
•• اخلرطوم-وكاالت:

ال�سيادي  امل��ج��ل�����س  ب��ا���س��م  ال��ر���س��م��ي  ال��ن��اط��ق  اأع���ل���ن 
احلكومة  عن  الإع���ان  اأن  الفكي،  حممد  ال�سوداين 

�سيتم خال 48 �ساعة كاأق�سى تقدير.
ال�سيادة  ا�ستثنائي ملجل�س  اجتماع  الفكي، عقب  وقال 
ال�سوداين عبداهلل  ال��وزراء  رئي�س  بح�سور  النتقايل 
حمدوك، اإن احل�سور ا�ستمعوا اإىل �سرح من حمدوك 
وال�سعوبات  احلكومي،  الت�سكيل  تاأخري  اأ�سباب  حول 

التي تواجه املهمة يف بع�س الوزارات.
اأكرث  اأن تكون احلكومة  واأ�ساف: حمدوك يرغب يف 
ال��ت��ي �ساركت  ال�����س��ودان ول��اأج��ي��ال  ل��ولي��ات  متثيا 
اإىل مقت�سيات التوازن اجلندري،  بالثورة، بالإ�سافة 
اأ�سباب  تفهم  ق��د  ال�����س��ي��ادي  املجل�س  اأن  اإىل  م�����س��ريا 

التاأخري ووعد بامل�ساعدة يف اإكمال اأ�سماء الوزراء.
بح�سور  الأرب��ع��اء  اجتماعا  يعقد  املجل�س  اأن  وت��اب��ع 
رئي�س الوزراء، يف اإطار التدار�س والت�ساور بني جمل�س 

ال�سيادة واجلهاز التنفيذي.

هما  اأ�سا�سيتني،  ق�سيتني  بحث  ق��د  الج��ت��م��اع  وك��ان 
احلكومة  ت�سكيل  وت��اأخ��ر  ال�سام  مفو�سية  ت�سكيل 

التنفيذية.
واأك�����د الج��ت��م��اع ع��ل��ى ����س���رورة الإ�����س����راع يف ت�سكيل 
مفو�سية ال�سام لرتباطها بالتفاو�س مع احلركات 
�سهور  بال�ستة  ال�����س��ام  ق�سية  ولرت���ب���اط  امل�سلحة، 
عليه  ن�ست  ح�سبما  النتقالية،  ال��ف��رة  م��ن  الأوىل 

الوثيقة الد�ستورية.
وذك����رت م�����س��ادر ���س��ودان��ي��ة ل���»���س��ك��اي ن��ي��وز عربية«، 
حولها  التوافق  مت  التي  ال��وزراء  قائمة  اأن  الثاثاء، 
ال��وزراء عبد اهلل حمدوك وق��وى احلرية  بني رئي�س 
والتغيري، �سمت كافة احلقائب الوزارية با�ستثناء 3 

حقائب وزارية ثانوية.
و���س��م��ت ق��ائ��م��ة ال��ر���س��ي��ح��ات يف ح��ك��وم��ة ع��ب��د اهلل 
حمدوك املنتظرة،  وفقا مل�سادر يف جلنة الر�سيحات، 
14 حقيبة وزارية، بينما ر�سح اجلي�س ال�سوداين كا 
واإدري�س  الدفاع،  من جمال عمر ل�سغل حقيبة وزارة 

الطريفي ل�سغل حقيبة وزارة الداخلية.

اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 32 صفحة- الثمن درهمان

   

الإمارات تكثف دعمها للقطاع 
ال�سحي يف ال�ساحل الغربي اليمني

•• ال�ساحل الغربي اليمني-وام:

الأحمر  الهال  هيئة  الإن�سانية  ذراعها  - عرب  الإم���ارات  دول��ة  كثفت 
- دعمها للقطاع ال�سحي يف ال�ساحل الغربي اليمني يف اإطار برنامج 
خال  من  وذل��ك  الأوبئة  انت�سار  مو�سم  ملواجهة  الطارئة  ال�ستجابة 
بالأدوية  ال�سحية  واملراكز  والوحدات  احلكومية  امل�ست�سفيات  تزويد 

وامل�ستلزمات الطبية الازمة.
و يف هذا ال�ساأن زودت هيئة الهال الأحمر القطاع ال�سحي يف مديرية 
التحيتا مبحافظة احلديدة بكميات جديدة من الأدوية. و ثمن ح�سن 
اأحمد هنبيق مدير عام مديرية التحيتا الدور الكبري لدولة الإمارات 
يف دعم القطاع ال�سحي وخمتلف القطاعات اخلدمية باملديرية.                                
)التفا�سيل �س4(

تعاون بني الإمارات ومنظمة الفاو 
لدعم املراأة الريفية يف ليبرييا

•• اأبوظبي-وام:

وقعت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ، اتفاقية تعاون مع منظمة 
الأمم امل��ت��ح��دة ل��اأغ��ذي��ة وال��زراع��ة ال��ف��او و���س��رك��ة اأب��وظ��ب��ي لطاقة 
امل�ستقبل م�سدر لدعم م�سروع »رفع قدرة املراأة الريفية على مواجهة 
الغذائي  والأم��ن  امل�ستدامة  الدخل  توليد  فر�س  وتعزيز  الأزم���ات، 
ال��وزارة يف  التفاقية - مبقر  ليبرييا. وقع  والتغذية« يف جمهورية 
اأبوظبي - �سعادة �سلطان حممد ال�سام�سي، م�ساعد وزير اخلارجية 
جميل  حممد  و�سعادة  الدولية،  التنمية  ل�سوؤون  ال��دويل  والتعاون 

الرحمي املدير التنفيذي ل�سركة م�سدر. )التفا�سيل �س4(

مواقــيت ال�صالة
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ح�شر جانبا من فعالية حتقيق �مل�شتحيل �أكرب ور�شة قيادية ملهمة بح�شور 10,000 م�شارك

حممد بن را�سد: الإمارات ق�سة م�ستمرة من 
الإلهام.. وفعالياتنا حترك الب�سر نحو امل�ستقبل

•• دبي-وام:

رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ح�سر 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واإىل جانبه �سمو ال�سيخ 
فعالية  من  جانبا  دب��ي،  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان 
حتقيق امل�ستحيل اأكرب ور�سة حتفيزية من نوعها يف املجال القيادي، التي 
والتي  ال��ق��ادة،  لإع��داد  را�سد  بن  بدعم من مركز حممد  دب��ي  ا�ست�سافتها 
والإلهام  التحفيز  جم��ال  يف  العاملية  ال�سخ�سيات  اأب���رز  م��ن  نخبة  قدمها 
اأكرث  وذلك بح�سور  الناجحة،  القيادية  التجارب  وبناء  الذاتي  والتطوير 
الأول  احل���دث  ه��ذا  ملتابعة  دول���ة،   46 م��ن  ج���اءوا  �سخ�س  اآلف   10 م��ن 
القادة  لإع���داد  را�سد  بن  حممد  مركز  �سعي  �سمن  املنطقة،  يف  نوعه  من 
ل�ستقطاب خربات وجتارب اإقليمية وعاملية ت�سهم يف ن�سر ثقافة التمكني 
القيادي و�سقل املهارات احلياتية وبناء القدرات ال�سخ�سية واملهنية ونقل 

جتربة الإمارات القيادية.
مكتوم:  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��ال  املنا�سبة،  وبهذه 
الأف�سل..  نحو  النا�س  وتغريرّ  النا�س..  حترك  اأن  لبدرّ  اجلديدة  فعالياتنا 
وتطلق الطاقات العظيمة التي ميتلكها كل واحد فيها، لفتاً �سموه اإىل اأن: 
دولة الإمارات هي ق�سة م�ستمرة من الإلهام.. وفعالياتنا اجلديدة �سركز 
على تغيري اأفكار وقناعات النا�س لبث روح جديدة للتغري الإيجابي يف حياة 
ر�سالة  لها  تكون  اأن  لب��د  فعالياتنا  جميع  بالقول:  �سموه  واأك��د   .. النا�س 

حقيقية يف تغيري حياة الب�سر نحو الأف�سل.       )التفا�سيل �س2(
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حممد بن را�سد خال ح�سوره جانبا من فعالية حتقيق امل�ستحيل   )وام(

جو بايدن.. ملك الزلت

ممثلو الحتاد الأوروبي ينددون هدم الحتالل ملنازل الفل�سطينيني 

اإعالن احلكومة ال�سوانية خالل 48 �ساعة 

مكان  ل  ال��ل��ي��ب��ي:  اجل��ي�����ش 
ب��الدن��ا يف  وق��ط��ر  ل��رك��ي��ا 

•• بنغازي-وكاالت:

احلربي  الإع��������ام  ���س��ع��ب��ة  اأك�������دت 
التابعة للقوات امل�سلحة الليبية، اأنه 
لن يكون لركيا وقطر مكان بيننا 
يف ل��ي��ب��ي��ا.  و����س���ددت ال�����س��ع��ب��ة وفق 
اأن  ال��ل��ي��ب��ي��ة،  »امل��ت��و���س��ط«  �سحيفة 
الكرمي  بالعي�س  يهناآ  لن  البلدين 
باأمن  حكامهما  اأي��ادي  عبثت  طاملا 

ليبيا وا�ستقرارها.
على  وقطر  تركيا  اإ�سرار  واأ�سافت 
ميلي�سيات  دع���م  يف  ق���دم���اً  امل�����س��ي 
موؤدجلني،  مب��ت��ط��رف��ني  الإخ������وان 
ودواع�س،  ووق�����ود،  ب�����س��ر  وم��ه��رب��ي 
الأمم  ب��ق��رارات  ا�ستهتارهما  يوؤكد 
املتحدة، وجمل�س الأمن وحر�سهما 

على ا�ستمرار اأزمة الليبيني. 

F. E. D. C ي�شتهدف �حلا�شلني على تقييم
الربية ت�ستحدث �سيا�سة للتقييم 

والمتحانات تطبق العام 2020-2019
•• دبي - حم�سن را�سد

الطلبة  ي�ستهدف  ع��اج��ي��اً  ب��رن��اجم��اً  م���وؤخ���راً،  والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  اأ���س��ت��ح��دث��ت 
احلا�سلني على تقييم F. E. D. C ، املنقولني اىل ال�سف الثاين والثالث والرابع يف 
نهاية العام الدرا�سي 2018 2019-، حيث ي�سم جمموعة من الأن�سطة والتدريبات 
املتمايزة التي يعدها املعلم ؛ لتمكني الطالب من املهارات املفتقدة، وفق نتائج التقييم 
اجلاري،  �سبتمرب  �سهر  والثالث من  الثاين  الأ�سبوعني  تطبيقه خال  ويتم  النهائي، 

وي�سبق تطبيق الختبار الت�سخي�سي.
واأفادت الوزارة يف تقرير مف�سل لها ح�سلت »الفجر« على ن�سخة منه ، باأنه يتم تقييم 
الطالب يف نهاية الربنامج من قبل املعلم يف املدر�سة، باأدوات خمتلفة تت�سمن»اختباراً 

اأو م�سروعاً اأو مهمة اأو اأداء عملياً«.                    )التفا�سيل �س5(

•• اأبوظبي-الفجر: 

النهائية  القائمة  الوطنية لانتخابات   اللجنة  اعتمدت 
ل��ل��م��ر���س��ح��ني لن��ت��خ��اب��ات امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت����ادي 
من  ومر�سحة  مر�سحاً   495 ت�سم  والتي   ،2019

جميع اإمارات الدولة.
وت�����س��م ق��ائ��م��ة امل��ر���س��ح��ني 133 م��ر���س��ح��اً م��ن اإم���ارة 
اأبوظبي، و88 مر�سحاً من اإمارة دبي، و114 مر�سحاً 
م��ن اإم����ارة ال�����س��ارق��ة، و61 م��ر���س��ح��اً  م��ن اإم����ارة راأ�س 
اخل��ي��م��ة، و26 م��ر���س��ح��اً م���ن اإم�����ارة ع��ج��م��ان، و20 
اأم القيوين، و53 مر�سحاً من  اإم��ارة  مر�سحاً  من 
ومر�سحة  مر�سح  ك��ل  وح�سل  ال��ف��ج��رية.  اإم���ارة 
 2019 الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  لع�سوية 

وتعريف  الدعائية  حملته  يف  ا�ستخدامه  ي�ستطيع  به  خا�س  رقم  على 
الناخبني به. واأ�ساد معايل عبد الرحمن العوي�س وزير ال�سحة ووقاية 
املجتمع، وزير الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني الحتادي رئي�س اللجنة 
الهيئات النتخابية  اأع�ساء  الكبري من  بالإقبال  الوطنية لانتخابات 
اإىل ت�سجيل طلبات الر�سح لع�سوية املجل�س الوطني الحتادي والذي 
الوطني  املجل�س  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي  ال���دور  باأهمية  ال��وع��ي  م��دى  يعك�س 
يف  بفاعلية  امل�ساركة  على  احل��ر���س  م��دى  يعك�س  اأن���ه  كما  الحت����ادي، 

م�سرية التنمية ال�سيا�سية التي ت�سهدها الدولة.
اإمارة  جلنة  اأن  لانتخابات  الوطنية  اللجنة  اأعلنت  اأخ��رى  جهة  من 
خمالفة  اأول  �سجلت  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  لنتخابات  اأبوظبي 
ل�سوابط احلمات الدعائية املن�سو�س عليها يف التعليمات التنفيذية 
واجلدول الزمني لنتخابات املجل�س الوطني الحتادي 2019، وبناء 

عليها وجهت اللجنة اإنذاراً للمر�سح.             )التفا�سيل �س3(

�للجنة �لوطنية لالنتخابات تعتمد �لقائمة �لنهائية ملر�شحي �لوطني 2019
 % 495 مر�سحًا ومر�سحة من جميع اإمارات الدولة وال�سباب ي�سكلون 37 
   ت�شجيل �أول خمالفة ل�شو�بط �حلمالت �لدعائية يف �أبوظبي

لي�شت مفاجاأة للعارفني:
املر�سح جو بايدن: 

»لمبورغيني« الزلت!
•• الفجر – خرية ال�سيباين

مع ذلك كانت ق�سة رائعة ... يف جتمع انتخابي يف نيو 
بايدن واحدة من ذكرياته:  ا�ستح�سر جو  هامب�سري، 
من  للرئي�س،  نائباً  كان  عندما  اأفغان�ستان  اإىل  رحلة 
بطويل.  بعمل  ق��ام  البحرية  من  كابنت  تو�سيم  اج��ل 
بالغة  كانت  الرحلة  اأن  اعتقدوا  م�ست�ساريه  اإن  وق��ال 
ل خ�سارة نائب  اخلطورة، وكان يرد قائًا: ميكننا حتمرّ
الكثري من هوؤلء  ل خ�سارة  الرئي�س، ول ميكننا حتمرّ

ال�سباب.
فقد قام ال�سابط باجتياز واٍد حتت نريان العدو حتى 

ويف  ب��اي��دن.  ج��و  ذك��ر  ح�سبما  �سديقه،  جثة  ي�ستعيد 
اللحظة التي اأراد فيها نائب الرئي�س منحه ميداليته، 
قال له الكبتان: �سيدي، اأنا ل اأريد هذا ال�سيء اللعني! 
تفعل  ل  �سيدي.  ي��ا  ف�سلك  م��ن  �سيدي.  ي��ا  تعلقه  ل 
ذلك. اأنهى املر�سح ق�سته ب�سمت جنائزي قائًا: هذه 

هي احلقيقة، اأق�سم باهلل.       )التفا�سيل �س15(

�لأمم �ملتحدة: �نتهاكات �حلوثيني ت�شل �إىل جر�ئم �حلرب 
وفد املجل�ش النتقايل اجلنوبي 

باليمن ي�سل جدة ل�ستئناف احلوار
•• الريا�ض-وكاالت:

اإىل  اليمن  اجل��ن��وب��ي يف  الن��ت��ق��ايل  املجل�س  وف��د  و���س��ل 
مدينة جدة، اأم�س الثاثاء، من اأجل ا�ستئناف املباحثات 
يف ح����وار ج����دة ال����ذي ت���رع���اه ال�����س��ع��ودي��ة ب���ني املجل�س 

واحلكومة اليمنية.
وي���راأ����س ال��وف��د رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س الن��ت��ق��ايل عيدرو�س 
املجل�س  رئا�سة  هيئة  يف  الأع�����س��اء  ي�سم  كما  ال��زب��ي��دي، 
اليافعي  الرحمن  وعبد  الكثريي  وعلي  اخلبجي  نا�سر 

وعدنان الكاف وحممد الغيثي.
الأمن  الث��ن��ني، بجهود جمل�س  ال��زب��ي��دي رح���ب،  وك���ان 
الدويل الرامية للتو�سل اإىل حل �سيا�سي �سامل لاأزمة 

يف اليمن عموما، واجلنوب على وجه اخل�سو�س.
واأكد الزبيدي على اأن “املجل�س النتقايل اجلنوبي على 
تنهي  تفاو�س  عملية  يف  بناء  ب�سكل  للم�ساركة  ا�ستعداد 

الأزمة وحتل الق�سية اجلنوبية«.
للحوار  ال�سعودية  بدعوة  املجل�س  التزام  على  �سدد  كما 
ال��ت��ي اأ����س���ار اإل��ي��ه��ا ب��ي��ان جم��ل�����س الأم�����ن، ان��ط��اق��ا من 
ال�سام  جت���اه  اجل��ن��وب��ي  الن��ت��ق��ايل  املجل�س  م�����س��وؤول��ي��ة 
الريا�س  بحر�س  اإميانا  وكذلك  باملنطقة،  وال�ستقرار 

على ال�سعب اليمني.
الإن�سان،  املتحدة حلقوق  الأمم  ذل��ك، وجه جمل�س  اإىل 
املوالية  احل��وث��ي  مليلي�سيات  ج��دي��دة  اإدان�����ات  ال��ث��اث��اء، 
اإىل  ان��ت��ه��اك��ات ت�سل  ارت��ك��ب��ت  اإن��ه��ا  ق��ال  لإي����ران، بعدما 

جرائم حرب يف اليمن.
امليلي�سيات  اإن  الثاثاء،  ال�سادر  املجل�س،  تقرير  وق��ال 
املتمردة ق�سفت مدنا باليمن وا�ستخدمت اأ�سلوب حرب 

اأ�سبه باحل�سار، على نحو قد ميثل جرائم حرب.
واأ�ساف التقرير: احلوثيون خطفوا واعتقلوا ن�ساء على 

مدار العامني املا�سيني يف اليمن لبتزاز اأقاربهن.

جون�سون يخ�سر غالبيته الربملانية  
•• لندن-اأ ف ب:

خ�سر رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�سون غالبيته الربملانية قبيل 
ت�سويت حا�سم حول بريك�ست مع ان�سمام النائب من املحافظني فيليب يل 
اىل �سفوف حزب الليرباليني الدميوقراطيني املوؤيد لوروبا. وقال حزب 
الليرباليني الدميوقراطيني يف بيان انه م�سرور لاعان بان النائب فيليب 
يل ان�سم اىل �سفوف احلزب وقالت املفو�سية الأوروبية من جهتها اإنها مل 

تتلق بعد اأي طرح ملمو�س من بريطانيا يتعلق باإنقاذ اتفاق بريك�ست.

•• رام اهلل-رويرتز:

ن����دد روؤ�����س����اء ب��ع��ث��ات الحت�����اد الأوروب��������ي يف الأرا����س���ي 
الفل�سطينية ام�س الثاثاء بعمليات الهدم الإ�سرائيلية 
يف  ومطعما  منزل  �سملت  والتي  حلم  بيت  يف  الأخ���رية 

منطقة املخرور.
وقالوا يف بيان �سادر عن ممثل الحتاد الأوربي وروؤ�ساء 
هدمت  اهلل  ورام  ال��ق��د���س  يف  الأوروب�������ي  الحت�����اد  دول 
ال�سلطات ال�سرائيلية بتاريخ 26 اآب)اأغ�سط�س( املا�سي 
منزل ومطعما لعائلة فل�سطينية قرب بيت حلم. املباين 
كانت تقع بني بلدتي بتري وبيت جال يف املنطقة امل�سنفة 

ج يف ال�سفة الغربية . واأ�ساف البيان عمليات الهدم هذه 
بالإ�سافة اإىل البناء ال�ستيطاين الإ�سرائيلي يف املنطقة 
وتقوي�سا  للحياة  الدولتني  حل  لقابلية  تهديدا  ي�سكل 

لاآمال ب�سام دائم.
وج���اء يف ال��ب��ي��ان مت��ا���س��ي��اً م��ع امل��وق��ف ال��ث��اب��ت لاحتاد 
الأوروبي فيما يتعلق ب�سيا�سة ال�ستيطان الإ�سرائيلية، 
الدويل  ال��ق��ان��ون  مب��وج��ب  قانونية  غ��ري  تعترب  وال��ت��ي 
ال�سياق مثل  ه��ذا  امل��ت��خ��ذة يف  الإج�����راءات  م��ن  كغريها 
والهدم وم�سادرة  الق�سري، والطرد،  عمليات الرحيل 
ال�سلطات  م���ن  الأوروب���������ي  الحت������اد  ي��ت��وق��ع  امل����ن����ازل، 

الإ�سرائيلية احرام التزاماتها كقوة احتال.

لبنان ي�ستدعي ال�سفري الركي
بعد اخلروج عن اأ�سول الدبلوما�سية

•• بريوت-وكاالت:

الركي  ال�سفري  ا�ستدعاء  الثاثاء،  ام�س  اللبنانية،  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
يطابق  ل  اأن���ه  اأك���دت  ال��رك��ي��ة  للخارجية  ب��ي��ان  خلفية  على  ب���ريوت،  ل��دى 
الوكالة  اأوردت��ه  بيان  يف  اللبنانية  اخلارجية  وقالت  الدبلوما�سية.  الأ�سول 
جربان  واملغربني  اخلارجية  وزي��ر  تعليمات  على  بناء  ل��اإع��ام:  الوطنية 
با�سيل، ا�ستدعى مدير ال�سوؤون ال�سيا�سية والقن�سلية ال�سفري غادي اخلوري 

يف وزارة اخلارجية واملغربني، ال�سفري الركي يف لبنان هاكان ت�ساكل.
واأ�سافت اأن هذا ال�ستدعاء جاء على خلفية البيان الذي اأ�سدرته اخلارجية 
ل  ولغة  تعابري  ت�سمن  ال��ذي   ،2019-9-1 بتاريخ   258 رق��م  الركية 
تتطابق مع الأ�سول الدبلوما�سية والعاقات الودية التاريخية بني الدولتني 
وال�سعبني اللبناين والركي. وتابعت: يف هذا ال�سياق، طلب ال�سفري اخلوري 
ا�ستي�ساحا حول هذا البيان، وت�سحيحا وا�سحا للخطاأ من اجلانب الركي. 
ت�سريحات  فيه  انتقدت  بيانا قبل يومني  اأ�سدرت  الركية  وكان اخلارجية 
الدولة  مار�سته  عنف  اإن���ه  ق��ال  م��ا  ب�����س��اأن  ع���ون،  مي�سال  اللبناين  للرئي�س 

العثمانية �سد اللبنانيني.

جون�سون خال حديثه امام جمل�س العموم الربيطاين  )ا ف ب(

هدم منازل الفل�سطينيني عمليات ممنهجة ل�سلطات الحتال الإ�سرائيلية
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اأخبـار الإمـارات
اإطالق مبادرة �سارقتي اآمنة لرفع معدلت ال�سالمة يف الإمارة

•• ال�سارقة-وام:

وهيئة  ال�سارقة  وم��ي��اه  كهرباء  وهيئة  ال�سارقة  مدينة  بلدية  اأطلقت 
مبادرة  بال�سارقة  امل��دين  للدفاع  العامة  والإدارة  وال�سامة  ال��وق��اي��ة 
واملمتلكات  الأرواح  ت�ستهدف حماية  اآمنة  �سارقتي  �سعار  م�سركة حتت 
والتوعية بالتاأثري ال�سلبي لبع�س املمار�سات وال�سلوكيات اخلاطئة التي 
متثل خطرا على ال�سامة العامة و ذلك اأن�سجاما مع روؤى وتوجيهات 
ع�سو  القا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة ب�ساأن رفع م�ستويات ال�سامة للمواطنني 
والقاطنني على اأر�س الإمارة من خال ت�سافر جهود اجلهات احلكومية 

املخت�سة.

وتت�سمن املبادرة التي مت الإعان عنها خال موؤمتر �سحفي عقد ام�س 
مبقر بلدية ال�سارقة وح�سره ممثلون من اجلهات احلكومية امل�ساركة 
.. تنظيم حمات توعوية وزيارات تفتي�سية ت�ستهدف املناطق ال�سكنية 
والتجارية وال�سناعية يف مدينة ال�سارقة للتاأكد من ا�ستيفاء ا�سراطات 
احل��ف��اظ على  ب��دوره��م يف  ال��ق��ي��ام  املجتمع على  اأف����راد  ال�سامة وح��ث 
�سامتهم و�سامة اأبنائهم توافقا مع ال�سراتيجية ال�ساملة حلكومة 
ال�سارقة الرامية اإىل رفع معدلت ال�سامة بالإمارة اإىل اأعلى امل�ستويات 

العاملية.
كهرباء  هيئة  يف  التميز  اإدارة  م��دي��ر  ع��ب��داهلل  حممد  املهند�س  واأ���س��ار 
اأفراد  بتوعية  املبادرة  خال  من  �ستقوم  الهيئة  اأن  اإىل  ال�سارقة  ومياه 
ال�سبكة  الزائدة على  الع�سوائية والأحمال  الإ�سافات  املجتمع مبخاطر 

توفيق  و�سرورة  للهيئة  الرجوع  دون  تتم  التي  واحلفريات  الكهربائية 
اأو�ساع الإ�سافات الع�سوائية يف الأحياء ال�سكنية خا�سة املناطق القدمية 

واملتعار�سة مع ا�سراطات واأنظمة البناء.
املجتمعية  والثقافة  الوعي  ن�سر  املبادرة  من  الرئي�سي  الهدف  اأن  واأك��د 
باللغات  التوعوية  امل��ن�����س��ورات  ت��وزي��ع  خ��ال  م��ن  ال�سامة  مبتطلبات 
العربية والإجنليزية والأردو من اأجل تو�سيل اأهداف املبادرة اإىل اأكرب 
والتعاون مع  امل�ساهمة  على  املجتمع وحثهم  اأف��راد  �سريحة ممكنة من 

اجلهات احلكومية املخت�سة يف تعزيز �سامتهم و�سامة اأبنائهم.
واأو�سح عادل عمر مدير اإدارة الرقابة والتفتي�س البلدي يف بلدية مدينة 
ال�سارقة اأن املبادرة �ستغطي يف البداية املناطق ال�سكنية ومن ثم �ست�سمل 
اأهدافها  حتقيق  ح��ني  اإىل  و�ست�ستمر  ال�����س��ارق��ة  مدينة  مناطق  ب��اق��ي 

كاملًة. من جانبه ذكر املقدم عبدالرحمن املازمي رئي�س ق�سم احلماية 
ال�سناعية بالإدارة العامة للدفاع املدين بال�سارقة اأن م�ساركة الإدارة يف 
املجتمع  اأف��راد  لدى  الوقائية  ال�سامة  ثقافة  ن�سر  اإىل  تهدف  احلملة 
احلرائق  من  الوقاية  ا�سراطات  جلميع  املباين  ا�ستيفاء  من  والتاأكد 

واإزالة جميع املخالفات التي تت�سبب يف وقوع حوادث احلريق.
الوقاية  هيئة  يف  بالوكالة  التفتي�س  ق�سم  رئي�س  حممد  ط���ارق  وق���ال 
وال�سامة بال�سارقة اأن الهيئة ت�سعى للو�سول اإىل جمتمع اآمن خاٍل من 
ال�سارقة  اإمارة  الأخطار من خال تعزيز ال�سامة العامة والوقاية يف 
املنازل  يف  ال�سامة  ومتطلبات  ا�سراطات  كافة  ا�ستيفاء  من  والتاأكد 
واملباين ال�سكنية واملن�ساآت وتوعوية ال�سكان بال�سلوكيات اخلاطئة التي 

تعر�س �سامتهم و�سامة اأبنائهم الأخطار املختلفة.

ح�شر جانبا من فعالية حتقيق �مل�شتحيل �أكرب ور�شة قيادية ملهمة بح�شور 10,000 م�شارك

حممد بن را�سد: الإمارات هي ق�سة م�ستمرة من الإلهام.. وفعالياتنا حترك الب�سر نحو امل�ستقبل

الأفام  و�سانع  العاملي  واملتحدث 
ي���ق���دم  ال����������ذي   ،EA ب����ري����ن���������س 
ال�سباب  مل��اي��ني  م��ل��ه��م��اً  حم��ت��وى 
يف ال��ع��امل م��ن خ���ال ق��ن��ات��ه على 
الأ�سرايل  وامل��ت��ح��دث  ال��ي��وت��ي��وب، 
نيك فيوتت�س املولود دون اأطراف، 
واملوؤلفات  امل���ح���ا����س���رات  ���س��اح��ب 
ا�ستطاع  وا���س��ع��ة الن��ت�����س��ار وال���ذي 
كي  املايني  يلهم  اأن  خالها  من 
وي�ستثمروا  ال�سعوبات  يتخطوا 
اأبعد  حتى  وق��درات��ه��م  اإم��ك��ان��ات��ه��م 
�ساعات،  ع�سر  م��دى  وعلى  م��دى. 
وتدريب  تطبيق  ف���رات  تخللتها 
التدريبية،  الور�س  باأ�سلوب  عملي 
اأك������رث م����ن ع�������س���رة اآلف  ت���ف���اع���ل 
العامل  اأنحاء  �سخ�س من خمتلف 
األهموا  ال����ذي����ن  امل���ت���ح���دث���ني  م����ع 
وجتاربهم  بق�س�سهم  احل�����س��ور 
على  �ساعدوهم  وال��ذي��ن  وروؤاه����م، 
واإمكاناتهم،  ق��درات��ه��م  اك��ت�����س��اف 

امل�ستحيل”  “حتقيق  دورة  وت�سكل 
جت��رب��ة م��ع��رف��ي��ة وت��دري��ب��ي��ة غري 
املهني  اجل�����ان�����ب  يف  م�������س���ب���وق���ة، 
م�ساعدة  ب���ه���دف  وال�������س���خ�������س���ي، 
قدراتهم  اكت�ساف  على  امل�ساركني 
طاقاتهم  وا���س��ت��ن��ه��ا���س  ال��داخ��ل��ي��ة 
لتغيري  واإل���ه���ام���ه���م  وحت��ف��ي��زه��م 
ال�سعيدين  ع��ل��ى  ح��ي��ات��ه��م  من���ط 
و�سقل  وامل�����ه�����ن�����ي  ال�������س���خ�������س���ي 
املجال  يف  وخ��ربات��ه��م  م��ه��ارات��ه��م 
وم�ساعدتهم  والإرادي  ال��ق��ي��ادي 
ع��ل��ى اإع������ادة ت��وج��ي��ه ع��ل��ى مبعنى 
غري  جوانب  اكت�ساف  اإىل  ال�سعي 
واكت�ساف  ال�سخ�سية،  يف  ظ��اه��رة 
اأنها  امل�����رء  ي���ع���رف  ق���د ل  ق������درات 

موجودة لديه.
ق����دم ال�������دورة اخل���ب���ري ال���ع���امل���ي يف 
جمال التمكني القيادي والتحفيز 
املهارات  و���س��ق��ل  ال���ق���درات  وب���ن���اء 
التجربة  ���س��اح��ب  روب���ن���ز،  ت����وين 

ال�سمو  ���س��اح��ب  مل��در���س��ة  ام���ت���داداً 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
يف القيادة التي تنطلق من فل�سفة 
اأ�سا�سية مفادها اأن بناء ال�سخ�سية 
القيادية يقوم على البناء ال�سامل 
والكامل لل�سخ�سية يف كل جوانب 
اإن�سانياً  ال��ق��ائ��د  ف��ي��ك��ون  احل���ي���اة، 
مبوازاة كونه اإداريا ومهنيا ناجحاً، 
ويكون مدفوعاً ذاتياً بالتميز، اإىل 
وري���ادي،  تبني فكر خ��اق  ج��ان��ب 
قابلة  وم���ه���ارات  ب��ق��درات  ويتمتع 
على  ع����اوة  وال��ت��ط��وي��ر،  لل�سقل 
مت��ت��ع��ه ب���امل���رون���ة وال�����ق�����درة على 

التكيف مع املتغريات.
 ،2003 العام  تاأ�سي�سه يف    ومنذ 
ي��ح��ر���س م��رك��ز حم��م��د ب��ن را�سد 
ت�سميم  ع���ل���ى  ال�����ق�����ادة،  لإع���������داد 
واأن�سطة  ن��وع��ي��ة  ب��رام��ج  وتنظيم 
وتاأهيل  اإع�����داد  يف  ت�����س��ه��م  ه���ادف���ة 
مبهارات  تتمتع  قيادية  �سخ�سيات 

�سركز على تغيري اأفكار وقناعات 
للتغري  ج��دي��دة  روح  ل��ب��ث  ال��ن��ا���س 
واأكد   .. النا�س  حياة  يف  الإيجابي 
فعالياتنا  جميع  ب��ال��ق��ول:  �سموه 
لبد اأن تكون لها ر�سالة حقيقية يف 

تغيري حياة الب�سر نحو الأف�سل.
بور�سة  اليوم  بداأنا   : �سموه  وختم 
م�سارك  اآلف   10 ي��ح�����س��ره��ا 
جديداً  قطاعاً  نخلق  اأن  وهدفنا 
داً من الفعاليات التي  ونوعاً متفرِّ
التي  امل�ستحيل  تعك�س روح حتقيق 

متلكها دولة الإمارات.
ح�سر فعالية “حتقيق امل�ستحيل” 
بن  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سمو 
موؤ�س�سة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د 
مكتوم  اآل  را������س�����د  ب�����ن  حم����م����د 
ل���ل���م���ع���رف���ة وم�����ع�����ايل حم���م���د بن 
�سوؤون  وزي����ر  ال��ق��رق��اوي  ع��ب��داهلل 
وعدد  وامل�ستقبل،  ال���وزراء  جمل�س 

من امل�سوؤولني.

اأجل  من  التغيري  على  وحفزوهم 
الفنانة  حركت  كما  اأف�سل،  حياة 
اجلمهور  ك���ي���ز  األ���ي�������س���ا  ال���ع���امل���ي���ة 
األ��ه��ب��ت حما�سة  ال��ت��ي  ب��اأغ��ن��ي��ات��ه��ا 
فعالية  وح����ظ����ي����ت  حم����ب����ي����ه����ا.   
مركز  امل�ستحيل” بدعم  “حتقيق 
حم��م��د ب��ن را���س��د لإع����داد القادة، 
انطاقاً من �سعي املركز من خال 
براجمه اإىل مواكبة ثقافة القيادة 
والتح�سني  والب���ت���ك���ار  ���ز  وال���ت���م���يرّ
دبي  م�سرية  م��ي��زت  ال��ت��ي  امل�ستمر 
خمترباً  قليلة  ع��ق��ود  يف  وجعلتها 
الناجحة  للتجارب  متفوقاً  عاملياً 
واجلماعية  ال��ف��ردي��ة  والإجن�����ازات 
ال�ستثنائية على خمتلف م�ستويات 
القت�ساد وريادة الأعمال وحتقيق 

الطموحات.
كذلك، ت�سب اأهداف هذه الفعالية 
�سياق  يف  ال�����س��خ��م��ة  ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة 
بدورها  ت�سكل  ال��ت��ي  امل��رك��ز  روؤي����ة 

القيادي  ال���ع���م���ل  يف  ال���ع���ري�������س���ة 
ق����ط����اع����ات الأع������م������ال والإب�����������داع 
والعمل  الأعمال  وري��ادة  والبتكار 
ُتباع  والإن�ساين، حيث  الجتماعي 
دولة   100 اأك��رث من  موؤلفاته يف 
املايني  يتابع  كما  ال��ع��امل،  ح��ول 
م��ن ال��ن��ا���س م��ن ك��ل اأن��ح��اء العامل 
ال����ذي يقدمه  ال��رق��م��ي  امل��ح��ت��وى 
روب�����ن�����ز ع�����رب ����س���ب���ك���ة الإن�����رن�����ت 
وفعاليات  ال���ت���وا����س���ل  وم��ن�����س��ات 
م�سنف  وه����و   .. ال������ذات  ت��ط��وي��ر 
�سمن اأهم املفكرين والقياديني يف 

قطاع الأعمال يف العامل.
وقد �ساركه يف الور�سة التحفيزية 
والنا�سطة  العاملية  املغنية  من  كل 
واملجتمعي  الإن�������س���اين  ال��ع��م��ل  يف 
ال��ت��ي ت��دع��م العديد  األ��ي�����س��ا ك��ي��ز، 
الإن�����س��ان��ي��ة وتلقي  ال��ق�����س��اي��ا  م���ن 
وتوعوية  حت��ف��ي��زي��ة  حم���ا����س���رات 
العاملية،  امل��ن��اب��ر  م���ن  ال��ع��دي��د  يف 

•• دبي-وام:

ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
واإىل جانبه  اهلل،  رع��اه  دب��ي  حاكم 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي، 
جانبا من فعالية حتقيق امل�ستحيل 
اأكرب ور�سة حتفيزية من نوعها يف 
ا�ست�سافتها  التي  القيادي،  املجال 
دب������ي ب����دع����م م�����ن م����رك����ز حممد 
ب��ن را���س��د لإع�����داد ال���ق���ادة، والتي 
قدمها نخبة من اأبرز ال�سخ�سيات 
العاملية يف جمال التحفيز والإلهام 
التجارب  وبناء  الذاتي  والتطوير 
القيادية الناجحة، وذلك بح�سور 
اأكرث من 10 اآلف �سخ�س جاءوا 
46 دولة، ملتابعة هذا احلدث  من 
الأول من نوعه يف املنطقة، �سمن 
را�سد  ب����ن  م����رك����ز حم���م���د  ����س���ع���ي 
خربات  ل�ستقطاب  القادة  لإع��داد 
اإق��ل��ي��م��ي��ة وع��امل��ي��ة ت�سهم  وجت����ارب 
القيادي  التمكني  ثقافة  ن�سر  يف 
امل���ه���ارات احل��ي��ات��ي��ة وبناء  و���س��ق��ل 
القدرات ال�سخ�سية واملهنية ونقل 

جتربة الإمارات القيادية.
�ساحب  ق�����ال  امل���ن���ا����س���ب���ة،  وب����ه����ذه 
اآل  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو 
لبدرّ  اجل��دي��دة  فعالياتنا  مكتوم: 
اأن حت��رك ال��ن��ا���س.. وت��غ��ريرّ النا�س 
الطاقات  وتطلق  الأف�����س��ل..  نحو 
واحد  ك��ل  ميتلكها  التي  العظيمة 
دولة  اأن:  اإىل  �سموه  لف��ت��اً  فيها، 
من  م�ستمرة  ق�سة  ه��ي  الإم����ارات 
اجلديدة  وف��ع��ال��ي��ات��ن��ا  الإل����ه����ام.. 

وحياتياً،  عملياً  متنوعة،  حيوية 
امل�ستجدات  مع  التكيف  وت�ستطيع 
وتواكب التغريات وتتمتع بالكفاءة 
ال���ت���ي ت���وؤه���ل���ه���ا لت����خ����اذ ق������رارات 

حا�سمة يف �ستى املواقف.
ويقوم منوذج القيادة الذي يعتمده 
مقومات  ث���م���ان���ي���ة  ع���ل���ى  امل����رك����ز 
وال�ست�سراف  اأوًل،  الإن�سان  ه��ي: 
العاملية،  واملواطنة  ال�سراتيجي، 
والتفكري  والإ������س�����راك،  وال���ت���ن���وع 
ال����ري����ادي، وال��ف�����س��ول وامل����رون����ة، 

وال�سغف واللتزام، وخلق القيمة.
  وي���������س����ع����ى امل������رك������ز م������ن خ����ال 
اإىل  وم��ب��ادرت��ه  واأن�سطته  ب��راجم��ه 
املتوا�سل  ال��ت��ع��لرّ��م  ث��ق��اف��ة  ت��ر���س��ي��خ 
ل����دى ال���ق���ي���ادات الإم����ارات����ي����ة، يف 
الإداري  ال�سلم  م�ستويات  خمتلف 
ال�سوء  ت�����س��ل��ي��ط  ع���رب  وال���ق���ي���ادي 
الناجحة،  والتجارب  النماذج  على 
نحو  على  وعاملياً،  واإقليمياً  حملياً 
قيادي  خم����زون  ت��وف��ري  يف  ي�سهم 
ق��ادر على و�سع اخلطط  خ��ربوي 
ل�سناعة  وال�����س����رات����ي����ج����ي����ات 
كل  يف  ل��اإن�����س��ان  اأف�����س��ل  م�ستقبل 
م��ك��ان واإ���س��ع��اده والرت���ق���اء بجودة 

حياته بكل جوانبها.
امل��رك��ز حتى تاريخه يف  وق��د جن��ح 
���س��ي��اغ��ة م��ن��ظ��وم��ة م��ت��ك��ام��ل��ة من 
اأ�سهمت  التي  والأن�سطة  الربامج 
600 من  م���ن  اأك�����رث  ت���دري���ب  يف 
ال����ق����ي����ادات يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 
والذين  احل���ي���وي���ة،  وال���ق���ط���اع���ات 
م��ن��ه��م يف مواقع  ال��ع��دي��د  اأ���س��ب��ح 
�سمن  الأوىل  ال�سفوف  يف  قيادية 
واخلا�س  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 

واخلدمي والإن�ساين.

»ال��سح��ة« تطل��ق حمل�ة ت��وع��وي�ة ع��ن م�س��ار امل�س��روبات 
املح��الة ب�ال�س�ك�ر

•• دبي-وام: 

احلملة  من  الثانية  املرحلة  اليوم  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  اأطلقت 
اأن�سطة  �سمن  الزيادة”  ال�سكر  ال��ع��ادة...وق��ف  “غريرّ  التوعوية  الإعامية 
مبادرة “معكم” والتي �ست�ستمر اإىل 30 نوفمرب املقبل بهدف رفع م�ستوى 
ا�ستهاك  م��ن  ال��ن��اجت��ة  ال�سحية  امل�����س��ار  ع��ن  املجتمع  اأف����راد  ل��دى  ال��وع��ي 
اأو املحليات الأخ��رى مبا ي�سهم يف احلد  امل�سروبات املحاة بال�سكر امل�ساف 

من معدلت ال�سمنة والأمرا�س املزمنة ب�سكل عام.
وتهدف احلملة اإىل ن�سر ر�سائل توعوية هادفة ومتنوعة لزيادة وعي اأفراد 
املجتمع مبخاطر ا�ستهاك امل�سروبات املحاة وفتح حوار تفاعلي من خال 

من�سات  اإىل  بالإ�سافة  وامل��ق��روءة  وامل�سموعة  املرئية  الإعامية  الو�سائل 
ووقاية  ال�سحة  ووزارة  “معكم”  مب��ب��ادرة  اخلا�سة  الجتماعي  التوا�سل 
املجتمع للو�سول اإىل كافة ال�سرائح امل�ستهدفة يف احلملة بعيدا عن و�سائل 
بال�سكر  امل�سروبات املحاة  الأفراد ل�سراء  التي جتذب  الرويج والإعانات 

امل�ساف اأو املحليات الأخرى.
والعيادات  امل��راك��ز  لقطاع  امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  ال��رن��د  ح�سني  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار 
اأن هذه احلملة تندرج �سمن  اإىل  املجتمع  ال�سحة ووقاية  ب��وزارة  ال�سحية 
ال�سحية” الهادفة  باأمناط احلياة  الوعي  “تعزيز  الوطنية  املبادرة  اأن�سطة 
الغذاء  وت��ن��اول  �سحية  حياة  اأمن��اط  اتباع  على  املجتمع  اأف���راد  ت�سجيع  اإىل 
جمتمع  وبناء  التدخني  عن  والمتناع  البدين  الن�ساط  وممار�سة  ال�سحي 

�سحي عن طريق متكني الأفراد من تبني اأمناط حياة �سحية م�سيدا بقرار 
جمل�س الوزراء املتعلق باإ�سافة امل�سروبات املحاة بال�سكر امل�ساف اأو املحليات 

الأخرى اإىل قائمة ال�سريبة النتقائية بدءاً من يناير 2020.
التثقيف  اإدارة  م��دي��رة  �سريف  حممد  ف�سيلة  ال��دك��ت��ورة  اأو�سحت  ب��دوره��ا 
والتعزيز ال�سحي اأن احلملة التوعوية “غريرّ العادة...وقف ال�سكر الزيادة” 
ت��ن��درج حت��ت مبادرة  امل��ح��اة  امل�����س��روب��ات  ت��ه��دف للحد م��ن ا�ستهاك  ال��ت��ي 
“معكم” والتي تهدف اإىل تعزيز الوعي باأمناط احلياة ال�سحية عن طريق 
تزويد املجتمع باملعلومات واملهارات الازمة لتبني اأمناط حياة �سحية لفتة 
اإىل اأن هذه املبادرة ت�ساهم يف خلق بيئات داعمة لل�سحة متكن الأفراد من 

تبني ال�سلوكيات ال�سحية وممار�ستها.
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اأخبـار الإمـارات
املعهد الدويل للت�سامح ي�سدر بطاقة عمل خا�سة باملكفوفني

•• دبي -وام: 

را�سد  للت�سامح -اأحد مبادرات موؤ�س�سة حممد بن  الدويل  املعهد  اأ�سدر 
حملت  املكفوفني  بفئة  خا�سة  عمل  بطاقة  دب��ي-  يف  العاملية  مكتوم  اآل 
�سع����ار “الت�س����ام����ح يجمعنا” يف ب�����ادرة ن������وعي�����ة ه�����دف�����ها الت�سهيل على 
اأ�سحاب الهمم ت�ساعدهم قراءة وفهم املبادرات والفعاليات التي ينظمها 
اخلريي  والعمل  ال�سامية  ال�سوؤون  دائ��رة  مع  بالتن�سيق  وذل��ك  املعهد 

بدبي.
ان  للمعهد  املنتدب  الع�سو  ال�سيباين  اأحمد  ال�سيخ  حمد  الدكتور  واأك��د 
ال�سيخ  �سمو  اأطلقها  التي  للمبادرة  عملية  ترجمة  تاأتي  اخلطوة  ه��ذه 
حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي “جمتمعي... مكان 

للجميع” الرامية اإىل حتويل دبي اإىل مدينة �سديقة لأ�سحاب الهمم 
بحلول العام املقبل 2020 من خال دعم جهودهم وفق اإطار ي�ساهم يف 
تعزيز فاعلية املبادرات القائمة وا�ستحداث املزيد منها وفق روؤية ترمي 

اإىل تعظيم م�ساركة واإدماج هذه الفئة املهمة يف املجتمع.
الت�سامح  بتكري�س قيم  يعنى  الذي  املعهد  ان  ال�سيباين  الدكتور  واو�سح 
لهذه  والرعاية  الدعم  �سبل  توفري  على  يعمل  الخ��ر  وقبول  والعطاء 
الفئة والهتمام بها والعمل على متكينها ودجمها يف املجتمع باعتبارها 

جزء ل يتجزاأ من هذا الوطن ..
الهمم  اأ�سحاب  بني  امل�ساواة  كفلت  ال��دول��ة  ا�سراتيجية  اأن  اىل  .لفتا 
ونظرائهم الأ�سحاء وعدم التمييز ب�سبب احتياجاتهم اخلا�سة يف جميع 

الت�سريعات والربامج وال�سيا�سات القت�سادية والجتماعية.

دعت �إىل �للتز�م باجلدول �لزمني و�لتعليمات �لتنفيذية لنتخابات �لوطني 2019

الوطنية لالنتخابات: ت�سجيل اأول خمالفة ل�سوابط احلمالت الدعائية لنتخابات الوطني يف اأبوظبي

ت�شم 495 مر�شحًا ومر�شحة من جميع �إمار�ت �لدولة و�ل�شباب ي�شكلون 37 % 

اللجنة الوطنية لالنتخابات تعتمد القائمة النهائية ملر�سحي »الوطني 2019«

•• اأبوظبي-وام:

لنتخابات  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  جلنة  اأن  لانتخابات  الوطنية  اللجنة  اأعلنت 
املجل�س الوطني الحتادي �سجلت اأول خمالفة ل�سوابط احلمات الدعائية 
املن�سو�س عليها يف التعليمات التنفيذية واجلدول الزمني لنتخابات املجل�س 
الوطني الحتادي 2019، وبناء عليها وجهت اللجنة اإنذاراً للمر�سح وفقاً 

للمادة 59 من التعليمات التنفيذية.
وتدعو اللجنة الوطنية لانتخابات جميع املر�سحني اإىل اللتزام باجلدول 
فيما  الحت��ادي،  الوطني  املجل�س  التنفيذية لنتخابات  والتعليمات  الزمني 
يتعلق ب�سوابط احلمات الدعائية، وذلك للحيلولة دون تعر�سهم للعقوبات 

وفقدانهم حلقهم يف الر�سح لع�سوية املجل�س الوطني الحتادي وموا�سلة 
برناجمهم النتخابي.

متابعة  على  الإم����ارات  جل��ان  م��ع  وبالتن�سيق  �ستعمل  اأن��ه��ا  اللجنة  وبينت 
والنتخابية،  الدعائية  وبراجمهم  وحماتهم  املر�سحني  جميع  ومراقبة 

ور�سد املخالفات التي قد ترتكب خال هذه الفرة.
واأكدت اللجنة اأنها و�سعت جميع الإجراءات وال�سوابط الناظمة للحمات 
الدعائية، والتي ت�سمن حقوق املر�سحني والناخبني وت�سهم يف تنفيذ عملية 
انتخابية وفق اأف�سل املعايري، م�سرية يف الوقت ذاته اأنها �ستعمل على اتخاذ 
الإجراءات القانونية بحق املخالفني يف حال مت ارتكاب اأية خمالفة وح�سب 

الإطار القانوين لها.

الوطني  املجل�س  لنتخابات  التنفيذية  التعليمات  م��ن   59 امل���ادة  وتن�س 
بالنظر  تخت�س  لانتخابات  الوطنية  اللجنة  اأن  على   2019 الحت���ادي 
التعليمات  اأو تعطل تطبيق  التي تخل ب�سري النتخابات  يف كافة املخالفات 
اإنذار  التالية وهي  ب�ساأنها، وللجنة الوطنية حق توقيع اجل��زاءات  ال�سادرة 
اأو  ع�سو الهيئة النتخابية بال�ستبعاد �سواء من قوائم الهيئات النتخابية 
من قوائم املر�سحني يف النتخابات الأ�سلية اأو التكميلية، واإلزام املر�سح اأو 
الناخب بت�سليم اللجنة الوطنية اأية مبالغ ح�سل عليها بخاف ما ورد يف 
هذه التعليمات، واإلزام املر�سح باإزالة املخالفات املتعلقة بالدعاية النتخابية، 
بدفع  املر�سح  واإل��زام  اخلا�سة،  نفقته  على  عنها  نا�سئة  اأ�سرار  اأي��ة  واإ�ساح 
بالدعاية  الرخي�س  واإل��غ��اء  دره��م،  اآلف  خم�سة  تتجاوز  ل  مالية  غرامة 

قوائم  يف  ال���واردة  الأ�سماء  من  اأي  وا�ستبعاد  للمر�سح،  املمنوح  النتخابية 
القوائم  ه��ذه  كانت  ول��و  حتى  املر�سحني،  قوائم  يف  اأو  النتخابية  الهيئات 

نهائية، واإلغاء نتيجة النتخابات يف الإمارة.
كما تن�س املادة 59 على اأن للجنة الوطنية لانتخابات احلق يف اتخاذ اأية 
تدابري اأخرى لزمة ملواجهة كافة املخالفات التي تخل ب�سري وجناح العملية 

النتخابية بكافة جوانبها.
 ،2019 الحت���ادي  الوطني  املجل�س  لنتخابات  الزمني  اجل���دول  وح�سب 
تبداأ احلمات الدعائية ملر�سحي املجل�س الوطني الحتادي يوم 8 �سبتمرب 
�سبتمرب   3 يف  للمر�سحني  النهائية  القائمة  اإع��ان  بعد  وذل��ك   2019

.2019 اأكتوبر   4 يوم  حتى  يوماً   27 ملدة  احلمات  وت�ستمر   ،2019

•• اأبوظبي-الفجر: 

اع��ت��م��دت ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ان��ت��خ��اب��ات  ال��ق��ائ��م��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة للمر�سحني 
495 مر�سحاً  والتي ت�سم   ،2019 الوطني الحت��ادي  املجل�س  لنتخابات 

ومر�سحة من جميع اإمارات الدولة.
وت�سم قائمة املر�سحني 133 مر�سحاً من اإمارة اأبوظبي، و88 مر�سحاً من 
اإمارة  ال�سارقة، و61 مر�سحاً  من  اإم��ارة  دب��ي، و114 مر�سحاً  من  اإم��ارة 
راأ�س اخليمة، و26 مر�سحاً من اإمارة عجمان، و20 مر�سحاً  من اإمارة اأم 

القيوين، و53 مر�سحاً من اإمارة الفجرية.
 2019 الحت��ادي  الوطني  املجل�س  لع�سوية  ومر�سحة  مر�سح  كل  وح�سل 
وتعريف  ال��دع��ائ��ي��ة  حملته  يف  ا���س��ت��خ��دام��ه  ي�ستطيع  ب��ه  خ��ا���س  رق���م  ع��ل��ى 

الناخبني به.
وزير  املجتمع،  ووقاية  ال�سحة  وزي��ر  العوي�س  الرحمن  عبد  معايل  واأ���س��اد 
الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني الحتادي رئي�س اللجنة الوطنية لانتخابات 
بالإقبال الكبري من اأع�ساء الهيئات النتخابية اإىل ت�سجيل طلبات الر�سح 
لع�سوية املجل�س الوطني الحتادي والذي يعك�س مدى الوعي باأهمية الدور 
الذي يقوم به املجل�س الوطني الحتادي، كما اأنه يعك�س مدى احلر�س على 

امل�ساركة بفاعلية يف م�سرية التنمية ال�سيا�سية التي ت�سهدها الدولة.
ودعا معاليه املر�سحني الواردة اأ�سماوؤهم يف القوائم النهائية اتباع التعليمات 
والإر�سادات اخلا�سة باإدارة احلمات والربامج النتخابية، وو�سع الأهداف 
اليومية،  احتياجاته  وتام�س  املجتمع  اأف���راد  متطلبات  مع  تتنا�سب  التي 
وقال معاليه: “املواطن اليوم اأ�سبح اأكرث وعياً بالدور الذي يقوم به اأع�ساء 

املجل�س الوطني الحتادي، كما اأنه اأ�سبح اأكرث قدرة على الت�سويت ملن ميثل 
�سوته متت قبة املجل�س.

%36.36بواقع  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  امل��ر���س��ح��ني  ق��ائ��م��ة  يف  امل������راأة  ن�����س��ب��ة  و���س��ك��ل��ت 
180مر�سحة يف جميع اإمارات الدولة، و�سجلت الفئة العمرية من 40 اإىل 
 312 وبواقع   63% بن�سبة  املر�سحني  عدد  يف  الأبرز  احل�سور  عاماً   60
بواقع  عاماً   40 ولغاية   21 من  العمرية  الفئة  تلتها  ومر�سحة،   مر�سحاً 
القائمة  من   37% ن�سبته  ما  ال�سباب  ولي�سكل  ومر�سحة  مر�سحاً   183

النهائية ملر�سحي املجل�س الوطني الحتادي 2019.
على  احلا�سلني  املر�سحني  ن�سبة  بلغت  الأك��ادمي��ي  امل�ستوى  �سعيد  وعلى 
على  ومر�سحة  مر�سح   263 بواقع   53.13% عالية  تعليمية  م�ستويات 
املتو�سط   العلمي  امل�ستوى  املر�سحني من  ن�سبة  بلغت  فيما  الدولة،  م�ستوى 

ومر�سحة. مر�سح   183 بواقع   36.96%
كما ا�ستملت القائمة النهائية على 6  مر�سحني من اأ�سحاب الهمم.

وقد اأعلنت اللجنة الوطنية لانتخابات اأنها ت�سلمت 4 طلبات ان�سحاب من 
ت�سجيل  مت  حيث   ،2019 الحت���ادي  الوطني  املجل�س  لع�سوية  مر�سحني 
ان�سحاب ملر�سحني يف اإمارة اأبوظبي، يف حني مت ت�سجيل ان�سحاب مر�سحتني 

يف اإمارة دبي.
فرة  ف��اإن  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  لنتخابات  الزمني  اجل��دول  وح�سب 
تقدمي اأ�سماء وكاء املر�سحني ح�سب ال�سروط ال�سابطة لذلك يف التعليمات 
4 �سبتمرب، يف حني تنطلق فرة احلمات النتخابية  التنفيذية تبداأ يوم 
يف  املر�سحني  لن�سحاب  موعد  اآخ��ر  يكون  فيما  �سبتمرب   8 يف  للمر�سحني 

تاريخ 15 �سبتمرب.

قافلة م�ساعدات غذائية اإماراتية ل�سكان زجنبار عا�سمة اأبني
•• اأبني-وام:

 “ الإن�سانية  ذراع��ه��ا  الإم���ارات ممثلة يف  دول��ة  وا�سلت 
هيئة الهال الأحمر “ م�ساعداتها لاأ�سقاء يف اليمن 
اإغاثة حتوي  . فقد �سريت هيئة الهال الأحمر قافلة 
اإىل �سكان زجنبار عا�سمة حمافظة  م�ساعدات غذائية 
�سكان  على  توزيعها  مت  غذائية  �سلة  األ��ف  �سملت  اأب��ني 
ب��اإ���س��راف مبا�سر من  واأح��ي��ائ��ه��ا وذل���ك  مدينة زجن��ب��ار 

قبل ال�سلطة املحلية باملحافظة و�سي�ستفيد منها قرابة 
7 اآلف �سخ�س. و اأعرب خالد اإبراهيم من�سق الإغاثة 
لهذه  وامتنانه  تقديره  عن  اأب��ني  يف  املحلية  بال�سلطة 
امل�ساعدات . من جانبهم عرب �سكان املنطقة عن �سكرهم 
وتقديرهم للدور الإن�ساين الذي تقدمه دولة الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وذراع���ه���ا الإن�����س��ان��ي��ة يف اأب���ني و التي 
طالت املجالت التنموية واخلدمية يف عموم مديريات 

املحافظة كافة .

دائرة النقل يف اأبوظبي تك�سف عن خططها ومناذج الطرق املوحدة الرائدة عامليا
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  يف  النقل  دائ���رة  تناق�س 
نقل  يف  ال�سراتيجية  خططها 
يف  الناجحة  الإماراتية  التجربة 
توحيد �سبكة الطرق واملوا�سات 
وذلك  ال��ن��م��وذج،  ه��ذا  وتطبيقها 
الدويل  املوؤمتر  ا�ست�سافة  خال 
للطرق 2019 يف الفرة من 6 
والتي  املقبل،  اأكتوبر   10 وحتى 
تن�سجم مع اأنظمة وو�سائل النقل 
وامل�ساهمة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال���ذك���ي 
م�ستدامة  حتتية  بنية  اإر���س��اء  يف 
ل�سبكة طرق اإقليمية تواكب اأعلى 

املعايري العاملية.
و�����س����ي����ق����دم امل������وؤمت������ر ل���ل���خ���رباء 
والخ���ت�������س���ا����س���ي���ني م�����ن ح����ول 
تو�سح  م��ت��ع��م��ق��ة  ن���ظ���رة  ال���ع���امل 
اأب��وظ��ب��ي غري  �ساعد حت��ول  كيف 
البنية  تطوير  جم��ال  يف  امل�سبوق 
التحتية ل�سبكة النقل يف ح�سول 
دول��ة الإم���ارات على تقدير عاملي 
العامل  يف  للطرق  �سبكة  كاأف�سل 
على مدار ثاث �سنوات متتالية.

اأبوظبي  يف  النقل  دائ���رة  ولعبت 
دوراً هاماً يف العقود الأخرية من 
خال �سبكة توفري طرقات �سريعة 
اأكرث  م�ساحتها  تغطي  ومتكاملة 
وقد  ك��ي��ل��وم��ر،   25000 م���ن 
ال���ط���رق احلديثة  ه���ذه  ���س��اه��م��ت 
النقل  ح��رك��ة  ان�سيابية  بت�سهيل 
قادرة  لت�سبح  الإم���ارة،  �سوارع  يف 
امل�سافرين  اآلف  ا�ستيعاب  ع��ل��ى 
من  بجزء  الف�سل  ويعود  يومياً. 

اإج��راء عملية بحث  وبعد  لحقاً. 
م��ك��ث��ف��ة وم���ط���ول���ة ق���ام���ت دائ����رة 
ال��ن��ق��ل يف اأب��وظ��ب��ي ب��اإ���س��دار 37 
دليا اإر�ساديا يركز كل منها على 
موا�سيع خمتلفة تت�سمن الإدارة 
والتخطيط والت�سميم وم�ساريع 
والبنية  الإن���������س����ائ����ي����ة  ال�����ط�����رق 
اأ�سبح  م���ا  و����س���رع���ان  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
امل�سروع احلائز على جوائز عاملية، 
م��واف��ق��ة جمل�س  واحل��ا���س��ل على 
اأب��وظ��ب��ي ل��ل��ج��ودة وامل��ط��اب��ق��ة، هو 
ال��ذي يلتزم به  الدليل الإل��زام��ي 

هذا النجاح اإىل التجارب ال�سابقة 
ال��ت��ي خ��ا���س��ت��ه��ا دائ�����رة ال��ن��ق��ل يف 
اأبوظبي والتحديات الكبرية التي 
الطرق  مهند�سي  فريق  واجهها 
اأدت  ب��ح��ي��ث  ال��ب��داي��ة  وال��ن��ق��ل يف 
لها  تعر�س  التي  ال��ع��وائ��ق  بع�س 
ف��ري��ق ال���دائ���رة م��ث��ل ع���دم توافق 
املواد امل�ستخدمة مع مناخ الدولة 
تقنية  اأدل��ة  ا�ستحداث  اإىل  احل��ار 
النقل  ب��دائ��رة  خا�سة  واإر���س��ادي��ة 
ل�سمان   2009 ع��ام  اأبوظبي  يف 
الإن�ساءات بها  تاأثر م�ساريع  عدم 

مراحل  خ��ال  املهند�سني  جميع 
يف  امل�����س��اري��ع  وت��ن��ف��ي��ذ  التخطيط 
جميع اأنحاء اإمارة اأبوظبي اليوم. 
الإر�سادية  الأدل��ة  اإ�سدار  و�ساهم 
لآلف  ال��������راح��������ة  ت������وف������ري  يف 
اآمنة  برحات  للتنقل  امل�سافرين 
عن  ناجتة  تذكر  عقبات  اأي  دون 
اأو غ��ري املجهزة،  ال��وع��رة  ال��ط��رق 
من  املركبات  �سائقو  ا�ستفاد  كما 
ال��ت��ي لعبت دوراً  ال��ط��رق  لف��ت��ات 
من  التخفيف  يف  الأه��م��ي��ة  ب��ال��غ 
امل�����روري وتقليل  ح���دة الزدح�����ام 
عدد احلوادث. ومن بني املوا�سيع 
املوؤمتر  �سيتناولها  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة 
�سامة  مو�سوع  للطرق  ال��دويل 
الطرق، و�ستقود دائرة النقل هذا 
اأمثلة  احل�����وار م���ن خ����ال ط����رح 
العاملية  امل��ع��اي��ري  مل��راع��اة  واق��ع��ي��ة 

املو�سوعة.
ول��ع��ب��ت ح��ك��وم��ة دول����ة الإم�����ارات 
دوراً بالغ الأهمية يف تاأمني الدعم 
املايل وتقدمي امل�ساعدات الازمة 
لدائرة النقل يف اأبوظبي لإطاق 
واأ�سبح  ال���ذك���ي���ة،  ال��ن��ق��ل  اأن���ظ���م 
احلديث  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  ال��ن��ظ��ام 
والأ���س��ا���س��ي ج����زءاً ل ي��ت��ج��زاأ من 
حركة  م�ساكل  م��ن  احل��د  عملية 
اأنحاء  جميع  ت��واج��ه  التي  امل���رور 
يف  دوره  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��دي��ن��ة، 
توفري اآخر املعلومات وامل�ستجدات 

املتعلقة باملرور.
وبالإ�سافة اإىل ذلك، قدمت اإمارة 
متكاملة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
ت�سمن لل�سائقني التنقل بفعالية 

ال�سهل  ارت���ب���اط���ه���ا  خ�����ال  م����ن 
�سلطنة  م��ث��ل  امل����ج����اورة  ب���ال���دول 
عمان واململكة العربية ال�سعودية، 
البنية  م����ن  ج�������زءاً  ت���ع���د  وال����ت����ي 
والتي  للطرق  ال�ساملة  التحتية 
باأعلى  ط���رق  �سبكة  ح��ال��ي��اً  ت��وف��ر 
العا�سمة  لربط  العاملية  املعايري 

باإمارة دبي واملناطق ال�سمالية.
وت����ب����ذل دائ��������رة ال���ن���ق���ل ب���ع���د اأن 
م�سوؤولية  ع��ات��ق��ه��ا  ع��ل��ى  اأخ�����ذت 
توحيد �سبكة لطرق يف الإمارات، 
املزيد  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ك���ب���رياً  ج����ه����وداً 
م��ن ال��ت��واف��ق م��ع ل��وائ��ح الطرق 
دول������ة  ال���ت���ح���ت���ي���ة يف  وال����ب����ن����ي����ة 
و�سيتم  ال��ع��امل،  ودول  الإم������ارات 
ع��ر���س ه���ذه اخل��ط��ط ع��ل��ى اآلف 
واملخت�سني  واخل���رباء  امل�ساركني 
الدويل  املوؤمتر  ا�ست�سافة  خال 
النقل  دائرة  وت�ست�سيف  للطرق. 
ال�ساد�سة  ال�������دورة  اأب���وظ���ب���ي  يف 
للمرة  ل���ل���م���وؤمت���ر  وال����ع���������س����رون 
حتت  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  الأوىل 
متكني  ال��ث��ق��اف��ات،  “ربط  ���س��ع��ار 
بالتعاون  وذل����ك  القت�سادات” 
يف  للطرق  العاملية  اجلمعية  م��ع 
ب��اري�����س، وي��ل��ق��ي امل��وؤمت��ر الدويل 
ال�����س��وء ع��ل��ى جمموعة  ل��ل��ط��رق 
من مناذج خدمات النقل املبتكرة 
و�سيا�سات النقل امل�ستقبلية لدولة 
العاملي،  امل�ستوى  على  الإم�����ارات 
اأبوظبي  اإم���ارة  مكانة  من  ويعزز 
ل�ست�سافة  دول��ي��ة  وج��ه��ة  ها  بعدِّ
الكربى  وامل���وؤمت���رات  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

على ال�سعيد العاملي.
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات تكثف دعمها للقطاع ال�سحي يف ال�ساحل الغربي اليمني

ح�سر  ع����ل����ى  “بناء   : ق�������ال  و 
دائم  ب�سكل  الطبية  الحتياجات 
م����ن مكتب  ع���ل���ى ط���ل���ب  وب����ن����اء 
عن  احلديدة  مبحافظة  ال�سحة 

الإ����س���ه���الت احل����ادة امل��ن��ت�����س��رة يف 
البلدات النائية ال�ساحلية جنوب 
ت��اأت��ي يف  التحيتا  غ��رب م��دي��ري��ة 
اإط������ار ال���دع���م امل��ك��ث��ف م���ن قبل 

وت��ع��د ه���ذه ال��ك��م��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة من 
ن��وع��ه��ا امل��ق��دم��ة م���ن ق��ب��ل هيئة 
ال�����ه�����ال الأح�����م�����ر الإم������ارات������ي 
ال�ساحل  يف  ال�����س��ح��ي  ل��ل��ق��ط��اع 

الأحمر  ال���ه���ال  مم��ث��ل  ذك����ر  و 
الغربي  ال�����س��اح��ل  يف  الإم����ارات����ي 
اأن ه���ذه ال��ك��م��ي��ة م���ن الأدوي������ة و 
مكافحة  و  ل���ع���اج  امل��خ�����س�����س��ة 

وجود حالت الإ�سابة بالإ�سهالت 
امل����ائ����ي����ة احل�����������ادة ف����ت����م ت���وف���ري 
على  للعمل  الطبية  الحتياجات 

حت�سني حياة املواطنني«.

مل��واج��ه��ة الأوبئة  دول���ة الإم����ارات 
التي تزايدت حالت الإ�سابة بها 
خ�سو�سا بني الأطفال مع مو�سم 

هطول الأمطار.

•• ال�ساحل الغربي اليمني-وام:

ك��ث��ف��ت دول������ة الإم����������ارات - عرب 
الهال  هيئة  الإن�سانية  ذراع��ه��ا 
الأحمر - دعمها للقطاع ال�سحي 
اليمني  ال���غ���رب���ي  ال�������س���اح���ل  يف 
ال�ستجابة  ب���رن���ام���ج  اإط�������ار  يف 
انت�سار  مو�سم  ملواجهة  الطارئة 
الأوب��ئ��ة وذل��ك من خ��ال تزويد 
امل�ست�سفيات احلكومية والوحدات 
وامل�����راك�����ز ال�����س��ح��ي��ة ب�����الأدوي�����ة 

وامل�ستلزمات الطبية الازمة.
هيئة  زودت  ال�������س���اأن  ه�����ذا  يف  و 
ال�سحي  القطاع  الأحمر  الهال 
مبحافظة  التحيتا  م��دي��ري��ة  يف 
احل���دي���دة ب��ك��م��ي��ات ج���دي���دة من 
اأحمد  ح�����س��ن  ث��م��ن  و  الأدوي��������ة. 
هنبيق مدير عام مديرية التحيتا 
ال��دور الكبري لدولة الإم��ارات يف 
وخمتلف  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  دع��م 

القطاعات اخلدمية باملديرية.

و  اأ�سبوع  اأق��ل من  خ��ال  الغربي 
مبحافظة  املخا  مديرية  �سملت 
تعز و مديريتي حي�س و التحيتا 
ف�سا  احل������دي������دة  مب���ح���اف���ظ���ة 
متنقلتني  ع��ي��ادت��ني  ت�سيري  ع��ن 
بكامل م�ستلزماتهما لإنقاذ حياة 
ع�����س��رات الأ����س���ر و الأه������ايل من 
وال�سقف  الغويرق  بلدات  قاطني 

والذكري جنوب احلديدة.
و اأك������د ال���دك���ت���ور ع���ل���ي الأه������دل 
وال�سكان  ال�سحة  مكتب  م��دي��ر 
دول���ة  اأن  احل����دي����دة  مب��ح��اف��ظ��ة 
ب�سكل ملمو�س  اأ�سهمت  الم��ارات 
ووا�����س����ح يف م��ك��اف��ح��ة الأوب����ئ����ة 
اخلدمات  اإن���ع���ا����س  و  حت�����س��ني  و 
املحررة  امل��دي��ري��ات  يف  ال�سحية 
ال���ه���ي���ئ���ات  اأوىل  م������ن  وك������ان������ت 
للمواطنني  ال��داع��م��ة  الإن�سانية 
واليمنيني ورفد القطاع ال�سحي 
يف ال���ب���ل���دات امل����ح����ررة ب����الأدوي����ة 

والطواقم الطبية.

بدعم اإماراتي .. افتتاح بئر مياه يف حمافظة ال�سالع
•• ال�سالع-وام:

بدعم من دولة الإمارات .. افتتح اللواء علي مقبل �سالح حمافظ ال�سالع 
اليمنية م�سروع بئر املياه رقم 6 مبنطقة الوعرة يف مديرية ال�سالع بعد 

اإعادة تاأهيلها من قبل هيئة الهال الأحمر الإماراتي.
اإ�سافة  البئر  م�سخة  ت�سغيل  و  تركيب  و  ت��وري��د  التاأهيل  عملية  �سملت 
به  خا�سة  غ��رف��ة  وب��ن��اء  م�ستلزماته  وجتهيز  كهربائي  م��ول��د  ت��وف��ري  اإىل 

وت�سغيله.
على  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  �سكره  عن  ال�سالع  حمافظ  وع��رب 
يحتاجها  التي  بامل�ساريع  اهتمامها  و  املحافظة  لدعم  الكبرية  جهودها 
الهال  من�سق  واأو���س��ح  ال�سعبة.  ال��ظ��روف  ه��ذه  ظ��ل  يف  خا�سة  امل��واط��ن 
 60 اأكرث من  �سي�ستفيد منه  امل�سروع  اأن هذا  بال�سالع  الإماراتي  الأحمر 
ت�سغيل  و  افتتاح  ولقى  املحافظة.  عا�سمة  ال�سالع  مديرية  يف  ن�سمة  األف 
البئر ارتياحا جمتمعياً كبريا ملا له من اأهمية ق�سوى عرب تزويده ال�سكان 

مبياه ال�سرب يف ظل �سح املياه الذي تعانيه حمافظة ال�سالع.

تعاون بني الإمارات ومنظمة »الفاو« لدعم املراأة الريفية يف ليبرييا

املتجددة  الطاقة  اأهمية  على  و�سدد 
لتعزيز  رئ��ي�����س��ا  ع��ام��ا  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
الك���ت���ف���اء ال����ذات����ي الق���ت�������س���ادي يف 
ال��ت��ي تت�سم مب��ع��دلت منو  امل��ن��اط��ق 
“م�سدر”  متتلك  حيث  منخف�سة، 
خربة وا�سعة يف هذا املجال من خال 
اإن�سانية  م�ساريع  اإقامة  يف  امل�ساهمة 
النائية حول  املناطق  يف العديد من 
العامل، من جزر املحيط الهادئ اإىل 
منطقة  اإىل  و�سول  اأفريقيا  �سمال 
هذه  اأن  واأ���س��اف  ال��ك��اري��ب��ي.  البحر 
توفري  ع��ل��ى  تقت�سر  ل���ن  ال�����س��راك��ة 
املتجددة  للطاقة  ع�سرية  تقنيات 
يف امل��ن��اط��ق امل��ح��ت��اج��ة وح�����س��ب، بل 
مبهارات  الن�ساء  تزويد  يف  �ست�ساهم 
مت���ك���ن���ه���ن م�����ن ك�������س���ب دخ�������ل لهن 

ولأ�سرهن على املدى الطويل.

اخلارجية  وزارة  م���ع  “م�سدر” 
الأغذية  ومنظمة  ال��دويل  والتعاون 
تنفيذ  يف  املتحدة  ل��اأمم  وال��زراع��ة 

هذا امل�سروع احليوي.

•• اأبوظبي-وام:

والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ع��ت 
، اتفاقية تعاون مع منظمة  الدويل 
والزراعة  ل��اأغ��ذي��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
لطاقة  اأبوظبي  و�سركة  الفاو”   “
م�سروع  لدعم  “م�سدر”  امل�ستقبل 
على  ال��ري��ف��ي��ة  امل�����راأة  ق����درة  “رفع 
م��واج��ه��ة الأزم������ات، وت��ع��زي��ز فر�س 
ت��ول��ي��د ال��دخ��ل امل�����س��ت��دام��ة والأم����ن 
جمهورية  يف  والتغذية”  ال��غ��ذائ��ي 

ليبرييا.
وق���ع الت��ف��اق��ي��ة - مب��ق��ر ال�����وزارة يف 
اأب��وظ��ب��ي - ���س��ع��ادة ���س��ل��ط��ان حممد 
اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد  ال�سام�سي، 
ل�����س��وؤون التنمية  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
ال���دول���ي���ة، و����س���ع���ادة حم��م��د جميل 

ال�سراتيجية  الأول�������وي�������ات  م����ن 
الإماراتية،  اخلارجية  للم�ساعدات 
التنمية  اأه��داف  حتقيق  يف  وي�ساهم 
اخلام�س  الهدف  خا�سة  امل�ستدامة 
اجلن�سني  ب����ني  ب���امل�������س���اواة  امل���ع���ن���ي 
ل���ت���وف���ري طاقة  ال�������س���اب���ع  وال����ه����دف 
نظيفة، ومبا يجعل للم�سروع اأهمية 

كبرية للدولة املتلقية.
ا�ستمرار  اأه��م��ي��ة  ���س��ع��ادت��ه  اأك���د  ك��م��ا 
ال��ت��ن�����س��ي��ق وال���ت���ع���اون امل�����س��رك بني 
الدولية  واملنظمات  الإم����ارات  دول��ة 
وال���ق���ط���اع اخل���ا����س الإم����ارات����ي مبا 
ي�ساهم يف حتقيق �سيا�سة امل�ساعدات 
تهدف  والتي  الإم��ارات��ي��ة  اخلارجية 

لتعزيز ال�سام والزدهار.
اأع�������رب حم���م���د جميل  م����ن ج��ه��ت��ه 
بتعاون  ����س���ع���ادت���ه  ع�����ن  ال�����رحم�����ي 

امل�������س���روع جم���م���وع���ة م��ت��ن��وع��ة من 
بناء  اإىل  اإ���س��اف��ة  ل��ل��زراع��ة  ال���ب���ذور 
لإنتاج  متكاملة  وب�����س��ات��ني  ح��دائ��ق 
اخل�سر ، وتوفري اآبار مياه وخزانات 
ب�سبكات  م�����زودة  اجل��وف��ي��ة  ل��ل��م��ي��اه 
بالطاقة  ت��ع��م��ل  ري  ن���ظ���م  ل���دع���م 
�سيتم  اأن����ه  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�����س��م�����س��ي��ة 
والآلت  الأدوات  با�ستخدام  ال��ب��دء 
لتائم  خ�سي�سا  امل�سممة  الزراعية 
التقدم  وم��واك��ب��ة  املحلية  ال��ظ��روف 

التكنولوجي.
وم����ن امل���ق���رر اأن ت�����س��ه��م م��ن��ظ��م��ة “ 
اإنتاج  خ��ال  من  امل�سروع  الفاو” يف 
وفق  وال��دواج��ن  للخ�سروات  مكثف 
خطط  وتطوير  احلديثة  التقنيات 
الت�سويق من خال مناهج احلدائق 
اإ�سافة  املتنقلة،  وامل��زارع  النموذجية 

ل�سركة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��رحم��ي 
روب���ريت���و  و�����س����ع����ادة   ، “م�سدر” 
ريدولفي املدير العام امل�ساعد ملنظمة 

الأغذية والزراعة “ الفاو«.
تنفيذ  اإىل  ال���ت���ع���اون  ه����ذا  وي���ه���دف 
درهم  مليون   14.7 بقيمة  م�سروع 
“ 4 مايني دولر اأمريكي” من قبل 
دولة الإم��ارات بالتعاون مع منظمة 
لدعم  “م�سدر”  و�سركة  “الفاو” 
1500 امراأة ريفية يف 3 مقاطعات 
“رفع  م�������س���م���ى  حت������ت  ل����ي����ب����ريي����ة 
مواجهة  على  الريفية  امل����راأة  ق���درة 
توليد  ف���ر����س  وت���ع���زي���ز  الأزم���������ات، 
الغذائي  والأم���ن  امل�ستدامة  الدخل 
تزويدهن  خ���ال  م���ن  والتغذية” 
لإنتاج  وم�ستدامة  حم�سنة  مب���وارد 
و�سيوفر  واخل�������س���روات.  ال���دواج���ن 

وريادة  ال��ق��ي��ادة،  م��ه��ارات  تعزيز  اإىل 
املرونة”  و”�سندوق  الأع������م������ال، 
تربية  يف  العامات  الن�ساء  لتمكني 
الدواجن واإنتاج اخل�سر من مواجهة 
الأزم��������ات. ك��م��ا ���س��ت��ت��وىل ���س��رك��ة “ 
م�سدر “ تنفيذ نظام لإمداد الطاقة 
اأجل  م��ن  ال�سم�سية  بالطاقة  يعمل 
والدواجن  للخ�سر  الكثيف  الإنتاج 

والأرز بالأ�ساليب احلديثة.
واأكد �سعادة �سلطان حممد ال�سام�سي 
لتنفيذ  ال��ث��اث��ي  الت���ف���اق  ه���ذا  اأن 
امل�سروع يف ليبرييا يعد تعاونا واعدا 
بني دولة الإمارات ومنظمة الأغذية 
�سركة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  وال������زراع������ة، 
“م�سدر” للعمل على متكني ودعم 
اإ�سافة  الن�ساء يف جمهورية ليبرييا 
كونهما  ال��ب��دي��ل��ة  ال��ط��اق��ة  ل��ت��وف��ري 

دك���ت���ور روبريتو  اأك�����د  م���ن ج��ان��ب��ه، 
بدعم  ت��ل��ت��زم  املنظمة  اأن  ري��دول��ف��ي 
ليبرييا وغريها من البلدان ملكافحة 
والفقر من خال ممار�سات  اجل��وع 
الزراعة والغابات وم�سايد الأ�سماك 
ت�سمن  ال���ت���ي  وامل���ح���دث���ة  امل��ح�����س��ن��ة 
الغذائي  والأم����ن  اجل��ي��دة  ال��ت��غ��ذي��ة 
الدعم  بف�سل  اأنه  واأ�ساف  للجميع. 
ال�����س��خ��ي م���ن دول����ة الإم��������ارات، من 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  خ���ال 
امل���ن���ظ���م���ة اإىل  ���س��ت��ن�����س��م  ال���������دويل، 
“م�سدر”  م���ع  وامل��ع��رف��ة  ال���ق���درات 
وه���ي ���س��رك��ة رائ����دة يف الإم������ارات يف 
، يف م�سروع  املتجددة  الطاقة  قطاع 
املرونة  زي�����ادة  ت�سجيع  اإىل  ي��ه��دف 
الغذائي  والأم���ن  امل�ستدام  وال��دخ��ل 

والتغذية للمراأة الريفية.

نهيله   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اجلن�سية  امل����غ����رب     ، اك����ن 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )v p 5 6 2 7 4 3 1 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0563889941

فقدان جواز �سفر
كا�سك   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اثيوبيا     ، ت�سجاى  بهايلو 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )ep3595986( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0507711077

فقدان جواز �سفر
������س�����اره   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
جيورجينا لينهان ، ايرلندا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )7790166PV( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0559543164

فقدان جواز �سفر
ف�������ق�������د امل�����������دع�����������و/ ك�����م�����ال 
بنغادي�س   ، اح����م����د  ع���ل���ي 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
ممن  ي��رج��ى    )518656(
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
البنغادي�سية او اقرب مركز 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف���ق���د امل����دع����و/م����اج����د خ���ان 
باك�ستان   ، ع��ل��ى  ال��ف��ق��ار  ذو 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)4129402(   يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفر
امل���دع���و/ ح���م���اده جابر  ف��ق��د 
م�سر   ، �����س����ح����ات����ه  اح�����م�����د 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)21055346A( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  امل�سرية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد دبي يح�سر اأفراح

 املري والفال�سي
•• دبي- وام:

الذي  الإ�ستقبال  حفل  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  ح�سر 
اأقامه غامن حممد غامن املري مبنا�سبة زفاف جنله “ عبداهلل “ اإىل كرمية حممد اأحمد بالقيزي 

الفا�سي.
و ح�سر احلفل - الذي اأقيم يف فندق ميدان يف منطقة ند ال�سبا يف دبي ع�سر ام�س- عدد من ال�سيوخ 

و اأعيان الباد و اأبناء القبائل و اأقارب العرو�سني.
وقد بارك �سمو ويل عهد دبي لآل املري والفا�سي اأفراحهم وهناأ العرو�سني متمنيا لهما حياة زوجية 

مفعمة باحلب و ال�سعادة و الإ�ستقرار.

توزيع �لوزن �لن�شبي للتقييم ح�شب  �لف�شل �لدر��شي.

�لربنامج �لعالجي للعام �لدر��شي  2019 - 2020

مالمح �شيا�شة �لتقييم و�لمتحانات للعام �لدر��شي 2020-2019

�أ�ش�س �لرتفيع �أو �لبقاء يف �ل�شف.

F. E. D. C ي�شتهدف �حلا�شلني على تقييم

الربية ت�ستحدث �سيا�سة للتقييم والمتحانات تطبق العام 2020-2019

ويطبق  واملجموعة،  ال�سف  ح�سب 
من  لل�سفوف  اخل��ت��ام��ي  التقييم 
امتحان  ح�سب  ال��راب��ع،  اإىل  الأول 
ف�����س��ل درا����س���ي للمواد  ك���ل  ن��ه��اي��ة 
 )A( الأ���س��ا���س��ي��ة م���ن امل��ج��م��وع��ة
التي ت�سم مواد “ اللغتني العربية 
والريا�سيات”،  والجن���ل���ي���زي���ة 
الف�سلني  من  كل  نهاية  وامتحان 
املواد  وال��ث��ال��ث  الأول  ال��درا���س��ي��ني 
ال�سامية،  الربية   “ الدرا�سية 
والعلوم”  الجتماعية،  والدرا�سات 
وت�سمل  ذات�����ه�����ا،  امل���ج���م���وع���ة  م����ن 
مهارات  اخل��ت��ام��ي��ة  الم���ت���ح���ان���ات 
الف�سل نف�سه، ول يتم دمج مهارات 
وتقيم  واح���د،  امتحان  يف  ف�سلني 
مواد املجموعة )B( تقييماً تكويناً 
وختامياً يف نهاية كل ف�سل درا�سي 
على  الطلبةاحلا�سلني  يخ�سع   .

مرتكزات، ت�سم “التغذية الراجعة 
م���ن ت��ط��ب��ي��ق ���س��ي��ا���س��ة ال��ت��ق��ي��ي��م يف 
والقرارات  املا�سي،  الدرا�سي  العام 
الدرا�سية  اخلطة  ب�ساأن  ال��وزاري��ة 
للعام  ال����ع����ام  ال��ت��ع��ل��ي��م  مب����دار�����س 
الدرا�سي اجلاري، والقرار الوزاري 
والمتحانات  التقييم  نظام  ب�ساأن 
ملرحلة ريا�س الأطفال وال�سفوف 
) 1 - 12(، والإطار العام ملعايري 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���وط���ن���ي���ة، وال���ت���ق���ومي 
اجلاري  ال��درا���س��ي  للعام  امل��در���س��ي 

وتوزيع اأيام الدرا�سة والإجازات.«

�لطلبة  لتقييم  �إج���ر�ءً�   12
مبختلف مر�حل �لتعليم

اإج���������راءاً   12 ال����������وزارة  وح��������ددت 
خمتلف  يف  الطلبة  لتقييم  رئي�ساً 
توزيع  مت  حيث  التعليم،  م��راح��ل 

اأن����واع  ث��اث��ة  اإىل   التقييم  ن��ظ��ام 
وختامي(،  وتكويني،  )ت�سخي�سي، 
الدرا�سية،  واملرحلة  ال�سف  ح�سب 
على  “الت�سخي�سي”  وي���ن���ف���ذ 
ملادتي   ،)4 –  1( ال�سفوف  طلبة 
الجنليزية،  واللغة  “الريا�سيات 
ول�سفوف الول حتى ال�ساد�س، ملادة 
اللغة العربية، ويتم بناء المتحان 
مركزياً، ويطبق “التكويني” على 
الف�سول  يف  كافة  الدرا�سية  امل��واد 
من  لل�سفوف  الثاثة  ال��درا���س��ي��ة 
وزن  ول��ه  ع�سر،  ال��ث��اين  اإىل  الأول 
)ن�سبة( من درجة الطالب الكلية، 

وينفذ من قبل املعلم.
وق�������س���م���ت الإج�������������راءات امل��������واد يف 
جمموعتني  اإىل  الدرا�سية  اخلطة 
كل  وت����خ����ت����ل����ف   ،)B(و  )A(
التقييم  اإج��������راءات  يف  جم��م��وع��ة 

•• دبي - حم�سن را�سد

اأ�ستحدثت وزارة الربية والتعليم 
موؤخراً، برناجماً عاجياً ي�ستهدف 
 F. الطلبة احلا�سلني على تقييم 
E. D. C ، املنقولني اىل ال�سف 
نهاية  وال��راب��ع يف  والثالث  ال��ث��اين 
 ،-2019  2018 الدرا�سي  العام 
حيث ي�سم جمموعة من الأن�سطة 
يعدها  التي  املتمايزة  والتدريبات 
ال���ط���ال���ب من  ل��ت��م��ك��ني  ؛  امل���ع���ل���م 
نتائج  وف�����ق  امل���ف���ت���ق���دة،  امل�����ه�����ارات 
تطبيقه  وي��ت��م  ال��ن��ه��ائ��ي،  التقييم 
والثالث  الثاين  الأ�سبوعني  خال 
من �سهر �سبتمرب اجلاري، وي�سبق 

تطبيق الختبار الت�سخي�سي.
ال���وزارة يف تقرير مف�سل  واأف���ادت 
لها ح�سلت “ الفجر “ على ن�سخة 
يف  الطالب  تقييم  يتم  ب��اأن��ه   ، منه 
املعلم يف  قبل  الربنامج من  نهاية 
املدر�سة، باأدوات خمتلفة تت�سمن” 
اختباراً اأو م�سروعاً اأو مهمة اأو اأداء 
التي  ال��ن��واجت  م�ستهدفاً  عملياً”، 
ت�سمنها الربنامج، يف وقت �سنف 
الربنامج الطلبة اإىل نوعني، الأول 
امل��ت��م��ك��ن��ي��ني فاقدي  ي��ح��اك��ي غ���ري 
القادرين  غري  ال�سا�سية،  املهارات 
اإىل  ويحتاجون  ذاتياً،  التعلم  على 
متابعة واإ�سراف دائمني، اأما النوع 
ال���ث���اين ي���رك���ز ع��ل��ى ال��ط��ل��ب��ة غري 
يفتقرون  الذين  جزئيا،  املتمكنني 
نواجت  ع���ن  امل��ن��ب��ث��ق��ة  امل���ه���ارات  اإىل 
التعلم  ي�ستطيعون  ولكن  التعلم، 
واإ�سراف  ملتابعة  ويحتاجون  ذاتياً، 

غري مبا�سر.

الج��ت��ي��از وال��ب��ق��اء ل���اإع���ادة على 
ويطبق   ،12-4 ال�سفوف  طلبة 
الرا�سبني  للطلبة  اإع���ادة  امتحان 
يف 3 م����واد درا���س��ي��ة ع��ل��ى الأك���رث 
الدرا�سي  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  نتيجة  يف 
الثاين  اإىل  ال��راب��ع  م��ن  لل�سفوف 

ع�سر.
ام�����ت�����ح�����ان   ت�����ط�����ب�����ي�����ق  ي�������ت�������م   و 
“تعوي�سي”، للطلبة الغائبني عن 
الدرا�سي  الف�سل  نهاية  ام��ت��ح��ان 
على  ذات��ه��ا،   ال�سفوف  ال��ث��ال��ث يف 
م�ستويات  ت�����س��ن��ي��ف  ي��ع��ت��م��د  اأن 
خال  ب����احل����روف  ال��ط��ل��ب��ة،  اأداء 
لطلبة  وال���ث���اين  الأول  الف�سلني 
والرقام   وباحلروف  ع�سر،  الثاين 
العام،  نهاية  يف  ال��ط��ال��ب  لنتيجة 
م�ستويات  ت�سنيف  يعتمد  ف��ي��م��ا 
يف  للطلبة  ب��احل��روف  الطلبة  اأداء 
اإىل احل��ادي ع�سر  الأول  ال�سفوف 
خال الف�سول الدرا�سية الثاثة.

مركزية  ام����ت����ح����ان����ات  وت���ط���ب���ق   
الدرا�سية  الف�سول  خال  ق�سرية 
الطالب  ت��اأه��ي��ل  ب��ه��دف  ال��ث��اث��ة، 
وتزويد  متقدمة،  اأداء  مل�ستويات 
م�ستوى  عن  راجعة  بتغذية  املعلم 
المتحانات  وف����ق  ال��ط��ل��ب��ة،  اداء 
ت�سمل  وال��ت��ي  امل��رك��زي��ة،  الق�سرية 
الطالب  در�سها  التي  التعلم  نواجت 
خ�������ال ف�������رة زم����ن����ي����ة حم�������ددة، 
الرابع  م��ن  ال�سفوف  وت�ستهدف 
ح��ت��ى ال��ث��اين ع�����س��ر، وت��ط��ب��ق على 
اللغة  ه����ي  درا����س���ي���ة  م������واد  ���س��ب��ع 
والعلوم،  وال��ري��ا���س��ي��ات،  ال��ع��رب��ي��ة، 
والكيمياء،  والأح��ي��اء،  وال��ف��ي��زي��اء، 
وتطبق  الجتماعية،  وال��درا���س��ات 

الربنامج  تنفيذ  اآل���ي���ات  وت�ستند 
خال  م����ن  ال���و����س���ع  حت��ل��ي��ل  اإىل 
قراءة نتائج ال�سف، بالتن�سيق بني 
وحتديد  واملعلمني،  املدر�سة  اإدارة 
الطلبة امل�ستهدفني من الربنامج، 
وحتليل نتيجة كل طالب للوقوف 
على الحتياجات الفعلية وحتديد 
ال�سعف،   ون��ق��اط  ال��ق��وة  م��واط��ن 
ف�������س���ا ع�����ن ت�����س��ن��ي��ف امل�����ه�����ارات 
املفتقدة وربطها بنواجتها الأ�سا�س 
وبناء خطة عاجية وفق ما اأفرزه 

الت�سنيف.

�لتدفق  �أهمها  �إج����ر�ء�ت   5
�ملهاري للمادة

اإج���������راءات   5 ال�����������وزارة  وح��������ددت 
لتطبيق الربنامج، اأهمها  الطاع 
للمادة  امل�����ه�����اري  ال����ت����دف����ق  ع���ل���ى 
املنقول  احلايل”  للعام  الدرا�سية 
خطة  واإع��������داد  الطالب”،  اإل���ي���ه 
اأن�سطة  وب��ن��اء  م��راج��ع��ة  تت�سمن 
املفتقدة  ال��ت��ع��ل��م  ون�����واجت  مل���ه���ارات 
بحيث تغطي الأن�سطة والتدريبات 

واملهارات امل�ستهدفة يف الربنامج.
كما حددت الوزارة مامح �سيا�سة 
للعام  والم����ت����ح����ان����ات  ال���ت���ق���ي���ي���م 
الدرا�سي 2019 – 2020، التي 
اأداء  لتقييم  ال��ع��ام  الإط�����ار  حت���دد 
الطلبة وت�سمل “اأنواع التقييمات، 
التقييم،  لأن��واع  الن�سبية  والأوزان 
الربجمة  ال��درا���س��ي��ة،  وال��ف�����س��ول 
وامتحانات  ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ،  ال��زم��ن��ي��ة 

الإعادة.
العام  يف  التقييم  �سيا�سة  وارتكزت 
خم�سة  اإىل  اجل����دي����د،  ال���درا����س���ي 

اللغة  م��ادت��ي  يف  ف��اأق��ل   C تقييم 
نهاية  يف  وال��ري��ا���س��ي��ات  ال��ع��رب��ي��ة 
العام الدرا�سي املرفعني اإىل ال�سف 
لربنامج  والرابع،  والثالث  الثاين 
ع��اجل��ي ي��ن��ف��ذ م���ن ق��ب��ل امل��ع��ل��م يف 

بداية العام الدرا�سي اجلديد.
تطبيق  الإج���������������راءات  وت�������س���م���ل   
 )A (التقييم اخلتامي للمجموعة
لل�سفوف )-5 12( على فرتني؛ 
الف�سل  ن��ه��اي��ة  ام���ت���ح���ان  الأوىل 
امتحان  والثانية  الأول،  الدرا�سي 
الثالث،  ال��درا���س��ي  الف�سل  ن��ه��اي��ة 
ال��ف�����س��ل��ني الثاين  ن����واجت  وي�����س��م��ل 
والثالث، اإذ يوجه برنامج”متكني” 
فر�س  ويوفر  الذاتي،  التعلم  نحو 
ال�سفوف  ل��ك��اف��ة  وت��ق��ي��ي��م،  ت��ع��ل��م، 
الدرا�سية، مرتبطة مبعايري املناهج 
الوطنية، حيث يتم توظيفه، لرفع 
ال�سفوف،  ك��اف��ة  يف  ال��ط��ل��ب��ة  اأداء 
 ،»C“ ت��ق��ي��ي��م  ع���ل���ى  احل���ا����س���ل���ني 
الف�سل  نهاية  اإمتحان  بعد  ف��اأق��ل 
املواد” اللغتني  يف  الول  الدرا�سي 
العربية والجنليزية والريا�سيات 
عن  ف�����س��ا  باأنواعها”،  وال��ع��ل��وم 
 )11-4( ال�سفوف  طلبة  تاأهيل 
الرا�سبني يف 3 مواد درا�سية فاأقل، 
نهاية  نتيجة  A يف  املجموعة  من 

العام الدرا�سي لاجتياز.

من  ب�شفوف  تلقائي  �لرتفيع 
لالإعادة �لبقاء  دون   3-1

واأف�����ادت ال�����وزارة ب��اأن��ه ي��ت��م ترفيع 
اإىل   ،3-1 ال�����س��ف��وف  يف  ال��ط��ل��ب��ة 
لإعادة  البقاء  دون  الأعلى،  ال�سف 
�سيا�سة  ت��ط��ب��ق  اأن  ع��ل��ى  ال�����س��ف، 

���س��م��ن اأي�������ام ال����درا�����س����ة م����ن قبل 
“�سويفت  نظام  يف  وتتوافر  املعلم، 
تطبيقه  وزم��ن  املنهل”،  اأ�سيي�س/ 
دق���ائ���ق،  ث���م���اين  اإىل  خ��م�����س  م����ن 
ومي��ك��ن اح��ت�����س��اب درج��ات��ه��ا �سمن 

التقييم التكويني.
التقييم   ���س��ي��ا���س��ة  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا 
العام الدرا�سي اجلديد فقد وزعت 
املجموعة  مل����واد  ال��ت��ق��ي��ي��م  ن�����س��ب   ،
والثاين  الأول  ال�سفوف  يف   )A(
وال���ث���ال���ث وال����راب����ع، ع��ل��ى 70% 
و30%  ال���ت���ك���وي���ن���ي  ل���ل���ت���ق���ي���ي���م 
تتوزع  ف��ي��م��ا  ل��ل��ت��ق��ي��ي��م اخل���ت���ام���ي، 
اخلام�س  من  ال�سفوف  يف  الن�سب 
املجموعة  مل��واد  ع�سر،  الثاين  حتى 
للتكويني،   30% اإىل   )A(
تقييم  اأم�����ا  ل��ل��خ��ت��ام��ي،  و70% 
ن�سبه  ف���ت���ت���وزع   )B( امل���ج���م���وع���ة 
و30%  للتكويني   70% ع��ل��ى 
اإىل  الأول  للختامي لل�سفوف من 

الثاين ع�سر.
طلبة  لرفيع  ال���وزارة  وا�سرطت 
الطالب  ح�سور   ،3-1 ال�سفوف 
التمدر�س على  اأي���ام  م��ن   %  70
ال��ط��ال��ب لكافة  الأق�����ل، وخ�����س��وع 
اإج���������راءات ال��ت��ق��ي��ي��م خ����ال فرة 
ال�سفوف  ول���ط���ل���ب���ة  ح���������س����وره، 
4-12، ينبغي الجتياز  يف جميع 
مواد املجموعة A بتحقيق النهاية 
اأن  ال�سغرى على الأق��ل، مو�سحة 
الطالب يبقى لاعادة يف حال عدم 
اأو  اأرب��ع م��واد درا�سية  الإجتياز  يف 
اكرث من مواد املجموعةA ، وعدم 
اأكرث  اأو  درا�سية  م��ادة  يف  الإجتياز 

بعد امتحان الإعادة.

•• اأبوظبي-وام:

بحث امل�ست�سار الدكتور حمد �سيف ال�سام�سي النائب العام للدولة - مبكتبه 
بق�سر اخلبرية يف اأبوظبي - و�سعادة حممد اآيت وعلي �سفري اململكة املغربية 
لدى الدولة النظام الق�سائي يف دولة الإمارات واململكة املغربية ال�سقيقة 

واأوجه التعاون بني الدولتني يف جمال اأعمال النيابة العامة.
العام  املحامي  باأعمال  القائم  اجلويعد  �سلطان  امل�ست�سار   .. اللقاء  ح�سر 
لنيابة  العام  املحامي  الظنحاين  را�سد  اأحمد  الدكتور  وامل�ست�سار  الأول، 
التعاون الدويل، و�سيف  اإدارة  الزيودي مدير  اأمن الدولة، وامل�ست�سار علي 

القمزي مدير مكتب النائب العام.
وت�سلم النائب العام من ال�سفري املغربي دعوة موجهة له من نظريه معايل 
امل�ست�سار حممد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئي�س النيابة العامة يف 
اململكة املغربية، حل�سور املوؤمتر الثاين حول العدالة حتت �سعار “العدالة 

وال�ستثمار- الرهانات والتحديات«.

•• راأ�ض اخليمة-الفجر:

اجنزت اقت�سادية راأ�س اخليمة 2352 �ساعة تدريبية ملوظفيها خال الن�سف 
الأول من العام اجلاري حيث نظمت )17( دورة تدريبية وور�س عمل  تنوعت 
ما بني  التخ�س�سية والتطويرية منها، حيث اأ�سارت ح�سة الغي�س مدير ق�سم 
123 موظف وموظفة من خمتلف وحدات  باأنه مت تدريب  امل��وارد الب�سرية 
ال��دورات بني مبختلف املجالت مثل البتكار، والتميز،  الدائرة. وقد تنوعت 
والقيادة، وخدمة العماء وا�ست�سراف امل�ستقبل واأ�سول الربوتوكول وغريها. 
وياأتي ذلك يف اإطار حر�س الدائرة  على رفع الكفاءة املوؤ�س�سية وتعزيزها ون�سر 
املعرفة والتميز املوؤ�س�سي. واأ�سافت الغي�س باأن الدائرة �سعت اإىل تاأهيل عدداً 
دورات  لتقدمي  يوؤهلهم  مما  املدربني  اإع��داد  برامج  خال  من  موظفيها  من 
وور����س تدريبية داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة م��ن خ��ال ال���س��ت��غ��ال الأم��ث��ل لتطوير 
ور�س   10 تنظيم  عنه  نتج  ال��ذي  الأم��ر  ل�سقلها،  الفر�س  واإت��اح��ة  كفاءاتهم 
توىل  الب�سرية  امل��وارد  ق�سم  اأن  املوظفني. ف�سًا  عن  ِقبل  املعرفة من  لنقل 
35 متدرباً من املنت�سبني للجامعات والكليات لإكمال  الإ�سراف على تدريب 

�ساعات تدريبية اأو متطلبات جامعية يف خمتلف اإدارات واأق�سام الدائرة. 

النائب العام للدولة وال�سفري املغربي يبحثان التعاون الق�سائي

اقت�سادية راأ�ش اخليمة تنجز 2352 �ساعة تدريبية خالل الن�سف الأول 

موا�سالت عجمان تن�سر لئحة النقل 
املدر�سي للعام الدرا�سي 2019 – 2020

•• عجمان - الفجر 

الدرا�سي  ال���ع���ام  ب����دء  م���ع  ت��زام��ن��ا 
املوا�سات  موؤ�س�سة  وا���س��ت��ع��دادات 
لتقدمي  ع����ج����م����ان   – ال�����ع�����ام�����ة 
لتحقيق  اأكمل وجه  خدماتها على 
وال�سامة  الأم�����ن  م��ع��اي��ري  اأع���ل���ى 
ال�سام�سي  خ��ل��ف  ر����س���ا  اأو����س���ح���ت 
اخلدمات  لقطاع  التنفيذي  املدير 
امل�������س���ان���دة وت���ط���وي���ر امل�������س���اري���ع اأن 
لئحة النقل املدر�سي جاءت لتنظم 
اآلية العمل يف اإمارة عجمان وتبني 
اإ�سدار  يف  العامة  امل��وا���س��ات  دور 
املخ�س�سة  احل����اف����ات  ت�����س��ري��ح 
ل��ل��ن��ق��ل امل���در����س���ي وال����س���راط���ات 
لديها،  امل���ع���ت���م���دة  وامل����وا�����س����ف����ات 
حافات  �سائقي  ت�ساريح  واإ�سدار 
لل�سروط  وف���ق���اً  امل���در����س���ي  ال��ن��ق��ل 
و�سوابط  �سروط  وو�سع  املعتمدة، 
�سري احلافات على الطرق التابعة 
املطلوبة  والإج����������راءات  ل����اإم����ارة 
بعمليات حتميل الطلبة واإنزالهم، 
ت�سريح  اإ�����س����دار  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
ف�سا  امل��در���س��ي،  الن�ساط  م��زاول��ة 
ال�سروط  و�سع  املوؤ�س�سة  توىل  عن 
وال�سوابط العامة لتنظيم العاقة 

املتمثلة  اخل����دم����ة  م���ق���دم���ي  ب����ني 
واأولياء  التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  يف 
بالنيابة  والطالبات  الطلبة  اأم��ور 
ع����ن امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن م����ن اخل���دم���ة، 
واإ�سدار الت�ساريح الازمة مل�سريف 
وم�سرفات احلافات وفقاً ملا حتدده 
ال�سام�سي  وا����س���اف���ت  ال���ائ���ح���ة. 
تخ�سع  امل��در���س��ي��ة  احل���اف���ات  اأن 
والهتمام  امل�����س��ت��م��رة  ل��ل��م��ت��اب��ع��ة 

ب��ت��اأه��ي��ل م�����س��رف��ات احل����اف����ات و 
اأعلى  ال�����س��ائ��ق��ني وت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى 
م�������س���ت���وى م�����ن خ������ال ال���������دورات 
التدريب  ت�سمل  ال��ت��ى  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
ع���ل���ى الإ����س���ع���اف���ات الأول�����ي�����ة وفن 
والطالبات  ال��ط��ل��ب��ة  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
واخاء احلافلة وجميع الإجراءات 
اأثناء  ال��ط��اب  ب�����س��ام��ة  املتعلقة 

�سعودهم ونزولهم من احلافلة.
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اأخبـار الإمـارات
تنفيذ� لتوجيهات ويل عهد ر�أ�س �خليمة 

حماكم راأ�ش اخليمة حتاكم املوقوفني عرب الت�سال املرئي املبا�سر 
•• راأ�ض اخليمة -  �سليمان املاحي 

اأطلقت دائرة حماكم راأ�س اخليمة خدمة الت�سال املرئي 
التنفيذ يف  “الفيديو كونفران�س” لينظر  ق�ساة  املبا�سر 
ق�سايا املوقوفني، من دون احلاجة اإىل ح�سورهم �سخ�سيا 
اإىل قاعات  املحاكم، وذلك تنفيذا لتوجيهات �سمو ال�سيخ 
حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة 

رئي�س جمل�س الق�ساء.
ج����اء ت��د���س��ني اخل���دم���ة م���ن خ����ال ا���س��ت��خ��دام حمادثة 

اأحمد  امل�ست�سار  �سعادة  بني  اأجريت  التي  املرئي  الت�سال 
حم��م��د اخل���اط���ري رئ��ي�����س دائ����رة حم��اك��م راأ�����س اخليمة، 
و�سعادة اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام 

�سرطة راأ�س اخليمة.
الت�سال  خ��دم��ة  اأن  اخل��اط��ري  اأح��م��د  امل�ست�سار  واأو���س��ح 
املرئي التي مت اإطاقها بالتعاون مع �سرطة راأ�س اخليمة، 
وجتنيبهم  املوقوفني،  حالة  يف  البت  �سرعة  بهدف  تاأتي 
عناء النتقال لدائرة املحاكم، والتاأخري يف عر�سهم اأمام 
الق�ساة، خ�سو�سا مع توفر اخلدمات الق�سائية يف الفرة 

امل�سائية وتوفري الوقت واجلهد والحتياطات الأمنية على 
ال�سرطة، وال�سرعة يف اإنهاء اإجراءات العمل، حيث حتر�س 
دائرة املحاكم على توظيف الأنظمة الرقمية احلديثة يف 
اإجراءاتها ان�سجاما مع التوجهات ال�سراتيجية حلكومة 
راأ������س اخل��ي��م��ة. وب���ني اخل���اط���ري اأن����ه مت جت��ه��ي��ز قاعات 
العامة  ال��ق��ي��ادة  ل��دى  امل��وق��وف  ب��ني  ال��ف��وري��ة  للم�ساهدة 
ل�سرطة راأ�س اخليمة وق�ساة التنفيذ يف املحاكم، مو�سحا 
املدنية  الق�سايا  ع��ل��ى  للموقوفني  �ستكون  اخل��دم��ة  اأن 

والتجارية، والعمالية والأحوال ال�سخ�سية.

�شالح �شعيد عبيد �ملطرو�شي : 

املراأة الإماراتية تعي�ش ع�سرها الذهبي ومتكني  ال�سباب بعد �سقلهم باخلربة واجب وطني
•• حوار: حممد اأ�سامة

عبيد  �سعيد  ���س��ال��ح  “م”  ال���ل���واء 
اخلا�س  امل�����س��ت�����س��ار  امل���ط���رو����س���ي 
ل�سمو ويل عهد عجمان مل ي�سل 
املجتمع  يف  املرموقة  املكانة  لهذه 
الوطن  خدمة  على  بالإ�سرار  اإل 
اآماله  لتحقيق  ال����دءوب  وال��ع��م��ل 
ال��ت��ى ط��امل��ا و�سعمها  وط��م��وح��ات��ه 
ن�����س��ب ع��ي��ن��ي��ه م���ن���ذ ت���خ���رج���ه يف 
الإمارات  جلامعة  الأوىل  الدفعة 
تلك  ال��داخ��ل��ي��ة  ل����وزارة  وانت�سابه 
تعترب  ال��ت��ى  الع�سكرية  امل��وؤ���س�����س��ة 
م���ي���زان ال���ع���دل وحت��ق��ي��ق الأم����ن 
احلقيقة  ن������ربا�������س  ه������و  ال���������ذي 
والتوازن الطبيعي املوؤدي للتعاي�س 
�سالح  فيعد  ال�سلمي بني اجلميع 
الع�سر  ع��ل��ى  ���س��اه��دا  امل��ط��رو���س��ي 
وم�ساركا يف مد ج�سور املعرفة بني 

يف  متخ�س�سة  وم��ع��اه��د  تدريبية 
اإعداد  ب��رام��ج  مثل  ال��ق��ي��ادات  بناء 
القادة املنت�سرة على م�ستوى كبري 
احلكومية  والهيئات  املوؤ�س�سات  يف 
ب�سرية  ك���وادر  لتفريخ  واخل��ا���س��ة 
ت���رف���ع راي�����ة ال���ت���ق���دم والزده��������ار، 
الفقري  ال���ع���م���ود  ه���و  ف��ال�����س��ب��اب 
احلقيقي  ال���ق���وام  ولن�����ه  ل���ل���دول 
له  من��ه��د  اأن  علينا  ك���ان  للتنمية 
الطريق ونعطيه خا�سة خرباتنا 
ك��ا يف جماله ليتمكن  يف احل��ي��اة 
من روؤية ال�سورة كاملة وي�ستطيع 
واأح����ام����ه  خ���ط���وات���ه  ي���ح���دد  اأن 
لتقدمي  ال���ت���ى مي��ي��ل  وت��ط��ل��ع��ات��ه 
للمجتمع،  خالها  م��ن  خ��دم��ات��ه 
للدولة  احلقيقي  ال��ق��وام  اأن  كما 
الدماء  وجت��دي��د  لل�سباب  يحتاج 
اأه���ل اخل���ربة واملعرفة  م��ع وج���ود 
جلناحني  متكامل  مزيج  ليكونوا 

امل�����س��ت��وي��ني الإق��ل��ي��م��ي وال�����دويل، 
التعاون والتكاتف بني  ف�سا عن 
اأفراد املجتمع وال�ستعانة بالكوادر 
الب�سرية املدربة، فا ننكر التحول 
على  الدولة  �سهدته  الذي  الكبري 
املن�سرمة  الأرب����ع����ة  ال���ع���ق���ود  م���ر 
قدرتنا  ل��ل��ع��امل  اثبتنا  ان��ن��ا  ح��ي��ث 
على البناء والتعمري وعمل البنية 
لا�ستثمار  اجل����اذب����ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
وال�����داع�����م�����ة ل���ل���ح���ي���اة ال���ك���رمي���ة 
وال�ستفادة  ل��ل��ف�����س��اء  وو���س��ول��ن��ا 
من التكنولوجيا والتقدم ال�سريع 
جعلنا يف م�ساف الدول املتقدمة.

اأف��اد �سالح  الإماراتية  امل��راأة  وعن 
ع�سرها  تعي�س  باأنها   املطرو�سي 
اأب�����واب  ف��ت��ح��ت  اأن  ب��ع��د  ال���ذه���ب���ي 
املدار�س اأمامها يف الن�سف الثاين 
وا�ستمرارها  امل��ا���س��ي  ال��ق��رن  م��ن 
جمال  يف  وانخراطها  التعليم  يف 

دورا  لعب  املتعاقبة حيث  الأجيال 
ك��ب��ريا يف جم���ال ال��ت��ط��وع خلدمة 
املحافل  م��ن  ال��ع��دي��د  امل��ج��ت��م��ع يف 

واملجالت املحلية والإقليمية .
اأكد �سعادة اللواء “م”�سالح �سعيد 
عبيد املطرو�سي امل�ست�سار اخلا�س 
ما  اأن  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ل�����س��م��و ويل 
و���س��ل��ت اإل��ي��ه دول���ة الإم������ارات من 
تقدم يف جميع مناحي احلياة مل 
يكن وليد اللحظة واإمنا هو نتيجة 
ا�سراتيجية  وخ���ط���ط  درا�����س����ات 
طويلة ومتو�سطة وق�سرية املدى 
م���ع وج����ود ق���ي���ادة ر���س��ي��دة منحت 
والنفتاح  الإب��داع  فر�سة  اجلميع 
ع���ل���ى الأخ��������ر ل�����س��ق��ل اخل������ربات 
ونقل املعرفة واكت�ساب �سبل و�سع 
ال�سيا�سات و�سن القوانني، كل هذه 
العوامل كانت وراء ما و�سلت اإليه 
ت��واج��د م�سرف على  ال��دول��ة م��ن 

الأمور  ت�سري  اأن  طائر فا ميكن 
بجناح واحد بدون الأخر فاخلربة 
ينف�سل  ل  واح��د  ج�سد  وال�سباب 
ال����ه����دف الأك��������رب وهو  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

احلفاظ على الوطن.
اأجزم امل�ست�سار اخلا�س ل�سمو ويل 
تتقدم  الأمم ل  ب��اأن  عهد عجمان 
عن  والبحث  وامل��ع��رف��ة  بالعلم  اإل 
اخلربات والروؤيا ال�سليمة فالعلم 
هو املراآة التى تعك�س مكانة الدول 
على  و���س��ع��ه��ا  وحت����دد  الأمم  ب���ني 
لتلك  يتيح  العاملية مما  اخلريطة 
الدول املهتمة بالعلم بريادة وقيادة 
العامل، فالعلم هو ال�سلطان الذي 
الأر�����������س لعامل  م�����ن  ب�����ه  ن����خ����رج 
الف�ساء وبه ن�ستطيع اأن نحل لغز 
الأزمات ونتجنب الأخطاء الواردة 
اأهتمت  ل���ذل���ك  ح���دث���وه���ا،  ق���ب���ل 
القطاع  ب��ه��ذا  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 

للتعبري  الفر�سة  ومنحها  العمل 
عن نف�سها واأن تثبت ذاتها وتكون 
يف  ب���ق���وة  وم�������س���ارك���ة  ف��اع��ل��ة  اآداة 
التنمية والتطوير، حتى وجدناها 
اأرفع املنا�سب وت�سغل مهن  تتقلد 
مقت�سرة  ن���راه���ا  ال�����س��اب��ق  يف  ك��ن��ا 
اثبتت قدرتها  لكنها  الرجال  على 
جناحات  وحتقيق  اجتيازها  على 
غري م�سبوقة يف جميع القطاعات 
لاأجيال  ت��رب��ي��ت��ه��ا  ع����ن  ف�����س��ا 
واملبادئ  ال��ق��ي��م  وغ��ر���س  ال��ق��ادم��ة 
بداخلهم مع بناء الأ�سرة واحلفاظ 

على كيانها.
اأما عن ال�سباب فاأو�سح املطرو�سي 
ب�������اأن ال����ق����ي����ادة احل���ك���ي���م���ة اأول������ت 
ال�سباب  بتمكني  البالغ  اهتمامها 
املنا�سب  لتقلد  الفر�سة  ومنحهم 
القيادية احل�سا�سة بعد اأن اجتازوا 
دورات  م���ن  امل��ك��ث��ف��ة  ال���ت���دري���ب���ات 

واأولت له اأهتماما خا�سا ور�سدت 
له امليزانية املائمة لا�ستثمار يف 
الإن�سان الذي يقوم بدوره بالتميز 
لرفعة  ال�سندوق  خ��ارج  والتفكري 
نفي�س  هو  ما  كل  وتقدمي  الوطن 

وغايل.
وقال �سالح املطرو�سي عن اإ�ساعات 
اأن  هلل  احل��م��د  م��ي��دي��ا  ال�سو�سيال 
النتماء  ول��دي��ه  واع  �سباب  لدينا 
ل��ل��وط��ن وي��ع��رف مكانته  وال����ولء 
القيادة  اأن  ثم  العامل  يف  ومنزلته 
ال��ب��داي��ة جعلت من  م��ن  احلكيمة 

�سيا�سة الباب املفتوح ا�سلوب حياة 
حرج  دون  منار�سها  عامة  وثقافة 
وتتعامل حكامنا وولة اأمورنا بكل 
اأبناء  فكل  حواجز،  ودون  �سفافية 
الوطن يتحرون الأخبار وما ين�سر 
ال�سبكة  على  املنت�سرة  املواقع  على 
الدولية واإذا كانت هناك اإ�ساعة اأو 
ونتاأكد  له  فنفطن  خرب م�سطنع 
من م�سدره فكلنا على قلب رجل 
نف�سه  ل نقف  ال��وق��ت  واح���د ويف 
من  املرحلة  متطلبات  بني  حائا 

معرفة وا�ستخدام التكنولوجيا. 

�إطار خطة �لتفتي�س �ل�شنوي �مليد�ين 

قائد عام �سرطة راأ�ش اخليمة يتفقد مركز �سرطة �سعم
حفل تكرمي ل�سائقي احلافالت املدر�سية وم�سرفات 

النقل وال�سالمة يف عجمان
•• راأ�ض اخليمة- الفجر  

تفقد  اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة 
مدير  جكة  اهلل  عبد  م���روان  العقيد  يرافقه  ال�سامل  �سعم  �سرطة  م��رك��ز 
مكتب القائد العام بالإنابة وامل�ست�سار �سيف ال�سفريي خبري التميز والأداء 
املوؤ�س�سي وال�سراتيجي يف اإطار خطة الزيارات امليدانية ال�سنوية التي يقوم 
املوزعة على خمتلف  ال�سرطة  العمل ميدانيا يف مراكز  ملتابعة  �سعادته  بها 
مناطق الإمارة حيث كان يف ا�ستقبالهم العقيد اإبراهيم حممد املطر مدير 
اإدارة مراكز ال�سرطة بالإنابة والعقيد عبد اهلل �سعيد القي�سي رئي�س مركز 

�سرطة �سعم ال�سامل بالإنابة .
للزيارات  ال�سنوية  تندرج �سمن اخلطة  الزيارة  اأن هذه  اإىل  �سعادته  واأ�سار 
التفتي�سية امليدانية للعام احلايل بهدف الوقوف عن قرب على احتياجات 
مراكز ال�سرطة وحث موظفيها على تقدمي اأف�سل م�ستويات اخلدمة �سمن 
للقيادة  الإ�سراتيجية  الأه��داف  يحقق  والتميز مبا  اجل��ودة  معايري  اأعلى 

ور�سا و�سعادة كافة املعنيني واملتعاملني .

واطلع اللواء النعيمي خال الزيارة التي كان يف ا�ستقباله فيها على اآلية �سري 
واملرورية  اجلنائية  الإح�سائيات  واآخ��ر  املركز  اأق�سام  كافة  املتبعة يف  العمل 
وعلى  الخت�سا�س  منطقة  م�ستوى  على  املركز  يقدمها  التي  واخلدماتية 
متطلبات التطوير والتحديث يف خدمات املركز مبا ين�سجم مع توجيهات 
املراجعني  معامات  اإجن���از  ب�سرعة  وج��ه  فيما  الداخلية  وزارة  وتطلعات 
املنطقة  �سكان  اإىل  والو�سول  لهم  املقدمة  الإج��راءات واخلدمات  وتب�سيط 

من اأ�سحاب الهمم وكبار ال�سن .
�سعم  �سرطة  م��رك��ز  بجهود  اخليمة  راأ����س  �سرطة  ع��ام  ق��ائ��د  �سعادة  واأ���س��اد 
املواطن  واأم��ان  اأم��ن  على  احلفاظ  يف  ومنت�سبيه  عليه  والقائمني  ال�سامل 
بذل  يف  ال���س��ت��م��رار  اإىل  داع��ي��ا   ، وخدمتهم  راح��ت��ه��م  على  وال�سهر  وامل��ق��ي��م 
املزيد  لتحقيق  املتاحة  الإمكانيات  وكافة  واجلهد  الوقت  وت�سخري  اجلهود 
من التقدم والتميز يف العمل وخدمة اجلمهور واحلفاظ على اأمن الوطن 

واأمانه ومكت�سباته .  
ويف ختام الزيارة كرم �سعادة القائد العام العريف خالد حلمودي من مرتب 
املركز تثمينا جلهوده املتميزة واإبداعاته التي �ساهمت يف تطوير اأداء املركز.

•• عجمان ـ الفجر 

برعاية وح�سور �سعادة العميد را�سد جا�سم جماد نائب مدير عام الإدارة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل���دين ب��ع��ج��م��ان، وال�����س��ي��د ط���ارق اأح��م��د ال��ع��ب��ي��ديل رئي�س 
ال�سويدي مدير  ال�سمالية  وال�سيد عبدالعزيز حممد  بالإمارات  العمليات 
عمليات النقل و التاأجري يف موا�سات الإمارات بعجمان واملنطقة الو�سطى، 
150 �سائقاً  و130 من م�سرفات النقل و ال�سامة، وذل��ك يف  مت تكرمي 
اأ�سبوع  امل��دين بعجمان، �سمن فعاليات  الدفاع  اأقيم يف مبنى  ال��ذي  احلفل 

املوا�سات املدر�سي حتت �سعار طابنا اأمانة.
واأفاد العميد را�سد جا�سم جماد اأن الإدارة العامة للدفاع املدين عجمان، 
قد  نظمت برنامج تدريبي توعوي ل�سائقي احلافات املدر�سية وم�سرفات 
النقل وال�سامة، ومت توعيتهم وتدريبهم على طرق التعامل مع احلرائق 
اليدوية واإخ��اء الطلبة يف ح��الت ح��دوث حرائق يف  با�ستخدام الطفايات 

احلافات.
واأكد جماد اأن ما يقوم به الدفاع املدين عجمان على حر�سه يف ن�سر ثقافة 

وامل�سرفات،  احلافات  ل�سائقي  الوقائي  احل�س  وتنمي  وال�سامة  الوقاية 
باأمان دون تعر�سهم لأية  اإىل مدار�سهم  الطلبة من بيوتهم  وتاأمني تنقل 
خماطر، وهي م�سوؤولية عامة واأمانة تقع على عاتق اجلميع، ل�سمان عام 

درا�سي خاٍل من اأي خماطر قد تهدد اأمن وحياة الطلبة.
ومن جانبه اأكد عبدالعزيز ال�سويدي على اأهمية تكثيف الربامج و الدورات 
النقل وال�سامة و دورها يف  املدر�سي وم�سرفات  النقل  التي تقدم ل�سائقي 
الطلبة من  ون��زول  �سعود  عند  والنتباه  التوعية  ال�سامة  اإج���راءات  ن�سر 

واإىل احلافلة.
دفاع مدين عجمان ي�سارك يف مبادرة العودة اإىل املدار�س

�ساركت الإدارة العامة للدفاع املدين بعجمان، بزيارة طلبة املدار�س وتوزيع 
الهدايا بهدف اإدخال البهجة وال�سرور اإىل قلوبهم مع بداية العام الدار�سي 

اجلديد �سمن مبادرة العودة اإىل املدار�س.
اأن  وال��ع��اق��ات  الإع���ام  ق�سم  رئي�س  امل��ه��ريي  حميد  حممد  النقيب  واأك���د 
باأهم  وتوعويتهم  املدار�س،  اإىل  العودة  فرحة  الطلبة  م�ساركة  على  الإدارة 

ا�سراطات الوقاية وال�سامة.

�سالمة الكتبي اأول حمكم اإماراتية على م�ستوى ال�سرق الأو�سط يف جائزة العلم الأخ�سر الدولية 
•• اأبوظبي-الفجر.

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ح��ق��ق��ت 
اإىل  ي�ساف  ج��دي��داً مميزاً  اإجن���ازاً 
والدولية  املحلية  اإجنازاتها  �سجل 
اعتماد  يف  الإجن���������از  ه�����ذا  مت���ث���ل 
الكتبي  �سعيد  ���س��ام��ة  امل��ه��ن��د���س��ة 
كاأول حمكم اإماراتية على م�ستوى 
ال�����س��رق الأو���س��ط يف ج��ائ��زة العلم 
الأخ�����س��ر ب��ع��د اج��ت��ي��ازه��ا ال����دورة 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي ع��ق��دت يف لندن 

بكل جناح وكفاءة وا�ستحقاق.
اإطار  �سمن  الإجن�����از  ه���ذا  وي���اأت���ي 
التخطيط  دائ������رة  ج���ه���ود  اإب�������راز 
العمراين والبلديات على م�ستوى 
العليا  ال��ق��ي��ادة  ب��ت��ط��ل��ع��ات  ال���وف���اء 
ا�ستخدام  ن��ح��و  اأب��وظ��ب��ي  لإم�����ارة 
لتقدمي  العاملية  املمار�سات  اأف�سل 
متميزة  ب�سورة  البلدية  اخلدمات 
وف��ع��ال��ة، وا���س��ت��ك��م��اًل مل��ا حت��ق��ق يف 

جائزة العلم الأخ�سر الدولية.
البنية  ق���ط���اع  اأ�����س����ار  ج��ان��ب��ه  م���ن 
التحتية واأ�سول البلدية اأن بلدية 
مدينة اأبوظبي حر�ست على تاأهيل 
كمحكم  املتميزين  موظفيها  اأح��د 

الدويل  املعيار  اجلائزة  تعترب  كما 
امل�ساحات  لإدارة  الأب��رز  والقيا�سي 
وال��رف��ي��ه��ي��ة يف جميع  امل��ف��ت��وح��ة 
اأن����ح����اء امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة وح����ول 
اأج��ل احل�سول على  ال��ع��امل، وم��ن 
جائزة العلم الأخ�سر، ينبغي على 
العديد  تلبية  املر�سحة  احلديقة 
م��ن امل��ع��اي��ري ال��رئ��ي�����س��ة م��ث��ل كون 
احلديقة: مكانا يرحب بالزائرين، 
النظافة  و���س��ح��ي��اً،  اآم����ن����اً  م���ك���ان���اً 
ال�ستدامة،  امل����راف����ق،  و���س��ي��ان��ة 
والراث،  الطبيعة  على  املحافظة 
الت�سويق،  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��ف��اع��ل 

الإدارة اجليدة.
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  وك���ان���ت   
وبكل فخر قد رفعت �سارة )العلم 
�ساطئ  منتزه  �سماء  يف  الأخ�سر( 
الكورني�س يف اأبوظبي، ويف حديقة 
والرحبة،  الباهية  وحديقتي  دمل��ا، 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ت���زال  ول 
والتطوير  التاأهيل  م�ساريع  تنفذ 
اإىل  ت�سل  اأب��وظ��ب��ي حتى  حل��دائ��ق 
اأعلى امل�ستويات املرموقة كوجهات 
ت���رف���ي���ه���ي���ة ع����امل����ي����ة امل����وا�����س����ف����ات 

واملعايري.

املنظمة  اجل��ه��ة  ق��ب��ل  م��ن  معتمد 
ليتم  الأخ���������س����ر  ال���ع���ل���م  جل����ائ����زة 
ال�ستعانة به لتقييم احلدائق على 
ال��دويل وليكون  و  ال�سعيد املحلي 
اللجنة  ه�����ذه  يف  ف����ع����اًل  ع�������س���واً 

الدولية الرفيعة امل�ستوى.  
الرائدة  اخل��ط��وة  ه��ذه  ت��وؤك��د  كما 
اأ�سبحت  ال���ذي  امل��رم��وق  امل�ستوى 
ت��ت��م��ت��ع ب����ه ال����ك����ف����اءات وال����ك����وادر 
الوطنية �سواء يف جمال التح�سيل 
جم���ال  يف  اأو  ال�����ع�����ايل،  ال���ع���م���ل���ي 
باحرام  ح��ظ��ي��ت  ال��ت��ي  اخل�����ربات 
اأهل  ال��ذي  الأم��ر   ، اإقليمي وعاملي 
لت�سلم  الإم���ارات  اأبناء  من  الكثري 
القيادية  امل�����راك�����ز  م����ن  ال���ع���دي���د 
ك���ط���اق���ات م���ب���دع���ة وف���ع���ال���ة على 

امل�ستويني الإقليمي والدويل .
العلم  اأن ج��ائ��زة  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
الأخ�����������س�����ر ه�����ي ج�����ائ�����زة دول����ي����ة 
ت�ستهدف توجيه وت�سجيع عمليات 
تاأخذ  ملعايري  وفقا  اإدارة احلدائق، 
تقدمي  م��ت��ط��ل��ب��ات  احل�����س��ب��ان  يف 
اأف����راد  خ��دم��ة ب���ج���ودة ع��ال��ي��ة اإىل 
املجتمع واملواءمة مع جهود حماية 

البيئة اخل�سراء واإدارتها.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

راأ���س اخليمة  حملة  اأطلق م�ست�سفى 
ف��ح��و���س��ات وحت��ال��ي��ل جم��ان��ي��ة لقوة 
ع�سات الظهر وت��وازن امل�سي �سمن 
مركز العاج الطبيعي واإعادة التاأهيل 
خال �سهر �سبتمرب اجلاري مبنا�سبة 

اليوم العاملي للعاج الطبيعي. 
قال اأطباء امل�ست�سفى اإن اآلم واأمرا�س 
امل�سكات  م��ن  ُتعترب  املزمنة  الظهر 
ب�سبب  ����س���ي���وع���اً  الأك�������رث  ال�����س��ح��ي��ة 
يترّ�سم  ال���ذي  الع�سري  احل��ي��اة  من��ط 
بالإ�سافة  الن�ساط،  وق��ل��ة  باخلمول 
اإىل و�سعيات اجللو�س وامل�سي اخلطاأ 

واإغفال التمارين الريا�سية.
 وتهتم احلملة بن�سر الوعي حول �سبل 
الفقري  ال��ع��م��ود  ا���س��ط��راب��ات  ع���اج 
وامل�سي  اجللو�س  وو�سعيات  والتوازن 
وت���وف���ري امل��ع��ل��وم��ات ال����ازم����ة حول 
وامل�ستخدمة  املختلفة  العاج  تقنيات 

قبل العمليات اجلراحية وبعدها.

��شتقبال �ملر�جعني :
العاج  م��رك��ز  يفتح  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
اأبوابه  ال��ت��اأه��ي��ل  واإع�������ادة  ال��ط��ب��ي��ع��ي 
اأم��ام عامة ال��زوار يف 8 �سبتمرب عند 
ال�ساعة 10 �سباحاً وحتى ال�ساعة 7 
م�ساًء ليتيح لهم فر�سة زيارة اأق�سامه 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ���س��م��ن ب���رن���ام���ج ال����زي����ارة 
امل��ف��ت��وح��ة ال��ت��ي ت��ت��ي��ح  ل��ه��م التحدث 
والتعرف على اخليارات  الأطباء  اإىل 
ال��ع��اج��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ع���ن ك��ث��ب قبل 
اإىل فح�س  ل��ل��خ�����س��وع  م��وع��ٍد  ح��ج��ز 
�سيكون  كما  الفعالية.  بعد  جم��اين 

لاإجابة  م�ستعداً  امل�ست�سفى  ط��اق��م 
املتعلقة  ال���س��ت��ف�����س��ارات  ك���اف���ة  ع��ل��ى 

باملو�سوع.
 وبهذا ال�ساأن، قالت الآن�سة كورنيليا 
ج���ل���ور، رئ��ي�����س ق�����س��م م���رك���ز العاج 
“ميثل  ال��ت��اأه��ي��ل:  واإع�����ادة  الطبيعي 
يف  اأ�سا�سياً  ع��ام��ًا  الطبيعي  ال��ع��اج 
التعر�س  بعد  ال�سفاء  عملية  تعزيز 
مزمن،  مر�س  اأو  اعتال  اأو  لإ�سابة 
حيث ي�ساعد على تخفيف حدة الأمل 
وت��ق��وي��ة ال��ع�����س��ات وت��ع��زي��ز ت����وازن 
وتنا�سق احلركة، ما ي�ساهم بدوره يف 
حت�سني القدرة على ممار�سة الأن�سطة 
امل�ساعفات.  م��ن  وال��وق��اي��ة  اليومية 
من  متنوعة  جمموعة  املركز  ويقدم 
م����ن خمتلف  ل��ل��م��ر���س��ى  اخل����دم����ات 
الأع����م����ار، م��ث��ل اإع�����ادة ال��ت��اأه��ي��ل بعد 
الإ�سابات الريا�سية واإ�سابات العمود 

الفقري واعتال املفا�سل والعمليات 
ال�سطرابات  وح������الت  اجل���راح���ي���ة 
الع�سبية. وي�ستخدم تقنيات خمتلفة 
املتاحة  اخل����ي����ارات  اأف�����س��ل  ل��ت��ق��دمي 
على  املري�س  اعتماد  تخفيف  بهدف 
العاجات  ا���س��ت��خ��دام  ع���رب  الأدوي������ة 

البديلة«.

�لتقنيات �لعالجية :
تقنيات  اأح�����������دث  امل������رك������ز  وي������وف������ر 
تدريبية  لأغ��را���س  امل�سممة  ال��ع��اج 
�سباين  ’ديفيد  م���ث���ل  وع����اج����ي����ة، 
 David Spine( كون�سبت‘ 
Concept( والعاج املائي ونظام 

’روبووك‘ للم�سي.
ج��ل��و يف معر�س  الآن�������س���ة  واأ����س���اف���ت 
حديثها عن التقنيات: “ي�سكل ’ديفيد 
�سامًا  م��ف��ه��وم��اً  كون�سبت‘  ���س��ب��اي��ن 

الظهر.  ا���س��ط��راب��ات  وع���اج  لتقييم 
م�سممة  فردية  برامج  املركز  ويقدم 
والتقييم  ال���س��ت��ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى  ب���ن���اًء 
لكل  الطبية  والفحو�سات  ال�سريري 
مري�س، وي�ستخدم اأجهزة خم�س�سة 
العمود  حركة  وتنا�سق  قوة  لتح�سني 
املائي  ال��ع��اج  ُيعترب  فيما  ال��ف��ق��ري. 
ط��ري��ق��ة اآم��ن��ة وف��ع��ال��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 
اإىل حت�سني  يهدف  الإ���س��اب��ات، حيث 
احلركة واللياقة البدنية باملجمل من 
خال ا�ستخدام اآلة للم�سي حتت املاء 

وممار�سة متارين امل�سي اأو اجلري.
عاج  ن��ظ��ام  ت�سميم  “مت  واأردف������ت: 
كو�سمو�س  ب���ي  ’اإت�س  الآيل  امل�����س��ي 
روبووك‘ لتحليل وعاج ا�سطرابات 
فح�س  للمعاجلني  ي��ت��ي��ح  اإذ  امل�����س��ي، 
طريقة  وت�سحيح  القدمني  و�سعية 

امل�سي والرك�س عند احلاجة.

•• دبي-وام:

اأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
ال�سمو  �ساحب  وجهها  التي  اجلديد  املو�سم  ر�سالة  اأن  التنفيذي،  املجل�س 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل”، للمواطنني وامل�سوؤولني مع بداية مو�سم جديد للعمل 
والإجناز يف الدولة، ت�سابق الزمن وترفع �سقف التحديات لفرق العمل من 
خال ت�سكيلها نهجاً �سامًا ومتكامًا للعمل احلكومي، م�سرياً �سموه اإىل اأن 
هذه الر�سالة قد و�سحت التحديات التي تهم املواطنني واملقيمني وو�سعت 

املزدهرة،  التنموية  م�سريتنا  موا�سلة  ي�سمن  ومب��ا  لها،  املنا�سبة  احللول 
وا�ستمرار ارتقائنا على �سلم التناف�سية العاملية على كافة الأ�سعدة.

و�سدد �سمو ويل عهد دبي على اأن الر�سالة الثالثة ب�ساأن ملف التوطني توجيه 
مبا�سر بتاأهيل والعتماد على الكوادر املواطنة وخلق البيئة املواتية لتطوير 
عامل  ي�سهدها  التي  املت�سارعة  املتغريات  ينا�سب  ومبا  وطاقاتهم،  قدراتهم 
من  مبا�سرة  مبتابعة  �سيحظى  التوطني  ملف  اأن  اإىل  �سموه  م�سرياً  اليوم، 
�سموه موؤكداً �سرورة ت�سافر كافة اجلهود بني خمتلف اجلهات خللق م�سار 
ح�سورها  ت�سجيل  من  الوطنية  القدرات  ومتكني  امللف  هذا  ملعاجلة  وا�سح 

الفاعل يف م�سرية الدولة التنموية.

دبي  لإم��ارة  التنفيذي  للمجل�س  العامة  الأمانة  دبي  �سمو ويل عهد  ووج��ه 
املعرفة  هيئة  م��ع  بالتن�سيق  الب�سرية  والتنمية  ال��ت��وط��ني  ج��ه��ود  ب��ق��ي��ادة 
القطاع  دبي وموؤ�س�سات  الب�سرية حلكومة  املوارد  ودائرة  الب�سرية  والتنمية 
املعنية، ورفع تقارير الأداء ل�سموه للوقوف على حجم  احلكومي واخلا�س 
الإجناز ومبا ي�سمن مواكبة روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، على اأن يتم النتهاء من اإعداد خطة العمل خال اأ�سبوعني واإطاق 

مبادرات داعمة وممكنة لاإماراتيني ب�سكل مبا�سر.
احلكومي،  العمل  اأول��وي��ات  ���س��دارة  التوطني  عملية  حتتل  �سموه:  واأك��م��ل 
ونحر�س على ت�سخري كافة الإمكانات لتنفيذها ب�سكل متكامل، وقال �سموه: 

تنطوي خططنا امل�ستقبلية على بناء الإن�سان الإماراتي ورفده بكافة الأدوات 
اإع��داده ب�سكل يتنا�سب مع �سوق العمل يف امل�ستقبل،  والو�سائل التي ت�سمن 

خللق ركيزة من الكفاءات الوطنية القادرة على موا�سلة م�سرية الدولة.
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  وكان �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، قد وجه جمموعة من الر�سائل 
املخت�سرة للمواطنني واملواطنات، مع بداية مو�سم جديد للعمل والإجناز يف 
املزيد من  ملوا�سلة  الهمم  ا�ستنها�س  �سموه على  فيها  الم���ارات، حث  دول��ة 
اأرق��ام قيا�سية جديدة لدولة لإم��ارات لت�سبح الرقم واحد  التقدم وحتقيق 

على م�ستوى العامل.

•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

الر�سائل  جم��م��وع��ة  م��ن  ان��ط��اق��ا 
التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” للمواطنني 
واملواطنات، مع بداية مو�سم جديد 
للعمل والإجناز يف الإمارات حتظر 
و�سائل  ع���ل���ى  وال���ف���و����س���ى  ال���ع���ب���ث 
التوا�سل الجتماعي  نظمت جمعية 
الإمارات للتنمية الجتماعية حلقة 
خا�سة من”حملة لت�ساهم يف ن�سر 
وهي  املبا�سر  البث  على  الإ�ساعة” 
ب�سبب  اجل��م��ع��ي��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ح��م��ل��ة 
احلايل،  وقتنا  يف  الإ�ساعات  انت�سار 
التوا�سل  �سبكات  وج��ود  مع  خا�سة 
الجتماعي التي ت�ساعد على �سرعة 

انت�سارها ...
ال�سمو  ���س��اح��ب  ر���س��ائ��ل  وب��ح�����س��ب 
مكتوم  ال  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
و�سائل  على  والفو�سى  العبث  ف��اإن 
من  تاأكان  الجتماعي   التوا�سل 
اآلف  عليها  تعبت  ال��ت��ي  امل��ن��ج��زات  
ف���رق ال��ع��م��ل م��ن اأج����ل ب��ن��ائ��ه��ا وان 
�سمعة دولة الإمارات لي�ست م�ساعاً 
املتابعني  زي��ادة عدد  يريد  لكل من 
له . فان كان لبد من التعليق فانه 

لدينا وزارة للخارجية معنية باإدارة 
ملفاتنا اخلارجية والتحدث با�سمنا 
ال�سيا�سة  يف  مواقفنا  عن  والتعبري 
اخلارجية للدولة، واإحدى مهامها 
 48 على  احلفاظ  اأي�ساً  الأ�سا�سية 
عاماً من ر�سيد امل�سداقية وال�سمعة 
مع  الإم�����ارات  بنته  ال���ذي  الطيبة، 
دول و�سعوب العامل.. لن ن�سمح اأن 
باإرث  تعبث جمموعة من املغردين 
امل�سداقية  لنا من  بناه  ال��ذي  زاي��د 
ال�����س��ع��وب. �سورة  وح���ب واح�����رام 

الإمارات والإماراتي ل بد اأن تبقى 
نا�سعة كما بناها واأرادها زايد. 

للتنمية  الم���ارات  جمعية  وت�سعى 
تنظيم  خ�����ال  م����ن  الج���ت���م���اع���ي���ة 
اىل  التوعوية  احلمات  ه��ذه  مثل 
التاأكد  على  املجتمع  اأف��راد  ت�سجيع 
اأو مقطع  م���ن  م�����س��داق��ي��ة اخل���رب 
قبل  ال����واردة  ال�����س��ورة  اأو  الفيديو 
امل�سلحة  ت��غ��ل��ي��ب  وي��ج��ب  ن�����س��ره��ا، 
ال���وط���ن���ي���ة ع���ل���ى احل���������س����ول على 
)ال�����س��ب��ق(، و ����س���رورة ال��ت��اأك��د من 

املعلومة، وه��ذا واج��ب على  م�سدر 
الفرد اإن اأراد نقلها، فنقل املعلومات 
ج�سيمة،  اأ�����س����راراً  ي��ن��ت��ج  امل��غ��ل��وط��ة 
ومنها ت�سليل اأفراد املجتمع، ون�سر 
مفاهيم واعتقادات وتاأويات خطاأ 

حول املعلومة.
 اأدار احللقة اخلا�سة حممد غامن 
م�سطفى مدير اإذاعة راأ�س اخليمة 
حمد  ال�����س��ي��خ  ف�سيلة  وا���س��ت�����س��اف 
ال�سوؤون  يف  الواعظ  الكندي  �سامل 
، والإعامي  الإ�سامية والأوق��اف 

ح�سن  والرقيب   ، الذهلي  اإبراهيم 
املن�سوري .

ال��ك��ن��دي  بالآية  وا���س��ت�����س��ه��د ح��م��د 
اأي��ه��ا ال��ذي��ن اآمنوا  ال��ك��رمي��ة: )ي���ا 
اأن  فتبيرّنوا،  بنباأ  فا�سٌق  جاءكم  اإن 
فت�سبحوا  بجهالة  ق��وم��اً  ت�سيبوا 
ع��ل��ى م���ا ف��ع��ل��ت��م ن����ادم����ني(، وق����ال: 
الإ���س��اع��ات م��ن اأ����س���واأ الآف����ات التي 
ت�سر باملجتمع وعلى الفرد قبل اأن 
ين�سر اأي مقطع فيديو اأو �سورة اأو 
لديه  امل��ادة  �سحة  من  التاأكد  خرب 

قبل  ينتظر  اأن  اخل��رب  متلقي  على 
ن�����س��ره وت���داول���ه، فقد  ي��ب��ادر يف  اأن 
اإ�ساعة مغر�سة ومهم  يكون اخلرب 
حتى  اأنتظر  خرب  اأي  اأتلقى  عندما 
الر�سمية  امل�سادر  من  تاأكيده  يتم 
احلنيف  ديننا  اأن  واأ���س��اف  نفيه  اأو 
ي��ح��رم م��ث��ل ه���ذه الإ����س���اع���ات، واأن 
قانون العقوبات يف الدولة يت�سدى 
توؤثر  اإ���س��اع��ة  اأو  �سلوك  لكل  ب��ح��زم 

�سلباً على املجتمع اأو الوطن.
اإن  اإب����راه����ي����م ال���ذه���ل���ي  واأ������س�����اف 

النت�سار  ���س��ري��ع  م��ر���س  الإ���س��اع��ة 
التوا�سل  ب���رام���ج  اأ���س��ب��ح��ت  ح��ي��ث 
للن�سر  �سهلة  و���س��ي��ل��ة  الج��ت��م��اع��ي 
وال��ت��ل��ق��ي ب���دون ال��ت��اأك��د م��ن �سحة 
الوطني  امل��ج��ل�����س  دور  اإن  اخل����رب 
ال��ق��وان��ني احلازمة  ���س��ن  ل���اإع���ام 
و���س��ارم��ة ل��ل��ح��د م��ن ان��ت�����س��ار مثل 
هذه ال�ساعات يف املجتمع كما تلعب 
املدار�س دورا مهما يف ثقيف الطاب 
الظواهر  هذه  بخطورة  وتوعيتهم 
اأخ���ب���ار مغلوطة  ت�����داول  وخ���ط���ورة 

ويجب التاأكد من �سحتها و تنمية 
الطاب  ل�����دى  ال���وط���ن���ي  احل�������س 
خ�������س���و����س���اً امل����راه����ق����ني وال���ف���ئ���ات 
الإ�ساعات  ه����ذه  ف��م��ث��ل  الأخ�������رى، 
�سمعته،  وت�سوه  املجتمع  قيم  مت�س 
وجمتمع الإم��ارات له خ�سو�سيته، 
بعاداته  وم��ت��م�����س��ك  حم��اف��ظ  وه���و 
وتقاليده العريقة، ومن يعمل على 
ن�سر مثل هذه الأم��ور يعد �سخ�ساً 

م�سيئاً للوطن واملواطنني.
فقال  املن�سوري  الرقيب ح�سن  اأما 
اإن الإ�ساعات ت�سغل اجلهات الأمنية 
ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق ف��ي��ه��ا وال��ت��ح��ري عنها 
للو�سول اإىل اخلرب ال�سحيح، وهي 
الإ�ساعات  ه���ذه  م��ث��ل  م��ع  ت��ت��ع��ام��ل 
عدم  ع��ن  النظر  بغ�س  ج��دي��ة  بكل 
يف  ال��ع��ق��وب��ات  ق��ان��ون  واأن  �سحتها 
�سلوك  لكل  بحزم  يت�سدى  الدولة 
املجتمع  على  �سلباً  توؤثر  اإ�ساعة  اأو 
اآفة  الإ�ساعة  اأن  اأكد  الوطن كما  اأو 
مبداأ  باتباع  منها  التخل�س  يجب 
التحقق من الأخبار وعدم تناقلها، 
اخلطاأ  ال���س��ت��خ��دام  ظ��ل  يف  خا�سة 
الجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  ل��و���س��ائ��ل 
وت�������س���اب���ق اجل���م���ي���ع ل�����زي�����ادة ع���دد 
اأهم اخلطوات،  متنا�سني  املتابعني، 
وه����������ي حت����������ري م�����������س�����در اخل�����رب 

و�سحته.

•• ال�سارقة-الفجر:

�سارك وفد من جامعة ال�سارقة �سمن فعاليات املوؤمتر ال�سنوي الأوروبي ملجل�س النهو�س 
نظمه  ال��ذي    CASE  Europe Annual Conference التعليم   ودع��م 
مدينة  يف  ال���دويل  امل��وؤمت��رات  م��رك��ز  يف   CASE( التعليم(   ودع���م  النهو�س  جمل�س 
كافة  مبناق�سة  املهتمة  امل��وؤمت��رات  اأه��م  م��ن  ُيعد  وال���ذي  امل��ت��ح��دة.  باململكة  برمنجهام، 
الق�سايا واملو�سوعات املتعلقة بالعملية التعليمية على امل�ستوى الدويل. وات�سم املوؤمتر يف 
دورته هذا العام مب�ساركة وا�سعة من املوؤ�س�سات الأكادميية وخريجي اجلامعات واملهنيني 
الدكتور  امل��وؤمت��ر  فعاليات  �سمن  امل�سارك  اجلامعة  وف��د  �سم  ال��ع��امل.  دول  خمتلف  من 
�ساح طاهر احلاج نائب مدير اجلامعة ل�سوؤون املجتمع، والدكتور قا�سم نا�سر رئي�س 

وحدة الن�سر العلمي باجلامعة، و�سيبا�ستيان براو مدير التخطيط والتحليل املايل. 

وفد  ورئي�س  ال�سارقة  جامعة  مدير  نائب  احل��اج  طاهر  �ساح  الدكتور  اأك��د  جانبه  من 
اجلامعة امل�سارك يف املوؤمتر، باأن جامعة ال�سارقة قد ح�سلت موؤخراً على ع�سوية جمل�س 
النهو�س ودعم التعليم الدويل، ولذا جاء احلر�س على امل�ساركة �سمن فعاليات املوؤمتر 
يف دورته احلالية والتي اأتاحت لنا الفر�سة لعقد العديد من اللقاءات وتبادل اخلربات 
واملعارف مع عدد من امل�سوؤولني عن املوؤ�س�سات التعليمية على امل�ستوى الدويل. بالإ�سافة 
اإىل امل�ساركة يف العديد من ور�س العمل، ومنها التي اأكدت على اأهمية ا�ستمرار العاقة 
املختلفة واحلر�س  رواب��ط اخلريجني  التعليمية واخلريجني من خال  املوؤ�س�سات  بني 
وتنوع  التعليمية،  املوؤ�س�سة  تنظمها  التي  الفعاليات  كافة  يف  وم�ساركاتهم  دعوتهم  على 
و�سائل التوا�سل معهم. وكيفية تنظيم العاقة مع اجلهات املحلية وموؤ�س�سات املجتمع 
املدين املانحة للموؤ�س�سات التعليمية وزيادة املوارد. واحلر�س على التوا�سل مع خريجي 

اجلامعة يف بلدانهم املختلفة. 

املتحدة اململكة  يف   CASE جامعة ال�سارقة ت�سارك �سمن فعاليات املوؤمتر ال�سنوي الأوروبي ملجل�ش النهو�ش ودعم التعليم

�أكد �أن مو�شم حممد بن ر��شد �جلديد ي�شابق �لزمن ويرفع �شقف �لتحديات لفرق �لعمل

حمدان بن حممد: .. ملف التوطني �سيحظى مبتابعة مبا�سرة مني
على فريق �لعمل �إعد�د خطة عمل خالل �أ�شبوعني و�إطالق مبادر�ت د�عمة وممكنة لالإمار�تيني

بناء على ر�شائل  نائب رئي�س �لدولة 

الإمارات للتنمية براأ�ش اخليمة حتارب ن�سر الإ�ساعة على البث املبا�سر 

•• ال�سارقة -وام: 

الأ�سرة يف  ل�سوؤون  الأعلى  للمجل�س  التابعة  ال�سحي  التثقيف  اإدارة  اأعلنت 
ال�سارقة، عن انطاق املرحلة الأوىل من برنامج املدار�س ال�سحية املعتمد 
 112 يف  اجل���اري  �سبتمرب  �سهر  مطلع  يف  العاملية،  ال�سحة  منظمة  م��ن 
واجلمعية  اخل��ا���س،  للتعليم  ال�سارقة  هيئة  مع  بالتعاون  خا�سة  مدر�سة 

امللكية للتوعية ال�سحية يف اململكة الأردنية الها�سمية.
وتعد اإدارة التثقيف ال�سحي اأول موؤ�س�سة على م�ستوى الدولة تطبق برنامج 
املدار�س املعززة لل�سحة، املبادرة التي اأطلقتها منظمة ال�سحة العاملية، اإىل 
الذي  ال�سابع”  “�سحتي  موؤمتر  خمرجات  اإح��دى  الربنامج  ك��ون  جانب 
انعقد يف �سهر نوفمرب 2018 يف ال�سارقة ونظمته اإدارة التثقيف ال�سحي 
املزمنة  الأم��را���س  من  الوقاية  يف  رئي�س  كعامل  التغذية  مو�سوع  وناق�س 

لدى الأطفال واليافعني.
فرق  اأن  ال�سحي  التثقيف  اإدارة  مدير  �سيف  را���س��د  اإمي���ان  �سعادة  واأك���دت 
الأوىل  املرحلة  لإط��اق  الإج���راءات  كافة  اإنهاء  يف  الربنامج جنحت  عمل 
من برنامج املدار�س ال�سحية الذي �سيتم تنفيذه على مدى ثاث �سنوات 
وي�ستهدف 112 مدر�سة خا�سة اإىل جانب ا�ستهداف 183926 من طاب 
املدار�س اخلا�سة واحل�سانات وريا�س الأطفال ف�سا عن الكادر التعليمي 

والإدارة املدر�سية واأولياء الأمور وكافة فئات املجتمع ذات العاقة.
قرينة  م��ن  وب��دع��م  كرمية  برعاية  يحظى  ال��ذي  الربنامج  اأن  واأو���س��ح��ت 
�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي 
رئي�سة املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة بال�سارقة قد لقت فكرته قبول كبريا 
الإع��ان عنه  العمل فور  املعنية حيث �سرعت فرق  من قبل كافة اجلهات 
يف �سهر يونيو املا�سي اإىل عقد �سل�سلة من الجتماعات التن�سيقية لبحث 
بتطبيق  املعنية  واخلا�سة  احلكومية  القطاعات  كافة  م��ع  التعاون  �سبل 
الربنامج يف اإمارة ال�سارقة كما مت العمل على تنظيم جل�سات حوارية مع 
الطلبة واأولياء الأمور والإعاميني و�سخ�سيات جمتمعية ملناق�سة حماور 

احلايل  الو�سع  درا�سة  جانب  اإىل  باإثرائه  الكفيلة  الآراء  واأخ��ذ  الربنامج 
لكافة املدار�س اخلا�سة امل�ستهدفة من خال تعميم ا�ستبانات وذلك للنظر 
يف مدى تطابق املعايري املن�سو�س عليها يف الربنامج مع ما هو مطبق يف 

املدار�س للعمل على تطويرها .
�سبتمرب  �سهر  يف  الربنامج  تطبيق  م��ن  الأوىل  اخل��ط��وات  اأن  اإىل  ولفتت 
امل�ساركة  التعاون مع اجلهات  العمل على توقيع وثيقة  �ستت�سمن  اجلاري 
تنفيذ  عن  امل�سوؤولني  لكافة  تدريبية  ور�سة  تنظيم  جانب  اإىل  واملتعاونة 
الربنامج وذلك بالتعاون مع عدد من املخت�سني من قبل منظمة ال�سحة 

العاملية.
واأ�سارت اإميان را�سد �سيف اإىل الأهمية الكربى لربنامج املدار�س ال�سحية 
تنعك�س  امل��دار���س  يف  واآم��ن��ة  �سحية  بيئة  وتطوير  تعزيز  اإىل  يهدف  ال��ذي 
اإيجاباً على منو الطلبة البدين والجتماعي والتعليمي ف�سا عن حت�سني 
البيئة املدر�سية من خال العمل على تطبيق معايري خا�سة للتقييم ت�سمل 
املباين املدر�سية و�سحة البيئة املحيطة بها مع تركيز خا�س على الن�ساط 
البدين والتغذية ال�سليمة وال�سحة النف�سية للطاب وطرق الوقاية من 
الإمارات  روؤي���ة  اإط���ار  يف  يعمل  الربنامج  اأن  اإىل  لفتة  املعدية  الأم��را���س 
واليافعني  الأطفال  بني  ال�سمنة  معدلت  خف�س  موؤ�سر  لتحقيق   2021
وتوفري بيئة �سحية معززة لل�سلوك ال�سحي للطاب ورفع قدرة املدار�س 
اإىل  بالإ�سافة  ال�سحية  التحديات  ملعاجلة  اإط��ار عمل موحد  واإر�سادها يف 
اأمورهم  توطيد العاقة بني الهيئة التعليمية والإداري��ة والطلبة واأولياء 
من جهة واملجتمع املحلي وقطاع اخلدمات ال�سحية والتعليمية من جهة 

اأخرى.
ي�سار اإىل اأن مبادرة منظمة ال�سحة العاملية للمدار�س املعززة لل�سحة تعد 
اأولوية رئي�سية يف روؤية املنظمة 2023 لإقليم �سرق املتو�سط التي تدعو 
اإىل ال�سحة للجميع وباجلميع كما تو�سي يف خطة العمل املعجلة للمبادرة 
باأن ت�سبح كل مدر�سة معززة لل�سحة حيث ت�ستهدف املبادرة حت�سني �سحة 

الطاب واأ�سرهم والعاملني يف املدار�س وغريهم من اأفراد املجتمع.

الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة بال�سارقة يطلق املرحلة 
الأوىل من برنامج املدار�ش ال�سحية

مبنا�شبة �ليوم �لعاملي للعالج �لطبيعي

م�ست�سفى راأ�ش اخليمة ين�سر التوعية مب�سكالت العمود الفقري 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

الوعي  “ لن�سر  ال�سامة  “درب  بعنوان  توعوية  حملة  اأبوظبي  �سرطة  اأطلقت 
خطة  �سمن   ، لغات  بخم�س  وامل�ساة  لل�سائقني  الإيجابية  ال�سلوكيات  وتعزيز 
جعل  يف  ال�سراتيجية  والأول��وي��ة  امل��روري��ة  لل�سامة  ال�سراتيجية  اأبوظبي 
الطرق اأكرث اأماناً وتركز على توعية ال�سائقني وتثقيفهم بال�سلوكيات الإيجابية 
الواجب اتباعها وال�سلوكيات اخلاطئة التي يجب جتنبها حفاظاً على �سامتهم 
ب�سرطة  املركزية  العمليات  قطاع  اخلييلي مدير  �سعيد  �سهيل  العميد  .واأو�سح 
اأبوظبي يف املوؤمتر ال�سحفي الذي عقده مبكتبه اليوم،اأن احلملة تاأتي تنفيذاً 
اأبوظبي  ل�سرطة  العام  القائد  امل��زروع��ي  خلف  فار�س  اللواء  معايل  لتوجيهات 
بتنفيذ برنامج �سامل لتعزيز �سلوكيات ال�سائقني بالإمارة لبلوغ اأعلى م�ستويات 
واملحا�سرات  والفعاليات  الأن�سطة  م��ن  العديد  وتت�سمن  امل��روري��ة  ال�سامة 
خمتلف  عرب  ال�سائقني  من  �سريحة  اأك��رب  اإىل  الو�سول  اإىل  الهادفة  والربامج 
و�سائل الإعام، منها املقروءة وامل�سموعة واملرئية، وكذلك عرب و�سائل التوا�سل 

الجتماعي واملجال�س ال�سعبية، وتوزيع الن�سرات التوعوية .
ال�سلوكيات  اأن احلملة ت�سلط ال�سوء على  وقال مدير قطاع العمليات املركزية 

على  ال�سلوكيات  تلك  خطورة  وتو�سيح  ال�سائقني  بع�س  يرتكبها  التي  ال�سلبية 
ال�سامة املرورية وتعميق الوعي وتنمية الثقافة املرورية لدى اجلمهور وتر�سيخ 

اللتزام بقانون ال�سري واملرور وتفعيل دور ال�سراكة املجتمعية.
ال�سلوكيات  وتعديل  ال��ط��رق  م�ستخدمي  �سامة  تعزيز  اإىل  احلملة  وت��ه��دف 
توعيتهم  يف  املجتمعية  ال�سراكة  دور  وتفعيل  اإيجابية  �سلوكيات  اإىل  ال�سلبية 

وتعزيز الوعي للجمهور بال�سلوكيات الإيجابية الواجب اتباعها واللتزام بها.
التحليلية  ال��درا���س��ة  خ��ال  م��ن  حتديدها  حم���اور،مت  ثمانية  احلملة  وت�سمل 
م�ستويات  اأع��ل��ى  لبلوغ  املبذولة  اجل��ه��ود  �سمن  امل��روري��ة  واملخالفات  للحوادث 
ال�سائقني  �سلوكيات  لتقومي  �سامل  برنامج  تنفيذ  املرورية من خال  ال�سامة 

بالإمارة.
وتت�سمن موا�سيعها ن�سر ثقافة التوقف لدى ال�سائقني عند ت�سغيل اإ�سارة قف 
بلوحة  م��زود  اآيل”  “ذراع  اإلكرونية  وق��وف  اإ���س��ارة  وه��ي  املدر�سية  باحلافات 
ت�ستخدم للتنبيه عند توقف احلافلة لتحميل اأو تنزيل الطلبة واجلهات امل�سغلة 
ملزاولة  ب��الإم��ارة  اأو جهة مرخ�سة  اأي��ة مدر�سة  اأو  الإم���ارات  لها هي موا�سات 
واإىل  من  احل�سانة  ودور  امل��دار���س  طلبة  بنقل  وتقوم  باحلافات  النقل  ن�ساط 

املدار�س.

احلافات  لتزويد  النقل  دائ��رة  مع  بالتن�سيق  خطة  عن  املوؤمتر  خ��ال  وك�سف 
املدر�سية باإمارة اأبوظبي باأجهزة �سبط “كامريات “ ل�سبط وخمالفة ال�سائقني 
غري امللتزمني بالتوقف يف حالة ت�سغيل ذراع قف ،لفتاً اإىل اأن اخلطة �ست�سمل 
كافة احلافات املدر�سية باإمارة اأبوظبي،م�سرياً اإىل اأنه �سيتم الإعان عن تفعيل 
تلك الكامريات من خال و�سائل الإعام . وتكمن خطورة عدم التزام املركبات 
ومنح   ، الده�س  اأو  الت�سادم  ح���وادث  وق���وع  يف  الإ���س��ارة  عند  الكامل  ب��ال��وق��وف 
واملواكب  وال�سرطة  املدين  والدفاع  الإ�سعاف  ملركبات  الطريق  واإف�ساح  الأولوية 
عدم  خطورة  وتكمن   ، الطريق  على  حتركها  تاأخري  او  عرقلة  وع��دم  الر�سمية 
الإ�سعاف  خدمات  لتقدمي  للحوادث  ال�ستجابة  �سرعة  زمن  تاأخري  يف  الإف�ساح 
اإىل تدخل يف فرة  ،التي حتتاج  الإ�سابات  اإىل م�ساعفات  ي��وؤدي  للم�سابني ما 

زمنية حمددة او تفاقم حالتهم ووفاتهم .
املركبات  املحددة لقيادة  ال�سرعات  التوعية مبخاطر جتاوز  تتناول احلملة  كما 
اإرباك لقائدي املركبات وم�ستخدمي الطريق الآخرين  والذي يت�سبب يف حالة 
احلوادث،  خف�س  اإىل  تهدف  التي  الإج����راءات  اأه��م  من  ال�سرعة  حتديد  ويعد 
باعتبارها تعتمد على ال�سرعة الت�سميمية للطريق وال�سرعة الفعلية التي يلتزم 
بها غالبية ال�سائقني، وم�ستوى التطور العمراين وحركة امل�ساة، ووجود املرافق 

احليوية كاملدار�س وامل�ساجد وغريها.
كما تنبه احلملة اإىل خماطر ال�سري ببطء على الطرق العامة والذي يوؤدي اإىل 
اإعاقة حركة ال�سري واملرور وعرقلة حركة التدفق املروري وتكمن اخلطورة يف 

اإرباك املركبات الأخرى ووقوع احلوادث املرورية .
كما تركز على تعزيز ثقافة التوقف عند اإ�سارة قف /stop sign/ وخط قف 
هو عبارة عن خط مت�سل ابي�س، حيث يجب التوقف التام عنده قبل ا�ستئناف 
الجتاه  من  القادمة  للمركبات  الطريق  عبور  واإعطاء  التقاطعات  عند  ال�سري 
الآخر والوقوف التام عند دخول ال�سارع الرئي�سي وعدم املرور اإىل حني التاأكد 
من خلو الطريق وتكمن خطورة عدم التوقف يف وقوع حوادث ت�سادم خطرية، 
ب�سبب عدم قيام ال�سائقني با�ستخدام التقاطعات وملتقيات الطرق ب�سكل �سحيح 
و يتوجب اإعطاء الأولوية دائًما للم�ساة و�سائقي الدراجات، كما اأن املركبات التي 
ت�سري على الطرق الرئي�سية لها اأولوية باملرور دائًما، وعلى املركبات القادمة من 

طرق غري رئي�سية اأو فرعية التوقف لإف�ساح املجال لتلك املركبات بالعبور.
براك  �سامل  والعميد  القطاع  مدير  نائب  ال�سحي  اأحمد  العميد  املوؤمتر  ح�سر 
العمليات  بقطاع  ال�سباط  م��ن  وع���دد  وال���دوري���ات  امل���رور  مديرمديرية  ن��ائ��ب 

املركزية واملديرية .

•• ال�سارقة-وام:

ونائب  عهد  ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  تراأ�س 
حاكم ال�سارقة رئي�س املجل�س التنفيذي لاإمارة ، وبح�سور �سمو ال�سيخ عبداهلل 
بن �سامل بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة نائب رئي�س املجل�س ، �سباح 

اأم�س اجتماع املجل�س التنفيذي الذي عقد مبكتب �سمو احلاكم.
تناول الجتماع مناق�سة عدد من املو�سوعات والق�سايا املطروحة على جدول 
اأعمال اجلل�سة، واملوافقة على جملة من القرارات مبا ي�سب يف خدمة التنمية 

ال�ساملة ويحقق روؤية اإمارة ال�سارقة.

وبعد الت�سديق على حم�سر اجلل�سة ال�سابقة، اطلع املجل�س على تقرير دائرة 
املالية املركزية حول اأداء املوازنة العامة وخمرجات الأن�سطة للربع الثاين من 
عام 2019، وا�ستعر�س ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي رئي�س دائرة املالية 
املركزية، بنود وتفا�سيل املوازنة العامة، مبينا درا�سات املقارنة واملوؤ�سرات املالية 
وفقا ملختلف  املالية  الأه���داف  ون�سب حتقيق  العامة  امل��وازن��ة  اأداء  امل��وؤث��رة على 

القطاعات.
وقدم املجل�س �سكره لل�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي، وفريق عمل الدائرة على 

جهودهم الكبرية يف العمل على و�سع املوازنة العامة ودرا�سة خمرجاتها.
للموارد  العليا  اللجنة  لأع��م��ال  �سنوي  الن�سف  التقرير  على  املجل�س  واط��ل��ع 

الب�سرية للعام 2019، وا�ستعر�س �سعادة الدكتور طارق �سلطان بن خادم رئي�س 
الب�سرية، وما ت�سمنه من  العليا للموارد  اللجنة  الب�سرية تقرير  املوارد  دائرة 
تف�سيات لجتماعات اللجنة ل�سنة 2019، والقرارات والتعاميم التي قامت 
اللجنة بدرا�ستها خال الثاث اأعوام املن�سرمة، اإىل جانب احلالت القانونية، 

والتظلمات وال�سكاوى، والدرا�سات والبحوث التي اطلعت عليها اللجنة.
واطلع املجل�س على مقرحات دائرة التخطيط وامل�ساحة ب�ساأن تطوير املرافق 
والبنى التحتية يف الإمارة، واأو�سح �سعادة املهند�س خالد بن بطي املهريي رئي�س 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  وفق  اأن��ه  وامل�ساحة  التخطيط  دائ��رة 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة لتوفري اأف�سل 

لتنفيذيها  املنا�سبة  املواقع  وتخ�سي�س  اجل��ودة  عالية  التحتية  والبنى  املرافق 
امل�سروعات  ال��دائ��رة تعمل على درا���س��ة  ف��اإن  الإم���ارة  يف خمتلف م��دن ومناطق 
خمتلف  يف  الكبري  النمو  م��ع  يتوافق  مب��ا  دائ��م  ب�سكل  الإم����ارة  يف  التطويرية 

القطاعات.
�ساأنها  التي من  التو�سيات  ع��ددا من  وامل�ساحة  التخطيط  دائ��رة  رئي�س  وق��دم 
حتقيق املقرحات التطويرية ووجه املجل�س بالتن�سيق مع اجلهات املعنية حول 

تنفيذها.
من  ال�سادرة  وال��ق��رارات  الأم��ريي��ة  املرا�سيم  من  ع��دد  على  املجل�س  اطلع  كما 

�ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة.

ويل عهد ال�سارقة يراأ�ش اجتماع املجل�ش التنفيذي

�سرطة اأبوظبي تطلق حملة »درب ال�سالمة« بخم�ش لغات

•• دبي-وام: 

“حقيبتي” بالتعاون مع هيئة الهال  اأطلقت وزارة تنمية املجتمع مبادرة 
اأفراد املجتمع يف الدولة واملتطوعني  الأحمر الإماراتي فرع دبي وعدد من 
وموظفي الوزارة واأ�سرهم حيث ت�ستهدف طاب وطالبات املدار�س من اأبناء 
الأ�سر املتعففة وذوي الدخل املحدود يف خمتلف اإمارات ومناطق الدولة من 

العطاء  لروح  تعزيزاً  وتاأتي  وم�ستلزماتها  املدر�سية  احلقائب  توزيع  خال 
وامل�سوؤولية املجتمعية من املوؤ�س�سات والأفراد يف جمتمع دولة الإمارات.

وبلغ عدد امل�ستفيدين من املبادرة ما يزيد على 2500 طالب وطالبة وذلك 
وذوي  املتعففة  الأ�سر  من  املبادرة  من  امل�ستفيدين  قائمة  ح�سر  مت  اأن  بعد 
الدخل املحدود حيث مت توزيع احلقائب املدر�سية من خال مراكز التنمية 
يف  م��راك��ز   10 ع��دده��ا  والبالغ  املجتمع  تنمية  ل���وزارة  التابعة  الجتماعية 

خمتلف اإمارات ومناطق الدولة.
وزارة  تنظمها  التي  املجتمعية  امل��ب��ادرات  “حقيبتي” �سمن  م��ب��ادرة  وت��اأت��ي 
اأهداف  ودع���م  املجتمعية  امل�سوؤولية  مفهوم  تعزيز  ب��ه��دف  املجتمع  تنمية 
التنمية امل�ستدامة وت�سجيع اأفراد املجتمع واملوؤ�س�سات على العطاء والتطوع 
يف  وامل�ساهمة  الإم���ارات  دول��ة  مبجتمع  للنهو�س  واأ�سكاله  اأن��واع��ه  مبختلف 

متكني الأفراد من اأداء دورهم التنموي امل�ستدام.

دبي  ف��رع  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  ال��ه��ال  تفاعل  املجتمع  تنمية  وزارة  وثمنت 
واأف����راد املجتمع وامل��ت��ط��وع��ني وم��وظ��ف��ي ال����وزارة واأ���س��ره��م يف دع��م التربع 
يعي  الإم���ارات  دول��ة  جمتمع  اأن  موؤكدة  وم�ستلزماتها  املدر�سية  باحلقائب 
التعاون مع خمتلف  اأ�سكال  ..مرحبة بجميع  دوره وم�سوؤوليته جتاه وطنه 
اإىل م�ستحقيها  اأنواع اخلدمات واملبادرات  املوؤ�س�سات والأفراد لإي�سال �ستى 

من اأفراد املجتمع.

وزارة تنمية املجتمع : مبادرة »حقيبتي« ت�ستهدف 2500 طالب من اأبناء الأ�سر املتعففة وذوي الدخل املحدود

•• دبي-وام:

اأع��ل��ن ���س��ن��دوق عبد ال��ع��زي��ز ال��غ��ري��ر لتعليم ال��اج��ئ��ني ع��ن اجل��ه��ات التي 
من  م�ستفيدين   8 و�سمت  الثانية  التمويلية  اجلولة  منح  على  �ستح�سل 
الإم��ارات العربية املتحدة و الأردن و لبنان وذلك بعد النجاح الكبري الذي 

حققته اجلولة الفتتاحية لل�سندوق يف العام 2018.
�سملت قائمة امل�ستفيدين من املنح كا من هيئة الهال الأحمر الإماراتي، 
الإغاثة  ومنظمة  الاجئني،  ل�سوؤون  املتحدة  ل��اأمم  ال�سامية  واملفو�سية 
والفنار،  ال�سمود،  اأط��ف��ال  وبيت  لبنان،  �سبيبة  توحيد  وجمعية  ال��دول��ي��ة، 

و�سندوق الفر�س الرقمية، ومنظمة “اأطفال احلرب” الهولندية.
ياأتي اإطاق اجلولة الثانية بهدف دعم اآلف الاجئني ال�سباب غري امللتحقني 

باملدار�س ملوا�سلة حت�سيلهم العلمي عرب تقدمي منح بقيمة اإجمالية قدرها 
25 مليون درهم �سيتم توزيعها على املنظمات التي تدعم الطاب الاجئني 
النزاعات والكوارث و  املت�سررين من  اإىل جانب الأطفال  يف الأردن ولبنان 
ال��ذي��ن يقيمون يف دول��ة الإم����ارات. ويتزامن ه��ذا الإع���ان ال��ذي ج��رى يف 
موؤمتر �سحفي عقده ال�سندوق ام�س بفندق �سانغريا دبي مع بداية العام 

الدرا�سي اجلديد 2020-2019.
اأهمية عن  التعليم ل يقل  ب��اأن  “ نوؤمن  الغرير:  العزيز  و قال معايل عبد 
كونه  على  تقت�سر  ل  واأهميته  الاجئني  لل�سباب  بالن�سبة  وامل���اأوى  الغذاء 
حقا اأ�سا�سيا و�سروريا، فهو اأي�سا اأداة للتعايف وبناء حياة اأف�سل فالعودة اإىل 
املدر�سة ت�ساعد ال�سباب جزئيا على ا�ستعادة حياتهم الطبيعية واحل�سول على 

املعرفة واملهارات من اأجل ر�سم م�سار وظيفي ناجح وحتقيق دخل دائم«.

واأ�ساف اأن “التعليم لديه القدرة على تغيري حياة الإن�سان وبناء جمتمعات 
اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات  اأن  �سك  ول  اأبنائها..  جميع  حتت�سن  تقدمية 
من�سات  اإن�����س��اء  على  معا  تعمل  اأن  م�سى  وق��ت  اأي  م��ن  واأك���رث  الآن  عليها 
توفر التعليم اجليد وال�سامل واملن�سف لاجئني وتتيح فر�س التعلم مدى 
احلياة للجميع.. كما يجب علينا ت�سجيع ال�سراكات البناءة بني احلكومات 

وال�سركات والأفراد لتعزيز املوارد املحلية املتاحة للتعليم«.
كانت  الأوىل  وتاأثري اجلولة  “نتائج  اأن  الغرير  العزيز  واأو�سح معايل عبد 
التي  الثانية  اجلولة  اإط��اق  على  �سجعنا  ما  وه��و  للغاية،  وجمزية  رائعة 
ن�سعى من خالها للو�سول اإىل املزيد من الطاب، حيث التزمنا بدعم اأكرث 
من 10،000 طالب عرب اجلهات الثماين امل�ستفيدة من املنح يف الإمارات 
واملهني  الثانوي  التعليم  العام على  تركيزنا هذا  ولبنان.. وين�سب  والأردن 

�سوق  متطلبات  وتلبي  القت�ساد  يحتاجها  التي  باملهارات  الطاب  لتزويد 
العمل.. وبالتعاون مع �سركائنا، �سنعمل على اإيجاد اأ�ساليب جديدة للتعامل 
يف  ت�سهم  اأن  ميكن  والتي  الاجئني  تعليم  يف  الأم��د  طويلة  التحديات  مع 

حت�سني املخرجات التعليمية«.
اإن  وق��ال  بينهم  فيما  التعاون  على  الإن�ساين  بالعمل  املهتمني  جميع  وحث 

املجال مفتوح دائما للعمل من اأجل بناء م�ستقبل اأف�سل للجميع.
على  الثاين  للعام  الاجئني  لتعليم  الغرير  العزيز  عبد  �سندوق  ي�ستمر  و 
الأق�ساط  لتمويل  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهال  هيئة  مع  التعاون  يف  التوايل 
املدر�سية ملا يزيد على 400 طالب عربي غري قادرين على تغطية ر�سومهم 
يف  ال��دائ��رة  للنزاعات  نظرا  موؤقت  ب�سكل  الإم���ارات  يف  يقيمون  و  الدرا�سية 

بلدانهم.

 عبد العزيز الغرير لتعليم الالجئني يدعم 10 اآلف طالب ب�25 مليون درهم مبرحلته الثانية
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•• اأبوظبي-الفجر: 

اختتمت وكالة الإمارات للف�ساء برناجمها ال�سيفي لطلبة املدار�س واجلامعات 
الذي �سم جمموعة من املخيمات التثقيفية حول العلوم والتقنيات الف�سائية، 
وال��ت��ي ج��رى تنظيمها ب��ال��ت��ع��اون م��ع ع��دد م��ن اجل��ه��ات وامل��وؤ���س�����س��ات الوطنية 
واإلهام  الب�سرية،  ال��ق��درات  لتطوير  الرامية  جهودها  اإط��ار  يف  وذل��ك  والعاملية، 
ال�سباب لدرا�سة العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�سيات للعمل يف القطاع 

م�ستقبًا. 
و�سهد الربنامج م�ساركة اأكرث من 236 طالب وطالبة عرب خمتلف املخيمات 
التي عملت على تثقيفهم حول التقنيات اجلديدة يف جمال ا�ستك�ساف الف�ساء، 
اخلربة  توفري  جانب  اإىل  والفلك،  الف�ساء  علوم  اأهمية  على  ال�سوء  م�سلطًة 
العملية القيمة، وهو ما اأتاح لهم فر�سة التعرف على دور هذه العلوم يف خدمة 
العديدة  ال�سلمية  ال�ستخدامات  ح��ول  فهمهم  تعزيز  اإىل  اإ���س��اف��ة  الب�سرية،  

للف�ساء اخلارجي.
د، قال �سعادة الدكتور املهند�س حممد الأحبابي مدير عام الوكالة:  وبهذا ال�سدرّ
باأهمية  الطلبة  معرفة  م�ستوى  رف��ع  على  للف�ساء  الإم�����ارات  وك��ال��ة  “تعمل 
املتنوعة،  الف�ساء  وعلوم  مبجالت  اهتمامهم  وتعزيز  الف�سائي،  ال�ستك�ساف 
وذلك مبا ين�سجم مع م�ستهدفاتها ال�سراتيجية يف هذا الإطار، والتي تعطي 
املطلوبة  امل��وؤه��ات  حتمل  التي  املتخ�س�سة  الب�سرية  ال��ك��وادر  لتاأهيل  اأول��وي��ة 

والقادرة على الرتقاء بالطموحات الف�سائية للدولة يف امل�ستقبل«. 
“كريبتولبز” ال�سيفي الذي  ومن بني املخيمات التي نظمتها الوكالة، خميم 
اأقيم خال الفرة من 7 حتى 25 يوليو املا�سي، وت�سمن ور�سة عمل تعليمية 
 9 اأعمارهم من  الذين تراوح  الطلبة  وا�ستهدفت  الف�ساء،  ببيولوجيا  خا�سة 
حتى 15 �سنة، والذي اكت�سبوا خالها خربة عملية يف الكيمياء احليوية للف�ساء، 
خ�س�س  املتقدمة” الذي  الف�سائية  الروبوتات  اأكادميية  “برنامج  اإىل  اإ�سافة 
لاأعمار من 15 حتى 18 �سنة، وقدم للطلبة اأ�سا�سيات حول الروبوتات والذكاء 

ال�سطناعي من خال عملهم على ت�سميم مناذج م�سابهة لعربات ال�ستك�ساف 
اجلوالة اخلا�سة باملريخ، كما اأتاح لهم الفر�سة للتعلم ب�سكل اأكرب عن اإمكانية 
الف�ساء والروبوتات والطباعة ثاثية  الذكاء ال�سطناعي وعلوم  دمج تقنيات 

الأبعاد وا�ستخدامها للتغلب على بع�س التحديات يف الف�ساء.
“كومبا�س” خال الفرة  اآخر جرى تنظيمه بالتعاون مع معهد  وركز خميم 
العي�س  ظ��روف  مثل  ع��دي��دة،  مو�سوعات  على  املا�سي،  يوليو   11 حتى   7 من 
والعمل يف الف�ساء وجيولوجيا املريخ، كما ت�سمن اأن�سطة متنوعة قدمت جتارب 
عملية للطلبة للتعرف على الف�ساء ومكوناته، اإىل جانب بناء منوذج ل�ساروخ 

يعمل بالطاقة الكيميائية.
بالتعاون مع  للف�ساء  الإم���ارات  وكالة  �سباب  نظم جمل�س  ذل��ك،  اإىل  بالإ�سافة 
الف�ساء”  “خميم  الف�سائية،  لات�سالت  �سات”  “الياه  �سركة  �سباب  جمل�س 
 15 بني  اأعمارهم  ت��راوح  التي  للطلبة  اأ�سبوعني، وخ�س�س  ملدة  ا�ستمر  ال��ذي 
و19 �سنة، والذي �سعى اإىل تعريف امل�ساركني بجوانب قطاع الف�ساء املختلفة، 

من خال خو�سهم لتجربة تعليمية عملية وجولت متهيدية �سمن جمموعة 
خمتلفة من اجلهات العاملة يف قطاع الف�ساء يف دولة الإمارات.

“رحلة اإىل املريخ” املخ�س�س بدورته  ونظمت وكالة الإم��ارات للف�ساء برنامج 
املكثفة لطلبة املرحلة اجلامعية، والذي ا�ست�سافته جامعة “كولورادو بولدر” يف 
الوليات املتحدة الأمريكية يف الفرة من 28 يوليو اإىل 10 اأغ�سط�س املا�سي، 
حيث تعرف الطلبة خاله عن الف�ساء وعلومه من بداية الرحات اإىل املريخ 
“دي�سكفري”  اأتيحت لهم فر�سة زيارة موؤ�س�سة  اإىل م�سبار الأم��ل، كما  و�سوًل 
املريخ من خال  �سطح  ا�ستك�ساف  �سربينغز”، حيث متكنوا من  “كولورادو  يف 
ا�ستخدام »Google Mars«، وقاموا بتجربة حماكاة ا�ستخدام الروبوتات 
على �سطح الكوكب الأحمر. واجلدير بالذكر اأن وكالة الإمارات للف�ساء تعمل 
اإع��داد وتنمية وتاأهيل  بنية تعليمية وعلمية متكاملة، وذلك عرب  تاأ�سي�س  على 
الكوادر الوطنية لت�سجيعهم على العمل يف قطاع الف�ساء يف الدولة مبا يتنا�سب 

مع احتياجات القطاع الف�سائي الوطني. 

•• دبي-الفجر:

بادر جمل�س ال�سعادة والإيجابية يف �سرطة دبي، اإىل توزيع حقائب مدر�سية على املتعاملني 
يف مراكز �سرطة دبي، وذلك مبنا�سبة العام الدرا�سي اجلديد 2019-2020، متمنني 

لأبناء املتعاملني عام درا�سي متميز وناجح. 
اإن  والإيجابية،  ال�سعادة  ملجل�س  التنفيذي  الرئي�س  ال�سويدي،  عواطف  الأ�ستاذة  وقالت 
واإدارة  ال�سرطة  مراكز  مديري  جمل�س  مع  بالتعاون  املجل�س  ينفذها  التي  املبادرة  هذه 
ا�سعاد املتعاملني يف الإدارة العامة للتميز والريادة، تاأتي يف اإطار تعزيز املجل�س ملفاهيم 
ال�سعادة والإيجابية، وحر�سا منه لإ�سفاء مامح البهجة وال�سرور على الطلبة وذويهم 

عرب اإهدائهم حقائب مدر�سية، تعبريا عن م�ساركتنا لهم فرحة العام الدرا�سي اجلديد، 
ومتنياتنا لهم بالتفوق والنجاح والتميز و”جناحهم �سعادتنا«.

واأكدت ال�سويدي اأن هذه املبادرة هي جزء من �سل�سلة مبادرات وبرامج يحر�س املجل�س 
اأن  اإىل  م�سرية  واخل��ارج��ي،  الداخلي  املجتمعني  لإ�سعاد  العام  م��دار  على  تنفيذها  على 

الطلبة م�ستهدف رئي�س ومهم �سمن برامج املجل�س.
املتعاملني  تعريف  املدر�سية مت خالها  توزيع احلقائب  مبادرة  ان  ال�سويدي  واأو�سحت 
ال�سرطة  ب��ني  املجتمعية  ال�سراكة  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  املدار�س”،  “اأمن  مب��ب��ادرة 
واملوؤ�س�سات التعليمية، وامل�ساهمة يف بناء جيل واٍع ومثقف اأمنياً ومرورياً، واإطاق برامج 

توعوية بالتن�سيق مع القطاعات التعليمية، وغريها من الأهداف الأخرى.

•• دبي-الفجر:

جن��ح ف��اه��م امل��ا���س، ال�����س��اب املواطن 
وموؤ�س�س �سركة “املا�س للروبوتات” 
ن�سيان  مل�سكلة  حل  بابتكار  النا�سئة 
طلبة املدار�س يف احلافات املدر�سية، 
وذلك من خال جهاز تقني مبتكر 
بنف�سه  وت�����س��م��ي��م��ه  ب��ت��ط��وي��ره  ق���ام 
واخلارجني  الداخلني  بتعداد  يقوم 
اإن���ذار �سوتي  واإ���س��دار  البا�س،  من 
امل�سرفني  اإىل  ن�سية  ر�سالة  واإر�سال 
ع��ل��ى احل��اف��ات و���س��ائ��ق ال��ب��ا���س يف 
ح����ال وج�����ود خ��ل��ل يف ت���ع���داد رك���اب 

احلافلة. 
وي��ع��ت��رب اجل��ه��از ال���ذي اأط��ل��ق عليه 
ا�سم “احلافلة الآمنة” نقلة نوعية 
م��ب��ت��ك��رة يف و���س��ائ��ل ت��وف��ري الأم���ن 
يف  لهم  وح��م��اي��ة  للطلبة،  والأم����ان 
داخ����ل احلافات  ال��ن�����س��ي��ان  ح����الت 
اإىل  اأدى  ال����ذي  الأم�����ر  امل��در���س��ي��ة، 
ح�����الت وف���ي���ات م���وؤمل���ة ب���ني ه����وؤلء 
املا�سية.  ال�����س��ن��وات  خ���ال  الطلبة 
ويعترب م�سروع فاهم املا�س، موؤ�س�س 
�سركة املا�س للروبوتات، والع�سو يف 
والبتكار،  ل��اإب��داع  ح��م��دان  م��رك��ز 
اإحدى  ال��ن��ا���س��ئ��ة،  للم�ساريع  ودب���ي 
مبادرات غرفة جتارة و�سناعة دبي 
�سركته  م�ساريع  ث��م��ار  اأب���رز  اإح���دى 
الروبوتات  جم��ال  على  ت��رك��ز  ال��ت��ي 
وال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي وع��ل��م ال���� “ 
بعلم  مايعرف  اأو  ترونيك�س”  ميكا 

هند�سة امليكا ترونيات.

وي��ت��م��ي��ز اجل���ه���از ال�����س��غ��ري احلجم 
والذي يزن اأقل من كيلوغرام واحد 
بجانب  وي��و���س��ع   ، ���س��غ��رية  ب�سا�سة 
طاقة  م�سدر  اإىل  ويحتاج  ال�سائق 
حتى  اأو  ف��ول��ت   12 احل��اف��ل��ة  م���ن 
يكفي.  ال�����س��ج��ائ��ر  ولع�����ة  م��و���س��ع 
اأجهزة  ب��ث��اث��ة  اجل���ه���از  وي���رت���ب���ط 
ا�ست�سعار(  )جم�������س���ات  ا���س��ت�����س��ع��ار 
عند  ودق��ي��ق  معني  برتيب  تو�سع 
بتعداد  وت���ق���وم  احل���اف���ل���ة،  م���دخ���ل 
واخلارجني  احلافلة  اإىل  الداخلني 
اجلهاز  ويعمل  الطلبة.  م��ن  منها 
احلافلة  حم����رك  ت�����س��غ��ي��ل  مب���ج���رد 
ويبداأ بتعداد الداخلني اإىل احلافلة، 
ال�سغرية.  ال��رق��م��ي��ة  ���س��ا���س��ت��ه  ع��رب 
وعند خروج اأحد من احلافلة، يقوم 
ي�سل  حتى  العدد،  باإنقا�س  اجلهاز 
اأن عدد  ي��ع��ن��ي  م���ا  وه���و  ���س��ف��ر  اإىل 
ي�ساوي عدد  اإىل احلافلة  الداخلني 

اخلارجني منها. 
احلافلة،  حم�����رك  اإط�����ف�����اء  وع���ن���د 
ذكية  ح�سابية  بعملية  اجلهاز  يقوم 
اأخ����رية ع��رب م�����س��در ط��اق��ة داخلي 
ويف  احلافلة.  داخ��ل  الطلبة  لتعداد 
فاإن اجلهاز  العدد �سفراً،  كان  حال 
يغلق اوتوماتيكياً. اأما اإذا كان العدد 
اأي رق��م اآخ��ر غ��ري �سفر، ف��اإن ذلك 
الداخلني  يعني وج��ود خلل يف عدد 
عندها  فيقوم  احلافلة،  وامل��غ��ادري��ن 
�سوتي  ت��ن��ب��ي��ه  ب����اإ�����س����دار  اجل����ه����از 
�سريحة  عرب  ن�سية  ر�سائل  واإر�سال 
ب��داخ��ل��ه ومربجمة  ه��ات��ف م��رك��ب��ة 

اإىل اأرقام حمددة منها اأرقام هواتف 
املدر�سية  احلافات  على  امل�سرفني 
باأن  يعلمهم  احل��اف��ل��ة،  �سائق  ورق��م 
احل��اف��ل��ة امل��ع��ن��ي��ة ي��وج��د ف��ي��ه��ا عدم 
يوجب  مم��ا  ركابها،  ع��دد  يف  تطابق 
ال��ت��اأك��د م��ن ذل���ك وت��ف��ق��د احلافلة، 
قليلة  دق��ائ��ق  ذل��ك يف غ�سون  وك��ل 
كارثة  اأي  ب��ت��ف��ادي  ي�سمح  ق��د  مم��ا 
حم��ت��م��ل��ة ق���د ت��ك��ون ن��ت��ي��ج��ت��ه��ا روح 
بريئة. فمثًا اإذا كان عدد الداخلني 
 ،24 25 �سخ�ساً، وعدد اخلارجني 
الرقم  �ستظهر  اجل��ه��از  �سا�سة  ف��اإن 

باإ�سدار  عندها  اجلهاز  و�سيقوم   1
ن�سية  ر�سائل  واإر�سال  �سوتي  اإن��ذار 

للم�سرفني على احلافلة وال�سائق. 
ال�ست�سعار  اأج���ه���زة  ت��رك��ي��ب  وي��ت��م 
ال��ث��اث��ة ك��ل��ه��ا يف ن��ط��اق ي��ب��ل��غ مر 
وتقوم  احلافلة،  مدخل  عند  واح��د 
الدخول  ح��رك��ة  ب���ق���راءة  الأج���ه���زة 
اإىل  واخل��روج وحتليلها بدقة ت�سل 
ث��ان��ي��ة ل��ك��ل ح��رك��ة دخ����ول وخ����روج، 
ال��ق��راءة ال�سحيحة  مم��ا ي��ع��زز م��ن 

ودقتها. 
بو�سيلة  فكر  اأن���ه  اإىل  امل��ا���س  واأ���س��ار 

حتمي اأجيال امل�ستقبل من مرتادي 
الكثري  ع��ن  �سمع  اأن  بعد  امل��دار���س، 
م��ن ح����الت ال���وف���اة اخ��ت��ن��اق��اً داخل 
ن�سيان  ح����الت  ن��ت��ي��ج��ة  احل���اف���ات 
الرحلة  اأن  م��ع��ت��رباً  م�����ربرة،  غ���ري 
اأن  يجب  احلافات  داخ��ل  املدر�سية 
جميع  ي�سل  واأن  اآم��ن��ة  رحلة  تكون 
واأمان،  ب�سام  بيوتهم  اإىل  الطاب 
�سركته  يف  ي��ع��م��ل  اأن����ه  اإىل  م�����س��رياً 
التكنولوجيا  ت�سخري  على  النا�سئة 
الذكية وتقنيات الذكاء ال�سطناعي 
والربجمة والهند�سة لإيجاد حلول 

للتحديات الراهنة.
الذي  اجل��ه��از  اأن  اإىل  امل��ا���س  ول��ف��ت 
طوره وا�ستخدم فيه التقنيات الذكية 
مثل تقنية الطباعة الثاثية الأبعاد 
وال���ه���ن���د����س���ة وت���ق���ن���ي���ات ال���ربجم���ة، 
ور�سمه  وبرجمته  ابتكاره  ا�ستغرق 
حوايل �سهر من الأبحاث والدرا�سة 
اأ�سبح  حتى  والتجربة   والتطبيق 
ج���اه���زاً ل��ا���س��ت��خ��دام، م�����س��رياً اإىل 
بعد  امل��رج��وة  النتائج  اإىل  اأن��ه و�سل 
اجلهاز  اأن  معترباً  الثالث،  النموذج 
ب�سيطة،  وت��ك��ل��ف��ت��ه  ���س��ه��ل  ت��رك��ي��ب��ه 
ومي��ك��ن تغيري م���ادة اجل��ه��از ح�سب 
وم�ستعد  م���در����س���ة،  ك���ل  م��ت��ط��ل��ب��ات 
لتجربة اجلهاز مع املدار�س املهتمة 
باحلفاظ على اأمن و�سامة طابها 

من ركاب احلافات.
واأ�ساف املا�س قائًا:” لقد تقدمت 
بطلب للح�سول على براءة اخراع 
ل��ل��ج��ه��از ال����ذي اأط��ل��ق��ت ع��ل��ي��ه ا�سم 
قمت  وق����د  الآمنة”،  “احلافلة 
مدر�سية  ح��اف��ل��ة  ع��ل��ى  ب��ت��ج��ري��ب��ه 
واأن���ا على  النتيجة مم��ت��ازة.  وك��ان��ت 

ثقة باأن جهازي �سي�سكل حًا 
مثالياً مل�سكلة عانى منها جمتمعنا، 
ودولتنا  من��ل��ك،  م��ا  اأغ��ل��ى  فالب�سر 
معنا  تق�سر  مل  احلكيمة  وقيادتنا 
تقنيات  لتعلم  وجهتنا  وق���د  اأب�����داً، 
ال�سناعية  وال������ث������ورة  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
الرابعة، و�سخرت لنا كل الإمكانات، 
ل��ب��ذل الغايل  ا���س��ت��ع��داٍد  واإن��ن��ي على 
والنفي�س وت�سخري كل خرباتي من 

اأجل رد جميل وطني، وحماية اأرواح 
اأطفالنا.«

النا�سئة  ���س��رك��ت��ه  اأن  امل��ا���س  ي��وؤم��ن 
خ�سو�ساً  واع��د  م�ستقبل  ينتظرها 
واأنه مل مي�سي على تاأ�سي�سها �سوى 
ب�سعة اأ�سهر، ولكنه جنح خال هذه 
الفرة الق�سرية يف ابتكار الروبوت 
للحرف  ي��رم��ز  ال���ذي  الأول”  “اإم 
�ساحب  م��ل��ه��م��ه  ا����س���م  م���ن  الأول 
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم، 
دب��ي -رعاه  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س 
مركز  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ون���ظ���م  اهلل- 
ح��م��دان ل��اإب��داع والب��ت��ك��ار، التابع 
مل��وؤ���س�����س��ة حم��م��د ب��ن را���س��د لتنمية 
واملتو�سطة،  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع 
ور����س���ة ت��دري��ب��ي��ة وت��ع��ل��ي��م��ي��ة لأكرث 
من 20 طفًا، علمهم فيها تقنيات 
الثاثية  وال���ط���ب���اع���ة  ال����ربجم����ة 
ال���روب���وت���ات، وكانت  الأب���ع���اد وع��ل��م 
حيث  املقايي�س  بكل  ناجحة  ور���س��ة 
ي�ستعد لتنظيم �سل�سلة من الور�سات 
التدريبية على مدار العام، ومنفتح 
دورات  لتوفري  للتعاون مع مدار�س 
ال����ربجم����ة  ل����ط����اب����ه����ا يف جم�������ال 

والطباعة الثاثية والروبوتات. 
الدعم  اإن  قائًا:”  امل��ا���س  ي�سيف 
ال����ذي وف���رت���ه يل م��وؤ���س�����س��ة حممد 
بن را�سد لتنمية امل�ساريع ال�سغرية 
وامل��ت��و���س��ط��ة ك���ان دع���م���اً ق��ي��م��اً جداً 
وم���وؤث���راً يف م�����س��ريت��ي امل��ه��ن��ي��ة، من 
ح���������س����ويل على  ت�������س���ه���ي���ل  خ�������ال 

ملمار�سة  م�ساحة  ومنحي  الرخ�سة 
وابتكاراتي  وجت���ارب���ي  اخ��ت��ب��ارات��ي 
والإميان بقدراتي واإمكاناتي، وحتى 

اأن املوؤ�س�سة وفرت يل املكان 
ل���ت���ن���ظ���ي���م ال�����ور������س�����ة ال���ت���دري���ب���ي���ة 
بغريب  لي�س  ذل��ك  واإن  ل��اأط��ف��ال. 
ق��ي��ادت��ن��ا وم��وؤ���س�����س��ات��ن��ا التي  ع��ل��ى 
لدعمنا  اأب������داً  ت��ق�����س��ر  مل  ب��ال��ف��ع��ل 
ك�سباب طموح راغب يف ترك ب�سمة 
نحو  وم�سريتها  دولتنا  م�ستقبل  يف 

اقت�ساد م�ستدام وذكي ومبتكر. 
ف��اه��م امل��ا���س ال���ذي ت��خ��رج م��ن كلية 
ب���دب���ي يف جمال  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
 ، “امليكاترونيك�س”  ه���ن���د����س���ة 
طريان  هند�سة  دبلوم  على  وح�سل 
مرتبة  ام���ت���ي���از  م���ع  ب��ري��ط��ان��ي��ا  يف 
روبوتية  ت�سميمات  يبيع  ال�سرف، 
من  ال����ع����امل  اإىل  ب����رام����ج  وك��������ودات 
عاملية  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ����س���رك���ة  خ�����ال 
ت�ساميم  يف  ومتخ�س�سة  مرموقة 
ال��ط��ب��اع��ة ال��ث��اث��ي��ة الأب���ع���اد، حيث 
اأداة  الأول”  “اإم  روب���وت���ه  ي�����س��ك��ل 
م���ت���م���ي���زة ل��ت��ع��ل��ي��م الأط������ف������ال، ول 
يحتوي يف هيكليته عند تركيبه اأية 
م�سامري مما يجعله اآمناً لاأطفال، 
ويحفز لديهم القدرة على التفكري 
الإب����داع����ي يف ر���س��م ال���روب���وت على 
بداأ حاًل  احلا�سوب وبرجمته. وقد 
بتطوير مناذج جديدة من الروبوت 
وهناك  الثالث”  اإم   “ اإىل  و���س��ل��ت 
عليها  ي��ع��م��ل  ج����دي����دة  ب���رجم���ي���ات 

خال الفرة القادمة. 

بالتعاون مع جمل�س مر�كز �ل�شرطة و�إد�رة �إ�شعاد �ملتعاملني
»ال�سعادة والإيجابية« يف �سرطة دبي يوزع حقائب مدر�سية على املتعاملني

وكالة الإمارات للف�ساء تختتم برناجمها ال�سيفي لطلبة املدار�ش واجلامعات  

ي�شتهدف منع حالت ن�شيان �لأطفال يف �حلافالت �ملدر�شية ويرتبط مبا�شرة بامل�شرفني 

رائد اأعمال اإماراتي يبتكر جهازًا ذكيًا لتعزيز الأمان يف احلافالت املدر�سية 
ي�شدر �إنذ�رً� �شوتيًا وير�شل ر�شائل ن�شية للم�شرفني عند وجود خلل يف عدد ركاب �حلافلة
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

للحد  املتحدة  الأمم  منظمة  اأ���س��ادت 
بالتطور  احل����������وادث  خم����اط����ر  م�����ن 
�سهدته  ال�������ذي  وامل�����ذه�����ل  ال�������س���ري���ع 
وجودة  التحتية  البنية  يف  دب��ي  اإم���ارة 
اخل���دم���ات خ���ال وق���ت ق��ي��ا���س��ي، مما 
يف  للم�ساهمة  قياديا  منوذجا  يجعلها 
ليحذو  العامل  مدن  من  العديد  دعم 
ال��ت��ط��ور، ن��ظ��را ملا  ح��ذوه��ا يف م�سرية 
كفيلة  �ساملة  منظومة  من  به  تتمتع 
بو�سع بقية املدن على امل�سار ال�سحيح 

نحو التحول للمدن املرنة.
ج�������اء ذل�������ك خ�������ال ال�����ي�����وم ال����ث����اين 
ور���س��ة عمل  فعاليات  م��ن  واخل��ت��ام��ي 
فريق  نظمها  وال��ت��ي  املرنة”،  “دبي 
اإدارة الأزمات والكوارث يف اإمارة دبي، 
املتحدة  الأمم  م��ك��ت��ب  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
للحد م��ن خم��اط��ر احل�����وادث، وذلك 
اأحمد  الطيار  ال��ل��واء  �سعادة  بح�سور 
حممد بن ثاين القائد العام ل�سرطة 
دبي بالوكالة، وال�سيد �سوجيت كومار 
املتحدة  الأمم  رئي�س مكتب  موهانتي 
املكتب  الكوارث يف  للحد من خماطر 
ال��ع��رب��ي��ة، والعقيد  ل��ل��دول  الإق��ل��ي��م��ي 
اإدارة  ب��ورق��ي��ب��ة م��دي��ر  اأح���م���د  خ��ب��ري 
العامة  الإدارة  وال��ك��وارث يف  الأزم���ات 
نائب  جنان  ف��ادي  وال�سيد  للعمليات، 
رئي�س مكتب الأمم املتحدة للحد من 
�ساجنايا  وال�سيد  الإك�����س��ب��و،  خم��اط��ر 
املتحدة  الأمم  مكتب  رئ��ي�����س  ب��ه��ات��ي��ا 
ل�سمال  ال��ك��وارث  خم��اط��ر  م��ن  للحد 
للتعليم  العلمي  وامل��ع��ه��د  اآ���س��ي��ا  ���س��رق 

كري�ستينا  اأن���ا  وال�����س��ي��دة  وال��ت��دري��ب، 
اأن��غ��ول��و ���س��م��ي��ث، م��وظ��ف ب��رن��ام��ج يف 
من  ل��ل��ح��د  امل���ت���ح���دة،  الأمم  م��ك��ت��ب 
املوؤ�س�سات  وممثلي  ال��ك��وارث،  خماطر 
الإم��������ارة،  يف  وال���ه���ي���ئ���ات  والإدارات 

وال�سركاء ال�سراتيجيني.
�سوجيت  ال�������س���ي���د  اأك������د  وت��ف�����س��ي��ل��ي��ا 
القدرات  دبي متتلك  اإم��ارة  اأن  كومار 
منظمة  م��ع  للم�ساهمة  والإم��ك��ان��ي��ات 
خماطر  م���ن  ل��ل��ح��د  امل���ت���ح���دة  الأمم 
احل�����وادث ع��ل��ى دع���م م���دن ال��ع��امل يف 
منظومة  وتطوير  التحتية،  بنيتهم 
وم�ساندتهم  ال��داخ��ل��ي��ة،  اخل���دم���ات 
الطريق  على  ي�سعهم  م�سار  لنتهاج 
مرنة،  م���دن  اإىل  ل��ل��ت��ح��ول  ال�سحيح 
وا�سفا عملية التحول باأنها م�ستدامة، 
ت�ستلزم بال�سرورة و�سع قواعد واأطر 

وت�سريعات وفقا للمعايري والأ�سا�سيات 
على  العمل  ث��م  وم��ن  عامليا،  املعتمدة 
ن  مُيكرّ م�ستمرة مبا  ب�سورة  تطويرها 
مواجهة  ع��ل��ى  ال��ع��امل  يف  م��دي��ن��ة  اأي 
امل����خ����اط����ر ال���ن���اج���م���ة ع�����ن الأزم���������ات 
والكوارث، واخلروج منها باأقل خ�سائر 

ويف زمن قيا�سي اأي�سا.

تعزيز لروؤية دبي
ب��دوره، اأعرب اللواء اأحمد حممد بن 
تكون  لأن  العميق  فخرهم  ع��ن  ث��اين 
اإمارة دبي بالتعاون مع منظمة الأمم 
املتحدة، داعمة ملدن العامل يف م�سرية 
حتولهم نحو امل��دن امل��رن��ة، م��وؤك��دا اأن 
الإمارة  روؤية  املرنة يعزز  برنامج دبي 
وتطلعاتها امل�ستقبلية، وي�سلط ال�سوء 
املخاطر  م��واج��ه��ة  على  ق��درت��ه��ا  على 

ال��ن��اج��م��ة ع���ن الأزم�������ات وال����ك����وارث، 
ب��اأق��ل ق���در م��ن اخل�سائر  واح��ت��وائ��ه��ا 
والقدرة  والبيئية،  وامل��ادي��ة  الب�سرية 
زمني  وق��ت  خ��ال  منها  التعايف  على 
بتكاتف  اإل  ي��ت��م  ل���ن  وذل����ك  ق�����س��ري، 
املوؤ�س�سات اخلا�سة واحلكومية  جميع 
ومنظمات املجتمع املدين، م�ستثمرين 
وفق  والتقنيات  الأدوات  اأف�سل  بذلك 
ت�ست�سرف  م��درو���س��ة  ع��ل��م��ي��ة  م��ن��اه��ج 
حتدياته  ملواجهة  وت�ستعد  امل�ستقبل 

على خمتلف اأوجهها.
اإم�����ارة  اأن  واأك������د ال����ل����واء اب����ن ث�����اين، 
مبادراتها  يف  �سباقة  كانت  طاملا  دب��ي 
وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا ل��ت��ك��ون امل��دي��ن��ة الأذك�����ى 
واأن  ل�سعبها،  واأم��ان��ا  �سعادة  والأك���رث 
دبي عمدت على مدار العقود املا�سية 
متكنت  حملية  �سيا�سات  ان��ت��ه��اج  اإىل 

بنيتها  م����ن  ت���ع���زز  اأن  خ���ال���ه���ا  م����ن 
التحتية وتوؤ�س�س ملنظومة قادرة على 
م��واج��ه��ة الأزم������ات واإدارت����ه����ا واحلد 
واملعايري  املمار�سات  اأف�سل  وفق  منها 
الب�سرية،  ك��وادره��ا  وت��اأه��ي��ل  العاملية، 
والتطبيقات،  النظم  اأحدث  وتوظيف 
اأر�سها،  على  الفعاليات  كافة  وتاأمني 
اإدارة  ل��ف��ري��ق  ال��ت��اأ���س��ي�����س  اأن  م���وؤك���دا 
الأزم�������ات وال�����ك�����وارث، ووج������ود جلنة 
لتاأمني الفعاليات، اإمنا هو دليل على 
تعي  حكيمة  لقيادة  ا�ست�سرافية  روؤي��ة 
حتديات امل�ستقبل وتدرك مدى اأهمية 
التفاعل ب�سورة مرنة مع اأي معطيات 

م�ستجدة.

فعاليات �ليوم �لثاين
ال��ث��اين م��ن انعقاد  ال��ي��وم  ومت خ���ال 

دبي،  �سرطة  �سباط  ن��ادي  يف  الور�سة 
عقد جل�سات عمل بهدف زيادة الوعي 
املوؤ�س�سات  اأ���س��ح��اب  ل���دى  وامل��ع��رف��ة 
يعملون  ال��ذي��ن  والأف�����راد  امل�ستهدفة 
الكوارث على  على احلد من خماطر 
امل�ستوى املحلي، وال�سعي اإىل التطبيق 
اخلا�سة  والتقنيات  ل���اأدوات  العملي 
تطوير  املدن”؛  “مرونة  ب��ح��م��ل��ة 
لت�سبح  املدينة  مرونة  خطة  وتنفيذ 
املنطقة  يف  الأخ������رى  ل��ل��م��دن  م���ث���اًل 

والعامل.
ال��ث��اين مناق�سة  ال��ي��وم  كما مت خ��ال 
جلعل  الع�سر  والأ���س��ا���س��ي��ات  امل��ع��اي��ري 
امل�����دن م���رن���ة وامل��ت��م��ث��ل��ة يف الإع������داد 
وال��ت��ن��ظ��ي��م م����ن اأج������ل ال����ق����درة على 
ال���������س����م����ود، حت����دي����د ����س���ن���اري���وه���ات 
وفهمها  وامل�ستقبلية  احلالية  املخاطر 

املالية  ال��ق��درة  تعزيز  وا���س��ت��خ��دام��ه��ا، 
من اأجل القدرة على ال�سمود، تطبيق 
على  ق��ادرة  وتنمية ح�سرية  ت�ساميم 
الطبيعية  احلواجز  حماية  ال�سمود، 
البيئية  الوقائية للنظم  املهام  لتعزيز 
املوؤ�س�سية  القدرات  تعزيز  الطبيعية، 
ال�سمود، فهم  ال��ق��درة على  اأج��ل  م��ن 
وت���ع���زي���ز ال����ق����درات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة على 
التحتية  البنية  ق��درة  زي��ادة  ال�سمود، 
ال�ستعداد  ���س��م��ان  ال�������س���م���ود،  ع��ل��ى 
وال�ستجابة الفعالة للكوارث، الإ�سراع 
يف عملية التعايف واإع��ادة البناء ب�سكل 

اأف�سل.

تكرمي للجهود
ويف ختام الور�سة، اأهدى �سعادة اللواء 
ال�سيد  اإىل  ت��ذك��اري��ة  ث���اين درع���ا  اب���ن 

باجلهود  ع��رف��ان��ا  ك���وم���ار،  ���س��وج��ي��ت 
املتحدة  الأمم  منظمة  تبذلها  ال��ت��ي 
ودعمهم  الكوارث،  للحد من خماطر 
اإىل مدن مرنة  للتحول  للمدن عامليا 
ق�����ادرة ع��ل��ى م��واج��ه��ة الأزم�������ات، كما 
ال�سيد  ث��اين يرافقه  اب��ن  ال��ل��واء  ك��رم 
�سوجيت، والعقيد بورقيبة، كرم كافة 
وال�سركاء  احلكومية  اجلهات  ممثلي 
ال���س��رات��ي��ج��ي��ني ال���ذي���ن ���س��ارك��وا يف 
على  بال�سكر  لهم  متوجها  ال��ور���س��ة، 
م�����س��اه��م��ت��ه��م ال��ف��ع��ال��ة لإب������راز جهود 
وفقا  عال  واإتقان  بحرفية  دبي  اإم��ارة 

ملتطلبات العمل.

�جلهات �مل�شاركة
الور�سة  يف  امل�ساركة  اجلهات  اأن  ُيذكر 
مت��ث��ل��ت يف م���رك���ز دب����ي ل���اإح�������س���اء ، 
 ، دبي   - امل��دين  للدفاع  العامة  الدارة 
موانئ دبي العاملية ، مكتب الإعامي 
 ، بدبي  ال�سحة  هيئة   ، دب��ي  حلكومة 
بلدية دبي ، دائرة التنمية القت�سادية 
الهيئة   ، دب������ي  ج�����م�����ارك   ، دب������ي  يف 
دبي  يف  واجلن�سية  للهوية  الحت��ادي��ة 
، دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري ، 
، حكومة  املاحية  دبي  �سلطة مدينة 
خلدمات  دب��ي  موؤ�س�سة   ، الذكية  دب��ي 
الإ�سعاف، هيئة تنمية املجتمع ، هيئة 
، ه��ي��ئ��ة تنظيم  ال��ط��رق وامل���وا����س���ات 
الوطنية  الهيئة   ، الأمنية  ال�سناعات 
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث - 
دبي  ومياه  كهرباء  هيئة   ، دب��ي  مركز 
، هيئة تنظيم الت�سالت ، مركز دبي 

لاأمن الإلكروين ومطارات دبي.

•• ال�سارقة-الفجر:

لل�سياحة  م��ل��ي��ح��ة  “م�سروع  ي���اأخ���ذ 
لهيئة  ال��ت��اب��ع  والأثرية”  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
ال���س��ت��ث��م��ار وال���ت���ط���وي���ر )�����س����روق(، 
الزوار يف رحلة عرب الزمن ليغو�سوا 
ال����ع����ري����ق عرب  امل����ا�����س����ي  م����ع����امل  يف 
اأظهرتها  التي  الأث��ري��ة  الكت�سافات 
خفايا  عن  كا�سفة  التنقيب،  عمليات 
ت���اري���خ امل��ن��ط��ق��ة، ال��ت��ي ب��ات��ت وجهة 
وب��ي��ئ��ي��ة، يحر�س  اأث���ري���ة  ���س��ي��اح��ي��ة 
الإم�������ارة  اإىل  ال����ق����ادم����ون  ال�������س���ي���اح 
زيارتها �سمن  على  فيها  والقاطنني 
“مركز  ي��ن��ظ��م��ه��ا  خ���ا����س���ة  ج������ولت 

مليحة لاآثار«.
التي  الأث��ري��ة  املكت�سفات  جانب  اإىل 
ف���اإن���ه���ا ت�سكل  ب��ه��ا م��ل��ي��ح��ة،  ت��ت��م��ي��ز 
حيث  الطبيعة،  لع�ساق  رائ��دة  وجهة 
النباتات  م���ن  جم���م���وع���ًة  حت��ت�����س��ن 
واحل��ي��وان��ات ال���ن���ادرة ال��ت��ي ل ميكن 
مكان  اأي  يف  ب�سهولة  عليها  ال��ع��ث��ور 
اآخر يف املنطقة وخ�سو�ساً مع وجود 
فريق من اخلرباء واملتخ�س�سني يف 
امل�سروع ي�سرفون على حماية احلياة 

النباتية واحليوانية.
اأح������د  ك.و.اأ،  ث�����اري�����ن�����دو  وق���������ال 
م��ت��خ�����س�����س��ي احل�����ي�����اة ال�����ربي�����ة يف 
البيئية  لل�سياحة  مليحة  م�����س��روع 
يف  ال�سحراوية  “امل�ساهد  والأث��ري��ة 

منطقة مليحة �ساحرة، وعلى الرغم 
اأن  اإل  ال��ق�����س��وة،  �سديد  مناخها  م��ن 
احل��ي��وان��ات وال��ن��ب��ات��ات ال��ت��ي تعي�س 
والتاأقلم  ال��ت��ك��ي��ف  ا���س��ت��ط��اع��ت  فيها 
البارد،  وال�ستاء  احل���ار  �سيفها  م��ع  
واله�ساب  ال��رم��ل��ي��ة  ال��ك��ث��ب��ان  ف����وق 

ال�سخرية يف املنطقة«.
تنب�س  مليحة  منطقة  اأن  واأو����س���ح 
والنباتية  احل����ي����وان����ي����ة  ب����احل����ي����اة 
املختلفة،  واأح���ج���ام���ه���ا  ب��اأ���س��ك��ال��ه��ا 
من  ك��ب��رية  جمموعة  تاأقلمت  حيث 

واحل�سرات،  وال���زواح���ف،  ال��ث��دي��ات، 
ال�سحراوي،  املناخ  مع  وال�سباريات، 
واتخذت من املنطقة موطناً لها عرب 

اآلف ال�سنني.
م�سادر  �سح  “مع  ث��اري��ن��دو  واأ���س��اف 
ال�سحراوية  النباتات  تاأقلمت  املياه، 
م���ع اجل���ف���اف، ل���س��ت��ث��م��ار م���ا يتوفر 
فاأ�سجار  بقائها،  ل�سمان  م��ي��اه  م��ن 
ال�����س��ن��ط )الأك���ا����س���ي���ا( م��ث��ًا قل�ست 
حجم اأوراقها للحد من فقدان املاء، 
من  للحماية  كبريًة  اأ�سواكاً  وط��ورت 

تغلبت  فيما  لأوراق��ه��ا،  املوا�سي  رع��ي 
�سجرة الغاف، رمز ال�سجرة الوطنية 
الظروف  ع��ل��ى  الإم��������ارات،  دول����ة  يف 
ب�����س��رب جذورها  اجل���اف���ة  امل��ن��اخ��ي��ة 
املياه  ط��ب��ق��ات  اإىل  ل��ل��و���س��ول  عميقاً 
الربيع  زه�����رة  وت��ن��ت�����س��ر  اجل���وف���ي���ة، 
“الف�سار”  ونبتة  اجلميلة،  العربية 
ال���زائ���ر لت�سحيح  ي��دف��ع  ب��ك��رثة، م��ا 
ال�سحراء  ال�سائدة عن جرد  النظرة 
اح��ت�����س��ان��ه��ا للحياة  ال��ق��اح��ل��ة، وع���ن 
على  واحليوانية  النباتية  الطبيعية 

حد �سواء«.
احليوانية  ب��احل��ي��اة  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
“تعي�س  ث��اري��ن��دو  ت��اب��ع  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
الأر�س  حتت  واحل�سرات  احليوانات 
وال�سقوق  وال�����س��دوع  اجل��ح��ور  يف  اأو 
وتخرج  ال�سم�س،  ح����رارة  م��ن  ه��رب��اً 
ل��ي��ًا ح��ني تعتدل درج���ات احل���رارة، 
وت��ت��ج��ن��ب ب��ع�����س اأن�������واع ال���زواح���ف 
كال�سقنقور )�سمكة ال�سحراء( واأفعى 
ال�سحراء، ال�سم�س ب�سكل كامل، من 
خ���ال ال��ع��ي�����س حت��ت ال��رم��ل معظم 

الرمال  ع���رب  وال�����س��ب��اح��ة  ح��ي��ات��ه��ا، 
للتنقل والبحث عن الطعام«.

الربية  باحلياة  للمتخ�س�س  ووف��ق��اً 
خمتلفة  اأن�����واع  “تن�سط  ث���اري���ن���دو، 
كخناف�س  والدبابري،  اخلناف�س  من 
الذهبية،  الوقواق  ودبابري  اجلوهرة 
ح��ي��ث مي��ك��ن ���س��م��اع اأ����س���وات طنينها 
املختلفة،  لأن�سطتها  مزاولتها  اأثناء 
اأما الثديات كاحلمر الربية واجلمال 
وتتنقل  الطبيعية  بيئتها  يف  فتعي�س 
ب��ح��ري��ة م���ن م���ك���ان لآخ������ر، يف حني 

ي�سعب روؤية الثعلب العربي الأحمر، 
ولأنه  التخفي  يف  وم��ه��ارت��ه  حل���ذره 

يف�سل اخلروج ليًا«.
تعلم  امل��ن��ط��ق��ة  ل����زوار  “ميكن  وق����ال 
الكثري عن هذه النباتات واحليوانات، 
وعن تاريخ املنطقة يف مركز مليحة 
املختلفة  احل�����زم  ت��ل��ب��ي  اإذ  ل����اآث����ار، 
ع�ساق  اح���ت���ي���اج���ات  ن���وف���ره���ا  ال���ت���ي 
احل���ي���اة ال����ربي����ة، ����س���واء م���ن خال 
ور�����س ال��ع��م��ل ال��ت��ي ت��ت��ن��اول احلياة 
ج���ولت  اأو  واحل���ي���وان���ي���ة،  ال��ن��ب��ات��ي��ة 

الباكر  ال�سباح  يف  الطبيعية  احلياة 
ا�ستقبال  وي�سعدنا  الليلي  املخيم  مع 
العمرية،  ال��ف��ئ��ات  ك��اف��ة  ال����زوار م��ن 
اأح��د اخل��رباء من فريق  وتخ�سي�س 
حول  لتثقيفهم  التعليمي،  ال��ع��م��ل 
بارزاً  التي ت�سكل ج��زءاً  املنطقة  هذه 
دولة  يف  ال�����س��ح��راوي��ة  الطبيعة  م��ن 

الإمارات«.
باقات  م����ن  ع�������دداً  امل����رك����ز  وي����وف����ر   
املغامرة، اإىل جانب اجلولت الأثرية 
وال�سياحية والرفيهية، التي ت�سمح 
للزوار با�ستك�ساف القاع واحل�سون 
وامل������داف������ن وامل����ق����اب����ر وغ����ريه����ا من 
املنطقة  �سكان  �سيدها  التي  الأبنية 
املختلفة،  ال��ت��اري��خ��ي��ة  احل��ق��ب  ع���رب 
بالإ�سافة اإىل زيارة املناطق الطبيعية 
القريبة مثل �سخرة الأحفور، ووادي 

الكهوف، و�سخرة اجلمل.
وت����ت����ي����ح امل������ع������ار�������س، وال�����ع�����رو������س 
الأثرية،  وامل��ع��رو���س��ات  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة، 
للزوار ال�سفر عرب الزمن ل�ستك�ساف 
املنطقة وحال دولة الإمارات العربية 
ف�سًا  ال�سنني،  اآلف  قبل  امل��ت��ح��دة 
واأن�سطة  ال���ري���ا����س���ي���ة،  احل�����زم  ع���ن 
تراعي  التي  الرملية،  الكثبان  ت�سلق 
حيث  للمنطقة،  ال��ف��ري��دة  الطبيعة 
يتاألف فريق الأدلة من علماء الآثار، 
وخرباء التاريخ واحلياة الربية ذوي 

اخلربة.

منوذج قيادي يف م�شرية �لتطور �ملذهلة

»دبي« مدينة داعمة ملدن العامل نحو التحول املرن بالتعاون مع »الأمم املتحدة«

مركز مليحة لالآثار… �سفر عرب الزمن يف اأ�سرار الطبيعة
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عربي ودويل

�سنوات  ث��اث  بال�سجن  متظاهر  على  اأم�س  الرو�سي  الق�ساء  حكم 
قا�س  حكم  اأول  يف  ال�سرطة،  بحق  عنف”  “اعمال  ارت��ك��اب  بتهمة 
بح�سب  مو�سكو،  تهز  ال��ت��ي  الح��ت��ج��اج  ح��رك��ة  قمع  اإط���ار  يف  ي�سدر 

وكالت النباء الرو�سية.
واملتهم ايفان بودكوباييف قام بر�س رذاذ الفلفل على وجه �سرطيني 

خال تظاهرة للمعار�سة يف 27 متوز يوليو. وقد اعرف بذنبه.
واأفادت وكالة ريا نوفو�ستي اأنه خال جتمع غري مرخ�س له يف ذلك 
التاريخ قام بودكوباييف بر�س عنا�سر �سرطة برذاذ الفلفل ما اأدى 

اىل ا�سابة اثنني منهم “بحروق يف العني«.
كما عرثت ال�سرطة على �سكني وقناع غاز بحوزته.

اأ�سابيع يف  لعدة  مو�سكو  �سوارع  اىل  ال�سخا�س  اآلف  ع�سرات  ون��زل 
تظاهرات بعدما منعت ال�سلطات زعيم املعار�سة الك�سي نافالني من 

الر�سح لانتخابات املحلية يف مو�سكو التي تنظم الحد.

  
جراء  غ��ذائ��ي��ة  مل�ساعدة  الباهاما�س  يف  �سخ�س  األ���ف   61 �سيحتاج 
ال�سوء  التي تنتظر  املتحدة  الأمم  اأك��دت  الإع�سار دوري��ان، وفق ما 

الأخ�سر من حكومة الباد لبدء تقييم ميداين لأ�سرار الكارثة.
واأعلن املتحدث با�سم مكتب ال�سوؤون الإن�سانية لامم املتحدة جين�س 
لريكيه خال موؤمتر �سحايف يف جنيف “بح�سب اآلية التن�سيق، تدير 

الوكالة الكاريبية لإدارة الكوارث ال�ستجابة” الإن�سانية.
نحو  من  امل��وؤل��ف  الباهاما�س  لأرخبيل  الكاريبية  الوكالة  واأر�سلت 
700 جزيرة، فريقني تقييمني، ي�سمان خرباء من الأمم املتحدة، 
احتياجات  تقييم  اأج��ل  من  العاملي،  الأغ��ذي��ة  برنامج  من  خ�سو�ساً 
لنبداأ  احل��ك��وم��ة  اإذن  ب��ان��ت��ظ��ار  “نحن  ل��ريك��ي��ه  واأو����س���ح  ال�����س��ك��ان. 
العاملي  الأغ��ذي��ة  برنامج  با�سم  املتحدث  واأك��د  امل��ي��داين.  بتقييمنا” 
املتحدة  ل��اأمم  التابعة  املتخ�س�سة  ال��وك��ال��ة  اأن  فريهو�سل  ه��رييف 
مل�ساعدة  بحاجة  اأباكو  جزيرة  يف  �سخ�س  األ��ف   14 يكون  اأن  تتوقع 

غذائية بالإ�سافة اإىل 47 األفاً اآخرين يف باهاما الكربى.
اإن هذه الأرق��ام تقريبية فقط ويجب انتظار  وقال يف الوقت نف�سه 

نتائج التقييم امليداين للح�سول على رقم اأكرث دقة.
واأكدت بدورها منظمة ال�سحة العامة جهوزيتها لإر�سال فرق طبية 

للطوارئ، بح�سب الناطقة با�سمها فا�سلة �سعيب.
و�سرب الإع�سار دوريان ليل الثنني الثاثاء جزر الباهاما�س، حيث 
قتل ج��راوؤه خم�سة اأ�سخا�س على الأق��ل. واأ�سار رئي�س وزراء الباد 
رياح  مع  الكاريبي،  الأرخبيل  ه��ذا  �سربت  تاريخية”  “ماأ�ساة  اإىل 

عنيفة واأمواج هائلة اأعلى من اأ�سطح العديد من البيوت.
حيث  الكربى  باهاما  عن  بعد  نهائي  ب�سكل  الإع�سار  يتحرك  ومل 
اأمطار غزيرة ورياح  الثاثاء، مع  اأن يبقى معظم نهار  املتوقع  من 

بح�سب توقعات مركز الأعا�سري الوطني الأمريكي. “كارثية”، 
 

امل��ن��اف�����س ع��ل��ى ت��ر���س��ي��ح احل����زب الدميقراطي  ب��وك��ر  ك�����س��ف ك����وري 
لن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ة الأم��ري��ك��ي��ة اأم�������س ع���ن خ��ط��ة ب��ق��ي��م��ة ثاثة 
تريليونات دولر ملعاجلة تغري املناخ، متعهدا بالو�سول اإىل اقت�ساد 
طاقة نظيفة بن�سبة 100 باملئة بحلول 2045 من خال كبح كبري 
اأنواع الوقود الأحفوري مع ال�ستثمار بكثافة يف م�سادر  ل�ستخدام 
“�سندوق  ا�ستحداث  اإىل  اأي�سا  اخلطة  وت��دع��و  النظيفة.  الطاقة 
على  �سريكز  ال��ذي  الأبي�س  البيت  من  بتن�سيق  البيئية”  العدالة 
حماية املجتمعات املعر�سة للخطر من التهديدات البيئية، وتت�سمن 
برناجما للتخل�س من الر�سا�س على م�ستوى الباد عرب ا�ستبدال 
والوحدات  املدار�س  الر�سا�س يف  امل�سنوعة من  املياه  اأنابيب  جميع 
ولية  يف  بوكر  لها  ينتمي  التي  ن��ي��وارك  مدينة  وتكافح  ال�سكنية. 
تلوث  اأزم��ة  �سنوات،  ل�سبع  البلدية  رئا�سة  ت��وىل  حيث  نيوجريزي، 
بوكر  وق��ال  الأخ���رية.  الأ�سابيع  يف  بالر�سا�س  املياه  من  اإم��دادات��ه��ا 
“نواجه اأزمة مزدوجة من تغري املناخ وعدم امل�ساواة القت�سادية... 
بدون اإجراء فوري، فاإننا عر�سة خلطر خ�سائر ب�سرية هائلة ب�سبب 
كوارث وتاأثريات �سحية وتنامي تهديدات الأمن القومي وتريليونات 

الدولرات من اخل�سائر القت�سادية«.

عوا�سم

مو�سكو

جنيف

وا�سنطن

ت�سويت داخلي يح�سم م�سري حتالف جديد يف اإيطاليا 
 •• روما-اأ ف ب:

ترقب اإيطاليا ت�سويتاً عرب النرنت لع�سرات الآلف من نا�سطي حركة 
خم�س جنوم املناه�سة للموؤ�س�سات حول حتالف مع احلزب الدميوقراطي 
من ي�سار الو�سط، اإذ قد ت�سع نتيجة �سلبية حداً للعملية اجلارية لت�سكيل 

حكومة جديدة.
واأط��ل��ق م�����س��وؤول��ون م��ن ح��رك��ة خم�س جن��وم ال��ث��اث��اء دع���وة اإىل ت�سويت 
الإلكروين حيث  “رو�سو”  امل�سجلني يف موقع  ملنت�سبي احلركة  ب�”نعم” 

ينظم الت�سويت، معتربين اأن “اللحظة ح�سا�سة جداً بالن�سبة للباد«.
اأمر  املواطنني  تفوي�س  لنا،  “بالن�سبة  للحركة  التابعة  امل��دون��ة  يف  وج��اء 
برنامج  لتنفيذ  الد�ستور  املحددة يف  املدة  �سنوات،  �سيدوم خم�س  هام، فهو 
 18 اأن ولية املجل�س الت�سريعي مل تبداأ اإل منذ  اإ�سارة اإىل  يف  حكومي”، 

�سهراً ول يجب قطعها قبل نهايتها.
ووا���س��ل��ت ح��رك��ة خم�س جن���وم الث��ن��ني ���س��غ��وط��ات��ه��ا، ح��ي��ث ذك���ر زعيمها 
لويجي دي مايو اأن ت�سويت ن�سطاء احلركة له اأ�سبقية على كل العتبارات 
املفاو�سات مع احلزب  نهاية  اإىل  �سيوؤدي  للتحالف  واأن رف�سهم  الأخ��رى، 
الدميوقراطي. وطلب دي مايو، الذي يتعر�س لنتقادات يف الأيام الأخرية 
من الإعام وموؤ�س�س احلركة بيبي غريللو ملماطلته يف املفاو�سات، الثنني 
تعيينه نائباً لرئي�س الوزراء يف احلكومة اجلديدة تزامناً مع تنازل احلزب 
الدميوقراطي عن املطلب نف�سه، ما من �ساأنه اأن يزيد من تعقيد ت�سكيل 

حكومة جديدة.
اأ�سبه  اعتربت �سحيفة ل ريبوبليكا اأن عملية الت�سويت على موقع رو�سو 
اجلمهورية  ه���ذه  اإي��ط��ال��ي��ا،  يف  الغ�سب  ت��ث��ري  وه���ي  الروليت”،  ب�”لعبة 
الربملانية التي من املفر�س ان تتقرر م�سائر احلكومات فيها عرب النواب 

ولي�س على من�سة اإلكرونية.

تعر�س �أحدهم  ل�شغط كي يوقع على ��شتمار�ت 

تواطوؤ اأوروبي يف مالحقة الالجئني ال�سوريني اإىل تركيا

جتاذب ُمتوقع حول بريك�ست يف الربملان الربيطاين  
•• لندن-اأ ف ب:

ب��وري�����س جون�سون  ال��ربي��ط��اين  ال����وزراء  رئي�س  ي��واج��ه 
واآخرين  معار�سني  ن��واب��اً  �سيا�سية،  عا�سفة  خ�سمرّ  يف 
بريطانيا  خ��روج  منع  �سيحاولون  املحافظ  حزبه  م��ن 
من الحت��اد الأوروب���ي من دون اتفاق، يف ظ��لرّ تهديده 

بالدعوة اإىل انتخابات مبكرة.
ويعود النواب بعد ظهر الثاثاء اإىل و�ستمن�سر و�سط 
“متمردون”  اأجواء متوترة. وي�ستعدرّ نواب حمافظون 
لدعم املعار�سة من اأجل منع خروج من دون اتفاق من 

الحتاد الأوروبي يف 31 ت�سرين الأول اأكتوبر.
�سيكون  ال��ث��اث��اء،  م�ساء  الأول  الت�سويت  يف  ف���ازوا  اإذا 
اتفاق  دون  من  للخروج  املعار�سني  النواب  با�ستطاعة 
تقدمي الأربعاء ن�سرّ قانون لإرغام رئي�س ال��وزراء على 
كانون   31 اإىل  بريك�ست  مل��وع��د  ج��دي��د  اإرج�����اء  ط��ل��ب 
الثاين/يناير 2020 اإذا مل يتمرّ التو�سل اإىل اأي ت�سوية 
واإذا مل  اأكتوبر  19 ت�سرين الأول  مع بروك�سل بحلول 

ي�سادق الربملان على اخلروج من دون اتفاق.
“حتت  اأن��ه لن يوافق  ر الثنني من  لكنرّ جون�سون ح��ذرّ
اإرج����اء موعد  ب��روك�����س��ل  ال��ط��ل��ب م��ن  ع��ل��ى  اأي ظرف” 
د اإخراج باده من الحتاد الأوروبي  بريك�ست. لقد تعهرّ
يف 31 ت�سرين الأول اأكتوبر، �سواء مترّ التفاو�س ب�ساأن 
الربيطانيني  م��ن   52% رغبة  وبتنفيذ  ل،  اأم  ات��ف��اق 

توا خال ا�ستفتاء عام 2016. الذين �سورّ
اإنها  الثاثاء  جهتها  م��ن  الأوروب��ي��ة  املفو�سية  وق��ال��ت 
مل تتلق بعد اأي “طرح ملمو�س” من بريطانيا يتعلق 

باإنقاذ اتفاق بريك�ست.
موؤمتر  الأوروب��ي��ة يف  املفو�سية  با�سم  واأعلنت متحدثة 
مع  تقني”  م�ستوى  ع��ل��ى  حم��ادث��ات  “لدينا  ���س��ح��ايف 

ول  ال��اج��ئ��ني،  ل�����س��وؤون  العليا  املفو�سية  تك�سف  ومل 
ترحل  تركيا  اأن  تعتقدان  كانتا  اإذا  الأوروب��ي��ة  اللجنة 
الأوروب���ي،  الحت���اد  يف  رفيعاً  م�����س��وؤوًل  لوكن  �سوريني. 
�سخ�س   2200 ح���وايل  اإن  ق��ال  ه��وي��ت��ه،  حجب  طلب 
اأر�سلوا اإىل حمافظة اإدلب ال�سورية، مع الإ�سارة اإىل اأنه 
مل يت�سح اإذا كان ذلك يف اإطار ترحيل ق�سري، اأو اأنهم 

اختاروا العودة الطوعية.
واأ�ساف اأنه اإذا رحلت تركيا �سوريني ق�سراً، فذلك يعد 
والذي  الق�سرية،  الإع���ادة  منع  ملبداأ  �سريحة  خمالفة 

ا�سرطه التفاق بني الحتاد الأوروبي وتركيا. 
وتعود كاتبة املقال لتو�سيح ما جرى لأحمد وغريه من 

الاجئني ال�سوريني الذي اأجربوا على مغادرة تركيا. 
وق����ال اأح���م���د اإن����ه ع��ن��د ن��ق��ل��ه م���ن م��رك��ز الح��ت��ج��از يف 
لل�سغط  ت��ع��ر���س  اإ���س��ط��ن��ب��ول،  غ���رب  ���س��م��ال  بينكليج، 
منه  طلبت  التي  املوظفة  ورف�ست  ا���س��ت��م��ارات.  ليوقع 

•• اأ�سطنبول-وكاالت:

لدى  وال��ب��اح��ث��ة  ال�سحافية  اإن��غ��ل��ي��ب��ي،  ميلفني  لفتت 
املعهد الفرن�سي للدرا�سات الأنا�سولية يف اإ�سطنبول، ملا 
يتعر�س له ال�سوريون يف ا�سطنبول من قمع وا�سطهاد 
واعتقالت بحجة اأنهم ل ميلكون اأوراقاً وثبوتيات جتيز 

لهم الإقامة والعمل فيها. 
لأحمد،  ح�سل  عما  اأتانتيك”  “ذا  موقع  يف  وكتبت 
ع��ن��دم��ا اع��ت��ق��ل��ه ���س��ب��اط ���س��رط��ة حت���ت ج��ن��ح الظام، 

ودفعوه نحو حافلة كبرية يف و�سط اإ�سطنبول. 
من  ع�سرات  مع  ال�سوري  ال�ساب  و�سع  الليلة،  تلك  يف 
األ يرى  الاجئني الآخرين يف احلافلة. وكان متوقعاً 

عدد منهم تلك املدينة ثانية. 
وح�سب الكاتبة، اعتقل اأحمد بعد اكت�ساف ال�سرطة اأنه 
بل يف ولية  ا�سطنبول،  �سلطات  لدى  يكن م�سجًا  مل 
ع��ل��ى لقبه ح��ر���س��اً على  التكتم  اأح��م��د  اأخ����رى، وط��ل��ب 

�سامته. 
وي��ل��زم ال��ق��ان��ون ال��رك��ي لج��ئ��ني ���س��وري��ني باحل�سول 
على احلماية املوؤقتة للبقاء يف املكان الذي �سجلوا فيه، 
اإذن منف�سل لل�سفر، وطماأنه �سباط  اأو احل�سول على 
�سجل  التي  الولية  اإىل  ثانية  �سينقل  اأنه  اإىل  ال�سرطة 

فيها ا�سمه عند و�سوله اإىل تركيا. 

�شتائم و�شياح
وع��و���س ذل���ك، و�سلت احل��اف��ل��ة اإىل م��رك��ز اح��ت��ج��از يف 
اإنه  ق��ال  اأي��ن  ا�سطنبول،  م��ن  القريبة  بيندك  �ساحية 
اآخرين وخلت من  ُح�سر داخلها ع�سرة  اإىل زنزانة  دفع 
تكون  يومياً  واح��دة  وك��ان يح�سل على وجبة  الأ���س��رة، 

فا�سدة اأحياناً. 
وتكرار  �سدنا،  ال�سراخ  “وا�سلوا  املقال:  لكاتبة  وق��ال 
قولهم اإن تركيا لن تقبلنا بعد الآن، واأننا �سنعود جميعاً 

اإىل �سوريا«.
ومكث اأحمد اأكرث من �ستة اأ�سابيع داخل العامل اخلفي 

ملا ي�سمى مراكز الرحيل يف تركيا. 
وتنطبق رواية اأحمد مع ما رواه اأكرث من �سبعة �سوريني 

انتهاكات  اإىل  واأ���س��اروا  امل��ق��ال،  كاتبة  التقتهم  اآخ��ري��ن 
منهجية، واإىل ترحيل ق�سري، ويف بع�س احلالت، موت 

لجئني اعتقلوا يف املاحقة الأخرية. 

ت�شدير �مل�شكلة
املتورطة  ت��رك��ي��ا  لي�ست  امل���ق���ال،  ك��ات��ب��ة  راأي  ويف  ل��ك��ن، 
ردة  تك�سف  اآخ���ر،  ومبعنى  الق�سية.  ه��ذه  يف  ال��وح��ي��دة 
الفعل عواقب طويلة الأمد ل�ستعانة الحتاد الأوروبي 

باأطراف خارجية ملعاجلة م�سكلة الاجئني عنده. 
اتفاقاً مثري   ،2016 اآذار(  اإذ عقد الحت��اد يف مار�س) 
اإىل  الاجئني  معظم  تدفق  لوقف  تركيا  م��ع  للجدل 
اأوروبا، مقابل ح�سول تركيا على م�ساعدات ب� 6 مليار 

يورو) 6.7 مليار دولر(، واإغراءات �سيا�سية لأنقرة.
�سناع  �سارع  حدودهم،  باأمن  يومها  لن�سغالهم  ونظراً 
تعد  تركيا  ب���اأن  منتقديهم  لطماأنة  اأوروب����ا  يف  ال��ق��رار 
وملتزم  الاجئني،  حقوق  يحرم  اآمناً”  ثالثاً  “بلداً 

مبنع الإعادة الق�سرية.
اأوروب���ا ح��دوده��ا، تركت تركيا وحدها مع  اإغ��اق  وم��ع 
مايني،   3.6 بلغ  امل�سجلني  الاجئني  من  هائل  عدد 
العامل،  يف  اآخ����ر  ب��ل��د  اأي  ي�ست�سيفه  ع���دد  اأك����رب  وه���و 
اأ�سعاف عدد الاجئني يف جميع  اأربعة  وي�ساوي قرابة 

الدوا الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي. 
ال��اج��ئ��ني يف البداية  ال��رك��ي م��ع  امل��ج��ت��م��ع  وت��ع��ام��ل 
مب��رون��ة م��ث��رية ل��اإع��ج��اب، ول��ن ���س��رع��ان م��ا تراجعت 
���س��ي��اف��ت��ه ال��ت��ي ك���رثت الإ�����س����ادة ب��ه��ا، م���ا دف���ع حكومة 
اإج��راءات خرقت  اأردوغ��ان لتخاذ  الرئي�س رجب طيب 

بنود التفاق الأوروبي الركي. 

�عتقالت ع�شو�ئية
وي��ق��ول اأن�����س��ار ح��ق��وق لج��ئ��ني دول��ي��ني واأت�����راك على 
اعتقالت  اأ�سعلت موجة  الإج���راءات  تلك  اإن  �سواء،  حد 
يف  املحامني  نقابة  واأ�سارت  ق�سرياً.  وترحيًا  ع�سوائية 
تعامل  القانونية  للم�ساعدة  مكتبها  اأن  اإىل  ا�سطنبول، 
مع 3.5 اأ�سعاف حالت الرحيل يف يونيو) حزيران(، 

قبل بدء عملية املاحقة مبا�سرة. 

“رئي�س  اإن  ال��ث��اث��اء  ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة  وق���ال م��ت��ح��دث 
“قرر  اإذا  لكن  انتخابات”،  اأن جت��رى  يريد  ال���وزراء ل 
املفاو�سات )بالدفع لتجنب  النواب تقوي�س موقفه يف 
فاإن ذلك  انتخابات،  اإج��راء  اتفاق( و�سيتم  خروج بدون 
و18   17 الأوروب���ي���ة يف  ال��ق��م��ة  م��وع��د  ق��ب��ل  �سيجري 

ت�سرين الأول/اأكتوبر«.
اأن تكون احلكومة ت�سعى لإرج��اء موعد  وب��دد خم��اوف 
لن  “هذا  اأن  اإىل  م�����س��رياً  لح�����ق،  ل���وق���ت  ال��ت�����س��وي��ت 

يحدث«.

لندن، لكن “يف هذه املرحلة ل ميكنني القول اإننا راأينا 
اأي طرح ملمو�س”، م�سريًة اإىل اأن خروج اململكة املتحدة 

بدون اتفاق بات “احتماًل �سديد الو�سوح«.
ت�سويت  يف  التفاق”  “غياب  م��ن��ا���س��رو  ف���از  اإذا  اأم����ا 
تنظيم  اق��راح  م  �سيقدرّ احلكومة  رئي�س  ف��اإن  ال��ربمل��ان، 
14 ت�سرين الأول/اأكتوبر، وفق  انتخابات ت�سريعية يف 

ما اأكد م�سدر حكومي الثنني.
و�سيخ�سع هذا القراح لت�سويت النواب الأربعاء على 

اأن يتمرّ تبنيه اإذا ح�سل على ثلثي الأ�سوات.

اأو�سك  وعندما  الأوراق،  تلك  م�سمون  �سرح  التوقيع 
على التوقيع وو�سع ب�سمته، لحظ اأنها تعمدت تغطية 
الرجمة العربية لعبارة عودة طوعية.  وعندما امتنع 
عن التوقيع، نادت حرا�ساً اأخذوه اإىل حمام، مع �سوري 
اآخر رف�س التوقيع. وقال اإنهما تعر�سا للرويع طيلة 
���س��اع��ات، ث��م ع��ر���س��وا عليهما ���س��ور رج��ل ���س��رب ب�سدة 
اأحمد،  وح�سب  با�ستيكي.  ب�سريط  كر�سي  اإىل  وقيد 
“اإذا مل توقع، �ستواجه امل�سري  قال له م�سوؤول تركي: 
يف  �سابقاً  تركيا  م��ق��ررة  ب��ريي،  كاتي  وح�سب  نف�سه«.  
الربملان الأوروبي، يجد نواب مثلها �سعوبة يف التدقيق 
الحتاد  فيها  تو�سط  التي  الهجرة  �سفقات  تنفيذ  يف 
الأوروبي، والتي ت�سمل اتفاقيات لي�س فقط مع تركيا، 

بل مع ليبيا، والنيجر، وال�سودان اأي�ساً. 
وقالت بريي: “بهذه الطريقة، ي�سبح الحتاد الأوربي 

م�ساركاً يف انتهاك حقوق الإن�سان يف تركيا«.

عتبة  عن  الثاثاء  ال�سرليني  اجلنيه  �سعر  وت��راج��ع 
1،20 دولر م�سجًا اأدنى م�ستوياته امام الدولر منذ 

ثاث �سنوات.
اأ�سخا�س  ��ع  جت��مرّ ال��ث��اث��اء  ���س��ب��اح  و�ستمن�سر  واأم�����ام 
اأدى رجل  الأوروب������ي، فيما  ب��اأع��ام الحت����اد  م��ل��وح��ني 
جون�سون،  بوري�س  هيئة  على  متنكراً  �ساخراً،  مقطعاً 

يظهره وهو يرمي “قنبلة بريك�ست بدون اتفاق«.
من جهتهم، رفع موؤيدون لربيك�ست لفتات كتب عليها 

“لقد �سوتنا للخروج«.
و���س��ي��ت��ح��دث رئ��ي�����س ال������وزراء اأم�����ام ال���ن���واب ب��ع��د ظهر 
الثاثاء. وُيفر�س اأن ُيجرى م�ساًء الت�سويت احلا�سم 
رئي�س  ب��ه  �سمح  اإذا  ات��ف��اق،  دون  م��ن  اخل���روج  ملنا�سري 
جمل�س العموم، نحو ال�ساعة 21،00 )20،00 ت غ(.

يف هذا الوقت، تبدو النقا�سات �ساخنة.
واأثار جون�سون غ�سب النواب عندما قرر تعليق الربملان 
تاركاً  الأول/اأكتوبر،  ت�سرين   14 اأ�سابيع حتى  خلم�سة 
لهم القليل جداً من الوقت ملعار�سة ان�سحاب بريطانيا 

من دون اتفاق.
د اأي�ساً باإق�ساء “املتمردين” من حزب املحافظني  وهدرّ
تقت�سر  وق��ت  يف  املعار�سة،  اق���راح  ل�سالح  �سوتوا  اإن 

غالبيته على �سوت واحد يف جمل�س العموم.
ول يبدو اأن تهديده قادر على ردع “املتمردين«.

ويف حديث اإىل �سبكة “بي بي �سي” اعترب وزير املالية 
املعار�سني  املحافظني  اأح���د  ه��ام��ون��د،  فيليب  ال�سابق 
ما  هناك  �سيكون  اأن  اتفاق،  دون  من  لانف�سال  ب�سدة 
دون  اخل��روج من  لعرقلة  الربملان  الدعم يف  يكفي من 
اتفاق. واأعلنت بدورها وزيرة التعليم ال�سابقة جو�ستني 
غ��ري��ن��ي��ن��غ اأن���ه���ا ل���ن ت��ر���س��ح ع���ن ح���زب امل��خ��اف��ظ��ني يف 

النتخابات املقبلة.

مقتل اأمريكي يعمل بنزع الألغام يف العراق 
 •• بغداد-رويرتز:

لدى  يعمل  اأمريكيا  اإن  اأمنيون  وم�سوؤولون  ال�سرطة  قالت 
جم��م��وع��ة دول���ي���ة ل��ن��زع الأل���غ���ام ل��ق��ي ح��ت��ف��ه خ���ال عملية 
مدينة  من  بالقرب  املنفجرة  غري  والذخائر  الألغام  لإزال��ة 
وم�سادر  ال�سرطة  وذك���رت   . اأم�����س  ال��ع��راق  ب�سمال  املو�سل 
اأمنية اأن الأمريكي القتيل كان �سمن فريق تابع للموؤ�س�سة 
ال�سوي�سرية لنزع الألغام كان يعمل على اإزالة خملفات احلرب 
على مت�سددي تنظيم داع�س يف قرية بالقرب من القيارة على 
بعد نحو 60 كيلومرا جنوبي املو�سل. واأ�سار تقرير مبدئي 
عن احلادث اطلعت عليه رويرز اإىل اأن العامل كان يحاول 
اإبطال مفعول “ج�سم غري منفجر لكن اجل�سم انفجر فجاأة 

وقتله على الفور«.

الع�سكرية  التجهيزات  ب�سراء  اإىل مو�سكو مرتبطة  اأردوغ��ان  زي��ارة 
م�ساعدة  على  للح�سول  ياأ�س،  بعد  ب�سعيه،  تعلقت  بقدر  الرو�سية 
بوتني، يف وقت تقدم قوات ب�سار الأ�سد اإىل منطقة عمليات اجلي�س 
حا�سرت  اأ�سبوعني،  ح��وايل  وقبل  �سوريا.   غ��رب  �سمال  يف  الركي 
يف  التح�سني  �سديدة  تركية  مراقبة  نقطة  ال�سوري  النظام  ق��وات 
مورك يف جنوب حمافظة اإدلب. ويف وقت �سابق، �سربت الطائرات 
احلربية ال�سورية مقاتلني مت�سددون رافقوا  قافلة ع�سكرية تركية 
كانت حتاول اإعادة متوين نقطة املراقبة املحا�سرة. ي�سيف اإردمري 
اأن��ه ط��وال اأي��ام ع��دة، رف�س بوتني تلقي ات�سال من اأردوغ���ان، لكن 
يلتقي  اأن  ميكن  الرو�سي  الرئي�س  باأن  يومها  اأنقرة  اأبلغ  الكرملني 
الأولوية  كانت  لذلك،  اجل��وي.  الركي يف معر�س ماك�س  بنظريه 
اإىل مو�سكو،  رتبها على عجل  التي  اأثناء رحلته  املطلقة لأردوغ��ان 

•• وا�سنطن-وكاالت:

اأردوغان  الركي رجب طيب  الرئي�س  املا�سي، ح�سر  الثاثاء  يوم 
2019، �سيفاً  ال�����دويل، م��اك�����س  اف��ت��ت��اح م��ع��ر���س رو���س��ي��ا اجل���وي 
ع��ل��ى ن��ظ��ريه ال��رو���س��ي ف��ادمي��ري ب��وت��ني. ويف ه���ذا الإط�����ار، كتب 
عن  ال��دف��اع  “موؤ�س�سة  يف  ال��ب��ارز  والباحث  ال�سابق  الركي  النائب 
اأنه رغم ع�سوية تركيا يف حلف  اإردم��ري،  اأيكان  الدميوقراطيات” 
اأن��ق��رة وا���س��ل��ت ان��زلق��ه��ا نحو ف�ساء  �سمال الأط��ل�����س��ي، ن��ات��و، ف���اإن 
ب��اده من  ملقاتات  بوتني  ترويج  اأثبتمه  ما  وفق  الرو�سي،  النفوذ 
طراز �سو-35 و �سو-57 اأمام اأردوغ��ان، يف الوقت الذي كانت فيه 
الثانية  البطارية  اأنقرة حاملة  يف  الرو�سية حتط  ال�سحن  طائرات 
تكن  مل  اأ�س-400.   الرو�سية  الدفاعية  ال�سواريخ  منظومة  من 

اآخرين من مواجهة م�سري  اأت��راك  هي منع نقاط مراقبة وجنود 
م�سابه.  قبل اجتماع الثاثاء يف مو�سكو، قال املتحدث با�سم بوتني 
اإن “تركيا �سريكنا املوثوق جداً، هي حليفنا” وملح اإىل اأن املحادثات 
حول  �ستكون  ما  مبقدار  الرو�سية،  الأ�سلحة  مبيعات  حول  �ستكون 

التوترات يف اإدلب.
ب�  امل��ح��ل��ل��ني  ب��ع�����س  و����س���ف���ه  م����ا  يف  �ل��ب��وظ��ة..  ديبلوما�شية 
“ديبلوما�سية البوظة”، مل يقدم بوتني اإىل اأردوغان  مثلجات فقط 
“بيعت” وفقاً لتقارير من قبل عميل �سري يف جهازه الأمني، لكنه 
امل�سرك. ويف  الع�سكري  املبيعات والت�سنيع  املزيد من  اأي�ساً  ناق�س 
اأن ي�ستمر ت�سامننا  “نريد  اأردوغ��ان:  رده الدافئ على بوتني، قال 
يف  ه��ذا  يكون  اأن  ميكن  الدفاعية.  ال�سناعة  م��ن  ع��دة  جم��الت  يف 

الطائرات التجارية، اأو احلربية. املهم هو روح التعاون«.

ديبلوما�سية البوظة... كيف يوا�سل بوتني التالعب باأردوغان؟

اأخبار ال�ساعة : التعاون اخلليجي امل�سري ركيزة لال�ستقرار والتنمية
ال�سعب امل�سري حكم جماعة الإخوان 
امل�����س��ل��م��ني، وب���ذل���ت دول�����ة الإم�������ارات 
ال�����س��ع��ودي��ة جهوداً  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��م��ل��ك��ة 
الدولية  املحافل  كبرية يف  دبلوما�سية 
عن  فيها  دافعتا  الأممية؛  واملوؤ�س�سات 
امل�سري  وال�����س��ع��ب  امل�����س��ري��ة  ال���دول���ة 
�سد الإخوان وحلفائهم الذين تكتلوا 
حل�سار م�سر؛ بدعم من قوى دولية 
ك���ربى ك��ان��ت ل��ه��ا ح�����س��اب��ات��ه��ا يف ذلك 
ال�سيا�سي  الدعم  جانب  واإىل  ال��وق��ت، 
غ��ري امل��ح��دود �سارعت دول��ة الإم���ارات 
وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة وال�����س��ع��ودي��ة اإىل 
القت�سادي،  العون  اأ�سكال  كل  تقدمي 
ي  تخطرّ ع���ل���ى  م�������س���ر  ����س���اع���د  ال�������ذي 
حتديات كثرية، والعودة بقوة اإىل اأداء 
دورها الوطني امل�سهود على امل�ستوَيني 

العربي والدويل.
تاأكيد  اإىل  ال�����س��دد  ه���ذا  يف  واأ�����س����ارت 

الن�سرة - ال�سادرة عن مركز الإمارات 
الإ�سراتيجية  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���س��ات 
 “ ع��ن��وان  حت��ت  ام�����س  افتتاحيتها  يف 
ركيزة  امل�������س���ري  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون 
الرئي�س  اإن   - “ والتنمية  لا�ستقرار 
امل�����س��ري ع��ب��دال��ف��ت��اح ال�����س��ي�����س��ي �سدد 
خ����ال زي���ارت���ه دول�����ة ال��ك��وي��ت يومي 
 ،2019 �سبتمرب  و1  اأغ�سط�س   31
ومنطقة  ال���ك���وي���ت  “اأمن  اأن  ع���ل���ى 
اخلليج من اأم��ن م�سر” ..م��وؤك��دة اأن 
يذكر  التي  الأوىل  امل��رة  تكن  مل  ه��ذه 
نف�سه؛  املعنى  ال�سي�سي  الرئي�س  فيها 
يف  التاأكيد  ه��ذا  مثل  تكرار  �سبق  فقد 
منا�سبات خمتلفة على امتداد �سنوات؛ 
هذه  نها  تت�سمَّ التي  الر�سالة  لتكون 
 : وتابعت  ور�سوخاً.  ق��وة  اأك��رث  املقولة 
 – اخلليجية  ال��ع��اق��ات  ��ع  ت��ت��بُّ ي�سري 
امل�����س��ري��ة، خ���ال ال�����س��ن��وات الأخ����رية، 

الإم������ارات ع��ل��ى ال�����دوام اأه��م��ي��ة الدور 
وال�ستقرار  الأم���ن  حفظ  يف  امل�سري 
ال�سمو  �ساحب  ق��ال  حيث  باملنطقة؛ 
اآل نهيان، ويل  ال�سيخ حممد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي، ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ع��ه��د 
ل���ل���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة، ع��ل��ى ح�����س��اب��ه يف 
اإن   ،2019 مار�س   28 يف  “توير” 
ال�سقيقة  العربية  م�سر  “جمهورية 
للعرب،  ال�سراتيجي  العمق  �ستظل 
وبوابة ال�سام وال�ستقرار للمنطقة”، 
�سموه  ق��ال   2018 اأغ�سط�س   7 ويف 
متثل  العربية  م�سر  جمهورية  “اإن 
الأمن  منظومة  �سمن  اأ�سا�سية  ركيزة 
ال��ق��وم��ي ال���ع���رب���ي، ودول������ة الإم������ارات 
العربية املتحدة حري�سة على التوا�سل 
امل�����س��ت��م��ر م��ع��ه��ا، وال��ت��ب��اح��ث ح���ول كل 
حيث  الإقليمية”  ال�����س��وؤون  ي��ه��م  م��ا 
ال��ع��اق��ات ب��ني البلدين  ت��ب��دو م��ت��ان��ة 

ال�سي�سي  ال��رئ��ي�����س  ق��ال��ه  م���ا  اأن  اإىل 
ال�����س��اأن خ���ال زي���ارت���ه الكويت  ب��ه��ذا 
بروتوكولية  جم��ام��ل��ة  جم����رد  ل��ي�����س 
ثابتة  ق��ن��اع��ة  ب��ل  امل��ن��ا���س��ب��ة،  تفر�سها 
ة لدى الرئي�س امل�سري، ولدى  م�ستقرَّ
على  احلري�سة  ال��ع��رب��ي  اخلليج  دول 
وحمايتها  واأم��ن��ه��ا،  املنطقة  ا�ستقرار 
من املربرّ�سني بها، وال�ساعني اإىل بث 
الفرقة ون�سر اأجواء ال�سراع وال�سقاق 
يف العامل العربي باأ�سره. واأو�سحت اأن 
امل�سري  الرئي�س  ل��دى  القناعة  ه��ذه 
انُتخب  التي  الفرة  اإىل ما قبل  تعود 
اإذ  2014؛  ع���ام  مل�����س��ر  رئ��ي�����س��اً  ف��ي��ه��ا 
دعمت دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ودول���ة 
ال�سقيقة  البحرين  ومملكة  ال��ك��وي��ت 
يونيو  م��ن  الثاثني  ث��ورة  بعد  م�سر 
اإرادة  ف��ي��ه��ا  اأ���س��ق��ط��ت  ال��ت��ي   ،2013

•• اأبوظبي-وام:

اأن  ال�ساعة”  “اأخبار  ن�����س��رة  اأك�����دت 
ميثل  اخلليجي   - امل�����س��ري  التحالف 
اأم����ام تكتل م�����س��اد يهدد  م��ن��ي��ع��اً  ���س��داً 
ال��ع��رب��ي، ويعمل بكل  ال��ق��وم��ي  الأم���ن 
ا�ستقرار  اأج���ل زع��زع��ة  م��ن  ال��و���س��ائ��ل 
الدول العربية واخراقها عرب وكاء 
اإىل  ..م�����س��رية  م�سلحة  وم��ي��ل��ي�����س��ي��ات 
اأطراف  تدعمه  ال��ذي  التكتل  ه��ذا  اأن 
ت�سجيع  يف  ي��ردد  ل  لاأ�سف،  عربية، 
الإره�������اب ورع���اي���ت���ه، وت���وف���ري امل�����اأوى 
وامل���اذ ل��رم��وزه وج��م��اع��ات��ه، وتقدمي 
واإن�ساء  له،  واللوج�ستي  امل��ادي  الدعم 
الفكر  تتبنَّى  اإعامية  واأبواق  من�سات 
ج له، وتزين لكثري من  املتطرف، وترورّ
النخراط  الأمل  وفاقدي  املخدوعني 
با�ستخدام  امل�����س��ب��وه��ة  التنظيمات  يف 
ال�ستقطاب  يف  ���س��ي��ط��ان��ي��ة  اأ���س��ال��ي��ب 
لتجعل  والتحري�س؛  الأدم��غ��ة  وغ�سل 
وقتل  وت��دم��ري  ت��خ��ري��ب  اأدوات  منهم 
ب��ل��دان��ه��م وم��واط��ن��ي��ه��م. وقالت  ���س��د 

م���ن���ذ تويل  امل���ت���ب���اَدل���ة  ال������زي������ارات  يف 
من�سبه  ال�سي�سي  عبدالفتاح  الرئي�س 
بلغ  ال��ت��ي   ،2014 ع���ام  مل�سر  رئ��ي�����س��اً 
التفاهم  زي��ارة؛ ما يعك�س   17 عددها 
بني  امل�ستويات  اأع��ل��ى  على  والتن�سيق 

البلدين ال�سقيقني.
اإن العاقات  “اأخبار ال�ساعة”  وقالت 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة - امل�����س��ري��ة مت�����س��ي نحو 
مزيد من القوة والتعاون؛ ا�ستناداً اإىل 
امل�سركة،  للم�سالح  ال�سحيح  الفهم 
والتهديدات  وامل��خ��اط��ر  وال��ت��ح��دي��ات 
وامل�سركة، والتفاق على التعامل مع 
ق�سايا املنطقة وفق منطق العقانية 
وامل�سوؤولية، والت�سدي احلازم لكل ما 
اأن  كما  العربي.  القومي  الأم��ن  مي�س 
هناك يقيناً، تعززه التجارب ال�سابقة، 
باأن التعاون اخلليجي - امل�سري ي�سدُّ 
ال��ث��غ��رات ال��ت��ي ي��ح��اول دع���اة الفو�سى 
م��ن��ه��ا، وميثل  ي��ن��ف��ذوا  اأن  وداع��م��وه��ا 
����داً ل��ل�����س��ع��وب وال������دول  ط���ري���ق���اً مم����هَّ
وال����س���ت���ق���رار  الأم�������ن  اإىل  ال���ع���رب���ي���ة 

والرخاء والتنمية.
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العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/العا�سفة الرقمية 

للتكنولوجيا ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1235009 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خالد علي عبداهلل را�سد ال�سام�سي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي عبداهلل را�سد �سليمان ال�سام�سي

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

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

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�إع����������الن
املتحدة  ال�س�����ادة/ال�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للهند�سة والتجارة واملقاولت ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1194202 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خالد علي عبداهلل را�سد ال�سام�سي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي عبداهلل را�سد �سليمان ال�سام�سي

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

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

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�إع����������الن
القهوة  ال�س�����ادة/بيت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اليطايل
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1257709 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة خالد علي عبداهلل را�سد ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي عبداهلل را�سد �سليمان ال�سام�سي

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

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

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/انور ملك لت�سليح 

الدوات الكهربائية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1046840 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عثمان دروي�س ح�سن خمي�س احلو�سني %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد انور كرمي ملك
تعديل وكيل خدمات/ عثمان دروي�س ح�سن خمي�س احلو�سني

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

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

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�إع����������الن
جلف  ال�س�����ادة/�سيدلية  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ابولو ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1721954 

تعديل ن�سب ال�سركاء
حممد انور بالراكات كالينجال من 49% اىل %34

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد علي فاتام كانداتيل %15

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

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

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�إلغاء �عالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN  بال�سم  التجاري اأ يي �سكوير  رقم: 2695275 
كافيه بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما 
كان عليه �سابقا. فعلى كل من له حق او اعرا�س على 
هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
الدائرة  تاريخ ن�سر هذا العان وال فان  اأ�سبوع من 
غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه 

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

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�سالة هالبولو �ستار لت�سلية الطفال- ذ م م
اجتماع  انه مبوجب قرار  لتدقيق احل�سابات-  دلتا  يعلن مكتب 
بحل   2019/09/02 بتاريخ  العادية  غري  العمومية  اجلمعية 

وت�سفية �سركة
�شالة هالبولو �شتار لت�شلية �لطفال - ذ م م

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم
CN-2078508 فعلى من لدية اي اعرا�س او مطالبة التقدم 

فاك�س    037378999 رقم  هاتف   املعني  امل�سفى  مكتب  اإىل 
�سناعية   – العني  مدينة   –  202075 �س.ب    037378989

هيلي بناء عبد اهلل حممد علي ال�سحي واخرون مكتب رقم )3( 
واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خال مدة اأق�ساها 45 يوما 

من تاريخ هذا العان

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�سعف للتمور وال�سوكولته- ذ م م
اجتماع  انه مبوجب قرار  لتدقيق احل�سابات-  دلتا  يعلن مكتب 
بحل   2019/09/01 بتاريخ  العادية  غري  العمومية  اجلمعية 

وت�سفية �سركة
�شعف للتمور و�ل�شوكولته - ذ م م

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم
CN-2120868 فعلى من لدية اي اعرا�س او مطالبة التقدم 

فاك�س    037378999 رقم  هاتف   املعني  امل�سفى  مكتب  اإىل 
�سناعية   – العني  مدينة   –  202075 �س.ب    037378989

هيلي بناء عبد اهلل حممد علي ال�سحي واخرون مكتب رقم )3( 
واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خال مدة اأق�ساها 45 يوما 

من تاريخ هذا العان

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�إع����������الن
العقارات  لدارة  اي  زد  ال�س�����ادة/ام  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب وال�سيانة رخ�سة رقم:2609944 

تعديل ا�سم جتاري من/ام زد اي لدارة العقارات وال�سيانة 

MZA PROPERTY MANAGMENT & MAINTENANCE

اىل/ام زي اي لل�سيانة العامة

MZA GENERAL GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/حذف خدمات تاأجري العقارات وادارتها )6820001(

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

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

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

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�إع����������الن
الجهزة  لتجارة  ال�س�����ادة/باركر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب اللكروميكانيكية رخ�سة رقم:1175902 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سامل را�سد مطر القبي�سي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سامل را�سد مطر القبي�سي من من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة رفيق كارونا كورو�سى %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبدالر�سيد كانهرياتيل علي با %25
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/باركر لتجارة الجهزة اللكروميكانيكية 
PARKER ELECTROMECHANICAL TRADING

اىل/باركر لتجارة الجهزة اللكروميكانيكية ذ.م.م
PARKER ELECTROMECHANICAL TRADING LLC

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

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

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/خط م�سبار لل�سيانة التمديدات الكهربائية  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1194955 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد ارمان ح�سني حممد �سليمان %12

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اجمد ح�سني رقيب حممد نو�سا مياه %12
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد رحيم مياه حممد نوح مياه %13

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سازاد ح�سني ثاقب حممد نو�سا مياه %12
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ح�سن عبداهلل �ساهني الزعابي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ح�سن عبداهلل �ساهني الزعابي من 100% اىل %51
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

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

تعديل ا�سم جتاري من/خط م�سبار لل�سيانة التمديدات الكهربائية 
MISBAR LINE ELECTRICAL INSTALLATIONS MAINTENANCE

اىل/خط م�سبار لل�سيانة التمديدات الكهربائية ذ.م.م
MISBAR LINE ELECTRICAL INSTALLATIONS MAINTENANCE LLC

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

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

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بول بار لوجنتيود

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2242112 
تعديل مدير/ا�سافة نبيل كامل ال نقيب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة الدار للعقارات ال�ستثمارية ذ.م.م
ALDAR INVESTMENT PROPERTIES LLC

تعديل مدير/حذف جريج توما�س وينتري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف الدار العقارية �س.م.ع

ALDAR PROPERTIES P J S C
تعديل راأ�س املال/من null اىل 1000

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/بول بار لوجنتيود 

LONGITUDE POOL BAR
اىل/مطعم �سن ديج - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

SUN DECK RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم اوريجن�س

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2241398 
تعديل مدير/ا�سافة نبيل كامل ال نقيب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة الدار للعقارات ال�ستثمارية ذ.م.م
ALDAR INVESTMENT PROPERTIES LLC

تعديل مدير/حذف روهان �ستى �سادهو رامانا �ستى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف الدار العقارية �س.م.ع

ALDAR PROPERTIES P J S C
تعديل راأ�س املال/من null اىل 1000

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/مطعم اوريجن�س 

ORIGINS RESTAURANT
اىل/مطعم دبليو لوجن - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

W LOUNGE RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/يا�س لوجن
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2239380 

تعديل مدير/ا�سافة نبيل كامل ال نقيب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة الدار للعقارات ال�ستثمارية ذ.م.م

ALDAR INVESTMENT PROPERTIES LLC
تعديل مدير/حذف روهان �ستى �سادهو رامانا �ستى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف الدار العقارية �س.م.ع
ALDAR PROPERTIES P J S C
تعديل راأ�س املال/من null اىل 1000

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/يا�س لوجن 

YAS LOUNGE
اىل/مطعم دبليو رو�سرى - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

W ROASTERY RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حممد عبداهلل الربيكي للمحاماه وال�ست�سارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب القانونية رخ�سة رقم:1356876 

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

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

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/حممد عبداهلل الربيكي للمحاماه وال�ست�سارات القانونية 

MOHAMMED ABDULLA ALBRIKR LEGAL CONSULTANTS

اىل/حممد عبداهلل الربيكي للمحاماه وال�ست�سارات القانونية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 MOHAMMED ABDULLA ALBRIKR LEGAL CONSULTANTS - SOLE

PROPRIETORSHIP LLC

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

اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لتيتيود بول بار

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2241746 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة الدار للعقارات ال�ستثمارية ذ.م.م

ALDAR INVESTMENT PROPERTIES LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف الدار العقارية �س.م.ع
ALDAR PROPERTIES P J S C

تعديل راأ�س املال/من null اىل 1000
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/لتيتيود بول بار 
LATITUDE POOL BAR

اىل/مطعم ويت ديج - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
WET DECK RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا 

�سناك لوؤلوؤة الغربية
رخ�سة رقم:CN 1938278    تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�سركة العتبي بنياو البيئية ملقاولت �سبكات 
ال�سرف ال�سحي و�سيانتها- ذ م م

اجتماع  انه مبوجب قرار  لتدقيق احل�سابات-  دلتا  يعلن مكتب 
بحل   2019/09/03 بتاريخ  العادية  غري  العمومية  اجلمعية 

وت�سفية �سركة
�شركة �لعتبي بيناو �لبيئية ملقاولت �شبكات �ل�شرف 

�ل�شحي و�شيانتها - ذ م م 
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم

CN-2187849 فعلى من لدية اي اعرا�س او مطالبة التقدم 
فاك�س    037378999 رقم  هاتف   املعني  امل�سفى  مكتب  اإىل 
�سناعية   – العني  مدينة   –  202075 �س.ب    037378989
هيلي بناء عبد اهلل حممد علي ال�سحي واخرون مكتب رقم )3( 
واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خال مدة اأق�ساها 45 يوما 

من تاريخ هذا العان

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

كافترييا وادي الرز- ذ م م
اجتماع  انه مبوجب قرار  لتدقيق احل�سابات-  دلتا  يعلن مكتب 
بحل   2019/09/03 بتاريخ  العادية  غري  العمومية  اجلمعية 

وت�سفية �سركة
كافترييا و�دي �لرز - ذ م م

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم
CN-1133308 فعلى من لدية اي اعرا�س او مطالبة التقدم 

فاك�س    037378999 رقم  هاتف   املعني  امل�سفى  مكتب  اإىل 
�سناعية   – العني  مدينة   –  202075 �س.ب    037378989

هيلي بناء عبد اهلل حممد علي ال�سحي واخرون مكتب رقم )3( 
واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خال مدة اأق�ساها 45 يوما 

من تاريخ هذا العان

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
دولة الإمارات العربية املتحدة

وزارة القت�شاد
اإدارة العالمات التجارية   

الأربعاء  4  �شبتمرب  2019 العدد 12722 
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عربي ودويل

و�شائل  تعامل  نحّلل  *كيف 
�لإعالم مع حزب �لبديل من 
يف  �حلزب  يبدو  �ملانيا؟  �جل 
كل مكان يف �لنقا�شات ما ور�ء 

نهر �لر�ين.
- �سحيح اأنه احتكر جزًء جيًدا من 
املناق�سات، وانه بدًل من احلديث 
عن املناخ اأو العدالة الجتماعية، 
فاإننا نق�سي الكثري من الوقت يف 
الردرّ على ا�ستفزازاته. ومع ذلك، 
جيدة  �سحفية  حتقيقات  ه��ن��اك 
خا�سة  نف�سه،  احل���زب  ع��ن  ج���ًدا 
الهوية.  ب��ح��رك��ات  �ساته  ح��ول 
لكن على �سا�سات التلفزيون، ويف 
ال��ربام��ج احل���واري���ة، ع��ل��ى �سبيل 
املثال، الو�سع خميب لاآمال اإىل 

حد كبري. 
غ��ال��ًب��ا م���ا ي����ردد ���س��ي��ا���س��ي��و حزب 
اأكاذيب  املانيا،  اج��ل  م��ن  البديل 
يعيدها  اأن  دون  ال��ك��ام��ريا  اأم����ام 
نق�س  ب�سبب  رمب��ا  �سحفي،  اأي 
يتم  ل  ح��ت��ى  اأو  ال����س���ت���ع���داد،  يف 
ويو�سف  ال���رد.  على  ت�سجيعهم 
املانيا  اج����ل  م���ن  ال���ب���دي���ل  ح����زب 
ب��ان��ت��ظ��ام ع��ل��ى اأن����ه ح���زب مييني 
�سعبوي، كان هذا هو احلال قبل 
اأربع �سنوات، اما اليوم فهذا لي�س 

�سحيًحا. 
ي�سيطر جناح املحافظني املتطرف 
البديل من  داخ��ل حزب  والهوية 
اج���ل امل��ان��ي��ا، دي���ر ف��ل��وج��ل، على 
احل����زب. ع���اوة ع��ل��ى ذل���ك، فاإن 
اأندريا�س كالبيتز، رئي�س القائمة 
يف ب���ران���دن���ب���ورغ، ي���اأت���ي م���ن دير 
اأورب�����ان، مر�سح  ف��ل��وج��ل، وي����ورغ 
املانيا  اج����ل  م���ن  ال���ب���دي���ل  ح����زب 
من  ق��ري��ب  �ساك�سونيا،  ولي���ة  يف 

حركة بيغيدا. 
و�سيخو�س بيورن هوك، موؤ�س�س 
ت��ي��ار ف��ول��ك��ي�����س، الن��ت��خ��اب��ات يف 
اأملانيا  يف  م���ق���اط���ع���ة  ت����ورن����غ����ن، 
ت�ستعد  والتي  ال�سابقة،  ال�سرقية 
 27 يف  ب��رمل��ان��ه��ا  لتجديد  ��ا  اأي�����سً

اأكتوبر.
عن ليبري��شيون

*هل متثل نتائج حزب �لبديل 
من �جل �ملانيا يف �لنتخابات 
�شاك�شونيا  يف  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 
باملائة   27.5( وبر�ندنبورغ 
و22.5 باملائة على �لتو�يل( 

�نت�شاًر� للحزب؟
- نعم، وهي حتذير. والمر كان 
بع�س  و�سعت  اذ  اأ����س���واأ،  �سيكون 
ا�ستطاعات الراأي حزب البديل 
من اجل املانيا يف املرتبة الأوىل، 
احلاكمة  الأح����زاب  على  متفوقا 
ال����ولي����ت����ني )ح�����زب  ه����ات����ني  يف 
الحتاد امل�سيحي الدميقراطي يف 
ال�سراكي  واحل��زب  �ساك�سونيا، 
براندنبورغ(.  يف  ال��دمي��ق��راط��ي 

وهذا مل يحدث.
*مت�����ث�����ل ب����ر�ن����دن����ب����ورغ 
 5 ف��ا���ش��ل   5 و���ش��اك�����ش��ون��ي��ا 
باملائة   12 �أي  ناخب,  مليون 
م���ن �خل�������ّز�ن �لن��ت��خ��اب��ي 
�شرح  يف  نغايل  �أل  �لأمل���اين. 
ل  حملية  �نتخابات  نتائج 
�ل�شلوك  كامل  ب�شكل  متثل 

�لنتخابي جلميع �لأملان؟
�ساك�سونيا  ال��واق��ع، ل متثل  - يف 
وب���ران���دن���ب���ورغ ع����ددا ك��ب��ريا من 
يكمن  �سيء  كل  ولكن  الناخبني، 
الرمزية. رمز ميني متطرف  يف 
ا�ستفاد من �سرق الباد، لأ�سباب 
البديل  ح��زب  يعتربها  ع��دي��دة. 
الثورة  ه��ذه  ت��ب��داأ  وان  “ثورة”، 
يف ال�سرق، لأنه ي�سهل عليه الفوز 
هناك. ال ان هذا ل يتعلق كثريا 
بالق�سايا القت�سادية، بدليل ان 
يلعب  ل  املانيا  اج��ل  م��ن  البديل 
يفعل  كما  الجتماعي  امليدان  يف 
ل،  فرن�سا.  يف  ال��وط��ن��ي  التجمع 
غري  قيم  بالقيم،  تتعلق  امل�ساألة 

ليربالية، دعنا نقول. 
ه�����ذه ال���ق���ي���م م�����س��ت��خ��ل�����س��ة من 
تقاليد  نف�س  لها  لي�س  جماهري 
الغرب.  يف  ك��م��ا  ال���ذات���ي  ال��ن��ق��د 
وبع�س   68 م���اي���و  ل��ل��غ��رب  ك����ان 
امل��راج��ع��ات وادان����ة ال���س��ت��ب��داد اأو 
ال�سامية،  م��ع��اداة  اأو  العن�سرية 

لذلك،  ال�������س���رق.  يف  اأق�����ل  وه�����ذا 
اجل  من  البديل  حلزب  بالن�سبة 
ال�سرق  يف  يفوز  اأن  يجب  املانيا، 
اأوًل قبل التوجه غرًبا. اإنها حرب 
اأن  يف  ال�سبب  ه��و  وه��ذا  ثقافية. 
انت�سارا  متثل  الن��ت��خ��اب��ات  ه��ذه 
ال�سلطة  ي�ستلم  ل  اأن���ه  رغ��م  ل��ه، 

هذه املرة.
�لت�شويت  �أن  ت��وؤك��د  *�أن���ت 
حلزب �لبديل من �جل �ملانيا 
�حتجاجيا,  ت�شويًتا  لي�س 

ملاذ�؟
- لأن ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��اخ��ب��ني يف 

م��ع ح��زب ال��ب��دي��ل. ه��ذا ه��و حال 
النادي  ال���ق���ي���م،  احت�����اد  اأع�������س���اء 
الحتاد  حل���زب  للغاية  امل��ح��اف��ظ 

امل�سيحي الدميقراطي.
ي��وج��د ح���زب واح���د ف��ق��ط، حيث 
بالن�سبة  ن�سبًيا  ب�سيطة  الأم����ور 

اليه: حزب اخل�سر.
 ميكنهم القول دون م�سكلة اأن “ 
البديل من اجل املانيا، هو حزب 
ب�سدة.  وم��ع��ار���س��ت��ه  عن�سري”، 
وبالنظر اإىل ال�ستقطاب احلايل 
على  فهم  ال�سيا�سية،  للمناق�سات 

نقي�س الطيف متاًما.

ب�سكل  التحالف  ا�ستبعاد  خ��ال 
قاطع مع حزب البديل من اجل 
ع ن�سب حزبه يف  املانيا، موقف رفرّ

ا�ستطاعات الراي.
 ل��ك��ن ه��ن��اك ق���وى اأخ����رى داخل 
الدميقراطي،  امل�سيحي  الحت��اد 
تطرح م�ساألة التحالف م�ستقبا 

املانيا،  اج���ل  م���ن  ال��ب��دي��ل  ح���زب 
يتقا�سمون فعا الآراء العن�سرية 
زعيم  اأن  نعلم  ع��ن��دم��ا  ل��ل��ح��زب. 
ق��ائ��م��ة ح����زب ال��ب��دي��ل م���ن اجل 
اأندريا�س  ب��ران��دن��ب��ورغ،  يف  املانيا 
كالبيتز، �سارك يف م�سرية يف اأثينا 
مع احلزب النازي اجلديد الفجر 

2007، وه���ذا مل  ال��ذه��ب��ي ع���ام 
النا�س  ي�����زال  ول  ���س��ي��ئ��ا،  ي��غ��ري 

ي�سوتون ل�ساحله وللحزب.
*م������ا ه����ي ع����و�ق����ب ه���ذه 
�لأح���ز�ب  على  �لنتخابات 

�ل�شيا�شية يف برلني؟
- الحتاد امل�سيحي الدميقراطي، 

خ����ا�����س����ة، يف م����وق����ف دق����ي����ق. ل 
ي�ستطيع اأن يقرر: هل يفتح الباب 
يف  يبقى  ام  اليمني؟  اأق�سى  على 
الو�سط؟ اأي ا�سراتيجية يعتمد؟ 
اتخذ  لقد  روبيكون؟  �سيعرب  هل 
���س��اك�����س��ون��ي��ا مايكل  وزي����ر ولي����ة 
من  ال�سحيح  ال��ق��رار  كريت�سمر 

العديد من الناخبني يتقا�سمون فع��ال الآراء العن�سري�ة للحزب

ك�����ان �لأم�����ر 
�أ�شو�أ  �شيكون 
ل�����و حت��ق��ق��ت 
توقعات بع�س 
ت  عا �شتطال �
�ل�������������������ر�أي 

ي����رى �حل���زب 
�أن  �مل��ت��ط��رف, 
ع��ل��ي��ه �ل��ف��وز 
�ل�������ش���رق يف 

ق��ب��ل  �أوًل 
غرًبا �لتوجه 

هناك قوى د�خل �لحتاد �مل�شيحي �لدميقر�طي تطرح م�شاألة �لتحالف م�شتقبال مع حزب �لبديل
ل يلعب �لبديل من �أجل �ملانيا يف �مليد�ن �لجتماعي كما يفعل �لتجمع �لوطني يف فرن�شا

•• الفجر – خرية ال�سيباين

عامل الجتماع ماتيا�س كوينت

العن�سرية حا�سرة يف خطابه وبني ان�ساره

اأندريا�س كالبيتز �سارك يف م�سرية يف اأثينا مع احلزب النازي اجلديد

ا�ستقبال النتائج بالهتاف والت�سفيق

اكت�ساح املانيا ال�سرقية ثم التوجه غربا

�لنتخابات �لإقليمية يف �أملانيا:

»حزب البديل من اجل املانيا يخو�ش حربا ثقافية«...!

من  �لبديل  حزب  ح�شل 
نتائج  على  �مل��ان��ي��ا  �ج��ل 
�لنتخابات  يف  تاريخية 
�شاك�شونيا  يف  �لإقليمية 
وب�����ر�ن�����دن�����ب�����ورغ, مب��ا 
�ل�شطرجن  رق��ع��ة  يجعل 
برلني  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
مقابلة  ح���ر�ك���ا.  �أك����ر 
م���ع م��ات��ي��ا���س ك��وي��ن��ت, 
ع���امل �ج��ت��م��اع وم��دي��ر 
م��ع��ه��د �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
يينا  يف  �مل��دين  و�ملجتمع 
)تورينجيا(, و�ملتخ�ش�س 

يف �لتطرف �ليميني.

ما ز�ل لطالبان, ولتنظيم د�ع�س وجود كبري هناك 

اأفغان�ستان لي�ش العراق... ما هي نقاط الختالف بينهما؟
احلكومة  يف  م�سوؤولني  م��ع  تفاعاته  خ��ال  م��ن  اأن���ه،  ي��رى  الكاتب  لكن 
اأن مزاعم املعلقني وراأي غراهام  2008 و2011،  يدرك  العراقية بني 
اإدارة  القوات الأمريكية ل تتحملها  غري �سحيحة، واأن م�سوؤولية مغادرة 
اأوباما، بل اإدارة بو�س التي “ورطتنا يف غزو با معنى، واحتال للعراق هو 

الذي اأف�سح املجال لتفاق الرحيل عن ذلك البلد«.
وي�سري الكاتب ملا �سهده يف �سيف 2008، عندما كان يقدم امل�سورة حلملة 
اخلارجية  ب��وزي��ر  يومها  والتقى  اخل��ارج��ي��ة،  ال�سيا�سة  ق�سايا  يف  اأوب��ام��ا 
العراقي هو�سيار زيباري، الذي قال اإن حكومة املالكي لن توافق على توقيع 
“اتفاق و�سعية القوات” الذي ي�سمح ببقاء قوات اأمريكية ب�سكل قانوين يف 

•• وا�سنطن-وكاالت:

اللم�سات  و�سع  من  ترامب  دون��ال��د  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  اق��راب  مع 
اأفغان�ستان، يدعو العديد  الأخ��رية على اتفاق �سام مع حركة طالبان يف 
تفادي  اإىل  الأمريكية  الإدارة  اخلارجية  ال�سيا�سة  موؤ�س�سة  اأع�ساء  م��ن 
القوات  �سحب  عندما  ال��ع��راق،  يف  اأوب��ام��ا  ب���اراك  ال�سابق  الرئي�س  اأخ��ط��اء 
عودة  من  التحذير  رغ��م   .2011 الأول(  دي�سمرب)كانون  يف  الأمريكية 

العراق اإىل العنف، بعد خروج القوات الأمريكية. 
ولفت لورن�س كورب، زميل بارز لدى مركز التقدم الأمريكي، �سغل من�سب 
م�ساعد وزير الدفاع الأمريكي بني 1981 و 1985، اإىل راأي ن�سر اأخرياً 
يف �سحيفة “وول ا�سريت جورنال” للجرنال املتقاعد ديفيد بيراو�س، 
اأوباما  فيه  حما  اخلارجية  ال�سيا�سة  على  معلق  �سري�سوك،  فان�س  م��ع 
م�سوؤولية ترك العراق دون �سبب. ويكرر ال�سيناتور ليند�سي غراهام املقرب 
اأخطاء  اأن على ترامب التعلم من  من ترامب، التحذيرات نف�سها، ويرى 

اأوباما. 

العراق، ما مل توافق الوليات املتحدة على �سحب قواتها يف نهاية 2011، 
وهو ما وافقت عليه اإدارة بو�س قبل نهاية عهدها. 

الأول(  اأكتوبر)ت�سرين  يف  اأداه���ا  زي��ارة  اإىل  وي�سري  املقال  كاتب  ومي�سي 
اإىل ال���ع���راق ل��ل��م�����س��اع��دة يف ال��ت��خ��ط��ي��ط لن�����س��ح��اب ن��ظ��م��ه اجل����رنال راي 
الق�سية مع عدد من  واأث��ار تلك  الأمريكية هناك،  القوات  اأوديرنو، قائد 
نوري  ال��وزراء  رئي�س  مع  ذاتها  الق�سية  ناق�س  ثم  العراقيني.  امل�سوؤولني 
اأن  املالكي  اأكد  الزيارة  تلك  دي�سمرب)2011(. ويف  بوا�سنطن، يف  املالكي 

الأمريكيني وقعوا اتفاقاً، ويجب تنفيذه. 
اأن  فريى  لأفغان�ستان،  الأمريكية  القوات  مغادرة  ملناق�سة  الكاتب  وينتقل 

الو�سع فيها خمتلف متاماً عما كان عليه العراق يف 2011، عندما �ساد 
هدوء ن�سبي، ا�ستمر ثاثة اأعوام، قبل احلرب الأهلية ال�سورية. 

وجود  وداع�س  لطالبان،  ي��زال  ول  متوا�سلة،  اأفغان�ستان  يف  احل��رب  ولكن 
بكابول  عر�س  يف  داع�س  من  انتحاري  تفجري  اأثبته  ما  وه��و  هناك،  كبري 

اأخرياً، اأدى ملقتل 80 �سخ�ساً، وجرح 165 اآخرين.
اأفغان�ستان،  ن��ه��ائ��ي��اً م��ن  اأم��ري��ك��ا  ان�����س��ح��اب  وف��ي��م��ا ت��ري��د ح��رك��ة ط��ال��ب��ان 
املنتخبة  احلكومة  ف��اإن  ال��ع��راق،  يف  املنتخبة  املالكي  حكومة  طالبت  كما 
اأي  الباد، يف  املتحدة  الوليات  اأفغان�ستان ل تريد مغادرة  يف  دميقراطياً 

وقت قريب. 
ومن هنا، يرى كاتب املقال، اأنه اإذا ا�ستمع ترامب لن�سيحة بع�س م�ساعديه 
يف فريق الأمن القومي، وموؤ�س�سة ال�سيا�سة اخلارجية، ورف�س �سحب كل 
القوات الأمريكية من اأفغان�ستان، يف اإطار اتفاق مع طالبان، والإبقاء على 
دميقراطية،  ب�سورة  انتخبت  حكومة  بدعم  �سيحظى  ف��اإن��ه  دائ���م،  وج��ود 
اأمر مل يتوفر لأوباما عندما قرر �سحب جميع  ومعرف بها دولياً، وهو 

القوات الأمريكية من العراق.  
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�إع����������الن
ال�س�����ادة/بيت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخلريات لتجارة املواد الغذائية - فرع 6
رخ�سة رقم:CN 1181034-6    تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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�إع����������الن
لكهرباء  ح�سن  �سلطان  ال�س�����ادة/حمل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات  رخ�سة رقم:2462857 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد جاين العابدين علي احمد %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سلطان ح�سن احمد م�ساعد املن�سوري من مالك 
اىل وكيل خدمات

تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سلطان ح�سن احمد م�ساعد املن�سوري من من 100% اىل %0
تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/حمل �سلطان ح�سن لكهرباء ال�سيارات 
SULTAN HASSAN AUTO ELECTRICAL SHOP

اىل/اجلابري لكهرباء ال�سيارات
ALJABEER AUTO ELECTRICAL SHOP

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

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

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�إع����������الن
انوار  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

القلوب للنجارة واحلداده امل�سلحة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1176220 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة هزاع بن خليفة بن �سلطان الهنائي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف بدر عبداهلل طالب عبداهلل العربي

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

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

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة اليمامة 

للتجارة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1105850 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالكرمي حممد �سعبان فا�سل البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف معني حممد احمد ال علي

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

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

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�إع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الظال الذهبية 

لل�سيانة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1993876 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل �سنقور من�سور علي الظاهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان حارب حمد را�سد الرا�سدي

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

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

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�إلغاء �عالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
موؤ�س�سة  التجاري  بال�سم     CN  1191361 رقم: 
تعديل  طلب  بالغاء  والتربيد  التكييف  ملقاولت  ليبو 
فعلى  �سابقا.  عليه  كان  كما  الو�سع  واعادة  الرخ�سة 
كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة 
دائرة التنمية القت�سادية خال اأ�سبوع من تاريخ ن�سر 
اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العان  هذا 
حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/ور�سة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ابو علي احلديثة للحدادة
رخ�سة رقم:CN 1111883    تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�إع����������الن
ال�س�����ادة/فيديو  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

وت�سجيات ليايل الهيلي
رخ�سة رقم:CN 1125929    تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4 

�إع����������الن
التوماتيكية  �سنايرب  ال�س�����ادة/م�سبغة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:2395931 
تعديل ا�سم جتاري من/م�سبغة �سنايرب التوماتيكية ذ.م.م 

SNIPER AUTOMATIC LAUNDRY LLC
اىل/خياط الرمزية للرجال ذ.م.م

ALRAMZEYA TAILOR FOR MEN LLC
تعديل ن�ساط/بيع املاب�س العربية بالتجزئة )4771105(

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع املاب�س الرجالية اجلاهزة - بالتجزئة )4771101(
تعديل ن�ساط/ا�سافة خياطة املاب�س الرجالية العربية )1410903(

تعديل ن�ساط/حذف كي املاب�س )9601001(
تعديل ن�ساط/حذف غ�سيل املاب�س )9601002(

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  4  �شبتمرب  2019 العدد 12722 

فقدان �سهادات اأ�سهم
فقدت �سهادة اأ�سهم �سادرة من م�سرف اأبوظبي الإ�سامي لاأ�سماء الآتيه:

1- يو�سف عبداهلل حممد بن حارب 
 رقم ال�سهادة:10102242 - عدد الأ�سهم:163
2- عبداهلل يو�سف عبداهلل حممد بن حارب 
 رقم ال�سهادة:1061266 - عدد الأ�سهم:151
3- ح�سة يو�سف عبداهلل حممد بن حارب 

 رقم ال�سهادة:1061269 - عدد الأ�سهم:151
4- موزة يو�سف عبداهلل حممد بن حارب 

 رقم ال�سهادة:1061272 - عدد الأ�سهم:151
5- علياء يو�سف عبداهلل حممد بن حارب 

 رقم ال�سهادة:1061270 - عدد الأ�سهم:151
6- �سيخة يو�سف عبداهلل حممد بن حارب 
 رقم ال�سهادة:1061271 - عدد الأ�سهم:150

يرجى من يجدها ت�سليمها اىل امل�سرف املذكور م�سكورا.

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 315724         بتاريخ: 2019/08/20
با�س��م: بي تي براندز ا�س دي ان بي ات�س دي

وعنوانه: 7 لوروجن  تيكنولوجي 4/3 ايه، نوفيل اند�سريال بارك 2، تامان �سين�س �سياجنور 1، كوتا 
دامان�سارا، 47810 بيتالينج جايا، �سياجنور، ماليزيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
قرطا�سية؛ املواد الرويجية املطبوعة؛ دفاتر املاحظات؛ اأقام؛ اقام ر�سا�س؛ املطاط؛ املطبوعات 

اأو امل�سائل املطبوعة
الواق�عة بالفئة: 16

GIGI COFFEE باحرف لتينية على ي�سارها ر�سمة قطة  و�سف العامة: عبارة عن كلمات 
ترفع يدها باللون ال�سود 

ال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  4  �شبتمرب  2019 العدد 12722 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 315725         بتاريخ: 2019/08/20
با�س��م: بي تي براندز ا�س دي ان بي ات�س دي

كوتا   ،1 �سياجنور  �سين�س  تامان   ،2 ب��ارك  اند�سريال  نوفيل  اي��ه،   4/3 تيكنولوجي  ل��وروجن    7 وعنوانه: 
دامان�سارا، 47810 بيتالينج جايا، �سياجنور، ماليزيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
التي  وامل�سروبات  والكاكاو  الإ�سربي�سو  ، م�سروبات  ال�ساي   ، القهوة  الكاكاو،  والكامل،  املطحون  النب  حبوب 
يتم اإعدادها با�سا�س من القهوة و/اأو اإ�سرب�سو، امل�سروبات التي يتم اإعدادها با�سا�س من ال�ساي وال�سوكولته 
امل�سحوقة والفانيليا؛ �سراب منكهات لإ�سافته اإىل امل�سروبات، ال�سلع املخبوزة مبا يف ذلك املفن )كعك مدور 
حملى( والكعكات والب�سكويت وكعك الكوكيز واملعجنات واخلبز، ال�سندوي�سات، ال�سوكولتة، و�سلع احللويات، 
جرنولة )نوع من حبوب الإفطار(، القهوة اجلاهزة لل�سرب، ال�ساي اجلاهز لل�سرب، بوظة )الآي�س كرمي(، 

امليلك �سيك )خمفوق احلليب( واحللويات املجمدة؛ ال�سوكولته واحللوى واحللويات
الواق�عة بالفئة: 30

GIGI COFFEE باحرف لتينية على ي�سارها ر�سمة قطة ترفع  و�سف العامة: عبارة عن كلمات 
يدها باللون ال�سود 

ال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  4  �شبتمرب  2019 العدد 12722 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 315726         بتاريخ: 2019/08/20
با�س��م: بي تي براندز ا�س دي ان بي ات�س دي

كوتا   ،1 �سياجنور  �سين�س  تامان   ،2 ب��ارك  اند�سريال  نوفيل  اي��ه،   4/3 تيكنولوجي  ل��وروجن    7 وعنوانه: 
دامان�سارا، 47810 بيتالينج جايا، �سياجنور، ماليزيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات؛ الإيواء املوؤقت؛ خدمات املقاهى وحانات القهوة؛ خدمات اإعداد الطعام 
وال�سراب؛ خدمات مطاعم الطعام وال�سراب للطلبات اخلارجية؛ خدمات املطاعم؛ خدمات املطاعم �سريعة 
اخلدمة؛ خدمات املطاعم ذاتية اخلدمة؛ خدمات مطاعم وحانات الوجبات اخلفيفة مبا يف ذلك الطلبات 

اخلارجية؛ تقدمي وجبات جاهزة؛ اإعداد الطعام اأو الوجبات لا�ستهاك داخل اأو خارج املبنى
الواق�عة بالفئة: 43

GIGI COFFEE باحرف لتينية على ي�سارها ر�سمة قطة ترفع  و�سف العامة: عبارة عن كلمات 
يدها باللون ال�سود 

ال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  4  �شبتمرب  2019 العدد 12722 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
دايودبوتا انرنا�سيونال

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم: 316091            بتاريخ : 27 / 08/ 2019
با�س��م: انوفري مديكال انك.

وعنوانه: 6-250 �سيلدز كورت، ماركهام، اأونتاريو كندا ال 3 ار 9 دبليو 7
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

نظام ترفيه متعدد الو�سائط للمري�س الطبي لا�ستخدام اأثناء الإجراءات الطبية التي تتاألف 
من �سا�سات العر�س ومكربات ال�سوت و�سماعات الراأ�س واأجهزة والربامج الكمبيوتر

بالفئة:9
و�سف العامة: عبارة عن كلمة INNOVISION باحرف لتينية باللون ال�سود

ال�س��راطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  4  �شبتمرب  2019 العدد 12722 

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/6380 (

املنذر : بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع
املنذر اإليها :  هور�س�س باور لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م.

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )60،867.97( درهم نتيجة 
الإخال ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�سيارات وذلك خال 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
ال�سيارة رقم )42584 / خ�سو�سى/N / دبي( من نوع )هيونداي الينرا  _ 
قبل  م��ن  ل�ساحلكم  )ف�سي(_واملمولة  ل��ون   _  )  2015( م��ودي��ل   ) �سالون 

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 6381 /2019 (

املنذر : بنك اأبوظبي التجاري �س.م.ع
املنذر اإليها :  هور�س�س باور لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م.

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )60،066.97( درهم نتيجة 
الإخال ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�سيارات وذلك خال 
التنفيذية على  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  اأ�سبوع من 
ال�سيارة رقم )42397 / خ�سو�سى/N / دبي( من نوع )هيونداي الينرا  _ 
�سالون ( موديل )2015 ( _ لون ) بيج(_واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،             
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عربي ودويل

بعد يف مبنى بو�سط مدينة جوهان�سربغ قبل ان متتد اىل مناطق اأخرى يف 
العا�سمة القت�سادية جلنوب افريقيا، ثم اىل بريتوريا العا�سمة ال�سيا�سية 

الواقعة على بعد 60 كلم منها.
التي  ال�سلطات  اأرق��ام  اآخ��ر  بح�سب  اأ�سخا�س   110 اأك��رث من  توقيف  ومت 

اأ�سارت اىل مقتل مدين يف ظروف مل تت�سح بعد.
الظهر يف جوهان�سبورغ  بعد  اجتماعا  �سيلي  بيكي  ال�سرطة  و�سيعقد وزير 

مع م�سوؤولني لبحث الو�سع.
وت�سهد جنوب افريقيا، القوة القت�سادية الأكرث تطورا يف القارة، بانتظام 

اأعمال عنف مناه�سة لاأجانب توؤججها ن�سبة البطالة العالية والفقر.
ويف العام 2015 قتل �سبعة اأ�سخا�س خال اأعمال نهب ا�ستهدفت متاجر 
اأعمال  اأوقعت   2008 العام  ودورب��ان. يف  اأجانب يف جوهان�سربغ  يديرها 

�سغب مناه�سة لاجانب 62 قتيا يف خمتلف اأنحاء الباد.

•• جوهان�سربغ-اأ ف ب:

تقوم �سرطة جنوب افريقيا بدوريات يف �سوارع جوهان�سربغ بعد ليلة ثانية 
من اأعمال العنف املناه�سة لاجانب والنهب حيث مت احراق متاجر فيما 

عمدت ال�سرطة اىل اطاق الر�سا�س املطاطي لتفريق مثريي ال�سغب.
واندلعت اأعمال العنف ليل الثنني الثاثاء يف حيرّ الك�سندرا يف جوهان�سربغ 

املتاخم حلي �ساندتون املايل.
وكالة  اأف���اد مرا�سلو  كما  احل��ي  اأخ���رى يف  ونهب  ع��دة متاجر  اإح���راق  ومت 

فران�س بر�س، قبل عودة الهدوء �سباح الثاثاء.
وت�سهد جنوب افريقيا منذ م�ساء الحد موجة جديدة من اأعمال العنف 

ذات الطابع املناه�س لاجانب.
وبداأت اأعمال ال�سغب بعد مقتل ثاثة اأ�سخا�س يف حريق مل تت�سح اأ�سبابه 

وقالت اجلماعة اإن احلكومة جترب الروهينجا على قبول بطاقات التحقق من 
�سلطات  “عذبت  واأ�سافت  اأجانب.  اأنهم  على  ت�سنفهم  التي  الوطنية  الهوية 
ميامنار الروهينجا وفر�ست قيودا على حرية حركتهم يف اإطار تنفيذ عملية 

بطاقات التحقق من الهوية الوطنية«.
اإليهم ب�سكل  وحترم حكومة ميامنار غالبية الروهينجا من اجلن�سية وينظر 
الرغم  على  امل��ج��اورة  بنجاد�س  �سرعيون من  اأنهم مهاجرون غري  على  ع��ام 
من اأن الكثريين منهم يقولون اإن جذورهم ترجع اإىل ولية راخني يف غرب 
ميامنار  حكومة  با�سم  املتحدث  هتاي  زاو  مع  التوا�سل  يت�سن  ومل  ميامنار. 
للتعقيب. ونفى املتحدث با�سم اجلي�س امليجر جرنال تون تون نيي التهامات 
باإجبار اأي �سخ�س على قبول بطاقات الهوية حتت تهديد ال�ساح اأو عن طريق 
“هذا غري �سحيح وبالتايل لي�س لدي  التعذيب. وقال لرويرز عرب الهاتف 

ما اأقوله«.

•• ياجنون-رويرتز:

قالت جماعة مدافعة عن حقوق الإن�سان اأم�س اإن �سلطات ميامنار جترب اأفرادا 
بطاقات هوية  قبول  على  ال�ساح  تهديد  امل�سلمة حتت  الروهينجا  اأقلية  من 

ت�سنفهم على اأنهم اأجانب مما يحرمهم من فر�سة احل�سول على اجلن�سية.
اأن  املرجح  ب�سبب معاملتها للروهينجا ومن  انتقادات دولية  وتواجه ميامنار 
التي  اأعدته جماعة )فورتيفاي رايت�س( وتناول احلملة  الذي  التقرير،  يزيد 
املخاوف  الوطنية،  الهوية  من  التحقق  بطاقات  قبول  على  لإجبارهم  تهدف 

ب�ساأن املعاملة التي يتلقاها الروهينجا.
ميامنار  حكومة  “حتاول  للجماعة  التنفيذي  الرئي�س  �سميث  ماثيو  وق��ال 
احلقوق  م��ن  فعليا  اإداري�����ة جت��رده��م  عملية  ع��رب  ال��روه��ي��ن��ج��ا  �سعب  ت��دم��ري 

الأ�سا�سية«.

ليلة جديدة من اأعمال العنف يف جنوب افريقيا جماعة حقوقية: ميامنار حترم الروهينجا من اجلن�سية 

ل خ�سارة نائب الرئي�س،  “ميكننا حتمرّ
ل خ�سارة الكثري من  ول ميكننا حتمرّ

هوؤلء ال�سباب«.
حتت  واٍد  باجتياز  ال�سابط  قام  فقد 
ن�����ريان ال���ع���دو ح��ت��ى ي�����س��ت��ع��ي��د جثة 
�سديقه، ح�سبما ذكر جو بايدن. ويف 
اللحظة التي اأراد فيها نائب الرئي�س 
الكبتان:  ل��ه  ق��ال  ميداليته،  منحه 
ال�سيء  ه���ذا  اأري�����د  ل  اأن����ا  “�سيدي، 
ال��ل��ع��ني! ل ت��ع��ل��ق��ه ي���ا ���س��ي��دي. من 
ذلك”.  تفعل  ل  �سيدي.  ي��ا  ف�سلك 
ب�سمت جنائزي  املر�سح ق�سته  اأنهى 
اأق�سم  احلقيقة،  ه��ي  “هذه  ق��ائ��ًا: 

باهلل«. 

خلط بني ترييز� ماي 
ومارغريت تات�شر

ه����ذه احلكاية  ف�����اإن  احل�����ظ،  ل�����س��وء 
مزيج  ال����واق����ع  يف  ه����ي  ال����درام����ي����ة، 
م���ن ع���دة ق�����س�����س، ح�����س��ب �سحيفة 
بايدن  ج��و  �سافر  ب��و���س��ت.  وا�سنطن 
لكنه   ،2008 ع��ام  اأفغان�ستان  اإىل 
نائًبا  ول��ي�����س  ���س��ي��ن��ات��وًرا  حينها  ك���ان 
ي��ك��ن اجل���ن���دي من  ل��ل��رئ��ي�����س. ومل 
ال��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة، وامن���ا م��ن جي�س 
الرب، ومل يكن بايدن هو الذي منحه 
اأوباما.  ب���اراك  الرئي�س  ب��ل  و���س��اًم��ا، 
احلقيقة الوحيدة، هي اأن جو بايدن 
قام بتو�سيم جندي عام 2011، قال 

له اإنه ل ي�ستحق مثل هذا ال�سرف.
النتخابية،  احل��م��ل��ة  ب���داي���ة  م��ن��ذ 
ب�سل�سلة  ال��دمي��ق��راط��ي  امل��ر���س��ح  ق���ام 
م���ن ال�����زلت وال���ه���ف���وات والأخ���ط���اء 
وال��ت�����س��ري��ح��ات اخل���رق���اء، مم��ا يثري 
ت�����س��اوؤلت ح��ول ع��م��ره )76 عاما(، 

و�سحته العقلية.
يف الأ���س��اب��ي��ع الأخ�����رية، ك���ان اخللط 
تات�سر،  ومارغريت  ماي  ترييزا  بني 
يف  وقعت  اإلبا�سو  مذبحة  اإن  و�سرح 
الناجني  ق��اب��ل  اإن���ه  وق���ال  هيو�سنت، 
م��ن اإط����اق ال��ن��ار يف م��در���س��ة بارك 
لند الثانوية قبل حدوثها. والأكرث 
بوبي  اأن  ادع������ى  ل��ل��ده�����س��ة،  اإث��������ارة 
قتا  كينغ،  ل��وث��ر  وم��ارت��ن  كينيدي 
يف  واأع��ل��ن  ال�سبعينات”،  اأواخ���ر  “يف 
ل  “كيف  هامب�ساير  نيو  يف  اجتماع 

نحب فريمونت«.

�أخطاء با�شرت�شال
ثم هناك اأخطاء اأكرث خطورة. فقد 

اأذكياء  الفقراء  “الأطفال  اإن  �سرح 
ال���ق���در م���ن املوهبة  ن��ف�����س  ول��دي��ه��م 
قام  ك��م��ا  البي�س”.  الأط���ف���ال  م��ث��ل 
املثليني،  ال��ن��ادل  على  خ��رق��اء  بنكات 
اأنه  وب��دا   ... الن�ساء  مل�س  اإىل  وميله 
ال�سيوخ  بدايته يف جمل�س  ن��ادم على 
مع  قوانني  م�ساريع  يف  تعاون  حيث 
عامة  وهي  عن�سريني،  �سيناتورات 
ال�سلوك  م���ن  ح��ق��ب��ة  ع���ن  راي������ه،  يف 

احل�ساري يف ال�سيا�سة. 
ال�سابق  الرئي�س  نائب  اع��رف  »لقد 
وزلت”،  اأخ��ط��اء  ماكينة  ك���ان  ب��اأن��ه 
دانا  ال�سحفي  الكاتب  �ساخرا  كتب 
انه  زائ���ف،  ت��وا���س��ع  “هذا  ميلبانك، 
لي�ست  وهذه  الزلت”.  لمبورغيني 

م��ف��اج��اأة، لقد ُع��رف ج��و ب��اي��دن منذ 
عقود باأخطائه.

البيت  يف  ك��ان  عندما   ،2008 ع��ام 
باأنه  اأوب��ام��ا  ب���اراك  الأب��ي�����س، و�سف 
اأ�سل  م���ن  اأم��ري��ك��ي  م���واط���ن  “اأول 
اأف��ري��ق��ي ي��ت��ح��دث ج��ي��ًدا، وه���و ذكي، 
ويف  ال�����ع�����ام،  ن���ف�������س  يف  ونظيف”. 
مي�سوري  م��ن  لناخب  ق��ال  اج��ت��م��اع، 
“انه�س  م���ت���ح���رك:  ك���ر����س���ي  ع���ل���ى 
عرف  اإن�����ه  ���ا  اأي�������سً وق�����ال  ت�ساك”. 
“ثاثة  بينهم  م��ن  روؤ���س��اء،  ثمانية 
وكان  للغاية”.  حميمية  ب��ط��ري��ق��ة 
عليه الن�سحاب والتخلى عن حملته 
بعد   1988 ع��ام  الأوىل  الرئا�سية 

اتهامات بال�سرقة الدبية.

مد�ركه �شليمة
ي���وؤك���د م�����س��ت�����س��اروه دف���اع���ا ع��ن��ه ان 
ان  ي����ب����دو  ول  ����س���ل���ي���م���ة.  م�����دارك�����ه 
اأخ����ط����اءه ت���وؤث���ر يف ال���وق���ت احل���ايل 
�سدقنا  واإذا  �سعبيته.  ت�سنيف  على 
ال��راأي، فانه يبقى  ا�ستطاعات  اآخر 
ب�  امل��ف�����س��ل اإىل ح���د ك���ب���ري،  امل��ر���س��ح 
الت�سويت،  ن���واي���ا  م���ن  ب��امل��ائ��ة   32
اإليزابيث  على  كبري  بفارق  متقدما 
واري����ن وب����ريين ���س��ان��درز. ل��ق��د بنى 
ح��م��ل��ت��ه ب��اأك��م��ل��ه��ا ع��ل��ى ح��ق��ي��ق��ة اأنه 
الرجل القدر على ا�ستقطاب ناخبي 
التغلب  باإمكانه  وبالتايل،  الو�سط، 

على دونالد ترامب.
التي  امل�����ت�����ك�����ررة  الأخ�������ط�������اء  ل����ك����ن   

الجتماعية،  ال�����س��ب��ك��ات  ��م��ه��ا  ت�����س��خرّ
م��ر���س��ح��ا م�سابا  ي���ب���دو  ق���د جت��ع��ل��ه 
باحلملة.  ي��ن��ح��رف  وق���د  ب���اخل���رف، 
للخطاأ”،  عر�سة  دائ��ًم��ا  ك��ان  “لقد 
امل�ست�سار  اأك�������س���ل���رود  دي��ف��ي��د  ي���ق���ول 
“الفرق،  اأوب����ام����ا،  ل���ب���اراك  ال�����س��اب��ق 
عامات  عن  يبحثون  النا�س  اأن  هو 

تدهور حمتملة«.
ال��راه��ن، جتنب خ�سومه  ال��وق��ت  يف 
��ه. ال ان  م��ه��اج��م��ت��ه م���ن زاوي�����ة ���س��نرّ
بالتاأكيد، لن يفرط  ترامب،  دونالد 
الفر�سة. عام 2016، عندما اأغمي 
اأطلق  ع��ل��ًن��ا،  كلينتون  ه��ي��اري  على 
كانت  باأنها  توحي  الفور  على  حملة 

على و�سك املوت.

لي�شت مفاجاأة للعارفني:

املر�سح جو بايدن: »لمبورغيني الزلت«...!
منذ بد�ية �حلملة �لنتخابية, تعددت �أخطاء بايدن مما يثري ت�شاوؤلت حول �شّنه و�شحته �لعقلية

جو بايدن.. ملك الزلت

ق�شة  كانت  ذل��ك  م��ع 
جتمع  يف   ... ر�ئ��ع��ة 
ن��ي��و  يف  �ن���ت���خ���اب���ي 
��شتح�شر  هامب�شري, 
ج���و ب���اي���دن و�ح���دة 
رحلة  ذكرياته:  من 
�إىل �أفغان�شتان عندما 
كان نائبًا للرئي�س, من 
�جل تو�شيم كابنت من 
بعمل  ق��ام  �لبحرية 
�إن  وق�����ال  ب���ط���ويل. 
�عتقدو�  م�شت�شاريه 
ك��ان��ت  �ل���رح���ل���ة  �أن 
بالغة �خلطورة, وكان 

يرد قائاًل: 

•• الفجر – خرية ال�سيباين

يوؤكد م�ست�ساروه اأن مداركه �سليمة، ول يبدو اأن اأخطاءه توؤثر على ت�سنيف �سعبيته
�لزلت �ملتكررة قد جتعله يبدو مر�شحا م�شابا باخلرف, وقد ينحرف باحلملة
جتنب خ�سومه مهاجمته من زاوية �سّنه، اإل اأن دونالد ترامب لن يفّوت الفر�سة 

هل �سيك�سب الرهان امام امرباطور العقارات؟

نافذة 
م�شرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة �كت�شاف كيف يفكر �لآخر

•• ريت�سارد ويريل

اأ�سدرت امل�سالح القانونية للمجل�س )الذي ميثل 
الدول الأع�ساء( واملفو�سية الأوروبية نف�س احلكم. 
انعقاد  ت��امي��ز عند  ���س��ن��داي  ق��ال يف  ق���رر، كما  اإذا 
الربيطاين  ال��دي��ن  ���س��داد  ع��دم  ال�سبع،  جمموعة 
جتاه الحتاد الأوروب��ي، بنحو 40 مليار يورو، يف 
بوري�س  �س  �سيعررّ الربيك�سيت،  ب�ساأن  اتفاق  غياب 

جون�سون اململكة املتحدة خلطرين رئي�سيني.
العدل  حمكمة  اأم���ام  دع���وى  رف��ع  يتم  اأن  الأول؟ 
الأوروبية  للمعاهدة  الم��ت��ث��ال  ل��ع��دم  الأوروب���ي���ة 
ت�ستمر، حتى حلظة الطاق، يف ربط لندن  التي 
ب��ربوك�����س��ل وال�����دول ال�����س��ب��ع وال��ع�����س��ري��ن الأخ���رى 

الأع�ساء يف الحتاد. 
»هذه لي�ست معاهدة بني ترييزا ماي وجان كلود 
املتحدة والحتاد  اململكة  اإنها معاهدة بني  يونكر، 
الأوروبي، ويجب احرامها من قبل رئي�س الوزراء 
حذر يف يونيو، جان  الربيطاين املقبل، اأيا كان”، 
يقوم  وه��و  “بوجو”،  ه��دد  ج��ون��ك��ر، حلظة  ك��ل��ود 
امل��ح��اف��ظ��ني، بعدم  اأج���ل ق��ي��ادة ح���زب  بحملة م��ن 

ا�ستخدام دفر ال�سيكات.
الثاين؟ يتمثل يف ان تعترب الأ�سواق املالية رف�س 
يتعذر  وان  جزئي،  تق�سري  مبثابة  ه��ذا  الت�سديد 
م�ستقبلية.  ثنائية  جت��اري��ة  اتفاقية  اب���رام  لحقا 
“اإذا مل تدفع اململكة املتحدة، فلن يوافق الحتاد 
التفاقية”،  ب�����س��اأن  ال��ت��ف��او���س  اإع�����ادة  ع��ل��ى  اأب�����ًدا 
ال�سابق  القانوين  املدير  اأ�سابيع،  عدة  منذ  يكرر، 

للمجل�س، جان كلود بريي�س.
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  دي����ن  ي�����ورو،  م��ل��ي��ار   40 ت��غ��ط��ي 
ل���احت���اد الأوروب���������ي، ال���ت���زام���ات ل���ن���دن مبوجب 
ميزانية الحتاد الأوروبي املتفاو�س عليها ومدتها 
�سبع �سنوات )908 مليار يورو للفرة 2014-

2020(، ومعا�سات املوظفني الجنليز يف الحتاد 
وكان  و2019.  الن�سمام(  )تاريخ   1976 بني 
�سرطا   ،2017 ع���ام  امل��ب��ل��غ،  ه���ذا  ع��ل��ى  الت���ف���اق 

م�سبقا لبدء املفاو�سات ب�ساأن 
يعي�س  ال�����ذي  ال��ربي��ك�����س��ي��ت، 
رف�������س جمل�س  ب���ع���د  م����اأزق����ا 
العموم التفاقية املوقعة من قبل حكومة ترييزا 
احل���دود  “جت�سيد”  ال���ن���زاع ح���ول  ب�����س��ب��ب  م����اي، 

الأيرلندية.

�فاق جديدة
النق�س  ه��ذا  اأن  ال��وا���س��ح  م��ن  ل��احت��اد،  بالن�سبة 
 27 ال���  �سيجرب  لأن��ه  له عواقب،  �ستكون  املحتمل 
اأو  الإن��ف��اق  لربنامج  اإم���ا  العاجلة  امل��راج��ع��ة  على 
مللء  الأوروب������ي  الحت����اد  م��ي��زان��ي��ة  يف  مل�ساهمتهم 
ال��ث��غ��رة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ادل 5 ب��امل��ائ��ة من 

ميزانيتهم 2020-2014.
ت��اأك��د هذا  اإذا  الأوروب��ي��ة اجل��دي��دة،  املفو�سية  اإن   
اخل��ط��ر يف امل��وع��د ال��ن��ه��ائ��ي ال���ذي ح���دده الحتاد 
الأوروبي يف 31 اأكتوبر، �ست�سطر اإىل توفري افاق 
مع  النقطة  ه��ذه  ب�ساأن  والت�ساور  ج��دي��دة،  مالية 
امليزانيات.  على  ي�سوت  ال��ذي  الأوروب���ي،  الربملان 
مهمة ميكن اأن تقع على عاتق املفو�سة الفرن�سية 

التي ر�سحها اإميانويل ماكرون.
تتمتع النائب الليربالية ال�سابقة �سيلفي غولرد، 
املهند�سة امل�ساركة لاحتاد امل�سريف الأوروبي )غري 
املالية  وال��ل��وائ��ح   2008 ع��ام  اأزم���ة  بعد  املكتمل( 
اجلديدة، تتمتع مبيزة مزدوجة تتمثل يف معرفتها 
بهذه املو�سوعات متاًما، وكونها اأحد اأعمدة املحور 
الفرن�سي الأمل��اين، الذي �ستكون وحدته �سرورية 
وفرن�سا،  جون�سون.  بوري�س  مطالب  مواجهة  يف 
ال��ت��ي ح�����س��ل��ت ع��ل��ى ح��ق��ي��ب��ة ال�������س���وؤون امل��ال��ي��ة يف 
بيري  ملفو�سها   2014 ع��ام  التنفيذية  املجموعة 

مو�سكوفيت�سي، ميكن اأن حتتفظ بها. 
جل�سات ا�ستماع نواب الربملان الأوروبي للمفو�سني 
�سبتمرب،   15 م����ن  اع����ت����ب����اًرا  ت��ن��ط��ل��ق   ،27 ال������ 
اأور�سول  بقيادة  للمفو�سية،  لتن�سيب  والت�سويت 
اأك��ت��وب��ر. واأع��ل��ن��ت اململكة   22 ف���ون دي���ر ل���ني، يف 

املتحدة، منطقياً، اأنها لن تقدم مر�سًحا.
ترجمة خرية �ل�شيباين

�لحتاد �لأوروبي

فاتورة الربيك�سيت، رافعة اأو كعب اأخيل بريطاين...؟

و”اإقبال الطفل  و “يف م�ستودعات املعجزة الآ�سيوية”،  *من موؤلفاته “اأوروبا”، 
وغريها. و”ت�سونامي.. احلقيقة الإن�سانية”،  و”�سايغون اخلالدة”،  الرقيق”، 

اجلامعة العربية حتذر من توا�سل انحياز الإدارة الأمريكية لالحتالل الإ�سرائيلي •• القاهرة-وام:

ال�سافر  الأمريكية  الإدارة  انحياز  توا�سل  م��ن  العربية  ال���دول  جامعة  ح��ذرت 
لاحتال الإ�سرائيلي وحماولة تنفيذ خمطط لت�سفية ق�سايا الو�سع النهائي 
التحرير  وغلق مكتب منظمه  لإ�سرائيل،  عا�سمة  بالقد�س  الع��راف  ب��دءا من 
الفل�سطينية يف وا�سنطن، والعراف بال�سيادة الإ�سرائيلية على اجلولن ال�سوري 

املحتل، ووقف متويل الأونروا، يف حماوله منها لإنهاء عملها.
املحتلة  العربية  والأرا���س��ي  فل�سطني  قطاع  رئي�س  امل�ساعد  ال��ع��ام  الأم���ني  وق��ال 
باجلامعة العربية ال�سفري �سعيد اأبو علي يف كلمته الفتتاحية ام�س خال اأعمال 
العربية  ال��دول  الفل�سطينيني يف  �سوؤون  امل�سرفني على  ملوؤمتر  الطارئ  الجتماع 
دورا  لعبت  “الأونروا”  الاجئني  وت�سغيل  غ��وث  وكالة  اإن  لاجئني،  امل�سيفة 
الإغاثة  �سعيد  على  الفل�سطينيني  لاجئني  خدماتها  تقدمي  يف  مهما  حيويا 
فل�سطيني،  لجئ  مليون  ون�سف  خلم�سة  وال�سحة  التعليم  وخدمات  والت�سغيل 
كما �ساهمت يف حتقيق ال�ستقرار باملنطقة، الأمر الذي ينبغي اأن ي�ستمر حتى يتم 

للم�سا�س بتفوي�س الأونروا، داعيا الأمني العام لاأمم املتحدة اإىل ت�سريع نتائج 
ب��وزارة اخلارجية  فل�سطني  �سوؤون  اإدارة  اأك��د مدير  التحقيقات. من جهته،  هذه 
امل�سرية ال�سفري خالد را�سي اأهمية �سمان ا�ستمرار الدعم املوجة لوكالة الأمم 
املتحدة لغوث وت�سغيل الاجئني الفل�سطينيني “الأونروا” وح�سد املوارد وال�سبل 
كافة ل�سمان وتاأمني جتديد التفوي�س اخلا�س بها مبوجب القرار /302/ لعام 

1949م.
الإن�سانية  الحتياجات  تلبية  يف  املهم  ل��دوره��ا  للوكالة  م�سر  دع��م  على  و���س��دد 
اأ�سيل لهم، وكذلك ل�سمان ال�ستقرار والأمن يف  الفل�سطينيني كحق  لاجئني 

الدول امل�سيفة باملنطقة.
من ناحيته جدد ممثل لبنان ح�سن منينمة يف كلمته ثبات موقف باده الداعم 
اللبناين  الإ�سرار  على  م�سددا  الفل�سطينيني،  الاجئني  مل�ساعدة  الوكالة  لعمل 
على حق الاجئني الفل�سطينيني بالعودة اإىل ديارهم، وعلى �سرورة اتخاذ موقف 
حتقيق  على  العمل  اإىل  وداع��ي��ا  الدولية،  وال��ق��رارات  املواثيق  مع  يتاءم  عربي 

موقف عربي موحد لتجديد تفوي�س ولية الأونروا.

“الأونروا”  اأهمية هذا الجتماع يف وقت تتعر�س فيه  اأبو هويل  اأحمد  الدكتور 
عربية  ودبلوما�سية  �سيا�سية  حت��رك  بخطة  مطالبا  تفوي�سها،  لإل��غ��اء  ملحاولة 
حل�سد الدعم ال�سيا�سي لاأونروا من قبل الدول الأع�ساء يف الأمم املتحدة مبا 
لتجديد  الت�سويت  عملية  يف  الأ���س��وات  من  ال�ساحقة  الكبرية  الأغلبية  ي�سمن 

تفوي�سها يف نوفمرب املقبل.
الإ�سرائيلي  الأمريكي  املوقفني  تعرية  على  تقوم  املقرحة  اخلطة  اأن  واأو���س��ح 
اأو  التفوي�س  اإلغاء  يف  خمططها  مترير  اأم��ام  الطريق  وقطع  ل��اأون��روا  املعادي 
تغيريه وت�سكيل راأي عام عاملي �ساغط وداعم لتجديد التفوي�س املمنوح لاأونروا 

عرب “حملة منا�سرة ودعم لاأونروا«.
ا�ستخدام  الفل�سطينية  التحرير  مبنظمة  الاجئني  �سوؤون  دائ��رة  رئي�س  ورف�س 
مربرا  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأخ��اق��ي��ات  مكتب  ب��ه��ا  يحقق  ال��ت��ي  بالف�ساد  الت��ه��ام��ات 

تنفيذ القرار 194 اخلا�س بحقوق الاجئني الفل�سطينيني. واأ�ساف اأن الإدارة 
الأمريكية بالتن�سيق مع اإ�سرائيل ت�ستهدف الوكالة كمنظمة دولية وتتهمها باأنها 
وكذلك  اإدارت��ه��ا،  يف  والت�سكيك  الفل�سطينيني  الاجئني  ق�سية  متديد  يف  �سبب 
الأمريكية  الإدارة  اأن  اإىل  النتباه  الفل�سطيني، لفتا  الاجئ  الت�سكيك يف �سفة 
الولية  يف  تغيري  اإدخ����ال  اأو  الأون������روا  تفوي�س  جت��دي��د  مل��ن��ع  حملة  الآن  ت��ق��ود 
للقيام  منا�سبة  بتو�سيات  الجتماع  اأن يخرج  اأمله يف  واأع��رب عن  له.  القانونية 
بتحرك العربي فعال على م�ستويني، الأول احل�سد لتغطية العجز املايل احلايل 
يف موازنة الأونروا والبالغ 151 مليون دولر، والآخر التحرك لتاأمني الت�سويت 
باأغلبية كبرية ل�سالح قرار جتديد التفوي�س بدون اأي م�سا�س بالولية القانونية 

لاأونروا اأو ب�سفة الاجئني الفل�سطيني.
الفل�سطينية  التحرير  مبنظمة  الاجئني  �سوؤون  دائ��رة  رئي�س  اأك��د  جانبه،  من 

هجوم دام لطالبان خالل زيارة املوفد الأمريكي 
اأيام. فقد �سنت هجوما ال�سبت يف حماولة لا�ستياء 
الباد  �سمال  يف  ال�سراتيجية  ق��ن��دوز  مدينة  على 
وتلته عملية يف مدينة بول-اي-خمري عا�سمة ولية 

بغان املجاورة قبل ان يتم طردها منها.
نيوز”  “تولو  كانت حمطة  فيما  كابول  اعتداء  ووق��ع 
زملاي  الأمريكي  املوفد  مع  مقابلة  تذيع  التلفزيونية 
من  قواتها  �ست�سحب  ب���اده  اإنرّ  ق��ال  ال���ذي  زاد  خليل 
ببنود  التزمت طالبان  اذا  البلد  قواعد يف هذا  خم�س 

اتفاق ال�سام الذي يجري التفاو�س حوله.
اأن  زاي  يو�سف  اهلل  رحيم  الباك�ستاين  املحلل  واعترب 
التفاو�س  مع  العنف  اأعمال  اىل  طالبان  حركة  جلوء 
مع المريكيني حول ال�سام يف الباد يف الوقت نف�سه 

لي�س مفاجئا.
“اإن مم��ار���س��ة ال�سغط  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  وق���ال 
انهم  ط��ال��ب��ان.  ح��رك��ة  ا�سراتيجية  م��ن  ج���زءا  ت�سكل 
والعتداءات  الع�سكرية  قوتهم  بف�سل  بانه  مقتنعون 
التفاو�س  على  المريكيون  ارغ��م  بها،  يقومون  التي 

معهم«.
اأيديهم،  ب��ني  ميلكونه  ال���ذي  ال�����س��اح  “انه  واأ����س���اف 

و�سيوا�سلون ا�ستخدامه اىل اأن يحققوا اأهدافهم«.

•• كابول-اأ ف ب:

اع��ت��داء تبنته حركة  16 م��دن��ي��ا ع��ل��ى الأق����ل يف  ق��ت��ل 
طالبان هز كابول يف وقت متاأخر الثنني فيما ت�سعى 
وا�سنطن لو�سع اللم�سات الأخرية على اتفاق �سام مع 

املتمردين.
ووق���ع الن��ف��ج��ار ال���ذي ت���اه اإط����اق ن���ار وان��ف��ج��ار يف 
الكبري  املجمع  اخل�سراء،  القرية  قرب  وق��ود،  حمطة 

الذي ي�سم وكالت اإغاثة ومنظمات دولية.
ث با�سم وزارة الداخلية الأفغانية ن�سرت  وقال املتحدرّ
رحيمي اإنرّ “16 �سخ�ساً قتلوا واأ�سيب 119 بجروح 
خة”.  يف هجوم الأم�س. النفجار جنم عن جرافة مفخرّ
اخل�سراء  املنطقة  ع��ن  منف�سلة  اخل�����س��راء  وال��ق��ري��ة 
باأ�سوار عالية والتي تخ�سع حلرا�سة م�سددة  املحاطة 
على مدار ال�ساعة وت�سمرّ عدة �سفارات بينها ال�سفارتان 

الأمريكية والربيطانية.
��ت ح��رك��ة ط��ال��ب��ان ال��ه��ج��وم، م�����س��رية ع��ل��ى ل�سان  وت��ب��نرّ
ت�سنرّ  ��ه��ا  اأنرّ اإىل  جم��اه��د  اهلل  ذب��ي��ح  با�سمها  ث  امل��ت��ح��درّ

قاً بوا�سطة انتحاري وم�سلرّحني. هجوماً من�سرّ
خال  طالبان  ت�سنه  النطاق  وا�سع  هجوم  ثالث  وه��و 
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مذكرة تبليغ حكم بالن�شر  

يف الدعوى رقم 2018/475 جتاري جزئي الفجرية 
اىل املحكوم عليه/املميز لاملنيوم والزجاج وميثلها / حمود �سعيد را�سد حممد 

ال�سريدي  - جمهول حمل الإقامة 
بتاريخ  عليكم  حكمت  قد  الإبتدائية  الإحتادية  الفجرية  حمكمة  بان  نعلمكم 
2019/2/26 يف الدعوى املذكورة اأعاه ل�سالح / �سركة بو�سكو للتجارة ذ م م  

وميثلها مديرها : بوكوتو ماين �سبا�ستان - هندي اجلن�سية 
توؤدي  ان  يف  عليهما  املدعي  بالزام    -  : احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
للمدعية مبلغ 58500 درهم ، ثمانية وخم�سون الف وخم�سمائة درهم والر�سوم 

وامل�سروفات وثاثمائة درهم اتعاب املحاماة. 
حرر بتاريخ 2019/8/21

مركز �شعادة املتعاملني      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
مذكرة تبليغ حكم بالن�شر  

يف الدعوى رقم 2018/379 جتاري جزئي الفجرية 
اىل املحكوم عليه / بيت املدينة للحدادة والأملنيوم وميثلها مالكها / حممد خمي�س 

�سعيد احمد العبدويل - جمهول حمل الإقامة 
بتاريخ  عليكم  حكمت  قد  الإبتدائية  الإحتادية  الفجرية  حمكمة  بان  نعلمكم 
م م  ذ  للتجارة  بو�سكو  �سركة   / ل�سالح  اأعاه  املذكورة  الدعوى  يف   2019/2/27 

وميثلها مديرها : بوكوتو ماين �سبا�ستان - هندي اجلن�سية  حكمت املحكمة مبثابة 
احل�سوري : -  بالزام املدعي عليها يف ان توؤدي للمدعية مبلغ 41630.24 درهم ، 
والر�سوم   ، فل�س  وع�سرون  واربعة  درهم  وثاثون   و�ستمائة  الف  واربعون  واحد 
واملنا�سبة وامل�سروفات وثاثمائة درهم اتعاب املحاماة ورف�ست ما زاد من طلبات. 

حرر بتاريخ 2019/8/21 
مركز �شعادة املتعاملني      

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
    مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر 

                        اىل املدعي عليه/ قلووينغ �ستار للخدمات الفنية - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة يوم الأربعاء 2019/9/18 ال�ساعة 11.00 �سباحا 

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة ايام على القل ، ويف حالة تخلفكم 
فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول 

املعجل با كفالة
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 6489/2019/13 
 6483/2019/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 حممد �سديق جال الدين 
عبداملجيد حممد ح�سني  

مبلغ املطالبة
10000 درهم + تذكرة العودة 
11600 درهم + تذكرة العودة

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
الدعوى رقم 2019/2437 حمكمة ال�شارقة

املرفوعة من / �سركة عجمان للخدمات البحرية - ذ م م 
�سد : مارين الهند�سية خلدمات الغو�س - ذ م م 

نفيدكم بانه تقرر عقد اجتماع اخلربة يف الدعوى املذكورة اعاه 
وذلك يف يوم الثنني املوافق 2019/9/9 ال�ساعة الرابعة م�ساء وذلك 
مبكتب / اخلبري ، وعليه يرجى ح�سور اطراف الدعوى او وكيل كل 
من اطراف الدعوى يف املوعد واملكان املحددين م�سطحبني معكم 

كافة الأوراق وامل�ستندات التي تتعلق بالدعوى املكورة. 
اخلبري احل�شابي / حممد علي الزرد 
 0569549541 ، 0504812673

اإعالن اجتماع خربة بالن�شر 

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
يف الق�شية رقم 485 ل�شنة 2019 مدين جزئي - اأبوظبي

�ملطلوب �إعالنه : خالد �شامل فريوز علي �لرميثي 
مو�شوع �لدعوى : �شد�د خمالفات وندب خبري 

اأنت مكلف باحل�سور �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد مبقر مكتب اخلبري 
الكائن يف املركز الإداري ، خلف وزارة العمل ، مقابل املحكمة ال�سرعية ، مببنى 
بريد الإمارات ، الطابق الثاين ، العني يوم الثاثاء املوافق 2019/9/10 م يف 
متام ال�ساعة 3.30 م�ساءا ، وذلك لبحث مو�سوع الدعوى املرفوعة من املدعي 
/ علي يعقوب �سعيد ال�سحي ، ويف حال عدم احل�سور فاإن اخلربة �سوف تبا�سر 

اإجراءاتها وفقا لل�ساحيات املخولة لها.
اخلبري الهند�شي املنتدب 
م. كتاب �شعيد الأحبابي 
050333004

اإعالن للح�شور 
اأمـــام اخلربة الهند�شيــة 

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2019/944

اإىل املحكوم عليها /�ساره لاقم�سة 
ليكن معلوما لديكم بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد اأ�سدرت 
يق�سى   ، ج��زئ��ي  م���دين   )2018/1910( رق���م  ال���دع���وى  يف  ح��ك��م��ا  بحقكم 
وامل�ساريف.  الر�سوم  �ساما  درهم  وقدره )29.263(  بدفع مبلغ  باإلزامكم 
تنفيذ  بطلب  تقدما  قد   ، الدين  �سليم  له/عبداحلليم  املحكوم  ان  وحيث 
احلكم و�سجل التنفيذ حتت رقم 2019/944 لذا اأنتم مكلفني ب�سداد املبلغ 
املحكوم به خال )15( يوما من تاريخ ن�سر الخطار ويف حال تخلفكم عن 
لتنفيذ  املنا�سبة  القانونية  الج���راءات  بحقكم  �ستتخذ  املحكمة  ف��اإن  ذل��ك 

احلكم ح�سب ال�سول.
قلم التنفيذ املدين - بدار الق�شاء عجمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بالن�شر للم�شتاأنف �شده - للح�شور اأمام اإدارة الدعوى 

 يف ال�شتئناف رقم 2019/1246 
بناء علي طلب امل�ستاأنف : رهام حممد فاروق 

اأبو�سمعان  اىل امل�ستاأنف �سدهما : 1- منال حممد فاروق حممد جودة 
2-هاديه حامد اإبراهيم عليان - انت مكلف باحل�سور امام مكتب اإدارة 
الدعوى رقم )2( مبحكمة ا�ستئناف ال�سارقة - �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات 
وذل��ك يف ي��وم الأرب��ع��اء امل��واف��ق 2019/9/11 يف ال��دع��وى امل��ذك��ور رقمها 

اأعاه - بو�سفك م�ستاأنف �سده.  
زينب عبدالكرمي احمد - مدير ادارة الدعوى       

  وزارة العدل
حمكمة ال�شارقة  الحتادية ال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

 مذكرة  اإعالن مدعي عليه بالن�شر  باللغتني العربية والإجنليزية
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 

يف الق�شية رقم  )2019/3449( دائرة اليوم الواحد - الثانية 
اىل املدعى عليه / مودار اجي �سورانا �سري - �سريلنكا اجلن�سية 

حيث ان املدعي / م�سرف الهال - �س م ع  يف الدعوى رقم 2019/3449 جزئي 
قد اقام عليك الدعوى املذكور رقمها اعاه ويطالبك فيها : 

الزام املدعي عليه ان يوؤدي اىل امل�سرف املدعي مبلغ قدره 28. 24.845 درهم 
�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. 

 ،  137 قاعة   ، الإبتدائية  الإحتادية  ال�سارقة  مبحكمة  امام  ح�سورك  يقت�سي  لذلك 
وذلك بتاريخ 2019/9/15 وذلك لاجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، 
ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد و�سيتم اتخاذ 

الجراءات القانونية يف غيابكم.  
مكتب اإدارة الدعوى

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 1019
البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  الهند   - تيفاري  راكي�س  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد/ حممد �سهيل خان حممد  البالغة 100%  وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�سته 
ايوب خان - الهند اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم با�سم )انوار النخيات ملقاولت النجارة 
دائرة  من  ال�سادرة   )758396( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  امل�سلحة( 

التنمية الإقت�سادية بال�سارقة.  تعديات اخرى : ل يوجد. 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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  اعالن بالن�شر
الرقم : 1021 

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ اياد اأنور احمد بدوي - اجلن�سية فل�سطني ، تنازل 
عن كامل ح�سته البالغة )50%( اىل ال�سيد/ امين انور عرفات - اجلن�سية الوليات 
برقم  واملرخ�سة  عرفات(  )حلويات  امل�سماة  املهنية  العمال  )�سراكة  يف  املتحدة 
)604505( ال�سادرة من دائرة التنمية الإقت�سادية بال�سارقة. وعليه مت تغيري ال�سكل 

القانوين من )�سراكة اعمال مهنية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي  اعرا�س 

على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6394(

املنذر : اخلدمات العقارية وميثلها خليفة جمعة النابودة
املنذر اليه : ايفور بير �سيكويرا لوران�س رومالدا�س �سيكويرا  )جمهول حمل الإقامة( 

تتوجه املنذرة بهذا النذار اىل املنذر اليها لنذارها بالآتي :- 
ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره =/ 36.800 درهم متثل قيمة ال�سيكات املرجتعة املف�سلة )ال�سيك رقم 000021 
بقيمة 18.400 درهم امل�سحوب على بنك امل�سرق وامل�ستحق الدفع بتاريخ 2019/5/30 وال�سيك رقم 000004 
وال�سيك رقم 000005  بتاريخ 2019/6/1  الدفع  وامل�ستحق  امل�سرق  امل�سحوب على بنك  بقيمة 9.200 درهم 
بقيمة 9.200 درهم امل�سحوب على بنك امل�سرق وامل�ستحق الدفع بتاريخ 2019/8/1 التي متثل بدل اليجار 

من تاريخ 2019/3/1 وحتى نهاية عقد اليجار يف 2019/11/30 وذلك خال �سهر واحد من تاريخ ن�سر 
هذا الإنذار ، ويف حال انتهاء املهلة دون �سداد او جتديد للعقد �سن�سطر للجوء اىل اجلهات املخت�سة لطلب 
اإخاء املاأجور وت�سليمه للمنذر خاليا من ال�سواغل وال�ساغلني وباحلالة التي كان عليها عند التعاقد مع 
الزامكم مبا ي�ستجد من اجرة حتى تاريخ  الإخاء التام مع الزامكم بتقدمي براءة ذمة من الكهرباء واملياه 

خال الفرة التي �سغلتم خالها املاأجور مع الزامكم بالر�سوم وامل�ساريف. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6426(

املنذرة : �سركة ان جيه ام لتجارة املن�سوجات والقم�سة - �س ذ م م 
بوكالة املحامي / ح�سني حممد احلو�سني 

املنذر اليها : الريان الإماراتية للتجارة العامة - ذ م م 
بالإخطار  ما جاء  تنفيذ  �سرورة  اىل  الخطار  تبليغكم  وف��ور  تنذركم  املنذرة  فان 
و�سبعمائة  ال��ف  وع�سرون  )ت�سعة  دره��م   29.750 مبلغ  �سداد  ���س��رورة  مع  العديل 
وخم�سون درهم املر�سدة يف ذمة املنذر اليها ل�سالح املنذرة يف خال �سبعة ايام من 
اعان هذا الإخطار بالن�سر واإل �سن�سطر ا�سفني لتخاذ كافة الإجراءات القانونية 

�سدك. مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6427(

املنذر : نا�سر لوتاه للعقارات - �س ذ م م 
املنذر اليه : �سيف الدين �سانيلى بارامبيل حيدر 

امل�ستحقة  املبالغ  ت�سديد  اىل  ف��ورا  املبادرة  منكم  املنذرة  اجلهة  بطلب  الإن��ذار  هذا  ومبوجب  نخطركم 
بنك  عن  وال�سادر   000181  -  000180  -  000179  -  000182  -  000177 ارق��ام  ال�سيكات  مبوجب  عليكم 
راأ�س اخليمة وذلك لرجتاعهم لعدم كفاية الر�سيد م�سافا اليهم لغرامة ارتداد ال�سكيات باجمايل مبلغ 
90026 درهم وذلك نظري بدل الجرة عن الوحدة رقم 801 يف جزيرة ابوظبي بناية نا�سر لوتاه مبوجب 
العقد رقم 165324 ، ويف حال ف�سلكم يف اأداء بدلت اليجار املذكورة مع ال�سريبة فاإننا �سن�سطر ا�سفني 
اىل اللجوء اىل الق�ساء ملطالبتكم بها ا�سافة لطلب اخاء الوحدة املوؤجرة املذكورة عالية وت�سليمها اىل 
املنذرة خالية من ال�سواغل وال�ساغلني مع كل ما ي�ستجد من م�ستحقات ايجارية حلني ال�سداد ، اإ�سافة 

للعطل وال�سرر و�سائر النفقات والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/2897 جتاري جزئي                 
اىل املدعي عليه / 1- املر �سعيد ن�سيب املر املن�سوري جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ م�سرف الإمارات الإ�سامي - �سركة م�ساهمة عامة وميثله / فهد 
احمد علي حممد بن متيم - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   489.460.00( وقدره  مببلغ  عليه  املدعي 
�سمول احلكم  و  التام  ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة 
بالنفاذ املعجل با كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2019/9/19 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2018/169 تنفيذ عقاري 

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 
عنوانه : دبي - ديرة - املرقبات - �سارع ابوبكر ال�سديق - رقم مكاين )3185095299(

املنفذ �سده : فريد م�ستاق احمد ح�سني باكر 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سقة رقم )G02( الطابق الر�سي مببنى  MED 101 منطقة جبل علي الوىل 

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/9/11 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - رقم الر�س : 30 - املنطقة : جبل علي الأوىل - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : MED 101 - رقم العقار 

: G02 - امل�ساحة : 90 مر مربع - املقدرة ب��� )678.125( درهم ويباع لعلى عطاء 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�شر  )املنفذ �شده( 
فى الدعوى رقم  2018/169 تنفيذ عقاري 

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 
عنوانه : دبي - ديرة - املرقبات - �سارع ابوبكر ال�سديق - رقم مكاين )3185095299(

املنفذ �سده : فريد م�ستاق احمد ح�سني باكر 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سقة رقم )G02( الطابق الر�سي مببنى  MED 101 منطقة جبل علي الوىل 

اقت�سى احلال �سيجرى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/9/11 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�سراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات 
قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
�سقة �سكنية - رقم الر�س : 30 - املنطقة : جبل علي الأوىل - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : MED 101 - رقم العقار 

: G02 - امل�ساحة : 90 مر مربع - املقدرة ب��� )678.125( درهم ويباع لعلى عطاء 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/578 تنفيذ عقاري   
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي  - عنوانه : دبي - ديرة - املرقبات - �سارع ابوبكر ال�سديق 

املنفذ �سده : ليث امني - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �سركة كونتاك�س - �سلطة منطقة دبي احلرة للتكنولوجيا - �سارع ال�سيخ 
زايد - مدينة دبي لانرنت مبنى رقم )11( الطابق الر�سي - مكتب رقم  G - 11 - 13 خلف مبنى اوراكل 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/11 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
نوع املركبة : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�ساء جنوب الرابعة - رقم الر�س : 1072 - رقم املبنى : 10 - امل�ساحة : 

عطاء  لعلى  درهم   )2.600.000.00( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مر   135.20
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2019/23 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي الأول - �س م ع - حاليا - بنك اخلليج الأول - �سابقا 

رقم  هاتف   -  0504250774 رق��م  موبايل   - القبائل  مركز  ب��ج��وار   - ال�سديق  اأبوبكر  ���س��ارع   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
Email/wael.younes@fgb.ae  -  3185095299 مكاين  رقم   04/6075105

املنفذ �سده : عبا�س مرت�سى كمال - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - يعلن على مقر عمله : يعمل مدير الإئتمان لدى حبيب بنك ايه 
جي زيوريخ - �سارع خالد بن الوليد )�سارع البنوك( - هاتف رقم 04/3514248 موبايل رقم 0505372035 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��اث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/11 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : عبارة عن �سقة 
�سكنية )حق منفعة( - رقم الر�س : 749 - املنطقة : ند ح�سة - ا�سم املبنى : �سربينج - رقم املبنى : 1  - رقم الوحدة : 1715 - 

امل�ساحة : 127.99 مر مربع - القيمة الكلية - 964.370 درهم - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2019/63 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الأول �س م ع )حاليا( بنك اخلليج الأول )�سابقا( 

0504250774 - ه��ات��ف رقم  القبائل - م��وب��اي��ل رق��م  ب��ج��وار م��رك��ز  ال�سديق -  اب��وب��ك��ر  ���س��ارع  دي���رة -  دب��ي -  اإم����ارة   : ع��ن��وان��ه 
Email/wael.younes@fgb.ae  -  3185095299 مكاين  رقم   04/6075105

املنفذ �سده : واروز مريزاخان ، كالو�ستانيان - وفقا لتاأ�سرية الإقامة بجواز ال�سفر / فروج مريزاخان - وفقا ل�سهادة ملكية العقار - 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - برج ويند�سور مانور - مبنى رقم )Windsor Manor( )1( - الطابق رقم 

)7( الوحدة رقم )714( هاتف رقم 042672500 - هاتف اأخر 048852472 - موبايل رقم 0505519127 
بيع  �سيجرى  احل���ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��اث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/11 امل��واف��ق  الأرب���ع���اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( الل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات  الم���ارات  البيع)�سركة  بها  انيط  التى  اجلهة  ل��دى  ادن��اه  او�سافه  املو�سحة  العقار 

emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س 
غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�س 
: 48 - املنطقة : اخلليج التجاري - ا�سم املبنى : ويند�سور مانور - رقم املبنى : 1 - امل�ساحة : 102.01 مر مربع - رقم الوحدة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة     - درهم   988.222.00  : الكلية  القيمة   -  714

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2017/578 تنفيذ عقاري   

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي  - عنوانه : دبي - ديرة - املرقبات - �سارع ابوبكر ال�سديق 
املنفذ �سده : ليث امني - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - �سركة كونتاك�س - �سلطة منطقة دبي احلرة للتكنولوجيا - �سارع ال�سيخ 

زايد - مدينة دبي لانرنت مبنى رقم )11( الطابق الر�سي - مكتب رقم  G - 11 - 13 خلف مبنى اوراكل 
بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/11 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة 
البيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  

عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : 
نوع املركبة : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�ساء جنوب الرابعة - رقم الر�س : 1072 - رقم املبنى : 10 - امل�ساحة : 

عطاء  لعلى  درهم   )2.600.000.00( ب���  قيمتها  واملقدرة  مربع  مر   135.20
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�شر    

فى الدعوى رقم  2019/23 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك اأبوظبي الأول - �س م ع - حاليا - بنك اخلليج الأول - �سابقا 

رقم  هاتف   -  0504250774 رق��م  موبايل   - القبائل  مركز  ب��ج��وار   - ال�سديق  اأبوبكر  ���س��ارع   - دي��رة   - دب��ي  اإم���ارة   : عنوانه 
Email/wael.younes@fgb.ae  -  3185095299 مكاين  رقم   04/6075105

املنفذ �سده : عبا�س مرت�سى كمال - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - يعلن على مقر عمله : يعمل مدير الإئتمان لدى حبيب بنك ايه 
جي زيوريخ - �سارع خالد بن الوليد )�سارع البنوك( - هاتف رقم 04/3514248 موبايل رقم 0505372035 

بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  ال��ث��اث  الي���ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/11 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
www.( العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكروين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل 
من لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 
301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع 
ولكل �سخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : عبارة عن �سقة 
�سكنية )حق منفعة( - رقم الر�س : 749 - املنطقة : ند ح�سة - ا�سم املبنى : �سربينج - رقم املبنى : 1  - رقم الوحدة : 1715 - 

امل�ساحة : 127.99 مر مربع - القيمة الكلية - 964.370 درهم - ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم 2019/63 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الأول �س م ع )حاليا( بنك اخلليج الأول )�سابقا( 

0504250774 - ه��ات��ف رقم  القبائل - م��وب��اي��ل رق��م  ب��ج��وار م��رك��ز  ال�سديق -  اب��وب��ك��ر  ���س��ارع  دي���رة -  دب��ي -  اإم����ارة   : ع��ن��وان��ه 
Email/wael.younes@fgb.ae  -  3185095299 مكاين  رقم   04/6075105

املنفذ �سده : واروز مريزاخان ، كالو�ستانيان - وفقا لتاأ�سرية الإقامة بجواز ال�سفر / فروج مريزاخان - وفقا ل�سهادة ملكية العقار - 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - برج ويند�سور مانور - مبنى رقم )Windsor Manor( )1( - الطابق رقم 

)7( الوحدة رقم )714( هاتف رقم 042672500 - هاتف اأخر 048852472 - موبايل رقم 0505519127 
العقار  بيع  �سيجرى  اقت�سى احلال  ان  التالية  الثاث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2019/9/11 املوافق  الأربعاء  يوم  انه يف 
www.( امل��و���س��ح��ة او���س��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع )���س��رك��ة الم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها الل���ك���روين
emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرا�س على البيع التقدم باعرا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خال ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س 
غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خال الع�سرة ايام التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�سر الثمن على ان 
يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : نوع العقار : �سقة �سكنية - رقم الر�س 
: 48 - املنطقة : اخلليج التجاري - ا�سم املبنى : ويند�سور مانور - رقم املبنى : 1 - امل�ساحة : 102.01 مر مربع - رقم الوحدة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : ماحظة     - درهم   988.222.00  : الكلية  القيمة   -  714

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12722 بتاريخ 2019/9/4
اعالن بيع  عقار بالن�شر  

فى الدعوى رقم 2019/22 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك را�س اخليمة الوطني - �س م ع  - عنوانه : اإمارة دبي - الق�سي�س - �سارع دم�سق - بناية نهال - مقابل 

�سان رايز  �سوبرماركت - وخلف فندق جراند بازا - مكاين 3779397176 
املنفذ �سده : وحيد ر�سا قا�سمي طاري  - عنوانه :  اإمارة دبي - �سارع 7 د فيا رقم 5 - رقم الر�س 5291 - املنطقة 

الثنية الرابعة - النوع 14 - اعمار - الإمارات العربية املتحدة - مكاين 1564971342 
احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثاث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/9/11 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�سركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاه.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من 
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الفجر الريا�ضي

•• تون�ض-الفجر

للنا�سئني  ك��ل��ب��اء  احت����اد  ف��ري��ق  ح��ق��ق 
م�سبوق  غ�����ري  اإجن��������������ازاً  ل����ل����ج����ودو 
امليدالية  بانتزاعه  الإم����ارات  جل���ودو 
الفرق  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  ال����ربون����زي����ة 
واجلزائرية  التون�سية  ال��ف��رق  خلف 
،وعلى  العريقة  الأف��ري��ق��ي��ة  العربية 
ال��ف��رق العربية  ال��ع��دي��د م��ن  ح�����س��اب 
امل�ساركة يف البطولة العربية املفتوحة 
للجودو  العربية  واملنتخبات  لاأندية 
تون�س  يف  اأم�����س  م�ساء  اختتمت  التي 
الأ�سبال  بطولة  مناف�سات  ختام  م��ع 
ل���ل���ج���ودو ، وق�����د جن����ح ف���ري���ق احت����اد 

من  �سل�سلة  حتقيق  يف  للجودو  كلباء 
التمهيدي  ال������دور  يف  الن���ت�������س���ارات 
الثانية  امل���رح���ل���ة  ويف   ، ل��ل��م��ن��اف�����س��ة 
القاد�سية  ف��ري��ق  ت��خ��ط��ي  ا���س��ت��ط��اع  
بعدما   ، -3�سفر  بنتيجة  ال��ك��وي��ت��ي 
خ�سر يف افتتاح ت�سفيات تلك املرحلة 
اأمام الفريق التون�سي �ساحب الأر�س 
واجلمهور بنتيجة 1-3  لياأتي الفوز 
امليدالية  الكويتي بطعم  الفريق  علي 
الفرق  اأف�سل  من  كواحد  الربونزية 
العربية اخلليجية للجودو ،وقد مثل 
ال��ربون��زي احمد  ف��ري��ق احت���اد كلباء 
وعي�سى  احل��و���س��ن��ي  ورا����س���د  ج��ا���س��م 

جميل .
وقد تلقت بعثة جودو الإم��ارات التي 
ال�سجواين  ج��ا���س��م  حم��م��د  ب��راأ���س��ه��ا 

الحتاد  ع�سو  امل�ساعد  العام  الأم��ني 
�سعادة حممد  تهنئة  للجودو  العربي 
جمل�س  رئي�س  ال��درع��ي  �سثعلوب  بن 
اإدارة احتاد امل�سارعة واجلودو م�سيدا 
ال��ذي حققه فريق  العربي  ب��الإجن��از 
لتاألقه  موا�سلة  للجودو  كلباء  احتاد 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات  ك��اف��ة ، م��وؤك��دا باأن 
من  الحت�����اد  اإدارة  جم��ل�����س  اه��ت��م��ام 
ال���ت���ي يجري  اإ���س��رات��ي��ج��ي��ة  خ����ال 
العمرية  امل��راح��ل  ملختلف  تنفيذها 
كان هادفا ، له روؤية م�ستقبلية هادفة 
اكتمال  بعد  احل�ساد  ملرحلة  ،تطلعا 
وتوفري  العمرية  الفئات  تلك  اإع���داد 
ف����رق ال�����س��ق��ل والح���ت���ك���اك ل��ه��ا من 

خال تلك البطولت العمرية ، مثمنا 
تاألق لعب فريق احتاد كلباء ال�ساعد 
بامليدالية  بفوزه  �سيف،  جا�سم  اأحمد 
60 كجم  الف�سية يف مناف�سات حتت 
الذهبية  للميدالية  خ�����س��ارت��ه  ،رغ���م 
اإفريقيا وامل�سنف الأول يف  اأمام بطل 
تلك الفئة الاعب التون�سي لو�سيف 
ج���اء على  ال��ف��وز  ذل���ك  اأن  ،اإل  اأم����ني 
العرب  الاعبني  من  العديد  ح�ساب 
ت�سفيات  يف  �ساركوا  الذين  البارزين 
قيادته  ،بجانب  العمرية  الفئة  تلك 
اأندية  ن��ادي احت��اد كلباء بطل  لفريق 
ال��ف��رق العربية  ل��ربون��زي��ة  الإم�����ارات 

والذي يعد اإجنازا بكل املقايي�س.

•• دبي-الفجر

�سيبا�ستيان  ال�������س���وي���دي  ح�����س��د 
اأوميجا  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب  ���س��ودرب��ريج 
�سوي�سرا،  يف  م��ا���س��رز  الأوروب������ي 
اقتحم  م���ه���م���ة  خ����ط����وة  ل���ي���ق���ط���ع 
يف  لع��ب��ا   50 اأف�����س��ل  قائمة  فيها 
ترتيب اجلولة الأوروبية للجولف 
ليكون  دبي”،  اإىل  “ال�سباق 
من  واح���دة  على  للح�سول  قريباً 
بطولة  يف  للعب  ال��ت��اأه��ل  ب��ط��اق��ات 
جولة موانئ دبي العاملية للجولف، 
التي  للمو�سم  اخلتامية  البطولة 
جمريا  عقارات  ماعب  على  تقام 
املقبل  نوفمرب  �سهر  يف  للجولف 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
مكتوم،  اآل  را����س���د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
دبي  رئي�س جمل�س  دب��ي  ويل عهد 

الريا�سي.
�سودربريج،  ح�����س��د  ال��ف��وز  وب��ه��ذا 

املو�سم  ال���ت���ح���دي  ج���ول���ة  خ���ري���ج 
 73 ليقفز  نقطة   585 امل��ا���س��ي، 

 120 امل��رك��ز  م��رك��زاً متقدما م��ن 
اإىل  “ال�سباق  يف   47 امل��رك��ز  اإىل 

نقطة   870.9 مب��ج��م��وع  دبي” 
هذا املو�سم.

م������ن ج����ان����ب����ه ب�������دا الأي�����رل�����ن�����دي 
جاهزاً  م��اك��ل��روي  روري  ال�سمايل 
لإح��������راز ال���ل���ق���ب الأوروب����������ي بعد 
اإىل  ا�سطر  لكنه  النهائية،  جولته 
م�����س��ارك��ة امل��رك��ز ال��ث��اين م��ع كايل 
���س��ام��وج��ا واأن��دري�����س ج��اج��ل��ي بعد 
فوز �سودربريج، ليك�سب كًا منهم 

232.5 نقطة.
وق���ف���ز ب���ط���ل ج���ول���ة م����وان����ئ دبي 
العاملية مرتني من املركز 46 اإىل 
املركز 31 يف ترتيب “ال�سباق اإىل 
نقطة   1065.1 مبجموع  دبي” 
الوقت  ن��ف�����س  ويف  امل���و����س���م.  ه����ذا 
 113 املركز  من  �ساموجا  حت��رك 
اإىل املركز 71 بينما تقدم جاجلي 
من املركز 138 اإىل املركز 86 يف 

دبي«. اإىل  “ال�سباق 
اأرناو�س  اأدري  الأ�سباين  وت�سارك 
وال��ف��رن�����س��ي م���اي���ك ل����ورن����زو فري 
املركز ال�ساد�س ليح�سد كًا منهما 
وانتقل  ن���ق���ط���ة.   113.8 ع���ل���ى 
املركز  اإىل   31 املركز  اأرناو�س من 

من  فري  ل��ورن��زو  قفز  بينما   25
يف   28 امل����رك����ز  اإىل   32 امل����رك����ز 

دبي«. اإىل  “ال�سباق 
خال  لعبا   50 اأف�سل  اأن  يذكر 
امل�ساركة  ب��ط��اق��ات  ي��ن��ال��ون  امل��و���س��م 
يف ب���ط���ول���ة ج����ول����ة م�����وان�����ئ دب���ي 

املحطة  وت�سكل  للجولف،  العاملية 
اخلتامية للجولة التي متر �سنويا 
العامل  ح��ول  دول  يف  حمطاتها  يف 
منها بطولتي اأبوظبي اأت�س اإ�س بي 
ديزرت  دب��ي  اأوميجا  وبطولة  �سي 

كا�سيك.

قفز 73 مركزً� دفعة و�حدة

�سودربريج يدخل »التوب 50« يف »ال�سباق اإىل دبي«

بعد ح�شوله على برونزية �لعرب

حممد بن ثعلوب ي�سيد باإجناز فريق احتاد كلباء للجودو

•• دبي-الفجر

احتفل جمل�س دبي الريا�سي بيوم املراأة الإماراتية من 
خال تنظيم احتفالية يف مقر املجل�س ت�سمنت فعاليات 

تثقيفية وترفيهية خا�سة باملنا�سبة.
جمل�س  ع��ام  اأم���ني  ح���ارب  �سعيد  الحتفالية  يف  ���س��ارك 
اإدارة  ال��زع��اب��ي م��دي��رة  ال��ري��ا���س��ي وامل��ق��دم جميلة  دب��ي 

العقابية  للموؤ�س�سات  ال��ع��ام��ة  ب�����الإدارة  الن�ساء  �سجن 
جمل�س  ومنت�سبات  ال�سيوف  من  وع��دد  والإ�ساحية 

دبي الريا�سي.
كما  املجل�س،  ملنت�سبات  طبية  فحو�سات  املجل�س  ونظم 
مت تنظيم فعاليات ترفيهية وثقافية ت�سجع على العمل 
اخلا�سة  الهدايا  ت��وزي��ع  مت  كما  ال��واح��د  الفريق  ب��روح 

بهذه املنا�سبة.

جمل�ش دبي الريا�سي يحتفل بيوم 
املراأة الإماراتية

••  دبي -الفجر

الإمارات  اإدارة احتاد  اعتمد جمل�س   
ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة ال���روزن���ام���ة 
والفعاليات  ل�����اأح�����داث  امل�����وح�����دة 
املو�سم  يف  ال���ب���ح���ري���ة  ال���ري���ا����س���ي���ة 
اإطار  يف   2020-2019 الريا�سي 
جهوده لتن�سيق الفعاليات والإ�سراف 
ع��ل��ى الأن�����س��ط��ة امل��ح��ل��ي��ة ك���اف���ة  مبا 
اأي  اإح���داث  دون  لها  النجاح  ي�سمن 

ت�سارب بينها.
املو�سم  ���س��ب��اق��ات  ب��رن��ام��ج  وت�����س��م��ن 
وال����ذي   2020-2019 اجل���دي���د 
�سباقا   100 املقبل  ال�سبت  يوم  يبداأ 
الدولة  يف  البحرية  الأندية  تنظمها 
ال����دويل للريا�سات  دب���ي  ن���ادي  وه���ي 
ال��ب��ح��ري��ة ون�����ادي اأب���وظ���ب���ي ال����دويل 
ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة ون�����ادي تراث 
الإم������ارات ون����ادي ال��ف��ج��رية ال���دويل 
اأبوظبي  ون��ادي  البحرية  للريا�سات 
واليخوت  ال�����س��راع��ي��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
للريا�سات  ال���دويل  ال�سارقة  ون���ادي 
البحرية ونادي راأ�س اخليمة الدويل 

للريا�سات البحرية 
و�سلت  ال���ت���ي  ال�������س���ب���اق���ات  وت���ت���ن���وع   
م��ئ��ة ���س��ب��اق��ا ب��ني ال�����س��ب��اق��ات املحلية 
املحلية  ال�������س���راع���ي���ة  يف  ال����راث����ي����ة 
واأي�سا  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ت��ج��دي��ف  وق�����وارب 
ال�����س��ب��اق��ات احل���دي���ث���ة وامل��ت��م��ث��ل��ة يف 
اأنواعها  مبختلف  ال�سريعة  ال���زوارق 

والدراجات املائية والتزلج على املاء
كما ت�سمل الروزنامة املوحدة العديد 
م���ن بينها  ال��ع��امل��ي��ة  الأح��������داث  م���ن 
ال�سريعة  ل����ل����زوارق  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة 
للزوارق  العامل  وبطولة  فورمول 1 

واجل���ائ���زة  -فورمول2  ال�����س��ري��ع��ة 
ال��ع��امل��ي��ة ل���ل���زوارق ال�����س��ري��ع��ة -اأف 4 
اأ�س وبطولة العامل للدراجات املائية 
-اك��واب��اي��ك وب��ط��ول��ة ال��ع��امل للموتو 
�سريف وهنالك الكثري من الفعاليات 
ال���دول���ي���ة اأه��م��ه��ا ب��ط��ول��ة الإم������ارات 
ال��دول��ي��ة ل��ل��دراج��ات امل��ائ��ي��ة وبطولة 

الفجرية ل�سيد الأ�سماك الدولية 
وتتوزع ال�سباقات املئة يف املو�سم حيث 
ي�سهد �سهر �سبتمرب اجلاري اإقامة 8 
خمتلف  يف  متنوعة  بحرية  �سباقات 
���س��ي��ق��ام يف  ال��ب��ح��ري��ة بينما  الأن���دي���ة 
ويرتفع  ���س��ب��اق��ات   10 اأك��ت��وب��ر  �سهر 
نوفمرب  ���س��ه��ر  يف  ال�����س��ب��اق��ات  ع����دد 
والذي ي�سهد اإقامة 17 حدثا بحريا 
وي�سهد �سهر 13 �سباقا و�سهر يناير 
15 �سباقا  12 �سباقا و�سهر فرباير 
و�سهر مار�س 13 �سباقا و�سهر ابريل 
الظفرة  بينها مهرجان  �سباقات   10
���س��ه��ري م��اي��و ويونيو  ي�����س��ه��د  ب��ي��ن��م��ا 

اإقامة �سباقني.
البحرية  الريا�سات  ع�ساق  ويرقب 
من  ال����ك����ث����ري  اإق������ام������ة  ال������دول������ة  يف 

احلدثني  ل�سيما  الكبرية  الفعاليات 
املهمني يف ال�سباقات املحلية الراثية 
لل�سفن  ال�سنوي  القفال  �سباق  وه��ى 
ال�سراعية املحلية 60 قدما يف ابريل 
اأو مايو املقبلني و�سباق دملا التاريخي 
قدما   60 املحلية  ال�سراعية  لل�سفن 

يف �سهر اأكتوبر املقبل
الدولة  يف  البحرية  الأن��دي��ة  وتنظم 
الكثري من الفعاليات العاملية والدولية 
2019-2020 منها  املو�سم  خال 
العاملية  للبطولت  ال�سارقة  اأ���س��ب��وع 
العامل  ب����ط����ولت  ي��ت�����س��م��ن  وال�������ذي 
فورمول1 والدراجات املائية واف 4 
اأ�س منت�سف دي�سمرب وبطولة العامل 
احلبيبة  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  -فورمول2 
اأب��وظ��ب��ي وح���دث ع��امل��ي كبري يف دبي 

خال �سهر دي�سمرب املقبل اأي�سا.
ومن بني الأحداث العاملية والدولية 
ال�سرقي  ال�����س��اح��ل  ���س��ي��ك��ون  ال��ك��ب��رية 

بطولة  موعد  على  الفجرية  واإم���ارة 
الأ�سماك  ل�سيد  ال��دول��ي��ة  ال��ف��ج��رية 
خال الفرة من 30 نوفمرب وحتى 
و�سيقام  املقبلني  نوفمرب  من  الثاين 
يف العا�سمة احلبيبة اأبوظبي بطولة 
ال���ع���امل ل��ل��وي��ك ب����ورد م���ن 23-19 

نوفمرب املقبل.
 

 ب��ط��ول��ة �لإم�������ار�ت �ل��دول��ي��ة 
للدر�جات �ملائية ن�شخة 2020 

الإمارات  بطولة  مناف�سات  وت��اأخ��ذ    
ن�سخة  يف  املائية  للدراجات  الدولية 
باإ�سراف الحتاد  2020 والتي تقام 
وحت��������ت م���ظ���ل���ة الحت�����������اد ال��������دويل 
ام-  اأي  -ي����و  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل�����س��ب��اق��ات 
الدولية  البحرية  الأن��دي��ة  وتنظيم 
باأهمية  وال�سارقة  ودب��ي  اأبوظبي  يف 
حمطات   6 ت�����س��م��ل  ح���ي���ث  ك����ب����رية  
يناير   11 اأب����وظ����ب����ي  يف  الأوىل 

والثالثة  يناير   25 دبي  والثانية يف 
وال��راب��ع��ة يف اأب��وظ��ب��ي 7 ف��رباي��ر و6 
14 مار�س  مار�س واخلام�سة يف دبي 
 4 ال�سارقة  يف  واخلتامية  وال�ساد�سة 

ابريل.

 ب��ط��ول��ة �لإم�������ار�ت ل���ل���زو�رق 
�ل�شريعة فورمول4

ال���ت���ي تقام  اأب��������رز الأح����������داث  وم�����ن 
�سباقات  ����س���ي���ك���ون  الأوىل  ل���ل���م���رة 
ال�سريعة  ل��ل��زوارق  الإم����ارات  بطولة 
يف  ���س��ت��ن��ظ��م  وال����ت����ي  -ف�����ورم�����ول 4 
بينما  ن��وف��م��رب   30-29 اأب���وظ���ب���ي 
الثانية  اجل��ول��ة  ال�سارقة  ت�ست�سيف 
24 يناير وتقام اجلولة الثالثة  يوم 
 8-7 الفرة من  الفجرية خال  يف 

فرباير املقبل.
اأبوظبي  ال��ع��ا���س��م��ة  حت��ت�����س��ن  ك��م��ا 
تي  ج��ي  ال�سريعة  ال�����زوارق  ���س��ب��اق��ات 

15 وجي 30 واأي�سا �سباقات زوارق 
الرميوت كنرول التي تقام اأي�سا يف 
ال�سارقة فيما �سيتاح لع�ساق الدراجات 
امل���ائ���ي���ة خ���و����س ث�����اث ج������ولت من 
�سباقات املاراثون واأي�سا الفاي بورد 
ن�سيب  ال�سرعة  لع�ساق  �سيكون  فيما 
باإقامة �سباق خا�س للمرة الأوىل يف 

ال�سارقة.
ووج����ه ح��ري��ز امل���ر حم��م��د ب��ن حريز 
للريا�سات  الإم������ارات  احت����اد  رئ��ي�����س 
البحرية ال�سكر اجلزيل اإىل جمال�س 
يف  ال��ب��ح��ري��ة  الأن����دي����ة  يف  الإدارات 
تقدمي  يف  التام  تعاونها  على  الدولة 
بال�سباق  اخل��ا���س��ة  التفا�سيل  ك��اف��ة 
وال��ت��ن�����س��ي��ق م���ن اأج����ل اإي���ج���اد موعد 
منا�سب الأمر الذي يوؤكد على مدى 

التعاون وامل�سوؤولية والتفهم الكبري.
واأعرب حريز املر عن اأمنياته للجان 
املنظمة يف الأندية البحرية املختلفة 

وجميع امل�ساركني من نواخذة وبحارة 
واأطقم ومت�سابقني التوفيق والنجاح 
وا�ستثنائي  ن��اج��ح  م��و���س��م  ت��ق��دمي  يف 
ت��ت��وا���س��ل ب��ه ال�����س��ورة امل��ت��م��ي��زة التي 
املا�سية  امل��وا���س��م  يف  اجل��م��ي��ع  ت��رك��ه��ا 
الطفرة  ا�ستمرار  كذلك  فيه  ون�سهد 
خال  والتنظيم  النتائج  يف  املتميزة 
الأحداث والفعاليات الدولية والعاملية 

التي تقام على مياه الإمارات.
 احتاد الإم��ارات للريا�سات البحرية 

الراثية واحلديثة وعددها 24فئة
للريا�سات  الإم����ارات  احت���اد  ي�سرف   
ال�سباقات  من  العديد  على  البحرية 
البحرية  ال��ري��ا���س��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال���راث���ي���ة واحل���دي���ث���ة وع���دده���ا 24 
60 قدما  فئة هي ال�سفن ال�سراعية 
والقوارب ال�سراعية املحلية 43 قدما 
والقوارب ال�سراعية املحلية 22 قدما 
)البواني�س(  ال�����س��راع��ي��ة  وال���ق���وارب 

40 قدما  وقوارب التجديف املحلية 
30 قدما  وقوارب التجديف املحلية 

وقوارب ال�سو�س.
البحرية  ال��ري��ا���س��ات  �سعيد  وع��ل��ى 
احلديثة ي�سرف الحتاد على تنظيم 
الأوىل  ال��ف��ئ��ة  ال�����س��ري��ع��ة  ال��������زوارق 
وفورمول2  وفورمول1  كات  واك�س 
امل�ستقبل  وف����ورم����ول   4 وف����ورم����ول 
 30 15 وج��ي ت��ي  وزوارق ج��ي ت��ي  
وق�����وارب  ك���ن���رول  رمي�����وت  وزوارق 

مطاطية وقوارب زيت كارت
املائية  ال����دراج����ات  ���س��ب��اق��ات  وه���ن���اك 
 1 بي  جي  )جال�س  الفئات  مبختلف 
1و2 و3 و3.1  و2 و3 و4 وواق��ف 
و3.2 و3.3 وفري �ستايل( والألواح 
ال��ط��ائ��رة )ف����اي ب����ورد( وامل���اراث���ون 
املاء  على  التزلج  وريا�سات  وال�سرعة 
والتزلج على املاء مبحرك وم�سابقات 

�سيد الأ�سماك.

2020-2019 يف  متنوع   حدث   100

احتاد الريا�سات البحرية ي�سدر روزنامة موحدة ل�سباقات املو�سم
حريز �ملر: كل �ل�شكر لالأندية على جتاوبها وتعاونها يف �إجناز �لربجمة
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•• دبي-الفجر

اأعلن جمل�س دبي الريا�سي عن فتح باب الت�سجيل للن�سخة ال�سابعة من 
من  الأك��رب  ال��دورة  لل�سيدات”،  الريا�سية  لاألعاب  هند  ال�سيخة  “دورة 
نوعها التي تنظم بتوجيهات من �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي الريا�سي، وحتت رعاية حرم 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
مكتوم  بنت  هند  ال�سيخة  �سمو  “رعاه اهلل”  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
اأكتوبر   26 اإىل   12 من  الفرة  خ��ال  تقام  والتي  مكتوم  اآل  جمعة  بن 

املقبل.
امل��راأة والريا�سة  التي نظمتها جلنة  الفنية  العمل  جاء ذلك خال ور�سة 
 ”2019 �سبتمرب   2“ الثنني  الأول  اأم�س  ي��وم   الريا�سي  دبي  مبجل�س 
الت�سال  اإدارة  مدير  ال�سايغ  �سارة  بح�سور  اجل���داف،  م��اري��وت  فندق  يف 
تطوير  ق�سم  مدير  ف��ري��دون  ف��وزي��ة  الريا�سي،  دب��ي  مبجل�س  والت�سويق 
الأن�سطة  من�سقات  كما ح�سرتها  ال��دورة،  ومديرة  باملجل�س  امل��راأة  ريا�سة 
القطاع  و���س��رك��ات  احلكومية  و�سبه  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  الريا�سية 
ال��دورة، وحا�سر  اخلا�س، وممثلو احت��ادات الألعاب الريا�سية املدرجة يف 

فيها جمال ال�سوي�سي م�سوؤول اللجنة الفنية بالدورة، واآمنة اخلالدي.
من  بطولة  لكل  والتنظيمية  الفنية  ال��ل��وائ��ح  ���س��رح  ال��ور���س��ة  خ��ال  ومت 
�سروط  عر�س  ومت  ال���دورة  م��ن  ال�سابعة  الن�سخة  يف  امل��درج��ة  البطولت 
على جميع  الإج��اب��ة  كما مت  ب�سكل مف�سل  ب��ال��دورة  الت�سجيل  ومتطلبات 
الأ�سئلة وال�ستف�سارات، ومناق�سة كافة الأمور املتعلقة بالت�سجيل وكيفية 
كما  ريا�سة،  بكل  اخلا�سة  واللوائح  القوانني  وتو�سيح  واللعب،  امل�ساركة 
اأعلنت اللجنة الفنية اأنه �سيتم تطبيق القوانني املعمول بها يف الحتادات 
امل��ح��ل��ي��ة يف التحكيم م��ع اإ���س��اف��ة ك��اف��ة ال��ب��ن��ود ال��ت��ي مت ا���س��ت��ح��داث��ه��ا يف 

الحتادات.
الريا�سي  دب��ي  جمل�س  اإدارة  جمل�س  ع�سو  خ��ان  عبدالعزيز  ملياء  وقالت 

اللجنة  ورئي�س  باملجل�س  امل���راأة  ريا�سة  جلنة  رئي�س 
املنظمة للدورة: “نحن �سعداء بامل�ساركة الوا�سعة من 
احلكومية  و�سبه  احلكومية  املوؤ�س�سات  منت�سبات  قبل 
واخل��ا���س��ة يف ال��ور���س��ة، وه����ذا دل��ي��ل ع��ل��ى اأن ال����دورة 
ق��د ح��ق��ق��ت جن��اح��اً ك��ب��رياً ولق����ت ���س��دى وا���س��ع بني 
اأو�ساط ال�سيدات يف جميع املوؤ�س�سات احلكومية و�سبه 
احلكومية واخلا�سة، ومت اإ�سافة لعبتان جديدتان اإىل 
واألعاب  الكرو�سفيت  وه��ي  ال���دورة  مناف�سات  برنامج 
واإتاحة  الريا�سات  يف  التنوع  ل��زي��ادة  وذل��ك  التحدي، 
التي  ال��ري��ا���س��ة  يف  للتناف�س  ل��ل��م�����س��ارك��ات  ال��ف��ر���س��ة 
يحبونها، ولزيادة قوة املناف�سة والتحدي فيما بينهن«. 

واأ�سافت رئي�سة اللجنة املنظمة: “ي�سعدنا اأن نعلن عن فتح باب الت�سجيل 
ال��راغ��ب��ات يف  ال����دورة، حيث ميكن لكل  امل��درج��ة يف  ال��ري��ا���س��ات  يف جميع 
امل�ساركة الت�سجيل عرب املوقع اللكروين الر�سمي ملجل�س دبي الريا�سي، 
وي�ستمر حتى �سهر �سبتمرب، ومت و�سع اللوائح والقوانني املنظمة للدورة 
واملوؤ�س�سات احلكومية  الدوائر  يتنا�سب مع طبيعة وقدرات منت�سبات  مبا 
احت��اد كل  املتبعة يف  القوانني  و�سبه احلكومية واخلا�سة ومبا ل يخالف 

ريا�سة من الريا�سات املدرجة يف الدورة ».
واختتمت رئي�س اللجنة املنظمة للدورة: “اإن جتمع املوظفات من خمتلف 
تاحم  يعزز  واخلا�سة  احلكومية  و�سبه  احلكومية  وال��دوائ��ر  املوؤ�س�سات 
ن�ساء  كاأ�سعد  ن�سائه،  بتتويج  الزاهية  ال�سورة  ويعك�س  الإماراتي  املجتمع 

الأر�س«.

قالت  بكلمة  الور�سة  فعاليات  ال���دورة  م��دي��رة  ف��ري��دون  ف��وزي��ة  وافتتحت 
فيها: “بعد النجاح الكبري الذي حتقق للدورة على مدار الأعوام املا�سية 
ال�سابعة  الن�سخة  اأطر جناح  ونت�سارك يف و�سع  �سوياً  نتعاون  اأن  ي�سرفني 
من الدورة الأكرب من نوعها، التي و�سلت اإىل مكانة عالية و�سط الأحداث 
بعد  ع��ام��اً  ت��ت��زاي��د  ال��ت��ي  املتميزة  م�ساركتكن  بف�سل  ال��ك��ث��رية  الريا�سية 
امل�ساركات،  ع��دد  يف  امللحوظة  بالزيادة  للفخر  يدعونا  ال��ذي  الأم��ر  اآخ��ر، 
امل��راأة والريا�سة يف ن�سر  اأحدثته جلنة  اأكرب دليل على التقدم الذي  وهو 
كل  اإىل  بال�سكر  ونتقدم  الن�ساء،  بني  الريا�سي  الوعي 
واإىل  واخلا�سة  احلكومية  و�سبه  احلكومية  املوؤ�س�سات 
جهود  دع��م  يف  �ساهمت  التي  الريا�سية  الحت���ادات  ك��ل 

اللجنة يف كل الفعاليات الريا�سية«.
واأ�سافت: “متثل دورة ال�سيخة هند لاألعاب الريا�سية 
والتاقي  ال��ت��ع��اون  اأوا����س���ر  لتعزيز  ف��ر���س��ة  لل�سيدات 
وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة ولتعزيز  ال����دوائ����ر  ب���ني  ف��ي��م��ا 
القدرات الريا�سية لدى فتياتنا وزيادة اهتمام الدوائر 
و���س��ب��ه احل��ك��وم��ي��ة واخلا�سة  وامل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة 
بريا�سة املراأة، كما اأنها ت�سكل ركيزة اأ�سا�سية يف برنامج 
امل��راأة مبجل�س دبي الريا�سي، ويعد  عمل جلنة ريا�سة 
اأك���رب مك�سب للجميع، مب��ا يعزز  ه��و  واح���د  �سقف  امل��وظ��ف��ات حت��ت  جتمع 
الأمر  ن�سائه،  بتتويج  الزاهية  ال�سورة  ويعك�س  الإماراتي  املجتمع  تاحم 
اأف�سل  حتقيق  يف  ال��واف��ر  احل��ظ  للجميع  واأمت��ن��ى  للفخر  يدعونا  ال���ذي 
النتائج«.  واختتمت فريدون كلمتها بدعوة املوؤ�س�سات اإىل �سرعة ت�سجيل 
جميع املنت�سبات وتكوين الفرق، حيث ي�ستمر الت�سجيل يف الن�سخة ال�سابعة 
من الدورة حتى 03 اأكتوبر املقبل، وذلك عرب املوقع اللكروين الر�سمي 
ملجل�س دبي الريا�سي www.dubaisc.ae، الذي من خاله ميكن 
لاعبات تعبئة ا�ستمارات الت�سجيل واإرفاق الهوية الإماراتية وجواز ال�سفر 
و�سورة �سخ�سية و�سهادة عمل املوظفة، و�سهادة اللياقة البدنية، واأتاحت 
املوؤ�س�سات احلكومية و�سبه احلكومية  ملنت�سبات  الت�سجيل  املنظمة  اللجنة 

بالإ�سافة اإىل منت�سبات موؤ�س�سات القطاع اخلا�س.

التوا�سل  و�سائل  ع��رب  اإع��ان��ي��ة  حملة  ل��ل��دورة  املنظمة  اللجنة  واأط��ل��ق��ت 
الجتماعي لتحفيز وت�سجيع املنت�سبات على امل�ساركة يف الدورة.

وتت�سمن الدورة تنظيم مناف�سات 10 األعاب ريا�سية جماعية وفردية هي 
كرة ال�سلة، الكرة الطائرة، البولينغ، �سباق الطريق، ال�سباحة، الدراجات 
الهوائية، الري�سة الطائرة، ال�سطرجن، بالإ�سافة اإىل لعبتني جديدتني مت 

اإ�سافتها اإىل الدورة هذا العام وهي الكرو�سفيت واألعاب التحدي.
 )66( رق��م  للتعميم  وفقا  امل�ساركة  الاعبات  وع��دد  الفئات  حتديد  ومت 

للريا�سة  العامة  الهيئة  ع��ن  ال�����س��ادر   2018 ل�سنة 
من  الاعبني  مل�ساركة  التنفيذية  بالائحة  واملتعلق 
الفئات امل�سمولة بتوجيه �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
من  الاعبات  وه��ي  الر�سمية  الريا�سية  امل�سابقات  يف 
مواليد الدولة، الاعبات املقيمات، كما ي�سمح بت�سجيل 
املوؤ�س�سات  خ����ارج  م���ن  ف��ق��ط  واح�����دة  م��واط��ن��ة  لع��ب��ة 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف الأل���ع���اب اجل��م��اع��ي��ة، واأت���اح���ت اللجنة 
العامات  الريا�سية  الأندية  لعبات  ت�سجيل  املنظمة 

يف املوؤ�س�سات للم�ساركة مع ِفرقهن.
فئة  فئتني،  يف  الفردية  الأل��ع��اب  يف  البطولة  و�ستقام 
املواطنات وفئة املقيمات با�ستثناء لعبة البولينغ حيث 

لت�سجيل  الأق�سى  احلد  حتديد  ومت  والفرقي.  الفردي  يف  البطولة  تقام 
لقوانني  وف��ًق��ا  لعبة  لكل  الفنية  ال��ائ��ح��ة  �سمن  لعبة  ك��ل  يف  ال��اع��ب��ات 
كرة  ريا�سات  يف  لعبة   16 ت�سجيل  تت�سمن  وهي  الألعاب  وخ�سو�سيات 
ف��ري��ق بريا�سة  ك��ل  ال��ط��ائ��رة، و12 لع��ب��ة يف  ال�سلة، وال��ك��رة  ك��رة  ال��ي��د، 
الألعاب  ويف  املقيمات،  م��ن  و6  امل��واط��ن��ات  م��ن   6 تكون  اأن  على  البولينغ 
الفردية ال�سطرجن الري�سة الطائرة و�سباق الطريق والدراجات الهوائية 
املواطنات  م��ن   7 لعبة   14 مب�ساركة  ي�سمح  الطاولة  وك��رة  وال�سباحة 
ل  حتى  امل�سائية  الفرة  خال  املناف�سات  جميع  وتقام  املقيمات.  من  و7 
الاعبات  ت�ستطع  ولكي  امل��وظ��ف��ات،  امل�ساركات  عمل  اأوق���ات  م��ع  تتعار�س 
اأو  التغيب  اإىل  احلاجة  دون  املناف�سات  يف  وامل�ساركة  احل�سور  واجلمهور 

اخلروج املبكر من العمل.

الن�سخة  مناف�سات  وج���دول  ال��زم��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  املنظمة  اللجنة  ح���ددت 
ال��دورة يوم  البولينغ مناف�سات  ال��دورة، حيث تد�سن بطولة  ال�سابعة من 
ال�سبت 12 اأكتوبر، وتنطلق ت�سفيات بطولتي كرة ال�سلة والكرة الطائرة 
مت  التي  التحدي  األعاب  بطولة  مناف�سات  تليها  اأكتوبر،   13 الأح��د  ي��وم 
اأكتوبر،   14 الث��ن��ني  ي��وم  وت��ق��ام  ال���دورة  فعاليات  اإىل  م��وؤخ��را  اإ�سافتها 
وتنطلق مناف�سات بطولة الري�سة الطائرة يوم الثاثاء 15 اأكتوبر، كما 

تنطلق مناف�سات بطولة ال�سطرجن يوم الأربعاء 16 اأكتوبر.
تليها  اأك��ت��وب��ر،   18 اجلمعة  ي��وم  الطريق  �سباق  بطولة  مناف�سات  وت��ق��ام 
مناف�سات  تقام  كما  اأكتوبر،   19 ال�سبت  ي��وم  ال�سباحة  بطولة  مناف�سات 
ب��ط��ول��ة ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة ي���وم ال��ث��اث��اء 22 اأك��ت��وب��ر، وت��ق��ام بطولة 
الكرو�سفيت يوم اجلمعة 25 اأكتوبر، وتختتم مناف�سات بطولتي الري�سة 
مناف�سات  تختتم  كما  اأك��ت��وب��ر،   24 اخلمي�س  ي��وم  وال�سطرجن  ال��ط��ائ��رة 

بطولتي كرة ال�سلة والكرة الطائرة يوم ال�سبت 26 اأكتوبر.

�شروط �لت�شجيل
و�سعت اللجنة املنظمة �سروط للت�سجيل حيث ي�سمح لكل لعبة بامل�ساركة 
يف ثاث مناف�سات خمتلفة اأي يف لعبة جماعية واحدة ولعبتني فرديتني، 
لعبات  خم�سة  ت�سجيل  فريق  لكل  وي�سمح  فقط،  فردية  األعاب  ث��اث  اأو 
اأق�سى، كما ي�سمح بت�سجيل لعبة واح��دة من  مقيمات يف كل فريق كحد 

املواطنات من خارج املوؤ�س�سة يف الألعاب اجلماعية. 

نظام �لبطولت
حددت اللجنة املنظمة العدد الأق�سى للفرق امل�ساركة يف كل لعبة جماعية 
حيث ل يتجاوز عدد 8 فرق، ويف حال جتاوز هذا العدد يتم اعتماد الثمانية 
الألعاب  بطولت  تقام  البطولة،  يف  الت�سجيل  لتاريخ  وفًقا  الأوىل  ف��رق 

اجلماعية على مرحلتني اأدوار متهيدية واأدوار نهائية.
والدورات  العمل  ور���س  ع��دًدا من  ي�سم  تدريبًيا  برناجًما  اللجنة  واأع��دت 
يف  واحلكام  واملدربات  لاعبات  املتخ�س�سة  التدريبية 
خمتلف الريا�سات خال الفرة املقبلة التي ت�ستهدف 
احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  وال���دوائ���ر  الهيئات  منت�سبات 
القطاع  منت�سبات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  احل��ك��وم��ي��ة  و���س��ب��ه 
املناف�سة  اإىل جمال  موؤخًرا  اإ�سافته  ال��ذي مت  اخلا�س 

يف الدورة. 
ت��ل��و الآخ�����ر خ���ال ال�سنوات  ال������دورة جن��اح��ا  ح��ق��ق��ت 
ملا تقدمه  العام،  ت�ستقطب الهتمام  املا�سية، ومازالت 
وحُتدث  املوظفات  نحو  تتوجه  وم��ب��ادرات  ب��رام��ج  م��ن 
مميزاتها  اأه��م  وم��ن  لديهن،  املطلوب  الإيجابي  الأث��ر 
البدين  والن�ساط  الريا�سة  باأهمية  املوظفة  توعية 
ل�سحة املراأة رغم ان�سغالتها الوظيفية والأ�سرية و�سرورة جعلها اأ�سلوب 
امل��راأة مبجل�س دبي  حياة. و�ساهمت املوؤ�س�سات يف دعم جهود جلنة ريا�سة 
الريا�سي من خال امل�ساركة املميزة يف الن�سخ املا�سية من هذه الدورة حيث 
�سهدت مناف�سات الن�سخة الأوىل من الدورة 166 م�ساركة من املوظفات 
مثلن 13 موؤ�س�سة من موؤ�س�سات حكومة دبي، فيما �سهدت الن�سخة الثانية 
م�ساركة 284 موظفة مثلن 16 موؤ�س�سة، وو�سل عدد امل�ساركات يف الدورة 
الثالثة اإىل 425 موظفة  مثلن 20 موؤ�س�سة، فيما و�سل عدد امل�ساركات 
يف الن�سخة الرابعة اإىل 558 لعبة من 25 موؤ�س�سة من خمتلف الهيئات 
والدوائر احلكومية و�سبه احلكومية، و�سارك يف الن�سخة اخلام�سة 687 
يف  �سارك  كما  وخا�سة،  حكومية  و�سبه  حكومية  موؤ�س�سة   32 من  لعبة 

الن�سخة املا�سية 853 لعبة من 41 موؤ�س�سة.

•• اأبوظبي-الفجر

الإم���ارات للجوجيت�سو  ق��رر احت��اد 
الها�سمي رئي�س  برئا�سة عبداملنعم 
والآ�سيوي  الإم���ارات���ي  الحت���ادي���ن 
الحت����اد  ل��رئ��ي�����س  الأول  ال���ن���ائ���ب 
العامل  بطولة  امل�ساركة يف  ال��دويل 
لاأ�سبال حتت 16 �سنة التي �ستقام 
بوخار�ست  الرومانية  العا�سمة  يف 
 15 اإىل   13 م���ن  ال���ف���رة  خ����ال 
البلقان  �سبتمرب اجل��اري، وبطولة 
التي  ���س��ن��ة   18 حت���ت  ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني 
وخال  نف�سها  امل��دي��ن��ة  يف  ���س��ت��ق��ام 
الفرة ذاتها ومت اختيار 26 لعبا 
لتمثيل املنتخبني يف تلك البطولة، 
الفني  اجل����ه����ازي����ن  اإىل  اإ�����س����اف����ة 

والإداري املرافقني.
واأكد مبارك املنهايل مدير الإدارة 
اأن بعثة منتخب  الفنية يف الحتاد 
هم  لع��ب��ا   13 �ست�سم  ال��ن��ا���س��ئ��ني 
يف  ال�سحي  وحممد  ال�سحي  حمد 
اإ�سماعيل  و�سهيل  كجم،   38 وزن 
الكتبي  42 كجم، وحممد  يف وزن 
وحم�����م�����د ال�����ع�����ام�����ري حت������ت 46 
 50 وزن  ال�سحي يف  ورا���س��د  كجم، 
ك��ج��م، وح��م��دان امل��ن�����س��وري وزايد 
وفرج  ك��ج��م،   55 وزن  ال�سام�سي 

ال��ع��ول��ق��ي و���س��ع��ود احل��و���س��ن��ي حتت 
يف  احلو�سني  و�سلطان  كجم،   60
املن�سوري  و�سيف  كجم،   66 وزن 
و�سلطان  ك��ج��م،   73 حت��ت  وزن  يف 

ال�سام�سي يف وزن فوق 73 كجم.
 18 حتت  النا�سئني  منتخب  وع��ن 
بطولة  ���س��ي�����س��ارك يف  ال����ذي  ���س��ن��ة 
ي�سم  اأن��ه  املنهايل  ق��ال   .. البلقان 
بن  خ��ال��د  ه���م  اأي�����س��ا  لع��ب��ا   13
ومايد  كجم،   46 وزن  يف  �سمان 
ال�������س���ح���ي وع����م����ر ال���������س����وي����دي يف 
الزعابي  واأح���م���د  ك��ج��م،   50 وزن 
 55 وزن  يف  ناجي  الرحمن  وعبد 
 60 وزن  يف  ال�سحي  وخالد  كجم، 
و�سلطان  العولقي  وم��ه��دي  كجم، 
احلو�سني يف وزن 66 كجم، وهزاع 

القبي�سي وحممد املن�سوري يف وزن 
وزن  يف  مبارك  و�سامل  كجم،   73
القبي�سي  و�سعيد  كجم،   81 حتت 
ون��اي��ف امل��ن�����س��وري يف وزن ف��وق ال� 

كجم.  81
وحول برنامج اإعدادهم للبطولتني 
اختيار  البداية مت  اأنه يف  اأو�سح   ..
ال����اع����ب����ني ب����ن����اء ع����ل����ى ت���ق���اري���ر 
امل�����درب�����ني يف الأن�����دي�����ة وم����درب����ي 
اأن  اإىل  لفتا  الوطنية،  املنتخبات 

حاليا  داخلي  مع�سكر  يف  املنتخبني 
ي��ت��درب��ون ف��رت��ني يوميا م��ع عدد 
املميزين  الأج��ان��ب  ال��اع��ب��ني  م��ن 
وعددهم  ال���دول���ة  يف  امل��ت��واج��دي��ن 
املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  لعبا   12
و�سرق  وال������ربازي������ل  الأم���ري���ك���ي���ة 
�سهر  مل��دة  ا�ستقدامهم  مت  اأوروب����ا، 
ل��ت��وف��ري ف��ر���س الح��ت��ك��اك القوي 
اليومية  تدريباتهم  مع لعبينا يف 
اإ�سراف  حتت  اأرينا  مبادلة  ب�سالة 

مدربينا �سيجي ورامون، و�سي�ستمر 
امل��ع�����س��ك��ر ح��ت��ى م��وع��د ال�����س��ف��ر اإىل 
�سبتمرب   11 ت��اري��خ  يف  بوخار�ست 

اجلاري.
تلك  يف  امل�ساركة  من  الهدف  وع��ن 
هدفنا  امل��ن��ه��ايل:  ق��ال   .. البطولة 
الأوىل  املراكز  على  املناف�سة  دائما 
و�سعود من�سات التتويج، خ�سو�سا 
يف تلك املراحل ال�سنية التي تعودنا 
كل  يف  امليداليات  ح�سد  على  فيها 

الإم�����ارات  اأن  ���س��ي��م��ا  ول  امل��ح��اف��ل، 
وتطوير  ن�سر  برامج  اأف�سل  متلك 
العامل باعراف الحتاد  اللعبة يف 
اأنها  ك��م��ا  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و،  ال�����دويل 
لتاأهيل  ب����رام����ج  اأف�������س���ل  مت���ل���ك 
و�سناعة الأبطال، واأكرب دليل على 
العامل  بطولة  يف  حققناه  ما  ذل��ك 
ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني وال�����س��ب��اب الأخ������رية يف 
م��ار���س م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي، م�سيفا 
بطولة  ���س��ي�����س��ت��ث��م��ر  الحت�������اد  اأن 

م�ستويات  على  التعرف  البلقان يف 
�سيح�سرون  ال����ذي����ن  ال���اع���ب���نب 
بطولة  يف  للم�ساركة  اأبوظبي  اإىل 
الربنامج  وح����ول  امل��ق��ب��ل��ة.  ال��ع��امل 
ال��ت��ف�����س��ي��ل��ي ل�����اإع�����داد م����ن اأج����ل 
امل�ساركة يف بطولة العامل للنا�سئني 
اأبوظبي  يف  وال���ك���ب���ار  وال�������س���ب���اب 
اأن  املنهايل  اأك��د   .. املقبل  نوفمرب 
ت���ت���درب حاليا  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ج��م��ي��ع 
الإعداد  برامج  واأن  مكثف،  ب�سكل 

و�ستجري  ت��ت��وق��ف،  ول  متوا�سلة 
املنتخبات  كل  يف  لاعبني  ت�سفية 
دييجو  ���س��ان  ملع�سكر  ال�����س��ف��ر  ق��ب��ل 
الأمريكية  امل���ت���ح���دة  ب����ال����ولي����ات 
اأ�سابيع خال   5 ملدة  �سيقام  ال��ذي 
اجلاري  �سبتمرب   27 م��ن  ال��ف��رة 
اأوائل نوفمرب بحيث يدخل  وحتى 
وي�سلوا  البطولة  اأجواء  الاعبون 
اإىل اأعلى معدلت الركيز البدين 

والفني والذهني.

»جوجيت�سو الإمارات« ي�سارك يف عاملية الأ�سبال وبطولة البلقان للنا�سئني ب� 26 لعبا

جمل�ش دبي الريا�سي يعلن فتح باب الت�سجيل يف »دورة ال�سيخة هند لالألعاب الريا�سية لل�سيدات«

�ملنظمة  • �للجنة 
تقيم ور�شة عمل 

ل�شرح �للو�ئح 
و�لقو�نني �ملنظمة 

للدورة

مت  خان:  • ملياء 
�إ�شافة ريا�شتني 

جديدتني لزيادة 
�لتحدي بني 

�مل�شاركات
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الفجر الريا�ضي

الت�سيلي  ال�����دويل  امل��ه��اج��م  ��ل  ح��مرّ
ال�سابق  فريقه  �سان�سيز  األيك�سي�س 
مان�س�سر يونايتد م�سوؤولية ف�سله 
الإنكليزي  ال����دوري  يف  ال���ربوز  يف 
لكرة القدم خال عام ون�سف عام 
اأم�����س��اه��ا م��ع��ه، ق��ب��ل ان��ت��ق��ال��ه هذا 
اىل  الإع�����ارة  �سبيل  ع��ل��ى  ال�سيف 

اإنر الإيطايل.
اىل  اأر���س��ن��ال  م��ن  �سان�سيز  وانتقل 
كانون  يف  احلمر”  “ال�سياطني 
ووق��ع عقدا   2018 يناير  الثاين 
لأربعة اأعوام ون�سف عام. لكنه مل 
يقدم مع الفريق الأحمر امل�ستوى 
واكتفى  ب�����ه،  ي���ع���رف  ك�����ان  ال������ذي 
 45 يف  اأه�����داف  خم�سة  بت�سجيل 
هذا  معارا  ينتقل  اأن  قبل  م��ب��اراة، 
ال�سيف اىل اإيطاليا، يف اتفاق ت�سري 
اأن النادي الإنكليزي  التقارير اىل 
ل يزال يدفع مبوجبه جزءا كبريا 
من راتبه املقدر ب�400 األف جنيه 
األف   484( اأ�سبوعيا  ا�سرليني 

دولر(.
اأي��ام من هذا النتقال، خرج  وبعد 
ا  ����س���م���ت���ه، حممرّ ع����ن  ���س��ان�����س��ي��ز 
م�سوؤولية  احلمر”  “ال�سياطني 
الوقت  املتوا�سع على خلفية  اأدائه 
اإي��اه خلو�س  ال��ذي منحه  املحدود 
 31 كاأ�سا�سي يف  ب��داأ  اذ  امل��ب��اري��ات، 

يونايتد  خا�سها   77 م��ن  م��ب��اراة 
خال فرة تواجده معه، وخا�س 

فقط. كاملة  مباراة   13
وق������ال ���س��ان�����س��ي��ز ل��ه��ي��ئ��ة الذاع������ة 
الربيطانية “بي بي �سي”، “دائما 
ما قلت لأ�سدقائي: اأريد اأن األعب 
)...( اذا �سمحوا يل باللعب �ساأقدم 
اأف�سل ما لدي”، متابعا “يف بع�س 
دقيقة   60 األ��ع��ب  ك��ن��ت  الأح���ي���ان 
اأ����س���ارك يف  90(، ول  اأ���س��ل  )م���ن 
اأع����رف �سبب  امل���ب���اراة ال��ت��ال��ي��ة. ل 

ذلك«.

العمر  من  البالغ  املهاجم  وان�سم 
رغم  على  يونايتد  اىل  عاما   30
اهتمام  اىل  اأ���س��ارت  التي  التقارير 
مان�س�سر �سيتي به، ل�سيما مدربه 
الإ�سباين جو�سيب غوارديول الذي 
���س��ب��ق ل��ه الإ����س���راف ع��ل��ى املهاجم 
األوان  ع��ن  دف��اع��ه  خ��ال  الت�سيلي 

ناديه ال�سابق بر�سلونة.
اأي  ي��ح��ق��ق  اأن������ه مل  وع���ل���ى رغ�����م 
اأم�ساها  ال��ت��ي  الأ����س���ه���ر  يف  ل��ق��ب 
�سدد  احلمر”،  “ال�سياطني  م���ع 
على  ن���ادم  غ��ري  اأن���ه  على  �سان�سيز 

“اأنا  واأو�سح  به.  قام  الذي  اخليار 
���س��ع��ي��د ج����دا لأن���ن���ي ان��ت��ق��ل��ت اىل 
ذلك  ك���ررت  ي��ون��اي��ت��د.  مان�س�سر 
دائما. هو النادي الذي حقق اأكرب 

عدد من الألقاب يف اإنكلرا«.
وتابع “عندما انتقلت اىل اأر�سنال 
كان  بر�سلونة(  من   2014 )ع��ام 
الأم��ر مذها، كنت �سعيدا هناك، 
لكن يونايتد كان يكرب، ويتعاقد مع 
للفوز )بالألقاب(”،  كل الاعبني 
اإليهم  الن�سمام  “اأردت  م�سيفا 

والفوز بكل �سيء«.

خ��ط��ا امل��ن��ت��خ��ب الأ����س���رايل خطوة 
لنهائيات  الثاين  ال��دور  نحو  مهمة 
املقامة  ال�سلة  ك��رة  ال��ع��امل يف  ك��اأ���س 
يف ال�سني، بفوزه اأم�س على نظريه 
اجلولة  يف   68-81 ال�����س��ن��غ��ايل 
“جمموعة  مناف�سات  م��ن  الثانية 

املوت” الثامنة.
جناح  اإىل  بفوزها  اأ�سراليا  وتدين 
اإينغلز  ج���و  الأم����ريك����ي  ج����از  ي���وت���ا 
الذي كان على بعد متريرة حا�سمة 
ب�  من حتقيق اإجناز تاريخي يتمثل 
يف  الأقل  على  دبل” )10  “تريبل 
ثاث من الفئات الإح�سائية(، هي 
بعدما  ال��ب��ط��ول��ة،  ت��اري��خ  يف  الأوىل 
متابعات   10 مع  نقطة   17 �سجل 

و9 متريرات حا�سمة.
�سبريز  اأنتونيو  �سان  جن��م  واأ���س��اف 
12 يف  22 نقطة بينها  باتي ميلز 

الربع الثالث.
مونديال  يف  ال���ث���اين  ال���ف���وز  وه����و 
بقوة  املر�سحة  لأ�سراليا   2019
لو�سع حد لهيمنة الوليات املتحدة 
بعدما  العاملية،  البطولة  لقب  على 
حققت فوزا تاريخيا على الأخرية يف 

مباراة ودية ا�ستعدادا للمونديال.
الأوىل  اجلولة  يف  اأ�سراليا  وف��ازت 
عانت  لكنها   ،92-108 كندا  على 
ال�����س��ن��غ��ال لتحقيق  اأم����ام  الأم���ري���ن 
اإىل  ر�سيدها  راف��ع��ة  ال��ث��اين  ال��ف��وز 
4 نقاط يف �سدارة املجموعة بفارق 
تاقي  التي  ليتوانيا  اأم��ام  نقطتني 

كندا لحقا.
تاأهلها  ل��ي��ت��وان��ي��ا  ف����وز  و���س��ي�����س��م��ن 
واأ�سراليا اىل الدور الثاين، يف حني 
اأن اخل�����س��ارة ���س��ت��وؤج��ل احل�����س��م اىل 
اخلمي�س  الأخ���رية  الثالثة  اجل��ول��ة 
عندما تلتقي اأ�سراليا مع ليتوانيا، 
وك��ن��دا م��ع ال�����س��ن��غ��ال ال��ت��ي خرجت 
بعد  البطولة  م��ن  ال��وف��ا���س  خالية 

تلقيها اخل�سارة الثانية.
وتعد اأ�سراليا مع �سربيا واليونان 
املر�سحني  �سمن  وفرن�سا  واإ�سبانيا 
املنتخب  م������ن  ال����ل����ق����ب  لن������ت������زاع 
الأمريكي املفتقد للعديد من جنوم 

دوري املحرفني.
الأ�سرايل  املنتخب  اأن  رغ��م  وعلى 
يعد من املر�سحني للتتويج باللقب 
ه����ذا ال����ع����ام، ل��ك��ن ال���ت���اري���خ ي�سب 
ي�سبق  مل  اذ  ي����اأم����ل،  م���ا  ع��ك�����س  يف 
ربع  ال��دور  عتبة  تخطي  لأ�سراليا 
يف  �سابقة  م�ساركة   11 يف  النهائي 

مونديال ال�سلة.
بطاقتها  حجز  يف  اأ�سراليا  وتاأمل 
اإىل دورة الألعاب الأوملبية يف اليابان 
اأ�سحاب  ي�سمن  حيث  املقبل  العام 
نهائيات  يف  الأوىل  ال�سبعة  امل��راك��ز 
ال�سلة، تواجدهم  العامل لكرة  كاأ�س 

يف باد ال�ساموراي.
الأ�����س����رايل  امل��ن��ت��خ��ب  ي��ظ��ه��ر  ومل 
ال�سوط  وح�����س��م  اجل��ي��د  مب�����س��ت��واه 
نقاط  ث��اث  بفارق  ب�سعوبة  الأول 
يف  ينتف�س  اأن  ق��ب��ل   ،)33-36(

الثاين وحتديدا الربع الثالث الذي 
�سهد تاألق ميلز )24-17(، قبل اأن 

يح�سم الأخري 18-21.
وو����س���ف م����درب اأ���س��رال��ي��ا اأن����دري 
“اأطول”  ب��اأن��ه  ال�سنغال  ليماني�س 
فريق واجهه، معتربا اأن “ال�سنغال 
الفريدة  ال��ت��ح��دي��ات  ب��ع�����س  ت��ط��رح 

بطول قامة لعبيها«.
اأ����س���رال���ي���ا وفريق  وت��ع��ر���س جن���م 
الأمريكي  ووري���رز  �ستايت  غ��ول��دن 
اأندرو بوغوت ل�سافرات ال�ستهجان 
م����ن ق���ب���ل اجل���م���اه���ري امل���ح���ل���ي���ة يف 

دونغقوان.
وكان الاعب البالغ من العمر 34 
عاما هدفا لاأمر ذاته خال املباراة 
املا�سي  الأح�����د  ك���ن���دا  ���س��د  الوىل 
ب�سبب انتقاده ال�سباح ال�سيني �سون 
يانغ خال مونديال ال�سباحة الذي 

ا�ست�سافته ال�سني هذا ال�سيف.
وكتب بوغوت يف متوز/يوليو املا�سي 
عرب ح�سابه على “توير”، “يجب 
يفوزون  ال��ذي  ال�سباحون  يقوم  اأن 
بتك�سري  يانغ  �سون  �سد  مبيداليات 

من�سة امليداليات مبطارق ...«.
اإىل  اإ���س��ارة  مبثابة  التغريدة  وكانت 
للمن�سطات  الدولية  الوكالة  تقرير 
الثاين/يناير  كانون  يف  اأك��دت  التي 
حامل  ال�سيني  البطل  اأن  امل��ا���س��ي 
ث����اث ذه��ب��ي��ات اأومل���ب���ي���ة، ح��ط��م يف 
دمه  عينات  املا�سي  اأيلول/�سبتمرب 
مفاجئ  اخ���ت���ب���ار  خ����ال  مب��ط��رق��ة 

ملراقبي مكافحة املن�سطات.
اأنع�ست  ال�����س��اد���س��ة  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
ن��ي��وزي��ل��ن��دا اآم��ال��ه��ا يف ب��ل��وغ ال���دور 
مونتينيغرو  ع��ل��ى  ب��ف��وزه��ا  ال��ث��اين 
املباراة  خ�سارتها  معو�سة   83-93
التي تاقي  ال��ربازي��ل  اأم��ام  الأوىل 
اجلولة  ق���م���ة  يف  لح���ق���ا  ال���ي���ون���ان 

الثانية.
نيوزيلندا  ح����ذو  ت�����س��ي��ك��ي��ا  وح�����ذت 
الدور  ب��ل��وغ  ام��ال��ه��ا يف  واأب��ق��ت على 
ال��ث��اين ب��ف��وزه��ا على ال��ي��اب��ان 89-
امل���ب���اراة  خ�����س��ارت��ه��ا  م��ع��و���س��ة   76
التي  املتحدة  الوليات  اأم��ام  الأوىل 
تاقي تركيا لحقا �سمن املجموعة 

اخلام�سة.

اأ�سراليا يف الدور الثاين مبونديال ال�سلة

عن  للتخلي  ا���س��ت��ع��داده  اأم�����س  مورينو  روب���رت  ك�سف 
ت��دري��ب املنتخب الإ���س��ب��اين لكرة ال��ق��دم وال��ع��ودة اىل 
م�ساعدة لوي�س انريكي، يف حال رغب الأخري بالعودة 
اىل املن�سب الذي تركه يف حزيران/يونيو قبل اأ�سابيع 

من وفاة ابنته بعد �سراع مع املر�س.
الإدارة  مقاليد  تاركا  من�سبه  من  انريكي  وا�ستقال 
الفنية ملنتخب “ل روخا” ليتولها م�ساعده مورينو. 
ويف حني اأف��اد امل��درب ال�سابق لرب�سلونة يف حينه باأن 

ابنته  اأن  تبنيرّ  عائلية،  رحيله  اأ���س��ب��اب 
ك���ان ت��ع��اين م��ن ���س��رط��ان العظم، 

املا�سي  الأ�سبوع  وفاتها  واأعلن 
عن عمر ت�سعة اأعوام.

اأم�س  ���س��ح��ايف  م��وؤمت��ر  ويف 
حت�سريا ملباريات املنتخب 

كاأ�س  ت�سفيات  �سمن 
اأوروبا 2020، 

ول  اح��رام��ه  علينا  راه��ن  و�سع  “ثمة  مورينو  ق��ال 
يف  حاليا”،  امل�ساألة  بهذه  ر  يفكرّ )انريكي(  اأن��ه  اأعتقد 

اإ�سارة للعودة اىل من�سبه.
قبل  تاأتي  وال�سداقة  �سديقا  لوي�س  “اأعترب  اأ�ساف 
اأن  اأم���ر يف احل��ي��اة لأن���ه م��ن دون��ه��ا، نفقد معنى  اأي 
وق��ت يرغب فيه  ل��ذا يف ح��ال ج��اء  ب�سرا )...(  نكون 
��ى كان ذل��ك، حينها �ساأكون  اأنرّ امل��درب،  بالعودة ليكون 
بالتنحي جانبا ومعاودة  �سرورا  والأكرث  اأول �سخ�س 

العمل معه” كم�ساعد.
لأبطال  ال��ف��ن��ي��ة  الإدارة  يف  ت��ع��اون��ه��م��ا  وق��ب��ل 
م�ساعدا  م���وري���ن���و  ع���م���ل   ،2010 ال����ع����ام 
لنريكي يف اأندية �سلتا فيغو، روما الإيطايل 

وبر�سلونة.
وتوىل اأنريكي )49 عاما( الإدارة 
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب عقب  ال��ف��ن��ي��ة 
اخلروج من الدور ثمن 
ملونديال  ال��ن��ه��ائ��ي 
�سيف  يف  رو�سيا 
لكنه   ،2018
غاب عن وظيفته 
منذ اآذار مار�س املا�سي 
قاهرة”  عائلية  “لأ�سباب 

بح�سب الحتاد ال�سباين.
واأت�������ت ت�����س��ري��ح��ات م���وري���ن���و قبل 
خو�س املنتخب الإ�سباين مباراتني 
كاأ�س  اىل  امل��وؤه��ل��ة  ال��ت�����س��ف��ي��ات  يف 
م�سيفته  ����س���د  وذل������ك  اأوروب����������ا، 
�سيفه  و���س��د  اخلمي�س،  روم��ان��ي��ا 

منتخب جزر الفارو الأحد.
بطا  امل��ت��وج  املنتخب  ويت�سدر 
 2008 ع�����ام�����ي  لأوروب����������������ا 
ال�ساد�سة  املجموعة  و2012، 
اأرب����ع����ة  م�����ن  ن���ق���ط���ة  ب�12 
انت�سارات يف اأربع مباريات، 
ن��ق��اط عن  وب��ف��ارق خم�س 
الثانية  ال�سويد  من  كل 

ورومانيا الثالثة.

مورينو م�ستعد للتنحي 
�سان لأجل انريكي املكلوم باري�س  م��ن  نيمار  ال��ربازي��ل��ي  النجم  ع��ودة  م�سل�سل  انتهى 

بح�سب  موقتا  لكن  ال���س��ب��اين،  بر�سلونة  اىل  الفرن�سي  ج��رم��ان 
ون�سف  �سهرين  بعد  ال��ث��اث��اء،  ال�����س��ادرة  الكاتالونية  ال�سحف 
ال�سهر م��ن م��د وج���زر ح���ول ان��ت��ق��ال اأغ��ل��ى لع���ب يف ت��اري��خ كرة 

القدم.
اأغلق باب النتقالت م�ساء الثنني، وبقي ابن ال�سابعة والع�سرين 
مع الفريق اململوك قطريا الذي جعل منه يف 2017 اأغلى لعب 

يف العامل، منفقا بندا جزائيا بلغت قيمته 222 مليون يورو.
يف   ”2020 يف  ونيمار  اليوم  فاتي  “اأن�سو  “�سبورت”:  عنونت 
وحماولة  راهنا  بي�ساو  غينيا  من  القادم  املراهق  تاألق  اىل  اإ�سارة 

بطل اإ�سبانيا تكرار املفاو�سات ل�ستعادة لعبه املوهوب.
كتبت “لفانغارديا” ان “نيمار �سيحاول الرحيل ال�سيف املقبل”، 
فيما اأ�سارت “موندو ديبورتيفو” اإىل اأن “نيمار ي�ستعد للرحيل 

يف 2020«.
ر�سمت “�سبورت” �سيناريو عودة لعب عجز عن منح لقب دوري 
يف  متاحقة  ا�سابات  ظ��ل  يف  الباري�سي،  لفريقه  اأوروب���ا  اأب��ط��ال 
فرات حا�سمة من املو�سم. واأو�سحت “ميكن لنيمار اللجوء اىل 
فيفا )الحتاد الدويل( ال�سيف املقبل لأنه يكون قد اكمل ثاثة 
موا�سم من عقد وقعه عندما كان حتت �سن الثامنة والع�سرين. 
وميكن  انتهت،  قد  تكون  جزائي  بند  دون  لعقود  احلماية  ف��رة 
ي��ورو بح�سب ما  180 مليون  الثمن وهو بحدود  لفيفا حتديد 

يعتقد بر�سلونة«.
تابعت “هذا المر يرتكز على �سعر قدومه )222 مليون يورو(، 

ال�ستهاك وراتبه البالغ نحو 38 مليون يورو يف املو�سم«.
بيليه،  ب��اده  اأ�سطورة  بخافة  املوعود  �سانتو�س،  ن��ادي  ابن  بقي 
رته  �سورّ ما  “حمبط” و”غارق” بح�سب  وه��و  اإرادت���ه  عن  رغما 
ال�سحف الإ�سبانية، فهرب من واقعه املحزن اىل الوليات املتحدة 
كولومبيا  ودي��ت��ي  ي��خ��و���س  ال����ذي  ال���ربازي���ل  مبنتخب  ملتحقا 

والبريو يف 7 و11 اأيلول �سبتمرب.
مل تكن عودة نيمار اىل بر�سلونة مقنعة للجميع، لت�سبث الدارة 
به حفاظا على كربيائها، و�سعف اإمكانات بر�سلونة املالية راهنا 
اأنطوان  الفرن�سي  املهاجم  ل�سم  والنفي�س  ال��غ��ايل  انفاقه  بعد 

غريزمان ولعب الو�سط الهولندي فرنكي دي يونغ.
ال�سابق  الفرن�سي  العامل  بطل  قال  املفاو�سات،  حماوة  خ�سم  يف 
واملحلل احلايل فرانك لوبوف ل�سبكة “اي ا�س بي ان”: “بر�سلونة 
�سان  جماهري  اأن  كما  ج��رم��ان.  ب�سان  يتاعب  ن��ي��م��ار،  ي��ري��د  ل 
جرمان ل ترغب بروؤية نيمار جمددا. �سئموا غياباته واإ�ساباته 

و�سلوكه، ولنه عرب عن رغبته بالرحيل ل يريدون روؤيته«.
َعَك�س فكرة زعمت اأن بر�سلونة يريد معاقبة نيمار على خيانته يف 
2017، عندما ك�سر ثاثية “اأم اأ�س اأن” مع الأرجنتيني ليونيل 

مي�سي الراغب بعودته، والأوروغوياين لوي�س �سواريز.
وبرغم ت�سجيله 51 هدفا يف 58 مباراة و�سيطرته على الألقاب 

املحلية، تراجع الراغب بالنفراد يف دور بطويل يف ترتيب الكرة 
يف  فريقه  و�سقط  العامل،  يف  لع��ب  لأف�سل  متنح  التي  الذهبية 
الأدوار الق�سائية املبكرة مرة جديدة يف دوري الأبطال، يف ظل 
مغامراته العاطفية و�سهراته ال�ساخبة اأثناء تعافيه من ا�سابات 

دفع فريقه ثمنها غاليا.
ك��ن��ت م��ك��ان ليوناردو  “لو  ل��وب��وف  ال�����س��اب��ق  ال���دف���اع  ق��ل��ب  ت��اب��ع 
ال��ري��ا���س��ي(، �سان ج��رم��ان ميلك الكثري من  امل��دي��ر  )ال��ربازي��ل��ي 

دور  لعب  تريد  كنت  اذا  لكن  ��د،  اجل��يرّ بنيمار  رغبوا  امل��ال. 
الرديف  الفريق  يف  �ساأ�سعك  النا�سج،  ولي�س  الطفل 

وعندما ت�سبح جاهزا تلعب مع الفريق الأول«.
وتابع “�سان جرمان ثري مبا فيه الكفاية للتاعب 

بك. كم �سي�سبح �سعرك بعد �سنة اذا كنت تلعب مع 
الرديف اأو ل تلعب اأبدا؟«.

باريزيان” تنقل  “لو  �سحيفة  كانت  ذلك  مب��وازاة 
رئي�س  اخلليفي  نا�سر  القطري  بني  حديث  فحوى 

“م�سل�سل”  ب��داي��ة  ال��ف��ري��ق م��ع  ���س��ان ج��رم��ان وق����ادة 
كان  اذا  ال��رح��ي��ل  ل��ن��ي��م��ار  “ميكن  وك��ت��ب��ت  ال��ربازي��ل��ي. 

اأن  جرمان  �سان  اأدرك  فقد  العر�س 300 مليون يورو”، 
لأي  ميكن  ل  نيمار  و�سعر  امل��ال  ميلك  يكن  مل  بر�سلونة 

ناد حتمله.
هذا  النادي،  من  املقربة  الفرن�سية  ال�سحيفة  وبح�سب 

النور«. يب�سر  اأن  ميكن  ل  “انتقال 
“فران�س  ك��م��ا ان اخل��ل��ي��ف��ي وج���ه م���ن خ���ال جم��ل��ة 
لنيمار  قا�سية  ر���س��ائ��ل  يونيو  ح��زي��ران  يف  فوتبول” 

يدفعه  معنا. مل  التوقيع  على  اأح��د  يجربه  “مل 
على  �سدد  ي�سميه  اأن  دون  وم��ن  اأحد”، 

اأري��د �سلوك النجوم.  “ل  اأنه 
)ال����اع����ب����ون( 

اإىل  الب��واب مفتوحة.  واذا مل يوافقوا فان  للت�سلية.  لي�سوا هنا 
اللقاء!«.

اأول كوتينيو  بر�سلونة  والبازارات. عر�س  ال�سيناريوهات  تعددت 
م��ع مبلغ م��ن امل���ال ق��ب��ل اجت���اه ال��ربازي��ل��ي ن��ح��و ب��اي��رن ميونيخ 
“لو  اأذن���ه بح�سب  نيمار يف  زم���اء  اأح���د  اآن����ذاك هم�س  الأمل����اين. 
باريزيان”: “هل تعتقد انك قد ترحل بهذه ال�سهولة من �سجن 

�سان جرمان؟«.
���س��ان ج���رم���ان رف�س  ال��ت��ق��اري��ر اىل ان  اأ����س���ارت  ف��ي��م��ا 
اإع���ارة  مقابل  نيمار  رح��ي��ل  يت�سمن  اخ���ريا  عر�سا 
ترك  ج��ذري��ا  الراف�س  دميبيلي  عثمان  الفرن�سي 
الكرواتي  الو�سط  لعب  انتقال  زائ��د  بر�سلونة، 
ال�ساب  الفرن�سي  وامل���داف���ع  راكيتيت�س  اي��ف��ان 
 150 ومبلغ  ع��ام��ا(   19( توديبو  كلري  ج��ان 
مليون يورو... يدفع نيمار ع�سرين مليونا منها 

لت�سهيل ال�سفقة!
�ستركز النظار على عودة نيمار اىل �سان 
ج��رم��ان ب��ع��د غ��ي��اب��ه ع��ن ب��داي��ة مو�سمه 
لأ���س��ب��اب غ���ري م��ق��ن��ع��ة، ع��ل��ى خلفية 
اأخ���رية حرمته  اإ���س��اب��ة  م��ن  تعافيه 
م�����س��ارك��ة ب���اده ال��ت��ت��وي��ج يف كوبا 
اأر�سها، خ�سو�سا يف  اأمريكا على 
ليوناردو  ظل عاقة متوترة مع 
ال�سابق  بر�سلونة  لع��ب  لعتبار 
ي��ق��م مب��ا يكفي  ان م��واط��ن��ه مل 

ل�سمان انتقاله.
�ستاء  ب��ر���س��ل��ون��ة  ي��ك��رر  رمب����ا 
 2020 يف  �����س����ي����ف����ا  اأو 
يطمئن  وم�����ا  حم���اول���ت���ه، 
�سابقة  جت���ارب  ج��م��اه��ريه 
مبتغاه  بتحقيق  ان��ت��ه��ت 
ف�������رة، على  ب���ع���د  ول������و 
�سعب  ا���س��ت��ق��دام  غ�����رار 
اأتلتيكو  من  لغريزمان 
مدريد، وقبله كوتينيو 
فابريغا�س  و���س��ي�����س��ك 
تيريي  وال��ف��رن�����س��ي 

هرني.

نيمار.. موعد جديد مع بر�سلونة يف 2020 

�سان�سيز يحّمل مان�س�سر يونايتد م�سوؤولية ف�سله 

•• ال�ض فيغا�ض -الفجر

الأوىل  للمرة  البولينغ  ل�سيدات  ال�����س��ع��ودي  ال��ف��ري��ق  ���س��ارك 
التي  ال��دويل وذلك يف بطولة العامل لل�سيدات  على ال�سعيد 
 31 22 حتى  اأقيمت يف ل�س فيغا�س بالوليات املتحدة من 
اأغ�سط�س املا�سي. ومثل الفريق ال�سعودي �ست لعبات �ساركن 

يف الفردي والزوجي والثاثي والفرق.
وع�سو  ال��ف��ري��ق  على  امل�سرفة  ب��اق��ر  رازان  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
جمل�س اإدارة الحتاد ال�سعودي للبولينغ: نحن فخورون جدا 

بهوؤلء الاعبات اللواتي مثلن اململكة يف ل�س فيغا�س.
من  ن  املكوَّ ال�سعودي  الفريق  ح�سل  الثاثي،  مناف�سات  ففي 

املركز  على  من��ر  وغ���ادة  عد�س  ونهلة  ال��واح��د  العبد  م�ساعل 
ق  حقَّ بينما  فريقاً،   62 اأ�سل  العام من  الرتيب  50 يف  ال� 
ال��غ��ام��دي وه��دي��ل ترمني ومرمي  اأم���اين  ن م��ن  امل��ك��وَّ الفريق 
الفريق  ج��اء  ال��ف��رق،  مناف�سات  ويف   .54 امل��رك��ز  ال��دو���س��ري 
ال�سعودي يف املركز 26 يف الرتيب العام من اأ�سل 34 فريقاً 
البولينج  اأخ�سر  لع��ب��ات  و�ستوا�سل  البطولة.  يف  م�ساركاً 
ال�سعودي متارينهن  ا�ستعداداً للم�ساركة يف البطولة الفردية 
�سبتمرب   7 يف  الريا�س  ت�ست�سيفها  التي  لل�سيدات  ال�سابعة 
م  ُتنظَّ التي  لل�سيدات  اجلاري، ثم البطولة الآ�سيوية ال� 25 

يف الكويت من 20 اإىل 30 اأكتوبر املقبل.

اأول م�ساركة دولية للفريق ال�سعودي للبولينغ

اأعلن الحتاد التون�سي لكرة القدم خروج معز بن �سريفية حار�س مرمى 
املنتخب  ت�سكيلة  ال�ساحلي من  النجم  الرجي ووجدي ك�سريدة مدافع 

الوطني قبل مواجهة موريتانيا و�ساحل العاج وديا ب�سبب الإ�سابة.
اإ�سابة بن  اأظهرت  اإن الفحو�س الطبية  التون�سي يف بيان  وقال الحتاد 
�سريفية يف الع�سلة ال�سامة اليمنى بينما يعاين ك�سريدة من م�سكلة يف 

ركبته الي�سرى.
حار�س  الدخيلي  عاطف  تون�س  منتخب  م��درب  الكبري  منذر  وا�ستدعى 

اأمين  املثلوثي ظهري  وح��م��زة  �سريفية  ب��ن  م��ن  ب��دل  الف��ري��ق��ي  م��رم��ى 
ال�سفاق�سي ليحل مكان ك�سريدة.

ا�ستاد  على  اجلمعة  ي��وم  املوريتاين  نظريه  تون�س  منتخب  وي�ست�سيف 
راد�س الأوملبي بينما ي�سافر ملواجهة �ساحل العاج يف فرن�سا بعدها باأربعة 

اأيام.
املجموعة  يف  الأمم  كاأ�س  ت�سفيات  يف  م�سوارها  لبداية  تون�س  وت�ستعد 

العا�سرة التي ت�سم ليبيا وتنزانيا وغينيا ال�ستوائية.

بن �سريفية وك�سريدة يخرجان من ت�سكيلة تون�ش 

ان�سحاب بيبي من ت�سكيلة الربتغال 
بيبي  املخ�سرم  بورتو  وفريق  ب��اده  منتخب  دف��اع  قطب  اأن  القدم  لكرة  الربتغايل  الحت��اد  اأعلن 
2020، و�سيحل  اأوروب��ا  كاأ�س  ملواجهة �سربيا وليتوانيا �سمن ت�سفيات  املدعوة  الت�سكيلة  ان�سحب 
الواعد فريو مكانه. واأو�سح الحتاد الربتغايل اأن بيبي )36 عاما( غري موؤهل خلو�س املباراتني 

بعد خ�سوعه ل�سل�سلة من الفحو�سات، دون املزيد من التو�سيحات.
وتابع اأن قطب دفاع بنفيكا الواعد فريو )22 عاما( حظي باملنا�سبة بفر�سة التواجد للمرة الوىل 

يف �سفوف املنتخب الأول لتعوي�س غياب بيبي.
املقبل يف  ال�سبت  2019، �سيفة على �سربيا  الأمم  2016 ودوري  اأوروب��ا  الربتغال، بطلة  وحتل 

بلغراد ثم على ليتوانيا الثاثاء املقبل يف فيلنيو�س �سمن مناف�سات املجموعة الثانية.
وحتتل الربتغال املركز الثاين يف املجموعة بر�سيد نقطتني من مباراتني بفارق ثمان نقاط خلف 
اأوكرانيا املت�سدرة والتي لعبت اأربع مباريات حتى الن على غرار لوك�سمبورغ الثانية بر�سيد اأربع 
نقاط بفارق الأهداف اأمام �سربيا الثالثة والتي خا�ست ثاث مباريات، فيما حتتل ليتوانيا املركز 

الأخري بر�سيد نقطة واحدة من ثاث مباريات.



كلب ينقذ حياة �ساحبته 
م�سكلة  لوجود  نبهها  بعدما  �ساحبته  حياة  اإنقاذ  من  كلب  متكن 
اأحد ثدييها، مما دفعها لإج��راء فحو�س طبية ك�سفت  �سحية يف 

عن اإ�سابتها ب�سرطان الثدي. 
اإيفانز  قام الكلب جيمي بالإ�سارة اإىل اأحد ثديي �ساحبته اأماندا 
نا�س، عرب �سمه بطريقة متكررة، الأمر الذي اأثار �سكوكها، ودفعها 
الفحو�سات  واأظ��ه��رت  ال�سدر.  ملنطقة  طبية  فحو�سات  لإج���راء 
الطبية اإ�سابة اأماندا باأحد اأنواع �سرطان الثدي التي ميكن ال�سفاء 
منها.  وقالت اأماندا متحدثة عن جتربتها: “يف �سباح اأحد الأيام، 
بداأ الكلب جيمي ي�سمني من منطقة ال�سدر ب�سكل متكرر. �سعرت 
بالنزعاج منه يف بداية الأمر، ولكن اإ�سراره على هذا الت�سرف، 
اإىل  الذهاب  فقررت  ما،  ب�سيء  اإخباري  يحاول  باأنه  اأ�سك  جعلني 
“اأظهرت  واأ�سافت  ال�سرورية«.  الفحو�سات  واإج���راء  امل�ست�سفى 
وكان  ال��ث��دي  �سرطان  اأن���واع  م��ن  بنوع  م�سابة  ب��اأين  الفحو�سات 
منت�سراً ب�سكل كبري، وحل�سن احلظ فاإن هذا النوع ميكن ال�سفاء 
منه«. وقد خ�سعت اأماندا للعاج الكيماوي ملدة 18 اأ�سبوعاً، ومن 
ثم خ�سعت جلراحة مت خالها ا�ستئ�سال 29 من العقد اللمفاوية 
املطاف، متاثلت  نهاية  بال�سرطان.  ويف  اأي�ساً  كانت م�سابة  التي 
اأماندا لل�سفاء، و�ساركت يف م�سرية خا�سة لدعم مر�سى �سرطان 

الثدي، وفق ما نقلت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

يف اليابان.. دراجة ال�سماء تتحدى القطار املخيف
ي�ستمتع كثري من النا�س بركوب القطار الأفعواين ال�سريع، لكن 
اليابان اأرادت اإيجاد فر�سة لأولئك الذين ل يزالون يخ�سون ركوب 

القطار ال�سريع من خال ابتكار “دراجة ال�سماء«.
فيه،  التحكم  ال�سريع  الأفعواين  القطار  لراكبي  ميكن  ل  وبينما 
تعمل  بب�ساطة  ب�سرعتها، لأنها  التحكم  ال�سماء ميكن  دراجة  فاإن 

مثل الدراجة الهوائية من خال البدالت.
لكن دراجة ال�سماء قد تكون خميفة اأكرث من القطار الأفعواين 
اأنها ل تتمتع مبوا�سفات الأمان التي يتمتع بها  ال�سريع، خا�سة 

الأخري، ف�سا عن اأن ارتفاعها ي�سل اإىل اأكرث من 15 مرا.
وت�ستغرق امل�سافة التي ميكن اأن يقطعها م�ستخدمو دراجة ال�سماء 
املتو�سط،  يف  دقائق  ثاثة  اليابان،  يف  اأوكاياما  مبدينة  امل��وج��ودة 
وباإمكانهم التمتع باملناظر اخلابة اأ�سفل منهم، حيث يقع متنزه 
ترفيهي. ومن املحتمل اأن تكون دراجة ال�سماء اأبطاأ قطار اأفعواين 
معلق يف العامل، لأنها ت�سري مدعومة بدوا�سات ميكن للم�ستخدم 
ول  منب�سط  ال�����س��م��اء  دراج����ة  ق��ط��ار  اأن  ك��م��ا  ب�سرعتها.  التحكم 
باأن  البع�س يظن  اأن  الرغم من  وعلى  اأي منحدرات.  فيه  توجد 
ق��ادرة على زيادة  ت��زال  ال�سماء يعد �سها، فاإنها ل  رك��وب دراج��ة 
الأدرينالني لدى م�ستخدميها من خال ال�سعور بعدم ال�ستقرار 

وال�سعور باخلطر وعدم اليقني با�ستمرار.

حذاء ذكي مع حتكم بالأوامر ال�سوتية 
 Adapt ك�����س��ف��ت ���س��رك��ة ن��اي��ك��ي احل������ذاء ال���ذك���ي ذات�����ي ال���رب���ط
Huarache اجلديد، الذي ميكن التحكم فيه بالأوامر ال�سوتية، 
“اأيلول”  �سبتمرب   13 م��ن  ب��داي��ًة  الأ����س���واق  يف  �سيتوفر  وال����ذي 

اجلاري، لكن دون الف�ساح عن �سعره.
مزود  اجل��دي��د،  الذكي  احل��ذاء  اأن  الأمريكية  ال�سركة  واأو�سحت 

بنظام ربط »FitAdapt« يعتمد على حمرك لإحكام الربط. 
اأو   Siri اأبل  وميكن التحكم يف املحرك بوا�سطة امل�ساعد ال�سوتي 

.Watch التطبيق اخلا�س بهاتف اآيفون، و�ساعة اأبل
كما ميكن للم�ستخدم �سبط اإعدادات م�سبقة لاأن�سطة املختلفة، 

وذلك لتبديل الربطات باأق�سى �سرعة ممكنة.
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تكنولوجيا حت�سن فعالية اأدوية ال�سرطان
طور باحثون يف معهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا رقعة جلدية ذات مفعول �سريع مبقدورها تو�سيل اأدوية مكافحة 

ال�سرطان وزيادة حت�سني فعاليتها.
وقال يانبو خه، وهو بروف�سور �سيني يف املعهد، يف مقابلة مع وكالة اأنباء ))�سينخوا(( يوم الأحد، اإن رقعة اجللد 
اجلديدة ميكنها تو�سيل الدواء بكفاءة يف دقيقة واحدة ملهاجمة خايا الورم اجللدي، وهو نوع قاتل من �سرطان 
اجللد. وخه هو املوؤلف الأول للورقة البحثية املن�سورة يف ))اأيه �سي اإ�س نانو((، وهي �سحيفة علمية تابعة للجمعية 
الكيميائية الأمريكية. ولفت خه اإىل اأن “رقع ميكرونيدل”، املح�سرة بطريقة التغطية طبقة بطبقة، هي طريقة 
“رقعتنا لديها غطاء كيميائي فريد  اإن  اأنباء ))�سينخوا((  �سهلة وخالية من الأمل لإدارة العاج. و�سرح لوكالة 
وطريقة عمل ت�سمح بو�سعها واإزالتها عن اجللد يف دقيقة واحدة فقط بينما يتم موا�سلة اإعطاء اجلرعة العاجية 
البحثي،  الفريق  وقائدة  املعهد  يف  الكيميائية  الهند�سة  ق�سم  رئي�سة  هاموند،  ب��اول  مع  خه  وعمل  ال���دواء«.  من 

لت�سميم بوليمر جديد ذي جزئني ي�ستجيب لدرجة احلمو�سة.
واأو�سح خه اأن هذه التكنولوجيا اجلديدة ل تتمتع فقط مبزايا اإي�سال دواء ذاتي على نحو غري موؤمل واآمن و�سريع، 

ولكن ميكنها اأي�سا اأن حت�سن ب�سكل كبري من فعالية الدواء.
ووفقا خله، فاإن التكنولوجيا �سيتم اختبارها على الفئران والقرود قبل التوجه اإىل العيادات. ومن املتوقع اأن يتم 

املوافقة على الرقع وطرحها يف ال�سوق خال 3 اإىل 5 �سنوات.
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ال�سرطان اأكرب �سبب للوفاة يف الدول الغنية 
اأكرب  لي�سبح  القلب  اأم��را���س  على  تقدم  ال�سرطان  اإن  اأم�س  باحثون  ق��ال 
اأ�سباب الوفاة يف البلدان الغنية وقد ي�سبح اأكرب �سبب ملفارقة احلياة على 

م�ستوى العامل يف غ�سون ب�سعة عقود اإذا ا�ستمرت الجتاهات الراهنة.
دوري��ة )لن�سيت(  درا�ستني كبريتني يف  نتائج  ن�سروا  الذين  العلماء  وذكر 
اأنواع  بني  جديد  وبائي” عاملي  “حتور  على  دلئ��ل  ر���س��دوا  اأنهم  الطبية 
اأمرا�س  اأن  من  الرغم  على  اأن��ه  النتائج  وك�سفت  ال�سرطان.  من  خمتلفة 
القلب وال�سرايني ل تزال ال�سبب الرئي�سي للوفاة بني البالغني يف مرحلة 
منت�سف العمر، حيث ت�سكل 40 باملئة من اإجمايل الوفيات يف العامل، فاإن 
الو�سع مل يعد كذلك يف البلدان ذات الدخل املرتفع حيث يودي ال�سرطان 

الآن بحياة مثلي عدد الأ�سخا�س الذين يتوفون باأمرا�س القلب.
وقال جيل داجنيه الأ�ستاذ يف جامعة لفال يف كيبيك بكندا الذي قاد فريق 
الوفاة  اأ�سباب  اأك��رث  ث��اين  ك��ان  ال�سرطان  اأن  اإىل  تقريرنا  “خل�س  البحث 
�سيوعا على م�ستوى العامل يف عام 2017 حيث �سكل 26 باملئة. لكن يف ظل 
ا�ستمرار تراجع معدلت )اأمرا�س القلب( من املرجح اأن ي�سبح ال�سرطان 

ال�سبب الرئي�سي للوفاة يف غ�سون ب�سعة عقود«.

تعديالت ب�سيطة لإحياء مطبخك القدمي 
يرغب البع�س يف حتديث مطباخهم باإنفاق مبالغ اأمواًل طائلة على التجديد، 
يلي  وفيما  القدمي.   املطبخ  اإحياء  الب�سيطة  التعديات  لبع�س  ميكن  حني  يف 
موقع  ح�سب  القدمي،  املطبخ  لإحياء  ب�سيطة  لتعديات  الأفكار  من  جمموعة 

اأميزنغ اإنتريير ديزاين:
1 - ال�ستثمار يف األواح �سرياميك ع�سرية باأ�سكال هند�سية منتظمة فوق منطقة 

املجلى.
مظهراً  مطبخك  مينح  اأن  ميكن  والأدراج  اخلزائن  اأب��واب  مقاب�س  تغيري   -  2

متجددا.
3 - طاء خزائن املطبخ بلون خمتلف ب�سكل كامل عن اللون القدمي للح�سول 

على مظهر جديد.
4 - تركيب م�سابيح باأ�سكال ع�سرية هند�سية ملزيد من اأجواء الإثارة والتميز.

خزائن  األ����وان  ع��ن  يختلف  م�سرق  ب��ل��ون  بطائها  املطبخ  ج��زي��رة  جت��دي��د   -  5
املطبخ.

6 - ميكن اأي�ساً ت�سميم جزيرة مطبخ مميزة عن طريق اإعادة تاأهيل ت�سريحة 
�سعر قدمية.

7 - تركيب جمموعة من الرفوف العائمة على اأحد اجلدران للتخزين.
8 - تغيري �سنابري املياه بت�ساميم ع�سرية وبوظائف اإ�سافية.

ب�سكل  املطبخ  مظهر  لتح�سني  ال��ق��دمي  املجلى  حو�س  تغيري  اأي�ساً  ميكن   -  9
اأف�سل.

- تنظيم عبوات التوابل �سمن رفوف بت�سكيات هند�سية منتظمة.  10

جينيفر لوبيز تخطف 
الأنظار بقوامها 

العاملية  جينيفر  النجمة  تواجدت 
خ��ط��ي��ب��ه��ا  األيك�س  ب��رف��ق��ة  لوبيز  
ت���روب���ي���ز  ����س���ان���ت  رودري�����غ�����ي�����ز  يف 
كرة  لعب  مياد  بعيد  لاحتفال 
ال�سلة  ماجيك جون�سون  ال�60 يوم 
الثنني. جينيفر البالغة من العمر 
50 عاماً خطفت الأنظار بقوامها 
امل���ث���ايل م���رت���دي���ًة ت���ن���ورة وك����روب 
من  البالغ  واأليك�س  جينيفر  توب. 
بداآ بتواعدان عام  44 عاماً  العمر 
�سهر  واأعلنا خطوبتهما يف   2017
اآذار-مار�س. ومن بني احلا�سرين 
جون�سون  ماجيك  م��ي��اد  عيد  يف 

النجم �سامويل جاك�سون.
وكانت قد وقعت  جينيفر وخطيبها 
ال�سابق  األيك�س  البي�سبول  لع��ب 
اأن  بعد  ك��ب��رية،  ب��ورط��ة  رودريغيز  
برييرا  ليانيغ  يدعى  رج��ًا  تقدم 
هما يدعي من خالها  ب�سكوى �سدرّ
ب��اأن��ه��م��ا ده�����س��اه ب�����س��ي��ارت��ه��م��ا ذات 
الدفع الرباعي يف لو�س اأجنلو�س، 
اأف���ادت �سحيفة  م��ا  وذل��ك بح�سب 

ميل” الربيطانية. “ديلي 

ا�سطحبت ح�سانها اإىل 
�سالون الطائرة 

�سريط  الن����رن����ت  يف  ان��ت�����س��ر 
اأمريكية،  �سيدة  يظهر  فيديو، 
وه�����ي ت�����س��ط��ح��ب ح�����س��ان��ا من 
�سالون  اإىل  “بوين”،  ف�سيلة 

الطائرة.
الغريب  ت�سرفها  امل���راأة  وب���ررت 
ي�ساعدها  اأن  ترغب  باأنها  ه��ذا، 
هذا احليوان الأليف، يف التغلب 
على ال�سغط النف�سي والعاطفي 
خ������ال ال����رح����ل����ة اجل����وي����ة من 

�سيكاغو اإىل اأوماها.
ال�سيدة  ظ��ه��رت  ال�����س��ري��ط  ويف 
برفقة احل�سان وهي تعرب نقطة 
التفتي�س يف مطار املغادرة، ومن 
مقعدها  ع��ل��ى  جتل�س  وه���ي  ث��م 
ال�����س��ال��ون واحل�������س���ان يقف  يف 

بجانبها.

ُيزف لعرو�سه على دبابة بدًل من احل�سان      
امتطى ثري من اأ�سول هندية دبابة ”اأبوت“ الع�سكرية، 
يف  ب��ول��ت��ون  اإىل  برمنغهام  مدينة  م��ن  لعرو�سه  و���س��اف��ر 
بريطانيا. ورافق جاز جوجنر، ابن رجل الأعمال جوجنر 
الطبول، وحلقته عائلته  راق�سني ولعبي  �سادق، فرقة 

واأ�سدقاوؤه يف موكب من ال�سيارات الفاخرة.
احليلة  فاإن  ميل“ الربيطانية،  ”ديلي  ل�سحيفة  ووفًقا 
تتما�سى مع عادة متوارثة اأًبا عن جد، عند زِف العري�س 
باك�ستان،  ويف  الهند،  �سمال وغرب  لعرو�سه يف منطقتي 
وتعرف با�سم ”برات“، حيث يكون على ح�سان اأبي�س اأو 

فيل، لياأخذها اإىل حفل الزفاف.
وقال جوجنر )22 عاًما(: ”اإن عرو�سه وعائلتها فوجئوا 
عند و�سوله اإليهم على منت دبابة، حيث مل يكن لديهم 
فكرة بحيلته“. ويف الوقت احلايل، تا�ست عادات ركوب 
الهند  �سمال  لعرو�سه  زف��ه  عند  فيل  اأو  لفر�س  العري�س 

وباك�ستان، وا�ستبدلتا بال�سيارات.

ي�سطاد ثعبان طوله 5 اأمتار
نوع  من  ثعبان  ا�سطياد  الأمريكية  فلوريدا  بولية  مت 
5.4 مر، وهو ثاين ثعبان يتم  طوله  بورمية”،  “اأ�سلة 

ا�سطياده يف ولية فلوريدا بهذا احلجم.
مت��ك��ن ع�����س��و جل��ن��ة ح��م��اي��ة الأ���س��م��اك واحل���ي���اة الربية 
بولية فلوريدا، كيفني ريت�س، من ا�سطياد ثعبان كبري 
يعترب من حيث الطول ثاين اأطول ثعبان يتم ا�سطياده 

يف الولية.
يف  البورمية” ظهر  “الأ�سلة  الثعابني  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا 
 3.7 التقليدي هو  �سنة. طولها   30 ولي��ة فلوريدا منذ 
التي  اإيفرغليدز  الثعابني يف منطقة  مر. تكاثرت هذه 
حتتل الربع اجلنوبي من �سبه اجلزيرة، وب��داأوا بالتهام 
احليوانات الربية املحلية. ولكن مل ت�سجل اأي حالة عن 
مهاجمتهم للب�سر. وقد نظمت �سلطات الولية مناف�سات 
ل���س��ط��ي��اد ه���ذه ال��ث��ع��اب��ني ب��ه��دف تقلي�س ع��دده��ا، ومت 

بنتيجتها الق�ساء يف عام 2019 على 1859 ثعبانا.

�سركة تدفع ب�سخاء مقابل تناول حلوياتها
عن  ل��ن��دن  مدينة  يف  احل��ل��وي��ات  ل�سناعة  �سركة  تبحث 
يف  تتمثل  جزئي  ب��دوام  مميزة  وظيفة  ل�سغل  مر�سحني 

تذوق احللوى ملدة ثاثة اأ�سهر. 
وب��ح�����س��ب اإع����ان ال�����س��رك��ة ال����ذي مت ن�����س��ره ع��ل��ى موقع 
الناجح،  املر�سح  فاإن  الإلكروين موؤخراً،   »LinkedIn«
�سيح�سل على 17 دولراً يف ال�ساعة مقابل تناول حلوى 
البودينغ التي �سر�سلها ال�سركة اإىل منزله ب�سكل يومي.  
ويتوجب على متذوق احللوى املرتقب، اأن ير�سل تعليقاته 
وقوامها،  وم��ظ��ه��ره��ا  احل��ل��وى  نكهة  ع��ل��ى  وم��اح��ظ��ات��ه 
التي  ب��اأن��واع احللويات اجل��دي��دة  راأي��ه  اإب���داء  اإىل  اإ�سافة 
املر�سح  مهمة  تقت�سر  ولن  با�ستمرار.   ال�سركة  تطورها 
ال��ن��اج��ح ع��ل��ى ت���ذوق ح��ل��وى ال��ب��ودي��ن��غ، اإذ ي��ت��وج��ب عليه 
قادراً  يكون  واأن  احل��ل��وى،  اأن���واع  م��ن  العديد  يتناول  اأن 
ت�سمل  كما  ودق��ي��ق.   وا���س��ح  ب�سكل  املنتجات  و�سف  على 
موا�سفات املر�سح املطلوب، ال�سغف بجميع اأنواع واأ�سكال 
اإ�سافة اإىل متتعه ب�سحة جيدة، واأن  ونكهات احللويات، 
احللويات،  جت��اه  احل�سا�سية  م��ن  ن��وع  اأي  لديه  يكون  ل 

بح�سب ما نقل موقع “ميرو” الإلكروين.  عار�شة �أزياء تقدم ثياًبا �أنيقة خالل �أ�شبوع �ملو�شة يف ملبورن. � ف ب

الأمري هاري يدعم 
خطة لل�سياحة 

ملكة  ه���اري حفيد  الأم����ري  اأع��ل��ن 
�سياحية  م���ب���ادرة  ع���ن  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
اأ�ساليب  ل��ت��غ��ي��ري  اأم�������س  ج���دي���دة 
ت�سبح  حتى  ال��ع��امل  ح��ول  ال�سفر 
النتقادات  رغ���م  ا���س��ت��دام��ة،  اأك���رث 
ن��ف�����س��ه ب�سبب  ال���ت���ي واج��ه��ه��ا ه���و 

ا�ستخدامه طائرات خا�سة.
مبادرة  اإن  بكنجهام  ق�سر  وق���ال 
اإىل  ت�����ه�����دف  )ت�����راف�����ال�����ي�����������س�����ت( 
الطبيعة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  حت�سني 
واحلماية البيئية وتو�سعة التنمية 
املحلية  املجتمعات  يف  القت�سادية 
ح��ت��ى ي�����س��ب��ح ق���ط���اع ال�����س��ف��ر قوة 

تعمل من اأجل اخلري.
مواقع  بدعم من  امل��ب��ادرة  وقوبلت 
كوم  دوت  بوكينج  مثل  اإلكرونية 
و�سي تريب و�سكاي �سكانر وتريب 

اأدفايزور وفيزا.
“ال�سفر ينطوي على  وق��ال ه��اري 
قوة ل ي�ساهيها �سيء لفتح عقول 
املختلفة  ال��ث��ق��اف��ات  ع��ل��ى  ال��ن��ا���س 
والمتنان  اجل���دي���دة  وال���ت���ج���ارب 
يقدمه  اأن  مي���ك���ن  مل����ا  ال�������س���دي���د 

العامل«.
احلتمي  ال��ن��م��و  “ومع  واأ�����س����اف 
ل��ل�����س��ي��اح��ة ف������اإن م����ن امل���ه���م جدا 
اإق��رار ممار�سات م�ستدامة  ت�سريع 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل وم���وازن���ة 
البيئة  اح��ت��ي��اج��ات  م��ع  النمو  ه��ذا 

وال�سكان املحليني«.
وتعر�س هاري الذي اأطلق املبادرة 
بالرياء  لت��ه��ام��ات  اأم�����س��ردام  يف 
يف  خا�سة  ط��ائ��رات  ا�ستخدم  لأن���ه 
اإىل اخل����ارج م���وؤخ���را رغم  ال�����س��ف��ر 

تعبريه عن قلقه على البيئة.

مع العودة للمدر�سة.. ن�سائح ل غنى عنها 
بداأت ال�سنة الدرا�سية اجلديدة يف بع�س الدول العربية، 
حيث تعلن الأ�سر حالة الطوارئ لتحفيز الأطفال وكذا 
املدر�سية  حياتهم  اإىل  بحما�س  ال��دخ��ول  على  املراهقني 

جديدة اأو النتقال اإىل �سف جديد.
وي��ق��ول م��وق��ع “ويب طب” اإن���ه م��ن امل��ه��م ال��ت��ح��دث مع 
الدرا�سية،  ال�����س��ن��ة  ب�����س��اأن خ��ط��ط  وامل��راه��ق��ني  الأط���ف���ال 
 5 باإتباع  وذلك  ملخاوفهم،  وو�سع حلول  لها،  وتوقعاتهم 

ن�سائح:
املنزل  اإج�������راء حم���ادث���ة يف  ي��ن��ب��غ��ي  امل����ن����زيل:  احل���دي���ث 
بخ�سو�س ال�سنة الدرا�سية املقبلة، وكتابة قائمة بالأمور، 

التي يحتاج اإليها الطفل يف ال�سنة الدرا�سية اجلديدة.
القرارات  اتخاذ  والطفل يف  الأه��ل  يت�سارك  اأن  املهم  من 
القيام بها، ومتى ينبغي  التي يتوجب  بخ�سو�س الأمور 

القيام بها.
فح�س الكتب: ينبغي فح�س الكتب املدر�سية التي يحتاج 
اإليها الطفل عند احل�سول عليها، ويكون ذلك قبيل بدء 

الدوام املدر�سي.
امل��ه��م ت�سفحها م��ع الطفل  ال��ك��ت��ب، م��ن  ا���س��ت��ام  وع��ن��د 

لكن  ال�����س��ن��ة،  ه���ذه  يف  �سيدر�سه  ع��م��ا  ملخ�سا  واإع���ط���اءه 
بطريقة م�سوقة وم�سجعة.

ول ت��ن�����س��وا اإع������داد م��ك��ان م��رت��ب وم���ري���ح ل��و���س��ع امل���واد 
التعليمية.

حت�����س��ري ج����دول زم��ن��ي: ينبغي حت�����س��ري ج����دول زمني  
الإجازات،  واأي���ام  التعليمية  الأي���ام  ي�سمل  الأول،  لل�سهر 

والتفاق مع الطفل م�سبقا على �ساعات النوم.
فاإنه  املراهقني،  املو�سوع مع  لكن عند احلديث عن هذا 
قد يكون ح�سا�سا، ورغم ذلك يجب التفاق على �سرورة 
العطلة،  خ��ال  متبعا  ك��ان  ال��ذي  ال�ساعات  نظام  تغيري 
لكي يعودوا اإىل النوم مبكرا، ن�سبيا، ولكي يكونوا يقظني 

خال النهار.
التي  بالأطعمة  قائمة  اإع����داد  ينبغي  الأط��ع��م��ة:  قائمة 
وجبة  ت���وف���ر  ل  امل���در����س���ة  ك���ان���ت  اإذا  ال��ط��ف��ل  ي��ف�����س��ل��ه��ا 

لاأطفال.
ت�سخي�س معني: ينبغي النظر فيما اإذا كان عليكم اإباغ 
اأي  ع��ن  اأو  الطفل  ب��ه  م�ساب  معني  مر�س  ع��ن  املدر�سة 

تغيري يذكر عليه اإذا كان مري�سا يف ال�سابق.

ميالين براون  تطرد والدتها
 Spicy ك�سفت تقارير �سحفية عن قيام املغنية ال�سهرية وع�سو فرقة
Girls  مياين براون  اأو املعروفة ب�  ميل بي  بطرد والدتها من منزلها، 
بي  ميل  اأك��دت��ه  ال���ذي  الأم���ر  وه��و  باحلديقة،  ك��وخ  للعي�س يف  وتركها 

بنف�سها.
الإفطار،  وجبة  لتح�سري  �سباح  ك��لرّ  ت��اأت��ي  اأن��دري��ا  والدتها  اأنرّ  وق��ال��ت 
املنزل  ب�سكل ف�سويل يف  الأخبار  ت�ستطلع  اأن  وحت��اول يف غ�سون ذلك 
الذي تت�سور اأنه منزلها، لكن احلقيقة كما توؤكدها ميل بي اأنرّ املنزل 

مل يعد منزل والدتها، واإمنا منزلها.
اأن مياين عادت مع ابنتيها فوينك�س واأجنيل، اإىل  واأ�سافت التقارير 
بريطانيا بعد 15 عاًما ق�سينها يف لو�س اأجنلو�س، فيما مل تتمكرّن من 
ا�سطحاب ابنتها ال�سغرى مادي�سون، التي ما تزال يف الوليات املتحدة 

ابق، �ستيفن بيافونت. برفقة زوجها ال�سرّ


