم من خال 
بت�سور  الفنانني  الإنتاج  برنامج  ويطالب  دولية،  عامة  دعللوة 
واإجناز عمل مبتكر يوؤثر يف جتربة فهم واختبار الفن. �سي�سم 
يا�سني  ورائللد  اأر�سانيو�س  الفنانني: مروة  اأعمال  املعر�س  هذا 
لعام 2014 واحلائز على جوائز لعام 2016 حممد فار�س، 
كللدادال، وب�سر حممود، واأمينة منيا،  ورول حلواين، وخالد 

وجاكلني هوانغ نغوين، وخالد �سب�سابي.
 »2018 مللار�للس  »ملل�للسللروع  مللعللر�للس  يللقللّدم  �للسلليللاق مت�سل  ويف 
يف  املللوقللع  حملللددة  اأعللمللاًل   )2018 �سبتمرب   29 يف  )يفتتح 
ح�سيلة  جلللاءت  والللتللي  والللرتكلليللب،  والنحت  الت�سوير  جمللال 

لربنامج »م�سروع مار�س« ال�سنوي لاإقامة التعليمية للفنانني 
والذين  اأ�للسللهللر،  ل�سبعة  املمتدة  والللعللامل،  املنطقة  يف  ال�سباب 
قاموا فيها مبعاينة احلياة اليومية يف ال�سارقة وزيارة اأ�سواقها 
و�سوارعها ومناطقها الرتاثية، واإجراء جل�سات نقا�سية بدعم 
من املوؤ�س�سة، الفنانون املقيمون يف م�سروع مار�س 2018 هم: 
مزينة،  وهند  دوجرو�سوز،  وباريز  بللوي،  ولينا  املللزروع،  �سيخة 
وتوليب هزبار، واأمين زيداين، وقد قاموا بالرتكيز على تاأثر 
التنمية احل�سرية على الثقافة املادية وغر املادية، بالإ�سافة 
ال�سرديات الجتماعية وال�سيا�سية والتاريخية يف منطقة  اإىل 

اخلليج.
الفنية  ممار�ستها  يون�س  اآلء  الفنانة  معر�س  وير�سد  هللذا 
مللتللعللددة الأوجللللله واملللرتللكللزة علللللى الأبلللحلللاث خلللال ال�سنوات 
عززتها  الللتللي  مب�سروعاتها  يون�س  ا�ستهرت  املا�سية،  الع�سر 
احلديث  العربي  العامل  ت�سكيل  وا�ستك�سفت  مكثفة،  باأبحاث 
يف اخلم�سينات وال�ستينات من القرن املا�سي، واإمكانات العمل 
اأعمالها  تعاين  يلهمه،  ع�سرنا  زال  ما  الللذي  املتجدد  والفكر 
يف الللنللحللت والللرتكلليللب والللر�للسللم واللل�للسللور املللتللحللركللة احلقائق 
ال�سيا�سية من خال عد�سة الإنتاج الثقايف، ويت�سمن املعر�س 
حديد  مللن  جللنللود   ،)2008( نفرتيتي  هلللي:  اأعللمللال  ثللاثللة 

)2011(، وافتعال )2017(. 
امل�سرة  على  ال�سوء  الللعللامل«  »خريطة  معر�س  ي�سلط  بينما 
�ستة عقود،  ا�ستمرت على مدى  والتي  بولينغ  لفرانك  الفنية 
والهجرة،  الللتللاريللخ،  مبفاهيم  ارتللبللاطلله  خللالللهللا  وا�ستك�سف 
عمد  وقللد  اخلرائطية،  لوحاته  عرب  والت�سخي�س،  والللذاكللرة، 
التحولت  حمللاكللاة  خلللال  مللن  اللللللوحللة  تللوظلليللف  اإىل  بولينغ 
من  حتللدث  كانت  التي  واجلغرافية  وال�سيا�سية  الجتماعية 
حوله. ي�سم املعر�س الذي �سيتم تقييمه من قبل ال�سيخة حور 
عدداً  �سنايدر؛  واآّنلللا  اإيللنللوزور  واأوكلللوي  القا�سمي،  �سلطان  بنت 
على  التي عر�ست  وتلك  ي�سبق عر�سها  التي مل  الأعمال  من 
نحو وجيز، ويقدم جمموعة خمتارة من اللوحات اخلرائطية 
والأ�سكال  للللاأفلللكلللار  بللوللليللنللغ  تلل�للسللويللر  تلل�للسللّكللل  اللللتلللي  للللللفللنللان 
واملو�سوعات اجلديدة،كما ي�سم املعر�س مواد اأر�سيفية واأفام 
توثق مقابات مع الفنان، التي تقّدم مزيداً من الروؤى حول 
تطور ممار�سته الفنية واملناق�سات الثقافية الأو�سع التي �ساهم 

يف �سياغتها منذ �ستينيات القرن املا�سي.
وبالتزامن مع افتتاح معر�س »خريطة العامل«، تعقد موؤ�س�سة 
اإعلللادة  »-5زائد1-:  بللعللنللوان  دويل  ملتقى  للفنون  اللل�للسللارقللة 
يوم  ملدة  ي�ستمر  الللذي  امللتقى  و�سركز  التجريدي«،  التفكر 
جرى  اللللذي  -5زائد1-،  الأ�للسلللللي  املعر�س  اآثلللار  على  واحلللد، 

تقييمه من قبل فرانك بولينغ يف عام 1969. 
)رئي�س  القا�سمي  �سلطان  بنت  حللور  قبل:  مللن  امللتقى  ينظم 

وناقد،  )قللّيللم،  اإنللويللزور  واأوكلللوي  للفنون(،  ال�سارقة  موؤ�س�سة 
)اأ�ستاذ  م.ح�سن  و�ساح  كون�ست(،  ديللر  لهو�س  �سابق  ومدير 
امللللقلللارن، جامعة  مللعللهللد احللللداثلللة  �سميث ومللديللر  غللولللدويللن 
والفنان  بولينغ،  فرانك  املتحدثني:  قائمة  وت�سمل  كورنيل(. 
ملفني اإدواردز، والروؤ�ساء والقيمني من املوؤ�س�سات واجلامعات 
يف جميع اأنحاء العامل، مبا يف ذلك جامعة كولومبيا، وموؤ�س�سة 
�سياء للفنون، ومتحف »تيت مودرن« للفن احلديث يف لندن. 
�سيعقد هذا احلدث يف 30 �سبتمرب 2018 يف قاعة اأفريقيا. 

 2018 نوفمرب   3 يف  للفنون  ال�سارقة  موؤ�س�سة  ت�سهد  كما 
قناوي  اآمللال  الراحلة  امل�سرية  للفنانة  فللردي  معر�س  افتتاح 
وفاتها  منذ  لها  الأول  املعر�س  وهللو  جممدة«  »ذاكلللرة  بعنوان 
ق�سايا  اأعمالها  خال  من  قناوي  ا�ستك�سفت   ،2012 عام  يف 
التحديد،  وجلله  على  م�سر  يف  ون�سوية  واجتماعية  �سيا�سية 
يف  ووازنلللت  والتجديد،  بللاملللوت  �سلة  ذات  مو�سوعات  وعاينت 
امللمو�سة  الأبللعللاد  �سد  والللوهللم  الللذاكللرة  مفاهيم  بني  اأعمالها 
وغر امللمو�سة للواقع املعا�س، وذلك با�ستخدام اجل�سم كموقع 

للعنف والرغبة والذاكرة وال�سمو.
اأنتجتها  التي  الفنية  الأعمال  من  وا�سعاً  طيفاً  املعر�س  ي�سم 
والر�سومات  املتحركة،  الر�سوم  بني  ما  تنوعت  والتي  قناوي 
التو�سيحية، وامل�سوّدات، والر�سم، واملجات، واأعمال الفيديو، 
والأعمال الرتكيبية، وتوثيق الأداء، واملواد الأر�سيفية، وي�سمل 
كللذلللك اأكللللرث اأعلللملللال قلللنلللاوي �للسللهللرة مللثللل »�للسللمللت اخلرفان« 
املبكرة  اأعمالها  من  خمتارة  جمموعة  جانب  اإىل   ،)2009(
الأقل �سهرة، مثل »الذاكرة املجّمدة« )2002(. �ساركت قناوي 
بينايل  بجائزة  وفللازت   ،2007 عللام  8 يف  ال�سارقة  بينايل  يف 

ال�سارقة عن م�ساهمتها.
 2018 نللوفللمللرب   21 املللوؤ�للسلل�للسللة يف  تللقللدم  اآخلللر  وعلللللى �سعيد 
عنوان  حتللت  والللكللتللب  الللفللن  بللني  الللعللاقللة  ي�ستك�سف  معر�ساً 
»ال�سارقة اليابان: �ساعرية املكان«، وهو جزء من تعاون ي�ستمر 
3 �سنوات مع القّيمة يوكو ها�سيكاوا، كبرة قّيمي  على مدار 
 .11 متحف الفن املعا�سر يف طوكيو، وقيمة بينايل ال�سارقة 
من  اليابان  يف  الكتب  ت�سميم  على  ال�سوء  املعر�س  وي�سلط 
الللطللبللاعللة وت�سميم  بللني  عللر�للس مبتكرة جتللمللع  خلللال طلللرق 
الن�سو�س  التي جتمع بني  الفوتوغرافية  وال�سور  ال�سفحات 
وال�سور يف م�ساحة املعر�س التي �سممها يو�سياكي اإيرو�س من 

مركز نيبون للت�سميم. 
وحتى  احلللديللث  الع�سر  مللن  فنية  اأعللمللاًل  املعر�س  ويت�سمن 
الفوتوغرايف  الت�سوير  مثل  موا�سيع  حللول  الللراهللن  الللوقللت 
املعر�س  و�سرافق  الفنانني،  وكتب  والللعللمللارة  الأداء  وعللر�للس 
اأداء، وحوارات فنية، وعرو�س  برنامج �سامل يت�سمن عرو�س 

اأفام. 

مما يزيد عمرها على 15 عامًا
»طرق دبي« تبداأ تطبيق املرحلة الثانية 

برتكيب اأجهزة رقابة عن ُبعد للمركبات الثقيلة  
اأعلنت هيئة الطرق واملوا�سات، عن بدء تطبيق املرحلة 
الثانية من تركيب نظام الرقابة عن ُبعد لك�سف الأعطال 
عاماً   15 على  عمرها  يللزيللد  الللتللي  الثقيلة  املللركللبللات  يف 
ومتابعة �سلوكيات �سائقي تلك املركبات على الطرق، عرب 
بجبل  احلللرة  املنطقة  يف  املللركللبللات  �سامة  خدمة  مركز 
الداعمة ملبادرة  الهيئة  اأحد م�ساريع  امل�سروع  علي. وُيعد 
ومواكباً  دبلللي،  حكومة  اأطلقتها  الللتللي  الللذكلليللة«  »املللديللنللة 
لاأهداف ال�سرتاتيجية لإمارة دبي والهيئة الرامية اإىل 
حت�سني م�ستوى ال�سامة املرورية والأمن على الطرقات 
من خال احلد من حوادث املركبات الثقيلة، اإىل جانب 
اإىل مالكي املركبات الثقيلة ملراقبة  توفر خدمة نوعية 

حركة املركبات وحالة و�سلوكيات �سائقيها ب�سكل حلظي.
التنفيذي  املللديللر  علي،  اآل  يو�سف  عللبللداهلل  ال�سيد  وقللال 
ملوؤ�س�سة الرتخي�س يف الهيئة: اإن املرحلة الثانية من تطبيق 
النظام تاأتي بعد املرحلة  الأوىل والتي ا�ستهدفت املركبات 
التي يتخطى عمرها ع�سرين عاما، وذلك �سمن خارطة 
طريق معتمدة لربط جميع املركبات الثقيلة املرخ�سة يف 
الإمارة والبالغ عددها 52 األف مركبة من خال ثاثة 
مراحل، مو�سحا باأنه �سيتم تركيب نظام الرقابة عن بعد 
الثقيلة  املركبات  على   )Telematics Device(
التي يزيد عمرها على 15 عام عند جتديد رخ�ستها اأو 
عند فتح رخ�سة جديدة، هذا ويتم تقدمي خدمة تركيب 
النظام  على مدار 24 �ساعة وخال جميع اأيام الأ�سبوع، 

�سركات  م�سغلي  مواقع  اىل  الو�سول  اإمكانية  توفر  مع 
النقل بوا�سطة وحدات متنقلة بهدف توفر اأق�سى جودة 
من اخلدمة وت�سهيًا لاإجراءات. وميكن احل�سول على 
www.rta. الإلللكللرتوين  الهيئة  موقع  عرب  اخلدمة 

العماء  رقللم خدمة  التوا�سل على  اأو  من خللال   ،  ae
الربيد  اأو   ،  600560005 املركبات  �سامة  - خدمة 
زيارة  اأو   ،   VSS.Support@dt.ae:الإلكرتوين
مركز خدمة �سامة املركبات مبنطقة جبل علي احلرة. 
القيادة  �للسللاعللات  علللدد  مللراقللبللة  اخلللدمللة خا�سية  وتللتلليللح 
والتي  الطريق  على  الثقيلة  املركبات  �سائقي  و�سلوكيات 
ال�سرعة  تزايد  املفاجئ،  التوقف  بتهور،  )القيادة  ت�سمل 
الوقوع  املللحللددة،  الطريق  �سرعة  جتللاوز  خطرة،  ب�سورة 
او مناطق احلظر(  اأوقلللات  القيادة يف  ملللروري،  يف حللادث 
وغرها. واأو�سح اآل علي: اأن املرحلة الثانية من تطبيق 
اخلدمة ت�ستهدف 20،000 مركبة ثقيلة خال عام من 
خماطر  ت�سنيف  اإىل  تهدف  اخلدمة   واأن  البدء،  تاريخ 
على  العبء  لتقليل  النقل  و�سركات  وال�سائقني  املركبات 
غر  وال�سائقني  املللركللبللات  وا�للسللتللهللداف  امللتزمني  كللاهللل 
عمليات  تقنني  اإىل  بالإ�سافة  اأكلللرب،  بفاعلية  امللتزمني 
اأثناء التفتي�س  ا�ستيقاف املركبات الثقيلة على الطرقات 
امللللليللللداين وذللللللك بللعللد حلل�للسللاب درجلللللة تلل�للسللنلليللف خطورة 
نظام  من  والللواردة  الآنية  البيانات  با�ستخدام  ال�سائقني 

�سامة املركبات.
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دمرت قوات الدفاع اجلوي امللكي ال�سعودي �ساروخا بالي�ستيا اأطلقته 
امليلي�سيا احلوثية التابعة لإيران من حمافظة �سعدة اليمنية باجتاه 
با�سم  الر�سمي  املتحدث  وقال  اإ�سابات.  اأي  وقوع  دون  اململكة  اأرا�سي 
الركن  العقيد  اليمن”  يف  ال�سرعية  دعللم  “حتالف  التحالف  قللوات 
تركي املالكي ان قوات الدفاع اجلوي للتحالف ر�سدت اإطاق �ساروخ 
لإيللران من  التابعة  امليلي�سيا احلوثية  قبل  الأول من  ام�س  بالي�ستي 
اململكة.  اأرا�سي  باجتاه  �سعدة  حمافظة  من  اليمنية  الأرا�سي  داخل 
بللاجتللاه منطقة جللللازان، واأطلللللق بطريقة  اللل�للسللاروخ كللان  اأن  واأو�للسللح 
متكنت  وقللد  بال�سكان،  والآهلللللة  املدنية  املناطق  ل�ستهداف  ُمتعمدة 
قوات الدفاع اجلوي امللكي ال�سعودي من اعرتا�س وتدمر ال�ساروخ، 

ومل ينتج عن اعرتا�س ال�ساروخ اأي اإ�سابات وهلل احلمد.
ولفت اىل ان هذا العمل العدائي من قبل امليلي�سيا احلوثية الإرهابية 
التابعة لإيران يثبت ا�ستمرار تورط النظام الإيراين بدعم امليلي�سيا 
هذا  يف  ال�سادرة  الأممية  للقرارات  وا�سح  حتٍد  يف  امل�سّلحة  احلوثية 
الإقليمي  والأمللن  ال�سعودية  العربية  اململكة  لأمللن  وتهديداً  ال�ساأن، 
والقرى  املللدن  باجتاه  البالي�ستية  ال�سواريخ  اإطللاق  واأن  واللللدويل، 
اأن  وذكللر  الإنلل�للسللاين.  اللللدويل  للقانون  خمالفاً  يعد  بال�سكان  الآهلللللة 
اإجمايل ال�سواريخ البالي�ستية التي اأطلقتها ميلي�سيا احلوثي املدعومة 
 196 الآن  حتى  بلغت  ال�سعودية  العربية  اململكة  باجتاه  اإيللران  من 
املواطنني واملقيمني،  112 مدنياً من  ا�ست�سهاد  ت�سببت يف  �ساروخاً، 

واإ�سابة املئات منذ النقاب احلوثي على ال�سرعية يف اليمن.

ُيديل ال�سوريون يف املناطق اخلا�سعة ل�سيطرة احلكومة باأ�سواتهم يف 
اأول انتخابات ملجال�س الإدارة املحلية منذ بدء الحتجاجات يف العام 
مفتوحة  و�ستبقى  دمللوي.  �سراع  اإىل  لحقاً  حتّولت  والتي   2011
كان  ما  اإذا  �ساعات  �ساعة مع متديد حمتمل مدته خم�س   12 ملدة 
الر�سمية  الأنباء  وكالة  اأوردتلله  ما  ح�سب  جماهري،  اإقبال  هنالك 
)�سانا(. وقالت الوكالة اإن “اأكرث من اأربعني األف مر�سح �سيتناف�سون 

على 18 األفا و478 مقعداً يف جمال�س الإدارة املحلية«.
ومنذ اآخر انتخابات، اأدى النزاع الدموي اإىل مقتل ما يزيد عن 360 
األف �سخ�س واأجرب املايني على الفرار اأو النزوح اأو الهجرة، وخلف 

دماراً طال ُمدناً وبلدات كاملة، وخ�سائر مبليارات الدولرات.
�سنوات  خللال  وا�سعة  اأجلللزاء  على  ال�سيطرة  من  املعار�سة  ومتكنت 
رو�سيا،  بحليفتها  مدعومة  ال�سورية  الللقللوات  تعود  اأن  قبل  الللنللزاع، 
النت�سارات،  مللن  �سل�سلة  بعد  الللبللاد  ثلثي  حللوايل  على  لل�سيطرة 
انتخابية  حمات  وانت�سرت  �سوريا.  وجنوب  دم�سق  حللول  �سيما  ل 
حمدودة يف دم�سق، وّزعت فيها بع�س ال�سور للمر�سحني يف ال�ساحات 
العامة واملدينة القدمية، فيما غابت احلمات الدعائية عن معظم 

بلدات الغوطة ال�سرقّية، ح�سبما ذكر مرا�سلو وكالة فران�س بر�س.

رف�ست الوليات املتحدة �سكوى بتهمة الف�ساد �سد وزير اخلارجية 
العدل  وزارة  اأعلنت  كما  غللاديللو،  تيديان  ال�سيخ  ال�سابق  ال�سنغايل 

الأمركية.
واكد متحدث با�سم الوزارة يف ر�سالة الكرتونية بعث به ال�سبت اىل 

وكالة فران�س بر�س “رف�س ال�سكوى �سد غاديو«.
 ،2017 وكانت الوليات املتحدة اوقفت يف ت�سرين الثاين نوفمرب 
�سي  هو  باتريك  ال�سابق  كونغ  هونغ  داخلية  ووزيللر  غاديو  من  كا 
بينغ، لا�ستباه بتورطهما يف م�سروع ف�ساد من ب�سعة مايني من 

الدولرات يف افريقيا با�سم موؤ�س�سة �سينية كبرة للطاقة.
ت�ساينا  �سي.اإي.اأف.�سي  تكتل  ا�سم  لكن  املوؤ�س�سة  هوية  ُتك�سف  ومل 
اإيرنجي، النجم ال�ساعد يف �سماء �سناعة الطاقة ال�سينية املتمركز 
يف �سانغهاي، ورد يف ال�سكوى املقدمة اىل املحكمة الفدرالية ملنطقة 
نيويورك. وجاء يف �سكوى وزارة العدل الأمركية ان الرجلني عر�سا 
على ما يبدو ر�سوة تبلغ مليوين دولر على رئي�س ت�ساد اإدري�س ديبي 
قيمتها  اخللرى  ور�سوة  قيمة”  نفطية  حقوق  على  “للح�سول  اإتنو 
500 الف دولر على ح�ساب اختاره اأحد وزراء خارجية اوغندا، �سام 
كوتي�سا، الذي اأنهى اخرا وليته يف رئا�سة اجلمعية العامة لاأمم 

املتحدة.

عوا�سم

الريا�ض

وا�شنطن

دم�شق

نتانياهو: نتحرك با�شتمرار 
للحد من ت�شلح اأعدائنا 

•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

ا�سرائيل  اأن  ام�س  نتانياهو  بنيامني  الإ�سرائيلية  احلكومة  رئي�س  �سرح 
وذلك  متطورة”،  “اأ�سلحة  حيازة  من  اعدائها  ملنع  “با�ستمرار”  تتحرك 
غداة هجوم على مطار دم�سق مل يخلف اأ�سرارا ون�سبته ال�سلطات ال�سورية 

اإىل اإ�سرائيل.
اأكللد خال  نتانياهو  اإن  بيان  الإ�سرائيلية يف  رئي�س احلكومة  وقللال مكتب 
اعدائها من  ملنع  با�ستمرار  تتحرك  “ا�سرائيل  اأن  الللوزراء  اجتماع جمل�س 

حيازة ا�سلحة متطورة«.
واأ�ساف اأن “خطوطنا احلمراء اأو�سح من اأي وقت م�سى وت�سميمنا على 

فر�س احرتامها اأقوى من اأي وقت م�سى«.
ال�سورية  اوردته وكالة النباء  تاأكيد ما  اأو  ا�سرائيل نفي  ورف�ست �سلطات 
الللللدويل لهجوم  تللعللر�للس مللطللار دملل�للسللق  الللتللي نقلت عللن ملل�للسللدر ع�سكري 

بال�سواريخ من دون اأن ت�سر اإىل اأ�سرار اأو �سحايا.
من جهته قال جلعاد اردان وزير المن الداخلي الإ�سرائيلي ام�س الأحد اإن 
حكومة اإ�سرائيل تتحرك “ملنع متركز ع�سكري ايراين يف �سوريا” لكنه مل 

يوؤكد م�سوؤولية حكومته عن هجوم مطار دم�سق الدويل.
ا�سلحة متطورة  نقل  ملنع  تتحرك  ا�سرائيل  اإن  الإ�سرائيلية  لاإذاعة  وقال 

اىل حزب اهلل حليف ايران واملوجود اي�سا يف �سوريا.
بحرب  نتانياهو  ذكللر  اليهودي،  الغفران”  “عيد  احياء  من  يومني  وقبل 
العيد  ذلك  اثناء  و�سوريا  م�سر  �سنت  حني   1973 اكتوبر  الأول  ت�سرين 

هجوما مفاجئا على جبهتني اربك جي�س ا�سرائيل.

قبل الأونروا ومكاتب املنظمة...

الوليات املتحدة �شعت دائمًا اإىل تركيع الفل�شطينيني

غياب اتفاق حول منبج يدعم فكرة ان وا�صنطن �صتحمي ا�صول املدينة الكردية

هل ين�شم الأكراد اإىل قوات الأ�شد يف الهجوم على اإدلب؟
البع�س  ويت�ساءل  الآن،  يللرتاجللع 
ال�سوريون  الأكلللللراد  كلللان  اإذا  عللمللا 
يف  ال�سراع  ا�ستخدام  �سيحاولون 

اإدلب ل�سن هجوم على عفرين. 
وللللكلللن جللو�للسللوا لنلللديللل�لللس، مدير 
جامعة  يف  الأو�للسللط  ال�سرق  مركز 
ا�ستعادة  اأن  يللللرى  اأوكللللاهللللومللللا، 
الهجوم  من  جللزءاً  لي�ست  عفرين 

ال�سوري احلايل على اإدلب.
غياب  اأن  اإىل  الللتللقللريللر  ويلللللفللت 
املتحدة  الللللوليللللات  بلللني  التللللفللللاق 
ملل�للسللتللقللبللل منطقة  علللللى  وتلللركللليلللا 
وا�سنطن  اأن  فللكللرة  يللدعللم  مللنللبللج 
حلماية  جهدها  ق�سارى  �ستبذل 
الأكراد يف �سوريا، خا�سًة اإذا �سنت 
انتقامياً  هللجللومللاً  الأ�لللسلللد  قللللوات 
ي�سيطرون  اللللتلللي  امللللنلللاطلللق  �للسللد 
اإخفاق  عليها يف �سرق �سوريا، بعد 
الكردية  ال�سعب  حللمللايللة  وحللللدات 
نظام  مللع  ت�سوية  اإىل  التو�سل  يف 
�سوريا  تنظيم  اإعللللادة  على  الأ�للسللد 
املللحللادثللات اجلللاريللة حالياً  خللال 

بني اجلانبني. 
وت�سعى تركيا اإىل ان�سحاب القوات 
غرب  الواقعة  منبج  من  الكردية 
منطقة  مللن  بالقرب  الللفللرات  نهر 
املا�سي  يونيو  ويف  عليها،  ت�سيطر 
وافقت وا�سنطن وتركيا على اإقامة 
حول  م�سرتكة  ع�سكرية  دوريلللات 
التنفيذ  ولللكللن  اللل�للسللوريللة،  الللبلللللدة 
يوجد  ل  نف�سه  الوقت  ويف  تاأخر، 
اتللفللاق وا�للسللح بللني اجلللانللبللني على 
ال�سعب  وحللللدات  مقاتلي  ت�سريح 

الكردية من املنطقة. 

التدخل  يف  تللرغللب  ل  وا�للسللنللطللن 
ملنع �سركائها الأكللراد من التعاون 
اإذ  اإدلللللب،  الأ�للسللد وحلفائه يف  مللع 
ع�سو  كونكر،  بللرات  اأحمد  يقول 
عللللن حزب  الللللرتكللللي  الللللربملللللان  يف 
اللللعلللداللللة والللتللنللملليللة احللللاكلللم، اإن 
ما  يف  تركيا  مللع  وا�سنطن  تللعللاون 
يتعلق بالإرهابيني الذين ينتمون 
الكرد�ستاين  الللعللمللال  حلللزب  اإىل 
الكردية  ال�سعب  حماية  ووحلللدات 

يف �سوريا مل يكن ُمر�سياً. 
الوفد  يللراأ�للس  الللذي  واأكلللد كونكر، 
الرتكي للجمعية الربملانية حللف 
الللنللاتللو، اأن تللركلليللا وحلللللفللاءهللا يف 
�سي�ستهدفون  ال�سورية  املعار�سة 
الإرهابية،  اجلماعات  ميلي�سيات 
حللللللزب الللللعللللمللللال اللللكلللرد�لللسلللتلللاين، 
الكردية،  ال�سعب  حماية  ووحللدات 
اإذ  اآخللللر،  مللكللان  اأي  اأو يف  اإدلللللب  يف 
حماية  وحللللللدات  مللقللاتلللللو  يلل�للسللكللل 
لاأمن  تللهللديللداً  الللكللرديللة  ال�سعب 
اللللقلللوملللي الللللرتكللللي، ويللنللبللغللي اأن 
الناتو،  يف  تللركلليللا  حلللللفللاء  يتعامل 

معه بالطريقة ذاتها. 
اأن  تاميز”  “اآ�سيا  تقرير  ويو�سح 
الطرف  غ�ست  املتحدة  الللوليللات 
الرتكية  الع�سكرية  العمليات  عن 
لللللطللللرد امللللقلللاتلللللللني الأكلللللللللللراد من 
لعفرين  الغربي  ال�سمايل  اجليب 
ولكن  املا�سي،  ال�ستاء  يف  ب�سوريا 
مع  التكتيكي  الن�سجام  اأن  يبدو 
مو�سكو الذي �سمح لأنقرة بانتزاع 
ال�سيطرة على معظم هذه املنطقة 
الكردية  الللل�لللسلللعلللب  وحلللللللدات  مللللن 

كابتاي،  �سونر  وي�سف  امل�سلحة.  
مللديللر بللرنللامللج الأبلللحلللاث الرتكي 
يف معهد وا�سنطن ل�سيا�سة ال�سرق 
ال�سعب  الأدنللللللى، وحللللدات حللمللايللة 
“�سريك يف احلرب  باأنها  الكردية 
مع ب�سار الأ�سد”؟ ومن جانبها مل 
توؤكد ال�سفارة الأمريكية يف تركيا 
الرتكية  الإعلللام  و�سائل  تقارير 
عن الأمر.  وُي�سر كاتب التقرير 
رجب  الللرتكللي  الرئي�س  ف�سل  اإىل 
مو�سكو  اإقللنللاع  يف  اأردوغلللللان  طيب 
اتفاق  اإىل  بللالللتللو�للسللل  وطلللهلللران، 
لللوقللف اإطللللاق الللنللار يف اإدلللللب، اإذ 

تقود  اأن  من  بالقلق  تركيا  ت�سعر 
ال�سمالية  املللنللطللقللة  يف  امللللواجلللهلللة 
الغربية ل�سوريا، اإىل تدفق جديد 
والأكرث  حللدودهللا،  عللرب  لاجئني 
مللن ذللللك اأنللله اإذا جنللح الأ�لللسلللد يف 
باإمكانه  ف�سيكون  اإدللللب،  ا�ستعادة 
ا�للسللتللخللدامللهللا للل�للسللن عللمللللليللات �سد 
ي�سيطر  �سوريا  �سمال  يف  مناطق 
ووكاوؤه  الللرتكللي،  اجلي�س  عليها 
التقرير:  ويللللقللللول  امللللحللللللليلللون.  
كابو�ساً  ال�سيناريو  هلللذا  “ي�سكل 
اأ�سواأ  يللكللون الأمللللر  لأنلللقلللرة، وقلللد 
مع م�ساركة الأكللراد ال�سوريني يف 

املعركة التي تلوح يف الأفق، خا�سًة 
حماية  وحلللللدات  ملليللللليلل�للسلليللات  لأن 
ال�سعب الكردية ت�سيطر على ثلث 
الو�سول  اإمكانية  ولديها  �سوريا 
املبا�سر اإىل الأرا�سي التي ي�سكنها 
الأكلللللللراد يف تلللركللليلللا.  وحتللللت راية 
الدميقراطية،  �لللسلللوريلللا  قلللللللوات 
عرباً،  مقاتلني  اأي�ساً  ت�سم  التي 
ال�سعب  حللمللايللة  وحللللدات  �ساهمت 
الكردية، بدعم فاعل من الوليات 
املتحدة، يف هزمية داع�س الإرهابي 

يف �سوريا«.
اأن  الأتللللللللللللراك  اللللللقلللللادة  ويلللعلللتلللقلللد 

الإمارات تدعو جمل�س الأمن لل�شغط على احلوثيني 

تقرير: غمو�س بناء دّمر اتفاقات اأو�شلو

يف  اأمريكية  �سفارة  اأي�ساً  �سيفتتح 
ال�سرقية.  الللقللد�للس  مللن  مللا  مللكللان 

لكن مل يكن ثمة �سفارة تواأم. 
وعللللو�للللس ذللللللك كلللللان هلللنلللاك حفل 
كو�سرن،  جلللاريلللد  تللراأ�للسلله  انللتلل�للسللار 
�سهر الرئي�س ترامب وم�ست�ساره، 
واأربللللعللللة اأعللل�لللسلللاء جللمللهللوريللني يف 
جمللللل�للس اللل�للسلليللوخ، وبلل�للسللكللل لفت 
منو�سن.  �ستيفن  اخللللزانلللة  وزيللللر 
ملليللًا فقط يف   60 م�سافة  وعلللللى 
الحتجاجات  اندلعت  غللزة،  قطاع 
قتل  حلليللث  اخللللطلللوة،  هلللذه  ب�سبب 
58 متظاهراً غر م�سلح واأ�سيب 
اآخرين على يد   2000 اأكرث من 

اجلي�س الإ�سرائيلي. 
اأغ�سط�س،   31 يف  اأنلللله  واأ�للسللافللت 
وكلللاللللة  تلللللراملللللب  اإدارة  طلللللللللاردت 
الاجئني  لللغللوث  املللتللحللدة  الأمم 
وت�سغيلهم  اللللفللللللل�لللسلللطللليلللنللليلللني 

“الأونروا«.
املتحدة  اللللوليلللات  كللانللت  ولللطللاملللا 
للوكالة.  بالن�سبة  احللليللاة  �سريان 
امل�ساعدات  كل  قطعت  الإدارة  لكن 
“معيبة  بلللل  اإيلللاهلللا  عللنللهللا، وا�للسللفللًة 
وباأنها  اإ�ساحه”  ميكن  ل  ب�سكل 

“غر قابلة لا�ستمرار«. 
ظهر  ق�سمت  التي  الق�سة  وكللانللت 
منظمة  مكتب  اإغللاق  هي  البعر 

•• وا�سنطن-وكاالت:

الأملللريلللكلللي يف عملية  اللللللدور  علللن 
الفل�سطينيني  بلللللني  اللللل�للللسللللام 
داليا  الللبللاحللثللة  كتبت  واإ�للسللرائلليللل، 
هاتكوا يف جملة “فورين بولي�سي” 
للللعلللقلللود خلت،  اإنلللللله  الأمللللريللللكلللليللللة، 
يف  الفل�سطينيون  الللقللادة  انللخللرط 
اإىل  �ساعني  مزيفة،  �سام  عملية 
الدولية  الأ�للللسللللرة  خللطللة  تللطللبلليللق 
ال�سفة  يف  فل�سطينية  دولللة  بقيام 
كانت  فيما  غلللزة،  وقللطللاع  الغربية 
املللتللحللدة يف هلللذا الوقت  اللللوليلللات 
خرافة  علللللى  احلللفللاظ  اإىل  ت�سعى 

اأنها و�سيط نزيه وحمايد. 
دونالد  الرئي�س  اإدارة  اإن  وقللالللت 
القناع،  ذلللك  اأخللراً  ترامب نزعت 
كا�سفًة لونها احلقيقي. وبقدر ما 
تكون ال�سعارات ال�سادرة عن البيت 
للفل�سطينيني،  م�سيئة  الأبلليلل�للس 

يقدر ما تعرب عن احلقيقة. 
ومنذ 1967، جرب الفل�سطينيون 
كلللل �للسلليء لللتللحللريللر اأنللفلل�للسللهللم من 
الحتال املتوح�س. جربوا املقاومة 
التي جعلتهم منفيني يف  امل�سلحة، 
الطريق  العربية، ممهدين  الدول 
املقاومة  وجربوا  اأو�سلو،  لتفاقات 
غلللر امللل�للسلللللحللة اللللتلللي وفلللللرت لهم 

اأدخلتهم  لكنها  اإعللاملليللة  تغطية 
القت�ساد  وجللربللوا  ال�سجون،  اإىل 
اللللنللليلللولللليلللربايل، اللللللذي وفللللر لهم 
ملل�للسللاعللدات مللاللليللة، ومللقللاٍه جميلة 
يف رام اهلل، وجربوا الديبلوما�سية، 
الدولية  املنظمات  اإىل  وانلل�للسللمللوا 
ما جعلهم  املتحدة،  الأمم  وهيئات 
اإ�سرائيل  لللتللهللديللدات  يللتللعللر�للسللون 

والوليات املتحدة. 
الوليات  اأن  الللبللاحللثللة  واأو�للسللحللت 
طويلًة  ملللللدًة  تللو�للسللطللت  امللللتلللحلللدة 
ظل  يف  الللل�لللسلللام  ملللفلللاو�لللسلللات  يف 
الفللللرتا�للللس اخللللاطلللئ علللن وجلللود 
يتناف�سان على  جانبني مت�ساويني 

قطعة الأر�س نف�سها. 
وعندما و�سل ترامب اإىل ال�سلطة، 
امل�سوؤولني  مللن  العديد  اإللليلله  نظر 
�سديدة،  بحما�سة  الفل�سطينيني 
اأ�سلوبه  بللللاأن  بلللالأملللل  مللتللملل�للسللكللني 
اأن  الذي ل ميكن التنبوؤ به ميكن 
يرتجم انت�ساراً لهم. لكنهم كانوا 

على خطاأ كبر.
بللللداأت اللل�للسللائللعللات ت�سري  وعللنللدمللا 
عن اأن ترامب يخطط فعًا لنقل 
ال�سفارة الأمريكية يف اإ�سرائيل من 
لزعم  القد�س دعللمللاً  اإىل  اأبلليللب  تللل 
“عا�سمة  هي  املدينة  اأن  اإ�سرائيل 
اأنه  عللن  �سائعات  �سرت  موحدة”، 

وا�للسللنللطللن.  وذكللللرت الللبللاحللثللة باأن 
م�ستعد  اأنه  اأو�سح  الأبي�س  البيت 
ل�ستعمال امل�ساعدات �ساحاً، وباأن 
يخفوا  مل  الأمريكيني  امل�سوؤولني 
التاأثر  اإىل  ي�سعون  اأنهم  حقيقة 
على الفل�سطينيني لإرغامهم على 
اخل�سوع خلطة ال�سام التي وعد 

بها ترامب منذ فرتة طويلة.

التحرير الفل�سطينية يف وا�سنطن 
اأ�للسللا�للس اأن  الأ�للسللبللوع املللا�للسللي، على 
يف  اأخللفللقللوا  الفل�سطينيني  الللقللادة 
الو�سع  موا�سيع  يف  تقدم  حتقيق 
كانوا  بينما  اإ�سرائيل  مع  النهائي 
امل�سوؤولني  حمللاكللمللة  اإىل  ي�سعون 
املحكمة  اأمللللللللام  الإ�لللسلللرائللليللللللليلللني 

اجلنائية الدولية يف لهاي.

ويف الواقع فاإن اإدارة ترامب تعمل 
بجهد على اإيجاد ت�سويات لق�سايا 
النهائي، احلدود والقد�س  الو�سع 
م�سلحة  يف  تلللكلللون  واللللاجلللئلللني، 
الأ�سا�سية  العقبة  لكن  اإ�سرائيل. 
العثور  هي  الإدارة  واجهتها  التي 
على  لللللللل�لللسلللغلللط  و�للللسلللليلللللللللة  علللللللللى 
تقرره  مبا  للقبول  الفل�سطينيني 

حمادثات  احلوثيني  جتاهل  من  الرغم  على  املتحدة  الأمم  تقودها 
مارتن  اللليللمللن  اإىل  الأممللللي  املللبللعللوث  نظمها  الللتللي  الأخلللللرة  جنيف 
ال�سيا�سية،  املحادثات  لهذه  احلوثيني  ح�سور  عدم  معتربة  غريفيث 
مبثابة نك�سة خطرة وخيبة اأمل كبرة لل�سعب اليمني وحتالف دعم 

ال�سرعية يف اليمن الذي يتوق اإىل اإيجاد نهاية للنزاع.
واأكدت �سعادة لنا زكي ن�سيبة على ا�ستعداد حتالف دعم ال�سرعية يف 
اليمن دعم اإجراء هذه املحادثات متى متكن املبعوث اخلا�س �سمان 
اأن يتمكن من  امل�ساركة الفعالة للحوثيني بها، معربة عن املها فى 

حتقيق ذلك.
ولفتت اإىل اأن اأي تقدم ممكن اإحرازه على طاولة املفاو�سات، يعتمد 
حترير  يف  التقدم  ان  معتربة  احلوثيني  على  ال�سغط  ا�ستمرار  على 

•• نيويورك-وام:

واملجتمع  اللللدويل  الأملللن  املللتللحللدة، جمل�س  العربية  الإملللللارات  دعللت 
ذلك  احلللوثلليللني، مبللا يف  ال�سغوطات على  اأقلل�للسللى  بللذل  اإىل  اللللدويل 
�سمان الوقف الفوري لإمدادات ال�ساح والتمويل وامل�ساعدة التقنية 
اأن  �ساأنها  اأن هذه اخلطوة من  اإيللران، موؤكدة على  التي ت�سلهم من 
اليمن مارتن غريفيث،  اإىل  الأممللي  املبعوث  ت�سهم يف ت�سهيل مهمة 

ويف اإحراز تقدم على طاولة املفاو�سات.
املندوبة  ن�سيبة  زكللي  لنللا  �سعادة  ام�س  وجهتها  ر�سالة  يف  ذلللك  جللاء 
رئي�سة جمل�س  اإىل  املللتللحللدة  الأمم  لللدى  الإملللللارات  لللدولللة  الللدائللمللة 
الأمم  لللدى  املتحدة  للوليات  الدائمة  املندوبة  ال�سهر  لهذا  الأمللن 
املتحدة ال�سفرة نكي هايلي ، ون�سلللللخة منها اإىل الأمني العام لاأمم 

املتحدة.
التي  ال�سيا�سية  بالعملية  الإمللارات  التزام دولة  الر�سالة على  واأكللدت 

ي�سكل  احلوثيني  قب�سة  مللن  الأحللمللر  البحر  �ساحل  مناطق  معظم 
عاما مفيدا لأنه ي�سهم يف وقف عمليات تهريب الأ�سلحة والأموال 

للحوثيني وي�سهل من عمل املبعوث اخلا�س.
و�سددت ن�سيبة على الأهمية احلا�سمة التي حتظى بها عملية حترير 
ال�سام  حمللادثللات  اإىل  التوجه  على  احلوثيني  حلمل  “احلديدة” 
اأنه وحتقيقا لهذه الغاية، قامت قوات احلكومة اليمنية  منوهة اإىل 
بتكثيف  الآن  اللليللمللن  ال�سرعية يف  دعلللم  قللبللل حتللالللف  مللن  املللدعللومللة 
العمليات الع�سكرية �سد احلوثيني يف منطقة احلديدة وعلى جبهات 

اأخرى.
ودعت جمل�س الأمن واملجتمع الدويل لبذل اأق�سى ال�سغوطات على 
احلوثيني، مبا يف ذلك البدء الفوري يف �سمان قطع اإمدادات الأ�سلحة 

والتمويل وامل�ساعدة التقنية التي تقدمها اإيران لهم ، وذلك يف اخطر 
انتهاك مبا�سر لقراري جمل�س الأمن 2216 و 2231.

مللتللطللورة، و�سواريخ  اأنلللواعلللا  الأ�للسلللللحللة �سملت  هلللذه  بلللاأن  واأو�للسللحللت 
عن  ف�سا  طيار،  بللدون  وطائرات  لل�سفن،  م�سادة  واأخللرى  بالي�ستة 
املدنيني  ت�ستهدف  التي  املرجتلة  الأر�سية  الألغام  من  الآلف  مئات 

اليمنيني يف جميع اأنحاء الباد.
وتعهدت ال�سفرة ن�سيبة باأن تعمل دول حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن 
ب�سكل وثيق مع الأمم املتحدة ملوا�سلة تقدمي املزيد من الدعم خلطة 
ال�ستجابة الإن�سانية لعام 2019 موؤكدة اأن التحالف ي�سع �سامة 
املدنيني والعاملني يف املجال الإن�ساين وحماية البنية التحتية املدنية 
يف �سلم اأولوياته جمددة موقف التحالف الراف�س لوقوع اأي �سحايا 
بالتحقيق يف  والتزامه  الأطفال  اإ�سابات بني  اأو  املدنيني،  يف �سفوف 
احلوادث التي وقعت و�سمان امل�ساءلة عن طريق حتمل امل�سوؤولية عند 

القت�ساء وتنفيذ التدابر الت�سحيحية.
 

اتفاقات  توقيع  على  قللرن  ربللع  م�سي  حقيقة  ا�ستيعاب  ال�سعب  من  يبدو 
اأو�سلو، تلك اللحظة املفعمة بالأمل حينما بداأ ال�سام بني الفل�سطينيني 

والإ�سرائيليني قريب املنال.
وبالعودة اإىل تلك التفاقيات، ل ميكن اعتبارها مبثابة اإجناز كبر، واإمنا 
هي اإخفاق ذريع يف راأي عينات ويلف، ع�سو �سابقة يف الكني�ست الإ�سرائيلي 
�سمعون بريز،  ال�سوؤون ال�سرتاتيجية لدى  العمل، وم�ست�سارة  عن حزب 

رئي�س احلكومة الإ�سرائيلية الأ�سبق.
وعر�ست ويلف راأيها، يف موقع “ذا اأتانتيك”، ولفتت فيه اإىل �سعي معظم 
م�سوؤولية  يتحمل  ومن  التفاقات،  تلك  يف  اخللل  مكمن  ملعرفة  املراقبني 

انهيارها.
ما  ذاتلله،  هو  اأو�سلو  اتفاقيات  ف�سل  اإىل  اأدى  ما  فللاإن  املقال،  لكاتبة  ووفقاً 

جعلها ممكنة يف املقام الأول: الغمو�س البناء.
اإ�سرائيل  اأخللذ بعني العتبار وقللوع عللدة حللروب طللوال عقود، بني  فعندما 
والفل�سطينيني، مل يكن بو�سع اجلانبني توقع ت�سوية نزاعاتهما الأ�سا�سية 

يف حلظتها، وكان ل بد من القبول مبرحلة بناء ثقة موؤقتة. 
وبدا اأنه من الأف�سل تبني غمو�س ق�سايا رئي�سية بحاجة اإىل حل، ومن ثم 
ا�ستئناف التفاو�س، عو�ساً عن اإجبار الطرفني على تبني مواقف، وتقدمي 

تنازلت، رمبا مل يكونوا م�ستعدين لها. 
التفاقيات،  عليه  بنيت  اللللذي  الللبللنللاء  الغمو�س  ذلللك  اأن  الكاتبة  وتلللرى 
لا�ستعداد  للجانبني  فر�سة  ومنح  الثقة،  بناء  فبدل  هللدام.  غمو�س  هو 
لت�سويات حتمية �سرورية من اأجل ال�سام، مت�سك الطرفان بتف�سرهما 
ال�سلوكيات  ذات  موا�سلة  الذاتية، مع  يخدم م�ساحلهما  لاتفاقيات، مبا 

التي دمرت الثقة يف اجلانب الآخر.
املوؤقتة  املرحلة  يف  م�ستوطنات  بناء  اإ�سرائيل  موا�سلة  اإىل  الكاتبة  وت�سر 
لتفاقيات اأو�سلو، ما قو�س العتقاد باأن تل اأبيب �سادقة يف القبول بوجود 

دولة فل�سطينية يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 
ويف الوقت نف�سه، وا�سل قادة فل�سطينيون الإ�سارة اإىل مبداأ “حق العودة” 
الداعي لعودة عدد متزايد من الفل�سطينيني اإىل اأرا�سي اإ�سرائيل ما قبل 

1967،  ما �سيجعل اليهود اأقلية داخل دولة عربية. 
من ثم، ويف راأي كاتبة املقال، وقعت مدينة القد�س فري�سة لذلك الغمو�س 

البناء، حيث وا�سل قادة اإ�سرائيليون الرتويج لكذبة “القد�س املوحدة«. 
وف�سلوا يف تهيئة الإ�سرائيليني ملبداأ تق�سيم القد�س اإىل عا�سمة اإ�سرائيلية، 
القدمي  رف�سهم  يف  فل�سطينيون  زعللمللاء  م�سى  كما  فل�سطينية.  واأخلللرى 
لفكرة اأن لليهود حقاً تاريخياً وثقافياً ووطنياً، اأو اأي �سلة دينية بالقد�س. 

الكاتبة  ترى  ل  اأو�سلو،  اتفاقيات  على  عاماً  وع�سرين  خم�سة  مللرور  وبعد 
حاجة لإعادة التفكر بالهدف النهائي منها، بل يف وجوب البحث عن م�سار 

جديد.
بحقوق  يعرتف  الللذي  الوحيد  اخليار  الدولتني  حل  اأن  راأيللهللا،  يف  ويبقى 

قومية لل�سعبني، ويوفر قدراً من العدالة لكليهما. 
واأيللاً كان راأي كل جانب يف الآخللر، ي�ستطيع اجلانبان التفاق على اأن لكل 
م�سرهم  تقرير  فيها  ي�ستطيعون  دوللللة  �سمن  العي�س  يف  احلللق  منهما 

باأنف�سهم. 
وملللن اأجللللل حتللقلليللق تلللللك الللغللايللة، تلل�للسللر كللاتللبللة املللقللال اإىل وجللللوب تخلي 
الثقة  مثل  و�سبابية  غام�سة  مفاهيم  عن  والفل�سطينيني  الإ�سرائيليني 
الذين  الللطللاق،  ق�سايا  حمامو  عللادة  يفعل  كما  والت�سرف  الثقة،  وبللنللاء 
يعمدون اإىل بحث كامل التفا�سيل. وعو�س الغمو�س البناء، هناك حاجة 

لتفا�سيل بناءة.
�سبيل  على  ترامب،  الرئي�س  على  كان  اإنلله  الكاتبة  تقول  ال�سياق،  هذا  ويف 
املثال، اأن يقدم خدمة اأكرب لاإ�سرائيليني وللفل�سطينيني، ولق�سية ال�سام، 
لو اأنه اعرتف بالقد�س الغربية فقط عا�سمًة لإ�سرائيل، مع تو�سيح موقفه 

باأنه منفتح على العرتاف بالقد�س ال�سرقية عا�سمًة لفل�سطني.  

•• وا�سنطن-وكاالت:

�سكيما،  اميانويل  ال�سحايف  كتب 
تاميز”،  “اآ�سيا  مبوقع  تقرير  يف 
ليزالون  اللل�للسللوريللني  الأكلللللراد  اأن 
ق�سية �سائكة بني تركيا والوليات 
اأن يزيد  املللتللوقللع  مللن  اإذ  املللتللحللدة، 
اأعلللللنللتلله احلكومة  اللللذي  الللهللجللوم 
الواقعة  اإدللللللللب  �لللسلللد  الللل�لللسلللوريلللة 
حتلللللت �لللسللليلللطلللرة املللللعللللار�للللسللللة من 
بالفعل  املللتللوتللرة  الللعللاقللة  تعقيد 
احلليفني  واأنللقللرة،  وا�سنطن  بللني 
ان�سمت  اإذا  خلللا�لللسلللًة  اللللنلللاتلللو،  يف 
القوات  اإىل  الللكللرديللة  امليلي�سيات 
ب�سار  اللل�للسللوري  للرئي�س  املللواللليللة 

الأ�سد. 
وكللانللت و�للسللائللل الإعللللام الرتكية 
بلللاأن مقاتلي  اأفللللادت  والأوروبلللليللللة، 
الكردية،  اللل�للسللعللب  حللمللايللة  قللللوات 
تابعني  تللركلليللا  تللعللتللربهللم  اللللذيلللن 
حلللللللزب الللللعللللمللللال اللللكلللرد�لللسلللتلللاين 
املحظور يف تركيا، رمبا ي�ساعدون 
الرو�س  وحلللللللفلللاءه  الأ�للللسللللد  نلللظلللام 
والإيرانيني يف ا�ستعادة اإدلب، وهو 
وزير  اأي�ساً  افرت�سه  الللذي  الأمللر 
اخلارجية الرتكي مولود جاوي�س 
�سحيفة  اإىل  ر�لللسلللاللللة  يف  اأوغلللللللللو 
يوم  ُنلل�للسللرت  تاميز”  “نيويورك 

اخلمي�س املا�سي. 
للمعار�سة  اآخر معقل  اإدلب  وُتعد 
عليها  تلل�للسلليللطللر  حلليللث  اللل�للسللوريللة 
جمموعة جهادية مرتبطة بتنظيم 
القاعدة، وجبهة مناف�سة، مرتبطة 
الف�سائل  من  عللدداً  ت�سم  باأنقرة 



االثنني  17   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12429  
Monday   17   September   2018  -  Issue No   1242912
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اإعــــــــــالن
 - الغذائية  للمكمات  املثايل  ال�سلللللادة/اجل�سم  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2623256 

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

تعديل ا�سم جتاري من/اجل�سم املثايل للمكمات الغذائية 

 �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

AL JESM AL METHALI FOOD SUPPLEMENTS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/الوزن املثايل لتجارة الغذية ال�سحية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ALWAZN ALMETHALI FOOD SUPPLEMENT TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17

اإعــــــــــالن
للوكالت  ال�سلللللادة/م�سقوط  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب التجارية  رخ�سة رقم:1807872 
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/م�سقوط للوكالت التجارية
MASCOT COMMERCIAL AGENCIES

اىل/كري�س للوكالت التجارية
CRESS COMMERCIAL AGENCIES

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/ب�ست بي�س�س للمقاولت العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1066541 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبدالرزاق �سامل غازي مرزوك العميم من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبدالرزاق �سامل غازي مرزوك العميم من 100% اىل ٥1%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جورج عزيز بوخر %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 1٥0000
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ب�ست بي�س�س للمقاولت العامة

BEST BASIS GENERAL CONTRACTING

اىل/ب�ست بي�س�س للمقاولت العامة ذ.م.م
BEST BASIS GENERAL CONTRACTING LLC

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

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/خط الربن�س للهواتف املتحركه

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1443215 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي عبداهلل �سعيد �سامل كدا�س الرميثي ٥1%

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة رعاب حممد ح�سني ابو دقه %49
تعديل وكيل خدمات/حذف حمد عو�س ح�سن نا�سر امل�سعبي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فرا�س منر املحمود
تعديل راأ�س املال/من null اىل 1٥0000

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/خط الربن�س للهواتف املتحركه
PRINCE LINE MOBILE PHONES

اىل/خط الربن�س للهواتف املتحركه ذ.م.م
PRINCE LINE MOBILE PHONES LLC

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

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/�سفاري اك�سرب�س لل�سياحة وال�سفر - �سركة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�سخ�س الواحد ذ.م.م   رخ�سة رقم:2592740 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/مبارك حممد حوفان هادف املن�سوري من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ مبارك حممد حوفان هادف املن�سوري من 100% اىل ٥1%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة نريجو�س كليباتا�س %49

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/�سفاري اك�سرب�س لل�سياحة وال�سفر 

 �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
Safari Express tourism & travel  - Sole Proprietorship LLC

اىل/�سفاري اك�سرب�س لل�سياحة وال�سفر ذ.م.م
SAFARI EXPRESS TOURISM & TRAVEL LLC

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

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/مطعم زيتون ا�سود

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2072170 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة طالب بن احمد بن حممد بن را�سد %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدالعزيز حمود عبدالعزيز را�سد النعيمي

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*٥ اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/مطعم زيتون ا�سود 

ZAITOON ASWAD RESTAURANT

اىل/مطعم تا�ستي اند تاجني
TASTY AND TANGY RESTAURANT

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/حمدان احمد احلمادي للمقاولت العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1234841 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد حمود نا�سر جديد املن�سوري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمدان احمد عبداهلل �سلطان احلمادي
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/حمدان احمد احلمادي للمقاولت العامة
HAMDAN AHMED ALHAMMDI GENERAL CONTRACTING

اىل/في�س فيو لل�سيانة العامة
FACE VIEW GENERAL MAINTENACE

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

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

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/باور فايل للمقاولت الكهربائية وامليكانيكية  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2019964 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/في�سل عبداهلل علي احلمادي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/في�سل عبداهلل علي احلمادي من 100% اىل ٥1%
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة امين حممود ال�سعيدي %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 1٥0000
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/باور فايل للمقاولت الكهربائية وامليكانيكية
POWER VALLEY ELECTROMECHANICAL CONTRACTING

اىل/باور فايل للمقاولت الكهربائية وامليكانيكية ذ.م.م
POWER VALLEY ELECTROMECHANICAL CONTRACTING LLC

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

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17

اإعــــــــــالن
ال�سلللللادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

العني كرومويل الطبي - الهيلي
رخ�سة رقم:CN 2053868 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17

اإعــــــــــالن
ال�سلللللادة/ور�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

نور احلق بن عبدالعزيز للهند�سة - فرع 1
رخ�سة رقم:CN 1018566-1 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17

اإعــــــــــالن
ال�سلللللادة/�ستوب  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

اند باي �سوبر ماركت
رخ�سة رقم:CN 1998646 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17

اإعــــــــــالن
ال�سلللللادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

ايرو�سولز لاحذية واحلقائب والك�س�سوارات
رخ�سة رقم:CN 1356066 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/ملحمة 

بيت اللحم الطازج
رخ�سة رقم:CN 1094986 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17

اإعــــــــــالن
للحديد  ال�سلللللادة/الرواد  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب امل�سغول  رخ�سة رقم:1071623 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

جا�سم احمد عبداهلل امللى املرزوقي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�سب ال�سركاء

جا�سم احمد عبداهلل امللى املرزوقي من 100% اىل %0
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ربيع ح�سني ح�سن %100

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17

اإعــــــــــالن
لالكرتونيات   ال�سلللللادة/فزاع  بان  القت�سادية  التنمية  دائلللرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1199588 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة فاطمه بيجم عمر �سعيد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل ال�سيد احمد ح�سيني املرزوقي

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

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

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/منجرة ار�سد �سريف

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1108148 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد نا�سر �سعيد را�سد النعيمي %100
تعديل وكيل خدمات/حذف نا�سر �سعيد را�سد مفتاح النعيمي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ار�سد �سريف بت حممد

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/مطعم بلو بازا

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2023351 
null*null تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*3.٥ اىل

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم بلو بازا
BLUE PLAZA RESTUARANT

اىل/مطعم �سواطئ ح�سرموت للمندي وامل�سوي
SHWATI HADARMOUTH MANDI & MASHWI

تعديل ن�ساط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافتريا( )٥610003(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17

اإعــــــــــالن
ال�سلللللادة/خياط  التنمية القت�سادية بان  دائلللرة  تعلن 

بيت البوم للماب�س الن�سائية  
رخ�سة رقم:CN 1099760  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/جبل النور لل�سفر

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2486794 
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/جبل النور لل�سفر 

JABAL AL NOUR TRAVEL

اىل/جبل النور لل�سفر وال�سياحة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
JABAL AL NOUR TRAVEL & TOURISM - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة تنظيم الرحات ال�سياحية )7912001(
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة 
�ست�ستكمل  حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  17  �شبتمرب 2018 العدد 12429
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عربي ودويل

•• الفجر - كيفن األينو 
ترجمة خرية ال�سيباين 

الناعمة  الللقللوة  نلّخ�س  مللا  غالبا     
ذلك،  ومللع  فقط.  الثقايف  احلقل  يف 
يللو�للسللح جللوزيللف نللللاي، خملللرتع هذا 
ترتبط  الناعمة  الللقللوة  اأن  املللفللهللوم، 
والغواء  الإغلللراء  بقدرة  عللام  ب�سكل 
بالثقافة  هلللذا  يتعلق  قللد  ملللا.  لللبلللللد 
)تللللظللللهللللر مللل�لللسللللللل�لللسلللات هللللوللللليللللوود 
هذا  يف  واأوميغا  األفا  مثل  وال�سينما 
اأي�سا  ولللكللن  والللريللا�للسللة،  امللللجلللال(، 
�لللسلللواء كانت  اللللعلللاملللة،  اللل�للسلليللا�للسللات 

ال�سيا�سة اخلارجية اأو الداخلية.
   يف هللذه النقطة الأخلللرة، اأقللل ما 
ميكن اأن نقوله هو اأن ن�ساط دونالد 
ترامب ل ميكن اعتباره ورقة رابحة 
ال�سياق  هلللللذا  ويف  خللللا�للللس.  بلل�للسللكللل 
القوة  معظم  اأن  نللاي  جللوزيللف  كتب 
قبل  من  اأنتجت  الأمريكية  الناعمة 
جوردان.  ومايكل  هارفارد  هوليوود، 
ب�سكل  تللللرامللللب  دونللللالللللد  ويلللتلللبلللاهلللى 
والثاين،  للللللاأول  بللللازدرائلللله  مللنللتللظللم 
تويرت مع خلف  وتخا�سم علنا عرب 
كان  و�سواء  جيم�س.  ليربون  الثالث 
الأمر يتعلق بالقوة اأو اأي �سيء اآخر، 
لي�ست  “النعومة”  اأن  الوا�سح  فمن 
للوليات  احلللايل  الرئي�س  مييز  مللا 

املتحدة.
ت�سهد  الناعمة  الللقللوة  كانت  ولئن     
رواجا كبرا، فانه يبدو من ال�سعب 
من  الهدف  ان  بدقة.  اآثللارهللا  قيا�س 
القوة الناعمة هو خلق متثيل اإيجابي 
لباد لدى راأي عام البلدان الأخرى، 
على  املتلقية  احلكومة  �سي�سجع  مما 
البلد  ل�سالح  حتكيم  عمليات  تبني 
هذا  يكون  وعندما  واملللر�للسللل.  الللبللاث 
التمثيل �سلبياً يف راأي عام دولة، فاإن 
اأقل  مللنللاورة  لللدى احلللكللومللة هام�س 

للت�سرف ب�سكل اإيجابي جتاهها.
   ويلللاأخلللذ جللوزيللف نلللاي مللثللاًل على 
للطائرات  اللل�للسللمللاح  تللركلليللا  رفللل�لللس 
جمالها  فللوق  بالتحليق  الأمللريللكلليللة 
اجلوي يف وقت احلرب على العراق. 
وثيقاً  حللللليللفللاً  كلللونلللهلللا  مللللن  فلللرغلللم 
اأنللله مل يكن  اإل  املللتللحللدة،  للللللوليللات 
امللللام احلللكللومللة الللرتكلليللة مللن خيار 
�سوى منع ا�ستخدام جمالها اجلوي، 
حيث كان ُينظر يف تركيا ب�سكل �سيء 

اإىل قرار التدخل يف العراق.

   اما اإذا اأعيد انتخابه، فاإن العواقب 
بالن�سبة  للللللغللايللة  �للسلللللبلليللة  �للسللتللكللون 
للوليات املتحدة على املدى الطويل، 
خا�سة اأن الفاعلني الخرين ميكنهم 

ملء هذا الفراغ.
   وقد فهم اإميانويل ماكرون ذلك، 
الثغرة  تلللللك  ملللن  الللتلل�للسللّلللل  وحللللللاول 
كوكبنا  “لنجعل  اللل�للسللهللر  بلل�للسللعللاره 
جزء  ويرتكز  اأخرى”.  مللرة  عظيما 
الدبلوما�سي  اجلللللهللللد  مللللن  كلللبلللر 
القوة  علللللللى  اللللفلللرنللل�لللسلللي  للللللرئلليلل�للس 
الللنللاعللمللة الللقللائللمللة علللللى قللدرتلله على 
ال�ستدراج والغللراء، بهدف تقدميه 
كزعيم للعامل الغربي بديا للرئي�س 

الأمريكي.
الللللعللللامل، خرجت  ملل�للسللتللوى  علللللللى     
بالتاأكيد،  للعلن.  ال�سني  مناف�سة 
حلقوق  الخللللللللرة  هللللللذه  روؤيللللللللة  اأن 
تتناق�س  والللدميللقللراطلليللة  الإنلل�للسللان 
مع الكثرين، ولكن ل ميكن القول 
ب�سكل خللا�للس يف  يلل�للسلليء  تللرامللب  اإن 
هذا املجال. عاوة على ذلك، تطّبق 
اتفاقية  وحللللر�للللس،  بلللدقلللة  الللل�لللسلللني، 
اأ�سبح  وقللت  هللام يف  بللاريلل�للس. عن�سر 
وللمرة  ي�سكل،  املناخي  التحدي  فيه 
الأوىل، جمموعة دولية، وحيث بات 

وعي الراأي العام حقيقًيا.
   لقد اأظهر املثال ال�سيني يف جميع 
اأن  للمرء  اأنللله ميكن  الللعللامل،  اأنللحللاء 
بال�سرورة  يعتمد  اأن  دون  يللتللطللور 
وهو  الغربي،  الدميقراطي  النموذج 
امل�ستبدين.  ما لحظه بع�س احلكام 
منذ  ال�سينية  الللثللقللافللة  تتمتع  كللمللا 
واإن  موؤكدة، حتى  بجاذبية  عام  األللف 
مل يكن لها البعد ال�سعبي ملناف�ستها 

الأمريكية.
قوة ناعمة على اأ�ص�ش �صلبة

اأن نن�ّسب المور:  ذلللك، يجب   ومع 
اإميانويل  وفللرنلل�للسللا  اللل�للسللني  تلللزال  ل 
م�ساهاة  عللللن  بلللعللليلللدتلللان  مللللاكللللرون 
الأمريكية.  الللنللاعللمللة  اللللقلللوة  قللللوة 
القوة  اأن  وهكذا ي�سرح جوزيف ناي، 
على  اأ�للسللا�للًسللا  تللقللوم  مللا  لبلد  الناعمة 
ثقافتها وقيمها ال�سيا�سية و�سيا�ستها 
بالن�سبة  اخلارجية. وحل�سن احلظ، 
قوتها  معظم  ان  املتحدة،  للوليات 
اللللنلللاعلللملللة ل تللعللتللمللد علللللللى دونلللاللللد 

ترامب.
   انها، كما يقول ناي، ثمرة �سناعتهم 
جامعتهم،  ونلللللظلللللام  الللللثللللقللللافلللليللللة، 
المريكي  اللللللللدوري  يف  وجنلللوملللهلللم 
اإ�سافة  اأي�سا  ميكننا  للمحرتفني. 
�سخ�سيات  مللع  املبتكرة،  �سناعاتهم 
بيل غيت�س  �ستيف غوبز،  بللارزة مثل 

اأو اإيلون مو�سك.
   وميكن اأن ن�سر اأي�سا اإىل اأ�سطورة 
الللقلليللم الأمللريللكلليللة: احللم  يف قلللللب 
الأمريكي، تلك المكانية للبدء من 
الهرم  قللمللة  اإىل  والللو�للسللول  ال�سفر 

الجتماعي.
الدولية  امللل�للسللللل�للسللات  كللانللت  واإذا     
جيدة، ويتم اإنتاجها يف جميع اأنحاء 
اإىل  املتحدة  الللوليللات  تبقى  الللعللامل، 
حللد بعيد املللرجللع، مثل هللوللليللوود يف 

الإنتاج ال�سينمائي.
   ولئن كانت اأ�س�س القوة الأمريكية 
الناعمة متينة، فاإن ن�سيب ال�سيا�سي 
يللرتك فر�سة جيدة  مللتللذبللذب، ممللا 
لاعبني مثل ال�سني وفرن�سا، وملا ل 

الحتاد الأوروبي.

البحث الدائم عن توازن القوى
    يثبت دونللالللد تللرامللب مللن خال 
خياراته، اأّن اإغراء الراأي العام الآخر 
لي�س هدفاً، واإن ال�سعب الوحيد الذي 
الناخبني،  جمهور  هو  اإغلللواءه  يريد 
العمود  ي�سكل  الذي  ال�سهر  ب�سعاره 
والدبلوما�سي:  ال�سيا�سي  الللفللقللري 

“اأمريكا اأوًل«.
   وحيث كللان بللاراك اأوبللامللا يقدم يف 
وجاذبيته،  هالته  الأحيان  من  كثر 
وي�سعى  العام،  الللراأي  باجتاه  خا�سة 
يلعب  دبلوما�سيا،  الو�سط  للحلول 

النعزايل وتطرف خياراته، اأن يدمر 
الناعمة  القوة  اإمكانات  كبر  ب�سكل 
الأمللريللكلليللة، والأكلللللرث مللن ذللللك اأنه 
ميزان  ا�ستخدام،  وي�سيء  ي�ستخدم، 
حلفاء  بلللاأقلللرب  يتعلق  فلليللمللا  الللقللوى 

الوليات املتحدة.
البلد يف     بالطبع، لن نختزل هللذا 
ولية  �سيتوىل  واإذا  ترامب.  دونالد 
قو�س،  ذلك جمرد  ف�سيكون  واحللدة، 
ان  �للسللرط  ب�سرعة،  اآثللللاره  و�سُتمحى 
كل  رغللم  انفتاحا،  اأكللرث  خلفه  يكون 

�سيء.

وب�سورة  ب�سكل علني  ترامب  دونالد 
منهجية ورقة توازن القوى. وميكن 
الكوري  امللللللفللني  علللللى  ذلللللك  قلليللا�للس 
والإيراين، ولكن اأي�سا على حلفائه، 
واملك�سيك  الأوروبللللللي،  الحتللللاد  مللثللل 
التجارة  اتفاقية  مو�سوع  يف  وكندا، 

احلرة لأمريكا ال�سمالية )األينا(.
تللللرامللللب يف  ا�لللسلللللللوب دونللللالللللد  ان     
وت�سريحاته  فللظللاظللتلله،  الللللوجللللود، 

املت�سّرعة، ومواقفه ال�سيا�سية املوؤيدة 
بف�سل  وقلللراره  الأ�سلحة،  لمللتللاك 
والديهم،  عللن  املللهللاجللريللن  الأطللفللال 
يعطي �سورة �سيئة للوليات املتحدة 
يف العامل. وان خياراته الدولية، مثل 
ب�ساأن  باري�س  اتللفللاق  مللن  الن�سحاب 

املناخ، ي�سّر ب�سكل وا�سح ب�سورته.
الت�سريعات  جلللللوانلللللب  بلللعللل�لللس     
املتعلقة  تلللللللك  ملللثلللل  الأمللللريللللكلللليللللة، 

مللبللا�للسللرة، نقل  اللللذي يهمها  الللقللرار 
القد�س.  اإىل  الأمللريللكلليللة  اللل�للسللفللارة 
لكن رمبا يتعلق الأمر اأكرث بالقدرة 
التي يعتزم  الأمريكية  للقوة  املغرية 
ا�للسللتللعللادتللهللا، وبللعللبللارة اأخللللرى، القوة 

الناعمة للقوة الأمريكية ال�ساربة؟

افق انعزايل خا�صر
   ي�ستطيع دونالد ترامب، مبنظوره 

ت�سوه  الإعلللدام،  عقوبة  اأو  بالأ�سلحة 
امل�سّوهة  الللعللامل  يف  اأمللريللكللا  �للسللورة 
ا�سا. ومع دونالد ترامب، ل حتتل 
مركز  فقط  ال�سلبية  اجلللوانللب  هللذه 
ال�سدارة، بل تبدو اأكرث �سرًرا لأنها 

تتنّزل يف افق اأحادي وانعزايل.
    الللدولللة الللوحلليللدة الللتللي يللبللدو اأن 
اإيجابي  تللاأثللر  لللهللا  الللنللاعللمللة  قللوتللهللا 
فلليللهللا هللللي اإ�للللسللللرائلللليللللل، خلللا�لللسلللة مع 

بحّطه من القوة الناعمة الأمريكية:

يفتح ترامب ثغرة للقوى العظمى الأخرى...!

ترامب القوة الناعمة اخر اهتماماته القوة الناعمة ال�سينية تزحف بهدوء

باراك اوباما نعومة احللم المريكي ماكرون وفن الغواء الفرن�سي

مناف�سة بني ال�سني والوليات املتحدة هوليوود من اهم ا�سلحة القوة الناعمة المريكية

اثار التخريب يف فيتنام

 القوة الناعمة لبلد ما تقوم اأ�شا�ًشا على
 ثقافتها وقيمها ال�شيا�شية و�شيا�شتها اخلارجية

معظم القوة الناعمة الأمريكية اأنتجت 
من قبل هوليوود، هارفارد ومايكل جوردان

الدولة الوحيدة التي يبدو اأن القوة الناعمة 
الأمريكية لها تاأثري اإيجابي فيها هي اإ�شرائيل

 تتمتع الثقافة ال�شينية بجاذبية موؤكدة، حتى واإن مل يكن لها البعد ال�شعبي ملناف�شتها الأمريكية
ي�شتطيع ترامب، مبنظوره النعزايل وتطرف خياراته، اأن يدمر اإمكانات القوة الناعمة الأمريكية

ال�صعب الوحيد الذي يريد ترامب اإغواءه هو جمهور الناخبني

•• روما-اأ ف ب:

اأعلن لويجي دي مايو اأحد ركني احلكومة اليمينية ال�سعبوية يف اإيطاليا 
احلرب على ال�سحف املتهمة ب”تلويث النقا�س” العام، مهددا بحرمانها 

من اإعانات ال�سركات العامة.
وقلللال دي مللايللو زعلليللم حللركللة 5 جنللوم هللذا ال�للسللبللوع عللرب في�سبوك، “اإن 
اأنها تفعل ذلك بف�سل املال  ال�سحف.. تلوث يوميا النقا�س العام وال�سواأ 
العام«. واأ�ساف اأن امليزانية الإيطالية القادمة “�ست�سهد خف�سا للم�ساهمات 
ال�سركات  اىل  ر�سالة  اإعللداد  ب�سدد  لل�سحافة، ونحن  املبا�سرة  العامة غر 

التي متلك الدولة م�ساهمة فيها لنطلب وقف الدفع لل�سحف«.
وحركة خم�س جنوم وموؤ�س�سها بيبي غريلو على قناعة باأن و�سائل الإعام 
التقليدية ترغب يف اإف�سال جتربتها يف احلكم بالتحالف مع حزب الرابطة 

عاما(   32( مايو  دي  ويوجه  مت�سدد(.  )ميللني  �سالفيني  ماتيو  بزعامة 
رئلليلل�للس احلللكللومللة جللوزيللبللي كونتي  وكللذلللك  ووزراء حللركللة خم�س جنلللوم، 
وعدد من وزراء الرابطة، النتقادات عرب في�سبوك وتويرت اىل ال�سحافة 
“املنظومة  �سد  “ال�سعب”  عن  الدفاع  با�سم  تن�سره،  ما  واىل  التقليدية 

القائمة«.
“هذه  القت�سادية  التنمية  ووزيللر  احلكومة  رئي�س  نائب  مايو  دي  وقللال 
لي�ست �سحافة بل دعاية تعمل للدفاع عن م�سالح نخبة �سغرة تعتقد ان 

باإمكانها ال�ستمرار بالتحكم” يف البلد.
ما  على  الطلللاع  بهدف  اليطالية  ال�سحف  اقلللراأ  “ل  مايو  دي  وا�للسللاف 

يح�سل.. بل فقط لأفهم كيف يريدون مهاجمتنا«.
ودي مايو الذي اأم�سى ولية واحدة نائبا معار�سا قبل الو�سول اىل احلكم، 
لل�سحافة  الوطنية  للفدرالية  العام  المللني  لورو�سو  رافاييل  بح�سب  هو 

اليطالية “غر معتاد على �سغط ال�سحافة وواقع اأن ال�سحافة حرة«.
واأ�ساف لورو�سو اأن دي مايو، وماتيو �سالفيني وهو �سحايف �سابق يف اإذاعة 
الرابطة، “يف�سان ال�سبكات الجتماعية لنهما بذلك يتوجهان مبا�سرة 

اىل اأن�سارهما وميكنهما اأن يقول ما ينا�سبهما«.
في�سبوك  عللرب  الللفلليللديللو  ا�للسللرطللة  ن�سر  اللليللوم  طلللوال  ال�سيا�سيان  ويللكللثللف 

والر�سائل عرب تويرت.
ويف مقابلة حديثة قال �سالفيني اإن ثمانية مايني �سخ�س �ساهدوا ا�سرطة 
الفيديو التي ن�سرها عرب في�سبوك، معلقا “هذا رقم يفوق بكثر ما ميكن 

اأن اح�سل عليه من و�سيلة اإعامية تقليدية«.
املبا�سرة عرب  للدميقراطية  تدعو  زعيم حركة  امل�ستمر من  الهجوم  وهذا 
يثر  الكربى،  لل�سحف  الزائفة”  “الأخبار  با�ستمرار  وتنتقد  النرتنت 

القلق يف اعلى هرم الدولة.

اأزمة الوقود تهدد بتوقف اأكرب م�شت�شفيات غزة
•• غزة-وكاالت:

حذرت اإدارة جممع ال�سفاء الطبي، اأكرب م�سايف قطاع غزة، ام�س 
اأزمة  اأيام بفعل  اأن املجمع مهدد بتوقف خدماته خال  الأحللد، 
ال�سهور  خللال  حدتها  ازدادت  التي  الكهرباء،  وانقطاع  الوقود 

الأخرة بفعل الظروف ال�سيا�سية يف القطاع.
اإن  اللل�للسللفللاء، الطبيب مللدحللت عللبللا�للس،  وقلللال مللديللر عللام جممع 
“انقطاع الكهرباء �سينعك�س على حال 400 مري�س ف�سل كلوي 
ينتظرون  مري�س  اآلف  و8  ال�سفاء،  جممع  يف  العاج  يتلقون 
اإجراء عمليات جراحية، والعديد من الأطفال اخلدج، بالإ�سافة 
اإىل مر�سى الأحللداث«. واأ�ساف يف موؤمتر �سحايف، عقده داخل 
“�سي تي”  املغناطي�سي والل  “اأق�سام الأ�سعة والرنني  اأن  املجمع، 

�ستتوقف اأي�ساً عن اخلدمة حال عدم توفر الوقود.

�شعبويو اإيطاليا يعلنون احلرب على ال�شحف 
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المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/1144

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد مزاد 
علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 6:00 
لوك�ش  عمري  �صده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2018/09/24 الثنني  يوم  م�صاءا 
او�صاف  )�صابقا(  �ــش.ذ.م.م  للتجارة  انرتنا�صيونال  بي�صالري   - )حاليا(  �ــش.ذ.م.م  العامة  للتجارة 

املحجوزات على النحو التايل :
                                                              الو�صف             �صعر التقييم  

                                                      اغرا�ش متنوعة                  9،855 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل بزيارة 
باعرتا�صه  التقدم  له اعرتا�ش  من  . وعلى كل   www.emiratesauction.ae املوقع اللكرتوين

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

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/ال�ساحلني لاأقم�سة واخلياطة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الرجالية رخ�سة رقم:1048925 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خمتار احمد حممد �سالح %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة يو�سف �سامل ح�سن �سامل احلمادي ٥1%
تعديل وكيل خدمات/حذف احمد جا�سم علي عبداهلل املزروعي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدالواحد حاجي �سمار خان
تعديل راأ�س املال/من 1٥0000 اىل 1٥0001

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ال�ساحلني لاأقم�سة واخلياطة الرجالية
AL SALHEEN TEXTILES & GENTS TAILORING

اىل/ريد لند للمقاولت العامة ذ.م.م
RED LAND GENERAL CONTRACTING LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي م�سفح التجارية �س 11 ق 100 حمل رقم 1 املالك 
فاطمة مبارك حارب املن�سوري اىل ابوظبي م�سفح ال�سناعية م 6 ق 78 مكتب 

162  املالك علي عبداهلل ال�سيخ علي
تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�ساط/حذف خياط املاب�س الرجالية العربية )1410903(

تعديل ن�ساط/حذف بيع املن�سوجات والقم�سة- بالتجزئة )47٥1001(
التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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 مذكرة اإعادة اعالن مدعي عليه بالن�شر

يف الدعوى  رقم 2018/494 اإداري كلي- الفجرية
 اىل املدعى عليه: حممد �سعيد حممد �سعيد املحمود - جمهول حمل القامة

نعلمكم باأن املدعي/الهئية الحتادية للموا�سات الربية والبحرية - قد اأقام 
فينو�س  ل�سركة  اململوكة  ال�سفن  بللاخللراج  للمطالبة  اعللاه  املللذكللورة  الللدعللوى 
كافة  ا�ستيفاء  اأو  اخلال�سة  القت�سادية  واملنطقة  للدولة  القليمية  املياه  من 
والمتثال  الدولة  اإليها  املنظمة  الدولية  التفاقيات  يف  الللواردة  ال�سرتاطات 
، لذا يتوجب عليكم احل�سور اىل حمكمة  ال�سارية  القوانني والنظمة  لكافة 
الفجرة الحتادية البتدائية �سباح يوم الحد املوافق:2018/9/23 م لتقدمي 
ما لديكم من دفاع وم�ستندات ، ويف حالة عدم ح�سوركم اأو اإر�سال وكيل معتمد 

ينوب عنكم فاإن املحكمة �ستبا�سر الإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اإدارة الدعوى    

وزارة العدل
حمكمة الفجرية االحتادية االبتدائية
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يعلن ال�سادة / �سركة ذات هيلث كر للخدمات الطبية امل�سجلة 
 )MF3986( بهيئة ال�سحة بقيد رقم

 )CN-1787324( ورخ�سة جتارية رقم
قد تقدموا بطلب : 

اإلغاء الرتخي�س اعتبارا من 2018/9/3 
وبناء عليه �سيوف يتم توقف التعامل مع �سركات التاأمني 

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة 
هيئة ال�سحة ودائرة التنمية القت�سادية خال ا�سبوع من 

تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن هيئة ال�سحة ودائرة التنمية  
القت�سادية غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء 

هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.  
�شركة ذا هيلث كري للخدمات الطبية 

اعالن الغاء ترخي�س 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائلللرة التنمية القت�سادية بان ال�سلللللادة/�سالون املن�سورة للرجال  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1025780 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة لقمان عي�سى حممد عي�سى احلمادي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سالح حمود حممد عزيز املن�سوري

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

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

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/696  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-عائ�سة ح�سني عبداهلل يحيى زكري جمهول حمل القامة 
الدعوى  بتاريخ 2018/7/8  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاه ل�سالح/م�سرف الهال �س.م.ع مكتب ادارة  - فرع برج البحر 
 )291.086.9( مقداره  مبلغ  املدعي  البنك  اىل  تللوؤدي  ان  عليها  املدعي  بالزام 
اتعاب  مقابل  درهللم  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  بالر�سوم  والزمتها  درهما 
يوما  ثللاثللني  خللال  لا�ستئناف  قللابللا  احللل�للسللوري  . حكما مبثابة  املللحللامللاة 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1227  جتاري جزئي 
�لللس.ذ.م.م  الللداخلللللي  الت�سميم  تنفيذ  لعللمللال  فيت  عللللليلله/1-تللوب  املحكوم  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بللان  نعلنكم  القللامللة  حمللل  جمهول 
2018/6/24 يف الدعوى املذكورة اعاه ل�سالح/اياكو ل�سناعة منتجات اجلب�س 
الف وثاثمائة  وثمانية  للمدعية مبلغ )مائة  تللوؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام 
واثني ع�سر درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل 
درهم  الللف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمتها  ال�سداد  متللام  وحتى  يف:2017/9/12 
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثني 
ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  العللان  هللذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1101  جتاري جزئي 
موؤ�س�سة/ال�سالفة  مالك  ب�سفته  �سامل  �سيف عبداهلل  �سامل  عليه/1-علي  املحكوم  اىل 
املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  البناء  ملقاولت 
وح�سن  يو�سف  احمد  ل�سالح/�سركة  اعاه  املذكورة  الدعوى  يف    2018/6/24 بتاريخ 
عليه  املللدعللي  بللالللزام  احلللمللادي  عبدالعزيز  عللبللداهلل  وميثلها/ح�سن  للتجارة  عللبللداهلل 
التداعي  ال�سيكني مو�سوع  قيمة  درهللم  مبلغ مقداره )٥6869(  املدعية  اىل  يللوؤدي  ان 
وفائدة 9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى متام ال�سداد والزمته بالر�سوم 
احل�سوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  درهللم  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف 
قابا لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر 
با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1228  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عللللليلله/1-ام ايلله بللي انللتللريللرز �للللس.ذ.م.م جمللهللول حمللل القللامللة نعلنكم 
اعاه  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2018/6/3  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
ل�سالح/اياكو ل�سناعة منتجات اجلب�س بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)خم�سة واربعني الف ومائتي واثنني و�ستني درهم واربعني فل�سا( والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2016/9/27 وحتى متام ال�سداد والزمتها 
بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابا 
لا�ستئناف خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2828  جتاري جزئي

�للس.ذ.م.م جمهول حمل  املن�ساأت  ادارة  اىل املدعي عليه / 1-اجنايت خلدمات 
عبداهلل  وميثله:حممد  �لللس.ذ.م.م  اك�سربي�س  /فري�س  املدعي  ان  مبا  القامة 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقللام  قد  العامري  حممد 
عليها مببلغ وقدره )114311.19( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة 
  ch1.C.13:بالقاعة �س  ال�ساعة:08:30  املللوافللق:2018/9/24  الثنني  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2764  جتاري جزئي
القامة مبا  الغرايبه جمهول حمل  عزيز  ابراهيم  علي   -2 فون  ماركا   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/جوال الديرة للهواتف �س.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهما مببلغ وقدره )38188( درهم والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 9% من تاريخ املطالبة 
�س   8.30 ال�ساعة   2018/10/4 املللوافللق  اخلمي�س  يللوم  جل�سة  لها  وحللددت  الللتللام.  ال�سداد  وحتى 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 
فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، حيث �سادف يوم اخلمي�س املوافق:2018/9/13 وهو اليوم 
املحدد لنظر هذه الدعوى اجازة ر�سمية مبنا�سبة را�س ال�سنة الهجرية فقد تقرر تاأجيل هذه 

الدعوى اداريا اىل يوم اخلمي�س املوافق:2018/10/4 .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/3053  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- تيم باور للخدمات الدارية جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/�سفر خان ملقاولت النجارة امل�سلحة قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )114200( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم 
الحد املوافق 2018/9/23 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12429 بتاريخ 2018/9/17   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1756  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- يون�س نبي يون�س جمهول حمل القامة مبا ان 
الدعوى  اأقلللام عليك  قللد  �للللس.ذ.م.م  اللل�للسلليللارات  لتاأجر  املللدعللي/الللقللدرة 
والر�سوم  والفائدة  درهللم   )36٥81( وقللدره  مببلغ  املطالبة  ومو�سوعها 
ال�ساعة  املوافق 2018/9/23  الحد  يوم  لها جل�سة  وامل�ساريف. وحددت 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لللذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  �س   8.30
م�ستندات  او  مللذكللرات  مللن  لللديللك  مللا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأقللل  على  اأيللام  بثاثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقد املدعو / حممد �سيف اهلل 

حممد عبداملزيد ، بنغادي�س   

�سفره رقم  اجلن�سية - جللواز 

يجده  مللن   )0456170(

رقم   بتليفون  الت�سال  عليه 

0543407771

فقدان جواز �شفر
ار�لللللسلللللاد   / املللللللدعللللللو  فللللقللللد 
احللمللد كللرم الللديللن ، الهند   
�سفره  جلللللواز   - اجلللنلل�للسلليللة 
 )H4813452( رقللللم 
ملللللللللللللن يلللللللللللجلللللللللللده عللللللللللليللللله 
بللتللللليللفللون رقم   التللل�لللسلللال 

 0554939785

فقدان جواز �شفر



االثنني  17   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12429  
Monday   17   September   2018  -  Issue No   12429

19191915

عربي ودويل

دعوة ترامب لف�شل ال�شالم بني الكوريتني عن ملف النووي 

   وقال اإن الوطني احلر “طاملا نادى 
بالعمل  يرتقي  كبر  وطني  مب�سروع 
تون�س ويحقق  ال�سيا�سي يف  واخلطاب 
نللوعللا مللن ال�للسللتللقللرار و�للسللط كللل هذا 
الت�سرذم يف ال�ساحة الوطنية، وهو ما 

اأعمل عليه منذ فرتة ».

قوة برملانية متوازنة
انتخابات  بلللعلللد  “حكمنا  وتللللابللللع      
املرحلة  اقلللتللل�لللسلللت  علللنلللدملللا   2014
وجودنا يف احلكم، ثم اخرتنا النتقال 
احلكم  تللعللار�للس  عندما  املعار�سة  اىل 
قناعاتنا،  ومللع  الوطنية  امل�سلحة  مع 
عن   2017 يف  اللل�للسلللللطللة  اىل  وعللدنللا 
اأجللللللل حماية  مللللن  اللللللربمللللللان  طلللريلللق 
ملل�للسللار النلللتلللخلللابلللات املللحللللليللة بللعللد اأن 
انلللتلللخلللاب رئي�س  الللللربملللللان علللن  عللجللز 
الللهلليللئللة امللل�للسللتللقلللللة لللانللتللخللابللات، وقد 
بلللاحللللوار والللتللوافللق يف جتاوز  للقللنللا  ُوفِّ
الزمة، كما رف�سنا يف تلك الفرتة كل 
منا�سب  لتويل  والغلللراءات  العرو�س 

يف الدولة ».
النقاذ  ت�سفية جبهة  “متت  وتابع     
ل  لكي  املللوؤامللرات  كللل  �سدها  وحيكت 
�سرحها،  يطول  لأغللرا�للس  النور  تللرى 
التجميع  الأ�للسللا�للسلليللة  فللكللرتللهللا  كللانللت 

مل�سلحة تون�س«.
لتكوين  ن�سعى  نحن  “اليوم،  وقللال     
قوة برملانية متوازنة اخلط تدفع نحو 
من  دميقراطيتنا  مقومات  ا�ستكمال 
وطني  وم�سروع  د�ستورية،  موؤ�س�سات 
و�سطي حداثي يحر�س على التجميع 
نحو م�سلحة تون�س وقبل كل �سيء…
ان  النقا�س يجب  يريد  فللان من  لهذا 
لللانللخللراط يف م�سروع  يللكللون جللاهللزا 
امل�سالح  فلليلله  تنتفي  وا�للسللح  �سيا�سي 
مكان  ول  واللللظلللرفللليلللة  اللل�للسللخلل�للسلليللة 
ال�سامة  والللعللنللا�للسللر  للمت�سلقني  فلليلله 

واملتاآمرة«.
لي�س  “املو�سوع  الللريللاحللي  واأ�للسللاف     
اأرقللللللام، الأرقللللللام تللتللغللر دائما  جملللرد 
روؤية  …املو�سوع  اجلللملليللع  للُط  وتللغللاليِ
بعيدة املدى لو�سع �سيا�سي واجتماعي 
ا�ستعادة  ملللن  ميللّكللن  وملل�للسللتللقللر  ثللابللت 
الو�سع  هللللذا  امللللواطلللن يف  ملللن  الللثللقللة 
بعد  الأملللان  بللرّب  بنا  الللدقلليللق، وير�سو 
والأزمات  املطّبات  من  �سنوات  ثماين 
ب�سرعة،  …العامل من حولنا يتطور 
ونلللحلللن نلللللدور يف حلللللقللة مللفللرغللة، كل 
حولنا  مللللن  واحلللللللللروب  الللل�لللسلللراعلللات 
 ، اقت�سادية  لأهللللداف  ُتلل�للَسللنُّ  اأ�سبحت 
اأجللل حتقيق  مللن  احلللكللومللات  تت�سارع 
ل  مل   ، ل�سعوبها  القللتلل�للسللادي  الأمللللن 
للللهلللذه الأهللللللداف  تلللكلللون حللروبللنللا اذن 
الداخلية  �للسللراعللاتللنللا  تللونلل�للس  وجنللنِّللب 
ونعفي املواطن من املراهقات ال�سيا�سية 
مع  التحالف  ان  �سمنيا  يعني  مبا   ،“
الئتاف  كتلة  كر�سته  الللذي  ال�ساهد 
الللوطللنللي لللن يللكللون ظللرفلليللا وحملللدودا 
الت�سريعية  العهدة  با�ستكمال  زمنيا 
تاأ�سي�سها  يللوم  ذلللك  عللن  اعلللللن  مثلما 
“ بعيد  �سيا�سي  ملل�للسللروع  هللي  وامنلللا   ،

املدى” وفق ما كتب الرياحي.
الللريللاحللي كان  يلل�للسللار اىل ان حلللزب     
ال�ساهد  لللرحلليللل  اللللداعلللني  اهللللم  ملللن 
املوقف ب�سكل جللذري منذ  قبل حتللّول 
الداخلية  لللوزيللر  الللثللقللة  مللنللح  جل�سة 
التي تزامنت مع رفع  الفوراتي  ه�سام 

حتجر ال�سفر عليه.
    ويذكر اأن حزب الرياحي خرج من 
احلكم �سيف 2016 بت�سكيل حكومة 
يو�سف ال�ساهد، ويف م�ساورات ت�سكيلها 
مل ُتقرتح على احلزب الذي كان وقتها 
ال�سيد  احلللبلليللب  حللكللومللة  يف  ممللثللا 
بوزيرين، �سوى كتابة دولة، ورد رئي�س 
وثيقة  بتمزيق  حينها  احلللر  الوطني 

قرطاج التي �سبق اأن وّقعها.

افاق يحذر
‘اآفاق تون�س’     من جانبه عرّب حزب 
يف بللليلللان اأ�للللسللللدره اأمللل�لللس الأحللللللد، عن 
ان�سغاله العميق جتاه تدهور الأو�ساع 
نتيجة  والجللتللمللاعلليللة  القللتلل�للسللاديللة 
واحتداد  ال�سيا�سية  الأزمللللة  تللوا�للسللل 

ال�سراع �سلب منظومة احلكم. 
‘’املنظومللللة  اإن  الللبلليللان  وقلللللللللال     
اإدارة  يف  ف�سلها  اأثبتت  التي  احلاكمة 
الللللبللللاد مبللللا يللعللنلليلله من  احلللللكللللم يف 
اإىل  ليتحللللللول  الللعللام  ال�سالح  خللدمللة 
واحل�سابات  ال�سيا�سي  للتموقع  اأداة 
النق�سامات  اأجللللللج  مللللا  النلللتلللخلللابللليلللة 

و�صاطة
امليداين     يف الثناء ي�ستمر احلللراك 
ال�سيا�سية  الزمللة  لتجاوز  حماولة  يف 
هلللذا  ازملللللللة احلللللكللللم. ويف  وحتلللللديلللللدا 
لقاء  يجمع  اأن  املنتظر  مللن  اللل�للسلليللاق، 
�سُيعقد اليوم الإثنني رئي�س احلكومة 
يو�سف ال�ساهد بالأمني العام لاحتاد 
اللللعلللام الللتللونلل�للسللي لللللل�للسللغللل نلللور الدين 

الطبوبي.
   ووفللللق بللعلل�للس امللل�للسللادر، فللللاإن رئي�س 
النا�سر  حممد  ال�سعب  نللواب  جمل�س 
اللقاء  لعب دور الو�سيط لتنظيم هذا 
بني  احلللللللوار  قلللنلللوات  اإعلللللللادة  “بهدف 
احلللكللومللة واملللنللظللمللة اللل�للسللغلليلللللة حول 
املفاو�سات  بينها  مللن  امللللللفللات  عللديللد 

الجتماعية«.
الللنللا�للسللر قلللد التقى     وكلللللان حمللمللد 
احلكومة  رئلليلل�للس  املنق�سي  اخلللملليلل�للس 
يو�سف ال�ساهد وتناول اللقاء الأو�ساع 
والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
وملللا تللتللطللّلللب مللن حلللوار ملل�للسللوؤول بني 
كاّفة الأطراف لإيجاد احللول الكفيلة 
بلللتلللجلللاوز اللل�للسللعللوبللات اللللتلللي متلللر بها 

موؤ�س�سات  عللمللل  واأربللللك  والللتللجللاذبللات 
الدولة«.

   وجللللللّدد احللللللزب متلل�للسللكلله بلللالآجلللال 
القادمة،  لللانللتللخللابللات  الللد�للسللتللوريللة 
لتعطيل  حمللللاولللللة  اأي  اأن  ملللعلللتلللربا 
النتخابي هي حماولت جدية  امل�سار 
الدميقراطي،  امللل�للسللار  علللللى  للللارتلللداد 
الربملان  على  املهيمنة  الكتل  حمّما 

م�سوؤولية اأي م�س من هذه الآجال.
اإنه يخ�سى اأن يتعطل جمل�س     وقال 
نلللللللواب الللل�لللسلللعلللب جلللللللراء اللللتلللجلللاذبلللات 
والللل�لللسلللراعلللات بلللني الللكللتللل للليلل�للس من 
م�ساريع  حللللول  الخللللتللللاف  مللنللطلللللق 
التموقع  بلل�للسللبللب  واإمنلللللللا  الللللقللللوانللللني 
له  عاقة  ل  الللذي  للنواب  ال�سيا�سي 

بالعمل الربملاين، وفق ن�س البيان.
   واأكد اأّن تعّمق الأزمة ال�سيا�سية هو 
نتيجة حتمية ل�سيا�سة توافق مغ�سو�سة 
بللعلليللدة كلللل الللبللعللد علللن التلللفلللاق على 
للدولة،  العامة  وال�سيا�سات  الربامج 
وباأّن  ملاآلتها  نّبه  اأن  �سبق  باأّنه  مّذكرا 
قرار  لتخاذه  اأ�سا�سيا  دافعا  كان  ذلك 

القطع مع منظومة احلكم.

فوق  الوطنية  امل�سلحة  وجعل  الباد 
كل اعتبار. 

   كما التقى النا�سر ال�سبت الطبوبي 
مبللكللتللبلله يف ملللقلللّر اللللللربمللللللان. واأ�للللسللللار 
عقب  اإعللامللي  ت�سريح  يف  الطبوبي، 
انتهت  قللرطللاج  وثيقة  اأن  اإىل  اللللللقللاء، 
وان الإطللار املنا�سب حلل الأزمللة التي 
باعتباره  الللربملللان  هو  الباد  بها  متر 
مللنللتللخللبللا ملللللن طللللللرف الللل�لللسلللعلللب ولللله 
احلوار،  اإدارة  يف  تاريخية  م�سوؤولية 
م�ستدركا بالقول “واإذا تعطلت الأمور، 

فاإّن ال�سعب هو من �سُيحا�سب«.
   مللن جللهللة اأخلللللرى، �للسللّدد اأمللللني عام 
املنظمة ال�سغيلة على اأّن هذه الأخرة 
“لن ت�سكت عن التهاب الأ�سعار بدرجة 
تدهور  اأملللام  تون�س  يف  م�سبوقة  غللر 

القدرة ال�سرائية«.
   جتلللدر الإ�لللسلللارة اإىل تللوّتللر الأجللللواء 
العام  والحتللللاد  احلللكللومللة  رئي�س  بللني 
الطبوبي  يطالب  اإذ  لل�سغل  التون�سي 
اإياه  ال�ساهد وحكومته حمّما  باإقالة 
م�سوؤولية تدهور الأو�ساع القت�سادية 

والجتماعية بالباد. 

ب�ّصر بتحالف طويل املدى بينهما:

�شليم الرياحي: لهذا اخرتنا اجلبهة امل�شاندة لل�شاهد...!
بو�صاطة من رئي�ش الربملان: لقاء منتظر بني ال�ّصاهد والطّبوبي

 •• وا�سنطن-اأ ف ب:

مع  واجلللنللوب  ال�سمال  بللني  امل�ساحلة  قدما  تدفع  اأن  يتوقع  كللوريللة  قمة  قبل 
احللتللمللال ا�للسللتللبللعللاد اللللوليلللات املللتللحللدة مللن الللعللمللللليللة، راأى اأحللللد كللبللار اخللللرباء 
الأمركيني يف هذا امللف فيكتور ت�سا اأن على الرئي�س دونالد ترامب اأن يف�سل 

ما بني مفاو�سات ال�سام وملف نزع ال�ساح النووي.
الرئي�س  القومي يف عهد  الأمللن  �سابقا يف جمل�س  الع�سو  ت�سا  فيكتور  واأعللرب 
اجلمهوري جورج بو�س والذي طرحت الإدارة احلالية ا�سمه لفرتة ك�سفر يف 
�سيول قبل اأن يبدل البيت الأبي�س راأيه، عن خماوفه من اأن تف�سي املحادثات 
معه  اأجرتها  مقابلة  يف  �سيء”،  “اتفاق  اإىل  الللذريللة  يانغ  بيونغ  اأ�سلحة  حللول 
وكالة فران�س بر�س. واعترب اخلبر الذي يعمل حاليا باحثا يف مركز الدرا�سات 
ي�سعى  اأن  الأمللركللي  الرئي�س  على  اأن  وا�سنطن،  يف  والدولية  ال�سرتاتيجية 
انتهت  التي  الكوريتني  اأخللرى مقابل �سام ر�سمي بني  للح�سول على تنازلت 

احلرب بينهما عام 1953 مبجرد هدنة.

مع  جديدة  قمة  عقد  اأون  جونغ  كيم  ال�سمايل  الللكللوري  الزعيم  يريد  �للسللوؤال: 
دونالد ترامب بعد قمة �سنغافورة يف حزيران يونيو. هل هذه فكرة جيدة؟

ينتقد اجلميع  فللرتامللب  تللرامللب.  مللع  التحدث  كيم  على  الأ�سهل  مللن  جلللواب: 
كنا عندها  التي  ذاتها  النقطة  اإىل  اليوم عدنا  لكننا  اأون!  كيم جونغ  با�ستثناء 
قبل القمة الأوىل. لو كنت ع�سوا يف الإدارة، لكان لقاء جديدا بني ترامب وكيم 

اأثار خماويف. هذا خطر، وخ�سو�سا يف الوقت الراهن.
نحو  التقدم  يعتزمان  وهما  املقبلة،  الأيلللام  خللال  واجلللنللوب  ال�سمال  �سيلتقي 
اإعللان �سام. و�سيحظيان على الأرجللح مبباركة ال�سني. هذا ي�سع ترامب يف 
و�سع حرج: اإن اأعلنوا ال�سام من دوننا، �سنكون يف موقع الأ�سرار، يف حني اأنه 
يريد اأن يظهر مبثابة �سانع ال�سام، طاحما اإىل جائزة نوبل! وقد يعمد اإىل 
�سيء على  وكللل  اأنللا،  هللذه فكرتي  كانت   : القول  يتمكن من  بهما حتى  اللحاق 

اأي تقدم على �سعيد نزع الأ�سلحة  اأنه بدون حتقيق  يللرام. لكن اخلطر هو  ما 
النووية، �سيعود الأمر اإىل القبول بال�سام لقاء ل �سيء اأو لقاء اتفاق �سيء.

�س: ما العمل؟
ج: علينا اأن نف�سل املفاو�سات. اإننا منزج يف الوقت احلا�سر بني اتفاق ال�سام 
ت�سريح  هو  ال�سام  مقابل  املتحدة  الوليات  تريده  ما  النووي.  ال�ساح  ونللزع 
لنزع  زمني  جللدول  اإىل  لحقا  لنتو�سل  ال�سمالية  الكورية  النووية  بالقدرات 
الكوريني  اأن  على  يللدل  �سيء  ل  لكن  هللذا.  ال�ساح  نللزع  مللن  والتثبت  ال�ساح 
اأول،  ال�سام  يريدون  اإنهم  التنازلت،  هذه  لتقدمي  ا�ستعداد  على  ال�سماليني 

وبالتايل، فاإن الأمر لن ينجح.
يجب األ ت�سمل املفاو�سات حول اتفاق �سام عملية نزع ال�ساح كاإجراء مقابل، 
بل تدابر تهدئة على �سعيد القوات التقليدية على الأر�س، ويف طليعتها �سحب 

املدفعية الكورية ال�سمالية على احلدود املوجهة �سوب �سيول، وهو ما �سيكون 
له بعد ا�سرتاتيجي.

بللد من  �سي. ل  �سام مقابل ل  اإعلللان  الراهنة مبنح  املرحلة  اإنللنللا جنللازف يف 
احل�سول على �سيء هام.

�س: ماذا عن نزع ال�ساح؟
�سام  اإعلللان  مقابل  الللنللووي  �ساحها  �ستنزع  اإنللهللا  ال�سمالية  كللوريللا  تقول  ج: 
امللفات  ف�سل  يحتم  ما  ذلك مرتابطا،  يكون  األ  العقوبات. يجب  رفع  وكذلك 

عن بع�سها.
يف ما يتعلق بنزع ال�ساح النووي، فاجلزرة هي رفع العقوبات.

من املمكن التو�سل اإىل اتفاق بهذا ال�ساأن. اتفاق �سيء، هذا اأكيد! لكن ال�سوؤال 
احلقيقي املطروح هو اإن كان من املمكن التو�سل اإىل اتفاق جيد يكون �ساما اإىل 
حد بعيد وميكن التثبت منه؟ من ال�سعب الرد على هذا ال�سوؤال، اإذ ل اأعتقد اأن 
الكوريني ال�سماليني ينوون التخلي عن اأ�سلحتهم. رمبا بع�س الروؤو�س فح�سب، 

لكن ذلك لن يكون اتفاقا جيدا.

الرياحي : لهذا اخرتنا كتلة ال�ساهد

رغم التعاون يف احلرب �صد داع�ش

العراق جمددًا يف مهّب النزاع الأمريكي الإيراين
•• عوا�سم-وكاالت:

ُيهدد التناحر بني اأمريكا واإيران، لل�سيطرة على العراق 
�سا�سته  على  تللعللذر  بعدما  خا�سة  البلد،  هللذا  بتمزيق 
منذ  برملانية،  انتخابات  اإجلللراء  رغللم  حكومة،  ت�سكيل 

قرابة اأربعة اأ�سهر. 
العراقية،  العا�سمة  “اإكونومي�ست”  جملة  وت�سف 
بغداد، باأنها تغرت كثراً عما كانت عليه طوال عقود. 
روادها  يرتدي  حديثة  مبطاعم  املدينة  حتفل  فاليوم 
اأو  اأحلللان مو�سيقية هادئة،  فيها  وت�سمع  الثياب،  اأفخر 
التجارية.  املللراكللز  من  عللدد  افتتح  كما  ع�سرية.  اأغللان 
�سدام  �سقوط  منذ  احلركة  عن  �سكنت  رافعات  وبللداأت 
ح�سني يف 2003، العمل ثانيًة لتنفيذ م�ساريع اأثرياء 
عراقيني يريدون ال�ستثمار يف وطنهم. وحلت لوحات 
لرجال  �سور  مكان  جميات  با�سمات  لن�ساء  اإعانية 
دين واجمني. وعند اإقامة حفل غنائي على �سفة دجلة، 

رق�ست و�سفقت جماهر حا�سدة. 
وتقول املجلة اإن الو�سع الأمني حت�سن ب�سكل ملحوظ 
يف بغداد منذ �سد داع�س عن بوابات املدينة يف 2014. 
جراء  ثانية  مللهللددة  العراقية  العا�سمة  نه�سة  ولللكللن 
م�سالح  يخدمون  ومللن  واإيلللران،  اأمريكا  بني  التناف�س 
الوقت احلللايل، ي�سرف من داخل  البلدين هناك.  ويف 
من  كللل  العراقية،  احلكومة  موقع  اخل�سراء  املنطقة 
وقا�سم  املنطقة،  اإىل  اأمريكا  مبعوث  ماكغورك،  بريت 
الثوري  للحر�س  التابع  القد�س  فيلق  قائد  �سليماين، 

الإيراين، على توجيه حلفائهما. 
ت�سكيل  على  الرجان  يعمل  “اإيكونومي�ست”،  وح�سب 
مللل�للسللاحللله، بللعللد اإجللللراء انتخابات  حتللالللف حللاكللم وفللقللاً 
عامة فو�سوية يف مايو.  وترغب اإيران مبا ت�سميه بيتاً 
�سيعياً يتكون من اأكرث من 200 نائب يف الربملان من 
اأ�سل 329 اختروا من جمموعة كبرة من الأحزاب 
ال�سيعية. ويف املقابل، يريد ماكغورك اأن تكون ال�سلطة 

يف العراق بيد حتالف ي�سم جميع الطوائف من اأكراد 
و�سنة بقيادة �سيعة وطنيني اأقل انقياداً لإيران.

“الإ�ساح”،  ا�للسللم  يحمل  حتالفاً  مللاكللغللورك  ويف�سل 
املناف�سة،  �سليماين  كتلة  واأما  نائباً.   145 من  ومكوناً 
فت�سم 109 نواب. ول متلك  وتعرف با�سم “البناء”، 
رئي�س  لخللتلليللار  املللطلللللوبللة  الللغللالللبلليللة  الكتلتني  مللن  اأي 

الربملان اأو رئي�س الوزراء.
ولللكللن يلللوم اأملل�للس الأول متللكللن اللللربمللللان الللعللراقللي من 
انللتللخللاب حمللمللد ريللكللان احللللللبللو�للسللي رئلليلل�للسللاً للله بعدما 
مرة  من  اأكللرث  بللغللداد،  يف  الت�سريعية  املوؤ�س�سة  اأخفقت 
“ائتاف  اجلل�سة  مللن  وان�سحب  الخللتلليللار.   ح�سم  يف 
ال�سيعي مقتدى  الدين  رجل  يتزعمه  الذي  �سائرون” 
الربملان  يف  مللقللاعللد  علللللى  ح�سلت  كتلة  اأكلللرب  اللل�للسللدر، 
الدميوقراطي  احلللللزب  نللللواب  انلل�للسللحللب  كللمللا  اجللللديلللد، 

الكرد�ستاين من اجلل�سة اأي�ساً.
وت�سر املجلة خلروج توترات �سيا�سية عن ال�سيطرة مبا 

يهدد بامتدادها بعيداً عن املنطقة اخل�سراء.
�سد  واإيرانيني يف احلرب  اأمريكيني  قادة  تعاون  ورغم 
�سبتمرب   6 اللليللوم على خللاف كبر. ويف  داعلل�للس، فهم 
ال�سفارة  ملللن  بلللاللللقلللرب  هلللللاون  قلللذائلللف  �للسللت  �للسللقللطللت 
الأمريكية يف بغداد، كما هوجمت قن�سليتها يف الب�سرة، 

لحقاً. 
�سيعية  ميلي�سيات  تنفذهما  هجومني  اأول  ذلللك  وكللان 
وبعد   .2011 منذ  الللعللراق  يف  اأمريكية  اأهللللداف  �سد 
يللومللني اآخلللريلللن، اأطلللللقللت اإيللللران �للسللواريللخ �للسللد قاعدة 
اإن  وقيل  حللدودهللا.  من  قريبة  عراقية  بلدة  يف  كردية 
تلك اأوىل نران تطلقها اإيران �سد العراق، منذ احلرب 
املجلة،  راأي  الثمانينات.  ويف  البلدين يف  الطويلة بني 
يكمن الأمر الأ�سد خطورة يف عر�س اإيران ع�ساتها يف 
الب�سرة، ثاين مدينة عراقية وتقع بالقرب من احلدود 
اأنللهللار تغذي  على  �للسللدوداً  اإيللللران  الإيللرانلليللة. فقد بنت 

املدينة باملاء، وقطعت عنها الكهرباء. 

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• فريدريك كولر

   لقد مر زمن طويل مل حتظى فيه مومياء ماو، 
ال�سينية،  العا�سمة  قلللللب  يف  �للسللريللح  يف  املللخللّلللدة 
بزيارة من رئي�س دولة. اآخر من زارها كان راوؤول 
كا�سرتو، عام 2005. يوم اجلمعة، احيا نيكول�س 
“واحد من  بللل  لللاإ�للسللادة  الللثللوري  التقليد  ملللادورو 
والع�سرين”،  اللللواحلللد  اللللقلللرن  مللوؤ�للسلل�للسللي  اأعلللظلللم 
الر�سمي  التلفزيون  قدمها  الللتللي  الن�سخة  وفللق 

الفنزويلي.
جني  �سي  ال�سيني  الرئي�س  ا�ستح�سنها  بلللادرة     
 42 اعللاد مللاو ت�سي تونغ )تللويف قبل  الللذي  بينغ، 
عاما( اىل واجهة الع�سر، ويتبنى مفهوما جديدا 

للعمل “متعدد الأطراف«. 
  انحناء يدّر ذهبا بالن�سبة للرئي�س الفنزويلي - 
انحنى ثاث مرات اأمام اجلثمان - يف بحث يائ�س 
متوقع  )ت�سخم  اقت�ساده  غللرق  لتجنب  املللال  عن 
النقد  ل�سندوق  وفقا   ،2018 عام  باملائة  مليون 

الدويل(.

الأيديولوجيا ترت�صد
لي�ست  وا�سنطن،  توؤكده  ملا  فنزويا، خافا  ان     
على  الللتللعللويللل  كلللاراكلللا�لللس  ت�ستطيع  اذ  مللعللزولللة، 
“الدول  دعللم رو�سيا واإيللللران وكللوبللا وغللرهللا مللن 
ال�سقيقة” يف اأمريكا الاتينية، وكوريا ال�سمالية، 

وخا�سة، ال�سني. 
   واإذا حاولت الوليات املتحدة، والحتاد الأوروبي، 
بكني  فان  ماليا،  النظام  اأقللل، خنق  بدرجة  وكندا 
ال�سيولة  مللن  ال�سرورية  باجلرعة  حقنه  تتوىل 
هذه  نهاية  ويف  احللليللاة.  قيد  على  لإبقائه  املالية 
تاأكد نيكول�س مادورو من ح�سوله على  الزيارة، 
خط ائتمان �سيني جديد بقيمة 5 مليارات دولر، 
ت�ساف اإىل 70 مليار ُمنحت خال العقد املا�سي، 

ح�سب ارقام وكالة بلومربغ.
ال�سبب  للليلل�للسللت  ملللللللادورو،  امللللاويلللة  اإن احلللمللا�للسللة     
الوليات  مثل  فبكني،  الإحلل�للسللان:  لهذا  الرئي�سي 
الفنزويلية،  بللالللهلليللدروكللربللونللات  تطمع  املللتللحللدة، 
الللتللي حتللتللوي علللللى بع�س اأكلللرب الحللتلليللاطلليللات يف 

اأو علللللى الأقلللل  اللللعلللامل، غللر ان الأيللديللولللوجلليللا، 
ال�سيا�سة، تبقى باملر�ساد.

   يف الأيللللللام الأخلللللللرة، كلل�للسللفللت و�للسللائللل الإعللللام 
فّكرت  قللد  تللرامللب  دونلللاللللد  اإدارة  اأن  الأمللريللكلليللة 
عام  �سيف  فنزويا  يف  انقاب  �سيناريو  يف  فعا 
الأخلللرة،  الآونلللة  ويف  تللرتاجللع.  اأن  قبل   ،2017
دعم  يطلبون  �سابقون  فنزويليون  ع�سكريون  عاد 
وا�للسللنللطللن �للسللد ملللللللادورو.. بللللدون جلللللدوى، ال ان 
باأنها كانت وراء،  املتحدة  الوليات  كاراكا�س تتهم 
يف بداية �سهر اأغ�سط�س، حماولة اغتيال الرئي�س 
وتنفي  مفتعلة(،  م�سرحية  اىل  املعار�سة  )ت�سر 

وا�سنطن ذلك.

»وحدة م�صري جديدة«
ملللادورو، تتحدى بكني     وبفر�س ال�سجاد الحمر 
اأمريكا  املللتللحللدة وحلللللفللائللهللا يف  اللللوليلللات  علللملللدا، 
ان  املللتللزايللدة.  التوترات  من  مرحلة  يف  الاتينية 
ال�سني، بعد ان هّزتها احلرب التجارية التي �سنها 
دونالد ترامب، ُت�سعل النران امل�سادة التي ميكن 
اأن توؤتي ثمارها �سد القوة الأمريكية التي متيل 

اإىل النكفاء على نف�سها، وتائهة ومرتبكة. 
بكني  تتحدث  وا�سنطن،  اأحللاديللة  ففي مواجهة     
عللن وحلللدة م�سر جللديللد، عللن عللاقللات جديدة 
بللني اجلللنللوب واجلللنللوب. خللطللاب ي�سق طريقه يف 
مبطر  مدعوم  اجلنوبية،  واأمريكا  واأفريقيا  اآ�سيا 
ال�سني  قمة  )خال  والقرو�س  ال�ستثمارات  من 
واأفريقيا الأخللرة، تعهدت بكني بل 60 مليار من 

القرو�س اجلديدة للقارة(.
   واجلديد الذي تثني عليه بكني هو الامبالة 
التي  النظمة  بطبيعة  يتعلق  فيما  تظهرها  التي 
تقدم لها م�ساعدتها. يف الواقع، متد ال�سني �سبكة 
م�ساحلها،  عن  للدفاع  �سارم  منطق  يف  تاأثرها 
مبا يف ذلك ترويج منوذجها ال�سيا�سي. وهنا نعود 
مع  يتوافق  ملللادورو  نظام  ان  الأيديولوجيا.  اإىل 
كاراكا�س،  خنق  وا�سنطن  حللاولللت  وكلما  ال�سني، 

كلما ازدادت فنزويا ر�سوخا حلماية بكني.

ترجمة خرة ال�سيباين

... وذهب مادورو اإىل ال�شني...!

تدوينة  يف  الرياحي  كتب     
ن�صرها على �صفحته الر�صمية 
ان  قــائــال  في�صبوك  مبــوقــع 
حزبه “اختار طوعا الندماج 
و�صطية  برملانية  جبهة  يف 
جمموعة  �ــصــحــبــة  كـــبـــرية 
يف  الوطنيني”  ــواب  ــن ال مــن 
الئتالف  كتلة  اىل  ــارة  ــص اإ�
الوطني املح�صوبة على رئي�ش 
ال�صاهد  يــو�ــصــف  احلــكــومــة 
بحمالت  ا�صماها  ما  منتقدا 
رافقت عملية  التي  الت�صكيك 

الن�صهار.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

لقاء مرتقب بني ال�ساهد والطبوبي

افاق تون�س ي�سخ�س ويحذر

حزب اآفاق تون�س يحذر من تفاقم الأزمة ال�شيا�شية يف البالد
* رئي�س حترير م�ساعد ل�سحيفة لوطون ال�سوي�سرية ومن موؤلفاته “�سور من ال�سني” 

و”ال�سني: يف باد الراأ�سمالية تقريبا مثالية«.
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الباراملبية  للجنة  رعايتها  “ات�سالت”  اأعلنت 
الآ�سيوية  الألعاب  دورة  يف  امل�ساركة  الإماراتية 
 13 6 اإىل  الللتللي �للسللتللقللام خللللال اللللفلللرتة ملللن 

اأكتوبر يف العا�سمة الإندوني�سية جاكرتا.
47 ريللا�للسلليللا ملللن فريق  اللللللدورة  ويلل�للسللارك يف 
ثماين  يف  الهمم  لأ�سحاب  الباراملبي  الإمللارات 
القوى  األللعللاب  هللي  خمتلفة  ريا�سية  فعاليات 
والدراجات  والبوت�سيا  والرماية  القوة  ورفعات 

وتن�س الطاولة والقو�س وال�سهم واجلودو. 
النائب  علللللللي  بللللن  اأحللللمللللد  الللللدكللللتللللور  واأعللللللللرب 

�سركة  يف  املجموعة  ات�سال   - للرئي�س  الأول 
تكون  باأن  “ات�سالت”  فخر  عن  “ات�سالت” 
الإماراتية  الرباملبية  للجنة  الر�سمي  الللراعللي 
يف هذه الدورة والتي تاأتي متا�سيا مع م�ساعي 
“ات�سالت” لتكون �سريكا فاعا لأهم الأحداث 
الريا�سية العاملية اإ�سافة اإىل دعمها للمبادرات 
اللللدولللليلللة امللل�للسللانللدة لأ�لللسلللحلللاب الللهللمللم �سمن 
ات�سالت  تتبناها  الللتللي  املجتمعية  امل�سوؤولية 
يف  ودجمللهللم  الهمم  اأ�سحاب  دعللم  يف  واملتمثلة 
للجميع  املتكافئة  الفر�س  وتوفر  املجتمعات 

.. موؤكدا اأن الريا�سة هي حق م�سروع للجميع 
الثقافات  لندماج  جميا  انعكا�سا  متثل  حيث 

واملجتمعات يف مكان واحد.
اأهم  اأحد  الآ�سيوية  الباراملبية  الألعاب  وتعترب 
الأحلللللداث الللريللا�للسلليللة الللعللامللليللة املللرتللقللبللة والتي 
للتناف�س  الللريللا�للسلليللني  مللن  جمللمللوعللة  �ست�سم 
املتوقع  ومللن  الريا�سية  امل�سابقات  خمتلف  يف 
م�ساركة حوايل 3000 ريا�سي من 43 دولة 
ريللا�للسللات غر   3 و  بللاراملللبلليللة  ريللا�للسللة   15 يف 

باراملبية.

•• عمان : فائز بجبوج 

لنا�سئي  الوطني  منتخبنا  يخو�س 
اليد بلبا�سة الأحمر مباراته الثانية 
املنتخب  مللللع  �لللسلللاخلللنلللة  مبلللواجلللهلللة 
حل�ساب  الأبلليلل�للس  بلبا�سه  اللليللابللاين 
اجلولة  ويف  اللللرابلللعلللة  امللللجلللملللوعلللة 
الثانية بالبطولة ال�سيوية الثامنة 
حتت�سنها  واللللتلللي  الللليلللد  لللنللا�للسللئللي 
العا�سمة الأردنية عمان لغاية 26 
مبارياتها  وت�سهد  اجللللاري  ال�سهر 
احل�سن  بنت  �سمية  الملللرة  �سالة 
الريا�سية،  احلللل�لللسلللني  ملللديلللنلللة  يف 
منتخب   14 خللالللهللا  وتللتللنللافلل�للس 
ين�سدون  ال�سيوية  القارية  ميثلون 
حجز 4 مقاعد لبلوغ بطولة العامل 

لل�سباب عام 2019 يف مقدونيا. 
مباريات   6 الللليلللوم  جللولللة  وتلل�للسللهللد 
حل�ساب املجموعات الأربعة وتنطلق 
�سباحاً  العا�سرة  يف  الأوىل  املللبللاراة 
وجتللمللع كللوريللا والللهللنللد والبلللللرز يف 
مللبللاريللات اللليللوم املللوقللع الللتللي ت�سبق 
ايران  فللريللق  بللني  وجتللمللع  مباراتنا 
واجلولة املجاورة قطر وعلى �سوئها 
مع مباراتنا �ستتحدد مامح فريق 

جمللمللوعللتللنللا الللرابللعللة لللبلللللوغ اللللدور 
الدور  خللتللام  قبل  للبطولة  الللثللاين 
غداً  �سيقام  والللذي  للبطولة  الأول 
مع  منتخبنا  يلتقي  حيث  الثاثاء 
املجاورة  الدولة  اإيللران واليابان مع 

قطر.
ح�صة تدريبية 

اأم�س  �سباح  الفني  اجلللهللاز  حر�س 
خفيفة  تدريبية  ح�سة  اإجللراء  على 
م�سواره  منتخبنا  يللد�للسللن  ان  قللبللل 
الدولة  مللنللتللخللب  اأملللللام  بللالللبللطللولللة 
خالها  وقلللللف  )قللللطللللر(  امللللللجلللللاورة 
اجلهاز الفني على جهوزية الفريق 
الأ�سا�سية،  الللنللهللائلليللة  بللالللتلل�للسللكلليلللللة 
الاعبني  ملللن  اجللللاهلللز  واللللبلللديلللل 
العديد  وتللنللفلليللذ  مللللركللللزه،  يف  كللللل 
والهجومية  الدفاعية  اجلمل  مللن 
ملللع الخللللذ بللعللني العلللتلللبلللار اللعب 
وفق  واملتغر  املتقدم  الدفاع  بطرق 

جمريات الفريق املناف�س.
نا�سر : يثمن ويتفائل 

واأ�ساد نا�سر احلمادي ع�سو الحتاد 
التي  العالية  بالروح  البعثة  رئي�س 
اىل جانب  الللفللريللق  اأروقللللللة  تلل�للسللود 
التطور امللحوظ جلميع الاعبني، 

ونلللفللل�لللسللليلللاً خلو�س  وفلللنللليلللاً  بلللدنللليلللاً 
مناف�سات البطولة، وخماطباً اأبنائه 
باأن امل�سوؤولية كبرة واأنتم اهل لها 

ا�سم  لللرفللع  بللا حلللدود  بللكللم  وثقتنا 
وعلم دولتنا بهذا املحفل ال�سيوي.

و�لللللسلللللدد احلللللللمللللللادي علللللللللى اأهلللمللليلللة 

اإن  قللائللًا  البطولة  بللهللذه  تللواجللدنللا 
هدف وطموح الحتاد من التواجد 
يف البطولة لي�س امل�ساركة من اأجل 

امللل�للسللاركللة، ولللكللن الللطللمللوح الأكلللرب 
ي�سل  اأن  هو  امل�ساركة  من  والهدف 
الأبي�س ال�سغر اإىل نهائيات كاأ�س 

اإحلللراز مركز  يوفق يف  واأن  الللعللامل، 
متقدم يف البطولة، على ان نتعامل 

مع كل مباراة بطولة بحد ذاتها.
لعبا يحملون الراية   16

للبطولة  الفنية  اللجنة  اعللتللمللدت 
م�ساء  عقد  الللذي  اجتماعها  خللال 
الدكتور  بللحلل�للسللور  اأمللل�لللس  ملللن  اأول 
�لللللسلللللاري حلللللملللللدان وملللللللن الحتلللللللاد 
ال�للسلليللوي بللدر ذيلللاب وعللبللد الكرمي 
الراعي و�سالح عا�سور ومن الحتاد 
ال�سريف  مللعللني  الللدكللتللور  الأردين 
�سليم  واللللدكلللتلللور  الللرئلليلل�للس  نلللائلللب 
اجللللللزازي مللديللر الللبللطللولللة، ك�سف 
لعللبللي مللنللتللخللب المللللللارات واللللذي 
اأعلنه اجلهاز الفني للمنتخب بعدد 
البطولة  لللوائللح  وفلللق  لعلللب   16
وميللللكللللن تلللغلللر 3 لعللللبللللني خلللال 
كلل�للسللوفللات الاعبني  الللبللطللولللة مللن 
ت�سجيل  الللائللحللة  منحتهم  حلليللث 

20 لعب بالقائمة الأولية.
فلللانللليلللات لعبي  اعلللتلللملللاد  كللمللا مت 
منتخبنا  خلللا�لللس  حلليللث  مللنللتللخللبللنللا 
الأبي�س،  بللاللللللون  الأوىل  مللبللاراتلله 
باللون  اللليللابللان  اأملللام  اللليللوم  ويلعب 
الأحللمللر وغللللداً املللام ايللللران باللون 

الأخلللل�للللسللللر، وعللللر�للللس املللل�لللسلللوؤوللللني 
البطولة  و�لللسلللروط  وقلللواعلللد  نللظللام 

ولوائحها الفنية. 
نظام ولوائح البطولة

الدويل  املحا�سر  با�سهاب  وعللر�للس 
احلكام  جلنة  رئي�س  عا�سور  �سالح 
يف الحتللللللللاد ال�للللسلللليللللوي اجلللللوانللللب 
التعديات  وخللا�للسللة  الللتللحللكلليللملليللة 
اجللللديلللدة الللتللي طللللراأت علللللى بع�س 
مللللواد قلللانلللون اللللللعللبللة حلللديلللثلللاً، كما 
الفني  املللللديللللر  ذيللللللاب  بلللللدر  اأو�للللسللللح 
لاحتاد ال�سيوي اجلوانب الإدارية 
�ساري  الدكتور  وكللان  والتنظيمية. 
الفهد  احمد  ال�سيخ  ممثل  حمدان 
ال�سيوي  الحتللادي  رئي�س  ال�سباح 
لليد بجميع احل�سور ناقًا حتيات 
رئي�س الحتاد ومتمنياً طيب الإقامة 
الثاين  بلللللدهللم  اللللوفلللود يف  جلللملليللع 
ار�س الن�سامى، وللفرق التوفيق يف 
�سعيها لتحقيق الطموحات والآمال 
الحتاد  ا�ستعداد  مللوؤكللداً  املن�سودة، 
لهذا  الللكللاملللللة  للجهوزية  الأردين 
احلللللدث ال�للسلليللوي الللكللبللر واللللذي 
ي�ستهدف م�ستقبل اللعبة يف القارة 

ال�سفراء.

يف اجلولة الثانية باأ�صيوية اليد يف الأردن

الأحم��ر الإم��ارات��ي يلتق��ي الأبي���س اليابان��ي مبواجه���ة م�شريي���ة

»رودي���س دي ل���وب« يح�ش���د ك���اأ�س رئي���س ال���دول����ة للخي����ول العرب��ي����ة
اجلولة  بلللللقللب  لوب”  دي  “رودي�س  املللهللر  تلللوج 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  كاأ�س  ال�سابعة من 
اأم�س  اأقلليللمللت  الللتللي  الأ�للسلليلللللة  الللعللربلليللة  للخيول 
اململكة  يف  ال�سهر  دونكا�سرت  م�سمار  يف  الأول 

املتحدة.
ل�سل�سلة  الأوروبية  املحطات  �سمن  ال�سباق  ياأتي 
اخلام�سة  بن�سختها  الللغللاللليللة  الللكللاأ�للس  �للسللبللاقللات 
والع�سرين التي تقام حتت رعاية �ساحب ال�سمو 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايللد  بن  خليفة  ال�سيخ 
ال�سيخ من�سور  “حفظه اهلل” و بتوجيهات �سمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايللد  بن 
الرئا�سة دعما لإعاء مكانة اخليل  �سوؤون  وزير 
العاملية  امل�سامر  يف  وتعزيزها  الأ�سيل  العربي 
بن  زايلللد  ال�سيخ  للله  املللغللفللور  نهج  و  يتما�سى  مبللا 

�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
حلل�للسللر اللل�للسللبللاق �للسللعللادة عللللارف حللمللد اللللعلللواين - 

و�سعادة  الريا�سي  اأبوظبي  ملجل�س  العام  الأمللني 
فلليلل�للسللل الللرحللمللاين ملل�للسللتلل�للسللار املللجللللل�للس م�سرف 
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  كاأ�س  �سباقات  �سل�سلة  عام 
الدولة للخيول العربية الأ�سيلة و اأماندا �سميث 

مديرة ال�سباقات يف م�سمار دونكا�سرت.
والتقدير  ال�سكر  اآيلللات  باأ�سمى  الللعللواين  وتللوجلله 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ال�سمو  �ساحب  و  اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�س 
نللهلليللان ويل عهد  اآل  زايلللللد  بلللن  اللل�للسلليللخ حمللمللد 
امل�سلحة  للقوات  الأعلللللى  القائد  نللائللب  اأبللوظللبللي 
نائب  نهيان  اآل  زايللد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  و 
�لللسلللوؤون الرئا�سة  اللللللوزراء وزيللللر  رئلليلل�للس جمللللل�للس 
لدعمهم املتوا�سل لإعاء اخليل العربي ال�سيل 
يف دول اأوروبا والعامل .. موؤكدا اأن احلدث يحتل 
اأهمية كبرة لرتباطه با�سم القائد الغايل على 
قلوب اجلميع املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

طيب اهلل ثراه. ولفت اإىل اأهمية �سباقات اخليل 
و دورهللللا يف تللعللزيللز مللكللانللة و ريللللادة الملللللارات يف 
احلفاظ على موروثه الأ�سيل .. معربا عن فخره 
كاأ�س  �للسللبللاق  الللتللي حققها  الللكللبللرة  بللالللنللجللاحللات 
العربية  للخيول  الللدولللة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 
املتحدة  باململكة  دونكا�سرت  م�سمار  يف  الأ�سيلة 

�سمن �سابع حمطاته يف اأجندة عام 2018.
نهيان  اآل  زايللد  بللن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  اأن  واأكلللد 
�سلطان  بللن  زايللد  موؤ�س�سة  اأمللنللاء  جمل�س  رئي�س 
رئي�س  والإن�سانية  اخلرية  لاأعمال  نهيان  اآل 
كبرة  اأهمية  يللويل  الريا�سي  اأبللوظللبللي  جمل�س 
كاأ�س  ل�سباق  الللنللجللاح  اأ�للسللبللاب  و  الللدعللم  لتقدمي 
العربية  للخيول  الللدولللة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب 

الأ�سيلة و الريا�سات الآخرى.
واأو�سح العواين اأن احل�سور اجلماهري الكبر 
و التفاعل املميز يف ظل النجاحات التي �سجلتها 

املللحللطللة اللل�للسللابللعللة دلللللللة وا�للسللحللة علللللى متانة 
الللعللاقللات الللتللاريللخلليللة واللللروابلللط الللقللويللة التي 
جتمع المارات باململكة املتحدة واملكانة الكبرة 
التي قطعتها يف ظل الهتمام الكبر من القيادة 
املقدمة  التواجد يف  على  التي حتر�س  الر�سيدة 
خر  الدولة  متثيل  و  العاملية  املحافل  مبختلف 
متثيل و عك�س ما و�سلت اإليه من تطورات كبرة 

يف خمتلف القطاعات.
اآل  زايللد  بللن  ال�سيخ من�سور  �سمو  بللروؤيللة  واأ�للسللاد 
�سوؤون  وزيللر  الللوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
الرئا�سة يف تنظيم �سباقات اخليل عامليا لت�سجيع 
وتوفر  م�سرتهم  ودعم  اخليول  ومربي  ماك 
تلك  يف  متطلباتهم  لتحقيق  كللافللة  المللكللانلليللات 
على  الدائم  �سموه  حر�س  جانب  اإىل  ال�سباقات 
الهتمام  و  الرتاثية  الريا�سات  هللذه  مثل  دعللم 
ب�سكل كبر باخليول العربية الأ�سيلة و املحافظة 

عليها و تعريف اأوروبا و العامل مب�سرة تاريخنا 
باعتبارها جزءا مهما من تراثنا الأ�سيل.

ملللن جللانللبلله اأكللللد �للسللعللادة فلليلل�للسللل الللرحللمللاين اأن 
ال�سيخ خليفة  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سامية  الرعاية 
اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايللد  بن 
مل�سرة اإعاء اخليل العربي ال�سيل عامليا متثل 
امتدادا مهما و دورا بارزا يف النقلة النوعية التي 
م�سامر  يف  الللعللربللي  اخللليللل  �للسللبللاقللات  ت�سهدها 

العامل.
وذكر اأن النجاح الكبر الذي حققه �سباق املحطة 
دونكا�سرت  ملل�للسللمللار  يف  اللل�للسللابللعللة  الللربيللطللانلليللة 
الر�سيدة  قيادتنا  دعللم  ثمرة  اإل  هللو  مللا  ال�سهر 
املللتللوا�للسللل واهللتللمللامللهللا الللكللبللر بللاحلللفللاظ على 
مللنللجللزات تللراثللنللا الأ�للسلليللل والللتللعللريللف بلله عامليا 
واملهرجانات  ال�سباقات  خمتلف  يف  �ساأنه  واإعللاء 
ال�سكر  اآيللات  باأ�سمى  الرحماين  وتقدم  العاملية. 

والتقدير ل�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة 
ودوره يف حتقيق املزيد من النجاحات واملنجزات 
رئي�س  ال�سمو  �للسللاحللب  كللاأ�للس  �للسللبللاقللات  ل�سل�سلة 
الأ�للسلليلللللة يف خمتلف  الللعللربلليللة  للخيول  الللدولللة 
امل�سامر العاملية �سنويا مبا يرتجم نهج ال�سيخ 
ثراه”  اهلل  طيب   “ نهيان  اآل  �سلطان  بللن  زايلللد 

لإعاء اخليل العربي يف م�سامر العامل.
من جهتها اأعربت اأماندا �سميث مديرة ال�سباقات 
با�ست�سافة  �سعادتها  عللن  دونكا�سرت  م�سمار  يف 
كللاأ�للس �للسللاحللب اللل�للسللمللو رئلليلل�للس اللللدوللللة للخيول 
العربية الأ�سيلة يف اململكة املتحدة للعام الثالث 
على التوايل.. موؤكدة اأن النجاحات التي حققها 
ال�سباق تعك�س مكان واأهمية احلدث الذي لديه 
قلللاعلللدة جللمللاهللريللة كللبللرة ملللن علل�للسللاق وماك 

اخليل يف اململكة املتحدة.

»ات�شالت« تدعم اللجنة الباراملبية الإماراتية 
امل�شاركة يف »الألعاب الآ�شيوية«
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الفجر الريا�ضي

•• دبي- الفجر

اأعلللللنللت هلليللئللة كللهللربللاء وملليللاه دبي 
اإن�ساء حمطتي �سحن عامتني  عن 
“نادي  يف  الكهربائية  لللللل�للسلليللارات 
واليخوت”  للللللجللولللف  دبللللي  خللللور 
يف  للجولف”  الإمللللللارات  و”نادي 
الأخ�سر”  “ال�ساحن  مبادرة  اإطار 
ملحطات  حتلللتللليلللة  بلللنللليلللة  لإنلللل�للللسللللاء 
الكهربائية  الللل�لللسللليلللارات  �للسللحللن 
التحول  عملية  لللتلل�للسللريللع  و�للسللعلليللاً 
منخف�س  م�ستدام  م�ستقبل  نحو 

الكربون. 
حمطتني  تللركلليللب  الهيئة  وتللولللت 
ت�ستطيع كل منهما �سحن �سيارتني 

يف اآٍن معاً. 
للللزيلللادة عدد  الللهلليللئللة  كللمللا تخطط 
اإىل   100 اللل�للسللحللن مللن  حمللطللات 
 2018 عام  خال  حمطة   200
موقعها  علللللللى  واردة  مللللواقللللع  يف 

الإلكرتوين وتطبيقها الذكي. 
وتقدم حالياً حافزاً لعماء مبادرة 
»اللل�للسللاحللن الأخللل�لللسلللر« ملللن خال 
�سياراتهم  �للسللحللن  ملللن  متللكلليللنللهللم 

الكهربائية جماناً وعرب حمطاتها 
العامة ح�سرياً لغاية 31 دي�سمرب 

.2019
�سعيد  �سعادة  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
املنتدب  الللعلل�للسللو  الللطللايللر،  حمللمللد 
لهيئة كهرباء  التنفيذي  والرئي�س 
كهرباء  هيئة  »اأطلقت  دبي:  ومياه 
ال�ساحن  »ملللللبلللللادرة  دبلللللي  وملللليللللاه 
الأخ�سر« ملحطات �سحن ال�سيارات 
مبادرة  دعللم  �سياق  يف  الكهربائية 
�ساحب  اأطلقها  التي  الذكية  دبللي 
اللل�للسللمللو اللل�للسلليللخ حمللمللد بلللن را�سد 
الدولة  رئلليلل�للس  نلللائلللب  مللكللتللوم  اآل 
الللوزراء حاكم دبي،  رئي�س جمل�س 
الأذكى  املللديللنللة  اإىل  دبللي  لتحويل 
وتللعللزيللز مفهوم  عللامللليللاً  والأ�لللسلللعلللد 
املبادرة  وت�ساهم  الأخ�سر.  التنقل 
الإمارات  روؤيللة  حتقيق  يف  بفعالية 
2021 التي  دبي  وخطة   2021
ذكية  مدينة  دبي  جعل  اإىل  تهدف 
وم�ستدامة  ومرتابطة  ومتكاملة 
بيئية  عللنللا�للسللر  وذات  مبللللواردهللللا 
وم�ستدامة.  و�لللسلللحللليلللة  نللظلليللفللة 
الذكية  املبادرات  ت�ساعد  وبالتايل، 

للهيئة على ر�سم مامح م�ستقبل 
اأكرث ذكاء جلميع �سكان دبي«.

 
واأ�لللسلللاف �للسللعللادتلله: »تلل�للسللاهللم هيئة 

كلللهلللربلللاء وملللليللللاه دبلللللي بلللكلللفلللاءة يف 
والتنمية  الللبلليللئللة  علللللى  احللللفلللاظ 

خال  مللن  ت�سعى  لللذا  امل�ستدامة. 
مللبللادرة »اللل�للسللاحللن الأخلل�للسللر« اإىل 

ا�ستخدام  علللللى  اللللنلللا�لللس  تلل�للسللجلليللع 
و�سائل النقل امل�ستدامة للم�ساهمة 
الكربون يف  انبعاثات  احلد من  يف 
قللطللاع الللنللقللل الللللذي ُيللعللتللرب ثاين 
الغاز  انللبللعللاثللات  اأكللللرب ملل�للسللاهللم يف 

الدفيئة يف دبي«.
وميكن لاأع�ساء والزوار الوافدين 
للجولف  دبلللللي  خلللللور  »نللللللللادي  اإىل 
والللللليلللللخلللللوت« و«نللللللللللادي الإمللللللللللارات 
للللللجللولللف« الللليلللوم ال�لللسلللتلللفلللادة من 
املحطات التي ميكن الو�سول اإليها 
لتتزود  �للسلليللاراتللهللم  وتلللرك  ب�سهولة 
بجولة  ال�ستمتاع  اأثللنللاء  بال�سحن 
جولف يف امللعب احلائز على جوائز 
اأحد  يف  الطعام  تللنللاول  اأو  مرموقة 
املللطللاعللم امللللمللليلللزة. وتلللوفلللر حمطة 
اللل�للسللاحللن الللعللامللة )املللللللزودة مبنفذ 
الكامل يف غ�سون  ال�سحن  مللزدوج( 
لنوع  اأربع �ساعات تبعاً  اإىل  �ساعتني 

ال�سيارة و�سعة البطارية.
وبللللللللدوره، قللللال كللريلل�للسللتللوفللر ملللاي، 
الرئي�س التنفيذي يف »دبي جولف«: 
واملمار�سات  ال�للسللتللدامللة  تللللزال  »ل 
الرتكيز  حماور  اأحد  متثل  البيئية 

دبي  خلللللور  »نللللللللادي  اللللرئللليللل�لللسللليلللة يف 
للجولف واليخوت« و«نادي الإمارات 
اعتماد  يحمان  اللذين  للجولف« 
موؤ�س�سة جي اإي اأو. ويبذل كل منهما 
جهوداً دوؤوبة لتحقيق تاأثر اإيجابي 
علللللى املللجللتللمللعللات والللبلليللئللة. وميثل 
الأخ�سر«  »ال�ساحن  اإن�ساء حمطات 
الكهربائية  الللل�لللسللليلللارات  للل�للسللحللن 
التزامنا  نللحللو  الللتللاللليللة  اخللللطلللوة 

امل�ستمر مب�ستقبل م�ستدام«.
دبي  خللللور  »نلللللادي  اأن  اإىل  ويلل�للسللار   
للجولف واليخوت« يحت�سن ملعباً 
18 حفرة  مللن  للللللبللطللولت مللوؤلللفللاً 
املطاعم  ملللن  مللتللنللوعللة  وجمللمللوعللة 
واأركان امل�سروبات مبا يف ذلك برود 
وليجندز  تللابللا�للس  دي  وكللا�للسللا  ووك 
وليك فيو و�سيلو �سكاي لوجن وكيو 

ديز وباربيكيو دونت�س. 
كلللملللا يللحللتلل�للسللن »نلللللللادي الإمللللللللارات 
املاعب  اأرقللى  اثنني من  للجولف« 
مطاعم  عللللن  فللل�لللسلللًا  امللللديلللنلللة،  يف 
مت  التي  وكللاريللن  جرو�سر  ذا  جونز 
بار  �سبايك  وركن  موؤخراً  افتتاحها 

للم�سروبات. 

�صمن مبادرتها خلف�ش م�صتويات الكربون يف البيئة

»ديوا« توفر »ال�شاحن الأخ�شر« لرواد نادي خور دبي للجولف واليخوت ونادي الإمارات للجولف

»ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق« يختتم البطولة ال�شيفية العا�شرة
ال�سيفية  البطولة  وال�سباق  للفرو�سية  ال�سارقة  نللادي  اختتم 
العا�سرة - يف ال�سالة املغطاة بنادي ال�سارقة للفرو�سية وال�سباق 

- مب�ساركة 185 فار�سا وفار�سة من خمتلف الفئات.
ال�سارقة  نلللادي  يف  الللتللدريللب  مدر�سة  فر�سان  امللل�للسللاركللون  مثل 
عجمان  ونلللادي  للفرو�سية  دبللي  ونلللادي  واللل�للسللبللاق  للفرو�سية 
للفرو�سية  مللنللدرة  ونلللادي  ال�سافنات  وا�سطبات  للفرو�سية 
ونادي  دوجللامللبلليللنللغ  وا�للسللطللبللات  للفرو�سية  الللبللاهلليللة  ونللللادي 
الع�ساكر  وا�للسللطللبللات  الللفللر�للسللان  ونللللادي  للفرو�سية  احلللبللتللور 
وا�سطبات  �سما  وا�سطبات  ال�سعودية  العربية  اململكة  مللن 

دونرز.
بللرعللايللة م�ست�سفى  اأقلليللمللت  الللتللي   - الللبللطللولللة  اأ�لللسلللواط  ح�سر 

اليحيائي  خليفة  حممد  �سلطان  �سعادة   - للخيول  ال�سارقة 
جمل�س  ع�سو  وال�سباق  للفرو�سية  ال�سارقة  نللادي  عللام  مدير 

ال�سارقة الريا�سي.
الرابع وهو �سوط بجولة واحدة  بال�سوط  البطولة  واختتمت 
دون  مللن  امل�سار  قطع  على  الفر�سان  فيه  تناف�س  الللزمللن  �سد 

اأخطاء وباأ�سرع زمن بحواجز و�سل ارتفاعها حتى 120 �سم.
ا�سطبات  للفار�س ه�سام غريب على من  الأول  املركز  وذهب 
�سما على �سهوة جواده كيه ابرك�س .. بينما حل ثانيا الفار�س 
وال�سباق  للفرو�سية  ال�سارقة  نادي  ال�سويدي من  اأحمد  �سامل 
علللللى �للسللهللوة جللللواده �للسللامللوراي .. فلليللمللا ذهلللب املللركللز الثالث 
للللللفللار�للس يللو�للسللف �للسللوا�للس مللن ا�للسللطللبللات �سما ايلللللتللون. وعاد 

على  الللرابللع  املللركللز  يف  ليكون  ال�سويدي  اأحللمللد  �سامل  الفار�س 
�سامل  الفار�س  خام�سا  حللل  فيما   .. مللي  ت�سيك  جلللواده  �سهوة 
اأمين نا�سر العني�س من نادي ال�سارقة للفرو�سية وال�سباق على 
�سهوة جللواده “ تللروي “ وذهللب املركز ال�ساد�س لنادي مندرة 
اأ�سامة الزبيبي على �سهوة جواده فا�س  للفرو�سية والفار�س 
ال�سارقة  نللادي  �سعي  اليحيائي  �سلطان  �سعادة  واأكللد  جللوردون. 
ال�سباب  لللدى  الفرو�سية  ريا�سة  لتعزيز  وال�سباق  للفرو�سية 
الريا�سات  بني  مكانتها  اإىل  الريا�سة  هللذه  واإعلللادة  وال�سابات 
الوثيق  لرتباطها  الإملللارات  دولللة  �سعبية يف  والأكللرث  العاملية 
و�سلة  وعراقة  اأ�سالة  من  فيها  ومللا  للدولة  العريق  باملا�سي 

وثيقة برتاثنا العربي والإ�سامي.

اأ�للللللسللللللاد حلللمللليلللد علللللبلللللداهلل الللللركللللن 
القدم  كللرة  فللرق  مدير  ال�سام�سي  
املع�سكر  بلل�للسللر  احلللمللريللة  للللنلللادي 
التدريبي الذي اختتم منذ يومني 
ملناف�سات املو�سم  اأملانيا ا�ستعداداً  يف 
الاعبني  وعللودة  اجلديد  الكروي 
واجلهاز الداري والفني مبعنويات 
 عالية وطموح كبر لإحداث الفارق.
واأعرب ال�سام�سي يف ت�سريحه بعد 
عودة الفريق اإىل اأر�س الوطن عن 

الإعدادي  »املع�سكر  بنجاح  �سعادته 
يللومللاً حيث   20 ملللدة  الللذي ا�ستمر 
خا�س خاله الفريق اربع مباريات 
متفاوتة  اأمللللانللليلللة  فللللرق  ملللع  وديلللللة 
امل�ستوى« مثنياً على التزام الاعبني 
بلللاللللتلللدريلللبلللات بلللغللليلللة ال�لللسلللتلللفلللادة 
املع�سكر. فلللللرتة  مللللن   اللللقللل�لللسلللوى 
راحة  الاعبني  �سيمنح  اإنلله  وقللال 
يللومللني قللبللل بلللدء مللرحلللللة الإعللللداد 
الأخلللللرة ا�للسللتللعللداداً للللللدخللول اإىل 

 مناف�سات دوري كرة القدم املقبلة.
البلو�سي  �للسللللليللمللان  اأ�لللسلللاد  بللللللدوره 
مدرب النادي بامل�ستوى الذي ظهر 
املع�سكر  فرتة  خال  الفريق  عليه 
كبر  ب�سكل  الاعبني  وبا�ستفادة 
مللن الللتللدريللبللات واملللبللاريللات الودية 
واأ�لللللسلللللاد بلللدعلللم رئللليللل�لللس واأعللل�لللسلللاء 
ليكون  للللللفللريللق  الدارة  جمللللل�للس 
جاهزا للمناف�سة وعائدا مبعنويات 

عالية.

التحدي  للللريلللا�لللسلللات  دبي”  “اإك�س  ملللن  كلللل  اأعلللللللنلللت 
الريا�سي  اأرابيا” بالتعاون مع جمل�س دبي  و”�سبارتن 
دبي  “اإك�س  �سباق  انطاق  ر�سميا   - الداعم  ال�سريك   -
م�سمار  يف  املقبل  اأكللتللوبللر   27 يف  لل�سيدات”  �سبارتن 
الثانية من  الن�سخة  جبل علي لل�سباقات بالتزامن مع 
حتدي دبي للياقة املقرر اإقامته خال الفرتة بني 19 

اأكتوبر حتى 17 نوفمرب القادمني.
جللاء ذلللك خللال املللوؤمتللر ال�سحفي الللذي عقد يف مقر 
�سعيد  �سعادة  فيه  ام�س وحتدث  الريا�سي  دبي  جمل�س 
حارب اأمني عام جمل�س دبي الريا�سي والدكتور عبداهلل 
املعرفة  هيئة  عام  املديرين مدير  رئي�س جمل�س  الكرم 
والتنمية الب�سرية يف دبي وبدر خلف مدير العمليات يف 
�سبارتن اأرابيا ومي�س كاظم مدير الت�سويق يف �سبارتن 
اإكلل�للس دبي  الت�سويق يف  اأرابللليلللا وراويللللة جلليللتللاين مللديللر 
بح�سور نا�سر اأمان اآل رحمة م�ساعد اأمني عام جمل�س 

دبي الريا�سي ومدراء الإدارات والأق�سام باملجل�س.
واأكد �سعادة �سعيد حارب حر�س جمل�س دبي الريا�سي 
مدار  على  للللللمللراأة  الريا�سية  الفعاليات  تنظيم  على 
القيادة  لللروؤيللة  حتقيقا  الللريللا�للسللات  خمتلف  ويف  الللعللام 
الر�سيدة بجعل الريا�سة اأ�سلوب حياة يومية .. م�سيفا 
توؤكد جناح توجه  الثانية من هذا احلللدث  الن�سخة  اأن 
املجل�س لتنظيم مثل هذا النوع من املناف�سات التي بداأت 
بالنت�سار يف الدولة عموما ويف دبي خ�سو�سا لفوائدها 
امل�ساركات  عللدد  زيللادة  اأن  كما  ممار�سيها  على  العديدة 
الر�سالة  و�سول  يوؤكد  احلللدث  من  الثانية  الن�سخة  يف 
احلياة  يف  الريا�سة  باأهمية  والفتيات  ال�سيدات  جلميع 

اليومية وقدرتهن على مواجهة التحديات البدنية .
واأعلن �سعيد حارب اأن املجل�س �سيتربع بجزء من اإيرادات 
التوعية  جللهللود  لللدعللم  اجلليلة  ملللوؤ�للسلل�للسللة  احللللدث  هلللذا 
اإىل  م�سرا   .. مكافحته  و�سبل  الثدي  �سرطان  مبر�س 
دبي  ترايثلون  مللن  الثانية  الن�سخة  تنظيم  �سيتم  اأنلله 

لل�سيدات حيث مت فتح باب الت�سجيل للم�ساركة فيه ول 
يزال م�ستمرا.

مللن جللهللتلله وجللله الللدكللتللور عللبللداهلل الللكللرم اللل�للسللكللر اإىل 
املثمرة والتي ت�سب يف  املبادرات  جمل�س دبي على هذه 
ت�سارك  املعرفة  هيئة  اأن  اإىل  م�سرا   .. املجتمع  خدمة 
على مدار 5 �سنوات يف الأحداث والفعاليات املجتمعية 

التي ينظمها املجل�س .
“اإك�س  �سركة  عللام  قللال حممد جللواد مدير  مللن جانبه 
“اإك�س  �للسللبللاق  مللن  الللثللانلليللة  الن�سخة  �ستقام  اإنللله  دبي” 
الثانية  الن�سخة  مع  لل�سيدات” بالتزامن  �سبارتن  دبي 
امل�سافة  من حتدي دبي للياقة والحتفال باإطاق فئة 
الطويلة من ال�سباق. ويتيح ال�سباق امل�ساركة لل�سيدات 
من عمر 15 عاما فما فوق حيث ي�سعى املنظمون اإىل 
�سباق  اإ�سافة فئة جديدة بطول م�سار خمتلف بجانب 
“�سبارتن لاأطفال” املخ�س�س للجيل املقبل من ع�ساق 

التحدي.
يف  �سيدة   2000 حلللوايل  مب�ساركة  الللتللوقللعللات  وتفيد 
“�سربنت”  الللل  الأوىل  فئتني  من  يتكون  الللذي  ال�سباق 
20 عائق  اأكللرث من  5 كم مع وجللود  تزيد عن  مل�سافة 
وجود  مع  كم   13 عن  تزيد  “�سوبر” مل�سافة  الللل  وفئة 
اأكرث من 25 عائق �سمن م�سار اأكرث �سعوبة ووعورة .

و�سيوفر ال�سباقان خيارات امل�ساركة يف فئة الل “اإيليت” 
الفر�سة  تللتلليللح  وبللالللتللايل  الللعللمللريللة  الللفللئللات  اأو حلل�للسللب 
مقارنة  قدراتهن  اختبار  يف  الللراغللبللات  ال�سيدات  اأملللام 
التي  النخبة  فئة  تتيح  حللني  يف  الأخللريللات  باملناف�سات 
ت�سم اأف�سل امل�ساركات الفر�سة للتاألق والفوز باجلوائز 

املالية .
والبنات  لللللاأولد  “كيدز”  الللل  �سباق  لفئات  وبالن�سبة 
 6-4 العمرية  للفئة  مرت   800 بني  م�سافته  تللرتاوح 
�سنوات   9-7 عللمللر  مللن  لللاأطللفللال  كللم  و1.6  �للسللنللوات 

و3.2 كم لاأطفال من عمر 10-14 �سنة.

بعثة الفريق الأول لكرة القدم لنادي احلمرية تعود مبعنويات عالية 
وت�شل اإىل ار�س الوطن بعد اختتام مع�شكرها اخلارجي يف اأملانيا 

�شباق »اإك�س دبي �شبارتن لل�شيدات« 
ينطلق 27 اأكتوبر الإمارات  دولللة  فللوز  للرتايثلون عن  الللدويل  الحتللاد  اأعلن 

با�ست�سافة نهائيات بطولة العامل للرتايثلون لعام 2022 
الذي �ستقام يف العا�سمة اأبوظبي.

التنفيذي  للمجل�س  اللل�للسللنللوي  امللللوؤمتلللر  خلللال  ذللللك  جلللاء 
املا�سي يف  الأ�سبوع  الذي عقد  الدويل للرتايثلون  لاحتاد 
اأ�سرتاليا والذي ا�ساد فيه بال�سراكة املميزة مع اأبوظبي التي 
الرتايثلون  لبطولت  افتتاحية  جللولت  تقدمي  ا�ستطاعت 
العاملية خال ال�سنوات الربع املا�سية باأعلى املعاير المر 
النهائيات  لحت�سان  املف�سلة  العاملية  الوجهة  جعلها  الذي 

لعام 2022.
اآلف   5 اأكللرث من  البطولة م�ساركة  ت�سهد  اأن  املتوقع  ومن 
م�ساركة  بجانب  العامل  دول  خمتلف  من  وريا�سية  ريا�سي 
الرتايثلون  مهرجان  يف  وريا�سية  ريا�سي   2500 حللوايل 
مدار  على  �سيقام  الذي  العاملي  للحدث  امل�ساحب  املجتمعي 

العاملية. الريا�سة  عا�سمة  يف  اأيام   5
العام  القائد  الرميثي  خلفان  حممد  اللللللواء  معايل  واأ�للسللاد 
ل�سرطة اأبوظبي رئي�س الهيئة العامة للريا�سة نائب رئي�س 
با�ست�سافة  اأبوظبي  ملف  بفوز  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س 
هذا  اأن  موؤكدا   2022 للرتايثلون  العامل  بطولة  نهائيات 
النجاح ي�سكل اإ�سافة كبرة مل�سرة جناحات الدولة ومكانتها 
املرموقة يف ا�ست�سافة وتنظيم الفعاليات الريا�سية العاملية 
الهيئات  مللع  جتمعنا  الللتللي  املللملليللزة  اللل�للسللراكللات  يعك�س  كللمللا 

والحتادات الريا�سية الدولية.
بهذه  الر�سيدة  للقيادة  والتربيكات  بالتهنئة  وتقدم معاليه 
املنا�سبة تقديرا لدعمها امل�ستمر واملتوا�سل لتج�سيد التقدم 
املراتب  لأعلى  الإمللارات  ريا�سة  وقيادة  الريا�سية  والتنمية 
احلكيمة  للقيادة  ال�سخي  الدعم  اأن  معاليه  موؤكدا  العاملية 
ميثل حمورا جوهريا للمبادرات الريا�سية الهادفة خلدمة 

تطلعات الريا�سة والريا�سيني وجمتمع الإمارات.
يف  الفتتاحية  للجولة  اأبوظبي  ا�ست�سافة  اإن  معاليه  وقللال 
�سل�سلة ال�سباقات العاملية للرتايثلون منذ عام 2015 وعلى 

مدار اأربع �سنوات م�ست و�سول للن�سخة اخلام�سة يف مار�س 
التنظيمي  التفوق  م�ساهد  مللن  الكثر  عك�س   2019 عللام 
على  الأوائلللل  للم�سنفني  العاملية  امل�ساركة  بجانب  والفني 
م�ستوى العامل يف البطولة الأمر الذي دعم جولة اأبوظبي 
وو�سعها يف م�ساف اجلولت املهمة التي تقام يف اأكرب واأهم 

مدن العامل.
�ست�سهد  التي  العاملية  البطولة  با�ست�سافة  معاليه  ورحللب 
7500 اآلف ريا�سي وريا�سية يف الرتايثلون من  م�ساركة 
خمتلف دول العامل الأمر الذي يوؤكد قيمة وحجم البطولة 
العاملية متقدما بال�سكر للمجل�س التنفيذي لاحتاد الدويل 
�ستكون على  التي  بالإمارات  الكبرة  ثقته  للرتايثلون على 
املوعد وعند ح�سن الظن يف تقدمي الإبهار والتميز لواحدة 
من اأهم الفعاليات الريا�سية العاملية يف م�سرتنا الريا�سية 
جعل  على  وال�سابة  النا�سئة  الأجلليللال  حتما  �ست�سجع  التي 

الريا�سة منطا للحياة املثالية وال�سحية.
واأ�سار معاليه اإىل اأن الأرقام والعوائد الكبرة التي �سجلتها 
ا�ست�سافة اجلولت املا�سية توؤكد على اأهمية البطولة ودورها 
والإعامية  وال�سياحية  القت�سادية  امللللوارد  دعللم  يف  املميز 
وروؤيتها  برهنت مكانتها  التي  اأبوظبي  لإمللارة  والرتويجية 

العاملية باقتدار ومتيز.
العام  الأمللني  العواين  عللارف حمد  �سعادة  توجه  من جانبه 
والعرفان  ال�سكر  اآيلللات  باأ�سمى  الريا�سي  اأبللوظللبللي  ملجل�س 
يف  الللريللادي  ودورهللللا  الللدائللمللة  لرعايتها  الللر�للسلليللدة  للقيادة 
الإمارات  ريا�سة  مب�سرة  النوعية  والنقلة  التقدم  حتقيق 
الللقلليللادة احلكيمة  توليه  الللذي  الكبر  الهللتللمللام  اأن  مللوؤكللدا 
يقودنا  الريا�سية،  احلللركللة  يف  والرتللقللاء  التطوير  مل�سرة 
وابرز  اأهللم  ا�ست�سافة  مبلفات  والفوز  مهمة  ملنجزات  دائما 

الفعاليات الريا�سية العاملية.
لروؤية  الكبرة  النجاحات  مللدى  يرتجم  الجنلللاز  اإن  وقللال 
بدعم  ا�ستطاعت  الللتللي  للريا�سة  عاملية  عا�سمة  اأبللوظللبللي 
واأن  العاملية  الريا�سية  الوجهة  تكون  اأن  احلكيمة  القيادة 

قبل  من  والعجاب  الفخر  ب�سهادات  متقدمة  مبكانة  تقف 
الحتادات الريا�سية الدولية يف خمتلف اللعاب.

العامل  بللطللولللة  نللهللائلليللات  بللا�للسللتلل�للسللافللة  اللللفلللوز  اأن  وا�لللسلللاف 
اأبوظبي  امللل�للسللتللمللر لللدعللم  الللتللخللطلليللط  يللعللكلل�للس  للللللرتايللثلللللون 
بجانب  الريا�سية  واملنجزات  النجاحات  ا�ستدامة  مبقومات 
ذلك ميثل التزامنا الكبر جتاه احلركة الريا�سية الدولية 
لاإيفاء بروؤيتنا عرب احت�سان جمموعة كبرة من الفعاليات 
املهمة وال�ستمرار بر�سالتنا الطاحمة جلعل جمتمع اأبوظبي 
ينعم بحياة ريا�سية و�سحية عرب ثقافة م�ستدامة وفعاليات 

ترثي التفاعل الريا�سي الدويل واملجتمعي.
واأ�لللسلللاف اأن نللهللائلليللات بللطللولللة الللعللامل للللللرتايللثلللللون 2022 
والإعامية  الت�سويقية  الفنية  بقيمته  كبرا  حدثا  متثل 
اأبوظبي العاملية م�سيدا  المر الذي يعك�س مكانة العا�سمة 
بثقة املجل�س التنفيذي لاحتاد الدويل للرتايثلون ودعمه 

املتوا�سل للريا�سة.
اأن الثقة الدولية جاءت بعد ال�سراكة املثمرة مع  ولفت اإىل 
الحتاد الدويل للرتايثلون وا�ست�سافتنا الناجحة للجولت 
الأربع  ال�سنوات  مللدار  على  العاملية  البطولة  يف  الفتتاحية 
املا�سية المر الذي ترك انطباعات مميزة من قبل ال�سرة 
التحتية  البنية  بينها  من  عديدة  لعوامل  نتيجة  الدولية 
للعا�سمة اأبوظبي وامل�سارات املميزة التي تقام عليها ال�سباقات 
امللل�للسللنللفللني وجنللللاح احلللمللات الرتويجية  اأبللللرز  وملل�للسللاركللة 
الفاعلة  بال�سراكة  م�سيدا  التلفزيوين  والنقل  والعامية 

التي نتطلع ل�ستمرارها ودعمها خال الفرتة املقبلة.
الدويل  الرتايثلون  �سباق  بللدوره قال غاري ماري�سكا مدير 
يف اأبوظبي اإن بطولة الحتاد الدويل للرتايثلون يف اأبوظبي 
حتقيق النجاح تلو الآخر م�سرا اإىل اأنه من املتوقع اأن ت�سهد 
اأبوظبي ا�ست�سافة لعدد كبر من الريا�سيني امل�ساركني يف 
اجلولة النهائية للبطولة اإذ يربز العر�س الناجح لهذا العام 
طموح اأبوظبي برت�سيخ مكانتها بني اأبرز م�سيفي الفعاليات 

الريا�سية.

الإمارات تفوز با�شت�شافة بطولة العامل للرتايثلون 2022

بايرن يفتقد تولي�شو لأ�شهر ورافينيا لأ�شابيع 
اأعلن نادي بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الأملاين 
تولي�سو  كللورنللتللان  الفرن�سي  لعللبلله  اأن  الللقللدم،  لللكللرة 
ب�سبب  لأ�للسللهللر  ويللغلليللب  جللراحلليللة  لعملية  �سيخ�سع 
اإ�سابته بقطع يف الرباط ال�سليبي يف الركبة اليمنى، 
بينما �سيغيب الربازيلي رافينيا لأ�سابيع ب�سبب اإ�سابة 
يف الللكللاحللل. وتللعللر�للس لعللبللا بللايللرن لللاإ�للسللابللة خال 
ليفركوزن  باير  على  فريقهما  فيها  فاز  التي  املباراة 
3-1 ال�سبت �سمن املرحلة الثالثة من البوند�سليغا.
وخرج تولي�سو بعد احتكاك مع لعب ليفركوزن كيفن 
الفرن�سي  وبقي  الأول.  ال�سوط  نهاية  قبيل  فولند 
املتوج مع منتخب باده هذا ال�سيف بلقب كاأ�س العامل 
2018، ممدا على الأر�س لفرتة طويلة، وبدا متاأملا 

ب�سكل كبر. واأو�سح بايرن اأن لعبه تعر�س “لقطع يف 
الرباط ال�سليبي و�سيخ�سع لعملية جراحية الأحد. 
لعب خط الو�سط �سيغيب عن املاعب لأ�سهر«. وكان 
الأول لفريقه  الهدف  تولي�سو )24 عاما( قد �سجل 
يف الدقيقة العا�سرة، علما اأنها كانت املرة الأوىل التي 

يبداأ فيها هذا املو�سم املباراة كاأ�سا�سي.
لعب  قللام  بعدما  فاأ�سيب  عللامللا(،   25( رافينيا  اأمللا 
للليللفللركللوزن كلللرمي بلللللعللربللي بللالللدو�للس علللللى رجللللله يف 
الدقيقة 80. ويف حني تلقى الاعب الأملاين-املغربي 
اأ�سيب بلتمزق جزئي  اأن رافينيا  بطاقة حمراء، تبني 
الذي  للنادي  بيان  بح�سب  الأي�سر،  الكاحل  اأربطة  يف 

اأكد اأن مدافعه �سيغيب لأ�سابيع.
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الدوري  تواليا يف  الرابع  اللقب فوزه  بر�سلونة حامل  حقق 
�سو�سيداد  ريللال  البا�سكي  م�سيفه  على  بتغلبه  الإ�للسللبللاين، 
2-1 فيما مل يعد غرميه اللدود ريال مدريد من بالنقاط 
اأمام  الللتللعللادل  فللخ  يف  ب�سقوطه  البا�سك  اإقليم  مللن  الللثللاث 

م�سيفه اأتلتيكو بلباو 1-1.
بتعادله  بعد  املتعرثة  بدايته  اأتلتيكو مدريد  وا�سل  كذلك 

مع �سيفه اأيبار 1-1 بهدف �سجله يف الدقيقة الخرة.
احلايل  اللللدوري  يف  بدايته  تعزيز  يف  بر�سلونة  وم�سى 

حمققا العامة الكاملة، بعد فوزه على كل من اآلفي�س 
تللدمللره هوي�سكا  ثللم  بللهللدف  الللوللليللد  وبلللللد  بثاثية 
الطري العود 8-2. وحول تخلفه يف ال�سوط الأول 

باإ�سابة نظيفة اىل فوز 1-2.
وافتتح املدافع اأريتز الو�ستوندو الت�سجيل لأ�سحاب 
الأر�لللللس بللكللرة مللن تلل�للسللديللدة مللبللا�للسللرة بلليلل�للسللراه من 
زاويللة �سيقة،  الرتفاع من  املنطقة متو�سطة  داخللل 

فللارتللطللمللت الللكللرة بللالللقللائللم الميللللن ملللرمللى احلار�س 
الأملاين مارك-اندريه تر �ستيغن وارتدت اىل داخل 

�للسللبللاكلله، بللعللدمللا حلل�للسللرهللا للله بللراأ�للسلله زملليللللله املدافع 
املك�سيكي هيكتور مورينو.

بالربازيلي  فالفردي  اأرن�ستو  بر�سلونة  مللدرب  ودفللع 
من  بلللدل  الللثللاين  اللل�للسللوط  بللدايللة  يف  كوتينيو  فيليبي 

الهجومي  ال�سغط  لزيادة  �سيميدو  نيل�سون  الربتغايل 
يف منطقة الفريق البا�سكي.

وبعد ح�سار حمكم، جنح الوروغواياين لوي�س �سواريز يف 
ت�سجيل هدف التعادل لرب�سلونة اثر معمعة داخل املنطقة 

الأرجنتيني  �للسللو�للسلليللداد  ريللللال  اخللفللاق حللار�للس مللرمللى  بللعللد 
ركلة  اثر  حماولتني  من  الكرة  ت�ستيت  يف  رويل  خرونيمو 

ركنية.
هدف  دميبيلي  عثمان  الفرن�سي  �سجل  دقائق  ثللاث  وبعد 
التقدم لرب�سلونة بكرة �سددها من قرب عامة اجلزاء اثر 
البا�سكي يف  الفريق  يتعامل معها مدافعو  ركنية مل  �سربة 

�سكل حا�سم.
وقلللال �للسللواريللز “يتميز الللللدوري مللن خلللال هللكللذا نلللوع من 

املباريات. يف املو�سم املا�سي تخلفنا )يف هذا امللعب( �سفر2- 
وجنحنا يف حتقيق الفوز بعد اخفاقات طويلة هنا. 

ردة فعلنا تقول الكثر عن فريقنا«. 
احلكم  احت�ساب  عدم  من  �سواريز  �سكا  كما 
الأول،  اللل�للسللوط  يف  لفريقه  جلللزاء  ركلللللتللي 
“جنحوا  �سو�سيداد  ريللال  لعبي  ان  وراأى 
فيليبي  دخللول  اأن  اإل  اإقفال منطقتهم،  يف 

�ساعد يف طريقة  الثاين  ال�سوط  كوتينيو يف 
تغير لعبنا«.

مدريد  ريللال  تعرث  مامي�س”  “�سان  ملعب  وعلى 
اأتلتيكو  م�سيفه  مع  بتعادله  املو�سم  هذا  الأوىل  للمرة 

1-1، ليتخلف بفارق نقطتني عن بر�سلونة املت�سدر  بلباو 
وحامل اللقب. ومل ينجح لعبو املدرب جولن لوبيتيغي يف 

قلب الطاولة على م�سيفيهم البا�سكيني يف ال�سوط الثاين، 
على رغم جناح املدرب يف تبدياته التكتيكية. وبالتايل مل 
من  امللكي  الفريق  يتمكن 
ف�س الأمور مع م�سيفه 
البا�سكي بعدما تعادل 
مللللللرتللللللني املللللو�للللسللللم 
امللللا�لللسلللي، �للسلللللبللا يف 
ملللرحلللللللة الللللذهللللاب 
ملعب  علللللللى 
�للللسللللان 

مامي�س واإيجابا 1-1 اإيابا يف �سانتياغو برنابيو.
اإيكر مونيان متابعا  الت�سجيل عرب  الأر�س  اأ�سحاب  وافتتح 
كرة يف قلب املرمى تلقاها بالكعب من اينياكي وليام�س اثر 

هجمة مرتدة �سريعة من اليمني.
وبعدها باأربع دقائق األغى احلكم خو�سيه لوي�س غونزالي�س 

هدفا لأتلتيكو بلباو بداعي الت�سلل.
ثلللم تلل�للسللدى احللللار�لللس �للسلليللمللون لللتلل�للسللديللدة اللللكلللرواتلللي لوكا 
مودريت�س الأر�سية من خارج املنطقة قبل ان تخرتق الزاوية 

اليمنى البعيدة ملرماه.
ويف ال�سوط الثاين حرم احلار�س �سيمون ال�سيوف ت�سجيل 
من  بايل  غاريث  الويلزي  ت�سديدة  �سد  اذ  التعادل  اإ�سابة 
املتابعة من  بعدها  �سد  ثللم  املنطقة  خللارج  مللن  حللرة  �سربة 
لوبيتيغي  امللللدرب  دفللع  وبعدها   . رامللو�للس  �سرخيو  القائد 
بللاإيلل�للسللكللو بللللدل ملللن ملللودريلللتللل�لللس، بللعللدمللا �للسللبللق لللله اإ�لللسلللراك 
الربازيلي كا�سيمرو يف بداية ال�سوط الثاين بدل من داين 

�سيبايو�س.
ومل يتاأخر اإي�سكو يف ت�سجيل اإ�سابة التعادل براأ�سه اىل ميني 

احلار�س �سيمون متطاول لكرة رفعها بايل من اليمني.
الثاثة  املوا�سم  يف  اللقب  حامل  مللدريللد  ريللال  وي�ستقبل 
الأخلللرة رومللا الإيللطللايل الربللعللاء 19 اأيلللللول �سبتمرب يف 

دوري املجموعات مل�سابقة دوري اأبطال اأوروبا.
ومل يتمكن اأتلتيكو مدريد من ت�سحيح بدايته املتعرثة يف 
1-1، ليحقق نقطته  الدوري اذ تعادل مع �سيفه ايبار 

اخلام�سة فقط يف اأربع مباريات.
الأوروبلللي  اللللدوري  لقب  العا�سمة حامل  نللادي  وكللان 
“يوروبا ليغ” وو�سيف الدوري املحلي املو�سم املا�سي، 
البطولة،  على  للمناف�سة  الرئي�سيني  املر�سحني  اأحد 
بفوزه  الأوروبية  ال�سوبر  كاأ�س  اإحللرازه  بعد  خ�سو�سا 
4-2 بعد  علللللى بللطللل اأوروبللللللللا جلللللاره ريلللللال ملللدريلللد 

التمديد.
�سيموين وجد  دييغو  الأرجنتيني  املللدرب  ان فريق  ال 
نف�سه متاأخرا يف الدقيقة 87 اأمام جماهره يف معقله 
واندا ميرتوبوليتانو بهدف �سجله املهاجم الحتياطي 
الذي  بورخا  النا�سئ  املهاجم  ان  اإل  اإيرنتي�س.  �سرغي 
التعادل يف  “الليغا” اأدرك له  خا�س مباراته الأوىل يف 
الدوري،  يف  الأول  هللدفلله  م�سجا   )3+90( الدقيقة 
اأ�ساب  دييغو غودين  الأوروغللوايللاين  زميله  كان  بعدما 

العار�سة يف الدقيقة الأخرة.
وبعد املباراة قال �سيميوين “كنت لأتاأ�سف لو مل نتمكن 
ردة  اأظهر  فريقنا  ان  والهم  الفر�س.  هللذه  �سناعة  من 
فعل قوية خ�سو�سا بعد اهتزاز �سباكنا يف وقت ح�سا�س 
اقتنا�س  يف  وجنحنا  ال�سغط،  يف  ا�ستمرينا  املباراة.  من 

نقطة التعادل«.
وتعادل فالن�سيا مع �سيفه ريال بيتي�س �سلبا على ملعب 

“مي�ستايا«.

فوز رابع لرب�شلونة وتعادل اأول لريال مدريد 

اأهللدر رومللا فللوزا كان يف متناوله على �سييفه كييفو 
نللظلليللفللني، واكتفى  بللهللدفللني  تلللقلللدم  بللعللدمللا  فلللرونلللا 
الرابعة  املرحلة  يف  الأحللد  ام�س   2-2 معه  بالتعادل 

من الدوري الإيطايل لكرة القدم.
الذي  رومللا  تعادل  العا�سمة،  الأوملللبللي يف  امللعب  على 
افتتح املو�سم بفوز �سعب على م�سيفه تورينو، للمرة 
برغامو  اأتللالنللتللا  مللع  الأول  بعد  اأر�للسلله  على  الثانية 
اأر�س  على  يخ�سر  اأن  قبل  الثانية  املرحلة  يف   3-3
من  نقاط  بخم�س  الآن  حتى  ليكتفي   ،2-1 ميان 

اأربع مباريات.
نادي  حلللللول  مللن  اأيلللام  قبل  املخيبة  النتيجة  وتللاأتللي 

اللقب  حامل  على  الأربللعللاء  �سيفا  العا�سمة 
اجلولة  يف  الإ�لللسلللبلللاين،  ملللدريلللد  ريلللللال 

اأوروبلللا  اأبللطللال  دوري  مللن  الأوىل 
الذي بلغ النادي الإيطايل دوره 

ن�سف النهائي املو�سم املا�سي.
اأوزيبيو  املدرب  فريق  وتقدم 

بهدفني  فران�سي�سكو  دي 
الأول  ال�ساعة  ن�سف  يف 

بف�سل  املللللللبللللللاراة  ملللللن 
ال�سعراوي  �للسللتلليللفللان 
الللللللذي ا�لللسلللتلللفلللاد من 
األي�ساندرو  عر�سية 
وبريان  فلورنت�سي، 
كللريلل�للسللتللانللتللي اللللذي 

كللرة و�سلته من  اأنللهللى 
دزيللكللو يف  اإديلللن  البو�سني 

مرمى ال�سيوف.
اإل اأن كييفو الذي ح�سمت 
من ر�سيده ثاث نقاط مع 
 200 غرامة مالية بقيمة 

تزوير  بلل�للسللبللب  يللللللورو  األللللللف 
املالية، قلب تخلفه  ح�ساباته 

الثاين،  ال�سوط  يف  تعادل  اىل 
ال�سلوفيني  بللوا�للسللطللة  وذللللللك 

فالرت بر�سا بت�سديدة من خارج 
ماريو�س  والللبللولللنللدي  املللنللطللقللة، 

�ستيبين�سكي من جمهود فردي.
يللتللمللكللن لعلللبلللو روملللللا ملللن حتويل  ومل 
هلليللمللنللتللهللم يف اللللدقلللائلللق الأخلللللللرة من 
النقاط  لهم  املباراة، اىل هدف ي�سمن 

الثاث.
اأيللل�لللسلللا مقابل  اللللثلللاين  هلللو  واللللتلللعلللادل 

يللحللتللل املركز  اللللللذي  لللكلليلليللفللو  هللزميللتللني 
بعد  نللقللطللة(   -1( �سلبي  بر�سيد  الأخللللر 

ح�سم ثاث نقاط منه.
الإيطايل  لللاحتللاد  الريا�سية  املحكمة  وكللانللت 

يلللورو )31  مللللليللون   27 اأدانلللللت كييفو لإ�للسللافللتلله 
النتقال  ر�للللسللللوم  علللللللى  اأملللللركلللللي(  دولر  مللللللليلللون 

ت�سيزينا  نلللادي  مللن  الللواعللديللن  لللاعللبللني  احلقيقية 
2015 و2018. واأوقف على خلفية  املتوا�سع بني 
ملدة  كامبيديلي  لوكا  النادي  رئي�س  التزوير  عمليات 

ثاثة اأ�سهر، واأربعة من م�ست�ساريه ل�ستة اأ�سهر.
وبطل  نقاط(   9( املت�سدر  يوفنتو�س  لحقا  ويلعب 
مع  وجنوى  �سا�سوولو،  مع  الأخللرة  ال�سبعة  املوا�سم 
بللولللونلليللا، واأوديلللنللليلللزي مع 
تللللوريللللنللللو، واإملللللبلللللويل مع 
لتلل�للسلليللو، وكلللالللليلللاري مع 

ميان.
وتختتم املرحلة الإثنني 
�للللسللللبللللال مع  بلللللللللقللللاء 

اأتالنتا.

روما يكتفي بالتعادل بعد 
تقدمه على فريونا 

اإ�شابة فريمينو  قد تبعده عن 
لقاء �شان جرمان 

اإبراهيموفيت�س ي�شجل هدفه ال� 500 بطريقة ا�شتعرا�شية 

اإ�لللسلللابلللة مهاجمه  نللللادي للليللفللربللول الإنللكللللليللزي  اأكللللد 
الربازيلي روبرتو فرمينو بجرح يف عينه يف املباراة 
ام�س  هوت�سرب  توتنهام  �سد  املحلي  اللللدوري  �سمن 

الأوىل  املباراة  عن  يبعده  قد  ما  ال�سبت،  الأول 
كرة  يف  اأوروبللللللللا  اأبللللطللللال  دوري  يف  لللفللريللقلله 

�للسللان جرمان  باري�س  �سد  الللثللاثللاء  الللقللدم 
الفرن�سي.

التي  املللللبللللاراة  فللرملليللنللو يف  واأ�لللسللليلللب 
ملعب  علللللى  تللوتللنللهللام  ا�ست�سافها 

وميللللبلللللللللي �لللسلللملللن امللللرحلللللللة 
اخلللاملل�للسللة ملللن اللللللدوري 

الإنللللكللللللللليللللزي امللللملللتلللاز، 
 15 وخرج قبل نحو 
النهاية  مللن  دقلليللقللة 
بعد ت�سجيله الهدف 

الثاين لفريقه يف 
امللللللللبلللللللاراة اللللتلللي 
ل�سالح  انللتللهللت 

 .1-2 ال�سيوف 
الإ�سابة  ونللتللجللت 

علللللللن دخلللللللللللول اإ�للللسللللبللللع 
يان  البلجيكي  توتنهام  مدافع 

الي�سرى  الللعللني  يف  فرتونغن 
للمهاجم الربازيلي.

اأن  بيان  يف  ليفربول  واأعلن 
“الفح�س يف امل�ست�سفى اأكد 
وجود جرح يف العني، ال اأنه 
لن يكون ثمة �سرر دائم«. 
مراقبة  “�ستتم  اأ�للللسللللاف 

املو�سوع ومعاجلته من قبل الطاقم الطبي لليفربول 
قبل اتخاذ اأي قرار ب�ساأن قدرة فرمينو على امل�ساركة 
يف مباراة م�ساء الثاثاء �سد باري�س �سان جرمان يف 
اأنفيلد” التابع  ملعب  على  اأوروبلللا  اأبطال  دوري 
للللللنللادي الإنللكللللليللزي. و�للسللدد الأخلللر على اأنه 
الاعب  ا�ستبعاد  يتم  املرحلة، مل  هذه  “يف 
الرقم 9«. ويتوقع اأن يوؤثر غياب فرمينو 
يف حال تاأكده، ب�سكل �سلبي على ليفربول، 
ل�سيما واأن املهاجم الدويل البالغ من 
عن�سرا  �للسللكللل  عللامللا،   26 الللعللمللر 
اىل  الفريق  قلليللادة  يف  اأ�سا�سيا 
امللللللبلللللاراة الللنللهللائلليللة للللللدوري 
املا�سي  املو�سم  الأبطال يف 
)قللللبللللل اخللللل�للللسللللارة اأمللللللام 
 ،)3-1 ملللدريلللد  ريلللللال 
بلللتللل�لللسلللجللليللللللله عللل�لللسلللرة 
اأهللللللللللللللداف، تللل�لللسلللاويلللا 
ملللع زملليللللليلله يف خط 
اللللللهلللللجلللللوم امللللل�للللسللللري 
وال�سنغايل  �لللسلللاح  حمللمللد 
�للسللاديللو مللانلليلله. ويللواجلله فللريللق املدرب 
الأملاين يورغن كلوب مهمة �سعبة يف دور 
اذ  املو�سم،  هللذا  الأبللطللال  لللدوري  املجموعات 
جرمان  �سان  مع  الثالثة  املجموعة  يف  ي�سارك 
ونللابللويل الإيللطللايل والللنللجللم الأحللمللر بلغراد 
مثالية  بداية  ليفربول  وحقق  ال�سربي. 
الللللللللدوري  للللللللملللو�لللسلللم اجللللللديلللللد يف 
مبارياته  يف  بللفللوزه  الإنللكللللليللزي، 

اخلم�س الأوىل.

اأن ي�سجل  اإبللراهلليللمللوفلليللتلل�للس  اللل�للسللويللدي زلتللللان  اخللتللار 
م�سرته،  يف  له  الل500  الهدف  ا�ستعرا�سية  بطريقة 
لي�سبح ثللالللث لعلللب بللني الللاعللبللني الللذيللن مللا زاللللوا 
يزاولون اللعبة، ي�سل اىل هذا الرقم يف م�سرته على 
خ�سرها  التي  املللبللاراة  ويف  واملنتخب.  الأنللديللة  م�ستوى 
فريقه احلايل لو�س اأجنلي�س غالك�سي الأمركي اأمام 
تورونتو اأف �سي 3-5، افتتح ابراهيموفيت�س )36 عاما( 
الت�سجيل لفريقه عندما تقدم اىل داخل منطقة اجلزاء 
باللتفاف  يقوم  اأن  قبل  بالعمق،  مرفوعة  كللرة  ملتابعة 
اللللهلللواء، ويللرفللع قدمه  تلللزال يف  علللللى نف�سه والللكللرة ل 
اأكروباتية.  بطريقة  املرمى  يف  ملتابعتها  عاليا  اليمنى 
وعلى رغم اخل�سارة، بدا الاعب الدويل ال�سابق فخورا 
مبا قام به، اذ قال بعد املباراة “اأنا �سعيد لتورونتو لأنهم 

والذي  الل500”،  هللديف  �سحية  اأنهم  على  �سيُذَكرون 
الللدوري الأمركي. وبات  17 له يف  اأي�سا الرقم  حمل 
اإبراهيموفيت�س ثالث لعب حاليا ي�سل اىل عتبة 500 
هدف، بعد النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو لعب 
يوفنتو�س الإيطايل حاليا، والأرجنتيني ليونيل مي�سي 

جنم بر�سلونة الإ�سباين.
62 هللدفللا ل�سالح  اللل�للسللابللق  الللللدويل  الللاعللب  و�للسللجللل 
الأخللللرى خال  اأهللدافلله  جلللاءت  بينما  بلللاده،  منتخب 
م�سرة طويلة توزعت بني اأندية ماملو، اأياك�س اأم�سرتدام 
الإيطاليني،  ومللليلللان  اإنللللرت  يللوفللنللتللو�للس،  الللهللولللنللدي، 
مان�س�سرت  الفرن�سي،  جللرمللان  �سان  باري�س  بر�سلونة، 
يونايتد الإنكليزي، و�سول للو�س اأجنلي�س الذي ان�سم 

اىل �سفوفه يف اآذار مار�س املا�سي.

كيبت�شوغ يحقق رقما 
قيا�شيا جديدا للماراتون 
حقق البطل الأوملبي الكيني اإيليود كيبت�سوغ رقما قيا�سيا جديدا للماراتون، 
بفوزه ب�سباق برلني بتوقيت 2.01:39 �ساعتني، حمطما الرقم القيا�سي 

ال�سابق باأكرث من دقيقة.
وعرب العداء البالغ من العمر 33 عاما، خط نهاية ال�سباق البالغة م�سافته 
42،195 كلم، يف �ساعتني ودقيقة و39 ثانية، اأقل بدقيقة و18 ثانية عن 

الرقم ال�سابق الذي حققه مواطنه ديني�س كيميتو قبل اأربعة اأعوام.
للللللمللاراتللون، منذ  قلليللا�للسللي  رقلللم  علللللى  اللللذي يحقق  الأكللللرب  التح�سن  وهلللو 
ثانية عام  بفارق دقيقتني و23  الرقم  الأ�سرتايل ديريك كايتون  حطم 

.1967
 2016 جانرو  دي  ريللو  اأوملبياد  يف  ال�سباق  ذهبية  حامل  كيبت�سوغ  وقللال 

+�سكرا+«. هي  الوحيدة  “كلمات 
اأ�ساف العداء الذي ت�سدر ال�سباق بعد الأمتار املئة الأوىل “كنت م�ستعدا 
نف�سي  وجللدت  عندما  اأفاجاأ  مل  لذا  مبكر،  ب�سكل  اخلا�س  �سباقي  خلو�س 
اأجل  مللن  جيد  ب�سكل  تللدربللت  الآخلللريلللن(.  املت�سابقني  مللن  )بعيدا  وحلليللدا 
ب�سكل ل ي�سدق  �سعيد  اأنا  كاملة بربامج مدربي.  ثقة  ال�سباق ولدي  هذا 
لتمكني من حتطيم الرقم القيا�سي العاملي، واأنا مل اأتوقف اأبدا عن الإميان 
بنف�سي«. ويعد كيبت�سوغ اأبرز عدائي املاراتون يف الع�سر احلديث، وهيمن 
على مناف�ساته منذ م�ساركته الأوىل يف ماراتون هامبورغ عام 2013 بعد 
بطولة  ذهبية  خالها  اأحللرز  القوى  األللعللاب  م�سمار  على  ناجحة  م�سرة 
العامل 2003 وف�سية 2007 يف �سباق 5 اآلف م، وف�سية اأوملبياد بكني 

2004 يف الفئة نف�سها. اأثينا  اأوملبياد  وبرونزية   2008
وهيمن العداوؤون الكينيون على ماراتون برلني الأحد، اذ حل ثانيا لدى 
الرجال اأمون كيربوتو بزمن 2.06:23 �ساعتني، وويل�سون كيب�سانغ ثالثا 

بفارق 15 ثانية عن الثاين.
ولدى ال�سيدات، حلت الكينية غادي�س ت�سرونو اأوىل بتوقيت 2.18:11 
وتروني�س   )2.18:34( اآغللا  روتللي  الأثيوبيتني  على  متقدمة  �ساعتني، 

ديبابا )2.18:55(.

اأحلق املاكم املك�سيكي �ساوول “كانيلو” األفاريز اخل�سارة 
الأوىل بالكازاخ�ستاين غينادي غولوفكني، لينتزع اللقب 
املوحد لبطل العامل للوزن املتو�سط، بعد نزال يف مدينة 

ل�س فيغا�س الأمركية ح�سم بقرار من احلكام.
اأرينا” انتهى  “تي موبيل  قللاعللة  لللقللاء يف  مللن  عللام  وبللعللد 
القاعة  يف  ال�سبت  جملللددا  املللاكللمللان  الللتللقللى  بللالللتللعللادل، 
نف�سها، واأظهر األفاريز )28 عاما( موهبته وقدرته على 
ال�سمود يف وجه املخ�سرم غولوفكني )36 عاما(، ليكبد 
للمنظمة  املللوحللد  اللقب  ويللنللال  الأوىل  خ�سارته  الأخلللر 
والحتاد  للماكمة  العاملية  والرابطة  للماكمة  العاملية 

الدويل للماكمة يف الوزن املتو�سط.
الأف�سلية  اذ منح حكمان  الفوز بقرار من احلكام،  واأتللى 
�سجل  بينما   ،113-115 بنتيجة  املك�سيكي  للماكم 

احلكم الثالث تعادل بنتيجة 114-114.
وقال األفاريز بعد الفوز “اأنا ماكم كبر، واأظهرت ذلك 
الليلة اذا اأراد النا�س جولة ثانية، �ساأقوم بالأمر جمددا«.

اأ�ساف املاكم الذي بات يف ر�سيده 50 انت�سارا وتعادل 
وخ�سارتني “اأنا را�س لأنني قدمت نزال كبرا. كان الفوز 

�سريحا«.
يف املقابل، تلقى غولوفكني خ�سارته الأوىل بعد 38 فوزا 

وتعادل واحد.
وقال املاكم يف ت�سريحات �سحافية بعد النزال “اأعتقد 

اأنلله مل يكن يجري  الللنللزال. على رغللم  اأننا �سيطرنا على 
ملناف�سه  �سابقا  وجهها  انتقادات  اىل  اإ�سارة  )يف  املللرة  هذه 
ذلللك ل  اأن  ال  ال�سابق(،  الللنللزال  الكثيف خللال  بللاجلللري 

يعني اأنه كان م�سيطرا على النزال«.
ماكم  اأول  ي�سبح  لأن  غولوفكني  �سعي  األفاريز  واأنللهللى 
يلللدافلللع بللنللجللاح 21 ملللرة مللتللتللاللليللة، علللن لللقللبلله يف اللللوزن 
املللتللو�للسللط. ويف حللني كللان الللكللازاخلل�للسللتللاين املللر�للسللح الأبرز 
للفوز العام املا�سي، اأقر فريقه باأن مناف�سه املك�سيكي كان 

الأف�سل يف نزال ال�سبت.

وقال مدرب غولوفكني اأبيل �سان�سيز “قدمنا نزال كبرا 
الثانية  اجلللولللة  بللدء  مللع  متقاربة  املناف�سة  كانت  الليلة 
ع�سرة. كان احلكام جيدين وراأوا الأمر من زوايا خمتلفة. 
ل ميكنني اأن اأ�سكو من القرار، اإل اأن النزال كان متقاربا 

اىل درجة ت�ستحق اإقامة نزال ثالث«.
ب�سكل  اللللنلللزال  ملللن  الأوىل  اجللللللولت  غللولللوفللكللني  وبلللللداأ 
هجومي، ال اأنه مل يتمكن من التاأثر على �سابة األفاريز 
الذي مالت نحوه الأف�سلية يف اجلولت الاحقة، ل�سيما 
بني اخلام�سة والثامنة. وعلى رغم اأن الكازاخ�ستاين وجه 

ملناف�سه لكمات قوية يف اجلولة العا�سرة، ال اأنه مل يتمكن 
من البناء على ذلك وحتقيق اأف�سلية، ل�سيما واأن األفاريز 
غالبا ما كان قادرا على الفات وتوجيه لكمات م�سادة 

ملناف�سه.
األفاريز قدرات دفاعية جيدة يف اجلولة الأخرة  واأظهر 
عدد  بينهم  �سخ�سا   21950 ح�سره  الللذي  النزال  من 
مللن ملل�للسللاهللر اللللوليلللات املللتللحللدة، مللن جنللم كلللرة ال�سلة 
للليللربون جلليللملل�للس، اىل املللمللثلللللني دنللزيللل وا�للسللنللطللن وويل 

�سميث، واملاكم ال�سابق مايك تاي�سون.
وحفلت الفرتة التح�سرية للنزال بتوتر بني املاكمني، 
ل�سيما واأن األفاريز اأوقف يف �سباط فرباير املا�سي ل�ستة 
اأ�سهر ب�سبب ثبوت تعاطيه املن�سطات، ما اأدى اىل تاأجيل 

نزال بينه وبني غولوفكني كان مقررا يف اأيار مايو.

األفاريز يطيح بغولوفكني للقب الوزن املتو�شط 
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تعوي�س مليوين مل�شلمني اأقيلوا ب�شبب ال�شالة
بقيمة  تعوي�سات  �سداد  على  اأمركية  حلوم  تعبئة  �سركة  وافقت 
قد  كانوا  م�سلم،  اأمركي  �سومايل-   138 اىل  دولر  مليون   1.5
طلبهم  رفلل�للس  بعدما  بللكللولللورادو،  م�سنع  يف  عملهم  مللن  اأقلليلللللوا 

بالتوقف عن العمل لل�ساة.
اجلمعة،  الوظيفية  الفر�س  لتكافوؤ  الأمللركلليللة  اللجنة  وقللالللت 
ويتي�سيتا  من  تتخذ  التي  �سولو�سنز"   ميت  "كارغيل  �سركة  اإن 
بكن�سا�س مقرا لها، قد تعهدت اأي�سا باملوافقة على تخ�سي�س وقت 

لل�ساة يف م�سنعها بفورت مورغان.
ونقلت وكالة "اأ�سو�سيتد بر�س" عن اللجنة اأن كارغيل نفت ارتكاب 
اأي خطاأ، اإل اأنها وافقت على الت�سوية لتجنب مزيد من الدعاوى 
يف  اأقلليلللللوا  العمال  اأن  اللجنة  وجلللدت  املا�سي  والللعللام  الق�سائية. 
2016، عقب احتجاجهم على قرار ادارة امل�سنع عدم وقف العمل 
مب�سنع  الأمركيني   - ال�سوماليني  من  مئات  ويعمل  لل�ساة. 

فورت مورغان، على م�سافة 115 كيلومرتا �سمال �سرق دنفر.

عمرها عام وت�شبح مثل املحرتفني
اأظهر ت�سجيل م�سور حلظات ل تكاد ت�سدق لطفلة تبلغ من العمر 
�سنة واحدة ت�ستعر�س مهاراتها ال�ستثنائية يف ال�سباحة، وفق ما 

ذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
"كا�سيا"، م�ستمتعة للغاية وهي  وبدت الطفلة الر�سيعة، وتدعى 
تتقلب على ظهرها وبطنها بني الفينة والأخرى وحترك قدميها 
وذراعيها يف حو�س ال�سباحة بولية فلوريدا الأمركية، مبفردها 
ومن دون م�ساعدة من اأحد. وقالت غري�س فانيلي، والدة الطفلة 
كا�سيا، اإنها حتث اأولدها على النزول اإىل حو�س ال�سباحة يف �سن 
ال�سباحة  ولتعلم  باأنف�سهم  الثقة  ك�سب  على  تعودهم  لكي  مبكرة 
اأي�سا. وبعد اأن ا�ستعر�ست كا�سيا مهاراتها يف ال�سباحة متكنت من 
الو�سول اإىل الدرج املوؤدي للخروج من احلو�س ب�سهولة، ووقفت 
التي  الكربى،  ابنتها  اإن  غري�س  وقالت  تبت�سم.  وهي  حافته  على 
اأ�سهر  ت�سعة  �سن  يف  وهللي  ال�سباحة  اأتقنت  حاليا،  �سنوات   3 تبلغ 
فقط، ون�سحت الأمهات باأن يبداأن يف تعليم اأبنائهن ال�سباحة عند 

بلوغهم �ستة اأ�سهر من العمر.

مل�شة  خاطئة لمراأة تطيح قا�شيا 
ا�سطر قا�س اأمركي، موؤخرا، اإىل تقدمي ال�ستقالة من من�سبه 
بعدما ظهر يف مقطع فيديو وهو ي�سع يده على ظهر امراأة جاءت 
اإىل �سراخ  الأمللور  املحكمة لأجللل طلب احلماية، ثم تطورت  اإىل 

وتوقيف للمراأة.
ال�سابة  "ديلي ميل" الربيطانية، فاإن  وبح�سب ما نقلت �سحيفة 
كا�سندرا جاك�سون البالغة من العمر 28 عاما ق�سدت حمكمة يف 
ولية اأوهايو حتى تقدم ما يعرُف بل"طلب احلماية" وهذه امليزة 
الذين  الأ�سخا�س  اأمللام  املتحدة  الللوليللات  يف  مفتوحة  الق�سائية 
اأو  حمتمل  باعتداء   الأمللر  تعلق  �سواء  حمدقا  خطرا  يواجهون 
لأن هذه  متاأخرة  باأنها جاءت  ال�سابة  اإخبار  و�سيك. وحني جرى 
الطلبات ُتقدم قبل �ساعة معينة وبالتايل ل حميد عن العودة يف 
اليوم التايل، ا�ست�ساطت غ�سبا واأخذت ت�سرخ يف ممرات املحكمة.

القا�سي  خللرج  املنفعل،  النحو  هللذا  على  ال�سابة  احتجت  وبعدما 
ثم  جاك�سون  وراء  و�سار  احلكم  قاعة  من  بلبا�سه  با�سمان  مايكل 
دعاها لرتافقه، وظهر وهو ي�سع يده على عنقها وظهرها، وعقب 
هذا "ال�ستدراج" قام عنا�سر ال�سرطة بتوقيف املحتجة بناء على 

قرار القا�سي الذي اتهمها بازدراء املحكمة.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

كيف توح�س ال�شرطان يف 2018؟
نبهت منظمة ال�سحة العاملية، موؤخرا، اإىل اأن مر�س ال�سرطان �سينهي حياة ما يقارب 9.6 مايني �سخ�س خال 
العام اجلاري، وبالتايل �سيكون م�سوؤول عن واحدة من كل ثماين وفيات بني الرجال، اأما بني الن�ساء ف�سي�سبب وفاًة 
من بني كل اإحدى ع�سرة حالة. ورجحت املنظمة يف تقرير اأن ي�سهد العامل ارتفاعا يف حالت الإ�سابة اجلديدة التي 
يتوقع اأن تبلغ 18.1 مليون �سخ�س خال العام اجلاري، فيما كان الرقم ي�سل اإىل 14.1 مليون �سخ�س خال �سنة 

2012 حني بداأ ن�سر الوثيقة الدورية ب�ساأن ال�سرطان يف املنظمة الدولية.
وتعزو منظمة ال�سحة العاملية ارتفاع عدد امل�سابني مبر�س ال�سرطان ومن ميوتون ب�سببه اإىل جملة من التحولت 
القت�سادية والجتماعية يف العامل، ف�سا عن ارتفاع ن�سبة ال�سيخوخة، ومن املعلوم اأن هذه املرحلة املتقدمة من 

العمر ت�سكل مرتعا لاأمرا�س واملتاعب ال�سحية.
ويعد �سرطان الرئة الذي ينجم عن التدخني من اأبرز العوامل التي تفاقم وفيات ال�سرطان، اإىل جانب �سرطان 
2.1 مليون  الثدي الذي تعانيه الن�ساء، ويف هذا اجلانب ي�سر التقرير اإىل اأن عاملنا �سي�سخ�س خال �سنة 2018 

اإ�سابة جديدة ب�سرطان الرئة.
ويدعو التقرير اإىل تعزيز الوقاية يف العامل من خال حمات حماربة التدخني، وقد اأثبتت هذه اخلطوة جناعة يف 

بع�س دول �سمال اأوروبا واأمركا ال�سمالية، لكن عددا من مناطق العامل ما زالت يف حاجة اإىل هذه الإجراءات.
وتاأتي هذه الأرقام املقلقة و�سط تفاوت �سارخ يف فر�س وظروف العاج بني الدول املتقدمة والبلدان النامية، على 

اعتبار اأن العاج ي�ستوجب موارد مالية وب�سرية كبرة.
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خريطة الأر�س قبل 300 مليون �شنة
حني ينظر النا�س اإىل خريطة العامل يعتقدون يف الغالب اأن �سكل الأر�س 
قد ظل ثابتا منذ الأزل لكن العلم يقدم وجهة نظر مغايرة فهو ي�سر اإىل 

ظاهرة جيولوجية قادت اإىل تغير وجه الكوكب.
اجنرافا  عللرف  الأر�للللس  كللوكللب  اأن  التكتونية"  "ال�سفائح  نظرية  وتلللرى 
قاريا على مدى مئات املايني من ال�سنني، ونتيجة لهذا التحول تباعدت 

امل�سافات بني بع�س الدول فيما تقاربت بني اأخرى.
وو�سع الر�سام ما�سيمو بيرتوبون، خريطة تقريبية ملا كانت عليه الأر�س 
قبل مئات املايني من ال�سنوات، ومل يكتف الفنان بدمج البلدان والقارات 
التي كانت ملت�سقة ببع�سها البع�س بل و�سع احلدود اجلغرافية احلالية.

وبالعودة اإىل ال�سكل املحتمل لاأر�س قبل 350 مليون �سنة، تظهر الوليات 
دول  اأمللا  الإفريقية،  الللقللارة  من  الغربي  ال�سمال  لبلدان  جمللاورة  املتحدة 

اأوروبا الغربية فتبدو ل�سيقة بالبلدان املغاربية.
وعلى املنوال نف�سه، بدت الربازيل والأرجنتني حماذيتنب لبلدان اجلنوب 
القارة  بني  الأطل�سي  املحيط  اختفى  فيما  الأفريقية،  القارة  من  الغربي 
اإن هذا النظرية  ال�سمراء والقارة الأمركية. وقال معلقون على ال�سورة 
بينهم  فيما  الب�سر  اأقامها  التي  للحدود  الن�سبي  الطابع  تظهر  العلمية 
وحتولت يف اأحيان كثرة اإىل م�سدر للقاقل وال�سراعات. وتك�سف ال�سورة 
اأنها  اأو  بحرية،  واجهة  دون  نف�سها من  �ستجد  كانت  الللدول  كثرا من  اأن 
�ستطل على واجهة مائية حمدودة لو مل حت�سل تكتونية ال�سفائح. وتبعا 
ملا ُذكر فاإن هذه الظاهرة مل توؤثر على �سكل الأر�س فقط بل قلبت موازين 
املوارد الطبيعية واملعادلت ال�سيا�سية، على اعتبار اأن التقارب اجلغرايف بني 

بع�س الدول كثرا ما اأنتج حروبا وماآ�سي ب�سرية.

حيلة مده�شة لتجنب التجنيد الإجباري
جلاأ طاب يف اإحدى جامعات كوريا اجلنوبية اإىل "حيلة غريبة" من اأجل 
جتنب اخلدمة الع�سكرية الإجبارية يف الباد، التي ت�ستغرق عامني، وفق 

ما ذكرت و�سائل اإعام حملية.  
تناول  �سول على  العا�سمة  املو�سيقى يف  كليات  اإحللدى  12 طالبا يف  وداأب 
اليوم  يف  وجللبللات   5 اإىل  و�سلت  والللهللامللربغللر،  البيتزا  مللن  كللبللرة  كميات 

الواحد، لزيادة الوزن وبالتايل جتنب اخلدمة الع�سكرية.
لللكللن الللقللائللمللني علللللى اخللتللبللار الللللليللاقللة الللبللدنلليللة قللبللل الللدخللول يف اخلدمة 
لكن  كبر،  ب�سكل  اأوزانللهللم  زيللادة  تعمدوا  الطاب  اأن  اكت�سفوا  الإجبارية 

حماولتهم باءت بالف�سل.
التجنيد  برنامج  تفادي  مبحاولة  املتهمني  الطاب  اإن  ال�سلطات  وقالت 
الإجباري قد �ساركوا جميعا يف ا�سرتاتيجيات لك�سب الوزن عرب جمموعة 

العثور على متثال 
جديد لأبي الهول   

تعمل  اأثللريللة م�سرية  بعثة  عللرثت 
يف جنوب م�سر على متثال جديد 
مللن احلجر  الللهللول م�سنوع  لأبلللي 
الللرملللللي. وقللالللت وزارة الآثلللللار يف 
بيان اليوم الأحد اإن البعثة عرثت 
على التمثال اأثناء العمل مب�سروع 
يف  اجلوفية  املياه  من�سوب  خف�س 

معبد كوم اأمبو باأ�سوان.
واأبو الهول متثال ملخلوق اأ�سطوري 
اإن�سان. وتوجد  وراأ�للس  اأ�سد  بج�سد 
الللنلل�للسللخللة الأكللللللرب والأ�لللسلللهلللر منه 
اأمام اأهرامات اجليزة اإذ يعتقد اأن 
الهدف الرئي�سي منه هو حمايتها. 
ونللقللل الللبلليللان علللن الأملللللني العام 
للمجل�س الأعلى لاآثار م�سطفى 
وزيري قوله "من املرجح اأن يرجع 
التمثال اإىل الع�سر البطلمي حيث 
مت العثور عليه يف اجلهة اجلنوبية 
اأمبو  كللللوم  اللل�للسللرقلليللة ملللن مللعللبللد 
ال�سور  بلللني  اللللواقلللعلللة  املللنللطللقللة  يف 

اخلارجي والتل الأثري".
واأ�ساف "هو نف�س املوقع الذي مت 
الك�سف فيه منذ �سهر عن لوحتني 
للملك  الللللرملللللللللي  احللللللجلللللر  ملللللن 

بطليمو�س اخلام�س".
التمثال  يخ�سع  اأن  املنتظر  ومللن 
 27 عر�سها  قللاعللدة  على  املنحوت 
�سنتيمرتا لدرا�سات دقيقة للوقوف 
ب�سكل اأو�سح على �سياقه التاريخي 

وماب�سات وجوده باملكان.
وقللال مدير عللام اآثلللار اأ�للسللوان عبد 
الأثرية  الللبللعللثللة  اإن  �سعيد  املللنللعللم 
الأثرية  درا�للسللاتللهللا  "�ست�ستكمل 
املكت�سف  الللتللمللثللال  علللللى  اللللازملللة 
ملعرفة املزيد من املعلومات الأثرية 

والتاريخية عنه".

تقتل نف�شها بعدما خ�شرت 130 كيلو 
بعد  النللتللحللار،  على  بريطانية  �سيدة  اأقللدمللت 
من  الللرغللم  على  بللالكللتللئللاب،  �سعورها  ازداد  اأن 
تخل�سها من نحو 140 كغم من الوزن الزائد، 
لتح�سل على القوام الر�سيق الذي طاملا حلمت 
انللخللفللا�للس وزن كيلي  ملللن  اللللرغلللم  بلللله. وعلللللللى 
اإىل  كيلوغرام   210 من  عاماً(   37( برندريد 
نحو 70 كغم، اإل اأن مظهرها الر�سيق اجلديد، 
كانت  الللتللي  اللل�للسللعللادة  ليمنحها  كللافلليللاً  يللكللن  مل 
مرور  مللع  �للسللوءاً  حالتها  ازدادت  بللل  تن�سدها، 

الوقت، لينتهي بها الوقت اإىل النتحار.
اكتئاباً  اأكللرث  اأ�سبحت  اإنللهللا  كيلي،  زوج  ويللقللول 
اأن  بعد  وذللللك  وزنللهللا،  مللن  بع�ساً  خ�سرت  كلما 
 ،2015 يف  املللعللدة  يف  جراحية  لعملية  خ�سعت 

بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
زوجها  اأ�للسلل�للس  نف�سها،  كلليلللللي  �سنقت  اأن  وبللعللد 
غاريث جمموعة دعم حتمل ا�سمها، وبداأ يحذر 
من اأن خ�سارة الللوزن، قد ل تكون احلل مل�سكلة 
اأقدمت  فا�سلتني،  حماولتني  فبعد  الكللتللئللاب. 

كيلي على النتحار يف اأبريل من هذا العام.

يتحدى الإع�شار بطريقة جمنونة
حتدى رجل اأمركي الإع�سار الذي ي�سرب ولية نورث 
كارولينا يف الوليات املتحدة هذه الأيام، وقطع م�سافة 
كبرة من اأجل الوقوف يف وجه الرياح التي بلغت �سرعتها 
بيتمان  لللني  واأطلللللق  ال�ساعة.  يف  كيلومرت   140 حللوايل 
اأجل متويل رحلته من جاك�سونفيل يف ولية  حملة من 
فلوريدا اإىل ولية نورث كارولينا، ومتكن من جمع اأكرث 
من 600 دولر اأمركي لرحلته يف اأقل من �ساعة. وقاد 
ليقف  كارولينا  نللورث  اإىل  فلوريدا  من  �سيارته  بيتمان 
وهو  تقريبا  ماب�س  دون  من  فلوران�س  اإع�سار  وجلله  يف 
اأثار ده�سة  اأمركيا، يف حتد  حايف القدمني يحمل علما 
الجللتللمللاعللي. وح�سد  الللتللوا�للسللل  مللواقللع  عللرب  الكثرين 
يللتللحللدى الإع�سار،  للللللرجللل وهلللو  نلل�للسللر  الللللذي  الللفلليللديللو 
تعليقات  وتللنللوعللت  قليلة،  �للسللاعللات  يف  امللل�للسللاهللدات  اآلف 
فعله  مبا  ومعجب  ومنده�س  م�ستهجن  بني  امل�ساهدين 
الرجل. وهذه لي�ست املرة الأوىل التي يقف فيها بيتمان 
ذاته ووقف  الفعل  اأن كرر  الأعا�سر، فقد �سبق  يف وجه 
ال�سواحل  اللذين �سربا  واإيرما  ماثيو  اإع�ساري  يف وجه 

الأمركية خال ال�سنوات القليلة املا�سية.

الطريق قارعة  على  مقطوعة  روؤو�س   6
يف م�سهد خميف يدل على درجة اإجرامية خطرة، عرثت 
6 روؤو�س  املك�سيك على  ال�سرطة يف ولية �سونورا �سمايل 
ب�سرية مقطوعة يف مربد با�ستيكي على جانب الطريق. 
واأفاد م�سوؤول يف �سونورا اإنه مت الإباغ عن احلادث املروع 
عرب رقم الطوارئ، وحتدث امل�سوؤول �سريطة التكتم على 

هويته لأنه غر خمول بالتحدث اإىل و�سائل الإعام.
ومل تكن هناك معلومات فورية عن هوية الرجال، ومل يتم 
"اأ�سو�سيتد  الفور، وفق ما نقلت  العثور على جثثهم على 
بر�س". ومت اكت�ساف الروؤو�س، اجلمعة، بالقرب من مدينة 
�سيوداد اأوبريغون. عادة ما ترتك ع�سابات املخدرات غالبا 
روؤو�سا مقطوعة كتحذير للمناف�سني اأو ال�سلطات. وحتى 
املخدرات  �سد  العنف  الكثر من  �سونورا  ت�سهد  الآن، مل 

مثل الوليات ال�سمالية الأخرى.

انفجار هاتف �شام�شونغ بجانب اأم ور�شيعها
"ديلي ميل"  �للسللحلليللفللة  نلل�للسللرتلله  فلليللديللو  مللقللطللع  اأظلللهلللر 
الربيطانية، حلظة انفجار هاتف ب�سكل مفاجئ، بجانب 
للتجميل  �سالون  داخللل  اأريللكللة  على  كانت جتل�س  املللراأة 
جللنللوبللي اللل�للسللني. وتلل�للسللاعللدت األلل�للسللنللة اللللللهللب مللن جراء 
املوجودين  اأحد  اأن يتمكن  ب�سرعة كبرة، قبل  النفجار 
يف ال�سالون من اإخمادها بو�سادة. وكان املراأة ت�سع طفلها 
بجانبها،  الللهللاتللف  انللفللجللار  حلللظللة  ح�سنها  يف  الللر�للسلليللع 
وحل�سن احلظ مل ي�سابا باأي اأذى يف احلادث الذي وقع 

ب�سالون للتجميل يف �سانغراو جنوبي ال�سني.
ونقلت ال�سحيفة الربيطانية عن املراأة قولها اإنها و�سعت 
هاتفها بجانبها يف حقيبة يدها بعد اللعب به لفرتة من 

الوقت، واأ�سافت: "فجاأة ا�ستعلت فيه النران".
وذكللللرت تللقللاريللر اأن الللهللاتللف اللللذي انللفللجللر هللو مللن نوع 
كان  اإذا  مللا  الللوا�للسللح  غللر  مللن  يلللزال  ل  لكن  �سام�سونغ، 

الهاتف قد خ�سع لأي اإ�ساحات غر م�سرح بها. متثال من احلجر الرملي لأبو الهول مت اكت�صافه حديثا يف معبد كوم اأمبو باأ�صوان يف �صعيد م�صر )رويرتز(

وثائقي ي�شور اللحظات 
الأخرية للموت 

فيلماً  بلللريلللطلللاين  خمللللللرج  اأنللللتللللج 
ي�سور  نللوعلله،  مللن  فللريللداً  وثائقياً 
اللللللللحلللظلللات الأخلللللللللرة قلللبلللل وفللللاة 
ويتتبع  امللللر�لللسلللى.  ملللن  جمللمللوعللة 
من  جمللمللوعللة  "اجلزيرة"  فلليلللللم 
املر�سى الذين يعانون من اأمرا�س 
قلبية خطرة، ملدة 12 �سهراً، بني 
2015 و2016، يف م�ست�سفى اإيرل 
مللاونللتللبللاتللني علللللى جلللزيلللرة وايلللت، 
وهو  هلللللللاردي،  اآلن  بلليللنللهللم  ومللللن 
مدير حمطة حافات متقاعد يف 
�سمال لندن. ويقول املخرج �ستيفن 
اإي�ستوود "املثر لاهتمام هو عدم 
للللللللملللوت، ل ميكن  وجلللللود �لللسلللورة 
اأن هذا  اأعتقد  اللحظة،  روؤية هذه 
الفيلم يتحدث عن  اأمر رائع، لأن 
املوت،  فيها  يحدث  التي  اللحظة 

ول نعلم متى يكون ذلك".
وحتدث املخرج باعتزاز عن ال�سيد 
وايلللت اللللذي ظللهللر يف الللفلليللم "كان 
وايت يدخن منذ اأن كان بعمر 16 
امل�ست�سفى،  يف  يدخن  وكللان  عللامللاً، 
ت�سعل  اأن  املللمللر�للسللة  مللن  ويللطلللللب 
تكن  مل  وفاته  لكن  ال�سيجارة،  له 
�للسللرطللان له  بلللاأي مللر�للس  مرتبطة 

عاقة بالتدخني".
بت�سوير  اللللكلللاملللرا  وا�لللسلللتلللملللرت 
اللحظات التي اأعقبت وفاة ال�سيد 
وايت، والتي ي�سفها اإي�ستوود باأنها 
اأجللواء من  حلظات هادئة ت�سودها 
اللل�للسللكلليللنللة. ويللعللتللقللد اإيلل�للسللتللوود اأن 
اأكرث  تكون  اأن  يجب  امل�ست�سفيات 
يتعلق  فلليللمللا  و�للسللفللافلليللة  و�لللسلللوحلللاً 
بالأمرا�س القاتلة وحلظات املوت، 
جلللعللل هلللذه الللتللجللربللة اأقللللل اإثللللارة 

للرعب لدى املر�سى.

كيف يقودنا القلق اإىل املر�س؟ علماء يفكون اللغز
الللقلللللق واحلللللدا ملللن مللعلل�للسللات الع�سر  اأ�للسللحللى 
ي�ساُب  النف�سية  احلللالللة  هلللذه  فب�سبب  الللكللربى 
اأنا�س كثرون مبتاعب �سحية واأمرا�س خطرة، 
ولهذا حاول علماء مرموقون ك�سف العوامل التي 
توؤدي اإىل اإرباك اجل�سم يف بع�س مواقف احلياة.

ويللتللفللاعللل الإنللل�لللسلللان ملللع ملللا يللحلليللط بللله ب�سكل 
تلقائي، فحني يكون ثمة خطر داهم يفرز عددا 
مللن الللهللرمللونللات املللرتللبللطللة بللالللقلللللق، كللمللا ترتفع 
نب�سات القلب وتت�سارع وترة التنف�س وتنقب�س 

الع�سات كما قد تظهر قطرات من العرق.
وما قيل عن الإن�سان ي�سري اأي�سا على احليوانات 

الثديية.
اأن حياة الب�سر يف اللحظة املعا�سرة �سارت  ومبا 
م�سوبة بقلق اأكرب، فقد اأ�سحى هذا القلق يتفاقم 
على  اأمللرا�للس خطرة  اإىل  فيوؤدي  الإن�سان  لللدى 
الإ�سابة  اإىل  اأيلل�للسللا  يللللوؤدي  كللمللا  الللقلللللب  م�ستوى 
احلرج،  الو�سع  هللذا  واإزاء  والكتئاب،  بال�سكري 
تعزو اإحدى النظريات العلمية تفاقم هذه امل�سكلة 
اإىل اجلزء امل�سوؤول عن الطاقة داخل كل خلية يف 

الفعل  رد  على  العلماء  ويطلق  الإنلل�للسللان.  ج�سم 
الذي يحدث يف اجل�سم حني ترد حوافز ع�سبية 
 Fight( "من اخلارج "تفاعل املحاربة اأو الفرار
or flight reaction(، ويقول الباحثون اإن هذا 
اجلانب كان ي�ستغل ب�سورة �سليمة لدى اأجدادنا، 
اأما اليوم فبات الو�سع اأكرث تعقيدا وهو ما يعني 
اإىل  م�ستقبا  يقود  قد  القلق  �سبب  اكت�ساف  اأن 

التحكم يف م�سدر الإزعاج.
وت�سم اخللية الواحدة مئات من "امليتوكندريون" 
الأو�ساط  تللعللرُف يف  الللدقلليللقللة  الللعلل�للسلليللات  وهلللذه 
طولها  اخلطية" ويللرتاوح  بل"احلبيبات  البحثية 

يف الغالب 0.5 و1 ميكروميرت.
متده  اأن  اخللية  هللذه  مللن  يطلب  اجل�سم  ولأن 
بالطاقة الازمة حني ي�ساب بالقلق حتى تكون 
ثللمللة اإمللكللانلليللة لللتلل�للسللارع نللبلل�للسللات الللقلللللب وعملية 
الو�سع  هذا  يوؤدي  الع�سات،  وانقبا�س  التنف�س 
اخلطية  احلللبلليللبللات  ا�للسللتللنللزاف  اإىل  الللغللالللب  يف 
"امليتوكندريون" وحني يح�سل هذا ال�سرر يتاأثر 

دماغ الإن�سان، وتبداأ �سل�سلة من املتاعب.

ريهانا باإطاللة �شاحرة
ال�ساحرة، خال تواجدها يف الحتفال  باإطالتها  الأنظار  النجمة  ريهانا   خطفت 

. Fenty Beauty  بالذكرى الأوىل لإطاق
 Calvin " وارتدت ريهانا ف�ستاناً بت�سميم مثر باللون الفو�سيا، وهو من دار اأزياء
 Harry " جمموعة  من  بالحتفال  ارتدته  الذي  القرط  اختارت  بينما   ،" Klein

." Kotlar
التقاط  على  وحر�سوا  بالحتفال،  وع�ساقها  ملحبيها  مفاجاأة  ريهانا  ظهور  وكللان 

ال�سور التذكارية معها مبجرد و�سولها للمكان.
اأ�سبوعني يف بربادو�س،  اإجللازة برفقة والديها قبل  اأن ريهانا كانت قد ق�ست  ُيذكر 
على طبيعتها،  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  انت�سرت عرب  التي  ال�سور  يف  وظهرت 

ومن دون اأن ت�سع م�ستح�سرات جتميل. 


