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الإمارات توفر التعليم لألف طالب 
وطالبة عرب تاأهيل مدر�سة يف عدن

•• عدن-وام:

العربية  االم���ارات  دول��ة  اأ�سهمت 
ذراعها  ع���ر  ت����زال  وال  امل��ت��ح��دة 
االأحمر  الهالل  هيئة  االن�سانية 
التعليم  االماراتي يف دعم قطاع 
يف ال��ي��م��ن . ف��ق��د ب������ادرت دول���ة 
 2015 ال���ع���ام  االإم��������ارات م��ن��ذ 
ا�ستئناف  ع����ل����ى  ال����ع����م����ل  اإىل 
العملية التعليمية يف املحافظات 
اليمنية املحررة عامة والعا�سمة 
وذلك عقب  امل�ؤقتة عدن خا�سة 
تاأهيل  حت��ري��ره��ا م��ب��ا���س��رة ع��ر 

وترميم و�سيانة املدار�س .
)التفا�سيل �س9(

الإمارات تفتتح م�سروعا لتزويد 
15 األفا من �سكان تعز باملياه النقية

•• تعز-وام:

اف����ت����ت����ح����ت دول���������ة االإم�������������ارات 
امل��ت��ح��دة ع��ر ذراعها  ال��ع��رب��ي��ة 
االإن�سانية هيئة الهالل االأحمر 
م�����س��روع م���ي���اه م��دي��ن��ة ذوب����اب 
ال�ساحل  يف  االإ����س���رات���ي���ج���ي 
املياه  ل��ي���ؤم��ن  اليمني  ال��غ��رب��ي 
ال��ن��ق��ي��ة الأك�����ر م���ن 15 األ���ف 

ن�سمة.       )التفا�سيل �س9(

تر�أ�س �جتماع �ملجل�س �لأعلى للبرتول..و��شتقبل �أبناء �ل�شهد�ء �ملتفوقني و�أكد فخره مبا حققوه من نتائج م�شرفة

حممد بن زايد يوؤكد دعم رئي�س الدولة خطط وجهود تطوير قطاع النفط والغاز 

اجلي�س الليبي يق�سف مواقع امللي�سيات يف طرابل�س وم�سراتة

•• اأبوظبي-وام:

اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سم�  اأك��د �ساحب 
اأب�ظبي نائب القائد االأعلى للق�ات امل�سلحة نائب رئي�س املجل�س 
اآل  ال�سيخ خليفة بن زايد  ال�سم�  االأعلى للبرول دعم �ساحب 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .. خطط وجه�د تط�ير قطاع 

امل�ستقبلية.
واأعلن املجل�س االأعلى للبرول �� خالل االجتماع �� عن اكت�سافات 
وزيادات يف احتياطيات النفط والغاز يف اإمارة اأب�ظبي من خالل 
تاريخي  اإجن��از  اأ�سهمت يف حتقيق  الدوؤوبة والتي  اأدن���ك  جه�د 
ال�ساد�س  اإىل  ال�سابع  املركز  من  االإم���ارات  دول��ة  تقدم  يف  متثل 
عاملياً من حيث احتياطيات النفط والغاز وتعزيز مكانتها م�رداً 

�سركة  وم�ساعي  فيه  االنتاجية  ال��ق��درات  وزي��ادة  والغاز  النفط 
مبا  الطاقة  م���ارد  ال�ستثمار  اأدن����ك  ال�طنية  اأب�ظبي  ب��رول 

ي�سمن حتقيق قيمة م�ستدامة لدولة االإمارات و�سعبها.
جاء ذلك خالل تروؤ�س �سم�ه اجتماع املجل�س االأعلى للبرول 
اأداء  على  اطلع خالله  ام�����س..وال��ذي  الرئي�سي  اأدن���ك  يف مقر 
ال�سركة خالل الفرة املنتهية من العام احلايل وعلى خططها 

عاملياً م�ث�قاً الإمدادات دائمة وم�ستقرة من الطاقة.
من جهة اخرى  ا�ستقبل �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد االأعلى للق�ات امل�سلحة 
اأبناء ال�سهداء املتف�قني بح�س�ر ال�سيخ خليفة  ام�س عددا من 
بن طحن�ن بن حممد اآل نهيان مدير تنفيذي مكتب �س�ؤون اأ�سر 

ال�سهداء يف دي�ان ويل عهد اأب�ظبي.    )التفا�سيل �س3-2(

�ملحتجون يتحدون منا�شدة عبد �ملهدي �إنهاء �لحتجاجات

•• بريوت-وكاالت:مقتل وجرح ع�سرات املتظاهرين بالر�سا�س يف بغداد

اللبناني�ن  امل���ت���ظ���اه���رون  وا����س���ل 
الت�ايل  ع��ل��ى  ال���ث���ال���ث  ل��الأ���س��ب���ع 
ال�سيا�سية  الطبقة  �سد  حتركهم 
التي يتهم�نها بالف�ساد ويحمل�نها 
يف  االقت�سادي  التده�ر  م�س�ؤولية 
اإغالق  اإىل  البع�س  وعمد  ال��ب��الد، 
على  اأك��ر  لل�سغط  رئي�سية  ط��رق 
متظاهرون،  واأغ���ل���ق  ال�����س��ل��ط��ات. 
ام�س، طرقاً رئي�سية يف لبنان وعدد 
اجلي�س  جن��ح  بينما  امل��ن��اط��ق،  م��ن 
دع�ة  و�سط  اأخ���رى،  ط��رق��ات  بفتح 
بالبالد حتى حتقيق  عام  الإ�سراب 
مطالب املحتجني بت�سكيل حك�مة 
باالإ�سالحات  ت��ب��داأ  �سيا�سية  غ��ر 

الالزمة ومبكافحة الف�ساد.
ويف اأحد الطرق الرئي�سية ببروت، 
وزع متظاهرون من�س�رات يعتذرون 
ال��ط��رق، قائلني:  اإغ���الق  فيها ع��ن 
يتم  حتى  مغلقة  �ستبقى  »ال��ط��رق 

•• بغداد-وكاالت:

العراقية  االأم����ن  ق����ات  اأط��ل��ق��ت 
بغداد،  ع��ل��ى حم��ت��ج��ني يف  ال��ن��ار 
االثنني، فقتلت ما ال يقل عن 5 
منهم، وفقاً ل�ساهد من رويرز. 
ق�ات  اأن  ال�كالة  تقرير  واأظهر 
االأمن اأردت حمتجاً بالر�سا�س. 
ف��ي��م��ا اأك�����د م�����س���ر روي�����رز اأنه 
 4 ع��ن  يقل  ال  م��ا  م�سرع  �ساهد 

اآخرين.
كما وقعت العديد من االإ�سابات 
عنيفة  ا����س���ت���ب���اك���ات  ج������راء  م����ن 
ب��ني ق����ات االأم���ن واملحتجني يف 
متظاهرون  ق��ط��ع  فيما  ب���غ���داد. 
املتحف  وط��ري��ق  ال��ع��الوي  ج�سر 

يف بغداد.
املحتجني  اآالف  وجت���م���ع  ه�����ذا 
العراقية  للحك�مة  املناه�سني 
ب����غ����داد،  ال���ع���ا����س���م���ة  يف و����س�����������ط 
رئي�س  ملنا�سدة  االث��ن��ني، يف حت��د 
ال�زراء، عادل عبد املهدي، اإنهاء 
اإنها  ي��ق���ل  ال��ت��ي  االح��ت��ج��اج��ات 
تكلف االقت�ساد العراقي مليارات 

ببغداد،  ال�سالم  ق�سر  يف  �سالح، 
ال�طني،  احل��ك��م��ة  ت��ي��ار  رئ��ي�����س 

عمار احلكيم.
وجرى خالل اللقاء بحث تنفيذ 
للمتظاهرين  امل�سروعة  املطالب 
ال�سلميني، واأهمية حماية االأمن 
العام مبا يحفظ املمتلكات العامة 

واخلا�سة.
ومت ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى االإ�����س����راع يف 
ال�سيا�سية  االإ���س��الح��ات  اإج����راء 
واالق��ت�����س��ادي��ة م��ن اأج���ل حتقيق 
لل�سعب  ال�����ك�����رمي�����ة  احل�������ي�������اة 

العراقي.
املف��سية  اأع��ل��ن��ت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
ال���ع���ل���ي���ا حل����ق�����ق االإن�����������س�����ان يف 
3 متظاهرين  العراق عن مقتل 
 12 واإ���س��اب��ة  احل��ي  بالر�سا�س 
من املتظاهرين والق�ات االأمنية 
يف ك���رب���الء اأم�������س، ف��ي��م��ا اأدان����ت 
بع�س  قيام  العراقية  اخلارجية 
ب����االع����ت����داء على  امل���ت���ظ���اه���ري���ن 
قن�سلية اإيران يف كربالء، م�ؤكدة 
والقن�سليات  ال��ب��ع��ث��ات  اأم���ن  اأن 

خط اأحمر ال ي�سمح بتجاوزه.

ت�سكيل حك�مة م�ستقلة«.
لالإعالم  ال�طنية  ال�كالة  وذك��رت 
اأن املحتجني اأغلق�ا الطرق يف عدة 
يف  طرابل�س  مدينة  منها  مناطق، 
بجن�ب  خلدة  منطقة  ويف  ال�سمال 
ال�سريع  ال���ط���ري���ق  ع���ل���ى  ب������روت 

الرئي�سي امل�ؤدي اإىل جن�ب لبنان.

املدار�س  م��ن  ع��دد كبر  اأغ��ِل��ق  كما 
واجلامعات وال�سركات اأم�س االثنني 

بينما بقيت اأخرى مفت�حة.
وك����ان امل��ت��ظ��اه��رون ق���د دع�����ا اإىل 
اأن تظاهرات  اإ�سراب عام م�ؤكدين 
اأن  اأظ������ه������رت  ال��������ح�������دة«  »اأح����������د 

اللبنانيني اأع�سياء على التفرقة.
ال���������������دوالرات وت����ع����ط����ل احل����ي����اة 

الي�مية.
وكان من املقرر اأن يبداأ نا�سط�ن 
بدءا من،  عاماً  اإ�سراباً  بغداد  يف 
االث����ن����ني، وح���ت���ى اإ����س���ع���ار اآخ�����ر، 
لتحقيق  ال�سلطة  على  لل�سغط 

اأف������ادت م�سادر  ف��ي��م��ا  امل��ط��ال��ب، 
متظاهرين   3 مب��ق��ت��ل  ط��ب��ي��ة 
القن�سلية  اأم�������ام  ب���ال���ر����س���ا����س 
ما  بح�سب  كربالء،  يف  االإيرانية 

نقلت وكالة “فران�س بر�س«.
و�سلت  امل��ي��دان��ي��ة،  امل��ت��اب��ع��ات  ويف 

ميناء  ب�ابة  اإىل  اأمنية  تعزيزات 
والتي  ال���ب�������س���رة،  يف  ق�����س��ر  اأم 
اأمامها  امل��ع��ت�����س��م���ن  جت��م��ه��ر 

واأ�سعل�ا النران يف اإطارات.
ويف تط�ر �سيا�سي جديد، ا�ستقبل 
الرئي�س العراقي، الدكت�ر برهم 

مواقــيت ال�صالة
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عراقي�ن ي�سيع�ن زمالءهم القتلى اأمام القن�سلية االيرانية  )رويرز(

وزير اخلارجية االمريكي يغازل ا�سيان

.. وخالل ا�ستقبال �سم�ه اأبناء ال�سهداء املتف�قني  )وام( حممد بن زايد خالل تروؤ�سه اجتماع املجل�س االأعلى للبرول   )وام(

لبنانية ترفع علم بالدها بينما يغلق جمم�عة من ال�سباب الطريق باأج�سادهم

اللبنانيون يوا�سلون ال�سغط.. ع�سيان وغلق طرق

يخت�س بتعزيز �لدبلوما�شية �لتكنولوجية 

جمل�س الوزراء يعتمد قرارا با�ستحداث 
من�سب �سفري الدولة للثورة ال�سناعية الرابعة

•• دبي-وام:

ال�سناعية  للث�رة  الدولة  �سفر  با�ستحداث من�سب  ال���زراء قرارا  اعتمد جمل�س 
الرابعة االأول من ن�عه يف املنطقة، يف اإطار جه�د دولة االإم��ارات لتعزيز مكانتها 
كمركز عاملي لتكن�ل�جيا امل�ستقبل، وتعميم ال�سراكات ون�سر املعرفة واال�ستفادة من 

التجارب الناجحة خلر املجتمعات.
ياأتي القرار بالتزامن مع انعقاد اجتماعات جمال�س امل�ستقبل العاملية والتي عقدت 

بال�سراكة بني حك�مة دولة االإمارات واملنتدى االقت�سادي العاملي.
وتف�سيال، مت اعتماد قرار تعيني وا�ستحداث من�سب �سفر دولة االإمارات للث�رة 
وتر�سيخها  التكن�ل�جية  الدبل�ما�سية  تعزيز  يت�ىل  بحيث  الرابعة،  ال�سناعية 

�سمن اأول�يات �سيا�سة الدولة.                      )التفا�سيل �س3(
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•• بنغازي-وكاالت:

ال�طني  للجي�س  التابع  الليبي  اجل���  ���س��الح  ا�ستهدف 
تابعة  ع�سكرية  م���اق��ع  ح��ف��ر،  خليفة  امل�����س��ر  ب��ق��ي��ادة 
بالعا�سمة  قاعدة معيتيقة اجل�ية  ال�فاق، يف  حلك�مة 

طرابل�س، ومطار الكلية اجل�ية مبدينة م�سراتة.
وقال املتحدث الر�سمي با�سم اجلي�س الليبي، الل�اء اأحمد 
امل�سماري يف بيان �سحايف، وفق م�قع ب�ابة ال��سط، اإن 
ا�ستهدفت  الليبية  امل�سلحة  للق�ات  اجل���ي��ة  العمليات 
اجل�ية  معيتيقة  بقاعدة  االإره��اب��ي��ة  للميلي�سيات  د�سم 

بطرابل�س، ود�سم مبطار الكلية اجل�ية مب�سراتة.
واأ�ساف امل�سماري اأنه مت ر�سد اأماكن متفرقة يف اجلزء 
مبطار  وك��ذل��ك  اجل���ي��ة  معيتيقة  ب��ق��اع��دة  ال��ع�����س��ك��ري 
اأك��دت م�سادر  الكلية اجل�ية يف مدينة م�سراتة، حيث 

والتي  االأماكن،  هذه  بتحديد  لنا  التابعة  اال�ستخبارات 
امل�سرة، م�سراً  ت�ستخدم يف جتهيز وتخزين الطائرات 
لتجهيز  ت�ستخدم  د�سم  عن  عبارة  االأماكن  هذه  اأن  اإىل 

الطائرات امل�سرة وتخزين �س�اريخها.
ووفقاً للبيان، نفذت طائرات �سالح اجل� التابع للقيادة 
مزدوجة  ج�ية  �سربة  الليبية  امل�سلحة  للق�ات  العامة 
على الق�سم الع�سكري بقاعدة معيتيقة اجل�ية والكلية 
اجل���ي��ة مب�����س��رات��ة. واأو���س��ح اأن ال��ط��ائ��رات اأق��ل��ع��ت من 
ال�قت  نف�س  يف  اأهدافها  على  لالنق�سا�س  ق�اعد  عده 

والق�ساء على هذا التهديد.
بكل  اأهدافها  اأن احلملة اجل�ية حققت  امل�سماري  واأك��د 
وجتهيز  ت��خ��زي��ن  يف  امل�ستخدمة  امل��راف��ق  ودم����رت  دق���ه، 
لق�اعدها  الطائرات  وعادت   100% بن�سبه  الطائرات 

�ساملة بعد تنفيذها ل�اجباتها بنجاح.

تتمركز  اأم��ريك��ي��ة  ق����وات 
�سوريا  يف  نفط  حقول  ق��رب 

•• بريوت-وكاالت:

اإىل مدينة  اأم��رك��ي��ة،  ق����ات  دخ��ل��ت 
القريبة  ال�������س����ري���ة  ال���درب���ا����س���ي���ة 
وا�ستقرت  ال���رك���ي���ة،  احل�����دود  م���ن 
ق����رب ح���ق����ل ال��ن��ف��ط امل�����ج�����دة يف 
�س�ريا  ق������ات  ت��راف��ق��ه��ا  امل��ن��ط��ق��ة، 
الرئي�س  وك�����ان  ال���دمي����ق���راط���ي���ة. 
ترامب اأعلن يف وقت �سابق، اأن عدداً 
االأمركية  ال���ق����ات  م���ن  حم������دوداً 
حق�ل  ل��ت��اأم��ني  ���س���ري��ا،  يف  �ستبقى 
النفط امل�ج�دة يف �سمال و�سرق هذا 
وبح�سب  داع�����س.  تنظيم  م��ن  البلد 
مراقبني، فاإن حماية حق�ل النفط 
الهدف  ه�  �س�ريا،  و�سرقي  �سمايل 
ل��الإدارة االأمركية، لكن بات  املعلن 
ذلك،  يتعدى  االأم��ر  اأن  املعل�م،  من 
ف���ا���س��ن��ط��ن ت���ري���د اال����س���ت���ف���ادة من 
النفطية، والتحكم يف  تلك احلق�ل 

امل�ستفيدين منها.

ح��م��دوك ي��ع��د ب��ال�����س��ام يف 
ل��دارف��ور  الأوىل  زي��ارت��ه 

 •• الفا�رش-اأ ف ب:
ال�����زراء ال�����س���داين عبد  اأّك���د رئي�س 
اهلل حمدوك اأم�س اإن حك�مته تعمل 
على اإحالل ال�سالم يف اقليم دارف�ر 
ال����ذي م��زق��ت��ه احل����رب ح��ي��ث التقى 
الذين  ال�����س��راع  م��ن �سحايا  مب��ئ��ات 
ال�سريعة.  العدالة  بتحقيق  طالب�ا 
وكانت زيارة حمدوك التي ا�ستغرقت 
ل��ه كرئي�س  اأول زي���ارة  واح����داً  ي���م��اً 
حيث  امل��دم��رة  املنطقة  اإىل  ل��ل���زراء 
العام  ان��دل��ع يف  ال���ذي  ال�����س��راع  اأدى 
االآالف  م��ئ��ات  م��ق��ت��ل  اإىل   2003

ونزوح املاليني.

ي�سرع  امل�����س��ري  اجل��ي�����س 
�سيناء يف  الإرهابيني  ع�سرات 

•• القاهرة-وكاالت:

اأعلن اجلي�س امل�سري اأم�س االثنني، 
واإ�سابة  ومقتل  اإره��اب��ي��ا   83 مقتل 
ثالثة من عنا�سره يف �سمال وو�سط 
م�اجهات  ي���خ��������س  ح���ي���ث  ���س��ي��ن��اء 
داع�س  لتنظيم  امل�����س��ري  ال��ف��رع  م��ع 
االإرهابي. وجاء يف بيان للجي�س بّثه 
اجله�د  اأ�سفرت  الر�سمي  التلفزي�ن 
خالل الفرة من 2019-09-28 
الق�ساء على عدد  ع��ن  اأم�����س  وح��ت��ى 
ع��ِر بح�زتهم  ت��ك��ف��رّي��اً  ف���رداً   77
65 قطعة �سالح خمتلفة  على عدد 

االأن�اع ... ب�سمال وو�سط �سيناء.

تاأ�شي�س �لآ�شيان قام على مبد�أ �حلياد:
جنوب �سرق اآ�سيا: �سبح الختيار بني بكني ووا�سنطن؟

 •• الفجر – خرية ال�شيباين
العامل، ويحّفز م�ستهلك�نا  اقت�ساد يف  باأق�ى  الي�م  املتحدة  ال�اليات  تتمتع 
الطلب على منتجاتكم. يف املقابل، يدخل االقت�ساد ال�سيني مرحلة من النم� 
البطيء: هذه دع�ة �سمنية اأطلقها مايك ب�مبي� لدول االآ�سيان، وهي رابطة 
دول جن�ب �سرق اآ�سيا التي عقدت قمتها اخلام�سة والثالث�ن يف الفرة من 

ن�فمر يف بانك�ك، وا�سحة.        )التفا�سيل �س15(  4 اإىل  اأكت�بر   31
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اأخبـار الإمـارات

تر�أ�س �جتماع �ملجل�س �لأعلى للبرتول

حممد بن زايد يوؤكد دعم رئي�س الدولة خطط وجهود تطوير قطاع النفط والغاز 
•• اأبوظبي-وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب  اأكد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن 
االأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب����ظ���ب���ي 
رئي�س  ن���ائ���ب  امل�����س��ل��ح��ة  ل���ل���ق����ات 
امل��ج��ل�����س االأع����ل����ى ل���ل���ب���رول دعم 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م���  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
وج���ه����د  خ���ط���ط   .. اهلل  ح���ف���ظ���ه 
تط�ير قطاع النفط والغاز وزيادة 
وم�ساعي  فيه  االنتاجية  ال��ق��درات 
ال�طنية  اأب���ظ��ب��ي  ب���رول  ���س��رك��ة 
اأدن�ك ال�ستثمار م�ارد الطاقة مبا 
م�ستدامة  ق��ي��م��ة  حت��ق��ي��ق  ي�سمن 

لدولة االإمارات و�سعبها.
ت����روؤ�����س �سم�ه  ج����اء ذل����ك خ����الل 
للبرول  االأع��ل��ى  املجل�س  اجتماع 
ام�����س.. الرئي�سي  اأدن�����ك  مقر  يف 

اأداء  اط���ل���ع خ���الل���ه ع��ل��ى  وال������ذي 
املنتهية  ال���ف���رة  خ���الل  ال�����س��رك��ة 
م��ن ال��ع��ام احل���ايل وع��ل��ى خططها 

امل�ستقبلية.
 �� للبرول  االأع��ل��ى  املجل�س  واأع��ل��ن 
اكت�سافات  ���� ع��ن  خ��الل االج��ت��م��اع 
النفط  اح��ت��ي��اط��ي��ات  يف  وزي�������ادات 
والغاز يف اإمارة اأب�ظبي من خالل 
والتي  ال�����دوؤوب�����ة  اأدن���������ك  ج���ه����د 
تاريخي  اإجن��از  حتقيق  يف  اأ�سهمت 
متثل يف تقدم دول��ة االإم���ارات من 
عاملياً  ال�ساد�س  اإىل  ال�سابع  املركز 
النفط  اح���ت���ي���اط���ي���ات  ح���ي���ث  م����ن 
والغاز وتعزيز مكانتها م�رداً عاملياً 
م�ث�قاً الإمدادات دائمة وم�ستقرة 

من الطاقة.
تاريخياً  ق��راراً  املجل�س  اعتمد  كما 
ت�سعر  اآلية  باإطالق  ا�سراتيجياً 
النفط  ، خ����ام  م���رب���ان  ل����  ج���دي���دة 
اأدن�ك  ت�ستخدمه  ال��ذي  القيا�سي 
لبيع اإنتاجها من النفط اخلام من 

احلق�ل الرية.
كما �سادق املجل�س االأعلى للبرول 
على اإلغاء القي�د احلالية لل�جهات 

على مبيعات مربان.
الذي  التقدم  املجل�س  وا�ستعر�س 
حت��ق��ق يف ا���س��رات��ي��ج��ي��ة اأدن������ك 
جمال  يف  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  يف  ل��ل��ت������س��ع 
والتي  والبروكيماويات  التكرير 
تهدف اإىل زيادة القيمة ومتكينها 
كل  من  الع�ائد  اأك��ر  حتقيق  من 

برميل نفط تنتجه.
واأع����������ل����������ن امل�����ج�����ل�����������س االأع�������ل�������ى 
ل���ل���ب���رول خ�����الل اج���ت���م���اع���ه عن 
احتياطيات  واإ����س���اف���ة  اك��ت�����س��اف 
 7 ب�  تقدر  جديدة  هيدروكرب�نية 
اخلام  النفط  من  برميل  مليارات 
و58 تريلي�ن قدم مكعبة قيا�سية 
من الغاز التقليدي، ما ي�سع دولة 
عاملياً  ال�ساد�س  املركز  يف  االإم���ارات 
من حيث احتياطيات النفط والغاز 
احتياطيات  ب���اإج���م���ايل  ال��ع��امل��ي��ة، 
من  برميل  م��ل��ي��ارات   105 يبلغ 
قدم  ت��ري��ل��ي���ن  و273  ال���ن���ف���ط، 
مكعبة من الغاز التقليدي.. وتعد 
اإجنازاً  الكبرة  االكت�سافات  ه��ذه 
ت��اري��خ��ي��اً م��ن��ذ االإع�����الن ع��ن اآخر 
الدولة  احتياطيات  ح���ل  حتديث 

قبل ثالثة عق�د.

اأعمالها  من  قيمة  اأق�سى  حتقيق 
يف جميع ج���ان��ب وم��راح��ل قطاع 

النفط والغاز.
واأ�ساف �سم�ه اأن الك�ادر الب�سرية 
االإماراتية امل�ؤهلة يف قطاع النفط 
وال����غ����از، ل��ه��ا دوره������ا امل����ح�����ري يف 
الطم�حة  ال��دول��ة  خ��ط��ط  تنفيذ 
يف ه���ذا امل��ج��ال ال��ت��ي ت��ت��ك��ام��ل مع 
ال�طنية  للتنمية  روؤاه��ا وخططها 

ال�ساملة وامل�ستدامة.
ا�ستطاعت   " اأدن������ك   " اأن  ي��ذك��ر 
الب�سرية  ال�����ك������ادر  ا����س���ت���ق���ط���اب 
الكفاءات  اأ���س��ح��اب  م��ن  امل���اط��ن��ة 
وتط�يرهم،  ودع��م��ه��م  ال�����اع����دة 
وت�ظيف اأكر من 3200 م�اطن 
امل�����ؤه����الت  ذوي  م����ن  وم�����اط����ن����ة 
 ،2016 ع�������ام  م����ن����ذ  امل����ت����ق����دم����ة 
من   1258 ل��ت���ظ��ي��ف  وت��خ��ط��ط 
 600 الك�ادر امل�اطنة مبن فيهم 
من برنامج مبتعثي اأدن�ك بنهاية 
وكذلك   ،2019 احل�����ايل  ال���ع���ام 
ت���ظ��ي��ف اأك�����ر م���ن ث���الث���ة اآالف 
ال�سن�ات  خالل  وم�اطنة  م�اطن 

املقبلة.
االأعلى  امل��ج��ل�����س  اج��ت��م��اع  وع��ق��ب 
ال�سم�  ���س��اح��ب  ق���ام   .. ل��ل��ب��رول 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
اأعمال الت��سعة  بج�لة يف م�سروع 
الرئي�سي  امل��ق��ر  ملجمع  وال��ت��ط���ي��ر 
ال�طنية  اأب�ظبي  ب��رول  ل�سركة 
على  خ��الل��ه��ا  واط���ل���ع  "اأدن�ك" 
التي  اجلمالية  العمرانية  املعامل 
واأب���رزه���ا ناف�رة  م����ؤخ���راً  اأن�����س��ئ��ت 

املياه .
وا�ستمع �سم�ه اإىل �سرح ح�ل اأهم 
املعامل واملرافق اجلديدة يف جممع 
بعدها  ق��ام  ث��م  الرئي�سي..  اأدن����ك 
الداخلي  النفق  يف  بج�لة  �سم�ه 
الذي يربط بني امل�اقف املخ�س�سة 
ل���ل���م����ظ���ف���ني وال�����������زوار وامل����دخ����ل 
ال�سمالية  ل��ل��رده��ت��ني  ال��رئ��ي�����س��ي 
واجلن�بية، تبعها ج�لة عر املمر 
ال���ع���ل����ي اخل����ارج����ي ال����راب����ط بني 
ومركز  للمبنى  الرئي�سي  امل��دخ��ل 

اأدن�ك لال�ستقبال.
و���س��م��ل��ت اجل����ل���ة االط������الع على 
اأع����م����ال االإ�����س����اءة احل���دي���ث���ة عر 
املحيطة  اخل�������س���راء  امل�������س���اح���ات 
باملبنى، ومنطقة البالزا اجلديدة، 
وروؤو�س  االآليات  بع�س  اإىل  اإ�سافة 
التي  وال�������س���م���ام���ات  احل������ف������ارات 
ا���س��ت��خ��دم��ت يف ع���دد م��ن احلق�ل 
جديدة  اإ���س��اف��ة  وذل���ك  البرولية 
واالأ�سالة  احل���داث���ة  ب���ني  ج��م��ع��ت 
���س��رك��ة عريقة  ب��ه��ا  ت��ت��م��ي��ز  ال���ت���ي 

ك�سركة اأدن�ك.
للبرول  االأع��ل��ى  املجل�س  ومي��ث��ل 
اأع���ل���ى ه��ي��ئ��ة م�����س��رف��ة ع��ل��ى قطاع 
اأب�ظبي،  اإم���ارة  يف  وال��غ��از  النفط 
ال�سيا�سات  و����س���ع  ي���ت����ىل  وه������ 
واال�سراتيجيات املتعلقة بالقطاع 
اأغرا�سها  وحت���دي���د  االإم��������ارة  يف 
واأه��داف��ه��ا يف كل جم��االت �سناعة 
النفط، واإ�سدار القرارات الالزمة 
تلك  تطبيق  وم��ت��اب��ع��ة  لتنفيذها 
حتقيق  اإىل  و�����س�����اًل  ال�����ق�����رارات 
االأه��������داف وال���ن���ت���ائ���ج امل����رج�����ة يف 

جميع جماالت �سناعة النفط.

اكت�ساف  ع���ن  امل��ج��ل�����س  اأع���ل���ن  ك��م��ا 
م������ارد غ���از غ���ر ت��ق��ل��ي��دي��ة قابلة 
 160 ب�����  ت���ق���در  ل��ال���س��ت��خ��ال���س 
ق��ي��ا���س��ي��ة.. مكعبة  ق���دم  ت��ري��ل��ي���ن 
وتعد هذه االكت�سافات االأوىل من 
ن�عها على م�ست�ى املنطقة، وذلك 
يف م�ؤ�سر لبداية مرحلة جديدة يف 
الهيدروكرب�نية  امل�����ارد  ت��ط���ي��ر 

غر التقليدية.
واأك���د املجل�س خ��الل االج��ت��م��اع .. 
القائمة  امل�ؤ�س�سية  الثقافة  اأهمية 
اإىل  وامل�ستندة  املتميز  االأداء  على 
اأ�سحاب  م���ن  ال��ب�����س��ري��ة  ال����ك�����ادر 
اأثنى  كما  املتخ�س�سة،  ال��ك��ف��اءات 
املجل�س على جه�د اأدن�ك امل�ستمرة 
ل��ت���ظ��ي��ف ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا واأح����دث 
اأعمالها  يف  الرقمية  التطبيقات 

والتي  والبروكيماويات  التكرير 
تهدف اإىل زيادة القيمة ومتكينها 
كل  من  الع�ائد  اأك��ر  حتقيق  من 

برميل نفط تنتجه.
ال�سيخ  �سم�   .. االج��ت��م��اع  ح�سر 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�س�ر 
رئي�س جمل�س ال�زراء وزير �س�ؤون 
بن  حامد  ال�سيخ  و�سم�  الرئا�سة 
املنتدب  ال��ع�����س���  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
و�سم�  لال�ستثمار  اأب�ظبي  جلهاز 
زايد  ب��ن  ب��ن حم��م��د  ذي���اب  ال�سيخ 
عهد  ويل  دي����ان  رئي�س  نهيان  اآل 
اأب�ظبي ومعايل �سهيل بن حممد 
فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة 
وال�������س���ن���اع���ة وم����ع����ايل ال���دك���ت����ر 
���س��ل��ط��ان ب���ن اأح���م���د اجل���اب���ر وزير 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  دول���ة 

بن زايد اآل نهيان .. باإطالق هذه 
تر�سيخ  يف  �ست�سهم  ال��ت��ي  االآل���ي���ة 
واأب�ظبي  االإم������ارات  دول���ة  م��ك��ان��ة 
قطاع  يف  عاملياً  م��رك��زاً  و"اأدن�ك" 
ال��ع��امل��ي م��ن خ��الل متكني  النفط 
"مربان اأب�ظبي" كخام يتداول يف 

االأ�س�اق.
واأث���ن���ى ���س��م���ه ع��ل��ى اجل��ه���د التي 
وال�سركات  اأدن�����ك  �سركة  تبذلها 
اأدائها  لتط�ير  ال��رائ��دة  ال�طنية 
على  بالركيز  يتعلق  فيما  خا�سة 
الب�سرية  ال���ك����ادر  يف  اال���س��ت��ث��م��ار 
والقدرات  املرونة  وتعزيز  امل�اطنة 
التناف�سية ل�سمان ا�ستمرار دورها 
يف م�����س��رة ال��ن��م��� وال���ت���ط����ر من 
خ���الل حت��ق��ي��ق اأق�����س��ى ق��ي��م��ة من 

امل�ارد الهيدروكرب�نية.

يف خم���ت���ل���ف جم�������االت وم����راح����ل 
ومبادراتها  وال��غ��از،  النفط  قطاع 
امل�اطنة  الك�ادر  ومتكني  لتط�ير 
وتعزيز القيمة من م�ارد اأب�ظبي 

الهيدروكرب�نية.
ا�سراتيجية  املجل�س  اعتمد  كما 
والتي  اجل��دي��دة  التجارية  اأدن����ك 
"اأدن�ك  تاأ�سي�س  اأع��ق��اب  يف  ت��اأت��ي 
للتجارة العاملية" يف ي�لي� املا�سي، 
امل�سروع التجاري امل�سرك اجلديد 
مع كل من "اإيني" االيطالية و"اأو 
�سركز  وال��ذي  اإم يف" النم�ساوية، 
ع��ل��ى امل��ب��ي��ع��ات امل��ب��ا���س��رة وت����داول 

منتجات "اأدن�ك للتكرير".
الذي  التقدم  املجل�س  وا�ستعر�س 
حت��ق��ق يف ا���س��رات��ي��ج��ي��ة اأدن������ك 
جمال  يف  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا  يف  ل��ل��ت������س��ع 

" اأدن�ك  ال�طنية  اأب�ظبي  برول 
ومعايل  �سركاتها"  وجمم�عة   "
عام  اأم��ني  ال�سام�سي  مبارك  حمد 
ومعايل  للبرول  االأع��ل��ى  املجل�س 
املزروعي  م��ب��ارك  اأح��م��د  ال��دك��ت���ر 
التنفيذي  اأب���ظ��ب��ي  مكتب  رئي�س 
املبارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ل���دون  وم���ع���ايل 
الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�س� 
ال�س�ؤون  ج��ه��از  ورئ��ي�����س  اأب���ظ��ب��ي 
حممد  جا�سم  ومعايل  التنفيذية 
ب���ع��ت��اب��ه ال���زع���اب���ي رئ��ي�����س دائ����رة 
ع�ي�سة  املهند�س  وم��ع��ايل  املالية 
مر�سد املرر رئي�س دائرة الطاقة يف 
املهند�س عبداهلل  ومعايل  اأب�ظبي 
ن��ا���س��ر ال�����س���ي��دي و���س��ع��ادة �سهيل 

فار�س غامن املزروعي.
واأ�ساد �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد 

واأكد �سم�ه اأن دولة االإمارات متثل 
النفط  ���س���ق  يف  ا���س��ت��ق��رار  عن�سر 
ال���ع���امل���ي، ودول�����ة رائ�����دة يف جمال 
ا�ست�سراف م�ستقبل الطاقة وتن�يع 
م�سادرها واإيجاد حل�ل م�ستدامة 
فيه  ت�سعى  ال���ذي  ال���ق��ت  ل��ه��ا، يف 
واالأمثل  االأف�����س��ل  اال�ستثمار  اإىل 
واأ�سار  والغاز.  النفط  مل�اردها من 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سم�  �ساحب 
"اأدن�ك"  دور  اإىل  نهيان  اآل  زاي��د 
الطم�حات  حت��ق��ي��ق  يف  امل���ح����ري 
لدولة  وال��ت��ن��م���ي��ة  االق��ت�����س��ادي��ة 
ال�ستقطاب  وج��ه���ده��ا  االإم������ارات 
اال�ستثمارات اخلارجية من خالل 
ال�سراكات  ب��ن��اء  يف  ال��ت������س��ع  ن��ه��ج 
فر�س  وخ����ل����ق  اال����س���رات���ي���ج���ي���ة 
ا���س��ت��ث��م��اري��ة م�����س��رك��ة ت�����س��ه��م يف 

مركزًا عامليًا يف قطاع النفط العاملي واأدنوك  واأبوظبي  الإمارات  مكانة  تر�سيخ  يف  �ست�سهم  التي  »مربان«  ل�  اجلديدة  الت�سعري  اآلية  باإطاق  ي�سيد  • �سموه 
النفط العاملي، ودولة رائدة يف جمال ا�ست�سراف م�ستقبل الطاقة وتنويع م�سادرها  �سوق  يف  ا�ستقرار  عن�سر  متثل  • الإمارات 

لها دورها املحوري يف تنفيذ خطط الدولة الطموحة يف هذا املجال  والغاز،  النفط  قطاع  يف  املوؤهلة  الإماراتية  الب�سرية  • الكوادر 

عامليًا يف احتياطيات النفط والغاز ال�ساد�سة  املرتبة  اإىل  تتقدم  • الإمارات 
غري  الغاز  من  قيا�سية  مكعبة  قدم  تريليون  و160  اخلام  النفط  من  برميل  مليارات   7 ت�سيف  ال�ستك�ساف  جمال  يف  اأدنوك  • جهود 

التقليدي و58 تريليون قدم مكعبة قيا�سية من الغاز التقليدي

ال�سحة ت�ستقطب 22 طبيبا اللجنة الأمنية الإماراتية ال�سعودية تبحث تعزيز التعاون امل�سرتك
ا�ست�ساريا زائرا  •• الريا�ض-وام:

امل�سركة  االأمنية  اللجنة  عقدت 
اجتماعها  ال�سع�دية،  االإماراتية 
اخلام�س لتعزيز التعاون امل�سرك 
يف املجاالت االأمنية بني البلدين 

ال�سقيقني .
ت��راأ���س وف��د ال��دول��ة يف االجتماع 
العربية  اململكة  يف  عقد  ال��ذي   -
�سيف  ال����ف����ري����ق   - ال�������س���ع����دي���ة 
وزارة  وك���ي���ل  ال�����س��ع��ف��ار  ع���ب���داهلل 
اجلانب  تراأ�س  فيما   .. الداخلية 
نا�سر  الدكت�ر  معايل  ال�سع�دي 
بن عبدالعزيز الداود نائب وزير 

الداخلية.
مناق�سة  االج���ت���م���اع  خ�����الل  مت 
ع������دد م����ن امل����������س�����ع����ات وب���ن����د 

•• دبي-وام:

ووقاية  ال�سحة  وزارة  ت�ستقطب 
ن�فمر  ���س��ه��ر  خ�����الل  امل��ج��ت��م��ع 
زائ������را من  22 ط��ب��ي��ب��ا  اجل������اري 
العامل  ح���ل  االإ�ست�ساريني  نخبة 
الت�سخي�سية  خدماتهم  لتقدمي 
وال����ع����الج����ي����ة ل���ل���م���ر����س���ى وف����ق 
 10 يف  العاملية  املمار�سات  اأح��دث 

م�ست�سفيات تابعة لل�زارة.
برنامج  خ���دم���ات  م���ن  وي�����س��ت��ف��ي��د 
املر�سى  ال�����زائ�����ري�����ن  االأط������ب������اء 
م�ست�سفيات  ع���دة  يف  امل���راج���ع����ن 
القا�سمي  ه����ي  ل�����ل������زارة  ت���اب���ع���ة 
وال����ك�����ي����ت وك���ل���ب���اء وخ����رف���ك���ان 

وال���ق���ا����س���م���ي ل��ل��ن�����س��اء وال��������الدة 
واالأطفال يف ال�سارقة وم�ست�سفيي 
ع��ب��ي��داهلل و���س��ق��ر ب��راأ���س اخليمة 
وم�سايف  ال��ف��ج��رة  وم�ست�سفيي 
الك�يت  وم�����س��ت�����س��ف��ى  ب��ال��ف��ج��رة 

بدبي.
تخ�س�سات  جم�������االت  وت�������س���م���ل 
اال����س���ت�������س���اري���ني ط�����ب اأم�����را������س 
االأع�������������س������اب ل�����الأط�����ف�����ال وط����ب 
واأمرا�س  االأمل  وع��الج  التخدير 
حديثي  وط��ب  التداخلية  القلب 
ال������الدة واأم���را����س ال��رئ��ة و طب 
امل�سالك  وج�����راح�����ة  االأع���������س����اب 
ال���ب����ل���ي���ة ل���الأط���ف���ال واأم����را�����س 
ال��رئ��ة ل��الأط��ف��ال وط��ب الط�ارئ 

والن�ساء  النف�سي  الطب  واأمرا�س 
وال����������������الدة وال�����������دم ل����الأط����ف����ال 
والروماتيزم  املناعية  واالأع�ساب 
وج������راح������ة ال����ع����ظ����ام واأم������را�������س 
اله�سمي  واجل���ه���از  ال�����س��ي��خ���خ��ة 

والقلب واالأوعية الدم�ية.
اأحمد  ���س��ل��ط��ان  ال���دك���ت����ر  واأك������د 
االأطباء  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  ال�����س��ري��ف 
احلر�س  ب������ال�������زارة  ال����زائ����ري����ن 
يف  معتمدة  معاير  تطبيق  على 
ا�ستقطاب االإ�ست�ساريني من ح�ل 
امل�سه�دة  الكفاءة  واأهمها  العامل 
م�ؤ�س�سات  يف  ال��ط��ب��ي��ة  واخل�����رة 
والتخ�س�س  ع���ري���ق���ة  ����س���ح���ي���ة 

الطبي الدقيق .

اآخر  املت�سمن  االأع���مال  ج���دول 
الفنية  ال��ف��رق  اإل��ي��ه  ت��سلت  م��ا 
املت����خ�س�سة امل�سركة يف مراحل 
وامل�ساريع  امل������ب������ادرات  ت��ن��ف��ي�����������ذ 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب����ني ال��������������ب��ل��دي��ن اإىل 
ج����انب ال�ق�ف على امل�ست����جدات 
اللجنة  ع��م��ل  يتعلق  فيما  ك��اف��ة 

امل�سركة.
ح�����سر االجت�����ماع م������ن ال������جانب 
الل�����اء  ���س��������������ع��ادة   .. االإم����ارات����ي 
ال��ظاهري  اأح�����������������م��د  من������س�ر 
الهيئة  يف  ال���ه����ي���ة  ع�����ام  م���دي���ر 
واجلن�سية  ل��ل��ه���ي��ة  االحت����ادي����ة 
وال�����عميد ح���مد عجالن العميمي 
ال���جنائية  ال�����س��رط��ة  ع���ام  م��دي��ر 
االحتادية، والعميد ح�سني اأحمد 
اخلدمات  ع����ام  م��دي��ر  احل���ارث���ي 

االإل���ك���رون���ي���ة واالت���������س����االت يف 
اأحمد  والعميد   ، الداخلية  وزارة 

القيادة  م���ن  ال�����س��ح��ي  ع���ب���داهلل 
وعدد  اأب���ظ��ب��ي  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة 

اأع�ساء اللجنة  من ال�سباط من 
االأمنية امل�سركة.
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اأخبـار الإمـارات
يخت�س بتعزيز �لدبلوما�شية �لتكنولوجية وتر�شيخها �شمن �أولويات �ل�شيا�شة �خلارجية

جمل�س الوزراء يعتمد قرارا با�ستحداث من�سب �سفري الدولة للثورة ال�سناعية الرابعة
•• دبي-وام:

من�سب  با�ستحداث  ق���رارا  ال�����زراء  جمل�س  اعتمد 
من  االأول  الرابعة  ال�سناعية  للث�رة  الدولة  �سفر 
ن���ع��ه يف امل��ن��ط��ق��ة، يف اإط����ار ج��ه���د دول����ة االإم�����ارات 
امل�ستقبل،  لتعزيز مكانتها كمركز عاملي لتكن�ل�جيا 
واال���س��ت��ف��ادة من  امل��ع��رف��ة  ون�سر  ال�����س��راك��ات  وتعميم 

التجارب الناجحة خلر املجتمعات.
ياأتي القرار بالتزامن مع انعقاد اجتماعات جمال�س 
امل�ستقبل العاملية والتي عقدت بال�سراكة بني حك�مة 

دولة االإمارات واملنتدى االقت�سادي العاملي.
وتف�سيال، مت اعتماد قرار تعيني وا�ستحداث من�سب 
الرابعة،  ال�سناعية  ل��ل��ث���رة  االإم�����ارات  دول���ة  �سفر 
التكن�ل�جية  ال��دب��ل���م��ا���س��ي��ة  ت��ع��زي��ز  ي��ت���ىل  بحيث 

وتر�سيخها �سمن اأول�يات �سيا�سة الدولة، و�سيت�ىل 
يف  االإم���ارات  حك�مة  متثيل  حم�رها  عاملية،  مهمة 
اإن�ساء �سراكات عاملية جديدة هدفها �سناعة م�ستقبل 
الت�سريعات  ح�كمة  تعزيز  على  واالإ���س��راف  اأف�سل، 
ال�سناعية  للث�رة  الداعمة  وال�سيا�سات  التنظيمية 

الرابعة وجلب اأف�سل ممار�ساتها للدولة.
ال�سناعية  االإم��ارات للث�رة  كما �سيعمل �سفر دولة 

اخلرات  وت��ب��ادل  التعاون  فر�س  بناء  على  الرابعة 
قطاعات  بني  اجل�س�ر  وبناء  التكن�ل�جيا  جمال  يف 
����س���راك���ات حك�مة  ال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، وت��ن�����س��ي��ق 
االإم�������ارات م���ع ال�����س��رك��ات وامل���ؤ���س�����س��ات ال����رائ����دة يف 
يف  ي�سهم  الرابعة، مبا  ال�سناعية  الث�رة  تكن�ل�جيا 
تهيئة بيئة حمفزة للتكن�ل�جيا تنعك�س اإيجابا على 

قطاعات اأخرى مثل ال�سيا�سة واالقت�ساد.

��شتقبل �للجنة �ملنظمة و�لفائزين يف �شباق دملا �لثالث للمحامل �ل�شر�عية فئة 60 قدما

حممد بن زايد: املحافظة على الرتاث وتوريثه لاأجيال املقبلة ميثل جزءا رئي�سا من روؤية الدولة واأحد اأهدافها ال�سرتاتيجية 

��شتقبل �أبناء �ل�شهد�ء �ملتفوقني و�أكد فخره مبا حققوه من نتائج م�شرفة

حممد بن زايد يوؤكد حر�س قيادة الدولة على رعاية اأبناء ال�سهداء والهتمام ب�سوؤونهم واأ�سرهم 

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي 
حمدان  ال�سيخ  �سم�  بح�س�ر  ام�س  امل�سلحة  للق�ات  االأعلى  القائد  نائب 
بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة اللجنة العليا املنظمة 
والفائزين يف �سباق مهرجان دملا الثالث للمحامل ال�سراعية فئة 60 قدما. 
الفائزين يف هذا   �� البحر  اللقاء الذي جرى يف ق�سر  �� خالل  وهناأ �سم�ه 

ال�سباق الراثي وح�س�لهم على املراكز املتقدمة .
ميثل  املقبلة  لالأجيال  وت�ريثه  ال��راث  على  املحافظة  اإن   : �سم�ه  وق��ال 

التي حتر�س  اأهدافها اال�سراتيجية  واأحد  الدولة  روؤية  جزءا رئي�سا من 
ذاكرة  الذي يعد  النا�سئة براثهم  االأجيال  ارتباط  لتعزيز  على حتقيقها 
وممار�سات  ريا�سات  م��ن  يحت�يه  مب��ا  له�يته  اأ�سا�سية  وحا�سنة  ال���ط��ن 
وفن�ن وعادات وقيم جت�سد ه�ية ال�سعب االإماراتي االأ�سيل عر مراحل 

التاريخ.
من جانبهم اأعرب ال�فد عن جزيل �سكره وتقديره للدعم املت�ا�سل الذي 
تقدمه قيادة الدولة ملختلف الفعاليات الراثية خا�سة الريا�سات الراثية 
البحرية، م�ؤكدين اأن هذا االهتمام والرعاية كان له الدور الهام يف احلفاظ 

علي الريا�سات الراثية وا�ستدامتها وتعريف جيل ال�سباب بها.

ح�سر اللقاء .. �سم� ال�سيخ �سيف بن حممد اآل نهيان و�سم� ال�سيخ نهيان 
بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان 
لالأعمال اخلرية واالإن�سانية والفريق �سم� ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
زايد  بن  ال�سيخ خالد  و�سم�  الداخلية  وزي��ر  ال���زراء  رئي�س جمل�س  نائب 
الهمم و�سم�  العليا الأ�سحاب  اإدارة م�ؤ�س�سة زايد  اآل نهيان رئي�س جمل�س 
اآل نهيان ع�س� املجل�س التنفيذي رئي�س  ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد 
مكتب اأب�ظبي التنفيذي و�سم� ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان 
ال�سيخ  ومعايل  اأب�ظبي  عهد  ويل  دي���ان  رئي�س  التنفيذي  املجل�س  ع�س� 

نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح.

 �� قدما   60 فئة  ال�سراعية  للمحامل  الثالث  دملا  مهرجان  �سباق  اأن  يذكر 
الذي اأقيم حتت رعاية �سم� ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
واليخ�ت  ال�سراعية  للريا�سات  اأب�ظبي  نادي  نظمه   �� الظفرة  منطقة  يف 
يف  وال��راث��ي��ة  الثقافية  وال��رام��ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة  جلنة  م��ع  بالتعاون 
 80 ال�سباق  م�سافة  و�سلت  فيما   .. الريا�سي  اأب�ظبي  وجمل�س  اأب�ظبي 
اإىل  دملا و�س�ال  املناف�سات من جزيرة  انطالقة  بداية  وكانت  بحريا  ميال 
بلغ  فيما  �سراعيا  120 حممال  .. مب�ساركة  اخلتام  املرفاأ حمطة  مدينة 
جمم�ع البحارة امل�ساركني ثالثة اآالف وخ�س�س النادي 25 ملي�ن درهم 

ج�ائز مالية.

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي 
اأب��ن��اء ال�سهداء  اأم�����س  ع���ددا م��ن  ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى ل��ل��ق���ات امل�سلحة 
مدير  نهيان  اآل  حممد  بن  طحن�ن  بن  خليفة  ال�سيخ  بح�س�ر  املتف�قني 

تنفيذي مكتب �س�ؤون اأ�سر ال�سهداء يف دي�ان ويل عهد اأب�ظبي.
اأبناء   �� اأب�ظبي  �� خالل اللقاء الذي جرى يف ق�سر البحر يف  و هناأ �سم�ه 
على  �سم�ه  حثهم  و  وال��درا���س��ي  العلمي  م�سارهم  يف  بتف�قهم  ال�سهداء 
التي  العلمية  ال���درج���ات  اأع��ل��ى  لتحقيق  وامل��ث��اب��رة  اجل��ه��د  ب���ذل  م���ا���س��ل��ة 

يطمح�ن اإليها.
اآل نهيان عن جزيل �سكره  و اأعرب �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد 
و  العلم  حب  غر�س  على  حر�س�ا  الذين  ال�سهداء  وذوي  الأ�سر  تقديره  و 

االجتهاد والتف�ق يف نف��س اأبنائهم.
وقال �سم�ه : �سعادتي بالغة الي�م بلقاء اأبنائي املتف�قني من اأبناء �سهدائنا 
�سكرا   .. م�سرفة  نتائج  م��ن  حقق�ه  ومب��ا  بتف�قهم  وف��خ���ر   .. االأب��ط��ال 

الأ�سرهم على تربيتهم وحر�سهم على متيز اأبنائهم وتف�قهم.
واالهتمام  ال�سهداء  اأب��ن��اء  رع��اي��ة  على  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  حر�س  �سم�ه  واأك���د 
وحتقيق  متكينهم  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  ك��اف��ة  ال��دع��م  اأوج���ه  وت��اأم��ني  ب�س�ؤونهم 

تطلعاتهم واآمالهم نح� امل�ستقبل .. م�سرا اإىل اأن احت�سان اأ�سر ال�سهداء 
واأب��ن��ائ��ه��م واج���ب و وف���اء وع��رف��ان م��ن ق��ي��ادة ال��دول��ة و�سعبها لت�سحيات 
التكرمي  مقامات  باأعلى  ال���دوام  على  �ستحظى  ال��ت��ي  العظيمة  �سهدائنا 

والتقدير من خالل االهتمام بذويهم واأ�سرهم واإحياء ذكراهم الطيبة.
�سم�ه  بلقاء  �سعادتهم  ع��ن  املتف�ق�ن  ال�سهداء  اأب��ن��اء  اأع���رب  جانبهم  م��ن 
مزيد  لتحقيق  هممهم  وت�سحذ  لهم  حافز  �سم�ه  كلمات  اأن  م�ؤكدين   ..
اإىل  اجلميل  ورد  وجمتمعهم  وطنهم  خدمة  يف  ي�سب  ال��ذي  التف�ق  م��ن 

دولتهم.
يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ  �سم�  اللقاء..  ح�سر 

منطقة الظفرة و�سم� ال�سيخ �سيف بن حممد اآل نهيان و�سم� ال�سيخ نهيان 
بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان 
لالأعمال اخلرية واالإن�سانية والفريق �سم� ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
زايد  بن  ال�سيخ خالد  و�سم�  الداخلية  وزي��ر  ال���زراء  رئي�س جمل�س  نائب 
الهمم و�سم�  العليا الأ�سحاب  اإدارة م�ؤ�س�سة زايد  اآل نهيان رئي�س جمل�س 
اآل نهيان ع�س� املجل�س التنفيذي رئي�س  ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد 
مكتب اأب�ظبي التنفيذي و�سم� ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان 
ال�سيخ  ومعايل  اأب�ظبي  عهد  ويل  دي���ان  رئي�س  التنفيذي  املجل�س  ع�س� 

نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح.

مناف�سات قوية يف ثالث اأيام م�سابقة ال�سيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقراآن الكرمي
•• دبي-وام:

ت�����ا�����س����ل����ت م���ن���اف�������س���ات ال����ي�����م 
فاطمة  ال�سيخة  مل�سابقة  الثالث 
للقراآن  ال���دول���ي���ة  م���ب���ارك  ب��ن��ت 
ال��ك��رمي ل��دورت��ه��ا ال��راب��ع��ة للعام 
1441هجرية 2019 ميالدية 
م�سرح  يف  فعالياتها  تقام  وال��ت��ي 
ب��دب��ي يف  وال��ع��ل���م  الثقافة  ن���دوة 
ن�فمر،   9 اإىل   2 م��ن  ال��ف��رة 
بح�س�ر امل�ست�سار اإبراهيم حممد 
�ساحب  م�����س��ت�����س��ار  م���ل���ح���ه،  ب����� 
لل�س�ؤون  دب�����ي  ح����اك����م  ال�������س���م���� 
رئي�س  واالإن�������س���ان���ي���ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة جل����ائ����زة دبي 
الدولية للقراآن الكرمي، واأع�ساء 
وعدد  للجائزة،  املنظمة  اللجنة 
م���ن امل�������س����ؤول���ني واأول����ي����اء اأم�����ر 
وجمع  ومرافقيهن،  املت�سابقات 

املركز االأول دوليا وحتقيق االأرقام 
امل�سابقات  جم�����ال  يف  امل���ت���م���ي���زة 
العامل،  م�ست�ى  على  ال��ق��راآن��ي��ة 
الرابعة  ال�������دورة  اأن  اإىل  الف���ت���ا 
مل�����س��اب��ق��ة ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
بني  كبرا  تناف�سا  ت�سهد  مبارك 
اإىل  ت�سعني  ال��ل���ات��ي  املت�سابقات 
حتقيق نتائج متميزة وفق املعاير 
املنظمة،  ال��ل��ج��ن��ة  م���ن  امل��ع��ت��م��دة 
�سهدت  ال�������دورة  ه����ذه  اإن  وق�����ال 
م����ن خمتلف  وا����س���ع���ة  م�������س���ارك���ة 
واالإ�سالمية  ال��ع��رب��ي��ة  ال������دول 
واجلاليات من اأنحاء العامل، وه� 
ما جعل هذه امل�سابقة واحدة من 
اأكر امل�سابقات القراآنية اخلا�سة 
بالن�ساء يف العامل، ومتنى جلميع 
والت�فيق  ال��ن��ج��اح  امل��ت�����س��اب��ق��ات 

وال�سداد وحتقيق نتائج متميزة.
املركز  جن����اح  اأن  ال����زاه����د  واأك������د 

فعاليات  امل��ه��ت��م��ني مب��ت��اب��ع��ة  م��ن 
امل�سابقات القراآنية.

ال��ث��ال��ث يف الفرة  ال��ي���م  و���س��ه��د 
ق�ي������������ة  مناف�س������ة  ال�سب����احية 
واملتقدمة  االأوىل  امل���راك���ز  ع��ل��ى 
الالتي  امل���ت�������س���اب���ق���ات  ق���ب���ل  م����ن 
وقد  دول خم��ت��ل��ف��ة،  ���س��ت  م��ث��ل��ن 
تالواتهن  اإىل  احل�����س���ر  ا�ستمع 
تناف�س  يف  التحكيم  جل��ن��ة  اأم����ام 
حف������سة  وه��ن  وق����ي  �س������ريف 
م�ريتانيا  م���ن  ع��ث��م��ان  حم��م��د 
و زي��ن��ب ب��ن��ت ���س��ل��م��ان ب��ن �سعيد 
���س��ل��ط��ن��ة عمان  م����ن  ال��ه��ي��م��ل��ي��ة 
وحليمة عبدالنا�سر معلم اأحمد 
نبيلة  و  امل���ت���ح���دة  امل��م��ل��ك��ة  م����ن 
الفلبني  من  بخاري  عبداحلميد 
و هندو خمي�س �سامل من تنزانيا 

و عائ�سة ب�ين من مايل.
تقدمت  امل�����س��ائ��ي��ة  ال���ف���رة  ويف 

املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  اإن  ب���اجل���ائ���زة 
للقراآن  ال���دول���ي���ة  دب����ي  جل���ائ���زة 
االإمكانيات  كافة  اأتاحت  الكرمي 
الالزمة للمركز االإعالمي الذي 
اأع��دت��ه وح���دة االإع���الم باجلائزة 
ل��ل��ت��غ��ط��ي��ة االإع����الم����ي����ة ل���ل���دورة 
فاطمة  ال�سيخة  مل�سابقة  الرابعة 
للقراآن  ال���دول���ي���ة  م���ب���ارك  ب��ن��ت 

متناف�سات  ���س��ت  ال��ل��ج��ن��ة  اأم������ام 
وه����ن زي���ن���ب ت������رج ف��ي�����س��ي من 
اآي��ة من�س�ر م��ن مملكة  و  اي���ران 
امل��غ��رب و دي�����ي ي���خ��ا ن��ي��دا من 
حممد  حممد  و�سارة  اندوني�سيا 
جمه�رية  م���ن  اب��راه��ي��م  زك���ري���ا 
جازميا  وم��دي��ن��ة  العربية  م�سر 
ج�ميدوفا من داغ�ستان وعائ�سة 

بن�سر  ي����ق�����م  وال���������ذي  ال�����ك�����رمي 
اأخ���ب���ار امل�����س��اب��ق��ة ال��دول��ي��ة لدى 
امل�سم�عة  االإع���الم  و�سائل  ك��اف��ة 
و�سائل  وع��ر  واملرئية  وامل��ق��روءة 
ال���ت����ا����س���ل االج���ت���م���اع���ي داخ����ل 

وخارج دولة االإمارات.
واأ�سار اإىل اأن جائزة دبي الدولية 
اإىل  دائما  ت�سعى  الكرمي  للقراآن 

حيث  ب�رندي  من  ن�سيمرميانا 
�سعادتهن  عن  امل�ساركات  اأع��رب��ت 
التي  امل�سابقة  ه��ذه  يف  بالت�اجد 
القراآنية  امل�سابقات  اأهم  من  تعد 
ال���ت���ي ت��ع��ن��ى ب��ح��ف��ظ ك���ت���اب اهلل 

تعاىل وتعليمه.
وقال اأحمد الزاهد ع�س� اللجنة 
امل��ن��ظ��م��ة رئ��ي�����س وح����دة االإع����الم 

امل�سابقة  ب��ث  ن��ق��ل  يف  االإع���الم���ي 
والتغطية  ال��ي���م��ي��ة  وال��ر���س��ال��ة 
االإع��الم��ي��ة ل��ل��ف��ع��ال��ي��ات ي��اأت��ي يف 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  ج���ه����د  اإط�������ار 
للقراآن  ال���دول���ي���ة  دب����ي  جل���ائ���زة 
الكرمي برئا�سة امل�ست�سار اإبراهيم 
حممد ب� ملحه م�ست�سار �ساحب 
لل�س�ؤون  دب�����ي  ح����اك����م  ال�������س���م���� 
وجه�د  واالإن�����س��ان��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
فريق وحدة االإعالم واملتط�عني 

بها.

ال�سحة تطلق مبادرة �سركاء يف تعزيز ال�سحة
•• دبي -وام: 

نظمت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع ور�سة تعريفية ل�سرح مبادرة �سركاء يف 
تعزيز ال�سحة التي ت�ستهدف عددا من منافذ بيع �سلع االأغذية بالتجزئة 
مل�ساعدة  االإر���س��ادات واالأدوات الالزمة  االإم��ارات لت�سجيعها على ت�فر  يف 
الغذاء  ثقافة  تعزيز  يف  وامل�ساهمة  �سحية  خيارات  اتخاذ  على  امل�ستهلكني 

ال�سحي من خالل ت�سهيل عملية اختيار االأطعمة وامل�سروبات ال�سحية.
االأن�سطة  التي تندرج �سمن  ال�سحة" -  "�سركاء يف تعزيز  وت�سعى مبادرة 
التزامها  اإط��ار  يف  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  تنفذها  التي  وال��رام��ج 
باالأجندة ال�طنية ملكافحة ال�سمنة - اإىل اعتماد عدد من منافذ بيع �سلع 
عملية  يف  لل�زارة  فاعلني  ك�سركاء  املبادرة  يف  امل�ساركة  بالتجزئة  االأغذية 
امل�ساركة على حزمة من الف�ائد  املنافذ  الت�عية ال�سحية حيث �ستح�سل 

والع�ائد املتن�عة كعامل حتفيز للمزيد من اال�سراك.
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اأخبـار الإمـارات
الذكاء الإ�سطناعي هل يكون بديا لاأطباء؟

•• دبي-وام:

نف�سه  طرح  ت�ساوؤل  .؟  لالأطباء  بديال  اال�سطناعي  الذكاء  �سيك�ن  هل 
�سمن فعاليات امل�ؤمتر اخلليجي الثاين لتط�ير ك�ادر الرعاية ال�سحية 
اأنف�سهم  ا�ست�سافته دبي - وكانت االجابة من االأطباء  الرقمية - الذي 
يتخذ  ال��ذي  للطبيب  امل�ست�سار  مبثابة  �سيك�ن  لكنه  ي�ستبدلهم  لن  اأن��ه 
قرار العالج واأن م�ستقبلهم مره�ن مبعرفة تقنيات الذكاء اال�سطناعي 
الذكاء  تقنيات  االإعتماد على  اأن  اأكمل وجه..معترين  بها على  واالإمل��ام 
الطبية  االأخطاء  من  �سيحد  ال�سحي  املجال  يف  والروب�ت  اال�سطناعي 
 100 اإىل  ت�سل  بدقة  اجل��راح��ات  اإج���راء  وي�سهم يف  ج��دا  بن�سبة كبرة 
باملائة . واأفاد اأطباء متخ�س�س�ن م�سارك�ن يف امل�ؤمتر باأن تقنيات الذكاء 

العربي  اخلليج  ب��دول  ال�سحي  القطاع  ج���دة  م��ن  رفعت  اال�سطناعي 
اأو ت�قعها قبل حدوثها  اأنها تتيح اكت�ساف االأمرا�س مبكرا  اإىل  الفتني 
االأف�سل  ال�سحية  الرعاية  وت�فر  العالج  طرق  ا�ست�سراف  من  ومتكن 

للمر�سى بدقة متناهية.
واالإ�سابة  القلب  ب��اأم��را���س  التنب�ؤ  االأط��ب��اء  باإمكان  اأ�سبح  اأن��ه  وذك���روا 
بق�س�ر يف ع�سلة القلب من خالل نب�سة واحدة وبدقة ت�سل اإىل 100 

باملائة عر برامج الذكاء اال�سطناعي .
للتعامل مع  امل�ؤهلة  ال�سحية  الرعاية  اإن نق�س ك�ادر  اإىل  امل�ؤمتر  ونبه 
التقنيات الطبية الرقمية يعد عقبة رئي�سة يف االإ�ستفادة من التطبيقات 
بالدول  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  االإ���س��ط��ن��اع��ي يف  ال��ذك��اء  احل��دي��ث��ة وخ��دم��ات 

العربية.

ال�سحية  املعل�ماتية  ب���اإدارة  االأخ�سائي  احل�سن  اأ�سامه  الدكت�ر  وق��ال 
االإم����ارات  �سعبة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ب��دب��ي  ال�سحة  بهيئة  ال��ذك��ي��ة  وال�����س��ح��ة 
اإن امل�ؤمتر ي�سارك به اأكر  للمعل�ماتية ال�سحية املن�سق العام للم�ؤمتر 
من 70 متحدثا ميثل�ن 20 دولة ح�ل العامل لتبادل اخلرات والتعرف 
على اأحدث املمار�سات يف جماالت تط�ير ك�ادر الرعاية ال�سحية الرقمية 
الرقمية  ال�سحية  الرعاية  املجم�عة اخلليجية لتط�ير ك�ادر  باإ�سراف 
وب�سراكة  االإم���ارات  بدوله  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  رعاية  وحت��ت 

ا�سراتيجية مع الهيئة ال�سع�دية للتخ�س�سات ال�سحية .
واأ�ساف اأن امل�ؤمتر يهدف اإىل دعم ت�طني ك�ادر ال�سحة الرقمية يف دول 
جمل�س التعاون من خالل ت�سميم مناهج تعليميه متخ�س�سة وم�سارات 
مهنية جاذبة للك�ادر ال�طنيه ال�سابة متهيدا الإنخراطها يف هذا املجال 

احل��ي���ي مب��ا ي�سهم يف دع��م االق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي ورف���ع ك��ف��اءه املنظ�مة 
ال�سحيه ككل.

من جانبه اأ�سار الدكت�ر عمرو بن اأحمد جمال ا�ست�ساري طب االأ�سرة و 
رئي�س  بالريا�س  �سع�د  امللك  بجامعة  الطب  بكليه  ال�سحية  املعل�ماتية 
ور�س   10 ت�سمن  امل���ؤمت��ر  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  للم�ؤمتر  العلمية  اللجنة 
بينها ور�سه  الرقمية من  ال�سحة  عمل تدريبية متخ�س�سة يف م�سارات 
والذي مت  الرقمية  ال�سحة  وظائف  مل�سارات  املهارية  الكفايات  لت�سميم 
تط�يره من قبل هيئة التخ�س�سات ال�سحية كنم�ذج حملي للم�سارات 
ب��اأن��ه مت كذلك  ال��ع��رب��ي م��ن���ه��ا  ل��ل�����س��ع���دي��ة ودول اخل��ل��ي��ج  ال���ظ��ي��ف��ي��ة 
الرامج  خمرجات  بني  امل�اءمة  اإىل  لل��س�ل  عاملية  جت��ارب  ا�ستعرا�س 

االأكادميية واحتياجات ال�سحة الرقمية .

ويل عهد راأ�س اخليمة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

يرمز لوطن �شامخ مت�شامح وقيادة نذرت حياتها ل�شعبها 

اأحمد املهبوبي :علم المارات �سيبقى �ساخما يرفرف فوق البيوت وقمم جبال راأ�س اخليمة 

•• راأ�ض اخليمة-وام: 

الإم���ارة  التنفي���ذي  املجل�س  عق���د 
راأ�س اخليم���ة اجتماع���ه االعتي���ادي 
بن  حممد  ال�سيخ  �سم�  برئا�س���ة 
���س��ع���د ب���ن ���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي ويل 
املجل�س  راأ���س اخليمة رئي�س  عهد 
بداية  يف  �سادق  حيث  التنفيذي، 
اجتماعه  حم�����س��ر  ع��ل��ى  جل�سته 
امل��س�عات  ا�ستعر�س  ثم  ال�سابق 
اأعماله  ج������دول  ع���ل���ى  امل�����درج�����ة 
وامل���ت���ع���ل���ق���ة ب���������س�����ؤون ال���ع���الق���ات 
اخلدمات  وت���ط����ي���ر  احل��ك���م��ي��ة 
الت�سريعية  امل��ن��ظ���م��ة  وت���ع���زي���ز 
وخطط امل�ساريع التنم�ية وتعزيز 

اال�ستدامة البيئية.
العر�س  اإىل  املجل�س  ا�ستمع  فقد 
امل����ق����دم م����ن امل��ج��ل�����س االحت������ادي 
ل���ل���رك���ي���ب���ة ال�������س���ك���ان���ي���ة ح�����ل 
واق������ع ال���رك���ي���ب���ة ال�����س��ك��ان��ي��ة يف 
االإم���ارة وحت��دي��ات واآف���اق املعادلة 
املجل�س  واأث����ن����ى  ال���دمي���غ���راف���ي���ة 
واال�سراتيجيات  اجل���ه����د  ع��ل��ى 
احلك�مة  تتبناها  التي  واملبادرات 

معطيات الث�رة ال�سناعية الرابعة 
اإىل  احلك�مي  بالعمل  لالنطالق 

امل�ست�يات العاملية يف هذا االطار.
ويف �سياق تعزيز وحتديث املنظ�مة 
على  امل��ج��ل�����س  واف���ق  الت�سريعية، 
م����زاول����ة مهنة  ق���ان����ن  م�������س���روع 
اال���س��ت�����س��ارات ال��ه��ن��د���س��ي��ة وال���ذي 
املكاتب  ت�����س��ن��ي��ف  ع��م��ل��ي��ة  ي��ن��ظ��م 
و�سروط  الهند�سية  اال�ست�سارية 
مزاولة الن�ساط، واآلية الرخي�س 
و�س�ابط  ال�����س��ج��ل،  يف  وال���ق���ي���د 
اأخالقيات املهنة، وجدول الر�س�م 
ذات  االأخرى  وامل�سائل  والغرامات 
امل�ساهمة  ي��ح��ق��ق  مب���ا  ال���ع���الق���ة 
الفاعلة لهذا الن�ساط احلي�ي يف 
دعم القطاع العقاري وتعزيز اآفاق 
من�ه امل�ستقبلي. كما وافق املجل�س 
النظافة  ق����ان�����ن  م�������س���روع  ع���ل���ى 
ل��ت��ن��ظ��ي��م جميع  وذل������ك  ال���ع���ام���ة 
املرتبطة  وال�سل�كيات  املمار�سات 
ب���ال���ن���ظ���اف���ة ال����ع����ام����ة وال�������س���رف 
التجميلية  وال���زراع���ات  ال�سحي 

ومرافق البنية التحتية.
التقارير  امل��ج��ل�����س  وا���س��ت��ع��ر���س 

االط�����ار ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي واالر�����س����ادات 
الت�سغيلية و�سيانة نظام متكامل 
الفعاليات.  اإق��ام��ة  ت�ساريح  ملنح 
تنظيم  ق���رار  املجل�س  اعتمد  كما 
الرخ�س االقت�سادية امل�سركة بني 
االقت�سادية وهيئة  التنمية  دائرة 
االقت�سادية  راأ�س اخليمة  مناطق 
االقت�سادية  امل��ن�����س��اآت  ي�سمح  مب��ا 
يف  اجلهتني  م��ن  اأي  يف  املرخ�سة 
ملزاولة  ترخي�س  ع��ل��ى  احل�����س���ل 
ن�����س��اط��ه��ا االق��ت�����س��ادي م���ن مقر 
اإحداهما  ح�����دود  ���س��م��ن  ع��م��ل��ه��ا 
ترتيبات  خ�����الل  م����ن  االأخ���������رى 
تنظيمية ومبا يت�افق مع الل�ائح 
ال��ر���س��م��ي��ة. وواف����ق امل��ج��ل�����س على 
عن  تنبثق  ف��رع��ي��ة  جل��ن��ة  ت�سكيل 
اللجنة االقت�سادية مب�سى "جلنة 
االقت�سادية"  االأن�����س��ط��ة  ت����زي���ع 
ممثلة بدائرة التنمية االقت�سادية 
ال��ب��ل��دي��ة وه��ي��ئ��ة حماية  ودائ������رة 
ال��ب��ي��ئ��ة وذل������ك الإع��������داد درا����س���ة 
م��ت��ك��ام��ل��ة ح�����ل ق����اع���د واآل���ي���ات 
االقت�سادية على  االأن�سطة  ت�زيع 

كافة مناطق االإمارة.

ال�سكاين  ال�������ت��������ازن  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
املن�س�د يف ظل ا�ست�سراف منهجي 
املق�مات  ي��ع��زز  ومب���ا  للم�ستقبل 

ال�طنية .
املجل�س  رئ���ي�������س  ���س��م���  اأ������س�����اد  و 
اإدارة  باهتمام القيادة الر�سيدة يف 
ال�سكانية  ال��رك��ي��ب��ة  م��ل��ف  ودع���م 
واأكد على اأهمية الدور احلك�مي 
يف تعزيز اقت�ساد املعرفة وحتقيق 
للعمالة  االأم�����ث�����ل  اال����س���ت���خ���دام 
املاهرة لتحقيق النم� االقت�سادي 
وم��������راع��������اة ال����ب����ع����د ال�������س���ك���اين 
وال����ت����ح����ل����ي����الت ال���دمي���غ���راف���ي���ة 
التنم�ية  اخل����ط����ط  ج���م���ي���ع  يف 
الكرمية  احلياة  مق�مات  لت�فر 
لالأجيال  االأ����س���ري  واال���س��ت��ق��رار 
ي�����س��اه��م يف تعزيز  ال���ق���ادم���ة، مب���ا 

معدل النم� ال�سكاين املاأم�ل.
التقرير  امل��ج��ل�����س  وا����س���ت���ع���ر����س 
االقت�سادية  اللجنة  م��ن  امل��رف���ع 
النهائية  امل�������س����دة  اع��ت��م��د  ح��ي��ث 
ل����الئ����ح����ة ت���ن���ظ���ي���م ال���ف���ع���ال���ي���ات 
يف  ال�سياحة  تنمية  يف  وامل�ساهمة 
االإم��اة من خالل تط�ير وت�ثيق 

كما وافق املجل�س على ت�سكيل جلنة 
االقت�سادية  اللجنة  تتبع  فرعية 
لتنظيم  ت�سريعي  مقرح  الإع��داد 
وحتديد  املائية  ال��دراج��ات  ن�ساط 
املناطق  يف  لها  املنا�سبة  االأم��اك��ن 
تعزيز  يف  ي�����س��ه��م  مب���ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
وحتقيق  ال�����س��ي��اح��ي��ة  اجل�����ان����ب 
نح�  على  لها  االأمثل  اال�ستخدام 

يحقيق االأهداف املرج�ه.
ا�ستكمال تعزيز عملية  اإط��ار  و يف 
احلك�مة،  يف  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح���ل 
التقرير  ع���ل���ى  امل���ج���ل�������س  اط����ل����ع 
امل�������ق�������دم م�������ن جل�����ن�����ة ال����ت����ح�����ل 
االإل��ك��روين وال��ذك��ي فيما يتعلق 
والبنية  الذكية  اخلدمات  مب�سار 
التحتية الرقمية مع هيئة تنظيم 
اله�ية  وت���ط���ب���ي���ق  االت���������س����االت 
ال��رق��م��ي��ة وال��ت���ق��ي��ع ال��رق��م��ي يف 
املعامالت احلك�مية و�سر العمل 
االإلكروين  ال��رب��ط  م�����س��اري��ع  يف 
بني امل�ؤ�س�سات املحلية واالحتادية 
واأكد املجل�س على �سرورة ت�سريع 
ال��رق��م��ي لتعزيز  ال��ت��ح���ل  ج��ه���د 
وم�اكبة  احل��ك���م��ي��ة  اخل���دم���ات 

•• راأ�ض اخليمة  - �شليمان املاحي 

امل���ه���ب����ب���ي مدير  اأح����م����د  اأك��������د    
اخليمة  راأ����س  يف  �سعم  م�ست�سفى 
الذي  ال��ع��ل��م  ب��ي���م  االح��ت��ف��ال  ان 
ي�����س��ادف ال��ث��ال��ث م��ن ن���ف��م��ر يف 
عظيمة  دالالت  تعك�س  ع���ام،  ك���ّل 
هذا  ويف  ال���ط��ن  عظمة  وجت�����س��د 
الي�م املجيد  يجدد امل�اطن العهد 
وي�ؤكد  الر�سيدة  لقياته  وال����الء 
بال�س�اعد  العمل  ا�ستدامة  على 
املزيد  حت��ق��ي��ق  ب��غ��ي��ة  وال���ع���ق����ل 
تقفز  التي  املهمة  االجن���ازات  م��ن 
باالمارات نح� ال�سدارة  ومتنحها 

الريادة يف �ستى املجاالت .
االمارات  علم  امل��ه��ب���ب��ي:ان  وق��ال 
ال����ذي  ي��رف��رف خ��ف��اق��ا  ف����ق كل 
قمم  وف���ق  و�سيارة  ومنزل  مبنى 
ال�طنية  ال���ح��دة  ير�سخ  اجل��ب��ال 
اأمامه  امل����اط���ن����ن  ي��ق��ف  ح���ي���ث  
اماراتنا  ت�حيد  ب��دوره يف  عرفانا 

املهب�بي   خفاقا  بح�سب ما يق�ل 
. وتابع :" يف حقيقة االأمر اأن ي�م 
العلم ه� يرمز لالحتاد وتالحم 
االأهمية  ت��ت�����س��اع��ف  ب���ل  ال�����س��ع��ب 
لتزامنها  وت���ت���ع���اظ���م  ال����ط���ن���ي���ة 
م��ع ذك���رى ت����يل ���س��اح��ب ال�سم� 
نهيان  ال  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل مقاليد 
احلكم .        عاما بعد اخر تطل 
العلم  رف���ع  منا�سبة  ب��الدن��ا  ع��ل��ى 
ال��ت��ي فيها ي���ؤك��د اأب��ن��اء االم���ارات 
و�سم�خاً  وف��خ��ره��م  اع��ت��زازاه��م   ،
بعلم  الغالية    دولتنا  علم  ب��األ���ان 
دولتهم الذي ج�سد ه�يتهم ورفع 
اأ�س�س التقدم  �ساأن احتادهم و�سع 
و االزده��ار العظيم ال��ذي �سهدته 
دول���ة االم����ارات يف ك��اف��ة املجاالت 
..م�ؤكدا ان رفع العلم يجدد فينا 
امل�سرك  والعمل  والعطاء  العزم 
بكل  ال�طنية  امل�سرة  ال�ستكمال 

ثبات وعزمية

جميعا  هم الذين و�سع�ا االأ�سا�س 
ورفع�ا  راق��ي��ة  ح�����س��اري��ة  ل��دول��ة 
ال�طنية  ل��ل���ح��دة  رم����زا  ع��ل��م��ه��ا 
وه���م ق��ب��ل ذل���ك اأخ��ل�����س���ا العمل 
و�سح�ا بكل غال ونفي�س من اأجل 
امن  �سامخ  وط���ن   احل��ف��اظ على 
اأر�سه  على  واملقيم�ن  �سعبه  يهناأ 

برغد العي�س  . 
وت��اب��ع اأح��م��د امل��ه��ب���ب��ي ق��ائ��ال :" 
م�سرة  اأن  على  اأث��ن��ان  يختلف  ال 

حت���ت راي����ة دول�����ة  وع���ر م�سرة 
انطلقت قبل 48 عاما . ويف ظل 
القيادة احلكيمة املتمثلة ب�ساحب 
ال�����س��م��� ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
ال��دول��ة حفظه  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س  ال 
تر�سيخ   ال���دول���ة يف   اهلل  جن��ح��ت 
وا�ستنها�س  ال���ط��ن��ي��ة  ال����ح���دة 
النب�غ  وحتفيز  امل�اطنني  عق�ل 
الفكري واالبداع االن�ساين وحني 
اىل  ونتطلع  احل��ا���س��ر  اىل  ننظر 
امل�����س��ت��ق��ب��ل ن����رى اأب���ن���اء االم�����ارات  
يعرون ج�سر امل�ستقبل بطم�حات  
الدول العظمى ويعانق�ن الف�ساء 
وتقدير  اع��ج��اب  و���س��ط  ب��اق��ت��دار 

�سع�ب العامل.
ال����ذي   االأغ��������ر  ال����ي�����م  ه�����ذا   ويف 
ي�سادف رفع علم بالدنا احلبيبة 
باعجاب  ك��ل��ن��ا  جن���ر  االم��������ارات 
امل�ؤ�س�سني  االب���اء  ذك���رى  واج���الل 
ل���دول���ت���ن���ا ب���ق���ي���ادة ال�����س��ي��خ زاي����د 
واخ����ان���ه احل���ك���ام غ��ف��ر اهلل لهم 

ين�سر  وطنا  اأن�ساأت  التي  االحت��اد 
العامل  وي��ع��ج��ب  اأه���ل���ه  ال���ف���رح يف 
ب���اأ����س���ره ت��ت���ف��ر ف��ي��ه ك���ل معاين 
احل���ي���اة اجل��م��ي��ل��ة  وط��ن��ا متميزا 
ميتلك  ب��ل  ال��ك��ل  م��ع  ومت�ساحما 
م��ق���م��ات دول����ة ع�����س��ري��ة عظمى  
اجنازات  واأبناوؤها  قيادتها  حققت 
يف  عديدة  دول  عن  غابت  مذهله 
العامل ومدت امل�ساعدات االغاثات  
ب�سخاء لكثر من �سع�ب العامل  .
املنا�سبة  ه����ذه  ت���ك����ن  اأن  ي��ن��ب��غ��ي 
املجيدة اأي منا�سبة " رفع العلم " 
حمطة وطنية يقف عندها امل�اطن 
لي�سلط  ال�س�ء على  حب ال�طن 
وال�الء للقيادة لي�س ق�ال فح�سب 
وامنا بامل�اطنة احلقة التي تعني 
العمل  م���اق��ع  ال��ت��ف��اين يف جميع 
ال�طن  مكت�سبات  على  واحلفاظ 
والت�سحية  العظيمة  واجن��ازات��ه 
وب�����ذل ال������روح ان ت��ط��ل��ب االأم����ر 
ل��ي��ب��ق��ى �ساخما  اأج���ل���ه  ذل����ك م���ن 

يعزز من تناف�سية االإمارة ويرتقي 
بج�دة احلياة وي�ساهم يف حتقيق 

الروؤية التنم�ية.
ا�سراتيجية  امل��ج��ل�����س  ون���اق�������س 
كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة يف 
االإمارة حيث وجه ب�سرورة اإجراء 
ال�ستق�ساء  ا�ستطالعيه  درا���س��ات 
اال����س���ت�������س���اري���ة  امل�����ك�����ات�����ب  اآراء 
اآلية  ح�����ل  ال���ك���رى  ال��ه��ن��د���س��ي��ة 
االقت�سادية  اجل������دوى  م����راع����اة 
ت�سميم  ع���ن���د  واال����س���ت���ث���م���اري���ة 

البلدية  دائ����رت����ي  م����ن  امل���ق���دم���ة 
م�ساريع  ح�ل  العامة  واخلدمات 
خالل  املنفذة  وامل��راف��ق  اخلدمات 
ب�سرعة  ووج�������ه   2019 ع������ام 
م���ن���ه���ا ح�سب  ت���ب���ق���ى  م����ا  اإجن��������از 
امل���اع��ي��د ال��زم��ن��ي��ة امل���ح���ددة لها، 
امل�ساريع  خ��ط��ة  املجل�س  واع��ت��م��د 
التنم�ية لعام 2020 يف جماالت 
والبنية  العامة  اخلدمية  املرافق 
التحتية والطرق وت��سيع الرقعة 
مبا  والبيئة  وال��ط��اق��ة  اخل�����س��راء 

وفق  اجل��دي��دة  العقارية  امل�ساريع 
اال�سراطات اخل�سراء.

مم���ار����س���ة  ت�������س���ه���ي���ل  جم������ال  ويف 
بت�سنيف  واالرت�����ق�����اء  االأع�����م�����ال 
االإمارة يف تقرير ممار�سة االأعمال 
ال�����ذي ي�����س��دره ال��ب��ن��ك ال�����دويل، 
واف����ق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى اإل���غ���اء ر�س�م 
ي�ساهم  مب��ا  امل�ست�دعات  ت�سجيل 
اال�ستثماري  ال��ت��دف��ق  ت�سجيع  يف 
االأعمال  تكلفة ممار�سة  وتقلي�س 

وفق اأف�سل املمار�سات العاملية.

الرتبية تقر تكاملية درو�س الرتبية الأخاقية جلميع املراحل
••  دبي- حم�شن را�شد

والتعليم،  ال��رب��ي��ة  وزارة  ق���ررت 
التكاملية  احل�������س�������س  ت��ط��ب��ي��ق 
االأخالقية،  الربية  لدور�س مادة 
الدرا�سية  ال�����س��ف���ف  م��ن��اه��ج  م��ع 
التعليم  مراحل  جميع  يف  للطلبة 
ع�سر،  ال���ث���اين  وح��ت��ى  االول  م���ن 
اأف�سل  ت����ف���ر  اإط�������ار  يف  وذل������ك 
تنفيذ  يف  وال���ط���رائ���ق  امل��م��ار���س��ات 
م���ن���ه���اج ال���رب���ي���ة االأخ����الق����ي����ة ؛ 
الدرا�سية  اخل��ط��ة  اإىل  ا���س��ت��ن��ادا 
على  تعميمها   مت  ال��ت��ي  املعتمدة 

جميع املدار�س.
ف��ي��م��ا ت��ع��ك��ف ال������زارة ع��ل��ى اإع����داد 
منهاج ال�سنع االإماراتي، التي ت�سكل 
واالخالقيات  ال��ق��ي��م  جم��م���ع��ة 
التي  االإي���ج���اب���ي���ة  وال�����س��ل���ك��ي��ات 
منذ  االبناء  يف  ال�الدين  يغر�سها 
ال�سغر، وتركز ال�زارة من خاللها 
مكت�سبات  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  ع��ل��ى 
غر�سها  التي  االأخالقية،  االجيال 
االب��ن��اء، من  ال���ال��دي��ن يف نف��س 
خالل مناهج متخ�س�سة،  وت�سهم 
وتعميق،  ت���ع���زي���ز  يف  ب���اإي���ج���اب���ي���ة 
ال��ق��ي��م وم���ع���اين االدب  م��ف��اه��ي��م 
على  املحافظة  و�سبل  واالخ����الق، 
ليت�ارثها  وال��ت��ق��ال��ي��د  ال����ع����ادات 

االبناء جيل بعد جيل.
امل�����ادة اجلديدة  م��ن��اه��ج  وحت���اك���ي 
التي  االخالقية  واملفاهيم  املعاين 
املجتمع  يف  ال�سنع  مفه�م  تبل�ر 
ي��ط��ب��ق على  اأن  ع��ل��ى  االم����ارات����ي، 
جميع مراحل التعليم من الريا�س 
اأن  املت�قع  ع�سر، ومن  الثاين  اإىل 
يق�م بتدري�س مادة ال�سنع، معلمي 

الدرا�سات االجتماعية.
وعلمت "الفجر" اأن ال�زارة  تركز 
ال����ف����رة على  ت���ل���ك  ج���ه����ده���ا يف 
تعريف امليدان الرب�ي واملعلمني، 
من خالل لقاءات تعريفية جت�ب 
التعليمية  امل����ن����اط����ق  خم���ت���ل���ف 

ال�سنع  م�����ادة  م��اه��ي��ة  وامل�����دار������س، 
املدر�سة  يف  واه��م��ي��ت��ه��ا  واه��داف��ه��ا 
التعامل  وم�������س���ارات  االم���ارات���ي���ة، 
ا�سراتيجيات  ع��ن  ف�سال  معها، 
تدري�سها التي �سيتم االعالن عنها 

قريباً.
تدري�س  ي��ت��م  ال��������زارة،  وب��ح�����س��ب 
الربية االأخالقية لل�سف�ف من 
اأ�سب�عياً،  ح�ستني  ب���اق��ع   ،8-1
االأول  احل�س�س،  من  ن�عني  وفق 
اأن تك�ن الربية االخالقية مادة 
ي���در����س احل�سة  وه��ن��ا  م�����س��ت��ق��ل��ة، 
املعلم املخت�س، اأما احل�سة الثانية 
فهى "تكاملية"، ويدر�سها معلمي 

املادة  امل���اد االأخ���رى، بحيث تك�ن 
لها  وتخ�س�س  ب��ذات��ه��ا،  م�ستقلة 
ويدر�سها  اأ�سب�عيا،  واح��ده  ح�سة 
املعلم املخت�س يف املدر�سة، وتدر�س 
كح�سة متكاملة عن طريق معلمي 

امل�اد االأخرى.
التا�سع  م��ن  ال�����س��ف���ف  طلبة  اأم���ا 
ال����زارة  اأف����ادت  ال��ث��اين ع�سر،  اإىل 
ب����اأن����ه  حت����دد ل��ه��ا ح�����س��ة واح����ده 
ك���ل اأ����س���ب����ع م��ت��ك��ام��ل��ة، م���ع امل�����اد 
الزمني  للت�زيع  وفقا  الدرا�سية، 
امل��ع��ت��م��د ل��ل��م��ادة، مب��ا ي��ر���س��خ بناء 
مبفاهيم  ت�سم�  اإماراتية  مدر�سة 

الربية االأخالقية

�آلية تنفيذ تدري�س �لرتبية �لخالقية 
حملة للتربع بالدم يف جامعة عجمان

•• عجمان- الفجر :

نظمت وحدة اخلدمة املجتمعية باإدارة الت�ا�سل املجتمعي يف جامعة عجمان 
وبالتعاون مع بنك الدم املتنقل من مركز خدمات نقل الدم واالأبحاث – 

ال�سارقة، حملة للترع بالدم دعماً ملر�سى الثال�سيميا و�سحايا احل�ادث.
وتاأتي هذه الفعالية الدورية التي تنظمها وحدة اخلدمة املجتمعية اإميانا 
منها باأهمية الترع بالدم ا�سطالعا بامل�س�ؤولية املجتمعية للجامعة، وكعمل 
اإن�ساين ي�ساهم يف اإنقاذ حياة املر�سى املحتاجني اإىل نقل دم مثل امل�سابني 

بالنزيف ب�سبب احل�ادث والعمليات اجلراحية ومر�سى الثال�سيميا.
اإقباال الفتا من الطلبة وامل�ظفني للم�ساركة يف هذه  وقد �سهدت احلملة 

احلملة االإن�سانية، والتي مت فيها جمع اأكر من 66 وحدة دم.
وجدير بالذكر اأن الترع املنتظم بالدم يقلل من ن�سبة االإ�سابة باجللطة 
دم�ية  انتاج خاليا  العظم يف  نخاع  ن�ساط  ويزيد من  والدماغية  القلبية 

جديدة والتخل�س من ن�سبة احلديد الزائدة يف اجل�سم.

جمعية ال�سحفيني الإماراتية حتتفل بيوم العلم
واخلا�سة والبي�ت.

ن���ائ���ب رئ��ي�����س جمل�س  وا�����س����ارت 
ال�طن  علم  ان  اجلمعية،  اإدارة 
ت�����راب البالد  ي��ع��ر ع���ن وح�����دة 
�سطر  اأج����ل����ه  وم�����ن  و����س���ي���ادت���ه���ا 
االب���اء واالج����داد واالب��ن��اء تاريخ 
دول���ت���ن���ا احل��ب��ي��ب��ة وال����ت����ي غدت 
االبناء  ي��رف��ع��ه��ا  خ��ف��اق��ة  راي��ت��ه��ا 
تعبرا عن ال�الء والبذل والنبل 
ه�  االم���ارات  علم  واأن  والعطاء، 
بكل  االماراتي�ن  يحفظها  اأمانة 
كان�ا  ���س���اء  واأع��م��اره��م  فئاتهم 
بنات،  اأو  �سباباً  �سيدات،  اأو  رج��ال 
الأنه جزء من تاريخهم وجمدهم 

وه� مفخرة لهم ينبغي االلتفاف 
احلقيقي  امل��ع��ن��ى  ليعطي  ح���ل��ه 
���س��اأن دول��ت��ن��ا الق�ية  ل��ه يف رف���ع 
وا�سالتها  وت���راث���ه���ا  ب���اأب���ن���ائ���ه���ا 
وم���روث��ه��ا وحت��اف��ظ عليه جيال 

بعد جيل ليك�ن عن�ان تقدمها.
يحمل  العلم  اأن  املعيني،  واأك���دت 
�سفات ال�حدة والعزة فه� اأمانة 
االم���ارات  ك��ل  بها  ترتبط  غالية 
ويعر عن ذل��ك ق���ل زاي��د طيب 
اهلل ث���راه " ان���ه ام��ان��ة غ��ال��ي��ة يف 
خ�س��سية  يحمل  فه�  اعناقنا 
االماراتيني وه� الدرع املزروع يف 

القل�ب وامل�ساعر"

ابناءنا  ج��ه���د  امل��ع��ي��ن��ي،  وث��م��ن��ت 
اث���ب���ت����ا �سدق  ال����ذي����ن  وب���ن���ات���ن���ا 
بعلم  ال��ت��م�����س��ك  يف  م�����س��اع��ره��م 
واجبهم  ي���ق���دم����ن  اذ  ب����الده����م 
االم  ف����������رى  ال���������ط��������ن  جت����������اه 
االماراتية جت�د بفلذة كبدها يف 
وعن  ال�طن  عن  الدفاع  �ساحات 
ال�سهيد  عائلة  وتقدم  مكت�سباته 
هذا  اأج���ل  م��ن  والنفي�س  ال��غ��ايل 
خفاقة  راي����ت����ه  ل���ت���ظ���ل  ال�����ط����ن 
م���رف����ع���ة ف�����ق ه���ام���ات االأب���ن���اء 
وف�ق �سماء ال�طن ليظل حمميا 
اأمام  و�سالبتهم  اأبنائه  ب�س�اعد 

االأخطار التي حتيط بنا.

•• دبي-الفجر:

ال�سحفيني  ج��م��ع��ي��ة  اح��ت��ف��ل��ت 
االإماراتية �سباح اول اأم�س االأول 
االأحد بي�م العلم بح�س�ر ف�سيلة 
املعيني نائب رئي�س جمل�س ادارة 
الزميالت  م��ن  وع����دد  اجل��م��ع��ي��ة 
وال���زم���الء اع�����س��اء اجل��م��ع��ي��ة يف 
الفهيدي  ح��ي  يف  اجلمعية  مقر 

التاريخي بدبي.
اأن  امل���ع���ي���ن���ي:  وق����ال����ت ف�����س��ي��ل��ة 
���س��اح��ب ال�����س��م��� ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�سد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����زراء 

اأط���ل���ق  اهلل،  رع�������اه  دب������ي  ح����اك����م 
ن�فمر   3 العلم  بي�م  االحتفال 
م���ن ك���ل ع�����ام. وذل�����ك م��ن��ذ 12 
ن�فمر 2012 كمنا�سبة وطنية 
�سن�ية يحتفل بها �سعب االمارات 
بت�يل �ساحب  باالحتفال  تزامنا 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��� 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
الثالث  يف  احل��ك��م  م��ق��ال��ي��د  اهلل، 
ي�م  مبادرة  لتعك�س  ن�فمر  من 
العلم ثقافة احرام العلم وبيان 
الدولة  ل�����س��ي��ادة  رم����زا  ق��د���س��ي��ت��ه 
ووح���دت���ه���ا وا����س���ت���خ���دام���ه رم����زا 
لل�طن واالنتماء له، واأن م�ؤ�س�س 

الدولة املغف�ر له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، 
ه� الذي غر�س فينا روح االنتماء 
ان  وعلمنا  ال���ط��ن  اىل  وال�����الء 
���س��يء، ومن  يعل� عليه  رم��زن��ا ال 
الر�سيدة  قيادتنا  ت���ا���س��ل  ب��ع��ده 
على هذا النهج. وا�سافت املعيني 
العربية  االإم���������ارات  دول�����ة  ع��ل��م 
الدولة  ل�سيادة  رم��زاً  ه�  املتحدة 
وا�ستقاللها،  وكرامتها  وعزتها 
العلم  ب���ي����م  ع�����ام  ك����ل  ون��ح��ت��ف��ل 
جميع  ف���ق  خفاقاً  عالياً  برفعه 
وامل�ؤ�س�سات  احل��ك���م��ي��ة  اجل��ه��ات 
العامة  واجل�����ه�����ات  وال����ه����ي����ئ����ات 



الثالثاء    5   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12775  
Tuesday   5   November   2019  -  Issue No   12775

05

اأخبـار الإمـارات
طرق دبي تنفذ حمات تفتي�سية على 

املدر�سي النقل  يف  حافلة   917
•• دبي-وام:

نفذت هيئة الطرق وامل�ا�سالت حمالت تفتي�سية على عدد من احلافالت املدر�سية بلغ عددها 917 
حافلة ب�اقع 50 مدر�سة وذلك يف اإطار حر�سها على ال�ق�ف على مدى التزام املدار�س بالت�سريعات 
والق�انني املعم�ل بها من اأجل �سمان �سالمة الطريق والطلبة. واأكدت الهيئة اأن احلمالت التفتي�سية 
االأكر  املدار�س  ا�ستهداف  واإنه مت  الدرا�سية  ال�سنة  على مدار  تاأتي �سمن خطط م��س�عة م�سبقاً 
تعر�ساً للمخالفات من خالل حتليل بياناتها العام الدرا�سي املا�سي واإن احلملة مت تنفيذها 917 
حافلة مدر�سية ب�اقع 50 مدر�سة حيث مت ر�سد 538 خمالفة متركز معظمها يف عدم التزام اجلهة 
املُ�سّغلة مل�س�ؤولياتها املن�س��س عليها يف القرارات ال�سادرة مب�جبها وعدم و�سع ت�سريح احلافلة يف 

املكان املخ�س�س له اإىل جانب خمالفات تتعلق ب�سائقي احلافالت وغرها.

كلية فاطمة للعلوم ال�سحية .. روؤية تعليمية تعد بنات الوطن للم�ستقبل
•• اأبوظبي-وام:

رفد  يف   2006 ع��ام  تاأ�سي�سها  منذ  ال�سحية  للعل�م  فاطمة  كلية  ت�سهم 
ال�طن  بنات  م��ن  املتخ�س�سة  ال�طنية  ب��ال��ك���ادر  ب��ال��دول��ة  الطبي  القطاع 

لتلبية احتياجاته وما ي�سهده من من� م�ستمر يف خمتلف التخ�س�سات.
وجنحت الكلية يف تبني روؤية وا�سراتيجية متميزة تعمل على اإعداد الك�ادر 

ال�طنية ل�سغل وطائف متخ�س�سة يف القطاع الطبي احلي�ي.
التكن�ل�جيا  الع�ر مدير عام معهد  املنان  اأحمد عبد  الدكت�ر  �سعادة  واأك��د 
التطبيقية التابع ملركز اأب�ظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني اأن اإجمايل 
عدد الطالبات امللتحقات بكلية فاطمة للعل�م ال�سحية �سهد من�ا م�سطردا 
منذ تاأ�سي�سها عام 2006 حيث التحق بالدفعة االأوىل 100 طالبة فقط 

لرتفع هذا العدد وي�سل اإىل 1915 طالبة خالل العام اجلاري.
رفد  يعك�س جناحها يف  بالكلية  امللتحقات  اأع���داد  يف  النم�  ه��ذا  اأن  واأ���س��اف 
ال�طن  بنات  من  املتخ�س�سة  ال�طنية  بالك�ادر  بالدولة  ال�سحي  القطاع 

الالتي ي�سطلعن بدور هام يف تعزيز ت�اجد الك�ادر ال�طنية بهذا القطاع 
احلي�ي الهام.

الر�سيدة واهتمام  الدولة  "وام" اإن دعم قيادة  االإم��ارات  اأنباء  وقال ل�كالة 
العام  الن�سائي  االحت���اد  رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سم�  ورع��اي��ة 
رئي�سة املجل�س االأعلى لالأم�مة والطف�لة الرئي�سة االأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية 
االأ�سرية �ساهم يف تعزيز املكانة العلمية املرم�قة التي تتب�وؤها كلية فاطمة 
واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  اأب�ظبي  ملركز  التابعة  ال�سحية  للعل�م 
يف  االأربعة  باأفرعها  الكلية  اأن  اإىل  واأ�سار  التطبيقية.  التكن�ل�جيا  ومعهد 
العلمية  التخ�س�سات  من  حزمة  ت�سم  والظفرة  وعجمان  والعني  اأب�ظبي 
التي ت�اكب احتياجات القطاع ال�سحي يف الدولة وت�سمل بكال�ري��س العل�م 
يف التمري�س والبكال�ري��س والدبل�م العايل يف ال�سيدلة والعالج الطبيعي 
واالأ�سعة واالإ�سعاف الطبي والط�ارئ وم�ؤخرا البكال�ري��س يف علم النف�س 
بنات  املزيد من  ا�ستقطاب  على  الكلية  و�ستعمل  االأوىل  للمرة  يطرح  ال��ذي 
ال�سحية  امل���ؤ���س�����س��ات  يف  امل��ط��ل���ب��ة  التخ�س�سات  خمتلف  ل��درا���س��ة  ال���ط��ن 

كاملة  درا�سية  منحا  ت�فر  ال�سحية  للعل�م  فاطمة  كلية  اإن  وقال  بالدولة. 
للفر�س  اإ�سافة  الدرا�سة  مدة  ط�ال  �سهرية  ومكافاآت  امل�اطنات  للطالبات 
ال�ظيفية ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال�����س��رك��اء اال���س��رات��ي��ج��ي��ني وف��ر���س ال��ت��دري��ب يف 
م�ست�سفيات الدولة بجانب اإتاحة فر�سة االلتحاق بها لغر امل�اطنات مقابل 

ر�س�م مع منح خ�سم ي�سل اإىل 40 يف املائة للطالبات املتف�قات.
اأجل رفد القطاع الطبي يف الدولة  "اإننا ن�سطلع مب�س�ؤوليتنا من  واأ�ساف 
للعل�م  فاطمة  كلية  تعمل  االإط���ار  ه��ذا  ويف  املتخ�س�سة  ال�طنية  بالك�ادر 
ال�سحية على اإعداد طالباتها وفق اأرقي املعاير العلمية والتطبيقية والفنية 

وجعلهن قادرات على النه��س باأعباء هذه املهنة باأمانة واإخال�س".
اأن قب�ل الطالبات يف الكلية يعتمد على معاير دقيقة لي�سكلن  ولفت اىل 
نخبة من الطالبات املتميزات .. م�سرا اإىل اأن الكلية تعمل وفق ا�سراتيجية 
�س�ق  احتياجات  ت�اكب  متميزة  برامج  لطرح  التقني" املتقدمة  "اأب�ظبي 
كفاءة  ذات  وطنية  ب��ك���ادر  بالدولة  ال�سحي  القطاع  رف��د  يف  وت�سهم  العمل 
عالية يف التخ�س�سات ال�سحية كافة واملطل�بة يف خمتلف املن�ساآت ال�سحية.

متكاملة  علمية  حتتية  بنية  ت�فر  ال�سحية  للعل�م  فاطمة  كلية  اأن  وب��ني 
للطالبات من اأجل تعزيز مهاراتهن وتاأهيلهن بال�سكل االأمثل ل�س�ق العمل 
وعلم  االأح��ي��اء  خم��ت��رات  ت�سمل  للعل�م  متط�رة  خم��ت��رات   4 ت�سم  حيث 
الأق�سام  خم��ت��رات   3 اإىل  اإ���س��اف��ة  والكيمياء  وال��ف��ي��زي��اء  املجهري  االأح��ي��اء 
التمري�س والعالج الطبيعي واالأ�سعة والت�س�ير الطبي ف�سال عن خمتر 

واحد لق�سم ال�سيدلة "قيد االن�ساء" و4 خمترات للكمبي�تر.
وت�سمل �سروط القب�ل يف كلية فاطمة للعل�م ال�سحية اإمتام درا�سة املرحلة 
املائة يف تخ�س�سات  70 يف  العام مبعدل  اأو  املتقدم  امل�سار  الثان�ية واجتياز 
التمري�س واالأ�سعة والت�س�ير الطبي واالإ�سعاف الطبي والط�ارئ ومعدل 

يف تخ�س�س علم النف�س. املائة  يف   80
وامل�سار املتقدم فقط مبعدل 80 يف املائة يف تخ�س�سات "ال�سيدلة والعالج 

الطبيعي" للم�اطنات واأبناء امل�اطنات .
التخ�س�سات  امل�اطنات يف جميع  لغر  املائة  90 يف  املتقدم مبعدل  وامل�سار 

باالإ�سافة اإىل اجتياز اختبار EmSAT واملقابلة ال�سخ�سية.

ندوة الثقافة والعلوم تعلن اأ�سماء املكرمني يف جائزة را�سد للتفوق العلمي للعام 2018 - 2019
••  دبي - د.حممود علياء

جمل�س  رئي�س  البدور  ب��الل  اأعلن 
والعل�م  ال���ث���ق���اف���ة  ن������دوة  اإدارة 
اأ���س��م��اء امل��ك��رم��ني يف ج��ائ��زة را�سد 
للتف�ق العلمي يف دورتها احلادية 
وال���ث���الث����ن ب��رع��اي��ة ك���رمي���ة من 
���س��اح��ب ال�����س��م��� ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكت�م  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������زراء 
حاكم دبي، رعاه اهلل، والذي حر�س 
من  علميا  املتف�قني  ت��ك��رمي  على 
اجلائزة  والدة  منذ  ال���ط��ن  اأب��ن��اء 
اجلائزة  وك���رم���ت   ،1988 ع����ام 
املتف�قني درا�سياً يف البداية لكافة 
املراحل وعر �سن�ات من التكرمي 
خ�س�ست لتكرمي حملة الدكت�راه 

واالأ�ستاذية.

من  العامل  م�ست�ى  على  االأ�سلية 
و  و"اإيربا�س"،  "ب�ينج"،  بينها 
"لي�ناردو – فينميكانيكا ل�سناعة 
هياكل الطائرات"، ف�ساًل عن اأنها 
بيالت��س  ل�سركات  اأ�سا�سي  م���رد 
املحدودة للطائرات و "اف ايه �سي 
�سي" و "�سابكا" ل�سناعة الطران 
و "�ساب" ل�سناعة الطائرات، وتعد 
"�سراتا" م�رداً لعدة قطع خا�سة 
و"اإيربا�س"  "ب�ينج"،  ب��ط��ائ��رات 

و"اأيه تي ار":
"مبادلة  ������س�����رك�����ة  ومت�����ت�����ل�����ك 
لال�ستثمار" "مبادلة" التي تتخذ 
ل���ه���ا، �سركة  اأب����ظ���ب���ي م���ق���راً  م���ن 
"�سراتا" بالكامل، وُتعد جزءاً من 
والطاقة  ال��ط��ران  �سناعة  قطاع 
املعل�مات  وتكن�ل�جيا  امل��ت��ج��ددة 
واالت�ساالت يف "مبادلة"؛ ال�حدة 

دكت�ر   142 ال��ع��ام  ه���ذا  اجل��ائ��زة 
ودكت�رة، منهم 106 من الذك�ر، 
خمتلف  يف  االإن���������اث  م����ن  و36 

التخ�س�سات العلمية.
جامعات  اأن  بالذكر  اجلدير  وم��ن 
ال�سبق  ل��ه��ا  ك����ان  االإم�������ارات  دول����ة 
على  احلا�سلني  ع��دد  يف  والتمييز 
درجة الدكت�راة من اأحد جامعات 
الدولة وخا�سة جامعتي االإمارات 

وال�سارقة.
و���س��رح د. ح��م��اد ب��ن ح��م��اد رئي�س 
وع�س�  واجل���ائ��ز  امل�سابقات  جلنة 
اإطار  يف  اأن��ه  ال��ن��دوة  اإدارة  جمل�س 
العلمي  ال���ت���ف����ق  ع���ل���ى  احل����ر�����س 
�س�اء  علمية  املجتهدين  وت��ك��رمي 
االأف�����راد  اأو  ال���ط��ن��ي��ة  امل���ؤ���س�����س��ات 
 2014 ع��ام  منذ  ا�ستحدثت  فقد 
العلمية  ال���ع���ام  �سخ�سية  ج���ائ���زة 

لتحفيز  اجل������ائ������زة  وخ�������س�������س���ت 
وت�سجيع اأبناء االإمارات على متابعة 
التح�سيل العلمي ومل تت�قف عند 
حر�ست  ولكنها  ال��دك��ت���راة  حملة 
والبحثية  االأكادميية  املتابعة  على 
لهم لتكرمهم بعد ح�س�لهم على 
قمة  متثل  والتي  االأ�ستاذية  درجة 
الهرم التعليمي والبحث وم�ا�سلة 

العلم والتعلم.
وق���د راع����ت اجل���ائ���زة رغ���م تكرمي 
ل���ك���اف���ة احل���ا����س���ل���ني ع���ل���ى درج����ة 
الدكت�راة ال�سروط العلمية والتي 
ت��راع��ي االع��ت��م��اد االأك���ادمي���ي من 
تك�ن  واأن  ال��ع��ايل،  التعليم  وزارة 
العلمية  للدرجة  املانحة  اجلامعة 
اأك���ادمي���ي���اً، وكذلك  ب��ه��ا  م��ع��رف��اً 
لتتما�سى  العلمية  الدرجة  حداثة 
و�ستكرم  ال��ت��ك��رمي  �سنة  نف�س  م��ع 

وك��رم��ت م��ن خاللها ال��ع��دي��د من 
امل�ؤ�س�سات العلمية واجلامعية التي 
هذا  يف  وا���س��ح��ة  ب�سمتها  ت��رك��ت 
اجلائزة  مل�سرة  وا�ستكماال  املجال، 
اخترت  وال���ع���ط���اء  ال���ت���ك���رمي  يف 
ال��ع��ل��م��ي��ة �سركة  ال���ع���ام  ���س��خ�����س��ي��ة 
�سركة  وه����ي  �سراتا"  "�سركة 
م�����س��اه��م��ة وط��ن��ي��ة الإن���ت���اج اأج����زاء 
هياكل الطائرات من امل�اد املركبة، 
وتتخذ من جممع العني ل�سناعة 
مدينة  يف  "نرا�س"  ال����ط����ران 
املتحدة  العربية  ب��االإم��ارات  العني 

مقراً لها.
عام  يف  "�سراتا"  ت��اأ���س�����س��ت  وق���د 
2009 وبداأت عملياتها الت�سغيلية 
يف عام 2010. واأبرمت "�سراتا" 
عق�د �سراكة مع �سركات رائ��دة يف 
الطائرات  م��ع��دات  ت�سنيع  جم��ال 

اأن تك�ن ال�سركة الرائدة يف قطاع 
الطائرات  هياكل  اأج����زاء  ت�سنيع 
م�����ن امل����������اد امل����رك����ب����ة امل����ت����ط�����رة، 
عمالئها،  لدى  املف�سل  وال�سريك 

مكانة  ت���ر����س���ي���خ  ع����ن  امل���������س�����ؤول����ة 
متكامل  ع��امل��ي  ك��م��رك��ز  اأب����ظ���ب���ي 

ل�سناعة الطران.
"�سراتا" يف  �سركة  روؤي��ة  وتتمثل 

يف  التح�ل  قيادة  من  ميكنها  مما 
الإمارة  العاملية  ال��ط��ران  �سناعة 
اأب�ظبي، وحتقيق ع�ائد م�ستدامة 

مل�ساهميها.

خالد بن زايد ي�سهد اإطاق حملة اأ�سحاب الهمم العاملية »كن التغيري«
•• اأبوظبي-وام :

�سهد �سم� ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة م�ؤ�س�سة زايد 
العليا الأ�سحاب الهمم ام�س اإطالق احلملة العاملية الأ�سحاب الهمم من منت�سبي 
اأمكانيات  ح���ل  املفاهيم  تغير  اإىل  تهدف  والتي  التغير  كن  بعن�ان  امل�ؤ�س�سة 

اأ�سحاب الهمم وت�سليط ال�س�ء على دورهم يف التنمية.
وتاأتي احلملة يف اأعقاب النجاح الباهر الذي حققته دولة االإمارات يف ا�ست�سافتها 
وبالت�ازي   ،2019 اأب�ظبي  العاملية لالأوملبياد اخلا�س  االألعاب  دورة  ملناف�سات 
حياة  حت�سني  يف  �ساهم  وال��ذي  الت�سامح  بعام  لالحتفال  املتعددة  امل��ب��ادرات  مع 

اأ�سحاب الهمم يف جميع اأنحاء الدولة.
يحظى  التي  وامل�ساندة  ال��دع��م  اأن  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خالد  ال�سيخ  �سم�  واأك���د 
اأ�سحاب الهمم على م�ست�ى دولة االإم��ارات من القيادة  اأبناوؤنا وبناتنا من  بها 
العامل  امل�ؤ�س�سات والدوائر ميثل من�ذجا متفردا بني دول  الر�سيدة ومن كافة 
االأمر الذي يظهر بجالء مبا يتحقق من جناحات يف جه�د متكينهم يف املجتمع 

لي�سارك�ا يف م�سرة التنمية على اأر�س الدولة .
وقال �سم�ه يف ت�سريح مبنا�سبة اإطالق حملة "كن التغير" اإن احلملة ر�سالة 
اإن�سانية يف "عام الت�سامح" مبا حتمله من اأ�سمى معاين الرحمة والتاآخي امتدادا 
للغر�س الطيب الذي زرعه يف نف��سنا جميعا املغف�ر له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان " طيب اهلل ثراه " باإن�ساء العديد من امل�ؤ�س�سات االإن�سانية وتنامي ن�ساطها 

على امل�ست�يات االإقليمية والدولية لي�سل اإىل كافة مناطق العامل .
واأ�سار �سم�ه اإىل ت�افق اإطالق احلملة العاملية مع ما حتققه دولة االإمارات من 
التمكني والدمج  اإىل مرحلة  الهمم  باأ�سحاب  قفزات ن�عية يف جمال االنتقال 
وامل�ساركة مع اأقرانهم يف املجتمع ل�سمان م�ستقبلهم وعي�س حياة كرمية بكامل 
اأ�سحاب الهمم  " التي يتبناها  التغير  " كن  اأن حملة  حق�قهم، م�ؤكدا �سم�ه 
الهمم  اأ�سحاب  واإمكانيات  ق��درات  ح���ل  املجتمع  مفاهيم  تغير  راي��ة  وحتمل 
هي حملة حتمل ر�سائل عاملية اجتماعية للمجتمع ودع�ة للجميع لالإلتفات ملا 
اإجن��ازات على خمتلف االأ�سعدة واأي�سا ما ميلك�نه  اأ�سحاب الهمم من  يحققه 

من قدرات متكنهم من العمل يف خمتلف املجاالت.
ال�سيخ خليفة بن  ال�سم�  اإىل �ساحب  والتقدير  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  �سم�ه  ورفع 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"و�ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد االأعلى للق�ات امل�سلحة، لدعم وم�ساندة 
اأجل  ومنت�سبيها من  ومراكزها  العليا  زايد  ومل�ؤ�س�سة  الهمم  الأ�سحاب  �سم�هما 
ال��س�ل لالأهداف ال�سامية املرج�ة من اإن�سائها وحتقيق طم�ح ورغبات القيادة 

الر�سيدة لهم.

وقدم �سم� ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان ال�سكر لل�سركاء اال�سراتيجيني مل�ؤ�س�سة 
اإىل امل�ساريع الناجحة  زايد يف دعم احلملة على جه�دهم يف هذا االإط��ار، ون�ه 
والقدرة، يف  والطم�ح  االإرادة  بف�سل  اأخ��را،  العليا  زايد  م�ؤ�س�سة  التي حققتها 
اإخراج اأ�سحاب الهمم من دائرة االعتماد اإىل التمكني وامل�ساركة جنبا اإىل جنب 
تعمل  التي  احلكيمة  قيادتنا  تطلعات  مع  يت�افق  مبا  املجتمع،  يف  اأقرانهم  مع 
على ت�فر كل املق�مات لنجاح اأ�سحاب الهمم، يف طريقها اإىل اأن تك�ن االإمارات 

الدولة االأوىل على م�ست�ى العامل يف جماالت متكني ودمج اأ�سحاب الهمم.
باملركز  اأق��ي��م  ال���ذي  احل��م��ل��ة  اإط����الق  ع��ن  ل���الإع���الن  ال�سحفي  امل����ؤمت���ر  ح�سر 
التجاري " ني�سن تاور" معايل ح�سة بنت عي�سى ب�حميد وزيرة تنمية املجتمع 
ومعايل الدكت�ر مغر خمي�س اخلييلي رئي�س دائرة تنمية املجتمع يف اأب�ظبي 
اأب���ظ��ب��ي، و�سعادة  ال��ع��ام ل�سرطة  القائد  امل��زروع��ي  ف��ار���س خلف  ال��ل���اء  وم��ع��ايل 
عبد اهلل احلميدان االأمني العام مل�ؤ�س�سة زايد العليا، وعدد من املدراء العامني 

والتنفيذيني باجلهات امل�ساركة، واأ�سحاب الهمم اأبطال التغير.
حك�مة  اإن  ال�سحفي  امل�ؤمتر  خ��الل  ب�حميد  عي�سى  بنت  ح�سة  معايل  وقالت 
دولة االإمارات والقيادة الر�سيدة جعلت االأول�ية لال�ستثمار يف االإن�سان، ومنحت 
اأ�سحاب الهمم اأول�ية تنم�ية بجميع احلق�ق واالمتيازات التي جتعلهم اأفرادا 
منتجني م�ساهمني يف بناء وتنمية وطنهم، م�سرة اإىل جمم�عة من ال�سيا�سات 
والت�سريعات الداعمة مل�سرة متكني اأ�سحاب الهمم واإبراز طاقات وقدرات هذه 

الفئة.
وتطرقت معاليها اإىل اإطالق �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م 
ال�سيا�سة  اهلل"،  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال����زراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
ال�طنية لتمكني اأ�سحاب الهمم، الهادفة اإىل متكي��ن اأ�سحاب الهمم واأ�س��رهم، 
يف  اأف�سل  حي�اة  ج���دة  لهم  حتقق  التي  اخلدمات  وابتكار  ال�سيا�س��ات  ر�سم  عر 
جمت���مع دام���ج خ�ال م�ن احل���اج��ز، وقد ت�سمنت حماور هذه ال�سيا�سة " ال�سحة 
ال��س�ل، احلماية  اإمكانية  والت�سغيل،  املهني  التاأهيل  التعليم،  التاأهيل،  واإعادة 

االجتماعية والتمكني االأ�سري، احلياة العامة والثقافة والريا�سة " .
ويف اإطار متكني اأ�سحاب الهمم، اأ�سارت معايل وزيرة تنمية املجتمع اإىل اعتماد 
"اأ�سحاب  �ساأن دعم عمل  2018 يف  ل�سنة  القرار رقم /43/  ال���زراء  جمل�س 
مراحل  خمتلف  يف  حق�قهم  ت�س�ن  ال��ت��ي  امل����اد  م��ن  جمم�عة  ع��ر  الهمم"، 

التعيني، والعمل، والتدريب، واالحتفاظ ال�ظيفي.
ولفتت معاليها اإىل املن�سة االإلكرونية لت�ظيف اأ�سحاب الهمم التي اأطلقتها 
ملح�ر  وتعزيزا  الهمم،  اأ�سحاب  لتمكني  ال�طنية  ال�سيا�سة  مع  متا�سيا  ال���زارة 
التاأهيل املهني والت�سغيل، حيث تهدف املن�سة اإىل دعم ومتكني اأ�سحاب الهمم 
املختلفة  امل�ؤ�س�سات  وت�سجيع  لهم،  منا�سبة  وظيفية  فر�س  اإي��ج��اد  خ��الل  م��ن 

وقدرات  مي�ل  مع  تتنا�سب  والتي  لديها،  املت�فرة  ال�ظيفية  الفر�س  لعر�س 
اأ�سحاب الهمم، مبا يعزز مفه�م الدمج ال�سامل لهذه الفئة، حتقيقا ملبداأ امل�ساواة 

وتكاف�ؤ الفر�س.
و�سرح معايل الدكت�ر مغر خمي�س اخلييلي، انه انطالقا من حر�س القيادة 
املجتمع،  يف  مهمة  فئة  باعتبارهم  الهمم،  اأ�سحاب  ورعاية  دعم  على  الر�سيدة 
تاأتي حملة "كن التغير" لت�ؤكد امل�ساعي التي تبذلها اإمارة اأب�ظبي نح� تعزيز 
ج�دة حياة اأ�سحاب الهمم، واالرتقاء بدورهم يف خدمة ال�طن، من خالل اإتاحة 

املجال لهم الإطالق ابداعاتهم ومهاراتهم يف خمتلف جماالت العمل.
وقال معاليه " اإن اأ�سحاب الهمم يعدون ركنا اأ�سا�سيا يف املجتمع، ي�ساهم�ن اأ�س�ة 
بالدنا يف  ت�سهدها  التي  وامل�ستدامة  ال�ساملة  التنمية  بعجلة  الدفع  بغرهم يف 
امل�ؤ�سرات  االإم��ارات يف خمتلف  خمتلف املجاالت، ولهم دور كبر يف رفع مكانة 
التناف�سية .. وبدورنا، نحن م�س�ؤول�ن جتاه بيئة متكاملة متكن اأ�سحاب الهمم 

من االنخراط يف كافة قطاعات العمل احلك�مي واخلا�س".
واأ�ساف معايل اخلييلي " اأن املنجزات الكبرة التي حققها اأ�سحاب الهمم يف دولة 
االإمارات، يف جماالت التعليم وال�سحة والريا�سة واالأدب وغرها، �سكلت الدليل 
العاملية لالأوملبياد  "االألعاب  اأن  اإىل  الفئة، م�سرا  االأكر على مدى كفاءة هذه 
اخلا�س" التي ا�ست�سافتها اأب�ظبي يف العامل اجلاري، اأثبتت للعامل مدى الدعم 
اأ�سحاب الهمم، لي�س فقط من قبل  الكبر والرعاية الدائمة التي يحظى بها 
اأجمل  االأومل��ب��ي��اد  �سكلت  اإذ  ذات���ه،  املجتمع  م��ن  واإمن���ا كذلك  ال��دول��ة،  القيادة يف 

مظاهر التالحم بني كافة �سرائح املجتمع".
واأو�سح اأنه انطالقا من دورها كجهة منظمة للقطاع االجتماعي، فاإن الدائرة 
تعمل وبال�سراكة مع عدد من اجلهات على اإطالق ا�سراتيجية اأ�سحاب الهمم، 
والتي جت�سد امل�ساعي التي يبذلها القطاع االجتماعي نح� حت�سني حياة اأ�سحاب 

الهمم عر مبادرات ت�سمل كافة ن�احي حياتهم.
وثمن اخلييلي، اجله�د التي تبذلها م�ؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم، برئا�سة 
�سم� ال�سيخ خالد بن زايد اآل نهيان، م�ؤكدا اأن امل�ؤ�س�سة قدمت كافة االأدوات التي 

تدعم متكني اأ�سحاب الهمم، وت�ؤهلهم ليك�ن لهم دور اأكر يف املجتمع.
وقال �سعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان االأمني العام للم�ؤ�س�سة اإن حملة "كن 
التغير" تهدف لتنفيذ ت�جيهات القيادة الر�سيدة، بالعمل على اإطالق مبادرات 
وا�ستثمار  الهمم،  الأ�سحاب  متط�رة  خدمات  لتقدمي  هادفة  م�ساريع  وتنفيذ 
امل�ارد والطاقات يف بيئة اإيجابية لتمكينهم تعليميا ووظيفيا وثقافيا واجتماعيا 
مبا ينا�سب اإمكاناتهم وتطلعاتهم واال�سهام يف زيادة تفعيل اأدوار املجتمع وحتقيق 

التنمية االجتماعية.
واأكد اأن احلملة التي يق�دها اأ�سحاب الهمم يف قطاعات خمتلفة من املجتمع، 

ال���ع��ي اجلماعي  ال��ف��ئ��ات واالأع���م���ار ل��ر���س��ي��خ  ال��ت���ع��ي��ة ملختلف  ب��ه��دف  ت��اأت��ي 
جميع  عاتقه  على  يحملها  اأن  يجب  التي  امل�س�ؤولية  ب��روح  والتحلي  وامل�سرك 
اأفراد املجتمع مهما كان �سنه وعمله ومن�سبه وو�سعه االجتماعي وكذلك دعم 

اأ�سحاب الهمم.
واأ�سار اإىل اأن احلملة تعك�س النهج الذي تبنته دولة االإمارات منذ تاأ�سي�سها يف اأن 
تك�ن ج�سر ت�ا�سل وتالقي بني �سع�ب العامل وثقافاته يف بيئة منفتحة وقائمة 

على االحرام ونبذ التطرف وتقبل االآخر.
الأ�سحاب  العليا  زاي��د  مل�ؤ�س�سة  العام  االأم��ني  احلميدان  اهلل  عبد  �سعادة  و�سكر 
امل�ساركني يف احلملة وهم وزارة تنمية املجتمع،  ال�سركاء اال�سراجتيني  الهمم 
ووزارة التغر املناخي والبيئة، ودائرة تنمية املجتمع يف اأب�ظبي و�سركة م�ساندة 
ومركز اأب�ظبي الإدارة النفايات تدوير، وجمم�عة امل�سع�د، وجمم�عة الفهيم، 
وفندق ق�سر االإم��ارات، و�سبكة االأخبار العاملية �سي اإن اإن ، وف�ك�س �سينما على 

م�ساركتهم املثمرة للم�ؤ�س�سة يف احلملة.
وياأتي اطالق احلملة التي ت�ستهدف جميع اأفراد املجتمع مع عر�س فيلم وثائقي 
مدته �ست دقائق ي�سلط ال�س�ء على بع�س من اجنازات ومهارات اأ�سحاب الهمم 
االإ�سراجتيني  ال�سركاء  من  تعليقات  ويت�سمن  وامل��ج��االت،  امل�اقع  خمتلف  يف 
اأنه يحمل دع�ة ملختلف دول العامل لتبني التغير لدعم  وكبار امل�س�ؤولني، كما 

اأ�سحاب الهمم ليك�ن لهم دور حقيقي فعال يف التنمية.
وت�سمل احلملة اإ�سافة اإىل ذلك بث عدد من االأفالم الرويجية الق�سرة عر 
الهمم،  الأ�سحاب  العليا  زاي��د  مل�ؤ�س�سة  االجتماعي  الت�ا�سل  من�سات  خمتلف 
وال�سركاء االإ�سراجتيني امل�ساركني باحلملة ور�سائل متن�عة باللغتني العربية 

واالجنليزية.
وتت�سمن حملة " كن التغير " افتتاح م�سروع جديد من ن�عه يديره اأ�سحاب 
الهمم باأنف�سهم " كافية النحلة " مبقر م�ؤ�س�سة زايد العليا، واليقت�سر الكافيه 
لتاأهيل  تخ�س�سيا  تدريبا  يقدم  اإن��ه  بل  التخ�س�سية،  القه�ة  تقدمي  اأن��ه  على 
التخ�س�سية،  القه�ة  �سناعة  يف  دولية  �سهادة  على  للح�س�ل  الهمم  اأ�سحاب 
وت�ثيق الكافيه كمركز تدريب معتمد دويل الأ�سحاب الهمم يف " زايد العليا ".

 " " الهاكث�ن  يعد  " حيث  التغير  " هاكث�ن كن  فعالية  تت�سمن احلملة  كما 
الت�سميم  ع���امل  م��ن  وامل��ه��ت��م��ني  اجل��راف��ي��ك  م��ن م�سممني  مل��ج��م���ع��ة  جت��م��ع��ا 
االإلكروين يف ي�م واحد للتناف�س فيما بينهم الإبتكار غر�س اأو �سلعة اأو خدمة 
ما، و�سيتم اإطالق هذا الن�ع من الفعالية للم�سممني بح�س�ر اأ�سحاب الهمم 
اأو�سلعة  منتج  ابتكار  بهدف  احلملة  م��ع  وتزامنا   " التغير  "كن  ع��ن���ان  حت��ت 
ت�س�يقية حتمل �سعار النحلة الأ�سحاب الهمم، واإيجاد منتج جديد مبتكر مل�سروع 

ور�س اخلياطة اأو النجارة.
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اأخبـار الإمـارات
تنمية املجتمع راعيا ا�سرتاتيجيا ل� »اك�سبو اأ�سحاب الهمم«

•• اأبوظبي-وام:

ت�سارك دائرة تنمية املجتمع - اأب�ظبي كراعي ا�سراتيجي يف معر�س اك�سب� 
يف  واملعار�س  للم�ؤمترات  دب��ي  مركز  يف  يقام  ال��ذي  ال��دويل  الهمم  اأ�سحاب 
امل��ع��ر���س وج��ه��ة خم�س�سة  وي��ع��د   .2019 ن���ف��م��ر   7 5 اىل  م��ن  ال��ف��رة 
مع  بالتعاون  ال��دائ��رة  م�ساركة  ت��اأت��ي  حيث  الهمم،  اأ�سحاب  حياة  لتح�سني 
م�ؤ�س�سة زايد العليا الأ�سحاب الهمم، وهيئة معاً يف اإطار ت�حيد اجله�د بني 
املجتمع،  اأف��راد  حياة  تعزيز منط  نح�  امل�ساعي  واإب��راز  االجتماعية  اجلهات 
خاللها  من  تتيح  م�سركة  من�سة  ال��دائ��رة  وت�فر  الهمم.  اأ�سحاب  ال�سيما 
فر�سة للتحدث خالل امل�ؤمتر امل�ساحب، ورعاية املرافق الريا�سية اخلا�سة 
الدائرة  اإجن���ازات  باأهم  التعريف  على  وتركز  املعر�س،  يف  الهمم  الأ�سحاب 

يف  الهمم  باأ�سحاب  اخلا�سة  واال�سراتيجيات  وال�سيا�سات  االأط��ر  و�سع  يف 
اأب�ظبي، والتي تعمل على حت�سني امل�ست�ى املعي�سي لهم من خالل متكينهم 
واتاحة الفر�س التي ت�سعى لدجمهم اجتماعياً واقت�سادياً، بناء على الدعم 
دورهم  وتط�ير  تعزيز  اإىل  يهدف  وال��ذي  الر�سيدة  القيادة  تنتهجه  ال��ذي 
جمتمعياً. ويف كلمته، قال معايل الدكت�ر مغر اخلييلي رئي�س دائرة تنمية 
احتياجات وتطلعات  كافة  اإىل دعم  ت�سعى  املجتمع  تنمية  دائ��رة  اإن  املجتمع، 
اإىل  اإ�سافة  ن�احي احلياة،  وذلك عر متكينهم يف خمتلف  الهمم،  اأ�سحاب 
العمل على التن�سيط االقت�سادي للقادرين على العمل من هذه الفئة، وذلك 
اإمياناً منا بالدور الكبر الأ�سحاب الهمم يف رفد الدولة بالكفاءات القادرة 
اأن  اخلييلي  واأو���س��ح  امل��ج��االت.  خمتلف  يف  والتميز  النجاحات  حتقيق  على 
حلقة  لبناء  تهدف  الهمم  اأ�سحاب  اك�سب�  يف  املجتمع  تنمية  دائ��رة  م�ساركة 

التي تبذلها احلك�مة  والتعريف باجله�د  ات�سال مع جهات عاملية م�ساركة 
فر�سة  امل�ساركة  تعد  كما  الهمم.  الأ�سحاب  �سديقة  مدينة  اأب�ظبي  لتك�ن 
املمار�سات يف جمال  اأف�سل  والتعرف على  واخل��رات،  االآراء  لتبادل  عظيمة 
متكني ودعم اأ�سحاب الهمم على امل�ست�ى العاملي. كما بني رئي�س دائرة تنمية 
املجتمع، اأن اك�سب� اأ�سحاب الهمم ه� من�سة عاملية ت�ؤكد املكانة التي بلغتها 
دولة االإمارات العربية املتحدة، جتاه رعاية اأ�سحاب الهمم، واإبراز منجزاتهم 
وحتقيق تطلعاتهم عر ت�سدير ابداعاتهم اإىل العامل، كما اأن احلدث ينعك�س 
اإيجاباً على اأ�سحاب الهمم، اإذ يعمل على تعزيز ثقتهم بنف�سهم من خالل بناء 
ج�س�ر الت�ا�سل بينهم وبني خمتلف زوار املعر�س. واأكد معايل الدكت�ر مغر 
اخلييلي، اأن الدائرة من خالل تط�يرها ال�سراتيجية اأ�سحاب الهمم، والتي 
باتت يف مراحلها االأخرة، فهي تعمل على حتقيق تطلعات جمتمع اأب�ظبي 

�سرائحهم  ومبختلف  املجتمع  اأف��راد  لكافة  كرمية  حياة  "ت�فر  خالل  من 
وفئاته العمرية وجن�سياتهم. م�سراً اإىل اأن اال�سراتيجية تهدف اإىل متكني 
العميمي  �سالمة  �سعادة  قالت  فيما  حياتهم.  ج���دة  وتعزيز  الهمم  اأ�سحاب 
اأ�سحاب الهمم باأهمية خا�سة يف املجتمع،  "يحظى  "معاً":  مدير عام هيئة 
االجتماعية  معاً  دورات حم���ر حا�سنة  اأوىل  ب��داأن��ا  فقد  ذل��ك  على  وت��اأك��ي��داً 
اجتماعية  ح��ل���ل  الإي��ج��اد  جه�دنا  �سمن  وذل���ك  الهمم،  اأ���س��ح��اب  مب��س�ع 
وم�ؤ�س�سات  اأه��ل��ي��ة  من�ساآت  لت�سبح  ورع��اي��ت��ه��ا  االأف��ك��ار  تنمية  ع��ر  مبتكرة 
التي  املبادرات  اأوىل  تعد  االجتماعية  معاً  اأن حا�سنة  اجتماعية." واأ�سافت، 
حك�مة  وحر�س  حر�سنا  وتعك�س  معاً،  املجتمعية  امل�ساهمات  هيئة  تطلقها 
يت�سم  ملجتمع  رائ��د  واإن�ساء من���ذج  الثالث،  القطاع  دور  تفعيل  اأب�ظبي على 

بالن�ساط وحتمل امل�س�ؤولية للم�ساهمة يف خدمة ال�طن ورفعته.

الإمارات تخ�س�س جناحا للف�ساء يف معر�س دبي للطريان 2019
•• اأبوظبي-وام: 

للجنة  التنفيذي  امل��دي��ر  الها�سمي  ال�سيد  ع��ب��داهلل  طيار  رك��ن  ال��ل���اء  اأع��ل��ن 
الع�سكرية املنظمة ملعر�س دبي للطران 2019 عن تخ�سي�س جناح لدولة 
االإمارات للف�ساء �سمن الن�سخة ال� 16 من املعر�س الذي يقام خالل الفرة 

من 17 اإىل 21 ن�فمر اجلاري.
املنظمة ملعر�س  الع�سكرية  اللجنة  اجتماع تعريفي عقدته  جاء ذلك خالل 
للمعار�س  ال�طني  اأب�ظبي  مركز  يف  االأول  اأم�����س   2019 للطران  دب��ي 
الدولة  ل��دى  الدبل�ما�سية  البعثات  يف  الع�سكريني  للملحقني  "اأدنيك" 

للتعريف بفعاليات الدورة املقبلة للمعر�س.

الكثرة  الق�س�س  جانب  اإىل  �سيعر�س  اجلناح  اأن  الها�سمي  الل�اء  واأو�سح 
ح�ل جمال الف�ساء روؤية املغف�ر له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان "طيب 
اهلل ثراه "لقطاع الف�ساء االإماراتي، مت�قعا اأن ي�سهد املعر�س ح�س�را دوليا 
كبرا حيث متت والأول مرة دع�ة مدراء وكاالت الف�ساء يف ال�اليات املتحدة 

وال�سني ورو�سيا.
ولفت اإىل اأن املعر�س يعد من اأكر معار�س الطران على م�ست�ى املنطقة 
اأهم  مع  لتعزيز عالقاته  االإم��ارات��ي  الف�ساء  لقطاع  والعامل وميثل فر�سة 
والف�ساء  وال��دف��اع  ال��ط��ران  ق��ط��اع��ات  م��ن  واملتخ�س�سني  اخل���راء  واأب����رز 

وال�سناعات املرتبطة الذين ي�سارك�ن يف املعر�س.
ولفت اإىل اأن اللجنة ارتاأت مع �سع�د اأول رائد ف�ساء اإماراتي ملحطة الف�ساء 

االإم��ارات للف�ساء  بالتعاون مع وكالة  اأن تخ�س�س جناحا للف�ساء  الدولية 
ليعر�س خراء الف�ساء اآخر امل�ستجدات والتط�رات يف هذا القطاع، م�سرا 
املن�س�ري  هزاع  االإماراتي  الف�ساء  رائد  ا�ست�سافة  �سي�سهد  املعر�س  اأن  اإىل 

لعر�س جتربته يف رحلة ال�سع�د ملحطة الف�ساء الدولية .
املدير  نائب  البل��سي،  �سالح  اإ�سحاق  طيار  رك��ن  ال��ل���اء  اأو���س��ح  جانبه  من 
مت  اأن��ه   2019 للطران  دبي  ملعر�س  املنظمة  الع�سكرية  للجنة  التنفيذي 
1300 عار�س  األف زائر وم�ساركة   100 93 دولة مت�قعا م�ساركة  دع�ة 

و165 طائرة يف املعر�س الذي �سيقام على م�ساحة 645 األف مر مربع .
ولفت اإىل ارتفاع عدد الزائرين للمعر�س منذ عام 1989 ب�اقع 10 اآالف 
العار�سني  اأع��داد  2017، وكذلك  زائ��را يف عام  األفا و380   79 اإىل  زائ��ر 

�سيعقد على هام�س  اأنه  اإىل  الفرة، م�سرا  1204 عار�سني يف نف�س  اإىل 
املعر�س، م�ؤمتر دبي الدويل لقادة الق�ات اجل�ية، يف 16 ن�فمر .

ون�ه الل�اء البل��سي اإىل اأن امل�ؤمتر �سيت�سمن 3 جل�سات، االأوىل بعن�ان " 
الق�ات  اأركان  " مب�ساركة روؤ�ساء  التكن�ل�جيا  احت�سان اجليل اجلديد من 
اجل�ية يف ال�اليات املتحدة االأمريكية واململكة املتحدة وفرن�سا واالإمارات، 
والثانية بعن�ان " ال��سع احلايل وامل�ستقبلي ملتطلبات العمليات " مب�ساركة 
ج��ستيال،  ج���زي��ف  ال��سطى  االأمريكية  القيادة  يف  اجل���ي��ة  ال��ق���ات  قائد 
 " بعن�ان  والثالثة  االأمريكية،  اجل�ية  الق�ات  قائد  نائب  مرديث  و�ستيفن 
لكندا  اجل�ية  الق�ات  ق��ادة  امل�ستقبلية" مب�ساركة  للق�ة  والتدريب  القيادة 

وه�الندا واإيطاليا.

حتت �شعار) �إد�رة �ملخاطر و��شتمر�رية �لعمال معًا مل�شتقبل م�شرق(

بلدية مدينة اأبوظبي ت�سارك يف اأ�سبوع ال�سحة وال�سامة والبيئة ملوانئ اأبوظبي
•• اأبوظبي – الفجر:

ال�سحة  اأ���س��ب���ع  يف  اأب���ظ��ب��ي  مدينة  بلدية  �ساركت 
�سمن  اأب���ظ��ب��ي  مل���ان��ئ  املهنية  والبيئة  وال�سالمة 
وا�ستمرارية  امل��خ��اط��ر  الإدارة  ال��ت���ع���ي��ة  احل��م��ل��ة 
مل�����س��ت��ق��ب��ل م�سرق(،  )م���ع���اً  ���س��ع��ار  االأع����م����ال حت���ت 
االإن�سائية  امل�اقع  اإدارة  يف  املخت�سني  ت�عية  بهدف 
وال�سحة  ال��ب��ي��ئ��ة  ب�������س���اأن  وال����ط����الب  واجل���م���ه����ر 
ال��ب��ل��دي��ة يف مراقبة  ب����دور  وال�����س��الم��ة وال��ت��ع��ري��ف 
امل�اقع  يف  للعاملني  ال�سالمة  مبتطلبات  االل��ت��زام 
عمل  بيئة  وت���ف��ر  امل���ج���اورة،  وامل��ن��اط��ق  االإن�سائية 

اآمنة.
وارت���ك���زت م�����س��ارك��ة ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى م��ب��ادرة املحاكاة 
يف  امل���ج���د  باملخاطر  للت�عية   VR االفرا�سية 
ق��ط��اع ال��ب��ن��اء واالإن�����س��اء، وم��ب��ادرة التعلم ع��ن ُبعد 
الل�حي  اجل��ه��از  ط��ري��ق  ع��ن   )E- learning(

.)IPad(
اأب�ظبي، عر مبادرة املحاكاة  واأكدت بلدية مدينة 
قطاع  يف  امل���ج���دة  باملخاطر  للت�عية  االفرا�سية 
االفرا�سي�ة  امل��ح��اك��اة  تقني�ة  اأن  واالإن�����س��اء،  البناء 
اأف�سل  م���ن  ت��ع��ت��ر   )Virtual Reality(
الت�س�رات  ب��ن��اء  يف  ح��ال��ي��اً  امل�ستخدمة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 

والت�قعات التي ن�ستطيع من خاللها تط�ير االأداء 
وتفادي ح�س�ل احل�ادث وحت�سني بيئة العمل، ومن 
االفرا�سية  املحاكاة  م��ب��ادرة  اأخ��ذ  املنطلق مت  ه��ذا 
ال�ستخدمها يف تطبيق متطلبات ال�سحة وال�سالمة 

املهنية يف قطاع البناء واالإن�ساء.
امل��ب��ادرة تتلخ�س يف  اأه����داف ه��ذه  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
م�����س��اع��دة امل���اق��ع االإن�����س��ائ��ي��ة ع��ل��ى ت��ف��ادي ح�س�ل 

احل�ادث وحت�سني بيئة العمل يف امل�اقع االن�سائي�ة، 
وخف�س م�ست�ى االأعمال ذات اخلط�رة العالية اإىل 
درجات اأقل من خالل و�سع ت�س�ر �سحيح وعلمي 
اأو�ساع  ت�سحيح  وكذلك  بها،  القيام  قبل  لالأعمال 
الت�عية  مفه�م  رف��ع  خ��الل  من  االإن�سائية  امل���اق��ع 
امل��ه��ن��ي��ة، وت����ف���ر حماكاة  ب��ال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة 
افرا�سية لالأعمال اخلطرة التي ت�سكل اإ�سابات اأو 

ح�ادث من خالل خلق بيئة احلادث يف نظام املحاكاة 
االفرا�سي، باالإ�سافة اإىل ال��س�ل ملتطلبات اإمارة 
مما  االإن�سائية،  امل���اق��ع  اأو���س��اع  لتح�سني  اأب���ظ��ب��ي 
وت�فر  املجاورين  لل�سكان  اإيجابية  �س�رة  يعك�س 

بيئة �سحية واآمن�ة للمارة واملباين املجاورة. 
 E-( اأم����ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق مب���ب���ادرة ال��ت��ع��ل��م ع���ن ب��ع��د
اأن  اأب�ظبي  مدينة  بلدية  فاأكدت   ،)learning

اإلكروين  ا�ستحداث نظام  اإىل  امل�سروع يهدف  هذا 
للتعلم عن بعد ي�فر دورات تدريبة خا�سة بالبيئة 
الطريقة  ه��ذه  حتقق  حيث  وال�����س��الم��ة،  وال�سحة 
قدراً عالياً من االإبداع وت�ساعد على تنمية املهارات 
ب��ا���س��ت��خ��دام طريقة  امل���ظ��ف��ني وامل���ت���درب���ني  ل����دى 
امل�ظف  التدريبية ومتكن  االأه��داف  ت�جه  مبتكرة 
اأي  التدريبية يف  ال��دورات  كافة  من احل�س�ل على 

وقت واأي مكان.
اإىل تعزيز  امل��ب��ادرة تهدف  اأن ه��ذه  البلدية  واأف���ادت 
نظام  ملتطلبات  مداركهم  وت��سيع  امل�ظفني  وع��ي 
كفاءة  واإدارة  والبيئة  املهنية  وال�سحة  ال�سالمة 
ال��ت��دري��ب��ي��ة املالئمة  ال���ظ���روف  ال��ط��اق��ة، وت����ف���ر 
حيث  من  التدريبية  امل�ظفني  حلاجات  واملنا�سبة 
الزمان واملكان من اأجل �سمان اال�ستمرار يف عملية 
التدريب، وكذلك ت�فر فر�س التدريب امل�ستمر ملن 
ال ت�سمح لهم مهامهم ال�ظيفية وظروفهم املهنية 
كم�ظفي خدمة  التخ�س�سية  ال��دورات  تلقي  بعدم 

العمالء واملفت�سني والعاملني يف املجال امليداين.
واإح�ساءات  بيانات  ق��اع��دة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ت�فر  كما 
�سهلة ال��س�ل بهدف املراجعة والتح�سني امل�ستمر، 
امل�ستهلك  وامل�����ال  ال����ق���ت  ت��ق��ل��ي��ل  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
يف ع��م��ل��ي��ة ال���ت���دري���ب، ح��ي��ث ي��ت��ل��ق��ى امل����ظ���ف امل���ادة 
التدريبية يف مكان عمله من خالل احلا�سب االآيل 
اخل��ا���س ب���ه، االأم����ر ال����ذي ي�����س��اه��م يف اإل���غ���اء مبداأ 
التدريب  اأثناء عملية  القدرات  الفردية يف  الفروق 
للم�ظف  وت�سجيع  حتفيز  ع���ام��ل  اإىل  وحت�يلها 
التغذية  )املتدرب( ليتناف�س مع زمالئه يف تقدمي 
الراجعة وا�سرجاع املعل�مات يف حال مت ن�سيانها اأو 

اأراد امل�ظف التاأكد منها.

�سرطة الفجرية حتافظ على ريادتها بثاث جوائز عاملية
•• الفجرية -الفجر:

ا�ستقبل �سعادة الل�اء حممد اأحمد 
بن غامن الكعبي قائد عام �سرطة 
اأم�س  ���س��ب��اح  مكتبه  يف  ال��ف��ج��رة 
عاملياً،  الفائزين  ال�سباط  االثنني 
حيث ا�ستقبل كاًل من املقدم �سعيد 
اإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ال��ك��ن��دي  عبيد 
القيادة  بجائزة  الفائز  التحريات 
يف روؤية ما وراء ل�حة الرخي�س، 
الها�سمي  دروي�س  مرمي  والنقيب 
رئ���ي�������س ق�������س���م اجل���������دة ال���ف���ائ���زة 
ب��ج��ائ��زة اأف�����س��ل ق��ائ��د م���ؤث��ر حتت 
���س��ن االأرب����ع����ني، وال��ن��ق��ي��ب حممد 
ح�����س��ن ال��ب�����س��ري ب��ق�����س��م االإع����الم 
والعالقات العامة والفائز بجائزة 
�ستانارد بيكر لل�سالمة على الطرق 
���س��م��ن ج�ائز  وذل�����ك  ال�����س��ري��ع��ة، 
الرابطة الدولية لروؤ�ساء ال�سرطة 
والتي مت االحتفال بها    IACP
يف م�ؤمترها ال�سن�ي الذي عقد يف 
املتحدة  بال�اليات  �سيكاغ�  مدينة 
االأم��ري��ك��ي��ة ب��ال��ف��رة م��ن 26 اإىل 

م. اأكت�بر2019   29
وزارة  ح����ر�����س  ال���ك���ع���ب���ي  واأك����������د 
الداخلية والقيادة العامة ل�سرطة 
الفجرة على االهتمام باملتميزين 
يف �ستى املجاالت االأمنية واالرتقاء 

اإجنازاهم  على  مثنيا  ال��ف��ائ��زي��ن، 
الدولية،  املحافل  ويف  وم�ساركتهم 
ل�ساحب  االإجن��������از  ه�����ذا  م���ه���دي���ا 
ال�����س��م��� ال�����س��ي��خ ح��م��د ب���ن حممد 
الفجرة  اإم������ارة  ح��اك��م  ال�����س��رق��ي 
ال�سم�  ���س��اح��ب  ع��ه��ده  ويل  واإىل 
ال�سرقي  ب��ن ح��م��د  ال�����س��خ حم��م��د 
�سيف  ال��ف��ري��ق  ال�سيخ  �سم�  واإىل 
اآل نهيان وزير الداخلية،  بن زايد 
لكافة  وت�سجيعهم  دعمهم  مثمناً 
م��ن��ت�����س��ب��ي ���س��رط��ة ال��ف��ج��رة على 
الكعبي  حث  كما  االأ�سعدة،  جميع 
اجلميع على م�ا�سلة اجلهد وبذل 

مب�ست�ياتهم الفنية واملهارية، من 
بج�ائز  امل�ساركة  دعمهم يف  خالل 
�س�اء  وال�ظيفي  امل�ؤ�س�سي  التميز 
اأو خ���ارج���ه���ا، مما  ال���دول���ة  داخ�����ل 
على  ل��الط��الع  الفر�سة  مينحهم 
اخلرات،  واكت�ساب  الدول  جتارب 
االجن���ازات  تلك  اأن  على  وم���ؤك��دا 
�سرطة  ل����ق�����ة  ج����دي����دة  اإ�����س����اف����ة 
الفجرة الناعمة، كما اأنها ت�سجل 
ل�سل�سة  ي�����س��اف  ج���دي���د  ك���اجن���از 

اإجنازات القيادة املحلية والعاملية.
واأعرب الكعبي عن �سعادته وفخره 
ال�سباط  ح��ق��ق��ه  مب���ا  واع�����ت�����زازه 

ال��ع��ط��اء،  متمنيا لهم  امل��زي��د م��ن 
حياتهم  يف  والنجاح  الت�فيق  دوام 

العملية.
ح�سر اللقاء �سعادة العميد حممد 
القائد  ن��ائ��ب  الطنيجي  ن��اي��ع  ب��ن 
ال����ع����ام وال���ع���م���ي���د ح���م���ي���د حممد 
العمليات  ع����ام  م���دي���ر  ال��ي��م��اح��ي 
�سليمان  دكت�ر  والعقيد  ال�سرطية 
امل�ارد  ع��ام  مدير  املر�سدي  �سعيد 
والعقيد  امل�������س���ان���دة  واخل�����دم�����ات 
عبداهلل عبيد اليماحي مدير اإدارة 
االأداء  وت��ط���ي��ر  االإ���س��رات��ي��ج��ي��ة 

وعدد من ال�سباط.

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   
 اخطار دفع بالن�شر

يف الق�شية التنفيذية رقم 2019/81 تنفيذ جتاري 
بناء على طلب املحك�م له : ابراهيم داوود حممد جفال اجلن�سية/االإمارات العربية املتحدة 

اىل املحك�م عليه / جمال احمد برهم ذياب - اجلن�سية / االردن 
املحك�م عليه / ها�سم احمد حممد ذياب - اجلن�سية : االردن 

ليكن معل�ما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�سدرت بحقك حكما بتاريخ 2019/5/28 يف الق�سية 
)92/2018( جتاري كلي بالزامك بدفع مبلغ وقدره 87221.00 درهم �سامال الر�س�م وامل�ساريف 

ومبا ان املحك�م له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله. 
فم�جب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 ي�م من تاريخ الي�م التايل للتبليغ ويف 
 ، احلكم  لتنفيذ  املنا�سبة  القان�نية  االج���راءات  بحقك  �ستتخذ  املحكمة  ف��ان  ذل��ك  عن  تخلفك  حالة 

والر�س�م املرتبة عليك. - مالحظة : باالإ�سافة اىل تنفيذ باقي منط�ق احلكم. 
املالحظات : االإمارات / اأب�ظبي/ امل�سفح - ال�سناعية / ح��س رقم م 20 قطعة رقم 18 - 22 - الطابق 

االر�سي
 رئي�س ق�شم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/2194 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سدهما/1-عرفة ع��س احمد العايدي 2- عالء عرفة ع��س 
التنفيذ/امل�ست�سفى  ط��ال��ب  ان  االق��ام��ة مب��ا  ال��ع��اي��دي - جم��ه���ل حم��ل 
االأمريكي - دبي )فرع من حممد وعبيد املال( �س ذ م م  - قد اأقام عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)127967.54( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/3588 تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- برمير ك�مب� �سايت تكن�ل�جيز - �س ذ م م  جمه�ل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سفيان خيى وميثله/ب�سار عبداهلل علي 
ابراهيم امل�سايبة قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )236812( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�س�م  درهم   13955 مبلغ  اىل  باال�سافة  املحكمة. 
االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/5022   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- احمد الرفاعي لنقل امل�اد بال�ساحنات الثقيلة واخلفيفة 
- �س ذ م م  جمه�ل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/الرغ�ثي للتجارة 
اأق��ام عليك  قد   - ابراهيم حممد احلمادي  / علي  م وميثله  م  ذ   - العامة 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى 
)68452( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة اأبوظبي تنظم موؤمتر الأنرتبول الدويل لتحديد �سحايا الكوارث 

•• اأبوظبي-وام:

ال�ساد�س من ن�فمر اجلاري بفندق فرم�نت باب  تنطلق يف 
لتحديد  ال��دويل  االأن��رب���ل  م�ؤمتر  فعاليات  اأب�ظبي  البحر 
�سحايا الك�ارث DVI بالتعاون مع املنظمة الدولية لل�سرطة 
اجلنائية االنرب�ل برعاية معايل الل�اء ركن طيار فار�س خلف 
املزروعي قائد عام �سرطة اأب�ظبي ..حتت عن�ان حتديد ه�ية 

�سحايا الك�ارث جانب اأخالقي وواجب اإن�ساين.
العمليات  ق��ط��اع  م��دي��ر  اخلييلي،  �سعيد  �سهيل  العميد  واأك���د 
اه��ت��م��ام دول���ة االإم�����ارات العربية  اأب���ظ��ب��ي  امل��رك��زي��ة يف �سرطة 
املتحدة ع�س� املجم�عة الدولية املر�سدة لتحديد ه�ية �سحايا 
الدولية،  واالجتماعات  امل�ؤمترات  هذه  مثل  بتنظيم  الك�ارث، 

املتخ�س�س، واالطالع على  ال�سرطي  العمل  مل�اكبة م�ستجدات 
�سحايا  مع  التعامل  اآليات  وال�سيما  والدرا�سات،  البح�ث  اآخر 

الك�ارث وطرق معاجلتها.
ب��ارزة ومتميزة يف جماالت  اإ�سهامات  لها  الدولة  اأن  اإىل  ولفت 
الدولية  ال�سرطة اجلنائية  الدويل مع منظمة  التعاون  تعزيز 
��ا ف��ي��م��ا يتعلق مب��ج��االت ال��ت��ع��ام��ل مع  االن���رب����ل، وخ�����س������سً

االأزمات والتعرف على ه�ية �سحايا الك�ارث.
ال�سرطية،  االأج��ه��زة  كفاءة  تعزيز  اىل  يهدف  امل�ؤمتر  اأن  وذك��ر 
من خالل م�ساركة خراء متخ�س�سني يف جمال التعرف على 
حتديد ه�ية �سحايا الك�ارث، واالطالع على جتارب وخرات 
البحث  ف��رق  اآل��ي��ات  لتط�ير  امل��ج��ال،  ه��ذا  املتقدمة يف  ال���دول 
اأهايل  ���س���وؤن  رع��اي��ة  �سمان  و  لها،  امل�ساندة  وال��ف��رق  واالن��ق��اذ 

واإع��ط��اء ���س���رة طيبة عن  االإن�����س��ان  ال�سحايا وم��راع��اة حق�ق 
التعامل  الدولية يف  االإم��ارات يف دعم اجله�د  م�ساهمات دول��ة 

مع االحداث الكرى.
االأزم���ات  اإدارة  م��دي��ر  ال��ك��ن��دي،  نا�سر  اأح��م��د  العقيد  واأو���س��ح 
اأن  اأب���ظ��ب��ي،  �سرطة  يف  املركزية  العمليات  بقطاع  وال��ك���ارث، 
ن��خ��ب��ة م��ت��م��ي��زة م���ن اخل�����راء وامل��خ��ت�����س��ني يف جم����ال حتديد 
امل�ؤمتر،  يف  �ست�سارك  العامل  دول  خمتلف  من  ال�سحايا  ه�ية 
ه�ية  حتديد  جم��ال  يف  وامل�ستجدات  التجارب  اأف�سل  ملناق�سة 
امل�ساركني  اأن  اإىل  م�سراً  العاملية،  واملمار�سات  الك�ارث  �سحايا 
�سيطلع�ن على ملحة تنظيمية عن وحدة حتديد ه�ية �سحايا 
ه�ية  الدولية يف حتديد  اال�ستجابة  واآليات  االأملانية،  الك�ارث 

�سحايا الك�ارث.

•• ال�شارقة -وام:

اأطلق معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
اآل نهيان وزير الت�سامح اأم�س م�سروع 
اإب��داع��ي يف جماالت  1000 عمل  ال��� 
والذي  االإن�سانية  واالأخ����ة  الت�سامح 
ورقي  معريف  عمل  األ��ف  اإن��ت��اج  ي�سمل 
واأعمال  وم�����س��م���ع  وم���ق���روء  ورق��م��ي 

فنية مالئمة يف جماالت الت�سامح.
التعرف  اإىل  اجل��م��ي��ع  م��ع��ال��ي��ه  ودع����ا 
على الرنامج والتعاون مع ال�زارة يف 
الإنتاج  رحبا  جم��اال  يك�ن  كي  تنفيذه 
ال��ت��ي ت��دع��م االعتزاز  امل��ع��ارف  ون�����س��ر 
املرم�قة  ومبكانته  ال���ط��ن  مب�سرة 
للت�سامح  م�طنا  باعتباره  ال��ع��امل  يف 
لالأفراد  ���س���اء  االإن�����س��ان��ي��ة  واالأخ�������ة 
تك�ن  اأن  اإىل  و���س���ال  للم�ؤ�س�سات  اأو 
الفكر  لت�سكيل  ف��ع��ال��ة  اأداة  امل��ع��رف��ة 
وال�سل�ك وكي يك�ن الت�سامح واالأخ�ة 
كل  حياة  يف  اأ�سا�سيا  ج��زءا  االإن�سانية 
ف���رد ب���ل وم��ن��ه��ج��ا رائ�����دا مي�����س كافة 

اأوجه الن�ساط االإن�ساين.
اإثراء املحت�ى املعريف  واأكد اأن ملتقى 
هام�س  على  ي��ق��ام  ال���ذي  الت�سامح  يف 
للكتاب  ال������دويل  ال�������س���ارق���ة  م��ع��ر���س 
هذا  على  ال�س�ء  ت�سليط  اإىل  يهدف 
امل�سروع املبتكر وحتقيق كافة االأهداف 
اإىل  الت�سامح  يتح�ل  ب��اأن  والتطلعات 
واملجتمعات  ل���الأف���راد  ح��ي��اة  اأ���س��ل���ب 
لي�س يف االإم����ارات فقط واإمن���ا يف كل 

مكان ح�ل العامل.
التي  معاليه  كلمة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
املحت�ى  اإث�����راء  م��ل��ت��ق��ى  اإىل  وج��ه��ه��ا 
انطلقت  ال����ذي  ال��ت�����س��ام��ح  يف  امل���ع���ريف 
الرئي�سية  ب��ال��ق��اع��ة  ام�������س  اأع���م���ال���ه 
للكتاب  ال�����دويل  ال�����س��ارق��ة  مب��ع��ر���س 
الكتاب  م�����ن  ك���ب���ر  ع������دد  ب���ح�������س����ر 
وعدد  والعاملني  وال��ع��رب  االإم��ارات��ي��ني 
كبر من القيادات االحتادية واملحلية 
وم���ع���ايل حم��م��د امل����ر رئ��ي�����س جمل�س 
و�سعادة  را�سد  بن  حممد  مكتبة  اإدارة 
مبكتب  العام  املدير  ال�سابري  عفراء 
وزي�����ر ال��ت�����س��ام��ح و����س���ع���ادة اأح���م���د بن 

ركا�س العامري رئي�س هيئة ال�سارقة 
للكتاب .

ال�����زارة و16  ب��ني  ع��ق���د  ت�قيع  ومت 
اإماراتيا  كاتبا وروائيا وقا�سا و�ساعرا 
من  جمم�عة  الإن��ت��اج  وعامليا  وعربيا 
الت�سامح  ق��ي��م  ت��ع��زز  ال��ت��ي  االأع���م���ال 
عقد  اإىل  اإ�سافة  االإن�سانية  واالأخ����ة 
جل�ستني منف�سلتني يف امللتقى تناولت 
الكتابة  جم���ال  يف  ال��ت�����س��ام��ح  االأوىل 
االأهداف  – اأي��ن نحن وما  االإبداعية 
امل��ط��ل���ب��ة؟ مب�����س��ارك��ة ع���دد ك��ب��ر من 
باملجتمع  والثقافية  الفكرية  القامات 
فيما تناولت اجلل�سة الثانية اإ�سهامات 
يف  جماالتها  بكافة  الب�سرية  الفن�ن 

اثراء الت�سامح واالأخ�ة االإن�سانية.
بن مبارك  نهيان  ال�سيخ  وقال معايل 
اآل نهيان يف كلمته : اإنني اأعتز كثرا 
فعاليات  �سمن  امللتقى  ه��ذا  بانعقاد 
ال�سارقة للكتاب هذا املعر�س  معر�س 
اأ�سبح  ال����ذي  امل��ق��اي��ي�����س  ب��ك��ل  ال��ع��امل��ي 
ال�سارقة  يف  م��رم���ق��ا  ���س��ن���ي��ا  ح��دث��ا 
النا�س  �سلة  يعزز  كلها  االإم���ارات  ويف 
اإي����ج����اد وعي  وي�����س��ه��م يف  ب����امل����ع����ارف 
جمتمعي واإقليمي بالقراءة واالطالع 
امل�ؤلفني  اأم�������ام  ال���ف���ر����س���ة  واإت�����اح�����ة 
والنا�سرين للت�ساور والتعارف اإ�سافة 
املثمرة  االأن�سطة  من  ع��دد  ح�سد  اإىل 
اأمام  امل��ف��ي��دة واإت��اح��ت��ه��ا  وال��ف��ع��ال��ي��ات 

اجلميع«.

“ ه��ذا املعر�س يقف  واأ���س��اف معاليه 
الي�م دليال مهما على حكمة �ساحب 
بن  �سلطان  ال��دك��ت���ر  ال�سيخ  ال�سم� 
حممد القا�سمي ع�س� املجل�س االأعلى 
الثاقبة  روؤي��ت��ه  وعلى  ال�سارقة  حاكم 
واالبتكار  واالإب�������داع  ال��ث��ق��اف��ة  مل��ك��ان��ة 
ال���ط��ن واالأم�����ة، مت�جها  يف م�����س��رة 
ولكافة  ���س��م���ه  اإىل  اجل��زي��ل  بال�سكر 

القائمني على هذا املعر�س .
امل��ب��ذول��ة يف  ب��اجل��ه���د  واأ����س���اد معاليه 
االإم����ارات  امل��ع��رف��ة يف  ت��ك���ن  اأن  �سبيل 
باله�ية  االع��ت��زاز  لتاأكيد  فعالة  اأداة 
ال�طنية وتق�ية ن�سيج املجتمع واإر�ساء 
باالإ�سافة  امل�ستمر  النم� والتعلم  قيم 
معرفة  ع���ل���ى  ال�����ق�����درة  ت��ع��م��ي��ق  اإىل 
االآخرين واالإحاطة بتاريخهم والقيم 
جمتمعاتهم  م�������س���رة  ت�����س��ك��ل  ال���ت���ي 
وبعد  بحكمة  كله  ذل��ك  مع  والتعامل 
نظر لذا فاإن تنمية املعارف يف جمال 
اأ���س��ي��ال يف  رك��ن��ا  اإمن���ا متثل  الت�سامح 
واال�ستقرار  ال�����س��الم  حت��ق��ي��ق  ج��ه���د 
املجتمعي باالإ�سافة اإىل ك�نها م�سدرا 
ال�سعادة  وحت��ق��ي��ق  لال�ستمتاع  مهما 
اإمنا  امل��ع��ارف  فتنمية  احل��ي��اة  وج����دة 
تهدف اإىل اإعالء قيم ال�الء واالنتماء 
لل�طن وااللتزام فكرا و�سل�كا بالقيم 
االإن�سانية النبيلة مبا ي�سهم يف حتقيق 
خ�س��سيات  ي��ح��رم  ن��اج��ح  جم��ت��م��ع 
واختياراتهم  وم��ع��ت��ق��دات��ه��م  ال��ب�����س��ر 

ال�سكان  يف  والتعددية  التن�ع  ويقبل 
التعاون  اأوا���س��ر  تعميق  على  ويعمل 

والعمل امل�سرك بني جميع النا�س«.
املجتمع  ه��ذا  اأن  نعتز  “ اإننا  واأ���س��اف 
الناجح اإمنا ه� جزء من االإرث اخلالد 
مل�ؤ�س�س الدولة املغف�ر له ال�الد ال�سيخ 
اآل نهيان، طيب اهلل  زاي��د بن �سلطان 
الذي  التاريخي  القائد  – وه���  ث��راه 
ت��ع��ل��م��ن��ا م��ن��ه اأن ال��ت�����س��ام��ح واالأخ������ة 
لتعاليم  ح��ي  جت�سيد  هما  االإن�سانية 
االإ�����س����الم احل���ن���ي���ف، ه��م��ا احل���ي���اة يف 
عليهم  واالنفتاح  االآخ��ري��ن  مع  �سالم 
على  الكامل  احلر�س  هما  باإيجابية، 
هما  للجميع،  الكرمية  احلياة  ت�فر 
وامل�ساواة  ال���ع���دل  بتحقيق  االل���ت���زام 
واالأخ�����ة  – الت�سامح  ال��ق��ان���ن  اأم����ام 
القائد  واإجن�����ازات  فكر  يف  االإن�����س��ان��ي��ة 
اإىل حتقيق  ال��ط��ري��ق  ه��م��ا  امل���ؤ���س�����س، 
التنمية الناجحة وامل�ستدامة والتقدم 
االقت�سادي واالجتماعي املن�س�د، هما 
اأ���س��ل���ب ن��اج��ح حل��ل ال��ن��زاع��ات ون�سر 
املحبة وال�سالم يف رب�ع العامل بل هما 
كذلك جزء من الق�ة الناعمة للدولة 
بني  امل��رم���ق��ة  مكانتها  لتاأكيد  واأداة 

االأمم وال�سع�ب.
اعتبارين  اأن هناك  اإىل  واأ�سار معاليه 
اأولهما  مهمني ميثالن حجر الزاوية 
و�سعبها  ال��ك��رام  بقادتها  االإم����ارات  اأن 
امل���ع���ط���اء ت�������س���ر ق����دم����ا ع���ل���ى خطى 

يك�ن  اأن  يف  العظيم  ال��دول��ة  م�ؤ�س�س 
م�سرة  يف  اأ����س���ي���ال  رك���ن���ا  ال��ت�����س��ام��ح 
املجتمع وجت�سد ذلك ب�سكل وا�سح، يف 
الزيارة التاريخية الأب�ظبي يف مطلع 
هذا العام والتي قام بها قدا�سة البابا 
الكاث�ليكية،  الكني�سة  بابا  فران�سي�س 
وف�سيلة االإمام االأكر الدكت�ر اأحمد 
بدعم  ال�سريف  االأزه���ر  �سيخ  الطيب 
ق�ي من �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد 
اأب�ظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�سلحة  للق�ات  االأعلى  القائد  نائب 
لالأخ�ة  اأب�ظبي  وثيقة  واإ�سدارهما 
يعي�س  اأن  اإىل  تدع�  التي  االإن�سانية 
جميع النا�س معا يف �سالم ووفاق واأن 
اأج��ل حتقيق اخلر  �س�يا من  يعمل�ا 
كل  يف  واالإن�����س��ان  للمجتمع  وال��ت��ق��دم 

مكان.
اأن  ولفت اإىل اأن وزارة الت�سامح ت�ؤكد 
تنمية املعرفة بهذه ال�ثيقة واالإحاطة 
جزء  هي  والعملية  الروحية  باأبعادها 
اأ�سا�سي يف برنامج تنمية املعرفة الذي 
اأما  امللتقى  ه���ذا  يف  ال������زارة  ت��ط��رح��ه 
االعتبار الثاين الذي يجمعنا معا فه� 
التاأكيد اأمام اجلميع اأن برنامج تنمية 
اإمنا يهدف  الت�سامح  املعرفة يف وزارة 
ارتباطه  ودع���م  االإن�����س��ان  تنمية  اإىل 
من  ننطلق  الأننا  ح�له  من  باملجتمع 
ق��ن��اع��ة ق���ي��ة ب���اأن االإن�����س��ان مبعارفه 
املجتمع  اأ�سا�س  ه�  و�سل�كه  وق��درات��ه 
املت�سامح ولذا ن�سعى اإىل تنفيذ برامج 
والن�سر  والرجمة  للتاأليف  طم�حة 
وامل�سم�عة  املقروءة  ال��سائط  بجميع 
واملرئية ت�ستهدف جميع فئات ال�سكان 

وباللغات املختلفة .
واأكد معاليه اأن هذا امللتقى يهدف اإىل 
ي�سجع  وطني  مناخ  اإيجاد  يف  االإ�سهام 
يتم  اأن  املعريف على  االإن��ت��اج  ه��ذا  على 
امل�ؤلفني والفنانني  ذلك بالتعاون مع 
املجتمع من  اأف���راد  واالأدب���اء مع كافة 
واملقيمني  امل�اطنني  والن�ساء  ال�سباب 
ع���ل���ى ح����د �����س�����اء ال����ذي����ن ق����د تك�ن 
ال��ق��درة على ه��ذا االإن��ت��اج كما  لديهم 
مع  والتعاون  بالتن�سيق  ال���زارة  تق�م 

باالإ�سافة  امل��ج��ت��م��ع  م���ؤ���س�����س��ات  ك��اف��ة 
العاملية يف جمال  املعارف  اإىل تط�يع 
احتياجات  م���ع  ي��ت��ف��ق  مب���ا  ال��ت�����س��ام��ح 
ال�طن،  ه���ذا  واالإن�������س���ان يف  امل��ج��ت��م��ع 
امل����ج���ه���ات  م�����ن  ع������دد  اإىل  م�������س���را 
املعرفة  تنمية  ل��رن��ام��ج  االأ���س��ا���س��ي��ة 
تك�ن  اأن  يف  ال��ق���ي��ة  ال��رغ��ب��ة  اأول���ه���ا 
املعرفة يف جمال الت�سامح حافزا على 
ت��اأك��ي��د م��ب��داأ االأخ�����ة االإن�����س��ان��ي��ة على 
اأر�س ال�اقع من خالل ت�سجيع الفرد 
اإجناز م�ساريع عملية  واجلماعة على 
وبرامج تط�عية بحيث يعمل اجلميع 
اأج��ل حتقيق اخل��ر للجميع  معا من 
وم��ن ج��ان��ب اآخ���ر ف���اإن ه��ذه امل�ساريع 
لتنمية  و�سيلة  تك�ن  �س�ف  والرامج 
بالت�سامح من خالل ت�ثيقها  املعرفة 
وت��ع��ل��م ال���درو����س امل�����س��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا .. 
اإ�سافة اإىل اأن تنمية املعرفة يف جمال 
الت�سامح البد واأن تنطلق من معرفة 
امل�ستهدفة  الفئات  بخ�سائ�س  جيدة 
لها الأن ال�سكان يف هذا الع�سر عاملي� 
عر  اأقرانهم  مع  يت�ا�سل�ن  النظرة 
التقدم  ظ���ل  يف  وامل�������س���اف���ات  احل�����دود 
ال�ا�سعة  واحل��رك��ة  للتقنيات  الهائل 

لل�سكان ح�ل العامل .
هي  الت�سامح  وزارة  اأن  معاليه  واأك���د 
اجلميع  م����ع  ت��ع��م��ل  اجل���م���ي���ع  وزارة 
للجميع  اخل�����ر  حت��ق��ي��ق  اأج������ل  م����ن 
وكذلك فاإن برنامج تنمية املعرفة يف 
اجلميع  برنامج  ه���  الت�سامح  جم��ال 
ال��ع��م��ل مع  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع م���ن خ���الل���ه 
م��ع��را عن  املجتمع  م���ؤ���س�����س��ات  ك��اف��ة 
ت��ع��اون الكتاب  اع��ت��زازه مب��ا مل�سه م��ن 

مع  والفنانني  والنا�سرين  وامل�ؤلفني 
ال�زارة ومن تعاون اجلامعات ومراكز 
االإعالم  و�سائل  تعاون  وم��ن  البح�ث 
العام من  بل وكذلك تعاون اجلمه�ر 
اجلميع  ليعمل  اجل��ن�����س��ي��ات  خم��ت��ل��ف 
معا يف برنامج واعد ي�سهم يف ت�سكيل 
م�سرة املجتمع ورفع م�ست�ى احل�ار 
االإيجابية  ب��االأف��ك��ار  واالح��ت��ف��اء  ف��ي��ه 
ثقافة  ون�سر  ال��ه��دام��ة  االأف��ك��ار  ون��ب��ذ 

التعاي�س والتقدم وال�سالم .
ورك�����ز م��ع��ال��ي��ه ع��ل��ى اأه���م���ي���ة حتقيق 
واال����س���ت���م���راري���ة يف هذا  اال���س��ت��دام��ة 
اجل���ه���د ال����ط���ن���ي امل���ه���م ح���ت���ى ت�سل 
ن�سجعهم  واأن  ال�سباب  اإىل  الر�سالة 
ع��ل��ى ال���ق���راءة ون��دع��م م��ب��ادرات��ه��م يف 
اأن  يف  ون�ساعدهم  وال��ت��األ��ي��ف  الكتابة 
يك�ن�ا م�ساهمني يف تقدم وتط�ر هذا 
والدرا�سات  ال��ب��ح���ث  ف��ك��اف��ة  ال���ط��ن 
املت�سامح  امل��ج��ت��م��ع  اأن  اإىل  ت�����س��ر 
ناجحا  جم��ت��م��ع��ا  ال���غ���ال���ب  يف  ي���ك����ن 
واجتماعية  اقت�سادية  بتنمية  يحظى 
اأهداف  اأح��د  ف��اإن  وبالتايل  م�ستدامة 
تنمية املعارف يف ال�زارة ه� التعريف 
والتي  بالت�سامح  املرتبطة  باالأن�سطة 
ت�سمح  اقت�سادية  قيمة  لها  يك�ن  قد 
وتنفيذ  امل�����س��روع��ات  ب��اإن�����س��اء  لل�سكان 
حتقيق  يف  ت�سهم  اقت�سادية  اأن�سطة 

ج�دة احلياة للجميع .
االأ�سا�سية  ال�سمات  ان  معاليه  واأو�سح 
امل���ع���رف���ة يف جمال  ت��ن��م��ي��ة  ل���رن���ام���ج 
م���ن م�ؤلفات  ي�����س��م��ل��ه  ال��ت�����س��ام��ح مب���ا 
فئات  ك��اف��ة  ت�ستهدف  متعددة  بلغات 
املعرفية  ال������س��ائ��ط  وب��ك��اف��ة  املجتمع 

على  الرنامج  اعتماد  اإىل  باالإ�سافة 
يف  الفن�ن  دور  وتاأكيد  الفني  االإن��ت��اج 
االإن�سانية  القيم  على  ال�س�ء  ت�سليط 
 .. الب�سر  فيها  ي�سرك  التي  النبيلة 
تعاقدات  ي�سمل  الرنامج  اأن  م�سيفا 
والنا�سرين  امل����ؤل���ف���ني  م���ع  م��ب��ا���س��رة 
لل�سباب  تدريبية  وب��رام��ج  والفنانني 
باالإ�سافة  االأخ����رى  املجتمع  ول��ف��ئ��ات 
لت�سجيع  ج��م��اه��ري��ة  م�سابقات  اإىل 
اجل���م���ه����ر ال���ع���ام ع��ل��ى ال��ت��ع��ب��ر عن 
الت�سامح  ح�����ل  واآرائ����ه����م  اأف���ك���اره���م 
الكرمية  احل���ي���اة  مت��ث��ل��ه  م���ا  وح������ل 
للجميع يف ه��ذه ال��دول��ة ال��رائ��دة من 

م�ساعر واأبعاد واآثار.
ع�سرات  امل��ل��ت��ق��ى  ج��ل�����س��ات  يف  ����س���ارك 
االأدباء ووقع عدد منهم عق�دا بالفعل 
الروائي  م��ن��ه��م  ال��ت�����س��ام��ح  وزارة  م��ع 
الري�س  اأب�  واالإعالمي علي  وال�ساعر 
وال��ك��ات��ب واالإع��الم��ي وامل��خ��رج نا�سر 
�سلطان  وال�ساعر  والناقد  الظاهري 
�سيخة  وال�ساعرة  والكاتبة  العميمي 
اأ�سماء  وال��روائ��ي��ة  والكاتبة  اجل��اب��ري 
الزرع�ين والكاتبة و الروائية فتحية 
النمر والكاتب والنا�سر جمال ال�سحي 
اأمل ح�يجة والكاتبة مرمي  والكاتبة 
الطفل  اأدب  يف  ال��ك��ات��ب��ة  و  احل���م���ادي 
اأدب  ال�����س��ام�����س��ي وال��ك��ات��ب��ة يف  ب���دري���ة 
ال��ط��ف��ل م��ي��ث��اء اخل��ي��اط و ال��ك��ات��ب��ة و 
والفنان  الي��سف  اإمي���ان  االإع��الم��ي��ة 
الكاتبة  اأتا�سي و  وكاتب �سيناري� يزن 
و  حم���ف����ظ  ���س��ح��ر  ال���ط���ف���ل  اأدب  يف 
الكاتب م�سعل حمد عبد الرحمن من 

الك�يت وعبد اهلل بن حيدر نائب

نهيان بن مبارك يطلق م�سروع ال� 1000 اإبداع يف جمال الت�سامح والأخوة الإن�سانية

•• العني-وام: 

اأطلقت حديقة احلي�انات بالعني جتربة املتاهة املتحركة التعليمية والرفيهية االأكر يف العامل على 
م�ساحة ثالثني األف قدم مربع.

و تتميز املتاهة بت�سميمها املثر للتحدي واملغامرة على �سكل وحدات واأق�سام ،يتم تغير م�ساراتها 
با�ستمرار ل�سمان تقدمي جتربة جديدة يف كل مرة ملرتاديها حتى مع تكرار الزيارات.

و قال مبارك املن�س�ري مدير ق�سم العمليات التجارية يف حديقة احلي�انات بالعني تاأتي هذه التجربة 
حر�ساً من احلديقة على ت�فر التجارب املبهجة للزوار مع الركيز على اجلانب التثقيفي الذي 
تعتمد عليه املتاهة بالدرجة االوىل من خالل اال�سئلة وااللغاز وتركيبها وت��سيلها حتى ال��س�ل 
اىل املعل�مة املطل�بة والتي تركز غالبا ح�ل �س�ن الطبيعة واحلي�انات املهددة باالنقرا�س دعما 

لر�سالة احلديقة ودورها يف ت�عية املجتمع بهذا اجلانب.

•• اأبوظبي -وام: 

ي�سهد جناح مركز �سلطان بن زايد يف معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب 2019 
والكتاب  امل�س�ؤولني  من  اإقبااًل الفتاً  وثقافية  وطنية  اإ���س��دارات  يح�يه من  مبا 
واالإعالميني وزوار املعر�س ما يعك�س مدى االهتمام والتقدير الذي يحظى به 

املركز واإ�سداراته املتميزة.
اإىل ذلك قام �سعادة الدكت�ر عبيد علي را�سد املن�س�ري مدير عام دي�ان ممثل 
�ساحب ال�سم� رئي�س الدولة نائب �سم� مدير عام مركز �سلطان بن زايد ام�س 
“ اإثراء  ملتقى  جل�سات  من  جانبا  وح�سر  واجل��ن��اح  املعر�س  اأرج���اء  يف  بج�لة 
على  الي�م  الت�سامح  وزارة  نظمته  “ ال��ذي  الت�سامح  جم��ال  يف  املعريف  املحت�ى 

هام�س الدورة احلالية ملعر�س ال�سارقة الدويل للكتاب.
معايل  املن�س�ري  را�سد  علي  عبيد  الدكت�ر  �سعادة  اأه��دى  امللتقى  هام�س  وعلى 
ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�سامح راعي امللتقى كتابا من اإ�سدارات 

املركز اجلديدة بعن�ان “ زايد وم�سرة البناء القيمي«.
�سعادة  الدولة،  ال�سم� رئي�س  دي���ان ممثل �ساحب  �سعادة مدير عام  التقى  كما 

الدكت�ر عبد العزيز امل�سلم رئي�س معهد ال�سارقة للراث حيث تبادال احلديت يف 
ال�ساأن الراثي والثقايف والتعاون امل�سرك، كما تبادال اإهداء اإ�سدارات من املركز 
واملعهد. ويعر�س مركز �سلطان بن زايد يف جناحه جمم�عة كبرة من اإ�سداراته 
املتميزة اإ�سافة اإىل جمالته التي ي�سدرها وهي االإمارات الثقافية وجملة االإبل 

وجملة بيت ال�سعر وجملة تراث.

•• اأبوظبي-وام:

عقدت اللجنة املنظمة جلائزة اأب�ظبي بالتن�سيق مع جامعة ني�ي�رك اأب�ظبي 
“اخلر يبداأ معك: ق�س�س جناح  حلقة نقا�سية ح�ل اجلائزة حتت عن�ان 
ملهمة من الرواد ال�سباب”، وذلك كجزء من جه�دها الرامية اإىل حث كافة 
على  االأكادميية  امل�ؤ�س�سات  يف  والعاملني  الطلبة  ذلك  املجتمع مبا يف  اأف��راد 
تر�سيح االأ�سخا�س املجه�لني الذين قام�ا باأعمال خّرة واإ�سهامات اإيجابية 

عادت بالنفع على اإمارة اأب�ظبي ودولة االإمارات ب�سكل عام.
جاء ذلك مع اقراب امل�عد النهائي للر�سيح بتاريخ 31 دي�سمر من العام 

اجلاري.
ال�سيخ حممد بن  ال�سم�  اأب�ظبي برعاية كرمية من �ساحب  وتنظم جائزة 
اأب�ظبي نائب القائد االأعلى للق�ات امل�سلحة وتعد  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
اأعلى و�سام مدين يف اأب�ظبي حيث تكرم جه�د االأفراد الذين قدم�ا اأعمااًل 

خرية ب�سمت وعزمية خلدمة املجتمع.
املنظمة  اللجنة  ع�س�  العامري،  هناء  اأدارت��ه��ا  التي  النقا�س  حلقة  و�سهدت 
فرح  ذل��ك  ال�سابقني، مب��ا يف  املكرمني  م��ن  ع��دد  م�ساركة  اأب���ظ��ب��ي،  جل��ائ��زة 
مبادرة  اأط��ل��ق��ت  وال��ت��ي   ،2017 ع���ام  يف  اجل��ائ��زة  ع��ل��ى  احل��ائ��زة  القي�سية، 
“التلعثم يف االإمارات” يف عام 2013، لت�فر اأول من�سة من ن�عها مل�سابي 
التاأتاأة، وعبداملقيت عبد املنان، احلائز على اجلائزة يف عام 2011، الذي بادر 
اإىل حماية البيئة وه� يف العا�سرة من عمره، حيث ابتكر اآلية ب�سيطة لتح�يل 

اأوراق ال�سحف الي�مية اإىل اأكيا�س حتد من ا�ستخدام اأكيا�س البال�ستيكية.
اإلهام  م�سدر  ت�سكل  ال��ت��ي  اخل���رة  االأع��م��ال  ح���ل  نقا�ساً  اجلل�سة  و�سملت 
ونه�سة  رفعة  يف  وت�ساهم  املجتمع  تخدم  نافعة  باأعمال  للقيام  لالآخرين 
اأهمية  اأظ��ه��رت  التي  اأب�ظبي  جائزة  عن  نبذة  اللجنة  قدمت  فيما  ال��دول��ة 
املبادرة واإرثها. وحتدث عبداملقيت عبد املنان عن اجلائزة قائاًل: ال �سك يف 
اأن تكرميي بجائزة اأب�ظبي قد اأ�سهم يف تعزيز م�سرتي، فقد منحتني من�سة 

البال�ستيكية  امل�اد  ا�ستهالك  باأهمية احلد من  ال�عي  مل�ا�سلة رفع  متميزة 
ذات اال�ستخدام ال�احد.

اأو  العمر  ع��ن  النظر  بغ�س  للجائزة،  �سخ�س  اأي  تر�سيح  ميكن   : واأ���س��اف 
من  العا�سرة  يف  واأن��ا  تكرميي  مت  فقد  فيه،  يعي�س  ال��ذي  املكان  اأو  اجلن�سية 
عمري كاأحد املقيمني يف دولة االإمارات العربية املتحدة. واأنا اأدع�ا اجلميع 
باأن يق�م�ا بر�سيح من يرونه منا�سباً للجائزة، فكٌل منا يعرف �سخ�ساً قام 

باأعمال جليلة ت�ستحق التكرمي.
هناء  قالت  االأك��ادمي��ي��ة،  االأو���س��اط  يف  باجلائزة  ال�عي  تعزيز  اأهمية  وح���ل 
واأع�ساء  الطلبة  يحظى  اأب�ظبي:  جلائزة  املنظمة  اللجنة  ع�س�  العامري، 
البيئة  طبيعة  اإىل  نظراً  للجائزة،  لي�سيف�ه  بالكثر  التدري�سية  الهيئات 
االأكادميية واالأبحاث امل�ستمرة، ما من �ساأنه اإلهام االأجيال النا�سئة وتعريفهم 
بال�سخ�سيات اخلّرة وامل�ؤثرة ب�سكل اإيجابي يف املجتمع والقيام بر�سيحها، 
ف�ساًل عن وعي الطلبة اأنف�سهم واإ�سهاماتهم الطيبة التي ت�ستحق التكرمي 

والتقدير اأي�ساً.
للقيام  التدري�س  هيئة  واأع�����س��اء  ال��ط��الب  اأم���ام  الفر�سة  اجلل�سة  واأت��اح��ت 
اأن  اللجنة  واأك���دت   .. املنظمة  اللجنة  عمل  فريق  م��ن  بدعم  بالر�سيحات 
على  اأب�ظبي  جائزة  تق�م  حيث  الفرق  ي�سنع  قد  للجائزة  واح��داً  تر�سيحاً 
اأن احل�س�ل على اجلائزة ال  اإىل  الت�س�يت، م�سرة  عملية الر�سيح ولي�س 

يقرن بعدد الر�سيحات التي يح�سل عليها ال�سخ�س.
وقٍت  يف  مماثلة  نقا�سية  حلقات  عقدت  قد  للجائزة  املنظمة  اللجنة  وكانت 
�سابق يف جامعة خليفة وجامعة زايد، قدمت خاللها للح�س�ر �سرحاً وافياً 

عن اجلائزة وا�ستعر�ست باقة من الق�س�س امللهمة ملكرمني �سابقني.
من  �سخ�سية   80 اأب�ظبي  جائزة  كّرمت   ،2005 ع��ام  يف  انطالقها  ومنذ 
وناهزت   .. االإم���ارة  جمتمع  على  اإيجابياً  اأث��راً  تركت  خمتلفة  جن�سية   16
اأكر من ربع ملي�ن  الر�سيحات التي مثلت 135 جن�سية حتى ي�منا هذا 

تر�سيح.

حديقة احليوانات بالعني تد�سن اأكرب متاهة متحركة يف العامل

اإقبال كبري على جناح مركز �سلطان بن زايد يف ال�سارقة للكتاب

جائزة اأبوظبي تنظم حلقة نقا�سية يف جامعة نيويورك 
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اأخبـار الإمـارات

قارة �أفريقيا لأول مرة �شمن �خلريطة �جلغر�فية �لتي ت�شتهدفها �جلائزة

جائزة ال�سارقة الدولية ملنا�سرة ودعم الاجئني تبداأ ا�ستقبال 
الرت�سيحات للعام 2020 وتتو�سع يف اأفريقيا

ناق�شت حماوره �لرئي�شية �شخ�شيات فاعلة من �لقطاعات ذ�ت �لعالقة و�ل�شاحتني �لثقافية و�للغوية 

وزارة الثقافة وتنمية املعرفة تنظم امللتقى الأول لأعمال تقرير حالة اللغة العربّية وم�ستقبلها

•• ال�شارقة-الفجر:

امل�ؤ�س�سة  ال���ك���ب���ر،  ال���ق���ل���ب  اأع���ل���ن���ت 
مب�ساعدة  املعنية  العاملّية  االإن�سانية 
العامل،  ح���ل  واملحتاجني  الالجئني 
الر�سيح  ب��اب  فتح  )االإث���ن���ني(  ام�����س 
ال�سارقة  ج��ائ��زة  م��ن  الرابعة  ل��ل��دورة 
الالجئني  ودع����م  مل��ن��ا���س��رة  ال��دول��ي��ة 
للعام 2020، التي تنظمها بالتعاون 
املتحدة  ل���الأمم  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ف������س��ي��ة 

ل�س�ؤون الالجئني.
وتبلغ قيمة اجلائزة 500 األف درهم 
دوالر  األ�����ف   136 )ن���ح����  اإم�����ارات�����ي 
من  خا�سة  م�ساهمة  وه��ي  اأم��رك��ي( 
�ساحب  ورع����اي����ة  ب���دع���م  امل����ؤ����س�������س���ة، 
بن  �سلطان  ال��دك��ت���ر  ال�سيخ  ال�سم� 
املجل�س  ع�����س���  ال���ق���ا����س���م���ي  حم���م���د 
وقرينة  ال�������س���ارق���ة،  ح���اك���م  االأع����ل����ى 
���س��م���ه، ���س��م��� ال�����س��ي��خ��ة ج���اه��ر بنت 
م�ؤ�س�سة  رئ��ي�����س��ة  ال��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د 
الدولية  وامل��ن��ا���س��رة  ال��ك��ب��ر  ال��ق��ل��ب 
ال���ب���ارزة ل��الأط��ف��ال ال��الج��ئ��ني لدى 
املتحدة  ل���الأمم  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ف������س��ي��ة 
احت�ساب  يتم  وال  الالجئني،  ل�س�ؤون 
تقدم  اأي ترعات  اجل��ائ��زة من  قيمة 

مل�ؤ�س�سة القلب الكبر.
نطاق  ت��سيع  ع��ن  امل�ؤ�س�سة  واأع��ل��ن��ت 
لي�سمل  العام  ه��ذا  اجلغرايف  اجلائزة 
اأفريقيا  ق���ارة  يف  العاملة  امل�ؤ�س�سات 
كاملًة بعد اأن كانت مقت�سرة على قارة 
حيث  اأفريقيا،  �سمال  ومنطقة  اآ�سيا 
ت�ست�سيف اأفريقيا التي تعاين معظم 
بلدانها نق�ساً يف امل�ارد ح�ايل 26% 
والنازحني  ال��الج��ئ��ني  اإج���م���ايل  م��ن 
ح���ل العامل وال��ذي��ن جت���اوزوا حاجز 
م��ا يجعل  ون���ازح،  الج��ئ  ملي�ن   70

وم�ؤ�س�ساته  العامل  اأنظار  ت�جيه  من 
اإفريقيا  يف  الالجئني  اإىل  االإن�سانية 

اأمراً يف غاية االأهمية.
الكبر  ال��ق��ل��ب  م���ؤ���س�����س��ة  وت�����س��ت��ق��ب��ل 
-وللمرة االأوىل منذ اإطالق اجلائزة- 
الر�سيحات عر م�قعها االإلكروين 
 www.tbhf.ae مبا�سر  ب�سكل 
وتفتح   ،2019 دي�سمر   17 ح��ت��ى 
بر�سيح  واالأف��راد  للم�ؤ�س�سات  املجال 
اأي منظمة اأو م�ؤ�س�سة اإن�سانية حملية 
عاملة يف دعم ومنا�سرة الالجئني يف 

قارتي اآ�سيا واأفريقيا.
وتعك�س اجلائزة جه�د قرينة �ساحب 
ال�سيخة  �سم�  ال�سارقة،  ال�سم� حاكم 
ج�اهر بنت حممد القا�سمي، املتمثلة 
يف تقدمي الع�ن لالجئني يف خمتلف 
اإدماجهم  على  والعمل  ال��ع��امل،  دول 
واملجتمع  امل��ح��ل��ي��ة  جم��ت��م��ع��ات��ه��م  يف 
العي�س  م��ق���م��ات  وت����ف���ر  ال������دويل، 
لالأطفال  خا�س  وب�سكل  لهم  الكرمي 

والفئات االأكر �سعفاً.
ال��ق��ل��ب الكبر  وت��خ�����س�����س م���ؤ���س�����س��ة 

�سن�ياً  تنظمها  ال��ت��ي  اجل���ائ���زة  ه���ذه 
للمنّظمات   2017 ال�����ع�����ام  م���ن���ذ 
االإن�سانية املحلية التي قّدمت خدمات 
واملهّجرين  ل��الج��ئ��ني  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
ق�سرياً عن بالدهم يف كّل من قارتي 
اإيجابية  اآث��اراً  واأفريقيا، وتركت  اآ�سيا 
م�ستدامة على حياتهم واحتياجاتهم 
ال��س�ل  على  وق��درت��ه��م  ع��ام،  ب�سكل 
ال�سحية  وال����رع����اي����ة  ال�����غ�����ذاء  اإىل 

والنف�سية والتعليم. 
�سروطها  خ��الل  اجل��ائ��زة من  وتعمل 
وم����ع����اي����ره����ا ع����ل����ى دع�������م وت���ق���دي���ر 
امل�ؤ�س�سات  واآل��ي��ات  وممار�سات  ثقافة 
امل���ج���ال االإن�������س���اين، اإىل  ال��ع��ام��ل��ة يف 
ال�ساحات  على  ال�س�ء  ت�سليط  جانب 
االأكر ت�سرراً والتعرف على اأول�يات 
�سروط  وت���ر����س���خ  ف��ي��ه��ا،  امل��ح��ت��اج��ني 
امل�ؤ�س�سات  اختيار  ومعاير  اجل��ائ��زة 
املبادئ االأ�سا�سية  الفائزة العديد من 
ا�ستمرارية  م��ث��ل  االإن�����س��اين،  للعمل 
ال����ع����م����ل وم���������دى ات���������س����اع ن���ط���اق���ه، 
يف  وامل��س�عية  واحل��ي��اد  وال�سفافية 
تقدمي اخلدمات، والنتائج امل�ستدامة 
امل�ؤ�س�سات،  تنفذها  التي  الرامج  من 
التط�ر  نح�  ال�سعي  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

واأكرها  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  وت��ب��ن��ي 
ف��اع��ل��ي��ًة.  واأ����س���ارت م���رمي احلمادي، 
م��دي��ر م���ؤ���س�����س��ة ال��ق��ل��ب ال��ك��ب��ر، اإىل 
ملنا�سرة  الدولية  ال�سارقة  جائزة  اأن 
بر�سالتها  ت��ل��ت��زم  ال��الج��ئ��ني  ودع�����م 
�سم�  لت�جيهات  ترجمة  ت��اأت��ي  ال��ت��ي 
املنا�سرة  القا�سمي،  ج�اهر  ال�سيخة 
الالجئني  لالأطفال  البارزة  الدولية 
ل�����دى امل��ف������س��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة ل����الأمم 
تكرمي  الالجئني، يف  ل�س�ؤون  املتحدة 
الربحية  غ��ر  واملنظمات  امل�ؤ�س�سات 
حياة  ت���غ���ر  اأن  ا����س���ت���ط���اع���ت  ال����ت����ي 
االآالف من العائالت واالأطفال ممن 
ا�سطروا اإىل معاي�سة اأق�سى الظروف 

ب�سبب اللج�ء اأو النزوح الق�سري، 
واأكدت احلمادي على اأهمية اجلائزة يف 
رفع ال�عي بالعمل االإن�ساين التنم�ي 
املجتمعات  م�����س��ت��ق��ب��ل  ع��ل��ى  واآث��������اره 
�ساحب  روؤي���ة  يعك�س  مب��ا  وال�سع�ب، 
وت�جيهات  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  ال�سم� 

ج�اهر  ال�سيخة  �سم�  �سم�ه،  قرينة 
تك�ن  اأن  ال��ق��ا���س��م��ي، يف  ب��ن��ت حم��م��د 
ق�سية الالجئني اأول�ية يف ال�سيا�سات 
وعاملياً،  حملياً  التنم�ّية  واخل��ط��ط 
العاملية  ال يتجزاأ من اجله�د  وج��زءاً 
ل�س�ن كرامة االإن�سان واحرام حقه 

بحياة كرمية اأينما كان. 
اجل���ائ���زة  اأن  احل����م����ادي  واأو�����س����ح����ت 
امل�ؤ�س�سات  لت�سمل  العام  هذا  ت��سعت 
العاملة يف قارة اأفريقيا التي اأ�سبحت 
م���ط��ن��اً الأك���ر م��ن 26 يف امل��ئ��ة من 
قارة  اإىل جانب  العامل،  الالجئني يف 
لالأفراد  املجال  فتحت  واأي�ساً  اآ�سيا، 
م�ؤ�س�سة  اأي  ل��ر���س��ي��ح  وامل���ن���ظ���م���ات 
مل�ساعدة  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ج���ه����داً  ق��دم��ت 

الالجئني والنازحني يف القارتني.
الدولية  ع��ام��ل  م���ؤ���س�����س��ة  اأن  ُي���ذك���ر 
دورتها  اجل���ائ���زة يف  ن��ال��ت  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
جله�دها  ت��ك��رمي��اً   ،2019 ال��ث��ال��ث��ة 
التي  وامللم��سة  ال��ك��ب��رة  االإن�����س��ان��ي��ة 

يف  تاأ�سي�سها  منذ  لالجئني  قدمتها 
امل�ؤ�س�سة  وخ���دم���ت   ،1979 ال���ع���ام 
ال�سكان االأكر حرمانا يف لبنان، من 
ب���رام���ج خم��ت��ل��ف��ة يف جماالت  خ����الل 
النف�سي  وال��دع��م  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
الريفية،  وال��ت��ن��م��ي��ة  واالج���ت���م���اع���ي، 
امل��ه��ن��ي، وح��م��اي��ة الطفل  وال��ت��دري��ب 

وتعزيز حق�ق االإن�سان.
التي  الكبر  القلب  م�ؤ�س�سة  وتعمل 
دعم  ع��ل��ى   ،2015 ع���ام  ت��اأ���س�����س��ت يف 
وامل�ست�سعفني  ال��ف��ق��راء  وم�����س��اع��دة 
�سبل  ت����ف���ر  ب���ه���دف  وامل���ح���ت���اج���ني، 
العي�س الكرمي، من خالل جملة من 
التي  املختلفة  واحل��م��الت  امل���ب���ادرات 
بنت  ج���اه��ر  ال�سيخة  �سم�  اأطلقتها 
من  ال��رغ��م  وع��ل��ى  القا�سمي،  حممد 
العامل  على  تركز  امل�ؤ�س�سة  جه�د  اأن 
تقّدم  اأنها  اإال  اأ�سا�سي،  ب�سكل  العربي 
الدعم اإىل املناطق املت�سررة يف جميع 

اأنحاء العامل.

•• اأبوظبي-الفجر: 

نظمت وزارة الثقافة وتنمية املعرفة “امللتقى االأول الأعمال تقرير حالة 
اأب�ظبي،  بالعا�سمة  ال�سعديات  م��ن��ارة  يف  وم�ستقبلها”،  العربّية  اللغة 
ال�سخ�سيات  من  نخبة  مب�ساركة  وذل��ك  التقرير  حم��اور  امللتقى  وناق�س 
الكرى من �سّناع القرارات وال�سيا�سات على م�ست�ى امل�ؤ�س�سات الر�سمية 
والثقافية، اإ�سافًة اإىل اأكادمييني وباحثني متخ�س�سني واإعالميني واأدباء 
ن�سر و�سركات تقنيات عاملية وطلبة  وممثلني عن جمعيات وج�ائز ودور 
درا�سات عليا. واأ�سار �سعادة ال�سيخ �سامل القا�سمي ال�كيل امل�ساعد لقطاع 

الراث والفن�ن يف وزارة الثقافة وتنمية املعرفة:
لعنا�سر  الناقلة  االأ�سا�سية  االأداة  باعتبارها  العربية  اللغة  اأهمية  اإىل 
وم��ك���ن��ات ال��ه���ي��ة ال���ط��ن��ي��ة، واأك����دت ع��ل��ى ���س��رورة اإث����راء احل�����ار ح�ل 
الفكر  واأ�سحاب  اخل��راء  التي جتمع  امللتقيات  خ��الل  الق�سية من  ه��ذه 
وال�سخ�سيات  املعنية  اجلهات  من  وال�سيا�سيات  القرارات  و�سّناع  وال��راأي 
التي  ال��روؤى  للتعرف على خمتلف  ملا ت�فره من فر�سة  امل�ستقلة، وذل��ك 
يف  ت�سهم  التي  واالأفكار  االآراء  لتبادل  ومن�سة  اللغة،  م�ستقبل  ت�ست�سرف 
و�سع االإر�سادات التي ت�سمن اخلروج بحل�ل ت�ستند اإىل حقائق وا�سحة 

ومعل�مات م�ستقاة من ال�اقع، لتحقيق الهدف االأ�سمى من التقرير.

كبر من  ق��در  على  امللتقى  ه��ذا  “ياأتي  القا�سمي:  �سامل  ال�سيخ  واأ���س��اف 
العربية،  باللغة  املهتمني  جمتمع  للقاء  فر�سة  م��ن  يتيح  مب��ا  االأه��م��ي��ة 
وكذلك املخت�سني واأ�سحاب امل�سلحة والتعرف على اأفكارهم التي ت�سهم 
الي�مية،  حياتنا  يف  ب��دوره��ا  واالرت��ق��اء  العربية،  اللغة  مكانة  تعزيز  يف 

والت�عية باأهميتها كاإطار جامع لله�ية العربية«
ومن املقرر اأن يق�م الدكت�ر حمم�د البطل الباحث الرئي�سي للتقرير يف 
دولة  والبحثية يف  اللغ�ية  وامل�ؤ�س�سات  اجلامعات  من  ع��دداً  ت�سمل  ج�لة 
االإمارات، بهدف االطالع عن قرب على جه�د تلك امل�ؤ�س�سات االأكادميية 
اأهداف  لتحقيق  معها  التعاون  �سبل  ومناق�سة  العربية،  اللغة  خدمة  يف 

وت��سيات التقرير. 
الرئي�سية  الع�سرة  املحاور  ناق�ست  عمل  ور���س  خم�س  اإىل  اللقاء  وانق�سم 
للتقرير، ومت تخ�سي�س جل�ستني لكل ور�سة ملناق�سة حم�رين من املحاور 
الرئي�سية، واأدار احل�ارات كل من؛ االإعالمية �سفية ال�سحي، واالإعالمية 
وال�سحفي  للن�سر،  ُك��ّت��اب  دار  م�ؤ�س�س  ال�سحي  وجمال  الرويني،  ن�س�ى 
حم�د املحم�د رئي�س حترير جملة هارفارد بيزن�س ريفي� العربية، و�سعادة 
الدكت�رة رابعة ال�سميطي – وكيل ال�زارة امل�ساعد لقطاع حت�سني االأداء 
ب�زارة الربية والتعليم. وناق�س املح�ر االأول “اللغة العربية يف اخلطاب 
ح�س�ر  ت�اجه  التي  التحديات  احل�س�ر  تناول  حيث  املعا�سر  االإعالمي 

اللغة العربية يف االإعالم املحلي مبختلف اأ�سكاله، واأ�ساروا اإىل �سرورة اأن 
تك�ن اللغة العربية حا�سرة كمنتج متداول بني النا�س مثل حتدي القراءة 
العربي الذي اأوجد حالة مهمة لدى ال�سارع العربي. وتناول املح�ر الثاين 
“اللغة العربية يف و�سائل االإعالم والف�ساء العام” وناق�س احل�س�ر اأهمية 
العربية  اللغة  ح�س�ر  ل�سمان  ال��الزم��ة  وال�سيا�سات  الت�سريعات  و�سع 

ال�سليمة يف و�سائل االعالم باعتبارها انعكا�س حلالة املجتمع.
االأدب  يف  العربية  اللغة  “ا�ستخدامات  عن�ان  حتت  الثالث  املح�ر  واأقيم 
والتاأليف والن�سر” وبحث يف التحديات التي ت�اجه قطاع الن�سر العربي، 
مثل  خالقة  وم��ب��ادرات  وحم��ف��زات  �سيا�سات  خ��الل  من  تط�يره  واأهمية 
وغرها.  للرجمة  كلمة  وم��ب��ادرة  العربية  للغة  اأب�ظبي  هيئة  اإط���الق 
ق�سية  ع�امل جديدة” وناق�س  العربية يف  “اللغة  الرابع  املح�ر  وتناول 
ع�امل  يف  ودخ���ل��ه��ا  اللغة  تط�ير  يف  ودوره  اللغ�ي  ال���اق��ع  م��ع  التاأقلم 
النم�  على  ق���ادرة  حية  لغة  العربية  اللغة  اأن  احل�����س���ر  واأك���د  ج��دي��دة، 

والتط�ر .
اأما املح�ر اخلام�س فتناول “تعليم اللغة العربية” وناق�س احل�س�ر وج�د 
منظ�مة متكاملة لت�سجيع تعلم العربية لغر الناطقني بها اإ�سافة اإىل 
و�سع �س�ابط لتعزيز وج�د اللغة العربية يف املناهج. واأكد املح�ر ال�ساد�س 
العربية من خالل مبادرات وج�ائز  اللغة  على �سرورة تفعيل ت�سريعات 

يف  القان�نية  الن�س��س  فعالية  م��دى  احل�س�ر  وناق�س  وعاملية،  حملية 
تعزيز ح�س�ر اللغة العربية يف تعامالتنا.

وركز املح�ر ال�سابع على اللغة العربية والرجمة وحتديات امل�سطلح يف 
ظل الث�رة التكن�ل�جية وظه�ر الكثر من امل�سطلحات العلمية اجلديدة. 
والتكن�ل�جيا” اأن  العربية  “اللغة  الثامن  املح�ر  يف  امل�سارك�ن  اأكد  كما 
التط�ر التكن�ل�جي فر�س حتديات كبرة على العربية اأّدى اإىل تراجع 
التكن�ل�جيا  اأدوات  م�ستخدمي  م��ن  ك��ب��رة  �سريحة  ب��ني  ا�ستخدامها 

الرقمّية املتن�عة.
وو�سف املح�ر التا�سع حالة اللغة العربية يف البحث العلمي فيما تناول 

املح�ر العا�سر م�اقف الطالب اجلامعيني واآرائهم جتاه اللغة العربية.
العربية  اللغة  هيئة  رئي�س  متيم  بن  علي  الدكت�ر  �سعادة  امللتقى  ح�سر 
باأب�ظبي، و�س���عادة جم���ال ب���ن ح����يرب املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة حمم���د 
حممد  جلائزة  العام  االأم��ني  البدور  بالل  و�سعادة  للمعرفة،  را�س���د  ب���ن 
الهاملي مدير مركز االأخبار  بن را�سد للغة العربية، و�سعادة علي عبيد 
ال�طني لالإعالم،  باملجل�س  العابد م�ست�سار  اإبراهيم  و�سعادة   ، دبي  بقناة 
للن�سر،  ُكّتاب  دار  م�ؤ�س�س  ال�سحي  وجمال  الرويني،  ن�س�ى  واالإعالمية 
وعبداهلل ماجد اآل علي املدير التنفيذي لقطاع دار الكتب باالإنابة بدائرة 

الثقافة وال�سياحة باأب�ظبي وغرهم من امل�س�ؤولني واملخت�سني.

•• اأبوظبي-وام:

اأ�ساد �سعادة ل�دوفيك ب�ي �سفر اجلمه�رية الفرن�سية لدى الدولة مب�ست�ى العالقات 
الثنائية مع االإمارات التي دخلت مرحلًة جديدة من التنمية املتكاملة منذ عق�د ط�يلة.

وقال �سعادته يف ت�سريح ل�كالة اأنباء االإم��ارات وام - مبنا�سبة الذكرى ال� 45 لتاأ�سي�س 
الرابطة الثقافية الفرن�سية يف اأب�ظبي - اإن الرابطة �ساهمت يف تعزيز عالقات ال�سداقة 
بني فرن�سا واالإمارات ها هي عالقاتنا مت�سي قدًما نح� طريٍق اأو�سح واأو�سع من خالل 

تعزيز الثقة املتبادلة والركيز على القيم امل�سركة.
ال�سداقة  اأوا�سر  تعزيز  البلدين مل تدخرا جهًدا يف  اأن قيادتي  الفرن�سي  ال�سفر  واأك��د 
اإىل  االإم��ارات باالن�سمام  دول��ة  ق��رار  ذل��ك،  ال�ساهدة على  االأمثلة  بينهما ومن  والتعاون 
املنظمة الدولية للفرنكف�نية من خالل اإدخال منهاج تعليم اللغة الفرن�سية اإىل املدار�س 

احلك�مية يف دولة االإمارات.
انتخابه  عقب  االإم����ارات  اإىل  ل��ه  زي���ارة  ب���اأول  م��اك��رون  الفرن�سي  الرئي�س  قيام  اأن  وذك��ر 
مبا�سرة للم�ساركة يف افتتاح متحف الل�فر اأب�ظبي يف ن�فمر 2017، يعك�س مدى عمق 

العالقات بني اجلانبني ال�سديقني.
�ساحب  با�سم  افتتاحه  واإع��ادة  باري�س  يف  ف�نتانبل�  التاريخي  امل�سرح  ترميم  اإىل  واأ�سار 
افتتاحه  �سهد  حيث  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سم� 
طيفا وا�سعا من ال�سخ�سيات املرم�قة من اجلانبني ما يدل على اأن احل�س�ر االإماراتي يف 

امل�سهد الثقايف الفرن�سي بات ق�ياً وفعااًل .
واأو�سح اأن جمرد وج�د جامعة ال�س�رب�ن ومتحف الل�فر يف اأب�ظبي للمرة االأوىل خارج 
االأرا�سي الفرن�سية ي�ؤكد عمق ومتانة العالقات مع دولة االإمارات الأن هاتني امل�ؤ�س�ستني 

العريقتني تعك�سان ثقافتنا التاريخية .

واأكد اأهمية م�ساركة دولة االإمارات يف الدورة ال� 36 للم�ؤمتر ال�زاري الفرنك�ف�ين الذي 
عقد يف اإمارة م�ناك� ي�مي 30 و31 اأكت�بر 2019 ب�فد تراأ�سه معايل زكي اأن�ر ن�سيبة 
وزير دولة .. معربا عن �سعادته مب�ساركة دواة االإمارات يف امل�ؤمتر ب�سفة ع�س� منت�سب .

االإماراتي  الثقايف  احل���ار  لتعزيز  اأب�ظبي  يف  الفرن�سية  الرابطة  بجه�د  �سعادته  واأ�ساد 
الفرن�سي، بق�له: “ال تقت�سر مهمة الرابطة على تقدمي درو�س تعليم اللغة الفرن�سية، 
ا يف تعزيز فر�س التبادل الثقايف، و�ست�سهد ال�سن�ات القليلة املقبلة يف  اأي�سً فهي ت�ساهم 
التكن�ل�جية  واحلل�ل  اال�سطناعي  الذكاء  اإدخ��ال  البلدين  بني  الثنائي  التعاون  اإط��ار 

املميزة التي من �ساأنها اأخذ التجربة اإىل اآفاق جديدة كلًيا.
واختتم ال�سفر الفرن�سي حديثه بالق�ل: ميكن تلخي�س حجر االأ�سا�س لعالقة الدولتني 
جتاري  وتعاون  عظيم  تاريخي  ت��راث  من  امل�ستمد  املتبادل،  االح��رام  فقط:  كلمتني  يف 

ق�ي«.

ال�سفري الفرن�سي ل� »وام«: الرابطة الثقافية الفرن�سية �ساهمت يف تعزيز العاقات الثنائية مع الإمارات

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/5060 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سيدلية ال�سادق )�س ذ م م( وميثلها مديرها / افتاب 
التنفيذ/كي�ر  طالب  ان  مبا  االقامة  حمل  جمه�ل  �سادق  حممد  احمد 
املحرزي  م  وميثله / �سيخه حممد �سيف علي  م  ذ  الطبية -  للتجهيزات 
املبلغ  املذك�رة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدع�ى  - قد 
املنفذ به وقدره )88994.26( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/3664  جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه/1- ادورد �سابالب�رو باالجتا�س جمه�ل حمل االقامة مبا ان املدعي/
عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�سعدي  احمد  �سالح  وميثله/ي�سلم  ع  م  ���س  ال��ت��ج��اري-  دب��ي  بنك 
املدعي  ال��زام  بها.   عليها  املدعي  واإع���الن  املاثلة  ال��دع���ى  قيد  وم��س�عها  ال��دع���ى 
الفا  املدعي مبلغ 291.058.26 درهم )مئتان وواح��د وت�سع�ن  للبنك  ي���ؤدي  بان  عليه 
ب�اقع %12  القان�نية  للفائدة  ا�سافة  وثمانية وخم�س�ن درهم و�ستة وع�سرون فل�سا( 
من تاريخ رفع الدع�ى وحتى ال�سداد التام �سندا الحكام امل�اد القان�نية امل�سار اليها. 
الزام املدعي عليه بالر�س�م وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�سة ي�م 
اخلمي�س امل�افق 2019/11/7 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�س�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 
 يف  الدعوى 2019/3379  جتاري جزئي 

مبا  االقامة  حمل  جمه�ل  بت�سليم�ث�  �سي�سايا  �ساتي�س  عليه/1-  املدعي  اىل 
ال�سعدي  احمد  �سالح  وميثله/ي�سلم  ع  م  �س  التجاري-  دب��ي  املدعي/بنك  ان 
ي���ؤدي للمدعية  ال��زام املدعي عليه بان  اأق��ام عليك الدع�ى وم��س�عها  - قد 
من   %12 ب�اقع  القان�نية  للفائدة  باالإ�سافة  درهم   263.449.78 بقيمة  مبلغ 
ت��اري��خ رف��ع ال��دع���ى وح��ت��ى ال�����س��داد ال��ت��ام.  وح���ددت لها جل�سة ي���م االربعاء 
امل�افق 2019/11/6 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�س�ر 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1767 مدين جزئي                 

اىل اخل�سم املدخل/1-�سهد ح�سني عالء الدين جمه�ل حمل االقامة 
مبا ان املدعي/ �سركة عمان للتاأمني )�س م ع(  قد اأقام عليك الدع�ى 
وم��س�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )16.000 درهم( 
املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�س�م 
وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة ي�م االربعاء  امل�افق 2019/11/13 
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�س�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• عدن-وام:

اأ�سهمت دولة االمارات العربية املتحدة 
االن�سانية هيئة  وال تزال عر ذراعها 
ال���ه���الل االأح���م���ر االم����ارات����ي يف دعم 

قطاع التعليم يف اليمن .
فقد ب��ادرت دول��ة االإم���ارات منذ العام 
ا�ستئناف  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اإىل   2015
املحافظات  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
العا�سمة  و  ع��ام��ة  امل���ح���ررة  ال��ي��م��ن��ي��ة 
امل����ؤق���ت���ة ع�����دن خ���ا����س���ة وذل������ك عقب 
حت���ري���ره���ا م���ب���ا����س���رة ع����ر ت���اأه���ي���ل و 
اأعلنت  و   . امل��دار���س  و�سيانة  ترميم 
املرحلة  ب����دء  ع���ن  ح��ي��ن��ه��ا  االإم��������ارات 
لهذا  والتاأهيل  الدعم  لعملية  االأوىل 
ال��ق��ط��اع خ��الل م���ؤمت��ر �سحفي عقد 
ال���ع���ام نف�سه  م���ن  ���س��ب��ت��م��ر  ���س��ه��ر  يف 
�سيانة  و  ت��اأه��ي��ل  عملية  اإىل  ت��ط��رق 
54 مدر�سة اإ�سافة اإىل تنفيذ مرحلة 
تعليميا  م��ب��ن��ى   149 ت�����س��م��ل  ث��ان��ي��ة 
ا���س��ت��ج��اب��ة الإعالن  يف ع���دن وذل���ك يف 
احلك�مة  يف  والتعليم  الربية  وزارة 
الدرا�سة وحتديدا  ا�ستئناف  ال�سرعية 
يف اأكت�بر 2015 . و متكن” الهالل 
االأحمر االماراتي “من تاأهيل وترميم 

149 مبنى تعليميا من بينها مدار�س 
و  وطنية  وم��ك��ات��ب  للربية  وم��ك��ات��ب 
ريا�س اأطفال و�سكن طالب و معاهد 
مدار�س   5 بناء  ا�ستكمال  جانب  اإىل 

منها مدر�سة عمر املختار.
لقطاع  االم�����ارات�����ي  ال���دع���م  ���س��م��ل  و 
 2015 ال��ع��ام  يف  ال��ي��م��ن  يف  التعليم 
مدر�سية  ح��ق��ي��ب��ة  اآالف   10 ت����زي���ع 
بالتزامن مع ا�ستئناف العام الدرا�سي 

وا�ستكمال الف�سل الدرا�سي الثاين.
و حر�ست دول��ة االم���ارات على تنفيذ 

العام  منذ  املدر�سية  احلقيبة  م��ب��ادرة 
من  وزع��ت��ه  م��ا  ع���دد  ليبلغ   2015
ح���ق���ائ���ب يف م�����درا������س ع������دن خ���الل 

ال�سن�ات اخلم�س 30 األف حقيبة .
التعليمية  العملية  دع��م  يقت�سر  ومل 
ع��ل��ى ت��رم��ي��م و���س��ي��ان��ة امل����دار�����س بل 
التاأثيث  ب��ع��م��ل��ي��ة  االإم���������ارات  ب������ادرت 
تعليمية  وم���ع���دات  و���س��ائ��ل  وت����ف���ر 
ع���ر رف����د م���دار����س ع����دن ب���� 9 اآالف 
ب�139 مدر�سة  و500 مقعد مزدوج 
�سب�رة   1200 ت����زي���ع  ج���ان���ب  اإىل 

مدر�سية و323 براد مياه ا�سافة اإىل 
ت�فر 190 اأجهزة تكييف للمدار�س 
وم��ك��ات��ب ال��رب��ي��ة ع����الوة ع��ل��ى بناء 
وت���رك���ي���ب 21 م��ظ��ل��ة م���در����س���ي���ة.. و 
ب�  جرى رفد مكتب الربية والتعليم 
12 با�س نقل اإ�سافة اإىل �سيارة نقل 

معدات.
ت�فر   2018 زاي���د  ع��ام  �سهد  فيما 
طالب  األ������ف  ل�20  امل���در����س���ي  ال������زي 
وط�����ال�����ب�����ة م������ن خم����ت����ل����ف م�����دار������س 
مت�سل  �سعيد  على  ع���دن.  م��دي��ري��ات 

االأح��م��ر مدار�س  الهالل  رف��دت هيئة 
 1704 ب�  ع��دن  الربية يف  و مكاتب 
اأج���ه���زة ح��ا���س���ب ع��ل��ى ث���الث مراحل 
بداأت االأوىل يف 2015 تلتها املرحلة 
اإىل ت�سليم  اإ�سافة   2016 الثانية يف 
مكتب الربية اأجهزة و طابعات �سمن 
عملية دعم التعليم اجلامعي يف العام 
م�ستلزمات  �سملت  ال��ت��ي  و   2019
مقعدا   673 ����س���م���ت  وم���ل���ح���ق���ات 
كهربائيا.  م���زع��ا   320 و  وط���اول���ة 
و�سهد العام 2018 ا�ستجابة الهالل 

من  عدد  ملنا�سدات  االماراتي  االأحمر 
رفد  مدار�سها  و  ع��دن  جامعة  كليات 
جهاز   16 ب�  باجلامعة  احلق�ق  كلية 
حا�س�ب و4 اأجهزة البت�ب و 4 اأجهزة 
اإىل  ط��اب��ع��ة..  اآالت  و4  ا�سكانر”   “
جامعة  التمري�س  كلية  تزويد  جانب 
مب�سلتزمات   2019 ال��ع��ام  يف  ع���دن 
العام  يف  العل�م  وكلية  تعليمية  طبية 
وجهازي  م��ق��ع��د   200 ب   2017
 4 اإىل  اإ����س���اف���ة  الب���ت����ب  و2  ع���ر����س 

مكيفات ه�اء “ 2 طن« .

و كانت هيئة الهالل االأحمر االماراتي 
ق��د وق��ع��ت خ���الل ع���ام زاي����د 2018 
اتفاقية مع جامعة عدن لدعم اأن�سطة 
 “ “ الهالل  اأ�سهم مب�جبها  الطالب 
اإقامة  بدعم طالب جامعة عدن عر 
22 حفل تخرج الألفي طالب وطالبة 
اجلامعة  اأق�سام  و  كليات  خمتلف  من 
الطالبية  االأن�سطة  دع��م  اإىل  اإ�سافة 
بط�الت  اإق��ام��ة  خ��الل  م��ن  للجامعة 
لكرة القدم و التن�س و الطائرة تناف�س 

فيها اأكر من 23 كلية.

و نفذ الهالل االأحمر االماراتي خالل 
ال�سن�ات اخلم�س العديد من االأن�سطة 
يف  الثقافية  و  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال��ط��الب��ي��ة 
م���دار����س ع����دن اإىل ج���ان���ب ع����دد من 
احل��م��الت ال��ت���ع���ي��ة ���س��د االأوب���ئ���ة و 
االأم����را�����س وح���م���الت ال��ن��ظ��اف��ة كان 
املا�سي  اأكت�بر  �سهري  خ��الل  اآخ��ره��ا 
ون���ف��م��ر اجل�����اري ومت��ث��ل يف حملة 
الع�دة اإىل املدار�س و حملة نظافة اإىل 
جانب حملة منع حمل ال�سالح. و مل 
االإم��ارات عند هذا  تت�قف م�ساهمات 
احلد بل اأ�سهمت عر الهالل االأحمر 
الطالبي  ال�سكن  و�سيانة  ترميم  يف 
اجل��ام��ع��ي يف م��دي��ن��ة ال�����س��ع��ب ال���ذي 
جانب  اإىل  ط��ال��ب   1500 ي�ست�عب 
ترميم �سكن طالب �سب�ة يف حمافظة 
�سهد  ق���د   2017 ال���ع���ام  ك���ان  ع����دن. 
تنفيذ “ حملة و�سية زايد “ بالتعاون 
 .. ع��دن  جامعة  رئا�سة  مع  والتن�سيق 
وب��دع��م م��ن ال��ه��الل االأح���م���ر نظمت 
اأيام  ثالثة  مدى  على  الهند�سة  كلية 
�سارك  ال��ذي  املعماري  الفني  املعر�س 
عالوة  الطالب  من  وا�سع  قطاع  فيه 
على دعم كلية االقت�ساد بعيادة طبية 

لتعزيز الرعاية ال�سحية بها .

الإمارات توفر التعليم لألف طالب وطالبة عرب تاأهيل مدر�سة يف عدن

الإمارات تفتتح م�سروعا لتزويد 15 األفا من �سكان تعز باملياه النقية
•• تعز-وام:

افتتحت دولة االإمارات العربية املتحدة عر ذراعها االإن�سانية هيئة الهالل 
االأحمر م�سروع مياه مدينة ذوباب االإ�سراتيجي يف ال�ساحل الغربي اليمني 
م�سروعا   31 اإىل  لين�سم  ن�سمة  األ��ف   15 من  الأك��ر  النقية  املياه  لي�ؤمن 
األف   155 م��ن  اأك��ر  تخدم  م���ؤخ��را  الغربي  ال�ساحل  يف  االإم����ارات  نفذتها 

ن�سمة .وخالل االفتتاح اأدار ممثل الهالل يف ال�ساحل الغربي وحممد ف�سل 
ال�ساعري مدير عام مديرية ذوباب باب املندب مفاتيح الت�زيع اإيذانا ب�سخ 
مبنظ�مة  وتزويدها  ارت�ازية  بئر  تاأهيل  اإع��ادة  من  امل�سروع  .ويتك�ن  املياه 

طاقة �سم�سية متكاملة ومد �سبكة ت�زيع بط�ل 30 كم .
اإن هذا امل�سروع ياأتي �سمن �سل�سلة  وقال ممثل الهالل يف ت�سريح �سحفي 
دولة  بها  ت�سطلع  التي  االإن�سانية  وامل��ب��ادرات  واخلدمية  احلي�ية  امل�ساريع 

االإمارات العربية املتحدة منذ االأ�سابيع االأوىل على حترير مديريات ال�ساحل 
الغربي ، م�ؤكدا اأن هذه الفرحة التي ارت�سمت يف وج�ه اأهايل مدينة ذوباب 

التابعة ملحافظة تعز هي الهدف االإن�ساين االأ�سمى لدولة االإمارات .
بدوره عر مدير عام املديرية رئي�س املجل�س املحلي حممد ال�ساعري ،نيابة 
اأه��ايل ذوب��اب جزيل ال�سكر واالمتنان لدولة االإم��ارات العربية املتحدة  عن 
�سيما  ال  املحررة  املديريات  دعم  يف  املت�ا�سلة  جه�دها  على  و�سعبا  حك�مة 

واآمنة  م�ستقرة  حياة  ن  ت�ؤمِّ التي  واخلدمية  احلي�ية  بامل�ساريع  اهتمامها 
للم�اطنني يف ظل هذه االأو�ساع ال�سعبة .

اإ�سراتيجية كثرة تقف  امل�سروع �سمن م�ساريع  اأن هذا  ال�ساعري  واأ�ساف 
�ساهدة على يد العطاء االإن�ساين االإماراتي .

اأعيان واأهايل مدينة ذوباب عن �سعادتهم بتدفق  ويف ال�سياق عر عدد من 
مياه ال�سرب اإىل منازلهم، م�ؤكدين اأن هذا امل�سروع ميثل لهم �سريان حياة .

موؤمتر ومعر�س دبي لأمرا�س  
وجراحة الأذن ينطلق غدا

•• دبي-وام:

تنطلق يف دبي غدا - فعاليات ال��دورة ال�سابعة من م�ؤمتر ومعر�س دبي 
املتخ�س�س  احل��دث  يعد  ال��ذي  االأذن  واأع�ساب  االأذن  وجراحة  الأم��را���س 
ال���ح��ي��د يف جم���ال ط��ب وج���راح���ة االأذن ع��ل��ى م�����س��ت���ى امل��ن��ط��ق��ة وذلك 

مب�ساركة اأكر من 500 م�سارك وزائر من 28 دولة ح�ل العامل .
حممد  عبدالرحمن  معايل  رعاية  حتت  �سيقام  ال��ذي   - احل��دث  يناق�س 
جممع  يف  اأي���ام  ثالثة  وي�ستمر  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزي��ر  الع�ي�س 
حممد ب��ن را���س��د االأك��ادمي��ي الطبي ب��دب��ي- اآخ��ر ال��ت��ط���رات واأح���دث ما 
ت��سل اإليه الطب من عالجات وتقنيات تخ�س�س علم ال�سمعيات وذلك 
واأخ�سائي  واحلنجرة  واالأن��ف  االأذن  اأمرا�س  اأطباء  من  نخبة  مب�ساركة 
اأع�ساب االأذن وال�سمع والت�ازن . وت�سم اأجندة امل�ؤمتر لهذا العام ور�ستي 
عمل و11 جل�سة علمية مب�ساركة 46 حما�سرا وخبرا من داخل الدولة 
وخارجها حيث �سي�سلط ال�س�ء على م�ا�سيع وبح�ث علمية خمت�سة يف 
مر�س االإلتهاب املزمن يف االأذن ال��سطى وا�سطرابات الع�سب ال�جهي 
العظيمات  وراأب  ال��رك��اب  عظمة  وج��راح��ة  االأذن  طبلة  ترميم  وعملية 
“ا�ستاكي��س”  قناة  وجراحة  ال�سمع  وفقدان  ال��دوار  واأمرا�س  ال�سمعية 
االأذن  ق�قعة  زراع��ة  وعمليات  اجلمجمة  قاعدة  وج��راح��ة  االأذن  وطنني 
عدة  م��رة  الأول  امل���ؤمت��ر  يطرح  فيما   .. وغ��ره��ا  ال�سمعية  املعينات  وزرع 
اجلراحية  والتقنيات  االأط��ف��ال  ل��دى  ال��ت���ازن  ف��ق��دان  منها  م��س�عات 
 “ ح���ل  ح���اري��ة  جل�سة  ع��ن  ف�سال  الق�قعة  زراع���ة  لعمليات  احل��دي��ث��ة 
تعقد  امل���ؤمت��ر  هام�س  وعلى  ل��ل��زرع.  القابلة  ال�سمعية  االأج��ه��زة  م�ستقبل 
اإىل  وت��ه��دف  متتالني  ي�مني  م��دار  على  ت�ستمر  متخ�س�سة  عمل  ور���س 
حت�سني مهارات وخراتاالأطباء امل�ساركني حيث تت�سمن تقدمي التدريب 
وجراحة  باملناظر  االأنفية  اجلي�ب  جلراحة  واملتقدم  االأ�سا�سي  العملي 
االأذن ال��سطى وذلك باإ�ستخدام اأع�ساء ب�سرية ور�سة تدور ح�ل وظيفة 
يف  اجل�سم..  ت���ازن  عن  امل�س�ؤول  الداخلية  االأذن  من  الدهليزي  اجلهاز 
حني مينح م�ؤمتر دبي الأمرا�س وجراحة االأذن واأع�ساب االأذن امل�ساركني 
الطبية.  دب��ي  مدينة  �سلطة  من  معتمدة  علمية  �ساعة   49 فعالياته  يف 
رائ��دة يف جمال طب  20 �سركة  امل�ساحب للم�ؤمتر  املعر�س  وت�سارك يف 
االأنف واالأذن واحلنجرة تعر�س خدماتها واأجهزتها الطبية ذات التقنيات 
االأذن  وجراحة  الأمرا�س  ال�سابع  دبي  ومعر�س  م�ؤمتر  ويقام  احلديثة. 
واأع�ساب االأذن �سن�يا بتنظيم من �سركة “اندك�س” للم�ؤمترات واملعار�س 
املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزارة  مع  بالتعاون  القاب�سة  اندك�س  يف  الع�س� 
لالأنف  ال�سع�دية  اجلمعية  منها  والدولية  االإقليمية  اجلهات  من  وعدد 
واالأذن واحلنجرة وجمعية طب االأنف واالأذن واحلنجرة يف نيبال وبرعاية 

عدد من ال�سركات املتخ�س�سة .

النيابة العامة يف اأبوظبي تنفذ اأول جل�سة حتقيق مع متهم با�ستخدام الدائرة التلفزيونية املغلقة
•• اأبوظبي-وام:

حتقيق  جل�سة  اأول  اأب���ظ��ب��ي،  يف  العامة  النيابة  ع��ق��دت 
الفيدي�  مغلقة  تلفزي�نية  دائ���رة  با�ستخدام  بعد  ع��ن 
باأحد  م���ج���د  متهم  م��ع  للتحقيق  وذل���ك  ك���ن��ف��ران�����س، 
امل�ست�سفيات للعالج، وذلك يف اإطار املبادرات الرائدة التي 
حققتها النيابة العامة عر اأمتتة االإجراءات مبا يت�افق 
املتهمني  حق�ق  على  واملحافظة  القان�نية  املعاير  مع 
يف  العامة  النيابة  بها  ت�سطلع  التي  االأدوار  اأه��م  كاأحد 

املجتمع.
واأك����د ���س��ع��ادة امل�����س��ت�����س��ار ع��ل��ي حم��م��د ال��ب��ل������س��ي النائب 
ا�ستجابًة  تاأتي  اخلط�ة  ه��ذه  اأن  اأب�ظبي،  الإم���ارة  العام 
اآل نهيان نائب  لت�جيهات �سم� ال�سيخ من�س�ر بن زايد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������زراء وزي����ر ����س����ؤون ال��رئ��ا���س��ة رئي�س 
الق�سائي من حيث  بالعمل  االرت��ق��اء  الق�ساء، يف  دائ��رة 
تطبيق  الدقة يف  على  االإجن��از مع احلر�س  ال�سرعة يف 
الناجزة  العدالة  اإىل  ال�سليمة، و�س�اًل  القان�نية  املبادئ 
اأن  اإىل  م�سراً  احلديثة،  للتقنيات  االأمثل  واال�ستخدام 

تقنية  حتتية  بنية  متتلك  اأب���ظ��ب��ي  يف  ال��ع��ام��ة  النيابة 
قادرة على تلبية متطلبات التح�ل الرقمي وامل�ساهمة يف 

حتقيق روؤية اأب�ظبي 2030 .
النيابة  اأن  اأب�ظبي،  الإم��ارة  العام  النائب  �سعادة  واأو�سح 
ت�افق  على  حر�ست  للمجتمع،  ممثلة  ب�سفتها  العامة، 
هذه املبادرة مع مبادئ حق�ق االإن�سان، وقان�ن االإجراءات 
اجلزائية، وما ين�س عليه من �سمانات للمتهم يف ح�س�له 
على حتقيق عادل يت�سمن كافة ال�سروط القان�نية ومن 
اإكراه  اأو  اأي �سغط  وق�عه حتت  التاأكد من عدم  اأهمها 
جل�سات  اعتماد  مت  فقد  عليه  وبناء  معن�ي،  اأو  ج�سدي 
التحقيق عن بعد وفق �سروط ومعاير غاية يف الدقة، 
حيث �ساهمت مبادرة التحقيق عن بعد يف ت�فر ال�قت 
واجلهد والنفقات، مع املحافظة على حق�ق املتهم التي 

اأوجبها امل�سرع.
قبل  من  بالتعاون  اأب�ظبي  الإم���ارة  العام  النائب  واأ���س��اد 
القيادة العامة ل�سرطة اأب�ظبي، باعتبارها اأحد ال�سركاء 
اال�سراتيجيني، واجله�د املبذولة الإجناز الربط بتقنية 
االت�سال املرئي، والذي ياأتي يف اإطار التكامل والتن�سيق 

امل�ستمر مع اجلهات املعنية.
من جهته، اأ�سار امل�ست�سار ح�سن حممد احلمادي، مدير 
اإدارة النيابات يف اأب�ظبي، اإىل اأن تطبيق نظام التحقيق 
ع��ن ب��ع��د، ج���اء ا���س��ت��ن��ادا اإىل ال��ق��ان���ن االحت����ادي رق���م 5 
عن  االت�����س��ال  تقنية  ا���س��ت��خ��دام  ���س��اأن  يف   2017 ل�سنة 
بعد يف االإجراءات اجلزائية، والذي ن�س انه على اجلهة 
املخت�سة ا�ستخدام تلك التقنية يف االإج��راءات اجلزائية 
مع املتهم اأو املجني عليه اأو ال�ساهد اأو املحامي اأو اخلبر 
اأو املرجم اأو املدعي باحلق املدين اأو امل�س�ؤول عن احلق 

املدين.
ويتم بث اجلل�سات ب�س�رة مبا�سرة وحية تتيح التحقيق 
مع املتهم اأثناء ت�اجده يف اأماكن الت�قيف عر ال�سا�سات 
الق�سية،  اأو احلكم يف  ال��ق��رار  اإ���س��دار  ث��م  وم��ن  املرئية، 
بعد يف  التحقيق عن  اإج��راءات  تفريغ  املخت�سة  وللجهة 
حما�سر وم�ستندات ورقية اأو اإلكرونية تعتمد منها دون 

احلاجة لت�قيع من اأ�سحاب العالقة .
واأو�سح اأن القان�ن ن�س على اأن تتحقق اأحكام احل�س�ر 
وال��ع��الن��ي��ة و���س��ري��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات امل��ن�����س������س ع��ل��ي��ه��ا يف 

1992،واملر�س�م  ل�سنة   35 رق���م  االحت����ادي  ال��ق��ان���ن 
من  مت��ت  اإذا   ،2009 ل�سنة   12 رق��م  احت���ادي  بقان�ن 

خالل تقنية االت�سال عن بعد.
ثالثيا  ات�����س��اال  ت�سمنت  ق��د  ال��ت��ح��ق��ي��ق  جل�سة  وك��ان��ت 
الق�ساء يف  دائ��رة  النيابة من مكتبه يف مبنى  بني وكيل 
امل�ست�سفيات  باأحد  غرفته  يف  امل���ج���د  واملتهم  اأب�ظبي، 
مقر  اإىل  انتقاله  و�سع�بة  احل������س  يف  بك�سر  الإ�سابته 
النيابة، واملرجم من مركز الرجمة بالدائرة، حيث مت 
له من خاللهما  املتهم يف ق�سينت وجهت  التحقيق مع 
م�اقع  من  كابالت  و�سرقة  ع�سابي  ت�سكيل  تك�ين  تهم 

خمتلفة واإحداث التلفيات.
جدير بالذكر اأن دائرة الق�ساء والقيادة العامة ل�سرطة 
العامة  النيابة  املا�سي نظام ربط  العام  اأطلقتا  اأب�ظبي، 
واالإ�سالحية  ال��ع��ق��اب��ي��ة  ب��امل��ن�����س��اآت  اجل��زائ��ي��ة  وامل��ح��اك��م 
ومراكز ال�سرطة عر دائرة تلفزي�نية مغلقة، بحيث يتم 
املن�ساآت  نزالء  وتقدمي  املحكمة  على  والعر�س  التحقيق 
اأو النيابة  اإىل هيئة املحكمة  العقابية طلباتهم املرحلية 

با�ستخدام تقنية االت�سال املرئي الفيدي� ك�نفران�س.

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/4201  تنفيذ جتاري  
بن علي اجلفر جمه�ل  ابراهيم  بن  املنفذ �سده/1- عبداملح�سن  اىل 
حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/عجيب لتاأجر ال�سيارات وميثله/
عليك  اأق���ام  ق��د   - الها�سمي  ب��ره��ان  مرت�سى  يعق�ب  مرت�سى  حممد 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )3985.50(
االلتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4695   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سركة ب�ل�سار بي تي ال برودك�سن اند �سرفي�س�سز 
اند�سري - �س ذ م م  جمه�ل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/
ذ م م )ف��رع( وميثله / احمد  البناء -  ال��دان���ب لتجارة م���اد  �سركة 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة  اآل علي - قد  ح�سن رم�سان 
درهم   )250794.84( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذك�ر  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/3866 تنفيذ جتاري  
���س ذ م م جم��ه���ل حمل  ت��روت�����س -  املنفذ ���س��ده/1- جلف  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة الدان�ب مل�اد البناء - ذ م م  
قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع 
التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )181371.73(  به  املنفذ  املبلغ 
االج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 

ي�ما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

املهرجانات  اإدارة  جل���ن���ة  اأع���ل���ن���ت 
وال���رام���ج ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��راث��ي��ة يف 
ال�سيد  م������س��م  ب����دء  ع���ن  اأب����ظ���ب���ي 
يف   2020  -  2019 ال��ت��ق��ل��ي��دي 
ل��ل�����س��ي��د مبنطقة  امل������رزوم  حم��م��ي��ة 
اأب����ظ���ب���ي، حيث  اإم������ارة  ال��ظ��ف��رة يف 
اأمام  اأب�ابها  فتح  املحمية يف  ت�ستمر 
وال���زوار  ال�سيد  وه����اة  ال�سقارين 
فراير  منت�سف  حتى  وال�سائحني 
ال�سيد  جت���رب���ة  ل��ع��ي�����س   2020
والتخييم  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة  ب���ال���ط���رق 
م�ساحتها  ت��ب��ل��غ  ال���ت���ي  امل��ح��م��ي��ة  يف 
كيل�مرا   923 ن��ح���  االإج��م��ال��ي��ة 
مربعاً وتبعد قرابة 120 كيل� مراً 

عن مدينة اأب�ظبي.
امل��زروع��ي، مدير  وق��ال عبيد خلفان 
اإدارة التخطيط وامل�ساريع يف اللجنة 
من  تقدمه  وم��ا  امل���رزوم  اإن حممية 
م��سم  خ�����الل  م��ت��ن���ع��ة  ف���ع���ال���ي���ات 
اإطار  �سمن  تاأتي  التقليدي،  ال�سيد 
اإدارة  جل��ن��ة  وا���س��رات��ي��ج��ي��ة  روؤي������ة 
الثقافية  وال����رام����ج  امل���ه���رج���ان���ات 
وال��راث��ي��ة ب��اأب���ظ��ب��ي ال��رام��ي��ة اإىل 
املحافظة على امل�روث الثقايف لدولة 
و�س�نه  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم����ارات 

ون��ق��ل��ه ل��الأج��ي��ال امل��ت��ع��اق��ب��ة، وذلك 
االأول”  “ال�سقار  مل�سرة  جت�سيداً 
�سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  املغف�ر 
اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” الداعمة 
ريا�سة  وت��اأ���س��ي��ل  ال��ب��ي��ئ��ة  حل��م��اي��ة 
ب�����س��ك��ل خا�س  ب��ال�����س��ق���ر  ال�����س��ي��د 
الراثية  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  وال��ري��ا���س��ات 
الت�ازن  حتقيق  ظ��ل  يف  ع���ام،  ب�سكل 
ال�سقارة  ت���راث  ع��ل��ى  ب��ني احل��ف��اظ 
بقاء  وا�ستمرار  بال�سل�قي  وال�سيد 

الطرائد يف الرية.
بف�سل  اأن�����ه  اإىل  امل����زروع����ي  واأ�����س����ار 
الر�سيدة  للقيادة  احلثيثة  اجل��ه���د 
ف���ق���د مت ت��خ�����س��ي�����س امل���ح���م���ي���ة يف 
خا�سة  كمنطقة   2015 دي�سمر 
التقليدية  بالطرق  ال�سيد  ملمار�سة 
اأك����د اأحمد  ال��ق��دمي��ة. م���ن ج��ان��ب��ه، 
ب������ن ه�����ي�����اي امل�����ن�����������س������ري، م���دي���ر 
طاقم  اأن  لل�سيد،  امل����رزوم  حممية 
اال�ستعداد  اأمت  ع��ل��ى  امل��ح��م��ي��ة  ع��م��ل 

ال�سيد  وه���اة  ال�سقارين  ال�ستقبال 
لق�ساء  وال�����زائ�����ري�����ن  ال���ت���ق���ل���ي���دي 
الرية  الطبيعة  يف  االأوق���ات  اأج��م��ل 
اجل��م��ي��ل��ة ال��ت��ي مت��ت��از ب��ه��ا حممية 
املرزوم، ولقد مت و�سع برنامج ي�مي 
مل��ج��م���ع��ات ال�����س��ي��د ���س��م��ن فرتني 
عمل  وي��ت��م  وم�����س��ائ��ي��ة/،  /�سباحية 
بحيث  املجم�عات  �سمن  �سيد  فرق 
اأفراد  خم�سة  م��ن  ف��ري��ق  ك��ل  يتك�ن 
حمرف  �سّياد  برفقة  اأق�سى  كحد 

ت�فره املحمية ملرافقة الفريق الذي 
يتنقل على االإب��ل، حيث يتم ال�سيد 
ال�سيد  م��ث��ل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ب��ال��ط��رق 
بال�سل�قي.  وال�������س���ي���د  ب��ال�����س��ق���ر 
ك��م��ا اأن ه��ن��اك خم��ي��م��ا ل��ل��م��ب��ي��ت يف 
اخليام  من  جمم�عة  ي�سم  املحمية 
مقابل  العامة،  وامل��راف��ق  التقليدية 
ر�س�م رمزية، وه� جمهز ال�ستقبال 
امل��ج��م���ع��ات وال���ع���ائ���الت واالأف������راد 
لطلبة  رح��الت  وت�ستقبل  وال�سياح، 

املدار�س للتعرف على امل�روث الثقايف 
اخل���ا����س ب��ال�����س��ي��د ال��ت��ق��ل��ي��دي. كما 
ال�سيد  م��سم  خالل  املحمية  تنظم 
ال�سياحية  ل��ل��م��ج��م���ع��ات  رح�����الت 
ب�����ه�����دف ال�����ت�����ع�����ّرف ع����ل����ى ال����ط����رق 
بط�الت  وتنظم  لل�سيد،  التقليدية 
وم�سابقات ال�سيد بال�سق�ر ودورات 
مت  فيما  ال�سقارة،  لتعليم  تدريبية 
تراثية  اإم��ارات��ي��ة  م��ط��اع��م  تاأ�سي�س 
اأخرى  ثقافية  واأن�سطة  املحمية  يف 
البيزرة  على  احلفاظ  بهدف  وذل��ك 
ك�����راث م���ع���ن����ي، وت���ق���دمي جتربة 

�سياحية متفّردة.
تلزم  املحمية  اأن  املن�س�ري  واأو���س��ح 
ال�سيد  ب��ق��ان���ن  بالتقّيد  ُم��رت��ادي��ه��ا 
يف اإمارة اأب�ظبي �سمن اإطار ال�سيد 
بال�سروط  واالل�����ت�����زام  املُ�������س���ت���دام، 
ال�����س��روري��ة ال��ت��ي مّت اع��ت��م��اده��ا مبا 
يكفل جناح جتربة ال�سيد للجميع، 
اأي �سرر باملحمية وما  اإحل��اق  وعدم 
وعدم  طبيعية،  ك��ن���ز  م��ن  حت��ت���ي��ه 
اإي��ذاء للحياة  اأو  اإزع��اج  الت�سبب ب��اأي 
النباتات،  اأو  االأ����س���ج���ار  اأو  ال���ري���ة 
حيث ت�سم املحمية نباتات /الغ�سا، 
احل�����اذ وغرها  ال�����س��ن��ان،  ال����رم����ث، 
يف  تنم�  ال��ت��ي  ال��ري��ة  النباتات  م��ن 
اذ  اأب�ظبي،  ب��اإم��ارة  الظفرة  منطقة 

اخليم  ع��ل��ى  فيها  االإق���ام���ة  تقت�سر 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة. واأ����س���ار امل��ن�����س���ري اإىل 
ال��ت��ي يتم  ال��ط��رائ��د احل��ي���ان��ات  اأن 
�سيدها والتي ت�فرها اإدارة املحمية، 
اإكثارها  يتم  التي  الطرائد  من  هي 
ولي�ست  اخلا�سة  االإك��ث��ار  م��راك��ز  يف 
ح���ي����ان���ات ب���ري���ة، وم��ن��ه��ا االأران�������ب، 

والغزالن، وطي�ر احلبارى، والظبي 
با�ستخدام  ع����ادًة  ���س��ي��ده  ي��ت��م  ال���ذي 
التي  للطرائد  وبالن�سبة  ال�سل�قي، 
ي��ت��م ���س��ي��ده��ا، ت��ك���ن يف اإط�����ار عدد 
املقابل  ويف  ب���ع���ده،  ي��ت���ق��ف  حم����دد 
يطلق عدد اأكر من هذه احلي�انات 

يف كل م��سم.

•• ال�شارقة-وام:

معر�س  فعاليات  يف  م�ساركتها  �سمن   - ال�سارقة  يف  وال�سالمة  ال�قاية  هيئة  قدمت 
ح�ل  الفعاليات  من  جمم�عة   - ال�سارقة  اإك�سب�  مركز  يف  للكتاب  ال��دويل  ال�سارقة 
كيفية احلفاظ على �سالمة االأطفال من احل�ادث يف املن�ساآت وذلك بح�س�ر �سخ�سيتي 
من  االأط��ف��ال  الأ�سدقائها  ر�سائلها  الإي�سال  الهيئة  يف  املعتمدتان   - وحم�د  �سالمة 

خمتلف الفئات العمرية -.
و �سملت الفعاليات فقرات تعليمية منها فقرة ال�قاية وال�سالمة مع �سالمة وحم�د 
للتعريف باالأخطار املحتملة وكيفية ال�قاية منها من خالل ور�سة تفاعلية تعليمية 

“�سالمة  الكرت�ين  الفيلم  وفنية.. وفقرة �سينما االأطفال والتي عر�س من خاللها 
الر�سائل  الإي�سال  وب�سيط  عف�ي  ب�سكل  االإر���س��ادات  من  العديد  وت�سمنت  وحم�د” 

ب�سه�لة وي�سر.
واأتاحت الهيئة للزوار االأطفال ارتداء اأزياء تعبرية مف�سلة لهم �سمن ركن الت�س�ير 
الف�ري مع بطلك املف�سل اإ�سافة للعديد من االأن�سطة التي تنا�سبهم منها االإر�سادات 

الت�ع�ية وامل�سابقات الرفيهية املتن�عة لالأطفال ل�سمان ا�ستفادتهم من املعل�مات.
اأ�سهمت  واعتمدت الهيئة خالل م�ساركتها على ال�ر�س التفاعلية مع االأطفال والتي 
يف تعزيز املعل�مات واالإر�سادات ال�قائية يف تغير �سل�كهم لتحقيق اأمنهم و�سالمتهم 

االأمر الذي يدعم دور االأ�سرة يف حماية اأبنائها.

•• دبي -وام: 

للتقنيات احلديثة  ناق�ست جل�سة كيف ن�سع ق�اعد 
اجله�د التي تبذلها العديد من االأجهزة التنفيذية 
والت�سريعية العاملية من خالل القطاعات ال�سناعية 
التقدم  ���س��ب��ي��ل م���اك��ب��ة  وال��ت��ج��اري��ة واخل��دم��ي��ة يف 
التكن�ل�جي للث�رة ال�سناعية الرابعة، وكيف ميكن 
لل�سيا�سات املرنة واحل�كمة من ت�ظيف التكن�ل�جيا 
من  واحل���د  ال��ف���ائ��د  لتعظيم  وال��ت��ج��اوزي��ة  النا�سئة 

املخاطر امل�ساحبة للتقنيات اجلديدة.
العمل  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة  اجلل�سة  امل�����س��ارك���ن يف  واأك����د 
ب��سفه  اخلا�س  والقطاع  احلك�مات  بني  امل�سرك 
كما  ال�ساعدة  النا�سئة  التقنيات  حل�كمة  ���س��رورة 

تناولت جمم�عة من امللفات واملحاور التي يتم من خاللها حتديد وتط�ير 
ق�انني جديدة حل�كمة هذه التقنيات التي تك�ن اإما حم�سنة ب�سكل كبر 

اأو جديدة متاًما، وتاأتي لتحل حمل التكن�ل�جيا احلالية وتتجاوزها ب�سكل 
كامل.

الدورة  اأع��م��ال  �سمن  ُنظمت  التي  باجلل�سة  ���س��ارك 
كل  العاملية،  امل�ستقبل  جمال�س  الجتماعات  الرابعة 
الف�ساء يف  وكالة  الدولية يف  املديرة  ب�ن  األي�س  من 
اململكة املتحدة، ومادلني كار اأ�ستاذة العالقات الدولية 
ب��را���س يف ال�اليات  ال�����س��ي��راين يف احت���اد  واالأم����ن 
م�سروع  مدير  غيل  واأم��ان��دي��ب  االأمريكية،  املتحدة 
البعث الدويل لل�سحة الرقمية والذكاء اال�سطناعي 
يف املعهد العايل للدرا�سات الدولية والتنم�ية، فيما 
كلية  من  ب�مان  ديانا  الروفي�س�رة  اجلل�سة  اأدارت 
اأريزونا  والية  واملجتمع يف جامعة  االبتكار  م�ستقبل 
مادلني  وتطرقت  االأم��ري��ك��ي��ة.  املتحدة  ال���الي��ات  يف 
كار يف مداخلتها اإىل اأهم التحديات التي ت�اجه �سناع القرار والت�سريعات 
اأن اأحد اأكر التحديات يكمن يف عملية  التنظيمية للتقنيات، م�سرة اإىل 

والتي  خمتلفة،  قطاعات  اأو  بتقنيات  اخلا�سة  احلك�مية  النظم  م�اءمة 
اأو التفا�سيل، وهذا ي�سكل  اأن ينتج عنها ت�سارب يف بع�س اجل�انب  ميكن 

عائق رئي�سي اأمام التقنيات التجاوزية والتي ميكن 
اأن ت�ؤثر على كثر من القطاعات.

من جهته، اأكد اأمانديب غيل اأنه يت�جب على �سناع 
من  اخل���روج  التنظيمية  والت�سريعات  ال�سيا�سات 
القالب التقليدي واالنفتاح لتقبل منظ�مات واأطر 
ماأل�فة،  غر  ع��ام  ب�جه  تك�ن  قد  جديدة  ح�كمة 
م�سراً اإىل اأن حتقيق هذا الن�ع من االنتقال ي�ستلزم 
الت�سديد على العمل الت�ساركي واملتعدد اخل�سائ�س، 
من  والتجارب  الدرو�س  من  اال�ستفادة  ميكن  حيث 
الفرق املختلفة لتحديد اأطر ح�كمة جديدة واأكر 
فئاتهم.  خمتلف  على  امل�ستخدمني  لكافة  �سم�لية 

واأ�سارت األي�س ب�ن اإىل جتربتها يف قطاع الف�ساء وكيف كان الإجماع الدول 
امل�سغلة لرامج الف�ساء اأهمية لنجاح اإطالق اأطر ح�كمة ت�افقية واأ�ساليب 

عمل م�سركة مكنت من تنظيم العديد من االأن�سطة الف�سائية كعمليات 
االإطالق واملالحة الف�سائية واإدارة خملفات الف�ساء.

العاملي  امل�سرك  العمل  تعزيز  اأهمية  على  و���س��ددت 
لها  يك�ن  اأن  يف  ال���دول  م��ن  الكثر  لرغبة  ا�ستجابة 
على  الف�ساء، عالوة  ا�ستك�ساف  اأن�سطة  يف  فاعل  دور 
العديد من �سركات القطاع اخلا�س والتي تنظر اإىل 
تقنيات ا�ستك�ساف الف�ساء كفر�سة ا�ستثمارية كبرة. 
املنتدى  بال�سراكة مع  االإم��ارات  دول��ة  وتعقد حك�مة 
الجتماعات  ال��راب��ع��ة  ال������دورة  ال��ع��امل��ي  االق��ت�����س��ادي 
جم��ال�����س امل�����س��ت��ق��ب��ل ال��ع��امل��ي��ة، حت���ت رع���اي���ة �ساحب 
ال�سم� ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
وي�سارك فيها اأكر من 700 من العلماء وم�ست�سريف 
امل�ستقبل واخلراء، من 70 دولة ح�ل العامل �سمن 41 جمل�ساً ت�ست�سرف 

م�ستقبل القطاعات احلي�ية ل��سع حل�ل عملية لتحدياتها.

•• دبي -وام:

على  احلفاظ  �سبل  العاملية  امل�ستقبل  جمال�س  بحثت 
ا���س��ت��دام��ة ك���ك��ب االأر�����س ك��م��ك��ان ���س��ال��ح ل��ل��ح��ي��اة، يف 
جل�سة بعن�ان التن�ع احلي�ي لك�كب االأر�س وكيفية 
احلفاظ عليها عقدت �سمن فعاليات الدورة الرابعة 

الجتماعات جمال�س امل�ستقبل العاملية.
والتحديات  الفر�س  اجلل�سة  يف  امل�سارك�ن  وناق�س 
امل�ستقبلية للحفاظ على التن�ع على ك�كب االأر�س يف 
ظل التغر املناخي الذي ي�ؤدي كل ي�م اإىل مزيد من 
االأخطار التي حتيط بالك�كب، م�سددين على �سرورة 
وحتقيق  احلك�مية،  والت�سريعات  ال�سيا�سات  و�سع 
التغير املن�س�د يف �سل�ك الب�سر حفاظا على البيئة، 
االأر����س  ك���ك��ب  ع��ل��ى  العي�س  ف��ر���س��ة  وح��ت��ى ال نفقد 

كمكان اآمن.
والرامج يف  البث  ب��سائل  االإعالمي  امل�س�ؤول  ماك�س�يل ه�ل  اجلل�سة  اأدار 
املنتدى االقت�سادي العاملي، الذي ا�ستهل النقا�س باالإ�سارة اإىل حقيقة وج�د 

ملي�ن كائن حي مهدد باالنقرا�س الي�م .
ك��ارل������س مان�يل رودري��غ��ز، وزي���ر البيئة وال��ط��اق��ة يف  فيما حت��دث م��ع��ايل 
ك��ستاريكا، عن ال�اجب االأخالقي حلماية الطبيعة، 
واإمنا  م��ن��ه��ا،  اأق�����ى  لي�س�ا  االإن�����س��ان  ب��ن��ي  اأن  م���ؤك��دا 
تل�يث  من  الي�م  ن�سهده  وم��ا  فيها،  االأق����ى  ال�سنف 
على  تاأثر  احلقيقة  يف  ه�  احلية  للكائنات  وخ�سارة 

منظ�مة حياتنا.
حالة  ت��ع��ي�����س  ال���ع���امل  دول  م���ن   50% اإن   “ وق����ال 
نحتاجه  وم��ا  التنظيمية،  االأم���ر  �سلبية يف كثر من 
ال�ق�د  اإن��ت��اج  زي���ادة  �سليمة يف ظ��ل  ه��� ح�كمة  فعال 
اإىل  والبيئة، م�سرا  الطبيعة  على ح�ساب  االأحف�ري 
اأن ك��ستاريكا كانت دولة اأقل من�ا، لكنها الي�م تتف�ق 
على ال�اليات املتحدة االأمريكية يف “ م�ؤ�سر ال�سعادة 
ا�ستثمرنا يف التعليم،  “، فقد  اأقل على البيئة  لتاأثر 
ونظرنا اإىل الطبيعة كجزء من التنمية، وفر�سنا �سريبة مقيدة لالنبعاثات 
اإمكانيات كبرة  اأمام  واأ�سبحنا  اأ�سعاف،   3 اقت�سادنا  وت�ساعف  الكرب�نية، 

مل�اجهة التغر املناخي«.

ازدادت  التي  الغابات  اإىل حرائق  ك��ستاريكا  والطاقة يف  البيئة  وزير  ولفت 
االإن�سان  بفعل  ج��اءت  اأنها  م�ؤكدا  املا�سي،  العام  عن   4% بن�سبة  العام  هذا 

ال��ذي يطمع ويطمح الأغ��را���س زراع��ي��ة اأخ���رى، وما 
ن��ح��ت��اج��ه يف ه���ذا اجل��ان��ب ه��� ات��ف��اق ع��امل��ي حلماية 

الغابات فعال.
اأما كارولني اآن�ستي م�ست�سار اأول من ال�اليات املتحدة 
االأمريكية، فقالت اإن االإن�سان جزء من الطبيعة وهذا 
لدينا  اأن  امل�سكلة  لكن  بق�ة،  يتعزز  اأن  بد  ال  ال���اق��ع 
ق�سر  اال�ستثمار  على  كبرة  ع�ائد  مينح  اقت�سادا 
املدى ولي�س على اال�ستثمار يف البيئة “بعيد املدى«.

جتاه  املثلى  املمار�سات  من  ج��زر  “ لدينا  واأ���س��اف��ت: 
البيئة، وحميط كبر للممار�سات اخلاطئة، لذا على 
ولي�س  االأخ�سر  اال�ستثمار  باجتاه  الدفع  احلك�مات 
اال�ستثمار البني املل�ث، فما نحتاجه واقعا، ه� اأنظمة 

وت�سريعات واإف�ساح عن املعل�مات بخ�س��س اال�ستثمار االأخ�سر اأو �س�اه«.
اإرماك�را خبر متدن وتكن�ل�جيا وا�ست�سراف م�ستقبل يف  وحتدث ت�ما�س 
الكائنات  وحياة  الب�سر  بني  حلياة  تهديد  اأك��ر  عن  روم”،  “ما�سينز  �سركة 

اأن التغر املناخي ه� م�ساألة  احلية االأخ��رى يف ال�قت احلايل، م�سرا اإىل 
حياة اأو م�ت، ونحن من ميلك اأدوات التغير وبيدنا االأمل.

امل��دي��ر العام  اأو���س��ح��ت داي���ان ه���ل��دورف  م��ن جهتها، 
العاملي  االأع��م��ال  مبجل�س  والطبيعة  ال��ط��ع��ام  لقطاع 
لدى  اال�ستثمار  ت�جيه  اأه��م��ي��ة  امل�����س��ت��دام��ة،  للتنمية 
واأن  ب��االإن�����س��ان، خ�����س������س��ا  اإىل االه��ت��م��ام  ال�����س��رك��ات 
على  يعتمد  امل�ستقبل  اأن  اأدرك��ت  وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات 
املكافاأة  نظام  اإي��ج��اد  اأهمية  اإىل  م�سرة  امل����ارد،  وف��رة 
ميكن  اإذ  ال�سفافية،  منطق  وف��ق  لل�سركات  واملتابعة 
مفه�م  وف��ق  مهم  ا�ستثمار  لتحقيق  حم��ف��زات  و���س��ع 

الطاقة املتجددة.
وت�سم “جمال�س امل�ستقبل العاملية” نخبة العق�ل التي 
جتتمع لتتبادل اخلرات، وتر�سم ال�سيا�سات مب�ساركة 
700 م�ست�سرف وخبر وم�س�ؤول من 70 دولة ح�ل 
ب��ه��دف واح���د ه�  ال��ق��ط��اع��ات، وتعمل  ك��اف��ة  41 جمل�س تغطي  ال��ع��امل، يف 
االأر�س، وجتاوز  االإن�سان، الإعمار  “ وا�ست�سراف م�ستقبل  الب�سرية  “خدمة 

كافة التحديات التي ت�اجه عاملنا.

فقرات توعوية لاأطفال يف معر�س ال�سارقة للكتاب

�شمن �أعمال �لجتماعات �ل�شنوية ملجال�س �مل�شتقبل �لعاملية 

خرباء عامليون: �سراكة القطاعني احلكومي واخلا�س ركيزة حلوكمة التقنيات احلديثة

�شمن فعاليات جمال�س �مل�شتقبل �لعاملية 

كوكب الأر�س يف خطر .. مليون كائن حي مهدد بالنقرا�س و4 % زيادة يف حرائق الغابات

حممية املرزوم تفتح اأبوابها اأمام ال�سقارين وهواة ال�سيد وال�سائحني

نعي�س يف عامل متغري 
وعلى �حلكومات 
و�لقطاع �خلا�س 

تبني �شيا�شات �أكرث 
مرونة

�لبيئة  • وزير 
�لكو�شتاريكي : ل�شنا 

�أقوى من �لطبيعة 
وحمايتها و�جب 

�أخالقي 

�ملرونة يف �لعمل يعزز 
من تناف�شية �لدول 

وقدرتها على ��شتيعاب 
�شيا�شات �لثورة 

�ل�شناعية �لر�بعة

لو�شع  • دعوة 
�شيا�شات وت�شريعات 
حكومية وحوكمة 

�حلفاظ على �لبيئة 
لالأجيال �لقادمة

جلنة امل�ساورات ال�سيا�سية بني الإمارات واأذربيجان تناق�س تعزيز التعاون
•• اأبوظبي-وام:

وزارة  ع������ام  ب������دي�������ان  ان���ط���ل���ق���ت 
اخل����ارج����ي����ة وال����ت����ع����اون ال������دويل 
الدورة  اأعمال  اأب�ظبي  بالعا�سمة 
الثانية للجنة امل�ساورات ال�سيا�سية 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب���ني 
ال��دويل يف دول��ة االإم���ارات ووزارة 
اخلارجية يف جمه�رية اأذربيجان.

جانب  من  اللجنة  اأعمال  وتراأ�س 
الدولة �سعادة خليفة �ساهني املرر 
والتعاون  اخلارجية  وزير  م�ساعد 

ال�سيا�سية،  ل���ل�������س����ؤون  ال�������دويل 
حممد  ال��دك��ت���ر  ���س��ع��ادة  بح�س�ر 
�سفر  ال��ق��ب��ي�����س��ي  ه���ام���ل  اأح����م����د 
اأذربيجان  جمه�رية  لدى  الدولة 
و�سعادة خالد العامري نائب مدير 
اإدارة غرب اآ�سيا يف وزارة اخلارجية 
تراأ�س  ف��ي��م��ا  ال�����دويل،  وال���ت���ع���اون 
االأذربيجاين  اجلانب  من  اللجنة 
وزير  نائب  ح�سن�ف،  رام��ز  �سعادة 
حممد  ماهر  و�سعادة  اخل��ارج��ي��ة، 
علييف �سفر جمه�رية اأذربيجان 

لدى الدولة.

وجرى خالل امل�ساورات ا�ستعرا�س 
ع������الق������ات ال�����ت�����ع�����اون امل�������س���رك 
تعزيزها  و���س��ب��ل  ال��ب��ل��دي��ن،  ب���ني 
اجلانبان  وت����ن����اول  وت���ط����ي���ره���ا، 
االإقليمية  والتط�رات  امل�ستجدات 
ال���راه���ن���ة، ك��م��ا ب��ح��ث��ا ع������دداً من 

الق�سايا ذات االهتمام امل�سرك.
االجتماع  خ��الل  اجلانبان  وات��ف��ق 
والتعاون  التن�سيق  م�ا�سلة  على 
الثنائية  ال����ع����الق����ات  جم�����ال  يف 
املنظمات  يف  ال��ث��ن��ائ��ي  وال���ت���ع���اون 
ي�سهم  مب��ا  وال��دول��ي��ة،  االإقليمية 

متقاربة  ن���ظ���ر  وج����ه����ات  ن���ق���ل  يف 
ال���دويل، ومب��ا يخدم  املجتمع  اإىل 
املطروحة  وال��ت��ح��دي��ات  الق�سايا 

ع����ل����ى ال�������س���اح���ت���ني االإق���ل���ي���م���ي���ة 
والدولية.

ع����ل����ى عقد  اجل�����ان�����ب�����ان  وات������ف������ق 

للم�ساورات  ال���ث���ال���ث  االج���ت���م���اع 
يف  ب��اك���  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ال�سيا�سية 

م�عد يتم االتفاق عليه الحقا.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  م���رك���ز  ن��ظ��م 
ال��ق��رار يف �سرطة دبي،  ات��خ��اذ  ودع��م 
“التخطيط  ب��ع��ن���ان  تدريبية  دورة 
اإط��ار حر�س  وذلك يف  بال�سيناري�”، 
باالأ�ساليب  ال��ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى  امل���رك���ز 
وتطبيقاتها  احل���دي���ث���ة،  ال��ع��ل��م��ي��ة 
ا�ستثمارها  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال�����س��رط��ي��ة 
املجال  يف  ال��ع��م��ل  ب�������اأداء  ل���الرت���ق���اء 
ال�سباط  ع��دد من  االأم��ن��ي، بح�س�ر 
وم����راك����ز  ال����ع����ام����ة  االإدارات  م�����ن 

ال�سرطة.
عبد  اهلل  عبد  الدكت�ر  العميد  واأك��د 
مدير  �سلطان،  ب��ن  ي��سف  الرحمن 
اأن الهدف من الدورة، يرجع  املركز، 
التخطيط  تر�سيخ جانب  اأهمية  اإىل 
باأدوات  والتعريف  بال�سيناري�هات، 
يف  امل�ستخدمة  امل�ستقبل  ا�ست�سراف 
اإىل  امل�ستقبلي،  اال�ست�سراف  قيا�س 
و�سياغة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ب���ي���ان  ج���ان���ب 
والتحديات  وال��ف��ر���س  ال�����س��ي��ن��اري���، 

لل�سيناري�هات، وعر�س �سيناري�هات 
م�ستقبلية.

واأ�ساف العميد بن �سلطان اأن املركز 
ي�سعى اإىل اإعداد جيل من املتخ�س�سني 
يف جماالت ال�سيناري�هات امل�ستقبلية، 
باعتبار اأن هذه الدورات منثل اأر�سية 

�سلبة ترتكز عليها جه�د التخطيط 
االحتياجات،  وت��ق��دي��ر  وال��ت��ط���ي��ر 
وترجمة الروؤية امل�ستقبلية اإىل اأبعاد 
رقمية حتدد مالمح االأو�ساع املاأم�ل 

حتقيقها.
وتقديره  �سكره  عن  العميد  واأع���رب 

ل���������الإدارة ال���ع���ام���ة ل���ل���ت���دري���ب، على 
ت��ع��اون��ه��ا يف ت��ن��ظ��ي��م ه����ذه ال������دورة، 
وتقدمي الت�سهيالت واالإمكانات التي 
مكنت من ا�ستقدام خراء متميزين 
اأق�سى  ل��ت��ق��دمي  ال���دول���ة  م���ن خ����ارج 

ا�ستفادة للمتدربني.

•• دبي -وام:

اأكد معايل حميد حممد القطامي املدير العام لهيئة ال�سحة بدبي اأن الهيئة تتبنى 
�سيا�سة وا�سحة لالنفتاح على العامل وم�ؤ�س�ساته املتخ�س�سة واأنها حري�سة على تبادل 
اخلرات والتجارب الناجحة وعقد ال�سراكات املميزة مبا يخدم ت�جهات مدينة دبي 

واأهداف الهيئة اال�سراتيجية وي�سب يف امل�سلحة العامة وخدمة النا�س.
جاء ذلك خالل لقاء معاليه ام�س يف مقر هيئة ال�سحة بدبي �سعادة اندرو جاك�س�ن 
القن�سل العام الريطاين وال�فد املرافق له بح�س�ر عدد من امل�س�ؤولني واملخت�سني 

يف الهيئة.
ومت خالل اللقاء بحث اأطر التعاون و�سبل ت�ثيق ال�سراكات بني هيئة ال�سحة بدبي 
ذات  وال�سركات  والهيئات  اجلهات  من  يتبعها  وم��ا  الريطانية  ال�سحية  وامل�ؤ�س�سة 

العالقة.
وقال معايل القطامي خالل اللقاء اإن هيئة ال�سحة بدبي تقدر التاريخ الط�يل املمتد 
للتجربة الطبية الريطانية والنجاحات املت�ا�سلة للم�ؤ�س�سات االأكادميية وال�سحية 
الريطاين مدر�سة مهمة  الطبي  املجال  تعتر  بريطانيا حيث  البحثية يف  واملراكز 
امل�ؤ�س�سات  ه��ذه  مع  ق�ية  �سراكات  بناء  على  الهيئة  حر�س  اإىل  الفتا  عامليا  ومميزة 
لتبادل التجارب وتعزيز ت�جهات “ �سحة دبي” �س�اء على جانب منظ�مة الرعاية 

ال�سحية اأو تط�ير املمار�سات والتعليم الطبي وكذلك البح�ث والدرا�سات.
من جانبه اأعرب القن�سل الريطاين عن �سعادته بفتح اآفاق جديدة للتعاون مع هيئة 
اأن  جدا  املهم  من  واأن��ه  واإجنازاتها  تف�قها  لها  دبي  مدينة  اأن  م�ؤكدا  بدبي  ال�سحة 
القطاع  يف  امل�ج�دة  ال�اعدة  الفر�س  من  الريطانية  ال�سحية  امل�ؤ�س�سات  ت�ستفيد 

ال�سحي بدبي .

•• دبي-الفجر:

ال��ل���اء عبد اهلل خليفة  ���س��ع��ادة  اط��ل��ع 
املري، القائد العام ل�سرطة دبي، على 
املتعاملني  اإ�سعاد  ق�سم  العمل يف  �سر 
يف م����رك����ز ����س���رط���ة ب����ر دب�������ي، وذل����ك 
بح�س�ر الل�اء الدكت�ر ال�سالل �سعيد 
القائد  الفال�سي، م�ساعد  بن ه�يدي 
عبد  والعميد  االإدارة،  ل�����س���ؤون  ال��ع��ام 
املع�سم، مدير مركز  �سرور  اهلل خادم 
الدكت�ر  وال��ع��ق��ي��د  دب����ي،  ب���ر  ���س��رط��ة 
املكتب  اأحمد زعل بن كري�سان، مدير 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي ل��ل��ق��ي��ادة، وال��ع��ق��ي��د عبد 
املنعم عبد الرحمن، نائب مدير مركز 
�سرطة ب��ر دب��ي ب��ال���ك��ال��ة، وع���دد من 
ال�سباط. واأكد �سعادة الل�اء عبد اهلل 
العامة  القيادة  حر�س  امل��ري،  خليفة 

املتعاملني  اإ���س��ع��اد  على  دب��ي  ل�سرطة 
ت��ق��دمي خ���دم���ات متميزة  م���ن خ���الل 
ر�ساهم،  وت����ن����ال  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م  ت��ل��ب��ي 
احلك�مة  ت�جهات  مع  متا�سياً  وذل��ك 

الر�سيدة. وقال الل�اء املري اإن القيادة 
ت�����س��ع��ى دائما  ل�����س��رط��ة دب����ي  ال��ع��ام��ة 
للمتعاملني  اأف�سل اخلدمات  لتقدمي 
وب��ك��ل ج�����دة ودق����ة واح���راف���ي���ة، من 

خالل االلتزام مببادئ العمل اخلدمي 
واإ�سعادهم،  املتعاملني  ر�سا  لتحقيق 
ال��ت��ع��ام��ل احل�����س��اري مع  اأن  م����ؤك���داً 
خدماتنا  مب�ست�ى  يرتقي  املتعاملني 

املتعامل  ل��دى  ال�سع�ر  درج��ات  ويزيد 
اإليها،  املتقدم  اجلهة  واأهمية  بقيمة 
اأ�سا�سي ت�سعه �سرطة دبي  وه� هدف 
لديها،  العاملني  جميع  اأع���ني  ن�سب 
وت�سعى لتحقيقه من خالل رفع كفاءة 
ال��ف��ئ��ات بهدف  امل���ظ��ف��ني مب��خ��ت��ل��ف 
حتقيق اأف�سل النتائج املميزة يف �ستى 
اخلدمات املقدمة، مما �سيك�ن له اأكر 
العمل  منهجيات  تط�ير  على  االأث���ر 
يف  املتعاملني  وت�قعات  ر�سا  ومتابعة 

ن�عية وج�دة اخلدمات.
قام  ال���ت���ف���ق���دي���ة،  ج����ل���ت���ه  خ���ت���ام  ويف 
راأي عدد من  با�ستطالع  امل��ري  الل�اء 
املتعاملني ملعرفة اآرائهم ومالحظاتهم 
�سرطة  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ع��ن 
اإ�سعاد املتعاملني، م�ؤكدا  دبي يف ق�سم 
دبي  ل�����س��رط��ة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  اأن 

ق��ام��ت ب��اإط��الق م���ؤ���س��ر ال�����س��ع��ادة عن 
اخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا م���ن خالل 
م�قعها االإلكروين وتطبيقها الذكي 
ر�سد  بهدف  وذل��ك  الذكية،  و�ساعتها 
انطباعات املتعاملني ومدى �سعادتهم 

عن اخلدمات املقدمة لهم.
خادم  اهلل  ع��ب��د  العميد  ق���ال  وب����دوره 

املركز قدم خدمات  اإن  املع�سم،  �سرور 
املا�سي،  العام  يف  للمتعاملني  متميزة 
ر�سا  ن�����س��ب��ة  ارت����ف����اع  اإىل  اأدى  مم����ا 
مقارنة   2018 ال��ع��ام  يف  املتعاملني 
ق�سم  اأن  اإىل  م�سراً   ،2017 بالعام 
األفا   64 اإ�سعاد املتعاملني قام باإجناز 
العام  يف  ال��ك��رون��ي��ة  معاملة  و720 

و525  األ���ف���ا   83 م��ق��اب��ل  اجل�������اري، 
املا�سي،  ال��ع��ام  يف  الكرونية  معاملة 
ك��م��ا ق���ام امل���رك���ز ب��ال��ت���ا���س��ل م���ع 18 
اجلنائي  ب�سقيها  �سحية  و519  األفا 
ال��ع��ام اجل����اري، مقارنة  وامل�����روري يف 
ب�سقيها  �سحية  و300  األ��ف��ا   13 ب��� 

اجلنائي واملروري يف العام املا�سي. 

�سحة دبي تبحث التعاون الطبي مع بريطانيا

اللواء املري يطلع على �سري العمل يف مركز �سرطة بر دبي

•• دبي-الفجر:

الل�اء  �سعادة  لت�جيهات  تنفيذا 
القائد  امل�����ري،  خ��ل��ي��ف��ة  اهلل  ع��ب��د 
العام ل�سرطة دبي، باإ�سعاد املجتمع 
ال��داخ��ل��ي، ت���راأ����س ال��ع��م��ي��د خالد 
العامة  االإدارة  �سهيل، مدير  علي 
الإ�سعاد املجتمع بال�كالة، اجتماع 
ب��رن��ام��ج ال��ت���ا���س��ل ال��ق��ي��ادي مع 
لل�ق�ف  وذل��ك  الب�سرية،  امل����ارد 
على اأجندة ال�سعادة ملرتب االإدارة 

العامة.
�سهيل  خ����ال����د  ال���ع���م���ي���د  ورح�������ب 
باحل�س�ر م�سيداً بنجاح التفتي�س 
ال�سن�ي لالإدارة، ومثمناً اجله�د 
من  امل�ظفني  جميع  بذلها  التي 
وال��درج��ات، ومن  الرتب  خمتلف 
اأجل  الفرعية، من  االإدارات  كافة 
امل�سرف يف  النم�ذج  بهذا  الظه�ر 

التفتي�س ال�سن�ي. 
وق�����ال ال��ع��م��ي��د خ���ال���د ���س��ه��ي��ل يف 
هذا  اإن  األ���ق���اه���ا،  ال���ت���ي  ال��ك��ل��م��ة 
اإط�����ار احلر�س  ي���اأت���ي يف  ال��ل��ق��اء 
ع���ل���ى ال����ت�����ا�����س����ل امل���ب���ا����س���ر مع 
ملا  االإدارة،  يف  امل���ظ��ف��ني  ج��م��ي��ع 
ل��ه م��ن اأه��م��ي��ة ك��ب��رة يف تط�ير 

االأداء،  مب�ست�ى  وال��رق��ي  العمل 
امل�ظفني  ب��ني  ال��ع��الق��ة  وت��ع��زي��ز 
اإليهم،  واالإن�����س��ات  وامل�����س���ؤول��ني، 
متمنياً للجميع ال�سعادة والنجاح 

يف العمل. 
واأ�ساف العميد �سهيل، اأن االإدارة 
لديها اإجنازات كبرة، مبا تقدمه 
من دعم لالإدارات العامة االأخرى 
ومراكز ال�سرطة، باالإ�سافة للدور 

املجتمعي، وه� ما يزيد من حجم 
فيها،  امل���ظ��ف��ني  لكافة  ال��ت��ح��دي 
ويتطلب منهم ال�سعي للتط�ر يف 
التخطيط  عر  ال�ظيفي،  االأداء 
املهام  وت��ن��ظ��ي��م  ال��ي���م��ي،  للعمل 

التي �س�ف يتم اإجنازها.
ا�ستعر�س العقيد علي  من جهته 
امل��ن�����س���ري، ن��ائ��ب املدير  خ��ل��ف��ان 
امل��ب��دئ��ي الأجندة  ال��ت�����س���ر  ال��ع��ام، 

تهدف  والتي  االإدارة،  يف  ال�سعادة 
بيئة  وخلق  امل�ظفني،  اإ�سعاد  اإىل 
االأداء  كفاءة  رفع  ت�ساهم يف  عمل 
االأن�سطة  ع��ر  وذل���ك  ال�ظيفي، 
واملبادرات والفعاليات وامل�سابقات، 
تنفيذها  �سيتم  اأن��ه  اأو���س��ح  والتي 
اآليات مت االإع��داد لها جيداً،  وفق 
لهذه  املن�س�دة  االأه���داف  لتحقق 
العام  املدير  دور  مثمناً  االأج��ن��دة، 
وكافة امل�ظفني يف االإدارة، وداعياً 
ج��م��ي��ع احل�����س���ر ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 
الداعمة  االق�����راح�����ات  ت���ق���دمي 

لهذه االأجندة.
اهم  مناق�سة  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ومت 
امل�ظفني  ت�اجه  التي  التحديات 
مالحظاتهم  اإىل  واال���س��ت��م��اع   ،
بيئة  ل���ت���ط����ي���ر  وم���ق���رح���ات���ه���م 
االأداء، مبا  العمل، ورفع م�ست�ى 
ير�سخ مفه�م الت�ا�سل بني املدير 
�سع�رهم  م��ن  وي��ع��زز  وم�ظفيه، 

بال�سعادة.

•• دبي-وام:

تعتزم املدينة امل�ستدامة يف دبي، الك�سف عن قرية �سند التي ت�ست�سيفها 
لتاأهيل  مركز  اأك��ر  املنطقة،  ودول  االإم���ارات  لدولة  لتقدم  اأر�سها،  على 
يف  م�ساركتها  خالل  وذلك  الهمم،  اأ�سحاب  من  والكبار  االأطفال  وتعليم 
اإك�سب� اأ�سحاب الهمم الدويل الذي ينطلق الي�م وي�ستمر ثالثة اأيام يف 
حتفيز  اإىل  املعر�س  ويهدف  وامل��ع��ار���س.  للم�ؤمترات  ال��دويل  دب��ي  مركز 
املجتمع، وذلك من خالل  الهمم يف  اأ�سحاب  ال�سركات، وحثها على دمج 
على  التغلب  م��ن  ومتكينهم  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م،  ل��ت��الئ��م  اخل��دم��ات  حت�سني 
حتديات احلياة الي�مية. وينبثق املعر�س من “روؤية االإمارات” للتاأ�سي�س 
حياة  يف  كبر  فرق  لتحقيق  من�سة  يعد  كما  ومتعاطف،  �سم�يل  ملجتمع 

اأ�سحاب الهمم.
وقال املهند�س فار�س �سعيد، امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�سركة “دامي�ند 
ديفل�برز”، اجلهة امل�س�ؤولة عن تط�ير م�سروع املدينة امل�ستدامة يف دبي: 
خالل “قرية �سند” على اأن املدينة امل�ستدامة ما�سية  من  التاأكيد  “ن�د 
يف خططها الرامية اإىل التح�ل ملجمع متكامل، يقدم لالإمارات والعامل 
اأجمع اأفكارا مبتكرة، لي�س فقط ما يتعلق باال�ستدامة من خالل خمتلف 
حم��اوره��ا، واإمن���ا امل���ب���ادرات وامل�����س��اري��ع ال��ت��ي تهم ك��اف��ة ���س��رائ��ح املجتمع، 
اإزاء  التزامنا  على  من�ذجا  القرية  وتعتر  احتياجاته.  خمتلف  ومت�س 
دعم ا�سراتيجية دبي الأ�سحاب الهمم، و�س�ال اإىل حتقيق روؤية االإمارة 
اجل�انب  يف  �سامل  ب�سكل  الهمم  الأ�سحاب  و�سديق  دام��ج  جمتمع  بخلق 
احلقيقية  الفر�س  ذلك  اإىل  ي�ساف  واالجتماعية،  وال�سحية  التعليمية 

للتدريب والتاأهيل«.
األف مر مربع، كما   32 اإىل  اإجمالية ت�سل  القرية علي م�ساحة  وتقام 
م��رب��ع، يف حني  م��ر  األ���ف   19 االإن�سائية  امل��ب��اين  م�ساحة  اإج��م��ايل  يبلغ 
م�ظفا   320 فيها  ويعمل  دره��م  ملي�ن   200 تاأ�سي�سها  كلفة  جت��اوزت 
من املدربني املخت�سني وامل�ظفني امل�ؤهلني من خمتلف جن�سيات العامل 

وميكنها ا�ستقبال 395 حالة يف الق�سمني الداخلي واخلارجي.
وقال الدكت�ر مهند فريحات م�ؤ�س�س ورئي�س “قرية �سند”: “تعتر دبي 
مدينة رائدة يف اإطالق امل�ساريع املتميزة. ومن هذا املنطلق، وقع اختيارنا 
لتاأهيل  العامل  يف  مركز  �سند” كاأكر  “قرية  الإط��الق  دب��ي  مدينه  على 
مثالية  الدويل” منا�سبة  الهمم  اأ�سحاب  “اإك�سب�  ويعد  الهمم.  اأ�سحاب 
التغلب  يف  ت�ساعد  التي  ال�ساملة  وخططنا  املبتكرة  براجمنا  لعر�س  لنا 
يف  ذل��ك  ك��ان  �س�اء  الهمم،  اأ�سحاب  ت�اجه  التي  التحديات  خمتلف  على 
انداجمهم مع املجتمع، اأو ح�س�لهم على التاأهيل املنا�سب الذين ي�سمن 
لهم االن�سمام اإىل وظائف ت�سمن لهم �سبل العي�س الكرمي، واالإ�سهام يف 

نه�سة ومن� دولهم«.
من  االأول  يعد  متط�ر  من�ذجي  مركز  ت�فر  على  القرية  فكرة  وتق�م 
مع  الهمم  اأ���س��ح��اب  لدمج  والتاأهيل  ال��ت��دري��ب  خ��دم��ات  ت�فر  يف  ن�عه 
املجتمع با�ستخدام امل��سيقى والفن والب�ستنة واحلي�انات، كما ي�ستهدف 
يف  العالجية  لل�سياحة  ت�سجيعا  كافة  العامل  دول  من  احل��االت  ا�ستقبال 
التعلمية وال�سحية  دولة االإم��ارات، حيث يقدم لنزالئه جميع اخلدمات 

والتاأهلية.
الطبيعي،  بالعالج  املتخ�س�سة  االأق�����س��ام  م��ن  العديد  امل��رك��ز  يف  وي���ج��د 

ملعاجلة  ق�سما  وي�فر  ال�ظيفي  وال��ع��الج  التطبيقي،  ال�سل�كي  وال��ع��الج 
م�سكالت النطق والتخاطب، ويت�ىل اخلراء العامل�ن فيه تنظيم ال�ر�س 
االفرا�سي،  ال�اقع  حتاكي  التي  التعليمية  الف�س�ل  واإقامة  التدريبية، 
اإىل ق�سم لتدريب  اإ�سافة  العاملية،  التقنيات  اأحدث  باالعتماد على  وذلك 
وتط�ير املخت�سني، واآخر لت�فر خدمات االإر�ساد االأ�سري وتدريب اأفراد 

العائلة على التعامل مع خمتلف احلاالت ورعايتها.
متاثل  داخلية  متكاملة  بيئة  املركز  “�سي�فر  فريحات:  الدكت�ر  واأ�ساف 
املجتمع اخلارجي، حتى يت�سنى لهذه الفئة التدرب واالندماج التدريجي 
عدة  مع  بالتن�سيق  قمنا  لذلك،  ال���اق��ع.  اأر���س  على  احلياة  مع  للتعامل 
داخل  املتطلبات  ه��ذه  اإي��ج��اد  على  للم�ساعدة  وحك�مية  ر�سمية  ج��ه��ات 
امل�ا�سالت  وو�سائل  امل���رور  واإ���س��ارات  ال�����س���ارع  باإن�ساء  و�سنق�م  القرية. 
احلقيقية للتدريب على كيفية التعامل يف هذا االط��ار. و�ست�فر القرية 
و�سائل الراحة ال�سكنية باأ�سل�ب فاخر، والدعم ال�سريري على مدار 24 

�ساعة يف الي�م، ومن املقرر اأن يبداأ العمل ب�سكل كامل ال�سهر املقبل«.
وكانت “قرية �سند” قد ت�لت التن�سيق مع �سرطة دبي من منطلق زيادة 
اأمن املجتمع الذي حتر�س عليه اإمارة دبي، ومت تطبيق فكرة وج�د مكتب 
خا�س لل�سرطة داخل املركز، ما ي�ساعد على تعزيز الثقة بني اأطفال من 
اأ�سحاب الهمم ورجال ال�سرطة، ونزع فكرة اخل�ف والرهبة جتاه رجال 
ال�سرطة، وزرع ال�سع�ر باالأمان والطماأنينة و�سينظم املركز دورات تدريبية 

لرجال ال�سرطة للتعامل باإيجابية معهم.
واإ�سافة اإىل ما �سبق، مت التن�سيق مع اإحدى �سركات الطران االإماراتية 
اإجراءات  اإمتام  املركز للتدريب على كيفية  لتقدمي خدمات كاملة داخل 
ال�سفر، بدءا من التفتي�س االأمني وحتى ال�سع�د اإىل الطائرة و�سيتم ذلك 
ذلك  يف  مبا  احلقيقي،  للمطار  امل�سابهة  املتطلبات  كل  ت�فر  خالل  من 

الطائرة حيث �ست�فر هيئة الطران من�ذجا لطائرة حقيقية.
�سيتم ت�فر مركز  املتطلبات،  لهذه  “ا�ستكماال  الدكت�ر فريحات:  وقال 
املطاعم  م��ن  وع��دد  لل�سينما،  و�سالة  �س�برماركت  ي�سم  م�سغر  ت�س�ق 
و�سال�ن للحالقة، والكثر من امل�ستلزمات االأخرى، لتح�يل املركز اإىل 
االأن�سطة  اأ�سكال  جميع  على  وال��ت��درب  التعامل  لهم  يتيح  متكامل  ع��امل 
مع  التعامل  ذويهم  وعلى  عليهم  ي�سهل  ما  الي�مية،  احلياتية  وامل�اقف 
املجتمع خارج جدران املركز بي�سر و�سه�لة ومرونة. و�سيتم تدريب الفئات 
القطاعات،  ه��ذه  يف  اأع��م��اره��م  تنا�سب  ب�ظائف  القيام  على  �سنا  االأك���ر 

ل�سمان ا�ستقالليتهم واندماجهم الكلي وال�سحيح مع املجتمع«.
حياة  حت�سني  اإىل  يهدف  الدويل”  الهمم  اأ���س��ح��اب  “اإك�سب�  اأن  يذكر 
خمتلف فئات اأ�سحاب الهمم، ويعد منتدى فريدا من ن�عه على م�ست�ى 
تقدمي  وجهات  العائالت  بني  اجلمع  على  ي�ساعد  واأن��ه  ال�سيما  املنطقة، 
الرعاية املتخ�س�سة و�سركات تط�ير التقنيات، اإىل جانب جتار التجزئة 
وامل�سنعني وامل�ستثمرين واملنظمات غر احلك�مية، ف�سال عن ا�ستقطابه 
املعاهد الطبية والتعليمية والهيئات احلك�مية من جميع اأنحاء املنطقة.

وكانت الدورة ال�سابقة قد ا�ستقطبت اأكر من 6 اآالف زائر يف العام2018 
، و�سهدت عقد 1039 اجتماع عمل، و�سارك بها 106 عار�سني ميثل�ن 
املعر�س ندوات حافزة على التفكر، وت�ساعد يف  اأجندة  40 دولة. وت�سم 
اإلقاء ال�س�ء على الق�سايا امللحة املتعلقة بت�ظيف هذه الفئة من املجتمع، 

واحلل�ل املمكنة للتخل�س من العقبات التي حت�ل دون ت�ظيفهم.

•• العني-الفجر:

اأب�ظبي  الب�سرية ب�سرطة  امل���ارد  ال�سرطة يف قطاع  اإدارة مدار�س   احتفلت 
منت�سبا،   208 عددهم  والبالغ   )29( رق��م  املهني  التاأهيل  دورة  بتخريج 

وذلك يف مقر االإدارة مبنطقة الف�عة يف العني.
مدار�س  اإدارة  م��دي��ر   – النعيمي  حم��م��د  مهنا  العميد  احل��ف��ل   وح�����س��ر   
نائب  العامري  �سامل  ر�سا�س  العقيد  و  الب�سرية  امل���ارد  ال�سرطة يف قطاع 

مدير االإدارة. 
و اأكدت �سرطة اأب�ظبي ممثلة يف قطاع امل�ارد الب�سرية  اهتمامها املت�ا�سل 
التط�رات  وم�اكبة  بامل�ستجدات  وتعريفهم  ال�طنية  الك�ادر  كفاءة  برفع 

العاملية يف جماالت العمل ال�سرطي واالأمني.

 وت�سعى مدار�س ال�سرطة من خالل ال��دورات التدريبية  اإىل حتقيق روؤية 
القيادة وحتقيق اأهدافها االإ�سراتيجية برفد جهاز ال�سرطة بك�ادر ب�سرية 

ذات مهارة وكفاءة عالية مبا ينعك�س اإيجابياً على بيئة العمل ال�سرطي  .
ثم األقى �سرطي اأول �سعيد �سليمان الكعبي كلمة نيابة عن زمالئه اخلريجني 
تقدم فيها بال�سكر والعرفان اإىل اإدارة مدار�س ال�سرطة والعاملني بها من 
مدربني وحما�سرين تقديراً جله�دهم وعطائهم وعلى ما بذل�ه من جهد 
العملية  خراتهم  تنمية  يف  اأ�سهم   م��ا  وتعليمهم  وتدريبهم  اإع��داده��م  يف 
ال�طن  خدمة  يف  ماتعلم�ه  يطبق�ا  اأن  على  امل�س�ؤولني  وعاهد  والعلمية 

الغايل .  
ال�سرطة  مدار�س  اإدارة  مدير  النعيمي  مهنا  العميد  قام  احلفل  نهاية  ويف 

بت�زيع ال�سهادات واجل�ائز على اأوائل اخلريجني بالدورة. 

تخريج دورة التاأهيل املهني رقم )29( مبدار�س �سرطة اأبوظبي

�سرطة دبي تناق�س اأجندة ال�سعادة مع موظفي »اإ�سعاد املجتمع«

�سرطة دبي تنظم دورة تخ�س�سية بعنوان التخطيط بال�سيناريوهات

املدينة امل�ستدامة تك�سف عن قرية �سند اأكرب مركز لتاأهيل اأ�سحاب الهمم بالعامل

حممد   / امل������دع�������  ف����ق����د 
اح��م��د حم��م��د ط��ه ، م�سر 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A24219535( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   االت�������س���ال 

 0502518900

فقدان جواز �سفر
�سيت�را   / امل�����دع������  ف���ق���د 
اوزبك�ستان    ، ����س���اي���دوف���ا 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)AA5643521( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   االت�������س���ال 

0522419895

فقدان جواز �سفر
باجارا  ب��ي��ا   / امل��دع���  ف��ق��د 
ال����ف����ل����ب����ني   ، ل����������������س�������رو 
�سفره  ج������از   - اجل��ن�����س��ي��ة 
)EC6989489( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   االت�������س���ال 

0529460697

فقدان جواز �سفر
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�إعــــــــــالن
الفنية  ال�س�����ادة/االيدي  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للديك�ر ذ.م.م
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1066030 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة امي اي حاكم ن�ر احمد %24

تعديل ن�سب ال�سركاء
حممد كمال طاهر حممد من 49% اىل %25

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

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

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

�إعــــــــــالن
الفي��س  ال�س�����ادة/م�ؤ�س�سه  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقليات العامه
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1100293 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة داود �سليمان علي حم�د الفليتى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد نامي �سعيد نامي اخلييلي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
�سرفز  مني  ال�س�����ادة/ورك  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�سيانه العامه
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2178567 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد حا�سر خادم خمي�س القبي�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل احمد مبارك بالليث

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

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

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافتريا ب�دي �ساي 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2821651 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبداهلل عتيق مبارك خمي�س الرميثي %100
تعديل وكيل خدمات/حذف حمدان �سامل حمد را�سد النعيمي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبدول �سمد فاتيان ناجنارات عبداهلل

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/المير 

للحل�يات
رخ�سة رقم:CN 2312277  تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

�إعــــــــــالن
ال�سخ�س  �سركة   - ال�سيارات  لت�سليح  م�ن  ال�س�����ادة/ريد  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب ال�احد ذ.م.م  رخ�سة رقم:2732451 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خالد عز الدين %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سيف علي حممد علي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم علي ح�سن غريب احل��سني

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل ل�حة االإعالن/ اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قان�ين/من �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م اىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ريد م�ن لت�سليح ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

RED MOON AUTO REPAIR - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
اىل/ا�س ام كي لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م

S M K AUTO REPAIR LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

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

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/نارت للتنظيف وال�سيانة العامة

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2601172 
تعديل ا�سم جتاري من/ارت للتنظيف وال�سيانة العامة

NART CLEANING AND MAINTENANCE

اىل/نارت لل�سيانة العامه
NART GENERAL MAINTENANCE

خليفه  احمد  ال�سيد   175602  5 �سرق  اب�ظبي  جزيرة  اب�ظبي  عن�ان/من  تعديل 
ي��سف احمد واخرين اىل اأب�ظبي امل�سفح م 39 341531 341531 ال�سيد نا�سر احمد 

خليفة احمد واخرين
تعديل ن�ساط/حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين )8121001(

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 

عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم �ست�دي� م�سر

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1656855 

تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم �ست�دي� م�سر

STUDIO MASR RESTAURANT

اىل/مطعم �ست�دي� م�سر - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

STUDIO MASER RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 

عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم روبي تي�زداي

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2096403 

تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم روبي تي�زداي

RUBY TUESDAY RESTAURANT

اىل/مطعم روبي تي�ز داي - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

RUBY TUESDAY RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 

عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم واكامي

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2128318 

تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم واكامي

WAKAME RESTAURANT

اىل/مطعم واكامي - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

WAKAME RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 

عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم م�سر جريك

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:2088852 

تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم م�سر جريك

MR GREEK RESTAURANT

اىل/مطعم م�سر جريك - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

MR GREEK RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 

عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/انفينتي للنظافه

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1130275 

تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000

تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/انفينتي للنظافه

INFINITY CLEANING

اىل/انفينتي للنظافه - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

INFINITY CLEANING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 

عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�س بي ا�س للتجارة

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1000583 

تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000

تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ا�س بي ا�س للتجارة

SBS TRADING

اىل/ا�س بي ا�س للتجارة - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

SBS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 

عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�س بي ا�س لركيب االب�اب

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1364373 

تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000

تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ا�س بي ا�س لركيب االب�اب

SBS DOORS INSTALLATION

اىل/ا�س بي ا�س لركيب االب�اب - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

SBS DOOR INSTALLATION - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 

عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�س بي ا�س العقارية

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1522331 

تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000

تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ا�س بي ا�س العقارية

S B S REAL ESTATE

اىل/ا�س بي ا�س العقارية - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

SBS REAL ESTATE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 

عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مليار  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلياطة املالب�س الن�سائية
رخ�سة رقم:CN 2224506  تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�س بي ا�س للتنظيف

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1199137 

تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000

تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ا�س بي ا�س للتنظيف

SBS CLEANING

اىل/ا�س بي ا�س للتنظيف - �سركة ال�سخ�س ال�احد ذ.م.م

SBS CLEANING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 

عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

�إعــــــــــالن
حمام�ن  وم�سارك�ه  ا�سماعيل  ال�س�����ادة/عبدالقادر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب وم�ست�سارون قان�ني�ن رخ�سة رقم:1017595 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبدالقادر ا�سماعيل حممد جاروه املازمي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبدالقادر ا�سماعيل حممد جاروه املازمي من 100% اىل %95
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سالح ط�يرد �سامل املنهايل %5

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل احمد حممد املال ال�سحي
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل ل�حة االإعالن/ اجمايل من م�ساحة 0.20*0.40 اىل 1*1
تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/عبدالقادر ا�سماعيل وم�سارك�ه حمام�ن وم�ست�سارون قان�ني�ن
ABDEL QADIR ISMAIL & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULANTS

اىل/عبدالقادر ا�سماعيل وم�سارك�ه حمام�ن وم�ست�سارون قان�ني�ن ذ.م.م
ABDEL QADIR ISMAIL & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULANTS LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

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

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة االقت�ساد باأن ال�سادة/�سركة ايرا تكن�ل�جي ليمتد اب�ظبي 
)اجلن�سية: اململكه املتحدة( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة 
يف اإمارة اب�ظبي )العن�ان: اب�ظبي - جزيرة اب�ظبي - جزيرة الرمي - 
الرمي �سم�س 6 - ق رقم C10 - C11 الطابق رقم 32 مكتب 04/32/�سركة 
�سروح العقارية - �س.ب:43339( واملقيدة حتت رقم )4120( يف �سجل 
رقم  االحتادي  القان�ن  وتنفيذا الحكام  ال�زارة.  االجنبية يف  ال�سركات 
)2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية وتعديالتة و القرار ال�زاري 
رقم )377( ل�سنة 2010م يف �ساأن اعتماد دليل اجراءات الرخي�س لفروع 
ومكاتب املن�ساآت امل�ؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من 
ال�سادة ا�سحاب احلق يف االعرا�س ان يتقدم�ا باعرا�سهم اىل ال�زارة 
وزارة  التايل:  العن�ان  على  الن�سر  تاريخ  �سهر من  يتجاوز  ال  ميعاد  يف 

االقت�ساد اإدارة الت�سجيل التجاري �س.ب:)901( - اب�ظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

ليت هاو�س لا�ست�سارات - ذ م م
مب�جب قرار اجتماع اجلمعية العم�مية غر العادية ال�سادر 
بتاريخ 2019/10/31 يعلن مكتب مرال عبد احلبيب لتدقيق 

احل�سابات واال�ست�سارات االدارية عن حل وت�سفية �سركة
ليت هاو�س لال�شت�شار�ت - ذ م م

بالرقم  االقت�سادية-اب�ظبي  التنمية  دائرة  من  ال�سادرة 
مطالبة  او  اعرا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-2656347

 026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�سفى  مكتب  اإىل  التقدم 
فاك�س 026716054 �س.ب 53181 اب�ظبي بالنادي ال�سياحي 
بناية �سعيد عبداهلل اجلنيبي الطابق )7( مكتب رقم )705( 
 45 اأق�ساها  مدة  خالل  وذلك  الثب�تيه،  امل�ستندات  واإح�سار 

ي�ما من تاريخ هذا االعالن.

اإع��������ان ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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عربي ودويل

اعُتقل اأربعة متظاهرين يف اجلزائر العا�سمة غداة م�سرة مناه�سة 
اللجنة  قالت  م��ا  بح�سب  اأمازيغية،  راي��ة  خاللها  رف��ع���ا  للحك�مة 
ه���ؤالء متت  اأن  اللجنة  واأو�سحت   . املعتقلني  ال�طنية لالإفراج عن 
اأنهم  اىل  الفتة  ال�طنية”،  بال�حدة  “امل�سا�س  ب�سبب  مقا�ساتهم 

اأوِقف�ا بعدما ا�ستمع اإليهم قا�س يف حمكمة �سيدي اأحممد.
واأ�سارت اللجنة اإىل اأن �سبعة متظاهرين اآخرين كان�ا اعُتقل�ا اأي�ساً 
لرقابة  واإخ�ساعهم  االإف����راج عنهم  ق��د مت  اأم��ازي��غ��ي��ة،  راي���ات  ل��رف��ع 
ق�سائية. واندلعت احلركة االحتجاجية بعد تر�سيح الرئي�س ال�سابق 
عبد العزيز ب�تفليقة ل�الية خام�سة على الرغم من مر�سه الذي 
اأفقده القدرة على احلركة والكالم. وبعد دفعه لعدم الر�سح ثم اإىل 
مل تراجع االحتجاجات  “ني�سان”  اال�ستقالة يف الثاين من اأبريل 

وا�ستمرت لتطالب برحيل كل رم�ز النظام احلاكم منذ 1962.
دي�سمر   12 يف  امل��ق��ررة  الرئا�سية  االنتخابات  املحتج�ن  ويرف�س 
“كان�ن االأول” الختيار خلف لب�تفليقة الذي ا�ستقال حتت �سغط 
ال�سارع واجلي�س. لكن ال�سلطة ت�سر على امل�سي يف هذه االنتخابات 
الدولة  رئي�س  التظاهرات االحتجاجية، كما فعل  اأهمية  مقّللة من 
امل�ؤقت، عبد القادر بن �سالح لدى لقائه الرئي�س الرو�سي فالدمير 

ب�تني قبل اأ�سب�ع، عندما و�سف املتظاهرين ب�”بع�س العنا�سر«.

االثنني،  اأم�س  اأفغان�ستان،  يف  حملي�ن  وم�س�ؤول�ن  ال�سرطة  اأعلنت 
انفجار  اإث��ر  واح���دة،  عائلة  م��ن  االأق���ل  على  اأ�سخا�س  ثمانية  مقتل 
باجالن يف  باإقليم  �سيارتهم،  الطريق لدى مرور  قنبلة على جانب 

�سمال البالد.
وقال املتحدث با�سم �سرطة االقليم، جافيد ب�سارات، اإن هناك طفلني 
االأقل،  اآخرين على  �ستة  اأن هناك  القتلى، م�سيفاً  ن�ساء بني  واأرب��ع 

اأ�سيب�ا بجروح خطرة.
ووقع االنفجار يف ح�ايل ال�ساعة التا�سعة �سباحا )0430 بت�قيت 
غرينت�س(، يف منطقة تقع على م�سارف ب�ل خمري، عا�سمة اإقليم 
واأ�سد  باجالن. واأكد ع�س�ا جمل�س االقليم، حممد ظريف ظريف 
اهلل �سهبز، وق�ع احلادث. يذكر اأن املدنيني غالباً ما يتحمل�ا وطاأة 

احلرب يف اأفغان�ستان.
املتحدة  االأمم  بعثة  ع��ن  ���س��ادر  �سن�ي  رب��ع  تقرير  الأح���دث  ووف��ق��اً 
خالل  املدنيني  �سحايا  من   20% ف��اإن  اأفغان�ستان،  يف  للم�ساعدة 
االأ�سهر الت�سعة االأوىل من العام، قتل�ا يف ح�ادث تفجر قنابل غر 

انتحارية، مما اأ�سفر عن مقتل 347 مدنياً واإ�سابة 1317.

االأملاين،  اخل�سر  ح��زب  يف  ال�سيا�سيني  �سد  بالقتل  تهديدات  عقب 
اأملانية  اأح��زاب  �سا�سة من عدة  اأوزدم��ر وكالوديا روت، طالب  جيم 
الكراهية  مكافحة  ب�ساأن  االأملانية  احلك�مة  خلطط  �سريع  بتطبيق 

والتطرف اليميني.
ت�سريحات  يف  ك�نا�ست،  ريناته  اخل�سر،  حزب  يف  ال�سيا�سية  وقالت 
يتف�ه  من  اإن  االإث��ن��ني،  ام�س  ال�سادرة  االأملانية  “فيلت”  ل�سحيفة 
على االإنرنت باأفدح التهديدات بالقتل يتعني “العث�ر عليه بكافة 

ال��سائل ومعاقبته«.
االأمل��اين االأ�سب�ع  ال���زراء  اأقرها جمل�س  التي  اإىل املحاور  اإ�سارة  ويف 
املا�سي ملكافحة التطرف اليميني وجرائم الكراهية، قالت ك�نا�ست: 
“�سيك�ن من االأجمل اإذا مت �سياغة ق�انني من هذه املحاور، واالأجمل 

على االإطالق عندما يتم تطبيق هذه الق�انني قريباً«.
�ستيفان  الرملانية،  بال�س�ؤون  املخت�س  الداخلية  وزارة  وكيل  وق��ال 
االأملانية  بري�سه”  ن���ي��ه  “با�ساور  ل�سحيفة  ت�سريحات  يف  م��اي��ر، 
يتعني  االإن��رن��ت،  ي��ه��دد على  اأو  “من يحر�س  االإث��ن��ني:  ال�����س��ادرة 

مالحقته على نح� اأ�سد واأكر فعالية«.
امل�سيحي،  للتحالف  الرملانية  الكتلة  رئي�س  نائب  قال  جانبه،  ومن 
كافة  “�سنبذل  “فيلت”:  ل�سحيفة  ت�سريحات  يف  ف��راي،  ت�ر�سنت 
اأن��ه مل  م�سيفاً  اجل��ه���د الإق���رار ه��ذه امل��ح��اور يف ال��رمل��ان �سريعا”، 
الإهانات  الدولة  فيه ممثل عن  يتعر�س  اأن  دون  االآن  ي�م  يعد مير 

اأو تهديد بالقتل.

عوا�شم

اجلزائر

كابول

برلني

اختيار رئي�س جديد ملجل�س العموم الربيطاين 
 •• لندن-اأ ف ب:

مل  منا�سبة  يف  العم�م،  ملجل�س  جديداً  رئي�ًسا  الريطاني�ن  الن�اب  يختار 
تكن حتمل اأهمية يف املا�سي لكّنها باتت حالًيا ذات داللة بالغة بعد الدور 

الذي لعبه �ساحب هذا املن�سب ال�سابق يف ملف بريك�ست.
وتر�ّسح ثمانية ن�اب للحل�ل حمل ج�ن بركاو الذي و�سع نف�سه يف واجهة 
ي�سر  اج���راءات  واإدخ���ال  تعديالت  اختيار  املرتبط بريك�ست عر  اجل��دل 
ّممت لعرقلة خروج لندن من  اأن�سار مغادرة االحتاد االأوروب��ي اإىل اأنها �سُ
التنّمر  على  قائمة  ثقافة  عزز  باأنه  كذلك  اّتهامات  بركاو  وواج��ه  التكتل. 
�سمن الرملان. لكن �سخ�سيته الالمعة واأ�سل�به املمّيز يف الرملان اأك�سباه 
مكانة دولية وزادتا من اأهمية من�سبه. ويبدو ليند�ساي ه�يل، نائب بركاو 
منذ العام 2010، االأوفر حًظا للحل�ل حمله. لكن غره من ال�سخ�سيات 
نائًبا يف حزب  املن�سب. وكان ه�يل  البارزة تتناف�س كذلك على  ال�سيا�سية 
العمال على مدى 22 عاًما و�سغل من�سب نائب بركاو منذ العام 2010. 
اّتخذه بركاو،  ال��ذي  يّتبع م�ساراً خمتلًفا عن ذاك  اأن��ه قد  ويف م�ؤ�سر على 
ال�زراء  رئي�س  على  ت�سّعب  اأن  �ساأنها  م��ن  ك��ان  تعديالت  م���ؤخ��راً  رف�����س 
ب�ري�س ج�ن�س�ن اإجراء انتخابات عامة، تقررت االآن يف 12 كان�ن االأول/

دي�سمر. لكن املّر�سح للمن�سب البالغ من العمر 62 عاًما يتفق مع �سلفه 
اإحدى املّرات اال�سكتلنديني  اإذ وّبخ يف  يف انزعاجه من النّ�اب ال�ساخبني، 
الق�ميني لدندنتهم ن�سيد االحت��اد االأوروب��ي يف املجل�س. وتعّهد ه�يل يف 
اأنه حتّ�ل  باإ�سالح ما اعتر  “�سنداي تاميز”  مقابلة ن�سرت يف �سحيفة 
واأعتقد  البع�س  اأن نعتدي على بع�سنا  اأري��د  “ال  �سام«. وقال  “برملان  اإىل 
العم�م(  والتاأكد من حت�له )جمل�س  �سريًعا  االأم��ر  اأن علينا االنتهاء من 
اإىل مكان اأهداأ«. وتبدو مناف�سته االأقرب النائبة العّمالية هارييت هارمان، 

التي ق�ست اأط�ل مدة كنائبة امراأة يف الرملان الريطاين.

�أمني عام حركة �ل�شعب يوؤكد:

الأحزاب الفائزة يف النتخابات رف�ست وثيقة النه�سة

�لطبوبي: �حلديث عن �تفــاق مع �لنه�شة بخ�شو�س ت�شــكيل �حلكومــة �شــابق لأو�نـه
�ملليكي ل وجود مل�شاور�ت ثالثية جتمع بني حركة �لنه�شة وحزب قلب تون�س وحتيا تون�س

حظر جتول باأمر ال�سعب..املتظاهرون يقلبون الطاولة يف العراق 

التحقيق يف عزل ترامب بانتظار �سهود مهمني  

•• بغداد-اأ ف ب:

اأمنية  ال�����س��رط��ة ح���اج��ز  ق����ات  ال��ع��ادي��ة، تن�سب  االأي����ام  يف 
وت�سهل مرور امل�ساة. لكن الي�م، على الطريق املتاخمة لنهر 
ردهم  وك��ان  املتظاهرون حاجزا  اأق��ام  بغداد،  و�سط  دجلة يف 
اأوامر،  “لدينا  العب�ر  الذين يحاول�ن  ال�سرطة  على رجال 

ال ميكنكم املرور«.
قبل ي�م، وعلى الطريق ذات االجتاهني نف�سها، قام عنا�سر 
ال�سرطة بانزال كتل خر�سانية ملنع املتظاهرين من ال��س�ل 

اىل �ساحة التحرير.
لكن على حني غرة، و�سلت جمم�عة �سغرة من املتظاهرين 
نقل  و�سيلة  وه��ي  ح��م��راء،  ت�ك”  “ت�ك  عجلة  م��نت  على 
اكت�سبت �سهرة كبرة خالل االحتجاجات، وقام�ا مبطاردة 

ال�سرطة.
اأوقف املتظاهرون عربة الت�ك ت�ك اأمام �ساحنات ال�سرطة، 
وقطع�ا عليها الطريق، و�سغط�ا على ال�سباط للع�دة عن 

قرارهم ورفع اجلدران.
وبالفعل تراجع عنا�سر ال�سرطة، ومتكن�ا من تغير م�سار 

ال�ساحنة الكبرة، وتبعها الت�ك ت�ك منت�سراً.
ب��ع��ي��د ذل����ك، ع��ل��ق امل��ت��ظ��اه��رون الف��ت��ة ���س��غ��رة ك��ت��ب عليها 

“الطريق مفت�ح باأمر ال�سعب«.
ت�سرين  من  االأول  يف  انطلقت  التي  االحتجاجات  و�سهدت 
االأول-اأكت�بر املا�سي، اأعمال عنف دامية، اأ�سفرت عن مقتل 

257 �سخ�ساً على االأقل، بح�سب اأرقام ر�سمية.
املدار�س،  يف  واالإ�سرابات  االعت�سامات  العراقي�ن  وي�ا�سل 
املباين  م��ن  بالقرب  الرئي�سية  واجل�����س���ر  ال��ط��رق��ات  وقطع 

احلك�مية.
واتفق االآالف من طالب اجلامعات العراقية واملدار�س الذين 
�ساملة،  اإ�سالحات  بدء  الف�س�ل حتى  اإىل  الع�دة  يرف�س�ن 

اأن حزبه يرف�س م�ساركة     واأك��د 
النه�سة يف احلكم على �س�ء البن�د 
اقراحها  يف  ب��ه��ا  ت��ق��دم��ت  ال���ت���ي 
برناجما  حت��ت���ي  ال  “باعتبارها 

حمّددا زمنيا” وفق ق�له.
   ُيذكر اأّن حركة النه�سة اأ�سدرت 
اجلمعة املا�سي ما اأ�سمتها “وثيقة 
اتفاق” قالت اإنها �ستناق�سها خالل 
بهدف  االأح����زاب،  م��ع  مفاو�ساتها 
حك�مة،  ت�����س��ك��ي��ل  اإىل  ال��ت������س��ل 
ال���ث��ي��ق��ة مبثابة  ه����ذه  واع���ت���رت 
كل  من  عليه  الت�قيع  يتعنّي  عقد 

طرف يقبل امل�ساركة يف احلك�مة.
اأن املحلل االقت�سادي  اإىل     ي�سار 
ع��ب��د ال��ق��ادر ب���دري��ق��ة، اأك���د اأم�س 
االثنني يف ت�سريح اإذاعي، اأن معدل 
النه�سة  ب���رن���ام���ج  ب���ني  ال���ت����اف���ق 
ال�سيا�سية  واالأح������زاب  احل��ك���م��ي 
االأح����������زاب  اأن  ي����ب����نّي  االأخ�����������رى 
اأن  ميكن  التي  الثالثة  ال�سيا�سية 
ت�افق  اإىل  اإ����س���ارة  يف  م��ع��ا،  حت��ك��م 
النه�سة  هي  ال�سيا�سية،  براجمها 

وحتيا ت�ن�س وقلب ت�ن�س.

   وبنّي اأن احلزب االإ�سالمي �سّمن 
برناجمه  م���ن  ف��ق��ط  ب��امل��ئ��ة   60
االنتخابي يف برناجمه احلك�مي، 
وف�ّسر اأن اأعلى ت�افق مع الرنامج 
احلك�مي للنه�سة ه� برنامج قلب 
وحتيا  ب��امل��ئ��ة،   64 بن�سبة  ت���ن�����س 
والتيار  باملئة،    46 بن�سبة  ت�ن�س 
الدميقراطي فن�سبة الت�افق فهي 
هناك  ال�سعب،  وحركة  باملئة،   40
13 اقراًحا م�سركا مع برنامج 
ال��ن��ه�����س��ة، اأم����ا ال��د���س��ت���ري احلر 
ف����اإن م��ع��دل ال��ت���اف��ق ه��� االأدن����ى، 
مع اقراح واحد فقط يتفق عليه 

الطرفان.
   ويف �سياق مت�سل، نفى القيادي يف 
حزب قلب ت�ن�س وناطفه الر�سمي 
ام�س االثنني، وج�د  املليكي  حامت 
م�ساورات ثالثية جتمع بني حركة 
النه�سة وحزب قلب ت�ن�س وحتيا 
ت�ن�س، قائال: “ال وج�د مل�ساورات 
ال �سّرية وال علنية ..واحلزب لي�س 

مطالبا بالتفاو�س مع النه�سة«.
“النه�سة هي  املليكي،  واأ���س��اف     

اأ���س��ب��ح مقر  ب���غ���داد،  ك��ل��م( ج��ن���ب  ال��دي���ان��ي��ة )200  ويف 
احلك�مة املحلية مكباً للنفايات.

ال�سهر  املتظاهرين  قبل  م��ن  اقتحامه  منذ  املبنى  واأغ��ل��ق 
اأك�ام  برمي  ي�مياً  قمامة  و�ساحنات  �سكان  ويق�م  املا�سي، 

النفايات هناك.
املعروفة  املثنى اجلن�بية،  الرميثة مبحافظة  اأما يف مدينة 
احلايل،  ال��ق��رن  مطلع  الريطانيني  مقاومة  يف  بتاريخها 

اتخذ املتظاهرون قراراً جريئاً �سد احلك�مة.
اعلن  خطاباً  النا�سطني  اأح��د  األ��ق��ى  التظاهرة،  و�سط  ففي 

على �سعار “ماك� وطن، ماك� دوام«. ومددت نقابة املعلمني 
اإ�سرابها ملدة اأ�سب�ع على الرغم من تهديدات وزارة الربية 

وامل�س�ؤولني باتخاذ عق�بات قان�نية جتاه امل�سربني.
لكن االأ�ساتذة قرروا ال�سر على خطى طالبهم، الذين كان�ا 
لعبة قتالية  وهي  البابجي”،  ب�”جيل  قبل فرة ي�سف�نهم 
العتبارها  برملاين  بقرار  ال�سلطات  حجبتها  االإنرنت،  على 

ت�سجع على العنف، يف بلد مزقته 40 �سنة من احلروب.
الكبرة  املدن  املحافظات يف  واأغلقت جميع مباين جمال�س 

مع اإعالن بالفتات كبرة “مغلقة باأمر ال�سعب«.

وح�سب  احلك�مة،  بت�سكيل  املكلفة 
رئي�س  ف��������اإن  �����س�����راه����ا  جم���ل�������س 
�سخ�سية  ه���  ال��ق��ادم��ة  احل��ك���م��ة 
نرف�سه”،  م����ا  وه�������  ن���ه�������س����ي���ة 
يتقاطع  “احلزب  اأن  على  م�سّددا 
ال�سعب  يف هذه النقطة مع حركة 

والتيار الدميقراطي«.
ت�ن�س  ق��ل��ب  اأن  ع��ل��ى  و�����س����ّدد      
امل�ؤ�س�سات  ق������رارات  م���ع  ي��ت��ع��ام��ل 
ال��ر���س��م��ي��ة حل��رك��ة ال��ن��ه�����س��ة واأن���ه 
الت�سريحات  م����ع  ي���ت���ع���اط���ى  ال 
اعتر  التي  لقياداتها  االإع��الم��ي��ة 
احلركة  ل���داخ���ل  “م�جهة  اأن���ه���ا 
ولي�س لبقية االطراف ال�سيا�سية”، 
م�سرا اإىل اأن “قلب ت�ن�س يعتر 
ه�  احل��ك���م��ة  النه�سة  ت��روؤ���س  ان 

و�سيعلنها يف القريب العاجل. 
الطب�بي،  ال��دي��ن  ن����ر  واأ����س���اف    
اأن االحتاد ميلك روؤية وم�سامني 
املنا�سب  ال����ق���ت  يف  و���س��ي��ق��دم��ه��ا 
على  االأط����راف  ك��ل  جتل�س  عندما 
ط���اول���ة احل������ار، م����ؤك���دا اأن����ه كان 
النه�سة  يف  ال��ق��ي��ادي  ا�ستقبل  ق��د 
ع���ام���ر ال��ع��ري�����س ل��ل��ن��ق��ا���س ح�ل 
ت�سكيل  بخ�س��س  احلركة  وثيقة 
اأن احلديث  اىل  احلك�مة، م�سرا 
ال�قت  النه�سة يف  م��ع  ات��ف��اق  ع��ن 
ت�سكيل  ب����خ���������س����������س  احل����������ايل 

احلك�مة �سابق الأوانه.
وزراء   5 اإن  الطب�بي،  والح���ظ     
ب�سبب  ق��ري��ب��ا  م��ه��ام��ه��م  �ستنتهي 
اأدائ���ه���م ال��ي��م��ني يف ال���رمل���ان بعد 

معرا  الف�سل”،  ل�سيناري�  اع���ادة 
املحا�س�سة  ح��ك���م��ة  رف�����س��ه  ع���ن 

احلزبية.
“ال  ت����ن�������س  ق���ل���ب  اأن  واأك���������د     
ي��رف�����س ال��ت�����س��اور واال���س��ت��م��اع اإىل 
طرحها  �س�رة  يف  النه�سة  حركة 
برناجما لت�سكيل حك�مة وطنية”، 
كل  “يتجاوز  احل���زب  اأن  م��سحا 
قيادات  عن  ال�سادرة  الت�سريحات 
اتهامات  ف��ي��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ن��ه�����س��ة 

ب�سبهات الف�ساد لقلب ت�ن�س« .
اأك����د االأم�����ني العام     م���ن ج��ه��ت��ه، 
ال��ت���ن�����س��ي لل�سغل  ال��ع��ام  ل��الحت��اد 
لالحتاد  اأن  الطب�بي،  الدين  ن���ر 
االقت�سادية  اخل���ي���ارات  ع��ن  روؤي����ة 
املقبلة  ل��ل��ح��ك���م��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

االنتخابات  يف  مب��ق��اع��د  ف����زه���م 
�سرورة  اإىل  داع���ي���ا  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة، 
احلك�مة  ب��ت�����س��ك��ي��ل  ال���ت�������س���ري���ع 
تك�ن  اأن  ع��ل��ى  االآج������ال  اأق�����رب  يف 
حك�مة لها فهم لالأو�ساع احلالية 
يتعلق  م���ا  يف  وخ��ا���س��ة  ت���ن�����س  يف 
باملدي�نية و اتفاق ال�سراكة املعمق 

مع االحتاد االأوروبي.
ت�ن�س يف  اأن  الطب�بي  واأ���س��اف     
حالة عطالة وال بد لها من حك�مة 
حتت�ي كل ه��ذه االأو���س��اع، م�ؤكدا 
له  ولي�ست  يتدخل  اأن االحت��اد لن 
ال�سالحية يف اختيار من �سيراأ�س 
احلك�مة القادمة، ولكنه �سيتعامل 
تفاعلها  قدر  على  م�ستقبال  معها 
مع الق�سايا اجل�هرية يف ت�ن�س. 

فيه ت�سعيداً �سد ال�سلطات قائاًل “نعلن فر�س حظر جت�ل 
على ال�سيا�سيني واإغالق مكاتبهم ويكتب عليها مغلقة با�سم 

ال�سعب«.
وكانت ال�سلطات االأمنية العراقية فر�ست حظراً للتج�ل يف 
غالبية مناطق اجلن�ب، يف حماولة لقمع االحتجاجات، لكن 

ال�سكان جتاهل�ا القي�د على نح� متزايد.
للتج�ل.  ليلي  حظر  فر�س  اجلي�س  اأعلن  اأي�ساً،  بغداد  ويف 
التجمهر يف  وزاد  اإ���س��راراً،  اإال  املحتجني  ي��زد  ذب��ك مل  لكن 

�ساحة التحرير الرمزية، مركز االحتجاجات يف العا�سمة.
ويق�سي االآالف الليل يف ال�ساحة، حيث ن�سبت اخليم، فيما 
ي�سغل اآخرون مبنى من 18 طابقاً يعرف باملطعم الركي، 
اأو  اأحد”  “جبل  اأو  الث�رة”  “جبل  امل��ت��ظ��اه��رون  وي�سميه 

“اجلنائن املعلقة«.
ومن اأعلى قمة هذا املبنى، يراقب ال�سباب احل�س�د يف �ساحة 
املنطقة  اإىل  امل���ؤدي  اجلمه�رية  ج�سر  ط�ل  وعلى  التحرير 

اخل�سراء.
العديد من احل�اجز على  ال�سغب  �سرطة مكافحة  واأقامت 
امتداد اجل�سر ملنع املتظاهرين من التقدم اإىل املنطقة التي 

ت�سم املقار احلك�مية وال�سفارات االأجنبية.
لكن ذلك لي�س اإال فر�سة للمتظاهرين يف املبنى، لل�سخرية 

من ق�ات االأمن.
ف�سباح كل ي�م، ينادي املحتج�ن عر مكرات ال�س�ت من 
اأعلى املبنى على ق�ات ال�سرطة املجهزة ب�سكل كامل، بالق�ل 
ال�سيفت  جماعة  ال�سغب  مبكافحة  اإخ�اتنا  اخل��ر  “�سباح 
“حبيبي  اأن ي�سع�ا لهم اأغنية  قبل  ال�سباحي”،  “الدوام” 

�سباح اخلر” للفنان ماجد املهند�س.
تعريفية  بطاقات  املتظاهرون  ي���زع  نف�سه،  املبنى  اأ�سفل  يف 
اإ�سارة  يف  مزورة، مكت�ب يف حقل اله�ية “عراقي �سريف”، 

اإىل اأن حاملها متظاهر �سلمي.

املر�سح اخلا�سر يف بوليفيا يدعو لنتخابات جديدة 
 •• الباز-اأ ف ب:

جديدة  انتخابات  باإجراء  الرئا�سية،  االنتخابات  يف  خ�سر  الذي  مي�سا  كارل��س  الب�ليفي  املعار�س  طالب 
اإيف� م�رالي�س يف نهاية  اإع��ادة انتخاب اال�سراكي املثر للجدل  الإخ��راج البالد من االأزم��ة الناجمة عن 
ت�سرين االأول-اأكت�بر. وقال مي�سا بعد اجتماع مع حزبه يف الباز “احلل االأف�سل لهذه االأزمة، يف الظروف 
احلالية، ه� انتخابات جديدة ت�سرف عليها هيئة انتخابية جديدة نزيهة، ومبراقبة �سارمة من املجتمع 
الدويل«. وا�ساف ان “تهدئة البالد وايجاد خمرج دمي�قراطي لهذه االزمة” ه� امر “ِبَيد م�رالي�س”، 
داعيا اأن�ساره اىل ان ي�ا�سل�ا التعبئة ب�سالم وبعيدا من العنف. وبرز خالل احلملة االنتخابية مر�سحان 
هما م�رالي�س، اأول رئي�س من ال�سكان االأ�سليني وي�ساري للبالد، والليرايل ال��سطي كارل��س مي�سا الذي 
حكم بني 2003 و2005. وبعد �سدور نتائج جزئية اأولية م�ساء االقراع اأوحت باأن البالد تتجه نح� 
دورة انتخابية ثانية يف حدث غر م�سب�ق بالن�سبة مل�رالي�س، �سدرت بعد اأكر من ع�سرين �ساعة نتائج 

جديدة ح�سمت الف�ز عمليا مل�رالي�س، ما اأثار غ�سب املعار�سة و�سك�ك االأ�سرة الدولية.

“بي بي �سي” لدى �س�ؤاله ما اإذا كانت الت�ترات 
االأخرة �س�ف ت�ؤدي الندالع م�اجهة “ طاملا اأن 
اأ�سلحة الدمار ال�سامل م�ج�دة، وب�س�رة رئي�سية 

االأ�سلحة الن�وية، فاإن اخلطر كبر«.
يجب  اأن���ه  اإع����الن  ال����دول  جميع  ع��ل��ى  واأ�ساف” 
اأنف�سنا  اإنقاذ  اأجل  من  الن�وية،  االأ�سلحة  تدمر 
وك�كبنا«. وعلى الرغم من اأن الكثر من املحللني 
قال�ا اإن احلرب الباردة انتهت عقب انهيار االحتاد 
قال  غ�ربات�س�ف  اأن  اإال   ،1991 عام  ال�س�فيتي 
اإن املناخ بني رو�سيا والغرب ما زال” فاتراً، ولكن 
ماذا  اأن��ظ��روا  واأ�ساف”  ل��ل��ح��رب«.  ي�سر  زال  م��ا 

•• مو�شكو-وكاالت:

لالحتاد  زعيم  اآخ��ر  غ�ربات�س�ف  ميخائيل  حذر 
ال�س�فييتي �سابقاً يف ح�ار بث اأم�س االثنني من اأن 
الغربية واحتمالية  والدول  رو�سيا  الت�ترات بني 
الن�وية  االأ�سلحة  معاهدات  عن  اجلانبني  تخلي 
متثل “ خطراً كبراً«. وكان غ�ربات�س�ف قد حاز 
على جائزة ن�بل لل�سالم عام 1990 عن “ دوره 
الرائد يف عملية ال�سالم” التي اأدت ل�سق�ط جدار 

برلني و انتهاء احلرب الباردة” ب�س�رة �سلمية«.
الريطانية  االإذاع����ة  لهيئة  غ�ربات�س�ف  وق���ال 

يحدث، هناك ا�ستباكات يف اأماكن خمتلفة، هناك 
اإطالق نار. يتم اإر�سال طائرات و�سفن هنا وهناك 
ويف كل مكان” م��سحاً” هذا لي�س ال��سع الذي 
ن��ري��ده«. واأ���س��ار غ���رب��ات�����س���ف اإىل اأن م��ب��داأه يف 
اأدى  الذي  ال�سرقية  اأملانيا  1990، خالل حركة 
يك�ن  اأن  ي��ج��ب  ال  كان”  ب��رل��ني  ج���دار  ل�سق�ط 

هناك حمام دماء«.
على  ب���ذل���ك  ن�����س��م��ح  اأن  ن�����س��ت��ط��ع  ال  واأ�ساف” 
الأملانيا  بالن�سبة  خلفية ق�سية مبثل هذا احلجم 
وبالن�سبة لنا والأوروبا وللعامل اأجمع” م��سحاً” 

لذلك اأعلنا اأننا لن نتدخل«.

غوربات�سوف: التوترات بني رو�سيا والغرب »خطر كبري«

•• الفجر -تون�ض

     قال �لأمني �لعام حلركة �ل�شعب زهري �ملغز�وي، 
�لت�شريعية  �لنتخابات  يف  �لفائزة  ــز�ب  �لأح �إّن 
�لنه�شة  حركة  بها  تقدمت  �لتي  �ملبادرة  “رف�شت 
و�عتربتها  �جلديدة،  �حلكومة  بت�شكيل  �خلا�شة 

مناورة �شيا�شية«.
    ونقلت جريدة �لعرب �للندنية يف عددها �ل�شادر 
�أم�س �لثنني، عن �ملغز�وي قوله �إن “مبادرة حركة 
�لنه�شة �لتي طرحتها حتت م�شّمى “وثيقة �تفاق” 
�إيهام  �إىل  خاللها  من  ت�شعى  �شيا�شية  مناورة  هي 
م�شاألة  �لأحـــز�ب  مع  تناق�س  كونها  �لعام  �لـــر�أي 
ت�شكيل �حلكومة على قاعدة بر�مج و��شرت�تيجيات 

تخ�س متطلبات �ملرحلة �حلالية«.

•• وا�شنطن-رويرتز:

حدد الن�اب االأمريكي�ن الذين يق�دون حتقيقا مل�ساءلة الرئي�س دونالد ترامب 
ع��ددا من  لكن  االأ�سب�ع  ه��ذا  االإف���ادات  اأخ��رى من  بهدف عزله م�اعيد جل�لة 
وين�ي  ب�سهاداتهم  االإدالء  رف�س  يعتزم�ن  االأبي�س  البيت  من  املهمني  ال�سه�د 

بع�س امل�س�ؤولني يف االإدارة االأمريكية القيام باملثل.
وقد يهيئ رف�س امل�الني لرامب املث�ل اأمام اللجان التي يق�دها الدميقراطي�ن 
ال�ساحة ملعركة بني البيت االأبي�س وامل�سرعني ب�ساأن �سلطتهم الإجراء حتقيقات. 
بعدم  االإدارة  م�����س���ؤويل  اأم���ر  ال���ذي  ت��رام��ب،  اإن  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  بع�س  وي��ق���ل 
التي  االت��ه��ام��ات  ب��ني  ال��ع��دال��ة م��ن  ات��ه��ام��ا بعرقلة  ي���اج��ه  اأن  ال��ت��ع��اون، ينبغي 
يعتزم�ن ت�جيهها له �سمن حتقيق العزل. وقال م�س�ؤول كبر يف اإدارة ترامب 

اإن ثالثة من م�س�ؤويل امليزانية يف البيت االأبي�س، بينهم القائم باأعمال مدير 
معللني  باإفاداتهم،  ل��الإدالء  اللجان  اأم��ام  احل�س�ر  بالفعل  يرف�س�ن  امليزانية، 
يف  للم�ساعدة  حي�ية  اإفاداتهم  وتعتر  للتحقيق.  االأبي�س  البيت  برف�س  ذل��ك 
حتديد اإن كان ترامب ا�ستغل امل�ساعدات االأجنبية ك��سيلة �سغط للح�س�ل على 
اللجان  اأم��ام  اأن ميثل�ا  املقرر  االآخرين  املهمني  ال�سه�د  �سيا�سية. ومن  خدمات 
االأبي�س.  بالبيت  الق�مي  االأمن  املحامني يف جمل�س  اأيزنرج كبر  الي�م ج�ن 
ويريد املحقق�ن ا�ستج�ابه على وجه اخل�س��س ب�ساأن مكاملة هاتفية متت ي�م 
25 ي�لي� مت�ز، طلب خاللها ترامب من رئي�س اأوكرانيا ف�ل�دمير زيلين�سكي 
اإجراء حتقيق ب�ساأن مناف�سه ال�سيا�سي ج�ن بايدن، نائب الرئي�س ال�سابق باراك 
ك�ل�نيل  اللفتنانت  بها  اأدىل  التي  االإف���ادة  على  مطلع  ل�سخ�س  ووفقا  اأوب��ام��ا. 
األك�سندر فيندمان، كان اأيزنرج طرفا يف القرار باتخاذ التحرك غر املعتاد بنقل 

ن�س املكاملة اإىل اأكر اأنظمة الكمبي�تر �سرية يف البيت االأبي�س. واأ�ساف امل�سدر 
الذي طلب عدم ن�سر ا�سمه، اأن اأيزنرج طلب من فيندمان، الذي ا�ستمع لتلك 
املكاملة، عدم مناق�سة امل�ساألة عندما عر عدد من م�س�ؤويل االأمن الق�مي بالبيت 

االأبي�س له عن قلقهم من تلك املحادثة.
اأجنبية  الالئق مطالبة حك�مة  اأن من غر  راأى  اإن��ه  فيندمان  قال  اإفادته  ويف 
بالتحقيق يف اأمر م�اطن اأمريكي واإنه �سعر بالقلق من تداعيات ذلك االأمر وه� 
الذي دفعه اإىل رفع االأمر اإىل اأيزنرج. ويركز التحقيق بهدف العزل يف جمل�س 
الن�اب الذي يق�ده الدميقراطي�ن على طلب ترامب من زيلين�سكي خالل املكاملة 
الهاتفية يف ي�لي� مت�ز التحقيق يف اأمر اأ�سرة بايدن. وقدم ترامب هذا الطلب 
بعد اأن حجب 391 ملي�ن دوالر من امل�ساعدات االأمنية التي اأقرها الك�جنر�س 

مل�ساعدة كييف على حماربة انف�ساليني تدعمهم رو�سيا يف �سرق اأوكرانيا.
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يوني�سون للتجارة العامة- ذ م م
مب�جب قرار اجتماع اجلمعية العم�مية غر العادية،امل�سدق 
دلتا  مكتب/  يعلن   2019/08/20 بتاريخ  العدل  الكاتب  لدى 

لتدقيق احل�سابات عن حل وت�سفية �سركة:
يوني�شون للتجارة �لعامة - ذ م م

ال�سادرة من دائرة التنمية االقت�سادية-اب�ظبي بالرقم
 CN-2452728 فعلى من لدية اي اعرا�س او مطالبة التقدم 
فاك�س    037378999 رقم  هاتف   املعني  امل�سفى  مكتب  اإىل 
�سناعية   – العني  مدينة   –  202075 �س.ب    037378989

رقم  واخرون مكتب  ال�سحي  علي  بناء عبد اهلل حممد  هيلي 
اأق�ساها  مدة  خالل  وذلك  الثب�تيه،  امل�ستندات  واإح�سار   )3(

45 ي�ما من تاريخ هذا االعالن

اإع��������ان ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ؤ�س�سة 

حافظ ملك جاويد العمال البال�سر
رخ�سة رقم:CN 1136786  تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ؤ�س�سة اللعبة الذهبية لاللعاب االلكرونية

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1145302 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد خليفة �سيف بال�ايل البدواوي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبدالر�سا علي ح�سني حاجب نراد
تعديل ا�سم جتاري من/م�ؤ�س�سة اللعبة الذهبية لاللعاب االلكرونية

GOLDEN TOY ELECTRONIC GAMES EST
اىل/مركز نك�سي ال�سالح اله�اتف املحم�لة

NEXI MOBILE REPAIR CENTER
تعديل عن�ان/ من العني العني و�سط املدينة ح��س حي ال�سالمة ال�سيد حممد احمد حممد 

احلمري اىل العني و�سط املدينة حي احلمرة 344696 344696 ال�سيد عامر قن��س حممد
تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سالح اله�اتف املتحركة )9512002(

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�سالح اجهزة احلا�سب االيل و�سيانتها )9511001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع االلعاب ولعب االطفال- بالتجزئة )4764001(

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

�إعــــــــــالن
الظاهري  ال�س�����ادة/عيادة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN  قد تقدم�ا الينا بطلب الطبية رخ�سة رقم:1104141 

تعديل ا�سم جتاري من/عيادة الظاهري الطبية
AL DHAHERI MEDICAL CLINIC

اىل/مركز الظاهري الطبي
AL DHAHERI MEDICAL CENTER

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

�لغاء �عالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�س��س الرخ�سة 
رقم:CN 2226115  باال�سم التجاري ا�س�ر ال�ست�سارات 
ال�سحة وال�سالمة ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة ال��سع كما كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سب�ع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

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

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/دبلي� ا�س ام �سبيد خلدمة 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب ال�سيارات رخ�سة رقم:2188601 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سامل عبداهلل علي حممد بن�ا�س الكتبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف وليد �سعيد حممد عبداهلل البل��سي

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

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

الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيفتي رود لنقل الركاب 

 CN باحلافالت املدر�سية رخ�سة رقم:2387957 
قد تقدم�ا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �سامل عبداهلل علي حممد بن�ا�س الكتبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف وليد �سعيد حممد عبداهلل البل��سي

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12775 بتاريخ 2019/11/5 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ؤ�س�سة ماالبار لل�سيانة العامة

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�سة رقم:1131038 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عمر علي �سعيد ال�سبع الدرمكي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عمر علي �سعيد ال�سبع الدرمكي من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ك�نهي حممد مارانك�المبيل %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل ل�حة االعالن/ اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قان�ين/من م�ؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/م�ؤ�س�سة ماالبار لل�سيانة العامة

MALABAR GENERAL MAINTENANCE EST
اىل/ماالبار للت�سميم الداخلي ذ.م.م

MALABAR INTERIORS LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي )الديك�ر( )4330015(

تعديل ن�ساط/ حذف �سيانة املباين (4329901(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر ي�ماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�س�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

�عالن جتديد 
تعلن اإدارة  العالمات التجارية عن تقدم املحامي / 

�سبي�ساليزد خلدمات العالمات التجارية. 
بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

امل�دعة بالرق�م :   134444
با�س������م :   بندو �ساب� .

وعن�ان����ه :   �س.ب 28017 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.. 
وامل�سجلة حتت رقم :  )  134444 (    بتاريخ :  28 /  3 / 2013

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �سن�ات  ع�سر  مل��دة  املفع�ل  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف : 7 / 10 / 2019

هذا ويج�ز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سن�ات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�س��س عليها باملادة )19( من القان�ن االحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب  2019 العدد 12775 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 141740

با�س��م: كاو كاب��سيكي كاي�سا )وتتاجر اي�سا با�سم كاو ك�رب�ري�سن(

وعن�انه: 14 - 10 نيه�نبا�سي كايابات�س� 1- ت�س�م، ت�س�- ك�، ط�كي�، اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )141740(  بتاريخ: 2012/10/06

و�ستظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/04/28 وحتى تاريخ : 2030/04/28

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب  2019 العدد 12775 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 135416

با�س��م: ال�سيد بالل حممد احلم�ي

ال�سام،  مع�سمية  ال�سمايل،  احلي   ، االربعني  �سارع   ،5668 رقم  عقار  وعن�انه: 

ريف دم�سق، �س�ريا

وامل�سجلة حتت رقم : )130422(  بتاريخ: 2011/01/30

و�ستظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/11/03 وحتى تاريخ : 2029/11/03

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب  2019 العدد 12775 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم: 222454   بتاريخ:   30 / 11 / 2014
تاريخ اإيداع االأول�ية :    /    / 

با�س��م : �سيف كي��س الإدارة املطاعم ) �س.ذ.م.م. (
وعن�انه:     �س.ب. 120833 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
وجممدة  حمف�ظة  وخ�����س��روات  ف���اك��ه  اللحم،  خال�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل���م  واالأ���س��م��اك  اللح�م 
وجمففة ومطه�ة، هالم )جيلي( ومربيات وف�اكه مطب�خة بال�سكر، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب، 

الزي�ت والده�ن املعدة لالأكل.
ال�اق�عة بالفئة   : رقم ) 29(

و�سف العالمة:   »  ASLI GOLD  »  بحروف  التينية  ب�سكل مميز  .
اال�س��راطات:  

االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكت�باً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا االإعالن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب  2019 العدد 12775 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 141741

با�س��م: كاو كاب��سيكي كاي�سا )وتتاجر اي�سا با�سم كاو ك�رب�ري�سن(

وعن�انه: 14 - 10 نيه�نبا�سي كايابات�س� 1- ت�س�م، ت�س�- ك�، ط�كي�، اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )141741(  بتاريخ: 2012/10/06

و�ستظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/04/28 وحتى تاريخ : 2030/04/28

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب  2019 العدد 12775 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 135417

با�س��م: ال�سيد بالل حممد احلم�ي

ال�سام،  مع�سمية  ال�سمايل،  احلي   ، االربعني  �سارع   ،5668 رقم  عقار  وعن�انه: 

ريف دم�سق، �س�ريا

وامل�سجلة حتت رقم : )133790(  بتاريخ: 2011/03/07

و�ستظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/11/03 وحتى تاريخ : 2029/11/03

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب  2019 العدد 12775 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم ال�كيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

امل�دعة حتت رقم: 317875  بتاريخ:   29 / 9 / 2019
تاريخ اإيداع االأول�ية :    /    / 

با�س��م : زامني ميديا برايفيت  ليمتد.
وعن�انه:     زامني ميديا ، برل وان ، 1 / بي – 94 ، طريق اأم اأم عامل ، ج�لبرج 3 ، اله�ر ، باك�ستان.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية واالإعالن واإدارة وت�جيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي ، خدمات الدعاية واالإعالن املقدمة عر 
االإنرنت ، اإنتاج االإعالنات التلفزي�نية واالإذاعية ، حما�سبة ، معاجلة البيانات ، ت�فر املعل�مات التجارية 
، خدمات متاجر التجزئة عر االإنرنت، تنظيم املعار�س للغايات التجارية اأو االإعالنية ، تنظيم املعار�س 

التجارية للغايات التجارية اأو الإعالنية.
ال�اق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�سف العالمة:   “ Pakistan Property Show”  بحروف  التينية  ب�سكل مميز  .
اال�س��راطات:  

االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكت�باً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��را���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 ي�ماً من هذا االإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب  2019 العدد 12775 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 135414

با�س��م: ال�سيد بالل حممد احلم�ي

ال�سام،  مع�سمية  ال�سمايل،  احلي   ، االربعني  �سارع   ،5668 رقم  عقار  وعن�انه: 

ريف دم�سق، �س�ريا

وامل�سجلة حتت رقم : )130423(  بتاريخ: 2011/01/30

و�ستظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/11/03 وحتى تاريخ : 2029/11/03

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب  2019 العدد 12775 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 141739

با�س��م: كاو كاب��سيكي كاي�سا )وتتاجر اي�سا با�سم كاو ك�رب�ري�سن(

وعن�انه: 14 - 10 نيه�نبا�سي كايابات�س� 1- ت�س�م، ت�س�- ك�، ط�كي�، اليابان

وامل�سجلة حتت رقم : )141739(  بتاريخ: 2012/10/06

و�ستظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2020/04/28 وحتى تاريخ : 2030/04/28

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب  2019 العدد 12775 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

امل�دعة بالرقم : 135415

با�س��م: ال�سيد بالل حممد احلم�ي

ال�سام،  مع�سمية  ال�سمايل،  احلي   ، االربعني  �سارع   ،5668 رقم  عقار  وعن�انه: 

ريف دم�سق، �س�ريا

وامل�سجلة حتت رقم : )133791(  بتاريخ: 2011/03/07

و�ستظل احلماية نافذة املفع�ل ملدة ع�سر �سن�ات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2019/11/03 وحتى تاريخ : 2029/11/03

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الثالثاء  5  نوفمرب  2019 العدد 12775 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  نوفمرب  2019 العدد 12775 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  5  نوفمرب  2019 العدد 12775 
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عربي ودويل

ت�ستطيع  ه���ال���ت���ه���ا،  وب��ف�����س��ل     
التنقيب  م�����ا�����س����ل����ة  ال���������س����ني 
امل����ي����اه  ب�������دوري�������ات يف  وال�����ق�����ي�����ام 
حدث  كما  جلرانها،  االإقليمية 
يف االآونة االأخرة قبالة ال�ساحل 
ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي، وه����� م���ا ت���ن���دد به 
هان�ي دون اأن متلك القدرة على 

التحرك.
   »ب�����س��ف��ت��ه��ا ث���اين اأك����ر ق����ة يف 
اإىل  ال�������س���ني  ت��ت��ط��ل��ع  ال�����ع�����امل، 
فريك�ن،  اإري����ك  يحلل  ال��ت������س��ع، 
اآ�سيا يف  اأخ�سائي يف جن�ب �سرق 
البحرية  بكني  وق���ة  �سنغاف�رة، 

يجب اأن ت�سبح عاملية«. 
��ا ط��ري��ق��ة للتناف�س  اأي�����سً اإن��ه��ا     
البحرية  ال�سيا�سية  الهيمنة  مع 
االأم���ري���ك���ي���ة ال����ت����ي، م����ن خالل 
ت�ساعف  ال�������س���اب���ع،  اأ����س���ط����ل���ه���ا 
بالقرب  ب���امل���رور  اال����س���ت���ف���زازات 
حرية  با�سم  ال�سينية،  املياه  من 

املالحة.
يف ب��داي��ة ���س��ب��ت��م��ر، اأج����رت دول 
م���ن���اورات  م����رة  الأول  االآ����س���ي���ان 
ال�اليات  م��ع  م�����س��رك��ة  ب��ح��ري��ة 
 ،2018 ع��������ام  يف  امل�����ت�����ح�����دة؛ 
ك����ان االأم�����ر م���ع ال�����س��ني -رغبة 
ال��ت���ازن للعبة  اإع��ادة  جماعية يف 
حيادها  واإظ��ه��ار  الدبل�ما�سية، 
اآ�سيان  العظميني... وتريد  جتاه 
نف�س  “يف  م���ق��ف  على  احل��ف��اظ 
متى  اإىل  ولكن  ه���ذا...  ال�قت” 

�ستظل قادرة؟
عن �شليت �ف �ر

ومع ذلك، فاإن دول االآ�سيان، وهي 
وا�سراتيجي  اق��ت�����س��ادي  ره����ان 
ل��ل�����س��ني وال�������الي������ات امل���ت���ح���دة، 

اختارت ... اأال تختار.
ب��ل��دان جن�ب �سرق     »مل تخر 
على  ذاك  اأو  ال�سريك  ه��ذا  اآ�سيا 
ح�����س��اب االآخ������ر، ي��الح��ظ �س�يف 
ب���ي�����س��� دو رو���س��ي��ه، ال��ب��اح��ث يف 
الفرن�سي  للمعهد  اآ���س��ي��ا  م��رك��ز 
ل���ل���ع���الق���ات ال����دول����ي����ة وم�����ؤل����ف 
لكتاب   2019 ع�����ام  م�������س���ارك 
عن  -بحث  ال��ع��امل  ه��ي  “ال�سني 
عمل�ا  لقد  ال�سينية”،  ال��ع���مل��ة 
دائًما على اإبقاء جميع خياراتهم 
�سن�ات  اأق�سى  يف  حتى  مفت�حة، 

احلرب الباردة.
 وهذا يعني مدى عدم انخراطهم 
يف احل���رب ال��ت��ج��اري��ة ب��ني اثنني 
م����ن اأك������ر ����س���رك���ائ���ه���م، الأن���ه���م، 
يجروا  ان  ي��خ�����س���ن  ب��ب�����س��اط��ة، 
ع��ل��ى االخ���ت���ي���ار. ل��ك��ن م���ن غر 
اأو  وا�سنطن  ت�سع  اأن  امل�ستحيل 
بكني يف ي�م ما اإنذاًرا �سريًحا: “ 

هم اأو نحن«.
   ومع ذل��ك، حتتاج االآ�سيان اىل 
ال��ك��ب��رت��ني. ل��ل��ع��ام ال��ت��ا���س��ع على 
�سريك  اأول  بكني  ت��ع��ّد  ال��ت���ايل، 
بلغ   ،2018 ع���ام  ل��ه��ا.  جت����اري 
اإج�����م�����ايل ح���ج���م ال����ت����ج����ارة بني 
ال�سني وبلدان املنظمة “م�ست�ى 
ي�رو”،  مليار   530 بلغ  قيا�سي 
ال�سني  وك���ال���ة  ذك�����رت  ح�����س��ب��م��ا 

اجلديدة الر�سمية.

لل�اليات  ل��ي�����س  م���ن ج��ان��ب��ه��ا،     
اإنها  ت��خ��ج��ل م���ن���ه،  امل���ت���ح���دة م���ا 
ال��دول��ة ال��ث��ال��ث��ة يف ال��ت��ج��ارة مع 
املبادالت  قيمة  وبلغت  االآ���س��ي��ان. 
ي�رو،  مليار   245  ،2018 عام 

وفقا حلك�مة ال�اليات املتحدة.
 ،1967 االآ�سيان عام  تاأ�س�ست     
اأث��ن��اء احل���رب ال���ب���اردة، م��ن قبل 
والفلبني  وم��ال��ي��زي��ا  اإن��دون��ي�����س��ي��ا 
و����س���ن���غ���اف����رة وت����اي����الن����د، وك����ان 
الهدف من اآ�سيان اأ�ساًل، م�اجهة 
انت�سار ال�سي�عية يف املنطقة. مل 
تكن ال��ف��ك��رة ه��ي االن�����س��م��ام اإىل 
واح�����دة م���ن ال��ك��ت��ل��ت��ني، ب���ل لعب 
ورقة الدبل�ما�سية مع يف اخللفية 
للدول  ال�طنية  امل�سالح  “تعزيز 
االأع�����س��اء، وه��� الت�جه ال��ذي ال 
يزال قائما واأ�سا�سيا حتى الي�م”، 

يق�ل �س�يف ب�ي�س� دو رو�سيه.

�لأخ �لكرب �ل�شيني
الثنائية  ع�����امل  ن���ه���اي���ة  م���ن���ذ     
ال��ق��ط��ب��ي��ة، ت���غ���رت االأم���������ر. يف 
االآ�سيان  ت��سعت  ذل���ك،  غ�����س���ن 
وه����ي متثل  ب���ل���دان،  ع�����س��رة  اإىل 

    وال تردد بكني يف اال�ستح�اذ 
على 90 باملائة من بحر ال�سني 
اتفاقية  م��ت��ج��اه��ل��ة  اجل���ن����ب���ي، 
البحار  ل��ق��ان���ن  امل��ت��ح��دة  االأمم 

)1982(، التي وّقعتها.
    وح���ل ه��ذه املنطقة البحرية 
ال���ت���ي ت��ط��ال��ب ب���ه���ا، ب��ع�����س دول 
واإندوني�سيا  )الفلبني  االآ���س��ي��ان 
وال�سني،  وب�����رون�����اي(  وف��ي��ت��ن��ام 
اخل�س�مة:  و�سبب  النزاع.  يق�م 
ال�����س��ي��ادة ال���ت���ي ي��ط��ال��ب ب��ه��ا كل 
ط��������رف م������ن االأط���������������راف ح�����ل 
و�سراثليز.  ب��ارا���س��ي��ل��ز  اأرخ��ب��ي��ل 
بكني،  تهيئ  �سيطرتها،  ولفر�س 
ثم  الع�سكري،  ال��ط��اب��ع  وت�سفي 
املرجانية  وال�سعاب  اجل��زر  حتتّل 

يف املناطق املتنازع عليها.
الفلبني  ن��ال��ت   ،2016 ع����ام     
ح����ك����م����ا م�������ن حم����ك����م����ة اله�������اي 
على  ب�سيادتها  يق�سي  ال��دول��ي��ة، 
عليها  ا�ست�لت  التي  �سكارب�روغ، 
بكني ع�سكرًيا عام 2012، اال ان 
يرف�س  ي��زال  ال  ال�سيني  النظام 
الفلبني  وت���ظ���ل  ال�����ق�����رار،  ه�����ذا 

عاجزة على تكري�سه. 

ال�سيء  ونف�س  احلدودية،  ال��دول 
ع���ل���ى بحر  امل���ط���ل���ة  ال���ب���ل���دان  يف 
اال�ستقرار  اإن  اجلن�بي.  ال�سني 
امل�الية  ل��ل��ح��ك���م��ات  ال�����س��ي��ا���س��ي 
ال�سراتيجية  ����س���روري  ل��ب��ك��ني 
يالحظ اإريك  النظام ال�سيني”، 

م�تيت.

نز�عات بحرية
    يف ال�اقع، اإن م�قع جن�ب �سرق 
اآ�سيا ه� م�قع ا�سراتيجي. وهذه 
ال�اجهة  ���س���ى  لي�ست  املنطقة، 
واملحيط  ال����ه����ادئ  امل��ح��ي��ط  ب���ني 
ب�سكل  ال�سني  وت���درك  ال��ه��ن��دي. 
ملنطقة  احلا�سمة  االأهمية  خا�س 
الغنية  اجل��ن���ب��ي،  ال�����س��ني  ب��ح��ر 

بامل�ارد ال�سمكية والطاقة.
    وح�������س���ب م���رك���ز ال����درا�����س����ات 
اال���س��رات��ي��ج��ي��ة وال��دول��ي��ة، وه� 
هذه  ف��اإن  اأمريكي،  اأبحاث  مركز 
التي متتد من  البحرية  امل�ساحة 
ترى  ���س��ن��غ��اف���رة،  اإىل  ال��ف��ل��ب��ني 
ثالثة  قيمته  م��ا  �سن�ًيا،  م���رور، 
اأي ما يعادل ثلث  مليارات ي���رو، 

التجارة العاملية.

 9 اأو  645 ملي�ن ن�سمة،  الي�م، 
باملئة من �سكان العامل.

ا، ثقل يف املجال  اأي�سً    لالآ�سيان 
املحلي  ال����ن����اجت  االق����ت���������س����ادي: 
 2،530( امل���راك���م  االإج����م����ايل 
مرتبة  يف  ي�سعها  ي�����رو(  م��ل��ي��ار 
عاملية،  اق��ت�����س��ادي��ة  كتلة  خ��ام�����س 
خلف االحتاد االأوروبي وال�اليات 
امل���ت���ح���دة وال�������س���ني وال����ي����اب����ان؛ 
ي�سل  ق��د   ،2050 ع��ام  وبحل�ل 
ال����راب����ع.  امل����رك����ز  اإىل  االآ�����س����ي����ان 
بلغ  م��ع��دل من����  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
عام  م���ن���ذ  ب���امل���ائ���ة   1 ف���ا����س���ل   5
اآ�سيان  اأ���س��ب��ح��ت  ل��ق��د   .2011
اأر�س ا�ستقبال خ�سبة لال�ستثمار 

االأجنبي.
ال�سني  اأدى ظه�ر  ب��ال��ت���ازي،     
االقت�سادي والدبل�ما�سي املذهل 
منذ الثمانينات، اإىل زيادة النف�ذ 
ال�����س��ي��ا���س��ي ل��ل��ن��ظ��ام ال�����س��ي��ن��ي يف 
“تت�ساءل  اآ����س���ي���ا.  ����س���رق  ج���ن����ب 
القاطرة  املنطقة عن  بلدان هذه 
بها،  ي��رت��ب��ط���ا  اأن  ي��ج��ب  ال���ت���ي 
رو�سيه،  دو  ب�ي�س�  ���س���يف  ي��ق���ل 
امل���ي���زان مييل  اأن  ال���ا���س��ح  وم���ن 

ال�سيني  اجل����ان����ب  اىل  ال����ي�����م 
املنتجات  العديد من  ت�سل  حيث 
مع  جتميعها،  ليتم  ال�سني  م��ن 
بلدان  يف  تكن�ل�جية  م�ساهمة 
اآ����س���ي���ا.  وال ميكن  ج��ن���ب ���س��رق 
نف�سها  اأن حت��رم  االأخ����رة  ل��ه��ذه 
م����ن ه�����ذه احل���ل���ق���ة، خ���ا����س���ة اأن 
البنية  ط���رق احل��ري��ر )م�����س��روع 
لربط  امل�سمم  العمالق  التحتية 
واأطلقه  ال���ع���امل،  ببقية  ال�����س��ني 
بينغ  جني  �سي  ال�سيني  الرئي�س 
عام 2013(، يحافظ على زخم 
يتعذر  الذي  التقارب واال�ستثمار 
اأو حتى  امل��ت��ح��دة،  ال���الي��ات  على 
االحت���اد االأوروب����ي، رغ��م ان��ه كان 
يف  م�ستثمر  اول  ط���ي��ل��ة  ل��ف��رة 
ن�سقه.  وم�اكبة  متابعة  اآ���س��ي��ان، 
ف��ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د االق���ت�������س���ادي، 
اآ�سيا  ����س���رق  جل���ن����ب  مي���ك���ن  ال 
حني  يف  ال�����س��ني،  ع��ن  اال�ستغناء 
باإمكانها اأن تقل�س عالقاتها مع 

ال�اليات املتحدة«.
بكني  ت�ستطيع     من جانبها، ال 
اآ�سيا،  اال�ستغناء عن جن�ب �سرق 
اخللفية  حديقتها  تعتره  ال��ذي 

التقارب  الن  االأول،  امل���ق���ام  يف 
الثقايف بني دول االآ�سيان وال�سني 

ق�ي.
خم�سة  ي�����ق�����ارب  م�����ا  ي���ع���ي�������س     
دول  يف  �سيني  ملي�ن  وث��الث��ني 
 80 اأك��ر من  اأي  الع�سر،  الكتلة 
ال�ستات.  اإج����م����ايل  م���ن  ب���امل���ائ���ة 
باملائة   75 ����س���ن���غ���اف����رة،  “يف 
اأ����س���ل �سيني،  ال�����س��ك��ان م���ن  م���ن 
و15  م��ال��ي��زي��ا،  ب��امل��ائ��ة يف  و25 
اإريك  يق�ل  تايالند”،  يف  باملائة 
مركز  م����دي����ر  ن����ائ����ب  م�����ت����ي����ت، 
اجلي��سيا�سية  للدرا�سات  كيبيك 
وحم����ا�����س����ر مب���ع���ه���د ال���ع���الق���ات 
ال�����دول�����ي�����ة واال�����س����رات����ي����ج����ي����ة. 
نف�ذها، يجب  لت��سيع  وبالتايل، 
على بكني احلفاظ على عالقات 
مم��ي��زة م��ع ال��ب��ل��دان ال��ت��ي يقيم 

فيها جزء من رعاياها.
امل�قع  خ���ا����س���ة،  ي�������س���اف،  ث���م     
اجل��غ��رايف ل���دول اآ���س��ي��ان، فبحكم 
التعريف، هم جران االأخ االأكر 
دائما  ال�����س��ني  “كانت  ال�سيني. 
بيئتها  على  بال�سيطرة  مه�و�سة 
االإقليمية، ومراقبة ما يحدث يف 

ب�سفتها ثاين اأكرب قوة يف العامل، تتطلع 
ال�سني اإىل اأن ت�سبح قوتها البحرية قوة عاملية

مير من �مل�شاحة �لبحرية �لتي متتد من �لفلبني 
 �إىل �شنغافورة �شنوًيا، ما يعادل ثلث �لتجارة �لعاملية

لتو�سيع نفوذها، حتافظ بكني على عاقات مميزة 
م��ع البلدان التي يقي��م فيه��ا ج�زء من رعاياها

�ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي للحكومات �ملو�لية لبكني �شروري ل�شرت�تيجية �لنظام �ل�شيني

تاأ�شي�س �لآ�شيان قام على مبد�أ �حلياد:

جنوب �سرق اآ�سيا: �سبح الختيار بني بكني ووا�سنطن..؟
•• الفجر – خرية ال�شيباين

   »تتمتع �لوليات �ملتحدة �ليوم باأقوى �قت�شاد يف �لعامل، 
ويحّفز م�شتهلكونا �لطلب على منتجاتكم. يف �ملقابل، يدخل 
هذه دعوة  �لقت�شاد �ل�شيني مرحلة من �لنمو �لبطيء”: 
ر�بطة  وهي  �لآ�شيان،  لدول  بومبيو  مايك  �أطلقها  �شمنية 

دول جنوب �شرق �آ�شيا �لتي عقدت قمتها �خلام�شة و�لثالثني 
يف �لفرتة من 31 �أكتوبر �إىل 4 نوفمرب يف بانكوك، و��شحة. 
ويقول بيان وزيرة �خلارجية �لأمريكية يف �أغ�شط�س �ملا�شي، 
�لكثري عن معركة �لتاأثري بني �ل�شني و�لوليات �ملتحدة يف 
)بورما  �لآ�شيان  بلد�ن  جتل�س  �لعامل.      من  �ملنطقة  هذه 
و�لفلبني  وماليزيا  ولو�س  و�إندوني�شيا  وكمبوديا  وبروين 

ممزقة  وهي  كر�شيني،  على  وتايالند(  وفيتنام  و�شنغافورة 
ب�شكل متز�يد بني مع�شكرين، �أنها يف قلب �حلرب �لتجارية 

بني �أول قوتني عامليتني منذ �أكرث من عام.

رف�س �ل�شطفاف
    من ناحيـــة، �ل�شـني �لقريبـــة مــــن �ملجموعــة جغر�فيـا، 

غنى  ل  قويـــة  �قت�شاديــــة  رو�بط  معهـــــا  تقيـــــم  و�لتي 
عنها تقريبا.

فيها  ترى  �لتي  �ملتحدة،  �لوليات  �لآخــر،  �جلانب  وعلى   
�آ�شيا ح�شًنا �أمنًيا قوًيا �شد هجمات بكني  دول جنوب �شرق 
�لنظام  يفر�س  حيث  �جلنوبي،  �ل�شني  بحر  يف  �ملت�شاعفة 

�ل�شيني عربدته على جري�نه. 

وزير اخلارجية االمريكي يغازل ا�سيان

القطع مع ال�سني م�ستحيل بالن�سبة ملجم�عة ا�سيان

اي راية �سيختارون؟

مناورة ع�سكرية م�سركة بني اال�سيان واالمريكان

ال�سني... امراط�رية بحرية اي�سا

من �سي�سيطر على بحر ال�سني؟

�قت�شاديا، ل ميكن جلنوب �شرق �آ�شيا �ل�شتغناء عن �ل�شني، لكن باإمكانها تقلي�س عالقاتها مع و��شنطن



الثالثاء    5   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12775  
Tuesday   5   November   2019  -  Issue No   12775

16

عربي ودويل

ال�سني ت�ستقبل ماكرون وحتذر ب�ساأن هونغ كونغ 

لو كانت معايري الت�سويت اقت�سادية فقط، لكانت 
احلركات املوؤيدة لتوزيع اأف�سل للرثوة يف ال�سدارة

    اأط����روح����ة، ط����ره���ا ب��ع��د ذلك 
االأحيان  بع�س  يف  انُتقد  كتاب  يف 
ب�����س��ب��ب ف��ائ�����س ال���ت���ف���اوؤل ال���ذي 
احت�اه، “نهاية التاريخ واالن�سان 
اأ�ستاذ  ال����ي�����م  وه������  االأخر”. 
بجامعة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال��ع��ل���م  يف 
ك��ال��ي��ف���رن��ي��ا، وها  ���س��ت��ان��ف���رد يف 
ه� يخفف يف هذا احل���ار يلّطف 
امل�جة  اأ�سباب  ويفكك  حتليله... 

ال�سعب�ية.

    *ماذ� تبقون، بعد ثالثني 
عاًما، من حتليلكم �خلا�س؟

العامل كثًرا منذ     - لقد تغر 
�سمح  ال��ب��داي��ة،  يف   .1989 ع���ام 
�سق�ط الكتلة ال�س�فياتية بتقدم 
دمي��ق��راط��ي ���س��ري��ع. وع��ل��ى مدى 
املا�سية،  ع�سرة  اخلم�س  ال�سن�ات 
ظ���ه���رت خم���اط���ر ج���دي���دة تهدد 
ال���دمي���ق���راط���ي. فاىل  ال���ن���م����ذج 
ظه�ر االأنظمة الت�سلطية، كما ه� 
احلال يف رو�سيا اأو ال�سني، ي�ساف 
�سع�د ال�سعب�ية، خا�سة يف اأوروبا 
وال�اليات املتحدة. يف حني ف�سلت 
يف اأم���اك���ن اأخ������رى، ال��ع��دي��د من 
على  الق�ساء  يف  النامية  البلدان 
ورغم  احل�كمة.  و�سعف  الف�ساد 

ي���ب���دو يل، ان  ال���ت���ط����رات،  ه����ذه 
الدميقراطية الليرالية حافظت 

على كل معاملها.
ــور  ــه ظ ــر  ــش ــ� ــف ن *كــــيــــف     
�لدميقر�طيات  يف  �ل�شعبوية 

�لعريقة؟
ال����دمي����ق����راط����ي����ة  ت�����ع�����رف   -   
امل�اطنني  الليرالية بحق جميع 
املدينة.  اإدارة  يف  امل�������س���ارك���ة  يف 
وي��ج��د ف��ي��ه��ا ك���ل م����اط���ن �سكال 
م���ن اأ����س���ك���ال ال���ك���رام���ة. غ���ر ان 
االعراف بالفرد وكرامته ميكن 
من  ج��ان��ب  اإىل  ��ا  اأي�����سً ي�ستند  اأن 
اأم��ت��ه االأ���س��ل��ي��ة، ودينه،  ه���ي��ت��ه: 
ويرتكز   ... اجل��ن�����س��ي  وت���ج��ه��ه 
ال��زع��م��اء ال�����س��ع��ب���ي���ن ع��ل��ى هذه 
بطريقة  اجل��زئ��ي��ة،  االع���راف���ات 
اأو باأخرى. فعندما ي�سرح فيكت�ر 
الهنغارية  اجلن�سية  اأن  اأورب�����ان 
يجب اأن تك�ن مبنية على العرق، 
وفًقا  ال��ن��اخ��ب��ني  ي��خ��اط��ب  ف���اإن���ه 

واله�ية.
   جزء كبر من الي�سار االأوروبي 
ه� عاملي؛ اإنه يدع� اإىل االهتمام 
يف  البعيدين  الالجئني  مب�سر 
ن��ف�����س م��رت��ب��ة االه��ت��م��ام مب�سر 
امل���ح���ت���اج���ني... خطاب  اجل�����ران 

معقد.
على  امل���اط��ن��ني  اليمني  ي�سف     
جمم�عة  اإىل  ي���ن���ت���م����ن  اأن����ه����م 
ق�مية وال يخجل من ذلك؛ على 
ال��ي�����س��ار، يف امل��ق��اب��ل، ف����اإن جمرد 
اأ�سباح  يحيي  “اأمة”،  م�سطلح 
الق�مية. لالأ�سف. يجب اأن نك�ن 
االأمة،  التحدث عن  على  قادرين 
لي�س على اأ�سا�س الدم، ولكن على 

اأ�سا�س املبادئ الدميقراطية.

   *يف هذ� �ل�شدد، هل �مل�شروع 
�لأوروبي منوذج يحتذى؟

اله�ية مل  م�ساألة  لكن  نعم،   -    
العج�ز،  القارة  يف  ت�س�يتها.  تتم 

الأ�س�لهم. ومن هنا ازدراءه املعلن 
لالحتاد االأوروبي، باملنا�سبة، الأن 
االحتاد االأوروبي قد �سّهل حركات 
ال��ه��ج��رة، واأ���س��ع��ف ف��ك��رة اله�ية 

ال�طنية والق�مية.
   *لكل واحد منا ه�يات متعددة. 
جامعي،  اأمريكية،  عائلة  رّب  اأنت 

حتمل ا�سًما من اأ�سل ياباين ...
لي�ست  وه�����ي����ات����ن����ا  ن����ع����م،   -    
�سيا�سيا  وزن���ا  ت���زن  لكنها  ث��اب��ت��ة، 
على  العرقية،  االأقليات  متزايدا. 
كرامتها  اأن  ت�سعر  امل��ث��ال،  �سبيل 
التاأكيد  م��ن  م��زي��د  اإىل  ب��ح��اج��ة 

واالعراف. 
وه��ذا �سرعي، وع��ادل، و�سروري. 
وم��ع ذل��ك، ف��اإن ه��ذه اجل���ان��ب ال 
حتدد جممل الفرد. تبداأ امل�سكلة 
ع��ن��دم��ا، يف اأم��ري��ك��ا ت��رام��ب، على 
���س��ب��ي��ل امل���ث���ال، جم���رد اأن����ك رجل 
اجلدارة  اأه��م��ي��ة  يحجب  اأب��ي�����س، 

واحرام القان�ن.

فالكرامة  ال�����س��ن��اع��ة،  ت��ع��زي��ز  اأو 
�سدمني  لقد  االإن�����س��ات.  تتطلب 
املتحدة،  اململكة  يف  ح��د،  اأي  اإىل 
ا�ستفتاء الريك�سيت،  اأثناء حملة 
ي��ب��دو اأن�����س��ار ال��ب��ق��اء يف االحت���اد 
درو�سا  يعط�ن  وكاأنهم  االأوروب���ي 
وينتقدون  االآخ��������ر،  ل��ل��م��ع�����س��ك��ر 

افتقارهم املزع�م للتعليم.
�ل�شعب  من  جزء  كان  *�إذ�    
وي�شّوت  ــال  ــم ــالإه ب ي�شعر 
�ل�شعبويني  �لزعماء  ل�شالح 
�لي�شار  �أل يتحمل  �ليمينيني، 

بع�س �مل�شوؤولية؟
ال��ت��ف��اوت االج��ت��م��اع��ي يتعّمق   -  
معاير  ك����ان����ت  واإذا  وي���ت�������س���ع. 
الت�س�يت اقت�سادية فقط، لكانت 
اأف�سل  لت�زيع  امل���ؤي��دة  احل��رك��ات 
للروة، يف ال�سدارة. واحلال لي�س 
ال�سعب�يني  ���س��ع��ب��ي��ة  ان  ك���ذل���ك. 
فهم�ا  الأن��ه��م  ت����زداد  اليمينيني 
الكرامة  م�سالتي  اأف�����س��ل  ب�سكل 

�ملطالب  �نــتــ�ــشــرت  *�إذ�    
مــ�ــشــري  �أي  ــــــة،  ــــــَوِوّي ــــــُه �ل

للدميقر�طية �لتمثيلية؟
�سيا�سيني  ق����ادة  اإىل  ن��ح��ت��اج   -   
واملن�سيني  ب��امل��ه��ّم�����س��ني  ي��ه��ت��م���ن 
خالل  من  واالأقليني،  وال�سعفاء 
م�سرك...  ه����  مب���ا  االح���ت���ف���اء 
اأف�سل  تدري�س  ا  اأي�سً يعني  وه��ذا 

للتاريخ.
   هل امل�جة ال�سعب�ية قابلة الأن 
تقلب؟ تتم مكافاأة دونالد ترامب 
يف  وغرهما،  ج�ن�س�ن  وب�ري�س 
ا�ستطالعات الراأي، على رع�نتهم 
�سيا�سياً”،  ال�����س��ح��ي��ح��ة  “غر 
وحاملي  وامل�سلمني  الن�ساء  ب�ساأن 
االإعاقة     يف الدميقراطية، ميكن 
لالنتخابات طّي ال�سفحة. اإذا فاز 
الرئا�سية  االنتخابات  يف  ترامب 
ال�سلطة  يف  وب��ق��ي   2020 ل��ع��ام 
ل�الية اأخرى مدتها اأربع �سن�ات، 
مقلقة  ع���الم���ة  ذل����ك  يف  �����س����اأرى 

للدميقراطية االأمريكية.
  *هل فهمت �لنخب �لتقليدية 

�لرهان؟
ناخبي  اإىل  ُي��ن��ظ��ر  م��ا  غ��ال��ًب��ا   -   
اأنهم  ال�����س��ع��ب���ي��ة ع��ل��ى  احل���رك���ات 
لالأجانب  كاره�ن  اأو  عن�سري�ن 
يك�ن  م���ا  غ��ال��ًب��ا  ه����ذا  ول���ك���ن   ...
الب�سطاء  الناخبني  ل��دى  خ��ط��اأً. 
ج����دا م��ط��ال��ب م�������س���روع���ة: منذ 
�سن�ات، راأى بع�سهم اأن مقدرتهم 
و�سعهم  واأ�سبح  تنهار،  ال�سرائية 
وخ�سر  ال���ف���ق���ر،  م�������س���ارف  ع���ل���ى 
واأف�سل   ... وظ��ائ��ف��ه��م  اآخ������رون 
ازدراء  ه�����  ل��ل�����س��ع��ب���ي��ة،  وق�������د 
واإذالل النخب الليرالية له�ؤالء 
ل��ي�����س لديهم  ال���ذي���ن  امل���اط��ن��ني 

الكثر ليخ�سروه.
   هذه احل��االت لي�ست اقت�سادية 
ت���ع���ّر ع���ن تعط�س  اإن���ه���ا  ف���ق���ط؛ 
ولهذا  واالع����������راف.  ل���ل���ك���رام���ة 
ال�سبب لن يكفي خلق فر�س عمل 

كل يرى نف�سه فرن�سي اأو ي�ناين 
اأوروبي.  اأملاين، اأكر من ك�نه  اأو 
الط�يل،  امل���دى  على  ذل���ك،  وم��ع 
ي�سكل  االأوروب���������ي  االحت������اد  ف�����اإن 

من�ذجا.
تتطور  �أن  يــجــب  *هــــل     
على  وت�شبح،  �لدميقر�طية 

�شبيل �ملثال، �أكرث ت�شاركية؟
   - من حيث املبداأ، نريد جميًعا 
اأن نعي�س يف دميقراطية ينخرط 
فيها امل�اطن�ن بق�ة. امل�سكلة، هي 
اأن هذا غر واقعي. معظم النا�س 
العي�س،  لقمة  ك�سب  يف  يرغب�ن 
وممار�سة  اأط���ف���ال���ه���م،  وت���رب���ي���ة 

ه�اياتهم، وق�ساء العطل ...
ظل  يف  ذل����������ك،  ع����ل����ى  ع����������الوة   
ال���دمي���ق���راط���ي���ة احل���دي���ث���ة، ف���اإن 
اتخاذها  ي��ت��ع��ني  ال��ت��ي  اخل���ي���ارات 
معقدة للغاية: ال�سيا�سة النقدية، 
وغرها.  ال�����س��ح��ي��ة،  وال�����س��ي��ا���س��ة 
املهارات  اأو  ال����ق���ت  ل��دي��ن��ا  ل��ي�����س 
امل�ا�سيع،  الإلقاء نظرة على هذه 

ومن املنطقي تف�ي�س �سلطتنا. 
   من ال�هم االعتقاد باأن ال�سكان 
اأف�سل  خ��ي��ارات  �سيتخذون  ككل، 

من ال�سيا�سيني املتمر�سني.
عن لك�شربي�س

�شاحب مقولة »نهاية �لتاريخ« ي�شّخ�س:

فوكوياما: اأف�سل وقود لل�سعبوية هو ازدراء النخب...!

ُينظر اإىل ناخبي احلركات ال�سعبوية على اأنهم 
عن�سريون اأو كارهون لاأجانب وغالًبا ما يكون هذا خطاأ

ال�سعب�ية ت�ستثمر يف التفاوت االجتماعي املتزايداالن�سات للفئات ال�سعبية مطل�ب

ال�سعب�ية  خطاب اله�ية والق�مية فران�سي�س ف�ك�ياما  فائ�س يف التفاوؤلتغر العامل منذ �سق�ط اجلدار

�لأقليات �لعرقية، ت�شعر �أن كر�متها 
بحاجة �إىل مزيد من �لتاأكيد و�لعرت�ف

الهويات لي�ست ثابتة،
 لكن ثقلها يزداد �سيا�سيا 

من �لوهم �لعتقاد باأن �ل�شكان ككل �شيتخذون 
خيـــار�ت �أف�شـــل من �ل�شـــيا�شـــيني �ملتمر�شــني

•• الفجر – خرية ال�شيباين
ن�شر  �أ�شهر،  بب�شعة  برلني  جــد�ر  �شقوط  قبل      
م�شت�شاًر�  �آنــذ�ك  كان  �لــذي  فوكوياما،  فر�ن�شي�س 
نا�شيونال بري�س، مقالة  ذ�  ريغان، يف جملة  لإد�رة 
تنباأ  �لتاريخ؟  نهاية  بعنو�ن:  كبرية،  �شجة  �ثارت 
فيها مبوت يوتوبيا �ل�شيوعية، وظهور �إجماع عاملي 

حول �لدميقر�طية �لليرب�لية و�قت�شاد �ل�شوق.

•• �شنغهاي-اأ ف ب:

تعد ال�سني ال�ستقبال اإميان�يل ماكرون بحفاوة و�سط احلرب التجارية 
امل�ستمرة مع ال�اليات املتحدة، مع حتذيرها الرئي�س الفرن�سي يف ال�قت 

نف�سه من التدخل يف اأحداث ه�نغ ك�نغ.
اىل  املحلي  بالت�قيت  الظهر  بعد  م��اك��رون  وبريجيت  اإمي��ان���ي��ل  وي�سل 
ح�ل  تتمح�ر  زي���ارة  ث��اين  يف  االق��ت�����س��ادي��ة،  ال�سني  عا�سمة  �سانغهاي، 

التجارة.
وخالل رحلته االأوىل اإىل ال�سني اأوائل عام 2018، وعد ماكرون بزيارة 

البلد مرة كل عام على االأقل.
اخلمي�س  جينغ  زه�  ال�سينية  اخلارجية  وزارة  يف  الكبر  امل�س�ؤول  وق��ال 

االف�سل  ُنقّدم  اال�سدقاء،  “بني  لك�نف��سي��س  من�س�با  كالما  مقتب�سا 
دوما، خ�س��سا ل�سديق اآت من بعيد. يجب ان يلقى ا�ستقباال على اأكر 

قدر من ال�ّد واحلفاوة«.
واللقاء االأبرز يف هذه الزيارة �سيك�ن ع�ساًء الثالثاء بني ماكرون وزوجته 
والرئي�س ال�سنيي �سي جينبينغ وزوجته املغنية بنغ لي�ان يف حديقة ي�، 

اإحدى اأجمل حدائق ال�سني يف �سنغهاي القدمية.
وقت  يف  االأوروب��ي��ني  م��ع  عالقاته  تعزيز  اإىل  ال�سيني  الرئي�س  وي�سعى 
ي�سجل اقت�ساد بالده تباط�ؤا تفاقم بفعل احلرب التجارّية مع ال�اليات 

اأ�سهر حتّدياً غر م�سب�ق يف ه�نغ  ُي�اجه منذ خم�سة  اأّن��ه  كما  املتحدة. 
ك�نغ حيث ينّدد املحتّج�ن بنف�ذ بكني املتنامي.

ويف وقت اأّكد االإليزيه اأّن ماكرون �سيتطّرق “بال حمظ�رات” اإىل م�سائل 
حق�ق االإن�سان وال��سع يف ه�نغ ك�نغ ويف اإقليم �سينجيانغ ذي الغالبية 

امل�سلمة، وّجهت بكني حتذيراً اإىل الرئي�س الفرن�سي.
وقال الدبل�ما�سي ال�سيني اإّن م��س�عي “ه�نغ ك�نغ و�سينجيانغ ميّتان 
جدول  على  اإدراجهما  املنا�سب  غر  وم��ن  الداخلّية،  ال�سني  ���س���ؤون  اإىل 

االأعمال الدبل�ما�سي«.

نظره  على  ال�سغط  اإىل  ماكرون  ووت�س  رايت�س  هي�من  منّظمة  ودع��ت 
حيث  �سينجيانغ  يف  ال�سيا�سية”  الربية  مع�سكرات  اإغ���الق  اأج��ل  “من 
تتهمهم  ال��ذي��ن  االأوي��غ���ر  م��ن  م��ن ملي�ن  اأك��ر  اأن بكني حتتجز  ُيعتقد 

مبي�ل انف�سالية واإ�سالمية.
العامل  ق��ادة  مع  ع�ساء  ماأدبة  يف  االإثنني  و�س�له  لدى  ماكرون  وُي�سارك 
وه�  ل��ل���اردات،  الثاين  �سنغهاي  معر�س  افتتاح  اإىل  املدعّ�ين  االآخ��ري��ن 
فتح  على  عزمه  الإث��ب��ات  ال�سي�عي  النظام  اأن�����س��اأه  �سن�ي  جت��اري  ملتقى 

اأ�س�اقه.
و�سّدد الدبل�ما�سي ال�سيني على اأّن احل�ار الفرن�سي ال�سيني “مهّم جّداً 
املتتالية، وتت�ساعد احلمائية  االأزم��ات  الكثر من  العامل  ي�سهد  يف وقٍت 

م�سراً بذلك اإىل ال�اليات املتحدة من دون ت�سميتها. واالأحادية”، 

املرتبطات بعنا�سر من داع�س، يتم حتفيزهن فقط عن طريق احلب 
100 بريطانية،  العائدات، ح���ايل  داع�س  ن�ساء  ال��زواج. ومن بني  اأو 
ما ي�سكل 12 % من حاملي اجلن�سية الريطانية الذين �سافروا اإىل 

�س�ريا والعراق لالن�سمام اإىل التنظيم.
عو�مل عديدة ..  واأف�ست نتائج الدرا�سة باأنه ال �سك من اأن الزواج 
اأحد الع�امل يف كثر من احلاالت، لكنها اأ�سافت اأن النظرة املب�سطة 
لدوافع الن�ساء والفتيات املرتبطات بالتطرف ميكن اأن تعزز الق�الب 
النمطية املجتمعية والتحيزات امل�سللة التي ت�سر اإىل اأن الن�ساء ل�سن 
اأو يف  من م�ؤيدات االأيدل�جيات الن�سيطة والفعالة �س�اء يف التطرف 

اأي اأمر اآخر«.
تق�ل الدرا�سة، اإن هناك اأ�سباباً عديدة ومتن�عة للتطرف، مبا يف ذلك 
اأو الرغبة يف اأن تك�ن جزءاً من جه�د “جمم�عة”  جاذبية “االأخ�ة”، 

ما لبناء “دولة” ما، اأو اأن تك�ن جزءاً من �سيء “اأكر واإلهي«.
م�شاعر خمتلفة .. اأ�سارت الدرا�سة اأي�ساً، اإىل اأن البع�س كان ينظر 
اأنه جانب من  االإرهابي، على  التنظيم  اإىل قرار االلتحاق يف �سف�ف 
كانت  بينما  ونقية”،  حقيقية  اإ���س��الم��ي��ة  “حياة  يف  العي�س  ج���ان��ب 

اأخريات مثقالت مب�ساعر “االإق�ساء االجتماعي” اأو جتارب التمييز.
وتلفت النتائج اإىل اأن التمرد �سد املجتمع واأولياء االأم���ر، كان يلعب 
“الن�س�ية  ورف�����س  امل���راأة  اإىل جانب متكني  اأي�����س��اً،  وع��ام��اً  ه��ام��اً  دوراً 

الغربية«.
التحقن يف  الل�اتي  الريطانيات  الفتيات  اإح��دى  وهي  بيغ�م،  �سيماء 
�سف�ف التنظيم من اأجل الزواج، ظهرت يف فراير “�سباط” املا�سي، 
لتق�ل اإنها تريد الع�دة اإىل اململكة املتحدة، لكنها غر قادرة على فعل 

ذلك ب�سبب اإلغاء جن�سيتها.

•• لندن-وكاالت:
اإن  بريطانيا،  يف  التطرف  مكافحة  اأبحاث  ملركز  حديثة  درا�سة  تق�ل 
اأو  احلب  يف  ال�ق�ع  تتجاوز  الفتيات،  بها  تتاأثر  عديدة  ع�امل  هناك 
االأخ�ة،  وجاذبية  االجتماعي  االإق�����س��اء  م�ساعر  ذل��ك  يف  مب��ا  ال���زواج، 

لتق�دهن يف نهاية املطاف لل�ق�ع يف م�سيدة تنظيم داع�س االإرهابي.
مل�ساعدة  اإر�����س����ادات   )ISD( اال���س��رات��ي��ج��ي  احل������ار  م��ع��ه��د  وو����س���ع 
ال��الت��ي ع��دن من  وال��ف��ت��ي��ات  الن�ساء  ال��ذي��ن يعمل�ن م��ع  االأ���س��خ��ا���س 
املناطق التي ت�سيطر عليها داع�س، وفق ما ذكرت �سحيفة “غارديان” 
الريطانية، اأم�س االثنني.وا�ستناداً اإىل مقابالت مع اأكر من 250 
املتحدة  اململكة  اإىل  داع�����س  ب��راث��ن  م��ن  ع��ائ��دة  وف��ت��اة متطرفة  ام���راأة 
والفتيات  الن�ساء  باأن  �سائداً  ت�س�راأ  هناك  اإن  النتائج  تق�ل  وه�لندا، 

اأمريكا وتايوان جتريان تدريبات �سيربانيةما الذي يقود الأوروبيات لالتحاق بداع�س؟
•• وا�شنطن-وكاالت:

املتحدة  وال���الي��ات  ت��اي���ان  ب��اأن  التاي�انية،  املركزية  االأن��ب��اء  وكالة  اأف���ادت 
يف  اأ�سب�عاً  ت�ستمر  م�سب�قة  غر  �سيرانية  تدريبات  االثنني،  اأم�س  بداأتا 
تايبيه للتدريب على مكافحة هجمات �سيرانية حمتملة قد ت�سنها ك�ريا 

ال�سمالية اأو ال�سني اأو غرهما.
“التدريبات  ا�سم  التي حتمل  التدريبات  انطالق  مرا�سم  كلمة خالل  ويف 
“املعهد  مدير  باأعمال  القائم  ق��ال  والدفاعية”،  الهج�مية  ال�سيرانية 
االأمريكي يف تاي�ان” رمي�ند غرين، اإن جمم�عة التدريبات االإلكرونية 
ت��ه��دي��دات م��ن ك���ري��ا ال�سمالية  ت��رك��ز على مكافحة  ت��اي���ان  ال��دول��ي��ة م��ع 
وغرها. وحذر غرين من   “االأطراف اخلبيثة تهدد �سناعاتنا، وم�ؤ�س�ساتنا 
الدميقراطية، و�سالمة بنيتنا التحتية احلي�ية، مبا يف ذلك اأنظمتنا املالية 

و�سبكات االت�ساالت«.
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الفجر الريا�ضي

•• العني -الفجر

اأعلنت رابطة املحرفني االإماراتية 
جل�ائز  امل��ر���س��ح��ني  اأ����س���م���اء  ع���ن 
االأف�سل ال�سهرية يف دوري اخلليج 
ال��ع��رب��ي ع��ن ف��ئ��ات اأف�����س��ل العب، 
اأف�سل حار�س مرمى واأف�سل مدرب 
الرابطة  وق��ام��ت  اأك��ت���ب��ر.  ل�سهر 
برفع عدد املر�سحني يف فئة اأف�سل 
الأول  مر�سحني  خم�سة  اإىل  الع��ب 
ع��ل��ى ط��ل��ب اجلماهر  ب��ن��اء  م����رة 
والإتاحة الفر�سة لزيادة املناف�سة. 
جلائزة  املر�سحني  قائمة  و�سهدت 
اأكت�بر ت�اجد  اأف�سل العب ل�سهر 
االأحبابي  بندر  العني  ن��ادي  ثنائي 
وثنائي  الب��ا،  ك���دج���  الت�غ�يل  و 
ري���ك���اردو غ�ميز  ال�����س��ارق��ة  ن����ادي 
االأخ�����س��ر والرازيلي  ال��راأ���س  م��ن 
اإي���غ����ر ك�����رون����ادو ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
نيغريدو  األفارو  اال�سباين  املهاجم 
البا  الت�غ�يل  الن�سر.  ن��ادي  م��ن 
الزعيم  ل�سف�ف  اجل��دي��د  ال��ق��ادم 
اأي  ال�سباك يف  زي���ارة  ع��ن  مل يغب 
اأكت�بر،  يف  ف��ري��ق��ه  م��ب��اري��ات  م��ن 
ال�سهر بهدف يف مرمى  ب��داأ  حيث 
الثالثة،  اجل�����ل����ة  يف  ال�������س���ارق���ة 
واأ�����س����اف اآخ�����ر يف ���س��ب��اك ح��ت��ا يف 
ي�سجل  اأن  ق��ب��ل  ال��راب��ع��ة  اجل���ل��ة 

دورينا  يف  ه���ات���ري���ك  ���س���ب��ر  اأول 
يف  الفجرة  امل��سم يف مرمى  هذا 

اجل�لة اخلام�سة.
اأما زميله بندر االأحبابي فقد �سنع 
اأكت�بر  ���س��ه��ر  يف  اأه������داف  خ��م�����س��ة 
و�سجل هدًفا، ويعتر العب اجلناح 
ومنتخبنا  ال��ع��ني  ل��ن��ادي  االأمي����ن 
اأك��ر العب �سناعة  ثاين  ال�طني 
األعاب  �سانع  دورينا.  يف  لالأهداف 
ال�سارقة الرازيلي ك�رونادو اأحرز 
ومثلهما  العني  مرمى  يف  هدفني 
ي�سيف  اأن  قبل  ال��سل  مرمى  يف 

اأكت�بر يف  �سهر  اأهدافه يف  خام�س 
ترتيب  يف  ثانًيا  ليحل  حتا  �سباك 
اأن����ه يت�سدر  ك��م��ا  ه����دايف دوري���ن���ا، 
ب�سناعته  االأه��داف  قائمة �سانعي 
اأح����رز  اأه��������داف. م���ن ج��ان��ب��ه  ل�6 
ري����ك����اردو غ���م��ي��ز ث��الث��ة اأه����داف 
ج�������اءت يف ث������الث م����ن م���ب���اري���ات 
حيث  اأك��ت���ب��ر،  يف  االأرب���ع  ال�سارقة 
زار �سباك ال��سل وحتا والفجرة. 
وي��ك��ت��م��ل ع��ق��د امل��ر���س��ح��ني جلائزة 
اأكت�بر  ���س��ه��ر  يف  الع�����ب  اأف�������س���ل 
نيغريدو  األ��ف��ارو  العميد  مبهاجم 

الذي اأحرز اأربعة من اأ�سل خم�سة 
يف  الن�سر  فريقه  �سجلها  اأه���داف 
مبارياته االأرب��ع االأخ��رة. وتر�سح 
ح����ار�����س مرمى  اأف�������س���ل  جل����ائ����زة 
ك��ل من  اأك��ت���ب��ر  ل�سهر  يف دوري��ن��ا 
كلباء(،  )احت������اد  ع���ب���داهلل  ج���م���ال 
واأحمد  )اجل��زي��رة(  خ�سيف  علي 

�سامبيه )الن�سر(.
جمال  ال���ن���م����ر  م����رم����ى  ح����ار�����س 
خم�سة  ����س���ب���اك���ه  ت��ل��ق��ت  ع����ب����داهلل 
نظافتها يف  وح��اف��ظ على  اأه���داف 
ا�ستقبلت  ب��ي��ن��م��ا  واح�����دة،  م���ب���اراة 

اأه��داف وحافظ   3 �سباك خ�سيف 
مباراتني.  يف  �سباكه  نظافة  على 
ي�سارك  �سامبيه  املر�سحني  ث��ال��ث 
بثالثة  ال�����س��ج��ل  ن��ف�����س  خ�����س��ي��ف 
دون  ومباراتني  �سباكه  يف  اأه���داف 

تلقي اأهداف.
ف�سهدت  امل��درب��ني  اأم��ا على �سعيد 
القائمة ت�اجد املر�سحني الثالثة  
نف�سهم الذين تناف�س�ا على جائزة 
عبدالعزيز  وه���م:  �سبتمر  �سهر 
ليك�  اإي��ف��ان  )ال�سارقة(،  العنري 
�سبتمر  بجائزة  والفائز  )العني( 
)�سباب  اأرواب������اري������ن������ا  رودول������ف������� 

االأهلي(.
للجمه�ر  الت�س�يت  باب  و�سيفتح 
http://  عر امل�قع االلكروين

 /motm.agleague.ae
وذل���ك ب����دءاً م��ن ال�����س��اد���س��ة م�ساء 
اأم�س االثنني 4 ن�فمر، وي�ستمر 
يعلن  ���س��اع��ة،   24 مل��دة  الت�س�يت 
عر  الفائزين  اأ���س��م��اء  ع��ن  بعدها 
لرابطة  ال���ر����س���م���ي���ة  احل�������س���اب���ات 
على  االإم������ارات������ي������ة  امل����ح����رف����ني 
االجتماعي،  ال���ت����ا����س���ل  م����اق���ع 
اجلائزة  ه���ذه  ال��ف��ائ��زون  ويت�سلم 
م��ب��اري��ات فرقهم يف  ان��ط��الق  قبل 
اخلليج  دوري  م��ن  املقبلة  اجل���ل��ة 

العربي.

•• العني - الفجر

اختتم مهرجان خريف العني لل�سطرجن 2019 الذي نظمه نادي العني 
الثالث  للم�سابقات   املا�سيني  االأ�سب�عني  ط���ال  وال�سطرجن  للثقافة 
ال�سريع واخلاطف والكال�سيكي و�سهد تناف�ساً ق�ياً بني اأكر من 100 
اأع��رب ع��دد من  ، حيث  االأع��م��ار واجلن�سيات  الع��ب والعبة من خمتلف 
عن  ال��ث��الث  العني  خريف  مهرجان  م�سابقات  يف  امل�ساركني  الالعبني 

�سعادتهم مب�ست�ى التنظيم وق�ة املتناف�سني وخمرجات املناف�سة.
كما نظم نادي العني للثقافة وال�سطرجن �سمن مبادراته الهادفة لن�سر 
دائرة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  ال���اع��دة  ال�سطرجنية  امل���اه��ب  واكت�ساف  اللعبة 
ور�سة  العني  مبدينة  املركزية  زاي��د  مكتبة  يف  ممثلة  وال�سياحة  الثقافة 
تدريبية لالأطفال من رواد املكتبة لتعريفهم باللعبة واكت�ساف قدراتهم 
وم�اهبهم العقلية وال�سخ�سية �سعياً وراء �سم الراغبني منهم ل�سف�ف 
االأجيال  ت��ع��اق��ب  يحقق  مب��ا  و�سقلهم  ت��دري��ب��ه��م  ب��ع��د  لتمثيله  ال��ن��ادي 
البل��سي  �سعيد  ك�سف  النادي. من جانبه  قائمة العبي  ال�سطرجنية يف 
ع�س� جمل�س االإدارة املدير التنفيذي للنادي عن تد�سني النادي ملجم�عة 

من املبادرات الرامية لن�سر اللعبة  اكت�ساف امل�اهب ال�سطرجنية.
تدريبية  ور���س  بتنظيم  اخلا�س  ال�سن�ي  برناجمنا  :” ند�سن  واأ���س��اف 

املختلفة  التعليمية  مبراحلها  املدينة  يف  امل��دار���س  لطالب  �سطرجنية 
حيث يق�م خراء النادي وطاقمه الفني بتدريب الطالب على املهارات 
املهمة ثم يتابع  اللعبة وحركاتها  اأ�سرار  ال�سطرجنية وتعريفهم ببع�س 
على  وتطبيقها  الفنية  للت�جيهات  الطالب  اأولئك  تنفيذ  دقة  املدربني 
رقعة ال�سطرجن يف م�اجهة مناف�سه وبهذه الطريقة يتم حتديد قدرات 

الطالب ال�سخ�سية يف القيادة واتخاذ القرار ال�سريع«.
مكتبة  رواد  لالأطفال  تدريبية  ور���س  تنظيم  يف  �سرعنا  كما   ”: واأردف 
املكتبة حيث  وال�سياحة مبقر  الثقافة  دائ��رة  بالتعاون مع  املركزية  زايد 
يق�م الطاقم الفني بعمل فني ومعن�ي دقيق من اأجل ترغيب وحتفيز 
تلك  اأث��ن��اء  خمتلفة  فنية  و�سائل  بابتكار  ال�سطرجن  لعب  على  االأط��ف��ال 
ال�ر�س التدريبية«. واأعرب املدير التنفيذي للنادي عن �سكره ملجل�س اإدارة 
النادي برئا�سة ال�سيخ �سلطان بن خليفة بن �سخب�ط اآل نهيان على دعمه 
وت�سجيعه  ، واأكمل :” بدعم رئا�سة النادي و جمل�س االإدارة قمنا بتنفيذ 
ومعر�س  لالطالع  مكتبة  اإن�ساء  مثل  النادي  مبقر  امل��ب��ادرات  من  ع��دداً 
باأف�سل املعاير وو�سائل  ، وتهيئة املقر  النادي واجنازاته  الأر�سيف �س�ر 
ال�سطرجنية  الفعاليات  تبث  ك��ب��رة  �سا�سات  وت���ف��ر  احل��دي��ث��ة  اللعب 
مبقر  ت�اجدهم  اأثناء  وال���زوار  النادي  العبي  ليتابعها  مبا�سرة  العاملية 

النادي«..

�شطرجن �لعني ي�شتك�شف �ملو�هب مبد�ر�س �ملدينة

البلو�سي : مبادراتنا م�ستمرة لن�سر اللعبة و�سمان تعاقب الأجيال ال�سطرجنية

•• العني - الفجر

Z نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  بن  حممد  ال�سيخ  �سم�  رعاية  وحت��ت  بت�جيهات 
فعاليات  ال��ن��ادي  ا�ست�ساف   ، وال�����س��ب��اق  للفرو�سية  االإم�����ارات  احت���اد  وب��اإ���س��راف 
الفر�سان  وتناف�س  لقفز احل�اجز.  االإم��ارات ل�جنني  لدوري  ال�ساد�س  االأ�سب�ع 
املا�سيني  وال�سبت  على مدى ي�مي اجلمعة  �س�طاً   16 الفئات يف  من خمتلف 
. وت�سهد االإم��ارات ثالث مناف�سات خالل امل��سم، ويقام نهائي م��سمها الثالث 
حاكم  ك��اأ���س  بط�لة  فعاليات  �سمن  للفرو�سية  ال�سارقة  ب��ن��ادي  ال��ت���ايل  على 
ال�سارقة الدولية لقفز احل�اجز يف االأ�سب�ع االأول من �سهر فراير املقبل. واأقيم 
احلدث الريا�سي بدعم من جمل�س اأب�ظبي الريا�سي ال�سريك احلك�مي الداعم 
لكافة االأحداث الريا�سية، و�سركة ل�جنني راعي دوري االإمارات ل�جنني لقفز 
احل�اجز، م�ست�سفى اإن اإم �سي التخ�س�سي – العني وم�ست�سفى ميدي�ر 24*7 
انرنا�سي�نال – العني. �سهد املناف�سات وتّ�ج الفائزين حممد را�سد النا�سري، 
مدير عام النادي، وتابع فعالياتها ح�سام زميت ممثل احتاد الفرو�سية، وتراأ�س 

جلنة حتكيمها االإماراتي الدويل خليل اإبراهيم. 
ا�سطبالت  “كان�نب�ل” من  واجل���اد  الزاحم  في�سل  طالل  الفار�سان  وتقا�سم 

ال�سافنات، والفار�س عبد الرحمن احلب�سي واجل�اد “�ساريل براون” من نادي 
اأب�ظبي للفرو�سية جائزة اأهم اأ�س�اط مناف�سات االأ�سب�ع ال�ساد�س ، مب�ا�سفات 
ارتفاعها  بلغ  ب��ح���اج��ز  م�سارها  و�سمم  للتمايز  ج���ل��ة  م��ع  ال���اح��دة  اجل���ل��ة 
اجل�لة  احلب�سي  الرحمن  وعبد  الزاحم  طالل  الفار�سان  واأكمل  �سم،   )145(
الرئي�سة دون خطاأ ، ونال جائزة املركز الثالث الفار�س ال�سيخ را�سد بن اأحمد اآل 
مكت�م واجل�اد “كازان�فا” من مركز االإمارات للفرو�سية بعد ت�سجيله الزمن 
القفز  لفر�سان  وبالن�سبة  جزاء.  نقاط  االأف�سل يف اجل�لة الرئي�سة بر�سيد 4 
بلغ  بح�اجز  م�ساره  �سمم  مرحلتني  من  �س�ط  اأقيم  فقد  االأول  امل�ست�ى  من 
مهمة  واأجن��ز  وفار�سة،  فار�ساً   14 حتدياته  يف  و�سارك  �سم،   )140( ارتفاعها 

خطاأ. دون  فر�سان  املرحلتني 3 
براون” من  “�ساريل  واجل���اد  احلب�سي  الرحمن  عبد  الفار�س  ال�سدارة  وح��از 
نادي اأب�ظبي للفرو�سية، وحل و�سيفاً الفار�س ال�سيخ را�سد بن اأحمد اآل مكت�م 
واجل�اد “كازان�فا دو بيفي�ر دي اأك�س بي”.   وجنح الفار�س ه�سام غريب و”هارد 
ت� بيت” من نادي الباهية للفرو�سية يف الف�ز بجائزة املركز االأول يف مناف�سة 
من  وفار�سة  فار�ساً   29 من مرحلتني على ح�اجز )130( �سم، و�سارك فيها 
ويف  خ��ط��اأ.  دون  املرحلتني  اإك��م��ال  يف  جنح�ا  فر�سان   9 منهم  االأول،  امل�ست�ى 

 )135( ارتفاعها  ح�اجز  على  متايز  مع  ال���اح��دة  اجل�لة  مب�ا�سفات  ج�لة 
�سم، جتدد التناف�س بني فر�سان امل�ست�ى االأول، وانتقل اإىل التمايز 5 فر�سان، 
وتقدمتهم الفار�سة نادية ترمي على �سه�ة “ا�سكاريا” من نادي �سيدات ال�سارقة 
الريا�سي ونالت ال�سدارة بفارق الت�قيت عن الفار�سة تينا ل�ند و”�سيلفيتا زد” 

من نادي دبي للب�ل� والفرو�سية.

 �ل�شوري �لزبيبي يت�شدر فئة �ل�شباب
برز الفار�س ت�ما�س ماك والفر�س “ليدي �سارلت�ن” من ا�سطبالت االأ�سايل من 
بني 29 فار�ساً وفار�سة يف مناف�سة من ج�لة واحدة على ح�اجز )115( �سم، 
وجنح الفار�س �سامل اأحمد ال�س�يدي يف اإحراز الف�ز ب�سحبة الفر�س ال�سغرة 
للفرو�سية، واأحرز جائزة املركز االأول الفار�س  ال�سارقة  نادي  من  “كالري�سا” 
ج�اد �ساوا�س مع “دانت�رو” من نادي الباهية للفرو�سية يف �س�ط من مرحلتني 
يف  املبتدئني  من  وفار�سة  فار�ساً   39 تناف�س  كما  �سم.  على ح�اجز )120( 
ال�س�ط االأول من ج�لة واحدة على ح�اجز ارتفاعها بني )80 � 90( �سم، وجنح 
20 منهم يف اإكمال اجل�لة دون خطاأ. ويف ال�س�ط الثاين بذات امل�ا�سفات �سارك 
منهم 11 فار�ساً، و�سارك 41 فار�ساً من املبتدئني واأ�سحاب  وجنح  فار�ساً   28

� 5( �سن�ات يف مناف�سة من ج�لة على ح�اجز  خي�ل القفز ال�سغرة عمر )4 
)100 � 105( �سم وجنح منهم 16 فار�ساً ويف ال�س�ط الثاين �سارك 48 فار�ساً 
الفر�سان  لفئة  التاأهيلي  مناف�سات  ويف  فار�ساً.   23 خطاأ  دون  اجل�لة  واأك��م��ل 
ال�سباب اأقيم �س�طان االأول من مرحلتني على ح�اجز )130( �سم، وفاز باملركز 
االأول الفار�س ال�س�ري اأ�سامة الزبيبي والفر�س “فيتاالين” بفارق الت�قيت من 
بني ثالثة فر�سان اأكمل�ا املرحلتني دون خطاأ، ونال الفار�س الفل�سطيني اأمين 
نا�سر العني�س مع “نيل�س�ن” �سدارة ال�س�ط الثاين من ج�لة مع متايز على 
ح�اجز )135(�سم. اأما تاأهيلي املرحلة ال�سنية للفر�سان من فئة )اجل�ني�رز( 
االإماراتي  وت�سدره  �سم،  اأقيم �س�طه االأول مب�ا�سفات املرحلتني على )120( 
من  ال��ث��اين  ال�س�ط  ويف  “ديزاباملي�ن”،  والفر�س  ال�سام�سي  اهلل  عبد  �سيف 
ج�لة مع متايز على االرتفاع نف�سه  اأحرز املركز االأول الفار�س ال�س�ري حممد  
من  ال�سنية  للمراحل  التاأهيليني  ال�س�طني  ويف  و”فايكينغ«.  احُل�سري  ف��اروق 
فئة الفر�سان االأطفال �سارك 7 فر�سان يف كل �س�ط، االأول من مرحلتني على 
االإماراتي  الفار�س  خطاأ  دون  املرحلتني  واأكمل  �سم،   )110( ارتفاعها  ح�اجز 
“وي�ست �سايد كاونت�س”، وال�س�ط الثاين من ج�لة مع  حميد �سرار والفر�س 

متايز واأكمله فار�سان، اأولهما الفار�س ال�س�ري ليث غريب مع “كابيت�ال«.

•• اأبوظبي-الفجر

اأيام قليلة تف�سلنا عن انطالق بط�لة العامل للج�جيت�س� التي تقام مناف�ساتها 
يف اأب�ظبي خالل الفرة من 16 اإىل 24 ن�فمر اجلاري.

ويدخل العب� منتخب االإمارات البط�لة بهدف واحد وه� حتقيق االإجنازات يف 
هذه املناف�سة العاملية وال�سعي بكل ق�ة حل�سد امليداليات وال�سع�د على من�سات 
التت�يج فالعني دائما على امليدالية الذهبية ورفع راية الدولة عالية خفاقة يف 

هذا املحفل الريا�سي العاملي.
اأب�ظبي  يف  ملنتخبنا  االع����دادي  املع�سكر  “وام”  االإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  وزارت 
مع  للنا�سئني  مرة  الأول  جممع  ب�سكل  تقام  التي  البط�لة  النطالق  ا�ستعدادا 
للنا�سئني  م���زع��ة  تقام  كانت  اأن  بعد  اأب���ظ��ب��ي  يف  واالأ���س��ات��ذة  وال��ك��ب��ار  ال�سباب 

وال�سباب يف دولة والكبار يف دولة اأخرى ط�ال الفرات ال�سابقة.
ويف ت�سريحات خا�سة .. اأكد م�س�ؤول�ن يف احتاد االإمارات للج�جيت�س� احلر�س 
ا�ستعدادا  املنتخب  لالعبي  مميز  ومع�سكر  متكاملة  اإع���داد  ف��رة  ت�فر  على 
لهذه البط�لة العاملية التي يتطلع فيها جميع الالعبني اإىل حتقيق االإجنازات 

وح�سد امليداليات املتن�عة يف خمتلف فئات االأوزان.
واح��د من  اإن اجلميع على قلب رج��ل  ال�طني  م��درب��� والع��ب��� منتخبنا  وق��ال 
اأجل حتقيق االإجنازات للدولة يف بط�لة العامل م�ؤكدين اأن دعم قيادة الدولة 
الر�سيدة ه� احلافز االأكر لهم م�سيدين باجله�د الكبرة الذي بذلها احتاد 
الأبطال  متكامل  اإع���داد  برنامج  ت�فر  على  واحل��ر���س  للج�جيت�س�  االإم���ارات 
االإمارات يف هذه البط�لة. وقال حممد املرزوقي مدير اإدارة الت�س�يق واالت�سال 
على  االأخ���رة  اللم�سات  ن�سع  االحت��اد  اإننا يف  للج�جيت�س�  االإم���ارات  احت��اد  يف 
ا�ست�سافة بط�لة العامل جلميع الفئات م�سيفا اأننا ن�ستقبل العامل يف اأب�ظبي 

ونحر�س على تنظيم مثايل للحدث.
ا�ستعدادا  مكثفا  مغلقا  مع�سكرا  االآن  يخ��س  االإم���ارات  منتخب  اأن  اإىل  واأ�سار 
لهذه البط�لة العاملية وي�سعى جميع الالعبني اإىل م�ساركة م�سرفة يف البط�لة 
وحتقيق االإجنازات للدولة، الفتا اإىل اأنه خالل بط�لة العامل للنا�سئني وال�سباب 
التي ا�ست�سافتها الدولة العام املا�سي حقق منتخبنا ال�طني اإجنازا كبرا وجنح 
املنهايل مدير  31 ميدالية متن�عة. من جانبه قال مبارك �سالح  يف حتقيق 
اإن ا�ستعدادات منتخب االإمارات  االإدارة الفنية يف احتاد االإم��ارات للج�جيت�س� 

خل��س بط�لة العامل تتم كما ه� خمطط لها حيث بداأت مبع�سكر مفت�ح �سمن 
م�سرا  الفني لالعبينا،  امل�ست�ي  تعزيز  اأج��ل  من  االأجانب  الالعبني  عدد من 
اإىل اأنه من االأول من ن�فمر اجلاري انطلق مع�سكر مغلق لالعبني ا�ستعدادا 
البط�لة  االإماراتية يف هذه  امل�ساركة  اأن  واأ�ساف  البط�لة.  النطالق مناف�سات 
تعد االأكر وتبلغ نح� 70 العبا والعبة يف خمتلف الفئات واالأوزان بدءا من 
النا�سئني حتت 18 �سنة وحتى فئة الكبار. واأكد اأن الطم�ح دائما خالل امل�ساركة 
للمناف�سة  وهناك جاهزية  الذهبية  امليداليات  العاملية ه� ح�سد  البط�الت  يف 
خالل  الالعبني  مل���ؤازرة  اجلمه�ر  ح�س�ر  متمنيا  البط�لة  يف  االأمثل  بال�سكل 
اإن  للج�جيت�س�  االإم���ارات  منتخب  م��درب  احل��سني  اإبراهيم  وق��ال  املناف�سات. 
معن�يات العبي املنتخب مرتفعة وخا�س�ا فرة اإعداد متميزة و�سبقها امل�ساركة 
ب�سكل  ي�سر  احل��ايل  املع�سكر  اأن  اإىل  م�سرا  العاملية  البط�الت  من  العديد  يف 
مميز ونرى جميعا طم�حهم وتطلعهم للميداليات الذهبية وحتقيق االإجنازات 
لل�طن. وقال في�سل الكتبي العب منتخب االإمارات اإن اال�ستعدادات بداأت منذ 
نح� �سهرين ونخ��س االآن مع�سكرا مغلقا ي�سم جميع الالعبني امل�ساركني يف 
التت�يج  من�سات  على  وال�سع�د  الذهب  ه�  دائما  الطم�ح  اأن  م�ؤكدا  البط�لة 

ومتثيل الدولة ب�سكل م�سرف يف بط�لة العامل.
واأ�ساف اأن دعم �ساحب ال�سم� ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي 
نائب القائد االأعلى للق�ات امل�سلحة يحفزنا جميعا على بذل ق�سارى جهدنا يف 
البط�لة واحلر�س على حتقيق االإجنازات يف املجاالت كافة م�سيدا بالدعم الذي 
للج�جيت�س�  االإم��ارات  احت��اد  رئي�س  الها�سمي  ال�سيد  عبداملنعم  �سعادة  يقدمه 

واحلر�س على ت�فر اإعداد مثايل لالعبي املنتخب ا�ستعدادا للبط�لة.
وقال : اإننا كالعبني قدامى يف املنتخب ن�سعى با�ستمرار اإىل نقل خراتنا اإىل 
الالعبني النا�سئني وحتفيزهم ب�سكل م�ستمر وتخفيف ال�سغط عليهم ودفعهم 
اإىل بذل ق�سارى جهدهم يف الرنامج االإعدادي و�س�ال اإىل الظه�ر مب�ست�ى 

م�سرف يف البط�لة وال�سع�د ملن�سات التت�يج.
واأ�ساد �سامل مبارك الظاهري العب منتخب االإمارات للج�جيت�س� بالدور املتميز 
الذي يق�م به احتاد االإمارات للج�جيت�س� واحلر�س امل�ستمر على ت�فر برنامج 
اإعداد متميز لالعبني ا�ستعدادا خل��س غمار هذه املناف�سة العاملية م�ؤكدا اأننا 
جميعا لدينا ثقة يف قدرتنا على الظه�ر ب�سكل مميز يف البط�لة ونطمح جميعا 

اإىل ح�سد امليدالية الذهبية وال�سع�د على من�سات التت�يج.

حتت رعاية حممد بن خليفة �آل نهيان

»العني للفرو�سية«ي�ست�سيف الأ�سبوع ال�ساد�س لدوري قفز احلواجز

رابطة املحرتفني تعلن عن مر�سحي جوائز اأكتوبر 
وخم�سة مر�سحني يف فئة اأف�سل لعب

•• الفجر-الفجرية

االأج�سام  لبناء  ال��ع��امل  لبط�لة  املنظمة  اللجنة  اأع��ل��ن��ت 
“الفجرة 2019” االنتهاء من اال�ستعدادات ال�ست�سافة 
من  العا�سر  حتى  وت�ستمر  ال��ي���م  تنطلق  التي  البط�لة، 
ن�فمر اجلاري يف جممع زايد الريا�سي بالفجرة حتت 
رعاية �سم� ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل 
عهد الفجرة. وجاءت ا�ست�سافة الفجرة للحدث العاملي 
العامل، بعد  االأج�سام على م�ست�ى  بناء  االأك��ر يف ريا�سة 
ف�ز دولة االإمارات باإجماع اأع�ساء اجلمعية العم�مية التي 
نظمت مبدينة بني يدرون يف اإ�سبانيا بح�س�ر جميع ممثلي 

االحتادات الدولية يف االحتاد الدويل لبناء االأج�سام.
وقال �سعادة حممد عبيد بن ماجد رئي�س اللجنة املنظمة 
ا�ستعداداته  اأن��ه��ى  البط�لة  يف  العمل  فريق  اإن  للبط�لة 
ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  الن�سخة  يجعل  مب��ا  ك��ام��ل��ة،  ب�����س���رة   ،
التنظيمية  املعاير  باأف�سل  ا�ستثنائية،  ن�سخة  االإم���ارات 
واأكد  انطالقتها.  منذ  متميزة  لبط�لة  و���س���ال  العاملية 
ابن ماجد اأن اللجنة املنظمة حر�ست على ت�فر كل �سبل 
بط�لة  يف  امل�ساركني  الالعبني  جلميع  املتكافئة  التناف�س 
العامل من خالل ت�فرها جلميع املتطلبات، مبا يتزامن 

البط�الت  تنظيم  يف  االإم���ارات  حققتها  التي  والنجاحات 
االأج�سام  لبناء  ال��ع��امل  بط�لة  اأن  اإىل  الف��ت��اً  الريا�سية، 
واالأوىل  اأوروب��ا  قارة  تقام خارج  التي  االأوىل  الن�سخة  تعد 
املنظمة  اللجنة  رئي�س  وق��دم  االأو�سط.  ال�سرق  منطقة  يف 
اإىل �سم� ويل عهد الفجرة  ال�سكر والتقدير  اآيات  اأ�سمي 
لنجاح  ، ومبا ميهد  للحدث  �سم�ه  ورعاية  الكبر  للدعم 
اإىل  ال�سكر  العامل، كما وجه  بتنظيم بط�لة  غر م�سب�ق 
ال�سناعة  دائ��رة  رئي�س  ال�سرقي  حممد  بن  �سالح  ال�سيخ 
درجات  اأعلى  بتحقيق  لت�جيهاته  الفجرة  يف  واالقت�ساد 
النجاح  بتحقيق  املنظمة  اللجنة  ت�جهات  ودع��م  النجاح 
املرتقب، واإىل ال�سيخ عبد اهلل بن حمد بن �سيف ال�سرقي 
البدنية  واللياقة  االأج�����س��ام  لبناء  االإم����ارات  احت��اد  رئي�س 

وت�جيهاته باإجناح اال�ستعدادات احلالية.
من جانبه قال خليل معروف مدير البط�لة اإن الفجرة 
�ست�سهد اجتماع املكتب التنفيذي لالحتاد الدويل مب�ساركة 
يف فندق رويال ام يف  االأربعاء  غد  بعد  “ م�ساركا   17 “
الفجرة، بينما �سيقام اجتماع اجلمعية العم�مية لالحتاد 
من  ال�سابع  امل�افق  اخلمي�س  ي���م  االأج�سام  لبناء  ال��دويل 
ن�فمر اجلاري، فيما يقام احلفل االفتتاحي م�ساء الي�م  

نف�سه  وت�ستمر املناف�سات ثالثة اأيام.

انتهاء ال�ستعدادات ل�ست�سافة »بطولة العامل لبناء الأج�سام« يف الفجرية

»جوجيت�سو الإمارات« .. العني على 
الذهب يف بطولة العامل باأبوظبي
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•• اأبوظبي-الفجر

�سرطة  يف  الب�سرية  امل����ارد  قطاع  مدير  النعيمي،  �ساهني  �سامل  ال��ل���اء  افتتح 
 “ للرماية  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  م��ب��ارك  ال�سيخ  بط�لة   “ مناف�سات  اأب���ظ��ب��ي 

مبيدان الرماية يف ال�ثبة – احلفار والتي ت�ستمر حتى 7 ن�فمر اجلاري.
للدفاع  العامة  االإدارة  اإىل  اإ�سافة  �سرطية  قطاعات   8 البط�لة  يف  ويتناف�س 

املدين، للف�ز يف7 م�سابقات رماية خمتلفة باإجمايل 300 م�سارك من ال�سباط 
و�سف ال�سباط واالأفراد وال�سرطة الن�سائية من القطاعات واالإدارات املختلفة.

الرماية هي  اإن   - البط�لة  افتتاح  - خ��الل  الب�سرية  امل���ارد  وق��ال مدير قطاع 
اإحدى املهارات االأ�سا�سية ملنت�سبي ال�سرطة وحتظى باهتمام ومبتابعة القيادات 
ال�سرطية يف اأب�ظبي، ال�ساعية اإىل تط�ير كفاءة الرماية احلركية وبال��سعيات 
املختلفة لال�ستجابة جلميع امل�اقف االأمنية املحتملة. واأو�سح اأن اإدارة الرماية 

ال�احد  الفريق  روح  لتعزيز  البط�لة  تنظيم  من  تهدف  امليدانية  والتطبيقات 
الريا�سية  الربية  مركز  دور  م��ع  وان�سجاما  ال��رم��اي��ة،  وتكتيكات  ف��رق  وب��ن��اء 
م��ن خالل  ذات��ي��ا  ال��ك��ف��اءة  تط�ير  على  وال��ق��ط��اع��ات  االأف����راد  لتن�سيط وحتفيز 
االأن�سطة وامل�سابقات الريا�سية املختلفة التي يتم تنظيمها بني منت�سبي القيادة 

العامة ل�سرطة اأب�ظبي من وقت اإىل اآخر.
ح�سر البط�لة .. العميد ثاين را�سد الظاهري مدير اإدارة الرماية والتطبيقات 

امل�ارد  بقطاع  البعثات  اإدارة  مدير  اخل����ري  حاجي  عثمان  والعميد  امليدانية 
الب�سرية وعدد من ال�سباط. واأ�سفرت نتائج الي�م االأول من البط�لة يف م�سابقة 
امل�سد�س �سيدات .. عن ف�ز قطاع امل�ارد الب�سرية باملركز االأول، وباملركز الثاين 

قطاع املهام اخلا�سة، وحل ثالثا قطاع �س�ؤون االأمن واملنافذ.
ويف م�سابقة البندقية للرجال .. فاز قطاع �س�ؤون االأمن واملنافذ باملركز االأول، و 

قطاع املهام اخلا�سة باملركز الثاين، وقطاع االأمن اجلنائي باملركز الثالث.

•• طهران –الفجر:

لل�سباب  ال���ط��ن��ي  منتخبنا  ي�ستعد   
ي�م  ن��ي��ب��ال  ن��ظ��ره منتخب  مل���اج��ه��ة 
م�س�اره  م�����س��ت��ه��ل  يف  االأرب�����ع�����اء  غ���د 
اإىل نهائيات كاأ�س  بالت�سفيات امل�ؤهلة 
اآ�سيا حتت 19 عاماً التي تقام للفرة 
ن���ف��م��ر اجل����اري يف   10 اإىل   6 م��ن 
ط���ه���ران ، ح��ي��ث ي��ل��ع��ب م��ن��ت��خ��ب��ن��ا يف 
املجم�عة الرابعة اإىل جانب منتخبات 

اإيران ، قرغ�ستان ونيبال .
تدريباته  اأداء  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  وي����ا����س���ل 
الفرعية  امل��الع��ب  اأح��د  على  الي�مية 
امل��خ�����س�����س��ة ل��ت��دري��ب��ات امل��ن��ت��خ��ب��ات يف 
ف���ردو ميلني  امل���درب  بقيادة  ط��ه��ران 
العباً   23 مب�ساركة  امل�ساعد  وجهازه 
هم : راكان وليد �سالح ، مبارك اأحمد 

ال��زح��م��ي ، حم��م��د ع��ب��د اهلل ال�����ايف ، 
ن����اف ���س��امل احل��ارث��ي ، زاي���د �سلطان 
الزعابي ، اأحمد حمم�د احلمادي ، و 
عبد اهلل اأب� بكر ) اجلزيرة ( �سلطان 
عادل االأمري ، �سيف عبيدالزعابي ) 
احتاد كلباء ( را�سد عبد اهلل مال اهلل 
  ) ال���ح��دة   ( املنهايل  ، عبد اهلل حمد 
عبداهلل  ح��ارب   ، ع��ادل  الرحمن  عبد 
�سهيل ، حمدان حميد اأحمد ، خليفة 
 ( ي��سف عتيق ،حممد عي�سى جا�سم 
�سباب االأهلي دبي ( فهد بدر الباروت 
) االإم���ارات (  مايد علي الطنيجي ) 
احلرا�سي  خ��ل��ف��ان  عي�سى   ) ال��رم�����س 
 ( املقبايل  اهلل  ، حمد عبد   ) العني   (
الفجرة (  حممد عبد الرحمن املازم 
 ، ل�سكري  اأح��م��د  ���س��ه��اب    ) الن�سر   (

مبارك طارق مطر ) ال��سل ( .

واأك���د م��درب ح��را���س مرمى منتخبنا 
ل���ل�������س���ب���اب ع����ل����ي ع����ا�����س�����ر ج���اه���زي���ة 
احل��را���س ل��ل��ذود ع��ن ع��ري��ن االأبي�س 
اإىل  م�سراً   ، الت�سفيات  مباريات  يف 

عنا�سر  ميتلك  ال�����س��اب  االأب��ي�����س  اأن 
املرمى  ح����را�����س  م����ن  ����س���اب���ة مم���ي���زة 
وبانتظارهم م�ستقبل م�سرق ، م�ؤكدا 
اأن اجلهاز الفني حر�س على االرتقاء 

مب�����س��ت���ى احل���را����س ال��ث��الث��ة خالل 
للت�سفيات  وجتهيزهم  االإع��داد  فرة 
خ�������الل امل����ع���������س����ك����رات وال���ت���ج���م���ع���ات 
واأث���ن���ى عا�س�ر    . ال����دي���ة  وامل��ب��اري��ات 

والتناف�سية  العالية  القتالية  بالروح 
ب��ني ح��را���س م��رم��ى االأب��ي�����س ال�ساب 
والرغبة   ، التدريبية  ال�حدات  خالل 
يظهرها  ال��ت��ي  واحلقيقية  ال�����س��ادق��ة 
كل منهم الإيجاد مكان ثابت له �سمن 
الت�سكيلة االأ�سا�سية . بدوره اأكد راكان 
ن����ادي اجلزيرة  ول��ي��د ���س��ال��ح ح��ار���س 
وم��ن��ت��خ��ب��ن��ا ل��ل�����س��ب��اب اأن�����ه وزم���الئ���ه 
احلرا�س يف اأمت اجلاهزية ورهن اإ�سارة 
اجلهاز الفني حلرا�سة مرمى املنتخب 
خالل مباريات الت�سفيات ، واأن اللعب 
وهدف  فخر  املنتخب  �سف�ف  �سمن 
املعن�يات  اأن  اإىل  م�سرا   ، الع��ب  الأي 
م��رت��ف��ع��ة واجل��م��ي��ع ع��ل��ى ق��ل��ب رجل 
واحد ، وحري�س�ن على حتقيق نتائج 
على  واملناف�سة  الت�سفيات  يف  اإيجابية 
البطاقة امل�ؤهلة اإىل النهائيات . وقال 

زميله مبارك طارق مطر حار�س نادي 
التدريبات  يف  االج��ت��ه��اد  اأن  ال������س��ل  
وب���ذل اأق�����س��ى ج��ه��د مم��ك��ن ه��� �سعار 
ح����را�����س م���رم���ى االأب���ي�������س ال�������س���اب ، 
املدرب  وتعليمات  ت�جيهات  وتنفيذ 
اأول�ية ق�س�ى لل��س�ل اإىل امل�ست�ى 

املطل�ب من اجلاهزية .
امل��ق��ب��ايل حار�س  ذك����ر ح��م��د  يف ح���ني 
ن����ادي ال��ف��ج��رة اأن ك��ل ال��الع��ب��ني يف 
اأمت اجلاهزية لتحقيق نتيجة اإيجابية 
اأم��ام نيبال ، م�سراً  يف املباراة االأوىل 

واجلميع  مرتفعة  امل��ع��ن���ي��ات  اأن  اإىل 
واحد  ه���دف  حتقيق  اأج���ل  م��ن  يعمل 
. على  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل  ال��ت��اأه��ل  وه���� 
اآخر ُيعقد م�ساء الي�م االجتماع  خط 
م�س�ؤويل  بح�س�ر  للت�سفيات  الفني 
االحتاد االآ�سي�ي لكرة القدم وممثلي 
�سيتم  ح��ي��ث   ، امل��ج��م���ع��ة  م��ن��ت��خ��ب��ات 
يف  املنتخبات  قم�سان  األ�����ان  حت��دي��د 
الت�سفيات  الئحة  ومراجعة  املباريات 
النهائية  القائمة  اعتماد  ج��ان��ب  اإىل 

لكل منتخب والتي ت�سم 23 العباً .

 •• دبي -الفجر

 اأن�����ه�����ى وف������د ن��������ادي دب������ي ال������دويل 
ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة م�����س��ارك��ت��ه يف 
الكرى  ال�����س��ني  ج���ائ���زة  م��ن��اف�����س��ات 
للزوارق ال�سريعة -اك�س كات- اجل�لة 
 2019 ال��ع��امل  بط�لة  م��ن  الثانية 
والتي اأ�سدل ال�ستار على اأحداثها ي�م 
اأم�س االأول االأحد يف مدينة �سنغهاي 
على  زورق���ا   13 مب�ساركة  ال�سينية 
متنها 26 مت�سابقا ميثل�ن عددا من 

البلدان من خمتلف قارات العامل
على  ا�ستملت  التي  املناف�سات  وت��اب��ع 
ال���ع���دي���د م����ن امل����راح����ل م��ن��ه��ا ثالث 
عبد  حممد  من  كال  رئي�سة  �سباقات 
لنادي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ح����ارب  اهلل 
البحرية  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال�����دويل  دب����ي 
وهزمي  املنظمة  اللجنة  لدع�ة  تلبية 
حممد القمزي مدير اإدارة ال�سباقات 
ت����ىل م��ه��م��ة ر���س��م��ي��ة بتكليف  ال����ذي 
لل�سباقات  ال��������دويل  االحت��������اد  م����ن 
على  باالإ�سراف  ام-  اأي  -ي�  البحرية 
اأبناء  مكانة  على  تاأكيد  يف  ال�سباقات 
الكبر واخلرات  ودوره���م  االإم���ارات 
نادي  وي�ستعد  ب��ه��ا.  يتمتع�ن  ال��ت��ي 
البحرية  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال�����دويل  دب����ي 

واخلتامية  الثالثة  اجل���ل��ة  لتنظيم 
الفرة  خ��الل  العاملية  البط�لة  م��ن 
بدعم  املقبل  دي�سمر   14-12 من 
بن  من�س�ر  ال�سيخ  �سم�  من  ورعاية 
حممد بن را�سد اآل مكت�م رئي�س نادي 
دبي الدويل للريا�سات البحرية حيث 
�سكل ال�فد ح�س�را متميزا يف اأروقة 
الي�م  يف  االأ���س���اء  وخطف  البط�لة 
اخلتامي باحلفل العام والذي حتدث 
م���ن خ��الل��ه حم��م��د ع��ب��د اهلل حارب 
و  املرتقبة  للج�لة  التح�سرات  عن 
حر�س حممد عبد اهلل حارب وهزمي 
حم��م��د ال��ق��م��زي ع��ل��ى ال�����س��د م��ن اأزر 
الريا�سات  ���س��ف��راء  االإم�����ارات  اأب��ط��ال 
البحرية واللذين �سارك�ا بفعالية يف 

املناف�سات و اأبهروا اجلمه�ر ال�سيني 
لزوارق  املتميزة  النتائج   خ��الل  م��ن 
“حامل  ب���زورق���ي���ه  اأب����ظ���ب���ي  ف���ري���ق 
الثنائي  ب��ق��ي��ادة   4 اللقب” اأب���ظ��ب��ي 
واالأمريكي  امل��ن�����س���ري  ف��ال��ح  ال��ع��امل��ي 
بقيادة   5 واأب����ظ���ب���ي  ت���رن��ت��ي  ���س���ن 
املن�س�ري  وم���اج���د  ال���ط���اي���ر  را����س���د 
3 بقيادة الثنائي  وفريق �سرطة دبي 
العاملي عارف الزفني ونادر بن هندي  
ال�سري  مطر  را���س��د  �سعادة  وت��ق��دم 
ال��ق��م��زي قن�سل ع��ام دول���ة االإم����ارات 
حارب  اهلل  عبد  وحممد  �سنغهاي  يف 
ال�سخ�سيات  ك��ب��ار  التنفيذي  امل��دي��ر 
ال�سني  الي�م اخلتامي من جائزة  يف 
ح��ي��ث اأت��ي��ح��ت ال��ف��ر���س��ة حل����ارب من 

اأجل احلديث عن جائزة دبي الكرى 
للزوارق ال�سريعة -اك�س كات- اجل�لة 
الثالثة واخلتامية من بط�لة العامل 
الدنيا  دانة  يف  �ستقام  والتي   2019
 14-12 م���ن  ال���ف���رة  دب����ي خ����الل 
كرمية  ورعاية  بدعم  املقبل  دي�سمر 
حممد  ب��ن  من�س�ر  ال�سيخ  �سم�  م��ن 

بن را�سد اآل مكت�م رئي�س النادي.
ورحب حممد عبد اهلل حارب يف كلمته 
بجميع  االحتفال  خالل  األقاها  التي 
واللذين  واملت�سابقني  امل�ساركة  الفرق 
�سيحل�ن �سي�فا على النادي يف �سهر 
من  جديد  م�عد  يف  املقبل  دي�سمر 
امل�اعيد الكبرة يف البط�الت العاملية 
اإم����ارة دبي  وال��ت��ي ارت��ب��ط ا�سمها م��ع 

اأول  �سهد  وال���ذي   1991 ع��ام  منذ 
ظه�ر للمناف�سات العاملية يف الزوارق 

ال�سريعة يف دبي واملنطقة باأثرها.
كافة  وي�سخر  ي�سع  ال��ن��ادي  اأن  وق��ال 
الكبرة  التظاهرة  الإجن��اح  اإمكانياته 
الل�ج�ستي  ال��دع��م  ���س���اء م��ن خ��الل 
الذي يقدمه للحدث كل عام  الكبر 
اجل�لة  وا�ست�سافة  تنظيم  ع��ر  اأو 
والتي  ال��ع��امل��ي��ة  للبط�لة  اخل��ت��ام��ي��ة 
اأن  اإىل  م�����س��را  امل���راح���ل  اأه���م  ت�سكل 
الفئة  اإط������الق ه����ذه  ال����ن����ادي وم���ن���ذ 
ال���ع���امل���ي���ة م����ن م���ي���اه االإم����������ارات عام 
دعمها  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ا  ظ��ل   2010
�ستك�ن  املرتقبة  اجل���ل��ة  اأن  م���ؤك��دا 

متميزة وا�ستثنائية.
واأ����س���اد حم��م��د ح���ارب خ���الل حديثه 
ب��احل�����س���ر امل��ت��م��ي��ز الأب���ن���اء االإم�����ارات 
وت��ف���ق��ه��م ال���دائ���م وامل�����س��ت��م��ر يف هذا 
املتميز  ب��امل�����س��ت���ي  م�����س��ي��دا  احل�����دث 
اأب�ظبي و�سرطة دبي مثمنا  لفريقي 
�سعادة  وح�س�ر  وامل�ساركة  االه��ت��م��ام 
را�سد مطر ال�سري القمزي قن�سل 
�سنغهاي  يف  االإم�����������ارات  دول������ة  ع�����ام 
الكرى  ال�����س��ني  ج���ائ���زة  ل��ف��ع��ال��ي��ات 
من  وال�سد  احلدث  ومتابعة   2019

اأزر املت�سابقني.

•• اأبوظبي-الفجر

التابعة  الراثية  بالقرية  البحرية  ال�سباقات  اإدارة  يف  االثنني  اأم�س  انطلقت 
لنادي تراث االإمارات، عمليات الت�سجيل للم�ساركني يف �سباق اللجلية للمحامل 
ال�سيخ  �سم�  رعاية  حتت  ال��ن��ادي  ينظمه  ال��ذي  “43” ق��دم��اً،  فئة  ال�سراعية 
�سلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سم� رئي�س الدولة رئي�س نادي تراث 
االإمارات، يف التا�سع من �سهر ن�فمر اجلاري، ويختتم يف مياه كا�سر االأم�اج 
اأمام من�سة التت�يج يف القرية الراثية. و�ست�ستمر عمليات الت�سجيل وا�ستقبال 
اإم��ارات الدولة حتى ي�م اخلمي�س املقبل ال�سابع  البحارة والن�اخذة من كافة 

من ن�فمر اجلاري من التا�سعة �سباحاً وحتى الرابعة ع�سراً.
اإحياء للراث  االإم���ارات من  ت��راث  ن��ادي  اإط��ار ما درج عليه  ال�سباق يف  وياأتي 
الراثية  للريا�سات  ورع��اي��ة  امل��ت��ح��دة،  العربية  االإم�����ارات  دول���ة  يف  ال��ب��ح��ري 
باهتمام كبر  النادي  التي ينظمها  البحرية  ال�سباقات  العريقة، حيث حتظى 
من البحارة امل�اطنني، ك�نها تتيح لهم الفر�سة ال�ستعادة روح الراث البحري 

االإماراتي، كما جتد اإقبااًل متعاظماً على م�ست�ى الدولة.

بدء الت�سجيل ل�سباق اللجلية للمحامل ال�سراعية »43« قدمًا

انطاق مناف�سات »بطولة مبارك بن حممد للرماية« يف اأبوظبي

�لجتماع �لفني ُيعقد �ليوم

منتخبنا لل�سباب ي�ستعد ملواجهة نيبال غدًا
عا�شور : حر��س �لأبي�س جاهزون للذود عن مرماهم

وفد �لنادي �لبحري ي�شجل ح�شور� متميز� يف �ل�شني 

•• دبي-الفجرالأنظار اإىل دبي م�سك ختام مونديال زوارق »اك�س كات« 

ينظم نادي دبي الدويل للريا�سات 
البحرية ي�م اجلمعة املقبل �سباق 
دبي لق�ارب التجديف املحلية 30 
ق��دم��ا -اجل���ل��ة ال��ث��ان��ي��ة - �سمن 
روزن���ام���ة ال�����س��ب��اق��ات ال��ب��ح��ري��ة يف 
امل��سم الريا�سي 2020-2019 
قناة  يف  امل��رت��ق��ب  ال�سباق  وي��ق��ام   .
دبي املائية منطقة اجلداف مقابل 
مبحاذاة  ال�����س���ي�����س��ري��ة  امل���در����س���ة 
للحياة  دبي”  “خ�ر  حم���م���ي���ة 
الرية مل�سافة ت�سل اإىل 2،7 كلم 
بداية وي�ستمل على �س�طني اثنني 
بل�ن علم ي��سع  يتميز كل واح��د 

يف مقدمة القارب.
نادي  يف  املنظمة  اللجنة  واأع��ل��ن��ت 
البحرية  للريا�سات  ال��دويل  دب��ي 
عن فتح باب الت�سجيل للراغبني يف 
االإلكروين  الرابط  امل�ساركة عر 
باحل�س�ر  اأو  للت�سجيل  املخ�س�س 
النادي ال�ستكمال عملية  اإىل مقر 
�ساعات  يف  ي�ميا  وذل��ك  الت�سجيل 
ي�م  ظ��ه��ر  ح��ت��ى  الر�سمية  ال��ع��م��ل 
اخلمي�س املقبل م�عد اإغالق باب 
الق�ارب  قائمة  واإع��الن  الت�سجيل 

امل�ساركة.

وكان نادي دبي الدويل للريا�سات 
ال���ب���ح���ري���ة ق����د ن���ظ���م ����س���ب���اق دبي 
ل���ق����ارب ال��ت��ج��دي��ف امل��ح��ل��ي��ة 30 
�سهدت  ال��ت��ي  االأوىل-  -اجل����ل���ة 
االأول  ال�����س���ط  يف  بحرينيا  ت��األ��ق��ا 
به  وظ��ف��ر  الرتقايل”  “الل�ن 
بينما   54 اخل����ال����دي����ة  ال�����ق�����ارب 
�سلطنة عمان  االأ�سقاء من  خطف 
االأ�س�اء يف ال�س�ط الثاين “الل�ن 

القارب  ب��ه  ت���ج  االأخ�سر” ال���ذي 
حينها  ال�سباق  و�سهد   .44 عمان 
�ساب   500 اإىل  م�ساركة ما ي�سل 
منت  على  املا�سي  ملحمة  ج�سدوا 
على  بالت�ساوي  وزع��ت  قاربا   42
عملية  اإمت���ام  بعد  اث��ن��ني  �س�طني 
القرعة  اإج��راء  الت�سجيل ومن ثم 
ت�سبق بدء احل��دث كل مرة  والتي 

يف م�قع ال�سباق.

ثاين جولت دبي لقوارب التجديف تنطلق اجلمعة املقبل
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الفجر الريا�ضي

•• ريو دي جانريو-الفجر

الن�سخة اخلام�سة لبط�لة  اأم�س االأول مناف�سات اجل�لة الرابعة من  اختتمت 
اأب�ظبي جراند �سالم للج�جيت�س� التي اأقيمت يف �سالة كاري�كا اأرينا بالقرية 

االأومل��ب��ي��ة يف م��دي��ن��ة ري���� دي ج��ان��رو ال��رازي��ل��ي��ة، مب�ساركة 
قارات العامل. خمتلف  من  والعبة  العبا   1425

و�سهد الي�م االأخر ح�س�را جماهريا الفتا األهب املناف�سات 
التي مت تخ�سي�سها للحزام االأ�س�د يف والتي بداأت يف العا�سرة 
والن�سف �سباحا بت�قيت ري� دي جانرو اخلام�سة والن�سف 
بت�قيت اأب�ظبي، وا�ستمرت 9 �ساعات كاملة اأبدع فيها 415 
العبا والعبا من حاملي احلزام االأ�س�د يف ال�سراع والتحدي 
واأظ���ه���روا ف��ن���ن ال��ق��ت��ال املختلفة م��ع ال��ك��ث��ر م��ن ق��ي��م تلك 

الريا�سة النبيلة.
وع��ل��ى 7 اأب�����س��ط��ة يف ���س��ال��ة ك���اري����ك���ا اأري���ن���ا جت��ل��ت ك���ل قيم 
اإنكار  الريا�سة واأخالقها وكان العن�ان االأب��رز يف ال�سراع ه� 
اأو  اخل�سارة  كانت  مهما  واالبت�سامة  املناف�س  واح��رام  ال��ذات 
بالنف�س  والثقة  ال�سر والتحمل  اأي�سا معاين  الف�ز، وجتلت 
الراقية  القيم  هذه  كل  وتعد  والعزمية،  واالإرادة  وامل�س�ؤولية 

اأكر الدوافع التي جعلت اأب�ظبي تختار هذه الريا�سة للم�ساهمة يف بناء اأجياال 
ق�ية، وجعلت اأي�سا من اأب�ظبي عا�سمة للج�جيت�س� العاملي، وعا�سمة للقرار 
العاملي بعد اأن انتقل مقر االحتادين االآ�سي�ي والدويل لها يف عامي 2014 و 

.2016
ال�ساعة  مت���ام  ويف  “االأحد”  االأخ����ر  ال��ي���م  م��ن��اف�����س��ات  ويف 
امل��ن��اف�����س��ات ع��ل��ى ك��ل االأب�سطة،  11 ق��ب��ل ال��ظ��ه��ر ت���ق��ف��ت  ال���� 
االإم����ارات  دول���ة  علم  وارت��ف��ع  كلها  االإم�����ارات  بعثة  وا�سطفت 
�ساخما لالحتفال بي�م العلم مع 36 دولة من خمتلف قارات 
ال�طني  ال�سالم  اأري��ن��ا، وم��ع ع��زف  ك��اري���ك��ا  ال��ع��امل يف �سالة 
الن�سيد ال�طني االإماراتي وقفت كل جماهر  وترديد كلمات 
الي�م اجلليل  العلم وهذا  لهذا  املدرجات تقديرا  الرازيل يف 
يف تاريخ دولة االإم��ارات، وكانت بط�لة اأب�ظبي جراند �سالم 
للج�جيت�س� هي احلدث الريا�سي ال�حيد الذي حتتفل فيه 

لالإمارات. التاريخية  باملنا�سبة  العامل  ح�ل  دولة   36
قن�سل  ال��ع��ل���ي  اإب��راه��ي��م  ���س��ع��ادة  العلم  ي���م  احتفالية  ح�سر 
ع���ام دول���ة االإم�����ارات يف ال���رازي���ل، و���س��ع��ادة ي������س��ف البطران 
وفد  رئي�س  للج�جيت�س�  االإم���ارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  ع�س� 
�سالم  اأب�ظبي جراند  البحري مدير ج�الت  الدولة، وطارق 

للج�جيت�س�، وخالد اجلنيبي رئي�س وفد اأكادميية اأي اف ان تي، وعبيد مفتاح 
االإمارات  والعب�  ال���ح��دة،  ن��ادي  يف  امل�ساحبة  االأل��ع��اب  �سركة  رئي�س  امل��ح��رزي 
كل  وتقدير  �ساهدة على حب  املنا�سبة  تلك  كانت  البط�لة، حيث  امل�ساركني يف 
دول العامل لالإمارات ومكانتها الرائدة يف ن�سر اخلر والت�سامح وتبني املبادرات 

االإن�سانية بكل القارات.

االإث��ارة واملتعة الأنها  الي�م االأخ��ر فقد كانت قمة يف  اأما بخ�س��س مناف�سات 
جمعت حتت مظلتها عمالقة اللعبة يف العامل من حاملي احلزام االأ�س�د وه� 
من  اإال  مناف�ساته  يف  وي�سارك  به  يت��سح  ال  الريا�سة،  تلك  يف  االأح��زم��ة  اأرف��ع 
10 �سن�ات على االأقل من العمل االحرايف املت�ا�سل مع ريا�سة  م�سى عليه 

اجل�جيت�س�، وكانت هناك الكثر من املفاجاآت 
التحدي  التي جمعت بني  املختلطة  وامل�ساعر 
وال�سراع واالبت�سامة واحلزن، واالأمل واالأمل، 
ال�سبعة،  االأب�����س��ط��ة  ع��ل��ى  وال���رج���اء  وال��ي��اأ���س 
ولكنها كلها غلفت بالروح الريا�سية التي تبداأ 
البع�س،  لبع�سهما  املناف�سني  بتحية  اللقاء 
واحت�سان  ب��ت��ح��ي��ة  وت��ن��ت��ه��ي  احل���ك���م،  وحت��ي��ة 
احلكم  وحت��ي��ة  البع�س  لبع�سهما  املناف�سني 
النتيجة بحل�ها ومرها، وما  اأي�سا مع تقبل 
بني ال�سالم والتحية قبل النزال وبني ال�سالم 
والتحية بعد النزال تتج�سد كل معاين ال�سراع 
على  االخ�ساع  يف  والرغبة  والتحدي  والق�ة 
���س���ء ق���ان��ني ال��ل��ع��ب��ة. وم���ع ا����س���دال ال�ستار 
الرتيب  ال��رازي��ل  ت�سدرت  املناف�سات  على 

العام للبط�لة، وحلت االإم��ارات يف املركز الثاين، واالأرجنتني ثالثا، وال�اليات 
املتحدة االأمريكية رابعا، واململكة العربية ال�سع�دية يف املركز اخلام�س وال�س�يد 
يف  فرن�سا  حلت  فيما  الثامن،  املركز  يف  Aواأ�سراليا  �سابعا،  وب�لندا  �ساد�سا 
بيانكا  الرازيلية  الالعبة  اأن  االأخر  الي�م  اأبرز مفاجاآت  التا�سع. ومن  املركز 
با�سيل� �ساحبة املركز الثالث يف بط�لة “ملكة الب�ساط” التي 
م�نترو  ل�يزا  م�اطنتها  هزمت  املا�سي  اجلمعة  ي�م  اأقيمت 
“ملكة الب�ساط” و�ساحبة املركز االأول باال�ست�سالم يف املباراة 
 62 النهائية، لتت�ج بيانكا با�سيل� بامليدالية الذهبية يف وزن 
كجم، وتقلب م�ازين كل الت�قعات، ويف نف�س املناف�سات اأي�سا 
التي خرجت من  با�ست��س  جنحت الالعبة الرازيلية ماي�سا 
الدور التمهيدي يف مناف�سات ملكة الب�ساط ومل حتقق اأي ف�ز، 
يف دحر كل مناف�ساتها باحلزام االأ�س�د ل�زن 49 كجم، وحلقت 
الذهبية بعد نزاالت ق�ية عك�ست مهاراتها وق�تها  بامليدالية 

ومنحتها 200 نقطة يف الت�سنيف ال�سن�ي العاملي.
ويف مناف�سات الرجال حلق الرازيلي ت�سارليز �سانت��س الذي 
الب�ساط”،  “ملك  مناف�سات  يف  للخ�سارة  االآخ���ر  ه���  تعر�س 
نزاالت  يف  مبهرة  عرو�سا  وق��دم  وزن��ه،  يف  الذهبية  بامليدالية 
الدور التمهيدي ون�سف النهائي والنهائي من البط�لة، وت�ج 
باملركز االأول على من�سة ري� دي جانرو، فيما غاب عن مناف�سات الي�م االأخر 
كل من جاك�س�ن �س�زا ملك الب�ساط يف ال�زن الثقيل، وو�سيفه ج�او ال رو�سا، 
وملك الب�ساط يف ال�زن املت��سط ايزاك براز نظرا الإجهادهم جميعا يف نزاالت 

ملك الب�ساط التي �سبقت الي�م االأخر بي�م واحد وا�ستنفذت كل طاقاتهم.
من ناحيته اأكد ي��سف البطران ع�س� جمل�س اإدارة اإحتاد االإمارات للج�جيت�س� 

وجنحت  اأه��داف��ه��ا،  ك��ل  حققت  البط�لة  اأن  البط�لة  يف  االإم����ارات  وف��د  رئي�س 
لدولة  ودع��ائ��ي��ا  وت�س�يقيا  وتنظيميا  وحتكيميا  وفنيا  واع��الم��ي��ا  جماهريا 
اإنتباهه ه� تفاعل اجلماهر  االإمارات ولعا�سمتها اأب�ظبي، واأن اأكر ما لفت 
اأول حلظة وحتى  التي مالأت املدرجات مع النزاالت وت�سجيعهم اجلن�ين من 

�ساعات،   9 م����دار  ع��ل��ى  االأخ�����رة  ال��ل��ح��ظ��ات 
الفرح  م�ساعر  بنف�سه  مل�س  اأن���ه  اإىل  م�سرا 
وال�سعادة يف عي�ن كل امل�ساركني بتلك املن�سة 
قلعة  يف  االإم���ارات  لهم  �سنعتها  التي  املبهرة 
م���ن ق����الع اجل���ج��ي��ت�����س��� وه����ي م��دي��ن��ة ري� 
دي ج��ان��رو ال��ت��ي ت�����س��م اأك����ر م��ن 4000 

اأكادميية لتدريب هذه الريا�سة.
واالعتزاز  بالفخر  �سعرت  ال��ب��ط��ران:  وق���ال 
عندما وقف كل الالعبني ووقفت اجلماهر 
ال�طني  ال�سالم  لعزف  ال�سالة  م��الأت  التي 
واالح��ت��ف��ال ب��ي���م ال��ع��ل��م، وت���اأك���دت م��ن حب 
امل�����س��ارك��ة يف احل���دث لدولة  ال��ع��امل  ك��ل دول 
االإم�����ارات، واأي��ق��ن��ت ب���اأن م��ب��ادرات ق���ادة دولة 
االإم���ارات يف زرع اخل��ر بكل مكان ت��زرع حب 

االإم�����ارات يف نف��س اجل��م��ي��ع، وع��ن��دم��ا تلقيت ال��ت��ه��اين م��ن ك��ل احل�����س���ر من 
خمتلف ال�ف�د مبنا�سبتنا العزيزة على قل�بنا تاأكدت باأن االإم��ارات لها مكانة 

مميزة يف كل النف��س واأنها حمل حب واحرام وتقدير كل ال�سع�ب.
فقد  واح���د،  اآن  يف  املكا�سب  م��ن  ال��ع��دي��د  حققت  البط�لة  ال��ب��ط��ران:  واأ���س��اف 

وا�سلت جناحاتها الفنية لتبل�ر مكانتها كاأق�ى واأف�سل واأغلى 
بط�الت العامل بنظام اجل���الت، يف نف�س ال�قت الذي قدمت 
الب�ساط”  ملكة   “ بط�لة  وه���  الن�سخة  ب��ه��ذه  اجل��دي��د  فيه 
اأن  كما  العامل،  اللعبة يف  ع�ساق  لكل  �سارة  كانت مفاجاأة  التي 
للبط�لة على الئحة  املنظمة  اللجنة  اأجرتها  التي  التغيرات 
نهائيات “ ملك الب�ساط” حققت كل اأهدافها ونالت ا�ستح�سان 
من  املزيد  املناف�سات  على  اأ�سفت  حيث  واجلماهر  الالعبني 
الق�ة واالثارة بزيادة مدة التناف�س من 6 اإىل 8 دقائق، واإلغاء 
اإىل  االف�سليات مع حت�يلها لنقاط، واأي�سا حت�يل املخالفات 
نقاط ل�سالح الطرف االأخر، وقد اأعرب اجلميع عن �سعادتهم 
اإىل  البطران  واأ���س��ار  اأه��داف��ه��ا.  حققت  التي  التغيرات  بتلك 
تفاعل االعالم الرازيلي مع احلدث، حيث ح�سرت اأكر من 
قناة تليفزي�نية برازيلية لنقل ال�قائع، كما ح�سر عدد كبر 
وكذلك  ميديا  ال�س��سيال  يف  املتخ�س�سني  االإع��الم��ي��ني  م��ن 

ال�سحف م�ساحات كبرة لتغطية احلدث وعلى  واأف��ردت كريات  ال�سحفيني، 
بهذه  اعجابهم  �سجل�ا  اأنف�سهم  االأعمدة  كتاب  اأن  كما  راأ�سهم �سحيفة جل�ب�، 
وكانت  ل��ه��م،  املخ�س�سة  امل�ساحات  يف  اإي��ج��اب��ي  ب�سكل  عليها  وعلق�ا  البط�لة 

االإمارات وعا�سمتها اأب� ظبي هي البطل احلقيقي يف تلك البط�لة.
من ناحيته اأكد وولر مات��س رئي�س االحتاد الرازيلي للج�جيت�س� اأن ج�لة 

ن�فمر 2019 لن تن�سى من الذاكرة، واأنها حتملهم م�س�ؤولية كبرة للتفكر 
اأن هناك العديد من امل�ؤ�سرات  اإىل  يف تقدمي اجلديد باجل�لة املقبلة، م�سرا 
التي جتعل منها ج�لة ا�ستثنائية بكل معاين الكلمة، اأولها عدد العبي والعبات 
احلزام االأ�س�د امل�سجلني والذي جتاوز ال� 400 العب والعبة، واالقبال الكبر 
ع��ل��ى ال��ت�����س��ج��ي��ل م���ن خم��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات م���ع ال������س���ل للرقم 
1425 برغم اغالق باب الت�سجيل قبل املناف�سات بع�سرة اأيام 

تقريبا.
منذ  الرازيل  البط�الت يف  ننظم  اأننا  برغم  مات��س:  وق��ال 
ع�سرات ال�سنني اإال اأنني مل اأجد ح�س�را وال تفاعال جماهريا 
هذا  اأرينا  كاري�كا  ال��ذي وجدته يف  ال�سكل  بهذا  احل��دث  مع 
ال��ع��ام، وت���ج��ه بال�سكر اإىل دول��ة االإم����ارات واحت���اد االإم���ارات 
للج�جيت�س� على حت�يل االأحالم اإىل حقيقة من خالل هذه 
االحتاد  ينظمها  التي  الكرى  البط�الت  وخمتلف  البط�لة 

االإماراتي ح�ل العامل.
الها�سمي  عبداملنعم  �سعادة  اإىل  والتقدير  بال�سكر  ت�جه  كا 
لرئي�س  االأول  النائب  واالآ�سي�ي  االماراتي  رئي�س االحتادين 
االحتاد الدويل على مبادراته امل�ستمرة لتط�ير تلك الريا�سة 
يف االإمارات واآ�سيا والعامل باأ�سره، ويكفي الق�ل باأن اأمل كل 
اأن  العب برازيلي حاليا ه� اللعب يف بط�الت االإم���ارات، واأم��ل كل م��درب هنا 
يعمل يف برنامج االإمارات لن�سر وتط�ير اللعبة، الأن كل مدرب برازيلي يعمل 
حاليا يف االإمارات يتح�ل اإىل �سفرا لالإمارات عندما يع�د يف كل اإجازة �سن�ية، 

وكلنا نعلم باأن ف�سل االإمارات كبر على هذه الريا�سة.
اجل�جيت�س�  ا���س��ط���رة  م�نيت�رو  رودري��ج���  ق��ام  ناحيته  م��ن 
واالألعاب القتالية املختلطة ومالك اأكادميية ن�جرا ال�سهرة 
بزيارة البط�لة اأم�س حيث التقى بطارق البحري مدير ج�الت 
ل�”  ت�سريحاته  للج�جيت�س�، وعر يف  �سالم  اأب�ظبي جراند 
وام” عن �سعادته مبا و�سلت اإليه بط�لة اأب�ظبي جراند �سالم 
والتفاعل  الكبر  وب��احل��راك  ع��ام،  بعد  عاما  هائل  تط�ر  من 
املجتمعي معها، م�سرا اإىل اأن بط�لة ملك الب�ساط وبط�لة 
ملكة الب�ساط وقبلهما اأب�ظبي جراند �سالم منتجات اإماراتية 
املميزة ح�ل  ال�س�قية  اأ�سبحت لها قيمتها  وعالمات جتارية 
اأ�سبحت  العامل، واأن تلك املبادرات التي بداأت باأفكار ب�سيطة 
ت�����س��اوي اأرق���ام���ا ه��ائ��ل��ة االآن ب��ع��د ال��ن��ج��اح��ات امل��ت���ال��ي��ة التي 

حققتها.
وق���ال م���ن��ي��ت���رو: اجل��ي��ل احل���ايل حم��ظ���ظ للغاية بدخ�ل 
اأب�ظبي بق�تها واإمكاناتها يف ريا�سة اجل�جيت�س�، الأن دخ�ل 
االإمارات اأ�س�س تاريخا جديدا لهذه الريا�سة وجعل منها ومن ممار�سيها اأيق�نة 
ال�سابقة، معرا عن  اأن كان�ا مهم�سني ط�ال الفرات  يفخر بها اجلميع بعد 
بال�سراكة  بدبي  اأكادمييته  فروع  اأحد  التي يحققها  بالنتائج  و�سعادته  اإمتنانه 
مع ال�سيخ طارق القا�سمي الذي يعد واحدا من اأبرز الداعمني لتط�ير اللعبة 

يف االإمارات ال�سمالية بح�سب و�سفه.

•• العني-الفجر

اخلليج  دوري  م��ن  ال�ساد�سة  اجل���ل��ة  �سهدت 
العربي تنظيم العديد من املبادرات والفعاليات، 
�سمن  االإم��ارات��ي��ة  املحرفني  رابطة  اأقامتها 
م�����س��روع ت��ط���ي��ر جت��رب��ة ي�����م امل����ب����اراة الذي 

اأطلقته منذ بداية امل��سم اجلاري.

يوم �لعلم:
امل�ست�سيفة  املالعب  االإم���ارات  دول��ة  زي��ن علم 
مل��ب��اري��ات اجل���ل��ة اح��ت��ف��ااًل ب��ي���م ال��ع��ل��م الذي 
����س���ادف ال���ث���ال���ث م���ن ن���ف��م��ر م���ن ك���ل ع���ام، 
ليبقى  عالياً  و” ارفعه  العلم  حيث مت عر�س 
دخ����ل الع��ب��ي طريف  ال�����س��ا���س��ات،  �ساخما” يف 
مباراة االأ�سب�ع “ العني واجلزيرة” ب��ساحات 
العني  ن���ادي  نظم  فيما   ال��ع��ل��م،  األ�����ان  حتمل 
مبادرة حمل جماهر العني لعلم من احلجم 
الكبر، ثم اإن�ساء ال�سالم ال�طني بني �س�طي 

املباراة.

�أف�شل لقطة ت�شجيعية:
املدفع،  �سقر  الطفل  املحرفني  رابطة  دع��ت 
من  الرابعة  اجل�لة  يف  لقطة  اأف�سل  �ساحب 
والفجرة،  ال�سارقة  م��ب��اراة  حل�س�ر  دوري��ن��ا، 
ال��ت��ق��ى خ��الل��ه��ا ال���الع���ب���ني، وال��ت��ق��ط �س�رة 

تكرميه  مت  كما  املف�سل،  فريقه  مع  جماعية 
بهدية تذكارية مقدمة من رابطة املحرفني 
االإم����ارات����ي����ة. وت���اأت���ي م���ب���ادرة اأف�����س��ل لقطة 
بحيث  الريا�سية،  اأب�ظبي  قناة  مع  بالتعاون 
ي��ت��م اخ���ت���ي���ار اأف�������س���ل ل��ق��ط��ة ت�����س��ج��ي��ع��ي��ة من 

مدرجات دورينا بعد نهاية كل ج�لة.

حتقيق �أمنية حمارب �ل�شرطان:
ع��ب��داهلل ع��ب��د ال��رح��م��ن ال�����س��ي��ع��ري، حمارب 
ح�س�ر  يف  رغبته  اأب��دى  الل�كيميا،  ل�سرطان 
مباراة فريقه املف�سل )العني(، فلبت له رابطة 
امل��ح��رف��ني االإم���ارات���ي���ة ال��ط��ل��ب، ووج��ه��ت له 
التقى  االأ�سب�ع، حيث  مباراة  الدع�ة حل�س�ر 
ب��ال��الع��ب��ني ق��ب��ل االإح���م���اء، وال��ت��ق��ط ال�س�ر 
التذكارية معهم، ويف ختام املبادرة ت�سلم هدية 
ت��ذك��اري��ة م��ن ال��راب��ط��ة ب��االإ���س��اف��ة اإىل هدية 

اأخرى مقدمة من نادي العني.

لعب فانتا�شي دورينا:
ت�ا�سلت فعاليات اجل�لة ال�ساد�سة من خالل 
ت�سليم درع فانتا�سي دورينا للت�غ�يل ك�دج� 
البا، العب العني حل�س�له على 24 نقطة يف 
العربي،  اخلليج  دوري  من  اخلام�سة  اجل�لة 
التي  االأ�سب�ع  مباراة  انطالق  قبيل  ذلك  جاء 
ال��ع��ني واجل����زي����رة يف نهاية  ف��ري��ق��ي  ج��م��ع��ت 

اجل�لة املا�سية.
وحت��ر���س راب��ط��ة امل��ح��رف��ني اأ���س��ب���ع��ي��اً على 
تكرمي الالعب الذي يح�سل على اأعلى نقاط 

يف لعبة فانتا�سي دورينا.

مدير فانتا�شي دورينا:
يحظى امل�سارك�ن يف لعبة فانتا�سي دورينا عر 
https://fantasy. امل�قع املخ�س�س لها
الف�ز  بفر�سة   /uaeproleague.ae
بجائزة نقدية اأ�سب�عيا، يف�ز بها امل�سارك الذي 
يحقق اأعلى النقاط من خالل اأداء الالعبني 
االأ�سب�عية،  ت�سكيلته  يف  ي��خ��ت��اره��م  ال���ذي���ن 
املحرفني  راب��ط��ة  �سلمت  ال�����س��دد،  ه���ذا  ويف 
خالل  للفائز  االأ�سب�عية  اجلائزة  االإماراتية 
اجل�لة اخلام�سة والتي فاز بها حممد طلحة 
انطالق  قبل  وذلك   ،119.5 هالل بر�سيد 

مباراة االأ�سب�ع.

هد�يا للم�شجعني:
ت�ا�سل رابطة املحرفني ال�سحب االلكروين 
املباريات،  جميع  ���س���ط��ي  ب��ني  ال��ت��ذاك��ر  ع��ل��ى 
ب��ح��ي��ث ي��ت��م اخ��ت��ي��ار ث��الث��ة ف��ائ��زي��ن م���ن كل 
“ �ساعات،  اأج���ه���زة ذك��ي��ة  م���ب���اراة، ع��ب��ارة ع��ن 
نهاية  بعد  ت�سلم  ل�حية”،  واأج��ه��زة  ه���ات��ف 

املباراة مبا�سرة يف اأر�س امللعب.

التذاكر  ع��ل��ى  ال�����س��ح��ب  اأن  ذك�����ره  اجل���دي���ر 
االل�����ك�����رون�����ي�����ة ال�����ت�����ي ي����ت����م ������س�����راوؤه�����ا من 
امل�������ق������ع ال����ر�����س����م����ي امل���خ�������س�������س ل���ل���ت���ذاك���ر 
platinumlist.net/arabian-

اأودي  ب�����س��ي��ارات  ل��ل��ف���ز   ،gulf-league
اعتبارا من اجل�لة العا�سرة من  �سيبداأ   ،A3
دوري اخلليج العربي، للجماهر التي ال يقل 
امللعب   ث��الث مباريات يف  ع��دد ح�س�رها على 
نف�سه ، و�ستزيد فر�س الدخ�ل لل�سحب كلما 
و�سيتم  ه��ذا  املباريات.  يف  احل�س�ر  معدل  زاد 
النح�  االأول على  ال��دور  �سيارة يف   14 ت�زيع 

التايل:
���س��ي��ارات يف اجل���ل��ة العا�سرة يف كل  ث��الث   •
من: مباراة احتاد كلباء وال�حدة، حتا والن�سر 

ثم ال��سل واجلزيرة.
كل  يف   11 اجل����ل���ة  يف  ����س���ي���ارات  اأرب������ع   •
م���ن م���ب���اراة خ���رف��ك��ان وال��������س���ل، ب��ن��ي يا�س 
ال��ظ��ف��رة وال�����س��ارق��ة ث��م ال�حدة  واجل���زي���رة، 

والعني.
يف ك��ل من   12 اجل���ل��ة  يف  ���س��ي��ارات  • اأرب���ع 
وال�حدة،  ال�سارقة  والن�سر،  اجلزيرة  مباراة 

الفجرة وعجمان ثم العني و�سباب االأهلي.
كل من  يف    13 اجل�لة  يف  �سيارات  • ثالث 
يا�س،  وبني  الن�سر  مباراة عجمان واجلزيرة، 

ثم �سباب االأهلي وال�سارقة.

مبادرات وفعاليات اجلولة ال�ساد�سة لدورينا
دور  اإىل  التاأهل  مع  م�عد  على  االإيطايل  ناب�يل  �سيك�ن 
ال�16 مل�سابقة دوري اأبطال اأوروبا يف كرة القدم بحال ف�زه 
الي�م الثالثاء على �سيفه �سالزب�رغ النم�س�ي، وعدم ف�ز 
اللقب  ح��ام��ل  االإن��ك��ل��ي��زي  ليفرب�ل  على  البلجيكي  غنك 

�سمن اجل�لة الرابعة للمجم�عة اخلام�سة.
عن  نقطة  ب��ف��ارق  ن��ق��اط  �سبع  بر�سيد  ن��اب���يل  وي��ت�����س��در 
بثالث  الثالث  املركز  �سالزبروغ  ويحتل  الثاين،  ليفرب�ل 

نقاط، وغنك رابعاً بنقطة واحدة.
الذهاب  م��ب��اراة  يف  النم�س�ي  خ�سمه  اأم��ام  ناب�يل  وعانى 
ب��اأن مهمة فريق  3-2، وه� ما ي�حي  اأن يف�ز عليه  قبل 
واأنه مير  اأن�سيل�تي لن تك�ن �سهلة، ال�سيما  املدرب كارل� 
يف فرة غر مت�ازنة يف ال��دوري املحلي اإذ مل يتمكن من 
اآخ��ر خم�س مباريات، مقابل  واح��دة يف  م��رة  �س�ى  الف�ز 

املرحلة  يف  ال�سبت  كانت  وخ�سارة  تعادالت  ثالثة 
احلادية ع�سرة اأمام روما 2-1.

واأظهر �سالزب�رغ، مت�سدر بط�لته املحلية بدون 
اأي خ�سارة، خالل م��سمه االأوروبي ندية كبرة، 

اإذ كان خ�سما ق�يا حتى خالل لقائه مع ليفرب�ل 
�سفر3-  تاأخر  من  ع��اد  بعدما  الثانية  اجل�لة  يف 

خا�سرا  امل��ب��اراة  ينهي  اأن  قبل   ،3-3 ت��ع��ادل  اإىل 
بنتيجة 4-3.

اأم���ام مهمة غر  اللقب  ي��ب��دو ح��ام��ل  امل��ق��اب��ل،  يف 
باأمل  التم�سك  ي��ح��اول  �سيف  م�اجهة  يف  �سعبة 
اإح������دى بطاقتي  ب��احل�����س���ل ع���ن  م���ع���دوم  ���س��ب��ه 

املجم�عة للدور املقبل. وفاز ليفرب�ل 4-1 على 
غنك يف اجل�لة املا�سية خارج اأر�سه، وجتديد 

الف�ز عليه ي�سمن له ب�سكل كبر مكانا يف 
الدور القادم.

على  امل��ب��اراة  االأحمر  الفريق  ويدخل 
للدوري  املت�ا�سل  ت�سدره  خلفية 

���س��ت نقاط  ب���ف���ارق  االإن���ك���ل���ي���زي 
املا�سيني  امل������س��م��ني  ب��ط��ل  ع���ن 
مان�س�سر �سيتي، ال�سيما بعد ف�ز 

احلادية  املرحلة  ب�سع�بة يف  كل منهما 
على  ليفرب�ل   :1-2 بنتيجة  ال�سبت  ع�سرة 

اأ�ست�ن فيال، و�سيتي على �ساوثمبت�ن.
االإ�سباين مل�ساحلة جماهره  وي�سعى بر�سل�نة 
ليفانتي  اأم������ام  ال�����س��ب��ت  امل��ح��ل��ي��ة  ك��ب���ت��ه  ب��ع��د 

براغ  �سالفيا  ي�ست�سيف  عندما   ،3-1 بخ�سارته 
الت�سيكي �سمن املجم�عة ال�ساد�سة، التي ت�سهد لقاء 

اإنر  و�سيفه  االأمل���اين  دورمت���ن��د  ب�رو�سيا  بني  مرتقبا 
ميالن االإيطايل.

و�سيفتقد النادي الكاتال�ين غدا مهاجمه االأوروغ�ياين 
املا�سية  اجل���ل��ة  يف  ت�سبب  ك���ان  ال����ذي  ���س���اري��ز  ل���ي�����س 

طريق  ع��ن  ه��دف��ا  اأوالي��ن��ك��ا  بير  النيجري  بت�سجيل 
اخلطاأ يف مرمى فريقه الت�سيكي، منح بر�سل�نة الف�ز 

بنتيجة 1-2.
ويغيب �س�اريز الإ�سابة يف ربلة ال�ساق اليمنى تعّر�س لها 
ال�سبت اأمام ليفانتي. و�سياأمل فريقه يف حتقيق ف�ز يقربه 
الدور  يف  االأ�سعب  تعد  التي  املجم�عة  يف  ال�16  دور  من 

االأول هذا امل��سم.
ويت�سدر بر�سل�نة مع �سبع نقاط حاليا، بفارق ثالث نقاط 
يتذيل  بينما  الثالث،  الثاين ودورمت�ند  اإنر  عن كل من 

�سالفيا براغ الرتيب بنقطة وحيدة.
ويف املباراة الثانية، يت�عد ب�رو�سيا دورمت�ند �سيفه اإنر 
و�سيف  وي��دخ��ل  ذه��اب��اً.  �سفر2-  خل�سارته  ب��ث��اأر  م��ي��الن 
الدوري االأملاين مباراة الغد �ساعيا اىل البناء على تقدمه 
بعد  االأ�سب�ع،  نهاية  يف  الب�ند�سليغا  يف  الثاين  املركز  اىل 
الف�ز على ف�لف�سب�رغ بثالثية نظيفة، لي�سبح بعيدا بفارق 

ثالث نقاط عن املت�سدر ب�رو�سيا م�ن�سنغالدباخ.
لكن ط��م���ح دورمت���ن��د ق��د ي���اج��ه اأك���ر م��ن عائق، 
باتت  امل�سابني  العبيه  قائمة  اأن  اأهمها 
ط�يلة، واأن خ�سمه املتاألق يف امل��سم 
ك�نتي  اأنط�ني�  احل��ايل مع مدربه 
ب����ال����ع�����دة اىل  ي���خ���ف���ي رغ���ب���ت���ه  ال 

احتالل مكانته بني كبار القارة.
الذهاب  م���ب���اراة  خ�����س��ارة  وج�����ّرت 
معها الكثر من االنتقادات لالعبي 
ي�ليان  راأ�����س����ه����م  وع���ل���ى  دورمت������ن�����د 
ال��ق��ائ��د ال�سابق  ب��ران��دت ح��ي��ث ح��ّم��ل��ه 
امل�س�ؤولية  رومينيغه  ميكايل  للفريق 
املجم�عة،  يف  الرئي�سي  مناف�سه  اأم��ام 
وقال “عادة ال األ�م العباً حمدداً، لكن 
ي���ل��ي��ان ب��ران��دت يف امل���ب���اراة ���س��د اإنر 
ميالن كان اأ�سبه بالعبي الفئة الثالثة 

لل�سغار«.
ال�سراع على �سدارة املجم�عة  وي�ستد 
الثامنة بني ت�سل�سي االإنكليزي و�سيفه 
اله�لندي، وكالهما  اأم�سردام  اأياك�س 
ي�����س��ع��ى حل�����س��د م���زي���د م���ن ال���ن���ق���اط يف 
ق���ادرة على  ك��ل فرقها  ت��زال  جمم�عة ال 

التاأهل ح�سابيا اإىل دور ال�16.
ويف ر�سيد كل من ت�سل�سي واأياك�س �ست 
االإنكليزي  للفريق  اأف�سلية  مع  نقاط 
بهدف  امل�سيف  مناف�سه  ه���زم  ال���ذي 
املا�سية،  اجل���ل��ة  يف  م��ت��اأخ��ر  ن��ظ��ي��ف 
فالن�سيا  ع���ل���ى  ي���ت���ق���دم���ان  وه����م����ا 
االإ�سباين )4 نقاط( وليل الفرن�سي 

)نقطة واحدة(.
ويتميز الفريقان بالالعبني ال�سبان 
ال�سابني  ومبدربيهما  �سف�فهما  يف 

اأي�ساً.

م�سري نابويل مرتبط بنتيجة ليفربول بدوري الأبطال 

بالربازيل للجوجيت�سو  �سام  جراند  اأبوظبي  بطولة  يف  العلم  بيوم  احتفالتها  الإمارات  ت�سارك  دولة   36

ملناف�شات مثري  • ختام 
 ريو دي جانريو 

مع �أ�شاطري �حلز�م 
�لأ�شود ومفاجاآت 

باجلملة يف
 �ليوم �لأخري

• �لبطر�ن: 
�حل�شور �جلماهريي 

�لكبري و�لهتمام 
�لإعالمي �أبرز 

مكا�شب �لن�شخة 
�خلام�شة

• ماتو�س: 
�لنجاح �لكبري 
�لذي حققته 
ن�شخة 2019 

ي�شعنا �أمام حتد 
كبري للم�شتقبل

• بيانكا با�شيلو تقهر 
ملكة �لب�شاط لويز� 

مونتريو وجتربها 
على �ل�شت�شالم يف 
مناف�شات �حلز�م 

�لأ�شود لوزن 62 كجم

• �لرب�زيل 
تت�شدر جدول 

�لرتتيب يف �ليوم 
�لنهائي و�لإمار�ت 
و�شيفا و�لأرجنتني 

يف �ملركز �لثالث



ترتك 1.8 مليون دولر يف و�سيتها لقرية اأحبتها
تركت ت�سعينية بريطانية 1.3 ملي�ن جنيه ا�سرليني 1.8 ملي�ن 
دوالر" للقرية التي اأحبتها، ومن املقرر اأن ي�ساعد هذا املبلغ االآالف 
من ال�سكان.  ت�فيت اأودري ك�زي "91 عاماً" من ك�تنجهام �سري 
املا�سي،  العام  الثاين" من  "كان�ن  يناير   6 يف  ي�رك�ساير  مدينة 
الفن�ن  جمم�عات  مل�ساعدة  با�سمها،  جديد  �سندوق  اإط��الق  ومت 
امل�سرحية واجلمعيات اخلرية واملدار�س وامل�ؤ�س�سات االجتماعية يف 
منطقتها. واأبدت اأودري رغبتها يف اأن يتم ا�ستخدام جزء كبر من 

اأرا�سيها الأ�سباب خرية، بح�سب �سحيفة مرور الريطانية.
وقالت ب�لني ليندوب، مديرة �سركة اأودري العقارية "مل اأده�س من 
كرم اأودري برك هذا املبلغ الكبر من املال ال�ستثماره يف اأ�سباب 

خرية يف جميع اأنحاء املنطقة، الأن ذلك كان من طبيعتها".
اأنني كنت  العلم  البداية، مع  "لقد كان حتدياً هائاًل يف  واأ�سافت 
�سعرت  اأي�����س��اً  لكنني  للغاية،  مهم  ���س��يء  يف  دور  لعب  اإىل  اأح��ت��اج 

بالفخر واالإثارة ب�سكل ال ي�سدق".
حمددة،  خرية  جلمعيات  الترعات  من  العديد  اأودري  وتركت 
اآخرين يف ال�سندوق الإدارة امل�ؤ�س�سة  اأع�ساء  و�ستعمل ليندوب مع 
اخلرية. وقال اأندرو باربر، الرئي�س التنفيذي ل�سركة هاي �سمايل 
"�سي�ستمر اإرث اأودري يف م�ساعدة االآالف من النا�س ل�سن�ات عديدة 
امل�ه�بني وي�ستثمر يف  املحلي ويلهم  املجتمع  قادمة، مما يح�سن 

تلك املنظمات التي ت�فر من�سات لالأفراد واملجتمعات للتاألق".

النيابة حترك دعوى �سد اأب عّنف طفله
اجلزائية  الدع�ى  بتحريك  ال�سع�دية،  يف  العامة  النيابة  وجهت 
العامة بحق اأب قام بتعنيف طفله، يف �سل�ك م�سني جرى ت�ثيقه يف 
فييدي� تداوله رواد �سبكات الت�ا�سل االجتماعي. وذكرت النيابة، 
اأن عمر  "وا�س"،  اأفادت وكالة االأنباء ال�سع�دية الر�سمية  وفق ما 
املتداول  الفيدي�  اأن  اإىل  �سن�ات، م�سرة  �سبع  يتجاوز  الطفل مل 
اأ�سري وال�سرب اجل�سدي من قبل والده.  يبني تعر�سه للتعنيف 
العربية  ينتمي الإح��دى اجلن�سيات  ال��ذي  الطفل  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
النيابة  وال��ده. وحتدثت  واالإي���ذاء من قبل  للعنف  بتعر�سه  اأف��اد 
جبني  يف  ن�عية  واإ���س��اب��ات  ك��دم��ات  وج����د  ع��ن  ال�سع�دية  العامة 
الطفل واإحدى عينيه بفعل العنف املمار�س بحقه. واأكدت النيابة 
اأو  االأطفال  اإي��ذاء  �ساأنه  امل�سا�س مبا من  النافذة  االأنظمة  جترمي 
تعنيفهم، م�ؤكدة اأن من يرتكب مثل هذه االأفعال �سيك�ن عر�سة 

للجزاء الرادع وفقاً لالأنظمة والتعليمات املتعلقة بذلك.

ف�سيحة يف قمرة طائرة رو�سية 
�سريط  انت�سار  بعد  ع��اج��ال،  حتقيقا  الرو�سية  ال�سلطات  فتحت 
فيدي� يظهر فتاة "غر م�ؤهلة" جتل�س على مقعد القيادة وت�سّر 

طائرة تابعة ل�سركة جتارية.
"�سيبريان تاميز" الرو�سية، فقد مت االأمر يف  وبح�سب �سحيفة 
اأواخر اأغ�سط�س املا�سي، لكن الفيدي� الذي ن�سرته و�سائل اإعالم 

حملية مل يظهر اإال م�ؤخرا.
الفيدي�هات  "اآنا"  وا�سمها  ال�سيدة،  ن�سرت  عندما  االأم���ر  وب���داأ 
بتعليق:  واأرفقتها  "اإن�ستغرام"،  م�قع  على  بها  اخلا�سة  وال�س�ر 
"كان االأمر رائعا ب�سكل ال ي�سدق"، ثم �سرعان ما اختفى احل�ساب. 
جترب  وه��ي  عمرها،  من  الع�سرينيات  يف  �سيدة  الفيدي�  ويظهر 

مهارة التحكم يف الطائرة التابعة ل�سركة "اإيرورو".
اليمني.  اإىل  اخللف،  "اإىل  الطيار:  تعليمات  فقط  الفتاة  وتابعت 
خا�سة  اأم���ر  عن  اأي�سا  ت�ستف�سر  كانت  فيما  الي�سار"،  اإىل  واالآن 

باملالحة اجل�ية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

 » »نادر  فلكي  حدث  نوفمرب..   11
ينتظر علماء الفلك وع�ساق متابعة الظ�اهر الطبيعية حدثا نادرا يحدث خالل اأيام، وحتديدا يف احلادي ع�سر من 

�سهر ن�فمر اجلاري، حيث مير ك�كب عطارد اأمام ال�سم�س يف واقعة تتكرر 13 مرة فقط كل قرن.
و�سيك�ن باإمكان العلماء اإلقاء نظرة من االأر�س على احلدث النادر الذي لن يحدث جمددا قبل عام 2032، وروؤية 

اأقرب ك�اكب املجم�عة ال�سم�سية اإىل ال�سم�س.
وغالبا يدور عطارد ح�ل ال�سم�س يف م�سارات خمتلفة عن االأر�س، لذلك فاإن وق�ع الك�كب ال�سغر بني االأر�س 

وال�سم�س يعد حدثا فلكيا نادر التكرار.
0.5 باملئة من حجم  ويف هذه احلالة، يك�ن عطارد مرئيا من االأر���س كنقطة �سغرة، تبدو بحجم ال يزيد على 

ال�سم�س.
وبح�سب اإدارة الطران والف�ساء االأمركية )نا�سا(، فاإن "ال�سماء �ستتيح عر�سا ممتازا يف 11 ن�فمر، عندما يعر 

عطارد اأمام ال�سم�س"، حيث �سيمكن روؤيته من االأر�س.
واأ�سافت "نا�سا": "من وجهة نظرنا على االأر�س، ال ميكننا اأن نرى عطارد والزهرة يتقاطعان اأمام ال�سم�س. لذلك 

فه� حدث نادر لن ترغب يف تف�يته!".
و�سيتمكن الب�سر يف كل مكان تقريبا على االأر�س من متابعة البقعة ال�س�داء ال�سغرة، تتحرك ببطء عر قر�س 

ال�سم�س، اإال اأن خراء الفلك ين�سح�ن با�ستخدام املعدات ال�اقية حتى ال تتاأذى االأعني.
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يتزوجان باملجان بعد انهيار �سركة طريان
متكن عرو�سان بريطانيان من اإقامة حفل زفافهما الذي تاأجل ب�سبب انهيار 
�سركة طران ت�ما�س ك�ك، بعد اأن تكفلت �سركة حملية بتكاليف الزفاف.  
زفافهما  مل��دة عامني حلفل  وف��را  قد  وارد  وكر�ستي  ويليامز  كريج  وك��ان 
الفاخر، الذي ت�سل تكلفته اإىل 10 اآالف جنيه ا�سرليني )14 األف دوالر(، 
وكان من املقرر اأن يقام يف 23 اأكت�بر )ت�سرين االأول( بح�س�ر 25 �سيف. 
العرو�سني،  خمططات  ان��ه��ارت  ال�سياحية  ال��رح��الت  �سركة  اإف��ال���س  وبعد 
نفقات  بتغطية  وتكفلت  باملجان،  خدماتها  ال�سركات  اإح��دى  تقدم  اأن  قبل 
اإىل  و�سلت  بتكلفة  للعرو�سني  زف��اف جماين  باإقامة  تكفلت  احلفل، حيث 
اأن يقيما  األف دوالر(. وا�ستطاع العرو�سان  7 اآالف جنيه ا�سرليني )9.8 
زفافهما بعد اأ�سب�ع من امل�عد املقرر، والذي كان من املفر�س اأن يقام يف 
فندق ومنتجع كينغ اإيفلث�ن بيت�س الفاخر يف جزيرة قر�س. وكان حفل 
اأ�سابيع فقط من م�عد رحلتهما،  كاب��س قبل ثالثة  اإىل  زفافهما حت�ل 
عندما اكت�سفا اأن �سركة ت�ما�س ك�ك ت�قفت عن العمل. لكن الفرحة عادت 
من جديد، عندما منح فندق وايت هارت العرو�سني حزمة جمانية، ت�سمل 
حفلة مع دي جي واإقامة جمانية مع وجبة اإفطار. ومل يكتف مالك الفندق 
خ��دم��ات جمانية  ليح�سل على  ال�����س��رك��ات،  م��ن  ب��ع��دد  ا�ستعان  ب��ل  ب��ذل��ك، 
للعرو�سني، ومت تزويدهما بالطعام وت�سفيف ال�سعر واالأزهار والرفيه يف 
ي�م الزفاف، وو�سلت قيمة اخلدمات اإىل نح� 7 اآالف جينه ا�سرليني، مل 

يدفع العرو�سان �سيئاً منها، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الريطانية.

جرمية اأخرى للفيل »بن لدن«
ارتكب الفيل امللقب با�سم زعيم تنظيم القاعدة الراحل "اأ�سامة بن الدن"، 

مذبحة جديدة، عندما قتل 5 اأ�سخا�س جدد يف قرية هندية.
واأو�سحت تقارير �سحفية حملية اأن الفيل الذي اأطلق عليه لقب "الدن"، 

هاجم يف وقت �سابق قرى ودمر حق�ل االأرز يف والية اآ�سام.
اأ�سخا�س، مما   5 اأن قتل  اأثار الفيل هلعا كبرا بعد  وخالل هذا االأ�سب�ع، 

اأدى اإىل اإطالق عملية وا�سعة ملحا�سرته يف غابة رونغج�يل.
وح�سب ال�سلطات الر�سمية يف والية اآ�سام، فاإن �سكان القرية يعمل�ن حاليا 
اإىل غابة بعيدة ال  اأنهم �سينقل�نه  اإىل  الفيل، م�سرة  ال�سيطرة على  على 

ي�سكن ب�سر بالقرب منها.
وقال اأحد �سكان القرية، ويعرف با�سم راجني رابها: "�سبق لهذا الفيل اأن 

قتل اأ�سخا�سا ودمر حق�ال".
كما  البحث،  عملية  يف  للم�ساعدة  طيار  دون  ط��ائ��رات  ا�ستخدام  وي��ج��ري 
اأ�سدرت ال�سلطات خالل ال�ساعات املا�سية، �س�را للفيل، حتمل ا�سم زعيم 

تنظيم القاعدة ال�سابق، وه� يتج�ل بني االأ�سجار.
اأطلقت عملية �سابقة للق�ساء على الفيل امل�ؤذي،  وكانت ال�سلطات املحلية 

قتل خاللها حي�ان لكن يعتقد اأنه لي�س "الدن".

ماأ�ساة الطفل اأبو 
خ�سري يف م�سل�سل

ح���ت���ى ق���ب���ل ب�����دء ع���ر����س���ه، واج����ه 
ق�سة  ي����روي  ت��ل��ف��زي���ين  م�سل�سل 
وقتله  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ط��ف��ل  خ��ط��ف 
م�ست�طنني  اأي�������دي  ع���ل���ى  ح���رق���ا 
انتقادات  حملة  اإىل  اإ�سرائيليني، 

وم�جة تعاطف م�سادة.
يحمل  ال����ذي  امل�سل�سل  وي��ت��ح��دث 
ا�سم "اأوالدنا"، عن ق�سة اختطاف 
حممد  الفل�سطيني  الطفل  وقتل 
اأب����� خ�����س��ر، ���س��ي��ف ع���ام 2014، 
م�جة  حينها  ف��ج��ر  ال����ذي  االأم����ر 
الفل�سطينية  االأرا���س��ي  يف  غ�سب 

املحتلة.
ذلك  تبع  ما  وراء  الق�سية  وكانت 
من تط�رات مت�سارعة، و�سلت اإىل 
اإ�سرائيل حربا مدمرة  حد اإطالق 

على قطاع غزة املحا�سر.
امل�سل�سل  اإن�������ت�������اج  يف  و��������س�������ارك 
الدراما،  �سناع  من   3 التلفزي�ين 
ه��م االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ان ه��اج��اي ليفي 
والفل�سطيني  ���س��ي��دار  وج����زي���ف 

ت�فيق اأب� وائل.
اأو"  ب��ي  "اإت�س  �سبكة  ب����داأت  وق���د 
مدف�عة  التلفزي�نية  االأمركية 
امل�سل�سل  عر�س  اأي��ام،  قبل  الثمن، 

الذي يتك�ن من 10 حلقات.
"ف�رين  مل���ج���ل���ة  ل���ي���ف���ي  وي�����ق������ل 
االإعداد  اإن  االأمركية،  ب�لي�سي" 
كبرا،  وق��ت��ا  ا���س��ت��غ��رق  للم�سل�سل 
خا�سة العث�ر على تفا�سيل الق�سة 

الرئي�سية لفكرة امل�سل�سل.
ووق�����ع االخ���ت���ي���ار ع��ل��ى ق�����س��ة اأب���� 
مل��ا مثلته اجل��رمي��ة غر  خ�����س��ر، 
امل�سب�قة من �سدى، وما اأدت اإليه 

من تط�رات الحقة.

عر�س ف�ستان ليدي غاغا للبيع 
خطفت الفنانة العاملية  ليدي غاغا  االأنظار 
ت�زيع  حفل  يف  احلريري  االأزرق  بف�ستانها 

ج�ائز غ�لدن غل�ب العام املا�سي.
ّممه املدير االإبداعّي  هذا الف�ستان الذي �سُ
لدار االأزياء االإيطالية فالنتين� بيرباول� 
بيت�سي�يل كان من املفر�س اأن يتم اإعادته 
بعد احلفل اإال اأن فريق عمل ليدي غاغا قد 

ن�سي القيام بهذه املهّمة.
ويف االأي������ام االأخ������رة ظ��ه��رت ت��ق��اري��ر عن 
ع���ر����س ف�����س��ت��ان ف��ال��ن��ت��ي��ن��� يف م������زاد عر 
دي  "نيت  ���س��رك��ة  ت�����س��ت�����س��ي��ف��ه  االإن����رن����ت 
الف�ستان يف  �سعر  للمزادات" ويبداأ  �ساندرز 

املزاد ب�سعر 8000 دوالر اأمريكّي.
اإدارة �سرطة بيفريل  و�سّرح متحّدث با�سم 
اأّن  الف�ستان،  اختفاء  ال��ذي يحّقق يف  هيلز، 
لل�سرطة،  تقريًرا  قّدمت  فالنتين�  عالمة 
التالية حلفل  االأي���ام  التحقيق يف  ب��داأ  وق��د 

الغ�لدن غل�ب.

ت�سرق مليون دولر من والديها لتمول اإدمانها       
ملي�ن  م��ن  اأك���ر  �سرقة  على  بريطانية  ام����راأة  اأق��دم��ت 
واإدمانها  ال�سياحية  لتم�يل رحالتها  والديها  دوالر من 
 48( فر�سات�سي  تانيا  تعمل  ال��ي��د.   حقائب  �سراء  على 
عاماً( مديرة يف �سركة "بي ب�لز اأند �سباز" التي ميلكها 
والداها، وعلى مدار �ست �سن�ات، من �سبتمر 2007 اإىل 
1055000 دوالر  �سرقة مبلغ  2014، متكنت من  ماي� 
من والديها عر 634 معاملة منف�سلة.  وقامت بذلك 
ع��ن ط��ري��ق اإ���س��اف��ة مبلغ اإ���س��ايف يف ك��ل م��رة جت��ري اأي 
معاملة جتارية ل�الديها، وحت�ل االأم�ال االإ�سافية اإىل 
ح�سابها ال�سخ�سي.  مت القب�س على تانيا بعد اأن ا�ستاأجر 
من  كجزء   2014 يف  جت��اري��اً  م�ست�ساراً  امل�سنان  وال��داه��ا 
بير، حيث  و�سقيقها  تانيا  اإىل  لت�سليم مراثهما  خطة 
االأب�ين  الإب���الغ  دفعته  احل�سابات  يف  اأخ��ط��اء  على  ع��ر 
ال��ف���ر الإج����راء حتقيق  ع��ل��ى  بال�سرطة  ات�����س��ال  ال��ل��ذي��ن 
�سامل.   واأق��رت اأنيتا باأنها مذنبة يف �ستة تهم بال�سرقة 
وتهمتني باحل�س�ل على ميزة مالية عن طريق اخلداع، 
وق�ست املحكمة عليها بال�سجن، و�ستك�ن م�ؤهلة لالإفراج 

امل�سروط بعد ق�ساء ثالث �سن�ات من عق�بتها. 
ي��ذك��ر ب���اأن اأن��ي��ت��ا، اأن��ف��ق��ت امل���ال ع��ل��ى ���س��راء م��ا ي��زي��د عن 
واأم�ست  دوالر،   5000 بع�سها  ثمن  جت��اوز  حقيبة   50
عطالت باهظة الثمن يف العديد من البلدان، بح�سب ما 

ذكرت �سحيفة ديلي ميل الريطانية. 

العثور على »حاق رونالدو« مقتول 
عر عامل نظافة يف فندق �س�ي�سري، على جثمان ريكاردو 
ال��ذي عمل مع  امل��ع��روف  ال�سعر  ف��ري��را، م�سفف  ماركيز 
امل�����س��اه��ر وع��ل��ى راأ���س��ه��م اأ���س��ط���رة ك���رة ال��ق��دم الرتغايل 
كري�ستيان� رونالدو. وف�جئ العامل بجثمان فريرا ممددا 
على ال�سرير وقد تعر�س لطعنات نافذة عدة، اجلمعة، يف 
ح�سبما  ل��زي���رخ،  التابعة  األبي�سريدين  مبقاطعة  ف��ن��دق 
وفريرا  الرتغالية.  مانها"  دا  "ك�ري�  �سحيفة  اأف���ادت 
ا�سم  ارتبط  الرتغالية، مثل رونالدو،  ابن جزيرة ماديرا 
بق�سات لنجم ي�فنت��س االإيطايل، منذ ن�سر �س�رته على 
م�اقع الت�ا�سل االجتماعي عام 2015 وه� ي�سع اللم�سات 
ال�س�ي�سرية حتقيقاتها  ال�سلطات  ل�سعره. وبداأت  االأخرة 
للك�سف عن قاتل م�سفف ال�سعر، علما اأنها مل تعر حتى 
مهما،  خيطا  املحقق�ن  والتقط  اجلرمية.  اأداة  على  االآن 
عندما اأبلغ نزالء الفندق عن �س�ت �سجيج ياأتي من غرفة 

القتيل، قبل وقت ق�سر من وق�ع اجلرمية.

طفل يعاين من مئات اخلّراجات يف وجهه 
يحب غافني البالغ من العمر 18 �سهراً الله� باألعابه مثل 
اأي طفل يف �سنه، لكنه يعاين من حالة وراثية نادرة، تركت 
اأثراً �سارخاً على وجهه.  ومبجرد النظر اإىل وجه غافني، 
انتفاخاً �سخماً، فقد ولد مع مئات اخلراجات  �ستالحظ 
ال�سغرة التي تنم� حتت جلده، واأم�سى االأ�سهر ال�سبعة 
مئات  حقنه  جرى  حيث  امل�ست�سفى،  يف  حياته  من  االأوىل 
امل��رات، وخ�سع للعديد من العمليات اجلراحية. وحتدث 
والية  من  �سيلف�سري  وفيكت�ريا  ج�زيف  الطفل  وال��دا 
ابنهما،  ملر�س  اكت�سافهما  بداية  عن  االأمريكية  فل�ريدا 
فخالل الفح�س الت�سريحي بعد 18 اأ�سب�عاً من احلمل، 
انقلب حلم ال�سيدة �سيلف�سري بحمل مثايل اإىل كاب��س. دوتزين كرو�س خالل و�شولها �إىل �ل�شجادة �حلمر�ء �شمن جو�ئز »�م تي يف« للمو�شيقى �لأوروبية يف �إ�شبيلية، �إ�شبانيا. رويرتز

امل�سري املظلم يت�سدر 
اإيرادات ال�سينما 

واملغامرة  احل���رك���ة  ف��ي��ل��م  ت�����س��در 
املظلم"  :امل�����������س�����ر  "املدمر 
اإيرادات  فيت(  )ترمينات�ر:دارك 
مطلع  ال�سمالية  باأمريكا  ال�سينما 
االأ�سب�ع حمققا 29 ملي�ن دوالر.

والفيلم بط�لة اأرن�لد �س�ارزنيجر 
ول��ي��ن��دا ه��ام��ي��ل��ت���ن ون��ت��ال��ي��ا رايز 
اإخراج تيم  وماكنزي ديفي�س ومن 

ميلر.
واجلرمية  احلركة  فيلم  وت��راج��ع 
اإىل  االأول  امل��رك��ز  م��ن  )اجل����ك���ر( 
املركز الثاين هذا االأ�سب�ع م�سجال 

14 ملي�ن دوالر.
فينيك�س  خ�اكني  بط�لة  والفيلم 
نرو  دي  وروب�������رت  ب��ي��ت��ز  وزازي 
اإخراج  وم��ن  ك�نروي  وفران�سي�س 

ت�د فيلب�س.
وت���������راج���������ع ف����ي����ل����م امل������غ������ام������رات 
ع����ا�����س����ق����ة  "ماليفي�سنت: 
م�سر�س  ال�سر")ماليفي�سنت: 
اإىل  الثاين  املركز  من  اإيفل(  اأوف 
املركز الثالث هذا االأ�سب�ع حمققا 

اإيرادات 12.2 ملي�ن دوالر.
وال��ف��ي��ل��م ب��ط���ل��ة اأجن��ل��ي��ن��ا ج�يل 
ديكن�س�ن  وهاري�س  فانينج  واإي��ل��ي 

ومن اإخراج ي�اكيم رونينج.
وال�سرة  امل���غ���ام���رة  ف��ي��ل��م  واح���ت���ل 
املركز  )هارييت(  اجلديد  الذاتية 
ملي�ن   12 بلغت  ب��اإي��رادات  الرابع 
�سينثيا  ب��ط���ل��ة  وال��ف��ي��ل��م  دوالر. 
اأودوم ج�ني�ر ومن  اريف� وليزيل 

اإخراج كا�سي ليم�نز.
املتحركة  ال��ر���س���م  فيلم  وت��راج��ع 
"عائلة ادامز" )ادامز فاميلي( من 
اخلام�س  املركز  اإىل  الثالث  املركز 
هذا االأ�سب�ع حمققا اإيرادات بلغت 

8.5 ملي�ن دوالر.

علماء يك�سفون »ف�سات الدماغ« اأثناء النوم
ما  ن���ع��ه��ا،  م��ن  االأوىل  ه��ي  درا���س��ة طبية  ك�سفت 
يتخل�س منه دماغ االإن�سان حني يخلد اإىل الن�م، 
م�ا�سلته  على  وامل�����س��اع��دة  اجل�سم  اإراح����ة  الأج���ل 

العمل، ب�سكل طبيعي.
ت�داي"،  ني�ز  "ميديكال  م�قع  نقل  ما  وبح�سب 
لعملية  يخ�سع  ال�س�كي،  الدماغي  ال�سائل  ف��اإن 
اأثناء  م�جات،  ع��دة  خ��الل  من  بالغ�سيل،  �سبيهة 
الن�م، وهذا االأمر ي�ؤدي اإىل التخل�س من اأ�سياء 

تعادل الف�سالت.
عند  تقف  ال  ال��ن���م  وظيفة  اإن  الباحث�ن  وي��ق���ل 
اإجناز  اأم����ام  امل��ج��ال  تتيح  واإمن����ا  تن�سيط،  اإع����ادة 

عملية "تنظيف" يف دماغ االإن�سان.
ووج�����د ع��ل��م��اء م���ن ج��ام��ع��ة ب������س��ط��ن يف والي���ة 
الذي  ال�����س��ائ��ل  اأن  االأم���رك���ي���ة،  م��ا���س��ا���س������س��ت�����س 
ي�جد يف كل من الدماغ واحلبل ال�س�كي، ي�سهد 
مما  يتخل�س  حتى  م�جات،  �سكل  على  تفاعالت 

تراكم من "ف�سالت االأي�س".

ولت��سيح هذه امل�ساألة، ب�سكل اأكر، تق�ل الباحثة 
البحث  يف  م�ساركة  اأك��ادمي��ي��ة  وه��ي  ل�ي�س،  ل���را 
من ذي قبل ه� اأن هناك ن�ساطا  نعرفه  كنا  "ما 
للم�جات الكهربائية يف اخلاليا الع�سبية، لكننا 
ال�سائل  اآخ����ر يف  ن�����س��اط  ب���ج���د  ن��ع��رف  ن��ك��ن  مل 
التي  ال���درا����س���ة  و���س��م��ل��ت  ال�س�كي".  ال��دم��اغ��ي 
عينة  العلمية،  "�ساين�س"  �سحيفة  يف  �ست�سدر 
و33،   23 بني  اأعمارهم  ت��راوح  �سخ�سا   13 من 
دماغ،  لفح��س  اخل�����س���ع  على  جميعا  وواف��ق���ا 
خ��الل ف��رة ال��ن���م، ث��م ارت����دوا اأج��ه��زة تخطيط 
ال�سائل  اأن  النتائج  وك�سفت  ال��دم��اغ.  كهربائية 
ب�����س��ك��ل من�سجم مع  ي��ت��ف��اع��ل  ال�����س���ك��ي،  ال���دم���اغ 
ف�سالت  م��ن  التخل�س  الأج���ل  ال���دم���اغ،  م���ج��ات 
عنا�سر  الدماغ" ه�  ب�"ف�سال  واملق�س�د  الدماغ. 
عدة ال حاجة اإليها مثل بع�س الروتينات ال�سامة 
تدفق  ي��ع��رق��ل  ح��اج��زا  ت�سكل  اأن  ت�ستطيع  ال��ت��ي 

املعل�مات بني اخلاليا الع�سبية.

اأمل كلوين تتعرث 
ب�سبب كعبها العايل 

تعر�ست املحامية الريطانية من اأ�سل لبناين  اأمل كل�ين  زوجة املمثل 
العاملي  ج�رج كل�ين  مل�قف حمرج، وذلك بينما كانت ت�سر يف اأحد �س�ارع 

مدينة ني�ي�رك.
باأكمام ط�يلة ويبلغ حد الركبة  اأحمر،  وظهرت كل�ين متاألقة بف�ستان 
بينما كانت تنتعل حذاء بالل�ن البيج وبكعب عاٍل واأثناء �سرها تعّرت، 

ما اأدى اإىل اإلتفاف قدمها وخلع حذائها.
ليعلنا   2013 ع���ام  ك��ل���ين  ب��ج���رج  اإج��ت��م��ع��ت  ك��ان��ت  اأم���ل  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
واإحتفال  اإيطاليا،  يف  بالبندقية  يتزوجا  ثم  بعام،  ذلك  بعد  خط�بتهما 

بعيد زواجهما اخلام�س يف �سهر ني�سان-اإبريل املا�سي.


