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اأبو الغيط : الإمارات منوذج يحتذى يف التخطيط للم�ستقبل
•• اأبوظبي- وام: 

اأ�شاد معايل اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية بنهج 
والتكنولوجيا  العلوم  نا�شية  امتالك  اإىل  ال�شعي  الإم��ارات يف  دول��ة 
اأنها  وجتاوزها التفكري التقليدي يف التعامل مع التحديات، موؤكدا 
ت�شكل مثال متميزا ومنوذجا يحتذى به يف التفكري خارج ال�شندوق 

واجلراأة يف تبني الطموحات امل�شتقبلية.
جاء ذلك خالل حما�شرة األقاها ام�س يف مركز الإمارات للدرا�شات 
العامل  ع��ن��وان  اأب��وظ��ب��ي حت��ت  يف  ال�شرتاتيجية مب��ق��ره  وال��ب��ح��وث 

العربي يف ظل املتغريات الإقليمية والعاملية.    )التفا�شيل �س4(

الزياين ي�سيد بالأحكام الق�سائية ال�سادرة 
بحق املتهمني يف جرمية مقتل خا�سقجي

•• الريا�ض-وام:

ملجل�س  العام  الأم��ني  الزياين  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اأ�شاد 
التي  البتدائية  الق�شائية  بالأحكام  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
جرمية  يف  املتهمني  بحق  الريا�س  يف  اجلزائية  املحكمة  اأ�شدرتها 
باأنها  ال�شعودي املرحوم جمال خا�شقجي، وو�شفها  مقتل الإعالمي 
خطوة مهمة على طريق اإحقاق احلق وتطبيق العدالة. واأكد الزياين 
ونزاهة  ا�شتقالل  على  برهنت  املتهمني  بحق  ال�شادرة  الأح��ك��ام  اأن 
الق�شاء ال�شعودي، وحر�شه على تطبيق اأحكام القانون بعد ا�شتكمال 
حكومة  التزام  واأثبتت  قانونا،  الواجبة  الق�شائية  الإج���راءات  كافة 
اململكة العربية ال�شعودية وتعهدها مبحاكمة مرتكبي هذه اجلرمية 
واإر�شاء للعدالة، م�شتنكرا  الب�شعة حماكمة �شفافة تطبيقا للقانون 
املحاولت املغر�شة لت�شيي�س اجلرمية والتدخل يف ال�شوؤون الداخلية 

للمملكة العربية ال�شعودية.
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جمل�س الوزراء برئا�سة حممد بن را�سد 
يعتمد اإ�سدار قانون حلماية امل�ستهلك 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  ال��وزراء برئا�شة �شاحب  اعتمد جمل�س 
رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم، 
اهلل اإ�شدار قانون احتادي ب�شاأن حماية امل�شتهلك، والذي ياأتي يف �شوء 
مت�س  التي  للت�شريعات  امل�شتمر  التطوير  لتحقيق  احلكومية  اجلهود 
حياة املواطنني واملقيمني يف الدولة، ومبا يحقق احلماية للم�شتهلكني 

وا�شتقرار الأ�شعار وفق اأف�شل املمار�شات.          )التفا�شيل �س2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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حزب التحالف ليرلندا غري قواعد اللعبة

جربان با�شيل

اأحرز مزيدا من التقدم يف عدة مناطق جنوب العا�صمة 

اجلي�س الليبي ي�سعد عملياته لتحرير طرابل�س

قوات اجلي�س الوطني الليبي توا�شل تقدمها باجتاه مطار العا�شمة طرابل�س

مقتل 489 متظاهرًا منذ انطالق االحتجاجات 

العيداين يغادر ق�سر الرئا�سة بالعراق من دون تكليف
احلريري يرف�س التعامل مع با�سيل

احتمال  الإ�سرائيلي:  اجلي�س 
املواجهة مع اإيران غري م�ستبعد 

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

الإ�شرائيلي  الأرك������ان  رئ��ي�����س  ق���ال 
اأف��ي��ف ك��وخ��ايف، اأم�����س الأرب���ع���اء، اإن 
ال�شواريخ  م���ئ���ات  مت��ت��ل��ك  اإي�������ران 
التي ميكن اإطالقها على اإ�شرائيل، 
م�شريا اإىل اأن احتمال املواجهة مع 

اإيران غري م�شتبعد.
�شاعفت  اإي��ران  اأن  كوخايف  واأو�شح 
لديها،  املخ�شب  ال��ي��وران��ي��وم  كمية 
م����ربزا اأن����ه يف احل����رب امل��ق��ب��ل��ة مع 
�شتتعر�س  ح��م��ا���س  م���ع  اأو  ل��ب��ن��ان 
اإ�شرائيل  يف  ال���داخ���ل���ي���ة  اجل��ب��ه��ة 
غري  معظمها  �شاروخية  لهجمات 

دقيق لكن �شتكون موؤثرة.
وك�������ش���ف امل����ت����ح����دث، خ������الل ن����دوة 
الإيراين  القد�س  فيلق  اأن  خا�شة، 

ينقل اأ�شلحة متقدمة اإىل العراق.

اإيران تقطع الإنرتنت ا�ستباقًا لحتجاجات اليوم
•• عوا�صم-وكاالت

ومدن،  حم��اف��ظ��ات  ع���دة  يف  الإن���رتن���ت  بقطع  الإي��ران��ي��ة  ال�شلطات  ق��ام��ت 
حت�شباً لحتجاجات اليوم اخلمي�س، متت الدعوة اإليها يف حملة عرب مواقع 
 "NetBlocks التوا�شل. واأفادت بيانات �شركة مر�شد الإنرتنت نت بلوك�س
الأربعاء،  ي��وم  �شباح  اإي���ران  يف  املحمولة  الهواتف  �شبكات  يف  خلل  بحدوث 

دي�شمرب.  25
يف  املحمولة  الهواتف  عرب  لالإنرتنت  امل�شتخدمني  اأن  بلوك�س  نت  واأك��دت 
اإيران اأبلغوا عن انقطاع اخلدمة يف مدن متعددة، حيث ُتظهر بيانات ال�شبكة 
هبوطني متميزين يف الت�شال يف حوايل ال�شاعة 6:30 �شباحاً بالتوقيت 

املحلي و8:00 �شباحاً.
وذكرت ال�شركة اأن العطل ل يرتبط باأي م�شكلة دولية، وقد ربط امل�شتخدمون 

ذلك باحتمال اندلع الحتجاجات املخطط لها يف 26 دي�شمرب.
الت�شالت  وزارة  م��وث��وق يف  م�����ش��در  ع��ن  اإي��ل��ن��ا  وك��ال��ة  نقلت  ال�����ش��ي��اق  ويف 
الإيرانية اأن "قطع اإنرتنت الهاتف النقال مت يف عدد من املحافظات، وباأمر 

من ال�شلطات الأمنية".
يذكر اأن ال�شلطات الإيرانية اعتقلت والدي ال�شاب بويا بختياري، الذي قتل 
يف احتجاجات نوفمرب املا�شي، لدعوتهما النا�س حل�شور مرا�شم تاأبني له 

مبنا�شبة مرور 40 يوماً على مقتله، والذي ي�شادف اليوم اخلمي�س.

•• بريوت-وكاالت

ت�شريف  ح���ك���وم���ة  رئ���ي�������س  اأك������د 
�شعد  ال����ل����ب����ن����ان����ي����ة  الأع��������م��������ال 
التعامل  اأنه لن يقبل  احلريري، 
مع حكومة جربان با�شيل املقبلة 
احلكومة  رئي�س  �شي�شكلها  التي 
موقع  وف��ق  دي���اب،  ح�شان  املكلف 

جنوبية اللبناين.
ون���ق���ل امل���وق���ع ع���ن احل���ري���ري ل 
ميكن اأن اأعمل مع من يهاجمني 
جميلة،  وبريبحني  ال���دوام  على 
ومل األتِق الرئي�س املكلف قبل يوم 
اإمنا  اأ�شيع  واحد من تكليفه كما 
امل�شاورات  اإط����ار  يف  اأ���ش��ب��وع  ق��ب��ل 

التي كنت اأجريها. 
واأ�شاف ح�شب ما نقلت عنه قناة 
املقبلة  احل��ك��وم��ة  اأن  يف،   ت���ي  اإم 
اخلارجية  وزي��ر  حكومة  �شتكون 
يف ح��ك��وم��ة ت�����ش��ري��ف الأع���م���ال 
ج������ربان ب���ا����ش���ي���ل، ول�����ن اأت����راأ�����س 
با�شيل،  فيها  ي��ك��ون  ح��ك��وم��ة  اأي 

اعتدل،  اإذا  اإل  حالو  يدبر  ي��روح 
مي�شال  اجلمهورية  ورئي�س  ه��و 

عون.
رئي�س  اأن  اإىل  احل��ري��ري  ول��ف��ت 
يعلم  ب��ري  نبيه  ال��ن��واب  جمل�س 
تعّودت  اإمن��ا  بالنار  األعب  ل  اأنني 
ع���ل���ى اإط���ف���ائ���ه���ا، ول�������ش���ت ن���ادم���اً 
اأقبل  ل  الإط���الق، مو�شحاً  على 

ب�شرقة  واتهامهم  �شيطنة  ال�شنة  
املكّلف  الرئي�س  اأ���ش��ّم  ومل  البلد 
ول تغطية له ول ثقة اإذا اقت�شى 
اأن العهد يت�شّرف  الأم��ر، واآ�شف 
ويتذاكى  بالبلد،  �شي  ما يف  كاأنو 
واآمل  ال��ث��ورة  يتبّنى  اأن���ه  ل��و  كما 
اأن يكون �شادقاً وتكون احلكومة 

من الخت�شا�شيني.

•• بغداد-وكاالت

اأع��ل��ن��ت امل��ف��و���ش��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا حل��ق��وق الإن�������ش���ان يف 
489 متظاهراً  الأرب��ع��اء، مقتل  اأم�����س  ال��ع��راق، 
اآخرين يف املظاهرات  األفاً   27 واإ�شابة اأكرث من 
على  ال��ث��ال��ث  �شهرها  دخ��ل��ت  ال��ت��ي  الحتجاجية 

التوايل، للمطالبة باإ�شالح �شيا�شي.
ال�شحايا  ع��دد  اإن  البياتي،  علي  الدكتور  وق��ال 
وحتى  انطالقها  منذ  الحتجاجية  للمظاهرات 
األف   27 م���ن  واأك�����رث  ق��ت��ي��اًل   489 ب��ل��غ  ال���ي���وم 

م�شاب.
 ،2807 ب��ل��غ  امل��ع��ت��ق��ل��ني  ع����دد  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
 107 ���ش��وى  يتبق  ومل  غالبيتهم،  ���ش��راح  اأط���اق 

متظاهرين رهن العتقال.
النا�شطني  م���ن  امل��خ��ت��ط��ف��ني  ع����دد  اأن  واأ�����ش����اف 

اإن حتالف  الأرب��ع��اء،  اأم�س  قالت،  وكانت م�شادر 
احلكومة  لرئا�شة  العيداين  تر�شيح  ق��رر  البناء 

العراقية اجلديدة.
اإث��ر اجتماع عقد فجر الأرب��ع��اء يف  وج��اء القرار 
منزل هادي العامري الذي يتزعم ميلي�شيات بدر 
الأ�شبق  ال���وزراء  رئي�س  مع  منا�شفة  يتزعم  كما 

نوري املالكي حتالف البناء.
يواجه  اأن  توقعت  اأن  اإع��الم��ي��ة  لتقارير  و�شبق 
العيداين، وهو حمافظ الب�شرة، م�شري العديد 
من الأ�شماء التي ا�شتبعدت خالل الأيام املا�شية، 
مبحاولة  الكثريين  ب��ذه��ن  يرتبط  اأن���ه  خا�شة 
العتداء على متظاهرين يف املحافظة اجلنوبية 

خالل احتجاجات �شهدتها قبل عام.
يوا�شلون  ال���ع���راق  يف  امل���ت���ظ���اه���رون  ي�����زال  وم����ا 
لرت�شيح  رف�شا  الطرق  ويقطعون  الحتجاجات 

نا�شطاً   77 ب��ل��غ  ال��ت��ظ��اه��ر  ���ش��اح��ات  امل��دن��ي��ني يف 
 33 ُق��ت��ل  12 منهم فيما  ���ش��راح  اأُط��ل��ق  م��دن��ي��اً، 

نا�شطاً مدنياً.
العراقي  ال��ك��وم��ي��دي  جن��ا  ع��ي��ان،  �شهود  وح�شب 
والنا�شط املدين اأو�س فا�شل، من حماولة اغتيال 
بعد تعر�شه لر�شا�س يف منطقة العر�شات ببغداد 
حمافظة  يف  ام�س  ج��رت  فيما  م�شلحون،  اأطلقه 
ثائر  امل��دين  النا�شط  ت�شييع  مرا�شم  الديوانية 
كرمي الذي تويف اأم�س متاأثراً بجروح اأ�شيب بها 
قبل 10 اأيام، بعد انفجار عبوة ل�شقة يف �شيارته 

و�شط املدينة.
�شيا�شياً، غادر وفد "حتالف البناء" ومعه مر�شحه 
ق�شر  العيداين،  اأ�شعد  احلكومة  رئي�س  ملن�شب 
ال�شالم بعد الجتماع بالرئي�س برهم �شالح، دون 

تكليف حمافظ الب�شرة.

•• بنغازي-وكاالت:

بالقيادة  ع�����ش��ك��ري  م�����ش��وؤول  اأع��ل��ن 
الليبي،  ال��وط��ن��ي  للجي�س  ال��ع��ام��ة 
���ش��ي�����ش��ّع��د من  اأن اجل��ي�����س  اأم�������س، 
عملياته الع�شكرية �شد امليلي�شيات 
الوفاق  حلكومة  التابعة  امل�شلحة 
خ���الل الأي����ام امل��ق��ب��ل��ة، ح��ّت��ى ح�شم 
امل���ع���رك���ة وال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى و�شط 

العا�شمة طرابل�س.
املحجوب،  خ��ال��د  العميد  وحت����ّدث 
املعنوي  ال���ت���وج���ي���ه  اإدارة  م���دي���ر 
الليبي،  للجي�س  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة 
مرتقب  ع�������ش���ك���ري  ت�����ش��ع��ي��د  ع����ن 
م��ن ط���رف ق���وات اجل��ي�����س الليبي، 
�شتكون  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  اأن  م��و���ش��ح��اً 
حت��ت م��رم��ى ن���ريان اجل��ي�����س، بعد 
اأن يغلق عليها كل املمرات والطرق 
ويفر�س عليها ح�شاراً يف مواقعها، 
يرتاجع  ل��ن  اجلي�س  اأن  اإىل  لف��ت��اً 
من  املعركة،  ح�شم  على  ق��ادر  وه��و 
دون ا�شتخدام الأ�شلحة التدمريية 
اخلا�شة  املمتلكات  على  وال��ت��اأث��ري 

واملن�شاآت العامة.
ليبيا،  يف  ت���رق���ب  ح���ال���ة  وت�������ش���ود 
�شينتهجها  ال�����ت�����ي  ل����ل����خ����ي����ارات 
املهلة  انق�شاء  بعد  الليبي  اجلي�س 
م�شراتة  مليلي�شيات  منحها  ال��ت��ي 

و�شرت،  لالن�شحاب من طرابل�س 
والتي تنتهي منت�شف ليل اأم�س.

واأو�شح حمجوب يف هذا ال�شياق، 
اأن ق���رار م��ا ب��ع��د امل��ه��ل��ة ي��ع��د من 
�شلطة و�شالحيات القيادة العامة 
القيادة  اأن  اإىل  م�شرياً  للجي�س، 
للميلي�شيات  ف���ر����ش���ة  م���ن���ح���ت 
امل�����ش��ل��ح��ة، ق��وب��ل��ت ب��ت��ع��ّن��ت وعدم 
اأّن  اإىل  م�����ش��رياً  م��ن��ه��م،  ان�����ش��ي��اع 
�شيوؤدي  امل��ع��رك��ة  يف  ا���ش��ت��م��راره��م 

اإىل الق�شاء عليهم.

ميدانياً، اأكد حمجوب اأن اجلي�س 
�شيطر على مقري كلية ال�شرطة 
يف  واجل��ن�����ش��ي��ة  اجل�����وازات  واإدارة 
الواقعة  ال��دي��ن،  ���ش��الح  منطقة 
ع��ل��ى ب��ع��د 10 ك��ي��ل��وم��رتات من 
وذلك  طرابل�س،  العا�شمة  و�شط 
قوات  م��ع  عنيفة  ا�شتباكات  بعد 

الوفاق.
ت�شتمر  اجلي�س  قوات  اأن  واأ�شاف 
الق�شاء  وت���وا����ش���ل  ال���ت���ق���دم  يف 
مواقعهم،  يف  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ع��ل��ى 

يف  الأرب��ع��اء،  جنحت،  اأّنها  موؤكداً 
اجلهة  يف  م�شاكن  على  ال�شيطرة 

املقابلة ملحور �شالح الدين.
وخ��������الل ال���������ش����اع����ات الأخ���������رية، 
الليبي  اجل��ي�����س  ق�����وات  ت��ق��دم��ت 
العا�شمة  جنوب  مناطق  ع��دة  يف 
ط���راب���ل�������س ع���ل���ى غ������رار حم����وري 
عقب  ال��رب��ي��ع  ووادي  زارة  ع���ني 
بينما  دارت،  م�شلحة  م��واج��ه��ات 
يف  عنيفة  م��واج��ه��ات  الآن  ت���دور 

طريق املطار.

الدعوة الإجراء انتخابات اإقليمية واردة
اأي حكومة لإيرلندا ال�سمالية يف مواجهة الربيك�سيت؟

•• الفجر – خرية ال�صيباين

ال�شمالية،  اإيرلندا  راأ�س  بعد ثالث �شنوات من دون جهاز تنفيذي على 
الوحدوي،  الدميقراطي  املحادثات بني الربوت�شتانت من احلزب  بداأت 
وال�شني فني املوؤيد لإعادة التوحيد مع جمهورية اإيرلندا، هذا الأ�شبوع.

حكومة  ف��اإن  يناير،   13 يف  �شتورمونت  قلعة  يف  �شاغرة  ال�شلطة  بقيت  واإذا 
يرغب  ل  ذل��ك،  وم��ع  اإقليمية.  انتخابات  لإج��راء  �شتدعو  جون�شون  بوري�س 
اإىل  ال��ع��ودة  ال��وح��دوي ول �شني فني يف  الدميقراطي  احل��زب  القوميون يف 
 12 يف  الربيطانية  الربملانية  النتخابات  �شهدت  مبّكر:  وقت  يف  الناخبني 
دي�شمرب تراجع حزبي الئتالف احلاكم يف بلفا�شت.                      )التفا�شيل 

نزوح ع�سرات الأ�سر يف احلديدة 
هربًا من جرائم احلوثيني

•• احلديدة-وكاالت

نزحت ع�شرات الأ�شر من قرى مديرية احَلَوك مبحافظة احلديدة غربي 
اليمن جراء الق�شف العنيف وامل�شتمر مليلي�شيا احلوثي النقالبية، على 

الأحياء ال�شكنية رغم الهدنة الأممية.
اأمطرت  اإن ميلي�شيات احلوثي  العمالقة  الإعالمي لألوية  املركز  وقال 
الأحياء ال�شكنية بالقذائف املدفعية وبالأ�شلحة الثقيلة ب�شكل ه�شتريي 

ما اأدى اإىل نزوح ع�شرات الأ�شر اإىل مناطق اأكرث اأمنا.
واأ�شار اإىل اأن العائالت نزحت من حي منظر التابع ملديرية احَلَوك نحو 

مديرية اخلوخة.
دي�شمرب من  النار يف  اإط��الق  لوقف  الأممية  الهدنة  �شريان  بدء  ومنذ 
مناطق  منازلها يف  م��ن  الأ���ش��ر  اآلف  ن��زح��ت  ب��احل��دي��دة،  املا�شي  ال��ع��ام 
التي  الوح�شية  اجلرائم  من  هرباً  النزوح،  خميمات  يف  وتعي�س  �شكنها، 

تقوم بها امليلي�شيات احلوثية.
املتحدة  لالأمم  التابعة  الدولية  الهجرة  منظمة  قالت  �شابق،  وقت  ويف 
�شهد حالت نزوح يف حمافظتي اجلوف واحلديدة  املا�شي  الأ�شبوع  اإن 

ب�شبب زيادة ال�شراع يف تلك املحافظات.
العام  مطلع  م��ن��ذ  مي��ن��ي  األ���ف   400 ن��ح��و  ن���زوح  ع��ن  املنظمة  وك�شفت 
انقالبها  منذ  ميلي�شيات احلوثي  اأ�شعلتها  التي  ب�شبب احلرب  اجل��اري 

على ال�شلطة ال�شرعية اأواخر العام 2014م.

اإ���س��رائ��ي��ل ت�����س��ادر اأم���وال 
وعائالتهم فل�سطينيني  اأ�سرى 

•• القد�ض املحتلة-وكاالت

الإ�شرائيلي  اجلي�س  وزي��ر  اأ�شدر 
نفتايل بينت، ام�س الأربعاء، قراراً 
مب�شادرة اأموال عدد من الأ�شرى 
من  وع��ائ��الت��ه��م  الفل�شطينيني 
�شكان الداخل الفل�شطيني املحتل، 

بعد اتهاماتهم مبعاداة اإ�شرائيل.
اإ�شرائيلية،  اإع��الم  و�شائل  وقالت 
اإن قرار بينت، ين�س على م�شادرة 
اأموال الأ�شرى التي يتلقونها من 
وم�شادرة  الفل�شطينية،  ال�شلطة 
عائالتهم،  ت��ت��ل��ق��اه��ا  اأم������وال  اأي 
ال�12  ال��ق��ن��اة  ذك����رت  م��ا  بح�شب 

الإ�شرائيلية.
اأم���وال  م�����ش��ادرة  ال��ق��رار  وي�شمل 
بتنفيذ  متهمني  اأ���ش��رى  ع��ائ��الت 
واآخ���ري���ن   ،2002 يف  ع��م��ل��ي��ات 
م��ت��ه��م��ني ب��ت��ن��ف��ي��ذ ع��م��ل��ي��ات منذ 
متهمني  واآخ������ري������ن   ،1992
بتنفيذ اأعمال �شغب داخل امل�شجد 

الأق�شى املبارك.

ا�ستباك  يف  اإرهابيني  مقتل 
ال�سعودية  �سرقي  الأم��ن  مع 

•• الريا�ض-وكاالت

متداول،  ف��ي��دي��و  م��ق��ط��ع  ر���ش��د 
اأمنيا مع  ا�شتباكا  اأم�س الأربعاء، 
مدينة  يف  اإره��اب��ي��ني  م��ط��ل��وب��ني 
العربية  اململكة  ���ش��رق��ي  ال��دم��ام 
اأ���ش��ف��رت ع���ن مقتل  ال�����ش��ع��ودي��ة، 
اث��ن��ني م��ن الإره���اب���ي���ني، بح�شب 

و�شائل اإعالم حملية.
ال����ذي نقلته  ال��ف��ي��دي��و،  وي��ظ��ه��ر 
�شفحة قناة الإخبارية ال�شعودية 
على تويرت، وجرى ت�شويره من 
القريبة  البنايات  اإح���دى  ن��اف��ذة 
من مكان الواقعة يف حي العنود، 
ن����اري����ة م���ت���ف���رق���ة، كما  ط���ل���ق���ات 
���ش��ي��ارات الأمن  ظهرت ع��دد م��ن 

ال�شعودي.

احلريري
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اأخبـار الإمـارات
�سباق ن�سف ماراثون م�ست�سفيات اأمينة - عجمان ينطلق غدا مبنطقة الزوراء - مارينا

•• عجمان -وام:

الن�شخة  ال�شياحية يف عجمان غدا  التنمية  تنظم دائرة 
 - اأمينة  م�شت�شفيات  م��اراث��ون  ن�شف  �شباق  من  الأوىل 
موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  وذل��ك  ال��زوراء  عجمان، مبنطقة 
اأربع  ال�شباق  ويت�شمن  الريا�شية.  للخدمات  ال��ق��درة 
م�شافات خمتلفة، ويبلغ جمموع جوائزه 22 األف درهم، 
 21 م�شافة  يف  الأوىل  الثالثة  امل��راك��ز  لأ�شحاب  متنح 

كيلومرتا لفئات الرجال وال�شيدات.
ال��ت��ي حققتها  ال��ن��ج��اح��ات  ب��ع��د  ال�����ش��ب��اق  وي��اأت��ي تنظيم 
الإيجابية  وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ع��ج��م��ان  ���ش��ب��اق��ات 
بتعزيز الن�شاط ال�شياحي يف الإم��ارة، كما ياأتي يف اإطار 

الأن�شطة  تكثيف  اإىل  ت�شعى  التي  الدائرة،  ا�شرتاتيجية 
تقدمه  ال��ذي  ال�شياحي  املنتج  تنوع  وتعزيز  والفعاليات 
ل����ل����زوار. وق�����ال ���ش��ع��ادة ���ش��ال��ح اجل����زي����ري، م���دي���ر عام 
التنمية  دائ��رة  عجمان..اأن  يف  ال�شياحية  التنمية  دائ��رة 
توا�شل  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  وبتوجيهات  ال�شياحية 
العمل على تكثيف وتنوع الربامج والفعاليات والأن�شطة 
ال��ري��ا���ش��ي��ة وال��رتف��ي��ه��ي��ة ب��ه��دف زي����ادة ال��وع��ي باملنتج 
عجمان  مكانة  وتعزيز  الإم���ارة  تقدمه  ال��ذي  ال�شياحي 

على خريطة ال�شياحة القليمية والعاملية.
ماراثون  ن�شف  �شباق  بتنظيم  �شعداء  نحن   " واأ���ش��اف 
اإطار  الأوىل يف  ن�شخته  اأمينة - عجمان يف  م�شت�شفيات 
داخل  م��ن  لل�شياح  م��ث��ايل،  كمق�شد  لعجمان  ال��رتوي��ج 

الدولة وخارجها، لال�شتمتاع بالريا�شة والرتفيه و�شط 
النجاحات  على  للبناء  ونتطلع  هادئة..  طبيعية  اأج��واء 
حدث  وتقدمي  املا�شية،  ال�شنوات  خالل  حققناها  التي 

مميز جلميع امل�شاركني".
من  �شل�شلة  ���ش��م��ن  ي��اأت��ي  ال�����ش��ب��اق  تنظيم  اأن  واأو����ش���ح 
ال��ف��ع��ال��ي��ات والأن�����ش��ط��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة وال��رتف��ي��ه��ي��ة التي 
و�شعتها الدائرة �شمن خطتها ال�شنوية بهدف تن�شيط 
احلركة ال�شياحية وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مثالية 

للفعاليات والأن�شطة وال�شياحة الرتفيهية.
وي�����ش��ارك يف ال�شباق ري��ا���ش��ي��ون حم��رتف��ون وه���واة من 
خمتلف الأعمار واجلن�شيات وينطلق ال�شباق يف منطقة 

الزوراء - مارينا.

منتزه �سرطة ال�سارقة ال�سحراوي ي�ستقبل اأكرث 
من 25 األف زائر يف اأ�سبوعه الأول

•• ال�صارقة-وام: 

ا�شتقبل منتزه ال�شرطة ال�شحراوي خالل الأ�شبوع الأول من انطالقه مبنطقة الكهيف بالبطائح 25 األفا و 742 
�شيفاً من خمتلف اإمارات الدولة، الذين حر�شوا على ال�شتمتاع بجمال الطبيعة يف ال�شارقة، وا�شتطاعت الوجهة 
ال�شحراوية املثالية للعائلة، اأن حتقق موؤ�شر ال�شعادة للزوار، من خالل ما تقدمه من عرو�س ثقافية، وترفيهية 

متنوعة لل�شغار، والكبار.
وقال العقيد خالد الزرعوين رئي�س اللجنة املنظمة اإن الهدف من اإن�شاء املتنزه هو حتقيق �شعادة موظفي �شرطة 

ال�شارقة وعائالتهم، وجميع الزوار من اأفراد املجتمع، من خالل ال�شتمتاع ببيئة �شحراوية اآمنة .
وي�شم املنتزه بني جنباته الكثري من و�شائل الرتفيه، التي تن�شدها الأ�شر، بجانب الألعاب املتنوعة لالأطفال.

جمل�س الوزراء برئا�سة حممد بن را�سد
 يعتمد اإ�سدار قانون حلماية امل�ستهلك

•• اأبوظبي-وام:

�شاحب  برئا�شة  ال���وزراء  جمل�س  اعتمد 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اإ����ش���دار قانون  دب���ي -رع����اه اهلل-  ح��اك��م 
والذي  امل�شتهلك،  حماية  ب�شاأن  احت��ادي 
ياأتي يف �شوء اجلهود احلكومية لتحقيق 

التطوير امل�شتمر للت�شريعات التي مت�س 
حياة املواطنني واملقيمني يف الدولة، ومبا 
وا�شتقرار  للم�شتهلكني  احلماية  يحقق 

الأ�شعار وفق اأف�شل املمار�شات.
اخلليجي  القانون  مع  القانون  ويتوافق 
امل���وح���د ب�����ش��اأن ح��م��اي��ة امل�����ش��ت��ه��ل��ك، ومبا 
ي��ح��ق��ق ال��ت��ك��ام��ل ال��ت�����ش��ري��ع��ي ب���ني دول 
العربية،  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س 

حيث يهدف القانون اإىل موا�شلة توفري 
�شوء  يف  للم�شتهلكني  الكافية  احلماية 
يف  املت�شارع  والنمو  التكنولوجي  التطور 
ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة، و���ش��م��ان و�شول 
اإنتاج  اأمن�����اط  ال�����ش��ل��ع واخل����دم����ات وف����ق 
امل�شتهلكني،  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي  وت���وزي���ع 
واحل���د م��ن اأي���ة مم��ار���ش��ات ق��د ي��ك��ون لها 

نتائج �شلبية على امل�شتهلكني.

ت�شجيع  اإىل  ال����ق����ان����ون  ي����ه����دف  ك���م���ا 
���ش��وق حر  امل�����ش��ت��دام وتهيئة  ال���ش��ت��ه��الك 
احلرية  ل��ل��م�����ش��ت��ه��ل��ك��ني  ت���وف���ر  م���ف���ت���وح 

الكاملة بالختيار وباأ�شعار عادلة.
بناء  ع���ل���ى  ال��ت�����ش��ج��ي��ع  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
م���ن���ظ���وم���ة ����ش���ل���وك اأخ�����الق�����ي م����ن قبل 

املنتجني واملوزعني لل�شلع واخلدمات.
و���ش��ي��ع��م��ل ال���ق���ان���ون ف����ور اإ�����ش����داره على 

تنظيم عمل املزودين واملعلنني والوكالء 
امل�شتهلك،  بحماية  يتعلق  مبا  التجارين 
واحل���د م��ن زي����ادة الأ���ش��ع��ار يف الظروف 
غري الطبيعية، و�شمان تنفيذ ال�شمانات 
املنتج  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي  واخل���دم���ات  لل�شلع 
ال���ت���ج���ارة  ع���م���ل  وت���ن���ظ���ي���م  امل�����وك�����ل،  اأو 
حتديد  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  الإل���ك���رتون���ي���ة، 

العقوبات والتظلمات ذات العالقة.

للم�ستهلكني احلرية الكاملة لالختيار باأ�سعار عادلة ويوفر  التجارين  والوكالء  واملعلنني  املزودين  عمل  •  ينظم 
الأ�سعار وفق اأف�سل املمار�سات وا�ستقرار  للم�ستهلكني  احلماية  •  يحقق 

ماراثون زايد اخلريي ..عطاء وريادة يف دعم املوؤ�س�سات اخلريية

والريا�شة  ال�شباب  وزارة  وحددت 
يف ج��م��ه��وري��ة م�����ش��ر ال��ع��رب��ي��ة 7 
منافذ لتوزيع احلقائب الريا�شية 
املخ�ش�شة للم�شاركة يف املاراثون، 
هي  حم����اف����ظ����ات،   4 يف  وذل��������ك 
ال�شوي�س،  با�شتاد  املغطاة  ال�شالة 

التي  ال����ت����وايل  ع���ل���ى  ال�������ش���اد����ش���ة 
ال�شمو  �شاحب  رعاية  حتت  تقام 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة، حيث 
ال�شابقة  اخلم�س  الن�شخ  اأقيمت 

م��ن امل���اراث���ون ال���ذي ان��ط��ل��ق عام 
التي  ال��ق��اه��رة  ب��ني  م��ا   ،2014
وال�شماعيلية  ن�شخ،   3 ا�شتقبلت 
 ،2017 ن�شخة  ا�شتقبلت  ال��ت��ي 
ن�شخة  ا�شتقبلت  ال��ت��ي  والق�����ش��ر 

.2018

•• اأبوظبي-وام:

ال���ذي و�شع  النهج  م��ن  ان��ط��الق��اً 
قواعده -املغفور له -ال�شيخ زايد 
اهلل  طيب  نهيان-  اآل  �شلطان  بن 
ثراه- وامتداداً لإ�شهاماته ودوره 
الإن�شانية،  ال��ر���ش��ال��ة  تر�شيخ  يف 
اخل��ريي��ة من  الأع��م��ال  وجت�شيد 
لالآخرين  امل�شاعدة  ي��د  م��د  اأج��ل 
اإط����الق  مت  ال���ع���امل،  دول  ك���ل  يف 
م��اراث��ون زاي��د اخل��ريي منذ 18 
عاما، ومنذ ذلك احلني توفر له 
اللوجي�شتي  الدعم  كل  الإم���ارات 
تنظيمه  على  والإ�شراف  لتمويله 
الدولة  داخ��ل  املعنية  اجلهات  مع 
وخارجها حينما يقام يف الوليات 
املتحدة الأمريكية، اأو يف جمهورية 

م�شر العربية.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وي��وا���ش��ل 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
الرعاية  ك���ل  امل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���وات 

�شاحب فكرة اإطالق املاراثون من 
لينطلق  عاما،   18 قبل  اأبوظبي 
العاملية  نحو  قليلة  ���ش��ن��وات  بعد 
عرب بوابة نيويورك، تاركا ب�شمة 
ان  اأثرها يف م�شر، خ�شو�شا  لها 
دخله يخ�ش�س ل�شالح جهات غري 
ر�شم  يف  امل�شاهمة  هدفها  ربحية 
املحتاجني.  وج���وه  على  الب�شمة 
واأك���������د �����ش����ع����ادة ج���م���ع���ة م���ب���ارك 
اجلنيبي اأن املاراثون فر�س نف�شه 
حدثا كبريا بحكم ما يحققه من 
جن��اح��ات ب�����ش��ه��ادة اجل��م��ي��ع �شواء 
ال��ولي��ات املتحدة  اأو  يف الإم���ارات 
م�شر  جمهورية  اأو  الأمرييكية، 
نفو�شنا  ال��ت��ي حت��ت��ل يف  ال��ع��رب��ي��ة 

مكانة كبرية.
بر�شالته  امل��اراث��ون  "ياأتي  وق��ال: 
دع����م  ل���ي�������ش���اه���م يف  ال���������ش����ام����ي����ة 
وانطالقا  اخل���ريي���ة،  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
من هذا النهج ووفق روؤية القيادة 
�شباقة  الإم��ارات  �شتظل  الر�شيدة 
والإن�شاين  اخل�����ريي  ال��ع��م��ل  يف 

امل���ارث���ون يف كافة  وال���دع���م ل��ه��ذا 
اأو  اأب��وظ��ب��ي  ت��ق��ام يف  ال��ت��ي  الن�شخ 
المريكية،  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
العربية،  م�����ش��ر  ج��م��ه��وري��ة  اأو 
ث���م ي��ت��ح��ول دخ��ل��ه ب��ال��ك��ام��ل اإىل 
اخلريية  واملوؤ�ش�شات  امل�شت�شفيات 
ال��ت��ي يقام  ال�����دول  امل�����ش��ت��ح��ق��ة يف 
ب��ه��ا، وي��ع��ل��ن م��ن ال��ب��داي��ة يف كل 
اخلريية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ع��ن  ن�شخة 
لها  �شيذهب  التي  وامل�شت�شفيات 
ري��ع امل��اراث��ون، ويعد ه��ذا احلدث 
ال�شنوي رافدا من روافد التعاون 
التوا�شل  ج�����ش��ور  م���ن  وج�������ش���را 
م��ع ال���دول اخل��ارج��ي��ة م��ن بوابة 
ت��ت��ن��ام��ى قيمتها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ش��ة 
التاآخي  ي��وم يف حتقيق  بعد  يوما 
ب�����ني ال���������ش����ع����وب وزي������������ادة ع����رى 

ال�شداقة بني احلكومات.
زاي���د  م����اراث����ون  ع��م��ر  ك����ان  واإذا 
اخل��ريي 18 ع��ام��ا، ف��اإن��ه عندما 
ينطلق بعد غد مبدينة ال�شوي�س 
الن�شخة  ه������ي  ت����ل����ك  �����ش����ت����ك����ون 

مبنى  يف  ب��ال��ق��اه��رة  م��ن��اف��ذ  و4 
ومنفذ  والريا�شة،  ال�شباب  وزارة 
امل��رك��ز الأومل��ب��ي ب��امل��ع��ادي، ومركز 
ومركز  باجلزيرة  امل��دين  التعليم 
ب�شرياتون  ال��ري��ا���ش��ي  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ب��ال��ق��اه��رة، ون���ادي ال��ن��ادي التابع 
لوزارة ال�شباب والريا�شة مبدينة 
ومديرية  اأك��ت��وب��ر،  م��ن  ال�شاد�س 

ال�شباب والريا�شة بالإ�شكندرية.
وا���ش��ت�����ش��اف اأم�����س ���ش��ع��ادة جمعة 
الدولة  �شفري  اجل��ن��ي��ب��ي  م��ب��ارك 
العربية  م�����ش��ر  ج��م��ه��وري��ة  ل���دى 
اأع���������ش����اء ال����وف����د الإم������ارات������ي يف 
حفل غ��داء مبنزله، وك��ان حمور 
تطور  حم����ط����ات  ع����ن  احل����دي����ث 
املاراثون يف م�شر و�شول للن�شخة 
ال�شاد�شة، وكيف جنح هذا احلدث 
يف اأن يفر�س وج��وده على اجندة 
ال��ري��ا���ش��ة امل�����ش��ري��ة، ب��ن��ج��اح��ه يف 
ر�شمها  ال��ت��ي  الأه�������داف  حت��ق��ي��ق 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  �شاحب 
�شموه  ك��ان  حيث  نهيان  اآل  زاي���د 

بعدما باتت يف طليعة دول العامل 
يف ه��ذا امل��ج��ال، وب��ج��ان��ب النجاح 
يحقق  ن�شخة  ك��ل  يف  التنظيمي 
املجتمعية  اأه�����داف�����ه  امل�����اراث�����ون 
ما  وهو  والإن�شانية،  والريا�شية، 
للم�شريني،  ريا�شيا  يجعله عيدا 
خ�شو�شا اأن ال�شعب امل�شري يعي 
جيدا الدور الذي لعبه املغفور له 
اآل نهيان  ال�شيخ زايد بن �شلطان 

املنطقة. ثراه" يف  اهلل  "طيب 
ال�شيخ  ال�����غ�����داء  م�����اأدب�����ة  ح�����ش��ر 
املعال،  نا�شر  ب��ن  ع��م��ار  ال��دك��ت��ور 
وم��ع��ايل ح�����ش��ني احل���م���ادي وزير 
والفريق  وال���ت���ع���ل���ي���م،  ال���رتب���ي���ة 
الكعبي  ه����الل  حم��م��د  ركن"م" 
وعارف  املنظمة،  اللجنة  رئي�س 
العواين اأمني عام جمل�س اأبوظبي 
اأحمد  والعميد"م"  ال��ري��ا���ش��ي، 
الكعبي  ه��الل  واأح��م��د  القبي�شي، 
زايد،  ملاراثون  التنفيذي  الرئي�س 
اللجنة  ع�����ش��و  ب���و����ش���الخ  واأم�������ل 

املنظمة.

الأعلى لالأمومة يحتفل بح�سول اأمهات اأ�سحاب الهمم على �سهادات يف الرتبية اخلا�سة

مركز حممد بن را�سد للف�ساء ي�سارك باأبحاث علمية 
يف اجتماع الحتاد اجليوفيزيائي الأمريكي 2019 

اإ�سعاف دبي تلتقي ممثلي املن�ساآت الإ�سعافية

•• اأبوظبي-وام: 

الأعلى  للمجل�س  العامة  الأم��ي��ن��ة  الفال�شي  ع��ب��داهلل  ال���رمي  �شعادة  اأك���دت 
لالأمومة والطفولة ان تخريج دفعة من اأمهات اأ�شحاب الهمم وح�شولهن 
املنحة  على  ح�شولهم  بعد  اخلا�شة  الرتبية  يف  املهني  الدبلوم  �شهادة  على 
ال�شيخة فاطمة  الثمرة الأوىل لتوجيهات �شمو  املجل�س يعد  الدرا�شية من 
بنت مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�س الأعلى لالأمومة 
والطفولة الرئي�شة الأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية بان�شاء جمعية اأمهات 

اأ�شحاب الهمم "همة" وتقدمي الدعم الكامل لها.
وقالت ان هذا التخريج يعد باكورة عمل املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
تنفيذا لتوجيهات �شمو اأم المارات والعمل مع املوؤ�ش�شات العامة واخلا�شة 
وكذلك  الهمم  اأ�شحاب  اأمهات  جلمعية  وامل�شاعدة  الدعم  لتقدمي  بالدولة 
امكانياتهم  م��ن  وال���ش��ت��ف��ادة  املجتمع  يف  الهمم  اأ�شحاب  دم��ج  على  العمل 

وطاقاتهم لي�شاركوا يف م�شرية التنمية بدولة المارات.

جاء ذلك مبنا�شبة احتفال املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة اأم�س بتخريج 
دفعة من اأمهات اأ�شحاب الهمم حل�شولهن على �شهادات الدبلوم املهني يف 
الرتبية اخلا�شة من مركز التعليم امل�شتمر بجامعة عجمان وذلك يف فندق 
نوفوتيل بابوظبي بح�شور عدد من امل�شوؤولني يف املجل�س الأعلى لالأمومة 
اأمهات  والطفولة وجامعة عجمان. واألقت فاطمة احلو�شني ع�شو جمعية 
اأ�شحاب الهمم كلمة يف احلفل عربت فيها عن فرحة اجلميع بهذا التخرج 
الذي يعد الأول من نوعه بعد تاأ�شي�س اجلمعية بتوجيهات �شمو اأم الإمارات. 
ومن جانبهن قدمت اأمهات اأ�شحاب الهمم ال�شكر ل�شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  وكذلك  لهن  امل�شتمر  لدعمها  مبارك 
الذي يرعى جمعية اأ�شحاب الهمم "همة" ويقدم لها كافة الت�شهيالت التي 
لأبنائهن  املتقدمة  والرعاية  كافة اخلدمات  لتقدمي  وت�شاعدهن  تدعمهن 
اأ�شحاب الهمم. ويف نهاية الحتفال مت توزيع �شهادات التخرج على املتدربات 
�شكرهن جلامعة عجمان على رعاية  الالتي قدمن  الهمم  اأ�شحاب  اأمهات 

الحتفال.

•• دبي -وام:

للف�شاء  را���ش��د  ب��ن  حممد  مب��رك��ز  العاملني  املهند�شني  م��ن  ف��ري��ق  ���ش��ارك 
التابع  اجلامعيني  للطلبة  الف�شاء  ع��ل��وم  اأب��ح��اث  برنامج  �شمن  وط���الب 
للمركز يف اجتماع الحتاد اجليوفيزيائي الأمريكي 2019 - اأكرب اجتماع 
�شنوي دويل حول علوم الأر�س والف�شاء - مبجموعة من الأبحاث العلمية 

املتعلقة بقطاع الف�شاء يف الوليات املتحدة الأمريكية.
و�شلطت كال من الباحثة ح�شة املطرو�شي قائد فريق اإدارة وحتليل البيانات 
الإم��ارات ل�شتك�شاف  الأمل" - حمور م�شروع  "م�شبار  العلمية يف م�شروع 
املريخ - واملهند�س خالد بدري مهند�س الأجهزة العلمية باملركز والطالب 
خليفة  بجامعة  الثالثة  اجلامعية  املرحلة  يف  الطالب   - احلنطوبي  اأحمد 
الف�شاء  علوم  اأبحاث  برنامج  �شمن  والف�شاء  الطريان  هند�شة  تخ�ش�س 

للطلبة اجلامعيني - ال�شوء على اأبحاث املركز امل�شاركة يف املوؤمتر.
للف�شاء  را���ش��د  ب��ن  حممد  مركز  م�شاركة  اأن  املطرو�شي  ح�شة  واأو���ش��ح��ت 
اجتماع  يف  الف�شاء  با�شتك�شاف  املتعلقة  العلمية  الأب��ح��اث  من  مبجموعة 
قطاع  يف  الكبري  النجاح  تعك�س   2019 الأمريكي  اجليوفيزيائي  الحت��اد 
الف�شاء الوطني وتطبيقاته اإقليميا وعامليا اإ�شافة اإىل الإمكانات التي يتمتع 

به فريق الباحثني باملركز يف قطاع الف�شاء.
وقالت اإن البحث العلمي الذي مت عر�شه يف اجتماع الحتاد اجليوفيزيائي 
الأمريكي 2019 يهدف اىل اإنتاج ت�شور دقيق لأحد اإ�شعاعات الأك�شجني 

املهمة يف الغالف اجلوي للمريخ.
الأمل" حيث  "م�شبار  م�شروع  اإيجابي يف  ب�شكل  ي�شاهم  البحث  اأن  واأك��دت 
ت�شاعد نتائج البحث العلمي يف فهم البيانات العلمية التي �شنح�شل عليها 
اأداة  خ��الل  الأمل" م��ن  "م�شبار  امل��ري��خ  ل�شتك�شاف  الإم����ارات  م�شروع  م��ن 

."EMUS" املقيا�س الطيفي بالأ�شعة فوق البنف�شجية
واأو�شحت اأنه من خالل البحث العلمي مت حماكاة ال�شور التي �شيلتقطها 
مع  لالأك�شجني   "EMUS" البنف�شجية  فوق  بالأ�شعة  الطيفي  املقيا�س 

الأخذ يف عني العتبار عوامل الر�شد الهند�شية.
اإ�شعاعات الأك�شجني  اأن البحث يركز على درا�شة العالقة بني  اإىل  واأ�شارت 
والن�شاط ال�شم�شي يف املريخ حيث يتغري الن�شاط ال�شم�شي ب�شكل دوري من 
اأخ��رى وهكذا ومع تغريات  اإىل مرتفع ثم منخف�س مرة  ن�شاط منخف�س 

هذا الن�شاط تتاأثر اأن�شطة وتفاعالت الغازات يف الغالف اجلوي للمريخ.
وق��ال��ت اإن ال��درا���ش��ة اع��ت��م��دت ع��ل��ى ا���ش��ت��خ��دام ب��ي��ان��ات م��ن مهمة م��اف��ن " 
العلوي اخلا�س  الغالف اجل��وي  " اأول مهمة تكر�س لفهم   MAVEN
بكوكب املريخ والعمليات التي تتحكم فيه التابعة لوكالة الف�شاء الأمريكية 
ال�شم�شي  والن�شاط  الأك�شجني  اإ�شعاعات  بني  العالقة  لفهم  وذلك  "نا�شا" 
اأن  اأو�شحت  اأن نتائج الدرا�شة الأولية  وقوة ارتباطهما. وذكرت املطرو�شي 
اإ�شعاع الأَك�شجني يتاأثر ب�شكل اأكرب بالن�شاط ال�شم�شي حينما يكون مرتفعا 
ولكن عند انخفا�شه يبدو اأن اإ�شعاع الأك�شجني يتاأثر ب�شكل اأكرب بديناميكا 

الطبقة العلوية للغالف اجلوي يف املريخ.
مبركز  العلمية  الأج��ه��زة  مهند�س  ب��دري  خالد  املهند�س  �شارك  جانبه  من 

حممد بن را�شد للف�شاء يف املوؤمتر مبل�شق علمي عن تطوير منوذج يحاكي 
الغالف اجلوي ال�شفلي للمريخ والذي فيه مت درا�شة التاأثريات امل�شاحبة 
 "EMIRS" "مالحظات" املقيا�س الطيفي بالأ�شعة حتت احلمراء  على 
خلط  املحلي  التوقيت  مثل  الإدخ���ال  معلمات  وتغيري  الأمل"  "م�شبار  يف 
العر�س والتغريات املو�شمية داخل النموذج لدرا�شة تاأثريه على مالحظات 
املقيا�س الطيفي بالأ�شعة حتت احلمراء يف "م�شبار الأمل" وحتديد م�شتوى 

امل�شكوكية داخل تلك املالحظة.
العمليات لتحديد  الأداة ومفهوم  البحث اعتمد على خ�شائ�س  اأن  واأو�شح 
اأجل  من  ال�شرتجاع  خوارزميات  تغيري  اإىل  فيها  �شنحتاج  التي  الظروف 

تلبية املتطلبات العلمية.
واأ�شاف اإن تقدمي نتائج البحث يف موؤمتر مثل اجتماع الحتاد اجليوفيزيائي 
يزودين  مما  العلمية  العقول  لتالقي  رائعة  فر�شة  هو   2019 الأمريكي 
اأن  كما  النموذج  تطوير  على  العمل  خاللها  من  اأ�شتطيع  اإبداعية  باأفكار 
م�شروع  مبهمة  العلمي  املجتمع  وع��ي  م�شتوى  لرفع  فر�شة  يقدم  املوؤمتر 

الإمارات ل�شتك�شاف املريخ –"م�شبار الأمل".
العامل  اأنحاء  الأ�شخا�س من جميع  الكثري من  بروؤية  �شعادته  واأع��رب عن 
متحم�شني ملهمة الإمارات اإىل املريخ والتي �شتزود املجمتع العلمي مبعلومات 

علمية جديدة لأول مرة عن الكوكب الأحمر "املريخ".
من جانبه قال الطالب اأحمد احلنطوبي الذي �شارك يف املوؤمتر ببحث عن 
درا�شة احلالت ال�شاذة املغناطي�شية القوية لكوكب املريخ.. اإن برنامج اأبحاث 
للف�شاء  را���ش��د  ب��ن  حممد  ملركز  التابع  اجلامعيني  للطلبة  الف�شاء  علوم 
املتعلقة  خا�شة  اجلامعات  خمتلف  يف  الطالب  بني  كبرية  ب�شعبية  يحظى 
بعلوم الف�شاء والهند�شة حيث ي�شاهم يف تطوير مهارات الطالب يف اإعداد 
من  معرفية  خ��ربة  باكت�شاب  لهم  ي�شمح  اأن��ه  اإىل  اإ�شافة  العلمية  البحوث 
املخت�شني يف جمال علوم الف�شاء وامل�شاركة يف م�شروع الإمارات ل�شتك�شاف 
املريخ "م�شبار الأمل". ولفت اإىل اإن البحث يناق�س درا�شة احلالت ال�شاذة 
حيث  العايل  مقدارها  لتف�شري  وي�شعى  املريخ  لكوكب  القوية  املغناطي�شية 
للطلبة  الف�شاء  ع��ل��وم  اأب��ح��اث  ب��رن��ام��ج  يف  م�شاركته  �شمن  البحث  ي��اأت��ي 
اجلامعيني التابع ملركز حممد بن را�شد للف�شاء بالتعاون مع جامعة اأريزونا 
ال�شمالية. واأو�شح اأن البحث ي�شلط ال�شوء على التف�شريات املحتملة لبع�س 
احلالت ال�شاذة املغناطي�شية القوية على كوكب املريخ والتي ت�شمل التعزيز 
اأن  يعني  ما  ال�شديدة  املغناطي�شية  الأحجام  ذات  املناطق  املحلي يف  املعدين 
قوة مفرطة  ذا  يكون  اأن  اإىل  يحتاج  ل  للمريخ  القدمي  املغناطي�شي  املجال 
حيث تعد ال�شخور م�شجالت جيدة ب�شكل ا�شتثنائي للمجال املغناطي�شي.. 
كما بني اأن مو�شوع البحث مهم لإنه من اأجل اأن نفهم ب�شكل اأف�شل تطور 
الكواكب يجب درا�شة املجال املغناطي�شي واملريخ كوكب احتوى على جمال 

مغناطي�شي �شامل قبل انطفائه منذ اأكرث من 4 مليارات عام.
الكوكب  ال�شخور على  املحفوظة يف  املغناطي�شية  ال�شاذة  احل��الت  اإن  وقال 
الأحمر ت�شكل �شجال لهذا املجال املغناطي�شي القدمي لذلك فاإن فهم هذه 
للكوكب  املغناطي�شي  للمجال  الأولية  احلالة  فهم  على  ي�شاعدنا  احل��الت 

الأحمر ب�شكل اأف�شل.

•• دبي-وام:

الطبية  ال�����ش��وؤون  ب���اإدارة  ممثلة   - ال�شعاف  خل��دم��ات  دب��ي  موؤ�ش�شة  نظمت 
والفنية و ق�شم تنظيم خدمات الإ�شعاف - ملتقى مو�شعا مع ممثلي املن�شاآت 
واملراكز التدريبية احلكومية و اخلا�شة التي تقدم اخلدمات الإ�شعافية يف 
و  الآراء  وتبادل  الت�شاور  ..بغر�س  الأمريكي  امل�شت�شفى  برعاية  دبي  ام��ارة 
املتبعة ومدى مالءمتها  الرتخي�س  اج��راءات  النظر حول تطبيق  وجهات 

لطبيعة الن�شاط والرد على ال�شتف�شارات والقرتاحات .
وقال �شعادة خليفة الدراي املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي خلدمات الإ�شعاف 
وتو�شيع  التن�شيق  تطوير  اإىل  تتطلع  املوؤ�ش�شة  اإن  احلفل  خ��الل  كلمته  يف 

ت��ق��دم اخلدمات  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي و اخل��ا���س  ال��ت��ع��اون م��ع من�شاآت 
خدمات  تنظيم  ق��ان��ون  ان  اىل  لفتا  دب��ي  اإم���ارة  يف  والتدريبية  الإ�شعافية 
ال�شعاف الذي اأ�شدره املجل�س التنفيذي يف 2011 خري دليل على توجهات 
القيادة الر�شيدة نحو تطوير وحتديث هذه اخلدمة احل�شارية لتكون عند 
اأعلى م�شتويات التقان واجلودة .. وقال الدكتور عمر ال�شقاف مدير ادارة 
ال�شوؤون الطبية والفنية يف موؤ�ش�شة دبي خلدمات الإ�شعاف اإن هذه الفعالية 
اخلارجية  اجلهات  من  املتعاملني  ت�شتهدف  �شنويا  املوؤ�ش�شة  تطلقها  التي 
كاملن�شاآت واملراكز التدريبية واملهنيني التابعني اإليهم ا�شافة اىل املتعاملني 
من اجلهات احلكومية مقدما �شكره وامتنانه للم�شت�شفى المريكي لرعايته 

لفعاليات هذا امللتقى ال�شنوي .
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اأخبـار الإمـارات

تعاون م�سرتك بني التنمية الأ�سرية وجمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني

فريق الطوارئ والأزمات بال�سارقة يناق�س ا�ستعداداته لعام 2020
•• ال�صارقة-وام:

الثالث  ال�شارقة اجتماعه  اإم��ارة  الطوارئ والأزم��ات يف  اإدارة  عقد فريق 
�شرطة  ع��ام  قائد  ال�شام�شي  ال��زري  حممد  �شيف  ال��ل��واء  �شعادة  برئا�شة 
ال�����ش��ارق��ة رئ��ي�����س ال��ف��ري��ق وح�����ش��ور روؤ����ش���اء وم����دراء ال��ه��ي��ئ��ات والدوائر 

الحتادية واملحلية يف الإمارة.
واأعرب قائد عام �شرطة ال�شارقة عن تقديره للجهود املبذولة من كافة 
على  واملحافظة  باملتابعة  الهتمام  يف  الفريق  باأعمال  امل�شاركة  اجلهات 
م�شتوى اجلاهزية وال�شتعداد للت�شدي لكافة حالت الطوارئ والأزمات 

والكوارث يف اإمارة ال�شارقة.

وناق�س الجتماع - الذي عقد مب�شرح املجاز - قرارات وتو�شيات الجتماع 
ال�شابق وما مت اإجنازه، عالوة على متارين اجلاهزية 2020.

والرثوة  وال��زراع��ة  البلديات  ���ش��وؤون  دائ���رة  ا���ش��ت��ع��دادات  اإىل  تطرق  كما 
احليوانية ملو�شم الأمطار، وحتديدا ال�شتعدادات اخلا�شة حلالت عدم 
ال�شتقرار اجلوي، مع �شرورة ت�شافر اجلهود وتعاون املوؤ�ش�شات والدوائر 

الأخرى يف ت�شريف مياه الأمطار وال�شيول يف الإمارة.
امل�شرتك  اأهمية ت�شافر اجلهود والتعاون  رئ����ي�س الجت���ماع على  واأك�����د 
بني الأجهزة الأمنية واملدنية املعنية ملواجهة املخاطر املختلفة والكوارث 
وال�شتقرار  الأم����ن  لتحقيق  معها  ال��ت��ع��ام��ل  و���ش��رع��ة  حت���دث  ق��د  ال��ت��ي 

للمجتمع.

اإقامة دبي  وتيكوم توقعان اتفاقية �سراكة
•• دبي-وام:

اتفاقية  دب��ي  يف  الأج��ان��ب  و���ش��وؤون  ل��الإق��ام��ة  العامة  الإدارة  وقعت 
�شراكة مع جمموعة تيكوم بهدف �شمان حتقيق متطلبات معايري 

التميز وتبادل املعرفة واخلربات والتجارب املوؤ�ش�شية.
الإدارة  عام  مدير  امل��ري  اأحمد  حممد  اللواء  �شعادة  التفاقية  وقع 
العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب ومالك اآل مالك الرئي�س التنفيذي 

ملجموعة تيكوم بح�شور عدد من امل�شوؤولني من كال الطرفني.
اإن  بدبي  الأجانب  و�شوؤون  العامة لالإقامة  الإدارة  وقال مدير عام 
هذا التعاون ياأتي انطالقا من حر�شنا على دعم عالقات ال�شراكة 
ال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ات  ه��ذه  مثل  تنفيذ  اأن  اإذ  وا�شتمراريتها 

دبي  اقت�شاد  تطوير  يف  الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  حتقيق  جتاه  ي�شب 
اأن  ..مو�شحا  والب��ت��ك��ار  املعرفة  على  ق��ائ��م  اقت�شاد  اإىل  وحتويله 
الإدارة  الفر�شة لتقدمي خدمات  اأت��اح  تيكوم  التعاون مع جمموعة 
مع  وبالتن�شيق  تيكوم  ملجموعة  التابع  الذكية  اخل��دم��ات  مركز  يف 
عن  امل�شوؤولة  التنظيمية  اجلهة  باإعتبارها  للتطوير  دب��ي  �شلطة 
اآل  مالك  ق��ال  جانبه  تيكوم." من  جممعات  يف  ال�شركات  ترخي�س 
مالك الرئي�س التنفيذي ملجموعة تيكوم اإن �شراكتنا ال�شرتاتيجية 
مع الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب مثال لل�شراكة ما بني 
التي  اجلهود  وتن�شيق  التعاون  لتعزيز  واخل��ا���س  العام  القطاعني 
لإمارة  امل�شتدام  النمو  ودف��ع عجلة  الأع��م��ال  بيئة  تطوير  ت�شب يف 

دبي.

•• اأبوظبي-وام:

م�������رمي حممد  �����ش����ع����ادة  اأك�����������دت 
موؤ�ش�شة  ع�����ام  م���دي���ر  ال���رم���ي���ث���ي 
املوؤ�ش�شة  اأن  الأ����ش���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
فاطمة  ال�شيخة  �شمو  وب��رئ��ا���ش��ة 
ب���ن���ت م�����ب�����ارك رئ���ي�������ش���ة الحت������اد 
املجل�س  رئ��ي�����ش��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة 
وتعزيز  دعم  على  تعمل  الأ�شرية، 
رف���اه وا���ش��ت��ق��رار الأ����ش���رة و�شمان 
و�شالمة  ومت��ا���ش��ك��ه��ا،  ���ش��ع��ادت��ه��ا، 
جمتمع  اإىل  و�����ش����وًل  اأف�����راده�����ا 

متالحم وم�شتدام.
ي��اأت��ي وف���ق روؤى  اإن ذل���ك  وق��ال��ت 
ا�شت�شرافية للم�شتقبل،  اجتماعية 
وا�شحة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  واأه������داف 
احلكومية  امل��وج��ه��ات  م��ع  تن�شجم 
م�شاعيها  وتعزز  اأبوظبي،  لإم��ارة 
التنمية  حت��ق��ي��ق  اإىل  ال���رام���ي���ة 
وامل�شتدامة،  ال�شاملة  الجتماعية 
خدمات  امل���وؤ����ش�������ش���ة  ت��ن��ف��ذ  ح���ي���ث 
وبرامج وفعاليات وفقاً لحتياجات 
اأف����راد الأ���ش��رة يف الإم����ارة وتعمل 
ملواكبة  تطويرها  على  با�شتمرار 
الدولة  يف  ال�����ش��ري��ع��ة  ال���ت���ط���ورات 
اأجل النهو�س باأفراد املجتمع  من 
ب�شتى  ال����ت����ح����دي����ات  وم����واج����ه����ة 

اأنواعها.
ال�شكر  ب���خ���ال�������س  ت���ق���دم���ت  ك���م���ا 
وج���زي���ل ال��ت��ق��دي��ر ب���الإن���اب���ة عن 
الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  اأ���ش��رة 
من�شور  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ح����رم  اإىل 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان،  اآل  ب��ن زاي���د 
جم��ل�����س ال����������وزراء وزي������ر ����ش���وؤون 
الرئا�شة، �شمو ال�شيخة منال بنت 

ال��ت��وا���ش��ل وال��ت��ع��اون مل��ا ف��ي��ه خري 
لوطننا احلبيب.

�شم�شة  ����ش���ع���ادة  ث��م��ن��ت  ب����دوره����ا، 
ملجل�س  ال����ع����ام  الأم��������ني  ����ش���ال���ح، 
الإم����ارات ل��ل��ت��وازن ب��ني اجلن�شني 
ال��������دور ال�����ب�����ارز ال�������ذي ت����ق����وم به 
م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����ش���ري���ة، يف 
ظ��ل ال��ت��وج��ي��ه��ات ال��ك��رمي��ة ل�شمو 
مبارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة  ال�����ش��ي��خ��ة 
كنواة  الأ�شري  ال�شتقرار  لتعزيز 
ومتا�شك  ل����ش���ت���ق���رار  رئ���ي�������ش���ي���ة 
وتالحمه،  الإم�����ارات�����ي  امل��ج��ت��م��ع 
التعليمية  ال���رع���اي���ة  اأن  م����وؤك����دًة 
التي  وامل���ه���ن���ي���ة  والج���ت���م���اع���ي���ة 
للمراأة  الإم���ارات  اأم  �شمو  توفرها 
دورها  جن��اح  اإىل  اأدت  الإم��ارات��ي��ة 
اإجن����ازات  وحتقيقها  الج��ت��م��اع��ي 
والقيام  القطاعات  كافة  يف  لفتة 
بدورها ك�شريك رئي�شي يف التنمية 
ال�شاملة ويف تقدم الإمارات عاملياً.

ملجل�س  ال���ع���ام  الأم������ني  واأع����رب����ت 

موؤ�ش�شة  اأن  ال��رم��ي��ث��ي  واأك�������دت 
اإىل  دائماً  ت�شعى  الأ�شرية  التنمية 
اإيجاد �شراكة فاعلة مع املوؤ�ش�شات 
احل���ك���وم���ي���ة ل��ت��ن��ف��ي��ذ الأه��������داف 
اإىل  والرامية  للموؤ�ش�شة  الرئي�شة 
الأ����ش���رة وحتقيق  ا���ش��ت��ق��رار  دع���م 
وا�شتقرارها،  واأم��ان��ه��ا  ���ش��ع��ادت��ه��ا 
م�شرية اإىل اأن توقيع املذكرة يعد 
املثمر  ل��ل��ت��ع��اون  حقيقية  ف��ر���ش��ة 
الفاعلة  ب��ني اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة 
التي تعمل من اأجل اأفراد الأ�شرة 

واملجتمع.
التنمية  موؤ�ش�شة  اأن  اإىل  ولفتت 
ا�شتثمار  ع��ل��ى  �شتعمل  الأ���ش��ري��ة 
لتحقيق  الجتماعي  التعاون  هذا 
ملا فيه م�شلحة  املرجوة  الأه��داف 
ب�شكل  وامل����راأة  ع��ام  ب�شكل  الأ���ش��رة 
باخلدمات  ول����الرت����ق����اء  خ����ا�����س، 
امل���ق���دم���ة ل���ه���ا، وذل�����ك م���ن خالل 
ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون امل����ت����ب����ادل بني 
اجل����ان����ب����ني وت���و����ش���ي���ع جم���الت���ه 

ال��دول��ة، يعمل  املعنية يف  اجل��ه��ات 
ع��ل��ى ���ش��د ف���ج���وات ال����ت����وازن، مبا 
ي�شمله ذلك من مراجعة وتعديل 
بع�س الت�شريعات احلالية وتقدمي 
و�شيا�شات  بت�شريعات  مقرتحات 
وتعزز  ل���ل���م���راأة  داع����م����ة  ج����دي����دة 
التوازن  ت��ر���ش��خ  ك��م��ا  مكت�شباتها، 
بني اجلن�شني كنهج اأ�شيل يف دولة 
له  املغفور  الوالد  اأر�شاه  الإم��ارات 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 

ثراه". اهلل  "طيب 
ح�شر  ال����ت����ي  امل�����ذك�����رة  وت����ه����دف 
�شعيد  ����ش���ع���ادة  اأم���������س  ت��وق��ي��ع��ه��ا 
دائرة  م��دي��ر  الغفلي،  �شعيد  علي 
موؤ�ش�شة  يف  امل�����ش��ان��دة  اخل���دم���ات 
وال�شيد  الأ������ش�����ري�����ة،  ال���ت���ن���م���ي���ة 
مدير  ال��ب��ل��و���ش��ي  ع���ب���دال���رح���م���ن 
ال�شرتاتيجي  التخطيط  دائ����رة 
وال�شيدة  امل��وؤ���ش�����ش��ي  وال��ت��ط��وي��ر 
مرمي م�شلم املزروعي مدير دائرة 
منرية  وال�����ش��ي��دة  املجتمع  خ��دم��ة 

حممد بن را�شد اآل مكتوم، رئي�شة 
جم��ل�����س الإم��������ارات ل���ل���ت���وازن بني 
اجل��ن�����ش��ني مل��ا ي��ب��ذل��ه امل��ج��ل�����س من 
الأهداف  حتقيق  �شبيل  يف  جهود 
�شموها  واه��ت��م��ام  ل���ه،  امل��ر���ش��وم��ة 
وال�شرتاتيجيات  امل�شاريع  بتنفيذ 
اإىل  الرامية  امل��ب��ادرات  تعزز  التي 
اأف�شل  املجل�س وفق  اأهداف  اإجناز 
يف  ملا  العاملية  واملمار�شات  املعايري 
وايجابي  اجتماعي  اأث��ر  م��ن  ذل��ك 
فاعل يف ا�شتقرار الأ�شرة وتالحم 

املجتمع، ونه�شة الوطن.
ج���اء ذل���ك خ���الل م��را���ش��م توقيع 
الرميثي  حم��م��د  م����رمي  ����ش���ع���ادة 
التنمية  م���وؤ����ش�������ش���ة  ع�����ام  م����دي����ر 
�شالح،  �شم�شة  و�شعادة  الأ���ش��ري��ة، 
الأم�����ني ال���ع���ام مل��ج��ل�����س الإم������ارات 
ام�س  اجل���ن�������ش���ني  ب����ني  ل����ل����ت����وازن 
م�����ذك�����رة ت�����ع�����اون م�������ش���رتك بني 
موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية وجمل�س 

الإمارات للتوازن بني اجلن�شني.

الإمارات للتوازن بني اجلن�شني عن 
التعاون  مذكرة  بتوقيع  �شعادتها 
الأ�شرية،  التنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة  م��ع 
التي  التعاون  اأن جم��الت  م��وؤك��دًة 
تبادل  ذل�����ك  يف  مب����ا  ت��ت�����ش��م��ن��ه��ا، 
اخلربة واملعرفة والتعاون امل�شرتك 
والدرا�شات  ال��ب��ح��وث  اإج������راء  يف 
املرتبطة مبجالت عمل الطرفني 
ال�شراكة  ت���ع���زي���ز  ����ش���اأن���ه���ا  م�����ن 
والإ�شهام  بينهما،  ال�شرتاتيجية 
الوطنية  اأه����داف����ن����ا  حت���ق���ي���ق  يف 
الإمارات  دول��ة  مبرتبة  بالرتقاء 
العاملية  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ت���ق���اري���ر  يف 
اجلن�شني  ب��ني  ب��ال��ت��وازن  املتعلقة 
وال���و����ش���ول ب��ه��ا ل��ق��ائ��م��ة ال����دول 
الرائدة يف هذا املجال، من خالل 
اجلن�شني  ب���ني  ال��ف��ج��وة  ت��ق��ل��ي�����س 
يف ك��اف��ة ق��ط��اع��ات ال��دول��ة وزيادة 
القيادية  امل��واق��ع  يف  امل����راأة  متثيل 
اأن  م�شيفًة  القرار،  �شنع  ومراكز 
مع  والتن�شيق  وبالتعاون  املجل�س، 

ب��ني اجلن�شني  ال���ت���وازن  وحت��ق��ي��ق 
الجتماعية،  امل���ج���الت  ���ش��ت��ى  يف 
والرتكيز على اخلدمات والربامج 
التي تهتم باملراأة، وا�شراك الرجل 
وتطلعاته  اآرائ����ه  ع��ن  التعبري  يف 
جتاه دور املراأة الفاعل يف املجتمع، 
للتوازن  الإم��ارات  باعتبار جمل�س 
ب��ني اجل��ن�����ش��ني م��ن اأه����م اجلهات 
ال���ت���ي ت���ع���زز وت���دع���م ال����ت����وازن يف 
الجتماعية،  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف 
وتتحمل امل�شوؤولية الكربى يف هذا 

اجلانب.
عمل  لفريق  �شكرها  عن  واأع��رب��ت 
مبوؤ�ش�شة  اجلن�شني  ب��ني  ال��ت��وازن 
جلهودهم  الأ�����ش����ري����ة،  ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل���ب���ذول���ة خ����الل ال���ع���ام م���ن اأجل 
دعم اخلدمات والربامج يف �شبيل 
اجلن�شني،  ب���ني  ال���ت���وازن  حت��ق��ي��ق 
وم����وظ����ف����ي جم���ل�������س الم����������ارات 
ل��ل��ت��وازن ال��ذي��ن وق��ف��وا وراء هذه 
امل������ذك������رة، م��ت��م��ن��ي��ة م�����زي�����داً من 

بني  التوازن  فريق  رئي�س  علي  اآل 
اجلن�شني ومديري الإدارات وعدد 
م���ن امل��وظ��ف��ني م���ن اجل��ه��ت��ني، يف 
الأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  مركز 
تاأ�شي�س  اإىل  اأبوظبي"  "بوابة 
�شراكة ا�شرتاتيجية بني الطرفني 
العمل  ك����ف����اءة  رف������ع  ي���ك���ف���ل  مب����ا 
بالتايل  ويحقق  بينهما،  امل�شرتك 
وحتقيق  الإج���������������راءات  ت���ي�������ش���ري 
الأ�شرة،  اف����راد  جل��م��ي��ع  احل��م��اي��ة 
امل�شائل  يف  التعاون  �شبل  وتنظيم 
وتذليل  امل�����ش��رتك،  اله��ت��م��ام  ذات 
ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��ع��رت���س تقدمي 
الطرفان  ي�شرتك  التي  اخلدمات 
اإىل  تقدميها  يف  ب��اآخ��ر  اأو  ب�شكل 
التعاون  اإىل  بالإ�شافة  اجلمهور، 
يف جمال و�شع اخلطط والربامج 
والالزمة  املتخ�ش�شة  العالجية 
ل�����ع�����الج امل���������ش����ك����الت الأ������ش�����ري�����ة 
والجتماعية التي متر بها الأ�شرة 

واملجتمع يف اإمارة اأبوظبي.

الإمارات تفوز بجائزتي الدولفني الذهبي والأ�سود يف مهرجان كان لالإعالم املوؤ�س�سي والتلفزيون
•• كان - فرن�صا-وام:

بجائزتني  الإم�������ارات  دول����ة  ف����ازت 
ك���ان  م����ه����رج����ان  م���رم���وق���ت���ني يف 
والتلفزيون  امل��وؤ���ش�����ش��ي  ل���الإع���الم 

.2019
ووقاية  ال�����ش��ح��ة  وزارة  واأع���ل���ن���ت 
املجتمع عن فوزها �شمن فعاليات 
الدولفني  ب���ج���ائ���زت���ي  امل���ه���رج���ان 
ال���ذه���ب���ي ع���ن ف��ئ��ة اأف������الم امل�����وارد 
الب�شرية وجائزة الدولفني الأ�شود 
عن فئة اأف�شل مو�شيقى ت�شويرية 
لأف�شل  عّزم  بفيلم  م�شاركتها  عن 
�شحية  مل�����ب�����ادرة  ت�����روي�����ج  ح���م���ل���ة 
 1000 ح��ك��وم��ي��ة م��ت��ف��وق��ة ع��ل��ى 
اأنحاء  ك���اف���ة  م���ن  م�������ش���ارك  ف��ي��ل��م 

العامل .
الالئحة  اإىل  ال��ف��ي��ل��م  و���ش��ل  ك��م��ا 
الق�شرية املر�شحة لفئتني اأخرتني 
املتكاملة  الت�����ش��الت  اأف���الم  لفئة 
كجزء  الفيديو  ومقاطع  "الأفالم 
وفئة  اأكرب"  ت��وا���ش��ل  ح��م��ل��ة  م���ن 

اأفالم ال�شورة املوؤ�ش�شية .
"كان"  وت��ع��ت��رب ج���وائ���ز م��ه��رج��ان 
والتلفزيون  امل��وؤ���ش�����ش��ي  ل���الإع���الم 
بفرن�شا من اأكرب اجلوائز الدولية 
ال����ت����ي ت����ق����ام يف جم������ال الإن�����ت�����اج 
يتم  حيث  وال�شينمائي  الع���الين 
املوؤ�ش�شات  اأف��الم  باأف�شل  الإحتفاء 
التلفزيونية  والإعالنات  التجارية 
ال���ع���امل يف مدينة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
مراكز  اأه��م  اأح��د  بفرن�شا  "كان" 

الإنتاج الإعالمي وال�شينمائي .
واأع�����رب م��ع��ايل ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
ال�شحة  وزي�����ر  ال��ع��وي�����س  حم��م��د 
بفوز  �شعادته  عن  املجتمع  ووقاية 
دول����ة الإم�������ارات مم��ث��ل��ة ب���ال���وزارة 
ب�����ه�����ذه اجل�������وائ�������ز امل�����رم�����وق�����ة يف 
اأهم  "كان" -اأحد  مهرجان مدينة 
املوؤ�ش�شي  الإع����الم  الإن��ت��اج  م��راك��ز 
جديد  اإجن������از  يف   - وال��ت��ل��ف��زي��ون 
امللهمة  ال�شباب  وط��اق��ات  وب��اأف��ك��ار 
واملبتكرة والتي ت�شهم بتعزيز مكانة 
الربامج  اإب���راز  ال��دول��ة عن طريق 
يف  ال��رائ��دة  احلكومية  وامل���ب���ادرات 
للمكانة  تر�شيخا  ال��دويل  الإع��الم 
الرائدة لدولة الإم��ارات يف جمال 
�شمع�ة  واإب���راز  احلكومي  الت�شال 
الدول��ة ف��ي املج��ال ال�شح��ي دولي��ا 
مبا يخدم ويحقق الأهداف العامة 
ال�شرتاتيجية  احل��ك��وم��ة  خل��ط��ة 

خ��ط��ط��ن��ا امل��و���ش��وع��ة ل��ت��ع��زي��ز ثقة 
اخلدمات  ب��ك��ف��اءة  املجتمع  اأف����راد 
التمري�شية  ل���ش��ي��م��ا  ال�����ش��ح��ي��ة 
ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ال��������وزارة يف اإط����ار 
ا�شرتاتيجيتها نحو تقدمي الرعاية 
واملتكاملة  ال�����ش��ام��ل��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
وحت�شني  البتكار  ثقافة  وتر�شيخ 
وفق  الكلينيكية  ال��رع��اي��ة  ج���ودة 

اأف�شل املعايريالعاملية.
ووقاية  ال�����ش��ح��ة  وزارة  واأك�������دت 
يف  باجلائزتني  ال��ف��وز  اأن  املجتمع 
مهرجان "كان" لالإعالم املوؤ�ش�شي 
املثمرة  اجلهود  يتوج  والتلفزيون 
على  دليل  وه��و  العمل  فريق  لكل 
حكومي  ات�شال  حتقيق  يف  النجاح 
موؤثر وفعال مبعايري عاملية و مبا 
ميكن وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
امل�شتدامة  ال�����ش��ح��ة  حت��ق��ي��ق  م���ن 
ملجتمع  ال�شاملة  الرعاية  وتوفري 
دولة الإم��ارات عرب تطوير قنوات 
ات�شال ا�شتباقية وتفاعلية وموؤثرة 
بحمالت  ال�����رتوي�����ج  يف  ت�������ش���اه���م 
ترويجية ات�شالية لتوعية املجتمع 
الأولوية  ذات  ال�شحية  بالق�شايا 
تعود بالأثر الإيجابي على الفئات 
تعزيز  ومنها  واملجتمع  امل�شتهدفة 

جاذبية مهنة التمري�س.
اأن احلمالت  اإىل  ال���وزارة  واأ���ش��ارت 
تعتمد  تطلقها  ال��ت��ي  الت�����ش��ال��ي��ة 
الإبتكار يف �شياغة لغتها ور�شائلها 
واأدوات���������ه���������ا وت����ط����وي����ر حم���ت���وى 
باملو�شوعية  يت�شم  وم��ت��زن  م��وؤث��ر 
فريق  جن����ح  ح���ي���ث  وال�������ش���ف���اف���ي���ة 
ت�شميم  يف  احل��ك��وم��ي  الت�������ش���ال 
ت��روي��ج��ي مبعايري  ف��ي��ل��م  واإن����ت����اج 
الإدارة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  تناف�شية 
الوزارة  ملبادرات  والفعالة  املبتكرة 
وال����ت����خ����ط����ي����ط ال�����ش����رتات����ي����ج����ي 
الإت�شالية  املن�شات  على  للتواجد 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع  يف 
املواد  �شناعة  وت��ط��وي��ر  والإع�����الم 
الأمثل  ب��ال���ش��ت��خ��دام  الت�����ش��ال��ي��ة 
وال���ف���ّع���ال ل��ل��ع��ن��ا���ش��ر امل���رئ���ي���ة مبا 
املجتمعي  الإع�����الم  ت���اأث���ري  ي��دع��م 
ال�شركاء  م����ع  ال���ت���ع���اون  وت���ع���زي���ز 
الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ني وال���ش��ت��ف��ادة من 
الت�شالية  امل���م���ار����ش���ات  اأف�������ش���ل 
الت�شال  ك����وادر  ومت��ك��ني  واإع�����داد 
مواد  لإن��ت��اج  امل�شتقبلي  احلكومي 
الأفالم  ومنها  مبتكرة  ات�شالية 

ال�شينمائية الرتويجية.

ط���اق���ات ���ش��ب��اب��ه��ا و���ش��اب��ات��ه��ا وهم 
امل�شتقبل  وق���ي���ادة  امل��ج��ت��م��ع  ن��ب�����س 
النبيلة  املهنة  هذه  اإىل  لالإن�شمام 

وال�شرتاتيجية.
وهناأ معايل العوي�س اإدارة الت�شال 
احل��ك��وم��ي يف ال����وزارة وب���ارك لهم 
ه���ذا الإجن�����از م���وؤك���دا اأن ال�����وزارة 
لديها اخلطط والربامج للم�شاركة 
والفوز يف امل�شابقات املرموقة على 
اإطار  يف  وال��ع��امل��ي  املحلي  امل�شتوى 
ي�شتند  �شحي  نظام  لبناء  �شعيها 
بالدولة  العاملية  املعايري  اأعلى  اإىل 
لتكون الإم��ارات من اأف�شل الدول 
يف جودة الرعاية ال�شحية متا�شياً 
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ومئوية الإمارات 2071.
الدكتور  ���ش��ع��ادة  م��ن ج��ان��ب��ه ع��رب 
وزارة  وكيل  العلماء  �شليم  حممد 
ال�شحة ووقاية املجتمع عن فخره 
ال����وزارة بجائزتي  ب��ف��وز  واع��ت��زازه 
الذهبي" و"الدولفني  "الدولفني 
"كان  م����ه����رج����ان  يف  الأ�شود" 
والتلفزيون"  املوؤ�ش�شي  ل��الإع��الم 
عن فئة اأف�شل حملة ترويج ملبادرة 
ح���ك���وم���ي���ة ���ش��ح��ي��ة وال����ت����ي متثل 
املتطورة  باحللول  عاملياً  اع��رتاف��اً 

التي تتبناها الوزارة.
واأ�شاف اأن هذا الإجناز ي�شاف اإىل 
باجلوائز  احل��اف��ل  ال�����وزارة  �شجل 
اأف�شل  تبني  يف  جلهودها  تكرميا 
العاملية  وامل����م����ار�����ش����ات  امل���ع���اي���ري 
للمبادرات  امل��ب��ت��ك��ر  ال����رتوي����ج  يف 
الوطنية عرب الأن�شطة الت�شالية 
ال�������وزارة يف  ال���ه���ادف���ة واإب�������راز دور 

تعزيز  يف  الر�شيدة  القيادة  وروؤي��ة 
مكت�شبات دولة الإمارات عامليا .

واأ�شار معاليه اإىل اأن و�شول الوزارة 
اإىل من�شات التتويج ياأتي يف اإطار 
جهودها لتقدمي مقومات الرعاية 
الروؤية  اإىل  ت�شتند  التي  ال�شحية 
مع  وتتما�شى  للدولة  امل�شتقبلية 
م���ا ت�����ش��ه��ده الإم�������ارات م���ن تطور 
بالتعاون  ال���ق���ط���اع���ات  ج��م��ي��ع  يف 
والدوليني  املحليني  ال�شركاء  مع 
وتقديرا  دليال  الفوز  هذا  معتربا 
ال�شحية  ال����ربام����ج  ج������ودة  ع���ل���ى 
الوزارة  تعتمدها  التي  امل�شتدامة 
لها بطريقة  ال��رتوي��ج  م��ن خ��الل 
عندما  وقال.."  مبتكرة  اإعالمية 
نوؤ�ش�س  ف���اإن���ن���ا  م��ب��ت��ك��ري��ن  ن���ك���ون 
امل�شتقبل  يف  م�����ش��ت��دام  لإ���ش��ت��ث��م��ار 
لرت�شيخ الريادة الإماراتية كنموذج 
امل�شتقبل  يف  ت�شتثمر  التي  ل��ل��دول 

وتعمل على امتالك اأدواته " .
قيمة  ال��ف��ن  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ش���اف 
ي�شكل جمالية ووطنية وهو ر�شالة 
اإن�شانية واجتماعية تتخطى حدود 
الأوط���������ان وت���رت����ش���خ يف ال����ذاك����رة 
ال��ع��امل��ي��ة وق���د ارت��اأي��ن��ا اإن���ت���اج فيلم 
بهدف  مبتكرة  بطريقة  ترويجي 
الوطنية  ال���ط���اق���ات  ا���ش��ت��ق��ط��اب 
مواطني  ب���ني  ال��ت��م��ري�����س  مل��ه��ن��ة 
ترويجية  ح��م��ل��ة  ���ش��م��ن  ال����دول����ة 
ال���وزارة  ت��ق��وده��ا  وطنية  ات�شالية 
م��ع اجل��ه��ات احلكومية  ب��ال��ت��ع��اون 
ال��وع��ي ح��ول مهنة  ل��زي��ادة  املعنية 
على  الإيجابي  واأث��ره��ا  التمري�س 
امل��ج��ت��م��ع وح���اج���ة الإم���������ارات اإىل 

حتقيق امل�شاريع الوطنية ال�شحية 
وامل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة. ك���م���ا ت�����ش��ك��ل هذه 
للم�شي يف م�شرية  اجلائزة حافزاً 
ال�شابة  ال��ك��ف��اءات  اإع���داد جيل م��ن 
التمري�س  جم�����ال  يف  امل����واط����ن����ة 
التي  وامل��وؤه��الت  ال��ق��درة  يتمتعون 
يف  الفاعلة  امل�شاهمة  م��ن  متكنهم 
ال�شحية  الرعاية  بجودة  الرتقاء 
املتميز  ب������الأداء  واأ����ش���اد  ب��ال��دول��ة. 
الت�شال  لإدارة  العالية  واملهنية 
التخطيط  ع��م��ل��ي��ة  يف  احل��ك��وم��ي 
وتطبيق  الإعالمي  ال�شرتاتيجي 
الت�شال  قنوات  تنويع  يف  الإبتكار 
ال��داخ��ل��ي واخل��ارج��ي م��ع اجلهات 
امل��ع��ن��ي��ة يف احل���ك���وم���ة الحت���ادي���ة 
للر�شائل  امل��ت��وا���ش��ل  وال��ت��ح��دي��ث 
الإعالمي  وامل��ح��ت��وى  الت�����ش��ال��ي��ة 
وت���وظ���ي���ف الأف��������الم يف ال���رتوي���ج 
لتعزيز  الهادفة  الوطنية  للمبادرة 
جاذبية مهنة التمري�س يف املجتمع 
فخر  "التمري�س  ����ش���ع���ار  حت����ت 
الكوادر  ا�شتقطاب  بهدف  واإبداع" 
بالعدد  امل���واط���ن���ة  ال��ت��م��ري�����ش��ي��ة 
لإحتياجات  امل��الئ��م��ة  وال��ن��وع��ي��ة 
وثقافة  وب��ي��ئ��ة  ال�شحية  املجتمع 
بيئة عمل جاذبة  وت��وف��ري  ال��دول��ة 

ل�شباب الوطن مل�شتقبل مزدهر.
النتائج  ال��ع��ل��م��اء  ال��دك��ت��ور  وث��م��ن 
امل��ت��م��ي��زة ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ال������وزارة 
م������وؤخ������راً خ������الل م�������ش���ارك���ت���ه���ا يف 
الإقليمية  واجل���وائ���ز  امل�����ش��اب��ق��ات 
القيادات  ك��ف��اءة  بف�شل  وال��ع��امل��ي��ة 
والكوادر الطبية والإدارية واأو�شح 
�شياق  يف  حمطة  الإجن����از  ه��ذا  اأن 

امللتقى الإعالمي الطالبي الثاين جلامعة القا�سمية 
يثني على املبادرة الوطنية اخلا�سة بعام الت�سامح

•• ال�صارقة -وام:

اأك���د امللتقى الإع��الم��ي ال��ط��الب��ي ال��ث��اين ال���ذي نظمه 
ط��ال��ب��ات ك��ل��ي��ة الت�����ش��ال ب��اجل��ام��ع��ة ال��ق��ا���ش��م��ي��ة ام�س 
بعنوان دور الإعالم يف بناء ج�شور احلوار بني الثقافات 
وحتت �شعار ثقافات متعددة .. قلب واحد" اأهمية عقد 
معرفية  قيمة  كونها  الطالبية  الإع��الم��ي��ة  امللتقيات 
لتطور  اأداة  اأنها  عن  ف�شال  م�شتدامة  وعملية  وعلمية 

املهارات الإعالمية امليدانية للطلبة.
ر�شاد  الدكتور  �شعادة  برعاية  اأق��ي��م   - امللتقى  واأو���ش��ى 
حممد �شامل مدير اجلامعة القا�شمية - يف ختام اأعماله 
الت�شال  لكلية  الثالث  الطالبي  للملتقى  بالتح�شري 
حتت  اخلليج  دول  م�شتوى  على  القادم  الدرا�شي  للعام 

�شعار " نحو اإعالم اإ�شالمي موحد ".
دولة  تبنتها  التي  الوطنية  امل��ب��ادرة  على  امللتقى  واأثنى 
الت�شامح  لرت�شيخ  الت�شامح  ب��ع��ام  اخل��ا���ش��ة  الم����ارات 
الدولة  ب���رام���ج وف��ع��ال��ي��ات  ك���ل  ك��ق��ي��م��ة يف  وت��ك��ري�����ش��ه 
الذي  الإم���ارات���ي  الإرث  م��ن  ج���زءا  ك��ون��ه  وموؤ�ش�شاتها 

و�شعه املوؤ�ش�شون.
كما اأثنى امللتقى على ثقافة الت�شامح يف دولة المارات 
اأ�شلوب حياة يف ن�شيج �شيا�شة الدولة وبيئات  باعتبارها 
الت�شامح  رائ��دة يف جمال  واملجتمع ومما جعلها  عملها 

والنموذج املتفرد لن�شره عامليا.
ال�شمو  روؤي��ة �شاحب  وتطبيق  تبني  ���ش��رورة  اىل  ودع��ا 
ع�شو  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة رئي�س اجلامعة القا�شمية 
يف جانب احلوار وتالقي الثقافات والتعاي�س والت�شامح 
بني خمتلف اأجنا�س النا�س وخا�شة بني طلبة اجلامعة 
خمتلف  م��ن  جن�شية  �شبعني  م��ن  اأك���رث  حتت�شن  ال��ت��ي 

الثقافات يف العامل وجعلها نهجا للحياة.
واملمار�شات  الفعاليات  اآليات عمل  بت�شخري كل  واأو�شى 
الوعي  لزيادة  اجلامعي  الو�شط  يف  الطالبية  اليومية 
ومد  والت�شامح  احل���وار  ثقافة  وتر�شيخ  ودع��م  الثقايف 
ج�شور التقارب بني ثقافات طلبة اجلامعات املتنوعة..

واحلوار  الت�شامح  روح  لبث  الثقايف  التنوع  وبتوظيف 
والتعاي�س والتقارب بني الثقافات بني طلبة اجلامعات 
خا�شة واملجتمع عامة بحيث تكون املوؤ�ش�شات الكادميية 
والتعددية  للتعاي�س  واحرتامها  بت�شاحمها  اجلامعية 

الثقافية منوذجا يحتذى به.
و�شدد امللتقى على الإقتداء بالقراآن وال�شنة وما جاءت به 

مقا�شد ال�شريعة الإ�شالمية والدين احلنيف والعظماء 
من هذه الأمة الذين كانوا لنا املثل يف القيم والأفعال 
والتعاي�س  ال��ت�����ش��ام��ح  يف  وخ��ا���ش��ة  وال�����ش��ل��وك  وامل��ن��ه��ج 
القائد  كنهج  النا�س  بني  التقارب  ومد ج�شور  واحل��وار 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور  املوؤ�ش�س 

الرمز والنموذج والقدوة احل�شنة لالأجيال القادمة.
من  نخبة  مب�����ش��ارك��ة  جل�شاته  خ���الل  امل��ل��ت��ق��ى  ون��اق�����س 
التعدد  ال��دول��ة ع��دة حم��اور منها حم��ور  اجلامعات يف 
ال��ث��ق��ايف واأه��م��ي��ت��ه يف ت��ع��زي��ز ال��ق��ي��م الإن�����ش��ان��ي��ة قدمته 
اجلامعة القا�شمية.. ودور الإعالم يف بناء ج�شور احلوار 
بني الثقافات للجامعة الأمريكية يف ال�شارقة و ناق�شت 
الإعالمية  الرتبية  حم��ور  الكندية  الإم��ارات��ي��ة  الكلية 
ودورها يف مواجهة خطاب الكراهية والتميز العن�شري 
بينما ت�شمن حمور جامعة الفالح دور و�شائل التوا�شل 
الج��ت��م��اع��ي ودوره�������ا يف ت��ع��م��ي��ق ث��ق��اف��ة احل������وار بني 
اإىل  للتكنولوجيا  الم����ارات  كلية  وتطرقت  ال�شعوب. 
الثقافات..  ب��ني  احل���وار  تعزيز  يف  الإع���الم  و�شائل  دور 
وجامعة عجمان ملحور حرية التعبري يف اإطار امل�شوؤولية 
الجتماعية لو�شائل العالم.. وكلية املدينة اجلامعية 
التوا�شل  بو�شائل  ت�شخريها  وكيفية  احل���وار  لثقافة 
الج��ت��م��اع��ي.. وكلية اخل���وارزم���ي لأه��م��ي��ة الإع����الم يف 

تر�شيخ ثقافة احلوار يف الت�شامح بني ال�شعوب.
م��ن جانبه ق��ال ال��دك��ت��ور ر���ش��اد ���ش��امل م��دي��ر اجلامعة 
و  تعزيز  و  ل��دع��م  ي�شعى  ال��ث��اين  امللتقى  اإن  القا�شمية 
ت�شويق ال�شورة الذهنية للجامعة القا�شمية ب�شكل عام و 
كلية الإت�شال ب�شكل خا�س وتقوية الروابط الإجتماعية 
مبا  ال��ث��ق��اف��ات  و  اجلن�شيات  خمتلف  م��ن  الطلبة  ب��ني 
يعك�س ر�شالة اجلامعة القا�شمية بجانب تدريب الطلبة 
على جميع اأنواع الفنون الإعالمية واإنتاجها لتعك�س ما 
اكت�شبه الطلبة من خمرجات التعلم لربنامج الإعالم 
" الفنون الإذاعية و التلفزيونية  من معارف ومهارات 
و ال�شحفية و العالقات العامة و انتاج بع�س املطبوعت 
فعاليات  لتغطية  اإل��ك��رتوين  موقع  واإن�شاء  الإعالمية 

امللتقى.
بعنوان  فوتوغرايف  معر�س  اأقيم  امللتقى  هام�س  وعلى 
اإىل الغرب نتعاي�س"  ال�شمال  من   .. غرب   .. " �شمال 
�شارك فيه طلبة من اجلامعة القا�شمية ومن خارجها 
من  ملجموعة  األبوما  وت�شمن  اجلن�شيات  خمتلف  من 
تر�شيح  اجلامعة..و�شيتم  ر�شالة  جت�شد  التي  ال�شور 

اأحد الأعمال للفوز باأف�شل �شورة.
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اأخبـار الإمـارات
اأبو الغيط : الإمارات منوذج يحتذى يف التخطيط للم�ستقبل

•• اأبوظبي- وام: 

ال��ع��ام جلامعة الدول  اأب���و الغيط الأم���ني  اأح��م��د  اأ���ش��اد م��ع��ايل 
نا�شية  ام��ت��الك  اإىل  ال�شعي  يف  الإم����ارات  دول��ة  بنهج  العربية 
العلوم والتكنولوجيا وجتاوزها التفكري التقليدي يف التعامل 
ومنوذجا  متميزا  م��ث��ال  ت�شكل  اأن��ه��ا  م��وؤك��دا  ال��ت��ح��دي��ات،  م��ع 
ي��ح��ت��ذى ب��ه يف ال��ت��ف��ك��ري خ����ارج ال�����ش��ن��دوق واجل������راأة يف تبني 

الطموحات امل�شتقبلية.
ج��اء ذل��ك خ��الل حم��ا���ش��رة األ��ق��اه��ا ام�����س يف م��رك��ز الإم����ارات 
حتت  اأبوظبي  يف  مبقره  ال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات 

عنوان العامل العربي يف ظل املتغريات الإقليمية والعاملية.

للدرا�شات  الإم���ارات  مركز  دور  على  اأبوالغيط  معايل  واأث��ن��ى 
�شند  جمال  الدكتور  �شعادة  بقيادة  ال�شرتاتيجية  والبحوث 
بالغة  ر�شالة  ي���وؤدي  اأن���ه  م��وؤك��دا  امل��رك��ز،  ع��ام  م��دي��ر  ال�شويدي 
الأهمية ويقدم خدمات جليلة لي�س على م�شتوى دولة الإمارات 
العام جلامعة  الأمني  العربي. وقال  امل�شتوى  فح�شب بل على 
الفكر  ب��ي��وت  اأه���م  م��ن  واح���دا  يعد  امل��رك��ز  اإن  العربية  ال���دول 
ا�شم مميز  التي جنحت يف فر�س ح�شورها و�شناعة  العربية 
لها يف جمال الدرا�شات ال�شرتاتيجية واأ�شهمت يف �شد حاجة 
العامل العربي منها وخ�شو�شا فيما يتعلق با�شت�شراف امل�شتقبل 
ودرا�شة التطورات العاملية ودورها ال�شاغط واملوؤثر يف اإحداث 
العالقات  يف  اجل��اري��ة  ال��ت��ط��ورات  وا�شتعر�س  فيه.  ال��ت��غ��ريات 

ال��ع��امل مبرحلة  كله حيث مي��ر  ال���دويل  النظام  ال��دول��ي��ة ويف 
القت�شاد  �شعيد  على  ك��ربى  حت���ولت  حتركها  عميق  تغيري 
 .. ال��ع��وام��ل  م��ن  ذل��ك  وغ��ري  وال��دمي��وغ��راف��ي��ا  والتكنولوجيا 
هو  وعلمي  �شليم  ب�شكل  وقراءتها  املتغريات  اإدراك  وق���ال:اإن 
�شعيها  العربية يف  ال��دول  اإليه  ت�شتند  اأن  الذي يجب  الأ�شا�س 
اإىل حتقيق م�شاحلها الأمر الذي يتطلب منها ر�شدا دقيقا ملا 
يدور على ال�شاحة العاملية وما يطراأ عليها من متغريات ومن 
و�شيناريوهات  بت�شورات  للخروج  معمق  ب�شكل  مناق�شتها  ثم 
م�شتقبلية. واأ�شاف معاليه اأن ال�شعوبة ال�شديدة التي تكتنف 
كرثة  اإىل  تعود  العاملية  امل�شتقبلية  بالتوجهات  التنبوؤ  عملية 

املتغريات التي توؤثر فيها.

�سقر غبا�س يثمن دور ال�سيخة فاطمة يف دعم الأمومة والطفولة وبروؤيتها باإن�ساء املجل�س ال�ست�ساري لالأطفال

الأجيال اجلديدة  نف�س  يغر�س يف 
ق���ي���م وم����ب����ادئ ال���������ش����ورى، ون����رى 
مل�شتقبل  طيبة  اآف��اق��ا  خ��الل��ه  م��ن 

احتادنا املبارك.
الوطني  امل��ج��ل�����س  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ب���دور م��ه��م يف  الحت����ادي ا�شطلع 
م�شرية التمكني املباركة من خالل 
حيث  وال��رق��اب��ي،  الت�شريعي  دوره 
مي��ث��ل ال��ق��ان��ون الحت����ادي رق���م 3 
بقانون  امل����ع����روف   2013 ل���ع���ام 
املجل�س  اع���ت���م���ده  ال�����ذي  ودمي������ة، 
رم���زاً ب���ارزاً م��ن رم���وز ري���ادة دولة 
جمال  يف  وت����ط����وره����ا  الم����������ارات 

متكني الطفل.
وعرب معايل �شقر غبا�س واأع�شاء 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت������ادي عن 
���ش��ع��ادت��ه��م ب���وج���وده���م ال���ي���وم مع 
ال�شت�شاري  امل���ج���ل�������س  اأع���������ش����اء 
العر�س  على  والط��الع  لالأطفال 
دولة  وب��ن��ات  اأب��ن��اء  م��ن  التقدميي 
قادة  امل�شرق  ال��غ��د  جيل  الإم����ارات 
امل�شتقبل، وم�شتقبل دولة الإمارات 
التي نحتفل يف عام 2021 مبرور 

امل�شتقبل  ق��ادة  انتم  لالأطفال.." 
الإماراتي  املجتمع  من  الغد  ق��ادة 
ق��ل��وب��ن��ا ومتثلون  ع��ل��ى  وع���زي���زون 

حا�شر دولتنا وم�شتقبلها".
اليوم  وجودنا  اإن  معاليه  واأ���ش��اف 
مع هذه العقول املتفتحة والأحالم 
امل�شتقبل هو  اأج��ي��ال  ال��واع��دة م��ن 
الوطني  املجل�س  حر�س  من  ج��زء 
التوا�شل مع كافة  الحت��ادي على 
���ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع وال���ش��ت��م��اع اإىل 
جهود  اإىل  والتعرف  �شعبنا  نب�س 
وال�شتماع  ال��وط��ن��ي��ة  موؤ�ش�شاتنا 
اإىل كافة الروؤى والت�شورات التي 
الأ�شمى  هدفنا  حتقيق  يف  ت�شهم 

وهو خدمة �شعب الحتاد.
واأكد معايل �شقر غبا�س اأن التقاء 
الأجيال اليوم هو اأحد جتليات نهج 
ال�شورى، وهو اأحد اأهداف مرحلة 
اأفراد املجتمع كافة، رجاًل  متكني 
لي�شاركوا  واأطفاًل،  و�شباباً  ون�شاًء 
وحتقيق  امل�شتقبل  بناء  يف  جميعاً 
الطموحة،  ال��ت��ن��م��وي��ة  الأه�������داف 
التي تخطط لها قيادتنا الر�شيدة 

التي  املهام  على  م�شوؤوليها  اطالع 
والطموحات  امل��ج��ل�����س  ب��ه��ا  ي��ق��وم 
امل�شتقبلية لأع�شائه بالإ�شافة اىل 

مالمح حياتهم املعا�شية.
واأ�شارت اىل ان اطفالنا لهم احلق 
يف  التنمية  مب�����ش��رية  امل�����ش��ارك��ة  يف 
ال��ب��الد والط�����الع ع��ل��ى جمريات 
عما  التعبري  وكذلك  فيها  الم��ور 
ي��ج��ول ب��خ��اط��ره��م واب�����داء الراي 
حياتهم  ب���اأم���ور  يتعلق  م��ا  ك��ل  يف 
وم�شتقبلهم. واأكدت اىل ان اع�شاء 
لالأطفال  ال���ش��ت�����ش��اري  امل��ج��ل�����س 
�شكرهم  ع�����ن  دائ�����م�����ا  ي�����ع�����ربون 
ال�شيخة فاطمة  وتقديرهم ل�شمو 
ات��اح��ت��ه لهم  بنت م��ب��ارك على م��ا 
من امكانيات يحققون من خاللها 

احالمهم وطموحاتهم.
للمجل�س  العامة  الأمينة  وذك��رت 
العلى لالأمومة والطفولة ان ما 
طرحه اأع�شاء املجل�س ال�شت�شاري 
لالأطفال خالل اللقاء يتعلق بواقع 
الطفل وطموحاته امل�شتقبلية ذات 

ال�شلة.

بالطفل  واله����ت����م����ام  ال���ب�������ش���ري���ة 
باعتباره ركيزة امل�شتقبل.

اأن  اىل  غبا�س  �شقر  واأ�شار معايل 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  مبادرة 
مبارك باإن�شاء املجل�س ال�شت�شاري 
ل���الأط���ف���ال مي��ث��ل جت�����ش��ي��داً لفكر 
ا�شت�شراف  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  ���ش��م��وه��ا 
ب�شكل  ل��ه  والتخطيط  امل�شتقبل، 
وبناتنا  اأبنائنا  وت�شجيع  مدرو�س، 
ع���ل���ى ط�����رح الب��������داع وامل�����ب�����ادرات 
ال�����دول�����ة  ت�����ط�����ور  وال������ش�����ه�����ام يف 
املجل�س  مي��ث��ل  ح��ي��ث  وت���ق���دم���ه���ا، 
والتفاعل  للم�شاركة  مهمة  من�شة 
نهج  يحقق  مب��ا  ال��ب��ن��اء  املجتمعي 
"اأم  �شمو  وروؤي��ة  الر�شيدة  قيادتنا 

المارات".
اأه��م��ي��ة مثل  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ش���ار 
الوعي  تر�شخ  التي  امل��ب��ادرات  ه��ذه 
الوطني وت�شهم يف بناء اأجيال من 
امل��واط��ن��ني ال��ق��ادري��ن ع��ل��ى حتمل 
امل�شوؤولية وامل�شاركة يف �شنع القرار 

وال�شهام يف بناء امل�شتقبل.
وقال لأع�شاء املجل�س ال�شت�شاري 

ن�شف قرن على قيام دولتنا.
وث������م������ن م����ع����ال����ي����ه ال���ت���ح�������ش���ري 
الأفكار  ان  موؤكدا  اجليد  والطرح 
طرحت  التي  البناءة  واملقرتحات 
���ش��وي��ا على  �شنعمل  ال��ل��ق��اء  خ���الل 
هذه  ك���ل  ان  اىل  لف��ت��ا  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 

اجلهود �شوف تاأتي بثمارها.
الرمي  ���ش��ع��ادة  رح��ب��ت  م��ن جانبها 
رئي�س  مبعايل  الفال�شي  اهلل  عبد 
واأع�شاء املجل�س الوطني الحتادي 
مثمنة لهم قبولهم الدعوة بزيارة 
املجل�س  باأع�شاء  ولقائهم  املجل�س 

ال�شت�شاري لالأطفال.
ال�شت�شاري  امل��ج��ل�����س  اإن  وق���ال���ت 
لالأطفال اأ�شبح من�شة يعرب فيها 
الطفال عن اهتماماتهم وطرحها 
للمجتمع وهم بذلك ي�شريون وفق 
ويحققون  الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة 
اهداف �شمو اأم المارات يف الرقي 
باأطفالنا وحتقيق ما ي�شبون اليه. 
وذكرت اأن اع�شاء املجل�س يقومون 
ب������زي������ارات ل����ع����دد م����ن ال����������وزارات 
بهدف  ال����دول����ة  يف  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 

ال�شمو  ����ش���اح���ب  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" واأخيه 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�شاحب  اهلل"  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واخوانهم 

املجل�س الأعلى حكام المارات.
ال�شيخ  له  املغفور  اإن  وقال معاليه 
"طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
املبارك  احت��ادن��ا  اأ�ش�س  ثراه"  اهلل 
ع��ل��ى اأ���ش�����س ع���دة م���ن ب��ي��ن��ه��ا نهج 
ال�شورى، واإذا كان املجل�س الوطني 
ال�شورى  ح�����ش��ن  ه����و  الحت��������ادي 
و����ش���رح���ه���ا الحت���������ادي امل����ت����ني يف 
اإم���������ارات اخل�����ري وال����ع����ط����اء، ف����اإن 
احل�شن  ه��ذا  م�شتقبل  ا�شت�شراف 
للمجل�س  الطيبة  ن��راه يف اجلهود 
ال����ش���ت�������ش���اري ل����الأط����ف����ال، ال����ذي 

•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  غبا�س  �شقر  م��ع��ايل  اأ���ش��اد 
امل����ج����ل���������س ال�����وط�����ن�����ي الحت���������ادي 
تبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ب��اجل��ه��ود 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  رئ��ي�����ش��ة الحت�����اد 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة 
وال���ط���ف���ول���ة ال���رئ���ي�������ش���ة الأع����ل����ى 
ملوؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية يف جمال 
وبتوجيهات  والطفل  الأم  متكني 
�شموها باإن�شاء املجل�س ال�شت�شاري 

لالأطفال.
جاء ذلك خالل زيارة معاليه ام�س 
املجل�س  اأع�شاء  �شعادة  م��ن  وع��دد 
املجل�س  مل��ق��ر  الحت�����ادي  ال��وط��ن��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  الأع�����ل�����ى 
�شعادة  ا�شتقبالهم  يف  ك���ان  ح��ي��ث 
الأمينة  الفال�شي  عبداهلل  ال��رمي 
املجل�س  واأع�شاء  للمجل�س  العامة 
ال����ش���ت�������ش���اري ل����الأط����ف����ال. وق����ال 
ما  اإن  ل�����ه..  ت�����ش��ري��ح  م��ع��ال��ي��ه يف 
حققته دولة الإمارات من اإجنازات 
الأم  جم���ال  يف  جميعاً  ب��ه��ا  نفخر 
نعرب  لأن  وي���دع���ون���ا  وال���ط���ف���ل، 
والتقدير  الإج�������الل  ع��م��ي��ق  ع���ن 
والح��رتام ل�شمو " اأم الإم���ارات " 
ملا بذلته �شموها، من جهود كبرية 
وعلى  دول��ت��ن��ا  يف  الأج���ي���ال  �شتظل 
والعربي،  اخل��ل��ي��ج��ي  امل�����ش��ت��وي��ني 
تدين لها بالف�شل والعرفان، حيث 
اأ�شبحت الم��ارات يف م�شاف دول 
والطفل،  الأم  جم��ال  يف  املتقدمة 
وب��ات��ت م��وؤ���ش��رات��ه��ا يف ه��ذا املجال 
الأوط������ان وم�شدر  ق����دوة جل��م��ي��ع 

الهام لكل الدول واملجتمعات.
" اأم  وث���م���ن م��ع��ال��ي��ه ث���ق���ة ���ش��م��و 
اأج���ي���ال  يف  ال���ك���ب���رية  الإمارات" 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل والإل����ت����زام ال���ق���وي من 
بالتنمية  الر�شيدة  قيادتنا  جانب 

وخ�����������الل ج����ل���������ش����ة ن�����ق�����ا������س بني 
الوطني  املجل�س  واأع�����ش��اء  رئي�س 
الحت����������ادي ورئ���ي�������ش���ة واأع���������ش����اء 
لالأطفال  ال���ش��ت�����ش��اري  امل��ج��ل�����س 
والأع�شاء  املجل�س  رئي�شة  طرحت 
ع��ددا م��ن الف��ك��ار املقرتحة منها 
على  للطفل  ب��رمل��ان  ان�����ش��اء  ف��ك��رة 
الحتادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  غ���رار 
كل  مناق�شة  يف  متخ�ش�شا  ويكون 
م���ا ي��ه��م الأط����ف����ال ع��ل��ى خمتلف 
ال�������ش���ع���د م����وؤك����دي����ن اأه����م����ي����ة ان 
ت��ع��اون��ا م���ع املجل�س  ي��ك��ون ه��ن��اك 
ال��وط��ن��ي ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن خربات 
ي�شاعد يف حتقيق  الأع�����ش��اء ومب��ا 
اأع�شاء  اأك�����د  ك��م��ا  ط��م��وح��ات��ه��م، 
ال�شت�شاري لالأطفال من  املجل�س 
اأ�شحاب الهمم اأن منهم اأول ع�شو 
واأنهم  للطفل  العربي  الربملان  يف 
قادرون مثل اإخوانهم واأ�شدقائهم 
العمل  على  املجتمع  يف  الأ���ش��وي��اء 
يرتكوا  ل���ك���ي  امل���ج���ل�������س  يف  ب���ج���د 
ان  موؤكدين  املجال  هذا  يف  ب�شمة 
اأ�شحاب الهمم لديهم الكثري من 
التي  البناءة  واملقرتحات  الأف��ك��ار 
ميكن ال�شتفادة منها وتكون رافدا 
املجل�س  اأع�شاء  واأ���ش��ار  للمجتمع. 
اأهمية  اىل  لالأطفال  ال�شت�شاري 
مما  املجل�شني  بني  التعاون  تعزيز 
ي�شاهم يف اعداد وتاأهيل جيل قادر 
علي تويل العديد من املنا�شب يف 

خمتلف املجالت.
حمد  من  كل  �شعادة  اللقاء  ح�شر 
لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  ال��رح��وم��ي 
املجل�س الوطني الحتادي وعدنان 
بن  وم���رمي  بالهول  و���ش��رار  حمد 
الطنيجي  �شيخة  والدكتورة  ثنية 
الوطني الحتادي  املجل�س  اأع�شاء 
الدكتور  �شعادة  اللقاء  ح�شر  كما 
ع���م���ر ال���ن���ع���ي���م���ي الأم���������ني ال���ع���ام 

للمجل�س الوطني الحتادي.

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز اأعمال تطوير اإنارة طريق الباهية الرئي�س و �سارع الربان خالل الربع الرابع لعام 2019
•• اأبوظبي -الفجر:

اأجن����زت بلدية مدينة اأبوظبي متمثلة يف قطاع البنية التحتية 
ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  مع  وبالتعاون  البل����دية  واأ���ش��ول 

 .2019 نوفمرب  احل��ايل يف  العام  الرابع من  الربع  خالل 
الرئي�س  الباهية  اإن���ارة طريق  و تطوير  ك��ف��اءة  رف��ع  اأع��م��ال 
و جاء  ال��ق��دمي��ة،  الباهية  ملنطقة  امل��ح��اذي  ال��رب��ان  ���ش��ارع  و 
ملعايري  تعزيزا  و  امل�شتقبلية  اأب��وظ��ب��ي  ل��روؤي��ة  تنفيذاً  ذل��ك 

العمراين  والتطوير  النمو  بدعم  الإم���ارة  يف  احلياة  ج��ودة 
مع  يتما�شى  ومب��ا  العاملية  املعايري  اأف�شل  وف��ق  املنطقة  يف 
وحدات  ا�شتبدال  مت  حيث  امل�شتدامة.  التنمية  متطلبات 
اإنارة حديثة موفرة للطاقة من  الإنارة التقليدية بوحدات 

القيام  اإىل  بالإ�شافة  اإن���ارة  عمود   222 على   LED ن��وع 
مع  يتنا�شب  مبا  الإن���ارة  لأعمدة  الالزمة  ال�شيانة  باأعمال 
اأب��وظ��ب��ي،  وق��د بلغت التكلفة  ب��اإم��ارة  دليل الإن���ارة اخلا�س 

درهم. األف  الإجمالية لالأعمال املنجزة ب� 360 

طرق دبي تكرم 2326 موظفا منهم 
اأم�سوا فرتات طويلة يف اخلدمة

•• دبي-وام:

هيئة  يف  املديرين  جمل�س  ورئي�س  العام  املدير  الطاير  مطر  �شعادة  ك��رم 
�شنوات  اأم�����ش��وا  ال��ذي��ن  الطويلة  اخل��دم��ة  وامل��وا���ش��الت، موظفي  ال��ط��رق 
طويلة يف خدمة حكومة دبي، وذلك تقديرا جلهودهم وعطائهم يف خدمة 

الوطن طيلة ال�شنوات املا�شية.
املديرين  م��ن  ع��دد  الهيئة  الو�شل يف  ق��اع��ة  اأق��ي��م يف  ال���ذي  ح�شر احل��ف��ل 

التنفيذيني ومديري الإدارات واملوظفني يف الهيئة.
و�شمل التكرمي خم�شة موظفني اأم�شوا اأكرث من 40 �شنة يف اخلدمة، و 
10 موظفني اأم�شوا اأكرث من 30 �شنة و10 اآخرين اأم�شوا اأكرث من 20 

�شنة و12 موظفا اأم�شوا يف اخلدمة فرتة ترتاوح بني 10 و15 �شنة.
املوظفون  قدمها  التي  اجلليلة  ب��اخل��دم��ات  ال��ط��اي��ر،  مطر  �شعادة  واأ���ش��اد 
القدامى خالل فرتة عملهم يف حكومة دبي، حيث عا�شروا املراحل الأوىل 
وكان  مميزة  اأع��م��ال  وق��دم��وا  الإم���ارة،  �شهدتها  التي  ال�شاملة  التنمية  يف 
جلهودهم دور كبري يف حتقيق العديد من الإجنازات. وقال " حتر�س هيئة 
الطرق واملوا�شالت على تكرمي هذه اخلربات واحلفاظ عليها لأنهم طاقات 
فعالة ل ميكن ال�شتغناء عنها يف دفع م�شريتنا التنموية لالأمام".. موؤكدا 
اأن الهيئة ت�شع تطوير وتاأهيل املوظفني العاملني لديها يف قمة اأولوياتها، 
وحتفزهم لبذل املزيد من اجلهد والتميز يف العمل، لال�شتمرار يف تطوير 
م�شرية البناء، الأمر الذي اأدى اإىل اإحداث نقلة نوعية يف البنية التحتية 
ل�شبكة الطرق واملوا�شالت يف الإمارة ملواكبة التنمية ال�شاملة، وامل�شاهمة 

يف حتقيق روؤية حكومتنا الر�شيدة.

بلدية منطقة الظفرة تنفذ م�سروع �سيانة وحت�سني الطرق الداخلية مبدينة املرفاأ
الطرق  وت��ط��وي��ر  خ��ط��ة حت�����ش��ني 
العام  خم�ش�شات  �شمن  الداخلية 
القادم.  وت�شمنت الأعمال �شيانة 
واملناطق  والأر���ش��ف��ة  الكرب�شتون 
امل����ت���������ش����ررة وحت���������ش����ني ال����ط����رق 
لالأرا�شي  وال��ف��رع��ي��ة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
بالإ�شافة  وال�������دوارات.  ال�شكنية 
تاأهيل و�شيانة  اإىل تركيب واإعادة 
ال���ل���وح���ات الإر�����ش����ادي����ة امل����روري����ة 
مكونات  واأداء  ك��ف��اءة  رف��ع  ب��ه��دف 
مع  ي��ت��الءم  مب��ا  التحتية،  البنية 
م��ع��اي��ري ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة يف 
احتياجات  وتلبية  اأبوظبي،  اإم��ارة 
الطرق،  م�شتخدمي  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
م����ن ح���ي���ث ال�������ش���الم���ة امل����روري����ة 
ومرافق  ال���ط���رق  ���ش��ب��ك��ة  وك���ف���اءة 

البنية التحتية. 
مدخل  ال�شيانة  مناطق  وت�شمل   

•• الظفرة -الفجر:

تنفذ بلدية منطقة الظفرة ممثلة 
و�شواحيها  امل��دن  خ��دم��ات  بقطاع 
م�����ش��روع تطوير  امل���رف���اأ  مب��دي��ن��ة 

ال����ط����رق ال���داخ���ل���ي���ة وف�����ق اأع���ل���ى 
وحتفيز  وال�شالمة  الأمن  معايري 
على  واملحافظة  الفعالة  ال��رق��اب��ة 
املظهر العام للمدينة انطالقاً من 
اإىل  الرامية  البلدي  النظام  روؤي��ة 

الداخلية  الطرق  وحت�شني �شيانة 
وذلك  باملدينة،  التحتية  والبنية 
تهدف  التي  البلدية  خطة  �شمن 
وا�شتدامة  مبكونات  الرت��ق��اء  اإىل 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وحت�����ش��ني جودة 

توفري نظام ذو كفاءة عاملية يحقق 
التنمية امل�شتدامة املن�شودة، ويعزز 
م��ع��اي��ري ج�����ودة احل���ي���اة يف اإم�����ارة 

اأبوظبي.
 وي����ت����م ت��ن��ف��ي��ذ ����ش���ي���ان���ة ال���ط���رق 
�شاملة  درا�����ش����ة  وف�����ق  ال���داخ���ل���ي���ة 
وهي  رئي�شية  م��راح��ل   5 ت�شمنت 
املناطق  جلميع  �شامل  م�شح  عمل 
�شيانة  اإىل  بحاجة  التي  وامل��واق��ع 
وحت�������ش���ني ال�����ط�����رق ال���داخ���ل���ي���ة. 
املطلوبة  امل��ع��اجل��ة  ن���وع  وحت���دي���د 
الطرق.  وم�شح  ل�شيانة وحت�شني 
ل��ل��م��ن��اط��ق والأح�����وا������س ال������واردة 
نظام  ع����رب  م�������ش���وه���ات  ب�������ش���اأن���ه���ا 
 .)MIMS( امل��ت��ن��ق��ل  التفتي�س 
عمل  اأوام��ر  اإ�شدار  اإىل  بالإ�شافة 
موقعية لتطوير وحت�شني الطرق 
ح�شب الأولويات، وا�شتكمال تنفيذ 

الرابع من العام احلايل على اأن يتم 
ا�شتئناف تنفيذ اإجناز باقي اخلطة 

�شمن العام القادم 2020.  
وتنفذ اأعمال ال�شيانة ب�شكل جزئي 
ل�شمان ان�شيابية احلركة املرورية 
وت��ك��ث��ي��ف ال��ع��م��ل يف غ���ري اأوق�����ات 

ومناطق  ال���ب���ي�������ش���اء  ال�������ش���ع���ب���ي���ة 
)حو�س  م�����ن:  ب���ك���ال  الأح�����وا������س 
 )5 )حو�س  و   )2 )حو�س  و   )1
وال����������دوارات ال���ب���ال���غ ع���دده���ا 11 
الن��ت��ه��اء من  امل��ت��وق��ع  وم���ن  دواراً 
اإجناز اأعمال ال�شيانة نهاية الربع 

ات���خ���اذ الإج�������راءات  ال�������ذروة، ومت 
يف  الأعمال  �شري  ل�شمان  الالزمة 
للحد  والرئي�شة  الداخلية  الطرق 
من الختناقات املرورية. وتطوير 
ويهدف م�شروع �شيانة الطرق اإىل 

ا�شتدامة البنية التحتية 
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية تخرج 15 قياديا من النيابة العامة بدبي

•• دبي -وام:

تخريج  حفل  ام�����س  احلكومية  ل����الإدارة  را���ش��د  ب��ن  حممد  كلية  نظمت 
الدفعة الثانية من برنامج قيادات الذين ميثلون 15 من مدراء الإدارات 

وروؤ�شاء الأق�شام يف النيابة العامة بدبي.
و�شهد احلفل الذي اأقيم يف مقر الكلية بدبي �شعادة الدكتور علي �شباع 
احلكومية  ل����الإدارة  را���ش��د  ب��ن  حممد  لكلية  التنفيذي  الرئي�س  امل���ري 
العامة  للنيابة  العام  النائب  احلميدان  عي�شى  ع�شام  امل�شت�شار  و�شعادة 
بدبي والربوفي�شور رائد العواملة عميد كلية حممد بن را�شد لالإدارة 
احلكومية بجانب عدد من اأع�شاء هيئة التدري�س بالكلية وموظفني يف 

كل من الكلية والنيابة العامة.

الكوادر  وتاأهيل  امل�شتقبل  قادة  "قيادات" اإىل متكني  برنامج  وي�شتهدف 
القيادة  تطلعات  تلبي  التي  والكفاءات  باملهارات  وتزويدهم  احلكومية 

الر�شيدة وتوجهات حكومة امل�شتقبل.
و�شلم �شعادة الدكتور على بن �شباع املري و�شعادة امل�شت�شار ع�شام عي�شى 
احلميدان والربوفي�شور رائد العواملة اخلريجني ال�شهادات حيث اأعرب 
اخلريجون عن �شعادتهم بالتخرج من برنامج "قيادات" وبداية مرحلة 
املرحلة  ومتطلبات  طموحاتهم  يلبي  مبا  املهنية  م�شريتهم  يف  جديدة 
باأداء  اآليات العمل والرتقاء  املقبلة التي ت�شتلزم املزيد من التطوير يف 
النيابة العامة يف دبي خدمة مل�شالح املواطنني و�شمان تطبيق القانون 

على النحو الأمثل.
كما اأعرب �شعادة الدكتور علي بن �شباع املري عن فخره بتخريج نخبة 

جديدة من قيادات النيابة العامة بدبي الذين اأظهروا مدى جاهزيتهم 
وا�شتعدادهم التام ملتطلبات امل�شتقبل .

مع  العمل  على  احلكومية  ل���الإدارة  را�شد  بن  كلية حممد  واأك��د حر�س 
خمتلف اجلهات الحتادية واحلكومية املحلية والقطاع اخلا�س من اأجل 
بناء قاعدة وطنية ت�شاركية را�شخة تعمل وفق منهجية وا�شحة هدفها 

الأ�شمى هو اإيجاد حلول للتحديات امل�شرتكة .
العام  النائب  امل�شت�شار ع�شام عي�شى احلميدان  �شعادة  اأع��رب  من جانبه 
برنامج  من  جديدة  دفعة  بتخريج  �شعادته  عن  دب��ي  يف  العامة  للنيابة 
تاأهيل  اأن  ...م��وؤك��دا  واملوظفني  الق�شائية  ال�شلطة  اأع�شاء  من  قيادات 
كوادر النيابة العامة يعك�س روؤى وطموحات النيابة العامة يف ا�شت�شراف 

امل�شتقبل وال�شتعداد ملواجهة حتدياته.

"اإن حر�شنا على تدريب وتاأهيل الكادر الب�شري انطالقاً  وقال �شعادته 
ق�شائية  منظومة  خللق  الوطنية  الطاقات  يف  بال�شتثمار  اإمياننا  من 
لالإدارة  را�شد  بن  حممد  لكلية  �شكره  عن  ..معربا  العامل  دول  تناف�س 
احل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى دوره����ا يف اإجن����اح ال��ربن��ام��ج ح��ي��ث مت��ث��ل ت��ل��ك اخلطوة 
ثمرة ال�شراكة بني نيابة دبي والكلية ون�شعى اإىل تفعيل التعاون وتبادل 
املت�شارعة  التطورات  قدرتنا على مواكبة  لدعم  اخل��ربات بني اجلهتني 

يف اإمارة دبي".
ويتناول برنامج "قيادات" 4 حماور رئي�شية اأولها "القيادة ال�شرتاتيجية 
يف ع�شر التحديات" اأما املحور الثاين "التوجهات احلديثة يف ا�شت�شراف 
امل�شتقبل والتميز احلكومي" فيما جاء املحور الثالث بعنوان "امل�شرعات 

احلكومية 10X" واملحور الرابع ".

تنفيذا لتوجيهات حاكم راأ�س اخليمة 

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة يلتقي اجلالية الباك�ستانية
•• راأ�ض اخليمة – الفجر:

ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ 
راأ�س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
حياة  ج�������ودة  اخل���ي���م���ة،ول���ت���ع���زي���ز 
ملبداأ  الإمارة،وحتقيقاً  يف  املقيمني 
الأمن م�شوؤولية اجلميع، قام اللواء 
النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  اهلل  عبد  علي 
راأ������س اخليمة،  ���ش��رط��ة  ق��ائ��د ع���ام 
بزيارة اجلالية الباك�شتانية املقيمة 
وفقاً  راأ���س اخليمة،وذلك  اإم��ارة  يف 
للخطة التنفيذية لربنامج مبادرة 

التوا�شل امليداين مع اجلاليات.
الت�شغيلية  اخل����ط����ة  اإط���������ار  ويف 
امل��ي��داين للجاليات  ال��ن��زول  مل��ب��ادرة 
التي  الزيارة  خالل  �شعادته  التقى 
يف  الباك�شتانية  للجالية  ب��ه��ا  ق���ام 
براأ�س  اإن(  فندق هليتون ) ج��اردن 
العميد  خ��الل��ه��ا  اخل���ي���م���ة،راف���ق���ه 
طارق حممد بن �شيف نائب مدير 
عام العمليات ال�شرطية، و م�شت�شار 
الأداء  خبري  ال�شفريي  �شيف  اأول 
بالقيادة،  واملوؤ�ش�شي  ال�شرتاتيجي 
وال��ع��ق��ي��د ال���دك���ت���ور را����ش���د حممد 
ال�شرطة  اإدارة  م��دي��ر  ال�����ش��ل��ح��دي 

املجتمعية، وعدد من ال�شباط.
التحاور  اإىل  ال�����زي�����ارة   وت����ه����دف 
م����ع اأف���������راد اجل���ال���ي���ة والإط��������الع 

���ش��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة ع��ل��ى تنفيذ 
ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 
الإم����������ارة،واأن  ه���ذه ال���زي���ارة تاأتي 
وزارة  اإ�شرتاتيجية  م��ع  ان�شجاماً 
الداخلية الرامية لتعزيز الرتابط 
،وتاأكيد  واجل��ال��ي��ات  ال�شرطة  ب��ني 
ا�شتدامة ال�شراكة وفق مبداأ الأمن 
اجلميع،ولتح�شني  م�������ش���وؤول���ي���ة 
وتطوير اخلدمات ال�شرطية ب�شفة 
احلكومية  واخل������دم������ات  خ���ا����ش���ة 
املقيمني  ل����ك����ل  ع�����ام�����ة  ب�������ش���ف���ة 
عند  النا�س  حياة  والزوار،وت�شهيل 
نهج  خ��الل  م��ن  اأعمالهم  ممار�شة 
حكومتنا  اتخذته  ال���ذي  الت�شامح 
التعامل  يف  تتبعه  منهجاً  الر�شيدة 
�شعادته  اجل���م���ه���ور،م���وج���ه���اً  م����ع 
كل  على  للتعاون  للجميع  ال��دع��وة 
والأمان  الأم��ن  لتحقيق  امل�شتويات 

يف املجتمع.
تتبعه  ال�����ذي  امل��ن��ه��ج  اأن  واأ�����ش����اف 
������ش�����رط�����ة راأ��������������س اخل�����ي�����م�����ة وف�����ق 
احلاكم  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
للقيادات  امليداين  بالنزول  يتمثل  
ب�شورة  الط��الع  بهدف  ال�شرطية 
اجلاليات  اأح�������وال  ع��ل��ى  م��ب��ا���ش��رة 
واحتياجاتهم  ب����الإم����ارة  امل��ق��ي��م��ة 
وال����ت����وج����ي����ه ل��ت��ل��ب��ي��ت��ه��ا ،م���ن���وه���اً 
الباك�شتانية  اجل��ال��ي��ة  اأن  �شعادته 
����ش���اه���م���ت ب���������ش����ورة م����ب����ا�����ش����رة يف 

ب�شاأن  واأرائ���ه���م  مالحظاتهم  على 
وزارة  ت��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  اخل����دم����ات 
راأ����س  ب�����ش��رط��ة  متمثلة  ال��داخ��ل��ي��ة 
اخليمة،حتقيقاً لنهج الت�شامح الذي 
،وروؤي���ة  الر�شيدة  حكومتنا  تتبعه 
بتعزيز  املتمثلة  الإم����ارات  حكومة 
جودة احلياة يف الدولة،والتي تاأتي 
ال�شرتاتيجي  الهدف  مع  متا�شياً 
ل������وزارة ال���داخ���ل���ي���ة  ب��ت��ع��زي��ز ر�شا 
املتعاملني من اجلمهور باخلدمات 
امل��ق��دم��ة ب��اأف�����ش��ل م��ع��اي��ري اجل���ودة 

وال�شفافية وبكفاءة عالية.
مبجموعة  ���ش��ع��ادت��ه  ال��ت��ق��ى  ح��ي��ث 
اجلالية  �����ش����رائ����ح  خم���ت���ل���ف  م�����ن 
بالإمارة  يف  املقيمة  الباك�شتانية 
امل��ه��ن��د���س حم��م��د جاويد  مي��ث��ل��ه��م 
الباك�شتاين،وثاقب  امل��رك��ز  رئي�س 
ني�شار رجل اأعمال،وعتيق الرحمن 
راأ�س  الأ�شنان  طب  بكلية  اأك��ادمي��ي 
رجل  خ��ان  ن���واب  ،وال�شيد  اخليمة 
مدير  ال��رح��م��ن  اع���م���ال،وجم���ي���ب 
الطبية  امل����راك����ز  ب����اأح����د  م��ب��ي��ع��ات 
براأ�س اخليمة،ومت تبادل الأحاديث 
ومعرفة  معهم  وال��ت��ح��اور  ال��ودي��ة 
واأفكارهم  واآرائ���ه���م  م��الح��ظ��ات��ه��م 
ح���ول اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة ل��ه��م من 
قبل وزارة الداخلية ممثلة ب�شرطة 

راأ�س اخليمة.
واأك������د ال����ل����واء ب���ن ع���ل���وان حر�س 

حد ال�شواء ،بتوفري بيئة جمتمعية 
ن�شيجها  يف  ت����دم����ج  م���ت�������ش���احم���ة 
وحتافظ  املجتمع  �شرائح  خمتلف 
وقيمها  الإم�����������ارات  ث���ق���اف���ة  ع���ل���ى 
والعطاء  ال��ت�����ش��ام��ح  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة 
وتعزز تالحمها املجتمعي والأ�شري 
ل��ت��ك��ون م��ن اأف�����ش��ل دول ال��ع��امل يف 

هذا املجال.
ك��م��ا واأك����د ���ش��ع��ادة ال���ل���واء ع��ل��ي بن 
ع����ل����وان ق���ائ���د ع�����ام ����ش���رط���ة راأ������س 
اخليمة  اأن هذه املبادرة املثمرة من 
اأجل توطيد الأمن وحتقيق الأمان 
ب�شكل دائم عرب �شيغ التعاون التي 
التعاي�س  ق��ي��م  خ����الل  م���ن  ت��ط��ب��ق 
مابني  وال����ت���������ش����ام����ح  امل���ج���ت���م���ع���ي 
واجلاليات  ال�����ش��رط��ي��ة  الأج����ه����زة 
اأر�����س الإم����ارات  ال��ت��ي تعي�س ع��ل��ى 
،وال���ذي���ن ي��ع��ت��ربون ���ش��رك��اء يف ما 
الأمن  ا�شتتباب  من  البالد  ت�شهده 
مع  الإ�شرتاتيجية  �شراكتهم  ع��رب 

املوؤ�ش�شات الأمنية.
الإمارة  باأنها  اخليمة  راأ���س  وا�شفاً 
اجلهود  بف�شل  اليوم  اأماناً  الأك��رث 

والقت�شادية  العمرانية  النه�شة 
يف  وا�شحة  ب�شمات  بالإمارة،ولهم 
مبداأ  بتطبيق  وامل�����ش��ارك��ة  املجتمع 
الأمن والأم��ان. وا�شتعر�س القائد 
املحاور  م��ن  ع��ددا  ال��ع��ام واحل�شور 
مناق�شتها  مت���ت  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
بنتائج  واخل����روج  تف�شيلي  ب�شكل 
املنظومة  تدعم  عملية  وتو�شيات 
الأم���ن���ي���ة ب�����الإم�����ارة ال���ت���ي ت���ب���واأت 
ال�شعور  مراكز متميزة يف معدلت 
م�شتوى  ع��ل��ى  والأم��������ان  ب����الأم����ن 
اجلميع  ت����ع����اون  ال���دول���ة،ب���ف�������ش���ل 

واحرتامهم للقوانني والأنظمة. 
القيادة  اأن  للح�شور  �شعادته  واأك��د 
راأ�شها  وع��ل��ى  ب����الإم����ارة  ال��ر���ش��ي��دة 
ويل  احلاكم،و�شمو  ال�شمو  �شاحب 
لتحقيق  ج���اه���دة  ،ت�����ش��ع��ى  ال��ع��ه��د 
اأر�س  على  يعي�س  م��ن  لكل  الأم���ن 
دولة الإم��ارات من خالل الهتمام 
واملتابعة امل�شتمرة لعملية التطوير 
للخدمات  امل�����ش��ت��م��ر  وال��ت��ح�����ش��ني 
املجتمع  اأف�����������راد  ل����ك����ل  امل����ق����دم����ة 
امل��واط��ن��ني م��ن��ه��م  وامل��ق��ي��م��ني على 

املناطق  يف  ال�������دوري�������ات  ت�����واج�����د 
و�شرعة  وال����ت����ج����اري����ة  ال�����ش��ك��ن��ي��ة 
امل�شاعدة  حجم  وتقييم  ا�شتجابتها 
ال�شرطة يف حال  رج��ال  من جانب 
درجة  اأو طارئ،وحول  وقوع حادث 
التعامل  امل��روري وكيفية  الزدح��ام 
مقرتحات  م��ع��ه،وت��ل��م�����س  ال�����ش��ري��ع 
الأعمال  و�شهولة  ممار�شة  تطوير 
املحاور  م���ن  الإم����ارة،وغ����ريه����ا  يف 
التي تقي�س اآراء ومقرتحات واأفكار 

اجلالية الباك�شتانية.
ب�شكل  احل���������ش����ور  ت���ف���اع���ل  ف���ي���م���ا 
اإي�����ج�����اب�����ي وك�����ب�����ري م������ع ال������زي������ارة 
للنقا�س  امل����ط����روح����ة  وال����ن����ق����اط 
ب�شورة  ال�شرطية  اخل��دم��ات  ح��ول 
اخل�����دم�����ات  ج�����ان�����ب  ،اإىل  ع�����ام�����ة 
الإدارات  ب��ع�����س  ت���ق���دم���ه���ا  ال���ت���ي 
وم������راك������ز اخل���دم���ة،وم���ت���ط���ل���ب���ات 
اجل��ال��ي��ة ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة ع��ل��ى وجه 
املبادرة  بهذه  اخل�����ش��و���س،واأ���ش��ادوا 
خالل  ،ومت  واملتميزة  ال�شتثنائية 
ال����ل����ق����اء ت����ق����دمي جم����م����وع����ة من 
واملقرتحات  ال���ب���ن���اءة  امل���الح���ظ���ات 

التي تبذلها الأجهزة ال�شرطية،واأن 
املتمثل  الأك������رب  الإجن�������از  حت��ق��ي��ق 
للجرائم  ال�����ش��ف��ري��ة  "بالن�شبة 
،يعد  الإم���ارة  واملقلقة"يف  اخلطرة 
اجن��ازاً ي�شاف اإىل الإجن��ازات التي 
حتققت يف اجلانب الأمني خالل عام 
2018 ،وفيه ح�شلت راأ�س اخليمة 
على لقب )اأف�شل اإمارة يف اجلانب 
نتيجة  اجن���از ج�شد  الأم��ن��ي(،وه��و 
من  م�شتمر  وت���ع���اون  دوؤوب  ع��م��ل 
اأجل توطيد الأمن والأمان،وجناح 
املفتوحة"التي  "الأبواب  �شيا�شة 
ال�����ش��م��و ال�شيخ  ل��ه��ا ���ش��اح��ب  دع���ى 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم نائب 
جمل�س  رئ���ي�������س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي ل��ي��ك��ون منهج 
عمل دائ��م يف كل دوائ��ر وموؤ�ش�شات 
اللقاء  حم���اور  وا�شتملت  ال��دول��ة. 
بالأمان،ومدى  النا�س  �شعور  مدى 
املقدمة  اخل����دم����ات  ن��ح��و  ال���ر����ش���ا 
امل�شتثمرين  خدمات  ب�شاأن  وراأيهم 
والأطفال وطالب  الأعمال  ورجال 
املدار�س على وجه التحديد،ومدى 

بع�س  ع���ل���ى  وال���������رد  الي����ج����اب����ي����ة 
مبا�شرة  ب�������ش���ورة  ال���ش��ت��ف�����ش��ارات 
وف����وري����ة. ويف ن��ه��اي��ة ال����زي����ارة مت 
عمل  ف��ري��ق  ت�شكيل  ع��ل��ى  الت���ف���اق 
واجلالية  ال�����ش��رط��ة  ب��ني  م�����ش��رتك 
الباك�شتانية ملتابعة تنفيذ تو�شيات 
الت�شال  ع��م��ل��ي��ة  ال��ل��ق��اء،وت��ع��زي��ز 
وال��ت��وا���ش��ل ب��ني اجل��ان��ب��ني مل��ا فيه 

حتقيق امل�شلحة العامة.
ويف ختام اللقاء وجه �شعادة قاد عام 
�شرطة راأ�س اخليمة، بت�شكيل جلنة 
متخ�ش�شة ملناق�شة و متابعة تنفيذ 
اللقاء،  الأفكار التي طرحت خالل 
مبا يخدم امل�شلحة العامة، ويحقق 
الر�شا لكافة اجلن�شيات واجلاليات 
اأر�س الدولة، وموؤكداً  املقيمة على 
اأبوابه مفتوحة  باأن  ذاته  الوقت  يف 
ل��ل��ج��م��ي��ع ل��ال���ش��ت��م��اع لآرائ�����ه�����م و 
خدمة  مراكز  وكذلك  م�شكالتهم، 
امل��ت��ع��ام��ل��ني م���ت���واج���دة ع��ل��ى مدار 
اخلدمات،  اأف�شل  لتقدمي  ال�شاعة 
فيه  ملا  العاملية،  املعايري  اأعلى  وف��ق 

تعزيز الأمن و الأمان بالإمارة. 

حماكم راأ�س اخليمة تطلق مبادرة للم�ساركة يف اختيار الهوية الإعالمية للدولة
•• راأ�ض اخليمة - وام:

اأطلقت دائرة حماكم راأ�س اخليمة 
يف  للم�شاركة  جمتمعية  م��ب��ادرة 
الت�شويت لختيار الت�شميم الذي 
الإعالمية  الهوية  �شعار  �شيمثل 

املرئية لدولة الإمارات.
الت�شميم  اختيار  مبادرة  و�شهدت 
الوطني  امل���������ش����روع  ي���ع���د  ال�������ذي 
الإم���ارات  ق�شة  نقل  اإىل  ال��ه��ادف 
الدائرة  للعامل، م�شاركة موظفي 
واملحامني واملتعاملني عرب املوقع 
قبل  م��ن  املخ�ش�س  الإل���ك���رتوين 

حكومة الإمارات.
واأك�������د امل�����ش��ت�����ش��ار اأح����م����د حممد 
اخل��اط��ري رئ��ي�����س دائ����رة املحاكم 
�شعار  اختيار  يف  م�شاركته  خ��الل 
اإ�شراك  اأن  الإع���الم���ي���ة  ال��ه��وي��ة 
اأف�شل  ال��ع��امل يف اخ��ت��ي��ار  ���ش��ع��وب 
الإعالمية  الهوية  ميثل  ت�شميم 

مبادرة  اأن  اإىل  اخل��اط��ري  ول��ف��ت 
اختيار �شعار ميثل دولة الإمارات 
املقبلة،  ع��ام��ا  اخل��م�����ش��ني  خ����الل 
ياأتي يف اإطار حر�س دائرة حماكم 
اجلميل  رد  ع��ل��ى  اخل��ي��م��ة  راأ�������س 

و�شدق  اإمي���ان  يعك�س  الإم��ارات��ي��ة 
الت�شامح  بنهج  الر�شيدة  قيادتنا 
والتعاي�س مع الآخر الذي غر�شه 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 

اآل نهيان " طيب اهلل ثراه " .

م���ن خ���الل دع����وة ك��اف��ة موظفي 
يف  للم�شاركة  املحاكم  ومتعاملي 
ال��ت�����ش��وي��ت ال����ذي ي�����ش��ه��م يف زرع 
���ش��ج��رة ح���ول ال���ع���امل م��ق��اب��ل كل 

عملية ت�شويت.

ال�سارقة للوثائق تعتمد نظام اإدارة الوثائق اخل�سو�سية ملركز حتكيم 

بالتعاون بني الرتبية والثقافة 

ا�ستبيانان ا�ستهدفا اأع�ساء املنظومة التعليمية حول املعرفة الثقافية وقيا�س مهارات القراءة

•• ال�صارقة-وام:

اعتمدت هيئة ال�شارقة للوثائق والأر�شيف نظام اإدارة الوثائق اخل�شو�شية 
ملركز ال�شارقة للتحكيم التجاري الدويل حتكيم ويهدف النظام اإىل حفظ 
وم�شريها  ا�شتبقائها  م��دة  وخ��ط��ط  اخل�شو�شية  امل��رك��ز  وث��ائ��ق  وتنظيم 

النهائي.
جاء ذلك على هام�س التفاقية التي اأبرمها كل من �شعادة عبد اهلل دعيف�س، 
ال��دويل حتكيم  التجاري  للتحكيم  ال�شارقة  ملركز  التنفيذية  اللجنة  رئي�س 
و�شعادة �شالح �شامل املحمود، مدير عام هيئة ال�شارقة للوثائق والأر�شيف، 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العوي�س  �شلطان  عبداهلل  �شعادة  بح�شور 
و�شعادة  الغرفة،  عام  مدير  اأم��ني  اأحمد  حممد  و�شعادة  ال�شارقة،  و�شناعة 
اأحمد �شالح العجلة، مدير مركز ال�شارقة للتحكيم التجاري الدويل، وعدد 
من امل�شوؤولني من كال الطرفني. واأ�شار �شعادة عبداهلل دعيف�س اإىل اأهمية 
هذه املذكرة، التي من �شاأنها تنظيم العمليات الإدارية والتحكيمية يف املركز، 

تاريخ  من  ج��زءاً  ت�شكل  التي  القانونية  والوثائق  امل�شتندات  حفظ  و�شمان 
اإمارة ال�شارقة ودولة الإمارات العربية املتحدة.

للوثائق  ال�شارقة  هيئة  على  �شيعتمد  حتكيم  م��رك��ز  اأن  دعيف�س  واأو���ش��ح 
له  ملا  املهمة،  اخل�شو�شية  والوثائق  امل�شتندات  على  احلفاظ  يف  والأر�شيف 
من خربة وا�شعة يف هذا املجال، ومبا ي�شاعد على و�شع ا�شرتاتيجيات املركز 

واأهدافه وخططه امل�شتقبلية ب�شكل اأف�شل.
م��ن ج��ان��ب��ه، اأك���د ���ش��ع��ادة ���ش��الح ���ش��امل امل��ح��م��ود على اأه��م��ي��ة اع��ت��م��اد مركز 
"حتكيم" لت�شنيف وثائقه اخل�شو�شية التي تعك�س دور الإمارة القت�شادي 
املتميز وبيئتها ال�شتثمارية الآمنة واجلاذبة والتي ت�شعى الهيئة من خالل 

اأنظمتها اإىل حفظه وتوثيقه وفَقا لالأ�شاليب وال�شرتاطات املعتمدة.
وثّمن املحمود جهود مركز حتكيم وجميع الفرق العاملة من اجلانبني على 
اإمتام جميع مراحل النظام بدقة واحرتافية، موؤكداً حر�س هيئة ال�شارقة 
للوثائق والأر�شيف على توثيق اإجنازات املركز والإم��ارة يف جمال التحكيم 

التجاري والدويل.

•• دبي – حم�صن را�صد

اأطلقت وزارة الرتبية والتعليم وبالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية املعرفة 
الوطني  و"الإمارات  الثقافية"  امل��ع��رف��ة   " م��وؤ���ش��ري  لقيا�س   ، ا�شتبيانني 
، م�شتهدفة  للقراءة"، وقامت بتعميمهما على كافة اإدارات املدار�س موؤخراً 
امليدان  وك���وادر   ، والثالثة"  "الثانية  احللقتني  الإم��ارات��ي��ة  املدر�شة  طلبة 
الرتبوي من  "الهيئات الدارية والتدري�شية  ، وجميع املوظفني العاملني 

يف ديوان الوزارة.
ودعت الوزارة من خالل التعميم على الفئات امل�شتهدفة يف امليدان ، لأهمية  
امل�شاركة  يف تلك ال�شتبيانات، من خالل الإجابة عن اآرائهم اخلا�شة املتعلقة 

باملوؤ�شرين عرب  الروابط اخلا�شة التي وفرتها الوزارة لهم .
وت�شمن ا�شتبيان قيا�س مهارات القراءة 27 �شوؤالأً، ا�شتملت على البيانات 
ال�شخ�شية وامل�شتوى التعليمي للم�شتهدفني، وعدد مرات القراءة، ونوعية 
وكيفية  القراءة،  جمالت  واأك��رث  واأهدافها،  القراءة،  ولغة  املختارة،  الكتب 
اختيار كتب القراءة، وم�شادر احل�شول على مواد القراءة، ومتو�شط اأعداد 
ودور  ال��ق��راءة،  على  املحفزات  واأه��م  العام،  خ��الل  قراءتها  يتم  التي  الكتب 
و�شائل التوا�شل الجتماعي يف رفع م�شتوى القراءة لدى الأف��راد، ومدى 
يف  الأ���ش��رة  ودور  الثقافية،  باملجتمعات  الل��ت��ح��اق  على  امل�شاركني  ح��ر���س 

الت�شجيع على القراءة.

اأما ا�شتبيان  قيا�س موؤ�شر املعرفة الثقافية، فركز على 36 �شوؤال، ت�شمنت 
املجالت  وحتديد  للم�شاركني،  والتعليمية  والوظيفية  ال�شخ�شية  البيانات 
الزيارات  م���رات  وع���دد  الأدائ���ي���ة،  ال��ف��ن��ون  وجم���الت  امل�شتهدفة،  الثقافية 
الأن�شطة  واأك���رث  اجل����اري،  ال��ع��ام  خ��الل  ال��دول��ة  يف  الثقافية  للموؤ�ش�شات 
احلايل،  العام  خ��الل  متابعتها،  اأو  بح�شورها  امل�شارك  ق��ام  التي  الثقافية 
ف�شال عن  اأهمية الثقافة يف حياة اأفراد املجتمع، واأهم الو�شائل التي تعتمد 

عليها ملواكبة، ومتابعة الأن�شطة، والفعاليات الثقافية يف الدولة.
كذلك اأ�شار ال�شتبيان اإىل دور املنجزات وامل�شاريع الثقافية احلالية يف زيادة 
النمو والتنويع القت�شادي للدولة ، واأهم امل�شاريع الثقافية الأكرث جاذبية 
الناعمة  القوة  ا�شرتاتيجية  دعم  يف  الثقافية  املجالت  ودور  للم�شتثمرين، 
يف  وامل�شاركة  ال�شتمتاع  لزيادة  الالزمة  املحفزات  واأب��رز  الإم���ارات،  لدولة 
يتم  التي  الثقافية  وامل�شاريع  املنجزات  ارتباط  وم��دى  الثقافية،  الأن�شطة 
تنفيذها بهوية الإم��ارات، ومدى قدرة امل�شاريع واملبادرات الثقافية يف بناء 
املواهب الوطنية وتوفري املزيد من فر�س العمل، وقدرة املوؤ�ش�شات الثقافية 
املختلفة على توفر فر�س لال�شتماع باأعمال املبدعني واملوهوبني يف الدولة، 
الأعمال  ورواد  امل��واه��ب  لأ���ش��ح��اب  الثقافية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  رع��اي��ة  وم�شتوى 
الإبداعية يف الدولة، وهل املنجزات وامل�شاريع الثقافية والإبداعية يف الدولة 
ال�شئلة  من  ع��ددا  على  بالإ�شافة  الإب��داع��ي؟،  التعبري  اأ�شكال  كافة  تغطي 

الثقافية ومنجزات الدولة يف املجال الثقايف يف الفرتة ال�شابقة.   

جزء من اال�صتبيان وقيا�س املعرفة الثقافيةجزء من ا�صتبيان قيا�س موؤ�صر القراء
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اأخبـار الإمـارات

م�صاركا يتناف�صون بقوة   444

جائزة راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي تطلق الختبارات التمهيدية لدورة الع�سرين 
•• راأ�ض اخليمة – الفجر  

�شهدت جائزة راأ�س اخليمة للقراآن 
الكرمي يف دورتها الع�شرين تناف�شا 
التمهيدية  الخ��ت��ب��ارات  يف  ق��وي��ا 
بيت  مبركز  اأقيمت  التي  للذكور 
اجلنوبي  ال��ظ��ي��ت  يف  ال�������ش���رك���ال 
الفرتتني  اأي����ام يف   4 م����دار  ع��ل��ى 
ال�شباحية وامل�شائية، والتي �شارك 
444 مت�شابقا من خمتلف  فيها 
امل�شابقات  يف  والفئات  اجلن�شيات 

املتنوع
ب����ن خالد  ال�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر  واأك�������د 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي 
للقراآن  اخل��ي��م��ة  راأ������س  م��وؤ���ش�����ش��ة 
اجلائزة  ه��ذه  تنظيم  ب��اأن  الكرمي 
ال��ق��راآن��ي��ة وت��األ��ق��ه��ا ي��اأت��ي بف�شل 
ج���ه���ود ح��ك��وم��ة دول�����ة الإم�������ارات 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وب��رع��اي��ة 
ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود 
امل���ج���ل�������س الأع�����ل�����ى ح����اك����م راأ�������س 
ال�شيخ  ���ش��م��و  وم��ت��اب��ع��ة  اخل��ي��م��ة 
ويل  القا�شمي  ���ش��ع��ود  ب��ن  حم��م��د 
ال���ع���ه���د، وت���ه���دف ه����ذه اجل���ائ���زة 

الوقت  تق�شيم  وح�شن  اجل��ائ��زة، 
وتقدمي  واآخ���ر،  مت�شابق  ك��ل  ب��ني 
للجميع،  ال���ك���رمي���ة  ال�������ش���ي���اف���ة 
بتوزيع  ال���ع���م���ل  ف����ري����ق  وي����ق����وم 
لتنظيم  اأف���راد  وتخ�شي�س  امل��ه��ام 
ح��رك��ة امل�����ش��ارك��ني يف امل���ك���ان، كما 
بامل�شاركني  التحكيم  جلنة  تعتني 
وت�������ش���ت���ق���ب���ل���ه���م ب�����ك�����ل ت�����رح�����اب 
بكل  مواهبهم  لإب���راز  وت�شجعهم 

راحة ومتيز.
واأفاد اأحمد ابراهيم �شبيعان اأمني 
للقراآن  راأ����س اخليمة  ع��ام ج��ائ��زة 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  ورئ��ي�����س  ال���ك���رمي 
الختبارات  ب��اإمت��ام  ل��ه��ا  املنظمة 
وجه،  باأكمل  للذكور  التمهيدية 
القادم  الأرب�����ع�����اء  ي����وم  و����ش���ت���ب���داأ 
اخ���ت���ب���ارات الإن������اث ب���واق���ع 535 
م�������ش���ارك���ة، و���ش��ت�����ش��ت��م��ر ل��غ��اي��ة 3 
امل�شاركات  اخ��ت��ب��ار  و���ش��ي��ت��م  اأي�����ام، 
اأ�شحاب  م��ن  حتكيم  جل���ان   6 يف 
واحلرفية،  وال��ك��ف��اءات  اخل���ربات 
الفرتتني  يف  الخ���ت���ب���ار  و���ش��ي��ت��م 
متمنني  وامل�����ش��ائ��ي��ة،  ال�����ش��ب��اح��ي��ة 

للجميع التوفيق والتاألق.

واأ�شار اأحمد حممد ال�شحي مدير 
عام موؤ�ش�شة راأ�س اخليمة للقراآن 
الكرمي اإىل اأن اجلائزة تدار ب�شكل 
م��ت��ك��ام��ل م��ن ف��ري��ق ع��م��ل ي�شعى 
اإىل حت��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز وال���ت���األ���ق يف 
الختبارات التمهيدية، والهتمام 
اإىل  دخوله  بداية  منذ  باملت�شابق 

املباركة اإىل خدمة القراآن الكرمي 
حفظه  يف  ال���ت���ن���اف�������س  وت����ع����زي����ز 
املواهب  وتنمية  ت��الوت��ه  وح�����ش��ن 
روح  وغر�س  الإيجابية  والطاقات 
املتنوعة،  امل�شابقات  ع��رب  الإب���داع 
والنفع على  بالفائدة  تعود  والتي 

املجتمع الإماراتي.

مغادرته،  وح��ت��ى  الخ��ت��ب��ار  م��ق��ر 
امل�شاركني  ا���ش��ت��ق��ب��ال  ي��ت��م  ح��ي��ث 
ترحاب  ب���ك���ل  الأم��������ور  واأول������ي������اء 
وت�شليمهم اأرقام النتظار وتوفري 
قاعات  ل��ه��م يف  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
وتوفري  منظم  ب��ت��وزي��ع  الن��ت��ظ��ار 
وبرو�شورات  للمراجعة  امل�شاحف 

ا�ست�ساري ال�سارقة يدر�س م�سروع قانون 
تنظيم الإدارة العامة للدفاع املدين

•• ال�صارقة-وام: 

والبلديات  والأوق���اف  الإ�شالمية  ال�شوؤون  جلنة  اأك��دت 
ال�شت�شاري  املجل�س  يف  العامة  واملرافق  الأم��ن  و�شوؤون 
مراآة  وما ميثله من  املجل�س  دور  على  ال�شارقة  لإم��ارة 
امل��ج��ت��م��ع واح��ت��ي��اج��ات��ه وم����ا �شتتوله  ل���واق���ع  ع��اك�����ش��ة 
اأهم  مناق�شة  يف  اأدوار  من  اخت�شا�شاتها  بحكم  اللجنة 
اإىل  اللجنة  واأ���ش��ارت   . املواطن  مت�س  التي  املو�شوعات 
العادي  النعقاد  دور  بداية  منذ  اأعمالها  �شتكثف  اأنها 
الأول من الف�شل الت�شريعي العا�شر وحتى الدور الرابع 
اأ�شرة  لكل  ال��ك��رمي  العي�س  يف  املجل�س  روؤي���ة  لتحقيق 

والعمل على خدمة املجتمع .
جاء ذلك خالل الجتماع الثاين للجنة والذي عقدته 
الجتماع  .وت��راأ���س  ال�شارقة  مبدينة  املجل�س  مقر  يف 
عبيد  وح�شره  اللجنة  رئي�س  الطنيجي  �شامل  حممد 
والأع�شاء  اللجنة  م��ق��رر  الطنيجي  القاب�س  حممد 
ال���دك���ت���ور حم��م��د اأح���م���د ال��ك��و���س واأح���م���د را����ش���د علي 
النقبي وعبداهلل م�شبح اخلا�شوين الكتبي وعلي �شيف 
بجانب  الكتبي  ال�شواية  وعبيد عو�س  الكتبي  الندا�س 
ح�شن  ي��و���ش��ف  للمجل�س  ال��ق��ان��وين  امل�شت�شار  ح�����ش��ور 
من  الكتبي  �شويدا  بن  �شيف  با�شليب  اآمنه  و  علي  اآل 

بداية  اللجنة. ويف  �شر  اأمينة  للمجل�س  العامة  الأمانة 
الجتماع دعا حممد �شامل الطنيجي رئي�س اللجنة اإىل 
موا�شلة ا�شتكمال جهود املجل�س ال�شت�شاري يف الف�شول 
الت�شريعية ال�شابقة والطالع على حما�شر الجتماعات 
والزيارات بجانب م�شابط اجلل�شات والوقوف على اأهم 
املو�شوعات التي متت مناق�شاتها ل�شتكمالها مع و�شع 
خطة عمل للجنة خالل الفرتة املقبلة . بعدها ا�شتهلت 
جلنة ال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف والبلديات و�شوؤون 
الأول لبحث خمتلف  العامة اجتماعها  الأمن واملرافق 
الروؤى وال�شياغة القانونية حول م�شروع قانون ب�شاأن 

تنظيم الإدارة العامة للدفاع املدين يف اإمارة ال�شارقة .
وتدار�شت اللجنة م�شروع القانون بعد اأن اأحاله رئي�س 
املجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة اإىل اللجنة ا�شتنادا 
لن�س البند ال��راب��ع م��ن امل���ادة 7 م��ن ال��ق��ان��ون رق��م 2 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  اإن�شاء  ب�شاأن  1999م  ل�شنة 
ال�شارقة وعمال باأحكام املادة 72 من الالئحة الداخلية 
خمتلف  على  اللجنة  واطلعت  ال�شت�شاري.  للمجل�س 
ما ورد يف م�شروع القانون من مواد تنظم �شري العمل 
ب��الإدارة العامة للدفاع املدين من حيث الخت�شا�شات 
بامل�شروع  ورد  فيما  وتباحثوا  وال�شالحيات  والأه���داف 

وقاموا باإدخال عدد من التعديالت .

ويل عهد عجمان ي�سهد تخريج امل�ساركني يف املرحلة املتقدمة من املربمج الإماراتي

����ش���ن���وات يف   10 ول���غ���اي���ة   7 م����ن 
�شكريبت"  و"جافا  "جافا"  لغتي 

باعتبارهما الأكرث ا�شتخداما.
ح�شر حفل التخريج، الذي اإقيم يف 

اأخ��رى م�شتقلة من خ��الل من�شة 
لتطوير  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  اإل���ك���رتون���ي���ة 
الفئة  يف  امل���������ش����ارك����ني  م�����ه�����ارات 
�شنة   14 11 وحتى  العمرية من 

كلية املدينة اجلامعية يف عجمان، 
خلفان  ���ش��اح��ي  ال���ف���ري���ق  م���ع���ايل 
متيم رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق 
القا�شي  و���ش��ع��ادة حم��م��د  ال��وط��ن 

يف لغة " بايثون " وهي واحدة من 
اأك����رث ل��غ��ات ال��ربجم��ة ط��ل��ب��اً على 
ك��م��ا مت تطوير  ال���ع���امل،  م�����ش��ت��وى 
قدرات امل�شاركني يف الفئة العمرية 

•• عجمان-وام: 

حميد  ب��ن  عمار  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
رئي�س  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
القيادة  اأن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
ال���ر����ش���ي���دة ت�����ش��ع ال����ش���ت���ث���م���ار يف 
تطوير جيل من الكفاءات متمكن 
يف  امل�شتقبل  وم��ه��ن  امل���ه���ارات  م��ن 

�شدارة اأولوياتها.
ح���ف���ل تخريج  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
املتقدمة من  امل�شاركني يف املرحلة 
م���ب���ادرة امل��ربم��ج الإم����ارات����ي التي 
بال�شراكة  الوطن  �شندوق  نظمها 
مع �شركة الدار و�شركة دارك ماتر 
الإم����ارات  م��ع جامعتي  وال��ت��ع��اون 
املدينة  وك��ل��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

اجلامعية يف عجمان.
عجمان  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  واأ�����ش����اد 
ينفذها  ال���ت���ي  امل�����ب�����ادرات  ب���ك���اف���ة 
تنمية  ب���ه���دف  ال���وط���ن  ����ش���ن���دوق 
امل��ع��ارف واخل����ربات مب��ا ي�شهم يف 

وعبد  ال��وط��ن  �شندوق  ع��ام  مدير 
ال��ع��زي��ز اجل�����ش��م��ي ع�����ش��و جمل�س 
اأمناء كلية املدينة اجلامعية مدير 
وعمران  القاب�شة  اآر  ���ش��رك��ة  ع���ام 
املدينة اجلامعية  كلية  خان مدير 
للربنامج  ال�شرتاتيجي  ال�شريك 
امل�شرف  الرئي�شي  واأحمد  بعجمان 
الوطن  �شندوق  برامج  على  العام 
النعيمي  حممد  ويو�شف  بعجمان 
وال�شيافة  الت�شريفات  ع��ام  مدير 
وعدد من مدراء الدوائر احلكومية 
وك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني. و���ش��ارك بهذه 
وطالبات  ط����الب   110 امل��رح��ل��ة 
اإك�شاب  خاللها  ومت  عجمان،  م��ن 
امل�شاركني معارف جديدة ومهارات 
م���ت���ط���ورة وخ�������ربات م��ت��ق��دم��ة يف 
منظومة  وف������ق  ال����ربجم����ة  ل���غ���ة 
نهجاً  ت��ع��ت��م��د  م��ب��ت��ك��رة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
اإىل بعد  تعليمياً ل�شمان الو�شول 
اأكادميي اأعمق باعتماد نظام تعلم 
ال�شفي  التعلم  بني  يجمع  مدمج 

اإعداد جيل من الكفاءات قادر على 
القيادة  روؤي��ة  حتقيق  يف  امل�شاهمة 
اقت�شاد  بناء  يف  املتمثلة  الر�شيدة 
القادمة  لالأجيال  م�شتدام  معريف 
اأ���ش��ا���ش��ي��ة يف ت�شدر  رك���ي���زة  ي��ك��ون 

الدولة كافة املوؤ�شرات العاملية.
التخريج  ح��ف��ل  م���را����ش���م  وب�������داأت 
ل�شموه  تفقدية  بجولة  والتكرمي 
التدريب  ق���اع���ات  يف  واحل�������ش���ور 
للمربمج  امل���ت���ق���دم���ة  ل����ل����ربام����ج 
الإم������ارات������ي اط���ل���ع خ���الل���ه���ا على 
والطلبات  الطلبة  ا�شتفادة  م��دى 
بعملية  اخل���ا����ش���ة  ال����ربام����ج  م���ن 
واف  �شرح  اإىل  وا�شتمع  الربجمة، 
الربامج  تلك  على  القائمني  م��ن 
احلديثة  والأ�شاليب  الطرق  واأهم 

يف تعليم الربجمة.
وت���ل���ق���ى امل���������ش����ارك����ون ع���ل���ى م����دار 
درا�شية  ����ش���اع���ة   30 اأ����ش���ب���وع���ني 
تعليمية  �شاعة   15 على  ت��وزع��ت 
تعليمية  ����ش���اع���ة  و15  ���ش��ف��ي��ة 

والإلكرتوين مبا ي�شهم يف �شمان 
تقدمهم يف حياتهم املهنية.

يذكر اأن برنامج املربمج الإماراتي 
 2018 ع��ام  انطالقته  منذ  �شم 
و170  اآلف  ث��الث��ة  ال��ي��وم  ح��ت��ى 
طالبا وطالبة من كافة اأرجاء دولة 
وتطوير  تاأهيلهم  ومت  الإم�����ارات 
لغة  م��ه��ارات  واإك�شابهم  ق��درات��ه��م 
الع�شر احلديث عرب تقدمي برامج 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ن���ظ���ري���ة وحم���ا����ش���رات 
�شفية واأخرى تطبيقية لإك�شابهم 

مهارات ت�شميم الربامج.
الإماراتي  املربمج  مبادرة  وتعترب 
للطالب  ت��ت��ي��ح  م��ع��رف��ي��ة  م��ن�����ش��ة 
الدولة  م���دار����س  يف  وال���ط���ال���ب���ات 
فيها  مب��ا  رقمية  لغات   3 اكت�شاب 
الربجمة وتطوير مهارات التفكري 
ب���ن���اء تطبيق  وك��ي��ف��ي��ة  الإب����داع����ي 
خ����الل جمموعة  م���ن  ال���ك���رتوين 
والربامج  ال�������دورات  م���ن  م��ك��ث��ف��ة 

التعليمية.

ا�صتعر�س برئا�صة �صارة االأمريي االإجنازات العلمية لالإمارات يف 2019 

جمل�س علماء الإمارات يبحث �سبل مواءمة قوانني البحث العلمي على امل�ستويني الحتادي واملحلي

اإبراز دور البحث العلمي يف م�شرية 
التنمية، بالإ�شافة اإىل خلق من�شة 
ال�شراكات  واإب��رام  لتبادل اخلربات 
اإىل  الأب��ح��اث  خم��رج��ات  لتحويل 
املجتمع  منها  ي�شتفيد  تطبيقات 

ويزيد من منو القت�شاد.
مواءمة  م�شاريع  املجل�س  وناق�س 
القوانني على امل�شتويني الحتادي 
العلمي،  البحث  اإط���ار  يف  واملحلي 
املجال  ه��ذا  يف  املقبلة  واخل��ط��وات 
اأخالقيات  م�شروع  تت�شمن  التي 
وال�شلوكية  ال���ط���ب���ي���ة  ال���ب���ح���وث 
البحث  اأن�����ش��ط��ة  لتنظيم  ال��ه��ادف 
ال����ط����ب����ي وال���������ش����ل����وك����ي وح���م���اي���ة 

امل�شاركني فيها.

امل���ت���ح���دة ل���ل�������ش���وؤون الأك���ادمي���ي���ة، 
ال�������ش���ي���خ علي  وال����دك����ت����ور ع���ل���وي 
ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ط��ب واأ����ش���ت���اذ طب 
جامعة  يف  وال�������ش���راي���ني  ال���ق���ل���ب 
والعلوم  للطب  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د 
ح�شني  علي  وال��دك��ت��ور  ال�شحية، 
الرئي�س  ن��ائ��ب  ال���زرع���وين  اأح��م��د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف ����ش���رك���ة الإم��������ارات 
ال���ع���امل���ي���ة ل���الأمل���ن���ي���وم، وال���دك���ت���ور 
���ش��ه��ام ال��دي��ن ك��ل��داري م��دي��ر عام 
العلمية يف جامعة  البحوث  معهد 
والدكتورة  اأب���وظ���ب���ي،  ن���ي���وي���ورك 
حبيبة ال�شفار مدير مركز اأبحاث 
جامعة  يف  احليوية  التكنولوجيا 
والتكنولوجيا،  ل��ل��ع��ل��وم  خ��ل��ي��ف��ة 

�شري وت��ب��ادل ه��ذه الأب��ح��اث، وقام 
توجهات  دع���م  �شبل  ببحث  اأي�����ش��ا 
معريف  اقت�شاد  تطوير  يف  ال��دول��ة 
م��ت��ن��وع م��ن خ���الل ت��ط��وي��ر دعائم 
بحثية  ك��ب��ي��ئ��ة  م��ن��ت��ج��ة  م��ع��رف��ي��ة 
فعالة وتعليم عاٍل متقدم، وناق�س 
ال�شماح  لتحدي  املقرتحة  احللول 
مب�����ش��ارك��ة ال��ب��ي��ان��ات ال�����ش��ح��ي��ة يف 
ال����دول����ي����ة، م����ن حيث  ال����ب����ح����وث 
الإر�شادية  والقواعد  ال�شتثناءات 

واتفاقيات حماية البيانات.
حتديات  اإىل  املجتمعون  وت��ط��رق 
اجلامعات  يف  ال���ع���ل���م���ي  ال���ب���ح���ث 
اأولوياتها، بالرتكيز  و�شبل ترتيب 
للت�شويق  ال��ق��اب��ل��ة  امل���ج���الت  ع��ل��ى 

لربنامج تاأ�شرية الإقامة الذهبية، 
للبحث  جديدة  جم��الت  وتطوير 
العلمي من خالل حتديد اأولويات 
ح�شب  ال��دول��ة  يف  العلمي  البحث 
واخلطط  ال��وط��ن��ي��ة  الأول�����وي�����ات 
مبا  والت�شغيلية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ي��ن�����ش��ج��م م���ع ت���وج���ه���ات واأه������داف 

مئوية الإمارات 2071.
اأع���������ش����اء  ������ش�����ارك يف الج�����ت�����م�����اع 
�شلطان  ع����ارف  ال��دك��ت��ور  امل��ج��ل�����س 
الرئي�س  ون��ائ��ب  م��دي��ر  احل��م��ادي 
للعلوم  خليفة  جلامعة  التنفيذي 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وال��دك��ت��ور غالب 
ع��ل��ي احل�����ش��رم��ي ال��ربي��ك��ي نائب 
العربية  الم�����ارات  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر 

برامج  واق���ع  املجل�س  وا�شتعر�س 
تعزيز  وفر�س  الدولة  يف  اجلينوم 
امل�شتويات  ع��ل��ى  اجل��ه��ود  ت�����ش��اف��ر 
والأكادميية  واملحلية  الحت��ادي��ة 
وال��ق��ط��اع اخل���ا����س، ل��ب��ن��اء مرجع 
لل�شكان  وم����وح����د  اآم�������ن  ج���ي���ن���ي 
ي�شهم  ما  الدقيق،  الطب  لتمكني 
يف تطوير نظم العالج التقليدية، 
ل��ت��ح��وي��ل تركيز  وي��دع��م اجل��ه��ود 
الوقاية  اإىل  الفعل  رد  من  العالج 
وحت�������ش���ني ال���ك�������ش���ف ع����ن امل���ر����س 
املجل�س  وناق�س  تطوره.  وا�شتباق 
وتبادل  ال�����دويل  ال��ت��ع��اون  اأه��م��ي��ة 
ال��ب��ي��ان��ات ال��ب��ح��ث��ي��ة واط���ل���ع على 
القوانني الحتادية التي تاأثر على 

وم����رمي را����ش���د ال�����ش��ام�����ش��ي مدير 
اإدارة علوم الف�شاء يف مركز حممد 

بن را�شد للف�شاء.
وب��ح��ث جم��ل�����س ع��ل��م��اء الإم������ارات 
تنظيم  ف���ك���رة  اج���ت���م���اع���ه  خ�����الل 
امل����������وؤمت����������ر ال�����ب�����ح�����ث�����ي م����ت����ع����دد 
�شمن  ج���اءت  ال��ت��ي  التخ�ش�شات، 
ال�شنوي  الج����ت����م����اع  خم����رج����ات 
للعلماء،  را���ش��د  ب��ن  حممد  ملجمع 
ال���ذي اق���رتح ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإطالق 
والتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  ق��م��ة  اأول 
الدولة،  يف  التخ�ش�شات  متعددة 
واملخت�شني  ال���ع���ل���م���اء  ل���ي���ج���م���ع 
البحث  ت���ط���ورات  اآخ�����ر  وي��ن��اق�����س 
بهدف  امل��ج��الت،  �شتى  يف  العلمي 

•• دبي-وام:

الإمارات  علماء  ا�شتعر�س جمل�س 
ب��رئ��ا���ش��ة م��ع��ايل �شارة  يف اج��ت��م��اع 
بنت يو�شف الأم��ريي وزي��رة دولة 
املجل�س،  رئي�شة  املتقدمة  للعلوم 
للدولة  ال���ع���ل���م���ي���ة  الإجن��������������ازات 
2019، وخ��ط��ط عام  خ��الل ع��ام 
وناق�س  ل��ل��خ��م�����ش��ني،  ال����ش���ت���ع���داد 
واأعماله  م���ب���ادرات���ه  م�����ش��ت��ج��دات 
يف  العلمي  املجتمع  لدعم  الهادفة 

الدولة.
واأك�������دت م���ع���ايل ����ش���ارة الأم�����ريي 
عام  اإط����ار  يف  �شيعمل  املجل�س  اأن 
اأعلنه  ال��ذي  للخم�شني  ال�شتعداد 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�شاحب  اهلل"  "رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
القوانني  م�����ش��اري��ع  م���واءم���ة  ع��ل��ى 
الحتادية واملحلية يف اإطار البحث 
اخلطوات  مالمح  ور�شم  العلمي، 
العلوم  ق����ط����اع  ل���ت���ع���زي���ز  امل���ق���ب���ل���ة 

والتكنولوجيا يف الدولة.
علماء  جمل�س  اإن  معاليها  وقالت 
الإم���ارات �شيعمل يف اإط��ار اجلهود 
لدعم توجهات الدولة يف ا�شتقطاب 
التخ�ش�شية،  وامل���واه���ب  ال��ع��ق��ول 
جديدة  ت�شنيفات  ا�شتحداث  على 

وال����ت����ط����وي����ر ال�����ت�����ج�����اري، وال���ت���ي 
لدولة  الوطنية  ال��ت��ح��دي��ات  تلبي 
قاعدة  بناء  الإم���ارات، مبا ي�شمن 
اإمكانات  تعزز  قوية  علمية وطنية 
الإمارات يف توليد املعرفة، وترتقي 
يف  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث  بتناف�شية 

الدولة عامليا.
املر�شحني  قائمة  املجل�س  وراج���ع 
للمرحلة الأخ��رية مليدالية حممد 
ب���ن را����ش���د ل��ل��ت��م��ي��ز ال��ع��ل��م��ي، ومت 
معايل  ت�شم  جلنة  ت�شكيل  اعتماد 
����ش���ارة الأم�������ريي وزي������رة ال���دول���ة 
عارف  والدكتور  املتقدمة،  للعلوم 
���ش��ل��ط��ان احل���م���ادي م��دي��ر ونائب 
الرئي�س التنفيذي جلامعة خليفة 
والدكتور  والتكنولوجيا،  للعلوم 
ن��ائ��ب ومدير  غ��ال��ب احل�����ش��رم��ي 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  جامعة 
ملقابلة  وذلك  الأكادميية،  لل�شوؤون 
امل���ر����ش���ح���ني ل��ل��م��رح��ل��ة الأخ������رية 
واخ��ت��ي��ار ال��ف��ائ��زي��ن ب��امل��ي��دال��ي��ة يف 
بالذكر،  ج��دي��ر  ال��ث��ال��ث��ة.  دورت���ه���ا 
اأن جمل�س علماء الإم��ارات يهدف 
واخل������رباء  ال���ع���ل���م���اء  مت���ك���ني  اإىل 
ملواجهة  علمية  ح��ل��ول  اي��ج��اد  م��ن 
وتهيئة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  ال��ت��ح��دي��ات 
من  العلمي  للبحث  حم��ف��زة  بيئة 
�شيا�شات  واق���رتاح  مراجعة  خ��الل 
التنمية  لتحقق  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
وتعزيز  ال����دول����ة،  يف  امل�����ش��ت��دام��ة 
والتطوير  والبحث  العلوم  ثقافة 

لدعم القت�شاد املعريف. 
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•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

ال�����ش��ي��خ حمدان  ���ش��م��و   حت���ت رع���اي���ة 
احل��اك��م يف  نهيان ممثل  اآل  زاي���د  ب��ن 
م��ن��ط��ق��ة ال���ظ���ف���رة  ت��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم “ 
اخل��م��ي�����س  ف��ع��ال��ي��ات  م��ه��رج��ان ليوا 
مبنطقة  زاي������د  م���دي���ن���ة  يف  ال�������دويل 
مرعب  “ ت��ل  ابوظبي  اإم���ارة  الظفرة 
يناير   10 ح��ت��ى  ت�شتمر  وال��ت��ي    “
القادم وذلك باإ�شراف جمل�س اأبوظبي 
مع  ا�شرتاتيجية  و���ش��راك��ة  الريا�شي 
“  و���ش��ط م�شاركات  “ ادن���وك  �شركة 
دولية عديدة حر�شت على امل�شاركة يف 
الأ�شخم  والرتاثي  الريا�شي  احلدث 
يف املنطقة  وتنطلق الفعاليات ب�شباق 
حلبة  يف  لل�شيارات  احلر  ال�شتعرا�س 

ال�شتعرا�س اخلا�شة يف تل مرعب .
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  وح���ر����ش���ت 
للمهرجان على اتخاذ كافة الرتتيبات 
وال����ت����ج����ه����ي����زات ال������الزم������ة لإجن�������اح 
بال�شكل  املهرجان  وخ��روج  الفعاليات 
الآلف  طموحات  يلبي  ال��ذي  املتميز 
من ع�شاق التحدي واملغامرة والإثارة 
والأ�شالة  ال��ع��راق��ة  اأ���ش��ح��اب  بجانب 
امل�شاركني  من  الرتاثية  امل�شابقات  يف 
وال���������زوار واجل���م���ه���ور ال���ك���ب���ري ال����ذي 
يحر�س على ح�شور املهرجان ومتابعة 
مت  والتي  واملتميزة  ال�شيقة  فعالياته 
احتياجات  ل��ت��الءم  بعناية  اخ��ت��ي��اره��ا 
ليوا  مهرجان  ا�شبح  ان  بعد  اجلميع 
للجميع  م��ه��رج��ان   2020 ال����دويل 
روزنامة  �شمن  ا�شمه  و�شع  يف  وجن��ح 

وال�شياحية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
اللجنة  وق��ام��ت  املنطقة   يف  املتميزة 
الدويل  ليوا  ملهرجان  املنظمة  العليا 
2020   بجولة تفقدية  �شباح اأم�س 
الأربعاء  يف موقع ال�شباقات والفعاليات 
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى م���دى ج��اه��زي��ة املوقع 
مرعب  ت��ل  ومناطق  ال�شباق  وحلبات 
املتوقعة  الكبرية  الأع����داد  ل�شتقبال 
وامل�شاركني  وال�������زوار  اجل��م��ه��ور  م���ن 
املهرجان  ي��ق��دم��ه  مب���ا  ل��ال���ش��ت��م��ت��اع 
تت�شم  متميزة  وبرامج  م�شابقات  من 
ب���الإث���ارة وال���ق���وة واحل��م��ا���س بجانب 
التي  الرتاثية  الفعاليات  من  العديد 
تلبي اهتمام ع�شاق الأ�شالة والعراقة 
. ووج��ه��ت ال��ل��ج��ن��ة  ب�����ش��رورة توفري 

كافة التجهيزات والإمكانيات لتقدمي 
 2020 مرعب  من  ا�شتثنائي  مو�شم 
ال����زوار  ي��ل��ب��ي ط��م��وح��ات اللف م���ن 
واجلمهور من ع�شاق ريا�شات التحدي 
اأم����ل ملمار�شة  ب���اب  وامل��غ��ام��رة وي��ف��ت��ح 
ا�شرتاطات  و���ش��ط  ال��ري��ا���ش��ات  ت��ل��ك 
اأم���ن و���ش��الم��ة حت��اف��ظ ع��ل��ى �شالمة 
والبهجة  امل��ت��ع��ة  وت���ق���دم  امل��ت�����ش��اب��ق��ني 
تت�شم  تناف�شية  اج��واء  و�شط  للجميع 
بالقوة والإث��ارة  لت�شعل �شحراء ليوا 
واملتعة  الإع��ج��اب  ب�شيحات  ال�شاحرة 
لال�شتمتاع  والعائالت  الأ�شر  وجتمع 
والرتفيهية  ال��رتاث��ي��ة  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات 

املمتعة يف منطقة تل مرعب .
ال��دويل هذا  و �شي�شهد مهرجان ليوا 

العام عدد من امل�شابقات الرتاثية التي 
ال�شيل  ال���رتاث  ع�شاق  اليها  جت��ذب 
الهجن  م�شابقات  يخ�س  فيما  ���ش��واء 
بال�شقور هدد احلمام وهي  ال�شيد  و 
قطاع  بها  ارتبط  التي  امل�شابقات  من 
كما  الظفرة  اه��ايل منطقة  كبري من 
ليوا  ق��ري��ة  اي�����ش��ا  امل��ه��رج��ان  �شي�شم 
ال��رتاث��ي��ة  مم��ا ي��ت��ي��ح ال��ف��ر���ش��ة امام 
ال����زوار واجل��م��ه��ور م��ن داخ���ل الدولة 
هذا  ومعرفة  الط��الع  على  وخارجها 

اجلانب الهام من املوروث الماراتي

ا�صتعدادات مكثفة
امل�شابقات  اأ���ش��ه��ر حم���رتيف  وح���ر����س  
ال�شيارات  يف  �شواء  القوية  الريا�شية 

ا�شتعداداتهم  تكثيف  من  الدرجات  اأو 
خل���و����س امل��ن��اف�����ش��ات ال���ق���وي���ة لأك���رب 
بطولة لل�شيارات والدراجات  يف حتٍد 
العامل   الرملية يف  التالل  اأكرب  لأحد 
وحما�شية  ت��ن��اف�����ش��ي��ة   اأج������واء  و���ش��ط 
اجلماهري  اأ�����ش����وات  ي��غ��ل��ف��ه��ا  م���ث���رية 
واملغامرة  للتحدي  العا�شقة   الغفرية 
والقوة والإثارة ومن املتوقع ان ت�شهد 
اقبال  املهرجان  احلالية من  الن�شخة 
الدولة  داخل  متزايدا من  جماهرييا 
اع��داد كبرية  اىل  بالإ�شافة  وخارجها 
ال�شباقات  خمتلف  يف  امل�شاركني  م��ن 
ال��ت��ي ي�شمها  امل��ت��ن��وع��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
املهرجان والتي حر�شت اللجنة العليا 
تنظيمها  ع��ل��ى  ل��ل��م��ه��رج��ان  امل��ن��ظ��م��ة 

لتالم�س اهتمام اجلمهور الكبري من 
كافة اجلن�شيات وخمتلف الأعمار .

 
فعاليات متميزة

العليا  اللجنة  اأعلنت  ذات��ه  الوقت  يف   
ال�شباقات  ج��دول  للمهرجان  ملنظمة 
ل��ل��م��ه��رج��ان الأق�������وى والأ����ش���خ���م يف 
�شباقات  من  ي�شمه  ملا  نظرا  املنطقة 
ينطلق  ح���ي���ث  م��ت��ن��وع��ة  وف���ع���ال���ي���ات 
العام  ه����ذا  ال������دويل  ل���ي���وا  م���ه���رج���ان 
ال���ش��ت��ع��را���س احل���ر اجلولة  ب�����ش��ب��اق 
القادم يف حلبة  الوىل  يوم اخلمي�س 
يف  يعقبها  مرعب  تل  يف  ال�شتعرا�س 
اليوم الثاين اجلولة الثانية من �شباق 
الثالث  ال��ي��وم  ويف  احل��ر  ال�شتعرا�س 

الرابع  ال��ي��وم  ويف  دري��ف��ت  ل��ي��وا  �شباق 
“  ويف  الول  “ اليوم  ال�شقور  �شباق 
اليوم اخلام�س �شباق الطيور “ اليوم 
بقي  ينطلق حت��دي  “  بينما  ال��ث��اين 
ليوا  �شباق  و  ال�شاد�س  اليوم  ت��ورك يف 
ال�شابع والدراجات  اليوم  يو تي يف يف 
و�شباق  ال��ث��ام��ن  ال���ي���وم  يف  وال��ب��ق��ي��ات 
اخل��ي��ول يف ال��ي��وم ال��ت��ا���ش��ع اأم���ا اليوم 
في�شهد  ي��ن��اي��ر   3 اجل��م��ع��ة  ال��ع��ا���ش��ر 
م�شرية ليوا للدرجات النارية بجانب 
�شباق ال�شتعرا�س الرملي – اجلولة 
وتنطلق  الهجن  �شباق  واأي�شا  الوىل 
يوم ال�شبت اجلولة الثانية  والنهائي 
اما  ال��رم��ل��ي  ال���ش��ت��ع��را���س  �شباق  م��ن 
�شباق  فت�شمل  والثنني  الح��د  يومي 

�شباقات  ت��ن��ط��ل��ق  ان  ق��ب��ل  ال���رم���اي���ة 
الثالثاء   ي����وم  احل���م���ام  ه����دد  حت����دي 
 BURNOUT ا���ش��ت��ع��را���س  اأم����ا 
ف�����ش��ي��ن��ط��ل��ق الأرب������ع������اء وم�����ع حتدي 
املغامرة والإثارة مع بطولة تل مرعب 
وع�شاق  اجل��م��ه��ور  �شيكون  لل�شيارات 
معها  موعد  على  وامل��غ��ام��رة  التحدي 
ي��وم��ي اخل��م��ي�����س واجل��م��ع��ة يف نهاية 

املهرجان .
 

اال�صتعرا�س احلر
“ اخلمي�س  غ�����دا  ����ش���ب���اح  وت��ن��ط��ل��ق   
الدويل  ل��ي��وا  م��ه��رج��ان  ف��ع��ال��ي��ات   “
احلر  ال���ش��ت��ع��را���س  ب�شباق   2020
على  املناف�شة  وت��ق��ام  الوىل  اجل��ول��ة 
اللجنة  وح��ر���ش��ت  و»ت����ي«  »اإن«  فئتي 
املنظمة على اتخاذ كافة ال�شرتاطات 
و�شالمة  اأم��ن  ت�شمن  التي  واملعايري 
فنية  جلنة  هناك  اأن  كما  املت�شابقني 
تقوم بالإ�شراف على فح�س ال�شيارات 
املناف�شة،  ب�����دء  ق���ب���ل  وجت���ه���ي���زات���ه���ا 
�شالحية  ال���ل���ج���ن���ة  ه������ذه  ومت���ت���ل���ك 
ح���رم���ان اأي ���ش��ي��ارة م���ن امل�����ش��ارك��ة يف 
ح���ال ع���دم ا���ش��ت��ي��ف��اء ال�����ش��روط، وهي 
املت�شابقني  دخ����ول  اأي�����ش��اً  ي��ج��ي��ز  م��ن 
وامل�شاركة، وقد يكون العامل الأهم هو 
تتوافر هذه  وال�شالمة، بحيث  الأمن 
�شتدخل  ال��ت��ي  امل��رك��ب��ات  يف  العنا�شر 
اأن من  م��ن��اف�����ش��ة ال���ش��ت��ع��را���س، ك��م��ا 
اأهم ال�شروط اأن يكون امل�شاركني فوق 
عاماً، ومن احلا�شلني  الثمانية ع�شر 

اأي�شاً على رخ�شة القيادة

•• اأبوظبي – الفجر

ريا�س  الدكتور  الأ�شتاذ  �شعادة  اأ�شاد 
بالتعاون  زايد  املهيدب مدير جامعة 
الثقافية  واملوؤ�ش�شات  اجلامعات  م��ع 
جمهورية  يف  والعلمية  والتعليمية 
يف  اأمله  عن  معرباً  ال�شعبية،  ال�شني 
يزيد هذا التعاون من فر�س التبادل 
اهتمامنا  وي��ل��ب��ي  وال��ث��ق��ايف،  العلمي 
الثقافة  م���ع  وال���ت���ح���اور  ب���ال���ت���ق���ارب 
كبرية  مبكانة  حتظى  التي  ال�شينية 
ال�����رتاث  ويف  امل����ع����ريف  احل�������ش���ور  يف 

احل�شاري والإن�شاين.
�شعادة  اجتماعه مع  ذلك خالل  جاء 
وان���غ دي��ن��غ ه���وا، اأم���ني جل��ن��ة احلزب 
ال�شيوعي ال�شيني بجامعة الدرا�شات 
الأجنبية ببكني والوفد املرافق له، يف 
بح�شور  باأبوظبي،  زايد  جامعة  فرع 
اليحيائي  ح��م��د  ال���دك���ت���ور  ����ش���ع���ادة 
الرتبية  ب�������وزارة  امل�����ش��اع��د  ال���وك���ي���ل 
والتقومي،  املناهج  ل�شوؤون  والتعليم 
نائب  اأن�شي  املح�شن  عبد  وال��دك��ت��ور 
مدير جامعة زايد امل�شارك وم�شوؤويل 
مكتبة جامعة زايد واأع�شاء الهيئتني 
معهد  واأ���ش��رة  والإداري����ة  التدري�شية 
والثقافة  ل��ل��غ��ة  “كونفو�شيو�س” 
ال�����ش��ي��ن��ي��ة ب���اجل���ام���ع���ة، وع������دد من 
ال�شيني.  النادي  ع�شوات  الطالبات 

ال�شفري 
واأقيم حفل ا�شتقبال مبكتبة اجلامعة 
الزائر  ال��وف��د  م��ن  ت�شلمها  مبنا�شبة 
من  مهداة  القيِّمة  الكتب  من  منحة 
مكتبة مركز ال�شيخ زايد ببكني متثل 
اإ���ش��دارات��ه��ا يف جم���الت الآداب  اآخ���ر 
والجتماعية  الإن�����ش��ان��ي��ة  وال���ع���ل���وم 
والدرا�شات القراآنية باللغات العربية 

والإجنليزية وال�شينية.  
وقال د. املهيدب يف كلمته باحلفل اإن 
الإم����ارات  ب��ني  التاريخية  ال��ع��الق��ات 
منذ  بلغت  وال�شني  املتحدة  العربية 
وحتى   1984 ع����ام  يف  ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا 
التقدم  م��ن  عالية  م�شتويات  ال��ي��وم 
والتميز، وتعمق التعاون بني البلدين 
اأن  اإىل  م�شرياً  امل��ج��الت،  خمتلف  يف 
دول����ة الإم������ارات يف الآون�����ة الأخ����رية 
تبنت بن�شاط مبادرة ال�شني “احلزام 
دورها  مع  تتما�شى  التي  والطريق” 

للمنطقة  جت��اري  كمركز  التاريخي 
مليار   1.5 ت�����ش��م  ال���ت���ي  الأو������ش�����ع 

�شخ�س. 
�شريك  اأك��رب  ال�شني هي  اأن  واأو���ش��ح 
ل��دول��ة الإم�����ارات، فيما تعد  جت���اري 
اأك����رب �شريك  دول����ة الإم�������ارات ث���اين 
لل�شني،  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف  جت��اري 
وت��وط��دت ه���ذه ال��ع��الق��ة ال��ودي��ة مع 
الزيارة التي قام بها الرئي�س ال�شيني 
�شي جني بينغ اإىل الإمارات يف يوليو 
قام  التي  الر�شمية  والزيارة   2018
بها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل   ، نهيان  اآل  زاي���د 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 

اإىل ال�شني يف يوليو املا�شي.
واأ�شار د. املهيدب اإىل اأن وزارة الرتبية 
2017 يف  ع��ام  منذ  ب���داأت  والتعليم 
ال�شينية  اللغة  تعليم  برنامج  تنفيذ 
يف املدار�س، ويف هذا العام، يتبنى عدد 
الإمارات  يف  احلكومية  امل��دار���س  من 
وهناك  ثالثة،  كلغة  ال�شينية  اللغة 
يدعمون  �شيني  لغة  مدر�س   150

هذا اجلهد.
حري�شة  زاي����د  ج��ام��ع��ة  اأن  واأ����ش���اف 
الثقايف  ال���ت���ب���ادل  زي�����ادة ح��ج��م  ع��ل��ى 

العلمية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ع اجل��ام��ع��ات 
هذا  يف  مت  وق��د  ال�شينية،  والثقافية 
ال�شياق تنظيم رحالت علمية لطلبتنا 
اإىل جامعات ومراكز ثقافية مرموقة 
جامعة  ويف  ال�شديق.  البلد  ه��ذا  يف 
زاي����د ي��ع��رب ع���دد ك��ب��ري م���ن الطلبة 
والثقافة  اللغة  لتعلم  حما�شهم  عن 
واآت��ى هذا احلما�س ثماره،  ال�شينية، 

امل��ع��ل��م��ني يف معهد  ال����ت����زام  ب��ف�����ش��ل 
كونفو�شيو�س، الذي تتوا�شل جهوده 
اأي�شاً مع الدوائر احلكومية واملدار�س 

الأهلية واملدار�س اخلا�شة. 
باحثو  التي ينتجها  الكتب  اإن  وقال: 
الأجنبية  ل��ل��درا���ش��ات  ب��ك��ني  ج��ام��ع��ة 
ت���اأت���ي يف وق��ت��ه��ا امل��ن��ا���ش��ب، واآم�����ل اأن 
ت�����ش��ه��م ه���ذه ال��ك��ت��ب يف ت��وف��ري مواد 

ال��ك��ت��اب ال�����ش��ي��ن��ي وت���زي���د م���ن حجم 
قراءة اللغة والثقافة ال�شينية  والتي 

�شتعمق بدورها فهم ال�شني.
دينغ  وان���غ  ال�شيد  اأع���رب  جهته،  م��ن 
هوا رئي�س الوفد ال�شيني عن �شعادته 
اهتمامه  موؤكداً  زاي��د  جامعة  بزيارة 
ب��ت��ع��زي��ز ���ش��ب��ل ال��ت��ع��اون ب���ني جامعة 
والعلمية  الثقافية  واملوؤ�ش�شات  زاي��د 

والتعليمية يف ال�شني. 
زايد  ال�شيخ  مركز  مكتبة  اأن  واأو�شح 
�شاحب  ب��رع��اي��ة  اإن�����ش��اوؤه��ا  مت  ببكني 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي، وق���د مت 
ف���ع���ال���ي���ات �شيف  خ�����الل  اإط���الق���ه���ا 
اأبوظبي  معر�س  يف  لل�شني  ال�شرف 
 .2017 اإب��ري��ل  يف  للكتاب  ال����دويل 

وقام كل من ال�شيخ حامد بن زايد اآل 
نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي 
وال�����ش��ي��د وو ���ش��ان��غ ج��ي ن��ائ��ب رئي�س 
والإذاعة  والن�شر  ال�شحافة  م�شلحة 
ال�شينية  وال��ت��ل��ف��زي��ون  وال�����ش��ي��ن��م��ا 
امل�شروع.  ه����ذا  ع���ن  ال�����ش��ت��ار  ب����اإزال����ة 
الإماراتية  الإع����الم  و���ش��ائ��ل  واأج����رت 
كثرية  اإخ��ب��اري��ة  تغطية  وال�����ش��ي��ن��ي��ة 
ل��ه��ذا امل�����ش��روع وع��ل��ق��ت اآم����ال كثرية 
اأن  ن���رى  اأن  ي�شعدنا  وال���ي���وم  ع��ل��ي��ه. 
زاي��د قد حققت  ال�شيخ  مكتبة مركز 
اإجنازات مرموقة خالل عامني فقط 
بف�شل اجلهود امل�شرتكة من خمتلف 

املوؤ�ش�شات.
اأ����ش���درت نحو  امل��ك��ت��ب��ة  اأن  واأ����ش���اف   
�شل�شلة  يف  مم����ي����زاً  ك���ت���اب���اً  اأرب����ع����ني 
“التبادل والتدار�س بني احل�شارتني 
و�شل�شلة  والعربية”  ال�����ش��ي��ن��ي��ة 
والعربية  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  “الرتجمة 
“الأعمال  و�شل�شلة  الكال�شيكية” 
ومت  املعا�شرة”،  ال�شينية  الأدب���ي���ة 
“احلزام  م�شروع  يف  معظمها  اختيار 
والطريق للن�شر” الذي يعد من اأهم 
“احلزام  مل��ب��ادرة  الثقافية  امل�����ش��اري��ع 
الكتب  ه��ذه  دخ��ل��ت  كما  والطريق”، 

يف  الكتب  وحم���الت  املكتبات  املميزة 
باإقبال  وح��ظ��ي��ت  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ل��دان 
ك��ب��ري م��ن ال���ق���راء ال���ع���رب، مم��ا قدم 
الرتابط  تعميق  يف  كبرية  م�شاهمة 
ال�شعب  ب���ني  وال���ت���ع���ارف  وال��ت��ف��اه��م 
ال�شيني وال�شعوب العربية ويعد من 
اأهم الثمار للتبادل الإن�شاين ال�شيني 

- العربي. 
ال�شمو  �شاحب  زي���ارة  خ��الل  وق���ال: 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى 
للقوات امل�شلحة اإىل ال�شني يف يوليو 
م��ع ممثلي  �شموه  التقى  ال��ع��ام،  ه��ذا 
اإجن��ازات هذا امل�شروع  جامعتنا وقدر 
اأجراها  مقابلة  ويف  ع��ال��ي��اً.  ت��ق��دي��راً 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال�����ش��ي��ن��ي وان����غ يي 
اأ�شاد ال�شيد وانغ  مع و�شائل الإع��الم 

اأي�شا بهذا امل�شروع. 
الدرا�شات  ج��ام��ع��ة  تعترب  واأ����ش���اف: 
الأج��ن��ب��ي��ة ب��ب��ك��ني اأك����رب م��ع��ه��د عاٍل 
���ش��ام��ل وع��ري��ق يف ال�����ش��ني م��ن حيث 
ع����دد ال��ل��غ��ات ال��ت��ي ي��دّر���ش��ه��ا، حيث 
وقد  ل���غ���ة.    101 ب��ت��دري�����س  ي���ق���وم 
اأ�شبحت هذه اجلامعة، بعد اأكرث من 
مهمة  قاعدة  التطور،  من  70عاماً 
لإع��داد الأكفاء املمتازين يف جمالت 
والقت�شاد  والرتجمة  الدبلوما�شية 
والتجارة والإعالم والقانون واملالية. 

ه باأن اأكرث من 400 من خريجي  ونوَّ
اجل���ام���ع���ة ع���م���ل���وا ك�������ش���ف���راء واأك�����رث 
كم�شت�شارين،  ع��م��ل��وا   2000 م��ن 
مبعهد  اأي�شاً  اجلامعة  ُت�شمى  لذلك 
ال�شني  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني جل��م��ه��وري��ة 

ال�شعبية. 
بجميع  والأ�شاتذة  الطلبة  اإن  وق��ال: 
التخ�ش�شات يف جامعتنا ل يتمتعون 
العالية  ال���ل���غ���وي���ة  ب���ال���ق���درة  ف���ق���ط 
درا�شات  اأي�����ش��اً  ل��دي��ه��م  ب��ل  ف��ح�����ش��ب، 
ال���ث���ق���اف���ات وال����ظ����روف  م��ع��م��ق��ة يف 
الوطنية للبلدان املختلفة اأي�شاً. ويف 
امل�شتقبل، نرغب يف اأن ن�شارك بن�شاط 
يف امل�شرية العظيمة للتبادل والتعاون 
ب�����ني ال�������ش���ني والإم��������������ارات ون���ق���دم 
التوا�شل  تعزيز  يف  اأك��رث  م�شاهمات 
يف  املختلفة  ال�شعوب  ب��ني  وال��رتاب��ط 

العامل.

بدء اجلولة االأوىل من اال�صتعرا�س احلر

انطالق فعاليات مهرجان ليوا الدويل 2020 و�سط م�ساركات دولية عديدة

منحة من اأحدث الإ�سدارات ال�سينية ملكتبة جامعة زايد 

واملوؤ�ص�صات الثقافية بال�صني  اجلامعات  مع  التعاون  زيادة  على  حري�صون  • املهيدب: 
• وانغ هوا: مكتبة ال�صيخ زايد ببكني حققت اإجنازات مرموقة خالل عامني فقط
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•• دبي-الفجر: 

العام ل�شرطة دبي، كال  القائد  امل��ري،  اللواء عبد اهلل خليفة  �شعادة  كرم 
املدحاين،  علي  بن  اأحمد  وال�شرطي  البلو�شي،  �شقر  نا�شر  الوكيل  من 
اأحد  م�شاعدة  يف  مبادرتهم  نظري  ال�شحي،  اأح��م��د  ب��ن  حمد  وال�شرطي 
املواطنني من اأ�شحاب الهمم على رفع علم دولة الإمارات العربية املتحدة 

فوق �شطح منزله خالل احتفالت الدولة بيوم العلم.
وتعود التفا�شيل اإىل ورود ات�شال اإىل غرفة القيادة وال�شيطرة يف الإدارة 
اأ�شحاب  املواطنني من  اأحد  العامة للعمليات يف �شرطة دبي، يطلب فيه 
من  ليتمكن  منزله  �شطح  على  ال��دول��ة  علم  رف��ع  على  م�شاعدته  الهمم 
م�شاركة الدولة الحتفالت يف يوم العلم، وعليه فقد �شارعت �شرطة دبي 
باإر�شال دورية اإىل منزل املواطن، حيث �شاعده ال�شرطيان على رفع العلم 

موؤدين التحية.
واأ�شاد اللواء املري مببادرة ال�شرطيني لإ�شعاد املواطن، موؤكدا اأن ما قاموا 
به يعك�س التوجه ال�شرتاتيجي ل�شرطة دبي “اإ�شعاد املجتمع”، وذلك من 
خالل مبادرات وجهود اأمنية وجمتمعية واإن�شانية حتقق ال�شعادة للنا�س 
مون بال�شكر اإىل  مبختلف �شرائحهم واأعمارهم. من جهتهم، توجه املكرَّ
القائد العام ل�شرطة دبي على هذا التكرمي، موؤكدين اأنهم بهذه البادرة 
اأفراد  اإ�شعاد  اإىل  الرامية  ا�شرتاتيجية �شرطة دبي  اإمنا يتبعون توجهات 
املجتمع، والنخراط يف امل�شاركات املجتمعية واملنا�شبات املختلفة مبا يعزز 

مكانة اإمارة دبي لأن تكون املدينة الأكرث اأمانا و�شعادة.

•• دبي-الفجر: 

وّقعت جلنة بطاقة اإ�شعاد التابعة اإىل القيادة العامة ل�شرطة دبي مذكرة تعاون 
مع جمل�س الأعمال الكويتي، بهدف تزويد موظفي املجل�س ببطاقة “اإ�شعاد”، 
واخلا�س  العام  القطاعان  يقدمها  ومزايا  وخ�شومات  عرو�شا  تت�شمن  والتي 

حلملة البطاقة بن�شب خمتلفة.
وق���ع امل��ذك��رة م��ن ج��ان��ب ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة دب���ي، ال�����ش��ي��دة م��ن��ى حممد 
ال�شيد  الآخ��ر،  اجلانب  من  وقعها  فيما  اإ�شعاد،  بطاقة  جلنة  رئي�س  العامري، 
حممد بن ابراهيم نائب رئي�س جمل�س الأعمال الكويتي بدبي، بح�شور �شعد 
ال�شندوق،  اأم��ني  الزرعوين،  رم��زي  وال�شيد  للمجل�س،  العام  الأم��ني  الربيعان، 
ال�شقعبي، ومن جانب  وال�شيد بدر  الرفاعي،  ال�شيد حممد  املجل�س،  وع�شوي 
ال�شيد يعقوب ال�شويدي، رئي�س قطاع ال�شيارات، وال�شيد يحيى  “اإ�شعاد” ح�شر 
قطاع  رئي�س  ال�شام�شي،  ح�شن  وال�شيد  احلكومي،  الت�شال  قطاع  رئي�س  علي، 
الت�شويق. وقالت منى العامري، اإن توقيع هذه املذكرة يعد بداية تعاون و�شراكة 
العمل  من  وا�شعة  اآف��اق  نحو  النطالق  وبداية  الكويتي،  الأع��م��ال  جمل�س  مع 
لي�س يف  تعزيز ح�شورها  اإىل  تتطلع  اإ�شعاد  اأن جلنة بطاقة  امل�شرتك، م�شيفة 
دولة الكويت فح�شب، بل يف كل دول جمل�س التعاون اخلليجي، وذلك من خالل 
اإقامة عالقات �شراكة طويلة املدى مع خمتلف املوؤ�ش�شات وال�شركات التجارية 
وت�شهيالت  عرو�س  تقدمي  من  اإ�شعاد  بطاقة  جلنة  ميكن  ما  هناك،  العاملة 

ومزايا كبرية حلاملي بطاقة اإ�شعاد.
قائمة  اإىل  الكويتي  الأع��م��ال  جمل�س  موظفي  ان�شمام  اإن  ال��ع��ام��ري:  واأك���دت 
اإليها  و�شلت  التي  املمتازة  ال�شمعة  يعك�س  اإمن��ا  اإ�شعاد،  بطاقة  من  امل�شتفيدين 
�شعادة  من  امل�شتمرة  واملتابعة  التحفيز  ل��ول  �شيتحقق  ك��ان  ما  وه��ذا  البطاقة، 

اللواء عبد اهلل خليفه املري، القائد العام ل�شرطة دبي، الذي ي�شع م�شاألة �شعادة 
املوظفني يف اأعلى قائمة اأولوياته.

من جانبه، قال حممد بن ابراهيم “ اإننا �شعداء بهذا التعاون مع جلنة بطاقة 
اإ�شعاد التابعة للقيادة العامة ل�شرطة دبي، والذي ن�شعى من خالله اإىل تقدمي 
وراء  ناجح من  اإىل حتقيق منوذج  قيمة م�شافة لأع�شائنا و�شركائنا، ونتطلع 
بدولة  احلكومية  وامل��ب��ادرات  الأع��م��ال  جمتمعات  بني  ما  املميزة  ال�شراكة  ه��ذه 
غري  خليجية  جهة  اأول  يعترب  املجل�س  اأن  ل�شيما  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
 4800 التي ت�شم  املزايا املقدمة يف من�شة اخل�شومات  حكومية ت�شتفيد من 

عر�شا خا�شا موزعة يف 46 دولة حول العامل«.
العرو�س  م��ن  ال�شتفادة  على  يقت�شر  ل��ن  املجل�س  دور  ب��اأن  اإب��راه��ي��م  ب��ن  واأك���د 
من  النوعية  الكويتية  امل�شاريع  تواجد  ت�شجيع  اإىل  ميتد  بل  فح�شب،  املتاحة 
خمتلف القطاعات �شمن املن�شة، داعياً ال�شركات الكويتية املتواجدة يف الكويت 
التوا�شل  وح�شابات  الر�شمي  امل��وق��ع  ع��رب  املجل�س  م��ع  التوا�شل  اإىل  واخل���ارج 
الجتماعي لال�شتفادة من الت�شهيالت والفر�س الرتويجية التي تتيحها من�شة 
اإ�شعاد لأكرث من 147 األف م�شرتكاً. ومبوجب املذكرة، ين�شم موظفو جمل�س 
“اإ�شعاد” يف �شرطة دبي، حيث �شتزودهم �شرطة  الأعمال الكويتي اإىل برنامج 
موظفيهم  ملنح  التجارية  واملوؤ�ش�شات  بال�شركات  “اإ�شعاد” واإ�شعار  ببطاقة  دبي 

املزايا ذاتها التي يح�شل عليها حملة البطاقة.
مبادرات  اإي��ج��اد  اإط��ار  يف  البناءة  ال�شراكة  دور  تعزيز  اإىل  امل��ذك��رة  وتهدف  كما 
وم�شاريع جمتمعية خالقة بني الطرفني، وتن�س على قيام �شرطة دبي بن�شر 
التي  والكتيبات  واملل�شقات  بالن�شرات  الآخر  الطرف  ال�شرطية وتزويد  املعرفة 
التذكارية،  ال���دروع  اجلانبني  تبادل  اللقاء،  ختام  ويف  اأه��داف��ه��ا.  حتقيق  تدعم 

متمنيني للجميع دوام التوفيق والنجاح.

08
اللواء املري يكرم 3 �سرطيني لإ�سعادهم مواطنا من اأ�سحاب الهمم

»اإ�سعاد �سرطة دبي« توقع مذكرة تعاون مع جمل�س الأعمال الكويتي

••  دبي-الفجر: 

ومكتب  ال���رب  دار  جمعية  اأب��رم��ت 
م����ن���������ش����ور ل�������وت�������اه ل���ل���م���ح���ام���اة 
اجلمعية  مب��ق��ر  وال����ش���ت�������ش���ارات، 
ب�شارع ال�شيخ زايد يف دبي، اتفاقية 
ت���ع���اون يف ح��ق��ل ال��ع��م��ل اخل���ريي 
م�شاعدة  على  تن�س  والإن�����ش��اين، 
مكتب املحاماة للجمعية يف اأعمال 
ال��ت��ي تنفذها،  اخل��ري والإح�����ش��ان، 
التربعات  ج��م��ع  يف  مب�����ش��اه��م��ت��ه 
املحتاجني  ل�����ش��ال��ح  وامل�������ش���اع���دات 
وامل�شاريع  امل��ح��دود  ال��دخ��ل  وذوي 

التنموية واملجتمعية.
توقيع  يف  الرب”  “دار  م����ث����ل 
نائب  الها�شمي،  ه�شام  التفاقية، 
ومثل  للجمعية،  التنفيذي  املدير 
وال�شت�شارات،  امل���ح���ام���اة  م��ك��ت��ب 
املالك  ل����وت����اه،  ع��ي�����ش��ى  م��ن�����ش��ور 

واملدير العام.

•• دبي -وام:

يف  ام�س  دب��ي  بلدية  ع��ام  مدير  الهاجري  داوود  املهند�س  �شعادة  اأط��ل��ق 
لتحقيق  املوظفني  م��ع  القيادي  توا�شل  ميثاق  م��ب��ادرة  زعبيل  حديقة 

التميز والريادة.
ب��ي��ان واج�ب�ات  امل��ي��ث��اق ي��ه��دف اإىل  اإن ه��ذا  وق���ال م��دي��ر ع��ام بلدية دب��ي 
خ�الل  م��ن  ال�����واح�����د  الف�ريق  روح  وتع�زيز  امل�وظ�في��ن  ت�ج�اه  الق�ي�ادة 
الأخ�الق�ي�ات  ن�ح�و  الق�ي�ادي�ي��ن  وت��وج�ي��ه  وال�م�ب��ادئ  ال�مع�اي�ي�ر  ت�ر�ش�يخ 
ب�ي�ن  العالقة  ت�ح�كم  ال�ت�ي  واج�ب�ات�ه�م  وب�ي�ان  ال�ش�ل�ي�م�ة  الوظ�ي�ف�ي�ة 

امل��ش�وؤول وال�م��وظ��ف وم��ش�وؤول�يات�ه�م ال�وظيفية التي يجب اللتزام بها.
والوحدات  والإدارات  ال��ق��ط��اع��ات  م����دراء  دب���ي  ب��ل��دي��ة  ع���ام  م��دي��ر  ودع���ا 
بنوده  بكافة  والل��ت��زام  القيادة  ميثاق  تبني  اإىل  البلدية  يف  التنظيمية 
كنموذج عمل وميثاق �شرف نحو حتقيق روؤية البلدية ور�شالتها واأهدافها 

ال�شرتاتيجية.
ويذكر اأن يتزامن اعتماد امليثاق مع الإعالن عن انخفا�س ن�شبة دوران 
لدى  الر�شا  ثقافة  يعزز  ما  وه��و  باملائه   1.5 اىل  دب��ي  بلدية  موظفي 
�شاأنها  من  وم��زاي��ا  و�شحية  اآمنة  عمل  بيئة  وتوفري  والبيئة  املوظفني 

م�شاعدة املوظفني يف حياتهم.

بلدية دبي تعتمد ميثاق توا�سل القيادي مع املوظفني 

مبوجب اتفاقية مع »دار الرب«
مكتب حماماة ي�ساهم يف جمع التربعات ل�سالح م�ساريع اخلري

تعلن حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية – دائرة المور امل�شتعجلة – عن بيع ال�شيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات 
للمزادات �س.ذ.م.م يف متام ال�شاعة اخلام�شة م�شاءاً يوم الثنني املوافق 30  دي�شمرب 2019 وعلى من يرغب مبعاينة 
حالة  يف  و   WWW.EmiratesAuction.COM الل��ك��رتوين  امل��وق��ع  ب��زي��ارة  اأو  امل���زاد  موقع  ب��زي��ارة  ال�شيارات 

العرتا�س مراجعة ق�شم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�شمي.

حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية - دائرة االمور امل�ستعجلة

#    
1     2011 11438/2018 2 96713 8000
2     2015 19159/2017 3 51399 20000
3    A3 2016 10031/2019 16 77608 17000
4     2015 10026/2019 16 33524 16000
5    M1 2016 25301/2018 12 98464 12000
6     2015 17205/2019 14 26330 24000
7    CRV 2008 26521/2018 A 58597 6000
8     2014 17306/2019 B 37533 14000
9   FH12 1995 17978/2019 M 53598 2000
10    6 2012 15058/2019 9 26532 5000
11    6 2011 18125/2019 M 62207 5000

12

     
   /  L 300 2009 791/2019 C  35958 5700

        
      

13     2011 18122/2019 N 40972 6000
14     2018 19233/2019 7 58676 7000
15     2012 18138/2019 G 96323 7000
16     2012 19216/2019 O 50842 7000
17     2013 19153/2019 2 98697 8000
18     2014 19232/2019 14 52407 8000
19     2015 18203/2019 WHITE 53089 9000
20    2016 15171/2018 L 78951 10000
21     2008 16965/2019 K 51996 10000
22     2015 10841/2019 B 89829 10000
23    7  2016 30756/2018 D 41220 11000
24     2014 1116/2016 H 59692 11000
25     2016 19102/2019 P 49325 11500
26     2015 18194/2019 12 93163 12000
27     2013 19154/2019 13 81542 12000
28    10  2015 19222/2019 14 23376 12000
29    35   2009 19244/2019 14 34428 12000
30     2015 15187/2018 Q 83075 12000
31     2016 19087/2019 R 59484 12000
32     2014 13630/2018 O 20143 12000
33     2016 26995/2017 S 16094 12000
34     2016 19238/2019 T 53570 12000
35     2014 19150/2019 D 34294 12000
36     2015 18196/2019 B 30652 12000
37      2015 18135/2019 1 74101 13000
38     2016 19117/2019 R 58388 13000
39     2015 18195/2019 14 80293 14000
40     2015 19107/2019 7 65044 14000
41       2015 19157/2019 15 37899 14000
42     2013 19090/2019 4 87293 14000
43     2014 18141/2019 O 10239 14000
44     2015 19103/2019 O 82176 14000
45    ES 350 2010 15070/2019 B 29743 14000
46     2014 19215/2019 O 36557 14000
47      2016 18152/2019 3 28013 15000
48     2013 19152/2019 13 69019 15000
49    L200 2013 19253/2019 7 83581 15000
50    Ciaz 2017 19118/2019 V 44038 15000
51     2013 18123/2019 B 36917 15000
52     2014 13429/2018 B 45794 15000
53    1.5  2016 4019/2019 B 29156 15000
54      2013 8214/2016 9 94219 16000
55       2015 18202/2019 16 55649 16000
56     2016 19101/2019 16 46179 16000
57     2016 19108/2019 J 75223 16000
58     2014 15066/2019 16 21671 17000
59     2014 19116/2019 4 16295 17000
60     2013 12046/2019 Q 99317 17000
61     2014 16867/2019 U 52962 17000
62     2016 19227/2019 C 51248 17000 /
63     2015 22464/2018 A 19887 17000
64    2.0  2014 22382/2018 B 21981 17000
65    S3 2017 13709/2019 17 27924 18000
66     2013 18198/2019 17 94756 18000
67     2016 18191/2019 5 49136 18000
68     2014 19113/2019 5 54284 18000
69     2014 19242/2019 8 58402 18000
70     2015 17314/2017 J 76559 18000
71     2015 19095/2019 M 34730 18000
72     2015 19226/2019 A 78054 18000
73     2015 22469/2018 B 88166 18000
74     2017 19085/2019 V 44037 19000
75     2015 19112/2019 16 72478 19500 1
76     2015 19089/2019 1 42985 20000
77     2016 19109/2019 16 62492 20000
78     2015 19217/2019 16 63983 20000
79     2015 19220/2019 16 63984 20000
80     2015 19231/2019 12 43489 20000
81    1.6  2015 19111/2019 16 63982 20000
82    1.6  2015 19245/2019 16 13786 20000
83     2014 18104/2019 M 81876 20000
84     2015 7438/2019 R 14543 20000
85     2018 14508/2019 C 51391 20000
86    H1 2016 19151/2019 P 83521 21000
87     2015 15061/2019 N 72326 21000
88     2017 19250/2019 H 35408 21000
89     2014 19225/2019 O 34708 21000
90     2013 19235/2019 H 10319 21000
91     2016 24848/2018 A 30930 21000
92     2015 1843/2019 A 55344 21000
93     2015 26684/2017 C 6930 21000
94    Avanza 2016 3658/2019 3 16956 22000
95     2018 19214/2019 12 91475 22000
96     2017 26447/2017 S 66365 22000
97    Avanza 2016 15501/2016 O 84513 22000
98    Avanza 2016 22409/2018 B 38124 22000
99    6 2014 6127/2016 1 27346 23000
100    L200 2016 18193/2019 1 59376 23000
101     2015 30758/2018 Q 51338 24000
102     2013 19088/2019 C 56097 24000
103     2015 6513/2018 R 90994 24000
104    L200 2016 19105/2019 C 40827 24000
105     2015 19228/2019 F 48047 25000
106     2014 19110/2019 11 24537 26000
107     2014 18197/2019 B 11253 26000
108     2014 19120/2019 1 73150 28000
109     2013 19091/2019 1 47537 28000
110     2014 19246/2019 1 73027 28000
111     2016 26169/2017 P 95893 28000
112     2012 23630/2017 Q 43752 28000
113     2015 24434/2018 R 56252 30000
114     2017 21944/2018 T 64380 31000
115     2014 15663/2017 P 86874 31000
116     2014 4833/2018 N 38841 31000
117     2016 16972/2019 B 41529 31000
118     2014 11126/2016 B 27341 31000
119     2015 19240/2019 R 14533 32000
120     2014 3645/2019 B 28144 32000
121     2014 18113/2017 B 83219 32000
122     2016 3853/2019 A 93650 32000 /
123     2015 19219/2019 6 91440 34000
124       2015 19104/2019 R 72471 34000
125      2016 19218/2019 H 56935 34000
126    Ecosport 2018 18204/2019 C 25014 35000
127     2014 19249/2019 H 19247 36000
128     2016 12948/2019 C 37812 36000
129     2015 19121/2019 B 19586 36000
130     2017 18200/2019 3 83722 37000
131     2016 7706/2019 15 11328 38000
132     2015 16968/2019 2 56274 40000
133     2017 98/2019 15 60251 40000
134     2016 19092/2019 T 65807 40000
135      2017 19119/2019 A 31957 40000
136     2015 10059/2018 B 94203 40000
137      2013 18199/2019 2 6311 42000
138     2015 19234/2019 15 99735 42000
139      2017 8600/2018 L 96515 42000
140    4  2015 6142/2019 R 21579 42000
141     2015 21271/2016 P 95380 42000
142     2016 19093/2019 S 18152 42000
143    GS 350 2015 18175/2019 8 55046 44000
144     2016 189/2018 3 41868 45000
145     2016 19223/2019 16 81423 45000
146     2015 9633/2017 H 79780 45000
147      2017 19159/2019 M 38073 45000
148    50  2015 19224/2019 C 66688 45000
149     2016 19243/2019 S 84169 45000
150    monte 2017 19247/2019 M 92495 45000
151     2015 19230/2019 Q 18849 45000
152    300 2016 7676/2019 K 48171 47000
153     2015 19106/2019 2 71448 48000
154    300 2017 19155/2019 G 69214 48000
155     2015 19096/2019 Q 54412 48000
156    Sunwin SWB 6860 2016 19084/2019 C 55039 48000
157     2015 19158/2019 P 71229 48000
158     2015 19115/2019 A 35249 48000
159    420    2015 19239/2019 5 78182 49000
160    300 2017 7517/2019 M 28571 52000
161    300 2017 7515/2019 H 55183 52000
162    BMW X6 2014 19099/2019 O 7836 55000
163    Higer KLQ 6798 2015 19094/2019 Q 45715 55000
164      2018 1832/2019 N 20457 55000
165     2017 22406/2018 B 48799 55000
166     2017 18201/2019 WHITE 85133 58000
167     2017 16967/2019 A 59864 58000
168     2014 18065/2016 L 4302 64000
169     2015 19237/2019 14 43581 65000
170    HIACE 2018 19086/2019 W 80371 65000
171    45    2014 19236/2019 S 89626 65000
172     2016 15973/2016 B 44647 68000
173     2014 19100/2019 P 52762 75000
174     2014 19252/2019 I 40369 75000
175     2016 19156/2019 1 84428 77000
176     2017 10194/2018 R 85228 82000
177     2015 19097/2019 M 34730 82000
178     2017 16966/2019 A 96119 85000
179     2014 7734/2019 H 56195 85000
180     2014 19241/2019 P 38640 85000
181      2017 19098/2019 14 62453 88000
182    300  2016 19229/2019 16 81593 92000
183    S 400 2015 16970/2019 P 7945 110000
184     2018 19251/2019 L 4530 160000
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•• اأبوظبي-الفجر:

ك��رم ن��ادي ت��راث الإم���ارات يف احتفال 
اأق����ي����م ����ش���ب���اح اأم���������س امل�������ش���ارك���ني يف 
املجتمعية..  “مبادراتنا  ملف  اإع���داد 
ب��ه النادي  واج���ب وطني” ال���ذي ف��از 
للم�شوؤولية  العربية  املنظمة  بجائزة 
فئة  ع��ن   2019 للعام  الجتماعية 
بدولة  الجتماعية  امل�شوؤولية  برامج 

الإمارات العربية املتحدة. 
بولحج  �شعيد  حميد  �شعادة  وت�شلم 
الرميثي النائب الأول لرئي�س جمل�س 
لالأن�شطة  التنفيذي  امل��دي��ر  الإدارة 
و�شهادة  درع  ال��ن��ادي،  يف  والفعاليات 
ال��ت��م��ي��ز م���ن ����ش���ع���ادة ع��ل��ي ع��ب��د اهلل 
لالأن�شطة  التنفيذي  املدير  الرميثي 

فريق  رئي�س  ال��ن��ادي  يف  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
عمل اجلائزة. كما األقى �شعادة حميد 

ب��ولح��ج ال��رم��ي��ث��ي ك��ل��م��ة اأث��ن��ى فيها 
قبل  النادي،  يف  العاملني  جهود  على 

امللف  اإع����داد  يف  امل�شاهمني  ي�شلم  اأن 
�شهادات التكرمي. 

املن�شوري  الأ�شتاذة فاطمة  األقت  كما 
مديرة مركز زايد للدرا�شات والبحوث 

ع�شو فريق عمل اجلائزة كلمة اأبانت 
له  للمغفور  العظيمة  الأدوار  فيها 

اآل  زاي��د  �شلطان بن  ال�شيخ  ب��اإذن اهلل 
حفظ  يف  ثراه”  اهلل  “طيب  ن��ه��ي��ان 

ال��رتاث ودعمه وحر�شه على متابعة 
والثقافية  الرتاثية  ال��ربام��ج  تنفيذ 
يف  ج��اء  م��ا  ا�شتعر�شت  كما  ل��ل��ن��ادي. 
واجب  املجتمعية..  “مبادراتنا  ملف 
لربامج  ال���ن���ادي  دع����م  م���ن  وطني” 
املراأة  ومتكني  الجتماعية  امل�شوؤولية 
للموؤ�ش�شات  الج���ت���م���اع���ي  وال����دع����م 

املجتمعية حملياً وعربياً وعاملياً.
و���ش��ه��د احل��ف��ل ع��ر���س ف��ي��ل��م ق�شري 
الذي  اجل���ائ���زة  ت�شليم  حل��ف��ل  ي��وث��ق 
اأق��ي��م ي���وم 11 دي�����ش��م��رب اجل����اري يف 
فندق رو�شة املروج مبدينة دبي، حيث 
الرميثي  اهلل  عبد  علي  �شعادة  ت�شلم 
وف��ري��ق ال��ع��م��ل، اجل��ائ��زة م��ن �شعادة 
العربية  املنظمة  رئي�س  م��ك��رزل  بيار 

للم�شوؤولية الجتماعية. 

•• دبي –الفجر:

 ن���ظ���م���ت ك���ل���ي���ة حم����م����د ب�����ن را�����ش����د 
موؤ�ش�شة  اأول  احل��ك��وم��ي��ة،  ل�������الإدارة 
اأكادميية بحثية متخ�ش�شة يف الإدارة 
على  ال��ع��ام��ة  وال�شيا�شات  احلكومية 
حفل  اليوم  العربي،  الوطن  م�شتوى 
برنامج  م��ن  الثانية  الدفعة  تخريج 
من   15 ميثلون  ال��ذي��ن  “قيادات” 
م���دراء الإدارات وروؤ���ش��اء الأق�����ش��ام يف 

النيابة العامة بدبي.
و���ش��ه��د احل���ف���ل ال�����ذي اأق���ي���م يف مقر 
الكلية بدبي �شعادة الدكتور علي �شباع 
املري الرئي�س التنفيذي لكلية حممد 
ل��الإدارة احلكومية، و�شعادة  بن را�شد 
احلميدان  عي�شى  ع�����ش��ام  امل�����ش��ت�����ش��ار 
بدبي،  ال��ع��ام��ة  للنيابة  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب 
عميد  العواملة،  رائ��د  والربوفي�شور 
ك���ل���ي���ة حم���م���د ب�����ن را������ش�����د ل���������الإدارة 
اأع�شاء  من  ع��دد  بجانب   ، احلكومية 
هيئة التدري�س بالكلية وموظفون يف 

كل من الكلية والنيابة العامة. 
“قيادات” متكني  برنامج  وي�شتهدف 
ق������ادة امل�����ش��ت��ق��ب��ل وت����اأه����ي����ل ال����ك����وادر 
احل���ك���وم���ي���ة وت����زوي����ده����م ب���امل���ه���ارات 
والكفاءات التي تلبي تطلعات القيادة 
الر�شيدة وتوجهات حكومة امل�شتقبل. 
�شباع  بن  علي  الدكتور  �شعادة  و�شلم 
عي�شى  ع�شام  امل�شت�شار  و�شعادة  املري 

احلميدان والربوفي�شور رائد العواملة 
اخل��ري��ج��ني ال�����ش��ه��ادات، ح��ي��ث اأعرب 
بالتخرج  �شعادتهم  ع��ن  اخل��ري��ج��ون 
من برنامج “قيادات” وبداية مرحلة 
جديدة يف م�شريتهم املهنية، مبا يلبي 
طموحاتهم ومتطلبات املرحلة املقبلة 
التطوير  م���ن  امل���زي���د  ت�����ش��ت��ل��زم  ال��ت��ي 
يف اآل����ي����ات ال��ع��م��ل والرت�����ق�����اء ب�����اأداء 
مل�شالح  دبي خدمُة  العامة يف  النيابة 
القانون  تطبيق  و���ش��م��ان  امل��واط��ن��ني 

على النحو الأمثل.
الدكتور  �شعادة  ق��ال  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
علي بن �شباع املري: “نحن فخورون 
قيادات  م��ن  ج��دي��دة  نخبة  ب��ت��خ��ري��ج 
اأظهروا  الذين  بدبي  العامة  النيابة 

التام  وا�شتعدادهم  جاهزيتهم  م��دى 
من  يحمله  وم���ا  امل�شتقبل  ملتطلبات 
حت���دي���ات. وحت��ظ��ى ك��ل��ي��ة حم��م��د بن 
احلكومية  ل����الإدارة  مكتوم  اآل  را���ش��د 
النيابة  م���ع  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ب�����ش��راك��ة 
العامة بدبي، وخالل الفرتة املا�شية 
خلقنا منوذج يحتذى به من التعاون 
الرت����ق����اء بقدرات  اأج�����ل  م���ن  ال��ب��ن��اء 
ال���ق���ي���ادات وامل�������دراء وامل���وظ���ف���ون، ما 
ر�شخ لنهج ت�شاركي ممتد يعتمد على 
اأجل  توظيف الطاقات والقدرات من 
اإح�����داث ت��غ��ي��ري اإي��ج��اب��ي م��ل��م��و���س يف 
دبي،  اإم��ارة  العامة يف  النيابة  م�شرية 
ومبا يواكب تطلعات القيادة الر�شيدة 
اإع��داد كفاءات وطنية يف  اإىل  الرامية 

وامل�����ش��اه��م��ة يف �شناعة  امل���ج���الت  ك��ل 
امل�شتقبل«.

واأكد �شعادته على حر�س كلية حممد 
ب���ن را����ش���د ل������الإدارة احل��ك��وم��ي��ة على 
العمل مع خمتلف اجلهات الحتادية 
والقطاع اخلا�س  املحلية  واحلكومية 
اأجل بناء قاعدة وطنية ت�شاركية  من 
وا�شحة  منهجية  وف��ق  تعمل  را�شخة 
ه��دف��ه��ا الأ����ش���م���ى ه���و اإي����ج����اد حلول 
يخدم  امل�������ش���رتك���ة مب����ا  ل���ل���ت���ح���دي���ات 
والقت�شادية  الجتماعية  التوجهات 
واخل��دم��ي��ة يف دب��ي ودول���ة الإم����ارات، 
اأن  اإىل  ن��ف�����ش��ه  ال����وق����ت  يف  م�������ش���رياً 
رائدة  تعليمية  ب��رام��ج  ت��وف��ر  الكلية 
احليوية  القطاعات  خمتلف  خلدمة 

اأحدث  اإط��الع قياداتها على  اأجل  من 
العاملية  الروؤى واملمار�شات احلكومية 
ممكنة  ا�شتفادة  اأق�شى  حتقيق  و�شبل 
ثقافة  وتر�شيخ  الب�شري  ال��ك��ادر  م��ن 

البتكار يف العمل.
امل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  اأع����رب  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
ع�شام عي�شى احلميدان النائب العام 
�شعادته  ع��ن  دب��ي،  يف  العامة  للنيابة 
ب��ت��خ��ري��ج دف��ع��ة ج��دي��دة م��ن برنامج 
قيادات من اأع�شاء ال�شلطة الق�شائية 
كوادر  تاأهيل  اأن  م��وؤك��داً  وامل��وظ��ف��ني، 
النيابة العامة يعك�س روؤى وطموحات 
النيابة العامة يف ا�شت�شراف امل�شتقبل 

وال�شتعداد ملواجهة حتدياته.
على  ح��ر���ش��ن��ا  “اإن  ���ش��ع��ادت��ه:  وق����ال 

الب�شري  ال����ك����ادر  وت���اأه���ي���ل  ت����دري����ب 
بال�شتثمار يف  اإمي��ان��ن��ا  م��ن  ان��ط��الق��اً 
ال��وط��ن��ي��ة خل��ل��ق منظومة  ال��ط��اق��ات 
واأود  ال��ع��امل.  دول  تناف�س  ق�شائية 
بن  حممد  لكلية  بال�شكر  اأت��وج��ه  اأن 
دورها  على  احلكومية  ل���الإدارة  را�شد 
الربنامج، حيث متثل تلك  اإجن��اح  يف 
اخلطوة ثمرة ال�شراكة بني نيابة دبي 
التعاون  تفعيل  اإىل  ون�شعى  والكلية. 
وتبادل اخل��ربات بني اجلهتني لدعم 
ق���درت���ن���ا ع���ل���ى م���واك���ب���ة ال���ت���ط���ورات 

املت�شارعة يف اإمارة دبي«.

التزام
وي���اأت���ي ت��خ��رج ال��دف��ع��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
على  ت����اأك����ي����داً  “قيادات”  ب���رن���ام���ج 
لالإدارة  را�شد  بن  حممد  كلية  التزام 
املوؤ�ش�شية  القدرات  بتنمية  احلكومية 
داخ���ل ال���دول���ة، وت��ع��زي��ز ق����درات كبار 
امل�شوؤولني واملوظفني، واإطالعهم على 
اأحدث التطورات يف ال�شيا�شات العامة 
واخلطط،  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  وو���ش��ع 
ليكونوا م�شاهمني فاعلني يف م�شرية 
احل���ك���وم���ي م���ن خ����الل مت��ك��ي��ن��ه��م يف 
داخل  العمل  وتنظيم  القرار  �شناعة 

دوائرهم.

حماور  4
 4 “قيادات”  ب���رن���ام���ج  وي����ت����ن����اول 

“القيادة  اأول���ه���ا  رئ��ي�����ش��ي��ة،  حم�����اور 
التحديات”  ال�شرتاتيجية يف ع�شر 
الفهم  ت���ع���زي���ز  اإىل  ي���ه���دف  ال������ذي 
القطاع  يف  ال��ق��ي��ادة  مل��ف��ه��وم  ال�شليم 
ال���ع���ام وم��ن��اق�����ش��ة ال��ت��ح��دي��ات واآخ���ر 
احلكومي،  ال���ع���م���ل  يف  ال����ت����ط����ورات 
بالإ�شافة اإىل تعزيز التفكري القيادي 
الفعال  وال���ش��ت��خ��دام  ال�شرتاتيجي 
ال�شرتاتيجي  ال��ت��خ��ط��ي��ط  لأدوات 
واإدارة  ال���ت���ح���دي���ات  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 

التغيري.
“التوجهات  ال���ث���اين  امل���ح���ور  اأم�����ا    
امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  يف  احل��دي��ث��ة 
على  ي��ع��م��ل  احلكومي”  وال���ت���م���ي���ز 
اجلديد  بالفكر  امل�����ش��ارك��ني  ت��ع��ري��ف 
يف جم����ال ال��ت��م��ي��ز احل��ك��وم��ي واأه����م 
احلديثة  وال���ت���وج���ه���ات  خ�����ش��ائ�����ش��ه 
التميز  وب����رام����ج  من������اذج  جم�����ال  يف 
الثالث  امل���ح���ور  وي��ع��م��ل  احل��ك��وم��ي. 
على   »10X احلكومية  “امل�شرعات 
القيمة،  اب���ت���ك���ار  م����ه����ارات  اك��ت�����ش��اب 
توليد  ط���رق  اإت���ق���ان  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
الب��ت��ك��ارات اجل��ذري��ة، واآل��ي��ات اإقناع 
وبناء  اجلذرية،  بالبتكارات  املعنيني 

الب��ت��ك��ارات اجلذرية  ف���رق  م���ه���ارات 
10X.  يف حني ي�شلط املحور الرابع 
“ الطاقة الإيجابية ودورها يف اإ�شعاد 
املوظفني” ال�شوء على اأهمية مفهوم 
الطاقة الإيجابية، و�شرورة ال�شعادة 
ويعمل  تناف�شية،  كميزة  الوظيفية 
فيما  امل�شاركني  م��ه��ارات  �شقل  على 
بالإ�شافة  التحفيز،  بنظريات  يتعلق 
ع��ل��ى جتارب  امل�����ش��ارك��ني  اإط����الع  اإىل 
املمار�شات  واأف�شل  العاملية  املوؤ�ش�شات 
يف جمال حتقيق ال�شعادة الوظيفية.

را�شد  ب��ن  حممد  كلية  اأن  اإىل  ي�شار 
لالإدارة احلكومية تعمل على ت�شجيع 
دولة  يف  الر�شيدة  احلكومية  الإدارة 
والوطن  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
املهارات  حت�شني  خ��الل  م��ن  العربي 
القيادية يف جمال �شياغة ال�شيا�شات 
من  ن��ه��ج��اً  الكلية  وتعتمد  ال��ع��ام��ة. 
البحوث  اإع��داد  ت�شمل  اأربعة حم��اور 
التطبيقية يف جمال ال�شيا�شة العامة 
والإدارة، وتقدمي الربامج الأكادميية 
وبرامج التعليم التنفيذي واملنتديات 
املعرفية املخ�ش�شة للباحثني و�شناع 

القرار.

•• دبي-وام:

للتدريب  ال��ع��ام��ة  ب�����الإدارة  ممثلة  دب���ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  نظمت 
270 مدربا متخ�ش�شا من  اأكرث من  ال�شرطة مب�شاركة  ملتقى مدربي 
�شرطة دبي وخرباء ومدربني من مكتب التحقيقات الفيدرايل الأمريكي 

وال�شرطة الكندية و�شرطة فلوريدا.
العام  القائد  امل���ري  خليفة  ع��ب��داهلل  ال��ل��واء  �شعادة  برعاية  احل���دث  اأق��ي��م 
ل�شرطة دبي وح�شور �شعادة اللواء الدكتور حممد اأحمد بن فهد م�شاعد 
القائد العام ل�شوؤون الأكادميية والتدريب والعقيد اأحمد حممد مردا�س 

نائب مدير الإدارة العامة للتدريب.
وناق�س امللتقى -الذي عقد يف نادي ال�شباط مبنطقة القرهود يف دبي - 
العديد من املوا�شيع منها اإجنازات التدريب يف �شرطة دبي وا�شرتاتيجية 
�شرطة دبي للتدريب واأ�ش�س جناح املدربني والعملية التدريبية والتجارب 

واملمار�شات العاملية والأ�شاليب اجلديدة واحلديثة يف التدريب.
وقال �شعادة اللواء الدكتور حممد اأحمد بن فهد اإن القيادة العامة ل�شرطة 
دبي توؤمن باأن الركيزة الأ�شا�شية التي تعتمد عليها املوؤ�ش�شة يف م�شريتها 
التدريب  عملية  واأن  العالية  الكفاءة  ذو  الب�شري  امل��ورد  هي  التطويرية 
هنا  للموظفني ومن  الأداء  م�شتوى  رفع  يف  اأ�شا�شياً  دوراً  تلعب  والتاأهيل 
تاأتي اأهمية التدريب يف �شرطة دبي كاأولوية يتم العناية بها ب�شكل م�شتمر 

وذلك من خالل تبني اأف�شل املمار�شات والتجارب يف جمال التدريب.
على  ال�شوء  ت�شليط  اأن  مردا�س  حممد  اأحمد  العقيد  اأو�شح  جانبه  من 
املدربني من خالل عقد هذا امللتقى يوؤكد اأهمية املدربني كاأ�شا�س للنجاح 
املوؤ�ش�شي فالتدريب الناجح ينعك�س على خمرجات املوظفني واأدائهم لذا 
يف  القيادة  لتوجهات  متابعة  امللتقى  هذا  للتدريب  العامة  الإدارة  نظمت 

�شقل مهارات املدربني .
ولفت مردا�س اإىل امللتقى يت�شمن تقدمي جائزة “اأف�شل مدرب يف جمال 

الخت�شا�س” والتي تنق�شم اإىل فئتني الأوىل اأف�شل مدرب على م�شتوى 
م�شريا  التخ�ش�س  م�شتوى  على  م��درب  اأف�شل  والثانية  العامة  الإدارة 
اأنه �شوف يتم عقد امللتقى ب�شكل �شنوي ليطرح ويناق�س العديد من  اإىل 

العناوين عرب ا�شت�شافة اجلهات التدريبية العاملية واخلربات املتنوعة.
قبل  �شملت عر�شا من  املوا�شيع  العديد من  امللتقى  املتحدثون يف  وق��دم 
الأمريكية  املتحدة  ب��ال��ولي��ات  التكتيكيني  لل�شباط  الوطنية  ال��راب��ط��ة 
ت�شمن التدريب التكتيكي يف الرابطة واأولويات التدريب لديهم وتدريب 
القادة ورفع م�شتوى الحرتافية .. فيما قدمت �شرطة اخليالة الكندية 
امللكية �شرحا عن اأكادميية �شرطة اخليالة امللكية للتدريب والتكنولوجيا 

امل�شتخدمة يف اإعداد الأع�شاء للعمل ال�شرطي املعا�شر.
املن�شاآت  لأم���ن  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��ن  الغفلي  م�شبح  العقيد  وا���ش��ت��ع��ر���س 
احلياة  يف  التنفيذ  وكيفية  “التدريب  مو�شوع  دب��ي  ب�شرطة  وال��ط��وارئ 
العملية - درا�شة حالت يف دبي.. فيما األقى املقدم مهند�س مروان �شنجل 

مدير مركز دبي لأمن الطريان املدين يف �شرطة دبي عر�شا عن التدريب 
يف اأمن املطارات والعتماد الدويل ..يف حني حتدث ماين با�شكو من مكتب 
مكتب  اأكادميية  يف  التدريب  عن   FBI التحقيقات الفيدرايل الأمريكي
حما�شرة  وول��ف  رو���س  الربوف�شور  األقى  بينما   .. الفيدرايل  التحقيقات 
بناء  اإىل عقد ور�س عمل حول  بالإ�شافة  ال�شياحية  ال�شرطة  عن تدريب 

الفرق للمدربني.
يف  م��درب  اأف�شل  جائزة  يف  الفائزين  بتكرمي  امللتقى  فعاليات  واختتمت 
على  �شرين  ب��و  اإب��راه��ي��م  خالد  الوكيل  ح�شل  حيث  الخت�شا�س  جم��ال 
جائزة اأف�شل مدرب يف جمال الخت�شا�س �شوات والرماية.. فيما ح�شل 
العريف حممود نظام عيد على جائزة اأف�شل مدرب على م�شتوى الإدارة 
كما   .. وال��ط��وارئ  واملن�شاآت  الهيئات  لأم��ن  العامة  الإدارة  من  وجميعهم 
�شهد امللتقى �شحوبات جلوائز للمدربني وتكرمي املتحدثني الذين �شاهموا 

يف اإجناح امللتقى .

•• عجمان ـ الفجر 

للتعليم  ال�شاد�س  ال��دويل  املوؤمتر  ت�شارك جامعة عجمان يف 
والذي ينظمه املعهد الدويل لإدارة املعرفة خالل الفرتة من 
5 اأبريل 2020 يف بانكوك - تايالند. وتاأتي م�شاركة  اإىل   3
اجلامعة يف هذا املوؤمتر اإميانا منها باأهمية املوؤمترات العلمية 
يف تبادل املعرفة بني الأكادمييني والباحثني يف �شتى جمالت 
حيث  خا�شة.  والتعليم  الرتبية  جم��ال  ويف  ع��ام��ة،  املعرفة 
ميثل املوؤمتر الدويل ال�شاد�س للتعليم 2020 من�شة رائعة 
والتعليم  الرتبية  وخرباء  والأكادمييني  والعلماء  للباحثني 

املعرفة  واكت�شاب  البحوث  نتائج  ومناق�شة  اخل��ربات  لتبادل 
املطلوبة من اأجل حت�شني جودة العملية التعليمية.

وي�شارك نائب عميد كلية الإن�شانيات والعلوم الدكتور حممد 
املجذوب الطاهر يف اللجنة العلمية للموؤمتر، بالإ�شافة اإىل 
جمموعة من اأع�شاء هيئة التدري�س يف الكلية ببحوث علمية. 
وتاأتي هذه امل�شاركة بناًء على مبداأ تقا�شم امل�شوؤولية لتحقيق 
الأهداف ال�شرتاتيجية للجامعة، وتعد فر�شة جيدة لتعزيز 

روؤية اجلامعة وتوطيد التعاون مع املوؤ�ش�شات الدولية.
:”اإن  الطاهر  امل��ج��ذوب  الدكتور حممد  ق��ال  امل��وؤمت��ر،  وع��ن 
الباحثني  اإىل جمع  للتعليم يهدف  ال�شاد�س  الدويل  املوؤمتر 

وامل��م��ار���ش��ني و���ش��ن��اع ال���ق���رار مل��ن��اق�����ش��ة ال��ق�����ش��اي��ا ومعاجلة 
وا�شتك�شاف  احل��ل��ول  واإي���ج���اد  الآراء  وم�����ش��ارك��ة  ال��ت��ح��دي��ات 

الفر�س يف جمال التعليم«.
اأه��داف املوؤمتر تعزيز  اأهم  اأن من  كما بنّي الدكتور الطاهر 
الرتباط الوثيق بني النظرية والتطبيق وا�شتك�شاف وجهات 
املمار�شة  ال��ب��ح��وث يف  ن��ت��ائ��ج  ت��ط��ب��ي��ق  ن��ظ��ر خم��ت��ل��ف��ة ح���ول 
ال��ع��م��ل��ي��ة. وت�����ش��م ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ل��ل��م��وؤمت��ر اأع�����ش��اء من 
بالوليات  �شمال كولورادو  دولية خمتلفة كجامعة  جامعات 
وجامعة  بنيوزيلندا،  لينكولن  جامعة  الأمريكية،  املتحدة 

مونا�س با�شرتاليا.

جامعة عجمان �سريك اأكادميي يف موؤمتر دويل للتعليم بتايالند

ميثلون الدفعة الثانية من برنامج »قيادات«

كلية حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية حتتفل بتخريج 15 قياديًا من النيابة العامة بدبي

�سرطة دبي تنظم امللتقى الأول للمدربني

نادي تراث الإمارات يكرم امل�ساهمني يف ملف فوزه بجائزة املنظمة العربية للم�سوؤولية الجتماعية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

ق��ال��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي اإن 
للبالغات  الذكية  ال�شتجابة  خدمة 
يوليو  �شهر  يف  اأطلقتها  التي  الفنية 
كبرياًمن  اإق���ب���اًل  2019..ت�شهد 
عنها  الر�شا  ن�شبة  وبلغت  املتعاملني 

.  91%
:الت�شخي�س  اخلدمة  ه��ذه  وت�شتمل 
الذاتي لالأعطال الفنية داخل املنازل 
وتقلي�س اخلطوات الالزمة للتعامل 
مع البالغات من 10 اإىل 6 خطوات 
للهيئة يف حال اقت�شت احلالة زيارة 
وخطوة  الفني  الفريق  من  ميدانية 

واح����دة يف ح���ال مت��ك��ن امل��ت��ع��ام��ل من 
ت�شخي�س احلالة ذاتياً .

الطاير  حم��م��د  �شعيد  ���ش��ع��ادة  واأك����د 
التنفيذي  الرئي�س  امل��ن��ت��دب  الع�شو 
لهيئة كهرباء ومياه دبي �شعي الهيئة 
لإ�شراك املتعاملني واأفراد املجتمع يف 
على  واحل��ف��اظ  البيئة  حماية  جهود 
القطاعات  وح���ث  الطبيعية  امل�����وارد 
واٍع  ح��ي��اة  من��ط  ات��ب��اع  على  املختلفة 

وم�شوؤول يف ا�شتهالك الكهرباء ..
واأ�شاد �شعادته بالإقبال الذي ت�شهده 
اأ�شهم  الذكية مما  مبادرة ال�شتجابة 
يف حتقيق وف��ورات للمتعاملني تزيد 
عن 300 مليون جالون من املياه اأي 

واأ�شاف  17 مليون درهم.  اأكرث من 
على  الهيئة  “تعتمد  الطاير  �شعادة 
التقنيات الإحاللية  البتكار واأحدث 
لتوفري خدمات الكهرباء واملياه وفق 
التوافرية والعتمادية  اأعلى معايري 
اإدارة  ا�شرتاتيجية  وحتقيق  والكفاءة 
الطلب على الطاقة واملياه للحد من 
بحلول   30% بن�شبة  ال���ش��ت��ه��الك 

.  2030
بن  م���روان  املهند�س  ق��ال  م��ن جانبه 
للرئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ن��ائ��ب  ح��ي��در 
ل��ق��ط��اع الب��ت��ك��ار وامل�����ش��ت��ق��ب��ل وقائد 
فريق البتكار يف هيئة كهرباء ومياه 
الذكية  ال�شتجابة  خدمة  “تعد  دبي 

واملياه  ل��ل��ك��ه��رب��اء  الفنية  ل��ل��ب��الغ��ات 
واح������دة م���ن خ���دم���ات ال��ه��ي��ئ��ة التي 
م��ن خالل  املتعاملني  ت��رثي جت��رب��ة 
وج��ه��ده��م وحتقيق  وق��ت��ه��م  ت���وف���ري 
على  تعتمد  خ��دم��ات  ع��رب  �شعادتهم 
باتت  ح���ت���ى  ال����ش���ط���ن���اع���ي  ال����ذك����اء 
يف  املمار�شات  لأف�شل  مرجعاً  الهيئة 
يف  والتميز  املتعاملني  اإ�شعاد  جم��ال 

اخلدمات. .
امل��ت��ع��ام��ل��ني عن  ���ش��ع��ادة  ن�شبة  ب��ل��غ��ت 
�شوء  ع��ل��ى  وذل����ك   91% اخل���دم���ة 
وتوفري  جتربتهم  اإث���راء  يف  جناحها 
�شعادتهم.  وحتقيق  وجهدهم  وقتهم 
تقليل  يف  اخل���دم���ة  ���ش��اه��م��ت  ح��ي��ث 

ال���وق���ت ال�����الزم لإ����ش���الح الأع���ط���ال 
بن�شبة 43%.

للمتعاملني  اخل������دم������ة  وت����ت����ي����ح 
انقطاع  ع��ن��د  ال����ذات����ي  ال��ت�����ش��خ��ي�����س 
بالحتياطات  وت��ع��ري��ف��ه��م  اخل���دم���ة 
وجودة  ا�شتمرارية  ل�شمان  الالزمة 
“ال�شتجابة  وبف�شل  املياه.  اإم��دادات 
الذكية” متكن %56 من املتعاملني 
م���ن ح���ل الأع����ط����ال ب��اأن��ف�����ش��ه��م. ويف 
���ش��ب��ب الن���ق���ط���اع داخلي  ك����ان  ح����ال 
ديوا”  “متجر  �شمن  الهيئة  ت��وف��ر 
لإ�شالح  م��وث��وق��ة  ���ش��ي��ان��ة  ���ش��رك��ات 
العطل ب�شرعة وكفاءة مبا من �شاأنه 
تعزيز ال�شراكات ل �شيما مع القطاع 

اخلا�س.
ال�شتجابة  خ��دم��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  �شممت 
ومب�شطة  مبتكرة  بطريقة  ال��ذك��ي��ة 
وق��������درات جميع  اح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي 

الإب����الغ  م���ن  لتمكينهم  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
البالغات  ومتابعة  املياه  انقطاع  عن 
بالعتماد على  واح��دة  بلم�شة  وحلها 
الذكاء ال�شطناعي حيث ميكن لأي 

���ش��خ�����س ت��ق��دمي ال���ب���الغ ب��ع��دة لغات 
�شمن تطبيق الهيئة الذكي اأو املوقع 
الهيئة  ف��ري��ق  ل��ي�����ش��ل  الإل����ك����رتوين 

الفني خالل وقت قيا�شي.

•• دبي-وام:

ن���ظ���م���ت ح���ك���وم���ة دول��������ة الإم�����������ارات 
وور�س  املعرفية  اجلل�شات  م��ن  ع���ددا 
�����ش����ارك فيها  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة  ال���ع���م���ل 
اأك���رث م��ن 500 م��وظ��ف ح��ك��وم��ي يف 
اأوزبك�شتان، �شمن ال�شراكة  جمهورية 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ب����ني ال���ب���ل���دي���ن يف 

التحديث احلكومي.
وع����ق����دت ح���ك���وم���ة دول�������ة الإم���������ارات 
لفرق  معرفية  وجل�شات  عمل  ور����س 
ويف  دب��ي  يف  اأوزبك�شتان  حكومة  عمل 
�شملت  ط�شقند،  الأوزبكية  العا�شمة 
تدريب مدربني لوفد حكومي اأوزبكي 
موؤخراً  ال���دول���ة  زار  امل�����ش��ت��وى  رف��ي��ع 
نائب  توي�شيف  اأول��ي��م��ج��ون  ب��رئ��ا���ش��ة 
على  رك���زت  والتنمية،  الب��ت��ك��ار  وزي���ر 
التطويرية  والآل���ي���ات  ال��ع��م��ل  من���اذج 
التي تتبناها حكومة دولة الإمارات يف 

خمتلف جمالت العمل احلكومي.
كما مت تنظيم جل�شات تدريبية وور�س 
منظومة  حتديث  حم��ور  �شمن  عمل 

العمل احلكومي يف ط�شقند، تطرقت 
خدمات  م���راك���ز  ت��ط��وي��ر  اآل���ي���ات  اإىل 
حكومية  خ���دم���ات  جت�����ارب  ل��ت��ق��دمي 
متكاملة ترتقي بجودة حياة املتعامل.

وتناولت الور�شة اآليات تطوير مهارات 
التوا�شل والإدارة عند تدريب موظفي 
قدراتهم  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ت��ع��ام��ل��ني  خ��دم��ة 
واإك�شابهم املهارات ال�شرورية، خا�شة 
املتعاملني،  اإ���ش��ع��اد  ث��ق��اف��ة  جم���ال  يف 
لتح�شني  الإداري  التطوير  وموا�شلة 
جتربة املتعامل، كما ركزت على مفهوم 
احلكومية،  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف  ال�����ش��ع��ادة 
وان��ع��ك��ا���ش��ات ���ش��ع��ادة امل��وظ��ف��ني على 
املتعامل، ف�شاًل عن ال�شتفادة  �شعادة 
من جتربة القطاع اخلا�س يف ت�شميم 
جتارب خدمية متميزة م�شتلهمة من 
منوذج الإم��ارات للخدمات احلكومية 
يف تاأهيل املوظف احلكومي املحرتف، 
وكيفية التعامل مع الأمناط املختلفة 
واأف�شل  امل���ت���ع���ام���ل���ني،  ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
اأ���ش��ال��ي��ب ال��ت��وا���ش��ل وال���ش��ت��م��اع لرفع 

م�شتوى �شعادة اأفراد املجتمع.

م�شاعد  ط��ل��ي��ع��ة  ب����ن  حم���م���د  واأك�������د 
ال��ع��ام اخل��دم��ات احلكومية يف  امل��دي��ر 
بوزارة  ال���وزراء  جمل�س  رئا�شة  مكتب 
وامل�شتقبل،  ال�����وزراء  جم��ل�����س  ����ش���وؤون 
تناولت  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ع��م��ل  ور�����س  اأن 
والنماذج  الإم������ارات  ح��ك��وم��ة  جت����ارب 

اخلدمات  ت��ط��وي��ر  يف  ت��ت��ب��ن��اه��ا  ال��ت��ي 
احل��ك��وم��ي��ة، وه��دف��ت لإع�����داد اجليل 
التحديث  م���������ش����وؤويل  م�����ن  الأول 
املوؤهلني  اأوزب��اك�����ش��ت��ان،  يف  احل��ك��وم��ي 
عمل  واآل��ي��ات  تنظيمية  اأط��ر  لتطوير 
املقدمة  اخل��دم��ات  مب�شتوى  ت��رت��ق��ي 

للمتعاملني وتر�شخ منظومة حكومية 
امل��ت��ع��ام��ل يف مقدمة  ت��ط��ل��ع��ات  ت�����ش��ع 
زيارة  اإط���ار  يف  مت  كما  الأولويات”. 
ال��وف��د الأوزب���ك���ي اإىل دول���ة الإم����ارات 
ع��ق��د ور���ش��ة ع��م��ل ح���ول من���وذج دولة 
امل�شتقبل،  ا���ش��ت�����ش��راف  يف  الإم��������ارات 

حتدث خاللها اإبراهيم القا�شم مدير 
اإدارة امل�شتقبل يف وزارة �شوؤون جمل�س 
تطوير  ح����ول  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل،  ال��������وزراء 
على  احلكومي  العمل  واآل��ي��ات  مناهج 
التحديات  ت�شت�شرف  ا�شتباقية  اأ�ش�س 
وت�شمم احللول املبتكرة لها. وحتدث 
يف الور�شة عبدالنا�شر ال�شعايل مدير 
والتجارية  القت�شادية  ال�شوؤون  اإدارة 
الدويل،  والتعاون  وزارة اخلارجية  يف 
اإدارة  م���دي���ر  ال���ع���ي���درو����س  و����ش���ي���م���اء 
ال�شراكات وامل�شاريع اخلا�شة يف وزارة 
وفاطمة  وال��ب��ي��ئ��ة،  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري 
الت�شميم  ق�����ش��م  رئ���ي�������س  احل����م����ادي 
لالإ�شكان،  زاي����د  ال�����ش��ي��خ  ب��رن��ام��ج  يف 
ح��ي��ث ق��دم��وا ت��ع��ري��ف��اً ���ش��ام��اًل للوفد 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل ودوره  ا���ش��ت�����ش��راف  مل��ف��ه��وم 
توظيفه  وكيفية  واأدوات��ه  ومنهجياته 
عمل  وخ��ط��ط  ا�شرتاتيجيات  ب��ن��اء  يف 
امل�شتقبل.  ملتغريات  باجلاهزية  تت�شم 
التجربة  مالمح  على  الوفد  وتعرف 
ا�شت�شراف  علم  اعتماد  يف  الإم��ارات��ي��ة 
ال��دول��ة يف  واأدوات����ه، وجهود  امل�شتقبل 

ل�شت�شراف  ا�شرتاتيجيتها  ت��ط��وي��ر 
العاملية  التوجهات  ومواكبة  امل�شتقبل 
ومفاهيم التفكري امل�شتقبلي. و�شهدت 
دول����ة  اإىل  الأوزب�����ك�����ي  ال����وف����د  زي�������ارة 
معرفية  ج�����ولت  ت��ن��ظ��ي��م  الإم��������ارات 
امللحية  للزراعة  الدويل  املركز  �شملت 
/اإك��ب��ا/، وه��و مركز دويل غري ربحي 
ل��ل��ب��ح��وث ال��زراع��ي��ة ت��اأ���ش�����س مبوجب 
للتنمية  الإ�شالمي  البنك  بني  اتفاق 
وحكومة دولة الإمارات، وينفذ برامج 
تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  وت��ن��م��وي��ة  ب��ح��ث��ي��ة 
وا�شتدامتها.  ال���زراع���ي���ة  الإن��ت��اج��ي��ة 
واّطلع الوفد على جهود الإم��ارات يف 
تعزيز الأمن الغذائي، من خالل تبني 
ودرا�شات  ال��ذك��ي��ة،  ال���زراع���ة  ت��ق��ن��ي��ات 
ملياه  املختلفة  امللوحة  م�شتويات  اأث��ر 
ال�����ري ع��ل��ى من���و امل��ح��ا���ش��ي��ل، ونظم 
امل���ت���ك���ام���ل���ة، ونظم  امل���ائ���ي���ة  ال�����زراع�����ة 
اإن��ت��اج الأع���الف، ومن���اذج توفري املياه 
وت��خ��ف��ي�����س ا���ش��ت��ه��الك ال��ط��اق��ة، كما 
جمال  املهند�س  من  امل�شاركون  تعرف 
���ش��اه��ني احل���م���ادي، ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س �� 

جمّمع  يف  واملتنوعة  النظيفة  الطاقة 
اآل م��ك��ت��وم للطاقة  ب��ن را���ش��د  حم��م��د 
امل�شروع،  ت���ط���ورات  ع��ل��ى  ال�����ش��م�����ش��ي��ة 
دبي  “ا�شرتاتيجية  تعزيز  يف  ودوره 
ودعم   ”2050 ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
ت��وج��ه��ات ال���دول���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه�����داف 
و�شعتها  ال��ت��ي  امل�����ش��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
يذكر   .2030 ل��ع��ام  امل��ت��ح��دة  الأمم 
دولة  بني  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  اأن 
اأوزباك�شتان  وج��م��ه��وري��ة  الإم�������ارات 
وم�شروعا  م���ب���ادرة   130 ت��ت�����ش��م��ن 
احلكومي،  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��ح��دي��ث  يف 
وت�شمل 20 حموراً، وتغطي جمالت 
امل���������ش����رع����ات احل����ك����وم����ي����ة واجل��������ودة 
احلكومية  واخل�����دم�����ات  احل���ك���وم���ي���ة 
وال�شرتاتيجية  الذكية  والتطبيقات 
واخلطط الوطنية، والأداء احلكومي، 
والبتكار احلكومي، وبرامج القيادات 
وبناء القدرات، والربجمة، وم�شتقبل 
والتناف�شية  والق���ت�������ش���اد،  ال��ت��ع��ل��ي��م 
الأعمال  و���ش��ه��ول��ة مم��ار���ش��ة  ال��ع��امل��ي��ة 

واخلدمة املدنية وغريها.

موظف اأوزبك�ستاين ي�ساركون يف جل�سات معرفية نظمتها حكومة الإمارات حول التحديث احلكومي  500

•• دبي-وام:

بدبي  امل��رم��وم  حممية  يف  اخلليجي  الك�شفي  املخيم  فعاليات  ام�س  انطلقت 
29 دي�شمرب اجل��اري. �شارك يف املخيم املقام حتت رعاية  والذي ي�شتمر حتى 
معايل الفريق �شاحي خلفان نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام يف دبي رئي�س 
جمعية توعية الأحداث يف دبي.. جمعيات الك�شافة يف كل من ال�شعودية وم�شر 
�شلطنة عمان والأردن والكويت والإمارات تعزيزا للدور الإيجابي الذي تلعبه 
باحلياة  والهتمام  التوعية  يف  وامل�شاهمة  البيئة  جم��ال  يف  الك�شفية  احلركة 
الطبيعية يف حممية املرموم بدبي . وح�شر افتتاح املخيم �شعادة �شلطان �شقر 
الدكتور  الأح��داث و�شعادة  ادارة توعية ورعاية  نائب رئي�س جمل�س  ال�شويدي 
�شامل عبدالرحمن الدرمكي رئي�س جمل�س ادرة جمعية ك�شافة المارات وعدد 
الأن�شطة  من  باقة  للمخيم  الأول  اليوم  فعاليات  وت�شمنت   . امل�شوؤولني  من 
حماية  مفاهيم  تعزز  التي  والأن�شطة  والبيئية  الك�شفية  واملغامرات  املتنوعة 
العمل  وور����س  امل�����ش��ارك��ة  للفرق  ع��رو���س  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ربي��ة  واحل��ي��اة  البيئة 

وحما�شرات توعوية بيئية .

كهرباء ومياه دبي :ال�ستجابة الذكية للبالغات الفنية ت�سهد اإقبال كبريا

انطالق فعاليات املخيم الك�سفي اخلليجي يف املرموم  



اخلميس    26   ديسمبر   2019  م   -   العـدد  12816  
Thursday   26   December   2019  -  Issue No   12816

11

عربي ودويل

بداأت مرا�شم ت�شييع رئي�س الأركان اجلزائري الراحل الفريق اأحمد 
العزيز  عبد  الرئي�س  ا�شتقالة  منذ  القوي  البالد  رجل  �شالح  قايد 
بوتفليقة، بو�شول جثمانه اإىل ق�شر ال�شعب، املبنى الر�شمي للدولة 

يف اجلزائر العا�شمة، بح�شب لقطات بثها التلفزيون احلكومي.
وجتمع حوايل األف �شخ�س على امتداد مئات الأمتار، خلف احلواجز 
ال�شابق  املقر  ك��ان  ال��ذي  البناء  ه��ذا  ح��ول  الأر�شفة  على  املو�شوعة 
للحكام العثمانيني ويعود بناوؤه اىل القرن الثامن ع�شر وجتري فيه 

الآن الحتفالت الر�شمية.
وو�شل نع�س قايد �شالح الذي تويف عن عمر يناهز 79 عاًما ب�شكتة 
غرينت�س  بتوقيت  والن�شف  ال�شاد�شة  ال�شاعة  عند  الإث��ن��ني،  قلبية 
اإىل ق�شر ال�شعب، يحمله عدد من ال�شباط وقد لف بعلم اجلزائر، 
ليتاح للجزائريني وداعه. وكان رئي�س الأركان بالنيابة اللواء �شعيد 

�شنقريحة وم�شوؤولون اآخرون حا�شرين عند و�شول اجلثمان.
كانون   12 يف  انتخب  ال���ذي  ت��ب��ون،  املجيد  عبد  الرئي�س  وان��ح��ن��ى 
الأول-دي�شمرب اأمام النع�س قبل اأن يقدم تعازيه لأفراد عائلة الفريق 
�شالح. وكان اآخر ظهور عام لقايد �شالح “79 عاما” يف 19 كانون 
الأول-دي�شمرب اأثناء مرا�شم تن�شيب الرئي�س عبد املجيد تبون الذي 
منحه يف تلك املنا�شبة و�شام “ال�شدر” وهو و�شام خم�ش�س تقليديا 

لروؤ�شاء الدولة.

رف�شت باك�شتان اإدراجها من قبل الوليات املتحدة، على قائمة الدول 
“انتقائية”  عملية  اأنها  اإىل  م�شريًة  الدينية،  احلرية  تنتهك  التي 

و”مريبة«.
الثالثاء،  الأول  اأم�س  بيان  يف  الباك�شتانية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
والتع�شفي”،  اجل��ان��ب  اأح���ادي  الإج����راء  ه��ذا  ترف�س  “باك�شتان  اإن 
واأ�شافت “هذا الإعالن لي�س فقط منف�شاًل عن احلقائق الأ�شا�شية، 

ولكن اأي�شاً يثري �شكوكاً يف م�شداقية و�شفافية املمار�شة باأكملها«.
واأدرجت وزارة اخلارجية الأمريكية باك�شتان ذات الأغلبية امل�شلمة، 
بني الدول التي تتعر�س فيها جمتمعات الأقلية لقيود على ممار�شة 
طقو�شها الدينية، يف تقرير �شدر الأ�شبوع املا�شي، وغالباً ما تتعر�س 
باك�شتان، اجلمهورية الإ�شالمية وذات القدرات النووية لالنتقادات 
ب�شبب قوانينها التي تعترب متييزية �شد الأقليات، مثل الإعدام ملن 

يرتكب جرمية التجديف.
الزمن يف حب�س  ام��راأة م�شيحية قد ق�شت ح��وايل عقد من  وكانت 
انفرادي قبل الفوز بحكم ل�شاحلها من املحكمة العليا العام املا�شي، 

بعد اأن اتهامها، زوراً بالتجديف.

قال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اإنه يف “موقف جيد للغاية”، 
الذي  ال�شيوخ  جمل�س  يف  عزله  اإج���راءات  ق�شية  يف  املحاكمة  قبيل 
ميت�س  الأغ��ل��ب��ي��ة  زع��ي��م  اأن  م�شيفاً  اجل��م��ه��وري��ون،  عليه  ي�شيطر 

ماكونيل ميكن اأن “يفعل اأي �شيء يريده«.
يف  لل�شحافيني  قوله  ت��رام��ب  ع��ن  ل��الأن��ب��اء  بلومربغ  وك��ال��ة  ونقلت 
الأول  اأم�����س  ف��ل��وري��دا  ب��ولي��ة  بيت�س  ب��امل  يف  “مارا لغو”  منتجع 

الثالثاء “لدينا الأغلبية، والأمر يرجع اإىل ميت�س ماكونيل«.
من  ينحدر  ال��ذي  اجلمهوري  ال�شيا�شي  مباكونيل،  ت��رام��ب  واأ���ش��اد 

ولية كينتاكي، وو�شفه ب� “رجل طيب للغاية، رجل عادل للغاية«.
وتبنى جمل�س النواب الذي ي�شيطر عليه الدميقراطيون مادتني يف 
اتهام ترامب يف اإطار التحقيق الذي ي�شتهدف عزله، وذلك يف اأعقاب 
لأوكرانيا  ع�شكرية  م�����ش��اع��دات  الرئي�س  حجب  م��زاع��م  يف  حتقيق 
يف حم���اول���ة ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ����ش���ارة ���ش��ي��ا���ش��ي��اً مبناف�شة 

الدميقراطي جو بايدن نائب الرئي�س ال�شابق باراك اأوباما.
توجيه  ل�شالح  ب��الأغ��ل��ب��ي��ة  امل��ا���ش��ي  اخلمي�س  ي���وم  ال��ن��واب  و���ش��وت 
اتهامني لرتامب اأحدهما باإ�شاءة ا�شتخدام �شلطته، والآخر بعرقلة 
عمل الكونغر�س، وتابع ترامب عن الدميقراطيني يف جمل�س النواب 
جمل�س  يف  العدل  يريدون  والآن  للغاية،  ظاملة  بطريقة  “عاملونا 
بيلو�شي  نان�شي  النواب  جمل�س  رئي�شة  الرئي�س،  وهاجم  ال�شيوخ«. 
وو�شفها ب� “يائ�شة، تكره كل الذين �شوتوا يل وللحزب اجلمهوري، 

بع�س النا�س يعتقدون اأنها ل تعرف ما الذي تفعله«.

عوا�صم

اجلزائر

اإ�سالم اأباد

وا�سنطن

اأول لقاء بني اآبي اأحمد ورئي�س 
اإريرتيا منذ فوزه بنوبل

•• اأدي�ض اأبابا-اأ ف ب:

اأبابا،  اأدي�س  اإىل  الأرب��ع��اء  اأم�س  اأفورقي  اأ�شيا�س  الإري��رتي  الرئي�س  و�شل 
ف��وزه بجائزة  اأحمد منذ  اآب��ي  الأثيوبي  ال��وزراء  رئي�س  لقاء مع  اأول  لعقد 
من  عقود  بعد  اإريرتيا  جارته  مع  ال�شالم  بتحقيق  ملبادرته  لل�شالم  نوبل 
احل���رب. وخ��ا���س ال��ب��ل��دان ح��رب��اً ح��دودي��ة دام��ي��ة ب��ني 1998 و2000، 
اأن ي�شود اجلمود عالقتهما  األف �شخ�س قبل   80 اأ�شفرت عن مقتل نحو 
املراقبني  اأبي  فاجاأ  املا�شي،  العام  لل�شلطة  و�شوله  وبعد  عاماً،   20 لنحو 
من  زخماً  وخلق  اأ�شيا�س،  مع  للتوا�شل  العامل، مببادرته  وح��ول  ب��الده  يف 
اأجل التو�شل لتفاق �شالم. وذكرت وكالة فانا لالأنباء املوالية للحكومة، 
زيارته  “خالل  واأ�شافت  اأبابا”،  اأدي�س  اأ�شيا�س يف مطار  ا�شتقبل  “اأبي  اأن 
اأثيوبيني  م�شوؤولني  الإري���رتي  الرئي�س  يلتقي  اأن  املتوقع  م��ن  لأثيوبيا، 
جرب  مي��اين  الإري���رتي  الإع���الم  وزي��ر  وكتب  الثنائية«.  الق�شايا  ملناق�شة 
مي�شكل على تويرت، اأن “وزير اخلارجية عثمان �شالح وامل�شت�شار الرئا�شي 
�شبل  �شيناق�شان  “الزعيمني  اإن  وق��ال،  اأفورقي”،  يرافقان  غ��رباآب  مياين 
اأبي  ملكتب  الو�شول  يت�شن  ومل  مهمة”،  واإقليمية  ثنائية  م�شائل  تعزيز 

واملتحدث با�شم وزارة اخلارجية الأثيوبية للتعليق. 
وبعد اأول لقاء بني الزعيمني يف العا�شمة الإريرتية اأ�شمرة يف العام املا�شي، 
اأعاد البلدان فتح ال�شفارات وا�شتاأنفا الرحالت اجلوية، وعقد �شل�شلة لقاءات 
يف الإقليم، ولكن خيبة الأمل حلت ب�شرعة حمل احلما�س، فاأغلقت احلدود 
بني البلدين ب�شرعة، وتاأخر اإبرام اتفاقية جتارية ومل تتمكن اأثيوبيا التي 

ل تطل على بحار، من الو�شول اإىل اأي مرفاأ اإريرتي.

الكونغر�س يدر�س وثائق 
»مقلقة« حول بوينغ 737 ماك�س 

 •• نيويورك-اأ ف ب

يبدو اأن اأزمة بوينغ 737 ماك�س لن تنتهي قريبا بعدما بادرت جمموعة 
وثائق  الأم��ريك��ي  الكونغر�س  يف  النقل  جلنة  بت�شليم  اجل��وي��ة  ال�شناعات 
امل�شكالت  م��ع  املجموعة  تعاطي  يف  ي��ب��دو  م��ا  على  ت�شكك  مقلقة  ج��دي��دة 

الأمنية املرتبطة بهذه الطائرات.
هذه  اأر���ش��ل��ت  الأم��ريك��ي��ة  املجموعة  اإن  اللجنة  ه��ذه  م�شاعدي  اأح��د  وق��ال 
ا�شتقالة  الإع��الن عن  بعد  الثنني”  م�شاء  متاأخر من  وقت  “يف  الوثائق 
اأن يو�شح ما  التنفيذي ديني�س مويلنبورغ مبفعول فوري، بدون  مديرها 
الكونغر�س  النقل يف  ببع�شهما. وجتري جلنة  الأم��ران مرتبطني  اإذا كان 
منذ  التحليق  من  منعت  التي  ماك�س   737 طائرات  ح��ول  حتقيقا  حاليا 
اآذار-مار�س املا�شي على اثر حادثني اأوديا بحياة 346 �شخ�شا. لكن امل�شدر 
نف�شه مل يو�شح ما اإذا كانت الوثائق تتحدث عن الو�شع قبل اأو بعد حتطم 
الأول- ت�شرين  يف  الإثيوبية  اجلوية  واخل��ط��وط  اإير”  “ليون  طائرتي 

اكتوبر 2018 واآذار-مار�س 2019. كما رف�س الك�شف عن م�شمونها.
لوكالة  اي��ه(  اي��ه  )اف  للطريان”  الفدرالية  “الإدارة  اأك���دت  جهتها،  م��ن 
فران�س بر�س اأنها ت�شلمت هذه الوثائق. وقال امل�شدر نف�شه يف الكونغر�س 
اإن “امل�شوؤولني يوا�شلون درا�شة هذه امللفات، لكن مثل كل امللفات الأخرى 
وهو  ج��دا«.  مقلقة  �شورة  تر�شم  اأنها  يبدو  قبل،  من  بوينغ  ك�شفتها  التي 
يلمح بذلك على الأرجح اإىل ك�شف ر�شائل داخلية لطيار جتارب لدى بوينغ 
التحليق يف طائرات  مارك فوركرن، تتحدث عن م�شاكل يف جهاز حماكاة 

737 ماك�س يف 2016 واحتلت عناوين ال�شحف.

الدعوة الإجراء انتخابات اإقليمية واردة

اأية حكومة لإيرلندا ال�سمالية يف مواجهة الربيك�سيت...؟
ت قواعد اللعبة النتيجة اجليدة التي حققها حزب التحالف الإيرلندا ال�صمالية غريرّ

اللعبة. لقد  ال�شمالية تغرّي قوانني  التحالف لإيرلندا 
ح�شل هذا احلزب املوؤيد لأوروبا، وغري الطائفي، على 
16.8 باملئة من الأ�شوات يف النتخابات الأخرية، بعد 
نتائج جيدة يف النتخابات املحلية والأوروبية يف الربيع 
ن�شرت  لدرا�شة  “وفقاً  ه��اي��وارد:  كاتي  وتقول  املا�شي. 
اإيرلندا  اثنني يف  واح���ًدا من كل  ا  �شخ�شً ف��اإن  م��وؤخ��ًرا، 

ال�شمالية ل يعترب نف�شه وحدوّيا اأو قومّيا«.
   يف هذه املنطقة، حيث ميكن حل��وايل مليوين ن�شمة 
ال�شهل  واإيرلندي(، من  �شفر )بريطاين  حمل ج��وازي 
�شنت  م��رة،  لأول  اخلمي�س،  املجتمعني.  تطور  مقارنة 
الأجور  على  احتجاجا  اأول�شرت  يف  اإ���ش��راب��ا  املمر�شات 

••  الفجر – خرية ال�صيباين
  ب��ع��د ث���الث ���ش��ن��وات م��ن دون جهاز 
تنفيذي على راأ�س اإيرلندا ال�شمالية، 
الربوت�شتانت  ب��ني  امل��ح��ادث��ات  ب���داأت 
الوحدوي،  الدميقراطي  من احلزب 
لإع�������ادة  امل�����وؤي�����د  فني”  و”ال�شني 
اإيرلندا، هذا  التوحيد مع جمهورية 

الأ�شبوع.
    واإذا بقيت ال�شلطة �شاغرة يف قلعة �شتورمونت يف 13 
لإجراء  �شتدعو  جون�شون  بوري�س  حكومة  ف��اإن  يناير، 
يف  القوميون  يرغب  ل  ذل��ك،  وم��ع  اإقليمية.  انتخابات 
يف  “�شني فني”  ال��وح��دوي ول  ال��دمي��ق��راط��ي  احل���زب 
العودة اإىل الناخبني يف وقت مبّكر: �شهدت النتخابات 
حزبي  تراجع  دي�شمرب   12 يف  الربيطانية  الربملانية 

الئتالف احلاكم يف بلفا�شت.
   ل ي����زال احل����زب ال��دمي��ق��راط��ي ال���وح���دوي، احلزب 
داخل  ال�شمالية  اإي��رل��ن��دا  لبقاء  امل��وؤي��د  الربوت�شتانتي 

 5.4 خ�شر  اأن��ه  اإل  الأغلبية،  �شاحب  املتحدة،  اململكة 
من النقاط مقارنة بعام 2017 ونائبني. يف حني �شهد 
نتيجته  يف  تقّل�شا  اأي�شا  ف��ني  �شني  القومي  الت�شكيل 

)-6.7 من النقاط(.
اأ�شتاذة علم الجتماع بجامعة     وتقول كاتي هايوارد، 
الطريق  من  الناخبون  �شئم  “لقد  بلفا�شت:  يف  كوينز 
عرب  ر�شالتهم  وبّلغوا  ال�شمالية،  اإيرلندا  يف  امل�شدودة 

�شناديق القرتاع اىل املعنيني بالأمر«.

نتائج جيدة حلزب موؤيد الأوروبا
   وم��ع ذل��ك، ف��اإن النتيجة اجل��ي��دة التي حققها حزب 

املتدنية قيا�شا لتلك املعتمدة يف بقية البالد، وللنق�س 
ال�شياق  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة  ال�����ش��ارخ يف الم���ك���ان���ي���ات.    
يوم  لندن  العموم يف  فاإن ت�شويت جمل�س  الجتماعي، 
اات��ف��اق الن�����ش��ح��اب من  اأوىل، على  ق���راءة  اجل��م��ع��ة، يف 
الحتاد الأوروبي، ينبغي اأن ي�شجع احلزب الدميقراطي 

الوحدوي وال�شني فني على ت�شكيل حكومة.
   وتزداد اأهمية الرهان، حيث يفرت�س اأن يكون للمجل�س 
اجلمركية  الرتتيبات  يف  راأي  حالًيا،  امل�شلول  املحلي، 
املثرية للجدل والتي �شتوؤثر على جزء من التجارة بني 

اإيرلندا ال�شمالية واململكة املتحدة بعد الربيك�شيت.
عن لوجورنال دي دميان�س

حمادثات بني احلكومة واملعار�سة يف ليبرييا  
د�شتورية”  غ����ري  “اإزاحة  اإىل 
اأن  معتربة  وي���اه،  ج���ورج  للرئي�س 
واإرهاب  خيانة  “جرمية  حملتها 
اأم���ا امل��ع��ار���ش��ة فتوؤكد  وت��خ��ري��ب«. 
“لي�س من اخلطاأ الدعوة اإىل  اأنه 
على  واب��ق��ت  الرئي�س”  ا���ش��ت��ق��ال��ة 
الرغم  على  التظاهر  اإىل  دعوتها 
ال�شلطة  ق��ب��ل  م���ن  ح��ظ��ره��ا  م���ن 
خ��وف��ا م���ن ح����دوث اأع���م���ال عنف. 
عقد  ال���ذي  الج��ت��م��اع  ي�شمح  ومل 

•• مونروفيا-اأ ف ب

احلكومة  ب��ني  حم��ادث��ات  �شمحت 
اأم�������س  ل���ي���ب���ريي���ا  وامل����ع����ار�����ش����ة يف 
بخف�س التوتر بعد حتذير وجهته 
وا���ش��ن��ط��ن، ل��ك��ن��ه��ا مل ت�����ش��ف��ر عن 
اتفاق ب�شاأن تنظيم تظاهرة يف 30 
الأول-دي�����ش��م��رب، كما ذكر  ك��ان��ون 

م�شاركون.
وقال وزير العدل الليبريي مو�شى 
دي����ن ل���وك���ال���ة ف���ران�������س ب���ر����س اأن 
كانون   26 يف  ت�شتمر  “املحادثات 
اأعلن  الأول-دي�شمرب«. وقبل ذلك 
“جمل�س  رئ��ي�����س  ك��و���ش��ت��ا  ه����رني 
ي�شم  الذي  التحالف  الوطنيني” 
املجتمع  ج��م��ع��ي��ات  م���ن  ع�������ش���رات 
اأن  الحتجاج  حركة  ويقود  امل��دين 
يف  تنظيمه  املقرر  الكبري  التجمع 

العا�شمة مونروفيا قائم.
ومع اقرتاب موعد التظاهرة، �شاد 
الأ�شابيع  يف  البالد  يف  كبري  توتر 

الأخرية.
واتهمت ال�شلطة املعار�شة بالدعوة 

املتحدة  ل���الأمم  ممثلني  بح�شور 
لحتاد  القت�شادية  وللمجموعة 
غرب اإفريقيا، بالتو�شل اإىل اتفاق 
كامل، لكنه �شمح بتقريب وجهات 

النظر بني الطرفني.
ال��ع��دل لفران�س بر�س  وق��ال وزي��ر 
تخلى  ال���وط���ن���ي���ني  “جمل�س  اإن 
+ا�شتقالة  )���ش��ع��ار(  ع��ن  حملته  يف 
ويا+ وقدمت �شمانات اإ�شافية باأن 
وو�شف  �شلميا”.  التجمع  ي��ك��ون 
هذه التعهدات باأنها “تطور جديد 

مرحب به«.
م��ن ج��ه��ت��ه، اأو����ش���ح ك��و���ش��ت��ا “قلنا 
اإننا  )اأث���ن���اء الج���ت���م���اع(  ب��و���ش��وح 
التظاهر.  يف  حقنا  ممار�شة  نريد 
طلبوا منا العمل كما يف )تظاهرة 
ال�شابع  يف(  ج���رت  اأخ�����رى  ك���ربى 
التظاهر  اأي  حزيران-يونيو،  من 
اأنه  ردن��ا  “كان  واأ���ش��اف  بهدوء”. 
ف�شتكون  ا���ش��ت��ف��زاز  ي��ح��دث  مل  اإذا 

امل�شرية �شلمية«.
وكان نائب جمهوري يف الكونغر�س 
الأم��ريك��ي وج��ه الإث��ن��ني حتذيرا 

اأموايل ما ا�شطرين اللجوء اإىل هذا املكان ... هنا نعي�س مثل احليوانات 
ل ماء ول كهرباء ول �شرف �شحي... كل ما نريده حياة تليق بالب�شر«. 
اأب��واب، وابني  ال�شتاء فتك بنا يف ظل عدم وجود  “برد  وم�شت بقولها 
ال�شغري يعاين من مر�س مزمن يف �شدره، ونتيجة الغبار والتلوث كاد 

ميوت اختناقاً لول لطف اهلل ونقله للم�شت�شفى ب�شرعة«.
احلكومي  ال�شكني  امل�����ش��روع  يف  ن��ازح��ة  عائلة   170 م��ن  اأك��رث  وتقطن 
املكون من 150 وحدة �شكنية موزعة على 6 عمارات توقف العمل فيها 

عام 2008 ب�شبب م�شاكل فنية ونزاعات حول امللكية.
ول تختلف حالة �شمرية كثريا عن حالة ليلى، فهي امراأة متزوجة واأم 

لأربعة اأطفال، اختارت غرفة �شغرية بجانب العمارات ال�شكنية.
�شغرية  غرفة  يف  العي�س  ف�شلت  “لقد  بر�س  لفران�س  �شمرية  وقالت 
نوافذ  ب��دون  �شقة  العي�س يف  ب��ال��دفء.  واأط��ف��ايل  بجانب عمارة لأ�شعر 

 •• طرابل�ض-اأ ف ب

يف قلب العا�شمة الليبية جلاأت ليلى حممد واأطفالها ال�شبعة اإىل اإحدى 
التي  القذائف  م��ن  هربا  اإن�����ش��اوؤه  يكتمل  مل  �شكني  م�شروع  يف  ال�شقق 

اأمطرت منطقة اخللة حيث منزلها جنوب العا�شمة طرابل�س.
هربت ليلى على عجل دون اأن يت�شنى لها حمل اأي من مقتنيات منزلها. 
بداأت رحلة من العذاب والتعب متنقلة من منزل لآخر، لت�شبح اأ�شرية 

ج�شع اأ�شحاب ال�شقق التي يوؤجرونها ملن يدفع اأكرث.
تقول ليلى داخل �شقة اأغلقت اأبوابها ونوافذها بورق الكارتون واخل�شب 
املهرتئ ف�شادتها ظلمة وبرودة ت�شبه ما تراه داخل مغارة، “جلاأت اإىل 

هنا مرغمة، لي�س بيدي حيلة، بعد نزوحي من منزيل«.
كل  ا�شتنفد  املنازل  “اإيجار  بر�س  فران�س  لوكالة  حديثها  يف  واأ�شافت 

واأبواب �شتجعلنا وكاأننا نعي�س يف ثالجة مع برد ال�شتاء«.
ل تتعدى م�شاحة الغرفة ثمانية اأمتار مربعة، �شاعدها اأحد اأهل اخلري 
را�شية  م��ن معاناتها فهي  ال��رغ��م  وع��ل��ى  ل��ه��ا.  وب���اب  ن��اف��ذة  تركيب  يف 
كونها ل تدفع مال مقابل اإقامتها. وقالت “بالرغم من اأن املكان غري 
اعدها فر�شة  وبالتايل  اإيجار  احتاج لدفع  لكني هنا ل  للعي�س،  �شالح 
غياب  يف  احلاجة  وق�شاء  املياه  جلب  معاناة  من  بالرغم  ال�شماء،  من 

املرافق«.
و�شمرية هي “النازحة الأخرية من منطقة اخلالطات، بعدما خرج كل 

على حد قولها. ال�شكان و�شارت مهجورة”، 
الليل  ف��ورا يف  للمغادرة  دفعني  ق��رب منزيل  �شاروخ  “�شقوط  واأردف���ت 
اأن بقيت فيه على الرغم من م�شل�شل الرعب الذي �شهدناه طيلة  بعد 

الأ�شهر املا�شية نتيجة اأ�شوات ال�شتباكات القريبة«.

وقالت مي�شون الدياب، ع�شو جلنة الأزمة يف حكومة الوفاق الوطني، 
وبالتايل جعلهم  النازحني،  اأزمة  تفاقم  ت�شبب يف  الغياب احلكومي  اإن 
ب��ني ع��ج��ز ح��ك��وم��ي ع��ن ت��وف��رياأم��اك��ن ت��اأوي��ه��م وب���ني اأ���ش��ح��اب املنازل 

“اجل�شعني«.
وعلى   .... عنهم  ت�شاأل  مل  بل  لهم  �شيئاً  تقدم  مل  “احلكومة  واأ�شافت 
الرغم من انعدام املرافق ال�شحية هنا، فاإنهم يبحثون فقط عن جدران 

تاأويهم«.
وبلغ عدد النازحني 146 األف �شخ�س، فيما ت�شببت املعارك مبقتل اأكرث 
م��دين،ب ح�شب غ�شان �شالمة  األفي مقاتل وما ل يقل عن مئتي  من 
ك��ان وعائلته  اإن��ه  ال��دوك��ايل،  وق��ال خ��ريي  ليبيا.  اإىل  ال���دويل  املبعوث 
يقطنون اإحدى املدار�س يف الأ�شهر الأوىل من احلرب، لكن طلب منهم 

اإخالوؤها قبل �شهرين.

الربد وغالء الإيجار يق�س م�سجع النازحني يف ليبيا  

حزب التحالف ليرلندا غري قواعد اللعبةايرلندا ال�شمالية .. الفراغ ال�شيا�شي ممنوع

ال�شني فني يف تراجع اي�شااحلزب الدميقراطي الوحدوي اغلبي ولكن

ل يرغب احلزب الدميقراطي الوحدوي ول »�سني فني« يف العودة اإىل الناخبني يف وقت �سريع 
الت�سويت على اتفاق الن�سحاب من الحتاد الأوروبي ينبغي اأن ي�سجع احلزبني على ت�سكيل حكومة

وقال كري�س  الليبريية.  للحكومة 
�شميث “نظرا لعالقاتنا التاريخية 
الكونغر�س  �شيتابع  ليبرييا،  م��ع 
ع���ن ك��ث��ب ال���ت���ظ���اه���رة امل����ق����ررة يف 
ك���ان���ون الأول-دي���������ش����م����رب يف   30
“اأدعو  وا������ش�����اف  م����ون����روف����ي����ا«. 
حكومة ليبرييا اإىل احرتام حرية 
بها  يتمتع  التي  والتجمع  التعبري 

املواطنون الليبرييون«.
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العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نيويورك ملواد البناء ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1345426 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد ابو �شيد بادل �شيد حممد %17

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد جام�شيد العامل بزال احمد %16
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل �شامل ح�شن بودعى الزعابي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
 ا�شافة حممد عبدالعزيز �شودري حممد ا�شماعيل �شودري %16

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ابو �شيد بادل �شيد حممد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل �شامل ح�شن بودعي الزعابي

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
الفنية  اجلواهر  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الباك�شتانية للمقاولت ذ.م.م
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1024761 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة في�شل منري �شودري حممد منري �شودري %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شركة اجلواهر للمقاولت العامة ذ.م.م
AL JAWAHIR GENERAL CONTRACTING LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ حذف �شركة اجلواهر للمقاولت العامة ذ.م.م
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف الفنية امل�شاركة باك�شتان املحدودة اخلا�شة

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

دبل �شاين للنقليات
رخ�شة رقم:CN 2267859    تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

العيان لل�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 1019186    تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

العلي ل�شيانة املكيفات
رخ�شة رقم:CN 1047376    تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املزروعي لالغذية ال�شحية
رخ�شة رقم:CN 1060043    تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مطعم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شتار �شيف
رخ�شة رقم:CN 2135727    تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

الربج الحمر لل�شيانة العامة
رخ�شة رقم:CN 1045405    تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اليامن لعمال احلدادة والنجارة امل�شلحة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1161984 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعد تي�شري ال�شالح %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شلطان خليفه خمي�س غليظه الظاهري من وكيل خدمات اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شلطان خليفه خمي�س غليظه الظاهري من 0% اىل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف رائد تي�شري ال�شالح
تعديل راأ�س املال/من null اىل 100000

تعديل نوع رخ�شة/من حرفية اىل جتارية
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/اليامن لعمال احلدادة والنجارة امل�شلحة  
ALYAMAN BLACKSMITH WORKS RE INFORNCE CARPENTRY

اىل/ابراج اليامن للمقاولت وال�شيانة العامة ذ.م.م
ABRAG ALYMAN CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شيانة املباين )4329901(
تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�شاط/حذف اعمال النجارة امل�شلحة )4390004(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال حديد الت�شليح )4390005(

اأربعة ع�شر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حافله لل�شيانة العامة واملقاولت

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1022527 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شاهد امني حممد امني %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبود جابر العبد عبود اجلابري %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جابر العبد عبود منيف اجلابري

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/حافله لل�شيانة العامة واملقاولت  

HAFILA GENERAL MAINTENANCE & CONTRACTING COMPANY

اىل/حافله لل�شيانة العامة واملقاولت ذ.م.م

HAFILA GENERAL MAINTENANCE & CONTRACTING COMPANY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
يون�س لعمال  ال�ش�����ادة/ابو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب البالط رخ�شة رقم:1012952 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد عارف حممد حيات %100
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة علي عبداهلل �شعيد �شامل الكتبي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد مراد كرم حممد البلو�شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
هور�س  ال�ش�����ادة/دي�شينت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لت�شليح املكيفات والثالجات والغ�شالت
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1052107 

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة را�شد �شعيد را�شد الهنائي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد �شاهيد حممد �شليم %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف را�شد �شعيد را�شد الهنائي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
لتعبئة  تت�س  ال�ش�����ادة/ريال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الحبار  رخ�شة رقم:2059844 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عادل �شيف عامر ح�شن اجلابري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف نا�شر عبداهلل نا�شر عبداهلل امل�شعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم �شبورتنج ارم 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م   رخ�شة رقم:2244052 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ري�شتورانت هولدينجز انرتنا�شونال ليمتد 
restaurant holdings international limited

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف تي جي بي انرتنا�شيونال م.د.م.�س

TGP INTERNATIONAL DMCC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
الذهبي  ال�ش�����ادة/الربج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمفرو�شات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1079090 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل احمد عبود بن �شعد الربيكي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد عبود بن �شعد الربيكي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم توكي

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2240198 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حممد يو�شف ابراهيم بوعتابه الزعابي من وكيل خدمات اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

 حممد يو�شف ابراهيم بوعتابه الزعابي من 0% اىل %100
تعديل مدير/حذف نان�شي دافيد ديقلينا

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ما�شوزومى مورى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مال�شتون للمن�شوجات والقم�شه 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:1097305 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة كمال احمد عبداحلكيم %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة امل �شعيد را�شد مطر البادي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عمر فاروق عبدالغفور �شركار %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عطاء الرحمن عبدالبارك
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عمر فاروق عبدالغفور �شركار

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف امريون نهار �شودري
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
لين  ماك  التجاري  بال�شم   CN رقم:1532211 
الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  العقارات  لدارة 

واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/عبيد بن هالل لل�شيانة 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�شة رقم:1069693 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبيد علي برمان �شمروخ احلمودي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي احمد الغ�س اآل علي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

 اإعـــالن �شطب قيد
يو  ايه  اي  فيوليا  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
اأبوظبي )اجلن�شية: فرن�شا( قد تقدمت   - �شركة مياه عامه 
)العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�شركة  فرع  قيد  �شطب  بطلب 
 - حامد  احمد  حممد  ال�شيخ   -  2-18 �شرق  املرور  �شارع 
�س.ب:112630( واملقيدة حتت رقم )2229( يف �شجل ال�شركات 
القانون الحتادي رقم  وتنفيذا لحكام  الوزارة.  الجنبية يف 
و  وتعديالتة  التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2(
القرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شاأن اعتماد دليل 
اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة باخلارج 
احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
الوزارة يف ميعاد  يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل 
التايل: وزارة  العنوان  الن�شر على  تاريخ  ل يتجاوز �شهر من 

القت�شاد اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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عربي ودويل

اأجنيال  ب���ق���اء  ل�����ش��ي��ن��اري��وه��ني: 
ال�����ش��ل��ط��ة ح���ت���ى عام  م���ريك���ل يف 
تتم  ل����ن  ال�����واق�����ع،  يف   .2021
النتخابات الإقليمية القادمة، يف 
بادن فورمتبريغ، اإل بحلول ربيع 
2021، اأي قبل ب�شعة اأ�شهر من 
الوطنية.  الربملانية  النتخابات 
اأو �شيناريو، من املفارقات انه غري 
مرجح، �شقوط احلكومة احلالية 
التحالف  ي�شمى  مبا  وا�شتبدالها 
“اأ�شود-اأخ�شر- “اجلامايكي” 

اأ����ش���ف���ر، ب��ا���ش��ت��خ��دام األ�������وان كل 
الدميقراطيني  امل�شيحيني  م��ن 

واخل�شر والليرباليني«.
�شيجد  الأح�������������وال،  ك�����ل  ويف     
اإمي����ان����وي����ل م�����اك�����رون ن��ف�����ش��ه يف 
مواجهة عك�س ما كان يخطط له 

عندما و�شل اإىل ال�شلطة:
�شيا�شته  �شيقيم  اأن����ه  ظ��ن  ل��ق��د   
الأوروب���ي���ة ع��ل��ى ح��ك��وم��ة مريكل 
�شد  الأم��������ر  ل�����زم  اإذا  ال����ق����وي����ة، 

بريطانيا ال�شعيفة.
حكومة  ام��������ام  ن����ح����ن،  والآن   
يف  حيويتها،  ا�شتعادت  بريطانية 
غاية  يف  اأملانية  حكومة  مواجهة 

ال�شعف، حيث اأن املحافظني ..
 ك�����م�����ا ي�������ع�������ّرف امل���������ش����ي����ح����ي����ون 
اأن��ف�����ش��ه��م منذ  ال��دمي��ق��راط��ي��ون 
تنعطف  اأن  -ق��ب��ل  ط��وي��ل��ة  ف���رتة 
اأجن����ي����ال م���ريك���ل ب����احل����زب نحو 
ي�شار الو�شط -على ما يبدو، على 
الربيطانيني،  نظرائهم  خ��الف 
غ������ري ق�������ادري�������ن ع����ل����ى اخل��������روج 
الأملانية  ال�شيا�شية  الأزم����ة  م��ن 

احلالية.
قابل  �شيا�شي     ل يوجد حتالف 
للحياة يف الفق بخالف التحالف 
�شنع  عمليات  و�شتكون  الثالثي، 

القرار بطيئة ومعقدة.
الفرن�شيني  ع���ل���ى  ه����ن����ا،  م�����ن   
مراجعة ت�شنيفاتهم الكربى: ان 
اإىل  اخليايل  الأملاين”  “النموذج 
حد كبري، والذي بنى عليه حكام 
فرن�شا املتعاقبون �شيا�شاتهم طيلة 
ع�شرين عاًما، مل يعد موجوًدا... 
وانفجار النظام ال�شيا�شي الأملاين 
اأعيننا هو مثال �شارخ على  اأم��ام 

ذلك.
موؤرخ واأ�صتاذ جامعي ومدير 
املعهد الفرن�صي االأملاين 
للدرا�صات االأوروبية بجامعة 
�صريجي بونتواز. ن�صر موؤخًرا 
باري�س-برلني: بقاء اأوروبا 
“عن غاليمار، 2019«

 من جانبها، ل جتد اأملانيا اأي حل 
حلكومتها،  امل��و���ش��وع��ي  لل�شعف 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى حت��ال��ف ك��ب��ري بني 
الدميقراطي  امل�شيحي  الحت����اد 
الجتماعي  امل�شيحي  والحت���اد   -
ال�شرتاكي  –واحلزب  البافاري 
ال���ذي مت جتديده  ال��دمي��ق��راط��ي 
�شهور  بعد   2018 ع��ام  رب��ي��ع  يف 
م��ن امل��ف��او���ش��ات ال�����ش��اق��ة، وف�شل 
حم��اول��ة ائ��ت��الف��ي��ة ب��دي��ل��ة ت�شم 
امل�����ش��ي��ح��ي��ني ال���دمي���ق���راط���ي���ني، 
واحلزب الدميقراطي الليربايل، 

واخل�شر.
امل�شيحي  احل������زب  خ�����ش��ر  ل���ق���د    
الدميقراطي واحلزب ال�شرتاكي 
ال�شعبية  قاعدتهما  الدميقراطي 
ق�����ررت  ان  م����ن����ذ  دائ��������م  ب�������ش���ك���ل 
مليون  ا�شتقبال  مريكل  اأجن��ي��ال 
لج����ئ وم���ه���اج���ر يف خ���ري���ف عام 
2015. وب�شبب �شعف احلزبني 
اإعمار  اأع��ادا  اللذين  الرئي�شيني، 
اأ�شبحت  احل���رب،  بعد  م��ا  اأمل��ان��ي��ا 
تدريجياً  الفيدرالية  اجلمهورية 
غري قابلة للحكم. وبينما نقرتب 
من مفاو�شات ما بعد الربيك�شيت 
بني بريطانيا والحتاد الأوروبي، 
تدخل لندن املفاو�شات من موقع 

قوة وبرلني من موقف �شعف.
اأجنيال  �شلطة  ت�شتمر  ب��داي��ة،     
اأن  دون  ال�������ش���ع���ف  يف  م����ريك����ل 
حلزب  اجل��دي��دة  الرئي�شة  تنجح 
الدميقراطي،  امل�شيحي  الحت���اد 
اأن���غ���ري���ت ك���رام���ب-ك���ارن���ب���اور، يف 
ووعدت  بالكامل.  �شلطتها  تاأكيد 
امل�����ش��ت�����ش��ارة ب���اأن���ه���ا ���ش��ت��غ��ادر عام 
وليتها  ف��رتة  نهاية  يف   2021
�شتنجح  ه����ل  ول����ك����ن  ال����راب����ع����ة. 
اأن���غ���ري���ت ك���رام���ب-ك���ارن���ب���اور يف 

خالفتها؟ 
   املوؤكد، اأن حزب الحتاد امل�شيحي 
امل�شيحي  واحل���زب  ال��دمي��ق��راط��ي 
يظالن  ال���ب���اف���اري  الج���ت���م���اع���ي 
ال���ق���وة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
ال����ب����الد، ح���ي���ث ي��ح�����ش��الن على 
الأ�شوات  من  باملائة   25 ح��وايل 
يف ا�شتطالعات الراي. ومع ذلك، 
املقبلة  احل���ك���وم���ة  ت�����ش��ك��ي��ل  ف����ان 
ي�����ش��ت��دع��ي وج�����ود رئ��ي�����س حلزب 
الدميقراطي  امل�شيحي  الحت����اد 
مي���ل���ك ���ش��ل��ط��ة داخ���ل���ي���ة ق���وي���ة، 
غريان هذا الخري منق�شم حالًيا 
)اأملانيا  اجل���دي���دة  امل��ق��اط��ع��ات  يف 
ال�شرقية �شابًقا( حيث يحرز حزب 
البديل من اجل املانيا، وهو حزب 

يتمكنوا،  مل  اإذا  الدميقراطيني 
رغم القيادة اجلديدة، من جتاوز 
�شقفهم احلايل البالغ 15 باملئة.

   وم���ع ذل���ك، ف���اإن ال�����ش��وؤال على 
ب����رل����ني: كم  ����ش���ف���اه اجل���م���ي���ع يف 
التحالف  �شي�شتمر  ال��وق��ت  م��ن 
الكبري؟ يوجد حل موؤقت لالأزمة 
ال�شيا�شية احلالية: رحيل اأجنيال 
التحالف  و�����ش����ق����وط  م�����ريك�����ل، 
بتحالف  وا����ش���ت���ب���دال���ه  ال���ك���ب���ري، 
الدميقراطيني  امل�شيحيني  م��ن 
وال��ل��ي��ربال��ي��ني واخل�����ش��ر. ال ان 
كري�شتيان ليندنر، رئي�س احلزب 
ال��ل��ي��ربايل، يقول  ال��دمي��ق��راط��ي 
ثالثًيا  حتالًفا  رف�س  اإن��ه  دائ��ًم��ا، 
اأجن���ي���ال  ب�������ش���ب���ب   2017 ع������ام 

حم��اف��ظ ق��وم��ي، ب��ان��ت��ظ��ام نتائج 
بالتايل  ومينع  باملئة،   20 تفوق 
الدميقراطي  امل�شيحي  الحت����اد 
م�شتقرة.     ائ��ت��الف��ات  ت�شكيل  م��ن 
وت��ن��ب��ع امل�����ش��ك��ل��ة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة من 
حقيقة اأن حزب البديل من اجل 
اأن  با�شتطاعته  ك��ان  ال��ذي  املانيا، 
ال�شرقي  الأمل����اين  امل��ع��ادل  ي�شبح 
الجتماعي  امل�����ش��ي��ح��ي  ل��ل��ح��زب 
الواقع  ق����ادر يف  غ��ري  ال���ب���اف���اري، 
اليمينية  ال��ع��ن��ا���ش��ر  اإب���ع���اد  ع��ل��ى 
امل���ت���ط���رف���ة ال����ت����ي ا����ش���ت���ق���رت يف 
جراء  للحزب  املحلية  الحت���ادات 
عامي  بني  للغاية،  ال�شريع  من��وه 
2015 و2017 -كرد فعل على 

الهجرة اجلماعية. 

ع��ل��ى �شبيل  ت��وري��ن��ج��ي��ا،  ف��ف��ي     
النتخابات  دارت  ح��ي��ث  امل���ث���ال، 
���ش��ي��ك��ون حلزب  اأك���ت���وب���ر،   27 يف 
الدميقراطي  امل�شيحي  الحت����اد 
اأغلبية مع حزب البديل من اج����ل 
�شاأن مثل هذا  املاني������ا، ولكن من 
على  احل��زب  مي��زق  اأن  التحالف، 

امل�شتوى الوطن������ي:
نزاع����ات  وج�����������������������ود  ن���الح���ظ   
امل�شيحي  الحت���������اد  ب�����ني  ق����وي����ة 
)معاٍد  ال��غ��رب  يف  ال��دمي��ق��راط��ي 
ا حل�����زب ال���ب���دي���ل م����ن اجل  ج�������ًدّ
)الراغب  ال�شرق  وج��ن��اح  امل��ان��ي��ا( 
وهذا  ال�����ش��ل��ط��ة(.  اإىل  ال���ع���ودة  يف 
اأنغريت  �شلطة  اإ�شعاف  يف  يزيد 

كرامب-كارنباور يومًيا.

غليان يف  اال�صرتاكي الدميقراطي
   اإذا التفتنا اإىل ال�شريك الآخر يف 
الئ��ت��الف الكبري احل��اك��م، جنده 
ا يف حالة غليان. لقد انتخب  اأي�شً
الن�شطاء يف الآونة الخرية، واأكد 
ثنائيا  النتيجة،  احل���زب  م��وؤمت��ر 
جم����ه����ول ع���ل���ى راأ����������س احل������زب: 
فالرت  ون��ورب��رت  اإ���ش��ك��ن  �شا�شكيا 
اإثارة  الأك��رث  والأم���ر  بورجان�س. 
اأنهما هزما الثنائي  للده�شة، هو 
ونائب  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  ي�شم  ال���ذي 

رئي�س احلكومة، اأولف �شولز.
  ل���ق���د اأ����ش���ب���ح ال���ن�������ش���ط���اء غري 
را������ش�����ني ب�������ش���ك���ل م����ت����زاي����د عن 
الئتالف احلكومي الكبري الذي 
يف  باملئة   15 اإىل  احل��زب  اأ�شقط 

قادًرا  �شيكون  لكن من  مريكل... 
اأجنيال مريكل من  ا�شتبعاد  على 

بني امل�شيحيني الدميقراطيني؟
بنف�شها  2018، كانت هي    عام 
الرت�شح  اأعلنت عزمها عدم  التي 
تر�ّشحها  وع��دم  احل���زب،  لرئا�شة 
اأخ�����رى يف عام  مل�����ش��ت�����ش��اري��ة م����رة 
اأي  ل������دى  ي���ك���ن  ومل   .2021
م���ن اأ����ش���ح���اب ال��ث��ق��ل يف احل���زب 
قد  لذلك  ليعار�شها.  ال�شجاعة 
�شيا�شي  اح��ت�����ش��ار  ه���ن���اك  ي���ك���ون 

طويل لنظام مريكل.

على باري�س ا�صتباق 
�صيناريوهني ممكنني

ال�شتعداد  ي��ج��ب  ب��اري�����س،  يف      

قبل  بالكاد  ال����راأي،  ا�شتطالعات 
اأملانيا.  اأج����ل  م���ن  ال��ب��دي��ل  ح���زب 
اىل  اجل����دي����دة  الإدارة  ان����ح����ازت 
النظر  اإع��ادة  اإىل  وتدعو  الي�شار، 
�شرودر،  غ��ريه��ارد  اإ���ش��الح��ات  يف 
التوازن  ق��اع��دة  ب��اإن��ه��اء  وت��ط��ال��ب 
وبا�شتثمارات  امليزانية،  يف  املطلق 
التحتية،  ال���ب���ن���ي���ة  يف  ك����ب����رية 

والتعليم، اإلخ ... 
   وخ������الل م����وؤمت����ر احل�������زب، مل 
ي��رغ��ب ال��ن�����ش��ط��اء يف ال��ع��ب��ور اىل 
التحالف  م���ع  ال��ق��ط��ي��ع��ة  ���ش��ّف��ة 
اأنه  متاًما  الوا�شح  وم��ن  الكبري. 
يف ظ���ل ال����ظ����روف احل���ال���ي���ة، قد 
تكون النتخابات الربملانية املبكرة 
لال�شرتاكيني  بالن�شبة  خ��ط��رية 

خ�صر احلزبان الكبريان ب�صكل دائم قاعدتهما ال�صعبية منذ اأن قررت مريكل ا�صتقبال مليون مهاجر

تدخل لندن املفاو�سات مع الحتاد الأوروبي
 من موقع قوة وبرلني من موقف �سعف

قد يكون هناك احت�صار �صيا�صي
 طويل لنظام امل�صت�صارة مريكل

�صوؤال على �صفاه اجلميع يف برلني: 
كم من الوقت �صي�صتمر التحالف الكبري؟

 �سيجد اإميانويل ماكرون نف�سه يف مواجهة عك�س ما كان يخطط له عندما و�سل اإىل ال�سلطة
حزب البديل من اأجل اأملانيا، مينع الحتاد امل�سيحي الدميقراطي من ت�سكيل ائتالفات م�ستقرة 

اأنغريت كرامب-كارنباور مل توؤكد �شلطتها بالكامل

اجنيال مريكل... جنم ياأفل

الهجرة واليمني املتطرف قلبا املعادلة النتخابية

ال�شرتاكي الدميقراطي مل يتعاف رغم القيادة اجلديدة

بريطانيا جون�شون اكرث قوة

ماكرون مطالب مبراجعة ح�شاباته

مع اقرتاب مفاو�صات ما بعد الربيك�صيت:

النموذج الأملاين يف الطريق اإىل الّزوال ...!
•• الفجر -اإدوارد ها�صون 

 ترجمة خرية ال�صيباين
   كل العيون كانت متجهة نحو لندن االأ�صبوع املا�صي. 
�صيا�صيًا،  يحدث،  كان  مبا  كثريون  يهتم  مل  وهكذا، 
االآخر  الكبري  االأوروبي  االقت�صادي  ال�صريك  داخل 

على  ال�صيا�صي  النظام  يتطور  حيث  اأملانيا،  لفرن�صا، 
عك�س التطور الربيطاين. 

2017: يف لندن     دعونا نبداأ من نهاية �صيف عام 
حكومتني  تقودان  �صيدتان  خرجت  برلني،  يف  كما 
حمافظتني، �صعيفتان من انتخابات برملانية: فقدت 
اأنها كانت قادرة  ترييزا ماي االأغلبية املطلقة، رغم 

على احلــكــم مــع احلـــزب الــدميــقــراطــي الــوحــدوي 
ــنــدي...   وانــحــدر حــزب االحتــاد  ال�صمايل االأيــرل
امل�صيحي الدميقراطي -احلزب امل�صيحي االجتماعي 
من  باملئة   33 اإىل  مريكل  اأجنيال  بزعامة  البافاري 
االأ�صوات، يف حني اأن �صريكها يف “التحالف الكبري”، 
 20 اإىل  �صقط  الدميقراطي،  اال�ــصــرتاكــي  ــزب  احل

حكومي  حتالف  بناء  وكــان  االأ�ــصــوات...  من  باملئة 
جديد �صعبا.

   بعد عامني، التناق�س مذهل:
العري�س  االنت�صار  خــالل  من  بريطانيا،  خرجت   
ملحافظي بوري�س جون�صون، من اأزمة �صيا�صية مرتبطة 
بالربيك�صيت، والتي قيل اإنه ي�صتحيل التغلب عليها.
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العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

امريت�س ا�ستارز انف�ستمنت- ذ م م
 بناء على قرار اجتماع ال�شركاء املوثق لدى كاتب العدل. 

يعلن امل�شفي مكتب القمة –حما�شبون قانونيون عن ت�شفية �شركة:

)امريت�س ا�صتارز انف�صتمنت - ذ م م(
ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي بالرقم

اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لدية  من  فعلى   CN-1093671

مكتب امل�شفى املعني هاتف رقم 026766166 فاك�س 026766566 

128190 ابوظبي- �شارع النجدة بناية عبد اهلل مهري عبد اهلل  �س ب 

 1701 رقم  مكتب   17 الطابق   )C( بلوك   1341 رقم  بناية  حميان 

مدة  خالل  وذلك  الثبوتية  وامل�شتندات  الأوراق  كافة  معه  م�شطحبا 

اأق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

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

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

�سركة عرب اجلزيرة العربية–ذ م م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية الغري عادية املنعقدة بتاريخ 
2019/11/13 املوثق لدى كاتب العدل يف اأبوظبي يعلن مكتب 

ال�شرق الأو�شط لتدقيق احل�شابات  عن حل وت�شفية: 
)�صركة عرب اجلزيرة العربية –ذ م م(

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي بالرقم 
CN-1017196 فعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم 

فاك�س   026440255 رقم  هاتف  املعني  امل�شفى  مكتب  اإىل 
ال�شياحي   النادي  �شارع  ظبي  ابو   43961 ب  �س   026440966

3 مكتب  الطابق  نهيان  ال  بنت حممد  �شم�شة  ال�شيخة  بناية 
مدة  خالل  وذلك  الثبوتية  امل�شتندات  واح�شار   311 رقم  

اأق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

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

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

�سركة نريي لالنارة - ذ م م
مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية بتاريخ 
حل  عن  احل�شابات-  لتدقيق  دلتا  مكتب  يعلن   2019/12/24

وت�شفية �شركة
�صركة نريي لالنارة - ذ م م

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي بالرقم
 CN-1044234 فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم 
فاك�س    037378999 رقم  هاتف   املعني  امل�شفى  مكتب  اإىل 
�شناعية   – العني  مدينة   –  202075 �س.ب    037378989

رقم  واخرون مكتب  ال�شحي  علي  بناء عبد اهلل حممد  هيلي 
اأق�شاها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�شتندات  واإح�شار   )3(

45 يوما من تاريخ هذا العالن

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

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

املركز الأمريكي للقدرات اخلا�سة- ذ م م
 بناء على قرار اجتماع ال�شركاء املوثق لدى كاتب العدل. 

يعلن امل�شفي مكتب القمة –حما�شبون قانونيون عن ت�شفية �شركة:

)املركز االأمريكي للقدرات اخلا�صة - ذ م م(
ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي بالرقم

اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لدية  من  فعلى   CN-1938524

 026766566 فاك�س   026766166 رقم  هاتف  املعني  امل�شفى  مكتب 

128190 ابوظبي- �شارع النجدة بناية عبد اهلل مهري عبد اهلل  �س ب 

 1701 رقم  مكتب   17 الطابق   )C( بلوك   1341 رقم  بناية  حميان 

مدة  خالل  وذلك  الثبوتية  وامل�شتندات  الأوراق  كافة  معه  م�شطحبا 

اأق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

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

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعـــالن
تعلن مكتب تنمية ال�شناعة باأن: ال�شادة/�شركة جيب�شمنا ذ.م.م 

IN - 1001315:رقم الرخ�شة ال�شناعية
قد اأبدوا رغبتهم يف التعديل التايل:

خروج ال�شريك:
املتحدة العربية  اجلن�شية:المارات   - الغرير  ماجد  جمال  • خالد 

دخول ال�شريك:
املتحدة العربية  اجلن�شية:المارات   - ليمتد  انف�شتمنت  • �شاندون 

لت�شبح الرخ�شة ال�شناعية با�شماء ال�شركاء:
املتحدة العربية  اجلن�شية:المارات   - الغرير  احمد  ماجد  • جمال 
املتحدة العربية  اجلن�شية:المارات   - ليمتد  انف�شتمنت  • �شاندون 

وعلى كل من لديه اعرتا�س على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب تنمية 
ال�شناعه  خالل اأ�شبوعني من تاريخ ن�شر الإعالن ، واإل فلن يقبل املكتب اأية 

اعرتا�س بعد انق�شاء مدة الإعالن .
مكتب تنمية ال�صناعة

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شركة افالج العني لذبح وبيع  التنمية القت�شادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN وتوزيع الدواجن ذ.م.م  رخ�شة رقم:1114527 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ا�شم جتاري من/�شركة افالج العني لذبح وبيع وتوزيع الدواجن ذ.م.م  
AFLAJ AL AIN POULTRY SLAUGHTERING SELLING AND DISTRIBUTING COMPA

اىل/افالج العني للدواجن ذ.م.م
AFLAJ AL AIN POULTRY LLC

تعديل ن�شاط/حذف ت�شدير )4610009(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شترياد )4610008(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �شالح �شريف لعمال 

قد تقدموا الينا بطلب   CN البال�شرت  رخ�شة رقم:1127887 
تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة �شالح �شريف لعمال البال�شرت  

SALAH SHREEF PLASTER WORKS

اىل/ور�شة بريفكت �شوبر لعمال الملنيوم
PERFECT SUPER ALUMINIUM WORKS WORKSHOP

تعديل ن�شاط/ا�شافة ور�شة لرتكيبات الملنيوم والزجاج )2592011.2(
تعديل ن�شاط/حذف اعمال التطيني للمباين )البال�شرت( )4330009(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شغل الغيوم للخيام 

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1155243 
تعديل ا�شم جتاري من/م�شغل الغيوم للخيام  

AL GHOYOUM TENTS WORKSHOP

اىل/موؤ�ش�شة افاق للخيام
AFAQ TENTS EST

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/القم�شة الوردية

قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1119259 
تعديل ا�شم جتاري من/القم�شة الوردية  

AL WARDIYYA TEXTILES

اىل/حمل مرحبا التجاريه
MARHABA TRADING SHOP

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
علي  ال�ش�����ادة/ور�شة حممد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شاعدي للحداد
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2295350 

تعديل ا�شم جتاري من/ور�شة حممد علي ال�شاعدي للحداد  
MOHAMMED ALI ALSAEDI STEEL WORKSHOP

اىل/ور�شة حممد علي ال�شاعدي للحدادة واجلب�س
MOHAMMED ALI ALSAEDI STEEL AND GYPSUM WORKSHOP

تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال اجلب�س )4330010(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل جولدن كول  تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان 

للتربيد التكييف
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2250706 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد مبارك عبداهلل نهيل العرياين %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عتيق حممد عبداهلل مو�شى البلو�شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

اإعــــالن ا�شهـــار 
  502596  : الرخ�شة  رقم   -2  ، م  م  ذ  للمقاولت  روبك�س   : ال�شركة  ا�شم   -1

حمكوم  اأ-   : ال�����ش��رك��اء   -4  ، �شاهر  حممد  ع��ب��داهلل  اأ-   : ال�شركة  م��دي��ر   -3  ،

جمعة حمكوم ال�شود ، ب- �شامي جمال يو�شف ال�شواحلي ، 5- عنوان ال�شركة 

املكتب :  6- رقم   ، �شيتاديل  ، مبنى  ال�شعادة  �شارع   ، التجاري  ، اخلليج  : - دبي 

-: ال�شركة  8-فاك�س   ،   971-4-2824001  : ال�شركة  7-هاتف   ،  3609"

 971-55-5506821  : متحرك  هاتف   -9  ،  971-4-2824476

روبك�س للمقاوالت - ذ م م 

اإعــــالن ا�شهـــار 

العامة ذ م م  - فرع دبي  ، ال�شركة : توب لينك للمقاولت والنقليات  ا�شم   -1"

 ، ديوب  اأ�شرف  علي  اأ-   : ال�شركة  مدير   -3  ،  734100  : الرخ�شة  رقم   -2

5- عنوان   ، م  العامة ذ م  ال�شركة : توب لينك للمقاولت والنقليات  4- مالك 

ال�شركة:- دبي ، اخلليج التجاري ، �شارع ال�شعادة ، مبنى �شيتاديل ، 6-رقم املكتب 

: 2105 ، 7-هاتف ال�شركة : 8856955-4-971  ، 8-فاك�س ال�شركة :- 

 971-55-5506821  : متحرك  هاتف   -9  ،  971-4-8856933
 توب لينك للمقاوالت والنقليات العامة ذ م م  - فرع دبي 

اإعــــالن ا�شهـــار 
1- ا�شم ال�شركة : خليج دبي للمقاولت - ذ م م ،  2- رقم الرخ�شة : 578727 

ال�شركاء   -4 دي��وب،  اأ���ش��رف  ، ب- علي  نهاد ح��الب  اأ- جمال   : ال�شركة  3- مدير   ،

: اأ- حممد �شامل را�شد اليماحي ، ب- حممد ع�شام النابل�شي ، 5-عنوان ال�شركة:- 

دبي ، اخلليج التجاري ، �شارع ال�شعادة ، مبنى �شيتاديل ، 6-رقم املكتب : 2101 ، 

7-هاتف ال�شركة : 2666412-4-971  ، 8-فاك�س ال�شركة :- 2666419-

 971-55-5506821  : متحرك  هاتف   -9  ،  971-4
 خليج دبي للمقاوالت - ذ م م   

اإعــــالن ا�شهـــار 
2- رقم الرخ�شة    ، 1- ا�شم ال�شركة : م�شنع رويال توب لينك لالأ�شفلت  - ذ م م 

اأ-   : ال�����ش��رك��اء   -4 دي����وب،  اأ����ش���رف  ع��ل��ي  اأ-   : ال�����ش��رك��ة  م��دي��ر   -3  ،  779274  :

حمكوم جمعة حممود الأ�شود ، ب-حممد ع�شام النابل�شي 5-عنوان ال�شركة:- دبي ، 

اخلليج التجاري ، �شارع ال�شعادة ، مبنى �شيتاديل ، 6-رقم املكتب : 2106 ، 7-هاتف 

ال�شركة : 8856955-4-971  ، 8-فاك�س ال�شركة :- 971-4-8856933 ، 

 971-55-5506821  : متحرك  هاتف   -9
 م�صنع رويال توب لينك لالأ�صفلت - ذ م م    

ف����ق����د امل�����دع�����و / م���ال���ي���ك���ا �������ش������ارادروف������ا ، 
���ش��ف��ره رقم  ط��اج��ك�����ش��ان   اجلن�شية - ج���واز 
)401048722( من يجده عليه الت�شال 

بتليفون رقم  0562296563

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / جوهر الدين 
بنغالدي�س     ، اهلل  ام������ني 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )0738012BB( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0507211020

فقدان جواز �سفر
عبدالر�شيد  امل����دع����و/  ف��ق��د 
باك�شتان   ، حم���م���د  غ������الم 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)1078782(  يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد 12816 بتاريخ 2019/12/26   
انذار عديل بالن�شر

 رقم 2019/9369 
                               املنذر/ ا�س كي ام للتكييف - ذ م م 

املنذر اليها / بييل دبي - �س ذ م م 
ل��دى كاتب  ان��ذار ع��ديل وامل�شجل  الإن���ذار رق��م 2019/234761  مبوجب 
اليها  املنذر  على  تنبه  الإن���ذار  ه��ذا  امل��ن��ذرة ومبوجب  ف��اإن  بدبي  العدل 
هذا  ب�شدر  وال����واردة  بذمتها  امل��رت���ش��دة  وامل��ب��ال��غ  ال�شيك  قيمة  ب�شداد 
الف  ت�شعون  اإم��ارات��ي  دره��م   90.000 وق��دره��ا  اإجمالية  بقيمة  الإن����ذار 
اي��ام من تاريخ الن�شر لهذا الإنذار  اإم��ارات��ي وذل��ك خالل خم�شة  دره��م 
واإل �شن�شطر اىل اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة للزامكم ب�شداد 
املبلغ املذكور والفائدة القانونية امل�شتحقة عليه ، ف�شال عن احلجز على 
كافة اأموالكم املنقولة والغري املنقولة وبيعها باملزاد العلني بالإ�شافة اىل 
التي  والدبية  املادية  الأ�شرار  كافة  عن  التعوي�س  م�شوؤولية  حتميلكم 
كافة  ، مع حفظ  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  الر�شوم  و  باملنذرة  حلقت 

احلقوق الأخرى للمنذر ،،،  
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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عربي ودويل

•• الفجر -تون�ض
ا�شتقبل  م���ف���اج���ئ���ة،  خ���ط���وة  يف     
الرئي�س التون�شي قي�س �شعّيد اأم�س 
ت��ون�����س قرطاج  الأرب����ع����اء، مب��ط��ار 
ال������دويل ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي رجب 
طيب اأردوغان الذي حل بتون�س يف 
ليوم  معلنة متتد  زي��ارة عمل غري 
ي��ق��وم بها  اأول زي����ارة  واح����د. وه���ي 
رئي�س دولة لتون�س منذ النتخابات 
الرئا�شية التي اأجريت يف اخلريف.

الأنا�شول  ل��وك��ال��ة  ت�شريح  ويف     
املكلفة  ال���ن���ي���ف���ر  ر�����ش����ي����دة  ق����ال����ت 
بالإعالم بديوان الرئا�شة التون�شية 
لتدار�س  �شتكون  ال��زي��ارة  ه��ذه  اإن 

امللف الليبي.
���ش��ب��ق للرئي�س  ف��ق��د  ول���الإ����ش���ارة     
اجتمع  اأن  �شعّيد  قي�س  التون�شي 
قرطاج  بق�شر  الأ�شبوع  هذا  بداية 
للقبائل  الأع��ل��ى  املجل�س  مبمثلي 
الإمكانيات  لتباحث  الليبية  واملدن 
امل���ت���اح���ة ل���ل���خ���روج مب����ب����ادرة حلل 

الأزمة الليبية.
 10 ي��وم  �شعيد  قي�س  ا�شتقبل  كما 
رئي�س  ال�شهر اجل��اري، كذلك،  من 
فائز  ال��ل��ي��ب��ي��ة  ال�����وف�����اق  ح���ك���وم���ة 
ر�شمية  زي����ارة  اأدى  ال���ذي  ال�����ش��راج 
اإىل ت��ون�����س، ومت��ح��ور ال��ّل��ق��اء حول 
وال�شيا�شية  القت�شادية  العالقات 
الإن�شانية  وامل�����ش��ائ��ل  البلدين  ب��ني 

العالقة.
الليبية   218 ق��ن��اة    وذك���ر م��وق��ع 
ن��ق��ال ع��ن م�����ش��در دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي اأن 
اأجندة  ���ش��ي��ت�����ش��ّدر  ال��ل��ي��ب��ي  امل���ل���ف 
جانب  اإىل  ت���ون�������س،  يف  اأردوغ���������ان 
م�شاريع  ح����ول  ث��ن��ائ��ي��ة  م��ب��اح��ث��ات 
ا�شتثمارية �شخمة �شُتطلقها تركيا 

يف تون�س.
   وح�شب املوقع املذكور رّجح امل�شدر 
ل���ق���اء ثالثي  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي ع��ق��د 
الرئا�شي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ي��ج��م��ع 
الرتكي  والرئي�شان  ال�����ش��راج  ف��ائ��ز 
اأردوغان  ت��واج��د  خ��الل  والتون�شي 

بتون�س.
للرئي�س  امل���راف���ق  ال���وف���د  و���ش��م     
ال���رتك���ي رج���ب ط��ي��ب اردوغ������ان يف 
زيارته اىل تون�س  وزيري اخلارجية 
اأوغ��ل��و، والدفاع  ت�����ش��اوو���س  م��ول��ود 
رئي�س  اإىل  اإ���ش��اف��ة  اأك����ار،  خلو�شي 
فيدان،  هاكان  ال�شتخبارات  جهاز 
الرئا�شة  دائرة الت�شال يف  ورئي�س 
واملتحدث  األ����ط����ون،  ال���دي���ن  ف��خ��ر 

با�شم الرئا�شة ابراهيم قالن.
املرافق  ال���وف���د  ت��رك��ي��ب��ة  وت�����ش��ري    
�شبغة  تكت�شي  ال���رتك���ي  ل��ل��رئ��ي�����س 
عالقة  ع���ل���ى  ع�������ش���ك���ري���ة  اأم����ن����ي����ة 

التون�شيني من  م��وق��ف  ان��ق�����ش��ام     
ال��ل��ي��ب��ي يجعل  ال���و����ش���ع  ت����ط����ورات 
القرار  ه��ذا  وم��ث��ل  الإج��اب��ة �شعبة 
خ�شية  وي��ث��ري  ب��امل��خ��اط��ر،  حمفوفا 
التون�شيني  م����ن  ع���ري�������س  ق���ط���اع 
قاعدة  اإىل  بالدهم  تتحول  اأن  من 
وحا�شنة  ب��ال��وك��ال��ة،  ح���رب  خلفية 
الإره����اب����ي،  امل�����ش��ل��م��ني  “لالإخوان 
عالوة على اأنه ي�شرب يف ال�شميم 
التون�شية  الدبلوما�شية  العقيدة 
القائمة على احلياد وعدم التدخل 
ل���ل���دول  ال���داخ���ل���ي���ة  ال���������ش����وؤون  يف 

ال�شقيقة وال�شديقة.
   ل��ك��ن ال��رئ��ي�����س ال��ت��ون�����ش��ي قي�س 
����ش���ع���ي���د ق�����د اأك�������د خ������الل م���وؤمت���ر 
�شحفي مع الرئي�س الرتكي رجب 
اأن��ه مل يتطرق اىل  طيب اأردوغ���ان 
تركيا  بني  احل��دود  تر�شيم  م�شاألة 
يخ�س  �شاأنا  ذل��ك  معتربا  وليبيا، 

الدولتني فقط.
   وب��ني اأن امل�����ش��األ��ة لت��ه��م احلدود 
اللقاء  اأن  على  م�شددا  التون�شية، 
ت��ط��رق مل��ل��ف��ات ت��ه��م امل��ن��ط��ق��ة، وفق 
ق��ول��ه. ك��م��ا اأك���د اأن امل��ب��اح��ث��ات مع 
اجلانب الرتكي ارتكزت ب�شكل اأكرب 
بني  الثنائي  ال��ت��ع��اون  تدعيم  على 
البلدين على ال�شعيد القت�شادي. 
الرتكي  ال��رئ��ي�����س  ع����رّب  ح���ني    يف 
رج��ب طيب اأردوغ���ان، عن ثقته يف 
قّيمة  اإ���ش��ه��ام��ات  لتون�س  ت��ك��ون  اأن 
اجلهود  اإط������ار  يف  وب����ن����اءة  ل��ل��غ��اي��ة 
لفتا  ليبيا،  يف  ال�شتقرار  لتحقيق 
التي  ال�شلبية  ال��ت��ط��ورات  اأن  اإىل 
على  تاأثري  لها  البلد  هذا  ي�شهدها 
التي  تون�س  فيها  مب��ا  اجل���وار  دول 
من  ج����دا  “منزعجة  اأن���ه���ا  اع��ت��رب 

ذلك«.
  وق��ال اأردوغ���ان، يف ن��دوة �شحفية 
م�شرتكة مع نظريه التون�شي قي�س 
���ش��ع��ي��د، اأم�����س الأرب���ع���اء، اإن���ه بحث 
ال��ت��ون�����ش��ي اخلطوات  اجل���ان���ب  م���ع 
ب��ه��ا ل�شمان  ال���ق���ي���ام  ال���ت���ي مي��ك��ن 
وقف اإطالق النار يف ليبيا والعودة 

للعملية ال�شيا�شية. 
اإر�شال  ب��اإم��ك��ان��ي��ة  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا    
ليبيا،  اإىل  ع�شكرية  ل��ق��وات  ب���الده 
ب��الده مل  اأن  الرتكي  الرئي�س  اأك��د 
تذهب اأبدا اإىل اأي مكان دون دعوة، 
م�شريا اإىل اأن تركيا �شتقوم بدرا�شة 

اأية دعوة ليبية للتدخل. 
اليونان  موقف  اأردوغ����ان  وانتقد    
م�����ن ات���ف���اق���ي���ة ت���ر����ش���ي���م احل������دود 
حكومة  مع  اأبرمها  التي  البحرية 
برئا�شة  الليبية  ال��وط��ن��ي  ال��وف��اق 
هذه  اأن  م��ع��ت��ربا  ال�������ش���راج،  ف���ائ���ز 

التفاقية لي�شت من �شاأن اأثينا.

بعد  ليبيا  يف  احلا�شلة  بالتطورات 
جانب  اإىل  ع�شكريا  ت��رك��ي��ا  ت��دخ��ل 
الوطني �شد قوات  الوفاق  حكومة 
بقيادة  ال��ل��ي��ب��ي  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����س 
اأمنية  اتفاقية  توقيع  وبعد  حفرت 

بحرية بني اجلانبني.
تركيا  وق��ع��ت  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  ويف    
البحرية  احل���دود  لرت�شيم  اتفاقا 

وقال  الليبية  ال��وف��اق  حكومة  م��ع 
قوات  تن�شر  قد  تركيا  اإن  اأردوغ���ان 
الوطني  ال����وف����اق  ح��ك��وم��ة  ل���دع���م 
التي تت�شدى لهجوم بداأه اجلي�س 
خليفة  ب���ق���ي���ادة  ال��ل��ي��ب��ي  ال���وط���ن���ي 

حفرت.
الرتكية  التفاهم  مذكرة  وتر�شم    
احلدود  م��ن  م��ائ��ال  مم���را  الليبية 

البحرية،  النفوذ  اخلا�شة مبناطق 
ال��رتك��ي رج��ب طيب  الرئي�س  اأك���د 
خطا  �شتقيم  ب����الده  اأن  اأردوغ�������ان 
بحريا مع ليبيا، يف حني ردت اأثينا 
حكومة  �شفري  بطرد  الت��ف��اق  على 
ال��وف��اق ال��وط��ن��ي ل��دي��ه��ا.      وقال 
الرتكية  ال��رئ��ا���ش��ة  با�شم  امل��ت��ح��دث 
اإن بلده  ال��ث��الث��اء  اإب��راه��ي��م ك��ال��ني 

النقاط  اأق��������رب  ع���ن���د  ال���ب���ح���ري���ة 
الربملان  وك���ان  وت��رك��ي��ا،  ليبيا  ب��ني 
الوطني  ال��وف��اق  وحكومة  ال��رتك��ي 
التفاهم  م����ذك����رة  اأق�������را  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���احل���دود ال��ب��ح��ري��ة، كما 
اأقرا مذكرة تفاهم ثنائية للتعاون 

الأمني والع�شكري.
  ومبا�شرة بعد اإقرار مذكرة التفاهم 

على  ال��وف��اق  حكومة  اإىل  ع�شكرية 
تفر�شه  اأ�شلحة  حظر  م��ن  ال��رغ��م 

الأمم املتحدة. 
تون�س  ���ش��ت��ع��ق��د  ه���ل  وال���������ش����وؤال     
لتفاق  م�شابها  ات��ف��اق��ا  ت��رك��ي��ا  م��ع 
�شتكون  وه���ل  ليبيا؟  م��ع  الأخ����رية 
والأ�شلحة  الرتكية  للقوات  معربا 

اىل حكومة الوفاق؟

قانون  م�شروع  ل�شياغة  يحتاج  قد 
لإر�شال قوات اإىل ليبيا، واأ�شاف اأن 
الوقت  ذلك يف  يعمل على  الربملان 
ن�شر قوات  واأث��ار احتمال  ال��راه��ن. 

تركية يف ليبيا قلق رو�شيا اأي�شا.
   وذكر تقرير لالأمم املتحدة اطلعت 
املا�شي  ال�����ش��ه��ر  يف  روي�����رتز  ع��ل��ي��ه 
اإمدادات  بالفعل  اأر�شلت  تركيا  اأن 

امللف الليبي يف لقاء اأردوغان ب�صعيرّد

وفد ع�سكري ا�ستخباراتي رافق اأردوغان اإىل تون�س...!

الثاين  ت�شرين  نوفمرب  يف  للقارات  عابر  بالي�شتي  ل�شاروخ  جتربة 
2017. كان �شاروخ هوا�شوجن-15، وهو اأكرب �شاروخ اختربته على 
الإط��الق، وقالت اإنه قادر على الو�شول اإىل جميع اأنحاء الوليات 
املتحدة. واجتمع ترامب وكيم ثالث مرات منذ عام 2018 دون اأن 
باإنهاء  تطالب  ال�شمالية  فكوريا  احل��وار.  ملمو�س يف  تقدم  يتحقق 
العقوبات الدولية بينما تقول الوليات املتحدة اإن على بيوجنياجن 
اللتزام اأول بالتخلي عن اأ�شلحتها النووية. و�شهدت الأيام الأخرية 
للحوار  ت��ام  ان��ه��ي��ار  ح���دوث  منع  ب��ه��دف  دول��ي��ة  دبلوما�شية  م��وج��ة 
وتفادي العودة للمواجهة ال�شاخنة التي حدثت قبل عامني واأثارت 
ال�شني،  املا�شي اقرتحت  الأ�شبوع  ن�شوب ح��رب. ففي  خم��اوف من 
العقوبات  الدويل بع�س  الأمن  اأن يرفع جمل�س  اإىل جانب رو�شيا، 

لك�شر اجلمود احلايل.

كوريا  واتهمت  ط��وي��ل.  وق��ت  منذ  اخل�شمني  البلدين  ب��ني  التوتر 
ال�شمالية الوليات املتحدة عندما اأ�شدرت حتذيرها مبحاولة اإطالة 
الرئا�شة  انتخابات  قبل  ما  اإىل  النووي  ال�شالح  نزع  اأم��د حمادثات 
الآن  يتبقى  “ل  وقالت  املقبل،  العام  يف  �شتجرى  التي  الأمريكية 
�شوى اخليار الأمريكي، وامل�شاألة برمتها ترجع للوليات املتحدة يف 
حتديد هدية عيد امليالد التي �شتختار احل�شول عليها«. وقال قادة 
ع�شكريون اأمريكيون اإن رد كوريا ال�شمالية على انتهاء املهلة ميكن 
اأن يكون اختبار �شاروخ بعيد املدى، وهي اختبارات علقتها بجانب 

وقف جتارب القنابل النووية منذ عام 2017.
وكان ترامب قد كرر القول اإن تعليق مثل تلك التجارب دليل على 
اأن �شيا�شته جتاه كوريا ال�شمالية، والتي انطوت على عقد اجتماعات 
قمة غري م�شبوقة، توؤتي ثمارها. وقد اأجرت كوريا ال�شمالية اأحدث 

التي  التفاقات  لتنفيذ  ممكن  وقت  اأ�شرع  يف  ملمو�شة”  “خطوات 
املا�شي بني ترامب والزعيم  العام  اإليها خالل قمة  التو�شل  جرى 
الكوري ال�شمايل كيم جوجن اأون يف �شنغافورة. ودعا وزير اخلارجية 
بكني  يف  اخلارجية  وزارة  نقلتها  ت�شريحات  يف  ي��ي،  واجن  ال�شيني 
اإىل  التو�شل  اإىل  املتحدة  وال��ولي��ات  ال�شمالية  كوريا  تويرت،  على 
الأ�شلحة  ون��زع  دائ��م  �شالم  لإقامة  للتطبيق  قابلة  “خارطة طريق 
ال��ن��ووي��ة ب�شكل دائ���م يف �شبه اجل��زي��رة )ال��ك��وري��ة(«. وك��ان��ت كوريا 
ال�شهر  م��ن  �شابق  وق��ت  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  ح��ذرت  ق��د  ال�شمالية 
اجلاري من اإمكانية اإن تر�شل لها “هدية يف عيد امليالد” وذلك بعد 
اأن اأمهل زعيمها الوليات املتحدة حتى نهاية العام لتقدمي تنازلت 
لكوريا  ال��ن��ووي��ة  الرت�شانة  بخ�شو�س  البلدين  ب��ني  امل��ح��ادث��ات  يف 
بخف�س  وا�شنطن  ال�شمايل  الكوري  الزعيم  طالب  كما  ال�شمالية، 

•• بامل بيت�ض-رويرتز

ال�شمالية  كوريا  حتذير  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  رف�س 
املتحدة  ال��ولي��ات  اإن  قائال  امليالد”  عيد  مبنا�شبة  “هدية  ب�شاأن 
وذلك و�شط خماوف اأمريكية من  “�شتتعامل معها بنجاح كبري”. 

احتمال اأن تكون بيوجنياجن ت�شتعد لختبار �شاروخ بعيد املدى.
وقال ترامب لل�شحفيني يف منتجعه )مار الجو( يف ولية فلوريدا 
كبري”.  ب��ن��ج��اح  معها  و�شنتعامل  امل��ف��اج��اأة  ه���ذه  م��اه��ي  “�شنعرف 
ت��ك��ون هدية  “رمبا  ���ش��اخ��را  وق���ال  ي��ح��دث«.  م��ا  “�شرنى  واأ����ش���اف 
يل  �شري�شلها  التي  الهدية  �شتكون  “رمبا  يقول  وم�شى  لطيفة”. 
اأخرى،  ناحية  وم��ن  �شاروخية«.  جتربة  ولي�س  جميال  زه��ور  اإن��اء 
تتخذ  اأن  على  وا�شنطن  ال�شمالية،  لكوريا  داعم  اأهم  ال�شني،  حثت 

ترامب: م�ستعدون لأي هدية من كوريا ال�سمالية  

•• القد�ض )املحتلة( -وكاالت

ان�����ش��غ��ل��ت اإ����ش���رائ���ي���ل، ع���ل���ى م����دار 
ب�شاأن  �شيا�شية  ح�شابات  يف  اأ�شهر، 
تعقيداً  زاده����ا  احل��ك��وم��ة،  ت�شكيل 
توجيه اتهامات اإىل رئي�س الوزراء، 
اجلمود  ل��ك��ن  ن��ت��ان��ي��اه��و.  بنيامني 
الإ�شرائيلية  ال�شيا�شية  ال�شاحة  يف 
م��ن��ف�����ش��ل ع����ن ال���و����ش���ع ال����راه����ن 
وهو  الفل�شطيني،   – الإ�شرائيلي 
لإ�شرائيل.  و����ش���ار  خ�����ادع  و����ش���ع 
ال�شتقرار  ع���دم  ح��ال��ة  وت��ت��وا���ش��ل 
والعنف ال�شديد والتطرف الديني 
لت�شكل  احل��ك��وم��ي  ال��ي��ق��ني  وع����دم 
�شمات اأ�شا�شية يف ال�شرق الأو�شط. 
ووفق ما كتبه، يف موقع “نا�شونال 
اإنرت�شت” اآمي اآيالون، مدير �شابق 
الإ�شرائيلية،  ال�شتخبارات  لوكالة 
ب��ي��ت، وغ��ل��ي��اد ���ش��ري، املدير  ���ش��ني 
ال�������ش���اب���ق مل��ك��ت��ب رئ���ي�������س ال�������وزراء 
واأورين  ب��اراك،  اإيهود  الإ�شرائيلي 
تقنيات  اأع��م��ال  رج��ل  بيرتو�ش�شكا، 
ت�شدر  رغ��م  اإ�شرائيل،  يف  متطورة 
اإعالن  العاملية  ال�شحف  ع��ن��اوي��ن 
مايك  الأمريكي،  اخلارجية  وزي��ر 
بومبيو ب�شاأن عزم الوليات املتحدة 
ع��ل��ى ت��ل��ي��ني م��وق��ف��ه��ا ف��ي��م��ا يتعلق 
للم�شتوطنات  ال��ق��ان��وين  بالو�شع 
ذلك  يكن  مل  الغربية،  ال�شفة  يف 
الإعالن مبثابة اأمر دراماتيكي. بل 
كان جمرد اإعالن رمزي، ولن يكون 
الواقع.  اأر�����س  ع��ل��ى  ت��اأث��ري  اأي  ل��ه 
دميقراطية  اإدارات  مت�شكت  فقد 
العقود  م����دى  ع��ل��ى  وج���م���ه���وري���ة، 
الدولتني.  حل  ب�شيا�شة  الأخ���رية، 
اإىل  للتو�شل  الإدارات  تلك  و�شعت 
�شابقة،  لتفاهمات  ي�شتند  ات��ف��اق 
الدويل.  الأم���ن  جمل�س  وق����رارات 

ال��ولي��ات املتحدة خ��الل عهد  لكن 
ترامب تخلت عن مكانتها كو�شيط 
الإ�شرائيلية-  ال�����ش��اح��ة  يف  ن��زي��ه 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ب��ع��د ���ش��ل�����ش��ل��ة من 

التحركات املتقلبة. 

�صيغة متوازنة
بداية  يف  امل��ق��ال،  كتاب  ي�شري  وكما 
الأمريكي  الع����رتاف  الأم����ر، ج��اء 
بالقد�س كعا�شمة لدولة اإ�شرائيل، 

ياأتي، لن يكون ق�شائياً، بل �شيا�شياً 
الطرفني.  بني  اإليه  التو�شل  يتم 
وه��ن��اك ح��اج��ة لإع��ط��اء ك��ل طرف 
مثل  اإط��ار  ويكون  بالعدالة.  �شعور 
ذل���ك احل���ل ب�����ش��ي��ط��اً، وي��ت��ك��ون من 
العنا�شر التالية: يتقرر، من خالل 
م�شتوطنني  م�����ش��ري  امل��ف��او���ش��ات، 
ا�شتيطانية  كتل  خارج  اإ�شرائيليني 
لن  الوقت  ذل��ك  واإىل حني  كبرية، 
ق�شري.  اإخ������الء  ع��م��ل��ي��ات  جت����ري 
اإليه �شم امل�شتوطنات اإىل  وي�شاف 
لأرا�شي،  تبادل  اإط��ار  يف  اإ�شرائيل 
على اأن ت�شيطر اإ�شرائيل على اأمن 
الأردن،  ن��ه��ر  ال�����ش��رق��ي��ة،  ح���دوده���ا 
مل��دة طويلة، لكن لي�س لأج��ل غري 
م�����ش��م��ى. وي�������ش���اف اإل����ي����ه، وج���وب 
اإعالن اإ�شرائيل تخليها عن مزاعم 
ال�شرقي من  اجل��زء  على  بال�شيادة 
ال�شتيطانية  الكتل  خ��ارج  ال�شفة 

الكبرية. 

اأول خطوة
ويرى الكتاب اأنه ل ميكن لإ�شرائيل 
اأن تت�شلب يف موقفها، بل ل بد لها 
لر�شم  ا�شتثمار جهود مبذولة  من 
حدودها مع الفل�شطينيني كخطوة 
دولتني  اإىل  النف�شال  نحو  اأوىل 
قوميتني، حتى اإن مل يتم التو�شل 
اأن  وينبغي  ���ش��الم.  ات��ف��اق  اإىل  بعد 
ت�شتطيع  ح��دود  لإ�شرائيل  يتاأمن 
باأغلبية  وحت���ي���ط  ع��ن��ه��ا  ال����دف����اع 
ودميقراطية.  وا���ش��ح��ة،  ي��ه��ودي��ة 
يختاروا  اأن  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني  وع��ل��ى 
الفل�شطينيني  ع����ن  الن���ف�������ش���ال 
ل���ت���ت�������ش���ك���ل دول������ت������ني ق���وم���ي���ت���ني، 
اإ�شرائيل  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  وب��ال��ت��ايل 
لل�شعب  واآمنة  دميقراطية  كدولة 

اليهودي. 

ون���ق���ل ال�������ش���ف���ارة الأم���ري���ك���ي���ة اإىل 
متوازنة  �شيغة  اأي���ة  دون  ال��ق��د���س 
الدعاء  م��ع  الفل�شطينيني،  حيال 
اأ�شعب  �شحب  الإع����الن  ب���اأن  زوراً 
الق�شايا اجلوهرية يف ال�شراع عن 
عليه،  وع��الوة  املفاو�شات.  طاولة 
مت اإغالق مكاتب منظمة التحرير 
وعلقت  وا�شنطن،  يف  الفل�شطينية 
لل�شلطة  اق��ت�����ش��ادي��ة  م�����ش��اع��دات 
ث���م �شدرت  وم����ن  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة. 

ت�����ش��ري��ح��ات، ك���ان اآخ��ره��ا م��ا قاله 
اإ�شرائيل  اإىل  الأم��ري��ك��ي  ال�شفري 
اإ�شرائيل  ل�����ش��م  ت��ف�����ش��ي��ل��ه  ب�����ش��اأن 

اأجزاء من ال�شفة الغربية. 
اإىل ذلك، يت�شاءل كتاب املقال عما 
قادت اإليه تلك املواقف. فقد اأنهت 
اإ�شرائيل لتوها جولة عنف جديدة 
يف ق��ط��اع غ��زة اأو���ش��ل��ت ال��ب��الد اإىل 
ت��ع��د هناك  م�������ش���دود، ومل  ط��ري��ق 
اقرتاح  يف�شي  لأن  كبرية  فر�شة 

الأمريكية  الإدارة  ترف�س  ولرمبا 
احلالية هذا الراأي، ولكن الغالبية 
الأمن  م�شوؤويل  كبار  من  العظمى 
الأمر،  ه��ذا  اأدرك����وا  الإ�شرائيليني 

واأكدوه مراراً. 
هوؤلء  اأدرك  الكتاب،  وح�شب  كما، 
امل�شوؤولون اأن امل�شتوطنات ل ت�شاهم 
يف حت��ق��ي��ق الأم����ن لإ���ش��رائ��ي��ل، بل 
متثل عبئاً عليه، وت�شاهم يف تطرف 
خ�ش�شت  وق��د  اإرهابية.   منظمات 
كبرية  اإ�شرائيلية  ع�شكرية  م��وارد 
حل��م��اي��ة م�����ش��ت��وط��ن��ات وط�����رق يف 
باأي  ال�شفة الغربية، مبا ل يعادل 
اتخذت يف قطاع غزة  تدابري  حال 
�شبيل  وعلى  ال�شمالية.  واجلبهات 
اخلليل  مدينة  يف  يخ�ش�س  املثال، 
م�شتوطن  لكل  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي  ج��ن��دي 
يهودي. ولي�س لهذه الن�شبة مثياًل 
اأج���م���ع. وي���دف���ع جميع  ال���ع���امل  يف 
الإ�شرائيليني ثمن ذلك من خالل 
الع�شكرية،  ال��ت��دري��ب��ات  ت��ن��اق�����س 
م���ا ي��ج��ع��ل اجل��ي�����س ب���ال���ت���ايل اأق���ل 
ا�شتعداداً خلو�س �شراعات حربية. 
ول يعتمد القتال �شد الإرهاب على 
امل�شتوطنات. بل على نقي�س ذلك، 
يعتمد على معلومات ا�شتخباراتية 
و�شبط  الأرا���ش��ي  على  وال�شيطرة 

حرية احلركة. 

حل �صيا�صي
ويعتقد كتاب املقال اأن بومبيو حمق 
يف اأمر بعينه، وهو اأن احلل، عندما 

راأى  اإن  هذا  لل�شالم،  ترامب  اإدارة 
النور، للعودة اإىل املفاو�شات. 

عبء على االأمن
ول����ذا، ي���رى ك��ت��اب امل��ق��ال اأن���ه على 
وقبل  اأوًل  ت��ع��م��ل،  اأن  اإ����ش���رائ���ي���ل 
وهذا  مل�شاحلها.  وف��ق��اً  ���ش��يء،  اأي 
واآم���ن���ة  ي���ه���ودي���ة  دول������ة  اأن  ي��ع��ن��ي 
ودمي��ق��راط��ي��ة لإ���ش��رائ��ي��ل ل ميكن 
اأن تقوم اإل يف اإطار حل الدولتني. 

ن�سطاء يف هوجن كوجن 
يوا�سلون الحتجاجات 

•• هوجن كوجن-رويرتز

مناه�شون  حم����ت����ج����ون  خ�������رج 
ل���ل���ح���ك���وم���ة يف ه������وجن ك������وجن يف 
ت�شوق  م���راك���ز  ع���دة  م�����ش��ريات يف 
موؤيدة  ����ش���ع���ارات  ي�������رددون  وه����م 
للدميقراطية اأم�س الأربعاء وذلك 
بعد يوم من ا�شتباكات عنيفة مع 
�شياحية  منطقة  تركت  ال�شرطة 
رئي�شية كانت مزينة لعيد امليالد، 

مغطاة بالغاز امل�شيل للدموع.
وظ�����ل�����ت الح�����ت�����ج�����اج�����ات ال���ت���ي 
ت�شاعدت يف يونيو حزيران �شلمية 
�شهر  اإىل حد كبري خ��الل معظم 
فاز  اأن  بعد  الأول  كانون  دي�شمرب 
املر�شحون املوؤيدون للدميقراطية 
النتخابات  يف  �شاحقة  ب��اأغ��ل��ب��ي��ة 

املحلية يف ال�شهر ال�شابق.
املوؤيدين  لكن زعماء هوجن كوجن 
تنازلت  اأي  ي��ق��دم��وا  مل  ل��ب��ك��ني 
ل���ل���م���ت���ظ���اه���ري���ن ع����ل����ى ال����رغ����م 
م�����ن اع����رتاف����ه����م ب���ال���ه���زمي���ة يف 
املظاهرات  وحتولت  النتخابات، 
اإىل م��زي��د م��ن امل��واج��ه��ات خالل 

فرتة الحتفالت.
ون�����ظ�����م�����ت ������ش�����رط�����ة م���ك���اف���ح���ة 
ال�����ش��غ��ب دوري�����ات يف ال��ع��دي��د من 
خالل  ال�شابقة  ال�شاخنة  النقاط 
ال�شياح  ك��ان  بينما  الح��ت��ج��اج��ات 
منهم  وال���ك���ث���ري  وامل���ت�������ش���وق���ون، 
يرتدون قبعات بابا نويل اأو قرون 

الرنة، يتجولون.

االإ�صرائيليون يدركون اأن امل�صتوطنات ال ت�صاهم يف االأمن 

حل الدولتني �سبيل وحيد لتاأمني حدود اإ�سرائيل 

قي�س �صعيرّد: مل اأحتدث مع اأردوغان يف م�صاألة تر�صيم احلدود الرتكية الليبية
لقاء ثنائي بني الرئي�شني �شعيد ي�شتقبل اردوغان

على هام�س زيارة اأردوغان:

ة �سيا�سّية ملحور  م�سروع تون�س ترف�س اأن ت�ستعمل تون�س من�سّ
الرئي�س  زي��ارة  اإثر  انه على  بيانا جاء فيه  اأ�شدرت حركة م�شروع تون�س 
الرتكي اأردوغان لتون�س وا�شتقباله من طرف رئي�س اجلمهورية التون�شية 
اأنباء غري موؤّكدة عن ان�شمام رئي�س  يف �شياق زيارة غري معلن عنها مع 
حكومة الوفاق الّليبي لهما، ومعلومات عن الرتباط بني الزيارة وامللّف 

الّليبي، فاإن حركة م�شروع تون�س:
با�شطفاف  ت��وح��ي  بها  املرتبطة  وال��ّل��ق��اءات  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأّن  ت��رى   -  1
اأنتج  ر�شمي تون�شّي ل�شالح حمور تركيا – حكومة الوفاق الّليبّية الذي 
اتفاقية هي حمل رف�س اأغلب العوا�شم العربية والوروبّية وتدعو رئا�شة 
الأ�شا�س،  هذا  وعلى  ال�شطفاف  بتون�س عن هذه  الناأي  اإىل  اجلمهورّية 
ليكون موقفنا معتدل وحمايدا يتوجب اأي�شا دعوة امل�شري حفرت وروؤ�شاء 

م�شر واليونان، لزيارة تون�س.
ة �شيا�شّية ملحور دويّل معنّي تتناق�س  2 - ترف�س اأن ت�شتعمل تون�س من�شّ

م�شاحله مع م�شالح تون�س ومع �شالمة عالقاتها العربّية والدولّية.
بعد الّطالع على تركيبة الوفد امل�شاحب للرئي�س الرتكي، حتّذر    -  3
من اأي تفكري يف ا�شتعمال تون�س من�شة لأي عمل ا�شتخباراتي اأو اأمني اأو 

ع�شكري ل�شالح تركيا يف اجتاه ليبيا.
التاّمة  ال�شفافّية  اإىل  رئا�شة اجلمهورّية  تون�س  م�شروع  وتدعو حركة     
بها  املرتبطة  وال��ّل��ق��اءات  ال���ّزي���ارة  اأه����داف  ب�شدد  التون�شي  ال�شعب  م��ع 

وخمرجاتها.
اأن عدم م�شاركة تون�س واجلزائر     ي�شار اىل ان الرئي�س الرتكي اعترب 
وقطر يف م�شاورات برلني هو مبثابة النق�س يف امل�شاورات بحكم معرفتهم 
حتدث  اأن���ه  واأك���د  ليبيا  يف  والج��ت��م��اع��ي  ال�شيا�شي  وب��ال��و���ش��ع  للمنطقة 
الرو�شي  والرئي�س  الأمل��ان��ي��ة  وامل�شت�شارة  الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  م��ع 

بخ�شو�س هذا املو�شوع.

حم�شن مرزوق يحذر
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منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك : التميمي وم�شاركوه

بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 171775 بتاريخ : 2012/04/08

امل�شجلة بالرقم : 171775 بتاريخ : 2015/04/06
باإ�شم املالك :  �شكوت يو ا�س ايه ليمتد    

ب��ورت، غرين�شي جي واي 1 1 ئي  ا�س تي. بيرت  اإليزابيث هاو�س، لي�س روت�س براي�س،  الأول والثاين،  وعنوانه: الطابقني 
دبليو، غرين�شي.

 ا�شم املتنازل له: �شكوت �شبورت�س  ا�س ايه
وعنوانه: روت دو كرو�شيه 17 ،  1762 جيفيزي�س ، �شوي�شرا

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
الواقية  ، عد�شات للنظارات  ، نظارات واقية  الب�شرية  الروؤية  اأي خا�شية لت�شحيح  نظارات �شم�شية مزودة بعد�شات بدون 
راأ�س  اأغطية   ، وقائية  نظارات   ، )واقية(  خوذ   ، )الواقية(  الوجه  ودروع  الوجه  اأقنعة   ، واقية  نظارات  �شكل  على  جميعها 
للحماية من احلوادث واجلروح ، اأغطية راأ�س لل�شالمة ، مالب�س واقية )دروع( ، مالب�س ولبا�س قدم واقية لركوب الدراجات 
اأعاله  املذكورة  الب�شائع  ، جميع  القفازات  ال�شيارات مبا يف ذلك  الثلجية وريا�شات  والريا�شات  النارية  الدراجات  وركوب 

ح�شرياً ملمار�شة الريا�شة والأن�شطة الريا�شية.
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت اليه امللكية: �شكوت �شبورت�س ا�س ايه 
عنوانه: روت دو كرو�شيه 17 ، 1762 جيفيزي�س ، �شوي�شرا

تاري�خ انتقال امللكية: 2019/07/23         تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2019/10/14  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  دي�شمرب  2019 العدد 12816 

EAT 141117

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 171777 بتاريخ : 2012/04/08

امل�شجلة بالرقم : 171777 بتاريخ : 2013/07/14
باإ�شم املالك :  �شكوت يو ا�س ايه ليمتد    

وعنوانه: الطابقني الأول والثاين، اإليزابيث هاو�س، لي�س روت�س براي�س، ا�س تي. بيرت بورت، غرين�شي جي 
واي 1 1 ئي دبليو، غرين�شي.

 ا�شم املتنازل له: �شكوت �شبورت�س  ا�س ايه
وعنوانه: روت دو كرو�شيه 17 ،  1762 جيفيزي�س ، �شوي�شرا

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 12
دراجات هوائية ، لوازم واأجزاء وتركيبات للدراجات الهوائية ، مما�شك ملقاب�س الدراجات الهوائية.

بيانات التعديل:
ا�شم من انتقلت اليه امللكية: �شكوت �شبورت�س ا�س ايه 

عنوانه: روت دو كرو�شيه 17 ، 1762 جيفيزي�س ، �شوي�شرا
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/07/23    تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2019/10/14   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  دي�شمرب  2019 العدد 12816 

EAT 141117

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 171778 بتاريخ : 2012/04/08

امل�شجلة بالرقم : 171778 بتاريخ : 2014/11/11
باإ�شم املالك :  �شكوت يو ا�س ايه ليمتد    

وعنوانه: الطابقني الأول والثاين، اإليزابيث هاو�س، لي�س روت�س براي�س، ا�س تي. بيرت بورت، غرين�شي جي 
واي 1 1 ئي دبليو، غرين�شي.

 ا�شم املتنازل له: �شكوت �شبورت�س  ا�س ايه
وعنوانه: روت دو كرو�شيه 17 ،  1762 جيفيزي�س ، �شوي�شرا

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:    
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 18
حقائب ، حقائب حُتمل على الظهر.

بيانات التعديل:
ا�شم من انتقلت اليه امللكية: �شكوت �شبورت�س ا�س ايه 

عنوانه: روت دو كرو�شيه 17 ، 1762 جيفيزي�س ، �شوي�شرا
تاري�خ انتقال امللكية: 2019/07/23   تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2019/10/14   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  دي�شمرب  2019 العدد 12816 

EAT 141117

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 171779 بتاريخ : 2012/04/08

امل�شجلة بالرقم : 171779 بتاريخ : 2014/11/13
باإ�شم املالك :  �شكوت يو ا�س ايه ليمتد    

وعنوانه: الطابقني الأول والثاين، اإليزابيث هاو�س، لي�س روت�س براي�س، ا�س تي. بيرت بورت، غرين�شي جي 
واي 1 1 ئي دبليو، غرين�شي.

 ا�شم املتنازل له: �شكوت �شبورت�س  ا�س ايه
وعنوانه: روت دو كرو�شيه 17 ،  1762 جيفيزي�س ، �شوي�شرا

بتاريخ:  واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 25
مواد املالب�س لركوب الدراجات وركوب الدراجات النارية والريا�شات الثلجية وريا�شات ال�شيارات ، اأغطية 
، قم�شان  �شريت(  )ت��ي  كم  ن�شف  ، قم�شان  القدم  لبا�س   ، اأحزمة )مالب�س(   ، قفازات )مالب�س(   ، ال��راأ���س 

التعرق ، �شرتات.
بيانات التعديل:

ا�شم من انتقلت اليه امللكية: �شكوت �شبورت�س ا�س ايه 
عنوانه: روت دو كرو�شيه 17 ، 1762 جيفيزي�س ، �شوي�شرا

تاري�خ انتقال امللكية: 2019/07/23       تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2019/10/14   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  دي�شمرب  2019 العدد 12816 

EAT 141117

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 318702    بتاريخ: 2019/10/13
با�ش��م : ارار جلوبال تريدجن )م.م.ح(

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، ال�شارقة . 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعالن وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.
 الواقعة بالفئة : )35(

 ،)  RR GLOBAL TRADING  (  : التالية  الالتينية  الكلمات  ع��ن  ع��ب��ارة   : العالمة  و���ش��ف 
الكلمة  كتبت  وحتتها  ك��ب��ري،  وب��خ��ط  اأف��ق��ي  وب�شكل  الأزرق  باللون   )GLOBAL( الكلمة  كتبت  حيث 
احلرفني  الكلمتني  ي�شار  على  وي��وج��د  كبري،  وبخط  اأف��ق��ي  وب�شكل  الأزرق   باللون   )TRADING(
اأعلى  ويوجد  الخ�شر،  باللون  الثاين  واحلرف  الزرق  باللون  الول   احلرف  ر�شم  حيث   >>RR><
احلرفني خطان متعرجان باللون الزرق، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو  مو�شح يف ال�شكل، 

وجممل العالمة مميز ومبتكر.
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  دي�شمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 319004    بتاريخ: 2019/10/20
با�ش��م : نوكي للتجارة العامة �س.ذ.م.م

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعالن وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .
الواقعة بالفئة : )35(

و�شف العالمة : عبارة عن الكلمة  الالتينية التالية )nuqi( :كتبت باللون الأ�شود وب�شكل اأفقي ،يف العلى 
و على اليمني �شورة تربز يف �شكل اوراق �شجرة وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو  مو�شح يف 

ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر.
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  دي�شمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 318639    بتاريخ: 2019/10/10
با�ش��م : وانرود غروب م د م �س .

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي . 
الواقعة بالفئة : )12(

و�شف العالمة : عبارة عن احرف باللغة ال�شينية باللون الأ�شود وبخط كبري وب�شكل اأفقي، وكامل 
العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر.

ال�شرتاطات: ل توجد.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
ق�صــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  دي�شمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 318699    بتاريخ: 2019/10/13
با�ش��م : ا�شكورب انف�شتمنت�س م.م.ح

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة،ال�شارقة 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعالن وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي. 
الواقعة بالفئة : )35(

 ESCORP INVESTMENTS )FZE( : و�شف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية التالية
وقد كتبت كلمة »ESCORP« باللون الأ�شود وب�شكل كبري وبخط عري�س ، ماعدا احلرف >O<< كتب 
على �شكل دائرة مر�شومة باللون البي�س و وداخلها ر�شم باللون اًل�شفر وداخل الر�شم اي�شا يوجد ر�شم 
�شغري باللون الأبي�س، وكتبت حتتها الكلمتني »INVESTMENTS<< و )FZE( باللون ال�شفر 
، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل العالمة  اأفقي وبخط  وب�شكل 

مميز ومبتكر.
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

 ق�صــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  دي�شمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 318700    بتاريخ: 2019/10/13
با�ش��م : جلف تريد كوم منطقة حرة- ذ.م.م.

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعالن وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي. 
الواقعة بالفئة : )35(

و�شف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية التالية  : )GULF TRADECOM(، حيث كتبت 
الكلمتني باللون الأزرق وب�شكل اأفقي، ويوجد فوق الكلمتني ر�شمة دائرة كبرية باللون الزرق ومفتوحة من 
العلى، ويوجد داخلها ر�شمة دائرة �شغرية باللون الزرق  ، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو  

مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر.
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  دي�شمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 319552    بتاريخ: 2019/10/29
با�ش��م : ام �شي اأي ميدل اي�شت ذ م م .

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة،  دبي .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، الأن�شطة الريا�شية والثقافية . 
الواقعة بالفئة : )41(

 Emirates Otorhinolaryngology( : و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم والكلمات الالتينية التالية
Audiology and Communication Disorders Conference(وقد كتبت باللون 
الأ�شود وب�شكل اأفقي با�شتثناء الكلمات )Emirates Conference ( حيث كتبت باللون البنف�شجي، 
ويوجد اإىل ي�شار الكلمات ر�شم على �شكل راأ�س اإن�شان متدرج اللوان، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء 

كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  دي�شمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 318342    بتاريخ: 2019/10/03
با�ش��م : مقهى �شاين جو�س جاردن

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات

خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ، وخدمات الإيواء املوؤقت .
 الواقعة بالفئة : )43(

 SHINE JUICE GARDEN(  : التالية  الالتينية  والكلمات  ر�شم  عن  عبارة  العالمة:  و�شف 
CAFE (، ولفظها العربي)مقهى �شاين جو�س جاردن( وقد كتبت الكلمات الالتينية باللون الأ�شود وب�شكل 
اأفقي، وكتب اللفظ العربي فوقها باللون الأ�شود وب�شكل افقي،ويف اأعلى منت�شف العالمة يوجد ر�شم مميز 
خلطوط متداخلة باللونني الأحمر والأخ�شر  وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف 

ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  دي�شمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:318459    بتاريخ: 2019/10/07
با�ش��م : ام بي كيو لل�شياحة �س ذ م م
وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات
خدمات النقل والتغليف وتخزين ال�شلع وترتيبات ال�شفر

 الواقعة بالفئة : )39(
و���ش��ف ال��ع��الم��ة : ع���ب���ارة ع���ن ر���ش��م والح������رف ال��الت��ي��ن��ي��ة ال��ت��ال��ي��ة : )MPQ(، وق���د ك��ت��ب��ت الح���رف 
><MPQ<< باألوان خمتلفة، فحرف ><M<< كتب باللون الحمر، وحرف ><P<< كتب باللون 
كبري،   وبخط  اأفقي  ب�شكل  كتبوا  الثالثة  البنف�شجي،والحرف  باللون  ><Q<< كتب  وح��رف  الزهري، 
يوجد ر�شم على اجلانب الي�شر لالأحرف داخله ر�شم طائرة باللون البي�س،ور�شم �شم�س باللون ال�شفر، 
ور�شم نخلتني كبرية و�شغرية باللون ال�شفر،ور�شم قمر وغيوم باللون البي�س، اي�شا ر�شم اأمواج باللون 
البنف�شجي،بال�شافة اىل ر�شم �شماء مر�شومة باللون الزرق الفاحت والغامق ور�شمة باللون البنف�شجي اأ�شفل 
الطائرة، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.
ق�صــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  دي�شمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 322100    بتاريخ: 2019/12/10
با�ش��م : م�شنع عبد العزيز عليم الدين �س ذ م م

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة ، دبي
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الواقعة بالفئة : )6(
م��واد معدنية خلطوط  متنقلة معدنية،  ، مباين  بناء معدنية  م��واد  منها،  وكل خليط  نفي�شة  معادن غري 
ال�شكك احلديدية )كبالت( ، حبال واأ�شالك غري كهربائية من خردوات معدنية �شغرية، موا�شري واأنابيب 
واردة يف  نفي�شة غري  ،منتجات م�شنوعة من معادن غري  الثمينة  والأ�شياء  الوثائق  معدنية،خزائن حفظ 

فئات اأخرى، خامات معادن .
و�شف العالمة :   عبارة عن ر�شم و الكلمة الالتينية التالية : )vision(، حيث كتبت الكلمة الالتينية 
ب�شكل اأفقي باللون الأزرق، وفوقها يوجد ر�شم على �شكل دائرة بعدة األون حيث ر�شم جزء منها باللون الف�شي 
وجزء باللونني الحمر والأزرق كما متيز اجلزء الكرب بوجود احلرف )v( باللون الأزرق وخط كبري يف 
منت�شف الدائرة، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز 

ومبتكر.
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  دي�شمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 321727    بتاريخ: 2019/12/05
با�ش��م : اأكوا ثريابي لتجارة م�شتح�شرات التجميل .ذ.م.م

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة ، دبي
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الواقعة بالفئة : )3(
م�شتح�شرات ق�شر الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل و جلي 

وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول ]لو�شن] لل�شعر، منظفات اأ�شنان.
الكلمة  كتبت  حيث   )  Sensation(  : التالية  الالتينية  والكلمة  ر���ش��م  ع��ن  ع��ب��ارة   : ال��ع��الم��ة  و���ش��ف 
اأفقي ومتيز احلرف )i( حيث ر�شم على �شكل وردة  )Sensation ( باللون ال�شود وبخط كبري و�شكل 
باللون ال�شود، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز 

ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  دي�شمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 321725    بتاريخ: 2019/12/05
با�ش��م : رقم )37(  لوروجن بنغكالن ما�شانغ 1 ، تامان بنجكالن ما�شانغ ،

 �شوجناي دوا ، 13800 ، بوتورث ، بولو ، بينانغ ، ماليزيا
وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة،دبي، �شندوق الربيد 111655. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت

 الواقعة بالفئة : )43(
 )yomie s rice x yogurt( :و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم و الكلمات الالتينية وال�شينية التالية
حيث كتبت كلمة )yomie s( باللون الأ�شود وب�شكل اأفقي،ويوجد فوقها ر�شم ايحائي لطفل با�شم باللون 
الالتينية  الكلمات  كتبت  وحتتها  الأ�شود  باللون  ال�شينية  باللغة  اأح��رف  كتبت  وحتتها  والأ���ش��ود،  الأبي�س 
هو  كما  بي�شاء  خلفية  على  كتبت  العالمة  وك��ام��ل  اأف��ق��ي،  وب�شكل  الأ���ش��ود  باللون   )rice x yogurt(

مو�شح يف ال�شكل،وجممل العالمة مميز ومبتكر.
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  دي�شمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 321724    بتاريخ: 2019/12/05
با�ش��م : �شنزهني ليكي نتورك ال تي دي تكنولوجي كو .

وعنوانه: الغرفة 101، املبنى رقم 9 ، حديقة اآ�شيا ال�شناعية ، طريق فنغ مني، جممع جاجنتو، �شارع بانتيان، 
حي لونغ قانغ، �شنت�شن، قوانغدونغ، ال�شني.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الواقعة بالفئة : )9(

مواقف ُمكيفة للحوا�شب املحمولة، اأغطية للهواتف الذكية، ملقنات عن بعد، ع�شا �شلفي، اأغطية العد�شات 
الفوتوغرايف حقائب  الت�شوير  ا لأجهزة  جمموعات اطقم غري يدوية للهواتف، حقائب م�شنوعة خ�شي�شً
الكامريا، البطاريات الكهربائية اأ�شرطة الهاتف اخللوي، الرفوف الفوتوغرافية الهواتف الذكية، الأكيا�س 
امل�شاهد  الفوتوغرايف،  الت�شوير  لأجهزة  حامالت  الكامريا،  اقفال   ، املحمولة  الكمبيوتر  لأجهزة  املجهزة 
)ذاك��رة( اأقرا�س  حمركات  ؛  للكمبيوتر  طرفية  اأجهزة  الذكية،  للهواتف  الفوتوغرافية،حقائب  ال�شوئية 

املحمولة.
الأ�شود  باللون  كتبت  وق��د   )SMALLRIG(  : التالية  الالتينية  الكلمة  عن  عبارة   : العالمة  و�شف 
العالمة  وجممل  بال�شكل،  مو�شح  هو  كما  بي�شاء  خلفية  على  كتبت  العالمة  وكامل  ومميز،  كبري  وبخط 

مميز ومبتكر.
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  دي�شمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 321723    بتاريخ: 2019/12/05
با�ش��م : ا�شرتيليان اإنرتنا�شيونال اإنرتبرايز�س بي تي واي ليمتد

وعنوانه: 103تركواز بوليفارد، ثرباي، 6164، ا�شرتاليا الغربية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الواقعة بالفئة : )1(
الكيماويات امل�شتخدمة يف ال�شناعة والبحث العلمي و الت�شوير الفوتوغرايف وكذ لك يف الزراعة والب�شتنة 
وزراعة الغابات، راتنجات ا�شطناعية غري معاجلة و بال�شتيك غري معالج، اأ�شمدة، مركبات اإخماد النريان، 
م�شتح�شرات �شقي وحلام املعادن، مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية، مواد دباغة مواد الل�شق امل�شتخدمة 

يف ال�شناعة .
الأبي�س  باللون  كتبت  وقد   )TREAT(  : التالية  الالتينية  والكلمة  ر�شم  عن  عبارة   : العالمة  و�شف 
وبخط كبري ومميز �شمن م�شتطيل باللون الأخ�شر ومتيز احلرف)A( بوجود ر�شم ا�شفله على �شكل قطرة 
ماء كبرية وحتت الكلمة الالتينية يوجد ر�شم خلطوط باللونني الأزرق والأبي�س،  وكامل العالمة كتبت 

على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر.
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  دي�شمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 321704    بتاريخ: 2019/12/05
با�ش��م : ام ال تي وولدوايد م م ح .

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الواقعة بالفئة : )21(
اأو  التلوين  فرا�شي  )ع��دا  فرا�شي  واأ�شفنج،  اأم�شاط  وللمطبخ،  املنزيل  لال�شتعمال  واأوع��ي��ة  واأواين  اأدوات 
الدهان(، مواد �شنع الفرا�شي، اأدوات للتنظيف، �شلك جلي، زجاج غري م�شغول  وزجاج �شبه م�شغول )خالف 

الزجاج امل�شتعمل يف املباين(، اأواين زجاجية واأواين خزف �شيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى .
و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم واحلرف الالتيني التايل: )M( وقد كتبت باللون الأ�شود وبخط عري�س 
وك��ا من احلرف  الزرق  باللون  امل��اء  انعكا�س على مقطع من  ن��اجت عن   )M( للحرف ر�شم  ا�شفله  ويظهر 
والر�شم كتبا �شمن دائرة باللون الأ�شود، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، 

وجممل العالمة مميز ومبتكر
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  دي�شمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 321495    بتاريخ: 2019/11/28
با�ش��م : فايكنج تريلرز انرتنا�شيونال �س.م.ح

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، جبل علي .
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الواقعة بالفئة : )12(
املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي .

و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم على �شكل �شفينة بحرية ولها عدة ا�شرعة باللون البي�س والحمر �شمن 
دائرة باللون الأحمر ويحطها خط دائري باللون الأبي�س، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو  

مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  دي�شمرب  2019 العدد 12816 

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 321491    بتاريخ: 2019/11/28
با�ش��م : كراج ماك�س احلديث �س .ذ.م.م.

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة ، دبي
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الواقعة بالفئة : )37(
اإن�شاء املباين والإ�شالح وخدمات الرتكيب او التجميع .

كلمة  كتبت  حيث   )max garage( التالية:  الالتينية  الكلمات  و  ر�شم  ع��ن  ع��ب��ارة   : العالمة  و�شف 
)garage( باللون الأ�شود وب�شكل اأفقي،وكتبت فوقها من جهة اليمني  الكلمة الالتينية )max( باللون 
الأزرق وب�شكل افقي، ويوجد على ي�شار الكلمات ر�شم خلطني متوازيني وب�شكل مائل وباللون الأزرق، وكامل 

العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل،وجممل العالمة مميز ومبتكر.
ال�شرتاطات: ل توجد.

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  دي�شمرب  2019 العدد 12816 
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الفجر الريا�ضي

••  ال�صارقة-الفجر

عقد جمل�س اإدارة نادي ال�شارقة الريا�شي اجتماعه الدوري الأول، برئا�شة 
�شعادة حممد جمعة بن هندي، مبقر النادي ب�شركة ال�شارقة لال�شتثمار، 
الأحد املا�شي، ومت خالل الجتماع انتخاب �شعادة عبيد �شعيد ال�شام�شي، 
القانوين  للمكتب  رئي�شا  ملهامه،  بالإ�شافة  الإدارة،  جمل�س  لرئي�س  نائبا 
وروؤ�شاء  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  جميع  يف  الثقة  جتديد  مت  كما  بالنادي، 

ال�شركات والإدارات املختلفة يف النادي.
الأمني  عف�شان  بن  �شعيد  نا�شر  �شعادة  الأع�شاء،  جميع  بح�شور  وذل��ك 
العام للنادي، و�شعادة حم�شن م�شبح رئي�س �شركة كرة القدم، و�شعادة �شعيد 
مطر فريوز، رئي�س املركز الإعالمي، و�شعادة حممد عبيد احل�شان، رئي�س 
اإدارة الألعاب اجلماعية، و�شعادة اإبراهيم اجلروان، رئي�س �شركة ال�شتثمار، 
و�شعادة املهند�س �شليمان الهاجري، رئي�س اإدارة الألعاب الفردية، و�شعادة 

حممد �شعيد بوزجنال، م�شرف الفريق الأول لكرة القدم.
ويف بداية الجتماع رفع جمل�س جمل�س اإدارة نادي ال�شارقة الريا�شي، اإىل 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مقام 
املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، اأ�شمى اآيات ال�شكر والعرفان والعتزاز على 

دعم �شموه الالحمدود لأبنائه يف نادي ال�شارقة الريا�شي.
كما تقدم املجل�س اإىل �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي 
ال�شيخ  و�شمو  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  ال�شارقة،  نائب حاكم  العهد  ويل 
املجل�س  رئي�س  نائب  ال�شارقة،  حاكم  نائب  القا�شمي،  �شامل  بن  اهلل  عبد 
التنفيذي، بال�شكر والتقدير والثناء مبا يقدمونه من دعم ومتابعة  لنادي 

ال�شارقة وللريا�شة يف الإمارة.
و�شكرهم  تقديرهم  عن  اجلديد،  بت�شكيله  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  وعرب 
ملا قدمه  ال�شابق،  املجل�س  رئي�س  ال�شام�شي،  �شامل عبيد احل�شان  ل�شعادة 
من تفاين يف خدمة النادي، وتعاون مع املجموعة، مما �شاهم يف حتقيق 
التوفيق  ل��ه  متمنني  املا�شيني،  العامني  خ��الل  ب���ارزة  لإجن����ازات  ال��ن��ادي 

وال�شداد.
اأعماله،  ج��دول  على  املدرجة  املو�شوعات  من  ع��دداً  الجتماع  ناق�س  كما 

واتخذ ب�شاأنها ما يلزم من اإجراءات وقرارات.
ويف اخلتام اأعرب جمل�س الإدارة عن �شكره وتقديره، للجهود املبذولة من 
جميع اأركان املنظومة يف نادي ال�شارقة الريا�شي، باحلر�س على التطوير 
اإدارات  جميع  يف  الأداء  مب�شتوى  الرت��ق��اء  اأج��ل  من  امل�شتمر  والتح�شني 

و�شركات النادي.

عقد اجتماعه االأول برئا�صة ابن هندي..

جمل�س اإدارة نادي ال�سارقة الريا�سي ينتخب عبيد ال�سام�سي نائبا للرئي�س

•• دبي-وام:

دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
رئي�س املجل�س التنفيذي رئي�س جمل�س دب�ي الريا�شي، اأن دبي تويل قطاع 
املتنامي  الريا�شي  الن�شاط  خ��الل  من  يت�شح  خا�شا  اهتماما  الريا�شة 
الذي ي�شهد حاليا زخما كبريا يف الإمارة بجملة من املناف�شات والفعاليات 
املحلية والدولية، ف�شال عن الأحداث الريا�شية املجتمعية التي ت�شتقطب 
الأعمار، والهادفة  املجتمع ومن كافة  امل�شاركني من خمتلف فئات  اآلف 
املتخ�ش�شة  امل��وؤمت��رات  وكذلك  عامليا،  ن�شاطا  الأك��رث  املدينة  دب��ي  جلعل 
التي تنظمها دبي بهدف الوقوف على اأف�شل �شبل الرتقاء بالقطاع �شمن 

خمتلف م�شاراته ويف مقدمتها “موؤمتر دبي الريا�شي الدويل«.
الريا�شي  دب��ي  ملوؤمتر  ع�شرة  الرابعة  ال��دورة  انعقاد  مبنا�شبة  ذل��ك  ج��اء 
“ العاملية،  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  “ م��ب��ادرات حممد  الع�شو يف  ال���دويل؛ 
اجلاري  دي�شمرب   28 ال�شبت  يوم  الريا�شي  دبي  جمل�س  ينظمه  وال��ذي 
حتت �شعار “ م�شرعات م�شتقبل كرة القدم “ مب�شاركة نخبة من اأ�شهر 
جنوم اللعبة يف العامل واأكرب الأ�شماء يف جمال التدريب و�شناع القرار، 

والقائمني على اأبرز الأندية العاملية.
ورح���ب ���ش��م��وه ب��امل�����ش��ارك��ني ف�����ي امل���وؤمت���ر، م��ع��رب��ا ع��ن اأم��ل��ه يف اأن ت�شهم 
ومتنح  القدم،  ك��رة  م�شتقبل  تخدم  ت�شورات  اإىل  التو�شل  يف  مناق�شاته 
القائمني عليها اأفكارا ملهمة لكيفية الرتقاء باللعبة الأكرث �شعبية على 

“ منذ الجتماع الأول ملجل�س دب�ي الريا�شي   : الإط��الق .. وقال �شموه 
الحتادات  من  النماذج  اأجنح  يجمع  دول�ي  ريا�شي  موؤمتر  تنظيم  قررنا 
والأندية الريا�شية العاملية وجنوم الألعاب الريا�شية والتدريب لعر�س 
جتاربهم الحرتاف�ية وطرح املبادرات الرائدة لتطوير الريا�شة عموما، 
وكرة القدم على وجه اخل�شو�س، واإتاحة الفر�شة للقائمني على قطاعنا 
الريا�شي لالطالع على تلك التجارب وال�شتفادة منها وكذلك التحاور 
مع امل�شاركني من املدار�س الكروية املحرتفة، وتكوين ت�شورات للنموذج 
الناجح الذي ي�شل اإل�ى م�شتوى طموحنا ويحقق اأهدافنا يف هذا ال�شياق 

. «
واأ�شاف �شموه: “ نعتز باأن لدينا اليوم من�شة عاملية ل�شتعرا�س التجارب 
العاملية، ويف  القدم  قيادات كرة  وامل��ب��ادرات من  الربامج  الناجحة وط��رح 
عامليا  اللعبة  منظومة  لتطوير  القدم،  لكرة  الدول�ي  الحت��اد  مقدمتها 
ف�يها، وهو  القرار  وكبار �شناع  املدربني  واأجن��ح  الالعبني  لأه��م  وملتقى 
اأهم  امل��وؤمت��ر، ال��ذي يجمع �شنويا يف دب��ي  ي��وؤك��د تنامي دور  ال��ذي  الأم���ر 
ال�شعبية الأوىل  اللعبة  العاملية، يف خدمة م�شتقبل  الكروية  ال�شخ�شيات 

ف�ي العامل«.
اأن ت�شتفيد  اأمله  وختم �شمو رئي�س جمل�س دب�ي الريا�شي بالإعراب عن 
اأنديتنا واحتاداتنا مما �شيطرح ف�ي جل�شات موؤمتر دبي الريا�شي الدويل 
اإقامة  من  تتمكن  واأن  ومو�شوعات،  اأفكار  من  ع�شرة،  الرابعة  دورت��ه  يف 
�شراكات وعالقات تعاون جديدة مع امل�شاركني ف�يه، موؤكدا �شموه اأن �شعي 

تعزيز قطاعها  على  العمل  يحتم موا�شلة  العاملية  الريادة  لتحقيق  دبي 
الفردية  الألعاب  �شمن  التناف�شية  والقدرات  الإمكانات  ورفع  الريا�شي 
ب�شرورة  �شموه  منوها  دب���ي،  حكومة  عليه  تعمل  م��ا  وه��و  واجل��م��اع��ي��ة، 
مبا  وتطبيقها  العاملية  واملمار�شات  التجارب  اأف�شل  ر�شد  يف  ال�شتمرار 
على  امل�شمار  ه��ذا  يف  دب��ي  لتميز  ت��اأك��ي��دا  املحلية،  واحتياجاتنا  ي��ت��واءم 
ال�شعيدين املحلي والعاملي”. من جهته، تقدم �شعادة مطر الطاير، نائب 
رئي�س جمل�س دب�ي الريا�شي بال�شكر والعرفان ل�شمو ال�شيخ حمدان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي رئي�س 
جمل�س دب�ي الريا�شي على توجيهات �شموه ال�شديدة باإطالق هذا املوؤمتر 
العاملية  التجارب الحرتاف�ية  اأهم  �شنوية لعر�س  ليكون من�شة ريا�شية 
وتوف�ري كل �شبل النجاح له لي�شاهم ف�ي تطوير منظومة العمل الريا�شي 
من خالل تكوين النموذج الناجح وتطوير كوادرنا الوطنية العاملة ف�ي 

القطاع الريا�شي عموما وكرة القدم خ�شو�شا.
عاملية  مكانة  ال��دول�����ي  الريا�شي  دب�����ي  م��وؤمت��ر  “ اكت�شب  ال��ط��اي��ر  وق���ال 
ال�شيخ حمدان  مرموقة منذ بداية تنظيمه كونه انطلق من روؤي��ة �شمو 
ب��ن حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ال�����ش��ام��ل��ة ل��واق��ع��ن��ا ال��ري��ا���ش��ي ولآف����اق 
تطويره مببادرات مبتكرة والطالع على التجارب الحرتاف�ية الناجحة 
وال�شتفادة منها، واليوم نفخر اأن يكون هذا املوؤمتر ع�شوا ف�ي مبادرات 
يكون  واأن  العاملية،  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ملتقى لنجوم العامل الذين يحر�شون على امل�شاركة ف�يه �شنويا لتقدمي 

الأفكار واإطالق املبادرات التي ترتقي مب�شتوى كرة القدم ف�ي العامل التي 
يع�شقونها وميار�شونها باأعلى درجات الحرتاف�ية«.

“ ف�ي كل عام نختار �شعارا  واأ�شاف نائب رئي�س جمل�س دب�ي الريا�شي: 
اجلوانب  جميع  من  النقا�س  وي��دور  اجلل�شات  حوله  تتمحور  للموؤمتر 
ومن خمتلف تخ�ش�شات امل�شاركني من لعبني ومدربني واإداريني، ومع 
تبني القيادة الر�شيدة ف�ي دولة الإمارات نهج م�شرعات امل�شتقبل لتحقيق 
التطور املن�شود ف�ي جميع املجالت باأف�شل اأداء واأف�شل ا�شتغالل للموارد، 
كرة  م�شتقبل  /م�شرعات  واختيار  النهج  هذا  مواكبة  على  حر�شنا  فقد 
القدم/ ليكون �شعارا للن�شخة الرابعة ع�شرة من املوؤمتر وحمورا جلل�شاته 
التي �شيتحدث ف�يها نخبة من جنوم اللعب والتدريب والإدارة الريا�شية 
اأن يجتمعوا معا ف�ي مكان واحد لتقدمي خال�شة جتاربهم  الذين يندر 
مبوازنات  كربى  �شناعة  اأ�شبحت  والتي  يحبونها  التي  اللعبة  لتطوير 
مالية هائلة، كما حر�شنا على دعوة جميع العاملني ف�ي قطاع كرة القدم 
وقيادات الأندية والحتادات الريا�شية حل�شور جل�شات املوؤمتر وال�شتماع 
ملا �شيطرح ف�يها ومناق�شته، كما اأن الذين ل ي�شتطيعون ح�شور املوؤمتر 
الدوري  م�شابقة  �شمن  مب��ب��اري��ات  املرتبطني  وامل��درب��ني  الالعبني  م��ن 
الريا�شية  القنوات  �شا�شات  ع��رب  اجلل�شات  متابعة  باإمكانهم  ف�شيكون 
امل�شاهدين وحمبي  الفر�شة جلميع  للحدث بهدف منح  الناقلة  املحلية 
كرة القدم ملتابعة اجلل�شات والطالع على اآراء اأجنح املحرتف�ني والتعرف 

على كيف�ية مواجهة حتديات احلياة واللعب والتغلب عليها«.

•• ال�صارقة -وام:

ح�شل ملعب نادي خورفكان للمعاقني اجلديد على اعتماد 
IAAF ع��دا مناف�شات  ال��ق��وى  ال���دوىل لأل��ع��اب  الحت���اد 
القفز بالزانة كونها م�شابقة غري باراملبية ليكون اأول ا�شتاد 
األعاب قوى معتمد دوليا للريا�شيني املعاقني وغري املعاقني 

يف املنطقة ال�شرقية.
وي�شتمل ال�شتاد على ميدان وم�شمار األعاب القوى بطول 
اجلري  ح����ارات  وتخطيط  ال��رم��ي  وم��ق��اط��ع  م��رت   400
القوى  لألعاب  ال��دويل  الحت��اد  اأ�شاد  والتي  الوثب،  وحفر 

 « ومتطلبات  ال��دول��ي��ة  الفنية  امل��وا���ش��ف��ات  م��ع  مبطابقتها 
.  «  IAAF

رئي�س جمل�س  ر�شيد  بني  اأحمد  الدكتور عبدالرزاق  ورفع 
ال�شمو  ل�����ش��اح��ب  وال��ع��رف��ان  ال�����ش��ك��ر  اآي����ات  اأ���ش��م��ى  الإدارة 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
اأبنائه  ب��اإه��داء  �شموه  مكرمة  على  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى 
الهمم  باأ�شحاب  املتوا�شل  واهتمامه  للنادي  اجلديد  املقر 
يف  واندماجهم  دوره��م  لأداء  الكفيلة،  ال�شبل  كل  وت�شخري 
رئي�س جلنة  ع��الي  �شعيد  ل��وؤي  اأك��د  م��ن جانبه   . املجتمع 
للمعاقني  خورفكان  ن��ادي  اأن  والفنية  الريا�شية  ال�شوؤون 

بكافة من�شاآته اأ�شبح جاهزا ل�شت�شافة الأحداث الريا�شية 
املحلية والدولية املعتمدة بريا�شة األعاب القوى للمعاقني 
على  املجتمع  �شرائح  لكافة  اأب��واب��ه  ويفتح  املعاقني  وغ��ري 
احتياجات  كافة  للنادي  اجلديد  املقر  ويوفر  اليوم.  م��دار 
منت�شبيه من الريا�شيني من اأبناء وبنات املنطقة ال�شرقية، 
مبا يتمتع به من مرافق ومالعب وجتهيزات ع�شرية تهيئ 
لهم كافة اأ�شباب النجاح وممار�شة كافة الألعاب الريا�شية 
للم�شاركة  ي��وؤه��ل��ه��م  اأدائ���ه���م مب���ا  والرت����ق����اء مب�����ش��ت��وي��ات 
الإجنازات  املزيد من  املناف�شات وحتقيق  الفاعلة يف جميع 

والبطولت للدولة.

رحب بامل�صاركني فـي »موؤمتر دبـي الريا�صي الدولـي« الرابع ع�صر 

حمدان بن حممد : قطاع الريا�سة ي�سهد زخما قويا يف دبي باأجندة حافلة بالفعاليات املحلية والعاملية 

ملعب نادي خورفكان للمعاقني يح�سل على اعتماد الحتاد الدويل لألعاب القوى

•• راأ�ض اخليمة -الفجر

كّرم نادي التعاون املواطن �شيف حممد الظفري من اإمارة راأ�س اخليمة 
ال�شياحية  الربية  املناطق  خملفات  بتنظيف  التطوعية  ملبادرته  وذل��ك 

باإمارة راأ�س اخليمة.
وح�شر التكرمي يف �شالة الفعاليات بالنادي عبد اهلل حماد ال�شحي رئي�س 
جمل�س الإدارة وعبد العزيز منقو�س املدير التنفيذي والذي وجه ال�شكر 

به يعد  اأن ما قام  اإىل  النادي للمواطن �شيف الظفري م�شرياً  نيابة عن 
اأبناء الدولة الذين يت�شابقون  اأحد  اإيجابية ول يعد غريباً على  مبادرة 
التي تعك�س حب الوطن  املبادرات املختلفة  بل وي�شارعون لتقدمي  دائماً 

الغايل يف نفو�س اجلميع.
دوره  لتاأكيد  املجتمعية  م�شاركاته  تنويع  على  يحر�س  النادي  اإن  وق��ال 
الريا�شي والثقايف مبا يعك�س روؤية جمل�س الإدارة يف الحتفاء بالأن�شطة 

والفعاليات التي تخدم املجتمع.

نادي التعاون يحتفي باملواطن 
املتطوع �سيف حممد الظفري

••  ال�صارقة-الفجر

الوطني  منتخبنا  لع��ب  عبدالرحمن  �شامل  الكبري  ال���دويل  الأ���ش��ت��اذ  يد�شن 
ونادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن اليوم م�شاركته يف بطولة العامل لل�شطرجن 
الرو�شية  بالعا�شمة  ت��ق��ام  ال��ت��ي  �شلمان  امل��ل��ك  ك��اأ���س  على  وال�شريع  اخل��اط��ف 
اأبرز  البطولة  يف  ي�شارك  اجل���اري،  دي�شمرب   31 ي��وم  حتى  وت�شتمر  مو�شكو 
وتبلغ  كار�شن  الرنويجي  البطل  يتقدمهم  العامل  م�شتوى  على  لعب   100
اأنهى  بعدما  الأول  اأم�س  البالد  غ��ادر  قد  �شامل  ك��ان  دولر.  مليوين  جوائزها 
م�شاركته يف كاأ�س �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة التي ا�شت�شافها نادي اأبوظبي 
لل�شطرجن وفاز بلقب الرجال، وتاأتي م�شاركة �شامل عبدالرحمن �شمن خطة 
اللجنة الفنية يف امل�شاركة يف جميع البطولت العاملية والقارية، واأي�شا العربية، 
وو�شع ال�شطرجن الإماراتي يف كل البطولت، ورفع علم الدولة يف اأهم املحافل 
ال�شطرجنية العاملية. ويحافظ الفتى الذهبي على تواجده �شمن اأف�شل 100 
يف  عامليا   55 امل��رك��ز  يف  ال��ت��وايل  على  الثالث  للعام  العاملي  الرتتيب  يف  لع��ب 
ال�شطرجن الكال�شيكي وذلك بعدما رفع ت�شنيفه بفوزه يف بطولة كاأ�س رئي�س 
الدولة، وياأتي ترتيبه يف ال�مركز 40 على م�شتوى العامل يف ال�شطرجن ال�شريع 
ال��دويل للعبة خالل �شهر دي�شمرب، كما  اآخر ت�شنيف �شادر عن الحت��اد  وهو 
يت�شدر لعبنا الدويل امل�شنفني العرب يف البطولة وهي امل�شاركة اخلام�شة له 
يف بطولت العامل وكانت اأف�شل النتائج التي حققها الو�شول للمرة ال�13 يف 
الرتتيب العام للبطولة، وتعول الأ�شرة ال�شطرجنية على �شامل حتقيق نتائج 

مبهرة ومركز متقدم- باإذن اهلل.

غدًا.. دائرة التنمية ال�سياحية تنظم �سباق 
ن�سف ماراثون م�ست�سفيات اأمينة- عجمان 

•• عجمان-الفجر 

27 دي�شمرب  ال�شياحية يف عجمان يوم غٍد اجلمعة   التنمية  دائ��رة  تنظم 
عجمان،   - اأمينة  م�شت�شفيات  م��اراث��ون  ن�شف  �شباق  من  الأوىل  الن�شخة 
بالتعاون مع موؤ�ش�شة القدرة للخدمات الريا�شية، يف منطقة الزوراء والذي 
يت�شمن اأربع م�شافات خمتلفة، ويبلغ جمموع جوائزه 22 األف درهم، متنح 
لأ�شحاب املراكز الثالث الأوىل يف م�شافة الن�شف ماراثون 21 كيلومرت 
وذلك لفئات الرجال وال�شيدات يف كل من الفئة املفتوحة وفئة املواطنني.  
ويجيء تنظيم هذا ال�شباق يف ن�شخته احلالية بعد النجاحات التي حققتها 
�شباقات عجمان يف الدورات ال�شابقة وم�شاهمتها الإيجابية بتعزيز الن�شاط 

ال�شياحي يف اإمارة عجمان .  
وقال �شعادة �شالح اجلزيري، مدير عام دائرة التنمية ال�شياحية يف عجمان: 
“توا�شل دائرة التنمية ال�شياحية وبتوجيهات من القيادة الر�شيدة العمل 
والرتفيهية  الريا�شية  والأن�شطة  والفعاليات  الربامج  وتنوع  تكثيف  على 
الإم��ارة وتعزيز مكانة  ال��ذي تقدمه  ال�شياحي  باملنتج  الوعي  زي��ادة  بهدف 
بتنظيم  �شعداء  والعاملية، ونحن  ال�شياحة القليمية  عجمان على خريطة 
يف  الوىل  ن�شخته  يف  عجمان   - امينة  م�شت�شفيات  م��اراث��ون  ن�شف  �شباق 
اإطار الرتويج لعجمان كمق�شد مثايل، لل�ُشياح من داخل الدولة وخارجها، 
لال�شتمتاع بالريا�شة والرتفيه و�شط اأجواء طبيعية هادئة، ونتطلع للبناء 
على النجاحات التي حققناها خالل ال�شنوات املا�شية، وتقدمي حدث مميز 

جلميع امل�شاركني«.
والأن�شطة  الفعاليات  من  �شل�شلة  �شمن  ياأتي  ال�شباق  تنظيم  ان  واأ���ش��اف 
الريا�شية والرتفيهية التي و�شعتها الدائرة �شمن خطتها ال�شنوية بهدف 
تن�شيط احلركة ال�شياحية وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مثالية للفعاليات 

والأن�شطة وال�شياحة الرتفيهية..
ريا�شيني  ع��ج��م��ان   - اأم��ي��ن��ة  م�شت�شفيات  م���اراث���ون  ن�شف  ���ش��ب��اق  وي�����ش��م 
يف  ال�شباق  وينطلق  واجلن�شيات  الأع��م��ار  خمتلف  م��ن  وه���واة  حم��رتف��ني 
منطقة الزوراء - مارينا 1 يوم غٍد  اجلمعة املوافق 27 دي�شمرب يف متام 

ال�شاعة 6 �شباحاً وحتى ال�شاعة 12 بعد الظهر.

�سامل عبدالرحمن ي�سارك يف 
بطولة العامل لل�سطرجن
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•• الذيد -الفجر 

للرماية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  ���ش��م��ن 
الذيد  بنادي  املقامة   ، 10م  الهوائية  بالأ�شلحة 
ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���ش��ي ، وامل��ق��ام��ة ب��رع��اي��ة �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
ال�شارقة،  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
6 ميداليات  امل�شري على  املنتخب  ح�شد لعبو 
 3  ، ، ميدالية ف�شية  “ ميدالتني ذهبية  ملونة 
“ ، كما حقق لعبو املنتخب  ميداليات برونزية 
البحريني 3 ميداليات ملونة “ميدالتني ذهبية 
العماين  الفريق  “ ، كما حقق  ، ميدالية ف�شية 
الكويتي  املنتخب  ، وحقق لعبو  ميدالية ذهبية 
ميدالية   ، ف�شية  “ميدالتني  م��ي��دال��ي��ات   3
ميدالية  ال�شعودي  املنتخب  “،وحقق  ب��رون��زي��ة 

ف�شية واأخرى برونزية . 
يف مناف�شات رجال بندقية اقتن�س لعب املنتخب 
امليدالية  ع��ب��دال��ق��ادر  ح��م��دي  حم��م��د  امل�����ش��ري 
املنتخب  لع��ب  وح�شل   ، الأول  واملركز  الذهبية 
امليدالية  على  العتيبي  ع��ب��ود  م�شفر  ال�����ش��ع��ودي 
املنتخب  ون���ال لع��ب   ، ال��ث��اين  وامل��رك��ز  الف�شية 
امل�����ش��ري ي��و���ش��ف ح��ل��م��ي ي��و���ش��ف امل���رك���ز الثالث 
رجال  م��ن��اف�����ش��ات  ويف   ، ال���ربون���زي���ة  وامل��ي��دال��ي��ة 
بامليدالية  الفوز  امل�شري  املنتخب  ا�شتطاع  ف��رق 
امليدالية  ال��ب��ح��ري��ن  م��ن��ت��خ��ب  ون����ال   ، ال��ذه��ب��ي��ة 
امليدالية  ال�شعودي  املنتخب  وح�شد   ، الف�شية 

الربونزية . 
ف����ازت لعبة  ب��ن��دق��ي��ة  ���ش��ي��دات  ويف م��ن��ا���ش��اف��ات 
منتخب البحرين �شارة را�شد عبداهلل الدو�شري 

وح�شدت   ، ال��ذه��ب��ي��ة  وامل��ي��دال��ي��ة  الول  ب��امل��رك��ز 
لعبة منتخب الكويت مرمي حممد رزوقي على 
�شيماء  ونالت   ، الثاين  واملركز  الف�شية  امليدالية 
وامليدالية  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  ح�����ش��اد  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
الربونزية ، ويف مناف�شات الفرق اقتن�س منتخب 
البحرين املركز الأول وامليدالية الذهبية ، ونال 

املنتخب امل�شري امليدالية الف�شية واملركز الثاين 
، وح�شد منتخب الكويت املركز الثالث وامليدالية 

الربونزية . 
ويف مناف�شات زوجي بندقية فاز املنتخب العماين 
بامليدالية الذهبية واملركز الول ، وح�شد املنتخب 
، ونال  الثاين  الف�شية واملركز  امليدالية  الكويتي 

واملركز  ال��ربون��زي��ة  امل��ي��دال��ي��ة  امل�����ش��ري  املنتخب 
الثالث . 

هويدن  بن  �شامل  �شعادة  الفائزين  بتكرمي  وق��ام 
الثقايف  الذيد  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الكتبي 
الريا�شي ، و ربيع احمد العو�شي  ع�شو جمل�س 
و   ، ل��ل��رم��اي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  احت�����اد  اإدارة 

لحتاد  العام  الأم��ني  علي   بن  عبداهلل  اإبراهيم 
ال�شهراين  اأحمد من�شور  و   ، البحريني  الرماية 
العربية  اململكة  الرماية يف  العام لحتاد  الأم��ني 
ال�شعودية ، و د. حممد عبداهلل بن هويدن رئي�س 
البلو�شي  را�شد  و   ، الذيد  ملدينة  البلدي  املجل�س 

رئي�س وفد �شلطنة عمان . 

وقال �شعادة �شامل بن هويدن الكتبي:” يف البداية 
اتوجه  بخال�س ال�شكر والتقدير والعرفان، اإىل 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
للرماية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  ب��رع��اي��ة  لتف�شله   ،
الذيد  بنادي  املقامة  10م  الهوائية  بالأ�شلحة 
الرعاية  ت��ل��ك  اأن  م���وؤك���داً   ،“ ال��ري��ا���ش��ي  ال��ث��ق��ايف 
ال�����الحم�����دود، م���ن �شاحب  ال���ك���رمي���ة وال����دع����م 
، عزز كثرياً من جناح البطولة. واأ�شاف  ال�شمو 
بنادي  الإمكانيات اخلا�شة  اأن جميع  بن هويدن 
ال��ذي��د ك��ان��ت م�����ش��خ��رة ل��ن��ج��اح ال��ب��ط��ول��ة، لأنها  
لدولتنا  وال��ري��ا���ش��ي  احل�����ش��اري  ال��وج��ه  تعك�س 
 9 م��ن  اأك��رث  ريا�شيي  م��ن  كوكبة  اأم���ام  الغالية، 
الثقايف  الذيد  نادي  اإننا يف  واأ�شاف:  دول عربية 
اإىل  اأن يعود �شيوفنا  الريا�شي ، حري�شون على 
ب��ل��دان��ه��م، وه��م يحملون اأج��م��ل ال��ذك��ري��ات، عن 
بلدنا الكرمي املعطاء، يف عام الت�شامح، والتعاي�س 
دولة  اأر����س  على  املقيمة  اجلن�شيات  جميع  ب��ني 
الإمارات يف ود وحتاب.  اأ�شاد اللواء حازم ح�شني، 
للرماية،  امل�شري  و  الأفريقي  الحتادين  رئي�س 
على  القائمني  من  والتنظيم  ال�شتقبال  بح�شن 
بن  �شامل  بقيادة  الريا�شي  الثقايف  ال��ذي��د  ن��ادي 
الذيد  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الكتبي  هويدن 
ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���ش��ي ، ل��ت��وف��ري ك��ل ���ش��ب��ل الراحة 
العربية  البطولة  اإقامة  خالل  النادي  ل�شيوف 
كل  مهنئا   ، 10م   الهوائية  بالأ�شلحة  للرماية 
البطولة  ه���ذه  ب��ن��ج��اح  التنظيم  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني 
و�شمعة  با�شم  يليق  م�شرف  مبظهر  وظ��ه��وره��ا 
دولة الإمارت العربية املتحدة ، واإمارة ال�شارقة .

اأعلن الحتاد النكليزي لكرة القدم 
ا���ش��ت��ئ��ن��اف طرد  خ�����ش��ر  ت��وت��ن��ه��ام  اأن 
اجلنوبي  ال��ك��وري  ال���دويل  مهاجمه 
�شون هيونغ-مني يف الدربي اللندين 
اأمام جاره و�شيفه ت�شل�شي يف املرحلة 
الثامنة ع�شرة من الدوري الإنكليزي 

لكرة القدم.
62 من  ال��دق��ي��ق��ة  ���ش��ون يف  وط����رد 
بثنائية  فريقه  خ�شره  ال��ذي  اللقاء 
“�شلوك  ب�����ش��ب��ب  الأح��������د،  ن��ظ��ي��ف��ة 
امل�شاعدة  ت��ق��ن��ي��ة  اأك����دت����ه  عنيف” 
قام  ع��ن��دم��ا  اآر”  اي���ه  “يف  بالفيديو 
بركل مدافع ت�شل�شي الدويل الأملاين 
عرقلته  على  ردا  رودي��غ��ر،  اأنطونيو 
يتم  اأن  دون  م��ن  الأخ����ري  ق��ب��ل  م��ن 
احت�شاب خطاأ ل�شاحله. ومل يعاقب 
احلكم الرئي�شي اأنطوين تايلور �شون 
بداية، قبل اأن يرفع يف وجهه بطاقة 
حمراء مبا�شرة بعدما اأظهرت تقنية 

الفيديو قيامه ب� “�شلوك عنيف«.
وت���ق���دم ت��وت��ن��ه��ام ب��ا���ش��ت��ئ��ن��اف، لكن 
البطاقة  اأي����د  الإن��ك��ل��ي��زي  الحت�����اد 
اإيقاف  ���ش��ي��ت��م  وب���ال���ت���ايل  احل���م���راء 
اأمام  الأوىل  م��ب��اري��ات،  ث��الث  ���ش��ون 

والثانية  اخلمي�س،  برايتون  �شيفه 
اأمام م�شيفه نوريت�س �شيتي ال�شبت 
م�شيفه  ����ش���د  وال���ث���ال���ث���ة  امل���ق���ب���ل، 

�شاوثمبتون الأربعاء املقبل.
الطرد غ�شب مورينيو،  ق��رار  واأث��ار 
املدرب ال�شابق لت�شل�شي، ل�شيما وان 
البطاقة احلمراء كانت الثانية بحق 

الكوري اجلنوبي هذا املو�شم.
وقال الربتغايل الإثنني “اآمل يف األ 
يعاقب �شون خم�س مرات )...( املرة 
)ومل  روديغر  عرقله  عندما  الأوىل 
يحت�شب خطاأ ل�شاحله(، املرة الثانية 
�شتكون  الثالثة  امل���رة  ط���رد،  عندما 
الرابعة  ب��راي��ت��ون،  ل��ق��اء  ع��ن  بغيابه 
واخلام�شة  ن��وري��ت�����س  اأم�����ام  ب��غ��ي��اب��ه 
اإ�شارة  يف  �شاوثمبتون”،  اأمام  بغيابه 
ث���الث م��ب��اري��ات ب�شبب  اإي��ق��اف��ه  اىل 
الطرد املبا�شر. واأردف املدرب ال�شابق 
لريال مدريد الإ�شباين “لذا اآمل يف 
اأن يعاقب مرتني. ل ي�شتحق املرات 

الثالثة، الرابعة واخلام�شة«.
وان���ت���ق���د م��وري��ن��ي��و ط��ري��ق��ة تدخل 
اأن  م��ع��ت��ربا  اآر”،  اي����ه  “يف  ت��ق��ن��ي��ة 
املباراة احلكم  امل�شوؤول عنها يف تلك 

املباراة  اأدار  م���ن  ه���و  ت��ي��ريين  ب���ول 
اأنطوين تايلور. وقال املدرب  ولي�س 
“ال�شيد  يونايتد  ملان�ش�شرت  ال�شابق 
وال�شيد  ن���ع���م  ق�����ال  ت����ي����ريين  ب�����ول 
امللعب  ال��ذي كان يف  تايلور  اأنطوين 
من  اأم��ت��ار  خم�شة  بعد  وع��ل��ى   )...(
احل���ادث���ة، ق���ال ك���ال. م��ن ك���ان يدير 
امل����ب����اراة؟ ل��ي�����س ال�����ش��ي��د ت��اي��ل��ور، بل 

ال�شيد تيريين«.
تكن  مل  ان����ه����ا  “اأعتقد  واأ������ش�����اف 
 )...( ح���م���راء  ب��ط��اق��ة  )ت�����ش��ت��ح��ق( 
على  ك��ان  تيريين  ال�شيد  اأن  اأعتقد 
خطاأ”، معتربا ان التقنية كانت على 
ركلة  ت�شل�شي  منحت  عندما  �شواب 
ويليان  ال��ربازي��ل��ي  ت��رج��م��ه��ا  ج����زاء 
بنجاح، ال انها “قتلت املباراة بقرار 

)البطاقة احلمراء �شد( �شون«.
واأكد توتنهام توقيف م�شجع للنادي 
ل��رم��ي��ه ك��اأ���ش��ا ع��ل��ى ح���ار����س مرمى 
الإ����ش���ب���اين كيبا  ال������دويل  ت�����ش��ل�����ش��ي 
اأري�شابالغا، يف واحدة من احلوادث 
املقلقة العديدة التي األقت بظاللها 
بتدخل  �شون  بعد طرد  املباراة،  على 
بحق روديغر. وتوقف اللقاء لبع�س 

ب�شبب  ال���ث���اين  ال�����ش��وط  ال���وق���ت يف 
ال�شاءة للمدافع الأملاين ذي الب�شرة 
ال�����ش��وداء، م��ع اط��الق القيمني على 
امللعب نداءات عرب مكربات ال�شوت 
قالوا فيها اإن “ت�شرفا عن�شريا من 

قبل امل�شجعني يوؤثر على املباراة«.
على  ان�شب  الرتكيز  ان  رغ��م  وعلى 
ما تعر�س له روديغر، اأفادت تقارير 
�شحافية يف وقت متاأخر ليل الإثنني، 
غارديان”  “ذا  ل�شحيفة  ل���ش��ي��م��ا 
عن  �شبورت�س”،  “�شكاي  و���ش��ب��ك��ة 
ل��ت�����ش��ل�����ش��ي على  ت���وق���ي���ف م�����ش��ج��ع 
ا�شاءات عن�شرية وجهها اىل  خلفية 

ال��الع��ب ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي. واأكدت 
بر�س  فران�س  لوكالة  لندن  �شرطة 
�شبهة  خلفية  على  �شخ�س  توقيف 
املباراة،  خ��الل  العن�شرية  الإ���ش��اءة 
ينتمي.  ن���اٍد  اأي  اىل  حت���دد  ان  دون 
واأفادت تقارير �شحافية عن توقيف 
م�شجع لت�شل�شي على خلفية اإ�شاءات 

عن�شرية وجهها اىل �شون.
حتقيق  بفتح  توتنهام  تعهد  وبعدما 
اأك��د نادي  يف ما تعر�س له رودي��غ��ر، 
���ش��م��ال ل��ن��دن ل��ي��ل الث���ن���ني ان هذا 
ب��ع��د خلال�شة  ي�����ش��ل  ال��ت��ح��ق��ي��ق مل 

قاطعة.

•• العني - الفجر

حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
العني  ن���ادي  رئي�س  التنفيذي،  املجل�س  ع�شو  نهيان  اآل 
اليوم  ���ش��ب��اح  تنطلق  واجل���ول���ف،  وال��رم��اي��ة  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
والرماية  للفرو�شية  العني  ن��ادي  ميادين  على  اخلمي�س 
فئة  من  احلواجز  لقفز  الدولية  العني  بطولة  والغولف 
الثالث جنوم، باإ�شراف الحتاد الدويل للفرو�شية واحتاد 
الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  وبدعم  للفرو�شية،  الإم���ارات 
الريا�شية  الأح����داث  لكافة  ال��داع��م  احل��ك��وم��ي  ال�شريك 
و�شركة لوجنني. ويرتاأ�س احلدث حممد را�شد النا�شري، 
ع��دد كبري من فر�شان  فيها  وي�شارك  ال��ن��ادي،  ع��ام  مدير 

وف��ار���ش��ات قفز احل��واج��ز م��ن الإم����ارات وال���دول العربية 
وغريها من الدول حول العامل، وتقام فعاليات البطولة 
اليوم وتختتم م�شاء بعد غٍد  تبداأ  اأي��ام  على مدى ثالثة 
28 دي�شمرب اجلاري. وتتزامن مع دولية  ال�شبت املوافق 
تطرح  ال��واح��دة  النجمة  فئة  م��ن  دول��ي��ة  بطولة  ال��ع��ني، 
حت��دي��ات ال��ت��ن��اف�����س اأم����ام ال��ف��ر���ش��ان، وامل���زي���د م��ن فر�س 
امل�شاركة الدولية ح�شب ما يتنا�شب مع خرباتهم وقدرات 
كوكبة  مع  والتناف�س  الأداء  مهارات  واكت�شابهم  خيولهم، 
من ر�شفائهم فر�شان القفز حول العامل. وتتعاظم اأهمية 
للفر�شان   2019 ال��دول��ي��ة  ال��ع��ني  ب��ط��ول��ة  يف  امل�����ش��ارك��ة 
والفار�شات من دول املجموعة الإقليمية ال�شابعة بالحتاد 
الدويل للفرو�شية، كونها تت�شمن اإحدى جولت الن�شخة 

لقفز  العامل  لكاأ�س  التاأهيلي  العربي  ل��ل��دوري   )16( ال��� 
احلواجز يف ل�س فيغا�س اأمريكا 2020، وهي اأول جولة 
اأربع  اأ���ش��ل  م��ن  ب��الإم��ارات  الفرو�شية  ميادين  حتت�شنها 
جولت تقام �شمن دوليات القفز على التوايل يف بطولة 
اأبوظبي الدولية )4( جنوم، وال�شراع الدولية )4( جنوم 
وبطولة كاأ�س حاكم ال�شارقة الدولية )5( جنوم. ويرتفع 
�شقف الهتمام بامل�شاركة يف بطولة العني الدولية كونها 
اآخر اجلولت املوؤهلة لأوملبياد طوكيو اليابان 2020، مع 
 ، اآم��ال كبرية مل�شاركة الفار�س الإم��ارات��ي عبد اهلل حميد 
بطولتي  يف  م��وؤخ��راً  اأح��رزه��ا  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  النتائج  بعد 
القفز من فئة الأربع جنوم يف مهرجان الدرعية وجعلته 
ذات  الكبري، يف  العاملي  الريا�شي  من احل��دث  ج��داً  قريباً 

املزيد  الإم���ارات حل�شد  فر�شان  فيه  ال��ذي يطمح  الوقت 
للقفز  ال��ع��امل  لكاأ�س  املوؤهلة  العربي  ال���دوري  نقاط  م��ن 
عبد  وف��وز  الدرعية،  بطولتي  يف  القوية  م�شاركاتهم  بعد 
الكربى  ب��اجل��ائ��زة  �شا”  �شا  “�شا  الفر�س  م��ع  حميد  اهلل 
الفار�س  خلف  ال��ث��ان��ي��ة،  يف  ال��و���ش��اف��ة  وم��رك��ز  الأوىل،  يف 
يف  الثاين  باملركز  الفائز  املبطي  خالد  ال�شاب  ال�شعودي 
2018 خلف الفار�س كري�شتاب�س  بطولة العني الدولية 
� اأوروب��ا، ونيل الفار�س حممد الكميتي كاأ�س  من ليتوانيا 
املركز الثاين يف جائزة لوجنني، وبفارق اأجزاء من الثانية 
فيها  اأح��رز  والتي  ال�شّواف،  نا�شر  ال�شعودي  الفار�س  بعد 
عبد اهلل حميد املركز الثاين مع اأ�شرع زمن. و�شتقام �شتة 
اأ���ش��واط م��ن دول��ي��ة ال��ع��ني م��ن فئة ال��ث��الث جن��وم خالل 

الفرتة امل�شائية، ويرتاوح ارتفاع حواجزها من 135 �شم 
وحتى 160 �شم يف �شوط اجلائزة الكربى من جولتني، 
األ��ف دره���م، منها  اأك��رث م��ن )793(  وجم��م��وع جوائزها 
والبطولة  الكربى،  اجلائزة  ل�شوط  درهم  األف   )300(
وتقام  اأي�شاً  اأ���ش��واط  �شتة  من  ال��واح��دة  النجمة  فئة  من 
جميعها خالل الفرتة ال�شباحية، وارتفاع حواجزها من 
140 �شم، وجمموع جوائزها )120(  120 �شم وحتى 
األ����ف دره�����م. وي���رتاأ����س جل��ن��ة ال��ت��ح��ك��ي��م ال�����دويل اأ�شرف 
ينتدبه  دويل  وحكم  دوليني،  حكام  �شتة  مبعاونة  الليثي، 
املناف�شات ي�شممها  للفرو�شية، وم�شارات  الدويل  الحتاد 
م�شممني  مب��ع��اون��ة  ف��ي��زاين  يوليانو  ال���دويل  الإي��ط��ايل 

دوليني.

برعاية حممد بن خليفة بن زايد اآل نهيان

دولية العني )3*( لقفز احلواجز تنطلق اليوم

ا�صتمرار مناف�صات البطولة العربية للرماية باالأ�صلحة الهوائية بنادي الذيد 

املنتخب امل�سري بال�سدارة بر�سيد 6 ميداليات ملونة  
رئي�س االحتادين االأفريقي و امل�صري للرماية : ال�صكر للقائمني على تنظيم هذه البطولة  

توتنهام يخ�سر ا�ستئناف طرد �سون ال�سارقة الريا�سي يطلق برنامج القيادة يف الطبيعة
•• ال�صارقة -وام:

يف  القيادة  برنامج  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  اأطلق 
الطبيعة يف اأوىل حلقاته مع فريق املغامرات ب�شجايا 

فتيات ال�شارقة.
وي��ه��دف ال��ربن��ام��ج اإىل �شقل م��ه��ارات ال��ق��ي��ادة لدى 
فتيات ال�شارقة وتعزيز القيم وال�شلوكيات الإيجابية 
وغر�س الروح اجلماعية لدى الفريق امل�شارك وكيفية 

احلفاظ على الطبيعة واملكان.
وه��وع��ب��ارة اأي�����ش��ا ع��ن ب��رن��ام��ج ق��ي��ادي وج��دي��د اأقيم 
لأول مرة حيث مت اإختيار الطبيعية املحلية وحتديدا 
م��دي��ن��ة خ��ورف��ك��ان اجل��ب��ل��ي��ة ال�����ش��اح��ل��ي��ة ، ح��ي��ث وقع 
الإختيار على فريق فتيات املغامرات ب�شجايا ال�شارقة 
اأعلى  ت�شلق جبال كليمنجارو  �شارك يف رحلة  وال��ذي 

قمة جبلية باإفريقيا يف تنزانيا.
واأ�شرف على الربنامج �شلطان العبيديل اإخت�شا�شي 
ال�شارقة  مب��ج��ل�����س  امل���غ���ام���رات  واأن�����ش��ط��ة  ري���ا����ش���ات 

الريا�شي والذي قام باإعداد الربنامج.
اإخ��ت��ي��ار م�شار  دي�شمرب ومت   22 م��ن  ال��ربن��ام��ج  ب���داأ 
م�شار  عن  عبارة  وهو  الأول  اليوم  يف  اجلبلي  الرابي 
الإجمايل  وط��ول��ه  كلم   1،6 الإج��م��ايل  ط��ول��ه  يبلغ 
ومت  كلم   1،6 لنقطة  الفريق  و�شل  حيث  كلم   2،5
ويطل  م��رتا   285 اإرت��ف��اع  على  م��وؤق��ت  عمل خميم 
على البحر. ويف اليوم الثاين اإنطلق الفريق اإىل اأعلى 
قمة يف اجلبل على اإرتفاع 395 مرتا ومن ثم النزول 

اإ�شرتخاء على تلك  على ال�شواطئ اخللفية وجل�شات 
الأن�شطة  ب��ع�����س  ومم��ار���ش��ة  وال�����ش��ب��اح��ة  ال�����ش��واط��ئ 
ال��ب��ح��ري��ة وال��ت��ع��رف ع��ل��ى م��واق��ع ال��غ��و���س وجزيرة 
ال���ق���ر����س،وال���ن���زول ع��ن��د م��ن��ط��ق��ة احل�����ش��ن القدمي 

بخورفكان .
وقالت ال�شيخة عائ�شة خالد القا�شمي، مدير �شجايا 
ت��ع��اون �شجايا فتيات  “ ي��ت��وا���ش��ل  ال�����ش��ارق��ة:  ف��ت��ي��ات 
ال�����ش��ارق��ة م��ع جمل�س ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ش��ي ح��ي��ث مت 
يف  القيادة  برنامج  �شمن  حمليني  خميمني  تنظيم 
الطبيعة موجهة ال�شكر للمجل�س على الرعاية لهذا 
الفريق  امل�����ش��وؤول��ي��ة يف  ي��غ��ر���س روح  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج 
امل�������ش���ارك والإ����ش���ت���ف���ادة م���ن ال���ربن���ام���ج ب�����ش��ك��ل مميز 
م��ن خ��الل اجل��ول��ة ال��ت��ي ق��ام بها ال��ف��ري��ق يف مدينة 
خورفكان مما يعزز مفهوم الربنامج القيادي كما مت 
خورفكان  مدينة  خالل  من  املحلية  الطبيعة  اإختيار 

التي متلك مميزات عديدة«.
من جانبه، ذكر �شعادة عي�شى هالل احلزامي الأمني 
الربامج  تتوا�شل  الريا�شي:  ال�شارقة  ملجل�س  العام 
بالتعاون  الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  ينظمها  التي 
مع �شجايا فتيات ال�شارقة حيث ميثل برنامج القيادة 
اإهتمامات  يف الطبيعة موا�شلة لهذه الربامج �شمن 

املجل�س .
كبرية  فائدة  الربامج  هذه  ت�شكل   : �شعادته  واأ�شاف 
ال��ت��ع��رف على  ب��ج��ان��ب  ال���ق���درات  ي��ت��م ع��ربه��ا تنمية 

الطبيعة واملعامل يف مدينة خورفكان .
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الفجر الريا�ضي

ي����ع����ود ال����ه����الل م����ن ج����دي����د اإىل 
املناف�شة يف الدوري ال�شعودي لكرة 
ن��ح��و �شهرين  ب��ع��د غ��ي��اب  ال���ق���دم 
ع��ن��دم��ا ي��ح��ل ���ش��ي��ف��ا ع��ل��ى احلزم 
اليوم اخلمي�س يف الر�س يف افتتاح 

املرحلة الثالثة ع�شرة.
ول��ع��ب ال��ه��الل اآخ����ر م��ب��اري��ات��ه يف 
الأول- ت�����ش��ري��ن   31 يف  ال�����دوري 

اأكتوبر املا�شي عندما �شقط يف فخ 
التعادل اأمام م�شيفه الفتح 2-2، 
اإذ تفرغ بعدها خلو�س اإياب الدور 
اأبطال  دوري  مل�����ش��اب��ق��ة  ال��ن��ه��ائ��ي 
ريد  اأوراوا  )توج على ح�شاب  اآ�شيا 
ومباريات  ال���ي���اب���اين(  دامي����ون����دز 
يف  وامل�شاركة  امللك  ك��اأ���س  م�شابقة 
ك��اأ���س ال��ع��امل ل��الأن��دي��ة ال��ت��ي حقق 

خاللها املركز الرابع.
وي�شعى الهالل الذي يحتل املركز 
مع  نقطة   20 بر�شيد  اخل��ام�����س 
بفارق  م���وؤج���ل���ة  م���ب���اري���ات  ث����الث 
املت�شدر  الن�شر  خلف  نقاط  �شت 
اإىل جت���اوز حالة  ال��ل��ق��ب،  وح��ام��ل 
لعبوه  منها  يعاين  التي  الإره���اق 
ج�����راء ك����رثة امل���ب���اري���ات، وال���ع���ودة 
�شيتقدم  ال��ت��ي  ال��ث��الث  ب��ال��ن��ق��اط 
من خاللها يف �شلم الرتتيب قبل 
كانون  املوؤجلة يف  مبارياته  خو�س 
العدالة  اأم��ام  املقبل  الثاين/يناير 

والأهلي والفي�شلي.
يخو�س  ال��ذي  الهالل  مهمة  لكن 
الربازيلي  قائده  غياب  يف  امل��ب��اراة 
الفرج  و�شلمان  اإدواردو  ك��ارل��و���س 
و�شامل الدو�شري بداعي الإ�شابة، 
الذي  اأم��ام احل��زم  لن تكون �شهلة 
ك���ان ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه يف ع��ق��ر داره يف 

املا�شي  امل���و����ش���م   1-2 ال���ري���ا����س 
الأوىل  ب��ه اخل�����ش��ارة  اأحل���ق  عندما 
يف ال���دوري بعد 12 م��ب��اراة )10 
يرد  اأن  قبل  وتعادلن(،  انت�شارات 
ال��ه��الل الع��ت��ب��ار ب��ف��وز ���ش��ع��ب يف 

الدور الثاين 2-3.
ع�شر  احل�������ادي  احل������زم  وي���ت���ط���ل���ع 
اإيقاف  اإىل  ن��ق��ط��ة،   14 ب��ر���ش��ي��د 
وا�شتعادة  النقاط  نزيف  م�شل�شل 
ت��ع��رثه يف  بعد  الن��ت�����ش��ارات  نغمة 
م��ب��اري��ات��ه ال��ث��الث الأخ�����رية التي 
واأبها  الرائد  اأم��ام  جميعا  خ�شرها 

والفتح.
وي�شعى الن�شر اىل تعزيز �شدارته 
الفيحاء  على  �شيفا  يحل  عندما 
مباراة  يف  املرحلة  ختام  يف  ال�شبت 

�شيحاول خاللها مدربه الربتغايل 
احلالة  ا���ش��ت��ث��م��ار  ف��ي��ت��وري��ا  روي 
املعنوية املرتفعة لدى لعبيه بعد 
مل�شابقة  النهائي  رب��ع  ال���دور  ب��ل��وغ 

الكاأ�س على ح�شاب �شمك.
وي�����ش��ط��دم الأه��ل��ي ال��ث��اين بفارق 
ثالث نقاط خلف الن�شر مب�شيفه 
ال�شبت  امل��رح��ل��ة  ق��م��ة  ال�����ش��ب��اب يف 
على ملعب الأمري في�شل بن فهد 

بالريا�س.
ويتطلع كال الفريقني اإىل النقاط 
التناف�س  الثالث خ�شو�شا يف ظل 
الكبري بينهما يف ال�شنوات الخرية 
ب��غ�����س ال���ن���ظ���ر ع����ن و���ش��ع��ه��م��ا يف 

الدوري.
امل���ب���اراة منت�شيا  ال�����ش��ب��اب  وي��دخ��ل 

بفوزه الكبري على �شيفه ال�شرطة 
الدور  ذه��اب  يف  -6�شفر  العراقي 
حممد  كاأ�س  مل�شابقة  النهائي  ربع 
ال�شاد�س، فيما �شرب الأهلي بقوة 
يف املراحل الثالث الأخرية وحقق 
ال���ت���ي خولته  ال��ك��ام��ل��ة  ال���ع���الم���ة 
ال���ث���اين مع  امل���رك���ز  الرت����ق����اء اىل 

مباراة موؤجلة امام الهالل.
ا�شتعادة  اىل  ج���دة  احت���اد  وي�شعى 
نغمة النت�شارات عندما ي�شت�شيف 

الفتح ال�شبت اأي�شا.
باأزمة على م�شتوى  ومير الحت��اد 
النتائج اأدت اإىل تراجعه اىل املركز 
الثالث ع�شر بر�شيد 12 نقطة ما 
ينذر بتكرار �شيناريو العام الفائت 
اأو  ق��اب قو�شني  ك��ان خالله  ال��ذي 

اأدنى من الهبوط للدرجة الأوىل، 
املراحل  يف  ال��و���ش��ع  ت�����دارك  ل���ول 
املركز  املو�شم يف  واإن��ه��اء  الأخ���رية، 

العا�شر.
وح���ق���ق الحت������اد ف�����وزا واح������دا يف 
مبارياته ال�شبع الأخرية يف الدوري 
التفاق  م�شيفه  على  ف��از  عندما 

العا�شرة. املرحلة  يف   1-2
وي�شعى مدربه الهولندي تني كات 
اإىل اإيقاف نزيف النقاط والبتعاد 
امل�شاكل  رغم  اخلطر،  منطقة  عن 
املالية والإدارية التي اأدت اإىل ف�شخ 
بع�س الالعبني الأجانب لعقودهم 
م��ن ط��رف واح��د ب�شبب ع��دم دفع 
روات��ب��ه��م اآخ��ره��م امل��داف��ع الدويل 

املغربي مروان دا كو�شتا.

الهالل ال�سعودي يعود اإىل املناف�سة املحلية  

ق��ل��ل م���درب ب��ورمن��وث اإي����دي ه���او م��ن اأه��م��ي��ة اخل���ربة ال��ت��دري��ب��ي��ة قبل 
مواجهة اآر�شنال الذي �شيخو�س اأول مباراة حتت قيادة مدربه اجلديد 

ميكيل اأرتيتا يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم اليوم اخلمي�س.
الأ�شبوع  اإمي��ري  لأون��اي  اآر�شنال خلفاً  قيادة  عاماً(  اأرتيتا )37  وت��وىل 
امل��ا���ش��ي، وو���ش��ل لع���ب ال��و���ش��ط ال�����ش��اب��ق اإىل املن�شب ب��ع��د اأن ع��م��ل يف 
البطل  تدريب  يف  غ��واردي��ول  لبيب  م�شاعداً  املا�شية  الثالث  ال�شنوات 

مان�ش�شرت �شيتي.
“ل  اإن��ه  اأرتيتا  تعيني  قبل  فينغر  اآر���ش��ني  ال�شابق  اآر�شنال  م��درب  وق��ال 
اأ�شبح مدرباً  الذي  هاو،  لكن  مل�شاعدة  و�شيحتاج  ميلك خربة” كمدرب 

لبورمنوث يف 2009 عندما كان يبلغ 31 عاماً، له راأي خمتلف.
واأبلغ هاو )42 عاماً( ال�شحافيني رداً على تفوقه على اأرتيتا يف اخلربة: 
تتعلق  بل  ميكيل،  وبني  بيني  لي�شت  املواجهة  �شيء،  اأي  يعني  ل  “هذا 

بالالعبني وكيفية تطبيق خطتنا اأمام اآر�شنال«.
وخا�س هاو، الذي ق�شى فرتة ق�شرية يف تدريب برينلي قبل العودة اإىل 
التدريبية  م�شريته  يف  مباراة   500 من  اأك��رث   ،2012 بورمنوث يف 

بالفعل.
واجهت  اأي�شاً  م�شريتي  بداية  يف  اللعبة،  من  جانب  “اخلربة  واأ�شاف: 
مدربني خا�شوا عدداً كبرياً من املباريات.. الهدف هو الفوز دائماً بغ�س 

النظر عن عدد املباريات يف ر�شيدك«.
وتابع: “)اأرتيتا( يقود فريقاً رائعاً ويحظى بالعبني متميزين، ولديه 

اأفكاره وفل�شفته املبنية على عدد من ال�شنوات يف فرتة اللعب«.
نقطة  اإىل  الفارق  تقلي�س  وميكن لبورمنوث، الذي يحتل املركز 14، 
يطمح  بينما  مبلعبه  ف��از  اإذا   11 امل��رك��ز  اآر���ش��ن��ال �شاحب  م��ع  واح���دة 

فريق اأرتيتا لأول انت�شار يف ثالث مباريات. 

مدرب بورمنوث: قلة خربة 
اأرتيتا ل تعني اأي �سيء!

يعود ليفربول اإىل املناف�شة على اللقب الغايل عندما 
يحل �شيفا على لي�شرت �شيتي اليوم اخلمي�س مبلعب 
كينغ باور يف قمة املرحلة التا�شعة ع�شرة من الدوري 

الإنكليزي لكرة القدم.
ب�شبب  ع�شرة  الثامنة  امل��رح��ل��ة  ع��ن  ليفربول  وغ���اب 
م�شاركته يف كاأ�س العامل لالأندية يف قطر والتي توجها 
باحرازه اللقب للمرة الوىل يف تاريخه لي�شيفه اإىل 
لقب م�شابقة دوري اأبطال اأوروبا الذي فاز به مطلع 
توتنهام  مواطنه  ح�شاب  على  املا�شي  حزيران/يونيو 

هوت�شرب.
ورغم غيابه وتاأجيل مباراته اأمام و�شت هام يونايتد، 
حافظ ليفربول على فارق النقاط الع�شر التي تف�شله 
عن مطارده املبا�شر لي�شرت �شيتي، لأن البطل املفاجاأة 
�شيتي  مان�ش�شرت  اأم��ام  خ�شر   2016-2015 ملو�شم 
1-3 يف  الثالث وحامل اللقب يف العامني الأخريين 

املرحلة الثامنة ع�شرة ال�شبت املا�شي.
باللقب  منت�شيا  اخلمي�س  م��ب��اراة  ليفربول  وي��دخ��ل 
ال��ع��امل��ي وع��ي��ن��ه ع��ل��ى م��وا���ش��ل��ة ان��ط��الق��ت��ه ال��ق��وي��ة يف 
�شيتي  لي�شرت  وب���ني  بينه  ال��ف��ارق  وت��و���ش��ي��ع  ال����دوري 
لتعزيز حظوظه يف الظفر بلقبه الذي مل يذق طعمه 
 1990-1989 م��و���ش��م  وحت���دي���دا  ع��ام��ا   30 م��ن��ذ 

عندما ظفر بلقبه الثامن ع�شر.
يغرد ليفربول خارج ال�شرب هذا املو�شم، فهو الفريق 
الوحيد الذي مل يذق طعم اخل�شارة حتى الآن واأهدر 
نقطتني فقط يف 17 مباراة وكانتا خارج قواعده اأمام 
1-1، لكن تنتظره جمموعة من  مان�ش�شرت يونايتد 
املباريات يف فرتة ق�شرية �شتكون حا�شمة يف �شعيه اإىل 

الظفر باللقب املحلي.
“اإذا  الأمل��اين يورغن كلوب م��درب ليفربول قال  لكن 
اأراد اأي �شخ�س اأن يفكر يف اأن الأمور قد انتهت قبل اأن 
تنتهي، فال ميكننا اإيقافه عن فعل ذلك، رغم اأنه لي�س 
من املهم بالن�شبة لنا”، م�شيفا “كمجموعة نحن يف 
و�شع جيد لغالق البواب من حولنا ملنع ال�شو�شاء 

من اخلارج«.
لي�شرت  ع���ن  ن��ق��اط   10 ب���ف���ارق  ال�”ريدز”  وي��ب��ت��ع��د 
�شيتي، و11 نقطة عن مان�ش�شرت �شيتي، و17 نقطة 
ال�شابع،  توتنهام  نقطة عن  و23  الرابع  ت�شل�شي  عن 
�شيفيه  اأم��ام  ن�شبيا  املتناول  يف  مباراتني  و�شيخو�س 
واخلمي�س  الأح���د  يونايتد  و�شيفيلد  ولفرهامبتون 
امل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ى ال���ت���وايل، ق��ب��ل ق��م��ت��ني ن��اري��ت��ني امام 
 11 يف  يونايتد  مان�ش�شرت  و�شيفه  توتنهام  م�شيفه 

و19 كانون الثاين/-يناير املقبل.
لكن مهمة ليفربول لن تكون �شهلة يف �شيافة لي�شرت 
براندن  ال�شمايل  الإيرلندي  ال�شابق  ومدربه  �شيتي 
رهيبا  �شغطا  ي��واج��ه  الأخ���ري  اأن  خ�شو�شا  رودج����رز 
نقطة  بات  بينهما  الفارق  حيث  �شيتي  مان�ش�شرت  من 
ف��اإن و�شافته مهددة يف ح��ال تعرثه  وبالتايل  واح��دة 
الإ���ش��ب��اين جو�شيب  امل���درب  اأم���ام ليفربول لأن رج��ال 
اجلمعة  ال�شاد�س  ولفرهامبتون  يواجهون  غوارديول 
يف ختام املرحلة. وكان ليفربول عانى المرين للتغلب 
من  اخل��ام�����س  يف  رود  اأن��ف��ي��ل��د  يف  �شيتي  لي�شرت  ع��ل��ى 
ت�شرين الأول-اأكتوبر املا�شي، واحتاج اإىل ركلة جزاء 
يف الدقيقة اخلام�شة من الوقت بدل ال�شائع لت�شجيل 

هدف النت�شار )2-1( عرب جيم�س ميلرن.
مباراتيه  يف  ف��ري��ق��ه  ت��ع��رث  ال�����ذي  رودج�������رز  وح�����ذر 

الخريتني )تعادل مع �شيفه نوريت�س �شيتي 1-1 
“لدينا  بقوله  ال�شابق  فريقه   )17 املرحلة  يف 

م��رون��ة رائ��ع��ة واأظ��ه��رن��ا ذل��ك يف ع��دة اأ�شهر، 
دائما  الأم��ر  لكن عندما تخ�شر مباراة، يكون 

للفريق  كقائد  “وظيفتي  م�شيفا  �شعبا”، 
الالعبون  ي�شعر  األ  �شمان  هي 

ال�شديد.  ب���الح���ب���اط 

نحن جمموعة متوا�شعة، نريد اأن نكون اأف�شل ونفهم 
اأن جزءا من هذا التطور هو اأنك �شتخ�شر مباريات«.

وتابع “�شيحدث ذلك، لكننا ما زلنا نوؤمن بحظوظنا، 
الطريق، ل ميكننا  يكون هناك عرثة يف  لكن عندما 

اأبداً الإ�شهاب فيها كثريا.
ب�شكل ميكننا من  اأدائنا  بتح�شني  �شنقوم  اأننا  اأعتقد   

ك�شب ثالث نقاط«.
و���ش��ب رودرج������ز ج����ام غ�����ش��ب��ه ع��ل��ى راب���ط���ة ال����دوري 
فرتة  يف  املباريات  “امل�شغوط” من  الربنامج  ب�شبب 
عطلتي  ت��ل��ي  ال��ت��ي  التقليدية  داي”  “البوك�شينغ 

عيدي امليالد وال�شنة اجلديدة، وهي 
���ش��م��ة دائ���م���ة ت��ط��ب��ع ك���رة القدم 

النكليزية خالفا للبطولت 

الأربع الكربى الأخرى التي تخلد اإىل الراحة.
ويلعب لي�شرت �شيتي مع م�شيفيه و�شت هام ونيوكا�شل 
ال�شبت والأربعاء املقبلني يف رابع مباراة يف مدة ع�شرة 
اأيام قبل ا�شت�شافة ويغان يف الدور الرابع من م�شابقة 

كاأ�س الحتاد النكليزي يف الرابع من ال�شهر املقبل.
ويواجه رودج��رز م�شكلة حول عدد امل��رات التي يجب 
مت�شدر  ف��اردي  جاميي  وهدافه  قائده  م�شاركة  فيها 
الآن،  17 هدفا حتى  بر�شيد  ال��دوري  ه��دايف  لئحة 

بالنظر اإىل اأن املهاجم يبلغ 32 عاما.
واأ�شاف “الهدف الأ�شا�شي من املباريات الآن هو املال. 

ل ميكنك القول اأنها تتعلق برفاهية الالعبني«.
عندما   2016 باأبطال  �شيتي  مان�ش�شرت  ويرتب�س 
يحل �شيفا على ولفرهامبتون ال�شاد�س اجلمعة 
على  الثالث  ال��ف��وز  اىل  �شاعيا  املرحلة  ختام  يف 

التوايل.
وينتظر غوارديول خدمة من ليفربول بعدما قدم 
لالأخري هدية يف املرحلة املا�شية بفوزه على لي�شرت 
�شيتي ليبقى الفارق بينهما 10 نقاط، وذلك من اأجل 
النق�شا�س على املركز الثاين وتعزيز حظوظه 

يف الدفاع عن اللقب.
الأوىل  للمرة  املباراة  غوادريول  ويخو�س 
غ��ي��اب م�شاعده  م��وا���ش��م يف  ث��الث��ة  م��ن��ذ 
لالإ�شراف  املنتقل  اأرتيتا  ميكل  مواطنه 
ملواطنهما  خ��ل��ف��ا  اأر���ش��ن��ال  ت��دري��ب  ع��ل��ى 

اأوناي اإميري املقال من من�شبه.
اللندين  النادي  اأرتيتا م�شواره مع  ويبداأ 
وعينه  ع�شر  ال��راب��ع  ب��ورمن��وث  �شيافة  يف 
اإعادة املدفعجية اإىل �شكة النت�شارات  على 
ال�13  امل��ب��اري��ات  يف  منها  واح���دا  حققوا  التي 

الأخرية يف خمتلف امل�شابقات.
اأن�شيلوتي  ك���ارل���و  الإي���ط���ايل  ي���ب���داأ  وب������دوره   
عندما  اإي��ف��رت��ون  اجل��دي��د  فريقه  م��ع  م�شريته 
ت�شل�شي  وي��خ��و���س  ال��ع��ا���ش��ر.  برينلي  ي�شت�شيف 
الرابع اختبارا �شهال ن�شبيا امام �شيفه �شاوثمبتون 
ال�شابع ع�شر، منت�شيا بفوزه الثمني -2�شفر على 
التعوي�س  اىل  ال�شاعي  توتنهام  اللندين  ج���اره 
الرابع ع�شر،  برايتون  برايتون  ي�شت�شيف  عندما 
نزيف  وق���ف  يف  ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت  ي��اأم��ل  فيما 
النقاط وحتقيق فوزه الأول بعد تعادل وخ�شارة 
املركز  يف  �شريكه  نيوكا�شل  ي�شت�شيف  عندما 

الثامن.

الأنظار �ساخ�سة نحو قمة لي�سرت وليفربول 

و�شف املدير الفني لفريق بر�شلونة، اإرن�شتو فالفريدي، 
الإق�شاء يف الدور ن�شف النهائي من دوري اأبطال اأوروبا 
املو�شم املا�شي اأمام ليفربول الإجنليزي باأربعة اأهداف 
نظيفة باأنه “كان مبثابة �شربة قا�شمة للغاية”، واأقر 
باأنه اأثر على معنويات فريقه يف نهائي كاأ�س امللك اأمام 

فالن�شيا “رغم اأننا مل نكن نعرتف بذلك«.
وقال فالفريدي: “يجب اأن نتعلم مما حدث لنا، دوري 
الإ���ش��ب��اين )لليغا(  ال���دوري  اأوروب����ا لي�س مثل  اأب��ط��ال 
اأوروبا كفيلتان باإخراجك من  لأن دقيقتني �شيئتني يف 

املناف�شة«.
اأجرتها  التي  املقابلة  خ��الل  الت�شريحات  ه��ذه  وج��اءت 
لتقييم  بر�شلونة،  م��درب  مع  كاتالونية  اإع��الم  و�شائل 
ما قدمه الفريق على مدار املو�شم املا�شي، الذي اأنهاه 

الفريق كما يجب اأن يكون، بح�شب مدربه.
وذكر: “حققنا اأهدافنا، بداأنا املو�شم ونحن نعاين من 
اأن بداأنا  ت��ط��ورن��ا، بعد  ال��ه��ج��وم، لقد  اإ���ش��اب��ات يف خ��ط 
املو�شم بهزمية، اأهم �شيء هو اأننا جنحنا يف التغلب على 
الثالثة )مي�شي  املهاجمون  كان  لقد  ال�شلبية:  املواقف 
ي�شارك  اأن مي�شي مل  و�شواريز ودميبلي( م�شابني كما 

يف فرتة الإعداد«.
وحت����دث ع���ن ل��ق��ب ال������دوري ال���ث���اين ال����ذي ح��ق��ق��ه مع 
لأن���ه ميثل  ل��ه ظ��رف خمتلف،  “الدوري  ال��ب��الوغ��ران��ا 
اأوق��ات عندما  ا�شتمر ملو�شم كامل، هناك  لعمل  تتويجاً 
تفوز به بفارق كبري، يبدو اأنه يفقد زخمه، ماذا نفعل؟ 
الكثري من  ب��ف��ارق  م��رت��ني  ال���دوري  ف��زن��ا ببطولة  لقد 

النقاط، وهو ما يعد جناحاً كبرياً«.
“الريدز”  اأمام  الإي��اب  ملباراة  ثانية  وتطرق فالفريدي 
على ملعب اآنفيلد قائاًل: “كنا اأف�شل فريق وكنا نقدم 
الإياب  م��ب��اراة  دخلنا  الأب��ط��ال،  دوري  رائ��ع يف  م�شتوى 
الذهاب،  يف   )0-3( ك��ب��ري  ب���ف���ارق  م��ت��ق��دم��ون  ون��ح��ن 
التاأخر بهدف  الرغم من  حاولنا ت�شجيل هدف، وعلى 
يف ال�شوط الأول، اإل اأن املباراة كانت ل تزال يف متناولنا، 
والثالث،  الثاين  ا�شتقبلنا  كارثيتني  دقيقتني  يف  ولكن 
وفقدنا توازنا، كانت �شربة قا�شمة، وكانت واحدة من 

اأ�شعب حلظات هذا العام«.
واأ�شار اإىل اأن “ليو موهبة ومن ال�شعب بالفعل اإ�شافة 
اإن���ه مي���رر مت��ري��رات مثالية،  ���ش��يء اإىل م��ا ق��ي��ل ع��ن��ه، 

ولي�شت جمرد متريرات عادية«.

بعد 7 اأ�سهر.. فالفريدي ي�سف اخل�سارة 
اأمام ليفربول بال�سربة القا�سمة

•• اأبوظبي-وام:

برعاية  للتن�س  اأبوظبي  دوري  تنظيم  عن  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  اأعلن 
اأن يختتم مبهرجان احتفايل يف  املقبل، على  �شركة مبادلة، منت�شف يناير 
�شهر اأبريل 2020، باإ�شراف اإدارة مدينة زايد الريا�شية، ورعاية ويل�شون، 

وذلك حتت مظلة احتاد الإمارات للتن�س.
ونادي  الريا�شية،  زايد  التن�س مبدينة  ال��دوري يف مالعب  وتقام مناف�شات 
اأبوظبي الريا�شي، وفندق رادي�شون بلو العني، للفئات العمرية حتت 10 – 

– 18 �شنة .  14 –  12
وذلك  ف��وق،  فما  �شنة   18 العمرية  للفئة  املناف�شة  فر�شة  ال���دوري  ويوفر 
مبجموع جوائز 40 األف درهم، فيما �شتتاح الفر�شة لأف�شل 8 لعبني يف 

الدوري امل�شاركة يف دورات ما�شرتز .
كما اأعلن جمل�س اأبوظبي الريا�شي عن اإطالق دوري املدار�س للتن�س برعاية 
مبادلة اأي�شا وبالتعاون مع مدينة زايد الريا�شية، ووزارة الرتبية والتعليم، 
�شلبة  قاعدة  وبناء  اأبوظبي،  يف  التن�س  ريا�شة  تنمية  الربنامج  وي�شتهدف 
للريا�شة يف القطاع املدر�شي، والعمل على حتفيز الطالب واملعلمني من اأجل 

تعزيز اهتمامهم بريا�شة التن�س، وممار�شتها داخل املدر�شة وخارجها.
2018 حيث  ع��ام  انطالقته يف  ك��ب��ريا منذ  امل��دار���س جن��اح��ا  وح��ق��ق دوري 
خالل  ت�شميته  ومتت  وطالبة،  طالب   700 اإىل  فيه  امل�شاركني  عدد  و�شل 
حفل جوائز منتدى �شناعة الريا�شة على اأنه “ اأف�شل اأحد 10 م�شروعات 
لتطوير الريا�شة لل�شباب “ يف 2019، وكان له تاأثري كبري على الطالب، 
ويزور مدربو التن�س املحرتفون يف ق�شم الأكادمييات مبدينة زايد الريا�شية 

الريا�شة للطالب  وي�شتعر�شون هذه  العام  9 مرات على مدار  كل مدر�شة 
بطريقة منا�شبة للفئة العمرية مع دعم املعلمني يف تطوير املهارات واملعرفة 
والثقة ملوا�شلة تن�شيط الربنامج على مدار العام ويختتم املو�شم مبهرجان 

احتفايل.
وقال طالل الها�شمي املدير التنفيذي لقطاع التطوير الريا�شي يف جمل�س 
اأبوظبي الريا�شي : “ فخورون بالإعالن عن انطالق دوري اأبوظبي للتن�س 
اأجندة  �شمن   “ مبادلة   “ برعاية  يقاما  اللذين  للتن�س،  امل��دار���س  ودوري 
لرفع  ال��ه��ادف��ة  ال��ري��ا���ش��ي،  اأب��وظ��ب��ي  ملجل�س  املجتمعية  ال��ري��ا���ش��ة  فعاليات 
وزي��ادة قاعدة ممار�شي  البدنية  اللياقة  الريا�شي وحت�شني  الوعي  م�شتوى 

ريا�شة التن�س يف املجتمع اأول ويف العديد من املدار�س ثانيا«.
وكذلك  للربناجمني،  رعايتها  على  ملبادلة  اجلزيل  ال�شكر  الها�شمي  وق��دم 

اإدارة مدينة زايد الريا�شية، ووزارة الرتبية والتعليم وويل�شون، متمنيا كل 
التوفيق والنجاح جلميع امل�شاركني من خمتلف الفئات العمرية.

املوؤ�ش�شية  العالقات  اأول  م�شاعد  مدير  كرم�شتجي  �شعود  ق��ال  جانبه  من 
ممار�شة  بت�شجيع  مبادلة  تلتزم   : لال�شتثمار  مبادلة  �شركة  يف  اخلارجية 
اأك��رب قدر ممكن من  الإم���ارات، وحتقيق  التن�س والريا�شة عموما يف دول��ة 
جمل�س  م��ع  امل�شتمر  ال��ت��ع��اون  خ��الل  م��ن  متكنا  ولقد  املجتمعية،  امل�شاركة 
املجتمع  اأف��راد  اإقبال  زي��ادة  الريا�شية، من  زايد  الريا�شي ومدينة  اأبوظبي 

على الريا�شة والرتويج لأهمية اتباع منط حياة �شحي.
على  دليل  املجتمعية خري  الربامج  ه��ذه  ت�شهده  ال��ذي  التو�شع  اأن  واأ���ش��اف 
زمني  على مدى  مهاراتهم  تطوير  لل�شباب  تتيح  التي  امل��ب��ادرات  تلك  جناح 

طويل اإىل جانب التوعية باأهمية اتباع منط حياة ن�شط و�شحي.

دوري اأبوظبي للتن�س ينطلق منت�سف يناير 2020



تهزم ال�سرطان بعدما ودعتها اأ�سرتها 
لل�شفاء  اأن متاثلت  بعد  الأطباء،  توقعات  بريطانية  حتدث طفلة 
اأية  اأن عائلتها كانت تتوقع وفاتها يف  ال�شرطان، رغم  من مر�س 
وعكة  من  ويلز  بونتيبول،  من  موغل�شتون،  روب��ي  وعانت  حلظة. 
العمر عامني يف فرباير )�شباط(  تبلغ من  كانت  �شحية، عندما 
اأج�����روا ل��ه��ا ال��ك��ث��ري من  اأن الأط���ب���اء  2017، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن 

الختبارات، اإل اأنهم مل يتمكنوا من حتديد ماهية امل�شكلة.
املفا�شل،  التهاب  م��ن  تعاين  كانت  اأن��ه��ا  ي�شتبه  ك��ان  ال��ب��داي��ة،  ويف 
لتلقي  نقلها  مت  للعالج  ال�شتجابة  ع��دم  م��ن  اأ�شابيع  بعد  ولكن 
رعاية متخ�ش�شة يف م�شت�شفى الأطفال يف بري�شتول، لكن حالتها 

تدهورت، وانتهى بها املطاف يف وحدة العناية املركزة.
ن��ي��ك��ول ووال���ده���ا بول  وخ��وف��اً م��ن الأ����ش���واأ، ا�شطحبت وال��دت��ه��ا 
�شقيقيها فينلي اإميلي لتوديعها للمرة الأخرية يف امل�شت�شفى بناء 
متوقعة،  غري  طفرة  حققوا  الأطباء  لكن  الأطباء.  ن�شيحة  على 
اخلاليا  يف  الليمفاوية  الغدد  ب�شرطان  الطفلة  اإ�شابة  و�شخ�شوا 
الكبرية، وقرروا على الفور اإخ�شاعها جلل�شات العالج الكيماوي، 

وب�شكل مفاجىء بداأت حالتها تتح�شن.
وخالل اأ�شبوع خرجت الطفلة من وحدة العناية املركزة، ومت نقلها 
اإىل جناح عالج الأورام، وطوال فرتة العالج، ح�شلت على دعم من 
مر�شى  لعائالت  والنف�شي  امل���ايل  ال��دع��م  ت��وف��ر  خ��ريي��ة،  منظمة 
ال�شرطان. وتبلغ روبي من العمر الآن خم�س �شنوات، وح�شلت على 
فر�شة جديدة للحياة، بعد اأن كان اجلميع يعتقد اأنها �شتفارقهم 

يف اأية حلظة، بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.

ي�سفى من الأكزميا مقابل 5 دولرات
���ش��ف��ي ط��ف��ل ب��ري��ط��اين م��ن الأك���زمي���ا ال��ت��ي ك��ان��ت مت���الأ ج�شده، 
كان  دولرات.   5 �شعره  يتعدى  ل  �شحري  ا�شتحمام  �شائل  بف�شل 
جاي غو�س يعاين من اآلم �شديدة اأثناء ال�شتحمام، وذلك نتيجة 
اإ�شابته بالأكزميا والت�شققات اجللدية منذ اأن كان بعمر 4 اأ�شهر.

وتقول والدته ال�شيدة بيت اإن الأطباء و�شفوا الكرميات واملطريات 
التي خففت من الطفح اجللدي، لكن معاناة ال�شتحمام مل تتوقف، 
له  وي�شببان  املت�شقق،  جلده  يخرتقان  وال�شابون  امل��اء  ك��ان  فقد 
اآلماً مربحة.  ويعاين جاي من التهاب اجللد التاأتبي، وهو ال�شكل 
الأكرث �شيوعاً لالأكزميا، وهي حالة غري قابلة لل�شفاء، لكن ميكن 
ال�شيطرة على اأعرا�شها.  وميكن اأن تزيد عوامل البيئة املحيطة 
من الأعرا�س، ويف مقدمتها احلرارة والغبار وال�شوف واحليوانات 
الأليفة واملهيجات مثل ال�شابون ومواد التنظيف. وبعد اأن جلاأت 
ال�شيدة بيت اإىل "اأويل اأتوم لث فوم" فوجئت بالنتيجة، ف�شرعان 
ما بداأت ب�شرة طفلها تتح�شن ب�شرعة كبرية، ومن اأول جتربة هداأت 
ب�شرته، ومل تظهر عليه اأية عالمات تدل على ردة فعل �شلبية جتاه 
مياه ال�شتحمام. ومع ال�شتمرار با�شتخدام هذا املحلول، اأ�شبحت 
ب�شرة الطفل اأكرث نعومة، ومل يعد ي�شعر باحلكة كما يف ال�شابق، 

بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.

هجوم نحل يوقف مباراة كرة
�شهد كاأ�س تنزانيا لكرة القدم حادثة طريفة متثلت بهجوم �شرب من 
النحل على الالعبني، يف املباراة التي كانت تقام مبلعب دار ال�شالم 
"توكو" الكيني، فيديو للحادثة،  يف العا�شمة دودوما. ون�شر موقع 
حيث توقفت املباراة يف الدقيقة 55، عقب هجوم �شرب من النحل، 
ارتباكا يف �شفوف الالعبني واجلمهور واحلكام.  اأث��ار  ال��ذي  الأم��ر 
واأظهر الفيديو الالعبني وقد انبطحوا اأر�شا لتفادي هذا الهجوم، 

كما قام عدد من اجلمهور بفعل ذات ال�شيء لتجنب الل�شعات.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سجرتان ومنزل.. اأ�سغر جزيرة ماأهول
تطفو على �شطح املياه بني الوليات املتحدة وكندا اأ�شغر جزيرة ماأهولة يف العامل، اإذ متلكها عائلة منذ خم�شينيات 

القرن املا�شي، وتتكون من منزل وحيد حتيط به �شجرتان، وقد حتولت اجلزيرة اإىل مزار لل�شياح.
األف  نحو  من  مكون  اأرخبيل  �شمن  فقط"،  الواحدة  الغرفة  "جزيرة  اأ�شحابها  عليها  اأطلق  التي  اجلزيرة  وتقع 

جزيرة �شغرية على احلدود بني الوليات املتحدة وكندا، وفق ما ذكر موقع "اأوديتي �شنرتال".
اأ�شغر جزيرة ماأهولة بال�شكان  3300 قدم مربع )310 مرت مربع(، مما يجعلها  وتبلغ م�شاحة اجلزيرة حوايل 

يف العامل.
وا�شرتت اجلزيرة عائلة �شيزلند يف خم�شينيات القرن املا�شي، باعتبارها مالذا مريحا، لكن �شاكنيها مل يتوقعوا 

اأبدا اأن ت�شبح م�شدر جذب �شياحي معرتف به دوليا.  
وعلى الرغم من اأن العائلة املالكة للجزيرة مل تفكر يوميا يف اأن ي�شبح منزلها الوحيد فوقها م�شهورا جدا، فاإن 

هذا املنزل الوحيد فوق اجلزيرة لعب دورا كبريا يف �شهرتها.
وما مل تتوقعه عائلة �شيزلند هو اأن تلفت اجلزيرة نظر القائمني على مو�شوعة غيني�س لالأرقام القيا�شية لتفتح 

اأبوابها، لتدخل اإىل املو�شوعة العاملية باعتبارها اأ�شغر جزيرة ماأهولة بالعامل.
الأ�شقف" الواقعة قرب �شواحل جزيرة �شقلية  "�شخرة  �شابقا حتمله جزيرة  العامل  اأ�شغر جزيرة يف  وكان لقب 

الإيطالية، قيبل اأن ينتقل اإىل جزيرة عائلة �شيزلند التي تبلغ م�شاحتها ن�شف م�شاحة اجلزيرة الإيطالية.
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حت�سل على يد مينى للمرة الأوىل يف حياتها
ح�شلت تلميذة بريطانية على اأول ذراع ربووتي لها بعد اأن ولدت بدون يد 
مينى. و مت تزويد هويل لوندز )11 عاماً( بذراع روبوتي، بقيمة 5000 
جنيه اإ�شرتليني )6500 دولر( يف �شبتمرب )اأيلول( املا�شي، وبات باإمكانها 
لأول  الدراجة  وركوب  وال�شوكة  بال�شكني  الطعام  وتناول  �شعرها  ت�شفيف 

مرة، وهي متحم�شة ب�شكل خا�س لفتح هدايا عيد امليالد بيديها.
يدها  فقدت  ابنتهما  اأن  احلمل،  من  اأ�شبوعاً   20 بعد  ه��ويل  وال��دا  علم  و 

اليمنى ب�شبب عيب يف النمو ولكن ال�شبب مل يكن وا�شحاً لالأطباء.
ومنذ ولدتها مل يكن لديها ذراع �شناعية، وحاولت ا�شتخدام جذع مف�شل 
اأداء  ق��ادرة على  الآن  باتت  الأب��واب، لكنها  بالأ�شياء وفتح  الكوع لالإم�شاك 
العديد من املهام التي كانت عاجزة عنها يف ال�شابق بف�شل ذراعها اجلديدة. 
ويولد بع�س الأطفال بدون اأطراف ب�شبب حالة ت�شمى متالزمة اأمينو�س 
باند، حيث تلتف األياف �شبيهة باخليوط حول اأطراف الطفل يف الرحم، مما 

يوؤدي اإىل انقطاع اإمدادات الدم، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
القطعة  "اإنها  الروبوتية  بذراعها  للغاية  �شعيدة  بدت  التي  هويل  وتقول 
هذا  امليالد  "عيد  واأ�شافت  اأخرياً".  عليها  ح�شلت  والآن  مني  املفقودة 
العام �شيكون خمتلفاً عن الأعوام ال�شابقة، حيث �شاأمتكن من فتح الهدايا 

بنف�شي دون م�شاعدة، وتزيني �شجرة عيد امليالد بذراعني للمرة الأوىل".

الأكل يف الظالم.. جتربة فريدة يف م�سر
للنا�س  الب�شر، جتربة فريدة  قدم حمام م�شري، يعاين من م�شكالت يف 
من خالل تناول الطعام يف الظالم، وتعليم فن الطهي لعدد من املكفوفني 

و�شعاف النظر، لكي يتمكنوا من اإعالة اأنف�شهم.
ودخل عبد البا�شط عزب، املحامي و�شاحب متجر يف م�شر، يف �شراكة مع 
العالمة التجارية العاملية "dans le noir" لإقامة م�شروع تقدمي خدمة 
الطعام للزبائن يف الظالم الدام�س، يعمل فيه مكفوفون واأ�شخا�س يعانون 
من �شعف الب�شر. وتعمل جتربة "املطعم املظلم"، على تعزيز حوا�س الفرد، 
من خالل العي�س يف اأجواء من فقد ب�شره. وقال عزب: "اأنقل ق�شايا ذوي 
الإعاقة من اجلمعيات الأهلية، من امل�شاعدات التي قد يح�شلون عليها دون 
مقابل، اإىل �شكل خمتلف من امل�شاعدات، ا�شتنادا اإىل املثل ال�شيني ال�شهري 

الذي يقول: علمني ا�شطياد ال�شمك بدل اأن ت�شرتيه يل".
وتبداأ جتربة الزبائن بالدخول اإىل الغرفة املظلمة، لتم�شك نادلة باأيديهم 
وت�شري بهم اإىل طاولتهم بكل ثقة، خا�شة واأنها اعتادت على التنقل وحدها 
بخفة يف عاملها الداكن الذي تعرفه جيدا. وقالت النادلة الكفيفة �شمرية 
متاما،  العك�س  على  الظالم،  يف  طريقه  يعرف  لن  )ال��زب��ون(  "هو  �شعيد: 
فمن املفرت�س به اأن يثق بي، لأن هذا هو عاملي". قد يكون النور ال�شاطع 
اأنهم بف�شل هذا امل�شروع،  اإل  اأحالمهم التي عجزوا عن حتقيقها،  اأق�شى 

�شعروا باأنهم منتجني وقادرين على اإجناز الكثري.

�سبط خمدرات واأ�سلحة 
على منت طائرة ليل واين

ب�شكل  اجل�����دل  اأث������ارت  ح���ادث���ة  يف 
ال��ع��امل، �شبط عمالء  ح��ول  كبري 
املتحدة  ب���ال���ولي���ات  ف���ي���درال���ي���ون 
اأ���ش��ل��ح��ة وع��ق��اق��ري خم�����درة، على 
منت طائرة خا�شة مبغني ال��راب  

ليل واين .
�شحيفة  وبح�شب  التفا�شيل  ويف 
تلقى  ف���ق���د  هريالد"  "ميامي 
معلومات  ال��ف��ي��درال��ي��ون  ال��ع��م��الء 
�شرية ونفذوا مذكرة تفتي�س على 

منت الطائرة يف مطار ميامي.
من  "عمالء  ال�شحيفة:  وق��ال��ت 
الفيدرايل  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  م��ك��ت��ب 
والأ�شلحة  والتبغ  الكحول  ومكتب 
ال��ن��اري��ة وامل��ت��ف��ج��رات دخ���ل���وا اإىل 
لوكا  اأوب��������ا  م����ط����ار  يف  ال����ط����ائ����رة 
اأم����ر تفتي�س  ب��ع��د احل�����ش��ول ع��ل��ى 
م���ن مقاطعة  ���ش��ب��اط��اً  احت������ادي.. 
تفيد  م���ع���ل���وم���ات  ت���ل���ق���وا  م���ي���ام���ي 
ب����اأن اأ���ش��ي��اء مي��ن��ع ت��داول��ه��ا مثل: 
قد  النارية،  والأ�شلحة  املاريغوانا 
مت نقلها على منت الطائرة، فيما 
خاطبوا ال�شلطات الفيدرالية حتى 
اأمر  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  م��ن  يتمكنوا 

اعتقال للمغني وملن كانوا معه".

كاتدرائية نوتردام مل تقم 
قدا�س امليالد منذ 200 عام

200 ع��ام، لن  اأك��رث من  للمرة الأوىل يف 
ت��ق��ي��م ك��ات��درائ��ي��ة ن���وت���ردام ق���دا����س عيد 
ا���ش��ت��م��رار ع��م��ل��ي��ات ترميمها  امل��ي��الد م��ع 
متحدثة  وق����ال����ت  م����دم����ر.  ح���ري���ق  ب���ع���د 
"لن  لرويرتز  باري�س  يف  الأبر�شية  با�شم 
نوتردام.  يف  الليل  منت�شف  ق��دا���س  يقام 
اآخ���ر م���رة ح���دث ذل���ك ك���ان اأث��ن��اء الثورة 
الفرن�شية. يقام قدا�س عيد امليالد دوما يف 
وت�شبب حريق  نوتردام منذ عام 1803". 
الكاتدرائية يف 15 اأبريل يف انهيار �شقفها 
الرئي�شية  اأج��را���ش��ه��ا  اأب�����راج  م��ن��ه  وجن���ت 
املقتنيات  وب��ع�����س  اخل��ارج��ي��ة  وج��دران��ه��ا 
الأثرية الدينية والأعمال الفنية التي ل 
تقدر بثمن. وقال باتريك �شوفيه امل�شوؤول 
موؤمل  اأم��ر  "هذا  الكاتدرائية  يف  الإداري 
لأننا كنا نرغب يف الحتفال بعيد امليالد 
يف ن���وت���ردام، ل��ك��ن يف ال��وق��ت ذات���ه يوجد 

اأمل: من�شي قدما يف اإعادة البناء".

حتول منزلها اإىل ملجاأ ملئات القطط      
تعي�س ربة املنزل الإندوني�شية ديتا اأجو�شتا على م�شارف 
 250 اأك��رث م��ن  العا�شمة ج��اك��رت��ا، م��ع  اإح���دى �شواحي 
لهذه  ملجاأ  ب��ذل��ك  لتوفر  ال�����ش��وارع،  م��ن  اأنقذتها  قطة 

احليوانات، على اأمل اأن جتد من يتبناها يوما ما.
يف  بالرغبة  الطفولة  منذ  عاما(   45( اأجو�شتا  وت�شعر 
اإنقاذ القطط، حيث كانت ترى القطط ال�شالة تهيم على 
وجهها يف اأنحاء احلي الذي تقطن به. وقالت لرويرتز: 

ال�شوارع". يف  املهملة  القطط  روؤية  ال�شعب  "من 
وعندما انتقلت مع زوجها حممد لطفي، الذي يعمل يف 
تربية اأ�شماك ال�شلور )القرموط(، قبل اأربعة اأعوام من 
مدينة بكا�شي يف اإقليم جاوة الغربية اإىل منزل اأكرب يف 
اأ�شبحت  جاكرتا،  جنوبي  الواقع  الإقليم  بنف�س  ب��اروجن 

ت�شتطيع الت�شرف وبداأت يف نقل القطط ملنزلها.
وينفق الزوجان ما ل يقل عن مليون روبية )72 دولرا( 
والتخل�س من  والأدوي��ة  الطعام  تكاليف  لتغطية  يوميا 
الف�شالت لأكرث من 250 قطة. كما عينا طاقما من 5 
عمال لتنظيف املنزل باأكمله مرتني يوميا حر�شا منهما 
اإنها ل تاأخذ القطط  اأجو�شتا  على نظافة امللجاأ. وتقول 
حتتاج  التي  تلك  تنتقي  بل  ال�شحة،  موفورة  تبدو  التي 
امل�شاعدة وتتوقع بقاء القطط امل�شابة بالإعاقة معها يف 
امللجاأ اإىل الأبد. وتتجول اأي�شا يف اأنحاء احلي على نحو 

منتظم لإطعام جميع القطط التي ت�شادفها.
اأجو�شتا  امل���وج���ودة يف م��ن��زل  ال��ق��ط��ط  وخ�����ش��ع��ت ج��م��ي��ع 
لالإخ�شاء للحفاظ على العدد. كما تلقى القطط رعاية 

كي ل متثل اأي خطورة �شحية على ما حولها.

مرحا�س مينع املوظفني من اإ�ساعة الوقت
�شمم املهند�س الربيطاين، مهابر جيل، كر�شي مرحا�س 
م��ائ��ل ب���زاوي���ة 13 درج����ة، مل��ن��ع امل��وظ��ف��ني وال��ع��ام��ل��ني يف 
يف  طويل  وق��ت  ق�شاء  عرب  الوقت  اإ�شاعة  من  ال�شركات 
ا�شم  عليه  اأطلق  ال��ذي  املرحا�س  ت�شميم  احل��م��ام.  ومت 
ال�شتقرار  ح�س  توفر  ل  القيا�شي" بطريقة  "املرحا�س 
مل�����ش��ت��خ��دم��ي��ه، وجت��ع��ل��ه��م غ���ري ق���ادري���ن ع��ل��ى اجللو�س 
عليه لأك��رث من �شبع دقائق، وذل��ك ب�شبب الرتكاز على 

القدمني اأثناء اجللو�س. 
تقلي�س  يف  ي�شاهم  اجلديد  املرحا�س  اإن  امل�شمم،  وق��ال 
يف  يق�شون  ال��ذي��ن  للموظفني  بالن�شبة  امل��ه��دور  ال��وق��ت 

بع�س الأحيان اأكرث من ن�شف �شاعة يف احلمام. 
"بي  موؤ�ش�شة  من  دعماً  اجلديد  البتكار  لقي  حني  ويف 
اأعلى  لتعزيز  تعمل  ربحية  غ��ري  جمعية  وه��ي  اإيه"  ت��ي 
معاير ال�شحة والنظافة املمكنة يف جميع املرافق العامة 
الكثري من م�شتخدمي مواقع  انتقد  املتحدة،  اململكة  يف 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي ه��ذا الخ����رتاع وق��ال��وا اإن���ه يعزز 
هيمنة الأفكار الراأ�شمالية التي تعطي اأولوية للربح على 

ح�شاب راحة العمال واملوظفني. 
على  �شيعمل  اجل��دي��د  امل��رح��ا���س  اأن  ع��ل��ى  ج��ي��ل،  واأك����د 
املياه  دورات  ت�شهدها  التي  الطويلة  الطوابري  تخفيف 
يف  ورد  ما  بح�شب  العامة،  وامل��راف��ق  ال�شركات  يف  العامة 

موقع "اأوديتي �شنرتال" الإلكرتوين.  عائالت ت�صتمتع مبجموعة وا�صعة من الفعاليات الفنية �صمن االحتفاالت يف دبي ف�صتيفال �صيتي مول.

تطبيقات خطرية 
تهدد هواتف اأندرويد

تعد  ه��������واوي،  اإىل  ���ش��ام�����ش��ون��غ  م����ن 
بنظام  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ذك���ي���ة  ال���ه���وات���ف 
اأن���دروي���د م��ن اأك���رث الأج��ه��زة �شعبية 
اإذا  اأن���ح���اء ال���ع���امل. ول��ك��ن  يف ج��م��ي��ع 
بنظام  يعمل  ذكياً  هاتفاً  متتلك  كنت 
اأندرويد، فقد حتتاج اإىل اإعادة تقييم 
على  بتثبيتها  قمت  التي  التطبيقات 
ب��اح��ث��ون من  اكت�شف  ج��ه��ازك، ح��ي��ث 
 100 اأكرث من  اأن  اأوب�س  وايت  �شركة 
اإعالنات  على  حتتوي  خطري  تطبيق 
احتيالية. وقالت مدونة حول النتائج 
ال��ت��ي ت��و���ش��ل��ت اإل��ي��ه��ا ال�����ش��رك��ة "قام 
ف��ري��ق واي���ت اأوب�����س م��وؤخ��راً بتحديد 
اأكرث من 100 تطبيق �شار، مع اأكرث 
تبث  حتميل،  عملية  مليون   4.6 من 
جميع  وت�شتخدم  احتيالية،  اإعالنات 
برجمية  تعليمات  حزمة  التطبيقات 
وتبني  ���ش��وراك��ا.  عليها  يطلق  �شائعة 
التطبيقات حتتوي على رمز  اأن هذه 
ي�شمح لها بعر�س الإعالنات املزعجة 
ع��ل��ى ال���ه���وات���ف ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي تعمل 
بنظام اأندرويد يف ظل ظروف معينة، 
الربيطانية.  بح�شب �شحيفة مريور 
اأندرويد  م�����ش��ت��خ��دم��ي  ع��ل��ى  ي��ج��ب  و 
"اخلطرة"  التطبيقات  ه���ذه  ح���ذف 
ف����وراً، وي��ح��ذر اخل����رباء م��ن اأن هذه 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات م��زع��ج��ة ب���ال ���ش��ك، اإل 
مما  الختباء،  على  ق��ادرة  اأي�شاً  اأنها 
�شعباً  اأم�������راً  ع��ل��ي��ه��ا  ال���ع���ث���ور  ي��ج��ع��ل 
التي  التطبيقات  تت�شمن  و  للغاية. 
من  العديد  الدرا�شة  يف  متييزها  مت 
 Best ذلك  يف  مبا  ال�شائعة،  الربامج 
ي�شم  ال��ذي   Fortune Explorer
اأكرث من 100 عملية تنزيل.  وت�شمل 
 Cute  : الأخ���رى  التطبيقات  بع�س 
 Noise Kittens Puzzlegame و 
.Fake Caller و Detector Tool

م�سرحية عالء الدين.. اأول عر�س يف مو�سم الريا�س
ت�شهد العا�شمة ال�شعودية للمرة الأوىل، ابتداء من 
اأم�س الأربعاء وملدة ثالثة اأيام، عر�س م�شرحية عالء 
الدين، التي يلعب دور البطولة فيها النجم امل�شري 

اأحمد عز، وذلك �شمن فعاليات مو�شم الريا�س.
الدين  ع��الء  �شخ�شية  امل�شرحية  خ��الل  ع��ز  وي���وؤدي 
اخليالية، وتارا عماد يف دور يا�شمني، وحممد ثروت 
يف دور اجلني، وه�شام اإ�شماعيل يف دور جعفر، و�شامي 
بدور  اإب��راه��ي��م  واإ���ش��الم  ال�شلطان،  دور  يف  م��غ��اوري 

فرعون. دور  يف  جمعة  وحممد  "قفه"، 
وت��ع��ت��رب م�����ش��رح��ي��ة ع����الء ال���دي���ن اأك�����رب اإن���ت���اج من 
مو�شيقي  ب��اأداء  تتميز  اإذ  "كايرو �شو"،  نوعه مل�شرح 
وامل��وؤث��رات اخلا�شة  التقنيات  اأح���دث  م��ع  ك��وم��ي��دي، 
جديد  م�شتوى  اإىل  العربي  بامل�شرح  �شرتتقي  التي 
من العرو�س، بح�شب بيان �شادر عن الهيئة العامة 

للرتفيه يف ال�شعودية.
اإنتاج هذه امل�شرحية وفق اأعلى املعايري الدولية  ومت 
امل�شرحية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح������دث  ع��ل��ى  ت�����ش��ت��م��ل  ال���ت���ي 
اأن  والعرو�س املو�شيقية واملوؤثرات اخلا�شة، ويتوقع 
تبهر امل�شرحية جمهور فعاليات مو�شم الريا�س باأداء 

�شحري.
للرتفيه،  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وق��ال 
ل���روؤي���ة هذه  م��ت��ح��م�����ش��ون  "نحن  ب���اف���رط:  ف��ي�����ش��ل 
التجربة امل�شرحية اجلديدة للمرة الأوىل يف الريا�س 
وقبل عر�شها على اأي م�شرح اآخر. كان هدفنا طوال 
املو�شم تقدمي جتارب جديدة جلمهورنا، ومن املوؤكد 
الريا�س  مو�شم  م�شرح  على  الدين  ع��الء  عر�س  اأن 

�شيكون جتربة جديدة وفريدة جلمهورنا".
من جهته، قال املخرج واملنتج ال�شريك املوؤ�ش�س مل�شرح 
وتقدمي  العربي  امل�شرح  اإح��ي��اء  "اإن  �شو":  "كايرو 
العرو�س واخلربات امل�شرحية باأ�شلوب جديد ومبتكر 
هو ما نقوم به الآن من خالل م�شرحية عالء الدين، 
مو�شم  خ��الل  الثالث  امل�شرحي  عر�شنا  تعترب  التي 

الريا�س.  
بدوره، اأعرب اأحمد عز عن �شعادته واأ�شرة م�شرحية 
الريا�س،  مو�شم  بفعاليات  امل�شاركة  يف  الدين  عالء 
"كايرو  م�شرح  مع  البداية  منذ  اتفاقه  عن  وك�شف 
�شو" املنتج مل�شرحية عالء الدين على تقدمي عر�س 

مب�شتوى عاملي.

ما الذي تغرّي يف م�سل�سل 
هاندا اأرت�سيل اجلديد؟

ميّر م�شل�شل " عزيزة " للنجمة الرتكية  هاندا اأرت�شيل  ببع�س التغيريات، 
امل�شل�شل،  �شيناري�شت  تغيري  مت  اأن��ه  تركية  اإعالمية  و�شائل  اأف��ادت  فقد 
اأبرز  7 ، ومن  ليتوىل الكاتب اركان بريجورين ذلك ابتداء من احللقة 

اأعماله "حب اأبي�س اأ�شود ، ا�شرح اأيها البحر الأ�شود املو�شمني 2 و 3" .
اجلدير ذكره ان هاندا ارت�شيل كانت قد حققت �شهرتها الو�شع يف عام 
2016 ، وذلك من خالل امل�شل�شل ال�شهري "احلب ل يفهم الكالم" الذي 
لعبت بطولته اىل جانب املمثل بوراك دينيز وحقق حينها جناحا كبريا 

يف تركيا والعامل العربي.


