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الت�صجيل لرخ�صة املعلم بداأ اأم�س وينتهي 20 اجلاري 
االختبارات التخ�ص�صية لكافة املعلمني حكومي وخا�ص 
االإجراءات  لكافة  مف�صل  دليل  وهناك  �صبتمرب   29

•• دبي – حم�شن را�شد:

"الفجر" على  ح�صلت  تعميماً  م���ؤخ��راً  امل��دار���س  اإدارات  كافة  تلقت 
باملدار�س  املهنة  مل��زاول��ة  ك�صرط  املعلم"  "رخ�صة  ب�صاأن  منه  ن�صخة 
ال�زارة  واأك���دت  الرتبية،  وزارة  ملنهج  املطبقة  واخلا�صة  احلك�مية 
يف تعميمها على �صرورة ت�صجيل جميع املعلمني العاملني يف امليدان 
الرتب�ي بكافة مراحلهم وم�ادهم الدرا�صية للح�ص�ل على رخ�صة 
املعلم ، م�صرية اىل اأن ال�زارة بداأت بالفعل بالتح�صري لإجراء اختبار 

تخ�ص�صي حتدد له 29 �صبتمرب اجلاري.      )التفا�صيل �س5(

الرتبية تعتمد حركة تنقالت داخلية �صملت 1026 
بعد اأكرث من عام بال مهام.. الرتبية تنهي 
اأزمة الـ 16 مديرًا بتحويلهم اإىل اإداريني 

•• دبي – حم�شن را�شد

عممت وزارة الرتبية والتعليم م�ؤخراً على كافة اإدارات املدار�س مبختلف 
اإمارات الدولة ، حركة التنقالت الداخلية املعتمدة من قبل وكيل وزارة 
 ، الرتبية والتعليم للرقابة واخلدمات امل�صاندة عبد الرحمن احلمادي 
959 معلماً ومعلمة  1026 ما بني معلم واداري ب�اقع  والتي �صملت 
اإداري��ة ح�صلت )الفجر( على  وذل��ك وفقاً خلم�صة ق��رارات  اإداري���اً  و67 
ن�صخة منها ، وطالبت ال�زارة اإدارات املدار�س والريا�س ب�صرورة اإلزام كل 

من اأ�صتهدفه قرار النقل بتنفيذ ما ورد بالقرار.   )التفا�صيل �س5( 
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حملة ال�صيخة فاطمة االإن�صانية تكثف مهامها 
التطوعية الإغاثة الالجئني الروهينغا

•• اأبوظبي -وام: 

ك��ث��ف��ت ح��م��ل��ة ال�����ص��ي��خ��ة ف��اط��م��ة الن�����ص��ان��ي��ة م���ن م��ه��ام��ه��ا التط�عية 
لغاثة  احل��ال��ي��ة  حم��ط��ت��ه��ا  يف  وال���ق��ائ��ي��ة  وال��ع��الج��ي��ة  الت�صخي�صية 
الالجئني الروهينغا من الن�صاء والطفال حتت �صعار "كلنا على خطى 
وبنجالدي�س  المارات  من  ال�صباب  الطباء  من  نخبة  زايد" مب�صاركة 
يف من�ذج للعمل التط�عي والعطاء الن�صاين وذلك بت�جيهات من �صم� 
ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد الن�صائي العام رئي�صة املجل�س 

الأعلى لالأم�مة والطف�لة الرئي�صة الأعلى مل�ؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية.
ابناء  م��ن  ح��ب  ور�صالة  تط�عية  ان�صانية  لفتة  يف  احلملة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
زاي���د اخل��ري مب��ب��ادرة م�صرتكة م��ن زايد  اب��ن��اء  ال�صباب م��ن  الم����ارات 
م�ؤ�ص�صة  م��ع  ا�صرتاتيجة  وب�����ص��راك��ة  ال��ع��ام  الن�صائي  والحت����اد  ال��ع��ط��اء 
المل البنجالدي�صية وجمعية دار الرب وم�ؤ�ص�صة بيت ال�صارقة اخلريي 
العطاء  ام����ارات  وجمعية  المل����اين  ال�����ص��ع���دي  م�صت�صفيات  وجم��م���ع��ة 

وبرنامج �صباب المارات الن�صاين التط�عي.       )التفا�صيل �س2(

الهالل  يطلع على احتياجات م�صت�صفى 
الدريهمي باحلديدة ويلبي متطلبات املر�صى 

•• احلديدة -وام: 

اطلع وفد من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي برئا�صة حمد بن �صحي 
الكعبي نائب مدير العمليات الإن�صانية لدولة الإمارات يف اليمن خالل 
تفقده اأق�صام م�صت�صفى الدريهمي يف حمافظة احلديدة على احتياجاته 
امل�صتمر  الإم��ارات��ي  الدعم  اإط��ار  يف  وذل��ك  ال�صرورية  والفنية  الطبية 
الغربي لتح�صني اخلدمات  ال�صاحل  اليمني خا�صة يف  للقطاع ال�صحي 
العالجية املقدمة للم�اطنني اليمنيني والتخفيف من وطاأة معاناتهم 

جراء انتهاكات ميلي�صيات احل�ثي امل�الية لإيران.   )التفا�صيل �س4(
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النداء يتلقى �صربة م�جعة

ا�صتقبل قائد التحالف الإ�صالمي الع�صكري ملحاربة الإرهاب

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية العمل اجلماعي للتعامل مع خطر 
االإرهاب وتداعياته وجتفيف منابعه واجتثاثه من جذوره 

•• اأبوظبي -وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  ا�صتقبل 
ال�صاطئ  ق�صر  ام�س يف  امل�صلحة  للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي 
اجلرنال رحيل �صريف القائد الع�صكري للتحالف الإ�صالمي الع�صكري 
اللقاء  الإره��اب. وبحث �صم�ه واجل��رنال رحيل �صريف خالل  ملحاربة 

تنظيماته  على  والق�صاء  الإره����اب  مكافحة  ت�صتهدف  ال��ت��ي  اجل��ه���د 
وت�صكيالته الإرهابية التي ت�صكل خطرا على الأمن وال�صلم الإقليمي 
والدويل . كما ا�صتعر�س اجلانبان ا�صرتاتيجية التحالف واآليات واأطر 
عمله يف تن�صيق وت�حيد جه�د الدول الإ�صالمية يف حماربة الإرهاب 
مبا يتكامل مع اجله�د الدولية الأخرى يف جمال حفظ الأمن وال�صلم 

الدوليني.                                         )التفا�صيل �س2(

حممد بن زايد خالل ا�صتقباله اجلرنال رحيل �صريف )وام(

خطة مينية بجنيف �صد اللوبي القطري الإيراين

تقدم للمقاومة اليمنية بالدريهمي.. وخ�صائر فادحة للحوثيني
ان�صّموا اإىل كتلة برملانية م�صاندة للحكومة:

نداء تون�ص يتهم ال�صاهد بتحويل وجهة نوابه! 
 

ــــاة رئــيــ�ــص مــولــدوفــا  جن
ـــارة ـــي ـــص ـــــن حـــــــــادث � م

•• مو�شكو-وكاالت:

الرو�صية  الإع�����الم  وك��ال��ة  نقلت 
ليبدين�صكي،  م���اك�������ص���ي���م  ع�����ن 
ق�له  م���ل��دوف��ا،  رئي�س  م�صاعد 
تعر�س  اإيج�ردودون  الرئي�س  اإن 
حلادث �صيارة ام�س الأحد اإل اأنه 

مل ي�صب باأذى.
دودون  اإن  ل��ي��ب��دي��ن�����ص��ك��ي  وق�����ال 

لعالج". يحتاج  ول  "بخري 
اأن��ب��اء رو�صية قد  وك��ان��ت وك���الت 
���ص��اب��ق ع���ن قناة  ن��ق��ل��ت يف وق����ت 
مب�لدوفا  التلفزي�نية  ب�بليكا 
دودون  ن����ق����ل  مت  اإن���������ه  ق�����ل����ه����ا 
حادث  ب��ع��د  الأح����د  للم�صت�صفى 

�صيارة.

•• عوا�شم-وكاالت:

تعزيزات  قافلة  باأن  "الأنا�ص�ل" الرتكية  وكالة  اأف��ادت 
ع�صكرية جديدة و�صلت اإىل ولية كلي�س، جن�بي تركيا، 

لدعم ال�حدات املتمركزة على احلدود مع �ص�رية.
ام�س  �صباح  م��ن  مبكرة  �صاعة  يف  ال���ك��ال��ة،  واأو���ص��ح��ت 
حمملة  �صاحنات  �صمت  الع�صكرية  القافلة  اأن  الأح���د، 

بالدبابات واملدافع والعربات امل�صفحة.
�ص�ريا  م��ع  احل���دود  اإىل  ت���ّج��ه��ت  القافلة  اأن  واأ���ص��اف��ت 

لتعزيز الق�ات املنت�صرة على امتدادها.
ورفع اجلي�س الرتكي م�ؤخراً من م�صت�ى تعزيزاته على 
حدوده اجلن�بية بينما تت�اتر اأنباء ب�صاأن هج�م حمتمل 
�صمال  ال�اقعة  اإدل���ب،  على  ورو�صيا  احلك�مية  للق�ات 
غربي �ص�ريا، والتي تعد اآخر معقل للم�صلحني بالبالد.

ياأتي ذلك يف وقت جتددت ام�س الغارات على حمافظة 
لها حتت  �ص�ريا وجي�ب حماذية  غ��رب  �صمال  ادل��ب يف 
�صيطرة ف�صائل معار�صة، بعد ت�قفها ل�صاعات، وفق ما 

اأفاد املر�صد ال�ص�ري حلق�ق الن�صان.
لق�ات  التابع  املروحي  الطريان  اإن  املر�صد  وقال مدير 

بلدة  ع��ل��ى  ب��رم��ي��ال متفجرا  �صتني  ن��ح���  األ��ق��ى  ال��ن��ظ��ام 
ت�صبب  م��ا  اجلن�بي،  ادل��ب  ري��ف  يف  وحميطها  الهبيط 

مبقتل طفلة وا�صابة �صتة ا�صخا�س.
"اأكرث م��ن ع�صر  امل��ر���ص��د  و�صنت ط��ائ��رات رو���ص��ي��ة وف��ق 
غ����ارات ع��ل��ى ب��ل��دة ال��ل��ط��ام��ن��ة يف ري���ف ح��م��اة ال�صمايل 
الغربي" املجاور لإدلب، ا�صتهدفت ب�صكل خا�س مقرات 

تابعة للف�صائل.
اللطامنة  م�صت�صفى يف  خ��روج  اىل  كذلك  الغارات  واأدت 
من اخلدمة، غداة ت�صرر م�صت�صفى اآخر ال�صبت يف بلدة 

حا�س يف ريف ادلب اجلن�بي.
وياأتي جتدد الق�صف بعد ت�قفه منذ ع�صر ال�صبت، بعد 
غارات رو�صية هي الأعنف منذ بدء دم�صق مع حليفتها 
واأجزاء  ادل��ب  على  و�صيك  هج�م  ب�صن  التل�يح  م��صك� 

من حمافظات جماورة لها، وفق املر�صد.
وم���ع ا���ص��ت��م��رار ال���غ���ارات ع��ل��ى ادل����ب، ي�صهد ري���ف ادلب 
املر�صد  وف��ق  م�صتمرة،  ن��زوح  حركة  ال�صرقي  اجلن�بي 

الذي اأح�صى نزوح مئات العائالت منذ ال�صبت.
وحذر م�ص�ؤول عن القطاع ال�صحي يف ادلب من "الكارثة" 

الأكرب يف �ص�ريا يف حال �صن هج�م على ادلب.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

رئي�س  الدائر بني  ال�صراع  اتخذ 
وجنل  ال�ّصاهد  ي��صف  احلك�مة 
قائد  ح��اف��ظ  الت�ن�صي  الرئي�س 
ال�ّصب�صي ن�صقا �صريعا تزامًنا مع 
انطالق الّدورة النيابية الأخرية 
الّرئا�صّية  الن���ت���خ���اب���ات  ق���ب���ل 
ال�صاهد  ���ص��ج��ل  وق����د   2019
التت�يج  درب  على  ثمينة  نقاطا 
حلركة  �صيك�ن  اإذا  ال  واحل�����ص��م 

النه�صة راي اخر.
ت�ن�س  ن���داء  ح��رك��ة  خ�صرت  لقد 
ن�����اب كتلتها  جم����ددا ع����ددا م��ن 
من�ّصق�ها  دف���ع���ت  ال���ربمل���ان���ي���ة، 
اجله�ي�ن اىل دع�ة نّ�اب حزبهم 
وهياكل  ناخبيهم  "احرتام  اإىل 
اإليها  ي��ن��ت��م���ن  ال���ت���ي  احل����رك����ة 

والتقّيد بالن�صباط احلزبي".
تفعيل  ب��اإع��ادة  املن�ّصق�ن  وطالب 
اجله�يني  ���ق���ني  امل���ن�������صّ م���ك���ت���ب 

الهيئة  م����ن  ج�������زءا  واع����ت����ب����اره 
ك��م��ا دع�����ا يف بيان  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة. 
اأم�����س الأح���د املدير  ���ص��ادر عنهم 
قائد  ح��اف��ظ  للحزب  التنفيذي 
ال�صب�صي اىل عقد اجتماع للهيئة 
ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة امل������ص��ع��ة يف اأق����رب 

الآجال.
املن�ّصقني  اأّن  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ���ص��ار 

اجتماعهم  خ������الل  ت����ط����ّرق�����ا 
التي  احل���رج���ة  "الأو�صاع  اإىل 
مت���ّر ب��ه��ا ال��ب��الد يف ّظ���ل الأزم���ة 
ال�صيا�صية التي اأّثرت على املجال 
القت�صادي والجتماعي وعّكرت 
ف� العام". ونّددوا مبا اأ�صم�ه  ال�صّ
حرية  على  انتقائية  "ت�صييقات 

التعبري". )التفا�صيل �س12(

•• اليمن-وكاالت:

خطة  اأع��دت  اليمنية  احلك�مة  اإن  رفيع،  ميني  م�ص�ؤول  ق��ال 
يحاول  ال��ذي  الإي���راين  القطري  بالل�بي  و�صفه  ما  مل�اجهة 
ح�صد الدعم لتقرير خرباء مف��صية حق�ق الإن�صان املنحاز 
وذلك،  للم�صداقية،  والفاقد  الإي��ران��ي��ة  احل���ث��ي  مليلي�صيات 
على  للت�ص�يت  جنيف  يف  الإن�صان  حق�ق  جمل�س  اجتماع  يف 

التقرير نهاية ال�صهر اجلاري.
واأو����ص���ح وك��ي��ل وزارة ح��ق���ق الإن�����ص��ان ال��ي��م��ن��ي��ة، ن��ب��ي��ل عبد 
هام�س  على  عربية"،  ني�ز  ل�"�صكاي  ت�صريحات  يف  احلفيظ، 
ندوة دولية عن تقرير اخلرباء يف اأب�ظبي، اأن هناك ما ميكن 
تابعة حلزب اهلل  باأياد  اإي��راين يعمل  "ل�بي قطري  ب�  و�صفه 
اللبناين، واأطراف �صيعية من مناطق عربية اأخرى لالأ�صف، 
وب���ال���ت���ايل ي�����ص��ّخ��رون ك���ل ج��ه���ده��م داخ����ل م��ن��ظ��م��ات تابعة 
لالأمم املتحدة ومنظمات اأخرى مثل هي�مان رايت�س ووت�س 

واأمن�صتي" لت�ص�يه احلقائق.

امل��زارع التي يتح�صن فيها  وتركزت الغارات على العديد من 
وتعقبت  مطاردة  حملة  الأبات�صي  و�صنت  طائرات  املتمردون. 
اآليات احل�ثيني يف حميط الكلية البحرية وم�اقع اأخرى يف 

الكثيب.
و�صن املتمردون ق�صفا مدفعيا باجتاه قرى اجلريبة وامل�صاقنة 
والزعفران، يف حني اأف�صلت الق�ات امل�صرتكة هج�ما لهم يف 

منطقة اجلاح مبديرية بيت الفقية باحلديدة.
احل�ثيني  اإن  ال�طنية  املقاومة  يف  ع�صكرية  م�صادر  وقالت 
لقطع  احل�صينية  منطقة  من  كبرية  باأعداد  الت�صلل  حاول�ا 

خط الإمداد عن األ�ية العمالقة.
لكن ق�ات املقاومة ال�طنية ت�صدت للهج�م، الذي اأ�صفر عن 
�صق�ط عدد من القتلى واجلرحى يف �صف�ف احل�ثيني وفرار 

اآخرين.
امليلي�صيات  بقذائف  ع�ص�ائي  لق�صف  اجل��اح  ق��رى  وتعر�صت 

احل�ثية، اأدت اإىل اإ�صابة 5 مدنيني من بينهم اأربعة اأطفال.
ك��م��ا ت��ع��ر���ص��ت م��دي��ن��ة ال��ت��ح��ي��ت��ا ل��ق�����ص��ف م��ك��ث��ف م���ن قبل 

ميدانيا، وا�صلت األ�ية العمالقة املدع�مة من ق�ات التحالف 
العربي تقدمها يف مديرية الدريهمي جن�ب �صرقي حمافظة 
احلديدة، الأحد، يف حني تكبدت ميلي�صيات احل�ثي الإيرانية 

خ�صائر فادحة يف املديرية.
الإيرانية  احل���ث��ي  ميلي�صيات  اإن  ع�صكرية  م�����ص��ادر  وق��ال��ت 
تكبدت اخل�صائر خالل مت�صيط املناطق املجاورة للنقاط التي 
تقدمت فيها، حيث متر خط�ط اإمدادات احل�ثيني القادمة 

من �صنعاء وحمافظات اأخرى.
العملية  وخ��الل  العمالقة  األ�ية  اإن  ميدانية  م�صادر  وقالت 
قطعت   "16 "الكيل�  منطقة  ب��اجت��اه  امل��ب��اغ��ت��ة  الع�صكرية 
املتمردون  عليها  ي�صيطر  ك��ان  م��رتا،  كيل�   12 عن  يزيد  ما 

احل�ثي�ن.
وتزامنت املعارك مع غارات مكثفة لطائرات التحالف العربي. 
ع�صرات  نفذت  التحالف  طائرات  اإن  ميدانية  م�صادر  وقالت 
الغارات اجل�ية، على امتداد �صرق املطار حتى منطقة الكيل� 

عملية مت�صيط للمنطقة. يف   16

فرن�صا ت�صتعد بـ "عني ال تنام" بعد اعرتا�ص ات�صاالتها
•• باري�ص-وكاالت:

الفرن�صية، فل�رن�س باريل، ام�س  الدفاع  اأكدت وزيرة 
الأحد، اأن فرن�صا �صت�صتثمر 4.2 مليار دولر لتجديد 
وتط�ير اأقمارها ال�صناعية الع�صكرية حلماية �صبكتها 

من جت�ص�س حمتمل من املناف�صني.
التلفزي�نية  ن��ي���ز(  )���ص��ي  ل��ق��ن��اة  ت�صريح  يف  وق��ال��ت 
تركيب كامريات مراقبة يف  "�صنعمل على  الفرن�صية 

اأقمارنا ال�صناعية حتى نعلم من يقرتب منا".

حماولت  املا�صي  العام  ر�صدت  فرن�صا  اأن  واأو�صحت، 
من جانب رو�صيا لعرتا�س بث قمر �صناعي ع�صكري 
ا�صتخدمه جي�صا فرن�صا واإيطاليا لتاأمني الت�صالت.

من  اأ�صابيع  بعد  الفرن�صية  ال�صتثمار  خطة  وت��اأت��ي 
اإع����الن ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي دون���ال���د ت���رام���ب، خطة 
با�صم  يعرف  الأم��ريك��ي  باجلي�س  جديد  ف��رع  لإن�صاء 
باريل  واأ�صارت   .2020 عام  بحل�ل  الف�صاء"  "ق�ة 
اإىل اإن احلك�مة الفرن�صية، ُتقّيم بناء حاملة طائرات 

اأو حاملتني لتحل حمل املن�صة امل�ج�دة حاليا.

البنتاغون يك�صف عن اأ�صلحته حلروب امل�صتقبل  
•• وا�شنطن-اأ.ف.ب:

يف  ا�صتخدامها  املت�قع  اأ�صلحتها  من  بع�صا  المريكية  الدفاع  وزارة  ك�صفت 
من  و�صفنا  ال�صغرية،  امل�صرية  الطائرات  اآلف  تت�صمن  القادمة،  احل��روب 
ثابت بني  تفاعل  الت�صديد على  ذكية، مع  ا�صطناعية  واأقمارا  دون قبطان، 

الروب�تات والب�صر.
وخالل اجتماعها ال�صن�ي قدمت وكالة م�صاريع البحاث الدفاعية املتقدمة، 
حيث  الغد،  ملعارك  روؤيتها  الأم��ريك��ي،  للجي�س  العلمية  ال��ذراع  تعترب  التي 
كبري من  عدد  املن�صة  على  وت���اىل  كبري.  دور  ال�صطناعي  للذكاء  �صيك�ن 

العلماء ومن اجلرنالت طيلة ثالثة اأيام، ل�صرح كيفية �صل اأجهزة دفاع العدو 
والنت�صار عليه، عرب الدخ�ل يف معركة معه بطريقة "ف�صيف�صائية" ت�صارك 
فيها الطائرات اخلفية من ن�ع اف35-، مع "اأ�صراب" من الطائرات امل�صرية 
اأقمار ا�صطناعية،  بال�ق�د، مع  التزود  اأو  باملراقبة  القتالية وتلك اخلا�صة 
و�صفن وغ�ا�صات م�صرية من دون قائد. وبدل من امل�صي يف بناء حامالت 
الطائرات ال�صخمة التي تكلف املليارات، والتي حتتاج ملجم�عة بحرية ج�ية 
�صخمة حلمايتها، بالمكان اللج�ء اأكرث فاأكرث اىل املعدات القل كلفة التي 
يك�ن عمرها اأق�صر، ولكن �صيك�ن من ال�صهل ا�صتبدالها. وعلى غرار قطع 

الفي�صف�صاء، فاإنه يف حال اختفت قطعة تبقى القطع الأخرى م�ج�دة.

تعزيزات ع�صكرية تركية على حدود �صوريا

جتدد الغارات على اإدلب.. وحتذيرات من كارثة

تفجري يح�صد قتلى وجرحى يف كابول
•• كابول-رويرتز:

 25 اأ�صخا�س على الأقل قتل�ا واأُ�صيب  اإن �صبعة  قال م�ص�ؤول حك�مي 
اآخرون ام�س الأحد عندما فجر انتحاري يق�د دراجة نارية عب�ة نا�صفة 
املجاهدين  قائد  م�صع�د  �صاه  اأحمد  مقتل  ذك��رى  لإحياء  م�كب  ق��رب 

ال�صابق املناه�س لل�ص�فييت.
وقالت ال�صرطة اإن الهج�م النتحاري وقع بعد �صاعات من قتل ال�صرطة 
عب�ته  يفجر  اأن  قبل  ك��اب���ل  يف  انتحاري  اأن��ه  يف  ي�صتبه  اآخ��ر  ل�صخ�س 
�صبع جثث و25  اإن  املتحدث احلك�مي وحيد جم��روح  وق��ال  النا�صفة. 

م�صابا نقل�ا اإىل امل�صت�صفى من م�قع الهج�م.

ال�صاقة" ملتهمني بالتخطيط  "االأ�صغال 
لهجمات اإرهابية يف االأردن

•• عمان-وكاالت:

ال�صاقة  باإنزال عق�بة الأ�صغال  اأمن الدولة الأردنية، ام�س،  ق�صت حمكمة 
على عدد من املتهمني مبحاولة تنفيذ عمليات اإرهابية ت�صتهدف اأفرادا من 

املخابرات العامة الأردنية و�صالح اجل�.
واأ�صدرت املحكمة على 3 متهمني اأحكاما م�صددة بال�صجن 15 عاما بتهم 
بق�صد  وذخ��ائ��ر  اأ�صلحة  وح��ي��ازة  اإره��اب��ي��ة،  ب��اأع��م��ال  القيام  بق�صد  امل���ؤام��رة 
مفرقعة  م���اد  وت�صنيع  ب��ال���ص��رتاك،  اإرهابية  باأعمال  للقيام  ا�صتخدامها 
لأفكار  والرتويج  بال�صرتاك،  اإرهابية  باأعمال  للقيام  ا�صتخدامها  بق�صد 

جماعة اإرهابية.
الرتويج  بتهمة  اأع���ام،   5 امل�ؤقتة  بالأ�صغال  الرابع  املتهم  على  حكمت  كما 

لأفكار جماعة اإرهابية، وعدم الإبالغ عن وج�د خمطط اإرهابي.
واأ�صدرت املحكمة حكما برباءة اأحد املتهمني، وحكما بالأ�صغال امل�ؤقتة على 
اأ�صلحة نارية  اأ�صهر، والآخر 6 اأ�صهر حليازتهما  متهمني اثنني اأحدهما 3 

دون ترخي�س قان�ين.

عنا�صر الأمن يعاين�ن م�قع التفجري النتحاري )رويرتز(

وزيرة الدفاع الفرن�صية
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ص الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�ص طاجيك�صتان بذكري ا�صتقالل بالده
•• اأبوظبي -وام:

بعث �صاحب ال�صم� ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س اإمام علي رحم�ن رئي�س جمه�رية 

طاجيك�صتان وذلك مبنا�صبة ذكرى ا�صتقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�صاحب ال�صم� ال�صيخ 
للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س اإمام علي رحم�ن.

الربنامج الوطني للت�صامح و كرانلي اأبوظبي  ينظمان اأوبريت  »مياه يف ال�صحراء: اإرث زايد«  اأكتوبر املقبل
•• اأبوظبي -وام:

ينظم الربنامج ال�طني للت�صامح ومدر�صة كرانلي اأب�ظبي اأوبريت 
طالب   80 م��ن  اأك���رث  زايد” مب�صاركة  اإرث  ال�����ص��ح��راء:  يف  “مياه 
الفرتة  خ��الل  والأدي���ان  والثقافات  اجلن�صيات  خمتلف  من  وطالبة 
من 25 اإىل 26 اأكت�بر املقبل على م�صرح جامعة ني�ي�رك اأب�ظبي 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  معايل  بت�جيهات  وذل��ك 

الت�صامح.
الإمارات  دولة  مل�ؤ�ص�س  ال�صتثنائي  الدور  اإبراز  اإىل  الوبريت  تهدف 
نهيان  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  ال���ال��د  احلديثة  نه�صتها  وب��اين 

“طيب اهلل ثراه” وا�صتلهام فكره املتفرد يف حتقيق مفه�م ال�صتدامة 
البيئية واإميانه الرا�صخ باأن املياه هي من بني اأكرث امل�ارد الطبيعية 
ن�صاأتها  منذ  الدولة  حر�صت  ول��ذا  الإن�صان  حياة  يف  تاأثري  لها  التي 
على ال�صتغالل الأمثل للم�ارد املائية يف �صتى املجالت والقطاعات 
بف�صل الروؤية الثاقبة لل�صيخ زايد بن �صلطان “رحمه اهلل” وبدعم 
ل حمدود من �صاحب ال�صم� ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة “حفظه اهلل” .
واأخيه �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكت�م نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�صاحب ال�صم� 
القائد  ن��ائ��ب  اأب���ظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 

الأعلى للق�ات امل�صلحة.
ال�طني  للربنامج  التنفيذي  املدير  النعيمي  حممد  عبداهلل  واأك��د 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  حر�س  بالإنابة  للت�صامح 
وت�جيهاته امل�صتمرة لتج�صيد الروؤى الفذة لل�صيخ زايد بن �صلطان 
وامل��صيقية  الفنية  الأعمال  خالل  ثراه” من  اله  “طيب  نهيان  اآل 
اإب�������داعية  م�������هارات  في������ه  تت�����جلى  ال����ذي  الأوب�������را  فن  ل�ص������يما 
التن�ع  واح���رتام  الت�����صامح  وم������بادئ  مف����اه�����يم  تع����ك�س  ع������دة 
جمعاء  للب�صرية  وال�صعادة  اخل�����ري  لت�������حقيق  والت������عاي�س  والتعاون 
والطائفية  والدينية  والعرقية  الإثنية  الأ���ص���ل  عن  النظر  بغ�س 

والثقافية.

ا�صتقبل قائد التحالف الإ�صالمي الع�صكري ملحاربة الإرهاب

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية العمل اجلماعي للتعامل مع خطر 
االإرهاب وتداعياته وجتفيف منابعه واجتثاثه من جذوره 

•• اأبوظبي -وام:

ال�صيخ  ال�����ص��م���  ���ص��اح��ب  ا���ص��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد 
ام�������س يف ق�صر  امل�����ص��ل��ح��ة  ل��ل��ق���ات 
ال�����ص��اط��ئ اجل�����رنال رح��ي��ل �صريف 
للتحالف  ال���ع�������ص���ك���ري  ال����ق����ائ����د 
ملحاربة  ال���ع�������ص���ك���ري  الإ�����ص����الم����ي 
واجلرنال  �صم�ه  وبحث  الإره����اب. 
رح�����ي�����ل �����ص����ري����ف خ�������الل ال���ل���ق���اء 
مكافحة  ت�صتهدف  ال��ت��ي  اجل��ه���د 
تنظيماته  على  والق�صاء  الإره���اب 

خطر الإرهاب وتداعياته وجتفيف 
منابعه واجتثاثه من جذوره .

الإمارات  دول��ة  اإن   «  : �صم�ه  وق��ال 
العمل مع  املتحدة ت�ا�صل  العربية 
والدوليني  الإق��ل��ي��م��ي��ني  ال�����ص��رك��اء 
الإرهابية  ل��ل��ج��م��اع��ات  ل��ل��ت�����ص��دي 
تن�صر  التي  املتطرفة  الأف��ك��ار  وك��ل 
العامل  يف  وال�صطرابات  الف��صى 
التحالف  قائد  اأ�صاد  . من جانبه   «
الع�صكري الإ�صالمي بالدور الفاعل 
الإمارات  دولة  ت�ؤديه  الذي  وامل�ؤثر 
يف  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  وج��ه���ده��ا 
م�اجهة خطر الإرهاب والتنظيمات 

ت�صكل  التي  الإرهابية  وت�صكيالته 
خطرا على الأمن وال�صلم الإقليمي 
ا�صتعر�س اجلانبان  . كما  والدويل 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ح��ال��ف واآل���ي���ات 
وت�حيد  ت��ن�����ص��ي��ق  يف  ع��م��ل��ه  واأط�����ر 
جه�د الدول الإ�صالمية يف حماربة 
اجله�د  م��ع  يتكامل  مب��ا  الإره�����اب 
ال��دول��ي��ة الأخ���رى يف جم��ال حفظ 

الأمن وال�صلم الدوليني.
واأكد �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد 
اللقاء  اآل نهيان - خ��الل  زاي��د  ب��ن 
والعمل  امل�صرتكة  اجله�د  اأهمية   -
اجل���م���اع���ي امل���ن���ظ���م ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 

يف  اإ�صهامها  اإىل  اإ�صافة  الإره��اب��ي��ة 
وال�صتقرار  الأم���ن  حتقيق  ج��ه���د 
اللقاء  ح�صر   . والعامل  املنطقة  يف 
.. معايل حممد بن اأحمد الب�اردي 
الدفاع ومعايل  ل�ص�ؤون  وزي��ر دول��ة 
ع��ل��ي ب���ن ح���م���اد ال�����ص��ام�����ص��ي نائب 
الأعلى  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ع���ام  الأم������ني 
ل���الأم���ن ال���ط��ن��ي و���ص��ع��ادة حممد 
امل��زروع��ي وكيل دي���ان ويل  مبارك 
الفريق  و����ص���ع���ادة  اأب����ظ���ب���ي  ع��ه��د 
بن  �صيف  عي�صى  مهند�س  ال��رك��ن 
عبالن املزروعي نائب رئي�س اأركان 

الق�ات امل�صلحة .

حملة ال�صيخة فاطمة االإن�صانية تكثف مهامها التطوعية الإغاثة الالجئني الروهينغا

اأب���ظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان، ويل ع��ه��د 
امل�صلحة  ل��ل��ق���ات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
التط�عي  العمل  ثقافة  برت�صيخ 

والعطاء الن�صاين.
ال�ص�يدي  ن������رة  ����ص���ع���ادة  وق���ال���ت 
ان  العام  الن�صائي  الحت��اد  مديرة 
الن�صانية  فاطمة  ال�صيخة  حملة 
مهامها  م�����ن  ك���ث���ف���ت  ال����ع����امل����ي����ة 

الن�صانية  خ���دم���ة  يف  ال�������ص���ب���اب 
الكفاءات  م���ن  ال���ق���ادة  و���ص��ن��اع��ة 
ال����ق����ادرة ع��ل��ى خدمة  ال�����ص��ب��اب��ي��ة 
تط�عي  اط���ار  حت��ت  جمتمعاتهم 
ومظلة ان�صانية ان�صجاما مع نهج 
زايد  ال�صيخ  ل��ه  امل��غ��ف���ر  امل���ؤ���ص�����س 
اوىل  ال��ذى  نهيان  ال  �صلطان  ب��ن 
اهتمامه  ج���ل  الن�������ص���اين  ال��ع��م��ل 

يف  ال��ن�����ص��اء  م���ن  الآلف  ع����الج  يف 
منطقة ك�ك�س بازار البنجالدي�صية 
من  �صل�صلة  تنظيمهم  اىل  ا�صافة 
والإن�صانية  التط�عية  امللتقيات 
من  ال�صباب  م��ن  نخبة  مب�صاركة 
واأ�صارت  وبنجالدي�س.  الم����ارات 
قدم�ا  ال�����ص��ب��اب  الأط���ب���اء  اأن  اإىل 
اخلدمات  م�صت�ى  ن�عية يف  نقلة 

والعطاء  التط�عي  العمل  ثقافة 
الن�صاين مب�صاركة �صباب المارات 
املتط�عني  م����ن  وب���ن���ج���الدي�������س 
الطبي  امل���ج���ال  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ني 
الن�����ص��اين وذل���ك يف اط���ار �صل�صلة 
ال�صبابية  واملجال�س  امللتقيات  من 
الهادفة  ال��ع��امل  دول  خم��ت��ل��ف  يف 
ومتكني  وت��اأه��ي��ل  ا���ص��ت��ق��ط��اب  اىل 

الالجئني  ل����ع����الج  الن�������ص���ان���ي���ة 
ا�صتقطاب  خ��الل  م��ن  الروهينغا 
اف�صل الكفاءات ال�صبابية وتاأهيلها 
التط�عي  ال��ع��م��ل  م��ن  ومتكينها 
م�صت�صفى  يف  الن�����ص��اين  وال��ع��ط��اء 

زايد الن�صاين .
حملة  يف  امل��ت��ط���ع��ني  ان  واك�����دت 
ال�صيخة فاطمة الن�صانية �صاهم�ا 

ال�صم�  �صاحب  نهجه  على  و���ص��ار 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و�صاحب 
ال�����ص��م��� ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را�صد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت���م،  اآل 
دبي  ال���زراء حاكم  رئي�س جمل�س 
لروؤية �صاحب  رع��اه اهلل وترجمه 
اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صم� 

•• ابوظبي -وام: 

فاطمة  ال�����ص��ي��خ��ة  ح��م��ل��ة  ك��ث��ف��ت 
التط�عية  مهامها  من  الإن�صانية 
ال���ت�������ص���خ���ي�������ص���ي���ة وال����ع����الج����ي����ة 
احلالية  حمطتها  يف  وال���ق��ائ��ي��ة 
من  الروهينغا  الالجئني  لإغاثة 
الن�صاء والأطفال حتت �صعار »كلنا 
نخبة  زاي��د« مب�صاركة  على خطى 
من الطباء ال�صباب من المارات 
للعمل  من������ذج  يف  وب��ن��ج��الدي�����س 
الن�صاين  وال���ع���ط���اء  ال���ت���ط����ع���ي 
وذلك بت�جيهات من �صم� ال�صيخة 
فاطمة بنت مبارك رئي�صة الحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����ص��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ص��ائ��ي 
والطف�لة  ل����الأم�����م����ة  الأع�����ل�����ى 
التنمية  مل�ؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�صة 

الأ�صرية.
لفتة  يف  احل���م���ل���ة  ه������ذه  وت�����اأت�����ي 
ان�����ص��ان��ي��ة ت��ط���ع��ي��ة ور���ص��ال��ة حب 
ال�صباب  الم�����������ارات  اأب�����ن�����اء  م����ن 
اخل����ري مببادرة  زاي�����د  اب���ن���اء  م���ن 
م�������ص���رتك���ة م�����ن زاي���������د ال���ع���ط���اء 
وب�صراكة  العام  الن�صائي  والحت��اد 
المل  م�ؤ�ص�صة  م��ع  ا�صرتاتيجية 
الرب  دار  وجمعية  البنجالدي�صية 
اخلريي  ال�صارقة  بيت  وم�ؤ�ص�صة 
ال�صع�دي  م�صت�صفيات  وجمم�عة 
العطاء  ام���ارات  وجمعية  المل���اين 
وبرنامج �صباب المارات الن�صاين 
القن�ات  التط�عي وبالتن�صيق مع 
للعمل  مميز  من����ذج  يف  الر�صمية 
يف  وال�صراكة  التط�عي  الإن�صاين 
للتخفيف  الطبي  العمل  جم��الت 
م���ن م��ع��ان��اة ال��ف��ئ��ات امل���ع����زة من 
الالجئني بغ�س النظر عن الل�ن 

او اجلن�س او العرق او الديانة.
ال�صيخة  ح����م����ل����ة  وت���������ص����م����ن����ت 
خميمات  يف  الن�����ص��ان��ي��ة  ف��اط��م��ة 
تنظيم  ال���روه���ي���ن���غ���ا  ال���الج���ئ���ني 
ب��رام��ج ت��ط���ع��ي��ة ان�����ص��ان��ي��ة لعالج 
م�صت�صفى  يف  وال��ن�����ص��اء  الط���ف���ال 
تنظيم  اىل  اإ�صافة  الإن�صاين  زايد 
البنجالدي�صي  الم��ارات��ي  امللتقى 
تر�صيخ  يهدف  التط�عي  ال�صبابي 

ال�صحية املجتمعية التط�عية من 
الن�صاين  زاي���د  م�صت�صفى  خ��الل 
التجهيزات  ب�����اأح�����دث  وامل���ج���ه���ز 
وحدة  م��ن  التخ�ص�صية  الطبية 
للط�ارئ  ووح������دة  ل��ال���ص��ت��ق��ب��ال 
ووحدة خمترب و�صيدلية متكاملة 
القن�ات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق  وذل�����ك 
الر�صمية وبال�صراكة مع امل�ؤ�ص�صات 
متط�عني  وب��اإ���ص��راف  الن�����ص��ان��ي��ة 
من المارات وبنجالدي�س لتقدمي 
الت�صخي�صية  اخل���دم���ات  اأف�����ص��ل 
للن�صاء  وال����ق���ائ���ي���ة  وال��ع��الج��ي��ة 

والطفال.
وقالت الدكت�رة خديجة النعيمي 
الطبية  الفرق  يف  املتط�عني  من 
ان امل���ئ���ات م���ن اط���ب���اء الم������ارات 
الفريق  يف  تط�ع�ا  وبنجالدي�س 
ال���ذي ي�صارك  ال��ت��ط���ع��ي  ال��ط��ب��ي 
التط�عية  ال��ط��ب��ي��ة  الغ����اث����ة  يف 
وي�صهم  ال��الج��ئ��ني  خم��ي��م��ات  يف 
اجله�د  دع����م  يف  م��ب��ا���ص��ر  ب�����ص��ك��ل 
احلك�مية  للم�ؤ�ص�صات  الغ��اث��ي��ة 
واخلا�صة والغري ربحية يف من�ذج 
والعطاء  التط�عي  للعمل  مميز 

الن�صاين لأبناء المارات .
واع��رب��ت ال��دك��ت���رة ن����رة ال علي 
ال�صابة  ال���ق���ي���ادات  م���ن  م��ت��ط���ع��ة 
الطبي  ال���ف���ري���ق  يف  الم����ارات����ي����ة 
بامل�صاركة  �صعادتها  عن  التط�عي 
يف املهام التط�عية حلملة ال�صيخة 
حمطته  يف  الن�����ص��ان��ي��ة  ف��اط��م��ة 
الالجئني  خم��ي��م��ات  يف  احل��ال��ي��ة 

الروهينغا .
العن�د  ���ص��ع��ادة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
التنفيذية  امل�����دي�����رة  ال���ع���ج���م���ي 
�صباب  ان  للتط�ع  الم���ارات  ملركز 
الم���ارات من الط��ب��اء املتط�عني 
التط�عية  الن�صانية  يف احلمالت 
�صرب�ا  ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
للعمل  وم���ي���زا  م��ب��ت��ك��را  من����ذج���ا 
الن�صاين  وال���ع���ط���اء  ال���ت���ط����ع���ي 
والعاملي،  املحلي  ال�صعيدين  على 
بر�صالتها  ب�صل�ا  اأن  وا�صتطاع�ا 
الإن�صانية اإىل املاليني، حتت اإطار 

تط�عي ومظلة اإن�صانية.
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اأخبـار الإمـارات

و�صام اخلري يف عام زايد ي�صلط ال�صوء على بناة املجتمع وراء الكوالي�ص
•• دبي -وام:

بداأ جمل�س �صباب هيئة تنمية املجتمع يف دبي ام�س بالك�صف عن قائمة 
العاملني الذين مت اختيارهم للح�ص�ل على “و�صام اخلري”، املبادرة التي 
اأعلن عنها املجل�س يف ي�م زايد للعمل الإن�صاين �صمن قائمة مبادرات هيئة 
تنمية املجتمع لعام زايد. وتق�م مبادرة “و�صام اخلري” على اختيار مائة 
من اأفراد املجتمع يف اإمارة دبي �ص�اء كان�ا من امل�ظفني احلك�ميني اأو 
العاملني يف القطاع اخلا�س اأو الأفراد العاديني من خمتلف القطاعات 
متيزوا بعطائهم �صمن جمالت اأعمالهم وخارجها وباإحداث اأثر اإيجابي 
ال�طن واملقيمني وتعبرياً حياً  رائدة لأبناء  املجتمع جعلهم مناذج  على 
�صباب هيئة  والعطاء. وتعاون جمل�س  التفاين  زاي��د ونهجه يف  عن قيم 

وامل�ؤ�ص�صات  اجل��ه��ات  يف  ال�صبابية  املجال�س  م��ع  دب��ي  يف  املجتمع  تنمية 
عليهم  انطبقت  ال��ذي��ن  امل��ب��ادرة  اأب��ط��ال  لخ��ت��ي��ار  واخل��ا���ص��ة  احلك�مية 
معايريها الأ�صا�صية والتي تق�م على وج�د ق�صة جناح ملهمة واأثر ق�صة 
امل�ظف املقرتح والدور الذي اأحدثته يف املجتمع، وعلى اأن يك�ن ال�صخ�س 
ذا اأن�صطة جمتمعية متعددة وتط�عية ل تنح�صر يف اإطار عمله واأن يك�ن 

ممن غابت عنهم الأ�ص�اء ومل يتم تكرميهم �صابقاً.
واختار املجل�س اأن يتم تكرمي اأبطال و�صام اخلري يف م�اقع عملهم وبني 
اإجنازاتهم  على  ال�ص�ء  ت�صليط  يتيح  مب��ا  مفاجئة  وب�ص�رة  زمالئهم 
بيئة عمله  املتميز يف  بامل�ظف  الحتفاء  اأهمية  وير�صخ من  اأك��رب  ب�صكل 

حتى واإن مل يتم تر�صيحه جل�ائز خارجية.
تنمية  هيئة  �صباب  جمل�س  احتفى  دب��ي  ب�صرطة  العمليات  غ��رف��ة  ويف 

اللطيف  عبد  اهلل  عبد  بامل�صعف  دب��ي  اإ�صعاف  وم�ؤ�ص�صة  دب��ي  يف  املجتمع 
باعكابه كاأول حامل ل��صام اخلري والذى بدا م�صريته املهنية يف م�ؤ�ص�صة 
اإ�صعاف دبي عام 2007 ك�صائق ملركبة اإ�صعاف وتط�ر خالل فرتة عمله 
ب�صكل مميز متف�قاً يف �صرعة ال�صتجابة للبالغات يف املركبات ال�صريعة 
امل�صتجيب الأول ف�صاًل عن متيزه يف التعامل مع القرتاحات التط�يرية 
لإدارة عمليات الإ�صعاف. وقال �صعادة اأحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية 
املجتمع يف دبي اأن املبادرة تعد واحدة من الإجنازات املبتكرة ملجل�س �صباب 
هيئة تنمية املجتمع الذي انطلق قبل عامني بهدف متكني ال�صباب من 
طرح مبادرات وبرامج تعزز من التالحم الجتماعي بني اأفراد املجتمع. 
ال�ص�ء  ان فكرة و�صام اخلري يف عام زايد جاءت بهدف ت�صليط  واأ�صاف 
ع��ل��ى اأف�����راد وف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع ال��ذي��ن ي��ع��م��ل���ن ب��ج��د واإخ���ال����س وتفاين 

احل�ص�ل  اأو  التكرمي  بهدف  لي�س  العطاء  يف  اإيجابية  من��اذج  ويقدم�ن 
على اجل�ائز.  ولذلك ارتاأى �صباب الهيئة اأن يتم تكرميهم ب�صكل مبتكر 
يف م�اقع عملهم وب�صكل ي�صلط ال�ص�ء على دورهم الهام وراء الك�الي�س 

واأهمية ما يقدم�نه ملن ح�لهم وللمجتمع باأكمله”.
اأول حامل ل��صام اخلري بال�صكر  وت�جه عبد اهلل عبد اللطيف باعكابه 
جلميع من كان وراء اختياره لهذا التكرمي متعهداً باأن يك�ن دائماً عند 

ح�صن ظنهم وعند ح�صن ظن القيادة.
دبي  م�ؤ�ص�صة  ب��ال��ت��ع��اون  املجتمع  تنمية  هيئة  �صباب  جمل�س  و�صيق�م 
عن  ق�صرية  فيدي�هات  بعر�س  للمبادرة  الإع��الم��ي  ال�صريك  لالإعالم 
تكرمي ع�صرة من اأبطال و�صام اخلري كما �صيتم بالتعاون مع �صيمف�ين 
تقام يف مراكز  فعاليات مفاجاأة  اأخرين يف  ت�صعني  تكرمي  املبادرة  راع��ي 

 الوزاري للتنمية  يناق�ص اإعداد خريطة للكفاءات الب�صرية لتلبية االحتياجات التخ�ص�صية والقيادية يف احلكومة االحتادية
•• اأبوظبي -وام:

ال�ظيفي  التعاقب  تخطيط  م�����ص��روع  للتنمية  ال�����زاري  املجل�س  ناق�س 
وت��ط���ي��ر نخبة ال��ك��ف��اءات يف احل��ك���م��ة الحت���ادي���ة ب��ه��دف دع���م اجلهات 
لديها  الب�صرية  والكفاءات  وامل���ارد  لل�ظائف  اإع��داد خطط  يف  الحتادية 
وفق منهجية علمية قائمة على اأف�صل املمار�صات يف هذا ال�صاأن بالإ�صافة 
اىل تعزيز اجله�د على امل�صت�ى الحتادي لتك�ين جمم�عة ت�صم نخبة 
من اأف�صل الكفاءات احلك�مية وذلك يف اإطار حر�س احلك�مة على تط�ير 
الكفاءات الب�صرية امل�اطنة يف احلك�مة الحتادية وت�ظيف كافة الطاقات 

الكامنة لراأ�س املال الب�صري امل�اطن .
واأكد �صم� ال�صيخ من�ص�ر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال�زراء 
وزير �ص�ؤون الرئا�صة رئي�س املجل�س ال�زاري للتنمية اأن تخطيط التعاقب 
خالل  م��ن  املقدمة  احلك�مية  اخل��دم��ات  ج���دة  م��ن  �صيح�صن  ال�ظيفي 
وقال   .. اجلهة  م�صت�ى  على  املالئمة  القيادة  وج���د  ا�صتمرارية  �صمان 
�صم�ه : “ الكفاءات احلك�مية هي حمرك العمل احلك�مي وتنميته على 
خالله  من  نطمح  م�صروع  الب�صرية  الكفاءات  وخريطة  اأول�ياتنا،  راأ���س 
لالرتقاء بعمل املنظ�مة احلك�مية وحتقيق تكامل يف اجلهات احلك�مية 

وتك�ين نخبة من اأف�صل الكفاءات ال�طنية” .
العمالة  الدولة وحر�صها على �صمان حق�ق  ا�صرتاتيجية  وان�صجاما مع 
لتنظيم  تنفيذية  للتنمية و�صع لئحة  ال���زاري  املجل�س  ناق�س  امل�صاعدة، 
حق�ق العامل ورب العمل يف جمال اخلدمة امل�صاندة، واللتزامات املالية 
التي تقع على عاتق مكاتب ا�صتقدام اخلدمة امل�صاندة يف احلالت املختلفة 
غري  العمالة  م��ن  لعنا�صر  ا�صتقدامها  ح��ال  يف  امل��ث��ال  �صبيل  على  ومنها 
امل�ؤهلة لأداء العمل واللتزام باأحكامه، بالإ�صافة اإىل حتديد احلالت التي 

يج�ز فيها للعامل ترك العمل والإجراءات املرتبطة بذلك.
املبكرة  بالطف�لة  العناية  يف  الدولة  ا�صرتاتيجية  حتقيق  على  وحر�صا 
النم�  �صمان  يف  بالغة  اأهمية  م��ن  لها  مل��ا  احل�صانة  مرحلة  يف  ول�صيما 
وت�صجيعها  العاملة  الإم��ارات��ي��ة  ل��الأم  الدعم  ولتقدمي  للطفل،  املتكامل 
دور  اإن�صاء  للتنمية  ال����زاري  املجل�س  ناق�س  العمل،  �ص�ق  يف  لالنخراط 
ح�صانة لأبناء امل�ظفات العامالت يف جميع ال�زارات واجلهات الحتادية 
لالأطفال ما دون الأربع �صن�ات، بحيث يك�ن ترخي�س ورقابة دور احل�صانة 
من اخت�صا�س وزارة الرتبية والتعليم لتطبيق اأف�صل املعايري مبا ي�صمن 

�صالمة الأطفال ومن�هم يف بيئة �صليمة.
�صركات  ومعل�مات  بيانات  اإدراج  للتنمية  ال�����زاري  املجل�س  ناق�س  كما 

وم��ن�����ص��اآت امل��ن��اط��ق احل���رة يف ن��ظ��ام ال�صجل ال��ت��ج��اري امل���ح��د وال����ذي مت 
وروؤية  احلك�مية  للجهات  ال�صرتاتيجية  اخلطط  مع  بالت�افق  ت�صكيله 
تناف�صية  لتعزيز  وطنية  و�صراكة  اأعمال  بيئة  لت�فري   2021 الم���ارات 
معل�مات  قاعدة  اأك��رب  بناء  اإىل  ال��ق��رار  يهدف  حيث  ال�طني،  القت�صاد 
وبيانات لأعمال ال�صركات واملن�صاآت وعلى امل�صت�ى ال�طني مبا ي�صمل تلك 
لال�صتفادة  احل��رة،  املناطق  اأو  ب��الإم��ارات  املحلية  ال�صلطات  من  املرخ�صة 
املدى  على  وت�جيهها  وال�صتثمارية  القت�صادية  ال�صيا�صات  بناء  يف  منها 

املت��صط والط�يل.
يف  التدقيق  بنتيجة  النهائي  املحا�صبة  دي���ان  تقرير  املجل�س  وا�صتعر�س 
ال�صنة  واخلدمات عن  للنقل  الإم��ارات  مل�ؤ�ص�صة  اخلتامية  املالية  البيانات 
املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2017، وتقرير دي�ان املحا�صبة النهائي 
ب�صاأن البيانات املالية اخلتامية مل�صرف الإمارات للتنمية عن ال�صنة املالية 

.2017 دي�صمرب  املنتهية يف 31 
امل�ؤمتر  يف  الإم�����ارات  دول���ة  وف��د  م�صاركة  نتائج  املجل�س  ا�صتعر�س  كما 
التاأ�صي�صي للتحالف الدويل للطاقة ال�صم�صية حيث اأكدت دولة الإمارات 
التزامها برفع ن�صبة الطاقة النظيفة يف مزيج الطاقة ال�طني والت�صجيع 

على احلل�ل البيئية امل�صتدامة.

�صرح زايد املوؤ�ص�ص �صمن قائمة اأجمل 10 مباين هند�صية فريدة يف العامل
•• ابوظبي -الفجر : 

hotelandrest. ك�م  دوت  اندري�صت  ه�تل  م�قع  اإختار 
ك�رني�س  على   ، »الرثيا«  امل�ؤ�ص�س  زاي��د  �صرح  مبنى   com
يف  فريدة  هند�صية  مباين  ع�صرة  اأجمل  من  واح��داً   ، اب�ظبي 

العامل مت ت�صيدها خالل العقد احلايل.
وقال امل�قع ان �صرح زايد امل�ؤ�ص�س الذي مت تد�صينه يف فرباير 
2018 ، يجئ �صمن قائمة تلك املباين الهند�صية الفريدة يف 
الن  2010 وحتى  الفرتة من  خ��الل  �صيدت  والتي   ، العامل 
ُم��ب��ت��ك��ر ث��الث��ي الأب���ع���اد يتميز بطابع  ف��ن��ي  ب��اع��ت��ب��اره ع��م��ل   ،
زواي����ا ح�ل  ع���دة  م��ن  زاي���د  ال�صيخ  م��الم��ح  ُي��ظ��ه��ر  ديناميكي 

ال�صرح ومن نقاط امل�صاهدة املخ�ص�صة اأي�صاً. 
وذكر امل�قع الذي تديره �صركة »اآيري�س ميديا« وا�صفاً العجاز 
الهند�صي يف مبنى �صرح زايد امل�ؤ�ص�س انه »خالل الليل، تتالألأ 
تزال  التي ما  ال�صماء  ب�صكل يحاكي جن�م  الهند�صية  الأ�صكال 
اإىل  وُتر�صدنا  ال�ص�ئية  ال�صنني  اآلف  بعد  ن���راً من على  ت�صع 
رالف  الفني  العمل  ه��ذا  بابتكار  وق���ام    .« ال�صحيح  الطريق 

هيلمك، الفنان العاملي املعروف يف جمال الفن�ن الإن�صانية.   

hotelandrest. ك���م  دوت  اندري�صت  ه�تل  م�قع  وق��ال 
املباين  امل�ؤ�ص�س يجئ �صمن قائمة هذه  com ان �صرح زايد 
ال��ع�����ص��رة امل��م��ي��زة ع��امل��ي��ا ال��ت��ي ���ص��ي��دت خ���الل ال��ع��ق��د احل����ايل ، 
ال��ذي ي�صل  اأط���ل مبنى ياباين  وهي برج ط�كي� �صكاي تري 
با�صتقبال  وب��داأ   2011 ، واأجن��ز يف  634 م��رًتا  ارتفاعه اىل 
الزوار يف عام 2012 ويحتل بارتفاعه املركز الثاين عاملًيا بعد 
عام  �صيد  ال��ذي  ال�صني  يف  غالك�صي  ب��رج  ويجئ  خليفة.  ب��رج 
2012 �صمن هذه القائمة املثرية للمباين الإبداعية الهامة 
مدينة  يف  �صنرت«  »بليت  مبنى  وكذلك   ، العامل  م�صت�ى  على 
، وحدائق خليج مارينا  �صياتل يف ال�ليات املتحدة المريكية 

يف �صنغاف�رة  .
مبنى   ، اأي�صا  العامل  يف  املميزة  الع�صرة  املباين  قائمة  وت�صم 
2012 على  اإن�����ص��اوه ع���ام  ل��ن��دن وال����ذي مت  ال��ك��ري�����ص��ت��ال يف 
، وب��رج خليفة الأ�صط�ري يف دبي  6 الف مرت مربع  م�صاحة 
وه� الربج الأعلى والط�ل يف العامل والذي �صيد عام 2010 
بط�ل 830 مرتاً  . ومتحف بروت يف دل�س بال�ليات املتحدة 
2012 بت�صميم هند�صي رائع  المريكية والذي �صيد يف عام 
، والأبراج العاملية الثالثة يف كندا والتي تعرف با�صم »مارلني 

اأوب���را » املعماري امل��ذه��ل وال���ذي حقق  م���ن��رو« ، ومبني »دب��ي 
 31 يف  افتتاحه  منذ  فقط  ���ص��ه��راً   24 خ��الل  ه��ائ��اًل  جن��اح��اً 

اأغ�صط�س 2016.
وميتد مبنى »�صرح زايد امل�ؤ�ص�س« على م�صاحة 3.3 هكتارات 
بتقدمي  ال�����ص��رح  ويتميز  املفت�حة،  اخل�����ص��راء  امل�صاحات  م��ن 
ال�صيخ  ُتلقي ال�ص�ء على حياة  التي  املتعددة  ال��صائط  جتربة 
زايد طيب اهلل ثراه واإرثه وقيمه، ف�صاًل عن ج�لت جمانية 
اأو  العربية  باللغة  اإم��ارات��ي��ني،  ثقافية  ج���لت  اأخ�صائيي  م��ع 
�صخ�صية  على  اأك���رب  ب�صكل  التعرف  لهم  لتتيح  الإجن��ل��ي��زي��ة، 

ال�صيخ زايد الفّذة، الإن�صان والقائد.
واحتفاء بحب ال�صيخ زايد للطبيعة والتزامه العميق باملحافظة 
خمتلفة  اأن�اعاً  التذكاري  ال�صرح  ي�صم  املحلية..  البيئة  على 
جزءاً  ت�صكل  التي  الأخ��رى  والنباتات  وال�صتالت  الأ�صجار  من 
وت�فر  العربية،  اجلزيرة  ل�صبه  الغنية  الطبيعية  البيئة  من 
والهدوء تبعث على  الراحة  اأج���اًء من  وال�صدر  الغاف  اأ�صجار 
زايد  �صرح  اأن��ح��اء  يف  وتنت�صر  ال���ارف��ة،  ظاللها  حت��ت  التاأمل 
مبا  الأخ���رى،  الأ�صجار  اأن����اع  من  خمتلفة  جمم�عة  امل�ؤ�ص�س 

فيها اأ�صجار النخيل والطلح وال�َصمر.

وزارة اخلارجية  واأمانة تنفيذي اأبوظبي توقعان مذكرة تفاهم
•• اأبوظبي-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزارة  وقعت 
الدويل والأمانة العامة للمجل�س 
التنفيذي لإمارة اأب�ظبي مذكرة 
لت�صهيل  التعاون  لتعزيز  تفاهم 
وتنظيم اآليات واإجراءات الت�ا�صل 
وال�����ت�����ع�����اون وت�����ب�����ادل اخل������ربات 
اإ�صافة  واملعل�مات بني الطرفني 
حك�مة  وف���د  ن�صاط  تعزيز  اإىل 

اأب�ظبي دوليا.
ال��ذي مت   - املذكرة  ح�صر ت�قيع 
يف مقر وزارة اخلارجية والتعاون 
�صاري  اأح���م���د  ���ص��ع��ادة   - ال�����دويل 
اخلارجية  وزارة  وكيل  امل��زروع��ي 
وال�����ت�����ع�����اون ال����������دويل و�����ص����ع����ادة 
الدكت�ر فهد مطر النيادي مدير 
للمجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  ع���ام 

التنفيذي.
وت�صهم مذكرة التفاهم يف تقدمي 
الالزمة  وال��ت�����ص��ه��ي��الت  ال���دع���م 
اأب�ظبي  يف  احل��ك���م��ي��ة  للجهات 
عالقاتها  وت���ط����ي���ر  ب���ن���اء  ع����رب 
املكانة  مع  يتما�صى  مبا  الدولية 

ل���ل���ج���ه���ات احل���ك����م���ي���ة لإم��������ارة 
اأب�ظبي على امل�صت�يني الإقليمي 

والدويل.
اأب�ظبي  اإم����ارة  متتلك  واأ����ص���اف 
ودولة الإمارات �صمعة عاملية بارزة 
امل�صاركات  م���ن  ح��اف��ال  و���ص��ج��ال 
ال��دول��ي��ة امل��ت��م��ي��زة وذل���ك بف�صل 

خمتلف  وع����ل����ى  ال����ع����امل  ودول 
ال�صيا�صية  وامل����ج����الت  ال�����ص��ع��د 

والقت�صادية والثقافية.
مطر  فهد  الدكت�ر  �صعادة  وق��ال 
ت�����ص��ري��ح ل��ه بهذه  ال��ن��ي��ادي - يف 
العامة  الأم���ان���ة  اإن   - امل��ن��ا���ص��ب��ة 
حتر�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ل��ل��م��ج��ل�����س 

والأجنبية  الدبل�ما�صية  ال�ف�د 
مع ال�����جهات احل����ك�مية اإ�ص�����افة 
اأب�ظبي  حك�مة  وف����د  دع��م  اإىل 
خ������الل م�������ص���ارك���ات���ه���ا ال���دول���ي���ة 

والر�صمية.
واأ�صار مدير عام “اأمانة تنفيذي 
اأب�ظبي” اإىل دليل متثيل حك�مة 

على  اأب�ظبي  اإم��ارة  التي حتتلها 
امل�صت�يني الإقليمي والدويل.

ليدعم  امل����ذك����رة  ت���ق��ي��ع  وي����اأت����ي 
الدور الفاعل الذي تق�م به وزارة 
الدويل عرب  والتعاون  اخلارجية 
بعثات الدولة التمثيلية يف اخلارج 
كهمزة ال��صل بني دولة الإمارات 

الفريد  ال���دب���ل����م���ا����ص���ي  ال���ن���ه���ج 
الذي تتبعه الدولة انطالقا من 
للقيادة  ال�����ص��دي��دة  ال��ت���ج��ي��ه��ات 

الر�صيدة.
التفاهم  م���ذك���رة  اأن  م�����ؤك����دا   .
�صتعمل على تاأطري عمل الأمانة 
اجتماعات  وت���ن�������ص���ي���ق  دع������م  يف 

التعاون  جم�����الت  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
م���ع اجل���ه���ات احل��ك���م��ي��ة ودع���م 
امل��ب��ادرات وال��ربام��ج ال��ت��ي ت�صهم 
يف ت�صهيل اآليات واإجراءات العمل 
فيما بينها مبا ي�صهم يف الرتقاء 
مبختلف اأوجه العمل وخ�ص��صا 
مبا يتعلق بالتمثيل الدبل�ما�صي 

الأمانة  اأطلقته  ال���ذي  اأب���ظ��ب��ي 
الدعم  ت���ق���دمي  ب���ه���دف  ال���ع���ام���ة 
للجهات وال�صركات احلك�مية يف 
�صرورة  على  م�صددا   .. اأب�ظبي 
ال�صتفادة الق�ص�ى مما يت�صمنه 
الدليل يف اجل�انب الدبل�ما�صية 

والتعاون الدويل.



االثنني  10   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12423  
Monday   10   September   2018  -  Issue No   12423

04

اأخبـار الإمـارات
راأ�ص اخليمة ت�صت�صيف دورة مكافحة غ�صل االأموال االأوىل 

•• راأ�ص اخليمة- الفجر 

الل�اء  �صعادة  بح�ص�ر  اخليمة  راأ���س  ل�صرطة  العامة  القيادة  ا�صت�صافت 
علي عبد اهلل بن عل�ان النعيمي قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة، الدورة 
التي تنفذها جلنة وزارة الداخلية ملكافحة جرائم غ�صل الم�ال ، التي 
عقدت )بفندق هليت�ن دبل تري( براأ�س اخليمة ، وهي واحدة من اأ�صل 

اأربع دورات متتالية �صيتم عقدها يف كل من اأب� ظبي ودبي والفجرية .
كما ح�صر افتتاح الدورة اأي�صا �صعادة العميد عبد اهلل خمي�س احلديدي 
حممد  الدكت�ر  العميد  و�صعادة   ، اخليمة  راأ���س  �صرطة  عام  قائد  نائب 
ل�صرطة  العامة  بالقيادة  املركزية  العمليات  عام  �صعيد احلميدي مدير 
راأ�س اخليمة، العميد �صليمان حممد الكيزي مدير اإدارة مراكز ال�صرطة 

ال�صاملة.
حيث تقدم �صعادة الل�اء علي عبد اهلل بن عل�ان النعيمي قائد عام �صرطة 
راأ�س اخليمة بال�صكر للجنة غ�صيل الأم�ال على اختيارهم راأ�س اخليمة 
لنعقاد الدورة الأوىل التي ت�صكل �صل�صلة من املحا�صرات التي �صتعقد يف 
اإمارات اأخرى على م�صت�ى الدولة، كما ت�جه بال�صكر لأع�صاء ال�كالة 
براأ�س اخليمة،  ل�ج�دهم  الربيطانية  الأم���ال  ملكافحة غ�صل  ال�طنية 
املرافقة  والتحديات  وحي�يتها  الأم���ال  غ�صيل  م��ص�ع  اأهمية  م�كداً 
لها وما يرتتب عليها من حتديات للمجتمع، واأكد �صعادته على اأهمية 

ال�صتفادة من هذه الدورة ، داعيا اجلميع للتعاون لإجناحها.
غ�صل  جلنة  رئي�س  ب�ر�صيد  را�صد  الدكت�ر  العميد  �صعادة  ت�جه  كما    

الأم�ال ب�زارة الداخلية رئي�س اللجنة املنظمة للدورات 

  بال�صكر ل�صعادة قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة حل�ص�ره وافتتاح الدورة 
لغ�صل  الربيطانية  ال�طنية  لل�كالة  ال�صكر  ب�افر  �صعادته  تقدم  كما   ،
الأم�ال حل�ص�رهم وم�صاركتهم القيمة يف تقدمي املعل�مات املتخ�ص�صة 

خالل الدورة.
للجرائم  ال�طنية  ال���ك��ال��ة  مكتب  م��دي��ر  بيفا  ب���ل  ت��ق��دم  جهته  وم��ن 
اخليمة  راأ����س  �صرطة  ع��ام  قائد  ال��ل���اء  ل�صعادة  ال�صكر  دب��ي  يف  املنظمة 
غ�صل  للجنة  والتقدير  بال�صكر  تقدم  كما  ال��دورة.  وافتتاحه  حل�ص�ره 
الأم���ال ب���زارة الداخلية لتنظيم مثل تلك ال��دورات التي تع�د بالنفع 
على العاملني يف هذا املجال ، وترفع من كفاءتهم، مرحبا بالتعاون يف 

اأي جمال من املجالت ال�صرطية.
الداخلية  وزارة  جلنة  رئي�س  ر�صيد  ب�  را�صد  العميد  ق��ال  ال��دورة  وع��ن 

األتحق بها  ملكافحة غ�صل الأم���ال ب���زارة الداخلية : هذه ال��دورة التي 
النيابة  اأع�صاء  من  وعدد  الداخلية  وزارة  منت�صبني  من  منت�صب   21
اأع�صاء وحدة املعامالت امل�صب�هة  اأب�ظبي وراأ���س اخليمة ، و  العامة يف 
 ، 4 دورات  اإىل  بامل�صرف املركزي بالدولة وتقع يف �صل�صلة دورات ت�صل 
كانت اأولها التي مت عقدها براأ�س اخليمة ، وتتعلق بغ�صل الأم�ال ، فيما 
�صيتم عقد الدورات الأخرى يف كل من اإمارة اأب� ظبي ودبي والفجرية .

ال�كالة  بالتعاون مع  ، وتعقد  ا�صب�عني متتاليني  ملدة  ال��دورة  وت�صتمر 
مثل  تنظيم  من  الغر�س  واأن   ، الربيطانية  املنظمة  للجرائم  ال�طنية 
غ�صل  جم��ال  يف  العاملني  م��ه��ارات  وت��ط���ي��ر  تنمية  ه���  ال����دورات  تلك 
الأم�ال يف وزارة الداخلية والقيادات ال�صرطية بالدولة، ولالأطالع على 

اأخر امل�صتجدات يف م�ا�صيع غ�صل الأم�ال على م�صت�ى العامل..

»الهالل« يطلع على احتياجات م�صت�صفى الدريهمي باحلديدة ويلبي متطلبات املر�صى 
•• احلديدة -وام: 

اطلع وفد من هيئة الهالل الأحمر الإماراتي برئا�صة حمد بن �صحي الكعبي 
نائب مدير العمليات الإن�صانية لدولة الإمارات يف اليمن خالل تفقده اأق�صام 
م�صت�صفى الدريهمي يف حمافظة احلديدة على احتياجاته الطبية والفنية 
ال�صرورية وذلك يف اإطار الدعم الإماراتي امل�صتمر للقطاع ال�صحي اليمني 
خا�صة يف ال�صاحل الغربي لتح�صني اخلدمات العالجية املقدمة للم�اطنني 
اليمنيني والتخفيف من وطاأة معاناتهم جراء انتهاكات ميلي�صيات احل�ثي 
امل���ال��ي��ة لإي����ران. ولبي وف��د ال��ه��الل الأح��م��ر - خ��الل ال��زي��ارة - متطلبات 

املر�صى اليمنيني �صحايا اأيادي ال�صر احل�ثية وقدم الدعم الف�ري الالزم 
لأ�صرهم مبا يعزز قدراتهم على م�اجهة الظروف الإن�صانية ال�صعبة التي 
ميرون بها. وقال حمد الكعبي اإن زيارة م�صت�صفى الدريهمي وال�ق�ف على 
لدعم  امل�صتمرة  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  جه�د  �صمن  ياأتي  احتياجاتها 
امل�صت�صفيات  و  ال�صحية  امل��راك��ز  تاأهيل  خ��الل  م��ن  اليمني  الطبي  القطاع 
ورفدها بالأجهزة والأدوات واملعدات الطبية والأدوية احلديثة .. م�ؤكدا اأن 
املناطق املحررة حديثا من قب�صة ميلي�صيات احل�ثي تت�صدر الأول�يات من 

حيث تاأهيل القطاعات احلي�ية و ت�زيع امل�صاعدات الإن�صانية.
اأن الهالل الأحمر الإماراتي ي�ا�صل دعم القطاع ال�صحي  واأ�صاف الكعبي 

اأبناء  خلدمة  الغربي  بال�صاحل  حديثا  امل��ح��ررة  املناطق  يف  ق��درات��ه  وتعزيز 
الإرهابية  املمار�صات  ب�صبب  �صعبة  اقت�صادية  اأو�صاعا  يعان�ن  الذين  اليمن 
مليلي�صيات احل�ثي امل�الية لإيران التي ت�صتهدف ق�صف امل�صت�صفيات واملراكز 

ال�صحية وتدمريها ب�صكل ع�ص�ائي.
من جانبه عرب الدكت�ر عاهل اأحمد اأب�بكر مدير م�صت�صفى الدريهمي عن 
واملر�صى  امل�صت�صفى  احتياجات  الزيارة والطالع على  �صكره وامتنانه لهذه 
ال�صعب حيث متار�س ميلي�صيات احل�ثي  ال�قت  تاأتي يف هذا  واأنها  خا�صة 

انتهاكات مت�ا�صلة �صد املدنيني.
وامل��ع��دات احلديثة يف  بالأجهزة  ورف��ده  ال�صحي  القطاع  تاأهيل  اأن  واأ���ص��اف 

ميثالن  لها  التابعة  والقرى  الغربي  بال�صاحل  املحررة  اليمنية  املديريات 
اإجنازا مهما يف تخفيف اآثار الدمار الذي خلفته ميلي�صيات احل�ثي امل�الية 

لإيران من على كاهل اأبناء اليمن.
على  الإم���ارات  لدولة  بال�صكر  الدريهمي  مديرية  اأه��ايل  تقدم  جهتهم  من 
اليمن  اأبناء  الكبرية يف خدمة  التي ل تن�صى وجه�دها  التاريخية  م�اقفها 
من خالل مد يد الع�ن وامل�صاعدة يف تنمية خمتلف القطاعات ل�صيما يف ما 
اأقدمت عليه هيئة الهالل الأحمر  العمل الذي  .. مثمنني  يتعلق بال�صحة 
الإماراتي من خالل تاأهيل م�صت�صفى الدريهمي كامتداد لأعمالها اخلريية 

الكبرية التي تق�م بها يف حمافظة احلديدة.

وكيل وزارة اخلارجية يت�صلم اأوراق اعتماد �صفري الدمنارك
•• اأبوظبي-وام:

ت�صلم �صعادة اأحمد �صاري املزروعي 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
ال����دويل - ب��دي���ان ع���ام ال������زارة - 
�صعادة  اع��ت��م��اد  اأوراق  م��ن  ن�صخة 
فرانز مايكل �صك�لد ميلنب �صفري 
مم��ل��ك��ة ال�����دمن�����ارك امل���ع���ني لدى 
ال����دول����ة. ومت���ن���ى وك���ي���ل ال�������زارة 
الت�فيق  ال����دمن����ارك����ي  ل��ل�����ص��ف��ري 
مبا  عمله  م��ه��ام  اأداء  يف  وال��ن��ج��اح 
ال�طيدة  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات  ي��ع��زز 
ومملكة  الإم��������������ارات  دول��������ة  ب�����ني 
جانبه  م��ن  ال�صديقة.  ال��دمن��ارك 
اأع������رب ال�����ص��ف��ري ال���دمن���ارك���ي عن 
دولة  ل��دى  ب��ل��ده  بتمثيل  �صعادته 
الإم����ارات مل��ا حتظى ب��ه م��ن مكانة 
بف�صل  مرم�قة  ودول��ي��ة  اإقليمية 
ال�صيا�صة احلكيمة ل�صاحب ال�صم� 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 

رئي�س الدولة “حفظه اهلل” .

مواطنة تبني م�صجدا بكلفة
 7.2 ماليني براأ�ص اخليمة

•• راأ�ص اخليمة: الفجر:

يف  ج��ام��ع،  م�صجد  بت�صييد  اإم��ارات��ي��ة  حم�صنة  تكفلت 
خليفة«  »مدينة  مبنطقة  اجلديدة  »ال�صعبيات«  اإح��دى 
يف راأ�س اخليمة، التي كانت تفتقر اإىل اأي م�صجد خا�س 
امل�صاجد  وب��ع��د  فيها،  ال�صكاين  النم�  ت�صاعد  م��ع  بها 
 7 اإىل  و�صلت  اإجمالية  بتكلفة  ال�صعبية،  عن  الأخ��رى 
اأك��رب خم�صة  اأح��د  األ��ف دره��م، لي�صكل  ماليني و200 

م�صاجد يف الإمارة.
وت��ربع��ت )اآم���ن���ة ب��ن��ت اأح��م��د ���ص��ع���د ع�����رار(، وه���ي من 
نفقتها  على  بالكامل  الكبري  امل�صجد  ببناء  اأب���ظ��ب��ي، 
اخلا�صة، نظرا حلاجة املنطقة وبحث �صكانها، معظمهم 
من امل�اطنني، عن م�صجد يخدم املنطقة، خالل الفرتة 

املا�صية. وه� ما تكفلت به املح�صنة امل�اطنة.
امل�����ص��رف ع��ل��ى م�صروع  ال��ع���ي��د،  واأو����ص���ح حم��م��د �صيف 
اإىل  ت�صل  ال�صتيعابية  طاقته  اأن  الكبري،  امل�صجد  بناء 
قدم  األ���ف   50 م�صاحته  وت��ب��ل��غ  م�صليا،  و150  األ���ف 
مربع، ما يجعله اأحد اأكرب م�صاجد اإمارة راأ�س اخليمة، 
قاعة  اأهمها  �صاملة،  وخدمات  متكاملة  مرافق  وي�صم 
رئي�صية لأداء فري�صة ال�صالة، وم�صلى خا�س للن�صاء، 
به،  150 م�صلية تقريبا، مع مرافق خا�صة  ي�صت�عب 
وحتفيِظه،  الكرمي  القراآن  لتعليم  ومركز  »املي�صاة«،  ك� 
واآخر  بامل�صجد، و�صكن لالإمام،  ومكتبة، و�صاحة خا�صة 
يف  و�ص�اها،  مياه،  وخ��زان��ات  وحمامات،  امل�صجد،  مل���ؤذن 
لحقا،  بامل�صجد  خا�صة  حديقة  اإن�صاء  املقرر  من  حني 

بالتن�صيق مع اجلهات املخت�صة يف راأ�س اخليمة.

اأكد اأهمية اللتزام بحمالت حت�صني الرثوة احليوانية

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية يلتقي املواطنني مبدينة املرفاأ
•• اأبوظبي - الفجر

للرقابة  اأب����ظ���ب���ي  ج���ه���از  ن���ظ���م 
املرفاأ  مبدينة  م���ؤخ��راً،  الغذائية، 
بعن�ان  حم���ا����ص���رة  ب���اأب����ظ���ب���ي، 
و�صحة  احل����ي�����ان����ي����ة  )ال����������رثوة 
حممد  جم���ل�������س  يف  احل������ي�������ان( 
الفالحي اليا�صي، وذلك بالتن�صيق 
مع مكتب �ص�ؤون املجال�س بدي�ان 
�صيف  قدمها  اأب���ظ��ب��ي،  عهد  ويل 
م���دي���ر �صحة  الأ����ص���خ���ري  خ��ل��ف 
احلي�ان يف اجلهاز، بح�ص�ر عدد 
اإطار  يف  وذل��ك  املجل�س،  رواد  من 
مع  الت�ا�صل  تعزيز  على  حر�صه 
والطالع  املجتمع،  �صرائح  كافة 
ومتطلبات  اح����ت����ي����اج����ات  ع���ل���ى 
اجل����م����ه�����ر ل�����الرت�����ق�����اء ب����ج�����دة 
وتعزيز  يقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات 
خ��ط��ط��ه ال��ت��ح�����ص��ي��ن��ي��ة وج���ه����ده 
لتحقيق  ت���ه���دف  ال���ت���ي  امل��ت��ن���ع��ة 

الرفاهية وال�صعادة للمجتمع.
م�صتهل  يف  الأ�����ص����خ����ري  واأك��������د 
املحا�صرة اأن هذه اللقاءات تهدف 
احلي�انية  الرثوة  مربي  لتعريف 
باخلدمات  اأب����ظ���ب���ي  اإم��������ارة  يف 
جه��ة  م��ن  اجل��ه��از  يقدمه��ا  ال��ت��ي 
اآرائهم ح�ل فر�س  وا�صتطالعات 
جهة  من  اخلدم��ات  هذه  حت�صني 
اأخ����رى، م��ن خ��الل ال��ت���ا���ص��ل مع 
الرتبية  ح���ي���ازات  خ����ارج  امل���رب���ني 
الت�ع�ية  الر�صائل  اإي�صال  بهدف 
ب�صمان  امل��رت��ب��ط��ة  والإر�����ص����ادي����ة 
���ص��ح��ة احل����ي�����ان مب����ا ي�����ص��ه��م يف 
و�صالمة  احل��ي���ي  الأم���ن  حتقيق 
امل�صدر  ذات  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات 

كفاءة  رف��ع  و  الأم��را���س،  وانت�صار 
الت�صخي�صية  اخل���دم���ات  وج�����دة 

وال�قائية والعالجية 
واأكد اأهمية التزام املربني بربامج 
حت�������ص���ني ال����������رثوة احل���ي����ان���ي���ة 
ي��ن��ف��ذه��ا اجلهاز  ال��ت��ي  ال�����ص��ن���ي��ة 
ل�����ص��م��ان خ���ل���� ح���ي����ان���ات���ه���م من 
التي قد ت�صكل تهديداً  الأمرا�س 
الإن�صان،  و���ص��الم��ة  ���ص��ح��ة  ع��ل��ى 
ل�صرورة  امل���رب���ني  ج��م��ي��ع  داع���ي���اً 
بيطرية  ع��ي��ادة  ب��اأق��رب  الت�ا�صل 
وحت��دي��د م�عد لإج���راء حت�صني 
وال�صتفادة  ع��زب��ه��م  حل���ي����ان���ات 
الت�صخي�صية  اخل�����دم�����ات  م�����ن 
اجلهاز  يقدمها  التي  والعالجية 
الأمرا�س  م��ن خم��اط��ر  ل��ل���ق��اي��ة 
ال��ت��ي ت�صيب  ال���ب��ائ��ي��ة والآف������ات 

الرثوة احلي�انية.

احلي�اين. 
وق��������دم �����ص����رح����اً م���ف�������ص���اًل ح����ل 
اخلدمات البيطرية التي يقدمها 
اجل��ه��از وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ق��دمي عليها 
واأث���ره���ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ن��م��ي��ة يف 
جمال الرثوة احلي�انية للنه��س 
بهذا القطاع املهم نح� ال�صتدامة، 
اخلدمات  ه����ذه  اأه���م���ي���ة  م�����ؤك����داً 
ودورها يف احلد من املخاطر على 
فاعلية  وت��ع��زي��ز  احل��ي���ان،  �صحة 
لل�قاية  احل���ي����ي  الأم������ن  ن���ظ���ام 
م�����ن الأم�������را��������س والآف������������ات من 
والأمرا�س  الآف��ات  خالل حتديد 
الف�رية  وال���ص��ت��ج��اب��ة  امل��ح��ت��م��ل��ة 
ال�صيطرة  اأو  والفعالة للحد منها 
الرتقيم  ب��رام��ج  وتنفيذ  عليها، 
والتح�صني من اأجل متابعة حركة 
انتقال  م���ن  واحل�����د  احل���ي����ان���ات 

جه�د  ع���ل���ى  احل���������ص�����ر  واأث�����ن�����ى 
وم�صاهمته  ال���ت����ع����ي���ة  اجل���ه���از 
الثقافية  الأن�������ص���ط���ة  ت���ن����ي���ع  يف 
الأحياء  جم��ال�����س  يف  وال��ت���ع���ي��ة 
مثل  ت��ك��رار  اإىل  داع���ني  ال�صكنية 
ملا ت�صهم  الت�ع�ية  الأن�صطة  هذه 
املجتمعية  للقيم  تر�صيخ  م��ن  ب��ه 
والبيئية ال�صليمة، وتعزز ال�صراكة 
الت�ا�صل  ج�ص�ر  وم��د  املجتمعية 
ب�����ني امل������اط�����ن�����ني وامل�����ؤ�����ص���������ص����ات 

والهيئات احلك�مية.
من جانبه اأ�صاد الأ�صخري بالدور 
مكتب  به  ي�صطلع  الذي  الريادي 
�ص�ؤون املجال�س بدي�ان ويل عهد 
ال�عي  تعزيز  �صبيل  يف  اأب���ظ��ب��ي 
ا�صت�صافة  م��ث��م��ن��اً  امل���ج���ت���م���ع���ي، 
ال���ق���ائ���م���ني ع���ل���ى جم��ل�����س امل���رف���اأ 
ي��ن��ظ��م��ه��ا اجلهاز  ال��ت��ي  ل���ل���ق���اءات 

الكبري  ت���ق���دي���ره  ع����ن  وم����ع����رب����اً 
ل��ل��م�����ص��ارك��ني ف��ي��ه��ا مل���ا اأب�����دوه من 
اإ���ص��غ��اء وت��ف��اع��ل، م����ؤك���داً ال���دور 
ال��ك��ب��ري ال����ذي ت�����ص��ط��ل��ع ب���ه هذه 
املجتمع  ت����ع���ي���ة  يف  امل���ج���ال�������س 

وتر�صيخ متا�صكه.
وتعك�س هذه اللقاءات مدى اهتمام 
الغذائية  للرقابة  اأب�ظبي  جهاز 
بقطاع الرثوة احلي�انية وتنميته 
دعامة  يعترب  وال���ذي  وت��ط���ي��ره، 
رئي�صية يف دعم القت�صاد ال�طني 
امل�صتدام من خالل تن�يع م�صادر 
الكتفاء  ن�����ص��ب��ة  ورف�����ع  ال����دخ����ل، 
الغذائية  امل��ن��ت��ج��ات  م���ن  ال���ذات���ي 
�صحيا،  الآم��ن��ة  ال�طنية  املحلية 
وا�صتغالل امل�ارد الطبيعية املحلية 
واقت�صادية  ع��ل��م��ي��ة  اأ���ص�����س  ع��ل��ى 

قادرة على املناف�صة وال�صتدامة  

�صرطة دبي حتتفل 
بتخريج الدورة 
التاأ�صي�صية االأوىل

•• دبي-وام:

التاأ�صي�صية  ال����دورة  بتخريج  دب��ي  �صرطة  احتفلت 
اأ�صب�عا   28 ا�صتمرت  وال��ت��ي   2018 لعام  الأوىل 
ال�صام�صي  بطي  حممد  ال��دك��ت���ر  العميد  بح�ص�ر 
نا�صر  واملقدم  بالنيابة  دبي  �صرطة  اأكادميية  مدير 

حميد الزري مدير معهد التدريب.
واأك�������د ال��ع��م��ي��د حم���م���د ب���ط���ي ال�����ص��ام�����ص��ي حر�س 
ال�صرطية  ال��ك���ادر  وتاأهيل  اإع���داد  على  الأك��ادمي��ي��ة 
مب�ا�صفات عاملية بهدف حتقيق اأعلى درجات الأمن 
والقان�ن  النظام  وب�صط  ال���ط��ن  رب���ع  يف  والأم���ان 
واملقيمني  امل����اط���ن���ني  ل���ك���اف���ة  ال���ع���دال���ة  وحت���ق���ي���ق 

والزائرين و�صي�ف الدولة.
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اأخبـار الإمـارات
طالب جامعة حمدان بن حممد الذكية ي�صاركون مبوؤمتر  جمعية ال�صباب  يف نيويورك

•• دبي -وام:

�صارك اأربعة دار�صني من جامعة حمدان بن حممد الذكية يف اأعمال 
الدورة الثانية والع�صرين من م�ؤمتر “جمعية ال�صباب” الذي اقيم يف 
مقر الأمم املتحدة يف مدينة ني�ي�رك ملناق�صة “جدول اأعمال التنمية 
الع�ر  الدكت�ر من�ص�ر  واو�صح  املتحدة”.  2030 لالأمم  امل�صتدامة 
“جمعية  للدار�صني يف م�ؤمتر  الناجحة  امل�صاركة  ان  رئي�س اجلامعة 
و�صلت  ال��ذي  الريادي  امل�صت�ى  تعك�س  م�ؤخرا  اأقيم  ال�صباب” ال��ذي 
اإليه اجلامعة على �صعيد ال�صتثمار يف العن�صر الب�صري امل�ؤهل ليك�ن 

م�صاهماً رئي�صياً يف قيادة دفة التنمية امل�صتدامة عاملياً.
واأ�صاف الدكت�ر الع�ر ان م�ؤمتر جمعية ال�صباب ه� من�صة تفاعلية 

رفيعة امل�صت�ى لتعزيز ج�ص�ر الت�ا�صل بني القيادات ال�صابة والعق�ل 
ت�جيه  عن  ف�صاًل  التنمية،  م�صرية  يف  واإ�صراكهم  واإلهامهم  املبدعة 
العاملية  اجله�د  خدمة  يف  ال�اعدة  وطاقاتهم  الطم�حة  م�صاريعهم 
الهادفة اإىل ترجمة الأهداف الإمنائية لالألفية التابعة لالأمم املتحدة، 
والتي متهد الطريق اأمام عامل اأف�صل.  و�صهد م�ؤمتر “جمعية ال�صباب 
ال�صباب  بني  التفاعلية  واجلل�صات  واحل���ارات  املناق�صات  من  �صل�صلة 
ونخبة من �صناع القرار واخلرباء وال�صخ�صيات الدولية حيث جرى 
عاملياً  امل�صتدامة  التنمية  م�صار  لدفع  احلالية  اجله�د  على  ال�ق�ف 
اإح��داث تغيري  مع الرتكيز على �صبل تفعيل دور القيادات ال�صابة يف 
اإيجابي �صمن جمتمعاتهم بال�صتفادة من املعرفة والبتكار والتعليم 

باعتبارها اأدوات فاعلة مل�اجهة التحديات احلالية وامل�صتقبلية.

الرباط ت�صت�صيف ملتقى ال�صارقة لل�صرد 18 �صبتمرب
•• ال�شارقة - وام:

ت�صت�صيف اململكة املغربية يف 18 �صبتمرب اجلاري فعاليات الدورة اخلام�صة 
بال�صارقة  الثقافة  دائ��رة  تنظمه  ال��ذي  لل�صرد  ال�صارقة  ملتقى  من  ع�صرة 
مبدينة  واملهجر  العربي  ال�طن  يف  والنقاد  املبدعني  من  ك�كبة  مب�صاركة 

الرباط.
ال�صارقة  يف  الثقافة  دائ��رة  رئي�س  الع�ي�س  حممد  عبداهلل  �صعادة  واأو���ص��ح 
�صاحب  من  كرمية  رعاية  حتت  تقام  اجلديدة  بدورته  امللتقى  فعاليات  اأن 
الأعلى  املجل�س  ع�ص�  القا�صمي  حممد  بن  �صلطان  الدكت�ر  ال�صيخ  ال�صم� 

حاكم ال�صارقة.
العربية  امل���دن  ث��اين  تعد  املغربية  ال��رب��اط  مدينة  اأن  اإىل  الع�ي�س  ول��ف��ت 
امللتقى بعد مدينة الأق�صر امل�صرية وذلك تنفيذا  التي تقام فيها فعاليات 

ال�صارقة  ملتقى  بتنظيم  �صم�ه  ال�صارقة  حاكم  ال�صم�  �صاحب  لت�جيهات 
لل�صرد يف الدول العربية مما يعزز ويفعل التعاون الثقايف مع الدول العربية 
ويرفد املكتبة العربية بنتاجات اإبداعية ترثي ال�صاحة الثقافية يف ال�طن 

العربي.
مهرجان  اأن  اإىل  ال�صارقة  يف  الثقافة  دائ���رة  رئي�س  اأ���ص��ار  اآخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 
اجلاري  �صبتمرب   22 يف  �صينطلق  الأوىل  بدورته  العربي  لل�صعر  مراك�س 
يف بيت ال�صعر مبدينة مراك�س بح�ص�ر وم�صاركة نخبة من �صعراء املغرب 

املخ�صرمني.
ون�ه اإىل اأن مهرجان ال�صعر يف مراك�س ياأتي ا�صتمرارا للنهج الثقايف التي 
تتخذه ال�صارقة واملرتكزة اإىل روؤية وت�جيهات �صاحب ال�صم� حاكم ال�صارقة 
يف الرتقاء بكل ما يخدم الفكر الثقايف العربي وتعميقا للعالقات الثقافية 

الرا�صخة ما بني دولة الإمارات واململكة املغربية.

احلمادي ي�صهد االحتفال با�صتقبال العام الدرا�صي اجلديد يف املنطقة الو�صطى بال�صارقة
•• ال�شارقة-وام:

اإبراهيم  ب��ن  ح�صني  م��ع��ايل  �صهد 
والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احل��م��ادي 
جمل�س  ن���ظ���م���ه  ال���������ذي  احل�����ف�����ل 
والطالبات  الطلبة  اأم�����ر  اأول���ي���اء 
ملجل�س  التابع  ال��صطى  باملنطقة 
الثقايف  املركز  للتعليم يف  ال�صارقة 
ا�صتقبال  مبنا�صبة  الذيد  مبدينة 
-2018 اجلديد  الدرا�صي  العام 

.2019
ح�صر احلفل �صعادة علي احل��صني 
اأمني عام جمل�س ال�صارقة للتعليم 
الرتب�ية  ال���ق���ي���ادات  م���ن  وع�����دد 
ومديري  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وال��ت��ع��ل��ي��م��ة 
املدار�س واملعلمني وعدد من اأولياء 
اأم�ر الطلبة والطلبات يف خمتلف 

مدار�س املنطقة ال��صطى.
اإبراهيم  ب��ن  ح�صني  م��ع��ايل  واأك����د 
كلمته خ��الل احلفل  احل��م��ادي يف 

الطلبة  اأم������ر  اأول����ي����اء  مب��ج��ال�����س 
وال��ط��ال��ب��ات ل��ي��ك���ن ل��ه��ا دوره����ا يف 
جناح التعليم ومتكني الطلبة من 

النجاح والتف�ق.
وروؤيتها  ال���دول���ة  ب��ن��ج��اح  واأ�����ص����اد 
الإعالن  يف  والتعليمية  الرتب�ية 
امل�اطنني  م���ن  ف�����ص��اء  رواد  ع���ن 
ال�صارقة  م��رك��ز  ن��ي��ل  اىل  ا���ص��اف��ة 
للفلك مكانة دولية ليك�ن له دوره 
يف ه���ذا امل���ج���ال وال�����ذي ي��ع��زز من 
جناح التعليم يف الإمارات لتخريج 
خمتلف  يف  ال�طنية  ال��ك���ادر  تلك 

املجالت.
الرتب�ية  اجل��ه���د  كافة  ثمن  كما 
بداية  م��ع  ت��الق��ت  ال��ت��ي  املخل�صة 
هذا العام الدرا�صي اجلديد لإجناح 
عن  ..معربا  التعليمية  املنظ�مة 
الرتبية  ل����زي���ر  ال��ك��ب��ري  ام��ت��ن��ان��ه 
بالطلبة  اهتمامه  على  والتعليم 
التكاملي  ودوره  املناهج  وتط�ير 

..لفتا  مهاراتهم  ورف���ع  ال��ط��الب 
التعليم خا�صة  تط�ير  اأهمية  اإىل 
اأن مناهج وطرق واأ�صاليب التعليم 
انطلقت  ل��ذل��ك  م�صتمر  ت��ط���ر  يف 
املدر�صة الإماراتية بفكرها اجلديد 
اأثرها  لرنى  احلديثة  وت�جهاتها 
خا�صة  والبنات  الأب��ن��اء  يف  ظاهرا 

يف م�اهبهم وقدراتهم.
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  واخ��ت��ت��م 
جمل�س  ب��ج��ه���د  ب���الإ����ص���ادة  كلمته 
اأولياء  وجمل�س  للتعليم  ال�صارقة 
وحر�صه  ال��صطى  املنطقة  اأم����ر 
على الت�اجد مع امليدان الرتب�ي، 
م�صريا اإىل اأن الكل �صركاء يف جناح 

التعليم.
واأ�صار را�صد املحيان رئي�س جمل�س 
والطالبات  الطلبة  اأم�����ر  اأول���ي���اء 
حر�س  اإىل  ال������ص��ط��ى  املنطقة  يف 
جم��ل�����س ال�����ص��ارق��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م على 
تنظيم هذا اللقاء ال�صن�ي للتاأكيد 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ح��ر���س 
ع��ل��ى ال���ت���ع���اون ك��ف��ري��ق واح����د مع 
جمل�س ال�صارقة للتعليم يف تعزيز 
اأجل  م��ن  التعليمية  املجال�س  دور 
واأن  وت��ط���ره��ا  ال���دول���ة  م�صتقبل 
وفق  الأول  املركز  الدولة يف  تك�ن 

روؤية القيادة.
بالت�ا�صل  اع����ت����زازه  اىل  واأ�����ص����ار 
الطلبة  اأم�����ر  اأول���ي���اء  جمل�س  م��ع 
ال��صطى  امل��ن��ط��ق��ة  يف  وال��ط��ل��ب��ات 
وم���ت���اب���ع���ة ف���ع���ال���ي���ات���ه وب����راجم����ه 
املنطقة  متيز  اإىل  ..لفتا  املتميزة 

ال��صطى ومتيز التعليم بها.
ال��ت��ع��ل��ي��م ه�  اأن  واأو����ص���ح م��ع��ال��ي��ه 
املح�ر الأ�صا�صي للتط�ر واملعلم ه� 
العم�د الفقري للعملية التعليمية 
وه���ذه الن��ط��الق��ة امل��ت��م��ي��زة للعام 
الدرا�صي وم��ن خ��الل ه��ذا احلفل 
للمعلمني  ال������زارة  ت�صجيع  ي��اأت��ي 
ل��ب��ذل اأق�����ص��ى ط��اق��ات��ه��م م��ن اأجل 

على ما يتبناه املجل�س من خطط 
عطاءات  لتعزيز  طم�حة  ترب�ية 
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  وخم���رج���ات 
والهتمام  امل��ن��ط��ق��ة  م����دار�����س  يف 
مبعاجلة ال�صل�كيات وتعزيز القيم 

والأخالق بني طلبة املدار�س.
اأولياء  جمل�س  اأن  امل��ح��ي��ان  واأك����د 
باملنطقة  والطالبات  الطلبة  اأم���ر 
ال��صطى ي�ا�صل خططه للت�ا�صل 
تذليل  يف  وامل�صاهمة  امل��دار���س  م��ع 
كافة الأم�ر اأمام الطلبة واملعلمني 
اأبنائهم  ل�صتفادة  الأم���ر  واأول��ي��اء 
ب��ج��ان��ب ط���رح ع���دد م���ن الربامج 
وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ع��زز م��ن تلك 
الأهداف يف اإطار ما ت�ليه القيادة 
الر�صيدة من اهتمام كبري بالتعليم 
وبالطالب وباملعلم واإيالء �صاحب 
ال�صم� ال�صيخ الدكت�ر �صلطان بن 
املجل�س  ع�����ص���  ال��ق��ا���ص��م��ي  حم��م��د 
ال�����ص��ارق��ة الهتمام  الع��ل��ى ح��اك��م 

لتحقيق  الأدوار  ف���ي���ه  ت��ت��ك��ام��ل 
الأهداف التعليمية.

املعلمني  ب����دور  ك��ل��م��ت��ه  يف  واأ�����ص����اد 
واع���ت���ربه���م ق�����دوة ل��ل��ط��ل��ب��ة واأك����د 
اأن  ي�����ص��ت��ط��ي��ع  ل����ن  امل���ج���ت���م���ع  اأن 
برتبيتهم  ح��ق��ه��م  امل��ع��ل��م��ني  ي����يف 

وتعليمهم لالأبناء.

للتعليم  ال�������ص���ارق���ة  جم��ل�����س  م����ع 
ال�صرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا  لتحقيق 
ومتم�صك  واٍع  ج���ي���ل  اإع��������داد  يف 
ا�صت�صراف  ع���ل���ى  ق������ادر  ب���ث����اب���ت���ه 
وذل��ك من خالل  امل�صتقبل  وقيادة 
ب��رام��ج ومبادرات  ي��ق��دم��ه م��ن  م��ا 
ليك�ن العام الدرا�صي عاما ناجحا 

ب���ع���ده���ا ق�����ام م����ع����ايل ح�������ص���ني بن 
اإب������راه������ي������م احل�������م�������ادي ورا������ص�����د 
الطنيجي  علي  والدكت�ر  املحيان 
اأولياء  ملجل�س  ال��ع��ام  ال�����ص��ر  اأم���ني 
ال��صطى بتكرمي اجلهات والأفراد 
املنظ�مة  اإجن������اح  يف  امل�����ص��اه��م��ني 

التعليمية يف املنطقة ال��صطى.

الت�صجيل لرخ�صة املعلم بداأ اأم�س وينتهي 20 اجلاري 

االختبارات التخ�ص�صية لكافة املعلمني حكومي وخا�ص 29 �صبتمرب وهناك دليل مف�صل لكافة االإجراءات 
الفئات امل�صتهدفة معلمي كافة املراحل واملناهج الدرا�صية ومن تعذر عليهم اأداء الختبار التخ�ص�صي الأول

•• دبي – حم�شن را�شد 

تلقت كافة اإدارات املدار�س م�ؤخراً تعميماً ح�صلت »الفجر« على ن�صخة منه 
ب�صاأن »رخ�صة املعلم » ك�صرط ملزاولة املهنة باملدار�س احلك�مية واخلا�صة 
�صرورة  على  تعميمها  يف  ال�����زارة  واأك���دت   ، الرتبية  وزارة  ملنهج  املطبقة 
مراحلهم  بكافة  ال��رتب���ي  امل��ي��دان  يف  العاملني  املعلمني  جميع  ت�صجيل 
ال�زارة  اأن  اىل  م�صرية   ، املعلم  رخ�صة  على  للح�ص�ل  الدرا�صية  وم�ادهم 
29 �صبتمرب  بداأت بالفعل بالتح�صري لإجراء اختبار تخ�ص�صي حتدد له 

اجلاري. 
واأو�صحت ال�زارة يف تعميمها اآلية الت�صجيل يف رخ�صة املعلم ، كم�عد البدء 
اأن يك�ن  9 �صبتمرب ، على  اأم�س الح��د  يف الت�صجيل وال��ذي حتدد له ي�م 
، فيما ترفع كافة املالحظات  20 �صبتمرب اجل��اري  اأخ��ر م�عد للت�صجيل 
، وفقاً لال�صرتاطات  ذاته  ال�صهر  25 من  الت�صجيل   وال�صتف�صارات ح�ل 
التي اأقرتها ال�زارة م�صبقاً ، وح�ل اآلية الت�صجيل اأ�صارت ال�زارة على اأنه 

اإدارات املدار�س احلك�مية واخلا�صة ب�صرورة  دفع بقية املعلمني ممن مل 
ي�صتكمل�ا بياناتهم اإىل ا�صتكمال بقية اإجراءات الت�صجيل ، و�صمان ت�صجيل 
جميع املعلمني من خمتلف املراحل واملناهج الدرا�صية ، مع الرتكيز يف هذه 
املرحلة على معلمي احللقة الثالثة » من التا�صع – للثاين ع�صر » للمناهج 

ال�زارية واملنهاج المريكي واملنهاج الربيطاين .
وي�صتهدف الت�صجيل لرخ�صة املعلم 6 فئات تتمثل يف كل من، معلم مادة، 
معلم مهني، معلم حالت خا�صة، معلم ريا�س اأطفال، معلم مدار�س تعليم 
كبار ، كما ت�صمنت قائمة املعلمني امل�صتهدفني من الختبارات التخ�ص�صية 
اأداء  عليهم  تعذر  ممن  الثالثة  احللقة  يف  الأ�صا�صية  امل���اد  معلمي  من  كل 
املعلمني  تق�صيم  امل��ق��رر  وم��ن  مقب�ل،  ب��ع��ذر  الأول  التخ�ص�صي  الخ��ت��ب��ار 

بح�صب املناطق اجلغرافية ملدرا�صهم.
القائمة  فت�صمنت  اخل��ا���ص��ة  ب��امل��دار���س  امل�صتهدفة  ال��ف��ئ��ات  يخ�س  وفيما 
عربية،  لغة  اأح��ي��اء،  كيمياء،  فيزياء،  ريا�صيات،   « الأ�صا�صية  امل���اد  معلمي 
ممن  الثالثة  احللقة  يف  الأ�صا�صية  امل���اد  معلمي  وكذلك   ، اجنليزية«  لغة 

يتعني على جميع املعلمني التقدم اإىل ت�صجيل بياناتهم عرب نظام ترخي�س 
. tls.moe.gov.ae املعلمني

، ميكن  للمدار�س احلك�مية  امل�صتخدم  دليل  اأن هناك  اىل  التعميم  واأ�صار 
اخلا�س  بريده  ا�صتخدام  ب�ا�صطة   ، الت�صجيل  قبل  عليه  الط��الع  للمعلم 
بال�زارة ، ويت�فر بالدليل �صرح واف ومف�صل ح�ل اآلية الت�صجيل وطبيعة 
التحقق من البيانات ، كما �صيتلقى املعلم ف�ر اإدخال بياناته بريداً الكرتونياً 
اخلا�صة  امل��دار���س  ملعلمي  ميكن  بينما   ، �صاعة   24 خ��الل  ح�صابه  لتفعيل 
ودعت   ،  Code-no مدر�صة  لكل  املخ�ص�س  املرجعي  الرقم  ا�صتخدام 

ال�زارة مديري املدار�س اخلا�صة تزويد املعلمني بهذا الرقم املرجعي.
واأو���ص��ح��ت ال�����زارة اأن ذل��ك ال��رق��م امل��رج��ع��ي ل��ل��م��دار���س اخل��ا���ص��ة ، �صيتم 
على  م��در���ص��ة  ل��ك��ل  املهنية  ال��رتاخ��ي�����س  اإدارة  ق��ب��ل  م��ن  للمعلمني  منحه 
املرجعي  الرقم  اإدراج  دون  الت�صجيل  للمعلم  اأنه ل ميكن  اإىل  حده، لفتة 
للبدء يف عملية الت�صجيل ، م�صرية اىل اأن مدراء املدار�س �صيتلق�ن بريداً 
الكرتونياً ، للتحقق من �صحة بيانات املعلمني امل�صجلني، وطالبت ال�زارة 

بالن�صبة  اأم��ا   ، مقب�ل  بعذر  الأول  التخ�ص�صي  الختبار  اأداء  عليهم  تعذر 
الأمريكي،  ال���زاري،  املنهاج  تدر�س  التي  اخلا�صة  باملدار�س  للم�صتهدفني 
كيمياء،  فيزياء،  ريا�صيات،  الأ�صا�صية  امل���اد  معلمي  ف�صملت  الربيطاين 

اأحياء، لغة عربية، لغة اجنليزية.

الرتبية تعتمد حركة تنقالت داخلية �صملت 1026 منهم 959 معلمًا و67 اإداريًا

بعد اأكرث من عام بال مهام .. الرتبية تنهي اأزمة الـ 16 مديرًا بتحويلهم الإداريني 
•• دبي – حم�شن را�شد

مبختلف  املدار�س  اإدارات  كافة  على  م�ؤخراً  والتعليم  الرتبية  وزارة  عممت 
وزارة  وكيل  قبل  من  املعتمدة  الداخلية  التنقالت  حركة   ، ال��دول��ة  اإم���ارات 
 ، احل��م��ادي  الرحمن  عبد  امل�صاندة  واخل��دم��ات  للرقابة  والتعليم  الرتبية 
والتي �صملت 1026 ما بني معلماً واإدارياً ب�اقع 959 معلماً ومعلمة و67 
اإدارياً وذلك وفقاً خلم�صة قرارات اإدارية ح�صلت »الفجر« على ن�صخة منها 
، وطالبت ال�زارة اإدارات املدار�س والريا�س ب�صرورة اإلزام كل من ا�صتهدفه 
�صرورة  مع  املنق�لني  ط��رف  واإخ���الء   ، بالقرار  ورد  ما  بتنفيذ  النقل  ق��رار 
مبا�صرتهم باملدار�س املنق�لني لها للذين مل يبا�صروا �صابقا مع بداية دوام 
ي�م اأم�س الأحد امل�افق 9 �صبتمرب ، على اأن تق�م اإدارات املدار�س املنق�ل لها 

املعلمني اأو الإداريني برفع انقطاع لكل معلم اأو اإداري مل يقم باملبا�صرة الي�م 
الثنني باملدر�صة املنق�ل اليها.

وكانت تلك القرارات قد �صدرت من قبل وحتديداً مع بداية دوام املعلمني 
والداريني ، يف �ص�رة اأوامر مبا�صرة للمنق�لني لتنفيذ النقل حلني �صدور 
النقل  ق����رارات  تنفيذ  رف�����ص���ا  امل��ن��ق���ل��ني  معظم  اأن  اإل   ، ال������زاري  ال��ق��رار 
ال�صفاهية م�ؤكدين اأنهم ل يتعامل�ن مع ال�زارة اإل بقرارات اإدارية �صادرة 
من وكيل ال�زارة ، حتى تلق�ا اأم�س الأول القرارات الإدارية اخلم�صة بجميع 
ل�صنة   363 رق��م  الإداري  ال��ق��رار  �صمل  حيث   ، النقل  ح��رك��ة  �صملهم  م��ن 
 364 488 معلماً ومعلمة، بينما �صمل القرار الإداري رقم   2018 نقل 
ل�صنة 2018 نقل 67 اإدارياً ومر�صداً اأكادميياً ، فيما �صمل القرار الإداري 
رقم 365 ل�صنة 2018 نقل 353 معلماً ومعلمة ، اإ�صافة اإىل 80 اآخرين 

القرار  ت�صمنهم  ومعلمة  معلماً  و38   366 رق��م  الإداري  ال��ق��رار  �صملهم 
الإداري رقم 367 باإجمايل جمم�ع من �صملهم قرارات النقل 1026 ما 
بني معلماً وادارياً ، ومع بدء �صدور قرارات النقل من ال�زارة بداأت ال�زارة 
املتحفظني على  املنق�لني  وقياداتها وم�ص�ؤوليها يتلق�ن اعرتا�صات معظم 
تنفيذ قرارات النقل لأ�صباب واهية يف معظمها مل تقتنع ال�زارة بها ومن ثم 

فلن ترتاجع ال�زارة عن اإلزامهم بتنفيذها.
 

الرتبية تنهي اأزمتهم وحتولهم من م�صمى مدير مدر�صة ملوظف اإداري 
اإدارة التميز امل�ؤ�ص�صي يف وزارة  من جهة اأخرى األتقى عادل املرزوقي مدير 
الرتبية والتعليم اأم�س ب� 16 مديراً ومديرة مدر�صة ، والذين كان�ا قد مت 
ا�صتبعادهم من امليدان الرتب�ي ، وظل�ا لأكرث من عام يداوم�ن جزء بدبي 

مهام  بال  ومعظمهم   ، بخ�رفكان  واأخرين  بعجمان  التدريب  مبركز  واأخ��ر 
م�صندة اإليهم حتى ي�م اأم�س ، حني قراأ عليهم ما عادل املرزوقي ما اأقرته 
 ، بعجمان  املتعاملني  اإ�صعاد  ملركز  نقل جمم�عة  الرتبية بحقهم من  وزارة 
اإ�صعاد املتعاملني بدي�ان ال�زارة بدبي ، وجمم�عة  وجمم�عة اأخرى ملركز 
ثالثة مبركز اإ�صعاد املتعاملني بخ�رفكان ، وعليه �صيتم التعامل معهم على 
مدر�صة  مدير  من  ال�ظيفي  م�صماهم  تغيري  بعد  اإداري���ني  م�ظفني  اأنهم 
اإجازات  ال����زارة من  ما يطبق على م�ظفي  عليهم  ويطبق   ، اداري  مل�ظف 
�صن�ية بعيداً عن امليدان الرتب�ي ، وفيما يخ�س ما كان ي�صرف لهم مقابل 
الكادر ال�ظيفي ، مل يتلق�ا رداً �صافياً من  مدير اإدارة التميز امل�ؤ�ص�صي عادل 
املرزوقي ، عندما ت�صاءل�ا ح�ل ا�صتمرارية �صرف ال� 6 األف درهم من عدمه 

، ومنها 4 األف كادر معلمني واألفي درهم بدل طبيعة عمل .

مراكز التنمية االأ�صرية بال�صارقة تطلق �صندوق مودة
•• ال�شارقة-وام:

اأطلقت اإدارة مراكز التنمية الأ�صرية التابعة 
للمجل�س الأعلى ل�ص�ؤون الأ�صرة يف ال�صارقة 
ملبادرة  “ ال��ت��اب��ع  م����دة  “�صندوق  ب��رن��ام��ج 

م�دة للمتزوجني واملقبلني على الزواج.
الأ�صرية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م���راك���ز  اإدارة  ون��ظ��م��ت 
ح�ل  تعريفية  تدريبية  ن��دوة  الول  اأم�����س 
م�دة” واخلدمات التي تقدمها  “�صندوق 
الدكت�ر  قدمها  ال���ص��ري��ة  التنمية  م��راك��ز 
اإدارة التالحم  عبد العزيز احلمادي مدير 
الأ�����ص����ري ب��ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع يف دبي 
وم�صت�صار مبادرة م�دة �صارك بها اأكرث من 
17 ماأذوناً �صرعياً تعرف�ا من خاللها على 
اخلدمات التي تقدمها اإدارة مراكز التنمية 
التي  م�دة”  “مبادرة  خ��ا���ص��ة  الأ����ص���ري���ة 
الت�ع�ية  الربامج  من  جمم�عة  تت�صمن 
ال���زواج  ع��ل��ى  املقبلني  ف��ئ��ة  ت�صتهدف  ال��ت��ي 
���ص��رائ��ح املجتمع  امل��ت��زوج��ني وك���اف���ة  وف��ئ��ة 
ح��ي��ث ت��ق��دم دوم����اً جم��م���ع��ة م��ن ال����دورات 
ت�صمل  متن�عة  عمل  وور����س  التخ�ص�صية 
والنف�صية  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  اجل����ان���ب  ج��م��ي��ع 

والجتماعية وال�صحية والقان�نية لتعزيز 
ت�عيتهم بكيفية بناء اأ�صرة م�صتقرة واعية.

واأو���ص��ح ال��دك��ت���ر احل��م��ادي خ��الل الندوة 
للمنا�صبات  اقيمت يف مركز اجل�اهر  التي 
يحمل  م�دة”  “�صندوق  ان  وامل�����ؤمت����رات 
للم�صكالت  واحلل�ل  املعل�مات  من  الكثري 
ال�صندوق  ت���ق���دمي  و���ص��ي��ت��م   .. والأ������ص�����رار 
ل��ل��م��اأذون��ني ال�����ص��رع��ي��ني يف ال�����ص��ارق��ة وهم 
ب���دوره���م ���ص��ي��ق���م���ن ب��ع��د ع��ق��د ك���ل قران 
يتحدث�ا  اأن  ب��ع��د  ال��زوج��ني  اإىل  ب��اإه��دائ��ه 

معهما عن حمت�يات ال�صندوق.
ال�����ص��ن��دوق ل يح�ي  اأن  واأ����ص���اف ح��م��ادي 
ياأتي م�اكبا  اأنه  بل  ورقية فح�صب  كتيبات 
ال��ع�����ص��ر وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا التي  ل��ت��ح��دي��ات 
غ���م���رت ع���امل���ن���ا ح���ت���ى ي�����ص��ه��ل الأم�������ر على 
التي  املعل�مات  اأن  اإىل  لف��ت��ا   .. ال��زوج��ني 
بني  ما  تتن�ع  م�دة”  “�صندوق  يت�صمنها 
املكت�ب من خالل بع�س الكتيبات الب�صيطة 
ين�صتا  ان  لهما  وامل�صم�عة ميكن  وامل�جزة 
اليها يف ال�صيارة واملرئية عرب جمم�عة من 
يرونها  ان  ميكن  ال��ت��ي  ال�صلبة  الق��را���س 

عرب التلفاز.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

اأب�ظبي وجمم�عة  بحثت �صرطة 
�صبل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ت���رت�����ص��الي��ت 
تعزيز التعاون التدريبي والتن�صيق 
امل�������ص���رتك ل��ع��ق��د جم���م����ع���ة من 
الدورات التدريبية املتخ�ص�صة يف 

اإطار اخلطة التدريبية ال�صن�ية.
ث�������اين بطي  ال���ع���م���ي���د  ون����اق���������س 
التدريب  اإدارة  م��دي��ر  ال�صام�صي 
يف ق��ط��اع امل������ارد ال��ب�����ص��ري��ة وويل 
ت�رت�صاليت  جمم�عة  م��ن  ب���ن��ر 
الذي  اللقاء  - خالل  الربيطانية 
�صيف  اأكادميية  يف  مكتبه  يف  عقد 
بن زايد للعل�م ال�صرطية والأمنية 
املتاحة  ال���ت���دري���ب���ي���ة  ال���ف���ر����س   -
لتاأهيل عنا�صر �صرطة اأب�ظبي يف 
املجالت ال�صرطية والأمنية. واأكد 

�صرطة  حر�س  ال�صام�صي  العميد 
اأب�ظبي على رفع كفاءة منت�صبيها 
ن�عية  ت���دري���ب���ي���ة  دورات  ب��ع��ق��د 

اإنتاجيتهم  حت�صن  ومتخ�ص�صة 
تعتمد  متكاملة  منظ�مة  �صمن 
ال��صائل  اأح����دث  ا���ص��ت��خ��دام  ع��ل��ى 

املعايري  وفق  التدريبية  والأدوات 
العاملية املتط�رة.

•• اأبوظبي-وام:

اأط���ل���ق م���رك���ز خ���دم���ات امل���زارع���ني 
ن�����ص��رات مرئية  ع����دة  اأب����ظ���ب���ي  يف 
عمله  ق����ط����اع����ات  ع�����ن  ت�����ع�����ي����ة 
م�اقع  ع��رب  الإ���ص��ارة  بلغة  مدعمة 
كمبادرة  الج���ت���م���اع���ي  ال���ت����ا����ص���ل 
فئة  م��ن  ال��ه��م��م  اأ���ص��ح��اب  لتمكني 
املحت�ى  ق���راءة  م��ن  والبكم  ال�صم 
املركز  ي���ق���دم���ه  ال������ذي  ال���ت����ع����ي 
ت�صهم  مهمة  �صريحة  باعتبارهم 
وم�ا�صلة  املجتمع  ونه�صة  بناء  يف 
للجه�د احلك�مية الرامية لت�فري 
كل �صبل الرعاية والدعم لأ�صحاب 

الهمم.
بلغة  ال���رتج���م���ة  اإ����ص���اف���ة  وق����د مت 
الت�ع�ية  امل��������اد  ع���ل���ى  الإ������ص�����ارة 
التالية .. ت�عية املزارعني يف اأوقات 
والزراعة  املتقلبة  الأح���ال اجل�ية 
ال��ع�����ص���ي��ة ج���ل����ب���ال ج����اب وم����ادة 
اإ�صافة  املركز  خدمات  عن  ت�ع�ية 
اإىل مادة تعريفية عن املركز ب�صكل 

عام.
اجلنيبي  حم���م���د  ن���ا����ص���ر  وق�������ال 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب���الإن���اب���ة اإن 
امل���رك���ز اأط���ل���ق ه����ذه امل����ب����ادرة التي 
“ عام  ق��ي��م  م��ن  اأه��داف��ه��ا  ت�صتمد 
الإن�صان  بناء  على  املرتكزة  زايد” 
والح��رتام تاأكيدا على دور املغف�ر 
له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 

“ طيب اهلل ثراه “ يف بناء الإن�صان 
الإم����ارات����ي ومت��ك��ي��ن��ه وت��ذل��ي��ل كل 
ال�����ص��ع��اب وال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��ق��ف يف 
وجه حتقيق طم�حاته واآماله من 
بالغة  عناية  ق�صاياه  اإي��الء  خ��الل 
القيادة  لهتمام  ق�ص�ى  واأول���ي��ة 
لتحقيق  ت�����ص��ع��ى  ال���ت���ي  احل��ك��ي��م��ة 
والرخاء  ال�����ص��ع��ادة  م��ع��اي��ري  اأرق�����ى 

للمجتمع.
اإميان  امل��ب��ادرة ترتجم  اأن  واأ���ص��اف 
امل���رك���ز ب��اأح��ق��ي��ة ه����ذه ال��ف��ئ��ة من 
الت�عية  على  املجتمع يف احل�ص�ل 
وامل���ع���رف���ة واخل�������ربات يف جم���الت 
عمله وت�ؤكد حر�صه على خماطبة 
فئات املجتمع كافة وتط�ير قن�ات 
على  ق��ادرة  فعالة  ت�ا�صل  وو�صائل 

اأي  دون  للجميع  ر���ص��ال��ت��ه  اإي�����ص��ال 
ع���ائ���ق م����ن خ�����الل ت��ب��ن��ي��ه اأح�����دث 
ال��ت��ي ت�صمن  امل��ت��ط���رة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 

الت�ا�صل الأمثل مع اجلمه�ر.
الهمم  اأ�صحاب  اأن  اجلنيبي  واأك���د 
فئة مهمة يف املجتمع والعمل على 
ت��ق��دمي اخل��دم��ات ل��ه��م ���ص��رورة اإذ 
يحر�س املركز على ت�فري اأ�صاليب 
ت����ا����ص���ل م��ب��ت��ك��رة وم���ت����ائ���م���ة مع 
ل  خدمتهم  ل�صمان  احتياجاتهم 
واأنهم ميتلك�ن �صجال وافرا  �صيما 
من الإجنازات ال�صتثنائية يف �صتى 
امل����ج����الت ول���ه���م ب�����ص��م��ة ب������ارزة يف 
التحديات يف خمتلف  على  التغلب 
اأن  اإىل  الإ�����ص����ارة  امل���ي���ادي���ن. جت���در 
مركز خدمات املزارعني يف اأب�ظبي 
من اأوائل اجلهات التي تبنت تقنية 
ال����اق���ع الف���رتا����ص���ي يف جم���الت 
الت�عية والرتويج احلك�مي حيث 
اأ�صدر املركز اإ�صدارا ت�ع�يا يج�صد 
املحلي  املنتج  ي�صف  ال���ذي  ���ص��ع��اره 
“من املزرعة للمائدة” حيث يخدم 
اإىل ج��ان��ب عامة  ه���ذا الإ����ص���دار - 
الهمم  اأ���ص��ح��اب   - املجتمع  اأف����راد 
الذين ي�اجه�ن �صع�بة يف احلركة 
والتنقل من خالل ا�صطحابهم يف 
رحلة افرتا�صية حلياة املنتج املحلي 
بعمليات  م��رورا  املزرعة  من  بداية 
اإىل  وو�ص�ل  والتغليف  التح�صري 

اأرفف منافذ البيع.

•• ابوظبي-وام:

بالي�م  اب����ظ���ب���ي  ���ص��رط��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
ي�صادف  ال����ذي  ل��الإ���ص��ع��اف  ال��ع��امل��ي 
بجه�د  م�صيدة  �صبتمرب  من  التا�صع 
الإ���ص��ع��اف والإن���ق���اذ، لدورها  ب��ف��رق 
الإن�����ص��اين ال��ن��ب��ي��ل وم���ا ت��ق��دم��ه من 
ت�صحيات، لتقدمي خدماتها اجلليلة 
�صجاعة  ب��ك��ل  ال�����ص��اع��ة  م�����دار  ع��ل��ى 
واإقدام، وما تبديه خالل العمل من 
الفريق  اإط��ار روح  دقة وان�صباط يف 
ال�����اح����د رغ�����م امل���خ���اط���ر م����ن اأج����ل 

تقدمي اأنبل املهام الإن�صانية.
الظاهري  خلفان  علي  ال��ل���اء  واأك���د 

املركزية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ق���ط���اع  م���دي���ر 
املنا�صبة  ب��ه��ذه  ك��ل��م��ة  يف  ب��ال�����ص��رط��ة 
مهمة  فر�صة  يعترب  ال��ي���م  ه��ذا  ان 
مل��ن��اق�����ص��ة اجل����ه�����د ال���ت���ط����ي���ري���ة يف 

متكني املجتمعات املحلية بقطاعاتها 
مهارات  لكت�صاب  ك��اف��ة  و�صرائحها 
الإ�صعاف والإنقاذ وتقدمي اخلدمات 
من   ، الأرواح  اإن��ق��اذ  يف  ت�صهم  ال��ت��ي 
املمار�صات  اأف�������ص���ل  اع���ت���م���اد  خ����الل 
القادرة  العمل  فرق  لتاأهيل  العاملية 
على تنفيذ مهامها و واجباتها على 
ال�جه الأكمل وحتقيق اأعلى درجات 
العامل  لأه��م��ي��ة  ح��ي��ث  ال���ص��ت��ج��اب��ة 

الزمني يف اإنقاذ الأرواح.
واأ�صاد برعاية ودعم القيادة الر�صيدة 
الإنقاذ  ل��ف��رق  امل�صتمر  واه��ت��م��ام��ه��ا 
والإ����ص���ع���اف وت���ف��ري امل��م��ك��ن��ات التي 
اإنقاذ حياة الآخرين  تعزز دورهم يف 

اأب�ظبي  �صرطة  م��ب��ادرات  اإىل  لف��ة 
مبادرة  بينها  وم��ن  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف 
“اإف�صاح الطريق ل�صيارات الط�ارئ- 
اإنقاذ  جميعاً  م�ص�ؤوليتنا  �صعار  حتت 
تلك  بتكثيف  واهتمامها  حياتهم” 
احلمالت الت�ع�ية على مدار العام.

اأثبتت  العاملية  الدرا�صات  اأن  واأو�صح 
ح����الت  م����ن   90% م����ن  اأك������رث  اأن 
مراحل  جت��اوز  وال�صحايا  امل�صابني 
ا�صتجابة  ل�����ص��رع��ة  ن��ت��ي��ج��ة  اخل��ط��ر 
بالإ�صافة  الأول��ي��ة،  الإ�صعافات  ف��رق 
اإىل مهارات وكفاءة فرق العمل وفق 
اأحدث النظريات وامل�صتجدات يف هذا 

القطاع احلي�ي والهام. 

•• اأبوظبي -وام:

ينظم املركز ال�طني للتاأهيل بالتعاون مع منظمة ال�صحة 
ال�صحي  امل��ج��ال  يف  للمتخ�ص�صني  ع��م��ل  ور���ص��ة  ال��ع��امل��ي��ة 
والطبي من جميع اأنحاء العامل خالل الفرتة من 11 - 
13 �صبتمرب اجلاري يف مقره يف اأب�ظبي باعتباره مركز 

تعاون اإقليمي مع املنظمة.
تهدف ال�ر�صة اإىل اإن�صاء من�صة للتعاون الإقليمي الفعال 
املخدرات  مل�صاكل تعاطي  العامة  ال�صحة  ا�صتجابة  لتعزيز 

ال�صيا�صة  ب�صاأن  العاملي  احل����ار  يف  وامل�صاهمة  الإقليم  يف 
املعنية مبكافحة املخدرات يف �صياق ال�صحة العامة وتقدمي 
لإطار  النهائية  ال�صيغة  و�صع  مناق�صة  ب�صاأن  ت��صيات 
ملناق�صة  فر�صة  الج��ت��م��اع  ميثل  حيث  الإق��ل��ي��م��ي  العمل 
وبرامج  امل�صرتكة  والأن�صطة  التعاونية  امل�صاريع  وحتديد 
ال�صحة  منظمة  عمل  خطط  يف  �صتنعك�س  التي  التبادل 

العاملية بالتعاون مع املركز ال�طني للتاأهيل.
حمد  الدكت�ر  �صعادة  واجتماعاتها  العمل  ور�صة  ويفتتح 
عبداهلل الغافري املدير العام للمركز ال�طني للتاأهيل يف 

اأب�ظبي والدكت�ر اأ�صم��س هامري�س مدير الأمرا�س غري 
ال�صارية وال�صحة العقلية » NMH » يف املكتب الإقليمي 
 WHO/  « امل��ت������ص��ط  ل�����ص��رق  ال��ع��امل��ي��ة  ال�صحة  ملنظمة 
القاهرة والدكت�ر جيلربت� جريا رئي�س  EMRO » يف 
الأمم  وال�����ص��ح��ة يف مكتب  امل���خ���درات  م��ن  ال���ق��اي��ة  ق�صم 
والدكت�ر  فيينا  يف  واجل��رمي��ة  ب��امل��خ��درات  املعني  املتحدة 
العقلية  بال�صحة  خمت�س  اإقليمي  م�صت�صار  �صعيد  خالد 
بجانب  ال��ع��امل��ي��ة  ال�صحة  منظمة  يف  امل���خ���درات  وت��ع��اط��ي 
الإقليم  دول  يف  ال�صحة  ل������زارات  مم��ث��ال   33 م�����ص��ارك��ة 

اإ�صافة اإىل خرباء عامليني يف هذا املجال.
على  ع��ام��ة  ن��ظ��رة  اإل���ق���اء  الأول  ال��ي���م  حم���اور  وتت�صمن 
التفاقيات واملعاهدات الدولية ملكافحة املخدرات واآثارها 
يف ���ص���ء ال��ت��ط���رات ال��ع��امل��ي��ة وم��ن��اق�����ص��ة ال������ص��ع العاملي 
للمخدرات واقرتاح مقدمة الإطار العام للعمل الإقليمي 
ويتم خالل الي�م الثاين مناق�صة ت�فري الرعاية ال�صحية 
ك��ب��دي��ل ل��ع��ق���ب��ة ال�����ص��ج��ن ل��ل��م��ر���ص��ى امل��ت��ع��اط��ني وتنظيم 
ال�صيا�صات  وا�صتعرا�س  للرقابة  اخلا�صعة  الأدوي��ة  �صرف 
والت�صريعات ملقرتح اإطار العمل الإقليمي ومناق�صة تط�ير 

اخلدمات املقدمة حلل م�صاكل ا�صتخدام امل�اد وو�صع نهج 
قائم على اأ�ص�س علمية معتمدة.

ال��ت��دخ��الت لإدارة  ال��ث��ال��ث واخل��ت��ام��ي  ال���ي����م  ي��ع��ر���س  و 
ا�صتخدام  وخ��دم��ات  امل��خ��درة  امل����اد  ا�صتخدام  ا�صطرابات 
امل�اد املخدرة يف حالت الط�ارئ الإن�صانية والتعاون بني 
امل�اد  ا�صتعمال  ا�صطرابات  من  لل�قاية  الإقليمية  ال��دول 
الإقليمي  العمل  اإطار  ملراجعة  والعمل اجلماعي  واإدارتها 
اإىل  اإ�صافة  اجلنائية  العدالة  نظام  مع  والتعاون  املقرتح 

مناق�صة و�صع ال�صيغة النهائية لإطار العمل الإقليمي.

»الوطني للتاأهيل« و»ال�صحة العاملية« ينظمان ور�صة لتعزيز العمل االإقليمي

•• اأبوظبي-الفجر:

اأب���ظ��ب��ي ع��زم��ه��ا م�ا�صلة  اأك����دت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
النخيل يف جزيرة  اأ�صجار  م��ن  كبري  ع��دد  زراع���ة 
اإىل  الهادفة  اإط��ار خطتها  وذل��ك �صمن  اأب�ظبي، 
للمدينة،  واجلمايل  احل�صاري  باملظهر  الرتقاء 
البيئة  ومعايري  مق�مات  تعزيز  ذات���ه  وب��ال���ق��ت 

وال�صتدامة.
ت�صتهدف  املدينة عن خطة  بلدية مركز  وك�صفت 
زراعة النخيل يف العديد من املناطق امل�زعة داخل 

جزيرة اأب�ظبي وجت�صيد مركز العا�صمة ك�اجهة 
املناطق  ح���ددت  اأن��ه��ا  م�صرية  ل��ل��دول��ة،  ح�صارية 
الطرق  بع�س  كاأطراف  النخيل  لزراعة  املنا�صبة 
اأب�ظبي،  واملمرات احلي�ية يف جزيرة  الرئي�صية، 
م�ؤكدة اأنها �صتنفذ اأكرث من 70 % من الكمية 

امل�صتهدفة حتى نهاية العام احلايل.
اإىل  النخيل  زراع��ة  اأن م�صروع  البلدية  واأ���ص��ارت   
كذلك  يهدف  والبيئية  اجلمالية  اأه��داف��ه  جانب 
اإىل م���لء ال��ف��راغ��ات ب��ني اأ���ص��ج��ار ال��ن��خ��ي��ل التي 
كالع�ا�صف  الطبيعية  ل��ل��ع���ام��ل  نتيجة  ف��ق��دت 

وق���د حددت  ال��ف��اق��د،  لتع�ي�س  وذل���ك  امل��ط��ري��ة، 
اإ�صافة  لتك�ن  النخيل  ف�صائل  اأف�صل  البلدية 

حقيقية لأعمال التجميل الطبيعي.
هذا  تعزيز  على  حتر�س  اأن��ه��ا  البلدية  واأ���ص��اف��ت 
اإن��ارة جتميلية  اأنظمة  امل�صروع من خالل تركيب 
املختارة،  املناطق  بع�س  يف  النخيل  اأ�صجار  حتت 
وذلك لتح�صني املظهر العام ور�صم ل�حة طبيعية 
جمالية ت�صاهم يف اإبراز جمال اأب�ظبي ومكانتها 

ورونقها.
النخل بالتحديد ينبع  اأن زراعة  البلدية  ون�هت 

من مكانة ال�صجرة، وما متثله �صجرة النخيل من 
رمز ارتبط به�ية الإمارات ب�صكل عام والعا�صمة 
اأب���ظ��ب��ي ع��ل��ى وج���ه ال��ت��خ�����ص��ي�����س، م�����ص��رية اإىل 
1500 نخلة م�زعة  اأكرث من  ا�صتهداف زراع��ة 
يف كل من تقاطع �صارع اخلليج العربي مع �صارع 
املعلم  احل��دي��ري��ات  ج��زي��رة  اإىل  امل����ؤدي  �صخب�ط 
ال�صياحي اجلديد يف العا�صمة اأب�ظبي، واجلزيرة 
ال��صطية ل�صارع ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
ي��ا���س ع��رب ج��زي��رة اجلبيل،  اإىل ج��زي��رة  امل������ؤدي 
وجزيرة فاهد، كما ت�صمل زراعة النخل جزءاً من 

�صارع ال�صيخ را�صد بن �صعيد اآل مكت�م عند مدخل 
متفرقة  اأخ��رى  مناطق  اإىل  بالإ�صافة  اأب�ظبي، 
و�صارع  زاي���د،  ال�صيخ  و���ص��ارع  البطني،  منطقة  يف 

�صلطان بن زايد الأول. 
وحددت البلدية بداية انطالق هذا امل�صروع حيث 
�صيبداأ العمل يف زراعة النخيل عند بداية امل��صم 
اأكت�بر م��ن ك��ل ع��ام وذلك  ال��زراع��ي خ��الل �صهر 
الطق�س  ويك�ن  احل���رارة  درج��ات  تنخف�س  حيث 

مالئماً لنقل وزراعة النخيل. 
م�صاريعها  البلدية  ت���ا���ص��ل  ذات���ه  ال�صعيد  على 

الطبيعي  التجميل  اأع��م��ال  تط�ير  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
اأب�ظبي  جزيرة  داخ��ل  الرملية  املناطق  بع�س  يف 
الظل  واأ�صجار  الزينة،  نباتات  زراع��ة  خ��الل  من 
اأف�صل  يت�افق مع  البالط مبا  اأعمال ر�صف  مع 

املمار�صات واملعايري وامل�ا�صفات العاملية.
اإط����ار ح��ر���س دائرة  امل�����ص��روع �صمن  وي��اأت��ي ه���ذا 
التخطيط العمراين والبلديات لت�فري م�صاحات 
ال��رق��ع��ة اخل�صراء  وزي������ادة  م��ف��ت���ح��ة  جت��م��ي��ل��ي��ة 
لل��ص�ل اىل املعدلت العاملية مما ينعك�س اإيجابيا 

على م�صت�ى احلياة بني اأفراد املجتمع.

•• دبي-الفجر: 

ت�����ص��ت�����ص��ي��ف امل���ؤ���ص�����ص��ة الحت���ادي���ة 
بن  اأحمد  الدكت�ر  معايل  لل�صباب 
الفال�صي  باله�ل  حميد  اهلل  عبد 
العايل  التعليم  ل�ص�ؤون  دول��ة  وزي��ر 
اجلل�صة  يف  امل��ت��ق��دم��ة،  وامل����ه����ارات 
برنامج  التا�صعة �صمن  الت�جيهية 
»100 م�ّجه« اأحد برامج جمل�س 
ل�صنع  ال��ه��ادف��ة  لل�صباب  الإم����ارات 
مع  متا�صياً  وذل��ك  امل�صتقبل،  جيل 
التي  لل�صباب  ال���ط��ن��ي��ة  الأج���ن���دة 

ال�صيخ  ال�����ص��م���  ���ص��اح��ب  اأط��ل��ق��ه��ا 
نائب  مكت�م،  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 

ال�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل«.
وتقام اجلل�صة ي�م غد الثالثاء يف 
كلية التقنية العليا بدبي - طالب، 
ال�زير  معايل  فيها  يتحدث  حيث 
ال��ن��ج��اح: م��ن التعليم  ع��ن »رح��ل��ة 
اإىل ال�ظيفة« واملهارات التي يحث 
اك��ت�����ص��اب��ه��ا لتحقيق  ع��ل��ى  ال�����ص��ب��اب 
م�صريتهم  يف  وال��ت��م��ي��ز  ال����ري����ادة 

الأكادميية واملهنية.

وي�صارك معايل وزير دولة ل�ص�ؤون 
املتقدمة  وامل��ه��ارات  العايل  التعليم 
العملية  خ����ربات����ه  ال����ط����الب،  م����ع 
الدرا�صية  م�صريته  حمطات  واأه��م 
واملهنية التي ت�صمنت عدة منا�صب 
اإىل  معاليه  ي�صغل  ح��ي��ث  ق��ي��ادي��ة، 
من�صب  ال���زاري��ة،  احلقيبة  جانب 
للم�ارد  الحت��ادي��ة  الهيئة  رئي�س 
اإدارة  ورئ��ي�����س جم��ل�����س  ال��ب�����ص��ري��ة، 
وكالة الإمارات للف�صاء، كما ميثل 
اللجنة  يف  الف�صاء  ق��ط��اع  معاليه 
والتكن�ل�جيا  ل��ل��ع��ل���م  ال���ط��ن��ي��ة 

والبتكار.
اأحمد  الدكت�ر  معايل  و�صيتحدث 
باله�ل الفال�صي عن الدور الكبري 
الدرا�صية  امل��رح��ل��ة  ت��ل��ع��ب��ه  ال�����ذي 
يف حت���دي���د م�����ص��ت��ق��ب��ل الأج�����ي�����ال، 
وب���ال���ت���ايل ال������دور احل���ي����ي ال���ذي 
ت�صكيل  يف  الأج����ي����ال  ه����ذه  ت��ل��ع��ب��ه 
م�صتقبل الدول واحلك�مات. حيث 
متكن اجلل�صة الت�جيهية الطالب 
امل�������ص���ارك���ني م����ن ط�����رح اأف���ك���اره���م 
واآرائ�����ه�����م وا���ص��ت��ف�����ص��ارات��ه��م ح�ل 
فتح  اإىل  اإ�صافة  امل��ص�عات،  �صتى 

معايل  وب��ني  بينهم  ت�ا�صلية  قناة 
العايل  التعليم  ل�ص�ؤون  دول��ة  وزي��ر 

واملهارات املتقدمة.
ب��ن��ت �صهيل  ���ص��م��ا  واأك������دت م���ع���ايل 
الدولة  وزي�����رة  امل����زروع����ي،  ف���ار����س 
ل�����ص���ؤون ال�����ص��ب��اب، رئ��ي�����س جمل�س 
ا�صت�صافة  اأن  ل��ل�����ص��ب��اب  الإم������ارات 
باله�ل  اأح���م���د  ال���دك���ت����ر  م���ع���ايل 
ياأتي  ه���ذه اجل��ل�����ص��ة  ال��ف��ال���ص��ي يف 
القياديني  مل��ج��م���ع��ة  ا���ص��ت��ك��م��اًل 
الربنامج.  ا���ص��ت�����ص��اف��ه��م  ال���ذي���ن 
م����ؤك���دة ع��ل��ى ق����درة ال��ق��ي��ادي��ني يف 

ال�����دول�����ة ع���ل���ى حت���ف���ي���ز ال���ط���الب 
بالطاقة  وت���زوي���ده���م  واإل��ه��ام��ه��م 
الإي���ج���اب���ي���ة ل���ي���ح���ذوا ح���ذوه���م يف 
م�ا�صلة الرتقاء بالدولة واأبنائها 

لأعلى مراتب الريادة والتقدم.
وق����ال����ت م���ع���ال���ي���ه���ا: »ن����ه����دف من 
ا�صت�صافة معايل الدكت�ر اأحمد بن 
الفال�صي  باله�ل  حميد  اهلل  عبد 
العايل  التعليم  ل�ص�ؤون  دول��ة  وزي��ر 
اإ�صافة  اإىل  امل��ت��ق��دم��ة  وامل����ه����ارات 
 100« ل���ربن���ام���ج  ر���ص��ي��د ج���دي���د 
م���ج��ه«، وذل��ك ك���ن معاليه قدوة 

و�صخ�صية  ال��ت��ع��ل��ي��م،  يف  ل��ل�����ص��ب��اب 
لديها خربات متن�عة«.

م�جه   100 ب����رن����ام����ج  ي���ح���ظ���ى 
���ص��م��� ال�صيخ  ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م��ن 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
م��ك��ت���م ويل ع��ه��د دب����ي، وه���� اأحد 
مبادرات جمل�س الإمارات لل�صباب، 
ت�جيهية  من�صة  اإىل خلق  ويهدف 
هي الأف�صل عاملياً يف نقل اخلربات 
لل�صباب.  القياديني  م��ن  وامل��ع��ارف 
من  �صخ�صية   100 اخ��ت��ي��ار  ومت 
املتميزة  واخل���������ربات  ال����ك����ف����اءات 

مهاراتهم  وتعزيز  ال�صباب  لت�جيه 
خمتلف  يف  خ����ربات����ه����م  و�����ص����ق����ل 
على  امل�جه�ن  و�صيعمل  امل��ج��الت، 
ال�صباب  ق����درات  ب��ن��اء  دع���م ج��ه���د 
وتط�يرهم  م���ه���ارات���ه���م  وت���ن����ي���ع 

با�صتمرار.

�صمن اإطار خطتها لالرتقاء باملظهر اجلمايل والبيئي للمدينة

بلدية مدينة اأبوظبي تزرع اأكرث من 1535 �صجرة نخيل يف جزيرة اأبوظبي وتوا�صل م�صروع التجميل الطبيعي 

تقام يف كلية التقنية العليا بدبي 

وزير الدولة ل�صوؤون التعليم العايل واملهارات املتقدمة �صيف برنامج »100 موّجه«

�صرطة اأبوظبي تبحث التعاون التدريبي مع جمموعة بريطانية »خدمات املزارعني« ي�صدر ن�صرات مرئية 
توعوية بلغة االإ�صارة

�صرطة اأبوظبي حتتفل باليوم العاملي لالإ�صعاف
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اأخبـار الإمـارات

  بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك يف اأبوظبي والأر�صيف الوطني

مطارات اأبوظبي ي�صت�صيف معر�ص �صور ال�صيخ زايد
•• اأبوظبي-الفجر: 

بالتعاون  اأب�ظبي  مطارات  اأعلنت 
ل��ل��ج��م��ارك يف  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ع 
عن  ال�طني،  والأر�صيف  اأب�ظبي، 
املتنقل  ال�ص�ر  معر�س  ا�صت�صافة 
ال�صيخ  باإذن اهلل  له  املغف�ر  مل�صرية 
“طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زايد 
خالل  ي���ق���ام  وال�����ذي  ثراه”،  اهلل 
�صبتمرب   11-6 م�����ن  ال�����ف�����رتة 
اجلاري، يف املبنى رقم 1 يف مطار 

اأب�ظبي الدويل.
ان�صجاماً  امل��ع��ر���س  تنظيم  وي��اأت��ي 
التي  زايد”،  “عام  م����ب����ادرة  م���ع 
اأب�ظبي”  “مطارات  ت�������ص���ع���ى 
م����ن خ���الل���ه���ا ل��ت��ن��ظ��ي��م م����ب����ادرات 
خمتلف  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  جمتمعية 
اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة اح��ت��ف��اًء ب����الإرث 
دوره  وتكرمي  زاي��د،  لل�صيخ  الغني 
ب��اع��ت��ب��اره ال���ال��د امل���ؤ���ص�����س لدولة 

امل�صت�ى  الرفيعة  التحتية  البنية 
بها  تتمتع  والتي  الطريان  لقطاع 

اأب�ظبي الي�م.
ال�صام�صي  بدوره، قال فهد غريب 
ال�ص�ؤون  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
الإدارية بالإنابة يف الإدارة العامة 
“كان  اأب�����ظ����ب����ي:  يف  ل���ل���ج���م���ارك 
زايد  ال�صيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  امل��غ��ف���ر 
بن �صلطان اآل نهيان مثاًل للقائد 
املتب�صرة،  ال����روؤي����ة  ذو  امل�����ص��ي��اف 
اجله�د  ب���ذل  ع��ل��ى  �صجع  ول��ط��امل��ا 
و�صافر  التميز،  لتحقيق  احلثيثة 
ال��ع��امل، ليعزز  اأن��ح��اء  اإىل خمتلف 
ث��ق��اف��ة ال��رتح��ي��ب ب�����ص��ي���ف دولة 
الإم������������ارات م����ن خم���ت���ل���ف اأن����ح����اء 
ياأتي  الإط�������ار  ه����ذا  ويف  ال����ع����امل. 
الذي  الغني  الإرث  لهذا  تكرمينا 
خالل  م��ن  امل�ؤ�ص�س،  ال���ال��د  تركه 
تنظيم معر�س ال�ص�ر املتنقل هذا 
والذي  واإجنازاته،  بحياته  احتفاًء 

اإىل  ال������دويل  اأب����ظ���ب���ي  يف م���ط���ار 
اخلالد  والإرث  بالروؤية  الحتفاء 
الذي تركه ال�صيخ زايد، طيب اهلل 
ال�ص�ء  ت�صليط  خ��الل  م��ن  ث���راه، 
والتاأثري  ح���ي���ات���ه،  م���راح���ل  ع��ل��ى 
يف  اأحدثه  الذي  العميق  الإيجابي 

الإمارات العربية املتحدة. 
الكثريي،  اهلل  ع��ب��د  حم��م��د  وق���ال 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اأول  ن���ائ���ب 
ل��ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة والت���������ص����ال يف 
من  نهدف  اأب�ظبي”:  “مطارات 
املتنقل  املعر�س  ه��ذا  اإقامة  خ��الل 

م�صرية دولة الإمارات، وبخا�صة يف 
قطاع الطريان، فقد اأر�صى املغف�ر 
قامت  التي  الأ�ص�س  اهلل،  ب���اإذن  ل��ه 
ب�صكل  الرتكيز  م��ع  ال��دول��ة  عليها 
خا�س على البتكار والتط�ر. كما 
ا�صت�صراف  يف  اإل��ي��ه  الف�صل  ي��ع���د 

يف مطار اأب�ظبي الدويل بالتعاون 
اأب���ظ��ب��ي؛ اإىل جانب  م��ع ج����ازات 
جمع  ال��ت��ي  اخلري”  “مري  حملة 
ميكنهم  ما  ال�صركة  م�ظف�  فيها 
على  وت�زيعها  الأغذية  �صراء  من 
دول����ة  يف  امل����ح����دود  ال����دخ����ل  ذوي 
الإم��ارات قبل حل�ل �صهر رم�صان 

املبارك.
وعالوة على ذلك، قامت “مطارات 

نتطلع من خالله اإىل اإلهام الزوار 
التي  وامل���ب���ادئ  ال��ق��ي��م  يف  للتفكري 

و�صعها ال�صيخ زايد”.
قد  اأب�ظبي”  “مطارات  وك��ان��ت 
اأط���ل���ق���ت خ����الل وق����ت ���ص��اب��ق من 
ال��ع��ام اجل���اري ع���دداً م��ن املبادرات 
و�صملت  زاي���د.  ب��ع��ام  ال��ت��ي حتتفي 
اأختام دخ�ل  املبادرات اعتماد  هذه 
زايد”  “عام  �صعار  حتمل  وخ���روج 

اأب�ظبي” ب��صع �صعار “عام زايد” 
امل��راق��ب��ة اجل�ية  اأب����راج  اأح���د  على 
تعاونت  ك���م���ا  ال���ع���ا����ص���م���ة.  مل���ط���ار 
مع  املا�صي  ال�صهر  خ��الل  ال�صركة 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
عيال  “رحلة  م����ب����ادرة  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
زايد” التي �صهدت ا�صطحاب 31 
طفاًل من الأيتام اإىل جزيرة �صري 

بني يا�س.

�صفري الدولة يلتقي قائد 
القوات البحرية يف بنجالدي�ص

•• دكا -وام:

التقى �صعادة �صاعد حممد املهريي �صفري الدولة لدى جمه�رية بنجالدي�س ال�صعبية 
�صعادة نظام الدين اأحمد، قائد الق�ات البحرية يف جمه�رية بنغالدي�س ال�صعبية.

ال�صعبية  بنغالدي�س  القائد يف جمه�رية  ال��ذي عقد يف مكتب  اللقاء  وج��رى خالل 
التعاون  تعزيز  و�صبل  امل�صرتك،  الهتمام  ذات  وامل��ص�عات  الق�صايا  من  عدد  بحث 

ومبا يع�د بالنفع على البلدين.

و�صع حجر االأ�صا�ص مل�صروع احلي الرتاثي فى عجمان بتكلفة 25 مليون درهم
•• عجمان -وام:

ال�صياحية  التنمية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  بن حميد  العزيز  ال�صيخ عبد  قام 
ب��صع  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�صد  وال�صيخ 
احلجر الأ�صا�س مل�صروع احلي الرتاثي بتكلفة 25 ملي�ن درهم والذي يعد 
اإمارة عجمان ويعنى باإبراز التاريخ امل�صرق يف  اأبرز امل�صاريع الهامة يف  اأحد 

الإمارة واملحافظة على امل�رثات ال�صعبية.
واأكد ال�صيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي اأن اإمارة عجمان اأ�صبحت الي�م 
اأقطاب  كل  من  وال�صياح  ال���زوار  ت�صتقطب  جميلة  ومدينة  �صياحية  وجهة 
ال�صعادة  مق�مات  بكافة  وي�صتمتع�ن  فيها  املت�اجد  بالتن�ع  لينعم�ا  العامل 

والرفاهية و�صط بيئة مثالية متنح الزائر واملقيم كل ما يتمنى.
وقال اإن حك�مة عجمان وقيادتها احلكيمة تدعم كافة امل�صاريع التي تدفع 

ال�صياحية  احلركة  تن�صيط  على  وتعمل  ب��الإم��ارة  والزده���ار  التنمية  عجلة 
مميزا  م�صروعا  يعترب  وال���ذي  ال��رتاث��ي  احل��ي  تط�ير  م�صروع  بينها  وم��ن 
يهتم باإبراز اله�ية املميزة لالإمارة واطالع كل من حتط اأقدامه فيها على 
قيما  تعد  والتي  والآب���اء  الأج���داد  املت�ارثة من  وال��ع��ادات  التقليدية  احلياة 
غالية علينا جميعا. وا�صار ال�صيخ عبدالعزيز بن حميد اىل ان امارة عجمان 
ت�صهد الي�م نه�صة عمرانية �صاملة وطفرة متالحقة يف البناء احلديث مما 
وال��زوار من  اأبنائنا  املدينة ونعرف  اأ�صالة  اأن نحافظ على  ي�صت�جب علينا 
كل حدب و�ص�ب بعاداتنا الأ�صيلة ومعاملنا البارزة التي هي الأ�صا�س الق�ي 
الذي انطلقنا منه لنك�ن الي�م يف مدينة حدث �صياحية ت�صعى للحفاظ على 
الأ�صل القائم والتط�ير عليه وعدم طم�س التاريخ امل�صرف والعمل الدائم 

على اإبرازه والتفاخر به.
من جهته اأو�صح ال�صيخ را�صد بن حميد النعيمي اأن املعامل العريقة والعادات 

الأ�صيلة والتاريخ النري الذي �صطره اأجدادنا هي اأهم عنا�صر ق�تنا وعزتنا 
وهي جزء ل يتجزاأ من حياتنا احلالية واأ�صا�صات �صلبة مل�صتقبلنا املزهر.

يركز  لإم��ارة عجمان حيث  الطم�حة  الروؤية  ين�صجم مع  امل�صروع  اأن  وبني 
ال�ص�ء على التاريخ العريق للمدينة وي�صع ت�ص�را تراثيا للن�صيج العمراين 
وامتدادا  تط�را  امل�صرع  يعد  اذ  املدينة  تط�ير  من  مهمة  بحقبة  واخلا�س 
على  �صاهدة  لتك�ن  مميزة  ب�صمة  تركت  ب��ارزة  وتراثية  تاريخية  لعنا�صر 
متحف  �صي�صم  امل�����ص��روع  اأن  اىل  م�صريا   .. م�صرفة  واأح����داث  عظيم  ما�س 
�صالح  و���ص���ق  العربي  اخلليج  يف  الق�ص�ر  اأق���دم  اأح���د  يعد  وال���ذي  عجمان 
للثقافة  وم��رف��دا  باحلياة  ناب�صا  م�صروعا  ليك�ن  ب��ه  يرتقي  مب��ا  ال��رتاث��ي 

والقت�صاد وال�صياحة .
املدير  امل��ه��ريي  ب��ن عمري  اأح��م��د  املهند�س حممد  الدكت�ر  ق��دم  م��ن جانبه 
عن  تف�صيال  �صرحا  ل�صم�هما  التحتية  البنية  تط�ير  لقطاع  التنفيذي 

امل�صروع واأهدافه ومراحله مبينا اأن امل�صروع ي�صتند لك�ادر ب�صرية ذات كفاءات 
امل�صروع والعمل على تط�يرها منذ بداية  تبني فكرة  وم�اهب عملت على 

ظه�ر الفكرة مرورا مبرحلة الت�صميم وو�صع املراحل وحتديد الأهداف.
وذكر الدكت�ر املهند�س بن عمري اأن امل�صروع �صي�صم ممرات م�صاة وم�صاحات 
امل�صتدام  ال��ب��ن��اء  معايري  وف��ق  م�صممة  وم��ب��اٍن  خ��ارج��ي  وم�����ص��رح  خ��ارج��ي��ة 
للحفاظ على الأ�صجار املعمرة بالإ�صافة لإيجاد كتل معمارية متباينة ت�جد 
تداخالت وممرات وم�صاحات وممرات قدمية مبا ي�حي للزائر اأنه ي�صري يف 

حي تراثي بامتياز.
ووجه ال�صيخ عبدالعزيز وال�صيخ را�صد فريق العمل ملبا�صرة العمل يف امل�صروع 
عجمان  يف  وتاريخية  �صياحية  وجهة  ليك�ن  �صهرا   15 �صي�صتغرق  ال��ذي 
وتذكر  الرتاثية  ب��الأج���اء  لال�صتمتاع  وال�صياح  وال���زوار  ال�صكان  وي��ج��ذب 

املا�صي العريق.

�صحة دبي تنفذ حملة للك�صف املبكر 
عن التاأخر النمائي لدى االأطفال 

•• دبي -وام:

تنفذت هيئة ال�صحة بدبي حملة وا�صعة مبختلف مراكزها ال�صحية لت�عية 
املجتمع املحلي والعاملني يف املجال ال�صحي باأهمية وو�صائل الك�صف املبكر 
عن التاأخر النمائي لدى الأطفال للفئة العمرية من ال�لدة وحتى عمر 
الهيئة لل��ص�ل  التي تق�م بها  امل�صتمرة  اجله�د  �صمن  وذلك  �صن�ات   6
اإىل جمتمع اأكرث �صحة و�صعادة. وقالت الدكت�رة فاطمة �صلطان العلماء 
ا�صت�صارية ورئي�صة �صعبة �صحة الطفل بقطاع الرعاية ال�صحية الأولية يف 
اإن احلملة تاأتي �صمن ا�صرتاتيجية دبي لأ�صحاب الهمم وبرنامج  الهيئة 
الك�صف املبكر عن الإعاقة واملنبثق من حم�ر ال�صحة واإعادة التاأهيل بهدف 
الربامج  واختبار  وتط�ير  الهمم  لأ�صحاب  املنا�صب  الت�صخي�س  تقدمي 
 - احلملة  اأن  واأو���ص��ح��ت  ل��الأط��ف��ال.  املبكر  الفح�س  خل��دم��ات  النم�ذجية 
ال�عي  اإىل رفع وتعزيز  ال�صحية - تهدف  املراكز  �صت�صتمر مبختلف  التي 
املجتمعي باأهمية الفح�س املبكر واأدوات الك�صف عن التاأخر النمائي لدى 
الأطفال لل��ص�ل اىل اأكرب عدد ممكن من الفئة امل�صتهدفة و�صمان تقدمي 
غياب  اأن  اإىل  م�صرية  الأط��ف��ال  من  ملحتاجيها  املنا�صبة  ال�صحية  الرعاية 
التدخل املبكر ي�صاهم ب�ج�د طفل بني كل ثالث اأطفال لديهم اإعاقات اأو 
ال�صتبيان  نتائج  اإىل  العلماء  الدكت�رة  واأ�صارت  كبرية.  �صع�بات مدر�صية 
اخلا�س مبدى اهتمام الأمهات بالك�صف املبكر عن الإعاقة النمائية والذي 
عن  للك�صف  و�صيلة  باأية  معرفة  اأي  لديهن  لي�س  منهن   14% اأن  اأظهر 
الرعاية  ي�صت�صرن مقدم  الأم��ه��ات ل  و%9 من  الطفل  �صذوذ يف من�  اأي 
ال�صحية اإذا لحظن ان من� اطفالهن ل مياثل من� الأطفال يف نف�س العمر 
�صتق�م  بدبي  ال�صحة  هيئة  اأن  واأ�صافت  اأطفالهن.  من�  يتابعن  ل  و5% 
خالل الفرتة املقبلة بربط خدمة الك�صف املبكر مع تطبيق طفلي الذكي 
من خالل ا�صتبيان خم�ص�س لهذه الغاية يتم تعبئته من قبل اأولياء الأم�ر 
ويك�ن متاحا اأمام الأطباء لتقييم احلالة ال�صحية للطفل وتعريف الأهل 
الربنامج  وو�صع  احلالة  لتقييم  ال�صحي  املركز  ملراجعة  احلاجة  مب��دى 
اإىل اخلدمات املتعددة التي ي�فرها برنامج التدخل  العالجي لها من�هة 
وعالج  الطبيعي  وال��ع��الج  املهني  وال��ع��الج  الت�صخي�صي  كالتقييم  املبكر 

النطق وخدمات الدعم الجتماعي.

ت�صتهلها مبحا�صرات توعوية عند مقرات املوؤ�ص�صات

اجتماعية ال�صارقة تعلن انطالقة مبادرة »اأنتم جنتنا« لالحتفاء بكبار ال�صن
•• ال�شارقة-الفجر:

الجتماعية  اخلدمات  دائ��رة  د�صنت 
ال�صن�ية  م���ب���ادرت���ه���ا  ب���ال�������ص���ارق���ة، 
ال�صن والتي حتمل  بكبار  لالحتفاء 
مبحا�صرات  جنتنا”  “اأنتم  ���ص��ع��اراً 
وور�������س ت����ع����ي���ة وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ح�ل 
)ال��ت�����ص��ي��خ واأه��م��ي��ة ك��ب��ار ال�����ص��ن يف 
اإمارة  م��دن  م�صت�ى  على  املجتمع( 
اإىل    9 ال�صارقة، خالل الفرتة من 

اجلاري. ال�صهر  من   30
ق����ال����ت م���رمي  ل����ه����ا؛  ت�������ص���ري���ح  ويف 

وك����ذل����ك اع�����رتاف�����اً وت����ق����دي����راً من 
اجل���م���ي���ع ب��ق��ي��م��ة ك����ب����ار ال�������ص���ن يف 
اأن  �صاأنه  من  ال��ذي  الأم��ر  املجتمع، 
يعزز ويحقق التالحم املجتمعي من 
الغالية  الفئة  ه��ذه  م�صاركة  خ��الل 
العاملي  ي���م��ه��م  يف  ف��رح��ت��ه��م  علينا 
�صهر  م����ن  الأول  ي�������ص���ادف  ال������ذي 

اأكت�بر من كل عام.

توعوية وتثقيف املجتمع..
احلمرية؛  ف����رع  م���دي���ر  واأ����ص���اف���ت 
من  ب��راجم��ه��ا  ا�صتهلت  امل���ب���ادرة  اأن 

عن  ف�صاًل  واملجتمعية،  والنف�صية 
اإظهار التكاتف والتالحم املجتمعي 
والذي ينعك�س ب�ص�رة اإيجابية على 
متثل  ك���ن��ه��ا  ال�����ص��ن،  ك��ب��ري  نف�صية 
لهم دعماً معن�ياً، ويكفي ما نلم�صه 
من فرحة غامرة يف عي�نهم، حني 
ن�����ص��ارك��ه��م خم��ت��ل��ف حل���ظ���ات تلك 
اأن  ال�صام�صي،  واأف�����ادت  امل��ن��ا���ص��ب��ات. 
املبادرة  هذه  من  اخلام�صة  الن�صخة 
ت��خ��ت��ل��ف ع���ن ���ص��اب��ق��ات��ه��ا م���ن حيث 
والتكرمي  ب��ال��ه��داي��ا  تكتفي  ل  اأن��ه��ا 
فقط، بل ت�صعى اإىل ت�فري 2020  

اإن  احلمرية؛  فرع  مدير  ال�صام�صي 
ب�صكل  الدائرة  التي تطلقها  املبادرة 
�صن�ي، هي عبارة عن فر�صة تطّ�عية 
حتث امل�ؤ�ص�صات واجلهات احلك�مية 
بها  للم�صاركة  والأف����راد  واخل��ا���ص��ة 
امل��ج��ت��م��ع��ي لتلك  ل���ل���دور  ت��ف��ع��ي��اًل   ،
اأ�صا�صياً  امل�ؤ�ص�صات التي تعترب رافداً 
مل��خ��ت��ل��ف ال���ف���ع���ال���ي���ات وامل������ب������ادرات 
امل�ؤ�ص�صات  اأن  املجتمعية، ف�صاًل عن 
�صريك  واخلا�س  احلك�مي  ب�صقيها 
امل�ص�ؤولية  جمال  يف  وفاعل  اأ�صا�صي 

املجتمعية.

خالل حما�صرات ت�ع�ية وتثقيفية 
يلقيها فريق العمل املك�ن من اإدارة 
بالدائرة،  التط�ع  ومركز  التثقيف 
عند امل�ؤ�ص�صات احلك�مية واخلا�صة 

التي مت التن�صيق معها م�صبقاً.
امل�ؤ�ص�صات  لكل  املجال  نفتح  وبذلك 
وم�ظفيها لتقدمي الدعم وامل�صاندة، 
الدائرة  خ�ص�صتها  ك���ب���ن��ات  ع��رب 
ا�صتخدام  يتم  حيث  الغر�س،  لهذا 
تلك املبالغ ل�صالح م�صروعات ت�صهم 
يف م�صاعدة كبار ال�صن على الندماج 
يف املجتمع وتعزيز حالتهم ال�صحية 

واأجهزة  معدات  وع�صرون(  )األفني 
�صغط،  اأج����ه����زة  ت��ت�����ص��م��ن  ط���ب���ي���ة، 
وم�صتلزمات  اأدوي��ة  و�صكر، وحافظة 
املبادرة  يتخلل  كما  اأخ���رى،  �صحية 
حتمل  اإل��ك��رتون��ي��ة  م�صابقة  اإط���الق 
وهي  واأحباب”  اأه�����ل  “ملة  ���ص��ع��ار 
للم�صن  �����ص�����رة  ن�����ص��ر  ع����ن  ع����ب����ارة 
واأفراد عائلته عرب م�اقع الت�ا�صل 
ال�ص�رة  لختيار  بالدائرة  اخلا�صة 
الأك������رث ت�������داوًل واإع����ج����اب����اً، وذل���ك 
ب��ه��دف اإدم�����اج ك��ب��ار ال�����ص��ن يف عامل 

الت�ا�صل الجتماعي.
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ال�صوؤون االإ�صالمية : مناق�صة املقرتحات 
والتو�صيات للحج القادم

•• ابوظبي-الفجر:

الر�صيدة  القيادة  لت�جيهات  وتنفيذا  2018م  اخل��ري  زاي��د  ع��ام  يف 
اجتمع  ال��دول��ة،  حجاج  لإ���ص��ع��اد  البعثة  خ��دم��ات  تقدمي  يف  بالتميز 
ال��دك��ت���ر حم��م��د م��ط��ر ال��ك��ع��ب��ي، رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة لل�ص�ؤون 
جلان  بروؤ�صاء  الر�صمية  احل��ج  بعثة  رئي�س   ، والأوق���اف  الإ�صالمية 
البعثة ، م�صيدا باإجنازاتهم التي كان لها ال�صدى الإيجابي الكبري 
على  الإق��ب��ال  منذ  ال��دول��ة  حجاج  خدمة  يف  الر�صيدة  القيادة  ل��دى 
ت�صجيلهم بامل�صار الإلكرتوين ثم خالل اأداء املنا�صك اإىل ي�م ع�دتهم 
اإىل اأر�س ال�طن ماأج�رين م�ف�رين وهم يف اأوج ال�صعادة على ت�فيق 
اهلل لأدائهم هذا الركن العظيم من اأركان الإ�صالم  حيث مل ت�صجل 
امل��صم ول �صكاوى عالقة مل يتم معاجلتها يف  اأي��ة خمالفة يف هذا 

حينها.
ثم تدار�س رئي�س الهيئة مع اللجان اأ�صباب النجاح، وكان من اأهمها 

مع  ال�صقيقة  ال�صع�دية  العربية  اململكة  يف  املعنية  اجل��ه��ات  ت��ع��اون 
التزام  لبنائها وكذلك  ب�قت كاف  املخيمات  ت�صلم م�اقع  البعثة يف 
اإذ   ، بعثة احلج  التي و�صعتها  وال�صروط  بامل�اعيد  املنفذة  ال�صركات 

تعد هذه الأعمال املعيار الرئي�س للنجاح.
والت��صيات  واملقرتحات  التح�صينية  الفر�س  تدار�س  مت  ذلك  بعد 
 ، القادم  امل��صم  يف  باخلدمات  لالرتقاء  اللجان  روؤ�صاء  من  املقدمة 
على  للعمل  املخت�صة  اللجان  اإىل  الت��صيات  ه��ذه  ت���زي��ع  مت  وق��د 

درا�صتها وتنفيذها.
ا�صتطالع  باإطالق  اللجان  روؤ�صاء  الكعبي  الدكت�ر  طالب  ذلك  اإىل 
اخلدمات  م�صت�ى  لبيان   2018 املا�صي  امل��صم  للحجاج عن  راأي 
الإداري�����ة وال���ع��ظ��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ي ق��دم��ت ل��ه��م ،ث���م و���ص��ع خطة 

ابتكارية جديدة ا�صتعدادا حلج العام القادم.
هذا و�صيتم عقد اجتماع يف �صهر ن�فمرب القادم مع اأ�صحاب احلمالت 
لالأخذ مبقرتحاتهم وم�صاركتهم الراأي ح�ل عدد من التح�صينات.

حمكمة راأ�ص اخليمة االبتدائية – دائرة التنفيذ

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية – دائرة التنفيذ – عن بيع ال�صيارات التالية عن طريق �صركة الإمارات للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�صاعة اخلام�صة م�صاءًا 
WWW.EmiratesAuction.COM يوم الربعاء املوافق 12 �صبتمرب 2018 وعلى من يرغب مبعاينة ال�صيارات بزيارة موقع املزاد اأو بزيارة املوقع اللكرتوين

و يف حالة العرتا�س مراجعة ق�صم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�صمي.
#      
1 21137/2018 2.5  2015 56853 2 19,000
2 21151/2018  2011 42164 C 38,000
3 21148/2018   2012 49773 K 12,000
4 21145/2018  2010 41647 P 7,000
5 21130/2018  2016 93929 1 28,000
6 21127/2018  2015 56917 2 14,000
7 21126/2018 2.5  2015 56671 2 19,000
8 21124/2018  2016 35611 17,000
9 21133/2018  2016 34790 18,000
10 21132/2018  2016 34790 18,000
11 21143/2018  2016 43983 28,000
12 21023/2018 3 2016 17458 F 27,000
13 21022/2018 630    2008 8989 5 13,000
14 21021/2018 MKX 2008 3784 G 11,000
15 21783/2018 250    2018 82492 9 85,000
16 21784/2018    150  2014 27379 5 40,000
17 21785/2018  2014 27796 14 21,000
18 21786/2018  2013 92515 52,000
19 21789/2018  2014 35638 14 41,000
20 21794/2018  2012 31108 11,000
21 21791/2018   2015 39548 16 22,000
22 21796/2018 4  2016 44968 16 43,000
23 21792/2018   2012 94378 12 13,000
24 21782/2018  2014 61159 20,000
25 21771/2018   2015 21439 2 17,000
26 21776/2018 5   2014 48157 17  18,000
27 21777/2018    2014 53586 U  18,000
28 21774/2018 1.6  2017 58093 15 31,000
29 21778/2018   2014 44571   32,000
30 21773/2018   2016 61738 D 28,000
31 21767/2018  2013 37879 R  13,000
32 21768/2018     3 2016 29330 S   35,000
33 21766/2018   2013 70910 D 7,000
34 21769/2018   2014 42877 Q  25,000
35 21770/2018   2015 85209 5 19,000
36 21772/2018  2015 42808 N    14,000
37 21775/2018 A3 2016 75021 U 35,000
38 21851/2018 30  2016 48052 R 15,000
39 21879/2018    2016 47693 R 38,000
40 21876/2018  2015 92619 A 11,000
41 21846/2018  2013 91610 J  15,000
42 21855/2018  2017 95293 S 22,000
43 21857/2018 400  2015 74692 R 185,000
44 21860/2018  2015 53009 F 35,000
45 21873/2018  2016 26702 P 15,000
46 21864/2018  2013 86869 D 20,000
47 21867/2018   2016 70151 S 27,000
48 21871/2018  2015 17190 P 39,000
49 18373/2018  2016 52089 9 12,000
50 19979/2018  2016 66105 M     15,000
51 19988/2018    2015 97435 P    28,000
52 20079/2018  2016 79340 R    30,000
53 20343/2018 7   2015 33571 R    6,000
54 20352/2018   2014 38814 P    7,000
55 20358/2018  200  2013 69627 M    18,000
56 20362/2018 7   2015 33564 R  6,500
57 20364/2018   2014 14516 M  7,000
58 20366/2018  2014 92113 M     21,000
59 20371/2018  2014 46178 J 9,000
60 20577/2018  2013 63690 E    6,000
61 20631/2018   2016 73851 1 30,000
62 20632/2018 350    2015 26915 B 38,000
63 20634/2018  2015 74263 1 26,000
64 20636/2018  2014 20149    20,000
65 20637/2018   2015 59372 2 7,000
66 20640/2018  2015 55131 A  10,000
67 20655/2018  2016 72655 Q  11,000
68 20839/2018   2014 89273 14 10,000
69 20840/2018   2015 89274 14 10,000
70 20841/2018   2015 89276 14 10,000
71 21227/2017   2016 51849 15 11,000
75 19826/2018  2013 19179 M 18,000
76 19833/2018   2015 38699 23,000
77 13818/2018  2015 45100 A 9,000
78 21914/2018    2009 32073 C 8,000
79 18560/2018 500  2006 71331 18,000
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•• ال�شارقة-وام: 

اأرقام   110 ال�����ص��ارق��ة  ل�صرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ط��رح��ت 
مميزة لل�حات املركبات اخلا�صة عن طريق خدمة “البيع 
“الإمارات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك  الإلكرتوين”  امل��ب��ا���ص��ر 

للمزادات« .
وتت�صمن الباقة اجلديدة التي طرحتها �صرطة ال�صارقة 
خما�صياً  رق��م��اً  و43  مم��ي��زاً  رب��اع��ي��اً  رق��م��اً   67 م����ؤخ���را 
من�صة  عرب  اإتاحتها  الثالثة” ومت  “الفئة  من  وجميعها 
امل�قع  خ��الل  م��ن  اأو  وال�صائقني  الآل��ي��ات  ترخي�س  اإدارة 

ب�”الإمارات  اخلا�صة  الذكية  والتطبيقات  الإل��ك��رتوين 
للمزادات«. وقال �صعادة العقيد علي ب� الزود مدير اإدارة 
اإن طرح  ال�صارقة  �صرطة  وال�صائقني يف  الآليات  ترخي�س 
هذه الباقة اجلديدة من الأرقام املميزة لل�حات املركبات 
ل�صرطة  العامة  القيادة  حر�س  اإط��ار  يف  يندرج  اخلا�صة 
اقتناء  حمبي  وخ��ا���ص��ة  املتعاملني  اإ���ص��ع��اد  على  ال�����ص��ارق��ة 
ال��دائ��م باخلدمات  اإىل ج��ان��ب الرت���ق���اء  امل��م��ي��زة  الأرق�����ام 

ال�صرطية وحتقيق الريادة يف خدمة جمتمع الإمارة.
من  الإل��ك��رتوين  املبا�صر  البيع  اآل��ي��ة  اعتماد  اأن  واأ���ص��اف 
�ص�ء  يف  ي��اأت��ي  ال��ذك��ي��ة  التطبيقات  اأو  الإن���رتن���ت  خ���الل 

بالتعاون  الآلية  هذه  خالل  من  حتققت  التي  النجاحات 
م��ع الإم����ارات ل��ل��م��زادات وال��ت��ي ح��ازت على ر�صا �صريحة 

وا�صعة من جمه�ر املتعاملني .
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ع��م��ر م��ط��ر امل��ن��اع��ي امل���دي���ر التنفيذي 
لالإمارات للمزادات اإننا فخ�رون ب�صراكتنا ال�صرتاتيجية 
ال�ثيق  وبالتعاون  ال�صارقة  ل�صرطة  العامة  القيادة  مع 
على  وال�صائقني  الآل��ي��ات  ترخي�س  اإدارة  م��ع  واملت�ا�صل 
خدمة  وت���ف��ري  والإل��ك��رتون��ي��ة  العلنية  امل�����زادات  تنظيم 
البيع املبا�صر الإلكرتوين ب�ترية دورية وباأحدث الطرق 

الع�صرية .

�صرطة ال�صارقة تطرح 110 اأرقام مميزة للوحات املركبات

•• اأبوظبي-وام:

جدد مركز اأب�ظبي لل�صالمة وال�صحة املهنية مذكرة 
التفاهم القائمة مع امل�ؤ�ص�صة الدولية لإدارة املخاطر 
اإط��ار تعزيز عالقات  IIRSM وذل��ك يف  وال�صالمة 
مع  بالت�ا�صل  املركز  روؤي��ة  و�صمن  امل�صرتكة  التعاون 

م�ؤ�ص�صات ال�صالمة وال�صحة املهنية حملياً واإقليمياً.
عي�صة  جابر  ال��دك��ت���ر  �صعادة  امل��ذك��رة  جتديد  ح�صر 
اجلابري مدير عام مركز اأب�ظبي لل�صالمة وال�صحة 
الدولية  امل�ؤ�ص�صة  رئي�س  اآندي ه�ك�س  وال�صيد  املهنية 

لإدارة املخاطر وال�صالمة.
امل�صرتك  التعاون  اآفاق  ا�صتمرار  واتفق الطرفان على 
امل�صرتكة  امل��ج��الت  يف  التن�صيق  على  والعمل  بينهما 
والت�صاور وتبادل املعرفة واخلربات واأف�صل املمار�صات 
ب��ال�����ص��الم��ة وال�صحة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل���ج���الت  يف خم��ت��ل��ف 
املهنية واإدارة املخاطر وال�قاية من احل�ادث والعمل 
القدرات والكفاءات  اأجل تنفيذ برامج رفع  �ص�ياً من 
للعاملني يف املجالت ذات العالقة بال�صالمة وال�صحة 
املهنية ون�صر ال�عي والثقافة الالزمة ون�صر املعل�مات 

وامل�صاركة يف الندوات وور�س العمل وامل�ؤمترات.
اأن  اإىل  اجل��اب��ري  عي�صة  جابر  الدكت�ر  �صعادة  ون���ه 
لإدارة  الدولية  امل�ؤ�ص�صة  مع  التفاهم  مذكرة  جتديد 
امل�صرتك  التعاون  بعد جناح  ياأتي  وال�صالمة  املخاطر 
مب�ا�صلة  ل��الل��ت��زام  حقيقياً  جت�صيداً  ميثل  وال���ذي 
املزيد  حتقيق  نح�  وتطلعاً  واملتميز  ال���دوؤوب  العمل 
من التقدم والزدهار وحتيق النم� يف كافة م�ؤ�صرات 

الأداء.
الدولية  امل�ؤ�ص�صة  رئي�س  ه�ك�س  اآن���دي  ال�صيد  وق��ال 
لإدارة املخاطر وال�صالمة “اإننا نعتز كثرياً بال�صراكة 
وال�صحة  لل�صالمة  اأب�ظبي  مركز  مع  امل��دى  ط�يلة 
للمعهد  ي���ف��ره  ال���ذي  ال��دع��م  غ��ال��ي��اً  ون��ث��م��ن  املهنية 
الكبرية  للقيمة  امل��رك��ز  لإدراك  تقديرنا  على  ع��الوة 

خماطر  اإدارة  جم��ال  يف  املعهد  اأع�صاء  ي�صيفها  التي 
ال�صالمة وال�صحة املهنية يف منطقة ال�صرق الأو�صط 
ت�صتهدف  للغاية  طم�حة  اأه��داف��اً  املركز  و�صع  حيث 
املعهد  ويتعاون  وال�صحة،  ال�صالمة  بثقافة  الرت��ق��اء 
الأهداف  ه��ذه  �صبيل حتقيق  املركز يف  مع  واأع�����ص��اوؤه 
املن�ص�دة. من جهة اخرى مت تكرمي مدير عام املركز 
حل�ص�له على جائزة امل�ؤ�ص�صة الدولية لإدارة املخاطر 
وال�صالمة 2018 عن فئة الرئي�س والتي تعد �صابقة 
يف ال�����ص��رق الأو����ص���ط ب��احل�����ص���ل ع��ل��ى ه���ذه اجلائزة 
لإجنازاته  ون��ظ��راً  مل�صاهمته  تقديراً  وذل��ك  املرم�قة 
الكبرية  املهنية وجه�ده  ال�صالمة وال�صحة  يف جمال 
التي بذلها خالل ال�صن�ات املا�صية يف حتديد وو�صع 
العمل على  اأم��اك��ن  امل��خ��اط��ر يف  لإدارة  ال��ع��ام  الإط����ار 

م�صت�ى اإمارة اأب�ظبي.
العاملية  للجائزة  اختياره  ان  اجلابري  الدكت�ر  وق��ال 

على  دليال  يعترب   2018 وال�صالمة  املخاطر  لإدارة 
على  املهنية  وال�صحة  لل�صالمة  اأب�ظبي  مركز  جناح 
و�ص�ل  من  ذلك  يج�صده  ملا  نظراً  امل�صت�ى العاملي” 
اإىل  املهنية  وال�صحة  لل�صالمة  اأب�ظبي  اإم���ارة  نظام 
على  تاأكيداً  تاأتي  اجلائزة  واأن  الدولية  املعايري  اأعلى 
جناحات الدولة املت�الية ومكانتها يف جمال التناف�صية 
التي  للثقة  وتعزيزاً  امل��ج��الت  من  الكثري  يف  العاملية 
ي�ليها املجتمع الدويل ملنهج عمل املركز والذي اأثبت 
العاملية  املمار�صات  اأف�صل  بتطبيق  يتعلق  فيما  ريادته 
يف جمال ال�صالمة وال�صحة املهنية وتت�يجا للجه�د 
ب�صكل  �صاهم  وال��ذي  املركز  عمل  فريق  لكافة  املثمرة 
مبا�صر على ح�ص�ل املركز على هذه اجلائزة وغريها 

من اجل�ائز الدولية واملحلية.
الربامج  من  ع��دد  بعقد  �صن�ياً  يق�م  املركز  اأن  يذكر 
�صبيل  يف  الت�ع�ية  واحل��م��الت  التدريبية  وال���دورات 

ت��ع��زي��ز وع���ي الأف�����راد مب��ف��اه��ي��م ال�����ص��الم��ة وال�صحة 
بهدف  اأب���ظ��ب��ي  اإم���ارة  جمتمع  م�صت�ى  على  املهنية 
والإ�صابات  الأمرا�س  من  خالية  عمل  اأماكن  �صمان 

املهنية فقط.
اأب���ظ��ب��ي لل�صالمة  اإح�����ص��ائ��ي��ة مل��رك��ز  اآخ����ر  وب��ح�����ص��ب 
عقدها  التي  ال���ر���س  ع��دد  بلغ  فقد  املهنية  وال�صحة 
عدد  ح���ايل   2017 ع��ام  نهاية  حتى  للجهات  املركز 
 ،2392 الفعلي  احل�����ص���ر  ع��دد  وب��ل��غ  ور���ص��ة   104
كما بلغ اإجمايل عدد الربامج الت�ع�ية التي قام بها 
املركز 15 برناجما ا�صتهدف اأكرث من 800 األف من 

العاملني.
212 �صاعة تدريب من خالل  اأجن��ز املركز عدد  كما 
عدد من ال�ر�س والدورات التدريبية والتي بلغ عددها 
مبفاهيم  ال�عي  رف��ع  اإىل  تهدف  والتي  ور�صة   41
وح�صر  املهنية  وال�صحة  بال�صالمة  خا�صة  ومعايري 
 82 ميثل�ن  م�صاركا   1253 يقارب  ما  ال�ر�س  هذه 
من اجلهات وال�صركات وما يقارب 600 كيان م�صنف 
عايل اخلط�رة وقد غطت هذه ال�ر�س عدة م�ا�صيع 
ح�ل  متخ�ص�صة  ع��م��ل  ور�����س  �صمنها  م��ن  رئي�صية 
وور�صة  املتعاقدين  اإدارة  وور���ص��ة  ال��ن��ظ��ام،  متطلبات 
املهنية  وال�صحة  ال�صالمة  من�صقي  وم�ص�ؤوليات  اأدوار 

وور�صة اإدارة املخاطر.
ومن املقرر اأن يق�م املركز خالل العام 2018 بطرح 
الإ�صابات  وخف�س  منع  بهدف  ت�ع�يا  برناجما   12

واحل�ادث املهنية وت�فري اأماكن عمل اآمنه و�صحيه.
املخاطر  لإدارة  العاملية  اجل��ائ��زة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
ي�صرف عليها خرباء بارزون من خمتلف اأنحاء العامل 
وتتلقى الدعم والإ�صادة من قبل العديد من امل�ؤ�ص�صات 
ت�����ص��ارت��رد الربيطاين  اأه��م��ه��ا م��ع��ه��د  ال��ع��امل��ي��ة وم���ن 
الت�صغيلية ورابطة مديري  املخاطر  للتاأمني، ومعهد 
لإدارة  الدويل  واملعهد  املحلية  ال�صلطات  املخاطر من 

املخاطر وال�صالمة.

•• دبي -وام:

الرابعة  ال����دورة  وامل���ا���ص��الت  ال��ط��رق  هيئة  اأط��ل��ق��ت 
امل�ظفني  ي�صتهدف  وال����ذي  “قيادي”  ب��رن��ام��ج  م��ن 
امل�اطنني من فئة املهند�صني، وي�صتمر الربنامج على 
اأكرث من  مدار عامني، بغر�س تط�ير قدراتهم على 

حم�ر.
الب�صرية  امل���ارد  اإدارة  مدير  الفال�صي  من�ص�ر  وق��ال 

امل�ؤ�ص�صي  الإداري  ال��دع��م  خ��دم��ات  بقطاع  والتط�ير 
“قيادي”  برنامج  من  الرابعة  ال��دورة  اإن  الهيئة:  يف 
تط�ير  اىل  وت��ه��دف  ومهند�صة  مهند�صا   20 �صمت 
وتعزيز مهاراتهم املعرفية واملهنية مبا يتالءم ويدعم 

مهامهم ال�ظيفية وم�صاراتهم ال�ظيفية.
ارتكز على ثالثة حماور هي:  اإن الربنامج  واأ�صاف: 
املح�ر الفني ومت تنفيذه مع جمعية املهند�صني املدنيني 
»ICE« والذي ا�صتمل على التعامل املبا�صر مع حالت 

م�صاريع عملية لتزويد املهند�صني امل�صاركني بالربنامج 
للح�ص�ل  ت�ؤهلهم  التي  واخلربات  واملعارف  باملهارات 
 Charted Engineer  « دائ��م��ة  ع�ص�ية  على 
نفذ  “القيادي” ال���ذي  ال��ث��اين  امل��ح���ر  ع��ن  ف�صال   «
جامعة  يف  والب��ت��ك��ار  الإب������داع  م��رك��ز  م��ع  بالتن�صيق 
ت�صميم  مت  ح��ي��ث   Middlesex London
برنامج قيادي بناء على الكفاءات القيادية املعتمدة يف 

الهيئة واملطل�ب ت�فرها يف قيادات امل�صتقبل.

يف حني تناول املح�ر الثالث “ال�صحي” اإعداد برنامج 
للقيام  وبدنيا  �صحيا  لتاأهيله  م�صارك  لكل  متكامل 

مبهامه ال�ظيفية على اأكمل وجه.
اإطار  يف  ي��اأت��ي  “قيادي”  برنامج  اأن  الفال�صي  واأك���د 
ح���ر����س ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل����ا����ص���الت ع��ل��ى الل���ت���زام 
جتهيز  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��ر���ص��ي��دة  حك�متنا  ب��ت���ج��ه��ات 
اإم����ارة دبي  واإع����داد ك����ادر م���اط��ن��ة ل��ق��ي��ادة م�صتقبل 

وذلك عرب برامج متميزة.

•• دبي -وام:

الإل������ك������رتوين من�صة  ل����الأم����ن  دب�����ي  م����رك����ز  اأط����ل����ق 
الأمن  ام��ت��ث��ال اجل��ه��ات احلك�مية مب���ؤ���ص��رات  ل��دع��م 
امل�ؤ�ص�صات  قبل  م��ن  تطبيقها  املطل�بة  الإل��ك��رتوين 
احلك�مية يف دبي �صمن م�ؤ�صرات الأمن الإلكرتوين 
ملنظ�مة التمّيز احلك�مي بدبي اخلا�صة بربنامج دبي 

لالأداء احلك�مي املتميز.
واأعلن املركز عن هذه املن�صة �صمن ور�صة عمل نظمها 
م�ؤ�صرات  ملتطلبات  دب��ي  يف  اجل��ه��ات  خمتلف  لت�عية 
دبي لالأداء  برنامج  بالتعاون مع  الإل��ك��رتوين  الأم��ن 

احلك�مي املتميز.
ودعم  التعاون  اإدارة  مدير  �صرف  عامر  وا�صتعر�س   
الم��ت��ث��ال يف م��رك��ز دب���ي ل��الأم��ن الإل���ك���رتوين الدور 
الذي يق�م به املركز ك�صريك اأمان رقمي للم�ؤ�ص�صات 
احلك�مية يف دبي وقام بعر�س ا�صرتاتيجية دبي لالأمن 
الإلكرتوين واأهميتها يف جعل دبي املدينة الأكرث اأماناً 
ب�صرى  الدكت�رة  وا�صتعر�صت  ال��ع��امل.  يف  اإلكرتونيا 

البل��صي مديرة الأبحاث والبتكار مبركز دبي لالأمن 
الإلكرتوين املعايري ال�اجب تطبيقها حتت اأربعة من 
حماور ا�صرتاتيجية دبي لالأمن الإلكرتوين لتحقيق 
وهي:  ب��دب��ي  احل��ك���م��ي  التميز  منظ�مة  متطلبات 
والبتكار  الإل��ك��رتوين  الأم���ن  مبخاطر  واٍع  جمتمع 

والأمن الإلكرتوين ومرونة الف�صاء الإلكرتوين.
 وقام املركز بالتعاون مع برنامج دبي لالأداء احلك�مي 
اللكرتوين  ل��الأم��ن  اأداء  م�ؤ�صر   13 ب����اإدراج  املتميز 
����ص���م���ن  م���ع���اي���ري ف���ئ���ة اجل���ه���ة احل���ك����م���ي���ة ال����رائ����دة 
وامل�����ص��ت��م��دة م���ن حم����اور ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة دب���ي لالأمن 

اللكرتوين اخلم�صة.
 واكد �صعادة ي��صف حمد ال�صيباين املدير العام ملركز 
دبي لالأمن الإلكرتوين احلر�س على تزويد ال�صركاء 
الأمان  لهم  تكفل  التي  باملعايري  دب��ي  يف  احلك�ميني 
تزويدهم  ذات����ه  ال����ق���ت  ج��ه��ة ويف  م���ن  الإل����ك����رتوين 
حتقيق  ع��ل��ى  ت�صاعدهم  ال��ت��ي  وامل��ع��ل���م��ات  ب�����الأدوات 
الذي  املتميز  متطلبات برنامج دبي لالأداء احلك�مي 

يعترب ركيزة اأ�صا�صية لتمّيز العمل احلك�مي يف دبي.

بجعل  احلكيمة  القيادة  لروؤية  ال��ص�ل  ان  واأ���ص��اف   
اإلكرتونيا يف العامل يتطلب  اأماناً  دبي املدينة الأكرث 
ت�صافر اجله�د ومتابعة وتطبيق اأف�صل املعايري التي 
ت�صتجد يف جم��ال الأم��ن الإل��ك��رتوين وه��� ما ن�صعى 
لتطبيقه عرب العمل امل�صتدام مع �صركائنا احلك�ميني 
لتحقيق هذه الروؤية وهذا الن�ع من الفعاليات الذي 

متثله املن�صة اأداة هامة يف حتقيق ذلك.
بالإنابة  العام  املن�صق  النعيمي  اأك��د ه��زاع   ومن جهته 
اأهمية  على  املتمّيز  احلك�مي  ل���الأداء  دب��ي  لربنامج 
الأمن  ملتطلبات  دب��ي  يف  احلك�مية  اجل��ه��ات  ام��ت��ث��ال 
الإلكرتوين م�صيفا ان برنامج دبي لالأداء احلك�مي 
امل��ت��م��ّي��ز ي��ع��م��ل م���ع ���ص��رك��ائ��ه يف م��رك��ز دب����ي لالأمن 
ب��رام��ج وجهات  م��ن  الآخ��ري��ن  الإل��ك��رتوين ول�صركاء 
اآل��ي��ة عمل  ���ص��م��ن  احل��ك���م��ي  وال��ت��ط���ي��ر  التخطيط 
التمّيز  م�صت�يات  لرفع  احلك�مي  التمّيز  منظ�مة 
وال���ري���ادة ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��ج��ه��ات احل��ك���م��ي��ة يف دب���ي وقد 
بالأمن  وامل����ؤ����ص���رات اخل��ا���ص��ة  امل��ع��اي��ري  ت�����ص��م��ني  مت 
الإلكرتوين يف معايري فئة اجلهة احلك�مية الرائدة 

الذكية  باحلك�مة  تتعلق  التي  املعايري  يف  وحت��دي��دا 
واإدارة املخاطر وا�صتمرارية الأعمال.

الإلكرتوين معدة  دبي لالأمن  ا�صرتاتيجية  اأن  يذكر 
امل�صتقبلية  الحتياجات  مع  للتعامل  �صاحلة  لتك�ن 
لدبي واجلهات احلك�مية فيها مبا يتنا�صب واخلطط 
 10x وال�صرتاتيجيات مثل خطة دبي 2021 ودبي

وغريها العديد من اخلطط ال�طنية.
اأربعة  لتحقيق  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ع��رب  امل��رك��ز  وي��ه��دف 
للت�صريعات  الم���ت���ث���ال  ه����ي:  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  م���ب���ادئ 
وال���ت���ب���ادل الآم�����ن ل��ل��م��ع��ل���م��ات، وال���ت���ع���اون م���ع املدن 

واجلهات العاملية ذات العالقة وتقييم املخاطر.
وم��ن��ذ اإط�����الق ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة وح��ت��ى ال���ي����م يعمل 
املركز لتحقيق الأمن الإلكرتوين لدبي مبا يتنا�صب 
واحتياجات امل�صتقبل �صمن 5 حماور لتحقيق اأهداف 
مبخاطر  واٍع  جمتمع  حم���اور  وه���ي  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
الأم������ن الإل�����ك�����رتوين واأم������ن ال��ف�����ص��اء الإل����ك����رتوين 
والتعاون  الإل���ك���رتوين  ال��ف�����ص��اء  والب��ت��ك��ار وم���رون���ة 

املحلي والدويل.

»اأبوظبي لل�صالمة وال�صحة املهنية« و»الدولية الإدارة املخاطر« يتفقان على ا�صتمرار التعاون

من  ي�صتفيدون  وطالبة  طالبا   130
منح حممد بن را�صد الأمريكية دبي

•• دبي-وام:

ا�صتفاد 130 طالبا وطالبة من امل�اطنني وال�افدين من منح حممد بن را�صد للتف�ق العلمي باجلامعة 
العام  الطلبة اجلدد هذا  ا�صتقبلت اجلامعة  وقد   .  -2019  2018 الأكادميي  للعام  دبي  الأمريكية يف 
اأولياء  بح�ص�ر  تقدمها  التي  واخلدمات  اجلامعة  باأق�صام  لتعريفهم  بالفعاليات  حافال  برناجما  واأع��دت 
الأم�ر. وهناأ الدكت�ر لن�س دي ما�صي رئي�س اجلامعة - خالل اللقاء التعريفي الذي عقد اأم�س الأول- 
الطلبة اجلدد لختيارهم اجلامعة الأمريكية يف دبي التي تلقى الرعاية والدعم من �صاحب ال�صم� ال�صيخ 

حممد بن را�صد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي “رعاه اهلل«.

اأخبار ال�صاعة ..

 قوة جواز �صفر االإمارات 
جت�صد قوتها الناعمة

•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�صرة “اأخبار ال�صاعة “ اإن دولة الإمارات تقرتب كثريا 
من حتقيق هدفها يف تعزيز ق�ة ج�از �صفرها باأن ي�صبح من 
“ روؤية  م��ع  ان�صجاما  ال��ع��امل  اأق����ى خم�صة ج����ازات �صفر يف 
الإمارات 2021 “ وه� الهدف الذي كانت وزارة اخلارجية 
والتعاون الدويل قد حددته العام املا�صي بناء على ت�جيهات 
اآل ن��ه��ي��ان وزي����ر اخلارجية  ���ص��م��� ال�����ص��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن زاي����د 

والتعاون الدويل.
وحت���ت ع���ن����ان “ ق����ة ج�����از ���ص��ف��ر الإم�������ارات جت�����ص��د ق�تها 
اأن��ه مع ح�ص�ل اجل���از الإم��ارات��ي على  الناعمة “ .. اأ�صافت 
املرتبة العا�صرة عامليا وحمافظته بالطبع على املرتبة الأوىل 
عربيا ت�صبح الإمارات قريبة جدا من حتقيق اإجناز اآخر من 
اإجنازاتها املتميزة الذي يهدف يف النهاية اإىل ت�فري كل �صبل 
الراحة املمكنة للم�اطن ومتكينه من ال��ص�ل اإىل اأي مكان 

يف العامل بكل ي�صر و�صه�لة. 
واأكدت الن�صرة ال�صادرة ام�س عن “ مركز الإمارات للدرا�صات 
والبح�ث ال�صرتاتيجية “ .. اأن دخ�ل ج�از ال�صفر الإماراتي 
�صمن قائمة اأف�صل ع�صرة ج�ازات يف العامل وفقا مل�ؤ�صر اأرت�ن 
بدخ�ل  الإم���ارات���ي  للم�اطن  ي�صمح  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  كابيتال 
ياأت من فراغ واإمنا  م�صبقة مل  تاأ�صرية  دون  دولة من   156
جاء ح�صيلة جه�د م�صه�دة تبذلها وزارة اخلارجية والتعاون 
اآل نهيان الذي  زاي��د  ال�صيخ عبداهلل بن  ال��دويل بقيادة �صم� 

يط�ف العامل من اأجل تعزيز عالقات الدولة اخلارجية.
الإماراتي  اجل���از  يحققه  الذي  ال�صريع  التقدم  اإىل  واأ�صارت 
يف  الأق�����ى  الع�صرة  �صمن  دخ��ل  حيث  اجل��ه���د  ه��ذه  بف�صل 
العامل يف فرتة قيا�صية جدا وهذا ما اأكده م�ؤ�صر “ با�صب�رت 
اندك�س “ العاملي يف تقرير حتت عن�ان “ �صباق الإمارات اإىل 
القمة “ تناول فيه ال�صع�د ال�صريع جل�از ال�صفر الإماراتي 
الأ���ص��رع بال  للتقرير  وف��ق��ا  يعد  م��ا  وه���  ف��رتة ق�صرية  منذ 

مناف�س على م�صت�ى العامل.
اأه��م��ي��ة ك��ب��رية وله  اأن ه��ذا الإجن����از ينط�ي على  واأو���ص��ح��ت 
اأول   .. بينها  من  امل�صت�يات  خمتلف  على  جدا  مهمة  دللت 
اأنه يعك�س ق�ة دولة الإمارات الناعمة وقدرتها على ت�ظيف 
عنا�صر هذه الق�ة يف خدمة امل�صالح ال�طنية كما اأنه جناح بارز 
للدبل�ما�صية الإماراتية التي تهدف من تعاملها الدبل�ما�صي 
العليا  ال�طنية  امل�صالح  حتقيق  اإىل  العامل  دول  خمتلف  مع 
له  املغف�ر  دعائمها  اأر�صى  التي  الدبل�ما�صية  وهي  للدولة.. 
ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ منذ قيام 
الحتاد و�صارت عليها من بعده القيادة الر�صيدة وعلى راأ�صها 
�صاحب ال�صم� ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اهلل” حيث حر�صت هذه القيادة على ت�ثيق اأوا�صر  “حفظه 
ال�صداقة وتعزيز التعاون مع جميع دول و�صع�ب العامل على 
وال�صرعية  الق�انني  واح���رتام  املتحدة  الأمم  م��ب��ادئ  اأ�صا�س 
الدولية ووفق مبادئ امل�صاواة والعدل والحرتام وحب اخلري 
والنفتاح  وال�صالم  والتعاي�س  والع��ت��دال  جمعاء  لالإن�صانية 
على اجلميع ف�صال عن منا�صرة احلق والعتماد على اأ�صل�ب 
احل����ار والتفاهم ب��ني الأ���ص��ق��اء والأ���ص��دق��اء وغ��ري ذل��ك من 
املبادئ الرا�صخة التي اعتمدتها الدولة منذ قيامها. واأ�صافت 
اأن ثاين هذه الدللت اأنها تعك�س مدى التط�ر الذي و�صلت 
اإليه الدولة يف خمتلف املجالت حيث اأ�صبحت كما ذكر م�ؤ�صر 
اإبداعا يف  العامل  اأكرث دول  “ واحدة من  “ با�صب�رت اندك�س 
التحتية كما  التكن�ل�جيا والتعليم والتم�يل والبنية  جمال 
اأث��رت يف  داخليا فقد  اإجن���ازات غري م�صب�قة  ال��دول��ة  حققت 
اأي�صا وكان لها دور بارز يف العديد من املجالت منها  العامل 
على �صبيل املثال ل احل�صر امل�صاعدات الإن�صانية اأو التنم�ية 
اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ن��زاع��ات  ال��دول��ي��ة حل��ل  وامل�صاهمة يف اجل��ه���د 
اأن  ي�ؤكد  اأنه  ثالثها  اأن  املتعددة. وذكرت  الثقافية  الإ�صهامات 
امل�اطن ه� الأول�ية الرئي�صية دائما يف دولة الإم��ارات ولكل 
م�ؤ�ص�صات الدولة مبا فيها وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
اخلارج  يف  لالإماراتيني  الإيجابية  ال�ص�رة  يعك�س  اأنه  ورابعا 
باعتبارهم �صفراء لبلدهم ويف ال�قت نف�صه يعربون عن من�ذج 
الإمارات يف النفتاح والتعاي�س امل�صرتك والندماج يف الثقافات 
واحل�صارات املختلفة وخام�صا اأنه ي�ؤ�صر اإىل اأن الإمارات ت�صري 
اأهداف  بثبات نح� حتقيق  ال�صحيح وهي تخط�  يف الجت��اه 
روؤيتها 2021 باأن ت�صبح يف م�صاف الدول املتقدمة بحل�ل 
تك�ن  ب��اأن   2071 ومئ�يتها  لتاأ�صي�صها  اخلم�صني  ال��ذك��رى 
اأف�صل دول العامل بحل�ل الذكرى املئ�ية لن�صاأتها. وقالت “ 
اأخبار ال�صاعة “ يف ختام مقالها الفتتاحي .. اإن هذا الإجناز 
الذي ي�صاف اإىل �صل�صلة ط�يلة من الإجنازات البارزة يعك�س 
الذي  التقدير والح���رتام  الإم���ارات احل�صاري وم��دى  وج��ه 
حتظى به الدولة وم�اطن�ها اإقليميا ودوليا ول �صك اأن هذا 
ما كان ليحدث ل�ل وج�د قيادة ر�صيدة وحكيمة ت�صهر على 

م�صالح ال�طن وت�صعى خلدمة امل�اطن.

»قيادي 4« لتعزيز قدرات املهند�صني املواطنني

اإطــالق من�صـــة لدعـــم امتثـــال اجلهـــات احلكوميـــة 
مبوؤ�صـــرات االأمـــن االإلكرتونــي بدبــي
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اأخبـار الإمـارات
•• القاهرة وام:

�صاركت دولة الإمارات العربية املتحدة يف اأعمال الدورة ال�150 
الأمانة  ام�س مبقر  التي عقدت  العربية،  ال��دول  ملجل�س جامعة 
للتح�صري  وذل���ك  ال��دائ��م��ني،  امل��ن��دوب��ني  م�صت�ى  ع��ل��ى  ال��ع��ام��ة 

للدورة ال�زارية للمجل�س واملقررة غدا.
تراأ�س وفد الدولة، �صعادة جمعة مبارك اجلنيبي �صفري الدولة 
جامعة  ل��دى  ال��دائ��م  ومندوبها  العربية  م�صر  جمه�رية  ل��دى 
الدول العربية، فيما �صم ال�فد �صعادة عبد اهلل املزروعي مدير 
اإدارة ال�ص�ؤون العربية ب�زارة اخلارجية والتعاون الدويل، و�صعادة 

اأحمد خلفان املط�ع مدير اإدارة ال�ص�ؤون املالية بال�زارة.
وناق�س الجتماع، الذي عقد برئا�صة ال�ص�دان، عددا من البن�د 
�ص�ريا  يف  والأو���ص��اع  الفل�صطينية  الق�صية  تط�رات  راأ�صها  على 
والتط�رات الأخرية يف ليبيا والتط�رات يف اليمن يف �ص�ء نتائج 

اجتماع املبع�ث الأممي لليمن يف جنيف.

بينها  من  الجتماعية  الق�صايا  من  ع��ددا  الجتماع  ناق�س  كما 
ال��ن�����ص��اء، وبحث  ل���دى  ال��ع��ن��ف اجلن�صي  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة م���اج��ه��ة 
التح�صري للم�صاركة العربية يف اجتماعات الأمم املتحدة وو�صع 
اآلية التن�صيق والتحرك العربي مع عدد من الأط��راف الدولية 
ال�صهر  امل��ق��ررة  الج��ت��م��اع��ات  يف  العربية  امل�����ص��ارك��ة  قبيل  وذل���ك 

اجلاري.
ال�����ص��ف��ري عبد  اأع���م���ال اجل��ل�����ص��ة، دع���ا  اف��ت��ت��اح  ويف كلمته خ���الل 
ومندوبها  القاهرة  ل��دى  ال�����ص���دان  �صفري  احلليم  عبد  املحم�د 
الدائم لدى اجلامعة اإىل حترك عربي عاجل لتاليف ما اأحدثه 
الالجئني  وت�صغيل  غ���ث  وكالة  مت�يل  وق��ف  الأمريكي  ال��ق��رار 

الفل�صطينيني “ الأونروا “ من عجز مت�يلي.
على اخلدمات  ي�ؤثر  العجز  ه��ذا  “ اإن  ال�ص�داين  ال�صفري  وق��ال 

احلق�ق  ت�فري  �صمان  من  ولب��د  الفل�صطيني،  لل�صعب  املقدمة 
التعليمية والجتماعية وال�صحية والإن�صانية الذي ظلت تقدمها  

الأونروا للماليني من اأبناء ال�صعب الفل�صطيني ».
واأ�صاف اأن القرار الأمريكي ب�قف مت�يل ال�كالة جاء حمبطا 
لي�صاف لبقية القرارات التي اتخذتها وا�صنطن مثل العرتاف 
ب��ال��ق��د���س ع��ا���ص��م��ة لإ���ص��رائ��ي��ل ون��ق��ل ���ص��ف��ارت��ه��ا ب��اإ���ص��رائ��ي��ل اإىل 

القد�س.
وق��ال “ اإذا كان الق�صد من ق��رار وقف مت�يل الأون��روا ت�صفية 
حتقيق  اأن  ن�ؤكد  فاإننا  ال��ع���دة،  حق  وتق�ي�س  الالجئني  ق�صية 
الفل�صطيني  ال�����ص��ع��ب  ب��ح�����ص���ل  و���ص��ام��ل م��ره���ن  ع����ادل  ���ص��الم 
حق�ق  و�صمان  امل�صتقلة  دول��ت��ه  واإق��ام��ة  امل�صروعة  حق�قه  على 
الالجئني، واإطالق �صراح الأ�صرى وفقا ملا اأقرته مبادرة ال�صالم 

العربية ».
واأكد �صرورة ك�صر اجلم�د احلايل وان�صداد اأفق احلل ال�صيا�صي 
 67 ح��دود  على  دولته  اإقامة  الفل�صطيني  لل�صعب  يت�صنى  حتى 
وعا�صمتها القد�س ال�صرقية، م�صيفا “ اأن الفرتة احلالية ت�صهد 
على  ق��ادرون  باأننا  الثقة  �صديدو  ولكننا  التحديات  من  العديد 

و�صع تاريخ جديد لأمتنا حتقق فيه الزدهار من جديد ».
العربية  اململكة  �صفري  نقلي  اأ���ص��ام��ة  ال�صفري  اأك���د  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
ال�صع�دية لدى م�صر ومندوبها لدى اجلامعة خط�رة التحديات 
التي ت�اجهها الق�صية الفل�صطينية، واأبرزها قرار نقل ال�صفارة 
�صعبا  فل�صطني  على  والتعدي  للقد�س،  اإ�صرائيل  يف  الأمريكية 
لل�صعب  الق�مية  ال��دول��ة  باإ�صرائيل  امل��ع��ن���ن  وال��ق��ان���ن  واأر���ص��ا 

اليه�دي، من�ها اإىل دعم اململكة للق�صية الفل�صطينية.

واأكد اأهمية تطبيق قرارات ال�صرعية الدولية لإعادة ال�صتقرار 
يف اليمن و�ص�ريا وليبيا، حمذرا من خط�رة ال�صيا�صات العدوانية 
الإيرانية يف املنطقة و�صعيها الدوؤوب للتدخل يف �صئ�نها وتهديد 

الأمن بها.
�ص�رايخ  م��ن  ي�صلما  مل  ال�صريفني  احل��رم��ني  اأن  “ حتى  وق��ال 
اإىل  من�ها   ،“ اليمن  يف  احل�ثي  عميلها  عرب  الإي��ران��ي��ة  الغدر 
 ،“ اململكة  ي�صتهدف  ك��ان  بالي�صتيا  �صاروخا   190 ل�  الت�صدي 
ذلك  على  تقت�صر  مل  الإي���راين  النظام  �صيا�صات  اأن  اإىل  م�صريا 
لالأمن  مبا�صر  تهديد  يف  والإره��اب��ي��ني  الإره���اب  لدعم  وو�صلت 

وال�صلم الدوليني.
قال  امل�����ص��رتك،  العربي  العمل  منظ�مة  بتط�ير  يتعلق  وفيما 
ال��ن��ق��ل��ي “ اإن اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة مت��ر ب��ف��رتة ت��اري��خ��ي��ة تعترب 
العمل  وتفعيل  م�صريتها  قدما يف  امل�صي  مهمة يف متكينها من 
العربي امل�صرتك “، داعيا اإىل ت�صافر اجله�د لتحقيق الأهداف 

الإ�صالحية املرج�ة يف العمل العربي امل�صرتك.

•• دبي -وام:

وقعت وزارة امل�ارد الب�صرية والت�طني 
م�����ذك�����رة ت���ف���اه���م م�����ع ك���ل���ي���ة الأف������ق 
مهارات  ت��ط���ي��ر  ب��ه��دف  اجل��ام��ع��ي��ة 
ودع�����م م�صرية  ال���ظ��ي��ف��ي��ة  ال����ك�����ادر 
مراكز  مل���ظ��ف��ي  ال��ع��ل��م��ي  التح�صيل 
من  وعائالتهم  “ت�صهيل”  اخل��دم��ة 
خ��الل ت���ف��ري منح درا���ص��ي��ة لكل من 
العل�م  ال��ب��ك��ال���ري������س يف  ب��رن��اجم��ي 
واملاج�صتري  الأع��م��ال  واإدارة  التقنية 
 30 اإدارة الأعمال ترتاوح ما بني  يف 

اإىل %50 من الر�ص�م الدرا�صية.
م���ؤخ��را عائ�صة حممد  امل��ذك��رة  وق��ع 

ل�ص�ؤون  امل�صاعد  ال���ك��ي��ل  باحلرفية 
الب�صرية  امل����������ارد  ب����������زارة  ال���ع���م���ل 
الرئي�س  اأن���ان���د  ن��ي��ن  و  وال��ت���ط��ني 
يف  اجلامعية  الأف��ق  لكلية  التنفيذي 

دي�ان ال�زارة بدبي.
واو����ص���ح���ت ع��ائ�����ص��ة ب���احل���رف���ي���ة ان 
اإط���ار حر�س  امل��ذك��رة ج��اء يف  ت�قيع 
ال�زارة على تعزيز منظ�مة ال�صراكة 
العليا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل����ؤ����ص�������ص���ات  م���ع 
الب�صري  امل���ال  راأ�����س  ا�صتثمار  ب�����ص��اأن 
مهارات  وتنمية  ت��ط���ي��ر  خ���الل  م��ن 
ال�طنية  الب�صرية  ال��ك���ادر  وق���درات 
وت�فري  الأك���ادمي���ي���ة  ال��ن��اح��ي��ة  م���ن 
الدرا�صات اجلامعية  ا�صتكمال  فر�س 

والعليا الأمر الذي ي�صهم يف متكينهم 
بثقة  ال���ظ��ي��ف��ي��ة  م��ه��ام��ه��م  اأداء  م��ن 
التي  وال��ع��ل���م  ب��امل��ع��ارف  وت�صليحهم 
حك�مية  خ��دم��ات  لتقدمي  تخ�لهم 

ذات ج�دة.
ال�����زارة على ت�فري  واأك����دت ح��ر���س 
ب��ي��ئ��ة ع���م���ل م��ب��ت��ك��رة وج����اذب����ة عرب 
مهارات  ل��ت��ط���ي��ر  ال��ف��ر���ص��ة  اإت���اح���ة 
م���راك���ز اخلدمة  وق������درات م���ظ��ف��ي 
تقدمي  خ�������الل  م�����ن  “ت�صهيل” 
مميزات للم�ظفني وعائالتهم حيث 
من  لكل  درا�صية  منح  تقدمي  �صيتم 
العل�م  يف  البكال�ري��س  ب��رن��اجم��ي 
واملاج�صتري  الأعمال  واإدارة  التقنية 

يف اإدارة الأعمال ترتاوح ما بني 30 
الدرا�صية  ال��ر���ص���م  م��ن   50% اإىل 
�صبتمرب  الدرا�صية  الف�ص�ل  وت�صمل 
ي�ني�   -  2019 يناير   –  2018
كما   2019 �صبتمرب   –  2019
���ص��ي��ت��م م��ن��ح خ�����ص��م ب��ق��ي��م��ة 15% 
ف����ق����ط م�����ن ال�����ر������ص������م ال����درا�����ص����ي����ة 
ال�صاعات  خ�����ص��م  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
قبل  من  املر�صحني  للطلبة  املعتمدة 
معتمدة  �صاعات  لهم  الذين  ال����زارة 
م��ن اإح���دى اجل��ام��ع��ات امل��ع��رتف بها 
اإىل  املعتمدة  �صاعاتهم  حت���ي��ل  ومت 
ك��ل��ي��ة الأف������ق. ون�����ص��ت امل���ذك���رة على 
ت��ق��دمي كلية الأف����ق اجل��ام��ع��ي��ة منح 

التالية:  ال��ت��خ�����ص�����ص��ات  يف  درا���ص��ي��ة 
وي�صمل  اأع���م���ال  اإدارة  ب��ك��ال���ري������س 
والإدارة  امل��ح��ا���ص��ب��ة  يف  اأع��م��ال  اإدارة 
الإدارة  امل���ع���ل����م���ات،  ن��ظ��م  امل���ال���ي���ة، 
اإدارة  ال���دول���ي���ة،  الأع����م����ال  ال���ع���ام���ة، 
الت�ص�يق  اإدارة  وال�صيافة،  ال�صياحة 
وال��ت��ج��زئ��ة، امل������ارد ال��ب�����ص��ري��ة وعلم 
النف�س، ويف البتكار وريادة الإعمال.. 
عل�م  يف  ب��ك��ال���ري������س  اىل  اإ����ص���اف���ة 
احل��صبة  وي�صمل  املعل�مات  تقنية 
يف  اأعمال  اإدارة  وماج�صتري  امل�ؤ�ص�صة 
الإدارة  امل��ال��ي��ة،  الإدارة  تخ�ص�صات 
الب�صرية،  ل��ل��م���ارد  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
الإدارة  قيادة  الإلكرتونية،  احل�كمة 

 ، امل�����ص��اري��ع  اإدارة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة، 
التنمية امل�صتدامة، الأعمال الدولية 

والت�ص�يق.
كلية  تقدمي  على  املذكرة  ن�صت  كما 

تدريبية  دورات  اجل��ام��ع��ي��ة  الأف�����ق 
الإدارة  “ت�صهيل” يف جمال  مل�ظفي 
اإدارة  امل��ال��ي��ة،  الإدارة  ال��ت�����ص���ي��ق��ي��ة، 
امل�صاريع  اإدارة  ال��ب�����ص��ري��ة،  امل�������ارد 

والتخطيط ال�صرتاتيجي، املحا�صبة 
خدمة  امل���ع���ل����م���ات،  وت���ك���ن����ل����ج���ي���ا 
اللغة  م����ه����ارات  ،ت���ط����ي���ر  ال���ع���م���الء 

الإجنليزية املتخ�ص�صة.

•• ال�شارقة -وام:

اأطلقت هيئة كهرباء ومياه ال�صارقة برنامج تر�صيد 
ا�صتهالك الطاقة واملياه يف املدار�س وذلك مع بداية 
العام الدرا�صي اجلديد بهدف و�صع الأ�صا�س البيئي 

يف  وامل��ي��اه  الطاقة  ا�صتخدام  كفاءة  مبادئ  وتر�صيخ 
الرت�صيد  واأدوات  قطع  تركيب  خ��الل  من  امل��دار���س 
لتك�ن  تركيبها  على  وت��دري��ب��ه��م  ال��ط��الب  وت��اأه��ي��ل 
ون�صر  املختلفة  املجتمع  مل�ؤ�ص�صات  من�ذجا  املدر�صة 
وتفعيل  والطالبات  ال��ط��الب  ب��ني  الرت�صيد  ثقافة 

باأهمية  دور املدر�صة يف ت�عية كافة �صرائح املجتمع 
تر�صيد ا�صتهالك الكهرباء واملياه وذلك �صمن خطة 
الهيئة لرت�صيد ال�صتهالك بن�صبة 30 باملائة حتى 
عام 2020 وي�صتهدف الربنامج 20 مدر�صة خالل 

الف�صل الدرا�صي الأول.

رئي�س  الليم  را���ص��د  املهند�س  ال��دك��ت���ر  �صعادة  واأك���د 
ال��ه��ي��ئ��ة ت�صعى  اأن  ال�����ص��ارق��ة  ك��ه��رب��اء وم���ي���اه  ه��ي��ئ��ة 
ثقافة  لن�صر  املجتمع  م�ؤ�ص�صات  كافة  م��ع  للتعاون 
لتفعيل  ال��الزم��ة  الإم��ك��ان��ات  كافة  وت�فر  الرت�صيد 
اأهمية  اإىل  م�����ص��رياً   .. ال���ص��ت��ه��الك  تر�صيد  حملة 

وتفعيل  واملعرفة  العلم  منارات  باعتبارها  امل��دار���س 
ياأتي  ال�صتهالك  تر�صيد  بق�صية  الت�عية  دورها يف 
املجتمع  ال��رائ��د يف  م��ن دوره���ا  ال���ص��ت��ف��ادة  لتحقيق 
ت�جيًها وتعليًما وتربية لأجيال امل�صتقبل. واأو�صحت 
املهند�صة غادة جمعة �صامل مدير اإدارة الرت�صيد اأن 

الهيئة ت�صمل تنفيذ عدد من  اأطلقتها  التي  املبادرة 
املعايري الفنية التي ت�صتهدف تخفي�س ال�صتهالك 
ت�عية  وفعاليات  واأن�صطة  وحما�صرات  املدر�صة  يف 
من  الدرا�صة  مراحل  كافة  يف  والطالبات  للطالب 

البتدائي حتى الثان�ي.

•• دبي-وام:

“معر�س  ف��ع��ال��ي��ات  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  وزارة  اخ��ت��ت��م��ت 
الت�ايل  على  ال�صاد�س  للعام  نظمته  ال��ذي  ال�صنعة” 

مب�صاركة 26 اأ�صرة اإماراتية منتجة.

وعربت امل�صاركات فى لقاء مع وكالة انباء الإمارات عن 
املحلية  ملنتجاتهن  للت�ص�يق  امل�ؤمتر  هذا  اأهمية  مدى 
حيث ذك���رت امل�����ص��ارك��ة غ���ادة ال��ه��اليل اإن��ه��ا م��ن خالل 
كبري  دع��م  على  ح�صلت  املعر�س  يف  الأوىل  م�صاركتها 
وت�صجيع من وزارة تنمية املجتمع فيما قالت امل�صاركة 

مرمي ح�صن الأ�صتاذ من خ�رفكان ال�صارقة ان منتجات 
اليدوية و املحلية التي مت عر�صها لقت اإقبال كبريا 
العامري  �صعيد  امل�صاركة دمية  واأ�صارت  من اجلمه�ر. 
من مدينة العني اىل الدعم الذي حظيت به من خالل 
تنظيم  خ��الل  من  �ص�اء  �صنعة  معر�س  يف  م�صاركتها 

ور�س و دورات تدريبية لتاأهيل ال�صر املنتجة امل�صاركة 
اأو من خالل الدعم املعن�ي مثنية على الإقبال الكبري 
للجمه�ر خا�صة واأن املعر�س مت تنظيمه يف دبي م�ل. 
املجتمع من خالل تنظيم هذا  تنمية  وزارة  وحتر�س 
املعر�س على دعم الأ�صرة الإماراتية وحتفيز عطائها 

باعتبارها من اأول�يات اهتمام احلك�مة وحفزها على 
املجتمعي،  وال��ت��الح��م  الأ���ص��ري  التما�صك  م��ن  م��زي��د 
واإيجاد  امل�صتدامة  التنمية  واأه��داف  لأجندة  جت�صيداً 
م�����ص��ادر دخ����ل اإ���ص��اف��ي��ة مت��ك��ن��ه��ا م���ن ت���ف��ري احلياة 
ال��ك��رمي��ة لأف����راده����ا. وي�����ص��ع��ى م��ع��ر���س ال�����ص��ن��ع��ة اىل 

املنتجة  ال�صر  من  الإم��ارات��ي��ة  امل�صاريع  اأ�صحاب  دع��م 
وت�ص�يقية  فنية  ب��رام��ج  خ��الل  م��ن  الهمم  واأ���ص��ح��اب 
وت�ص�يق  ال�صغر  متناهية  امل�صاريع  لإق��ام��ة  مبتكرة 
او عرب  الت�ص�يقية  واملنافذ  املعار�س  املنتجات يف  هذه 

التطبيق الإلكرتوين ال�صنعة.

•• ال�شارقة -وام:

اأطلق جمل�س ال�صارقة للتعليم ام�س فعاليات الدورة ال� 25 من جائزة ال�صارقة 
مدير  فئة  ه��ي  ج��دي��دة  فئة  ا�صتحداث  ع��ن  كا�صفاً  ال��رتب���ي  والتميز  للتف�ق 
النطاق لي�صبح اإجمايل فئات اجلائزة 12 فئة. كما اطلق جائزة اف�صل حتقيق 
�صحفي ح�ل اجلائزة منذ ن�صاأتها وجائزة �صاحب اف�صل فكرة مبتكرة حلفل 
تت�يج الفائزين. جاء ذلك خالل امل�ؤمتر ال�صحفي عقد ام�س بفندق �صنرتو 
روتانا ال�صارقة بح�ص�ر الدكت�ر �صعيد م�صبح الكعبي رئي�س جمل�س ال�صارقة 
املال مدير اجلائزة وعدد  املجل�س وحممد  اأمني عام  للتعليم وعلي احل��صني 
من كبار امل�ص�ؤولني يف اجلائزة. وقال الدكت�ر �صعيد م�صبح الكعبي ان اجلائزة 
التي تط�ي عامها اخلام�س والع�صرين وهي يف تط�ر دائم وت�صهد ب�صكل �صن�ي 

حتديثا على املعايري والفئات ما يعك�س حي�يتها وجتددها.
رعاية  مب�صروع  من�ها  للجائزة  الزمني  الربنامج  املال  ا�صتعر�س  جانبه  من 

امل�ه�بني الذي �صي�صهد م�صاركات على نطاق عاملي اىل جانب املحلي.
واأكد علي احل��صني اأن جائزة ال�صارقة للتف�ق و التميز الرتب�ي وجدت لت�فري 

امل�صاحة امل�اتية وخلق املناخات املنا�صبة للتميز والريادة.

وزارة املوارد الب�صرية والتوطني توقع مذكرة 
تفاهم مع كلية االأفق اجلامعية

االإمارات ت�صارك يف اجتماعات الدورة الـ150 ملجل�ص جامعة الدول العربية بالقاهرة

كهرباء ال�صارقة تطلق برنامج تر�صيد اال�صتهالك يف املدار�ص

» تنمية املجتمع« تختتم معر�ص االأ�صر املنتجة االإماراتية املبتكر يف دبي

» ال�صارقة للتعليم« يطلق دورته الـ 25 من جائزة التفوق والتميز الرتبوي
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•• دبي-الفجر: 

100 ط��ف��ل جديد  اأك����رث م��ن  ان�����ص��م 
اأط���ف���ال ���ص��رط��ة دب����ي مع  اإىل رو����ص���ة 
بداية العام الدرا�صي 2018-2017 
اإىل  املنت�صبني  الأط��ف��ال  ع��دد  لي�صبح 
بالعام  واحتفاء  طفال،  الرو�صة 230 
احتفالية  ال��رو���ص��ة  ن��ظ��م��ت  اجل���دي���د 
والأ�صتاذة  �صيف،  وداد  املقدم  بح�ص�ر 
خ����ل�����د امل������ال م����دي����ر رو�����ص����ة اأط����ف����ال 
والك�ادر  الأم����ر  واأول��ي��اء  دب��ي  �صرطة 
املهنية، ومب�صاركة ال�صرطي »من�ص�ر« 
و�صخ�صيات كرت�نية من هيئة كهرباء 

ومياه دبي.
ترفيهية  فعاليات  الحتفالية  �صمت 
على  الر�صم  منها  وت�ع�ية  وتعليمية 
ال�ج�ه والألعاب والبال�نات، وفقرات 
جانب  اإىل  م��ه��رج���ن،  قدمها  م�صلية 
وم�صاركة  لالأطفال،  وهدايا  م�صابقات 

�صرطة  الهمم يف  اأ�صحاب  من جمل�س 
دبي وجمل�س ال�صرطة الن�صائي لإ�صعاد 
الإداري  ال���ك���ادر  ه���ّن���اأ  ال����ذي  امل��ج��ت��م��ع 
وت�زعي  اجل��دي��د  ب��ال��ع��ام  والتدري�صي 

الهدايا لهم.
التي  ���ص��خ�����ص��ي��ة م��ر���ص��د  و���ص��ارك��ت��ه��م 
ك�����ص��رت ره��ب��ة ال��ي���م ال��درا���ص��ي الأول 
وحببت  بالتعلم  البدء  على  وحفزنهم 

املدر�صة اإىل قل�بهم.
اأّك��دت خل�د امل��ال على  ويف �ص�ء ذل��ك، 
ال��ف��ع��ال��ي��ات يف حتبيب  ه����ذه  اأه���م���ي���ة 
على  وم�صاعدتهم  لل�صغار،  امل��در���ص��ة 
ك�صر رهبة الي�م الدرا�صي الأول ك�نهم 
عائلتهم  ع��ن  بعيدا  ن��ه��اره��م  يق�ص�ن 
يبتعد  من  ومنهم  ط�يلة،  اإج���ازة  بعد 
من  لذلك  الأوىل،  للمرة  وال��دي��ه  عن 
املهم ت�فري بيئة جاذبة ممتعة تت�فر 
فيها و�صائل الرتفيه والتعلم على حد 
باكت�صاب  ال��ب��دء  ميكنهم  حيث  ���ص���اء، 

اأبجديات  وت��ع��ل��م  ب�����ص��ي��ط��ة  م����ه����ارات 
القراءة والكتابة والريا�صيات والعل�م 
حة اأن اأ�صاليب  يف اأب�صط �ص�رها، م��صّ

التعلم تتم على اأيدي خرباء يف ريا�س 
واأخ�صائيات  م��ع��ل��م��ات  م���ن  الأط���ف���ال 
م�����ؤه����الت ل��ت��غ��ط��ي��ة ك���اف���ة اجل����ان���ب 

املطل�بة يف الرو�صة، متمنية لالأطفال 
تعليمية  وم�صرية  ناجحا  درا�صيا  عاما 

مكللة بالتميز ونيل اأعلى ال�صهادات.

•• اأبوظبي -وام:

والتغري  ال����دف����اع  وزارت�������ا  وق���ع���ت 
امل���ن���اخ���ي وال���ب���ي���ئ���ة ام���������س م���ذك���رة 
يف  والتن�صيق  التعاون  ب�صاأن  تفاهم 
ال�طنية  امل��ن��ظ���م��ة  ت��ط���ي��ر  جم���ال 
البحرية  ال��ب��ي��ئ��ة  وم��راق��ب��ة  ل��ر���ص��د 

وال�صاحلية.
وق��ع امل��ذك��رة ع��ن وزارة ال��دف��اع - يف 
حممد  معايل   - اأب�ظبي  يف  مقرها 
ب���ن اأح���م���د ال�����ب������اردي وزي�����ر دول���ة 
عن  وقعها  فيما   .. ال��دف��اع  ل�����ص���ؤون 
وزارة التغري املناخي معايل الدكت�ر 
ثاين بن اأحمد الزي�دي وزير التغري 
املناخي والبيئة وذلك بح�ص�ر عدد 
من  وامل�ص�ؤولني  ال�صباط  كبار  من 

اجلانبني.
تعزيزا  التفاهم  ت�قيع مذكرة  ياأتي 
البيئة  حفظ  يف  ال�طنية  للجه�د 
البحرية وال�صاحلية للدولة وحماية 
التدابري  ك���ل  وات����خ����اذ  م�����ص��احل��ه��ا 

والإج�������راءات ال���ق��ائ��ي��ة واحل���د من 
والبيئة  ب��امل��ن��اخ  امل��رت��ب��ط��ة  امل��خ��اط��ر 
ع��ل��ى امل�����ص��ت���ى ال����دويل اإ���ص��اف��ة اإىل 

اإلقاء ال�ص�ء على التغريات املناخية 
ال���دف���اع والأم������ن وذلك  يف جم����ايل 
لتاأثريها املبا�صر على طرق وو�صائل 

واتخاذ  ال��ع�����ص��ك��ري��ة  ال���ق����ات  ع��م��ل 
جميع الإجراءات والتدابري الالزمة 

مل�اجهة هذه التحديات املناخية.

•• اأبوظبي-وام:
اأب����ظ���ب���ي قائدي  ���ص��رط��ة  ح����ذرت 
لل�ق�ف  اأن�������اع   6 م���ن  امل���رك���ب���ات 
وتت�صمن  ل��ل��م��رك��ب��ات  اخل����اط����ئ 
ال�ق�ف يف ف�هات احلريق، وخلف 
ويف  حركتها،  يعيق  مم��ا  امل��رك��ب��ات 
م��ف��رتق��ات ال���ط���رق، واأث���ن���اء وق�ع 
“اأ�صحاب  م���اق��ف  ويف  احل�����ادث، 

الهمم”، ويف منعطف الطريق.
اخلاطئ  ال����ق����ف  اأن  واأو���ص��ح��ت 
م�صكلة يعاين منها جميع مرتادي 
ال�صائقني  ف���ب���ع�������س  ال����ط����ري����ق، 
مكان  اأي  يف  م��رك��ب��ات��ه��م  ي��رتك���ن 
الأنظمة  م��راع��اة  دون  ال�����ص��ارع  يف 
وق�����ان����ني امل�������رور ول���غ���ريه���م من 
بع�صهم  اإن  ح���ي���ث  ال�������ص���ائ���ق���ني، 
ي�������ص���ت���خ���دم امل�������اق������ف اخل���ا����ص���ة 
املمن�ع  والأماكن  الهمم  لأ�صحاب 
الط�ارئ  وم���اق��ف  فيها  ال���ق���ف 
لركن مركبته، دون مراعاة ما قد 
وامل�صاة  ال�صيارة  قائد  له  يتعر�س 

والأطفال نتيجة ال�ق�ف اخلاطئ 
على الطريق.

����ص���رورة  اإىل  ال�����ص��ائ��ق��ني  ودع������ت 
الل������ت������زام ب���ال�������ص���رع���ات امل����ق����ررة 
ال�ص�ئية  الإ�����ص����ارات  وا���ص��ت��خ��دام 
الآخرين  املركبات  قائدي  لطالع 
على تغيري م�صارهم، وترك م�صافة 
وعدم  املركبات،  خلف  كافية  اأم��ان 
القيادة  اأث��ن��اء  بالهاتف  الن�صغال 
ال�ص�ئية  الإ�صارات  عند  والنتباه 

احلمراء.
م�صاعفة  ع��ل��ى  احل��ر���س  واأك�����دت 
اجل�����ه������د ل���ل���ح���د م�����ن احل���������ادث 
املرورية وما ينتج عنها من وفيات 
واإ���ص��اب��ات بليغة وذل��ك م��ن خالل 
وتركيب  امل����روري  ال�صبط  زي����ادة 
ل��ل�����ص��ب��ط الآيل  اأن���ظ���م���ة ح��دي��ث��ة 
واخلارجية  الداخلية  الطرق  على 
ب��ج��ان��ب تكثيف  اأب���ظ��ب��ي  ب���اإم���ارة 
الثقافة  ون�صر  امل��روري��ة  الت�عية 
املرورية من خالل و�صائل الإعالم 

الجتماعي  ال��ت���ا���ص��ل  وم�����اق����ع 
ت�عية  حم�����ا������ص�����رات  وت���ن���ظ���ي���م 
امل�ؤ�ص�صات  خمتلف  يف  لل�صائقني 

و���ص��رك��ات ���ص��ي��ارات الأج�����رة وحث 
الطريق على اللتزام  م�صتخدمي 

بقان�ن ال�صري واملرور.

•• دبي -وام:

ال��ث��اين ع�صر  ال��ع��امل��ي  “ م���ؤمت��ر دب��ي  تنظم بلدية دب��ي 
العاملية  “الت�جهات  ���ص��ع��ار  حت��ت  الأغذية”  ل�صالمة 
للم�ؤمترات  العاملي  دبي  الأغذية” يف مركز  لت�صريعات 
رعاية  حتت  املقبل  اأكت�بر   31 اإىل   29 من  واملعار�س 
�صم� ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكت�م نائب حاكم دبي 

وزير املالية رئي�س بلدية دبي.
الأغذية  �صالمة  خ��رباء  من  نخبة  املعر�س  يف  ي�صارك 
من اأنحاء العامل ملناق�صة اأهم الق�صايا املتعلقة مبختلف 

الدولية  ال��ت��ج��ارة  على  واأث��ره��ا  ال��غ��ذائ��ي��ة  الت�صريعات 
�ص�ء  يف  الأغ��ذي��ة  و�صالمة  واأم��ن  املنطقة  يف  والبينية 

الهتمام العاملي املتزايد بهذه الق�صية املهمة.
واأ�صار داوود الهاجري مدير عام البلدية خالل امل�ؤمتر 
ال�����ص��ح��ف��ي ال����ذي ع��ق��دت��ه ب��ل��دي��ة دب����ي ام�����س مبقرها 
الأهمية  اإىل  امل�ؤمتر  تفا�صيل  عن  لالإعالن  الرئي�صي 
بالتزامن  ال��دائ��رة  تنظمه  ال��ذي  احل��دث  لهذا  الكبرية 
�صيك�ن  حيث   2020 اإك�صب�  لنطالق  ال�صتعداد  مع 
الذي  احل���دث  لنجاح  ك��ب��رية  اأهمية  الأغ��ذي��ة  ل�صالمة 
العامل وذلك عطفاً  دبي على م�صت�ى  يعزز من مكانة 

ع��ل��ى الأع�����داد ال��ه��ائ��ل��ة م��ن ال����زوار امل��ت���ق��ع ح�ص�رهم 
�صالمة  ل�صمان  ج��ب��ارة  ج��ه���داً  يتطلب  مم��ا  ل���الإم���ارة 

وج�دة الأغذية التي �صتقدم لهم.
ال��ع��امل��ي ل�صالمة  دب���ي  اأن م���ؤمت��ر  ال��ه��اج��ري  واأو����ص���ح 
والدولية  الإقليمية  الأح���داث  اأه��م  م��ن  يعترب  ال��غ��ذاء 
وذلك  وج�دتها  و�صالمتها  الأغ��ذي��ة  ب�صاأن  للمهتمني 
يف  امل�ؤمتر  هذا  حققها  التي  الكبرية  النجاحات  ب�صبب 
دوراته ال�صابقة م�صيفا: تكمن اأهمية هذا امل�ؤمتر على 
وذلك  واملحلية  والإقليمية  ال��دول��ي��ة  امل�صت�يات  ك��اف��ة 
انعقاده  دورات  يف  اكت�صبها  التي  الطيبة  لل�صمعة  ن�صبة 

ال�صابقة.
ومن جهته ذكر خالد �صريف الع��صي املدير التنفيذي 
الذي  امل���ؤمت��ر  ان  وال�����ص��الم��ة  وال�صحة  البيئة  لقطاع 
اإىل  ي��ه��دف  دب��ي  ببلدية  ال��غ��ذاء  �صالمة  اإدارة  تنظمه 
ال�صرق  منطقة  يف  الأغ��ذي��ة  �صالمة  م�صت�يات  حت�صني 
الأو�صط حيث �صترتكز امل�ا�صيع التي �صيتم تناولها هذا 
العام ح�ل دور الت�صريعات الغذائية يف �صالمة وا�صتدامة 
اخلرباء  و�صي�صتعر�س  ال��ع��امل  م�����ص��ت���ى  ع��ل��ى  ال���غ���ذاء 
التجارة  ع��ل��ى  واأث���ره���ا  ال��غ��ذائ��ي��ة  الت�صريعات  خمتلف 
الدولية والبينية يف املنطقة اإ�صافة اإىل تقدمي العديد 

من الدرا�صات واأوراق العمل التي تتناول ب�صكل اأ�صا�صي 
كيفية م�اءمة الق�انني والإج��راءات املتعلقة بالأغذية 
التاأثري  دون  ال��غ��ذاء  ���ص��الم��ة  ت�صمن  ال��ت��ي  ب��ال�����ص���رة 
ا�صتدامته وان�صيابيته بني الدول ب�صه�لة  ال�صلبي على 
وي�صر. وا�صتعر�صت اإميان الب�صتكي مدير اإدارة �صالمة 
ال��ت��ي �صيت�صمنها  ال���ن���دوات وامل��ح��ا���ص��رات  اأه���م  ال��غ��ذاء 
الغ�س  اأ�صاليب  ع��ن  متخ�ص�صة  ن��دوة  وت�صمل  امل���ؤمت��ر 
وتفاديه مب�صاركة خرباء يف  اكت�صافه  وكيفية  التجاري 
عن  وممثلني  ل��الأغ��ذي��ة  ال��ت��ج��اري  الغ�س  ك�صف  جم��ال 

القطاع اخلا�س.

•• دبي-الفجر: 

العامة  الإدارة  يف  دب��ي  ل�صرطة  ال�صحي  امل��رك��ز  نظم 
لل�ص�ؤون الإدارية بالتعاون مع جمعية الإمارات للعالج 
الطبيعي، فعاليات ت�ع�ية ح�ل دور العالج الطبيعي 
�صعي  اإط����ار  يف  وذل���ك  النف�صية،  ال�صحة  ع��ل��ى  واأث����ره 

البدنية  و�صالمة م�ظفيها  لتعزيز �صحة  دبي  �صرطة 
والنف�صية بالتزامن مع احتفالت الي�م العاملي للعالج 

الطبيعي.
العالج  ق�صم  رئي�س  نائب  اإبراهيم  الدكت�ر مري  وق��ال 
الطبيعي يف املركز ال�صحي اإن الفعاليات التي تنظمها 
���ص��رط��ة دب���ي ج����اءت ل���ت����ازن ب���ني ال�����ص��ح��ة اجل�صدية 

بال�صحة  اهتمامنا  من  انطالقا  للم�ظف،  والنف�صية 
يتاأثر  اجل��ان��ب  ه��ذا  واأن  ل�صيما  للم�ظفني  النف�صية 
اأح��ده��ا ع��دم �صع�ر  ب��ع���ام��ل وم��ت��غ��ريات ع��دة  ب�صه�لة 
املرء بقدرة على العمل والإنتاج نظرا ملعاناته من اآلم 

ع�ص�ية ت�صلتزم العالج واملتابعة.
واأو�صح اأن ق�صم العالج الطبيعي يف �صرطة دبي يعمل 

للمقبلني  وت�صخي�صية  عالجية  خدمات  تقدمي  على 
ن���ادي ���ص��ب��اط ���ص��رط��ة دبي  ع��ل��ى الق�صم ول��الع��ب��ني يف 
اأكادميية �صرطة دبي، من�ها باأن الق�صم  وامل�ظفني يف 
ب�صدد البدء يف تنفيذ برنامج تقييمي ت�ع�ي متكامل 
ال�صرطة  ومراكز  العامة  الإدارات  كافة  يف  للم�ظفني 
باملمار�صات  والت�عية  العمل  اإ���ص��اب��ات  على  ل��الط��الع 

ال�صحيحة للعمل يف املكاتب، وتقدمي ن�صائح واإر�صادات 
�صحية تفاديا حلدوث اإ�صابات العمل.

واأك����د ال��دك��ت���ر م��ري ع��ل��ى ����ص���رورة ال��ت���ع��ي��ة باأهمية 
العالج الطبيعي واأثره الفعال والإيجابي ل�صع�ر املرء 
بالتح�صن، م�صريا اإىل اأن بع�س املر�صى امل�صابني باآلم 
ناجتة عن ممار�صة عادات خاطئة اأو اإ�صابات الريا�صة 

ومراهم  م�صكنة  اأدوي���ة  با�صتخدام  يكتف�ن  وامل��الع��ب 
رغم  الطبيعي  ال��ع��الج  بجل�صات  يلتزم�ن  ول  طبية، 
اإىل  داع��ي��ا  الإ���ص��اب��ات،  التعايف م��ن  الرئي�صي يف  دوره���ا 
الأ�صاليب  وات���ب���اع  ال��ب��دن��ي��ة  الأن�����ص��ط��ة  ع��ل��ى  امل���داوم���ة 
العالجية والتمارين املتخ�ص�صة من اخ�صائيي العالج 

الطبيعي.

بلدية دبي تنظم املوؤمتر العاملي ل�صالمة الغذاء اأكتوبر املقبل

�صرطة اأبوظبي حتذر قائدي املركبات
 من 6 اأنواع للوقوف اخلاطئ

وزارتا الدفاع و»التغري املناخي والبيئة« 
توقعان مذكرة تفاهم

�صرطة دبي حتتفي باليوم العاملي للعالج الطبيعي ودوره يف ال�صحة النف�صية

�صرطة دبي ترافق �صائحة اأمريكية يف جولة باأرجاء االإمارة للعثور على حمفظتها

اأكرث من 100 طالب وطالبة ين�صمون اإىل رو�صة اأطفال �صرطة دبي يف العام اجلديد

•• دبي-الفجر: 

على  العث�ر  من  دب��ي  ل�صرطة  ال�صياحية  ال��دوري��ات  متكنت 
حمفظة ل�صائحة اأمريكية واإعادتها بكامل حمت�ياتها، بعد 
يف  عدة  �صياحية  بج�لت  قيامها  اأثناء  املذك�رة  فقدتها  اأن 
من  �صديد  بهلع  واإ�صابتها  دب��ي،  اإم���ارة  من  خمتلفة  اأرج���اء 

فقدانها ملبالغ مالية وبطاقات اإئتمانية حتت�يها املحفظة.
باإبالغ مركز  اأروي��ن  ديان ماري  ال�صائحة  وتف�صيليا، قامت 
اأوراق  م��ن  حتت�يه  وم��ا  املحفظة  بفقدانها  امل���ان��ئ  �صرطة 

اإئتمانية ومبالغ مالية، معربة عن خ�فها  مهمة وبطاقات 
امتالكها  لعدم  نظرا  املحفظة  ا�صتعادتها  عدم  من  ال�صديد 
اأي م�صدر مادي اآخر تعتمد عليه، كما اأنها ل تعرف اأحدا يف 

الدولة التي تزورها للمرة الأوىل.
ال�صائحة،  للقاء  ال�صياحية  ال�صرطة  دوري��ة  ت�جهت  وعليه 
ال��ت��ي نفذتها يف  ���ص��ريه��ا وج���لت��ه��ا  اإىل خ��ط  وب��ال���ص��ت��م��اع 
�صيارة ليم�زين، �صرع ال�صباط بالبحث يف املركبة ومل يتم 
برفقة  بالنتقال  ال��دوري��ة  ب��داأت  ثم  املحفظة،  على  العث�ر 
املذك�رة اإىل كافة الأماكن التي ارتادتها بدءا من مطعم يف 

�صاطئ  فندق  من  بالقرب  �صقيم  اأم  �صاطىء  ثم  خليفة  برج 
جمريا ثم جزيرة النخلة واأماكن اأخرى التقطت فيها �ص�را 
تذكارية، كما تاأكدت ال�صرطة من ق�صم املعث�رات  يف مركز 
اأرماين  ف��ن��دق  اإىل  وب��ال��ت���ج��ه  ج���دوى،  دون  ب��ردب��ي  �صرطة 
الأمن  م�صرف  ولقاء  وخروجها  دخ�لها  م�صار  حتديد  بعد 
العث�ر  ال��ف��ن��دق مت  امل��ع��ث���رات يف  ه��ن��اك وم��راج��ع��ة �صجالت 
ال�صكر  امل��ذك���رة  ووجهت  حمت�ياتها،  بكامل  املحفظة  على 
مل�صاعدتها  جه�دهم  على  عليها  والقائمني  دبي  �صرطة  اإىل 

يف العث�ر عليها.

•• اأبوظبي – الفجر:

ا�صتاأنفت دائرة التعليم واملعرفة اأن�صطتها يف املدار�س املجتمعية 
والفعاليات  الأن�صطة  م��ن  متن�عة  مبجم�عة  الأح���د  اأم�����س 
وور�س العمل التي �صتت�ا�صل اأربعة اأيام يف الأ�صب�ع من الأحد 
اإىل الأربعاء ابتداء من ال�صاعة 04:00 م�صاًء وحتى ال�صاعة 

م�صاًء.   08:00
وت��ع��ك�����س م���ب���ادرة امل���دار����س امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ���ص��ع��ي دائ�����رة التعليم 
واملعرفة اإىل بناء جمتمع متما�صك من خالل تقدمي اأن�صطة 
تفاعلية تعمل على ا�صتك�صاف امل�اهب ورعايتها وتعزز املهارات 

ال�صخ�صية يف بيئة تفاعلية �صحية.
الرتب�يني  م���ن  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة جم��م���ع��ة  امل����راك����ز  يف  وي��ع��م��ل 
والتدريب  ال��دع��م  لتقدمي  امل���ؤه��ل��ني  وامل���دِرب���ني  واملخت�صني 
ي��ح��اف��ظ على  ك��م��ا  امل�����ص��ارك��ني.  امل��ن��ا���ص��ب للطلبة والأه������ايل 

امل�صرفني  املجتمعية عدد من  املدار�س  املت�اجدين يف  �صالمة 
وال��ت��ي مت  امل��در���ص��ي��ة،  وامل��راف��ق  امل��ب��اين  اإدارة  يف  املتخ�ص�صني 
التعليمية  امل��راف��ق  وذات  وامل��ع��دات  امل����ارد  باأف�صل  جتهيزها 
والرتفيهية املميزة.  ومن املت�قع اأن يت��صع م�صروع املدار�س 
املجتمعية خالل ال�صن�ات الثالث املقبلة لي�صمل عدداً اأكرب من 
املدار�س امل�صاركة اإ�صافة اإىل املزيد من الأن�صطة والفعاليات، 
وذلك متا�صيا مع ا�صرتاتيجية دائرة التعليم واملعرفة الهادفة 

اإىل خدمة املجتمع املحلي لكل مدر�صة. 
ومن اجلدير بالذكر اأن مبادرة املدار�س املجتمعية بداأت بهدف 
املجتمع  يخدم  واجتماعي  ثقايف  مركز  اإىل  املدر�صة  حت�يل 
ب�صكل عام، بحيث يتم ا�صتخدام املباين واملرافق املدر�صة بعد 
وور�س  م�صاريع  من  متن�عة  اأن�صطة  لتقدمي  الدرا�صي  الي�م 
الروابط  تق�ية  يف  وت�صاهم  للم�صاركني  الفائدة  تقدم  عمل 

فيما بني الطلبة واأولياء اأم�رهم ومعلميهم.

دائرة التعليم واملعرفة ت�صتاأنف اليوم اأن�صطة 
املدار�ص املجتمعية يف 20 مدر�صة باإمارة اأبوظبي
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•• الفجر – تون�ص - خا�ص
   اتخذ ال�صراع الدائر بني رئي�س 
احل��ك���م��ة ي������ص��ف ال�����ّص��اه��د وجنل 
ال��رئ��ي�����س ال��ت���ن�����ص��ي ح��اف��ظ قائد 
مع  تزامًنا  �صريعا  ن�صقا  ال�ّصب�صي 
الأخرية  النيابية  ال���ّدورة  انطالق 
قبل النتخابات الّرئا�صّية 2019 
ثمينة  نقاطا  ال�صاهد  �صجل  وق��د 
اإذا  ال  واحل�صم  التت�يج  درب  على 

�صيك�ن حلركة النه�صة راي اخر.
ت�ن�س  ن��داء  لقد خ�صرت حركة     
كتلتها  ن������اب  م���ن  ع�����ددا  جم�����ددا 
من�ّصق�ها  دف����ع����ت  ال����ربمل����ان����ي����ة، 
نّ�اب حزبهم  اجله�ي�ن اىل دع�ة 
وهياكل  ناخبيهم  “احرتام  اإىل 
احلركة التي ينتم�ن اإليها والتقّيد 

بالن�صباط احلزبي«.
تفعيل  باإعادة  املن�ّصق�ن     وطالب 
����ق����ني اجل���ه����ي���ني  م���ك���ت���ب امل����ن���������صّ
الهيئة  م�����ن  ج��������زءا  واع�����ت�����ب�����اره 
ال�صيا�صية. كما دع�ا يف بيان �صادر 
عنهم اأم�س الأحد املدير التنفيذي 
اىل  ال�صب�صي  قائد  حافظ  للحزب 
ال�صيا�صية  للهيئة  اج��ت��م��اع  ع��ق��د 

امل��صعة يف اأقرب الآجال.
املن�ّصقني  اأّن  اإىل  البيان  واأ���ص��ار     
ت���ط���ّرق����ا خ����الل اج��ت��م��اع��ه��م اإىل 
بها  مت��ّر  التي  احلرجة  “الأو�صاع 
ال�صيا�صية  الأزم����ة  ّظ��ل  يف  ال��ب��الد 
التي اأّثرت على املجال القت�صادي 
ف�  ال�صّ وع����ّك����رت  والج���ت���م���اع���ي 
اأ����ص���م����ه  مب����ا  ون����������ّددوا  العام”. 
حرية  على  انتقائية  “ت�صييقات 

التعبري«.

الأي����ام  يف  بامل�صتقيلني  �صتلتحق 
القادم.

   كتلة الئتالف ال�طني عددا من 
ككتلة  نف�صها  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال��ن���اب 
احلك�مي  ال�صتقرار  عن  مدافعة 
ع�����ددا م���ن ال���ن����اب ���ص��ي�����ص��ب��ح لها 
جمل�س  اأروق��������ة  داخ������ل  ه�����ام  وزن 
ب���دع���م م����ن كتلة  ال�����ص��ع��ب  ن�������اب 
بدورها  امل��داف��ع��ة  النه�صة  ح��رك��ة 
لي�صّكال  احلك�مي  ال�صتقرار  عن 
اأغلبية برملانية ق�امها 111 نائبا 

تقريبا.
   ووف����ق ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات ق��د جتد 
املعار�صة  يف  نف�صها  ال��ن��داء  كتلة 
ل �صيما يف ظّل غياب الت�افق مع 
الذي  ال���ق��ت  يف  النه�صة،  ح��رك��ة 
ال�صيا�صي  التحالف  فيه  �صيتعزز 
النه�صة  وح����رك����ة  ال�������ص���اه���د  ب����ني 
ب��ت��ح��ال��ف ب��رمل��اين ���ص��ي��ك���ن ل��ه دور 
الق�انني  م�صاريع  مت��ري��ر  يف  ه��ام 
املالية  قان�ن  م�صروع  اأهمها  لعّل 
اأن  ي���ج���ب  ال������ذي   2019 ل�����ص��ن��ة 
يعر�س للنقا�س على الربملان قبل 
ي�م 15 اأكت�بر القادم وفق الآجال 

الد�صت�رية.
ال�صيا�صي  الن�ص���������يج  وب���ه���ذا     
لي��صف  الن  مي���ك���ن  اجل�����دي�����د، 
الربملان  اىل  ي��ذه��ب  ان  ال�����ص��اه��د 
و�ص��������ع  ان  ب��ع��د  ال��ث��ق��ة،  وي��ط��ل��ب 
ا�ص�ات������ا   109 ال�����  ج��ان��ب��ه  اىل 
منح  ع��ل��ى  للت�ص�يت  املطل�ب�������ة 

الثقة حلك�مته.
بقاءه  ر�صميا  ال�صاهد  �صمن  فهل   
على را�س احلك�مة، واأ�صبح الرجل 

الق�ي يف البالد ...؟

انقالب املوازين
املنع�������رج،  ال��ت��ط���ر  وب��ه�����������������������ذا     
حملي�������ة  اع��الم  و�ص�������ائل  وح�صب 
ت�صهد  اأن  املنتظر  م��ن  وحم��ل��ل��ني، 
بالبالد  ال�صيا�صية  الق�ى  م�ازين 
�ص����������ء  ع��ل��ى  ك���ب���رية  ت���غ���ي���ريات 
ان�صمام  اإىل  ت�����ص��ري  معطي�������ات 
لكتلة  ن�����اب ج���دد  3 و4  ب���ني  م���ا 
على  املح�ص�بة  ال�طني  الئتالف 
ال�صاهد  ي������ص��ف  رئ��ي�����س احل��ك���م��ة 
الثمانية  ال��ن���اب  اإىل  لين�صاف�ا 
امل�صتقيلني من كتلة ن����������داء ت�ن�س 
لي�صبح  بالكتلة  التحق�ا  وال��ذي��ن 
 43 ح����دود  يف  اأع�صائه�������ا  ع���دد 

نائبا.
   وقد قال من�صف ال�صالمي اأحد 
الن�اب امل�صتقيلني والذين �صارك�ا 
ال�صاهد  ي������ص��ف  م��ع  الج��ت��م��اع  يف 
الن�اب  م��ن  اأخ����رى  جم��م���ع��ة  اأن 

النداء يتهم
نداء  اأن ح��زب ح��رك��ة  اإىل  ي�صار     
احلك�مة  رئ���ي�������س  اّت����ه����م  ت����ن�������س 
ي������ص��ف ال�����ص��اه��د ب��ال�����ص��غ��ط على 
ن���اب م��ن كتلة احل��زب لاللتحاق 
ال�طني”  “الئتالف  ب���ك���ت���ل���ة 
عليه،  واملح�ص�بة  حديثا  امل�صكلة 
النه�صة  ح��رك��ة  �صمنيا  حُم��ّم��ال 
م�ص�ؤولية “ما ميكن اأن ينجر عن 
ال�صيا�صية  الأزم����ة  ت���ا���ص��ل  م��زي��د 
وقال احلزب  احلالية من تعّفن” 
خطرية  تداعيات  له  “�صتك�ن  انه 
ع��ل��ى ال���ب���الد وا���ص��ت��ق��راره��ا جراء 
“امل�صالح  ب���  ال�����ص��اه��د  ا�صتهتار” 
حل�صابات  وال��ب��الد  للدولة  العليا 

حزبية �صّيقة كاملة«.
   واأّك��د احل��زب يف بيان �صادر عنه 
ال�صبت حمل ت�قيع كل من املدير 
ال�صب�صي  ق��ائ��د  ح��اف��ظ  التنفيذي 

مبمار�صات  ال�����ص��خ�����ص��ي  حل�����ص��اب��ه 
ت����ت����ن����اق���������س ك����ل����ي����ا م������ع ال����ع����رف 
تعبري  ح�������ص���ب  الدميقراطي” 

البيان.
   ولفت اىل وج�د ن�اب ا�صتجاب�ا 
“�صغ�طات  ال����ب����الغ  اأ����ص���م���اه  مل����ا 
قلب  يف  عليهم”  احلك�مة  رئي�س 
ام�ص�ا  وان���ه���م  ال����دول����ة  م���ق���رات 
املذك�رة،  للكتلة  الن�����ص��م��ام  ع��ل��ى 
اأن  م�صددا على ان ذلك ي�صري اىل 
“رهن احلك�مة والأدوات  ال�صاهد 
خدمة  لفائدة  للدولة  التنفيذية 
يف  ال�صخ�صي  ال�صيا�صي  م�صروعه 
الدولة  مب�صلحة  ك��ام��ل  ا�صتهتار 
تعي�صه  ال���ذي  ال��ظ��رف  وح�صا�صية 

البالد«.

ا�صتقالة ثمانية نواب
   وقد قّرر 8 ن�اب من كتلة حركة 

���ص��ف��ي��ان ط�بال،  ال��ك��ت��ل��ة  ورئ��ي�����س 
ا�صتقبال  ع��ل��ى  اأق����دم  ال�����ص��اه��د  ان 
جم��م���ع��ة م���ن ن������اب ك��ت��ل��ة ن���داء 
ال��دول��ة بق�صر  ت���ن�����س يف م��ق��رات 
منهم  ليطلب  ب��ق��رط��اج  ال�صيافة 
نداء  كتلة ح��رك��ة  م��ن  ال���ص��ت��ق��ال��ة 
الئتالف  بكتلة  واللتحاق  ت�ن�س 

ال�طني..
اك���د بذلك  ال�����ص��اه��د  ان  م��ع��ت��ربا   
باملناورات  الن�����ص��غ��ال  “ي�صع  اأن���ه 
الأح����زاب  وح���دة  و���ص��ق  ال�صيا�صية 
ال���ربمل���ان���ي���ة يف �����ص����دارة  وال���ك���ت���ل 
الرتكيز  ع��س  و�ص�������غله  اهتمامه 
املرتاكمة  ال���ب���الد  م�����ص��اك��ل  ع��ل��ى 
اجلمي������ع  في������ه  ي��ع��ل��م  ظ���رف  يف 
كان  احل��ك���م��ة  رئ��ي�����س  ت��ع��ي��ني  اأن 
مبقت�صى وكالة من املم�صني على 
بن�دها  لتنفيذ  ق��رط��اج  ات��ف��اق��ي��ة 
العمل  اأو  ���ص��ف���ف��ه��ا  ل�����ص��ق  ول��ي�����س 

حركة  وت�صيري  اإدارة  طريقة  م��ن 
مدير  م��ت��ه��م��ة  ت�ن�س”،  ن�������داء 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ح���اف���ظ قائد  احل�����زب 
القرار  على  ب�ال�صتح�اذ  ال�صب�صي 
ف��ردي وعدم  ب�صكل  �صلب احلركة 
احلزب  لهياكل  اع��ت��ب��ار  اأي  اع����ارة 

وقيادييه«.
   يذكر ان 32 نائبا اأعلن�ا اجلمعة 
ع�����ن ت���اأ����ص���ي�������س ك���ت���ل���ة الئ����ت����الف 
ال�طني ورئي�صها النائب م�صطفى 
ب��ن اح��م��د، ت��ق���ل ال��ك���ال��ي�����س اإنها 
وت�صم  ال�����ص��اه��د  ل��ي������ص��ف  ت��اب��ع��ة 
اىل  بالإ�صافة  له  م�صاندين  ن�ابا 
ال�طني احلر  كتلة ح��زب الحت��اد 
ال���ري���اح���ي متهم  ���ص��ل��ي��م  ورئ��ي�����ص��ه 
مكنته  ال�����ص��اه��د  م��ع  �صفقة  بعقد 
عليه  مرف�عة  ق�صايا  جت��اوز  م��ن 
ن�اب  وان��خ��راط  م�صاندته  مقابل 

حزبه يف الكتلة اجلديدة.

نداء ت�ن�س بالربملان ال�صتقالة من 
الئتالف  بكتلة  لاللتحاق  الكتلة 

ال�طني املُ�صّكلة اجلمعة.
   ونقلت وكالة ت�ن�س افريقيا عن 
اإن  ق�له  الرا�صدي  حممد  النائب 
جم��م���ع��ة ال���ن����اب ال���ذي���ن ق����ّرروا 
ال�ص�������تقالة من كتل�����ة نداء ت�ن�س، 
ادري�س  زه��������������������رة  م���ن  ك�����ال  ت�����ص��م 
واأحمد  ال�����ص��الم��ي  وامل��ن�����ص�����������������������ف 
املط��ص������ي  وع�ص�������ام  ال�صعيدي 
ال���دري���دي وج����الل غديرة  ومل���ي���اء 
وحم�����م�����د ال������را�������ص������دي وم��������روى 

ب�عّزي.
    ووفق نف�س امل�صدر اأكدت النائبة 
ا�صتقالة  خ����رب  ادري�����������س،  زه�������رة 
جم��م���ع��ة ال��ن���اب امل��ذك���ري��ن من 
�صبب  اأن  م������ص��ح��ة  ال���ن���داء،  ك��ت��ل��ة 
ب�  و�صفته  ما  اإىل  يع�د  ال�صتقالة 
الن�اب  ه�����ؤلء  ل���دى  اأم���ل  “خيبة 

ان�صّموا اإىل كتلة برملانية م�صاندة للحكومة:

نداء تون�ص يتهم ال�صاهد بتحويل وجهة نوابه...! 
 �صمن ال�صاهد ال� 109 اأ�ص�ات املطل�بة للت�ص�يت على منح الثقة حلك�مته 

•• لندن-وكاالت:

�صن وزير اخلارجية الربيطاين ال�صابق، ب�ري�س ج�ن�ص�ن، ام�س الأحد، 
خلروج  خطتها  ب�صبب  م��اي،  ترييزا  ب��الده  وزراء  رئي�صة  على  هج�ما 
بريطانيا من الحتاد الأوروبي، معربا عن عدم ر�صاه عن مفاو�صاتها 
يف هذا الإطار مع بروك�صل. وقال ج�ن�ص�ن يف مقال ن�صرته �صحيفة “ذا 
نا�صف، و�صلمت  “ط�قت بريطانيا بحزام  اإن ماي  اأون �صنداي”  ميل 

العا�صمة ال�صيا�صية لالحتاد الأوروبي. ال�صاعق اإىل بروك�صل”، 
الآن،  حتى  امل��ح��ادث��ات  م��راح��ل  م��ن  مرحلة  ك��ل  “يف  ج�ن�ص�ن:  وكتب 
حت�صل ب��روك�����ص��ل ع��ل��ى م��ا ت��ري��د. ل��ق��د واف��ق��ن��ا ع��ل��ى اجل����دول الزمني 
لالحتاد الأوروبي، وعلى ت�صليم اأكرث من 39 مليار جنيه اإ�صرتليني، 

مقابل ل �صيء«. واأ�صاف ج�ن�ص�ن: “الآن، ويف اإطار اقرتاح ماي، من 
املقرر اأن نقبل جميع ق�اعد الحتاد الأوروبي، اإىل الأبد، دون اأي اإ�صارة 

اإىل اأخذ دور يف بناء هذه الق�اعد. اإنها اإهانة«.
خالل  جدا”  �صعيف  “م�قف  يف  ب��دت  بريطانيا  اأن  ج�ن�ص�ن  واأك���د 
اإن هذا  وق���ال  م��ن��ه،  ب�صاأن اخل���روج  الأوروب����ي  م��ع الحت���اد  حمادثاتها 
اخل�ف كان دافعه “ما ي�صمى الدعم”، قائال: “لقد فتحنا على اأنف�صنا 

بابا لبتزاز �صيا�صي دائم«.
وم�صى ج�ن�ص�ن يق�ل: “لقد قمنا بلف �صرتة انتحارية ح�ل الد�صت�ر 
كبري  بارنييه”،  مي�صال  اإىل  التفجري  �صاعق  و�صلمنا  ال��ربي��ط��اين، 
من  بريطانيا  خ��روج  ب�صاأن  املحادثات  يف  الأوروب���ي  الحت��اد  مفاو�صي 
على  املحافظني  ح��زب  يف  ج�ن�ص�ن  زم��الء  م��ن  العديد  ورد  الحت���اد. 

مقاله بغ�صب، وقال بع�صهم “اإنه جتاوز احلدود«. وكتب ع�ص� الربملان 
اأن  ج�ن�ص�ن  ق���ل  “اإن  ت�يرت:  يف  ح�صابه  يف  دن��ك��ان،  األن  الربيطاين 
الن��ت��ح��اري، جتاوز  ال�����زراء ه��ي مثل وج��ه��ة نظر  وج��ه��ة نظر رئي�صة 
للحدود. هذه واحدة من اأكرث اللحظات املثرية لال�صمئزاز يف ال�صيا�صة 

الربيطانية احلديثة«.
وكتب ت�م ت�غندهات، ع�ص� حزب املحافظني يف الربملان، �صاخرا من 
مكتبي.  فناء  يف  العديد  انتحاري  مهاجم  قتل  “لقد  ج�ن�ص�ن:  كالم 

كانت املجزرة مثرية لال�صمئزاز واللحم كان يتدىل من الأطراف«.
اأ���ص��ب���ع م��ن مقال له  اأق��ل م��ن  وي��اأت��ي هج�م ج�ن�ص�ن على م��اي بعد 
ن�صرته �صحيفة “ديلي تلغراف” قال فيه اإن رئي�صة ال�زراء الربيطانية 

“رفعت بالعلم الأبي�س” يف مفاو�صاتها مع الحتاد الأوروبي.

املن�ّصق�ن اجله�ي�ن للنداء يدع�ن لجتماع الهيئة ال�صيا�صيةال�صاهد ياخذ الغلبية حتت قبة الربملان

النداء يتلقى �صربة م�جعةال�صاهد يك�صب ج�لة جديدة قد تك�ن احلا�صمة

املن�ّصقون اجلهويون للنداء
 يدعون نّواب احلزب لالن�صباط

من املنتظر اأن ت�صهد موازين
 القوى ال�صيا�صية تغيريات كبرية

ل يعني ذلك تراجع املتظاهرين عن مطالبهم

الب�صرة ت�صتعيد هدوءها بعد »اأ�صبوع نار وغ�صب« 
 •• الب�رصة-اأ ف ب:

اأ�صب�ع  بعد  الأوىل  للمرة  الهدوء  اإليها  عاد  �ص�ارع  اإىل  ام�س  الب�صرة  �صّكان  خرج 
اأوراق  خلط  -غ��داة  بالنفط  الغنية  اجلن�بية  املدينة  يف  الدامية  التظاهرات  من 

التحالفات ال�صيا�صية يف بغداد- لكن ذلك ل يعني تراجعهم عن مطالبهم.
ويف اأول اأيام الأ�صب�ع يف العراق، ا�صتعادت الب�صرة ن�صاطها جمّددا، بعد لياٍل عدة من 
اأعمال عنٍف اأودت بحياة 12 متظاهراً واأ�صفرت عن حرق م�ؤ�ص�صات عّدة يف املدينة 
لت�ص�ير  ا�صت�دي�  �صاحب  وه�  عاماً(،   44( الكرمي  عبد  فائق  يق�ل  ال�صاحلّية. 
بر�س،  فران�س  ل�كالة  الب�صرة،  و�صط مدينة  على جانب طريق متّر يف  الأع��را���س 

“بعد اأ�صب�ع مليء بالنار والغ�صب، عادت الأم�ر اإىل ما كانت عليه، احلمد هلل«.
على مقربة منه، ويف ال�ص�ق التي يبيع فيها البي�س ي�مياً على ب�صطته، عاد فالح 
مانع )50 عاماً( ليالقي زبائنه. ي�ؤّكد هذا الرجل بجالبّيته البي�صاء بل�ن �صعره 
اأن “الي�م احلياة طبيعّية جداً، الي�م عاد ال�ص�ق اإىل ن�صاطه، حتى حركة ال�صيارات 
عادت هي اأي�صا«. اأّما حمّمد �صاكر )30 عاماً( فيق�ل اإّنه كان داأب مع اآخرين منذ 

اأّن الطبقة  وه�  “املتظاهرين حّقق�ا مك�صباً  اأن  الكرك��صي  الب�صرة منتظر  �صباب 
احلاكمة �صتفّكر مّرتني يف كيفية التعامل مع ال�صارع«. وي�صّدد على اأّنه “ل ميكن 
خط�ات  اأو  فعلّية  م�صاريع  ت�جد  ل  طاملا  الب�صرة،  يف  انتهى  احل���راك  اإّن  ال��ق���ل 
األف   30 من  اأك��رث  بت�صّمم  ت�صّببت  التي  املياه  تلّ�ث  اأزم��ة  حل��ّل  جاّدة”  حك�مّية 
يف  العقاب  من  الإف��الت  وم�صاألة  والبطالة،  للكهرباء  املزمن  والنقطاع  �صخ�س، 
بلد يحتل املرتبة ال�12 على لئحة الدول الأكرث ف�صاداً يف العامل. وترجمت هذه 
تبادل  و�صط  ال�صبت،  العراقي  الربملان  يف  �صيا�صياً  وت�صعيداً  عقيماً  نقا�صاً  امل�صاكل 
اأ�صعد  الب�صرة  وحمافظ  العّبادي  حيدر  ال���زراء  رئي�س  بني  بامل�ص�ؤولية  الّتهامات 

بداية مّت�ز ي�لي� على تنظيم تظاهرات �صد الف�صاد الذي اأو�صل املحافظة الغنية 
بالنفط اإىل اأزمة اجتماعية و�صّحية غري م�صب�قة، لكّنه قّرر ال�صبت، مع املن�ّصقني 
اأعمال العنف التي  بالنف�س عن  ناأياً  الآخرين للتظاهرات، تعليق هذه التظاهرات 

رافقتها. ولكن النا�صط ال�ّصاب ي�ؤكد اأن تعليق التظاهرات ل يعني انتهاء احلراك.
وبّث  جماهريي،  وع��ي  خلق  من  متّكن�ا  الكثري.  حّقق�ا  “املتظاهرين  اأّن  وي��صح 
الَنَف�س ال�صجاع يف جمابهة الف�صاد وجهاً ل�جه«. وي�صّدد �صاكر على اأّن املتظاهرين 
“جعل�ا ال�صا�صة يتحّدث�ن عن مظل�مية الب�صرة ب�ص�ت مرتفع، بعد الذي �صاهدوه 
من غ�صب عارم اجتاح حمافظة الب�صرة باأ�صرها«. من جهته، ي�ؤّكد من�ّصق جتّمع 

العيداين. وقال العيداين الذي ا�صتلم من�صبه قبل عام واحد اإّن “الب�صرة حترتق 
ب�160 مليار دينار، وحتى  بي�تنا احرتقت ومن�صاآتنا احرتقت. املحافظة مدي�نة 

الي�م مل ن�صّدد الدي�ن. قلت لكم مئة مرة اإن قائد ال�صرطة مرت�ٍس«.
ال�صيد  “م�قف  اإن  الب�صري )29 عاماً(  الت�صريح قال عبداهلل  وتعليقاً على هذا 

املحافظ اأ�صفى �صدورنا ول� بقليل الكالم ونتاأّمل اخلري«.
وُبعيد تلك امل�صاّدة، خلطت اأزمة الب�صرة اأوراق التحالفات ال�صيا�صية يف العا�صمة، 
وحتديداً يف الربملان. وبدا اأن ال�صحّية الكربى لأزمة الب�صرة ه� رئي�س ال�زراء. 
فالعّبادي، الذي كان يعّ�ل على حتالفه ال�صيا�صي مع ائتالف “�صائرون” بزعامة 
وبالتايل  الأك��رب،  الربملانية  الكتلة  لت�صكيل  ال�صدر  مقتدى  ال�صيعي  الدين  رج��ل 
ت�صميته رئي�صاً لل�زراء ل�لية ثانية، وجد نف�صه يف م�قف �صعب بعد مطالبة الكتلة 
نف�صها با�صتقالته. ومن املفرت�س اأن يتيح هذا ال��صع اجلديد، وفقاً خلرباء، انتهاء 
�صلل الربملان يف جل�صة مرتقبة ال�صبت املقبل. ويجب خالل تلك اجلل�صة، اأن ينتخب 
الن�اب رئي�صاً للربملان بعدما ف�صل�ا يف ذلك خالل اجلل�صة الفتتاحية يف الثالث من 

اأيل�ل �صبتمرب. وتلفت م�صادر يف الربملان اإىل اإمكانية تقدمي م�عد اجلل�صة.
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ت�ا�صل ق�ات م�صرية واأمريكية للي�م الثاين على الت�ايل متارين 
“النجم ال�صاطع” مب�صاركة دول اخرى، وهي الأكرب من ن�عها يف 
املنطقة. وح�صب بيان ن�صره املتحدث الع�صكري امل�صري على �صفحته 
التدريب  فعاليات  “انطلقت  ال�صبت  م�صاء  في�صب�ك  على  الر�صمية 
ي�صتمر  ال��ذي   2018 ال�صاطع  النجم  امل�صرتك  الأمريكي  امل�صري 
اأيل�ل �صبتمرب بقاعدة حممد جنيب   20 8 اىل  خالل الفرتة من 

الع�صكرية بنطاق املنطقة ال�صمالية الع�صكرية«.
“ق�ات كاًل من م�صر  التدريبات �صتك�ن مب�صاركة  اأن هذه  واأ�صاف 
واأمريكا والي�نان والأردن وبريطانيا وال�صع�دية والإمارات واإيطاليا 

وفرن�صا و16 دولة اأخرى ب�صفة مراقب«.
وكان اجلي�صان امل�صري والمريكي اجريا خالل ثالثني عاما هذه 
ال�صيا�صية  ال���ص��ط��راب��ات  اث��ر  ت�قفت  انها  اإل  عامني  ك��ل  امل��ن��اورات 
والمنية يف م�صر عقب الث�رة التي اطاحت الرئي�س ح�صني مبارك يف 
ويف ني�صان ابريل 2017،ا�صتاأنف اجلي�صان  �صباط فرباير 2011. 
التمارين امل�صرتكة يف املياه القليمية يف البحر الأحمر. وح�صب بيان 
اجلي�س، فاإن متارين النجم ال�صاطع هذا العام هدفها التدريب على 
امل�صلحة  الإرهابية  الب�ؤر  ومهاجمة  النمطية  غري  القتال  “اأعمال 

وتطهريها«.

اأن  ام�س  تاميز”  “�صنداي  �صحيفة  ن�صرتها  �صرية  وثيقة  اأظهرت 
اإذا  م��دن��ّي��ة  “ا�صطرابات”  ح�ص�ل  تخ�صى  الربيطانية  ال�صرطة 
ات��ف��اق بني  الأوروب����ي م��ن دون  املتحدة م��ن الحت���اد  اململكة  خرجت 

لندن وبروك�صل ينّظم هذه املغادرة املقّررة يف اآذار مار�س املقبل.
�صّح  ح�ص�ل  ي����ؤّدي  اأن  من  تخ�صى  ال�صرطة  ف��اإن  ال�ثيقة  وبح�صب 
اأن���اع الأدوي��ة، اإىل  امل���اّد الغذائّية والب�صائع، مبا يف ذلك بع�س  يف 
قد ت�صتمر  النطاق”  “ف��صى مدنية ت�صفر عن ا�صطرابات وا�صعة 
للربيك�صت  امل��ح��ّدد  امل���ع��د  قبل  ت��ب��داأ  ان  ميكن  اأ�صهر  ثالثة  لفرتة 
واأو�صحت   .2019 اآذار مار�س   29 23،00 ت غ ليل  وه� ال�صاعة 
التن�صيق  مركز  اأع��ّده��ا  ال�صرّية  ال�ثيقة  ه��ذه  اأن  تاميز  ال�صنداي 
ال�صرطة  م���ارد  تن�صيق  وه� جهاز مهمته  ال�طنية  لل�صرطة  التابع 
ويف  وطنية.  اأزم��ة  اأو  �صخمة  اأح��داث  ح�ص�ل  حالة  يف  واإمكانّياتها 
ال�ثيقة، يحّذر املركز من احتمال ارتفاع معّدل اجلرمية يف البالد 
“احتمال  اأّن  اإىل  امل�صلح، م�صرياً  وال�صط�  ال�صلب  �صّيما عمليات  ول 
الإذاعة  لهيئة  ���ص���ؤال  على  ورداً  للغاية«.  وارد  باجلي�س  ال�صتعانة 
الربيطانية قال وزير الداخلية �صاجد جاويد اإّنه ل يت�ّقع ح�ص�ل 
الربيك�صت من دون اّتفاق، م�ؤكداً يف ال�قت نف�صه اأنه “يتعنّي علينا 

يف مطلق الأح�ال ال�صتعداد لكافة الحتمالت«.

 قال نائب الرئي�س الأمريكي، مايك بن�س، اإن مقال الراأي بدون ت�قيع 
ه� “حماولة وا�صحة ل�صرف النتباه  يف �صحيفة “ني�ي�رك تاميز”، 
ت��رام��ب«.  ووف��ق �صحيفة  الرئي�س  امل��زده��ر وجن��اح��ات  ع��ن القت�صاد 
غارديان الربيطانية، ام�س الأحد، �صرح مايك بن�س باأن مقال الراأي 
جمه�ل الكاتب، الذي ينتقد اأ�صل�ب ترامب يف القيادة، ويفّند اجله�د 
حماولة  “جمرد  كان  احلك�مة،  من  ترامب  دونالد  لتنحية  املبذولة 
وا�صحة ل�صرف النتباه عن القت�صاد املزدهر و�صجل جناح الرئي�س«.  
الأم��ة، يتم  اإ���س، يف برنامج م�اجهة  ويف مقابلة على �صبكة �صي. بي. 
الأبي�س  البيت  “م�ص�ؤويل  اأن  بين�س  نفى  الأح��د،  الي�م  بالكامل،  بثها 
ترامب  دونالد  وتنحية  والع�صرين  اخلام�س  التعديل  تنفيذ  ناق�ص�ا 
ال�صلطة«. وكانت �صحيفة ني�ي�رك تاميز ن�صرت الأربعاء، مقاًل  من 
ون�صب اإىل م�ص�ؤول  بعن�ان “اأنا جزء من املقاومة داخل اإدارة ترامب”، 
كبري جمه�ل، وه� تعليق على تقرير مف�صل لل�صحايف ب�ب وودوردز، 
يف �صحيفة وا�صنطن ب��صت، عن كتاب جديد يق�ل باأن معاوين ترامب 
الرئي�س  مكتب  ع��ن  اأوراق����اً  اأزال�����ا  اأو  منتظم،  ب�صكل  الأوام����ر  ع�ص�ا 
ذكر  ت��امي��ز،  ني�ي�رك  يف  املجه�ل  ال�صحفي  مقال  اأن  غ��ري  ت��رام��ب«. 
اأنه كان هناك نقا�س لبحث الإطاحة برتامب “الالاأخالقي، واملته�ر، 

من احلك�مة. والعدائي، والتافه، واملفتقر للكفاءة”، 

عوا�شم

القاهرة

وا�شنطن

لندن

املحاكمة يف ق�صية احلريري مبراحلها النهائية  
 •• الهاي-اأ ف ب:

رفيق  الأ�صبق  ال����زراء  رئي�س  اغتيال  ق�صية  يف  املتهمني  حماكمة  تدخل 
احلريري يف 2005، من قبل املحكمة الدولية اخلا�صة بلبنان التي اأن�صئت 

لهذا الهدف، غدا الثالثاء مراحلها النهائية يف غياب املتهمني.
ق�صية  اهلل، يف  عنا�صر حزب  بهم وجميعهم من  امل�صتبه  وتدخل حماكمة 
ب���ريوت، يف مرحلتها  اآخ��ري��ن يف و���ص��ط  21 قتيال  ال���ذي اوق���ع  الغ��ت��ي��ال 

الأخرية مع بدء املرافعات اخلتامية.
وقتل احلريري الذي كان رئي�س وزراء لبنان حتى ا�صتقالته يف ت�صرين الأول 
انتحاري �صاحنة  2005 عندما فجر  ، يف �صباط فرباير   2004 اكت�بر 

�صغرية مليئة باملتفجرات لدى مرور م�كبه يف جادة بريوت البحرية.
و�صيت�جه �صعد احلريري جنله ورئي�س ال�زراء اللبناين احلايل، اإىل لهاي 

حيث مقر املحكمة، وفقا ملعل�مات من مكتبه.
ا بجروح يف عملية الغتيال التي ن�صبت يف بادئ  واأ�صيب نح� 226 �صخ�صً
اث��ارت ردود  الأم��ر اإىل �صباط لبنانيني مقربني من �ص�ريا. وما لبثت ان 
فعل ق�ية اأدت اإىل ان�صحاب الق�ات ال�ص�رية بعد زهاء 30 عاما من ال�ج�د 

على الأرا�صي اللبنانية.
بلبنان، فاإن حزب  ال�صادرة عن املحكمة اخلا�صة  ورغم مذكرات العتقال 
املتهمني.  ت�صليم  ا�صتبعد  الغتيال،  عن  م�ص�ؤولية  اأي  يرف�س  ال��ذي  اهلل 

وبالتايل �صيتم احلكم عليهم غيابيا، حتى من دون الت�صال مبحاميهم.
وهذه املحاكمة ل مثيل لها يف القان�ن الدويل منذ عام 1945 وحماكمة 
احلرب  اأعقاب  يف  دويل  جنائي  لت�صريع  تطبيق  اأول  كانت  التي  ن�رمربغ 

العاملية الثانية.
وبداأت املحكمة اخلا�صة بلبنان مداولتها عام 2009 يف �ص�احي لهاي، 
وباتت اأول حمكمة جنائية دولية ت�صمح بتنظيم حماكمة يف غياب املتهمني 

املمثلني مبحامني.

طالبت املجتمع الدويل بتحمل م�صوؤولياته يف حماية املدنيني باليمن

ندوة دولية تطالب »جمل�ص حقوق االإن�صان« بت�صويب تقرير فريق اخلرباء حول اليمن الفتقاره للم�صداقية

احلوثيون ..4 �صنوات من العبث ال�صيا�صي واإف�صال جهود التو�صل حلل �صلمي يف اليمن

ح��ق���ق الإن�����ص��ان ب��الل��ت��ف��ات اإىل ما 
من  اخل���رباء  فريق  تقرير  ت�صمنه 
التقرير  منهجية  يف  وع������ار  خ��ل��ل 
ال��ت��ي ق���ام ال��ف��ري��ق ب���اإع���داد تقريره 
تقييم  باآلية  واملتعلقة  عليها،  بناء 
املعنية  الأط��راف  وتعاون  املعل�مات 
باليمن،  الإن�������ص���ان  ح���ق����ق  ب��ح��ال��ة 
مبعايري  املنهجية  ب��ه��ذه  وت��ع��اط��ي��ه 
م��زدوج��ة وم���اق��ف وم���ق���ررات غري 
ثابتة، كما ه� احلال يف تقييم جه�د 
ب�����ص��اأن تقدمي  خم��ت��ل��ف الأط�������راف 
واإي�صالها  الإن�����ص��ان��ي��ة  امل�����ص��اع��دات 
تعاون  ع��ل��ى  امل��دن��ي��ني، واحل��ك��م  اإىل 
معها  عمل  التي  الأط���راف  خمتلف 
انتهاجه  ه�����  والأ�������ص�������اأ  ال���ف���ري���ق، 
منهجية احلكم فيما يتعلق باجلهات 
فيما  التجاهل  ومنهجية  املتعاونة، 
املتعاونة،  غ���ري  ب����الأط����راف  ي��ت��ع��ل��ق 
وه� ما اأبرز �ص�ر الع�ار بالتقرير، 
اأطراف  اأط��راف على ح�صاب  لإدان��ة 
اأخرى مل ُتبِد تعاوناً مع الفريق يف 

حتقيقاته.
واك��دت �صرورة قيام جمل�س حق�ق 
الإن�������ص���ان ب��ت�����ص���ي��ب ت��ق��ري��ر فريق 
اخل����رباء مب��ا ي��ت���اف��ق م��ع مقررات 
وبغريه  ال�������دويل  الأم�������ن  جم��ل�����س 
م��ن ال��ت��ق��اري��ر الأمم���ي���ة، م��ن حيث 
اأطراف  خمتلف  وت��صيف  تكييف 
ال�����ص��راع ب��ال��ي��م��ن، والع��ت��م��اد على 
الأ�صا�س  التي هي  الدولية  املقررات 
يف ت��صيف ك��ل ط��رف، ومب��ا ميثله 
واملقررات  للم�اقف  ب��ن��اء  م��ن  ذل��ك 
املتعلقة بامل�ص�ؤولية عن حالة حق�ق 
جمل�س  دع��ا  كما  باليمن.  الإن�����ص��ان 
تقرير  ت�ص�يب  اىل  الإن�صان  حق�ق 
اخلرباء فيما يتعلق مبا خُل�س اإليه 
تقارير  اإىل  ا�صتندت  ات��ه��ام��ات  م��ن 
ودولية،  واإقليمية  حملية  ملنظمات 
وتفتقر  وال�صك  الغم��س  ي�ص�بها 
اإىل امل�صداقية نظراً لعدم اعتمادها 
على التحقيقات امليدانية ولإجنازها 
يف ظ����ل ح����ال����ة احل�������رب وال�����ن�����زاع، 
التقارير  م��ن  ع��دد  م��ع  ولتعار�صها 
احلق�قية املعنية باحلالة الإن�صانية 
امل��ج��ل�����س بعني  ي���اأخ���ذ  وان  ب��ال��ي��م��ن 
العتبار جتاهل فريق اخلرباء تفنيد 
لالدعاءات  ال��ع��رب��ي  التحالف  دول 
بالنتهاكات  امل��ت��ع��ل��ق��ة  وامل�����زاع�����م 
امل��ن�����ص���ب��ة خ����الل الج��ت��م��اع��ات مع 
الر�صمية  ول��ل��ردود  اخل���رباء  ف��ري��ق 
وعدم  بها،  الفريق  ت��زوي��د  مت  التي 
ت�����ص��م��ي��ن��ه��ا ب���ت���ق���ري���ره���ا، وه������� ما 
امل�صداقية  وتقريره  الفريق  يفقد 
حق�ق  جمل�س  وطالبت  وال��ت���ازن. 
الع�ار  ت�ص�يب  ب�����ص��رورة  الإن�����ص��ان 
واخللل الذي ارتكبه فريق اخلرباء 
وامل�ص�ؤولني  ال���ق���ادة  اأ���ص��م��اء  ب��ذك��ر 
مع  ذل��ك  يتعار�س  حيث  بالتقرير، 
اأب�صط قيم ومبادئ حق�ق الإن�صان، 
مل  تقريره،  يف  اأ�صار  وكما  فالفريق 
ُتتح له فر�س التحقيق، ومل تت�افر 
ل��ه فر�س ال������ص���ل والط���الع على 
واإمكانية  حرية  اأو  الثابتة  احلقائق 
ال�صحايا، والقفز من  اإىل  ال��ص�ل 
مرحلته احلالية اإىل مرحلة التهام 
وامل�ص�ؤولني  امل�����ص���ؤول��ي��ة  وحت���دي���د 
اإمن��ا ه� جت��اوز خطري يجب  عنها، 

•• اأبوظبي-وام:

دعت الندوة الدولية املعنية بدرا�صة 
وتقييم تقرير فريق اخلرباء املكلف 
ب��درا���ص��ة ح��ال��ة ح��ق���ق الإن�����ص��ان يف 
الإن�صان  ح��ق���ق  جم��ل�����س  ال��ي��م��ن.. 
اخلرباء  فريق  تقرير  ت�ص�يب  اىل 
مب���ا ي��ت���اف��ق م���ع م���ق���ررات جمل�س 
الأم��ن ال��دويل وغريه من التقارير 
الأممية، من حيث تكييف وت��صيف 
باليمن،  ال�����ص��راع  اأط����راف  خمتلف 
الدولية  امل���ق���ررات  ع��ل��ى  والع��ت��م��اد 
ت��صيف  يف  الأ�����ص����ا�����س  ه����ي  ال���ت���ي 
ك���ل ط�����رف، ومب����ا مي��ث��ل��ه ذل����ك من 
املتعلقة  وامل���ق���ررات  ل��ل��م���اق��ف  ب��ن��اء 
بامل�ص�ؤولية عن حالة حق�ق الإن�صان 
باإيجاد  املجل�س  وط��ال��ب��ت  باليمن. 
اخلرباء  فريق  تقرير  ملراجعة  اآلية 
وت�ص�يبه، مبا يرتقي به اإىل املعايري 
م���ث���ل هذه  امل���ع���ت���م���دة يف  ال���دول���ي���ة 
وبال�صراكة  والتقارير  التحقيقات 
ي�صمن  ومب��ا  املعنية،  الأط���راف  مع 
وعدم خروجه عن  التقرير  �صالمة 
والإجرائية  ال��ق��ان���ن��ي��ة  ال�����ص���اب��ط 
ي�صهم يف  دول��ي��ا، ومب��ا  بها  واملعم�ل 
املاأ�صاة  ال�قت نف�صه يف وقف واإنهاء 

الإن�صانية باليمن.
ا�صت�صافتها  التي  الندوة  اك��دت  كما 
ج��م��ع��ي��ة ال�����ص��ح��ف��ي��ني الم���ارات���ي���ة 
دول  ق����ي����ام  ������ص�����رورة  اأب�����ظ����ب����ي  يف 
جلنة  بت�صكيل  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ح��ال��ف 
حتقيق عربية وفقا لالآليات املتبعة 
وامليثاق  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  ب��ج��ام��ع��ة 
ال��ع��رب��ي حل��ق���ق الإن�����ص��ان، ودعمها 
اإج�����راءات  يف  ي�صهم  مب��ا  ومتكينها 
حتقيقات على النح� الذي ي�صهم يف 
لها  يتعر�س  التي  النتهاكات  اإنهاء 
امل�صاءلة  وحتقق  اليمن  يف  املدني�ن 

واملحا�صبة �صبيال للعدالة باليمن.
بالعمل  الأط�����راف  جميع  وط��ال��ب��ت 
على حتقيق ال�صالم باليمن والعمل 
وجتنب  امل����دن����ي����ني  ح����م����اي����ة  ع����ل����ى 
النتهاكات  �ص�ر  ملختلف  تعر�صهم 
لإنهاء  وال�����ص��ع��ي  احل����رب  وج���رائ���م 
حتقيق  مع  فر�صة،  باأقرب  ال�صراع 
لتحقيق  �صبياًل  والإن�صاف  امل�صاءلة 
تقت�صي  ال���ت���ي  ب��ال��ي��م��ن  ال���ع���دال���ة 
وب�صكل عاجل اإعادة ال�صرعية واإنهاء 

النقالب احل�ثي.
الندوة �صرورة قيام جمل�س  واأكدت 
الأمن باتخاذ القرارات والإجراءات 
قراراته  جميع  تنفيذ  ت�صمن  التي 
والعمل  اليمن،  ب�صاأن  اتخذها  التي 
ع��ل��ى ب����ذل ك���ام���ل اجل���ه����د لإع�����ادة 
�صيطرة  واإن��ه��اء  باليمن،  ال�صرعية 
احل����ث���ي���ني ع���ل���ى م����ق����درات وم����دن 
ال���ي���م���ن وح�����رم�����ان امل����دن����ي����ني من 
و�صبيل  التنمية  وتعطيل  حق�قهم، 

احلياة الكرمية باليمن.
���ص��رورة قيام جمل�س  و���ص��ددت على 
الآلية  ب��ت�����ص���ي��ب  الإن�������ص���ان  ح��ق���ق 
بناء  التقرير  �صدر  التي  القان�نية 
ق����رار املجل�س  ع��ل��ي��ه��ا، ح��ي��ث ���ص��در 
العا�صر،  ال���ب���ن���د  حت����ت  ب��ال��ت��ك��ل��ي��ف 
حتت  تقريره  باإ�صدار  الفريق  وقام 
والعا�صر، متجاوزاً  “الثاين”  البند 
الأ�����ص����ا�����س ال����ق����ان�����ين ال������ذي عمل 

�صرورة  وعلى  اأ�صا�صه  على  الفريق 
ب�قف  الإن�صان  حق�ق  جمل�س  قيام 
مناق�صة تقرير فريق اخلرباء حتت 
مقررات  مل��خ��ال��ف��ت��ه  ال���ث���اين  ال��ب��ن��د 
املجل�س، والتعاطي معه حتت البند 
العا�صر الذي �صدره قرار املجل�س يف 

�صبتمرب املا�صي من خالله.
واك��دت �صرورة قيام جمل�س حق�ق 
حق�ق  ح��ال��ة  اإىل  بالنظر  الإن�����ص��ان 
الإن�صان باليمن يف اإطارها ال�صامل، 
ومتابعتها من خالل جملة التقارير 
حق�ق  ب���ح���ال���ة  امل���ع���ن���ي���ة  الأمم�����ي�����ة 
ب��ال��ي��م��ن، وت��ق��ي��ي��م تقرير  الإن�����ص��ان 
اإليه  اخل�����رباء يف ���ص���ء م���ا خ��ل�����س 
م���ن ن��ت��ائ��ج ت��ت��ع��ار���س ب�����ص��ك��ل كبري 
التقارير  خم���رج���ات  م���ع  ورئ��ي�����ص��ي 
الأممية والهيئات العاملة يف اليمن، 
الأمن  ذل��ك خ���رباء جمل�س  مب��ا يف 
املعنية  الهيئات الأممية  وغريه من 

باليمن.
ك��م��ا اك�����دت �����ص����رورة ق���ي���ام جمل�س 
نتائج  ب��ت��ق��ي��ي��م  الإن���������ص����ان  ح���ق����ق 
وخم��رج��ات ف��ري��ق اخل���رباء املكلف، 
املعاناة  اإنهاء  يف  اإ�صهامها  حيث  من 
املدني�ن  يعي�صها  ال��ت��ي  الإن�����ص��ان��ي��ة 
باليمن، وما يقدمه من �صبل واآليات 
ت�صهم يف وقف ما يتعر�س له ال�صعب 
اليمني من انتهاكات وجرائم حرب 
الإن�����ص��ان��ي��ة متار�صها  ���ص��د  وج��رائ��م 
ب��ح��ق��ه ب�صكل  امل��ل��ي�����ص��ي��ات احل���ث��ي��ة 
اأو���ص��ح��ت��ه جملة  مم��ن��ه��ج و���ص��ام��ل، 

التقارير الأممية املعنية باليمن.
وط��ال��ب��ت امل��ج��ت��م��ع ال����دويل بتحمل 
املدنيني  ح��م��اي��ة  يف  م�����ص���ؤول��ي��ات��ه 
والن�صاء  الأط��ف��ال  ل�صيما  باليمن، 
ال���ذي���ن ي��ت��ع��ر���ص���ن لأب�������ص���ع اأن������اع 
النتهاكات اجل�صيمة واجلرائم �صد 

الإن�صانية.
ودع������ت جم��ل�����س ح���ق����ق الإن�������ص���ان 
اإىل  احلالية،  دورت��ه  انعقاد  وخ��الل 
وقراراته  روؤي���ت���ه  ب��ت���ح��ي��د  امل���ب���ادرة 
ب�صاأن حالة حق�ق الإن�صان باليمن، 
وتكثيف ان�صغالته للخروج بقرارات 
ت�افقية ب�صاأن حالة حق�ق الإن�صان 
باليمن، �صبياًل ل�قف واإنهاء املعاناة 
الإن�صانية التي يتعر�س لها املدني�ن 
الأطفال  ملعاناة  والنحياز  باليمن، 
يعان�ن  ال��ذي��ن  وال��ق�����ص��ر  وال��ن�����ص��اء 
الن��ت��ه��اك��ات اجل�����ص��ي��م��ة، ب��ع��ي��داً عن 
اأجندات الدول و�صيا�صاتها، واخلروج 
بقرار م�ّحد ي�صهم يف اإنهاء ال�صراع 
امل�صلح باليمن ووقف تده�ر احلالة 

الإن�صانية باليمن.
ب�����ص��رورة ق��ي��ام جمل�س  كما او���ص��ت 

فريق  تكليف  اإىل  املا�صي  العام  من 
م��ن اخل���رباء ب��درا���ص��ة ح��ال��ة حق�ق 
الإن�صان باليمن، ورفع تقرير ملجل�س 
حق�ق الإن�صان مبا يخرج به الفريق 
من نتائج ومقررات. ولفتت الندوة 
اىل ان الفريق املكلف كان قد اأ�صدر 
 2018 اأغ�صط�س   28 يف  تقريره 
يف  ل���ص��ت��ع��را���ص��ه  للمجل�س  ورف���ع���ه 
دورت�����ه ال��ت��ي ت���ب���داأ يف ال��ع��ا���ص��ر من 
جملة  مت�صمناً   ،2018 �صبتمرب 
من املخالفات والتجاوزات وخروجا 
عن القيم وامل��ب��ادئ والأع���راف التي 
ت�افق عليها املجتمع الدويل �صبياًل 
ووق����ف  احل���ق���ي���ق���ة،  اإىل  ل���ل��������ص����ل 
م��ع��ان��اة امل��دن��ي��ني ب��ال��ع��امل، وه���� ما 
الدع�ة  اإىل  امل���ب���ادرة  م��ن��ا  ا���ص��ت��دع��ى 
لعقد ندوة دولية �صارك فيها خرباء 
دول���ي����ن م��ع��ن��ي���ن يف جم���ال حق�ق 
م���ن منظمات  وال��ع��دي��د  الإن�������ص���ان، 
وتقييم  ل��درا���ص��ة  امل�����دين،  امل��ج��ت��م��ع 
باليمن،  امل��ع��ن��ي  اخل������رباء  ت��ق��ري��ر 
وت��ق��دمي ال����روؤى وال��ت�����ص���رات التي 
معاناة  ووق�����ف  ت��خ��ف��ي��ف  يف  ت�����ص��ه��م 
املدنيني باليمن، وحتقق مقت�صيات 
والإن�صانية  الدولية  واملبادئ  القيم 
امل�������ص���اءل���ة  ال�������ص���ام���ي���ة يف حت���ق���ي���ق 
واملحا�صبة وفق �ص�ابطها القان�نية 
الأجندات  عن  بعيداً  والت�صريعية، 
وم�صالح  وال��ط��ائ��ف��ي��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
الدول والق�ى الإقليمية والدولية.

، وقد قرر امل�صارك�ن يف الندوة رفع 
اإليه راأي  بيانهم مت�صمناً ما َخُل�َس 
املجتمع  الدولي�ن وممثل�  اخلرباء 
بعني  ت����اأخ����ذوا  اأن  راج����ي����اً  امل������دين، 
العتبار مقررات وخمرجات الندوة 
الدولية التي قامت بعقدها جمعية 
بهدف  الإم�����ارات�����ي�����ة  ال�����ص��ح��ف��ي��ني 

حتقيق العدالة لل�صعب اليمني.
دولياً  ال��ب��ي��ان  ن�صر  ال��ن��دوة  وق���ررت 
وت�ثيقه باملكاتب املخت�صة بالهيئات 
ن�صخا  منه  وبعثت  املعنية  الأمم��ي��ة 
اىل : الأم��ني العام ل��الأمم املتحدة، 
واأع���������ص����اء جم��ل�����س حق�ق  رئ���ي�������س 
حلق�ق  ال�صامي  املف��س  الإن�����ص��ان، 
لالأمني  اخلا�س  املبع�ث  الإن�����ص��ان، 

العام لالأمم املتحدة اإىل اليمن.
الأمني العام جلامعة الدول العربية، 
لدول  التعاون  ملجل�س  العام  الأم��ني 

اخلليج العربية.

اإ�صباغ  امل��ج��ل�����س رف�����ص��ه وع���دم  ع��ل��ى 
واملدة  ف��ال��ظ��روف  ع��ل��ي��ه،  ال�صرعية 
ف��ي��ه��ا الفريق  ال��ت��ي ع��م��ل  والآل���ي���ة 
ل ت����ف���ر ل���ه ف���ر����س ال��������ص����ل اإىل 
اإج������راء  احل���ق���ائ���ق ول مت��ك��ن��ه م����ن 
ال��ت��ي ت�ؤكد  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات اجل��ن��ائ��ي��ة 
امل�����ص���ؤول��ي��ة، وه���� م���ا ي��ق��ت�����ص��ي من 
التقرير  وت�ص�يب  جتاهل  املجل�س 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب���ا اأ�����ص����ار اإل���ي���ه من 
و�صمان  ال�صراع  اأط��راف  م�ص�ؤولية 
على  الدولية  ال�صرعية  اإ�صفاء  عدم 

مثل هذه التحقيقات امل�صببة.
الإن�صان  حق�ق  جمل�س  طالب  كما 
ب��ت�����ص���ي��ب ال����ع�����ار واخل���ل���ل ال���ذي 
بالعتماد يف  اخل��رباء  ارتكبه فريق 
ال�صفهية  الإف��ادات  حتقيقاتهم على 
اإليه  خ��ل�����ص���ا  م���ا  اأو  امل���ث��ق��ة،  غ���ري 
على  مبنية  �صخ�صية  ق��ن��اع��ات  م��ن 
وعدم  واإع��الم��ي��ة،  اإخ��ب��اري��ة  تقارير 
دعم حتقيقاته بال�ثائق وامل�صتندات 
املتخ�ص�صة،  الفنية  وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
وردفها بتقريرهم املر�صل للمجل�س، 
التقرير  ع��ل��ى  ي�����ص��ب��غ  ل  اأم����ر  وه����� 
الرئي�صية  العتمادية  اأو  امل�صداقية 
ال������الزم������ة مل����ث����ل ه�������ذه ال���ت���ق���اري���ر 

الدولية.
حق�ق  جم���ل�������س  ق����ي����ام  و�������ص������رورة 
واخللل  ال��ع���ار  بت�ص�يب  الإن�����ص��ان 
ال���ذي ارت��ك��ب��ه ف��ري��ق اخل���رباء بعدم 
التحقيقات  اأط���راف  جميع  اإ���ص��راك 
جميع  وت������ب������ادل  ت����ق����اري����ره����م،  يف 
ال�ثائق وامل�صتندات املتعلقة باملزاعم 
ا�صتقرت عليه  والنتهاكات، وه� ما 
اآل��ي��ة ال��ع��م��ل الأمم��ي��ة وال��دول��ي��ة يف 
التحقيقات وجلان احلقيقة،  اإجراء 
ومهنية  حيادية  عدم  ي�ؤكد  ما  وه� 
نتائج  اأي  ويبطل  التحقيق،  ف��ري��ق 
يف  الفريق  اإليها  خل�س  اتهامات  اأو 

حتقيقاته وتقاريره.
حق�ق  جم���ل�������س  ق����ي����ام  و�������ص������رورة 
واخللل  ال��ع���ار  بت�ص�يب  الإن�����ص��ان 
الذي ارتكبه فريق اخلرباء با�صتبعاد 
املبا�صرين  ال�����ص��راع  اأط�����راف  اأح����د 
وغ���ري ال�����ص��رع��ي��ني يف ال��ي��م��ن، وه� 
تدخل النظام الإيراين الذي اأكدته 
ووّثقته جملة من امل�اقف والقرارات 
والتحقيقات الأممية والدولية، كما 
مل ي�صر التقرير اإىل الدور الإيراين 
امل�صلح  ال�صراع  ي�ؤجج  الذي  املبا�صر 

املدنيني  باليمن ويعظم من معاناة 
وه�  الإن�صانية،  اأزمتهم  وا�صتمرار 
والريبة  ال�صك  الكثري من  يثري  ما 
وم��ا خل�س  التحقيق  يف عمل فريق 

اإليه من نتائج يف تقريره.
ق��ي��ام جمل�س حق�ق  واأك���د ���ص��رورة 
الإن�صان باإيجاد اآلية ملراجعة تقرير 
فريق اخلرباء وت�ص�يبه، مبا يرتقي 
املعتمدة  ال��دول��ي��ة  امل��ع��اي��ري  اإىل  ب��ه 
والتقارير  التحقيقات  هذه  مثل  يف 
املعنية،  الأط�����راف  م��ع  وب��ال�����ص��راك��ة 
ومبا ي�صمن �صالمة التقرير وعدم 
القان�نية  ال�ص�ابط  على  خ��روج��ه 
دوليا،  ب��ه��ا  وامل��ع��م���ل  والإج���رائ���ي���ة 
ومبا ي�صهم يف ال�قت نف�صه يف وقف 

واإنهاء املاأ�صاة الإن�صانية باليمن.
ال�صكر  وج����ه����ت  ال�����ن�����دوة  وك�����ان�����ت 
تبذلها  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية  ل���ل���ج���ه����د 
الهيئات الأممية ومنظمات املجتمع 
مل��ا يق�م�ن به،  امل��دين واحل��ك���م��ات 
لالرتقاء  جمتمعني  اأو  م��ن��ف��ردي��ن 
بالعامل،  الإن�صان  حق�ق  مبنظ�مة 
مهماً  ج�������زءاً  ال���ي���م���ن  ت���ع���د  وال����ت����ي 
ي��ع��ان��ي��ه �صعبها  مل���ا  م��ن��ه��ا  ورئ��ي�����ص��ي��اً 
م��ن م��اأ���ص��اة اإن�����ص��ان��ي��ة م��ن��ذ انقالب 
امل��ل��ي�����ص��ي��ات احل����ث���ي���ة الإره����اب����ي����ة 
وال�صلطة  املنتخبة  احل��ك���م��ة  على 
على  و�صيطرتها  باليمن  ال�صرعية 
اليمن، وه��� الأمر  م��ق��درات وم��دن 
جمل�س  لن�صغال  جلياً  يبدو  ال��ذي 
اليمنية  بالق�صية  ال����دويل  الأم����ن 
واإ���ص��داره ع��دداً من ال��ق��رارات التي 
باليمن  ال�����ص��رع��ي��ة  ب���اإع���ادة  ط��ال��ب��ت 
امللي�صيات  �صيطرة  ع��ل��ى  وال��ق�����ص��اء 
قبل  فيها،  ال�صلطة  على  احل���ث��ي��ة 
العربي  ال��ت��ح��ال��ف  دول  ت���ق����م  اأن 
هذه  مقت�صيات  وت��ط��ب��ي��ق  بتنفيذ 
ال�صرعية  ال�صلطة  ودع��م  ال��ق��رارات 
�صرعيتها  ل����ص���ت���ع���ادة  ال���ي���م���ن  يف 
وحماية امل�اطنني مما يعان�نه من 
ان��ت��ه��اك��ات وج��رائ��م ح��رب متار�صها 
بحقهم،  الإره��اب��ي��ة  امللي�صيات  تلك 
الإن�صان  حق�ق  جمل�س  ان�صغل  كما 
واملف��صية ال�صامية حلق�ق الإن�صان 
النقالب  م��ن��ذ  اليمنية  بالق�صية 
احل������ث�����ي ع���ل���ى ال�������ص���رع���ي���ة، عرب 
ال��ع��دي��د م��ن ال���ق���رارات ال��ت��ي جاءت 
واملدنيني  الإن�����ص��ان  ح��ق���ق  حلماية 
�صبتمرب  يف  انتهى  وال���ذي  باليمن، 

اإىل حل �صلمي يعيد الأمن وال�صتقرار لليمن و�صعبه. واأعاد  ال��ص�ل 
بتاريخ  التذكري  والإم�����الءات  ال�����ص��روط  ف��ر���س  ول��غ��ة  احل���ث��ي  التعنت 
ط�يل من املمار�صات وامل�اقف التي تظهر حقيقة هذه امللي�صيا الإيرانية 
ورف�صها  ال�صرعية  بانقالبها على  فيها  ت�صببت  التي  لالأزمة  ونظرتها 
اإطالق  الن�صياع للقرارات الأممية والتفاقيات التي ن�صت على وقف 
بالق�ة  احتلتها  التي  املناطق  من  بان�صحابها  املرتبطة  والقرارات  النار 
الع�صكرية �صاربة عر�س احلائط جميع قرارات الأمم املتحدة وجمل�س 

الأمن ذات ال�صلة.
الت�قيع  احل�ثية  امللي�صيات  رف�صت   2014 العام  من  �صبتمرب  ففي 
على امللحق الأمني لتفاق “ال�صلم وال�صراكة ال�طنية” لت�ص�ية الأزمة 
ال�صالح  اإل��ق��اء  على  يجربهم  ال���ذي  ال�صرعية  احل��ك���م��ة  وب��ني  بينهم 

•• اأبوظبي -وام:

اأثبتت ملي�صيات احل�ثي الإيرانية مرة اأخرى اأنها الطرف امل�ص�ؤول عن 
اإف�صال اجله�د الأممية لإيجاد حل �صيا�صي �صلمي ينهي انقالبها على 
ال�صرعية يف اليمن حيث ت�صببت امليلي�صيات النقالبية بعدم عقد ج�لة 
التي كانت مقررة يف  املعنية  اليمنية  الأط��راف  الأخ��رية بني  امل�صاورات 

جنيف بح�ص�ر املبع�ث الأممي اإىل اليمن مارتن غريفيث.
ال�صلطة  على  ا�صت�لت  التي  النقالبية  الإي��ران��ي��ة  احل�ثي  ومللي�صيات 
الخرية  امل�صاورات  ج�لة  ح�ص�ر  عن  وفدها  وامتنع   2014 العام  يف 
ال�صيا�صي  والتهرب من جه�د احلل  ال�صيا�صي  العبث  تاريخ ط�يل من 
لالأزمة وعملت على اإف�صال كافة املبادرات الإقليمية والدولية من اأجل 

ت�قيعهم  الرغم من  الدولة على  نف�ذ  وب�صط  والن�صحاب من �صنعاء 
على التفاق الأ�صا�صي ومل يحل ذلك دون متابعتهم لجتياح حمافظتي 
�صعدة وعمران و�صيطرتهم على ال�صمال اليمني قبل اأن يتجه�ا غربا 
وي�صيطروا على حمافظة احلديدة وامليناء ال�صرتاتيجي يف 14 اكت�بر 
البي�صاء وحم��اف��ظ��ات اجلن�ب  ب��اجت��اه  ع��دوان��ه��م  ث��م وا���ص��ل���ا   2014

اليمني وعلى راأ�صها عدن يف مار�س عام 2015.
2216 الذي  امل��ل��زم رق��م  ال���دويل  ال��ق��رار  ورف�����س احل���ث��ي���ن تطبيق 
2015 حت��ت الف�صل  اأب��ري��ل ع��ام  ال���دويل يف  اأ���ص��دره جمل�س الأم���ن 
ال�صابع وطالب فيه ميلي�صيا احل�ثي النقالبية ب�قف القتال و�صحب 
ق�اتهم من املناطق التي فر�ص�ا �صيطرتهم عليها مبا يف ذلك �صنعاء 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  برعاية  لجتماع  متهيدا  واحل��دي��دة  وتعز 

للت��صل اإىل اتفاق �صيا�صي مع احلك�مة ال�صرعية. ويف 16 ي�ني� عام 
2015 عقد م�ؤمتر دويل تدعمه الأمم املتحدة يف جنيف بني اأطراف 
الأزمة اليمنية لكن احل�ثيني رف�ص�ا احل�ار مع حك�مة الرئي�س عبد 
التي  التفاو�س  ج���لت  واأح��ب��ط احل�ثي�ن جميع  ه��ادي.  رب��ه من�ص�ر 
الدولية  بالقرارات  اللتزام  وتهربهم من  تعنتهم  امل�ؤمتر عرب  �صهدها 
كما مت تاأجيل اإحدى اجل�لت بفعل التاأّخر املتعمد لل�فد احل�ثي عن 
اأيام من امل�عد املحدد. واأطلق احل�ثي�ن ر�صا�س الغدر  احل�ص�ر عدة 
باإعالنهم   2016 ال��ك���ي��ت  مفاو�صات  و  ال���دويل  امل��ب��ع���ث  خطة  على 
التي  وهي اخلط�ة  البالد”  “اإدارة  بهدف  �صيا�صي”  “جمل�س  ت�صكيل 
نددت بها الأمم املتحدة ويف املقابل كانت احلك�مة ال�صرعية قد اأعلنت 

م�افقتها على اخلطة واأيدت جميع البن�د ال�اردة فيها.

قد تلجاأ انقرة اإىل ت�صعيد انخراطها الع�صكري 

ت�صارب امل�صالح يهَز »ان�صجام« رو�صيا وتركيا 
•• وا�شنطن-وكاالت:

الطائرات  حلقت  اأغ�صط�س،  مطلع 
�صمال  ف�����ق  ال�����ص���ري��ة  ال��ع�����ص��ك��ري��ة 
غرب حمافظة اإدلب واألقت منا�صري 
ال�صت�صالم  ع��ل��ى  ال�����ص��ك��ان  حت�����س 
وه�����ددت ب��ع��م��ل ع�����ص��ك��ري، وه����� ما 

اعتربه الباحثان غابريال وايت وب�غدان بيلي اآخر مثال على تنكر ب�صار 
الأ�صد ونظامه لتفاقات خف�س الت�صعيد وا�صتمراه يف هج�م �صامل �صد 

املعار�صة.
وت�صكل مدينة اإدلب- اآخر معقل اأ�صا�صي ت�صيطر عليه املعار�صة ال�ص�رية- 
التايل  الهدف  الت�صعيد-  الأخ��رية من مناطق خف�س  املنطقة  اأنها  كما 

لتقدم ق�ات النظام ال�ص�ري. 
النزاع الذي  اأن  اإنرت�صت”  “نا�ص�نال  الباحثان يف مقال مبجلة  واعترب 
رو�صيا  اإىل  بالن�صبة  مهمة  م�صاعفات  عليه  و�صترتتب  الأف���ق  يف  يل�ح 
كل  اعتمد   ،  2015 اآواخ���ر  ومنذ  ال�ص�رية.  احل��رب  وم�صتقبل  وتركيا 
التفاهم  على  قائمة  �ص�ريا  ع�صكرية يف  ا�صرتاتيجية  وتركيا  رو�صيا  من 
املتبادل. وعلى رغم ا�صقاط تركيا مقاتلة �ص�خ�ي-24 رو�صية وما تبعها 
فاجاأ  مما  ال�صراكة،  ا�صتمرت  تركيا،  لدى  الرو�صي  ال�صفري  اغتيال  من 

الكثري من املراقبني. 
وزيادة على ذلك فاإن كاًل من رو�صيا وتركيا قد اقتطعتا جي�باً من النف�ذ 
املدى  على  لكن  �ص�ريا.  اأهدافهما اجل�هرية يف  على �صمان  �صاعدتهما 

البعيد، فاإن اأف�صل ال�صراكات لها حدود. 
وبالن�صبة اإىل تركيا، لي�س اأمن اإدلب قاباًل للتفاو�س. وقد انت�صر اجلي�س 
�صيا�صية  رافعة  ت�صكل  ت��زال  ل  التي  املحافظة  يف  املا�صي  العام  الرتكي 

للرئي�س رجب طيب اإردوغان. ومن دون �صمانات اأمنية يف اإدلب، قد تلجاأ 
تركيا اإىل ت�صعيد انخراطها الع�صكري اأو الت�قف عن امل�صاركة يف ت�صكيل 
م�صتقبل احلكم يف �ص�ريا. ولكن مثل هذا المتياز �صي�صكل خياراً �صعباً 
اأنقرة عن  اأو يبعد  اإىل رو�صيا حيال امل�صالح الرتكية يف �ص�ريا  بالن�صبة 
ال�صراكة يف حمادثات اأ�صتانة.  واأ�صار الباحثان اإىل اأن العالقة الرو�صية-
الرو�صي فالدميري  الرئي�س  املن�صجم. وا�صتفاد  الن�ع  الرتكية كانت من 
ان��ت�����ص��ارات للنظام  امل���خ���اوف الأم��ن��ي��ة ال��رتك��ي��ة اإىل  ب���ت��ني يف ت��رج��م��ة 
ال�ص�ري. ويف املقابل تلقت تركيا دعماً �صد الق�ات الكردية يف �صمال غرب 
�ص�ريا، حم�لة الأنظار بدرجة كبرية عن دعم هج�م للف�صائل ال�ص�رية 
تقدماً  وحققت  بحدودها  دولة  كل  اعرتفت  لذلك،  وكنتيجة  املعار�صة. 
يف حق�ل متعددة من التعاون، اأهمها عملية ال�صالم ال�ص�رية يف اأ�صتانة. 
ومنذ ماي� 2017، فر�صت حمادثات اأ�صتانة، التي ترعاها رو�صيا وتركيا 
اأرب��ع مناطق خلف�س الت�صعيد يف �ص�ريا. و�صملت هذه املناطق  واإي��ران، 
ال�صنية وركزت على  املعار�صة  �صيطرة  الباقية حتت  املهمة  امل�صاحات  كل 
درعا  ح�ل  الث�ار  عليها  ي�صيطر  مناطق  يف  النار  ل�قف  اتفاقات  تنفيذ 
انتهت  العملية  واإدلب. وللمفارقة فاإن هذه  ال�صرقية  وحم�س والغ�طة 
انتهاء  وعقب  املذك�رة.  املناطق  من  ثالثة  على  للنظام  كاملة  ب�صيطرة 
مقاتل�  واف��ق   ،2018 اأب��ري��ل   يف  ال�صرقية  الغ�طة  على  النظام  هج�م 
اإدلب.  حمافظة  اإىل  املغادرة  اأو  ال�صت�صالم  على  وافق�ا  هناك  املعار�صة 

املعار�ص�ن  فعل  م�صابه  نح�  وعلى 
يف حم�س. وانتهى م�ؤخراً يف هج�م 
ثالث للنظام �صد ق�ى املعار�صة يف 

اجلن�ب. 
الي�م  اإدل����ب  اأن  ال��ك��ات��ب��ان  واأ����ص���اف 
للمعار�صة  الأخ�����ري  امل��ع��ق��ل  ت�����ص��ك��ل 
�صيطر  مناطق  وبخالف  ال�ص�رية. 
عليها النظام م�ؤخراً، فاإن املحافظة تت�صابك فيها م�صالح مت�صاربة لكل 

الق�ى املعنية، مما يرفع من م�صت�ى الخطار. 
اتفاقات  اط��ار  يف  املحافظة  يف  ع�صكرية  مراقبة  م��راك��ز  تركيا  واأق��ام��ت 
�ص�رية  مناطق  م��ن  ن��ازح��ني  ت�صم  املحافظة  ان  كما  الت�صعيد،  خف�س 
اأخرى على مدى �صن�ات. اإذن كيف �صي�ؤثر ذلك على م�صتقبل العالقات 
الرتكية -الرو�صية؟ ويجد فعاًل م�ؤ�صرات على اعتزام النظام �صن عملية 
حققها  التي  باملكا�صب  وم��ع��ززاً  املقبلة.  الأ�صابيع  يف  اإدل���ب  يف  ع�صكرية 
على  ح�صل  ما  اإذا  خ�ص��صاً  تركيا  ا�صتفزاز  يف  الأ�صد  �صيجازف  م�ؤخراً، 
�صابقاً  ال�صام )الن�صرة  انت�صار هيئة حترير  ان  �ص�ء اخ�صر رو�صي. كما 
التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة( ب�صكل وا�صع يف اإدلب �صيعقد الأم�ر 

على الأر�س. 
واأ�صار الباحثان اإىل اأن تركيا التي نفذت عمليات ع�صكرية على الأرا�صي 
ال�ص�رية يف ال�صابق تبدو م�صتعدة للرد ع�صكرياً على اأي ا�صتفزاز لق�اتها. 
مب�صتقبل  تركيا  التزام  يتجاهال  األ  الأ�صد  ونظام  م��صك�  على  ويتعني 
عام  التنحي  اإىل  الأ���ص��د  دع��ا  م��ن  اأول  ك��ان  اإردوغ����ان  اأن  �ص�ريا. ومعل�م 
2011. ويتعني على م��صك� اأن تن�صح انقرة بهدوء كي حتتفظ بخيار 
الناأي بالنف�س عن احتمال ح�ص�ل هج�م غري حم�ص�ب من ق�ات النظام 

ال�ص�ري.                                                                                                    
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صال�ن 

عي�ن البنف�صج لل�صيدات
رخ�صة رقم:CN 2005511  قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صيدلية العزة

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�صة رقم:1875688 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة �صيف خلفان را�صد �صالح %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف زكية �صامل ثاين غريب اجلابري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10

اإعــــــــــالن
لغ�صيل  ال�ص�����ادة/�صرتوكر  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب ال�صيارات رخ�صة رقم:2526526 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ام �صلمه �صيخ زوجه خمي�س حممد خمي�س احلمادي %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عي�صى عبداهلل �صعيد املنذري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10

اإعــــــــــالن
ال�ص�����ادة/ن�صيم  بان  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اب�كرية لت�صليح املكيفات والكهرباء
رخ�صة رقم:CN 1974408  قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صب�ع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ص�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10
اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية

م�ص�ؤولية  ذات  �صركة  الفراح  خلدمات  �صركة/الك�برا  يف  ال�صركاء  اجتمع 
CN1136843:حمدودة �س.ذ.م.م رقم الرخ�صة

العن�ان/املنطقة ال�صناعية - ال�صفرة - ق 243 - ط 1 - مكتب 10 - �صارع ح�صة 
بنت حممد - وحدة - حمده �صعيد عبيد واخرون.

ال�صكل القان�ين:�صركة ذات م�ص�ؤولية حمدودة
لدى  امل�صدق  العادية  غري  العم�مية  اجلمعية  اجتماع  يف  ال�صركاء  قرر  فقد 
كاتب العدل برقم:1850016742 بتاريخ:2018/9/2 حل وت�صفية ال�صركة وفقا 
عقد  وفك  املتحدة  العربية  المارات  دولة  يف  بها  املعم�ل  والنظمة  للق�انني 
ال�صراكة وت�صفية والغاء ال�صركة وتعيني م�صفي ال�صادة:مكتب الدرة للمراجعة 

والتدقيق ومف��س عن املكتب ال�صيد:احمد جمال عبدالعزيز.
وعلى من لديه اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف العن�ان 
التايل م�صطحبا معه كافة امل�صتندات والوراق الثب�تية وذلك يف خالل 45 ي�ما 
من تاريخ ن�صر هذا العالن العن�ان:�صارع التخطيط - العني - بناية بالقرين 

العامري - مكتب رقم:204 - الهاتف:0503419153 - الهاتف:037219858

اإعــــــــالن ت�صفيـــــة 

 منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صارك�ه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 117995
باإ�صم : ج�ن�ص�ن اآند ج�ن�ص�ن 

وعن�انه: وان ج�ن�ص�ن اأند  ج�ن�ص�ن بالزا ، ني� برنزويك ،  ني� جري�صي ، 08933-7001 
ال�ليات املتحدة الأمريكية.

بتاريخ:2008/08/17 وامل�صجلة حتت الرقم: 117995 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :9
عد�صات ت�صحيح النظر حتديدا العد�صات الال�صقة.

احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�صر �صن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2008/08/17 
وحتى تاريخ: 2028/08/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  10  �شبتمرب 2018 العدد 12423

EAT 39801

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك : التميمي وم�صارك�ه 
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم 119049
باإ�صم: دبي العقارية

وعن�انه: �س.ب 23073، دبي،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2010/12/19 وامل�صجلة حتت الرقم : 126942 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :35
الإعالن والأعمال التجارية.

احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�صر �صن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/09/07 
وحتى تاريخ: 2028/09/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  10  �شبتمرب 2018 العدد 12423

EAT 124556

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك : التميمي وم�صارك�ه 
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم 119047
باإ�صم: دبي العقارية

وعن�انه: �س.ب 23073، دبي،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2010/12/19 وامل�صجلة حتت الرقم : 126940 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :36
التاأمني والأعمال املالية.

احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�صر �صن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/09/07 
وحتى تاريخ: 2028/09/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  10  �شبتمرب 2018 العدد 12423

EAT 124557

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك : التميمي وم�صارك�ه 
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم 119046
باإ�صم: دبي العقارية

وعن�انه: �س.ب 23073، دبي،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2010/12/19 وامل�صجلة حتت الرقم : 126939 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :37
اأعمال البناء والن�صاء وال�صالح.

احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�صر �صن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/09/07 
وحتى تاريخ: 2028/09/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  10  �شبتمرب 2018 العدد 12423

EAT 124558

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك : التميمي وم�صارك�ه 
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 119048
باإ�صم :دبي العقارية

وعن�انه: �س.ب 23073، دبي،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2010/12/19 وامل�صجلة حتت الرقم : 126941 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :41
الرتبية والتعليم والرتفية.

احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�صر �صن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/09/07 
وحتى تاريخ: 2028/09/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  10  �شبتمرب 2018 العدد 12423

EAT 124556

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك : التميمي وم�صارك�ه 
بن�صر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم 119050
باإ�صم :دبي العقارية

وعن�انه: �س.ب 23073، دبي،  الإمارات العربية املتحدة.
بتاريخ:2011/06/13 وامل�صجلة حتت الرقم : 147446 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :43
خدمات ت�فري الأطعمة وامل�صروبات والإقامة امل�ؤقتة.

احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�صر �صن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/09/07 
وحتى تاريخ: 2028/09/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  10  �شبتمرب 2018 العدد 12423

EAT 124560

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /      

املالك: التميمي وم�صارك�ه 
بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم: 118696
باإ�صم : ي�نيليفر بي ال �صي 

وعن�انه: ب�رت �صناليت-ويرال- مر�صي�صايد -اجنلرتا
بتاريخ:2010/01/31 وامل�صجلة حتت الرقم: 99726 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�صلع اأو اخلدمات ال�اقعة بالفئة :30
ال�صالفة  الب�صائع  لتجهيز  م�صتح�صرات  واملثلجة،  احلل�يات   ، مائية  مثلجات   ، ك��رمي  الآي�س 

الذكر.
احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�صر �صن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/08/28 

وحتى تاريخ: 2028/08/28

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  10  �شبتمرب 2018 العدد 12423

EAT 116197

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل/ املالك

�س. فاين واي انرتنا�صي�نال للتجارة �س.ذ.م.م

بن�صر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 119643            بتاريخ : 2008/09/23                       
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 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2344  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �صركة ا�صتاندر للحدادة واللحام �س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/املحرتف�ن للمج�صمات املعمارية وميثلها/حممد علي حممد معن الرفاعي اجلنديل  
الدع�ى  اأقام عليك  قد  امل�صايبة  ابراهيم  امل�ؤ�ص�صة وميثله:ب�صار عبداهلل علي  ب�صفته مالك 
 )26.910.08( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ت���ؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ص�عها 
درهم مع الفائدة القان�نية ب�اقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد والزام املدعي 
امل�افق  الربعاء  ي�م  لها جل�صة  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  وامل�صاريف ومقابل  بالر�ص�م  عليها 
من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة   2018/9/26
للمحكمة قبل اجلل�صة  او م�صتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قان�نيا وعليك  ميثلك 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1757  جتاري جزئي
ان املدعي/ املقام ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / 1- �صيدلية 

التجهيزات الطبية املتحدة )ي�نيمد( �س.ذ.م.م وميثله:حممد طالل حممد ح�صن 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  التميمي 
وقدره )7.338.914( درهم والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والر�ص�م وامل�صاريف 
والفائدة ب�اقع 9% من تاريخ:2014/11/19 وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة 
لذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة   2018/9/18 امل�افق  الثالثاء  ي���م 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأي��ام على الأق��ل ويف حالة تخلفك فان  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1532  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-�صركة داري��� �صالم للتجارة العامة - �س ذ م م  2-ت���راوري عبدو  جمه�يل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ ال�صركة العامة لت�صييد املباين وال�صغال العم�مية وميثله / ح�صني 
العقد وال��زام املدعي  اأق��ام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بف�صخ  البناي  قد  علي ح�صن علي 
عليهما بالت�صامم والتكافل بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ وقدره )456.590 دولر امريكي( او ما يعادلها 
الف  و�صبع�ن  وخم�صة  و�صتمائة  )ملي�ن  دره��م(   1.675.685.3( وق��دره  مبلغ  الإم��ارات��ي  بالدرهم 
و�صتمائة وخم�صة وثمان�ن درهم وثالثة فل�صا( بال�صافة اىل الفائدة ب�اقع 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�صداد التام والر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.     وحددت لها جل�صة ي�م الثنني  
من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 ال�صاعة   2018/10/1 امل�افق 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/270  ا�شتئناف مدين    
قري�صى   �صليم   - حممد  قري�صى  ظفر  1-حم��م��د  ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
جمه�ل حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /الينا غريخ�فا وميثله / احمد 
اأن���ه��ي -  ق��د ا���ص��ت��اأن��ف  ال��ق��رار/ احل��ك��م ال�صادر  ع��ب��داهلل حممد ملك 
بالدع�ى رقم : 2017/2624 مدين جزئي بتايخ 2018/3/5 مدين جزئي. 
وحددت لها جل�صه ي�م الثنني امل�افق 2018/9/10  ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�ص�ركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
انذار عديل  بالن�شر

رقم  2018/5664 
املنذر : قمر الدين ا�صماعيل - وميثلها / زهرا قمر الدين فهيم ب�ت - ب�كالة رقم املحرر )2018/1/162105( 
وميثلها حممد �صفيق  اب� ال�صع�د ، مب�جب وكالة رقم املحرر )2017/1/113325( وميثله / رجاء ادري�صى 
ت�ص�يل ك��صتي - مب�جب وكالة م�صدقة. رقم املحرر )2018/1/164166( - عن�انه : دبي - انرتنا�صي�نال 
�صيتي احلي الفرن�صي بناية P20 حمل رقم 14 ور�صان الوىل ، ت : 0555564669 - 042958825 

املنذر اليه : مطعم دي رو�صتيك تيبال 
 S02 حمل رقم P-15 عن�انه : انرتنا�ص�نال �صيتي احلي الفرن�صي بناية

ينذر املنذر/ املنذر اليه ب�صرورة الخالء التام للعقار )حمل رقم S02 بناية رقم P-15(  و�صداد قيمة اليجار 
النذار  ن�صر هذا  تاريخ  �صهر من  اق�صاها  كله يف مدة  وذل��ك  وامل��اء  الكهرباء  فات�رة  اىل  بال�صافة   ، امل�صتحقة 
وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الج��رءات القان�نية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�صداد كامل القيمة اليجارية 
حق�قه  حلفظ  الق�صائية  واجل��ه��ات  املخت�صة  ال�صلطات  اىل  اللج�ء  ذل��ك  يف  مبا  وامل��ي��اه  الكهرباء  وم�صاريف 

وحتميل املنذر اليه بكافة ر�ص�م وم�صاريف التقا�صي مبا فيها اتعاب املحاماة.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2341 جتاري كلي                                                

القامة  حم��ل  جمه�ل  م   م  ذ  ���س   - التاأمني  ل��صاطة  الف�صي  الك�كب  عليه/1-  املحك�م  اىل 
اعاله  امل��ذك���رة  ال��دع���ى  يف   2018/6/6 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ل�صالح/ �صركة التاأمني العربية �س م ل  1-بعدم قب�ل طلب تثبيت احلجز على وديعة التاأمني 
م��ص�ع الدع�ى لرفعها قبل الوان.  2- ب�صحة وثبيت امر احلجز التحفظي رقم 376 ل�صنة 
2017 ال�صادر مب�جب احلكم رقم 308 ل�صنة 2017 تظلم جتاري وامل�ؤيد بحكم ال�صتئناف رقم 
2017/236 ا�صتئناف جتاري على ح�صاب املدعي عليها لدى )بنك ام الق�ين ال�طني املحدود ، 
وبنك راأ�س اخليمة ال�طني( والزمت املدعي عليها بالر�ص�م وامل�صاريف ومبلغ الف درهم )1000 
درهم( مقابل اتعاب املحاماة. ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�ص�ري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/661 جتاري كلي                                                
اىل املحك�م عليه/1- الك�كب الف�صي ل��صاطة التاأمني - �س ذ م م  جمه�ل حمل 
يف    2018/6/27 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
ب�صحة احلجز  ل  م  �س  العربية  التاأمني  �صركة  ل�صالح/  اعاله  املذك�رة  الدع�ى 
هيئة  ل��دى  عليها  املدعي  قبل  من  امل�دعة  التاأمني  وديعة  على  امل�قع  التحفظي 
التاأمني مب�جب احلكم ال�صادر يف ال�صتئناف رقم 236 ل�صنة 2017 تظلم جتاري 
والزمت املدعي عليها بامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل 
لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

ت��ك���ن م��ه��م��ة ه����ذا الفريق  ل���ن     
�صهلة، اذ �صيك�ن الحتاد الأوروبي 
و�صتك�ن  ���ص��ي��ا���ص��ي��اً،  م���ت����ازن  غ��ري 
املتحدة قد خرجت، ما مل  اململكة 
تعلق ترييزا ماي عملية املادة 50 

لل�صماح باإجراء ا�صتفتاء ثاٍن. 
الأوروب���������ي  ال���ن���م���� يف الحت��������اد    
يرتاجع، واإيطاليا تخ��س معركة 
ي�اجه�ن  ال��ذي��ن  ال�صعب�يني  م��ع 
القت�صادية.  وامل�صاعب  النهيار 
اأقلية  ح���ك����م���ة  حت����ت  اإ����ص���ب���ان���ي���ا، 
�صعيف  ووزن������ه������ا  ا������ص�����رتاك�����ي�����ة، 
غري  ال���ق����م���ي����ن  ب���روك�������ص���ل.  يف 
ال�صرقية،  اأوروب����ا  يف  الليرباليني 
كات�صين�صكي  ي����ارو�����ص����الف  م���ث���ل 
القان�ن والعدالة يف  “زعيم حزب 
ال�صلطة يف وار�ص�، وفيكت�ر اأوربان 
ب�داب�صت،  يف  ال�زراء”  رئ��ي�����س 
الأوىل  ال�������ص���ف���ح���ات  ي���ح���ت���ل����ن 
لل�صحف، ولكن ل يريدون مغادرة 
الأوروب���ي وخ�صارة جميع  الحت��اد 
التم�يالت وال�صتثمارات الأجنبية 
املبا�صرة التي يح�صل�ن عليها من 
خ����الل ال��ت��ك��ام��ل الق���ت�������ص���ادي يف 

الحتاد الأوروبي.
الحت�������اد  �����ص����ي����ق�����د  م������ن  اإذن     

الأوروبي؟

برملان منق�صم
   �صريى الربملان الأوروبي انتخاب 
ال�صعب�يني  ال����ن�����اب  م���ن  امل���زي���د 
ل������الأح������زاب امل����ع����ادي����ة ل���الأج���ان���ب 
اأو  ل��ل��راأ���ص��م��ال��ي��ة  امل��ن��اه�����ص��ني  اأو 
الرئي�س  وي����اأم����ل  الإق���ل���ي���م���ي���ني. 
ح�����زب�����ه،  ي�����ج�����د  ان  م���������اك���������رون 
يف  حلفاء  الم���ام،  اىل  اجلمه�رية 
اأوروب����ا خللق حركة  اأن��ح��اء  جميع 
اأوروبية، ولكن، يف ال�قت  �صيا�صية 
الراهن، ل ت�صقط جميع الأحزاب 
ال��صط،  مي���ني  م���ن  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
وال���ي�������ص���ار وال���ل���ي���ربال���ي���ني، حتت 

ال�صحر املاكروين.
و�صك  ع��ل��ى  اأوروب��������ا  اأن  ي�����ص��اع     
الأح���زاب  �صيطرة  حت��ت  ال�صق�ط 
الق�مية  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
لالأجانب،  وامل��ع��ادي��ة  وال�صعب�ية 
اليمني  ي��ن��ق�����ص��م  احل���ق���ي���ق���ة،  ويف 
الرئي�صية:  الق�صايا  معظم  ح���ل 
ال���ه���ن���غ���اري ف��ي��ك��ت���ر اأورب����������ان، اأو 
ك�رت�س،  �صيبا�صتيان  النم�صاوي 
الإيطايل  وي�����ص��اف��ح��ان  يبت�صمان 
ي�صمان  لكنهما  �صالفيني،  ماتي� 
اآذان����ه����م����ا ع���ن���دم���ا ي���ط���ل���ب وزي����ر 
ت�صتقبل  اأن  الإي���ط���ايل  ال��داخ��ل��ي��ة 

ملاذا ل تكون مريكل؟
   هناك بديل اأملاين، وهذه امل�صالة 
وُتناق�س  ب���رل���ني  يف  م���ط���روح���ة 
يف ع���ا���ص��م اأوروب���ي���ة اأخ�����رى. هل 
مريكل  اأجن���ي���ال  ت��ك���ن  اأن  مي��ك��ن 
اأول رئي�صة للمف��صية؟ انها متلك 
والتاريخ  وال�صلطة  وال���زن  الثقل 
واملكانة  وال�����ص��م��ع��ة،  احل���ك����م���ي، 
الدولية، اإ�صافة اإىل خربة ومهارات 
ال�صيا�صيني  ك���ل  ت��ف���ق  ���ص��ي��ا���ص��ي��ة 

الأوروبيني جمتمعني.
   كما ميكن لأي اتفاق مع اإميان�يل 
ماكرون اأن ي��صل م�صريف مركزي 
ف��رن�����ص��ي، ف��ران�����ص���ا ف��ي��ل��ريوي دي 
للبنك  رئي�س  غالهاو، اىل من�صب 
امل�����رك�����زي الأوروب��������������ي، لإ�����ص����الح 
ملنطقة  الق���ت�������ص���ادي���ة  ال�����ص��ي��ا���ص��ة 

الي�رو ل�صالح النم� والت�صغيل.
اإن  دائ��م��اً،  اأجنيال مريكل     قالت 
يتمثل  الأخ������ري  ال��ك��ب��ري  حت��دي��ه��ا 
وج�د  �صبب  يف  الثقة  ا�صتعادة  يف 

الحتاد الأوروبي.
 ان���ه���ا الأمل����ان����ي����ة ال���ت���ي مي���ك���ن اأن 
الربيك�صيت،  بعد  ما  اأوروب���ا  تق�د 
ترامب،  دون���ال���د  م��ع  ت��ن��اق�����س  وان 
وف����الدمي����ري ب����ت���ني، و����ص���ي جني 
الحتاد  ب���اأن  ال���ع��ي  وت��زي��د  بينغ، 

الأوروبي م�صالة جدّية.
••وزير اململكة املتحدة 
لل�صوؤون الأوروبية يف حكومة 
حزب العمل بزعامة توين 
بلري. ن�صر كتابه الأخري 
“بريك�صيت، ل خروج - لهذا 
يف النهاية لن تغادر بريطانيا 
اأوروبا” 2017. 

ال���ن���م�������ص���ا وامل�����ج�����ر ال����ع����دي����د من 
ال����الج����ئ����ني امل���ق���ي���م���ني ح���ال���ي���ا يف 
ايطاليا.    رق�صت وزيرة اخلارجية 
ال��ن��م�����ص��اوي��ة ك���اري���ن ك��ن��ي�����ص��ل مع 
ب�����ت����ني خ������الل حفل  ف����الدمي����ري 
اأغ�صط�س،  م��ن��ت�����ص��ف  يف  زف���اف���ه���ا 
واأورب�������ان و���ص��ال��ف��ي��ن��ي رف��ي��ق��ا درب 
ال�����ك�����رم�����ل�����ني، ل�����ك�����ن احل����ك�����م����ة 
لرو�صيا،  ب�صدة  معادية  الب�لندية 
البالد  وزراء  رئ��ي�����س  اأع���ل���ن  وق����د 
يف الآون����ة الخ����رية ع��ن رغ��ب��ت��ه يف 
ال�صيطرة على القت�صاد الب�لندي 
على طريقة ج�ن ل�ك ميلين�ص�ن.    
الي�صار، مثل حزب  لأح��زاب  ميكن 
والي�صار  الإ����ص���ب���اين،  ب����دمي��������س 
الفرن�صي،  ل���ل���ن���ظ���ام  امل���ن���اه�������س 
واخل�صر  ال���ي����ن���ان،  يف  و���ص��ريي��زا 
والأح��������������زاب غ�����ري ال���د����ص���ت����ري���ة 
الإقليمية  ال��ه���ي��ات  اأو  ال�صغرية، 
بعدد  ال��ف���ز  ميكنها  كاتال�نيا،  يف 
الربملان  يف  ال���ن����اب  م��ق��اع��د  م���ن 
الأوروب��ي. وهكذا، من املحتمل األ 
ي��ك���ن ال��ربمل��ان الأوروب�����ي للفرتة 
�صيطرة  حت���ت   2024-2019

جمم�عة اإيدي�ل�جية واحدة.

ال�صائعات الأملانية
اأمل��ان��ي��ا؟ افتتحت     لكن م���اذا ع��ن 

ب���رل���ني م�����ص��ن��ًع��ا ل���الإ����ص���اع���ات عن 
اأجنيال  اأن  ب����اق����رتاح  ب���روك�������ص���ل 
تت�ىل  اأملانيا  ت��رى  اأن  ت���د  مريكل 
رئ���ا����ص���ة امل���ف��������ص���ي���ة الأوروب������ي������ة. 
والأملاين املعني ه� وزير القت�صاد، 
ب���ي���رت األ����ت����م����اي����ر، م�����ن الوف�����ي�����اء 
لربوك�صل  ان  غ��ري  ل��ل��م�����ص��ت�����ص��ارة. 
كفايتها من الأملان. فالأمني العام 
تف�س  وينطبق  اأمل���اين،  للمف��صية 

رجل املجر الق�ي للقيم الأوروبية. 
وحتى ل� مت تعيني ويرب من قبل 
واأ�صبح  الأوروب�����ي،  ال�صعب  ح��زب 
“�صبيتزينكانددات”  ب���  ي�صمى  م��ا 
)مر�صح لرئا�صة املف��صية(، فلي�س 
من امل�ؤكد اأن م�ص�ؤولني حك�ميني 
اآخ�����ري�����ن يف الحت��������اد الأوروب���������ي 
�صيدعم�ن اليميني الأملاين، الذي 

مل ي�صغل ابدا من�صبا وزاريا.

للربملان  العام  الأمني  ال�صيء على 
الأوروب��ي، ورئي�س جمم�عة حزب 
ال��ربمل��ان ه�  الأوروب����ي يف  ال�صعب 
اأملاين، والمر نف�صه لالأمني العام 
ل��ل��ح��زب ال����ص���رتاك���ي الأوروب��������ي، 
الرئي�صي عن مفاو�صات  وامل�ص�ؤول 
الربيك�صيت التي يق�دها الفرن�صي 
مي�صال بارنييه ه� اأملاين. وانتقال 
ال�صف  م��ن  اأمل����اين  ل�صيا�صي  اآخ���ر 

لرئا�صة  ت��ر���ص��ح��ه  ع���ن  ���ص��ب��ت��م��رب 
اأجنيال  دع����م  وت��ل��ق��ى  امل��ف������ص��ي��ة 

مريكل . 
   وه����ذا الأخ�����ري ه���� زع��ي��م حزب 
ال�����ص��ع��ب الأوروب����������ي يف ال���ربمل���ان 
الأوروبي، وا�صتهر بدعمه لفيكت�ر 
ال�صيا�صيني  اأك�����رث  ���ص��د  اأورب��������ان 
الأوروب�����ي�����ني اع����ت����دال م���ن ميني 
ازدراء  ي��ك��ره���ن  ال��ذي��ن  ال������ص��ط، 

ميكن  ب���روك�������ص���ل،  اإىل  امل��ت������ص��ط 
اململ�ء  امل��رك��ب  ُي��ث��ق��ل  اأن  ب��ال��ت��ايل 

ا�صال بالأملان.
   تق�ل برلني، اأن مانفريد ويرب، 
اليمني  م����ن  الأوروب����������ي  ال���ن���ائ���ب 
امل�صيحي  ل�����الحت�����اد  ال�����ب�����اف�����اري 
ال������دمي������ق������راط������ي، ق������د ي���خ��������س 
الن���ت���خ���اب���ات خل���الف���ة ج����ان كل�د 
ي���ن��ك��ر  اأع���ل���ن وي����رب الأرب����ع����اء 5 

يف مرحلة تت�صم بالنق�صام وانعدام التوازن:

... ماذا لو اأن االأوروبيني وّلوا اأمرهم امراأة ...!
لن تكون مهمة الفريق اجلديد �صهلة يف غياب التوازن ال�صيا�صي داخل الحتاد الوروبي

املرحلة الوروبية القادمة لن تك�ن �صهلة ماكرون..  البحث عن حلفاء

مريكل لقيادة ال�صفينة الوروبية...

هذا الفرن�صي م�ؤهل لرئا�صة البنك املركزي الوروبي مانفريد ويرب  مر�صح املاين للمف��صية

لن يكون الربملان الأوروبي للفرتة 2019-2024 حتت �صيطرة جمموعة اإيديولوجية واحدة
ميكن لأي اتفاق مع اإميانويل ماكرون اأن يو�صل م�صريف مركزي فرن�صي اىل رئا�صة املفو�صية

•• الفجر - ديني�ص ماك�شني – ترجمة خرية ال�شيباين
قيادة  لأوروبـــا  �صيكون  �صهرا،  ع�صر  اثني  بعد     
جديدة، و�صيكون هناك نواب جدد يف �صرتا�صبورغ، 
ورئي�س  ــــــي،  الأوروب للمجل�س  جــديــد  ورئــيــ�ــس 
هناك  و�صيكون  ــي،  الأوروب املركزي  للبنك  جديد 
اخلارجية،  لل�صوؤون  اجلديد  الأعلى  املمثل  اأي�صا 
رئي�س  خ�صو�صا،  هناك،  و�صيكون  جدد،  ومفو�صني 

بديل جديد للمفو�صية الأوروبية. هــنــاك 
ــــــــــــاين،  اأمل
ـــاألـــة  واملـــ�ـــص
مــطــروحــة يف 
برلني وُتناق�ص 
ــم  عــوا�ــص يف 
ـــــة  ـــــي اأوروب
اأخـــــــــــــرى

انــــتــــقــــال 
اأملاين  �صيا�صي 
اإىل  اآخــــــر 
ــل  ــص ــ� ــروك ب
اأن  ميـــكـــن 
املركب  ُيثقل 
اأ�صال  اململوء 
ـــــان ـــــاالأمل ب

•• برازيليا-اأ ف ب:

يف  يعي�ص�ن  كان�ا  الذين  الفنزويليني  من  مئة  ح���اىل  اأعيد 
ال�ص�ارع اأو يف مالجئ مبدينة ب�ا في�صتا الربازيلية )�صمال(، 
اىل بالدهم يف اأعقاب م�جة جديدة من اعمال عنف ا�صفرت 
عن مقتل �صخ�صني، كما اعلنت ال�صلطات الربازيلية. وك�صفت 
ل�كالة  ي�ؤكدها  اأن  قبل  املعل�مات  هذه  الربازيلية  ال�صحافة 
ولية  -عا�صمة  في�صتا  ب���ا  يف  فنزويال  قن�صل  بر�س  فران�س 
ع��ن احل���دود- واحلك�مة  200 كلم  رورامي���ا، وتبعد ح���اىل 
ال�صرطة جتري حتقيقا  اأن  رورامي��ا  واأعلنت حك�مة  املحلية. 
اإن  ���ص��ه���د  وي��ق���ل  امل��ا���ص��ي.  اخلمي�س  �صخ�صني  مقتل  ح����ل 

ب��رازي��ل��ي��ا ت��ع��ر���س ل��ل��ط��ع��ن ب��ع��دم��ا ت�����ص��دى ل��ف��ن��زوي��ل��ي �صرق 
الربازيليني  من  جمم�عة  وانهالت  �ص�برماركت.   من  �صلعا 
ملقتل  الن��ت��ق��ام  ارادوا  لأن��ه��م  الفنزويلي،  ه��ذا  على  بال�صرب 
احل��دود، حيث  الت�ترات على  احل��ادث  ه��ذا  واأحيا  م�اطنهم. 
يدخل مئات الفنزويليني كل ي�م هربا من الأزم��ة ال�صيا�صية 
والقت�صادية يف بالدهم. لذلك اأعيد ال�صبت مئة �صخ�س اىل 
فنزويال على من حافالت ا�صتاأجرتها احلك�مة الفنزويلية. 
“غدا،  بر�س  لفران�س  الفنزويلية  القن�صلية  يف  م�صدر  وق��ال 
دو  ايلينا  �صانتا  اىل  في�صتا  ب���ا  من  اأخ��رى  حافالت  �صتنطلق 
اأوارين فنزويال. ن�ا�صل عملية الإعادة اىل ال�طن«. ويعي�س 
اكرث من ثالثني األف فنزويلي يف ولية روراميا التي يبلغ عدد 

�صكانها 576 األف ن�صمة، كما يفيد تقدير للمعهد الربازيلي 
ال�صلطات  ج��ه���د  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  والح�����ص��اء.  للجغرافيا 
الع�صكرية الربازيلية ومنظمات غري حك�مية واملف��صية العليا 
لالأمم املتحدة لالجئني، ل يت�افر العدد الكايف من املالجئ 
لإي���اء جميع املهاجرين الذين ل يزال عدد كبري منهم ينام 
يف �ص�ارع ب�ا في�صتا. وخالل زيارة قام بها يف الفرتة الأخرية 
مرا�صل فران�س بر�س اىل ب�ا في�صتا، قال عدد كبري من ه�ؤلء 
دائ��م من ح�ص�ل  اأج���اء خ�ف  اإنهم يعي�ص�ن يف  الفنزويليني 
هج�م، خ�ص��صا بعد 18 اآب اغ�صط�س، عندما طرد �صكان من 
كان�ا  1200 فنزويلي  باكاراميا، على احل��دود مع فنزويال، 

يحتل�ن عددا كبريا من اأحياء هذه املدينة ال�صغرية.

الرئي�ص الباك�صتاين اجلديد يق�صم اليمني 
•• ا�شالم اباد-اأ ف ب:

اأق�صم عارف عل�ي، اأحد اقرباء رئي�س ال�زراء عمران خان، اليمني ام�س الحد بعد انتخابه الثالثاء 
املا�صي رئي�صا لباك�صتان، خلفا ملاأم�ن ح�صني الذي كان يراأ�س البلد امل�صلم ال�حيد الذي ميتلك �صالحا 
ن�ويا. واعلن عل�ي يف الحتفال الذي �صارك يف رئي�س احلك�مة ووزراوؤها وقادة اجلي��س الباك�صتانية 
ودبل�ما�صي�ن، “اأق�صم باأن اأبقى اأمينا ووفيا لباك�صتان، وباأن اأوؤدي بنزاهة واجباتي ومهماتي، واأبذل 

اأف�صل ما لدي من قدرات... ودائما يف �صبيل ت�صامن ونزاهة و�صيادة ورفاهية باك�صتان وازدهارها«.
وكان عل�ي، طبيب الأ�صنان، انتخب اجلمعة من قبل هيئة ناخبة ت�صم اكرث من الف نائب احتادي 
ع��ادة ما  النيابية  بالنتخابات  يف�ز  ال��ذي  احل��زب  دون مفاجاآت، لأن  نهاية عملية من  واقليمي، يف 
اأحد  ه�  املتحدة،  ال�ليات  درو�صه يف  ق�صما من  اأنهى  ال��ذي  وعل�ي  املن�صب.  لهذا  يفر�س مر�صحه 
م�ؤ�ص�صي حزب “حتريك اي ان�صاف” )احلركة من اجل العدالة( التي تت�ىل الن ال�صلطة باإ�صراف 

عمران خان.

فنزويليون يغادرون الربازيل بعد اأعمال عنف جديدة 
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امل����دع����� / راده���ي���ك���ا  ف���ق���د 
نيبال    ، ت�صيهرتى  بانديت 
�صفره  ج������از   - اجل��ن�����ص��ي��ة 
 )08490473( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������ص���ال 

0561433693

فقدان جواز �صفر
ان����ي����ل   / امل��������دع���������  ف�����ق�����د 
ك�ليليل  ك����ادوف����ي����ت����ي����ل 
فارجي�س ، الهند   اجلن�صية 
رق�����م  ������ص�����ف�����ره  ج�������������از   -
)3136332( من يجده 
عليه الت�صال بتليف�ن رقم  

0508781309

فقدان جواز �صفر

تان�صي�يدا  امل�����دع������/  ف���ق���د 
اثي�بيا   ، ب���ي���ل���ي���ت���ى  لك����ي����� 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�����از ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   -  )4182932(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الثي�بية  بال�صفارة 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر
اأحمد  ج����ب���ري  امل����دع�����/  ف���ق���د 
بنغالدي�س    ، ال�����دي�����ن  ب�����ه�����ار 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج�������از ����ص���ف���ره رقم 
)R0618146(-يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  ي��ع��رث 
مركز  اق���رب  او  البنغالدي�صية 

�صرطة بالمارات.

فقدان جواز �صفر

العدد 12423 بتاريخ 2018/9/10   
انذار عديل  بالن�شر

رقم  2018/5663 
رقم  وك��ال��ة  ، مب���ج��ب  ال�صع�د  اب���  �صفيق  - وميثلها / حممد  م  م  ذ  ���س   - للعقارات  ال��زاج��ل   : امل��ن��ذر 
املحررر )2014/1/164695( وميثله / رجاء ادري�صى ت�ص�ىل مب�جب وكالة م�صدقة رقم املحرر 
P20 حمل  )2018/1/164166( - عن�انه : دبي - انرتنا�صي�نال �صيتي احلي الفرن�صي بناية 

رقم 14 رقم الر�س 842-117 ور�صان الوىل ت : 0555564669 
املنذر اليه : الفا برينتينج بري�س - منطقة حرة - ذ م م 

عن�انه : منطقة جبل علي ال�صناعية الوىل عدد 13 غرفة �صكن عمال رقم الر�س 599-1734  
ينذر املنذر / املنذر اليه ب�صرورة الخالء التام للعقار ) �صكن عمال )13 غرفة ( و�صداد قيمة اليجار 
ن�صر هذا  تاريخ  اق�صاها �صهر من  وامل��اء وذلك كله يف مدة  الكهرباء  ، بال�صافة اىل فات�رة  امل�صتحقة 
النذار وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجرءات القان�نية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�صداد كامل القيمة 
اليجارية وم�صاريف الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللج�ء اىل ال�صلطات املخت�صة واجلهات الق�صائية 

حلفظ حق�قه وحتميل املنذر اليه بكافة ر�ص�م وم�صاريف التقا�صي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



االثنني  10   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12423  
Monday   10   September   2018  -  Issue No   12423

19191917

الفجر الريا�ضي

والدعم  ال��ري��ادي  ل��ل��دور  والتثمني  ال�صكر  و�صط 
الالمتناهي ل�صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن زايد 
الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
للق�ات امل�صلحة، عقد احتاد الإمارات للج�جيت�ص� 
الذي  الإدارة  جمل�س  اجتماع  الأح��د  ام�س  �صباح 
ال��ف��خ��ر والعتزاز  اأع��م��ال��ه مب�����ص��اع��ر م��ن  اف��ت��ت��ح 
بالإجناز ال�صتثنائي الذي حققه منتخبنا ال�طني 
ببط�لة الألعاب الآ�صي�ية يف جاكرتا، والتي جنح 
ت�صع ميداليات  باقتنا�س  املنتخب خاللها  اأبطال 
رفع�ا  ا�صتثنائية  دول��ي��ة  مناف�صات  و���ص��ط  مل�نة 
الجتماع  وت��راأ���س  عالياً.  الإم����ارات  ا�صم  خاللها 
���ص��ع��ادة ع��ب��د امل��ن��ع��م ال��ه��ا���ص��م��ي رئ��ي�����س الحتادين 
الآ�صي�ي والإماراتي النائب الأول لرئي�س الحتاد 
ال�����دويل ل��ل��ج���ج��ي��ت�����ص���، ب��ح�����ص���ر ���ص��ع��ادة حممد 
���ص��امل ال��ظ��اه��ري ن��ائ��ب رئ��ي�����س احت����اد الإم�����ارات 
حممد  ال��ع��م��ي��د  ���ص��ع��ادة  م��ن  وك���ل  للج�جيت�ص�، 
ب��ن دمل����ج ال��ظ��اه��ري، وي������ص��ف ال��ب��ط��ران اأع�صاء 
جمل�س الإدارة، وال�صيد فهد علي ال�صام�صي املدير 
اإدارة  مدير  البحري  وط��ارق  لالحتاد،  التنفيذي 
اخلدمات امل�صاندة، وحممد ح�صني املرزوقي مدير 

اإدارة الت�ص�يق واملالية، وعبد 
باأعمال  القائم  الزعابي  اهلل 

الإدارة الفنية.
املنعم  ع��ب��د  ����ص���ع���ادة  وث���ّم���ن 
الحتادين  رئي�س  الها�صمي 
النائب  والإماراتي  الآ�صي�ي 
الحت�������اد  ل���رئ���ي�������س  الأول 
ال��������دويل ل��ل��ج���ج��ي��ت�����ص��� يف 
ب�����داي�����ة الج�����ت�����م�����اع ال�������دور 
ل�صاحب  وامل��ل��ه��م  ال����ري����ادي 
ال�����ص��م��� ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
دعمه  نتيجة  نهيان  اآل  زاي��د 
ال���������الحم���������دود ل������الحت������اد، 
الرئي�صي  ال��داع��م  ب��اع��ت��ب��اره 

اإل���ي���ه الحت�����اد ال���ي����م،  وق����ال �صعادته:  مل���ا و���ص��ل 
الريا�صة  ه��ذه  متيز  وراء  الرئي�س  ال�صبب  “اإن 
وجن��اح��ن��ا يف دول�����ة الإم��������ارات ه���� مت��ي��ز الرجل 
الداعم لهذه الريا�صة ومتابعته احلثيثة. وتقّدم 
ال��ه��ا���ص��م��ي ب��ال�����ص��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر جل��م��ي��ع م�ظفي 
الإدارة،  جمل�س  واأع�����ص��اء  ب��ه  والعاملني  الحت���اد 

والق�ة  ل��الحت��اد،  الفاعل  باملحرك  اإي��اه��م  وا�صفاً 
م�صرية  وت��ع��زي��ز  جن���اح  يف  ت�صهم  ال��ت��ي  ال��داف��ع��ة 
تر�صيخ  اإىل  الرامية  م�صاعيه  حتقيق  نح�  الأداء 
مكانة اأب�ظبي ودولة الإمارات كحا�صنة لريا�صة 

اجل�جيت�ص� على م�صت�ى العامل اأجمع.
“لقد جنحت دول��ة الإم���ارات يف  وق��ال الها�صمي: 
امل�صهد  وري��ادة  ال��دويل  الهتمام  على  ال�صتح�اذ 
العاملي لريا�صة اجل�جيت�ص�، با�صتقطابها غالبية 
اأبنائها  وو���ص���ل  ال��ع��امل��ي��ني،  اجل�جيت�ص�  اأب��ط��ال 
عاتق  على  ي�صع  ما  العاملية  التت�يج  من�صات  اإىل 
الحتاد م�ص�ؤولية كبرية مل�ا�صلة العمل، وتر�صيخ 
ح�����ص���ر ج��ي��ل حم���رتف م��ن ال��الع��ب��ني القادرين 
ا�صم  ورف��ع  العامليني،  الأب��ط��ال  اأه��م  على م�اجهة 
دولة الإمارات عالياً يف خمتلف املحافل الدولية. 
واأ�صاف الها�صمي: جنحنا يف امل��صم املا�صي باإعادة 
�صياغة معايري البط�لت العاملية املقبلة، ورفعنا 
م��ا يعترب  ال��دول��ي��ة، وه���  التحديات  م��ن م�صت�ى 
املبادرات  لتبني  اأمامنا  اأ�صا�صياً  حافزاً  ذات��ه  بحد 
�صتدعم  ال���ت���ي  وال�����ق�����رارات اجل���دي���دة  وامل���ع���اي���ري 
م�صريتنا يف م�ا�صلة العمل وبناء الأجيال القادرة 
الريا�صة  النه��س بهذه  على 
وتط�ير تقنياتها وح�ص�رها.

الريا�صي  املو�صم  اأجندة 
2019  -  2018

الجتماع  اأج����ن����دة  وت���ن���اول���ت 
ال�����ع�����دي�����د م�������ن اخل������ط�������ات 
التي  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  وال����ق����رارات 
املرحلة  م����الم����ح  ����ص���رت����ص���م 
م�������ص���رية احت�����اد  امل���ق���ب���ل���ة يف 
بدءاً  للج�جيت�ص�،  الإم���ارات 
مب��ن��اق�����ص��ة اإجن������ازات الحت���اد 
وت�صليط  ال�����ص��اب��ق،  امل������ص��م  يف 
امل�صاركات  تزايد  على  ال�ص�ء 
البط�لت  ا�صت�صافة  وت��ّصع 
من قبل الأندية، واإبراز اإجنازات املنتخب ال�طني، 
الريا�صي  امل������ص��م  اأج���ن���دة  اع��ت��م��اد  اإىل  وو����ص����ًل 
�صتت�صمن  وال��ت��ي   2019  –  2018 اجل��دي��د 
اأرجاء  كافة  يف  املحلية  ال��ب��ط���لت  خمتلف  ع���دة 
الدولة،  رئي�س  كاأ�س  بط�لة  راأ�صها  وعلى  الدولة، 
وبط�لة ال�صهيد، وبط�لة اأم الإمارات، عالوة على 

م�صت�ى  على  انعقادها  املقرر  املحلية  البط�لت 
اإمارات الدولة. 

ويف ه��ذا ال�����ص��ي��اق، ج��رى اع��ت��م��اد ب��رن��ام��ج بط�لة 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ك��اأ���س 
والتي �صتقام مناف�صاتها على 
مدى ثالث ج���لت، على اأن 
الثالثة  اجل���ل��ة  تنظيم  يتم 
وال��ن��ه��ائ��ي��ة يف اإم�������ارة دب���ي. 
ناق�س  ذل�����ك،  ع��ل��ى  وع������الوة 
ميزانية  الإدارة  جم��ل�����س 
اجلديد  ال��ري��ا���ص��ي  امل������ص��م 

واعتمدها.
ووج���������ه ال���ه���ا����ص���م���ي خ����الل 
اجتماع  ب���ع���ق���د  الج����ت����م����اع 
الدولة  اأن����دي����ة  م���ع  م��������ّص���ع 
التح�صري  تفا�صيل  ملناق�صة 
اجلديد  الريا�صي  للم��صم 
ما   ،2019  -  2018

بنم� متزايد  تنب�ؤات  بانطالقة ق�ية و�صط  ينذر 
يف م���ع���دلت امل�����ص��ارك��ة ب��ال��ب��ط���لت ودع����م معزز 
والنا�صئني  والأ�صبال  ال�صغار  من  الأبطال  لرفد 
وامل��ح��رتف��ني ب��امل��ه��ارات ال���الزم���ة ل��ت��ع��زي��ز مكانة 
كما  ال��ع��امل��ي.  امل�صت�ى  على  الإم����ارات  ج�جيت�ص� 

وجه رئي�س الحتاد بت�صكيل جلنة متكاملة ل��صع 
لل�صن�ات اخلم�س  �صاملة  وروؤي��ة  اأه��داف متجددة 
بن  حممد  العميد  �صعادة  برئا�صة  وذل��ك  املقبلة، 

دمل�ج الظاهري.
برنامج فح�س املن�صطات

اعتمد  اآخ������ر،  ���ص��ع��ي��د  وع���ل���ى 
بدء  الحت������اد  اإدارة  جم��ل�����س 
فح�س  ب����رن����ام����ج  ت���ط���ب���ي���ق 
املن�صطات يف جميع البط�لت 
امل��صم  اأج���ن���دة  ع��ل��ى  امل��ح��ل��ي��ة 
 -  2018 ال������ري������ا�������ص������ي 
فح�س  واإج���������راء   ،2019
والالعبات  ال��الع��ب��ني  لكافة 
امل�����ص��ارك��ني ب��ال��ب��ط���لت من 
العمرية،  امل�����راح�����ل  ج��م��ي��ع 
بالإ�صافة اإىل اعتماد برنامج 
حر�صاً  وذل��ك  مكثف،  ت�عية 
القيام  ع���ل���ى  الحت���������اد  م�����ن 
وجه،  اأكمل  على  والأخالقية  املهنية  مب�ص�ؤوليته 
بيئة  وت�فري  الكاملة  ال�صفافية  تقدمي  و�صمان 
بتن�صئة  ت�صمح  ومتكافئة  وعادلة  �صحية  ريا�صية 

اأبطال م�صتقبليني.
حمطات عاملية وا�صتعدادات مكثفة

املنتخب  م�صاركة  اعتماد  اإىل  الج��ت��م��اع  وت��ط��رق 
وجتهيزه  املقبلة  العاملية  ال��ب��ط���لت  يف  ال�طني 
ال��ه��ام��ة، ويف مقدمتها  امل��ن��اف�����ص��ات  ه���ذه  خل������س 
بط�لة العامل يف ال�ص�يد، ودورة الألعاب ال�صاطئية 
الأمريكية،  امل��ت��ح��دة  ال���لي��ات  يف  دييغ�  ���ص��ان  يف 
ودورة الألعاب الآ�صي�ية القادمة واملقرر انعقادها 
اعتمد جمل�س  ذل���ك،  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال�����ص��ني.  يف 
جراند  اأب���ظ��ب��ي  ب��ط���ل��ة  ج����لت  اأج��ن��دة  الإدارة 

�صالم.
ـــي الــعــاملــيــة ملــحــرتيف  ـــوظـــب »بـــطـــولـــة اأب

اجلوجيت�صو “ تعود يف 2019
ووج����ه ال��ه��ا���ص��م��ي ل��ل��ب��دء يف ال��ت��ح�����ص��ريات لع�دة 
يف  اجل�جيت�ص�  ملحرتيف  العاملية  اأب�ظبي  بط�لة 
ن�صختها احلادية ع�صرة، والتي من املقرر اأن تنعقد 
يف العا�صمة اأب�ظبي بنهاية �صهر اأبريل 2019، 
على اأن ت�صتمر على مدار ت�صعة اأيام يختتمها حفل 

جائزة اأب�ظبي العاملية للج�جيت�ص�.
تقدمي  ي��ع��ت��زم  الحت����اد  اأن  اإىل  الها�صمي  واأ����ص���ار 
�ص�ء  على  ا�صتثنائية  بحلة  امل��صم  ه��ذا  البط�لة 
ال�صابقة،  الن�صخ  املتتالية التي حققتها  النجاحات 

وب�صكل يليق مبكانة البط�لة 
تل� الآخر  التي ترت�صخ عاماً 
اجل�جيت�ص�  اأج����ن����دة  ع���ل���ى 

العاملية.
ميهد  الـــ�ـــصـــركـــاء  دعــــم 

الطريق للنجاح
وت�����ن�����اول الج����ت����م����اع ال�����دور 
امل����������ح�����������ري ل�����ل�����������ص�����راك�����ات 
احتاد  ب��ني  وامل��ث��م��رة  الفاعلة 
للج�جيت�ص�  الإم���������������ارات 
ال�صرتاتيجيني  و���ص��رك��ائ��ه 
والإعالميني، والتي �صاهمت 
تتابع  يف  م���ت���اأ����ص���ل  ب�����ص��ك��ل 
اإجن���ازات الحت��اد ب�صكل عام، 
ما يعك�س حجم الثقة الكبرية 

للج�جيت�ص�  الإم������ارات  احت���اد  ب��ه��ا  يحظى  ال��ت��ي 
وبراجمه من قبل كل امل�ؤ�ص�صات يف الدولة، خا�صًة 
اأ�ص�اطاً مهمة على  الريا�صة  اأن قطعت هذه  بعد 
اأمام  والعاملية، وباتت  املحلية والدولية  امل�صت�يات 
والعاملية،  القارية  املحافل  يف  ق�ية  ا�صتحقاقات 

ف�����ص��اًل ع���ن امل��ك��ان��ة ال���ت���ي و����ص���ل اإل��ي��ه��ا الحت����اد 
ب��صفه م�ؤ�ص�صة وطنية ت�صري وفق جمم�عة من 
ي�صع  فاإنه  وال�صرتاتيجية،  ال�ا�صحة  الأه���داف 
امل�ؤ�ص�صات  خمتلف  م��ع  ال��ت��ع��اون  اأول���ي��ات��ه  �صمن 
والأن��دي��ة، ب��صف  ال��ع��ام واخل��ا���س  القطاعني  يف 

اجلميع �صركاء يف العمل مل�صلحة ال�طن واأبنائه.
التي  املكانة  اأن  الها�صمي  اأكد  ويف ختام الجتماع، 
و�صلت اإليها اأب�ظبي كعا�صمة عاملية للج�جيت�ص�، 
التي  املكت�صبات  واأن  عليها،  البناء  يتم  اأن  يجب 
وم�ا�صلة  تر�صيخها  ي��ج��ب  ال�����ص��اب��ق  يف  حتققت 
الإجن���ازات  واأن  منها،  امل��زي��د  حتقيق  على  العمل 
ت�صع  املحافل  خمتلف  يف  حتققت  ال��ت��ي  ال��ك��ربى 
جميع الأطراف اأمام م�ص�ؤولية كبرية للم�صتقبل، 
لتحقيق  اجله�د  وم�صاعفة  تكثيف  من  لبد  لذا 

روؤية واأهداف الحتاد.
جتديد الثقة باجلهاز الفني

اأجمع جمل�س اإدارة احتاد الإمارات للج�جيت�ص� 
ع��ل��ى جت��دي��د ال��ث��ق��ة ب��اجل��ه��از ال��ف��ن��ي للمنتخب 
ال�طني لدولة الإمارات، وذلك يف اأعقاب النجاح 
امل��ب��ه��ر والإ�����ص����ادة ال��ع��امل��ي��ة مب��ا ق��دم��ه املنتخب 
ا�صتثنائي  اأداء  من  ال�طني 
“اآ�صياد”  يف  وم���������ص����رف 
ج��اك��رت��ا، والأه�����م م��ن ذلك 
متثيل دولة الإمارات ب�صكل 
لئق يف حمفل دويل يعترب 
الأب��رز من ن�عه، حيث كان 
ال�طني  امل��ن��ت��خ��ب  اأب����ط����ال 
حم�����ط اإع������ج������اب وت���ق���دي���ر 
امل�صاركني  جميع  واح����رتام 
تثبت  خط�ة  يف  بالبط�لة، 
اجل�جيت�ص�  م�صروع  جن��اح 
وم�صتقبله  وا���ص��ت��م��راري��ت��ه 

ال�اعد. 
وراجع جمل�س الإدارة خالل 
املنتخب  اأداء بعثة  الجتماع 
للتح�صني  امل�صتمرة  م�صاعيه  اإط��ار  يف  ال�طني، 
املنتخب  والتط�ير، حيث جرى تقييم م�صاركة 
الر�صا  املجل�س  اأع�����ص��اء  واأب����دى  ���ص��ام��ل،  ب�صكل 
الفر�س  ودرا����ص���ة  امل��ن��ت��خ��ب  اأداء  م���ن  وال��ف��خ��ر 

لال�صتفادة منها يف امل�صاركات املقبلة.

مباراة  يف  الإثنني  الي�م  العراقي  �صيفه  الك�يت  منتخب  يلتقي 
دولية ودية يف كرة القدم، ت�صكل اختبارا اأول للمدربني الكرواتي 

رومي� ي�زاك وال�صل�فيني �صرتي�صك� كاتانيت�س.
التح�صري  الك�يت خط�ة على م�صار  بالن�صبة اىل  املباراة  وت�صكل 
املنتخب  ي�صعى  بينما  قطر،  يف   2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س  لت�صفيات 
العراقي من خاللها اىل التح�صري مل�صاركته يف كاأ�س اآ�صيا 2019 

يف الإمارات مطلع ال�صنة املقبلة.
اأواخ���ر مت���ز ي�لي�  ي���زاك  وك��ان الحت��اد الك�يتي قد تعاقد مع 
لعامني  عقد  مب�جب  والأومل��ب��ي  الأول  املنتخبني  لقيادة  املا�صي 

قابل للتجديد للمدة ذاتها.
اأول�يته تتمثل  اأن  45 عاما بعد تعيينه، على  واأكد املدرب البالغ 
باإي�صال الك�يت اىل اأوملبياد ط�كي� 2020 من خالل الت�صفيات 
مباريات  يف  املرج�  الأداء  تقدمي  عن  ف�صاًل  املقبل  العام  املقررة 
الهب�ط  اإث��ر  امل�صت�ى  رف��ع  العام اجل��اري بغية  اأواخ��ر  “الأزرق” 
الذي �صهده نتيجة اليقاف الذي فر�س على الريا�صة املحلية يف 

اأواخر 2015، ورفع نهاية العام املا�صي.

التي تقام على  امل��ب��اراة  الأح��د ع�صية  ي���زاك يف ت�صريحات  وق��ال 
رفع  ه���  غ���داً  الرئي�صي  “هدفنا  اأن  ال�����ص��امل،  �صباح  علي  ا���ص��ت��اد 
م�صت�ى الثقة لدى الالعبني. هي مباراة ودية ولكن بعد �صافرة 

احلكم �صتك�ن مباراة جدية داخل امللعب«.
الثالث  العراقي كمدرب جديد يف  اأما كاتانيت�س، فقدمه الحتاد 
من اأيل�ل �صبتمرب احلايل، واأكد اأن هدفه الأبعد ه� �صمان تاأهل 

اأ�ص�د الرافدين اىل نهائيات كاأ�س العامل 2022.
وقال كاتانيت�س بعد تعيينه “لدينا فرتة ق�صرية قبل نهائيات كاأ�س 
اآ�صيا يف الإمارات )بدءا من كان�ن الثاين يناير 2019( وخالل 
وجاهزيتهم  ال��الع��ب��ني  ع��ن  ال��ك��ث��ري  �صنعرف  ث��الث��ة  اأو  �صهرين 
للبط�لة”، وا�صاف: “لي�س لدي ع�صا �صحرية، اأحتاج اىل ال�قت 
كاأ�س  لت�صفيات  اإع���داد  حمطة  �صتك�ن  اآ�صيا  ك��اأ���س  نتط�ر.  حتى 
العامل. مل اأعد بالف�ز بكاأ�س اآ�صيا. هديف الأ�صا�صي هنا ه� ال��ص�ل 
اىل كاأ�س العامل 2022«. و�صبق للمنتخبني اأن التقيا 38 مرة، 
ففاز العراق يف 16 والك�يت يف 14 منهما يف منا�صبتني بركالت 
الرتجيح، فيما تعادل 8 مرات. ويف مباراة ودية ثانية تقام غدا، 

اأول لقاء له بعد م�صاركته يف نهائيات  يخ��س املنتخب ال�صع�دي 
ا�صتاد  الب�ليفي على  املنتخب  وي�صت�صيف  رو�صيا،  العامل يف  كاأ�س 

الأمري في�صل بن فهد بالريا�س، �صمن حت�صرياته لكاأ�س اآ�صيا.
وهي امل�اجهة الثالثة بني املنتخبني اللذين يع�د لقائهما الأخري 
وانتهى  �صيتي،  مك�صيك�  م��دي��ن��ة  يف   1999 ال���ق���ارات  ك��اأ���س  اىل 

بالتعادل ال�صلبي.
اإىل  بيتزي  اأنط�ني�  خ���ان  الأرجنتيني  الأخ�صر  م��درب  وي�صعى 
التي  اجلديدة  العنا�صر  خ�ص��صا  لعبيه  جاهزية  على  ال�ق�ف 
وعبداهلل  الربيعي  حممد  اأم��ث��ال  الأوىل  للمرة  بع�صها  ي�صارك 
اخللف،  واأ�صامة  العب�د  الرحمن  وعبد  املن�ص�ر  وحمد  ال�صالح 
بينما يع�د اآخرون بعد غياب اأمثال اإبراهيم غالب و�صلطان الغنام 

وحممد اأب� �صبعان ووليد باخ�ص�ين وهارون كمارا.
و�صيفتها  البحرين  بني  ودي��ت��ان،  مباراتان  اأي�صا  الإث��ن��ني  وتقام 
قد  البحرين  وكانت  قريغيز�صتان.  وم�صيفتها  و�ص�ريا  ال�صني، 
مع  �ص�ريا  تعادلت  بينما   ،1-1 اخلمي�س  الفيليبني  مع  تعادلت 

اأوزبك�صتان بالنتيجة نف�صها.

و�صط اإجماع وطني على النجاح ال�صتثنائي ملنتخبنا يف “اآ�صياد” جاكرتا

احتاد االإمارات للجوجيت�صو يعتمد برامج وفعاليات املو�صم الريا�صي اجلديد

فتح باب الت�صجيل للم�صاركة يف الن�صخة الثالثة من دوري مبادلة املجتمعي لكرة القدم
مبادلة  دوري  من  الثالثة  الن�صخة  يف  للم�صاركة  الت�صجيل  باب  فتح 
ال����ذي ت��ن��ظ��م��ه ���ص��رك��ة م��ب��ادل��ة لال�صتثمار  ال���ق���دم  امل��ج��ت��م��ع��ي ل��ك��رة 

الريا�صي. اأب�ظبي  جمل�س  مع  “مبادلة” بالتعاون 
اأكت�بر  يف  فعالياته  تنطلق  ال���ذي  ال��ري��ا���ص��ي  احل���دث  تنظيم  ي��اأت��ي 
القادم تت�ا�صل حتى اأبريل 2019 �صمن املبادرات املجتمعية ل�صركة 
واتباع  الريا�صة  على ممار�صة  املجتمع  اأف��راد  ت�صجيع  بهدف  مبادلة 
مل�صاهدة  القدم  كرة  لع�صاق  ي�فر فر�صة  اأن��ه  كما  منط حياة �صحي، 
لعبتهم املف�صلة. وتقرر اإجراء مناف�صات الن�صخة اجلديدة من دوري 

اأب�ظبي  القدم يف ثالثة م�اقع خمتلفة هي  لكرة  املجتمعي  مبادلة 
والعني والظفرة بحيث يك�ن لكل منطقة مناف�صاتها امل�صتقلة. وقد 
العني  يف   20 منهم  املناف�صة،  اإىل  جديداً  فريقاً  ثالثني  اإ�صافة  مت 
و10 يف الظفرة. ويف اأب�ظبي �صيتم ا�صتيعاب 28 فريقاً من الن�صخة 
�صيتناف�س  كما  اأب�ظبي  لبط�لة  الأرب���ع  املجم�عات  �صمن  ال�صابقة 
على  بالت�صاوي  ت�زيعهم  و�صيتم  التاأهل  على  جديداً  فريقاً   120
بحيث  الت�صفيات  طريق  ع��ن  ال���دوري  وي�صتمر  الأرب���ع.  املجم�عات 
النهائية  الأدوار  اإىل  الأوىل من كل جمم�عة  الأربعة  الفرق  تتاأهل 

اأما دوري العني ف�صيجري على  التي �صتجرى بنظام خروج املغل�ب. 
نظام جمم�عتني على اأن تتاأهل 4 فرق من كل جمم�عة للت�صفيات 
واحدة  ال��ظ��ف��رة �صمن جم��م���ع��ة  ف���رق  تتناف�س  ح��ني  ال��ن��ه��ائ��ي��ة، يف 
نهاية مرحلة  النقاط يف  اأ�صا�س جمم�ع  على  الفائز  و�صيتم حتديد 
والعني  اأب���ظ��ب��ي  ملناف�صات  النهائية  امل��ب��اري��ات  و�صتجرى  ال����دوري.. 
ت�زيع  �صيتم  حيث  اأب���ظ��ب��ي  يف  الريا�صية  زاي���د  مدينة  ملعب  على 
واأكد  ال��ي���م.  نف�س  يف  ال��ث��الث  املناف�صات  يف  الفائزين  على  اجل���ائ��ز 
الرئي�س  التنفيذي للمجم�عة  الرئي�س  نائب  ال�صمري  �صعادة حميد 

اأهمية  “مبادلة”:  الب�صرية يف  وامل���ارد  امل�ؤ�ص�صية  لل�ص�ؤون  التنفيذي 
النجاح امل�صتمر الذي ظل يحققه دوري مبادلة املجتمعي لكرة القدم 
منط  واتباع  القدم  ك��رة  ممار�صة  من  ومتكينهم  ال�صباب  ت�صجيع  يف 
الأمني  ال��ع���اين  حمد  ع��ارف  �صعادة  لفت  جانبه  وم��ن  �صحي.  حياة 
العام ملجل�س اأب�ظبي الريا�صي اىل اهمية التعاون مع مبادلة يف هذه 
املبادرة الهامة للم��صم الثالث على الت�ايل يف اإطار اتفاقية ال�صراكة 
للفريق  مُتنح  قّيمة  ج�ائز  تخ�صي�س  ومت  الطرفني.  بني  القائمة 

الفائز ولأف�صل الالعبني من حيث الأداء على مدار البط�لة.

الها�صمي: دعم 
حممد بن زايد اأ�صا�س 

جناحاتنا والدافع 
الأول للم�صي قدمًا 

نحو مزيد من 
الإجنازات

اجتماع جمل�س اإدارة 
الحتاد يناق�س 
اأجندة املو�صم 

الريا�صي 2018 
وُيقّر   2019 –

ميزانيته

اإقرار مالمح بطولة 
اأبوظبي العاملية 

ملحرتيف اجلوجيت�صو 
بن�صختها   2019
احلادية ع�صرة 
بحلتها اجلديدة

ودية بني الكويت والعراق يف اأول اختبار للمدربني 
�صاوثغيت  غاريث  القدم  لكرة  الإنكليزي  املنتخب  م��درب  اأك��د 
�صيفهم  اأم����ام  خ�صارتهم  رغ���م  ع��ل��ى  ال�����ص��ب��ان  بالعبيه  ثقته 
ال�قت  يف  مقرا  الأوروب��ي��ة،  الأمم  دوري  يف  ال�صبت  الإ�صباين 
للف�ز  مر�صحني  لي�صبح�ا  ط�يل  م�صار  اأمامهم  ب��اأن  نف�صه 

بكاأ�س اأوروبا 2020.
 26 نح�  يبلغ  اأعمار  ت�صكيلة مبعدل  على  �صاوثغيت  واعتمد 
رو���ص��ي��ا، ومتكن من  ال��ع��امل يف  ك��اأ���س  نهائيات  عاما فقط، يف 
بل�غ الدور ن�صف النهائي للمرة الأوىل منذ عام 1990. ويف 
امل�صابقة القارية اجلديدة، �صدد املدرب على اأنه �صيحافظ على 

ال�صرتاتيجية نف�صها خالل عهده.
اإ�صبانيا  ف��ازت  ل��ن��دن،  يف  وميبلي  ملعب  على  اإنكلرتا  وتلقت 
يف  ت�اليا  الثالثة  خ�صارته  الإنكليزي  املنتخب  لتكبد   ،1-2
الفرتة املا�صية )بعد اخل�صارة يف ن�صف نهائي امل�نديال اأمام 
كرواتيا 1-2 بعد التمديد، واأمام بلجيكا �صفر2- يف مباراة 

املركز الثالث(.
ويف مباراة الأم�س، �صجل البديل داين ويلبيك هدفا يف ال�قت 
املحت�صب بدل ال�صائع األغاه احلكم بذريعة ح�ص�ل خطاأ على 

احلار�س دافيد دي خيا.
وت�صتعد اإنكلرتا للقاء كرواتيا جمددا، وذلك يف اجل�لة الثانية 
من دوري الأمم الأوروبية الثالثاء، على اأن تدخل املباراة اأمام 
م�صيفتها، وهي قد خ�صرت ثالث مباريات ت�اليا يف خمتلف 

امل�صابقات للمرة الأوىل منذ 1988.
جيد  ب�صكل  املنتخب  حت�صري  اأهمية  ع��ن  �صاوثغيت  وحت��دث 
اأوروبية،  مدينة   12 يف  �صتقام  والتي   ،2020 اأوروب��ا  لكاأ�س 
الدور  م��ب��ارات��ي  ال��ل��ن��دين  وميبلي  ملعب  ي�صت�صيف  اأن  على 

ن�صف النهائي واملباراة النهائية.
والذين  ال��ق��ادري��ن  الالعبني  بع�س  لدينا  اأن  “اأعتقد  وق��ال 
اأظهروا اأنهم قادرون على اللعب على هذا امل�صت�ى العايل، يف 

حني اأن اآخرين ل يزال�ن يحتاج�ن اىل بع�س العمل«.
اأف�����ص��ل جم��م���ع��ة م��ن ال��الع��ب��ني يف  اأ���ص��اف “براأيي، ل��دي��ن��ا 
البالد ... اأعتقد اأن علينا اأن نبقي على اإمياننا بالطريقة التي 
بها  قمنا  كما  بالأم�ر  ونق�م  نع�د  واإل  بها،  نلعب  اأن  نحاول 
تاريخيا، ول اأعتقد باأي �صكل اأننا �صن�صبح فريقا من النخبة 

يف حال قمنا بذلك«.

�صاوثغيت يبقي ثقته بالعبيه على رغم اخل�صارة 
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جمل�س  رئي�س  الدرعي  ثعل�ب  بن  حممد  اعتمد 
الزمني  اجل��دول  واجل���دو  امل�صارعة  احت��اد  اإدارة 
لفعاليات اجل�دو للم��صم اجلديد والذي تنطلق 
مناف�صاته ببط�لة كاأ�س عام زايد 2018 للج�دو 
 10 ميثل�ن  لع��ب   400 م�صاركة  ت�صهد  والتي 
اأندية على م�صت�ى الدولة و6 مراكز والتي ت�صهد 
ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  م��ب��ادرة  وتنفيذ  ترجمة 

الدولة)حفظه  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن  خليفة 
امل�اطنات  اأب��ن��اء  م��ن  ال��الع��ب��ني،  اهلل( مب�����ص��ارك��ة 
الدولة  وم���ال��ي��د  الإم�����ارات  �صفر  وَح��َم��ل��ة ج����از 
الر�صمية  ال��ري��ا���ص��ي��ة  امل�����ص��اب��ق��ات  يف  وامل��ق��ي��م��ني، 
مب�صاركة  وال��ف��ردي��ة  اجلماعية  الأل��ع��اب  ملختلف 
امل����اط���ن���ات يف خمتلف  ال���ع���دد لأب���ن���اء  م��ف��ت���ح��ة 
م�����ص��اب��ق��ات اجل�����دو ،وم�����ص��ارك��ة لع���ب واح���د من 

مناف�صات  م���ن  وزن  ك���ل  يف  امل����ال���ي���د  امل��ق��ي��م��ني 
البط�لة.

م�صابقات  من  التا�صعة  الن�صخة  �صت�صهد  واأ�صاف 
القادم  ن���ف��م��رب  يف  تنطلق  ال��ت��ي  اجل�����دو  دوري 
املناف�صات  تقام  حيث  التنظيم  يف  جديد  اأ�صل�ب 
ب��ن��ظ��ام ال��ت��دوي��ر ب��ني ���ص��الت الحت����اد والأندية 
ب���ه���دف ج����ذب ال��ن��ا���ص��ئ��ني ال�����ص��اع��دي��ن واإت���اح���ة 

بعد  اأك��ب��اده��م  ف��ل��ذات  ملتابعة  للعائالت  الفر�صة 
اأن  ،بعد  املا�صية  امل�ا�صم  يف  التجربة  تلك  جن��اح 
الن�صاط  على   2018 م��صم  يف  الرتكيز  ت��ق��رر 
،وي�صبق  زاي���د  ع��ام  احتفالية  م��ع  جت��اوب��ا  املحلي 
دورة  انعقاد  اجلديد  امل��صم  مناف�صات  انطالقة 
قان�ن  على  متت  التي  التحديثات  ل�صرح  للحكام 

اللعبة للمدربني قبل بدء امل��صم اجلديد.

وذك���ر حم��م��د ب��ن ث��ع��ل���ب ال���درع���ي ب���اأن املنتخب 
الأول للج�دو م�صتمر حاليا يف مع�صكره الداخلي 
وذلك  جاكرتا  اأ���ص��ي��اد  يف  اليجابية  نتائجه  بعد 
ا�صتعدادا للم�صاركة يف بط�لة العامل للج�دو التي 
تقام يف باك� عا�صمة اأذربيجان خالل الفرتة من 
-20 27 �صبتمرب احلايل ، وبعدها يقيم املنتخب 
مع�صكرا له يف اليابان ا�صتعدادا لبط�لة اأب� ظبي 

مبدينة  مبادلة  ب�صالة  تقام  التي  �صالم  ج��ران��د 
زاي��د يف اأب��� ظبي خ��الل الفرتة من 27 – 29 
اأكت�بر املقبل بعد اأن تقدمت حتى الي�م 12 دولة 
للم�صاركة حيث يظل باب الت�صجيل مفت�حا وفقا 
ت�ا�صل  فيما   ، للج�دو  ال��دويل  الحت��اد  لالئحة 
ل�صت�صافة  ا���ص��ت��ع��دادا  عملها  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 

البط�لة �صمن فعاليات عام زايد 2018.

تنطلق مناف�صاته ببطولة كاأ�س عام زايد 2018 للجودو 

اعتماد اجلدول الزمني لفعاليات اجلودو للمو�صم اجلديد

رقم  الف�ز  حتقيق  عن  ال��ق��دم،  لكرة  الأول  ال�صع�دي  املنتخب  يبحث 
ي�اجه نظريه الب�ليفي يف مباراة ودية دولية  حني  تاريخه،  يف   300
اآ�صيا  كاأ�س  “الأخ�صر” للم�صاركة يف  ا�صتعدادات  الإثنني، �صمن  الي�م 
ال�صع�دي،  للمنتخب  الر�صمي  امل�قع  اإح�صائيات  وبح�صب   .2019
خا�س “الأخ�صر” 629 مباراة ما بني ودية ور�صمية، حقق الف�ز يف 
اأن التغلب على ب�ليفيا �صيمنح الفريق النت�صار  299 منها، ما يعني 
رقم 300 يف تاريخه. وخالل 629 مباراة، وبخالف 299 انت�صاراً، 
147 مباراة، بينما تعر�س  التعادل يف  املنتخب ال�طني يف فخ  �صقط 
واهتزت  993 هدفاً  الأخ�صر  لقاء. و�صجل لعب�   183 للخ�صارة يف 
يتعلق  فيما  قيا�صياً  رقماً  تكر  ر�صا  وميتلك  ه��دف��اً.  ب�686  �صباكهم 
باأ�صرع الأهداف التي �صجلها املنتخب ال�صع�دي، وذلك بعد مرور 28 
ثانية من انطالقة امل�اجهة التي جمعت “الأخ�صر” بنظريه ال�ص�ري 

عام 2002 وانتهت بف�ز ال�صع�دية 3-0. ويعتلي ماجد عبداهلل، لعب 
بقمي�س  الدولية  ل��الأه��داف  ت�صجياًل  الأك��رث  قائمة  الأ�صبق،  الن�صر 
املنتخب ال�صع�دي بر�صيد 71 هدفاً، يليه �صامي اجلابر بر�صيد 46 
هدفاً ويا�صر القحطاين 42 هدفاً وعبيد الدو�صري 41 هدفاً. وحقق 
يف م�نديال رو�صيا، جاء على ح�صاب نظريه  وحيداً  “الأخ�صر” ف�زاً 
بخم�صة  رو���ص��ي��ا  اأم���ام  خل�صارتني  وت��ع��ر���س  ل��ه��دف،  بهدفني  امل�����ص��ري 
اأهداف دون رد، و�صد اأوروغ�اي بهدف نظيف. ون�صتعر�س من خالل 
التقرير التايل، ال�صجل املميز والنتائج التي حققها املنتخب ال�صع�دي 
يف اأوىل مبارياته بعد امل�صاركة يف نهائيات كاأ�س العامل. فبعد م�نديال 
امل�صاركة يف  الأوىل عقب  مباراته  يف  ال�صع�دي  املنتخب  فاز   ،1994
لقاء  ل��ه��دف، يف  الأم��ري��ك��ي بهدفني  ال��ع��امل، على ح�صاب �صيفه  ك��اأ���س 
جمع بينهما على ملعب “مدينة الأمري �صع�د بن جل�ي الريا�صية”، 

و�صجل �صامي اجلابر وفهد الغ�صيان هديف الأخ�صر بينما تكفل فرانك 
كل�با�س بالهدف ال�حيد لل�صي�ف.

وبعد م�نديال 1998 حقق املنتخب ال�طني ف�زاً كا�صحاً على نظريه 
التنزاين 8-0، يف اأول لقاء دويل عقب انتهاء امل�صاركة يف كاأ�س العامل 

على ملعب “الأمري حممد بن فهد” بالدمام.
و�صجل اأهداف املنتخب ال�صع�دي، كل من عبيد الدو�صري “هدفني”، 
من  لكل  ه��دف  مقابل  “هاتريك”،  اأه����داف  ث��الث��ة  �ص�يد  واإب��راه��ي��م 

حممد اخللي�ي وفي�صل اأب� اثتني وم��صى �صالح.
بعد  امل��م��ي��زة  “الأخ�صر” ن��ت��ائ��ج��ه  وا����ص���ل   2002 م���ن��دي��ال  وب��ع��د 
الذي  ال�صيء  وامل��ردود  الباهتة  النتائج  رغم  العامل،  كاأ�س  يف  امل�صاركة 
قدمه الالعب�ن يف ن�صخة ك�ريا اجلن�بية واليابان وفاز الفريق على 

البحرين بهدفني لهدف، على ملعب “نادي الك�يت الريا�صي«.

»االأخ�صر« ال�صعودي يبحث عن فوزه رقم 300 اأمام بوليفيا

ال��دوري مبقر  اجتماعه  ال�صطرجن  احت��اد  عقد 
الحتاد، بدبي بح�ص�ر الدكت�ر �صرحان املعيني 
ال�صام�صي  خ��ل��ف��ان  وح�����ص��ني  الحت������اد،  رئ��ي�����س 
ال��ع��ام ل��الحت��اد وف���زي��ة عبا�س لطفي  الأم���ني 
ومهدي  الفنية،  اللجنة  رئي�س  امل���ايل  الأم���ني 
امل�صاعد  العام  الأم��ني  احل�صن  اأب���  عبدالرحيم 
ل��الحت��اد وط���ارق حممد اخل����ري ن��ائ��ب رئي�س 
وعبداهلل  الطاهر،  علي  وه�صام  الفنية  اللجنة 

عبدالرحمن احل�ار ع�ص�ا جمل�س الإدارة.
امل��ص�عات  م���ن  ع���دد  الج��ت��م��اع  وا���ص��ت��ع��ر���س 
والت��صيات والتقارير املرف�عة من قبل اللجان، 
وامل��ايل، ومتت  الإداري  التقرير  اعتماد  كما مت 
مب�صاركة  الفنية  اللجنة  ت��صية  على  امل�افقة 
العامل  ال�صركال يف بط�لة  العامل رو�صة  بطلة 

للنا�صئني يف اإ�صبانيا يف ن�فمرب املقبل.
يف ال�قت الذي وافق جمل�س اإدارة الحتاد على 
اإقامة مع�صكر داخلي ملنتخب الرجال وال�صيدات 

امل�صارك يف الأوملبياد العاملي لل�صطرجن يف بت�مي 
الدويل  احلكم  اختيار  مت  كما  املقبل،  �صبتمرب 
امل�صاعد  ال���ع���ام  الأم������ني  ع��ب��دال��رح��ي��م  م���ه���دي 
مديرا لبط�لة العرب للرجال وال�صيدات والتي 
ن�فمرب،  �صهر  نهاية  يف  الإم����ارات  ت�صت�صيفها 
واختيار ح�صني خلفان ال�صام�صي مدير لبط�لة 
اإم���ارة  ت�صت�صيفها  ال��ت��ي  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ك��اأ���س 

عجمان. 
واأكد ح�صني خلفان ال�صام�صي اأمني عام الحتاد 
التقارير  ك��ل  وت��ن��اول  مثمرا  ج��اء  الجتماع  اأن 
والت��صيات التي رفعتها اللجان العاملة، وياأتي 
لالأوملبياد  املنتخب  جتهيز  يف  الأول  اله��ت��م��ام 
العاملي لل�صطرجن الذي �صيقام يف ج�رجيا ال�صهر 
متميزة  نتائج  نحقق  اأن  ن��اأم��ل  وال���ذي  امل��ق��ب��ل، 
الحتاد  اأن  خا�صة  املا�صية،  الن�صخ  من  اأف�صل 
�ص�اء  جيد  ب�صكل  ال��الع��ب��ني  اع���داد  على  عمل 
واخلارجية  الداخلية  البط�لت  يف  بامل�صاركة 

وعمل املع�صكرات، على مدار امل��صم.
اه��ت��م��ام��ا كبريا  ي����يل  الحت����اد  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
اأننا  ورغ��م  ال�صركال  رو�صة  امل�ه�بة  بالالعبة 
اإل  العاملي  الأوملبياد  يف  م�صاركتها  على  وافقنا 
اأن الحت����اد ي���ا���ص��ل امل�����ص��ارك��ات اخل��ارج��ي��ة ما 
بعد الأوملبياد و�ص�ف يدفع بالالعبة يف بط�لة 
العامل للنا�صئني يف اإ�صبانيا وب�صكل عام الحتاد 
على مدار امل��صم �صارك يف كل البط�لت العاملية 
اأجل احتكاك  والقارية وه� ما خططنا له من 

لعبينا وزيادة ت�صنيفهم الدويل.
واأ�صاد اأمني عام الحتاد مب�صاركة نادي اأ�صحاب 
بط�لة  ل��ل��م��ع��اق��ني يف  ال��ث��ق��ة  ون������ادي  ال��ه��م��م 
الإمارات الفردية لالإناث التي اأقيمت م�ؤخرا يف 
للثقافة وال�صطرجن، وهذه  العني  نادي  �صيافة 
امل�صاركة متثل جتربة رائد لالحتاد هذا امل��صم 
وقد �صعينا اإىل هذه اخلط�ة من اأجل دمج هذه 
الر�صيدة  القيادة  اأن  خا�صة  املجتمع  مع  الفئة 

ت�يل اهتماما كبريا باأ�صحاب الهمم.
واأو�صح اأن املناف�صات ق�ية ودائما ما تك�صف هذه 
البط�لت عن م�اهب جديدة وه� ما نهتم به 
كثريا من اأجل �صم عنا�صر جديدة للمنتخبات 

املراحل  جميع  يف  اأقيمت  اأن��ه��ا  حيث  ال�طنية، 
�صاملة  بط�لة  اأن��ه  اأي  والإن��اث  للذك�ر  ال�صنية 
لكل لعبي ولعبات الدولة م�جها ال�صكر اإىل 
يف  الحت���اد  م��ع  امل�صتمر  تعاونهم  على  الأن��دي��ة 

تنظيم البط�لت التي اعتدنا اأن نق�م بتدويرها 
اأن ينال كل ناد  اأجل  بني الأندية الأع�صاء من 
حظه من تنظيم البط�لت املحلية والتي متثل 

جزء من خططه على مدار امل��صم.

احتاد ال�صطرجن يقرر:

رو�صة ال�صركال ت�صارك يف بطولة العامل للنا�صئني
عبدالرحيم مديرا لبطولة العرب وال�صام�صي لكاأ�س رئي�س الدولة

نادي “اجلزيرة” يعلن تعيني نيكوال�ص جار�صيا رئي�صا تنفيذيا للمجموعة
ال��ث��ق��ايف عن  ال��ري��ا���ص��ي  ن���ادي اجل��زي��رة  اإدارة  اأع��ل��ن جمل�س 
حيث  للمجم�عة،  تنفيذياً  رئي�صاً  جار�صيا  نيك�ل�س  تعيني 
و�صيك�ن  و�صركاته،  النادي  اأن�صطة  على  الإ���ص��راف  �صيت�ىل 

م�ص�ؤوًل مبا�صرة اأمام اللجنة التنفيذية للنادي.
وميتلك جار�صيا خربة كبرية تزيد على 20 عاماً يف الريا�صة 
– 2012 من   2008 �صن�ات   5 واأم�صى  ودول��ي��اً،  حملياً 
�صركة  تاأ�صي�س  على  عمل  حيث  اأب���ظ��ب��ي،  يف  املهنية  حياته 
وكالت  اأب��رز  من  ك�احدة  الأو�صط”  ال�صرق  اإم  اإ���س  “�صي 

الت�ص�يق يف جمال الريا�صة على م�صت�ى املنطقة.
اململكة  يف  م���ط��ن��ه  اإىل  ج��ار���ص��ي��ا  ان��ت��ق��ل   ،2012 ع���ام  ويف 
املتحدة، حيث ت�ىل من�صباً قيادياً يف نادي مان�ص�صرت �صيتي 
لكرة القدم، و�صاهم يف و�صع وتنفيذ ا�صرتاتيجية املجم�عة 
لكرة  �صيتي  “جمم�عة  اإىل  التح�ل  خ��الل  م��ن  التجارية 

القدم«.
اجلابر،  اأحمد  �صلطان  الدكت�ر  قال معايل  املنا�صبة،  وبهذه 

التنفيذية لنادي  نائب رئي�س جمل�س الإدارة رئي�س اللجنة 
اأ�صكر �صم�  اأع�صاء جمل�س الإدارة،  “بالنيابة عن  اجلزيرة: 
اآل نهيان، ممثل احلاكم يف منطقة  ال�صيخ حمدان بن زايد 
جمل�س  رئي�س  اجل��زي��رة  لنادي  الفخري  الرئي�س  الظفرة، 
ال�صرف، و�صم� ال�صيخ من�ص�ر بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س 
رئي�س جمل�س  نائب  الرئا�صة،  �ص�ؤون  وزي��ر  ال���زراء  جمل�س 
ودعمهما  ت�جيهاتهما  على  اجل��زي��رة،  ن��ادي  رئي�س  ال�صرف 
الكبريين للنادي. كما اأ�صكر اأع�صاء جمل�س الإدارة والإدارة 
تط�ير  على  العمل  يف  ال��ك��ب��رية  ج��ه���ده��م  على  التنفيذية 
نيك�ل�س  بان�صمام  واأرح��ب  املا�صية،  الفرتة  خ��الل  النادي 
والت�فيق يف  النجاح  له  واأمتنى  نادي اجلزيرة  اإىل  جار�صيا 

مهامه اجلديدة«.
اجلزيرة  ل��ن��ادي  ال�صرتاتيجية  اأه��داف��ن��ا  حتقيق  واأ���ص��اف: 
يعتمد على قيامنا مب�صاندة كافة الفرق يف �صعيها لتحقيق 
والنجاحات.  ال��ب��ط���لت  م���ن  امل���زي���د  واإجن�����از  ط��م���ح��ات��ه��ا 

والإيجابية  امل��ت��م��ي��ز  الأداء  ث��ق��اف��ة  ت��ر���ص��ي��خ  يف  و�صن�صتمر 
الفريق  ب���روح  والعمل  العزمية  وق����ة  والج��ت��ه��اد  وامل��ث��اب��رة 
قال  جانبه،  من  اأب�ظبي«.  “فخر  اجلزيرة  ليبقى  ال�احد 
اإىل نادي اجلزيرة  “ي�صرفني الن�صمام  نيك�ل�س جار�صيا: 
النتقال جمدداً  التنفيذي، وي�صرين  الرئي�س  وت�يل مهمة 
الطم�حات  اإن  الثاين.  م�طني  اأعتربها  التي  اأب�ظبي  اإىل 
واللتزام  النادي،  مل�صتقبل  بالن�صبة  الإدارة  ملجل�س  الكبرية 
بتحقيق هذه الطم�حات، كان له دور كبري يف ت�صجيعي على 
القدرة على  والذي ميتلك  نادي اجلزيرة  الن�صمام لأ�صرة 
اأن يك�ن واح��داً من اأف�صل الأندية �ص�اء يف املالعب اأو من 

حيث الأداء امل�ؤ�ص�صي«.
واأكد جار�صيا اأن الفرتة املقبلة �صت�صهد مزيداً من الرتكيز 
على حت�صني الكفاءة والرتقاء بالأداء وحتقيق الإدارة املالية 
امل�����ص��ت��دام��ة وال���ص��ت��ث��م��ار ال��ذك��ي وزي����ادة الإي������رادات يف كافة 
اجل�انب ذات ال�صلة بالنادي، وكذلك تعزيز روح التناف�صية 
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خيم ج� من التفاوؤل يف عناوين ال�صحف الإ�صبانية غداة 
بعد ف�ز املنتخب ال�طني على م�صيفه الإنكليزي 1-2، 
روخا”  “ل  ل���  اجل��دي��د  ل��ل��م��درب  ر�صمية  م��ب��اراة  اأول  يف 
ل�ي�س انريكي، يف م�صتهل م�ص�ار فريقه يف دوري الأمم 
اإ�صبانيا اجلديدة” كان  الأوروبية لكرة القدم. »هذه هي 
الأكرث  الريا�صية  ال�صحيفة  “ماركا”،  �صحيفة  عن�ان 

قراءة، بعد الف�ز الإ�صباين على ملعب وميبلي يف لندن.
اأ�صافت ال�صحيفة املدريدية “مل تفقد اإ�صبانيا تقاليدها 

متلك  اأن  على  تبحث  لكنها   - تفعل  األ  وي��ج��ب   -
عم�دية  بطريقة  املنتخب  لعب  اك��رث.  خ��ي��ارات 

اأكرث وظهر قتالية اأكرب عندما ل تك�ن الكرة 
يف ح�زته«.

ما  ك��ث��ريا،  “�صغط�ا  الالعبني  اأن  اأ���ص��اف��ت 
جعل اإنكلرتا تعاين«.

اأن  ف���اع���ت���ربت  “اآ�س”  اأم������ا 
بق�ة  ب��داأ  انريكي  “ل�ي�س 

م������ن خ��������الل ال������ف�������ز يف 
اأن  معتربة  وميبلي”، 

“ه�  ال���ف����ز ال�����ص��ب��ت 
انت�صار يفتح �صفحة 
دوري الأمم ويط�ي 
�صفحة ماأ�صاوية يف 

كاأ�س العامل«.
وع�������ني ان����ري����ك����ي يف 

املا�صي  مت����ز/ي����ل���ي���� 
خلفا  للمنتخب،  م��درب��ا 

جل����ل���ن ل���ب��ي��ت��ي��غ��ي ال���ذي 
ع�صية  م��ن�����ص��ب��ه  م����ن  اأق����ي����ل 

رو�صيا  م�����ن����دي����ال  ان����ط����الق 
2018. وت�ىل فرناندو هيريو 

اإ����ص���ب���ان���ي���ا خالل  م����ق���ت���ا ت����دري����ب 
ثمن  ال��دور  اىل  وقادها  النهائيات، 

بركالت  اخل�������روج  ق���ب���ل  ال���ن���ه���ائ���ي 
امل�صيف  امل��ن��ت��خ��ب  اأم�������ام  ال���رتج���ي���ح 

رو�صيا.
وب��ع��د م��ب��اراة اإن��ك��ل��رتا، اع��ت��رب انريكي 
بالنف�س،  ث��ق��ة  اأك���رث  خ���رج  ف��ري��ق��ه  اأن 

ثقتنا،  م��ن  ع��ززت  امل��ب��اراة  “هذه  بق�له 
انه اأمر مميز... ل ت�صنح لك الفر�صة كل 

“م�ندو  اأم��ا �صحيفة  تلعب يف ملعب مماثل«.  لكي  ي���م 
على  ف��رك��زت  ب��ر���ص��ل���ن��ة،  م��دي��ن��ة  وم��ق��ره��ا  ديب�رتيف�”، 
اأر�صية  على  الكاتال�ين  للنادي  ال�صابق  امل��درب  دينامية 

امللعب.
منذ  املنتخب  على  “فر�س طابعه اخلا�س  اأن��ه  واعتربت 
يعطي  وه���  امل��ب��اراة  ط����ال  واق��ف��ا  بقي  الوىل.  الدقيقة 
ال�����ص��راخ ثم  ت��ع��ل��ي��م��ات��ه، م�صححا الأخ���ط���اء م��ن خ���الل 

الت�صفيق من مقاعد الالعبني الحتياطيني«.
وحملت احلقبة اجلديدة عن�انا ه� �صاوول نيغيز، 
نال  وال��ذي  الإ�صبانيني،  الهدفني  اأح��د  م�صجل 
“ماركا”  واعتربت  ب��الده.  �صحف  من  اإ�صادة 
من  ا���ص��ت��ب��ع��اده  ب��ع��د  ال��ت��غ��ي��ري  “يج�صد  اأن����ه 

الت�صكيلة الر�صمية للمنتخب يف امل�نديال«.
امل���درب مم��اث��ال بق�له  وك���ان ل�صان ح��ال 
“يتمتع  م��دري��د  اأتلتيك�  لع��ب  اأن 
بجاهزية بدنية عالية. ه� ذكي 

ولعب كامل«.
انريكي  اأم���ام  ي���زال  ل  لكن 
الكثري من العمل للقيام 
به ل �صيما واأن ال�صغط 
ال�������ع�������ايل ل���ف���ري���ق���ه 
ج�����ع�����ل�����ه ع����ر�����ص����ة 
للهجمات املرتدة 
الإن���ك���ل���ي���زي���ة 
ال����������������ت����������������ي 
�صتغلتها  ا
ب�����اأف�����������ص�����ل 
ط�����ري�����ق�����ة 
مم�����ك�����ن�����ة 
ل����������������������دى 
ت���������ص����ج����ي����ل 
را�صف�رد  مارك��س 
مرمى  يف  ال�������ص���ب���ق  ه�����دف 
ي�نايتد  م��ان�����ص�����ص��رت  يف  زم��ي��ل��ه 
اأن يرد ال�صبان  دافيد دي خيا، قبل 
بهدفني. وتراجع املنتخب ال�صباين اىل 
املركز التا�صع يف ت�صنيف الحتاد الدويل 
لكرة القدم )فيفا( بعد خروجه من الدور 

ثمن النهائي يف م�نديال رو�صيا.

 ح���ق���ق ال��������دراج الإي�����ط�����ايل اأن����دري����ا 
الثالث  ف�زه  )دوكاتي(  دوفيت�صي�زو 
م�صريته  يف  وال�11  امل������ص��م  ل���ه���ذا 
بعدما  بي”،  ج��ي  “م�ت�  فئة  �صمن 
اأن��ه��ى ج��ائ��زة ���ص��ان م��اري��ن��� الكربى، 
العامل  ب��ط���ل��ة  م���ن  ال�13  امل��رح��ل��ة 
ل���ل���دراج���ات ال���ن���اري���ة، م��ت��ق��دم��ا اأم���ام 
الإ�صباين  العامل  بطل  على  جمه�ره 
الذي اقرتب  مارك ماركيز )ه�ندا( 

من لقبه الثالث ت�اليا.
التي  ال�صابقة  املرحلة  األغيت  وبعدما 
كانت مقررة يف 26 اآب اأغ�صط�س على 
حلبة �صيلفر�صت�ن الربيطانية ب�صبب 
الأم��ط��ار ال��غ��زي��رة وال��ظ��روف “غري 
خ�رخي  الإ���ص��ب��اين  انطلق  الآمنة”، 
ل���رن��زو )دوك��ات��ي( م��ن امل��رك��ز الأول 
يف ���ص��ب��اق ���ص��ان م��اري��ن��� ل��ك��ن��ه �صقط 
عن دراجته قبل لفتني على النهاية، 
اإيطاليا فالنتي�  اأ�صط�رة  اأنهى  بينما 

الأحد  �صابعا  ال�صباق  )ي��ام��اه��ا(  رو���ص��ي 
على حلبة ميزان�.

وت�صبب هذا الأمر برتاجعهما اىل املركزين الثالث والرابع يف 
بينما  لل�رنزو،  و130  لرو�صي  نقطة  ب�151  العام  الرتتيب 
ثانيا  م��ي��زان���،  حلبة  على  الأول  ب��ف���زه  دوفيت�صي�زو  اأ���ص��ب��ح 
بر�صيد 154 نقطة، وخطا ماركيز خط�ة اإ�صافية نح� لقب 
ر�صيده  رفع  بي” بعدما  جي  “م�ت�  يف  و�صاد�س  ت�اليا  ثالث 
���ص��ب��اق��ات على   6 ق��ب��ل  وذل���ك  ال�����ص��دارة،  221 نقطة يف  اىل 

نهاية امل��صم.
ال�صاد�صة حني تخطى  اللفة  ال�صباق منذ  وت�صيد دوفيت�صي�زو 
ال��ث��اين مع  امل��رك��ز  ال���ذي دخ��ل يف معركة على  ل���رن��زو  زميله 
امل���ل���د يف  الإي��ط��ايل  بزميله  اللحاق  خ��الل حماولته  ماركيز 

ف�رليمب�ب�يل، على بعد 60 كلم من احللبة.
ارتكب  م��ارك��ي��ز،  م�اطنه  عليه  فر�صه  ال���ذي  ال�صغط  وحت��ت 
ل�رنزو اخلطاأ قبل لفتني على نهاية ال�صباق الذي تك�ن من 
27 لفة، واأف�صح الباب اأمام بطل العامل لإنهاء ال�صباق بفارق 
�صعيدا  ك��ان  ال��ذي  دوفيت�صي�زو  الفائز  عن  دقيقة   2،822

بالنت�صار لأنه “مل ي�صبق يل اأن فزت يف ميزان�«.
بدوره، اأقر ماركيز الذي فاز بخم�صة �صباقات هذا امل��صم وحل 
ثانيا 4 مرات وثالثا مرة واحدة يف 12 �صباقا حتى الآن، باأن 
“دوكاتي كانت اأ�صرع بكثري )من ه�ندا(، وهديف كان اأن اأخ�صر 
من  ومتكنت  ثانيا،  ال�صباق  اإنهاء  خالل  من  فقط  نقاط   5

حتقيق ذلك حني �صقط خ�رخي )ل�رنزو(... قمنا بعمل جيد 
يف ما يخ�س ال�صراع على اللقب«.

وت���ا���ص��ل��ت م��ع��ان��اة ي��ام��اه��ا م���ع دراج���ي���ه ال��ر���ص��م��ي��ني رو�صي 
الأح���د خلف  ال��ذي ح��ل خام�صا  م��ارك فينيالي�س  والإ���ص��ب��اين 
األيك�س  وم�اطنه  )ه���ن��دا(  الثالث  كرات�صل�  ك��ال  الربيطاين 
الفئة  بلقب  الفائز  الياباين  ال�صانع  اأن  اإذ  )�ص�زوكي(،  رين�س 
الكربى 17 مرة )يف املركز الثالث تاريخيا بفارق لقبني خلف 
ه�لندا ولقب خلف “اأم يف اأغ��صتا”(، اآخرها عام 2015 مع 

ل�رنزو، اإذ �صام عن النت�صارات لل�صباق ال�22 ت�اليا.
وتت�قف البط�لة حتى 23 اأيل�ل �صبتمرب احلايل حني ينتقل 
الدراج�ن اىل حلبة اآراغ�ن الإ�صبانية خل��س املرحلة الرابعة 

ع�صرة.
اأي�����ص��ا ب��ع��دم��ا اأنهى  اإي��ط��ال��ي��اً  2، ك���ان ال��ف���ز  ويف ف��ئ��ة م���ت��� 
اأمام  ال�����ص��دارة  يف  ال�����ص��ب��اق  )ك��ال��ي��ك�����س(  ب��ان��ي��اي��ا  فران�صي�صك� 
مناف�صه املبا�صر الربتغايل ميغيل اأوليفريا )كاي تي اأم( الذي 
حل ثانيا لل�صباق الثاين وخ�صر املزيد من النقاط يف �صراعه 
على اللقب، بعدما كان يف �صدارة الرتتيب قبل ال�صباق الأخري 

الذي اأجري يف النم�صا.
واأنهى الإيطايل البالغ 21 عاما ال�صباق من حيث بداأه، اأي يف 
املركز الأول، كما كانت احلال يف كل ال�صباقات التي بداأها هذا 
امل��صم من اخلط الأمامي )فرن�صا، ه�لندا، النم�صا(، حمققا 
ف�زه ال�صاد�س لهذا امل��صم، ما جعله ي��صع الفارق عن اأوليفريا 

اىل 8 نقاط )214 مقابل 206(.
اللقب  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����ص��ة  وان��ح�����ص��رت 
الدراجني  ب���ني  م����ؤك���د  ���ص��ب��ه  ب�����ص��ك��ل 
يتقدمان  اإذ  وال��ربت��غ��ايل،  الإي��ط��ايل 
املركز  ����ص���اح���ب  ع����ن  ك���ب���ري  ب����ف����ارق 
اأفريقي  اأ�صبح اجلن�ب  الثالث الذي 
بر�صيد  اأم(  ت��ي  )ك���اي  ب��اي��ن��در  ب���راد 
�صق�ط  من  م�صتفيدا  نقطة،   119
)كاليك�س(  ماركيز  األيك�س  الإ�صباين 
الذي تراجع من الثالث اىل ال�صاد�س 
ل�صالح الإيطايل ل�رنزو بالدا�صاري 
)ك��ال��ي��ك�����س( وم����اط���ن���ه ج������ان مري 
نهاية  يف  اكتفى  بعدما  )كاليك�س(، 

املطاف باملركز ال�18.
الفئة  يف  ال����������ص����ع  ي���خ���ت���ل���ف  ومل 
الف�ز  ك��ان  اإذ   ،”3 “م�ت�  ال�صغرى 
اإيطالياً اأي�صا من ن�صيب ل�رنزو دال 
انت�صاره  حقق  ال��ذي  )ه�ندا(  ب�رتا 
تقدم على  بعدما  الأول يف م�صريته، 
الإ�صباين خ�رخي مارتن )ه�ندا( الذي 
املت�صدر  �صق�ط  من  م�صتفيدا  العام،  الرتتيب  �صدارة  انتزع 
قبل  اأم(  ت��ي  )ك���اي  بيتزيكي  م��ارك���  الآخ���ر  الإي��ط��ايل  ال�صابق 

لفتني على نهاية ال�صباق.
اجلماعي  ال�صق�ط  بعد  ا�صتعرا�صية  ال�صباق  ب��داي��ة  وج���اءت 
واإينيا  ب�ليغا  نيك�ل�  الإيطاليني  م��ن  لكل  الثانية  اللفة  يف 
با�صتيانيني والإ�صبانيني اآرون كانيت وخاومي ما�صيا والياباين 

اأي�م� �صا�صاكي.
ورغم هذا احل��ادث، مل يت�قف ال�صباق ونقل كل من �صا�صاكي 
وكانيت اىل املركز الطبي لإج��راء فح��س طبية، بينما بداأت 
وم�اطنيه  ب�رتا  دال  بني  الف�ز  على  املناف�صة  مالمح  تت�صكل 
غابريال  والأرج��ن��ت��ي��ن��ي  وم��ارت��ن  جانانت�ني�  ودي  بيتزيكي 

رودريغ�.
وبقيت هذه املجم�عة متقاربة جدا قبل ثالث لفات على نهاية 
ال�صباق وح�صل العديد من التغيريات يف املراكز بني دراجيها. 
�صقط  احللبة،  ح��دود  لتجاوزه  ال��ث��اين  الإن���ذار  نيله  بعد  لكن 
حماولت  ب�رتا  دال  ق��اوم  فيما  ال�صباق،  من  وخ��رج  بيتزيكي 
مارتن ودي جانانت�ني� وخرج منت�صرا اأمامهما على الت�ايل، 
حمققا ف�زه الأول يف 48 �صباقا لكنه يقبع ثامنا يف الرتتيب 

العام.
اأمام  نقطة   166 بر�صيد  حاليا  الرتتيب  م��ارت��ن  ويت�صدر 

بيتزيكي )158( ودي جانانت�ني� )137( وكانيت )118(.

ال�صحف اال�صبانية متفائلة بعد 
فوز اأول يف عهد انريكي 

اأو�صـاكــا ت�صــرق لقـــب فال�صينـغ 
ميـدوز من �صريينـا وليامـ�ص  

ناومي  اليابانية  ب��ني  ال�16  الأع�����ام  ف���ارق  يحل  مل 
الأمريكية  امل�����ص��رب،  ك��رة  الأع��ل��ى يف  اأو���ص��اك��ا ومثلها 
يف  الثانية  على  الأوىل  ت��ف���ق  يف  ول��ي��ام�����س،  �صريينا 
�صهدت  م��ب��اراة  بعد  م��ي��دوز،  فال�صينغ  بط�لة  نهائي 
ج��دل و���ص��ل اىل ح��د و���ص��ف الأم��ريك��ي��ة احل��ك��م باأنه 

ل�س.
دخلت اأو�صاكا املباراة النهائية وهي م�صنفة 19 عامليا، 
و�صتتقدم الأ�صب�ع املقبل اىل املرتبة ال�صابعة، بعد ف�ز 
بنتيجة 6-2 و6-4، جعل منها اأول لعبة من بالدها 

حترز لقبا كبريا يف بط�لت كرة امل�صرب.
بني ليلة و�صحاها، اكت�صبت اأو�صاكا )20 عاما( م�قعا 
مهما يف اللعبة التي ل تزال تتلم�س خط�اتها الأوىل 
فيها كمحرتفة. لقب فال�صينغ ميدوز كان الثاين لها 
فقط، بعد لقب دورة اإنديان ويلز الأمريكية يف وقت 
�صابق هذا العام، والالعبة ال�صابة ن�صاأت يف اللعبة يف 

ظل هيمنة �صريينا )36 عاما(.
قالت اأو�صاكا بعد الف�ز يف ني�ي�رك ليل ال�صبت الأحد 
اأواجه �صريينا يف نهائي بط�لة  اأن  “كان حلمي دائما 
نح�ها  تلتفت  اأن  قبل  املفت�حة”،  املتحدة  ال���لي��ات 
اللعب  من  متكنت  لأنني  فعال  ممتنة  “اأنا  وت�صيف 

معك. �صكرا لك«.
يف امل���ؤمت��ر ال�����ص��ح��ايف، ق��ال��ت اأو���ص��اك��ا ال��ت��ي ل تفارق 
“عندما ح�صنتني �صريينا  املالمح الطف�لية وجهها 

بني ذراعيها، �صعرت كاأين طفلة جمددا«.
مل تكن الالعبة ذات ال�صعر الط�يل الأ�صقر قد بلغت 
الأول  بلقبها  �صريينا  ت�جت  ي�م  عمرها  من  الثانية 
بينهما،  ال��ن��ه��ائ��ي  يف   .1999 م��ي��دوز  فال�صينغ  يف 
ومن  ني�ي�رك،  �صابع يف  لقب  اليابانية من  حرمتها 
لقبها الرابع والع�صرين يف البط�لت الكربى، والذي 
الذي حتمله  القيا�صي  الرقم  �صيتيح لها معادلة  كان 

الأ�صرتالية مارغريت ك�رت.
على  احلفاظ  من  متكنت  اأو�صاكا  اأن  اأي�صا،  الالفت 
ه��دوئ��ه��ا يف م��ب��اراة ���ص��ه��دت ج���دل ح���ادا ب��ني �صريينا 
اإليها حتذيرا  ال��ذي وج��ه  رام������س  كارل��س  واحل��ك��م 
تتلقاها  ت�جيهات  اأنه  افرت�س  ما  على خلفية  بداية 
نقطة  ح�صم  اىل  و���ص���ل  اللعب،  خ��الل  مدربها  م��ن 
�ص�ط  مبنح  وخ��ت��ام��ا  امل�����ص��رب،  حتطيمها  بعد  منها 
لأو�صاكا عقابا ل�صريينا الدامعة التي و�صفته ب�الل�س 

واتهمته بالكذب.
ناومي  1997، ولدت  الأول/اأكت�بر  ت�صرين   16 يف 
يف مدينة اأو�صاكا اليابانية، لأم هي تاماكي واأب هايتي 
بعد  الآ�صي�ية  ال��دول��ة  يف  لالإقامة  انتقل  لينارد  ه� 

درا�صته يف ني�ي�رك.
يف ���ص��ن ال��ث��ال��ث��ة، ان��ت��ق��ل وال���داه���ا ل��الإق��ام��ة يف 

ال�����لي����ات امل���ت���ح���دة، وه����ي ت��ق��ي��م ح��ال��ي��ا يف 
حتمل  وباتت  فل�ريدا،  ب�لية  رات���ن  ب�كا 

اجلن�صيتني الأمريكية واليابانية.
مل تنف�صل اأو�صاكا عن جذورها وتقاليدها، 

ال��ل��ق��اء مع  اأو  ال�����ص��ح��اف��ي��ة  امل�����ؤمت����رات  ويف 
عليها  ت���ط���رح  ال���ي���اب���ان���ي���ني،  ال�����ص��ح��اف��ي��ني 
اأن ترد باللغة  اليابانية، قبل  الأ�صئلة باللغة 
الإنكليزية، مقدمة اعتذارها للقيام بذلك، 

ومعللة الأمر بعدم اإتقانها اختيار الكلمات 
الدقيقة بلغتها الأم.

اأو����ص���اك���ا تقديرها  ت��ب��دي  م���ا  ودائ���م���ا 
لبالدها على رغم البعد اجلغرايف 

عنها.
وقالت يف ت�صريحات �صابقة 

تذهب  “عندما 
اليابان،  اىل 
ك����������ل ������ص�����يء 
فعال،  مذهل 
ومت���������������ص�������ي 

اأف�صل وقت يف 
ح��ي��ات��ك... ك��ل ي�م 

الطعام.  وتتناول  تخرج 
ل  اليابان  اىل  اأذه���ب  عندما 

اأ�صعر  م�طني.  يف  باأنني  اأ�صعر 
ومذهلة،  ط�يلة  اإج���ازة  يف  باأنني 

ول اأريد اأن اأع�د منها«.
ول��ق��ي��ت اأو����ص���اك���ا اإ����ص���ادة وا���ص��ع��ة يف 
من  ل�صيما  تت�يجها،  بعد  اليابان 

رئ��ي�����س ال��������زراء ���ص��ي��ن��زو اآب�����ي ال���ذي 
لكل  والإل���ه���ام  “الطاقة  ملنحها  �صكرها 

اليابان”، بينما اعتربها م�صتخدم�ن مل�اقع 
اأ�ص�لها  رغ���م  “فخر” ل��ل��ب��الد  اأن��ه��ا  ال��ت���ا���ص��ل 

املختلطة.

اأيل�ل  اأنها بداأت م�صريتها الحرتافية يف  وعلى رغم 
“احلديثات  م���ن  ت��ع��د  ت����زال  ول   2013 ���ص��ب��ت��م��رب 
العهد” بني لعبات كرة امل�صرب، ال اأن اأو�صاكا متكنت 

من فر�س ح�ص�رها على اأر�س امللعب.
اأول  خ��ا���ص��ت  م(،   1،80( ن�صبيا  ال��ط���ي��ل��ة  ال��الع��ب��ة 
بتاأهلها   2016 ع��ام  ا�صرتاليا  يف  لها  ك��ربى  بط�لة 
اأن  قبل  الثالث  ال���دور  اىل  وو�صلت  الت�صفيات،  م��ن 
تخرج على يد البيالرو�صية فيكت�ريا اأزارنكا املت�جة 

باللقب الأ�صرتايل مرتني �صابقا.
لبط�لة  الثالث  ال���دور  اأي�صا  بلغت  نف�صه،  ال��ع��ام  يف 
اأم����ام  ت��خ�����ص��ر  اأن  ق��ب��ل  ال��ف��رن�����ص��ي��ة  غ����ارو�����س  رولن 
الرومانية �صيم�نا هاليب امل�صنفة اأوىل عامليا حاليا، 
الأمريكية  اأم��ام  ويف بط�لة فال�صينغ ميدوز خ�صرت 
مادي�ص�ن كيز يف الدور الثاين بعدما فرطت بتقدمها 

يف املجم�عة الثالثة.  1-5
 ،2017 و�صيفة  كيز  من  ال�صنة  ه��ذه  اأو�صاكا  ث��اأرت 
نف�صها  بالنتيجة  النهائي  ن�صف  يف  عليها  وتف�قت 

التي فازت بها على �صريينا )6-2 و4-6(.
ب���دت اأو����ص���اك���ا ق���ي��ة م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال���ع���ام، وح��ق��ق��ت يف 
كربى،  بط�لة  يف  لها  اأداء  اأف�صل  املفت�حة  اأ�صرتاليا 
اأم���ام  اأن ت�صقط جم����ددا  ق��ب��ل  ال���راب���ع  ال����دور  ب��ب��ل���غ 

هاليب.
مفاجئا،  ويلز  اإن��دي��ان  دورة  بلقب  تت�يجها  يكن  مل 
امل�صنفة  الأول  ال�����دور  م���ن  اأق�����ص��ت  ب��ع��دم��ا  ل���ص��ي��م��ا 
ن�صف  يف  وهاليب  �صاراب�فا،  ماريا  �صابقا  عامليا  اأوىل 
الرو�صية  ح�صاب  على  اللقب  حت��رز  اأن  قبل  النهائي، 

داريا كا�صاتكينا.
حلم والد اأو�صاكا باأن يجعل من ابنتيه ناومي وماري 
ذلك  حقق  كما  امل�صرب  ك��رة  يف  ثنائيا  ع��ام��ا(،   22(

ريت�صارد وليام�س مع ابنتيه �صريينا وفين��س.
يف  متاما.  لي�س  نف�صه؟  امل�صار  ال�صقيقتان  اتبعت  هل 
ميدوز  فال�صينغ  بلقب  ناومي  ت�جته  الذي  الأ�صب�ع 
كانت  دولر،  ماليني   3،8 اىل  ت�صل  مالية  وج��ائ��زة 
�صقيتها ماري، امل�صنفة 367 عامليا، تخرج من الدور 
ربع النهائي لدورة �صغرية يف �ص�ي�صرا يبلغ جمم�ع 

ج�ائزها... 60 األف دولر.
ال اأن ناومي ل تنفك ت�صيد بالأثر الكبري ل�صقيقتها 

على م�صريتها.
وقالت “ل� مل تكن �صقيقتي م�ج�دة، اأعتقد اأنني ما 
بنتيجة  “كانت تهزمني  كنت لأ�صل” اىل حيث هي، 
ماذا  اأدري  ل  ع�صرة.  اخلام�صة  بلغت  حتى  -6�صفر 
اأنه  اأعتقد  ل   .2-6 غلبتها  لكنني  ي���م،  ذات  ح�صل 
ل مي��ك��ن احل��دي��ث ع��ن ت��ن��اف�����س ب��ني لع��ب��ت��ني فازت 

اإحداهما على الثانية -6�صفر ل�15 عاما«.

القدم  لكرة  املمتاز  الإنكليزي  ال���دوري  بطل  �صيتي  لي�صرت  ن��ادي  اأع��ل��ن 
وقع عقدا  ال��دويل هاري ماغ�اير  اأن مدافعه   ،2016-2015 م��صم 

جديدا خلم�صة اأع�ام.
ماغ�اير  ه��اري  املدافع  اأن  لتاأكيد  “�صعادته  عن  بيان  النادي يف  واأع��رب 
ي�ني�  ب��اور حتى ح��زي��ران  كينغ  يبقيه يف ملعب  وق��ع عقدا ج��دي��دا  ق��د 

.»2023
وان�صم الالعب البالغ من العمر 25 عاما اىل النادي يف العام 2017 
قادما من هال �صيتي، وبات عن�صرا اأ�صا�صيا يف ت�صكيلته منذ ذلك احلني.

كاأ�س  نهائيات  يف  الإنكليزي  املنتخب  دف��اع  قلب  حم���ر  م��اغ���اي��ر  وك��ان 
ال��دور ن�صف النهائي للمرة  2018 يف رو�صيا، و�صاهم يف بل�غه  العامل 

1990. و�صجل ماغ�اير هدفا يف مرمى ال�ص�يد -2�صفر  الأوىل منذ 
يف ربع النهائي.

اأنه كان حم�ر اهتمام  اأ�صارت تقارير �صحافية اىل  وقال ماغ�اير الذي 
الربتغايل  ي�نايتد  مان�ص�صرت  م��درب  من  ال�صيفية  النتقالت  فرتة  يف 
ج�زيه م�ريني�، “مذ اأتيت اىل هذا النادي، كررت دائما كم كان�ا جيدين 

معي«.
الدوري  يف  اللعب  فر�صة  “منح�ين  ال��ن��ادي  م�����ص���ؤويل  اأن  اىل  واأ���ص��ار 
الإنكليزي املمتاز، ما �صكل من�صة رائعة يل للم�صاركة وتقدمي اأداء جيد 
يف كاأ�س العامل، لذا اأ�صكرهم ب�صكل كبري. اأدين لهم بالكثري واأتطلع قدما 

للم�صتقبل«.

ماغواير ميدد خلم�صة اأعوام مع لي�صرت 
على  ت��داف��ع  يف  ام�س  اآخ���رون   37 واأ�صيب  الأق���ل  على  �صخ�س  قتل 
مدخل ملعب يف انتاناناريف� عا�صمة مدغ�صقر، قبيل بداية املباراة 
بني املنتخب املحلي و�صيفه ال�صنغايل يف اإطار ت�صفيات كاأ�س الأمم 

الأفريقية 2019، بح�صب ما اأفادت م�صادر طبية.
وعلى رغم احلادث، انطلقت املباراة يف م�عدها املقرر.

اأر  ج��ي  “ايت�س  م�صت�صفى  مدير  ع��ن  حملية  اإع���الم  و�صائل  ونقلت 
اآي” اأوليفا األي�ص�ن، “ح�صل تدافع قرب امللعب... يف ال�قت الراهن 

احل�صيلة قتيل و37 جريحا«.
واأفاد �صه�د اأن التدافع ح�صل عند مدخل ملعب ماهاما�صينا، حيث 
امل�ؤهلة  الت�صفيات  اإط��ار  يف  تاأتي  التي  امل��ب��اراة  ملتابعة  الآلف  جتمع 

للبط�لة القارية التي من املقرر اأن تقام العام املقبل يف الكامريون.

ال�صاعة  عند  “و�صلنا  بر�س  فران�س  ل�كالة  رابري�صاونا  ريف�  وق��ال 
ال�صاد�صة �صباحا... كنا على بعد مرت ون�صف مرت من الب�ابة عندما 
ح�صل التدافع”، م�صريا اىل اأنه تعر�س “للدو�س على ظهري، ال اأن 

احلقيبة التي كنت اأ�صعها �صاهمت يف تخفيف اأثر ذلك«.
وعلى رغم التدافع، انطلقت يف م�عدها املحدد عند ال�صاعة 14،30 

بالت�قيت املحلي )11،30 ت غ( اأمام اأكرث من 20 األف متفرج.
و�صهدت كرة القدم الفريقية �صل�صلة من احل�ادث الدامية، منها يف 
�صباط فرباير 2017 عندما قتل 17 �صخ�صا واأ�صيب 58 بجروح 
ناديني يف  اأن��غ���ل، قبل مباراة بني  �صمال  اأم��ام ملعب يف  بعد تدافع 
الدوري املحلي. وح�صل التدافع ي�مها بعد تدخل ال�صرطة لتفريق 

اجلم�ع خارج امللعب، وا�صتخدامها قنابل م�صيلة للدم�ع.

تدافع دام قبل مباراة مدغ�صقر وال�صنغال 

فوز ثالث لدوفيت�صيوزو بجائزة �صان مارينو

رامو�ص يهاجم رونالدو بخبث.. 
ويوؤكد خفايا رحيله

قال املدافع الإ�صباين �صريخي� رام��س اإن زميله يف ريال مدريد، الكرواتي 
الأ�صب�ع  اأوروب��ا  اأف�صل لعب يف  الف�ز بجائزة  ا�صتحق  ل�كا م�دريت�س، 

املا�صي، متف�قا على زميل رام��س ال�صابق، كري�صتيان� رونالدو.
ووفقا ل�صحيفة �صب�رت، “هاجم” رام��س زميله ال�صابق رونالدو ب�صكل 

غري مبا�صر، خالل ت�صريحاته ب�صاأن م�دريت�س. 
ت�ص�يقية  وط��رق  اأك��رب  ا�صم  لديهم  الالعبني  “بع�س  رام������س:  وق��ال 

اأف�صل، ولكن م�دريت�س ا�صتحق احل�ص�ل على اجلائزة«.
وبدا اأن رام��س كان يق�صد رونالدو بذلك الت�صريح، فالالعب الربتغايل 

يعد من اأكرث الالعبني �صعبية يف العامل، مع قيمة ت�ص�يقية “هائلة«.
وكان رونالدو قد ترك �صف�ف ريال مدريد وان�صم لي�فنت��س الإيطايل 
�صف�ف  يف  ج��ي��دا  اأث����را  ت���رتك  مل  “�صخمة”،  �صفقة  يف  اأ���ص��ه��ر،  ق��ب��ل 

“امللكي«.
جدا  القالئل  الالعبني  م��ن  “م�دريت�س  م��دري��د:  ري��ال  قائد  واأ���ص��اف 
الذين �صاأك�ن �صعيدا اإذا فاز بجائزة اأف�صل لعب بالعامل، بقدر �صعادتي 

اإذا ما اأعط�ين اجلائزة �صخ�صيا«.
وي��ن��اف�����س م���دري��ت�����س م��ع رون���ال���دو و���ص��الح ع��ل��ى ج��ائ��زة “ذا بي�صت” 
لأف�صل  )فيفا(  القدم  لكرة  ال��دويل  الحت��اد  يقدمها  التي  )الأف�صل( 
لعب يف عام 2018 بعد اأ�صابيع، والتي اأكد رام��س اأنه يتمنى مل�دريت�س 

احل�ص�ل عليها.
وتاأتي ت�صريحات رام��س لت�ؤكد اأن مغادرة رونالدو ل�صف�ف “الأبي�س 
امللكي” مل تكن “ودية” اأبدا، وتاأتي مكملة ل�صل�صلة من “التجاهالت” 
التي قام بها ريال مدريد جتاه جنمه ال�صابق، الذي ق�صى 9 م�ا�صم مع 

بطل اأوروبا.



عمره 99 عاما ويحلق بطائرة حربية
الثانية،  العاملية  احل��رب  يف  �صارك  متقاعد  بريطاين  طيار  اأقلع 
بطائرة حربية رغم اأن عمره بلغ 99 عاما، وفق ما اأظهر �صريط 

فيدي�.
الفيدي�  التي ن�صرت  " ديلي ميل" الربيطانية،  وذك��رت �صحيفة 
"�ص�برمارين  ب��ط��ائ��رة  ال��ط��ي��ار ح��ل��ق  اأن  ال�����ص��ب��ت،  م���ق��ع��ه��ا،  ع��ل��ى 

�صبتفاير" القدمية التي تت�صع لطيارين.
"ي�م بريطانيا"،  75 ملعركة  ال�  وجاءت الرحلة مبنا�صبة الذكرى 
وه� ال�صم الذي يطلق على املعركة اجل�ية ال�ا�صعة التي وقعت 
يف �صبتمرب عام 1940، اإبان احلرب العاملية الثانية، و�صاركت فيها 

نح� 1500 طائرة من الق�ات اجل�ية النازية والربيطانية.
امللكي  ���ص��الح اجل����  6 ط��ي��اري��ن يف  م��ن  واح���د  واأر����ص���ي ماكيني�س 

الربيطاين جن�ا من املعركة الطاحنة.
ف�ق  احلربية  الطائرة  ق��اد  ماكيني�س  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ���ص��ارت 
منطقة كينت، جن�ب �صرقي لندن، التي �صهدت معارك �صارك فيها 

الطيار املتقاعد.
وابت�صم  بال�صن،  الطعان  الرجل  وجه  على  الفرحة طاغية  وب��دت 
ال��ذي �ص�رته كامريا مثبتة داخ��ل قمرة  م��رات ع��دة، يف الفيدي� 
القيادة. وقال منظم الرحلة، امل�ص�ر ج�ين كرانيل، اإن ماكيني�س 
الذين ظل�ا على  الأكرث ن�صاطا من بني الطيارين الربيطانيني 

قيد احلياة بعد احلرب العاملية الثانية.
اإىل  املعركة"،  ميل" ب�"بطل  "ديلي  و�صفته  الذي  الرجل  وان�صم 
1938، اأي قبل اندلع احلرب  �صالح اجل� امللكي الربيطاين عام 
العاملية الثانية بعام، واأجنز تدريبه يف اأغ�صط�س 1940، لي�صارك يف 
املعارك اجل�ية باحلرب، وتعر�صت طائرة لالإ�صقاط يف اأفريقيا يف 

حادث اأ�صيب فيه بجروح، لكنه تعافى منها.

اأ�صعلت ا�صبع ديناميت ظنًا اأنه �صمعة
اأ�صيبت امراأة اأمريكية من ولية ك�نتيكت على ال�صاحل ال�صرقي 
اخلطاأ  طريق  عن  اأ�صعلت  عندما  بالغة  بجروح  املتحدة  لل�ليات 
ا�صبع ديناميت اأثناء انقطاع التيار الكهربي، ظناً منها اأنه �صمعة.

امل��راأة )30 عاماً(  اإن  ني�ز" الإخبارية  "�صي.بي.ا�س  �صبكة  وقالت 
حاولت �صراء ك�صاف اإنارة للط�ارئ يف وقت �صابق لكنها عادت اإىل 
منزلها بعد اأن وجدت املتجر مغلقاً. ونقلت ال�صبكة التلفزي�نية عن 
ال�صرطة ق�لها اإن املراأة، اأم لطفلني، بحثت عن �صمعة يف الظالم 
باإ�صابات  امل��راأة  واأ�صيب  ديناميت.  اإ�صبع  كانت  اأنها  اإل  واأ�صعلتها 
اأن  ويبدو  للتقرير.  وفقاً  اأ�صابعها،  تفقد  وقد  ال�جه  يف  خطرية 

�صكان املنزل ال�صابقني، هم الذين كان�ا يحتفظ�ن بالديناميت. 

تعطل �صفينة �صياحية يثري الرعب
تعطلت �صفينة �صياحية قبالة �ص�احل ولية ما�صا�ص��صت�س، تر�ص� 
حاليا يف "رود اآيالند"، ما اأثار حالة من القلق والرعب، فيما اأعلن 
خفر ال�ص�احل الأمريكي اأنه �صيتم تفتي�صها قبل اأن ت�ا�صل رحلتها 
اإىل ني�ي�رك. وح�صب ما نقلت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، 
فاإن ال�صفينة "�صتار برايد" حتمل 351 �صخ�صا، وعلقت يف خليج 
بازاردز التابع ل�لية ما�صات�ص��صت�س يف حدود ال�صاعة 15.15 من 

ي�م اجلمعة املا�صي.
وبعد هذا اخللل، مل يقدر القبطان وطاقمه على اإ�صقاط املر�صاة 
خ���ف��ا م��ن ك��اب��الت )اأ����ص���الك(، ت���ج��د حت��ت البحر ومت��د جزيرة 
"ك�تي ه�نك" بالطاقة، لكنه اأجرب على فعل ذلك بعد نح� �صاعة 

من الت�قف لأ�صباب تتعلق ب�"ال�صالمة".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اآالت ع�صكرية تتوا�صل كالب�صر 
اأعلنت وكالة الأبحاث يف وزارة الدفاع الأمريكية ا�صتثمار ملياري دولر لتط�ير جيل جديد من الذكاء ال�صطناعي 

ذي قدرات ت�ا�صل "اأ�صبه بالت�ا�صل الإن�صاين".
وقال مدير وكالة م�صاريع الأبحاث الدفاعية املتقدمة �صتيفن ووكر يف م�ؤمتر �صحفي قرب وا�صنطن اإن ال�كالة 

�صت�صتخدم املبلغ لتم�يل نح� ع�صرين م�صروعا حاليا اأو م�صتقبليا بهدف خلق م�صت�ى جديد من التعلم الآيل.
واأ�صاف ووكر "نق�م بعدة ا�صتثمارات بحثية تهدف اإىل حت�يل احل�ا�صيب من و�صائل متخ�ص�صة اإىل �صريكة يف حل 

امل�صاكل"، يف اإ�صارة اإىل اجليل اجلديد من الذكاء ال�صطناعي "اإيه اآي نك�صت".
واأفاد ووكر يف بيان ر�صمي "نريد ا�صتك�صاف كيفية اكت�صاب الآلت قدرات حتليل وت�ا�صل اأ�صبه بالتحليل والت�ا�صل 

الإن�صانيني، مع قدرة التعرف على اأو�صاع وظروف جديدة والتاأقلم معها".
ومن ال�صعب حتديث اجليل احلايل من الآلت الذكية والروب�تات عند ظه�ر تكن�ل�جيا جديدة.

وقال ووكر اإن الباحثني يريدون اأن تتعلم تلك الآلت والروب�تات حتديث نف�صها بنف�صها.
اأبحاث  غالبية  اأن  علما  الأمني،  التدقيق  عملية  بت�صريع  �صت�صمح  احلديثة  الذكية  الآلت  اأن  ال�كالة  واأو�صحت 
كالطائرات  القتال  يف  اعتمادها  ميكن  التي  التكن�ل�جيا  على  تركز  البنتاغ�ن،  من  كامل  ب�صكل  املم�لة  ال�كالة، 

امل�صرية التي ت�صبح اأكرث ا�صتقاللية.
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ماذا قال بريت رينولدز يف مذكراته؟
ت�يف ه�لي�ود بريت رين�لدز عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد اأن حفر ا�صمه 
عميقاً يف تاريخ الفن والتمثيل، عرب جمم�عة كبرية من الأف��الم، وحقق 
القرن  من  والثمانينات  ال�صبعينات  ف��رتة  خ��الل  النظري  منقطع  جناحاً 
املا�صي. وتخليداً لذكرى هذا املمثل الأ�صط�ري، ن�صرت �صحيفة ديلي ميل 
من  ق�صرية  ف��رتة  قبل  كتبها  التي  مذكراته  من  مقتطفات  الربيطانية، 
املتعلقة بحياته وم�صريته  الأم���ر  الكثري من  وفاته، حتدث خاللها ح�ل 
الفنية. ويق�ل رين�لدز يف هذه املذكرات "عندما كنت �صغرياً يف ال�صن، كان 
اأعتربه  وكنت  همي الأول ه� اإر�صاء والدي، الذي كان ُيدعى "بيغ بريت"، 
البطل الذي اأقتدي به، لكنه مل يعرتف ي�ماً باأي من اإجنازاتي. و�صعرت 
اأن اأي �صيء اأحققه لن يجعلني رجاًل يف نظره، �ص�اء كان اللعب يف فريق 

كرة القدم باجلامعة، اأو حتى النج�مية يف ه�لي�ود".
"كان والدي حمارباً قدمياً ط�يل القامة، حارب يف الن�رماندي،  واأ�صاف 
ولدى ع�دته من احلرب، كان قد و�صل اإىل رتبة ك�ل�نيل، وكان عمري 12 
عاماً يف ذلك ال�قت. مل يتحدث كثرياً عن جتاربه يف احل��رب، وبعد ذلك 
ب�قت ق�صري، ا�صتقر بنا احلال يف مقاطعة بامل بيت�س ب�لية فل�ريدا، حيث 

اأ�صبح رئي�صاً لل�صرطة".
النهر من  يقفز يف  ك��ان  الطف�لة، حيث  �صقاوته يف  رين�لدز عن  وحت��دث 
ارتفاع 50 قدماً، وكان ي�صبح يف امل�صتنقعات اخلطرية، التي ت�صم التما�صيح 
املفرت�صة، وكلما كان يرتكب خطاأ ما، كان والده يعاقبه باجللد بحزامه، 

لكنه مل ي�صرخ اأبداً اأو يبكي اأثناء العقاب.

مغامرة خطرية يف  قلب اجلحيم
وثق �صائق �صاحنة بالفيدي�، مغامرة خطرية خا�صها يف اأحد �ص�ارع ولية 

كاليف�رنيا الأمريكية، الذي ا�صتعرت على جانبيه حرائق الغابات.
ون�صرت "�صكاي ني�ز"، �صريط الفيدي� الذي ميتد لنح� 40 ثانية، ويظهر 

حلظة دخ�ل ال�صاحنة اإىل طريق يغطيه دخان احلرائق.
ومع قطع ال�صائق م�صافة اأكرب من الطريق، ازدادت حدة الدخان وظهرت 
األ�صنة لهب على جانب الطريق، حتى بدت ال�صاحنة وكاأنها يف قلب النريان. 
اإنه مل يكن لديه خيار �ص�ى عب�ر الطريق الناري، لأنه مل  وقال ال�صائق 

يكن لديه فر�صة لاللتفاف والع�دة من حيث اأتى.
وذكرت وكالة "رويرتز" يف وقت �صابق اجلمعة، كان حرائق غابات امل�صتعرة 
يف �صمايل كاليف�رنيا ت�صببت يف اإغالق طريق �صريع، مما اأجرب العديد من 

ال�صائقني على مغادرة مركباتهم ب�صبب اقرتاب النريان.
وقالت ال�صلطات اإن احلرائق اندلعت الأربعاء، والتهمت نح� 22 األف فدان 
من اأرا�صي الغابات، على بعد 250 كيل�مرتا من مدينة �صان فران�صي�صك�.

وكانت ال�ليات املتحدة قد �صهدت اأي�صا حرائق �صخمة يف مطلع اأغ�صط�س 

حليمة بولند تتلقى 
هدية بـ3 ماليني ريال 
�صاركت الإعالمية الك�يتية حليمة 
ب�لند متابعيها، مبقطع فيدي� لها 
اأثناء  �صات"  "�صناب  تطبيق  ع��رب 
الكربى  الفنادق  اأحد  ت�اجدها يف 

يف الريا�س بال�صع�دية.
جمم�عة  ح��ل��ي��م��ة  وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت 
م��ن ال��ه��داي��ا ال��ق��ي��م��ة م��ن ال�����رود 
وال���ذه���ب ال��ت��ي ج����اءت اإل��ي��ه��ا من 

معجبيها يف الريا�س.
ول��ك��ن امل��ف��اج��اأة ال��ك��ربى ه��ي قيام 
اأح�����د امل��ع��ج��ب��ني ال�����ص��ع���دي��ني بها 
تقدر  الثمن  باهظة  باإر�صال هدية 
ب�3 ماليني ريال �صع�دي، مكت�ب 
اجلليل  ع��ب��د  حليمة  اإىل  ع��ل��ي��ه��ا: 
اأج���م���ل ج��م��ي��الت الك�ن  ب���ل��ن��د.. 

حتت رجلك جارية.
وال���ه���دي���ة ه���ي ع���ب���ارة ع���ن �صنطة 
على  حت������ت�������ي  ج�����������ًدا  �����ص����خ����م����ة 
جمم�عة من اأفخم اأن�اع العط�ر، 
زج���اج���ات  ع���م���ل  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
عط�ر خم�ص��صة با�صمها واأ�صماء 

اأفراد عائلتها.

جنم البيتلز يف طابع 
بريد تذكاري

ب��ت�����ص��ف��ي��ف��ة ال�������ص���ع���ر ال�������ص���ه���رية وال����ن����ظ����ارة 
والبت�صامة، �ص�ف ي�صدر طابع بريد اأمريكي 
لإحياء ذكرى جنم فريق البيلتز ج�ن لين�ن.

زارت زوج��ت��ه ي���ك��� اأون���� وجن��ل��ه ���ص���ن لين�ن 
���ص��ن��رتال ب���ارك يف م��دي��ن��ة ن��ي���ي���رك اجلمعة 
لالحتفال باإ�صدار طابع الربيد لتكرمي جنم 

فريق البيتلز الراحل. 
البيتلز  ف���ري���ق  حم���ب���ي  م����ن  م���ئ���ات  وجت���م���ع 

للم�صاركة يف هذا احلدث. 
م�صرورا  �صيك�ن  وال��ده  اإن  لين�ن  �ص�ن  وق��ال 

بهذا التقدير. 
للين�ن  التذكاري �ص�رة  الربيد  يج�صد طابع 
بنايته  ���ص��ط��ح  ع��ل��ى   1974 ع���ام  يف  ال��ت��ق��ط��ت 
ب�ب  امل�����ص���ر  ق��ب��ل  م��ن  م��ان��ه��ات��ن  ال�صكنية يف 

غرين، الذي حتدث اأي�صا يف هذه الفعالية. 
ذي  كم�صجل  تبدو  بحيث  الطابع  ت�صميم  مت 

45 لفة يف الدقيقة.

يكت�صف اأن زميله يف العمل هو والده 
ل�����ص��اح��ن��ة، يت�قع  ���ص��ائ��ق��اً  اأم��ري��ك��ي يعمل  ���ص��اب  ي��ك��ن  مل 
ال�صركة،  نف�س  يف  معه  يعمل  احلقيقي  وال���ده  يك�ن  اأن 
واكت�صف ذلك عن طريق ال�صدفة. يف ي�لي� عام 2016، 
بداأ ناثان ب��س )27 عاماً( العمل مع �صركة روك �ص�ليد 
روبرت  ال��ت��ق��ى  ح��ي��ث  وي�صك�ن�صن،  ب���لي��ة  ت��ران�����ص��ب���رت 
ب��داأ العمل يف نف�س ال�صركة  ال��ذي  دي��ج��ارو )55 ع��ام��اً(، 
يف ن�فمرب واأ�صبحا �صديقني حميمني. وبداأ ال�صديقان 
لفت  م��ا  و���ص��رع��ان  ب����ك،  الفي�س  على  التعليقات  ت��ب��ادل 
التي  بالتبني،  ب������س  وال���دة  انتباه  دي��ج��ارو  روب���رت  ا���ص��م 
اأحد  ويف  احلقيقي.  ب��س  وال��د  يك�ن  رمب��ا  اأن��ه  اعتقدت 
واأخربته  ب�صك�كها،  ابنها  ب��س  وال���دة  �صارحت  الأي���ام، 
وكان  احلقيقي،  وال���ده  يك�ن  رمب��ا  دي��ج��ارو  �صديقه  اأن 
ب��س  ترا�صل  التايل،  الي�م  ويف  له.  �صدمة  مبثابة  ذلك 
و�صاأله  احلقيقية،  والدته  ا�صم  اأمامه  وذكر  ديجارو،  مع 
اإذا كان يعرفها، فاأجاب ديجارو اإنها زوجته ال�صابقة. ورد 
اأخربتني  لقد  احلقيقية،  وال��دت��ي  اإنها  اإل��ه��ي،  "يا  ب��س 
اأمي بالتبني ذلك ليلة اأم�س!". وبعد اأن اأنهى ال�صديقان 
حديثهما على الفي�س ب�ك، ت�ا�صال عرب الهاتف، وراحا 
ي��ت��ب��ادلن ���ص��ح��ك��ات ه�����ص��ت��ريي��ة، و����ص���ادت ب��ع�����س حلظات 
ال�صمت خالل املكاملة. وقال ب��س "مل اأمتكن من الت�قف 
عن ال�صحك، فنحن نعمل مع بع�صنا منذ عامني تقريباً، 
كانت  يل  بالن�صبة  الآن،  حتى  احلقيقة  ه��ذه  ن��درك  ومل 
�صدمة كبرية، ومل نعرف ماذا يق�ل كل منا لالآخر، كان 
الأامر ل ي�صدق". وين�ي ب��س الزواج يف ال�صهر املقبل، 
ومتت دع�ة والده ديغارو اإىل احلفل مع باقي العاملني 

يف ال�صركة، بح�صب م�قع اإن دي تي يف. 

بعد مزحة مميتة.. املتهمة تعتذر
قالت فتاة اأمريكية متهمة بالت�صبب يف اإ�صابة �صديقتها 
من  امل���زاح،  �صبيل  على  دفعتها،  اأن  بعد  خطرية،  بجروح 
ف���ق نهر،  18 م��رتا  اأك��رث من  ارتفاعه  اأعلى ج�صر يبلغ 
اأن  "ك�ل�مبيان"  �صحيفة  وذك����رت  م��ذن��ب��ة.  غ��ري  اإن��ه��ا 
ا�صتدعت،  وا�صنطن  ولي��ة  يف  ك��الرك  مقاطعة  حمكمة 
تايل�ر �صميث )18 عاما( التي مل تقر بذنبها يف اإ�صابة 
وثقب  بال�صل�ع  ك�صر  منها  ب��ال��غ��ة،  ب��ج��روح  �صديقتها 
بالرئة، يف حادثة اأثارت جدل وا�صعا. وقالت �صميث اإنها 
مل تفكر قط يف ع�اقب فعلتها، قائلة: "اأحب هذه الفتاة. 
اآ�صفة لأن الأم�ر انتهت  اأنا  اأبدا.  اإيذاءها  اأق�صد  اأكن  مل 
على هذا النح�". ويف 7 اأغ�صط�س املا�صي، انت�صر فيدي� 
ل�صميث وهي تدفع فجاأة �صديقتها ج�ردن ه�لغر�ص�ن 
 3 امل��ك���ن م��ن  )16 ع��ام��ا(، قبالة ج�صر م���ل��ت���ن ف���ل��ز، 
الأخرية  ك��ان��ت  اأن  بعد  وا���ص��ن��ط��ن،  ب��ي��اك���ل��ت، يف  ط���اب��ق 
مرتددة ب�صاأن القفز اإىل املياه. وتداولت و�صائل اإعالمية 
احلا�صرين  الأ�صدقاء  �صدمة  وو�صط  "الدفع"،  عملية 
من  جنت  التي  ج����ردن،  لكن  الفيدي�.  التقط�ا  الذين 
امل�ت باأعج�بة، طالبت مبحاكمة �صديقتها بعد تعر�صها 
تظهر  اجل�صر. ومل  �صق�طها من  بالغة، جراء  لإ�صابات 
اأنها  اأكدت  اإذ  "�صديقتها"،  ب�صاأن  اأي ت�صامح  ه�لغر�ص�ن 
تريد اأن ُتعاقب تايل�ر �صميث جراء ما ارتكبته، حتى اإن 
بلغ الأمر حد �صجنها. ويف مقابلة مع حمطة "اإن بي �صي" 
قالت ه�لغر�ص�ن: "يف البداية مل اأ�صاأ اأن تتعر�س تايل�ر 
بالأمر،  التفكري  بعد  ولكن  بي،  فعلته  ما  رغم  مل�صكالت 

اأريدها الآن اأن ت�صجن لتدرك حمق ما ارتكبته". كاثرين نيوتن خالل ح�صورها جمعية ال�صحافة الأجنبية يف هوليود وحفل InStyle خالل مهرجان تورونتو الدويل لالأفالم. )ا ف ب(

بعد اخرتاق 667 األف 
هاتف.. العمالء هم ال�صبب

حّملت �صركة ف�داف�ن الربيطانية 
الذي  الخرتاق  م�ص�ؤولية  زبائنها 
تعر�ص�ا له، خالل الأيام الأخرية، 
الدفع مقابل  "يجب عليهم  قائلة 
والأم�ال  حلقتهم  التي  الأ���ص��رار 

التي فقدوها".
اجلمه�رية  يف  حمكمة  واأ���ص��درت 
ال��ت�����ص��ي��ك��ي��ة ح��ك��م��ا ب��ال�����ص��ج��ن على 
اخ��رتاق ح�صابات  بتهمة  �صخ�صني 
ع��م��الء ف����داف����ن لإج�����راء دفعات 
املحم�ل.  الهاتف  عرب  "وهمية" 
املحلية،  الإع����الم  ل��صائل  ووف��ق��ا 
فقد متكن الرجالن من ال��ص�ل 
خالل  م��ن  ال��ع��م��الء  ح�صابات  اإىل 
م�صرية   ،"1234" امل�����رور  ك��ل��م��ة 
األ��ف هاتف   667 اأك��رث من  اأن  اإىل 
تعر�س لالخرتاق بنف�س الطريقة، 
بع�س  ويق�ل   .2017 اأب��ري��ل  منذ 
ال���ع���م���الء امل���ت���اأث���ري���ن ب���الخ���رتاق 
يتم   "1234" امل������رور  ك��ل��م��ة  اإن 
اختيارها ب�صكل افرتا�صي من قبل 
لدينا  "لي�صت  ف�داف�ن، م�صيفني 
ال�صرية،  الكلمة  بهذه  عالقة  اأي��ة 
التي  ف���داف���ن،  لأن��ه��ا م��ن اختيار 
ح�صل".  فيما  امل�ص�ؤولية  تتحمل 
نت"  دي  "زد  ����ص���ب���ك���ة  وذك����������رت 
�صركة  اأن  التقنية،  يف  املتخ�ص�صة 
ب��ال��ك��رة يف ملعب  ف����داف����ن رم���ت 
م�ص�ؤول�ن  "هم  ق��ائ��ل��ة  ال��ع��م��الء، 
ه�اتفهم..  م��رور  كلمات  ق���ة  ع��ن 
 1234 التلقائية  ال�صرية  الكلمة 
وقال  بعد".  فيما  تغيريها  ميكن 
متحدث با�صم ال�صركة "يجب على 
ال�صحايا اإبالغ ال�صرطة مبا ح�صل 
وتقدمي �صكاية يف امل��ص�ع.. ل�ص�ء 
العميل  احلظ، ل ميكننا تع�ي�س 

عن اأم�اله املفق�دة".

مهرجان االأردن الدويل لالأفالم يكرم الراحل يا�صر امل�صري
الأردن  م��ه��رج��ان  ع��ر���س  ت��ك��رمي خ��ا���ص��ة  يف لفتة 
دورت�����ه اجلديدة  ان���ط���الق  ل���الأف���الم يف  ال�����دويل 
املمثل  حياة  عن  فيلما  عمان  الأردن��ي��ة  بالعا�صمة 
يا�صر امل�صري الذي رحل عن عاملنا يف حادث �صيارة 

يف اأغ�صط�س اآب عن عمر ناهز 47 عاما.
للفنان  ال��ف��ن��ي  امل�����ص���ار  الق�صري  الفيلم  وت��ن��اول 
ال�صينما  و�صناع  جن�م  من  عدد  بح�ص�ر  الراحل 
ال�صاد�صة  ال��������دورة  اف���ت���ت���اح  ح���ف���ل  يف  ال���ع���رب���ي���ة 

للمهرجان.
اأحمد  الأردين  املخرج  الفتتاح  املهرجان يف  وكرم 
دعيب�س "�صخ�صية املهرجان" اإ�صافة اإىل عدد من 
جن�م و�صناع ال�صينما العرب منهم املمثل ال�ص�ري 
ونقيب  ن�صار  اإي��اد  الأردين  واملمثل  �صعيد  فرا�س 
الدين  �صيف  �صبحي  اللبنانيني  ال�صينمائيني 

ونقيب ال�صينمائيني امل�صريني م�صعد ف�دة.
فيلما   24 اأ���ص��ب���ع  م��دى  على  امل��ه��رج��ان  ويعر�س 

على  تتناف�س  اأف��الم  ثمانية  بينها  واأجنبيا  عربيا 
ج�ائز امل�صابقة الر�صمية.

وت�����ص��م��ل امل�����ص��اب��ق��ة ال��ر���ص��م��ي��ة اأف���الم���ا م���ن م�صر 
وال�����ص��ع���دي��ة وت���ن�����س وت��رك��ي��ا واأوك��ران��ي��ا والهند 

والربازيل وال�ليات املتحدة.
املخرج  برئا�صة  امل�صابقة  حتكيم  جلنة  وتت�صكل 
املمثل  وع�����ص���ي��ة  ق��ن��دور  ال��دي��ن  الأردين حم��ي��ي 
امل�����ص��ري ���ص��ي��د رج���ب وامل���خ���رج اجل���زائ���ري كرمي 

طرايدية واملنتجة اآيت ليج� من ا�صت�نيا.
وي�صمل برنامج املهرجان اأي�صا ور�صة لكتابة الن�س 

يقدمها املخرج العراقي حممد دراجي.
وت���زي��ع اجل�ائز  واإع���الن  امل��ه��رج��ان  وعقب ختام 
اأيل�ل تنتقل عرو�س الأف��الم اإىل  12 �صبتمرب  يف 
ب��اق��ي حم��اف��ظ��ات وم���دن الأردن اع��ت��ب��ارا م��ن 15 
الثاين  كان�ن  دي�صمرب   17 وحتى  اأيل�ل  �صبتمرب 

بهدف ن�صر الثقافة ال�صينمائية باأنحاء اململكة.

تعريف على �صر ر�صاقة 
جينيفر لوبيز 

وبطنها  الر�صيق  ق�امها  على  املحافظة  يف  ل�بيز   العاملية  جينيفر  النجمة  تنجح 
اأنها اقرتبت من �صن اخلم�صني من عمرها، ما جعلها مثاًل يحتذى  امل�صدود، رغم 
اأن جي ل� تهتم بر�صاقتها ي�ميا  به للر�صاقة وخ�صارة ال�زن الزائد. ومن املعروف 
من خالل اتباعها حلمية غذائية �صارمة، ترتكز على الع�ص�ّيات والطعمة اخلالية 
من الأل�ان واملك�نات امل�صّنعة واملعلبة، بل تتناول الطعمة الطازجة. كذلك تتناول 
الأطعمة التي تزّودها بالطاقة واحلي�ّية، على اأن تك�ن غنية بالربوتينات وخالية 
من الده�ن، وذلك من خالل حمية مدرو�صة بعناية دون اأن تك�ن �صارمة اأو حترم 
للتمارين  ممار�صتها  ب�صبب  الد�صمة،  والطعمة  واحلل�يات  ال�صكاكر  من  نف�صها 
الريا�صية والرق�س ب�صكل ي�مي، وتتناول اأي�صاً م�صروب الربوتني لبناء الع�صالت.


