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ال�سعودية: قاطعنا قطر ب�سبب 
ممار�سات �سرية وعلنية منذ 1995 

•• الريا�ض-وكاالت:

اأ�شدرت وك�لة الأنب�ء ال�شعودية )وا�س(، ال�شبت، بي�ن� ب�ش�أن الإجراءات 
القطرية،  الأزم��ة  اململكة خالل  به�  ق�مت  التي  الإن�ش�نية  واجلهود 
امل�شرتكة  الإن�ش�نية لالأ�شر  راعت احل�لت  الري��س  اأن  م�شددة على 
العم�ل يف قطر، و�شهلن� عبور  اأو�ش�ع  القطرية، وع�جلن�  ال�شعودية 
الدبلوم��شية  العالق�ت  قطع  ق��رار  اإن  وق�لت  ال�شعوديني.  الطالب 
حلقوقه�  اململكة  مم�ر�شة  م��ن  انطالق�  ج���ء  قطر  م��ع  والقن�شلية 
الوطني من  ال��دويل، وحم�ية لأمنه�  الق�نون  التي كفله�  ال�شي�دية 
املق�طعة  اململكة قرار  واأ�ش�فت اتخذت  الإره�ب والتطرف.  خم�طر 
ا  نتيجة النته�ك�ت اجل�شيمة التي مت�ر�شه� ال�شلط�ت يف الدوحة �شًرّ
وعلن�ً منذ ع�م 1995، والتحري�س للخروج على الدولة، وامل�ش��س 
ب�شي�دته�، واحت�ش�ن جم�ع�ت اإره�بية، ومنه� جم�عة الإخوان وداع�س 
والق�عدة، والرتويج لأدبي�ت وخمطط�ت هذه اجلم�ع�ت عرب و�ش�ئل 

اإعالمه� ب�شكل دائم.                                 )التف��شيل �س 12(

تقرير يف�سح دعم تركيا للإرهاب يف �سوريا.. بـجمعية خريية
•• عوا�صم-وكاالت:

جتمع  التي  امل�شبوهة،  العالق�ت  ب�ش�أن  تتك�شف  اخليوط  من  مزيد 
تركي� ب�جلم�ع�ت املمولة لالإره�ب، ك�ن اآخره� م� ك�شفه تقرير ملوقع 
اأكرب جمعية خريية تركية يف دعم  اإنفي�شتيغيتف بروجكت عن دور 

الإره�ب برع�ية ا�شتخب�راتية حكومية.
الإ�شالمية  العالق�ت  جمل�س  يف  الأب��ح���ث  مدير  اأن  التقرير  وذك��ر 
الأمريكية )كري(، عب��س برزيغ�ر، وافق على دعم اجلمعية اخلريية 

الرتكية، التي له� �شوابق يف دعم الإره�ب.   )التف��شيل �س 12(
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تر�أ�س جل�سة ع�سف ذهني �سنوية مع فريق عمله

حممد بن را�سد يطلب من فريقه 
التواجد يف امليدان ونقل ما يريده النا�س

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

رو�سيا واأوكرانيا تتبادالن 
عــ�ــســرات الــ�ــســجــنــاء 

•• كييف-اأ ف ب:

 70 وكييف  مو�شكو  تب�دلت 
عملية  يف  ال�����ش��ب��ت،  ���ش��ج��ي��ًن��� 
الرئي�س  و���ش��ف��ه���  ت���ري��خ��ي��ة 
الأوك������������������راين ف����ول����ودمي����ري 
الأوىل  ب��خلطوة  زيلين�شكي 
نحو اإنه�ء النزاع بني البلدين. 
وه��ب��ط��ت ط���ئ��رت���ن حتمالن 
35 �شجيًن� من كل ج�نب يف 
كل من مو�شكو وكييف، و�شط 
اأق�ربهم الذين ك�نوا  ت�شفيق 

ب�نتظ�رهم.
بعدم�  زي���ل���ي���ن�������ش���ك���ي  وق���������ل 
يف  ال�ش�بقني  ال�شجن�ء  ع�نق 
كييف  يف  ب��وري�����ش��ب��ي��ل  م��ط���ر 
علين�  الأوىل  ب�خلطوة  قمن� 
اخلطوات  ج��م��ي��ع  ا���ش��ت��ك��م���ل 

لإنه�ء هذه احلرب الب�شعة.
عملية  يف  امل�����ش��م��ول��ني  وب����ني 
اأوكرانًي�  ب��ح���راً   24 التب�دل 
اأوليغ  الأوك���������راين  وامل����خ����رج 
����ش���ي���ن���ت�������ش���وف وال���������ش����ح�����يف 

الرو�شي كرييلو في�شن�شكي.
ال�شتخب�رات  ج���ه����ز  واأك������د 
الإف������������������راج عن  ال������رو�������ش������ي 
ف����������الدمي����������ري ت�����������ش�����ي�����م������خ، 
�شفوف  يف  م����ق�����ت����ل  وه��������و 
من  املدعومني  النف�ش�ليني 

رو�شي�.

حممد بن را�شد خالل تروؤ�شه جل�شة الع�شف الذهني ال�شنوية مع فريق عمله  )وام(

باك�ستان ترف�س ال�سماح لطائرة 
الرئي�س الهندي عبور جمالها اجلوي 

•• ا�صالم اباد-اأ ف ب:

اأعلنت ب�ك�شت�ن ال�شبت اأنه� رف�شت ال�شم�ح لط�ئرة الرئي�س الهندي رام ن�ت كوفيند 
بعبور جم�له� اجلوي، على خالف الع�دة، نظراً ل��شلوك نيودلهي موؤخراً.

وي�أتي القرار على وقع ت�ش�عد حدة التوتر املرتبط مبنطقة ك�شمري بني البلدين 
اجل�رين امل�شلحني نووًي�.

وق�ل وزير اخل�رجية الب�ك�شت�ين �ش�ه حممود قر�شي يف بي�ن اإن القرار اّتخذ نظراً 
ت�شريح  على  للح�شول  �شعى  الهندي  الرئي�س  اأن  قر�شي  واأو�شح  الهند.  ل�شلوك 
ل�شتخدام املج�ل اجلوي الب�ك�شت�ين لل�شفر اإىل اي�شلندا لكنن� قررن� عدم ال�شم�ح 

له بذلك، دون اإعط�ء مزيد من التف��شيل.
ا�شتب�ك جوي  بعد  الهندية  املالحة  اأم���م حركة  ب�ك�شت�ن جم�له� اجلوي  واأغلقت 
يف �شب�ط فرباير بني البلدين. واأع�دت فتح اأجوائه� اأم�م جميع الرحالت اجلوية 
املدنية يف متوز يوليو، لتنهي بذلك القيود التي اأثرت ل�شهور على م�ش�رات مهمة يف 

حركة املالحة اجلوية الدولية.

م�سر.. اأحكام باملوؤبد لقيادات 
احلدود  اقتحام  يف  االإخــوان 

•• القاهرة-وكاالت:

الق�هرة،  ج��ن���ي���ت  حمكمة  ق�شت 
للمر�شد  امل��وؤب��د  ب�ل�شجن  ال�شبت، 
بديع،  حم��م��د  ل�����الإخ�����وان،  ال���ع����م 
احل�شيني  و�شعد  العري�ن  وع�ش�م 
اآخرين،  و5  ال��ب��ل��ت���ج��ي  وحم��م��د 
ب�لق�شية  حم���ك��م��ت��ه��م  اإع�������دة  يف 
املعروفة اإعالمي� ب��قتح�م احلدود 

ال�شرقية.
مبع�قبة  حكم�  املحكمة  واأ���ش��درت 
وحمدي  ���ش���ل��ح  �شبحي  م��ن  ك��ال 
امل�شدد  ب�ل�شجن  اآخرين  ح�شن و6 

ع�م�.  15
واأف�د مرا�شلن� ب�أن حمكمة جن�ي�ت 
الدعوى  ب�نق�ش�ء  ق�شت  الق�هرة 
اجلن�ئية ب�لن�شبة للرئي�س ال�ش�بق 

حممد مر�شي لوف�ته.
املتهمني  اإع�������دة حم���ك��م��ة  وت����أت���ى 
النق�س  حم��ك��م��ة  األ����غ����ت  ب���ع���دم���� 
ال�������ش����درة م���ن حمكمة  الأح����ك�����م 
ب����إع���دام كل   2015 اجل��ن���ي���ت يف 
بديع  وحممد  مر�شى  حممد  م��ن 
ور����ش����د ال��ب��ي��وم��ى وحم��ي��ى ح�مد 
العري�ن  الكت�تنى وع�ش�م  وحممد 
اآخ���ري���ن  م���ت���ه���ًم����   20 وم���ع����ق���ب���ة 

ب�ل�شجن املوؤبد.
ع�م  اإىل  ال��ق�����ش��ي��ة  وق����ئ���ع  وت���ع���ود 
ي��ن���ي��ر على  ث���ورة  خ���الل   2011
وادى  ����ش���ج���ن  اق����ت����ح�����م  خ���ل���ف���ي���ة 

•• دبي-وام:

الدولة  اآل مكتوم ن�ئب رئي�س  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  اأكد �ش�حب 
العربية  الإم�����رات  دول���ة  اأن  رع����ه اهلل،  دب��ي  ال����وزراء ح���ك��م  رئي�س جمل�س 
املتحدة اأ�شبحت ام�س م�شدر اإله�م ومنوذج�ً متميزاً يف املنطقة، يتطلع اإىل 

اإجن�زاته� الكثري من دول الع�مل .. وتنمية هذه الإجن�زات يحت�ج اإىل عمٍل 
وجهٍد والتزام كل فرد متف�ين وخمل�س لوطنه، لفت�ً �شموه اإىل اأن الفرتة 
املقبلة بح�جة اإىل ت�ش�فر اجلهود يف جم�لت التوطني وخدمة املواطنني 
ا�شتثن�ئية  اأفك�ر  اإىل  نحت�ج  املقبلة  الفرتة  ق���ل:  حيث  القت�ش�د،  وتنمية 

لتطوير القت�ش�د والرتق�ء بخدم�ت املواطنني.      )التف��شيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات
بعجمان االإماراتي  املربمج  من  يتخرجون  وطالبة  طالب   200

•• عجمان-وام:

البلدية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�شد  ال�شيخ  �شهد 
بعجم�ن  الرقمي  للتحول  العلي�  اللجنة  ورئي�س  والتخطيط 
املربمج  برن�مج  الدفعة اخل�م�شة من منت�شبي  اليوم تخريج 
ب�لتع�ون مع  200 ط�لب وط�لبة  والب�لغ عددهم  الإم�راتي 
املركز  م�شرح  يف  اأق��ي��م  ال��ذي  احلفل  ح�شر  ال��وط��ن.  �شندوق 
الثق�يف وتنمية املجتمع بعجم�ن مع�يل الفريق �ش�حي خلف�ن 
ورئي�س  دب���ي،  ال��ع���م يف  والأم����ن  ال�شرطة  رئي�س  ن���ئ��ب  مت��ي��م، 
جمل�س اإدارة �شندوق الوطن وال�شيد اأحمد الرئي�شي امل�شرف 

الع�م على الربن�مج ب�إم�رة عجم�ن وعدد من روؤ�ش�ء الدوائر 
الطالب.  اأم��ور  واأولي�ء  املنطقة  واأعي�ن  الإم���رة  احلكومية يف 
الوطن  �شندوق  بدور  النعيمي  بن حميد  را�شد  ال�شيخ  وا�ش�د 
املوارد  تنمية  يف  ت�ش�هم  وال��ت��ي  الإم����رات���ي  امل��ربم��ج  وم��ب���درة 
التطور، ويعزز م�شرية  يواكب  اإع��داد جيل  اجل  الب�شرية من 
تطور  امل��ج���لت مثمن�  ك���ف��ة  الزده������ر يف  ال��دول��ة يف حتقيق 
املخت�رة  ال��ربام��ج  م��ن حيث  دورة  ك��ل  الربن�مج يف  خم��رج���ت 
الذك�ء  التكنولوجي� ومه�رات  امل�شتمر يف  التطور  التي تواكب 
ال�شطن�عي والتي توافق تطلع�ت القي�دة الر�شيدة يف الدولة 
لإ�شع�د  احلي�ة  جم���لت  جميع  يف  احلديثة  التقنية  بت�شخري 

 “ ال��ف��ري��ق �ش�حي خلف�ن  م��ع���يل  ق���ل  ج���ن��ب��ه،  م��ن  املجتمع. 
املوارد  لدعم  ت�شعى  الر�شيدة  وحكومتن�  ال��رائ��دة  دولتن�  اإن 
ال�شيخ  دع��م  �ش�كرا  ال��الحم��دودة  بط�ق�تهم  وتوؤمن  الب�شرية 
لت�شجيع وحتفيز  الدائم  النعيمي وم�ش�ركته  را�شد بن حميد 
ومدرك  واع���ي  جيل  اإن�����ش���ء  اج��ل  م��ن  للتعلم  الطلبه  ابن�ئن� 
ي�ش�هم يف بن�ء الوطن. وت�شمن برن�مج احلفل عر�ش� ملنجزات 
ب�مل�ش�ركة  �شع�دتهم  عن  املنت�شبون  فيه�  عرب  وفقرة  الأطف�ل 
فرتة  خالل  اكت�شبوه�  التي  وامله�رات  وب�ملع�رف  الربن�مج  يف 
الربن�مج يف كلية املدينة اجل�معية بعجم�ن ب�لإ�ش�فة تقدمي 
درع �شكرا لل�شيخ را�شد بن حميد على رع�يته ودعمه امل�شتمر .

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س الربازيل بذكرى ا�ستقلل بلده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ش�حب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة “حفظه اهلل” برقية تهنئة اإىل فخ�مة الرئي�س 
ج�يري بول�شون�رو رئي�س جمهورية الربازيل الإحت�دية وذلك مبن��شبة ذكرى ا�شتقالل بالده .

كم� بعث �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي رع�ه 
اهلل و�ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي 

تهنئة مم�ثلتني اإىل فخ�مة الرئي�س ج�يري بول�شون�رو.

تر�أ�س جل�سة ع�سف ذهني �سنوية مع فريق عمله

حممد بن را�سد: نحتاج اإىل اأفكار مبتكرة.. ودماء جديدة.. وطاقات متجددة من اأجل وطن مل يبخل علينا ب�سيء

يريده  م���  ب��شتمرار  يل  ينقل  واأن 
الن��س«.

ق�ل �شموه: نحت�ج اإىل برامج عمل 
متك�ملة لتطبيق م� ج�ء يف ر�ش�لة 

ملن�ق�شة  ب���دب���ي،  الإم��������رات  ب����أب���راج 
الأف��ك���ر وامل�����ش���ري��ع ال��ق���دم��ة، حيث 

املو�شم اجلديد”، م�شيف�ً: “اأطلب 
امليدان،  يف  ي��ك��ون  اأن  ف��ري��ق��ي  م���ن 

بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي، 

اإىل  الذهني  الع�شف  جل�شة  ح�شر 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  �شموه،  ج�نب 

•• دبي-وام:

اأكد �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة 
دبي  ح�كم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
رع�ه اهلل، اأن دولة الإم�رات العربية 
املتحدة اأ�شبحت ام�س م�شدر اإله�م 
ومنوذج�ً متميزاً يف املنطقة، يتطلع 
دول  م���ن  ال��ك��ث��ري  اإجن����زات���ه����  اإىل 
الإجن����زات  ه��ذه  .. وتنمية  ال��ع���مل 
والتزام كل  اإىل عمٍل وجهٍد  يحت�ج 
فرد متف�ين وخمل�س لوطنه، لفت�ً 
�شموه اإىل اأن الفرتة املقبلة بح�جة 
جم�لت  يف  اجل���ه���ود  ت�����ش���ف��ر  اإىل 
التوطني وخدمة املواطنني وتنمية 
“الفرتة  ق�����ل:  ح��ي��ث  الق��ت�����ش���د، 
ا�شتثن�ئية  اأفك�ر  اإىل  نحت�ج  املقبلة 
ل���ت���ط���وي���ر الق���ت�������ش����د والرت�����ق������ء 
�شموه  املواطنني، م�شيف�  بخدم�ت 
: نحت�ج اإىل اأفك�ر مبتكرة.. ودم�ء 
جديدة.. وط�ق�ت متجددة من اأجل 

وطن مل يبخل علين� ب�شيء.
الع�شف  اأث���ن����ء ج��ل�����ش��ة  ذل����ك  ج�����ء 
تراأ�شه�  ال��ت��ي  ال�����ش��ن��وي��ة  ال��ذه��ن��ي 
���ش��م��وه م��ع ف��ري��ق ع��م��ل��ه يف مكتبه 

القرق�وي  عبداهلل  حممد  ومع�يل 
وزي�������ر ������ش�����وؤون جم���ل�������س ال��������وزراء 
وامل�شتقبل ورئي�س املكتب التنفيذي 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�ش�حب 
الوزراء  وع��دد من  اآل مكتوم  را�شد 

وامل�شوؤولني.
اللق�ء  خ���الل  ���ش��م��وه  وا���ش��ت��ع��ر���س 
الأفك�ر  واأه���م  العمل  و���ش��ري  ت��ط��ور 
واملب�درات  وامل��ق��رتح���ت  اجل���دي���دة 
والع�ملية  والإق���ل���ي���م���ي���ة  امل���ح���ل���ي���ة 
����ش���وؤون جمل�س  ب������وزارة  اخل������ش��ة 
ال������وزراء وامل�����ش��ت��ق��ب��ل وال���ت���ي ت�شم 
الأم�����ن����ة ال��ع���م��ة مل��ج��ل�����س ال�����وزراء 
وم��ك��ت��ب رئ������ش��ة جم��ل�����س ال������وزراء 

ومكتب الدبلوم��شية الع�مة.
ك��م��� ن���ق�����س ���ش��م��وه جم��م��وع��ة من 
ل�شموه  التنفيذي  املكتب  م�ش�ريع 
ب�لإ�ش�فة مل�ش�ريع موؤ�ش�شة مب�درات 
الع�ملية  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 
وتوجه  للم�شتقبل،  دب��ي  وموؤ�ش�شة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب 
را�شد اآل مكتوم اإىل فريقه ب�لقول: 
تع�ون  ثمرة  الن�جحة هي  »الأفك�ر 
فريق متج�ن�س يتحلى ب�لإخال�س 

واملث�برة وروح العمل اجلم�عي«.

�أطلب من فريقي �أن يكون يف �مليد�ن.. و�أن ينقل يل با�ستمر�ر ما يريده �لنا�س
�لفرتة �ملقبلة نحتاج �إىل �أفكار ��ستثنائية لتطوير �القت�ساد و�الرتقاء بخدمات �ملو�طنني

�الإمار�ت �أ�سبحت �ليوم م�سدر �إلهام ومنوذجًا متميزً� يف �ملنطقة، ويتطلع �إىل �إجناز�تها �لكثري من دول �لعامل

بيئة تفتح باب الت�سجيل يف الن�سخة العا�سرة مل�سابقتها البيئية املدر�سية
•• ال�صارقة -وام:

اأع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة ب��ي��ئ��ة ع���ن ف��ت��ح ب�ب 
اجلديدة  ال��ن�����ش��خ��ة  يف  ال��ت�����ش��ج��ي��ل 
الت�بعة  ال���ب���ي���ئ���ي���ة  مل�������ش����ب���ق����ت���ه���� 
مدر�شة  ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي  ل���ربن����جم���ه���� 
حتفز  حيث  البيئي  للتثقيف  بيئة 
ه����ذه امل�����ش���ب��ق���ت ط����الب امل���دار����س 
البيئية  ال��ت��ح��دي���ت  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى 
املن��شبة له� توافق�  واإيج�د احللول 
للتثقيف  بيئة  م��در���ش��ة  ط��م��وح  م��ع 

البيئي” يف خلق جيٍل واٍع بيئي�ً.
للتمّيز  امل���دار����س  ج���ئ��زة  تعك�س  و 
البيئي بن�شخته� الع��شرة وم�ش�بقة 
امل�������دار��������س لإع�������������دة ال�����ت�����دوي�����ر يف 
مدر�شة  ج��ه��ود  ال�����ش���ب��ع��ة  ن�شخته� 
وتعترب  ال��ب��ي��ئ��ي  ل��ل��ت��ث��ق��ي��ف  ب��ي��ئ��ة 
الت�بعة  ال���ف���ري���دة  امل�����ش���ب��ق���ت  م���ن 
ل��ل��ربن���م��ج ال����ذي اأط��ل��ق��ت��ه ب��ي��ئ��ة يف 
الع�م 2010 بهدف تنمية ال�شلوك 
البيئي الإيج�بي لدى الطالب منذ 

ال�شغر.
وتتيح ج�ئزة املدار�س للتمّيز البيئي 
حلولهم  ل��ع��ر���س  من�شة  ل��ل��ط��الب 
مواجهة  يف  واإب��داع���ت��ه��م  امل��ب��ت��ك��رة 
الق�ش�ي� البيئية وقد حققت خالل 
امل������ش��ي��ة جن�ح�ً  ال��ع�����ش��ر  ال�����ش��ن��وات 
للتحدي�ت  ح��ل��ول  اإي��ج���د  يف  ك��ب��رياً 
التي  الفع�لي�ت  وت�شجيع  البيئية 

تعزز الوعي البيئي.
اجل�ئزة  مو�شوع  بيئة  خ�ش�شت  و 
ل���ه���ذا ال����ع�����م ح�����ول احل����ف�����ظ على 
احلي�ة البحرية واملوارد امل�ئية حيث 
“اأف�شل  ف��ئ���ت  يف  ال��ط��ل��ب���ت  ت��ق��ب��ل 
جتربة علمية بيئية، ال�شف الث�لث 
حتى اخل�م�س، واأف�شل فيلم بيئي، 
الت��شع،  ح��ت��ى  ال�������ش����د����س  ال�����ش��ف 
ال�شف  ب���ي���ئ���ي،  اخ�������رتاع  واأف�������ش���ل 
اإ�ش�فة  ع�شر،  الث�ين  حتى  الع��شر 
ق�شة  “اأف�شل  اجل��دي��دة  الفئة  اإىل 
ري��س  من  بيئية،  واأغنية  م�شورة 
الأطف�ل حتى ال�شف الث�ين وميكن 
“الإجن�ز  جل�ئزة  كذلك  الت�شجيل 
فئتي  م���ن  ل��ك��ل  املتميز”  ال���ف���ردي 

اأكرث اهتم�م�ً ب�حلف�ظ على البيئة 
مبب�دئ  التزامه�  طريق  ع��ن  لي�س 
طريق  عن  بل  فقط  البيئة  حم�ية 
حتويل هذه املب�دئ اإىل اأ�شلوب حي�ة 

اأي�ش�ً.
م�ش�بقة  اأي�ش�ً  ال��ع���م  ه��ذا  وت�شتمر 
التي  الكبري”  البط�ري�ت  “حتدي 
اأط��ل��ق��ت ال��ع���م امل������ش��ي ع��رب �شراكة 
“دورا�شيل”  و���ش��رك��ة  “بيئة”  ب��ني 
الرائدة ع�ملي�ً يف �شن�عة البط�ري�ت 
من  الأوىل  امل�ش�بقة  ه��ذه  وت��ه��دف 
نوعه� اإىل ن�شر �شلوك اإع�دة تدوير 
املم�ر�ش�ت  وت���ع���زي���ز  ال���ب���ط����ري����ت 
الط�قة  على  واحل��ف���ظ  امل�شتدامة 
حل��م���ي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ح��ي��ث جن��ح��ت يف 
األ��ف بط�رية   100 اأك��رث من  جمع 
2 ط��ن خ��الل ع�مه� الأول  ح��وايل 
وذل��ك من اأك��رث من 100 مدر�شة 

م�ش�ركة يف اإم�رتي ال�ش�رقة ودبي.
“بيئة”  م��ع  ال�شراكة  ق���رار  وح���ول 
الكبري”  ال��ب��ط���ري���ت  “حتدي  يف 
للع�م الث�ين على التوايل ق�ل ع�مر 
عفيفي مدير ع�م �شركة “دورا�شيل” 
يف ال�شرق الأو�شط والهند “ نفخر 
ب��ع��د ال��ن��ج���ح ال���ذي اح���رزن����ه الع�م 
امل������ش��ي ب���ل��ت��ع���ون م���رة اأخ����رى مع 
اأهدافن�  لتحقيق  “بيئة”  ���ش��رك��ة 
وب�شفتن�  ال���ش��ت��دام��ة  يف  امل�شرتكة 

املعلمني والطالب.
اأم� م�ش�بقة املدار�س لإع�دة التدوير 
فت�شهم  ال�ش�رقة  ملدار�س  املطروحة 
م������رة ج����دي����دة يف ج���ع���ل ال���ط���الب 
ن������ش��ط��ني ب��ي��ئ��ي��ني يف جم����ل اإع�����دة 
التدوير وذلك عرب تكرمي املدار�س 
من  كمية  اأك���رب  بجمع  تلتزم  ال��ت��ي 
املواد الق�بلة لإع�دة التدوير خالل 
 97 متكنت  حيث  الدرا�شي  املو�شم 
نحو  جمع  من  ال�ش�رقة  يف  مدر�شة 
328 طن�ً من املواد الق�بلة لإع�دة 
الدرا�شي  ال���ع����م  خ����الل  ال���ت���دوي���ر 
امل��شي. وق�ل �شع�دة خ�لد احلرميل 
بيئة  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
امل�����ش���ه��م��ة يف �شنع  ال��ه��دف ه��و  ان 
وتوّجب  ا���ش��ت��دام��ة  اأك���رث  م�شتقبل 
ع��ل��ي��ن��� يف ���ش��ب��ي��ل ذل����ك ال���ب���دء مع 
اأطف�ل  امل�شتقبل وهم  املعنيني بهذا 
الوطن من هن� تنبع اأهمية مدر�شة 
لنج�حن�  ال��ب��ي��ئ��ي  ل��ل��ت��ث��ق��ي��ف  ب��ي��ئ��ة 
بطرح  ف��خ��ورون  ون��ح��ن  امل�شتقبلي 
ال���ن�������ش���خ���ة ال���ع��������ش���رة م����ن ج����ئ���زة 
والن�شخة  البيئي  للتمّيز  امل��دار���س 
ال�����ش���ب��ع��ة م���ن م�����ش���ب��ق��ة امل���دار����س 

لإع�دة التدوير.
واأ����ش����ف ن��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة ت���م��ة ب�أن 
مب�درات كمدر�شة “بيئة” للتثقيف 
البيئي ميكنه� تن�شئة اأجي�ل جديدة 

حلم�ية  م�شريته�  يف  ت�شعى  �شركة 
ال�شحيح  التخل�س  اأن  نقّدر  البيئة 
ع�ملية  ق�شية  اأ�شبح  النف�ي�ت  م��ن 
الإيج�بي  ال��ت���أث��ري  ب���إظ��ه���ر  ونلتزم 
الذي ميكن اأن حتدثه اإع�دة تدوير 
البط�ري�ت يف البيئة مق�رنة برميه� 

يف مكب�ت النف�ي�ت«.
ي�ش�ر اىل اأّن “مدر�شة بيئة للتثقيف 
البيئي” توا�شل منوه� وجن�ح�ته� 
اليوم  حتى  و�شلت  حيث  املتت�لية 
ط�لب  األ����ف   250 م���ن  اأك����رث  اإىل 
و�شتة اآلف معلم واأك��رث من 400 
خمتلف  م����ن  م�������ش����رك���ة  م���در����ش���ة 
الربن�مج  وينق�شم  الإم����رات  اأنح�ء 
ومن�ش�ت  تف�علي  علمي  ق�شم  اإىل 
الطالب  م��ع  للتوا�شل  اإل��ك��رتون��ي��ة 
م��ن مرحلة ري������س الأط��ف���ل حتى 
الوعي  ون�شر  ع�شر  ال��ث���ين  ال�شف 
ال���ب���ي���ئ���ي ع����رب خم���ت���ل���ف ال���ق���ن���وات 
العلمي  ال��ق�����ش��م  وي�����ش��م��ل  امل��ت���ح��ة. 
عمل  وور���ش���ت  توعوية  حم��شرات 
خمت�شون  خ��رباء  يقدمه�  تف�علية 
من خالل الزي�رات اإىل املدار�س يف 

جميع اأنح�ء دولة الإم�رات.
م��ن ج���ن��ب��ه��� ق���ل��ت ه��ن��د احلويدي 
ال�شركة  يف  التوعية  برامج  مديرة 
بع�شرة  ب�لحتف�ل  فخورون  “اإنن� 
اأع���وام م��ن ج���ئ��زة امل��دار���س للتمّيز 

اجل�ئزة  هذه  �ش�همت  حيث  البيئي 
املدار�س  م�����ش���ب��ق��ة  اىل  ب���لإ���ش���ف��ة 
الوعي  ن�����ش��ر  يف  ال���ت���دوي���ر  لإع�������دة 
يف ال�����ش���رق��ة و���ش���ئ��ر ال���دول���ة فهي 
لكت�ش�ف  م���ن���رباً  ال���ط���الب  مت��ن��ح 
اإم��ك���ن���ت��ه��م واإي��ج���د ح��ل��ول مبتكرة 
وا�شتخدام  امللحة  البيئية  للق�ش�ي� 
ابتك�ر  يف  ب���ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي���  �شغفهم 
تطوير  يف  ُت�شهم  اأن  مي��ك��ن  ح��ل��ول 
م��ب���دئ ال�شتدامة و ه��ذه ه��ي قيم 
ال�شركة اأي�ش�ً وهذا م� �شجعن� على 
اأبو  اإم����رة  اإىل  عملن�  نط�ق  تو�شيع 
نوؤمن  امل��شي فنحن  الع�م  ظبي يف 
ب�أّن القيم واملم�ر�ش�ت التي نغر�شه� 
التغيري  عملية  ت��ق��ود  ���ش��وف  ال��ي��وم 

الإيج�بي يف امل�شتقبل.
و ي�����ش��ت��ط��ي��ع امل��ع��ل��م��ني وال���ط���الب 
الت�شجيل يف م�ش�بق�ت “بيئة” على 
“بيئة”  ملدر�شة  الإلكرتوين  املوقع 
www.bsoe. البيئي  للتثقيف 

 8 الأح����د  غ��د  ي���وم  م��ن  ب����دءاً   ae
معلوم�ت  ج����ن���ب  واإىل  ���ش��ب��ت��م��رب 
امل���������ش�����ب����ق�����ت ي�����وّف�����ر ه�������ذا امل����وق����ع 
والعرو�س  البيئي  التعليم  و�ش�ئل 
والألع�ب  العمل  واأوراق  التقدميية 
وخطط  التعليمية  وال��ف��ي��دي��وه���ت 
ال�����درو������س مل��ج��م��وع��ة وا����ش���ع���ة من 

املو�شوع�ت البيئية.
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اأخبـار الإمـارات
فتح باب التقدمي جلائزة را�سد ال�سرقي للإبداع يف ن�سختها الثانية 

•• الفجرية-وام:

للتن�ف�س  التقدمي  ب���ب  فتح  عن  والإع���الم  للثق�فة  الفجرية  هيئة  اأعلنت 
لالإبداع،  ال�شرقي  بن حمد  را�شد  الث�نية من ج�ئزة  الن�شخة  على جوائز 
التي تهدف اىل رع�ية ودعم املواهب الأدبية والنقدية العربية ون�شر النت�ج 
الأدبي العربي والدرا�ش�ت النقدية والبحوث الت�ريخية للمبدعني العرب يف 
الع�مل. وق�ل ال�شيخ الدكتور را�شد بن حمد ال�شرقي رئي�س هيئة الفجرية 
ال�شمو  وبتوجيه�ت �ش�حب  الفجرية حر�شت  اإم���رة  اإن  والإع��الم  للثق�فة 
ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى ح�كم الفجرية على 
العربي  الإبداعي  الثق�يف  امل�شروع  �ش�أنه� دعم  اإطالق مب�درات ثق�فية من 
وت�أهيل اأجي�لن� اجلديدة وال�شتثم�ر فيهم يف رح�ب الفكر البن�ء والثق�فة 

اجل�دة .. م�شريا اإىل اأنه لتحقيق هذا الهدف توا�شل ج�ئزة را�شد بن حمد 
املبدعني  دع��م  يف  ال��ت��وايل  على  ال��ث���ين  للع�م  م�شواره�  ل��الإب��داع  ال�شرقي 
جوانبه�  مبختلف  القراء  ترثي  بن�شو�س  الروائية  ال�ش�حة  ورف��د  العرب 
اأعم�لهم. من ج�نبه  ق��راءة  على  الإقب�ل  م�شتوى  ورفع  والنقدية  الأدبية 
ورئي�س  ب�لفجرية  الأم��ريي  الديوان  ال�شنح�ين مدير  �شع�دة حممد  اأكد 
جمل�س الأمن�ء اجل�ئزة اأن ج�ئزة را�شد بن حمد ال�شرقي لالإبداع، ك�ن له� 
امل�ش�ركة والتن�ف�س �شمن فئ�ت  اأثر كبري يف ت�شجيع املبدعني العرب على 
اجل�ئزة مبختلف فئ�ته� .. لفت� اإىل اأن اجل�ئزة، ورغم حداثة انطالقته�، 
والإعالم  للثق�فة  الفجرية  هيئة  قبل  م��ن  تنظيمه�  خ��الل  م��ن  �ش�همت 
ب�لرتق�ء ب�جل�نب الإبداعي من خالل �شعيه� لن�شر النت�ج الأدبي العربي 
والدرا�ش�ت النقدية والبحوث الت�ريخية للمبدعني العرب يف الع�مل. ونوه 

انت�ش�ره�  رقعة  وتو�شيع  عمله�  اآل��ي���ت  تطوير  �شتوا�شل  اجل���ئ��زة  اأن  اإىل 
اأ�شك�ل  بكل  ال��ع��رب��ي  الأدب  ت��ق��دمي  ي�شمن  مب���  فيه�  التن�ف�س  وم��ي���دي��ن 
ذي  ثق�يف  م�شروع  اأي  ودعم  العربي،  ب�ملبدع  والحتف�ء  الإبداعي  ح�شوره 
الفال�شي مدير اجل�ئزة  ق�لت ح�شة  تنويرية. من ج�نبه�  وروؤى  اأه��داف 
يف  الأع��م���ر  مبختلف  العرب  الروائيني  الع�م  ه��ذا  �شت�شتهدف  اجل�ئزة  اأن 
حقل الرواية وذلك �شمن ثالث فئ�ت، هي: الرواية العربية كب�ر والرواية 

العربية �شب�ب دون �شن الأربعني والرواية الإم�راتية جلميع الأعم�ر.
الأع���م����ر يف حقل  ال��ع��رب مبختلف  امل��ب��دع��ني  ك��ل  ت�شتهدف اجل���ئ��زة  ك��م��� 
الأربعني  �شن  دون  وال�����ش��ب���ب  ال��ت���ري��خ��ي��ة،  وال��ب��ح��وث  النقدية  ال��درا���ش���ت 
واأدب  وال�شعر،  امل�شرحي،  والن�س  الق�شرية،  “الق�شة  حقول  يف  ح�شري�ً 
وتتن�ول  الف�شحى،  العربية  ب�للغة  الأع��م���ل  ت��ك��ون  اأن  على  الأطف�ل” 

اإىل  تدعو  واأل  ب���حل��وار،  الآخ��ر  على  ب�لنفت�ح  تعنى  اإن�ش�نية  مو�شوع�ت 
العنف والتطرف ول حتر�س على القتل اأو تن�شر الأفك�ر الداعية اإليه عرب 
هذه  �شت�شم  اجل�ئزة  حتكيم  جل�ن  اأن  اإىل  الفال�شي  واأ�ش�رت  م�ش�مينه�. 
الدورة اأ�ش�تذة خمت�شني بح�شب ت�شنيف�ت فئ�ت اجل�ئزة، من الع�ملني يف 
حقول ال�شتغ�ل الأدبي والثق�يف واملعريف، على اأن مينح الف�ئزون الثالثة 
الع�شرة  ب�ملراكز  الف�ئزة  الأع��م���ل  وت��رتج��م  قيمة،  م���دي��ة  ج��وائ��ز  الأوائ���ل 

الأوىل وتن�شر ب�للغتني العربية والإجنليزية.
التعرف  اجل���ئ��زة  يف  ب�مل�ش�ركة  للراغبني  ميكن  اأن��ه  اإىل  الفال�شي  وق�لت 
للج�ئزة  الر�شمي  امل��وق��ع  ع��رب  ن�شو�شهم  ار���ش���ل  وكيفية  ال�����ش��روط  على 
اأو على �شفح�ت التوا�شل   https://www.rashedaward.ae

الجتم�عي اخل��شة ب�جل�ئزة.

رائدا الف�ساء االإماراتيان يتوجهان اإىل بايكونور ا�ستعدادا للعزل ال�سحي

توم��س  ق���ل  بنج�ح..  للتدريب�ت 
الف�ش�ء  رائ���د  م���ر���ش��ب��رين  ه���ري 
البديل  الط�قم  �شمن  الأمريكي 
طويلة  مل��دة  تدربن�  لقد  للمهمة: 
على العديد من الختب�رات حيث 
ك�ن التحدي الأكرب اأم�من� هو اأن 
ونتع�مل  اختب�ر  اأم����م  اأن��ن���  نن�شى 
الف�ش�ء  ع�����دي يف  ي����وم  ان����ه  ع��ل��ى 
الرو�شية  ب�للغة  التحدث  واأي�ش� 
التحدي  م���ن  ج�����زءا  ك�����ن  دائ���م���� 
التوا�شل  ل��غ��ة  ذل���ك ط��ورن���  وم���ع 

ب��شتمرار.
املن�شوري  ه�������زاع  اأن  واأ������ش������ف 
و�شلط�ن الني�دي تدرب� لأكرث من 
ع�م بقليل حيث متكن� خالل هذه 
الرو�شية  اللغة  فهم  م��ن  ال��ف��رتة 
ب�شكل ف�ق التوقع�ت حيث نفذا كل 

الأعم�ل ب�للغة الرو�شية.
ب�لكثري  ي�شعرون  اأنهم  اإىل  واأ�ش�ر 
التدريب  املتعة والفرح خالل  من 
وق���ل: رحالت  املهمة..  ه��ذه  على 
الف�ش�ء توحد الأمم، نحن بح�جة 
يف  الق�دمة  الأج��ي���ل  م�ش�ركة  اإىل 
الف�ش�ء  ل�شتك�ش�ف  الع�مل  اأنح�ء 
لذلك  الق�دمة  ال��رح��الت  وق��ي���دة 

رائدا الف�ش�ء الإم�راتي�ن للتدريب 
يف مو�شكو. ومن ج�نبه ق�ل �شعيد 
ال���رواد  مكتب  م��دي��ر  كرم�شتجي 
للف�ش�ء  را���ش��د  ب��ن  حممد  مبركز 
اإن التح�شريات لهذه املهمة بداأت 
يف الث�لث من �شبتمرب 2018 من 
ل��ك��ل من  ت��دري��ب���ت مكثفة  خ���الل 
الني�دي  و�شلط�ن  املن�شوري  هزاع 
الت�ريخية  ل��ل��م��ه��م��ة  حت�������ش���ريا 
�شبتمرب   25 يف  ت��ن��ط��ل��ق  ال���ت���ي 
تدريب�ت  اأن  اإىل  ..م�شريا  احل���يل 
ال��رائ��دي��ن ب����داأت يف م��رك��ز يوري 
الف�ش�ء  رواد  ل��ت��دري��ب  غ���غ���ري��ن 
الرو�شية  اللغة  بتعلم  مو�شكو  يف 
ل�شم�ن  رئ��ي�����ش��ي  كمطلب  وذل����ك 
جن����ح ال��ت��دري��ب���ت ال��الح��ق��ة على 
مركبة �شويوز والإقالع والهبوط 
اإذ ق�شوا ع�م� من التحدي�ت خ��ش� 
الختب�رات  م��ن  ال��ع��دي��د  خ��الل��ه 
والتدريب�ت بكل ثقة وعزم وجن�ح 
ت�شكل  التي  املهمة  لهذه  ا�شتعدادا 
الإم�رات  ت�ريخ  يف  مهمة  مرحلة 
���ش���ع���ت التدريب  ب��ل��غ ع���دد  ح��ي��ث 
اأكرث  الف�ش�ء  ل��رائ��دي  الإج��م���يل 
1400 �ش�عة وعدد الدورات  من 

التدريبية اأكرث من 90 دورة.
كرم�شتجي  ����ش���ع���ي���د  واأ��������ش��������ف 
بني  م����  ت��ن��وع��ت  ال���ت���دري���ب����ت  اأن 
املوجودة  امل���ع���دات  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب 
على منت حمطة الف�ش�ء الدولية 
يتم  التي  ال��ك���م��ريات  اإىل  اإ���ش���ف��ة 
اأث����ن�����ء وج�����ود رواد  ا���ش��ت��خ��دام��ه��� 
اإىل  م�شريا  املحطة  على  الف�ش�ء 
�شيخ�شعون  ال��ف�����ش���ء  رواد  اأن 
ملدة  ال�شحي  ال��ع��زل  م��رح��ل��ة  اإىل 
اختب�رهم  �شيتم  حيث  اأ�شبوعني 
ط��ب��ي��� ب�����ش��ك��ل ي��وم��ي ل��ل��ت���أك��د من 
�شحتهم ب�لإ�ش�فة اإىل ج�هزيتهم 

خلو�س رحلتهم الت�ريخية.
رائد  اأول  املن�شوري  ه��زاع  ومتكنَّ 
ف�ش�ء اإم�راتي ينطلق اإىل حمطة 
من  ال�25  يف  ال��دول��ي��ة  ال��ف�����ش���ء 
�شبتمرب اجل�ري و�شلط�ن الني�دي 
رائد الف�ش�ء البديل لنف�س املهمة 
النه�ئية  الخ��ت��ب���رات  اجتي�ز  م��ن 
ب��ن��ج���ح وذل����ك يف مركز  ل��ل��م��ه��م��ة 
لتدريب  ج�ج�رين”  “يوري 
يف  النجوم  مبدينة  الف�ش�ء  رواد 

مو�شكو.
الف�ش�ء  رواد  اإجن���ز  وفيم� يخ�س 

•• اأبوظبي-وام:

الإم�راتي�ن  الف�ش�ء  رائدا  ينطلق 
الني�دي  و�شلط�ن  املن�شوري  هزاع 
ب�يكونور  مدينة  اإىل  مو�شكو  من 
�شبتمرب   10 يف  ب���ك����زاخ�������ش���ت����ن 
مرحلة  لدخول  ا�شتعدادا  اجل�ري 
ملدة  ت�شتمر  التي  ال�شحي  ال��ع��زل 
اإىل  النطالق  وت�شبق  يوم�   15
 25 يف  ال��دول��ي��ة  الف�ش�ء  حمطة 
���ش��ب��ت��م��رب احل�����يل ب��ح�����ش��ب مركز 

حممد بن را�شد للف�ش�ء.
ال�شحي  ال����ع����زل  م���رح���ل���ة  وت���ع���د 
ع����م���ال م��ه��م��� يف جن������ح رح����الت 
والتج�رب  ع�����م  ب�����ش��ك��ل  ال��ف�����ش���ء 
ال��ع��ل��م��ي��ة ح��ي��ث ي��ت��م ال��ع��م��ل على 
����ش���الم���ة ط�قم  ع���ل���ى  امل���ح����ف���ظ���ة 
امل���دة  ه����ذه  خ����الل  ال��ف�����ش���ء  رواد 
الإ�ش�بة  لتجنب  نظيفة  بيئة  يف 
اإىل  النطالق  قبيل  اأمرا�س  ب���أي 
املحطة الدولية ونقله اإىل املحطة 
.. لذا يتم عزل رائدي الف�ش�ء ملدة 
اأ�شبوعني قبل النطالق يف مدينة 
ويف  ك�زاخ�شت�ن  يف  “ب�يكونور” 
الرحلة  ط�قم  يكون  الفرتة  ه��ذه 
يكون  والبديل يف موقع  الأ�ش��شي 
فيه الحتك�ك مع الع�مل اخل�رجي 

�شبه معدوم.
وتتحمل الوك�لة الطبية احليوية 
ال���ف���ي���درال���ي���ة ال���رو����ش���ي���ة خ���الل 
الك�ملة  امل�������ش���وؤول���ي���ة  امل�����دة  ه����ذه 
مبنع  تتكفل  ح��ي��ث  �شحتهم  ع��ن 
من�ش�آتهم  دخ����ول  م��ن  اجل��راث��ي��م 
اإىل  اإ�ش�فة  والف�ش�ئية  الأر�شية 
تنفيذ الوك�لة عملية تعقيم �ش�ملة 
املرافق  وتخ�شع  امل��ي��ك��روب���ت  م��ن 
ي�شتخدمونه�  ال���ت���ي  والأدوات 
امل��ت��ك��رر وت�����ش��م��ل مك�ن  ل��ل��ت��ع��ق��ي��م 
الإق������م�����ة وح����ف���الت���ه���م وم���واق���ع 

تدريبهم.
ال���وك����ل���ة  وي�������أخ������ذ اخل���������رباء يف 
ب������ش��ت��م��رار ع��ي��ن���ت خم��ربي��ة من 
املرافق والأدوات للتحقق  خمتلف 

العلوم يف  مب�درة  الإم����رات �شمن 
الف�ش�ء التي اأطلقه� مركز حممد 
هذه  و�شت�شهم  للف�ش�ء  را�شد  بن 
التج�رب يف رفد املن�هج الإم�راتية 
نت�ج  ت��ك��ون  مب���واد علمية ج��دي��دة 
لالإم�رات  امل���أه��ول��ة  الأوىل  املهمة 

اإىل الف�ش�ء.
مركبة  اإط������الق  ع��م��ل��ي��ة  و���ش��ت��ت��م 
ب��شتخدام   ”15 اإم  “�شويوز 
يحتوي  ال�����ذي  ����ش���وي���وز  �����ش�����روخ 
مركبة  ع��ل��ى  ال���ع���ل���وي  اجل�����زء  يف 
���ش��وي��وز وت��ت��ك��ون املركبة  ال��ف�����ش���ء 
الوحدة  ت�شمل  اأج���زاء  ثالثة  م��ن 
مرافق  على  حتتوي  التي  املدارية 
خمتلفة للرواد متكنهم من النوم 
والأكل وا�شتخدام دورة املي�ه فيه� 
ك��م��� حت��ت��وي ع��ل��ى خم���زن ب�ش�ئع 
الل���ت���ح����م  وح�������دة  امل����ق����دم����ة  ويف 
وحدة  وي�شمل  الأو����ش���ط  واجل����زء 
الهبوط حيث يجل�س رواد الف�ش�ء 
والهبوط  الإق���الع  عملي�ت  اأث��ن���ء 
التحكم  عملي�ت  تتم  خالله  ومن 
وي�شمل  الأخ���ري  واجل���زء  ب�ملركبة 
وح����دة ال��دف��ع ال��ت��ي حت��ت��وي على 

وقود وحمرك�ت مركبة �شويوز.
املحمل  ال���������ش�����روخ  و���ش��ي��ن��ط��ل��ق 
مبركبة �شويوز اأم اأ�س 15 يف مت�م 
ال�ش�عة 5:56 م�ش�ء بتوقيت دبي 
اأن  25 �شبتمرب احل���يل على  يوم 
فتح  اأم���  الليل  منت�شف  يف  ي�شل 
الف�ش�ء  اإىل حمطة  املركبة  بوابة 
الدولية ف�شيكون بعد �ش�عتني من 
من  للت�أكد  وذل��ك  املركبة  التح�م 

اإجراءات ال�شالمة ب�شكل واف.
و���ش��ت��ك��ون ع��م��ل��ي��ة ال��ه��ب��وط يف 4 
عملية  حت���دث  اإذ  امل��ق��ب��ل  اأك��ت��وب��ر 
النف�ش�ل خالل املدار النه�ئي من 
�ش�ع�ت ون�شف  قبل حوايل ثالث 
الأر�س  على  الهبوط  حلظة  م��ن 
 1.1 ي��رتاوح بني  ارتف�ع  .. وعلى 
ي�شدر  الأر������س  م��ن  م��رت   0.8 و 
ب�إطالق  اأم����را  الرت���ف����ع  م��ق��ي������س 
حمرك�ت DMP ويتم اإطالقه� 

من  ومنعه�  اجلراثيم  وج��ود  م��ن 
واملحطة  امل��رك��ب��ة  اإىل  الن���ت���ق����ل 
والف�ش�ء  ال���دول���ي���ة  ال��ف�����ش���ئ��ي��ة 

الكوين ب�شكل ع�م.
ال���رح���ل���ة م��ب������ش��رة يعمل  وق��ب��ي��ل 
تعقيم  ع����ل����ى  ال�������ش���ح���ة  خ��������رباء 
مق�شورة مركبة الف�ش�ء الرو�شية 
اإ�ش�فة   ”15 اأ�����س  اأم  “�شويوز 
فيم�  ال��ف�����ش���ء  رواد  و����ش���ع  اإىل 
النظيفة”  ب�”الغرفة  ي�����ش��م��ى 
التي  واحل��م��ول��ة  يخ�شعون  حيث 
تنطلق معهم اإىل املحطة الدولية 
للتعقيم ال�شحي الأخري ا�شتعدادا 

لرحلة الإقالع.
وت����ت����وىل ال����دك����ت����ورة الإم�����رات����ي����ة 
رواد  “طبيب  ال�����ش��وي��دي  ح���ن����ن 
من  ال���ت����أك���د  م�����ش��وؤول��ي��ة  ف�ش�ء” 
فرتة  خ��الل  الف�ش�ء  رواد  �شحة 
العزل ال�شحي التي ت�شبق عملية 
و�شتت�بع  ب���أ���ش��ب��وع��ني  الإط�������الق 
الف�ش�ء  ل��رائ��د  ال�شحية  احل���ل��ة 
ه�����زاع امل��ن�����ش��وري خ����الل وج����وده 
امل��ح��ط��ة ك��م��� �شت�شرف  ع��ل��ى م��نت 
عودته  ف��ور  ال�شحي  و�شعه  على 
ال��ف�����ش���ء يف م��ك���ن خم�ش�س  م��ن 
موقع  عند  الف�ش�ء  رواد  لفح�س 

الهبوط.
املدير  م�ش�عد  امل���ري  ���ش���مل  وق����ل 
والتقنية  العلمية  لل�شوؤون  ال��ع���م 
يف مركز حممد بن را�شد للف�ش�ء 
وم��دي��ر ب��رن���م��ج الإم������رات لرواد 
اإر�ش�ل  م���ن  ن�����ش��ت��ه��دف  ال��ف�����ش���ء: 
لدين�  ي��ك��ون  ب�����أن  ل��ل��ف�����ش���ء  رواد 
ب��رن���م��ج ف�����ش���ء م�����ش��ت��دام وه���و م� 
املزمع  الأوىل  امل��ه��م��ة  اأن  ي��ع��ن��ي 
احل�يل  �شبتمرب   25 يف  اإطالقه� 
بهدف  اأخ��رى  مه�م  تعقبه�  �شوف 
حت��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع���ت الإم��������رات نحو 

الف�ش�ء وخدمة الب�شرية.
واأ�ش�ف: مل�شن� تع�ون� ودعم� كبريا 
من اأ�شدق�ئن� يف جمهورية رو�شي� 
الحت�دية منذ اأن وقعن� عقدا مع 
واأر�شلن�  الرو�شية  الف�ش�ء  وك�لة 

علوم  درا���ش��ة  على  اجلميع  ن�شجع 
الف�ش�ء بجد وحم��س.

وتعد مهمة اإر�ش�ل اأول رائد ف�ش�ء 
الف�ش�ء  حم���ط���ة  اإىل  اإم������رات�����ي 
ل��ب��ن���ء منظومة  ب���داي���ة  ال��دول��ي��ة 
برن�مج  ا���ش��ت��دام��ة  اإىل  م��ت��ك���م��ل��ة 
وت�أهيل  الف�ش�ء  ل���رواد  الإم�����رات 
الف�ش�ء  رواد  من  املزيد  وت��دري��ب 
اإثراء  يف  للم�ش�همة  الإم���رات��ي��ني 
ب�����ش��ك��ل خ��س  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة 
وامل��ج��ت��م��ع ال��ع��ل��م��ي ال����دويل حيث 
حمطة  اإىل  الن��ط��الق  مهمة  اأن 
الطريق  �شتفتح  الدولية  الف�ش�ء 
الف�ش�ئية  ال���رح���الت  م���ن  مل��زي��د 
�شت�شهم  التي  امل�أهولة  الإم�راتية 
خ�رطة  و����ش���ع  يف  ك���ب���ري  ب�����ش��ك��ل 

م�شتقبلية ل�شتك�ش�ف الف�ش�ء.
وب���و����ش���ول ه�����زاع امل��ن�����ش��وري اإىل 
املحطة الدولية �شت�شبح الإم�رات 
الدولة رقم 91 التي �شت�ش�هم يف 
الأبح�ث العلمية عن طريق بي�ن�ت 
مرتبطة  امل��ن�����ش��وري  ���ش��ي��ق��دم��ه��� 
خ��شة  وح��ي���ت��ه  الإن�����ش���ن  بج�شم 
من  ف�ش�ء  رائ���د  اأول  �شيكون  اأن���ه 
هذه  يف  ي�ش�رك  العربية  املنطقة 
الف�ش�ء  رائ��د  و�شينفذ  الأب��ح���ث. 
هزاع املن�شوري 16 جتربة علمية 
ب�لتع�ون مع وك�لت ف�ش�ء ع�ملية 
رو�شكو�شمو�س  ال��رو���ش��ي��ة  م��ن��ه��� 
ووك�لة الف�ش�ء الأوروبية “اإي�ش�” 
6 جت�رب على منت حمطة  بينه� 
تف�عل  لدرا�شة  الدولية  الف�ش�ء 
املوؤ�شرات احليوية جل�شم الإن�ش�ن 
ب�لتج�رب  م���ق����رن���ة  ال��ف�����ش���ء  يف 
الأر�س  �شطح  على  اأج��ري��ت  ال��ت��ي 
العظ�م  ودرا����ش���ة م��وؤ���ش��رات ح���ل��ة 
وال�شطراب�ت يف الن�ش�ط احلركي 
والت�شور واإدراك الوقت عند رائد 
دين�مي�ت  اإىل  اإ���ش���ف��ة  ال��ف�����ش���ء 
العي�س  واأث��ر  الف�ش�ء  يف  ال�شوائل 

يف الف�ش�ء على الب�شر.
العلمية  امل���ه���م���ة  ت��ت�����ش��م��ن  ك���م���� 
جت�����رب ت��خ�����س امل���دار����س يف دولة 

فوق  م��رت   0.7 ح���وايل  بعد  على 
�شطح الأر�س مم� يقلل من �شرعة 
و   0 ب��ني  م���  اإىل  الكب�شولة  ن��زول 
اأمت�ر يف الث�نية وهبوطه� على   3
ب��ه��دوء و���ش��ال���ش��ة �شم�ل  الأر������س 

�شرق مركز ب�يكونور.
وي���ع���م���ل ف���ري���ق م��ت��خ�����ش�����س من 
حمطة  يف  الإم�راتيني  املهند�شني 
مهمة  لإدارة  الأر���ش��ي��ة  ال��ت��ح��ك��م 
على  ي�����ش��ع��د  ف�������ش����ء  رائ������د  اأول 
الدولية  ال��ف�����ش���ء  حم��ط��ة  م���نت 
وا�شتقب�ل  ال��ت��وا���ش��ل  خ���الل  م��ن 
املحط�ت  املعلوم�ت وتوزيعه� على 
 4 الأر�شية الأخرى والتي ت�شمل 

حمط�ت.
الف�ش�ء  اأن حمطة  ب�لذكر  جدير 
الدولية عب�رة عن خمترب عمالق 
ال��ف�����ش���ء وع���ل���ى مدى  ي�����ش��ب��ح يف 
ا�شتقبلت  ع���م���ً  الع�شرين  ق��راب��ة 
رائ���د ف�ش�ء من   352 م��ن  اأك���رث 
ويق�شي  الآن  ح��ت��ى  دول�����ة   81
اأوق�تهم على  الف�ش�ء معظم  رواد 
اأب���ح����ث علمية  اإج������راء  م��ت��ن��ه��� يف 
التخ�ش�ش�ت  خمتلف  يف  متعمقة 
والفيزي�ئية  الف�ش�ئية  العلمية 
والبيولوجية وعلوم الأر�س بهدف 
الإن�ش�نية  العلمية  املعرفة  تطوير 
علمية  ا�شتك�ش�ف�ت  اإىل  والتو�شل 
مل يكن الو�شول اإليه� ممكن�ً على 

�شطح الأر�س.
لرواد  الإم�����رات  برن�مج  ويحظى 
الف�ش�ء بدعم مب��شر من �شندوق 
وتقنية  الت�ش�لت  قط�ع  تطوير 
املعلوم�ت الذراع التمويلي للهيئة 
الت�ش�لت  قط�ع  لتنظيم  الع�مة 
ويعترب هذا ال�شندوق الذي اأطلق 
يف ع�م 2007 الأول من نوعه يف 
ويهدف  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
والتطوير  البحث  دعم جهود  اإىل 
الدولة  يف  الت�������ش����لت  ق��ط���ع  يف 
اخلدم�ت  وتطوير  ودع���م  واإث����راء 
التقنية وتعزيز اندم�ج الدولة يف 

القت�ش�د الع�ملي.

يخ�س�س لها ح�سة �أ�سبوعيًا بــ 50 دقيقة لتغطية 5 جماالت

 الرتبية تعتمد اإطلق اأندية طلبية مبدار�سها احلكومية واخلا�سة 
عناوينها �لرئي�سية �ملهار�ت �حلياتية و�ل�سخ�سية و�للغة و�ل�سحة و�لريا�سة و�لعلوم و�لريا�سيات و�الإبد�ع 

•• دبي - حم�صن را�صد

والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعتمدت 
م����ع ان���ط���الق���ة ال����ع�����م ال���درا����ش���ي 
الطالبية  الن������دي������ة  اجل������������ري، 
الدولة  م����دار�����س  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
اإىل  الأندية  �شنفت  اإذ  احلكومية، 
وي�شم�   واإ�ش�فية  رئي�شية  فئتني،  
خم�شة جم�لت، تركز على امله�رات 

احلي�تية، ومه�رات اللغة، وال�شحة 
الهند�شة  و  والري��شي�ت،  والعلوم 
الإ�شطن�عي،  ال��ذك���ء  و  والف�ش�ء 

والفن والبداع والرتاث.
ت��ع��م��ي��م له�،  ال�������وزارة يف  واأف��������دت 
ن�شخة  ع��ل��ى  الفجر”   “ ح�����ش��ل��ت 
يت�شمن  الفريق  ت�شكيل  ب���أن  منه، 
جلنة يف كل مدر�شة، برئ��شة ن�ئب 
اأو رئي�س وحدة  الأك���دمي��ي،  يتم املدير  ان  على  الأك���دمي��ي��ة،  ال�شوؤون 

اأي�م  اإح��دى  درا�شية  ح�شة  حتديد 
ال�شبوع، لكل حلقة درا�شية، حيث 
حددت يوم الأثنني لطلبة احللقة 
لطلبة  ال���ث���الث����ء  وي�����وم  الأوىل، 
احل��ل��ق��ة ال��ث���ن��ي��ة، وي����وم الأرب���ع����ء 
ال��ث���ل��ث��ة، ومنحت  ل��ط��ب��ة احل��ل��ق��ة 
املدار�س امل�شرتكة حق اختي�ر اأحد 

هذه الأي�م.
زم���ن احل�شة  اأن  ال�����وزارة  واك����دت 
الدرا�شي  اليوم  من  اقتط�عه  يتم 
بواقع   درا���ش��ي��ة  حلقة  لكل  امل��ح��دد 
اقتط�ع  ي��ت��م  ح��ي��ث  دق���ي���ق���ة،   50
الط�بور  زم����ن  م���ن  دق��ي��ق��ة   15
كل  من  دق�ئق  وخم�س  ال�شب�حي، 
اخل��س  ال��ي��وم  يف  درا���ش��ي��ة  ح�شة 
ب�حللقة الدرا�شية، وحتديد من�شق 
لالأن�شطة يف كل مدر�شة، ويف�شل 
ال�شوؤون  وح����دة  ري��ئ�����س  ي��ك��ون  اأن 

الطالبية.
حتت  الأول  امل�������ج��������ل  وج������������ء   
احل���ي����ت���ي���ة  عنوان”امله�رات 
وي�شم  والبيئية”،  وال�شخ�شية 
ن�دي  وال��ب��ي��ئ��ة،  ال��ع��ط���ء،  “ ن����دي 
الك�ش�فة”،  ون����دي  الدبلوم��شية، 
فيم� ج�ء املج�ل الث�ين يركز على 

“ ن�دي  وي�شم  اللغة”،  “مه�رات 
اللغة  ن���دي  وال�شنة،  ال��ق��راآن  علوم 
الكت�بة،ال�شعر،  )القراءة،  العربية 
الأدب،الت�أليف(، ن�دي اللغ�ت )غري 

العربية( وتوا�شل احل�ش�رات.
“ال�شحة  يعني  الث�لث  املج�ل  اأم� 
وي�شم”ن�دي  والري��شة”، 
الري��شي�ت الذهنية  )ال�شطرجن(، 
)كرة  اجلم�عية  الأل��ع���ب  ون���وادي 
 ، الط�ئرة  كرة  ال�شلة،  كرة  القدم، 
كرة اليد ، الركب، كريكت(، ون�دي 
ال�شحية،  ال��ت��وع��ي��ة  و  ال��ت��غ��ذي��ة 
)ال�شب�حة-  ال�����ش��ب���ح��ة  ون�������وادي 
ون�دي  امل�ء(،  اآيروبيك-كرة  الأكوا 

الدف�ع عن النف�س«
وج�����������ء امل������ج�������ل ال�������راب�������ع ي���رك���ز 
و  وال���ري��������ش���ي����ت  “العلوم  ع���ل���ى 
والف�ش�ء  الهند�شة  و  التكنولوجي� 
وي�شم   الإ�شطن�عي”  ال���ذك����ء  و 
)ال����ف����ي����زي�����ء-  ال����ع����ل����وم  “ن�دي 
الكيمي�ء-الحي�ء-اجليولًوجي�(، 
ون�����وادي ع��ل��وم احل������ش��وب، ون�دي 
البحث  ون����������دي  ال����ري����������ش����ي�����ت، 
العلمي، ون�دي الروبوت والت�شنيع 

الرقمي«.
الرتكيز  مت  اخل�م�س،  امل��ج���ل  ويف 

على “الفنون والإبداع والرتاث”، 
)ت�شوير  الإع����الم  “ن�دي  لي�شم 
ف���وت���وغ���رايف – ت�����ش��وي��ر ف��ي��دي��و-

�شن�عة الأفالم-الإخراج، الإذاعة، 

الإعالمية(،  امل�����واد  ال��ت��ل��ف��زي��ون، 
الر�شم   ( الب�شرية  الفنون  ون���دي 
ب�لورق  -الت�شكيل  اخل��زف-ف��ن   -
)اوري������غ�������م������ي( اخل���������ط،  ون�������دي 

املو�شيقى) الورك�شرتا – املو�شيقى 
الرقمية  الفنون  ال�شعبية(، ون�دي 
والر�شوم   - اجل��راف��ي��ك  )ت�شميم 

املتحركة(،  ون�دي الرتاث.
وا���ش��ت��م��ل ال��ت��ع��م��ي��م ال����ذي خ�طب 
م�����دي�����ري وم�������دي�������رات امل�����دار������س 
احلكومية، على الندية ال�ش�فية، 
اأن���درج حت��ت جم���ل مه�رات  حيث 
ولغة  الإ���ش���رة  لغة  “ ن���دي  اللغة، 
القراءة “برايل”،  وجم�ل ال�شحة 
وال��ري������ش��ة ا���ش��ت��م��ل ع��ل��ى “ ن�دي 
ال��ل��ي���ق��ة ال��ب��دن��ي��ة) ك��رو���س فيت- 
ايروبيك- زومب�-اليوغ�-الب�لية(، 

ون�دي الألع�ب الفردي) الري�شة - 
األع�ب القوًى-كرة الط�ولة- تن�س 

ار�شي-اجلمب�ز(.
والري��شي�ت  ال��ع��ل��وم  جم����ل  ويف 
والتكنولوجي� و الهند�شة والف�ش�ء 
ن�دي  الإ�شطن�عي، ج�ء   الذك�ء  و 
النج�رة-امليك�نيكي(،  الت�شنيع) 
الفنون والإب��داع والرتاث  واأخ��رياً 
ال���ت���ي ت�����ش��م��ن��ت ون��������دي احل����رف 
الفنون  ون���دي  اليدوية،   الأ�شغ�ل 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة )ت��ن�����ش��ي��ق ال����زه�����ر-
ت�شميم  امل����ج����وه����رات-  ت�����ش��م��ي��م 

الأزي�ء(.

دليل �الأندية �لطالبية

العدد 12725 بتاريخ 2019/9/8 
جت�رية  رخ�شة   ، �س.م.خ  للتمويل  موارد  �شركة  نحن  نعلن 
الإقت�ش�دية  التنمية  دائرة  من  وال�ش�درة  رقم:588698 
الإم�رات   ، دبي   ،  212121 بريد  و�شندوق  دبي  ب�إم�رة 
اأو  اأو اية عالقة له�  اأي �شلة  العربية املتحدة ، بعدم وجود 
اية من �شرك�ته� الت�بعة ب�أية �شورة ك�نت )�شواء ك�نت على 
�شبيل املث�ل ولي�س احل�شر عالقة ملكية اأو �شراكة و اإدارة( 

ب�ملدعوة موارد لال�شت�ش�رات الق�نونية بن�ء عليه.
�شرك�ته�  من  اية  و/اأو  �س.م.خ  للتمويل  موارد  �شركة 
عن  ق�نوني�  م�شوؤولني  غري  وموظفيه�  ومدرائه�  الت�بعة 
والإجراءات  والأفع�ل  اأ�شرار  اأية  عن  ن��شئة  تعوي�ش�ت  اي 
واخل�ش�ئر  والتك�ليف  واملط�لب�ت  والتعوي�ش�ت  والتغيريات 
اأي �شخ�س مع املدعوة موارد  والنفق�ت الن��شئة عن تع�مل 

لالإ�شت�ش�رات الق�نونية

اإعــلن 
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اأخبـار الإمـارات
قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة ي�ستقبل وفد املوارد الب�سرية بوزارة الداخلية

•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

النعيمي ق�ئد ع�م �شرطة  اللواء علي عبد اهلل بن علوان  اأكد 
مبختلف  الب�شرية  امل����وارد  ودور  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  اخل��ي��م��ة،  راأ�����س 
اأ�شك�له�  يف حتقيق اأهداف العمل الق��شي اإىل تطوير و اإدارة 
الع�ملية،  واملع�يري  املم�ر�ش�ت  اأف�شل  وف��ق  الب�شري  امل���ل  راأ���س 
التحفيز  على  ترتكز  التي  املوؤ�ش�شية  الثق�فة  وتدعيم مف�هيم 
املوارد  واإج��راءات عمل  واأنظمة  �شي��ش�ت  والإنت�جية، وتطوير 
داخلية  �شراك�ت  وبن�ء  الأداء،  يف  ال�شتدامة  ل�شم�ن  الب�شرية 
وخ�رجية يف جم�له� ، موؤكداً اأن وزارة الداخلية تعمل بجد على 
�شعيه�   اإط���ر  الب�شرية يف  امل��وارد  تعزيز مبداأ تطوير منظومة 
ملنت�شبيه�،  امل��ق��دم��ة  ب���خل��دم���ت  ل��الرت��ق���ء  وب��ح��ر���س  امل�شتمر 

املوظفني،  و���ش��ع���دة  العمل  بيئة  على  اإي��ج���ب���  ينعك�س  وال���ذي 
لديه�  التي  الكف�ءات  ب�حلف�ظ على  ال��وزارة  ق��درة  ويعزز من 

وا�شتقط�ب املواهب املتميزة.
ب�لقي�دة   م��ك��ت��ب��ه  يف  ����ش���ع����دت���ه  ا���ش��ت��ق��ب���ل  خ�����الل  ذل�����ك  ج������ء 
ب��ح�����ش��ور ال��ع��م��ي��د ع����دل حم��م��د ب��ن ن�شيب ن���ئ��ب م��دي��ر ع�م 
الأداء  خبري  ال�شفريي  و�شيف   ، امل�ش�ندة  واخل��دم���ت  امل���وارد 
ال�شرتاتيجي واملوؤ�ش�شي ب�لقي�دة الع�مة ل�شرطة راأ�س اخليمة 
حيث �شم وفد وزارة الداخلية كل من املالزم �شلط�ن الكعبي 
، وممثلي �شركة  )ك��ورن ف��ريي( من جمموعة �شرك�ت )ه�ي 

جلوبل(.
وعلى ه�م�س الزي�رة عقد الوفد الزائر اجتم�ع�ً يف اإدارة املوارد 
ب�إدارة  والع�ملني  ن�شيب  بن  ع���دل  العميد  ح�شره   ب�لقي�دة 

طبيعة  ح��ول  مف�شل  ���ش��رح  اإىل  خ��الل��ه  م��ن  ا�شتمعوا  امل����وارد 
العمل ، وو�ش�ئل و�شبل التطوير املتبعة، والأهداف املرجوة من 
اإطالق م�شروع ) الري�دة  يف  املوارد الب�شرية( بوزارة الداخلية 
لالرتق�ء  ف��ريي(  ك��ورن   ( ال�شت�ش�رية  ال�شركة  مع  ب�لتع�ون 

ب�ملورد الب�شرية ب�لوزارة ب�شورة ع�مة .
ومن ج�نبه اأ�ش�د الوفد الزائر ب�لدور املثمر والبن�ء الذي توؤديه 
الأمن  حفظ  جم���ل  يف  اخليمة  راأ���س  ل�شرطة  الع�مة  القي�دة 
وا�شتتب�ب الأم�ن يف املجتمع، م�شيدين بدور املوارد واخلدم�ت 
امل�ش�ندة ب�لقي�دة والتي ت�شعى للو�شول نحو تطوير كف�ءاته� 
نهج  وفق   ، العمل  يف  املتميزة  الكف�ءات  وا�شتقط�ب  ب��شتمرار 
�شرطي واأمني متميز وم�شتمر يف موا�شلة النج�ح�ت خلدمة 

خمتلف فئ�ت املجتمع. 
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•• اأبوظبي-الفجر:

للخدم�ت  اأبوظبي  �شركة  قدمت 
ال���رع����ي���ة  “�شحة”  ال�������ش���ح���ي���ة 
 11.770 لنحو  املتميزة  الطبية 
���ش��خ�����ش���ً يف ع����ي�����دات الأم����را�����س 
ال��ع�����ش��ب��ي��ة يف م��ن�����ش���آت��ه���، وذل���ك 
خ���الل ال���ف���رتة م���ن ع����م 2017 
 ،2019 م�يو  �شهر  نه�ية  وحتى 
خالل  م���ري�������ش����ً   4966 م��ن��ه��� 
2017 و4783 خ��الل ع�م  ع���م 
2021 مري�ش�ً خالل  2018 و 
ع�م  م��ن  الأوىل  اخلم�شة  الأ�شهر 
هذه  وت���وزع���ت   .2019 اجل�����ري 
احل�لت على مدينة ال�شيخ خليفة 
املفرق  وم�����ش��ت�����ش��ف��ي���ت  ال��ط��ب��ي��ة، 
وال��رح��ب��ة يف اأب���وظ���ب���ي، وت�����وام يف 
ل�شركة  ال��ت���ب��ع��ة  ال���ع���ني،  م��دي��ن��ة 
مدينة  ت  وف���ر  ح��ي��ث  “�شحة”، 
ال�شيخ خليفة الطبية العالج لعدد 
 1156 منهم  مري�ش�ً،   2466
 ،2017 ال���ع����م  خ����الل  م��ري�����ش���ً 
الع�م  خ�����الل  م���ري�������ش����ً  و906 
خالل  م��ر���ش��ى  و404   ،2018

يف  النطق  اأم�كن  خرائط  وتوفري 
دم�غ مري�س ال�شرع.

وي����ق����دم ف����ري����ق ط����ب الأع�������ش����ب 
املفرق  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  ل���الأط���ف����ل 
رع������ي�����ة ط���ب���ي���ة ع����ل���ي���ة اجل������ودة 
للمر�شى الذين يع�نون من نوب�ت 
التي  امل�شتع�شية )النوب�ت  ال�شرع 
يتم  اإذ  عليه�(،  ال�شيطرة  ي�شعب 
الت�شخي�شية  الخ��ت��ب���رات  اإج����راء 
ت�����ش��م��ل فح�س  ال���ت���ي  امل���ت���ق���دم���ة 
اجلينوم  وت�شل�شل  ال�شرع،  جين�ت 
الك�مل للت�أكيد من ح�لة املري�س 

الذي لي�س لديه ت�شخي�س �ش�بق.
الأع�ش�ب  ط��ب  ف��ري��ق  وق��د متكن 
املفرق  م�����ش�����ش��ت��ف��ى  يف  ل���الأط���ف����ل 
العديد من  وع��الج  ت�شخي�س  من 
يع�نون  ك����ن���وا  مل��ر���ش��ى  احل�������لت 
م���ن ال�����ش��رع ل��ع��دة ����ش���ن���وات، ومل 
اإ�ش�بتهم  ���ش��ب��ب  ع��ل��ى  ي��ت��ع��رف��وا 
�شبب  وج�������ود  اأن  اإذ  ب�����مل����ر�����س، 
حم��������دد، وت�������ش���خ���ي�������س احل�����ل����ة، 
تقدمي  من  الطبي  الفريق  ميكن 
العالج املن��شب للمر�شى، وو�شف 
املن��شبة حل�لة كل منهم،  الأدوي��ة 

خ���دم����ت���ه����  ت�����ق�����دمي  “�شحة” 
م�ر�س  ���ش��ه��ر  م��ن��ذ  ل��ل��م��راج��ع��ني 
2019 بهدف  الع�م اجل���ري  من 
للمر�شى  ال����الزم  ال��ع��الج  ت��وف��ري 
ال�����ذي�����ن ي����ع�����ن����ون م�����ن ال���ن���وب����ت 
الت�شنجية الأوىل، وال�شرع املق�وم 
امل�شتع�شي  وال�����ش��رع  ل��ل��ع��ق���ق��ري، 
ل��ت��وف��ري ال��ت��خ��ط��ي��ط اجل���راح���ي ، 
وتعديل التحفيز الع�شبي املهبلي 
الدكتور  اأي������دي  ع��ل��ى   ،VNS
والدكتورة  ال��ك��وي��ت��ي،  اهلل  ع��ب��د 
ال�شرع،  اأخ�ش�ئيي  �شليم�ن  نهى 
ال����ف����ي����زي����ول����وج����ي ال���ع�������ش���ب���ي يف 

م�شت�شفى توام.
الكويتي،  اهلل  عبد  الدكتور  واأك��د 
واأخ�ش�ئي   ، ال�����ش��رع  اأخ�����ش���ئ��ي 
ال����ف����ي����زي����ول����وج����ي ال���ع�������ش���ب���ي يف 
م�شت�شفى توام، اأن عي�دة الأمرا�س 
ب�أحدث  ت��وام جمهزة  الع�شبية يف 
اأجهزة  م��ث��ل:  امل��ت��ط��ورة  التقني�ت 
الرنني  ب��ج��ه���ز  ال���دم����غ  ت�����ش��وي��ر 
ع�يل   3D ت�شال    ٣ املغن�طي�شي 
ال�شرع  ن���وب���ة  وت�����ش��وي��ر  ال���دق���ة، 
ع����ن ط���ري���ق ال��ت�����ش��وي��ر ال���ن���ووي 

الأ�شهر اخلم�شة الأوىل من الع�م 
اجل�ري 2019، ووفرت م�شت�شفى 
 6713 ل����ع����دد  ال����ع����الج  امل����ف����رق 
خالل   2861 م��ن��ه��م  م��ري�����ش���ً، 
مري�ش�ً  و2668   ،2017 الع�م 
و1184   ،2018 ال���ع����م  خ���الل 
خالل الأ�شهر اخلم�شة الأوىل من 
حني  يف   ،2019 اجل������ري  ال���ع����م 
العالج  ال��رح��ب��ة  م�شت�شفى  وف���ر 
 184 منهم  مري�ش�ً   417 لعدد 
خالل ع�م 2017 و 227 خالل 
خالل  مر�شى  و6   ،2018 الع�م 
الأ�شهر اخلم�شة الأوىل من الع�م 
م�شت�شفى  اأم����   ،2019 اجل�����ري 
 2174 لعدد  ال��ع��الج  فقدم  ت��وام 
ع�م  خ���الل   765 منهم  م��ري�����ش���ً 
خالل  مري�ش�ً   982 و   2017
خالل  و427   ،2018 ال����ع�����م 
الأ�شهر اخلم�شة الأوىل من الع�م 

اجل�ري 2019.
وق������د ب��������داأت ع����ي�����دة الأم�����را������س 
يف  ال�����ش��رع،  تخ�ش�س   � الع�شبية 
ل�شركة  ال��ت���ب��ع  ت�����وام  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
ال�شحية  ل���ل���خ���دم����ت  اأب����وظ����ب����ي 

 Ictal and interictal
 EEG ون�����ظ������م   ،SPECT
اخل������������س ب���ل��ت�����ش��ج��ي��ل ل���ف���رتات 
32 قن�ة يف  واملوؤلف من   طويلة، 
وحدة مراقبة ال�شرع والتي تعمل 
من ي��وم الأح��د اإىل ي��وم اخلمي�س 
اأ�شبوع، ويتوفر يف العي�دة  من كل 
-10 ن��ظ���م  فنيني م��ّدرب��ني ع��ل��ى 

لتخطيط  ال��ع���مل��ي  ال��ن��ظ���م   20
الدم�غ EEG ذو ١٦ قن�ة.

وق�ل اإن عي�دة الأمرا�س الع�شبية 
كذلك  تتع�ون  ت��وام  م�شت�شفى  يف 
لتقييم  ال����ع����ني  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  م����ع 
ق�شم  يف  الع�شبي  الدم�غ  وظ�ئف 
كم�   ،neuropsychology
تتع�ون مع مركز كليفالند كلينك 
الدم�غ  لت�شوير  العني،  يف مدينة 
اأن  كم�   ،FDG-PET بجه�ز 
امل�شتقبلي  للتع�ون  خطط  هن�ك 
العربية  الإم����������رات  ج���م��ع��ة  م���ع 
امل����ت����ح����دة، وج�����م����ع����ة ن���ي���وي���ورك 
ب�لرنني  ل���ل���ت�������ش���وي���ر  اأب����وظ����ب����ي 
 MEG و  الوظيفي  املغن�طي�شي 
للك�شف عن اأم�كن �شحن�ت ال�شرع 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شمو  �ش�حب  لتوجيه�ت  تنفيذا 
نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، ودعم 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهي�ن  اآل  زاي���د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال����ق�����ئ����د  ن�����ئ����ب 
ال�شيخ  ���ش��م��و  وم��ت���ب��ع��ة  امل�����ش��ل��ح��ة، 
ن��ه��ي���ن ن�ئب  اآل  ب��ن زاي���د  م��ن�����ش��ور 
�شوؤون  ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س 
بن  خليفة  موؤ�ش�شة  رئي�س  الرئ��شة 
الإن�ش�نية  لالأعم�ل  نهي�ن  اآل  زاي��د 
اأوفدته  ال��ذي  الإغ�ثة  ب��داأ فريق   ..
ال�شقيق  ال�������ش���ودان  اإىل  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
الدكتور  م��ع  املتت�لية  اج��ت��م���ع���ت��ه 
مفو�س  ن����ئ���ب  اهلل  ف�����ش��ل  حم��م��د 
الإن�����ش���ين حيث مت النته�ء  ال��ع��ون 
على  الأخ����رية  اللم�ش�ت  و���ش��ع  م��ن 
امل�ش�عدات  ب��ت��وزي��ع  ال��ب��دء  خريطة 

ي�شتهدف اآلف الأ�شر املت�شررة من 
ال��ت��ي اجت�حت  الم��ط���ر وال�����ش��ي��ول 
من�طق متفرقة من البالد ب�لتع�ون 

مع مفو�شية العمل الإن�ش�ين.
موؤ�ش�شة  يف  م�����ش��وؤول  م�شدر  وق����ل 
نهي�ن لالأعم�ل  اآل  زايد  بن  خليفة 
على  وب��ن���ء  املوؤ�ش�شة  اإن  الإن�ش�نية 
ق�مت  الر�شيدة  القي�دة  توجيه�ت 
ل��ل��ف��ي�����ش���ن���ت يف  الأول  ال��ي��وم  م��ن��ذ 
مع  ب���ل��ت��وا���ش��ل  ال�شقيق  ال�����ش��ودان 
����ش���ف����رة ال����دول����ة ل�����دى اخل���رط���وم 
ل����ل����وق����وف ع���ل���ى م������دى الأ������ش�����رار 
ومن�زلهم  ب�ملواطنني  حلقت  التي 
ب���إي��ف���د وف��د اإغ�ثي  وم��ن ث��م ق�مت 
ب�شورة ع�جلة اإىل ال�شودان ال�شقيق 
امل���واد الإغ���ث��ي��ة من  وال��ب��دء ب�شراء 
ال�شوق املحلي يف ال�شودان اخت�ش�را 
امل�ش�عدات  و���ش��ول  و�شرعة  للوقت 
ق�شري.  وق������ت  يف  ل���ل���م���ت�������ش���رري���ن 
املوؤ�ش�شة  وف��د  اأن  امل�����ش��در  واأ���ش���ف 

اإىل  الأربع  الولي�ت  امل�شتفيدين يف 
و�شيقوم  اأ����ش���رة.  األ����ف   30 ح����وايل 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  فريق 
بتوزيع  الإن�ش�نية  لالأعم�ل  نهي�ن 

من  املت�شررة  املن�طق  يف  الإغ���ث��ي��ة 
وهي  ولي��������ت   4 يف  ال��ف��ي�����ش���ن���ت 
اخلرطوم واجلزيرة والنيل الأبي�س 
عدد  ي�شل  اأن  املتوقع  وم��ن  و�شن�ر 

الغذائية والإغ�ثية على  امل�ش�عدات 
والفي�ش�ن�ت  ال�����ش��ي��ول  م��ت�����ش��رري 
تنفيذ  على  وال���ش��راف  ال�شودان  يف 
الذي  للمت�أثرين  الغ���ث��ة  برن�مج 

مري�ش�ً   15.135 لعدد  ال��ع��الج 
خ���الل ال���ف���رتة م���ن ع����م 2017 
 ،2019 م�يو  �شهر  نه�ية  وحتى 
5922 مري�ش�ً خالل ع�م  منهم 
2017، و6548 مري�ش�ً خالل 
مري�ش�ً  و2665   ،2018 الع�م 
خالل الأ�شهر اخلم�شة الأوىل من 

الع�م اجل�ري 2019.
يذكر اأن املعنى العلمي لل�شرع هو 
الع�شبي وفرط يف  التك�مل  فرط 
ال�شحن�ت الع�شبية، والن�جمة عن 
جمموعة وا�شعة من امل�شبب�ت مب� 
يف ذلك اجلين�ت الوراثية وال�شكتة 

الدقيقة،  العالج�ت  �شملت  والتي 
� حل�لة  والأدوية امل�شممة خ�شي�شً
ايفريوليمو�س  دواء  مثل  امل���ري، 
ودوار   ،  Everolimus
 Memantine ميم�ني�شن
ن��ظ���م غذائي،  ات��ب���ع  ج���ن��ب  اإىل   ،
ب�لإ�ش�فة  ب�لفيت�مين�ت،  والعالج 
لتقدمي العالج ب�لتحفيز الع�شبي 
الع�شب  حم����ف����ز  زراع����������ة  اأي   ،
Vagal.، وذلك لبع�س احل�لت 

التي ل تتج�وب مع الأدوية.
ووف���������ر ق�������ش���م ط������ب الأع���������ش�����ب 
املفرق  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  ل���الأط���ف����ل 

الدم�غ،  وال��ت��ه���ب���ت  ال��دم���غ��ي��ة، 
عالج  وي��ت��م  ال����خ،   ..... والأورام 
طريق  عن  ع���دة  ال�شرع�  مر�شى 
الأدوي�������ة امل�������ش����دة ل��ل��ن��وب���ت التي 
الفم، ويتم ع�دة  ت�أخذ عن طريق 
التحكم بن�شبة %50 من ال�شرع  
فيم�  ي�����ش��ت��خ��دم،  دواء  اأول  م����ع 
مع   %  15 بن�شبة  التحكم  ي��ت��م 
حني  يف  امل�شتخدم،  الث�ين  ال��دواء 
لديهم  امل��ر���ش��ى  م���ن   30% اأن 
ويحت�جون  ل����الأدوي����ة،  م��ق���وم��ة 
للنوب�ت  م�ش�دة  خمتلفه  لأدوي���ة 

املختلفة.

من  ال��ع�����ش��رات  اأن  اإىل  الن�����ش���ن��ي��ة 
الأ����ش���خ��������س ل���ق���وا ح��ت��ف��ه��م ج���راء 
الأم���ط����ر ال��غ��زي��رة وال�����ش��ي��ول التي 
ب�ل�شودان  ولي������ت  ع���دة  اج��ت���ح��ت 
اأغ�شط�س امل��شي، حيث  منذ مطلع 
اأمط�را  ال���ولي����ت  م��ع��ظ��م  ���ش��ه��دت 
انهي�ر  اإىل  اأّدت  غ���زي���رة  و���ش��ي��ول 

ميدانية  ب��زي���رات  �شيقوم  الإغ���ث��ي 
..مو�شح�  امل���ت�������ش���ررة  ل��ل��م��ن���ط��ق 
الغذائية  امل����واد  ت��وزي��ع  �شيتم  اأن����ه 
اليوائية  وامل�شتلزم�ت  الأ�ش��شية 
ال�شيول  م��ن  امل��ت�����ش��رري��ن  مل�����ش���ع��دة 
ال�شعبة  الأو�����ش�����ع  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى 
التق�رير  واأ���ش���رت  يعي�شونه�.  التي 

الرئي�س  الطريق  ُقطع  كم�  من�زل، 
ومدينة  اخل����رط����وم  ب���ني  ال����راب����ط 
الأب����ي���������س. وت�����ش��ب��ب��ت ال�������ش���ي���ول يف 
ت��دم��ري ن��ح��و 26 األ����ف م��ن��زل كم� 
غمرت املي�ه م�ش�ح�ت زراعية كبرية 
املن�طق ف�شال عن ت�شرر  يف بع�س 

اأكرث من 194 األف �شخ�س.

درا�سة : ظروف املراأة من اأ�سحاب الهمم تتح�سن تلقائيا كلما ارتقت بتعليمها 
•• دبي-وام:

اأو�شت درا�شة لوزارة تنمية املجتمع ب�شرورة العمل على حت�شني م�شتوى 
اخلدم�ت املقدمة للفتي�ت والن�ش�ء من ذوات الإع�ق�ت الذهنية وال�شمعية 
التعليمية  ال��ربام��ج  وتطوير  وق��درات��ه��ن  احتي�ج�تهن  م��ع  يتن��شب  مب��� 
ذوات  الهمم  اأ�شح�ب  ق��درات  مع  تتن��شب  التي  والجتم�عية  والت�أهيلية 
الإع�ق�ت الب�شيطة واملتو�شطة واله�دفة اإىل اإدم�جهن الك�مل يف املجتمع 
وتلبية احتي�ج�تهن وتوقع�ت اأولي�ء اأمورهن التي تتعدى جوانب العالج 

والرع�ية والت�أهيل.
اأ�شح�ب  امل��راأة من  واق��ع  اأن  املجتمع  تنمية  ل��وزارة  درا�شة  نت�ئج  اأظهرت 
�شلطت  فيم�   .. بتعليمه�  ارتقت  كلم�  تلق�ئي�ً  تتح�شن  وظروفه�  الهمم 
الدرا�شة ال�شوء على جم�لت عدة تخ�س واقع املراأة من اأ�شح�ب الهمم 
يف �شوق العمل وواقعه� الجتم�عي والواقع العالجي والت�أهيلي والواقع 

التعليمي الذي ج�ء ك�أف�شل املج�لت التي تعي�شه� املراأة من هذه الفئة.
الهمم”  اأ�شح�ب  من  املواطن�ت  والن�ش�ء  الفتي�ت  “واقع  درا�شة  وهدفت 
اأ�شح�ب  والن�ش�ء  الفتي�ت  واق��ع  على  التعرف  اإىل  ال��وزارة  اأعدته�  والتي 
الهمم امل��واط��ن���ت ب��دول��ة الإم�����رات وع��الق��ة ه��ذا ال��واق��ع مبجموعة من 
املتغريات من حيث نوع الإع�قة و�شدة الإع�قة وامل�شتوى التعليمي والعمر 

اأ�شح�ب  والن�ش�ء  الفتي�ت  نظر  وجهة  م��ن  وذل��ك  الجتم�عية  واحل���ل��ة 
الهمم واأولي�ء اأمورهن و�شيغت الأ�شئلة التي هدفت الدرا�شة اإىل الج�بة 
عنه� تبع� لهذه املتغريات حيث �شملت الدرا�شة 51 من الفتي�ت والن�ش�ء 

من اأ�شح�ب الهمم ب�إع�ق�ت خمتلفة و185 من اأولي�ء الأمور.
وب�لن�شبة لواقع املراأة املواطنة من اأ�شح�ب الهمم تبع� ملتغريات الدرا�شة 
الهمم  اأ�شح�ب  من  ابنته  لواقع  الأم��ر  ويل  نظرة  اأن  الدرا�شة  بينت   ..
اأف�شل من نظ�����رة ابنته لواقعه� واأن واقع املراأة ذات الإع�قة الب�شرية هو 
الأف�شل ب�ملق�رنة مع بقية الإع�ق�ت اإ�ش�فة اإىل اأن واقع املراأة من اأ�شح�ب 
مب�شتواه�  ارتقت  كلم�  تلق�ئي�ً  تتح�شن  تعي�شه�  التي  وظروفه�  الهمم 

التعليمي.
لأ�شح�ب  املقدمة  واخلدم�ت  الربامج  دعم  ب�أهمية  الدرا�شة  اأو�شت  كم� 
الهمم يف مراكز الت�أهيل وت�شهيل و�شول الفتي�ت والن�ش�ء من هذه الفئة 
توفري  مع  لقدراتهن  تبع�ً  اجل�معي  فيه  مب�  التعليم  مراحل  اأعلى  اإىل 
اإ�ش�فة  الأك�دميي  ت�شمن جن�حهن  التي  املعقولة  التي�شريية  الرتتيب�ت 
اإىل تكثيف الربامج املهنية والت�شغيلية وبرامج الإدم�ج املجتمعي املقدمة 
ي�ش�عد على  التخرج مب�  بعد  الهمم يف مرحلة م�  اأ�شح�ب  للفتي�ت من 

ال�شتقالل القت�ش�دي والنخراط املجتمعي وحتقيق الذات.
و���ش��ددت ال��درا���ش��ة ع��ل��ى وج���وب ت��وف��ري ال��ربام��ج الإر����ش����دي���ة والنف�شية 

اجتم�عية  خلربات  تعّر�شن  اللواتي  الهمم  اأ�شح�ب  للن�ش�ء  الجتم�عية 
والن��دم���ج يف  ال��ذات  بن�ء  والأرام���ل وم�ش�عدتهن على  �شلبية ك�ملطلق�ت 

احلي�ة الع�مة بكل ثقة.
و�شملت التو�شي�ت توفري الربامج التوعوية والإر�ش�دية للفتي�ت اأ�شح�ب 
وبن�ء  ال���زواج  فر�س  حيث  م��ن  مب�شتقبلهن  وعيهن  ي�شمن  مب���  الهمم 

الأ�شرة وتربية الأطف�ل والعالق�ت الجتم�عية .
ك��م��� ���ش��ددت ال��ت��و���ش��ي���ت ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ب��ن���ء ودع���م الجت����ه����ت املجتمعية 
الإيج�بية نحو الفتي�ت والن�ش�ء اأ�شح�ب الهمم ك�أفراد يف املجتمع ق�درات 
على امل�ش�ركة وحتمل امل�شوؤولية يف خمتلف املج�لت التعليمية والت�أهيلية 

والري��شية وجم�لت الثق�فة والعمل.
وبينت الدرا�شة اأن الواقع التعليمي للفتي�ت والن�ش�ء من اأ�شح�ب الهمم 
التعليمية يف  توفر اخلدم�ت  يدل على  م�  قد ظهر مب�شتوى جيد وهو 
اإ�ش�فة  املعرفية  احتي�ج�تهن  ت��راع��ي  ال��ت��ي  ال��دول��ة  يف  الت�أهيل  م��راك��ز 
اإدم����ج ك��ل م��ن ذوي الإع���ق���ت احلركية  اإىل الإجن�����زات التي حتققت يف 
جت�رب  من  حتقق  وم���  الع�م  التعليم  م��دار���س  يف  وال�شمعية  والب�شرية 

ن�جحة لهذه الإع�ق�ت يف الدمج.
فر�س  لتوفر  احل�جة  الدرا�شة  اأك��دت  فقد   .. العمل  �شوق  يخ�س  وفيم� 
عمل للفتي�ت والن�ش�ء من اأ�شح�ب الهمم من خمتلف الإع�ق�ت تن�شجم 

املك�نية  البيئية  الت�شهيالت  اإيج�د  مراع�ة  مع  واإمك�ن�تهن  قدراتهن  مع 
املن��شبة وبيئة العمل املتفهمة لحتي�ج�تهن ب�شكل ي�شمن تك�فوؤ الفر�س 
ذوات  الهمم  اأ�شح�ب  من  والن�ش�ء  الفتي�ت  اأن  ال�شتبي�ن  نت�ئج  وبينت 
�شتى  اأك��رث حت��دي���ت يف  يواجهن  م��ن  ه��ن  وال�شمعية  الذهنية  الإع���ق���ت 
الإع�قة  التي متتلكه� ذوات  التوا�شل الجتم�عي  املج�لت حيث مه�رات 
الذهنية والتي قد تكون اأقل من امل�شتوى املطلوب اجتم�عي� اإ�ش�فة اإىل 
مه�رات التوا�شل بلغة الإ�ش�رة عند ال�شم والتي ل يدركه� غ�لبية اأفراد 
اإىل فر�س ذوات الإع�قة الذهنية الأقل حظ�ً يف التعليم  اإ�ش�فة  املجتمع 
الدامج والت�أهيل املهني املن��شب للقدرات ويف الت�شغيل وكذلك الأمر يف 

فر�س الزواج واحلي�ة الأ�شرية امل�شتقلة.
ول يختلف الأمر كثريا عند ذوات الإع�قة ال�شمعية من حيث قلة الربامج 
التعليمية التي ت�ش�عد الفتي�ت ال�شم على اإنه�ء �شه�دة الث�نوية الع�مة مب� 
يتن��شب مع قدراتهن و�شعف توّفر برامج العالج اللغوي املرافقة لعملية 
الإ�ش�رة  بلغة  الع�م  التعليم  يف  املعلم�ت  معرفة  وقلة  امل��دار���س  يف  الدمج 
اأم�م الفتي�ت ال�شم  كل ذلك ينعك�س على برامج الت�أهيل املهني املتوفرة 
وب�لت�يل برامج الت�شغيل التي تكون حمدودة يف نط�ق�ت معينة ك�إدخ�ل 
البي�ن�ت واأعم�ل الأر�شفة مم� يعيق التقدم والتطور املهني للفتي�ت ال�شم 

يف بيئة العمل نظراً لنخف��س حت�شيلهن الدرا�شي.

العدد 12725 بتاريخ 2019/9/8
اإعالن بالن�شر 

AJ20190722B89228
املخطر : لل �ش�ند �ش�ندواين رام �ش�ند - اجلن�شية : الهند 

املخرط اليه : ن�راي�ن�ن توتوبورات مده�ف�ن ن�مبي�ر - اجلن�شية : الهند 
اإخط�ر عديل ب�لوف�ء 

�شيك  بتحرير  قمتم  حيث  دره���م   )٦700( وه��و  ب��ه  امل��دائ��ن��ني  املبلغ  بت�شليم  نخطركم 
البنك  ال�شيك لدى  الوطني وبعر�س  راأ�س اخليمة  رقم )0000١١( م�شحوب على بنك 

امل�شحوب عليه ارتد لعدم وجود ر�شيد ق�ئم ق�بل لل�شحب. 
لذلك :- 

ت���ري��خ هذا  م��ن  اي����م  امل��ن��ذر خ��الل خم�شة  اىل  ال�شيك  ب�����ش��داد قيمة  اآ���ش��ف��ني  نخطركم 
الق�نونية الالزمة �شدك للمط�لبة  الإج��راءات  اأ�شفني لتخ�ذ  واإل �شن�شطر  الإخط�ر 

بقيمة ال�شيك مع حتملكم ك�فة امل�ش�ريف الق�ش�ئية واتع�ب املح�م�ة اإن وجدت.  
الكاتب العدل - بدار الق�شاء - عجمان 

         االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

العدد 12725 بتاريخ 2019/9/8
 اإعالن باحلكم ال�شادر اأمام حمكمة ابوظبي االحتادية االبتدائية  

يف الدعوى 2019/31 اإداري كلي 
بن�ء على طلب املدعية / الهيئة الع�مة لل�شوؤون ال�شالمية والأوق�ف  

العنوان : تنوب عنه ادارة ق�ش�ي� الدولة - وزارة العدل 
اىل املدعي عليه : الي��س مي�ه عبدالرحيم -  عنوانه - ن�شرا 

ليكن معلوم� لديكم ان الق�شية الدارية امل�ش�ر اليه� اعاله قد حكم فيه� مبث�بة احل�شوري بجل�شة ٣0/20١9/7 
م ام�م الدائرة الدارية الكلية - حكمت املحكمة مبث�بة احل�شوري : - 

١- ف�شخ عقد اليج�ر مو�شوع العني املوؤجرة املوؤرخ يف ١/١/20١7 
ال�شواغل  م��ن  خ�لية  للمدعية  وت�شليمه�  التداعي  مو�شوع  امل��وؤج��رة  العني  ب���خ��الء  عليه  امل��دع��ي  ال���زام   -2

وال�شخ��س 
٣- الزام املدعي عليه ب�شداد الجرة امل�شتحقة بذمته بواقع اجرة �شنوي قدره� )١١.000( درهم احد ع�شرة الف 

درهم ، اعتب�را من ت�ريخ 20١7/١/١ وحتى الت�شليم الفعلي للعني املوؤجرة 
4- الزام املدعي عليه بتقدمي براءة ذمة عن ا�شتهالك امل�ء والكهرب�ء طيلة فرتة ال�شغ�ل 

5- الزام املدعي عليه ب�لر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة. 
حكم� ق�بال لال�شتئن�ف خالل مدة ثالثني يوم� تبداأ من اليوم الت�يل لتبليغك هذا الإعالن. 

مدير اإدارة اخلدمات الق�شائية 

 االمارات العربية  املتحدة
وزارة العدل 

العدد 12725 بتاريخ 2019/9/8
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/1350 جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/١- تو�س للتج�رة الع�مة - �س ذ م م 2-منوهر رام�شند رام�شنداين - ب�شفته 
الأمني ٣-رام�ش�نداين ن�راين رام �ش�ند - ب�شفته الأمني - جمهول حمل الق�مة نعلنكم ب�ن 
ل�ش�لح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   20١9/5/29 بت�ريخ   املنعقدة  بجل�شته�  حكمت  املحكمة 
ي��وؤدوا للمدعي مبلغ  ب���ن  ب�لت�ش�من  املدعي عليهم  ب�لزام  دب��ي(  ا���س بي �شي )ف��رع  ات�س  بنك 
وثم�نون  وارب��ع��ة  وم�ئة  الف�  و�شتون  و�شبعة  وثالثم�ئة  ماليني  )ع�شرة  دره��م   ١0.٣٦7.١84
درهم�( ب�لإ�ش�فة اىل الف�ئدة الق�نونية بواقع 9% من اليوم الت�يل لت�ريخ املط�لبة الق�ش�ئية 
الف  ومبلغ  وامل�ش�ريف  ب�لر�شوم  والزامكم  ال�شداد  مت�م  ت�ريخ  حتى   20١8/٦/25 يف  احل��شل 
درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة.  حكم� مبث�بة احل�شوري ق�بال لال�شتئن�ف خالل ثالثني يوم� 
اعتب�را من اليوم الت�يل لن�شر هذا العالن �شدر ب��شم �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12725 بتاريخ 2019/9/8

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/1869 جتاري كلي                                              

�ش�نكر فيدي�  م 2-كولديب  م  ذ  �س   - الع�مة  للتج�رة  انرتن��شيون�ل  بريفي�  املدعي عليه/١-  اىل 
 - �ش�نكري م�تور  الأم��ني 4-راجني�س  - ب�شفته  �ش�نكري م�تور  الأم��ني ٣-بيو�س  - ب�شفته  �ش�نكر 
ب�شفته الأمني - جمهويل حمل الق�مة مب� اأن املدعي/بنك ات�س ا�س بي �شي )فرع دبي( وميثله / 
احمد ح�شن رم�ش�ن اآل علي - نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�شته� املنعقدة بت�ريخ  20١9/7/١0 يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�ش�لح/ بنك ات�س ا�س بي �شي )فرع دبي( ب�لزام املدعي عليهم ب�لت�ش�من 
يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )١4.807.٦54.45 درهم( )اربعة ع�شر مليون وثم�من�ئة و�شبعة  ب�ن 
الف و�شتم�ئة واربعة وخم�شون درهم وخم�شة واربعون فل�ش�(  ، مع الزامهم ب�لف�ئدة بواقع %9 
الزامكم  مع  ال�شداد  مت�م  وحتى   20١8/8/27 يف  احل��شلة  الق�ش�ئية  املط�لبة  ت�ريخ  من  �شنوي� 
ق�بال  احل�شوري  مبث�بة  حكم�  املح�م�ة.  اتع�ب  مق�بل  دره��م   ١000 ومبلغ  وامل�ش�ريف  ب�لر�شوم 
لال�شتئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�شر هذا العالن �شدر ب��شم �ش�حب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

حمكمة اأبوظبي العمالية ت�سوي اأو�ساع 320 عامل وت�سلمهم م�ستحقاتهم خلل فرتة قيا�سية
•• اأبوظبي-وام:

ب�لتع�ون  اأبوظبي  يف  الق�ش�ء  بدائرة  العم�لية  اأبوظبي  حمكمة  جنحت 
مع وزارة املوارد الب�شرية والتوطني و�شركة م�ش�ندة، يف انه�ء نزاع عم�يل 

جم�عي ل 320 ع�مال خالل فرتة قي��شية .
وق�مت  املتنقلة  املحكمة  عرب  العم�ل  �شكن  اإىل  املحكمة  هيئة  وانتقلت 
ب�تخ�ذ جميع الجراءات الق�نونية من تقييد املط�لب�ت ونظر الق�ش�ي� 
النف�ذ  م��ع  ح��دة  على  ع���م��ل  ك��ل  مب�شتحق�ت  ق�ش�ئية  اأح��ك���م  واإ����ش���دار 

امل�شتعجل، وت�شليم امل�شتحق�ت دون احل�جة ملراجعة العم�ل ملقر املحكمة.
الراغبني  العم�ل  اإق���م���ت  نقل  نحو  ال��الزم��ة  الج����راءات  عمل  مت  كم� 
اأخ��رى، وتوفري تذاكر �شفر للعم�ل الراغبني ب�لعودة  اإىل �شركة  بذلك 

اإىل بالدهم.
الق�ش�ي�  اإنه�ء  �شرعة  على  حر�شه�  العم�لية،  اأبوظبي  حمكمة  واأك��دت 
العم�ل،  اإىل  امل�شتحق�ت  و�شول  وت�شهيل  اجلم�عية  وخ��شة  العم�لية 
نهي�ن،  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  توجيه�ت  من  انطالق�ً  وذل��ك 
ن�ئب رئي�س جمل�س الوزراء، وزير �شوؤون الرئ��شة، رئي�س دائرة الق�ش�ء 

التق��شي  اأمد  وتق�شري  الق�ش�ي�  يف  الف�شل  �شرعة  ب�أهمية  اأبوظبي،  يف 
لتحقيق الأولوية ال�شرتاتيجية لدائرة الق�ش�ء املتمثل يف ق�ش�ء ع�دل 
ون�جز. م�شريًة اإىل حر�س دولة الإم�رات على حفظ و�شون حقوق العم�ل 
و�شم�ن حم�يتهم يف ظل �شي�دة الق�نون، عرب منظومة ق�ش�ئية متطورة 

تلبي جميع املتطلب�ت وت�شمن ت�شوية املن�زع�ت يف وقت قي��شي .
الع�يل  وامل�شتوى  ال�شتج�بة  ب�شرعة  الق�ش�ء  دائ��رة  اأ���ش���دت  جهته�  من 
مع�ن�ة  اإنه�ء  يف  �ش�هم  مم�  املعنية،  اجله�ت  بني  والتع�ون  التن�شيق  من 
التي حر�شت  اإىل �شمولية هذه اجلهود  اإ�ش�فة  العم�ل يف وقت قي��شي، 

على �شم�ن ك�فة اخلدم�ت التي من �ش�نه� م�ش�عدة العم�ل على حت�شيل 
النه�ئية  الت�شوية  نحو  النتق�لية  املرحلة  خ��الل  املعي�شية  متطلب�تهم 
الب�شرية  امل���وارد  ل���وزارة  ال�شتثن�ئية  اجل��ه��ود  على  م��وؤك��دة  لأو�ش�عهم، 
�شرك�ت  اإىل  ب�لنتق�ل  الراغبني  ب�لعم�ل  ك�شوف  اإع���داد  يف  والتوطني 
اأخرى بهدف ت�شوية اأو�ش�عهم، وك�شوف ب�لعم�ل الراغبني ب�لعودة اإىل 
�شفر لهم على  تذاكر  اإق�متهم فيه�، ثم حجز  اأم�كن  تت�شمن  اأوط�نهم 
اأقرب رحلة طريان.ونوهت الدائرة ب�شرعة ا�شتج�بة �شركة م�ش�ندة لأمر 

التنفيذ الق�ش�ئي يف ت�شييل ال�شم�ن البنكي لل�شركة املعنية.

بانتظام  1390 طالبا و طالبة من 55 دولة يف كافة كلياتها 

اجلامعة القا�سمية تثمن دعم حاكم ال�سارقة للعملية التعليمية 
•• ال�صارقة –الفجر: 

ر�ش�د  ال���دك���ت���ور  الأ�����ش����ت�����ذ  ث���م���ن 
الق��شمية  اجل�معة  م��دي��ر  ���ش���مل 
ب���ل�����ش���رق��ة ال���دع���م ال���الحم���دود 
ال�شمو  ����ش����ح���ب  ي���ول���ي���ه  ال�������ذي 
ال�������ش���ي���خ ال����دك����ت����ور ����ش���ل���ط����ن بن 
املجل�س  ع�شو  الق��شمي  حم��م��د 
رئي�س  ال�����ش���رق��ة  ح����ك���م  الأع���ل���ى 
اهلل  “ حفظه  الق��شمية  اجل�معة 
ال�شديدة  بروؤيته  و  للج�معة    “
وا����ش���ع���� ن�����ش��ب ع��ي��ن��ي��ه الرت���ق����ء 
ب�جل�معة لت�شبح منوذج� يحتذى 

الدول  اأن  اإىل  لفت�   .. دولة   55
طلبته�  ان�����ش��م  ال���ت���ي  اجل����دي����دة 
ج�وؤوا  الف�شل  ه��ذا  يف  للج�معة 
البو�شنة  و  الأ���ش��ود  “ اجلبل  م��ن 
كمبودي�  و  ال�شويد  و  الهر�شك  و 
اأمريك�  و  و م�ليزي�  و قريغ�شت�ن 
للدرا�شة   “ ت��وغ��و  و  اأرت����ريي�����  و 
اخلم�س”  اجل����م���ع���ة  ك���ل���ي����ت   يف 
الإ�شالمية  الدرا�ش�ت  و  ال�شريعة 
و القراآن الكرمي وعلومه و الآداب 
و  القت�ش�د  و  الإن�ش�نية  العلوم  و 

الإدارة و الت�ش�ل » .
و نوه اىل اأن اإدارة اجل�معة �شتنظم 

ج�نب  اىل   “ “للطلبة  الطالبي 
اإن�������ش����ء ق����ع���ة ل��ل��ط��ع���م ل��ك��ل من 

ويدرك  يفهم  جيل  تخريج  يف  به 
الإ�شالم ب�شورته ال�شحيحة التي 

حتمل اخلري للب�شرية اأجمع .
اأن �ش�حب ال�شمو ح�كم  اأ�ش�ف  و 
العديد  ب��شتكم�ل  وج��ه  ال�ش�رقة 
اخلدمية  و  العلمية  ال�شروح  من 
يف اجل�معة الق��شمية التي تخدم 
و  من�شجمة  التعليمية  العملية 
التطورات  اأح����دث  م��ع  م��ت��واف��ق��ة 
اأنه  اىل  لف��ت���   .. ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
مبنيني  ت�����ش��ي��ي��د  ح����ل���ي����  ي���ج���ري 
ل��ك��ل��ي��ت��ي الإع�������الم “ ال���ط���الب و 
ال�شكن  ا�شتكم�ل  و   “ ال��ط���ل��ب���ت 

بني  م���  تقع  الط�لب�ت  و  الطلبة 
ال�شكن و الكلي�ت  .

اإجم�يل  اأن  ر�ش�د  الدكتور  اأ�ش�ر  و 
تقدموا  ال����ذي����ن  ال���ط���ل���ب���ة  ع�����دد 
ب�جل�معة  ل��الل��ت��ح���ق  بطلب�تهم 
الق��شمية للف�شل الدرا�شي الأول 
اآلف   3 بلغ   2020 –  2019
827 ط�لب� و ط�لبة مت قبول  و 
ذلك  و  ط���ل��ب��ة   و  ط���ل��ب���   150
املق�بالت  ملختلف  اجتي�زهم  بعد 
الطلبة  اىل  لين�شموا  ال�شخ�شية 
ال���دار����ش���ني ب����إج���م����يل و���ش��ل اىل 
من  ط����ل���ب���ة  و  ط����ل���ب����   1390

النف�شي  التكيف  ح��ول  حم��شرة 
و امل��ج��ت��م��ع��ي م���ع ن��ظ��رائ��ه��م من 

يوم الثالث�ء املقبل حفل ا�شتقب�ل 
خالله  ت����ق����دم  اجل�������دد  ل��ل��ط��ل��ب��ة 

الطلبة و اإطالعهم على القوانني 
املعمول به� يف الدولة  .

يتبع معايري ت�ستند �إىل بيانات �لتحليل �لوظيفي، على �أيد مقيميني مدربني �أكفياء

تقييمًا خلل عام 2018 وحتى نهاية �سهر يوليو 2019 مركز تقييم الكفاءات بدائرة املوارد الب�سرية حلكومة دبي يجري نحو 1298 

الكف�ءات  تقييم  م��رك��ز  واأج�����رى 
خ�����الل م�������ش����رك���ة دائ�������رة امل������وارد 
ال���ب�������ش���ري���ة حل����ك����وم����ة دب���������ي، يف 
دب���ي يف معر�س  م��ن�����ش��ة ح��ك��وم��ة 
دورتيه  يف  ل��ل��وظ���ئ��ف  الإم��������رات 
التقييم   2019 و   2018 لع�م 
42 م���وظ���ف����ً يف  ل��ن��ح��و  ال�������الزم 

التقييم  اأج����رت  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة 
تقيم�ً   924 ب���واق���ع  مل��وظ��ف��ي��ه��� 
بلدية  تاله�  الفرتة  نف�س  خ��الل 
ودائ���رة  تقييم�ً،   91 ب��واق��ع  دب���ي 
تقييم�ً،   69 ب��واق��ع  دب���ي  م���ل��ي��ة 
وم���ن ث���م دائ�����رة ال�����ش��ي���ح��ة بدبي 

بواقع 63 تقييم�ً.

 19 منه�  حكومية،  دائ���رة   12
لع�م  املعر�س  دورة  خ��الل  تقييم�ً 
2018 و23 تقييم�ً خالل دورة 
وذل���ك   ،2019 اجل�������ري  ال���ع����م 
ف��ري��ق عمل موؤهل  ا���ش��راف  حت��ت 
ومعتمد يقيم الكف�ءات ال�شلوكية 
الدوائر  �شواغر  متطلب�ت  ح�شب 

•• دبي، -الفجر:

الكف�ءات  ت��ق��ي��ي��م  م���رك���ز  ي�����وؤدي   
الب�شرية  املوارد  بدائرة  ال�شلوكية 
يف  م���ه���م����ً  دوراً  دب������ي،  حل���ك���وم���ة 
اختي�ر املتقدمني ل�شغل الوظ�ئف 
دولة  يف  احلكومية  املوؤ�ش�ش�ت  يف 
الإم�رات العربية املتحدة، وتقييم 
للرتقية،  الأف����راد  مالئمة  م��دى 
والتطوير  ال��وظ��ي��ف��ي  وال��ت��ع���ق��ب 
القي�دي، وغريه� من الأمور التي 
دقيق�ً  تقييم�ً  الأ���ش��خ������س  ��م  ت��ق��يَّ

وع�دًل.
واأك�����د ���ش��ع���دة ع��ب��د اهلل ع��ل��ي بن 
دائرة  ع���م  م��دي��ر  الفال�شي  زاي���د 
اأن  الب�شرية حلكومة دبي،  امل��وارد 
الدائرة  الكف�ءات يف  تقييم  مركز 
يتميز بدقة النت�ئج التي يقدمه� 
م��ن خ���الل ات��ب���ع م��ع���ي��ري ت�شتند 
الوظيفي،  التحليل  ب��ي���ن���ت  اإىل 
اأكف�ء  مدربني  مقيمني  اأي��د  على 
ي�شتخدمون جمموعة من الأدوات 

املعتمدة ل�شم�ن �شحة النت�ئج.
وق�ل اإن املركز يتبّواأ مك�نة مهمة 
ك��ون��ه م�����ش���ه��م رئ��ي�����س يف م�شرية 
يف  الب�شرية  والتنمية  ال��ت��وط��ني 
م�شوؤوًل  ب���ع��ت��ب���ره  دب���ي،  ح��ك��وم��ة 

دبي  ح��ك��وم��ة  من�شة  يف  امل�����ش���رك��ة 
املوحدة. كم� وقع املركز اتف�قي�ت 
دائرة  5 دوائ��ر حكومية هي:  مع 
امل�لية،  ودائ����رة  ب��دب��ي،  ال�شي�حة 
وموؤ�ش�شة  امل�لية،  الرق�بة  وجه�ز 
مكتوم  اآل  را������ش�����د  ب�����ن  حم���م���د 
امل��وارد الب�شرية  للمعرفة، ودائ��رة 

املتع�رف  ب�لطريقة  امل�شتخدمة 
اأيدي فريق من  عليه� دولي�ً على 
جتنب  ل�شم�ن  املدربني  املقّيمني 
حتيزات  واأي  الب�شرية  الأخ��ط���ء 
الأدوات  املركز  وي�شتخدم  اأخ��رى، 
نت�ئج  اىل  ل��ل��و���ش��ول  ال�شلة  ذات 
ب��دءاً من اختب�رات  موثقة وذل��ك 
مت�رين  اإىل  ال��ن��ف�����ش��ي  ال��ق��ي������س 
)حتليل  ال����ظ�����ه����رة  امل����ت����غ����ريات 
اأو  الأدوار،  اأو مترين لعب  ق�شية 
ب�لإ�ش�فة  اجلم�عية(،  املن�ق�ش�ت 
املنظمة  ال�شخ�شية  املق�بالت  اىل 
ال�شلوكية  ال��ك��ف���ءات  ع��ل��ى  ب���ن����ءاً 
وجم�لت  ال��ق��وة  ن��ق���ط  لتحديد 
ال����ت����ط����ور ال�������ش���خ�������ش���ي وامل���ه���ن���ي 
الكف�ءات  تقييم  ويعد  للمر�شح. 
من الأمور الإدارية املهمة، وذلك 
القدرات  على  ال��ت��ع��رف  اأج���ل  م��ن 
والتى  الأف���������راد  ل�����دى  ال���ك����م���ن���ة 
ت�شتخدم لتقييم �ش�غلي الوظ�ئف 
ل�شغل  امل���ر����ش���ح���ني  او  احل����ل���ي���ة 
ب��شتخدام  م�شتقبلية  وظ����ئ���ف 
متنوعة  وو������ش������ئ�����ل  اأ�����ش�����ل����ي����ب 
ومتعددة لقي��س عدد من امله�رات 
املحددة م�شبق�ً ا�شتن�داً اإىل حتليل 
الو�شول  بهدف  وذل��ك  الوظ�ئف 

اىل الختي�ر الأمثل للموظفني.

عن حتديد اآلي�ت اختي�ر موظفي 
احلكومة، وتطوير اآلي�ت ترقيتهم، 
وتقييم م�شتوى امله�رات القي�دية 

والكف�ءات احلكومية.
تقييم  م��رك��ز  ع��م��ل  اأن  واأ�����ش�����ف 
الب�شرية  امل��وارد  بدائرة  الكف�ءات 
حل���ك���وم���ة دب������ي ي���ت���م���ح���ور ح���ول 
الكف�ءات  وتطوير  وقي��س  تقييم 
وحتديد  وامل��ه��ن��ي��ة،  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
نق�ط القوة وال�شعف للكوادر، من 
جمموعة  وتنفيذ  ت�شميم  خ��الل 
متك�ملة من الختب�رات الدولية، 
ال�شت�ش�ريني  من  نخبة  ب�إ�شراف 
تقييم  م�شوؤولية  يتولون  ال��ذي��ن 
الكف�ءات  وف���ق  امل��ت��درب��ني  ك��ف���ءة 

ال�شلوكية والأداء الوظيفي.
 1298 امل��رك��ز نحو  اأج���رى  وق��د 
2018 وحتى  تقييم�ً خالل ع�م 
وذلك   2019 يوليو  �شهر  نه�ية 
دوائ���ر حكومة  م��ن  دائ���رة   20 ل�� 
خالل  تقييم�ً   278 منه�  دب���ي، 
ع���دد  ب���ل���غ  ف���ي���م����   ،2018 ع�������م 
اجل�ري  ال��ع���م  خ��الل  التقييم�ت 
�شهر  نه�ية  حتى  وذل��ك   1020

يوليو 2019.
خلدم�ت  دب�����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  وت���ع���د 
املوؤ�ش�ش�ت  اأك�����رث  م���ن  ال����ش���ع����ف 

حل��ك��وم��ة راأ������س اخل��ي��م��ة، بهدف 
ب��ن���ء ���ش��راك���ت ب��ني دائ����رة امل����وارد 
ال��ب�����ش��ري��ة حل��ك��وم��ة دب�����ي، وه���ذه 
وامل��وؤ���ش�����ش���ت يف جم�ل  ال����دوائ����ر 
وتخطيط  ال�����ك�����ف������ءات،  ت��ق��ي��ي��م 
الوظيفي  ال���ت���ع����ق���ب  ع���م���ل���ي����ت 
والتطوير القي�دي. وي�شعى مركز 
امل����وارد  ب���دائ���رة  ال��ك��ف���ءات  تقييم 
لتحقيق  دب��ي  حلكومة  الب�شرية 
العديد من الأهداف مثل: تقييم 
للوظيفة،  امل�ش�رك  مالئمة  مدى 
وجت�����ه�����ي�����ز الأف�����������������راد مل���ن��������ش���ب 
م�شتقبلية، وتقييم مدى مالئمة 
على  والتدقيق  للرتقية،  امل�ش�رك 
ال�شلوكية،  وال���ك���ف����ءات  امل���ه����رات 
القي�دات  وت���ط���وي���ر  وت��ق��ي��ي��م��ه���، 
ويتفّرد  ال���ق���ي����دي���ة.   وامل�����ه������رات 
املركز مبالمح مميزة جتعل منه 
اأبرز الرك�ئز الدافعة لعجلة  اأحد 
ت��ط��وي��ر ال���ك���ف����ءات ال��ب�����ش��ري��ة يف 
ح��ك��وم��ة دب���ي، م��ن خ���الل اتب�عه 
م��ن��ه��ج��ي��ة م���ن���ت���ق����ة ق����ئ���م���ه على 
يديره�  ال��ت��ي  ال��وظ���ئ��ف  حت��ل��ي��ل 
ع�لي�ً،  تدريب�ً  واملدربني  املوؤهلني 
وي�����ش��ت��خ��دم ل��ذل��ك جم��م��وع��ة من 
التم�رين الالزمة ل�شحة النت�ئج، 
والأدوات  التم�رين  اإدارة  وكذلك 

مرور راأ�س اخليمة الأطفال املدار�س : �سلمتكم واجب وطني وم�سوؤولية م�سرتكة
•• راأ�ض اخليمة – الفجر:

ال�شم  اأح����م����د  ال���ع���م���ي���د  ال���ت���ق���ى 
امل������رور  اإدارة  م����دي����ر  ال���ن���ق���ب���ي 
�ش�مل  امل��ق��دم  يرافقه  وال��دوري���ت 
رئ���ي�������س ق�شم  ب���ورق���ي���ب���ة  حم���م���د 
املرور والدوري�ت والنقيب حممد 
عبيد �شل�شول مدير فرع التوعية 
والإعالم املروري والنقيب حممد 
املب�حث  ف��رع  الرحبي مدير  زي��د 
ال�شب�ط   م��ن  وع����دداً  والتعقيب 
ال�شحي  اأح���م���د  خ����ل���د  وال�����ش��ي��د 
 ، التعليمي1  امل��ج��ل�����س  م���دي���ر 
جمموعة من الأطف�ل والطالب 
زي�رة عدد  والط�لب�ت من خالل 
من املدار�س على م�شتوى الإم�رة 
بع�مهم  ل��ه��م  ال��ت��ه��ن��ئ��ة  ل��ت��ق��دمي 

اخل���ي���م���ة ع���ل���ى ال���ق���ي����م ب���دوره���� 
الأطف�ل  �شريحة  الإيج�بي جت�ه 
ب����ع���ت���ب����ره���م ع���م����د امل�����ش��ت��ق��ب��ل ، 
يدخل  م�  كل  ب�إ�شف�ء  وامل�ش�همة 
نفو�شهم  يف  وال�������ش���رور  ال��ب��ه��ج��ة 
اأجهزة  وب��ني  بينهم  الثقة  وخلق 
لإ�شع�دهم  وج��دت  التي  ال�شرطة 
وم�ش�ركتهم  وح��م���ي��ت��ه��م  دائ���م����ً 
على  وال��ت���أك��ي��د   ، املن��شب�ت  ك���ف��ة 
تعزيز  يف  امل���ج���ت���م���ع���ي  دوره����������� 
الوعي  ورف���ع  امل��روري��ة  ال�شالمة 
القواعد  اإت���ب����ع  ب���أه��م��ي��ة  ل��دي��ه��م 
وتعزيز  ت����أك���ي���د  ع����رب  امل�����روري�����ة 
الوطنية  املوؤ�ش�ش�ت  بني  التك�مل 
وقط�ع الأ�شرة يف جم�ل التن�شئة 
البتع�د  يكفل  مب���  الجتم�عية 
واملم�ر�ش�ت  ال�شلوكي�ت  عن  بهم 

والندوات  امل��ح������ش��رات  وتنفيذ   ،
وور�������س ال��ع��م��ل ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة من 
امل���روري���ة ل��رف��ع الوعي  ال��ن���ح��ي��ة 
امل���روري لديهم ، وي���أت��ي ذل��ك يف 
الأمنية  ال���ت���داب���ري  و����ش���ع  اإط������ر 
ل�شم�ن  ال�����الزم�����ة  ال����وق�����ئ����ي����ة 
ت�شيري  ع��ن  ف�����ش��اًل   ، �شالمتهم 
ال��دوري���ت امل��روري��ة على خمتلف 
طرق وتق�طع�ت الإم�رة لتحقيق 
بك�فة  املرورية  احلركة  ان�شي�بية 
املدار�س  واإىل  املوؤدية من  الطرق 

.
واأكد العميد اأحمد ال�شم النقبي 
وال���دوري����ت  امل�����رور  اإدارة  م��دي��ر 
ب����أن ه���ذه احل��م��ل��ة ت���أت��ي يف اإط�ر 
ال����ذي توليه  ال�����ش��دي��د  احل��ر���س 
ال���ق���ي����دة ال��ع���م��ة ل�����ش��رط��ة راأ�����س 

احل�فلة  رك�����وب  اأث����ن�����ء  واحل������ذر 
ت�أدية  م��ن خ��الل  وال��ن��زول منه� 
ب��ع�����س امل���واق���ف م���ع ال���ط���الب يف 
اأثن�ء  ال�شحيحة �شواء  اأو�ش�عهم 
وعدم  احل���ف��ل��ة  داخ���ل  جلو�شهم 
اأثن�ء عبورهم  اأو  الإزع���ج  اإ�شدار 
اإتب�ع  اأهمية  على  و�شدد   ، الآم��ن 
التي  ال�������م���روري���ة  الإر���ش������������������دات 
احلوادث  م��ن  �شالمتهم  ت�شمن 

املرورية.
ال����ربو�����ش����ورات  ت����وزي����ع  ك���م���� مت 
التوعوية التي تت�شمنه� احلملة 
، وت�����وزي�����ع احل���ل���وي����ت  امل���ن���ف���ذة 
والهداي� على الأطف�ل لتحفيزهم 
نحو اجلد واملث�برة يف حت�شيلهم 
ال�شور  ال��ت��ق���ط  ومت  ال���درا����ش���ي 

التذك�رية معهم .

الدرا�شي اجلديد واإطالق احلملة 
التوعوية التي ج�ءت حتت �شع�ر 
���ش��الم��ة ال���ط���الب واج����ب وطني 
�شمن  م�شرتكة”  وم�����ش��ئ��ول��ي��ة 
الرئي�شية  املرورية  احلملة  اإط���ر 
“ال�شالمة  الدولة  م�شتوى  على 
اجلميع”  م�����ش��ئ��ول��ي��ة  امل����روري����ة 
اأ�شهر  ث��الث  مل��دة  ت�شتمر  وال��ت��ي 

متت�لية .
ك�فة  زي���رة  على  احلملة  وت�شمل 
واخل��شة  احل��ك��وم��ي��ة  امل����دار�����س 
اإم���رة راأ�س اخليمة  على م�شتوى 
الدرا�شي  ب�لع�م  التهنئة  لتقدمي 
ب�لطلبة  والل����ت����ق�����ء  اجل����دي����د 
وت��ق��دمي ال��ه��داي��� واحل��ل��وى لهم 
اإعداد  بهذه املن��شبة ، ف�شاًل عن 
التوعوية  ال��ربو���ش��ورات  وت��وزي��ع 

اخل���ط��ئ��ة مم��� ل��ه الأث����ر العميق 
وروح  الإيج�بية  القيم  غر�س  يف 

الن�شب�ط بينهم .
ال��ن��ق��ي��ب حم��م��د عبيد  وت����ن�����ول 
التوعية  ف�����رع  م���دي���ر  ���ش��ل�����ش��ول 
املح�ور  امل���روري بع�س  والإع���الم 
ترتكز  ال��ت��ي  والرئي�شية  ال��ه���م��ة 
الأط���ف����ل يف بداية  ت��وع��ي��ة  ع��ل��ى 
م����راح����ل����ه����م ال����درا�����ش����ي����ة ح����ول 
املرورية  ال�����ش��الم��ة  ا����ش���رتاط����ت 
الده�س  ح����وادث  جت��ن��ب  وكيفية 
ال�شري  بقواعد  التقيد  و���ش��رورة 
ب�لطرق  اللعب  وامل��رور وخم�طر 
الق�عدة  اإىل  وت��ط��رق   ، ال��ع���م��ة 
الذهبية لركوب احل�فلة املدر�شية 
مب�شط  ب�شكل  الأط��ف���ل  م��وج��ه���ً 
احليطة  اأخ���ذ  ب�����ش��رورة  ومي�شر 
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اأخبـار الإمـارات

 •• دبي – الفجر: 

املهريي،  العميمي  �شيف  نورة  اأعلنت 
املجل�س  ان���ت���خ����ب����ت  يف  ت���ر����ش���ح���ه���� 
اإجراوؤه�  امل��زم��ع  الحت�����دي  ال��وط��ن��ي 
2019، مر�شحًة عن  اأكتوبر   5 يوم 
ت�أتي  اإم�������رة دب����ي، وذل����ك يف خ��ط��وة 
تلبية لإرادة وطنية ع�لية، وجت�شيداً 
م�شتوى  على  ف�علة  ن�شوية  مل�ش�ركة 
ل�شيم�  ال��وط��ن��ي،  املجل�س  انتخ�ب�ت 
ب�أن  الر�شيدة  القي�دة  مكرمة  ظل  يف 
الوطني  املجل�س  اأع�ش�ء  ن�شف  يكون 
الحت����دي خ��الل ال���دورة املقبلة، من 

ال�شيدات.

وق�لت نورة �شيف املهريي اإن تر�شحه� 
يرتجم  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  لع�شوية 
التزامه� الوطني واملجتمعي وحر�شه� 
ع��ل��ى خ���دم���ة ال���وط���ن وامل����واط����ن، يف 
خم��ت��ل��ف امل����واق����ع وامل�������ش���م���ي����ت، مب� 
مينحه� �شعور الر�شى الن�شبي يف رد 
الر�شيدة،  والقي�دة  للوطن  اجلميل 
ممثلة ب�ش�حب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي����د  ب��ن 
ال�شيخ  ال�شمو  و�ش�حب  اهلل،  حفظه 
ن�ئب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
ح�كم دبي، رع�ه اهلل، و�ش�حب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل 

ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن���ئ��ب ال��ق���ئ��د الأعلى 
اأ�شح�ب  واإخوانهم  امل�شلحة،  للقوات 
ال�����ش��م��و اأع�������ش����ء امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 

لالحت�د حك�م الإم�رات.
وث��م��ن��ت امل���ه���ريي ج���ه���ود وم���ب����درات 
ال��ق��ي���دة ال��ر���ش��ي��دة، وح��ر���ش��ه��� على 
امل��واق��ع وعلى  �شتى  امل����راأة يف  مت��ك��ني 
خمتلف امل�شتوي�ت، مب� مينحه� الثقة 
وح�شوره�  ذات���ه����  لإث���ب����ت  امل��ط��ل��ق��ة 
امل�شتدامة،  التنمية  م�شرية  يف  املوؤثر 
الرجل،  �شقيقه�  مع  جنب  اإىل  جنب�ً 
لع�شوية  الرت�شح  جمرد  اأن  م�شيفة 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي ه���و ت�����ش��ري��ف لكل 
الهدف  واأن  وم����واط����ن����ة،  م����واط����ن 

واأبداً،  الأ�شمى لأبن�ء الإم���رات دائم�ً 
ه���و خ��دم��ة وط��ن��ن��� ال���غ����يل وحتقيق 
رف���ع���ت���ه وري������دت�����ه وع���ل���و ����ش����أن���ه بني 

الأمم.
يذكر اأن نورة �شيف العميمي املهريي 
اإم���رة دبي، وهي تربوية  من مواليد 
م�����ش��رية عط�ئه�  ام��ت��دت  م��ت��ق���ع��دة، 
ت����درج����ت ف��ي��ه��� من  27 ع�����م�����ً،  ل��������� 
و�شوًل  مديرة  م�ش�عدة  اإىل  معلمة 
م���دي���رة  ث����م  م���در����ش���ة  م����دي����رة  اإىل 
�شقيم  اأم  ملدر�شة  مديرة  وهي  نط�ق، 
امل��شي  الع�م  نه�ية  حتى  النموذجية 
2018م، وحتمل بك�لوريو�س تربية 
الإم�رات  ج�معة  من  عربية  لغة   –

1991-1990م،  املتحدة  العربية 
وح��شلة على دبلوم القي�دة املدر�شية 
الربيط�نية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ة  م���ن 
ال�شخ�شية  وعلى   ،2012-2013
ال��رتب��وي��ة امل��ت��م��ي��زة ال���ش��ت��ث��ن���ئ��ي��ة يف 
دول���ة الإم������رات م��ن م��وؤمت��ر اخلليج 
الربيط�ين يف اأبوظبي 2016، وعلى 
يف  للقي�دي�ت  الأو�شط  ال�شرق  ج�ئزة 
جم�ل التعليم 2014، وعلى ج�ئزة 
التكنولوجي�  فئة  ع��ن  عربية  اأف��ك���ر 
الأو�شط  ال�����ش��رق  وج���ئ��زة   ،2014
املتميزة  ال��ذك��ي��ة  امل���در����ش���ة  ف��ئ��ة  ع���ن 
الأول  املركز  اأنه� ن�لت  كم�   .2014
“�شيدات عربي�ت” يف جميع  بج�ئزة 

على  وح�����ش��ل��ت   ،2014 امل���ع����ي���ري 
الرتبوي  ل������الأداء  الإم��������رات  ج����ئ���زة 
الإ�شرايف  امل���وظ���ف  ف��ئ��ة  ع���ن  امل��ت��م��ي��ز 

املتميز 2014.
والرتبوية  املهنية  م�شريته�  وخ��الل 
املهريي  �شيف  ن���ورة  عملت  امل��م��ت��دة، 
مدير  منه�:  ع��دة،  رفيعة  مب�شمي�ت 
نط�ق يف وزارة الرتبية والتعليم، اإىل 
اأم  مدر�شة  “مديرة  وظيفته�  ج�نب 
�شقيم النموذجية”، كم� عملت اأمني 
دبي  ملنطقة  ال�شت�ش�ري  املجل�س  ع�م 
التعليمية، واملدير الع�م ملركز ال�شيخ 
الذكي  ل��ل��ت��ع��ل��م  ب����ن حم���م���د  م����ج���د 
ت���رب���وي بفريق  وُم���ق���ّي���م  والب���ت���ك����ر، 

املعرفة  هيئة  يف  امل��در���ش��ي��ة  ال��رق���ب��ة 
معتمد  وُم��ق��ّي��م  الب�شرية،  والتنمية 
لربن�مج اجل��ودة الأوروب��ي��ة، ومدقق 
 ،  ISOملوا�شف�ت داخ���ل���ي  وم��ق��ي��م 
الرتبية  جم������ل  يف  ج������ودة  وخ���ب���ري 
م��ع��ت��م��د جل�ئزة  وال��ت��ع��ل��ي��م، وم��ق��ّي��م 
الم�رات لل�شيدات من قبل جمموعة 
ومدرب   ،2015 ع����م  ل��ل��ج��ودة  دب���ي 
والتعليم  الرتبية  وزارة  من  معتمد 
والتميز  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  للتخطيط 
املن�هج يف  املوؤ�ش�شي، وم�شت�ش�ر لإدارة 
وزارة الرتبية والتعليم، وع�شو جلنة 
الرتبية  ب�����وزارة  الأك����دمي���ي  ال��دع��م 
وع�شو   ،2018-2017 والتعليم 

املوؤ�ش�شي  �شفراءالتميز  ب��رن���م��ج  يف 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ حممد  جل���ئ��زة 

مكتوم.
واملر�شحة نورة �شيف املهريي ح��شلة 
ب�شكل  ال��ت��وق��ع���ت  ي��ف��وق  تقدير  على 
اإدارة  ن��ظ���م  ن��ت���ئ��ج  م��ل��ح��وظ ح�����ش��ب 
الحت�دية  احل��ك��وم��ة  ملوظفي  الأداء 
لأرب���ع���ة اأع������وام ع��ل��ى ال����ت����وايل، وهي 

ع�شو يف جمل�س ال�شرطة الن�ش�ئي.

•• اأبوظبي-وام:

ب�درت موؤ�ش�شة زايد العلي� لأ�شح�ب الهمم بدعم الرتويج للحدث الدويل 
اإك�شبو 2020 دبي من خالل مب�درتني تتمثل الأوىل يف تقدمي �شي�رة من 
نوع جولف ك�رت ق�م بتجميعه� اأ�شح�ب الهمم من فئة الإع�ق�ت الذهنية 
من منت�شبي ور�س ال�شي�نة والت�أهيل املهني مبركز زايد للت�أهيل الزراعي 
مميز  ت�شميم  “ يف  دب��ي   2020 “اإك�شبو  �شع�ر  ال�شي�رة  وحتمل  واملهني 

اعتمده املكتب التنفيذي لإك�شبو.
حتمل  ترويجية  اأف��الم  ب�إنت�ج  فيه�  املوؤ�ش�شة  فق�مت  الث�نية  امل��ب���درة  اأم��� 
ر�ش�لة اإك�شبو بلغة الإ�ش�رة بعدد من اللغ�ت وهي “لغ�ت الإ�ش�رة العربية، 
وال�شينية، والإجنليزية، والأمل�نية” لل�شم للرتويج للحدث الدويل ودعوة 
كل اأقط�ر الع�مل ول�شيم� اأ�شح�ب الهمم فيه� لزي�رة الدولة وامل�ش�ركة يف 

اإك�شبو 2020 دبي.
ورفع �شمو ال�شيخ خ�لد بن زايد اآل نهي�ن رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة زايد 
اآي�ت ال�شكر والتقدير ب��شم املوؤ�ش�شة وك�فة  اأ�شمى  العلي� لأ�شح�ب الهمم، 
منت�شبيه� اإىل �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س 
ال�شمو  اهلل” و�ش�حب  “رع�ه  دب��ي  ح�كم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
الأعلى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 

خمتلف  يف  الهمم  لأ�شح�ب  الكبري  �شموهم�  دع��م  على  امل�شلحة  للقوات 
اإت�حة الفر�شة للموؤ�ش�شة ومنت�شبيه� للم�ش�ركة يف هذا احلدث  املي�دين و 

الدويل املرتقب.
2004 حتظى ب�هتم�م و دعم و  اإن�ش�ئه� يف  اإن املوؤ�ش�شة منذ  وق�ل �شموه 
رع�ية �ش�حب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة حفظ 
اهلل ومت�بعة وثقة �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن بقدرات 

اأ�شح�ب الهمم يف حتريك عجلة التنمية.
واأكد �شموه اأن ا�شت�ش�فة دبي هذا احلدث الدويل على اأر�س الدولة يف ظل 
م� ت�شهده من تطور ح�ش�ري كبري ين�شجم مع روح �شعب دولة الإم�رات 
يف  الدولية  اإك�شبو  مع�ر�س  ب�أهمية  الإم����رات  دول��ة  توؤمن  كم�  امل�شي�ف، 
وخ��رباء ومفكرين  كف�ءات  ت�شمه من  ال��دول مب�  واجتم�ع  ال��زوار  توافد 
وع�ر�شني ومنتجني من خمتلف الدول لتب�دل اخلربات ونقله� فيم� بني 
تواجه  التي  الكربى  للتحدي�ت  املبتكرة  الإبداعية  احللول  واإيج�د  ال��دول 

الع�مل.
من   2020 اإك�شبو  على  الق�ئمني  جميع  وا�شتعداد  بجهود  �شموه  واأ�ش�د 
هذا  ا�شت�ش�فة  اأج��ل  من  وملمو�شة  كبرية  جهوداً  تبذل  وف��رق  علي�  جلنة 
عمل  ا�شرتاتيجية  على  ا�شتن�دا  ال��دول��ة  ت�شرف  ب�شورة  ال���دويل  احل��دث 
يف   2020 اإك�شبو  اأن  مو�شح�ً  وال�شمولية،  ب�لتنوع  تت�شم  مو�شعة  وطنية 

جديدة  �شراك�ت  ت�أ�شي�س  على  ت�ش�عد  للعقول  توا�شل  من�شة  �شيكون  دبي 
ت�شمن الزده�ر وال�شتدامة يف امل�شتقبل.

واملقوم�ت  العن��شر  اأه��م  اأن  نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن  خ�لد  ال�شيخ  �شمو  وذك��ر 
اأرا�شيه� هو توافق  التي متتلكه� دولة الم���رات لإجن���ح هذا احلدث على 
الإرادتني ال�شعبية واحلكومية لإجن�ح احلدث الدويل ف�شاًل عن التن�غم 
الإن�ش�ين والثق�يف واحل�ش�ري الذي مييز جمتمع الإم�رات الذي يحتوي 
اأكرث من م�ئتي جن�شية متثل معظم دول الع�مل و يعي�شون يف ظل جمتمع 
وحفظ  والح��رتام  العربية  ال�شي�فة  كرم  ظل  ويف  مت�ش�مح  م�شلم  عربي 

حقوق الن�ش�ن الذي تتبن�ه الإم�رات.
من  واملتميزة  املتك�ملة  التحتية  البنية  متتلك  ال��دول��ة  اأن  �شموه  وذك���ر 
م��ط���رات و���ش��ب��ك���ت ط���رق وج�����ش��ور وم��وان��ئ ع���مل��ي��ة اإىل ج���ن��ب املوا�شالت 
والت�ش�لت التي تربطه� مع جميع دول الع�مل دون معوق�ت اأو تعقيدات 
اأه��م املقوم�ت  ال��ذي ميثل  هذا اىل ج�نب �شعب الإم����رات امل�شي�ف الأم��ر 

لنج�ح مميز ب�إذن اهلل ل�شت�ش�فة اإك�شبو2020.
“من ذوي  ال�شي�رة  اأ�شح�ب الهمم الذين ق�موا بتجميع  ا�شتقب�ل  وجرى 
الع�ق�ت الذهنية” من قبل مع�يل رمي بنت اإبراهيم اله��شمي وزيرة دولة 
ل�شوؤون التع�ون الدويل املدير الع�م ملكتب اإك�شبو 2020 دبي وفريق مكتب 

اإك�شبو 2020 وقي�دات املوؤ�ش�شة الذين ق�موا بت�شليم ال�شي�رة ملع�ليه�.

زايد  موؤ�ش�شة  ع�م  اأمني  احلميدان  عبدالع�يل  عبداهلل  �شع�دة  وا�شتعر�س 
املوؤ�ش�شة وم�ش�ريعه� احلديثة التي ت�شب يف  العلي� خالل اللق�ء نبذة عن 
جم�ل تطوير ودعم مه�رات اأ�شح�ب الهمم ومتكينهم يف املجتمع ليكونوا 
اأفرادا م�ش�ركني يف التنمية و لتكون دولة الإم�رات منوذج� يحتذى به يف 

هذا املج�ل.
الهمم  اأ�شح�ب  فيلم� م�شورا حول مه�رات  املوؤ�ش�شة  ا�شتعر�س فريق  كم� 
وخطوات عملهم التي متت يف جتميع وتركيب �شي�رة اجلولف ك�رت التي 
مت ت�شميمه� خ�شي�ش� ب�شع�ر اإك�شبو 2020 وحتمل ر�ش�لة احلدث الدويل، 
واجلدير ب�لذكر اأن فريق املكتب التنفيذي لإك�شبو �ش�رك يف تركيب ال�شي�رة 

يف مراحله� الأخرية مب�ش�ركة اأ�شح�ب الهمم يف موؤ�ش�شة زايد العلي�.
العلي�  زاي��د  ملوؤ�ش�شة  ب�ل�شكر  اله��شمي  اإبراهيم  بنت  رمي  مع�يل  وتوجهت 
يف  اخل��شة  قدراتهم  لإظ��ه���ر  الهمم  اأ�شح�ب  اأم���م  الفر�شة  اأت���ح��ت  التي 
�شبيل الرتويج لإك�شبو دبي 2020، واأكدت اأن هذه الأعم�ل املميزة التي 
دولة  ال��ت��زام  وعلى  اإمك�ني�تهم  على  وا���ش��ح  دليل  الهمم  اأ�شح�ب  قدمه� 
الإم�رات نحو حتقيق ال�شع�دة والدمج الجتم�عي بني ك�فة فئ�ت املجتمع 
والتي ُتظهر بو�شوح منهجية دولتن� جت�ه حتقيق التقدم الب�شري وتعزيز 
جلعل   2020 دب��ي  اإك�شبو  يف  تتجلى  �شي��شة  وه��ي  الإن�����ش���ن��ي��ة  ال��ك��رام��ة 

اأ�شح�ب الهمم ح��شرين بقوة يف ك�فة املج�لت املمكنة.

اأ�سحاب الهمم يدعمون اإك�سبو 2020 دبي

•• ال�صارقة -وام:

مركز  يف  كيني�  جمهورية  ت��راث  اأ�شبوع  فع�لي�ت  املقبل  الثالث�ء  ي��وم  تنطلق 
“اأ�ش�بيع  برن�مج  الغربي” ب�ل�ش�رقة �شمن  “البيت  الثق�يف  الرتاث  فع�لي�ت 
“تراث الع�مل يف ال�ش�رقة”  الرتاث الع�ملي” الذي ينظمه املعهد حتت �شع�ر 

والتي ت�شتمر على مدى خم�شة اأي�م للتعرف على مكون�ت الرتاث الكيني.
اإن  للرتاث  ال�ش�رقة  معهد  رئي�س  امل�شلم،  العزيز  عبد  الدكتور  �شع�دة  وق���ل 
ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  م��ن  بتوجيه�ت  ج���ء  الع�ملي  ال���رتاث  اأ�ش�بيع  برن�مج 
ال�ش�رقة  ح�كم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  الق��شمي  حممد  بن  �شلط�ن  الدكتور 
الع�ملي  الثق�يف  ب�لرتاث  للتعريف  للرتاث  ال�ش�رقة  معهد  اأن�شطة  اإط���ر  ويف 

وانفت�حه على التج�رب العربية والدولية وتقدم الأ�ش�بيع الفر�شة لالأ�شق�ء 
واأنواعه  جتلي�ته  مبختلف  الثق�يف  تراثه�  م��ن  من����ذج  لعر�س  والأ���ش��دق���ء 

واأ�شك�له.
واأ�ش�ف اأن جمهورية كيني� حتل �شيف�ً على اأ�ش�بيع الرتاث الع�ملي لنتعرف من 
خالل هذه ال�شت�ش�فة على تراثه� العريق وجذوره� ال�ش�ربة يف عمق الت�ريخ 
فكيني� موطن لعدد من احل�ش�رات منذ الع�شور القدمية تعود ملليوين ع�م 
وعلى مدار خم�شة اأي�م �شننتقل من حمطة اإىل اأخرى من خالل م� يعر�شه 
والفنون  الكيني  ال��رتاث  وعن��شر  مكون�ت  لنكت�شف  الكينيون  الأ�شدق�ء  لن� 

ال�شعبية والأزي�ء واملو�شيقى وفنون الطبخ.
وتت�شمن فع�لي�ت اأ�شبوع تراث جمهورية كيني� معر�ش� لرتاث كيني� تقدمه 

م��ق���ط��ع��ة لم���و وع��ر���ش���ً ل���الأزي����ء ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وال��ت��ح��ف ال��رتاث��ي��ة واحل���رف 
التقليدية ون�شج ال�شلة وعر�س حي للطني وعر�س اخلرز كم� �شتكون هن�ك 

عرو�س فنية ومو�شيقية.
“اأ�شول  الفكري امل�ش�حب لالأ�شبوع حم��شرة بعنوان  فيم� ي�شمل الربن�مج 
الدكتور  يقدمه�  وتق�ليدهم”  حي�تهم  وطريقة  واأهله�  ال�شواحلية  الثق�فة 
موارايل يوم الأربع�ء الق�دم مبقر معهد ال�ش�رقة للرتاث ب�ملدينة اجل�معية.

ويوؤكد معهد ال�ش�رقة للرتاث من خالل اأ�ش�بيع الرتاث الع�ملي اأهمية الرتاث 
و�شرورة تب�دل املع�رف واخلربات والتج�رب وتف�عله� مع�ً من اأجل ال�شتمرار 
ح�ش�ري�ً  مكون�ً  ب�شفته  لالأجي�ل  ونقله  وحم�يته  ال��رتاث  و�شون  حفظ  يف 

كبرياً واأحد عن�وين الهوية واخل�شو�شية لكل �شعب وبلد واأمة.

انطلق فعاليات اأ�سبوع تراث كينيا بال�سارقة الثلثاء املقبل

تلبية الإر�دة وطنية عالية وجت�سيدً� مل�ساركة ن�سوية فاعلة

نورة �سيف املهريي تعلن تر�سحها النتخابات املجل�س الوطني االحتادي عن اإمارة دبي

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  8  �شبتمرب  2019 العدد 12725 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  8  �شبتمرب  2019 العدد 12725 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
 االأحد  8  �شبتمرب  2019 العدد 12725 

يعلن ق�شم العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل / امل�لك
بوتيغ� هو�شبيت�ليتي �شركة و�شف جي بي جلوب�ل م�ج �س. ذ. م. م

بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:  

املودعة حتت رقم: ٣١444٦           بت�ريخ : 24/07/20١9م
ت�ريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

ب��ش��م: جي بي جلوب�ل م�ج �س. ذ. م. م.
وعنوانة: جممع ال�شن�ع�ت الوطنية،جبل علي،  �شندوق الربيد 4١804 ،، دبي الم�رات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:
الزيوت وال�شحوم التي ت�شتخدم يف ال�شن�عة )غري الزيوت واملواد الدهنية التي ت�شتخدم يف التغذية والزيوت 
الوقود مب� يف ذلك  وامت�ش��شه�،  الأتربة  ت�شتخدم لرت�شيب  التي  امل�شتح�شرات  الت�شحيم،  الطي�رة(، مواد 
الزيوت املعدنية )اخل��شة ب�إدارة املحرك�ت( ومواد الإ�ش�ءة، �شموع ال�ش�ءة بجميع اأنواعه� وفت�ئل الإ�ش�ءة.

الواق�عة ب�لفئة: 04
و�شف العالمة : ُكتب امل�شمى »IPOL LUBRICANTS« ب�حلروف الالتينية الب�رزة بخط متميز 
 »LUBRICANTS« كلمة  فوق  وكبري  عري�س  بخط   »IPOL« كلمة  كتب  حيث  اأ�شود،  بلون  وفني 

ويظهر فوق كلمة »IPOL« �شكل هند�شي يف لون اأ�شود كم�هو مو�شح ب�ل�شكل املرفق.
ال�شرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د  اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه، وذلك خالل ٣0 يوم�ً من هذا  

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  8  �شبتمرب  2019 العدد 12725 

يعلن ق�شم العالم�ت التج�رية عن تقدم الوكيل / امل�لك
بوتيغ� هو�شبيت�ليتي �شركة و�شف بري�شتول للتج�رة الع�مة ذ. م. م

بطلب لت�شجيل العالمة التج�رية:  
املودعة حتت رقم: ٣١4450           بت�ريخ : 24/07/20١9م

ت�ريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م
ب��ش��م: بري�شتول للتج�رة الع�مة ذ. م. م.

وعنوانة: بور �شعيد، ا�شتدامة، �شندوق الربيد4028٣ ،، دبي الم�رات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�ش�ئع / اخلدم�ت / املنتج�ت:

الزيوت وال�شحوم التي ت�شتخدم يف ال�شن�عة )غري الزيوت واملواد الدهنية التي ت�شتخدم يف التغذية والزيوت 
الوقود مب� يف ذلك  وامت�ش��شه�،  الأتربة  ت�شتخدم لرت�شيب  التي  امل�شتح�شرات  الت�شحيم،  الطي�رة(، مواد 
الزيوت املعدنية )اخل��شة ب�إدارة املحرك�ت( ومواد الإ�ش�ءة، �شموع ال�ش�ءة بجميع اأنواعه� وفت�ئل الإ�ش�ءة.

الواق�عة ب�لفئة: 04
و�شف العالمة : ُكتب امل�شمى »Hwangje« ب�حلروف الالتينية بخط ع�دي يف لون ا�شود  وفوقه� كلمة 

ب�حلروف الكورية وذلك داخل دائرة �شوداء كم�هو مو�شح ب�ل�شكل املرفق.
ال�شرتاط�ت: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوب�ً لق�شم العالم�ت التج�رية يف وزارة القت�ش�د  اأو اإر�ش�له 
ب�لربيد امل�شجل للق�شم امل�ش�ر اإليه، وذلك خالل ٣0 يوم�ً من هذا  

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأحد  8  �شبتمرب  2019 العدد 12725  العدد 12725 بتاريخ 2019/9/8 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/ريت�ج لل�شي�نة الع�مة 

CN وخدم�ت التنظيف رخ�شة رقم:1487014 
قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
ا�ش�فة عبداهلل عتيق مب�رك خمي�س الرميثي ١00%

تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
حذف خ�لد عمر احمد ب��شويد

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�ش�دية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  ف�ن  وال  العالن 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12725 بتاريخ 2019/9/8 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/دين�ميت للمق�ولت الع�مة ذ.م.م

CN قد تقدموا الين� بطلب  رخ�شة رقم:1927884 
تعديل ن�شب ال�شرك�ء

همدان ري�س �ش�لح عزان الكثريي من 20% اىل ١0%
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

ا�ش�فة ري�س �ش�لح عزان �شعيد الكثريي ١0%
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

ا�ش�فة عمر عبدالق�در �ش�مل ط�لب الكثريي ١0%
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

ا�ش�فة عبدالعزيز عبدالق�در �ش�مل ط�لب الكثريي ١0%
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

حذف عبدالق�در �ش�مل ط�لب الكثريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ش�دية 
خالل اأربعة ع�شر يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12725 بتاريخ 2019/9/8 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ش�دية ب�ن ال�ش������دة/مطعم بوابة دم�شق 

CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�شة رقم:1131591 
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع

ا�ش�فة ح�شني حممد ال�شيد ١00%
تعديل ال�شرك�ء تن�زل وبيع
حذف �ش�مر ح�شني ال�شيد

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�ش�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ش�ء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

جمعية ال�سحفيني تنظم ندوة عن انتخابات املجل�س الوطني باأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر:

ب�أبوظبي  فرعه�  يف  الإم�راتية  ال�شحفيني  جمعية  تنظم 
ب�لتع�ون مع وزارة �شوؤون املجل�س الوطني الحت�دي ندوة 
غدا  ي��وم  م�ش�ء  الحت���دي  الوطني  املجل�س  انتخ�ب�ت  عن 

الثنني.
الع�م  ال�����ش��ر  اأم���ني  الب�شتكى،  ن��ق��ي  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  وق����ل 
فيه�  يتحدث  الندوة  اأن  الإم�راتية،  ال�شحفيني  جلمعية 
وزارة  يف  امل�ش�عد  الوكيل  الغفلى  �شعيد  الدكتور  �شع�دة 

املجل�س الوطني الحت�دي وع�شو ومقرر اللجنة الوطنية 
لالنتخ�ب�ت، ويدير الندوة عبد اهلل ر�شيد ع�شو جمل�س 

ادارة جمعية ال�شحفيني الإم�راتية.
واأ�ش�ف نقي، اأن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو تو�شيح 
���ش��ري ان��ت��خ���ب���ت امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت������دي ب��داي��ة من 
العالن عن الرت�شيح، ثم اعالن قوائم املر�شحني، وبدء 
الدع�ية النتخ�بية للمر�شحني، وانته�ءا ببدء النتخ�ب�ت 

يف ك�فة اإم�رات الدولة واعالن الف�ئزين يف النتخ�ب�ت.
والتغطي�ت  ال���ت���غ���ري���دات  م��ت��ط��ل��ب���ت  ع���ل���ى  وال�����وق�����وف 

الفرحة  يكمل  مب�  واملجل�س  املر�شحني  ح��ول  العالمية 
الدميوقراطية.

�شوؤون  وزارة  به�  تقوم  التي  الكبرية  اجلهود  نقى  وثمن 
للمجل�س  الع�مة  والأم���ن��ة  الحت�����دي،  الوطني  املجل�س 

ل�شتكم�ل العر�س النتخ�بي على اأكمل وجه.
وك�فة  اجلديدة  للدورة  واملر�شح�ت  املر�شحني  نقي  ودع��� 
و�ش�ئل الإعالم ب�لدولة واملهتمني حل�شور الندوة، وطرح 
ال�شتف�ش�رات املختلفة للرد عليه�، وتو�شيح ك�فة الأمور 

املتعلقة ب�لعملية النتخ�بية.

من�سورات القا�سمي تهدي �سفارة الدولة مبو�سكو موؤلفات حاكم ال�سارقة املرتجمة للرو�سية 
•• مو�صكو -وام:

اأهدت من�شورات الق��شمي ب�لتع�ون مع هيئة ال�ش�رقة للكت�ب - �شف�رة دولة 
الإم�رات العربية املتحدة يف جمهورية رو�شي� الحت�دية 100 ن�شخة من كل 
اإ�شدار مرتجم للرو�شية من موؤلف�ت �ش�حب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلط�ن 

بن حممد الق��شمي ع�شو املجل�س الأعلى ح�كم ال�ش�رقة .
معر�س  على  مم��ي��زاً  �شيف�ً  ب�ل�ش�رقة  الح��ت��ف���ء  فع�لي�ت  خ��الل  ذل��ك  ج���ء 
وهيئة  الق��شمي  من�شورات  جهود  و�شمن   2019 للكت�ب  ال��دويل  مو�شكو 
يف  املهتمني  والكت�ب  للب�حثني  وم��راج��ع  م�ش�در  لتوفري  للكت�ب  ال�ش�رقة 

الأدب والت�ريخ العربي من خمتلف بلدان الع�مل.
لدى جمهورية  الدولة  �شفري  اخلييلي  ح���رب مغري  �شع�دة مع�شد  واأع��رب 
ومن�شورات  للكت�ب  ال�ش�رقة  لهيئة  و�شكره  تقديره  ع��ن  الحت���دي��ة  رو�شي� 
�شلط�ن  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  ل�ش�حب  القيمة  املوؤلف�ت  لهذه  الق��شمي 
بن حممد الق��شمي ع�شو املجل�س الأعلى ح�كم ال�ش�رقة يف الت�ريخ والدب 
املوؤلف�ت  اأهمية هذه  اأن  اإىل  ... لفت�ً  الرو�شية  اللغة  اإىل  وامل�شرح املرتجمة 
اإ�شدارات �ش�حب ال�شمو ح�كم ال�ش�رقة  يوؤكده� حجم القب�ل الكبري على 
والأج����ن���ب يف معر�س مو�شكو  ال��رو���س  وال��ب���ح��ث��ني  وال��ك��ت���ب  املثقفني  م��ن 

الدويل للكت�ب.
الب�حثني  على  �شتوزع  املوؤلف�ت  هذه  جمموع  اأن  اإىل  اخلييلي  �شع�دة  واأ�ش�ر 
واملفكرين والطلبة يف جمهورية رو�شي� الحت�دية اإ�ش�فة اىل ج�مع�ت ومراكز 
البحث العلمي والثق�يف والت�ريخي كم� �شتقدم ال�شف�رة امل�شرحي�ت املرتجمة 
ال�شف�رة  اإن  وق���ل   . وامل�شرح  الدرام�  بفن  املتخ�ش�شة  والكلي�ت  املع�هد  اىل 
ب�قتن�ء  يرغبون  الذين  والب�حثني  املفكرين  من  ع��دداً  ا�شتقبلت  قد  ك�نت 
موؤلف�ت �ش�حب ال�شمو ح�كم ال�ش�رقة بعد اأن ات�شعت �شهرته� وم�شداقيته� 
البحثية العلمية خ��شة يف اجل�نب الت�ريخي منه� كم� �شكلت موؤلف�ت �شموه 
احل�ش�ري  وافقه�  الم����رات  يف  للحي�ة  خ�شبة  ق���راءة  وال��ت���ري��خ  ال�شرية  يف 

والتنموي والثق�يف عموم� وحققت رواي�ت �شموه بعداً اأدبي� وجم�لي�ً.
ي�ش�ر اىل اأن من�شورات الق��شمي ت�ش�رك يف معر�س مو�شكو الدويل للكت�ب 
بعدد من موؤلف�ت �ش�حب ال�شمو ح�كم ال�ش�رقة املرتجمة للرو�شية - “�شرد 
�ش�حب  موؤلف�ت  ج�نب  اإىل  الثالث  الذاكرة” ب�أجزائه  “ و”حديت  ال��ذات 
“الأمري  و  الأبي�س”  و”ال�شيخ  الدفني”  “احلقد  مثل  ال��روائ��ي��ة  ال�شمو 
و  هولكو”  “عودة  فهي  للرو�شية  امل��رتج��م��ة  امل�شرحي�ت  اأم����   .. الث�ئر” 
و”النمرود”  و”الق�شية”  الأكرب”  “ال�شكندر  و  الأ�شل”  طبق  “الواقع 

و”�شم�شون اجلب�ر«.

�إجر�ء )�ل�سيانة �لوقائية( للمباين �إلز�مي حفاظًا على �سالمة �ل�سكان وجودة �حلياة

بلدية مدينة اأبوظبي تبداأ االإطلق التجريبي ل�سهادات اإ�سغال املباين واالإلزام يف العام 2020
•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ك�����ش��ف��ت 
الأوىل  املرحلة  فعلي�ً  ب��داأت  اأنه� 
منظومة  تطبيق  من  التجريبية 
للمب�ين  الإ�شغ�ل  �شه�دة  اإ���ش��دار 
اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  يف  ال��ت��ج���ري��ة 
ب���ه���دف امل���ح����ف���ظ���ة على  وذل������ك 
ج����������ودة احل�������ي��������ة، وا�����ش����ت����دام����ة 
اإيج�بي  اأث���ر  امل��ب���ين، وال��ت��ي ل��ه��� 
امل���ب����ين، و�شم�ن  ك��ف���ءة  رف���ع  يف 
منتظم،  ب�شكل  الدورية  �شي�نته� 
وا�شتدامته� ومت�بعته� ب�لتن�شيق 
ال�شرتاتيجيني  ال�����ش��رك���ء  م���ع 
وخ�����ش��و���ش��� اأق�����ش���م ال�����ش��ي���ن��ة يف 
واإدارة  الفرعية  البلدي�ت  مراكز 
�شيتم  اأنه  امل��دين، م�شرية  الدف�ع 
ع��ل��ى مراحل  ال�����ش��ه���دة  ت��ط��ب��ي��ق 
لت�شمل ك�فة اأنواع املب�ين املتبقية 
ع�مة  )مرافق  اأبوظبي  اإم���رة  يف 
– بن�ي�ت جت�رية - ال�شن�عية – 
الفلل التج�رية – الفلل ال�شكنية 

-امل�ش�ريع التطويرية...الخ(.
من ج�نبه اأو�شح �شع�دة املهند�س 
املدير  النعيمي  �شلط�ن  خ��ل��ف���ن 
املدن  تخطيط  لقط�ع  التنفيذي 
�شت�شبح  الإ����ش���غ����ل  ����ش���ه����دة  اأن 
اإل��زام��ي��ة م��ع ب��داي��ة ال��ع���م املقبل، 
الدورية  ال�شي�نة  اإج��راء  وكذلك 
جلميع  ملزم  التج�رية  للمب�ين 
و�شرط�ً  م��ق��دم��ة  وي���ع���د  امل�����الك 

لإ�شدار ال�شه�دة.
اأن ال��ب��ل��دي��ة ك���ن��ت قد   واأ����ش����ف 
م��ه��دت ل��ه��ذا الأم�����ر م��ن��ذ الع�م 
امل����������ش����ي ودع��������ت ك�����ف����ة م����الك 
ال�شروع  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال���ع���ق����رات 
)ال�شي�نة  م�����ش���ري��ع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 
ال�����وق������ئ�����ي�����ة( جل����م����ي����ع امل����ب�����ين 
وال�����ع�����ق������رات، وب����ل�������ش���ك���ل ال����ذي 
يتط�بق مع كود البن�ء املعمول به 
ك�فة  وتوفري  اأبوظبي،  اإم����رة  يف 
مع�يري الأمن وال�شالمة يف هذه 
املب�ين، وكذلك الت�شجيل يف نظ�م 
ال�شي�نة الوق�ئية لدى البلدية. 

ال�شي�نة  نظ�م  اأن  �شع�دته  وب��نّي 
من  املعتمد  النظ�م  هو  الوق�ئية 
مدى  على  للرق�بة  البلدية  قبل 

يف  للعق�ر  ت�شدر  موؤقتة  اإ���ش��غ���ل 
املقدمة  امل�شتندات  ا�شتيف�ء  ح�ل 

عند الت�شجيل
الوق�ئية  ال�������ش���ي����ن���ة  ن����ظ�����م  يف 
ملتطلب�ت النظ�م ،وت�شمح ال�شه�دة 
البلدية  داخ��ل  املع�مالت  ب���إجن���ز 
اأو لدى دوائر اخلدم�ت الأخرى 
اإج�������راءات  ا���ش��ت��ك��م���ل  ح���ني  اإىل 

اإ�شدار �شه�دة الإ�شغ�ل الدائمة.
وب�ش�أن م�شوؤولي�ت تطبيق برن�مج 
اأو�شح �شع�دته  ال�شي�نة الوق�ئية 
ال�شي�نة  اأع�����م������ل  ت��ط��ب��ي��ق  اأن 
الوق�ئية هي م�شوؤولية م�شرتكة 
بني امل�لك ومدير العق�ر واملق�ول 
حمددة  م�شوؤولي�ت  منهم  ولكل 
ح�شب القوانني واللوائح املعتمدة 

يف الإم�رة.
ال�شك�ن  واأم���ن  �شالمة  اأن  واأك���د 
اأولوية ق�شوى  و�شحتهم الع�مة 
تكري�شه� من  اإىل  البلدية  ت�شعى 
ال�شي�نة  برامج  تطبيقه�  خ��الل 
الوق�ئية للعق�رات، م�شرياً اأن اأي 
�شروط  فيه�  تتحقق  ل  ع��ق���رات 
الأمن وال�شالمة تتع�مل البلدية 
معه� على اأنه� عق�رات غري اآمنة 
لالإ�شغ�ل، حتى واإن حتققت فيه� 
ال�����ش��روط  الأخرى  ك��ل  اأو  بع�س 
ك�شي�نة املعدات،  املظهر الع�م اأو 
العق�رات  ه��ذه  اأن  مبين�ً  غريه�، 
ل ت�شدر له� �شه�دة اإ�شغ�ل و يتم 

امل��شي  ال��ع���م  منذ  ام��ت��دت  مهلة 
وتنتهي فعلي� بداية الع�م املقبل.  
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقط�ع  امل���دي���ر  ون����وه 
على  يتوجب  اأن��ه  امل��دن  تخطيط 
التقدم  ال��ع��ق���رات  م���الك  جميع 
بطلب�ت ل�شت�شدار �شه�دة اإ�شغ�ل 
البلدية،  من  العق�رية  للوحدات 
اإج��راء ال�شي�نة  اأن عدم  مو�شح�ً 
ال���وق����ئ���ي���ة ���ش��ي��ك��ون ع���ئ��ق��� على 
اخلدم�ت  م��ن  ال�شتف�دة  طريق 
يتعلق  فيم�  وخ�شو�ش�  املختلفة 
اخل��شة  وال�شه�دات  ب�لت�ش�ريح 
ال�شكنية  ال�����وح�����دات  ب����إ����ش���غ����ل 
وت�����ش��ج��ي��ل ال���ع���ق���ود الإي���ج����ري���ة 

وغريه�. 
الوق�ئية  ال�شي�نة  ق�ئال:  وت�بع 
الدورية للمب�ين على اأ�ش�س فنية 
اإيج�بي�ت تتمثل  �شحيحة حتمل 
ال���ع���م���ر الف���رتا����ش���ي  يف زي���������دة 
زي�دة  والأجهزة،  واملعدات  للعق�ر 
للمعدات  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  ال���ك���ف����ءة 
والأجهزة مم� يوؤدي اإىل التقليل 
الط�قة والأعط�ل  ا�شتهالك  من 
املبكر  ال���ك�������ش���ف  ال���ت�������ش���غ���ي���ل���ي���ة، 
وب�لت�يل  واإ���ش��الح��ه���  ل��الأع��ط���ل 
لأعم�ل  الع�لية  التكلفة  تقليل 
ال�����ش��ي���ن��ة ال�����ش��خ��م��ة واإح������الل 
تكلفة  تقليل  والأج��ه��زة،  امل��ع��دات 
الع�ئد  زي���دة  الط�رئة،  ال�شي�نة 
�شرعة  ���ش��م���ن  ل��ل��ع��ق���ر،  امل�������دي 

ال�����الزم�����ة وم������ن ث�����م الع���ت���م����د 
النه�ئي واإ�شدار ال�شه�دة. 

ــغــال  ــس ــادة �الإ� ــه ــس ـــد�ر � ـــس �إ�
و�سالحيتها

�شه�دة  ال��ب��ن���ء  م�������ش���وؤول  ي�����ش��در 
ب��ع��د تقدمي  ل��ل��م��ب��ن��ى  الإ����ش���غ����ل 
الهند�شي  ال�شت�ش�ري  امل��ق���ول/ 
اإ�شغ�ل  �شه�دة  طلب  خدمة  على 
من خالل نظ�م تراخي�س البن�ء 

الإلكرتوين املوحد وفق�ً مل� يلي:
البن�ء  اأع���م����ل  اك��ت��م���ل  ب��ع��د   .1
واإ�شدار  ال��الزم��ة  والخ��ت��ب���رات 

�شه�دة الإجن�ز. 
بعد تركيب وت�شغيل واختب�ر   .2
وامليك�نيكية  الكهرب�ئية  الأنظمة 
من  احلم�ية  واأنظمة  وال�شحية 

احلريق.
وت�شري �شالحية �شه�دة الإ�شغ�ل 
ال�������ش����درة مب��وج��ب اأح���ك����م امل����دة 
)40( ملدة )5( �شنوات من ت�ريخ 
�شدوره�، وعلى �ش�حب العالقة 
املن�شو�س  امل�����دة  ان��ق�����ش���ء  ب��ع��د 
التقدم  ال�����ش���ب��ق  ال��ب��ن��د  يف  عليه� 
الإ�شغ�ل  �شه�دة  لتجديد  بطلب 
ال�شي�نة  ت��ق���ري��ر  ك���ف��ة  وت��ق��دمي 
امل��ط��ل��وب��ة وامل�����ش��ت��ن��دات وف���ق���� مل� 
ي��ح��دده م�����ش��وؤول ال��ب��ن���ء يف فرتة 
اأ�شهر من  تتج�وز )3(  زمنية ل 
�شه�دة  ���ش��الح��ي��ة  ان��ت��ه���ء  ت���ري��خ 

ب�أعم�ل  ال���ع���ق����ر  م���دي���ر  ال����ت����زام 
تتم  والتي  له�  املخطط  ال�شي�نة 
دوري�����ة جل��م��ي��ع عن��شر  ب�����ش��ورة 
العق�ر الداخلية واخل�رجية ويتم 
وبرامج  ج���داول  ح�شب  تنفيذه� 

�شي�نة زمنية حمددة.
تندرج  اخل���ط���وة  ه����ذه  اأن  واأك�����د 
التخطيط  دائ���رة  ح��ر���س  �شمن 
توفري  على  والبلدي�ت  العمراين 
وال�شالمة  الأم��ن  اأق�شى مع�يري 
جلميع �شك�ن العق�رات و�ش�غليه�، 
وب����ل���وق���ت ذات�����ه م���واج���ه���ة ك�فة 
امل��ظ��ه��ر الع�م،  اأ���ش��ك���ل م�����ش��وه���ت 
من  ب���مل��ب���ين  العن�ية  اأن  م�����ش��رياً 
الع�م  وامل���ظ���ه���ر  ال��ه��ي��ك��ل  ح���ي���ث 
اأولوية  ت�شكل  ال�شكن  و�شالحية 
تتوافق  اأن  لأهمية  نظرا  ق�شوى 
م��ع متطلب�ت  امل��ب���ين  وت��ت��ط���ب��ق 
اأبوظبي،  يف  البن�ء  ك��ود  و�شروط 
احتوائه�  ���ش��رورة  ذات��ه  وب�لوقت 
من  التي  الع�مة  اخل��دم���ت  على 
احل�ش�ري  ال�شكن  توفري  �ش�أنه� 
املتك�ملة  واخل�����دم������ت  امل����الئ����م 

جلميع �شك�ن هذه العق�رات.
م�ش�ريع  اإج���������راء  اأن  واأو������ش�����ح 
على  �شيرتتب  الوق�ئية  ال�شي�نة 
عدم التقيد به� اإجراءات تتوافق 
ال��ق��وان��ني وال��ل��وائ��ح املنظمة  م��ع 
الإط�ر  ه��ذا  الأم���ر، و�شمن  لهذا 
م��ن��ح��ت ال��ب��ل��دي��ة جل��م��ي��ع املالك 

تقييم ح�لته� اأو درجة خطورته� 
اإح�لته�  اأو  خم�لفته�  تتم  بحيث 
وهدمه�  الق�ش�ئية،  اجله�ت  اإىل 
الأم��ر حلم�ية �شالمة  اإذا تطلب 
ال�����ش��ك���ن وال��ب��ي��ئ��ة، و���ش��م��ن هذا 
�شنوي�  ال��ب��ل��دي��ة  ت���ق���وم  الإط��������ر 
ملع�يري  وفق�ً  العق�رات  بت�شنيف 
التقييم املعمول به� والتي ت�شمل 
: ح�لة العق�ر، واملظهر اخل�رجي، 
ال�شالمة،  ال��داخ��ل��ي��ة،  ال�����ش��ي���ن��ة 
النظ�فة  الإن���������ش�����ئ����ي،  ال��ه��ي��ك��ل 
وال�������ش���ح���ة ال����ع�����م����ة، الل�����ت�����زام 
ب�لنظم واللوائح اخل��شة ب�إ�شغ�ل 
والعق�رية،  ال�شكنية  ال���وح���دات 

�شروط ال�شتدامة ومتطلب�ته�.

�آلية �لتقدمي: 
لقط�ع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ب����نّي 
التقدمي  اآل���ي���ة  امل�����دن  ت��خ��ط��ي��ط 
الإ�شغ�ل  ���ش��ه���دة  على  للح�شول 
الطلب�ت  على  التقدمي  يتم  اأن���ه 
املوحد  الإل����ك����رتوين  ال��ن��ظ���م  يف 
 ،Meps ال���ب���ن����ء  ل���رتاخ���ي�������س 
وذلك من خالل تكليف مق�ول/

ا����ش���ت�������ش����ري ه���ن���د����ش���ي م����ن قبل 
امل�لك، ويقوم بتحميل امل�شتندات 
ليتم  ال����ن����ظ�����م  ع���ل���ى  امل���ط���ل���وب���ة 
مراجعته� من قبل الق�شم املعني 
مبراجعة هذه امل�شتندات والك�شف 
التق�رير  ورف���ع  للمبنى  املوقعي 

ال���ش��ت��ج���ب��ة مل��ع���جل��ة الأع���ط����ل 
الط�رئة وال�شك�وي، �شم�ن توفري 
يف  وال�شالمة  ال�شحة  متطلب�ت 
مظهر  على  املح�فظة  العق�رات، 
ح�ش�ري للمدينة وتوفري ظروف 

مريحة لل�ش�كنني وامل�شت�أجرين.
اأعدت  البلدية  اأن  النعيمي   ونوه 
ال�شي�نة  لنظ�م  اإر���ش���دي���ً  دل��ي��اًل 
الوق�ئية للعق�رات بغر�س تفعيل 
الإ�شغ�ل  �شه�دة  وجتديد  اإ�شدار 
ل����ل����ع����ق�����رات، ول�������ش���م����ن ال����ت����زام 
ال�شي�نة  اأع��م���ل  بتطبيق  امل��الك 
النظ�م  اأن  م�شرياً  عق�راتهم،  يف 
العق�رات  ك�فة  على  يطبق  �شوف 
واملرافق  وال�شن�عية  ال��ت��ج���ري��ة 

احلكومية.
الإ�شغ�ل  ���ش��ه���دة  اأه��م��ي��ة  وح����ول 
ال��ب��ل��دي��ة والتي  ت�����ش��دره���  ال��ت��ي 
وثيق�  ارت���ب����ط����  ت��رت��ب��ط  ����ش���وف 
ب�إجراء ال�شي�نة الوق�ئية للعق�ر 
اأك�����د ���ش��ع���دت��ه اأن���ه���� ت�����ش��در من 
لل�شم�ح  ال��ب��ن���ء  ت��راخ��ي�����س  اإدارة 
عليه  الك�شف  بعد  العق�ر  ب�إ�شغ�ل 
والتحقق من �شالحيته لالإ�شغ�ل 
ال�شي�نة  ل�����ش��روط  وم��ط���ب��ق��ت��ه 
جتدد  حيث  البلدية،  يف  املعتمدة 
ويتطلب  �شنوات   5 ك��ل  ال�شه�دة 
احل�������ش���ول ع��ل��ي��ه��� ال��ت�����ش��ج��ي��ل يف 

نظ�م ال�شي�نة الوق�ئية.
وق�ل: البلدية تقوم مبنح �شه�دة 

الإ�شغ�ل.

�سهادة �الإ�سغال �ملوؤقتة
42، يجوز مل�شوؤول  ووفق� للم�دة 
اإ�شغ�ل  ����ش���ه����دة  اإ�����ش����دار  ال���ب���ن����ء 
اأو اأجزاء من املبنى  موؤقتة جلزء 
البن�ء  اأع����م�����ل  ك���ل  اإمت�������م  ق��ب��ل 
اأعم�ل  اأن تكون  املرخ�شة ب�شرط 
املبنى  ب����أج���زاء  ال��ب��ن���ء اخل������ش��ة 
املطلوب اإ�شغ�له� مكتملة وت�شمح 
الأجزاء،  لهذه  الآم��ن  ب�لإ�شغ�ل 
املوؤقتة  الإ���ش��غ���ل  �شه�دة  وت�شدر 
البن�ء  م�������ش���وؤول  ي���ح���دده����  مل����دة 

ويجوز جتديده� ب�إذن منه.

ور�سة
ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د ذات����ه ن��ظ��م قط�ع 
اإدارة  خ��الل  م��ن  امل���دن  تخطيط 
ت��راخ��ي�����س ال���ب���ن����ء ور����ش���ة عمل 
)�شري  ع��ن��وان  حت��ت  متخ�ش�شة 
العمل لآلية التقدمي على �شه�دة 
ع��دد من  – ح�شره�  الإ���ش��غ���ل( 
اأ�شح�ب  ال��ب��ل��دي��ة  يف  املخت�شني 
حيث  ال�شه�دة،  ب�إ�شدار  العالقة 
ت���ن����ول ك���ل م���ن امل��ه��ن��د���ش��ني علي 
ن��شر من اإدارة تراخي�س الب����ن�ء، 
وي������ش�����������م��ني ع�������ودة م����ن دائ������رة 
والبلدي�ت  العمراين  التخ���طيط 
ال�شه�دة،  اإ�شدار  واآلية  خط�����وات 
العديد  على  الور�شة  وا�شت���ملت 
ع��ل��ى �شبيل  امل����ح�����ور م��ن��ه���  م���ن 
الإ�شغ�ل  ���ش��ه���دة  طبيعة  امل��ث���ل: 
وطريقة  و���ش��الح��ي��ت��ه���  وم��دت��ه��� 
التي  وامل��ع���ي��ري  عليه�  احل�����ش��ول 
على  للح�شول  توافره�  يتوجب 
ال�شه�دة  ه���ذه  واأث�����ر   ، ال�����ش��ه���دة 
ع����ل����ى حت�������ش���ني ج���������ودة احل����ي�����ة 
ال�شكن،  مب�����ش��ت��وى  والرت�����ق������ء 
ال�شه�دة  على  التقدمي  وطريقة 
وامل����واف����ق�����ت على   ، ق����ئ���م  مل��ب��ن��ى 
�شه�دة  على  والتقدمي  ال�شه�دة، 
اإ�شغ�ل موؤقتة ملبنى ق�ئم، و�شه�دة 
اإ�شغ�ل موؤقتة جلزء اأو اأجزاء من 
التي  املح�ور  من  وغريه�  مبنى، 
ال�شبل  اأف�شل  ب�لتف�شيل  تن�ولت 
الإ�شغ�ل  ���ش��ه���دة  على  للح�شول 

بجميع اأنواعه� . 

عبد �هلل ر�سيدعبد �لرحمن نقي �لب�ستكى�سعادة �لدكتور �سعيد �لغفلي
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

ع�شو  الق��شمي،  حممد  بن  �شلط�ن  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  وجه 
واملتخ�ش�شني،  ال��ب���ح��ث��ني  اإىل  ر���ش���ل��ة  ال�����ش���رق��ة،  ح���ك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
وخمتلف الن�طقني ب�للغة العربية، مبن��شبة افتت�ح فع�لي�ت موؤمتر اللغة 
اأن نعنى ب�للغة العربية،  اأفريقي�، ق�ل فيه�: حقيٌق بن� جميًع�  العربية يف 
اأجله�، واأن ننظر يف ق�ش�ي�ه�، واأن نتدار�س �شوؤونه�، واأن  واأن جنتمع من 
وني�ّشر  وتبيني،  واإب�نٍة  بف�ش�حٍة  به�  الّتحّدث  اجلديد  الّن�سء  على  ن�شّهل 
�شبل تعليمه� لأبن�ئن� ولغري الن�طقني به� يف �شتى دول الع�مل م� ا�شتطعن� 

اإىل ذلك �شبيال.
غيوٍر  كّل  وِمن  ِمّن�  العربية  اللغة  مك�نة  تتطلب  ال�شمو:  �ش�حب  واأ�ش�ف 
�شوؤونه�  بينن�  فيم�  نتدار�س  واأن  املع��شرة،  ق�ش�ي�ه�  يف  ننظر  اأن  عليه� 
واأحواله�، واإّن الآم�ل ملعقودٌة عليكم، واأنتم اأهل العربّية وحم�ته� وحّرا�شه�، 
عملّيًة  وم�ش�ريع  برامج  الأجي�ل  اأم���م  ت�شعوا  واأن  �شوؤونه�،  تتدار�شوا  اأن 

تي�ّشر �شبل ا�شتعم�له� وتوظيفه� والّتحّدث به�.
ال�ش�رقة،  ح�كم  ال�شمو  �ش�حب  ع��ن  ني�بة  األق�ه�  كلمة  خ��الل  ذل��ك  ج���ء 
الدكتور عي�شى �ش�لح احلم�دي، مدير املركز الرتبوي للغة العربية لدول 
اللغة  جممع  مع  ب�لتع�ون  يعقد  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  ب�ل�ش�رقة،  اخلليج 
العربية يف ال�ش�رقة، يف الع��شمة املوريت�نية نواك�شوط خالل الفرتة من 

اجل�ري. �شبتمرب  من   7 وحتى   5
اللغة  ت�ريخ دخول  عند  ر�ش�لته  ال�ش�رقة يف  ال�شمو ح�كم  وتوقف �ش�حب 
العربية اإىل الق�رة الأفريقية، حيث اأو�شح: اإن “اللغة العربية يف اأفريقي� 
�شكنت وتوّطدت اأ�شوله� مع الفتوح�ت الإ�شالمية الأوىل منذ دخول الف�حت 
رقعته�  انت�شرت  ثم  العربي،  املغرب  بالد  تع�ىل  اهلل  رحمه  ن�فع  بن  عقبة 
واّت�شعت، وتر�ّشخت جذوره� يف هذه البالد الطّيبة املب�ركة. وعلى الّرغم 
من الظروف ال�شعبة التي مّرت به� كثرٌي من الدول الأفريقية يف القرنني 
امل��شيني جّراء ال�شتعم�ر الغربي املتنّوع الذي ح�ول ج�هدا تقوي�س اأرك�ن 
اللغة العربية والغ�ّس من �ش�أنه�، و�شْرف ال�شعوب عنه� اإّل اأّن هذه اللغة 
حّيًة  وا�شتمّرت  ال�شم�ء،  تن�ِطح  �ش�خمًة  واق��ف��ًة  ظّلت  الع�شم�ء  الفريدة 
حفظه�  و�ش�ئل  لأّن  ذلك  وال�شمحالل؛  ال��زوال  على  وا�شتْع�شْت  كرميًة، 
وم�  وال�شتمرار،  والّتطّور  واحلي�ة  البق�ء  مقّوم�ت  كّل  فيه�  فيه�.  ك�منٌة 
تعليمه�،  اأ�ش�ليب  تطوير  يف  يجتهدوا  اأن  اإّل  به�  واملهتمني  اأبن�ئه�  على 

وحتفيز الأجي�ل لدرا�شته�، واإح�ش�ن التوا�شل به�«. 
اأن�ش�أن�  ال�ّش�رقة  يف  ب�أّنن�  ال��ك��رمي،  اجلمع  اأّي��ه���  “نب�ّشركم،  �شموه:  وت���ب��ع 
املج�مع  العربية، وي�ش�ند  اللغة  الذي يعنى بق�ش�ي�  العربّية  الّلغة  جممع 
الت�ريخي  ب�ملعجم  عن�يتن�  زال��ت  وم�  خري،  بكل  الع�مرة  العربية  اللغوية 
للغة العربية حمور م�ش�ريعن� حتت اإ�شراف احّت�د املج�مع اللغوية، واأقمن� 
عر يف عدد من العوا�شم واملدن العربية،  - واحلمد هلل واملّنة له - بيوت� لل�شِّ

وجنتهد دائم� ول ن�ألو جهدا خلدمة هذه اللغة العظيمة التي اأكرمن� اهلل 
احلي�ة  يف  واأ�شلوبن�  داأب��ن���  وه��ذا  منهجن�،  ه��ذا  العزيز.  لكت�به  ح�ملًة  به� 
لأّنن� نوؤمن ب�أّنه ل �شبيل للعي�س الكرمي يف الع�مل املتنّوع املختلف الأعراق 
والأجن��س اإّل ب�حلوار والّتوا�شل والتف�هم مع الآخرين عرب قنوات الفكر 
واللغة والثق�فة والعلم، هذا خطٌّ ارت�أين�ه منذ وِلين� حكم ال�ش�رقة وقبل 

ذلك، ول نحيد عنه ول نتزحزح عنه، ول نح�شن غريه«.   
افتت�ح  كلمة  �شيدي� يف  ال�شيخ  بن  اإ�شم�عيل  املوريت�ين  الأول  الوزير  وق�ل 
املوؤمتر: “اإنن� نقّدر ع�لي�ً التع�ون املثمر بني جمل�س الل�ش�ن العربي وبني 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �ش�حب  بقي�دة  ب�ل�ش�رقة  العربية  اللغة  جممع 
بحر  يف  ي�شب  تع�ون  فهو  ال�ش�رقة،  ح�كم  الق��شمي،  حممد  بن  �شلط�ن 
العمل امل�شرتك خلدمة هذه اللغة، ويرتجم مت�نة العالق�ت املتميزة بني 
اأن ح�شور جمل�س  املتحدة، مت�م� كم�  العربية  الإم���رات  موريت�ني� ودولة 
الل�ش�ن العربي يف اأ�شرة احت�د املج�مع العربية يت�شق مع تطلع�ت موريت�ني� 
الرامية اإىل تعزيز التوا�شل العلمي والتع�ون يف �ش�ئر املج�لت بني اأقط�ر 

الأمة«.
وبدوره توجه رئي�س جمل�س الل�ش�ن العربي يف موريت�ني� الأ�شت�ذ اخلليل 
اإىل �ش�حب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلط�ن بن  النحوي ب�ل�شكر والتقدير 

حممد الق��شمي معرب� عن تقديره لأي�ديه البي�ش�ء التي جت�شده� 
رع�يته للمجل�س ولحت�د املج�مع اللغوية العلمية العربية، وللعمل الثق�يف 

العربي لغة و�شعراً يف البالد العربية وخ�رجه�.
وح�����ش��ر امل���وؤمت���ر ع���دد م��ن ممثلي جم���م��ع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب���دول عربية 
بحث�ً   37 عر�س  خالله�  مت  علمية  جل�ش�ت   8 تنظيم  و�شهد  واأفريقية، 
املجل�س  العلمية يف  للجنة  150 عر�ش�ً جرى تقدميه�  اختريت من بني 
ال�ش�رقة،  يف  العربية  اللغة  جممع  اأن  اإىل  ي�ش�ر  العربي.  لل�ش�ن  الأع��ل��ى 
املج�مع  ودع��م  العربية  اللغة  بق�ش�ي�  تعنى  اأك�دميية،  حكومية  موؤ�ش�شة 
اللغوية والعلمية يف الع�ملنِي العربي والإ�شالمي، وهي همزة و�شل للحوار 

الثق�يف والبحث اللغوي واملعجمي بني الب�حثني يف �شتى دول الع�مل.
ويعمل املجمع على رع�ية الأعم�ل البحثّية وامل�ش�ريع العلمّية املتعّلقة ب�لّلغة 
على  الّن�سء  وحتفيز  العربية،  اللغة  تعّلم  ت�شهيل  برامج  ورع�ية  العربّية، 
التع�مل به�، والإبداع يف فنونه� واأجن��شه� الأدبية، والإ�شراف والتخطيط 

والّرع�ية امل�ّدّية لإجن�ز املعجم الت�ريخي للغة العربّية.
كم� يتوىل املجمع مه�م الّنه�شة ب�جل�نب امل�شطلحي وتهذيبه، والإ�شراف 
على اإ�شدار قوامي�س ومع�جم لغوية ع�شرّية تلّبي ح�جي�ت املتحّدث ب�لّلغة 
الّتع�ون، وتن�شيق  الع�شر احلديث، ومّد ج�شور  الف�شيحة والك�تب به� يف 
والإ�شالمي  ال��ع��رب��ي  وال��ع��ل��م��ّي��ة يف ع�ملين�  ال��ّل��غ��وي��ة  امل��ج���م��ع  م��ع  اجل��ه��ود 
الّتوا�شل مع  اإىل  اإ�ش�فة  اإىل خمرج�ت معرفّية ه�دفة وواع��دة،  للو�شول 
دول  �شّتى  يف  الإن�ش�نّية  والعلوم  والآداب  والّثق�فة  واللغة  الفكر  رج���لت 

الع�مل.

•• مو�صكو-الفجر:

حت��ت ع��ن��وان الإب�����داع الأدب����ي بني 
اأربعة  اجتمع  والإم�������رات،  رو���ش��ي��� 
والرو�س  الإم���رات��ي��ني  الكت�ب  من 
�شمن  واح����دة،  ح��واري��ة  جل�شة  يف 
ب�ل�ش�رقة  الح���ت���ف����ء  ف���ع����ل���ي����ت 
�شيف�ً مميزاً على معر�س مو�شكو 
حيث   ،2019 ل��ل��ك��ت���ب  ال�����دويل 
اأدارته�  التي  اجلل�شة  ا�شت�ش�فت 
ال�ش�عرة �شيخة املطريي الك�تبني 
الظ�هري،  ن������ش��ر  الإم����رات���ي���ني، 
والب�حثني  ال��ع��م��ي��م��ي،  و���ش��ل��ط���ن 
ميخ�ئل  الرو�شيني  املتخ�ش�شني 

نبكن، وايجور �شيد. 
العالق�ت  ت�ريخ  اجلل�شة  وتن�ولت 
الرو�شية،  الإم����رات���ي���ة  ال��ث��ق���ف��ي��ة 
ال��رتج��م��ة، واللغة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
التوا�شل  وج����ه����ود  امل�������ش���رتك���ة، 

احل�ش�ري القدمية واملع��شرة. 
�شلط�ن  الك�تب  اجلل�شة  وا�شتهل 

ا�شتعرا�س  ب���ت���ق���دمي  ال��ع��م��ي��م��ي 
املفردات  ان��ت��ق���ل  مل�شرية  ت���ري��خ��ي 
الرو�شية  ال���ل���غ���ة  اإىل  ال���ع���رب���ي���ة 
اللغة  اأن  اأو����ش���ح  ح��ي��ث  وال��ع��ك�����س، 
ال����رو�����ش����ي����ة ت�������ش���م ال����ك����ث����ري من 
ب�لطع�م  املتعلقة  منه�  امل���ف���ردات 
وغريه�،  والآلت  واحل����ي����وان�����ت 
التي ي�شتخدمه� الرو�س اإىل اليوم 
اللغة  اإىل  اأ���ش��ول��ه���  يف  وال��ع���ئ��دة 
املفردات  اأن  اإىل  لف��ت���ً  ال��ع��رب��ي��ة، 
الرو�شية يف العربية قليلة ول تك�د 
تظهر �شوى يف لهج�ت بع�س اأهل 

الإم�رات واخلليج.
انتق�ل  ت���ري��خ  اأن  العميمي  واأك���د 
الرو�شية  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة  امل���ف���ردات 
ع�ئد اإىل �شل�شلة عوامل ت�ريخية، 
العديد  الإ�شالم يف  انت�ش�ر  اأبرزه� 
من بلدان رو�شي�، وحجم العالق�ت 
ال��ت��ج���ري��ة ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��ي جمعت 
ال��رو���س م��ع ال��ع��رب يف الكثري من 
العربي  البلدان خ��شة يف اخلليج 

الغزو  جتربة  ج�نب  اإىل  واليمن، 
الرو�شية  ل�����الأرا������ش�����ي  امل�����غ�����ويل 

قدمي�ً. 
بدوره قدم ممثل معهد الرتجمة 
بي�شيت،  اي��ج��ور  الك�تب  ال��رو���ش��ي، 
يبذله�  التي  للجهود  ا�شتعرا�ش�ً 
امل��ع��ه��د، وح��ج��م امل�����ش���ه��م���ت التي 
والنت�ج  ب���لأدب  للو�شول  يقدمه� 
العربية،  اإىل  ال���رو����ش���ي  امل���ع���ريف 
مه�م  يتوىل  ل  املعهد  اأن  مو�شح�ً 
منح�ً  ي���ق���دم  واإمن��������  ال���رتج���م���ة، 
للن��شرين الراغبني يف نقل اأعم�ل 
ومنهم  بالدهم،  لغ�ت  اإىل  رو�شية 
اأن  اإىل  م�شرياً  العرب،  الن��شرين 
املعهد يتع�مل مع 200  لغة من 

حول الع�مل.
ي�أتي  امل��ن��ح  ت��ق��دمي  اأن  اإىل  واأ���ش���ر 
ي�شتند  وا����ش���ح���ة  م��ن��ه��ج��ي��ة  وف����ق 
توزيع  يف  ت��ل��ت��زم  امل���ع���ه���د،  ع��ل��ي��ه��� 
الأدب  ب����ني  امل���رتج���م���ة  الأع�����م������ل 
ال�شوفيتي،  والأدب  الكال�شيكي، 

وال���ك���ت���ب ال���ع���ل���م���ي���ة، والأدب�����ي������ت 
الكتب  اخ��ت��ي���ر  وي��ت��م  امل��ع������ش��رة، 
اإىل  نظراً  اجلوائز  على  احل��شلة 
اأن رو���ش��ي��� ت��ق��دم اأك���رث م��ن 100 

ج�ئزة اأدبية �شنوي�ً.
والك�تب  ال��ب���ح��ث  ت��وق��ف  ب�����دوره 
وراهن  ت�ريخ  عند  نبكن  ميخ�ئل 
يوجد  ل  ب��ق��ول��ه:  الأدب،  ترجمة 
الأدب  ت��رج��م��ة  وا����ش���ح يف  ت��ق��ل��ي��د 
ظل  واإمن����  الرو�شية،  اإىل  العربي 
ط����ول ت���ري��خ��ه ق���ئ��م ع��ل��ى جهود 
وك�ن  متنوعة،  وموؤ�ش�شية  فردية 
دائ��م���ً ي��واج��ه ال��ت��ح��دي الأك���رب يف 
التع�مل مع الأدب العربي املتمثل 
ال�شعر  وخ��شة  ال�شعر  ترجمة  يف 

القدمي املوزون. 
واأ�ش�ف: جتربة نقل النرث العربي 
ظلت دائم�ً اأ�شهل، خ��شة اأن العديد 
م��ن ال��ك��ت���ب ال��ع��رب ع��رف��وا ع�ملي�ً 
وجرجي  حمفوظ،  جنيب  اأم��ث���ل، 
الروائيني  م��ن  وغ��ريه��م  زي�����دان، 

مداخلته  نبكن  واخ��ت��ت��م  ال���ع���رب، 
بقراءة معلقة امروؤ القي�س ب�للغة 
ترجمته�  على  اأ���ش��رف  ال��رو���ش��ي��ة، 
الرو�س  املتخ�ش�شني  م��ن  ن��خ��ب��ة 

الدار�شني للغة العربية.
الظ�هري  ن��شر  الك�تب  وا�شتع�د 
ت���ري��خ ع��الق��ة امل��ث��ق��ف الإم����رات���ي 
الرو�شية  ال��ث��ق���ف��ي��ة  احل���رك���ة  م���ع 

ب�لنت�ج  ع��الق��ت��ه  ع��ن��د  ب���ل��وق��وف 
ا�شتذكر  حيث  الرو�شي،  الإبداعي 
ر�شول  ال��ك��ب��ري  ال�����ش���ع��ر  ح�����ش��ور 
وتقدميه  الإم����رات  اإىل  حمزتوف 
الظ�هري  اأداره����  �شعرية  لأم�شية 
نف�شه يف املجمع الثق�يف ب�أبوظبي. 
ع���ن جتربة  ال���ظ����ه���ري  وحت�����دث 
اللغة  اإىل  ل����ه  ق�����ش��ت��ني  ت���رج���م���ة 

الرو�شية، م�شرياً اإىل جهود مركز 
ال���ش��ت�����ش��راق ال��رو���ش��ي يف اأواخ����ر 
امل��شي،  ال���ق���رن  م���ن  ال�����ش��ب��ع��ي��ن���ت 
املتب�دلة بني  العالقة  وق���ل: هذه 
واختفت  تراجعت  والرو�س  العرب 
وميد  ب�قي�ً  ال��رو���ش��ي  الأدب  وظ��ل 
ج�شور التوا�شل بني احل�ش�رتني، 
اليوم  العالقة  تتجدد  اأن  ونتمنى 

م��ع ج��ه��ود اإم����رة ال�����ش���رق��ة، لنقف 
ع���ن���د امل���ن���ج���ز الأدب����������ي ال���رو����ش���ي 
فع�لي�ت  اأن  اإىل  ي�����ش���ر  امل��ع������ش��ر. 
ال�ش�رقة �شيف�ً مميزاً على معر�س 
 ،2019 للكت�ب  ال���دويل  مو�شكو 
ال�شهر  من  الث�من  حتى  تتوا�شل 
وجل�ش�ت  ن���دوات  ب�شل�شة  اجل����ري 
حوارية وعرو�س واأن�شطة تراثية.

دعا �إىل �لنظر و�لبحث يف ق�سايا �للغة �ملعا�سرة

حاكم ال�سارقة يوجه ر�سالة اإىل اأهل اللغة العربية ويك�سف تاريخ ظهورها يف اأفريقيا
موؤمتر �للغة �لعربية يف �أفريقيا يعقد بالتعاون مع جممع �للغة �لعربية يف �ل�سارقة 

خالل جل�سة حو�رية جمعت �أربعة كتاب وباحثني متخ�س�سني  

ال�سارقة يف مو�سكو ت�ستعر�س تاريخ العلقة بني االأدب الرو�سي واالإماراتي 

•• دبي-الفجر:

تراأ�س العميد الدكتور ط�رق تهلك، رئي�س جمل�س مديري مراكز 
ال��دوري للمجل�س الذي عقد يف حي  ال�شرطة ب�لني�بة، الجتم�ع 
الإدارة  م��دي��ر  ال�����ش��م���يل،  علي  العميد  بح�شور  للت�شميم،  دب��ي 
من  املجل�س  واأع�ش�ء  وال�شالحية،  العق�بية  للموؤ�ش�ش�ت  الع�مة 

مديري مراكز ال�شرطة، وعدد من ال�شب�ط. 
الجتم�ع،  ب��داي��ة  يف  ب�حل�شور  تهلك  ط���رق  عبد  العميد  ورّح���ب 
الواحد  الفريق  بروح  العمل  على  ال�شرطة  مراكز  حر�س  موؤكداً 
لتعزيز  وال�شعي  دب��ي،  ل�شرطة  ال�شرتاتيجية  الأه��داف  لتحقيق 
وب�شط  العملي�ت  لتطوير وحت�شني  و�شوًل  ال�شرك�ء  مع  العالقة 

الأمن والأم�ن ب�شكل �شمويل.
اإىل  الو�شول  ي�شتهدف  املجل�س  اأن  تهلك،  ط���رق  العميد  واأو�شح 
واملروري،  اجلن�ئي  ب�شقيه  ال�شرطي  املج�ل  يف  املم�ر�ش�ت  اأف�شل 
لتقدمي خدم�ت تلبي تطلع�ت املتع�ملني واإ�شع�دهم، وي�شعى لطرح 

الأفك�ر الإبداعية التي تعمل على الرتق�ء مبنظومة العمل.
ال�����واردة يف  التح�شني  ن��ق���ط  من�ق�شة  الج��ت��م���ع،  خ���الل  ك��م��� مت 
التدريب  ���ش��وؤون  ق�شم  وا�شتحداث  الع�ملي،  النجوم  نظ�م  تق�رير 
ملراكز ال�شرطة بهدف ت�أهيل الع�ملني يف مراكز ال�شرطة ملواكبة 
كل م� هو جديد يف العملية ال�شرطية، وتطوير منظومة العملي�ت 
طي�ر  ب��دون  للط�ئرات  الأم��ث��ل  ال�شتخدام  خ��الل  من  ال�شرطية 
البالغ�ت  تطوير  اآل��ي��ة  من�ق�شة  ب�لإ�ش�فة  ال�شرطي،  العمل  يف 

رحلة  واخت�ش�ر  ال�شرطة،  مراكز  وم��ب���درات  وامل��روري��ة،  اجلن�ئية 
املتع�ملني يف زي�رة املوقوفني، وغريه� من املو�شوع�ت املدرجة يف 

جدول الأعم�ل.
املتطوعني  مبن�شة  تهلك  ط���رق  العميد  ا�ش�د  الجتم�ع  خت�م  يف 
“ال�شرطي ج�رك” التي تهدف  يف �شرطة دبي من خالل مب�درة 
املت�حة  التطوعية  ب�لتطوع والفر�س  الراغبني  التن�شيق بني  اىل 
ة،  املن�شّ خ��الل  وم��ن  ال�شرطة،  ومراكز  الع�مة  الإدارات  قبل  من 
يتم ت�شهيل عملية البحث عن فر�س تطوعية للراغبني ب�لتطوع 
ح�شب اهتم�م�تهم ومه�راتهم وخرباتهم، ح�ث�ً الع�ملني يف مراكز 
التطوع  فر�س  من  لال�شتف�دة  املن�شة  يف  الت�شجيل  اىل  ال�شرطة 

املختلفة املوجودة فيه�. 

جمل�س مراكز ال�سرطة يعقد اجتماعه الدوري 
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•• ال�صارقة -وام:

للجمعية  الث�لث  ال��دويل  املوؤمتر  يف  م�ش�ركته�  لالآث�ر  ال�ش�رقة  هيئة  اختتمت 
وحفظه  اأوزبك�شت�ن   - ط�شقند   الع��شمة  يف  الثق�يف  ال���رتاث  لدرا�شة  الع�ملية 
ع�شرات  ميثلون  الثق�يف  ال��رتاث  يف  ع�ملي  وخبري  ع���مل   300 �شمن  وترويجه 

الهيئ�ت واملوؤ�ش�ش�ت واجلمعي�ت املعنية من اأنح�ء الع�مل ك�فة.
اأوزبك�شت�ن على تق�طع  الثق�يف لأوزبك�شت�ن حتت عنوان  اأ�شبوع الرتاث  وتن�ول 
الطرق واحل�ش�رات العظيمة: الإمرباطوري�ت والدين والثق�فة “ اأكرث من 15 
حدث�ً اأقيمت يف اأربع مدن هي ط�شقند وترمذ وبخ�رى و�شمرقند ت�شمن عدداً 

كبرياً من املح��شرات وور�س العمل وزي�رة مواقع اأثرية مثل ملتقى احل�ش�رات 
يف ترمذ وافتت�ح مع�ر�س مهمة مثل معر�س كنوز كو�ش�ن ومعر�س روائع اآث�ر 

املخطوط�ت يف اأوزبك�شت�ن.
وق�ل عي�شى يو�شف مدير الآث�ر والرتاث امل�دي يف هيئة ال�ش�رقة لالآث�ر خالل 
ا�شتعر�شه� على  التي  املوا�شيع  اأهمية احلدث تكمن يف  اإن  املوؤمتر  م�ش�ركته يف 
مهمة  ب�شل�شلة  الأثرية  الكت�ش�ف�ت  ربط  مت  حيث  والأث��ري  الت�ريخي  النط�ق 
من الأحداث ومن بينه� املواقع التي مر به� الإ�شكندر الأكرب خالل حملته على 

مدينة ترمذ.
واأ�ش�ف اأنه من خالل املكت�شف�ت ميكن م�ش�هدة امتداد مملكة كو�ش�ن يف املنطقة 

والتمدد الديني للبوذية يف القرن الأول امليالدي كم� ك�نت كل من مدن ط�شقند 
العلم وموطن�ً  الإ�شالمية من�رات لطلب  الفرتة  و�شمرقند وبخ�رى وترمذ يف 
للعلم�ء واملخرتعني امل�شلمني فخرج منه� الإم�م البخ�ري والرتمذي والبريوين 

والف�رابي وابن �شين�.
اأوزبك�شت�ن ومكت�شف�ت موقعي  اأن مق�رنة بع�س مكت�شف�ت املواقع يف  ولفت اإىل 
مليحة ودب� احل�شن يف اإم�رة ال�ش�رقة تك�شف عن وجود ت�ش�به يف بع�س القطع 
فقد اكت�شفت عمالت من كو�ش�ن يف كال املوقعني وكذلك نرد من الع�ج يف دب� 

احل�شن ويوجد �شبيه له يف مواقع اأوزبك�شت�ن.
و�شهد الأ�شبوع تنظيم موؤمتر دويل حول “احلف�ظ على الرتاث الثق�يف امل�دي 

وغري امل�دي: امل�شكالت وال�شرتاتيجي�ت احل�لية ملع�جلته�” حتت رع�ية منظمة 
اليون�شكو بح�شور مديرته� الع�مة اأودري اوزلي وم�شوؤولني من وزارات الثق�فة 
اإىل ج���ن��ب جمموعة ك��ب��رية م��ن اخل���رباء وال��ع��ل��م���ء املخت�شني  54 دول���ة  م��ن 

ب�لرتاث الع�ملي والرتميم وال�شي�نة واملخت�شني ب�ملت�حف والعلوم والفنون.
وت�شمن املوؤمتر جل�شة ع�مة وجل�ش�ت اأخرى خمت�شة يف جم�لت الرتاث الثق�يف 
الرتاث  على  احلف�ظ  يف  والتنظيمية  الق�نونية  والآل��ي���ت  امل��دين  والتخطيط 
الثق�يف  ال��رتاث  جم�ل  يف  احلديثة  والتقني�ت  ال�شرتاتيجي�ت  واإدخ���ل  الثق�يف 
20 جملداً حول ال��رتاث الثق�يف  اإ�شدار  .. كم� مت خالل املوؤمتر الإع��الن عن 

لأوزبك�شت�ن والتي ك�نت خمزنة مبت�حف خمتلفة يف الع�مل.

•• مو�صكو-الفجر:

ب���ن�������س �����ش����ع����ري رث�������ى ال�������ش����ع���ر 
ال�ش�يغ،  حبيب  الراحل  الإم�راتي 
ال�������ش����ع���رة خ���ل���ود املعال  ا���ش��ت��ه��ل��ت 
اأم�شية ث�لث اأي�م فع�لي�ت ال�ش�رقة 
على معر�س مو�شكو  �شيف�ً مميزاً 
الدويل للكت�ب، حيث قراأت: كيف 
�شنحتمل عتمة غي�بك اأنت ت�شيء 
والق�ش�ئد،  والرفقة  واللغة  املك�ن 
مك�ملتك  يف  �شوتك  اأ�شمع  زل��ت  م� 
الأخرية منذ اأي�م!، �شوتك ال�ش�عر 
وال���������ش�����دق وال������واث������ق.. وروح�����ك 
ال��ع���ل��ي��ة وامل��ت��ف��ردة، وم���� زال حرب 
ر���ش���ئ��ل��ك ع��ل��ى ال��وات�����س مل يجف 
م�ش�ركة  ع��ن  �ش�ألتني  يجف،  ول��ن 
مو�شكو ووعدتني بلق�ء على ب�ش�ط 
ع�دتك  اأن��َت على غري  وه���  ال�شعر 

تخلف الوعد.. وتغ�در.
حبيب  امل��ع��ال  رث��ت  الكلم�ت  ب��ه��ذه 
ال���������ش�����ي����غ، ل���ت���ف���ت���ح ذك���������راه ل���دى 
املطريي وترتكه�  �شيخة  ال�ش�عرة 
الأم�شية  م��ن�����ش��ة  وت�����رتك  ت��ب��ك��ي 
املعال  ج����ن���ب  اإىل  ج��م��ع��ت  ال���ت���ي 

وامل��ط��ريي ك���اًل م��ن ال�����ش���ع��ر عبد 
الرو�شي  وال�����ش���ع��ر  ال��ه��دي��ة،  اهلل 
اأمر�ش�ن� اأوزيتوف، واأدارته� الك�تبة 
الأم�شية  م�شت  ع��ب��ي��د.   ���ش���حل��ة 
رو�شي�ً  ج���م���ه���وراً  ح�������ش���دت  ال���ت���ي 
والأدب�ء  الكت�ب  من  ونخبة  لفت�ً، 
متعددة،  ثن�ئي�ت  يف  الإم���رات��ي��ني، 

ف��م��ن ق�����ش���ئ��د ال�����ش���ع��ر ع��ب��د اهلل 
الهدية الق�ئمة على ذاكرة طويلة 
م����ن ال�������ش���ح���راء وال�������ش���م�������س، اإىل 
اأوزيتوف  الرو�شي  ال�ش�عر  ق�ش�ئد 
ذات  قبيلته  جت��رب��ة  اإىل  امل�شتندة 
ت�شكن  ال��ت��ي  امل��ن��غ��ول��ي��ة  الأ�����ش����ول 
ي�شتد  وح����ني  م��ت��ج��م��دة  م��ن���ط��ق 

الربد ل ي�شتطيعون التب�شم خوف�ً 
عبد  الت�شقق.  م��ن  �شف�ههم  على 
اهلل ال��ه��دي��ة ق���راأ حت��ت ع��ن��وان هم 
اأف�شدوا امللح: الط�عنون وراء الليل 
اأي��ن هم م��روا على �شدرة الأعراب 
لالأم�س  قرابينهم  اأدوا  وارحت��ل��وا، 
وانق�شموا قبل الطواف فال ت�هوا 

ول و�شلوا، ل زال منربهم يجرت 
املن�شوخة  موائده�  ع�فت  لغة  من 
ظلت  الأم�شية  ثن�ئي�ت  اجل��م��ل«. 
م��ت��وا���ش��ل��ة، ف��م��ن ق�����ش��ي��دة يف اأول 
اإىل  امل��ع��ال  خ��ل��ود  لل�ش�عرة  دي����وان 
واحدة من اأحدث ق�ش�ئد ال�ش�عرة 
املعال  ق����راأت  اإذ  امل���ط���ريي،  �شيخة 

الزمن”  �شّيعت  “هن�  دي���وان  م��ن 
ق�شيدة   ،1997 الع�م  يف  ال�ش�در 
ال����ت����ي تقول  احل����ل����م  م�����ن  �����ش����رة 
وراء  هربت  ال�شب�ح  “ذلك  فيه�: 
ال�شمت  ت��ق��وق��ع��ت يف ظ��ل  ال��ن��ه���ر 
،اأخرجت  ال��زم��ن  يف  ي��دي  د�ش�شت 
���ش��رت احل��ل��م ال���ق���دمي،اأط���ل وجه 

احل������ن������ني،ب������ني ك����ف����ي ح���م���ل���ت���ه.. 
وجهك،وبني  ك���ن  ملحتك،احلنني 
وج����ه����ي ووج����ه����ك ق����ف����زت اأرج������ل 

النه�ر�، تخطف اللحظة مني«.
واأل�����ق�����ت ال�������ش����ع���ر امل����ط����ريي من 
اأبعده”:  ال�شعر  “اأجمل  ق�شيدة 
وموعد  ي���دي  ع��ل��ى  ي��ل��وح  “و�شم 

تبعد،  واأخ���������رى  ت���دن���و  وق�������ش���ي���د 
وخي�م من غ�بوا ت�شد رح�لهم،واأن� 
اأت��ن��ه��د، واأ���ش��م من  ك��ن���ق��ف حنظل 
ف�أي  ريحهم/غ�بوا  ال��ه��وادج  رم��ل 
ثغري  على  يحبوا  �ش�أردد،  ق�شيدة 
الكالم ك�أنه/ طفل بلثغته ال�شفيفة 

ين�شد«.

اآثار ال�سارقة تختتم م�ساركتها يف موؤمتر الرتاث الثقايف يف اأوزبك�ستان 

�سمن �أم�سيات �ل�سارقة �سيفًا مميزً� على مو�سكو �لدويل للكتاب

بكاء ولقاء بني ال�سحراء واجلليد يف ق�سائد اإماراتية ورو�سية

•• ط�صقند-وام: 

الإم���رات وجمهورية  دولة  اأعلنت 
دبلوم  اأول  اإط�����الق  اأوزب��ك�����ش��ت���ن 
وا�شتحداث  احل��ك��وم��ي  ل��الب��ت��ك���ر 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  م���ن�������ش���ب 
يف  ن���وع���ه  م����ن  الأول  ل���الب���ت���ك����ر 

اأوزبك�شت�ن.
ج�������ء ذل������ك خ������الل ور���������س عمل 
عمل  فريق  قدمه�  التي  البتك�ر 

لالبتك�ر  را���ش��د  ب��ن  حممد  مركز 
الأوزبكية  الع��شمة  يف  احلكومي 
ر�شمية  زي�����رة  اإط�����ر  يف  ط�شقند، 
اإىل  اإم��������رات�������ي  ل����وف����د ح���ك���وم���ي 
�شمن  اأوزب���ك�������ش���ت����ن  ج���م���ه���وري���ة 
ال�شراكة ال�شرتاتيجية يف جم�ل 
التحديث احلكومي بني البلدين، 
وب�لتزامن مع اإطالق ا�شرتاتيجية 

اأوزبك�شت�ن لالبتك�ر.
ويت�شمن دبلوم البتك�ر احلكومي 

ع��ن��ه م�ش�ق�ت  الإع����الن  ال���ذي مت 
تغطي  وعملية  نظرية  تدريبية 
التفكري  يف  الب���ت���ك����ر  م��ف���ه��ي��م 
وتقييم  وال��ت��ط��ب��ي��ق  وال��ت�����ش��م��ي��م 
التحدي�ت واإبداع احللول وتطوير 
بكف�ءة  ترتقي  نوعية  مم���ر���ش���ت 
املتع�مل  رحلة  وحت�ّشن  اخلدم�ت 
الب��ت��ك���ر يف  ت�شمني  اإىل  و���ش��وًل 

خمتلف العملي�ت احلكومية.
م�ش�عد  اله��شمي  هدى  و�ش�ركت 
لال�شرتاتيجية  ال����ع�����م  امل����دي����ر 
رئ��������ش���ة  م���ك���ت���ب  والب�����ت�����ك������ر يف 
�شوؤون  ب������وزارة  ال�������وزراء  جم��ل�����س 
جم��ل�����س ال������وزراء وامل�����ش��ت��ق��ب��ل، يف 
خالله�  ا�شتعر�شت  ع��م��ل  ور���ش��ة 
جت��رب��ة دول���ة الإم������رات يف جم�ل 
عزيز  بح�شور  احلكومي  البتك�ر 
رئي�س  ن�����ئ����ب  ع���ب���داحل���ك���ي���م���وف 
الوزراء الأوزبكي ونحو 200 من 
حكومة  يف  واملوظفني  امل�شوؤولني 
ج��م��ه��وري��ة اأوزب��ك�����ش��ت���ن. واأك����دت 
جتربة  م�ش�ركة  اأهمية  اله��شمي 

ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي الإم�����رات����ي����ة 
م���ن خ���الل ت���دري���ب امل��وظ��ف��ني يف 
مف�هيم  تبني  على  اأوزب���ك�����ش��ت���ن 
احل����ل����ول  و������ش�����ع  يف  الب������ت������ك�������ر 
للتحدي�ت التي تواجه القط�ع�ت 
خ��شة  اأدوات  وتطوير  احليوية، 
التكنولوجي�  وتوظيف  لالبتك�ر 
احلكومي  العمل  يف  والب��ت��ك���رات 
وجعله� مم�ر�شة يومية وتعزيزه� 
ثق�فة  اإىل  حتويله�  اإىل  و���ش��وًل 

جمتمعية.
اإىل  ت���ه���دف  ال����ور�����س  اإن  وق����ل���ت 
امللهمة  احلكومية  املم�ر�ش�ت  نقل 
التي  الإم������رات،  دول���ة  حكومة  يف 
عرب  جتربته�  تعزيز  م��ن  متكنت 
احلكومي  لالبتك�ر  دبلوم  تطوير 
وم�ش�ريع  وخم��ت��ربات  وح��شن�ت 
يف  ي�شهم  م���  اب��ت��ك���ري��ة،  حكومية 
ت��ط��وي��ر ن��ه��ج خ������س ل��الب��ت��ك���ر يف 

اأوزب�ك�شت�ن.
البتك�ر  ع��م��ل  ور������س  وت���زام���ن���ت 
الأوزبكية  احل��ك��وم��ة  اإع����الن  م��ع 

لالبتك�ر  اأوزبك�شت�ن  ا�شرتاتيجية 
الع�م لرت�شيخ  التي ت�شكل الإط�ر 
خمتلف  يف  الب�����ت�����ك������ر  ث����ق�����ف����ة 
ق����ط�����ع�����ت ال����ع����م����ل احل����ك����وم����ي. 
وتت�شمن ا�شرتاتيجية اأوزبك�شت�ن 
اأ�ش��شية،  حم���ور  اأرب��ع��ة  لالبتك�ر 
التعليم  حم���ور  م���ن:  ك���اًل  ت�شمل 
الب�شري،  امل�������ل  راأ��������س  وت��ن��م��ي��ة 
العلوم  ���ش��ي������ش��ة  ت��ط��وي��ر  وحم����ور 
وحمور  والبتك�ر،  والتكنولوجي� 
من  لالبتك�ر  حيوية  بيئة  توفري 
ال���ع���ق���ول وال���ت���م���وي���الت، وحم���ور 
التوا�شل  بتقني�ت  القت�ش�د  دعم 

والبنى التحتية املتطورة.
الأوزبكية عقد  الع��شمة  و�شهدت 
تخ�ش�شية  ع��م��ل  ور�����س  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
قدمه� خرباء يف العمل احلكومي 
من دولة الإم�رات، بح�شور اأكرث 
رئي�ش�ً  و80  م��وظ��ف���ً   220 م��ن 
ل��الب��ت��ك���ر م���ن خمتلف  ت��ن��ف��ي��ذي���ً 
يف  احلكومية  واجله�ت  املوؤ�ش�ش�ت 
حمطة  يف  اأوزبك�شت�ن،  جمهورية 

تفعيل  حم����ط�����ت  م�����ن  ج�����دي�����دة 
ال�شراكة ال�شرتاتيجية التي ت�شم 
التب�دل  جم���لت  يف  مب�درة   57
التج�رب  من  وال�شتف�دة  املعريف 

امللهمة واأف�شل املم�ر�ش�ت.
وركزت الور�س على التعريف بدور 
لالبتك�ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني  ال���روؤ����ش����ء 
الذي يغطي عددا من  احلكومي، 
امله�م تت�شمن العمل على ت�شجيع 
احلكومية  املوؤ�ش�ش�ت  يف  البتك�ر 
التي تقدمه� وت�شريع  واخلدم�ت 
وترية الإجن�ز وتعزيز كف�ءة الأداء 
من خالل متكني فرق العمل من 
ت��ط��وي��ر وت��ط��ب��ي��ق ح��ل��ول مبتكرة 
تواجه  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي���ت  ملختلف 
احل���ك���وم���ة يف خم��ت��ل��ف جم�����لت 

عمله� اخلدمية والإدارية.
وا������ش�����ت�����ع�����ر������س ف������ري������ق ال���ع���م���ل 
الإم����رات���ي م��الم��ح روؤي���ة حكومة 
دولة الإم���رات يف جم�ل البتك�ر، 
ال�شرتاتيجية  واأه���داف  وحم���ور 
واأطلع  املتقدم،  الوطنية لالبتك�ر 

امل�ش�ركني على مه�م مركز حممد 
احلكومي  ل��الب��ت��ك���ر  را����ش���د  ب���ن 
املوظفني  ق����درات  ب��ن���ء  يف  ودوره 
وتعميم ثق�فة البتك�ر احلكومي، 
ف��ي��م��� رك����زت ور����ش���ة ع��م��ل اأخ���رى 
البتك�ر  اأدوات  اآلي�ت تطوير  على 

اخل��شة ب�حلكومة الأوزبكية.
���ش��ب��ع مراحل  ال��ور���ش��ة  وت��ن���ول��ت 
العمل  يف  الب�����ت�����ك������ر  ل���ت���ف���ع���ي���ل 
ح�شر  م������ن  ت������ب������داأ  احل�����ك�����وم�����ي 
طرح  يليه�  والتحدي�ت،  الفر�س 
وجتريبه�،  تطويره�  ثم  الأفك�ر، 
واختب�ر  احل����ل����ول،  جت��م��ي��ع  ث����م 
تطبيقه�، ثم تو�شيعه� وتعزيزه�، 
اإىل  املنظومة  تغيري  اإىل  و���ش��وًل 
الأف�شل، ط�رحًة من�شب الرئي�س 
من  الأول  ل��الب��ت��ك���ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
نوعه يف اأوزبك�شت�ن ك�آلية لت�شريع 
تطبيق مف�هيم البتك�ر يف العمل 

احلكومي.
احلكومة  ب��ني  ال�شراكة  اأن  يذكر 
ت�شمل  والأوزب����ك����ي����ة  الإم�����رات����ي����ة 

جم��������لت ع������دة ت���غ���ط���ي ج���وان���ب 
ت���ب����دل امل��ع��رف��ة وال����ش���ت���ف����دة من 
التطويرية  وال��ن��م���ذج  اخل����ربات 
ج�نب  اإىل  احل��ك��وم��ي،  ال��ع��م��ل  يف 
ت��ط��ب��ي��ق اأف�������ش���ل امل���م����ر����ش����ت يف 
واخلدم�ت  احلكومية  اخل��دم���ت 
الذكية والأداء املوؤ�ش�شي والبتك�ر 
والتميز، وبن�ء القي�دات والقدرات. 
ت�شكيل  ال�������ش���راك���ة  ت��غ��ط��ي  ك���م���� 
جم��م��وع���ت ع��م��ل وخ����رباء لدعم 
امل�شرتكة  وامل�����ش��روع���ت  امل���ب����درات 
احلكومية،  امل�شرع�ت  جم���لت  يف 
واخلدم�ت  احل��ك��وم��ي��ة،  واجل����ودة 
الذكية  والتطبيق�ت  احلكومية، 
وال�شرتاتيجية  احل���ك���وم���ي���ة، 
والأداء  ال���وط���ن���ي���ة،  واخل����ط����ط 
احلكومي،  والب��ت��ك���ر  احل��ك��وم��ي، 
والربجمة،  ال���ق���ي����دات،  وب���رام���ج 
والقت�ش�د،  التعليم  وم�شتقبل 
و�شهولة  ال��ع���مل��ي��ة  وال��ت��ن���ف�����ش��ي��ة 
مم���ر���ش��ة الأع���م����ل وغ���ريه���� من 

القط�ع�ت احليوية.

االإمارات واأوزبك�ستان تطلقان دبلوم االبتكار احلكومي واجليل االأول للروؤ�ساء التنفيذيني للبتكار 

•• اأبوظبي -وام:

الإم���رات حتر�س على وحدة وا�شتقرار  اأن دولة  ال�ش�عة  اأخب�ر  ن�شرة  اأك��دت 
ال�شقيق  العربي  البلد  اأن ميّكن هذا  �ش�أنه  بكل م� من  ال�شودان، وهي تقوم 
من حتقيق انتق�ل �شي��شي �شل�س و�شلمي خالل املرحلة النتق�لية بحيث تتم 
الت�شحي�ت  الكثري من  الذي قدم  ال�شوداين  ال�شعب  تلبية طموح وتطلع�ت 

من اأجل م�شتقبل اأف�شل.
ل��ل��ب��ح��وث والدرا�ش�ت  الإم���������رات  م��رك��ز  ي�����ش��دره���  ال��ت��ي  ال��ن�����ش��رة  وق����ل���ت 
ال�شرتاتيجية يف افتت�حيته� ام�س حتت عنوان التزام اإم�راتي ث�بت بوحدة 
ال�شودان وا�شتقراره اإن �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل 
ات�ش�ل  خ��الل  اأك��د  قد  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  الق�ئد  ن�ئب  اأبوظبي  عهد 
ه�تفي مع الفريق اأول ركن عبدالفت�ح الربه�ن، رئي�س املجل�س ال�شي�دي يف 
ال�شودان يوم اأم�س، وقوف دولة الإم�رات العربية املتحدة اإىل ج�نب ال�شودان 
ال�شقيق يف جهوده الرامية اإىل احلف�ظ على وحدته واأمنه وا�شتقراره.. كم� 
ان  واأ�ش�فت  وم�ش�عدته.  ال�شودان  بدعم  الث�بت  الإم���رات  التزام  �شموه  اأكد 

هذا لي�س اأمراً جديداً، فموقف الإم�رات من ال�شودان ت�ريخي ومتجذر منذ 
و�ش�رت  ث��راه،  اهلل  نهي�ن، طيب  اآل  �شلط�ن  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  عهد 
القي�دة الر�شيدة، وعلى راأ�شه� �ش�حب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن 
رئي�س الدولة حفظه اهلل على النهج نف�شه، فتوطدت العالق�ت حتى و�شلت 
اإىل حد امتزجت فيه دم�ء ال�شودانيني بدم�ء الإم�راتيني يف الت�شحي�ت التي 
يقوم به� جنود البلدين يف اليمن دف�ع�ً عن احلق العربي والأمن وال�شتقرار 
الإقليمي. واأو�شحت اأنه منذ اأن اندلعت الحتج�ج�ت التي تط�لب ب�لتغيري، 
البالد  حكم  ال��ذي  الب�شري  ح�شن  عمر  ع��زل  اإىل  واأدت  امل��شي،  الع�م  نه�ية 
اأج���ل �شم�ن وحدة  ت��ب��ذل ج��ه��وداً متوا�شلة م��ن  ع��ق��ود، والإم������رات  ث��الث��ة 
ال�شودان وا�شتقراره؛ فوقفت مع خي�ر ال�شعب ال�شوداين واأيدته يف مط�لبه 
امل�شروعة، وب�درت اإىل تقدمي م�ش�عدات ع�جلة، كم� دعمت املب�درات العربية 

والإفريقية والأممية التي اأ�شهمت يف التقريب بني خمتلف الأطراف ودعمت 
بعد  ال�شلطة  مق�ليد  ت��وىل  ال��ذي  النتق�يل  الع�شكري  املجل�س  بني  احل��وار 
اتف�ق  اإىل  النه�ية  يف  اأدت  التي  والتغيري،  احلرية  وق��وى  الب�شري،  اإط�حته 
ت�ريخي لإدارة املرحلة النتق�لية وتق��شم ال�شلطة ب�شكل يوؤمل منه اأن يقود 
ال�شودان اإىل بر الأم���ن. ولفتت اإىل اأن الإم���رات مل تكن من اأوائل املهنئني 
اآل  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  ب���در �ش�حب  اإجن���زه فقط، حيث  مب� مت 
نهي�ن بتهنئة ال�شعب ال�شوداين ال�شقيق ب�خلطوات املهمة التي مت اتخ�ذه� 
اأول  اأي�ش�ً  ك�نت  ولكنه�  ت�شكيل احلكومة؛  على  توافق  واأ�شفرت عن  موؤخراً 
املب�درين لتقدمي امل�ش�عدة بكل اأ�شك�له� املمكنة؛ ال�شي��شية والقت�ش�دية التي 
ت�ش�عد احلكومة اجلديدة على حتقيق طموح�ت وتطلع�ت ال�شعب ال�شوداين 
ال�شقيق الذي ع�نى الكثري على مدار ت�ريخه قبل ال�شتقالل وبعده، واآن له 

اأن ي�شرتيح واأن يعي�س حي�ة اأف�شل؛ وقد متنى �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد 
تطلع�ت  يحقق  مب���  التوفيق  دوام  اجل��دي��دة  للحكومة  نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شعب ال�شوداين يف ال�شتقرار والتنمية والزده�ر؛ كم� اأكد يف الوقت نف�شه 
العون  اإىل ج�نبه وتقدمي  والوقوف  ال�شودان  ب�أمن  الث�بت  الإم���رات  التزام 
وامل�ش�عدة له حتى ي�شتعيد ا�شتقراره ال�شي��شي والقت�ش�دي؛ وي�شتعيد دوره 

العربي والإقليمي.
ونوهت اإىل اأن الفريق اأول ركن عبدالفت�ح الربه�ن، رئي�س املجل�س ال�شي�دي 
يف ال�شودان من ج�نبه قد اأعرب عن �شكره وتقديره ل�ش�حب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهي�ن على م� اأبداه من م�ش�عر اأخوية طيبة جت�ه ال�شودان 

و�شعبه، متمني�ً لدولة الإم�رات مزيداً من التقدم والزده�ر.
مب�شداقية  تتمتع  الإم�����رات  اأن  على  افتت�حيته�  خت�م  يف  الن�شرة  و���ش��ددت 
وا�شح�ً  التزام�ً  اأثبتت  الزمن، حيث  وتعززت على مدار عقود من  تر�شخت 
جت�ه الق�ش�ي� العربية ل يت�أثر مب�ش�لح �شيقة اأو اعتب�رات غري مو�شوعية؛ 
وهو م� يجعله� ق�درة على القي�م بدور ف�عل ويحظى ب�لحرتام والتقدير 

اإقليمي�ً ودولي�ً.

اأخبار ال�ساعة: التزام اإماراتي ثابت بوحدة ال�سودان وا�ستقراره 

جرا�شى  ان���   / امل��دع��و  فقد 
ال���ف���ل���ب���ني     ، ������ش�����ي�����ج�����ورا 
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عربي ودويل

تقرير يف�سح دعم تركيا للإرهاب يف �سوريا.. بـ» جمعية خريية«
من الحت�د الأوروب��ي يوم 31 اأكتوبر ت�شرين الأول �شواء 

ب�لتو�شل اإىل اتف�ق مع الحت�د اأو دون اتف�ق.
ت�أجيل اخلروج ويف�شل  اإنه ل ينوي طلب  وق�ل جون�شون 
“املوت على ال�شت�شالم” فيم� يتعلق بطلب اإرج�ء اخلروج 
م���ن الحت�������د الأوروب���������ي، يف ح���ني ن��ق��ل��ت ���ش��ح��ي��ف��ة ديلي 
“نظري�”  ملتزم  اإن��ه  ال��ق��ول  عنه  ال�شبت  اأم�����س  تليجراف 
من  بعد  تعليق  اأي  ي�شدر  ومل  اجل��دي��د.  ب�لت�شريع  فقط 
احلكومة على تقرير هيئة الإذاعة الربيط�نية الذي ج�ء 
اأع�ش�ء ب�لربمل�ن �شكلوا فريق� ق�نوني� وم�شتعدون  اأن  فيه 

للجوء اإىل الق�ش�ء لتطبيق الت�شريع يف ح�لة ال�شرورة.
ان��ت��خ���ب���ت ج��دي��دة ه��و احلل  اإج����راء  اإن  وي��ق��ول جون�شون 
الوحيد لإنه�ء مع�شلة اخلروج من الحت�د الأوروبي، وهو 
اأكتوبر- ت�شرين   15 اإج��راء تلك النتخ�ب�ت يف  يرغب يف 
قبل  ج��دي��د  تفوي�س  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  ل��ه  يتيح  مب���  الأول 

اأ�شبوعني من موعد اخلروج من الحت�د.
اأع�ش�ء  ثلثي  موافقة  يتطلب  ج��دي��دة  انتخ�ب�ت  واإج����راء 
الربمل�ن، لكن اأحزاب املع�ر�شة مب� فيه� حزب العم�ل تقول 
اإىل  اأو متتنع عن الت�شويت  اإنه� �شت�شوت �شد هذا الأم��ر 
ح��ني ���ش��ري���ن ال��ق���ن��ون ال���ذي ي��ج��رب ج��ون�����ش��ون ع��ل��ى طلب 

ت�أجيل خروج البالد من الحت�د.

•• لندن-رويرتز:

ذكرت هيئة الإذاعة الربيط�نية اأم�س ال�شبت اأن م�شرعني 
ب��ري��ط���ن��ي��ني، بينهم اأع�����ش���ء ط����ردوا ق��ب��ل اأي�����م م��ن حزب 
املح�فظني، ي�شتعدون لتخ�ذ اإجراء ق�نوين يف ح�لة رف�س 
خروج  ت�أجيل  حم���ولت  جون�شون  بوري�س  ال���وزراء  رئي�س 

بريط�ني� من الحت�د الأوروبي “الربيك�شت«.
ي�أتي ذلك بعد يوم من موافقة جمل�س اللوردات على م�شروع 
ق�نون طرحته املع�ر�شة ويفر�س على جون�شون اأن يطلب 
م��ن الحت����د الأوروب����ي ت���أج��ي��ل خ���روج ال��ب��الد م��ن الحت�د 
للحيلولة دون اخلروج بغري اتف�ق يف 31 اأكتوبر- ت�شرين 
الأول. ومن املتوقع اأن ت�شدق امللكة اإليزابيث الث�نية على 

م�شروع الق�نون يوم غد الثنني لي�شري �ش�ري�.
ا�شتق�لة  بعد  -مت���وز  يوليو  يف  ال�شلطة  جون�شون  وت���وىل 
ترييزا م�ي يف اأعق�ب ف�شل ثالث حم�ولت للح�شول على 

موافقة الربمل�ن على اتف�ق مع الحت�د الأوروبي.
وك�ن جون�شون واحدا من الذين تزعموا حملة اخلروج من 
الحت�د الأوروبي خالل ال�شتفت�ء الذي اأجري ب�ش�أن هذه 

امل�ش�ألة يف ع�م 2016.
ويقول رئي�س الوزراء اجلديد اإنه يرغب يف خروج بريط�ني� 

التي يتم فيه� ف�شح تورط جه�ت تركية يف نقل  الأوىل،  املرة  لي�شت  وهذه 
اأن ن�شرت  املحلية  “جمهوريت”  املتطرفني، حيث �شبق ل�شحيفة  ت�شليح  اأو 
�شورا ولقط�ت فيديو وتقريرا يك�شف اأن م�شوؤولني من املخ�برات ي�ش�عدون 

يف نقل اأ�شلحة وم�شلحني ب�ل�ش�حن�ت اإىل �شوري�.
وك�ن تقرير م�ش�به ن�شره موقع “نورديك مونيتور” ال�شتق�ش�ئي ال�شويدي، 
يف �شهر م�يو امل��شي، ك�شف فيه عن ت�ش�هل احلكومة الرتكية مع املق�تلني 

املت�شددين الأج�نب الذين تعتقلهم.
الرتكية،  ب�ل�شتخب�رات  بي�ن�ت خ��شة  على  ا�شتند  الذي  التقرير،  وبح�شب 
اأطلقت اأنقرة �شراح الغ�لبية العظمى من املق�تلني املت�شددين الأج�نب، الذين 
اعتقلتهم خالل الفرتة الواقعة بني ع�مي 2014 و2016، والذين قدموا 

اإىل البالد كمحطة عبور لاللتح�ق بعملي�ت قت�لية يف �شوري� والعراق.
وت�شري البي�ن�ت اخل��شة بفرع املخ�برات الت�بع لل�شرطة الرتكية اإىل اأنه مت 
اعتق�ل 37 ب�ملئة فقط من املق�تلني الأج�نب، الذين األقي القب�س عليهم يف 

الفرتة املمتدة من 1 ين�ير 2014 وحتى 30 يونيو 2016.
وخالل ذات الفرتة، اعتقلت ال�شرطة يف املن�طق الريفية الرتكية واحلدودية 
311 متطرف� تركي�، وظل يف ال�شجن 39 ب�ملئة منهم فقط، واأطلق �شراح 

الب�قني.
وينتمي معظم الذين يتم اإخالء �شبيلهم لتنظيم�ت متطرفة مثل “داع�س” 

حيث يجري حتريرهم بعد حم�كم�ت جتري ب�شرعة. و”الق�عدة”، 

املنظمة الأمريكية قدم على امتداد �شنوات، دعم� ملوؤ�ش�شة الإغ�ثة الإن�ش�نية 
)اآي اأت�س اأت�س(، التي تتخذ من تركي� مقرا له�، على الرغم من اأن الوق�ئع 
عرب  ل��الإره���ب  وال�شي��شي  واللوج�شتي  امل���يل  للدعم  الهيئة  تقدمي  اأك���دت 

الع�مل.
وي�شري التقرير اإىل اأن اجلمعية، التي حظيت بدعم برزيغ�ر �ش�عدت ع�شرات 
الآلف من الالجئني الف�رين اإىل تركي� وغريه� من الدول، واأن برزيغ�ر اإم� 
اأنه ل يعرف اأو اأنه يتج�هل اأدوار تلك املنظمة يف دعم وترويج الإيديولوجي�ت 

املتطرفة.
اأن�شطة هذه اجلمعية وم�ش�ركته� يف خطة لرتحيل  وقد جرى الإب��الغ عن 

ال�شب�ب وجتهيزهم للقت�ل يف �شوري� منذ ع�م 2014.
الأ�شلحة  نقل  عن  تتوانى  مل  املنظمة  تلك  اأن  على  املذكور  التقرير  و�شدد 
الإن�ش�نية، كم�  امل�ش�عدات  �شت�ر تقدمي  املع�رك حتت  �ش�ح�ت  اإىل  واملق�تلني 
اأنه� عملت عن كثب مع وك�لة ال�شتخب�رات الرتكية لتنفيذ الكثري من تلك 

املخطط�ت.
ويقول التقرير اإن املنظمة تربطه� عالق�ت وطيدة بحزب العدالة والتنمية 
واأن��ه��م��� ي�شرتك�ن  اأردوغ������ن،  ال��رتك��ي رج��ب طيب  الرئي�س  ي��رتاأ���ش��ه  ال���ذي 

الإيديولوجي� نف�شه�، ويعمالن مع� لتحقيق الأهداف ذاته�.
كم� اأن هن�ك روابط جتمعه� بتنظيم الإخوان الإره�بي، وكثري من احلرك�ت 

الت�بعة له عرب الع�مل، بح�شب التقرير.

جعل احلد الأق�شى 110 األف لجئ خالل اآخر �شنة له يف الرئ��شة.
وق�ل امل�شوؤول لل�شحفيني �شريطة عدم ن�شر ا�شمه اإن ترامب مل يتخذ 
بعد قرارات. ومل يلتق بعد كب�ر م�شوؤويل الإدارة ملن�ق�شة احلد الأق�شى 

الذي يتم حتديده �شنوي� بحلول نه�ية �شبتمرب- اأيلول.
امل�شوؤولني  ك��ب���ر  اإن  اجل��م��ع��ة  ي���وم  ت���مي��ز  ن��ي��وي��ورك  �شحيفة  وذك�����رت 
اإنه�ء  الثالث�ء قد تت�شمن  ُيعقد يوم  �شيدر�شون خي�رات خالل اجتم�ع 

الربن�مج ب�شكل فعلي اأو تقلي�س احلد الأق�شى ب�شكل كبري .
�شيتم بحثه� وموعد  التي  ب�ش�أن اخلي�رات  التعليق  امل�شوؤول عن  وامتنع 

تطبيق ذلك.
اأكرث فع�لية  اإع���دة توطني الالجئني يف اخل�رج  اإن  اأي�ش�  وتقول الإدارة 

من حيث التكلفة من نقل الن��س اإىل الولي�ت املتحدة.

•• وا�صنطن-رويرتز:

يف  تفكر  ترامب  دون�لد  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  اإن  كبري  م�شوؤول  ق�ل 
الذين  لالجئني  ال�شنوي  الأق�����ش��ى  احل��د  تقلي�س  م��ن  مب��زي��د  ال��ق��ي���م 

تقبلهم الولي�ت املتحدة.
وقل�س ترامب منذ توليه الرئ��شة عدد الالجئني الذين يتم ال�شم�ح لهم 
الإن�ش�ن  حقوق  جم�ع�ت  انتقدته�  ق��رارات  يف  املتحدة  الولي�ت  بدخول 

وخرباء الأمن القومي.
ل��ربن���م��ج الالجئني  الأق�����ش��ى  الإدارة احل���د  امل������ش��ي ح���ددت  ال��ع���م  ويف 
بثالثني األف لجئ من 45 األف لجئ يف 2018 والذي ك�ن يف حد ذاته 
اأقل حد اأق�شى منذ ع�م 1980. وك�ن الرئي�س ال�ش�بق ب�راك اأوب�م� قد 

الهند تفقد االت�سال مبركبة 
ف�ساء خلل مهمة للقمر 

•• بنجالورو-رويرتز:

اإن الهند  ال��ف�����ش���ء ال��ه��ن��دي��ة  اأب���ح����ث  ق����ل رئ��ي�����س م��ن��ظ��م��ة 
على  الهبوط  حت���ول  ك�نت  ف�ش�ء  مبركبة  الت�ش�ل  فقدت 
انتك��شة خلطط نيودلهي  ال�شبت يف  اأم�س  القمر يوم  �شطح 
اجلنوبي  القطب  ي�شتك�شف  بلد  اأول  ت�شبح  لأن  الطموحة 
القي�م  ي��ح���ول  �ش�ندري�ن-2  املركبة  م�شب�ر  وك����ن  للقمر. 
بهبوط “�شل�س” اأو “حمكوم” قرب القطب اجلنوبي للقمر 
وفقدت  متجمدة.  مي�ه  وج��ود  ب�إمك�نية  علم�ء  يعتقد  حيث 
عندم�  ب�ملركبة  الت�ش�ل  الهندية  الف�ش�ء  اأب��ح���ث  منظمة 

ك�نت على و�شك الهبوط على �شطح القمر.

اإدارة ترامب تفكر يف تقلي�س اآخر للحد االأق�سى للجئني خلل 2020

ف��������إن ح���زب  اأك����ت����وب����ر،   31 ق���ب���ل 
املح�فظني يح�شل على 37 ب�ملئة 
ب�ملئة   30 مق�بل  الأ����ش���وات،  م��ن 
ب���مل��ئ��ة حلزب  ال��ع��م��ل، و9  حل����زب 
�شي  اأي  معهد  ح�شب  الربيك�شيت، 

ام ر�شري�س.
   واإذا ج��رت ه��ذه النتخ�ب�ت بعد 
اأكتوبر، ف�إن حزب املح�فظني   31
���ش��ي��ت��ع���دل م���ع ح���زب ال��ع��م��ل هذه 
 28 املرة بح�شول كل منهم� على 
 18 مق�بل  الأ���ش��وات،  م��ن  ب�مل�ئة 

ب�ملئة حلزب الربيك�شيت.
عن لوجورنال دي دميان�س

يحققون  الدميقراطيون 
فندق  يف  بن�س  اإقامة  يف 
باأيرلندا  لرتامب  تابع 

•• وا�صنطن-رويرتز:

ذك��������رت جل����ن����ت�����ن ب����ل���ك���وجن���ر����س 
الدميقراطيني  اأن  الأم����ري����ك����ي 
حتقيق�  ف��ت��ح��وا  ال���ن���واب  مبجل�س 
ح����ول اإق�����م����ة م����ي���ك ب��ن�����س ن�ئب 
الرئي�س الأمريكي يف فندق ميلكه 
الرئي�س دون�لد ترامب يف اأيرلندا 
خ��الل زي����رة للبلد الأوروب����ي قبل 

اأي�م.
الدميقراطيني  بن�س غ�شب  واأث�ر 
ت����رام����ب  ف�����ن�����دق  يف  ب������إق������م�����ت�����ه 
انرتن��شون�ل جولف كلوب يف دونبج 
على ال�ش�حل الغربي لإيرلندا رغم 
كيلومرت   300 مب�ش�فة  اب��ت��ع���ده 
ب�لع��شمة  اج��ت��م���ع���ت��ه  م��ق��ر  ع��ن 

دبلن.
رئي�س جلنة  ك�منجز  اإليج�  وكتب 
للبيت  ال���ن���واب  مبجل�س  ال��رق���ب��ة 
الأبي�س وموؤ�ش�شة ترامب واحلر�س 
الرئي�س  ن���ئ��ب  ال��رئ������ش��ي وم��ك��ت��ب 

ط�لب� وث�ئق ب�ش�أن الزي�رة.
تق�رير  ع���ن  ال��ر���ش���ل��ة  وحت���دث���ت 
الفندق  اأن  اإىل  اأ����ش����رت  اإع��الم��ي��ة 
ت�بعة  ل�شركة  متعرث”  “ا�شتثم�ر 
اأرب���ح��� منذ  ي�شجل  ل��رتام��ب ومل 

�شنوات.
ال���ر����ش����ل���ة  ك����م���ن���ج���ز يف  وق����������ل 
ينبغي  اأن�����ه  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ع��ت��ق��د  “ل 
ال�شرائب  دافعي  اأم��وال  ا�شتخدام 
الأمريكيني لإثراء الرئي�س ترامب 
واأ�شرته و�شرك�ته” م�شريا اإىل اأن 
الإق�مة قد متثل ت�ش�رب� للم�ش�لح 

وتنتهك الد�شتور الأمريكي.

مغ�درة  اأن ميثل  ال��ذي يفرت�س    
اململكة املتحدة لالحت�د الأوروبي. 
ول��ت��ح��ق��ي��ق اأه�����داف�����ه، ي��ج��ب على 
على  احل�����ش��ول  جون�شون  ب��وري�����س 
ي�شعر  ال��ذي  العمل  ح��زب  موافقة 
ب�لقلق منه، وعلى وجه اخل�شو�س 
النتخ�ب�ت  لإج��راء  ا�شتعداده  من 
النه�ئي  امل�����وع�����د  ت�����أج����ي����ل  ق���ب���ل 
يف  ال�شبب  هو  وه��ذا  للربيك�شيت. 
على  م�شمم  جون�شون  بوري�س  اأن 
ت�����ش��ري��ع اأج���ن���دة الن��ت��خ���ب���ت ب�أي 

ثمن.

-الأنه ال �أغلبية له  1
الأ�شبوع.  اإنه� واح��دة من �شور     
راأى  ال��ق���ء خط�به،  ب�شدد  ك���ن  مل��� 
حم�فظ�  ن�ئب�  جون�شون  ب��وري�����س 
يقف ويذهب للجلو�س على مق�عد 
الدميقراطي،  ال��ل��ي��ربايل  احل���زب 
يف  املتحدة  اململكة  لبق�ء  م�ش�ندة 
الحت�د الأوروبي. يف تلك اللحظة، 

خ�شر بوري�س جون�شون اأغلبيته يف 
جم��ل�����س ال��ع��م��وم ال��ت��ي ه��ي اأ�شال 

اأغلبية ب�شوت فقط.
   بعد ذلك بقليل، يف امل�ش�ء، ازداد 
 21 ان�شق  �شوًء.  ال�شي��شي  و�شعه 
ن�ئب� من املح�فظني و�شوتوا �شد 
رئي�س ال��وزراء. مت طرد املتمردين 
اأن  اإل  احل���������زب،  م�����ن  م���ب��������ش���رة 
احلقيقة ق��شية. ل ميلك بوري�س 
اأغلبية لتنفيذ �شي��شته:  جون�شون 
اأكتوبر   31 ب���أي ثمن يف  اخل���روج 
من الحت���د الأوروب���ي، مع اأو دون 

اتف�ق. 

  وي�����أم����ل ب���وري�������س ج���ون�������ش���ون يف 
خالل  م��ن  ال��و���ش��ع  ه���ذا  ت�شحيح 
يف  مطيعة  اأغلبية  على  احل�شول 

النتخ�ب�ت الت�شريعية.

�سرعية  تــعــطــي  ـــا  ـــه -الأن  2
ل�سيا�سته حول �لربيك�سيت

   رئ��ي�����ش��� ل�����ل�����وزراء م���ن���ذ اأواخ������ر 
جون�شون،  ب��وري�����س  ت���وىل  ي��ول��ي��و، 
م��ن�����ش��ب ت���ريي���زا م�����ي ع��ل��ى راأ�����س 
فوزه  بعد  الربيط�نية  احل��ك��وم��ة 
حلزب  التمهيدية  الن��ت��خ���ب���ت  يف 
من  انتخ�به  مت  وق��د  املح�فظني. 

قبل 92 األف ع�شو لقي�دة م�شري 
ال� 65 مليون بريط�ين.

جون�شون  ب���وري�������س  ف������ز  واإذا     
مبكرة،  ت�����ش��ري��ع��ي��ة  ان��ت��خ���ب���ت  يف 
من  ال�شتف�دة  ذل��ك،  مع  فيمكنه، 
اأم�م  الربيط�ين  ال�شعب  تفوي�س 
الأوروب��ي��ني يف حم���ول��ة احل�شول 
ع����ل����ى حت�������ش���ني الت������ف�������ق ال������ذي 

تف�و�شت ب�ش�أنه ترييزا م�ي. 
   ويف ح�لة رف�س الحت�د الأوروبي، 
املحتمل، قد يقرر بوري�س جون�شون 
اأكتوبر،   31 اتف�ق يف  املغ�درة دون 

كم� وعد منذ عدة اأ�ش�بيع. 

الربيط�ين  ال����وزراء  رئي�س  وق����ل 
يف�شل  اإن�������ه  اخل���م���ي�������س،   ����� اأي���������شً
اأن  ع��ل��ى  خندق”  ق�����ع  يف  “املوت 
ي��ط��ل��ب ت���أج��ي��ل ال��ربي��ك�����ش��ي��ت من 

الأوروبيني.

ــر�أي  �ل ��ستطالعات  -الأن   3
توؤيده

من  بوري�س جون�شون يف عجلة     
اأم�����ره لإج������راء الن���ت���خ����ب����ت، لأن 
الوقت  يف  ال�������راأي  ا���ش��ت��ط��الع���ت 
الراهن هي يف �ش�حله. يف الواقع، 
الت�شريعية  النتخ�ب�ت  اأجريت  اإذا 

�ململكة �ملتحدة ترتّنح:

لهذا يريد جون�سون اإجراء االنتخابات يف هذا املوعد
ي�سعى بوري�س الإجر�ء �النتخابات قبل تاأجيل �ملوعد �لنهائي للربيك�سيت

بوري�س جون�شون.. ل بد من النتخ�ب�ت ولو ط�ل ال�شفرل انتخ�ب�ت بدون موافقة حزب العم�ل

��سرت�تيجيته  �إنــهــا 
�جلديدة. ظل رئي�س 
�لربيطاين  �لـــوزر�ء 
جون�سون  بــوريــ�ــس 
يــ�ــســغــط مــنــذ عــدة 
ــم  ــي ــظ ــن ــت �أيـــــــــــام ل
�نتخابات مبكرة يوم 
�لثالثاء 15 �أكتوبر، 
�ملجل�س  ــل  ــب ق �أي 
ــــــــــي يــومــي  �الأوروب
�أكــتــوبــر،  و18   17
تاريخ  قبل  وخا�سة 

31 �أكتوبر ..

•• الفجر – خرية ال�صيباين

اإذا اأجريت الت�سريعية قبل 31 اأكتوبر، يح�سل املحافظون على 37 باملئة من االأ�سوات مقابل 30 باملئة للعمال
فوز بوري�س جون�سون يف انتخابات ت�سريعية مبكرة، ميكنه من التلويح بتفوي�س ال�سعب الربيطاين اأمام االأوروبيني

ال�سعودية: قاطعنا قطر ب�سبب 
ممار�سات �سرية وعلنية منذ 1995 

•• الريا�ض-وكاالت:

ب�ش�أن  بي�ن�  ال�شبت،  اأم�����س  )وا�����س(،   ال�شعودية  الأن��ب���ء  وك���ل��ة  اأ���ش��درت 
الأزمة  خ��الل  اململكة  به�  ق�مت  التي  الإن�ش�نية  واجل��ه��ود  الإج����راءات 
لالأ�شر  الإن�ش�نية  “احل�لت  راع��ت  الري��س  اأن  على  م�شددة  القطرية، 
امل�شرتكة ال�شعودية القطرية، وع�جلن� اأو�ش�ع العم�ل يف قطر، و�شهلن� 

عبور الطالب ال�شعوديني«.
الدبلوم��شية والقن�شلية مع قطر ج�ء  اإن قرار قطع العالق�ت  وق�لت 
الق�نون  كفله�  التي  ال�شي�دية  حلقوقه�  اململكة  مم�ر�شة  من  انطالق� 

الدويل، وحم�ية لأمنه� الوطني من خم�طر الإره�ب والتطرف.
واأ�ش�فت “اتخذت اململكة قرار املق�طعة نتيجة النته�ك�ت اجل�شيمة التي 
ا وعلن�ً منذ ع�م 1995، والتحري�س  مت�ر�شه� ال�شلط�ت يف الدوحة �شًرّ
اإره�بية،  جم�ع�ت  واحت�ش�ن  ب�شي�دته�،  وامل�ش��س  الدولة،  على  للخروج 
ومنه� جم�عة الإخوان وداع�س والق�عدة، والرتويج لأدبي�ت وخمطط�ت 

هذه اجلم�ع�ت عرب و�ش�ئل اإعالمه� ب�شكل دائم«.
وت�بعت “بذلت اململكة و�شقيق�ته� بدول جمل�س التع�ون جهوداً م�شنية 
والتقيد  بتعهداته�  اللتزام  على  الدوحة  يف  ال�شلطة  حلّث  ومتوا�شلة 

ب�لتف�قي�ت ..
 اإل اأّن قطر داأبت على نكث التزام�ته� الدولية ومل تلتزم بتعهداته� التي 
الدول  ا�شتنفدت  اأن  وبعد   ،2013 ع�م  الري��س  اتف�ق  عليه� يف  وّقعت 
بتعّهده  قطر  اأم��ري  ونكث  والدبلوم��شية  ال�شي��شية  جهوده�  ال��ث��الث 
وعدم  ال�شفراء  �شحب  اإىل  اأّدى  مم���  ال�شلبية،  ال�شي��شة  ع��ن  ب�لتوّقف 
اإع�دتهم اإل عقب توقيع ال�شلط�ت القطرية على التف�ق التكميلي ع�م 

.»2014
وبح�شب البي�ن فقد “ق�مت قطر بخرق التف�قي�ت التي وّقعته� حتت 
�شّق  على  والعمل  العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع���ون  جمل�س  دول  مظلة 
وامل�ش��س  الّدولة  على  للخروج  والتحري�س  ال�شعودي  الداخلي  ف  ال�شّ
ب�شي�دته�، واحت�ش�ن جم�ع�ت اإره�بية وط�ئفية متعّددة ت�شتهدف �شرب 
ال�شتقرار يف املنطقة، مم� اأّدى اإىل اأن تتخذ الدول الأربع قراراً حلم�ية 

اأمنه� الوطني«.
وج�ء يف بي�ن ال�شعودية: “بغ�س النظر عم� ترتكبه ال�شلط�ت يف الدوحة 
ال�شقيق  القطري  لل�ّشعب  �شنداً  اململكة  �شتظل  عدائية،  مم�ر�ش�ت  من 

وداعمة لأمنه وا�شتقراره«.
احل�لت  ملع�جلة  الالزمة  “التدابري  اتخذت  اململكة  اأن  البي�ن  واأو�شح 
الإن�ش�نية لل�شعوديني والأ�شق�ء القطريني املت�شررين من هذا القرار، 
 43522 اأم���ر خ����دم احل��رم��ني ال�شريفني رق���م  اأب���رزه���� ���ش��دور  وم���ن 
وت�ريخ 21 / 9 / 1438ه�، بت�شكيل جلنة ملراع�ة احل�لت الإن�ش�نية 
املخت�شة،  اجله�ت  وع�شوية  الداخلية  وزارة  برئ��شة  امل�شرتكة  لالأ�شر 
لتلقي  ر�شمي  ب�شكل  اأرق���م هواتف معلنة  الداخلية  وزارة  �شت  كم� خ�شّ

البالغ�ت عن هذه احل�لت ومع�جلته� يف حينه«.
اأّن اململكة فر�شت  وب�ش�أن الدع�ء بتجرمي التع�طف مع قطر املت�شّمن 
عقوب�ت ب�ل�شجن ت�شل اإىل 5 �شنوات وغرامة ت�شل اإىل 3 ماليني ري�ل 

يف ح�ل التع�طف مع قطر ..
الراأي  ح��ري��ة  تكفل  اململكة  ف�أنظمة  �شحيح،  غ��ري  “هذا  ال��ب��ي���ن  ذك��ر   
والتعبري لكل اإن�ش�ن م�مل يكن فيه� تعٍد اأو جت�وٌز على النظ�م الع�م اأو 

املجتمع اأو اأفراده اأو ثوابته«.

•• عوا�صم-وكاالت:

ب�ش�أن  تتك�شف  اخليوط  من  مزيد 
ال��ع��الق���ت امل�����ش��ب��وه��ة، ال��ت��ي جتمع 
تركي� ب�جلم�ع�ت املمولة لالإره�ب، 
اآخ��ره��� م� ك�شفه تقرير ملوقع  ك���ن 
عن  بروجكت”  “اإنفي�شتيغيتف 
اأك��رب جمعية خريية تركية يف  دور 
ا�شتخب�راتية  الإره���ب برع�ية  دعم 

حكومية.
الأبح�ث  م��دي��ر  اأن  التقرير  وذك���ر 
الإ�شالمية  ال��ع��الق���ت  جم��ل�����س  يف 
برزيغ�ر،  عب��س  )كري(،  الأمريكية 
دع��م اجلمعية اخلريية  واف��ق على 
دعم  يف  �شوابق  له�  التي  الرتكية، 

الإره�ب.
الأب�����ح������ث يف  م���دي���ر  اأن  واأو������ش�����ح 

م�سرعون بريطانيون ي�ستعدون للجوء للق�ساء لفر�س تاأجيل الربيك�ست 
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متط�بقني  توائم  ثالثة  �شجن  مت  اإن��ه  بريط�ني�  يف  ال�شرطة  ق�لت 
يوم اجلمعة بعد اأن ثبت تورطهم جميع� يف خمطط لإعط�ء اأ�شلحة 

ن�رية ملجرمني خطرين.
ال��ذي عرث عليه على م�شد�س بكل من  ال��ن��ووي  رب��ط احلم�س  ومت 
ري�س ورال�شتون وريكي ج�برييل )28 ع�م�( من �شم�ل لندن ولكن 
النووي  احلم�س  يخ�شه  من  حتديد  عن  عجزوا  ال�شرطة  مفت�شي 
من التوائم الثالثة. وبعد اإجراء مزيد من التحقيق�ت املكثفة ثبت 

تورط الثالثة.
ح�ولوا  “الثالثة  اإن  امل��وؤق��ت  املفت�شني  كبري  ه�يوكن  دري�����س  وق���ل 
ا�شتغالل تط�بق احلم�س النووي ومالحمهم يف حم�ولة للتمل�س 
من عواقب اأفع�لهم ولكن العمل اجل�د الذي ق�م به فريق التحقيق 

منع حم�ولتهم«.
وريكي  رال�����ش��ت��ون  ب�شجن  ب��ل��ن��دن  بلكفرير�س  يف  امل��ح��ك��م��ة  وق�����ش��ت 
ج�برييل 14 �شنة وري�س 18 �شنة بعد اإدانتهم بحي�زة �شالح ن�ري 

بنية تعري�س حي�ة اآخرين للخطر.
 

اأ�شيبوا يف  اأ�شخ��س  �شبعة  يقل عن  م� ل  اإن  الفلبيني  ق�ل اجلي�س 
من  مبكرة  �ش�عة  يف  الفلبني  جنوب  يف  ع�مة  �شوق  يف  وق��ع  انفج�ر 
 13 اأم�س ال�شبت يف رابع تفجري ت�شهده تلك املنطقة خالل  �شب�ح 
�شهرا. ومل تعلن اأي جهة م�شوؤوليته� عن النفج�ر ولكن اجلي�س ق�ل 
اإن جم�عة مت�شددة تعمل يف مدينة اإي�شولن ذات الأغلبية امل�شيحية 

ب�إقليم �شلط�ن قدرات من بني امل�شتبه بهم.
وي����أت���ي اأح����دث ت��ف��ج��ري م��ع زي�����دة ح���دة ال��ت��وت��ر يف ج��ن��وب الفلبني 
امل�����ش��ط��رب ب��ع��د وق����وع ث��الث��ة ح����وادث خ���الل ال��ع���م الأخ����ري ق�لت 
ال�شلط�ت اإنه� ك�نت تفجريات انتح�رية ملت�شددين مرتبطني بتنظيم 
ال�شبت  اأم�س  انفج�ر  وق��وع  م�شور  مقطع  واأظهر  الره�بي.  داع�س 
اين��شين�س  ارفني  امليجر  . وق�ل  الن�رية  للدراج�ت  انتظ�ر  �ش�حة  يف 
بدائية  ن��شفة  �شحنة  اإن  لل�شحفيني  ب�ملنطقة  الع�شكري  املتحدث 
و�شعت بج�نب دراجة ن�رية مركونة. واأدى تفجري ق�م به اأ�شخ��س 
ي�شتبه ب�أنهم اأع�ش�ء يف جم�عة موؤيدة لتنظيم داع�س اإىل اإ�ش�بة م�ل 
يقل عن 18 �شخ�ش� يف مطعم يف �شلط�ن قدرات مبنطقة ميندان�و 

يف اأبريل-ني�ش�ن.

م��ذك��رات توقيف بحق  اأ���ش��در  اأن��ه  ال�شبت  الإي��ط���يل  الق�ش�ء  اأع��ل��ن 
ع�شرة اأ�شخ��س بينهم اإيط�لي�ن وثم�نية من اأ�شول تون�شية ي�شتبه 

يف متويلهم الإره�ب بينهم اإم�م تريامو يف اأبروزو بو�شط اإيط�لي�.
وج�ء يف بي�ن لني�بة لكويال كربى مدن منطقة اأبروزو اأنه ي�شتبه يف 
اأن هوؤلء الأ�شخ��س “اأق�موا ح�ش�ب�ت مزورة عرب عدة �شرك�ت جلمع 

مب�لغ م�لية كبرية ج�ء ق�شم منه� من التهرب ال�شريبي«.
“اأي�ش� لتمويل  اأن هذه الأم��وال ك�نت ت�شتخدم  وق�ل امل�شدر نف�شه 
ال�ش�بق لتنظيم  ال�شوري  اجلن�ح  الن�شرة”  اأن�شطة مرتبطة بجبهة 

الق�عدة.
اأن ق�شم� من املب�لغ ك�ن خم�ش�ش� لأئمة يف اإيط�لي�  واأ�ش�ف البي�ن 
ارتك�ب  بهدف  اإج��رام��ي��ة  �شبكة  اإىل  النتم�ء  بتهمة  اأح��ده��م  “دين 

اأعم�ل اإره�بية«.
وت�بع البي�ن اأن بني الأ�شخ��س ال�10 حم��شبة اإيط�لية مو�شح� اأنه 

مت حجز ممتلك�ت وعق�رات بقيمة “تزيد من مليون يورو«.

 
جرال  عينت  ي�نغ  بيونغ  اأن  �شم�لية  ك��وري��ة  اع��الم  و�ش�ئل  اأعلنت 
متخ�ش�ش� يف املدفعية ق�ئدا جلي�شه� م� يعني بح�شب خرباء احتم�ل 

تطوير اأ�شلحة جديدة.
وم�ش�ء اجلمعة ذكرت وك�لة الأنب�ء الكورية ال�شم�لية اأن ب�ك جونغ 
�شون عني “رئي�ش� لأرك�ن اجلي�س ال�شعبي الكوري” م�شرية اإىل ان 
القرار اأعلن خالل اجتم�ع �ش�رك فيه الزعيم الكوري ال�شم�يل كيم 
جونغ اون. وخلف ب�ك ري يونغ جيل الذي توىل هذا املن�شب مرتني 

منذ 2013.

عوا�صم

لندن

مانيال

�سيول

روما

اإع�سار يقطع الكهرباء عن اآالف 
املنازل يف كوريا اجلنوبية ويتجه لل�سمال 

•• �صول-رويرتز: 

اإع�ش�را قوي� �شرب كوري� اجلنوبية يف وقت مبكر من  اإن  ال�شلط�ت  ق�لت 
اأدى اإىل مقتل �شخ�س واحد على الأقل وانقط�ع  اأم�س ال�شبت مم�  �شب�ح 

الكهرب�ء عن نحو 57 األف منزل قبل اأن يتجه �شوب كوري� ال�شم�لية.
وق�لت وزارة الداخلية يف بي�ن اإن الإع�ش�ر لينجلينج �شرب جزيرة جيجو 
واملدن ال�ش�حلية اجلنوبية خالل الليل مم� اأدى اإىل انقط�ع التي�ر الكهربي 
واإحل�����ق اأ����ش���رار ب���ل��ب��ن���ي���ت ث��م حت���رك ���ش��م���ل ب�شرعة 49 ك��ي��ل��وم��رتا يف 
ال�ش�عة. واأ�ش�فت اأن امراأة يف اخل�م�شة وال�شبعني من عمره� لقيت حتفه� 
يف بوريوجن جنوب غربي الع��شمة �شول كم� اأ�شيب �شخ�ش�ن اآخران على 
ب�لوزارة  الإجم�ل. وق���ل م�شوؤول  124 رحلة ط��ريان يف  اإلغ�ء  الأق��ل ومت 
اأن  على  �شول  الع��شمة  ب��ج��وار  الع��شفة  م��رور  املتوقع  م��ن  اإن  ل��روي��رتز 
املحلي  ب�لتوقيت  ال�ش�د�شة م�ش�ء  ال�ش�عة  ال�شم�لية يف حدود  ت�شل لكوري� 
)0900 بتوقيت جرينت�س(. ووفق� خلريطة ر�شد مل�ش�ر الإع�ش�ر ن�شرته� 
املتوقع مرور  ف�إن من  الإنرتنت  الكورية على موقعه� على  الأر�ش�د  اإدارة 
و�ش�ئل  وق�لت  ال�شم�لية.  كوري�  ع��شمة  بيوجني�جن  ف��وق  الإع�ش�ر  ب��وؤرة 
اإعالم ر�شمية اأم�س ال�شبت اإن كوري� ال�شم�لية عقدت اجتم�ع� ط�رئ� اأم�س 
“اإجراءات الطوارئ  اأون ملن�ق�شة  اإ�شراف الزعيم كيم جوجن  اجلمعة حتت 
الع�جلة للتع�مل مع الإع�ش�ر«. وذكرت وك�لة الأنب�ء املركزية الكورية اأن 
وعدم  الإع�ش�ر  مواجهة  عن  “عجزهم  ب�شبب  كب�را  م�شوؤولني  انتقد  كيم 

اإدراك خطورته” ودع� لتطبيق اإجراءات طوارئ �ش�ملة.
 

مناظرات تلفزيونية هي االأوىل من نوعها قبل االنتخابات الرئا�سية يف تون�س 

قبل بدء �حتجاج جديد ي�ستهدف مطار �ملدينة 

انت�سار لل�سرطة يف هوجن كوجن لتجنب الفو�سى 
•• هوجن كوجن-رويرتز:

اأف��راد ال�شرطة يف هوجن كوجن  فت�س 
ال��ع���م��ة املتجهة  امل��وا���ش��الت  و���ش���ئ��ل 
اأن  قبل  ال�شبت  اأم�����س  امل��دي��ن��ة  مل��ط���ر 
يبداأ املحتجون املن�ه�شون للحكومة 
اآخر  �شغط”  “اختب�ر  ت��ط��ب��ي��ق  يف 

ل�شبك�ت الطرق وال�شكك احلديدية هو الأحدث يف 14 
الأحي�ن  بع�س  يف  ات�شمت  التي  املظ�هرات  من  اأ�شبوع� 

ب�لعنف.
وانت�شرت ال�شرطة يف حمطة القط�رات الرئي�شة املوؤدية 
الأقل  على  واح���دة  ح�فلة  وفت�شت  ك��وجن  ه��وجن  مل��ط���ر 
متجهة اإىل هن�ك قبل الحتج�ج�ت التي من املقرر اأن 

تبداأ بعد الظهرية.
ول ت�شمح ال�شلط�ت �شوى للم�ش�فرين 
جوية  لرحالت  تذاكر  لديهم  الذين 
ا�شتخدام  اأو  امل��ط���ر  ���ش���لت  ب��دخ��ول 
ق���ط����ر امل���ط����ر ال�����ش��ري��ع ال�����ذي يقل 
ال��رك���ب م��ن و���ش��ط ه��وجن ك��وجن كم� 
�شبه جزيرة  ال��ق��ط���ر يف  ي��ت��وق��ف  ل��ن 

كولون.
اإىل جتنب  الإج�����راءات  تلك  وت��ه��دف 
الفو�شى التي �ش�دت امل�شهد يف مطلع 
الأ�شبوع امل��شي عندم� اأغلق املحتجون 
الطرق املوؤدية للمط�ر واألقوا بحط�م 
للقط�ر  احل����دي����دي����ة  ال�������ش���ك���ة  ع���ل���ى 
يف  الأنف�ق  لقط�رات  حمطة  وخربوا 
القريبة خالل  منطقة توجن ت�شوجن 

ا�شتب�ك�ت مع ال�شرطة.
كم� اقتحم املحتجون �ش�لة الو�شول 
يف املط�ر ال�شهر امل��شي مم� ت�شبب يف 
تعليق اأو ت�أخري رحالت و�شط �شل�شلة 
و�شيد  ال�شرطة.  مع  ال�شتب�ك�ت  من 

الكبري من املر�شحني والربامج والق�ش�ي� التي ي�شعب 
ح�شره� يف بع�س الأحي�ن.

اإنهم ينتظرون املن�ظرة  ويقول العديد من التون�شيني 
الكربى لتحديد موقفهم.

مل  “التون�شيون  ك��ري�����ش���ن  زي������د  الإع����الم����ي  وي���ق���ول 
الثالث  للمن�ظرات  يكون  اأن  الأرج��ح  راأيهم.  يح�شموا 
وقد  الأم��ور،  بع�س  ب�ش�أن  قرارهم  الت�أثري على  دور يف 

يغري ب�شعة اآلف توجه البالد ب�شورة جذرية«.
غري  “هذا  املنظمة،  اللجنة  ع�شو  ذوي��ب  منية  وتقول 
بهذا  ف��خ��ورة  اأن���  تون�شية،  �شح�فية  ب�شفتي  م�شبوق! 

•• تون�ض-اأ ف ب:

النتخ�ب�ت  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة  م��ن  اأي����م  ثم�نية  قبل 
الرئ��شية، تنظم تون�س ابتداء من يوم ال�شبت ولثالث 
ال�شتة  امل��ر���ش��ح��ني  ب���ني  ك����ربى  م���ن����ظ���رات  اأم�������ش���ي����ت 
وال��ع�����ش��ري��ن، يف م��ب���درة دمي��وق��راط��ي��ة ل مثيل ل��ه��� يف 

الع�مل العربي.
“احلدث”  ب�شفته�  م��روج��وه���  قدمه�  ال��ت��ي  العملية 
يف  و”نقطة حتول”  النتخ�بية  خ��الل احلملة  الأب��رز 
احلي�ة ال�شي��شية يف تون�س التي انطلق منه� حراك م� 
تعبئة  على  اأ�ش�بيع  منذ  تعمل  العربي،  ب�لربيع  �شمي 
واخل��شة،  الع�مة  الب�شرية  ال�شمعية  الإع��الم  و�ش�ئل 
ف�شاًل عن منظمة غري حكومية متخ�ش�شة يف احلوار 

ال�شي��شي.
ت�شعة   - اأم�شي�ت  ث��الث  على  للتن�ظر  املر�شحون  ُق�شم 
�ش�عتني  ملدة   - الثنني  وثم�نية  الأح��د  وت�شعة  ال�شبت 
“الطريق  ع��ن��وان  حت��ت  من�ظرة  لكل  ال�ش�عة  ون�شف 
على  ال��ربن���م��ج  و�شيبث  تخت�ر”،  تون�س  ق��رط���ج.  اإىل 
اإحدى ع�شرة قن�ة تلفزيونية مب� يف ذلك قن�ت�ن ع�مت�ن 

وع�شرون اإذاعة.
بلهجة م�زحة، يقول بلعب��س بن كريدة موؤ�ش�س مب�درة 
ال�شريك غري احلكومي للعملية عن هذه  “من�ظرة”، 

املن�ظرات: “ل جم�ل لالإفالت منه�«.
املر�شحني  اأب��رز  من  ع��دد  ال�شبت،  من�ظرة  يف  وي�ش�رك 
املر�شح  بينهم  وم���ن  الثقيل”  “الوزن  اأ���ش��ح���ب  م��ن 
الإ�شالمي عبد الفت�ح مورو واأول رئي�س تون�شي م� بعد 
الثورة من�شف املرزوقي ورئي�س الوزراء ال�ش�بق مهدي 
لالإ�شالميني عبري مو�شي،  املع�ر�شة  والن��شطة  جمعة 
امل��ث��ري للجدل  ل��رج��ل الأع��م���ل  وح��ت��ى ... كر�شي ف����رغ 

غ�شل  بتهم  ال�شجن  اأودع  ال��ذي  املر�شح  ال��ق��روي،  نبيل 
الأموال.

ودر�س املنظمون اإت�حة م�ش�ركته يف النق��س عرب اله�تف 
من زنزانته، لكن القرار مرتوك للق�ش�ء.

التون�شية  “الوطنية”  قن�ة  مقر  يف  امل��ن���ظ��رات  تنظم 
دائرة  �شكل  على  املر�شحون  خالله�  ويجل�س  ال��ع���م��ة، 
ويف  القرعة  اأ�ش��س  على  اختريت  مق�عد  على  ن�شفية 

الو�شط �شح�في�ن يديران احلوار.
عدده�  ُي��ح��دد  مل  التي   - الأ�شئلة  ال�شح�في�ن  يطرح 
يوم  م�ش�ء  ب�لقرعة  واخ��ت��ريت  �شح�فيون  واأع��ده���   -
منهم  �شُيطلب  ال��ذي��ن  املر�شحون  اختري  كم�  اجلمعة 

الرد عليه�.
وميكن  ل��الإج���ب��ة  ث���ن��ي��ة   90 م��ت��ح��دث  ل��ك��ل  و�شيعطى 
ال�شم�ح له ب�حلديث مرة ث�نية اأو مق�طعته. ويف نه�ية 
لتو�شيح  ث�نية   99 اأم���م كل مر�شح  �شيكون  الربن�مج، 
الإجم�ل  يف  و�شيكون  لربن�جمه.  العري�شة  اخلطوط 

لدى كل مر�شح 15 دقيقة للحديث خالل الربن�مج.
التلفزيون  ق��ن��وات  نق�بة  رئي�س  خ�شر  الأ���ش��ع��د  وق����ل 
الوقت.  حتديد  يف  للغ�ية  �ش�رمني  “�شنكون  اخل��شة 
هذه هي ق�عدة اللعبة. اأنتم اأم�م ال�شعب ولديكم جميع� 
“من�ق�ش�ت غنية جداً  متوقع�ً  الوقت نف�شه لإقن�عه”، 

وح�مية جداً«.
جميع  ي�شر  والفنية،  التنظيمية  اجلوانب  على  عالوة 

املنظمني على الطبيعة غري امل�شبوقة لهذه العملية.
الأحي�ن  اأغ��ل��ب  يف  ال��ع��رب��ي  ال��ع���مل  “يف  وي��ق��ول خ�شر 
ع��ن��دم��� ن��ت��ح��دث ع��ن امل��ن���ف�����ش��ة، ن��ع��رف م��ن ���ش��ي��ف��وز يف 
اليوم  اأم���  الأ���ش��وات.  من   %  99،99 بن�شبة  النه�ية 
فنحن ل نعرف من �شيفوز”. يف الواقع، ي�شعب التكهن 
العدد  هذا  مع  التون�شية،  الرئ��شية  النتخ�ب�ت  بنت�ئج 

اإغ���الق حمط�ت  م��ن  ن�شط�ء، غ��شبون  وق���م  الأر����س. 
قط�رات الأنف�ق ملنع املحتجني من الحت�ش�د واملط�لبة 
بتمزيق  ال�����ش��رب،  ل��واق��ع��ة  امل��راق��ب��ة  ك���م��ريات  بلقط�ت 
لف��ت���ت وحت��ط��ي��م ب���واب����ت ال���دخ���ول واإ����ش���رام ال��ن���ر يف 

ال�شوارع والكت�بة على اجلدران.
وق�لت احلكومة يف بي�ن اإن هذا “ال�شلوك م�شني«.

تن�زلت  ك���ري لم تقدمي  ك��وجن  ه��وجن  زعيمة  واأعلنت 
الأ�شبوع امل��شي يف حم�ولة لإنه�ء الحتج�ج�ت، مب� يف 

الربيط�ين  احل��ك��م  اأواخ����ر  ك��وك يف  ت�شيك لب  م��ط���ر 
ال�شم  نف�س  ك��وجن ح��ول جزيرة �شغرية حتمل  لهوجن 

ويتم الو�شول اإليه من خالل �شل�شلة من اجل�شور.
ك��ث��ريون منهم  ارت���دى  ال��ذي��ن  املتظ�هرين  وق���م مئ�ت 
اأقنعة مبه�جمة حمط�ت مرتو الأنف�ق يف �شبه جزيرة 
كولون الليلة امل��شية بعد ا�شتهدافه� ب�شبب م� عر�شه 
اأحد  التلفزيون من قي�م ال�شرطة ب�شرب حمتجني يف 
قط�رات الأنف�ق يف 31 اأغ�شط�س اآب وهم ج�ثمون على 

ومتلهفة لالأمر«. وي�شيف بلعب��س بن كريدة “مل جتد 
ومع  ثق�فة النق��س بعد مك�ن�ً له� يف الع�مل العربي”. 
اأن العر�س �شيع�د بثه على قنوات عراقية  ت�أكيده على 
الأوىل  اخل��ط��وة  ت��ك��ون  “اأن  ي���أم��ل  وليبية،  وج��زائ��ري��ة 

مبث�بة م�شدر اإله�م” لالآخرين.
15 �شهًرا من الإط�حة ب�لرئي�س  2012، بعد  يف ع�م 
ح�شني مب�رك من قبل حركة احتج�ج ا�شتلهمت الثورة 
حينه�  و�شفت  تلفزيونية،  من�ظرة  نظمت  التون�شية، 
 13 ب��ني  م��ن  اثنني  مر�شحني  ب��ني  “ت�ريخية”  ب�أنه� 

مر�شح� للرئ��شة.

ق�نون  مل�شروع  الر�شمي  الإلغ�ء  ذلك 
ت�شليم امل�شتبه بهم لل�شني والذي مل 
يكن يحظى ب�أي �شعبية. لكن كثريين 
ق�لوا اإن حترك�ته� غري ك�فية وج�ءت 

بعد فوات الأوان.
�شي�شمح  ال���ق����ن���ون  م�������ش���روع  وك�������ن 
بت�شليم امل�شتبه بهم اإىل ال�شني على 
الرغم من وجود نظ�م ق�ش�ئي م�شتقل يف هوجن كوجن 

يعود ت�ريخه لفرتة احلكم الربيط�ين.
حزيران  يونيو  يف  ب��داأت  التي  املظ�هرات  مط�لب  لكن 
اأ�شبحت اأو�شع نط�ق� منذ ذلك احلني لت�شمل املزيد من 
مبوا�شلة  املحتجني  من  الكثري  وتعهد  الدميقراطية 

التظ�هر.
وت�شببت املظ�هرات يف بع�س الأحي�ن يف �شل اأجزاء من 
امل��دي��ن��ة، وه���ي م��رك��ز م����يل ك��ب��ري يف 
اآ�شي�، و�شط ا�شتب�ك�ت يف ال�شوارع بني 
املحتجني وال�شرطة التي ا�شتخدمت 
الفلفل  ورذاذ  للدموع  امل�شيل  ال��غ���ز 
عملي�ت  وت�����ش��ب��ب��ت  امل���ي����ه.  وم���داف���ع 
ات�شمت  ال���ت���ي  امل��ح��ت��ج��ني  اع���ت���ق����ل 

ب�لعنف يف لفت النتب�ه الع�ملي.
واإىل ج�نب املط�لبة ب�شحب م�شروع 
لل�شني  بهم  امل�شتبه  ت�شليم  ق���ن��ون 
والإفراج عمن اعتقلوا بتهمة العنف 
اإجراء حتقيق  اأي�ش�  يريد املحتجون 
وح�شية  ي���ع���ت���ربون���ه  ف��ي��م���  ر����ش���م���ي 
ا�شتخدام  ع����ن  وال����ك����ف  ال�������ش���رط���ة 
التجمع�ت  ل��و���ش��ف  “�شغب”  كلمة 
احل������ش��دة وم��ن��ح �شك�ن ه��وجن كوجن 
بطريقة  زعم�ئهم  اخ��ت��ي���ر  يف  احل��ق 

دميقراطية.
 

�لباهاما تكافح للتعامل مع �جلثث �ملتحللة 

خماوف من مقتل املئات بعد االإع�سار دوريان 
•• الباهاما-وكاالت:

من�طق  على  امل���وت  رائ��ح��ة  خيمت 
م����ن ج����زي����رة اأب������ك�����و ال����ك����ربى يف 
���ش��م���ل ج����زر ال���ب����ه����م���� م���ع قي�م 
املن�زل  اأنق��س  برفع  الإغ�ثة  فرق 
والبن�ي�ت بحث� عن ال�شح�ي� وهو 
ح�د  ب�شكل  يرفع  اأن  ُيتوقع  بحث 

عدد القتلى من الإع�ش�ر دوري�ن.
واج�����ت������ح دوري������������ن، وه������و اأق������وى 
الب�ه�م� على  اإع�ش�ر ي�شرب جزر 
والب�ه�م�  اأب����ك���و  ج���زر  الإط�����الق، 
لي�شوي  الأ����ش���ب���وع  ه����ذا  ال���ك���ربى 
ب����لأر����س ويدمر  ب���أك��م��ل��ه���  اأح���ي����ء 
البنية التحتية مب� يف ذلك مدارج 

هبوط الط�ئرات يف املط�ر.
وم� زال املئ�ت، اإن مل يكن الآلف، 
يقطنه�  التي  البالد  يف  مفقودين 
ويقول  ن�����ش��م��ة.  األ����ف   400 ن��ح��و 
الذي  القتلى،  ع��دد  اإن  م�شوؤولون 
و�شل اإىل 43 حتى الآن، �شريتفع 
ب�شدة على الأرجح مع العثور على 
الأنق��س  و�شط  اجلثث  من  مزيد 
التي  الفي�ش�ن�ت  وم��ي���ه  وال��رك���م 

خلفه� الإع�ش�ر.
وو�شف بع�س ال�شك�ن عدد القتلى 
البداية  يف  احلكومة  اأعلنته  ال��ذي 

اأك���رث من  خم�س درج�����ت. وو���ش��ل 
اأب�كو  ج���زي���رة  ���ش��ك���ن  م���ن   260
اأجلتهم احلكومة على منت عب�رة 
�ش�ع�ت،  �شبع  ا�شتغرقت  رح��ل��ة  يف 
م�����ش���ء اجلمعة،  ن������ش���و  م��رف���أ  اإىل 
كم� ذكر �شح�يف من وك�لة فران�س 
عب�رة  ت�شل  اأن  وي��ف��رت���س  ب��ر���س. 

ث�نية ليال.
و�شلت  التي  ل��وي  ميالين  وق�لت 
مع اأبن�ئه� الأربعة اأن ن�شف منزله� 
“�شعيدة  اأن��ه���  واأ���ش���ف��ت  م��دم��ر. 
ملجرد احل�شول على اإمك�نية النوم 
وجبة  وت��ن���ول  وال�شتحم�م  جيدا 
قبل  اأن��ه  وت�بعت  �شليمة”.  طع�م 
اأن يتم اإجالوؤهم “كن� 16 �شخ�ش� 
يف �شقة من ثالث غرف، نفعل م� 
مي�ه  ن�شتخدم  ل��ن��ن��ج��و..  بو�شعن� 
ب�شعة  ون����أك���ل  لنغت�شل  الأم���ط����ر 

اأطب�ق جممدة«.
وق����د ع����رثت م���ي���الين ع��ل��ى مك�ن 
تقيم فيه ليلة يف ن��ش�و لذلك مل 

بحجم  م���أ���ش���وي  ا�شتخف�ف  ب���أن��ه 
ان��ت��وين توم�شون  وق����ل  ال��ك���رث��ة. 
جزئي  ب��دوام  “اأعمل  ع�م�(   27(
رائحة  جيدا  اأعلم  جن�زات.  دار  يف 
هن�ك  ي���ك���ون  اأن  ي��ج��ب  امل��������وت... 

املئ�ت.. املئ�ت«.
وت��ع��رق��ل الأو����ش����ع ال��ف��و���ش��وي��ة يف 
اأنح�ء اجلزر جهود الإغ�ثة اإذ توؤثر 

على الرحالت اجلوية والبحرية.
وق�لت كبرية الأطب�ء يف امل�شت�شفى 
اإن  الع�م الوحيد الع�مل يف اجلزر 
عدد القتلى �شيكون “�ش�دم�” واإن 
مربدة  �ش�حن�ت  �شيتطلب  الأم���ر 
املتوقع  اجل��ث��ث  حل��ف��ظ  ع��م��الق��ة 
اأن  اإىل  م�������ش���رية  ع��ل��ي��ه���  ال���ع���ث���ور 
التع�مل مع كل الوفي�ت �شي�شتغرق 

اأ�ش�بيع.
بك�شور  امل���������ش�����ب����ني  وب������خ������الف 
ور�شو�س والته�ب�ت جلدية يع�ين 
اإثر  نف�شية  �شدم�ت  من  الن�جون 
والدم�ر  وامل����وت  ال��رع��ب  م�����ش���ه��د 

الذي  الإي�����واء  م��رك��ز  اإىل  ت��ت��وج��ه 
وف��رت��ه احل��ك��وم��ة. ويف ه��ذا املركز 
داي�ن  وتنتظر  �شخ�س.  يقيم مئت� 
فورب�س ابنيه� ب�تريك )24 ع�م�( 
اللذين  ع���م���(   28( ودي���جن��ي��ل��و 

قطعت اأخب�رهم� منذ الثالث�ء.
واأن  ج�ئع�ن  اأنهم�  “ذكرا  وق���ل��ت 
ب��داأت ت�شر  املوتى،  رائحة اجلثث، 
م�  لأرى  اأنتظر   )...( فعال  بهم� 
اإذا ك�ن� على منت العب�رة وب�شحة 
جيدة. لن اأتزحزح من هن� اإىل ان 

تغلق الأبواب و�ش�أعود غدا«.
اأجواء  يف  الإغ�ثة  عملي�ت  ت�شتمر 
اإدارة  يف  م�شوؤول  وق���ل  الفو�شى. 
الب�ه�م��س  يف  ال��ط���رئ��ة  احل����لت 
“الأمر معقد جدا  بر�س  لفران�س 
ب�شكل  مقطوعة  الت�����ش���لت  لأن 

�شبه ك�مل«.
�ش�ندز  دوي��ن  ال�شحة  وزي��ر  و�شبه 
ك�ترين�”  “ب�لإع�ش�ر  دوري��������ن 
ال���ذي اأحل���ق دم�����را ك��ب��ريا بولية 

ال�ش�بقة.  الأي���م  يف  �شهدوه�  التي 
و�شرب دوري�ن اجلزر بقوة اإع�ش�ر 
الأقوى  وه��و  اخل�م�شة  الفئة  من 
�ش�فري-�شيمب�شون  مقي��س  على 

املوؤلف من خم�س درج�ت.
 70 اأن نحو  املتحدة  وتقدر الأمم 
ع�جلة  مل�ش�عدات  يحت�جون  األ��ف��� 
بتوفري امل��ي���ه وال��غ��ذاء وامل�����أوى يف 

جزر الب�ه�م�.
كوك�س  وي����ل����ز  اإي����ري����ك�����  وق������ل�����ت 
احلكومة يف  رئي�س  ب��شم  الن�طقة 
ل�شبكة  الب�ه�م��س هوبري ميني�س 
الأمريكية  نيوز”  ���ش��ي  ب���ي  “ان 
“43 )قتيال(. اإنه العدد الر�شمي 
اإىل ج�نب العديد من املفقودين«.

ترتفع  اأن  “نتوقع  واأ�����ش�����ف����ت 
احل�شيلة ب�شكل كبري«.

تتحدث  ال�ش�بقة  احل�شيلة  وك�نت 
الإع�ش�ر  يف  ق��ت��ي��ال  ث��الث��ني  ع���ن 
دوري���������ن ال������ذي ����ش���رب اجل���زي���رة 
وهي  الق�شوى  �شدته  بلغ  عندم� 

ل��وي��زي���ن��� الأم��ريك��ي��ة. وك���ن��ت قد 
�شرح اجلمعة اأنه يخ�شى اأن تكون 
“مروعة”.  ال�����ش��ح���ي���  ح�����ش��ي��ل��ة 
اأن  ال���ن��������س  “على  اأن�����ه  واأ�����ش�����ف 
يتوقعوا معلوم�ت ف�قت كل ت�شور 

عن اخل�ش�ئر الب�شرية والآلم«.
يف مدينة م�ر�س ه�ربر يف جزيرة 
غريت اأب�كو ب�شم�ل البالد، ت�بعت 
انت�ش�ل  ع��م��ل��ي���ت  ب���ر����س  ف���ران�������س 
اجل��ث��ث. وق��د دم��ر الإع�����ش���ر نحو 
���ش��ت��ني ب���مل��ئ��ة م���ن اجل���زي���رة وب�ت 

اآلف الأ�شخ��س بال م�أوى.
وعلى مد النظر تبدو م�ش�هد دم�ر 
تتن�ق�س مع الإعالن�ت التقليدية 

للب�ه�م��س كوجهة �شي�حية.
ث�ه هيبورن لفران�س بر�س  وق�لت 
انتهت.  اب���ك��و  اأن  ب�شدق  “اأعتقد 
اأعتقد اأن اأب�كو لن ت�شرتد ع�فيته� 
���ش��ن��وات لأن ك��ل �شيء  ق��ب��ل ع�����ش��ر 
انه�ر. لذلك يجب اأن نح�شل على 
ليوظفوا  الن��س  اإىل  ونحت�ج  امل���ل 

ا�شتثم�رات«.
ن�شطت  الأخ�������رية  ال�������ش����ع����ت  ويف 
واحلكومية  ال���ف���ردي���ة  امل����ب�����درات 
امل�����ن�����ظ�����م������ت غري  وم����������ن ج�����������ب 
ل�شك�ن  الدعم  لتقدمي  احلكومية، 

الب�ه�م��س.

نبيل القروي احلا�سر الغائب يف احلملت االنتخابية الرئا�سية يف تون�س
نبيل” و�ش�ركه� احل�شور كل من �شفي�ن طوب�ل ور�ش� �شرف الدين القي�ديني 
طلب  الثالث�ء  التون�شي  الق�ش�ء  ورف�س  تون�س«.  “نداء  حزب  يف  ال�ش�بقني 
اأغ�شط�س-اآب   23 ام���وال منذ  تبيي�س  بتهم  امل��وق��وف  ال��ق��روي  ع��ن  الف���راج 
الف�ئت. مت توقيف القروي على بعد ع�شرين كيلومرتا �شم�ل الع��شمة واقتيد 
والقي�م  كلل  دون  العمل  قي�دات حملته موا�شلة  وق��ررت  املرن�قية  �شجن  اىل 

بحملته الدع�ئية يف خمتلف الأم�كن وعلى مواقع التوا�شل الجتم�عي.
وقراأ اأحد القي�دات يف احلزب ر�ش�لة للقروي من �شجنه اأم�م اأن�ش�ره يف قف�شة 
تون�س  و”اإرج�ع  ال�شن�ديق”  “ثورة  اأج��ل  من  الت�شويت  اىل  فيه�  يدعوهم 
لعر�س  �شح�يف  موؤمتر  تنظيم  القي�ديني  من  ع��دد  ت��وىل  كم�  ال�شعب«.  اىل 
الفقر  مق�ومة  “اأولوية  على  الق�ئم  ال��ق��روي  حل��زب  القت�ش�دي  الربن�مج 

والبط�لة” والعمل على اإجن�ز “ميث�ق اجتم�عي«.
وو�شفه  طبيعية  ب�شفة  بحملته  يقوم  اأن  اإمك�نية  على  القروي  حم�مو  اأك��د 

•• تون�ض-اأ ف ب:

ل يزال املرت�شح لالنتخ�ب�ت الرئ��شية يف تون�س نبيل القروي موقوف� فيم� 
الذين  ح��زب��ه  ق��ي���دات  م��ن  وع���دد  زوج��ت��ه  ال��دع���ي��ة بح�شور  انطلقت احلملة 
الرجل  برامج  لتقدمي  ال�شح�فية  واملوؤمترات  احلزبية  الجتم�ع�ت  يوؤمنون 

احل��شر الغ�ئب يف امل�شهد ال�شي��شي يف البالد.
�شعدت زوجته �شلمى ال�شم�وي اإىل املن�شة يف افتت�ح احلملة اأم�م اأن�ش�ر حزب 
الف�ئت �ش�رخة  الثنني  “جنوب غرب”  يف حم�فظة قف�شة  تون�س”  “قلب 
قلب  يف  نبيل  التون�شيني،  قلوب  يف  ح��شر  لكنه  معن�،  ح��شرا  “لي�س  بت�أثر 
ال�شم�وي اخلم�شينية واملوظفة يف �شركة م�يكرو�شفت، ر�شينة  تون�س«. بدت 
األفي �شخ�س يف مدينة احلو�س املنجمي التي ن�ش�أت  اأم�م حوايل  يف خط�به� 
فيه� وق�لت “�شنحتفل، ولكن هن�ك قليل من احلزن لي�س مك�ين هن� بل مك�ن 

اأحدهم ب�”ال�شجني ال�شي��شي«. ولن ي�ش�رك املرت�شح اخلم�شيني يف املن�ظرات 
يف  كر�شيه  و�شيظل  ال�شبت  احلكومي  التلفزيون  نظمه�  التي  التلفزيونية 
بعيدا  الذي بقي  الوحيد  ب�ملرت�شح  لي�س  القروي  اأن  �ش�غرا. غري  ال�شتوديو 
عن احلملة، �شليم الري�حي رجل الأعم�ل املقيم بفرن�ش� منذ اواخر 2018 
واملالحق ق�ش�ئي� يف ق�ش�ي� تتعلق بتبيي�س اأموال هو الآخر يدير حملته عن 
تون�شي  تلفزيون  عرب  الدع�ئية  احلملة  خ��الل  للظهور  الري�حي  عمد  بعد. 
خ��س متحدث� من مقر اق�مته الفخم كم� �ش�رك يف موؤمتر حلزبه عرب تقنية 
“الهولوغرام” نه�ية اأغ�شط�س-اآب الف�ئت. وجه الق�ش�ء التون�شي لالأخوين 
تبع�  وتهرب �شريبي  اأم��وال  تبيي�س  تهمة   2017 يف  القروي  وغ���زي  نبيل 
لقيت  احلكومية.  غ��ري  يقظ”  “اأن�  منظمة  به�  تقدمت  �شكوى  على  ب��ن���ء 
بعد  خ�شو�ش�  حقوقيني  قبل  م��ن  ك��ب��رية  ان��ت��ق���دات  ال��ق��روي  توقيف  عملية 
ان ح��شرت ق��وات الم��ن �شي�رته حني ك�ن ع�ئدا من زي���رة ق�م به� يف اط�ر 

حمالته اخلريية. قبل انطالق احلمالت الرتويجية لالنتخ�ب�ت الرئ��شية. 
يرى بع�س من ان�ش�ره وامل�شرفني على حزبه ان عملية توقيفه ك�نت مهينة 
واتهموا رئي�س احلكومة ومن�ف�شه يف الرئ��شية يو�شف ال�ش�هد ب�ل�شلوع فيه� 
وعدم  التون�شي  الق�ش�ء  ا�شتقاللية  على  م�شددا  لحق�  ال�ش�هد  نف�ه�  وق��د 
التدخل فيه. كم� اعترب مراقبون ومن�ف�شون للقروي انه مت توظيف الق�ش�ء 
ال�ش�هد مقرتح ق�نون  يف عملية توقيفه. ب�ل�ش�فة اىل ذلك قدمت حكومة 
لتعديل املجلة النتخ�بية “ق�نون النتخ�ب�ت” وقد �ش�دق عليه� الربمل�ن ومل 
يوقع عليه� الرئي�س الراحل الب�جي ق�ئد ال�شب�شي قبل وف�ته. �شددت الهيئة 
املبكرة  الرئ��شية  لالنتخ�ب�ت  مرت�شح�  بق�ئه  على  املق�بل  يف  امل�شتقلة  العلي� 
ب�لرغم من كونه ل يزال وراء الق�شب�ن م� مل ي�شدر الق�ش�ء حكمه النه�ئي 
الراأي خالل احلملة النتخ�بية  ا�شتطالع�ت  الهيئة  والبت يف حقه. حظرت 

ولكن بع�س املحللني قدروا ان القروي ربح نق�ط� ا�ش�فية بعد توقيفه.
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تعلن حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية – دائرة التنفيذ – عن بيع ال�شي�رات الت�لية عن طريق �شركة الإم�رات 
للمزادات �س.ذ.م.م يف مت�م ال�ش�عة اخل�م�شة م�ش�ءاً يوم الربع�ء املوافق 11  �شبتمرب 2019 وعلى من يرغب 
 WWW.EmiratesAuction.COM مبع�ينة ال�شي�رات بزي�رة موقع املزاد اأو بزي�رة املوقع اللكرتوين

و يف ح�لة العرتا�س مراجعة ق�شم التنفيذ املدين اأثن�ء الدوام الر�شمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية – دائرة التنفيذ

     
RAK Bank 201512146/2019   Q 5211826,000
RAK Bank  201412147/2019   M 8752032,000
RAK Bank 201512142/2019   R 4132635,000
RAK Bank 201512143/2019   B8470614,000
RAK Bank 201512148/2019   Q 1758160,000
RAK Bank 201712149/2019   T 8789035,000
RAK BankH1 201512150/2019   P 6887130,000
RAK Bank 201512145/2019   M 3934535,000
RAK Bank 201712144/2019   B1170255,000
RAK Bank 201612153/2019   S 5199775,000
RAK Bank 201412154/2019   O 8595828,000
RAK Bank 201612155/2019   S 5617127,000
RAK BankFSR 201512156/2019     9710455,000
RAK Bank 201512158/2019   H 2652114,000
RAK Bank 201512159/2019   P 4391812,000
RAK Bank 201612160/2019   15568518,000
RAK Bank 201312161/2019   O 415169,000
RAK Bank 201512162/2019   Q 7368714,000
RAK Bank 201412163/2019   R 858849,000
RAK Bank 201512164/2019   O 2610214,000
RAK Bank 201612165/2019   Q 771026,000
RAK Bank5  201512166/2019   Q 44269155,000
RAK Bank 201512152/2019   R 9394835,000
RAK Bank 201612151/2019   C2206517,000

Dubai Islamic Bank 201612318/2019   WHITE9519145,000
Dubai Islamic Bank 201612323/2019   149341531,000
Dubai Islamic Bank 201512322/2019   B2647014,000
Dubai Islamic Bank 201612324/2019   32760732,000
Dubai Islamic Bank 201612319/2019   12650720,000
Dubai Islamic Bank 201612321/2019   32753930,000
Dubai Islamic Bank 201412320/2019   16639232,000

HSBCX 201512503/2019   C 1068238,000
HSBCQ5 201512505/2019   65680349,000
HSBC 201112506/2019   52035932,000
HSBCI 520   201312499/2019   47917837,000
HSBC4  201712501/2019   155657364,000

Emirates Islamic Bank 201312611/2019   O 7091414,000
Emirates Islamic Bank 201612607/2019   S 2137618,000
Emirates Islamic Bank 201512608/2019   P 887528,000
Emirates Islamic BankL200 201612609/2019   J 3722124,000
Emirates Islamic Bank 201212633/2019   D 4839513,000
Emirates Islamic Bank  201612632/2019   O 1547065,000
Emirates Islamic Bank 201512610/2019   J 9881317,000
Emirates Islamic Bank 201312634/2019   D 3689421,000
Emirates Islamic Bank 201512626/2019   R 2647815,000
Emirates Islamic Bank 201412627/2019   M 9327318,000
Emirates Islamic Bank 201612628/2019   Q 4818719,000
Emirates Islamic Bank 201312602/2019   V 7466912,000
Emirates Islamic Bank 201512625/2019   R 7736246,000
Emirates Islamic Bank 201612618/2019   K 7264018,000
Emirates Islamic Bank 201212604/2019   Q 201738,000
Emirates Islamic Bank 201512603/2019   R 2163612,000
Emirates Islamic BankX J 8 201212605/2019   E 4758840,000
Emirates Islamic Bank3 201312624/2019   D 7056213,000
Emirates Islamic Bank 201512620/2019   G 3994314,000
Emirates Islamic Bank 201512612/2019   R 2647415,000
Emirates Islamic Bank 201512613/2019   J 5397514,000
Emirates Islamic Bank 200912614/2019   H 1352914,000
Emirates Islamic Bank 201412615/2019   P 7121411,000
Emirates Islamic Bank 201312616/2019   K 2031018,000
Emirates Islamic Bank 201512617/2019   N 7445315,000
Emirates Islamic Bank 201212619/2019   J 648259,000
Emirates Islamic Bank 201612629/2019   F 7939317,000
Emirates Islamic BankI 30 201412630/2019   I 7874110,000
Emirates Islamic Bank 201612631/2019   G 1496331,000
Emirates Islamic Bank 201612606/2019   J 5031035,000
Emirates Islamic Bank 201212621/2019   L 8031310,000
Emirates Islamic Bank 201512622/2019   E 6992635,000
Emirates Islamic Bank 201512623/2019   Q 2768810,000
Emirates Islamic Bank 201612600/2019   S 3851618,000
Emirates Islamic Bank2 201412601/2019   O 4630912,000
Emirates Islamic Bank 201512821/2019   B2688712,000
Emirates Islamic Bank 201512822/2019   A9270014,000
Emirates Islamic Bank  201512823/2019   P 7833135,000
Emirates Islamic Bank 201612826/2019   S 1730817,000
Emirates Islamic Bank 201612824/2019   R 1325925,000
Emirates Islamic Bank 201512812/2019   A 4839082,000
Emirates Islamic Bank 201312820/2019   C 6671818,000
Emirates Islamic BankG 25 S 201412828/2019   P 7396017,000
Emirates Islamic Bank 201512814/2019   154034914,000
Emirates Islamic BankCX 9 201612817/2019   51135047,000
Emirates Islamic BankCX 5 201912811/2019   E 4418375,000
Emirates Islamic Bank 201412829/2019   K 2249812,000
Emirates Islamic Bank 201112827/2019   F 967898,000
Emirates Islamic Bank 201612825/2019   M 765669,000
Emirates Islamic Bank 201412813/2019   131614910,000
Emirates Islamic Bank 201712815/2019   C 3763165,000
Emirates Islamic Bank 201612816/2019   C 2505037,000
Emirates Islamic Bank 200712818/2019   8835154,000
Emirates Islamic Bank 201412819/2019   L 1293322,000
Dubai Islamic Bank 201511207/2019   A 744703,000
Dubai Islamic Bank 201311212/2019   C 1309918,000
Dubai Islamic Bank 201510158/2019   17911915,000

Habib Bank AG ZurichML350 200911444/2019   H 8718713,000
Dubai Islamic BankGS 350 201512798/2019   133643752,000
Dubai Islamic Bank  201412799/2019   117479528,000
Dubai Islamic Bank 201512801/2019   142606490,000
Dubai Islamic Bank 201612802/2019   101391058,000
Dubai Islamic Bank 201512803/2019   149247819,000
Dubai Islamic Bank   201512810/2019   79094355,000
Dubai Islamic Bank 201512793/2019   167238018,000
Dubai Islamic Bank 201512794/2019   158841022,000
Dubai Islamic Bank 201612795/2019   122315470,000
Dubai Islamic Bank 201412796/2019   157468122,000
Dubai Islamic Bank 201512792/2019   1502598,000

Emirates Islamic BankAttrage 20149136/2019   14849648,000
Emirates Islamic Bank 20159124/2019   39556214,000
Emirates Islamic Bank 20079151/2019   K 306944,000
Emirates Islamic BankHT 201515824/2017   10164708,500
Emirates Islamic BankH1 20169154/2019   WHITE5723723,500

RAK Bank 201512012/2019   Q 1901510,000
RAK Bank 201412018/2019   F 7182221,000
RAK Bank 201512028/2019   B2493929,000
RAK Bank 201310604/2019   M 2539210,000
RAK Bank 201510513/2019   Q 6867115,000
RAK Bank 201310525/2019   H 8191119,000
RAK Bank  201610521/2019   R 1182036,000
RAK Bank 200 201110526/2019   N 5324017,000
RAK Bank 201610529/2019   H 9718230,000
RAK Bank 201610530/2019   I 4136944,000
RAK Bank 201110602/2019   G 486569,000
RAK Bank 201310361/2019   G 800157,000
RAK Bank 201310370/2019   26285915,000
RAK BankCLA 250 201510373/2019   L 6446356,000
RAK Bank 201510426/2019   N 7336928,000
RAK Bank 201610223/2019   S 1324412,000
RAK Bank 201410072/2019   B 9336550,000

EMIRATES AUCTION 2002355/2019B424533,000
EMIRATES AUCTION 2009535/2019B 6257710,000

العدد 12725 بتاريخ 2019/9/8
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : �سلفر �سو�ن لتجارة �ملالب�س - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم of505b ملك موؤ�ش�شة دبي العق�رية )و�شل للعق�رات( - الرقة 
ال�شكل الق�نوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�شة : 809٣29 رقم القيد ب�ل�شجل 
مت  قد  ب�أنه  بدبي  القت�ش�دية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   ١٣5١04٣  : التج�ري 
مبوجب  وذل��ك   ، اأع��اله  املذكورة  ال�شركة  ب�إنحالل  لديه�  التج�ري  ال�شجل  يف  الت�أ�شري 
ق���رار حم���ك��م دب��ي بت�ريخ 20١9/9/٣ وامل��وث��ق ل��دى ك���ت��ب ال��ع��دل حم���ك��م دب��ي بت�ريخ 
�سمارت  اإىل امل�شفي املعني  اأو مط�لبة التقدم  اأي اعرتا�س  20١9/9/٣ وعلى من لديه 
فيجن ملر�جعة �حل�سابات  العنوان : مكتب رقم 50 -20١ ملك بلو ب�ي مركز الأعم�ل 
ذ م م - بردبي - اخلليج التج�ري - ه�تف :    ف�ك�س :    م�شطحب�ً معه ك�فة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12725 بتاريخ 2019/9/8
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي

ا�شم امل�شفي : �سمارت فيجن ملر�جعة �حل�سابات
العنوان : مكتب رقم 50 -20١ ملك بلو ب�ي مركز الأعم�ل ذ م م - بردبي - 
اخلليج التج�ري - ه�تف :     ف�ك�س :       مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
�سلفر  اأع��اله لت�شفية  املذكور  امل�شفي  ب�أنه قد مت تعيني  القت�ش�دية بدبي 
�سو�ن لتجارة �ملالب�س - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ  
العدل حم�كم دبي بت�ريخ 20١9/9/٣ وعلى  20١9/9/٣ واملوثق لدى ك�تب 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الك�ئن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��اله، م�شطحب�ً معه ك�فة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12725 بتاريخ 2019/9/8
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

تبليغ حكم بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/1679 اأمر اأداء  

اىل املحكوم عليهم� : راأفت النح��س فواز عبدالرحمن - م�شري اجلن�شية 
العنوان / �ش�لون بنت العز للتجميل - الرا�شدية - ت 054٣522248 

نحيطكم علم� ب�أنه بت�ريخ  20١9/8/29 م قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى 
املذكورة ب�لرقم اأعاله  ل�ش�لح بدر ن��شر حممد اجلرن النعيمي  

ب�لت�يل : ن�أمر ب�لزام املدعي عليه ب�ن يوؤدي للمدعي مبلغ� وقدره )١0000 درهم�( 
)ع�شرة الف درهم( مع اللزام ب�لر�شوم وامل�شروف�ت  

هذا  ل�شتالمك  الت�يل  اليوم  من  اعتب�را  يوم�   ١5 خالل  لال�شتئن�ف  ق�بال  حكم� 
التبليغ.  حرر بت�ريخ 20١9/8/29 م 

مكتب ادارة الدعوى       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12725 بتاريخ 2019/9/8
اعالن بالن�شر

رقم )2019/6507(
املنذر : عليه حممد لوي نزاد 

املنذر اليه� : ط�هرة حممد تقي بهزاد كرميي 
ال�شيكني وهو  اليه� ب�شداد ك�مل مبلغ  املنذر  املنذرة -  ولكل م� تقدم تنذر 
ال��ف دره��م وذل��ك خ��الل مدة  مبلغ وق���دره )١5.000 دره���م( خم�شة ع�شر 
اتخ�ذ  اىل  امل��ن��ذر  �شت�شطر  وال  الإع���الن  ت���ري��خ  م��ن  اي���م  خم�شة  اق�ش�ه� 
ك�فة الإجراءات الق�نونية التي حتفظ له� حقه� مب� فيه� اق�مة الدع�وى 
الر�شوم  بك�فة  اليه�  امل��ن��ذر  حتميل  م��ع  الأداء  اأم��ر  وا�شت�شدار  الق�ش�ئية 

وم�ش�ريف التق��شي والف�ئدة الق�نونية واتع�ب املح�م�ة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12725 بتاريخ 2019/9/8
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : لوجن وين لتجارة �ملالب�س �جلاهزة - �س ذ م م   
العنوان : مكتب 407 ملك حممد علي م�شبح القيزي الفال�شي - ن�يف - ال�شكل الق�نوين 
 : التج�ري  ب�ل�شجل  القيد  رق��م   802٣٣0  : الرخ�شة  رق��م   ، حم���دودة  م�شوؤولية  ذات   :
يف  الت�أ�شري  مت  قد  ب�أنه  بدبي  القت�ش�دية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   ١٣٣٣5٦5
، وذلك مبوجب قرار حم�كم  اأعاله  ب�إنحالل ال�شركة املذكورة  ال�شجل التج�ري لديه� 
دبي بت�ريخ 20١9/9/٣ واملوثق لدى ك�تب العدل حم�كم دبي بت�ريخ 20١9/9/٣ وعلى 
�سمارت فيجن ملر�جعة  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مط�لبة  اأي اعرتا�س  من لديه 
�حل�سابات  العنوان : مكتب رقم 50 -20١ ملك بلو ب�ي مركز الأعم�ل ذ م م - بردبي - 
اخلليج التج�ري - ه�تف :    ف�ك�س :    م�شطحب�ً معه ك�فة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12725 بتاريخ 2019/9/8
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي

ا�شم امل�شفي : �سمارت فيجن ملر�جعة �حل�سابات
العنوان : مكتب رقم 50 -20١ ملك بلو ب�ي مركز الأعم�ل ذ م م - بردبي - 
اخلليج التج�ري - ه�تف :     ف�ك�س :       مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
القت�ش�دية بدبي ب�أنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية لوجن وين 
لتجارة �ملالب�س �جلاهزة - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حم�كم دبي بت�ريخ  
العدل حم�كم دبي بت�ريخ 20١9/9/٣ وعلى  20١9/9/٣ واملوثق لدى ك�تب 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مط�لبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الك�ئن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��اله، م�شطحب�ً معه ك�فة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوم�ً من ت�ريخ ن�شر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12725 بتاريخ 2019/9/8
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2019/1306 اإ�شتئناف عمايل
اىل امل�شت�أنف �شده /١ - جرين مودلينج للمق�ولت - �س ذ م م  جمهول حمل الق�مة  
املذكورة  الدعوى  اق���م  قد   - عو�س  عبداحلميد  الدين  �شالح  احمد  امل�شت�أنف/  ان  مب� 
اأعاله وعليه نعلنكم ب�أن  حكمت املحكمة بقبول الإ�شتئن�ف �شكال وقبل الف�شل يف املو�شوع 
)اأق�شم  الت�لية  وب�ل�شيغة  �شده�  للم�شت�أنف  الق�نوين  للمثل  احل��شمة  اليمني  بتوجيه 
ب�هلل العظيم ب�ن امل�شت�أنف مل يعمل �ش�ع�ت عمل ا�ش�فية وان امل�شت�أنف �شده� مل تكلفه 
ب�لعمل �ش�ع�ت ا�ش�فية ول ي�شتحق مق�بل ذلك مبلغ )5٦25( درهم� ول اأقل منه ، وانه 
مل يعمل اأي�م اجلمع والعطالت الر�شمية ول ي�شتحق مق�بل ذلك مبلغ )825( درهم� ول 
اأقل من ذلك واهلل على م� اأقوله �شهيد( وحددت له� املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 

.Ch1.A.4 20١9/9/2٦ ال�ش�عة 00 : ١١ �شب�ح� يف الق�عة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12725 بتاريخ 2019/9/8

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
يف الدعوى رقم 2019/1412  امر اداء

ان  مب�  الق�مة  حمل  جمهول  يو�شف  حممد  عبدالفت�ح  ١-�شعيد  عليه/  املدعى  اىل 
املدعي/بن مو�شى وديلي املحدودة - �س ذ م م - فرع دبي وميثله / عبدالرحمن ح�شن 
حممد املطوع - قررت حمكمة دبي البتدائية بت�ريخ 20١9/8/4 ب�لزام املدعى عليهم� 
�شركة اأيرتكنيك لنظمة التكييف )ذ م م( و�شعيد عبدالفت�ح حممد يو�شف ب�ن يوؤدي� 
ب�لت�ش�من للمدعية بن مو�شى وديلي املحدودة )�س ذ م م( فرع دبي - مبلغ 72١١١ درهم 
)اثنني و�شبعون الف وم�ئة واحدى ع�شر الف( والف�ئدة 9% �شنوي� من ت�ريخ ا�شتحق�ق 
كل �شيك وحتى ال�شداد الت�م والر�شوم وامل�ش�ريف ومبلغ خم�شم�ئة درهم مق�بل اتع�ب 
الأمر  اإ�شتئن�ف  يف  احلق  ولكم  الق�نون.  بقوة  املعجل  ب�لنف�ذ  الم��ر  و�شمول  املح�م�ة 

خالل ١5 يوم من اليوم الت�يل لن�شر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12725 بتاريخ 2019/9/8
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2019/648 جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/١- دى ات�س دي للتج�رة الع�مة - �س ذ م م جمهول حمل الق�مة مب� اأن املدعي / الالينز 
بجل�شته�  حكمت  املحكمة  ب���ن  نعلنكم   - اله�جري  اأحمد  حممد  �ش�لح  حممد   / وميثله  ح  م  م   - امبيك�س 
املنعقدة بت�ريخ 20١9/5/2 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ش�لح/ الالينز امبيك�س - م م ح ب�لزام املدعي عليه� 
ب�ن توؤدي اليه�  مبلغ 50و 072و ٣55 درهم ثالثم�ئة وخم�شة وخم�شون الف واثنني و�شبعون درهم وخم�شون 
فل�س قيمة ال�شيك�ت مو�شوع الدعوى والف�ئدة بواقع 9% �شنوي� من ت�ريخ ا�شتحق�ق كل  �شيك الأول رقم 
004١9 بقيمة 0١4/50 و7١ درهم وي�شتحق يف 20١8/5/2١ والث�ين رقم 00420 بقيمة 0١4/50 و 7١ درهم 
وي�شتحق يف 20١8/5/25  والث�لث رقم 0042١ بقيمة 0١4/50 7١ درهم وي�شتحق يف 20١8/5/27  والرابع رقم 
00422 بقيمة 0١4/50 و 7١  درهم وي�شتحق 20١8/5/29  واخل�م�س 0042٣ رقم بقيمة 0١4/50 و 7١ درهم 
والزمه�  ال�شداد  الوطني وحتى مت�م  راأ���س اخليمة  بنك  وامل�شحوبة جميعه� على  وي�شتحق يف ٣١/20١8/5 
ق�بال لال�شتئن�ف خالل  املح�م�ة. حكم� مبث�بة احل�شوري  اتع�ب  درهم مق�بل  والف  وامل�ش�ريف  ب�لر�شوم 
ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�شر هذا العالن �شدر ب��شم �ش�حب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

بن �شعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12725 بتاريخ 2019/9/8
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/389 عقاري جزئي                 
الق�مة  �ش�بر  جمهول حمل  ف��ريوز  مب�رك  احمد   -١  / عليه  املدعي  اىل 
مب� ان املدعي/ بنك دبي ال�شالمي - �شركة م�ش�همة ع�مة - قد اأق�م عليك 
الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه مببلغ وقدره )008.2١.٦9١ 
�شمول  و  الت�م  ال�شداد  وحتى  املح�م�ة  واتع�ب  وامل�ش�ريف  والر�شوم  دره��م( 
املوافق  ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة.  وحددت له� جل�شة يوم اخلمي�س  احلكم 
مكلف  ف���أن��ت  ل���ذا   Ch1.B.8 ب���ل��ق���ع��ة  ���س   8.٣0 ال�����ش���ع��ة   20١9/9/١2
او  اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات  ب�حل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12725 بتاريخ 2019/9/8

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
 يف  الدعوى 2019/2954 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / ١-�شيدلية ٣2 رع�ية الأخ�شر �س ذ م م وميثله� مديره� جميد 
امل��دع��ي/ �شركة نزيه  ان  الق���م��ة مب�  ي���ر - كندى اجلن�شية  جمهول حمل  بي�س 
اأق���م عليك  التج�رية - ذ م م وميثله / ابراهيم مو�شى علي م��راد البلو�شي - قد 
الدعوى ومو�شوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليه� مببلغ وقدره )١48٦4.27 درهم( 
والر�شوم وامل�ش�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة الق�نونية بواقع ١2% من ت�ريخ قيد 
الدعوى وحتى ال�شداد الت�م. وحددت له� جل�شة يوم الثالث�ء املوافق ١7/20١9/9 
ال�ش�عة 8.٣0 �س ب�لق�عة Ch1.C.12 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�شور اأو من ميثلك 
ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثالثة اأي�م على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12725 بتاريخ 2019/9/8
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/2116 جتاري كلي                                                
اأبوهيل للمق�ولت - ذ م م  جمهول حمل الق�مة نعلنكم ب�ن  اىل املحكوم عليه/١- 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   20١9/5/١ بت�ريخ  املنعقدة  بجل�شته�  حكمت  املحكمة 
ل�ش�لح/ ميف� كى ات�س كى فورم وورك �شي�شتم�س - �س م ح ب�لزام املدعي عليه� ب�ن 
وواحد  دره��م  وثالثني  وم�ئة  ال��ف  و�شبعني  واثنني  ثم�من�ئة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي 
و���ش��ت��ني فل�ش� وال��ف���ئ��دة ال��ق���ن��ون��ي��ة ب��واق��ع 9% م��ن ت���ري��خ الإ���ش��ت��ح��ق���ق احل������ش��ل يف 
20١٦/9/٣0 وحتى مت�م ال�شداد والزمته� ب�مل�شروف�ت ومببلغ الف درهم مق�بل اتع�ب 
املح�م�ة ورف�شت م� عدا ذلك من طلب�ت. حكم� مبث�بة احل�شوري ق�بال لال�شتئن�ف 
خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�شر هذا العالن �شدر ب��شم �ش�حب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12725 بتاريخ 2019/9/8
ق�شم التنفيذ 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 1450 ل�شنة 2019 
اىل املحكوم عليه /ف�ئز م�شطفى العلي

ليكن معلوم� لديكم ب�ن حمكمة ال�ش�رقة الحت�دية الإبتدائية قد ا�شدرت 
بحقكم حكم�  بت�ريخ 20١8/4/2٦ يف الق�شية رقم 20١7/4٦١١ مدين جزئي 
- ب�لزامكم بدفع مبلغ وقدره ٣٦٦١١ درهم ل�ش�لح املحكوم له/ح�شن حممود 
حممد حم�شن املظفر - لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل ١5 يوم� من 
ت�ريخ اليوم الت�يل للن�شر. ويف ح�ل تخلفك عن احل�شور يف امليع�د والت�ريخ 

املحدد ف�ن املحكمة �شتب��شر النظر الق�شية يف غي�بك
 رئي�س ق�شم التنفيذ 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         
العدد 12725 بتاريخ 2019/9/8

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2019/40 تنفيذ احكام املركز املايل 

ارتي�ش�ن  ذا  ح�لي�  ليميتد  ب�ر  اند  ري�شتورانت  �شده/١-ايط�لي�نو  املنفذ  اىل 
ري�شتورانت اند ب�ر ليميتد �ش�بق� جمهول حمل الق�مة مب� ان ط�لب التنفيذ/ 
�شركة ا�شرتاتيجى دى �شي وميثله/ري��س عبداملجيد حممود الكب�ن  قد اأق�م 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)90088.4٦( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة املحكمة. وعليه ف�ن املحكمة 
املذكور  ب�لقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم  �شتب��شر الج��راءات 

خالل ١5 يوم� من ت�ريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

  اأجنب� ثالثة اأطف�ل، وتزوج� ع�م 
ب�أربعني  ال�شن  ف�رق  رغم   1996
يعك�س منذئذ  �شنة، يف حفل كبري 

�شغفه� ب�لفخ�مة والرف�هية.
    يلومه� نق�ده� على البذخ، بينم� 
تغرق زميب�بوي يف اأزمة اقت�ش�دية، 
ملي�ر يف   500 ق��دره  ت�شخم  م��ع 
عليه�  اأطلقت   ،2003 ع�م  امل�ئة. 
“غري�س  ل��ق��ب  ه�����راري  ���ش��ح���ف��ة 
املت�جر  اإىل  رحلة  بعد  غوت�شي”، 
اأنفقت  حيث  ال��ف���خ��رة  الب�ري�شية 
“الع�ر”  اأو  ي�������ورو،   93،500
وممتلك�ت  روي�����س  رول���ز  ل�شرائه� 
اأخ���رى يف اخل����رج، يف ح��ني يعي�س 
اأبن�وؤه�  و���ش���ر  ال��ب��وؤ���س.  يف  �شعبه� 
واحتلوا  خ��ط���ه���،  ع��ل��ى  ال��ث��الث��ة 
ب�نتظ�م ال�شفحة الأوىل لل�شحف 

الزميب�بوية.
بع�س  الأوىل يف  ال�شيدة  تكون      
�ش�عة  ح��دث  كم�  عنيفة،  الأح��ي���ن 
 2009 يف  ال�شحفيني  ه���ج��م��ت 
و2014، واعتدت ع�م 2017 يف 
الزي�ء  ع�ر�شة  على  جوه�ن�شربغ، 
غ�برييال اإجنلز مم� اجربه� على 

اأفريقي�،  ج��ن��وب  اأرا����ش���ي  م���غ����درة 
وتف�قمت الأزمة الدبلوم��شية بني 

الدولتني يف اإفريقي� اجلنوبية. 
على  الأخ������������ري  يف  حت�������ش���ل���ت     
مفّجرة  الدبلوم��شية،  احل�ش�نة 
ف�����ش��ي��ح��ة ع��ل��ى ج���ن��ب��ي احل�����دود، 
لحق�  مفعوله�  اإب��ط���ل  مت  ول��ك��ن 
بريتوري�.  طرف  من   2018 ع�م 
ذاك النفج�ر اأك�شبه� لقًب� �شهرًيا، 

“ال�شيدة اللكمة«.
2010، ك�شفت ويكيليك�س     ع�م 
اأمريكية  دبلوم��شية  م��ذك��رة  ع��ن 
ت����ت����ه����م����ه����� ب�����ت�����خ�����زي�����ن م����الي����ني 
تهريب  خ�����الل  م����ن  ال�����������دولرات 
ال�شح�فة  ه���ج��م��ت��ه���  ك��م���  امل��������س، 
اأقل  يف  الدكتوراه  على  حل�شوله� 

من 3 اأ�شهر.

اأحالم اخلالفة
تعر�س  حي�ته�  من��ط  ك���ن  واإذا     
و�ش�ئل  يف  م��ن��ت��ظ��م��ة  لن���ت���ق����دات 
الإعالم، اإل اأن طموحه� ال�شي��شي 
اأ�شبحت،  اأنه�  مب�  نهم  اىل  حتول 
رئي�شية  �شخ�شية  ال�شنني،  مب��رور 

�شنغ�فورة  ت�����زور  غ��ري�����س  ك����ن���ت 
ب���ن��ت��ظ���م م���ع زوج���ه���� ال�����ذي ك�ن 

يتلقى العالج هن�ك.
    ع�م 2014، ق�ل فين�س مو�شوي 
ل  “اإنه�  ال���غ����ردي����ن:  يف  ���ش��ح���يف 
مت�س، لكن يف اللحظة التي ميوت 
الث�نية  م��وغ���ب��ي(،  )روب����رت  فيه� 

الت�لية، ح�شب راأيه، �شتنتهي ».
عن لوفيغارو

على ال�شلطة.
اأخ���رًيا  م��وغ���ب��ي  روب����رت  ا�شتبعد   
ين�هز  البالد عن عمر  رئ��شة  من 
93 ع���ًم���، كم� ط��رد م��ن احلزب، 
املوؤيدين  واأ�شد  مت�ًم� مثل زوجته 
له. وتلك التي حثت زوجه� علًن� يف 
اأوائل ع�م 2017 على “ان يرتك 
ب�ت عليه� اأن ت�شطب  له� مك�نه”، 
ومنذئذ،  ال��رئ������ش��ي��ة.  ط��م��وح���ت��ه 

�شنوات،  ث��الث  بعد  الرئي�س  ن�ئب 
�شغط  حت��ت   ،2017 نوفمرب  يف 
التي  ال�����ش���ب��ق��ة  الأوىل  ال�����ش��ي��دة 

تتطلع لهذا املن�شب.
اأي����م قليلة م��ن ف�شله من      بعد 
تعيني  مت  الرئي�س،  ن�ئب  من�شب 
اإمير�شون من�نغ�غوا ق�ئداً للحزب 
خروج  اإث���ر  التنفيذية  وال�����ش��ل��ط��ة 
وا�شتيالئه  ال�����ش��وارع  اإىل  اجلي�س 

يف احلي�ة ال�شي��شية يف زميب�بوي. 
   ع�م 2014، ك�نت ال�شيدة الأوىل 
هي املر�شحة الوحيدة لقي�دة رابطة 
اأن  اأ�شتطع  “مل  البالد.  الن�ش�ء يف 
�ش�أكون جزًء  ب�أنني  م�،  يوًم�  اأحلم 
من احلي�ة ال�شي��شية لبلدي. لقد 
جئتم جميًع� اليوم تلتم�شون مني 
للدخول  ا�شتعداد  على  واأن���  ذل��ك، 
ق�لته  م�����  ه�����ذا  ال�ش�حة”،  اإىل 

عندم� تولت املن�شب اأم�م 3 اآلف 
الوطني  من قي�دات حزب الحت�د 

الفريقي الزميب�بوي.
   ق�مت املراأة، التي ا�شتخدمت هذا 
زوجه�  ل�شي��شة  للرتويج  املن�شب 
�شبكة  ببن�ء  املواطنني،  وّد  وك�شب 
نفوذه� لت�أ�شي�س قوته�، ويف الوقت 
التج�رية  اأع��م���ل��ه���  اإدارة  ن��ف�����ش��ه 
�شيدة  منه�  جعلت  ال��ت��ي  اخل��شة 

اأعم�ل ثرية.
2014، ظهر  اب���ت���داًء م��ن ع����م     
ديكت�تور  م���ع  امل���ت���زاي���د  ن���ف���وذه���� 
ال�����ش���ب��ق��ة ح��ي��ث اتهمت  رودي�����ش��ي��� 
خو�شيه  ال���رئ���ي�������س  ن�����ئ����ب  ع���ل���ًن���� 
لنقالب.  ب�لتخطيط  م���وج���ورو 
مت ا�شتبدال هذا الأخري، بعد دفعه 
لال�شتق�لة، ب�إمير�شون من�نغ�غوا، 
الذي مت اإق�لته بدوره من من�شب 

على نف�شه� جنت براق�س

ع�ر�شة الزي�ء املعتدى عليه�موغ�بي طموح زوجته  ا�شقطه من عر�شه

اإمير�شون من�نغ�غوا اق�لته فكن�شه�

على نف�سها جنت بر�ق�س:

زميبابوي: غري�س موغابي، �سيدة جميع الف�سائح...!
من بني �الألقاب �ل�سهرية �لتي �أطلقت عليها »غري�س غوت�سي« و»�ل�سيدة �للكمة«

منذ االإطاحة بهما، كانت غري�س تزور �سنغافورة 
بانتظــام مــع زوجهــا الذي كــان يتلقى العــلج

ت�سدرت مغامراتها عناوين ال�سحف لفرتة طويلة، 
وطموحـاتهــا ال�ســيا�سـية كلفت زوجهــا الرئا�ســة 

•• الفجر – خرية ال�صيباين
ــرت  روب زوجــهــا،  رحــيــل  تبكي  موغابي  غري�س     
كانت  ولئن  لزميبابوي.  �ل�سابق  �لرئي�س  موغابي، 
عناوين  ت�سدرت  قــد  �الأوىل  �ل�سيدة  مــغــامــر�ت 
�ل�سيا�سية  طموحاتها  فاإن  طويلة،  لفرتة  �ل�سحف 
 ،2017 نوفمرب  يف  �لرئا�سة  زوجها  كلفت  �لتي  هي 
على  و�أجربته  �ل�سلطة،  يف  عاًما   37 من  �أكرث  بعد 

�الختفاء عن �سا�سات �لر�د�ر.
زميبابوي،  من  لو�لدين  �إفريقيا  جنوب  يف  ُولــدت    
هر�ري  رئا�سة  يف  �سكرترية  موغابي  غري�س  عّينت 
روبرت  ع�سيقة  و�أ�سبحت  �لع�سرين،  �سن  يف  وهي 
متوت  �الأوىل  �لرئي�س  زوجة  كانت  بينما  موغابي 

تدريجيا ب�سبب �ل�سرطان. 

زميبابوي تنتظر جثمان رئي�سها �ل�سابق بعد وفاته يف �سنغافورة 

وا�سنطن: موغابي �ساعد يف حترير بلده لكنه خذل اآمال �سعبه
•• هراري-اأ ف ب:

انتظرت زميب�بوي اأم�س ال�شبت اإع�دة جثم�ن رئي�شه� ال�ش�بق روبرت موغ�بي 
ع���م��ني على الإط�حة  اأق���ل م��ن  ع���م��� يف �شنغ�فورة بعد   95 ت��ويف ع��ن  ال���ذي 
“اآب�ء  اآخر  اأحد  ت�شييع  البالد قبل  اأنح�ء  واأعلنت ح�لة احل��داد يف جميع  به. 

ال�شتقالل” يف اإفريقي� يف جن�زة مل يعلن موعده� حتى الآن.
وق�ل اأحد اأقرب�ئه اآدم مولي اجلمعة اإن “اجلثم�ن ملّ� تتم اإع�دته اأم�س ال�شبت 

بل الأ�شبوع املقبل على الأرجح«.
واأو�شح قريب اآخر يدعى ليو يف قرية كوتوم� م�شقط راأ�س موغ�بي اأن الع�ئلة 
مل تقرر بعد مك�ن دفنه. وق�ل “ننتظر و�شول جثم�نه من �شنغ�فورة«. تويف 
95 ع�م�،  �شنغ�فورة عن  موغ�بي فجر اجلمعة يف م�شت�شفى غلني-ايغلز يف 
بعد اأقل من ع�مني على اإط�حته. وق�ل اآدم مولي لل�شح�فيني يف �شنغ�فورة 
الأ�شبوع  ه��ذا  امل�شت�شفى  اإىل  نقل  اأن��ه  مو�شح�  ال�شيخوخة،  ب�شبب  ت��ويف  اأن��ه 

و”تويف وهو حم�ط ب�أفراد ع�ئلته«.
واأ�ش�دت دول اإفريقية عدة بروبرت موغ�بي مرجحة البعد الت�ريخي للمن��شل 
�شد ال�شتعم�ر على الرئي�س الذي ترك بلدا ا�شتنزفت موارده بعد حكم طويل 
�شد  الإفريقية  “والق�شية  زميب�بوي  ا�شتقالل  يف  دوره  على  م��رك��زة  ج��دا، 

ال�شتعم�ر«.
يحرتم  مل  ن��ظ���م  اإدان����ة  ف�شلت  ال�ش�بقة،  امل�شتعمرة  ال��ق��وة  بريط�ني�،  لكن 
الدميوقراطية وحقوق الإن�ش�ن. وق�لت اخل�رجية الربيط�نية يف بي�ن “نعرب 

وم� �شهده حكمه من اأعم�ل عنف وعملي�ت تزوير انتخ�بي و�شي��شة الإ�شالح 
الزراعي املثرية للجدل التي ب��شره� ع�م 2000.

زميب�بوي  رئي�س  اإن  اجلمعة  الأمريكية  اخل�رجية  وزارة  راأت  وا�شنطن  ويف 
حترير  يف  “�ش�عد  اجلمعة  الأول  اأم�س  ت��ويّف  ال��ذي  موغ�بي  روب��رت  ال�ش�بق 

زميب�بوي” لكّنه اأفقر بلده و”خذل اآم�ل �شعبه” لحق�.
“ُنقّدم  مقت�شب  بي�ن  يف  اأورتيغ��س  مورغن  ال���وزارة  ب��شم  املتحّدثة  وق�لت 

تع�زين� اإىل من يبكون فقدان رئي�س زميب�بوي ال�ش�بق روبرت موغ�بي«.
واأ�ش�فت اأن “روبرت موغ�بي �ش�عد يف حترير زميب�بوي لكن انته�ك�ته حلقوق 
زميب�بوي.  �شعب  م��ن  املاليني”  اأف��ق��را  القت�ش�دّية  اإدارت����ه  و���ش��وء  الإن�����ش���ن 
وختمت اأورتيغ��س “ُنوا�شل دعم تطّلع�ت الزميب�بويني نحو م�شتقبل اأف�شل 

واأكرث ازده�را«.
وتويف موغ�بي بطل ا�شتقالل البالد التي حكمه� بقب�شة حديد بني 1980 
و2017، اجلمعة يف �شنغ�فورة عن 95 ع�م�، بعد اأقل من ع�مني على اإط�حته. 
زميب�بوي، بينم� دانت بريط�ني� القوة  ب�”حمرر”  اإفريقي� عدة  واأ�ش�دت دول 
امل�شتعمرة ال�ش�بقة التي اأق�مت عالق�ت متوترة مع نظ�مه، “حكمه املت�شلط«. 
على  ال�شغط  امل��شي يف  القرن  �شبعين�ت  �ش�عدت يف  املتحدة  الولي�ت  وك�نت 
اي�ن �شميث زعيم الأقلية البي�ش�ء يف دولة رودي�شي� غري املعرتف به�، للموافقة 

على حكم ال�شود. وانتخب موغ�بي يف 1980 و�شط اآم�ل كبرية.
وتوترت عالق�ته مع الولي�ت املتحدة التي فر�شت عليه عقوب�ت بينم� اتهم 

موغ�بي الق�دة الغربيني ب��شتعم�ر جديد.

عن تع�زين� للذين هم يف حداد على وف�ة روبرت موغ�بي، لكن �شعب زميب�بوي 
ع�نى فرتة طويلة نتيجة حكم موغ�بي املت�شلط«.

توىل  ال��ذي  من�نغ�غوا  اإمير�شون  احل���يل  الرئي�س  موغ�بي،  وف���ة  نب�أ  واأعلن 
ال�شلطة خلف� له على اأثر حترك للجي�س يف ت�شرين الث�ين-نوفمرب 2017 
يف تغريدة “اأعلن بب�لغ احلزن وف�ة الأب املوؤ�ش�س لزميب�بوي ورئي�شه� ال�ش�بق 
ال��ذي قطع زي���رة للك�ب يف جنوب  الق�ئد روب��رت موغ�بي«. وق���ل من�نغ�غوا 
“الق�ئد موغ�بي ك�ن بطل التحرير، من��شرا  اإن  اإفريقي� وع�د اإىل زميب�وي 
اأبدا  نن�شى  “لن  موؤكدا  �شعبه”،   )...( لتحرير  حي�ته  كّر�س  اإفريقي�  لعموم 
اإ���ش��ه���م��ه يف ت���ري��خ اأم��ت��ن��� وق���رت��ن���. ل��رتق��د روح���ه ب�����ش��الم«. وم��ن��ح��ت الهيئة 
وطني”.  “بطل  �شفة  موغ�بي  زمي��ب���ب��وي  يف  احل���ك��م  احل��زب  يف  التنفيذية 

واعلن احلداد يف كل انح�ء البالد حتى مرا�شم اجلن�زة.
�شنوات  يف  لكن   .1980 يف  ا�شتقالله�  منذ  ال�ش�بقة  رودي�شي�  موغ�بي  حكم 
الإفريقية،  الق�رة  العهود يف  اأط��ول  وك���ن من  ع�م�   37 ا�شتمر  ال��ذي  حكمه 
حتول من بطل ا�شتقالل مقرب من الغرب اإىل م�شتبد م�ر�س قمع� دموي� �شد 

املع�ر�شة ال�شي��شية وت�شبب ب�نهي�ر اقت�ش�د بالده.
وعند �شقوطه يف ت�شرين الث�ين-نوفمرب 2017 حتت �شغط ال�ش�رع واجلي�س 
 90 فيه  البط�لة  ن�شبة  اقت�ش�ده مدمر وتتج�وز  بلدا  وحزبه، ترك موغ�بي 
ب�ملئة. وك�ن موغ�بي انتهج يف بداية حكمه �شي��شة م�ش�حلة حف�ظ� على وحدة 

البالد م� جلب له ثن�ء اجلميع ل �شيم� يف العوا�شم الغربية.
لكن الت�أييد الغربي تبدد وانقلب اإىل تنديد نتيجة قمعه الدموي للمع�ر�شة 

 اأقمار �سناعية اأمريكية �سورت »اأدريان 
داريا 1« قبالة ميناء طرطو�س ال�سوري 

•• عوا�صم-رويرتز:

اأم�س  الف�ش�ء  لتكنولوجي�  الأمريكية  تكنولوجيز  م�ك�ش�ر  �شركة  ق�لت 
داري�  الإيرانية”اأدري�ن  النفط  ن�قلة  �شورت  �شن�عية  اأق��م���را  اإن  ال�شبت 
1”،وهي حمور خالف بني طهران ودول الغربية، قب�لة مين�ء طرطو�س 
ال�شوري . واأظهرت ال�شور التي قدمته� �شركة م�ك�ش�ر الن�قلة قريبة جدا 
ال�شفن يوم  من مين�ء طرطو�س. واأظهرت بي�ن�ت رفينيتيف لتتبع حركة 
الثالث�ء اأن الن�قلة اأغلقت فيم� يبدو جه�ز الإر�ش�ل وال�شتقب�ل يف عر�س 

البحر املتو�شط قب�لة ال�ش�حل الغربي ل�شوري�.
اإِ�ش�رة  اآخر  اأر�شلت  اإيراني�  نفط�  التي حتمل  الن�قلة  اأن  البي�ن�ت  واأظهرت 
 15:53 ال�ش�عة  �شم�ل  مبحرة  وهي  و�شوري�  قرب�س  بني  موقعه�  حتدد 
بتوقيت جرينت�س يوم الثنني. واحتجزت قوات م�ش�ة البحرية الربيط�نية 
قب�لة جبل  اخل��شة الن�قلة، التي ك�نت تعرف من قبل ب��شم “جري�س 1”، 
اإىل �شوري� يف  اأنه� متجهة  الرابع من يوليو- متوز لال�شتب�ه يف  ط�رق يف 

انته�ك لعقوب�ت الحت�د الأوروبي.
يف  الربيط�ين  العلم  ترفع  ن�قلة  اإي���ران  احتجزت  ب�أ�شبوعني  ذل��ك  وبعد 
م�شيق هرمز. واأفرجت حكومة جبل ط�رق عن الن�قلة الإيرانية يوم 15 
اأغ�شط�س- اآب بعد اأن تلقت ت�أكيدات ر�شمية خطية من طهران ب�أن الن�قلة 

لن تفرغ حمولته� الب�لغة 2.1 مليون برميل من النفط يف �شوري�.
ومع ذلك ترجح م�ش�در يف قط�ع ال�شحن اأن حت�ول الن�قلة نقل جزء من 

حمولته� اإىل �شفينة اأخرى بعدم� ق�لت اإيران اإن عملية البيع قد متت.

كيلومرت مربع وت�شم 25 مليون ن�شمة. ويعي�س ت�شعة من كل ع�شرة 
اأ�شخ��س فيه� ب�أقل من دولرين يومي�. واعرتف احلرب الأعظم ب�أن 
الن�ش�ط�ت املتعلقة ب�لأخ�ش�ب “توؤمن لبع�س ال�شك�ن البق�ء يف بع�س 
الأحي�ن”. واحلل الوحيد يف نظره هو “خلق وظ�ئف ون�ش�ط�ت تدر 

ع�ئدات وحترتم البيئة وت�ش�عد الن��س على اخلروج من الفقر«.
واأ�ش�ف اأنه “ل ميكن اإجراء مع�جلة بيئية حقيقية ول عمل ملمو�س 

لإنق�ذ البيئة من دون اإحالل عدالة اجتم�عية«.
ا�شتمع  الذي  بويل  فيليب  الربيط�ين يف مدغ�شقر  ال�شفري  و�شرح 
كل  ت��زول  الغ�ب�ت  األ��ف هكت�ر من  “حواىل مئتي  اأن  الب�ب�  خلط�ب 
“زوال  تتوقع  التقديرات  بع�س  اأن  واأ���ش���ف  مدغ�شقر”.  يف  �شنة 
 .»2040 اجل���زء الأك���رب م��ن ال��غ���ب��ة ال���ش��ت��وائ��ي��ة ال��رط��ب��ة بحلول 
اإىل  و�شل  الفقراء”،  “ب�ب�  ب�أنه  الذي يو�شف  الأعظم  وك�ن احلرب 

•• انتاناناريفو-اأ ف ب:

اأطلق الب�ب� فرن�شي�س ال�شبت نداء من اأجل “وقف انح�ش�ر الغ�ب�ت” 
يف مدغ�شقر مقرتح� على ال�شلط�ت خلق وظ�ئف حمرتمة يف قط�ع 

البيئة لإخراج ال�شك�ن من اأو�ش�ع “ل اإن�ش�نية” يف بع�س الأحي�ن.
وبعد اأقل من 48 �ش�عة على زي�رته موزمبيق، دخل الب�ب� يف �شلب 
املو�شوع يف اأول خط�ب له يف مدغ�شقر التي تعد واحدة من اأفقر دول 
والدينية يف مدغ�شقر،  واملدنية  ال�شي��شية  ال�شلط�ت  واأم���م  الع�مل. 
التي تزيد  الف�ش�د وامل�ش�ربة  “مك�فحة  البلد على  الب�ب� هذا  �شجع 
ال�شعف  الت�شدي لأو�ش�ع  “يجب  وق�ل  الجتم�عية«.  الفوارق  من 
ال�شديد والإق�ش�ء التي م� زالت توؤدي اإىل ظروف فقر ل اإن�ش�نية«. 
ومدغ�شقر خ�م�س اأكرب جزيرة يف الع�مل تبلغ م�ش�حته� 587 األف 

الأق��ل من  على  �ش�ب  األ��ف   12 و�شيلتقي  اجلمعة.  م�ش�ء  مدغ�شقر 
اأم�شية �شالة يف  اأجل  ال�شبت من  اأم�س  الك�ثوليكية م�ش�ء  الك�ش�فة 

حقل اأعد لهذه املن��شبة.
الك�ش�فة  يف  املتطوعني  من�شق  ع�م�(   39( ف�نوميزان�  ت�فيك�  وق�ل 
ك��ب��ري يف  تغيري  “يف  ي���أم��ل  اإن���ه  ال��ب���ب���،  اأم���ن  ���ش��م���ن  للم�ش�عدة يف 
امل��ج��ت��م��ع ب��ع��د م����رور ال��ب���ب��� وخ�����ش��و���ش��� خ��ف�����س ب��ط���ل��ة ال�شب�ب”. 
يكونون  عندم�  حتى  وظ�ئف  يجدون  ل  ال�شب�ب  ن�شف  من  واأك��رث 
بتقدم  البالد  يف  ال�شطراب�ت  ت�شمح  ومل  اجل�مع�ت.  خريجي  من 
الب�ب� �شب�ح  الزراعة. واأجرى  التي تعتمد على  تنميه� القت�ش�دية 
الذي  راجولين�  اأن���دري  الرئي�س  مع  ان��ف��راد  على  حم���دث���ت  ال�شبت 
ال�شك�ن  خالله�  وع��د  انتخ�ب�ت  يف  امل��شي  ال��ع���م  ال�شلطة  اإىل  ع���د 
انتخ�ب�ت  الرئ��شة بدون  بوظ�ئف وم�ش�كن. وك�ن قد �شغل من�شب 

بني 2009 و2014. واعرتف رئي�س الدولة اأم�م الب�ب� ب�أن �شعب 
الي�أ�س  يف  “غرق   1960 يف  فرن�ش�  عن  ا�شتقالله  ومنذ  مدغ�شقر 
ب�لأكرث  والهتم�م   )...( البالد  “ب�إ�شالح  واع��دا  الأمل”،  وفقدوا 

فقرا«.
ال��ب���ب��� الأرج��ن��ت��ي��ن��ي اإىل ه���ذه الدولة  اأه����م حم��ط���ت زي������رة  وم���ن 
الإفريقية الواقعة يف املحيط الهندي، قدا�س كبري الأحد يتوقع اأن 
ب��داأوا يتدفقون على الع��شمة  األ��ف �شخ�س   800 يح�شره ح��واىل 

التي انت�شرت فيه� لوح�ت اإعالنية حتمل �شور احلرب الأعظم.
�شرطي   700 ن�شر  ال�شلط�ت  ق��ررت  التجمع،  ه��ذا  اأم��ن  ول�شم�ن 
ودركي يف املوقع الذي مت تزويده مبئتي ك�مريا للمراقبة. و�شي�ش�عد 
م�ش�ءاأم�س  الب�ب�  يلتقون  الذين  الك�ثوليك  الك�ش�فة  �شب�ب  ه��وؤلء 

ال�شبت.

البابا فرن�سي�س يطلق نداء لوقف »انح�سار الغابات« يف مدغ�سقر 
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اخليول  �شب�ق�ت  ع�ش�ق  اأن��ظ���ر  تتجه 
نحو  الأح���د  ال��ي��وم  الأ�شيلة  العربية 
الذي  الع�ملية  اخل��ي��ول  نخبة  حت��دي 
الع�شبي  دون���دخ���ت  م�����ش��م���ر  ي�����ش��ه��ده 
يف له���ي مبملكة هولندا من خالل 
ل�شل�شلة  الث�منة  املحطة  ا�شت�ش�فة 
رئي�س  ال�شمو  �ش�حب  ك�أ�س  �شب�ق�ت 
الأ�شيلة  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول  ال���دول���ة 
الع�ملية  ج����ولت����ه�����  ت����وا�����ش����ل  ال����ت����ي 
ب���ن���ج����ح����ت م���ب���ه���رة، ���ش��م��ن اأج���ن���دة 
والتي  والع�شرين  ال�ش�د�شة  الن�شخة 

تق�م ب�لتزامن مع ع�م الت�ش�مح.
وي���ق����م احل�����دث ب��رع���ي��ة ك���رمي���ة من 
���ش���ح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
ال��دول��ة حفظه  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش���ح��ب  اهلل 
اأبوظبي  نهي�ن ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  الق�ئد  ن�ئب 
�شمو  وت��وج��ي��ه���ت  اه���ت���م����م  ظ���ل  ، يف 
نهي�ن  اآل  زاي����د  ب��ن  م��ن�����ش��ور  ال�����ش��ي��خ 
ن���ئ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء وزير 
اخليل  �ش�أن  لرفعة   ، الرئ��شة  �شوؤون 
الع�مل  دول  ب��ك���ف��ة  الأ���ش��ي��ل  ال��ع��رب��ي 
وت�شجيعهم  وامل���رب���ني  امل����الك  ودع����م 
انت�ج اخليل ورفع  على رع�ية وزي���دة 
املهرج�ن�ت  اأهم  يف  التن�ف�س  م�شتوى 

وال�شب�ق�ت الع�ملية.
�شب�ق�ت  �شل�شلة  تنظيم  على  وي�شرف 
العلي�  املنظمة  اللجنة  الغ�لية  الك�أ�س 
اليبهوين  برئ��شة �شع�دة مطر �شهيل 
ع�����ش��و امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت������دي، 
م�شت�ش�ر  ال��رح��م���ين  في�شل  و���ش��ع���دة 
م�شرف  ال��ري������ش��ي،  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س 
ب�لتن�شيق  وذل�����ك  ال�������ش���ب����ق����ت،  ع�����م 
الهولندي  الحت�������د  م���ع  وال���ت���ع����ون 

للخيول العربية.
ك����أ����س رئي�س  ل��ق��ب  وي��ت��ن���ف�����س ع��ل��ى 
حمطته  يف  العربية  للخيول  ال��دول��ة 
اأوروبي�  وال�ش�د�شة  بهولندا  الث�منة 
وبلجيك�  واإي����ط�����ل����ي�����  ف���رن�������ش����  ب���ع���د 

ومو�شكو وامل�ني�، جمموعة مميزة من 
التي  الع�ملية  واملرابط  اخليول  نخبة 
تعك�س ت�كيداً مهم�ً على تف�عل اأف�شل 
بك�فة  وامل��رب��ني  وامل���الك  ال�شطبالت 
م�ش�مري اأوروب� والع�مل، مع �شب�ق�ت 
الك�أ�س الغ�لية بكل حمطة، مب� يعزز 
التي  ال�شل�شلة  لهذه  ال��ري���دي  ال���دور 

تق�م على مدار 26 ع�م�ً.
وي��ق���م ���ش��ب���ق ال��ك���أ���س ال��غ���ل��ي��ة �شمن 
م��ه��رج���ن م�����ش��م���ر دون���دخ���ت والذي 
���ش��وط���ً، وينطلق يف   11 م��ن  ي��ت���أل��ف 
مرت   2000 مل�ش�فة  الث�من  ال�شوط 
���ش��ن��وات فم�  اأرب����ع  للخيول م��ن ع��م��ر 
فوق، ومبجموع جوائز 30 األف يورو، 
حيث ا�شتط�ع ال�شب�ق اأن يحقق تقدم� 
ب�لت�شنيف  التطور  مهم� على �شعيد 
الدويل، بعد اأن ارتقى من فئة لي�شتد 
اإىل فئة جروب “ 3” مب�ش�ركة نخبة 
هولندا  يف  الأ�شيلة  العربية  اخليول 
م���� مي��ث��ل جن����ح����ً جديداً  واأوروب����������، 
وا�ش�فة  ال��غ���ل��ي��ة  ال��ك���أ���س  ل�����ش��ب���ق���ت 

مهمة مل�شريته� الري�دية.
اجل����واد ليتينج  امل�����ش���رك��ني  وي��ت��ق��دم 

ب��ول��ت ال��ع���ئ��د ل��الن��د ج��ود وات���ر لند 
“ابن منجز” ، حيث �شبق له التتويج 
للخيول  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ك���أ���س  بلقب 
الع�م  ه��ول��ن��دا  ال��ع��رب��ي��ة يف حم��ط���ت 
 2017 ع�����م  واإي���ط����ل���ي���� يف  امل��������ش���ي 
ع�م  يف  ال��ربي��ط���ن��ي��ة  ،ودون���ك��������ش���رت 
اأ�شح�ب  م��ن  ب��ول��ت  وي��ع��د   ،2016
احل�فل  والر�شيد  املميزة  امل�ش�رك�ت 
ف����وزاً   11 ول���دي���ه   ، ب����لن���ت�������ش����رات 
م�����ش���رك��ة يف خمتلف   27 ا���ش��ل  م���ن 
ال�����ش��ب���ق���ت ال��ع���مل��ي��ة، وت�������ش���رف على 
ت��دري��ب��ه ال��ه��ول��ن��دي��ة ف����ن دي���ن بو�س 
ك�رين ويقوده يف �شب�ق اليوم الف�ر�س 
الأيرلندي ت�ج او�شيه، ويعد من اأبرز 

املر�شحني للحف�ظ على اللقب.
كم� تتواجد يف ق�ئمة املر�شحني املهرة 
حمدان  ال�شيخ  ل�شمو   “ “العزيزة 
ح�كم  ن����ئ���ب  م���ك���ت���وم،  اآل  را����ش���د  ب���ن 
دب���ي وزي���ر امل���ل��ي��ة، ب���إ���ش��راف جيم�س 
اأوي����ن، وب��ق��ي���دة اأوي���ن وال�����س، ومتلك 
�شب�ق�ته�  يف  م�ش�رك�ت   6 منجز  ابنة 
الع�ملية، حيث جنحت يف اآخر م�ش�ركة 
له� من حتقيق انت�ش�راً مهم�ً بفوزه� 

بلقب �شب�ق طريان الإم���رات برميري 
الذي  م��رت،   1600 مل�ش�فة  للتك�فوؤ 
���ش��ب���ق دبي  ن��ي��وب��ريي �شمن  اأق��ي��م يف 
الأ�شيلة  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ول  ال����دويل 
املهر  اللقب  على  ين�ف�س  كم�  ال�38، 
خري ال�ش�م، اأبن داح�س والذي ي�شرف 
امل����درب ت��وم��� ف��ور���ش��ي ويقوده  ع��ل��ي��ه 
ولديه  ك����ب���ري،  ج���ريوم���ي  ال���ف����ر����س 
م�ش�رك�ت،   4 ا���ش��ل  م��ن  ان��ت�����ش���ري��ن 
اإنرتن��شون�ل  بلقب  الفوز  اآخره�  ك�ن 
الأ�شيلة  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي��ل  �شتيك�س 

مل�ش�فة 2000 مرت يف نيوبريي.
وت�������ش���م ق����ئ���م���ة امل�������ش����رك���ني اجل�����واد 
داح�س  اب����ن  “مي�شي”  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي 
“ج�ن دارك” الع�ئد لفيدو  والفر�س 
ج�يل  امل��درب  ،وي�شرف  كري�شميكر�س 
ك��م��� يقوده  ت���دري���ب���ه،  ع��ل��ى  ج����ريين 
بج�نب  دهيني�س،  كري�شتوف  الف�ر�س 
ك��ل م��ن : ���ش��وم���ن اب���ن جم��د العرب 
دي���ر ه�ر�شت،  ف����ن  ل��ب��ي���ن��ك���  امل��م��ل��وك 
وبقي�دة  ه�ر�شت  دي��ر  ف���ن  وب���إ���ش��راف 
�شتيف�ن فران�شوا، اجلواد الربيط�ين 
لف�رتيز  م��ن��ج��ز  اب�����ن  ف���ه���ر  ف����ري���ت���ز 

ديوتروم  ب���رييل  وب���إ���ش��راف  ارب��ي���ن��ز، 
املهرة  ترينر،  ديفيد  الف�ر�س  وبقي�دة 
والع�ئدة  داح�����س  اب��ن��ة  ه����ي  ف��الي��ن��ج 
وت�شرف  لن������د  وات�������ر  ج������ود  ل����الن����د 
ع��ل��ى ت��دري��ب��ه��� ال��ه��ول��ن��دي��ة ف����ن دين 
�ش�رة  الف�ر�شة  وب��ق��ي���دة  ك���ري��ن  ب��و���س 

فريمري�س.
ل�شل�شة  امل������ش��ي��ة  اجل����ولت  و���ش��ج��ل��ت 
اأقيمت  التي  الغ�لية  الك�أ�س  �شب�ق�ت 
واإيط�لي�  واأم��ري��ك���  وفرن�ش�  م�شر  يف 
جن�ح�ت  واأمل���ن��ي���  وم��و���ش��ك��و  وبلجيك� 
اأف�شل  م�����ش���رك��ة  �شعيد  ع��ل��ى  ك��ب��رية 
م���راب���ط اخل��ي��ل واإق���م��ت��ه��� يف اأع����رق 
ال��ع���مل��ي��ة يف ظ��ل احل�شور  امل�����ش���م��ري 
اجل����م�����ه����ريي ال���غ���ف���ري واحل����م����الت 
ج�نب  اإىل  والت�شويقية،  الإع��الم��ي��ة 
اجلوائز القيمة والتنظيم املميز الذي 
راف���ق ك���ف��ة امل��ح��ط���ت وع��ك�����س املك�نة 

املرموقة للك�أ�س الغ�لية.
�شهيل  مطر  �شع�دة  اأك���د  ن�حيته  م��ن 
العلي�  ال���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س  ال���ي���ب���ه���وين 
املنظمة ل�شل�شلة �شب�ق�ت ك�أ�س �ش�حب 
ال�شمو رئي�س الدولة للخيول العربية 

اأه��م��ي��ة وم��ك���ن��ة �شب�ق  الأ���ش��ي��ل��ة على 
�شب�ق�ت  اأجندة  يف  الهولندية  املحطة 
ا�شتط�عت  ال���ت���ي  ال���غ����ل���ي���ة  ال���ك����أ����س 
وبتنظيمه� للع�م الرابع على التوايل 
على  ك���ب���رية  م�����ش���ه��م���ت  حت���ق���ق  اأن 
واملربني  امل�����الك  ت�����ش��ج��ي��ع  م�����ش��ت��وى 
ب���له��ت��م���م ب���خل��ي��ل ال��ع��رب��ي وتوفري 

ك�فة املقوم�ت مل�شرية جن�ح�ته.
ج�نب  م��ن  القوية  امل�ش�ركة  اإن  وق���ل 
ن��خ��ب��ة اخل���ي���ول ال��ع��رب��ي��ة الأوروب����ي����ة 
ال�شب�ق  ي�شهده�  ال��ت��ي  وال��ه��ول��ن��دي��ة 
الرابع ترتجم م�ش�عي واأهداف ر�ش�لة 
�شمن  امل��ت��وا���ش��ل��ة  ���ش��ب���ق���ت��ن���  �شل�شلة 

اأجندة الن�شخة ال�ش�د�شة والع�شرين.
الهولندية  امل���ح���ط���ة  اأن  واأ������ش������ف 
اأجندة  امل��ه��م��ة يف  امل��ح��ط���ت  ت��ع��د م��ن 
ع�م  م��ن  ب�لتطور  واب��ت��داأت  �شب�ق�تن� 
2016 و�شوًل لهذه  لآخ��ر منذ ع�م 
الن�شخة، معرب� عن فخره ب�لنج�ح�ت 
الكبرية التي حققته� �شل�شلة �شب�ق�ت 
ال���ك����أ����س ال��غ���ل��ي��ة ب��ج��م��ي��ع اجل����ولت 
من  الث�منة  للجولة  و�شوًل  امل��شية 
ال�شخي  ال��دع��م  و  12 حمطة،  اأ���ش��ل 

�شب�ق�ت  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ب���ه  حت��ظ��ى  ال�����ذي 
الري�دي  الدور  يعك�س  الغ�لية  الك�أ�س 
ل��ل��ق��ي���دة ال��ر���ش��ي��دة وح��ر���ش��ه��� الكبري 
على تر�شيخ التنمية مب�شرية �شب�ق�ت 
الع�ملي،  ال�شعيد  على  العربي  اخليل 
ال�شيخ  م�شيدا بدعم وتوجيه�ت �شمو 
من�شور بن زايد اآل نهي�ن ن�ئب رئي�س 
الرئ��شة  ال��وزراء وزير �شوؤون  جمل�س 

مل�شرية اخليل العربي ال�شيل ع�ملي�ً.
وب�شكل  �ش�هم  الدعم  هذا  اأن  واأو�شح 
كبرية  م���ن���ج���زات  ت���رج���م���ة  يف  ك���ب���ري 
ب�شب�ق�ت  ن���وع���ي���ة  ن���ق���ل���ة  واح���������داث 
اخليول العربية ال�شيلة يف امل�ش�مري 

الأوروبية.
����ش���ع����دة في�شل  اأع�������رب  ج����ن���ب���ه  م����ن 
اأبوظبي  جمل�س  م�شت�ش�ر  الرحم�ين 
�شل�شلة  ع�������م  م�������ش���رف  ال����ري����������ش����ي 
للخيول  الدولة  رئي�س  ك�أ�س  �شب�ق�ت 
العربية الأ�شيلة عن فخره واعتزازه 
ال��ك��ب��ريي��ن ب���مل��ن��ج��زات ال��ك��ب��رية التي 
ك�فة  على  الغ�لية  ال��ك���أ���س  حت�شده� 
امل�شتوي�ت التنظيمية ونوعية اخليول 
يف  امل�ش�ركة  امل��راب��ط  واأف�����ش��ل  القوية 

الت�شويقية  النواحي  بج�نب  احل��دث 
لر�ش�لة  وال��رتوي��ج��ي��ة  والإع���الم���ي���ة 
الإم�رات ونهجه� الري�دي على �شعيد 
ت��ر���ش��ي��خ ال��ع��الق���ت ال���ش��ت��ث��ن���ئ��ي��ة مع 
ك�فة دول الع�مل، وتعزيز اأطر التع�ون 

بك�فة امل�شتوي�ت.
هولندا  مل��ح��ط��ة  ال���و����ش���ول  اإن  وق�����ل 
وال�ش�د�شة   12 اأ����ش���ل  م���ن  ال��ث���م��ن��ة 
الن�جحة  امل���ح���ط����ت  ب���ع���د  اوروب������ي�������ً 
املت�ش�عد  امل�����ش���ر  ي��رتج��م  ال�����ش���ب��ق��ة، 
كل  م���ن  ال��ك��ب��رية  امل��ك������ش��ب  ل�شل�شلة 
حمطة، مب� يعك�س �شالمة التخطيط 
اعتم�د  ب��خ�����ش��و���س  ال���ش��رتات��ي��ج��ي 
املعنية  وال�������دول  ال�����ش��ب���ق���ت  اج���ن���دة 
الرتق�ء  خطط  ل��دع��م  له�  للو�شول 
ب���خل��ي��ل ال���ع���رب���ي وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م على 
رع����ي���ت���ه ع���رب ت���وف���ري ف���ر����س مهمة 
التف�عل  لتج�شيد  ك��ب��رية  و���ش��ب���ق���ت 

والتطور ب�شب�ق�ت اخليول العربية.
الغ�لية  ال��ك���أ���س  اأن جن���ح���ت  وا���ش���ف 
ال�شورة  متثل  ع���م���ً   26 م���دار  على 
ال���دول���ة املنفتح  ن��ه��ج  احل��ق��ي��ق��ي��ة م��ن 
وت�ش�مح  ب�شالم  ال��ع���مل  �شعوب  على 
وحمبة ، كم� اأن �شل�شلة ال�شب�ق�ت تعد 
خري �شفري لر�ش�لة الإم�رات الن��شعة 
الدولة  ح��ر���س  م��دى  اأي�����ش���  وتعك�س 
جميع  دع��م  على  ال��ر���ش��ي��دة  بقي�دته� 
مالك اخليل يف الع�مل لإعالء اخليل 
املوروث  ه��ذا  على  واحل��ف���ظ  العربي 

الأ�شيل.
للع�م  ال�����ش��ب���ق  ت��ن��ظ��ي��م  اأن  واأو�����ش����ح 
م�شم�ر  يف  ال�����ت�����وايل  ع���ل���ى  ال�����راب�����ع 
العالق�ت  م��ك���ن��ة  ي��ع��ك�����س  دون���دخ���ت 
الإم�رات  جتمع  التي  املميزة  الثن�ئية 
مع مملكة هولندا، وال�شدى املرموق 
ال��ذي تقف ب��ه ال��دول��ة ع���مل��ي���ً، ومتثل 
مهمة  من�شة  الغ�لية  الك�أ�س  �شب�ق�ت 
ل��ت��ع��ري��ف ال���ع����مل اج��م��ع ب��ن��ه��ج واإرث 
اآل  �شلط�ن  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  امل��غ��ف��ور 

نهي�ن طيب اهلل ثراه.

منح امله�جم نيم�ر منتخب الربازيل لكرة القدم التع�دل 
مي�مي  اأقيمت يف مدينة  ودي��ة  دول��ي��ة  م��ب���راة  يف   2-2
الأمريكية، هي الأوىل لأغلى لعب يف الع�مل منذ تعر�شه 

لالإ�ش�بة قبل اأكرث من ثالثة اأ�شهر.
لإ�ش�بة  تعر�شه  منذ  ع�م�   27 الب�لغ  امله�جم  وغ���ب 

خالل  امل��شي  ح��زي��ران-ي��ون��ي��و  مطلع  الك�حل  يف 
اأدى اىل  م�  القطري،  املنتخب  ودي��ة �شد  مب�راة 
التي  اأمريك�  كوب�  بطولة  يف  املنتخب  عن  اإبع�ده 
هذه  وك�نت  اأر�شه.  على  ب�للقب  بتتويجه  انتهت 
الإ�ش�بة الث�نية توالي� لنيم�ر، بعدم� غ�ب اأي�ش� 

لأ�ش�بيع عن فريقه ب�ري�س �ش�ن جرم�ن 
الفرن�شي لإ�ش�بة يف القدم.

اأ�ش�بيع  بعد  نيم�ر  ع��ودة  وت���أت��ي 
والتق�رير  وال���رد  الأخ���ذ  م��ن 

ع��ن رغ��ب��ت��ه ب���ل��رح��ي��ل عن 
�ش�ن ج��رم���ن ع���ئ��دا اىل 
بر�شلونة  ال�ش�بق  فريقه 

ومف�و�ش�ت  الإ����ش���ب����ين، 
ت�������ش���ل اىل  ال����ن�����دي����ني مل  ب����ني 

نه�ية �شعيدة لالعب الذي اأ�شبح 
الأغلى   ،2017 ال��ع���م  �شيف  يف 
الن�دي  م���ن  ب���ن��ت��ق���ل��ه  ال���ع����مل  يف 
الع��شمة  ن����دي  اىل  ال��ك���ت���ل��وين 

بلغت الفرن�شية  ����ش���ف���ق���ة  يف 

قيمته� 222 مليون يورو.
ومل ي�ش�رك نيم�ر هذا املو�شم يف اأي مب�راة بعد مع بطل 
م�شجع  األ��ف   65 بنحو  غ�شت  م��درج���ت  واأم����م  فرن�ش�. 
نيم�ر  منح  مي�مي،  يف  �شت�ديوم”  روك  “ه�رد  ملعب  يف 
علم�   ،58 ال��دق��ي��ق��ة  ال���ت���ع����دل يف  ب����الده  م��ن��ت��خ��ب 
التي  احل��شمة  ال��ت��م��ري��رة  �ش�حب  ك���ن  ب���أن��ه 
مدريد  ري���ل  لع��ب  ك��شيمريو  منه�  �شجل 
الإ�شب�ين، هدف افتت�ح الت�شجيل للربازيل 

يف الدقيقة 19.
غ�ب  ال��ت��ي  لكولومبي�  �شجل  امل��ق���ب��ل،  يف 
رودريغيز  خ���م��ي�����س  ال��ن��ج��م���ن  ع��ن��ه��� 
مورييل  لوي�س  ف���ل��ك���و،  ورادام���ي���ل 
يف الدقيقتني 25 “ركلة جزاء” 

و34.
ب�حت�ش�ب  الربازيليون  وط�لب 
رك��ل��ة ج����زاء ل�����ش���ل��ح ن��ي��م���ر يف 
تعر�س  ب��ع��دم���   ،82 ال��دق��ي��ق��ة 
الكولومبي  املدافع  من  لدفعة 
اىل  اأدت  ���ش���ن�����ش��ي��ز  داف��ي��ن�����ش��ون 
�شقوطه اأر�ش� وانزلقه اىل خ�رج 
امللعب لريتطم راأ�شه بلوحة اإعالنية.

وح�فظت الربازيل ب�إ�شراف املدرب تيتي، 
 17 ع��ل��ى �شجله� خ���ل��ي��� م��ن اخل�����ش���رة يف 
مب�راة على التوايل، وحتديدا منذ اخلروج 
ربع  ال��دور  1-2 يف  بنتيجة  بلجيك�  يد  على 
يف   2018 ال��ع���مل  ك���أ���س  لنه�ئي�ت  النه�ئي 
الأهداف  ر�شيده من  نيم�ر  رفع  كم�  رو�شي�. 
مب�راة   98 يف  ه��دف���   61 اىل  امل��ن��ت��خ��ب  م��ع 
واح���د فقط  ه��دف  ب��ف���رق  ال�شيلي�ش�و،  م��ع  ل��ه 
خلف امله�جم ال�ش�بق رون�لدو، علم� ب�أن الرقم 

القي��شي يحمله الأ�شطورة بيليه “77 هدف�«.
و�شيكون نيم�ر اأم�م فر�شة مع�دلة رقم رون�لدو 
ي��خ��و���س منتخب  ع��ن��دم���  وذل����ك  ت��خ��ط��ي��ه،  اأو 
الثالث�ء يف مدينة لو�س  م��ب���راة ودي��ة  ب��الده 
اأجنلي�س الأمريكية �شد منتخب البريو، يف 
اإع�دة للمب�راة النه�ئية لكوب� اأمريك� التي 
بنتيجة  الربازيلي  املنتخب  بفوز  انتهت 

.1-3

نيمار مينح الربازيل تعادال وديا 
�سد كولومبيا يف مباراة العودة 

ب�ت رف�ئيل ن�دال على ُبعد خطوة واحدة من لقبه 19 
ال��ف��وز على  بعد  للتن�س  ال��ك��ربى  الأرب����ع  ال��ب��ط��ولت  يف 
نه�ئي  اإىل  لي�شعد  و1-6  و4-6   6-7 بريتيني  م�تيو 

بطولة اأمريك� املفتوحة يوم اجلمعة.
وفر�س ن�دال �شغط� على الالعب الإيط�يل يف �شرب�ت 
اإر���ش���ل��ه ل��ك��ن��ه اأه����در ���ش��ت ف��ر���س لك�شر الإر����ش����ل قبل 

الو�شول اإىل ال�شوط الف��شل يف اأول جمموعة.
بعد  الف��شل  ال�شوط  ه��ذا  يف  -4�شفر  بريتيني  وتقدم 
اأخ���ط����ء غ��ري م��ع��ت���دة م��ن ال��الع��ب الإ���ش��ب���ين وح�شل 
الالعب الب�لغ عمره 23 على فر�شتني للفوز ب�ملجموعة 

اأثن�ء التقدم 6-4 يف ال�شوط الف��شل.
ل��ك��ن ب��ري��ت��ي��ن��ي ت��ع��رث ب�����ش��ك��ل م��ف���ج��ئ وا���ش��ت��غ��ل ن�����دال 
من  طويلة  اأم�مية  �شربة  بعد  ب�ملجموعة  وف���ز  املوقف 
الالعب الإيط�يل وارتك�ب 20 خط�أ �شهال ليزاأر ن�دال 

ب�لنت�ش�ر.
وك�شر ن�دال اإر�ش�ل بريتيني يف الفر�شة 
4-3 يف  ل��ي��ت��ق��دم  امل���ت����ح���ة  ال���ع��������ش���رة 
املجموعة الث�نية ويوا�شل التقدم حتى 

الفوز ب�ملب�راة.
ك�نت  الأوىل  “املجموعة  ن�������دال  وق������ل 

ال�����ش��يء لأين ح�����ش��ل��ت على  ب��ع�����س  حم��ب��ط��ة 
الكثري من الفر�س لك�شر الإر�ش�ل ول يحب املرء 

خو�س ال�شوط الف��شل �شد لعب مثل م�تيو.
اأخريا  وف���زت  اللحظة  ه��ذه  م��ن  النج�ة  »جن��ح��ت يف 
بهدوء  األ��ع��ب  ب���داأت  اأين  اأعتقد  الف��شل.  ب�ل�شوط 

اأكرب وبجدية اأكرب بعد ذلك«.
 24 امل�شنف  بريتيني  مبن�ف�شه  ن�����دال  واأ����ش����د 
الذي خ��س الكثري من املواجه�ت ال�شعبة قبل 

اأن ي�شل اإىل قبل النه�ئي يف نيويورك.
اإنه  “اإنه �ش�ب وميلك كل �شيء.  وق�ل ن�دال 

ب�لفعل اأحد اأف�شل الالعبني يف الع�مل«.
الرو�شي  مع  النه�ئي  يف  ن���دال  و�شيلعب 

امل���ت����أل���ق دان���ي���ي���ل م��ي��دف��ي��دي��ف ال�����ذي ف�ز 
بثالث جمموع�ت متت�لية على جريجور 

دمي����ي����رتوف. وال���ت���ق���ى ال���الع���ب����ن مرة 
واح������دة يف ن��ه���ئ��ي ك����أ����س روج������رز يف 
امل������ش��ي وتفوق  ال�����ش��ه��ر  م��ون��رتي���ل 

ن�دال 6-3 و-6�شفر.

راب��ع بطولة  بلغ نه�ئي  ال��ذي  ن���دال عن من�ف�شه  وق���ل 
على التوايل لكنه �شيظهر يف نه�ئي بطولة كربى لأول 
اإنه يقطع خطوات  “اإنه من اأكرث الالعبني ثب�ت�.  مرة 
اإىل الأم�م كل اأ�شبوع وق�شى �شيف� رائع�. اأحت�ج اإىل اأن 

اأكون يف قمة م�شتواي«.
واأ�ش�ف “كم� جرت الع�دة ف�إن نه�ئي اأي بطولة كربى ل 

ميكن توقع اأن يكون املن�ف�س �شهال«.
اللقب يف نيويورك ف�إنه �شي�شبح على  ن���دال  اأح��رز  واإذا 
الرقم  روج��ر فيدرر �ش�حب  واح��د فقط من  لقب  ُبعد 
القي��شي يف من�ف�ش�ت الرج�ل ب�لبطولت الأربع الكربى 

بر�شيد 20 لقب�.

نادال يتفوق على بريتيني ليواجه 
ميدفيديف يف نهائي اأمريكا املفتوحة

اأداء دون م�شتواه يف  ق��دم  اأمل�ني�  ب��الده  اأن منتخب  ل��وف  يواكيم  امل��درب  ع��دَّ 
املجموعة  2-4، �شمن  انتهت بخ�ش�رته  التي  الهولندي  املب�راة �شد �شيفه 

الث�لثة للت�شفي�ت املوؤهلة اىل ك�أ�س اأوروب� 2020 يف كرة القدم.
اآذار-م���ر���س امل��شي  اأمل�ني� يف  اأم���م   3-2 اأر�شه�  وك�نت هولندا �شقطت على 
اآم�له�  ان تعيد اعتب�ره� بطريقة مم�ثلة اجلمعة يف ه�مبورغ وتنع�س  قبل 
يف الت�أهل اىل النه�ئي�ت الق�رية الع�م املقبل، علم� ب�أن املنتخب “الربتق�يل” 
غ�ب عن اآخر بطولتني كبريتني يف اأوروب� ع�م 2016 ويف موندي�ل رو�شي� 

وجوه �ش�بة يف الأ�شهر  �شم  �شهد  الذي  الأمل�ين  املنتخب  وخ��س   .2018
الأخرية خلف� للرعيل القدمي بعد اخلروج املذل من الدور الأول للموندي�ل 
الرو�شي وفقدان اللقب الأمل�ين يف موندي�ل الربازيل 2014، لعبني عدة 
منهم يولي�ن دراك�شلر واجلن�ح لوروا �ش�نيه وليون غوريت�شك� بداعي الإ�ش�بة. 
وق�ل لوف بعد املب�راة “لقد خ�ب اأملن� من النتيجة، لكنه� منطقية، هولندا 
العديد من  اأ�شعن�  الفني،  دون م�شتوان�  لعبن�  لقد  الأف�شل.  املنتخب  ك�نت 

الكرات، ومل ننِب “الهجم�ت والتمريرات” كم� كن� نرغب«.
اأن  مو�شح�  علين�”،  وال�شغط  اأدائ��ه���  بتطوير  لهولندا  ه��ذا  “�شمح  وت�بع 

لعبي املنتخب الهولندي ب�إ�شراف املدرب رون�لد كوم�ن “يلعبون مع بع�شهم 
الأول اجلمعة ك�نت حترك�تهم  اأم�س  اأو ثالثة.  م�ش�ء  البع�س منذ ع�مني 

التلق�ئية اأف�شل من�، وراأين� اأن بع�س الأمور لدين� مل جتِر كم� يجب«.
من جهته، راأى كوم�ن اأن “الأمل�ن ك�نوا متعبني اأكرث يف ال�شوط الث�ين، ومل 

يكونوا جيدين بقدر م� ك�نوا يف ال�شوط الأول«.
واأ�ش�ف “لقد ارتكبن� بع�س الأخط�ء وهذا م� يربر افتت�ح املنتخب الأمل�ين 

الت�شجيل، لكنن� بب�ش�طة قمن� بعمل اأكرب من اأجل البحث عن الفوز«.
واأمل لوف يف اأن يقدم لعبوه على “رد فعل الثنني” عندم� يحلون �شيوف� 

على املنتخب الإيرلندي ال�شم�يل يف بلف��شت، معتربا اأن اأمل�ني� “عليه� الفوز 
مبب�راته� املقبلة )...( هذا اأمر مهم جدا ب�لن�شبة اإلين�«.

وي�شهد اليوم ذاته حلول هولندا �شيفة على ا�شتوني� يف املجموعة ذاته�.
الك�ملة  ب�لعالمة  الث�لثة  املجموعة  ترتيب  ال�شم�لية  اإي��رل��ن��دا  وتت�شدر 
نق�ط عن املنتخب الأمل�ين  ثالث  بف�رق  مب�ري�ت”،  اأربع  من  نقطة   12“
الث�لث  املركز  ح�لي�  هولندا  حتتل  بينم�  مب�ري�ت،  اأرب��ع  اأي�ش�  خ��س  ال��ذي 
مع �شت نق�ط من ثالث مب�ري�ت، اأم�م بيالرو�شي� “ثالث نق�ط من خم�س 

مب�ري�ت”، وا�شتوني� �ش�حبة املركز الأخري ب�أربع هزائم يف اأربع مب�ري�ت.

بعد خ�سارته �مام هولند� يف ت�سفيات كاأ�س �أوروبا 2020: 

لوف: اأملانيا لعبت دون م�ستواها 

اليوم.. نخبة اخليول العاملية تتناف�س على لقب كاأ�س رئي�س الدولة يف جولة هولندا 

اإيتو اعتزال كرة القدم عن عمر 38 ع�م�  اأعلن النجم الك�مريوين �ش�مويل 
خ�رج  املتعددة  مه�مه  اىل  من�شرف�  ب���رزة،  اأوروب��ي��ة  اأندية  �شملت  م�شرية  بعد 

امل�شتطيل الأخ�شر، ل�شيم� مع الحت�د الإفريقي وموندي�ل قطر 2022.
اإيتو  كتب  ال�شبت،  اجلمعة  ليل  “ان�شتغرام”  على  ح�ش�به  على  من�شور  ويف 

الكثري من احلب، الأدرين�لني«. للجميع،  �شكرا  جديد.  حتٍد  نحو  “النه�ية. 
واأ�شبح اإيتو خالل م�شريته اأحد اأبرز الهدافني يف ت�ريخ الق�رة ال�شمراء، واأحرز 
مع منتخب بالده ذهبية دورة الألع�ب الأوملبية يف �شيدين ع�م 2000، ولقب 

ك�أ�س اأمم اإفريقي� ع�مي 2000 و2002.
وعلى �شعيد الأندية، دافع الالعب الذي ن�ش�أ يف �شفوف الفئ�ت العمرية لري�ل 
مدريد الإ�شب�ين، بداأ م�شريته الحرتافية مع ري�ل م�يورك�، ودافع عن األوان 
اأبط�ل  اأبرزه� دوري  األق�ب  ب�شل�شلة  اأع��وام توج معه خالله�  بر�شلونة خلم�شة 
“2006 و2009”، علم� ب�أن يف ر�شيده لقب ث�لث يف دوري  اأوروب��� مرتني 

الأبط�ل وذلك مع اإنرت الإيط�يل “2010«.
وبعد رحيله عن اإنرت يف �شيف الع�م 2011، تنقل اإيتو بني اأندية عدة منه� 
ت�شل�شي واإيفرتون الإنكليزي�ن، وفرق اأخرى يف تركي� ورو�شي�، و�شول اىل ن�دي 

قطر الري��شي الذي ان�شم اىل �شفوفه يف �شيف 2018.
وخ��س اإيتو يف م�شريته 718 مب�راة على م�شتوى الأندية �شجل خالله� 359 

هدف�، اإ�ش�فة اىل 118 مب�راة دولية �شجل خالله� 56 هدف�.
و�ش�رك خالل م�شريته يف نه�ئي�ت ك�أ�س الع�مل اأربع مرات، واختري اأف�شل لعب 

اإفريقي اأربع مرات، يف رقم قي��شي يت�ش�ركه مع الع�جي ي�ي� توريه.
ويف الآونة الأخرية، و�شع اإيتو من ن�ش�ط�ته خ�رج امل�شتطيل الأخ�شر، اذ عنّي يف 
ني�ش�ن-اأبريل امل��شي �شفريا للجنة العلي� للم�ش�ريع والإرث املنظمة ملوندي�ل 
القدم  لكرة  الإفريقي  الحت���د  رئي�س  اأعلن  متوز/يوليو،  ويف   .2022 قطر 

اأحمد اأحمد تعيني اإيتو والع�جي ديدييه دروغب� مع�ونني له.

اإيتو يعلن طي �سفحة كرة 
القدم عن عمر 38 عاما 
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الفجر الريا�ضي

•• االإ�صكندرية-الفجر

ي�شهد �شت�د برج العرب يف الإ�شكندرية 
م�شر  ك���أ���س  م�ش�بقة  ن��ه���ئ��ي  الأح����د 
اللقب  ح����م���ل  ب����ني  ال����ق����دم  ك�����رة  يف 
ح�شور  و�شط  وب��ريام��ي��دز،  الزم�لك 
جم�هريي �شمحت ال�شلط�ت ب�أن يبلغ 
األ��ف متفرج، وه��و الأك��رب ملب�راة   20
�شعيد”  ب���ور  “مذبحة  م��ن��ذ  حم��ل��ي��ة 
النه�ئي  و�شيكون  اأع���وام.  �شبعة  قبل 
-2018 مل��و���ش��م  ل��ل��م�����ش���ب��ق��ة  ال�87 

الفريقني،  ب����ني  الأول   ،2019
وفر�شة للجم�هري للعودة بكث�فة اىل 
املب�ري�ت املحلية منذ حدت ال�شلط�ت 
من دخول امل�شجعني يف اأعق�ب حوادث 

ملعب بور �شعيد يف الأول من �شب�ط-
 70 ق�����ش��ى  ي�����وم   ،2012 ف����رباي����ر 
الأرق�م  “تتف�وت  الأق��ل  على  �شخ�ش� 
من  غ���ل��ب��ي��ت��ه��م  و74”،   72 ب����ني 
اأحداث  يف  الأه��ل��ي،  ال��ن���دي  م�شجعي 
عنف على ه�م�س مب�راة جمعته �شد 

امل�شري البور�شعيدي.

وعرفت تلك �الأحد�ث �لتي طبعت 
�الأعـــو�م  يف  �مل�سرية  �لــقــدم  كــرة 

�ملا�سية بـ “مذبحة بور �سعيد«.
واأج�������زت ال�����ش��ل��ط���ت الأم��ن��ي��ة خالل 
امل�شجعني  دخ����ول  امل������ش��ي��ة  الأع������وام 
ب������أع�����داد حم��������دودة وم���ت���ف����وت���ة اىل 
مع  املحلية،  املب�ري�ت  خ��الل  املالعب 

اأحي�ن�  “و�شلت  اأكرب  ب�أعداد  ال�شم�ح 
�شخ�س” للمب�ري�ت  اآلف  ع�شرة  اإىل 
ال���ت���ي ت��خ��و���ش��ه��� اأن���دي���ة م�����ش��ري��ة يف 

م�ش�بق�ت ق�رية.
اخلمي�س  اأعلن  امل�شري  الحت���د  لكن 
الأمنية  اجل���ه����ت  “موافقة  ت��ل��ق��ي��ه 
األف� من اجلم�هري   20 على ح�شور 
ل���ك����أ����س م�شر  ال��ن��ه���ئ��ي��ة  ل���ل���م���ب����راة 
الزم�لك  فريقي  بني  اإق�مته�  املقرر 
يعد  ال�����ذي  امل��ل��ع��ب  يف  وبرياميدز” 

الأكرب يف م�شر.
وي�أتي ال�شم�ح لهذا العدد بعد اأ�ش�بيع 
ك�أ�س  لنه�ئي�ت  م�شر  ا�شت�ش�فة  من 
ح���زي���ران-  21“ الإف��ري��ق��ي��ة  الأمم 

والتي  متوز-يوليو”،  يونيو19- 

مب�ري�ت  ع��ل��ى  كثيف�  اإق���ب����ل  ���ش��ه��دت 
الق�هرة  ���ش��ت���د  يف  امل�����ش��ري  امل��ن��ت��خ��ب 
الدويل، والذي تن�هز �شعته 75 األف 

متفرج.
راأ�شه�  وع���ل���ى  ال�����ش��ل��ط���ت  واأ������ش������رت 
اأن  اىل  ال�شي�شي  الفت�ح  عبد  الرئي�س 
جتربة اجلم�هري خالل اأمم اإفريقي�، 
امل�شجع”  “هوية  اع���ت���م����د  ل���ش��ي��م��� 
بح�شور  للراغبني  �شرط�  ك�نت  التي 
املب�ري�ت وت�شمنت معلوم�ت �شخ�شية 
واأ�����ش����درت ب��ع��د م��واف��ق��ة اأم��ن��ي��ة، قد 
اأك��رب من  اأع��داد  متهد لل�شم�ح بعودة 
املب�ري�ت  م���درج����ت  اىل  امل�����ش��ج��ع��ني 

املحلية يف املو�شم املقبل.
ب�للقب  لالحتف�ظ  الزم�لك  وي�شعى 

امل��شي على  املو�شم  ب��ه يف  ت��وج  ال��ذي 
ح�����ش���ب ���ش��م��وح��ة، وه����و ب��ل��غ امل���ب����راة 
 2019-2018 مل��و���ش��م  ال��ن��ه���ئ��ي��ة 
بفوزه على الحت�د ال�شكندري بهدف 
به  وحل��ق  ال��ن��ه���ئ��ي،  ن�شف  يف  نظيف 
برياميدز “الأ�شيوطي �ش�بق�” للمرة 
بهدفني  برتوجت  على  بفوزه  الأوىل 

نظيفني.
البي�ش�ء  ال��ق��ل��ع��ة  ف��ري��ق  ي��رغ��ب  ك��م��� 
ال�شربي  اجل����دي����د  م����درب����ه  ب���ق���ي����دة 
ف�شله  لتعوي�س  الك�أ�س  برفع  ميت�شو 
يف ان���ت���زاع ل��ق��ب ال�����دوري امل��ح��ل��ي من 

الغرمي الأهلي.
بقي�دة  ب��ريام��ي��دز  يبحث  جهته،  م��ن 
دي�ش�بر  �شيب��شتي�ن  الفرن�شي  مدربه 

اأمم  اأغوندا خالل  اأ�شرف على  ال��ذي 
اأول  حت��ق��ي��ق  اإىل   ،2019 اإف��ري��ق��ي��� 

لقب له.
انت�ش�رات  خ��م�����ش��ة  ال��ف��ري��ق  وح���ق���ق 

املدرب  ب���إ���ش��راف  م��ب���ري���ت  خم�س  يف 
الأهلي  اإق�����ش���ء  اأب���رزه����  ال��ف��رن�����ش��ي، 
بهدف  ب��ف��وز  للك�أ�س  ال�16  دور  م��ن 

نظيف.

القي��شي  ال���رق���م  الأه����ل����ي  وي��ح��م��ل 
 ،36 الك�أ�س مع  األق�ب م�ش�بقة  لعدد 
تق��شم  بينم�   ،26 مع  الزم�لك  يليه 

الفريق�ن اللقب مرتني.

اللجنة  يف  ال���ري��������ش���ي  ال���ط���ب  جل��ن��ة  اع���ت���م���دت 
بهذا  الرت��ق���ء  تعزيز  اآل��ي���ت  الوطنية  الأومل��ب��ي��ة 
امل�شتوى  م���ن خ����الل  وامل���ه���م  ال��ق��ط���ع احل���ي���وي 
الفني وال�شحي و�شالمة الري��شيني وذلك عرب 
القي�م بزي�رات ميدانية اإىل امل�شت�شفي�ت املعتمدة 
ق�عدة  اإي��ج���د  على  والعمل  الري��شي  للفح�س 
النموذج  خ��الل  من  متك�ملة  اإلكرتونية  بي�ن�ت 

املوحد الذي �شيتم اعتم�ده وتعميمه قريب�.
ج����ء ذل���ك يف الج��ت��م���ع ال����ذي ع��ق��دت��ه يف مقر 
اللجنة الأوملبية الوطنية وتراأ�شه �شع�دة الدكتور 
حممد  بح�شور  اللجنة  رئي�س  الطنيجي  ه��شل 
الأوملبية  للجنة  التنفيذي  امل��دي��ر  دروي�����س  ب��ن 
جلنة  رئي�س  ن�ئب  الرحومي  عبداهلل  والدكتور 
عبداهلل  ال��دك��ت��ور  والأع�����ش���ء:  الري��شي  الطب 
والدكتور  دالكلينج  م���ورات  وال��دك��ت��ور  ال��ب���رون 

رمزي رو�س وك�مل عبداهلل مقرر اللجنة.

مبدئية  ب�������ش���ورة  الع���ت���م����د  الج���ت���م����ع  يف  ومت 
�شيكون  ال��ذي  الطبي  للفح�س  املوحد  للنموذج 
درا���ش��ة عدة  امل�شتقبل م��ن خ��الل  اإل��ك��رتون��ي���ً يف 
الري��شية  للموؤ�ش�ش�ت  الأن�شب  لختي�ر  من���ذج 

والري��شيني.
امليدانية  ال��زي���رات  برن�مج  على  التف�ق  مت  كم� 
لإجراء  املعتمدة  الطبية  واملراكز  للم�شت�شفي�ت 
املن�ف�ش�ت  قبل  ���ش��واء  للري��شيني  الفحو�ش�ت 
الأوملبيني  للري��شيني  ال��دوري��ة  الفحو�ش�ت  اأو 
وهيلث  وت��وام  را�شد  م�شت�شفى  وه��ي:  الدولة  يف 
ب��وي��ن��ت وخ��ل��ي��ف��ة راأ������س اخل��ي��م��ة وذل����ك لتقييم 
بهذه  للقي�م  مالئمته�  وم���دى  ال��ف��ن��ي  ال��و���ش��ع 

الفحو�ش�ت.
ال�ش�رع  اح��ت��ي���ج���ت  ال��ل��ج��ن��ة مب��ن���ق�����ش��ة  وق���م��ت 
والفني  الطبي  اجل���ن��ب  يخ�س  فيم�  الري��شي 
بي�ن�ت  ق���ع��دة  ت�شكيل  خ��الل  م��ن  ذل��ك  و�شيتم 

ل���الأط���ب����ء والأط����ق����م ال��ف��ن��ي��ة ل��ل��ت��وا���ش��ل معهم 
وال���ش��ت��م���ع للمقرتح�ت م��ن خ��الل ور����س عمل 
احتي�ج�تهم يف هذا  على  للوقوف  �شيتم عقده� 
للتح�شري  مع�ً  العمل  ج�نب  اإىل  املهم  اجل�نب 

لدورة الألع�ب الأوملبية املقبلة طوكيو 2020.
 رحبت اللجنة ب�لتعميم املوجه من قبل الهيئة 
ح�شول  ���ش��رورة  بخ�شو�س  ل��ل��ري������ش��ة  ال��ع���م��ة 
جميع الع�ملني يف القط�ع الطبي الري��شي من 
اأطب�ء وفنيني على الرتاخي�س الطبية مبزاولة 
امل��ه��ن��ة م���ن اجل���ه����ت احل��ك��وم��ي��ة امل��خ��ت�����ش��ة على 
اجل�نب  بهذا  اإج���راءات  ب�تخ�ذ  اللجنة  تقوم  اأن 
ت�شدره�  التي  الوظيفية  امل�شمي�ت  يخ�س  مب��� 
م�����ش��ت��ق��ب��ال. ك��م��� اع��ت��م��دت ال��ل��ج��ن��ة امل�����ش���رك��ة يف 
العالجي  الإع��ف���ء  يف  التجريبية  العمل  ور���ش��ة 
التي تنظمه� اللجنة الوطنية ملك�فحة املن�شط�ت 

منت�شف �شهر �شبتمرب اجل�ري.

•• بان�صكو-الفجر

خ�شر فريق كرة القدم بن�دي الإم�رات يف ث�لث مب�ري�ته التجريبية يف بلغ�ري� 
من فريق فيتو�ش� البلغ�ري بنتيجة 5 - 1 ، اأحد فرق دوري املحرتفني املمت�ز 
يف بلغ�ري� وذلك �شمن مع�شكره اخل�رجي املق�م يف ب�ن�شكو البلغ�رية والذي 
و�شهد  لل�شقور،  مفيدة  ج���ءت  امل��ب���راة  ال��ق���دم،  �شبتمرب   13 حتى  ي�شتمر 
املب�راة عمر حممد املزكي ن�ئب رئي�س جمل�س اإدارة �شركة كرة القدم وب��شم 
لالإم�رات  الوحيد  املب�راة  هدف  و�شجل  البعثة،  رئي�س  ال�ش�م�شي  اهلل  عبد 
ملعب  على  �شوفي�  البلغ�رية  الع��شمة  يف  اللق�ء  واأقيم  تومي،  الكولومبي 

الفريق البلغ�ري.
 لعب مدرب الإم�رات عيد ب�روت يف ال�شوط الأول بت�شكيلة �شمت يف حرا�شة 

املرمى علي �شقر ويف خط الدف�ع �شعد �شرور وعبد اهلل الكوري وعبد ال�شالم 
وحممد جم�ل  فيم� مثل خط الو�شط خليل بن ن�شيب وخ�لد خمي�س و�شرار 
�شعد اهلل وعبد اهلل النعيمي والربازيلي �شيلف� ويف املقدمة الكولومبي تومي 
، اأم� ال�شوط الث�ين ق�م املدرب ب�إجراء عدة تغيريات و التي تهدف لدخول 
الالعبني جو املب�ري�ت وظهر الفريق ب�شورة جيدة وقدم مب�راة متو�شطة 

امل�شتوى يدل على ح�شن �شري وجن�ح فرتة الإعداد الث�نية.
واأو�شح املدرب عيد ب�روت اأن  املب�راة ممت�زة جداً وع�لية امل�شتوى وا�شتفدن� 
والذي  البلغ�ري  املحرتفني  دوري  يف  القوية  الفرق  اأح��د  اأم���م  كثريا  منه� 
ك�شب مب�راته الأخ��رية يف ال��دوري البلغ�ري بنتيجة 3 - 2 يف املب�راة التي 
الق�دمة  امل��ب���راة  فريقن�  �شيخو�س  كم�  �شلو،  ت�ش�ر�شكو  فريق  م��ع  جمعته 
البلغ�ري  املحرتفني  دوري  ف��رق  مت�شدر  اأم���م  اجل���ري  �شبتمرب   8 بت�ريخ 

 1-4 ال��دوري بنتيجة  ليودوجوريت�س والذي ك�شب فريق فيتو�ش� يف بداية 
وهذه مب�ري�ت قوية للغ�ية لل�شقور الذي يخو�س املب�ري�ت مبعدل مب�راة 
كل يومني اأو ثالثة اأي�م حتى يتعود الفريق على ال�شغط اله�ئل للمب�ري�ت 

ويحقق ال�شتف�دة الفنية الع�لية من املع�شكر اخل�رجي.
�شعيد جداً  واأن����  ج���داً  ق��وي��ة  ج����ءت  التجربة  اأن  ب����روت  امل���درب عيد  وق����ل 
التعليم�ت  املب�راة خ��شة لأنهم ق�موا بتطبيق  واأداء الالعبني يف  مب�شتوى 
التي اأعطيتهم اإي�ه� خالل التدريب�ت ب�شكل كبري بغ�س النظر عن اخل�ش�رة 
الطريق  ن�شري يف  اأنن�  على  ي��دل  وه��ذا  يومي�ً  ولنتدرب  لن�شتعد  هن�  فنحن 

ال�شحيح.
اأتعرف على م�شتوى جميع  اأن  بد  اإع��داد ول  اأن��� هن� يف مع�شكر   : ق���ل  كم� 
الالعبني حتى اأ�شتطيع اأن اأقيم اجلميع وب�إن�ش�ف، ول بد ب�أن اأعطي جميع 

، كم�  التقييم من�شف�ً  املب�ري�ت حتى يكون  وامل�ش�ركة يف  الفر�شة  الالعبني 
اإين �شعيد مل�شتوى الفرق التي نلعب �شده� يف بلغ�ري� خ��شة اآخر املب�ري�ت 

حيث تعود بف�ئدته� الكبرية على الالعبني.
ال���ذي يلعب م��ع منتخب  ال���روان���دي حكيمو  امل��ح��رتف  ال��ف��ري��ق  وغ����ب ع��ن 
بالده يف مب�ري�ت الفيف� حيث ق�د منتخب بالده للفوز على منتخب �شي�شل 
بثالثية نظيفة حيث �شهدت املب�راة ت�ألق حمرتف ال�شقور بت�شجيله للهدف 
الأول ومتريرته لزميله الذي �شجل الهدف الث�ين لرواندا مم� يدل على اأن 

الالعب مك�شب لل�شقور.
الن�دي على مت�بعتهم ب��شتمرار ل�شوؤون  اإدارة  النه�ية  و�شكر املدرب عيد يف 
النه�ية  ت����وؤدي يف  وال��ت��ي  اح��ت��ي���ج���ت��ه ومتطلب�ته  ع��ل��ى  وال���وق���وف  ال��ف��ري��ق 

لال�شتقرار وحتقيق الهداف املطلوبة.

جتربة ثالثة قوية ومفيدة
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•• دبي -الفجر

 عقدت جلنة الطب الري��شي يف احت�د الإم�رات لكرة القدم اجتم�عه� الدوري 
وح�شور  اله��شمي  ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  برئ��شة  بدبي  الحت���د  مقر  يف 
، والدكتور مراد  اآل ث�ين  ، والدكتور �شعيد  اإ�شكندر  كل من الدكتور  جمدي 
الفني  املدير  �ش�بلون  مي�شيل  ح�شور  ج�نب  اإىل  اللجنة  اأع�ش�ء   ، الغرايري 

لالحت�د ، وحممد اأحمد ال�شيد مقرر اللجنة . 
وق�ل الدكتور م�شطفى ال�شيد اله��شمي رئي�س اللجنة

اأن اللجنة قررت عقد ندوة طبية حتت عنوان “�شحة الفم والأ�شن�ن للري��شي 
موعد اإنعق�ده� حيث �شيتم خالله� من�ق�شة اإ�ش�ب�ت  حتديد  قريب�  “ و�شيتم 
ملع�يري  طبق�   منه�  وال��وق���ي��ة  عالجه�  و�شبل  ب�لري��شة  املرتبطة  الأ���ش��ن���ن 

الرع�ية ال�شحية ال�ش�ملة للري��شيني، وذلك من خالل تبني اأف�شل املم�ر�ش�ت 
املت�حة للعن�ية ب�لأ�شن�ن ، ب�لإ�ش�فة اإىل تثقيفهم ب�ش�أن �شحة الأ�شن�ن والوق�ية 

من الإ�ش�ب�ت، وهو م� ي�ش�عدهم على التمّيز والو�شول اإىل اأف�شل اأداء .
واأ�ش�ر اإىل اأن اللجنة اإجتمعت مع ال�شيد مي�شيل �ش�بلون املدير الفني لالحت�د ، 
ومت الإتف�ق على بع�س الأمور الفنية الطبية والتي ت�شب يف م�شلحة املنتخب�ت 
املدربني  ح�شول  اع��ت��م���د  ت��ق��رر  حيث  الفنية  والأج���ه���زة  والأن���دي���ة  الوطنية 
املتقدمني للح�شول على الرخ�شة C ، D على �شه�دة اإنع��س قلبي واإ�شع�ف�ت 

اأولية ، ب�شفة اإلزامية لمت�م احل�شول على رخ�شة التدريب املذكورة .
 كم� تقرر عقد لق�ءات مع اأطب�ء التغذية اأو املعنيني مبلف التغذية يف املنتخب�ت 
فئة عمرية  لكل  الغذائية  الحتي�ج�ت  اعتم�د  على  للعمل  والأندية  الوطنية 

وتوحيده� على م�شتوى الأندية.

اللجنة الطبية تعقد اجتماعها الدوري يف دبي 

•• دبي-الفجر

لبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت���وا����ش���ل 
التي  القدم”  ل��ك��رة  ال��ب��ن��وك  “ك�أ�س 
ت����ق�����م ب����ل���ت���ع����ون م����ع جم���ل�������س دب���ي 
املقبل،  اأك��ت��وب��ر   12 ال����  ال��ري������ش��ي يف 
وم�������ش���رف����ً،  ب���ن���ك����ً   16 مب�������ش����رك���ة 
اللم�ش�ت  و�شع  اأجل  من  حت�شرياته� 

الأوىل  تعد  والتي  للبطولة  النه�ئية 
ال�شرق  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى  ن���وع���ه����  م����ن 
الأو�شط، واأكدت �شم�ح اأبو عوف مدير 
الت�شويق ب�لبطولة، اأن فكرة البطولة 
العربية  الإم����رات  دول��ة  من  انطلقت 
ال��ع��م��ل على  امل��ت��ح��دة، وال��ه��دف منه� 
التن�ف�شية  البطولة  ب��ه��ذه  ال��و���ش��ول 
اأفراد  اىل م�شتوى اح��رتايف بني ك�فة 

م��ن خالل  ال��ب��ن��ك��ي،  ال��ع��م��ل  منظومة 
اإظه�ر املواهب املكنونة واملغمورة خلف 
املك�تب. اإ�ش�فة اإىل خلق بيئة تن�ف�شية 
البنوك، وكذلك  جديدة بني خمتلف 
ن�����ش��ر ح���م���الت ت��وع��وي��ة ل��غ��ر���س قيم 

الري��شة مبختلف الأن�شطة. 
دور جمل�س  ع��وف،  اأب��و  �شم�ح  وثمنت 
ورع�يته  ب���دع���م���ه  ال���ري��������ش���ي  دب�����ي 

للفع�لي�ت الري��شية املتميزة وتع�ونه 
للم�ش�ركة  احل�����دث،  ه���ذا  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
التن�ف�شية  روح  وزرع  البطولة  بهذه 
والعمل  امل�ش�ركة  للموؤ�ش�شة  والنتم�ء 
على متثيله� خري متثيل، مو�شحة اأن 
اإىل  تهدف  املجل�س  مع  ال�شراكة  تلك 
املجل�س  بني  عالق�ت  وبن�ء  الن��دم���ج 

وخمتلف اجله�ت امل�ش�ركة.

وعن الهدف من البطولة ق�لت مدير 
التوا�شل  يعترب  ب�لبطولة:  الت�شويق 
وا�شتهداف  احل�������يل  اجل���م���ه���ور  م����ع 
اأكرث  م��ن  الأخ���رى  ال�شرائح  خمتلف 
ال��ع��دي��د من  ودق����ة يف  الأم�����ور تطلب� 
ت��ع��ت��رب ه���ذه البطولة  ل���ذا  امل���ج����لت، 
فر�شة موؤاتيه للتوا�شل مع اأكرث من 
�شريحة وال�شعي لزي�دة ن�شبة الو�شول 

والرتب�ط ب�جلمهور عن طريق البث 
من�ش�ت  خمتلف  على  املتوفر  املب��شر 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م���ع��ي مب���� يف ذلك 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإر����ش����ل ر���ش���ئ��ل موجهة 
للتواجد  امل�����ش���رك��ة  ال��ب��ن��وك  مل��وظ��ف��ي 
ملوؤازرة فرقهم واحل�شول على جوائز 
العمل  واأ�ش�فت: يعترب  يومية قيمة. 
ال��روت��ي��ن��ي يف ك���ف��ة امل��وؤ���ش�����ش���ت ق�تال 

نوع� م�، ل �شيم� حينم� ي�شعى معظم 
املوظفني لنته�ء ا�شبوع العمل �شريع�ً، 
ت�أكيد  بكل  الري��شي  العن�شر  ويعترب 
ح�فزا اإ�ش�في� من �ش�أنه رفع م�شتوى 
والنتم�ء  واله����ت����م�����م  ال��ت��ن���ف�����ش��ي��ة 
ملوؤ�ش�شة العمل. وعن جوائز البطولة، 
الفريق  اأن  ع����وف،  اأب����و  ���ش��م���ح  اأك����دت 
البطل �ش�حب املركز الأول �شيح�شد 

ك�أ�س البطولة وج�ئزة م�لية تبلغ 50 
الو�شيف  دره��م يف حني يح�شد  األ��ف 
20 األف درهم، و�شين�ل �ش�حب املركز 

الث�لث 10 األف درهم.

بالتعاون جمل�س دبي �لريا�سي

كاأ�س البنوك لكرة القدم جاهزة للنطلقة
�سماح �أبو عوف: نهدف �إىل خلق بيئة تناف�سية جديدة 

»طبية االأوملبية« تبحث تعزيز اآليات الفح�س الريا�سي املوحد

كاأ�س م�سر: نهائي الزمالك وبرياميدز بح�سور هو االأكرب منذ بور �سعيد 
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•• كواالملبور -الفجر

لكرة  الأول  ال��وط��ن��ي  منتخبن�  رف��ع   
للمواجهة  ال�شتعداد  درج���ت  القدم 
م�ليزي�  م��ن��ت��خ��ب  اأم��������م  امل���رت���ق���ب���ة 
�شبتمرب   10 امل��واف��ق  ال��ث��الث���ء  ي���وم 
ب��وك��ي��ت ج��ل��ي��ل يف  ب������ش��ت���د   2019
الع��شمة كوالملبور يف اأوىل مواجه�ت 
الأبي�س ب�لت�شفي�ت امل�شرتكة املوؤهلة 
 2022 ال��ع���مل  ك���أ���س  ن��ه���ئ��ي���ت  اإىل 
ونه�ئي�ت ك�أ�س اآ�شي� 2023 حل�ش�ب 
ت�شم كذلك  التي  ال�ش�بعة  املجموعة 
منتخب�ت فيتن�م وت�يلند واإندوني�شي� 
. وُيكمل الأبي�س حت�شرياته للمب�راة 
ب����أداء م��ران��ه الأ���ش������ش��ي غ���داً الثنني 
اأدى  اأن  ب��ع��د  جليل  ب��وك��ي��ت  ���ش��ت���د  يف 
على  امل��شية  الأي����م  خ��الل  تدريب�ته 
امللعب الفرعي ب��شت�د �ش�ه علم حتت 
قي�دة املدرب الهولندي ف�ن م�رفيك 
25 لعب�ً  امل�ش�عد مب�ش�ركة  وجه�زه 
���ش���مل را���ش��د ،   ، ه��م : ع��ل��ي خ�شيف 
خ��ل��ي��ف��ة احل���م����دي ، ع��ل��ي م��ب��خ��وت ، 
العط��س  ، حممد  عبدالرحمن  عمر 
، زاي��د الع�مري ) اجلزيرة ( حممد 
ال�ش�م�شي ، حمدان الكم�يل ، حممد 
برغ�س ، خليل احلم�دي ) الوحدة ( 
اأحمد   ، �ش�كر  حممد   ، عي�شى  خ�لد 
العني   ( الإح���ب����ب���ي  ب���ن���در   ، ب���رم����ن 
( احل�����ش��ن ���ش���ل��ح ، م���ج��د ����ش���رور ) 
اإ�شم�عيل   ، عب��س  ول��ي��د   ) ال�����ش���رق��ة 
احلم�دي  ) �شب�ب الأهلي دبي ( حبيب 
الفردان ، ط�رق اأحمد ، ج��شم يعقوب 
) الن�شر ( علي �ش�لح ، علي �ش�ملني ) 
الو�شل ( ح�شن املحرمي ) بني ي��س 
( . وب�ت وا�شح�ً من خالل التدريب�ت 
يتمتع  ال��ت��ي  الع�لية  املعنوية  ال���روح 
الك�ملة  وج�هزيتهم  ال��الع��ب��ون  به� 
غ�ية  يف  تعد  ال��ت��ي  الأوىل،  للمب�راة 
الأه��م��ي��ة ب���ل��ن�����ش��ب��ة ل��الأب��ي�����س الذي 
يف  اإي��ج���ب��ي��ة  نتيجة  لتحقيق  ي�شعى 
بداية م�شواره ب�لت�شفي�ت التي ك�نت 

 ، امل��شي  اخلمي�س  ي��وم  انطلقت  ق��د 
الفوز  امل���ل��ي��زي  املنتخب  حقق  حيث 
اإندوني�شي�  منتخب  على  اأر�شه  خ�رج 
بثالثة اأه��داف مق�بل هدفني ، فيم� 
منتخب  م��ع  ت�يلند  منتخب  ت��ع���دل 

بدون  �شلبي�ً  فيتن�م 
اأهداف .

وع��������ق��������د اجل������ه�������ز 
ملنتخبن�  الإداري 
ب�لدكتور  م��ت��م��ث��اًل 
ع�شو  �شهيل  ح�شن 
املنتخب�ت  جل����ن����ة 
الفنية  وال���������ش����وؤون 
ب����������حت����������د ال������ك������رة 
املنتخب  م�������ش���رف 
را�شد  واإ���ش��م���ع��ي��ل 

مدير املنتخب اجتم�ع�ً مع الالعبني 
مت خ���الل���ه ال���ت����أك���ي���د ع��ل��ى ����ش���رورة 
وزي�����دة  ل��ل��م��ب���راة  امل��ث���يل  التح�شري 
ب�ملنتخب  ال�شته�نة  وع��دم  الرتكيز 
امل���ل��ي��زي ، ف��ي��م��� ق����م اجل��ه���ز الفني 
ف��ي��دي��و لالعبني  ب��ع��ق��د حم������ش��رات 
للمنتخب  ال��ف��ن��ي��ة  اجل����وان����ب  ح����ول 
ل��ع��ب��ه يف مب�راة  واأ���ش��ل��وب  امل���ل��ي��زي  
اإىل  ب���لإ���ش���ف��ة  امل������ش��ي��ة،  اإندوني�شي� 
ع��ق��د ج��ل�����ش���ت خ������ش��ة م���ع ع���دد من 

جنوم املنتخب .  
امل�ليزي لكرة  من جهته بداأ الحت���د 
القدم بطرح تذاكر املب�راة الكرتوني�ً 
ع���رب م��وق��ع��ه ال��ر���ش��م��ي ، ح��ي��ث من 
اجلم�هري  ت����ت����واف����د  اأن  امل���ن���ت���ظ���ر 
�شت�د  ع��ل��ى  امل���ل��ي��زي��ة 
بكرثة  جليل  ب��وك��ي��ت 
خ������������ش�����ة ب�����ع�����د ف�����وز 
م����ن����ت����خ����ب ب�����الده�����م 
ع��ل��ى اإن��دون��ي�����ش��ي��� يف 
ج�كرت�، علم�ً اأن �شعة 
مدرج�ت امللعب تت�شع 
األ�����ف   87 حل���������وايل 

متفرج .
م������ن ج������ن�����ب اآخ��������ر،  
ُيعقد يف مت�م ال�ش�عة 
احل����دي���ة ع�����ش��رة م��ن ���ش��ب���ح ي���وم غد 
الثنني ب��شت�د بوكيت جليل الجتم�ع 
م�شوؤويل  ب��ح�����ش��ور  ل��ل��م��ب���راة  ال��ف��ن��ي 
الحت����������د الآ������ش�����ي�����وي ل����ك����رة ال���ق���دم 
 ، املنتخبني  وممثلي  املب�راة  ومراقب 
النه�ئية  الق�ئمة  ت�شليم  �شيتم  حيث 
ح�شب  لع�����ب������ً   23 م���ن���ت���خ���ب  ل���ك���ل 
اعتم�د  ج�نب  اإىل  الت�شفي�ت  لئحة 
املب�راة  يف  املنتخبني  قم�ش�ن  األ���وان 
الفنية  اجل���وان���ب  ب��ع�����س  وم��ن���ق�����ش��ة 

اخل��شة ب�لت�شفي�ت .
وي���ع���ق���ب الج����ت����م�����ع ال���ف���ن���ي اإق����م���ة 
املوؤمترات  ق�عة  ال�شحفي يف  املوؤمتر 
ب�ل�شت�د بح�شور مدرب كل منتخب 
وذلك  الالعبني  اأح��د  اإىل  ب�لإ�ش�فة 

ل��ل��ح��دي��ث ع����ن اآخ����ر 
الفنية  ال�شتعدادات 

اخل��شة ب�ملب�راة .

ـــني:  ـــامل ـــس عــــلــــي �
ماليزيا  مو�جهة 
ــعــى  ــس ــ� مـــهـــمـــة ون
نتيجة  لتحقيق 

�إيجابية
�ش�ملني  ع��ل��ي  و����ش���ف 
لعب و�شط منتخبن� 

الوطني الأول ون�دي الو�شل، مب�راة 
املنتخب املقبلة اأم�م م�ليزي� ب�ملهمة، 
مبث�بة  ي��ع��ت��رب  ال���ل���ق����ء  اأن  م���ب���ي���ن����ً 
انطالقة للمنتخب يف بداية املرحلة 
امل�شرتكة  ال��ت�����ش��ف��ي���ت  م���ن  الأوىل 
الع�مل  ك����أ����س  ن��ه���ئ��ي���ت  اإىل  امل��وؤه��ل��ة 
2022 وك�أ�س اآ�شي� 2023، م�شيف�ً 
فيه�  اي��ج���ب��ي��ة  ن��ت��ي��ج��ة  حت��ق��ي��ق  اأن 
�شيعزز ثقة الالعبني واجله�ز الفني، 
اإيج�بي على م�شرية  اأثر  و�شيكون له 

املنتخب يف املرحلة املقبلة.
جمموعة  اأن  ���ش���مل��ني  ع��ل��ي  واأو����ش���ح 
قوية  م��ن��ت��خ��ب���ت  ت�������ش���م  الأب����ي���������س 
ول��ي�����ش��ت ���ش��ه��ل��ة ، حم�����ذراً م���ن مغبة 
اإىل  ب����أي منتخب، لف��ت���ً  ال���ش��ت��ه��ت���ر 
املنتخب�ت  جميع  اأن 
امل��ج��م��وع��ة متلك  يف 
والرغبة  ال���ط���م���وح 
اإىل  ل������ل������و�������ش������ول 
ال����ن����ه�����ئ����ي�����ت، وه����و 
الأمر الذي ي�ش�عف 
املهمة،  �شعوبة  م��ن 
اأهمية  م���ن  وي���زي���د 
وي�شع  م���ب����راة،  ك���ل 
م���������ش����وؤول����ي����ة اأك������رب 
اأفراد  كل  ع�تق  على 
املنتخب ويجعلهم مط�لبني بتقدمي 
الهدف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  م����� مي���ل���ك���ون  ك����ل 

املطلوب.
عن��شر  ج���ه��زي��ة   �ش�ملني  علي  واأك���د 
ب�جله�ز  م�شيداً  ل��ل��م��ب���راة،  املنتخب 
م�رفيك،  اخل���ب���ري  ب���ق���ي����دة  ال���ف���ن���ي 
وال�����ذي ح��ر���س ع��ل��ى و���ش��ع برن�مج 
فني متك�مل متدرج، من خالل عدد 
من املع�شكرات والتجمع�ت اأ�شهمت يف 
حت�شري الالعبني والو�شول بهم اإىل 

املعدل املطلوب من اجل�هزية البدنية 
والفنية والتكتيكية.

واأ�ش�د �ش�ملني كذلك ب�جله�ز الإداري 
للمنتخب، لفت�ً اإىل اأن امل�شوؤولني يف 
كبرية  جهوداً  يبذلون  ظلوا  املنتخب 

تهيئة  اأج����������ل  م������ن 
متكن  التي  الأج����واء 
الالعبني من تقدمي 
لديهم  م�����  اأف�������ش���ل 
.يذكر اأن علي �ش�ملني 
ي�����ع�����د واح���������������داً من 
الأ�ش��شية  العن��شر 
املنتخب  يف  وامل��ه��م��ة 
وقد  الأول،  الوطني 
م�شتوًى  ي��ق��دم  ظ���ل 
مكنه  وث�بت�ً  متميزاً 

ت�شكيلة  يف  اأ�ش��شي  مقعد  حجز  م��ن 
ب�لكويت   23 خليجي  منذ  الأبي�س 

وك�أ�س اآ�شي� الإم�رات 2019 .

�أهــم  حققت  �ملــحــرمــي:  ح�سن 
�أهد�يف باالن�سمام للمنتخب

ق�������ل ح�������ش���ن امل���ح���رم���ي لع������ب بني 
املنتخب  اإىل  امل��ن�����ش��م  ال�����ش���ب  ي������س 
حري�س  اأن���ه  ح��دي��ث���ً،  الأول  الوطني 
لت�أكيد  ميلك  م�  اأف�شل  تقدمي  على 

املنتخب،  ���ش��ع���ر  ب�����رت����داء  ج����دارت����ه 
و�شيبذل اأق�شى جهد ممكن مع بقية 
زمالئه من اأجل رفع راية كرة القدم 
الأبي�س  ج�هزية  موؤكداً  الإم�راتية، 
مب�ري�ت  اف��ت��ت���ح  يف  م���ل��ي��زي���  ل��ل��ق���ء 
الأوىل  امل�����رح�����ل�����ة 
م�������ن ال���ت�������ش���ف���ي����ت 
امل�شرتكة املوؤهلة اإىل 
نه�ئي�ت ك�أ�س الع�مل 
2022، وك�أ�س اآ�شي� 
وع����رب    .2023
املحرمي عن �شع�دته 
يكون  ب�����أن  ال��ك��ب��رية 
الذين  م���ن  واح�������داً 
ي��داف��ع��ون ع��ن �شع�ر 
م�شرياً   ، امل��ن��ت��خ��ب 
اأهدافه  اأهم  اأنه حقق واحداً من  اإىل 
اإىل  الن�شم�م  �شرف  على  ب�حل�شول 
ق�ئمة املنتخب الوطني الأول، واعداً 
مب��وا���ش��ل��ة الج���ت���ه����د حل��ج��ز مقعد 
م�رفيك.  امل��درب  ت�شكيلة  يف  اأ�ش��شي 
ي������س ومنتخبن�  ب��ن��ي  واأ����ش����د م��داف��ع 
داخ����ل مع�شكر  ب�����لأج����واء  ال��وط��ن��ي، 
التي  املهمة  املواجهة  قبيل  الأبي�س 
الع��شر  يف  م�ليزي�  مبنتخب  جتمعه 
يعمل  ح��ي��ث  اجل������ري،  �شبتمرب  م���ن 

اجلميع بروح الفريق الواحد من اأجل 
فر�س  تعزز  اإيج�بية  نتيجة  حتقيق 
املوندي�ل  نه�ئي�ت  ب��ل��وغ  يف  املنتخب 
وك�أ�س اآ�شي� 2023. وق�ل: “اجله�ز 
الفني حر�س خالل التح�شريات على 
جتهيز جميع الالعبني، ليكونوا على 
هذه  يف  للم�ش�ركة  ال���ش��ت��ع��داد  اأه��ب��ة 
هو  الأ���ش������ش��ي  هدفن�  املهمة،  امل��ب���راة 
اأكرث  تقربن�  اإيج�بية  بنتيجة  العودة 
من الت�أهل يف البطولتني، لن ندخر 
جم�هرين�  اإ�شع�د  �شبيل  يف  جهد  اأي 
الري��شية«. وك�ن املحرمي املولود يف 
بني  فريقه  مع  ت�ألق   1996 يونيو 
اأنظ�ر  فلفت  امل��شي،  املو�شم  يف  ي��س 
اجله�ز الفني للمنتخب الذي اخت�ره 
يف  �ش�رك  حيث  الأبي�س،  ق�ئمة  اإىل 
الري��شي  املو�شم  خالل  مب�راة   30
م���ب����راة  م��ن��ه���   ،2019-2018
واحدة يف ك�أ�س �ش�حب ال�شمو رئي�س 
الدولة حفظه اهلل، و�شبع مب�ري�ت يف 
ك�أ�س اخلليج العربي،  و22 يف دوري 

اخلليج العربي.

ــار�ة  ــب ــر �مل ــدي ــاين ُي ــاب طــاقــم ي
بقيادة كيمور�

ل���ك���رة القدم  ال�����دويل  ع���ني الحت������د 
“الفيف�” ط�قم حتكيم دويل ي�ب�ين 
مع  الوطني  منتخبن�  م��ب���راة  لإدارة 
ن��ظ��ريه م��ن��ت��خ��ب م���ل��ي��زي��� ي����وم 10 
بوكيت  ب������ش��ت���د  اجل�������ري  ���ش��ب��ت��م��رب 
من  الأوىل  اجل���ول���ة  ���ش��م��ن  ج��ل��ي��ل 
ك�أ�س  نه�ئي�ت  اإىل  املوؤهلة  الت�شفي�ت 
اآ�شي�  ك�أ�س  ونه�ئي�ت   2022 الع�مل 
ال�ش�بعة  املجموعة  حل�ش�ب   2023
من  كل  التحكيمي  الط�قم  وي�شم   .
اأو�شي   ) �ش�حة   ( كيمورا  هريويوكي 
�شينجي ) م�ش�عد اأول ( ني�ش� ه��شي 
) م�����ش���ع��د ث�����ن ( ت��وج��و م��ي��ن��ريو ) 
حكم�ً رابع�ً ( ليو تيجون من ال�شني 
 ( هوكوانغ  ج�نغ   ) للحك�م  مقيم�ً   (

مراقب�ً للمب�راة ( .

�ملوؤمتر �ل�سحفي و�الجتماع �لفني غدً�

منتخبنا الوطني يرفع درجات اال�ستعداد ملواجهة ماليزيا

علي �ساملني: 
مو�جهة 

ماليزيا مهمة 
ون�سعى لتحقيق 
نتيجة �إيجابية

ح�سن �ملحرمي: 
حققت �أهم 

�أهد�يف 
باالن�سمام 

للمنتخب

طاقم 
ياباين ُيدير 

�ملبار�ة 
بقيادة 
كيمور�

•• اأبوظبي-الفجر

�شهد �شمو ال�شيخ نهي�ن بن زايد اآل نهي�ن رئي�س جمل�س اأبوظبي الري��شي اأم�س  
الأول اجلمعة من�ف�ش�ت اجلولة الث�نية من بطولة املواي ت�ي املفتوحة الث�نية، 
فورم”  دو  بوك�شينج،بق�عة  والكيك  ت���ي  للمواي  الإم����رات  احت���د  نظمه�  التي 
�شيف  ب��ن  حمد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  بح�شور  وذل��ك  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ي��س  بجزيرة 
ال�شرقي رئي�س احت�د الإم�رات لبن�ء الأج�ش�م واللي�قة البدنية و�شع�دة عبداهلل 
الني�دي رئي�س احت�د الإم�رات للمواي ت�ي والكيك بوك�شينج ون�ئبه ي��شر �ش�مل 
ال�ش�عدي ،كم� �شهده� �شع�دة احمد خ�لد الوزان رئي�س الحت�د البحريني للكيك 
بوك�شينج وط�رق بن هزمي املهريي ع�شو جمل�س اإدارة احت�د الإم���رات للمواي 

ت�ي واملدير التنفيذي لالحت�د. 
22 لعب� من خمتلف اجلن�شي�ت يف  التي �شمت  املحرتفني  وج���ءت من�ف�ش�ت 
غ�ية من الإث�رة واملتعة الفنية ،خ��شة مب�راة الفرن�شي فلنتني والتون�شي اأمني 
اليو�شفي يف وزن حتت 71 والتي انتهت ل�ش�لح فلنتني ، و�شمن مب�ري�ت تلك 
البطولة املميزة ف�ز حممد الديبي علي حمدان الني�دي يف وزن حتت 57 كجم 
،و�ش�كريور على احمد طنط�وي يف وزن حتت 58 ،واإبراهيم بالل على جوزيف 
يف وزن حتت 62 ، ويف وزن 69 ف�ز اأيوب بن زيدان على حممد عبدالق�يد ويف 
،وامل��ه��دي لك��رام��ي على  الغوطي  �شبيع رح���ل على نورالدين  ف���ز  ال��وزن  نف�س 
اأحمد ح�شني يف وزن حتت 68 ،ويف وزن الثقيل فوق 91 ف�ز م�شطفى الط�شلق 
ابروبك وكوترام  69 ف�ز زكري� اجلم�ري على  على ر�ش� علوي، ويف وزن حتت 

على يو�شف احلم�دي يف وزن حتت 62 ،واإلي��س حبيبعلي على م�رك�س.
بفوزه  تتويج حممد مر�شي  �شهدت  �شنة فقد   17 ال�شب�ب حتت  اأم��� من�ف�ش�ت 
يف املب�راة النه�ئية لوزن حتت 75 كجم على احمد زاك��دان وف�ر�س حجت على 
هم�م ري��س ،وعمر املري على احمد حمد ،و�شمن فئة حتت 15 �شنة ف�ز يو�شف 
�شلتوين على حممد اإبراهيم، وف�ز عزيز مو�شى على حممد الني�دي وفوز عمر 
عط�ي� يف وزن حتت 16 �شنة على يو�شف فرح�ت وعبد الرحمن اأحمد على �شيف 
ع�رف وعمر �شمح�ن على حممد دوخي ، واأحمد حجت على �شيف الدين عثم�ن 
الدين  ك��رمي  على  اللطيف  عبد  ،وحممد  عمرو  عمر  على  غ��ول  الدين  و�شيف 
العتيبة  يو�شف  على  حممد  وخليفة  �ش�كر  ليث  علي  اإ�شم�عيل  وحممد  عثم�ن 
وزن  ك��ل  يف  الأوائ���ل  الف�ئزين  بتتويج  احل�شور  كب�ر  ق���م  البطولة  خت�م  ..ويف 

ب�لدرع الذهبي وامليدالية الف�شية للمركز الث�ين.
وثمن �شع�دة عبداهلل �شعيد الني�دي، رئي�س احت�د الإم�رات للمواي ت�ي والكيك 
اآل نهي�ن رئي�س جمل�س  ال�شيخ نهي�ن بن زايد  بوك�شينج، مت�بعة واهتم�م �شمو 
�شروب  مبختلف  �شموه  اهتم�م�ت  �شمن  الحت����د  بن�ش�ط  الري��شي  اأبوظبي 
م��ن خمتلف  ب�هتم�م خ������س  ال��ت��ي حتظى  ال��ف��ردي��ة  الأل��ع���ب  ال��ري������ش��ة خ��شة 
 ، ق�عدته�  وات�ش�ع  تطوره�  يف  �ش�همت  �شعبية  اأك�شبه�  مم�  الري��شية  القي�دات 
م�شيدا ب�مل�ش�ركة الإيج�بية التي اأفرزت العديد من الالعبني ال�ش�عدين الذين 
ي�شكلون اإ�ش�فة حقيقية للمنتخب�ت الوطنية ،حيث ت�شهم مثل تلك البطولت 
املفتوحة يف رفع مه�رات الالعبني وزي���دة تب�دل اخل��ربات و�شقل امله�رات قبل 

ا�شت�ش�فة بطولة اآ�شي� يف دي�شمرب الق�دم يف اأبوظبي .

نهيان بن زايد ي�سهد مناف�سات بطولة املواي تاي يف اأبوظبي 
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جمتمع االمارات

فندق جراند حياة اأبوظبي وم�ساكن لوؤلوؤة االإمارات 
ُيعلن عن تعيني مدير للمبيعات والت�سويق

تعيني  ع��ن  الإم�����رات،  ل��وؤل��وؤة  اأبوظبي وم�ش�كن  ج��ران��د حي�ة  فندق  اأع��ل��ن 
ال�شيد رينيه م�ير يف من�شب مدير املبيع�ت والت�شويق للفندق. تلّقى م�ير 

ج�معة  يف  الفن�دق  اإدارة  كلية  يف  درا�شته 
كورنيل يف نيويورك وهو ح�ئز اأي�ش�ً على 
ج�معة  من  القت�ش�د  يف  ج�معية  �شه�دة 
اأمل���ن��ي���. عمل  ف��ران��ك��ف��ورت،  VWA يف 
م���ي��ر يف ع���مل ال��ف��ن���دق منذ ���ش��ّن ال�17 
العديد  م��ع  املهنية  حي�ته  واأ���ّش�����س  ع���ًم��� 
م���ن امل��ج��م��وع���ت ال��ف��ن��دق��ي��ة ال���رائ���دة يف 
اإدارية  من��شب  �شغل  اإىل  وو�شل  اأوروب���� 
ومنتجع�ت  فن�دق  مثل  ع�ملية  �شرك�ت  يف 
و  كمبين�شكي  وف��ن���دق  اإن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت���ل 
ف��ن���دق وم��ن��ت��ج��ع���ت ����ش���ت����روود.ف����ز م�ير 
خالل تلك الفرتة بج�ئزة اأف�شل موظف 

اله�دئ يف حفل توزيع جوائز  اآ�شي� واملحيط  2016 ملنطقة  مبيع�ت لع�م 
� على درجة امتي�ز فندقي ك�أف�شل ق�شم  BMW Hotelier، وح�ز اأي�شً
 International ت�شويق يف اإندوني�شي� واآ�شي� واملحيط اله�دئ يف جوائز

 .Hotelier

رئي�س دائرة املوارد الب�سرية يلتقي املوظفني اجلدد
التنفيذي  املجل�س  ع�شو  خ���دم  ب��ن  �شلط�ن  ط���رق  الدكتور  �شع�دة  التقى 
الذين  اجل���دد  امل��وظ��ف��ني  الب�شرية  امل����وارد  دائ���رة  رئي�س  ال�����ش���رق��ة  لإم�����رة 
التحقوا بفريق العمل يف موارد ال�ش�رقة خالل الع�م 2019م ، من ك�فة 

الفئ�ت الوظيفية . 
، وتعزيز ثق�فة احل��وار املفتوح بني  التوا�شل الفع�ل  وذلك بهدف حتقيق 
القي�دات والكوارد الب�شرية يف مي�دين العمل. اإىل ج�نب حتفيز املوظفني 

اأ�شدق�ء  ج��م��ع��ي��ة  اأف�������دت 
التثقيف  اإدارة  يف  ال�شكري 
الأعلى  ب�ملجل�س  ال�شحي 
اأكرث  اأن  الأ���ش��رة،  ل�����ش��وؤون 
�شخ�ش�ً  من4350  
اخلدم�ت  م���ن  ا���ش��ت��ف���دوا 
والتوعوية  الت�شخي�شية 
“حملة  خ�����الل  امل���ق���دم���ة 
التي  وتع�ي�س”  وق�����ي����ة 
بداية  اجلمعية  اأطلقته� 
للع�م  الف�ئت  يوليو  �شهر 
ال���ت��������ش���ع ع���ل���ى ال����ت����وايل، 
بهدف تعزيز وعي املجتمع 
ال�شكري  م����ر�����س  ح������ول 
الوق�ية  وط����رق  واأ���ش��ب���ب��ه 
منه وكيفية التع�ي�س معه، 
تن�ول  ع���ل���ى  وال��ت�����ش��ج��ي��ع 
ال�شحي ومم�ر�شة  الطع�م 

الري��شة البدنية.
ذل����ك خ����الل احلفل  ج�����ء 
اخل����ت�����م����ي ال���������ذي اأق����ي����م 
“اخلمي�س”  ي����وم  ���ش��ب���ح 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  م��ق��ر  يف 
الأ���ش��رة، بح�شور  ل�����ش��وؤون 
رئي�س  احل���ج  �شع�دة خولة 
ال�شكري،  اأ�شدق�ء  جمعية 
وعدد من ممثلي اجلمعية 
واجل���������ه����������ت امل�����ت�����ع������ون�����ة 

ومتطوعي احلملة.

العريف �سالح ي�ستقبل الطلبة مبنا�سبة العام الدرا�سي اجلديد
�شمن جهوده� املجتمعية الرامية اإىل ن�شر الثق�فة الأمنية واملجتمعية لك�فة 
بق�دة  )اأه���اًل  لفع�لية  وتنفيذاً  امل��دار���س  طلبة  فئة  خ�شو�ش�ً  املجتمع  �شرائح 
ل�شرطة  الع�مة  ب�لقي�دة  الع�مة  والعالق�ت  الإع���الم  ق�شم  �ش�رك  امل�شتقبل( 
الفجرية  ب�شخ�شية )العريف �ش�لح(، فرحة العودة للمدار�س وتهنئة الطالب 
بذل  على  وت�شجيعهم  بهم  والرتحيب  اجلديد  الدرا�شي  ب�لع�م  والط�لب�ت 

الن�ش�ط والتف�وؤل واملث�برة بكل همة يف �شبيل حتقيق التفوق والنج�ح .
تهدف الزي�رة اإىل اإ�شراك العريف �ش�لح يف تنظيم الفع�لي�ت والأن�شطة بني 
ال�شرطة واملجتمع واإدخ�ل البهجة وال�شرور يف اأنف�شهم وي�أتي ذلك من حر�س 
�شرطة الفجرية على م�ش�ركة اأفراد املجتمع يف خمتلف الفع�لي�ت واملن��شب�ت، 
حيث يعد ذلك �شمن اأجندته� املجتمعية على خلق قنوات للتوا�شل بني رجل 
 ، واجتم�عي�ً  اأمني�ً  واٍع  جيل  وخلق  العمرية  فئ�تهم  بك�فة  والطلبة  ال�شرطة 

بهدف تعزيز الأمن والأم�ن يف ك�فة جمتمع دولة الإم�رات.   ومن ج�نب اأخر �ش�ركت ال�شرطة املجتمعية ومراكز ال�شرطة ال�ش�ملة  يف تقدمي جمموعة متنوعة من الفع�لي�ت املجتمعية والأن�شطة 
، ا�شتهدفت خمتلف مدار�س الإم�رة وتقدمي الن�ش�ئح والإر�ش�دات للطالب والرتكيز على اإبراز الظواهر وال�شلوك�ت ال�شلبية التي تقع داخل البيئة املدر�شية بني الطلبة وتوجيههم  التثقيفية 

وتوعيتهم للوق�ية منه� بهدف دعم امل�شرية فهم رج�ل الغد واأمل امل�شتقبل.

افتتاح مطعم »مازي« للماأكوالت اليونانية 
يف منتجع �سانت ريجي�س  ال�سعديات اأكتوبر املقبل

 ي�شتعّد  منتجع �ش�نت ريجي�س ال�شعدي�ت لفتت�ح مطعم “م�زي اأبوظبي “ 
للم�كولت اليون�نية العريقة يف �شهر اأكتوبر املقبل ، ليقدم لرواده جتربة 
ال�شعدي�ت،  �ش�نت ريجي�س  افتت�حه يف منتجع  . ومع قرب  تن�شى  طع�م ل 
 ،“ يدعو اأحدث فرع ل� “م�زي اأبوظبي “ ، ويعني ا�شمه ب�ليون�نية “ مع�ً 
 Mazi Modern ال�شيوف لال�شتمت�ع بق�ئمة ت�شّم بع�ش�ً من و�شف�ت 
Greek Food اأكرث كتب الطهي املنزلية مبيع�ً، ف�شاًل عن جمموعة 

من الأطب�ق الفريدة التي تعك�س ثق�فة الطهي اليون�نية العريقة .

»مو�سم ال�سيدات« يف »يا�س 
ووتروورلد«.. مل ينته بعد!

يف  ال�شيدات”  “مو�شم  ي�شتمر   
بتقدمي ب�قة  “ي��س ووتروورلد”، 
والرتفيهية  امل�ئية  الأن�شطة  من 
امل�ئية  احلديقة  ل�شيوف  الفريدة 
اأي�م اخلمي�س من كل اأ�شبوع لغ�ية 
7 نوفمرب 2019. وتوفر فع�لية 
على  احل�ئزة  ال�شيدات”  “مو�شم 
رائعة  اأج�������واًء  م���رم���وق���ة،  ج���وائ���ز 
خو�س  لل�شيدات  تتيح  وحم��شية 
جتربة مفعمة ب�ملرح مع املنزلق�ت 
الزومب�  امل�ئية وح�ش�س  والألع�ب 
ع���رو����س  اإىل  اإ�����ش�����ف����ة  امل�����ئ����ي����ة، 
احلية  جي”  “الدي  م��و���ش��ي��ق��ى 

وغريه�. 
ووتروورلد”  “ي��س  وت�����ش��ت��ق��ب��ل 
ال�������ش���ي���دات اأي���������م اخل���م���ي�������س من 
ال�ش�عة 10 �شب�ح�ً حتى 11 لياًل 
خالل فع�لي�ت يوم ال�شيدات، ومن 
لياًل   11 حتى  م�����ش���ًء   6 ال�ش�عة 

خالل فع�لي�ت ليلة ال�شيدات.

مبــــارك 
النجـــاح بامتياز

ب�إدارة  البك�لوريو�س  ب�شه�دة  ب�متي�ز  جن�حه  مبن��شبة 
الأعم�ل من اجل�معة اللبن�نية يف طرابل�س-لبن�ن، دورة 
الع�م 2018-2019 ا�شتقبل خليل عبد الرحمن علي�ء 
املهنئني من الأهل والأق�رب والأ�شدق�ء على مدار الأي�م 
الثالثة امل��شية يف منزله بطرابل�س – لبن�ن حيث قدموا 
له موا�شلة  املتميز متمنني  بنج�حه  احل���رة  الته�ين  له 
تهنئة  ورع���ي��ت��ه.  اهلل  بتوفيق  ال��دائ��م  والنج�ح  ال��درا���ش��ة 
مدير  علي�ء  حممود  الدكتور  الزميل  عمه  م��ن  خ��شة 

مكتب جريدة الفجر بدبي والإم�رات ال�شم�لية، والع�ئلة، واألف مب�رك ودائم� اإىل الأم�م ب�إذن اهلل. 

قدمت فحو�سات جمانية الأكرث من 4350 �سخ�س

»اأ�سدقاء ال�سكري« تختتم فعاليات حملة »وقاية وتعاي�س«

الرابطة الثقافية الفرن�سية ُتقيم معر�سًا فنيًا يف اأبوظبي غدًا

اأ�سغر فريق اإماراتي ي�سل قمة »كلمنجارو«
الت�بعة ملوؤ�ش�شة ربع قرن ل�شن�عة الق�دة واملبتكرين من  ال�ش�رقة(،  متكنت ثم�ين ي�فع�ت من منت�شب�ت )�شج�ي� فتي�ت 
اإجن�زاً  بذلك  �شج�ي�  لت�شجل  الإفريقية،  الق�رة  يف  الأعلى  تعترب  والتي  ال�شهرية  )كلمنج�رو(  جبل  قمة  اإىل  الو�شول 
جديداً ي�ش�ف لق�ئمة جن�ح�ته�. وق�لت ال�شيخة ع�ئ�شة خ�لد الق��شمي، مدير �شج�ي� فتي�ت ال�ش�رقة: يحمل هذا الإجن�ز 
اجلديد ل�شج�ي� فتي�ت ال�ش�رقة، ر�ش�لة ه�مة مف�ده� اأن م�شرية املراأة نحو قمة عط�ئه� حتت�ج للجراأة وال�شج�عة وال�شرب 

اإىل ج�نب الثقة ب�لنف�س وب�لقدرات الذاتية والعمل كفريق واحد. 
وت�بعت الق��شمي:  يف هذه املغ�مرة حتفز الفتي�ت الأخري�ت على امل�ش�ركة يف الن�ش�ط�ت غري الع�دية التي تنظمه� �شج�ي� 

وغريه� من املوؤ�ش�ش�ت التي ت�شعى نحو ت�شهيل م�ش�ركة ال�شب�ب والفتي�ت يف فع�لي�ت داخل الدولة وخ�رجه�. 
واأ�ش�فت مدير �شج�ي�: يف الع�م امل��شي ت�شلق فريق �شج�ي� قمة جبل توبق�ل يف املغرب، وبعد اأن و�شعن� علم الإم�رات على 
قمة كلمنج�رو هذا الع�م، نخطط ملزيد من املنجزات املم�ثلة خالل الأعوام الق�دمة لإت�حة املج�ل اأم�م املزيد من الفتي�ت 
الراغب�ت يف امل�ش�ركة«.  ومتكنت �شت فتي�ت من املنت�شب�ت من الو�شول اإىل قمة جبل كلمنج�رو يف مت�م ال�ش�عة 10:05 
�شب�ح�َ، وتبعتهن نور ج��شم والتي و�شلت 11:17�شب�ح�ً، ومن ثم �شوق التي و�شلت يف مت�م ال�ش�عة 12:47 �شب�ح�َ.

واإع�دة )اكت�ش�ف( الرتاث الغني لفرن�ش�. يف كل ع�م، يحفل امل�شهد الثق�يف 
املزدهر يف فرن�ش� بدفٍق ُم�شتمٍر، وذلك من خالل افتت�ح املت�حف، وخطط 
الن�ش�ط  هذا  ومُيثل  مت�م�ً.  جديدة  ومهرج�ن�ت  لالآث�ر،  طموحة  جتديد 
الدويل  الهتم�م  ي�شتمر  حيث  ال�شي�حة،  ل�شن�عة  ب�لن�شبة  نعمة  القوي 
»تخّيل  الن�جح  املعر�س  م��ن  ب�ل�شتيح�ء  النمو.  يف  الفرن�شية  ب�لثق�فة 
فرن�ش�- رحلة رائعة«، الذي اُفتتح ع�م 2014، وي�شّم اأعم�ل امل�شّورة م�ي� 
فني  معر�ٍس  لبتك�ر  الفرن�شي  واملعهد  فران�س  اأت��وت  جهود  تك�تفت  فلور، 

جديد لل�شفر ُيربز املع�مل الثق�فية الفرن�شية.

ع��ل��ى تقنية  ال���ربن����م���ج  ي�����ش��ت��م��ل 
والتي  احلديثة،   InBody770
تعمل على قي��س تركيبة اجل�شم 
ال�شحي  ال��ه��دف  ث��ّم و�شع  وم��ن 

املث�يل لل�شخ�س.
وت��ت��ي��ح ن��ت���ئ��������������������ج ال��ف��ح�����س اإىل 
احلي�ة  اأ����ش���ل���وب  حت��ل��ي��ل  ج����ن���ب 
الفن��دق،  يف  الع�فية  فريق  اأم���م 

لي�قة  ب��رن���م��ج  ت��ن��ظ��ي��م  ف��ر���ش��ة 
ع�������دًة  يجمع  الأبع�������د  ُم��ت��ع��ّدد 
التدريب�ت،  ال�شب�،  عالج�ت  بني 
النظ�م  وخ��ط��ة  الع�فية  اأن�شطة 

الغذائي .
واأ�ش�ف ق�ئاًل : يف امل��شي، رمب� 
ك�ن اجلميع يكتفي ب�لعثور على 
ال�شب�ح  مت���ري��ن  ملم�ر�شة  م��ك���ن 

الب�كر، والتي تكون على الأغلب 
�ش�لة األع�ب ري��شية دون نوافذ. 
الرتكيز  �ش�هم  فقد  الآن،  ولكن 
والع�فية،  ال�شحة  على  املتزايد 
ع�ش�ق  اإىل خلق جيل جديد من 
اللي�قة البدنية الذين رفعوا من 
اليومي  روتينهم  ع��رب  امل�شتوى 

للي�قة البدنية. 

 اأط��ل��ق ف��ن��دق وف��ل��ل ب����رك حي�ة 
ال�شعدي�ت  ب���ج���زي���رة  اأب���وظ���ب���ي 
البدني������ة  ال��ل��ي���ق��������������������������ة  ب���رام���ج 
ُم��ت��ع��ّددة الأب��ع���د وال��ت��ي تتن��شب 
م���ع اح��ت��ي���ج���ت وم��ت��ط��ل��ب���ت كل 

�شخ�س.
مدير  فريميولني،  ريتيف  وق�ل 
ب����رام����ج ال���ل���ي����ق���ة يف ال���ف���ن���دق :  

 ُتقيم الرابطة الثق�فية الفرن�شية يف اأبوظبي معر�س فران�س اإي مو�شن- 
البطني  م�ش�ًء يف منطقة   7 ال�ش�عة  الثنني يف  يوم غد  املُتحركة  الرحلة 
فران�س”  “اأتوت  و  الفرن�شي  املعهد  ب��ني  ُم�شرتكة  وك��م��ب���درة  ب���أب��وظ��ب��ي. 
الرحلة  مو�شن-  اإي  فران�س  ف���إن  ال�شي�حة،  لتطوير  الفرن�شية  الوك�لة 
املُتحركة، هو معر�س فني ُمتنّقل يحتفل ب�لتكنولوجي�ت اجلديدة، واأعم�ل 
ي�شّم  فرن�ش�.  اأن��ح���ء  ثق�فية يف جميع  وم��واق��ع  دول��ي��ني،  اأرب��ع��ة م�شورين 
املعر�س 35 قطعة اأ�شلية تنب�س ب�حلي�ة من خالل الواقع املُعّزز، ويهدف 
اأنح�ء الع�مل واإله�مهم للقدوم  اإث�رة ف�شول الزوار يف جميع  اإىل  امل�شروع 

فندق بارك حياة اأبوظبي يطلق برامج متطورة خا�سة باللياقة البدنية

تهنئة ل�سديق العمر بكندا بزواج ابنته
ق�ل املوىل عز وجل :

اإليه�  اأزواج��� لت�شكنوا  اأنف�شكم  اأن خلق لكم من  اآي�ته  »ومن 
وجعل بينكم مودة ورحمة اإن يف ذلك لآي�ت لقوم يتفكرون »

، يتقدم  اأنور �ش�مل  مبن��شبة عقد قران الدكتورة نور ه�ش�م 
جت�رة  بغرفة  الإع��الم��ي  وامل�شت�ش�ر  را���ش��د  حم�شن  الزميل 
راأ�س اخليمة ، ب�أحر الته�ين واأغلى الأم�ين ل�شديق العمر 
ب� مدينة تورنتو بكندا   ، �ش�مل والع�ئلة  اأن��ور  الدكتور ه�ش�م 
الدكتور  ووال���ده  ه���الل   ح�شن  حممد  املهند�س  وللعري�س 
 ، امل��ي��م��ون  ال����زواج  ، وذل���ك مبن��شبة  امل��ه��ن��د���س ح�شن ه���الل 
ويرزقه   ، م��ب���رك���ً  زواج����ً  يجعله  اأن  القدير  امل���وىل  �ش�ئلني 
الذرية ال�ش�حلة واحلي�ة الزوجية ال�شعيدة. ونقول له ب�رك 
اهلل لكم� وعليكم� وجمع بينكم� بخري داعني اهلل اأن يكتب 

لهم� التوفيق واحلي�ة ال�شعيدة . 



تطلب الطلق الن�سغال زوجها بالدرا�سة
ت�شدرت امراأة هندية اأخرياً عن�وين الأخب�ر املحلية، وذلك بعدم� 

رفعت دعوى طالق على زوجه� ب�شبب ان�شغ�له عنه� ب�لدرا�شة.
وزعمت املراأة التي مل يتم الك�شف عن هويته�، والتي تنحدر من 
لأن  الطالق  على  احل�شول  ق��ررت  ب�أنه�  الهندية،  بوب�ل  مدينة 
املدنية  التح�شري لمتح�ن اخلدمة  يومه يف  ُج��ّل  زوجه� مي�شي 
يف  مينعه  ب�لدرا�شة  زوجه�  ان�شغ�ل  ب���أن  امل��راأة  واأ�ش�فت  الوطني. 
الكثري من الأحي�ن من اإجراء اأي حديث معه� مهم� ك�ن ب�شيط�ً، 
اإ�ش�فة اإىل اأنه ل يقوم بزي�رة اأقرب�ئه. وقد ق�م الق��شي امل�شوؤول 
والتعليق  اأق��وال��ه  ل�شم�ع  ال���زوج  ب��شتدع�ء  ال��ط��الق  ق�شية  ع��ن 
ب�أنه يكر�س كل وقته  الزوج  على مزاعم زوجته. وب�لفعل اعرتف 
لالمتح�ن الذي يحلم ب�جتي�زه منذ طفولته، واأن حي�ته الزوجية 
مل تعد م�شتقرة ب�شبب هو�شه ب�لدرا�شة. وبعد ال�شتم�ع اإىل كال 
الطرفني، طلب الق��شي منهم� الرتيث واإع�دة النظر يف قرارهم� 
يف �شبيل حل امل�شكلة. ومل ُيعرف بعد اإن ك�ن الزوج�ن قد انف�شال 

ب�لفعل، وفق م� ورد يف موقع “اأوديتي �شنرتال” الإلكرتوين.

غريت عاداتها فتخ�سر 27 كغ من وزنها 
بعد اأن �ش�قت ذرع�ً بوزنه� الزائد، اأحدثت �ش�بة هندية تدعى اأك�ن�ش� 
حي�ته�،  اأ���ش��ل��وب  على  التغيريات  بع�س  ع���م���ً(   30( �شريف��شت�ف� 
ع�م  خ��الل  وزن��ه���  م��ن  كيلوغرام�ً   27 ف��ق��دان  م��ن  ب�لفعل  ومتكنت 
ون�شف. وتقول اأك�ن�ش� التي تعمل يف جم�ل تكنولوجي� املعلوم�ت اإن 
نقطة التحول يف حي�ته� ك�نت عندم� بداأ وزنه� يزداد ب�شكل �شريع 
وذلك ب�شبب اعتم�ده� على الوجب�ت ال�شريعة غري ال�شحية، اإ�ش�فة 
فيه�،  تعمل  التي  ال�شركة  وحفالت  نومه�،  اأوق���ت  انتظ�م  عدم  اإىل 
�شن  الد�شمة. ويف  الأطعمة  الكثري من  تتن�ول خالله�  والتي ك�نت 
اخل�م�شة والع�شرين بلغ وزن ال�ش�بة 80 كيلوغرام�ً، وبداأت تع�ين من 
الإره�ق اجل�شدي والنف�شي ب�شبب وزنه� الزائد. وت�شمل التغيريات 
يف  معتدلة  وجب�ت  تن�ول  حي�ته�،  نظ�م  على  اأك�ن�ش�  اأجرته�  التي 
اأوق�ت حمددة، والنوم وال�شتيق�ظ يف مواعيد منتظمة، اإ�ش�فة اإىل 
المتن�ع عن تن�ول الوجب�ت ال�شريعة، وتن�ول الف�كهة واخل�شروات 
وال�ش�ي ب�شكل يومي، و�شرب الكثري من امل�ء.  اإ�ش�فة اإىل م� �شبق، 
واظبت اأك�ن�ش� على مم�ر�شة مت�رين ري��شية معتدلة ثالث مرات يف 

الأ�شبوع، بح�شب م� ورد يف �شحيفة ت�ميز اأوف اإندي�.

نباتية تقا�سي جريانها ب�سبب ال�سواء
بت�شهيل  واتهمتهم  جريانه�،  تق��شي  اأن  نب�تية  اأ�شرتالية  ق��ررت 
و�شول روائح ال�شواء من منزلهم اإىل بيته�.  و�شيال ك�ردن يف نزاع 
مع جريانه� منذ 2017، وو�شل هذا النزاع اإىل املحكمة عدة مرات. 
وبعد رف�س دعواه� �شد جريانه� يف وقت �ش�بق من هذا الع�م، قررت 
اللجوء اإىل املحكمة العلي� يف غرب اأ�شرتالي� لال�شتئن�ف، وُرف�س يف 

اأي�ش�ً. يوليو “متوز” امل��شي، 
وق���ل��ت ���ش��ي��ال اأم�����م امل��ح��ك��م��ة اإن ج��ريان��ه��� ت��ع��م��دوا ���ش��وي اللحوم 
والأ�شم�ك، لأنهم يعلمون اأنه� ل تتحمل ذلك. وتقول �شيال اإن كل 
م� تريده هو اأن تعي�س ب�شالم يف منزله�، واإىل ج�نب رائحة ال�شواء، 
ال�شج�ئر و�شجيج الأطف�ل الذين يلعبون  اأي�ش�ً من دخ�ن  ا�شتكت 
كرة ال�شلة يف الفن�ء اخللفي، والأ�شواء الع�ك�شة واأ�شوات الطيور. 
وي�شت  ل�شحيفة  كوينالن،  بيرت  العلي�  املحكمة  ق�ش�ة  كبري  وق���ل 
الوث�ئق يف  600 �شفحة من  املدعية قدمت حوايل  اإن  اأ�شرتالي�ن 
من  النوع  ه��ذا  مع  يتن��شب  م�  بكثري  يتج�وز  م�  وه��و  ا�شتئن�فه�، 
الق�ش�ي�.  ورغم اإخف�ق�ته� املتكررة، اأعلنت �شيال التخطيط ملوا�شلة 

معركته� الق�نونية �شد جريانه�، ح�شب موقع اأوديتي �شنرتال.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

العثور على خملوق عا�س قبل ن�سف مليار �سنة
قبل نحو ن�شف ملي�ر �شنة، نفق خملوق غريب �شبيه ب�لديدان يف املنطقة التي اأ�شبحت اليوم ال�شني، ت�رك� خلفه 
اآث�ر اآخر حركة وم�ش�فة قطعه�. واأت�حت الآث�ر التي خلفه� املخلوق ال�شبيه ب�لدودة قبل نفوقه للعلم�ء، التعرف على 
اأحد اأوائل الك�ئن�ت الق�درة على التنقل قبل نحو 550 مليون �شنة. واأطلق على هذا املخلوق ال�شبيه ب�لدودة عديدات 
الأقدام، ا�شم “ييلينغي� �شبي�شيفورمي�س”، ذلك اأن ج�شمه ك�ن موؤلف� من عدة حلق�ت اأو فقرات متت�لية ومت�ش�بهة، 
ح�شبم� ذكرت “فران�س بر�س«. ونقلت الوك�لة عن ع�مل الأحي�ء القدمية من “ج�معة فرجيني� تيك” الأمريكية 
اأول  توفر  الأحفورة  هذه  اأن  م�شيف�  راأ�س وذيل”،  “ك�ن للحيوان ج�نب�ن مت�ش�به�ن مع  اإنه  �شو�ش�ي �شي�و، قوله 
“دليل داعم مب��شر” على احلركة املبكرة حليوان جمزاأ. واعترب �شي�و اأن الأحفورة ت�شكل دليال اأي�ش� على اأن حركية 
احليوان�ت تطورت منذ م� يقرب من 550 مليون �شنة. وق�ل الب�حثون اإن هذا الك�ئن، املوؤلف من 50 جزءا متم�ثال، 
5 و26 ميليمرتا.  27 �شنتيمرتا، بينم� ي��رتاوح عر�شه م� بني  اأن طوله حواىل  اإىل  ك�ن يعي�س يف املي�ه، م�شريين 
الك�ئن قبل  اأنتجه  الذي  املمر  اأي  “املورت�شنيوم”،  املوت” اأو  ب�”م�شرية  الأحفورة، دليال على م� يو�شف  وتت�شمن 
نفوقه مب��شرة. ورغم العثور على اآث�ر تنقالت كثرية تعود اإىل الع�شر الإيدي�ك�ري، اأي قبل م� بني 635 اإىل 542 
قد  التي  املعروفة  احليوان�ت  ف�إن متحجرات  واأفريقي�،  وكندا  املتحدة  والولي�ت  اأ�شرتالي�  كل من  �شنة، يف  مليون 
تكون هذه الآث�ر ع�ئدة اإليه� تظل قليلة. وك�ن ب�حث، �شمن فريق �شي�و، ق�ل اإنه ت�شنى له درا�شة اآث�ر حيوان وبق�ي�ه 
املتحجرة عرث عليه يف اأحد ودي�ن نهر ي�نغت�شي جنوبي ال�شني، ويبدو اأنه نفق اأثن�ء تنقله. واأ�ش�ر �شي�و اإىل اأنه ل 

يوجد ح�لي� حيوان�ت حية ت�شبه “ييلينغي� �شبي�شيفورمي�س”، لكن اأقرب املخلوق�ت اإليه� هي “عديدات الأقدام«.
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�سريبة على اقتناء الكلب 
على  �شريبة  فر�س  اإ�شب�ني�  غ��رب  ب�شم�ل  الواقعة  زام���ورا  مدينة  ق��ررت 
اأ�شح�ب الكالب يبداأ �شري�نه� من الع�م املقبل بعد اأن �شجرت من متويل 
تك�ليف جمع ف�شالت الكالب من �شوارع املدينة التي جت�وز عدد الكالب 
فيه� عدد الأطف�ل. وق�ل دييجو برين�ردو امل�شت�ش�ر ال�شريبي ملدينة زامورا 
لرويرتز “ على اأ�شح�ب الكالب امل�ش�همة بقدر معني يف نفق�ت)املدينة(” 
معرتف� ب�أنه لي�س كل الن��س �شعداء بهذه ال�شريبة التي تبلغ ت�شعة يورو 

�شنوي� وحتى واإن ك�نت ب�شيطة«.
ل  البع�س   . املواطنني  من  قوي�  فعل  رد  اأث����رت  ال�شريبة  “هذه  واأ���ش���ف 
اأنف�شهم مع هذا الو�شع وقبله�  اآخ��رون  اأقلم  يوافق عليه� مطلق� يف حني 

البع�س ولكن لي�س كل ردود الفعل �شلبية«.
ومن املتوقع اأن يجمع جمل�س املدينة م� بني 50 األف يورو و90 األف يورو 
التي  ال�شريبة  �شنوي� من هذه  دولرا(  و99360  دولر   55200 )م� بني 
�شت�شتخدم يف اإن�ش�ء من�طق اأكرث لتم�شية الكالب ومتويل عملي�ت التخل�س 

من نف�ي�ت الكالب وتوزيع اأكي��س لهذا الغر�س.

مغرد ب�سورة.. يحرج ال�سرطة ويثري اجلدل
ل�شي�رة  مت�شوق  التقته�  �شورة  على  التوا�شل  �شبك�ت  رواد  من  كثري  اأثنى 

�شرطة تقف يف موقف غري خم�ش�س له� يف مراآب.
وذكرت �شحيفة “ديلي ميل” الربيط�نية، اأن الرجل ر�شد عن��شر ال�شرطة 
يقفون مركبة دوريتهم يف موقف خم�ش�س للن�ش�ء الالتي لديهن اأطف�ل، 

يف مراآب حتت الأر�س يف مق�طعة لنك�شر �شم�ل غرب اإجنلرتا.
وق�م هذا املت�شوق بت�شوير الدورية ون�شره� على ح�ش�به ال�شخ�شي مبوقع 
الأمر غري  “ األي�س  فيه  ق�ل  لل�شرطة  ب�شوؤال  ال�شورة  واأرفق  “تويرت”، 
ق�نوين عندم� تركن �شي�رة ال�شرطة يف مك�ن خم�ش�س للن�ش�ء والأطف�ل 
نف�شه�  �شمى  ال��ذي  املغرد  ال�شرطة على  وردت  اأط��ف���ل؟«.  لديك  يكون  ول 
موقف  �ش�حب  اإىل  الأم���ر  اإح���ل��ة  عليك  ن��ق��رتح  “مرحب�.  ب�”اأوليفر”، 

ال�شي�رات اخل��س«.
لكن هذا الرد مل يعجب “اأوليفر”، فق�ل “ ل. اأريد اأن اأحيل الأمر عليكم 
)يف ال�شرطة الربيط�نية(«. وبعد ذلك، ق�لت ال�شرطة اإنه عن��شر الدورية 

اأوقفوا �شي�رتهم ب�شرعة من اأجل التع�مل مع ح�دث م� يف املك�ن.
وهم  ال�شرطة  عن��شر  �ش�هد  اإن��ه  ق�ئال  ال�شرطة،  على  للرد  املغرد  و�ش�رع 
ي�شرتون طع�م� من مك�ن قريب، اأث�رت املح�دثة بني “اأوليفر” وال�شرطة 
اأ�ش�د  من  بني  الآراء،  وانق�شمت  الجتم�عي،  التوا�شل  �شبك�ت  على  نق��ش� 

بت�شرف الأول خ��شة اأن ميثل نوع� من الرق�بة على �شلوك ال�شرطة.
ويف املق�بل، ق�ل اآخرون اإن ب�أنه ميكن ال�شم�ح لل�شرطة ب��شتخدام املك�ن لأن 

موقف ال�شي�رات ك�ن ف�رغ�.

تعّرف على اأ�سخم 
روبوت ب�سري 

�شنع فريق من املطورين يف �شركة 
ي�ب�نية اأ�شخم رجل اآيل يف الع�مل 
يبلغ طوله اأكرث من ثم�نية اأمت�ر، 
قي��شي�ً  رق����م�����ً  ب���ذل���ك  حم��ق��ق��ني 
ع�ملي�ً دخلوا بف�شله �شجل غيني�س 

لالأرق�م القي��شية.
مونونوفو،  ال�����روب�����وت  وي��ت��م��ي��ز 
�شركة  قبل  ت�شنيعه من  ال��ذي مت 
الي�ب�نية،  ك��ي��ك���ي  ���ش���ك���ك��ي��ب���را 
بطول �ش�قيه الذي بلغ 4.2 مرت. 
العمالق  ال��روب��وت  بن�ء  وا�شتغرق 
ت�شميمه  ومت  ���ش��ن��وات،  �شت  زه����ء 

على غرار اأبط�ل الأنيمي.
اأحد  ن���غ��وم��و،  م������ش���ك��ي  وبح�شب 
ف������إن فريق  ال�����روب�����وت،  م���ط���وري 
ال���ع���م���ل ع����ن���ى م����ن ال���ع���دي���د من 
الروبوت  ب��ن���ء  اأث���ن����ء  ال�����ش��ع��وب���ت 
الكبري  اأه��م��ه��� احل��ج��م  ال��ع��م��الق 
الذي احت�ج اإىل الكثري من اجلهد 

والوقت.
الكثري  “اأم�شين�  ن�غومو  واأ�ش�ف 
م��ن ال��وق��ت يف ب��ن���ء ق��م��رة القي�دة 
من  ع�نين�  وك��ذل��ك  ال���روب���وت،  يف 
اجل�شم،  ت������وازن  حت��ق��ي��ق  م�����ش��ك��ل��ة 
ك�ن  وال�ش�قني،  ال��ذراع��ني  وحجم 

عماًل �ش�ق�ً«.
ُي��ذك��ر ب����أن امل��ط��وري��ن ق���م��وا ببن�ء 
اأح��د خم�زن  العمالق يف  الروبوت 
ب�إزالة  ويقومون  الكبرية،  ال�شركة 
لأنه  اإخ���راج���ه  اأرادوا  كلم�  راأ����ش���ه 
املخزن،  ب�����ب  م���ن  ارت���ف����ع����ً  اأك����رث 
ب��ي اآي”  “يو  وف��ق م��� نقل م��وق��ع 

الإلكرتوين.

�سلوك ا�ستخباراتي مثري لل�سناجب
ك�شفت درا�شة جديدة اأن ال�شن�جب الكبرية ق�درة 
على التج�ش�س على اأ�شوات احليوان�ت القريبة 
منه� وحتليله�، ملعرفة طريقة الت�شرف يف ح�ل 

ك�ن اخلطر ق�دم� اإليه�.
وح�شب م� ذكر موقع “�شك�ي نيوز” الربيط�ين، 
ف�إن احليوان ال�شهري بذيله الطويل والكثيف، 
التي  املختلفة  النداءات  التمييز بني  ق�در على 
تطلقه� احليوان�ت، مم� ي�شمح له ب�لت�شرف يف 

التوقيت ال�شحيح.
واأج����ري����ت ال���درا����ش���ة ب��ع��دم��� لح����ظ ع��ل��م���ء يف 
اأن ال�����ش��ن���ج��ب ت���أخ��ذ ك�مل  امل��ت��ح��دة  ال���ولي����ت 
من  اخل��روج  قبل  �شديد  ب�شرب  وتنتظر  وقته� 

خم�بئه�، حني ت�شمع �شوت حيوان مفرت�س.
وراقب العلم�ء اأكرث من 50 �شنج�ب� )3 دق�ئق 
الأمريكية،  اأوه����ي���و  ولي����ة  يف  ���ش��ن��ج���ب(  ل��ك��ل 
ملعرفة ردود فعله� حني تتم حم�ك�ة خطر ق�دم 
من �شقر مفرت�س على �شبيل املث�ل، كم� متت 
مالحظة �شلوك احليوان حني ك�نت جمموعة 

من الطيور املغردة تتوا�شل ب�لقرب منه�.

امراأة ت�سع تواأما يف عمر ال�سبعني      
ذكرت تق�رير �شحفية، اأن امراأة هندية يف الرابعة وال�شبعني 
من عمره�، اأجنبت تواأم� من بنتني، خالل الأي�م الأخرية، 

لت�شبح بذلك اأكرب اأم �شن� يف الع�مل.
الهندية،  الأم  ف����إن  �شنرتال”،  “اأوديتي  م��وق��ع  وبح�شب 
اإجن�ب التواأم بف�شل تقنية التلقيح  م�نغ�ي�م�، متكنت من 
وع�نت   ،1962 �شنة  املحظوظة  امل��راأة  وتزوجت  ال�شن�عي. 
�شعوب�ت يف الإجن�ب طيلة عقود، ومل تنفع كل املح�ولت، 
رغ���م ارت���ي����ده���� ع����ددا ك��ب��ريا م���ن امل�����ش��ت�����ش��ف��ي���ت والأط���ب����ء 
املخت�شني. ورغم اأن املراأة بلغت �شن الي�أ�س قبل 25 ع�م�، مل 
تي�أ�س من عدم الإجن�ب، وظلت مت�شبثة بحلم الأمومة. ويف 
ال�شنة امل��شي، لحت ب�رقة اأمل اأم�م الزوجني، حينم� عرف� 
الإجن���ب بف�شل  55 ع�م� متكنت من  الب�لغة  اأن ج�رتهم� 
ال��زوج���ن جتربة  اإن لح��ظ  وم���  ال�شن�عي.  التلقيح  تقنية 
ج�رتهم�، حتى قررا اأن ي�شتعين� بتقنية التلقيح ال�شن�عي، 
وتكللت جتربتهم� بنج�ح و�شفه كثريون ب�”اخل�رق«. وق�لت 
الأم يف ت�شريح �شحفي: “اأن� �شعيدة جدا. لقد ا�شتج�ب اهلل 
اأ�شعد زوج��ني على الإط��الق يف هذا الع�مل«.  دع�ئي. نحن 
وق����ل الأط��ب���ء اإن اأه���م ع���م��ل م��ن ع��وام��ل جن���ح الإجن����ب 
اأنه� ظلت ب�شحة جيدة جدا رغم  امل��راأة الهندية، هو  لدى 
التقدم يف العمر. وتتمتع البنت�ن التواأم ب�شحة جيدة، لكن 
مت الإبق�ء عليهم� داخل امل�شت�شفى ملزيد من املراقبة، ريثم� 
يت�أكد الأطب�ء من �شالمتهم� الت�مة. واأث�ر حمل هذه املراأة 
“قرار احلمل”،  ال��ه��ن��د، وان��ت��ق��د ك��ث��ريون  ج��دل وا���ش��ع��� يف 
زاعمني اأن الأبوين لن يكون� ق�درين على رع�ية املولودتني، 

نظرا للتقدم الكبري يف العمر.

احلم�س النووي قد يك�سف حقيقة »الوح�س االأ�سطوري«
لوخ  ال��ن��ووي من بحرية  ال��ذي جمع احلم�س  الع�مل  اأ���ش���ر 
البحرية”  “وح�س  اأن  اإىل  اإ���ش��ك��ت��ل��ن��دا،  يف  ال�����ش��ه��رية  ني�س 
الأ�شطوري قد يكون جمرد ثعب�ن بحر عمالق. وق�ل نيل 
وجد  امل�شروع  اإن  نيوزيلندا،  يف  اأوت�غو  ج�معة  من  جيميل 
امل�ء.  يف  ال��ن��ووي  احلم�س  م��ن  مده�س  ب�شكل  ع�لية  كمية 
وحذر من اأنه “لي�س من الوا�شح م� اإذا ك�ن هذا يدل على 
ثعب�ن بحر عمالق، اأو جمرد كثري من اآخرين اأ�شغر حجم� 
من هذه الأ�شم�ك«. لكنه ق�ل يف موؤمتر �شحفي يف اإ�شكتلندا، 
اخلمي�س، اإن فكرة ثعب�ن البحر العمالق ممكنة على الأقل. 
يدعم  دل��ي��ل  اأي  على  ال��ن��ووي  احلم�س  م�����ش��روع  يعرث  ومل 
العنق،  القدمية طويلة  الزواحف  الوح�س هو من  اأن  فكرة 
التي تدعى “بل�شيو�شور«. وتعد بحرية لوخ ني�س ث�ين اأكرب، 

وث�ين اأعمق، م�شطح م�ئي عذب يف اجلزر الربيط�نية.

اأ�سغر متحف يف العامل.. نافذة يف منزل اأثري
يف  متحف  اأ�شغر  البنط�ل  جيب  اأو  هو�شي�ش�غ   متحف  يعدُّ 
�شوي�شرا، ويف الع�مل.  ل توجد ر�شوم دخول للمتحف لأنه ل 
ميكن دخوله ف�ملتحف موجود يف ن�فذة بطول قدمني وعر�س 
قدمني، ومغط�ة ب�شي�ج حديدي يف ب�ب منزل عمره 600 ع�م، 
يف ممر م�ش�ة �شيق بب�زل القدمية. وكل ب�شعة اأ�شهر، تظهر 
ع�ئلة  وتعي�س  ال��ن���ف��ذة،  يف  العن��شر  م��ن  ج��دي��دة  جمموعة 
فريجيت يف املنزل منذ 35 ع�م�ً، وتدير املتحف منذ 24 ع�م�ً، 
وت�أتي معظم العن��شر التي تعر�س من جمموعة التذك�رات 
الأثرية اخل��شة ب�لع�ئلة، لكن امل�ش�هم�ت اخل�رجية مرحب 

به� اأي�ش�ً، بح�شب موقع اإن دي تي يف.
لور� اليتون ت�سري على �ل�سجادة خالل ح�سور »تك�س مك�س فيي�ستا« ملوؤ�س�سة فرح فو�سيت لتكرمي مار�سيا كرو�س 

يف مركز و�لي�س �أننربج للفنون �ال�ستعر��سية يف بيفريل هيلز، كاليفورنيا. �أ ف ب

»�سلح جديد« يف 
احلرب على اجلرذان
ك�����ش��ف��ت م���دي���ن���ة ن����ي����وي����ورك عن 
�شالح جديد يف تر�ش�نته� ملك�فحة 
اجلرذان املنت�شرة يف ممرات قط�ر 
اأكي��س  ت��ن��ه�����س  وال���ت���ي  الأن����ف�����ق، 
ال��ن��ف���ي���ت، ق���ئ��ل��ة اإن���ه ف��خ يحتوى 

على كحول.
وع������ر�������ش������ت ال������ب������ل������دي������ة، ج����ه�����ز 
“اإيكوميل” الذي يجتذب اجلرذان 
بوا�شطة طعم اإىل وع�ء فيه �ش�ئل 

كحويل يغرق فيه.
 107 وج��رى الق�ش�ء على ح��واىل 
بوا�شطة  ���ش��ه��ر،  خ����الل  ج�������رذان، 
اإيط�لي�،  امل�شتورد من  هذا اجله�ز 
بلدية  حم��ي��ط  يف  ج����رب  وال������ذي 

بروكلني.
اآدمز،  اإري��ك  املحلي  امل�شوؤول  وق���ل 
خالل موؤمتر لعر�س هذه التقنية 
نيويورك  اإن  ال�����ش��ح��ف��ي��ني،  ع��ل��ى 
تواجه “اأزمة” جرذان تثري الذعر 

يف نفو�س بع�س الع�ئالت.
وت�شن بلدية كربى املدن الأمريكية 
حرب� �شرو�ش� على هذه القوار�س، 
للحد  ال����دولرات  م��الي��ني  منفقة 
التي  ه��ذه احل��ي��وان���ت  انت�ش�ر  م��ن 
ك�ن عدده� يقدر بحواىل مليونني 

�شنة 2014.
ومل توفر نيويورك �شبيال للق�ش�ء 
اإىل  احليوان�ت  تعقيم  من  عليه�، 
مرورا  ال��ك��رب��وين،  ب�لثلج  خنقه� 

مبكب�ت النف�ي�ت الذكية.
ويف الع�م 2017، قدم رئي�س بلدية 
ب��ي��ل دي ب��الزي��و خطة  ن��ي��وي��ورك 
وا���ش��ع��ة ال��ن��ط���ق ل��ل��ت�����ش��دي لهذه 
ال���ق���وار����س ت��ب��ل��غ م��ي��زان��ي��ت��ه��� 32 

مليون دولر.

من اأجل االإبداع.. عادات توقف عنها فورا
الدرا�شة قد  اأو  العمل  اإنت�جك يف  اأن  اإذا لحظت 
لع�داتك  النتب�ه  اإىل  مدعو  ف�أنت  تراجع�،  �شهد 
ال�شيئة، لأنه� قد تكون اأكرث اأكرب العراقيل، ويف 
ت�شتعيد  فرمب�  عليه�،  تتغلب  اأن  ا�شتطعت  ح���ل 

احليوية ب�شكل لفت.
الذي  ال�شخ�س  ف���إن  “فورب�س”،  موقع  وبح�شب 
خطوات  يتخذ  اأن  عليه  اإن��ت���ج��ه،  حتفيز  ي��ري��د 
“ت�فهة”  اأو  ب�شيطة  ب��دت  واإن  حتى  ���ش��روري��ة، 
اأن  اأوىل ه���ذه اخل���ط���وات  ل���دى ك��ث��ريي��ن. وم���ن 
ال�شرير  يف  الذكي  اله�تف  ا�شتخدام  عن  تتوقف 
حني تخلد للنوم،  وال�شبب هو اأن ال�شوء الأزرق 
ق�شرية،  م�����ش���ف��ة  م��ن  ال��ع��ني  اإىل  ينبعث  ال����ذي 
يوؤثر على املزاج وجودة النوم، اإ�ش�فة اإىل ت�أثريه 
ال�شلبي على �شحة العني. ويوؤدي �شوء الأجهزة 
املعروف  ال��ن��وم  ه��رم��ون  اإن��ت���ج  وق��ف  اإىل  الأزرق 
الذي  الطبيعي  ال�����ش��وء  اأم�����  ب�”امليالتونني”، 
نتلق�ه يف اخل�رج خالل النه�ر، فيكون خ�لي� من 
اإنت�ج  ي�ش�عدن� على  الأمر  الأزرق، وهذا  العن�شر 

الهرمون�ت املوؤدية اإىل النوم.

اأم� الن�شيحة الث�نية، فهو اأن تنتبه اإىل ا�شتخدام 
لأن  للت�شوي�س،  تف�دي�  العمل،  اأث��ن���ء  الإن��رتن��ت 
يتوقف  ث��م  تركيز،  ح�لة  يف  يكون  ال��ذي  ال��ذه��ن 
فج�أة ب�شبب اطالع على في�شبوك اأو غريه، يحت�ج 
املتو�شط حتى يعود  15 دقيقة يف  اإىل م� يق�رب 
اأن  ف��ل��ت��ح���ول  ول��ذل��ك،  الن�ظم”،  “اخليط  اإىل 

تتلخ�س من ت�شتيت النتب�ه.
الأمور  تكون  اأن  على  يحر�شون  ممن  كنت  واإذا 
مث�لية ودون اأي عيب، ف�أنت خمطئ، لأن ال�شليم 
هو اأن ت�شتفيد من قدراتك وتقوم بغربلته�، ولهذا 
ال�شبب يقول الك�تب جودي بيكولت “ب�إمك�نك اأن 
تقوم بتنقيح �شفحة �شيئة، لكن من غري املمكن 

اأن تفعل ذلك مع �شفحة بي�ش�ء«.
ويف ح�ل كنت تعتقد اأنك ت�شتفيد من اجتم�ع�ت 
العمل، ف�أنت ل�شت حمق� على الأرج��ح، لأن هذه 
ت�شرفهم  اأنه�  اأو  املوظفني،  وقت  تبدد  اللق�ءات 
ع���ن ال��ق��ي���م ب���أ���ش��ي���ء م��ه��م��ة، ول���ذل���ك، ح�����ول اأن 
ذلك  ي��ك��ون  اإل حينم�  الإم���ك����ن،  ق���در  ت��ت��ف���داه��� 

�شروري� ب�لفعل.

كيم كاردا�سيان تك�سف �سرًا خطريًا
امل�����ش��روب���ت   مق�طعته�  �شر  ع��ن  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��واق��ع  تلفزيون  جنمة  ك�شفت 

الكحولية، خالل الفرتة الأخرية، فقد اعرتفت بحمله� يف طفله� الرابع من 
اأم بديلة، وهي يف ح�لة لوعي، حتت ت�أثري الكحول.

 Keeping up with The« ال��واق��ع��ي  ب��رن���جم��ه���  يف  ك���ردا���ش��ي���ن  وق���ل��ت 
ال�شنوي  احلفل  يف   ، الرابع  حمله�  عن  ك�شفت  اإنه�   ،»Kardashians
عيد  مبن��شبة  الأول-دي�شمرب،  ك�نون  �شهر  يف  اأهله�  يقيمه  ال��ذي 

امليالد.
وك�نت ك�ردا�شي�ن قد ا�شتقبلت يف �شهر اأي�ر-م�يو امل��شي طفله� 
Psalm، عن طريق الأم البديلة، وهو ث�ين طفل له�  الرابع 
قدرته�  عدم  ب�شبب  �شيك�غو  ابنته�  بعد  الطريقة،  بهذه  يلد 
الرحم خالل ولدة  لنزيف يف  بعد تعر�شه�  الإجن���ب،  على 

طفله� الث�ين �ش�نت يف ع�م 2015.


