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احللقة الأوىل 35 ح�صة والثانية والثانوي 40
الرتبية تعمم اجلدول الزمني للح�ص�ص 

وتطالب املدار�ص بااللتزام به
•• دبي – حم�شن را�شد

اجلدول  اأم�����س،  الدرا�سية  مراحلها  بكافة  امل��دار���س  اإدارات  كافة  تلقت 
وزارة  وال��زم��ت  اجل��دي��د،  ال��درا���س��ي  للعام  ال��درا���س��ي��ة  للح�س�س  الزمني 
الربنامج  اإىل  باال�سافة   ، فيه  بااللتزام مبا جاء  املدار�س  كافة  الرتبية 
اليومي لريا�س االأطفال ، كما ت�سمن تعميم وزارة الرتبية اأم�س موعد 
 ، الطلبة  ب��دوام  واملرتبط  باملدار�س  واالإداري��ة  التدري�سية  الهيئتني  دوام 
فيما دوام الهيئتني يف ريا�س االأطفال فيبداأ من ال�ساعة 7:30 �سباحاً، 

وي�ستمر حتى نهاية الدوام ال�ساعة 1:30 ظهراً.
مل��دار���س احللقة  ال��درا���س��ي  ال��ي��وم  ب��داي��ة ونهاية  ال���وزارة  وت�سمن تعميم 
ال�سباح،  بطابور  �سباحاً  دقيقة  و15  ال�سابعة  يبداأ  اإذ   ، )بنني(  االأوىل 
ظهراً،  والن�سف  الواحدة  يف  الدرا�سي  واليوم  ال�سابعة،  احل�سة  وتنتهي 
فيما يبداأ اليوم الدرا�سي ملدار�س البنات يف احللقة نف�سها ال�ساعة الثامنة 

�سباحاً، وينتهي يف الثانية و15 دقيقة بعد الظهر.  )التفا�سيل �س3(

اأكرث من 30 األف ميني باحلديدة ي�صتفيدون من �صالل الهالل الغذائية
•• احلديدة-وام:

األ��ف م��واط��ن ميني مبحافظة احل��دي��دة من   31 اك��ر م��ن  ا�ستفاد 
االإماراتي  االأحمر  الهالل  املقدمة من  العاجلة  االإغاثية  امل�ساعدات 
22500 طفل فيما تتوا�سل جهود الهيئة لتاأهيل حمطات  بينهم 

مياه ال�سرب لتلبية االحتياجات ال�سرورية لالأ�سر اليمنية .
غذائية  �سلة  االأحمر4500  ال��ه��الل  هيئة  وزع��ت  االط���ار  ه��ذا  ويف 
و�سلعا اأ�سا�سية على االأ�سر اليمنية يف مديريتي التحيتا و الدريهمي 
وال��ق��رى التابعة ل���ل���م���دي���ري���ت���ني.                                   )التفا�سيل 

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:45            
الظهر.......    12:25  
الع�رص........   03:53   
املغرب.....   06:43  
الع�صاء......   07:58
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اطلع على �صري العملية التعليمية يف اأول يوم درا�صي خالل زيارته مدر�صة الأ�صايل

حممد بن زايد: التعليم هو الرهان الإحداث نقلة نوعية يف خمتلف م�صارات التنمية 
•• اأبوظبي-وام: 

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  زار 
ام�����س مدر�سة  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي 
االأ�سايل للبنات �� احللقة الثانية �� يف مدينة خليفة التي تعد اأول 
مدر�سة تطبق نظام " األف للتعليم".. واطلع �سموه خالل الزيارة 
على �سري العملية التعليمية وانطالقها يف اأول اأيام العام الدرا�سي 

.-2019  2018
اآل نهيان  ال�سيخ هزاع بن زايد  الزيارة.. �سمو  رافق �سموه خالل 
ال�سيخ  و�سمو  اأب��وظ��ب��ي  الإم����ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 

الرئا�سة .
وكان يف ا�ستقبال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
لدى و�سوله املدر�سة.. معايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي وزير 
املهريي  م�سبح  ���س��امل  ب��ن��ت  جميلة  وم��ع��ايل  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
را�سد  علي  الدكتور  معايل  و  العام  التعليم  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة 
النعيمي رئي�س دائرة التعليم واملعرفة يف اأبوظبي و�سعادة املهند�س 
للرقابة  والتعليم  الرتبية  وزارة  وك��ي��ل  احل��م��ادي  عبدالرحمن 
ال�سيبه خمي�س  ي��و���س��ف  ال��دك��ت��ور  و���س��ع��ادة  امل�����س��ان��دة  واخل���دم���ات 
اأب��وظ��ب��ي وع���دد من  وامل��ع��رف��ة يف  التعليم  دائ���رة  وك��ي��ل  ال�سرياين 

امل�سوؤولني .
نظام  مديرة  اليماحي  ح�سن  عائ�سة  قدمت  الزيارة  م�ستهل  ويف 
" يف وزارة الرتبية والتعليم نبذة تعريفية ب�ساأن  للتعليم  األف   "
النظام واأهدافه واأهميته يف تطوير التعليم وتعزيز مهارات الطلبة 
وحت�سيلهم العلمي. وقالت اإن نظام " األف " التعليمي هو املن�سة 
االإلكرتونية الوحيدة على م�ستوى العامل من حيث �سمولها على 

كل املواد التعليمية ب�سورة منظمة.           )التفا�سيل �س2(
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متظاهرون عراقيون يغلقون الطريق قرب احلدود مع ايران )رويرتز(

جرمية حوثية جديدة توثقها كامريات امليلي�صيات

غارة للتحالف تقتل قياديًا حوثيًا متخ�ص�صًا بال�صواريخ
مئات املتظاهرين يغلقون مواقع ا�صرتاتيجية مهمة

اأهايل الب�صرة ي�صّعدون احتجاجاتهم.. ويتجهون حلدود اإيران

مفخخة  ���ص��ي��ارة  ان��ف��ج��ار 
ال���ل���ي���ب���ي���ة ����ص���ب���ه���ا  يف 

•• طرابل�س-وكاالت:

ام�س  مفخخة،  �سيارة  ا�ستهدفت 
االأحد، مقرا لكتيبة تابعة للجي�س 
���س��ب��ه��ا جنوبي  ال��ل��ي��ب��ي مب��دي��ن��ة 

ليبيا، ح�سبما اأفادت م�سادر.
اإن  م���������س����ادر حم���ل���ي���ة  وق������ال������ت 
هجوما  �سنت  م�سلحة  جمموعة 
ب��ع��د انفجار  ال��ك��ت��ي��ب��ة  ع��ل��ى م��ق��ر 
تت�سح  ال�سيارة مبا�سرة، فيما مل 
ب���ع���د م���الب�������س���ات االن���ف���ج���ار وما 
ب�سرية  خ�سائر  ه��ن��اك  ك��ان��ت  اإذا 
اجلي�س  ق������وات  وك������ان  وم�����ادي�����ة. 
انت�سارها  ب���داأت  الليبي  الوطني 
مدينة  ع��ل��ى  �سيطرتها  وف��ر���س 
�سبها �سمن عملية فر�س القانون 
التي اأطلقها قائد اجلي�س امل�سري 
خليفة حفرت، حيث بداأت القوات 
اجلنوب  يف  �سيطرتها  ت��ع��زي��ز  يف 
اجلمعات  م���ن  ل��ت��اأم��ي��ن��ه  ال��ل��ي��ب��ي 

االإرهابية املتطرفة.

قتلى بهجوم انتحاري على مكتب حكومي يف مقدي�صو
•• مقدي�شو-وكاالت:

قتل 3 اأ�سخا�س على االأقل واأ�سيب اآخرون، يف هجوم انتحاري ب�سيارة 
ملغومة ا�ستهدف مكتبا حكوميا يف العا�سمة ال�سومالية مقدي�سو، ام�س 

االأحد، مما اأ�سفر عن تدمري املبنى ومدر�سة مواجهة له.
اإىل  ال�����س��ح��اي��ا  ن��ق��ل��ت  االإ���س��ع��اف  ع��رب��ات  ل�"رويرتز" اإن  ���س��اه��د  وق����ال 
امل�ست�سفيات، يف حني جترى عمليات بحث بني االأنقا�س عن اأي ناجني، 
اأ�سرارا مبنازل  واأحل��ق  ب�سقف م�سجد  اأي�سا  اأط��اح  ال��ذي  االنفجار  بعد 

قريبة.
وقال �سابط ال�سرطة عبد اهلل ح�سني: "�سيارة ملغومة يقودها انتحاري 

�سدمت مديرية هولوداغ يف مقدي�سو
ويعانى ال�سومال من العنف وانعدام �سيادة القانون منذ عام 1991.

وتقاتل حركة ال�سباب ال�سومالية االإرهابية الإطاحة احلكومة املدعومة 
م��ن االحتاد  املفو�سة  ال�����س��الم  ق���وات حفظ  ال��ت��ي حتميها  ال��غ��رب،  م��ن 

االأفريقي.

•• بغداد-وكاالت:

ق���ط���ع م���ت���ظ���اه���رون ع���راق���ي���ون 
منفذ  اإىل  امل������وؤدي������ة  ال����ط����ري����ق 
اإيران  مع  احل���دودي  ال�سالجمة 
)جنوبي  ال��ب�����س��رة  حم��اف��ظ��ة  يف 
البالد(، ام�س االأحد، يف حماولة 
التظاهرات  ل��ت�����س��ع��ي��د  م���ن���ه���م 
ال�����س��ع��ب��ي��ة، ق��ب��ل ي���وم م��ن انعقاد 

الربملان اجلديد.
مواقع  املتظاهرين  مئات  واأغلق 
حمافظة  يف  مهمة  ا�سرتاتيجية 
جنوب  بالنفط،  الغنية  الب�سرة 
العراق، حيث ت�ستمر احتجاجات 
تراكم  ب�����س��ب��ب  وا����س���ع���ة  ���س��ع��ب��ي��ة 

االأزمات بينها اأزمة تلوث املياه .
املتظاهرين  ع�������س���رات  وجت���م���ع 
ي��وؤدي اىل حقل نهر  على طريق 
ب���ن ع��م��ر ال��ن��ف��ط��ي، ال����ذي ينتج 
اأكر من 40 الف برميل يوميا 

حاليا.
اخ���ر، جت��م��ع ع�سرات  م��وق��ع  ويف 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن وق����ام����وا ب���اأغ���الق 
املحافظة  ���س��رق  يف  مت��ت��د  ط���رق 
ال��ع��دي��د م��ن حقول  وت����وؤدي اىل 

منفذ  اىل  ب���اال����س���اف���ة  ال���ن���ف���ط 
اإيران  مع  احل���دودي  ال�سالجمة 
ببغداد  املحافظة  يربط  وطريق 
اطارات  املتظاهرون  اأح��رق  حيث 
باأختناقات  ت�سبب  م��ا  ���س��ي��ارات، 

مرورية كبرية.
امل��ت��ظ��اه��رون ملطالب  وا���س��ت��ج��اب 
ع�سائر  و���س��ي��وخ  ع��دة  تن�سيقيات 
التظاهرات  الب�سرة، بت�سعيد  يف 
�سعف  ن����ت����ي����ج����ة  ال���������س����ع����ب����ي����ة، 
ملتطلبات  احلكومية  اال�ستجابة 

�سكان املحافظة.
وق���ال���ت ال�����س��رط��ة ال��ع��راق��ي��ة اإن 
جتمعوا  حم���ت���ج���ا   150 ن���ح���و 
ع��ن��د امل���دخ���ل ال��رئ��ي�����س��ي حلقل 
الب�سرة،  يف  النفطي  بنعمر  نهر 
التوتر  ت�����س��اع��د  و���س��ط  االأح������د، 
�سوء  ب�سبب  اجل��ن��وب��ي��ة  امل���دن  يف 

اخلدمات العامة والف�ساد.
وذكر م�سوؤولون يف احلقل، الذي 
الب�سرة  ن���ف���ط  ����س���رك���ة  ت����دي����ره 
االإنتاج  عمليات  اأن  احل��ك��وم��ي��ة، 

•• اليمن-وكاالت:

قتل، ام�س االأحد، القيادي احلوثي امليداين واأحد املتخ�س�سني 
يف ال�سواريخ، طه علي اأحمد احلملي، بغارة لطائرات حتالف 
دعم ال�سرعية يف منطقة الدريهمي بجبهة ال�ساحل الغربي 

جنوب حمافظة احلديدة.
امليدانية، حيث  الع�سكرية  القيادات  اأب��رز  اأحد  ويعد احلملي 
بع�س  تطوير  يف  امليلي�سيات  من  مقربة  م�سادر  وف��ق  �ساهم 

اأنواع ال�سواريخ البالي�ستية.
وكان اأحد رفاق م�سوؤول اأمن امليلي�سيات القيادي طه املداين 
حمافظة  يف   2015 ع��ام  قتل  ال���ذي  امل���داين  يو�سف  �سقيق 

ال�سالع.
يذكر اأن اأنباء اأفادت، اجلمعة، مبقتل القيادي يف ميلي�سيات 
بغارة  احل��وث��ي، عبد اخل��ال��ق احل��وث��ي، وع���دد م��ن مرافقيه 

للتحالف على مزرعة يف مديرية باجل يف احلديدة.

فقط لو تركت لت�سل اإىل وجهتها النهائية.
احلوثية  االنتهاكات  تطال  التي  االأوىل  امل��رة  لي�ست  وه��ذه 
املنظمة الدولية، فلميلي�سيات احلوثي، التي حتا�سر مناطق 
عدة مبحافظة احلديدة وغريها من املحافظات وتعمل على 

جتويع اليمنيني، �سجل اأ�سود حافل.
ويف مايو من العام املا�سي، اأطلقت امليلي�سيات النار على موكب 
املبعوث اخلا�س وقتها اإ�سماعيل ولد ال�سيخ بعيد خروجه من 

مطار �سنعاء يف حماولة لتخويفه والتاأثري عليه.
اأوبراين  �ستيفن  االإن�سانية  ال�����س��وؤون  من�سق  منعوا  وقبلها، 
من دخول تعز، واأطلقوا النار على اللجنة احلكومية املكلفة 
نقل  ي��ح��اول  ���س��وت  اأي  وت��روي��ع  الإره��اب��ه  اأي�����س��ا  با�ستقباله، 

معاناة اليمنيني التي يت�سبب بها احلوثيون.
املوالية  امليلي�سيات  ا�ستولت  امل��رات  ع�سرات  وبعدها  وقبلها 
الإيران على م�ساعدات املنظمات الدولية، لتقدمها التباعها 

ومتنعها عن مدنيني اأذلتهم بحربها العبثية.

واأ�سارت االأنباء اإىل اأن املطلوب رقم 6 يف قائمة التحالف كان 
مر�سوداً خالل االأيام املا�سية، وا�سُتهدف قبل الفجر.

امللك  امليلي�سيات عبد  زعيم  �سقيق  اأن عبد اخلالق هو  يذكر 
احلوثي. كما قتل اأحد معاونيه بغارة جوية قبل اأيام.

اإن�����س��ان��ي��ة ج��دي��دة ارت��ك��ب��ه��ا احل��وث��ي��ون وثقتها  ويف ج��رمي��ة 
يظهر  فيديو  امليلي�سيات  ن�سرت  فقد  كامرياتهم،  امل��رة  ه��ذه 
املتمردون وهم ي�ستهدفون �ساحنة، ليتبني اأنها تابعة لربنامج 

االأغذية العاملي وكانت حمملة بامل�ساعدات يف احلديدة.
واأظهر الفيديو، الذي التقطته كامريات احلوثي، ال�ساحنة 
�سلتها  على  تدل  وا�سحة  الفتة  وحتمل  طريقها  يف  مت�سي 
اأن ي�ستهدفها املتمردون وهم  بربنامج االأغذية العاملي، قبل 

يهللون ب�ساروخ حراري.
واأ�سدر برنامج الغذاء بيانا، اجلمعة، قال اإن ال�ساحنة كانت 
ل�سد  تكفي  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل�����س��اع��دات  م��ن  30 ط��ن��ا  ن��ح��و  تنقل 
لها،  اأم�س احلاجة  �سهر هم يف  ملدة  األفي �سخ�س  احتياجات 

النفوذ الفرن�صي يرتاجع يف اأفريقيا:

املخابرات، هي ال�صانع احلقيقي للقرار الدبلوما�صي!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

لقد داأبت االجهزة ال�سرية على تغذية اخليال واالأوهام. 
تقدمها  ما  غالًبا  التي  الكاريكاتورية  ال�سورة  ورغ��م 
عنهم هوليوود، يلعب اجلوا�سي�س دوًرا حيوًيا يف �سوؤون 
بالدهم. يف اأفريقيا، يف زمن احلرب �سد االإرهاب الذي 
تزال  ال  ال�سخمة،  االقت�سادية  والرهانات  تنتهي،  ال 

القارة عبارة عن ع�س حقيقي للجوا�سي�س.

باأ�سبقية  متتعهم  رغ��م  الفرن�سيني،  العمالء  ان  غري 
قوية يف منطقة جنوب ال�سحراء، ويف االإدارات العليا، 
من  اأك��ر  دام  حتقيق  وبعد  ك��ب��ريا.  تراجعا  ي�سجلون 
اأن����ط����وان غ��ال���س��ر وتوما�س  ع���ام���ني، ك�����س��ف ك���ل م���ن 
هوفنونغ، ال�سحفيان واملتخ�س�سان يف اأفريقيا، اأ�سرار 
اجلوا�سي�س الفرن�سيني، التي جرت العادة ان تبقى طي 

الكتمان. 
)التفا�سيل �س13( فرن�سا.. اال�ساليب القدمية يف قارة جديدة

قتيالن وجرحى بانفجارات مطار املزة الع�صكري يف دم�صق
•• بريوت-وكاالت:

ام�س  االإن�سان،  حلقوق  ال�سوري  املر�سد  اأف��اد 
اآخرين   11 وج�����رح  اث���ن���ني  مب��ق��ت��ل  االأح�������د، 
قرب  الع�سكري  امل��زة  مطار  ه��زت  بانفجارات 

العا�سمة دم�سق.
����س���اه���دوا ت�ساعد  اإن���ه���م  ���س��ه��ود ع���ي���ان  وق�����ال 
النريان من مطار املزة نتيجة انفجار م�سدره 

جمهول.
وذكرت تقارير حملية اأن األ�سنة اللهب التهمت 
اأجزاء من مطار املزة، فيما حتدث املر�سد عن 
حمتمل،  اإ�سرائيلي"  ���س��اروخ��ي  "ا�ستهداف 
للنظام  م��وال��ي��ة  اإع����الم  و���س��ائ��ل  ن��ق��ل��ت  بينما 
م�ستودع  بانفجار  يتعلق  االأم���ر  اأن  ال�����س��وري 

ذخرية قرب املطار ب�سبب ما�س كهربائي.
التي  املحادثات  مع  وتزامناً  اأخ��رى،  جهة  من 
يجريها وفد اأمريكي يف املنطقة حول �سوريا ال 
�سيما ملف اإدلب، اأفادت اأنباء بو�سع البنتاغون 
قائمة اأهداف يف حال مت ا�ستخدم الكيمياوي.

ون�سطت الدبلوما�سية االأمريكية يف الكوالي�س 
لتحذير مو�سكو التي اتهمت يف املا�سي بغ�س 

اأ�سلحة  ال���ن���ظ���ام  ا����س���ت���خ���دام  ح���ي���ال  ال���ط���رف 
كيمياوية.

اأن وزي���ر  دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  م�������س���ادر  واأو����س���ح���ت 
اخل��ارج��ي��ة االأم���ريك���ي، م��اي��ك ب��وم��ب��ي��و، اأوفد 
اخل����ارج����ي����ة، جيم�س  وزي������ر  ن���ائ���ب  م�����س��اع��د 
ج���ي���ف���ري، وم�������س���وؤول امل���ل���ف ال�������س���وري، جول 
حاماًل  واالأردن،  وتركيا  اإ�سرائيل  اإىل  روب��ان، 
حماربة  يف  االإ���س��راع  تت�سمن  ر�سائل   4 معه 
اإن�سانية  كارثة  اإىل جتنب  اإ�سافة  االإرهابيني، 

يف املحافظة.
كذلك �سيناق�س الوفد ملف ربط م�ستقبل اإدلب 
االأحمر  اخل��ط  وال��ت��زام  ال�سيا�سية،  بالعملية 

بالن�سبة ال�ستخدام ال�سالح الكيمياوي.
وال تزال املفاو�سات الرو�سية الرتكية م�ستمرة 
قبل  وو�سع خطة  امللف  ه��ذا  اأن��ق��رة حل�سم  يف 
القمة الرو�سية - الرتكية - االإيرانية بطهران 

يف ال�سابع من ال�سهر احلايل.
اأنقرة  يف  االأم��ريك��ي  الوفد  يجري  اأن  ويتوقع 
اخلا�سة  ال��ط��ري��ق  خريطة  لتنفيذ  م��راج��ع��ة 
وقرب  م�سرتكة  دوري����ات  ت�سيري  ب��ع��د  مبنبج 

االتفاق على ت�سكيل جمل�س حملي للمدينة.

خامنئي يدعو اإىل اال�صتعداد 
وق��وع��ه��ا ي�صتبعد  حل���رب 

•• طهران-وكاالت:

دعا املر�سد االإيراين علي خامنئي، 
الذين عينهم على  ال��ق��ادة اجل��دد 
االإيرانية  اجل���وي���ة  ال���ق���وة  راأ������س 
ا�ستبعد  التي  للحرب  لال�ستعداد 

وقوعها يف الوقت احلا�سر.
وقال خامنئي لدى ا�ستقباله قادة 
قاعدة  اإن  اجل����وي،  ال���دف���اع  م��ق��ر 
التابعة  اجلوية  االأنبياء"  "خامت 
للجي�س االإي��راين يف مقدمة خط 

املواجهة �سد اأعداء اإيران.
راأى  "فار�س" فقد  لوكالة  ووفقا 
اأن���ه "من حيث  امل��ر���س��د االإي����راين 
يوجد  ال  ال�سيا�سية،  احل�����س��اب��ات 
حاليا،  ع�سكرية  حل���رب  اح��ت��م��ال 
ولكن يف الوقت نف�سه، يجب على 
حذرة  ت��ك��ون  اأن  امل�سلحة  ال��ق��وات 

وم�ستعدة".
وذك����������رت ال�����وك�����ال�����ة اأن��������ه خ����الل 
ال���ع���م���ي���د علي  االج����ت����م����اع، ق�����دم 
ر����س���ا ���س��ب��اح��ي ف�����رد، ق���ائ���د مقر 
اجلوي  للدفاع  االأنبياء"  "خامت 
وبرنامج  اإج������راءات  ع��ن  ت��ق��ري��را 
ه���ذه ال��ق��اع��دة ال��ت��ي ت��ت��وىل مهام 
لعمليات  وال��ت��ن�����س��ي��ق  ال��ت��خ��ط��ي��ط 

القوات امل�سلحة االإيرانية.

ي�صتثمر يف الإحباط واخلوف من الأجانب:
اأملانيا: اليمني املتطرف يبني ع�صه يف �صاك�صونيا! 

•• الفجر - خرية ال�شيباين

�سفاه  على  مطروح  �سوؤال  �ساك�سونيا؟  دائما  ملاذا 
اجلميع بعد العنف اليميني املتطرف الذي وقع يف 
االآونة االخرية يف بلدة �سيمنيتز ال�سغرية يف قلب 
ال�سابقة.  الدميقراطية  اأملانيا  جمهورية  اأر���س 
منطلق هذه الثورة: مقتل اأملاين واعتقال اثنني 
من امل�ستبه بهم من اأ�سول عراقية و�سورية. قام 
يف  املهاجرين  مبطاردة  املتطرف  اليمني  موؤيدو 
االحداث  �ساعات، وجت��اوزت  لعدة  املدينة  �سوارع 
ال�سرطة التي كان عددها قليال ووجدت �سعوبة 
يف رد الفعل.                         )التفا�سيل �س15(

حزب البديل من اجل املانيا ي�ستثمر يف اخلوف

�سوماليون يعاينون موقع الهجوم النتحاري بالعا�سمة  )ا ف ب(

حممد بن زايد يطلع على �سري العملية التعليمية يف اليوم الدرا�سي االأول   )وام(



االثنني  3   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12417  
Monday   3   September   2018  -  Issue No   12417

02

اأخبـار الإمـارات
رئي�ص الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

الرئي�ص الفيتنامي بذكرى ا�صتقالل بالده
•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س 
تران داي كوانغ رئي�س جمهورية فيتنام اال�سرتاكية وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه 
اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س تران داي كوانغ.

اطلع على �صري العملية التعليمية يف اأول يوم درا�صي خالل زيارته مدر�صة الأ�صايل

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية بناء قدرات الن�صء واإعداد جيل امل�صتقبل وفق اأف�صل املعايري التعليمية 
التعليم اأف�صل اأداة لر�صم م�صارات حيوية جديدة لوطننا وجمتمعنا وهو الرهان لإحداث نقلة نوعية يف خمتلف م�صارات التنمية 

�صموه يدعو اأولياء الأمور والأ�صر واملجتمع اإىل تعزيز دورهم يف دعم اجلهود التعليمية باعتبارهم �صركاء يف م�صوؤولية بناء العقول الوطنية

ال�صاعات املرنة .. تك�صر  فوبيا  اليوم الدرا�صي االأول
•• اأبوظبي-وام:

العمل  �ساعات  ل�سيا�سة  االحت��ادي��ة  احلكومة  اعتماد  ب��دد 
امل���رن���ة م���ع ان��ط��الق��ة ال���ع���ام ال���درا����س���ي م��ظ��اه��ر اخلوف 
العمل  اأي��ام  اأول  يف  الطلبة  من  العديد  عند  “الفوبيا” 
حدث  اإىل  االأوىل  ال��درا���س��ة  ���س��اع��ات  لتتحول  ال��درا���س��ي، 

عائلي بامتياز.
الفتا  وح�سوراً  م�ساركة  ال��دول��ة  م��دار���س  اأغلب  و�سهدت 
اأول��ي��اء االأم���ور وه��و ما �ساهم يف حتويل احل��دث اإىل  من 
احتفالية عائلية ا�ستبدل فيها الطلبة الدموع بابت�سامات 
يف  املنا�سبة  االأم����ور  اأول��ي��اء  م��ن  ع��دد  ا�ستغل  فيما  بريئة 

التقاط �سور تذكارية مع اأبنائهم بهذه املنا�سبة. 
اأبنائهم الطلبة يف  اإىل جانب  اأولياء االأم��ور  ووفر تواجد 
املعنوي  الدعم  من  نوعا  الدرا�سي  للعام  االأوىل  ال�ساعات 
الدرا�سة  ع��ن  طويل  انقطاع  بعد  الطلبة  يحتاجه  ال��ذي 
يف  طيباً  اأث���راً  التجربة  تركت  كما  ال�سيف،  ف��رتة  خ��الل 
نفو�سهم جعلتهم يقبلون على حياتهم املدر�سية اجلديدة 
املدر�سة  فيها جر�س  دق  التي  اللحظة  ون�ساط منذ  بهمة 
اإيذاناً بالطابور ال�سباحي اإىل ال�ساعة التي دق فيها مرة 

اأخرى معلناً عن االن�سراف.
وكر�س امل�سهد االحتفايل الذي عم ام�س يف جميع مدار�س 
االأمور  اأول��ي��اء  ب��ني  االإيجابية” م��ا  “ال�سراكة  االإم����ارات، 

واملوؤ�س�سة التعليمية يف �سبيل تاأمني بداية مثالية للمو�سم 
ال��درا���س��ي وك�����س��ر ال��رات��ب��ة يف ال��ع��الق��ة م��ا ب��ني الطالب 
واملدر�سة وحتويلها لعالقة فيها الكثري من االألفة واملودة 

والتفاعل االإيجابي.
وك��ان��ت احل��ك��وم��ة االحت���ادي���ة ق��د اأط��ل��ق��ت - مب��ب��ادرة من 
ل��ل�����س��ع��ادة وج����ودة احل��ي��اة - �سيا�سة  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج 
االآب����اء  ع��ل��ى  التي�سري  ب��ه��دف  املدار�س”  اإىل  “العودة 
واالأمهات العاملني يف احلكومة االحتادية مع بداية العام 
اإىل  اأطفالهم  مرافقة  من  ومتكينهم  اجلديد،  الدرا�سي 
املدار�س واحل�سانات يف اليوم الدرا�سي االأول الذي ي�سكل 

اأهمية كربى يف حياة االأ�سرة.

•• اأبوظبي-وام: 

ال�سيخ حممد  ال�سمو  زار �ساحب 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
االأعلى  ال��ق��ائ��د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
ام�����س مدر�سة  امل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
الثانية  �� احللقة  للبنات  االأ�سايل 
اأول  تعد  التي  خليفة  مدينة  يف   ��
مدر�سة تطبق نظام » األف للتعليم 
الزيارة  خ��الل  �سموه  واط��ل��ع   ..«
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ���س��ري  ع��ل��ى 
العام  اأي�����ام  اأول  يف  وان��ط��الق��ه��ا 

الدرا�سي 2018 2019-.
رافق �سموه خالل الزيارة.. �سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�سيخ 
التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
ال�سيخ  و���س��م��و  اأب��وظ��ب��ي  الإم������ارة 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور 
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال���������وزراء وزي����ر 

�سوؤون الرئا�سة .
ال�سمو  ا�ستقبال �ساحب  وك��ان يف 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد 
ل���دى و���س��ول��ه امل��در���س��ة.. معايل 
احلمادي  اإب���راه���ي���م  ب���ن  ح�����س��ني 
ومعايل  والتعليم  الرتبية  وزي��ر 
جميلة بنت �سامل م�سبح املهريي 
وزيرة دولة ل�سوؤون التعليم العام 
را�سد  ع��ل��ي  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  و 
التعليم  دائ����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
و�سعادة  اأب���وظ���ب���ي  يف  وامل���ع���رف���ة 

حيوية جديدة لوطننا وجمتمعنا 
فالتعليم اأ�سحى الرهان الإحداث 
م�سارات  خمتلف  يف  نوعية  نقلة 
م�سرية  يف  ن�ستمر  وك��ي  التنمية 
التعليم  قيمة  غر�س  علينا  البناء 
واأهميته يف نفو�س اأبنائنا.. م�سريا 
�سموه اإىل اأن امل�سهد احل�ساري يف 
دولة االإم��ارات اتخذ من التعليم 
مرتكزا لتحقيق نه�سته التنموية 

ال�ساملة.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ودع������ا 
اأولياء  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
االأم������ور واالأ�����س����ر وامل��ج��ت��م��ع اإىل 
دعم  واإ�سهامهم يف  دوره��م  تعزيز 
باعتبارهم  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  اجل���ه���ود 
بناء  املدر�سة يف م�سوؤولية  �سركاء 
اأجيال  واإع���داد  الوطنية  العقول 

امل�ستقبل.
الطلبة  الأب���ن���ائ���ه  ���س��م��وه  ومت��ن��ى 
واملنظومة التعليمية عاما درا�سيا 
ب��ال��ع��ط��اء والعمل  م��وف��ق��ا ح��اف��ال 
اجلاد املثمر الذي ي�سهم يف حتقيق 

الروؤية التعليمية الوطنية.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  راف������ق 
نهيان خالل  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
مبارك  حممد  ���س��ع��ادة  اجل��ول��ة.. 
امل��زروع��ي وك��ي��ل دي���وان ويل عهد 
اأب���وظ���ب���ي و����س���ع���ادة ج���رب حممد 
غامن ال�سويدي مدير عام ديوان 

ويل عهد اأبوظبي.

على  ال��ط��ال��ب  لتحفز  ت��رب��وي��ون 
اإىل  اإ�����س����اف����ة  ال�����ذات�����ي  ال���ت���ع���ل���م 
للمعلم  حلظية  بيانات  توفريها 
الطلبة خالل  اأداء  حول م�ستوى 
�سرعة  عليه  ي�سهل  مم��ا  احل�سة 
وو�سع  امل���ت���ع���ر  ال���ط���ال���ب  دع�����م 
اخل����ط����ط امل���ن���ا����س���ب���ة ل���ل���ع���الج .. 
 « التعليمي  النظام  اأن  مو�سحة 
األف« يهدف اإىل دعم طالب دولة 
العاملية..  للمناف�سة  االإم�������ارات 
اإح�سائية  بيانات  توفري  بجانب 
طالب  ك���ل  اأداء  ب�����س��اأن  ل�������الإدارة 
بني  ومقارنات  املدر�سة  ومعلم يف 
عام  ب�سكل  ال��درا���س��ي��ة  ال�����س��ف��وف 
ف���اإذا الحظت  ال��درو���س  يف جميع 
م�ستوى  انخفا�س  املدر�سة  اإدارة 
الطلبة يف اأي در�س تبداأ يف البحث 
االنخفا�س  ه�����ذا  اأ�����س����ب����اب  ع����ن 

ومعاجلتها.
ال�سمو  ����س���اح���ب  ت��ف��ق��د  ب���ع���ده���ا 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد 
الدرا�سية  ال�����س��ف��وف  م���ن  ع����ددا 
وح�������س���ر ج���ان���ب���ا م����ن ال����درو�����س 
العلمية ملادتي الريا�سيات واللغة 
االأحاديث  �سموه  وتبادل  العربية 
مع بناته الطالبات الالتي اأعربن 
�سموه  ب����زي����ارة  ����س���ع���ادت���ه���ن  ع����ن 
للمدر�سة.. فيما اأعرب �سموه عن 
متنياته لهن التوفيق ومزيدا من 
وحت�سيلهن  درا�ستهن  يف  التميز 

احلمادي  عبدالرحمن  املهند�س 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وك��ي��ل 
امل�ساندة  واخل����دم����ات  ل��ل��رق��اب��ة 
ال�سيبه  يو�سف  الدكتور  و�سعادة 
دائ���رة  وك��ي��ل  ال�����س��ري��اين  خمي�س 
التعليم واملعرفة يف اأبوظبي وعدد 

من امل�سوؤولني .
ويف م�ستهل الزيارة قدمت عائ�سة 
ح�����س��ن ال��ي��م��اح��ي م��دي��رة ن��ظ��ام » 
الرتبية  وزارة  يف   « للتعليم  األ��ف 
ب�ساأن  ت��ع��ري��ف��ي��ة  ن��ب��ذة  وال��ت��ع��ل��ي��م 
ال���ن���ظ���ام واأه�����داف�����ه واأه���م���ي���ت���ه يف 
مهارات  وتعزيز  التعليم  تطوير 

الطلبة وحت�سيلهم العلمي.
وقالت اإن نظام » األف » التعليمي 
الوحيدة  االإلكرتونية  املن�سة  هو 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل م��ن حيث 
التعليمية  املواد  كل  �سمولها على 
ب�سورة منظمة يتعلم من خاللها 
ال��ط��ال��ب ���س��واء اأث���ن���اء وج����وده يف 
اإىل  م�سرية  ال��ب��ي��ت..  اأو  امل��در���س��ة 
اإطار  اأع��دت وف��ق  املن�سة  اأن ه��ذه 
ت��ع��ل��ي��م��ي ت����رب����وي م���ت���واف���ق مع 
والتعليم..  الرتبية  وزارة  مناهج 
احللول  ت���ق���دم  اأن����ه����ا  م��و���س��ح��ة 
اجلذرية الذكية لتطوير التعليم 
ب�سكل  فيه  التكنولوجيا  واإدراج 

فاعل ومدرو�س.
درو�����س  اأن  ال��ي��م��اح��ي  واأ����س���اف���ت 
خرباء  اأع���ده���ا  جميعها  امل��ن�����س��ة 

الطالبات  �سموه  وح��ث  العلمي.. 
واالجتهاد  اجل���د  م��وا���س��ل��ة  ع��ل��ى 
واملثابرة للت�سلح بالعلوم واملعارف 
واالل������ت������زام ب���ال���ق���ي���م واالأخ��������الق 
خدمة  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة  ال��رف��ي��ع��ة 

وطنهن وجمتمعهن.
ك��م��ا ت���ب���ادل ���س��م��وه احل���دي���ث مع 
التدري�سية  ال��ه��ي��ئ��ت��ني  اأع�������س���اء 
امل����در�����س����ة وع����دد  واالإداري�������������ة يف 
م���ن ال���ق���ي���ادات ال���رتب���وي���ة حول 
تطلعاتهم للعام الدرا�سي اجلديد 
باالإيجابية  عاما حافال  يكون  اأن 
الفاعلة  واملبادرات  املثمر  والعمل 
مبنظومة  االرت�����ق�����اء  اأج������ل  م����ن 
اال�ستفادة  مع  وتطويره  التعليم 
احلديثة  التعليمية  التجارب  من 
روؤية  م��ع  تتوافق  ال��ت��ي  املتقدمة 
ال�����دول�����ة ال���ت���ن���م���وي���ة واأه����داف����ه����ا 
ال�سمو  �ساحب  واأك��د  الطموحة. 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد 
اأهمية بناء قدرات الن�سء واإعداد 
جيل امل�ستقبل وفق اأف�سل املعايري 
ت�سليحهم  خ��الل  م��ن  التعليمية 
ب����اأح����دث ال���ع���ل���وم وامل�����ع�����ارف مع 
لديهم  االأخالقية  القيم  تر�سيخ 
للتناف�س  ج���اذب���ة  ب��ي��ئ��ة  وت��ه��ي��ئ��ة 
طموحاتهم  لتحقيق  واالإب�������داع 

العلمية وتطلعاتهم امل�ستقبلية.
وقال �سموه اإن التعليم اأف�سل اأداة 
ميكننا من خاللها ر�سم م�سارات 

ل�سركة »األف للتعليم« على اأحدث 
االأبحاث يف علوم التعليم كما اأنه 
املهارات  ي��ع��زز  نحو  على  م�سمم 
لدى  واالإب��داع��ي��ة  اال�ستك�سافية 
التعلم  على  وي�سجعهم  ال��ط��الب 
الذاتي والتفكري امل�ستقل .. فيما 
ي�سع التفكري االإبداعي على قمة 
األف«  »نظام  يوفر  كما  االأولويات 

بيئة تعليمية حمفزة وجاذبة.
مدر�سة  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
تطبق  مدر�سة  اأول  هي  االأ�سايل 
»ن���ظ���ام األ������ف« ال��ت��ع��ل��ي��م��ي خالل 
-2017 املا�سي  الدرا�سي  العام 

التجربة  اأظ��ه��رت  وق��د   2018

�سركة  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م«  »األ�������ف  وت���ع���د 
املدعوم  ال��ت��ع��ل��م  يف  م��ت��خ�����س�����س��ة 
ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا جل���م���ي���ع م���راح���ل 
ال�سف  م���ن  االأ���س��ا���س��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ع�سر  الثاين  ال�سف  حتى  الرابع 
نتائج  حت�سني  اإىل  ت��ه��دف  ح��ي��ث 

التعليم لدى الطالب.
من  للتعليم«  »األ��ف  �سممت  وق��د 
وح����ي م���ب���ادرة حم��م��د ب���ن را�سد 
للتعلم الذكي والتي ت�سمل جميع 
م��دار���س ال��دول��ة وت��ه��دف لتهيئة 
ت�سم  ج����دي����دة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب���ي���ئ���ة 
املدار�س.  جميع  يف  ذكية  �سفوفا 
التابع  التعليمي  ويرتكز املحتوى 

ن�سب  �سعيد  على  مثمرة  نتائج 
النجاح بني الطالبات بنهاية العام 
الدرا�سي اإ�سافة اإىل ارتفاع معدل 
العملية  يف  ال��ط��ال��ب��ات  م�����س��ارك��ة 

التعليمية وتفاعلهن معها.
يف ���س��وء م��ا ح��ق��ق��ه »ن��ظ��ام األف« 
االأ�سايل  م��در���س��ة  يف  جن���اح  م���ن 
نطاق  ت��و���س��ي��ع  مت  اأب���وظ���ب���ي  يف 
لي�سمل  امل��ب��ت��ك��ر  ال��ن��ظ��ام  تطبيق 
ليغطي  حكومية  م��دار���س  ع�سرة 
بذلك ما يزيد عن 4 اآالف طالب 
وطالبة يف ال�سفوف الدرا�سية 6 
الدرا�سي  العام  من  ب��دءا  و8  و7 

احلايل.

اأكرث من 30 الف ميني باحلديدة ي�صتفيدون من �صالل الهالل الغذائية
•• احلديدة-وام:

ا�ستفاد اكر من 31 األف مواطن ميني مبحافظة احلديدة من امل�ساعدات 
االإغاثية العاجلة املقدمة من الهالل االأحمر االإماراتي بينهم 22500 
لتلبية  ال�سرب  مياه  حمطات  لتاأهيل  الهيئة  جهود  تتوا�سل  فيما  طفل 

االحتياجات ال�سرورية لالأ�سر اليمنية.
و�سلعا  �سلة غذائية  االأحمر4500  الهالل  هيئة  وزع��ت  االط��ار  ويف هذا 
والقرى  الدريهمي  و  التحيتا  مديريتي  يف  اليمنية  االأ�سر  على  اأ�سا�سية 

التابعة للمديريتني.

و ت�سمنت امل�ساعدات اأي�سا دعم حمطات مياه ال�سرب يف مديرية التحيتا 
عرب اإر�سال فريق هند�سي الإ�سالح امل�سخات وتاأهيلها.

 « ل��وام  ت�سريحات  يف  التحيتا  مبديرية  اليمنيني  امل��واط��ن��ني  اأح��د  وق��ال 
لقد �سلبت امليلي�سيات احلوثية خالل فرتة ح�سارها للمديرية م�سخات 
املياه اخلا�سة مبحطة التحيتا ومار�ست اأب�سع اأنواع االإرهاب �سد االأهايل 
اإيقاف و�سول امل�ساعدات لالأ�سر اليمنية  وقامت عنا�سرها بقطع املياه و 
..واليوم الهالل االأحمر االإماراتي يعمل على تاأهيل حمطة املياه ملا ت�سكله 

من حاجة ملحة لالأهايل يف ظل الظروف االإن�سانية احلالية.
التحيتا  مبديرية  الريفي  امل�ست�سفى  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل  رفد  كما 

الهالل  الطبية �سمن خطة  وامل�ستلزمات  باالأدوية  يف حمافظة احلديدة 
اخلدمات  حت�سني  ي�سمن  مبا  الغربي  ال�ساحل  يف  الطبي  القطاع  لدعم 

العالجية املقدمة لالأ�سر اليمنية.
مبديرية  ال�سحة  مكتب  مدير  باأعمال  القائم  قطاب  عمر  داوؤود  وثمن 
التحيتا دعم وجهود الهالل االأحمر االإماراتي للقطاع ال�سحي يف املديرية 
ورفد امل�ست�سفى باالأدوية يف ظل الظروف احلالية نتيجة وجود الكثري من 

املر�سى من الن�ساء واالأطفال وخمتلف الفئات العمرية.
االأحمر  للهالل  وتقديرهم  �سكرهم  ع��ن  املر�سي  اأه���ايل  م��ن  ع��دد  وع��رب 
خمتلف  ويف  �سحية  وم�ساعدات  دع��م  من  يقدمه  ما  كل  على  االإم��ارات��ي 

املجاالت.
وكانت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي قد �سريت موؤخرا قافلة م�ساعدات 
اإغ��اث��ي��ة ع��اج��ل��ة اإىل امل��ن��اط��ق امل��ح��ررة يف م��دي��ري��ة ال��دري��ه��م��ي مبحافظة 
اإىل  اإ�سافة  غذائية  �سلة  األ��ف  ب12  حمملة  �ساحنة   17 ت�سم  احلديدة 
 60 بينهم  من  ميني  مواطن  األ��ف   84 منها  ي�ستفيد  االأ�سا�سية  ال�سلع 
األف طفل و اأكر من 12 األف امراأة وذلك يف اإطار اال�ستجابة االإن�سانية 
بال�ساحل  امل��ح��ررة  املناطق  يف  اليمنية  االأ���س��ر  احتياجات  لتلبية  الفورية 

الغربي لليمن.
وت�سمنت قافلة امل�ساعدات االإغاثية �سالال غذائية و�سلعا اأ�سا�سية.
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اأخبـار الإمـارات
»اأنا« تعزز الوعي مبوؤ�صرات االإ�صابة ب�صرطانات االأطفال

•• ال�شارقة - وام: 

اأعلنت مبادرة »اأنا« - اإحدى مبادرات جمعية اأ�سدقاء مر�سى 
ال�سرطان بالتزامن مع �سهر التوعية ب�سرطانات االأطفال عن 
االأ�سر  تعريف  اإىل  الهادفة  ر�سالتها  لن�سر  جهودها  م�ساعفة 
باأبرز  ال�سحية  الرعاية  ومقدمي  واملعلمني  االأم��ور  واأول��ي��اء 
واأهم االأعرا�س ل�سرطانات االأطفال باعتبارها ال�سبب الرابع 
لوفاة االأطفال دون �سن ال� 15 عاماً يف الدول املتقدمة وفقاً 

الإح�ساءات منظمة ال�سحة العاملية.
الوعي  تعزيز  اإىل  املتوا�سل  �سعيها  �سمن  »اأن��ا«  جهود  وتاأتي 
ب�سرطان االأطفال واأهمية الك�سف املبكر عنه ودوره يف احلد من 
انت�سار املر�س. ووفقا الأطل�س ال�سرطان الذي اأ�سدرته جمعية 

ال�سرطان االأمريكية فاإن اأكر اأنواع ال�سرطانات التي ت�سيب 
و�سرطان  ال��دم  �سرطان  العامل هي  اأنحاء  االأط��ف��ال يف جميع 
الغدد الليمفاوية واأورام اجلهاز الع�سبي املركزي .كما ت�سري 
الوكالة الدولية لبحوث ال�سرطان اإىل ارتفاع معدالت ال�سفاء 
الأطفال ال�سرطان يف الدول املرتفعة الدخل بن�سبة 84 باملائة 
وت�سهد هذه الن�سبة حت�سنا م�ستمرا حتى يف الدول املتو�سطة 
واملنخف�سة الدخل. وقالت الدكتورة �سو�سن املا�سي مدير عام 
جمعية اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان اأن التحديات التي يفر�سها 
بهدف  اجل��ه��ود  ك��اف��ة  ت�سافر  اإىل  بحاجة  االأط��ف��ال  �سرطان 
تعزيز الوعي به ال �سيما واأنه من ال�سهل ربط الكثري من هذه 
جميع  نن�سح  ال�سبب  ولهذا  خطورة  اأقل  باأمرا�س  االأعرا�س 
باأ�سرع  الطبية  اال�ست�سارة  على  باحل�سول  واالأم��ه��ات  االآب���اء 

ال��ع��الم��ات واالأع��را���س على  وق��ت ممكن عند مالحظة ه��ذه 
اأطفالهم واحل�سول على راأي طبي اآخر يف حال احتاجوا ذلك. 
ال�سرطان من خالل  اأ�سدقاء مر�سى  واأك��دت حر�س جمعية 
العديد من مبادراتها على الرتكيز ب�سكل اأ�سا�سي على حمور 
الفاعل  ال��دور  على  نف�سه  الوقت  يف  م�سددًة   .. املبكر  الك�سف 
�سرطان  اأع��را���س  حتديد  يف  املبكرة  الفحو�سات  تلعبه  ال��ذي 
االأطفال واكت�سافها يف وقت مبكر. ونوهت اىل اأن ن�سبة جناح 
عالج �سرطانات االأطفال تتزايد لت�سل اإىل 80 باملائة كلما مت 
اأن الر�سائل  اإىل  ت�سخي�س املر�س يف مراحله االأوىل .. الفتة 
التوعوية التي ت�سعى اجلمعية اإىل تعزيزها حتمل يف طياتها 
معلومات ب�سيطة ووا�سحة هدفها تثقيف االأطفال والبالغني 

باأهمية مالحظة اأي تغريات قد تطراأ على اأج�سادهم.

ال�صيخة فاطمة: اختيار االإمارات لالن�صمام لل�صراكة العاملية ل�»اإنهاء العنف �صد االأطفال« تاأكيد على ريادتها يف رعاية وحماية الطفولة
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة 
املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة االأعلى ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية 
ان اختيار دولة االمارات لتكون اول دولة عربية تن�سم اىل ال�سراكة العاملية 
ل�«اإنهاء العنف �سد االطفال« تاأكيد على انها من الدول الرائدة التي تعمل 

يف اطار النظم واخلطط الوطنية الإنهاء العنف �سد االطفال.
�� يف ت�سريح لها مبنا�سبة تلقي املجل�س االعلى لالأمومة والطفولة  وقالت 
من  ال��دول��ة  تقدمه  م��ا  اإن   ���� العاملية  ال�����س��راك��ة  ه��ذه  اىل  لالن�سمام  دع���وة 
املنا�سبة  البيئة  توفري  على  الر�سيدة  قيادتها  وحر�س  لالأطفال  م�ساعدات 
التنمية  املحددة يف خطة  واملبادئ  االه��داف  يتما�سى مع  لهم  اف�سل  حلياة 
لعام 2030 حلماية االطفال والن�ساء ..موؤكدة ان هذه ال�سراكة العاملية تعد 

اإجنازاً جديداً لدولة االإمارات العربية املتحدة.
االأمم  ووك���االت  احلكومات  ت�سجيع  اإىل  تهدف  العاملية  امل��ب��ادرة  ان  وذك���رت 
املتحدة واملجتمع املدين والقطاع اخلا�س والباحثني والدوائر العلمية على 
ملنع  التعاون  وتعزيز  احللول،  واإيجاد  ال�سيا�سية،  االإرادة  لتعزيز  معاً  العمل 

العنف �سد االأطفال.

و�سددت �سموها على ان اختيار االمارات لهذه املبادرة العاملية مل ياأت من فراغ 
حماية  يف  والطفولة  لالأمومة  االعلى  للمجل�س  كبرية  جهود  بعد  جاء  بل 
الطفولة  ترعى  التي  الدولية  امل��وؤمت��رات  يف  وم�ساركته  ورعايتها  الطفولة 
املوؤمترات  ه��ذه  وم��ن  العنف  م��ن  التي حتميهم  وال��ق��وان��ني  اال�س�س  وو���س��ع 
اال�س�س  ناق�س  الذي  املا�سي  �سهر فرباير  الذي عقد يف  �ستوكهومل  موؤمتر 

الكفيلة بحماية االطفال من العنف.
ا�ستق�سائية  زي����ارات  بعد  اأي�����س��اً  ج��اء  االخ��ت��ي��ار  ه��ذا  اأن  �سموها  واأو���س��ح��ت 
للمنطقة قامت بها الدكتورة �سوزان با�سيل املدير املوؤ�س�س للمبادرة العاملية 
لتكون  موؤهلة  االم���ارات  دول��ة  ان  وج��دت  االطفال حيث  العنف �سد  الإنهاء 
وال�سيا�سات  الطفولة  حتمي  التي  للقوانني  نظرا  امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف  ع�سوا 
احلكومية املرنة جتاه هذه ال�سريحة من املجتمع وكذلك االهتمام املجتمعي 

بهم ا�سد اهتمام.
وا�سارت �سمو »اأم االإم��ارات« اىل ان دولة االم��ارات احت�سنت يف عهد املغفور 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« الطفل واولته الرعاية 
له  فاأمنت  االإم��ارات��ي  املجتمع  يف  املتاأ�سلة  القيم  من  ذل��ك  باعتبار  الكاملة 
اأف�سل الرعاية االجتماعية والتعليمية وال�سحية باعتبار اأن ذلك ي�سكل اأحد 
اجلميع  فيه  ينعم  ومتجان�س  متطور  جمتمع  الإر�ساء  االأ�سا�سية  املرتكزات 

باالأمن واال�ستقرار ويحفظ اجلميع من اأية حوادث موؤملة.
الكبرية  والرعاية  باالهتمام  يحظى  ال��دول��ة  يف  الطفل  ان  �سموها  واك��دت 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن 
را�سد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  الدولة »حفظه اهلل« و�ساحب  نهيان رئي�س 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« 
نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب 
املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
االأعلى حكام االمارات ..فالطفل �سانع امل�ستقبل ورجل الغد لذلك علينا ان 
نعمل من اجل ان ينمو �سحيحا اجتماعيا و�سحيا وثقافيا ..واالمارات باتت 
�سباقة  وكانت  الطفولة  ورعاية  حماية  جمال  يف  عامليا  الرائدة  ال��دول  من 
يف متكني هذه ال�سريحة املهمة من املجتمع من التمتع بكافة احلقوق التي 

يكفلها القانون دون اأي متييز.
وقالت اإن اأهمية االأطفال، يف حياِة االأُمممَ وا�سحة جدا وهناك ارتباط وثيق، 
اِحها يف  ى جنمَ ��دمَ ِباأطفاِلها، بل وممَ اهتماِمها  ���ة، ودرج��ِة  االأُممَّ ِم  تقُدّ ى  ��دمَ ممَ بنينْ 
ِليم وان االمارات ت�ستلهم روؤية وتوجيهات  ثمَِل وال�سمَّ ِه االأمَمنْ جنْ تربيِتهم، على الومَ
موؤ�س�س الدولة املغفور له ال�سيخ زايد الذي كان يوؤكد لنا دائماً، على املكانة 

االأ�سا�سية للطفل يف التنمية االجتماعية يف االإمارات.

وا�سارت �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك اىل ان دولة االمارات اطلقت العام 
املا�سي اال�سرتاتيجية الوطنية لالأمومة والطفولة واخلطة اال�سرتاتيجية 
2021 واللتني جاءتا  لتعزيز حقوق الطفل من ا�سحاب الهمم -2017 
لالأمومة  االعلى  واملجل�س  ال��ع��ام«  الن�سائي  »االحت���اد  بني  التعاون  اإط��ار  يف 
والطفولة ومنظمة اليوني�سيف ..وترتكز اال�سرتاتيجية الوطنية لالأمومة 
والطفولة على بنود وتو�سيات »اخلطة العربية للطفولة 2004 - 2015« 
اإىل  ال��دول االأع�ساء  ال��دول العربية« والتي دعت  التي �سدرت عن »جامعة 
للطفولة  الوطنية  وخططها  ا�سرتاتيجياتها  تطوير  يف  بها  اال�سرت�ساد 
وكذلك مع ال�سريعة االإ�سالمية والروؤية العاملية والعربية للطفولة وتعرب 

عن التزام دولة االإمارات العربية املتحدة بق�سايا الطفولة.
من جهته ثمن الدكتور هوارد تايلور، مدير ال�سراكة العاملية الإنهاء العنف 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  ل�سمو  ال��ق��وي  االل��ت��زام  عاليا  االأط��ف��ال  �سد 

وحلكومة االإمارات الإنهاء العنف �سد االأطفال.
وقال يف ر�سالة بعث بها اىل �سمو »اأم االم��ارات« : »اإننا نقدر الدور القيادي 
للتعاون  »يتطلع  واإن��ه  ال��دويل«  امل�ستوى  املهمة على  ه��ذه  دع��م  لدولتكم يف 
مع املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة للعمل من اأجل حماية االأطفال يف 

االإمارات ويف العامل كذلك«.

هزاع بن زايد ي�صيد بجولة حممد بن زايد مبدر�صة االأ�صايل يف اأبوظبي
•• اأبوظبي -وام: 

اأ�ساد �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي بجولة �ساحب ال�سمو 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة مبدر�سة االأ�سايل يف  ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي ام�س وذلك يف اأول اأيام العام الدرا�سي 2018 2019-.. و قال اإنها جت�سد املتابعة احلثيثة ل�سوؤون 
طلبتنا وفقا ملوؤ�سرات دقيقة ومتطورة .. وتعترب جتربة منوذجية متنح الطلبة االهتمام الذي ي�ستحقونه و 
واأو�سح  ب��اأول.  اأوال  االأداء  اأعلى درجات االإجن��از والنجاح ومتابعة  التعليمي مبا يتيح حتقيق  تر�سد تطورهم 
�سموه يف ت�سريحات له ام�س اأن مدر�سة االأ�سايل تعد اإحدى ع�سر مدار�س حكومية تطبق جتريبيا »نظام األف« 
االإماراتي الذي ي�ستخدم اأحدث املمار�سات التكنولوجية يف جمال التعليم ويوفر اأعلى درجات املتابعة للطلبة.. 
و اإحدى مبادرات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« للتعلم الذكي والتي تعد م�سدرا دائما للتميز وقال اإنه مبتابعة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان يتوج التاألق يف هذا احلقل الوطني الهام الذي يعد اأحد اأهم ركائز امل�ستقبل.

عبداهلل بن زايد يرتاأ�ص االجتماع ال� 26 ملجل�ص التعليم واملوارد الب�صرية

رفع  اإىل  ي��ه��دف  الب�سرية  وامل����وارد 
م�����س��ت��وي��ات ال��ت��ن�����س��ي��ق ب���ني خمتلف 
اجل�����ه�����ات امل���ع���ن���ي���ة مب�����ا ي�������س���ه���م يف 
التطلعات  م��ع  يتوافق  جيل  اإع���داد 

امل�ستقبلية لدولة االإمارات.
اإىل  العودة  ب�”�سيا�سة  �سموه  واأ�ساد 
احلكومة  اأطلقتها  التي  املدار�س” 
الربنامج  م��ن  بتو�سية  االحت��ادي��ة 
ل��ل�����س��ع��ادة وج�����ودة احلياة  ال��وط��ن��ي 
االحتادية  الهيئة  م��ع  وبالتن�سيق 
للموارد الب�سرية احلكومية ومنحت 
الفر�سة ال�سطحاب  االأم��ور  اأولياء 
املدار�س  واإىل  من  وبناتهم  اأبنائهم 
خ��الل ال��ي��وم ال��درا���س��ي االأول وملدة 

مالية  م�������وارد  وت����وف����ري  ال��ت��ع��ل��ي��م 
التطويرية  الربامج  اإ�سافية تدعم 
مراحله  بكافة  التعليم  يف  النوعية 
امل�ساريع  دع��م  جانب  اإىل  واأ�سكاله 
االبتكارية واأ�سحاب الهمم وتفعيل 
املدار�س املجتمعية من خالل جعل 
جمتمعية  ثقافية  وج��ه��ة  امل��در���س��ة 
االعمار  املجتمع من جميع  الأف��راد 
لال�ستفادة  والتخ�س�سات  والفئات 
م���ن م��راف��ق��ه��ا ع��ق��ب ان��ت��ه��اء اليوم 

الدرا�سي.
م�ساعدة  يف  ال�������س���ن���دوق  وي�����س��ه��م 
االإم�����ك�����ان�����ات  ذوي  م�����ن  ال���ط���ل���ب���ة 
ا�ستدامة  ل�سمان  وذل���ك  امل��ح��دودة 

وت��اأه��ي��ل��ه��م لوظائف  ال��ع��م��ل  ���س��وق 
امل�ستقبل وا�ستقطاب اأف�سل املواهب 
روؤية  يحقق  مبا  العاملية  والكفاءات 
ب��ن��اء اق��ت�����س��اد معريف  االإم������ارات يف 

تناف�سي.
بنت  ���س��ارة  م��ع��ايل  ا�ستعر�ست  كما 
ي���و����س���ف االأم����������ريي وزي���������رة دول�����ة 
م�ستجدات  اآخ����ر  االج��ت��م��اع  خ���الل 
املتقدمة  للعلوم  الوطنية  االأج��ن��دة 
�ساحب  اأط��ل��ق��ه��ا  ال���ت���ي   2031
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
والتي  املا�سي  اأبريل  �سهر  اهلل” يف 

اأق�سى جمتمعة اأو  كحد  �ساعات   3
اأو  �سباحية  فرتتني  على  مق�سمة 
املبادرة  ه��ذه  ج���اءت  حيث  م�سائية 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س  اإط����ار  يف 
والتي�سري  االأ���س��ري  ال��ت��الح��م  على 
ملا لهم من دور كبري  االأه���ايل  على 
التعليمية  الرحلة  وتعزيز  دع��م  يف 

للطلبة معنويا واأكادمييا.
من  املقدم  املقرتح  املجل�س  وناق�س 
معايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي 
اإن�ساء  وزير الرتبية والتعليم حول 
يهدف  ال��ذي  التعليم  دعم  �سندوق 
القطاع  م��ع  ال�����س��راك��ات  ت��ع��زي��ز  اىل 
اخل��ا���س ورج���ال االأع��م��ال لتطوير 

برامج التطوير والتحديث النوعي 
الإدارة  جلنة  اإن�ساء  و�سيتم  للتعليم 
اجلهات  م��ن  وحوكمته  ال�����س��ن��دوق 
وال������وزارات امل��ع��ن��ي��ة يف ال���دول���ة كما 
�سيخ�سع للتدقيق الداخلي ورقابة 

ديوان املحا�سبة.
وامل����وارد  التعليم  جم��ل�����س  واع��ت��م��د 
دولة  يف  الت�سغيل  �سيا�سة  الب�سرية 
باإعدادها  ق��ام��ت  وال��ت��ي  االإم������ارات 
اللجنة العليا امل�سكلة برئا�سة وزارة 

املوارد الب�سرية والتوطني.
جمموعة  ال�������س���ي���ا����س���ة  وت��ت�����س��م��ن 
ا�سرتاتيجية  وم�����ب�����ادرات  ب���رام���ج 
ل���ت���ع���زي���ز م�������س���ارك���ة امل����واط����ن����ني يف 

ت��ل��خ�����س ت��وج��ه��ات دول����ة االإم�����ارات 
ال��ع��ل��م��ي��ة م���ن خ����الل ال��ع��م��ل على 
حتقيق م�ستهدفات مئوية االإمارات 
بوا�سطة 3 خطط تنفيذية متتابعة 

بدءا من خطة 2021-2018.
احليوية  القطاعات  تطوير  وياأتي 
واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف ���س��دارة خطة 
 8 تلخي�سها يف  والتي مت  االأج��ن��دة 
اأولويات علمية تتمحور حول بحث 
م�ستقبل الروات الطبيعية وتطوير 
امل�����س��ت��دام��ة وتعزيز  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
االأمن املائي وو�سع منظومة علمية 
متقدمة لالأمن الغذائي باالإ�سافة 
اإىل مواجهة التحديات ال�سحية يف 

•• اأبوظبي-وام:

تراأ�س �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
والتعاون  اآل نهيان وزير اخلارجية 
التعليم  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال������دويل 
 26 ال���  االجتماع  الب�سرية  وامل���وارد 

للمجل�س الذي عقد يف اأبوظبي.
ب��داي��ة االجتماع  ���س��م��وه يف  وت��وج��ه 
بالتهنئة اإىل كافة الطلبة واملعلمني 
وال���ع���ام���ل���ني يف امل����ي����دان ال���رتب���وي 
مبنا�سبة بدء العام الدرا�سي اجلديد 
االأمثل  بال�سكل  اال�ستعداد  م��وؤك��دا 
ن��اج��ح ع��ل��ى م�ستوى  ل��ع��ام درا����س���ي 
الدعم  ت��وف��ري  ج��ان��ب  اإىل  ال���دول���ة 
املبتعثني يف  ال��دول��ة  وب��ن��ات  الأب��ن��اء 
اأهم واأرقى موؤ�س�سات التعليم العايل 

حول العامل.
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اأن  ���س��م��وه  واأك����د 
من  واح���دا  التعليم  اع��ت��ربت  لطاملا 
اأه���م االأول���وي���ات يف دول���ة االإم����ارات 
ول��ذل��ك ج��اء احل��ر���س على توفري 
حتت  متكاملة  تعليمية  منظومة 
والتعليم  ال���رتب���ي���ة  وزارة  م��ظ��ل��ة 
بوزرائها الثالثة لت�سهم يف تطوير 
واإع����داد اأج��ي��ال م��وؤه��ل��ة يف خمتلف 
قادرة  لتكون  التخ�س�سية  املجاالت 
القطاعات  ت��ط��وي��ر  ا���س��ت��دام��ة  ع��ل��ى 
االقت�سادية واالجتماعية وموا�سلة 
متر  التي  ال�ساملة  التنمية  م�سرية 

بها الدولة.
واأ�سار �سموه اإىل اأن جمل�س التعليم 

ال�سناعات  قطاع  وتطوير  ال��دول��ة 
امل���ت���ق���دم���ة وب����ن����اء م���ن���ظ���وم���ة دعم 
لوج�ستي واأخريا تطوير ال�سناعات 

اجلوهرية واال�سرتاتيجية.
بن  �سلطان  االجتماع معايل  ح�سر 
االقت�ساد  وزي���ر  امل��ن�����س��وري  �سعيد 
وم�����ع�����ايل ح�������س���ني ب�����ن اإب����راه����ي����م 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  احل��م��ادي 
وم��ع��ايل ن���ورة ب��ن��ت حم��م��د الكعبي 
املعرفة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزي������رة 
ث���اين الهاملي  ب��ن  ن��ا���س��ر  وم��ع��ايل 
والتوطني.  الب�سرية  امل����وارد  وزي���ر 
ومعايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد 
ومعايل  امل��ج��ت��م��ع.  ت��ن��م��ي��ة  وزي������رة 
املهريي  م�سبح  �سامل  بنت  جميلة 
العام.  التعليم  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة 
ومعايل الدكتور اأحمد بن عبد اهلل 
الفال�سي وزير دولة  بالهول  حميد 
واملهارات  ال��ع��ايل  التعليم  ل�����س��وؤون 
�سهيل  بنت  �سما  ومعايل  املتقدمة. 
ب���ن ف���ار����س امل���زروع���ي وزي�����رة دولة 
�سارة  وم���ع���ايل  ال�����س��ب��اب.  ل�������س���وؤون 
االأم���ريي وزي��رة دولة.  بنت يو�سف 
بوعتابه  حم��م��د  ج��ا���س��م  وم���ع���ايل 
اأبوظبي  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  ال���زع���اب���ي 

التنفيذي.
كما ح�سر االجتماع �سعادة الدكتور 
ع��ب��داهلل حم��م��د ال��ك��رم م��دي��ر عام 
يف  الب�سرية  والتنمية  املعرفة  هيئة 
النعيمي مدير مكتب  دبي وحممد 
�سوؤون التعليم يف ديوان ويل العهد.

�صرطة اأبوظبي تعزز ثقافة حقوق 
االإن�صان بني منت�صبيها

•• اأبوظبي-وام:

نفذ مكتب �سوؤون حقوق االإن�سان بالقيادة العامة ل�سرطة 
يف  تخ�س�سية،  قانونية  حم��ا���س��رات  �سل�سلة  اب��وظ��ب��ي، 
اإطار جهوده لتوعية منت�سبي ال�سرطة مببادئ ومعايري 

حقوق االإن�سان.
وقال العميد عبدالوهاب احلو�سني امل�سرف على مكتب 
املحا�سرات  اإن  اأبوظبي،  االإن�سان ب�سرطة  �سوؤون حقوق 
ت��اأت��ي يف اإط����ار ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي، بدعم 
اخلا�سة  والت�سريعات  القوانني  يف  منت�سبيها  وتثقيف 
بحقوق االإن�سان، والتعريف باالتفاقية الدولية للق�ساء 
على جميع اأ�سكال التمييز العن�سري، التي األزمت دولة 

االإمارات العمل مبوجب بنودها وتطبيق مبادئها.
ج��دي��دة من  �سل�سلة  ب���اإع���داد  ب����داأ  امل��ك��ت��ب  اأن  واأ����س���اف 
التدريبية  وال���������دورات  ال��ع��م��ل  وور�������س  امل���ح���ا����س���رات 
االإن�سان  حقوق  مبجاالت  متعددة  وبرامج  املتخ�س�سة 
رفع م�ستوى  بهدف  القادمة،  االأع��وام  لتنفيذها خالل 

ثقافة حقوق االإن�سان لدى منت�سبي �سرطة اأبوظبي.
ح�����س��ر امل��ح��ا���س��رات م���اأم���ورو ال�����س��ب��ط ال��ق�����س��ائ��ي، يف 
التحريات  مديرية  يف  العاملني  اجلنائي  االأم��ن  قطاع 
العا�سمة،  �سرطة  وم��دي��ري��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة،  والتحقيقات 
وم��دي��ري��ة ���س��رط��ة امل��ن��اط��ق اخل��ارج��ي��ة ب��ه��دف تطوير 
االإن�سان  بحقوق  املتعلقة  ومهاراتهم  معارفهم  وتعزيز 

والعمل ال�سرطي معاً.

•• دبي – حم�شن را�شد

تلقت كافة ادارات املدار�س بكافة مراحلها الدرا�سية اأم�س ، اجلدول الزمني 
كافة  الرتبية  وزارة  والزمت   ، اجلديد  الدرا�سي  للعام  الدرا�سية  للح�س�س 
لريا�س  اليومي  الربنامج  اإىل  باالإ�سافة   ، فيه  جاء  مبا  بااللتزام  املدار�س 
الهيئتني  دوام  م��وع��د  اأم�����س  الرتبية  وزارة  تعميم  ت�سمن  كما   ، االأط��ف��ال 
التدري�سية واالإدارية باملدار�س واملرتبط بدوام الطلبة ، فيما دوام الهيئتني 
نهاية  وي�ستمر حتى  �سباحاً،   7:30 ال�ساعة  فيبداأ من  االأطفال  ريا�س  يف 

الدوام ال�ساعة 1:30 ظهراً.
وت�سمن تعميم الوزارة بداية ونهاية اليوم الدرا�سي ملدار�س احللقة االأوىل 
بنني ، اإذ يبداأ ال�سابعة و15 دقيقة �سباحاً بطابور ال�سباح، وتنتهي احل�سة 
اليوم  ي��ب��داأ  فيما  ظ��ه��راً،  والن�سف  ال��واح��دة  يف  ال��درا���س��ي  وال��ي��وم  ال�سابعة، 
الثامنة �سباحاً، وينتهي  ال�ساعة  البنات يف احللقة نف�سها  الدرا�سي ملدار�س 

يف الثانية و15 دقيقة بعد الظهر.
واملرحلة  الثانية  احللقة  م��دار���س  طلبة  دوام   ب��دء  اىل  التعميم  اأ���س��ار  كما 
وينتهي  دقيقة،  و15  ال�سابعة  يف  ال�سباح  بطابور  يبداأ  اإذ  بنني،  الثانوية 
اليوم باحل�سة الثامنة يف الثانية و20 دقيقة بعد الظهر، فيما يبداأ اليوم 
الدرا�سي ملدار�س احللقة الثانية واملرحلة الثانوية بنات يف الثامنة �سباحاً ، 

وينتهي يف الثالثة وخم�س دقائق بعد الظهر.
وبلغ جمموع احل�س�س للحلقة االأوىل كما جاء بالتعميم  35 ح�سة ، فيما 
بلغ عدد احل�س�س للحلقة الثانية واملرحلة الثانوية 40 ح�سة ، وزمن كل 
ح�سة 45 دقيقة مع االلتزام بفا�سل زمني بني احل�س�س مدته خم�س دقائق 
، الفتاً اإىل اأن عدد احل�س�س للحلقة االأوىل �سبع ح�س�س يومياً ، فيما العدد 

للحلقة الثانية واملرحلة الثانوية ثماين ح�س�س يومياً.
يف  الطلبة  اأم�����س،  دب���ي،  يف  احلكومية  امل��دار���س  ا�ستقبلت  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
تنظيم  �سهدت  وال��ت��ي  مدر�ستي«،  »مرحباً  مب��ب��ادرة  ك��اف��ة،  التعليم  م��راح��ل 
الطلبة  ن�سبة ح�سور  وراوح��ت  اخلا�سة،  االحتفالية  الفعاليات  العديد من 
بني 90 اإىل %95، واأكد مديرو مدار�س اأن ن�سبة ح�سور الهيئات االإدارية 
والتدري�سية بلغت %100. ،وا�ستقبلت املدار�س اليوم الدرا�سي يف ح�س�سها 
للعام  بهم وتهيئتهم  الرتحيب  للطلبة ت�سمنت  بتنظيم حما�سرات  االوىل 
الدرا�سي اجلديد، اإ�سافة اإىل توزيع الكتب، والتعارف بني املعلمني والطلبة 
يف ال�سفوف االأوىل، وح�سر اأولياء اأمور الطلبة احل�سة االأوىل مع اأبنائهم.

احللقة الوىل 35 ح�صة والثانية والثانوي 40

الرتبية تعمم اجلدول الزمني للح�ص�ص وتطالب املدار�ص بااللتزام به

اجلدول الزمني
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اأخبـار الإمـارات
اإك�صبو اليف يطلق الدورة الثانية من برنامج االبتكار للجامعات

•• دبي-وام: 

الثانية من  ال��دورة   - دب��ي   2020 الإك�سبو  التابع   - الي��ف  اإك�سبو  اأطلق 
برنامج االبتكار للجامعات الذي مينح طالب اجلامعات يف الدولة فر�سة 
للم�ساركة يف ت�سكيل امل�ستقبل من خالل متكني ال�سباب من تطوير حلول 

مبتكرة للتحديات العاملية التي توؤثر على املنطقة.
املبدعة  الطالب  الأفكار  العنان  واإط��الق  فرق  لت�سكيل  الربنامج  ويدعو 
اأو  املجتمعات  تفيد  اأن  ميكن  اأول��ي��ة  من��اذج  اأو  مبتكرة  بحلول  واخل���روج 

ت�ساهم يف احلفاظ على البيئة اأو كليهما معا.
اأفكارا ناجحة - على منحة ترتاوح  التي تقدم  وحت�سل فرق الطالب - 
نقل  يف  للم�ساعدة  ف��ري��ق  ل��ك��ل  دره���م  األ���ف  و50  األ��ف��ا   25 ب��ني  قيمتها 
يف  املتمثل  الدعم  اأي�سا  الطالب  و�سيتلقى  التالية  املرحلة  اإىل  فكرتهم 

لتحويل  والتطوير  البحث  لتعزيز  الي��ف  اإك�سبو  من  واالإر���س��اد  التوجيه 
االأفكار اإىل واقع ملمو�س ومن ثم تاأ�سي�س منوذج اأعمال قابل لال�ستمرار 
وتنمية فريقهم لتحقيق املزيد من النجاحات ورمبا تاأ�سي�س �سراكات مع 
املنح فر�سة عر�س  امل�ستفيدين من  للطالب  تتاح  قد  كما  اأخ��رى  جهات 

م�ساريعهم اأمام ماليني االأ�سخا�س يف اإك�سبو 2020 دبي.
وقال يو�سف كايرز نائب رئي�س - اإك�سبو اليف اإك�سبو 2020 دبي اإك�سبو 
باأن االبتكار من اجلميع واإىل اجلميع وهذا ما  اإمي��ان را�سخ  اليف لديه 
جت�سده الدورة االأوىل من برنامج االبتكار للجامعات حيث طورت فرق 
طالبية من جميع اأنحاء االإم��ارات م�ساريع مبتكرة واإك�سبو اليف معهم 
االآن يف طور العمل مل�ساعدتهم على اإحراز التقدم مب�ساريعهم .. م�سريا 
اإىل اأنه يتم العمل انطالقا من �سعار اإك�سبو 2020 دبي “ توا�سل العقول 

و�سنع امل�ستقبل” والرتكيز على اأهمية العمل امل�سرتك.

وكانت الدورة االأوىل من الربنامج قد اأطلقت يف �سبتمرب 2017 وتلقت 
طلبات من اأكر من 280 فريقا �سمت اأكر من األف طالب من جميع 
املبدعة  لدعم حلولهم  فريقا   19 ل�  تقدمي منح  وج��رى  ال��دول��ة  اأن��ح��اء 
للتحديات التي تواجه املجتمع والبيئة اإ�سافة اإىل الدعم من جامعاتهم 

وفريق اإك�سبو اليف و�سركاء اإك�سبو 2020 دبي.
ومن االأفكار الناجحة يف الدورة االأوىل فكرة فريق “هيلو” من جامعة 
االإمارات للطريان والذي قدموا م�سروع “ بروجيكت يو” وم�سروع فريق 
وكان  “ويلز” الهاتفي  لتطبيق  اأبوظبي  نيويورك  “بولرز” من جامعة 
من بني الفرق اجلامعية التي ح�سلت على الدعم اأي�سا فريق “الغوا�سة 
الذكية” من جامعة االإمارات . وقالت �سارة العامري من فريق “الغوا�سة 
الذكية” اإن احلياة البحرية على طول �سواحل دولة االإمارات ت�سهد تغريا 
احل�سرية  املناطق  تنمية  توؤثر  كما  املا�سية  القليلة  العقود  كبريا خالل 

الدعم  اإىل  اإ�سافة  املنحة  مكنتهم  وقد  البحرية  احلياة  على  ال�ساحل  يف 
التقنية  الغوا�سة  بنية  تعزيز  م��ن  الي��ف  واإك�سبو  جامعتهم  م��ن  الكبري 
حتى يتمكنوا من احل�سول على مزيد من املعلومات حول �سحة احلياة 
اإك�سبو  للجامعات من  االبتكار  برنامج  امل�ساركة يف  اأن  موؤكدة  البحرية.. 
توفري  اإىل  وباالإ�سافة  حقيقي.  ف��رق  الإح���داث  الفر�سة  منحتهم  الي��ف 
مع  ال�����س��راك��ات  ب��ن��اء  على  ال��ربن��ام��ج  يعمل  للطالب  واالإر����س���اد  التمويل 
اجلهات احلكومية وحا�سنات االأعمال وامل�سرعات واملوجهني مما ي�ساعد 
على تعظيم فر�س امل�ساركني يف النجاح ملا بعد اإك�سبو 2020 دبي. ويتم 
ا�ستقبال االأفكار وطلبات امل�ساركة يف الدورة الثانية من برنامج االبتكار 
تتما�سى  اأن  ويتعني   2018 اأك��ت��وب��ر   15 وح��ت��ى  ال��ي��وم  م��ن  للجامعات 
الإك�سبو  الفرعية  املوا�سيع  من  االأق��ل  على  واح��د  مع  املقرتحة  امل�ساريع 

واال�ستدامة. والتنقل  الفر�س  وهي  دبي   2020

�صلطان القا�صمي ي�صتقبل اأع�صاء الهيئة التدري�صية اجلدد يف جامعة ال�صارقة
•• ال�شارقة -وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
�سعيه لالرتقاء باجلامعة يف  ال�سارقة  ال�سارقة رئي�س جامعة  االأعلى حاكم 
الال�سفية  ال��ط��الب��ي��ة  واالأن�����س��ط��ة  والعلمية  االأك��ادمي��ي��ة  ال��ن��واح��ي  جميع 
واالأكادميية  التعليمية  البيئة  وتوفري  والريا�سية  واالجتماعية  الثقافية 
املنا�سبة للطالب لكي يدر�س ويبحث ويتفوق ويتميز .. موجها اإدارة اجلامعة 
اإىل اأن حتذو حذو اجلامعات الكربى يف العامل يف و�سع ما تبدعه وتنتجه 

التكنولوجيا اجلديدة املتطورة �سمن مناهج التعليم.
اجل��دد يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  ام�س  �سموه  ا�ستقبال  ذلك خالل  جاء 
النعيمي  جم��ول  حميد  ال��دك��ت��ور  بح�سور  ال�سارقة  بجامعة  �سموه  مكتب 
مدير جامعة ال�سارقة واأع�ساء جمل�س اأمناء اجلامعة وعدد من نواب املدير 

واأع�ساء الهيئتني االإدارية والتدري�سية باجلامعة.
التدري�سية اجلدد يف  الهيئة  باأع�ساء  ال�سارقة  ال�سمو حاكم  ورحب �ساحب 
جامعة ال�سارقة .. متمنيا لهم التوفيق وال�سداد .. م�سريا �سموه اإىل جهود 
اجلامعة و�سعيها الدوؤوب اإىل تطوير براجمها وتوفري كل ما يلزم لالأطراف 

العملية والرتبوية والتعليمية كافة ل�سمان جودة التعليم والتعلم.
وب���ني ���س��م��وه اأن اجل��ام��ع��ة ���س��ت��ق��دم ك��ل ال��دع��م وال��ت��ع��اون الأع�����س��اء الهيئة 
التدري�سية للقيام بدورهم ور�سالتهم التعليمية ال�سامية .. منوها اإىل املكانة 

االن�سمام  اإىل  قادتهم  والتي  ال�سارقة  جامعة  اإليها  و�سلت  التي  املرموقة 
ذلك  لهم  تقدر  واجلامعة  االأخ��رى  اجلامعات  خمتلف  على  وتف�سيلها  لها 

وتف�سلهم على غريهم.
النواحي  بها من جميع  ن�سعى لالرتقاء  » هذه اجلامعة نحن  �سموه  وق��ال 
اأنها تعطي  تفارق اجلامعة �سحيح  الرافعات ال  اأن هذه  ولعلكم تالحظون 
منظرا غري جميل للجامعة ولكن لل�سرورة اأحكام وهي تعمل على اإ�سافة 
باجلامعة  لالرتقاء  طموح  برنامج  لدينا  حيث  اجلديدة  املباين  من  كثري 
كاملناهج  واالأك��ادمي��ي��ة  كاملعدات  والنوعية  كاملباين  االأ�سا�سية  مكوناتها  يف 

واالأ�ساتذة واأنتم خري من ميثل ذلك ».
ال�سارقة  جامعة  وبرامج  خطط  عن  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وك�سف 
يف تطوير بنيتها االأ�سا�سية ومن بني هذه امل�ساريع التي �سرتى النور قريبا 
من  ينتقل  اأن  الطالبة  اأو  الطالب  لي�ستطيع  الكليات  بني  املكيفة  امل��م��رات 
الطلبة  اإىل م�سروع منتدى  واأ�سار �سموه  واأريحية.  ب�سهولة  اآخر  اإىل  مكان 
اجلديد بفرعيه » الطالب والطالبات« الذي يعد حتفة معمارية من اخلارج 
والداخل و�سيوفر كل الو�سائل املمكنة لراحة الطالب من خالل توفري جو 
من الهدوء للطلبة الراغبني يف الدرا�سة واملذاكرة و�سيكون جمهز باخلدمات 

كافة ومفتوح على مدار 24 �ساعة للطلبة.
ووا�سل �سموه قائال » عملنا على تقدمي و�سائل الراحة للطالب يف العديد 
تبعد  والتي  ال�سيارات  مواقف  يف  اأخ��رى  معاناة  هناك  ولكن  النواحي  من 

م�سافات بعيدة عن املباين اخلا�سة بالدرا�سة وباإذن اهلل نعمل على التح�سري 
االأر����س يف  لل�سيارات حت��ت  م��واق��ف  على عمل  املقبل  ال�سيف  ف��رتة  خ��الل 
ال�ساحات املتوفرة بني الكليات حيث يتمكن االأ�ساتذة والطلبة من الو�سول 
الأن  البعيدة  املواقف  ه��ذه  اإىل  بحاجة  ونحن  ب�سهولة  الدرا�سة  اأماكن  اإىل 
يف  واالإداري����ني  اجلامعة  مدير  نغفل  ال  كما  اأك��رب  تو�سعا  �ست�سهد  اجلامعة 
املبنى الرئي�س حيث �سيتم توفري مواقف لهم حتت االأر�س اأي�سا عند مدخل 

اجلامعة وهو ما ي�سهل على الطلبة واالأ�ساتذة«.
الال�سفية  باالأن�سطة  االهتمام  اإىل  واأ�ساتذتها  اجلامعة  اإدارة  �سموه  ووجه 
من  ال��ع��دي��د  بها  تتوفر  اجل��ام��ع��ة   « ق��ائ��ال   .. منا�سطها  مبختلف  للطلبة 
الثقافة والعلم اخلارجي والنواحي الريا�سية  االأن�سطة الال�سفية وت�سمل 
منح  باجلامعة  لدينا  واالآن  النواحي  ه��ذه  كل  نطور  اأن  اهلل  ب��اإذن  ون��ح��اول 
الريا�سية  اأو  االجتماعية  النواحي  ه��ذه  يف  يتميز  ال��ذي  للطالب  درا�سية 
مثل  اخل��ارج��ي��ة  ولي�ست  الداخلية  امل�سابقات  بع�س  توجد  كما  والثقافية 
املناظرات بني الطلبة يف ال�سعر واالأدب و�سن�سع لذلك جوائز قيمة بحيث 

ترتفع ذائقة الطلبة الثقافية ب�سكل عام ».
 .. العلمي  البحث  الطالب اجلامعي يف  اأهمية تطوير مهارات  �سموه  واأك��د 
توجه  اأم  الكتاب؟  ت��در���س  اجلامعة  ه��ل   : وه��و  ه��ام  مو�سوع  هناك   « قائال 
الطالب اإىل املكتبة؟ االآن املكتبة تغلق اأبوابها ال�ساعة العا�سرة م�ساء ويجب 
تطوير  برنامج يف  لدينا  الأن��ه  ال�ساعة  م��دار  على  املكتبة مفتوحة  تكون  اأن 

البحث العلمي وبالتايل �ستكون املكتبة مزدحمة طوال �ساعات عملها ».
العلمي  للبحث  الطالب  توجيه  اأهمية  اإىل  اجلامعة  اأ�ساتذة  �سموه  ووج��ه 
اأننا   « قائال   .. االأكادميية  املحا�سرات  اإىل جانب  العلمية  باملعارف  والتزود 
كاأ�ساتذة ال نقول للطالب اذهب واأدر���س يف هذا الكتاب ولن نقول له اذهب 
واأبحث يف املكتبة وتعلم منها. نحن كاإدارة للجامعة نحث على هذا اجلانب 
املرحلة  العلمي منذ  البحث  اأن يكون  واأن يكون هناك بحث علمي ونحاول 
على  النموذجية  ال�سارقة  مدار�س  لدى  الربنامج  هذا  وو�سعنا  االبتدائية 
الثانوي عندما  الطالب  اأن  البداية. ونحاول  العلمي منذ  البحث  يكون  اأن 
العلمي ويتقبل  البحث  اإلينا يف اجلامعة يكون ملما مباهية  وياأتي  يتخرج 
اإنه  نقول  وال  فقط  املبا�سر  التلقي  يف�سلون  الطلبة  بع�س  الأن  منه  العلم 
اأن  نوجه اجلامعة  العلمي ونحن  البحث  الفائدة يف  ولكن  فائدة  به  لي�ست 

تنتهج هذا النهج ».
متابعة  �سرورة  على  م�سددا  حديثه  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  واختتم 
االآن   « .. قائال  التكنولوجيا احلديثة  التعليم واال�ستفادة من  اأحدث طرق 
مطروح  جديد  وعلم  جديدة  تقنيات  هناك  اأن  ونالحظ  يتطور  ب��داأ  العلم 
التي  الكربى  اجلامعات  ح��ذو  حت��ذو  اأن  اإىل  ال�سارقة  جامعة  نوجه  ونحن 
و�سعت برامج التكنولوجيا اجلديدة يف منهج التعليم وهو ما يعطي فر�سة 
نوجه  لذلك  الباب  هذا  ياأتي من  الرقي  اإىل  الطريق  الأن  والرقي  للتطور 

اجلامعة واالأ�ساتذة اأن ينهجوا هذا النهج يف التعليم ».

اإدارة املرور ت�صمن �صالمة العام الدرا�صي من احلوادث 

 50 دورية مرورية ت�صتقبل طلبة املدار�ص براأ�ص اخليمة بالهدايا 

»JCIA« م�صت�صفى ال�صيخ خليفة العام يف اأم القيوين يح�صل جمددًا على االعتماد الدويل

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�سهد مروان اأحمد ال�سوالح وكيل 
بح�سور   ، والتعليم  الرتبية  وزارة 
اأحمد ال�سم النقبي مدير  العقيد 
ب����االإدارة  وال���دوري���ات  امل����رور  اإدارة 
العامة للعمليات املركزية بالقيادة 
اخليمة  راأ�������س  ل�����س��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
و�سف  ال�سباط  من  ع��دد  يرافقه 
ال�سباط واالأفراد ، حفل ا�ستقبال 
الطالبات مبدر�سة النخيل للتعليم 
االأ�سا�سي ومدر�سة مهرة بنت اأحمد 
نظمتها  وال��ت��ي  االأ�سا�سي  للتعليم 
حدا  ع��ل��ى  ك����اًل  امل��در���س��ت��ني  اإدارة 
وممثلي  االأم���ور  اأول��ي��اء  مب�ساركة 
والتدري�سية  االإداري����������ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
ب�����امل�����در������س�����ة وع�����������دد ك�����ب�����ري من 
�سرطة  اأن  ال�سم  واأك��د  الطالبات. 
مبا�سرة  وبتوجيهات  اخليمة  راأ�س 

االأمر  ه���ذا  اأن  م���وؤك���داً   ، امل���روري���ة 
اجلهات  كافة  جهود  دائماً  يتطلب 
ابتداًء  ال��ط��الب  ب�سالمة  املعنية 
والهيئات  وامل��در���س��ة  االأ����س���رة  م��ن 
وم�سريف  واالإداري����������ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
املدر�سية  احل�����اف�����الت  و����س���ائ���ق���ي 
التخاذ كافة التدابري واالإجراءات 
الطالب  �سالمة  لتاأمني  الوقائية 
االإدارة  عملت  وق���د   ، امل���دار����س  يف 
اللحظات  ه�����ذه  م�������س���ارك���ة  ع���ل���ى 
للتاأكيد  امل����دار�����س  م���ن  ال�����س��ع��ي��دة 
ع��ل��ى ت��واج��ده��ا االأم��ن��ي وامل����روري 
لت�سهيل ان�سيابية احلركة املرورية 
امل��دار���س ملنع وق��وع االزدحام  اأم���ام 
وت��وف��ري ال��ن��ق��ل االآم����ن ل��ل��ط��الب ، 
باالإ�سافة اإىل اأن االإدارة قد اأعدت 
ب���رن���اجم���اً ���س��ام��اًل ل��ت��ن��ف��ي��ذ خطة 
خالل  من  الطالب  و�سالمة  اأم��ن 
ح��م��الت ت��وع��ي��ة م���روري���ة وور�����س 

•• اأم القيوين ـ الفجر 

خليفة  ال�����س��ي��خ  م�ست�سفى  جن���ح 
اأح�����د  ال����ق����ي����وي����ن  اأم  يف  ال�����ع�����ام 
امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات ال��ت��اب��ع��ة مل���ب���ادرات 
من  اهلل-  -حفظه  الدولة  رئي�س 
اللجنة  م���ن  االع���ت���م���اد  جت���دي���د 
الدولية امل�سرتكة »JCIA« مما  
يف  املر�سى  ثقة  تعزيز  ي�ساهم يف 
حتفظ  والتي  املقدمة  اخل��دم��ات 
�سالمتهم  وت�����س��م��ن  ح��ق��وق��ه��م 
اأو  امل�ست�سفى  يف  اإق��ام��ت��ه��م  اأث��ن��اء 
من خالل ترددهم على العيادات 

التخ�س�سية.
وذك���������ر امل������دي������ر ال����ت����ن����ف����ي����ذي يف 
ح�سول  اأن  دويف  ليام  امل�ست�سفى  
االعتماد  جتديد  على  امل�ست�سفى 
امل�سرتكة  ال��دول��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  م��ن 
ت���رج���م���ة  ي�������اأت�������ي   »JCIA«
الر�سيدة،  ال���ق���ي���ادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
امل�ست�سفى  الل�����ت�����زام  وت����اأك����ي����ًدا 
ورعاية  عالج  م�ستويات  بتقدمي 
اأم  ب���اإم���ارة  ف��ائ��ق��ة اجل����ودة  طبية 
القيوين. ولفت اىل ان امل�ست�سفى 

اأن  هذا االإجن��از جم��دداً، م�سيفا 
ذل���ك ي��اأت��ي ���س��م��ن اإط����ار اخلطة 
الطبي  للمكتب  اال�سرتاتيجية 
الهادفة  الرئا�سة  ���س��وؤون  ب���وزارة 
امل�ست�سفيات  ك��اف��ة  ح�����س��ول  اإىل 
واملراكز ال�سحية، التي تقع حتت 
اأرفع  اإ���س��راف��ه��ا، ع��ل��ى اع��ت��م��ادات 
ال��دول��ي��ة والتي  ب��رام��ج اجل����ودة 
اال�ستمرار  مبوا�سلة  اىل  تهدف 
امل�������س���ت�������س���ف���ى ل���ن���ه���ج���ه امل���ن���ظ���م، 
ح�سول  حت�سني  يف  وا���س��ت��م��راره 
م�ستويات  اأع���ل���ى  ع��ل��ى  امل��ر���س��ى 

الرعاية واالهتمام.
اإمتد  اأث�����ر االإع���ت���م���اد  ب�����اأن  ون�����وه 
مبوظفي  امل��ح��ي��ط��ة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإىل 
تبني  خ������الل  م�����ن  امل�������س���ت�������س���ف���ى 
ارتكزت  ال��ت��ي  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  ال��ق��ي��م 
الفريق  ب���روح  العمل  م��ب��داأ  على 
ال���واح���د وو���س��ع امل��ت��ع��ام��ل ن�سب 
اأعني اجلميع ومبداأ ال�سفافية يف 
التوا�سل مع املر�سى واملوظفني، 
�سالمة  ثقافة  تعزيز  عن  ف�سال 
املوظفني  ت�سجيع  ع��رب  امل��ر���س��ى 
ع���ل���ى ال���ت���ب���ل���ي���غ ع�����ن احل��������وادث 

املحيطة  امل��خ��اط��ر  و  ال��ع��ر���س��ي��ة 
لتجنب حدوثها و حماية املر�سى 

و عائالتهم منها.
الأول  ح�سل  قد  امل�ست�سفى  وك��ان 
م�����رة ع����ل����ى  االع����ت����م����اد ال�����دويل 
 2015 ع��������ام  يف   »JCIA«
الدولية  اللجنة  اعتماد  ويعترب 
االعتمادات  اأع��ل��ى  م��ن  امل�سرتكة 
ال�سحية  املوؤ�س�سات  ت�سعى  التي 
جودة  ل�سمان  عليها  احل�����س��ول 
اخلدمة املقدمة و�سالمة املر�سى 
نظرا لعملية التقييم التي ت�سمل 
املقدمة  اخل����دم����ات  ن���واح���ي  ك���ل 
ك���اإج���راءات  امل�ست�سفى  ق��ب��ل  م��ن 
املري�س ومكافحة  دخول وخروج 
جميع  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال���ع���دوى، 
اجل��وان��ب االإداري�����ة ل��ت��ت��واف��ق مع 
اأف�سل  بها  حتظى  التي  املعايري 
متنح  حيث  بالعامل  امل�ست�سفيات 
اللجنة  م����ن  االع���ت���م���اد  ����س���ه���ادة 
ب��ع��د تقييم  امل�����س��رتك��ة  ال��دول��ي��ة 
ال�سحية  للمن�ساآت  ودقيق  �سامل 
ملعرفة مدى مطابقتها للمعايري 

ال�سحية املعتمدة دولياً.

ع��م��ل وحم���ا����س���رات وامل�����س��ارك��ة يف 
كافة املعار�س وغريها.

وم�������ن ج����ان����ب اآخ��������ر ، ق�������ام ف����رع 
باإدارة  امل���روري  واالإع���الم  التوعية 
املالزم  برئا�سة  وال��دوري��ات  امل���رور 
م��دي��ر فرع  ب���ن ح��ج��ر  ���س��ي��ف  اأول 
ب����زي����ارة   ، امل���������س����ان����دة  اخل�����دم�����ات 
االأ�سا�سي  للتعليم  �سهيلة  مدر�سة 

والهدايا  احل��ل��وي��ات  وزع����وا  ح��ي��ث 
مت  كما   ، للمدر�سة  دخ��ول��ه��م  عند 
ال��ت��ه��ن��ئ��ة عليهم  ب��ط��اق��ات  ت���وزي���ع 
بالعام  »نهنئكم  عبارة  حملت  وق��د 
عام  اهلل  اجل��دي��د جعله  ال��درا���س��ي 
وخ��ال من احلوادث  درا�سي موفق 
التوعوية  ال��ربو���س��ورات  امل��روري��ة« 
�سمن حملة »العودة اإىل املدار�س« 

اآداب ركوب احلافلة واملركبة  حول 
القاعدة  خ��ط��وات  �سمن  اخلا�سة 
الذهبية للنزول من احلافلة ، وعن 
االآم����ن للطريق  ال��ع��ب��ور  خ��ط��وات 
بالقواعد  ال���ت���ع���ري���ف  ب����ه����دف   ،
املرورية  واالإ������س�����ارات  واالأن���ظ���م���ة 
لتعزيز  ك���اف���ة  امل����دار�����س  ل���ط���الب 

الوعي ون�سر الثقافة املرورية.

اللواء علي بن علوان  وحثيثة من 
ل�سرطة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  ال��ن��ع��ي��م��ي 
دورية   50 ن�سر  مت  اخليمة  راأ����س 

اجلديد  الدرا�سي  العام  ال�ستقبال 
وبخطة مرورية حققت االن�سيابية 
طالب  اأرواح  �سالمة  وا�ستهدفت 

امل��دار���س م��ن ك��اف��ة االأخ��ط��ار التي 
ي��ت��ع��ر���س��ون ل��ه��ا وال�����س��ع��ي لتوفري 
ب��ي��ئ��ة اآم���ن���ة خ��ال��ي��ة م���ن احل����وادث 

ا����س���ت���ق���ب���ل  ف���ري���ق���اً م����ن خ����رباء 
اجلودة الدوليني، والذين اأ�سادوا 
العمل  لفريق  املتميزة  باجلهود 
اأفراده  كافة  وال��ت��زام  بامل�ست�سفى 
ان   اىل  منوها  اجل���ودة،  مبعايري 
ياأتي  املرتبة  هذه  على  احل�سول 
خا�سة  وم��ع��اي��ري  ���س��روط  �سمن 
الرعاية  موؤ�س�سات  اأداء  بتقييم 

على  احلفاظ  ويعك�س  ال�سحية، 
الدولية  املعايري  م�ستويات  اأعلى 

يف جمال الرعاية ال�سحية.
االع����ت����م����اد  جت����دي����د  اأن  واأك����������د 
حيث  م���ن  للم�ست�سفى  ال�����دويل 
االإج�����������راءات االإداري����������ة وك���ف���اءة 
والتقنيات  وال�سالمة  املوظفني 
امل�������س���ت���خ���دم���ة ت���ع���ك�������س اجل���ه���ود 

يبذلها  التي  املتكاملة  اجلماعية 
اأق�سام  خمتلف  يف  العمل  ط��اق��م 
العالية  وال����ك����ف����اءة  امل�����س��ت�����س��ف��ى 
الطبية  ب����ك����وادره  ت��ت��واف��ر  ال��ت��ي 

والتمري�سية والفنية واالإدارية.
العاملني  ج���م���ي���ع  دويف  وه����ن����اأ 
واملعنيني مب�ست�سفى ال�سيخ خليفة 
القيوين على حتقيق  اأم  العام يف 

»االأمن ثقافة وطنية » بجمعية 
االإمارات للتنمية االجتماعية

•• راأ�س اخليمة - الفجر

�سبتمرب   4 الثالثاء  للتنمية االجتماعية يوم غد  االإم��ارات  تنظم جمعية 
راأ���س اخليمة منطقة  اإم��ارة  يف  مبقرها  �سباحاً   9:30 ال�ساعة   2018

ال��ظ��ي��ت، حم��ا���س��رة ب��ع��ن��وان »االأم����ن 
ثقافة وطنية » يقدمها �سعادة �سرار 
التنفيذي  امل��دي��ر  الفال�سي   بالهول 
ملوؤ�س�سة وطني االإمارات ، والتي تهدف 
اإىل ن�سر الثقافة االأمنية والتح�سني 
للم�ساهمة يف نه�سة  واأخالقياً  اأمنياً 
ورق���ي ال��دول��ة و اإ���س��اع��ة ال��وع��ي بني 
االأمن  ب��اأه��م��ي��ة  املجتمع  ف��ئ��ات  ك��اف��ة 
اجتماعياً  املجتمع،  على  وانعكا�ساته 
و�ستتناول  واق��ت�����س��ادي��اً.   و���س��ي��ا���س��ي��اً 
امل��ح��ا���س��رة اأه��م��ي��ة االأم����ن يف حتقيق 
باأن  ،و  ا���س��ت��ق��رار االأف�����راد وامل��ج��ت��م��ع 
ال���وط���ن ب��ي��ت��ن��ا ال��ك��ب��ري وق���وت���ن���ا من 

من  و�سالمتنا  امنه  من  وامننا  قوته 
�سالمته ، واهمية بناء ثقافة وطنية عالية ومتطورة ، ملحو م�ساعر االأنانية 
والفردية و�سيق االأفق فكل فرد يف املجتمع م�سوؤول عن وطنه ، وعليه اأن 
يرتقي مل�سئوليته من خالل دوره وواجباته ، واأن يعي ذلك من موقعه يف 
البيت واملدر�سة وال�سارع وحمل عمله ، فالكل م�سوؤول والكل راع وم�سوؤول 
عن رعيته. وهنا دعوة جلميع اأفراد املجتمع حل�سور املحا�س�رة واال�ستفادة 

من حماورها القيمة 
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اأخبـار الإمـارات
�صرطة اأبوظبي تد�صن مكتبا لل�صرطة ال�صياحية يف عامل وارنر براذرز الرتفيهي

•• ابوظبي-وام:

يف  ال�سياحية  لل�سرطة  مكتباً  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  د���ّس��ن��ت 
جزيرة  يف  براذرز”،  “وارنر  ع��امل  الرتفيهية،  املدينة 
يا�س، �سمن جهودها للنهو�س بقطاع ال�سياحة، وحتقيق 
�سراكات منوذجية مع املوؤ�س�سات الداعمة لعوامل جذب 

ال�سياحة الرتفيهية.
املتنوعة  ال�سرطية  اخل��دم��ات  م��ن  ع���دداً  املكتب  وي��وف��ر 
اإىل  واإح��ال��ت��ه��ا  امل��الح��ظ��ات  تلقي  منها  م��ت��ع��ددة،  بلغات 
بالقوانني  وال��زّوار  ال�سّياح  وتوعية  االخت�سا�س،  جهات 

واللوائح واالإر�سادات، وتاأمني الفعاليات املقامة يف عامل 
براذرز” الرتفيهي. “وارنر 

امل��زروع��ي، م��دي��ر مديرية  اأح��م��د  واأك���د العقيد ع��م��ران 
ال��ت��ح��ري��ات وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات اجل��ن��ائ��ي��ة ب��االإن��اب��ة يف قطاع 
اأب��وظ��ب��ي على تقدمي  االأم���ن اجل��ن��ائ��ي، ح��ر���س �سرطة 
اأرقى اخلدمات ال�سرطية امل�ستدامة يف االأماكن القريبة 
الإ�سعاد  املتقدمة  املمار�سات  اأف�سل  من اجلمهور، �سمن 

املجتمع.
“وارنر  عامل  يف  ال�سياحية  ال�سرطة  تواجد  اأن  واأو�سح 
والوجهات  احل��ي��وي��ة  االأم���اك���ن  م��ن  وغ��ريه��ا  براذرز”، 

االأمن  ن�سر  يعزز  العا�سمة،  بها  تزخر  التي  ال�سياحية 
را�سد حممد  الرائد  االفتتاح،  االأم��ان. ح�سر مرا�سم  و 
املهريي، رئي�س ق�سم ال�سرطة ال�سياحية يف “املديرية”، 
واإ�سماعيل اجل�سمي، مدير االأمن يف املدينة الرتفيهية، 

وعدد من ال�سباط يف �سرطة اأبوظبي.
اأب��وظ��ب��ي تعمل على  �سرطة  اأن  امل��ه��ريي،  ال��رائ��د  وذك���ر 
ال�سياحية،  االأماكن  يف  االأمنية  احلماية  اأ�سكال  توفري 
وت��ف��ع��ي��ل خ��ط��ط ال��ت��وع��ي��ة واالإر������س�����اد، واإت���اح���ة البيئة 
اجلاذبة باعتبارها الركيزة االأ�سا�سية يف عملية التنمية 

امل�ستدامة.

يف اإطار مبادراتها لعام زايد والتزامًا مب�صوؤوليتها املجتمعية

مطارات اأبوظبي تنظم مبادرة »رحلة عيال زايد« اإىل جزيرة �صري بني يا�ص
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأب��وظ��ب��ي مبادرة  م���ط���ارات  ن��ظ��م��ت 
جزيرة  اإىل  زاي������د«  ع���ي���ال  »رح���ل���ة 
���س��ري ب��ن��ي ي��ا���س ي���وم اجل��م��ع��ة 31 
ا�ست�سافت  التي   ،2018 اأغ�سط�س 
ف��ي��ه��ا 31 م���ن االأط����ف����ال االأي���ت���ام 
االأحمر  الهالل  هيئة  مع  بالتعاون 
املبادرات  �سمن  وذل���ك  االإم���ارات���ي، 

التي اعتمدتها ل�«عام زايد«. 
امل�سوؤولية  اإط���ار  يف  امل��ب��ادرة  وت��اأت��ي 
والتي  اأبوظبي،  ملطارات  املجتمعية 
يف  ك��ام��ل  ب�سكل  خاللها  م��ن  تلتزم 
املبادرات  من  العديد  ودع��م  تنظيم 
رعاية  اإىل  اإ����س���اف���ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
اجل��م��ع��ي��ات اخل���ريي���ة يف ال���دول���ة، 
وذلك مبا يتما�سى مع روؤيتها يف اأن 
الرائدة  امل��ط��ارات  جمموعة  ت�سبح 

على م�ستوى العامل.
وتعاونت مطارات اأبوظبي يف تنظيم 
املبادرة مع جمموعة من االأطراف 
الهيئة االحتادية  املعنية، من بينها 

الهدايا  من  جمموعة  على  الرحلة 
كذكرى  ال��رح��ل��ة  لتبقى  ال��رم��زي��ة 

جميلة يف خميلتهم. 
واأ�سادت مطارات اأبوظبي مبوظفيها 
وعملوا  املبادرة،  بهذه  قاموا  الذين 
على تنظيمها والتن�سيق مع خمتلف 
االأطراف املعنية الإجناحها و�سمان 
الذين  االأط�����ف�����ال  اإىل  ال���و����س���ول 

ي�ستحقون امل�ساركة فيها. 
اأن���ه منذ بداية  ب��ال��ذك��ر،  واجل��دي��ر 
اأبوظبي  اأطلقت مطارات  هذا العام 
عدد من املبادرات احتفااًل بعام زايد، 
»عام  اعتماد ختم  اأب��رزه��ا  م��ن  ك��ان 
زاي��د« للهجرة واجل��وازات يف مطار 
اأبوظبي الدويل، وذلك بالتعاون مع 
املطار، وحملة مري اخلري  ج��وازات 
ال�سركة  موظفي  فيها  جمع  والتي 
ما يلزم ل�سراء امل�ستلزمات الغذائية 
وتوزيعها على العائالت االأقل حظاً 
قبيل �سهر رم�سان الف�سيل، وو�سع 
اأبراج  اأح���د  على  زاي���د«  »ع���ام  �سعار 

املراقبة اجلوية ملطار العا�سمة.

للهوية واجلن�سية، والقيادة العامة 
الثقافة  ودائ���رة  اأب��وظ��ب��ي،  ل�سرطة 
تطوير  و�سركة  اأبوظبي  وال�سياحة 
اال���س��ت��ث��م��ار ال�����س��ي��اح��ي ال��ت��ي قامت 
على  الرتفيهية  االأن�سطة  برعاية 

الفندق،  يف  واال�ست�سافة  اجل��زي��رة 
وطريان اأبوظبي التي قامت بتاأمني 

الرحلة اجلوية. 
وت�سمنت الرحلة م�ساركة االأطفال 
على  خ���ا����س���ة  �����س����ف����اري  رح����ل����ة  يف 

اال�ستمتاع  ج��ان��ب  اإىل  اجل����زي����رة، 
املائية.  االأن�����س��ط��ة  م��ن  مب��ج��م��وع��ة 
كما �سنحت لالأطفال فر�سة غر�س 
با�سمهم  ت�سميتها  �سيجري  �سجرة 
نهاية  يف  وح�سلوا  اجل��زي��رة،  على 

خالل حفل نظمته اأكادميية جوائز التميز يف �صرم ال�صيخ امل�صرية

بلدية مدينة اأبوظبي تفوز بجائزة التميز املوؤ�ص�صي لالإدارة العامة العربية تقديرا لنجاحها يف م�صروع التحول الرقمي، واملدن الذكية، واالبتكار

وامل�ساريع  الذكية،  واملدن  الرقمي، 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وا���س��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا يف 

جمال دعم االبتكار يف اخلدمات.
البلدية جائزتها  ا�ستالم  وقد جاء 
����س���م���ن اح�����ت�����ف�����االت اأك�����ادمي�����ٌي�����ة 

ال�سعودية  العربية  اململكة  ع��م��ان، 
جمهورية  اللبنانية،  واجلمهورية 
االأردنية  واململكة  العربية  م�سر 

الها�سمية واجلمهورية الليبية. 
اجلائزة  منظمو  اأك��د  جانبهم  م��ن 

تكون  اأن  اجل���ائ���زة  اأم���ن���اء  جم��ل�����س 
م�ستندة  املوؤ�س�سي  التمّيز  ج��ائ��زة 
الر�سد،  بعد  االختيار  معايري  اإىل 
لالختيار  ال���ت���و����س���ي���ات  وج��������اءت 
اىل  ال��ف��ائ��زة  امل��وؤ���س�����س��ة  ت�ستند  اأن 

املتخ�س�سة  دب��ي   - التمّيز  ج��وائ��ز 
التمّيز  جوائز  واإدارة  باال�ست�سارات 
للحكومات العربية بح�سور ر�سمي 
لقيادات حكومية من كل من دولة 
االإمارات العربية املتحدة و�سلطنة 

احلكومية  اجلهات  من  العديد  اأن 
العربية  امل��ن��ط��ق��ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
لديها نتائج متميزة ملبادرات تدعم 
يف  م��ث��اب��رة  وه��ي  عملها  يف  التمّيز 
االإجن������از ل����ذا اع��ت��م��د اخل�����رباء يف 

املعايري  وتت�سمن  علمية  حيثيات 
التالية:

وتطوير  ���س��ي��اغ��ة  يف  اجل�������دارة   -
وال�سيا�سات  وال���ر����س���ال���ة  ال����روؤي����ة 
امل���و����س���وع���ة ل���ت���ط���وي���ر اخل���دم���ات 

•• اأبوظبي-الفجر:

فازت بلدية مدينة اأبوظبي بجائزة 
العامة  ل����الإدارة  املوؤ�س�سي  التميز 
اأكادميية  م��ن  واملمنوحة  العربية 
احلفل  �سمن  دبي  التميز-  جوائز 
�سرم  االأك��ادمي��ي��ة يف  ال���ذي نظمته 
ت�سلم  م����وؤخ����را  امل�����س��ري��ة  ال�����س��ي��خ 
اجلائزة عن بلدية مدينة اأبوظبي 
املدير  الدرعي  را�سد  ال�سيد حميد 
التخطيط  ل���ق���ط���اع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
االأداء  واإدارة  اال����س���رتات���ي���ج���ي 

باالإنابة.
على ال�سعيد ذاته اأكد ال�سيد حميد 
نالت  البلدية  ب���اأن  ال��درع��ي  را���س��د 
وجدارة  با�ستحقاق  اجل��ائ��زة  ه��ذه 
حيث مت التاأهل عن طريق تر�سيح 
البلدية  الإجن���ازات  التحكيم  جلنة 
الت�سغيلية،  امل����ج����االت  ك���اف���ة  يف 
وم�ساريعها  مل��ب��ادرات��ه��ا  وحتقيقها 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، وخ�����س��و���س��اً على 
التحول  م�������س���روع  ت��ن��ف��ي��ذ  ���س��ع��ي��د 

احلكومية.
احلكومية  اجل���ه���ة  ت��ع��ت��م��د  اأن   -
جم�������م�������وع�������ة م����������ن اخل��������دم��������ات 
الإر�ساد  ال��ذك��ي��ة  اأو  االل��ك��رتون��ي��ة 
االأف���راد  ح��ي��اة  وت�سهيل  امل��واط��ن��ني 

واملتعاملني.
وجمابهة  االإجن����از  على  ال��ق��درة   -
التحديات وا�ستثمار الفر�س لرفع 

م�ستوى ر�سا و�سعادة املتعاملني. 
االإب����داع����ي وقيم  ال��ف��ك��ر  ت��ب��ّن��ي    -
الت�سارك والعمل اجلماعي، ومتكني 
العاملني على خمتلف امل�ستويات يف 

االإدارة العامة العربية. 
-  اعتماد الربامج املجتمعية التي 
ورعاية  امل��ح��ي��ط��ة  االأ�����س����ر  ت���خ���دم 

امل�ساريع ذات املنفعة العامة.
اجلدير بالذكر اأن اجلائزة فاز بها 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  جانب  اإىل 
وهما:  اإم���ارات���ي���ت���ان  م��وؤ���س�����س��ت��ان 
االأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي ال��ت��اب��ع ل���وزارة 
اأبوظبي  و�سركة  الرئا�سة،  ���س��وؤون 

خلدمات ال�سرف ال�سحي. 

بتكلفة تبلغ 33 مليون درهم ومبوا�صفات فنية وهند�صية عالية

بلدية منطقة الظفرة وم�صاندة تنفذان م�صروع نظام ت�صريف مياه االأمطار مبدينة زايد
•• الظفرة-الفجر:

»م�ساندة«  العامة  للخدمات  اأبوظبي  و�سركة  الظفرة  منطقة  بلدية  تنفذ 
م�سروع نظام ت�سريف مياه االأمطار مبدينة زايد، بتكلفة تبلغ 33 مليون 
درهم وذلك مبوا�سفات فنية وهند�سية وتقنية عالية ت�ستهدف حل م�سكالت 

جتمع مياه االأمطار يف مدينة زايد. 
وقال املهند�س عتيق خمي�س حمد املزروعي مدير عام بلدية منطقة الظفرة 
باالإنابة عن اأن ن�سبة االإجناز يف امل�سروع بلغت 83.47 %، موؤكداً اأن العمل 
يف امل�سروع ي�سري وفق اخلطة املو�سوعة ومن املتوقع االنتهاء من كافة اأعمال 

امل�سروع خالل الربع الرابع من العام احلايل.  
 واأ�سار اإىل اأن بلدية الظفرة و»م�ساندة« ينفذان امل�سروع يف اإطار احلر�س على 
جت�سيد روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
الفرد  ح��اج��ات  تلبي  اجل���ودة  عالية  حتتية  بنية  توفري  نحو  اهلل«،  »حفظه 
واملجتمع وتتما�سى مع اأف�سل املعايري العاملية وت�ستهدف االرتقاء مب�ستوى 
احلياة وتوطيد اأركان التنمية امل�ستدامة واإ�سعاد املجتمع ورفاهيته، الفتاً اإىل 

اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  باهتمام �ساحب  امل�ساريع حتظى  اأن هذه 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة ومتابعة �سمو 

ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة.
ن��ظ��ام لت�سريف مياه  ت��وف��ري  اإىل  ي��ه��دف  امل�����س��روع  اأن  اإىل  امل��زروع��ي  واأ���س��ار 
االأمطار يف مدينة زايد انطالقاً من وروؤية بلدية منطقة الظفرة يف توفري 
بنية حتتية متطورة وخدمات بلدية مميزة، على الطرق الرئي�سية والفرعية 
يف املدينة يتم من خاللها ت�سريف مياه االأمطار من الطرق و�سحبها اإىل 
التحتية  البنية  تنفيذ  عند  البلدية  حر�س  م��وؤك��داً  رئي�سي.  جتميع  خ��زان 
�سبكات  ت�سميم  على  املنطقة  ال�سناعية مبدن  واملناطق  ال�سكنية  لالأرا�سي 
و�سبكات  الداخلية،  الطرق  و�سبكة  االأمطار  مياه  و�سرف  ال�سحي  ال�سرف 
اأج��ل توفري طرق  الطرق من  املعايري يف جم��ال  اأعلى  وف��ق  والكهرباء  امل��اء 
تواكب عملية التنمية التي ت�سهدها منطقة الظفرة، ودعم التنمية امل�ستدامة 

واحلركة التجارية وال�سياحية وجذب اال�ستثمارات للمنطقة.
من جانبه، اأكد املهند�س �سويدان را�سد الظاهري الرئي�س التنفيذي ل�سركة 
اأبوظبي للخدمات العامة »م�ساندة« باالإنابة، اأهمية امل�سروع اال�سرتاتيجية 

يف حل م�سكالت جتمع مياه االأمطار على الطرق وامل�ساكن يف املدينة.
واأو�سح اأن امل�سروع يهدف اإىل توفري نظام لت�سريف مياه االأمطار مبدينة 
زايد، وي�سهم ب�سكل مبا�سر يف تطوير البنية التحتية باملدينة وذلك بتوفري 
بنية حتتية متكاملة وم�ستدامة، حيث ي�سهم امل�سروع يف حل م�سكلة جتمع 
املرورية  احلركة  تعطيل  يف  تت�سبب  قد  والتي  الطرق،  على  االأم��ط��ار  مياه 
وحوادث �سري واأي�ساً االإ�سرار بحالة الطرق واخلدمات واالأ�سول املرافقة، 

باالإ�سافة ملا ت�سببه من جتمع للح�سرات ال�سارة بال�سحة العامة.
امل��وج��ودة على طول  امل��ي��اه  ك��اف��ة مناطق جتمع  تو�سيل  اأن���ه مت  اإىل  ول��ف��ت 
الطريق الرئي�سي للمدينة بخط التجميع الرئي�سي اجلديد وبطول اجمايل 
يبلغ )4.6 كم( اأربعة كيلومرتات و600 مرت. باالإ�سافة اىل حمطة الرفع 
وا�ستكمال  مرت   2500 وبطول  ملم   900 بقطر  الرئي�سي  الدفع  وخ��ط 

اأعمال اإن�ساء بحرية جتميع مياه االأمطار.
ملحطات  اخلر�سانات  واأعمال  باملوقع  امل�ساحية  االأعمال  جتري  اأن��ه  واأو�سح 
ال�سخ وال��رف��ع ومت اإجن���از ج��زء م��ن خ��زان تخزين مياه االأم��ط��ار وحمطة 
رفع مياه االأمطار وجاري تنفيذ اأعمال الدفع النفقي، ومت االنتهاء بن�سبة 

83.47 %، من اأعمال ال�سبكة، م�سرياً اإىل اأن امل�سروع ي�سهم يف احلد من 
ويف  باملدينة،  وامل�ساكن  الطرقات  على  االأمطار  مياه  ت�سببها  التي  االأ�سرار 
املقابل ميكن اال�ستفادة من جتميع مياه االأمطار كمخزون ا�سرتاتيجي لري 

احلدائق وامل�سطحات اخل�سراء التي تزخر بها منطقة الظفرة. 
و���س��دد ال��ظ��اه��ري ع��ل��ى ال��ت��زام »م�����س��ان��دة« يف ك��اف��ة م��راح��ل اإجن����از امل�سروع 
على  م��وؤك��داً  العاملية،  املعايري  الأع��ل��ى  وفقا  البيئية  اال�ستدامة  مبتطلبات 
اأهمية التعاون والتن�سيق مع ال�سركاء اال�سرتاتيجيني لتحقيق روؤية القيادة 

الر�سيدة للدولة. 
وتنفيذ  اإدارة  خ��الل  املعايري  اأرق��ى  تقدمي  على  التام  ال�سركة  حر�س  واأك��د 
التميز، ف�ساًل  اأعلى درجات  اإىل  امل�ساريع اخلدمية الأفراد املجتمع، و�سواًل 
عن تلبية االحتياجات اخلدمية الأفراد املجتمع، وتنفيذ م�ساريع التطوير، 
وتعزيز مكونات البنية التحتية لتتنا�سب مع حجم منو املنطقة وارتفاع عدد 
�سكانها، ومبا يتالءم مع متطلبات التنمية والتطوير، واحتياجات املجتمع 
املحلي، اإىل جانب تعزيز االرتقاء مب�ستوى املرافق لتتنا�سب مع هذا النمو 

وفق ما يدعم معايري التنمية امل�ستدامة.
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CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1877872 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد طالب ماناكال باداث احمدوين %100

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة حممد عبدالعزيز موؤمن حمد اجلنيبي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبدالعزيز موؤمن حمد اجلنيبي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150.000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 11*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/مودريت للتكنولوجيا

MODERATE TECHNOLOGIES
اىل/مودريت للتكنولوجيا ذ.م.م

MODERATE TECHNOLOGIES LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3

اإعــــــــــالن
لل�سيارات  املتحدة  ال�س�����ادة/ال�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

واملعدات الثقيلة ذ.م.م - فرع اأبوظبي 1
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2331384 

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 0.30*0.50 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من فرع اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ال�سركة املتحدة لل�سيارات واملعدات الثقيلة ذ.م.م 
 فرع اأبوظبي 1

 UNITED MOTORS AND HEAVY EQUIPMENT COMPANY
LLC - BRANCH ABU DHABI 1

اىل/ال�سركة املتحدة لل�سيارات واملعدات الثقيلة ذ.م.م
UNITED MOTORS & HEAVY EQUIPMENT CO LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

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

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الظبي االحتاد لتمثيل ال�سركات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:1193379 

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

تعديل ا�سم جتاري من/الظبي االحتاد لتمثيل ال�سركات ذ.م.م

AL DHABI UNION COMPANIES REPRESENTATION LLC

اىل/ظبي االحتاد القاب�سة ذ.م.م

DHABI UNION HOLDING LLC

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

فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوبر ماركت وخمابز هاين ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1037535 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 9*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/�سوبر ماركت وخمابز هاين ذ.م.م
HANI SUPERMARKET & BAKERY WLL

اىل/�سركة هاين للمواد الغذائية ذ.م.م
HANI FOOD STUFF CO LLC

تعديل عنوان/ من ابوظبي م�سفح حممد بن زايد �سرق C54 - 11  - متجر 2 املالك/عبداهلل 
ال�سيخ   181294  181294  10 ابوظبي فرب  ابوظبي جزيرة  املرزوقي اىل  عبدالرحمن احمد 

خليفة بن �سيف بن حممد
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات متوين باملواد الغذائية )5629001(

تعديل ن�ساط/حذف بيع االغذية املجففة - بالتجزئة )4721021(
تعديل ن�ساط/حذف ا�سترياد )4610008(

تعديل ن�ساط/حذف بيع اخلبز ومنتجات املخابز - بالتجزئة )4721013(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بروكار حلول ديكور 

CN  قد تقدموا الينا بطلب مبتكرة ذ.م.م رخ�سة رقم:1717283 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد احمد حممود ا�سماعيل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل عي�سى عبداهلل عو�س املهري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم اروما تا�ستى 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2289351 
تعديل تنازل وبيع

حذف �سعيد عبيد �سامل عبيد الظاهري
تعديل تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد يو�سف ابراهيم بوعتابه الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/بوبو الر لل�سفريات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:2394479 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ندمي احمد غالم احمد %49

تعديل مدير/ا�سافة ندمي احمد غالم احمد
تعديل مدير/حذف �سيد حيدر عبا�س �سيد ممتاز ح�سني �ساه
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سهزاد خان بهادر حق نواز

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/غارنت 

العامليه للتجاره
رخ�سة رقم:CN 1528493  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3

اإعــــــــــالن
للمنتوجات  كابى  ال�س�����ادة/توب  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الغذائية الرتكيه ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1197217 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة يو�سف حامد احمد حمد %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد حممد غنام الهاملي %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف يو�سف حامد احمد حمد
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف توفيق يو�سف ال�سيخ عبداهلل املبارك

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

القمة للنقليات العامة
رخ�سة رقم:CN 1054056  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/اول  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

جرين ايالند للمقاوالت العامة
رخ�سة رقم:CN 1174597  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/االق�سى 

للتنظيف
رخ�سة رقم:CN 1238083  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة اخلربة الفنية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1033070 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ها�سل عبداهلل عي�سى حممد زمزم %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة هادي �سلوم %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سالح ح�سن حممد علي النوي�س

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150.000
تعديل لوحة االعالن/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/موؤ�س�سة اخلربة الفنية

TECHNICAL EXPERTISE ESTABLISHMENT
اىل/موؤ�س�سة اخلربة الفنية ذ.م.م

TECHNICAL EXPERTISE ESTABLISHMENT LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3

بولي�صوفت لالر�صيات–ذ م م
الكاتب  لدى  املوثق  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
املذكورة  ال�سركة  بت�سفية  واخلا�س   1849002174 بالرقم  العدل 

اأعاله
بولي�صوفت لالر�صيات –ذ م م

بحل  قانونيون-  -حما�سبون  مينون  موري�سون   / امل�سفي  يعلن 
اأو حقوق على  املذكورة اعاله فكل من له مطالبة  ال�سركة  وت�سفية 
ال�سركة املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�ستندات املوؤيدة 
من  يوماً   45 وملدة  الر�سمي  الدوام  خالل  وذلك  امل�سفى،  اإىل  لذلك 
باالإعالن  املحددة  املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  االإعالن،  تاريخ 
ي�سقط حقه باملطالبة. للمراجعة: عنوان امل�سفي: �سارع ال�سالم بناية 

/�سهيل بن هالل را�سد املزروعي  هاتف  026772727 �س ب 31616
امل�صفي الق�صائي
موري�صون مينون حما�صبون قانونيون  

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3

الفن الرفيع للتوريدات الفندقية–ذ م م
الكاتب  لدى  املوثق  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
املذكورة  ال�سركة  بت�سفية  واخلا�س   1849002173 بالرقم  العدل 

اأعاله
الفن الرفيع للتوريدات الفندقية –ذ م م

بحل  قانونيون-  -حما�سبون  مينون  موري�سون   / امل�سفي  يعلن 
اأو حقوق على  املذكورة اعاله فكل من له مطالبة  ال�سركة  وت�سفية 
ال�سركة املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع امل�ستندات املوؤيدة 
من  يوماً   45 وملدة  الر�سمي  الدوام  خالل  وذلك  امل�سفى،  اإىل  لذلك 
باالإعالن  املحددة  املدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  االإعالن،  تاريخ 
ي�سقط حقه باملطالبة. للمراجعة: عنوان امل�سفي: �سارع ال�سالم بناية 

/�سهيل بن هالل را�سد املزروعي  هاتف  026772727 �س ب 31616
امل�صفي الق�صائي
موري�صون مينون حما�صبون قانونيون  

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية

تعلن الهيئة الوطنية للموا�سالت )قطاع النقل البحري( 

بان /�شركة �شبايدر لتاأجري قوارب النزهه قد تقدم بطلب 

ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.

اإدارة مراكز �شعادة املتعاملني- مركز اأبوظبي

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�شالت

�شيا�شة الرتاخي�ص والت�شجيل البحري

      اإ�صم ال�صفينة         رقم الت�صجيل ال�صابق                        العلم ال�صابق
     مون اليت 2              202433            االإمارات العربية املتحدة
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اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/غب�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لبيع العود والبخور والطيب
رخ�سة رقم:CN 2312736  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/جي�سلمري 

لالعمال ت�سميم نق�س احلجر
رخ�سة رقم:CN 1750369  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3

اإلغاء اإعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
ال�سام  نور  التجاري  باال�سم   CN رقم:1402797 
للنظافة وال�سيانة العامة بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املذكورة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/فن االبداع الغربي العمال احلجر

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2022268 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/فن االبداع الغربي العمال احلجر
FAN EAEBDAA AL GHARBI STONE WORKS

اىل/بازبور العمال االملنيوم والزجاج
BAJPUR ALUMINIUM AND GLASS WORKS

تعديل عنوان/ من العني املنطقة ال�سناعية ال�سارع االول حو�س العجيز ق 4A ط 1 مكتب 
رقم 29 املالك/ علي �سيف عبدالرحمن علي واخرون اىل العني املنطقة ال�سناعية ليتاق 

188407 188407 ال�سيدة مينة احمد حممد خليفة واخرين
تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تركيب االملنيوم )4330013(

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تركيبات االلواح الزجاجية )4330014(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال تركيب احلجر )4330002(

االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة-الفجر:  

التح�سريية  ال���رتت���ي���ب���ات  اط�����ار  يف   
‘التقييم  ن���ظ���ام  الن���ط���الق  امل���ت���خ���ذة 
تنفذه  ال���ذي  النهائي’  ق��ب��ل  ال��ع��م��ل��ي 
ه��ي��ئ��ة امل�����وارد ال��ع��ام��ة ب��ح��ك��وم��ة راأ����س 
الذهب  م��ي�����س��ون  اط��ل��ع��ت   ، اخل��ي��م��ة 
مدير هيئة املوارد العامة باالإنابة على 
واآلية  النظام  تفعيل  م�ستجدات  اآخ��ر 
اإج��راءات العمل به ، يف جولة تفقدية 
ا���س��ت��ه��دف��ت االط������الع امل����ي����داين على 
التطوير  االأع��م��ال  و  النظام  جاهزية 
النطالقته  مت��ه��ي��دا   ، وال��ت��ج��ه��ي��زات 

ر�سميا خالل الفرتة املقبلة .
ا�ستقبالها وال��وف��د املرافق     وك��ان يف 
ل��ه��ا ، ع��م��رو ع��ب��دال��ع��زي��ز م��دي��ر فرع 
مركز باحل�سا لتعليم ال�سياقة باإمارة 

راأ�س اخليمة وعدد من املوظفني .
   وتفقدت �سعادتها كاونرت املتعاملني 
املعامالت  اآلية تخلي�س  واطلعت على 
وكيفية التعامل مع املتعاملني ، وحثت 
على العمل ب�سرعة االجناز واالهتمام 
طاقم  مت��ك��ن  ال��ت��ي  التفا�سيل  ب��ك��اف��ة 
العمل من القيام مبهامه على اأح�سن 
وجه ، ثم توجهت �سعادتها اإىل منطقة 
املركبات  وت��ف��ق��دت  ال�سائقني  فح�س 

جاهزيتها  وم��دى  بالفح�س  اخلا�سة 
ومدى  لل�سياقة  املتدربني  ال�ستقبال 
مالئمتها لال�ستخدام االأمثل لها وفق 
م��ع��اي��ري اجل�����ودة ومب���ا ي��دع��م ويوفر 
احتياجات  ت��ل��ب��ي  م��ت��ك��ام��ل��ة  خ���دم���ات 

جمهور املتعاملني وت�سبق توقعاتهم .
الزيارات  اإط����ار  ال���زي���ارة يف  وت���اأت���ي     
التفقدية امل�ستمرة ل�سعادتها للوقوف 
االأداء  �سري  وتوجيه  العمل  �سري  على 

كافة  ت����ق����دمي  ����س���م���ان  ي���ح���ق���ق  مب�����ا 
وامليدانية  والفنية  االإداري��ة  اخلدمات 
وف�������ق م����ع����اي����ري اجل����������ودة وال����ك����ف����اءة 
وال�سفافية من خالل الوقوف ميدانياً 
التحديات  ج��م��ي��ع  ودرا������س�����ة  ل��ب��ح��ث 
حلول  واإي��ج��اد  تذليلها  على  وال��ع��م��ل 
م��ع قرب  ت��زام��ن��ا  وذل���ك  ل��ه��ا  منا�سبة 
خالل  الفعلي  النظام  انطالق  موعد 

الفرتة القليلة املقبلة.

الزيارة  نهاية  يف  �سعادتها  واأ���س��ادت     
ودعتهم  امل��ب��ذول��ة  ال��ع��ام��ل��ني  ب��ج��ه��ود 
املتاحة  االإم���ك���ان���ي���ات  ك��اف��ة  ب����ذل  اإىل 
موجهة   ، العمل  تطوير  على  والعمل 
االأداء  مب�����س��ت��وى  ب���االرت���ق���اء  اإي����اه����م 
للو�سول  وامل��خ��ل�����س  اجل����اد  وال�����س��ع��ي 
ل��ت��ع��زي��ز ر�سا  امل���رج���وة  االأه�����داف  اإىل 
م�ستويات  اأع��ل��ى  وحتقيق  املتعاملني 

االأمن واالأمان للمجتمع.

•• الفجرية -وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو 
�سموه  بق�سر  ام�س  �سباح  الفجرية  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س 
بالرميلة، كاًل على حدة �سعادة �سعد كات�ساليا �سفري جمهورية 
جنوب اأفريقيا، و�سعادة �ستانيمري فوكيت�سيفيت�س �سفري فوق 
بريهي  تبيجي  و�سعادة  �سربيا،  جلمهورية  ومفو�س  العادة 
�سفري جمهورية اأثيوبيا، و�سعادة جيون يونغ ووك قن�سل عام 
جمهورية كوريا.. الذين قدموا لل�سالم على �سموه. ورحب 
لهم  متمنيا  بالدبلوما�سيني  الفجرية  حاكم  ال�سمو  �ساحب 
اأوا�سر  وتقوية  لتعزيز  عملهم  مهام  يف  وال��ن��ج��اح  التوفيق 

ال�سداقة التي تربط بلدانهم مع دولة االإمارات. كما ا�ستقبل 
�ساحب ال�سمو حاكم الفجرية، �سعادة زوران ميليت�سيفيت�س 
�سموه  على  لل�سالم  ق��دم  ال���ذي  والهر�سك  البو�سنة  �سفري 
لبالده  ك�سفري معتمد  انتهاء مهام عمله  وتوديعه مبنا�سبة 
لدى الدولة. ورحب �ساحب ال�سمو حاكم الفجرية بال�سفري 
ميليت�سيفيت�س، م�سيداً بدوره يف تعزيز اأوا�سر ال�سداقة التي 
تربط بالده مع دولة االإمارات .. متمنيا له التوفيق والنجاح 
يف اأداء املهام التي توكل له م�ستقباًل. ح�سر املقابالت معايل 
ال�سمو  ل�ساحب  اخلا�س  امل�ست�سار  الرقباين  حممد  �سعيد 
مدير  ال�سنحاين  �سعيد  حممد  و���س��ع��ادة   ، الفجرية  ح��اك��م 

الديوان االأمريي بالفجرية.

حاكم الفجرية ي�صتقبل عددًا من ال�صفراء والقنا�صل 

•• اأبوظبي-وام:

انطلق العام الدرا�سي اجلديد 2018 
مدار�س  ت���وا����س���ل  وم���ع���ه   2019  –
ال��دول��ة رحلة ج��دي��دة م��ن اأج��ل اإعداد 
حتقيق  يف  ي�سهم  مبا  امل�ستقبل  اأج��ي��ال 
قاعدتها  وتر�سيخ  امل�ستدامة  التنمية 
بالعلم  املح�سن  االن�سان  وهي  ال�سلبة 

واملعرفة واملواطنة ال�ساحلة.
اإبراهيم  ب���ن  ح�����س��ني  م���ع���ايل  وت���ق���دم 
والتعليم  ال���رتب���ي���ة  وزي�����ر  احل����م����ادي 
الهيئات  واأع�ساء  الطلبة  اإىل  بالتهنئة 
امليدان  ك������وادر  وج��م��ي��ع  ال��ت��دري�����س��ي��ة 
الرتبوي واأولياء اأمور الطلبة مبنا�سبة 
انطالق العام الدرا�سي اجلديد موؤكدا 
لقطاع  الر�سيدة  القيادة  ودعم  اهتمام 
الدولة  ت��ف��رد  على  وحر�سها  التعليم 
ملتطلبات  مواكبة  تعليمية  مبنظومة 
وفتحت  للدولة.  احل�سارية  النه�سة 
ال�ستقبال  اأب���واب���ه���ا  ال���دول���ة  م���دار����س 
ال��ط��ل��ب��ة ���س��ب��اح ام�����س م���ع ب����دء العام 
اأع�ساء  انتظم  اجلديد حيث  الدرا�سي 
وذلك  والتدري�سية  االإداري����ة  هيئاتها 
للعام  م���ث���ال���ي���ة  ان���ط���الق���ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
املجتمع  ا�ستقرار  يكفل  ومبا  الدرا�سي 
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  و���س��ري  امل��در���س��ي 

بي�سر و�سهولة.
اأنباء  لوكالة  ميدانية  جولة  ور�سدت 
“وام” يف ع��دد م��ن مدار�س  االإم����ارات 
الدرا�سة  انتظام  ام�����س  �سباح  ال��دول��ة 

الدرا�سة  مقاعد  اإىل  الطلبة  وت��وج��ه 
ف��ي��م��ا حر�ست  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ب��ال�����س��ف��وف 
االإدارات املدر�سية على تنظيم فعاليات 
“مرحبا  م�����ب�����ادرة  ����س���م���ن  م���ت���ن���وع���ة 
مدر�ستي” التي اأطلقتها وزارة الرتبية 
والتعليم وتهدف اإىل توفري بيئة جاذبة 
وم�سوقة للطلبة وتعزيز روح االنتماء 
والوالء للمدر�سة وتنمية روح التفاعل 
واملعلمني.  ال��ط��ل��ب��ة  ب���ني  االإي���ج���اب���ي 
واأكدت فاطمة الب�ستكي مديرة مدر�سة 

حمدان بن زايد يف اأبوظبي اأن املدر�سة 
وطالبة  طالبا   867 ال��ي��وم  ا�ستقبلت 
بيئة  يف  ال��درا���س��ة  مقاعد  يف  انتظموا 
تعليمية ثالثية اللغة تطبقها املدر�سة 
باملدر�سة  ال���درا����س���ة  اأن  اإىل  م�����س��رية 
العربية  ه��ي  لغات  ثالثة  على  تعتمد 
واالجن��ل��ي��زي��ة وال�����س��ي��ن��ي��ة. وق��ال��ت اإن 
املدر�سة بداأت ن�ساطها بطابور ال�سباح 
ال�سباحية  ال��ري��ا���س��ي��ة  وال���ت���م���اري���ن 
واالذاعة املدر�سية والقراآن الكرمي من 

واأع�ساء  الطلبة  جميع  اجتماع  خالل 
الهيئة االدارية والتدري�سية يف ال�ساحة 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ت��ح��ي��ة ال��ع��ل��م ث���م ب����داأت 

احل�س�س الدرا�سية ب�سكل اعتيادي.
وت��وج��ه��ت ب��ال�����س��ك��ر اإىل اأول���ي���اء اأم���ور 
ال��ط��ل��ب��ة ع���ل���ى ت���ع���اون���ه���م ال���ك���ب���ري مع 
اإدارت����ه����م امل��در���س��ي��ة وح��ر���س��ه��م على 
منذ  امل��در���س��ة  اإىل  اأبنائهم  ا�سطحاب 
االأول وت�سجيعهم الأبنائهم على  اليوم 
يف  االأم��ث��ل  التفاعل  وحتقيق  االل��ت��زام 

ال�سفوف الدرا�سية.
اأمر”  “ويل  حم���م���د  ���س��ه��ي��ل  وق�������ال 
اإن���ه ح��ر���س ع��ل��ى ا���س��ط��ح��اب اأب��ن��ه اإىل 
املدر�سة يف اليوم الدرا�سي االأول موؤكدا 
حمدود  ال  ب��دع��م  يحظى  التعليم  ان 
من قيادة الدولة الر�سيدة باعتبار انه 
الركيزة االأ�سا�سية لبناء االن�سان الذي 
يعد املحرك الرئي�سي لتحقيق التنمية 

امل�ستدامة لوطننا.
املدر�سية  االإدارات  اإىل  بال�سكر  وتوجه 

على اال�ستقبال املتميز للطلبة وكذلك 
الدرا�سي  ال���ي���وم  يف  االأم�������ور  اأول����ي����اء 
العملية  اأن جن��اح  يوؤكد  ما  وه��و  االأول 
ركائز  ث���الث  ع��ل��ى  يعتمد  التعليمية 
واأولياء  واملدار�س  الطلبة  هي  اأ�سا�سية 
اأ���س��اد مب��ب��ادرة احلكومة  االأم����ور. كما 
العودة  ���س��ي��ا���س��ة  ب��ت��ط��ب��ي��ق  االحت����ادي����ة 
للمدار�س يف اليوم االأول وهو ما �سمح 
با�سطحاب  املوظفني  االأم���ور  الأول��ي��اء 
�ساعات   3 ومل��دة  امل��دار���س  اإىل  اأبنائهم 

الطلبة  ارت��ب��اط  تعزيز  يف  ي�سهم  مب��ا 
اأولياء  دور  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د  ب��امل��دار���س 
العملية  ت��ع��زي��ز  يف  ك�����س��رك��اء  االم�����ور 
الرتبية  وزارة  وع��م��ل��ت  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة. 
ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا للعام  وال��ت��ع��ل��ي��م ���س��م��ن 
الدرا�سي على تطوير خربات كوادرها 
الرتبوية من خالل تدريب تخ�س�سي 
ومعلمة  م��ع��ل��م  األ�����ف   26 ا���س��ت��ه��دف 
ا���س��ت��م��ر مل����دة ا����س���ب���وع ق��ب��ل ب����دء دوام 
يحتاجونه  ما  بكافة  لرفدهم  الطلبة 

الدرا�سية  ال��ربام��ج  الإع���داد  اأدوات  من 
احل�س�س  وت��وزي��ع  بالطلبة  اخل��ا���س��ة 

على املعلمني وفقا ملا هو متبع.
كما عملت على تهيئة املدار�س قبل بدء 
العام الدرا�سي عرب و�سع خطة �ساملة 
لتطويرها و�سيانتها واإحاللها وانتهت 
ا�ستهدفت  �ساملة  �سيانة  اإج����راء  م��ن 
23 مدر�سة بالتعاون مع وزارة تطوير 

البنية التحتية.
على  والتعليم  الرتبية  وزارة  وعكفت 
عن  عمرها  يقل  مدر�سة   35 تطوير 
بواقع 3 مدار�س يف اأبوظبي  عاما   15
و7 مدار�س يف العني و22 مدر�سة يف 
ال�سمالية و3 ريا�س يف  املناطق  دبي و 
املناطق ال�سمالية باإجمايل 35 مدر�سة 
وذلك يف اإطار �سعي الوزارة خللق بيئة 
تعليمية اآمنة وحمفزة وجاذبة للطلبة 
لت�ساف تلك املدار�س اإىل 40 مدر�سة 
اأخ����رى ك��ان��ت ال������وزارة ق��د ان��ت��ه��ت من 
املا�سي  ال���درا����س���ي  ال���ع���ام  ت��ط��وي��ره��ا 
ومتدرجة  متكاملة  خطة  خ��الل  م��ن 
امتداد  على  املدر�سية  املباين  لتطوير 
لبيئة  تر�سيخا  ذل��ك  و  الدولة  اإم���ارات 
وحر�ست  ومتكاملة.  ع�سرية  تعليمية 
جميع  ال���ت���ط���وي���ر  خ���ط���ة  ت�����س��م��ل  اأن 
املعمارية  الناحية  م��ن  املبنى  عنا�سر 
وامليكانيكية والكهربائية وال�سحية مع 
االحتادية  احلكومة  توجهات  م��راع��اة 
اال�ستدامة  معايري  بتطبيق  اخلا�سة 

واملباين اخل�سراء.

•• ال�شارقة-الفجر:

نادي  يف  تنعقد  التي  التعليمية  العمل  ور�سة  �سهدت 
والتي  ال�����س��ارق��ة،  م��ر���س��دات  ملفو�سية  ال��ت��اب��ع  ال��ق��راء 
ال�سارقة،  ال�سمو حاكم  حتظى برعاية قرينة �ساحب 
رئي�سة  القا�سمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو 
جل�ستني  بال�سارقة،  اال���س��رة  ل�سوؤون  االأع��ل��ى  املجل�س 
انطلقت  التي  ال�سهرية  جل�ساتها  �سمن  تدريبيتني 
اجلاري  العام  نهاية  حتى  وت�ستمر  اأغ�سط�س   25 يف 
مب�����س��ارك��ة 16 زه����رة م����ن  ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة ) 7 – 
املكتبات  واإن�ساء  الق�س�سي  ال�سرد  حول  عاماً،   )11
التعاون  ���س��ي��اق  يف  ال��ور���س��ة  تنظيم  وي��اأت��ي  اخل��ا���س��ة. 
بتطوير  املعنية  امل��وؤ���س�����س��ات  ب��ني  امل�����س��رتك��ة  واجل��ه��ود 
ال�سارقة،  مر�سدات  مفو�سية  وبني  االأطفال،  مهارات 
كل  يف  جل�ستني  بواقع  الور�سة  تنظيم  اعتمدت  التي 
املنت�سبات خالل هذه الفرتة بقراءة  �سهر حيث تقوم 
خمتلف  حول  الفتيات  وعي  رفع  بهدف  كتاباً،   25
الق�س�سي،  وال�سرد  بالكتابة  تتعلق  التي  املو�سوعات 
ح��ي��ث ق���دم���ت م���ب���ادرة ث��ق��اف��ة ب���ال ح�����دود جمموعة 
حزمة  تقدمي  بهدف  املتخ�س�سة  الكتب  من  متنوعة 
ال�سرد  طريق  عن  للم�ساركات  املفيدة  املعلومات  من 

الق�س�سي.
واملوؤلفة  ال��ك��ات��ب��ة  االأوىل  اجل��ل�����س��ة  ع��ل��ى  واأ�����س����رف 
للزهرات  ق��دم��ت  حيث  القا�سمي،  م��رمي  االإم��ارات��ي��ة 

اأبرز االأ�ساليب والطرق ال�سليمة لل�سرد الق�س�سي، ثم 
تو�سيع مدارك  اإىل  تبعها جل�سة ع�سف ذهني هدفت 
�سور  ا�ستح�سار  على  خميالتهن  وحتفيز  امل�ساركات 
التفكري  كيفية  ج��ان��ب  اإىل  لق�س�سهن،  و�سخ�سيات 
الثانية  اجلل�سة  و�سهدت  الق�س�س.  بكتابة  واملبا�سرة 
عمل  ور�سة    2018 1�سبتمرب  يف  تنظيمها  مت  التي 
فنية، ت�سمنت العديد من االأن�سطة الذهنية التي من 
�ساأنها اأن تري جتربة الزهرات، حيث اأتاحت اجلل�سة 
وال�سبل  ال��ط��رق  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  ف��ر���س��ة  للمنت�سبات 

ال�سحيحة املتبعة يف اإن�ساء مكتبتهن اخلا�سة.
مر�سدات  مفو�سية  م��دي��ر  ال�سام�سي  �سيخة  وق��ال��ت 
ال�سارقة  م��ر���س��دات  مفو�سية  يف  ن�سعى   “ ال�����س��ارق��ة 
العلوم  اأ�سناف  ب�ستى  واملر�سدات  الزهرات  تزويد  اإىل 
واخل��ربات، من خالل تنظيم ور�س العمل واملخيمات 
ينعك�س  مبا  والفنية،  التعليمية  وال��ربام��ج  ال�سيفية 
وهذه  مداركهن،  ويو�سع  حياتهن  منط  على  اإيجاباً 
الور�سة واحدة من تلك الور�س التي تركز على تعليم 
طاقات  وحتفز  واملطالعة،  ال��ق��راءة  اأهمية  املنت�سبات 
ح��ول طرق  ال��الزم��ة  باملعلومات  ال��ف��ت��ي��ات، ومت��ده��ن 
اإن�ساء  واأ�ساليب  الق�س�سي  وال�سرد  الروائية،  الكتابة 

املكتبة اخلا�سة«.
مع  تعاوننا  خ��الل  من  “ نحاول  ال�سام�سي  واأ�سافت 
املوؤ�س�سات االأخرى اأن نعك�س �سورة املجتمع االإماراتي، 
مفاهيم  غر�س  خ��الل  م��ن  وذل��ك  الفتيات،  نفو�س  يف 

الفريق  روح  نطاق  يف  والعمل  االأف����راد،  ب��ني  التعاون 
الفر�سة الأ�سكر  اأنتهز  امل�سرتك، كما  والعمل  الواحد، 
القائمني على مبادرة ثقافة بال حدود على تعاونهم 
ت��ق��دمي جمموعة متنوعة  خ��الل  م��ن  وال��ب��ّن��اء  املثمر 
ر�سيدهن  اإىل  واأ�سافت  امل�ساركات  اأف��ادت  الكتب،  من 

اجلديد من املعلومات«.
ي�سار اإىل اأن مفو�سية مر�سدات ال�سارقة توفر العديد 
والتثقيفية،  وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة،  ال��ت��دري��ب��ي��ة،  ال��ربام��ج  م��ن 
اأجيال  رع��اي��ة  على  تعمل  كما  للفتيات،  والرتفيهية 
االإل���ه���ام كي  امل�ستقبل وحت��ف��ي��زه��م وم��ده��م مب�����س��ادر 
يكونوا مواطنني قادرين على تنمية وتطوير وطنهم، 
للفتيات للم�ساهمة يف  وذل��ك من خالل توفري منرب 
حتى  وتطويرها  الكامنة  لقدراتهن  العنان  اإط���الق 

ي�سبحن قياديات يف امل�ستقبل.
انطلقت  التي  ال�سارقة  م��ر���س��دات  مفو�سية  وت��ه��دف 
ال�سمو  �ساحب  قرينة  برعاية  وحتظى   1973 ع��ام 
حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م 
االأ�سرة  ل�����س��وؤون  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة  ال��ق��ا���س��م��ي، 
وحتفيزهم  امل�ستقبل  اأج��ي��ال  رع��اي��ة  اإىل  ب��ال�����س��ارق��ة، 
ومدهم مب�سادر االإلهام كي يكونوا مواطنني قادرين 
على تنمية وتطوير وطنهم، واالإ�سهام يف تطوير وبناء 
للفتيات  اأجمع، وذلك من خالل توفري منرب  العامل 
الكامنة  ل��ق��درات��ه��ن  ال��ع��ن��ان  اإط�����الق  يف  للم�ساهمة 

وتطويرها.

» LEED « التغري املناخي والبيئة« حت�صل على الت�صنيف البالتيني لنظام«
•• دبي-وام:

التغري  ل���وزارة  الرئي�سي  امل��ق��ر  ح��از 
الروية  مبنطقة  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي 
البالتيني  ال��ت�����س��ن��ي��ف  ع��ل��ى  ب��دب��ي 
االأعلى يف نظام الريادة يف ت�سميمات 
من   LEED وال���ب���ي���ئ���ة  ال���ط���اق���ة 
امل����ج����ل���������س االأم������ري������ك������ي ل���الأب���ن���ي���ة 
نقطة،   82 ح���ا����س���داً  اخل�������س���راء 
احتادي  حكومي  رئي�سي  مقر  ك��اأول 
الريادة  اأعلى درج��ة يف  يح�سل على 
الطاقة  وكفاءة  املباين  الت�سميم  يف 

باملنطقة.
معايل  ق�������ال  امل����ن����ا�����س����ب����ة،  وب�����ه�����ذه 
ال��دك��ت��ور ث��اين ب��ن اأح��م��د الزيودي 
وزي���ر ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة انه 
القيادة  ت���وج���ه���ات  م����ع  ان�������س���ج���ام���اً 

االإمارات  دول��ة  تكون  ب��اأن  الر�سيدة 
ال���ع���امل بحلول  اأف�������س���ل دول�����ة  م���ن 
تطبيق  ع��ل��ى  ح��ر���س��ن��ا   ..،2021
الذي  للم�سروع  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 
يحتذى  وم��ع��ي��اراً  من��وذج��اً  �سي�سكل 
به للم�ساريع امل�ستقبلية يف املنطقة، 
وذلك مبا يتما�سى مع ت�سارع وترية 
االإمارات  دولة  تبذلها  التي  اجلهود 
االأخ�سر  االق��ت�����س��اد  ن��ه��ج  لتطبيق 
للتنمية  االإمارات  ا�سرتاتيجية  عرب 
اخل�سراء.”  واأج��ن��دت��ه��ا  اخل�����س��راء 
ت�سميم  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأ��������س�������اف 
مت  للبيئة  ال�سديق  ال����وزارة  مبنى 
وتقنيات  م�ستدامة  مواد  با�ستخدام 
تعزز كفاءة ا�ستهالك الطاقة واملياه، 
على  احلفاظ  تعزز  عاملية  ومعايري 

�سالمة البيئة.

ال�����وزارة يف توفري  ون����وه اىل جن���اح 
امل�ستخدمة،  امل��ي��اه  46? م��ن  ن��ح��و 
املر�سدة  التقنيات  ا�ستخدام  بف�سل 
ال�ستهالك املياه، مبا يف ذلك خزانات 
املياه ذات التدفق املزدوج وال�سنابري 
اإىل  اإ�سافة  املنخف�س.  التدفق  ذات 
ملعاجلة  حمطة  على  املبنى  اح��ت��واء 
املياه  تلك  وا�ستخدام  العادمة  املياه 
يف ري النباتات اخلارجية وامل�ساحات 

اخل�سراء امللحقة باملبنى.
املبنى  يوفر  بالطاقة  يتعلق  فيما  و 
نحو %41 من الطاقة الكهربائية 
التقنيات  ع���ل���ى  اع���ت���م���اده  ن��ت��ي��ج��ة 
ال�سديقة  وامل���م���ار����س���ات  احل��دي��ث��ة 
األواح  �سبكة  اأن  اإىل  اإ�سافة  للبيئة، 
الطاقة ال�سم�سية املثبتة على �سطح 
املخ�س�سة  امل�ساحات  واأ�سطح  املبنى 

ملواقف ال�سيارات توفر طاقة نظيفة 
ق�سماً  تغطي  ال��ك��رب��ون  م��ن  خالية 
للطاقة  املبنى  احتياجات  مهماً من 
ميجاوات/   323 م��ن  اأك����ر  ت��ب��ل��غ 
حت�سني  يف  وت�ساعد  �سنوياً،  �ساعة 
الهواء  الداخلية وجودة  املبنى  بيئة 
ف���ي���ه. ك��م��ا ي�����س��م امل��ب��ن��ى حمطات 

ل�سحن ال�سيارات الكهربائية.
وزارة  م��ب��ن��ى  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
التغري امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة، ال���ذي مت 
تطوير  وزارة  مع  بالتعاون  اإن�ساوؤه 
املالية  ووزارة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
وب���دع���م م���ن ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء ومياه 
دبي ديوا التي قامت برتكيب �سبكة 
األواح الطاقة ال�سم�سية، يجمع بني 
ومعايري  احلديث  املعماري  الطابع 
 ?  75 من  اأك��ر  اأن  اإذ  اال�ستدامة، 

البناء مت مبواد معاد تدويرها  من 
اأو معاد ا�ستخدامها. ويلتزم امل�سروع 
الدولية  واال����س���رتاط���ات  ب��امل��ع��اي��ري 
واال�ستدامة،  اخل�����س��راء  ل��الأب��ن��ي��ة 
الع�سر  ملتطلبات  مواكباً  يجعله  ما 
بيئة  توفري  على  وق���ادراً  جهة،  من 
و�سحية  وم��ري��ح��ة  م��ن��ا���س��ب��ة  ع��م��ل 

للموظفني والزوار.
 LEED ����س���ه���ادة  اأن  اإىل  ي�������س���ار 
ملعايري ت�سمن  وفًقا  للمباين متنح 
تبًعا  وب��ن��اوؤه  ت�سميمه  مت  املبنى  اأن 
لنظم بناء هدفها االأ�سا�سي حتقيق 
يف  االأداء  ك����ف����اءة  م����ن  ق�����در  اأع����ل����ى 
جوانب الطاقة والبيئة واالإن�سانية، 
وذل�����ك م���ن خ����الل ت��ط��وي��ر موقع 
ب����ن����اء م�������س���ت���دام، واحل�����ف�����اظ على 
امل���واد االأول��ي��ة وامل��ي��اه، وع��دم الهدر 

الطاقة  ك��ف��اءة  امل�����وارد، وك��ذل��ك  يف 
وكفاءة الت�سميم والبيئة الداخلية. 
من  ال��درج��ات  على  املبنى  ويح�سل 

خالل LEED وفًقا لعدد النقاط 
يجمعها  اأن  امل��ب��ن��ى  ا���س��ت��ط��اع  ال��ت��ي 
مت���ا����س���ي���ا م����ع م���ت���ط���ل���ب���ات ون���ق���اط 

الت�سنيف  اأن  ح��ي��ث  ت�����س��ن��ي��ف،  ك��ل 
ال���ب���الت���ي���ن���ي ه�����و اأع�����ل�����ى درج�������ات 

.LEED

»مرحبا مدر�صتي« .. مدار�ص الدولة توا�صل رحلة اإعداد اأجيال امل�صتقبل

عرب ور�صة عمل تخللها جل�صات ع�صف ذهني

منت�صبات “مفو�صية ال�صارقة” يّطلعن على اأ�صاليب ال�صرد الق�ص�صي وين�صئن مكتباتهن اخلا�صة
مي�صون الذهب تتفقد مركز فح�ص ال�صائقني براأ�ص اخليمة 
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اإعــــــــــالن
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تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد حممد ر�سا �سليمان ال�سيد
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

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

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة ابو القا�سم رجب للخراطة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1104735 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد خليفة �سيف �سريع املزروعي من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد خليفة �سيف �سريع املزروعي من 0% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ابو القا�سم رجب علي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ابو القا�سم رجب علي من 100% اىل %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مد منجر علي �سيد يقوي %24

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1
تعديل راأ�س املال/من 0 اىل 150000

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ور�سة ابو القا�سم رجب للخراطة

ABUL KASSEM RAJAB TURNERY WORKSHOP
اىل/ور�سة ابو القا�سم رجب للخراطة ذ.م.م

ABUL KASSEM RAJAB TURNERY WORKSHOP LLC
االقت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

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

الإعالناتكم يف 

يرجى الت�صال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 296310   بتاريخ : 2018/07/31

يانات االأولوية : 
باإ�سم :  فري�ست كايرت للحلويات 
ملالكها/خالد خليفة بطي ال حمر

وعنوانه : ابو ظبي - ابو ظبي االمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 43
،مطاعم اخلدمة  ،املطاعم  ال�سراب  او  بالطعام  ،التزويد  املتنقله  او  املوؤقته  املطاعم   ، الكافرتيات   ، املقاهي 

الذاتية ،مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ،االيواء املوؤقت.
عبارة " Gran Caffe  بااليطالية كما بال�سكل املو�سح 

اال�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  3  �شبتمرب 2018 العدد 12417

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية : 
املودعة بالرقم : 296308   بتاريخ : 2018/07/31

 بيانات االأولوية : 
باإ�سم :  فري�ست كايرت للحلويات 
ملالكها/خالد خليفة بطي ال حمر

وعنوانة : ابو ظبي - ابو ظبي االمارات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35
خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي ،جتميع جمموعة من الب�سائع 
ل�سالح االخرين )باأ�ستثناء نقلها( لتمكني الزبائن من معاينتها و�سراءها ب�سهولة ومثل هذه اخلدمات تقدم 
عن طريق متاجر التجزئة وحمالت اجلملة وعن طريق كتالوجات الطلب الربيدي او عن طريق الو�سائط 
الت�سويق  العينات ،خدمات  ،توزيع  التليفزيوين  الت�سوق  االلكرتونية مثل مواقع �سبكات االنرتنت وبرامج 

عرب الهاتف ،كتابة ن�سو�س الدعايا واالعالن .
عبارة " Gran Caffe  بااليطالية كما بال�سكل املو�سح 

اال�سرتاطات : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  3  �شبتمرب 2018 العدد 12417

اإعـــــــالن 
يعلن احتاد املواطنة الرو�سي عن نيته اإلغاء 
الت�سجيل لدى هيئة تنمية املجتمع بدبي، 

يرجى ممن لديه اي التزام مايل جتاه االحتاد 
تقدمي طلبه خالل فرتة 45 يوم

من تاريخ ن�سر االإعالن

دونابيل   / امل����دع����و  ف���ق���د 
موني�س ماكو�سى ، الفلبني   
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)3295139( من يجده 
بتليفون  االت�����س��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم  0545932068 

فقدان جواز �صفر
ج�����ون   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
الفلبني     ، ك����ومي����ورا  ري����ى 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )EB5677647( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0501414072

فقدان جواز �صفر

فقد املدعو / وفاء حممود 
�����س����ب����ح حم�����م�����ود ال���ق���ي���ق 
اجلن�سية  ف���ل�������س���ط���ني     ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
يجده  م��ن   )138147(
بتليفون  االت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0556722101

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د امل����دع����و/  خ��ال��د �سعيد 
ميني   ، ع����م����ر  ب������ن  حم����م����د 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
����س���ادر   )06165041(
ال���ي���م���ن - ي���رج���ى ممن  م����ن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعر 
اليمنية او اقرب مركز �سرطة 

فقدان جواز �صفر

برابهديب   / امل��دع��و  ف��ق��د 
�سينغ كارنايل �سينغ ، الهند   
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)9848141( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0551508650

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان جواز �صفر
ف���ق���دت ����س���ه���ادة اال����س���ه���م رقم 
ب����ا�����س����م/   10200295
النايلي  ���س��ام��خ حم��م��د  م���رمي 
م�سرف  ل���  تابعة   ، ال�سام�سي 
وعددها   ، اال�سالمي  ابوظبي 
من  وع����ل����ى   ، ����س���ه���م   150
بالرقم  االت���������س����ال  ي���ج���ده���ا 

 0506226680

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/5478 
رق���م 1- مكتب 301-هاتف  امل��ب��ن��ى   - �سكوير  اإع��م��ار   - م  م  ذ  ���س  ال��ع��ق��اري��ة  م��را���س  امل���ن���ذرة/                         
لدى  املوؤرخة   2017/1/261088 رقم  وكالة  مبوجب  قا�سم  حممد  قا�سم  حممد  ال�سيد/  وميثلها   045114750

الكاتب العديل بدبي بتاريخ 28 نوفمرب 2017 
املنذر اليها : �سون هولدينج ليمتد - �سركة �سون العقارية ، �سيتي تاور 2 ، الطابق 11 ، �سارع ال�سيخ زايد ، رقم 

�سندوق الربيد 111976 دبي ، االإمارات العربية املتحدة ، رقم الهاتف : 97144071000+ 
تخطر املنذرة املنذر اليه ب�سرورة االلتزام بجميع اأحكام عقد ايجار تطوير االأر�س )امل�ساطحة( اخلا�سة بقطعة 
االر�س رقم JA1-PA -01-9138، جبل علي ال�سناعية االأول واملوؤرخة يف 2016/5/31 بني مرا�س العقارية 
�س ذ م م ، ب�سفته املالك و�سون هولدينج ليمتد ب�سفته امل�ستاأجر وب�سداد اق�ساط �سعر ال�سراء وفقا الأحكام عقد 

امل�ساطحة وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ا�ستالم االنذار واإال �ست�سطر املنذرة اىل ممار�سة حقها يف : 
اأ- انهاء االتفاقية وفا لالإجراء املتبع قانونا و 

ب - اتخاذ جانيكم )اإن وجدت( وفق احكام عقد ايجار  لتطوير االأر���س )امل�ساطحة( و/اأو القانون باعتبارها 
باتخاذ  املنذر  املبالغ مع حفظ حق  التي �سبق بيانها وتنازلكم عن تلك  تعوي�س مقدم م�سبقا عن االإخ��الالت 
اية اجراءات للمطالبة باأية تعوي�سات ا�سافية عن اخل�سارة الالحقة او فوات الك�سب وفقا ملا ي�سمح به القانون 

واأحكام عقد ايجار لتطوير االأر�س )امل�ساطحة( / و 
ت - اتخاذ اأي وجميع اخلطوات ال�سرورية من اأجل اإكمال �سطب الت�سجيل مبوجب عقد اإيجار تطوير االأر�س 

)امل�ساطحة( يف دائرة االأرا�سي  واالأمالك بدبي )اإن لزم( 
 لي�س املق�سود من هذا االإنذار القانون اأن يكون بيانا كامال حلقوق املنذر ، وال يجوز تاأوليه على اأنه تنازل عن 
اأي حقوق او تعوي�سات قانونية اأو حلول من�سفة ، وجميعها حمفوظة �سراحة ، الأن هذا  الإنذار القانوين ي�سدر 

دون امل�سا�س بجميع حقوق املنذر القائمة مبوجب عقد ايجار تطوير االر�س امل�ساطحة( والقانون.   

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/5541 
                       املنذر : حممد بن اأحمد بن �سعيد القا�سمي - املوؤجر 

املنذر اليها : �سيفور لتعهدات التزويد بالوجبات الغذائية - ذ م م  - امل�ستاأجر 
القوز  مبنطقة  والكائنة   )  G63-G62  ( رق��م  ال��وح��دة  املنذر  من  اليها  املنذر  ا�ستاأجرت 
الثالثة - وذلك مبوجب عقد ايجار ملدة �سنة بداأ يف 2018/2/25 حتى 2019/2/24 ، باإجمايل 
اأجرة �سنوية قدرها 87.600 درهم ، تخلفت املنذر اليها عن �سداد جزء من جملة مبلغ االيجاره 
، بل  اليها مل تقم ب�سداد االج��رة  املنذر  نتيجة ارجت��اع �سيك مببلغ 21.900 دره��م ، حيث ان 
ومل ت�ستجب لكل حماوالت املنذر لت�سوية الو�سع و�سداد املتاأخرات ، وظلت املنذر اليها حائزة 
، لذا فان املنذر ينذر املنذر اليها ب�سداد االجرة  للعني املوؤجرة منتفعة بها دون �سداد املقابل 
2018/8/22 حتى  تاريخ  ايجار من  ي�ستجد من  وما  درهم   21.900 قدرها  والبالغ  امل�ستحقة 
ارجتاع  ر�سوم  اىل  باال�سافة   87.600 وقدرها  �سنوية  اج��رة  بواقع  الفعلي  واالخ��الء  ال�سداد 
ال�سيكات وتقدمي براءة ذمة من الكهرباء واملياه ، ور�سوم االنذار العديل ور�سم �سريبة القيمة 
امل�سافة حتت طائلة اخالء العني املوؤجرة ، ويف حالة عدم الوفاء بذلك خالل )30( ثالثني 
بال�سداد  للمطالبة  القانونية  االج���راءات  اتخاذ  اىل  املنذر  �سي�سطر  االن��ذار  تاريخ  من  يوما 
وباالخالء ، طبقا لن�س املادة رقم 25 من القانون رقم 33 ل�سنة 2008 اخلا�س بتعديل بع�س 
بني  العالقة  تنظيم  ب�ساأن   2013 ل�سنة   26 رقم  واملر�سوم   2007 ل�سنة   26 رقم  القانون  اأحكام 

موؤجري وم�ستاأجري العقارات بدبي. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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دائرة االرا�شي واالأمالك

اعالن حكم / ن�شر
اإعالن حكم غيابي  يف اأمر اداء رقم 2018/207  ايجارات 

املحكوم له طالب االعالن/بلو باي للعقارات - �س ذ م م  
املحكوم عليها املطلوب اعالنه/دميرتي ت�سبوخانوف - اذربيجان اجلن�سية 

- جمهويل حمل االقامة - منطوق احلكم ال�سادر بتاريخ 2018/8/29 
املنازعات االيجارية  امل�ستعجلة  مبركز ف�س  ا�سدر �سعادة قا�سي االأم��ور 
بدبي قراره  بقبوله : )ناأمل بالزام املدعي عليه الثاين بان يوؤدي للمدعي 
مبلغ 40.200 درهم - بناء على ال�سند الكتابي والذي حل اجله وذلك بعد 
ان امهل طالب االمر املطلوب �سدهما مدة 7 اأيام اإال اأنهم مل يويف بال�سداد 
بناء على االإعالن الذي مت ن�سره يف جريدة الفجر يف العدد ال�سادر بتاريخ 

2018/8/7 مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة وفقا للقانون.  
وحيث ان القانون قد الزم ملن �سدر له االداء باإعالن القرار ال�سادر باأمر 

االداء اىل املحكوم عليهم ح�سب القانون حتى يت�سنى له تنفيذ

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

حممد  ح�سني   / املدعو  فقد 
حممد  اب������راه������ي������م  اح�����م�����د 
اجلن�سية  ال���������������س�������ودان     ،
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
يجده  م��ن   )3292809(
رقم   بتليفون  االت�سال  عليه 

 0506188850

فقدان جواز �صفر
ف��ق��د امل��دع��و / ب��ي ب��ي نور 
باك�ستان     ، ج������ول  ج����ان����ا 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)8795522( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0556633352

فقدان جواز �صفر

ف�������ق�������د امل�����������دع�����������و/ ك�������وب�������را 
اثيوبيا   ، ي����ريج����ا  ���س��ي��م�����س��و 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
- يرجى   )EP1019636(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
اقرب  او  االثيوبية   بال�سفارة  

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر
فقد املدعو/  بيالل الدين 
بنغالدي�س   - ع��ل��ى  ل��ق��م��ان 
�سفره  ج��������واز  اجل���ن�������س���ي���ة 
 )B0504242( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0544851833

فقدان جواز �صفر

ان�����وار ح�سني  ف��ق��د امل���دع���و/ 
حممد على هيدار ، بنغالدي�س 
�سفره  ج����������واز  اجل���ن�������س���ي���ة 
 )BF0780275( رق����م 
ي����ع����ر  مم����������ن  ي��������رج��������ى   -
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع��ل��ي��ه 
البنغالدي�سية او اقرب مركز 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر
فيكتوريا  امل�����دع�����و/  ف���ق���د 
ن����ي����ج����ريي����ا   ، او�������������س������������ارو 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   -  )8850309(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
اقرب  او  ن��ي��ج��ريي��ا  ب�����س��ف��ارة 

مركز �سرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر

ف��ق��د امل��دع��و / ج���ول واىل 
جان جوالب جان ، باك�ستان   
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)8793052( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0556633352

فقدان جواز �صفر
مي�سكريمي   / امل��دع��و  فقد 
اثيوبيا     ، بيجيجا  ب��ي��الى 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )EP3184506( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0508683502

فقدان جواز �صفر

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
اعالن قرار بالتنفيذ        

 يف الدعوى 2018/2 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- هوو يونفري�سال املحدودة  جمهول حمل 
االق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ج��ان ك��ل��ود ان��ط��وان ا�ستري 
وميثله / خالد حممد �سعيد بوج�سيم -  قررت حمكمة دبي 
احلجز  بتحويل  اخطاركم   2018/8/8 العقارية  االبتدائية 
وذل��ك يف حدود  تنفيذي  اىل حجز  رق��م 2017/14  التحفظي 

املبلغ املنفذ به وقدره )1597710( درهم. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2898   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- افانتجريد ا�ستيت اند كومباين ليمتد  جمهول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/جايد الين انترييرز - �س ذ م م  وميثله/
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ج��وه��ر  ب��الل  على  عتيق  عائ�سة 
 )957082.34( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3 

يف الدعوى رقم 2017/1741 تنفيذ مدين 
املنفذ �سدها : ميلينيوم للحديد واال�سالك - �س ذ م م 

العنوان : 
بناء على حكم حمكمة دبي االبتدائية بندب اخلبري املخت�س �ساحب الدول من اجلدول 
، يرجى من االأطراف املذكورة احل�سور الجتماع اخلربة يوم االحد املوافق 2018/9/9 
ال�ساعة الواحدة والن�سف ظهرا )1.30( يف غرفة االجتماعات رقم 3 - الطابق الثاين 
- املبنى B - دائرة التنمية االقت�سادية - قرية االأعمال - بجانب دوار ال�ساعة.  يرجى 
، ورخ�سة البناء و�سهادة االجناز  تزويد اخلبري مبذكرة �سارحة مع حافظة م�ستندات 
املوافق  ال�سبت  يوم  العقار  مبعاينة  اخلبري  �سيقوم   : مالحظة   - البناء  وم�ساحة 

2018/9/8 ال�ساعة العا�سرة �سباحا.
 اخلبري املهند�ص / علي احمد غافان    
 نقال : 050-6969653

 Email: ghafan69@gamail.com 

اإعالن بالن�شر الجتماع خربة

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/1697  ا�شتئناف مدين    
جمهول  م   م  ذ  ���س   - �سيبنج  1-مان�سي�سرت  ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل�����س��ت��اأن��ف /م��ه��دي حم��م��د  ع��ل��ى زاده   قد 
ا�ستاأنف  القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2017/171 مدين 
املوافق  بتاريخ 2017/12/24 وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س  كلي 
 ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/9/6
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1509  جتاري كلي               

2-نوخيل   ، الكيماوية  انرتنا�سيونال  يونيبال�س  عليه/1-موؤ�س�سة  املدعي  اىل 
ديليب بهاي دهروفا  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ بنك ات�س ا�س بي 
�سي - فرع دبي وميثله / احمد ح�سن رم�سان اآل علي - قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  مببلغ  والت�سامم  بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
 %12 وال��ف��ائ��دة   املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   13265954.46(
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم االربعاء  املوافق  
2018/9/19  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات  ب��ت��ق��دمي م��ا  اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/1736   تنفيذ مدين  
 اىل املنفذ �سده/1- اإميا�سكو اإنرتنا�سيونال لالأعمال الفنية - �س ذ م م   
ال��ت��ن��ف��ي��ذ/اأح��م��د �سعيد جمعه  جم��ه��ول حم��ل االق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  اأقام عليك الدعوى  الهويدي - قد 
التنفيذ  بالئحة  وفقا  درهما   )215.647( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املعدلة ، وذلك اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2723  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ال ان اك�س ميدل اي�ست م.د.م.���س جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي /مناهيل الريان �س.م.ح وميثله:مروان حممد احمد نور املازم قد اأقام عليك 
درهم   )89.588( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ا�ستالم اعالن احلا�سل 
يف:2017/12/21 وحتى ال�سداد التام و�سم ملف النزاع التجاري رقم:2018/937.وحددت 
  ch1.C.12:بالقاعة ال�ساعة:08:30 �س  امل��واف��ق:2018/9/9  االحد  يوم  لها جل�سة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• ال�شارقة-الفجر:

بالتزامن مع �سهر التوعية ب�سرطانات 
االأطفال، اأعلنت مبادرة “اأنا”، اإحدى 
مر�سى  اأ���س��دق��اء  جمعية  م���ب���ادرات 
جهودها  م�ساعفة  ع��ن  ال�����س��رط��ان، 
تعريف  اإىل  الهادفة  ر�سالتها  لن�سر 
واملعلمني،  االأم����ور،  واأول���ي���اء  االأ���س��ر، 
باأبرز  ال�سحية،  ال��رع��اي��ة  وم��ق��دم��ي 
واأهم االأعرا�س ل�سرطانات االأطفال، 
لوفاة  ال����راب����ع  ال�����س��ب��ب  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
االأط���ف���ال دون ���س��ن ال���� 15 ع��ام��اً يف 
الإح�ساءات  وف��ق��اً  امل��ت��ق��دم��ة،  ال����دول 

منظمة ال�سحة العاملية.
�سعيها  ���س��م��ن  “اأنا”  ج��ه��ود  وت���اأت���ي 
اإىل تعزيز الوعي ب�سرطان  املتوا�سل 
عنه  املبكر  الك�سف  واأهمية  االأطفال، 

ودوره يف احلد من انت�سار املر�س.
الطبية  والتجارب  البحوث  وتر�سد 
�سبعة اأعرا�س مبكرة ميكن اأن تكون 
ب�سرطانات  االإ�سابة  موؤ�سرات  اإحدى 
وجود  الوجه،  �سحوب  هي:  االأطفال 
كدمات اأو نزيف واآالم العظام العامة، 
اأو االأورام،  اأنواع من الكتل  اأي  وجود 
امل�سحوبة  وغري  املوؤملة  غري  �سيما  ال 
لاللتهابات،  اأع��را���س  اأي  اأو  باحلمى 
مفاجئ،   ب�����س��ك��ل  ال��������وزن  وف�����ق�����دان 

�سيق  اأو  امل�ستمر  ال�سعال  اأو  واحلمى 
الليل،  اأث���ن���اء  وال��ت��ع��رق  ال��ت��ن��ف�����س،  يف 
ال��ت��غ��ي��ريات يف ال��ع��ي��ن��ان مب��ا يف ذلك 
بوؤبوؤ العني، واحلول، وفقدان الب�سر، 
وجود كدمات اأو تورم حول العينني؛ 
امل�ستمر  وال�������س���داع  ال��ب��ط��ن  ان��ت��ف��اخ 
�سوءاً  ي��زداد  ال��ذي  والقيء  وال�سديد، 
مع االأيام، وال�سعور باآالم يف االأطراف 
اأو العظام، ووجود تورم دون التعر�س 

ل�سدمات اأو اأعرا�س لاللتهاب.

ووف���ق���ا الأط���ل�������س ال�������س���رط���ان، ال���ذي 
اأ�سدرته جمعية ال�سرطان االأمريكية، 
ف����اإن اأك����ر اأن�����واع ال�����س��رط��ان��ات التي 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  االأط����ف����ال  ت�����س��ي��ب 
و�سرطان  ال���دم،  �سرطان  ه��ي  ال��ع��امل 
اجلهاز  واأورام  ال��ل��ي��م��ف��اوي��ة،  ال��غ��دد 
الع�سبي املركزي. كما ت�سري الوكالة 
الدولية لبحوث ال�سرطان اإىل ارتفاع 
ال�سرطان  الأط��ف��ال  ال�سفاء  م��ع��دالت 
بن�سبة  ال���دخ���ل  امل��رت��ف��ع��ة  ال�����دول  يف 

حت�سن  الن�سبة  هذه  وت�سهد   ،84%
املتو�سطة  ال�����دول  يف  ح��ت��ى  م�ستمر 

واملنخف�سة الدخل. 
الدكتورة  ق���ال���ت  ال�������س���دد  ه����ذا  ويف 
العام جلمعية  املدير  املا�سي،  �سو�سن 
اأ������س�����دق�����اء م����ر�����س����ى ال���������س����رط����ان: 
�سرطان  يفر�سها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
كافة  ت�سافر  اإىل  ب��ح��اج��ة  االأط���ف���ال 
اجل��ه��ود ب��ه��دف تعزيز ال��وع��ي ب��ه، ال 
الكثري  رب��ط  ال�سهل  م��ن  واأن���ه  �سيما 

م��ن ه���ذه االأع���را����س ب��اأم��را���س اأقل 
نن�سح جميع  ال�سبب  ولهذا  خطورة، 
االآب�������اء واالأم����ه����ات ب��احل�����س��ول على 
اال����س���ت�������س���ارة ال��ط��ب��ي��ة ب���اأ����س���رع وقت 
العالمات  ممكن عند مالحظة هذه 
واالأعرا�س على اأطفالهم، واحل�سول 
اآخر يف حال احتاجوا  على راأي طبي 

ذلك.
جمعية  حر�س  اإىل  املا�سي  واأ���س��ارت 
اأ�����س����دق����اء م���ر����س���ى ال�������س���رط���ان من 
خ���الل ال��ع��دي��د م��ن م��ب��ادرات��ه��ا على 
حمور  على  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل  ال��رتك��ي��ز 
الوقت  م�������س���ددًة يف  امل��ب��ك��ر،  ال��ك�����س��ف 
نف�سه على الدور الفاعل الذي تلعبه 
الفحو�سات املبكرة يف حتديد اأعرا�س 
�سرطان االأطفال، واكت�سافها يف وقت 
عالج  جن��اح  ن�سبة  اأن  م��وؤك��دة  مبكر، 
لت�سل  ت��ت��زاي��د  االأط��ف��ال،  �سرطانات 
اإىل %80 كلما مت ت�سخي�س املر�س 
يف مراحله االأوىل، ولفتت املا�سي اإىل 
ال��ت��ي ت�سعى  ال��ت��وع��وي��ة  ال��ر���س��ائ��ل  اأن 
ت��ع��زي��زه��ا حت��م��ل يف  اإىل  اجل��م��ع��ي��ة 
ووا�سحة  ب�سيطة  معلومات  طياتها 
والبالغني  االأط��ف��ال  تثقيف  هدفها 
ت���غ���ريات قد  اأي  ب��اأه��م��ي��ة م��الح��ظ��ة 

تطراأ على اأج�سادهم. 
اإط����ار جهودها  امل��ا���س��ي: يف  وت��اب��ع��ت 

النا�سئة  االأج��ي��ال  لتثقيف  ال��رام��ي��ة 
االإ�سهام يف مكافحة  وحتفيزهم على 
اأط��ل��ق��ت جمعية  ال�����س��رط��ان،  م��ر���س 
وتزامناً  ال�سرطان،  مر�سى  اأ�سدقاء 
اإمارة  اأقامته  مع �سهر االبتكار الذي 
ال�سارقة من 15-21 فرباير املا�سي 
م�سابقة “اأنا اأبتكر” للمدار�س، وهي 
م�سابقة خم�س�سة لطلبة املدار�س يف 
من  �سعينا  ال��دول��ة،  اإم����ارات  خمتلف 
للتعاون  الطلبة  اإىل ت�سجيع  خاللها 
ع��ل��ى ���س��ن��ع وت�����س��م��ي��م روب���وت���ات من 
مواد معاد تدويرها، ت�ساهم يف و�سع 

حلول ل�سرطانات االأطفال.

مر�سى  ا����س���دق���اء  ج��م��ع��ي��ة  وك����ان����ت 
�سابق  وق��ٍت  يف  اأطلقت  قد  ال�سرطان 
الن�سخة العربية من اأطل�س ال�سرطان 
االأمريكية  اجل��م��ع��ي��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
لل�سرطان، والوكالة الدولية لبحوث 
ملكافحة  الدويل  واالحت��اد  ال�سرطان، 
ي�����س��م جمموعة  ال�����ذي  ال�������س���رط���ان، 
العلمية  وال���ن���ت���ائ���ج  االأب�����ح�����اث  م����ن 
بال�سرطان،  امل��ت��ع��ل��ق��ة  واالإجن���������ازات 
التي  ل��ل��ج��ه��ود  ر����س���ده  اإىل  اإ����س���اف���ًة 
املجتمع  وموؤ�س�سات  جمعيات  تبذلها 
تعزيز  تعمل يف جم���ال  ال��ت��ي  امل���دين 
عدد  يف  بال�سرطان  املجتمعي  الوعي 

من دول العامل.
مر�سى  اأ���س��دق��اء  جمعية  اأن  ي��ذك��ر 
تعمل من خالل مبادرتها  ال�سرطان 
باأعرا�س  ال��وع��ي  تعزيز  على  “اأنا” 
���س��رط��ان��ات االأط����ف����ال، ك��م��ا حتر�س 
املرح”،  “عربة  مبادرتها  خ��الل  م��ن 
امل�سابني  االأط���ف���ال  ت�ستهدف  ال��ت��ي 
العالج  يتلقون  ال��ذي��ن  ب��ال�����س��رط��ان، 
على  الدولة،  م�ست�سفيات  خمتلف  يف 
رفع معنويات اأولئك االأطفال وتعزيز 
اأن��ف�����س��ه��م م���ن خالل  االإي���ج���اب���ي���ة يف 
وتوزيع  الرتفيهية  االأن�سطة  تنظيم 

الهدايا عليهم.

•• العني-وام:

�سارك نادي تراث االإمارات يف الدورة 
لتحدي  ال���ع���ني  ل��ب��ط��ول��ة  ال���ث���ان���ي���ة 
االأول  اأم�����س  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  الرم�سى 
ب���رع���اي���ة م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ���س��ع��ي��د بن 
النباغ  منطقة  يف  نهيان  اآل  طحنون 

مبدينة العني.
�سم جناح النادي �سورا من معر�س 
االإ�سدارات  م��ن  وع���ددا  زاي��د  ال�سيخ 
العناوين  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ال��ت��ي  وال��ك��ت��ب 
التي توثق الأبوظبي اإ�سافة اإىل خيمة 
ت��راث��ي��ة و���س��ي��اف��ة اإم���ارات���ي���ة جت�سد 
االأ�سيل.  االإم����ارات����ي  ال��ك��رم  م��ع��اين 
وزار معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون 
جناح النادي وا�ستمع ل�سرح واف من 
فاطمة املن�سوري مديرة مركز زايد 
للدرا�سات والبحوث م�سوؤولة اجلناح 
النادي..  واأن�����س��ط��ة  االإ����س���دارات  ع��ن 

النادي  م�ساركة  على  معاليه  مثنيا 
يف احلدث .. الفتا اإىل اأن نادي تراث 

املهمني  ال�سركاء  م��ن  يعد  االإم����ارات 
اجلناح  زار  فيما  الفعاليات..  كل  يف 

عدد من امل�سوؤولني وال��زوار وال�سياح 
وامل�ساركني يف البطولة.

•• اأبوظبي-الفجر:

االإدارة  امل���دين يف  ال��دف��اع  ف��رق  جنحت 
ال��ع��ام��ة ل��ل��دف��اع امل����دين ب��اأب��وظ��ب��ي، يف 
ت��ن��ف��ي��ذ مت���ري���ن ع��م��ل��ي  واأم����ن����ي ناجح 
الإطفاء حريق  �ساحنة حمملة بب�سائع 
منر  م�����س��ن��ع  م���ن  ب��ال��ق��رب  بال�ستيكية 
للمركبات، مبجمع توازن ال�سناعي، يف 

منطقة عجبان باأبوظبي.
حممد  جا�سم  اللواء  التمرين،  وح�سر 
املرزوقي قائد عام الدفاع املدين بوزارة 
الداخلية وفايز �سالح النهدي الرئي�س 

التنفيذي ملجمع »توازن« ال�سناعي. 
الكتبي،  معيوف  حممد  العميد  وق���ال 
اأبوظبي،  امل���دين يف  ال��دف��اع  م��دي��ر ع��ام 
قيا�س  اإط�������ار  يف  ي����اأت����ي  ال���ت���م���ري���ن  اإن 

جاهزية،وا�ستعدادات فرق الدفاع املدين 
اإعداد  اإىل  ، الف��ت��اً  ال��ط��وارئ  يف ح���االت 

ي�سهم  الواقع  مبا  �سيناريوهات حتاكي 
والتطلعات  ال��ن��ت��ائ��ج  اإىل   ال��و���س��ول  يف 

املاأمولة. 
ها�سم،  �سامل  مهند�س،  امل��ق��دم  واأو���س��ح 
العامة  االإدارة  يف  العمليات  اإدارة  مدير 
للدفاع املدين باأبوظبي، وقائد التمرين 
اأن ال�سيناريو بداأ بورود بالغ اإىل غرفة 
�سباحاً،   10.55 ال�ساعة  العمليات، يف 
ل�سناعة  من�ساآت  يف  حريق  بوقوع  يفيد 
ال�����س��ي��ارات، و حت��رك��ت  على ال��ف��ور فرق 
االإط����ف����اء امل���ت���واج���دة يف جم��م��ع ت����وازن 
وتبعتها  اأول،  كم�ستجيب  ال�سناعية 
ال�سمحة  ف���رق م��ن م��رك��زي  ب��االإ���س��ن��اد 
ب��اإط��ف��اء احلريق  وال�����س��ه��ام��ة وب��ا���س��رت 

بنجاح ،
 بعد ال��ت��اأك��د م��ن اإخ���الء امل��ك��ان،  وذلك 
ودوري���ات  االإ���س��ع��اف  ���س��ي��ارات  مب�ساركة 

اأمنية ومرورية. 

•• اأبوظبي-وام:

وقع املجل�س الوطني االحتادي مذكرة تفاهم مع اجلمعية 
الوطنية جلمهورية ال�سنغال “ الربملان “ تهدف اإىل تعزيز 
اأطر الت�ساور والتن�سيق وتبادل الراأي حيال خمتلف الق�سايا 
ذات االهتمام امل�سرتك وتعزيز التوا�سل بني البلدين وتبادل 
الزيارات والفعاليات الربملانية بني اجلانبني وعقد لقاءات 
برملانية ثنائية بغر�س التن�سيق الربملاين خالل امل�ساركة يف 

الفعاليات الربملانية االإقليمية والدولية.
ج���اء ذل���ك خ���الل جل�سة امل��ب��اح��ث��ات ال��ت��ي ع��ق��دت��ه��ا معايل 
الوطني  املجل�س  رئي�سة  القبي�سي  عبداهلل  اأم��ل  الدكتورة 
االحتادي ام�س مع معايل م�سطفى اأنيا�س رئي�س اجلمعية 
الوطنية ال�سنغالية “ الربملان “ الذي يزور االإمارات على 

راأ�س وفد .
الربملانية  ال��ع��الق��ات  تطوير  اأهمية  على  اجل��ان��ب��ان  واأك���د 
مبا يواكب العالقات القوية واملتنامية بني دولة االإمارات 
وحكومتي  ق��ي��ادت��ي  ح��ر���س  ظ��ل  يف  ال�سنغال  وج��م��ه��وري��ة 
بها  وال��دف��ع  ال��ع��الق��ات  ه��ذه  تر�سيخ  اأهمية  على  البلدين 

قدما يف �ستى املجاالت.
واأكدت معايل الدكتورة اأمل القبي�سي اأهمية هذه املذكرة 
االإمارات  دول��ة  بني  التعاون  عالقات  خمتلف  تطوير  يف 

الربملانية  ال�����س��ع��د  ع��ل��ى  �سيما  ال  ال�����س��ن��غ��ال  وج��م��ه��وري��ة 
العالقات  تطوير  اإىل  و�سعيهما  البلدين  توجهات  ودع��م 
بني  الوثيقة  ال��ع��الق��ات  ه��ذه  اأن  اإىل  م�سرية   .. القائمة 
�ستوؤ�س�س  ال�سنغايل  والربملان  االحت��ادي  الوطني  املجل�س 

ل��ع��الق��ات ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني خم��ت��ل��ف ال���ربمل���ان���ات ال��وط��ن��ي��ة يف 
العالقات  اأن هذه  اإىل  معاليها  ولفتت  االأفريقية.  القارة 
�ستدعم توجهات اجلانبني حيال  الربملانني  الوثيقة بني 
وال��ت��وج��ه��ات م��ن �سمنها  وامل��ل��ف��ات  الق�سايا  ال��ع��دي��د م��ن 

تقدمي الدعم ل�سعي املجل�س الوطني االحتادي للح�سول 
على �سفة مراقب يف الربملان االإفريقي الذي يعترب من 
االأولوية ويبلغ عدد اأع�سائه 250 ع�سوا ميثلون الدول 

االأع�ساء ال� 50 يف االحتاد االفريقي .
ح�سر جل�سة املباحثات �سعادة كل من حممد بن كردو�س 
اأحمد  ال��ن��ق��ب��ي وحم���م���د  اهلل  ع��ب��د  وج���ا����س���م  ال���ع���ام���ري 
الوطني  املجل�س  اأع�ساء  ليتيم  را�سد  وعائ�سة  اليماحي 
العام  االأم��ني  الظاهري  �سبيب  اأحمد  و�سعادة  االحت���ادي 
الوطنية  املرافق ملعايل رئي�س اجلمعية  للمجل�س والوفد 

ال�سنغالية.
من جانبه اأعرب معايل رئي�س اجلمعية الوطنية ال�سنغالية 
عن �سعادته بزيارة دولة االإمارات واأبدى اإعجابه بالتطور 

الذي ت�سهده دولة االإمارات يف خمتلف املجاالت .
وثمن توقيع مذكرة التفاهم بني اجلانبني والتي اعترب 
.. م�سيدا  العالقات  لتطوير  املنا�سب  االطار  �ست�سع  اأنها 
للربملان  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  ال��ذي قدمه  بالدعم 
ال�����س��ن��غ��ايل خ����الل اج��ت��م��اع��ات احت�����اد ب���رمل���ان���ات منظمة 
اإىل م��ع��ايل الدكتورة  ال��ت��ع��اون االإ���س��الم��ي. ووج���ه دع���وة 
راأ�س  على  ال�سنغالية  الوطنية  اجلمعية  لزيارة  القبي�سي 
ذات  الق�سايا  بهدف موا�سلة بحث خمتلف  املجل�س  وفد 

االهتمام امل�سرتك.

•• دبي-وام:

قدم �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
املالية واجب العزاء يف وفاة املغفور لها اأمينة بنت جمرن بن حممد 
بن ال�سيخ جمرن اىل ال�سيخ حممد بن ال�سيخ جمرن ووالد الفقيدة 
جمرن بن حممد بن ال�سيخ جمرن وذلك مبحل�س العزاء بند ال�سبا 
بدبي. واعرب �سموه عن خال�س تعازيه الأ�سرة الفقيدة ..داعيا اأن 

يتغمدها اهلل بوا�سع رحمته وان يلهم اأهلها ال�سرب وال�سلوان. 

حمدان بن را�صد يقدم واجب 
العزاء يف وفاة اأمينة بنت جمرن

اأمل القبي�صي تعقد جل�صة مباحثات مع رئي�ص الربملان ال�صنغايل

» تراث االإمارات« ي�صارك يف بطولة العني لتحدي الرم�صى

دفاع مدين اأبوظبي ينفذ مترينًا ناجحًا يف جممع »توازن« ال�صناعي

»اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان« تعزز الوعي باالأعرا�ص ال�صبعة املوؤ�صرة لالإ�صابة ب�صرطانات االأطفال

•• دبي-وام:

املقا�سف  على  الرقابة  اإج���راءات  كافة  تطبيق  دب��ي  بلدية  توا�سل 
املدر�سية تزامنا مع بدء العام الدرا�سي اجلديد 2019-2018. 
واأكد �سلطان علي الطاهر مدير اإدارة �سالمة الغذاء باالإنابة ببلدية 
دبي على اجلهود التي تبذلها البلدية وق�سم التفتي�س الغذائي يف 
�سبيل �سمان توفري بيئة غذائية �سحية و�سليمة يف كافة املقا�سف 

يف املدار�س احلكومية واخلا�سة.
واأو�سح اأن عملية الرقابة على املقا�سف املدر�سية تختلف يف املدار�س 

احلكومية عن عملية الرقابة على مقا�سف املدار�س اخلا�سة الفتا 
اىل ان املدار�س احلكومية تتعامل مع �سركات غذائية معتمدة توفر 
فيتم  اخلا�سة  املدار�س  اأما  املدر�سية  للمقا�سف  الغذائِية  املنتجات 
فيها التن�سيق مع �سركات غذائية معتمدة وحت�سري بع�س االأطعمة 
الغذائية داخل مطبخ املدر�سة مما ي�ستلزم رقابة خمتلفة على هذه 
املطابخ. واأ�ساف طاهر اأنه يجب على املدار�س التعاقد مع �سركات 
متوين مرخ�سة باإمارة دبي لتوريد املواد الغذائية لها والتاأكد من 
ا�ستيفائها جلميع اال�سرتاطات ال�سحية وعدم وجود اأي خمالفات 

عالية اخلطورة خالل اآخر تفتي�س.

»�صالمة الغذاء« ببلدية دبي تطبق اإجراءات 
ال�صالمة الغذائية على املقا�صف املدر�صية

اأخبار ال�صاعة: 
اآمال كبرية يف العام الدرا�صي اجلديد

•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�سرة اأخبار ال�ساعة اإن دولة االإمارات تتبنى روؤية طموحة للتعليم، 
باعتباره ركيزة التنمية والتطور، واال�ستثمار االأمثل للم�ستقبل وتنفيذ 
برئا�سة �ساحب  الر�سيدة  القيادة  ولهذا حتر�س  التنموية،  الطموحات 
اهلل”،  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
الوطن  اأبناء  بالتعليم قواًل وفعاًل، وت�ّسجع  اهتمامها  تاأكيد  على  دائماً 
الت�سلح بالعلم واملعرفة والتفوق، وهذا ما حر�س على تاأكيده كل  على 
من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�سيخ  ال�سمو  “رعاه اهلل” و�ساحب  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 

امل�سلحة اأم�س االأول، مبنا�سبة بدء العام الدرا�سي اجلديد ام�س االأحد.
الدرا�سي  ال��ع��ام  يف  كبرية  “اآمال  ع��ن��وان  حت��ت  افتتاحيتها  يف  وا�سافت 
اجلديد” اأن الر�سائل التي وجهها �سموهما اإىل خمتلف االأطراف املعنية 
واأولياء  واإداري����ني  ومعلمني  ط��الب  م��ن  ال��دول��ة  يف  التعليم  مبنظومة 
االأمور، تعلي من قيمة التعليم باعتباره االأ�سا�س يف بناء جمتمع االبتكار 
والتميز والتفوق، وتوؤكد اأهمية التعليم لي�س فقط يف اإعداد اأبناء الوطن 
التي  وال��ت��ط��ور  التنمية  ال��دول��ة ودع��م م�سرية  اأه���داف  تنفيذ  واإمن���ا يف 

ت�سهدها يف خمتلف املجاالت.
للدرا�سات والبحوث  االإم��ارات  التي ي�سدرها مركز   �� الن�سرة  واأو�سحت 
اال�سرتاتيجية �� اأن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم كتب 
على ح�سابه الر�سمي على “تويرت”، يقول الأبنائه الطالب “مدر�ستكم 
تبنيكم لتبنوا وطنكم.. تعطيكم علماً لتعطونا اأنتم جمداً، من �سفوفكم 
بلدكم..  م�ستقبل  ت�سطرون  دفاتركم  وعلى  واأحالمكم..  اأحالمنا  تبداأ 
بكم يعلو الوطن.. فاجعلوا مدار�سكم وطناً لكم.. وفقكم اهلل ورعاكم” 
اأع��رب يف  فقد  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  ..اأم���ا 
تغريدات عرب ح�سابه الر�سمي على “تويرت” عن اأمله يف اأن يكون العام 
الدرا�سي اجلديد مفعماً باالإيجابية والتفاوؤل حافاًل بالعطاء، واأن ينهل 
واالأخالق  بالقيم  واالل��ت��زام  وامل��ع��ارف  العلوم  معني  م��ن  ال��ط��الب  منه 
التعليمية بكل  احلميدة وتعزيزها يف نفو�سهم، كي يوا�سلوا م�سريتهم 
جد واجتهاد ومثابرة من اأجل التفوق. واأكدت اأن التعليم اجليد مل يعد 
فقط املدخل اإىل املناف�سة يف �سوق العمل، بل اإن قوة الدول االقت�سادية 
اأ�سبحت تقا�س مبقدار ما توفره من تعليم نوعي تتواءم خمرجاته مع 
احتياجات �سوق العمل، وبال�سكل الذي يخدم خطط التنمية امل�ستقبلية 
التي تعمل  االإم����ارات،  ل��دول��ة  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��درك��ه  م��ا  فيها، وه��ذا 
اأف�سل النظم التعليمية يف العامل،  اأن يكون نظامها التعليمي من  على 
كافة، كما  املجاالت  �ساملة يف  ونه�سة  تنمية  ت�سهده من  ما  يواكب  كي 
التفوق والتميز واالإب��داع، الأنها تنظر  تغر�س يف نفو�س الطالب ثقافة 
اإىل التعليم باعتباره اال�ستثمار االأمثل يف امل�ستقبل، والرهان احلقيقي 
متتلك  مواطنة  ك���وادر  تتطلب  التي  النفط،  بعد  م��ا  ملرحلة  لالنتقال 
اأ�س�س نظام  اإر�ساء  اأجل  بالعلم واملعرفة، من  مهارات خا�سة، ومت�سلحة 
اقت�سادي م�ستدام، ولهذا فاإنها تعطي ق�سية التعليم باأبعادها املختلفة 
اأهمية حمورية، وتعمل على توفري البيئة املواتية لعملية تعليمية تاأخذ 
للمعلمني،  العلمي  التاأهيل  م�ستوى  على  �سواء  العاملية،  املعايري  باأرقى 
البنية  بتطوير  يتعلق  فيما  اأو  التعليمية،  العملية  حم��ور  باعتبارهم 
التحتية ملدار�س الدولة املختلفة، اأو فيما يتعلق بت�سجيع البحث العلمي 
الدرا�سي  املو�سم  ب��داي��ة  وم��ع  اأن���ه  وذك���رت  التنمية.  متطلبات  ليواكب 
اجلديد ياأمل اجلميع اأن يكون مو�سماً تعليمياً متميزاً، تنعك�س فيه نتائج 
يت�سم فيه  هذه الروؤية الطموحة على �سري العملية التعليمية، مو�سماً 
اأداء مدار�سنا، احلكومية واخلا�سة، بالتميز واالبتكار، واأن يكون هناك 
تعاون، بل وتكامل بني خمتلف االأطراف املعنية بالتعليم، مبا يوؤدي يف 
النهاية اإىل منتج تعليمي قوي يتنا�سب مع التطور الكبري الذي تعي�سه 
االإجراءات  اأن  بالتاأكيد  الن�سرة  واختتمت  كافة.  املجاالت  يف  االإم���ارات 
التي اتخذتها وزارة الرتبية والتعليم ا�ستعداداً للعام الدرا�سي اجلديد 
تب�سر بعام درا�سي متميز ت�سري فيه العملية التعليمية بكل مرونة وي�سر، 
لتحقق اأهدافها يف بناء اأجيال امل�ستقبل املت�سلحني بالعلم واملعرفة، كما 
احلكومة  مبادرة  مع  واخلا�سة  املحلية  واملوؤ�س�سات  الدوائر  جت��اوب  اأن 
االحتادية  احلكومة  يف  العاملني  واالأم��ه��ات  االآب���اء  لتمكني  االحت��ادي��ة 
املدار�س  اإىل  اأطفالهم  مرافقة  من  اجلديد،  الدرا�سي  العام  بداية  مع 
التي�سري  اإطار  تاأتي يف  كانت  واإن  االأول،  الدرا�سي  اليوم  واحل�سانات يف 
على اأولياء االأمور وتعزيز الرتابط االأ�سري، فاإنها جت�سد اأي�ساً االإميان 

العميق بقيمة التعليم باعتباره من اأهم اأولويات املجتمع االإماراتي.

اأ�صغال ال�صارقة تنجز جمل�ص �صاحية 
الرحمانية بتكلفة 6 ماليني درهم

•• ال�شارقة -وام:

اأجنزت دائرة االأ�سغال العامة يف ال�سارقة االأعمال االإن�سائية النهائية ملبنى 
لروؤية  تنفيذا  وذلك  درهم  ماليني   6 بتكلفة  الرحمانية  �ساحية  جمل�س 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
التي  اخلدمات  م�ستوى  وتعزيز  املواطنني  خلدمة  ال�سارقة  حاكم  االأعلى 
ال�سكان كمراكز  تقدمها دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى يف تلبية حاجات 
بن  علي  املهند�س  وق��ال  وامل�سوؤولني.  املجتمع  اأف���راد  بني  التوا�سل  حتقق 
بالتعاون مع  ال�سواحي  بناء جمال�س  اإن  الدائرة  ال�سويدي رئي�س  �ساهني 
دائرة �سوؤون ال�سواحي والقرى يج�سد �سيا�سة حكومة ال�سارقة ويقع �سمن 
اأرقى  اإىل  والو�سول  الدائم  للتطوير  ال�ساعية  للدائرة  التنموية  اخلطة 
املجال�س  هذه  اإن�ساء  اأن  اإىل  م�سريا   .. احلياة  اأوج��ه  امل�ستويات يف خمتلف 
يتم ةفق طرز عمرانية اإ�سالمية وع�سرية و توزع مرافقها ب�سكل يلبي عدة 

احتياجات وتتنا�سب مع مهامها واخلدمات التي تعمل على تقدميها.
و اأو�سح اأن املجال�س توفر البيئة املنا�سبة لن�سر وتداول الثقافات ال�سحية 
وتعزيز  املجتمع  يف  واملفيدة  الواعية  وال�سلوكية  والبيئية  واال�ستهالكية 
اأوا���س��ر ال��رتاب��ط االج��ت��م��اع��ي ب��ني اأف����راد احل��ي م��ن خ��الل ال��ت��ق��اء اأهايل 
بابا  تعترب  كما  بينهم  فيما  التقارب  وتعزز  بع�س  مع  بع�سهم  ال�ساحية 
احتياجاتهم  ومتابعة  ور�سد  ال�ساحية  اأهايل  مقرتحات  ملناق�سة  مفتوحا 

اإ�سافة اإىل اإمكانية ا�ست�سافة منا�سباتهم املختلفة.
من جهته اأكدت املهند�سة علياء الرند مدير اإدارة م�ساريع املباين اأن جمل�س 
تبلغ  اآالف مرت مربع فيما  الرحمانية ميتد على م�ساحة خم�سة  �ساحية 
م�ساحة املبنى األف مرت مربع ويتكون املبنى الرئي�سي من جمل�سني م�ساحة 
كل واحد منهما 160 مرتا مربعا اإ�سافة اإىل �سالة رئي�سية مب�ساحة 220 
خ�س�س  خدمية  م��راف��ق  و  اإداري���ة  مكاتب  و4  مدير  ومكتب  مربعا  م��رتا 

بع�سها لكبار ال�سن و ذوي االإعاقة.
�سواح  ملجال�س  امل�ساريع  من  عدد  باإن�ساء  حاليا  تقوم  الدائرة  اأن  واأ�سافت 
حتت االإن�ساء وهي جمل�س �ساحية ال�سيوح واحلمرية كذلك جاري العمل 
على مبنى جمل�س �ساحية الب�ستان يف مدينة الذيد ويف كلباء تقوم الدائرة 
والطريف  البطني  4 جمال�س �سواحي منها جمل�س �ساحية حي  باإن�ساء 
باإن�ساء جمل�س حياوة واآخر يف  الدائرة  اأما يف خورفكان تقوم  وخور كلباء 

اللوؤلوؤية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

للرقابة  االحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع���ل���ن���ت 
ال��ن��ووي��ة ع��ن ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة اأبحاث 
للعلوم  خليفة  ج��ام��ع��ة  م��ع  م�سرتكة 
للرتكيز  وال���ب���ح���وث،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
النووية  ال�سالمة  اأبحاث  على تطوير 
وتثقيف اجليل القادم من املتخ�س�سني 
ال�سلمية  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف 

بدولة االإمارات العربية املتحدة. 
بح�سور  االت���ف���اق���ي���ة  ت��وق��ي��ع  وج�����رى 
ك��ل م��ن ك��ري�����س��رت ف��ي��ك��ت��ور���س��ن مدير 
للرقابة  االحت������ادي������ة  ال���ه���ي���ئ���ة  ع������ام 
�سلطان  ع����ارف  وال���دك���ت���ور  ال���ن���ووي���ة، 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  احل���م���ادي 
والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جلامعة 
امل�سوؤولني  م����ن  وع������دد  وال����ب����ح����وث، 

و�سيعمل  اجل��ان��ب��ني.  م��ن  وامل��وظ��ف��ني 
اجل���ان���ب���ان مب���وج���ب االت���ف���اق���ي���ة على 
امل�����س��رتك��ة لتطوير  م��وا���س��ل��ة اجل��ه��ود 
املرحلة الثانية من م�سروع “االختبار 
الهيدروليكي احلراري املتقدم ملحاكاة 
وهو   ،2  - النووية” اأطل�س  احل���وادث 
اأحد امل�ساريع الدولية الذي ت�سارك يف 
تنظيمه وكالة الطاقة النووية التابعة 
ملنظمة التعاون االقت�سادي والتنمية.

وتركز املرحلة الثانية من امل�سروع على 
معاجلة ق�سايا ال�سالمة الهيدروليكية 
احلرارية واإدارة احلوادث النووية ذات 
النووية  ال��ط��اق��ة  ال�����س��ل��ة مب��ف��اع��الت 

 .APR1400 املتقدمة
النووية  ال��ط��اق��ة  م��ف��اع��الت  ومت���ث���ل 
من  ال��ث��ال��ث  اجل��ي��ل   APR1400
مفاعالت املاء امل�سغوط، والذي جرى 

تطويره يف كوريا اجلنوبية، و�سيجري 
للطاقة  ب��راك��ة  حمطة  يف  ا�ستخدامه 
االإم����ارات،  دول���ة  ال�سلمية يف  ال��ن��ووي��ة 
تعريف  على  االتفاقية  �ستعمل  حيث 
الطالب والباحثني من مواطني دولة 
االإمارات باملفاعل، وبناء قدرات ب�سرية 
متخ�س�سة يف جمال ال�سالمة النووية 

عرب اأن�سطة بحثية مكثفة.
وبهذا ال�سدد، قال كري�سرت فيكتور�سن 
للرقابة  االحت��ادي��ة  الهيئة  ع��ام  مدير 
النووية: “تويل الهيئة منذ تاأ�سي�سها 
لتطوير  ك���ربى  اأه��م��ي��ة   2009 ع���ام 
القدرات والكفاءات الب�سرية يف جمال 
ال�سالمة النووية، و�سيحظى الباحثني 
االتفاقية  ه�����ذه  ب��ف�����س��ل  وال���ط���ل���ب���ة 
ب��ف��ر���س��ة ال��ت��ع��رف ع��ل��ى اأب����رز خوا�س 
ال�سالمة يف النظم النووية با�ستخدام 

تعطى  وال��ت��ي  خمتلفة  حا�سوب  رم��وز 
م��ت��ن��وع��ة ح���ول ت�سغيل  ���س��ي��ن��اري��وه��ات 

حمطات الطاقة النووية.«
واأ�ساف فيكتور�سن: “�سيتم ا�ستخدام 
م����واد ال���ت���دري���ب ال��ن��اجت��ة ع���ن عملنا 
الهيدروليكي  االخ��ت��ب��ار  م�����س��روع  يف 
احل������راري امل��ت��ق��دم مل��ح��اك��اة احل����وادث 
باعتبارها   ”2  – “اأطل�س  ال��ن��ووي��ة 
والباحثني  ل��ل��ط��الب  ق��ّي��م��ة  م������وارد 
ل�سنوات  العليا  ال��درا���س��ات  مرحلة  يف 

قادمة«.
من جهته، قال الدكتور عارف �سلطان 
التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب  احل��م��ادي، 
والتكنولوجيا  للعلوم  جلامعة خليفة 
اتفاقية  ل��ن��ا  “�ستتيح  وال���ب���ح���وث: 
مع  امل�سرتك  والتعاون  االأبحاث  دعم 
النووية  ل��ل��رق��اب��ة  االحت���ادي���ة  الهيئة 

الدرا�سات  يف  بحوث  اإج���راء  اإمكانية 
كجزء  احل�����راري�����ة  ال���ه���ي���درول���ي���ك���ي���ة 
وذلك   ”2  - “اأطل�س  م�����س��روع  م���ن 
متا�سياً مع روؤية اأبوظبي االقت�سادية 
ا�ستدامة  اأهمية  توؤكد  التي   2030
التعاون  ه��ذا  اأن  كما  وامل��ي��اه،  الطاقة 
التي  االأ�سا�سية  امل��ج��االت  على  ي��وؤك��د 
اأجلها  من  خليفة  جامعة  تاأ�سي�س  مت 
والبحوث  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت�����س��م��ل  وال����ت����ي 
وت��ط��وي��ر امل���ع���رف���ة. ك��م��ا مي��ك��ن��ن��ا من 
خالل هذه االتفاقية اأن ن�سهم ب�سكل 
الوطنية  اخل����ربات  ت��ع��زي��ز  يف  ف��اع��ل 
الدولة  ال��ن��ووي��ة يف  ال�����س��الم��ة  ح���ول 
واإنتاج مواد تدريبية �ساملة يف حتليل 

جوانب ال�سالمة يف امل�ستقبل«.
الفرتة  خ����الل  اجل���ان���ب���ان  وي�����س��ت��ع��د 
االأبحاث  ن��ت��ائ��ج  ال���س��ت��ع��را���س  املقبلة 

ملراجعة  املقبل  االجتماع  امل�سرتكة يف 
“االختبار  م���������س����روع  ع����م����ل  �����س����ري 
الهيدروليكي احلراري املتقدم ملحاكاة 
 ATLAS-2 ال��ن��ووي��ة«  احل����وادث 
امل��رت��ق��ب يف ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة خالل 

اأكتوبر 2018. 
م�سروع  اأن  اإىل  االإ������س�����ارة  وجت������در 
االخ���ت���ب���ار ال��ه��ي��درول��ي��ك��ي احل�����راري 
النووية  احل������وادث  مل��ح��اك��اة  امل��ت��ق��دم 
قطاع  بدعم  يحظى   ATLAS-2

ال�سالمة ومنظماتها يف كل من كوريا 
وبلجيكا وجمهورية الت�سيك وال�سني 
و�سوي�سرا  واإ�سبانيا  واأمل��ان��ي��ا  وفرن�سا 
واالإمارات العربية املتحدة والواليات 

املتحدة االأمريكية. 

•• عجمان-الفجر:

انطلقت �سباح يوم ام�س االحد فعاليات 
�سعار  حتت  املدر�سية  املوا�سالت  اأ�سبوع 
عجمان  ب���ف���رع  ل���ل���م���دار����س(  )ال�����ع�����ودة 
ملوا�سالت االإمارات تزامناً مع انطالقها 

عرب فروع موا�سالت االإمارات.
بت�سكيل  عجمان  فرع  اإدارة  قامت  حيث 
ال�سويدي  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��رئ��ا���س��ة  ف��ري��ق 
احلكومية  املدر�سية  امل��وا���س��الت  م��دي��ر 
ب��ع��ج��م��ان ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��ف��ري��ق حممد 
ال�سالمة  وح�������دة  رئ���ي�������س  احل�����م�����ادي 
الطنيجي  م���اج���د  م���ن  ك����اًل  وع�����س��وي��ة 
م��دي��ر حم��ط��ة اجل����رف وح��م��د حممد 
���س��ع��ي��د من�سق  م��ن�����س��ق ح���رك���ة وم�����رمي 
االح�ساء ونورة اخلاطري مقرر الفريق 
وعدد من املوظفني وال�سائقني املكلفني 
ب��ال��ف��رع ، وق����ام ال��ف��ري��ق ب���اإع���داد خطة 
كاملة �سوف تنفذ خالل فعاليات ا�سبوع 
برامج  بني  تنوعت  املدر�سية  املوا�سالت 
وم�ساركة  متنوعة  وف��ع��ال��ي��ات  ت��وع��وي��ة 
ال�����س��ل��ة حيث  ذات  ال��ر���س��م��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ات 
الدفاع  اإدارة  م��ن  ك��ال  م��ع  التن�سيق  مت 
ال�سحة  ووزارة  امل�����رور  واإدارة  امل����دين 
اال�سالمية  وال�����س��وؤون  االوق����اف  وهيئة 
ال�سالمة  بربامج  تتعلق  اأخ��رى  وجهات 
حيث ت�ستهدف الفعاليات ب�سكل رئي�سي 
موظفي موا�سالت االمارات من �سائقي 
احل���اف���الت امل��در���س��ي��ة  وم�����س��ريف النقل 
حما�سرات  على  وال��رتك��ي��ز  وال�����س��الم��ة 

ال��ت��وع��ي��ة ل��ط��ل��ب��ة وط���ال���ب���ات امل���دار����س 
اأم���وره���م خ���الل ب���داي���ة العام  واأول����ي����اء 
ال��ربن��ام��ج بتكرمي  ال���درا����س���ي واخ��ت��ت��م 
و�سالمة  نقل  وم�سرفة  �سائق   95 عدد 
العميد  من  ورعاية  بح�سور  متميزين 
ال�������س���ام�������س���ي م����دي����ر عام  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
املدين بح�سور وتكرمي اجلهات  الدفاع 

عبدالعزيز  واأو���س��ح  ب��االإم��ارة.  امل�ساركة 
احلافالت  ���س��ائ��ق��ي  ع���دد  اأن  ال�����س��وي��دي 
امل��در���س��ي��ة يف ف����رع   212 ���س��ائ��ق��ا، وان 
 230 فيها  العامل  احل��اف��الت  اأ�سطول 
27 مدر�سة  وت��خ��دم  م��در���س��ي��ة  ح��اف��ل��ة 
وال�سالمة  النقل  م�سرفات  ع��دد  واأن   ،
100 م�سرفة  يبلغ  الفرع  العامالت يف 

اأك���د ماجد  و���س��الم��ة. وم��ن جانبه  نقل 
على  اجل���رف  حم��ط��ة  م��دي��ر  الطنيجي 
التي  ال��دورات  و  اأهمية تكثيف الربامج 
تقدم ل�سائقي النقل املدر�سي وم�سرفات 
ن�سر  يف  ودوره��������ا  وال�������س���الم���ة  ال���ن���ق���ل 
والثقافة  التوعية  ال�سالمة  اج����راءات 
ونزول  �سعود  عند  واالن��ت��ب��اه  امل��روري��ة 

�سكر  ك��م��ا   ، احل��اف��ل��ة  واإىل  م��ن  الطلبة 
ال�����س��وي��دي اجل��ه��ات امل��ت��ع��اون��ة م��ع اإدارة  
العاملني  ل���دى  ال��وع��ي  ن�سر  يف  ال��ف��رع 
لالرتقاء  وامل�����س��رف��ني  ال�����س��ائ��ق��ني  م���ن 
ال�سوء  وت�سليط  ال�سالم�����ة  بثقاف���ة 
واالإ�سابات  احل���وادث  من  الوقاية  على 
اأع�����ل�����ى امل����ع����اي����ري يف جم���ال  وحت���ق���ي���ق 

وب�����س��������ك��ل متميز  وال�����س��ح��ة  ال�����س��الم��ة 
ال��ع��م��الء وال��ع��ام��ل��ني . وا�ساف  ي��ر���س��ى 
حممد احلمادي رئي�س وحدة ال�سالمة 
بدور ق�سم ال�سالمة يف اال�ستعداد اجليد 
مفهوم  ن�سر  يف  التوعوية  للمحا�سرات 
ال�سالمة بني اأبنائنا طلبة املدار�س ومما 
ي�سهم يف املحافظة عليهم وتقليل ن�سبة 

املدر�سي  ال��ن��ق��ل  ع��م��ل��ي��ات  يف  احل�����وادث 
العليا  االدارة  من  ا�ستهدافها  مت  والتي 
يف اخلطة اال�سرتاتيجية لطلبة املدار�س 
الرتكيز  ال�سالمة  ق�سم  وي�ستهدف  كما 
القاعدة  ر����س���م  وخم���ط���ط  م���ف���وم  ن�����س��ر 
املحافظة  يف  اأهمية  م��ن  ل��ه  مل��ا  الذهبية 
اأب��ن��ائ��ن��ا ط��ل��ب��ة وطالبات  ���س��الم��ة  ع��ل��ى 

النزول  عند  بالرتكيز  وذل���ك  امل��دار���س 
 10 من احلافلة واالبتعاد عن احلافلة 
خ��ط��وات اىل االم���ام عند ال��و���س��ول اىل 

املنزل. 
ال��ط��ن��ي��ج��ي مدير  اأ������س�����اد م���اج���د  ك���م���ا 
حمطة اجلرف على اجلهات احلكومية 
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال���ت���ي ت�����س��ه��م ب����دوره����ا يف 
ال�������س���الم���ة ع���ل���ى جميع  ن�����س��ر م���ف���ه���وم 
طلبة  اأبنائنا  وباخل�س  املجتمع  �سرائح 
اأن موا�سالت  امل��دار���س. وذك��ر  وط��اب��ات 
االإمارات قد اعتمدت مو�سوع »ال�سالمة 
املدر�سية«  امل���وا����س���الت  يف  التطبيقية 
حم��وراً لتلقي االأف��ك��ار واالق��رتاح��ات يف 
ملبادرة  االأول  املو�سم  االأوىل من  اجلولة 
ملوظفي  املخ�س�سة  امل��ب��دع��ني«  »دوري 
مواقعها  جميع  يف  املوؤ�س�سة  وموظفات 
ي�سمل جميع  ال��دول��ة، ومب��ا  املنت�سرة يف 
االرتباط  وي��رتج��م  الوظيفية،  الفئات 
ال���وث���ي���ق م����ا ب����ني اأن�������س���ط���ة وخ����دم����ات 
جهة  من  للمتعاملني  املقدمة  املوؤ�س�سة 
اأال  املوؤ�س�سية  قيمها  اأه���م  اإح���دى  وب��ني 
واأكد  اأخ���رى.  جهة  م��ن  ال�سالمة  وه��ي 
حافالت  اأن  ال�������س���وي���دي  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
طالب   9755 ب��ن��ق��ل  ب��������داأت  ال����ف����رع 
اأهبة  على  االم��ارة  وطالبة من مدار�س 
االمارات  م��وا���س��الت  ا�سطول  ا�ستعداد 
نقل  وم�سرفني  و�سائقني  حافالت  من 
و�سالمة على اال�ستعداد التام لهذا العام 
اأبنائنا  2018-2019 لنقل  الدرا�سي 

طلبة وطالبات املدار�س.

لتطوير اأبحاث ال�صالمة النووية وتثقيف اجليل القادم من املتخ�ص�صني

»االحتادية للرقابة النووية« و»جامعة خليفة« توقعان اتفاقية اأبحاث م�صرتكة

•• اأبوظبي -  الفجر

اأعلن جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية عن اإطالقه اليوم حملة التح�سني العا�سرة 
، وذلك يف   2019-2018 التي ت�سيب الروة احليوانية للعام  �سد االأمرا�س 
اإطار احلمالت الوقائية التي يقدمها اجلهاز ملربى الروة احليوانية على م�ستوى 
اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي، لوقاية ال���روة احليوانية م��ن االإ���س��اب��ة ب��االأم��را���س واحل��د من 
االإ�سابات الوبائية ورفع مناعة احليوان، وتقليل احلاجة اإىل ا�ستخدام العالجات 
على  واملحافظة  البعيد،  امل��دى  على  االأم��را���س  وا�ستئ�سال  البيطرية،  واالدوي���ة 
الروة احليوانية و�سواًل لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف قطاع الروة احليوانية 

وزيادة العائد االقت�سادي على مربي الروة احليوانية. 

وقال املهند�س ثامر القا�سمي املتحدث الر�سمي با�سم اجلهاز تت�سمن هذه احلملة 
اأربع مراحل ت�سمل االأوىل منها اجلرعة االأوىل   2019 التي ت�ستمر حتى مايو 
واملرحلة  وامل��اع��ز،  لل�ساأن  ال�سغرية  امل��ج��رتات  ط��اع��ون  م��ر���س  �سد  للتح�سني 
اجلرعة  الثالثة  وامل��رح��ل��ة  وال��ك��ف��ت،  القالعية  احل��م��ى  �سد  التح�سني  الثانية 
الثانية للتح�سني �سد طاعون املجرتات ال�سغرية بينما تت�سمن املرحلة الرابعة 
ت�سبق موا�سم  اأن هذه احلملة  واأ�ساف  والكفت.  القالعية  لتح�سني �سد احلمى 
ظهور وتف�سي االأمرا�س االأكر �سيوعاً واالأ�سد خطراً على �سحة احليوان، م�سريا 
اإىل اأن الهدف هو وقاية الروة احليوانية من االإ�سابة باالأمرا�س عرب التقليل 
من اال�سابات املر�سية الوبائية لالأمرا�س ورفع مناعة احليوان، وتقليل احلاجة 
املدى  على  االم��را���س  وا�ستئ�سال  البيطرية،  واالدوي���ة  العالجات  ا�ستخدام  اإىل 

االقت�سادي على مربي  العائد  وزي��ادة  ال��روة احليوانية  واملحافظة على  البعيد، 
الروة احليوانية.

باللقاحات  التح�سني  برنامج  املا�سية ح�سب  اأهمية حت�سني  على  القا�سمي  واأك��د 
وقايتها  يف  ه��ذا  ي�سهم  حيث  الغذائية،  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  قبل  من  املعتمدة 
الروة  تقيد مربي  اأهمية  اإىل  الوبائية، الفتا  باالأمرا�س  اإ�سابتها  والتقليل من 
اإدخال  وع���دم  اجل��ه��از  يطلقها  ال��ت��ي  التوعوية  وال��ربام��ج  بالن�سائح  احليوانية 
حيوانات جديدة اىل القطيع اإال بعد حجرها والتاأكد من �سالمتها من االأمرا�س 
لتجنب تف�سي االأمرا�س يف القطيع، داعياً مربي الروة احليوانية للتوا�سل مع 

اأقرب عيادة بيطرية لتحديد موعد لال�ستفادة من حملة التح�سني.
التابع  البيطري  الكادر  مع  التعاون  اإىل  احليوانية  ال��روة  القا�سمي مربي  ودعا 

وحت�سري  الالزمة  العمالة  توفري  طريق  عن  الغذائية  للرقابة  ابوظبي  جلهاز 
احليوانات لعمليات التح�سني والرتقيم قبل زيارة الطبيب البيطري للعزبة االأمر 
الذي يقلل من اإجهاد احليوان وي�سهم يف اإجناز املهام وتقدمي اأف�سل اخلدمات على 
الوجه االأكمل، مو�سحاً اأن احلملة �ستغطي اأكر من 3 ماليني راأ�س من املا�سية 
�سد االأمرا�س امل�ستهدفة، وذلك متا�سيا مع اخلطة الوطنية لل�سحة احليوانية 

اجلهاز اال�سرتاتيجية 2020-2016 . وخطة   -2025  2015
 2009 ع��ام  بدايتها  ومنذ  اجلهاز  نفذها  التي  التح�سني  حمالت  اأن  اإىل  ي�سار 
االأمرا�س  والتخفيف من  اجل��دري،  على مر�س  الق�ساء  ب�سكل كبري يف  �ساهمت 
املو�سمية التي قد ت�سيب الروة احليوانية واحلد من انت�سارها، كما قدمت اأكر 

من 54 مليون جرعة للروة احليوانية باإمارة اأبوظبي يف خمتلف االأمرا�س.

احلملة ت�صتهدفها  املا�صية  من  راأ�س  ماليني   3

»اأبوظبي للرقابة الغذائية« يطلق حملته العا�صرة لتح�صني الرثوة احليوانية

ا�صتعدادا للف�صل الدرا�صي الأول 2019 /2018

فرع عجمان مبوا�صالت االمارات يبداأ العام الدرا�صي بنقل 9755 طالبا وطالبة 

مدينة ال�صارقة لالإعالم )�صم�ص( تعقد ور�صة عمل حول 
الت�صوير الرقمي وت�صميم الالفتات االإعالنية

••  ال�شارقة-الفجر:

لالإعالم  ال�������س���ارق���ة  م��دي��ن��ة  ع���ق���دت 
املبتكرة  احل����رة  امل��ن��ط��ق��ة  )���س��م�����س(، 
ال�سناعات  يف  املتخ�س�سة  للمن�ساآت 
االإب��داع��ي��ة واالإع��الم��ي��ة، ور���س��ة عمل 
وت�سميم  ال��رق��م��ي  ال��ت�����س��وي��ر  ح���ول 
ال��الف��ت��ات االإع���الن���ي���ة، وذل����ك خالل 
اأغ�سط�س  ال�����س��اد���س م��ن  ال��ف��رتة م��ن 

وحتى اخلام�س ع�سر منه.
وج������اء ت��ن��ظ��ي��م ور�����س����ة ال���ع���م���ل حتت 
اإ����س���راف ع���ادل م��ت��ني، رئ��ي�����س حترير 
تي  “وي  التعليمية  التلفزيون  قناة 
وذلك  ل�”ويتيل”،  اآرابيا” التابعة  يف 
التوا�سل  اأهمية  على  التاأكيد  بهدف 
املبكرة  التعلم  م��راح��ل  يف  ال��ب�����س��ري 

ال�سارقة  اأط���ف���ال  م��رك��ز  ل���دى ط��ل��ب��ة 
للفنون. وقدم ور�سة العمل م�سطفى 
وم�سمم  الفوتوغرايف  امل�سور  عا�سور 
اآرابيا” التي  يف  ت��ي  “وي  يف  ال�����س��ور 
ال�ساعة  م����دار  ع��ل��ى  ب��راجم��ه��ا  ت��ب��ث 

وطيلة اأيام اال�سبوع.
واأق���ي���م���ت ور����س���ة ال��ع��م��ل ع��ل��ى م���دار 
ال�سارقة  م��دي��ن��ة  بتنظيم  اأي����ام   10
ت��ل��ّق��ى خاللها  )���س��م�����س(،  ل���الإع���الم 
للت�سوير  االأ�سا�سية  املفاهيم  الطلبة 
التقاط  وت���ق���ن���ي���ات  ال����ف����وت����وغ����رايف، 
بعد  ما  اأدوات  اإىل  باالإ�سافة  ال�سور، 
االإنتاج امل�ستخدمة يف ت�سميم الفتات 

و�سائل التوا�سل االجتماعي.
وبات االنطباع االأول اليوم ُي�سنع عرب 
االإنرتنت بداًل من االجتماعات، ومن 

هنا اأ�سبحت الفتات و�سائل التوا�سل 
االأعمال  بطاقات  مبثابة  االجتماعي 
يف ع�سرنا هذا. ومت اإعداد ور�سة عمل 
الت�سوير الرقمي وت�سميم الالفتات 
12 عاماً،  لطلبة املدار�س حتت عمر 
مكوّنات  وف��ه��م  ت��ّع��ل��م  م��ن  لتمكينهم 
ال�سور امل�ستخدمة يف ت�سميم الفتات 
وكيفية  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
الدكتور  �سعادة  وق���ال  ا�ستخدامها.  
ال�سارقة  مدينة  رئي�س  املدفع،  خالد 
لالإعالم )�سم�س(، يف تعليق له حول 
عمل  ور����س���ة  “تلبي  ال��ع��م��ل:  ور����س���ة 
الت�سوير الرقمي وت�سميم الالفتات 
�سخ�سية  احتياجات  اليوم  االإعالنية 
اكت�سب  ف��ق��د  ���س��روري��ة،  وجمتمعية 
ه����ذا امل���و����س���وع زخ���م���اً ���س��ري��ع��اً لدى 

ال��ع��م��ري��ة نتيجة  ال�����س��رائ��ح  خم��ت��ل��ف 
التوا�سل  لو�سائل  الكبري  لالنت�سار 
العمل  ور�سة  اأن  ون��اأم��ل  االجتماعي، 
ه�����ذه ق����د ����س���اع���دت احل�������س���ور على 
فهم اأه��م��ي��ة ال��الف��ت��ات االإع��الن��ي��ة يف 
امل�ستهدف  للجمهور  الر�سائل  اإي�سال 
االجتماعي.  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  ع��ل��ى 
وت���ع���ت���رب ه������ذه ال����ور�����س����ة ج�������زًء من 
املواهب  ت�سجيع  اإىل  الهادفة  ر�سالتنا 
ال�سابة وحتفيزهم، وم�ساعدتهم على 
تطوير مهاراتهم يف خمتلف املجاالت 
املزيد  تنظيم  و�سنوا�سل  االإعالمية. 
ل��ل��م��واه��ب ال�سابة  ال��ع��م��ل  م��ن ور����س 
م�ستقباًل«.  وقال عادل متني، رئي�س 
“تهدف  اآرابيا”:  تي يف  “وي  حترير 
املواهب  م�����س��اع��دة  اإىل  ال��ع��م��ل  ور���س��ة 

ال�����س��اب��ة ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات���ه���م يف 
ال�سغر،  منذ  الفوتوغرايف  الت�سوير 

وقد ا�ستقطبت عدداً كبرياً من ع�ساق 
اكت�سب  كما  الفوتوغرايف،  الت�سوير 

احل�سور معرفة مبا�سرة حول اأحدث 
ب��اإن�����س��اء الفتات  ال��ت��ق��ن��ي��ات اخل��ا���س��ة 

التوا�سل  و�سائل  ل�سفحات  اإعالنية 
االجتماعي«.

•• اأبوظبي-وام:

اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور  ت��اري��خ  �سجل 
نهيان “طيب اهلل ث��راه “ اأح��داث��ا ب��ارزة خ��الل �سهر 
ومنا�سرة  القومية  بالثوابت  مت�سكه  اأك��دت  �سبتمرب 
الق�سايا االإن�سانية العادلة، فيما وا�سل “رحمه اهلل” 

م�سرية البناء والتنمية حمليا.
بالتعاون  “وام”  االإم�������ارات  اأن���ب���اء  وك���ال���ة  وت��وا���س��ل 
امل��واق��ف واالأق���وال  اأه��م  م��ع االأر���س��ي��ف الوطني ر�سد 
 - زايد”.  “ ع��ام  م��ع  ت��زام��ن��اً  ل��ه  للمغفور  التاريخية 
من   20 ال���  يف  زاي���د  ال�سيخ  بعث   .. و�ساتيال  ���س��ربا 
الدول  روؤ�ساء  اإىل  بر�سائل  �سبتمرب من العام 1982 
االأم������ن حول  ال���دائ���م���ة يف جم��ل�����س  ال��ع�����س��وي��ة  ذات 
خميمي  يف  اإ�سرائيل  ارتكبتها  التي  الوح�سية  املجازر 
لبنان،  يف  الفل�سطينيني  لالجئني  و�ساتيال  ���س��ربا 
للماأ�ساة  ح��د  ل��و���س��ع  ���س��ري��ع  دويل  ب��ت��ح��رك  م��ط��ال��ب��ا 
التحرك  ه��ذا  وج��اء  الفل�سطيني.  لل�سعب  امل�ستمرة 

مبداأ  عن  تعبريا  زاي��د  ال�سيخ  قبل  من  الدبلوما�سي 
اأ�سيل يف ال�سيا�سة االإماراتية يتمثل يف دعم الق�سية 
املوؤ�س�س  الوالد  عن  يوما  تغب  مل  التي  الفل�سطينية 
بل كانت دائمة احل�سور يف فكره وتفكريه يف جمال�سه 

املحلية واالحتادية ويف املحافل الدولية.
- مراجعة �صاملة .. 

اإج����راء م��راج��ع��ة �ساملة  اإىل ���س��رورة  ل��ه  امل��غ��ف��ور  نبه 
حالة  ا�ستمرار  خطورة  من  حم��ذراً  العربي  للموقف 
ويف  العربية،  االأم���ة  بها  مت��ر  التي  وال���رتدي  التمزق 
1982/9/5 و�سل ال�سيخ زايد اىل اململكة املغربية 
ا�ست�سافتها  التي  العربية  القمة  اأعمال  يف  للم�ساركة 
ت��خ��رج القمة  اأن  اأم���ل���ه يف  م��دي��ن��ة ف���ا����س، وع���رب ع���ن 
امل�سرتك.  ال��ع��رب��ي  العمل  م��ن  ت��ع��زز  مهمة  ب��ق��رارات 
 28 ال���  “ يف  “رحمه اهلل  - تكامل اقت�سادي .. ودع��ا 

التو�سل  اإىل �سرورة   1989 العام  �سبتمرب من  من 
التنمية  اقت�سادي عربي خا�سة يف جمال  اإىل تكامل 
الزراعية. - الكارثة الكربى .. يف التا�سع من �سبتمرب 
من العام 1991 اأكد ال�سيخ زايد بن �سلطان “رحمه 
الفرن�سية”  “لوموند  �سحيفة  ل���  ت�سريح  يف  اهلل” 
– الغزو  ك��ارث��ة اخل��ل��ي��ج  ال��ك��ربى م��ن  اأن اخل�����س��ارة 
العراقي للكويت - لي�ست يف املال بل يف تفرق العرب 

وامل�سلمني.
- زايد : الكويت �صتعود رائدة.

من  الثامن  يف  ل��ه  املغفور  التقى   .. ذات��ه  االإط���ار  ويف 
ال�سيخ  ل��ه  املغفور  اأخ��ي��ه   1991 ال��ع��ام  م��ن  �سبتمرب 
جابر االأحمد ال�سباح اأمري دولة الكويت.. موؤكدا له 
اأن االإمارات �ست�ساهم يف دعم الكويت لتعود اإىل دورها 

الرائد ما قبل تعر�سها للغزو العراقي.

- عدم النحياز ورف�س التدخل الأجنبي..
واأكد املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب 
اهلل ثراه” يف خطاب األقاه يف الثامن من �سبتمرب من 
العام 1973 يف موؤمتر قمة عدم االنحياز الذي عقد 
يف اجلزائر رف�س دولة االإمارات للتدخالت االأجنبية 
كافة  باأ�سكاله  العن�سري  والتمييز  ال��دول  ���س��وؤون  يف 

ومت�سكها مببادئ عدم االنحياز.
واأعلن الوالد املوؤ�س�س يف ذلك املوؤمتر تربع االإمارات 
االأفريقية  ال���دول  مل�ساعدة  دوالر  م��الي��ني   3 مببلغ 
املت�سررة من اجلفاف، وبن�سف مليون دوالر مل�ساعدة 

حركات التحرير االأفريقية.
�سبتمرب   19 يف   .. اال���س��ت��ق��رار  م��ف��ت��اح   .. االأم�����ن   -
1976 اأدىل املغفور له بت�سريح �سحفي اأكد فيه اأن 
توفري االأمن واالأمان للمواطن هو مفتاح اال�ستقرار 

و�سمانته وهو طريق الرفاهية والرخاء للدولة.
- زايد .. والعمل الإن�صاين ..

“طيب اهلل ثراه” وال يزال عنواناً ورم��زاً خالداً  كان 
ل��ل��ع��ط��اء وال��ع��م��ل االإن�����س��اين واخل����ريي يف االإم�����ارات 
والعامل اأجمع مبا قدمه من اأعمال خرية اأ�سهمت يف 

تخفيف معاناة الكثري من �سعوب العامل.
11 من �سبتمرب من العام  ال���  وت��ربع ال�سيخ زاي��د يف 
مليوين دوالر ملعهد با�ستري الفرن�سي  مببلغ   1991
املتخ�س�س يف البحث العلمي ملكافحة ال�سرطان، كما 
غذائية  م�ساعدات  باإر�سال   1992/9/14 يف  وجه 
الإنقاذ ال�سعب ال�سومايل وم�ساعدته ملواجهة اجلفاف 
ج��راء موجة  لها  تعر�س  التي  م��ن حمنته  واخل���روج 
اجلفاف القاحلة التي �سربت البالد واأدت اإىل انت�سار 
املجاعة. ويف 1987/9/15 اأمر ال�سيخ زايد بتوجيه 

بنجالدي�س  جمهورية  اإىل  ومالية  عينية  م�ساعدات 
املدمرة  ال��ف��ي�����س��ان��ات  ���س��ح��اي��ا  اإغ���اث���ة  يف  للم�ساهمة 
التي �سهدتها البالد اآنذاك والتي خلفت ورائها اآالف 
املواقف  تتعدد  وامل����راأة..  زاي��د   - وامل�����س��ردي��ن.  القتلى 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  فيها  التي حر�س 
�سكل  م��ا  وه��و  وت�سجيعها  امل����راأة  دع��م  على  نهيان  اآل 
نهجاً متكامال �سارت عليه االإمارات يف دعمها للمراأة 
�سبتمرب  االأول من  “رحمه اهلل” يف  واأم��ر  ومتكينها، 
الهاجري  اأمنيات  1999 بتكرمي الطالبة  العام  من 
لتفوقها يف الكلية امللكية للجراحني يف دبلن باإيرلندا 
منذ  الكلية  تاريخ  يف  الدرجات  اأعلى  على  وح�سولها 

تاأ�سي�سها عام 1975.
- ال�سيد والفرو�سية .. زار املغفور له ال�سيخ زايد بن 
 2003 العام  �سبتمرب من   26 نهيان يف  اآل  �سلطان 
املعر�س الدويل لل�سيد والفرو�سية والذي بات اليوم 
ال�سيد  �سعبية يف جمال  واأكرها  املعار�س  اأه��م  اأح��د 

واملحافظة على احلياة الطبيعية والتنوع الفطري.

بالتعاون مع االأر�صيف الوطني .. »وام« تر�صد اأبرز مواقف زايد يف �صبتمرب
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نفت وزارة اخلارجية العراقية ام�س االأحد، التقارير عن نقل �سواريخ 
ا�ستغرابها من  اإيرانية جلماعات م�سلحة عراقية، مبدية  بالي�ستية 

هذه التقارير.
العراقية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  “ت�ستغرب  ب��ي��ان:  يف  ال������وزارة  وق��ال��ت 
م�سلحة  جماعات  تلقي  عن  �سحايف  تقرير  �ساقها  التي  االدع���اءات 

عراقية �سواريخ بالي�ستية من ايران«.
العراق غري ملزم  اأن  ال��وزارة  توؤكد فيه  ال��ذي  الوقت  “يف  واأ�سافت 
بالرد على تقارير �سحافية ال متتلك دلياًل ملمو�ساً على ادعاءاتها 
اأن جميع موؤ�س�سات الدولة العراقية ملزمة  ومزاعمها، فاإنها توؤكد 
وملتزمة باملادة ال�سابعة من الد�ستور، التي تن�س على منع ا�ستخدام 
االأرا�سي العراقية مقراً اأو ممراً الأي عمليات ت�ستهدف اأمن اأي دولة 

اأخرى«.
اأن طهران قدمت  ذكر  وكانت بع�س و�سائل االإعالم تناقلت تقريراً 
لتهديد  لها  موالية  م�سلحة  عراقية  جلماعات  بالي�ستية  �سواريخاً 

امل�سالح االأمريكية اإذا وجهت االأخرية �سربات الإيران.

اإنها اختارت خم�سة مبعوثني خا�سني  ام�س   قالت كوريا اجلنوبية 
كوريا  اإىل  لل�سفر  الرئا�سة  يف  القومي  االأم��ن  مكتب  رئي�س  بقيادة 
بني  قمة  موعد  لبحث  اأي��ل��ول  �سبتمرب  م��ن  اخلام�س  يف  ال�سمالية 

زعيمي البلدين تعقد ال�سهر احلايل.
و�سيقود الوفد �سوجن اإي-يوجن كبري امل�ست�سارين االأمنيني للرئي�س 
وزير  ونائب  الوطنية  املخابرات  هيئة  رئي�س  وي�سم  ج��ي��ه-اإن  م��ون 
الرئي�س  و�سكرتري  الوطنية  املخابرات  هيئة  يف  وم�سوؤوال  التوحيد 

ل�سوؤون الدولة.
و�سافر امل�سوؤولون اخلم�سة اإىل بيوجنياجن يف اأوائل مار�س اآذار وقال 
املتحدث الرئا�سي كيم اإي-كيون اإن االختيار وقع عليهم مرة اأخرى 

الطالعهم على الق�سايا حمل البحث.
بيوجنياجن  اإىل  تتجه  ط��ائ��رة  �سي�ستقل  ال��وف��د  اإن  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
الوفد  يعود  اأن  املقرر  ومن  للبلدين  الغربية  احل��دود  عرب  مبا�سرة 

يف نف�س اليوم.
ال�سمال منذ  يزور  رئي�س كوري جنوبي  اأول  و�سيكون مون جيه-اإن 
عام 2007 لكن القمة املزمعة بينه وبني الرئي�س الكوري ال�سمايل 
كيم جوجن اأون �ستعقد يف وقت ي�سهد توترا مت�ساعدا مع الواليات 

املتحدة ب�سبب م�ستقبل الربنامج النووي الكوري ال�سمايل.
 

قال الرئي�س امل�سري عبد الفتاح ال�سي�سي، اإن بع�س التيارات الدينية 
املعروفة ب�االإ�سالم ال�سيا�سي �سعت لال�ستفادة من الفراغ الذى اأفرزه 
احلكم  اإىل  للو�سول  الفر�سة  ا�ستغالل  واإىل  العربي”  “الربيع 
وتوىل ال�سلطة، دون اكرتاث باأهمية احلفاظ على الدولة الوطنية 
اأو �سقوطها، اأو تعديل لفهمها اخلاطئ حلقيقة الواقع الذى تعي�سه 

املنطقة و�سعوبها وملفهوم الدولة نف�سه.
وقادة  وطالبها  االأكادميية  ق��ادة  اأم��ام  له  كلمة  يف  ال�سي�سي  واأو�سح 
تركيز  ك��ان   ،2011 اأح���داث  بعد  اأن���ه  ال�سيني،  ال�سيوعي  احل���زب 
االأخ����رية على احل��ف��اظ على  االأرب����ع  ال�����س��ن��وات  امل�سرية يف  ال��دول��ة 
اأركان الدولة واحليلولة دون انهيارها، باإعادة بناء املوؤ�س�سات، واإعادة 

اال�ستقرار واالأمن والت�سدي لالإرهاب.
واأكد الرئي�س امل�سري اأنه مع ان�سغال الدولة بتلك اخلطوات، انطلق 
العمل يف الوقت نف�سه لتنفيذ خطة تنموية طموحة ت�سمل االإ�سالح 
الدولة  لتاأهيل  وتنفيذ م�ساريع عمالقة  واالجتماعي،  االقت�سادي، 
املرحلة  اأن  اإىل  الرئي�س  واأ���س��ار  اأف�����س��ل،  م�ستقبل  اإىل  ل��الن��ط��الق 
القادمة �ست�سمل اإىل جانب اال�ستمرار يف عملية االإ�سالح االقت�سادي، 

االهتمام بتطوير وحتديث التعليم، وال�سحة، واالإ�سالح االإداري.
و�سدد الرئي�س ال�سي�سي على اأن ال�سعب امل�سري اختار باإرادته الواعية 

طريق االإ�سالح، ليناأى مب�سر عن خطر االنزالق واالنهيار.

عوا�شم

بغداد

بكني

�سول

ترييزا ماي لن تقدم اأي تنازل حول بريك�صت 
•• لندن-اأ ف ب:

بخطتها  بالتم�سك  ام�س  ماي  ترييزا  الربيطانية  ال��وزراء  رئي�سة  تعهدت 
بريك�ست،  بعد  االأوروب��ي  االحت��اد  امل�ستقبلية مع  التجارية  العالقات  ب�ساأن 

مبواجهة معار�سة �سديدة من اأن�سار االنف�سال.
وكانت ماي عر�ست يف متوز يوليو خطة ن�ست على خروج بريطانيا من 
ال�سوق املوحدة مع اإن�ساء “منطقة تبادل حر” جديدة للب�سائع ومنتجات 
ال�سناعات الزراعية مع االحتاد االأوروبي تقوم على اتفاق جمركي وجمموعة 
من القواعد امل�سرتكة . وواجه امل�سروع الذي عرف ب�”خطة ت�سيكرز” با�سم 
على  اإليه،  التو�سل  الربيطانية حيث مت  لرئا�سة احلكومة  ال�سيفي  املقر 
الفور معار�سة قوية من دعاة بريك�ست مت�سدد يف �سفوف حزبها املحافظ 
نف�سه اإذ اعتربوا اأنه ينحرف عن نتيجة اال�ستفتاء الذي اأف�سى يف حزيران 
يونيو 2016 اإىل اخلروج من االحتاد. وعلى االإثر ا�ستقال وزير اخلارجية 
بوري�س جون�سون والوزير املكلف بريك�ست ديفيد ديفي�س يف خطوة كان له 
وقع �سديد، فيما �سكك قادة االحتاد االأوروبي باإمكان تطبيق اخلطة. وكتبت 
ماي يف �سحيفة “ديلي تلغراف” “لن اأكون مرغمة بالقبول بت�سويات على 

مقرتحات خطة ت�سيكرز لي�ست يف م�سلحتنا الوطنية«.
اآذار مار�س   30 االأوروب���ي يف  اأن تخرج بريطانيا من االحت��اد  املقرر  وم��ن 
اأن تتو�سل لندن وبروك�سل اإىل اتفاق بحلول ت�سرين االأول  2019، على 
اأكتوبر لرتتيب �سروط الطالق واإر�ساء قواعد عالقتهما امل�ستقبلية، بحيث 

يكون اأمام الربملانات الوطنية مهلة كافية للم�سادقة على االتفاق.
ويف مواجهة معار�سة �سديدة من موؤيدي بريك�ست خلطتها، رددت ماي اأنها 

تف�سل عدم التو�سل اإىل اتفاق بدل تقدمي تنازالت اإ�سافية لربوك�سل.
وكتبت “�سنكون على ا�ستعداد لعدم التو�سل اإىل اأي اتفاق اإذا لزم االأمر”، 
االحتاد  اإىل  االن�سمام  ح��ول  ث��ان  ا�ستفتاء  تنظيم  جديدة  م��رة  م�ستبعدة 

االأوروبي.
وكتبت “اإّن طرح ال�سوؤال مرة جديدة �سيكون خيانة كربى لدميوقراطيتنا، 

وخيانة لهذه الثقة«.

دبلوما�صي اأوروبي: الإجراءات الأمريكية دعمت حكومة نتنياهو

خرباء: وقف متويل االأونروا ي�صجع اإ�صرائيل ويوؤجج التوتر

العقوبات �صتفزع ال�صركات الأجنبية.. والأ�صد ياأمل اإعادة البناء بعد النجاح الع�صكري

العقوبات االأمريكية .. عقبة يف �صبيل اإعادة االإعمار يف �صوريا 

•• رام اهلل -اأ ف ب:

االأمريكي  الرئي�س  ق��رار  اأن  ودبلوما�سيون  حمللون  راأى 
امل�����س��اع��دات املقدمة  ت��رام��ب قطع ج��زء كبري م��ن  دون��ال��د 
قدرة  وي�سعف  اإ�سرائيل  موقف  يعزز  �سوف  للفل�سطينيني 
عن  ناهيك  ال��ن��زاع  بت�سوية  ال��دف��ع  على  املتحدة  ال��والي��ات 

تاأجيج التوتر يف ال�سرق االأو�سط.
يف  م�ساهمتها  وق���ف  اجل��م��ع��ة  االأم��ريك��ي��ة  االإدارة  اأع��ل��ن��ت 
الالجئني  وت�سغيل  ل��غ��وث  املتحدة  االأمم  وك��ال��ة  ميزانية 
�سل�سلة  يف  اإج�����راء  اأح����دث  يف  )االأون�������روا(  الفل�سطينيني 
خطوات مثرية للجدل اتخذتها اإدارة ترامب، واأثنت عليها 
لدى  والقلق  ال�سدمة  اأث��ارت  لكنها  االإ�سرائيلية  احلكومة 
الفل�سطينيني الأنها جتعل براأيهم حلم اإقامة دولة م�ستقلة 
اأبعد من اأي وقت م�سى. وتاأتي هذه االقتطاعات الكبرية يف 
حني ي�سعى املجتمع الدويل للتو�سل اإىل اتفاق لتخ�سي�س 
والذي  املنكوب  غ��زة  قطاع  اإىل  كبرية  اإن�سانية  م�ساعدات 

يعتمد معظم �سكانه على امل�ساعدات اخلارجية.
املتحدة  ال��والي��ات  الأن  نظراً  كبري  اأث��ر  االأم��ريك��ي  وللقرار 
باأكر  اإذ �ساهمت �سنوياً  اأكرب مانح منفرد لالأونروا  كانت 
التي  االأممية  املنظمة  دوالر يف ميزانية  350 مليون  من 
خميمات  يف  اأ�سا�سية  خ��دم��ات  وت��وف��ر   1949 يف  اأن�سئت 
فل�سطيني  الج��ئ  ماليني  خم�سة  نحو  يقيم  حيث  اللجوء 
فروا من ديارهم اإبان نكبة عام 1948 وقيام اإ�سرائيل مع 
املتحدة  والواليات  اإ�سرائيل  وتعار�س  واأحفادهم.  اأبنائهم 
نقل و�سعية الالجئ اإىل االأبناء واالأحفاد وبالتايل تطالبان 

بتخفي�س عدد الالجئني اإىل احلد االأدنى.
ويرى الفل�سطينيون يف املواقف االأمريكية انحيازاً �سارخاً 

الإ�سرائيل و�سعياً لتجريدهم من حقوقهم.
االأم��ريك��ي��ة مت��وي��ل م�ساريع  االإدارة  اأوق��ف��ت  اأ���س��ب��وع  وق��ب��ل 
االأمريكية  ل��وك��ال��ة  ت��ن��ف��ذه��ا  للفل�سطينيني  خم�����س�����س��ة 
للتنمية الدولية وكان يخ�س�س لها �سنوياً اأكر من 200 

مليون دوالر.
كل هذا بعد االعرتاف بالقد�س عا�سمة الإ�سرائيل يف كانون 
�سكل قطيعة مع عقود من  2017، يف ما  دي�سمرب  االأول 
االإجماع الدويل على �سرورة التفاو�س حول و�سع املدينة 
الذين  والفل�سطينيني  االإ�سرائيليني  ب��ني  عليها  امل��ت��ن��ازع 
يتطلعون جلعل القد�س ال�سرقية املحتلة عا�سمة لدولتهم 
يف  املدينة  يف  االأمريكية  ال�سفارة  افتتاح  و�سهد  املن�سودة. 
�سيما  ال  الفل�سطينية  االحتجاجات  يف  ت�سعيداً  مايو  اأي��ار 

على طول  الفل�سطينيني  ع�سرات  قتل  يف قطاع غزة حيث 
ال�سريط احلدودي بنريان اإ�سرائيلية.

وق�����ال دب��ل��وم��ا���س��ي اأوروب�������ي ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب���ر����س “اإن 
االإج��راءات االأمريكية املتخذة بالتزامن مع تعهد اأمريكي 
اإ�سرائيل يف  اق��رتاح ينتقد  اأي  النق�س �سد  با�ستخدام حق 
جمل�س االأمن الدويل، �سجعت حكومة )بنيامني نتانياهو( 

التي تعد اأكر احلكومات ميينية يف تاريخ اإ�سرائيل«.
وقال الدبلوما�سي اإن اإ�سرائيل تزداد قناعة باأن لها مطلق 
التفكري ب�سم  امل�ستوطنات بل وحتى  احلرية لت�سريع منو 
الدبلوما�سي  بيكر،  اآالن  وراأى  الغربية.  ال�سفة  اأجزاء من 
اأن  ب��د  ال  االإ�سرائيلية  احل��ك��وم��ة  اأن  ال�سابق  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 
متويل  وقف  اأن  املحلل  واأ�ساف  امل�ساعدات.  قطع  ي�سعدها 
الزمن  عليها  ع��ف��ا  املنظمة  الأن  منطقي  اأم���ر  “االأونروا 
ال�سعي  من  بدال  اللجوء  و�سعية  على  االإبقاء  على  وتعمل 

حلل امل�سكلة«.
اإجبار  االأمريكية  التخفي�سات  من  الهدف  اإن  بيكر  وق��ال 
اأن  رغم  املفاو�سات،  طاولة  اإىل  العودة  على  الفل�سطينيني 

حمللني اآخرون ا�ستبعدوا حدوث ذلك.
ويحاول فريق ترامب الذي يتزعمه �سهره جاريد كو�سرن 
ما  تنفيذ  غرينبالت  جي�سون  االأو���س��ط  ال�سرق  ومبعوث 
و�سفه الرئي�س االأمريكي “بال�سفقة النهائية” او ما بات 
لكن الفل�سطينيني قاطعوا  “�سفقة القرن”،  ُيعرف با�سم 

اإدارته منذ اإعالنها القد�س عا�سمة الإ�سرائيل.
وق���ال دب��ل��وم��ا���س��ي اإن االإج������راءات االأم��ريك��ي��ة ال��ت��ي تعني 
تخفي�س امل�ساعدات اإىل احلد االأدنى، اأ�سعفت يد ترامب. 
وقال “عندما ال تكون هناك اأموال ميكن التهديد بقطعها، 

فهذا يعني اأنك فقدت القدرة على التاثري«.
ن���ا����س���ر ع���ب���د الكرمي  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  وق������ال االق���ت�������س���ادي 
بال�سعب  �ست�سر  التخفي�سات  “اإن  بر�س  فران�س  لوكالة 
ال�سلطة  على  �سئيال  �سيكون  تاأثريها  لكن  الفل�سطيني، 
على خزانة  توؤثر  لن  االقتطاعات  اأن هذه  اإذ  الفل�سطينية 

ال�سلطة الفل�سطينية«.
املتحدة  الواليات  االأوروبية، فاإن  الدول  فعلى عك�س بع�س 
الفل�سطينية،  ال�����س��ل��ط��ة  مل���وازن���ة  م��ب��ا���س��راً  دع��م��اً  ت��ق��دم  ال 
الذي  التمويل االأمريكي  الذي تبقى من  الوحيد  واجل��زء 
الفل�سطينية خم�س�س لدعم  ال�سلطة  اإىل  يذهب مبا�سرة 
االأجهزة االمنية الفل�سطينية يف جمال التن�سيق االأمني مع 
اإ�سرائيل. ويرى حمللون اآخرون اإن هذا الو�سع ال ي�سجع 

ال�سلطة الفل�سطينية للعودة اإىل املفاو�سات.

•• بريوت -رويرتز:

االأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  فيه  يحاول  ال��ذي  الوقت  يف 
حت��وي��ل م���ا ح��ق��ق��ه م���ن جن���اح ع�����س��ك��ري اإىل ح��رك��ة الإع����ادة 
رئي�سية  عقبة  الغربية  العقوبات  متثل  احلرب  بعد  االإعمار 
خو�س  ع��ن  االأجنبية  ال�سركات  اإب��ع��اد  اإىل  ت���وؤدي  اأن  ميكن 
امل�سعى. فقد حلق ب�سوريا دم��ار م��ادي هائل ويف  غمار ذلك 
الوقت نف�سه فر ماليني العمال من البالد اأو مت جتنيدهم 
املتحدة  ل���الأمم  التابعة  ال��وك��االت  اإح���دى  وت��ق��در  قتلوا.  اأو 
اإعادة  ت��زال  وال  دوالر.  مليار   388 بلغت  احل��رب  كلفة  اأن 
االإعمار على نطاق وا�سع اأمرا يبدو بعيدا. وعلى الرغم من 
�سخوا  ال�سني  وكذلك  واإي���ران،  رو�سيا  االأ���س��د،  حليفتي  اأن 
كلفة  حتمل  بو�سعهم  فلي�س  البالد  يف  اال�ستثمارات  بع�س 
اأخ���رى يف  اأن ت�سرتك دول  ي��ري��دون  اأن��ه��م  البناء كما  اإع���ادة 
على  توافق  لن  اإنها  غربية  دول  وتقول  العبء.  ه��ذا  حتمل 
اأو على رف��ع العقوبات دون  اإع��ادة االإع��م��ار يف �سوريا  متويل 
ت�سوية �سيا�سية. ويف الوقت نف�سه فاإن العقوبات جتعل عمل 
ال�سركات االأجنبية يف �سوريا اأمرا �سعبا. وعلى الرغم من اأن 
بع�س ال�سركات متكنت من العمل يف �سوريا فاإن ات�ساع جمال 
العقوبات وال�سلطات االأمريكية الوا�سعة لتطبيقها تعني اأن 
وتناأى معظم  تواجه خطر خمالفتها دون ق�سد.  ال�سركات 
ال�سركات الغربية بنف�سها عن �سوريا. و�ساركت �سركة تاأمل 
االأعمال يف �سوريا م�ستقبال، وهي  اأن يكون لها ن�سيب من 
�سركة اأو�ستندورف كون�ست�ستوفه االأملانية لت�سنيع االأنابيب، 
يف معر�س دويل يف دم�سق كما اأنها تعمل على اإقامة عالقات 
اأي  ال�سركة  ت��ربم  فلم  ذل��ك  وم��ع  املحتملني.  ال��زب��ائ��ن  م��ع 
عقود كما اأن نبيل مغربي ممثلها يف بريوت قال اإنها تنتظر 
ات�ساح الو�سع ال�سيا�سي. واأ�ساف “نواجه عقبات. ال يوجد 
اأي �سحن مبا�سر من اأملانيا اإىل �سوريا. وهناك بنوك �سورية 
ال ميكنها اأن ت�ستقبل اأي اأموال من اأوروبا و�سركات اأوروبية 

تخ�سى اأن ت�ستقبل اأي اأموال اأخرى من �سوريا«.
االأمريكية  العقوبات  ترجع   ,, العقوبات  نطاق  تو�صيع 

وقالت نادية حجاب رئي�سة موؤ�س�سة “ال�سبكة” اإن “العودة 
اإىل املفاو�سات لن حتظى ب�سعبية كبرية بني الفل�سطينيني” 
الكامل  االأمريكي  الدعم  اأن  من  تخوفها  من  الرغم  على 

الإ�سرائيل يطلق يدها يف تو�سيع اال�ستيطان.
اإىل  وحت��دث��ت  الفل�سطينية  ال�سلطة  ع��ادت  “اذا  واأ���س��اف��ت 
ك��ل ما  اأخ�����س��ر لفعل  ف��اإن��ه��ا تعطيهم ���س��وءاً  االأم��ريك��ي��ني 
يريدون فعله. واإذا مل تعد فاإنهم )االأمريكيون( �سيفعلون 

ما يريدون فعله، هذا يعني خ�سارة يف كل االأحوال«.
وواف��ق��ه��ا ه��ي��و ل��وف��ات م��ن امل��ج��ل�����س االأوروب������ي للعالقات 
اخلارجية الراأي بقوله “اإن هذا لن يوؤدي �سوى اإىل جعل 
مقاطعة  يف  احل��ايل  نهجهم  على  ي�سرون  الفل�سطينيني 
االإدارة االأمريكية ومهاجمة خطة ال�سالم االأمريكية التي 

مل يتم الك�سف عنها بعد«.
الواليات  اأن  الفل�سطينيني  من  والعديد  حجاب  ت��رى  وال 
طاولة  اإىل  الفل�سطينية  القيادة  اإع��ادة  اإىل  ت�سعى  املتحدة 
املفاو�سات، بل على العك�س ت�سعى مل�ساعدة اإ�سرائيل “الإنهاء 

النزاع ب�سروطها واإ�سفاء ال�سرعية على احتاللها«.

وهذا اإمنا يعني جتريد الالجئني يف جميع اأنحاء املنطقة 
م���ن ح��ق��وق��ه��م، وب��ال��ت��ح��دي��د جت��ري��ده��م م���ن ف��ك��رة اأنهم 

ي�ستطيعون العودة يوماً اإىل فل�سطني التاريخية.
ويتمتع الالجئون الفل�سطينيون يف االأردن ولبنان بحقوق 
اأقل من حقوق املواطنني ويعتمدون على خدمات االأونروا 
يف جم�����االت ال��ت��ع��ل��ي��م وال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة وغ���ريه���ا من 
ت��دي��ره حركة  ال��ذي  غ��زة  اأم��ا قطاع  االأ�سا�سية.  اخل��دم��ات 
حما�س فاإن غالبية �سكانه الجئون، مما يعني اأن اأثر وقف 

متويل االأونروا �سيكون �سديد الق�سوة.
تقلي�س  ب�سبب  ال��وك��ال��ة  موظفي  م��ن  امل��ئ��ات  �سرف  واأث���ار 

التمويل احتجاجات كبرية.
وي���ع���اين ق��ط��اع غ����زة م���ن ال��ف��ق��ر امل���دق���ع ب�����س��ب��ب احل�سار 
االإ�سرائيلي املحكم واإغالق م�سر معرب رفح معظم الوقت، 
وثالث حروب خا�ستها حما�س واإ�سرائيل منذ عام 2008. 
عن  بهدوء  االإ�سرائيلية  االأمنية  االأجهزة  يف  جهات  وتعرب 
قلقها من اأن توؤدي التخفي�سات الفورية يف متويل االأونروا 

اإىل زيادة التوتر مع اإ�سرائيل يف غزة وال�سفة الغربية.

ات�سع  لكن نطاقها  االأزم��ة  اإىل ما قبل  �سوريا  ال�سارية على 
العام  يف  االحتجاجات  على  االأ���س��د  �سنها  التي  احلملة  بعد 

2011 ومرة اأخرى مع انزالق البالد يف اأتون احلرب.
ال�سركات  ال�سورية ومئات  الدولة  اأ�سول  العقوبات  وجمدت 
���س��خ�����س��ي��ات يف احل��ك��وم��ة واجلي�س  واالأف�������راد مب���ا يف ذل���ك 
ت�سنيع  بالتورط يف  املتهمة  االأمنية وغريها من  واالأجهزة 
اأي  العقوبات  ومتنع  ا�ستخدامها.  اأو  الكيماوية  االأ�سلحة 
ت��رت��ي��ب ����س���ادرات وم��ب��ي��ع��ات وتقدمي  اأم��ري��ك��ي م��ن  �سخ�س 
خ��دم��ات ل�����س��وري��ا ك��م��ا مت��ن��ع اأي ا���س��ت��ث��م��ارات ج��دي��دة فيها. 
وحت��ظ��ر ال��ع��ق��وب��ات اأي�����س��ا ت��ع��ام��ل اأي اأف�����راد اأم��ري��ك��ي��ني يف 
اإىل الواليات  اأو ا�ستريادها  ال�سورية  منتجات النفط والغاز 
اأو  اأي�سا مت��وي��ل  االأم��ري��ك��ي��ني  ل��الأف��راد  امل��ت��ح��دة. وال ميكن 

ت�سهيل اأي �سفقات من هذا النوع يربمها اأجانب.
اأم���ا االحت����اد االوروب�����ي ف��ق��د ف��ر���س ع��ق��وب��ات��ه يف م��اي��و اأيار 
2011 ردا على “القمع الوح�سي وانتهاك حقوق االن�سان” 

يف �سوريا ومت حتديثها عدة مرات منذ ذلك احلني.
وا�سعة  لكنها  االأم��ري��ك��ي��ة  العقوبات  �سمول  يف  لي�ست  وه��ي 

وت�سمل  ال���ن���ط���اق 
جت����م����ي����د اأ�������س������ول 
وح���������ظ���������ر �����س����ف����ر 
وقيودا  �سخ�سيات 
وعقوبات  جت���اري���ة 
مالية وحظرا على 

�سادرات ال�سالح.
العقوبات  وحت��ظ��ر 
امل����واد  ال���ت���ج���ارة يف 
ال������������ت������������ي مي�����ك�����ن 
ا�����س����ت����خ����دام����ه����ا يف 
ع�سكرية  اأغ���را����س 
اأو يف القمع وال�سلع 
واالأحجار  الفاخرة 
واملعادن  ال��ك��رمي��ة 

النفي�سة وكذلك املعدات اأو التكنولوجيا امل�ستخدمة يف بع�س 
قطاعات النفط والغاز مبا يف ذلك التنقيب واالنتاج والتكرير 
�سبكة  االأوروب���ي���ة  العقوبات  ت�ستهدف  كما  ال��غ��از.  وت�سييل 
الكهرباء ال�سورية. فهي متنع �سركات االحتاد االوروبي من 
اأو متويل مثل  التوربينات  اأو توريد  الكهرباء  بناء حمطات 
واالأوروبية  االأمريكية  العقوبات  وت�سمل  امل�سروعات.  ه��ذه 
اإعفاءات لالإمدادات االن�سانية واملواد التي حتتاج اإليها بعثات 
االأمم املتحدة يف �سوريا. وي�سمح االحتاد االأوروبي لل�سركات 
بتنفيذ االأعمال يف قطاعات الطاقة والكهرباء التي ت�سملها 

التعاقدات املوقعة قبل فر�س العقوبات.
تطبيق العقوبات ..وقالت اآنا براد�سو ال�سريكة يف �سركة 
بيرتز اآند بيرتز لال�ست�سارات القانونية يف لندن والتي تقدم 
خطرا  متثل  االأمريكية  اللوائح  اإن  العقوبات  ب�ساأن  امل�سورة 
اأكرب على ال�سركات العاملة يف �سوريا من اللوائح االأوروبية. 
العقوبات  انتهاك  تتبع  االأمريكية على  ال�سلطات  داأبت  وقد 
اأكر من االحتاد االوروبي الذي قد تعرقل تنفيذ العقوبات 
ف��ي��ه خ���الف���ات ب���ني دول����ه االأع�������س���اء ع��ل��ى ت��ف�����س��ري اللوائح 

والعقوبات.
وال���������ع���������ق���������وب���������ات 
اأبعد  االأم���ري���ك���ي���ة 
اأنها  بجانب  م��دى 
اإذ  ن���ط���اق���ا،  اأو�����س����ع 
القانون  والي���ة  اأن 
ت�سري  االأم��ري��ك��ي 
ع������ل������ى اأن�����������س�����ط�����ة 
�س  �سخا الأ ا “
يف  االأمريكيني” 
خم����ت����ل����ف اأن�����ح�����اء 

العامل.
وي�������������س������م������ل ه�������ذا 
امل�سطلح املواطنني 
االأم��������ري��������ك��������ي��������ني 

االإقامة  اأ�سحاب  ال�سواء وكذلك  االأمريكية على  وال�سركات 
لل�سركات  اخلارجية  والفروع  املتحدة  الواليات  يف  الدائمة 
االأمريكية مبقت�سى بع�س برامج العقوبات والتي ال ت�سمل 
يف الوقت احلايل �سوريا. ويف اأبريل ني�سان اعتقلت ال�سلطات 
اأمريكية يف  �سركة  بلجيكيا يعمل حل�ساب مكتب  االأمريكية 
فيها  �سدرت  ال�سورية  بالعقوبات  ترتبط  ق�سية  يف  بلجيكا 
كانون  دي�سمرب  يف  اأمريكيني  ث��الث��ة  على  بال�سجن  اأح��ك��ام 
االأول. وال ت�ستهدف وا�سنطن خمالفي العقوبات االأمريكية 
�سركات  ال�سوداء  قوائمها  ت��درج يف  اأن  املمكن  فمن  فح�سب. 
على  االلتفاف  يف  ي�ساعدون  ممن  اأجانب  اأف���رادا  اأو  اأجنبية 
اأغ��ل��ب االأن�����س��ط��ة مع  ال��ع��ق��وب��ات ومتنعهم م��ن ال��ت��ع��ام��ل يف 

االأمريكيني.
االأمريكية  غ��ري  ال�����س��رك��ات  جت���ازف  رئي�صية..  خماطر   
اأي �سفقة ت�سمل يف جانب منها  اإذا كانت  مبواجهة م�ساكل 
فعلت  “اإذا  براد�سو  وقالت  اأمريكية.  �سركات  اأو  اأمريكيني 
لالخت�سا�س  اخل��ا���س��ع��ني  م��ن  اآخ����ر  �سخ�سا  ي��ج��ع��ل  �سيئا 
القانوين االأمريكي ينتهك العقوبات االأمريكية فقد وقعت 
اإن ال�سركات احلري�سة قد تخالف جتميد  يف املحظور«. بل 
كيان  اأو  ف��رد  م��ع  التعامل  خ��الل  م��ن  ق�سد  دون  االأ���س��ول 
مدرج على قوائم العقوبات يف مناخ االأعمال الذي ال يت�سم 
بال�سفافية يف �سوريا. وقالت براد�سو اإن هذا اخلطر ازداد مع 
�سعي الرئي�س ال�سوري لتدعيم �سيطرته.  واأ�سافت “االأفراد 
الذين �سيقودون جهود اإعادة االإعمار واأولئك الذين يتولون 
الذين  االأ�سخا�س  نف�س  االأرج���ح  على  �سيكونون  امل�سوؤولية 
اإظهار  اأمكنك  “كلما  وتابعت  املالية«.  العقوبات  ت�ستهدفهم 
اأن ما اتخذته من تدابري احرتازية معقول زادت فر�ستك يف 

اإقناع ال�سلطات باأنه ال يوجد ما يوجب مالحقتك«.
وحذرت من اأنه قد ال يكون من املمكن دائما حتديد اأن طرفا 
ماأمون  ال�سوري  املالية  وزي��ر  وق��ال  للعقوبات.  يخ�سع  اآخ��ر 
عادلة  غري  العقوبات  اإن  املا�سي  االأ�سبوع  لرويرتز  حمدان 
الأنها توؤثر على االأفراد العاديني مثلما توؤثر على احلكومة 

واجلي�س.

�صفري االإمارات لدى كازاخ�صتان يوؤكد اهمية املوؤمتر الدويل ملنظمة معاهدة احلظر ال�صامل على التجارب النووية  
••  اأ�شتانا – الفجر:

اكد �سعادة الدكتور حممد اأحمد اجلابر �سفري دولة االإم��ارات العربية 
املتحدة لدى جمهورية كازاخ�ستان على اأهمية م�ساركة دولة االمارات 
يف املوؤمتر الدويل ملنظمة معاهدة احلظر ال�سامل على التجارب النووية 
حتت عنوان “نتذكر املا�سي ونتطلع اإىل امل�ستقبل” الذي عقد يوم 29 

اأغ�سط�س 2018 يف العا�سمة الكازاخ�ستانية اأ�ستانا، 
اأن  اإىل  املوؤمتر  هذا  يف  م�ساركته  عقب  اأدىل  �سحفي  ت�سريح  يف  واأ�سار 
اأن ذلك  الفعاليات، حيث  اأهمية كبرية ملثل ه��ذه  ت��ويل  االإم���ارات  دول��ة 
يطابق �سيا�ستها ال�سلمية والتزامها بفكرة بناء عامل خال من االأ�سلحة 

النووية، م�سيفا اأن دولة االإمارات ت�سيد باجلهود الكبرية التي بذلتها 
كازاخ�ستان يف بناء ال�سلم العاملي واالأمن النووي، 

واأ�ساد مببادرات فخامة الرئي�س نور�سلطان نزارباييف رئي�س جمهورية 
النووية  االأ�سلحة  ملناه�سة  العاملية  احل��رك��ة  اإن�ساء  ح��ول  كازاخ�ستان 
واعتماد االإعالن العاملي لبناء عامل خال من االأ�سلحة النووية وت�سكيل 
العامل  ح��ول  اأخ���رى  مناطق  يف  ال��ن��ووي��ة  االأ�سلحة  م��ن  خالية  مناطق 
الدولية  للوكالة  التابع  التخ�سيب  منخف�س  اليورانيوم  بنك  واإن�ساء 

للطاقة الذرية يف كازاخ�ستان.
و يف ه��ذا ال�سدد، جت��در االإ���س��ارة اإىل اأن االإم���ارات اأح��د ال��دول املانحة 
االإم���ارات مببلغ  دول��ة  �ساهمت حكومة  امل�سروع، حيث  ه��ذا  ال��رائ��دة يف 

10 ماليني دوالر الإن�ساء هذه االآلية الفريدة التي �ستعمل على تطوير 
تعزيز  يف  كبري  ب�سكل  و�ست�ساهم  ال�سلمية  لالأغرا�س  النووية  الطاقة 

االأمن النووي العاملي. 
البيان  اعتماد   ، املوؤمتر  اأعقاب  اأن��ه مت يف  اإىل  ال�سفري  �سعادة  اأ�سار  كما 
امل�سرتك ال�سادر عن كل من معايل خريات عبدرحمانوف وزير خارجية 
التنفيذي ملنظمة  االأمني  زيربو  و�سعادة  ال�سينا  كازاخ�ستان  جمهورية 

معاهدة احلظر ال�سامل على التجارب النووية، 
التي  االإم��ارات تدعم ب�سكل كامل االتفاقات  “ اأن دول��ة  واأ�ساف قائال 
مت ذكرها يف البيان وعلى وجه اخل�سو�س اأهمية اإ�سفاء طابعا اإلزاميا 

ملعاهدة احلظر ال�سامل على التجارب النووية يف نطاق دويل.  

اعت�صام يف االأردن رف�صًا لتقلي�ص خدمات االأونروا 
•• عمان-وكاالت:

ن��ظ��م ع�����س��رات االأردن����ي����ني ام�س 
غوث  وك��ال��ة  مقر  اأم���ام  اعت�ساماً 
وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني، 
لتقلي�س  اأون��روا، يف عمان رف�ساً 
خدمات الوكالة بعد وقف الدعم 
امل�ساركون  وردد  عنها.  االأمريكي 
ال���ع���رب بدعم  ت��ط��ال��ب  ه���ت���اف���ات 

التعليمية وال�سحية وغريها.
وُب���ع���د ق����رار ت���رام���ب، ق����ال وزير 
املغرتبني  و������س�����وؤون  اخل���ارج���ي���ة 
اإن  ال�������س���ف���دي  اأمي������ن  االأردين، 
اململكة م�ستمرة يف بذل كل جهد 
مم��ك��ن حل�����س��د ال��ت��اأي��ي��د ال����دويل 
االأمم  لوكالة  وامل��ايل،  ال�سيا�سي، 
املتحدة الإغاثة وت�سغيل الالجئني 
“االأونروا”  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 

ال����وك����ال����ة، وت����وؤك����د ق��د���س��ي��ة حق 
العودة الذي ينادي به الالجئون 
الفل�سطينيون ويعتربون، اأونروا، 
رمزاً لهذا احلق الذي اأن�سئت من 

اأجله الوكالة بعد النكبة.
من  االآالف  مئات  االأردن  وي�سم 
الذين  الفل�سطينيني  الالجئني 
الوكالة  خدمات  من  ي�ستفيدون 
التي تقدمها يف خمتلف املجاالت 

اأداء  يف  اال�ستمرار  من  لتمكينها 
واجباتها اإزاء اأكر من 5 ماليني 
تكليفها  وف���ق  فل�سطيني،  الج���ئ 
املتحدة  ال��والي��ات  وتعد  االأمم���ي. 
اأك�����رب م���ان���ح م��ن��ف��رد ل����الأون����روا، 
نحو  قيمتها  ���س��ن��وي��ة  مب�ساهمة 
ما  اأو  دوالر،  م����ل����ي����ون   368
الوكالة  ميزانية   30% ي��ع��ادل 

ال�سنوية.
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  3  �شبتمرب 2018 العدد 12417

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  3  �شبتمرب 2018 العدد 12417

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  3  �شبتمرب 2018 العدد 12417

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  3  �شبتمرب 2018 العدد 12417

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  3  �شبتمرب 2018 العدد 12417

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  3  �شبتمرب 2018 العدد 12417

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  3  �شبتمرب 2018 العدد 12417

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  3  �شبتمرب 2018 العدد 12417

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  3  �شبتمرب 2018 العدد 12417

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  3  �شبتمرب 2018 العدد 12417

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  3  �شبتمرب 2018 العدد 12417

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  3  �شبتمرب 2018 العدد 12417

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  3  �شبتمرب 2018 العدد 12417

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  3  �شبتمرب 2018 العدد 12417

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2017/4557

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد مزاد علني 
م�صاءا   6:00 ال�صاعة  متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المارات  موقع  على 
2018/09/10 لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �صدها �صركة حمالت عبدال�صمد  يوم الثنني 

�صامي القر�صي و بيت العود والعنرب والعطور فرع دبي ذ.م.م او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                 الو�صف           �صعر التقييم  
                                                           عطور و بخور           1,587,620 

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

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

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

العدد 12417 بتاريخ 2018/9/3   
االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/2215

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�صرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2018/09/10 الثنني  يوم  م�صاء   6:00 ال�صاعة 

�صدها عرب املحيط للتجارة العامة �س.ذ.م.م او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                              الو�صف      �صعر التقييم  

 1,380                                        اغرا�س مكتبيه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
التقدم  اعرتا�س  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae اللكرتوين  املوقع  بزيارة 

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

مركز ف�ص املنازعات االيجارية

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ال�سبع للزجاج واملرايا )�س . ذ. م. م(
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 296049          بتاريخ :2018/7/26    
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: ال�سبع للزجاج واملرايا )�س . ذ. م. م(.
وعنوانة : �س.ب 21630، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مواد بناء معدنية، جتهيزات معدنية لالأبواب، مف�سالت معدنية فى الفئة  6.

الواق�عة بالفئة: 06
و�سف العالمة : عبارة عن احلرفنيAS ب�سكل مميز باللون االأبي�س املحدد باللون االأخ�سر حيث يوجد 
"ال�سبع  العربية  الكلمات  ال��ذي ميتد حتت   A احل��رف  قبل  االأ���س��ود  باللون  اأفقية  ث��الث خطوط عري�سة 
للزجاج واملرايا" وحتتها ترجمتها باللغة الالتينية الكلمات Al Sabi Glass & Mirror كتبت ب�سكل 

مميز باللون االأ�سود كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  3  �شبتمرب 2018 العدد 12417

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ماركو لك�سري كوليك�سن

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 296731          بتاريخ :2018/8/9   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: ماركو لك�سري كوليك�سن.
وعنوانة : �س.ب 39449، دبي، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
عطور و م�ستح�سرات جتميل يف الفئة   03.

الواق�عة بالفئة: 03
باللون  AMORE SEGRETO كتبت ب�سكل مميز  الكلمات الالتينية  و�سف العالمة : عبارة عن 
AS كتبا ب�سكل مميز باللون الرمادي داخل ر�سم دائرة باللون االأزرق املحدد  واأ�سفلها احلرفني  الرمادي 
بي�ساوي  اإط��ار  داخ��ل  والكل  الرمادي  باللون  زخرفية  اأ�سكال  ر�سم  يوجد  اجلانبني  وعلى  الرمادي  باللون 

ال�سكل باللون الرمادي الفاحت كما هو مو�سح بال�سكل املرفق.
اال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  3  �شبتمرب 2018 العدد 12417

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
اأنا تريدجن –�س.م.ح

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 286240          بتاريخ :2018/1/20   
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م

با�س��م: اأنا تريدجن –�س.م.ح.
وعنوانة : عجمان، منطقة عجمان احلرة �س. ب 62120، االمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مزلقات، زيت تزليق، زيت حمركات، برتول خام اأو مكرر،  زيت �سناعي يف الفئة  4.

الواق�عة بالفئة: 04
اإطار  داخ��ل  االأبي�س  باللون  مميز  ب�سكل  كتبت   auk الالتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العالمة  و�سف 
بال�سكل  مو�سح  هو  كما  واالأحمر  واالأبي�س  االأزرق  باللون  وحم��دد  االأحمر  باللون  ال�سكل  بي�ساوي 

املرفق.
اال�سرتاطات :

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  اأو 
اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  3  �شبتمرب 2018 العدد 12417

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2014/02/02   املودعة حتت رقم: 205468 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  2013/08/08 

 با�س��م: ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ستح�سرات ق�سر االقم�سة ومواد اخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س؛ م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي 
وك�سط؛ �سابون؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ م�ستح�سرات جتميل؛ غ�سول )لو�سن( لل�سعر؛ منظفات ا�سنان.

 الواق�عة بالفئة:  3 
 و�سف العالمة:  كتبت عبارة "SEA YOU STARING"  باللغة االإجنليزية. 

 اال�س��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  3  �شبتمرب 2018 العدد 12417
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عربي ودويل

•• ي��ك�����س��ف حت��ق��ي��ق��ك��م��ا ع���ن عدة    
بفر�س  فرن�سا  فيها  ق��ام��ت  ح���االت 
خالل  م��ن  دول  روؤ���س��اء  “انتخاب” 
خ�سو�سا  خم����اب����رات����ه����ا،  اأج�����ه�����زة 
ع���ن ط���ري���ق ت���وف���ري االم���ك���ان���ات اأو 
املعلومات عن املعار�سة  هل ما زالت 
مع  يتعار�س  ب�سكل  تتحرك  فرن�سا 
“احلرة  االنتخابات  ب�ساأن  خطابها 

والدميقراطية”؟
   - مت م�ساعدة عدد من روؤ�ساء الدول 
االإفريقية ودعمهم من قبل فرن�سا. 
العمليات  ه����ذه  م��ع��ظ��م  ك����ان  ل��ك��ن 
خ��الل ف��رتة احل��رب ال��ب��اردة. االآن، 
ن�سبتهم  اأ���س��خ��ا���س  دائ���ًم���ا  ه���ن���اك 
بديهية،  ه���ذه  ال�سلطة،  يف  فرن�سا 
ولكن، باتت االأولوية والتفوق اليوم 
لال�ستقرار. ما تغري هو اأنه مل يعد 
ال�سرية  ل��الأج��ه��زة  اح��ت��ك��ار  ي��وج��د 
الذين  الروؤ�ساء،  لهوؤالء  الفرن�سية 
ببدائل  اأنف�سهم  يحيطون  اأ�سبحوا 
فرن�سا  باأن  ي�سعرون  جديدة عندما 

تقل�س دعمها لهم.
   كانت جيبوتي، تعتمد ب�سكل كبري 
على فرن�سا من اأجل امنها.. حاليا، 
وال�سينيون  االأم��ري��ك��ي��ون  يتناف�س 
احل�سور  يبقى  ع��ل��ي��ه��ا.  لل�سيطرة 
بدرجة  ول����ك����ن  م���ه���م���ا  ال���ف���رن�������س���ي 
ال�سني  اإىل  ي��ح��ت��اج  ال��ن��ظ��ام  اأق�����ل: 
لديه  ك��ان  اإذا  ولكن  ال�ستثماراتها، 
فر�سة  فهناك  وخ�����س��وم،  معار�سة 
اأكر  باري�س  يف  عليهم  لنعر  اأك��رب 

من بكني.
اأف��ري��ق��ي��ا جنوب      ان روؤ����س���اء دول 
ال�سحراء، ال يرتددون يف ا�ستخدام 
الفرن�سيني  اجل��وا���س��ي�����س  ���س��ب��ك��ات 
مبا  اإب��الغ��ه��م  با�ستطاعتها  ال��ذي��ن 
ي���ح���دث داخ�����ل م��ع��ار���س��ت��ه��م. وكل 
ا���س��ت��م��رار غمو�س  ي�����س��اه��م يف  ه���ذا 
واأفريقيا  ف��رن�����س��ا  ب���ني  ال���ع���الق���ات 
اأن فرن�سا تطرح  حتى اليوم. فرغم 
اأن  اإال  ر���س��م��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة،  ���س��ي��ا���س��ة 

الواقع خمتلف.
ال�سرية  االأج��ه��زة  تتمتع  اذن   ••   
تبني  اأن��ت  ك��ب��رية.  بقوة  اإفريقيا  يف 
اأحياًنا  ت��ك��ون  ال��ع��م��الء  ن�����س��ائ��ح  اأن 
ال�سفراء،  اآراء  م��ن  اأك���ر  م�سموعة 
يف  الفرن�سية  الدبلوما�سية  ان  فهل 

املنطقة تقررها اال�ستخبارات؟
االنطباع  م����ن  ال����رغ����م  ع���ل���ى   -    
ب��ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ف���اإن 
�سناع القرار احلقيقيني هي اأجهزة 
امل��خ��اب��رات. وع��ل��ى م��ا ي��ب��دو، ه��ذا ال 
لديه  الأن  ماكرون،  اإميانويل  يزعج 
اأنه  ���س��ك  وال  لل�سرية،  ن���زوع  اأي�����س��ا 
را�����س ع��ن وج����ود ���س��ب��ك��ات ت��ق��دم له 
اال�ستخبارات  جلنة  ان  امل��ع��ل��وم��ات. 
���س��ع��ي��ف��ة ل���ل���غ���اي���ة، وم�����ا ت�����س��م��ى ب� 
“املراقبة الربملانية” ال تتمتع بنفوذ 
كبري. وينتهي االأمر بخلق نوع من 
بع�س  اأن  بل  املوازية،  الدبلوما�سية 
معينة،  غطر�سة  يظهرون  العمالء 
ويراقبون  ي��ع��رف��ون  ان��ه��م  وي�����رون 
ان  اال  ���س��يء.  ك��ل  على  وي�سيطرون 
القدامى، وخا�سة الذين مل يعودوا 
حت��ت اخل���دم���ة، ي����رون م��ع ذل���ك اأن 
ال�سبكات الفرن�سية فقدت يف الواقع 

نفوذها على االأر�س.
يف  ال�سعف  ه��ذا  نف�سر  •• كيف     

االجهزة الفرن�سية؟

“من يعطي  اأو  “من هذا”  معرفة 
االمر ملن«.

“احلرب  ع��ن  اأي�سا  •• تتحدثان    
داخ���ل  الفرن�سية”   - ال��ف��رن�����س��ي��ة 
الذي  افريقيا  يف  ال�سرية  االج��ه��زة 
عمليات  تهديد  درج��ة  اأحيانا  ي�سل 
م��ث��ل اإن��ق��اذ ال��ره��ائ��ن، ه��ل ه���ذا من 

ا�سباب فقدان النفوذ الفرن�سي؟
ال�������س���راع���ات  ه������ذه  ط����رح����ت   -    
ال��داخ��ل��ي��ة دائ��م��ا م�����س��اك��ل. يف عامل 
االأع��م��ال، راأي��ت ذل��ك طيلة �سنوات. 
االعراف:  لكبار  يقول  �سرياك  كان 
كمجموعة  ت�����س��ط��ادوا  ان  “يجب 
ذئ�������اب ك���م���ا ي���ف���ع���ل االأمل�����������ان، اأن���ت���م 
الر�سا�س  اإط�����الق  يف  ت�����س��ت��م��ي��ت��ون 
ويف اال�ستعالمات،  اقدامكم”.  على 
العامة  االدارة  ب��ني  خ��الف��ات  هناك 
االأمن  ومديرية  اخلارجي،  لالأمن 
اال�ستخبارات  وم��دي��ري��ة  ال��داخ��ل��ي، 

الع�سكرية، وغريها.
ُع����نّي رج����ل، ف��ان��ه يعتمد     ف��ك��ل��م��ا 
و�سبكاته  احلميمني  اأ�سدقائه  على 
امل����وازي����ة اخل���ا����س���ة. ع��ن��دم��ا تكون 
م��ًع��ا بني  للعمل  م��ق��رتح��ات  ه��ن��اك 
اخلارجي  ل���الأم���ن  ال��ع��ام��ة  االدارة 
يحتفظ  الداخلي،  االأم��ن  ومديرية 
ال�سغرية،  ب����اأ�����س����راره����م  اجل���م���ي���ع 
ع��ل��ى ح�����س��اب ال��ع��م��ل��ي��ات. ك��ل يبقى 
تتعومل،  اأف��ري��ق��ي��ا  يف  “متخندق” 
وي��ت��ط��ور ف��ي��ه��ا جم��ت��م��ع م���دين من 
هذه  ج��ي��دا.  يعرفونهم  ال  ال�سباب 
احلرب الفرن�سية - الفرن�سية تلعب 
دبلوما�سية  على  احلفاظ  �سد  حقاً 
وعي  بظهور  انطباع  هناك  النفوذ. 
ب���ه���ذه احل����ال����ة، ل��ك��ن ل��ي�����س حتوال 

حقيقيا ملمو�سا.
•• كيف ت��رد فرن�سا على خ�سارة     

النفوذ هذه؟
ل��ق��د وج���دن���ا، وه����ذا يف جانب   -   
اأن  ال��ك��ت��اب،  تاأليف  على  حفزنا  م��ا، 
الفرن�سيني  ال�����س��ف��راء  م��ن  ال��ع��دي��د 
�سابقون  ع���م���الء  ه����م  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
فاإن  وبالعك�س،  ال�سرية.  لالأجهزة 
الذين  الر�سميني  الدبلوما�سيني 
لي�س لديهم تكوين ع�سكري ميرون 
ال�����س��ري��ة. يف فرتة  ع���رب االأج����ه����زة 
�سياع تاأثري فرن�سا يف اأفريقيا، يجب 
هذه،  ال�سبكات  اأن��ظ��م��ة  اإىل  ال��ع��ودة 
و�سيطرة  اأكرب”  “حزم  اأج����ل  م��ن 

ومراقبة اأف�سل.
اال���س��ت��خ��ب��ارات ت�سلح  اج��ه��زة  ان     
تلغى  فعندما  االأزم������ات.  اأوق����ات  يف 
ال���ع���الق���ات وت��ق��ط��ع ك��ل��ي��ا، ك��م��ا هو 
احل��ال ب��ني فرن�سا وال�����س��ودان، فهم 
الطريقة  وبهذه  يت�سرفون.  الذين 
 .1994 ح�سلوا على كارلو�س عام 
افريقيا  ج���ن���وب  م��ق��اط��ع��ة  وزم�����ن 
من  ه��م  العن�سري،  الف�سل  خ��الل 
لنظرائهم يف  م��ع��دات  اأي�����س��ا  ب��اع��وا 
اأف��ري��ق��ي��ا. ان ف��ق��دان النفوذ  ج��ن��وب 
يجعل فرن�سا تنكم�س قلياًل، وت�سع 
ال�سرية.. وهذا  املقدمة االجهزة  يف 

لي�س دليل قوة، بل دليل �سعف.
عن نوفال اوب�صرفاتور

•• »جوا�صي�صنا الأعزاء
 يف افريقيا«, �صي�صدر

 عن  دار فيارد الفرن�صية
 يف 5 �صبتمرب اجلاري.

ال�����ب�����اردة، تغري      - م��ن��ذ احل�����رب 
الو�سع. يف تلك املرحلة، كانت فرن�سا 
على “ار�سها” بالكامل يف افريقيا، 
ومل  فاعلة  املخابرات  اأجهزة  وكانت 
�سقوط  م��ن��ذ  مناف�سة.  ه��ن��اك  ت��ك��ن 
امل��ن��اف�����س��ة يف  ت�ستمر  ب��رل��ني،  ج���دار 
ارت���ف���اع، ف��االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون ه��ن��ا منذ 
ف����رتة، وال���رو����س ح��ا���س��رون ب�سكل 
ب�سرعة.  قادمون  وال�سينيون  جيد، 
اما احللفاء االأنغلو�ساك�سون، فانهم 
الفرتتني:  ه���ات���ني  ب����ني  مي����ي����زون 
مهيمنني،  يعودوا  مل  اأنهم  يعرفون 
عوملة  مقيا�س  االع��ت��ب��ار  يف  واأخ����ذوا 
اأفريقيا هذه. يف املقابل، من باري�س، 
ل��دي��ن��ا ان��ط��ب��اع ب���اأن ف��رن�����س��ا تتحكم 
االم��ر مغاير  ان  اللعبة، يف حني  يف 

متاما.
   •• ه��ل جت���اوزت االح���داث اليوم 

الفرن�سيني متاما يف املنطقة؟
على  ال��ق��درة  با�ستمرار  تت�ساءل   -
التحرك للدفاع عن م�سالح فرن�سا. 

الو�سائل  يف  زي������ادة  ن�����س��ه��د  ون���ح���ن 
والتقنيات، ولكن تراجع يف النتائج. 
امليدان،  تعقيد  اإىل  ه���ذا  وي��رت��ب��ط 
واحلركات االجتماعية واالقت�سادية 
باإمكاننا  يعد  مل  ال��ت��ي  اأف��ري��ق��ي��ا  يف 

ال�سيطرة عليها.
واقع  بعيدة متاما عن  ان فرن�سا     
اأفريقيا اليوم، وهي ال تزال متم�سكة 
بب�ساطة  وتريد  القدمية،  باأمناطها 
انها  �سورتها.  على  ال��ق��ارة  ت�سكيل 
ا�ستيعاب  يف  �سعوبة  وجت���د  ت��ع��اين 
اب�����ع�����اد االن�����ق�����الب�����ات وال����ت����ح����والت 
موجودة  املخابرات  ع��ادة،  اجل��اري��ة. 
التغيريات،  ه���ذه  وت��ت��وق��ع  لت�ستبق 

ولكن كل هذا يتعر.
   •• ما هي انعكا�سات كل هذا على 

املنطقة؟
ت�سميته  ميكن  م��ا  اإىل  �سنعود   -    
الباردة  “احلرب  م��ن  ج��دي��د  �سكل 
ه���ن���اك  االأقطاب”.  م�����ت�����ع�����ددة 
ح��دي��ث ك��ث��ري ع��ن ق�����س��اي��ا الهجرة 

ال���دول���ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ت�����س��ي��ط��ر على 
ب��ل تعنّي حتى عمالء يف  ���س��يء،  ك��ل 
الفرن�سية  اال�سرتاتيجية  ال�سركات 
مثل اإلف. ويف وقت الحق، كان هناك 
اذ وج��د عدد  ن��وع من اخل�سخ�سة، 
من العمالء ال�سابقني، مثل مي�سال 
رو�سني - الذين �ساعدوا على تثبيت 
دول  روؤ�ساء  �سلطة  على  احلفاظ  اأو 
افريقية- وجدوا اأنف�سهم يف القطاع 
اخل����ا�����س. مل ي����ع����ودوا م��ب��ا���س��رة يف 
ب�سكل  ال��ت��اأث��ري  م��ن  ميكنهم  و���س��ع 
مبا�سر على جمريات االأمور، ولكن 
باعتبارهم “جماعة �سغط” لهوؤالء 
الروؤ�ساء، ميكن اأن يكون لهم تاأثري 

ما. 
ارتباط  ع��ل��ى  ال�����س��ب��ك��ات  ه���ذه  ان     
ال�سابقني.  وب��زم��الئ��ه��م  ب��ف��رن�����س��ا 
يتدخلون  ال  انهم  البع�س،  وي��ق��ول 
زمالئهم  موافقة  دون  م��ن  مطلقا 
ذلك، هناك خماطر  ال�سابقني. مع 
ان����زالق وال��ت��ب��ا���س، اىل درج����ة عدم 

تقوم باإلغاء ديون البلد املقابل على 
�سبيل املثال. 

ت�ستنجد  االأع����م����ال،  جم����ال  ويف     
مثل  ال��ف��رن�����س��ي��ة،  ال�����س��رك��ات  جميع 
ب��خ��دم��ات قدماء  وت����وت����ال،  ب���ول���ور 
اعمالها.  لتي�سري  ال�سرية  االجهزة 
فرن�سا  ت�ستطيع  ال  ت��ب��ق��ى،  م��ا  ويف 
ان ت��ف��ع��ل ال��ك��ث��ري، ول����ن ي��ك��ون لها 
مرور  م��ع  م�ستقبال.  للعمل  رج���ال 
الوقت، �سيكون هناك تقل�س للنفوذ 

الفرن�سي.
اىل  ك���ت���اب���ك���م���ا  يف  ت���������س����ريان   ••   
اال�ستعالمات  ق���ط���اع  خ�����س��خ�����س��ة 
ع��م��الء فرن�سيني  م��ع  وامل��خ��اب��رات، 
�سابقني يعملون اليوم لقادة اأفارقة 
من خالل �سركات اأمنية. وتك�سفان 
اأي�����س��ا اأن ه���ذه ال�����س��رك��ات مت���ول يف 
ب��ع�����س االأح����ي����ان م���ن ق��ب��ل االحت����اد 
يكون  اأن  مي��ك��ن  ه��ل   ... االأوروب������ي 

هناك ت�سارب يف امل�سالح؟
   - من قبل، مع جاك فوكار، كانت 

ب���اع���ت���ب���اره���ا ق�������س���ي���ة م���ه���م���ة ج���دا 
اأفريقيا،  يف  ل��الأوروب��ي��ني  بالن�سبة 
هي  باملائة  و90   80 بني  ما  ولكن 
هجرات داخلية على القارة. ق�سايا 
وره��ان��ات اأخ���رى، بنف�س ال��ق��در من 
�سراع  م��دار  ه��ي  اأك���ر،  اأو  االأهمية 
اخلارجية،  ال����ق����وى  ب����ني  ح��ق��ي��ق��ي 
ب��دءا من امل��واد اخل��ام. وهنا رهانات 
لالأمريكيني،  اق��ت�����س��ادي��ة  حقيقية 
فقد  ول���ل���ج���م���ي���ع!  ول���ل�������س���ي���ن���ي���ني، 
البوتقة  نوعا من  افريقيا  اأ�سبحت 
احل�سور  ال���������س����راع����ات..  جل��م��ي��ع 
والهند  وال�����س��ني  ي������زداد،  ال���رتك���ي 

ير�سخان ح�ساباتهما هناك، الخ..
اأجهزة  خم��ت��ل��ف  ك���ان���ت  اإذا   ••    
املناف�سة  ه���ذه  يف  تعمل  امل��خ��اب��رات 
لل�سيطرة االقت�سادية على افريقيا، 
ج���دا يف مكافحة  م��ن��خ��رط��ة  ف��اإن��ه��ا 
ويحتكر  ي�ستنفر  ال����ذي  االإره������اب 
اأكرب عدد من عمالء االدارة العامة 

لالأمن اخلارجي ...

    - هذا، بطبيعة احلال، رهان وحتّد. 
اخلارجية،  ال���ق���وى  ل��ي�����س��ت  ول���ك���ن 
�سيقدر  م���ن  خم��اب��رات��ه��ا  واأج����ه����زة 
اأفريقيا  يف  امل�ساكل.  ه��ذه  ح��ل  على 
جنوب ال�سحراء، لي�ست هناك فعال 
الدولة االمة –القومية-، وبالتايل 
الذي  االأمر  الديني،  العامل  يتغلب 
ي���وؤدي اأح��ي��ان��ا اإىل ال��ت��ط��رف. وعلى 
االجهزة  والطويل،  املتو�سط  امل��دى 
ال�����س��ري��ة ه��ي اأ���س��ا���س��ا ه��ن��اك للدفاع 
لفرن�سا،  االقت�سادية  امل�سالح  ع��ن 
ماكرون  اإمي���ان���وي���ل  ي�����س��اف��ر  ك��ل��م��ا 
م�ساريع  دائ��م��ا  هناك  اأفريقيا،  اىل 

للتنمية االقت�سادية.
البعد مهم ج���دا، اىل درجة  ه��ذا     
كالقطارات  ال���ك���ربى  امل�����س��اري��ع  اأن 
اأف���ري���ق���ي���ا، غ���ال���ب���ا ما  وغ����ريه����ا يف 
الفرن�سي،  ال�سرائب  دافع  ي�سّددها 
ف��ال�����س��رك��ات ال��ف��رن�����س��ي��ة ت��ف�����س��ل يف 
مواكبة العرو�س ال�سينية، وبالتايل 
فاإن الدولة ت�ساعد هذه ال�سركات اأو 

 فرن�صا بعيدة متاما عن واقع اأفريقيا اليوم ومتم�صكة باأ�صاليبها القدمية 
العودة اىل نوع جديد من »احلرب الباردة متعددة االأقطاب« يف القارة ال�صمراء

احلرب الفرن�صية - الفرن�صية تلعب �صد احلفاظ على دبلوما�صية النفوذ
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فرن�سا.. اال�ساليب القدمية يف قارة جديدة

غالف الكتاب

القارة ال�سمراء ت�ستهوي ال�سني

النفوذ الفرن�سي يف افريقيا يف تراجع م�ستمر ال�سني تزحف يف جيبوتي على ح�ساب فرن�سا

االدارة العامة لالأمن اخلارجي الفرن�سي اأنطوان غال�سر موؤلف الكتاب

يف زمن احلرب �صد الإرهاب, والرهانات القت�صادية ال�صخمة, ل تزال افريقيا وكرا حقيقيا للجوا�صي�س 
رغم متتعهم باأ�صبقية قوية يف منطقة جنوب ال�صحراء, ي�صجل عمالء فرن�صا تراجعا كبريا

النفوذ الفرن�صي يرتاجع يف اأفريقيا:

املخابرات، هي ال�صانع احلقيقي للقرار الدبلوما�صي...!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

   لقد داأبت الجهزة ال�صرية على تغذية اخليال 
والأوهام. ورغم ال�صورة الكاريكاتورية التي غالًبا 

ما تقدمها عنهم هوليوود, 
�صـــــوؤون  يف  حيوًيـــــا  دوًرا  اجلوا�صـــــي�س  يلعب 

بالدهم. يف اأفريقيا, يف زمن احلـرب �صد الإرهاب 
القت�صاديـــــة  ــات  ــان ــره وال تنتهي,  ل  الـــذي 
ال�صخمة, ل تزال القارة عبارة عن ع�س حقيقي 

للجوا�صي�س.
   غري ان العمالء الفرن�صيني, رغم متتعهم باأ�صبقية 
الإدارات  ويف  ال�صحراء,  جنوب  منطقة  يف  قوية 

العليا, ي�صجلون تراجعا كبريا. 
من  كل  ك�صف  عامني,  من  اأكــر  دام  حتقيق  وبعد 
ال�صحفيان  هوفنونغ,  وتوما�س  غال�صر  اأنــطــوان 
اجلوا�صي�س  ــرار  اأ�ــص اأفريقيا,  يف  واملتخ�ص�صان 
طي  تبقى  ان  ــعــادة  ال ــرت  ج الــتــي  الفرن�صيني, 

الكتمان. 

“جوا�صي�صنا  كتــــــاب  �صـــــــدور  ومبنا�صــــبة     
اأحــــد  ي�صـــــرح  اأفريقيـــــــا”,  يف  الأعـــــــزاء 
التي  ال�صــــــكاليات  غال�صر,  اأنــطــوان  موؤلفيه 
حوار  يف  وافريقيا,  اليـــــوم  التج�ص�س  بني  تربط 
اوب�صرفاتور  نوفـال  ملجلة  بيزول  رومــان  ــراه  اأج

الفرن�صية.
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عربي ودويل

اأوروبا تواجه حتديات اأزمة الهجرة.. واليمني املتطرف يت�صاعد

اأملاين  منطلق هذه الثورة: مقتل 
بهم  امل�ستبه  م��ن  اثنني  واع��ت��ق��ال 

من اأ�سول عراقية و�سورية.
املتطرف  ال���ي���م���ني  م����وؤي����دو  ق�����ام 
�سوارع  يف  امل��ه��اج��ري��ن  مب���ط���اردة 
امل��دي��ن��ة ل��ع��دة ���س��اع��ات، وجت���اوزت 
االح��������داث ال�������س���رط���ة ال���ت���ي كان 
عددها قليال ووج��دت �سعوبة يف 

رد الفعل. 
   مت بث تلك امل�ساهد املروعة دون 
ان��ق��ط��اع ع��ل��ى ال��ت��ل��ف��زي��ون وعلى 
االجتماعي:  ال��ت��وا���س��ل  ���س��ب��ك��ات 
باالأعالم  ي��ل��وح��ون  م��ت��ظ��اه��رون 
مهمة  اأنف�سهم  ومنحوا  االأملانية، 
ال���دف���اع ع���ن ه��وي��ة ب��ل��ده��م، كما 
من  جحافل  ال�����س��ارع  يف  انت�سرت 
ال���ن���ازي���ني اجل�����دد راف���ع���ني حتية 
هتلر. بثت هذه ال�سور يف العامل 
اأملانيا.  ب��ق��ي��ة  و���س��دم��ت  ب��ا���س��ره، 
ب��ا���س��م اأجنيال  امل��ت��ح��دث��ة  وق��ال��ت 
التجمعات  ه���ذه  “مثل  م��ريك��ل: 
غ��ري امل�����س��روع��ة وه���ذا ال��ن��وع من 
يف  اأنا�سا  ت�ستهدف  التي  امل��ط��اردة 
الظاهر اأو من ا�سول خمتلفة، ال 

مكان لها يف بلدنا. »

جماعة من الذئاب
التي  امل��رة االأوىل      لي�ست ه��ذه 
تتميز فيها �ساك�سونيا مبثل هذه 
االح������داث. ف��م��ن��ذ ال���وح���دة، اقام 
ال��ي��م��ني امل��ت��ط��رف ع�����س��ه يف هذه 
التاريخي  ث��رائ��ه��ا  رغ���م  املنطقة 
حيث جتتذب مدينتاها، دري�سدن 

ه�سا�سة،  االأك��ر  البع�س،  بها  مر 
يجدون  نف�سية  ���س��دم��ة  وك��اأن��ه��ا 
�سعوبة يف التعايف منها. ثم، الأنه 
ال�سرق، مل  ال�سغرية يف  امل��دن  يف 
ي��ك��ن م��ع��ت��ادا، ك��م��ا ه���و احل����ال يف 
مع  والتعاي�س  االحتكاك  الغرب، 

االجانب.

» الذين لي�صوا مثلنا«
الدرا�سات  م��ن  ال��ع��دي��د  تظهر     
اجل���ه���ل  اأن  اال����س���ت���ق�������س���ائ���ي���ة، 
بالثقافات االأخر، واخلوف املنت�سر 
من “ الذين ال ي�سبهوننا”، يف�سر 
هذا.  ال��ع��دواين  الفعل  رد  جزئيا 
خماوف جاءت لتوؤكدها �سعوبات 
والتاأقلم  التكيف  واإع��ادة  التحول 

لدى البع�س. 
ال�سك�سونيني،  م��ن  ال��ع��دي��د  ان     
وظائفهم  ال���وح���دة  ب��ع��د  ف���ق���دوا 
�سّنا  االأ�����س����غ����ر  احل�����ي�����اة.  م�����دى 
واالأكر ديناميكية وجدوا احلل: 
ال��غ��رب واأع���ادوا  ذه��ب��وا للعمل يف 
اجلديدة،  اأملانيا  يف  حياتهم  بناء 
اما االآخرون فقد ظلوا يتعهدون 
ال��ك��راه��ي��ة وخ��ي��ب��ة اأم��ل��ه��م. فتلك 
وعد  ال��ت��ي  املزدهرة”  “املناظر 
ب���ه���ا ه���ل���م���وت ك������ول، ل��ي�����س��ت من 
مت  بانه  ي�سعرون  انهم  ن�سيبهم، 
التخلي عنهم، فا�ست�سلموا الإغراء 
تقدمها  ال��ت��ي  ال�سهلة  االأج���وب���ة 
املتطرفة  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة  االأح���������زاب 

وال�سعبوية من جميع االأنواع.
عن لوبوان

اأع�ساء طاقم الت�سوير.
ال�����س��رط��ة ومايكل     وق���ف ق��ائ��د 
كريت�سمر اىل جانب قوات االمن، 
يف حني ادان��ت وزي��رة العدل على 
امل�����س��ت��وى االحت����ادي ه���ذا الو�سع 
عنف  فاإن  وبالتايل  املقبول.  غري 
�سيمنيتز، بعد اأيام قليلة من تلك 
�سياق  يف  م�سبقا  يتنّزل  احل��ادث��ة، 

متوتر للغاية.
    اذن، ملاذا، مرة اأخرى، �ساك�سونيا؟ 
االأ���س��ب��اب م��ع��ق��دة، و���س��ي��ك��ون من 
ال�سهل جدا جعل هذه االنتفا�سة 
�سرقية  اأملانية  ظاهرة  ال�سعبوية 
بحتة. ففي بع�س بلديات بافاريا، 
�سجل حزب البديل من اجل املانيا 

نتائج مهمة بنف�س القدر.
جمهورية  ف�����اإن  ذل�����ك،  وم����ع      
ال�سابقة،  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  اأمل��ان��ي��ا 
اأواًل الأن هذا  تبقى حالة خا�سة: 
لتغيري  خ�سع  اأملانيا  من  الن�سف 
اأوائل  يف  وعميق  وعنيف  مفاجئ 

الت�سعينات. 
فبني ع�سية و�سحاها، مل يعد اي 
�سيء كما كان من قبل. تغيريات 

والي���ب���زي���غ، م��الي��ني ال�����س��ي��اح كل 
عام.

املفارقات،  وم���ن  الي��ب��زي��غ،      يف 
ولدت حركة املواطنة، التي انتهى 
بها املطاف اإىل االإطاحة بالنظام 
اإريك هونيكر.  ال�سيوعي بزعامة 
وم����ن ���س��خ��ري��ة ال���ت���اري���خ، اأن�����ه يف 
دري�������س���دن، ُول�����دت ب��ي��غ��ي��دا، وهي 
غا�سبني  امل��واط��ن��ني  كبري  جتّمع 
اح��ت��ج��وا م����رة يف االأ����س���ب���وع �سد 
�سيا�سة اأجنيال مريكل بخ�سو�س 
 ،2005 عام  الالجئني  ا�ستقبال 
ومنذئذ مل يعد باالإمكان اإح�ساء 
املظاهرات اأمام منازل الالجئني، 

والتدافع وال�ستائم.
   فرباير 2016، مثال من بني 
العديد من االحداث، احتلت بلدة 
ال�سفحات  ال�سغرية  كالو�سنيتز 
ال���وط���ن���ي���ة،  ل���ل�������س���ح���ف  االوىل 
ال�����س��ك��ان املحليني  جم��م��وع��ة م��ن 
ال�ستائم على  الغا�سبني يطلقون 

الجئني كانوا على منت حافلة.
    ونتيجة لذلك، يف االنتخابات 
املا�سي،  اخل���ري���ف  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 

اجل  م��ن  ال��ب��دي��ل  وح���زب  بيغيدا 
املانيا الذين جاءوا ل� “الرتحيب” 
اإىل  ب���اأجن���ي���ال م���ريك���ل يف زي������ارة 

املدينة يف ذلك اليوم. 
   اأحد املتظاهرين، وهو بوب، ر�سم 
ع��ل��ى راأ���س��ه ال��ع��ل��م االمل����اين، وقف 
اأم��ام امل�سور واأم��ره بالتوقف عن 
ت�سويره. تدخلت ال�سرطة، ولكن 
ال�سحافيني  ح��م��اي��ة  م���ن  ب�����داًل 
عملهم،  اأداء  م��ن  يتمكنوا  ح��ت��ى 
�سمنته  حم�سر  بتحرير  ق��ام��ت 

الرئي�س  ال�����وزي�����ر  ا����س���ت���ق���ال      
�ستاني�سلو  امل�سيحي  الدميقراطي 
ذئ��ب �سغري  وح��ل حمله  تيلي�س، 
من امل�سيحي الدميقراطي، مايكل 
42 �سنة، والذي وعد  كريت�سمر، 
ب��ت��غ��ي��ري ال��ث��ق��اف��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف 
اأجنيال  ع��ل��ى  امل��ن��ط��ق��ة، و���س��غ��ط 
م����ريك����ل ل��ت��ب��ن��ي ���س��ي��ا���س��ة اأك����ر 

�سرامة جتاه الالجئني.

ال�صرطة املحلية مورطة

اح�������ت�������ل احل�������������زب ال���������س����ع����ب����وي 
اجل������دي������د، ح�������زب ال����ب����دي����ل من 
االأوىل يف  امل��رت��ب��ة  امل���ان���ي���ا،  اأج�����ل 
حزب  متجاوزا  �سك�سونيا،  والي��ة 
امل�سيحي  ال��دمي��ق��راط��ي  االحت����اد 
�سوهد  ان  ي�سبق  بفارق كبري. مل 
ه���ذا يف اأمل���ان���ي���ا، ل��ي�����س ف��ق��ط الن 
ب�سراحة  وك��اره��ا  �سعبوًيا  ح��زًب��ا 
لالأجانب ان�سم اإىل البوند�ستاغ، 
بل لتمكنه اأي�سا من فر�س نف�سه 

يف اإحدى االأقاليم الكربى.

   مع ذلك، فان �ساك�سونيا لي�ست 
ال�سمعة  م��ن  للتخل�س  م�ستعدة 
بجلدها.  تلت�سق  ال��ت��ي  ال�سيئة 
مواجهات  قبل  فقط  قليلة  اأي���ام 
اأخرى  ح��ادث��ة  وق��ع��ت  �سيمنيتز، 
كان  امل��رة،  وه��ذه  اأملانيا..  �سدمت 
يثري  ال���ذي  ه��و  ال�سرطة  م��وق��ف 

االرتياب. 
ال�سحفيني  م���ن  ف���ري���ق  ك����ان      
يقوم  االأمل����������ان  ال���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ني 
بت�سوير جمموعة من متظاهري 

ي�صتثمر يف الإحباط واخلوف من الأجانب:

اأملانيا: اليمني املتطرف يبني ع�صه يف �صاك�صونيا...!
�صيكون من ال�صهل جدا جعل هذه النتفا�صة ال�صعبوية ظاهرة اأملانية �صرقية بحتة

•• برلني-اأ ف ب:

بعد ثالث �سنوات على قرار امل�ست�سارة اأنغيال مريكل يف 4 اأيلول �سبتمرب 
2015 اإبقاء اأبواب اأملانيا م�سرعة اأمام مئات االآالف من طالبي اللجوء، 
لقيت  مفاجئة  خطوة  يف  وال��ع��راق،  �سوريا  من  الفارين  من  معظمهم 
من  املتظاهرين  مب�ساهد  ال�سبت  العامل  �سدم  االإ���س��ادات،  من  الكثري 

اليمني املتطرف وهم يهاجمون االأجانب يف اإحدى املدن االأملانية.
اأزم��ة الهجرة  ان��دالع  باأ�سرها موجة تغيري كبرية منذ  اأوروب��ا  و�سهدت 
موعد  ع��ن  فقط  اأ�سهر  بعد  على  حاليا  بريطانيا  وب��ات��ت   .2015 يف 
مغادرتها االحتاد االأوروبي يف وقت ي�سارك اليمني املتطرف يف ال�سلطة 
يف كل من اإيطاليا والنم�سا. واأما حزب البديل الأملانيا اليميني املتطرف 

فاأ�سبح اأكرب حزب معار�س يف الربملان االأملاين.
واإن كان هناك عامل م�سرتك بني هذه التحوالت يف ال�سيا�سات االأوروبية، 
اليمينية  وال��ق��وى  بريك�ست  م��وؤي��دو  ا�ستغلها  التي  الهجرة  اأزم���ة  فهو 

املتطرفة يف اأنحاء اأوروبا حيث باتت العدو العلني يف حمالتهم.

ورغم ا�ستخدامها �سعار “باإمكاننا القيام بذلك” للدفاع عن موقفها، 
القيود ملنع دخول مهاجرين جدد يف وقت  وافقت مريكل على ت�سديد 

ي�سعى االحتاد االأوروبي ملنع املهاجرين من الو�سول اإىل دوله.
ونتيجة لذلك، خف تدفق الالجئني ب�سكل كبري.

يتم  مل   ،2016 يف  جل��وء  طلب   745545 �سجلت  التي  اأملانيا  ففي 
ت�سجيل اإال 93316 خالل الن�سف االأول من العام اجلاريا، باملقارنة 

مع ت�سجيل 745545 طلب جلوء يف 2016.
ومت كذلك حتقيق بع�س التقدم يف ما يتعلق باالندماج وهو ما ت�سري 
اإليه معلومات �سدرت يف اأيار مايو عن مركز اأبحاث “اآي ايه بي” التابع 
اأربعة طالبي جلوء و�سلوا اإىل  اإذ تفيد اأن واحدا من  لوزارة التوظيف 

اأملانيا منذ العام 2015 عر على وظيفة.
اأ�سار  ليني  �ستيفان  اأوروبا”  “كارنيغي  معهد  يف  ال��زائ��ر  اال�ستاذ  لكن 

اأعداد  “انخف�ست  “الهجرة ال تزال ت�سكل اأكرب حتد«. واأ�ساف  اأن  اإىل 
احلركات  تبني  وق���ت  يف  ي��رت��ف��ع  اله�سترييا  م�ستوى  ل��ك��ن  ال��وا���س��ل��ني 
الرئي�سية مناذج  التيارات  ال�سيا�سيني من  ال�سعبوية وعدد متزايد من 

عملها على امل�ساعر املعادية للهجرة«.
ويف اآخ���ر م��وؤ���س��ر ع��ل��ى اال���س��ت��ي��اء م��ن ال��واف��دي��ن اجل����دد، جت��م��ع املئات 
اأملانيا حيث  �سرق  البي�س يف مدينة كيمنت�س يف  الرجال  معظمهم من 
اأج��ان��ب، بعدما  اأن��ه��م  ي��ب��دو عليهم  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���س  ه��اج��م بع�سهم 
انت�سرت معلومات االأ�سبوع املا�سي اأفادت اأن عراقيا و�سوريا قاما بطعن 

اأملاين حتى املوت.
حزيران  يف  ترامب  دون��ال��د  االأم��ريك��ي  الرئي�س  �سب  االأطل�سي،  وع��رب 
خطاأ  ارتكاب  “مت  ت�سريحاته  اإح��دى  يف  فقال  النار  على  الزيت  يونيو 
االأ�سخا�س  ماليني  بدخول  ال�سماح  عرب  اأوروب���ا  اأن��ح��اء  كافة  يف  كبري 

الذين غريوا )لالأوروبيني( ثقافتهم ب�سدة وعنف«.
ويحذر بع�س املحللني من اأن اأزمة الهجرة يف اأوروبا مل تنته وقد توؤدي 

كذلك اإىل تفكيك االحتاد االأوروبي نف�سه.
فريغو�سن  نيال  الربيطاين  امل��وؤرخ  كتب  للو�سع،  مت�سائمة  ق��راءة  ويف 

“لن توؤدي اأزمة الهجرة يف اأوروبا اإىل اندماج بل اإىل ت�سظ«.
باأن  “هارفارد” “اإنني على قناعة متزايدة  واأ�ساف اال�ستاذ يف جامعة 
الذي  املفكك  العامل  هي  الهجرة  اأزم��ة  اأن  �سريون  م�ستقبال  املوؤرخني 
�سيبدو يف  “بريك�ست  اإن  بالقول  االأوروب���ي«. وتابع  ق�سى على االحت��اد 

�سجالتهم كمجرد عار�س مبكر لالأزمة«.
اأزم��ة تدفق الالجئني  اأفعال دول االحت��اد االأوروب��ي عى  وتباينت ردود 
الدول  �سحت  حني  املالية  االأزم��ة  حيال  اأفعالها  ردود  عن  كبري  ب�سكل 

بالقيود على النظام امل�سريف الإنقاذ اليورو، بح�سب ليني.
ت��زاي��د العداء  امل��رتاف��ق م��ع  ال��ق��وم��ي��ة ه���ذا  اإىل  ال��ع��ودة  “منطق  وق���ال 
لالأجانب و�سيا�سات الهوية يف الكثري من دول االحتاد االأوروبي يعرقل 

حاليا تطوير اأدوات جماعية فعالة للتعامل مع حتديات الهجرة«.

يف املدن ال�صغرية يف ال�صرق, مل يكن معتادا, كما هو احلال يف الغرب, الحتكاك والتعاي�س مع الجانب

الكراهية تك�سف عن وجهها القبيح بني االملان

اليمني املتطرف ي�ستعر�س ع�سالته

مريكل:  ال مكان لهذه العن�سرية يف املانيا

قوات االمن حمل �سبهاتحزب البديل من اجل املانيا ي�ستثمر يف اخلوف

دائــــمــــا  ملــــــــاذا     
�صوؤال  �صاك�صونيا؟ 
�صفاه  على  مطروح 
العنف  بعد  اجلميع 
املتطرف  اليميني 
الــــــــــذي وقــــــــع يف 
ــــرية  ـــــــة الخ الآون
�صيمنيتز  بــلــدة  يف 
قلب  يف  الــ�ــصــغــرية 
اأر�ــــــس جــمــهــوريــة 
اأملانيا الدميقراطية 

ال�صابقة.

•• الفجر - خرية ال�شيباين

املحبطون ا�صت�صلموا الإغراء االأجوبة 
االأح��زاب  تقدمها  التي  ال�صهلة 
وال�صعبوية املتطرفة  اليمينية 

واخل��وف  االأخ����رى،  الثقافات  جهل 
ي�صبهوننا«  ال  »ال��ذي��ن  م��ن  املنت�صر 
ال��ع��دواين الفعل  رد  جزئيا  يف�صر 
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الفجر الريا�ضي

بطولة  مناف�سات  ع��ن  ال�ستار  اأ���س��دل 
التي  لل�سطرجن  ال��ف��ردي��ة  االإم������ارات 
نظمها احتاد اللعبة يف نادي الفجرية 
العني  ن����ادي  ال���ذك���ور ويف  مل��ن��اف�����س��ات 
الدكتور  وح�����س��ر  االإن�����اث،  مل��ن��اف�����س��ات 
ختام  االحت��اد  رئي�س  املعيني  �سرحان 
بالعني،  االإن������اث  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����س��ات 
وفوزية عبا�س االأمني املايل لالحتاد 
رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة وع���ب���داهلل 
جمل�س  ع�سو  احل����وار  ع��ب��دال��رح��م��ن 
ختام  ح�����س��ر  ف��ي��م��ا  االحت�������اد،  اإدارة 
الفجرية  ن�����ادي  يف  ال���ذك���ور  ب��ط��ول��ة 
ال�سرقي  ح��م��د  ب���ن  ال�سيخ عبداهلل 
رئي�س احتاد االأج�سام والقوة البدنية، 
عبدالعزيز  ب�����ن  ����س���ع���ود  وال�������س���ي���خ 
ونادي  العربي  االحت���اد  رئي�س  املعال 
ال�سام�سي  خلفان  وح�سني  ال�سارقة، 
العربي  ل���الحت���ادي���ن  ال���ع���ام  االأم�����ني 
والدكتور  ل��ل�����س��ط��رجن  واالإم�����ارات�����ي 
نادي  رئي�س  ب��رك��ت  اآل  علي  ع��ب��داهلل 

الفجرية لل�سطرجن والثقافة.
واأ�����س����ف����رت ن���ت���ائ���ج االإن��������اث ع����ن فوز 
واف��ي��ة دروي�����س الع��ب��ة ال��ع��ني بذهبية 
املركز  ال�����س��ي��دات وج����اءت يف  ب��ط��ول��ة 
ن��ادي فتيات  الثاين عبري علي العبة 
اآمنة  الربونزية  نالت  فيما  ال�سارقة 
ن���ادي دب���ي لل�سطرجن  ن��ع��م��ان الع��ب��ة 
فازت  ���س��ن��ة،   20 حت��ت  م�سابقة  ويف 
اأبوظبي  نادي  ال�سركال العبة  رو�سة 
لل�سطرجن بامليدالية الذهبية وعائ�سة 
ال�سارقة  فتيات  ن��ادي  العبة  �سرحان 
ب��امل��ي��دال��ي��ة ال��ف�����س��ي��ة وب�����س��اي��ر خليل 
العبة نادي دبي بامليدالية الربونزية، 
فازت  ���س��ن��ة،   18 حت��ت  م�سابقة  ويف 
نادي  االأول مرمي عي�سى من  باملركز 
ون��ال��ت ودمي��ة حميد  دب��ي لل�سطرجن 

امل��ي��دال��ي��ة الف�سية،  ال��ع��ني  ن���ادي  م��ن 
نادي  م��ن  ال�سام�سي  عو�سة  وج���اءت 

اأبوظبي لل�سطرجن يف املركز الثالث.
واأح������رزت ام���ل ف��ا���س��ل الع��ب��ة العني 
على  متفوقة  �سنة،   16 حتت  ذهبية 
التي  دب��ي  ن���ادي  يا�سمني علي الع��ب��ة 
ج����اءت يف امل���رك���ز ال���ث���اين ف��ي��م��ا حلت 
ثالثا �سم�سة ال�سركال العبة اأبوظبي، 
فازت  ���س��ن��ة،   14 حت��ت  م�سابقة  ويف 
العبة  ���س��ي��ف  ع��ائ�����س��ة  االأول  ب��امل��رك��ز 

يف  زميلتها  وج���اءت  ال�����س��ارق��ة  فتيات 
املركز  يف  خليل  ح��ن��ان  ال��ن��ادي  نف�س 
ال���ث���اين ث���م ف��اط��م��ة ال��وه��اب��ي العبة 

اأبوظبي لل�سطرجن يف املركز الثالث.
ال���درم���ك���ي العبة  ل��ط��ي��ف��ة  ومت��ك��ن��ت 
م�سابقة  بذهبية  الفوز  من  اأبوظبي 
���س��ن��ة، ف��ي��م��ا ج����اءت زينب   12 حت���ت 
ال��ع��ني يف املركز  ن����ادي  دروي�������س م���ن 
الثاين ثم العنود اأحمد العبة دبي يف 
املركز الثالث، ويف م�سابقة حتت 10 

�سنوات، فاز باملركز االأول حال جمال 
العبة ن��ادي دبي وج��اءت م��وزة نا�سر 
من نادي العني يف املركز الثاين فيما 
جاءت يف املركز الثالث فاطمة جا�سم 

العبة فتيات ال�سارقة.
وح�����س��دت ح���ور ن��ا���س��ر الع��ب��ة فتيات 
 8 راأ�س اخليمة ذهبية م�سابقة حتت 
�سنوات، وهي اول ميدالية لناديها يف 
البطولة، فيما جاءت يف املركز الثاين 
اليازية حمد من نادي العني وعائ�سة 

عبداهلل من نادي اأبوظبي.
وت�سدر العني الرتتيب العام للبطولة 
6 م��ي��دال��ي��ات م��ل��ون��ة منها  م�����س��ج��ال 
املركز  ذهبيتان و4 ف�سيات، وجاء يف 
الثاين نادي دبي بر�سيد 6 ميداليات 
م��ن��ه��ا ذه��ب��ي��ت��ان وف�����س��ي��ة واح����دة و3 
اأبوظبي  ن���ادي  وال��ث��ال��ث  ب��رون��زي��ات، 
ذهبيتان  منها  ميداليات   6 بر�سيد 
ال�سطرجن  ن���ادي  ث��م  ب��رون��زي��ات،  و4 
بر�سيد  بال�سارقة  للفتيات  والثقافة 

و3  واحدة  ذهبية  منها  ميداليات   5
واح��دة، واخلام�س  ف�سيات وبرونزية 
ن����ادي ف��ت��ي��ات راأ�����س اخل��ي��م��ة بر�سيد 

ذهبية واحدة.
ف��ي��م��ا اأ����س���ف���رت م��ن��اف�����س��ات ال���ذك���ور 
ال�����س��ارق��ة الثقايف  ن����ادي  ت�����س��در  ع���ن 
وجاءت  ال��ع��ام،  ال��رتت��ي��ب  لل�سطرجن 
اإبراهيم �سلطان  النتائج كالتايل فوز 
العب نادي دبي بذهبية فئة الرجال 
ون�����ال ال��ف�����س��ي��ة ع��م��ر ن��ع��م��ان العب 

اأحرز  فيما  لل�سطرجن  ال�سارقة  ن��ادي 
عبدالرحمن  ج���ا����س���م  ال����ربون����زي����ة 
الع���ب ن���ادي ال�����س��ارق��ة، وت�����س��در علي 
ع��ب��دال��ع��زي��ز الع����ب ن�����ادي دب����ي قمة 
م�����س��اب��ق��ة حت���ت 20 ���س��ن��ة، وج�����اء يف 
العب  مر�سول  حمدان  الثاين  املركز 
الربونزية  اح��رز  فيما  عجمان  ن��ادي 

اأحمد الرميثي من نادي اأبوظبي.
نادي  م��ن  ال��زع��اب��ي  �سلطان  وت�����س��در 
م�سابقة  ق��م��ة  ل��ل�����س��ط��رجن  اأب���وظ���ب���ي 

حممد  ثانيا  وح��ل  �سنة،   18 حت��ت 
مر�سول من نادي عجمان، ثم طالل 
احل���م���ادي م��ن ن���ادي ال�����س��ارق��ة، وفاز 
اأبوظبي  ن��ادي  من  احلو�سني  عمران 
�سنة،   16 حت���ت  م�����س��اب��ق��ة  ب��ذه��ب��ي��ة 
وجاء يف املركز الثاين �سامل اأحمد من 
ن��ادي دب��ي ث��م �سيف اأح��م��د م��ن نادي 
ال�سارقة، وفاز بذهبية حتت 14 �سنة، 
ال�سارقة وجاء  نادي  حمد ع�سام من 
عمار ال�سدراين العب نادي الفجرية 
يف املركز الثاين ثم حممد �سعيد من 

نادي الفجرية ثالثا.
واأحرز خليفة خالد من نادي الفجرية 
ذهبية حتت 12 �سنة يليه حمد نا�سر 
من نادي العني ثم عبداهلل يحيي من 
 10 ال�سارقة، فيما فاز بذهبية حتت 
�سنوات، �سعود الزرعوين من ال�سارقة 
ورا�سد  البلو�سي  ط��الل  زميله  يليه 
احل��م��ريي م��ن ن���ادي اأب��وظ��ب��ي ثالثا، 
الفجرية  الع��ب  جا�سم  �سامل  واح���رز 
ي��ل��ي��ه را�سد  ���س��ن��وات   8 ذه��ب��ي��ة حت���ت 
احلمادي من ال�سارقة يف املركز الثاين 

و�سلطان جابر العب ال�سارقة ثالثا.
الثقايف  ال�������س���ارق���ة  ن������ادي  وت�������س���در 
للبطولة  ال��ع��ام  الرتتيب  لل�سطرجن 
بر�سيد 10 ميداليات منها ذهبيتان 
ويف  ب����رون����زي����ات،  و5  ف�������س���ي���ات  و3 
امل��رك��ز ال��ث��اين ال��ف��ج��رية ب��ر���س��ي��د 4 
ووف�سية  ذه��ب��ي��ت��ان  منها  م��ي��دال��ي��ات 
وبرونزية، والثالث نادي دبي بر�سيد 
وف�سية  ذهبيتان  منها  ميداليات   3
اأبوظبي  ن������ادي  وال�����راب�����ع،  واح��������دة، 
ذهبيتان  منها  ميداليات   4 بر�سيد 
عجمان  نادي  واخلام�س  وبرونزيتان 
العني  وال�����س��اد���س  ف�سيتان  ب��ر���س��ي��د 

بر�سيد ف�سية واحدة.

ختام بطولة الإمارات الفردية لل�صطرجن

وافية دروي�ص تت�صدر ال�صيدات ورو�صة بطلة حتت 20 �صنة
نادي دبي يرتبع على عر�س الكبار وال�صارقة يت�صدر الرتتيب العام

حتت رعاية هزاع بن زايد 

احتاد الكرة ينظم حفل قرعة كاأ�ص �صاحب ال�صمو رئي�ص الدولة للمو�صم الريا�صي 2018 - 2019
اآل نهيان  ب��ن زاي��د  حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�سيخ ه��زاع 
اأبوظبي  الإم����ارة  التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
القدم،  ل��ك��رة  االإم�����ارات  ال��ف��خ��ري الحت���اد  الرئي�س 
الرميثي  خلفان  حممد  ال��ل��واء  م��ع��ايل  وبح�سور 
اأب���وظ���ب���ي ع�����س��و املجل�س  ل�����س��رط��ة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د 
..يقام  للريا�سة  العامة  الهيئة  رئي�س  التنفيذي 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ك��اأ���س  ق��رع��ة  حفل 
االأوىل  ال��درج��ة  ودوري  التمهيدية  والت�سفيات 
وجوائز   2019  2018- ال��ري��ا���س��ي  ل��ل��م��و���س��م 
ال�ساعة  يف   2018  2017- ل��ل��م��و���س��م  االحت����اد 

اخلام�سة من م�ساء اليوم االثنني بجامعة االإمارات 
بن  عبداهلل  حممد  �سعادة  وك��ان  العني.  مدينة  يف 
ه����زام ال��ظ��اه��ري االأم����ني ال��ع��ام الحت����اد ال��ك��رة قد 
�سرح يف وقت �سابق اآلية قرعة كاأ�س �ساحب ال�سمو 
والت�سفيات  االأوىل  الدرجة  ودوري  الدولة  رئي�س 
اإنه  ..وق��ال   2019  2018- للمو�سم  التمهيدية 
االأندية  ت��وزي��ع  �سيتم  ال��ك��اأ���س  م�سابقة  بخ�سو�س 
ع��ل��ى ج����دول ال��ب��ط��ول��ة ب��ال��ق��رع��ة ب����دءا م��ن ال���دور 
ال�16، و�ستقام قرعة بعد كل دور من اأدوار البطولة 
بح�سور  املباريات  اأط��راف  لتحديد  املتاأهلة  للفرق 

ممثلي االأن���دي���ة و���س��ي��ت��م و���س��ع ن���ادي ال��ع��ني بطل 
دوري اخلليج العربي وكاأ�س رئي�س الدولة للمو�سم 
املجموعة  راأ���س  على   2018  -  2017 الريا�سي 
االأوىل ومنحه رقم 1، وو�سع نادي الوحدة احلائز 
على املركز الثاين يف دوري اخلليج العربي على راأ�س 
قائمة املجموعة الثانية ومنحة الرقم 16، واإجراء 
العربي  اأن���دي���ة دوري اخل��ل��ي��ج  ب��ق��ي��ة  ب��ني  ال��ق��رع��ة 
وال�سارقة،  دب��ي،  االأهلي  و�سباب  والن�سر،  الو�سل، 
واجل��زي��رة، وعجمان، ودب���ا، وال��ظ��ف��رة، واالإم����ارات، 
والفريقني  وال��ف��ج��رية،  كلباء  واحت���اد  ي��ا���س،  وبني 

املتاأهلني من الت�سفيات التمهيدية الأندية الدرجة 
االأوىل للمو�سم الريا�سي -2018 2019، وذلك 
على االأرق��ام 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 

.15  ،14  ،13  ،12
اأ�سار  االأوىل  ال��درج��ة  دوري  ق��رع��ة  �سعيد  وع��ل��ى 
االأمني العام اإىل اأن امل�سابقة �ستقام بنظام الدوري 
م��ن دوري���ن وي��ت��م اإج����راء ال��ق��رع��ة ب��ني اأن��دي��ة حتا، 
واحلمرية، وخورفكان، والعروبة، والذيد، وم�سايف، 
والتعاون  وال���ع���رب���ي  وم�����س��ف��وت،  احل�����س��ن،  ودب�����ا 
..والنادي الذي يحرز املركز االأول يف نهاية الدوري 

االأوىل للمو�سم  الدرجة  اأندية  ل��دوري  يتوج بطال 
الريا�سي 2018-2019، ويتاأهل الناديان اللذان 
يحرزان املركزين االأول والثاين اإىل دوري اخلليج 

العربي للمو�سم الريا�سي 2020-2019.
االأندية  فتق�سم  التمهيدية  الت�سفيات  قرعة  اأم��ا 
النهائي  ل��ل��رتت��ي��ب  ط��ب��ق��ا  جم��م��وع��ت��ني  اإىل  ف��ي��ه��ا 
لدوري الدرجة االأوىل للمو�سم 2017 2018-، 
والناديان احلا�سالن على املركز الثاين من ملحق 
مل�ستويات  وفقا  العربي  اخلليج  دوري  اإىل  ال�سعود 
..وي�سم امل�ستوى االأول حتا واحلمرية ..وامل�ستوى 

الثاين اأندية خورفكان، والعروبة، والذيد وم�سايف 
وم�سفوت،  احل�سن،  دبا  اأندية  الثالث  ..وامل�ستوى 
وال��ع��رب��ي وال��ت��ع��اون ..وت���ق���ام ب��ن��ظ��ام ال�����دوري من 
امل��ذك��ورة بجدول  االأن��دي��ة  دور واح��د على مالعب 

املباريات.
النقاط  ع��دد  اأك��ر يف  اأو  ن��ادي��ان  ت�ساوى  ويف ح��ال 
النهائي، طبقا  ال��رتت��ي��ب  امل��راك��ز يف ج���دول  حت��دد 
التمهيدية  ال��ت�����س��ف��ي��ات  الئ��ح��ة  م���ن   21 ل��ل��م��ادة 
لبطولة كاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة الأندية 

الدرجة االأوىل.

املجل�س  ل������دور  وا�����س����ح  ان���ع���ك���ا����س   يف 
االأل����ع����اب  ودورة  اال����س���ي���وي  االأومل�����ب�����ي 
اال����س���ي���وي���ة يف ت���ط���وي���ر ال���ري���ا����س���ة يف 
الريا�سية  واحل��رك��ة  اال�سيوية  ال��ق��ارة 
قفزة  اندوني�سيا  حققت  ككل،  العاملية 
تنظيم  يف  رغبتها  ب��اع��الن��ه��ا  ع��م��الق��ة 
دورة االلعاب االوملبية ال�سيفية يف عام 
الباهر  النجاح  اإىل  م�ستندة   ،2032
الذي �سجلته يف ا�ست�سافة دورة االلعاب 
تختتم  التي  ع�سرة  الثامنة  اال�سيوية 
م�ساء ام�س االحد يف الثاين من �سبتمر 

.2018
اال�سيوي  االومل���ب���ي  امل��ج��ل�����س  وي��ن��ت��ظ��م 
ب��اإق��ام��ة دورة االل��ع��اب اال���س��ي��وي��ة منذ 
وحتمل  امل����ا�����س����ي،  ال����ق����رن  م��ن��ت�����س��ف 

الرقم  اندوني�سيا  يف  احلالية  الن�سخة 
18، واعتمدت جمعيته العمومية منح 
اال�ست�سافة يف الن�سختني املقبلتني اإىل 
هانغزهو ال�سينية يف 2022، وناغويا 

اليابان يف 2026. يف  – ايت�سي 
اال�سيوي  االومل��ب��ي  املجل�س  ينظم  كما 
دورة  ال�ستوية،  اال�سيوية  االلعاب  دورة 
ل��ل�����س��االت وفنون  االأل���ع���اب اال���س��ي��وي��ة 
االلعاب  دورة  ال��ن��ف�����س،  ع���ن  ال����دف����اع 
االلعاب  ودورة  ال�ساطئية،  اال���س��ي��وي��ة 

اال�سيوية لل�سباب.
وب�����داأت ال���ق���ارات االخ����رى حت���ذو حذو 
بتنظيم  اال����س���ي���وي  االومل���ب���ي  امل��ج��ل�����س 
اإن  ك��م��ا  ق���ارات���ه���ا،  يف  ل��الل��ع��اب  دورات 
اللجنة االوملبية الدولية اعتمدت اقامة 

دورة االلعاب االوملبية لل�سباب اأي�سا.
تاأثري  اال�سيوية  االأل��ع��اب  ل���دورة  وك��ان 
اال�سيوية  الريا�سة  تطور  على  وا�سح 
النتائج  ومنها  ال�سعيد  خمتلف  على 
وخري  ال��ع��امل��ي��ة،  االح����داث  وا�ست�سافة 
الكورية  ال��ع��ا���س��م��ة  ا���س��ت�����س��اف��ة  دل��ي��ل 
اال�سيوية  االأل���ع���اب  ���س��ي��ول  اجل��ن��وب��ي��ة 
والعا�سمة  اي�����س��ا،  االومل��ب��ي��ة  واالأل���ع���اب 
ومن  اال�سيوية  االلعاب  بكني  ال�سينية 
ث��م االأل���ع���اب االومل��ب��ي��ة اي�����س��ا، وه���ا هي 
ت�ستعد  ط��وك��ي��و  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة 
االوملبية  االأل���ع���اب  دورة   ال���س��ت�����س��اف��ة 

ال�سيفية املقبلة يف 2022.
ويبدو اأن اندوني�سيا ت�سري نحو الهدف 
جمهوريتها  رئ��ي�����س  اأك���د  اأن  ب��ع��د  ذات���ه 

ب������الده يف  اأن جن�����اح  ج���وك���و وي��������دودو 
احلالية  اال�سيوية  االأل��ع��اب  ا�ست�سافة 
ا�ست�سافة  يف  رغ��ب��ت��ه��ا  الع����الن  دف��ع��ه��ا 

دورة االلعاب االوملبية يف 2032.
 ،2024 اومل��ب��ي��اد  ب��اري�����س  وت�ست�سيف 
اوملبياد  االم��ريك��ي��ة  اجن��ل��ي�����س  ول���و����س 

.2028
وجنحت اندوني�سيا يف ا�ست�سافة نحو 
 6 ونحو  وريا�سية  ريا�سي  األف   11
دولة   45 م��ن  ور���س��م��ي  اإداري  اآالف 
اآ���س��ي��وي��ة، ف�����س��ال ع��ن ن��ح��و 11 األف 
اأعالمي واالالف من امل�سجعني خالل 
دورة االلعاب اال�سيوية الثامنة ع�سرة 
 18 من  جاكرتا وباملبانغ  مدينتي  يف 
�سبتمرب  م��ن  ال��ث��اين  حتى  اأغ�سط�س 

االندوني�سي  الرئي�س  وقال   .2018
لدى ا�ستقباله رئي�س اللجنة االوملبية 
و�سعادة  باخ،  توما�س  االمل��اين  الدولية 
رئي�س  ال�سباح  الفهد  اأح��م��د  ال�سيخ 
املجل�س االوملبي اال�سيوي، مع اأع�ساء 
اآخرين يف احلركة االوملبية يف الق�سر 
ال��رئ��ا���س��ي يف ب���وغ���ور ب��ج��اك��رت��ا: بعد 
دورة  خ��الل  اكت�سبناها  التي  اخل��ربة 
االأل���ع���اب االآ���س��ي��وي��ة احل��ال��ي��ة ن��ث��ق يف 
اأكرب،  ا�ست�سافة فعاليات  قدرتنا على 
لذلك فاإن اإندوني�سيا تخطط لتقدمي 
تر�سيحها ال�ست�سافة االألعاب االأوملبية 

عام 2032.
االوملبية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  رد  وك�����ان 
جناح  اأن  ب��ت��اأك��ي��ده  م�سجعا  ال��دول��ي��ة 

االأ�سياد �سيكون مبثابة االأ�سا�س القوي 
للرت�سح ال�ست�سافة االأوملبياد، معتربا 
اأن اللجنة االوملبية الدولية تقدر حقا 
رغبة اندوني�سيا بالرت�سح ال�ست�سافة 

اأنها متلك  اأثبتت  2032 النها  دورة 
كل املقومات الالزمة لتنظيم االلعاب 

االوملبية.
يف  اإن����دون����ي���������س����ي����ا  جن�������اح  ح�������ال  ويف 

�ست�سبح  ف��اإن��ه��ا  ال������دورة،  ا���س��ت�����س��اف��ة 
ت�ست�سيف  اآ�����س����ي����وي����ة  دول��������ة  راب��������ع 
االأل�����ع�����اب االومل���ب���ي���ة ال�����س��ي��ف��ي��ة بعد 
وك��وري��ا اجلنوبية. وال�����س��ني   ال��ي��اب��ان 

النقاط  حل�سد  كبري  وط��م��وح  عالية  مبعنويات 
ال���ث���الث م���ع ان��ت�����س��اف ب��ط��ول��ة ال�����س��ي��خ حممد 
والتي  ال��ي��د  ل��ك��رة  ال��دول��ي��ة  القا�سمي  خ��ال��د  ب��ن 
ال�سارقة  ن�����ادي  والف�����ت  ك��ب��ري  ب��ن��ج��اح  ي��ن��ظ��م��ه��ا 
اجلماعية. االأل��ع��اب  اإدارة  خ��الل  م��ن   الريا�سي 
ب���ذل���ت ال���ف���رق االأرب������ع ال���ت���ي ت���الق���ت يف اأح�����داث 
تقدم  لتحقيق  الوا�سحة  جهودها  الثالث  اليوم 
املباراة االأوىل  تاأهيلية �سواء يف  واقتنا�س بطاقة 
التي جمعت الهدى ال�سعودي مع �سموحة امل�سري 

والثانية االأهلي امل�سري مع االهلي البحريني.
لفت  امل�����س��ارك��ة  ل��الأن��دي��ة  الفني  امل�ستوى  ارت��ف��اع 
اأح���داث ال��ي��وم الثالث وال��ت��ي تطمح  االأ���س��واء يف 

جميعها لدخول اأجواء املناف�سة على اللعب.

ليكون لليد امل�سرية قدم ال�سبق يف اإثبات تفوقها 
الوا�سح  وال��ت��م��ك��ن  اجل��م��ي��ل  االداء  خ����الل  م���ن 
والتنقل يف ال�سالة لتثبت تفوقا كبريا يف جمريات 
 املباريتني فوز ل�سموحة امل�سري واالأهلي امل�سري ،،
ولي�س بغريب اأن يتوا�سل امل�سهد اإثارة مع الهدى 
ال�سعودي و�سموحة امل�سري يف لقائهما وكالهما 
اخلربة  ذو  ال��ف��ن��ي  واجل��ه��از  ال��الع��ب��ني  ميتلكان 

بخالف ثقلهما يف اأوطانهما.
فوزا  فيها  حقق  واح���دة  م��ب��اراة  لعب  ال�سموحة 
اأ�سحاب االأر���س من ال�سرقاوية فيما  ثمينا على 
اإح��داه��ا وخ�سر يف  ف��از يف  الهدى مباريتني  لعب 
الثانية ت�سميم الالعبني امل�سريني وال�سعوديني 
بدا وا�سحا طوال زمن املباراة على تقدمي اأف�سل 

امل�����س��ت��وي��ات واإم���ت���اع اجل��م��ه��ور وع�����س��اق لعبة كرة 
، ليكون اللعب على مبداأ خذ وهات و�سوال  اليد 
االأول  ال�����س��وط  م��ن  االأخ����رية  الدقيقة  زم��ن  اإىل 
نقاط   8 ب  اال�سكندرية  اب��ن  ل�سالح  وانتهائها 

مقابل 6 للهدى.
وت�سجل �سالة نادي ال�سارقة الريا�سي يف ال�سوط 
الثاين اأداء رائعا من كال الفريقني خا�سة الهدى 
الثناء  وح���از  التوقعات  ف��اق  م�ستوى  ق��دم  ال���ذي 
الكبري من اجلماهري اإال اأن �سموحة اأنهى املباراة 

ل�ساحلة بفارق نقطتني فاق 20 اإىل 18.
ال�سعودي  الالعب  اختيار  الفنية  اللجنة  واأعلنت 
حممد جا�سم املاء ويحمل رقم واحد ليكون اأف�سل 
العب بعد نهاية املباراة وقام علي االأمريي مدير 

مقدما  ماليا  مبلغا  واإه��دائ��ه  بتكرميه  البطولة 
من قرية ال�سعب واإدارتها الزجل الإدارة املعار�س. 
لنادي  االع����الم����ي  امل���رك���ز  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 
طيلة  متميزة  تغطية  ق���دم  ال��ري��ا���س��ي  ال�����س��ارق��ة 
ح�ساباته  على  تغريداته  خالل  من  املباراة  فرتة 
ونقله حلظة بلحظة لوقائع املباراة ال�سيما واأنها 
مل تكن منقولة على الهواء وحاز املركز االعالمي 
حتية كبرية على جهوده منذ انطالقة البطولة 
على الدقة واملهنية يف نقل وقائعها ومتابعة كافة 

الفرق امل�ساركة.
& االأهلي  البحريني  االأه��ل��ي  ال��ث��ان��ي��ة:  امل��ب��اراة 

امل�سري
ويقدم االأهالويون من البحرنني وامل�سريني اأداء 

اأ�سفى قيمة فنية لبطولة ال�سيخ حممد بن خالد 
القا�سمي التي باتت مميزة و�سط خارطة بطوالت 
الفرق  املناف�سة بني  ا�ستداد  العربية يف ظل  اليد 
ال�سيما  بينهما  �سريعا  ال��ف��روق  وذوب���ان  امل�ساركة 
االأهلي يف مناف�سة  ال��ذي جمع عمالقا  اللقاء  يف 
لكليهما ال�سيما  الثقيل وحتديا  العيار  كانت من 
واحدة  يف  تعادلوا  مباريتني  لعبوا  والبحرينني 
يتطلعون  امل�سريون  بينما  الثانية  يف  وخ�����س��روا 

الإحراز فوزهم الثاين يف م�سوارهم بالبطولة.
االأول  ال�سوط  اأن  اإال  التحديات  ورغ��م  وبالفعل 

انتهى بالتعادل ويحقق كل منهما 12 نقطة  
اإ�سماعيل  اإدارة حتكيمية متميزة من قبل  وحتت 
����س���امل وف��ا���س��ل اأح���م���د وع���ل���ى ال���ط���اول���ة ح�سني 

ال�سيد ونبيل عبداهلل وا�سل الفريقان يف ال�سوط 
الثاين تقدمي عرو�سهما الرائعة واإثبات قوتهما 
نادي  ق��ب��ل  م��ن  متكامل  تنظيم  و���س��ط  لل�سعود 
اأن  اإال  الكبري  النجاح  الق��ى  الريا�سي  ال�سارقة 
الكلمة االأخرية كانت م�سرية وفوز ثمني لالأهلي 

امل�سري 26 مقابل 24 لالأهلي البحريني.
ويتم اختيار الالعب امل�سري من �سفوف االأهلي 
اإ����س���الم ح�����س��ن ك��اأف�����س��ل الع���ب يف امل���ب���اراة ويتم 
ت��ك��رمي��ه م��ن ق��ب��ل حم��م��د عبيد احل�����س��ان ع�سو 
جمل�س اإدارة نادي ال�سارقة الريا�سي رئي�س اإدارة 
بالنادي ومنحه مكافاأة مالية  االألعاب اجلماعية 
للت�سوق والرتفيه من  ال�سعب  مقدمة من قرية 

قبل اإدارتها الزاجل الإدارة املعار�س.

اندوني�صيا تنجح يف ال�صياد وتخطط لالأوملبياد

اإنعكا�ص وا�صح لدور املجل�ص االأوملبي اال�صيوي واالألعاب االآ�صيوية يف احلركة الريا�صية العاملية

 ليلة م�صرية بامتياز مع اأحداث اليوم الثالث من بطولة ال�صيخ حممد بن خالد القا�صمي لكرة اليد يف نادي ال�صارقة الريا�صي
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الوملبي  املجل�س  رئي�س  ال�سباح  الفهد  اأح��م��د  ال�سيخ  ���س��ع��ادة  وق��ع 
اخلا�س  الت�سويق  ع��ق��د  ال�سينية  ه��ان��غ��زه��و  ع��م��دة  م��ع  اال���س��ي��وي 
عام  ع�سرة يف  التا�سعة  اال�سيوية  االألعاب  لدورة  املدينة  با�ست�سافة 

.2022
ورافق عمدة هانغزهو جو يل يي وفد كبري ح�سر اإىل مكتب ال�سيخ 
اأحمد الفهد يف فندق موليا يف العا�سمة االندوني�سية جاكرتا، على 
التي  ع�سرة  الثامنة  اال�سيوية  االأل��ع��اب  دورة  ا�ست�سافتها  هام�س 

اختتمت ام�س االحد.
وكان املجل�س االوملبي اال�سيوي منح هانغزهو منذ اأكر من ثالث 

اال�سيوية،  االلعاب  من  ع�سرة  التا�سعة  الن�سخة  ا�ست�سافة  �سنوات 
متعدد  ح��دث  اأك��رب  حتت�سن  التي  الثالثة  ال�سينية  املدينة  لتكون 
االلعاب  دورة  بعد  العامل  اأكرب حدث يف  اآ�سيا، وثاين  الريا�سات يف 
يف  وغوانغزهو   1990 يف  بكني  العا�سمة  بعد  ال�سيفية،  االوملبية 

.2010
ال��ع��م��وم��ي��ة للمجل�س االأومل���ب���ي اال���س��ي��وي يف  واع��ت��م��دت اجل��م��ع��ي��ة 
ا�ست�سافة  منح  اأي�سا  اندوني�سيا  اآ�سياد  هام�س  هلى  اجتماعاتها 
الن�سخة الع�سرين من االلعاب اال�سيوية يف 2026 اإىل ناغويا – 

ايت�سي يف اليابان.

ال�صيخ اأحمد الفهد يوقع مع عمدة هانغزهو ال�صينية
اأم���ام االأن��دي��ة املحلية عقد ت�صويق دورة االألعاب اال�صيوية التا�صعة ع�صرة اأع��ل��ن احت��اد االإم����ارات لريا�سة ال��ب��ادل تن�س ع��ن فتح ال��ب��اب 

الراغبة بالتقدم ال�ست�سافة البطوالت الدولية املتاحة لدولة االإمارات على اأجندة 
100 نقطة  4 بطوالت من فئة  2019 وه��ي  لعام  تن�س  للبادل  ال��دويل  االحت��اد 
تن�س  البادل  احت��اد  اجتماع عقده  ذل��ك �سمن  ج��اء  نقطة.   250 فئة  وبطولة من 
بح�سور حممد مبارك املطيوعي النائب الثاين لرئي�س االحتاد مع ممثلي االأندية 
وراكيت�س  الريا�سي  اأبوظبي  ون��ادي  نا�س  نادي  وهي:  تن�س  البادل  لريا�سة  املحلية 

اأكادميي وريل راكيت�س اأكادميي وبادل برو.
وا�ستعر�س املطيوعي، اخلطة اال�سرتاتيجية اجلديدة لالحتاد التي اعتمدها ال�سيخ 
تن�س  البادل  لريا�سة  االإم���ارات  احت��اد  رئي�س  اآل مكتوم  بن جمعة  بن مكتوم  �سعيد 
وتقوم على خطة تطويرية �ساملة غايتها االأ�سا�سية العمل على ن�سر هذه الريا�سة 
اإىل جانب مد ج�سور  النا�سئني و�سقل موهبتهم  الالعبني  وا�ستقطاب  املجتمع  يف 
العمل  اأج��ل  من  املحلية  االأن��دي��ة  مع  الواقع  اأر���س  على  ال�سراكة  وتطبيق  التعاون 

املدى  على  النجاح  ت�سمن  التي  املمار�سات  اأف�سل  لتطبيق  موحدة  روؤي��ة  وف��ق  معا 
الطويل.

اإىل  االحت��اد  يتطلع  التي  امل�ستقبلية  الريا�سية  وامل�ساريع  املبادرات  املطيوعي  وقدم 
العام لالحتاد  االأم��ني  امل��ري  �سعيد حممد  اعتمد  املقبلة حيث  الفرتة  اإطالقها يف 
ورئي�س اللجنة الفنية ود.جمال حممد احلو�سني رئي�س جلنة البطوالت وامل�سابقات 
م�سودة قوانني البطوالت ونظام الرت�سح بني النوادي املحلية ال�ست�سافة البطوالت 
يف  ال�سفافية  معايري  اأعلى  حتقيق  اأج��ل  من  اللعبة  احت��اد  باإ�سراف  املقبلة  الدولية 

تنفيذ هذه اخلطوات.
كما مت ا�ستعرا�س اآليات الرت�سح واملتطلبات التي يجب توفرها بح�سب لوائح االحتاد 
املواعد  اأن  كا�سفا  للفائزين  اجلوائز  بتقدمي  البادل  احت��اد  يتكفل  اأن  على  ال��دويل 
املقرتحة للرت�سح ال�ست�سافة املناف�سات يف اأ�سهر: فرباير ومار�س واأكتوبر ونوفمرب 

لبطوالت فئة 100 نقطة و�سهر دي�سمرب لبطولة فئة 250 نقطة.

احتاد البادل يفتح الباب لالأندية املحلية ال�صت�صافة البطوالت الدولية

االحد  ام�س  اال�سيوي  االوملبي  املجل�س  اأعلن 
ح�����س��ول ال�����س��ب��اح��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة ري��ك��اك��و اإيكي 
االألعاب  دورة  يف  ريا�سي  اأف�سل  ج��ائ��زة  على 
اال�سيوية الثامنة ع�سرة التي تختتم م�ساء يف 
املخ�س�سة  املالية  اجلائزة  ونالت  اندوني�سيا، 

لذلك وقدرها 50 األف دوالر.
�ست  باحراز  اجنازها  بعد  اإيكي  اختيار  وج��اء 
االلعاب  ذهبية وف�سيتني يف مركز  ميداليات 
على  ريا�سية  اأول  لت�سبح  جاكرتا،  يف  املائية 
ال��ت��ي حترز  ال��ري��ا���س��ات  االط����الق ويف جميع 
ا�سيوية  األعاب  دورة  يف  ذهبية  ميداليات  �ست 
الثماين  مبيدالياتها  اإي��ك��ي  وع��ادل��ت  واح���دة. 
األعاب  امل��ي��دال��ي��ات يف  ال��ق��ي��ا���س��ي ل��ع��دد  ال��رق��م 

اآ�سيوية واحدة امل�سجل با�سم الكوري �سو جني 
بالهند،  نيودلهي  يف   1982 ن�سخة  يف  م��ان 

لكنه اجنازه ت�سمن 7 ميداليات ذهبية.
باجلائزة،  ت��ف��وز  ري��ا���س��ي��ة  اأول  اأ���س��ب��ح��ت  ك��م��ا 
اأول  اي��ت��و  ال���ع���داء ك��وج��ي  ك����ان م��واط��ن��ه��ا  اإذ 
الفائزين بها يف دورة بانكوك 1998، وخلفه 
ياباين اآخر هو ال�سباح كو�سوكي كيتاجيما يف 
اجلنوبي  الكوري  ال�سباح  ثم   ،2002 بو�سان 
والعب   ،2006 الدوحة  يف  تاي-هوان  بارك 
غوانغزهو  يف  دان  ل��ني  ال�سيني  البادمنتون 
هاغينو  كو�سوكي  الياباين  وال�سباح   ،2010

يف اإن�سيون 2014.
وق����ال ال�����س��ي��د راج����ا ران���دي���ر ���س��ي��ن��غ، النائب 

الفخري مدى احلياة لرئي�س املجل�س االوملبي 
اأحمد  ال�سيخ  �سعادة  عينه  وال���ذي  اال���س��ي��وي، 
للجنة  رئي�سا  املجل�س  رئي�س  ال�سباح  الفهد 
اندوني�سيا:  العاب  يف  ريا�سي  اف�سل  اختيار 

اختيار اللجنة جاء باالجماع.
وت��اب��ع: ك��ان��ت ه��ن��اك ع��رو���س مم��ي��زة للعديد 
اأك��ر من لعبة يف جاكرتا  الريا�سيني يف  من 
وب��امل��ب��ان��غ، ل��ك��ن اجن����ازات ري��ك��اك��و اإي��ك��ي نالت 
با�سم  ف��ع��ال.  اللجنة  اأع�����س��اء  جميع  اإع��ج��اب 
اإيكي  اهنىء  اأن  اأود  املجل�س االوملبي اال�سيوي 
على اجنازاتها، ونتمنى لها حتقيق املزيد من 
االوملبي  املجل�س  اإن  كما  ال�سباحة،  يف  النجاح 
اال�سيوي واثق من اأنها �ستظهر “طاقة اآ�سيا” 

 2020 يف االل��ع��اب االومل��ب��ي��ة يف طوكيو ع��ام 
امل���زي���د م���ن االن���ت�������س���ارات لبلدها  و���س��ت��ح��ق��ق 

وللقارة اال�سيوية.
وف�سال عن ال�سيد �سينغ، �سمنت جلنة اختيار 
ال�سادة  اندوني�سيا،  اآ�سياد  يف  ريا�سي  اف�سل 
ت�سارلز لو رئي�س اللجنة االعالمية يف املجل�س 
االومل����ب����ي، ���س��ي��ل�����س��و داي���ري���ت رئ��ي�����س االحت����اد 
النائب  وانادي  فران�سي�س  للمبارزة،  اال�سيوي 
املنظمة لاللعاب،  االندوني�سية  للجنة  الثاين 
جريميي ووكر حمرر جملة املجل�س االوملبي 
اال�سيوي �سبورتنغ اآ�سيا وفينود تيواري مدير 
العالقات الدولية يف املجل�س االوملبي اال�سيوي 

كمن�سق.

•• ت�شانغوون ح�شن رفعت

بطولة  من  االفتتاحي  اليوم  �سهد 
جلميع  ل��ل��رم��اي��ة   52 ال�����  ال���ع���امل 
بكوريا  ح��ال��ي��ا  وامل��ق��ام��ة  اال���س��ل��ح��ة 
�سعيا  �ساخنة  مناف�سات  اجلنوبية 
االوملبية  االأل��ع��اب  دورة  اىل  للتاهل 
طوكيو 2020 وكان التناف�س على 
ا�سده يف بطولة رماية االطباق من 
احل��ف��رة » ال���رتاب » وال��ت��ي ي�سارك 
بثالثة  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ف��ي��ه��ا 
العبني هم حمد بن جمرن الكندي 
ووليد  بوهليبة  حم��م��د  اهلل  وع��ب��د 
من  رام��ي��ا   130 ال��ع��ري��اين �سمن 
دورا  االم��ط��ار  وق���د لعبت  ال��رج��ال 
بع�س  ن���ت���ائ���ج  ت��غ��ي��ري  يف  رئ��ي�����س��ي��ا 
التاريخ  ا���س��ح��اب  خ��ا���س��ة  ال���رم���اة 

املعروف يف رماية االطباق.
وق���د ا���س��ف��رت ال��ن��ت��ائ��ج ع��ق��ب نهاية 
اجل��������والت ال����ث����الث ام���������س االأح�����د 
منتخببي  ب��ني  ثنائية  ���س��دارة  ع��ن 
ت�ساوت  ان  بعد  وايطاليا  الت�سيك 
طبقا   216 ب���ر����س���ي���د  ك��ف��ت��ي��ه��م��ا 
يف  ويالحقهما  م��ث��ري  تناف�س  ب��ع��د 
املرتبة الثانية ثالثة منتخبات هي 
بر�سيد  والربتغال  ورو�سيا  اأمريكا 
املرتبة  يف  ج���اء  فيما  طبقا   215
وكرواتيا  الهند  الثالثة  منتخبي 
ا�سبانيا  ث��م  ط��ب��ق��ا   214 ب��ر���س��ي��د 
الكويت  ث���م  ط��ب��ق��ا   213 ب��ر���س��ي��د 
واأملانيا  �سلوفينيا  ث��م  طبقا   212
تركيا  ث����م  ط��ب��ق��ا   211 ب��ر���س��ي��د 
�سلوفاكيا  ثم  طبقا   210 بر�سيد 
ثم  طبقا   209 بر�سيد  وا�سرتاليا 

م�����س��ر وب��ري��ط��ان��ي��ا ب��ر���س��ي��د 208 
بر�سيد  الوطني  منتخبنا  ثم  طبق 
املنتخبات  ب��اق��ي  ث���م  ط��ب��ق��ا   204
بطولة  يف  ����س���ارك���ت  ال���ت���ي  ال32 

الفرق. 
باملركز  انفرد  الفردي  وعلى �سعيد 
الثالث  اجل�����والت  و����س���دارة  االول 
والتون  اي���ل���ر  االم���ري���ك���ي  ال����رام����ي 
ان حقق  ب��ع��د  ط��ب��ق��ا   75 ب��ر���س��ي��د 
75 طبقا من  الكاملة اي  العالمة 
املرتبة  يف  وت���اله  طبقا   75 اأ���س��ل 
نف�س  يحملون  رم��اة  ثالثة  الثانية 
الرو�سي  وه��م  طبقا   74 الر�سيد 
مك�سيم �سيمكوف والت�سيكي جريي 
ازفيدو  خ���وا  وال��ربت��غ��ايل  ل��ي��ب��ت��اك 
ال��ث��ال��ث��ة ت�سعة  امل��رت��ب��ة  وت��ب��ع��ه��م يف 
بينهم  73 ط��ب��ق��ا  ر���س��ي��ده��م  رم����اة 

راميني ا�سيويني هما الكويتي عبد 
ال��رح��م��ن ال��ف��ي��ح��ان وال�����س��ي��ن��ي دو 
اأم��ا رم��اة منتخبنا الوطني فقد  يو 
70 طبقا  ب���ن جم���رن  ح��ق��ق ح��م��د 
وعبد  طبقا   68 ال��ع��ري��اين  وول��ي��د 

اهلل بوهليبة 66 طبقا. 
و�سوف ت�ستكمل مناف�سات البطولة 
اليوم االثنني لريمي كل رامي منهم 
طبقا على جولتني بواقع 25   50
اجمايل  لي�سبح  طبقا يف كل جولة 
اجلوالت يف اليومني خم�س جوالت 
�ستة  اف�سل  يتاأهل  طبقا   125 اأي 
اجلوالت  يف  نتائجهم  ح�سب  رم���اة 
اخلم�س جمتمعة للعب يف النهائيات 
االربع  البطاقات  ام��ر  حت�سم  التي 
االوملبية  االل��ع��اب  دورة  اىل  املوؤهلة 

طوكيو 2020.

ولعل ابرز ظواهر البطولة احلالية 
هوالطق�س  االول  يومها  نهاية  يف 
الرائع امل�سم�س الذي �سادف الرماة 
حتى  والثانية  االوىل  اجلولتني  يف 
حتقيق  ���س��ه��دت  االوىل  اجل��ول��ة  ان 
21 راميا  للعالمة الكاملة اي 25 
من 25 طبقا بينما حتول الطق�س 
اىل غائم ممطر ليوؤثر على الكثري 
���س��وى الرامي  ال��ل��ه��م  ال���رم���اة  م���ن 

االمريكي ايلر.
على  يطمئنان  والهاملي  الدو�سري 

املنتخب 
الدو�سري  امل��ح�����س��ن  ع��ب��د  ح���ر����س 
االمني العام للهيئة العامة للريا�سة 
الهاتفي  االت�����س��ال  ع��ل��ى  ب��ال��وك��ال��ة 
امل�ساركة  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب  ببعثة 
على  واالطمئنان  العامل  بطولة  يف 

احوال البعثة كما قام اللواء الركن 
را�سد بن عابر الهاملي رئي�س احتاد 
ات�سال  باجراء  للرماية  االم��ارات��ن 

على  خالله  اط��م��ان  مماثل  هاتفي 
امل�ساركني  الالعبني  وع��ل��ى  البعثة 
على  ووق�������ف  ال��������رتاب  ب���ط���ول���ة  يف 

جاهزيتهم  وم����دى  ا���س��ت��ع��دادات��ه��م 
خلو�س غمار املناف�سات متمنيا لهم 

التوفيق يف حتقيق نتائج طيبة.     

اأع�����ل�����ن االحت�����اد ال���ع���رب���ي ل���ل���ج���ول���ف روزن����ام����ة 
ال�سنية  الرجال واملراحل  بطوالته على م�ستوى 
والذي   2018 ال��ري��ا���س��ي  والفتيات للمو�سم 
ياأتي وفق  العام، الذي  ه���ذا  ب��ن��ه��اي��ة  �سيختتم 
خ��ط��ط��ه ال���ه���ادف���ة ل��ت��ف��ع��ي��ل ال��ل��ع��ب��ة واالت����ق����اء 
مب��م��ار���س��ي��ه��ا وجن��وم��ه��ا ع��ل��ى م�����س��ت��وى الوطن 
ال���ع���رب���ي. وع���ل���ى م�����س��ت��وى ب���ط���والت ال���رج���ال، 
للجولف البطولة  التون�سية  ت�ست�سيف اجلامعة 
العربية 38 للرجال وعلى ملعب قمرت للجولف 
من  التون�سية تون�س خالل الفرتة  بالعا�سمة 

اأكتوبر 2018.  22 ولغاية   15

وع���ل���ى م�����س��ت��وى ب���ط���والت ال�����س��ب��اب حت���ت 18 
والفتيات،  ���س��ن��ة   15 حت���ت  وال��ن��ا���س��ئ��ني  ���س��ن��ة 
ت�������س���ت�������س���ي���ف اجل�����ام�����ع�����ة امل����ل����ك����ي����ة امل���غ���رب���ي���ة 
ع�سر  ال��ت��ا���س��ع��ة  للجولف البطولة بن�سختها 
البطولة  للفتيات  والعا�سرة  والنا�سئني  لل�سباب 
مدينة  ملعب بامل جولف اوريكا يف  ار���س  على 
ولغاية   12 من  املغربية خالل الفرتة  مراك�س 

نوفمرب 2018.  17
بطولت جديدة

العربية  م�سر  ج��م��ه��وري��ة  وت��ن��ظ��م  وت�ست�سيف 
بطولة الرواد للرعيل االأول للعبة فوق 50 �سنة 

خالل �سهر دي�سمرب 2018.
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االم�����ارات  دول���ة  ك��م��ا حتت�سن 
االأوىل  ال��ب��ط��ول��ة   2019 ي��ن��اي��ر  ���س��ه��ر  خ����الل 
والتي جتمع بني املنتخبني اال�سيوي واالفريقي 

للجولف.  
ويذكر ان دولة االمارات العربية املتحدة ويف دبي 
والذي  للجولف  العربي  االحت���اد  مقر  حتت�سن 
يراأ�سه للدورة الثالثة على التوايل معايل ال�سيخ 
الزرعوين  وع����ادل  القا�سمي  �سلطان  ب��ن  ف��اه��م 

االأمني العام لالحتاد.
اجتماعات هادفة 

واأ���س��ار ع���ادل ال��زرع��وين االأم���ني ال��ع��ام لالحتاد 
هام�س  ع���ل���ى  بانه �سيقام  ل��ل��ج��ول��ف  ال���ع���رب���ي 
ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��رب��ي��ة 38 ل���رج���ال اجل���ول���ف يف 
التنفيذي  املكتب  اجتماع  التون�سية  اجلمهورية 
العديد  ورف��ع  لطرح  للجولف،  العربي  لالحتاد 
م���ن ال��ت��و���س��ي��ات وامل���ق���رتح���ات ال���ت���ي ت�����س��ب يف 
وك����وادره����ا االإداري����ة  ال��ل��ع��ب��ة  �سالح وم�ستقبل 
العربي  وطننا  والتحكيمية والعبيها يف  والفنية 
اىل اجلمعية العمومية لالحتاد العربي للجولف 
والتي �ستعقد اجتماعها يف اليوم الثاين الجتماع 

املكتب التنفيذي. 

بعد اإجنازها باإحراز 6 ميداليات ذهبية يف ال�صباحة

اليابانية اإيكي تنال جائزة اأف�صل ريا�صي يف االألعاب االآ�صيوية

الأمريكي ايلر ينفرد ب�صدارة اليوم الول

تناف�ص مثري بني الت�صيك وايطاليا ببطولة العامل لرماية » الرتاب«

جدول  على  املطلقة  �سيطرتها  ال�سني   اأكدت 
دورة  م��ن  ع�����س��رة  ال��ث��ام��ن��ة  الن�سخة  م��ي��دال��ي��ات 
ال���ث���ام���ن���ة ع�������س���رة التي  االأل�����ع�����اب اال����س���ي���وي���ة 
اخلتامي  حفلها  وق��ام  اندوني�سيا  ا�ست�سافتها 

م�����س��اء ام�����س االح����د. واأن���ه���ت ال�����س��ني ك��م��ا كان 
امليداليات  ج��دول  �سدارة  يف  املناف�سات  متوقعا 
 132 ع��ل��ى  م��وزع��ة  م��ي��دال��ي��ة  ج��ام��ع��ة 289 
وحلت  ب���رون���زي���ة.  و65  ف�����س��ي��ة  و92  ذه��ب��ي��ة 

 205 ال����ث����اين ح���ا����س���دة  امل����رك����ز  ال����ي����اب����ان يف 
ميداليات، بواقع 75 ذهبية و56 ف�سية و74 
التي  ل��ل��ي��اب��ان  ج��ي��دة  وه���ي ح�سيلة  ب��رون��زي��ة، 
يناف�س ريا�سيوها على اأر�سهم يف دورة االلعاب 

االوملبية ال�سيفية بعد �سنتني والتي ت�ست�سيفها 
عا�سمتهم طوكيو.

وجاءت كوريا اجلنوبية يف املركز الثالث بر�سيد 
و70  و58 ف�سية  ذهبية   49 177 ميدالية، 

نتائج  امل�سيفة  اندوني�سيا  وحققت  ب��رون��زي��ة. 
الرتتيب  يف  الرابع  املركز  حتتل  جعلتها  باهرة 
و24  ذهبية   31 ميدالية،   98 بر�سيد  العام 
ف�سية و43 برونزية، متقدمة على اوزبك�ستان 

21 ذهبية و24  70 ميدالية،  اخلام�سة ولها 
ف�سية و25 برونزية، وايران ال�ساد�سة وجمعت 
و22  ف�سية  و20  ذهبية   20 ميدالية،   62

برونزية.

ال�صي�ن توؤكد �صيطرت�ه�ا املطلقة عل�ى ج�دول امليدالي�ات بدورة االألعاب اال�صيوية

االحت��اد الع�رب���ي للج��ول��ف يع�ل���ن روزنام���ة 
بط���والت���ه يف ع����ام2018
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الدور  يف  �سهال  ف��وزا  ثانيا  امل�سنف  فيدرر  روجيه  ال�سوي�سري  حقق 
االأربع  البطوالت  اآخ��ر  املفتوحة،  املتحدة  ال��والي��ات  لبطولة  الثالث 
األك�سندر  عامليا  ال��راب��ع  خ��روج  �سهد  ي��وم  امل�سرب، يف  ك��رة  الكربى يف 
وميبلدون  بطولة  لقب  حاملة  كريبر  اأجنيليك  ومواطنته  زفرييف 

االإنكليزية.
اىل ذلك، وا�سل امل�سنف �ساد�سا ال�سربي نوفاك ديوكوفيت�س تقدمي 

اأدائه الثابت يف البطولة االأمريكية، بعبور �سهل اىل الدور الرابع.
وفاز فيدرر الباحث عن لقبه ال�21 يف البطوالت الكربى وال�ساد�س 
يف فال�سينغ ميدوز التي توج بلقبها خم�س مرات متتالية )2004-
2008(، ب�سهولة على امل�سنف 30 االأ�سرتايل نيك كرييو�س، 4-6 

و6-1 و5-7.
وخا�س فيدرر املباراة حتت اأنظار اأوالده االأربعة يف املدرجات وقد احتاج 

اىل �ساعة و44 دقيقة للتخل�س من عقبة االأ�سرتايل امل�ساك�س.
وقدم ال�سوي�سري الذي اأمت يف اآب اأغ�سط�س عامه ال�سابع والثالثني، 
بكرة  اللحاق  م��ن  متكن  عندما  البطولة،  يف  اللمحات  اأب���رز  اإح���دى 
�سعبة لكرييو�س، وردها من خارج اخلط اجلانبي للملعب، اىل داخل 

ملعب االأخري.
وقدمني  احل��ظ  بع�س  “بالتاأكيد  ب��ال��ق��ول  ذل��ك  على  ف��ي��درر  وع��ل��ق 

جيدتني«.
املقبل  ال��������دور  يف  ف����ي����درر  وي���ل���ت���ق���ي 

امل�سنف  االأ���س��رتايل ج��ون ميلمان 
على  وال����ف����ائ����ز  ع����امل����ي����ا،   55

ميخائيل  ال��ك��ازاخ�����س��ت��اين 
كوكو�سكني 4-6، 6-4، 
و�سيكون  و3-6.   1-6

ال�����س��وي�����س��ري ب��اح��ث��ا عن 
االأمريكي  النهائي  ربع  بلوغ 

للمرة ال�13.
عودته  دي���وك���وف���ي���ت�������س  ووا������س�����ل 

بتخطيه  امل����الع����ب،  اىل  ال��ث��اب��ت��ة 
الفرن�سي ري�سار غا�سكيه )م�سنف 
الثالث  ال����دور  يف  ب�سهولة   )26

و3-6.  ،3-6  ،2-6
بلقب فال�سينغ  املتوج  ال�سربي  وقال 

ميدوز عامي 2011 و2015 “كانت هذه 
واإحدى  �سك،  دون  من  االأ�سبوع  ه��ذا  م��ب��اراة  اأف�سل 

وميبلدون”  بعد  ال�سلبة  املالعب  مو�سم  يف  مبارياتي  اأف�سل 
االإنكليزية املقامة على مالعب ع�سبية، والتي توج بلقبها يف 

متوز يوليو املا�سي.
اأتيحت  ف��ر���س  خم�س  م��ب��ارات��ه  خ��الل  ديوكوفيت�س  واأن��ق��ذ 
لغا�سكيه لك�سر اإر�ساله، و�سيلتقي يف الدور املقبل الربتغايل 
جواو �سوزا الذي تفوق على الفرن�سي لوكا�س بوي بنتيجة 

.)5-7( 6-7 ،)4-7( 6-7 ،6-4  ،)5-7(  6-7
البداية حتى  “كانت مباراة كبرية من  ديوكوفيت�س  وقال 

متوقعا  م�ستواه”،  من  ري�سار  رف��ع  الثالثة  املجموعة  يف  النهاية... 
اأن  ال��ف��وز، عليك  ل��ك  ي��ق��دم  ل��ن  “املقاتل  ���س��وزا  ���س��د  م��ب��اراة �سعبة 

ت�ستحقه يف مواجهته«.
من  زفرييف  األك�سندر  مواطنه  كول�سرايرب  فيليب  االأمل��اين  واأق�سى 

الدور الثالث، بتغلبه عليه 6-7 )1-7(، 6-4، 6-1، و3-6.
وكانت املباراة مواجهة بني جيلني: املخ�سرم كول�سرايرب البالغ من 
العمر 34 عاما، وال�ساب زفرييف البالغ 21 عاما، والذي يعترب من 
األقاب  املواهب ال�ساعدة يف كرة امل�سرب. وعلى رغم تتويجه بثالثة 
يف دورات املا�سرتز لالألف نقطة، اال اأن زفرييف ال يزال يعاين ليثبت 
نف�سه يف البطوالت الكربى، اذ اكتفى ببلوغ ربع النهائي مرة واحدة 
م��رة واحدة  ال��راب��ع  وال���دور   ،)2018 الفرن�سية  غ��ارو���س  )يف روالن 

)وميبلدون 2017(.
ويلتقي كول�سرايرب يف الدور الرابع الياباين كي ني�سيكوري امل�سنف 
 ،4-6  ،4-6 �سفارت�سمان  دييغو  االأرجنتيني  على  فاز  وال��ذي   ،21

و1-6.  ،7-5
اىل ذلك، فاز البلجيكي دافيد غوفان العا�سر على االأملاين يان-لينارد 

�سرتوف بنتيجة 4-6، 1-6، 6-7 )4-7(.
مارين  الكرواتي  ال��راب��ع  ال��دور  يف  غوفان  ويلتقي 
مباراة  خ��ا���س  وال���ذي  �سابعا،  امل�سنف  �سيليت�س 

مينور  دي  األيك�س  االأ���س��رتايل  �سد  ماراتونية 
اأن  قبل  ل�سفر،  مبجموعتني  فيها  تخلف 

 ،4-6  ،3-6  ،6-3  ،6-4 ي��ح�����س��م��ه��ا 
.5-7

وام��ت��دت امل��ب��اراة اأرب���ع ���س��اع��ات، وانتهت 
االأح����د  ف��ج��ر   2:22 ال�����س��اع��ة  ع��ن��د 
بالتوقيت املحلي )06:22 ت غ(، 

البطولة  الثانية يف تاريخ  وهي 
م��ن حيث االن��ت��ه��اء يف هذا 
)مقابل  امل���ت���اأخ���ر  ال���وق���ت 

فجرا(.  2:26
“األيك�س  �سيليت�س  وق����ال 
قتالية  روح��������ا  اأظ�����ه�����ر 

اأن  ع��ل��م��ا  مذهلة”، 
ال�ساب  االأ����س���رتايل 
)19 عاما( اأنقذ 
فر�س  خ��م�����س 

ل�سيليت�س 
باملباراة  للفوز 

يف ال�سوط الثامن من 
اخلام�سة،  امل��ج��م��وع��ة 
وف���ر����س���ة اإ����س���اف���ي���ة يف 
التا�سع، واأخرى يف ال�سوط 
قبل  االأخ����ري،  ع�سر  ال��ث��اين 
 29 البالغ  الكرواتي  يحقق  اأن 

عاما الفوز.
ال�سبت خ��روج ثالث  الثالث  ال��دور  ال�سيدات، �سهدت مباريات  ول��دى 

من امل�سنفات الع�سر االأوليات يف البطولة.
�سابقا،  اأوىل  وامل�سنفة  وميبلدون  بطلة  كريبر  االأملانية  خ�سرت  فقد 

اأمام ال�سلوفاكية دومينيكا ت�سيبولكوفا 6-3 و3-6 و6-3.
 ،2016 وكانت كريبر )30 عاما(، املتوجة يف فال�سينغ ميدوز عام 
االخرية  الع�سرين  ال�سنوات  ثالث العبة يف  ت�سبح  باأن  النف�س  متني 

جتمع لقبي وميبلدون وفال�سينغ ميدوز يف العام ذاته.
البطولة  النهائي يف هذه  ال��دور ربع  بلغت  التي  ت�سيبولكوفا  وتلتقي 
عام 2010، االأمريكية مادي�سون كيز و�سيفة البطولة العام املا�سي، 

والتي فازت على ال�سربية األك�سندرا كرونيت�س 4-6، 6-1 و2-6.
كما خرجت امل�سنفة خام�سة الت�سيكية برتا كفيتوفا، بخ�سارتها اأمام 
و6-1،   ،7-5 بنتيجة   26 امل�سنفة  �سابالينكا  اأري��ان��ا  البيالرو�سية 
اأمام االإ�سبانية امل�سنفة  وامل�سنفة �ساد�سة الفرن�سية كارولني غار�سيا 

30 كارال �سواريز نافارو 5-7، 6-4، 7-6 )7-4(.
االأوىل  هاليب  �سيمونا  الرومانية  اىل  ال��ث��الث  امل�سنفات  وان�سمت 
مبكر.  وقت  يف  البطولة  توديع  يف  فوزنياكي  كاروالين  والدمناركية 
ال�سباق  يف  ت��زال  ال  االأول��ي��ات،  الع�سر  امل�سنفات  ب��ني  وم��ن 
حاملة اللقب امل�سنفة ثالثة االأمريكية �سلون 
�سفيتولينا  اإيلينا  واالأوك��ران��ي��ة  �ستيفنز، 
بلي�سكوفا  كارولينا  والت�سيكية  ال�سابعة، 

الثامنة.
امل�سنفة  الرو�سية  ال��راب��ع  ال���دور  وبلغت 
�سارابوفا،  م���اري���ا  ���س��اب��ق��ا  ع��امل��ي��ا  اأوىل 
يلينا  الالتفية  على  ال�سبت  ف��ازت  والتي 
البطولة،  يف  عا�سرة  امل�سنفة  اأو�ستابنكو 

بنتيجة 6-3 و2-6.
فال�سينغ  بطلة  ���س��اراب��وف��ا  وت��ل��ت��ق��ي 
املقبل  ال�����دور  يف   ،2006 م���ي���دوز 
بينما  ن��اف��ارو،  �سواريز  االإ�سبانية 
اليابانية  ���س��اب��ال��ي��ن��ك��ا  ت��ل��ت��ق��ي 
ن�����اوم�����ي   20 امل���������س����ن����ف����ة 

اأو�ساكا.

حقق يوفنتو�س، حامل اللقب يف ال�سنوات ال�سبع االأخرية، 
فوزه الثالث تواليا منذ مطلع املو�سم احلايل اثر تغلبه 
االوىل  ال��درج��ة  اىل  ال��واف��د حديثا  ب��ارم��ا  على م�سيفه 
2-1، يف املرحلة الثالثة من بطولة ايطاليا التي �سهدت 

اول فوز النرتميالن.
افتتح املهاجم الكرواتي ماريو ماندوزكيت�س 

ال��ت�����س��ج��ي��ل ل��ل�����س��ي��دة ال��ع��ج��وز ب��ع��د مرور 
من  ال��ك��رة  ليتابع  ثانية  و50  دقيقة 
ال�سباك،  داخ�������ل  ق�������س���رية  م�������س���اف���ة 
م�سجال ا�سرع هدف لفريقه منذ عام 

.2013
املخ�سرم  العاجي  املهاجم  لكن 

التعادل  ادرك  ج��ريف��ي��ن��ي��و 
ع����ن����دم����ا اخ������ط������اأ ح����ار�����س 

البولندي  ي��وف��ن��ت��و���س 
ت�سيت�سني  فويت�سيك 

ال������ت������ع������ام������ل م���ع 
الكرات  اح�����دى 

ال�����ع�����ر������س�����ي�����ة 
ل����ي����ت����اب����ع����ه����ا 
ج���رف���ي���ن���ي���و 
داخ��������������������������ل 

ال�سباك.
وجنح العب 

ال��������و���������س��������ط 
ال����ف����رن���������س����ي 

بليز ماتويدي 
ح�������������س������م  يف 

ل�سالح  ال��ن��ق��اط 
ي������وف������ن������ت������و�������س 
م�����������������س��������ت��������غ��������ال 

بالكعب  مت�����ري�����رة 
ماندزوكيت�س  م����ن 

�سقف  يف  ل���ي�������س���دده���ا 
ال�سبكة.

وللمرة الثالثة تواليا، مل 
الربتغايل  ال��ن��ج��م  ي��ن��ج��ح 
ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون����ال����دو يف 
اهدافه  ب���اك���ورة  ت�����س��ج��ي��ل 
املنتقل  اجل���دي���د  ل��ف��ري��ق��ه 

اليه من ريال مدريد مقابل 
نحو 100 مليون يورو.

ومل ت�سنح فر�س عدة لرونالدو 
يف ال�سوط االول فيما حاول جاهدا 

يف الثاين من دون ان يوفق.
وك���ان رون���ال���دو تخلف ع��ن ح�����س��ور حفل 

توزيع جوائز االحتاد االوروب��ي بعد ان ادرك 
بانه لي�س الفائز بجائزة اف�سل العب والتي ذهبت 

اىل زم��ي��ل��ه ال�����س��اب��ق يف ري����ال م��دري��د ال��ك��روات��ي لوكا 
مودريت�س بح�سب تقارير اإعالمية.

“قدم  بقوله  اليغري  ما�سيميليانو  م��درب��ه  عنه  وداف���ع 
ال��ك��رة مل  م��ب��اراة جيدة وو���س��ع نف�سه يف اخل��دم��ة. لكن 

تتهياأ امامه. انا �سعيد مبا قام به«.
مباراة  “قدم  بقوله  مماثال  ماتويدي  حال  ل�سان  وك��ان 
جيدة لكنه مل يحالفه التوفيق. يبذل جهودا للت�سجيل 
هذا  دائ��م��ا  مي��ل��ك  ذل���ك.  ع��ل��ى  م�ساعدته  يف  و�سن�ستمر 
له هذا  اول فوز  للت�سجيل«. وحقق انرتميالن  العط�س 

املو�سم بتغلبه على م�سيفه بولونيا بثالثية نظيفة.

الر�سمية  مباراته  يف  ناينغوالن  رادي��ا  البلجيكي  و�سجل 
لي�سع   66 الدقيقة  يف  لفريقه  االأول  ال��ه��دف  االأوىل، 
فريقه على �سكة الفوز، قبل ان ي�سيف الدويل االيطايل 
انطونيو كاندريفا والكرواتي ايفان بريي�سيت�س الهدفني 

الثاين والثالث يف الدقيقتني 82 و85.
منتخب  �سفوف  عن  ا�ستبعد  الذي  ناينغوالن  وكان 
 ،2018 بالده الذي �سارك يف مونديال رو�سيا 
ي��خ��و���س ب��اك��ورة م��ب��اري��ات��ه يف ���س��ف��وف فريقه 
اجل��دي��د ب��ع��د ان��ت��ق��ال��ه ال��ي��ه م��ن روم����ا، وذلك 

لغيابه عن املباراتني االولني بداعي اال�سابة.
املو�سم  الرابع  املركز  �ساحب  انرتميالن  وبداأ 
املا�سي املوؤهل اىل دوري ابطال اوروب��ا، املو�سم 
احلايل بطريقة متعرة بخ�سارة مفاجئة امام 
 2-2 تورينو  مع  تعادل  تالها  �سا�سوولو 

علما بانه تقدم بهدفني نظيفني.
وق���ائ���د  ه��������داف  ي���خ�������س  ومل 
االرجنتيني  ان����رتم����ي����الن 
م������اورو اي����ك����اردي امل���ب���اراة 
ال������س�����اب�����ت�����ه ب���ت���ق���ل�������س 
املباراة  وت���اب���ع  ع�����س��ل��ي 
امل���������درج���������ات اىل  م�������ن 
الوتارو  مواطنه  جانب 
مارتينيز املنتقل حديثا 

اىل الفريق االيطايل.
بريي�سيت�س  وا������س�����اع 
م���ط���ل���ع  يف  ف������ر�������س������ة 
يف  �سدد  عندما  امل��ب��اراة 
ال�������س���ب���اك اخل���ارج���ي���ة، 
الفر�سة  ك���ان���ت  ح����ني  يف 
راأ�سية  ل��ب��ول��ون��ي��ا  االب�������رز 
ت�سدى  ه��ي��الن��د  لفيليب 
ل����ه����ا ب�����رباع�����ة ح����ار�����س 
ال�سلوفيني  انرتميالن 

�سمري هاندانوفيت�س.
وا�������س������اع ن���اي���ن���غ���والن 
ف�������ر��������س�������ة اف������ت������ت������اح 
نهاية  قبل  الت�سجيل 
بقليل  االول  ال�سوط 
عندما �سدد كرة على 
م�سارف  م��ن  ال��ط��اي��ر 
العار�سة  علت  املنطقة 

بقليل.
لكن البلجيكي عو�س تلك 
�سيطر  ع��ن��دم��ا  ال��ف��ر���س��ة 
على الكرة التي و�سلته من 
ليتابعها  ب��ول��ي��ت��ان��و  م��ات��ي��و 
يف  ال�سابق  زميله  �سباك  يف 
البولندي  احل���ار����س  روم����ا 

لوكا�س �سكوروب�سكي.
بديال  ك����ان����دري����ف����ا  ودخ�������ل 
بالده  ال�����س��ن��غ��ايل  ل��ل��ج��ن��اح 
 ،79 الدقيقة  يف  كيتا  دي���او 
دقائق  ث�����الث  اىل  واح����ت����اج 
الثاين  الهدف  الإ�سافة  فقط 
م�������س���ت���غ���ال مت�����ري�����رة زاح���ف���ة 
ح�سم  ال���ذي  بريي�سيت�س  م��ن 
فريقه  ل�سالح  نهائيا  امل��ب��اراة 

بت�سجيله الهدف الثالث.

خروج زفرييف وكريبر

عبور �صهل لفيدرر وديوكوفيت�ص يف فال�صينغ ميدوز 

هازار ي�صتمتع بطريقة لعب ت�صل�صي يف اإ�صراف �صاري 
لكرة  االإن��ك��ل��ي��زي  ت�سل�سي  لفريق  البلجيكي  امل��ه��اج��م  اأك���د 
اأن����ه ي�ستمتع ب��ال��ل��ع��ب ب��ق��ي��ادة امل���درب  اإدي����ن ه����ازار  ال��ق��دم 
يك�سف  اأن  دون  من  �ساري،  ماوريت�سيو  اجلديد  االإي��ط��ايل 

خططه امل�ستقبلية مع الفريق 
اللندين.

و������س�����ج�����ل ه��������������ازار ه����دف����ه 
ال�����ث�����اين ه������ذا امل����و�����س����م يف 
فيها  ف�����از  ال���ت���ي  امل�����ب�����اراة 

ت�����س��ل��ي ع��ل��ى ب����ورمن����وث يف 
املمتاز  االإن��ك��ل��ي��زي  ال�����دوري 

وحقق  )-2�سفر(، 
فوزه  الفريق  فيها 
ال������راب������ع ت���وال���ي���ا 
�ساري  ق���ي���ادة  يف 
ال��ذي خلف هذا 
ال�سيف مواطنه 
اأن��������ط��������ون��������ي��������و 

كونتي.
ارتبط  ولطاملا 
ا������س�����م ه��������ازار 
عاما(   27(

ب���االن���ت���ق���ال اىل 
االإ�سباين،  ريال مدريد 

ب�سكل  �ساهم  بعدما  ال�سيما 
منتخب  ق����ي����ادة  يف  ك���ب���ري 
ب�������الده الح����ت����الل امل���رك���ز 
كاأ�س  نهائيات  يف  ال��ث��ال��ث 
العامل 2018 يف رو�سيا، 
والتي اأقيمت يف حزيران 

يوليو  ومت���������وز  ي����ون����ي����و 
املا�سيني.

اإال اأن هازار اأكد يف ت�سريحات 
�سيبقى  اأن���ه  اأغ�سط�س  اآب  يف 

“هذه ال�سنة” يف ت�سل�سي، من 
حيال  خططه  يك�سف  اأن  دون 

ال��ف��ري��ق ال��ل��ن��دين ال���ذي مي�سي 
ويرتبط  ال�����س��اب��ع،  مو�سمه  م��ع��ه 

بعقد حتى 2020.
ا�ستمتاعه  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي  واأب���������دى 

ب��اأ���س��ل��وب ل��ع��ب ���س��اري ال���ذي يختلف 
اعتمده  ال��ذي  املتحفظ  االأ�سلوب  عن 

يف  وق���ال  ت�سل�سي.  يف  �سابقون  م��درب��ون 
للنادي  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  ل��ل��ق��ن��اة  ت�����س��ري��ح��ات 

يف  بل  منطقتنا،  يف  لي�س  الكرة.  على  اال�ستحواذ  “اأحب 
االمتار ال� 30 االأخرية من امللعب«.

واأ�ساف “اأحب هذا النوع من اللعب. االأمر خمتلف متاما 
عما كان عليه اأيام اأنطونيو كونتي اأو )الربتغايل جوزيه( 
اللعب  اأث��ن��اء  ال��ك��رات  من  الكثري  على  نح�سل  مورينيو. 

واالأمر لي�س �سيئا بالن�سبة ايل«.
2020، ومل يوافق  ت�سل�سي يف  ه��ازار مع  وينتهي عقد 

بعد على عر�س من النادي لتمديده.
و�سارك الالعب كاحتياطي يف املباراتني االأوىل والثانية 
اأن  قبل  املو�سم،  هذا  االإنكليزي  ال��دوري  للفريق يف 
ي�سطلع بدور اأ�سا�سي يف املباراتني التاليتني.

بع�س  اأم�سى  اأن  لالعب  �سبق  وبعدما 
االمتعا�س حيال عدم منحه دورا 
منذ  ���س��اري  قبل  م��ن  اأ�سا�سيا 
البداية، وهو ما يبدو اأنه 
على  وردا  ح��ال��ي��ا.  زال 
به،  ي�سعر  عما  ���س��وؤال 
“جيد.  ه����ازار  ق���ال 
ان  ت�����س��ت��ط��ي��ع��ون 
ت����������������روا ذل�������ك 
امل�����ل�����ع�����ب.  يف 
ل���������������رنى م����ا 
يف  �سيح�سل 

امل�ستقبل«.
و�ساهم و�سول كل 
جورجينيو،  االإي��ط��ايل  م��ن 
ال���ذي ال��ت��ح��ق ب���امل���درب ���س��اري قادما 
من فريق نابويل االإيطايل، والكرواتي 
من  ب��االإع��ارة  املنتقل  كوفات�سيت�س  ماتيو 
ريال مدريد االإ�سباين، يف تعزيز خط و�سط 

الفريق.
ن�ستقدم  اأننا  هو  الكبري  “الفرق  ه��ازار  وراأى 
وكوفا�سيت�س،  جورجينيو  اثنني،  العبني 
وه�����م�����ا خم���ت���ل���ف���ني مت�����ام�����ا نحن 
ن���ح���اول ف��ق��ط احل���ف���اظ على 
فر�س  ول����دي����ن����ا  ال�����ك�����رة 
ونحتاج  ل��ل��ت�����س��ج��ي��ل، 

اإىل الت�سجيل«.
“نلعب  اأ������س�����اف 
جيدة.  ق����دم  ك����رة 
بها،  ن�ستمتع  لذلك 
واأري����د احل��ف��اظ على 

هذا الزخم«.

فوز ثالث ليوفنتو�ص و�صيام رونالدو م�صتمر 

من  وفد  مع  مبقره  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  بحث 
 2019 الهوائية  للدراجات  العاملي  االإم���ارات  ط��واف 
التي  الت�سويقية  و  واللوجي�ستية  التنظيمية  االأم���ور 

تخت�س باحلدث. 
�سم الوفد حممد حمراب ع�سو اللجنة الفنية واأنور 
داميكو  فابريتزيو  و  وال��رع��اي��ة  املبيعات  م��دي��ر  �سيخ 
مدير فرع دولة االإمارات العربية املتحدة من �سركة اأر 
�سي اإ�س للريا�سة والفعاليات املنظمة لطواف ايطاليا. 
ح�سر االجتماع �سعادة عي�سى هالل احلزامي االأمني 
العام ملجل�س ال�سارقة الريا�سي و �سعيد العاجل مدير 
امل�سرخ رئي�س  اإدارة االأن�سطة املجتمعية و زكية �سهيل 

ق�سم اال�ستثمار باملجل�س.
كما متت مناق�سة اقرتاحات للم�سار اخلا�س مبرحلة 
ال�سارقة الذي �سيمر عليه الطواف واملزمع تنظيمه يف 

�سبع مراحل على مدار �سبعة اأيام.
وقال احلزامي اأن جمل�س ال�سارقة الريا�سي حري�س 
ال����دويل يف ن�سخته  ي�����س��ارك يف ه���ذا احل���دث  اأن  ع��ل��ى 
امل��وح��دة ب��ع��د دم���ج ط���وايف اأب��وظ��ب��ي ودب���ي للدراجات 
طواف  ا���س��م  يحمل  م��وح��د  ط���واف  وتنظيم  الهوائية 
االإمارات العاملي للدراجات الهوائية اعتباراً من العام 
ا�ستثمارا  تاأتي  ريا�سية موحدة  ب��ادرة  املقبل وذلك يف 
اأبوظبي ودبي  للنجاحات الكبرية التي �سجلها طوافا 

خالل ال�سنوات ال�سابقة.
ال�سارقة  ط���واف  ال��ت��ي حتققت يف  ب��ال��ن��ج��اح��ات  ون���وه 
الدويل ل�ست دورات على التوايل وقال ان “م�ساركتنا 
يف طواف االإمارات العاملي تاأتي تتويجا لهذه النجاحات 

وا�ستكماال جلميع اجلهود املميزة ».
واأ�سار اإىل اأنه مت تاأجيل تنظيم طواف ال�سارقة الدويل 
الريا�سية  التظاهرة  ه��ذه  يف  للم�ساركة  ال��ع��ام  ل��ه��ذا 
العاملية وجاري التن�سيق بخ�سو�س التفا�سيل اخلا�سة 
العمل  ال�سارقة وتكوين فريق  بامل�سار اخلا�س الإمارة 
اللجان  خمتلف  م��ع  جنب  اإىل  جنبا  للعمل  اخل��ا���س 

والفرق التابعة للحدث.

»ال�صارقة الريا�صي« يناق�ص تفا�صيل طواف االإمارات للدراجات الهوائية 

عقب  لوبيتيغي،  جولني  مدريد  لريال  الفني  املدير  اأك��د 
ملعب  على  ليغاني�س  اأم���ام   1-4 الكبري  الفريق  انت�سار 
اأن  بالليغا،  ال��ث��ال��ث��ة  اجل��ول��ة  �سمن  ب��رن��اب��ي��و،  �سانتياغو 
الفرن�سي  املهاجم  م�ستوى  يف  الكبري  التحول  يف  الف�سل 
اإىل الالعب  كرمي بنزميا وت�سجيله الأه��داف كثرية يعود 
العب”،  اأي  تغري  يف  ي�ساهم  “مل  اأن��ه  اإىل  م�سرياً  نف�سه، 

بينما يثق يف قدرته على ت�سجيل اأكر من 
املو�سم. هذا  هدفاً   30

املوؤمتر  خ��الل  لوبيتيغي  واأك���د 
ال�����س��ح��ايف ب��ع��د امل�����ب�����اراة: “مل 
اأح����د، بنزميا  اأ���س��اه��م يف ت��غ��ري 

الع����������ب ك�����ب�����ري ل���ل���غ���اي���ة 
اإليه،  ي��ع��ود  وال��ف�����س��ل 

دون �سك، اإنه ي�سعر 
بال�سعادة وي�ساعد 

ال���ف���ري���ق، وه���ذا 
�سي�ستمر  م������ا 

عليه«.
“ومل  واأ����س���اف: 

اأو   30 ي�سجل  ال 
االأهم  ه��دف��اً؟   40

اأن  ه��و  ل��ك��رمي  بالن�سبة 
بع�س  يف  ال���ف���ري���ق،  ي�����س��ج��ل 
ولكن  ه���و،  ي�سجل  االأح���ي���ان 

ه�����ذا احل�������س اجل���م���اع���ي هو 
االأهم«.

ال�سبب يف  امللكي  م��درب  واأو���س��ح 
تغيري مركز حرا�سة املرمى، موؤكداً 

باأن الدفع بالبلجيكي تيبو كورتوا يف 

لقاء ليغاني�س كان خمططاً له. وقال يف هذا ال�سدد: “مل 
م�ساركته يف  قبل  قررنا من  لقد  اأي خارطة طريق،  اأ�سع 
واأ�ساف:  االآن«.  امل�ستقبل  عن  اأحت��دث  ول��ن  اليوم،  مباراة 
واثنني منهم دوليني، و�سنحاول  كبار،  حرا�س   3 “منتلك 
املراكز  كل  يف  املناف�سة  م��ب��اراة،  لكل  احللول  اأف�سل  اإيجاد 
اأمر رائع و�سرنى ماذا �سيحدث«. وحول املباراة اأمام اجلار 
اأو�سح لوبيتيغي باأنه خرج بانطباعات  املدريدي ال�سغري، 
ول��ع��ب��ن��ا جيداً  ط��ي��ب��ة،  م���ب���اراة  “قدمنا  ك��ث��رية:  اإي��ج��اب��ي��ة 
هدف  �سهد  ال��ذي  االأول  ال�سوط  ف��رتات  بع�س  با�ستثناء 
االأداء  �ساب  وبعدها  ج���زاء،  ركلة  م��ن  املفاجئ  ال��ت��ع��ادل 
منحنا  ال��ث��اين  ال��ه��دف  ال��ه��ج��وم،  يف  الت�سرع  بع�س 
ال��ث��ق��ة وال���ه���دوء وق��دم��ن��ا م���ب���اراة ج��ي��دة ب�سكل 
عام«. ووا�سل املريينغي م�سل�سل انت�ساراته 
للجولة الثالثة على التوايل لينفرد 
وبفارق  ن��ق��اط،  ب�9  ب��ال�����س��دارة 
فيغو،  �سيلتا  اأم���ام  نقطتني 
ال�������ذي ف���ج���ر م���ف���اج���اأة 
باإ�سقاط  ال��ي��وم 
اأت����ل����ت����ي����ك����و 
م�������دري�������د 
ئية  بثنا
و3  نظيفة، 
بر�سلونة،  التقليدي  الغرمي  اأم��ام 
اأوي�سكا،  �سي�ستقبل  الذي 
حديثاً،  ال�����س��اع��د 
ال�����ي�����وم االأح������د 
ملعب  ع�����ل�����ى 

الكامب نو. 

لوبيتيغي : بنزميا �صاحب الف�صل يف م�صتواه احلايل

مدرب يوفنتو�ص: على 
رونالدو اأن يهداأ

اأكد املدير الفني ليوفنتو�س ما�سيمليانو األيغري، عقب الفوز ال�سعب على 
بارما يف اجلولة الثالثة ب�”ال�سريي اآ” بنتيجة 2-1، اأن النجم الربتغايل 
كري�ستيانو رونالدو يجب اأن ي�سعر ب�الهدوء الأنه �سي�سجل اأهدافاً كثرية يف 

امل�ستقبل.
وف�سل النجم الربتغايل يف الت�سجيل للمباراة الثالثة على التوايل بقمي�س 
“البيانكونريي” وذلك منذ انتقاله من �سفوف ريال مدريد االإ�سباين هذا 

ال�سيف مقابل 112 مليون يورو.
“اإنه  االإي��ط��ال��ي��ة:  �سبورت�س  �سكاي  ل�سبكة  ت�سريحات  يف  األ��ي��غ��ري  وق���ال 
اأمر  1 يف العامل، ودائماً يرغب يف هز �سباك املناف�سني، هذا  الالعب رقم 

اإيجابي، عليه اأن يكون هادئاً الأنه �سي�سجل بالقطع الكثري من االأهداف«.
و�سدد مدرب “ال�سيدة العجوز” على اأن النجم الربتغايل دائماً ما يحاط 

بثالث العبني من املناف�س، وهو ما مينح امل�ساحة لزمالئه.
الوقت  يف  والكرة  االإيطالية،  الكرة  يف  عديدة  �سعوبات  “هناك  واأو���س��ح: 

احلايل تعانده«.
م�سل�سل  �سنوات   7 اآخ��ر  خ��الل  االإيطالية  البطولة  لقب  حامل  ووا���س��ل 
يف  نقاط   9 الكاملة  بالعالمة  ال��ت��وايل  على  الثالثة  للمباراة  انت�ساراته 
اأمام  ن��ق��اط(  ن��اب��ويل )6  نتيجة مواجهتي  ان��ت��ظ��ار  ال��رتت��ي��ب، يف  ���س��دارة 

�سامبدوريا، و�سبال )6 نقاط( اأمام تورينو. 



اإذا اأطلقت  هدية  دوالر  األف   11
على طفلك هذا اال�صم

اأعلنت �سركة كي اإف �سي ال�سهرية بتقدمي وجبات الدجاج املقلي 
 11 اإىل  ال�سهية، عن م�سابقة تقدم مبوجبها جوائز نقدية ت�سل 
موؤ�س�س  ا���س��م  يطلق  ال���ذي  ال�سعيد  احل��ظ  ل�ساحب  دوالر،  األ���ف 

ال�سركة على طفله.
وحتتفل كي اإف �سي بالذكرى 128 مليالد موؤ�س�س ال�سركة االأول، 
الكولونيل هارالند �ساندرز، والذي ُي�سادف يوم 9 �سبتمرب اجلاري، 
وبهذه املنا�سبة، مت االإعالن عن م�سابقة فريدة من نوعها، الإطالق 

ا�سمه االول على املواليد اجلدد، مقابل جوائز مالية قيمة.
و�سيح�سل اأول طفل ُيولد يوم 9 �سبتمرب على جائزة نقيمة قيمتها 
11 األف دوالر، ويف حال وجود عدة اأطفال، �ستحدد القرعة الفائز 

بينهم، بح�سب �سحيفة �سي بي اإ�س �سكرمنتو.
 9 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  امل�ساركني،  اأم���ام  اأب��واب��ه��ا  امل�سابقة  و�ستفتح 
�سبتمرب، وحتى 9 اأكتوبر  مما يعني اأن لدى االآباء واالأمهات �سهر 
ا�سم  يحمل  الطفل  اأن  تثبت  التي  امل��ي��الد،  �سهادة  لتقدمي  كامل 

موؤ�س�س كي اإف �سي، وولد يف نف�س يوم ميالده.
و�ستقدم اجلائزة الكربى على �سكل �سيك، يو�سع يف ح�ساب الطفل 

الفائز، ملتابعة تعليمه اجلامعي يف امل�ستقبل.

كامريا مراقبة ت�صبط اأف�صل رجل 
يجيد التخفي 

على  القب�س  اإلقاء  يف  املتاجر،  اأح��د  يف  املراقبة  كامريات  ت�سببت 
ل�س بريطاين ا�ستهر مبقدرته املميزة على التخفي والتواري عن 

اأنظار ال�سرطة. 
امللقب  ماكمينامني،  جيم�س  ج��ون  على  القب�س  ال�سرطة  األقت 
التنفيذ  وق��ف  م��ع  ال�سجن  عقوبة  خ��رق  اأن  جيه" بعد  "جيه  ب��� 
اأحد  "دي يف دي" م��ن  اأق��را���س  م��ن  ع��ن طريق �سرقة جمموعة 

املتاجر. 
وكان "جيه جيه" )32 عاماً( قد ت�سدر عناوين االأخبار يف �سهر 
يناير )كانون الثاين( املا�سي، عندما متكن من التواري عن اأعني 
ال�سرطة ملدة 48 �ساعة بعد اتهامه بالقيادة دون ترخي�س، حيث 
خا�ست ال�سرطة غمار مطاردة مثرية �سد ال�ساب الذي قام ببث ما 
يحدث معه على و�سائل التوا�سل االجتماعي، قبل اأن ي�سلم نف�سه 

طواعية لل�سرطة، ويتلقى عقوبة بال�سجن مع وقف التنفيذ. 
واأثناء فرتة مراقبة �سلوكياته، اأقدم جيه جيه على �سرقة متجر 
اأ�سدا، يف منطقة هاروغيت، حيث ر�سدته كامريات املراقبة وهو 
يحمل جمموعة من اأقرا�س الدي يف دي، والبلو راي، وبطاقات 

الذاكرة. 
جيه" الذي  "جيه  على  القب�س  اإلقاء  من  ال�سرطة  متكنت  وقد 
اع���رتف ب��ال��ت��ه��م امل��وج��ه��ة اإل��ي��ه مب��ا يف ذل���ك ال�����س��رق��ة، واالجت���ار 
عدداً  ا�ستخدم  باأنه  التحقيقات  اأظهرت  كما  باملخدرات.  املحدود 
من االأ�سماء امل�ستعارة وتواريخ امليالد اأثناء ارتكاب جرائمه، وفق 

ما نقلت �سحيفة مريور الربيطانية. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأقفا�ص للب�صر يف حديقة احليوانات
تعتزم اإدارة حديقة احليوانات يف دلهي بالهند تركيب اأقفا�س بحجم االإن�سان، وذلك بغر�س نبيل، هو حماية الزوار 

من الوقوع يف قب�سة احليوانات املفرت�سة، بعدما افرت�س منر اأبي�س طالبا قبل اأعوام.
ويجري تركيب "االأقفا�س الب�سرية" داخل اأحوا�س النمور والدببة يف حديقة احليوان ال�سهرية، من اأجل حماية 

االأ�سخا�س الذين قد يقعون داخلها.
ووقع حادث ماأ�ساوي يف 2014، حني �سقط طالب يبلغ من العمر 20 عاما يف حو�س لنمر افرت�سه �سريعا، بعدما 

بجره اإىل اإحدى زوايا عرينه، وق�سى عليه يف غ�سون دقائق.
واأو�سحت اإدارة احلديقة اأن االأقفا�س ذات احلجم الب�سري �ستثبت يف زاوية كل حو�س خالل اأيام.
و�ستوفر االأقفا�س احلماية الأي �سخ�س يقع باخلطاأ، وذلك اإىل حني اإنقاذه من النمور املتوح�سة.

القف�س  فكرة  اعتمدنا  النهاية  "يف  اإنديا":  اأوف  "تاميز  ل�سحيفة  �سينغ،  رينو  دلهي،  وقال مدير حديقة حيوان 
ذي احلجم الب�سري.. لقد �سرعنا بالفعل يف ت�سميم االأقفا�س، وميكن اأن يكون االأول جاهزا خالل االأيام الع�سرة 

املقبل".
ونقلت "�سكاي نيوز" عن مدير احلديقة قوله "اإذا جنحت الفكرة، ميكننا اعتماد النموذج نف�سه يف اأماكن اأخرى".

واأو�سح �سينغ اأن لكل قف�س ب�سري تعليمات وا�سحة، لل�سماح للزوار مبعرفة اإجراءات ال�سالمة يف حال وقوع حادث، 
الفتا اإىل اأن القف�س لن يكون معقدا و"�سيكون لدينا اإجراء ب�سيط مكون من ثالث خطوات ب�ساأن ما يجب فعله 

اإذا وقع اأحدهم يف الداخل".
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مدينة حتظر القطط حلماية البيئة
فر�ست مدينة نيوزلندية حظراً على اقتناء وتربية القطط، بعد اأن حتولت 

اإىل خطر يهدد الطيور واحلياة الربية يف املنطقة. 
و�ستطبق ق��واع��د ���س��ارم��ة ع��ل��ى م��ال��ك��ي ال��ق��ط��ط يف م��دي��ن��ة اأوم�����اوي، مع 
اأماكن  القطط يف  ذل��ك ح�سر  اجل��دي��دة، مبا يف  املتقرحات  جمموعة من 
حمددة، ور�سدها حتى تنفق. يف حني لن يكون هناك داعي ملالكي القطط 
لن  لكنهم  بقططهم،  االحتفاظ  ميكنهم  حيث  بالقلق،  لل�سعور  احلاليني 

يتمكنوا من ا�ستبدالها يف حال موتها.
الذين  االأ���س��خ��ا���س  "اإن  االأم���ن احل��ي��وي  م��دي��ر عمليات  م��ي��د،  وق���ال علي 
ميتلكون القطط يف الوقت احلايل ال داعي الأن يقلقوا، و�سي�سمح حليوانهم 
بعد ذلك لن  اأ�ساف:  لكنه  املنطقة.  "يعي�س حياة طبيعية" يف  اأن  االأليف 
اأن متوت القطة لن يتمكن �ساحبها  تكون هناك قطط جديدة. ومبجرد 

من ا�ستبدالها.
ووفقاً جلون كولينز خبري احلياة الربية، تعد املنطقة موطناً للعديد من 
ل�سحيفة  وقال  القطط،  للتهديد من  وكلها معر�سة  املحمية،  احليوانات 
اأوتاغو ديلي تاميز "نحن ل�سنا كارهني للقطط ، لكننا نريد اأن تكون بيئتنا 

غنية باحلياة الربية".
اأنحاء  جميع  يف  ب�سرعة  تختفي  االأ�سلية  الربية  "احلياة  كولينز  واأ�ساف 
ب�سماع  ويتمتعون  يعي�سون  النا�س  يزال  ال  واأماكن مثل هذا حيث  البالد، 
اجلديدة،  اخلطط  ومبوجب  ومتباعدة."  قليلة  االأرج��ح  على  الع�سافري 
�سيتلقى اأي �سخ�س يربي قطاً اإ�سعاراً ب�سرورة التخل�س منه، واإذا لزم االأم، 

�ستتحمل ال�سلطات املحلية تكاليف ذلك، بح�سب موقع الد بايبل.

الك�صف عن �صر مايكل جاك�صون وعائلة �صيمب�صون
بعد نحو 27 عاما من التكهنات ب�ساأن �ساحب ال�سوت الذي �سمع باإحدى 
�سيمب�سونز(،  )ذا  �سيمب�سون"  "عائلة  ال�سهري  الكرتوين  امل�سل�سل  حلقات 
ومثل �سخ�سية جنم االأغنية الراحل مايكل جاك�سون، ك�سف مبتكر امل�سل�سل، 

مات غرينينغ، حقيقة االأمر، مو�سحا ال�سبب وراء اإبقائه "�سرا".
 Stark" حلقة  عن  غرينينغ  حت��دث  ويكلي"،  "ذا  برنامج  مع  لقاء  ويف 
متثل  �سخ�سية  فيها  وظ��ه��رت   ،1991 ع��ام  بثت  التي   ،"Raving Dad
توقع  حتى  ال��راح��ل  املغني  ل�سوت  ج��دا  م�سابها  ال�سوت  وك��ان  جاك�سون، 
هذه  نفي  اأو  تاأكيد  اأب���دا  يتم  مل  لكن  �سخ�سيا،  �سوته  يكون  اأن  البع�س 

املعلومة حتى االآن.
قائال:  امل�سل�سل،  يف  امل�ساركة  طلب  م��ن  ه��و  جاك�سون  اإن  غرينينغ  وق���ال 
"تلقيت ات�ساال من �سخ�س قال اإنه مايكل جاك�سون، اعتقدت باأنها مزحة 
وكنت �ساأنهي املكاملة، لكنه اأكد اأنه جاك�سون، واأخربين اأنه يحب الربنامج 

اأوبرا وينفري ترف�صن 
الزواج وال�صبب؟

القرارات  اأك��ر  م��ن  ال���زواج  يعترب 
م�سوؤوليته  يتحمل  اأن  يجب  التي 
احلبيبني، فهو القرار اّلذي يحتاج 
اإىل الكثري من الوقت فور اتخاذه، 
وهنا  بحقه.  التق�سري  ميكن  وال 
امل�ساهري  بع�س  عند  امل�ساألة  تقف 
اّلذين ال ميكنهم التحكم بوقتهم، 
وه���و االأم����ر ال���ذي ي��دف��ع ب��ه��م اإّما 
اأن  اأو  متاأخر  وقت  يف  يتزوجوا  اأن 
بع�س  اأ���س��م��اء  اإليكم  ي��ت��زوج��وا.  ال 
بعد  ي��ت��زوج��وا  مل  اّل���ذي  امل�ساهري 

وقرروا البقاء من دون زواج.
العمر  من  البالغة  وينفري    اأوبرا 
نف�سها  ت�����رى  وال����ت����ي  ع����ام����ا،   60
اأن  ق���ررت  ت��ق��ل��ي��دّي،  غ��ري  ا  �سخ�سً
�ستيدمان  حبيبها  م��ن  ت��ت��زوج  ال 
غراهمانت.  اآل� بات�سينو  البالغ من 
يتزّوج.  ومل  العمر  من   74 العمر 
من  البالغة  كرو   الفنانة  �سرييل 
العمر 52 من العمر مل تتزّوج قّط 
مع اأّنها ارتبطت ثالث مّرات. التي 
تتزّوج  اأن  حت��ّب  اإّن��ه��ا  �سابقا  قالت 
ال�سعب  من  اأّن  كم  تعرف  ولكّنها 
على اأّي رجل اأن يكون على عالقة 

بامراأة لها عملها اخلا�س.

زوال اخلطر من املحطة 
الف�صائية الدولية

قالت وكالة الف�ساء الرو�سية، اإن �سغط الهواء 
باملحطة الف�سائية الدولية عاد اإىل م�ستوياته 

الطبيعية بعد اإ�سالح ت�سريب.
"�سالمة  اإن  ب��ي��ان  يف  رو���س��ك��وزم��و���س  وق���ال���ت 

و�سحة الطاقم غري مهددتني". 
الت�سرب، الذي اكت�سف اخلمي�س، عزي اإىل ثقب 
الرو�سية  ���س��وي��وز  كب�سوالت  اإح���دى  يف  �سغري 

امللتحمة باملحطة. 
املحطة  ط��اق��م  اأع�����س��اء  ج��م��ي��ع  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
ال��ف�����س��ائ��ي��ة ال���دول���ي���ة ي�����س��ل��ون وي����غ����ادرون يف 
كب�سوالت �سويوز.  وقال مدير برنامج الف�ساء 
ال��رو���س��ي، ���س��ريغ��ي ك��ري��ك��ال��ي��ف، ل��وك��ال��ة اأنباء 
اإ�سالح  جرى  اإن��ه  اجلمعة،  يوم  الر�سمية  تا�س 
الت�سرب بتغطيته بغطاء حمكم "اأثبت اأنه مانع 
لدخول الهواء".  واأ�ساف اأن الثقب رمبا يكون 
قد حدث ب�سبب خطاأ باملواد اأو جراء ا�سطدام 

نيزك �سغري للغاية. 

�صرطة لندن تطارد ال�صقراء امل�صتفزة
�سورا  بريطانيا  يف  ال�سرطة  بثته  م�سور  ت�سجيل  اأظهر 
مثرية لال�سمئزاز الم��راأة �سقراء جميلة تب�سق يف وجه 
عامل باأحد مطاعم ماكدونالدز يف العا�سمة الربيطانية 
لندن، وفق ما ذكرت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية .

احل��ادث��ة يف  التلفزيونية  امل��راق��ب��ة  ك��ام��ريات  وال��ت��ق��ط��ت 
املراأة  بدت  حيث  لندن،  �سرقي  جنوب  املا�سي  يونيو   29
غا�سبة وهي تهني اأحد موظفي املطعم الأنها مل ت�ستطع 

احل�سول على "�سطرية برغر".
وذكرت م�سادر بريطانية اأن املراأة كانت مع جمموعة من 
اأقدمت  املطعم، لذلك  الذين حرموا من دخول  ال�سبان 
خاللها  وجهت  التي  الطريقة  بهذه  امل��ك��ان  دخ��ول  على 

�ستائم الأحد املوظفني.
امل��راأة، التي كانت ترتدي ثوبا  اإن  وق��ال زبائن يف املطعم 
اأ�سود وحتمل حقيبة يد، اأق�سمت اأمام اأحد موظفي باأنه 
�ست�سربه، قبل اأن تقدم على ذلك بالفعل مرتني قبل اأن 

تغادر املبنى.
�سخ�س  اأي  لندن  العا�سمة  �سرطة  با�سم  متحدث  ودع��ا 
كان �سحية العتداء الفتاة االت�سال بال�سرطة، اإذ ال تزال 

ال�سلطات تبحث عنها منذ اأكر من �سهرين.

ي�صتعيد �صعره عرب فقدان الوزن
ادعى رجل بريطاين يبلغ من العمر 47 عاماً، باأن فقدان 

الوزن كان ال�سبب الرئي�سي يف حتول جذري يف �سحته.
زعم برايان ماكويل من النغي�س، جنوب ويلز، باأن �سعره 
اأ�سبح اأكر كثافة من اأي وقت م�سى، بعدما متكن من 
خ�سارة جزء كبري من وزنه. وكان الرجل قد ان�سم اإىل 
مركز "�سليمينغ ورلد" مل�ساعدة ابنته التي اأرادت اإنقا�س 

وزنها، وبداأ باتباع خطة الإنقا�س وزنه برفقتها. 
اأ�سف  اأن  ميكن  "ال  جتربته:  عن  متحدثاً  بريان  وق��ال 
�سبعة  ال��ذي ط��راأ علي يف غ�سون  للتغري  �سعادتي  م��دى 
اأ�سهر فقط، اإذ حتولت من رجل بدين ك�سول اإىل مغامر 
يحب ت�سلق اجلبال". واأ�ساف: "اإ�سافة اإىل فقدان الوزن، 
ح�سلُت على العديد من الفوائد ال�سحية االأخرى، ومن 
االأ�سلي،  لونه  وا�ستعادة  جديد  م��ن  �سعري  من��و  اأهمها 
كما اأنني تخل�ست من م�سكلة �سغط الدم املرتفع، ومن 
ال�سوائل يف طبلة االأذن الداخلية" يذكر اأن بريان الذي 
احلركة،  وثقل  املفرطة  البدانة  م�سكلة  من  يعاين  ك��ان 
جنح موؤخراً يف ت�سلق جبل "بني يفان" يف مقاطعة ويلز، 

وفق ما نقلت �سحيفة ديلي �ستار الربيطانية. 

�صورة حتري م�صتخدمي االإنرتنت.. باب اأم �صاطئ؟
التوا�سل  م���واق���ع  م�����س��ت��خ��دم��و  ت��ب��ادل��ه��ا  ����س���ورة  اأث������ارت 
اأنها  يعتقد  من  بني  وانق�سموا  ك��ب��رياً،  ج��داًل  االجتماعي 
تعود جلزء من باب، ومن يوؤكد اأنها �سورة الأحد ال�سواطئ. 
اأ�سرطة لونية، باالأزرق واالأخ�سر  وتظهر ال�سورة، ثالثة 
وال�سكري، مما دعا البع�س اإىل القول اإنها �سورة مقتطعة 
الباب،  ل��ه��ذا  ون�����س��روا ���س��وراً مفرت�سة  ب���اب م��ن��زل،  م��ن 
بينما قارنها اآخرون ب�ساطئ رملي تعلوه ال�سماء الزرقاء. 
اأحد م�ستخدمي  ن�سرها  التي  ال�سورة  تغريد هذه  واأُعيد 
األف مرة، واأث��ارت نقا�سات حادة بني   18 اأكر من  تويرت 

م�ستخدمي املوقع، دون اأن يتفقوا على راأي واحد. كيت بالن�صيت خالل ح�صورها عر�س لفيلم �صوبريان  مبهرجان البندقية ال�صينمائي الدويل اخلام�س وال�صبعني. )رويرتز(

مطاردة اأ�صابيع 
تنتهي بتفجري قاتل

ن�سرت ال�سرطة االأمريكية، �سريط 
حتب�س  ل���ق���ط���ات  ي���ظ���ه���ر  ف���ي���دي���و 
نف�سه  �سخ�س  فيها  فّجر  االأنفا�س 
بعد  وذل���ك  مقتله،  اإىل  اأدى  مم��ا 
ا�ستمرت  م��ث��رية  م���ط���اردة  ن��ه��اي��ة 

اأ�سابيع.
�سّورته  ال���ذي  ال��ف��ي��دي��و،  وي��ظ��ه��ر 
�سيارة  لل�سرطة،  تابعة  م��روح��ي��ة 
املتهم مارك كونديت )23 عاما(، 
اأو�سنت  مدينة  يف  �سوارع  يف  ت�سري 
تبداأ  اأن  ق��ب��ل  ت��ك�����س��ا���س،  ب���والي���ة 

دوريات ال�سرطة يف مطاردتها.
ال�سرطة  حت��ا���س��ر  ال��ن��ه��اي��ة،  ويف 
�سيارة كونديت، الذي ياأبى ت�سليم 
بوا�سطة  نف�سه  ويفجر  لها،  نف�سه 
فيما  بحوزته،  كانت  نا�سفة  عبوة 
مل ي�سب اأحد من عنا�سر ال�سرطة 

رغم قربهم من ال�سيارة.
ال�ساب  اإن  ال���������س����رط����ة،  وق�����ال�����ت 
�سخ�سني  بقتل  متهم  الع�سريني 
يف  بجروح،  اآخرين  اأربعة  واإ�سابة 

هجمات ع�سوائية يف اأو�سنت.
واأ�سافت اأنها نفذت عملية مطاردة 
يزيد على  ما  للمتهم منذ  معقدة 
ثالثة اأ�سابيع، بهدف القب�س عليه 

وتقدميه للعدالة.
وع��ل��ق ق��ائ��د ���س��رط��ة امل��دي��ن��ة على 
ال�سوء  ي�سلط  اإنه  قائال  الفيديو، 
رجال  ي�ستعد  ال��ت��ي  االأم�����ور  ع��ل��ى 

اإنفاذ القانون ملواجهتها.
لي�س  م�ستعدون  نحن  واأ�ساف:" 
خلدمة  حياتنا  ن��ك��ر���س  اأن  مل��ج��رد 
املخاطر  نتحمل  اأن  ب��ل  امل��ج��ت��م��ع 
الرجل  ع��ل��ى  القب�س  اأج���ل  اأي�����س��ا 

الذي اأرعب جمتمعنا ملدة �سهر".

قرية فل�صطينية منوذجًا للزراعة الع�صوية 
الواقعة على تل  الفل�سطينية  ت�سعى قرية فرخة 
الغربية  ال�سفة  و���س��ط  ال��زي��ت��ون  اأ���س��ج��ار  تك�سوه 
اأن ت��ك��ون من��وذج��ا وم�����س��در اإل��ه��ام ل��ق��رى اأخرى 
الطبيعية  ل��ل��م��وارد  االأم���ث���ل  اال���س��ت��خ��دام  ب�����س��اأن 
املواد  ا�ستخدام  بدون  الزراعية  املحا�سيل  واإنتاج 
ال��ق��ري��ة جانب  م��ن  ن�سطاء  واخ��ت��ار  ال��ك��ي��م��اوي��ة. 
على  العمل  �سنوات  قبل  وب���داأوا  اأرا�سيها  من  تل 
ال���ل���وز والتني  ب��اأ���س��ج��ار  ا���س��ت�����س��الح��ه وزراع����ت����ه 
ف�سال  واخل�سر  واحلم�سيات  واخل��وخ  وامل�سم�س 
عن النباتات الطبية واأطلقوا عليها مزرعة )قمر 
البيئي يف قرية  النا�سط  البلد(. وقال بكر حماد 
ال��ب��ل��د م��زرع��ة بيئية  امل��زرع��ة ق��م��ر  "هاي  ف��رخ��ة 
العرب  املهند�سني  جمعية  عليها  ت�سرف  تعليمية 

بالتعاون مع موؤ�س�سات وجمعيات يف القرية".
ك��ان يعمل  روي���رتز فيما  م��ع  واأ���س��اف يف مقابلة 
"هذه  املزرعة  يف  املتطوعني  من  ع��دد  جانب  اإىل 
واإح��دى مكونات  البيئية  للزراعة  املزرعة من��وذج 

قرية  اأن  ح��م��اد  واأو���س��ح  البيئية".  ف��رخ��ة  ق��ري��ة 
القرى  �سبكة  اإىل  ���س��ن��وات  ق��ب��ل  ان�سمت  ف��رخ��ة 
البيئية العاملية لتكون بذلك اأول قرية فل�سطينية 
املزرعة  "هذه  وق���ال  ال�����س��ب��ك��ة.  ه���ذه  اإىل  تن�سم 
و�سوي�سريني  ف��رن�����س��ي��ني  اأ����س���دق���اء  م���ن  مم��ول��ة 
ت���ع���اوين ب���ني مزارعني  وال��ع��م��ل ف��ي��ه��ا ت��ط��وع��ي 
ال��ع��م��ل ه��ن��ا يف ه���ذه املزرعة  ي��ت��م  وم���زارع���ات ... 
الإثبات للمزارعني والزائرين والطلبة اأنه �سمن 
اأق���ل االإم��ك��ان��ي��ات وامل����وارد واالع��ت��م��اد على املوارد 

الطبيعية با�ستطاعتنا اأن نعمر االر�س".
غاز  اإنتاج  اأي�سا  ي�ساهد  اأن  املزرعة  لزائر  وميكن 
ا�ستغالل  عن  ف�سال  الع�سوية  امل��واد  من  امليثان 

الطاقة ال�سم�سية وبئر جلمع مياه االأمطار.
واإمعانا يف االعتماد على البيئة، تنتج مزرعة قمر 
با�ستخدام  تقليدية قدمية  البلد اخلبز بطريقة 
لزوار  يعمل باحلطب. وميكن  الطني  موقد من 

املزرعة تذوق اخلبز مع زيت الزيتون والزعرت.

ال�صرطة تقتل ممثلة اأمريكية �صهرية
بعدما اأ�سهرت م�سد�سا زائفا يف وجوههم، قتل عنا�سر ال�سرطة يف كاليفورنيا بالر�سا�س 
ممثلة، نالت �سهرة وا�سعة بعدما ظهرت يف م�سل�سل "اإي اآر" ال�سهري و�ساركت يف فيلم 

"�ستاند اآند ديلفر".
وتوفيت فاني�سا ماركيز، التي دخلت دائرة ال�سوء العام املا�سي عندما قالت اإن جورج 
اأطلقت  اأن  بعد  امل�ست�سفى  يف  بهوليود،  ���س��وداء  قائمة  على  اإدراج��ه��ا  يف  �ساعد  كلوين 
ال�سرطة النار على �سقتها يف جنوب با�سادينا خارج لو�س اأجنلو�س، وفق ما اأفادت وكالة 
با�سادينا ملكاملة هاتفية من مالك عقار  جنوب  �سرطة  وا�ستجابت  بر�س".  "اأ�سو�ستيد 

ماركيز، قال فيها اإنها بحاجة اإىل م�ساعدة طبية.
تعاين من  كانت  و�سلوا  اأنهم عندما  املدينة،  �سرطة  ال�سابط، جو مندوزا، من  وذك��ر 
نوبة �سرع. وعالج م�سعفون ماركيز )49 عاما( التي حت�سنت وبداأت تتحدث مع ثالثة 

امل�ساعدة  بتلقي  الإقناعها  حم��اول��ة  يف  ونيف  �ساعة  ق�سى  نف�سي  وطبيب  �سباط 
الطبية، بح�سب مندوزا.

بنف�سها  االعتناء  ق��ادرة على  وب��دت غري  ماركيز غري متعاونة،  باتت  والحقا 
واأنها تعاين من م�سكالت يف ال�سحة العقلية، وفقا ملندوزا.


