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الإمارات ت�ؤكد اأهمية تهيئة الظروف 
املنا�سبة لإحالل ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط

•• نيويورك - وام:

يف  الأع�ضاء  ال��دول  جمموعة  رئي�س  ب�ضفتها   - الإم���ارات  دول��ة  حثت 
منظمة التعاون الإ�ضالمي - املجتمع الدويل على تهيئة البيئة املنا�ضبة 
من  املُحتلة  الفل�ضطينية  الأرا���ض��ي  يف  ال�ضالم  اإح��الل  جهود  لتمكني 
خالل تخفيف معاناة ال�ضعب الفل�ضطيني، ووقف اأي تدابري ا�ضتفزازية 
داع��ي��ة جميع الأطراف   .. ال��دول��ت��ني  ُت��ق��ّو���س م��ن ح��ل  غ��ري م�ضروعة 
وموؤكدة  الإقليمية  و�ضالمتها  �ضوريا  �ضيادة  اح���رام  اإىل  اخلارجية 

�ضرورة التو�ضل حلل �ضيا�ضي لل�ضراع ال�ضوري.
جاء ذلك يف البيان الذي اأدلت به �ضعادة لنا زكي ن�ضيبة املندوبة الدائمة 
للدولة لدى الأمم املتحدة، بالنيابة عن جمموعة الدول الأع�ضاء يف 
منظمة التعاون الإ�ضالمي وذلك اأمام املناق�ضة املفتوحة الربع �ضنوية 
التي عقدها جمل�س الأمن الدويل اأم�س الأول ب�ضاأن احلالة يف ال�ضرق 

الأو�ضط، مبا يف ذلك ق�ضية فل�ضطني.              )التفا�ضيل �س3(

م�س�ؤولة اأممية لـ وام: الإمارات داعم رئي�سي جله�د الأمم املتحدة
••  اأبوظبي-وام:

للحد من  املتحدة  الأمم  ملكتب  التنفيذي  املدير  ما�ضي  اأك��دت كري�ضي 
خماطر الكوارث اأن دولة الإمارات متتلك اإمكانات هائلة متكنها من اأن 
تكون مثال يحتذى به للمنطقة والعامل يف احلد من املخاطر والكوارث 
وقالت  ال�����ض��ري��ع.    وت��ط��وره��ا  التكنولوجية  اب��ت��ك��ارات��ه��ا  بف�ضل  وذل���ك 
كري�ضي ما�ضي يف حوار مع وكالة اأنباء الإمارات )وام( اإن الإمارات تعد 
من الدول الرائدة امل�ضاهمة يف تطبيق اإطار �ضينداي 2030-2015 
كونها داعما رئي�ضيا جلهود املنظمات والهيئات التابعة لالأمم املتحدة.. 
من  املت�ضررة  امل��دن  بناء  اإع���ادة  يف  الإن�ضانية  الإم���ارات  بجهود  م�ضيدة 

الكوارث على م�ضتوى العامل.                       )التفا�ضيل �س5(
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برئا�شة حممد بن را�شد 

جمل�س ال�زراء يعتمد امليزانية الحتادية لعام 2020 
باإجمايل 61.354 مليار درهم وبدون عجز

•• دبي -وام:

ال�ضيخ  ال�ضمو  ال��وزراء برئا�ضة �ضاحب  اعتمد جمل�س 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س  حممد بن را�ضد 
جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل امليزانية الحتادية 
لعام 2020 باإجمايل 61.354 مليار درهم وبدون 
عجز، وهي تعد الأكرب منذ تاأ�ضي�س الدولة، بحيث مت 

تخ�ضي�س %31 منها لقطاع التنمية الجتماعية.
بكل   2020 اجلديد  للعام  الحتادية  امليزانية  وتاأتي 
خططها وبراجمها ترجمة لتوجيهات �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" بتوفري احلياة الكرمية للمواطنني واملقيمني يف 
دولة الإمارات، و�ضوًل لتحقيق روؤية الإمارات 2021 

واأهداف مئوية الإمارات 2071.)التفا�ضيل �س2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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حممد بن را�ضد خالل تروؤ�ضه اجتماع جمل�س الوزراء  )وام(

اأن�ضار ملي�ضيا حزب اهلل يعتدون على املتظاهرين يف و�ضط بريوت  )رويرز(

ر�ضالة اجلهيناوي

بحث مع رئي�س �شرياليون عالقات ال�شداقة وم�شارات التعاون امل�شرتك 

حممد بن زايد ي�ؤكد م�ا�سلة الإمارات نهجها الأ�سيل 
يف دعم جه�د الدول ال�سديقة لتحقيق التنمية 

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  ال�����ض��ي��خ حم��م��د  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ا�ضتقبل 
الأعلى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
بيو  م��ادا  جوليو�س  ام�س..فخامة  امل�ضلحة  للقوات 

رئي�س جمهورية �ضرياليون.
اللقاء  خ���الل   - ال�ضيف  بالرئي�س  ���ض��م��وه  ورح���ب 

الذي جرى يف ق�ضر البحر باأبوظبي - متطلعا اإىل 
العالقات يف  دف��ع  ال��دول��ة يف  اإىل  زي��ارت��ه  ت�ضهم  اأن 
املجالت كافة مبا يخدم امل�ضالح امل�ضركة للبلدين 
و�ضعبيهما. وبحث اجلانبان خالل اللقاء.. عالقات 
ال�ضداقة وم�ضارات التعاون امل�ضرك و�ضبل تنميتها 
والقت�ضادية  ال���ض��ت��ث��م��اري��ة  اجل���وان���ب  يف  خ��ا���ض��ة 

والبنية التحتية والزراعية.   )التفا�ضيل �س2(

حممد بن زايد خالل ا�ضتقباله رئي�س �ضرياليون   )وام(

اأن�شار حزب اهلل واأمل يحرقون خياما ويعتدون على معت�شمني

احلريري يعلن ا�ستقالة حك�مته لإنقاذ لبنان
ال�شرطة الرو�شية تنت�شر على احلدود بعد ق�شف تركي

اأول ا�ستباك مبا�سر بني الق�ات ال�س�رية والرتكية
•• بريوت-وكاالت:

لل�ضرطة  ت��اب��ع��ة  دوري����ة  ال��رك��ي  ب��ع��دم��ا ق�ضف اجل��ي�����س 
الع�ضكرية الرو�ضية يف معرب الدربا�ضية، حاولت الو�ضول 
اإىل احلدود الركية اأم�س الثالثاء، اأكد املر�ضد ال�ضوري 
الع�ضكرية  ال�ضرطة  عنا�ضر  انت�ضار  الإن�����ض��ان،  حل��ق��وق 

الرو�ضية يف تلك املنطقة.
اآلية  اأن��ه ج��رى احلديث بني الطرفني ح��ول  اأو���ض��ح  كما 
ت�ضيري ال���دروري���ات ال��رو���ض��ي��ة – ال��رك��ي��ة امل�����ض��رك��ة يف 

املنطقة التي من املفر�س اأن تبداأ اليوم الأربعاء.
النظام  ق��وات  بني  اأم�س  عنيفة  ا�ضتباكات  واندلعت  ه��ذا 
للمرة  �ضوريا  �ضرق  �ضمال  يف  الركية  وال��ق��وات  ال�ضوري 
ت�ضرين  من  التا�ضع  يف  الركي  الهجوم  بدء  منذ  الأوىل 
الأول اأكتوبر �ضد وحدات حماية ال�ضعب الكردية، ح�ضب 

ما اأفاد املر�ضد ال�ضوري حلقوق الإن�ضان.
فران�س  لوكالة  الرحمن  عبد  رام��ي  املر�ضد  وق��ال مدير 
بر�س اإن القوات الركية �ضّنت �ضباحاً ق�ضفاً مدفعياً على 
اأطراف  على  بالر�ضا�ضات  ا�ضتباكات  ووقعت  النظام  قوات 

قرية الأ�ضدية قرب احلدود مع تركيا.
الطرفني  ب��ني  م��ب��ا���ض��ر  ���ض��دام  اأول  ه���ذا  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 

الأك��راد عن  املقاتلني  اأنقرة هجومها لإبعاد  اإط��الق  منذ 
حدودها.

رو�ضيا  ات�ضال مع دم�ضق وحليفتها  الأك��راد قنوات  وفتح 
ت�ضرين  من  التا�ضع  يف  عليهم  الركي  الهجوم  ب��دء  بعد 
الأول اأكتوبر. ويجري نتيجة ذلك انت�ضار لقوات النظام 

يف نقاط حدودية عدة.
ويف الأ���ض��اب��ي��ع الأخ����رية، وق��ع��ت م��واج��ه��ات متفرقة بني 
قوات النظام والف�ضائل ال�ضورية املوالية لأنقرة امل�ضاركة 

يف الهجوم الركي.
 22 يف  وتركيا  رو�ضيا  تو�ضلت  اأن  منذ  الهجوم  وتوقف 
ت�ضرين الأول اأكتوبر اإىل اتفاق يق�ضي بان�ضحاب القوات 
الكردية لنحو 30 كيلومراً على طول احلدود الركية 
البالغة 440 كيلومرا خالل 150 �ضاعة، رغم توا�ضل 

املعارك املتفرقة يف مدينة راأ�س العني احلدودية.
ويتعنّي على ال�ضرطة الع�ضكرية الرو�ضية وحر�س احلدود 
�ضوت�ضي،  يف  توقيعه  مت  ال��ذي  الت��ف��اق  مبوجب  ال�ضوري 
تعد  التي  الدميوقراطية،  �ضوريا  قوات  ان�ضحاب  ت�ضهيل 
اأ�ضلحتها من  م��ع  ال��ف��ق��ري،  ال��ك��ردي��ة عمودها  ال��وح��دات 
تنتهي  �ضاعة   150 مهلة  خ��الل  احل���دودي���ة،  املنطقة 

الثالثاء.

•• بريوت-وكاالت:

اللبناين �ضعد  ال��وزراء  قدم رئي�س 
ا�ضتقالة  الثالثاء  اأم�س  احلريري 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  اإىل  حكومته 
وذل�����ك ب��ع��د ن��ح��و اأ���ض��ب��وع��ني من 

احتجاجات �ضعبية تهز البالد.
وق�������ال احل�����ري�����ري ق���ب���ل ذل������ك يف 
الو�ضط  بيت  م��ن  �ضحايف  م��وؤمت��ر 
واأ�ضبح  م�����ض��دود  ل��ط��ري��ق  و���ض��ل��ت 
ن��ق��وم ب�ضدمة  اأن  ال�����ض��روري  م��ن 
الأزم�����ة، م�ضيفاً  مل��واج��ه��ة  ك��ب��رية 
لتقدمي  بعبدا  ق�ضر  اإىل  �ضاأتوجه 
لرئي�س  احل����ك����وم����ة  ا����ض���ت���ق���ال���ة 
ولل�ضعب  اجلمهورية مي�ضال عون 
الكثري  لإرادة  جت���اوب���اً  ال��ل��ب��ن��اين، 
اإىل  ن��زل��وا  ال��ذي��ن  اللبنانيني  م��ن 

ال�ضاحات للمطالبة بالتغيري.
اأن  واأك����د احل���ري���ري )49 ع���ام���اً( 
املنا�ضب تذهب وتاأتي، املهّم كرامة 

و�ضالمة البلد.
اإىل  ن�����������داًء  احل������ري������ري  ووّج�����������ه 
اللحظة  ه������ذه  يف  ال���ل���ب���ن���ان���ي���ني 
التاريخية طالباً منهم اأن يقدموا 
و���ض��الم��ة لبنان  ل��ب��ن��ان  م�����ض��ل��ح��ة 
الأه����ل����ي ومنع  ال�����ض��ل��م  وح���م���اي���ة 
التدهور القت�ضادي على اأي �ضيء 

اآخر.
واأعلنت الوكالة الوطنية لالإعالم 
الرئي�س  ان  ال��ر���ض��م��ي��ة  اللبنانية 
احلريري  من  ت�ضلم  ع��ون  مي�ضال 

اأن�ضار حزب  اأن  واأو�ضحت امل�ضادر 
ح����اول����وا ف�س  اأم�����ل  وح���رك���ة  اهلل 
اجل�ضر،  على  املتظاهرين  اعت�ضام 

مما اأ�ضفر عن وقوع مواجهات.
امل���واج���ه���ات، حتى  وق��ع��ت  اإن  وم���ا 
تدخلت قوات الأم��ن، للف�ضل بني 
ال��ط��رف��ني واح���ت���واء ال��و���ض��ع، ملنع 

تطوره اإىل اأعمال عنف.
التي  الأوىل  امل����رة  ل��ي�����ض��ت  وه����ذه 
يقتحم فيها اأن�ضار ميلي�ضيات حزب 
اهلل مواقع اعت�ضام املتظاهرين، اإذ 
اق��ت��ح��م، اجل��م��ع��ة، رج���ال يرتدون 
اأن�ضار  بها  ي�ضتهر  �ضوداء  قم�ضانا 
احلزب �ضاحة ريا�س ال�ضلح و�ضط 
بريوت، وهتفوا لبيك، ن�ضر اهلل يف 
زعيم  اهلل  ن�ضر  ح�ضن  اإىل  اإ���ض��ارة 

امليلي�ضيات.
ال�ضغب  مكافحة  ق���وات  وت��دخ��ل��ت 
ومنعت  ال��ط��رف��ني،  ب���ني  للف�ضل 
ت��ف��اق��م الأح���������داث، ف��ي��م��ا اأف�����ادت 
اعتقلت  الأمن  قوات  اأن  مرا�ضلتنا 

عددا من اأن�ضار حزب اهلل.
ليل  مماثلة  م��واج��ه��ات  وان��دل��ع��ت 
اخلمي�س يف نف�س املوقع من و�ضط 

بريوت.
بالزج  ه���دد  اأن  اهلل  لن�ضر  و���ض��ب��ق 
اإن  قائال  اأهلية،  ح��رب  يف  بالبالد 
اإىل حرب  ت�����وؤدي  ق���د  امل���ظ���اه���رات 
مت�ضاعدة  دع���وات  راف�ضا  اأه��ل��ي��ة، 
احلكومة  ب���ا����ض���ت���ق���ال���ة  م���ط���ال���ب���ة 

والرئي�س.

وغادر  احل��ك��وم��ة،  ا�ضتقالة  ك��ت��اب 
من  اجلمهوري  الق�ضر  احلريري 

دون الإدلء بت�ضريح.
تلفزيونية  لقناة  متظاهر  وق���ال 
احلريري  ب�����ض��ع��د  ب����داأن����ا  حم��ل��ي��ة 
و�ضنكمل ب�)الرئي�س مي�ضال( عون 
ال���ن���واب نبيه(  و)رئ��ي�����س جم��ل�����س 
اكتفاء  ع���دم  اإىل  اإ����ض���ارة  يف  ب����ّري 
احلكومة  با�ضتقالة  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
الطبقة  باإ�ضقاط  مطالبتهم  واإىل 

ال�ضيا�ضية احلالية بكاملها.
فيديو  ل���ق���ط���ات  واأظ�����ه�����رت  ه�����ذا 

اأن�������ض���ار ح����زب اهلل وح���رك���ة اأم����ل، 
املعت�ضمني يف  وهم يدمرون خيام 
�ضاحة ريا�س ال�ضلح و�ضط بريوت 
وي�ضتبكون  النريان  بها  وي�ضعلون 

مع املحتجني، اأم�س الثالثاء.
وك��ان �ضهود من روي��رز قد قالوا 
اأن�ضارا  اإن  ام�����س  ���ض��اب��ق  وق���ت  يف 
ل��ل��ح��زب واحل����رك����ة ا���ض��ت��ب��ك��وا مع 
ويف  ط��ري��ق  ح��اج��ز  عند  حمتجني 
منطقة اأخرى بو�ضط بريوت، مما 

دفع ال�ضرطة للتدخل.
اجلديد،  وت��ل��ف��زي��ون  �ضهود  وق���ال 

اإن قوات الأمن تدخلت ملنع تفاقم 
الغاز  ق��ن��اب��ل  واأط���ل���ق���ت  امل����وق����ف، 

امل�ضيل للدموع لتفريق اجلموع.
ويف وقت �ضابق من الثالثاء، اقتحم 
اأن�ضار مليلي�ضيات حزب اهلل وحركة 
اأمل ج�ضر الرينغ يف بريوت، حيث 
احتجاجا  م��ت��ظ��اه��رون  ي��ع��ت�����ض��م 
مما  مطالبهم،  حتقيق  ع��دم  على 
ا����ض���ت���دع���ى ت���دخ���ل ق������وات الأم�����ن 
للف�ضل بني املتظاهرين والعنا�ضر 
ذك����رت م�ضادر  وف��ق��م��ا  احل��زب��ي��ة، 

ل�"�ضكاي نيوز عربية.

الإمارات تثني على اجله�د الأمريكية 
بالق�ساء على زعيم داع�س اأب� بكر البغدادي

•• اأبوظبي-وام:

اعتربت دولة الإمارات ا�ضتهداف زعيم تنظيم داع�س اأبو بكر البغدادي بغارة جوية 
اأمريكية خطوة اإيجابية تعزز اجلهود الدولية ملكافحة الإرهاب.

الع�ضكرية  لل�ضوؤون  اخلارجية  وزي��ر  م�ضاعد  الكتبي  عبيد  الدكتور  معايل  وق��ال 
والأم��ن��ي��ة يف بيان ���ض��ادر ع��ن وزارة اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون ال���دويل: اإن خ��رب مقتل 
اأبو بكر البغدادي هو انت�ضار جلميع الدول املتحدة يف مكافحة الإرهاب  الإرهابي 
والتطرف و�ضت�ضتمر جهود التحالف حتى تفكيك تنظيم داع�س واإعادة ال�ضتقرار 

اإىل املناطق التي عانت من جرائمه الفظيعة.
اأن دولة الإم��ارات ملتزمة التزاما را�ضخا بالعمل مع �ضركائها الدوليني  واأ�ضاف: 

للق�ضاء على تنظيم داع�س ومنع انت�ضار اأيديولوجيته العنيفة.
املناه�س  العاملي  التحالف  يف  اأ�ضا�ضي  كع�ضو  العمل  الإم���ارات  دول��ة  وتوا�ضل  ه��ذا 
ومكافحة  ال�ضتقرار  اإح��الل  اإىل  الرامية  اجلهود  قيادة  يف  ت�ضارك  حيث  لداع�س، 

اجلماعات الإرهابية.

اأبرز رموز حقبة الراحل ال�شب�شي:
ت�ن�س: ا�ستقالة وزيري الدفاع 

واخلارجية اأم اقالتهما؟
•• الفجر – تون�س

اأعلنت رئا�ضة احلكومة التون�ضية اأم�س الثالثاء، اأنه بعد 
الت�ضاور مع رئي�س اجلمهورية قي�س �ضعّيد وعمال باأحكام 

تقرر: الد�ضتور  من  و89  الف�ضل 92 
الزبيدي  الكرمي  عبد  الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر  -1اإعفاء 
العدل  اأن يتويل كرمي اجلمو�ضي وزير  من مهامه على 

احلايل مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة.
اجلهيناوي  خمي�س  اخلارجية  ال�ضوؤون  وزي��ر  -2اإعفاء 
الدولة  ك��ات��ب  با�ضطبجي  ���ض��ربي  وتكليف  مهامه  م��ن 
بوزارة ال�ضوؤون اخلارجية، بت�ضيري �ضوؤون الوزارة طبقا ملا 

تقت�ضي الن�ضو�س القانونية اجلاري بها العمل.
)التفا�ضيل �س13(

ترامب يعلن م�سرع خليفة البغدادي  
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

قال الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اأن الرجل الذي كان من املرجح 
اأن يخلف زعيم تنظيم داع�س الإرهابي الذي قتل اأبو بكر البغدادي ُقتل 

كذلك يف الغارة التي �ضنتها قوات اأمريكية خا�ضة.
وكتب ترامب على توير تاأكد للتو اأن القوات الأمريكية قتلت ال�ضخ�س 
رقم واحد املرجح خلالفة ابو بكر البغدادي. كان من املرجح اأن يحتل 
من�ضب القيادة، ولكنه الآن ميت كذلك، دون ان يك�ضف عن هوية ذلك 

ال�ضخ�س اأو اية تفا�ضيل اأخرى.
اأن زعيم التنظيم  اأم�س  اأكد التحالف الدويل ملكافحة داع�س  اإىل ذلك، 
الإرهابي، انتهى لكن مهمة القوات الأمريكية، م�ضتمرة لهزمية خاليا 

التنظيم النائمة
وقال مايلز كاغينز، املتحدث با�ضم التحالف الدويل، يف موؤمتر �ضحفي 

عقده يف اأربيل اإن خطر داع�س ما زال قائماً رغم مقتل البغدادي.

مقتل 13 اإرهابيا يف �سمال �سيناء 
•• القاهرة-وكاالت:

قتل 13 اإرهابيا يف ا�ضتباكات مع 
ال�ضرطة امل�ضرية يف �ضمال �ضيناء، 
حيث تخو�س قوات الأم��ن قتال 
�ضنوات،  املتطرفني منذ عدة  مع 
الداخلية  وزارة  اأف����ادت  ح�ضبما 
اأم�س. واأعلنت الوزراة يف بيان اأن 
الأمن  لقطاع  توافرت  معلومات 
ال��وط��ن��ي ح���ول ات��خ��اذ جمموعة 
م���ن ال��ع��ن��ا���ض��ر الإره����اب����ي����ة من 
منزل مهجور داخل مزرعة بحي 
وكرا  �ضيناء(  )���ض��م��ايل  احل��و���س 
لتنفيذ  لهم ومرتكزا لالنطالق 

عملياتهم العدائية.
ال�شدر ين�شم اإىل اآالف املتظاهرين يف النجف 

عنف يف كربالء وت�سارب الأنباء ح�ل عدد القتلى
•• بغداد-وكاالت:

ان�����ض��م رج���ل ال��دي��ن ال��ع��راق��ي م��ق��ت��دى ال�����ض��در اأم�س 
الثالثاء اإىل اآلف املتظاهرين املناه�ضني للحكومة يف 
مدينة النجف جنوب بغداد، بح�ضب ما اأفاد مرا�ضل من 

وكالة فران�س بر�س.
وقبيل ذلك، علمت فران�س بر�س من م�ضادر يف مطار 
اإي��ران حطت يف وقت �ضابق  اآتية من  النجف اأن طائرة 
باملطار وكان ال�ضدر، الذي يدعو اإىل ا�ضتقالة احلكومة، 

على متنها.
عنيفاً،  لياًل  العراقية  كربالء  حمافظة  و�ضهدت  ه��ذا 
اأف�����ادت م�����ض��ادر ل�  اأن  ت�����ض��ارب��ت ح��ول��ه الأن���ب���اء. فبعد 
يف  بالقوة  العت�ضامات  ف�س  يف  قتيل  بوقوع  العربية 
اإىل  لرويرز  واأمنية  طبية  م�ضادر  اأ���ض��ارت  املحافظة، 
مقتل 14 على الأقل واإ�ضابة 865 اأثناء الليل بعدما 

فتحت ال�ضرطة العراقية النار على املحتجني.
اأ�ضو�ضيتد  لوكالة  عراقي  اأمني  م�ضوؤول  اأكد  ذلك،  اإىل 

هجوم  يف  امل��ئ��ات  واإ���ض��اب��ة  �ضخ�ضاً   18 م��ق��ت��ل  ب��ر���س، 
ا�ضتهدف املتظاهرين. واأ�ضاف اأن الهجوم وقع يف �ضاعة 
مبكرة من �ضباح الثالثاء، حيث خرج متظاهرون اإىل 
على  احتجاجا  ال��ت��وايل  على  اخلام�س  لليوم  ال�ضوارع 
ف�����ض��اد احل��ك��وم��ة، ون��ق�����س اخل���دم���ات، وغ���ري ذل���ك من 

املظامل.
يف  كانوا  املتظاهرين  ع�ضرات  اإن  عيان  �ضاهد  ق��ال  كما 
خميم اعت�ضام يف �ضاحة باملدينة، عندما اأطلق م�ضلحون 
م�ضلحني  اأن  واأ�ضاف  م�ضرعة.  �ضيارة  عليهم من  النار 
ملثمني - يرتدون مالب�س مدنية - و�ضلوا اإىل ال�ضاحة، 

ثم بداأوا يف اإطالق النار على املتظاهرين.
�ضوات  )ق���وات  خا�ضة  اأمنية  ق��وات  املتظاهرون  وات��ه��م 
املفرط  العنف  با�ضتخدام  الداخلية(  ل���وزارة  التابعة 
ارتكاب  ب��ل  ل  لتفريقهم،  احل���ي  ال��ر���ض��ا���س  واإط����الق 

جمزرة يف املدينة فجر الثالثاء.
من  متظاهرون  ن�ضرها  فيديوهات  اأظهرت  ذل��ك،  اإىل 

املدينة، اإحدى �ضيارات الأمن تده�س حمتجني.

تعددت اأ�شكالها واأهدافها واحدة:
ب�ركينا فا�س�: رعب انت�سار اجلماعات اجلهادية!

•• الفجر -ماهامودو �شافادوغو-ترجمة خرية ال�شيباين

الإقليمي  ال�ضتقرار  عدم  من  حني  اىل  جنت  التي  فا�ضو،  بوركينا  ت�ضهد 
�ضمودها  م��رون��ة  ت��اآك��ل   ،2011 ع��ام  الليبي  النظام  انهيار  ع��ن  الناجم 
اأعقاب  يف  البالد  عرفتها  التي  ال�ضيا�ضية  ال�ضطرابات  ب�ضبب  تدريجياً 
بوركينا  قدمت  الوقت،  ذلك  ومنذ   .2014 خريف  ال�ضعبية  النتفا�ضة 
ف��ا���ض��و ب��ي��ئ��ة اأم��ن��ي��ة حم��ف��وف��ة ب��امل��خ��اط��ر، وت��خ�����ض��ع مل��خ��اط��ر خمتلفة.      

اجلماعات الرهابية... �ضرطان ينت�ضر يف اجل�ضد الفريقي
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اأخبـار الإمـارات

برئا�شة حممد بن را�شد 

جمل�س ال�زراء يعتمد امليزانية الحتادية لعام 2020 باإجمايل 61.354 مليار درهم وبدون عجز
تاأ�شي�س الدولة وتخ�شي�س ثلثها خلدمات املواطنني منذ  احتادية  موازنة  • اأكرب 

رائدي الف�شاء هزاع املن�شوري و�شلطان النيادي وفريق عمل مركز حممد بن را�شد للف�شاء يلتقي  را�شد  بن  • حممد 

الإم��ارات والوطن العربي يف هذه 
املهمة التاريخية التي فتحت اآفاق 
مل��رح��ل��ة ج��دي��دة ت�ضاف  واأ���ض�����ض��ت 

ملنجزات الوطن.
الجتماع  خ����الل  ���ض��م��وه  واط���ل���ع 
القطاع  ح��ول  م��وج��ز  تقرير  على 
منذ  الإم����ارات  دول��ة  يف  الف�ضائي 
اإجن�������ازه حتى  ت��اأ���ض��ي�����ض��ه وم����ا مت 

اليوم.
حلم  "حققنا  ���ض��م��وه  ق����ال  ح��ي��ث 
الإم���������ارات.. وح��ل��م زاي������د.. عيال 
امل�ضتحيل..  ي���ع���رف���ون  ل  زاي������د 
و���ض��ق��ف ط��م��وح��ات��ن��ا ي��رت��ف��ع فكل 
لي�س  "الف�ضاء  م�����ض��ي��ف��ا:  يوم"، 
����ض���ق���ف ط���م���وح���ن���ا ول����ك����ن ب���داي���ة 
ط���ري���ق���ن���ا.. وب����داأن����ا جت��ه��ي��ز رواد 
التالية  ملحطتنا  اإماراتيني  ف�ضاء 

ل�ضتك�ضاف املريخ".
ومت اعتماد امليزانية للعام 2020 
درهم  م��ل��ي��ار   61.354 ب��ق��ي��م��ة 
م��ل��ي��ارا وثالثمائة  و���ض��ت��ون  واح���د 
و�ضتمائة  مليون  واأربعة وخم�ضون 
األف درهم حيث توزعت اعتمادات 
امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��الحت��اد لل�ضنة 
املختلفة،  القطاعات  على  امل��ال��ي��ة 
العالقة  ذات  القطاعات  وحظيت 
وخدماتهم  ب��امل��واط��ن��ني  امل��ب��ا���ض��رة 
ب���ال���ن�������ض���ي���ب الأك������������ر، ف����ق����د مت 

 14،8% ب��ن�����ض��ب��ة  دره�����م  م��ل��ي��ار 
امل��ي��زان��ي��ة، مت�ضمنة  اإج��م��ايل  م��ن 
التعليم  برامج  تكاليف  تقديرات 
بن�ضبة  دره����م  م��ل��ي��ار   6،7 ال���ع���ام 
امليزانية  اإج���م���ايل  م���ن   9،5%
تقديرات  بلغت  ح��ني  يف  ال��ع��ام��ة، 
 3،7 واجل��ام��ع��ي  ال��ع��ايل  التعليم 
من   5،3% بن�ضبة  دره���م  م��ل��ي��ار 

اإجمايل امليزانية العامة.
وبلغت اعتمادات الرعاية ال�ضحية 
ووقاية املجتمع 4،9 مليار درهم، 
اإج����م����ايل  م�����ن   6،9% ب��ن�����ض��ب��ة 
اأرقى  ل��ت��ق��دمي  ال��ع��ام��ة،  امل��ي��زان��ي��ة 
م�ضتويات خدمات الرعاية الطبية 
املقدمة للمواطنني، وحتقيق روؤية 
القيادة لتقدمي خدمات ذات جودة 

عالية.
�ضمان  ب��رام��ج  اع��ت��م��ادات  وو�ضلت 
وتفعيل  الج���ت���م���اع���ي���ة  احل����ق����وق 
تنمية  وزارة  يف  املجتمعي  ال��دم��ج 
دره���م،  م��ل��ي��ار   3،5 اإىل  امل��ج��ت��م��ع 
امليزانية  اإجمايل  %5 من  بن�ضبة 
الدولة  رع���اي���ة  ل��ت��اأك��ي��د  ال���ع���ام���ة 
ل��ل��ف��ئ��ات ال���ت���ي ت�����ض��ت��ح��ق ال���دع���م، 
الفئات  اإىل  الإع�����ان�����ات  وت���ق���دمي 
اخلا�ضة التي حتتاج اإىل الرعاية، 
كما خ�ض�س مبلغ 1،8 مليار درهم 
لربنامج ال�ضيخ زايد لالإ�ضكان، اأي 

مل�ضاريف  درهم  7،8 مليار  ومبلغ 
احتادية اأخرى، وبن�ضبة 11،1% 

من اجمايل امليزانية.
ويعترب القطاع الف�ضائي الإماراتي 
حيث  م�����ن  امل���ن���ط���ق���ة  يف  الأك���������رب 
وال�ضتثمارات  وال��ت��ن��وع  احل��ج��م 
املبا�ضرة، ويت�ضم القطاع باحليوية 
واخلطط  وال��ت��ن��ظ��ي��م  وال��ن�����ض��اط 
امل�ضتقبلية  ل��ل��ربام��ج  ال��وا���ض��ح��ة 
ت�ضريعية  م��ن��ظ��وم��ة  ي�����ض��م  ح��ي��ث 
القطاعات  من  جتعلها  وتنظيمية 
الأ�����ض����رع من������واً، ف��ق��د مت اإ����ض���دار 
للف�ضاء،  ال���وط���ن���ي���ة  ال�����ض��ي��ا���ض��ة 
اإىل  الف�ضائي،  ال��ق��ان��ون  واع��ت��م��اد 
ال�ضراتيجية  اع���ت���م���اد  ج���ان���ب 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ف�����ض��اء وال���ت���ي متثل 
خارطة الطريق للعلوم والتقنيات 

والبتكار الف�ضائي.
ومتلك الدولة وت�ضغل حالياً عدد 
اأقمار كبرية وحديثة يف جمال   8
الف�ضائية  وامل��راق��ب��ة  الت�����ض��الت 
للتعليم  ق��م��ري��ن  ىل  ب���الإ����ض���اف���ة 
�ضات1-،   - م������اي  و   -1 ن����اي����ف 
اأقمار   8 اخلدمة  �ضيدخل  كذلك 
ط��اب��ع علمي  ذات  ح��دي��ث��ة  اأخ����رى 
تعليمي قبل عام 2021 مبا فيها 
ال�ضقر  واأقمار عني  الأم��ل  م�ضبار 

للمراقبة وال�ضتطالع.

امليزانية  م��ن   31% تخ�ضي�س 
الجتماعية،  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل���ق���ط���اع 
التحتية  البنية  ل��ق��ط��اع  و14% 
 6.5% الق���ت�������ض���ادي���ة،  وامل��������وارد 
 32.6% الجتماعية،  للمنافع 

لل�ضوؤون احلكومية.
احتادياً  الأك��رب   - املوازنة  وتعك�س 
منذ تاأ�ضي�س الدولة - قوة القت�ضاد 
املوارد  وا�ضتدامة  ووف��رة  الوطني 
التنموية  امل�������ض���روع���ات  ل��ت��م��وي��ل 
الق���ت�������ض���ادي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة يف 
ال����دول����ة، ح��ي��ث ت�����ض��اع��ف��ت اأك���ر 
ميزانية  اأول  منذ  م��رة   300 من 
و�ضجلت   ،1971 عام  يف  احتادية 
على  ال���ث���ال���ث  ل���ل���ع���ام  ع���ج���ز  دون 
ا�ضتمرار  ي����وؤك����د  مم����ا  ال�����ت�����وايل 
بني  التوازن  بتحقيق  املتبع  النهج 
والإي���رادات، كما تركز  امل�ضروفات 
خ����الل ال���ع���ام امل��ق��ب��ل ع��ل��ى خطط 
ت�ضت�ضرف  ط��م��وح��ة  وم�����ض��روع��ات 

اآفاقاً جديدة نحو امل�ضتقبل.
وتف�ضياًل، بلغت تقديرات الربامج 
الجتماعية  للتنمية  املخ�ض�ضة 
مليار   26،7 الجتماعية  واملنافع 
اإجمايل  م���ن   38 ب��ن�����ض��ب��ة  دره�����م 
امليزانية العامة، وبلغت العتمادات 
التعليم  ل�����ربام�����ج  امل���خ�������ض�������ض���ة 
ال��ع��ام وال��ع��ايل واجل��ام��ع��ي 10،4 

اإجمايل  م���ن   2،5% ن�ضبته  م���ا 
اأجل  م��ن  وذل��ك  العامة،  امليزانية 
ال�ضكن  ل��ت��وف��ري  ال���دع���م  ت���ق���دمي 

املالئم ملواطني الدولة.
املنافع  ب��رام��ج  اع��ت��م��ادات  وب��ل��غ��ت 
 4،6 امل���ع���ا����ض���ات   - الج���ت���م���اع���ي���ة 
 6،5% ب��ن�����ض��ب��ة  دره��������م،  م���ل���ي���ار 
العامة،  امل��ي��زان��ي��ة  اإج����م����ايل  م���ن 
القيادة  لتوجيهات  تنفيذاً  وذل��ك 
الكرمية  احلياة  بتوفري  الر�ضيدة 
املدنيني  املتقاعدين من  للعاملني 
بلغت  ح�����ني  يف  وال���ع�������ض���ك���ري���ني، 
اخلدمات الأخرى مبلغ 1،6مليار 

درهم.
احلكومية  لل�ضوؤون  خ�ض�س  كما 
العامة اعتمادات مالية بقيمة 23 
مليار درهم، اأي ما ن�ضبته 32،6% 
لإدارة  امل���ي���زان���ي���ة  اإج�����م�����ايل  م����ن 
ال�ضوؤون احلكومية، وخ�ض�س مبلغ 
التحتية  للبنية  درهم  مليار   9،9
من   14% بن�ضبة  والقت�ضادية 
تخ�ضي�س  ومت  امليزانية،  اإج��م��ايل 
لربامج  دره��م  مليار   21،9 مبلغ 
ن�ضبته  م��ا  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
امليزانية.  اإجمايل  من   31،1%
درهم  مليار   4،6 مبلغ  وخ�ض�س 
وبن�ضبة  الج��ت��م��اع��ي��ة،  ل��ل��م��ن��اف��ع 
امليزانية،  اج��م��ايل  م��ن   6،5%

يبلغ حجم ال�ضتثمارات الف�ضائية 
درهم  مليار   22 نحو  ال��دول��ة  يف 
ولدى   ،9% �ضنوي  منو  ومبعدل 
اأول وك��ال��ة ف�ضاء  الإم����ارات  دول���ة 
عربي  م���������ض����روع  واأول  ع���رب���ي���ة 
اإ�ضالمي ل�ضتك�ضاف املريخ م�ضبار 
الأم���������ل، ك���م���ا مت��ت��ل��ك الإم���������ارات 
م�ضغلني لالأقمار ال�ضناعية �ضركة 
الياه-�ضات  �ضركة الريا – مركز 

حممد بن را�ضد للف�ضاء.
�ضات  ال����ي����اه  ����ض���رك���ة  واأ����ض���ب���ح���ت 
ات�ضالت  ���ض��رك��ات   10 اأك���رب  م��ن 
من  العامل  م�ضتوى  على  ف�ضائية 
حيث الدخل حيث اأطلقت يف يناير 
لتغطية  ال��ث��ال��ث  القمر   2018
للقمر  وتخطط  اجلنوبية  اأمريكا 
ال���راب���ع، ك��م��ا اأن ل���دى ال���دول���ة 4 
مركز  الف�ضائية  لالأبحاث  مراكز 
حممد بن را�ضد للف�ضاء – مركز 
ال�ضارقة للفلك والف�ضاء – املركز 
ع��ل��وم وتقنيات  لأب��ح��اث  ال��وط��ن��ي 
ال��ف�����ض��اء يف ج��ام��ع��ة الم�������ارات - 
م��ع��ه��د م�ضدر  – خم��ت��رب  ال��ع��ني 
جامعة  يف  الف�ضائي  ال��ي��اه-���ض��ات 

خليفة/.
يف  يعمل  الب�ضرية،  ال��ق��درات  ويف 
ال���ق���ط���اع ال��ف�����ض��ائ��ي ال���وط���ن���ي ما 
1500 م��وظ��ف، ما  م��ن  ي��ق��ارب 

•• دبي -وام:

برئا�ضة  ال������وزراء  جم��ل�����س  اع��ت��م��د 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
لعام  الحتادية  امليزانية  اهلل  رع��اه 
 61.354 ب���اإج���م���ايل   2020
مليار درهم وبدون عجز، وهي تعد 
الأكرب منذ تاأ�ضي�س الدولة، بحيث 
مت تخ�ضي�س %31 منها لقطاع 

التنمية الجتماعية.
وت��اأت��ي امل��ي��زان��ي��ة الحت��ادي��ة للعام 
خططها  ب��ك��ل   2020 اجل���دي���د 
لتوجيهات  ت��رج��م��ة  وب���راجم���ه���ا 
ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
احلياة  ب���ت���وف���ري  اهلل"  "حفظه 
يف  واملقيمني  للمواطنني  الكرمية 
دول���ة الإم�����ارات، و���ض��وًل لتحقيق 
روؤي���ة الإم����ارات 2021 واأه���داف 
واأن   ،2071 الإم��������ارات  م��ئ��وي��ة 
دول��ة الإم���ارات ما�ضية يف حتقيق 
تطلعاتها وطموحها وتوفري اأرقى 
ل�ضكانها  والرفاهية  العي�س  �ضبل 
وم��واط��ن��ي��ه��ا، م��ن خ���الل خدمات 
قيمة  وذات  ن���وع���ي���ة  وم�����ب�����ادرات 
القطاعات،  خم��ت��ل��ف  يف  م�����ض��اف��ة 
اإيجابي  ت����اأث����ري  اإح��������داث  ب���ه���دف 
اليومية  احل����ي����اة  يف  وح���ق���ي���ق���ي 

للمواطن.
وقال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم: "عام 2020 
تنموية  ل��ع�����ض��ري��ة  ب��داي��ة  ���ض��ي��ك��ون 
ومت�ضارعة"،  وخم��ت��ل��ف��ة  ج��دي��دة 
"امليزانية  �����ض����م����وه:  م�������ض���ي���ف���اً 
الحتادية متزنة ومتوازنة وتعرب 
ال���وط���ن���ي���ة ويتم  اأول���وي���ات���ن���ا  ع����ن 

اإدارتها بكفاءة عالية".
جاء ذلك خالل اعتماده للميزانية 
خالل   2020 ل��ل��ع��ام  الحت���ادي���ة 
ال������وزراء بق�ضر  اج��ت��م��اع جم��ل�����س 
الرئا�ضة يف اأبوظبي ام�س بح�ضور 
الفريق �ضمو ال�ضيخ �ضيف بن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال��داخ��ل��ي��ة و�ضمو  وزي����ر  ال�������وزراء 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ من�ضور 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 

�ضوؤون الرئا�ضة.
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  التقى  كما 
حم��م��د ب��ن را���ض��د اآل م��ك��ت��وم على 
الف�ضاء  رائ���َدي  الجتماع  هام�س 
املن�ضوري  ه�����زاع  الإم����ارات����ي����ني، 
�ضارة  معايل  و  النيادي،  و�ضلطان 
بنت يو�ضف الأمريي وزيرة دولة، 
وي��و���ض��ف ح��م��د ال�����ض��ي��ب��اين، املدير 
را�ضد  ب����ن  مل����رك����ز حم���م���د  ال����ع����ام 
املري،  ���ض��امل  واملهند�س  للف�ضاء، 
م���دي���ر ب��رن��ام��ج الإم��������ارات ل����رواد 
واأثنى  �ضموه  بارك  حيث  الف�ضاء، 
على اإجناز ابن الإم��ارات بو�ضوله 
كاأول رائد ف�ضاء عربي اإىل حمطة 
لدولة  ومتثيله  الدولية،  الف�ضاء 

ون�ضبة  م��واط��ن��ني   30% ي��ق��ارب 
ومتو�ضط   35% ح��وايل  الن�ضاء 
وتوجد  ال��ث��الث��ي��ن��ات،  الأع���م���ار يف 
اأن�ضطة  لها  �ضركة   50 م��ن  اأك��ر 

ف�ضائية خمتلفة.
اعتمد  الج��ت��م��اع،  اأج��ن��دة  و�ضمن 
اإن���������ض����اء ����ض���ن���دوق دعم  امل���ج���ل�������س 
تعزيز  اإىل  ال�����ه�����ادف  ال���ت���ع���ل���ي���م، 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  م���ع  ال�����ض��راك��ات 
التعليم  لتطوير  الأع��م��ال  ورج��ال 
وتوفري موارد مالية اإ�ضافية تدعم 
يف  النوعية  التطويرية  ال��ربام��ج 

التعليم بكافة مراحله واأ�ضكاله.
�ضمان  ال�������ض���ن���دوق  وي�������ض���ت���ه���دف 
ا�����ض����ت����دام����ة ب������رام������ج ال���ت���ط���وي���ر 
والتحديث النوعي للتعليم و�ضيتم 
وال����وزارات  اجل��ه��ات  م��ن  حوكمته 
�ضيخ�ضع  ك��م��ا  ال��دول��ة  يف  املعنية 
ديوان  ورق��اب��ة  ال��داخ��ل��ي  للتدقيق 

املحا�ضبة.
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، مت  ال���������ض����وؤون  ويف 
"جمل�س  ت�����ض��ك��ي��ل  اإع������ادة  اع��ت��م��اد 
والبيئة  املناخي  للتغري  الإم���ارات 
املناخي  التغري  وزي���ر  برئا�ضة   "
والبيئة وع�ضوية عدد من اجلهات 
القطاع  م��ن  وممثلني  احلكومية 
اع��ت��م��اد تعديل  ك��م��ا مت  اخل���ا����س، 
ملتابعة  الدائمة  اللجنة   " ت�ضكيل 
حلقوق  ال�ضامل  ال��دوري  التقرير 
الإن�ضان"، برئا�ضة وزارة اخلارجية 
والتعاون الدويل وع�ضوية ممثلني 
الحتادية  احلكومية  اجلهات  عن 

واملحلية/ املعنية.
اطلع  احل��ك��وم��ي��ة  ال���ت���ق���اري���ر  ويف 
واع�����ت�����م�����د امل����ج����ل���������س ع����ل����ى ع����دد 
متابعة  اإط������ار  يف  ال���ت���ق���اري���ر  م���ن 
���ض��ري اإجن����از امل�����ض��اري��ع وامل���ب���ادرات 
احل���ك���وم���ي���ة، وت�����ض��م��ن الط�����الع 
ت����و�����ض����ي����ات امل����ج����ل���������س ال���وط���ن���ي 
الحتادي يف �ضاأن مو�ضوع �ضيا�ضة 
اإىل  وال�����ض��ن��اع��ة،  ال��ط��اق��ة  وزارة 
ج��ان��ب اع��ت��م��اد احل�����ض��اب اخلتامي 
لكل من م�ضرف الإمارات للتنمية، 
للنقل  العامة  الإم��ارات  وموؤ�ض�ض�ة 
" موا�ضالت الإمارات  واخلدم��ات 
الإم�������ارات  ب���ري���د  وجم���م���وع���ة   ،"
املالية  لل�ضنة  التابعة  وال��وح��دات 

.2018
اعتمد  ال���دول���ي���ة،  ال���ع���الق���ات  ويف 
و�����ض����ادق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ع����دد من 
ت�ضمنت  وال�����ت�����ي  الت����ف����اق����ي����ات، 
الت�ضديق على التفاقية الإطارية 
للطاقة  ال������������دويل  ل����ل����ت����ح����ال����ف 
التكميلية  والتفاقية  ال�ضم�ضية، 
لتفاقية املقر املربمة بني حكومة 
للطاقة  الدولية  والوكالة  الدولة 
امل��ت��ج��ددة " اآي��ري��ن��ا "، اإ���ض��اف��ة اإىل 
الدولة  ح��ك��وم��ة  ب���ني  ات��ف��اق��ي��ت��ني 
وك���ل م���ن ح��ك��وم��ة م��ن��ط��ق��ة هونغ 
كونغ الإدارية اخلا�ضة بجمهورية 
ال���������ض����ني ال�������ض���ع���ب���ي���ة وح���ك���وم���ة 
جمهورية ال�ضنغال ب�ضاأن الت�ضجيع 

واحلماية املتبادلة لال�ضتثمارات.

 نائب رئي�س الدولة: 
ومت�شارعة وخمتلفة  جديدة  تنموية  لع�شرية  بداية  �شيكون   2020 • عام 

عالية بكفاءة  اإدارتها  ويتم  الوطنية  اأولوياتنا  عن  وتعرب  ومتوازنة  متزنة  االحتادية  • امليزانية 
التنفيذ خطة  ا�شتعر�شنا  واليوم  الوطن..  وبنات  اأبناء  من  طوابري  خلفه  يكون  اأن  الف�شاء  يف  هزاع  • وعدنا 

املريخ ال�شتك�شاف  التالية  ملحطتنا  اإماراتيني  ف�شاء  رواد  جتهيز  وبداأنا  طريقنا..  بداية  ولكن  طموحنا  �شقف  لي�س  • الف�شاء 

بحث مع رئي�س �شرياليون عالقات ال�شداقة وم�شارات التعاون امل�شرتك 

حممد بن زايد ي�ؤكد م�ا�سلة الإمارات نهجها الأ�سيل ودورها الرائد يف دعم جه�د الدول ال�سديقة لتحقيق التنمية 
•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  ا�ضتقبل �ضاحب 
امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
ب��ي��و رئ��ي�����س جمهورية  ام�����س..ف��خ��ام��ة ج��ول��ي��و���س م����ادا 

�ضرياليون.
ورحب �ضموه بالرئي�س ال�ضيف - خالل اللقاء الذي جرى 
اأن ت�ضهم زيارته  اإىل  باأبوظبي - متطلعا  البحر  يف ق�ضر 
اإىل الدولة يف دفع العالقات يف املجالت كافة مبا يخدم 

امل�ضالح امل�ضركة للبلدين و�ضعبيهما.
وبحث اجلانبان خالل اللقاء.. عالقات ال�ضداقة وم�ضارات 
اجلوانب  يف  خ��ا���ض��ة  تنميتها  و���ض��ب��ل  امل�����ض��رك  ال��ت��ع��اون 
والزراعية  التحتية  والبنية  والقت�ضادية  ال�ضتثمارية 

البلدين وحتقق  امل�ضتدامة يف  التنمية  التي تدعم عملية 
م�ضاحلهما املتبادلة.

كما تبادل اجلانبان وجهات النظر ب�ضاأن عدد من الق�ضايا 
واملو�ضوعات ذات الإهتمام امل�ضرك.

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واأك���د 
بقيادة  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  اأن  اللقاء  خ��الل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل ت��وا���ض��ل ن��ه��ج��ه��ا الأ����ض���ي���ل ودوره����ا 
ال�ضديقة لتحقيق  ال��دول  الرائد يف دعم جهود  التنموي 
وتطوير  ل�ضعوبها  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����ض��ادي��ة  التنمية 
ا�ضتدامتها  ي�����ض��م��ن  مب���ا  احل��ي��وي��ة  ق��ط��اع��ات��ه��ا  خم��ت��ل��ف 
وتطوير كفاءة اأدائها ومبا يلبي تطلعات �ضعوبها لتحقيق 
الرئي�س  اأعرب  التقدم وال�ضتقرار والزده��ار. من جانبه 

وت��ق��دي��ره للم�ضاعدات  ���ض��ك��ره  ب��ي��و ع��ن  م����ادا  ج��ول��ي��و���س 
الإن�ضانية واملبادرات احليوية النوعية التي تقدمها دولة 
املجالت  اإىل بالده يف خمتلف  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
الرئي�ضة والتي تعزز جهود الدولة واإمكانات موؤ�ض�ضاتها يف 

حت�ضني خدماتها وتطويرها خلدمة �ضعبها.
وزيرة  الها�ضمي  اإب��راه��ي��م  بنت  رمي  معايل  اللقاء  ح�ضر 
دول���ة ل�����ض��وؤون ال��ت��ع��اون ال����دويل و���ض��ع��ادة حم��م��د مبارك 

املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.
فيما ح�ضره من جانب �ضرياليون .. الدكتور جون تامبي 
امل�ضت�ضار الرئا�ضي للبنية التحتية ومعايل جوزيف ندانيما 
البرول  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  ق��ب��اء  ال��زراع��ة وثيموثي  وزي���ر 
لدى  �ضرياليون  جمهورية  �ضفري  �ضي�ضاي  ر�ضيد  و�ضعادة 

الدولة.
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات تقدم 26 طنا من امل�ساعدات الغذائية لأهايل مرخة ال�سفلى يف �سب�ة
•• �شبوة -وام: 

الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  الإن�ضانية  ذراع��ه��ا  يف  ممثلة  الإم����ارات  دول���ة  ق��دم��ت 
الإماراتي 324 �ضلة غذائية تزن 26 طنا من امل�ضاعدات الغذائية لأهايل 

مديرية مرخة ال�ضفلى مبحافظة �ضبوة اليمنية ا�ضتفاد منها 1976 فردا 
اإط���ار اجلهود  امل�ضاعدات يف  وت��اأت��ي ه��ذه  ال��ق��ادرة.  الأ���ض��ر غ��ري  اإىل  ينتمون 
الإغاثية والإن�ضانية لدولة الإمارات التي ت�ضتهدف رفع املعاناة وتطبيع حياة 
الإ�ضتثنائية  الظروف  ب�ضبب  �ضعبة  اأو�ضاعا  تعاين  التي  املديرية  يف  الأ�ضر 

التي متر بها. واأعرب امل�ضتفيدون - عقب ت�ضلمهم املواد الغاثية من فرق 
قيادة وحكومة  الإم���ارات  لدولة  �ضكرهم  - عن  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل 
اخلري  م�ضرية  اإط���ار  يف  حمنتهم  يف  جانبهم  اإىل  الأخ��وي��ة  لوقفتها  و�ضعبا 

والعطاء وذلك بتوجيهات من القيادة الر�ضيدة.

يذكر اأن هيئة الهالل الأحمر الإماراتي وزعت منذ بداية عام 2019 "عام 
1836 طنا و480 كيلو  " �ضلة غذائية مبعدل   32.374" الت�ضامح" .. 
جراما ا�ضتهدفت 153 األفا و130 فردا من الأ�ضر غري القادرة يف حمافظة 

�ضبوة.

دائرة ال�سحة تنظم الدورة الأوىل من قمة اأب�ظبي جل�دة الرعاية ال�سحية الأ�سب�ع املقبل
•• اأبوظبي - وام: 

جلودة  اأب��وظ��ب��ي  لقمة  الأوىل  ال����دورة  اأب��وظ��ب��ي  العا�ضمة  ت�ضت�ضيف 
الرعاية ال�ضحية التي تنظمها دائرة ال�ضحة يف اأبوظبي يومي 4 و5 
بلدان  خمتلف  من  وم�ضارك  متحدث   400 مب�ضاركة  املقبل  نوفمرب 
العامل لبحث حا�ضر وم�ضتقبل جودة الرعاية ال�ضحية و�ضبل تفعيل دور 

البتكار يف اإثراء جتربة املري�س والرتقاء بجودة اخلدمات ال�ضحية.
مكانة  اإر���ض��اء  بهدف  للقمة  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال�ضحة  دائ���رة  تنظيم  وي��اأت��ي 
دور  وتعزيز  ال�ضحية  الرعاية  جل��ودة  العاملية  اخل��ارط��ة  على  الإم���ارة 
البحث والبتكار يف حت�ضني جودة و�ضالمة اخلدمات ال�ضحية، وت�ضجيع 
خطة  وو�ضع  واآمنة،  م�ضتدامة  �ضحية  رعاية  لتحقيق  املثمر  البتكار 

عمل لتخطي التحديات التي تواجه جودة اخلدمات ال�ضحية.
وتعزيز  املبتكرة،  لالأفكار  معرفية  من�ضة  توفري  اإىل  القمة  وت�ضعى 
اجلهود املحلية الرامية اإىل موا�ضلة تعزيز جودة اخلدمات ال�ضحية، 
خمتلف  من  ال�ضحية  الرعاية  قطاع  رواد  جتمع  و�ضل  حلقة  وتوفري 

اأنحاء العامل والعاملني فيه.
ال�ضحية  الرعاية  دائ��رة جودة  املناعي، مديرة  اأ�ضماء  الدكتورة  وقالت 
اإىل توفري من�ضة عاملية  اأبوظبي  يف دائرة ال�ضحة .. تتطلع العا�ضمة 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  ورواد  وم�ضتثمرين  وخمت�ضني  متحدثني  جتمع 
العامل لبحث اأف�ضل املمار�ضات لتعزيز جودة خدمات الرعاية ال�ضحية 
وتبادل املعرفة واخلربات ذات ال�ضلة، حيث �ضت�ضهد القمة ح�ضور نخبة 
من املتحدثني وامل�ضاركني الذي �ضيحر�ضون على ا�ضتعرا�س جتاربهم 

العملية يف حت�ضني اجلودة والرتقاء بتجربة املري�س.. واأدعو العاملني 
القمة  فعاليات  ح�ضور  اإىل  واملنطقة  اأبوظبي  يف  ال�ضحي  القطاع  يف 
وامل�ضاركة يف ور�س العمل واجلل�ضات النقا�ضية لتبادل املعرفة والإ�ضهام 
يف اخلروج باأفكار مبتكرة وحلول فعالة للم�ضي قدماً بجودة اخلدمات 

ال�ضحية املقدمة على م�ضتوى العامل.
واأ���ض��اف��ت اإن اأب��وظ��ب��ي ت���ويل اأه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة ل��ر���ض��ا امل��ر���ض��ى وتوظيف 
العمل  خ��الل  من  ال�ضحية  التجربة  تعزيز  يف  والبتكار  التكنولوجيا 
طبية  اأبحاث  لإج��راء  مرموقة  عاملية  �ضحية  موؤ�ض�ضات  مع  اإىل  جنباً 
خدمات  ب��ج��ودة  الرت��ق��اء  يف  ت�ضهم  وتو�ضيات  �ضيا�ضات  وو���ض��ع  رائ���دة، 

الرعاية ال�ضحية يف الإمارة وتعزيز خمرجاتها.
و�ضت�ضهد القمة طرح ومناق�ضة باقة من املو�ضوعات �ضمن اإطارين هما: 

والبتكار،  اخلدمات  ج��ودة  عرب  ال�ضحية  الرعاية  مالمح  ر�ضم  اإع��ادة 
وجتربة املري�س واإدارة الأخطاء الطبية.

وحوكمة  ال�ضريرية،  التجارب  يف  البتكار  قيادة  املو�ضوعات  وتت�ضمن 
واأ�ضيا�ضيات  ال�ضحية،  الرعاية  يف  التميز  ثقافة  تعزيز  و�ضبل  اجل��ودة، 
تعزيز  ودوره يف  ال�����ض��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  والب���ت���ك���ار يف  اجل�����ودة،  حت�����ض��ني 
من  الكثري  ذل��ك  وغ��ري  الطبية  وامل�ضوؤولية  املري�س،  وجتربة  اجل��ودة 

املو�ضوعات.
وتت�ضمن القمة عددا من ور�س العمل التي ت�ضلط ال�ضوء على التاأثري 
لتح�ضني  املمار�ضات  واأف�ضل  اخل��دم��ات  وج���ودة  �ضالمة  على  القيادي 
م�ضروعات  تفا�ضيل  ن�ضر  وكيفية  الطبية  وامل�ضوؤولية  املري�س  جتربة 

حت�ضني اجلودة يف املجالت العلمية العاملية وغريها من املو�ضوعات.

الإمارات ت�ؤكد اأهمية تهيئة الظروف املنا�سبة لإحالل ال�سالم يف ال�سرق الأو�سط
•• نيويورك - وام:

ب�ضفتها   - الإم������ارات  دول���ة  ح��ث��ت 
الأع�ضاء  ال��دول  جمموعة  رئي�س 
ال��ت��ع��اون الإ���ض��الم��ي -  يف منظمة 
املجتمع الدويل على تهيئة البيئة 
امل��ن��ا���ض��ب��ة ل��ت��م��ك��ني ج��ه��ود اإح���الل 
الفل�ضطينية  الأرا���ض��ي  يف  ال�ضالم 
املُحتلة من خالل تخفيف معاناة 
اأي  ووق���ف  الفل�ضطيني،  ال�ضعب 
م�ضروعة  غري  ا�ضتفزازية  تدابري 
ُتقّو�س من حل الدولتني .. داعية 
ج��م��ي��ع الأط������راف اخل��ارج��ي��ة اإىل 
و�ضالمتها  �ضوريا  �ضيادة  اح���رام 
الإق���ل���ي���م���ي���ة وم������وؤك������دة �����ض����رورة 
لل�ضراع  ���ض��ي��ا���ض��ي  حل��ل  ال��ت��و���ض��ل 
البيان  يف  ذل����ك  ج����اء  ال�������ض���وري. 
ال����ذي اأدل�����ت ب���ه ���ض��ع��ادة لن���ا زكي 
للدولة  ال��دائ��م��ة  امل��ن��دوب��ة  ن�ضيبة 
عن  بالنيابة  املتحدة،  الأمم  لدى 

قد�ضية  ُت���ه���دد  الأع���م���ال  ه���ذه  اأن 
الأماكن،  ه��ذه  وا���ض��ت��ق��رار وو���ض��ع 
العنف  ت���اأج���ي���ج  م����ن  ي���زي���د  مم����ا 

والتطرف يف املنطقة.
ن�ضيبة  ال���������ض����ف����رية  واق������رح������ت 
واملجتمع  الأم�������ن  جم��ل�����س  ع���ل���ى 
ال�������دويل ك���ك���ل ات����خ����اذ اإج��������راءات 
من  املزيد  ح��دوث  لتجنب  عاجلة 
الإن�ضانية  احل���ال���ة  يف  ال���ت���ده���ور 
والقت�ضادية يف فل�ضطني، والعمل 
على تقليل الحتياجات الإن�ضانية 
ل��ل�����ض��ع��ب ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي، مب����ا يف 
الفل�ضطينيني.  ال��الج��ئ��ني  ذل���ك 
و���ض��ج��ع��ت ال�����دول الأع�������ض���اء على 
املقدمة  امل�ضاهمات  وزي��ادة  تقدمي 
املتحدة  الأمم  ه��ي��ئ��ات  اإىل  م��ن��ه��ا 
التي ت�ضعى جاهدة لتح�ضني �ضبل 
العي�س للفل�ضطينيني ودعم جهود 
والتنمية  الق��ت�����ض��ادي  الن��ت��ع��ا���س 
يف الأرا���ض��ي املحتلة، م��وؤك��دة على 

اإط��الق مفاو�ضات  اإىل  دويل يقود 
جميع  ح������ول  م�������ض���داق���ي���ة  ذات 
عملية  يف  النهائي  الو�ضع  ق�ضايا 
وفقاً  الأو���ض��ط،  ال�ضرق  ال�ضالم يف 

للمرجعيات املتفق عليها.
اإ�ضرائيل  ان�ضحاب  اإىل  دع��ت  كما 
ال�ضوري  اجل������ولن  م���ن  ال���ك���ام���ل 
املحتل اإىل حدود الرابع من يونيو 
جمل�س  ل���ق���رارات  وف��ق��اً   1967
الأم��ن .. م��وؤك��دة ���ض��رورة احرام 
جميع الأطراف اخلارجية ل�ضيادة 
�ضوريا و�ضالمتها الإقليمية وعلى 
الإ�ضالمي  ال��ت��ع��اون  منظمة  دع��م 
ال�ضورية  لالأزمة  ال�ضيا�ضي  للحل 
مبا يتفق مع قرار املجل�س 2254 

./ 2015 /
منظمة  ال�����ت�����زام  ع���ل���ى  و������ض�����ددت 
اإىل  بالتو�ضل  الإ�ضالمي  التعاون 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  مُتكن  نتيجة 
على  امل�ضتقلة  دول��ت��ه  اإق���ام���ة  م��ن 

جم���م���وع���ة ال�������دول الأع���������ض����اء يف 
وذلك  الإ�ضالمي  التعاون  منظمة 
الربع  امل��ف��ت��وح��ة  امل��ن��اق�����ض��ة  اأم�����ام 
�ضنوية التي عقدها جمل�س الأمن 
"الإثنني"  الأول  اأم�����س  ال����دويل 
الأو�ضط،  ال�ضرق  يف  احلالة  ب�ضاأن 

مبا يف ذلك ق�ضية فل�ضطني.
واأك��������دت ال�������ض���ف���رية ن�����ض��ي��ب��ة - يف 
اإىل حل  ال��ت��و���ض��ل  " اأن   - ال��ب��ي��ان 
يوؤدي  ل��ن  لل�ضراع  و�ضامل  ع���ادل 
فل�ضطني  مت����ك����ني  اإىل  ف����ق����ط 
اإىل  جنباً  العي�س  م��ن  واإ���ض��رائ��ي��ل 
جنب يف �ضالم واأم��ن، واإمن��ا اأي�ضا 
لفتة  املنطقة،  ا�ضتقرار  �ضيدعم 
اإىل اأن اجلماعات املتطرفة ت�ضعى 
يف  ال��راه��ن  الو�ضع  ا�ضتغالل  اإىل 
التطرف،  ون�ضر  التجنيد  اأغرا�س 
اأن يوؤدي  ���ض��اأن��ه  ال���ذي م��ن  الأم����ر 
ا����ض���ت���ق���رار  زع�����زع�����ة  زي���������ادة  اإىل 
زخم  خ��ل��ق  اإىل  ودع���ت  املنطقة". 

 ،1967 4 ي��ون��ي��و  اأ���ض��ا���س ح���دود 
ال�ضرقية،  ال��ق��د���س  وع��ا���ض��م��ت��ه��ا 
ال�ضلة،  ذات  للقرارات  وذلك وفقاً 
وم���رج���ع���ي���ات م����دري����د، وم����ب����ادرة 
ال�ضالم العربية وخريطة الطريق 
التي و�ضعتها املجموعة الرباعية.

ن�ضيبة  ال�������ض���ف���رية  وا����ض���ت���ن���ك���رت 
ا�ضتمرار بناء وتو�ضيع امل�ضتوطنات 
ال�ضم  عمليات  وك��ذل��ك  احل��ال��ي��ة، 
وامل�ضادرة يف الأرا�ضي الفل�ضطينية 
القد�س  ذل�����ك  يف  مب����ا  امل���ح���ت���ل���ة، 
ال�ضرقية، واأعربت عن قلق منظمة 
املحاولت  اإزاء  الإ�ضالمي  التعاون 
الو�ضع  ل��ت��غ��ي��ري  امل�����ض��روع��ة  غ���ري 
ال�ضكانية  وال��رك��ي��ب��ة  ال��ت��اري��خ��ي 
ل��ل��ق��د���س ال�����ض��رق��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، مبا 
القانونية  غ��ري  الأع��م��ال  ذل��ك  يف 
املقد�ضات  ���ض��د  وال����ض���ت���ف���زازي���ة 
املدينة،  يف  والإ�ضالمية  امل�ضيحية 
واأكدت  ال�ضريف،  احل��رم  وخا�ضة 

روؤية  حت��ق��ي��ق  ه��و  "هدفنا  ق��ائ��ل��ة 
انتظارها  ط����ال  ال��ت��ي  ال���دول���ت���ني 
واإ�ضرائيل  فل�ضطني  تعي�س  واأن 
واأمن"،  �ضالم  يف  جنب  اإىل  جنباً 
واأكدت اأهمية موا�ضلة دعم الدول 
التعاون  م��ن��ظ��م��ة  يف  الأع���������ض����اء 

الإ�ضالمي  التعاون  منظمة  تاأييد 
املتحدة  القوي لعمل وكالة الأمم 
لإغ������اث������ة وت�������ض���غ���ي���ل ال���الج���ئ���ني 
الأدنى  ال�����ض��رق  يف  الفل�ضطينيني 

وجتديد وليتها. "الأونروا"، 
كلمتها  ن�ضيبة  ال�ضفرية  واختتمت 

الدولية  ل���ل���ج���ه���ود  الإ�����ض����الم����ي 
اإىل  التو�ضل  اإىل ت�ضجيع  الرامية 
و�ضلمي  ودائ���م  و�ضامل  ع���ادل  ح��ل 
اأ�ضا�ضي  كمطلب  ال�����ض��راع،  ينهي 
لتحقيق ال�ضالم والأمن الإقليمي 

والدويل.

املن�شة االإلكرتونية التعليمية االأكرب عربيًا توفر حمتواها جمانًا يف مناطق نائية غري مت�شلة باالإنرتنت

»مدر�سة« ت�سل ال�سنغال �سمن م�سروعها يف 1000 قرية نائية
•• دكار-وام:

مدر�ضة  ملن�ضة  ال��ت��اب��ع   - قرية"   1000 يف  "مدر�ضة  م�����ض��روع  ف��ري��ق  ت��وّج��ه 
اآل مكتوم  را�ضد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  اأطلقه �ضاحب  والذي  الإلكرونية، 
لتوفري  "رعاه اهلل" ،  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
وخميمات  النائية  املناطق  م��ن  ع��دد  يف  للطالب  اإلكرونية  تعليمية  من�ضة 
الالجئني - اإىل ال�ضنغال بال�ضراكة مع هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف اإطار 
م�ضروع الو�ضول اإىل 1000 قرية نائية يف املنطقة العربية واأفريقيا، وتوفري 
املبا�ضر  الطلبة من دون احلاجة لالت�ضال  التعليمي للمن�ضة لآلف  املحتوى 
الذاتي  التعّلم  مبداأ  وت�ضجيع  التعليمية  املنظومة  تعزيز  فيه  ملا  بالإنرنت، 
وخا�ضة  العربية  باللغة  التعليم  ب��واق��ع  للنهو�س  التكنولوجيا  دور  وتفعيل 

للمواد العلمية.
ملوؤ�ض�ضة  امل�ضاعد  ال��ع��ام  الأم���ني  العطر  �ضعيد  �ضعادة  وق���ال 
اقت�ضاد  "بناء  العاملية:  اآل مكتوم  را�ضد  مبادرات حممد بن 
الطموحة  الأه��داف  وحتقيق  املعرفة  على  القائم  امل�ضتقبل 
التعليمي  امل�ضمون  توفري  اإىل  بحاجة  امل�ضتدامة  للتنمية 
املتقدم ومواكبة التطورات العلمية مبحتوى متطور ي�ضكل 
واملتعلمني  املتاحة للطلبة  الدرا�ضية  للمناهج  اأ�ضا�ضياً  رافداً 
باللغة العربية يف خمتلف املراحل املدر�ضية �ضواء يف العامل 
اأت���ى اإط����الق من�ضة  اأو خ��ارج��ه. ويف ه���ذا ال�����ض��ي��اق  ال��ع��رب��ي 
"مدر�ضة" الهادفة اإىل توفري حمتوى تعليمي متميز باللغة 
املناهج وامل�ضاقات  اأحدث  العربية مت تعريبه بالعتماد على 
باللغة  كافة  للطالب  جماناً  واإتاحته  العامل،  يف  التعليمية 
"ولأن  العطر:  واأ���ض��اف  العامل."  يف  م��ك��ان  اأي  يف  العربية 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ف��ك��ر  وال��ع��ل��م يف  ب��امل��ع��رف��ة  ت��رت��ب��ط  التنمية 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 

جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" ، يتجه م�ضروع من�ضة مدر�ضة يف 1000 
لتعميم  واأفريقية  عربية  دول  عدة  اإىل  جديدة  نوعية  مرحلة  يف  نائية  قرية 
فائدة حمتوى "مدر�ضة" التعليمي الإلكروين املتاح باللغة العربية يف متناول 
فاعل  م�ضتقبلي  تنموي  ح��راك  اإط��الق  يف  لي�ضاركوا  واملعلمني  الطالب  اآلف 
واملادية  اللوج�ضتية  العقبات  وتذليل  العلمي  للتح�ضيل  متابعتهم  خالل  من 
يف املناطق النائية التي يتواجدون فيها وم�ضاعدتهم على التعلم الذاتي." من 
اأكد �ضعادة الدكتور حممد عتيق الفالحي، الأمني العام لهيئة الهالل  جهته 
الأحمر الإماراتي، حر�س �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
يف منطقة الظفرة ، رئي�س هيئة الهالل الأحمر، على دعم مثل هذه املبادرات 
النوعية، التي حتدث اأثرا اإيجابيا مبا�ضرا يف املجتمعات النامية، وتعزز جمالت 
التنمية الب�ضرية والإن�ضانية، لذلك تويل هيئة الهالل الأحمر ق�ضايا التعليم 

وتوفري فر�ضه للجميع اهتماما كبريا.
اإىل الدعم  اإن جهود دول��ة الإم��ارات التنموية يف املجتمعات التي حتتاج  وق��ال 
الر�ضيدة  القيادة  روؤي��ة  جت�ضد  العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  والتمكني  وامل�ضاندة 

العمل اخلريي  الإم��ارات عاملياً يف جمال  احلري�ضة على تر�ضيخ �ضدارة دولة 
والإن�ضاين والتنموي.

واأ�ضاف الفالحي : "�ضراكتنا مع موؤ�ض�ضة مبادرات حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
ال�ضنغال ويف خميمات  النائية يف  العاملية يف م�ضروع من�ضة مدر�ضة يف القرى 
الالجئني يف عدد من الدول العربية يهدف لت�ضهيل و�ضول الطلبة اإىل املحتوى 
التعليمي املتقدم باللغة العربية دون احلاجة لالت�ضال بالإنرنت، وت�ضجيعهم 
على التعّلم والتح�ضيل املعريف، وتخّطي التحديات، وحماربة الت�ضرب املدر�ضي، 
اإىل جانب اإثراء املحتوى الإلكروين املتاح باللغة العربية، ودعم التعليم الذي 

يعزز التنمية وي�ضكل اأ�ضا�ضاً ل�ضتقرار املجتمعات وتقدمها وازدهارها".
للت�ضويق  العام  الأم��ني  نائب  اجلنيبي  اهلل  عبد  حمود  �ضعادة  اأك��د  جانبه  من 
وجمع التربعات يف هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ع�ضو وفد الدولة لل�ضنغال 

اأن ت��وف��ري حم��ت��وى م��ن�����ض��ة م��در���ض��ة يف 
بالإنرنت  املت�ضلة  غري  النائية  املناطق 
يف ال�ضنغال ياأتي تنفيذاً لل�ضراكة املربمة 
بني موؤ�ض�ضة مبادرات حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم العاملية والهالل الأحمر الإماراتي 
لإجناز  امل�ضركة  اجل��ه��ود  تن�ضيق  بهدف 
قرية"،   1000 يف  "مدر�ضة  م�����ض��روع 
لتح�ضني  اجلهتني  م�ضاعي  �ضمن  وذل��ك 
ح��ي��اة ���ض��ك��ان ه���ذه امل��ن��اط��ق ورف���ع املعاناة 
ع��ن��ه��م، وت���وف���ري ح���ل���ول م��ب��ت��ك��رة وغري 
تقليدية للتحديات التي تواجه املجتمعات 
وعلى  ال�����ض��روري��ة  امل��ج��الت  يف  الب�ضرية 

راأ�ضها التعليم.
ل��ل�����ض��راك��ة املربمة  وف���ق���اً  اأن�����ه  واأو�����ض����ح 
ال���ه���الل الأحمر  ي�����ض��اه��م  ب���ني اجل��ه��ت��ني 

الإماراتي يف حتديد املناطق امل�ضتهدفة وت�ضهيل الو�ضول اإليها وتقدمي الدعم 
يف عملية التوزيع واملتابعة، خ�ضو�ضاً يف القرى واملناطق النائية التي ت�ضملها 
التعاون  يف  يحتذى  من��وذج��اً  تعد  ال�ضراكة  ه��ذه  اأن  معترباً  الهيئة،  اأن�ضطة 
يف  العاملة  الإماراتية  املوؤ�ض�ضات  بني  الواحد  الفريق  ب��روح  والعمل  والتناغم 
امل�ضتهدفة  الفئات  باإك�ضاب  تهتم  لكونها  ن��ظ��راً  والتنموي،  الإن�����ض��اين  امل��ج��ال 
املعارف واملهارات الالزمة لتح�ضني حياتهم اإىل الأف�ضل ب�ضكل م�ضتدام مهما 

كانت التحديات.
من  ممكنة  �ضريحة  اأك��رب  اإىل  الو�ضول  ي�ضتهدف  امل�ضرك  امل�ضروع  اإن  وق��ال 
كانت  ���ض��واء  العربية  باللغة  درا�ضية  مناهج  تعتمد  التي  ال�ضنغالية  امل��دار���س 
"مدر�ضة" للطلبة والطالبات مبا ي�ضهم  اأو خا�ضة، وتوفري حمتوى  حكومية 
بالإنرنت، وي�ضاعدهم على الرتقاء  يف تغلبهم على حتدي �ضعوبة الت�ضال 

مب�ضتواهم العلمي واملعريف.
من جهته، قال الدكتور وليد اآل علي، مدير م�ضروع من�ضة مدر�ضة: "نهدف اإىل 
توفري من�ضة مدر�ضة يف 1000 قرية نائية والو�ضول اإىل الطالب يف املجتمعات 

اأج��ه��زة التكنولوجيا  اأو ام��ت��الك  ب��الإن��رن��ت  ال��ت��ي ت��ع��اين حت��دي��ات الت�����ض��ال 
الأوىل  تعد  مبتكرة  حلوًل  لنوفر  التعليمية،  ومرافقها  مدار�ضها  يف  احلديثة 
من نوعها حيث مت ت�ضنيعها خ�ضي�ضا لهذا امل�ضروع باأيدي كوادر اإماراتية، وهي 
عبارة عن جهاز حا�ضوب لوحي وجهاز بث للمحتوى التعليمي وحقيبة مبتكرة 
حتتوي �ضفاً ذكياً متنقاًل يت�ضمن اأجهزة لوحية وجهاز عر�س �ضوئياً متنقاًل 
وذاكرة حممولة مت برجمتها لتوفري جميع درو�س من�ضة مدر�ضة ب�ضهولة على 
تعليمي متقدم  لتوفري حمتوى  الثمن،  زهيدة  الإلكرونية  الأجهزة  خمتلف 
باللغة العربية لكافة املراحل املدر�ضية يف متناول الطلبة لر�ضيخ ثقافة التعّلم 
اإىل  للو�ضول  "ن�ضعى  علي:  اآل  واأ���ض��اف  لديهم."  العلمي  والف�ضول  ال��ذات��ي 
الطلبة يف املناطق النائية يف 1000 قرية وخميمات الالجئني يف 25 بلداً يف 
الوطن العربي وخارجه لال�ضتفادة من حلول التكنولوجيا الذكية للم�ضاهمة 

يف حتفيز الطلبة على متابعة حت�ضيلهم 
ال��ع��ل��م��ي وت��خ��ط��ي ك���ل ال��ت��ح��دي��ات مهما 
كانت، اإىل جانب النهو�س بواقع التعليم، 
واإثراء  التعليمية،  املناهج  مع  والتكامل 
املحتوى الإلكروين املتاح باللغة العربية. 
وح�ضورنا يف ال�ضنغال اليوم بال�ضراكة مع 
الإم��ارات��ي ووزارة  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
جديدة  حمطة  ه��و  ال�ضنغال  يف  التعليم 
ونوعية على هذا امل�ضار." وا�ضتقبل معايل 
مامادو تال وزير التعليم ال�ضنغايل فريق 
الأحمر  وال���ه���الل  م��در���ض��ة  من�ضة  ع��م��ل 
الإم����ارات����ي ب��ح�����ض��ور ���ض��ع��ادة حم��م��د بن 
عيالن القائم بالأعمال يف �ضفارة الدولة 
يف ال�ضنغال، واطلع على اخلدمات املبتكرة 
التي يقدمها م�ضروع "مدر�ضة يف 1000 

قرية"، واحللول التي يقدمها امل�ضروع للتغلب على غياب الإنرنت يف املناطق 
بن  مبادرات حممد  موؤ�ض�ضة  الفريق حول  �ضرح من  اإىل  ا�ضتمع  كما   ، النائية 

را�ضد اآل مكتوم العاملية وامل�ضاريع املتعددة املن�ضوية حتت مظلتها.
دعم  املبتكرة يف  احللول  بهذه  اإعجابه  مبدياً  الفريق،  باأع�ضاء  معاليه  ورحب 
التعليم  دعم  فيما يخ�س  التعاون  املزيد من  اإىل  عن تطلعه  التعليم، ومعرباً 
اإر�ضال وفد ملرافقة فريق العمل الإماراتي يف زيارته  باللغة العربية، كما قرر 

لعدد من املدار�س لت�ضهيل مهمة عملهم.
"مدر�ضة" الإلكرونية املندرجة �ضمن  وي�ضكل امل�ضروع - الذي تنفذه من�ضة 
العاملية - بداية مرحلة  اآل مكتوم  م�ضاريع موؤ�ض�ضة مبادرات حممد بن را�ضد 
جديدة من املبادرة تتو�ضع خارج العامل العربي لت�ضل اإىل املدار�س التي تعّلم 
باللغة العربية يف القارة الأفريقية لت�ضهيل و�ضول الطالب يف املناطق النائية 
يف عدد من الدول العربية ودول القارة الأفريقية اإىل املحتوى التعليمي املتقدم 

باللغة العربية بالتزامن مع العام الدرا�ضي اجلديد.
وت�ضتهدف خطة تنفيذ امل�ضروع 192 موقعاً نائياً يف 25 دولة يف الوطن العربي 

وخارجه .. ومت خالل الفرة من 13 حتى 17 اأكتوبر اجلاري وبال�ضراكة مع 
الهالل الأحمر الإماراتي تنفيذ اأعمال م�ضروع "مدر�ضة يف 1000 قرية" يف 
اإىل اآلف الطلبة يف �ضتة ولي��ات هي  �ضتة مواقع خمتلفة يف ال�ضنغال، لت�ضل 

داكار، وغيداوي، وتيواون، وبيكني، واإمبور، وفاتيك.
ويعتمد امل�ضروع احللول التكنولوجية املبتكرة لتوفري حمتوى من�ضة مدر�ضة 
العامل  يف  نائية  قرية   1000 يف  الطلبة  متناول  يف  الإل��ك��روين  التعليمي 
العربية  ال��دول  العربية يف  باللغة  تدّر�س  التي  امل��دار���س  ع��دد من  ويف  العربي 

والأفريقية دون احلاجة اإىل الت�ضال بالإنرنت.
وتقدم املبادرة اأربعة حلول لتحقيق ذلك؛ هي حا�ضوب "مدر�ضة" اللوحي الذي 
يتوفر عليه حمتوى من�ضة مدر�ضة التعليمية دون الت�ضال بالإنرنت، وجهاز 
بث "مدر�ضة" الذي ي�ضل مداه اإىل 500 مر مربع كما ميكن ربطه بال�ضبكة 
الداخلية للمدر�ضة لبث املحتوى التعليمي. كما توفر املبادرة 
حل وحدات التخزين اخلارجية املحمولة التي يتم توفريها 
لآخر،  ج��ه��از  م��ن  التعليمي  املحتوى  لنقل  احل��اج��ة  ح�ضب 
لتتكامل مع حل "مدر�ضة يف حقيبة"، احلقيبة املدجمة التي 
ت�ضكل �ضفاً تعليمياً افرا�ضياً متنقاًل ل يزيد وزنها عن 30 
كيلوجراماً وحتتوي 20 جهازاً لوحياً وجهاز عر�س �ضوئياً 
متنقاًل ومكربات �ضوت ووح��دة �ضحن مركزية متكنها من 

توفري الطاقة ليوم درا�ضي كامل.
2146 طالباً  اأكر من  اإىل  وكان امل�ضروع قد و�ضل بنجاح 
وطالبة و139 معلما يف خميم مريجيب الفهود الإماراتي 
الأردين لالجئني يف اململكة الأردنية الها�ضمية اأثناء تطبيقه 
داخ��ل خميم  اإنرنت  ب��دون  التعليمي  املحتوى  فكرة توفري 
من  ع��دد  على  التجربة  لتعميم  متهيداً  وذل��ك  ال��الج��ئ��ني، 

خميمات الالجئني يف كٍل من لبنان والأردن والعراق.
قرية   1000 يف  مدر�ضة  من�ضة  م�ضروع  تنفيذ  ولت�ضهيل 
فيها  امل��ج��اين  التعليمية  امل��ح��ت��وى  ت��وف��ري  يعمل على  ال��ت��ي   25 ال���  ال���دول  يف 
اجلهات  خمتلف  مع  ا�ضراتيجية  �ضراكات  "مدر�ضة"  تعقد  العربية،  باللغة 
احلري�ضة على النهو�س بواقع التعليم يف املنطقة العربية والعامل، مبا يف ذلك 
املوؤ�ض�ضات واملنظمات  الهالل الأحمر الإماراتي ويجري التن�ضيق مع عدد من 
واملنظمة  "اليون�ضكو"  والثقافة  والعلم  للربية  املتحدة  الأمم  منظمة  مثل 
وغريها  واليوني�ضيف  "الإي�ضي�ضكو"،  والعلوم  والثقافة  للربية  الإ�ضالمية 

للو�ضول اإىل اأكرب عدد من املتعلمني واملعلمني.
العربية  وباللغة  بالفيديو  التعليمية  الدرو�س  "مدر�ضة" اآلف  من�ضة  وتقدم 
املتوافقة  والريا�ضيات  العامة  والعلوم  والأح��ي��اء  والكيمياء  الفيزياء  م��واد  يف 
و�ضوًل  الأط��ف��ال  ريا�س  مرحلة  من  املتطورة،  الدرا�ضية  املناهج  خمتلف  مع 
اإىل ال�ضف الثاين ع�ضر، حيث ت�ضرح املفاهيم العلمية بطرق مب�ضطة وعرو�س 
م�ضّورة تقّرب الفكرة العلمية للمتعّلمني ومتنح املعلمني واأولياء الأمور و�ضائل 
العملية  يف  ودجم��ه��م  ال��ط��الب  حتفيز  على  تعينهم  ودقيقة  ج��دي��دة  تعليمية 

التعليمية واملعرفية.

امل�شروع ي�شتهدف   
اإىل  ال����و�����ش����ول 
يف  نائية  مناطق 
25 دولة يف العامل 
وخارجه العربي 

 6 اآالف الطالب يف 
�شنغالية  والي���ات 
من  ي�����ش��ت��ف��ي��دون 
بال�شراكة  امل�شروع 
االأحمر  الهالل  مع 
االإم�����������ارات�����������ي

ال�شنغايل  التعليم  وزير   
عمل  ف��ري��ق  ي�شتقبل 
الهالل  و  مدر�شة  من�شة 
االأح����م����ر االإم����ارات����ي 
م���رح���ب���ًا مب����زي����د م��ن 
التعليم  لدعم  التعاون 
ب���ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة
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اأخبـار الإمـارات
من�س�ر بن زايد ي�سهد حفل زفاف 

خالد �سلطان الرميثي
•• اأبوظبي-وام:

ح�ضر �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة، م�ضاء ام�س حفل 
الزفاف الذي اأقامه �ضلطان عبداهلل �ضلطان الرميثي مبنا�ضبة زفاف جنله خالد على كرمية حممد �ضلطان را�ضد 

الظاهري وذلك يف نادي �ضباط القوات امل�ضلحة باأبوظبي.
وهناأ �ضموه العري�س وذويه بهذه املنا�ضبة، متمنياً له حياة اأ�ضرية �ضعيدة وم�ضتقرة.

ت�ضمن احلفل العديد من العرو�س والأهازيج ال�ضعبية.

برعاية ذياب بن حممد بن زايد.. امل�ؤمتر الدويل لل�سالمة املرورية ينطلق الي�م يف اأب�ظبي

من اأجل اإمارة ذات تطور عمراين م�شتدام وخدمات بلدية متميزة ت�شعد املجتمع

دائرة التخطيط العمراين والبلديات تعقد »قمة اأب�ظبي للمدينة الذكية« ل�ستعرا�س ا�سرتاتيجيات املدن الذكية 

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  بن  ذي��اب  ال�ضيخ  �ضمو  رعاية  حتت  اليوم  تنطلق 
اأعمال  العهد  ويل  دي���وان  رئي�س  اأبوظبي  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�ضو 
لأ�ضاطيل  املرورية  ال�ضالمة  اإدارة  حول  املرورية  لل�ضالمة  ال��دويل  املوؤمتر 

مركبات النقل وذلك بفندق انركونتننتال - اأبوظبي.
تنظم املوؤمتر - الذي ي�ضتمرعلى مدى يومني - جمعية الإمارات لل�ضالمة 
املرورية بالتعاون مع املنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق واملنظمة 
العربية لل�ضالمة املرورية ومنظمة ال�ضحة العاملية والحتاد الدويل للطرق 

وجلنة ال�ضالمة املرورية باأبوظبي والحتاد الأوروبي ل�ضالمة النقل.
واأنهت اللجنة املنظمة للموؤمتر كافة ال�ضتعدادات ترقباً لنطالق فعاليات 
حفل الفتتاح وبرنامج املوؤمتر العلمي، والذي ي�ضم 20 ورقة علمية منها 8 
اأوراق تقدمها دوائر وجهات حملية يف الدولة، كما يقدم باقي الأوراق خرباء 
من عدة دول واحتادات عاملية ومنظمات ومراكز بحثية وهيئات متخ�ض�ضة 

من اأوروبا وكندا والوليات املتحدة، وعدد من الدول العربية.
اللجنة  اأن  اجلمعية  رئي�س  الدرمكي  ب��دوة  ب��ن  �ضالح  حممد  معايل  واأك���د 

التي  ال��الزم��ة  التدابري  كافة  اتخذتا  للموؤمتر  العلمية  واللجنة  املنظمة 
دولة  و�ضمعة  مبكانة  الالئقني  وامل�ضمون  بال�ضكل  امل��وؤمت��ر  تنظيم  ت�ضمن 
الإمارات ..م�ضرياً اإىل اأن اجلمعية حر�ضت على اختيار عنوان املوؤمتر كون 
اأع��داداً كبرية من املركبات ت�ضهم ب�ضكل كبري وفاعل  ال�ضركات التي متتلك 
ال�ضالمة  بو�ضائل  تقيدها  ح��ال  يف  امل��روري��ة  ال�ضالمة  موؤ�ضرات  حت�ضني  يف 
بالأعداد  خا�ضة  م��روري��ة  �ضالمة  نظم  لإدارة  وب��رام��ج  خطط  واع��ت��م��اده��ا 
الكبرية من املركبات التي متلكها اأو تديرها، كما ت�ضهم نظم الإدارة يف احلد 
من الوفيات والإ�ضابات خا�ضة يف مركبات النقل اجلماعي للركاب وحافالت 

النقل املدر�ضي ونقل الب�ضائع وغريها.
العام  ال�ضر  اأم��ني  احلو�ضني  اأحمد  ح�ضن  متقاعد  العميد  اأ�ضاد  جانبه  من 
للجمعية بال�ضركاء ال�ضراتيجيني للجمعية والذين يحر�ضون دوماً على 
امل�ضاركة وتقدمي كافة اأوجه الدعم لالأن�ضطة التي تنظمها اجلمعية وعلى 
املروري  واملجل�س  التحتية،  البنية  تطوير  ووزارة  الداخلية،  وزارة  راأ�ضهم 
الحتادية  والهيئة  ال��ت��اأم��ني،  وهيئة  اأب��وظ��ب��ي،   - النقل  ودائ���رة  الحت����ادي، 
وهيئة  دب��ي،   - واملوا�ضالت  الطرق  وهيئة  والبحرية،  الربية  للموا�ضالت 
والبلديات  العمراين  التخطيط  ودائ���رة  ال�ضارقة،   - وامل��وا���ض��الت  ال��ط��رق 

والقيادة العامة ل�ضرطة اأبوظبي، والقيادة العامة ل�ضرطة دبي وغريهم من 
ال�ضركاء.

واأكد اأن كافة الإجراءات التنظيمية اخلا�ضة باملوؤمتر الدويل قد مت النتهاء 
دولية  واأجنبية ومنظمات  دول��ة عربية   30 اأك��ر من  اأن  اإىل  ..لف��ت��اً  منها 
�ضت�ضارك  امل��روري��ة  بال�ضالمة  معنية  وجمعيات  واأب��ح��اث  درا���ض��ات  وم��راك��ز 
150 �ضخ�ضاً من  اأك��ر من  املتوقع م�ضاركة  ال��دويل، حيث من  املوؤمتر  يف 
خارج الدولة. ونوه اإىل اأن برنامج املوؤمتر يتوزع على مدار يومني ويت�ضمن 
جل�ضات علمية يتم من خاللها طرح 20 ورقة بحث علمية تتناول حماور 
التو�ضيات  اإ�ضدار  العلمية للموؤمتر  اللجنة  �ضيتم ومن خالل  املوؤمتر، كما 
املن�ضوري  �ضيف  نا�ضر  الدكتور  �ضعادة  قال  جانبه  من  للموؤمتر.  النهائية 
ي�ضعى  ل��ل��م��وؤمت��ر..  العلمية  اللجنة  رئي�س  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  ع�ضو 
ال�ضالمة  نظم  اإدارة  يف  ال�ضبل  اأف�ضل  اإىل  للو�ضول  واملتخ�ض�ضون  املعنيون 
كانت  �ضواًء  ال�ضركات  متتلكها  التي  املركبات  من  الكبرية  لالأعداد  املرورية 
اأن حوادث املرور يف بيئة  اإىل  اأو الب�ضائع.. م�ضريا  خم�ض�ضة لنقل الركاب 
العمل تظل اإىل حد بعيد من املخاطر اجل�ضيمة حيث اأ�ضبح املوظفني اأكر 

تنقاًل �ضواًء من حيث ن�ضاطهم املهني والذهاب اإىل العمل.

وحول اأهداف املوؤمتر .. لفت اإىل اأنه يهدف اإىل اإلقاء ال�ضوء على ال�ضالمة 
التطورات  اآخ��ر  على  والط��الع  والب�ضائع،  الركاب  نقل  لأ�ضاطيل  امل��روري��ة 
احلديثة يف جمال اإدارة نظم نقل الركاب اجلماعي ب�ضكل اآمن، اإ�ضافة اإىل 
عر�س احللول املختلفة لإدارة نظم �ضالمة اأ�ضاطيل نقل الب�ضائع والطالع 
على املعايري احلديثة يف تخطيط وبرجمة اأ�ضاطيل النقل، عالوة على تبادل 
وا�ضتعرا�س  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  الناجحة  الدولية  التجارب  وع��ر���س  اخل���ربات 
نقل  لأ�ضاطيل  امل��روري��ة  ال�ضالمة  اإدارة  يف  امل�ضتخدمة  احلديثة  التقنيات 
ع��دة حم��اور منها حت�ضني  �ضيغطي  امل��وؤمت��ر  اأن  واأو���ض��ح  الب�ضائع.  ال��رك��اب 
م�ضتوى ال�ضالمة املرورية لالأ�ضاطيل الكبرية من مركبات النقل اجلماعي 
والتقنيات  احلديثة  النقل  هند�ضة  اأ�ضاليب  خ��الل  من  والب�ضائع  للركاب 
اجلماعي  النقل  مركبات  اأ�ضاطيل  حركة  وبرجمة  وتخطيط  امل�ضتخدمة 
عائد  املوؤمتر  �ضيتناول  كما  امل��روري��ة.  ال�ضالمة  ل�ضمان  والب�ضائع  للركاب 
ال�ضتثمار يف ال�ضالمة املرورية وعالقته باإدارة الأ�ضاطيل العامة والتجارية، 
الركاب  نقل  باأ�ضاطيل  املتعلقة  واللوائح  والتعليمات  والأنظمة  والقوانني 
اأ�ضاطيل نقل  اإدارة نظم �ضالمة  املعرفة يف  القدرات ونقل  والب�ضائع، وبناء 

الركاب والب�ضائع وحتليل البيانات املتعلقة بها.

•• اأبوظبي - الفجر:

ال�ضطناعي  للذكاء  الدولة  وزير   ، العلماء  �ضلطان  بن  بح�ضور معايل عمر 
و30   29 يومي  وت�ضتمر  ال��ي��وم  الذكية"  للمدينة  اأبوظبي  "قمة  انطلقت 
اأكتوبر 2019 ، �ضمن مبادرات املدينة الذكية برعاي�ة من دائرة التخطيط 
ال��ع��م��راين وال��ب��ل��دي��ات وتنظيم ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي، وذل���ك مت��ا���ض��ي��اً مع 
اخلارطة ال�ضراتيجية للدائرة وا�ضراتيجية الإمارات للذكاء ال�ضطناعي 
مئوية  �ضمن  �ضخم  م�ضروع  كاأول   2017 اأكتوبر  يف  اأطلقت  التي   2031
التي  الذكية  بعد احلكومة  املوجة اجلديدة  وال��ذي ميثل   ،2071 الإم��ارات 

�ضتعتمد عليها اخلدمات والقطاعات والبنية التحتية امل�ضتقبلية يف الدولة.
من جانبه اأكد معايل فالح حممد الأحبابي رئي�س دائرة التخطيط العمراين 
والبلديات اأن الدائرة ت�ضعى من خالل عقد "قمة اأبوظبي للمدينة الذكية" 
الذكية  للمدن  التطبيقية  الآل��ي��ات  ب�ضاأن  اأبوظبي  ومكانة  �ضمعة  تعزيز  اإىل 
والذكاء ال�ضطناعي يف كل من حماور احلوكمة واخلدمات والنقل والطرق 

والبنية التحتية وال�ضالمة وال�ضتدامة وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل والبتكار. 
واأ�ضاف معاليه: كما تعمل دائرة التخطيط العمراين والبلديات على تعزيز 
يف  الواقع  اأر���س  على  الفعالة  وم�ضاهمتها  احلكومية  اجلهات  جهود  تكاتف 
حتول مدينة اأبوظبي اإىل مدينة ذكية، وكذلك الطالع على اأف�ضل املمار�ضات 
اجلهود  ح�ضد  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال��ذك��ي��ة،  امل���دن  جم��ال  يف  وال��ع��امل��ي��ة  الإقليمية 

والطاقات وحتقيق �ضراكات فعالة وهادفة مع القطاع اخلا�س.
اأب��وظ��ب��ي يف  ج��ه��ود  الذكية" ت��ربز  للمدينة  اأب��وظ��ب��ي  "قمة  اأن  معاليه  واأك���د 
ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  ع��ل��ى  والع��ت��م��اد  ال��ذك��ي��ة  ل��ل��م��دن  التطبيقية  الأع���م���ال 
ب�ضكل  احلكومي  والعمل  خا�س  ب�ضكل  البلدي  العمل  يف  الذكية  واخل��دم��ات 
عام على اأر�س الواقع �ضمن امل�ضاريع واملبادرات القائمة وامل�ضتقبلية لتحقيق 

مفهوم املدن الذكية. 
للمدن  الطموحة  واخلطط  العمل  اأط��ر  با�ضتعرا�س  اهتماماً  القمة  وت��ويل 
الذكية يف الإم��ارة والط��الع على م�ضتجدات التكنولوجيا يف هذا املجال من 
بنية  توفري  اإىل �ضمان  بالإ�ضافة  اخلا�س،  القطاع  وابتكارات  خالل عرو�س 
على  املقبلة  ال�ضتثمارات  كافة  ا�ضتيعاب  على  ق��ادرة  املوا�ضفات  عاملية  حتتية 

الإمارة، من خالل ا�ضتثمار التكنولوجيات احلديثة يف اأعمال وم�ضاريع الطرق 
واحلدائق واملرافق الرفيهية والبنية التحتية.

الرعاية  ق��دم��ت  وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��م��راين  التخطيط  دائ���رة  اإن  معاليه:  وق���ال 
ال�ضراتيجية للقمة من منطلق اإميانها باأهمية ا�ضتثمار الذكاء ال�ضطناعي 
يف دعم التوجهات الرامية اإىل الرتقاء امل�ضتمر يف اخلدمات لإ�ضعاد املجتمع 
ودعم حماور التنمية ال�ضاملة يف اأبوظبي، الأمر الذي �ضي�ضفي على احلدث 
التعاون  اأوا���ض��ر  تعزيز  اإىل  بالإ�ضافة  واإقليمياً،  حملياً  اأك��رب  ووزن���اً  اأهمية 
والحتفاء  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  اجل��ه��ود  وتكاتف  لتحقيق  ال�ضراتيجي 
واكت�ضاب  للتوا�ضل  متميزة  ف��ر���ض��اً  ال��ق��م��ة   فعاليات  وتتيح   ، ب��اإجن��ازات��ه��م، 
املتعلقة  املعلومات  اأح��دث  القرار، وتوفر  اخل��ربات، حيث جتمع كبار �ضانعي 
و  التكنولوجي  التقدم  واأوج���ه  احلكومية  وامل��ب��ادرات  ال�ضناعية  بالجتاهات 

والت�ضريعات ذات العالقة.
اأكد �ضعادة �ضيف بدر القبي�ضي املدير العام لبلدية مدينة  على ال�ضعيد ذاته 
املدينة  مبادرات  منهجية  ت�ضتعر�س  التي  باملحاور  حافلة  القمة  اأن  اأبوظبي 
بلدية  وخ��دم��ات  م�ضتدام  متكامل  عمراين  تطوير  ذات  اإم���ارة  خللق  الذكية 
متميزة لرفاهية و�ضعادة املجتمع باملواءمة مع اخلارطة ال�ضراتيجية لدائرة 
يف  وم�ضاهمة  التخطيط العمراين والبلديات التي اأطلقت يف مار�س 2019، 
انبثقت  حيث   ،)21 )غ���داً  احلكومية  للم�ضرعات  اأب��وظ��ب��ي  برنامج  حتقيق 
متا�ضياً  والبلديات  العمراين  التخطيط  دائ���رة  يف  الذكية  املدينة  م��ب��ادرات 
 2031 ال�ضطناعي  للذكاء  الإم����ارات  وا�ضراتيجية  الإم����ارات  مئوية  م��ع 
2019 ك��اأول م�ضروع �ضخم �ضمن مئوية  التي اعتمدها جمل�س ال��وزراء يف 

الإمارات 2071 ميثل املوجة اجلديدة بعد احلكومة الذكية.
واأ�ضاف �ضعادته: تلخ�س هذه املنهجية طرق تطوير مبادرات املدينة الذكية 
وبنى حتتية  العام ومبرافق  تتميز مبظهرها  اإم��ارة  اأولوياتها خلق  التي من 
رائدة، و�ضراكات فعالة وهادفة، وقدرات موؤ�ض�ضية فعالة وهادفة، ومنو عمراين 
متكامل وم�ضتدام يلبي احتياجات املناطق واملجتمع، وكذلك خدمات متميزة 
وذكية لإ�ضعاد املتعاملني، وقطاع عقاري منظم ومناف�س وجاذب للم�ضتثمرين، 

بالإ�ضافة اإىل بناء منظم واآمن وفق اأف�ضل معايري البناء العاملية.
اخلطط  و�ضياغة  الذكية  امل��دن  عمل  فريق  بناء  اإىل  املنهجية  وت�ضعى  كما   

واملبادرات الت�ضغيلية ون�ضرها يف املحافل واملوؤمترات، وكذلك تنمية القدرات 
القيادية للمهند�ضني الإماراتيني يف جمال املدن الذكية وا�ضتخدامها يف تعزيز 
امل�ضتقبلية  وامل��ب��ادرات  للم�ضاريع  والتنموية  ال�ضراتيجية  ال��ق��رارات  اتخاذ 
ورفع مهارات جميع الوظائف املت�ضلة بالتكنولوجيا وتنظيم دورات تدريبية 
للموظفني لكيفية ا�ضتخدام الأدوات والتقارير الذكية يف الأعمال الروتينية.

ويف جمال الت�ضويق  تعزز املنهجية  مكانة و�ضمعة البلدية من خالل تغطية 
الآليات  ح��ول  العمل  وور����س  وامل��ب��ادرات  وامل�ضاريع  للربامج  فعالة  اإعالمية 
املدينة  لتطبيقات  �ضنوي  عاملي  موؤمتر  ورع��اي��ة  الذكية،  للمدن  التطبيقية 

الذكية والبنية التحتية وخدمات البلدية.
للخدمات  الرقمي  التحول  عملية  املنهجية  ت�ضهل  ف�ضوف  احلوكمة  يف  اأم��ا 
واملهام والأعمال التي تقع حتت نطاق بلدية مدينة اأبوظبي وتعزيز التكامل 
املوا�ضفات واملعايري  بينما يف  ال�ضركاء ال�ضراتيجيني،  امل�ضرك مع  والعمل 
ف�ضوف ي�ضاعد على حتديث موا�ضفات البنية التحتية واأمن املعلومات و�ضبكات 
وبروتوكولت الت�ضال واإنرنت الأ�ضياء مبا ين�ضجم مع التطبيقات الذكية يف 

م�ضاريع ومبادرات دائرة التخطيط العمراين والبلديات.
�ضتقدم  الذكية  املدينة  مبادرات  �ضمن  امل�ضتهدفة  املجالت  اأن  بالذكر  جدير 
تطوير  ت�ضتهدف  املجتمع  و���ض��ع��ادة  لرفاهية  ذك��ي��ة  بلدية  واأ���ض��وًل  خ��دم��ات 
تنق�ضم  حيث  ال��ب��ل��دي��ة،  واخل��دم��ات  وال�����ض��راك��ات  التحتية  والبنية  الأ���ض��ول 
والبيئة،  والطاقة  املياه  مثل  فنية  جمالت  ق�ضمني،  اإىل  امل�ضتهدفة  املجالت 
والتي  امل�ضتقبل،  وا�ضت�ضراف  واملعرفة  والبتكار  الأداء  مثل  عملية  وجم��الت 
الأمطار،  مياه  �ضرف  الأع��م��ال،  وا�ضتمرارية  ذكية  ط��وارئ  اإدارة  من  تتكون 
الإنارة  لالأ�ضول،  الذكية  الإدارة  الذكية،  اللوحات  ال��ذك��ي،  الفني  التدقيق 
الذكية، اإدارة النفايات الذكية، الألعاب الذكية، منذجة معلومات البناء، الري 
الذكي، الزراعة والتجميل الذكي، ال�ضالمة املرورية الذكية، اخلدمات الذكية 

والتحول الرقمي، �ضالمة امل�ضاة الذكية، الإدارة الذكية للم�ضاريع واملن�ضاآت.

جائزة اأبوظبي للمدينة الذكية 
"جائزة  والبلديات  العمراين  التخطيط  دائ���رة  اأطلقت  القمة  اإط���ار  �ضمن   
اأبوظبي للمدينة الذكية" و التي جاءت متا�ضيا مع اخلارطة ال�ضراتيجية 

للدائرة والتي ت�ضعى اإىل حتقيق قدرات موؤ�ض�ضية فعالة وهادفة من خالل 
بناء قدرات واأنظمة تقنية متكاملة حتقق الريادة يف معايري املدن الذكية.

من  الذكية  للمدينة  اأبوظبي  جائزة  بتطوير  قامت  اأنها  ال��دائ��رة  واأك��دت 
اأجل حتديد املدن وامل�ضاريع والأفكار املبتكرة التي تعزز التنمية احل�ضرية 

امل�ضتدامة يف جميع اأنحاء العامل.
الرائدة  املدن  ا�ضراتيجيات  اإىل تعزيز وتقدير ودعم  كما تهدف اجلائزة 
للتكامل  املبذولة  اجل��ه��ود  تقييم  خ��الل  م��ن  املبتكرة  والأف��ك��ار  وامل�ضاريع 
يف  املتميز  وت��اأث��ريه��ا  الإن�����ض��ان  خل��دم��ة  التكنولوجيا  وت�ضخري  وال��ت��واف��ق 

رفاهية و�ضعادة املجتمعات .

اأهداف اجلائزة 
 ،2071 اأه��داف مئوية الإم��ارات  اإىل امل�ضاهمة يف حتقيق  تهدف اجلائزة 
اخلارطة  حتقيق  دع��م  ال�ضطناعي،  للذكاء  الإم����ارات  ا�ضراتيجية  دع��م 
برنامج  دع��م  وال��ب��ل��دي��ات،  ال��ع��م��راين  التخطيط  ل��دائ��رة  ال�ضراتيجية 
الرتقاء   ، اأبوظبي  الذكية يف  املدينة  21" ، دعم مبادرات  "غدا  مبادارت 
بالتطور العمراين الذكي، الطالع على اأف�ضل املمار�ضات العاملية يف جمال 
ال�ضادرة عن  امل�ضتدامة  التنمية  اأهداف  امل�ضاهمة يف حتقيق  الذكية،  املدن 
الأمم املتحدة، تعزيز العالقات وال�ضراكات مع القطاع احلكومي واخلا�س 

حمليا وعامليا .
و�ضبه  احلكومية  اجل��ه��ات   : منها  اجل��ه��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  اجل��ائ��زة  وت�ضمل 
احلكومية، القطاع اخلا�س، الأفراد وفرق العمل ، كما يت�ضع نطاق اجلائزة 

لي�ضمل النطاقني املحلي والعاملي.
اأما عن فئات اجلائزة فتنق�ضم اإىل اأربع فئات هي: جوائز التمكني، جوائز 

امل�ضاريع، اجلائزة الرئي�ضة، اجلائزة الفخرية.
الدخول  اأول  اأن��ه يتوجب  ال��دائ��رة  اأك��دت  امل�ضاركة يف اجلائزة  اآلية  وح��ول 
الذكية، ثم تقدمي طلبات  اأبوظبي للمدن  الإلكروين جلائزة  املوقع  اإىل 
واخلطوة   ، الإل��ك��روين  املوقع  ال�ضتمارات عرب  امل�ضاركة من خالل ملء 
الثالثة اإرفاق ن�ضخة من امل�ضتندات املتعلقة بامل�ضاركة والتي تدعم الر�ضح 

للجائزة.

مركز تدريب وزارة ال�سحة بال�سارقة ي�ست�سيف مبادرة مكعب املهارات
•• ال�شارقة -وام: 

ووقاية  ال�ضحة  وزارة  يف  والتطوير  التدريب  مركز  ا�ضت�ضاف 
 - امل��ه��ارات  مكعب  م��ب��ادرة  فعالية  ال�ضارقة  اإم���ارة  يف  املجتمع 
الإ�ضرافية  ال��ق��ي��ادات  م��ن  ع��دد  مب�ضاركة   - ال��ت��وا���ض��ل  م��ه��ارة 
واملمر�ضني  والأط���ب���اء  ال��ط��ب��ي��ة  وامل��ن��اط��ق  الإدارات  وم�����دراء 
والكادر الفني التخ�ض�ضي وذلك يف اإطار حتقيق اأهداف حملة 
"مهارتي 12x12 املنبثقة من ا�ضراتيجية الربنامج الوطني 
للمهارات املتقدمة لدعم مبداأ التعلم مدى احلياة وا�ضتك�ضاف 

املهارات املتقدمة لأفراد املجتمع.
�ضهرا   12 12 مهارة على مدى  ت�ضمل  قائمة  املبادرة  وت�ضم 
امل�ضاكل  النقدي   حل  العلمية والإب��داع والتفكري  املهارات  وهي 

املالية  وامل��ه��ارات  التكنولوجية  وامل��ه��ارات  والتعاطف  والقيادة 
والثقايف  الجتماعي  وال��وع��ي  والتكيف  والتوا�ضل  وال��ت��ع��اون 

وتطوير الذات.
لقطاع  امل�����ض��اع��د  ال��وك��ي��ل  الكتبي  ع��و���س �ضغري  ���ض��ع��ادة  واأك����د 
اخلدمات امل�ضاندة اأن الربنامج ياأتي يف اإطار الربنامج الوطني 
للمهارات املتقدمة الذي اعتمده جمل�س الوزراء لتعزيز ثقافة 
بيئة خ�ضبة لالبتكار  املجتمع وتوفري  التعلم مدى احلياة يف 
تغريات  مواكبة  على  ق��ادرة  ك��وادر  وتاأهيل  املعريف  والتناف�س 
تناف�ضية  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ  ج��دي��د  ح��ي��اة  من��ط  وت��ب��ن��ي  امل�ضتقبل 
الدولة . من جانبه قال �ضقر احلمريي مدير مركز التدريب 
والتطوير اإن الور�ضة التدريبية " الفعالية" تركز على مهارة 
�ضهر اأكتوبر وهي مهارة التوا�ضل .. مو�ضحا اأن املكعب عبارة 

اإىل  الأول  الوجه  اأوج��ه يرمز  اأربعة  اأيقونة للمهارات من  عن 
"حمادثات املهارات املتقدمة" ويرمز الوجه الثاين اإىل التقييم 
تتيح  لوحية  اأجهزة  ا�ضتخدام  خالل  من  للمهارات  ال�ضخ�ضي 
للح�ضور فر�ضة التعرف على اأهم مهارة لدى كل واحد منهم 
وي�ضري الثالث لور�س العمل التي �ضتعقد بهدف اإك�ضاب موظفي 
معلومات  ال��راب��ع  ال��وج��ه  ي�ضمل  بينما  ال�ضهر  م��ه��ارة  ال����وزارة 
وافية عن املهارات املتقدمة و�ضرح حول ا�ضراتيجية الربنامج 
الوطني للمهارات واملتقدمة ورحلة تلك املهارات حتى اإطالق 
فيديوهات  لعر�س  تفاعلية  �ضا�ضة  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضراتيجية 
لق�ض�س جناح ملهمة ملجموعة من اأفراد املجتمع ممن لديهم 
مهارات حمددة من ال� 12 مهارة وكيف مكنتهم هذه املهارات 

من النجاح وتطوير اأنف�ضهم ب�ضكل فاعل وموؤثر.
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اأخبـار الإمـارات
م�س�ؤولة اأممية لـ »وام«: الإمارات داعم رئي�سي جله�د الأمم املتحدة

••  اأبوظبي-وام:

من  للحد  املتحدة  الأمم  ملكتب  التنفيذي  املدير  ما�ضي  كري�ضي  اأك��دت 
خماطر الكوارث اأن دولة الإمارات متتلك اإمكانات هائلة متكنها من اأن 
تكون مثال يحتذى به للمنطقة والعامل يف احلد من املخاطر والكوارث 
وذلك بف�ضل ابتكاراتها التكنولوجية وتطورها ال�ضريع.   وقالت كري�ضي 
ما�ضي يف ح��وار م��ع وك��ال��ة اأن��ب��اء الإم����ارات "وام" اإن الإم����ارات تعد من 
 2030-2015 �ضينداي  اإط���ار  تطبيق  يف  امل�ضاهمة  ال��رائ��دة  ال���دول 
كونها داعما رئي�ضيا جلهود املنظمات والهيئات التابعة لالأمم املتحدة.. 
من  املت�ضررة  امل��دن  بناء  اإع���ادة  يف  الإن�ضانية  الإم����ارات  بجهود  م�ضيدة 
الكوارث على م�ضتوى العامل.   واأ�ضافت اأنها اأجرت مناق�ضات مع الهيئة 

ال��دول��ة فيما يخ�س  وال��ك��وارث يف  والأزم����ات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية 
معربة   .. ال��ك��وارث  خماطر  من  للحد  الوطنية  ال�ضراتيجية  تطوير 
عن �ضعادتها بالتقدم الذي �ضهدته حتى الآن وتتطلع اإىل و�ضع اللم�ضات 
الأخرية على خطة العمل قريبا وذلك قبل املوعد النهائي والذي ينتهي 
يف عام 2020 وهو املوعد العاملي واخلا�س باإطار �ضينداي حيث اعتمدته 
خماطر  من  احل��د  ا�ضراتيجيات  لتقدمي   2015 يف  الأع�ضاء  ال��دول 

الكوارث على ال�ضعيدين الوطني واملحلي.
�ضامد  جمتمع  نحو  الطريق  قيادة  باإمكانها  الإم���ارات  اأن  اإىل   واأ�ضارت 
للكوارث وذلك من خالل ان�ضمامها اإىل اأكر من 4 اآلف مدينة حول 
العامل و300 مدينة عربية يف حملة "جعل املدن مرنة" تليها م�ضاركتها 
يف املوؤمتر العاملي الثالث للحد من خماطر الكوارث يف �ضينداي اليابان.

 ونوهت كري�ضي ما�ضي اإىل اأن ال�ضنوات الع�ضرين املا�ضية �ضهدت خ�ضائر 
اقت�ضادية غري مبا�ضرة من الكوارث جتاوزت 3 تريليونات دولر وت�ضرر 
ال��ك��وارث و77 يف املائة  95 مليون �ضخ�س من  2017 ح��وايل  يف ع��ام 
من هذه الكوارث مرتبطة بتغري املناخ .. موؤكدة اأهمية اتخاذ اإجراءات 
ا�ضتباقية من قبل جميع الدول للت�ضدي لتغري املناخ وكذلك ال�ضتعداد 
والتاأكد من اتخاذ التدابري الالزمة للحد من خماطر الكوارث ولي�س 

فقط ال�ضتجابة ولكن تقليل املخاطر والتاأثري ال�ضلبي املحتمل.
 وتابعت:" يجب اأن تقوم الدول بعمل تقييم دقيق حول املخاطر املختلفة 
من  للحد  وحملية  وطنية  خطط  تطوير  ثم  وم��ن  البالد  تواجه  التي 
ال�ضياق  ه��ذا  الإم����ارات يف  دول��ة  ب��دور  ن�ضيد  ال��ك��وارث.. ونحن  خماطر 

وتقدمها الكبري نحو هذه اخلطة".

 وقالت كري�ضي ما�ضي اإن الكوارث مرابطة للغاية حيث اأننا ل ن�ضتطيع 
معاينة كل خطر على حدا ولكن ل بد من معاينة تاأثري املخاطر املختلفة 
وتاأثريها املنهجي لذلك نحن بحاجة اإىل النظر اإىل النظام ككل �ضواء 
كان تاأثري اخلطر على امل�ضتوى الوطني والذي ي�ضم قطاعات الكهرباء 
والطاقة والنقل والت�ضالت وتبادل املعلومات.. ويف دولة الإمارات نرى 

اإمكانات كبرية للعمل يف هذا ال�ضاأن.
البيانات  بتقدمي  ت��ق��وم  الإم�����ارات  دول���ة  اأرى  اأن  :"ي�ضعدين   واأ�ضافت 
البوابة الإلكرونية اخلا�ضة به  اإطار �ضينداي من خالل  الالزمة عرب 
اآلية مراقبة مت تطويرها من قبل مكتب الأمم املتحدة للحد من  وهو 
بتقدمي  العامل  دول  وتقوم جميع  ح��وايل عامني  الكوارث منذ  خماطر 

التقارير اخلا�ضة بهم".

حميد النعيمي يفتتح فعاليات الدورة التا�سعة مل�ؤمتر عجمان الدويل للتخطيط العمراين
•• عجمان-وام:

الأعلى  املجل�س  ع�ضو  النعيمي  را�ضد  بن  حميد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأك��د 
حاكم عجمان اأن دولة الإمارات تتطلع لروؤية عامل اأف�ضل و�ضمان م�ضتقبل 
عن  الباحثني  ظلها  حت��ت  جتمع  م��ن��ارة  اأ�ضبحت  اأن  بعد  للجميع  اأج��م��ل 

التطوير من العامل باأ�ضره.
واملخت�ضني  القامات  لكبار  الإم���ارة  با�ضت�ضافة  �ضعادته  عن  �ضموه  واأع���رب 
الذين �ضيجتمعون حتت �ضقف واحد لتبادل اخلربات ونقل املعرفة وتقدمي 
والتنبوؤ  امل���دن  يف  اجل��غ��راف��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ات  نظم  مم��ار���ض��ات  اأف�����ض��ل  ومناق�ضة 
احللول  ملناق�ضة  بالإ�ضافة  اجلغرافية  املعلومات  نظم  تقنيات  مب�ضتقبل 

التقنية املكانية التي تدعم املدن الذكية والذكاء ال�ضطناعي.
جاء ذلك خالل افتتاح �ضموه لفعاليات الدورة التا�ضعة ملوؤمتر عجمان الدويل 
للتخطيط العمراين الذي تنظمه دائرة البلدية والتخطيط بعجمان حتت 
�ضعار "نحو مدن جيومكانية" بح�ضور �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي 
لل�ضيافة  الإم�����ارات  مب��رك��ز  التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل 
يف  العامليني  املخت�ضني  وكبار  القرار  واأ�ضحاب  اخل��رباء  من   35 مب�ضاركة 
مو�ضوع تطوير املدن وخرباء التنمية امل�ضتدامة وتخطيط املدن واأ�ضحاب 

النظريات والأكادمييني من كافة اأنحاء العامل.
روؤية  لتحقيق  ي�ضعى  املوؤمتر  عنوان  اإن  ال�ضمو حاكم عجمان  وقال �ضاحب 
اإيجاد جمتمع �ضعيد ي�ضاهم يف بناء اقت�ضاد  اإم��ارة عجمان التي تركز على 
اأخ�ضر حتفزه حكومة متميزة من�ضجمة مع روح الحتاد وعلى ا�ضتخدامات 
امل��رت��ب��ط��ة بتطوير  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة يف عمليات  ن��ظ��م 

وحت�ضني املدن.
اإن الإمارة تفخر باحت�ضانها لهذا احلدث الذي ي�ضكل نقلة  واأ�ضاف �ضموه 
نوعية وي�ضيف لها مزيدا من التقدم والزدهار حيث يعد من�ضة لاللتقاء 
واملفكرين  الباحثني  و�ضاحة جتمع  العامل  اأقطاب  كافة  النرية من  العقول 
دورته  يف  امل��وؤمت��ر  اأن  اإىل  م�ضريا  عملية  وق��ائ��ع  العلمية  اخل���ربات  لت�ضبح 
نحو  الرتقاء  التي جنحت يف  العامل  وف��ودا متثل مدن  ي�ضت�ضيف  التا�ضعة 
ك��ل م��ك��ان من  م��ت��ط��ورة وذك��ي��ة يف  ل��روؤي��ة م��دن  م��دن جيومكانية ونتطلع 

المارات.
واأ�ضار �ضموه اىل اأن دولة الإم��ارات قدمت جتارب م�ضرقة يف جمال الإبداع 
وانطلقت  ب��ج��دارة  وال��رق��ي  للتح�ضر  ب��الدا  تكون  اأن  وا�ضتطاعت  والبتكار 
هذا  على  للمحافظة  بحاجة  اليوم  ونحن  واثقة..  بخطوات  امل�ضتقبل  نحو 
يف  الوطنية  م�ضريتنا  لدعم  الأف�����ض��ل  حتقيق  على  والعمل  املميزة  املكانة 
التطورات  كافة  ومواكبة  العمراين  والزده���ار  احل�ضارية  النه�ضة  جم��ال 

وامل�ضتجدات العملية التي تدفع عجلة التقدم لالأمام.
ح�ضر مرا�ضم افتتاح فعاليات املوؤمتر ال�ضيخ را�ضد بن حميد النعيمي رئي�س 
حممد  ب��ن  ع��ب��داهلل  الدكتور  وم��ع��ايل  بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ���رة 
بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ومعايل الدكتور ثاين بن اأحمد 
بن  ماجد  الدكتور  ال�ضيخ  ومعايل  والبيئة  املناخي  التغري  وزي��ر  ال��زي��ودي 
�ضعيد النعيمي رئي�س ديوان احلاكم و�ضعادة اللواء ال�ضيخ �ضلطان بن عبداهلل 

النعيمي قائد عام �ضرطة عجمان و�ضعادة عبد اهلل اأمني ال�ضرفاء امل�ضت�ضار 
بالديوان وعدد من ال�ضيوخ واخلرباء والأكادمييني ومديري الدوائر وكبار 

ال�ضخ�ضيات وامل�ضوؤولني.
وبداأت فعاليات افتتاح املوؤمتر بو�ضول �ضاحب ال�ضمو حاكم عجمان اإىل مقر 
املوؤمتر وقيام �ضموه بجولة تفقدية يف اأرجاء واأق�ضام املعر�س الذي اأقيم بهذه 
للم�ضتقبل  ال�ضمولية  امل�ضاريع واخلطط  العديد من  على  وا�ضتمل  املنا�ضبة 
..وا�ضتمع �ضموه اإىل نبذة خمت�ضرة من القائمني على تلك الأجنحة حول 
ما تت�ضمنه تلك امل�ضاريع والتي تاأتي ترجمة لروؤية القيادة لتحويل مدينة 

عجمان اإىل مدينة ذكية يف قطاعاتها كافة.
واطلع �ضموه على م�ضاريع املخطط ال�ضمويل لإمارة عجمان والتي يربطها 
مبدن المارات الأخرى والتي مت و�ضع الدرا�ضات له من قبل دائرة البلدية 
والتخطيط وكذلك ا�ضتمع �ضموه اىل عدد من امل�ضاريع املتعلقة بالتخطيط 

العمراين والطرق والبنية التحتية امل�ضتقبلية.
امل�ضاركة  التي قدمتها اجلهات  املدن  م�ضاريع تطوير  �ضموه على  اطلع  كما 
يف املوؤمتر بالإ�ضافة لوقوفه على م�ضاريع الدائرة التنموية وم�ضاريع مركز 

عجمان x التابع للدائرة.
لتبداأ  للموؤمتر  الرئي�ضية  القاعة  اىل  واحل�����ض��ور  �ضموه  انتقل  ذل��ك  بعد 
اأعقبها عر�س  احلكيم  الذكر  واآي��ات من  الوطني  بال�ضالم  الفتتاح  مرا�ضم 
فيلم وثائقي عن اإمارة عجمان وم�ضاريعها العمرانية وجهودها املبذولة يف 
ترجمة روؤية ور�ضالة واأهداف موؤمتر عجمان الدويل للتخطيط العمراين 

منذ انطالقته.
وتخللت مرا�ضم الحتفال كلمة افتتاحية قدمها معايل الدكتور عبداهلل بن 
حممد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية ثمن خاللها البداعات 

التي تقدمها الإمارة.
ر�ضم  اليوم  نعي�ضه  ال��ذي  املثايل  الواقع  اأن  الكلمة  بداية  واأو�ضح معاليه يف 
خطوطه الوا�ضحة الوالد املوؤ�ض�س ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان" طيب 
اهلل ثراه " الذي كان �ضاحب روؤية ثاقبة فقد كان دائما يركز على حموري 

الدميومة للم�ضتقبل ومدة الإجناز مدركا ملتطلبات امل�ضتقبل.
و�ضع  ومت  لال�ضتدامة  تنتمي  ال��دول��ة  يف  املنفذة  امل�ضاريع  جميع  اأن  واأك���د 
بالبنية  ل��الرت��ق��اء   2071 ع��ام  حتى  الإم�����ارات  مل�ضتقبل  �ضمويل  خمطط 

التحتية من جميع النواحي.
لنا  فلقد و�ضعت  النهج  نف�س  �ضارت على  القيادة احلكيمة  اإن  وقال معاليه 
مفاتيح ا�ضراتيجية لن�ضل ملا و�ضلنا اليه كما ن�ضاهد املناف�ضة البناءة بني 
اأف�ضل لن�ضع  اأ�ض�س رئي�ضة مل�ضتقبل  اأن املوؤمتر ي�ضع  كافة املوؤ�ض�ضات موؤكدا 
ومتكاملة  متقاطعة  خطوطا  مت�ضمنا  الم��ارات  لدولة  ال�ضمويل  املخطط 

لإ�ضعاد املواطنني واملقيمني.
واأ�ضاف اإن دولة الإمارات اأ�ضبحت تتبواأ اأعلى مراكز املجد والرفعة بف�ضل 
املوؤمترات  " اإننا ندعم كافة  الدوائر واملوؤ�ض�ضات.. وقال  تكاتف جهود كافة 
الهامة ومن بينها موؤمتر عجمان الدويل للتخطيط العمراين الذي ي�ضعى 

لتحقيق روؤية دولتنا 2071.
را�ضد  ال�ضيخ  يرافقه  النعيمي ويل عهد عجمان  ال�ضيخ عمار  �ضمو  واه��دى 

بن حميد النعيمي رئي�س الدائرة يف نهاية حفل الفتتاح درع املوؤمتر ملعايل 
التحتية  البنية  تطوير  وزي��ر  النعيمي  بلحيف  حممد  بن  عبداهلل  الدكتور 
ومعايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة ولعدد 
الذكية  الأنظمة واخلدمات  بالدولة ومدير عام هيئة  البلديات  من مدراء 
المارات  جامعة  يف  لالبتكار  التنفيذي  الرئي�س  الكعبي  خولة  والدكتورة 
وزارة  يف  امل�ضاندة  اخلدمات  لقطاع  امل�ضاعد  الوكيل  امل�ضلم  نادية  واملهند�ضة 
تطوير البنية التحتية.. كما كرم �ضموه الرعاة واملتحدثني واخلرباء الذين 

ي�ضت�ضيفهم املوؤمتر.
ويركز موؤمتر التخطيط العمراين بدورته التا�ضعة يف الفرة الواقعة بني 
29 و30 اأكتوبر على عدة حماور هامة من اأبرزها نظم املعلومات املكانية 
املكانية  املعلومات  نظم  خ��الل  م��ن  ال��ع��م��راين  والتخطيط  ال��ذك��ي��ة  وامل���دن 
حتديد  على  القائمة  اخلدمات  واأهمية  املكانية  املعلومات  نظم  وم�ضتقبل 
املواقع ونظم املعلومات املكانية ومنوذج معلومات البناء وال�ضتدامة ونظم 
املعلومات املكانية واإدارة الكوارث من خالل نظم املعلومات املكانية والذكاء 
ال�ضطناعي ونظم املعلوماتاملكانية ونظم املعلومات املكانية وعلوم الف�ضاء 
والتطبيقات واحللول الذكية والبيانات ال�ضخمة املكانية والمن الإلكروين 

والبنية التحتية للبيانات املكانية والواقع الفرا�ضي و الثالثي البعاد.
البلدية  دائ����رة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ض��د  ال�ضيخ  اأك���د  ج��ان��ب��ه  م��ن 
رفع  العمراين  للتخطيط  ال��دويل  اأن موؤمتر عجمان  بعجمان  والتخطيط 
باأحرف من نور  البنيان لي�ضطر  واإعالء  الإن�ضان  اإ�ضعاد  �ضعار  ومنذ بدايته 
الأفكار  وتبلور  الإجن��ازات  بالعديد من  لتخرج  توالت ف�ضولها  ق�ضة جناح 

لتكون واقعا ملمو�ضا ي�ضعر باأثره اجلميع.
وبني اأن ا�ضتمرار انعقاد املوؤمتر خري برهان على جناحه الدائم فلقد و�ضع 
خطوطا رئي�ضية لإحداث الطفرة العمرانية يف كافة مناطق واأحياء الإمارة 
واأهلها  املتنوعة  م�ضاريعها  واأب���رز  عجمان  ملدينة  امل�ضرقة  ال�ضورة  وج�ضد 
لتكون مدينة حدث ت�ضتقطب ال�ضياح والزوار من كافة اأقطاب العامل لإقامة 

امل�ضاريع ال�ضتثمارية الناجحة.
وقال ال�ضيخ را�ضد اإن اإمارة عجمان ت�ضعى لال�ضتفادة من اأف�ضل املمار�ضات 
العاملية يف التخطيط احل�ضري وفق معطيات وخ�ضو�ضية املجتمع املحلي.. 
م�ضددا على اأن دور التخطيط لي�س مقت�ضرا على البلديات فقط بل يجب 
م�ضاركة اجلميع يف هذه امل�ضوؤولية من اأجل اإيجاد بيئة جاذبة لال�ضتثمارات 

مع توفري الطاقة وا�ضتخدام الأقمار ال�ضناعية.
واأكد اأن دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان تنطلق من توجيهات �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حميد بن را�ضد النعيمي لتحقيق روؤية المارة 2021 والذي 
حكومة  حتفزه  اخ�ضر  اقت�ضاد  بناء  يف  ي�ضاهم  �ضعيد  جمتمع  على  تركز 
متميزة. من جانب اآخر اأكد �ضعادة عبدالرحمن حممد النعيمي مدير عام 
دائرة البلدية والتخطيط اأهمية موؤمتر التخطيط العمراين الذي ينعقد 
يف عجمان حتت �ضعار " املدن اجليو مكانية" والذي �ضريكز يف دورته التا�ضعة 
على مو�ضوعات ذات اأهمية من بينها العمارة وتخطيط املدن واهمية نظم 
القرارات  اتخاذ  عمليات  ويف  احل�ضري  التخطيط  يف  اجلغرافية  املعلومات 
املدن  يف  اجلغرافية  التطبيقات  وكذلك  امل��دن  وحت�ضني  بتطوير  املرتبطة 

الذكية والذكاء ال�ضطناعي والتخطيط العمراين.. وي�ضلط املوؤمتر ال�ضوء 
على م�ضاهمة امارة عجمان يف املجتمعات اجلغرافية املكانية على امل�ضتويات 
الوطنية والإقليمية والدولية وعلى دور نظم املعلومات املكانية يف تخطط 

املدن وتبادل اخلربات ونقل املعرفة.
اأمله بان يخرج املوؤمتر بتو�ضيات ت�ضتفيد منها بلديات الدولة  واأعرب عن 
اخلطط  و�ضع  اىل  بالإ�ضافة  اجلغرافية  املعلومات  بنظم  املعنية  وال��دوائ��ر 
والربامج امل�ضتقبلية والدرا�ضات اخلا�ضة باملخطط ال�ضمول لروؤية المارات 

عامة وعجمان خا�ضة.
التنفيذي  املدير  املهريي  عمري  بن  اأحمد  حممد  املهند�س  الدكتور  وق��ال 
املوؤمتر  " اإن  العليا للموؤمتر..  اللجنة  التحية رئي�س  البنية  لقطاع تطوير 
ي�ضلط ال�ضوء على م�ضاهمة اإمارة عجمان يف املجتمعات اجلغرافية املكانية 
نظم  دور  �ضيربز  وك��ذل��ك  وال��دول��ي��ة  والإقليمية  الوطنية  امل�ضتويات  على 
املعلومات املكانية يف تخطيط املدن وحت�ضني عملية �ضنع القرار نحو حتقيق 
ونقل  اخل���ربات  لتبادل  ي�ضعى  امل��وؤمت��ر  اأن  مبينا   ..  2021 عجمان  روؤي���ة 
يف  اجلغرافية  املعلومات  نظم  ممار�ضات  اأف�ضل  ومناق�ضة  وتقدمي  املعرفة 
املدن والتنبوؤ مب�ضتقبل تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية بالإ�ضافة ملناق�ضة 

احللول التقنية املكانية التيتدعم املدن الذكية والذكاء ال�ضطناعي.
امل��ه��ريي الطلبة وك��اف��ة املخت�ضني داخ��ل الإم����ارة وخ��ارج��ه��ا حل�ضور  ودع��ا 
هذا احلدث الهام وال�ضتفادة من الأفكار واملقرحات التي يطرحها والتي 

�ضت�ضهم يف ت�ضكيل روؤية وا�ضحة ملدن �ضعيدة و�ضعوب مت�ضاحمة.
وا�ضتهلت جل�ضات اليوم الأول ملوؤمتر عجمان الدويل 2019 بجل�ضة رئي�ضية 
حوارية �ضاركت بها املهند�ضة دينا اأحمد فار�س مدير اإدارة اخلدمات الرقمية 
الإمارات  جامعة  يف  لالبتكار  التنفيذي  الرئي�س  الكعبي  خولة  والدكتورة 
وزارة  يف  امل�ضاندة  اخلدمات  لقطاع  امل�ضاعد  الوكيل  امل�ضلم  نادية  واملهند�ضة 
تطوير البنية التحتية واملقدم الدكتور اأحمد الرميثي رئي�س ق�ضم الأنظمة 
املرورية والتحكم يف القيادة العامة ل�ضرطة اأبو ظبي وال�ضيدة ريهام املطوع 

مدير م�ضاريع يف موؤ�ض�ضة دبي الذكية.
وتخلل املوؤمتر بيومه الأول تنظيم ور�س عمل حيث ا�ضت�ضافت ور�س العمل 
والتي  الرقمية  اخل��دم��ات  اإدارة  م��دي��ر  ف��ار���س  اأح��م��د  دي��ن��ا  ال�ضيدة  الأوىل 
ا�ضتعر�ضت الدكتورة  املواقع، فيما  حتدثت عن اخلدمات الرقمية وحتديد 
مرينا بركاتو دور اجلمعية اجلغرافية الإماراتية وتطرقت الدكتورة خولة 
الكعبي للحديث عن البداع يف نظم املعلومات املكانية فيما اختارت ال�ضيدة 
اإمارة  املعلومات اجلغرافية يف  نظم  م�ضاريع  امل�ضافري احلديث عن  عائ�ضة 
اخلرائط  عمل  كيفية  ع��ن  موجالكن  بافيل  ال�ضيد  وحت���دث  القيوين.  اأم 
برهان  حممد  والدكتور  اخلطيب  حممد  الدكتور  قدم  فيما  اللكرونية، 

ور�ضة عمل تطوير املناطق القدمية.
وا�ضت�ضافت ور�س العمل الثانية 7 متحدثني تناولوا حماور متعلقة بتطوير 
الور�س  ا�ضت�ضافت  حيث  جيومكانية" متطورة  ل�"مدن  بها  والرتقاء  املدن 
ال�ضام�ضي  من�ضور  وال�ضيد  ماتيو�س  دانييل  وال�ضيد  ال��درة  �ضعاد  املهند�ضة 
ال�ضيد  ح�ضني  وال��دك��ت��ور  ب��ادن  ريت�ضارد  وال�ضيد  احل��م��ادي  خليل  وال��رائ��د 

بالإ�ضافة للمهند�س اأكرم اخلري�ضات.
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الرتبية ت�سع اآليات تنفيذ اختبارات الف�سل الدرا�سي الأول ملادة اللغة العربية من »12-1«
 •• دبي – حم�شن را�شد 

والتعليم  الربية  وزارة  اعتمدت 
التنفيذية  الإج��������راءات  م����وؤخ����راً، 
الأول  الدرا�ضي  الف�ضل  لختبارات 
لقيا�س  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ل��غ��ة  م����ادة  يف 
 )12-1( ال�ضفوف  طلبة  مهارات 
والكتابة،  وال���ض��ت��م��اع  ال��ت��ح��دث  يف 
اخلا�ضة  وامل��وج��ه��ات  خل�ضتها  اإذ 
باملعلمني يف ثمانية �ضوابط حتاكي 

الطالب واملعلم.
الإجراءات  ركزت  ال��وزارة  وبح�ضب 
فرديا،  املحادثة  مهارة  تقييم  على 
ومب�����ع�����زل ع�����ن ط�������الب ال�������ض���ف، 
املحددة  املو�ضوعات  املعلم  وي��ف��رغ 
اأدن����اه يف ب��ط��اق��ات خ��ا���ض��ة، ي�ضمن 
مو�ضوعا  واح��دة  بطاقة  كل  املعلم 
املحددة،   امل��و���ض��وع��ات  م��ن  واح����دا 
ويختار الطالب بطاقة واحده من 
الطالب  البطاقات اخلم�س، ويقراأ 
تغيري  حرية  ول��ه  بتمعن  البطاقة 

املو�ضوع ملرة واحده فقط.
اأداء  تقييم  الج�����راءات  وت�ضمنت 
التقييم،  ���ض��ب��ك��ة  وف�����ق  ال���ط���ال���ب 

عربية  بلغة  ال��ت��ح��دث  يف  ال��ط��ال��ب 
والرابع  ال���ض��دق��اء،  ع��ن  ف�ضيحة 
يركز على التحدث عربيا وف�ضيحاً 
اأحالم الطالب وطموحاته، واأ�ضباب 
اأختيار هذا احللم، وكيفية حتقيقه 
امل�ضار  رك�����ز  ف��ي��م��ا  امل�����ض��ت��ق��ب��ل،  يف 
اخلام�س على حتدث الطالب بلغة 
يجمعه  ي��وم  ح��ول  ف�ضيحة  عربية 
م���ع ع��ائ��ل��ت��ه، وك��ي��ف��ي��ة ق�����ض��اء هذا 
ال��ي��وم، مع ذك��ر مواقف من خالل 

هذا اليوم.
 ووجهت الوزارة بت�ضليم اختبارات 
العربية  ال���ل���غ���ة  مل�������ادة  امل����ح����ادث����ة 
لل�ضفوف امل�ضتهدفة، اإىل   مديري 
الأوىل  احل��ل��ق��ة  م���دار����س  اإدارات 
واخلا�س  ال��ع��ام  التعليم  مب��دار���س 
وتنفيذ  ال��������وزارة،  مل��ن��ه��اج  امل��ط��ب��ق 
الخ���ت���ب���ارات وف���ق م��وج��ه��ات دليل 
لل�ضفوف   العربية  اللغة  اختبارات 

.)  12 –  1
واأك����دت اأن����ه  ف���ور ج��اه��زي��ة �ضا�ضة 
املنهل،  يف  امل��رك��زي��ة  الم��ت��ح��ان��ات 
بتفعيل  امل����ي����دان،  اإخ����ط����ار  ���ض��ي��ت��م 
ال�ضالحيات للمدار�س، وا�ضتالمها 

ل��ط��الب��ه معايري  امل��ع��ل��م  وي��و���ض��ح 
املعلم  وير�ضد  ال�ضبكة،  التقييم يف 
معدة  ك�ضوفات  يف  الطالب  درج���ة 

م�ضبقا.
اإدارة  ال�����وزارة مم��ث��ل��ة يف  واأف�����ادت   
�ضبكة  ب��اأن  والم��ت��ح��ان��ات،  التقييم 
تقييم املحادثة، حددت 10 درجات 
ل���الخ���ت���ب���ار، م����وزع����ة وف�����ق اأرب���ع���ة 
جم�����الت، ب���واق���ع  3 درج�����ات لكل 
والتنظيم،  وامل��ح��ت��وى  ال��ل��غ��ة  م���ن 
ودرج��������ت��������ان ل����ك����ل م������ن الت����������زان 
والت���������ض����ال ال���ب�������ض���ري، وو����ض���وح 

ال�ضوت وال�ضرعة.
وخل�ضت الوزارة مو�ضوعات اختبار 
املحادثة، يف خم�ضة م�ضارات، الأول 
عربية   بلغة  ال��ت��ح��دث  ع��ل��ى  ي��رك��ز 
وكيفية  امل���وه���ب���ة،  ع����ن  ف�����ض��ي��ح��ة 
تطويرها،  وك��ي��ف��ي��ة  اإك��ت�����ض��اف��ه��ا، 
ال���ت���ح���دث بلغة  ي��ح��اك��ي  وال����ث����اين 
يف�ضلها  ريا�ضية  لعبة  عن  عربية 
ال��ط��ال��ب، واأ���ض��ب��اب اأه��ت��م��ام��ه بها، 
خالل  م��ن  امل�ضتقبلية  وتطلعاته 

تلك اللعبة.
مهارة  يقي�س  ال��ث��ال��ث  امل�����ض��ار  اأم����ا 

ال���ن���ظ���ام،  ويف حال  م��ب��ا���ض��رة م���ن 
ال�ضا�ضة،  ت��ف��ع��ي��ل  ت��ع��ذر  ا���ض��ت��م��رار 
اإر�ضال  يف  ي��وم��ي��ا   ال����وزارة  ت�ضتمر 
من������اذج الخ����ت����ب����ارات وف�����ق خطة 

معتمدة.
وبح�ضب الربجمة الزمنّية لتطبيق 
على  امل��دار���س  الختبار يف خمتلف 
م�ضتوى ال��دول��ة، ك��ان ي��وم الثنني 
ال�ضفوف  ن�����ض��ي��ب  م����ن  امل���ا����ض���ي 
التحدث  م��ه��ارات  لقيا�س   ،4-1
الختبار  تنفيذ  ومت  الطلبة،  لدى 
يف ح�ضتني درا�ضيتني، وحتدد لهم 
يوم الحد املقبل املوافق 3 نوفمرب 

لأداء اختبار الكتابة.
ال�ضف  طلبة  ُينفذ  اأن  م��راع��اة  مع 
اأما  فقط،  ال�ضتماع  اختبار  الأول 
اختبار  م��ع  ذ  فُينفَّ الكتابة  اختبار 
القراءة يف نهاية الف�ضل الدرا�ضي، 
مهارة  اخ��ت��ب��اري  تنفيذ  وي�ضتغرق 
در�ضيه  ح�����ض��ة  ال��ك��ت��اب��ة  ال���ض��ت��م��اع 

واحدة فقط لكل منهما.
 واأدى طلبة ال�ضفوف)11/7/5( 
اأم�������س، اإخ��ت��ب��ار امل��ح��ادث��ة يف ثالث 
الوقت  وفق  اأق�ضى،  كحّد  ح�ض�س 

امل�����ض��م��وح ب���ه ل��ك��ل ط���ال���ب، وحتدد 
املوافق  امل��ق��ب��ل  ي���وم الث���ن���ني  ل��ه��م 
قيا�س  اختبار  املقبل،   نوفمرب   4
ينفذ  اأن  ع��ل��ى  ال��ك��ت��اب��ة،  م���ه���ارات 
اختباري مهارة ال�ضتماع  والكتابة 

يف ح�ضة در�ضيه واحدة لكالهما.
لختبار   ي��خ�����ض��ع  اأن  امل���ق���رر  وم���ن 
ال����ت����ح����دث ط���ل���ب���ة ال���������ض����ف����وف ) 
وي�ضتغرق  ال����ي����وم،  6و8و10( 
تنفيذه ثالث ح�ض�س كحّد اأق�ضى، 
وفق الوقت امل�ضموح به لكل طالب، 
على ان يوؤدون الإختبار يف مهارات 
الثالثاء  ي���وم  ال��ك��ت��اب��ة وال���ض��ت��م��اع 
واح����دة لكل  ب��واق��ع ح�ضة  امل��ق��ب��ل، 

منهما.
يوؤدي  الزمنية  اجل��دول��ة  وبح�ضب 
اختبار  و12(   9( ال�ضفني  طلبة 
التحدث غداً اخلمي�س، من خالل 
ث����الث����ة ح�����ض�����س ك���ح���د اأق�������ض���ى، 
اأن  ع��ل��ى  امل�����ض��م��وح،  ال��وق��ت  بح�ضب 
يوؤدون اختباري ال�ضتماع والكتابة 
نوفمرب   5 امل���واف���ق  ي���وم الرب���ع���اء 
ح�ضة  منهما  لكل  وحت���دد  امل��ق��ب��ل، 

واحدة لتنفيذه.

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة: 250 األف �سائق 
يخف�س�ن خمالفاتهم مببادرة خ�سم الرادار منذ 2016

•• راأ�س اخليمة- الفجر

ال����ل����واء ع���ل���ي ع���ب���د اهلل بن  ك�����ض��ف 
�ضرطة  ع���ام  ق��ائ��د  النعيمي  ع��ل��وان 
راأ�������س اخل��ي��م��ة ع���ن ���ض��ب��ط 448 
جت�����اوز  خم����ال����ف����ة  و500  األ�����ف�����ا 
ال�����ض��رع��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��������رادار  يف 
منذ  اخليمة  راأ���س  وطرقات  �ضوارع 
الثامن  2016 وحتى  العام  مطلع 
مت  اجل���اري  ال�ضهر  م��ن  والع�ضرين 
���ض��داده��ا م���ن ق��ب��ل م��رت��ك��ب��ي��ه��ا بعد 
اخل�ضومات  ن��ظ��ام  م��ن  ا�ضتفادتهم 
املعمول به يف الإمارة حيث بلغ عدد 

امل�ضتفيدين 250 األف .
دفع  ن���ظ���ام  اأن  ���ض��ع��ادت��ه  واأ�����ض����اف 
اأطلقته  ال��ذي  "الرادار"  خمالفات 
القيادة العامة ل�ضرطة راأ�س اخليمة 
2016 واملتمثل يف ح�ضول  يف عام 
على  املخالفة  مرتكب  اأو  املتعامل 
خ�ضم بن�ضبة 50 % يف حال �ضداده 
اعتبارا  ي��وم��ا   50 خ��الل  املخالفة 
من تاريخ ارتكابها ، واحل�ضول على 
% يف ح��ال دفع   30 بن�ضبة  خ�ضم 
املخالفة بعد مرور 51 يوما ولغاية 

80 يوما من تاريخ ارتكابها ، ودفع 
81 يوما  م��رور  قيمتها كاملة بعد 
ب�ضكل  �ضاهم  املخالفة  ارت��ك��اب  م��ن 
عن  امل��ادي  العبء  تخفيف  يف  كبري 
كاهل ال�ضائقني واأ�ضحاب ال�ضيارات 
م���ن خ����الل ا���ض��ت��ف��ادت��ه��م م���ن هذا 

النظام .
واأو���ض��ح ���ض��ع��ادة ق��ائ��د ع��امل �ضرطة 
حقق  النظام  ه��ذا  اأن  اخليمة  راأ����س 
تد�ضينه  م��ن��ذ  م��ل��ح��وظ��ة  جن���اح���ات 
ح�������ض���ب ت����وج����ه����ات احل����ك����وم����ة مبا 
م����ن ج�������ودة حياة  وي����ع����زز  ي���ح���ق���ق 
انعك�ضت  وال���ت���ي  وامل��ق��ي��م  امل���واط���ن 

على  املخالفني  ت�ضجيع  خ��الل  م��ن 
�ضرعة �ضداد قيمة خمالفات جتاوز 
ارتكبوها  التي  القانونية  ال�ضرعات 
ب��دوره على خف�س  انعك�س  وه��و ما 
اأع����داد ال�����ض��ي��ارات وامل��رك��ب��ات الغري 
واأن  خ���ا����ض���ة  الإم���������ارة  يف  جم������ددة 
ال�ضابق  يف  املخالفات  قيمة  ت��راك��م 
اأ�ضحاب  اأم�����ام  ع��ائ��ق��ا  ي�����ض��ك��ل  ك����ان 
املركبات لتجديد تراخي�ضها ، داعيا 
واملقيمني  املواطنني  م��ن  اجلمهور 
اإىل ال�ضتفادة من هذا النظام الذي 
اإم��ارة راأ�س اخليمة على  تتفرد فيه 

م�ضتوى الدولة .
ال�ضائقني  بجمهور  �ضعادته  واأه��اب 
بالتقيد  ال����ط����رق  وم�������ض���ت���خ���دم���ي 
واللتزام التام بالأنظمة والقوانني 
القانونية  وب��ال�����ض��رع��ات  امل����روري����ة 
لالإ�ضهام  ال���������ض����وارع  يف  امل�����ح�����ددة 
يف حت��ق��ي��ق الأم������ن وال�������ض���الم���ة يف 
الطرقات واحلد من وقوع احلوادث 
ال�ضرعات  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي  امل����روري����ة 
وخف�س  م�ضبباتها  اأب����رز  ال���زائ���دة 
الناجمة  وامل�ضابني  الوفيات  اأع��داد 

عنها .
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اأخبـار الإمـارات
اإجناز 2500 معاملة يف مركز البلدية لإ�سعاد املتعاملني بالفجرية م�ل خالل 5 اأ�سهر

•• الفجرية -وام:

 - املتعاملني  اإ�ضعاد  مركز  اأجن��زه��ا  التي  املعامالت  ع��دد  بلغ 
الفجرية  مركز  يف  الفجرية  لبلدية  اخل��دم��ة  ق��ن��وات  �ضمن 
الأ���ض��ه��ر اخلم�ضة  2500 معاملة خ��الل  اأك���ر م��ن   - م��ول 
 105 تقدم  التي  للمن�ضة  التجريبي  الت�ضغيل  من  الأوىل 

خدمات.
والإدارات موزعة على  الأق�ضام  املن�ضة جمموعة من  وت�ضم 
والأرا�ضي"  الهند�ضية  "ال�ضوؤون  اإدارات  وهي  كاونر   14
القانونية" اإ�ضافة  والبيئة" و"ال�ضوؤون  العامة  و"اخلدمات 
�ضعادة  وق��ال  الفني.  والدعم  املتعاملني  ل�ضعادة  كاونر  اإىل 
املهند�س حممد �ضيف الأفخم مدير عام بلدية الفجرية يف 

ت�ضريح خا�س لوكالة اأنباء الإمارات )وام( اإن بلدية الفجرية 
اأن�ضاأت مركز اإ�ضعاد املتعاملني بالفجرية مول لتوفري جتربة 
التكنولوجية  التقنيات  اأح��دث  وفق  عالية  بجودة  ا�ضتثنائية 
لتحقيق اأف�ضل اخلدمات للمتعاملني بدقة وفاعلية ويعترب 
املركز من اأحدث املباين امل�ضممة خلدمة واإ�ضعاد املتعاملني 
واأ�ضاف  الأداء.  املت�ضمنة جلودة  التقنيات  اأف�ضل  من خالل 
املقدمة  اأن��ه مت حتديد وم��راع��اة اختيار اخل��دم��ات  الأف��خ��م 
املمار�ضات يف  املعد وفقا لأف�ضل  دليل اخلدمات  اإىل  ا�ضتنادا 
وفئات  وو�ضفها  اخل��دم��ة  ا�ضم  على  ي�ضتمل  وال���ذي  ال��دول��ة 
املتعاملني امل�ضتفيدين منها ومواقع وقنوات واأوقات تقدميها 

وتكاليفها ور�ضومها.
من جهتها اأكدت حنان مو�ضى رئي�س مركز اإ�ضعاد املتعاملني 

اإ�ضعاد  م��رك��ز  اأن   - وام  ل���  ت�ضريح  يف   - ال��ف��ج��رية  ب��ل��دي��ة  يف 
متعاملني  اإ�ضعاد  مركز  اأول  هو  م��ول  بالفجرية  املتعاملني 
مبعايري �ضبع جنوم ويتزامن اإن�ضاوؤه مع مرور 50 عاما على 
تعزيز حت�ضني جودة خدماتنا مبا  لي�ضهم يف  البلدية  اإن�ضاء 
البلدي، والذي  يحقق روؤيتنا الإ�ضراتيجية يف متيز العمل 
يهدف لتحقيق نقلة نوعية يف كفاءة اخلدمات املقدمة ورفعها 
اإىل م�ضتوى عال من خالل تطبيق جمموعة من املعايري يف 
اإىل  امل��ع��ل��وم��ات.. لفتة  جم��الت �ضرعة الإج����راءات وت��واف��ر 
اأنه مت جتهيزه بحزمة من التقنيات والربامج الإلكرونية 
املوا�ضفات واملعايري لتقدمي اخلدمات  اأف�ضل  احلديثة وفق 

مبا يحقق ال�ضعادة والرفاهية للمواطنني واملقيمني.
اإنه مت و�ضع خطة تدريبية جلميع املوظفني لتعزيز  وقالت 

تقدمي  ا�ضتمرارية  ل�ضمان  العامة،  اخلدمة  تقدمي  ثقافة 
الدوران  التدريبية على برنامج  اخلدمات وا�ضتندت اخلطة 
الور�س  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ك��ام��ال  ع��ام��ا  ا�ضتمر  وال���ذي  الوظيفي 
التدريبية التي توفر املهارات والكفاءات الالزمة للموظفني 
خدمة  ميثاق  مثل  الإر����ض���ادات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��وف��ري  بجانب 
املتعاملني ومعادلة ال�ضعادة. واأ�ضافت حنان مو�ضى اأنه نظرا 
احلقيقة  الواجهة  كونها  اخل��دم��ات  تقدمي  م��راك��ز  لأهمية 
اخلطط  و���ض��ع  على  العمل  ج���اري  ف��اأن��ه  ال��ف��ج��رية،  لبلدية 
ت�ضنيف  على  للح�ضول  لتاأهيله  املركز  لتطوير  امل�ضتقبلية 
م��ب��ادرات مبتكرة  ع��دة  درا���ض��ة  �ضبع جن��وم، كما يتم  خدمات 
جتربة  وت��ق��دمي  النوعية  النقلة  اإح���داث  يف  �ضت�ضاهم  ال��ت��ي 

فريدة وجديدة ملفهوم تقدمي اخلدمات احلكومية.

اد خريجي كلية اإن�شياد العاملية مه املكتب االإعالمي حلكومة دبي واحتحّ ينظحّ

وزراء وم�س�ؤول�ن حك�مي�ن وقيادات اأعمال يناق�س�ن م�ستقبل املنطقة يف منتدى اإن�سياد للقيادة

والتنظيمية  الت�ضريعية  امل��ب��ادرات 
الإب���داع،  ت�ضجيع  �ضاأنها  م��ن  التي 
واإلقاء ال�ضوء على الأثر الإيجابي 
اخلا�س  القطاعني  ب��ني  لل�ضراكة 
املتغريات  ت��ط��وي��ع  يف  واحل��ك��وم��ي 
العاملية خلدمة الأهداف التنموية 
الثمار  اىل  ب���الإ����ض���اف���ة  ل���ل���دول���ة، 
ا�ضت�ضافة  وراء  م����ن  امل���ت���وق���ع���ة 
على  دب��ي   2020 اإك�ضبو  وتنظيم 
اق��ت�����ض��اد دول����ة الإم������ارات وكذلك 
ال���ف���ر����س ال���ت���ي ���ض��ي��ف��ت��ح��ه��ا اأم����ام 
م�����ض��ت��ق��ب��ل ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ط���وي���ر يف 

املنطقة ب�ضورة عامة.
املدير  القرقاوي،  فهد  و�ضيناق�س 
لتنمية  دب���ي  مل��وؤ���ض�����ض��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
موؤ�ض�ضات  اإح�������دى  ال����ض���ت���ث���م���ار، 
دب����ي، وع��ق��ي��ل كاظم،  اق��ت�����ض��ادي��ة 
لل�ضوؤون  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
من  "نخيل"،  �ضركة  يف  التجارية 
امل�ضهد  "تطورات  ج��ل�����ض��ة  خ���الل 
الإبداع"،  وط���ن  يف  ال���ض��ت��ث��م��اري 
التي  ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة  اجل����وان����ب 
تتبعها دب��ي ودول���ة الإم����ارات على 
التدفقات  ت�ضجيع  العموم يف  وجه 
ال���ض��ت��ث��م��اري��ة ل���ض��ي��م��ا يف جمال 
امل�������ض���روع���ات امل��رت��ب��ط��ة ب����الإب����داع 
والبتكار، واجلهود املبذولة يف هذا 
على  املتحققة  ونتائجها  الجت���اه، 
ع��دد من  ا�ضتعرا�س  م��ع  الأر�����س، 
النجاح  املتميزة وق�ض�س  التجارب 
لرواد  نا�ضئة  وموؤ�ض�ضات  ل�ضركات 
اأع��م��ال مت��ك��ن��وا م��ن اإح����راز مكانة 
ع��امل��ي��ة مل�����ض��اري��ع��ه��م ان���ط���الق���اً من 
اأن تكون موطناً  دبي التي اختارت 
حر�س  ومع  وللمبدعني.  لالإبداع 

اأه��داف الحت��اد ال��ذي يعد الأكر 
على  للكلية  والأك��رب حجماً  تنوعاً 
الأو�ضط،  ال�ضرق  منطقة  م�ضتوى 
تدعم  من�ضة جديدة  تقدمي  بغية 
ق��ن��وات احل���وار ال��ب��ن��اءة وت�ضهم يف 
التوا�ضل  ت�ضييد مزيد من ج�ضور 
والأفكار  اخل����ربات  اأ���ض��ح��اب  ب��ني 
ل��ت��ق��دمي من�����اذج جديدة  امل��ب��دع��ة 
التنمية  ج��ه��ود  ل��ق��ي��ادة  وم��ب��ت��ك��رة 
لال�ضتماع  نتطلع  امل��ن��ط��ق��ة..و  يف 
من  الكرام  امل�ضاركون  �ضيقدمه  ملا 
روؤى يف العديد من املجالت املهمة 
ب�ضورة  امل��الم�����ض��ة  وامل���و����ض���وع���ات 
دولة  يف  التنمية  مل�ضتقبل  مبا�ضرة 
الإمارات و�ضمن اإطاريها الإقليمي 
طرحه  �ضيتم  ما  وكذلك  والعاملي، 
التغلب  ل�ضبل  ج��دي��دة  اأف��ك��ار  م��ن 
امل��خ��ت��ل��ف��ة التي  ال���ت���ح���دي���ات  ع��ل��ى 
الراهن  الوقت  يف  املنطقة  تواجه 
وت�����ع�����زي�����ز ف����ر�����ض����ه����ا ال���ت���ن���م���وي���ة 
امل�ضتقبلية. و�ضت�ضلط معايل �ضارة 
بنت يو�ضف الأم��ريي، وزيرة دولة 
م�ضوؤولة عن ملف العلوم املتقدمة 
خ�ض�ضها  ج���ل�������ض���ة  خ�������الل  م�����ن 
"دور  ب���ع���ن���وان  مل��ع��ال��ي��ه��ا  امل���ن���ت���دى 
املراأة يف حتقيق التحّول الإيجابي 
ال�ضوء  الأو�ضط"  ال�ضرق  ملنطقة 
ع��ل��ى امل���دى امل��ت��ق��دم ال���ذي و�ضلت 
ك�ضريك  الإم���ارات���ي���ة  امل������راأة  اإل���ي���ه 
يف ���ض��ن��ع ال���ت���اأث���ري الإي���ج���اب���ي يف 
الرئي�س  ودوره���ا  التنمية  م�ضرية 
خمتلف  يف  ال����رج����ل  ج���ان���ب  اإىل 
يف  ل�ضيما  وم�����ض��ارات��ه��ا،  مراحلها 
والتقنيات  املتطورة  العلوم  جمال 
املراأة  فيها  اأث��ب��ت��ت  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 

"ما�ضر  ل�ضركة  الأو���ض��ط  ال�ضرق 
كارد" العاملية، وموزة �ضعيد املّري، 
مكتب  يف  تنفيذية  اإدارة  م��دي��رة 
املدير العام رئي�س جمل�س املديرين 
ل���ه���ي���ئ���ة ال�����ط�����رق وامل�����وا������ض�����الت، 
واملتوقعة  امل��ح��ت��م��ل��ة  ال���ت���اأث���ريات 
للتطور التكنولوجي الكبري الذي 
جمال  يف  ل�ضيما  ال��ع��امل  ي�ضهده 
ال�ضطناعي،  وال��ذك��اء  الروبوتات 
التطبيقات  م���ن  ال���ق���ادم  واجل���ي���ل 
�ضتمثل  ال���ت���ي  ال���ذك���ي���ة  واحل����ل����ول 
مرحلة جديدة يف الثورة ال�ضناعية 
قطاعات  تطوير  وم�ضرية  الرابعة 
اقت�ضادية رئي�ضة، كما �ضت�ضتعر�س 
الطاقة  م�ضتقبل  ك��ذل��ك  اجلل�ضة 
املتجددة كبديل للوقود الأحفوري 
ا�ضراتيجيات  دع����م  يف  واأث����ره����ا 
وخطط التنمية امل�ضتدامة يف دولة 
و�ضيخ�ض�س  واملنطقة.  الإم����ارات 
م�ضتقبل  ملناق�ضة  جل�ضة  امل��ن��ت��دى 
ال�����ع�����م�����ل الإع���������الم���������ي ب����ع����ن����وان 
الإعالمية  ال����ث����ورة  عات  "م�ضرِّ
خاللها  ي���ت���ح���دث  اجلديدة"، 
حممد علي حري�ضي، نائب مدير 
وكالة النباء الفرن�ضية يف منطقة 
بارنيت،  و���ض��ام  وال��ي��م��ن؛  اخل��ل��ي��ج 
"اإم  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 
رئي�ضة  ح�����ض��ن،  ودال����ني  �ضي"،  ب��ي 
دول�����ة  يف  "يورونيوز"  م���ك���ت���ب 
الإمارات، حول اأهم واأبرز العوامل 
املوؤثرة يف تطوير العمل الإعالمي 
�ضواء من تقنيات متطورة اأو حلول 
اإ�ضهام  ذك��ي��ة ل��ل��وق��وف ع��ل��ى م���دى 
وجه  ت���ط���وي���ر  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
و�ضائل  بتطور  التقليدي  الإع���الم 

على  وت��ط��ورات  �ضيناريوهات  م��ن 
املديني القريب والبعيد، والتعرف 
ع��ل��ى الح��ت��ي��اج��ات ال��ن��اج��م��ة عن 
ال��راه��ن��ة ح���ول العامل،  امل��ت��غ��ريات 
والأ�ضاليب الفعالة للتعاطي معها، 
واحل���ل���ول ال���الزم���ة مل��ا ق��د حتمله 
الكيفية  وحت���دي���د  حت���دي���ات،  م���ن 
ال��ت��ي مي��ك��ن م��ن خ��الل��ه��ا تطويع 
وتوظيف  امل���ح���ي���ط���ة  ال������ظ������روف 
الإمكانات املتاحة واملمكنة خلدمة 
�ضمن  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ن��اء  عمليات 
تعددها.  ع��ل��ى  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����ض��ارات 
�ضيكون  امل���ن���ت���دى  اأن  واأو����ض���ح���ت 
مب��ث��اب��ة م��ن�����ض��ة ل���ت���ب���ادل ال�����روؤى 
الق�ضايا  والأفكار واخلربات حول 
املبا�ضر على م�ضتقبل  التاأثري  ذات 
اجلزء  ه��ذا  يف  امل�ضتدامة  التنمية 
التطورات  ����ض���وء  يف  ال���ع���امل  م���ن 
والعامل،  امل��ن��ط��ق��ة  ت�ضهدها  ال��ت��ي 
املو�ضوعات  ت�����ض��ه��م  اأن  ون����اأم����ل 
�ضيوف  �ضيناق�ضها  التي  املتنوعة 
تخ�ض�ضاتهم،  تنوع  على  املنتدى 
يف ال����وق����وف ع��ل��ى ك���اف���ة الأب���ع���اد 
�ضمن  التنمية  مب�ضتقبل  املتعلقة 
والثقافية  القت�ضادية  نطاقاتها 
والجتماعية، كما نتطلع اأن يكون 
حوار  ج�ضور  لبناء  فر�ضة  احل��وار 
جديدة ميكن من خاللها التعّرف 
اأك���ف���اأ احل���ل���ول ال��ت��ي ت�ضمن  ع��ل��ى 
املاأمول  امل�ضتقبل  املنطقة  ل�ضعوب 
لها من ا�ضتقرار وتقدم ورخاء. من 
جهته ذكر اإليا�س عاد، رئي�س احتاد 
لإدارة  "اإن�ضياد"  ك��ل��ي��ة  خ��ري��ج��ي 
الإمارات  دولة  العاملية يف  الأعمال 
ان تنظيم املنتدى ياأتي متوافقاً مع 

التناول  ���ض��م��ول��ي��ة  ع��ل��ى  امل��ن��ت��دى 
من  وامل��ن��ط��ق��ة  الإم�����ارات  مل�ضتقبل 
خم���ت���ل���ف ج����وان����ب����ه، وال����ن����ظ����ر يف 
يف  �ضت�ضهم  ال��ت��ي  امل����وؤث����رات  ك��اف��ة 
اإن�ضياد  منتدى  خ�ض�س  ت�ضكيله، 
بعنوان  ن��ق��ا���ض��ي��ة  ج��ل�����ض��ة  ل��ل��ق��ي��ادة 
بناء  يف  والإب������داع  ال��ث��ق��اف��ة  "دور 
�ضتتحدث  امل�ضتقبل"  ������ض�����ورة 
املدير  ب��دري،  �ضعادة هالة  خاللها 
يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة  لهيئة  ال��ع��ام 
التنمية  توجهات  و�ضتتناول  دب��ي، 
دخولها  م����ع  دب�����ي  يف  ال���ث���ق���اف���ي���ة 
مرحلة جديدة من العمل يف �ضوء 
اإىل  تهدف  متكاملة  ا�ضراتيجية 
اإح�������داث ح�����راك ث���ق���ايف ���ض��ام��ل يف 
الثقايف  الإب���داع  حركة  يدعم  دب��ي 
وامل��ع��ريف يف دول��ة الإم���ارات ويوؤكد 
الفكري  لالإ�ضعاع  كمنارة  مكانتها 
الأول  ال���ط���راز  م���ن  واحل�������ض���اري 
وير�ضخ  ال����ع����امل،  م�����ض��ت��وى  ع���ل���ى 
الفني  لالإبداع  كمركز  دبي  موقع 
التطرق لبحث �ضبل  والثقايف، مع 
القائم  القت�ضادي  التطور  تعزيز 
والثقايف.  ال��ف��ك��ري  الإب������داع  ع��ل��ى 
بعنوان  ح���واري���ة  ج��ل�����ض��ة  وخ�����الل 
�ضناعات  خمتارة–  "قطاعات 
�ضيناق�س  احلياة"  وج���ه  ���ض��ت��غ��ري 
الرئي�س  �ضلطان،  عثمان  من:  كل 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ض���رك���ة الإم����������ارات 
"دو"، ورامز  املتكاملة  لالت�ضالت 
ف��ي�����ض��ب��وك ملنطقة  ���ض��ح��ادة م��دي��ر 
اأفريقيا،  و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�ضرق 
الرئي�س  نائب  بلينغهام،  واأوليفيا 
والتحليل  لال�ضراتيجية  الأول 
منطقة  يف  وال�ضتحواذ  والت�ضعري 

و�ضلت  نوعية  ج���دارة  الإم��ارات��ي��ة 
املنا�ضب  اأرق�����ى  اإىل  خ��الل��ه��ا  م���ن 

واملراتب العلمية والتنفيذية.
الرئي�ضية  ال���ك���ل���م���ة  و����ض���ي���ل���ق���ي 
اأحمد  ���ض��ل��ط��ان  ���ض��ع��ادة  ل��ل��م��ن��ت��دى 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  �ضلّيم،  ب��ن 
ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال���رئ���ي�������س 
موانئ دبي العاملية، رئي�س موؤ�ض�ضة 
املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة، 
منظور  م���ن  "امل�ضتقبل  ب��ع��ن��وان 
اإىل  خ��الل��ه��ا  ���ض��ي��ت��ط��رق  جديد" 
روؤية دبي ودولة الإمارات القائمة 
على حتقيق ازدهار اقت�ضادي قوي 
واإحراز م�ضتويات منو عالية �ضمن 
خمتلف القطاعات بالعتماد على 
مقدمة  يف  الإب�������داع  دور  ت��ر���ض��ي��خ 
اأ�ضاليب  وات���ب���اع  ال��ت��ط��وي��ر  ج��ه��ود 
ف�ضاًل  التقليدية؛  غ��ري  التفكري 
ع���ن دور م���وان���ئ دب����ي ال��ع��امل��ي��ة يف 
حموري  م��رك��ز  اإىل  دب���ي  حت��وي��ل 
ل��ل��ت��ج��ارة ال���دول���ي���ة ون��ق��ط��ة ربط 

رئي�ضة لتدفقاتها حول العامل.
اأما جل�ضة "العبور اإىل امل�ضتقبل– 
اقت�ضادي  واق���ع  م��ع  ن��ت��واف��ق  كيف 
خلفان  ف�����ض��ت�����ض��ت�����ض��ي��ف  متغري"، 
التنفيذي  الرئي�س  بلهول،  جمعة 
ومرجان  للم�ضتقبل،  دبي  ملوؤ�ض�ضة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ف����ري����دوين، 
اإك�ضبو  يف  وامل���ع���ار����س  ل��الأج��ن��ح��ة 
2020 دبي، للحديث عن جاهزية 
دولة الإمارات للتعاطي للمتغريات 
على  املحيطة  والعاملية  الإقليمية 
القطاع  ه����م  م�������ض���ت���وي���ات  ث���الث���ة 
واملجتمع  واحل���ك���وم���ي  اخل����ا�����س 
كذلك  اجلل�ضة  و�ضتتناول  امل��دين، 

•• دبي-وام:

"اإن�ضياد  م���ن���ت���دى  ي�����ض��ت�����ض��ي��ف 
املكتب  �ضينظمه  ال���ذي  للقيادة" 
الإع���الم���ي حل��ك��وم��ة دب���ي واحّت����اد 
لإدارة  "اإن�ضياد"  ك��ل��ي��ة  خ��ري��ج��ي 
الإمارات  دولة  العاملية يف  الأعمال 
اجل�������اري،  اأك����ت����وب����ر   31 دب�����ي  يف 
احلكوميني  امل�ضوؤولني  م��ن  نخبة 
العديد  �ضمن  الأع��م��ال  وق��ي��ادات 
ملناق�ضة  احليوية،  القطاعات  م��ن 
املهمة  امل��و���ض��وع��ات  م��ن  جمموعة 
اجلل�ضات  م�����ن  ���ض��ل�����ض��ل��ة  خ������الل 
م على مدار يوم  املكثفة التي �ضتُنظَّ
للمنتدى يف  انعقاد  اأول  واح��د مع 
و�ضمال  الأو���ض��ط  ال�����ض��رق  منطقة 
الأفكار  م�ضاركة  بهدف  اأفريقيا، 
النمو  �ضبل  تعزيز  ح��ول  وال����روؤى 
القت�ضادي والتنمية امل�ضتدامة يف 
للفر�س  ت�ضورات  وو�ضع  املنطقة 
ال���ت���ي مي��ك��ن ال����ض���ت���ف���ادة م��ن��ه��ا يف 
مناق�ضة  اإىل  اإ���ض��اف��ة  امل�����ض��ت��ق��ب��ل، 
املتخ�ض�ضة  امل��وا���ض��ي��ع  م��ن  جملة 
حول القت�ضاد واملجتمع والثقافة 
وال���ت���ط���ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي، وري����ادة 

الأعمال والبتكار.
واأك����دت ���ض��ع��ادة م��ن��ى غ���امن امل���ّري، 
الإعالمي  للمكتب  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
بنجاح  اع���ت���زازه���ا  دب����ي  حل��ك��وم��ة 
نخبة  ا����ض���ت���ق���ط���اب  يف  امل����ن����ت����دى 
ميثلون  ال���ذي���ن  امل��ت��ح��دث��ني  م���ن 
عن  امل�ضوؤولة  الرئي�ضة  القطاعات 
م�ضرية  امل�ضتقبل،  ���ض��ورة  ت�ضكيل 
اإطار  ياأتي يف  ه��ذا احل��دث  اأن  اإىل 
تطوير  يف  امل��ك��ت��ب  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة 
ت�ضمح  ال���ت���ي  احل�������وار  م�������ض���اح���ات 
وال��روؤى والتجارب  الأفكار  بتبادل 
املتميزة  ال��ق��ي��ادات  ن��خ��ب م��ن  م��ع 
التنموية  امل����ج����الت  خم��ت��ل��ف  يف 
مب���ا ي��خ��دم روؤي�����ة دول����ة الإم�����ارات 
التي  ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة  والأه�������داف 
حددتها قيادتنا الر�ضيدة، وتاأكيداً 
الإماراتية يف حتديد  الريادة  على 
اأف�ضل  م�ضتقبل  نع  �ضُ متطلبات 
ر�ضد  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة 
ال�ضبل والأدوات واخلطط الكفيلة 
من  م��زي��دا  ي��ح��م��ل  ل��غ��د  بتلبيتها 
فر�س التقدم والزدهار. واأ�ضافت 
�ضعادتها ن�ضعى من خالل حوارات 
ت�ضورات  اإىل  ل��ل��و���ض��ول  امل��ن��ت��دى 
امل�ضتقبل  يحمله  ق��د  مل��ا  وا���ض��ح��ة 

الت�������ض���ال يف امل��ن��ط��ق��ة وال����ع����امل، 
والأ�ضلوب الذي ميكن من خالله 
احلكومات  ب���ني  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز 
وال��ق��ط��اع اخل���ا����س ل��ت�����ض��ري��ع منو 
اأهمية دور  الإع��الم اجلديد. ومع 
املحددات  اأه��م  كاأحد  التكنولوجيا 
الأ�ضا�ضية  وال��رك��ي��زة  للم�ضتقبل 
قطاعات  خمتلف  تطوير  جل��ه��ود 
جل�ضة  املنتدى  يخ�ض�س  احل��ي��اة، 
احلديثة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأه���م  ملناق�ضة 
الأك���رب يف  الأث���ر  لها  �ضيكون  التي 
ه���ذا ال�����ض��ي��اق وذل����ك حت��ت عنوان 
�ضتحدد  ك��ي��ف  ال��ت��غ��ي��ري-  "قوة 
م�ضتقبل  احل��دي��ث��ة  التكنولوجيا 
خاللها  �ضيتطرق  العاملي"،  النمو 
الت�ضويق  ا���ض��ت��اذ  ب���ارك���ر،  ف��ي��ل��ي��ب 
والعلوم الإدارية يف كلية "اإن�ضياد" 
تطور  اإىل  العاملية  الأعمال  لإدارة 
حم�����رك�����ات ال���ن���م���و الق���ت�������ض���ادي 
وال��������دور ال������ذي ���ض��ي��ل��ع��ب��ه ال���ذك���اء 
يف  الأع��م��ال  بيئة  يف  ال�ضطناعي 
�ضريعة  ا���ض��ت��ه��الك��ي��ة  اأمن�����اط  ظ���ل 
عدرا،  فادي  �ضيتناول  كما  التغري. 
"ا�ضراتيجي  �ضركة  يف  ال�ضريك 
الفريق  وع�ضو  اآند" لال�ضت�ضارات 
يف  العام  القطاع  ب�ضوؤون  املخت�س 
ال��ع��امل��ي��ة، خ����الل جل�ضة  ال�����ض��رك��ة 
يف  الق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  "اآفاق 
توقعات  واملنطقة"  الإم�����������ارات 
خالل  الإماراتي  لالقت�ضاد  النمو 
القادمة يف �ضوء  القليلة  ال�ضنوات 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  امل���ت���غ���ريات 
بها  تتميز  التي  والقدرة  الراهنة، 
الإمارات على التعاطي معها بكفاءة 
متكنها من جت��اوز ما حتمله تلك 
امل��ت��غ��ريات م��ن حت��دي��ات ومتكنها 
ال�ضراتيجية  الأه��داف  بلوغ  من 
التنمية  خطط  �ضمن  املو�ضوعة 
يف خمتلف قطاعاتها، مع حماولة 
املنتظرة  ال���ف���ر����س  اأه�������م  ر�����ض����د 
وت���اأث���ريات���ه���ا الإي���ج���اب���ي���ة مب����ا يف 
الذي  الكبري  العاملي  ذل��ك احل��دث 
 20 من  اعتباراً  دب��ي  يف  �ضينطلق 
اأك���ت���وب���ر م���ن ال���ع���ام ال���ق���ادم ومل���دة 
"اإك�ضبو  وه���و  ك��ام��ل��ة  اأ���ض��ه��ر  ���ض��ت��ة 
ُمنتظر  ه���و  وم���ا  دبي"   2020
العاملي من ثمار  من وراء احل��دث 
على خمتلف الأ�ضعدة القت�ضادية 
والجتماعية والثقافية �ضواء على 
م�ضتوى دولة الإم��ارات اأو املنطقة 

ب�ضورة عامة

نع م�ستقبل اأف�سل للمنطقة وحتديد �سبل تلبيتها يف ر�سد متطّلبات �سُ الإماراتية  الريادة  ي�ؤكد  املنتدى  املّري:  • منى 
يف حتقيق التحّ�ل الإيجابي ملنطقة ال�سرق الأو�سط املراأة  دور  على  ال�س�ء  ت�سلط  الأمريي  • �سارة 

ومرجان فريدوين يربزان جاهزية الإمارات العالية للتعاطي مع املتغريات الإقليمية والعاملية  باله�ل  • خلفان 
ال�ستثمارية يف جمالت الإبداع والبتكار التدفقات  ت�سجيع  جه�د  ي�ستعر�سان  كاظم  وعقيل  القرقاوي  • فهد 

الثقافة والإبداع يف بناء امل�ستقبل دور  ح�ل  تتحدث  بدري  • هالة 
التنمية القت�سادية يف الإمارات واملنطقة فر�س  ي�ستعر�س  عدرا  • فادي 

جمعية ال�سحفيني الإماراتية ت�سارك يف امللتقي الثالث لل�سحفيات بالك�يت
•• دبي-الفجر: 

�ضارك وفد من جمعية ال�ضحفيني 
امللتقي  اأع�����م�����ال  يف  الإم�����ارات�����ي�����ة 
جمل�س  يف  ل��ل�����ض��ح��اف��ي��ات  ال��ث��ال��ث 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل�����دول  ال���ت���ع���اون 
ال�ضحفيني  جمعية  نظمته  وال��ذي 
ال���ك���وي���ت���ي���ة ب���ال���ت���ع���اون م����ع احت����اد 
رعاية  وحتت  اخلليجية  ال�ضحافة 
معايل وزير العالم ووزير الدولة 
نا�ضر  حم���م���د  ال�������ض���ب���اب  ل�����ض��ئ��ون 
اجل��ربي خالل الفرة من 27 – 
29 اأكتوبر اجلاري، مثل اجلمعية 
ال�ضام�ضي  ح��ل��م��ي��ة  ال���زم���ي���ل���ت���ني 
ال�ضحفية يف وكالة اأنباء الإمارات، 
وي���اق���وت���ه ع��ب��د اهلل ال�����ض��ح��ف��ي��ة يف 

جملة زهرة اخلليج. 
رئي�س  احل�����م�����ادي  حم���م���د  وق�������ال 
ال�ضحفيني  جمعية  اإدارة  جمل�س 
اجلمعية  م�ضاركة  اأن  الإم��ارات��ي��ة، 
التفاعل  اإىل  ت���ه���دف  امل��ل��ت��ق��ي  يف 
اخلليج  دول  يف  ال�����ض��ح��ف��ي��ات  م���ع 
املناق�ضات  من  وال�ضتفادة  العربية 
امللتقي  يطرحها  ال��ت��ي  باجلل�ضات 

على مدار اأيامه الثالثة.
ناق�س  امللتقى  احل��م��ادي،  واأ���ض��اف 
موا�ضيع تهم ال�ضحفية اخلليجية 
من اأجل متكينها وتطوير قدراتها 
ن�ضر  يف  ودوره����ا  العقبات  وت��ذل��ي��ل 
ممار�ضة  يف  وجت���رب���ت���ه���ا  ال����وع����ي 
التو�ضل  ب��غ��ي��ة  ال�����ض��ح��ف��ي  ال��ع��م��ل 
للعمل  و���ض��ي��اغ��ت��ه��ا  ت��و���ض��ي��ات  اىل 
جل�ضة  يف  امل��ل��ت��ق��ي  ون���اق�������س  ب���ه���ا، 

الإع����الم،  و���ض��ائ��ل  يف  التكنولوجي 
تعاظمت  الع����الم  م�����ض��وؤول��ي��ة  واأن 
والكم  التكنولوجية  الثورة  ظل  يف 
الهائل من الأخبار التي تزخر بها 
و���ض��ائ��ل ال��ت��وا���ض��ل احل��دي��ث��ة والتي 
يتم تناقلها دون التحقق من دقتها 
الدقة  و�ضرورة حتري  اأو �ضحتها، 
امل�ضلحة  و���ض��ع  م���ع  وامل�����ض��داق��ي��ة 
ال���وط���ن���ي���ة واخل���ل���ي���ج���ي���ة ف�����وق كل 
اعتبار م�ضيفا "اأن نكون �ضداً منيعا 
املختلفة  والأخ��ب��ار  ال�ضائعات  �ضد 
والأف����ك����ار ال���ه���دام���ة ح��ف��اظ��اً على 
النا�ضئة  ف��ئ��ة  ل�ضيما  جمتمعاتنا 
الف���ك���ار  م����ن  وح������ذر  وال�ضباب"، 
بالأوطان  ترب�س  التي  املنحرفة 

املراأة اخلليجية يف تطوير الإعالم 
مبختلف و�ضائله

م���وؤك���دا ال����دور ال���ب���ارز ال����ذي تقوم 
ب��ه يف امل��ج��ال الإع��الم��ي ل�ضيما يف 
جهود  ودف��ع  والثقافة  الوعي  ن�ضر 
امل�ضرفة  ال�ضورة  واإظ��ه��ار  التنمية 

للمجتمع.
اعتماد  ال�����ض��ي��خ��ة  ال���ل���ق���اء  ح�����ض��ر 
اخلالد ال�ضباح رئي�س ديوان رئي�س 
جم��ل�����س ال�������وزراء وم���ع���ايل حممد 
اجلربي وزير الإعالم وزير الدولة 
الرا�ضد  وع��دن��ان  ال�ضباب  ل�����ض��وؤون 
ال�ضحفيني  جمعية  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 

الكويتية.
انباء  وكالة  ال�ضحفيات  وف��د  وزار 

حوارية عن دور املراأة يف ال�ضحافة 
اخلليجية، وح�ضر وفد ال�ضحفيات 
الرابع  العادي  النعقاد  دور  افتتاح 
ع�ضر  اخلام�س  الت�ضريعي  للف�ضل 

ملجل�س المة الكويتي.
واأ�ضاد معايل حممد اجلربي وزير 
ل�ضوؤون  ال���دول���ة  ووزي�����ر  الع�����الم 
بالدور  امللتقي  افتتاح  يف  ال�ضباب، 
ال�����ري�����ادي ل���ل���م���راأة اخل��ل��ي��ج��ي��ة يف 
ظل  يف  ال�ضحفي  العمل  مم��ار���ض��ة 
احلكومات  م����ن  وم�������ض���ان���دة  دع�����م 
لالرتقاء  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  وال�������ض���ع���وب 
مب���ج���ت���م���ع���ات���ه���م ت���ل���ب���ي���ة حل���اج���ة 
املوؤ�ض�ضات الإعالمية اإىل اإعالميات 
التقدم  م����ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  م����وؤه����الت 

م����ت����خ����ذة م�����ن و�����ض����ائ����ل الإع��������الم 
و�ضيلة  واحل����دي����ث����ة  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة 
للو�ضول اإىل املجتمعات، واأن امللتقى 
الأفكار  لطرح  �ضانحة  فر�ضة  يعد 
كافة والروؤى التي متكن ال�ضحفية 
على  بدورها  القيام  من  اخلليجية 
اأك��م��ل وج���ه وت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات مبا 
ال�ضحفي  العمل  تطوير  يف  ي�ضهم 
يف دول املجل�س ويعزز من م�ضاركة 

املراأة ودورها وم�ضاهماتها.
وال������ت������ق������ي وف����������د ال���������ض����ح����ف����ي����ات 
جابر  ال�ضيخ  �ضمو  مع  اخلليجيات 
ال�����ض��ب��اح رئ��ي�����س جمل�س  امل����ب����ارك 
اأ�ضاد  حيث  ب��ي��ان  ق�ضر  يف  ال����وزراء 
���ض��م��وه ب���اجل���ه���ود ال���ت���ي ت���ق���وم بها 

" وكان يف ا�ضتقبال  " كونا  الكويت 
دعيج  م�����ب�����ارك  ال�������ض���ي���خ  ال�����وف�����د 
جمل�س  رئي�س  ال�ضباح  الب��راه��ي��م 
عدنان  وب��ح�����ض��ور  ال��وك��ال��ة  اإدارة 
جلمعية  العام  ال�ضر  اأم��ني  الرا�ضد 
وعهدية  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال�����ض��ح��ف��ي��ني 
جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  احمد 

ال�ضحفيني البحرينية.
وقال ال�ضيخ مبارك دعيج البراهيم، 
ا�ضا�ضيا  راف����دا  اأ���ض��ب��ح��ت  امل����راأة  اأن 
ورك��ي��زة ق��وي��ة م��ن رك��ائ��ز الطفرة 
ال�ضحافة  حققتها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
اخلليجية يف ال�ضنوات الأخرية من 
خالل تاأثريها امللمو�س يف عمليات 
العديد  واث��ارة  والتطوير  النه�ضة 
م���ن ال��ق�����ض��اي��ا وامل��و���ض��وع��ات التي 
واأن  املجتمع،  �ضرائح  خمتلف  تهم 
ال�ضحفيات يف دول اخلليج العربي 
قدمن منوذجاً يحتذى به يف الوعي 
العمل  وم�����ض��وؤول��ي��ات  ب��اأخ��الق��ي��ات 
يف  بامل�ضداقية  واللتزام  ال�ضحفي 
ط���رح ال��ق�����ض��اي��ا وامل��و���ض��وع��ي��ة فلى 

عر�ضها ومعاجلتها.
وياقوته  ال�ضام�ضي  وقدمت حليمة 
عبد اهلل، ال�ضكر ملجل�س اإدارة جمعية 
اتاحة  على  الإماراتية  ال�ضحفيني 
ال��ف��ر���ض��ة ل��ه��ن ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف هذا 
تقوم  اجلمعية  واأن  ال��ه��ام،  امللتقي 
الرت���ق���اء مب�ضتوى  ك��ب��ري يف  ب���دور 
يف  بامل�ضاركة  ���ض��واء  اأع�ضائها،  اأداء 
وامللتقيات  العمل،  وور�س  الندوات، 
داخل  تنظمها  التي  اأو  اخل��ارج��ي��ة، 

الدولة.

فريق خرباء خطة التحرك الإعالمي 
العربي يف اخلارج يجتمع الي�م بالقاهرة

•• القاهرة-وام:

ت�ضت�ضيف الأمانة العامة جلامعة الدول العربية قطاع الإعالم والت�ضال 
اليوم اأعمال الجتماع الأول لفريق اخلرباء املعني بتقييم وحتديث خطة 

التحرك الإعالمي العربي يف اخلارج.
تنفيذا  ياأتي  اأن هذا الجتماع  ام�س  العربية  اأ�ضدرته اجلامعة  بيان  وقال 
ال�50 ملجل�س وزراء الإعالم العرب  480 ال�ضادر عن الدورة  للقرار رقم 
التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 17-7-2019 ب�ضاأن متابعة خطة التحرك 

الإعالمي العربي يف اخلارج.
واأ�ضاف البيان اإن الفريق ي�ضم عددا من امل�ضت�ضارين الإعالميني يف الدول 
التخطيط  ال�ضراتيجيني يف  اخل��رباء  اإىل عدد من  بالإ�ضافة  الأع�ضاء، 
الذين لديهم القدرة على تقييم ان�ضطة اخلطة وتقدمي اقراحات هادفة 
وخبري  الفل�ضطينية  ال�ضوؤون  يف  خبري  عن  ف�ضال  وحتديثها،  لتطويرها 

مايل واإداري.
اخلطة  لأن�ضطة  �ضامل  تقييم  اج��راء  اإىل  يهدف  الجتماع  اأن  اإىل  وا���ض��ار 
مبا يف ذلك اإدخال بع�س التعديالت والفكار اجلديدة عليها، مع اإمكانية 
ومبا  منها،  ا�ضتفادة  اق�ضى  حتقيق  �ضاأنها  من  جديدة  اأن�ضطة  ا�ضتحداث 
املرحلة  العربي يف اخل��ارج خ��الل  الإع��الم��ي  العمل  اأول��وي��ات  يتما�ضى مع 

الراهنة.
ي��ذك��ر اأن اق����رار خ��ط��ة ال��ت��ح��رك الإع���الم���ي ال��ع��رب��ي يف اخل����ارج مت خالل 
بتاريخ  ع��ق��دت  ال���ذي  ال��ع��رب  الإع����الم  وزراء  ملجل�س  ال�ضتثنائية  ال����دورة 
15-8-2001، وتعمل اخلطة على ثالث حماور ا�ضا�ضية هي : الق�ضية 
ترتكبها  التي  الإره��اب��ي��ة  باجلرائم  اجمع  ال��ع��امل  وتعريف  الفل�ضطينية، 
ومقد�ضاته  واأر�ضه  الفل�ضطيني  ال�ضعب  �ضد  الإ�ضرائيلي  الحتالل  ق��وات 
وممتلكاته، وحماربة ظاهرة الرهاب، وت�ضحيح ال�ضورة النمطية ال�ضلبية 
وذل��ك من  لهم،  ال�ضحيحة  ال�ضورة  واب���راز  اخل���ارج،  وال���ض��الم يف  للعرب 
خالل حتقيق النت�ضار الوا�ضع لوجهة النظر العربية ازاء هذه املحاور، ويف 
ظل ما �ضهدته املنطقة العربية من تغيريات جامه خالل ال�ضنوات املا�ضية، 
اعقبها ت�ضويه �ضورة العرب وال�ضالم لدى الغرب، مت حتديث اخلطة عدة 

مرات حتى تتما�ضى مع هذه التغريات.
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اأخبـار الإمـارات
�سفري ال�ليات املتحدة : ن�سعى لتعزيز الروابط التي 

جتعل الإمارات واحدة من اأهم �سركائنا باملنطقة
•• اأبوظبي-وام:

املعني  الأمريكية  املتحدة  الوليات  راكولتا جونيور �ضفري  �ضعادة جون  اأكد 
لدى الدولة اأنه �ضيعمل على تنمية العالقة الدائمة بني الوليات املتحدة 
جتعل  التي  الروابط  وتعزيز  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  ودول��ة  الأمريكية 

الإمارات واحدة من اأهم �ضركائنا يف املنطقة.
الوليات  �ضفري  اأ�ضغل من�ضب  اأن  ل�ضرف يل  اإنه  ت�ضريح.  �ضعادته يف  وقال 
تت�ضارك  حيث  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  ل��دى  الأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة 

الثنائية  التجارية  وال��ع��الق��ات  الإقليمي  ب��الأم��ن  عميقا  ال��ت��زام��ا  دولتينا 
والتبادل الثقايف والتعليمي.

وكان جمل�س ال�ضيوخ الأمريكي اعتمد تعيني ال�ضفري راكولتا ك�ضفري فوق 
العربية  الإم��ارات  دول��ة  لدى  الأمريكية  املتحدة  للوليات  ومفو�س  العادة 
املتحدة يف 17 �ضبتمرب 2019 وكان �ضعادة �ضهاب اأحمد الفهيم وكيل وزارة 
اأم�س  ت�ضلم  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  يف  املرا�ضم  ل�ضوؤون  م�ضاعد 
راكولتا جونيور  �ضعادة جون  اعتماد  اأوراق  ن�ضخة من  ال��وزارة  عام  بديوان 

�ضفري الوليات املتحدة الأمريكية املعني لدى الدولة.

•• القاهرة-وام:

�ضوؤون  وزي��ر  القرقاوي  عبداهلل  بن  حممد  معايل  برئا�ضة  وزاري  وفد  ي�ضارك 
الفائزين بجائزة  اأ�ضماء  الإع��الن عن  وامل�ضتقبل غدا يف حفل  ال��وزراء  جمل�س 
الرئي�س  رع��اي��ة  ي��ق��ام حت��ت  ال���ذي  الأوىل  دورت��ه��ا  احل��ك��وم��ي يف  للتميز  م�ضر 
عبدالفتاح ال�ضي�ضي، رئي�س جمهورية م�ضر العربية، يف القاهرة بح�ضور رئي�س 

جمل�س الوزراء امل�ضري الدكتور م�ضطفى مدبويل.
باجلائزة  الفائزين  واملوظفني  احلكومية  اجلهات  اأ�ضماء  عن  الإع��الن  وياأتي 
للتميز احلكومي  اإطالقها يف ختام موؤمتر م�ضر  اأن مت  الأوىل بعد  يف دورتها 
�ضمن  وذل���ك  اإم��ارات��ي��ة،  و���ض��راك��ة  ب��دع��م   2018 يوليو  يف  ب��ال��ق��اه��رة  املنعقد 
اخلطط التنفيذية لتفاقية ال�ضراكة ال�ضراتيجية يف التحديث احلكومي بني 

البلدين ال�ضقيقني.
واأكد معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير �ضوؤون جمل�س الوزراء وامل�ضتقبل 
اأن اإعالن الفائزين بجائزة م�ضر للتميز احلكومي يعد حمطة مهمة يف امل�ضرية 
الإمارات  دول��ة  بني  احلكومي  التحديث  يف  ال�ضراتيجية  لل�ضراكة  املتوا�ضلة 
يف  امل�ضركة  العمل  فرق  جهود  يتوج  كما  ال�ضقيقة،  العربية  م�ضر  وجمهورية 
الواحد  الفريق  وب��روح  ب��داأب وتناغم  التي عملت معاً  التميز احلكومي  جمال 
على مدار اأكر من عام و�ضوًل اإىل اإجناز اأحد املحاور املهمة يف اتفاقية ال�ضراكة 
الهادفة اإىل التعاون وتبادل اخلربات وق�ض�س النجاح يف العمل احلكومي مبا 

يحقق امل�ضالح امل�ضركة لل�ضعبني ال�ضقيقني.
يف  وم�ضر  الإم�����ارات  ب��ني  ال�ضراتيجية  ال�����ض��راك��ة  اتفاقية  اإن  معاليه  وق���ال 
التحديث احلكومي ترجم روؤية دولة الإم��ارات بقيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
اأن تكون عليه  “حفظه اهلل” ملا يجب  الدولة  اآل نهيان رئي�س  خليفة بن زايد 
عالقات التعاون وال�ضراكة بني الدول العربية ال�ضقيقة ملا فيه م�ضلحة وخري 
ال�ضعوب، كما اأنها تاأتي تنفيذاً لتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
“رعاه اهلل”،  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
للعمل  ا�ضتحداث منوذج عربي م�ضرك  على  بالعمل  امل�ضلحة،  للقوات  الأعلى 

احلكومي وفقاً لأف�ضل املعايري العاملية.
واأ�ضاف معاليه اأن اتفاقية ال�ضراكة ال�ضراتيجية يف التحديث احلكومي بني 
م�ضر والإمارات �ضاهمت على مدار نحو عامني منذ توقيعها يف زيادة العالقات 
الوطيدة التي تربط البلدين ال�ضقيقني ر�ضوخاً، يف ظل الزيارات املتبادلة لفرق 

العمل وامل�ضاريع واملبادرات امل�ضركة التي جرى اإجنازها طوال هذه الفرة.
عالقاتها  طبيعة  ي�ضكل  واأ�ضيل  ثابت  نهج  لديها  الإم����ارات  دول��ة  اأن  واأو���ض��ح 
اإىل حتقيق  التي ت�ضل  العطاء وبناء اجل�ضور  ال�ضقيقة، يرتكز على  الدول  مع 
امل�ضالح امل�ضركة للدول، وي�ضع خري الإن�ضان و�ضالمته و�ضعادته وجودة حياته، 

اأهدافاً جوهرية لعمل احلكومات.
من جانبها اأكدت الدكتورة هالة ال�ضعيد وزيرة التخطيط واملتابعة والإ�ضالح 
الإداري يف جمهورية م�ضر العربية اأن اإطالق “جائزة م�ضر للتميز احلكومي” 
ياأتي ات�ضاقا مع ا�ضراتيجية التنمية امل�ضتدامة “روؤية م�ضر 2030”، والتي 
وي�ضاهم  احلوكمة،  مفاهيم  يطبق  وفعال  اإداري كفء  تكوين جهاز  اإىل  ت�ضعى 

بدوره يف حتقيق التنمية.
التناف�س  روح  حتفيز  يف  يتمثل  اجل��ائ��زة  لهذه  الرئي�س  ال��ه��دف  اأن  واأو���ض��ح��ت 
والتميز على م�ضتوى العاملني باجلهاز الإداري للدولة من جهة، وعلى م�ضتوى 
املوؤ�ض�ضات احلكومية من جهة اأخرى، مو�ضحة اأن التكرمي للمتميزين يف اأداء 
على  كمحفز  ويعمل  والتميز،  والنتماء  العطاء  لقيم  ير�ضخ  العامة  اخلدمات 

الرتقاء مب�ضتويات الأداء واللتزام مبعايري اجلودة والتميز.
ثقافة  تعك�س  احلكومي  التميز  منظومة  اأن  ال�ضعيد  هالة  الدكتورة  واأ�ضافت 
العمل  وجودة  البتكار  باأهمية  توؤمن  التي  القيادية  والعقلية  املوؤ�ض�ضي  التميز 
يف حتقيق الريادة ومتكني احلكومات. وقالت ال�ضعيد اأن الحتفالية تاأتي كاأحد 
نتائج خطة الإ�ضالح الإداري حيث يتم تكرمي عدد من العاملني باجلهاز الإداري 
للدولة، وتكرمي الوحدات واملوؤ�ض�ضات، مو�ضحة اأن الفرة الأخرية قد �ضهدت 
الو�ضول  عن  اأثمر  مما  للجائزة  تقدموا  من  كل  ِقبل  ِمن  و�ضعًيا  كبرًيا  جهًدا 
لن�ضب اأداء مرتفعة �ضواء على م�ضتوى الأفراد اأو املوؤ�ض�ضات اأو الوحدات. وتابعت 
ال�ضعيد اأن منظومة جائزة التميز تر�ضخ مفهوم التعاون والتكامل بني اأجهزة 

الدولة.

وتقدمت بال�ضكر ملمثلي دولة الإمارات العربية املتحدة، م�ضيدة بالتعاون القائم 
يف جمال التطوير الإداري والذي يهدف اإىل تعزيز مبادئ وقيم التميز يف كل 

قطاعات الدولة.
وتهدف جائزة م�ضر للتميز احلكومي، املتوافقة مع منظومة التميز احلكومي 
وحتفيز  امل�ضتويات،  خمتلف  على  احلكومي  ب���الأداء  الرت��ق��اء  اإىل  الإم��ارات��ي��ة، 
بني  املناف�ضة  وت�ضجيع  والبتكار،  والإب���داع  التميز  على  احلكوميني  املوظفني 
نوعية  حكومية  خدمات  تقدمي  على  احلكومية  والهيئات  املوؤ�ض�ضات  خمتلف 
وتلبي  واحليوية  القت�ضادية  القطاعات  خمتلف  يف  التنمية  م�ضارات  ت�ضّرع 
احتياجات وتطلعات املواطنني وفق املعايري العاملية للجودة والتمّيز احلكومي، 
بالإ�ضافة اإىل تكوين جهاز اإداري كفء وفعال يطبق مفاهيم احلوكمة، وي�ضاهم 
 “  2030 م�ضر  “روؤية  مع  يتوافق  مبا  امل�ضتدامة  التنمية  حتقيق  يف  ب��دوره 

للعبور مب�ضر اإىل م�ضاف الدول املتقدمة.
التميز  منظومة  م��ع  بالتوافق  احل��ك��وم��ي  للتميز  م�ضر  ج��ائ��زة  ت�ضميم  ومت 
اإط��ار ال�ضراكة  احلكومي املطبقة يف دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة، وذل��ك يف 
ال�ضراتيجية يف التحديث احلكومي بني الدولتني، ومت اإعداد معايريها �ضمن 
كاأ�ضا�س لتقييم  الروؤية والبتكار واملمكنات،  ثالثة حماور رئي�ضية هي حتقيق 
اجلهات  ه��ذه  اإليه  و�ضلت  ال��ذي  الن�ضج  م�ضتوى  وحتديد  احلكومية  اجلهات 
ت�ضاعدها يف  التي  التح�ضن  الريادة، وحتديد جمالت وفر�س  نحو  يف رحلتها 
حتقيق اأهدافها الطموحة لتعرب عن اأ�ضلوب تفكري جديد يف طريقة تخطيط 
وتنفيذ وتطوير العمل احلكومي باعتماد مبادئ ومفاهيم مبتكرة متت جتربتها 

وتطبيقها يف حكومة دولة الإمارات واأثبتت فاعلّيتها يف حتقيق نتائج رائدة.
وتت�ضمن جائزة م�ضر للتميز احلكومي فئتني، الأوىل: جوائز التميز املوؤ�ض�ضي، 

والثانية: جوائز التميز الفردي.
وينبثق من جوائز التميز املوؤ�ض�ضي، جائزة املوؤ�ض�ضة احلكومية املتميزة وتغطي 
والقرى،  والأح��ي��اء  وامل���دن  وامل��راك��ز  املحافظات  ت�ضمل  التي  املحلية  ال��وح��دات 
بالإ�ضافة اإىل جائزة املوؤ�ض�ضات التعليمية املخ�ض�ضة للكليات التابعة للجامعات 
احلكومية، كما تندرج حتتها اأي�ضاً جائزة الوحدة املتميزة يف تقدمي اخلدمات 
احلكومية وت�ضمل منافذ تقدمي اخلدمات مثل مكاتب الربيد، ومكاتب ال�ضهر 

التاأهيل  ومكاتب  املواطنني،  خلدمة  التكنولوجية  واملراكز  والتوثيق،  العقاري 
الجتماعي ومراكز التاأهيل ال�ضامل خلدمة ذوي الحتياجات اخلا�ضة “اأ�ضحاب 
الهمم”، فيما مت تخ�ضي�س جائزة املوؤ�ض�ضة املتميزة يف تقدمي اخلدمات الذكية 

اإىل اجلهات ذات مواقع اإلكرونية تفاعلية.
املخ�ض�ضة  املتميزة  القيادات  جائزة  حتتها  فيندرج  الفردي،  التميز  جوائز  اأما 
للموظفني املتميزين يف املراكز القيادية مثل رئي�س قطاع ورئي�س اإدارة مركزية 
لكل �ضاحب  والإب��داع فتخ�ض�س  البتكار  اأما جائزة  اإدارة،  ومدير عام ومدير 

بحث تطبيقي مميز اأو فكرة اإ�ضالحية ملهمة لتطوير اجلهاز احلكومي.
دقيق  تقييم  اإىل  للتميز احلكومي  الت�ضجيل يف جائزة م�ضر  وخ�ضعت طلبات 
اأ���ض�����س ع��امل��ي��ة وع��ل��م��ي��ة م��ن ج��ان��ب ف��ري��ق تقييم م�����ض��رك م��ن املقييمن  ع��ل��ى 
امل�ضريني والإماراتيني، كما جرى اختيار املقييمن وفقاً ملعايري حمددة تت�ضمن 
العملية  واخل��ربات  املهنية  وال�ضهادات  الأكادميية  املوؤهالت  امتالكهم  �ضرورة 
اجلهات  تقييم  من  ميكنهم  مبا  اجلهات  وعمل  احلكومي  التميز  جم��الت  يف 

احلكومية والقيادات املر�ضحة للجائزة.
 2000 ح��وايل  الأوىل  دورتها  يف  احلكومي  للتميز  م�ضر  جائزة  اإدارة  وتلقت 
لفئات  جائزة   11 منها  جائزة،   16 عددها  البالغ  اجلوائز  لنيل  تر�ضح  طلب 

التميز املوؤ�ض�ضي، و5 جوائز لفئات التميز الفردي.
110 مقيم وحمكم من اخل��رباء املخت�ضني يف عمليات تقييم طلبات  و�ضاهم 
 450 بواقع  �ضاعة عمل،  األف   50 ا�ضتغرقت ما يعادل  التي  الر�ضح للجائزة 
�ضاعة لكل مقيم، وت�ضمنت عملية التقييم درا�ضة وفرز طلبات الر�ضح والتقييم 
امليدانية للتقييم والور�س التدريبية والجتماعات  املكتبي للطلبات والزيارات 

التوافقية واجتماعات جلنة التحكيم.
وت�ضمل  واجل����ودة  التميز  منظمات  اأب���رز  م��ن  اأع�����ض��اء  التحكيم  جلنة  و�ضمت 
للجودة  الآ���ض��ي��وي��ة  املنظمة   ،EOQ الأوروب���ي���ة  اجل����ودة  منظمة  خ��ربات��ه��م 
بالإ�ضافة  الإم��ارات��ي،  التميز احلكومي  تطبيق منظومة  وخ��رباء   ،APQO
العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإىل خ��ربات عملية يف جم��الت متنوعة على م�ضتوى 
املتحدة. كما متت عملية التقييم با�ضتخدام نظام اإلكروين ذكي بهدف �ضمان 

حوكمة ودقة النتائج وت�ضهيل عملية التقييم.

•• ال�شارقة-الفجر:

���ض��ه��د ال����ي����وم ال����ث����اين والأخ��������ري من 
م��ل��ت��ق��ى ال���ن�������ض���ر ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، ال����ذي 
مدينة  مقر  يف  اأم�س  من  اأول  انطلق 
جمعية  من  بتنظيم  للن�ضر  ال�ضارقة 
مع  بالتعاون  الإم��ارات��ي��ني  النا�ضرين 
والحت����اد  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رب��ي��ة  وزارة 
 4 للنا�ضرين، جل�ضات �ضمت  ال��دويل 
عن  ممثلني  من  خمتلفة  جمموعات 
ونا�ضرين  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  وزارة 
جمعية  واأع�ضاء  ومعلمني  تعليميني 
النا�ضرين الإماراتيني، بحيث ناق�ضت 
هذه اجلل�ضات تطوير خارطة طريق 
اآليات  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل  ت��ه��دف  خ��م�����ض��ي��ة، 
والتعليم  الربية  وزارة  بني  التعاون 
وامل���ع���ل���م���ني وال���ن���ا����ض���ري���ن م����ن اأج����ل 
الرتقاء بالن�ضر التعليمي مبا ين�ضجم 

مع روؤية الإمارات 2021.
اإدارة املجموعات املختلفة    و�ضارك يف 
ع�ضو  ال���ك���ع���ب���ي،  اهلل  ع���ب���د  م����ن  ك�����ّل 
النا�ضرين  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
و�ضريفة مو�ضى، مديرة  الإماراتيني، 
واحللول  التعليمية  امل�����ض��ادر  اإدارة 
والتعليم،  الربية  وزارة  التعليمية، 
الهدهد  دار  موؤ�ض�س  ال�ضعايل،  وعلي 
للن�ضر، وعنود اأحمد العبيديل، رئي�س 
الربية  وزارة  يف  الأخالقية  الربية 
ريت�ضارد  اجلل�ضات  ووج���ه  والتعليم، 
ت��ط��وي��ر ق��ط��اع الن�ضر  ك�����راب، خ��ب��ري 
املدر�ضية  املناهج  و�ضيا�ضة  التعليمي 

الدولية.
جمعية  رئي�س  ح���امت،  ب��ن  علي  واأك���د 
الأفكار  اأن  الإم��ارات��ي��ني،  النا�ضرين 
وال�����������روؤى ال����ت����ي ط���رح���ه���ا اخل������رباء 
التعليم  وم�������ض���وؤول���و  وامل���خ���ت�������ض���ون 
والن�ضر خالل فعاليات امللتقى، ت�ضكل 
امل�ضرك  العمل  خلطة  قيمة  م�ضودة 
تنفيذها  اإىل  اجلمعية  تتطلع  ال��ذي 
والتعليم  الربية  وزارة  مع  بالتعاون 

بتطوير  امل��ع��ن��ي��ة  اجل���ه���ات  وخم��ت��ل��ف 
الن�ضر التعليمي. 

ال���ت���واف���ق على  اإن  ب���ن ح�����امت:  وق�����ال 
ال��ذي ميز  وال��ت��ع��اون  التن�ضيق  اآل��ي��ات 
كبري  ب�ضكل  ي�ضاهم  امللتقى  مناق�ضات 
اإىل  ي��ق��ودن��ا  ال���ذي  امل�����ض��ار  تو�ضيح  يف 
املحتوى  تطوير  يف  اأه��داف��ن��ا  حتقيق 
النا�ضرين يف هذه  واإ�ضراك  التعليمي 

امل�ضوؤولية الوطنية.
الكو�س  را�����ض����د  ث���ّم���ن  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
النا�ضرين  جلمعية  التنفيذي  املدير 
الإماراتيني جهود امل�ضاركني يف امللتقى 
يف اخلروج مبقرحات وحلول ت�ضاهم 
يف الرتقاء مبنظومة التعليم، واأ�ضار 
ال�ضوء  ت�ضليط  امللتقى يف  اأهمية  اإىل 
ق�ضية  بكونه  التعليمي  الن�ضر  على 
لرتباطه  ن��ظ��راً  اج��ت��م��اع��ي  ب��ع��د  ذات 
واأكد  م��ب��دع��ة.  اأج��ي��ال  ببناء  ال��وث��ي��ق 
انبثقت  ال��ت��ي  امل��ق��رح��ات  اأن  ال��ك��و���س 
وزارة  اإىل  ����ض���رف���ع  امل���ل���ت���ق���ى  م�����ن 
الدويل  والحت����اد  والتعليم  ال��رب��ي��ة 
وبحث  درا�ضتها  اأج��ل  م��ن  للنا�ضرين 
�ضبل تطبيقها مبا ي�ضاهم يف تكري�س 
دعماً  اجل��ه��ات  خمتلف  ب��ني  ال�ضراكة 
التعليم  وخطط  الإم���ارات  لتوجهات 

امل�ضتدام والن�ضر الربوي الهادف. 
امللتقى  م��ن  الأول  ال��ي��وم  وا�ضتعر�س 
ع�����دداً م���ن ال��ت��ج��ارب ال��ع��امل��ي��ة �ضمن 
اأرب����ع ج��ل�����ض��ات ن��ق��ا���ض��ي��ة ح��ي��ث �ضارك 
حتت  ُعقدت  التي  الأوىل  اجلل�ضة  يف 
الدولية،  املمار�ضات  “اأف�ضل  ع��ن��وان 
والنا�ضرين  احل����ك����وم����ات  وت�����ع�����اون 
واملعلمني يف عملية الن�ضر التعليمي”، 
ك���ّل م��ن وي��ل��م��ار دي��ب��ج��رون��د، رئي�س 
م��ن��ت��دى ال��ن�����ض��ر ال��ت��ع��ل��ي��م��ي، الحت���اد 
كراب،  وريت�ضارد  للنا�ضرين،  ال��دويل 
التعليمي  الن�ضر  قطاع  تطوير  خبري 

و�ضيا�ضة املناهج املدر�ضية الدولية.
وحدد ديبجروند اأربع ركائز لتطوير 
تنوع  وه���ي:  التعليمي  الن�ضر  ق��ط��اع 

حلول  التعليمية،  امل��واد  يف  اخل��ي��ارات 
حم��ل��ي��ة لإن���ت���اج حم��ت��وى ي��ت��الءم مع 
التعاون  تكثيف  املجتمع،  متطلبات 
واملعلمني  والنا�ضرين  احلكومات  بني 
وال����روؤى  ال�����ض��ي��ا���ض��ات  تتكامل  بحيث 
واخلطط لتف�ضي اإىل  نتائج اإيجابية، 
الفر�ضة  واإت���اح���ة  امل��ع��ل��م��ني  ومت��ك��ني 
التعليمية  واملناهج  املواد  لتقييم  لهم 

واختيار الأن�ضب للطلبة. 
ل���درا����ض���ات جت���ارب  ا���ض��ت��ع��را���ض��ه  ويف 
فنلندا  التعليم مثل جتربة  رائ��دة يف 
و���ض��ن��غ��اف��ورة، ���ض��دد دي��ب��ج��رون��د على 
اأوك�ضجني  ه��و  التعليمي  ال��ن�����ض��ر  اأن 
التعاون  م��ن  اأك��ر  �ضيء  ول  التعليم 
والتن�ضيق بني خمتلف اجلهات املعنية 
م��ن اأج����ل ت��ب��ادل امل���ع���ارف واخل����ربات 
تراعي  تعليمية  م��ن��ظ��وم��ة  ل��ت��ط��وي��ر 
احتياجات الطلبة ومتطلبات الع�ضر 

املتغرية با�ضتمرار .
ك��راب  حلوًل عملية  ق��دم  من جانبه 
لإ�ضراك النا�ضرين يف م�ضرية تطوير 
ال�ضتدامة  ي�����ض��م��ن  مب����ا  ال��ت��ع��ل��ي��م 
مواكب  حم��ل��ي  حم���ت���وى  ت���وف���ري  يف 
لقاءات  ع��ق��د  م��ق��رح��اً  ل��ل��م��ت��غ��ريات، 
اأ�ضحاب  جت��م��ع  دوري������ة  وم��ن��ت��دي��ات 
�ضناع  م����ع  والخ���ت�������ض���ا����س  اخل������ربة 
م�ضتقبلية  خ��ط��ط  ل�ضياغة  ال���ق���رار 
الأ�ضا�ضي  ال��ط��ال��ب حم���وره���ا   ي��ك��ون 

وغايتها الرئي�ضية. 
لتجارب  ا���ض��ت��ع��را���ض��ه  خ����الل  وم����ن 
الأفريقية،  ال���دول  بع�س  يف  التعليم 
�ضدد كراب على اأهمية التناف�ضية التي 
اأف�ضل  تقدمي  على  النا�ضرين  ت�ضجع 
ما لديهم من م��واد وحمتوى بحيث 
يف  والإب����داع  البتكار  معايري  تتجلى 
�ضي�ضتفيد  ال��ت��ي  التعليمية  امل��ن��اه��ج 
واأ�ضار  ك��ب��ري،  ب�����ض��ك��ل  ال��ط��ل��ب��ة  م��ن��ه��ا 
يجب  التعليمي  الن�ضر  قطاع  اأن  اإىل 
لريتقي  الأع��م��ال  رواد  ي�ضتقطب  اأن 
ب��ج��وده خ��دم��ات��ه وم��ن��ت��ج��ات��ه ويرفع 

كراب  وا�ضتعر�س  التناف�ضية.  معايري 
التكنولوجيا  اأحدثته  ال��ذي  التطور 
على قطاع الن�ضر م�ضرياً اإىل �ضرورة 
والأطر  ال�ضفافية  م��ن  ملزيد  ال�ضعي 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ال����ت����ي ت�����ض��م��ن ج����ودة 

التعليم. 
واأدارت �ضعادة مهرة هالل املطيوعي، 
للتخطيط  الإق��ل��ي��م��ي  امل��رك��ز  م��دي��ر 
اليون�ضكو،  ل��دى  بال�ضارقة  ال��رب��وي 
بعنوان  اأقيمت  التي  الثانية  اجلل�ضة 
التعليم  اأنظمة  يف  التعليمي  “الن�ضر 
ووكن  فيها  و���ض��ارك  الأداء”،  عالية 
العاملية  الأعمال  تطوير  رئي�س  ه��ور، 
والتحالف ال�ضراتيجي، يف “في�ضانغ 
اجلنوبية  ك���وري���ا  م���ن  اإيدوكي�ضن” 
التنفيذي  امل���دي���ر  ك����ان����درا،  وه������اري 
“بي�ضونا  ل�����  امل���������ض����ارك  وامل����وؤ�����ض���������س 
اإيدوكا�ضي”، وكيرين مولن، مديرة 
بن  �ضعود  ال�ضيخ  موؤ�ض�ضة  التوا�ضل، 

�ضقر القا�ضمي لأبحاث ال�ضيا�ضات.
“جتربة  وا�ضتعر�س كاندرا يف ورقته 
النا�ضرون  ط���ور  ك��ي��ف   �ضنغافورة” 
الريا�ضيات  م���ن  ت��ع��ل��ي��م��ي��اً  حم��ت��وى 
والعلوم، م�ضرياً اإىل دور النا�ضرين يف 
ابتكار مواد تعليمية تفاعلية بالتعاون 
هذا  اأت��اح��ت  ال��ت��ي  التعليم  وزارة  م��ع 

املحتوى على من�ضتها الإلكرونية. 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  اإىل  ه����ور  وت���ط���ّرق 
ا�ضتثمارها  وكيفية  ب���الده  واج��ه��ت��ه��ا 
النهو�س  اأج��ل  من  الب�ضرية  للموارد 
بالقطاع التعليمي م�ضرياً اإىل �ضرورة 
احلكومات  ب���ني  ال���ع���الق���ات  حت��ف��ي��ز 
وتقريب  وال���ن���ا����ض���ري���ن  وامل���ع���ل���م���ني 
وجهات النظر بينهم من اأجل تطوير 
منظومة تعليمية ت�ضتجيب ملتطلبات 
الأجيال يف العلوم واملعارف واملهارات. 
ل���ف���ت���ت م���������ولن اإىل  م�����ن ج���ان���ب���ه���ا 
الإمارات  دولة  التعليم يف  خ�ضو�ضية 
التي ت�ضم جن�ضيات متعددة الثقافات، 
الأبحاث  اإع����داد  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����ض��رية 

تطوير  يف  ل��ل��م�����ض��اه��م��ة  وال���درا����ض���ات 
املحفز  للتعليم  م�ضتقبلية  خ��ط��ط 
يف  النا�ضرين  وا�ضفة  الب��ت��ك��ار،  على 
الإم���������ارات مب��ح��رك��ي ال��ت��غ��ي��ري نحو 

مناهج اأكر مالءمة للم�ضتقبل.

النا�شرون والتنمية
وتطرقت اجلل�ضة الثالثة اإىل “التعليم 
والفر�س  ال���ت���ح���دي���ات  الب����ت����ك����اري: 
التعليميني  ل���ل���ن���ا����ض���ري���ن  امل����ت����اح����ة 
التنمية  م�ضرية  تعزيز  يف  ل��الإ���ض��ه��ام 
علي  واأداره�������ا  الإمارات”،  دول����ة  يف 
ال�ضعايل، موؤ�ض�س دار الهدهد للن�ضر، 
اأبو  اإيزابيل  ك��ّل من  وحت��ّدث خاللها 
ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  الرئي�س  ال��ه��ول، 
املدفع،  ل�����الآداب، وجن����الء  الإم������ارات 
املدير التنفيذي ملركز ال�ضارقة لريادة 
اليحيائي،  وحمد  )���ض��راع(،  الأع��م��ال 
وكيل وزارة الربية والتعليم امل�ضاعد 

ل�ضوؤون التقومي واملناهج.
الربية  وزارة  اأن  ال��ه��ول  اأب���و  وراأت 
فيما  كبرياً،  جمهوداً  تبذل  والتعليم 
التعليمية  املنظومة  بتطوير  يتعلق 
على  تعمل  ح��ي��ث  اأدوات���ه���ا،  مبختلف 
الوقت  يف  املعلمني،  م��ه��ارات  تطوير 
اإر�ضادات  للنا�ضرين  تقدم  التي  ذات��ه 
التعليمي،  ب��امل��ن��ه��ج  خ��ا���ض��ة  ���ض��ن��وي��ة 
احتياجات  ي��ل��ب��ي  ال�����ذي  وامل���ح���ت���وى 
ا�ضراتيجية  م��ع  ويتما�ضى  الطلبة، 
الوزارة وتوجهاتها نحو تطوير منهج 
وطنيا، ي�ضارك فيه جميع العاملني يف 

�ضناعة الكتاب.
املجازفة، وعدم  اإىل  الهول  اأبو  ودعت 
اخل�����وف م���ن ارت����ك����اب الأخ�����ط�����اء، ل 
�ضيما اأن التحديات التي تواجه وزارة 
الربية والتعليم، وكذلك النا�ضرين، 
ك��ب��رية ج����داً، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذلك 
فاإن الإرادة متوفرة خلو�س التجارب 
املعلمني  وخ��ا���ض��ة  اجلميع  مب�ضاركة 
الأب����رز  التعليم  حم���رك  ب��اع��ت��ب��اره��م 

يتلقى  كونهم من  والطالب  والأه��م، 
واأولياء  اإليهم من حمتوى،  يقدم  ما 
تربوياً  الذين يقدمون جانباً  الأم��ور 

مهماً جداً.
من جانبها اأو�ضحت جنالء املدفع اأن 
بناء القدرات يعترب اأحد اأبرز عنا�ضر 
اإىل  م�ضرية  ع��م��وم��اً،  النظم  تطوير 
باملا�ضي،  م��ق��ارن��ة  ت��ط��ور  التعليم  اأن 
وب��ال��ت��ايل ف���اإن م��واك��ب��ة ه���ذا التطور 
وخا�ضة  ل��ل��ق��درات،  ت��ط��وي��راً  يتطلب 
للمعلم الذي يهتم باأبنائنا ويعلمهم، 
الذي  ب��امل��درب  املعلم  ت�ضبيه  مت  حيث 
وجتاربه  خ���ربات���ه  ن��ق��ل  اإىل  ي�����ض��ع��ى 

ومعلوماته اإىل طالبه.
وا�ضتعر�ضت املدفع اأحد احللول املمكن 
من  التاريخ  برواية  واملتعلقة  تبنيها 
وذلك  احلديثة،  التكنولوجيا  خ��الل 
�ضوتاً  امل��ح��ت��وى  ت�ضجيل  خ���الل  م��ن 
و����ض���ورة، اآخ����ذة ح��ي��اة ج����ربان خليل 
ا�ضتعرا�س  مت  ح��ي��ث  م���ث���اًل  ج����ربان 
الطريقة  ب��ه��ذه  الطلبة  على  حياته 

املبتكرة وحققت جناحاً لفتاً.
اأم���ا ال��دك��ت��ور ح��م��د ال��ي��ح��ي��ائ��ي فاأكد 
وفق  تعمل  ال�����وزارة  اأن  م��داخ��ل��ت��ه  يف 
العتبار  ت��اأخ��ذ يف  م��درو���ض��ة،  اآل���ي���ات 
يركز  ال���ذي  امل��ح��ل��ي  الن�ضر  ت��وج��ه��ات 
تقدم  ح��ي��ث  الآداب،  ���ض��ن��وف  ع��ل��ى 
املوؤ�ضرات  اأب��رز  ال��دول��ة  يف  للنا�ضرين 
التعليمي،  امل���ن���ت���ج  ي��ت��ط��ل��ب��ه��ا  ال���ت���ي 
ميكن  التي  الأخ���رى  املنتجات  وحتى 
حتويلها وتطويعها مبا ينا�ضب املنهاج 

راجعت  ال��وزارة  اأن  موؤكداً  التعليمي، 
النا�ضرون. قدمها  عنوان  األف   25

ت�ضتعني  ال����وزارة  اأن  اليحيائي  وب��ني 
بخربات ت�ضل اإىل 30 عاماً يف قطاع 
العامل،  اأن��ح��اء  خمتلف  وم��ن  الن�ضر 
املحلية،  اخل����ربات  م��ن  ت�ضتفيد  ك��م��ا 
الت�ضريعات  ت�ضع  اأنها  اإىل  بالإ�ضافة 
والقوانني التي تخدم �ضناعة الكتاب 
ككل، بهدف الو�ضول اإىل اإطار جديد 
مع  تتما�ضى  وط��ن��ي��ة  م��ن��اه��ج  ل��و���ض��ع 

التطورات العاملية.

املناهج و�شعوبات التعلم
اأم�����ا اجل��ل�����ض��ة ال���راب���ع���ة ال���ت���ي حملت 
الأمامية:  اخل��ط��وط  “على  ع��ن��وان 
الو�ضائل  ح��ول  املعلمني  نظر  وج��ه��ة 
مرمي  اأدارت�����ه�����ا  ف��ق��د  التعليمية”، 
التعليمي يف  ال��ن��ط��اق  م��دي��ر  ف����وزان، 
وزارة الربية والتعليم، و�ضاركت فيها 
ال��دك��ت��ورة ه��ن��ادي ال�����ض��وي��دي مديرة 
التعلم،  ل�����ض��ع��وب��ات  ال�����ض��ارق��ة  م��رك��ز 
وبدرية اآل علي، مديرة مبادرة لغتي.

واأ�����ض����ارت ال���دك���ت���ورة ال�����ض��وي��دي اإىل 
التعليمية  املناهج  ت��راع��ي  اأن  اأهمية 
يعانون  الذين  يعانون  الذين  الطلبة 
كالع�ضر  ال��ت��ع��ل��م،  يف  ���ض��ع��وب��ات  م���ن 
يف  �ضعفاً  اأو  الكتابة،  اأو  ال��ق��راءة،  يف 

احل�ضاب.
ق�����ادرون على  ال��ن��ا���ض��ري��ن  اأن  وب��ي��ن��ت 
لعب دور رئي�ضي يف هذا اجلانب عرب 
ما ميكن اأن يقدمونه من عناوين اأو 

كتب ميكن اأن تعتمدها وزارة الربية 
وال��ت��ع��ل��ي��م ب�����ض��ك��ل ك��ل��ي اأو ج���زئ���ي يف 

املنهاج التعليمي.
اأن من  اآل علي  اأك��دت بدرية  ب��دوره��ا 
طالب  ب��ني ك��ل 25 ط��ال��ب��اً ه��ن��اك 5 
م�ضرية  التعلم،  يف  �ضعوبات  يعانون 
املناهج  بتغيري  ت��ط��ال��ب  ل  اأن��ه��ا  اإىل 
ومالءمتها  تطويعها  بل  التعليمية، 
خا�ضة  ال��ط��الب،  احتياجات  بح�ضب 
اأن من يعانون من �ضعوبات يف التعلم 
يعانون  ول  النمو  كاملي  اأط��ف��ال  هم 
ب��ال��ت��ايل ف����اإن املنهاج  اإع���اق���ة ذه��ن��ي��ة، 
ي��اأخ��ذه��م يف الع��ت��ب��ار �ضيكون  ال���ذي 
كفياًل بتعزيز قدراتهم لتت�ضاوى مع 

اأقرانهم يف الف�ضل.
اجلهود  ب��ت��ك��ث��ي��ف  ع��ل��ي  اآل  وط��ال��ب��ت 
ب�����ني اجل���م���ي���ع مب�����ا ي�������ض���م���ل متكني 
واأ�ضاليبهم  قدراتهم  وتعزيز  املعلمني 
وجهات  اإىل  وال���ض��ت��م��اع  التدري�ضية، 
الر�ضمية  واملوؤ�ض�ضات  النا�ضرين  نظر 
التعليمي، واملوؤ�ض�ضات  بالنظام  املعنية 
خارطة  اإىل  ن�ضل  ح��ت��ى  التعليمية، 
ت���ك���ون ك���ل ج��ه��ة ق�����ادرة ع��ل��ى تقدمي 

اأف�ضل ما لديها.
النا�ضرين  جمعية  اأن  ال��ك��و���س  وب���نّي 
خمتلف  على  الط���الع  على  حري�ضة 
ال��ت��ج��ارب ال��ع��امل��ي��ة، ل��ال���ض��ت��ف��ادة من 
التعليمي،  الن�ضر  خرباتها يف �ضناعة 
الإم���ارات يف  يتناغم مع تطلعات  مبا 
يف  للن�ضر  الرئي�ضي  املركز  ت�ضبح  اأن 

املنطقة.

حتت رعاية الرئي�س ال�شي�شي وبح�شور رئي�س الوزراء امل�شري وم�شاركة وفد اإماراتي برئا�شة القرقاوي

اإعالن الفائزين بجائزة م�سر للتميز احلك�مي بال�سراكة مع الإمارات بتاريخ 31 اأكت�بر
- اجلائزة م�شتلهمة من منظومة التميز احلكومي االإماراتية تنفيذًا لل�شراكة اال�شرتاتيجية يف التحديث احلكومي بني البلدين

خمتتمًا فعالياته مب�شاركة خرباء حمليني ودوليني

ملتقى الن�سر التعليمي يطرح حل�ًل لأنظمة تعليم عالية الأداء 

•• اأبوظبي-وام: 

ذكر املركز الوطني لالأر�ضاد اأن الإع�ضار املداري من الدرجة الثالثة يتحرك يف و�ضط بحر العرب 
6 كم-�س،  ب�ضرعة  �ضرقاً  درج��ة   63.4 �ضماًل وخط طول  درج��ة   19.4 وموقعه عند خط عر�س 

وتقدر �ضرعة الرياح حول مركزه 200 -  210 كم -�س ي�ضاحبه �ضحب ركامية ممطرة.
املداري  اأن ي�ضتمر الإع�ضار  العرب -  املدارية كيار يف بحر  املركز - يف تقرير له عن احلالة  وتوقع 
بالتحرك جنوب غرب باجتاه جنوب غرب بحر العرب، حيث يتحول اإىل اإع�ضار من الدرجة الثانية 
ثم اإىل الدرجة الأوىل خالل ال 48 �ضاعة القادمة، وتقدر �ضرعة الرياح حول مركزه 170 -  140 
كم-�س. وحول التاأثري املتوقع على الدولة .. اأو�ضح اأن البحر �ضيكون م�ضطربا يف ال�ضاحل ال�ضرقي 
للدولة من الثالثاء اإىل اخلمي�س، ويغمر املد البحري بع�س املناطق املنخف�ضة من ال�ضاحل ال�ضرقي 

يف فرة املد العايل.

الأر�ساد: حترك الإع�سار املداري يف و�سط بحر العرب
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي - د.حممود علياء 

دبي  يف  والعلوم  الثقافة  ن��دوة  عقدت 
توير  “ثقافة  ب���ع���ن���وان  حم���ا����ض���رة 
وم�ضوؤوليته”  ال��ت��ع��ب��ري  ح���ري���ة  ب���ني 
للدكتور عبداهلل الغذامي اأ�ضتاذ النقد 
جامعة   – الآداب  كلية  يف  والنظرية 
وبح�ضور  ب���ال���ري���ا����س،  ���ض��ع��ود  امل���ل���ك 
معايل حممد املر رئي�س جمل�س اإدارة 
اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  مكتبة  موؤ�ض�ضة 
جائزة  اأم��ن��اء  جمل�س  ورئي�س  مكتوم، 
العربية،  ل��ل��غ��ة  را�����ض����د  ب����ن  حم���م���د 
البدور  وب����الل  ح�����ض��ني  وع��ب��دال��غ��ف��ار 
عبيد  وع��ل��ي  الإدارة،  جمل�س  رئ��ي�����س 
ال��ق��ا���ض��م ودمال  ���ض��الح  ال��ه��ام��ل��ي ود. 
اأع�ضاء جمل�س  اخلياط ومرمي ثاين 
الأك����ادمي����ي����ني  م����ن  وج����م����ع  الإدارة 

واملهتمني.
ع�ضو  ���ض��ل��ط��ان  ع��ائ�����ض��ة  احل�����وار  اأدار 
جمل�س اإدارة الندوة م�ضرية اإىل اأن د. 
مفكر  عربي  خليجي  �ضوت  الغذامي 
بهذا  اأ�ضوات  توجد  قلما  زمن  حر يف 
القدر الكبري من التعويل على حرية 
التعبري والنقد، ذاكرة اأن د. الغذامي 

ب�  توير  على  نف�ضه  يعرف  اأن  اخ��ت��ار 
“�ضموا اأنف�ضكم م�ضتقلني، كونوا دعاة 
التفكري  بحرية  قولوا  وحمبة،  �ضالم 
اأنف�ضكم، قل  والتعبري ملخالفيكم قبل 
راأي��ك ) ول تباِل( �ضرط اأن تقول هو 

راأيي اأعر�ضه ول اأفر�ضه.
وذكرت عائ�ضة اأن د. الغذامي اختارته 
الثقافية  امل���وؤ����ض�������ض���ات  م����ن  ال���ع���دي���د 
لع�ضويتها،  والأدب������ي������ة  وال���ف���ك���ري���ة 
وم�ضت�ضاراً لها منها جائزة ال�ضيخ زايد 
 2006 ع���ام  تاأ�ضي�ضها  م��ن��ذ  للكتاب 
جائرة  ع��ل��ى  وح��ا���ض��ل   ،2010 ح��ت��ى 
ال��ع��وي�����س ال��ث��ق��اف��ي��ة. ول���ه ع��دي��د من 
والتكفري  اخلطيئة  م��ن��ه��ا:  امل��وؤل��ف��ات 
من البنيوية اإىل الت�ضريحية، ت�ضريح 
ال��ن�����س، ت�����ض��ري��خ ال��ن�����س، امل��وق��ف من 
الأ�ضئلة،  ثقافة  البالد،  دار  احلداثة، 
الثقايف،  النقد  الكتابة،  �ضد  الكتابة 
الأن�ضاق  يف  وق����راءة  ن��ظ��ري��ة  م��ق��دم��ة 
ث��ق��اف��ة توير:  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
التعبري،  م�ضوؤولية  اأو  التعبري  حرية 

وغريها من املوؤلفات.
ا�ضتخدام  �ضعوبة  ال��غ��ذام��ي  د.  واأك���د 
و�ضائل التوا�ضل الجتماعي احلديثة 

تعدوا  لأ����ض���خ���ا����س  ت���وي���ر  وخ���ا����ض���ة 
مرحلة ال�ضباب، اأ�ضخا�س كان ي�ضعب 
النقال  ال��ه��ات��ف  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  عليهم 
)املوبايل(، فقد فر�س عليه من قبل 
م��ن ح��ول��ه ا���ض��ت��خ��دام ال��ه��ات��ف النقال 
وك���ان���ت اأ���ض��ع��ب جت���ارب���ه م��ع��ه دخول 

املواقع الإلكرونية املختلفة.
تعامله  بداية  يف  اأن��ه  الغذامي  ويذكر 
م��ع ت��وي��ر ���ض��ع��ر اأن����ه اأم����ا ل��غ��ز ثقايف 
م�ضاد للثقافة والوقار الثقايف كذلك 
اخلطاب ال�ضطالحي واملعنى العلمي 
والبحثي للثقافة، وخا�ضة اأن الغذامي 
ل  التي  الثقافية  الطبقة  �ضمن  ك��ان 

تتعامل مع توير فيما قبل. 
الدخول  ق��رر  اأن��ه  الغذامي  د.  واأ���ض��ار 
م�ضاركاً  لي�س  باحثاً  توير  ع��امل  اإىل 
ل��ي��ت��ت��ب��ع خ����ط����اب ت����وي����ر، رغ����ب����ة يف 
الثقافة  ح���ول  لكتابه  ام��ت��داد  اإي��ج��اد 
واألفاظ  م��ع��اين  ه��ز  يف  التلفزيونية 
وثقافة النخبة، ولكنه وجد يف توير 
معارك �ضديدة ومتالحقة ومت�ضارعة 
وبتلقائية ل يتوقعها املغرد. ويف اليوم 
ال���ث���اين ل��دخ��ول��ه ه����ذا ال���ع���امل و�ضع 
وجد  ولكن  امل�ضاركة  بغر�س  تغريدة 

تغريدته  ويفند  يتهمه  املتابعني  اأحد 
على اأنها كفر، وو�ضع كل الحتمالت 

لتكفريه.
وي�����ض��ي��ف ال��غ��ذام��ي اأن����ه ك���ان حديث 
ال��ع��ه��د ب��ال��ت��ع��ام��ل م���ع ث��ق��اف��ة توير 
وكل ما كان يدور يف ذهنه حينذاك اأن 
العامل كله ي�ضاهد ما يحدث واتهامه 
مناق�ضته  مب���ح���اول���ة  ف���ب���داأ  ب��ال��ك��ف��ر 
يف  للم�ضاركة  بالأ�ضدقاء  وال�ضتنجاد 
هذه املناق�ضة، اإل اأنه مع الوقت اكت�ضف 
باأن العامل ل يرى ما يحدث من نزاع 
واأن��ه��ا فئات حم��دودة هي  على توير 
من تتابع وتهتم، واأن املتابعني لي�ضوا 
جميعهم هذا الرجل املرب�س والذي 
يلقي التهامات جزافاً، والذي جرين 

ملنطقته عرب الردود.
وعلق الغذامي على هذا الأمر اأنه بعد 
الف�ضائي  الأوىل يف اخلالف  جتربته 
اللعبة  ي��ك��ت�����ض��ف  ب������داأ  ت���وي���ر  ع���ل���ى 
باعتبار  وال���رد  الأخ���ذ  وا�ضراتيجية 
كل  اأ�ضمعه ل ميثل  ال��ذي  ال�ضوت  اأن 
الأ����ض���وات الأخ����رى امل���وج���ودة يف هذا 
الف�ضاء، وتذكرت دور املوؤلفني الكبار 
واملتنبي  �ضك�ضبري  م��ث��ال  ال��ت��اري��خ  يف 

ن�ضتح�ضرهم  ون��ح��ن  ال���روم���ي  واب���ن 
هناك  اأن  اأي  ي��ع��رف��ون،  ل  وه���م  الآن 
اخلطاب  ن���وع���ي���ة  واأن  ك���ب���ري  ع�����امل 
واأي�ضاً  الأه����م  ه��و  قبلنا  م��ن  امل��ر���ض��ل 
احل�ضابات  متابعة  علينا  ينبغي  اأن���ه 
اأن  اأ�ضحابها، ووجدت  وردود  الأخرى 
ي�ضيع  رده  يف  ينفعل  ال��ذي  ال�ضخ�س 
يف امل��ج��م��وع وي���خ���رج ع���ن ط�����وره، اأي 
املعروفة  الذهنية  ال�ضورة  عن  يخرج 
عن ال�ضخ�س من وقار واح��رام. واأن 
ال�ضورة الذهنية عن الأ�ضخا�س تظل 
ثابتة حتى لو تغري ال�ضخ�س، وهذا ما 
يحدث يف الآراء الثقافية اأو ال�ضيا�ضية 
من ت�ضنيفات مبنية على �ضور ذهنية 

ثابتة لدى الأ�ضخا�س.
يف  املتابعة  نظام  اأن  الغذامي  واأ�ضاف 
�ضكل  ياأخذ  اأخ��ذ  الإلكروين  الف�ضاء 
امل��ت��اب��ع��ة احل��زب��ي��ة وال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة بني 
الأطراف كاأنها تكتالت حزبية خا�ضة 
مع تعدد الق�ضايا ال�ضيا�ضية حتى اأنه 
اأ�ضبح نادراً ما جتد �ضخ�س م�ضتقل اأو 
بعيداً  بحرية  راأي���ه  ع��ن  يعرب  حمايد 
ت��اأث��ري الآخ����ر، وب����داأت التكتالت  ع��ن 

خا�ضة العربية ظهر ب�ضكل وا�ضح.

التوا�ضل  و���ض��ائ��ل  اإي��ج��اب��ي��ة يف  ه��ن��اك 
بو�ضوح  ي��ع��ربون  النا�س  جعلت  باأنها 
الأفكار  تابعنا هذه  ولو  اأفكارهم،  عن 
اأ�ضحابها  اأ�ضماء  عن  بعيداً  والكتابات 
العربي،  ال��وط��ن  ت��رك��ي��ب��ة  �ضنكت�ضف 
ومنها �ضنعيد اكت�ضاف منطقة اخلليج 
ع��ل��ى امل�����ض��ت��وى ال��ع��رب��ي ح��ي��ث كانت 
اخلليج  الذهنية عن منطقة  ال�ضورة 
م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ن��ف��ط وال������راء ووداع����ة 
ول  م�ضكالت  لديه  توجد  ول  احلياة 
تعنيه الق�ضايا العربية الأخ��رى، واأن 
جمل�س التعاون هو انف�ضال عن ج�ضد 

الوطن العربي.
التوا�ضل  اأن��ه مع وج��ود و�ضائل  واأك��د 
اخلليجيني  امل��غ��ردي��ن  دور  اأن  ت��ب��ني 
اأكر عروبة واهتماماً بدول اأكر من 
�ضعوب هذه ال��دول وخا�ضة مع م�ضر 
ولبنان...  والعراق  وتون�س  واجلزائر 
هناك �ضعلة اهتمام اأخالقية و�ضيا�ضية 

عربية لدى مغردي اخلليج.
وه����ذا م���ا ج��ع��ل اخل��ل��ي��ج ي��ظ��ه��ر اأكر 
بالعروبة،  ومت�����ض��ك��اً  ووط��ن��ي��ة  اأ���ض��ال��ة 
اإىل  يق�ضمه  توير  يف  ال�ضدام  اأن  اإل 
ت���ري���دك يف طرفها،  ف��ئ��ة  وك���ل  ف��ئ��ات 

واإما ت�ضنف باأنك خارج ال�ضياق، واأكد 
 )CNN( على هذا ما ذكرته حمطة
ذلك  ال��ري،  بالطائر  توير  بت�ضبيه 
الهائلة اكت�ضفت  لأن املحطة بقدرتها 
الأ�ضبق منها يف تغطية  اأن توير هو 
ي�ضتطيع  ول  الأح������������داث،  وك�������ض���ف 
مرا�ضلي املحطة الو�ضول اإىل احلدث 
فاأ�ضبح  ت����وي����ر،  ت���غ���ري���دة  ع����رب  اإل 
والأحداث  الأخبار  التوير هو مركز 
الرئي�ضي ملختلف حمطات التلفزيون، 
فاأ�ضبح التوير معنوياً اأغنى من كل 

املحطات بكل قدراتها.

قرينة حاكم عجمان ت�سهد تخريج 775 طالبة من الف�ج الثاين لدفعة عام الت�سامح 2019 
•• عجمان-وام: 

املجل�س  ع�ضو  النعيمي  را�ضد  بن  حميد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  قرينة  �ضهدت 
الأعلى حاكم عجمان ال�ضيخة فاطمة بنت زايد بن �ضقر اآل نهيان رئي�ضة جمعية 
اأم املوؤمنني ام�س احتفا�ضل جامعة عجمان بتخريج 775 طالبة منهن 686 يف 
درجة البكالوريو�س، و89 يف درجة املاج�ضتري وذلك من الفوج الثاين للدفعة 

الثامنة والع�ضرين التي حتمل �ضعار عام الت�ضامح 2019 .
ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�ضيخ  �ضمو  قرينة   ، التخريج  حفل  �ضهدت  كما 
اأ�ضماء بنت �ضقر القا�ضمي، وقرينة ال�ضيخ عبد العزيز  ، ال�ضيخة  عهد عجمان 
بن حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�ضياحية بعجمان، ال�ضيخة عائ�ضة بنت 
البلدية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�ضد  ال�ضيخ  وح��رم  الظاهري،  �ضرور 
ومعايل  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خ��ال��د  بنت  خ��ول��ة  ال�ضيخة  بعجمان  والتخطيط 
الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�ضي رئي�ضة املجل�س الوطني الحتادي، ومعايل ح�ضة 
م�ضبح  �ضامل  بنت  جميلة  ومعايل  املجتمع،  تنمية  وزي��رة  بوحميد  عي�ضى  بنت 
�ضعيد  العام، ومعايل مرمي بنت حممد  التعليم  ل�ضوؤون  الدولة  وزي��رة  املهريي 
حارب املهريي وزيرة دولة لالأمن الغذائي، ومعايل �ضارة بنت يو�ضف الأمريي 
وزيرة دولة، وعدد من ال�ضخ�ضيات الن�ضائية العتبارية والقياديات والربويات 
وع�ضوات الهيئة التدري�ضية والإدارية يف اجلامعة واأمهات اخلريجات و�ضيفات 

احلفل.
وقالت معايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�ضي رئي�ضة املجل�س الوطني الحتادي، 
املتحدثة الرئي�ضية يف احتفال جامعة عجمان بتخريج الفوج الثاين من الدفعة 
ال� 28 خلريجاتها، يف كلمة بهذه املنا�ضبة.. “ ارفع حتية �ضكر وتقدير واجالل 
اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حميد بن را�ضد النعيمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم 
عجمان رئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة، على دعمه الالحمدود ، ورعايته الكرمية 
لالأن�ضطة العلمية للجامعة، وال�ضكر مو�ضول ل�ضمو ال�ضيخ عمار النعيمي ويل 
والتخطيط  البلدية  دائ���رة  رئي�س  النعيمي  را���ض��د  ال�ضيخ  و�ضمو  عجمان  عهد 
م�ضرية  يدعم  ما  لكل  احلثيثة  ومتابعتهما  الكبرية  جهودهما  على  عجمان  يف 
ا�ضما  جميعا  عنكم  ونيابة  با�ضمي  اأوج��ه  كما  الغالية..  عجمان  اإم��ارة  يف  العلم 

اآيات التقدير والمتنان اإىل راعية هذا احلفل الكرمي �ضاحبة الروؤية والفكر.. 
قرينة  نهيان  اآل  �ضقر  بن  زاي��د  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  والعلم  الثقافة  وداع��م��ة 
�ضاحب ال�ضمو حاكم عجمان ، على دعوة �ضموها الكرمية، التي منحتني فر�ضة 
ثمينة للتواجد يف رحاب قلعة من قالع العلم، و�ضرح من �ضروح املعرفة يف دولة 
واإدارة جامعة  ال�ضغري  للدكتور كرمي  والتقدير  بال�ضكر  اأتقدم  كما   ، الم��ارات 

عجمان على جهودهم البناءة يف متيز هذا ال�ضرح العلمي«.
وا�ضافت معاليها “ نحتفل اليوم جميعا باأن نقطف ثمار التميز والعطاء، لي�ضت 
اأن ن نرى فيها امل�ضتقبل يت�ضكل اأمام عيننا على اأيدي  هناك �ضعادة اأف�ضل من 
جيل �ضاب واعد �ضاحذ الهمم ..لريتقي القمم. وبعيون اأجيالنا الطموحة.. نرنو 
للم�ضتقبل.. نتطلع اإليه ون�ضتثمر فيه.. هنا على اأر�ضنا الغالية، اأر�س المارات..
نالم�س ال�ضماء، حيث حلقت اأحالمنا حتى عانقت الف�ضاء، يف كل حفل تخرج 
لأحالم  متجددة  ب��داي��ات  واأك��ادمي��ي��ات��ن��ا  جامعاتنا  خريجي  م��ن  دفعة  ك��ل  وم��ع 
اإنه لي�س لطموحات دولتنا �ضقف ول  وطموحات ل تعرف امل�ضتحيل، كان يقال 
حدود �ضوى ال�ضماء، وعندما اجنز هزاع املن�ضوري مهمته اإىل حمطة الف�ضاء 
الدولية وعاد ب�ضالمة اهلل وحفظه، اأدركنا حقيقة ما كان يقوله �ضاحب ال�ضمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ 
حاكم دبي “رعاه اهلل” ، باأن ال�ضماء والأج��واء هي البداية فقط، واأن امل�ضتقبل 
يحمل لنا الكثري من الب�ضائر والإجنازات الواعدة التي �ضتتحقق باإذن اهلل من 
خاللكم اأننت واأخواتكن واإخوانكن، بنات واأبناء المارات الأوفياء الذين ميثلون 

رهان قيادتنا والروة احلقيقية لدولتنا ».
واكدت اأن ح�ضاد غر�س القائد املوؤ�ض�س الوالد املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اآل نهيان، املعلم والقدوة والوالد العظيم، “طيب اهلل ثراه”، يف بناء دولة منوذج 
اأن ال�ضجر ل  الب�ضر قبل بناء احلجر، فهو من علمنا  اإىل بناء  ت��زال،  �ضعت ول 
الثمرة  ، وهذه  الرعاية والعناية والهتمام  يوؤتي ثمارا جيدة �ضوى من خالل 
جهود مباركة ورائدة ل�ضيدة العطاء والقدوة امللهمة لكل اإبنة من بنات المارات 
الحتاد  رئي�ضة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�ضيخة  �ضمو  الم�����ارات،  جمتمع  ول��ك��ل 
الأعلى  الرئي�ضة  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�ضة  ال��ع��ام  الن�ضائي 
ملوؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية ، الداعم الأكرب و�ضاحبة الف�ضل والب�ضمات لكل ق�ضة 

والقيم  الروؤية  ان نذكر �ضاحبة  بنا  ، وحري  والعربية  الإماراتية  للمراأة  جناح 
والأي��ادي البي�ضاء لل�ضيخة فاطمة بنت زايد بن �ضقر اآل نهيان قرينة �ضاحب 
ال�ضمو حاكم عجمان التي تقدم كل الدعم مل�ضرية تطوير التعليم وت�ضجع على 
لبناء  كركيزة  والتعليم  العلم  مبكانة  منها  اإدراك���ا  والتفوق  والتميز  الجتهاد 
الدولة ونه�ضتها باعتبار ذلك الرافد الأ�ضا�ضي للتنمية امل�ضتدامة، كما حتر�س 
كل احلر�س على تكرمي وت�ضجيع اخلريجات واملتفوقات من املدار�س واجلامعات، 

وحتفيز العقول املبدعة وا�ضتثمارها يف موا�ضلة دروب العلم واملعارف املتقدمة.
والتعليم  العلم  وم��ك��ان��ة  بقيمة  لالحتفاء  منا�ضبة  ه��و  ال��ي��وم  اإن  اىل  وا���ض��ارت 
والبداع والبتكار والتميز والعمل اجلاد واجلهد الدوؤوب ودور كل ذلك يف واقع 
دولتنا وم�ضتقبلها.. فاأننت �ضفحة جديدة يف كتاب اإجن��ازات الوطن، ومن باب 
اأن نكون هنا يف جامعة عجمان، وهي واحدة من �ضروحنا الكادميية  اعتزازنا 
والتعليمية التي يقوم عليها جمد وتطور دولتنا، مبا متتلك من ح�ضور بارز يف 
الأو�ضاط العلمية والأكادميية، ومبا تقوم به من جهد جمتمعي كمركز مرموق 
هيئة  لأع�ضاء  �ضكرا  لنقول  اأي�ضا  منا�ضبة  وهي   ، واحل�ضاري  املعريف  لالإ�ضعاع 
التدري�س الكرام وكل حملة م�ضاعل العلم يف كل اأرجاء وطننا و�ضروحنا العلمية 
اأجيال مت�ضلحة بالعلم  اإع��داد  والأكادميية، ملا يبذلون من جهد كبري يف �ضبيل 
متتلك اأدوات التناف�ضية التي حتقق للوطن طموحه واأحالمه ، وال�ضكر لكل اأم 
واأب واأخت واأخ قدموا الدعم وامل�ضاندة ووفروا الأجواء وال�ضبل كي ت�ضلوا اإىل 
هذا اليوم. ، وهناأت اخلريجات وذويهن مبا اكت�ضبنه من العلم وما حققنه من 

جناح وتفوق.
نهلة  الدكتورة  األقتها  كلمة جلامعة عجمان  التخريج  فعاليات حفل  وت�ضمنت 
ال�ضكر  اآي���ات  باأ�ضمى  فيها  توجهت  باجلامعة  الطلبة  ���ض��وؤون  عميدة  القا�ضمي 
الكرمي  لدعمها  نهيان  اآل  �ضقر  بن  زاي��د  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  اىل  والمتنان 
اأع�ضاء  واىل   ، وال�����ض��ب��اب  وامل��ع��رف��ة  للعلم  ال��دائ��م��ة  ورع��اي��ت��ه��ا  عجمان  جلامعة 
وت�ضجيع وحتفيز  والإداري���ة، على كل ما قدموه من دعم  الأكادميية  الهيئتني 

للطلبة طوال م�ضريتهم التعليمية.
وقالت “ اإن ما حققتموه من جناح لهو نتاج رحلة طويلة من الدعم و الت�ضحية 
من اآبائكن و اأمهاتكن على مدى �ضنوات عديدة واولياء اأموركن الأفا�ضل و لكل 

اأ�ضهم يف دعمكن وو�ضولكن لهذه املحطة الهامة يف حياتكن، وعلى راأ�ضهم  من 
حاكم  الأعلى؛  املجل�س  ع�ضو  النعيمي؛  را�ضد  بن  حميد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 

عجمان ، فلهم جميعا حتية �ضكر وتقدير واجالل«.
واكدت ان جامعة عجمان اليوم تعترب من اأف�ضل اجلامعات على م�ضتوى الدولة 
واملنطقة، بل و�ضلت اىل م�ضاف اجلامعات املرموقة على م�ضتوى العامل ، حيث 
800 جامعة يف العامل، ومن  مت ت�ضنيف جامعة عجمان موؤخرا �ضمن اأف�ضل 
على  املا�ضية  اخلم�ضني  ال�ضنوات  خالل  تاأ�ضي�ضها  مت  جامعة   150 اأف�ضل  بني 
م�ضتوى العامل ح�ضب منظمة /QS/ العاملية للجامعات ، كما ح�ضلت اجلامعة 
على املرتبة الرابعة عامليا من حيث تنوع جن�ضيات اأع�ضاء هيئة التدري�س، واملرتبة 
العديد  على  ح�ضلت  كما   ، بها  الدار�ضني  الطلبة  جن�ضيات  تعدد  يف  ال�ضاد�ضة 
والتكنولوجيا  للهند�ضة  الأك��ادمي��ي  الإع��ت��م��اد  منها:  الدولية  الع��ت��م��ادات  م��ن 
للتعليم  الأم��ري��ك��ي  الع��ت��م��اد  و  الأم��ري��ك��ي��ة؛  املتحدة  ال��ولي��ات  يف   ABET
للمعماريني  ال���دويل  الحت���اد  م��ن  ال���دويل  الع����راف  و   ACPE ال�ضيديل 
-UNESCO - UIA - يف بريطانيا و اعتماد دويل من جمعية املحا�ضبني 

القانونيني املعتمدين ACCA يف بريطانيا.
وحتدثت اخلريجة ميعاد علي من كلية العالم يف كلمة خلريجات الفوج الثاين 
من دفعة عام الت�ضامح 2019 ، توجهت فيها بال�ضكر والتقدير اىل قرينة حاكم 
والع�ضرين  الثامنة  الدفعة  من  الثاين  الفوج  تخريج  حفل  لت�ضريفها  عجمان 
كانوا  اذ  علم  من  قدموه  ملا  الأج��الء  الأ�ضاتذة  واىل  الت�ضامح”،  عام  “دفعة 
الأحبة،  والآب��اء  الأمهات  ،واىل  العلمية واملعرفية  به يف احلياة  نربا�ضا يحتذى 
بكل كلمات املحبة والثناء تقديرا لوجودهم ولدورهم الأهم يف كل هذه امل�ضرية 

العلمية ، لهم جميعا اأ�ضمى اآيات العرفان والمتنان.
وقدمت ال�ضيخة فاطمة بنت زايد بن �ضقر ال نهيان �ضهادات التخرج اىل 775 
التذكارية  ال��دروع  .. كما قدمت   2019 “ الت�ضامح  “ ع��ام  خريجة من دفعة 
ومعايل  الحت����ادي،  الوطني  املجل�س  رئي�ضة  معايل  م��ن  لكل  عجمان  جلامعة 
الوزيرات. وت�ضلمت قرينة حاكم عجمان راعية احلفل درعا تذكاريا من الدكتورة 
نهلة القا�ضمي عميدة �ضوؤون الطلبة بجامعة عجمان ، تقديرا جلهودها املخل�ضة 

يف خدمة العلم والتعليم ولدعمها ورعايتها لربامج واأن�ضطة جامعة عجمان.

•• ال�شارقة -وام:

ويل  القا�ضمي  �ضلطان  بن  حممد  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  تراأ�س 
ع��ه��د ون��ائ��ب ح��اك��م ال�����ض��ارق��ة رئ��ي�����س املجل�س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم���ارة 
�ضلطان  ب��ن  ���ض��امل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�ضيخ  �ضمو  وبح�ضور  ال�����ض��ارق��ة 
ام�س  �ضباح  املجل�س  رئي�س  نائب  ال�ضارقة  حاكم  نائب  القا�ضمي 

الجتماع الأ�ضبوعي للمجل�س وذلك يف مكتب �ضمو احلاكم.
املجل�س  اط��ل��ع  ال�ضابقة  اجلل�ضة  حم�ضر  ع��ل��ى  الت�ضديق  وب��ع��د 
توثيق  ح��ول  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  من  املقدم  العر�س  على 
اأ�ضار �ضعادة  اإمارة ال�ضارقة حيث  معامالت ال�ضركات التجارية يف 
اإىل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  رئي�س  ال�ضويدي  بن هده  �ضلطان 

احلر�س الذي توليه الإمارة لتوفري جميع اخلدمات والت�ضهيالت 
اإىل  ب��ه  وال��و���ض��ول  تنميته  يف  ي�ضهم  مب��ا  الق��ت�����ض��ادي  ل��ل��ق��ط��اع 
م�ضتويات متقدمة. وتناول العر�س مراحل تطوير خدمات توثيق 
العقود لل�ضركات والجراءات التي قامت بها الدائرة للو�ضول اإىل 
خدمات ذات جودة عالية و�ضرعة يف الإجناز، وخل�س العر�س اإىل 

جمموعة من التو�ضيات التي اعتمدها املجل�س.
الت�ضوير اجلوي  واطلع املجل�س على عر�س مرئي حول م�ضروع 
املهريي  بطي  بن  املهند�س خالد  �ضعادة  واأو�ضح  ال�ضارقة،  لإم��ارة 
رئي�س دائرة التخطيط وامل�ضاحة اأن الت�ضوير اجلوي وخمرجاته 
ي��ع��د اأح���د اأه���م ال��و���ض��ائ��ل يف ج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات وحت��دي��ث البيانات 
متابعة  على  ي�ضاعد  حيث  اجلغرافية  املخططات  على  الو�ضفية 

العمراين والتمدد احل�ضري ومعرفة ن�ضب تنفيذ مراحل  النمو 
وغريها  الطرق  بيانات  وحتديث  واحليوية  التطويرية  امل�ضاريع 
م���ن امل��ك��ون��ات ال��ه��ام��ة. وت�����ض��م��ن ال��ع��ر���س ن��ط��اق ع��م��ل امل�ضروع 
وخمرجاته الأ�ضا�ضية التي ت�ضل اإىل دقة 10 �ضم لل�ضور اجلوية 
اجلوية  ال�ضور  من  جمموعة  اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضناعية  والأقمار 
ملواقع يف الإمارة على فرات زمنية خمتلفة، ووجه املجل�س �ضكره 
للدائرة على جهودها يف امل�ضروع الذي �ضيخدم اجلهات والقطاعات 

اخلدمية كافة يف اإمارة ال�ضارقة.
املجل�س  ناق�س  اجلل�ضة  اأع��م��ال  ج���دول  على  ا�ضتجد  م��ا  و�ضمن 
القطاعات  خمتلف  تخدم  التي  التنموية  امل�ضروعات  م��ن  جملة 

الجتماعية والقت�ضادية والثقافية يف الإمارة.

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

ثقافة ت�يرت بني حرية التعبري وم�س�ؤوليته يف ندوة الثقافة والعل�م

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

المارات  جمعية  اإدارة  ملجل�س  الثامن  الإج��ت��م��اع  عقد 
يوم ال�ضبت املا�ضي يف مقرها مبنطقة الظيت ال�ضمايل، 
جمل�س  رئي�س  عبداللطيف  حممد  ال��دك��ت��ور  برئا�ضة 
اأع�ضاء جمل�س  اإدارة جمعية الإم��ارات وبح�ضور جميع 

الإدارة.
وقد ناق�س املجل�س جدول الأعمال الذي ت�ضمن متابعة 
ال��ت��و���ض��ي��ات ال�����ض��اب��ق��ه وم��ن��اق�����ض��ة خ��ط��ة ج��م��ي��ع مراكز 
 200 2020، حيث مت و�ضع اأكر من  اجلمعية لعام 

وفعاليات  القدرات  لتنمية  ان�ضطة  بني  ت��راوح  فعالية 
و  ال�ضبابية  وال���ري���ادة  املجتمعية  ال�����ض��ع��ادة  ع��ل��ى   حت��ث 
ال��ولء والإنتماء  واأخ��رى حتث على  الأ���ض��ري  الرابط 
الوطني وبطولت ريا�ضية جمتمعية متنوعة بفرعيها 

مبنطقة الظيت وفرع الرم�س.
اأعرب الدكتور عن خال�س تقديره للجهود املبذولة يف 
�ضبيل الرتقاء يف  خدمة املجتمع، وثقته بالتعاون املثمر 
والبناء بني اأع�ضاء املجل�س، وباأن ت�ضهد املرحلة القادمة 
من عمل اجلمعية انطالقة نوعية يف عملها الإجتماعي 

والثقايف.

•• اأبوظبي - وام:

ال��ت��ق��ى م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن����ور ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���س، وزي���ر الدولة 
املفو�س  ال��وزي��ر  غ��ارغ��وم  اأدوم  معايل  ام�س،  اخلارجية،  لل�ضوؤون 
لدى وزير العالقات اخلارجية امل�ضوؤول عن العامل الإ�ضالمي يف 

جمهورية الكامريون.
وبحث اجلانبان، خالل اللقاء، �ضبل تعزيز التعاون وتبادل وجهات 
النظر حول اآخر امل�ضتجدات على ال�ضعيدين الإقليمي والدويل. 
واأكد معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س حر�س دولة الإمارات 
ع��ل��ى ت��وث��ي��ق ع���رى ال��ت��ع��اون وال�����ض��داق��ة م���ع ال���ك���ام���ريون ودعم 
الثنائية القائمة بني البلدين ال�ضديقني وتطويرها..  العالقات 
كما اأ�ضاد بحجم التبادل التجاري بني البلدين و�ضرورة تطويره 

موؤ�ض�ضيا.
ب��ال��ه��ول وك��ي��ل وزارة  ���ض��ع��ادة خ��ال��د ع��ب��داهلل حميد  ال��ل��ق��اء  ح�ضر 
اخلارجية والتعاون الدويل و�ضعادة عبدالرحمن غامن املطيوعي 

مدير مكتب وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف دبي.
دولة  حكومة  ب��ني  اتفاقية  ال��ل��ق��اء  هام�س  على  اجل��ان��ب��ان  ووق���ع 
اإ�ضدار  ت�ضهيل  ب�ضاأن  ال��ك��ام��ريون  جمهورية  وحكومة  الإم����ارات 
ال��ت��اأ���ض��ريات مل��واط��ن��ي ال��ب��ل��دي��ن ي��ع��ف��ى مب��وج��ب��ه��ا م��واط��ن��ي دولة 
الإمارات حملة جوازات ال�ضفر الدبلوما�ضية واخلا�ضة من تاأ�ضرية 
الدخول اإىل جمهورية الكامريون وتتيح لهم البقاء فيها ملدة 30 
م��ن حملة  الإم����ارات  دول���ة  مل��واط��ن��ي  التفاقية  ت�ضهل  كما  ي��وم��ا، 
تاأ�ضرية  اإج��راءات احل�ضول على  العادية واخلدمة  �ضفر  ج��وازات 
اأو  البعثات الكامريونية يف اخل��ارج  دخ��ول ملرة واح��دة عن طريق 

يف  والبقاء  ر�ضوم  مقابل  الو�ضول  عند  التاأ�ضرية  على  احل�ضول 
الكامريون ملدة اأق�ضاها 30 يوما.

وت��ع��ف��ي الت��ف��اق��ي��ة م��واط��ن��ي ج��م��ه��وري��ة ال���ك���ام���ريون م���ن حملة 
جوازات ال�ضفر الدبلوما�ضية واخلدمة من تاأ�ضرية الدخول ويحق 
ت�ضهل  كما  يوما   30 اأق�ضاها  مل��دة  الإم���ارات  دول��ة  البقاء يف  لهم 
التفاقية على املواطنني الكامريونيني من حملة جوازات ال�ضفر 
العادية اإجراءات اإ�ضدار التاأ�ضرية عن طريق بعثات دولة الإمارات 
لل�ضلطات  الإل���ك���روين  امل��وق��ع  ع��رب  اأو  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  جميع  يف 
ملدة  البقاء  ميكنهم  حيث  التاأ�ضرية  ر���ض��وم  ���ض��داد  عند  املخت�ضة، 

اأق�ضاها 30 يوما.
يذكر اأن التفاقية �ضتدخل حيز التنفيذ عند ا�ضتكمال الإجراءات 

الد�ضتورية لكال البلدين.

•• دبي -وام:

ب��ح��ث م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن����ور ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���س وزي���ر ال���دول���ة لل�ضوؤون 
اخلارجية ام�س مع معايل الدكتور مريو �ضريار نائب رئي�س الوزراء وزير 

اخلارجية يف جمهورية �ضلوفينيا العالقات الثنائية واآفاق تعزيزها.
وتناول اللقاء بني معايل الدكتور اأنور قرقا�س و�ضريار - الذي عقد مبقر 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف دبي - �ضبل تطوير وتعزيز التعاون بني 
اإىل البحث يف ملفات منطقة  اإ�ضافة  دولة الإم��ارات وجمهورية �ضلوفينيا 

ال�ضرق الأو�ضط والبلقان واأهم امل�ضائل الدولية ذات الهتمام امل�ضرك.
الثنائية  العالقات  الذي ت�ضهده  بالتقدم  الوزيران قرقا�س و�ضريار  واأ�ضاد 

و�ضّددا على اأهمية توطيدها.
اآف��اق تطوير  تفتح  اإىل فر�س كثرية  اأن��ور قرقا�س  الدكتور  واأ���ض��ار معايل 
التعاون الثنائي بني دولة الإم��ارات العربية املتحدة و�ضلوفينيا من جهة، 

ومع دول الحتاد الأوروبي من جهة ثانية.
 توؤكد االنتماء الوطني  

جمل�س اإدارة جمعية الإمارات يعتمد 
اجلديدة   لل�سنة  فعالية   200

قرقا�س ووزير خارجية �سل�فينيا يبحثان تعزيز العالقات بني البلدين

قرقا�س يلتقي ال�زير املف��س لدى وزير العالقات اخلارجية الكامريوين
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•• اأبوظبي -وام :

عقدت وزارة الدفاع ام�س موؤمترا �ضحفيا يف واحة الكرامة لالإعالن عن اأجندة 
يقام  الذي  والع�ضرين  الواحد  القرن  القادة حلروب  موؤمتر  ال�ضنوي  موؤمترها 
حتت رعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل يومي 6 و 7 نوفمرب املقبل يف مركز 
امل�ضلحة يف  القوات  الإم��ارات للدرا�ضات والبحوث ال�ضراتيجية ونادي �ضباط 

اأبوظبي.
اأكدت  الذي  املو�ضوع  الرقمية،  العام عنوان: ك�ضب احلرب  املوؤمتر هذا  ويحمل 
القيادات يف وزارة الدفاع اأنه من اأهم املو�ضوعات التي جتري يف خ�ضم احلروب 

املعا�ضرة غري التقليدية.
واأك���د معايل حممد ب��ن اأح��م��د ال��ب��واردي وزي��ر دول��ة ل�����ض��وؤون ال��دف��اع - يف هذا 
ال�ضياق - اأنه انطالقاً من اإميان وزارة الدفاع مبا للتقنية الرقمية وتطور الذكاء 
ال�ضطناعي من تاأثري مبا�ضر على مقت�ضيات الدفاع على الأمن الوطني، ويف 
الرقمية  احل��رب  ك�ضب  اخ��ت��ارت   فقد  ومقدراتها،  ال��دول��ة  �ضيادة  حماية  �ضبيل 

مو�ضوعاً ملوؤمترها لهذا العام.
اأمام  حقيقياً  تهديداً  ت�ضكل  الرقمية  احل��روب  اأ�ضبحت  لقد  معاليه:   واأ�ضاف 
وعليه،  ال�ضيرباين.  اأو  الرقمي  ف�ضائها  حماية  على  لقدرتها  وحتدياً  ال��دول، 
الوطني  الأم��ن  على  وتاأثريها  الرقمية  احل��روب  حتديات  املوؤمتر  ه��ذا  يناق�س 
هذه  مثل  يف  الن�ضر  لتحقيق  وال��و���ض��ائ��ل  ال�ضبل  اأف�����ض��ل  ع��ن  وال��ب��ح��ث  ل��ل��دول، 

احلروب«.
اأهمية  ال��دف��اع  وزارة  وكيل  الظاهري  علي  �ضامل  مطر  �ضعادة  اأك��د  جهته،  م��ن 
موؤمتر “ك�ضب احلرب الرقمية”، الذي ياأتي �ضمن خطة موؤمترات وزارة الدفاع 
ال�ضراتيجية التي انطلقت عام 2015، بهدف امل�ضاهمة يف اإعداد قادة امل�ضتقبل 

ملواجهة حتديات حروب القرن الواحد والع�ضرين.
وذكر �ضعادته اأن التكنولوجيا النا�ضئة اأ�ضبحت ُتغري طابع احلرب، وخا�ضًة مبا 
الرقمية  للتكنولوجيا  والفاعل  املبا�ضر  والتاأثري  ال�ضريع  النت�ضار  من  ن�ضهده 
على بيئة العمل الدفاعي، والتي دفعت نحو طرح ودرا�ضة ومناق�ضة التحديات 

التي حتدثها احلروب الرقمية على البيئة الأمنية االدفاعية.

وزارة  ملوؤمتر  الر�ضمي  املتحدث  البلو�ضي،  اإ�ضماعيل  الدكتور  اأف��اد  ناحيته  من 
الق�ضايا  ت��ن��اول  ال��دف��اع يف  ل����وزارة  ال�ضتباقية  ل��ل��روؤي��ة  ت��ع��زي��زاً  ب��اأن��ه  ال���دف���اع، 
املعريف  الوعي  وتوحيد  تطوير  يف  الإ�ضهام  عرب  للدفاع  الكربى  ال�ضراتيجية 
الوطني، وتعميق اإدراك جميع املكونات الوطنية بطبيعية التحديات الدفاعية، 
�ضيناق�س املوؤمتر عدداً من املوا�ضيع التي تهم ال�ضاحة الوطنية والدولية، ومنها: 
والتحديات  والبتكار  احل��رب،  يف  امل�ضتقلة  والنظم  الرقمية،  احل��رب  حتديات 
الرتباط،  متزايد  عامل  يف  الرقمي  الع�ضر  وتباين  امل�ضتقبلية،  ال�ضراتيجية 
والنظم  الرقمي،  الع�ضر  يف  التاأثري  وعمليات  والف�ضاء،  ال�ضيرباين،  والأم���ن 
البنية  وت��اأم��ني  الرقمية،  ال��ت��ه��دي��دات  ملواجهة  الوطنية  واجل��اه��زي��ة  امل�����ض��رية، 
ال�ضوء  ت�ضليط  قيمة م�ضافة يف  �ضيكون  املوؤمتر  اأن  واأو�ضح  الرقمية.  التحتية 
على جمالت احلرب الرقمية، وذلك من خالل تقدمي اأحدث الروؤى والدرا�ضات 
وال�ضراتيجيات وال�ضيا�ضات املتعلقة بالجتاهات �ضريعة التطور يف ال�ضراعات 
الرقمية، وتاأثريات تهديداتها املحتملة والنا�ضئة واملتغرية على البيئة الأمنية 

الدفاعية، لتعميق قدرات التكامل الوطني لك�ضبها.
وذكر الدكتور اإ�ضماعيل البلو�ضي باأن وزارة الدفاع م�ضتمرة يف نهجها ال�ضتباقي 
لفهم طبيعة ال�ضراعات املعا�ضرة وامل�ضتقبلية، والنظر يف كيفية تطوير قدراتها 
الدفاعية يف  البيئة  التغري يف  �ضريعة  الطبيعة  يتنا�ضب مع  ال�ضراتيجية مبا 
وتعزيز  الإم��ارات،  لدولة  املفتوح  الف�ضاء  بحماية  يخت�س  وما  جميع جوانبها، 
القطاعات  على  واحل��ف��اظ  الرقمية  امل��ع��ارك  ك�ضب  يف  ال�ضتمرار  على  ال��ق��درة 

احليوية واملجتمع، وذلك عن طريق ال�ضتعداد ال�ضتباقي للتحديات.
يف  ال�ضريعة  ال��ت��ط��ورات  ت��ق��ود  التقنية  اأن  منها  الأم��ث��ل��ة،  م��ن  ع��دد  اإىل  واأ���ض��ار 
وب�ضكل  �ضتوؤدي  الأنظمة  ه��ذه  واأن  امل��اأه��ول��ة،  غ��ري  لالأنظمة  الذاتية  ال��ق��درات 
متزايد دوراً مهماً يف ال�ضراعات امل�ضتقبلية و�ضوًل اإىل زيادة التحكم الذاتي يف 
اأنظمة الأ�ضلحة، والذي �ضيوؤدي اإىل حتديات يف ال�ضتقرار القانوين والأخالقي 
وال�ضيا�ضي وال�ضراتيجي. لقد بداأت احلكومات يف التعامل مع كيفية مواجهة 
التكنولوجيا  لأن  وذل��ك  الذاتي،  التحكم  بزيادة  املرتبطة  والفر�س  التحديات 
�ضبكات  م��ن  كبرية  جمموعة  ا�ضتخدام  و�ضيتم  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  ب�ضرعة  تتطور 
ال�ضرعات،  زي��ادة  جانب  اإىل  الذكية،  الأج��ه��زة  من  وا�ضعة  و�ضبكات  الت�ضالت، 
يف  الرقمي  العامل  ه��ذا  يف  العي�س  �ضيت�ضبب  حيث  الأ�ضياء،  واإن��رن��ت  والأمت��ت��ة 

وجود فر�س كبرية ومواطن �ضعف وخماطر علينا ا�ضت�ضرافها وفهمها.
تر�ضانة  ب��دون طّيار يف  الطائرات  اإىل  البلو�ضي  الدكتور  اآخ��ر، تطرق  ويف مثال 
اأنها ل تختلف  الرغم من  التقنية، واملُتحّكم بها عن بعد، على  الأ�ضلحة عالية 
ك��ث��رياً ع��ن ال��ط��ائ��رات امل��ق��ات��ل��ة يف ق��درت��ه��ا ال��ت��دم��ريي��ة لتنفيذ م��ه��ام خمتلفة 
من  مهماً  ج���زءاً  ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  يعد  وك��م��ا  العمليات.  بيئة  يف  وم��ت��ع��ددة 
املجهزة  الع�ضكرية  الأنظمة  فاإن  التقليدية،  بالأنظمة  مقارنة  احلديثة  احلرب 
ب�ضكل  البيانات  من  اأك��رب  كميات  مع  التعامل  على  ق��ادرة  ال�ضطناعي  بالذكاء 
التنظيم  الذكاء ال�ضطناعي على دعم  اإىل ذلك، يعمل  اأكر كفاءة وبالإ�ضافة 
الذاتي، والت�ضغيل الذاتي لالأنظمة القتالية نظراً لقدراتها الكامنة يف احلو�ضبة 
ال�ضطناعي يف جمالت  الذكاء  ا�ضتخدام  اإىل  اأي�ضاً  تطرق  كما  القرار.  و�ضنع 
اأن ت��وؤدي زي��ادة متويل البحث والتطوير من  الأم��ن والدفاع، حيث من املتوقع 
قبل مراكز البحوث يف اأغلب الدول لتطوير تطبيقات جديدة ومتقدمة للذكاء 
ال�ضطناعي اإىل زيادة العتماد على الأنظمة التي يقودها الذكاء ال�ضطناعي 
يف القطاع الع�ضكري وي�ضري الذكاء ال�ضطناعي اإىل قدرة الآلت على اأداء املهام 
التي تتطلب عادًة ذكاًء ب�ضرياً - والتعرف على الأمناط، والتعلم من التجربة، 
اأو  وا�ضتخال�س النتائج، والتنبوؤ، واتخاذ الإج��راءات، وغري ذلك - �ضواء رقمياً 

كربنامج ذكي، كالتحكم الذاتي يف النظم املادية.
املعلومات هي جزء  اأن عمليات  البلو�ضي  اإ�ضماعيل  الدكتور  اأكد  اأخري  ويف مثال 
التاأثري على العقول والتوجيه النف�ضي  اإىل  من احلرب الرقمية، والتي تهدف 
غري املبا�ضر عرب العمليات النف�ضية والإعالمية املتطورة للغاية، وذلك بغر�س 
اإف�ضال موؤ�ض�ضات الدول من خالل اأدوات متعددة با�ضتخدام الف�ضاء الإلكروين 

والعابر للحدود التقليدية.
واأو�ضح املتحدث الر�ضمي ملوؤمتر وزارة الدفاع اأن هذا املوؤمتر ياأتي مكماَل ل�ضل�ضلة 
موؤمترات “القادة حلروب القرن الواحد والع�ضرين”، التي تنظمها وزارة الدفاع 
وتهدف اإىل اإعداد قادة امل�ضتقبل القادرين على حتقيق ال�ضتباقية وال�ضت�ضراف 
باأحدث  ت�ضليحهم  خ��الل  من  النا�ضئة  للتحديات  لال�ضتجابة  التكيف  و�ضرعة 
الروؤى يف جمالت الأمن والدفاع، وحتقيقاً مل�ضاهمة وزارة الدفاع يف اإنتاج املعرفة 
ل�ضمان  اخل���ربات  وت��ب��ادل  امل�ضتقبلية،  امل��ج��الت  يف  ال�ضرورية  ال�ضراتيجية 

حتقيق الأهداف الدفاعية لدولة الإمارات.

واأ����ض���اف اأن ب��رن��ام��ج ال��ي��وم الأول ل��ل��م��وؤمت��ر - ال���ذي ي��ق��ام يف م��رك��ز الإم����ارات 
للموؤمتر،  الرئي�ضية  الكلمة  �ضيت�ضمن   - ال�ضراتيجية  والبحوث  للدرا�ضات 
التي �ضيلقيها معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة ل�ضوؤون الدفاع ؛ تليها 
الإ�ضطناعي،  للذكاء  دول��ة  وزي��ر  العلماء  �ضلطان  بن  عمر  ملعايل  رئي�ضية  كلمة 
عن “حتدي احلرب الرقمية”؛ تليها كلمة رئي�ضية للخبري بول �ضار من مركز 

الأمن الأمريكي اجلديد، بعنوان “النظم امل�ضتقلة يف احلرب«.
وتابع يليها ورقة عمل تخ�ض�ضية للعميد الركن الدكتور مبارك �ضعيد اجلابري، 
رئي�س هيئة الت�ضالت وتقنية املعلومات يف القيادة العامة للقوات امل�ضلحة، حتت 
عمل  ورق��ة  تليها  امل�ضتقبلية”؛  ال�ضراتيجية  التحديات   – “البتكار  عنوان 
تخ�ض�ضية ل�ضعادة املهند�س خليفة ال�ضام�ضي، الرئي�س التنفيذي لال�ضراتيجية 
واحلوكمة املوؤ�ض�ضية يف “جمموعة ات�ضالت”، بعنوان “تباين الع�ضر الرقمي يف 
عامل متزايد الرتباط”؛ و ورقة عمل تخ�ض�ضية للربف�ضور اإرن�ضتو دامياتي من 
مركز تكنولوجيا معلومات الت�ضال التابع ل�ضركة ات�ضالت بريتي�س تيليكون؛ 
ثم ورقة تخ�ض�ضية ل�ضعادة الدكتور مهند�س حممد نا�ضر الأحبابي، املدير العام 

لوكالة الإمارات للف�ضاء، بعنوان “الف�ضاء واحلرب الرقمية«.
اإيان  للدكتور  تخ�ض�ضية  ورق��ة  اأي�ضا  يت�ضمن  للموؤمتر  الأول  اليوم  اأن  وذك��ر 
تونيكليف من وحدة الت�ضالت ال�ضراتيجية وعمليات املعلومات، حتت عنوان 
نقا�ضية  بحلقات  الأول  اليوم  ويتنهي  الرقمي”  الع�ضر  يف  التاأثري  “عمليات 

تخ�ض�ضية ت�ضارك فيها جمموعة من اخلرباء واملخت�ضني يف احلرب الرقمية.
واأ�ضار اإىل اأن نادي �ضباط القوات امل�ضلحة يف اأبوظبي �ضي�ضت�ضيف فعاليات اليوم 
الثاين، والذي يت�ضمن عقد ور�س عمل تخ�ض�ضية يف خمتلف جمالت وقطاعات 
الوطني  امل�ضتوى  على  ال�ضراتيجيني  ال�ضركاء  مع  بالتعاون  الرقمية،  احلرب 

والدويل.
املو�ضوع  ملناق�ضة هذا  الدفاع تتطلع  اإن وزارة  البلو�ضي  اإ�ضماعيل  الدكتور  وقال 
الهام واحليوي مع جميع �ضركائها يف جمتمع الأمن الوطني ومكونات القوى 
واخلرباء  ال�ضيا�ضات  و�ضناع  امل��دين  واملجتمع  الأكادميية  والأو���ض��اط  الوطنية 
اخلربات  وت��ب��ادل  والتعاون  احل��وار  ت�ضجيع  خ��الل  من  الخت�ضا�س  واأ�ضحاب 
التحديات  ملعاجلة  الت�ضاركية  لتعزيز اخلطط  وال��دويل،  الوطني  امل�ضتوى  على 

والتهديدات الرقمية وال�ضيربانية.

•• دبي- وام: 

اختتمت  التي  البيولوجي  الأم��ن  الرابعة من موؤمتر  ال��دورة  اأعمال  اأو�ضت 
والتجارب  اخل��ربات  وت��ب��ادل  ال��دويل  التعاون  تعزيز  ب�ضرورة  دب��ي  ام�س يف 
وزيادة  البيولوجي،  الأم��ن  معدلت  ورف��ع  القطاع  تطور  ل�ضمان  الناجحة 
ور�ضم  ال��ق��رار  �ضناعة  يف  الأك��ادمي��ي��ة  واملوؤ�ض�ضات  اخل��ا���س  القطاع  اإ���ض��راك 
التقنيات  اأح��دث  تبنى  ���ض��رورة  جانب  اإىل  امل�ضتقبلية  والتوجهات  اخلطط 

العاملية وتوظيفها بطرق مدرو�ضة يف هذا املجال.
على  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  نظمته  ال��ذي   - املوؤمتر  اأعمال  وتركزت 
مدار يومي 28 و29 اأكتوبر اجلاري حتت �ضعار نحو اأمن بيولوجي م�ضتدام 
- حول حمورين رئي�ضيني هما اأف�ضل املمار�ضات يف جمال المن البيولوجي، 

وا�ضتهدفت  البيولوجي،  الأمن  جمال  يف  والبتكارات  ال�ضطناعي  والذكاء 
البيولوجي،  الأم��ن  جم��ال  يف  ال��ق��درات  وبناء  الوطني  الوعي  وتعزيز  ن�ضر 
املتعلقة،  الإمكانيات  والعلوم وال�ضتفادة من  تبادل اخلربات  وتعزيز فر�س 
املجال،  بهذا  والوطنية  الدولية  والهتمامات  الق�ضايا  اأهم  على  والط��الع 
املحلي  امل�ضتوى  على  املعنية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  ب��ني  الفعال  التوا�ضل  وتعزيز 
والإقليمي والدويل، اإ�ضافة اإىل تعزيز الدور التنظيمي والرقابي يف جمال 

الأمن البيولوجي.
وطالب املوؤمتر - الذي �ضهد م�ضاركة عاملية ووطنية وا�ضعة - ب�ضرورة رفع 
م�ضتوى وعي وكفاءة جميع العاملني وذوي العالقة مبجال الأمن البيولوجي 
من كبار امل�ضوؤولني و�ضوًل اإىل العمال العاديني يف املختربات وامل�ضوؤولني عن 
النظافة العامة .. كما اأكد على اأهمية ت�ضمني الأمن البيولوجي يف املناهج 

الدرا�ضية مبا يتنا�ضب مع كل مرحلة تعليمية لرفع الوعي املجتمعي العام.
اأف�ضل  اأربع جل�ضات رئي�ضية ال�ضوء على  اأعمال املوؤمتر من خالل  و�ضلطت 
ال�ضراتيجيات  اأه��م  وا�ضتعر�ضت  البيولوجي،  الأم��ن  جم��ال  يف  املمار�ضات 
العاملية  التحديات واملمار�ضات  اأبرز  تناولت  املجال، كما  والت�ضريعات يف هذا 
الذكاء  توظيف  ف��ر���س  بحث  وك��ذل��ك  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  واملحلية  والإقليمية 
اآليات  واملحلية وعر�س  والإقليمية  العاملية  التحديات  ملواجهة  ال�ضطناعي 

التق�ضي وال�ضيطرة والحتواء ومكافحة املخاطر البيولوجية.
كما �ضملت اأعمال املوؤمتر تنظيم اأربع ور�س عمل تناولت التطورات العلمية 
الأمن  جم��ال  يف  واحللول  وامل�ضاكل  بالتحديات  ال�ضلة  ذات  والتكنولوجية 
وتقييم  البيولوجية،  ال�ضالمة  خمتربات  ق��درات  وبناء  العاملي،  البيولوجي 
خم��اط��ر حت��ري��ر اجل��ي��ن��وم، وت��ع��زي��ز ال���ض��ت��ع��داد وال���ق���درة ع��ل��ى ال�ضتجابة 

معر�س  تنظيم  مت  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  هام�س  وع��ل��ى  البيولوجية.  ل��الأح��داث 
متخ�ض�س لأحدث واأبرز التقنيات البيولوجية العاملية، كما مت تنظيم فعالية 
حلقة  عن  عبارة  وه��ي  البيولوجي  لالأمن  ال�ضطناعي”  “الذكاء  خمترب 
والتحديات  الق�ضايا  اأهم  ملناق�ضة  واملخت�ضني  اأبرز اخلرباء  نقا�ضية جمعت 
من  م�����ض��وؤول��ني  ذل��ك  وي�ضمل  ل��ه��ا،  املنا�ضبة  احل��ل��ول  واق����راح  البيولوجية 
اجلمارك واملنافذ حيث اأنهم املُ�ضتهدفني للتو�ضل للحلول الذكية واملبتكرة 
دون الإخالل بعمل املنفذ. و�ضهدت هذه الدورة من املوؤمتر م�ضاركة العديد 
العاملية واجلهات احلكومية  من اخلرباء الدوليني من الهيئات الأكادميية 
وبريطانيا  واأ�ضراليا  وهولندا  وكندا  واليابان  املتحدة  ال��ولي��ات  دول  من 
وال�ضويد وال�ضودان “ع�ضرة خرباء” بالإ�ضافة للعديد من اخلرباء الوطنيني 

من داخل الدولة من اجلهات احلكومية والتعليمية الأكادميية.

م�ؤمتر الإمارات الرابع لالأمن البي�ل�جي يختتم اأعماله يف دبي 

وزارة الدفاع تنظم م�ؤمتر القادة حلروب القرن ال�احد والع�سرين 6 ن�فمرب

•• املنامة -وام:

ت�����ض��ارك دول���ة الإم������ارات يف معر�س 
ال��ب��ح��ري��ن ال����دويل ل��ل��دف��اع 2019 
بجناٍح  ّثلًة  مُمَ املنامة،  يف  ُيقام  ال��ذي 
“جمل�س  ت��ن��ظ��ي��م��ه  ت������وىل  خ����ا�����س 
الدفاعية”،  ل��ل�����ض��رك��ات  الإم��������ارات 
اإح������دى م����ب����ادرات جم��ل�����س ال���ت���وازن 

القت�ضادي توازن .
امل�ضارك  الإم��ارات  وي�ضم جناح دولة 
يف معر�س وموؤمتر البحرين الدويل 
املوؤ�ض�ضات  اأه�����م  م���ن   15 ل���ل���دف���اع 
وال�ضركات الوطنية العاملة يف قطاع 
ال�ضناعات الدفاعية والأمنية والتي 
الدفاع  تقنيات  تطوير  يف  تتخ�ض�س 
احلدث  خ��الل  و�ضتعر�س  والأم����ن.. 
اأنظمة  م��ن  املبتكرة  حلولها  اأح���دث 
واأمنية  ع�ضكرية  ومنتجات  ومعدات 

متطورة.
و�����ض����م����ل����ت ال���������ض����رك����ات وامل���������ض����ان����ع 

الإماراتية امل�ضاركة يف احلدث م�ضنع 
و�ضركة  ل��ل��ذخ��ائ��ر  وب������ارج  ك����اراك����ال 
اإ�س  اأو  واإي  ال�ضفن  ل�ضناعة  الفتان 
الوطن  ودرع  تكنولوجيز  اأدف��ان�����ض��د 
ت��ي��ل��ي��ك��وم و�ضيف  واأط���ل�������س  وروم���ك���و 

احلمراء  وموؤ�ض�ضة  وكاليد�س  �ضيتي 
و�ضركة  ت�����ض��ن��ي��ف،  وه��ي��ئ��ة  وال���ري���ا، 
و�ضركة  اخلليج  و�ضهام  ج��ي  ج��ي  اآي 
لالأنظمة  ال���ض��ت��ث��م��اري��ة  اأب���وظ���ب���ي 

الذاتية اأدا�ضي.

لل�ضركات  الإم����ارات  جمل�س  وي�ضعى 
جديدة  اآف����اق  ف��ت��ح  اإىل  الدفاعية” 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة الق����ت���������ض����ادي����ة يف دول�����ة 
الإمارات من خالل امل�ضاهمة الفعالة 

يف تطوير قدرات القطاع ال�ضناعي.

•• دبي-الفجر:

مت���ّك���ن���ت ال���ن���ق���ي���ب خ���ب���ري دك���ت���ورة 
ال�ضام�ضي،  م�ضبح  ح�ضن  رو���ض��ة 
اجلنائية  الفحو�ضات  ق�ضم  رئي�س 
ال�ضرعي  ال��ط��ب  اإدارة  يف  اخلا�ضة 
اجلنائية  لالأدلة  العامة  الإدارة  يف 
وعلم اجلرمية يف �ضرطة دبي، من 
الدولية  ال��راب��ط��ة  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��وز 
لقادة ال�ضرطة يف الوليات املتحدة 
ك��ل عام  ال��ت��ي متنحها  الأم��ري��ك��ي��ة 
املهنيني  م����ن  ���ض��خ�����ض��ا  لأرب�����ع�����ني 
تقل  القانون، ممن  باإنفاذ  املكلفني 
اأعمارهم عن 40 عاما من خمتلف 

دول العامل.
واأ����ض���اد ���ض��ع��ادة ال��ل��واء ط��ي��ار اأحمد 
العام  ال���ق���ائ���د  ث�����اين  ب����ن  حم���م���د 
بفوز  ب����ال����وك����ال����ة،  دب�����ي  ل�������ض���رط���ة 
وبت�ضجيلها  ال�����ض��ام�����ض��ي  ال��ن��ق��ي��ب 
اإىل �ضجل  ُي�����ض��اف  اإجن����ازا ج��دي��دا 
�ضرعية  ط��ب��ي��ب��ة  ك�����اأول  اإجن���ازات���ه���ا 
�ضهادة  ت��ن��ال  ال���دول���ة  يف  ع�ضكرية 
ال�ضرعي،  ال���ط���ب  يف  ال����دك����ت����وراه 

مدار�س  ان�ضمام  مل�����ض��روع  وم��دي��را 
حماية التابعة ل�ضرطة دبي ملنظمة 
هذا  اأن  م��وؤك��دا  العاملية،  اليون�ضكو 
الإجناز اإمنا ياأتي ترجمة لتوجهات 
القيادة الر�ضيدة، وتنفيذا لروؤية اأم 

الإمارات �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت 
الن�ضائي  الحت����اد  رئ��ي�����ض��ة  م��ب��ارك 
ملوؤ�ض�ضة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ض��ة  ال���ع���ام، 
املجل�س  رئي�ضة  الأ���ض��ري��ة،  التنمية 
التي  والطفولة،  لالأمومة  الأعلى 

وكّرمتها،  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  مّكنت 
���ض��ري��ك��ا يف م�ضرية  م��ن��ه��ا  وج��ع��ل��ت 
والتحديث،  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اأعلى  ل��ت��ت��ب��واأ  ال�ضبل  ل��ه��ا  و���ض��ّه��ل��ت 
م�ضاركتها  خ����الل  م���ن  امل��ن��ا���ض��ب 
الثالث  ال�����ض��ي��ادي��ة  ال�����ض��ل��ط��ات  يف 
التنفيذية والت�ضريعية والق�ضائية، 
وخمتلف املواقع القيادية يف اتخاذ 
وقوية  مت�ضارعة  وبخطى  ال��ق��رار 
وثابتة على طريق الرقي والتقدم.

رو�ضة  النقيب  اأك��دت  جانبها،  من 
لكل  ف��وز  ه��و  ف��وزه��ا  اأن  ال�ضام�ضي 
الإم����ارات، واإث��ب��ات على م��ا متكنت 
امل�������راأة م���ن حت��ق��ي��ق��ه خ����الل قرة 
وجيزة، مثبتة جدارتها يف خمتلف 
اآمنت  فقد  والتخ�ض�ضات،  امليادين 
وبقدراتها  وب��ر���ض��ال��ت��ه��ا  ب��ن��ف�����ض��ه��ا 
ال����الحم����دودة ع��ل��ى ال��ع��ط��اء حتى 
لالإرادة  رم��زا  تكون  اأن  متكنت من 
ال����ي����وم مت�ضي  وه�����ي  وال����ت����ح����دي، 
وع����زمي����ة ل تلني  ث���اب���ت���ة  ب��خ��ط��ى 
ل��ر���ض��ي��خ دوره����ا ال��ع��ظ��ي��م يف �ضتى 

املجالت متقلدة اأرفع املنا�ضب.

اأول طبيبة �شرعية ع�شكرية يف الدولة تنال �شهادة الدكتوراة يف جمالها

�سابطة يف دبي تف�ز بجائزة الرابطة الدولية لقادة ال�سرطة
حل�لها  ت�ستعر�س  اإماراتية  �سركة   15

املبتكرة يف معر�س البحرين للدفاع

•• املنامة- وام:

ح�ضر معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س 
البحرين  وم��وؤمت��ر  معر�س  فعاليات  امل�ضلحة  ال��ق��وات  اأرك���ان 
الدويل للدفاع بايدك 2019 الذي اأقيم حتت رعاية �ضاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة ملك البحرين.
ال�ضرق  يف  الع�ضكرية  التكنولوجيا  موؤمتر  يف  معاليه  و�ضارك 
الأو�ضط الذي ي�ضاحب املعر�س ويعد من اأكرب واأهم التجمعات 
من  ال��ع��دي��د  مناق�ضة  خاللها  يتم  ال��ت��ي  الع�ضكرية  الفكرية 
الت�ضالت  ث���ورة  ���ض��وء  يف  ال�ضيرباين  الأم���ن  منها  الق�ضايا 

على حروب  ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  يف  ال��ت��ق��دم  واأث���ر  احل��دي��ث��ة، 
امل�ضتقبل، والتي جتاربها يف تقدم كبري وحمل درا�ضة وتقييم، 
ب��رام��ج ومن���اذج وتطبيقات  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة  كيفية  ع��ن  ف�ضاًل 

حماكاة احلروب امل�ضتقبلية واملحتملة.
وقام معايل رئي�س الأرك��ان والوفد املرافق له ام�س بجولة يف 
وال�ضركات  ال���دول  واأجنحة  اأق�ضام  م��ن  ع��ددا  �ضملت  املعر�س 
اجلوي  امل��ج��ال  يف  املتخ�ض�ضة  وال��دول��ي��ة  والإقليمية  املحلية 
احلديثة  التكنولوجية  والتقنيات  املعدات  اأح��دث  على  واطلع 

التي �ضنعتها ال�ضركات من خمتلف اأرجاء العامل.
واأبدى معايل رئي�س الأركان اإعجابه مبا �ضاهده من معرو�ضات 

واأ�ضاد  املعر�س  فعاليات  حل�ضور  ال��دع��وة  مثمنا   .. وم��ع��دات 
بح�ضن التنظيم للمعر�س وامل�ضاركة الوا�ضعة لكربى ال�ضركات 

املتخ�ض�ضة يف املجالت الدفاعية على م�ضتوى العامل.
حمد  ال��رك��ن  الفريق  معايل  التقى   .. املعر�س  هام�س  وعلى 
�ضعادة  امل�ضلحة  ال��ق��وات  اأرك���ان  رئي�س  الرميثي  ث��اين  حممد 
دفاع  اأرك��ان قوه  رئي�س هيئة  النعيمي  ذي��اب بن �ضقر  الفريق 

البحرين.
وج����رى خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث ع��الق��ات ال��ت��ع��اون ب��ني البلدين 
اإىل  ال�ضقيقني و�ضبل تطويرها يف خمتلف املجالت الدفاعية 

جانب مناق�ضة عدد من الق�ضايا ذات الهتمام امل�ضرك.

رئي�س اأركان الق�ات امل�سلحة يح�سر فعاليات معر�س وم�ؤمتر البحرين الدويل للدفاع بايدك 2019 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

���ض��ه��دت ف��ع��ال��ي��ات امل���وؤمت���ر احل����ادي 
العمليات بحوث  جلمعية  وال�ضتني 

جتربة  ا����ض���ت���ع���را����س   ،OR61
الإم��ارات يف جمال التحول الرقمي 
الإلكرونية،  احلكومة  يف  والبتكار 
ومناق�ضات  ع���رو����س  خ���الل  وذل����ك 
لبحوث دولية يف ذلك املحفل العاملي 
ا���ض��ت�����ض��اف��ت��ه ج��ام��ع��ة كينت  ال�����ذي 

»Kent« الربيطانية.
ومناق�ضة  جمع  امل��وؤمت��ر  وا�ضتهدف 
دول  خمتلف  من  بحثية  م�ضاهمات 
العمليات  ب��ح��وث  جم���ال  يف  ال��ع��امل 
�ضخ�ضية   300 م��ن  اأك��ر  بح�ضور 
من الأكادمييني واأ�ضاتذة اجلامعات 

واخلرباء من كل دول العامل. 
وج�������اء ا����ض���ت���ع���را����س جت����رب����ة دول����ة 
الإم���ارات خالل ورق��ة عمل قدمتها 
 - املن�ضوري  م��وزة ماجد  ال��دك��ت��ورة 
وهي طالبة مبتعثة من اإدارة البعثات 
ب�����وزارة ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م - حول 
وال�ضايربنيتك�س  “البتكار  جم��ال 
- علم التحّكم وال�ضيطرة وال�ضبط 
جمال  وه��و   »Cybernetics  -
ب��ح��ث��ه��ا ل���ن���ي���ل درج�������ة ال����دك����ت����وراة 
من  الأع���م���ال  اإدارة  يف  التطبيقية 
الربيطانية  م��ان�����ض�����ض��ر  ج���ام���ع���ة 
املن�ضوري  وا���ض��ت��ع��ر���ض��ت  م����وؤخ����را. 
���ض��م��ن ع��ر���س ت��ق��دمي��ي ل��ب��ح��ث��ه��ا - 
الذي يعد الأول من نوعه يف العامل - 
اأمام احل�ضور يف املوؤمتر، النجاحات 
ال����ت����ي ح��ق��ق��ت��ه��ا دول�������ة الإم����������ارات 
العربية املتحدة يف التحول الرقمي 
احلكومية  اخل���دم���ات  يف  والب��ت��ك��ار 
ا�ضراتيجية  وكذلك  الإلكرونية، 
تهدف  التي  الإلكرونية  احلكومة 
احلكومية  اخل����دم����ات  ت���وف���ري  اإىل 
الذكية والتفاعلية التي تعتمد على 
التقنيات الرقمية احلديثة والذكاء 
املمار�ضات  واأف�������ض���ل  ال���ض��ط��ن��اع��ي 
العاملية. وقالت املن�ضوري يف تعليقها 
على م�ضاركتها يف املوؤمتر، اإن بحوث 

وتي�ضري  بتح�ضني  تعنى  العمليات 
ال�����ق�����رارات بهدف  ات���خ���اذ  ع��م��ل��ي��ات 
ولعامل  و  اأف�ضل  اأداء  اإىل  الو�ضول 
م��ت��ط��ور م���ن خ����الل حت��ل��ي��ل علمي 
اأف�ضل قائم على  ق��رار  دقيق و�ضنع 
امل�ضارك  بحثها  اإن  واأ�ضافت  الأدل��ة. 
املجالت  ���ض��م��ن  ي��ن��درج  امل���وؤمت���ر  يف 
ال�ضراتيجية  ح����ددت����ه����ا  ال����ت����ي 
المارات،  لدولة  لالبتكار  الوطنية 
وه����و م���ن ب���ح���وث ال��ع��م��ل��ي��ات التي 
امل�ضتمر  ال��ت��ح�����ض��ني  ب���ه���دف  ت��ط��ب��ق 
لذلك  الأداء،  يف  ال��ك��ف��اءة  ل��ت��ع��زي��ز 
تطبيقاً  ال����ب����ح����ث  ت�������ض���م���ن  ف����ق����د 
اأحد  اأداء  تقييم  خ���الل  م��ن  عملياً 
احلكومية،  الل��ك��رون��ي��ة  الأن��ظ��م��ة 
يت�ضمن  اإل������ك������روين  ن����ظ����ام  وه������و 
خدمات  توفر  تقنية  رقمية  من�ضة 
القطاع  يف  ذك��ي��ة  ح��ك��وم��ي��ة  �ضحية 
اأن  واأو�ضحت  اأبوظبي.  لإمارة  العام 
به  �ضاركت  الذي  التقدميي  العر�س 
املوؤمتر،  خ��الل  كبري  بتقدير  حظي 
خل�ضائ�س  ع���ر����س  ع��ل��ى  وا���ض��ت��م��ل 
يت�ضمنها  ال��ت��ي  ال��رق��م��ي��ة  امل��ن�����ض��ة 
والنتائج  الل��ك��روين،  النظام  ه��ذا 
كذلك   ، البحث  عليها  اأ�ضتمل  التي 
يف  الكفاءة  تعزيز  ب�ضاأن  التو�ضيات 
الأهداف  اإىل  للو�ضول  النظام  اأداء 
املرجوة. واأ�ضارت اىل اأن هذه املن�ضة 
تقني،  نظام  جم��رد  لي�ضت  الرقمية 
ب��ن��اوؤه��ا على خ�ضائ�س  ي��ق��وم  واإمن���ا 
التي  ال�����ض��اي��ب��رين��ي��ت��ي��ك�����س  ن��ظ��ري��ة 

الراجعة،  ال��ت��غ��ذي��ة  حلقة  تت�ضمن 
ت�����ض��ت��وج��ب وجود  ال��ن��ظ��ري��ة  وه�����ذه 
معايري معتمدة من موؤ�ضرات الأداء، 
وا�ضتجابة  ال��ت��ب��اي��ن،  ل��ر���ض��د  واآل��ي��ة 
ملخرجات املقارنة بني الأداء الفعلي 
التباين،  وحتليل  امل��ن�����ض��ود،  والأداء 
النظام  اأداء  ت��ع��دي��ل  ع��ل��ى  وال���ق���درة 
ليتنا�ضب مع الأهداف املن�ضودة التي 
جمموعة  خ��الل  من  حتديدها  يتم 
يف  الرئي�ضية  الأداء  م��وؤ���ض��رات  م��ن 
يف  النظام  لبناء  التخطيط  مرحلة 
املرحلة الأوىل، ومن ثم يتم تعديلها 
املعتمدة  ل��ل��م��ع��اي��ري  وف���ق���اً  لح���ق���اً 
والأهداف املن�ضودة، ووفقا ملا يت�ضح 
التغذية  ب���ي���ان���ات  م���راج���ع���ة  خ����الل 
ب���اأن ه���ذا التعديل  ال��راج��ع��ة، ع��ل��م��اً 
بتدخل  ي��ك��ون  ق���د  ال��ن��ظ��ام  اأداء  يف 
من  اآيل  ب�ضكل  اأو  الب�ضري  العامل 
خالل برجمة خوارزميات معينة يف 
التعلم  خا�ضية  اإىل  ا�ضتناداً  النظام 
الآيل والذكاء ال�ضطناعي. وعربت 
ال����دك����ت����ورة م������وزة امل���ن�������ض���وري عن 
دولة  وطنها  بتمثيل  �ضعادتها  بالغ 
احلدث  ذل��ك  يف  العربية  الإم�����ارات 
الروؤية  اأن  م��وؤك��دة  العاملي،  واملحفل 
ت�ضتهدف  الر�ضيدة  للقيادة  الثاقبة 
امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  على  ال��رك��ي��ز 
املجالت  ك��اف��ة  يف  ال���ق���درات  وب���ن���اء 
الفاعلة لدولة  امل�ضاركة  تر�ضخ  التي 
ح��ل��ول علمية  اإي���ج���اد  الإم�������ارات يف 
وعملية قائمة على البتكار، واأحدث 
التكنولوجيا  اإل����ي����ه  ت��و���ض��ل��ت  م����ا 
حتقيق  ل�ضمان  احل��دي��ث��ة  وال��ع��ل��وم 
والرفاه  والتقدم  امل�ضتدامة  التنمية 
حكومة  جهود  اإن  وق��ال��ت  للجميع. 
باخلدمات  لالرتقاء  الإم��ارات  دولة 
منظومة  ت�����ض��ك��ل  ب��ات��ت  احل��ك��وم��ي��ة 
مثيالتها  ت�ضاهي  متكاملة  حديثة 
ال��دول الأك��ر تقدماً، كما حتتل  يف 
الإم���ارات مكانة مرموقة بني  دول��ة 
املتقدمة  ال��ب��ل��دان  وت��ن��اف�����س  ال����دول 
موؤ�ضرات  يف  الأوىل  امل���راك���ز  ع��ل��ى 

التنمية والتطور والرخاء.

•• اأبوظبي الفجر

الفاخرة  الأج���ن���ح���ة  اإط������الق  مت   
ميديكلينيك  يف  اجل��������دي��������دة 
�ضممت  امل���ط���ار  ����ض���ارع  م�ضت�ضفى 
ل��ت��وف��ر خ���دم���ات وم���راف���ق مميزة 
خالل  التامة  لراحتهم  للمر�ضى 

اإقامتهم يف امل�ضت�ضفى. 
الثالث  ال��ط��اب��ق  يف  الأج��ن��ح��ة  تقع 
من  ع����ددا  وت�����ض��م  امل�ضت�ضفى  م��ن 
تهدف  بعناية  امل��خ��ت��ارة  اخل��دم��ات 
ومميزة  فريدة  جتربة  توفري  اإىل 
ل��ل��م��ر���ض��ى يف ج���و م���ن ال���راح���ة و 
وجبات  اخل��دم��ات  ت�ضمل  ال��رق��ي. 
خمتارة للفطور والغداء والع�ضاء، 

م���دخ���ل خا�س  ف����اخ����رة،  ���ض��ي��اف��ة 
جلو�س  منطقة  الأجنحة،  لبع�س 

لل�ضيوف ومنامة للمرافقني. 
اجلديدة  الأج��ن��ح��ة  افتتاح  وي��اأت��ي 

اجلارية  ال���ت���ط���ورات  م���ن  ك���ج���زء 
خدمات  ل��ت��ق��دمي  امل�����ض��ت�����ض��ف��ى  يف 

تلبي  اجل����ودة  وع��ال��ي��ة  ا�ضتثنائية 
احتياجات املر�ضى كافة . 

•• دبي-الفجر:

اأحمد  ال����ل����واء ط���ي���ار  ����ض���ع���ادة  اف��ت��ت��ح 
حممد بن ثاين، القائد العام ل�ضرطة 
التجميل  “معر�س  ب��ال��وك��ال��ة،  دب���ي 
وال����ذي  ال�����ض��ب��اط،  ب���ن���ادي  الطبي” 
دبي  ل�ضرطة  ال�ضحي  امل��رك��ز  نظمه 
للموظفني وعائالتهم، بهدف عر�س 
اأحدث الأجهزة والعالجات واملنتجات 
اخلا�ضة بالعناية ال�ضحية والتجميل، 
واأ�ضاليب التغذية ال�ضحيحة، لتعزيز 
باأهمية  وال��رج��ال  الن�ضاء  بني  الوعي 

متابعة احلالة ال�ضحي.
وقال املقدم طبيب دكتور بدر �ضلطان 
ال�ضحي  امل���رك���ز  م���دي���ر  ق���ب���ا،  را����ض���د 
ل�ضرطة دبي، اإن �ضرطة دبي حري�ضة 
على اإ�ضعاد موظفيها عرب تنظيم مثل 
هذه الفعاليات، والتي تاأتي بناًء على 
والرجال  الن�ضاء  من  املوظفني  رغبة 
التغذية  اأهمية  على  ال�ضوء  بت�ضليط 

ال�����ض��ح��ي��ة، وال��ت��ج��م��ي��ل ال��ط��ب��ي، عرب 
العلم  اأنتجه  ما  اأف�ضل  على  الط��الع 
التوعية  ب��اأه��م��ي��ة  واإمي���ان���اً  احل���دي���ث، 
املمار�ضات  اإزاء  اجلانبية  املخاطر  من 
والتجميل  التغذية  اخلطاأ يف جمايل 

الطبي.
واأ���ض��اف، يف كثري من الأح��ي��ان تغيب 
والعناية  ال�����ض��ل��ي��م��ة  ال��ت��غ��ذي��ة  ث��ق��اف��ة 
ب��ال�����ض��ح��ة ل����دى ال��ب��ع�����س، وه����ي من 
الأمور التي توؤثر على الإن�ضان بدنيا 
اإتباع  ل��ك��ن  ����ض���واء،  ح��د  ع��ل��ى  ونف�ضيا 
يعزز  ال�ضحية  والأمن����اط  الأ���ض��ال��ي��ب 
الإن�ضان  ومي��ن��ح  وال��رك��ي��ز  ال��ن�����ض��اط 
ط���اق���ة اإي���ج���اب���ي���ة، وه����و م���ا ي�����ض��ه��م يف 
والبدنية،  ال��ذه��ن��ي��ة  ال���ق���درات  زي����ادة 
وي�ضكل درع حماية من الأمرا�س التي 

ي�ضهدها الع�ضر.
املعر�س  اأن  ب������در،  امل����ق����دم  واأو������ض�����ح 
املوظفني،  م����ن  ال���ك���ث���ري  ا���ض��ت��ق��ط��ب 
عيادة   30 م���ن  م�����ض��ارك��ة  وت�����ض��م��ن 

ومركزا تخ�ض�ضيا يف قطاع التجميل 
العيون  وع��ي��ادات  ال�ضحية  والتغذية 
اختيارها  مت  وال����ت����ي  والأ������ض�����ن�����ان، 
مل��ع��اي��ري م��ع��ي��ن��ة، ح��ي��ث ح�ضل  وف���ق���اً 
ا�ضت�ضارات  على  وعائالتهم  املوظفون 
متعددة  وتخفي�ضات  جمانية،  طبية 

ا�ضتخدامها  ل��ه��م  ت��ت��ي��ح  وم��ت��ن��وع��ة 
اأث���ن���اء زي���ارت���ه���م وم��راج��ع��ت��ه��م لهذه 
اأن املركز  ال��ع��ي��ادات وامل��راك��ز، م��وؤك��دا 
ال�����ض��ح��ي ل�����ض��رط��ة دب����ي، م�����ض��ت��م��ر يف 
تنظيم الفعاليات واملبادرات التوعوية 
اخلدمات  وم���ق���دم���ي  ال�������ض���رك���اء  م���ع 

الطبية، �ضعياً لدعم اجلانب ال�ضحي 
ب��ال��غ على  اأث���ر  مل��ا ل��ه م��ن  للموظفني 
الأداء  �ضحة املوظف من جهة، وعلى 
الوظيفي واملوؤ�ض�ضي من جهة اأخرى، 
هذا  اإجن���اح  يف  امل�����ض��ارك��ني  دور  مثمناً 

املعر�س.  

•• دبي-الفجر:

دبي،  ل�ضرطة  العام  القائد  امل��ري،  اهلل خليفة  اللواء عبد  �ضعادة  بتوجيهات من 
عقد املعهد املروري يف الإدارة العامة للمرور دورة تدريبية لعدد 32 من م�ضريف 

وحرا�س اأمن القرية العاملية، مع انطالق مو�ضم القرية اجلديد.
الربنامج  اإن  للمرور،  العامة  الإدارة  املزروعي، مدير  �ضيف مهري  العميد  وقال 

اأمن  ب��ح��را���س  ل��ل��م��رور اخل��ا���ض��ة  ال��ع��ام��ة  ي��اأت��ي �ضمن خ��ط��ة الإدارة  ال��ت��دري��ب��ي 
املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة بهدف تاأهيلهم وتدريبهم مرورياً، ومتكينهم من اتخاذ بع�س 
ال�ضتجابة  زم��ن  اإىل خف�س  بالإ�ضافة  امل��رور،  رج��ل  بها  يقوم  التي  الإج���راءات 
ورفع  الب�ضيط،  احل���ادث  ملوقع  ال��دوري��ات  انتقال  وخف�س  ال��ط��ارئ��ة،  للبالغات 
الإح�ضا�س بالأمن والأمان، ون�ضر الوعي وزيادة تبني اخلدمات الذكية، وتعزيز 
تهدف  التدريبية  الور�ضة  اأن  امل��زروع��ي  العميد  واأو���ض��ح  املجتمع.  مع  ال�ضراكة 

لإك�ضاب حرا�س الأمن مهارات عملية ت�ضاعدهم يف اأداء ر�ضالتهم بطريقة علمية 
اأن��واع احل��وادث التي ميكن وقوعها  واأمنية �ضحيحة، وذل��ك من خالل معرفة 
وكيفية التعامل معها، وطرق تخطيط احلوادث املرورية واإعداد تقارير احلوادث 
“برنامج  دبي  ل�ضرطة  الذكي  التطبيق  ا�ضتخدام  الب�ضيطة عن طريق  املرورية 
يف  تت�ضبب  التي  امل��روري��ة  املخالفات  اأك��ر  معرفة  اإىل  بالإ�ضافة  �ضرطة”،  كلنا 
عرقلة حركة ال�ضري وطرق التعامل معها، كعرقلة حركة ال�ضري، والوقوف خلف 

املركبات مما يعوق حتركها، واإيقاف املركبات على الأر�ضفة، وكذلك عدم التزام 
�ضائقي املركبات بعالمات واإر�ضادات املرور، ووقوف املركبات يف الأماكن املخ�ض�ضة 

لأ�ضحاب الهمم، بالإ�ضافة اإىل طرق ت�ضوير املركبات املت�ضببة يف احلادث.
واأ�ضاد العميد املزروعي بجهود حما�ضري الدورة وهما النقيب �ضامل العميمي، 
والرقيب اأول اأحمد حممد خلف ودورهما يف تدريب م�ضريف وحرا�س اأمن القرية 

العاملية على الإجراءات املرورية. 

•• اأم القيوين-وام:

نظم مركز وزارة الثقافة وتنمية املعرفة يف اأم القيوين معر�س 
�ضناعة القهوة �ضمن اأجندة الفعاليات و الربامج التي اعتمدتها 
وزارة الثقافة وتنمية املعرفة وتهدف اإىل منو وازدهار امل�ضاهمات 

الثقافية والبداعية يف ا�ضتدامة القت�ضاد املعريف.
تاريخ  يف  امل��ادي��ة  و  الثقافية  اجل��وان��ب  اب���راز  على  املعر�س  رك��ز 
القهوة و تقدمي ملحة عن اأ�ضالة القهوة يف املجتمع الإماراتي و 
ع�ضق الرتباط بها منذ عقود و ربط اأ�ضالة املا�ضي وعراقته مع 

حداثة احلا�ضر وتطوراته .
�ضمل املعر�س اأق�ضاما منوعة عر�س فيها حكاية القهوة و تاريخ 

املجتمع العربي معها ..و�ضم املعر�س ق�ضم غعداد القهوة العربية 
الذي �ضارك فيه منت�ضبات مركز التنمية الجتماعية باأم القيوين 
وجمعية اأم القيوين للفنون لتعريف الزوار على املعدات اليدوية 
و التقليدية ل�ضناعة القهوة و الطريقة التقليدية لتح�ضريها ، 
بالإ�ضافة تخ�ضي�س ق�ضم   خا�س للمعدات التقليدية التي كانت 
ت�ضمن  ق�ضم  و   ، التقليدية  العربية  القهوة  لتح�ضري  ت�ضتخدم 
م�ضاركة امل�ضاريع الإماراتية ال�ضابة املتخ�ض�ضة يف �ضنع القهوة 

باأ�ضماء متنوعة وبنكهات خمتلفة .
“ الر�ضم  كما �ضملت فعاليات املعر�س اقامة ور�س فنية بعنوان 
بالقهوة “ قدمتها طالبات مدر�ضة فلج املعال للتعليم ال�ضا�ضي 
و الثانوي بنات و التي ركزت علي ر�ضم لوحات فنية مت ر�ضمها 

مب�ضحوق القهوة ، و عر�ضوا جمموعة من  اللوحات الفنية مت 
رم�ضها بالقهوة..كما �ضملت الق�ضام ركن البيئة الربية و �ضمل 
القهوة  اأهمية  ح��ول  الطالبات  و  احل�ضور  مع  حوارية  جل�ضات 
والهوية  ب��ال��ع��ادات  وارت��ب��اط��ه��ا  الم���ارات���ي  املجتمع  يف  العربية 
الم��ارات��ي��ة الأ���ض��ي��ل��ة وم���ا ي��ج��ب اأن ي��ل��ت��زم ب��ه��ا امل��ق��ه��وي خالل 
الثقايف  املركز  مدير  بوع�ضيبة  عبداهلل  اأك��د  و   . القهوة  تقدمي 
باأم القيوين ان القهوة العربية ت�ضكل جزءاً اأ�ضا�ضياً من الثقافة 
العربية و يتميز بها املجتمع الإماراتي مما جعلها متاأ�ضلة بقوة 
حر�ضت  فقد  القهوة  لأهمية  نظرا  ..و  الإماراتية  التقاليد  يف 
للراث  التمثيلية  القائمة  اأدراج��ه��ا �ضمن  الإم���ارات على  دول��ة 

الثقايف غري املادي للب�ضرية.

•• دبي-الفجر:

قام معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم، نائب رئي�س ال�ضرطة 
والأم�����ن ال��ع��ام يف دب����ي، وال���وف���د امل���راف���ق مل��ع��ال��ي��ه ال����ذي يزور 
جمهورية كوريا اجلنوبية حالياً، بزيارة اإىل مركز العمليات يف 

املدينة الذكية “�ضاندو” يف �ضول.
العام  امل��دي��ر  ال�ضيد ج��ون��غ ه��ون��غ،  ال��وف��د  ا���ض��ت��ق��ب��ال  وك���ان يف 
العمليات  م��رك��ز  م��دي��ر  ���ض��ان��غ،  يل  وال�����ض��ي��د  ال��ذك��ي��ة  للمدينة 
باملدينة الذكية، وعدد من امل�ضوؤولني باملدينة، وا�ضتمع الوفد 
“�ضاندو”  التي بنيت عليها مدينة  املرتكزات  اأهم  ل�ضرح حول 
ال�����ض��اع��ة، وم����زودة باأحدث  ال��ذك��ي��ة، وال��ت��ي تعمل ع��ل��ى م���دار 
التقنيات اخلا�ضة باملراقبة، ومت�ضلة ب�ضبكة معلوماتية جتمع 
البيانات من م�ضادر خمتلفة وتقوم بتحليلها لأغرا�س الإنذار 

يف  املنا�ضب  ال��ق��رار  لت��خ��اذ  ال��ق��رار  متخذي  وم�ضاعدة  املبكر، 
الوقت املنا�ضب.

املدينة  تاأ�ضي�س  مل��راح��ل  تف�ضيليا  ع��ر���ض��ا  ال��وف��د  ���ض��اه��د  ك��م��ا 
الذكية يف املنطقة احلرة لتكون منوذجا عامليا للمدن الذكية، 
واجلدوى من اإن�ضائها و�ضرح مكوناتها وم�ضتوياتها واخلدمات 
التحتية  والبنية  املتطورة  املعلوماتية  والبنية  تقدمها،  التي 
التي حتافظ على البيئة وتقلل من ا�ضتهالك الطاقة، وتوفر 
وقربها  واملقيمني،  وال�ضركات  الأعمال  لرجال  مالئما  مناخا 

من املوانئ واملطارات لت�ضهيل العمليات اللوج�ضتية. 
وروؤيتها  للمدينة،  ال�ضراتيجية  اخلطة  على  الوفد  واطلع 
عر�ضا  ال��وف��د  ���ض��اه��د  ك��م��ا  امل�ضتقبلية،  وخططها  ور���ض��ال��ت��ه��ا 
العمل  واآلية  املدينة  مرافق  جلميع  الفيديو  بتقنية  تف�ضيليا 
املركزية،  العمليات  غرفة  يف  املتبعة  الأمنية  والإج���راءات  بها، 

وك��ي��ف مي��ك��ن ل��الأج��ه��زة ال�����ض��رط��ي��ة ال���ض��ت��ف��ادة م��ن الأنظمة 
الإنذار  واأنظمة  البيانات  وحتليل  املراقبة  جمال  يف  املتطورة 

املبكر.
متيم  خلفان  �ضاحي  الفريق  معايل  اأ�ضاد  ال��زي��ارة،  ختام  وف��ى 
مبنهجية العمل باملدينة الذكية، مهديا مدير عام املدينة درعا 

تذكارية مبنا�ضبة الزيارة.
وي�ضم الوفد املرافق ملعايل نائب رئي�س ال�ضرطة والأمن العام 
يف دبي، كال من الدكتور من�ضور العور، رئي�س جامعة حمدان 
م�ضت�ضار  عبداهلل،  م��راد  حممد  والدكتور  الذكية،  حممد  بن 
ا�ضت�ضراف  ل�ضوؤون  العام يف دبي  ال�ضرطة والأم��ن  نائب رئي�س 
اإدارة  ع��ام  م��دي��ر  امل��ن��اع��ي،  ول��ي��د  مهند�س  والعميد  امل�ضتقبل، 
التطوير والبتكار، مبكتب نائب رئي�س ال�ضرطة والأمن العام 

يف دبي، والرائد عبداهلل بورقيبة، و�ضلطان املزروعي.

ثقايف اأم القي�ين ينظم معر�س �سناعة القه�ة 

�ساحي خلفان وال�فد املرافق له يزورون مدينة »�ساندو« الذكية يف �س�ل

مرور دبي ت�ؤهل حرا�س اأمن القرية العاملية مع انطالقة امل��سم اجلديد

مب�شاركة 30عيادة وجهة تخ�ش�شية يف التغذية وال�شحة والتجميل

املركز ال�سحي ل�سرطة دبي ينظم »معر�س التجميل الطبي«

»تهدف اإىل توفري جتربة فريدة ومميزة للمر�شى«

»ميديكلينيك« م�ست�سفى �سارع املطار تطلق اأجنحة فاخرة جديدة 

مبتعثة.. ت�ستعر�س جتربة الإمارات يف جمال التح�ل 
الرقمي اأمام م�ؤمتر جلمعية بح�ث العمليات يف بريطانيا
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

وال�ضياحة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  اأع��ل��ن��ت 
�ضل�ضلة  ا�ضت�ضافة  عن  اأبوظبي   –
رائعة من الفعاليات والعرو�س على 
مدار �ضهر نوفمرب املقبل يف منطقة 
احل�ضن الثقافية، باعتبارها القلب 
العا�ضمة  و�ضط  يف  الناب�س  الثقايف 

الإماراتية اأبوظبي.
اأربعة  وتتاألف منطقة احل�ضن، من 
قلعة ق�ضر  ه��ي  م��راب��ط��ة،  اأج����زاء 
الثقايف  امل���ج���ّم���ع  وم��ب��ن��ى  احل�����ض��ن 
ومبنى املجل�س ال�ضت�ضاري الوطني 
اأهمية  وب��ي��ت احل��رف��ي��ني.. وت��ك��م��ن 
ناب�ضاً  رم��زاً  املنطقة يف كونها  ه��ذه 
باحلياة للراث والثقافة الإماراتية 
وم��ث��اًل ح��ي��اً ع��ل��ى ع��راق��ة الإم����ارات 

واأ�ضالة �ضعبها والتقاليد العريقة.
ي�ضّلط  نوفمرب،  �ضهر  م��دار  على  و 

ق�ضر احل�ضن ال�ضوء على حمطات 
تاريخية  وق�ض�س  بارزة  دبلوما�ضية 
م���ل���ه���م���ة ع�����رب ب����رن����ام����ج حم�����وري 
املعار�س  م���ن  جم��م��وع��ة  ي��ت�����ض��م��ن 

املو�ضيقى  وح���ف���الت  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة 
وال�����ض��ع��ر وور�����س ع��م��ل ح��رف��ي��ة مما 
يعزز ح�ضور الراث الوطني ويربز 

قيمه واأهميته بني اأفراد املجتمع.

وي�������ض���ت�������ض���ي���ف ب����ي����ت احل����رف����ي����ني، 
�ضل�ضلة  كولبري،  جلنة  مع  بالتعاون 
احلرفية”  املهارة  حول  “حمادثات 
العرو�س  من  جمموعة  تقدم  التي 

متعددة  واحل���رف���ي���ة  ال�����ض��ي��ن��م��ائ��ي��ة 
ال��ع��م��ل وجل�ضات  وور�����س  ال��ث��ق��اف��ات 
النقا�س مب�ضاركة م�ضممي منتجات 
وحرفيني  ال��ف��رن�����ض��ي��ة  ال���رف���اه���ي���ة 
الثقايف  امل���ج���ّم���ع  اأّم������ا  اإم����ارات����ي����ني. 
من  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة  فيحت�ضن 
والعرو�س  وامل��ع��ار���س  العمل  ور����س 
وفعاليات  وامل��و���ض��ي��ق��ي��ة  امل�����ض��رح��ي��ة 
جانب  اإىل  ال���ب�������ض���ري���ة.  ال���ف���ن���ون 
املعار�س املتخ�ض�ضة واملوؤقتة املُقامة 
ق�ضر  يوا�ضل  نوفمرب،  �ضهر  خالل 
اإقامة برناجمه الأ�ضبوعي  احل�ضن 
وفعاليات  ع���رو����س  تتخلله  ال����ذي 
املا�ضي  واأن�ضطة تعيد ت�ضوير حياة 
داخ����ل ه����ذا امل��ع��ل��م ال��ت��اري��خ��ي، مبا 
اجلمهور  معرفة  تعزيز  يف  ي�ضاهم 
ح���ول ال��ت��ق��ال��ي��د الإم���ارات���ي���ة وكيف 
كانت احلياة بني اأركان هذا ال�ضرح 

الثقايف.

•• اأدي�س اأبابا-وام:

اأكد معايل اأحمد بن حممد اجلروان 
للت�ضامح  ال��ع��امل��ي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
وال���ربام���ج  الأه�������داف  اأن  وال�������ض���الم 
الت�ضامح  ث��ق��اف��ة  ن�����ض��ر  يف  امل��ت��م��ث��ل��ه 
ال�ضالم  الب�ضر ومعاجلة ق�ضايا  بني 
يقدمها  التي  والتفاقيات  الدولية 
امل��ج��ل�����س ال��ع��امل��ي وال���ربمل���ان ال���دويل 
ل��ل��ت�����ض��ام��ح وال�������ض���الم ل��ق��ي��ت اإ����ض���ادة 
والربملانات  امل��ن��ظ��م��ات  خمتلف  م��ن 

العاملية.
وق������ال يف ت�������ض���ري���ح ل���وك���ال���ة اأب���ن���اء 
اجلل�ضة  خ���ت���ام  يف  وام  الإم�����������ارات 
وال�ضالم  للت�ضامح  ال��دويل  ال��ربمل��ان 
اأن هناك  الإث��ي��وب��ي  ال��ربمل��ان  مب��ق��ر 
تاأجيلها  مت  ال��ت��ي  امل��وا���ض��ي��ع  ب��ع�����س 
اإىل اجلل�ضات القادمة وان اجلل�ضات 
املوافقة  مت  ح��ي��ث  ب��ال��ن��ج��اح  ت��ك��ل��ل��ت 
على كل ما خرج من الأع�ضاء خالل 

اأعمال اليومني ال�ضابقني.
واأع�������رب ع���ن ���ض��ك��ره جل���ه���ود جلان 

وال�ضالم،  للت�ضامح  ال��دويل  الربملان 
اجتماعاتهم  خ������الل  ب����ذل����وه  ومل������ا 
الفرعية للو�ضول للمبادرات الروؤى 
والف�����ك�����ار ال���ت���ي ���ض��ي��ع��م��ل ال���ربمل���ان 
يحقق  مب��ا  تنفيذها  على  واملجل�س 
الت�ضامح  ق���ي���م  ن�����ض��ر  يف  اأه�����داف�����ه 

وال�ضالم حول العامل.
اتفاقية  توقيع  اإىل  اجل���روان  واأ���ض��ار 
للت�ضامح  العاملي  املجل�س  بني  تفاهم 
وال�����������ض�����الم وال�������ربمل�������ان الإث����ي����وب����ي 
والإك��وادور وذلك بعد ختام اجلل�ضة 

الرئي�ضة.

وك�������ان م����ع����ايل اأح�����م�����د ب�����ن حممد 
العاملي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  اجل�������روان 
تاغ�ضي  وم��ع��ايل  وال�ضالم  للت�ضامح 
جافو رئي�س الربملان الإثيوبي تراأ�ضا 
الج��ت��م��اع ال���راب���ع ل��ل��ربمل��ان الدويل 
اأع�ضاء  بح�ضور  وال�ضالم  للت�ضامح 

وال�ضالم  للت�ضامح  ال��دويل  ال��ربمل��ان 
املعتمدين  ال�������ض���ف���راء  م����ن  وع�������دد 
وروؤ����ض���اء وممثلي  وال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ني 
القليمية  وال���ربمل���ان���ات  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
والوطنّية والدولية من خمتلف دول 

العامل.

•• �شنغافورة-وام: 

ي�������ض���ارك ����ض���ع���ادة ال���دك���ت���ور ع��ب��د اهلل 
الوطني  امل����رك����ز  م���دي���ر  امل����ن����دو�����س، 
الآ�ضيوي  الحت����اد  رئ��ي�����س  ل��الأر���ض��اد 
الإدارة  اجتماع  يف  اجلوية،  لالأر�ضاد 
لالأر�ضاد  العاملية  للمنظمة  ال��ع��ام��ة 
غرب  وجنوب  اآ�ضيا  ملنطقتي  اجلوية 
�ضنغافورة  يف  املنعقد  الهادئ  املحيط 
وال�������ذي مت���ت���د اأع���م���ال���ه ل���غ���اي���ة 31 
اأك���ت���وب���ر احل������ايل. وت�����ض��م��ن ج���دول 
اأعمال الجتماع ، بحث جمموعة من 
املوا�ضيع املتعلقة ب�ضري عمل املنظمة 
ل��الأر���ض��اد اجل��وي��ة ملنطقتي  ال��ع��امل��ي��ة 
اآ�ضيا وجنوب غرب املحيط الهادئ يف 
�ضوء النتائج الرئي�ضية التي متخ�ضت 
عنها مداولت املوؤمتر العاملي الثامن 
لالأر�ضاد  ال��ع��امل��ي��ة  للمنظمة  ع�����ض��ر 
وال�ضبعني  احل��ادي��ة  وال���دورة  اجلوية 

للمجل�س التنفيذي للمنظمة.
وي����ن����اق���������س الج�����ت�����م�����اع ح����زم����ة من 
ب�����ض��اأن تنظيم  ال��ع��اج��ل��ة  الإج��������راءات 
دورات�����ه الإق��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ق��د على 

مدار ال�ضنتني.
اأبرز  الجتماع  يف  امل�ضاركون  ويبحث 
ال��ت��ي تواجه  ال��ق�����ض��اي��ا وال��ت��ح��دي��ات 
للمنظمة  الفرعية  والأقاليم  املناطق 
و�ضرورة  اجل��وي��ة  ل��الأر���ض��اد  العاملية 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون الإق��ل��ي��م��ي م��ن اأجل 
ت��ط��وي��ر ق�����درات م��ن��ظ��م��ات الأر����ض���اد 
الأر�ضاد  خدمات  جم��ال  يف  الوطنية 
منطقتي  يف  والهيدرولوجيا  اجلوية 
اآ���ض��ي��ا وامل��ح��ي��ط ال���ه���ادئ، ف�����ض��ال عن 
مع  والتعاون  التن�ضيق  اأوج��ه  حت�ضني 
يف  التنمية  و�ضركاء  املاليني  ال�ضركاء 
لتنفيذ  الفرعية  والأق��ال��ي��م  املناطق 
من  ال��ذي  الأم���ر  امل�ضركة،  امل�ضاريع 
�ضاأنه �ضد الفجوة بني كفاءات مرافق 
الدول  �ضيما يف  ل  الوطنية  الأر���ض��اد 
النامية، والدول الأقل منوا، والدول 
ال�ضغرية  اجل����زري����ة  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ذات 
الكاريبي  البحر  منطقة  يف  النامية 

واملحيط الهادئ واملحيط الهندي.
وق�������ال ����ض���ع���ادة ال����دك����ت����ور ع���ب���د اهلل 
“ ت��اأت��ي م�����ض��ارك��ة املركز  امل���ن���دو����س.. 
الجتماع  ه��ذا  يف  ل��الأر���ض��اد  الوطني 

حر�س  من  انطالقا  الهام  الإقليمي 
الدولة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  الإم�������ارات،  دول����ة 
التي تتوىل الرئا�ضة احلالية لالحتاد 
الآ����ض���ي���وي ل���الأر����ض���اد اجل���وي���ة، على 
اأط���ر ال��ت��ع��اون م��ع الحت���ادات  تو�ضيع 
الإقليمية املنبثقة من املنظمة العاملية 
براجمها  ودع����م  اجل���وي���ة  ل���الأر����ض���اد 
الأولويات  وفق  املختلفة  وم�ضاريعها 

التي و�ضعتها املنظمة«.
ي�ضعى  امل���رك���ز  اإن  ���ض��ع��ادت��ه  واأ�����ض����اف 
الجتماع  يف  م�����ض��ارك��ت��ه  خ����الل  م���ن 
بناء  ن���ح���و  ج����ه����وده  م�����ض��اع��ف��ة  اإىل 
الوطنية  الأر����ض���اد  منظمات  ق���درات 
الهادئ  وامل��ح��ي��ط  اآ���ض��ي��ا  منطقتي  يف 
يف جم���ال خ��دم��ات الأر����ض���اد اجلوية 
والهيدرولوجيا بالتعاون مع الهيئات 
وال�������ض���رك���اء امل��ع��ن��ي��ني، الأم������ر ال���ذي 
�ضينعك�س اإيجابا وعلى املدى الطويل 
التنبوؤات  اأن��ظ��م��ة  فعالية  زي���ادة  على 
اجلوية والإنذار املبكر يف اإدارة كوارث 
والهيدرولوجية  اجل��وي��ة  الأر����ض���اد 
وال���ت�������ض���دي مل���خ���اط���ره���ا خ���ا����ض���ة اأن 
متزايدة  ب�����ض��ورة  ت��ت��ع��ر���س  امل��ن��ط��ق��ة 
الطبيعية  ال���ك���وارث  اأ���ض��ك��ال  ملختلف 

والأحداث املناخية القا�ضية.
العامة  الإدارة  اج���ت���م���اع  وي�������ض���ك���ل 
اجلوية  ل��الأر���ض��اد  العاملية  للمنظمة 

املحيط  غ��رب  وجنوب  اآ�ضيا  ملنطقتي 
لأع�ضاء  م��ن��ا���ض��ب��ة  ف��ر���ض��ة  ال����ه����ادئ 
ملناق�ضة  املنطقتني  يف  العامة  الإدارة 
لأن�ضطتهم  امل�ضتقبلية  ال��ع��م��ل  اآل��ي��ة 
اجل���دي���د حلوكمة  ال��ه��ي��ك��ل  ���ض��وء  يف 
اجلوية،  ل��الأر���ض��اد  ال��ع��امل��ي��ة  املنظمة 
وامل�ضاهمة يف برنامج الإ�ضالح املقرح 
الذي يهدف اإىل حت�ضني فعالية عمل 
�ضيناق�س  كما  الإقليمية.  الحت���ادات 
رفع  ���ض��ب��ل  ال��ع��ام��ة  الإدارة  اأع�������ض���اء 
من  املنطقتني  بني  التعاون  م�ضتوى 
اأجل ت�ضريع وترية التوا�ضل وتن�ضيق 
اجلهود بني دول ال�ضمال واجلنوب يف 

منطقة اآ�ضيا واملحيط الهادئ.
و�ضملت املوا�ضيع التي ت�ضدرت جدول 
اأعمال الجتماع بلورة منظور اإقليمي 
ب�ضاأن القرارات والنتائج الرئي�ضة التي 
الثامن  العاملي  املوؤمتر  اإليها  تو�ضلت 
لالأر�ضاد  ال��ع��امل��ي��ة  للمنظمة  ع�����ض��ر 
وال�ضبعني  احل��ادي��ة  وال���دورة  اجلوية 
للمنظمة،  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ل��ل��م��ج��ل�����س 
لتنمية  الإقليمي  التعاون  اأف��ق  وفتح 
تقارير  مناق�ضة  اإىل  اإ�ضافة  القدرات 
امل����وازي����ة لالحتاد  اجل��ل�����ض��ات  ن��ت��ائ��ج 
الإق��ل��ي��م��ي ال���ث���اين واخل��ام�����س ورفع 
للمنظمة  اإىل  امل�ضركة  التو�ضيات 

العاملية لالأر�ضاد اجلوية.

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

الأول  ال�ضحي  الظفرة  ملتقى  �ضهد   
امل����ق����ام حت�����ت  رع����اي����ة دي��������وان ممثل 
وبتنظيم  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
ل�ضركة  التابعة  الظفرة  م�ضت�ضفيات 
“ �ضحة  ال�ضحية  للخدمات  اأبوظبي 
منطقة  ���ض��ك��ان  م��ن  ك��ب��ريا  “ اإق��ب��ال 
ال�ضحي  بالقطاع  واملهتمني  الظفرة 
الفعاليات  ان��ط��الق  خ���الل  وال��ط��ب��ي 
مبجمع  اأم�����س  �ضباح  الأول  ال��ي��وم  يف 
ما  وم�ضاركة   زاي��د  مدينة  يف  بينونة 
حكومية  موؤ�ض�ضة  خم�ضني  عن  يزيد 
وخا�ضة  و 43 متحدثا يف يف الور�س 
العلمية واملوؤمتر الطبي بالإ�ضافة اىل 
مع اجلمهور. تفاعلية  16 حما�ضرة 

وي��ع��ت��رب امل��ل��ت��ق��ى الأول م��ن ن��وع��ه يف 
من  يت�ضمنه  مب��ا  ال��ظ��ف��رة   منطقة 
ت�����ض��م��ل  موؤمترا  م��ت��ن��وع��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
لالأجهزة  ومعر�ضا  وور�س عمل  طبيا 
بالإ�ضافة  الطبية  والربامج  واملعدات 

اإىل من�ضة تفاعلية مع اجلمهور.
واأو�ضح حمد خمي�س ذيبان املن�ضوري 
الظفرة  مل�ضت�ضفيات  التنفيذي  املدير 
يعقد  ال���ذي  امل��ل��ت��ق��ى   ه���ذا  تنظيم  اأن 
“ الظفرة جمتمع �ضحي  حتت �ضعار 
“ ياأتي من منطلق اإدراك م�ضت�ضفيات 
ال�ضحي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ظ��ف��رة 

الزاوية  حجر  كونه  واملجتمع  للفرد 
للوقاية من الأمرا�س وعامل رئي�ضي 
باملعارف  والرت��ق��اء  ال�ضحة  تعزيز  يف 
واملعلومات اإىل م�ضتوى ي�ضاهي اأرقى 
العامل  يف  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  اأن��ظ��م��ة 

اخلطاأ  ال�ضحية  ال�ضلوكيات  وتغيري 
والرت�����ق�����اء ب���ال���ك���ف���اءة ال��ط��ب��ي��ة لدى 

الطاقم الفني.
امل��ن�����ض��وري ع���ن ���ض��ك��ره لكافة  وع����رب 
ا���ض��ت��ج��اب��ت لدعوة  ال���ت���ي  امل��وؤ���ض�����ض��ات 

امل�ضاركة بهذا امللتقى �ضواء من خالل 
املعر�س اأو امل�ضرح التفاعلي او بتقدمي 
ال�ضراكة  يعزز  مما  اللوج�ضتي  الدعم 
لتحقيق فيما بني م�ضت�ضفيات الظفرة 
وهذه املوؤ�ض�ضات لن�ضر الوعي والثقيف 

ال�ضحي و تعزيز التعاون للو�ضول اىل 
جمتمع �ضحي.

وم���ن ج��ان��ب��ه ن��ا���ض��د ج��اب��ر ع��ل��ي املرر 
الناطق العالمي للملتقى  اجلمهور 
ب��ال��ت��ف��اع��ل وامل�����ض��ارك��ة يف امل��ل��ت��ق��ى من 
امل�ضرح  ف���ع���ال���ي���ات  ح�������ض���ور  خ������الل 
العديد  �ضيت�ضمن  ال����ذي  ال��ت��ف��اع��ل��ي 
للجمهور  امل��وج��ه��ة  امل��ح��ا���ض��رات  م��ن 
م���ث���ل حم����ا�����ض����رة ل�������ض���الم���ت���ك واأن������ا 
وط��ف��ل��ي وال��ع��م��ر واجل���م���ال  وغريها 

التي  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  امل���ح���ا����ض���رات  م����ن 
لاللتقاء  م��ن��ا���ض��ب��ة  ف���ر����ض���ة  ت�����ض��ك��ل 
والتفاعل  ال�ضحية  الرعاية  مبقدمي 
م��ع��ه��م، ك��م��ا اف�����اد امل�����رر ب���اأن���ه �ضيتم 
اجلوائز  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى   ال�ضحب 
املرر  واأ���ض��اف  للجمهور.  املخ�ض�ضة 
ت�ضارك  جناحا   44 ي�ضم  املعر�س  اأن 
منها  وخا�ضة  حكومية  موؤ�ض�ضات  ب��ه 
املرورية  وال�����ض��رط��ة  امل����دين  ال���دف���اع 
فاطمة  وكلية  العليا  زاي��د  وموؤ�ض�ضة 

بالإ�ضافة  واأدن����وك   ال�ضحية  للعلوم 
باخلدمات  املتخ�ض�ضة  ال�ضركات  اإىل 
�ضتقوم  ال���ت���ي  وال���ع���الج���ي���ة  ال��ط��ب��ي��ة 
والتطبيقات  الأج��ه��زة  اأح��دث  بعر�س 
 . ال�ضحية  الرعاية  يف  ت�ضتخدم  التي 
اإجراء مترين  كما �ضيت�ضمن املعر�س 
مب�ضت�ضفيات  اجل����اه����زي����ة  ل���ف���ري���ق 
على مدى  لإط��الع اجلمهور  الظفرة 
اجل���اه���زي���ة ال���ت���ي ي��ت��م��ت��ع ب��ه��ا فريق 
ال���ض��ت��ج��اب��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع احل����وادث 

تخ�ضي�س  مت  باأنه  واأ���ض��اف  اخلطرة. 
مب�ضاركة  امل���ن���زل  يف  ال�����ض��الم��ة  رك����ن 
الدفاع املدين وركن ال�ضالمة املرورية 
مب�����ض��ارك��ة ال�����ض��رط��ة امل���روري���ة و ركن 
التغذية مب�ضاركة م�ضت�ضفيات الظفرة 
و�ضركة اكيورو  وركن اللياقة البدنية 
مركز  و  ال���ظ���ف���رة  ن������ادي  مب�������ض���ارك���ة 
مبجال  اجلمهور  لتثقيف  واي  فتن�س 
النتقال  ت�ضجيع  و  العامة  ال�ضالمة 

اإىل منط احلياة ال�ضحية.

• حمد املن�شوري .. م�شت�شفيات الظفرة حري�شة على ن�شر  
الوعي ال�شحي بني ال�شكان

• ممثلي الدوائر والعار�شني .. امللتقى حقق نقلة نوعية كبري 
و�شاهم يف ربط املجتمع بالقطاع ال�شحي والطبي

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

ب����داأت ب��ل��دي��ة منطقة ال��ظ��ف��رة ت��رك��ي��ب اأع��م��ال ال��زي��ن��ة على 
بالفعاليات  ل��الح��ت��ف��ال  ا���ض��ت��ع��داداً  امل��ن��ط��ق��ة  م���دن  م�����ض��ت��وى 
الوطنية الثالث، والتي تت�ضمن الحتفال بيوم العلم واليوم 
الذي  ال�ضهيد  يوم  واإحياء ذكرى  والأربعني  الثامن  الوطني 

ي�ضادف الثالثني من �ضهر نوفمرب من كل عام
وطنية،  ولوحات  هند�ضية  ت�ضكيالت  الزينة  اأعمال  وت�ضمل 
على  الغالية  املنا�ضبات  وحي  من  م�ضتمدة   D3 وجم�ضمات 

الرقم  اإىل  بالإ�ضافة  الت�ضامح،  وع��ام  الحت��اد  وروح  نفو�ضنا 
ع��ل��ى احتاد  مل���رور ثمانية واأرب���ع���ني ع��ام��اً  ي��رم��ز  ال���ذي   48
راأ�ضهم  على  املوؤ�ض�ضني  الآب���اء  جهود  بف�ضل  الإم����ارات  دول��ة 
ال�ضيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  الإم���ارات  نه�ضة وح�ضارة  ب��اين 
قيادتنا  وت�ضري  ث���راه،  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د 
املجتمع،  لإ���ض��ع��اد  والتح�ضني  التطوير  نهج  على  الر�ضيدة 
ودولتنا الغالية تنعم بالأمن والأم��ان. وتقوم بلدية منطقة 
وتزيني  امل��دن  وم��داخ��ل  الرئي�ضة  ال�����ض��وارع  بتزيني  الظفرة 
م��ب��اين ال��ب��ل��دي��ة وم��ب��اين ال���دوائ���ر وامل��وؤ���ض�����ض��ات احلكومية 

اب��ت��ه��اج��اً ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال��ث��ام��ن والأرب���ع���ني، وي���وم العلم 
واحياء ذكرى يوم ال�ضهيد. كما مت تركيب �ضا�ضات اإلكرونية 
وديوان  البلدية،  ومبنى  زاي��د  مبدينة  الرئي�ضي  ال�ضارع  يف 
احلدائق  تزيني  جانب  اإىل  الظفرة،  مبنطقة  احلاكم  ممثل 
واملرافق الرفيهية واأعمدة الإنارة والأ�ضجار باألوان �ضوئية 
البلدية  وت��وزع  املتحدة.  العربية  الإم���ارات  دول��ة  لعلم  ترمز 
الدوائر  من  واحل�ضور  امل�ضاركني  على  وال�ضالت  ال�ضعارات 
بهدف  باملنطقة،  املدار�س  وطالبات  طالب  وعلى  احلكومية 

تعزيز م�ضاركة املجتمع وتفعيل دوره.

بلدية منطقة الظفرة تزين مدن املنطقة احتفاًل بالفعاليات ال�طنية

ملتقى الظفرة ال�سحي الأول ي�سهد اإقبال جماهرييا كبريا يف الي�م الأول

ال�طني لالأر�ساد ي�سارك يف اجتماع الإدارة العامة للمنظمة 
العاملية لالأر�ساد اجل�ية ملنطقتي اآ�سيا وجن�ب غرب الهادئ

اجلروان : اإ�سادة عاملية بدور املجل�س العاملي للت�سامح وال�سالم

منطقة احل�سن ت�ست�سيف فعاليات ثقافية متن�عة ن�فمرب املقبل
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تو�شع جغرايف قوي
ال�ضاحل  م���ن���ط���ق���ة  ظ���ل���ت  ول����ئ����ن     
العاملة  اجل��ه��ادي��ة  للجماعات  م���الذاً 
با�ضتمرار  غ����ريت  ف��ق��د  ب��ورك��ي��ن��ا،  يف 
التكّيف  خ���الل  م��ن  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ات��ه��ا 
م��ع ال��و���ض��ع امل��ت��غ��رّي، وت��و���ض��ي��ع نطاق 
اجلنوب،  اإىل  ال���غ���رب  م���ن  ه��ج��م��ات��ه��ا 
التقاطع  تكري�س  ع��ل��ى  احل��ر���س  م��ع 
م��رة: يف  ك��ل  املختلفة يف  املناطق  ب��ني 
موهون  دو  وب��وك��ل  ال�ضمال  منطقتي 
�ضرق  واإىل منطقة   ،2017 عام  منذ 
لكن،   .2018 ع��ام  ربيع  منذ  ال��ب��الد 
اأ�ضبحت   ،2019 ع����ام  ب���داي���ة  م��ن��ذ 
امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ت�����ض��ه��د اأك����رب ع���دد من 
ال�ضمالية  امل��ن��ط��ق��ة  ه���ي  ال��ه��ج��م��ات، 

الو�ضطى وال�ضاحل.
وتو�ضعت  عملها،  جم��ال  تغري  لقد     
ومنهجي.  وت���دري���ج���ي  ه���ائ���ل  ب�����ض��ك��ل 
مرحلة  ي�ضكل   2019 ع��ام  اأن  ويبدو 
قوي  ب�ضغط  املحتلة  املناطق  توطيد 
على  وم��ك��ث��ف��ة  منتظمة  وم�����ض��اي��ق��ات 
وخا�ضة  ال�����ض��اح��ل،  حم��اف��ظ��ات  جميع 
املنطقة  اأنحاء  جميع  يف  الواقعة  تلك 
اأنها  يبدو  والتي  الو�ضطى،  ال�ضمالية 

ا�ضبحت هدفها املميز.
   ق���د ي��وح��ي ه���ذا ال��ت�����ض��ل�����ض��ل املنظم 
و�ضع  مت  ب�����اأن�����ه  ج�����ي�����ًدا  وامل���ن���ه���ج���ي 
جدول  واأن  م��ت��ط��ورة،  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة 
التج�ضيد  ب�ضدد  خطة  اأو   / و  اأع��م��ال 
دون اأي عوائق. لأن رّد ال�ضلطات يبدو 
اأم��ام عدو يبدو متقدما  غري منا�ضب 
ال�����ق�����درة على  ول����دي����ه  م�������رة،  ك����ل  يف 
و�ضعتها  التي  ال�ضراتيجيات  توقع 

الدولة.

الرتكيز على املناطق الريفية
اأ���ض��ل��وب غ���زو اجلماعات  اأن     وي��ب��دو 
الإرهابية يرّكز على املناطق الريفية، 
ح��ي��ث ت��ّت�����ض��م ب��غ��ي��اب ال����دول����ة، ولكن 
وجد  ا.  اأي�ضً بوجودها  املفارقات،  من 
احلكومة  قبل  م��ن  املهملون  ال�ضكان 
م���واج���ه���ة  اأن���ف�������ض���ه���م يف  امل�����رك�����زي�����ة 
اجل��م��اع��ات امل��ت��ط��رف��ة، ومي��ك��ن لهذه 
الأخرية اأن تقّطر خطابها الراديكايل 
داخل التجّمعات بكل �ضهولة يف غياب 
�ضلطة تت�ضدى لتفكيك خطابها. وقد 

زاد هذا من نقمة النا�س عن الدولة.
   وعلى العك�س من ذل��ك، فقد �ضاعد 
وجودها، يف بع�س الأحيان، على حتويل 
ال�ضكان اإىل جمموعات متطرفة، حيث 

ينظر اإليها يف بع�س املناطق على اأنها 
�ضكان  ف��ر���س  م��ن  يقلل  ال���ذي  الكيان 
)بيع  احل�����ض��ر  ���ض��ك��ان  ل�ضالح  ال��ري��ف 
وت�ضنيع  والح��ت��ي��اط��ي��ات،  الأرا����ض���ي، 
التعدين  ح�ضاب  على  التعدين  قطاع 
التقليدي(. لقد مت ا�ضتغالل مثل هذا 
املوقف ب�ضكل جيد من قبل اجلماعات 

املتطرفة لك�ضب موطئ قدم.
   وهكذا خلقوا م��الذات حيث اأنتجت 
خ�ضو�ضية  اإن  ال����ع����ن����ف.  ال�����دول�����ة 
اجلماعات املتطرفة يف بوركينا هي اأنها 
ل ت�ضتقر يف املناطق التي حتتلها، فقد 
تبنت اأ�ضلوب حكم عن بعد �ضاعدها يف 
وا�ضتفادتها  ال��دول��ة،  غياب  ممار�ضته 

من �ضعف ال�ضبكة الأمنية.

تزايد االنتداب املحلي
مقاتلي  م��ع��ظ��م  ك����ان  الأ�����ض����ل،  يف     
بوركينا  يف  الإره����اب����ي����ة  اجل���م���اع���ات 
خ���ارج  جت��ن��ي��ده��م  مت  اأي  خ���ارج���ي���ني، 
الإعالن  وك��ان  فا�ضو.  بوركينا  ح��دود 
العا�ضمة  ع��ل��ى  ال��ه��ج��م��ات  اأول  ع���ن 
من   2016 ي���ن���اي���ر  يف  واغ������ادوغ������و 
املغرب  ب��الد  يف  ال��ق��اع��دة  تنظيم  قبل 

الإ�ضالمي. 

ت���غ���ريت  ال�������وق�������ت،  ب����ع���������س  م����ن����ذ     
ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة ا����ض���ت���خ���دام الأرا�����ض����ي 
اأكر،  حملية  واأ���ض��ب��ح��ت  وال��ت��ج��ن��ي��د، 

وخا�ضة يف معاقلها.
    ولزيادة عدد اأتباعها، فقد ا�ضتغلت 
ال�ضطرابات املحلية، وهم �ضادة يف فن 
تاأجيج التوترات الجتماعية، وتاأجيج 
العرقية  املجموعات  ب��ني  ال�ضراعات 
والدينية، نذكر يف هذا ال�ضياق ماأ�ضاة 
ي���رق���و واأرب����ي����ن����دا، ح���ي���ث ت��ت��ه��م تلك 

اجلماعات بالوقوف وراءها.
ا اأن الدولة     ولكن يجب اأن نتذكر اأي�ضً
اجلماعات  م��ك��اف��ح��ة  يف  واجل���ي�������س، 
واتخذا  اأ�ضاليب،  ا�ضتخدما  املتطرفة، 
زالوا  م��ا  ال��ذي��ن  انتهت بدفع  م��واق��ف 
التوترات  ال��ت��ط��رف.   ان  م��رن��ني اىل 

بطريقة  وامل�ضلمني”  الإ����ض���الم  دع���م 
الختطاف  ع��م��ل��ي��ات  ج���ي���ًدا:  حم����ددة 
وال��ه��ج��م��ات ���ض��د رم���وز ال��دول��ة وزرع 
هذه  زعيمة  اإنها  التقليدية.  القنابل 
امل��ن��ط��ق��ة، وم���ن حولها  اجل��م��اع��ات يف 
الأقل،  )على  الإ�ضالم  اأن�ضار  يتحرك 
ما تبقى من هذه املجموعة بعد وفاة 
من  �ضغرية  وجمموعات  ديكو(  مالم 

املهربني واملجرمني.
املحلية  املجموعات  ه��ذه      ومت��ار���س 
حتت  الإج��رام��ي��ة  اأن�ضطتها  ال�ضغرية 
حماية جماعة دعم الإ�ضالم وامل�ضلمني، 
والتقني.  اللوج�ضتي  بدعمها  وخا�ضة 
باملقابل، ي�ضاهمون يف زعزعة ا�ضتقرار 
املنطقة من خالل هجماتهم وعمليات 

الختطاف.

ال����دول����ة  ت���ت���ح���رك  ال���������ض����رق،  يف      
الكربى،  ال�����ض��ح��راء  يف  الإ���ض��الم��ي��ة 
ال��ت��ي ت��ق��ود ه��ج��م��ات م��ع��ق��دة وعنيفة 
اأنها را�ضخة يف �ضمال املنطقة  للغاية. 
وبوركينا،  للنيجر  املتاخمة  ال�ضرقية، 
الذهب  م��واق��ع  جميع  على  وت�ضيطر 

تقريًبا يف املنطقة.
   وتعد الدولة الإ�ضالمية يف ال�ضحراء 
اجلماعات  زع��ي��م��ة  ���ا،  اأي�������ضً ال���ك���ربى 
املنطقة،  ه��ذه  يف  املتحالفة  الإرهابية 
ق�ضمت  حم���ل���ي���ة  جم����م����وع����ات  وه������ي 
ال�ضرقية  املنطقة  يف  العمل  جم��الت 
التي  امل�����ض��ال��ح  اأو  ل����الأه����داف  وف���ًق���ا 
الدولة  وت��زوده��م  لتحقيقها.  ت�ضعى 
الكربى  ال�������ض���ح���راء  يف  الإ����ض���الم���ي���ة 
واللوج�ضتية،  الفنية  بامل�ضاعدة  ا  اأي�ضً

وحتاول تن�ضيق اأعمالهم.

ما هي اأجندتهم؟
التحرك،  اأ���ض��ال��ي��ب  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر     
التي  وال����ض���رات���ي���ج���ي���ة  والأه����������داف 
و�ضعوها لتحقيق اأهدافهم، ميكننا اأن 
ن�ضع عدة افرا�ضات حول اأجندتهم.

واجلغرافية:  الع�ضكرية  الأج��ن��دة     
املتجان�ضة،  غ���ري  امل���ج���م���وع���ات  ه����ذه 

ترتكبها  التي  والنتهاكات  الطائفية 
قوات الدفاع والأمن، تزّود اجلماعات 

الإرهابية باأتباع جدد.

هدف حمدد جيًدا
    ت��ت��م��ي��ز اجل���م���اع���ات الإره���اب���ي���ة يف 
اأهدافها، حيث  بوركينا فا�ضو بطبيعة 
ب�ضكل  وحتديدها  عليها  التعرف  يتم 
وا�ضح: كل ما هو رمز للدولة وقوات 
العرفية.  وال�ضلطات  والأم���ن  ال��دف��اع 
من  باملئة   80 اإىل   75 ه��ذه  وت�ضكل 

اأهداف هذه الهجمات.
القيام بذلك، ل يوؤّمن     ومن خالل 
ال�ضكان  من  جزء  تعاطف  الإرهابيون 
فقط، وامنا يكر�ضون اأنف�ضهم كحرا�س 
الذي  ال�ضعب  مل�����ض��اع��دة  ي��ه��ّب��ون  ع���دل 

التي  دول��ت��ه  ِقبل  م��ن  للقمع  يتعر�س 
يزعمون اأن القوى الغربية توظفها.

   هذا هو، يف كل الحوال، نوع الر�ضالة 
رموز  لتربير مهاجمة  ينقلونها  التي 

الدولة.

من هي هذه املجموعات؟
رئي�ضيتني  جمموعتني  حتديد  مت      
الإ�����ض����الم  دع�����م  “جماعة  ب���و����ض���وح: 
و”الدولة الإ�ضالمية يف  وامل�ضلمني”، 
ال�ضحراء الكربى”. وتدور يف فلكهما 
اأق����ل  اأو  اأك������ر  ����ض���غ���رية  جم���م���وع���ات 
اإنها ل ت�ضكل جبهة موحدة،  تنظيما. 
الظروف  متليه  حتالًفا  ت�ضكل  ولكنها 

وال�ضرورة.
“جماعة  تعمل  بوركينا،  �ضمال  يف      

واملناطق  املهام  ت��وزع  التنظيم،  جيدة 
اأكر مرونة  فيما بينها -مما يجعلها 

وي�ضعب حتديد موقعها.
  وهذه ال�ضراتيجية ت�ضع اجليو�س 
لأنها  قا�ضية  اخ��ت��ب��ارات  يف  النظامية 

تو�ضع جبهة املعركة قدر الإمكان.
  الأجندة القت�ضادية: اإن�ضاء ممر من 
اجل تامني ان�ضياب وتغذية القت�ضاد 
وال�ضحراء.  ال�����ض��اح��ل  يف  ال����رم����ادي 
ال�ضيا�ضية: تفاقم التوترات  والأجندة 
ا�ضتقرار  وزعزعة  وهر�ضلة  املجتمعية 
ال������دول������ة.        ل��ك��ن ه���ذه اجلماعات 
التي  ال��وح��ي��دة  ه��ي  لي�ضت  الإره��اب��ي��ة 
يجب  اذ  و�ضلطتها،  الدولة  يف  ت�ضكك 

ذكر جمموعات الدفاع عن النف�س.

جمموعات الدفاع عن النف�س: 
�شندوق باندورا

واله�ضبة  وال���و����ض���ط  ال�������ض���رق  يف     
ال�ضمالية  وامل����ن����ط����ق����ة  ال����و�����ض����ط����ى 
الو�ضطى، ميكن قيا�س التاأثري املتزايد 
ب�ضبب  النف�س  عن  ال��دف��اع  ملجموعات 
�ضعف الدولة. وقد �ضمح هذا الو�ضع 
الذاتي  ال���دف���اع  م��ي��ل��ي�����ض��ي��ات  ب�����ض��ع��ود 

“كوغلويغو«.
   وي�ضري موقفهم اإىل اأنهم يناف�ضون، 
بل ويعّو�ضون اأحياًنا الدولة يف دورها 
ال�ضيادي املتمثل يف �ضمان اأمن ال�ضكان. 
اإن�ضاء  احلالة  ه��ذه  �ضهلت  اي�ضا  وهنا 
املناطق،  بع�س  يف  اإرهابية  جمموعات 
حملية  جماعات  تطرف  اإىل  اأدت  كما 
اأخرى للدفاع عن النف�س، حيث يزداد 
م�ضتوى العنف فيها ب�ضكل غري عادي. 
على  لل�ضيطرة  ما�ضة  ح��اج��ة  وه��ن��اك 
النف�س  عن  الدفاع  جمموعات  جميع 
الإعالن  مع  املجتمعية  النزاعات  ملنع 

عن احلملة الت�ضريعية والرئا�ضية.
   وبالنظر اإىل ا�ضتمرار تدهور الو�ضع 
الأمني ، وبعد ما يقارب الأربع �ضنوات 
ملواجهة  الع�ضكري  وال��رد  ال�ضراع  من 
الوقت  يحن  اأمل  التغري،  دائ��م  تهديد 
التهديد؟  ه��ذا  �ضد  احل���رب  لتعديل 
هل ان املقاومة الع�ضكرية هي معركة 
تتعار�س مع احلوار؟ اأم اأنه من املمكن 
هاتني  ع��ل��ى  م���ت���واٍز  ب�ضكل  ال��ت�����ض��رف 
الع�ضكري  اخليار  ك��ان  اإذا  اجلبهتني؟ 
�ضرورًيا يف بع�س الأحيان، فلن يكون 

وحده كافياً لهزم الإرهاب.
باحث يف ق�شايا التطرف العنيف 

يف جامعة غا�شتون بريغر

 له��ذه اجلماع���ات اأجن��دة ع�ش����كرية 
وجغرافية واأجندة اقت�شادية واأخرى �شيا�شية

خ�شو�شي��ة اجلماع���ات املتطرف����ة يف 
بوركينا هي اأنها تتبنى اأ�شلوب حكم عن بعد

اجلماعات الرهابية... �ضرطان ينت�ضر يف اجل�ضد الفريقيانت�ضار احلركات اجلهادية يف ال�ضاحل الفريقي

مايل مركز انت�ضار الطاعون الرهابيبوركينا فا�ضو... العمليات الرهابية يف ازدياد

جماعات الدفاع الذاتي زادت الطني بّلة

�سهلت جمم�عات الدفاع عن النف�س
 تاأ�سي�س جمم�عات اإرهابية يف بع�س املناطق

تعددت اأ�شكالها واأهدافها واحدة:

ب�ركينا فا�س�: رعب انت�سار اجلماعات اجلهادية...!
•• الفجر -ماهامودو �شافادوغو

-ترجمة خرية ال�شيباين
    ت�شهد بوركينا فا�شو، التي جنت اىل حني من عدم اال�شتقرار 
االإقليمي الناجم عن انهيار النظام الليبي عام 2011، تاآكل 
ال�شيا�شية  اال�شطرابات  ب�شبب  تدريجيًا  �شمودها  مرونة 

التي عرفتها البالد يف اأعقاب االنتفا�شة ال�شعبية خريف 
بيئة  فا�شو  بوركينا  قدمت  ال��وق��ت،  ذل��ك  ومنذ   .2014
اأمنية حمفوفة باملخاطر، وتخ�شع ملخاطر خمتلفة. ومنذ 
االإرهابية  اجلماعات  لتهديد  البالد  تتعر�س   ،2016 عام 
ال�شاحل  منطقة  يف  وج���دت  ال��ت��ي  م���ايل،  م��ن  ال��ق��ادم��ة 
ا خ�شبة للنمو.    تدريجيا، اأ�شبح االإرهاب  البوركيني اأر�شً

مثل  البوركينية  ال�شخ�شيات  بع�س  يف  يتج�شد  داخليا، 
االإرهابية  اجلماعات  هذه  كانت  ولئن  ديكو.  ماالم  االإمام 
يف  تعتمد  فاإنها  خلفية،  كقاعدة  مايل  ت�شتخدم  ت��زال  ال 
فا�شو.     بوركينا  مواطني  على  االأحيان،  معظم  يف  الواقع، 
يتحرك البع�س يف مايل منذ عام 2012 يف �شفوف القاعدة 
واأن�شار الدين يف متبكتو، اأو يف  يف “بالد املغرب االإ�شالمي”، 

�شفوف حركة الوحدة واجلهاد يف غرب اإفريقيا )موجاو( 
يف غورما ويف دائرة اأن�شونغو. وقد اأعادوا توجيه عملياتهم 
2016. ومت جتنيد  ابتداًء من عام  فا�شو  بوركينا  باجتاه 
اآخرين، �شاركوا حديًثا يف االخطبوط اجلهادي، على اأ�شا�س 
اأو  اأو دينية  كانت اجتماعية  -�شواء  عوامل حملية بحتة 

اقت�شادية اأو �شيا�شية.

ا خ�سبة للنم� اجلماعات اجلهادية القادمة من مايل وجدت يف منطقة ال�ساحل الب�ركيني اأر�سً
يبدو اأن اأ�سل�ب غزو اجلماعات الإرهابية يرّكز على املناطق الريفية، حيث يتجلى غياب الدولة
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األقت مروحيات جمهولة الهوية القب�س يف �ضمال �ضوريا على عائلة 
ح�ضب ما اأفاد  “عراقية منتمية �ضابقاً اإىل تنظيم داع�س الإرهابي”، 
املر�ضد ال�ضوري حلقوق الإن�ضان الثنني، وذلك بعد تنفيذ الوليات 
املتحدة عملية ع�ضكرية ُقتل خاللها زعيم التنظيم اأبو بكر البغدادي. 
ومل يتمكن املر�ضد من حتديد هوية املروحيات التي اعتقلت العائلة 

املوؤلفة من اأربعة اأفراد يف منطقة جرابل�س احلدودية مع تركيا.
واأعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب الأحد مقتل زعيم التنظيم 
يف عملية اأمريكية ا�ضتهدفت املنزل الذي كان يقطنه يف �ضمال غرب 
�ضوريا. وقال مدير املر�ضد رامي عبد الرحمن لوكالة فران�س بر�س 
جرابل�س”  منطقة  يف  اإن���زاًل  نفذت  هويتها  نعلم  ل  “مروحيات  اإن 

التي تخ�ضع ل�ضيطرة ف�ضائل معار�ضة مدعومة من اأنقرة.
اأنفار  اأربعة  من  مكّونة  عراقية  عائلة  اأخ��دوا  “مقاتلني  اأن  واأو�ضح 
ومنتمية �ضابقاً اىل تنظيم داع�س«. وحتدث مرا�ضل لوكالة فران�س 
األقي القب�س  اإنه  اأحد ال�ضكان الذي راأى املروحيات وقال  بر�س مع 
مدير  وكتب  اإليها.  التعّرف  م��ن  يتمكن  اأن  دون  م��ن  العائلة،  على 
يف  ب��ايل  م�ضطفى  الدميوقراطية  �ضوريا  ل��ق��وات  الإع��الم��ي  امل��رك��ز 
“عملية  واأ�ضاف  �ضُيعتقل”.  يقتل  مل  “من  الثنني  م�ضاء  تغريدة 

اأخرى ناجحة م�ضاء اليوم” من دون ذكر املزيد من التفا�ضيل.

 
اإىل  التهمة  توجيه  اأم�س  الأملانية  الفدرالية  العامة  النيابة  اأعلنت 
بارتكاب  ال�ضورية  ال�ضتخبارات  اأج��ه��زة  عنا�ضر  م��ن  كانا  �ضوريني 
تعذيب  اأع��م��ال  يف  مب�ضاركتهما  لال�ضتباه  الإن�ضانية  �ضد  ج��رائ��م 
الأملاين هذا الطريق لأول  الق�ضاء  واغت�ضاب جماعي. ويفتح قرار 
ارتكبت  التي  التجاوزات  عن  �ضوريني  مل�ضوؤولني  العامل  يف  حماكمة 
 ،2011 عام  النزاع  ان��دلع  منذ  الأ�ضد  ب�ضار  الرئي�س  نظام  يف ظل 
والإن�ضانية”،  الد�ضتورية  للحقوق  الأوروب���ي  “املركز  اأف��اد  ما  وف��ق 
الق�ضاء  اأم��ام  تتوقع عقد جل�ضة  اأملانية  وهي منظمة غري حكومية 
و�ضائل  ال��ل��ذان عرفت عنهما  ال��رج��الن  واأوق���ف   .2020 يف مطلع 
اأن��ور ر�ضالن واإي��اد الغريب، معا يف �ضباط-فرباير،  الإع��الم با�ضمي 
يف  �ضوري  ثالث  به  م�ضتبه  على  نف�ضه  اليوم  يف  القب�س  األقي  فيما 
فرن�ضا، يف عملية متت بالتن�ضيق بني ال�ضرطتني الأملانية والفرن�ضية، 
بح�ضب ما اأو�ضح بيان مكتب املدعي العام يف مدينة كارل�ضروهي يف 
كانا  ر�ضالن  اأن��ور  اأملانيا وخ�ضو�ضا  يف  املعتقلني  ب��اأن  وي�ضتبه  املانيا. 

نا�ضطني يف �ضجن يف دم�ضق ارتكبت فيه اأعمال تعذيب.
وي�ضتبه باأن ر�ضالن الذي كان يقود وحدة حتقيق لها �ضجنها اخلا�س 
“متواطئ  ال�ضورية،  املعار�ضة  وت�ضتهدف عنا�ضر  دم�ضق  يف منطقة 
يف ارتكاب جرائم بحق الإن�ضانية«. وكان ر�ضالن يدير ال�ضجن الذي 
تعذيب  لأعمال  �ضخ�س”  اآلف  اأربعة  عن  يقل  ل  “ما  فيه  تعر�س 
 ،2012 اأيلول-�ضبتمرب  ومطلع   2011 ني�ضان-اأبريل  نهاية  بني 
58 �ضخ�ضا  “ق�ضى ما ل يقل عن  العامة، يف حني  النيابة  بح�ضب 

جراء التعذيب” الذي تعر�ضوا له.

 قالت منظمة هيومن رايت�س ووت�س اأم�س اإن على اليونان اأن تلغي 
اأمام ح�ضول  امل�ضاعب  م�ضروع قانون يهدد بت�ضييق اخلناق وزيادة 

طالبي اللجوء من �ضوريا والعراق واأفغان�ضتان على احلماية.
توافد  اأك��رب  التعامل مع  الراهن يف  الوقت  اأثينا �ضعوبات يف  وجتد 
مليون  م��ن  اأك���ر  حينها  ع��رب  عندما   ،2015 ع��ام  منذ  لالجئني 

�ضخ�س اإىل اأوروبا قادمني من تركيا عرب اليونان.
رايت�س ووت�س  اليونان يف هيومن  �ضوؤون  اإيفا كو�ضيه، باحثة  وقالت 
“م�ضروع القانون هو حماولة مك�ضوفة ملنع احل�ضول على احلماية 
وزيادة عمليات الرحيل يف اإطار مواجهة الزيادة الأخرية يف اأعداد 
الوافدين«. وتقول حكومة رئي�س الوزراء كريياكو�س ميت�ضوتاكي�س 
م�ضروع  اإن  مت���وز،  يوليو  يف  ال�ضلطة  اإىل  و�ضلت  ال��ت��ي  امل��ح��اف��ظ��ة، 
واإىل  مطولة  جل��وء  عملية  تعتربه  ما  تب�ضيط  اإىل  يهدف  القانون 
ت�ضهيل ترحيل طالبي اللجوء املرفو�ضني. وتتهم احلكومة ال�ضابقة، 
اكتظاظ  عليها  ت��رت��ب  بطريقة  الق�ضية  اإدارة  ب�����ض��وء  ال��ي�����ض��اري��ة، 

املخيمات باآلف الأ�ضخا�س.

عوا�شم

بريوت

برلني

�أثينا

اإ�سالم اباد تعزز الأمن ع�سية تظاهرة للمعار�سة 
•• اإ�شالم اباد-اأ ف ب:

اتخذت يف  اأمنية م�ضددة  تدابري  اأن  اأم�س  باك�ضتانية  اأمنية  اأف��ادت م�ضادر 
ب�ضقوط احلكومة  املطالبني  املتظاهرين  اآلف  اأباد حت�ضبا لو�ضول  اإ�ضالم 
اإن ق��وات �ضرطة  اأب��اد  يف الأي��ام املقبلة. وق��ال متحدث با�ضم �ضرطة ا�ضالم 

اإ�ضافية اأتت من باقي البالد تنت�ضر “عند املنافذ الرئي�ضية” للمدينة.
واأ�ضاف اأنه �ضيتم ت�ضديد الأمن قرب املواقع احل�ضا�ضة كاملباين احلكومية 

وحي ال�ضفارات. واأكد م�ضدر اأمني و�ضول تعزيزات وانت�ضارها.
كما و�ضعت حاويات نقل بحري عند مفرقات الطرق ال�ضراتيجية لقطع 
حلكومة  اختبارا  التظاهرة  هذه  وت�ضكل  ال���وزارات.  اإىل  للو�ضول  الطريق 
رئي�س الوزراء عمران خان الذي تراجعت �ضعبيته يف الأ�ضهر الأخرية ب�ضبب 
احلرية”  “م�ضرية  ويقود  الت�ضخم.  ن�ضبة  وارت��ف��اع  اأزم��ة  ي�ضهد  اقت�ضاد 
زعيم من املعار�ضة هو مولنا ف�ضل الرحمن رئي�س حزب “جمعية علماء 

الإ�ضالم” خ�ضم عمران خان.
ويوؤكد الرحمن اأن النتخابات التي حملت عمران خان اإىل ال�ضلطة خالل 
انتخابات  تنظيم  اإىل  ودع���ا  تزوير”  “عمليات  تخللتها   2018 �ضيف 
جديدة. ومل يك�ضف بو�ضوح يف هذه املرحلة ما ينوي القيام به عندما ي�ضل 
اإىل العا�ضمة مع اأن�ضاره. وقال مولنا ف�ضل الرحمن الثالثاء اأمام اآلف 
اأنها  على  تتفق  باأ�ضرها  “الأمة  )و���ض��ط(  ملتان  مدينة  يف  منا�ضريه  من 

حكومة زائفة ل حتظى بتفوي�س من ال�ضعب«.
وي�ضتعد ع�ضرات اآلف املتظاهرين لتلبية دعوته والتوجه اإىل العا�ضمة من 
عدة مدن والو�ضول اإليها اخلمي�س. وحتاول ال�ضلطات التفاو�س للتو�ضل 
خان  عمران  وو�ضف  الآن.  حتى  ف�ضلت  لكنها  احل��زب  ق��ادة  مع  اتفاق  اإىل 
باأعمال  احلزب  زعيم  واتهم  حكومته  “لبتزاز”  حماولة  بانها  التظاهرة 

الك�ضب غري امل�ضروع على مدى �ضنوات.

•• الفجر – تون�س

التون�ضية  احلكومة  رئا�ضة  اأعلنت 
الت�ضاور  بعد  اأن���ه  ال��ث��الث��اء،  اأم�����س 
مع رئي�س اجلمهورية قي�س �ضعّيد 
و89   92 الف�ضل  باأحكام  وعمال 

من الد�ضتور تقرر:
الوطني  ال��دف��اع  وزي���ر  -1اإعفاء 
مهامه  من  الزبيدي  الكرمي  عبد 
اجلمو�ضي  ك���رمي  ي��ت��ويل  اأن  ع��ل��ى 
وزي���ر ال��ع��دل احل���ايل م��ه��ام وزارة 

الدفاع الوطني بالنيابة.
ال�ضوؤون اخلارجية  وزير  -2اإعفاء 
خ��م��ي�����س اجل��ه��ي��ن��اوي م���ن مهامه 
كاتب  با�ضطبجي  �ضربي  وتكليف 
ال�ضوؤون اخلارجية،  بوزارة  الدولة 
ملا  طبقا  ال�����وزارة  ����ض���وؤون  بت�ضيري 
القانونية  ال��ن�����ض��و���س  ت��ق��ت�����ض��ي 

اجلاري بها العمل.
ال������دول������ة  ك������ات������ب  -3اإعفاء 
حامت  القت�ضادية  للديبلوما�ضية 

الفرجاين من مهامه.
ويبدو اأن هذه القرارات جاءت بعد 
بني  بال�ضفقة  ت�ضميته  ميكن  م��ا 
ال�ضاهد  ي��و���ض��ف  رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة 
�ضعّيد،  قي�س  اجلمهورية  ورئي�س 
الذي  وال��وزي��ر  خ�ضمه  اأزاح  الول 
والثاين  ال��وزاري��ة  املجال�س  قاطع 
خالفات  جت��م��ع��ه  وزي������ر  ب���اإق���ال���ة 
�ضخ�ضية قدمية مع عبد الروؤوف 
بالطبيب مدير الديوان املفر�س، 
م��ع اق��ال��ة ح��امت ال��ف��رج��اين كاتب 
الدولة الذي ل يكاد ي�ضمع �ضوته 
ال�ضاهد  م����ع  ي�����ض��ط��ف  مل  ل��ك��ن��ه 
اخلما�ضي  روؤوف  على  وحم�����ض��وب 
�ضديق نبيل القروي وحافظ قائد 

ال�ضب�ضي.
وكان الرئي�س التون�ضي قد ا�ضتقبل 
الأملاين  اخلارجية  وزي��ر  الث��ن��ني، 
وزير  اأول  وه���و  ما�س"  "هايكو 

ت�ضّلمه  م��ن��ذ  ي�ضتقبله  خ��ارج��ي��ة 
مهامه.

ن�ضرتها  ال���ت���ي  ال�������ض���ور  وك�����ض��ف��ت 
لرئا�ضة  ال���ر����ض���م���ي���ة  ال�������ض���ف���ح���ة 
اخلارجية  وزير  غياب  اجلمهورية 
اجلهيناوي  خ��م��ي�����س  ال��ت��ون�����ض��ي 
مقابل ح�ضور كل من �ضفري تون�س 
وروؤوف  ب��ال��ط��ي��ب  ط����ارق  ب����اإي����ران 
مل��ن�����ض��ب مدير  امل���ر����ض���ح  ب��ال��ط��ي��ب 
وال��ذي ل �ضفة  الرئا�ضي  الديوان 

ر�ضمية له اإىل حد اليوم.
وق��د اأث���ار ذل��ك ج��دل وا���ض��ع��ا على 
�ضفحات في�ضبوك وعدد من املواقع 
يتعار�س  اأن ما ح�ضل  اعتبار  على 
مع بروتوكولت اللقاءات الر�ضمية 

والأعراف الديبلوما�ضية. 
اخلارجية خمي�س  وزير  ونقل عن 
اجل��ه��ي��ن��اوي ت��اأك��ي��ده ع��ل��ى ان���ه مل 
يكن على علم اأ�ضال باللقاء الذي 
تابعه  وان��ه  ق��رط��اج،  بق�ضر  انتظم 

عرب و�ضائل العالم. 

حتويل اال�شتقالة اإىل اإقالة
فاجاأ  احل����ك����وم����ة،  رئ���ا����ض���ة  ب�����الغ 
اللذين  ب����الأم����ر  امل��ع��ن��ي��ني  ح���ت���ى 
مغادرة  اعتزامهما  �ضراحة  اأك���دا 
من�ضبيهما، خا�ضة الزبيدي الذي 
بعد  بالهاتف  بالإقالة  اعالمه  مت 
����ض���اع���ات ق��ل��ي��ل��ة م���ن ل���ق���اء جمعه 
�ضعيد  قي�س  اجل��م��ه��وري��ة  برئي�س 
ط���ال���ب���ه خالله  ق����رط����اج  ب��ق�����ض��ر 
قد  ك���ان  ال��ت��ي  ا���ض��ت��ق��ال��ت��ه  بتفعيل 
اغ�ضط�س   9 ي�����وم  م���ن���ذ  ق���دم���ه���ا 

.2019
ت�ضريح  يف  ال����زب����ي����دي  وك�������ض���ف 
انه  املغاربي"  "ال�ضارع  ل�ضحيفة 
حت���ادث ���ض��ب��اح ام�����س ع��ل��ى انفراد 
دعاه  وان��ه  �ضاعة  طيلة  �ضعيد  م��ع 
اىل تفعيل ا�ضتقالته التي ذكر بانه 
املوؤقت  قدمها لرئي�س اجلمهورية 

حممد النا�ضر يومني بعد تقدمي 
الرئا�ضية  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ت��ر���ض��ح��ه 
م�ضيفا "اكدت لرئي�س اجلمهورية 
وذكرته  المانة  ت�ضليم  اأري��د  اأنني 
ب�����ان ا���ض��ت��ق��ال��ت��ي ج����اه����زة م���ن���ذ 9 
وم���وج���ودة يف   2019 اغ�����ض��ط�����س 

مكتبه واأنني اأريد تفعيلها".
باإعالن  انه ُفوجئ  املتحدث  واأب��رز 
هذا  م����ن  ا����ض���ت���غ���رب  واإن  اق���ال���ت���ه 
الع����الن خ��ا���ض��ة ان���ه ك���ان ق��د دعا 
طلبه  نقل  اىل  اجلمهورية  رئي�س 
القا�ضي بتفعيل ال�ضتقالة يف بالغ 
ر�ضمي وانه اأو�ضح له ا�ضباب تغيبه 
عن جمل�ضي وزراء تراأ�ضهما رئي�س 
والتاأما  ال�ضاهد  يو�ضف  احلكومة 
ب��ع��د الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ض��ي��ة وانه 
ملمار�ضات  ال��راف�����س  موقفه  ج���ّدد 
خ�����الل احلملة  ان���ه���ا ج�����دت  ق�����ال 
ذلك  من  امل�ضوؤولة  بغري  وو�ضفها 
ا�ضتهدافه وا�ضتهداف ابنه الفقيد.
ح�ضور  "رف�ضت  م��ف�����ض��را  وت���اب���ع 
اوىل  منا�ضبة  يف  ال����وزراء  جمل�س 
لن يل م��وق��ف��ا م��ن ال��ت��داي��ن ويف 
منا�ضبة ثانية لأنه مل تتم ا�ضت�ضارة 
احد حول م�ضروع ميزانية الدولة 
خا�ضة  احل�������ض���ور  ع�����دم  ف����ق����ررت 
دقيقة  غ��ري  معطيات  ت�ضمن  ان��ه 
ب��خ�����ض��و���س ق��ي��م��ة ك��ت��ل��ة الج����ور 

�ضاهد  اك����ون  ان  ل مي��ك��ن  وط��ب��ع��ا 
زور ".

الزبيدي �ضدد يف �ضياق مت�ضل على 
منا�ضبتني  يف  ا�ضتقالته  ق���دم  ان���ه 
الوىل لرئي�س اجلمهورية الراحل 
 20 ي���وم  ال�ضب�ضي  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي 
عنها  تراجع  وان��ه   2019 مار�س 
بعد مت�ضك الرئي�س الراحل ببقائه 
والثانية يوم 9 اغ�ضط�س 2019، 

ورف�ضها حممد النا�ضر.
ولفت اىل انه عاد يف لقائه برئي�س 
�ضعيد اىل فرة  اجلمهورية قي�س 
رئا�ضته جلامعة �ضو�ضة وكان وقتها 
اجلامعيني  ال���ض��ات��ذة  اأح���د  �ضعيد 
ب�����ض��و���ض��ة، مربزا  ب��ك��ل��ي��ة احل���ق���وق 
خ�ضاله  معه  ا�ضتح�ضر  �ضعيد  ان 
كرجل دولة ونظافة يده واحرامه 

التام للقانون.
حتويل  ا�����ض����ب����اب  ع�����ن  رده  ويف   
اذا  وع���م���ا  اق���ال���ة  ال���ض��ت��ق��ال��ة اىل 
كانت تعك�س ت�ضفية ح�ضابات، اأكد 
الزبيدي ذلك ب�ضفة قاطعة مربزا 
ان ما ح�ضل ل يعدو اأن يكون �ضوى 
المر  يف  وان  ح�����ض��اب��ات  ت�ضفيات 
التهام  ا�ضابع  موجها  ن��ي��ة،  ���ض��وء 

لرئي�س احلكومة يو�ضف ال�ضاهد.
اأم���ا ع��ن اإم��ك��ان��ي��ة خ��و���ض��ه جتربة 
�ضيا�ضية بعد مغادرة الوزارة، فقال 

ح����ادث حديث  ل��ك��ل  ان  ال���زب���ي���دي 
دواليب  لت�ضليم  العدة  �ضيعد  وان��ه 
ل��ل��وزي��ر اجل���دي���د املعني  ال�������وزارة 

بالنيابة.

جيهناوي �شاحب القرار
رئا�ضة  اأع��ل��ن��ت��ه  م���ا  ع��ك�����س  وع���ل���ى 
اإع��ف��اء وزير  ق���ّررت  اأّن��ه��ا  احلكومة 
خمّي�س  اخل����ارج����ي����ة  ال�����������ض�����وؤون 
م���ن م��ه��ام��ه ليتوىل  اجل��ه��ي��ن��اوي 
الدولة  ، كاتب  با�ضطبجي  �ضربي 
مكانه بوزارة ال�ضوؤون اخلارجّية، مّت 
ت�ضريب وثيقة ُتفيد اأّن اجلهيناوي 
تقّدم مبطلب ا�ضتقالته من مهامه 
واّنه  طوعيا  احلكومة  رئي�س  اإىل 

�ضاحب القرار يف ذلك. 
بر�ضالة  اجل����ه����ي����ن����اوي  وت�����وّج�����ه 
ا���ض��ت��ق��ال��ت��ه ب��ت��اري��خ ال��ث��الث��اء 29 
احلكومة،  رئ��ي�����س  اإىل  اأك���ت���وب���ر، 
اأف�������اده اأّن������ه ق�����ّرر ال���ض��ت��ق��ال��ة من 
اخلارجّية،  ال�ضوؤون  كوزير  مهامه 
موا�ضلته  ا�ضتحالة  ب�ضبب  وذل��ك 
ملهامه على راأ�س الوزارة ح�ضب ما 
الديبلوما�ضّية  الأع��راف  تقت�ضيه 

وما يتطّلبه ذلك من ان�ضجام بني 
مل�ضالح  خدمة  ال��ّدول��ة  موؤ�ّض�ضات 
ال�ّضاحة  ع��ل��ى  واإ���ض��ع��اع��ه��ا  ت��ون�����س 

الّدولّية. 

�شعور بامل�شوؤولية
من جهته، قال م�ضدر من الرئا�ضة 
اإعفاء  تعليقا على قرار  التون�ضية، 
وزيري الدفاع الوطني واخلارجية 
وكاتب الدولة لل�ضوؤون اخلارجية، 
ج����اء  احل����ك����وم����ي  ال����ت����ع����دي����ل  اإّن 
بامل�ضوؤولية  ال�ضعور  م��ن  انطالقا 
وبعد  الوطنية  للم�ضلحة  وتغليبا 
دع  ال�ضّ ل����راأب  م�ضنية  حم����اولت 
ال���ن���ظ���ر دون  وت���ق���ري���ب وج����ه����ات 
اأّن  ذات��ه  امل�ضدر  واأ���ض��اف  ج���دوى. 
�ضرورّيا  ك���ان  ال������وزاري  ال��ت��ع��دي��ل 
ما  على  الأو���ض��اع  ت�ضتمّر  ل  حتى 
هي عليه منذ اأ�ضهر، مع ما ميّثله 
ال�ضري  على  خطر  من  ا�ضتمرارها 
العادي لدواليب الدولة " فالدولة 
التون�ضية واحدة ول جمال ملراكز 
القوى داخل اأجهزتها ومرافقها"، 

ح�ضب تعبريه.

اجلمعية  تثبته  اأن  قبل  الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام 
ال��ع��ام��ة ل��ل��وك��ال��ة ر���ض��م��ي��ا يف م��ن�����ض��ب��ه. ومل ي��ع��رف ب��ع��د تاريخ 

الجتماع املقبل للدول الأع�ضاء ال�171 يف الوكالة.
عاما(   58( غرو�ضي  ف���اإن  ث��ال��ث،  دبلوما�ضي  م�ضدر  وبح�ضب 
ح�ضل على 24 �ضوتا يف حني ح�ضل الروماين كورنيل فريوتا 

الذي كان مديرا انتقاليا للوكالة على ع�ضرة اأ�ضوات.
ويخلف غرو�ضي يف هذا املن�ضب الياباين يوكيا امانو الذي تويف 
يف متوز-يوليو عن 72 عاما وكان يراأ�س الوكالة منذ 2009. 
وهو يتوىل هذا املن�ضب يف وقت تتحمل الوكالة التي تتخذ مقرا 

لها يف فيينا م�ضوؤولية تزداد ا�ضراتيجية حيال اإيران.
النووي  التفاق  من  بنود  عن  اأي��ار-م��اي��و  منذ  طهران  وتتخلى 
الذي تو�ضلت اإليه عام 2015 يف فيينا مع الأوروبيني والوليات 

•• فيينا-اأ ف ب:

الوكالة  راأ����س  على  اأم�����س  غرو�ضي  راف��اي��ل  الأرجنتيني  انتخب 
الدولية للطاقة الذرية املكلفة ب�ضورة خا�ضة مراقبة الأن�ضطة 
اأفاد �ضفريان لدى الأمم املتحدة يف  النووية الإيرانية، على ما 
توير  على  اأوليانوف  ميخائيل  الرو�ضي  ال�ضفري  وكتب  فيينا. 
اأن “جمل�س حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اختار املر�ضح 

الأرجنتيني ر. غرو�ضي ملن�ضب املدير العام للوكالة«.
“مع  توير  على  �ضتيكر  كزافييه  الفرن�ضي  ال�ضفري  كتب  كما 
ح�ضول رافايل غرو�ضي على الغالبية املو�ضوفة يف هيئة احلكام، 
خ��ط��وة حا�ضمة  ال��ذري��ة خطت  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  ف���اإن 
املدير  باختيار  احلكام  جمل�س  ويقوم  العام«.  مديرها  لنتخاب 

�سل�فاكيا حتظر اإجراء ا�ستطالعات عن النتخابات 
•• براتي�شالفا-اأ ف ب:

ال���ي���ورو، ق��ان��ون��ا ي��ح��ظ��ر ن�ضر  ن����واب ���ض��ل��وف��اك��ي��ا، ال��ع�����ض��و يف منطقة  اأق����ّر 
ا�ضتطالعات راأي قبل 50 يوما من اجراء النتخابات، يف خطوة و�ضفتها 
اقراب  وم��ع  اأوروب����ا.  يف  م�ضبوقة”  “غري  باأنها  ال�ضتطالعات  �ضركات 
موعد النتخابات العامة املقرر اإجراوؤها اأواخر �ضباط-فرباير، ان�ضم نواب 
احلزب ال�ضراكي الدميوقراطي احلاكم اىل نواب اأحزاب ميينية متطرفة 
يف املوافقة على اقراح احلكومة متديد مدة احلظر التي كانت 14 يوما 
 74 بغالبية  150 مقعدا  امل��وؤل��ف من  ال��ربمل��ان  ن��واب  ال�ضابق. و���ض��ّوت  يف 
�ضوتا ل�ضالح القانون مقابل 56، مع امتناع ع�ضوين عن الت�ضويت. وعلى 
ت�ضابوتوفا قد ت�ضتخدم  الليربالية زوزان��ا  �ضلوفاكيا  اأن رئي�ضة  الرغم من 
عليه  الت�ضديق  يعيد  اأن  للربملان  ميكن  اأن��ه  اإل  القانون،  �ضد  الفيتو  حق 

بغالبية 76 �ضوتا فقط.

املتحدة ورو�ضيا وال�ضني والذي كان يفر�س رقابة دولية �ضارمة 
بعمليات  خا�ضة  ب�ضورة  وي�ضمح  ال��ن��ووي  طهران  برنامج  على 

تفتي�س م�ضددة للوكالة يف املن�ضاآت الإيرانية.
وجاء ذلك بعد ان�ضحاب الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ب�ضكل 
اأحادي من التفاق يف اأيار-مايو 2018 واإعادة فر�ضه عقوبات 
ت�ضعيدا يف  واأث���ار  الت��ف��اق  اأ�ضعف  ما  الإي���راين،  القت�ضاد  على 

التوتر بني البلدين.
راأ�س  على  اجلنوبية  اأم��ريك��ا  م��ن  ممثل  اأول  غرو�ضي  و�ضيكون 
بر�س يف  فران�س  وك��ال��ة  اأج��رت��ه��ا معه  واأك���د يف مقابلة  ال��وك��ال��ة 
جدا”  ع��ادل  ولكن  احل��زم  “�ضديد  �ضيكون  اأن��ه  اأيلول-�ضبتمرب 
وعدم  حمايتها”  ينبغي  “اأداة  ال��وك��ال��ة  اأن  م��وؤك��دا  اإي����ران،  م��ع 

“ت�ضيي�ضها«.

غرو�سي يرتاأ�س وكالة الطاقة الذرية 

للحكومة الرتكية اأربعة اأهداف رئي�شة

حرب اأردوغان يف �س�ريا �ستتح�ل اإىل احتالل

اأبرز رموز حقبة الراحل ال�شب�شي:

ت�ن�س: ا�ستقالة وزيري الدفاع واخلارجية اأم اإقالتهما؟

•• وا�شنطن-وكاالت:

يف  البارز  الزميل  ك��وك،  �ضتيفن  توقع 
م��ات��ي لدرا�ضات  اإن��ري��ك��و  اإي��ن��ي  م��رك��ز 
ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا لدى جمل�س 
ال���ع���الق���ات اخل���ارج���ي���ة، ف�����ض��ل حلرب 
اأردوغان  الركي رجب طيب  الرئي�س 
يف �ضوريا، “لأنه ل يعرف ماذا يريد«. 
وتزعم تركيا اأن عملية “نبع ال�ضالم”، 
الأمن  وت��وف��ري  الإره����اب،  ه��ي ملحاربة 
�ضواء،  حد  على  وال�ضوريني  ل��الأت��راك 
وم��ن �ضمنهم الأك���راد، وه��ي تفر�س 
اأن وحدات حماية ال�ضعب، فرع حلزب 
يختلف  ل  ال��ذي  الكرد�ضتاين  العمال 
ع��ن داع�����س. ول مي��ك��ن لأي ق���در من 
يدفع  اأن  ال���دويل  والغ�ضب  ال�ضغط 

اأنقره بعيداً عن تلك املزاعم.
ولكن الأتراك الذين جنحوا يف توجيه 
ت��ل��ك ال��ر���ض��ال��ة، لأت����راك اآخ��ري��ن على 
الأرج�����ح، مل ي��ك��ون��وا وا���ض��ح��ني يف ما 
املدى  على  �ضوريا  يف  حتقيقه  ي��ن��وون 

البعيد، ومتى �ضيحققون هدفهم. 

اأربعة اأهداف
الركية  ل��ل��ح��ك��وم��ة  اأن  ك����وك  وي����رى 
اإن�ضاء  اأه����داف رئ��ي�����ض��ي��ة، ج��ع��ل  اأرب��ع��ة 

األف �ضخ�س يبدو مثل كابو�س عالقات 
ع��ام��ة واآخ����ر ل��وج��ي�����ض��ت��ي. وي��رج��ح اأن 
حلب،  اإىل  ال��ع��ودة  حلب  �ضكان  يتمنى 
اإىل مكان ل يعتربونه وطنهم، ول  ل 
رواب�����ط ل��ه��م ف��ي��ه، والأم�����ن ف��ي��ه غري 

م�ضتتب. 

احتالل
اأردوغان  كان  اإذا  املقال،  كاتب  وح�ضب 
وال�ضتقرار  الأم����ن  لإر����ض���اء  يخطط 
�ضوريني  ت��وط��ني  اإع�����ادة  م��ن  ليتمكن 
الع�ضكرية  عمليته  ف����اإن  وط��ن��ه��م،  يف 
ف����ه����ل متلك  اح�������ت�������الًل.  ����ض���ت�������ض���ب���ح 
مثل  لتجنب  خطة  الركية  احلكومة 
باأن  الأت��راك  النتيجة؟.  يخاطر  هذه 
اأنقرة  تتلقى  وفيما  �ضوريا،  يف  يعلقوا 
الوطني  اجلي�س  ت�ضميه  مما  م�ضاعدة 
ال�ضوري،  اجلي�س ال�ضوري احلر�ضابقاً، 
على  خطة  لأردوغ���ان  اأن  ليبدو  فاإنه 
ي���ب���دو. وع��ن��دم��ا ل مت��ل��ك خطة،  م���ا 

�ضوريا  يف  الأك���راد  عليه  ي�ضيطر  كيان 
اأردوغ���ان،  �ضعبية  وتعزيز  م�ضتحياًل، 
وتدمري وحدات حماية ال�ضعب، واإعادة 
ويبدو  �����ض����وري����ني.  لج���ئ���ني  ت���وط���ني 
وا�ضحاً، ح�ضب الكاتب، اأنه مل يعد من 
املمكن تخيل منطقة كردية ذات حكم 
وا�ضتفاد  �ضوريا.  �ضرق  �ضمال  يف  ذات��ي 
تراجع  ب���ع���د  ال����غ����زو،  م����ن  اأردوغ����������ان 
املا�ضية.  ال�ضتة  الأ���ض��ه��ر  يف  �ضعبيته 
ل���ك���ن، م����ا ه����و اأك������ر ت���ع���ق���ي���داً، هدفا 
الت�ضاوؤل  تركيا م��ن احل���رب.  وي��ج��در 
لتحقيق  اأن����ق����رة  ا���ض��رات��ي��ج��ي��ة  ع����ن 
اأي  ت��ل��ك الأه�����داف، واإذا ك��ان��ت ه��ن��اك 
غالباً  اأنه  الكاتب  يرى  ا�ضراتيجية.  
بتكتيكات  ال�ضراتيجية  تختلط  م��ا 
ا�ضراتيجية  تطوير  اأن  علماً  مفيدة، 
ومطابقة  الأه�����داف،  حت��دي��د  يتطلب 
م������وارد وطنية،  م���ع  الأه��������داف  ت��ل��ك 
واحللفاء،  الأع�����داء  رد  كيفية  وف��ه��م 
مقرح  نهج  تقييم  اإع���ادة  احتمال  مع 

كان  واإذا  ه����دف.   اإىل  ت��ت��ح��ول  ف��اإن��ك 
ووحدات  الكرد�ضتاين،  العمال  ح��زب 
الذين  ال����ك����ردي����ة،  ال�������ض���ع���ب  ح���م���اي���ة 
يحاربهما الأتراك اليوم يف �ضوريا هم 
منذ  تركيا  ي��ح��ارب��ون يف  ال��ذي��ن  نف�س 
الأتراك  ما حققه  يكن  واأي��اً   .1984
من اإجن��ازات ع�ضكرية، فاإن ل وحدات 
حماية ال�ضعب، ول حزب العمال اأن�ضئ 

لالحتفاظ مبنطقة.
اأنهم �ضيقومون  وي�ضتطيع املرء تخيل 
وق��ت طويل،  ينفذونه منذ  ك��ان��وا  مب��ا 
يف  تركيا  �ضد  ع�ضابات  ح��رب  متابعة 

�ضوريا، و�ضفك دماء يف مدن تركية. 
اأن  الكاتب،  يبدو، ح�ضب  ل  ذل��ك،  اإىل 
الت�ضدي  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل��ون  ت��رك��ي��ا  ق����ادة 
قوى  م��ع  ال�ضعبة  عالقاتهم  لنتائج 
اأخرى اإقليمية، ما قد ي�ضبح احتالًل 

طويل الأمد ل�ضوريا.  
اخلطة الرو�شية الرتكية

وي�ضري الكاتب اإىل اأن اخلطة الرو�ضية 

ا�ضتناداً لإجابات على تلك الأ�ضئلة. 

ال و�شوح
يوؤ�ضر  م��ا  غ��ي��اب  اإىل  ال��ك��ات��ب  وي�����ض��ري 
م�ضوا  وم�ضت�ضاريه  اأردوغ���ان  اأن  على 
���ض��ك يف قدرة  امل��م��ار���ض��ة، ول  ت��ل��ك  يف 
الوحدات  اإب��ع��اد  على  ال��رك��ي  اجلي�س 
اإقامة  ال��ك��ردي��ة ع���ن احل�����دود. ول��ك��ن 
م��ن��ط��ق��ة ع���ازل���ة مت��ت��د اإىل ع��م��ق 32 
كيلومراً   440 وب��ط��ول  ك��ي��ل��وم��راً 
ق���د ل تبدو  ����ض���يء خم��ت��ل��ف مت����ام����اً. 
على  خل��رائ��ط  م�ضابهة  املنطقة  تلك 
تركيا  ول��ك��ن  ���ض��ح��ف،  اأو  ال��ت��ل��ف��زي��ون 
تتحدث عن منطقة مب�ضاحة 8800 
اأردوغ���ان  تبنى  وق��د  م��رب��ع.  كيلومر 
فكرة اإعادة 3.5 ماليني لجئ �ضوري 
ليتطلب  املنطقة،  ه��ذه  اإىل  تركيا  يف 
ع��دد كبري  وُح��ك��م  نقل  ال��ف��ك��رة  تنفيذ 

من ال�ضكان. 
وي���رى ال��ك��ات��ب اأن جم���رد ن��ق��ل 200 

التي  نقاط  ع�ضر  املوؤلفة من  الركية 
اتفق عليها الرئي�ضان فالدميري بوتني 
�ضوت�ضي،  اأ���ض��ب��وع يف  ق��ب��ل  واأردوغ������ان، 
على  ق��ادرة  تكون  قد  رو�ضيا  اأن  تظهر 
فعل ما يوؤدي ل�ضتقرار �ضمال �ضوريا. 
ولكن هل ا�ضتنبط م�ضوؤولون يف اأنقرة 
ما ي�ضعى الرو�س لتحقيقه؟ ويبدو اأن 
تركيا.  تريده  عما  خمتلفة  اأهدافهم 
ف��ع��ل��ى ���ض��ب��ي��ل امل���ث���ال، ي��ري��د اأردوغ������ان  
ي�ضعى  فيما  ���ض��وري��ا،  �ضمال  يف  ن��ف��وذاً 
ال�ضورية  احل��ك��وم��ة  ب��وت��ني ل���ض��رداد 
وين�س  اأرا�ضيها.  كامل  على  �ضلطتها 
التفاق على احرام البلدين ل�ضالمة 

الأرا�ضي ال�ضورية. 
اإىل ذلك، يريد الأتراك تدمري وحدات 
حماية ال�ضعب الكردية، ولكن التفاق 
ي�ضري اإىل اأن مو�ضكو واأنقرة �ضتعمالن 
على حماربة جميع اأ�ضكال الإرهاب يف 
اإىل  الإ�ضارة  املهم  ومن  �ضوريا.  �ضمال 
مكتباً  ت�ضت�ضيف يف مو�ضكو  رو�ضيا  اأن 
حلزب الحتاد الدميوقراطي املرتبط 

بوحدات حماية ال�ضعب الكردية.
اأنه  اإىل  بالإ�ضارة  راأي��ه  الكاتب  ويختم 
الثابت  ف���اإن  �ضو�ضي،  يف  الت��ف��اق  رغ��م 
تلك  جميع  ت�ضوية  ال�ضعب  م��ن  اأن���ه 

الختالفات.  

وغاب اجلهيناوي عن اللقاء الزبيدي يغادر احلكومة

خمي�س اجلهيناوي

ر�ضالة اجلهيناوي

قي�س �سعّيد تفعيل ا�ستقالتي... وحت�يلها لإقالة �س�ء نية وت�سفية ح�سابات من  • الزبيدي: طلبت 
ال�زيرين اإعفاء  على  الرئا�سة  عّلقت  • هكذا 

تقّدم مبطلب ا�ستقالته من مهامه اإىل رئي�س احلك�مة ط�عيا • اجلهيناوي 
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اإع����������الن
العطاء  ال�ض�����ادة/�ضركة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1049477 

تعديل ن�ضب ال�ضركاء
عطاء الرحمن عبدالبارك من 40% اىل %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف حممد �ضاه جالل حممد عبدالبارك

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم اورانو�س

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1821331 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة يون�س زينل يو�ضف زينل اخلوري %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف قبا�س احمد عبيد القبا�س املن�ضوري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضالون الكا�س �ضيلفري 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�ضة رقم:2229128 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة حممد علي حممد ح�ضن باطوق %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضعيد علي را�ضد العلوي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مرطبات النجم املثايل 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1899487 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة حممد علي حممد ح�ضن باطوق %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف مرمي �ضعيد علي را�ضد العلوي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ارا�ضي 

اخلليج للعقارات
رخ�ضة رقم:CN 2591182  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/حمل  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الراقي لل�ضجاد
رخ�ضة رقم:CN 1729272  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/النر  التنمية القت�ضادية بان  دائ���رة  تعلن 

لتاأجري اليخوت وقوارب النزهة
رخ�ضة رقم:CN 2723829  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30 

اإع����������الن
للم�ضاريع  ماتر  ال�ض�����ادة/دارك  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التكنولوجية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2281368 

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�ضم جتاري من/دارك ماتر للم�ضاريع التكنولوجية - �ضركة ال�ضخ�س 

الواحد ذ.م.م
DARK MATTER TECHNOLOGY VENTURES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ديجيتل اك�س 1 للم�ضاريع التكنولوجية  - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
DIGITAL X 1 TECHNOLOGY VENTURES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/دارك ماتر لالأنظمة الذاتية - 

�ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2281331 

تعديل ا�ضم جتاري من/دارك ماتر لالأنظمة الذاتية - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

DARK MATTER AUTONOMOUS SYSTEMS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ديجيتل اك�س 1 لالأنظمة الذاتية  - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

DIGITAL X1 AUTONOMOUS SYSTEMS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/دارك ماتر للتكنولوجيا الأمنة 

- �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2281312 

ال�ضخ�س  �ضركة   - الأمنة  للتكنولوجيا  ماتر  من/دارك  جتاري  ا�ضم  تعديل 
الواحد ذ.م.م

DARK MATTER SECURE TECHNOLOGIES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ديجيتل اك�س 1 للتكنولوجيا الأمنة  - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
DIGITAL X1 SECURE TECHNOLOGIES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ارمر لإدارة امل�ضاريع التكنولوجية 

- �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2150151 

تعديل ا�ضم جتاري من/ارمر لإدارة امل�ضاريع التكنولوجية - �ضركة ال�ضخ�س 
الواحد ذ.م.م

ARMOR TECHNOLOGICAL PROJECTS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ديجيتل اك�س 1 للخدمات احلكومية  - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
DIGITAL X1 GOVT SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة تقييم اخلدمات احلكومية تو�ضيل )8299023(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/كافترييا اوول دايرك�ضنز

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2794369 

تعديل ا�ضم جتاري من/كافترييا اوول دايرك�ضنز

ALL DIRECTIONS CAFTERIA

اىل/مطعم اوول دايرك�ضنز

ALL DIRECTIONS RESTAURANT

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

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم وكافترييا �ضميم

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1027162 

تعديل ا�ضم جتاري من/مطعم وكافترييا �ضميم

SHAMIM RESTAURANT & CAFETERIA

اىل/مطعم وكافترييا واحة اخلليج

WAHAT ALKHALEG RESTAURANT AND CAFETERIA

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

القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/فيالر ل�ضالح ال�ضيارات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2487741 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة علي خلفان �ضيف خلفان امل�ضافري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف علي �ضامل عبداهلل اللقيطى احلارثي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداهلل احلمد

تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ضاحة 1*3.70 اىل 1*1

تعديل ال�ضكل القانوين/من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�ضم جتاري من/فيالر ل�ضالح ال�ضيارات ذ.م.م

VELAR AUTO REPAIR LLC
اىل/فيالر ل�ضالح ال�ضيارات  - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

VELAR AUTO REPAIR - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�ضاط/حذف ا�ضالح ميكفات هواء ال�ضيارات )4520021(

تعديل ن�ضاط/حذف ا�ضالح كهرباء ال�ضيارات )4520005(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضالون زهرة اليا�ضمني للرجال

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1186039 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/جنم عبداهلل جمعه غريب احلو�ضني من وكيل خدمات اىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ جنم عبداهلل جمعه غريب احلو�ضني من 0% اىل %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد كمال الدين كوتي مياه %10

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة راجون مالكار �ضوكو مالكار %10
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/بات�ضو مياه كوتي من مالك اىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ بات�ضو مياه كوتي من 100% اىل %29
تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000

تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل ا�ضم جتاري من/�ضالون زهرة اليا�ضمني للرجال

ZAHRAT AL YASMEEN GENTS SALON
اىل/�ضالون زهرة اليا�ضمني للرجال ذ.م.م

ZAHRAT AL YASMEEN GENTS SALON LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/وي�ضتفورد للنفط والغاز والطاقة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2425278 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد احمد �ضعيد البادي الظاهري %1

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة اعداد للتكنولوجيا ذ.م.م
EDAAD TECHNOLOGIES LLC

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف حممد حمد �ضامل املهري
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل ا�ضم جتاري من/وي�ضتفورد للنفط والغاز والطاقة

WESTFORD OIL AND GAS AND ENERGY
اىل/وي�ضتفورد للنفط والغاز والطاقة ذ.م.م

WESTFORD OIL AND GAS AND ENERGY LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30 

اإع����������الن
ال�ض�����ادة/برامي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اوكويو غالريي
رخ�ضة رقم:CN 2260646  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
ا�س  دي  التجاري:اي  بال�ضم   CN رقم:2659676 
ل�ضت�ضارات املوارد الب�ضرية بالغاء طلب الغاء الرخ�ضة 

واعادة الو�ضع كما كان عليه �ضابقا
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�ضبوع  خالل  القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من 
م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة 

حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30 

اإع����������الن
كهرباء  لت�ضليح  ال�ض�����ادة/الزير  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ومكيفات ال�ضيارات ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1068642 

تعديل ا�ضم جتاري من/الزير لت�ضليح كهرباء ومكيفات ال�ضيارات ذ.م.م
AL ZEER AUTO ELECTRICAL & CONDITIONER REPAIRS LLC

اىل/الزير مليكانيك وكهرباء ومكيفات ال�ضيارات ذ.م.م
ALZEER MECHANICS AND ELECTRICAL AND CONDITIONER LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30 

اإع����������الن
للعقارات  �ضفري  ال�ض�����ادة/هوم  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�ضة رقم:2745313 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة كوين جيت للتجارة العامة - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م 
QUEEN GATE GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف حممد غامن �ضعيد خلفان الكعبي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(



األربعاء    30   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12770  
Wednesday   30   October   2019  -  Issue No   12770

19191915

عربي ودويل

املعتدلني”،  اجل��م��ه��وري��ني  بع�س 
ذلك،  عن  وف�ضال  الباحثة.  تقول 
التعاطف يف  هذا  ي�ضتمر  اأن  يجب 
ال��زم��ن.    يف حالة ب���اراك اأوباما، 
على  امل�ضتعادة  ال�ضعبية  حم��و  مت 
اأ�ضهر،  ب�ضعة  بعد  الق�ضري  امل��دى 
من  ب��امل��ئ��ة   39 اإىل  وان��خ��ف�����ض��ت 
اأغ�ضط�س  يف  الإي���ج���اب���ي���ة  الآراء 
اأجرته  ا���ض��ت��ط��الع  وف���ق   ،2011

موؤ�ض�ضة غالوب.

اجلمهوريون 
متحدون �شد االإقالة

اإن جناح عملية البغدادي يوفر     
ترامب  لدونالد  اوك�ضجني  جرعة 
يف مواجهة التحقيق الذي اأطلقته 
�ضده اللجنة الق�ضائية يف جمل�س 
ال���ن���واب، يف ���ض��وء اإج������راءات عزل 

حمتملة.
  وي���������ض����ك ال����دمي����ق����راط����ي����ون يف 
ا�ضتغالل  اأ���ض��اء  اأن��ه  يف  الكونغر�س 
اأوكرانيا  ع��ل��ى  بال�ضغط  �ضلطته 
ال�ضيا�ضي  مناف�ضه  م��ع  للتحقيق 
ج��و ب���اي���دن. وم��ن��ذ اأ���ض��اب��ي��ع بداأت 

بع�س الدلة تهز اإدارة ترامب.
  لكن باإعالنه م�ضرع زعيم داع�س، 
خلفه  يوّحد  اأن  يف  الرئي�س  �ضاهم 
ال�ضقوق  ب��داأت  جمهورًيا  مع�ضكًرا 
ان�ضحاب  ب��ع��د  ج������داره  يف  ت��ظ��ه��ر 
القوات من �ضوريا. فبعد ان انتقد 
زع���ي���م الأغ���ل���ب���ي���ة اجل���م���ه���وري���ة يف 
ماكونيل،  ميت�س  ال�ضيوخ  جمل�س 
امتدح  ا�ضراتيجيا”،  “كابو�ضا 
م�ضتاأجر  “زعامة”  الأح����د  م��ن��ذ 
البيت البي�س.    اإن الوحدة وراء 
اأف�ضل  ه���ي  الأم���ري���ك���ي  ال��رئ��ي�����س 
اإري����ك برانا:  ي��ذّك��ر ج���ان  ل���ه،  درع 
ف��اجل��م��ه��وري��ون ه���م الأغ��ل��ب��ي��ة يف 
جمل�س ال�ضيوخ، وميكنهم حمايته 
ويخل�س  ع����زل.  حم��اول��ة  اأي  م��ن 
اأنهم  ن�����رى  “اإننا  ال����ق����ول:  اإىل 
يقفون وراء دونالد ترامب، وطاملا 
ا�ضتمرت احلالة ل يوجد اأي خطر 
لإقالته«             عن الك�شربي�س

اأكر  وانتحر  ال��غ��ارة،  بعد  حو�ضر 
ال���ع���امل  امل���ط���ل���وب���ني يف  ال�����رج�����ال 
اأدى  بتفجري حزامه النا�ضف، مما 

ا. اإىل مقتل اأطفاله الثالثة اأي�ضً
   وق����ال دون���ال���د ت��رام��ب يف كلمة 
مثل  مي��ت  مل  “اإنه  لل�ضحفيني: 
“مثل  بطل، بل مات مثل جبان”، 
�ضاهد  اأن���ه  اإىل  م�����ض��ريا  الكلب”. 
الغارة على الهواء مبا�ضرة بف�ضل 
ال���ك���ام���ريات امل��ح��م��ول��ة م���ن قبل 
اأفراد القوات اخلا�ضة. واأ�ضر على 
اأن “القب�س على البغدادي اأو قتله 

كان على راأ�س اأولويات اإدارتي«.
للرئي�س  فيه  ج���دال  ل  انت�ضار     
الأم��ري��ك��ي، يف ال��وق��ت ال��ذي كانت 
عليه  وترّكز  النتقادات  تتهاطل 
–ب�ضبب  م��ع�����ض��ك��ره  داخ����ل  -ح��ت��ى 
اأنه  كما  �ضوريا،  م��ن  ق��وات��ه  �ضحب 
م�����ض��ت��ه��دف م���ن ق��ب��ل حت��ق��ي��ق قد 
يف�ضي لإقالة حمتملة يف الق�ضية 
الأوك������ران������ي������ة.   »ع���م���ل���ي���ة ج����اءت 
ت�ضمح  لأن���ه���ا  امل��ن��ا���ض��ب  ال���وق���ت  يف 
مو�ضوعات  وج���ه���ة  ب��ت��ح��وي��ل  ل���ه 
الأج���ن���دة الإع��الم��ي��ة ال��ت��ي كانت 
اللحظة”،  ت���ل���ك  ح���ت���ى  ت�����ض��ع��ف��ه 
اأ�ضارت لالك�ضربي�س ماري �ضي�ضيل 
نافي�س، الباحثة امل�ضاركة يف معهد 
العالقات الدولية وال�ضراتيجية، 

واملتخ�ض�ضة يف ال�ضاأن الأمريكي.

جت�شيد لقائد احلرب
    يف هذا ال�ضياق، دون اأن يتغا�ضي 
الرئي�س  خ���ف���ف  ����ض���ع���ادت���ه،  ع����ن 
الأمريكي من وقع احلدث عندما 
اأعلن على توير اأن “�ضيًئا هائاًل” 
قليلة  �ضاعات  قبل  للتو،  قد حدث 
م��ن ت��اأك��ي��د م�����ض��رع زع��ي��م داع�س. 
اأن ح��ان وق��ت خطابه،  ث��م مبجرد 
كلماته:  امل����ل����ي����اردي����ر  ي���خ���ر  مل 
يرك�س  ج���ب���ان،  م��ث��ل  “مات  ل��ق��د 
حاول  ال���ذي  اجل��ل��ف   )...( ويبكي 
حلظاته  ق�ضى  الآخ��ري��ن  تخويف 
الأخ��رية يف خ��وف رهيب، يف حالة 
مرعوب  التام،  والقلق  الذعر  من 
التي  الأم����ري����ك����ي����ة  ال�����ق�����وات  م����ن 
وبنربة      .« عليه  تت�ضاقط  كانت 

الأمريكي  الرئي�س  قدم  ع�ضكرية، 
�ضرديته عن الهجوم، وقدم الكثري 
الأحيان  بع�س  التفا�ضيل -يف  من 
على  موؤكدا  العملية:  -على  اخلام 
�ضبيل املثال انه “مل يتبق الكثري” 

من جثة زعيم داع�س. 
  لقد “حتدث بكلمات قوية، بلغة 
احلرب”، لحظ ملجلة لك�ضربي�س، 
جان اريك برانا، ا�ضتاذ حما�ضر يف 
جامعة بانتيون اأ�ضا�س، متخ�ض�س 
وموؤلف  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال�ضيا�ضة  يف 
الثالثة  ال��ولي��ة  ب��اي��دن:  كتاب جو 

ت�ضرفه...  ع���ل���ى  الأم����ري����ك����ي����ني 
مفاجئة حمتملة لدونالد ترامب، 
النتخابات  م���ن  واح����د  ع���ام  ق��ب��ل 

الرئا�ضية.
�ضي�ضيل  مل�����اري  ب��ال��ن�����ض��ب��ة  ل��ك��ن     
نافي�س، فاإن مثل هذه القفزة تبدو 
“الراأي  م���ا.  ح���د  اإىل  م�����ض��ت��ب��ع��دة 
العام م�ضطرب للغاية يف الوليات 
ال�ضعب  م�����ن  ل����ذل����ك  امل����ت����ح����دة، 
الدميقراطيني  اأن  ن��ت��خ��ي��ل  اأن 
دون���ال���د  اإىل  ث��ق��ت��ه��م  ���ض��ي��ع��ي��دون 
مع  يعمل  اأن  ميكن  لكنه  ت��رام��ب، 

مل  الآن،  »حتى  ف��ع��ل��ه«.    الرئي�س 
قوي  �ضجل  ت��رام��ب  لدونالد  يكن 
حًقا يقدمه فيما يتعلق بال�ضيا�ضة 
اخلارجية”، يرى جان اإريك برانا. 
موت  رف��ع  ال��ي��وم  ي�ضتطيع  “لكنه 
اأبو بكر البغدادي كتتويج بكا�س او 
بطولة: مثل باراك اأوباما يف زمنه 
ل��ق��د قفز  ب��ن لدن”.  اأ���ض��ام��ة  م��ع 
ال�ضابق  الرئي�س  �ضعبية  ت�ضنيف 
اأ�ضبوعني،  غ�ضون  يف  نقطة   11
ب��ع��د اإع�������دام زع���ي���م ال���ق���اع���دة عام 
من  ب��امل��ائ��ة   57 وواف����ق   ،2011

“عند  وي�ضيف:  اأوب���ام���ا.  ل��ب��اراك 
دونالد  ان��ت�����ض��ب  ب���ذل���ك،  ال���ق���ي���ام 
ت����رام����ب ف����ع����اًل ق����ائ����دا ل���ل���ق���وات، 
لإع����ط����اء م�����ض��داق��ي��ة ل��ع��م��ل��ه من 

خالل هذا الإعالن«.
   قامو�س ومفردات حربية، جذبت 
نافي�س،  ���ض��ي�����ض��ي��ل  م�����اري  ان���ت���ب���اه 
يتوافق  ال��ذك��وري  التوا�ضل  “هذا 
يف  فر�ضها  يريد  التي  الق�ضة  مع 
عيون الناخبني: ق�ضة زعيم قوي، 
تقول.  كما  ال�ضدائد”،  يخ�ضى  ل 
“اإنها اللحظة املثالية له ل�ضتعادة 

ال�ضيا�ضي  ال�����ض��رد  ع��ل��ى  ال�ضيطرة 
الذي كان يهرب منه.«

حجة ل�شالح
 �شيا�شته اخلارجية

   لأنه ما وراء �ضفته كقائد للجي�س، 
الأبي�س  البيت  م�ضتاأجر  مي�ضك 
لتعزيز  ح��ج��ج��ه  ب��اأف�����ض��ل  ���ا  اأي�������ضً
�ضيا�ضته اخلارجية، والتي تعر�ضت 
الأ�ضابيع  يف  ���ض��دي��دة  لن���ت���ق���ادات 
ارتفعت  مع�ضكره،  ففي  الأخ���رية. 
ان�ضحاب  لإدان���ة  الأ���ض��وات  غالبية 

القوات الأمريكية من �ضوريا: مثل 
رغم  غراهام،  ليند�ضي  ال�ضيناتور 
ترامب،  لدونالد  قوي  م�ضاند  انه 
الأك���راد  ع��ن  التخلي  اع��ت��رب  حيث 
اأمريكا”،  “و�ضمة عار على �ضرف 
منذ  ك��ب��ري  ب�ضكل  ي��ت��غ��رّي  ان  ق��ب��ل 
التي  اللحظة  ه��ي  “هذه  الأح����د. 
ينبغي اأن يقول فيها اأ�ضد منتقدي 
قال  “اأح�ضنت”،  ترامب  الرئي�س 
بعد اخلطاب الرئا�ضي، موؤكدا “ما 
اأراه يحدث يف �ضوريا اأمر منطقي 
يريد  ما  اأفهم  والآن  يل،  بالن�ضبة 

ا باأف�شل حججه لتعزيز �شيا�شته اخلارجيةاإنها حلظة مثالية لي�شتعيد �شيطرته على ال�شرد ال�شيا�شي الذي كان يهرب منه مي�شك م�شتاأجر البيت االأبي�س اأي�شً

د خلفه مع�شكر اجلمهوريني  �شمحت العملية للرئي�س بتحويل وجهة مو�شوعات االأجندة االإعالمية التي كانت ت�شعفهباإعالنه م�شرع زعيم داع�س، �شاهم الرئي�س يف اأن يوححّ

    يريد دونالد ترامب 
�شطوته...  ا�شتعادة 
ر�شمي  خ���ط���اب  يف 
بالبيت االأبي�س، يوم 
االأحد، اأعلن الرئي�س 
اأبو  مقتل  االأمريكي 
بكر البغدادي، زعيم 
التنظيم  داع�������س  
بعد  االإره�������اب�������ي، 
عملية �شنتها القوات 
قرية  يف  االأمريكية 

�شمال غرب �شوريا.

•• الفجر -خرية ال�شيباين

الكلب الذي مات بطل المريكانرئي�س اأركان اجلي�س الأمريكي ، اجلرنال مارك ميلي

ترامب يف بزة قائد ع�ضكري

مل يبق غري الركام

نهاية زعيم داع�س

ترامب يتابع العملية يف نقل مبا�ضر

من اثار الهجوم المريكي

جاء يف الوقت املنا�شب:

م�ت البغدادي: انت�سار ترامب ال�سيا�سي والع�سكري

جناح العملية ي�فر جرعة اوك�سجني لدونالد ترامب اأمام حتقيق اللجنة الق�سائية يف جمل�س الن�اب

بريطانيا تتجه اإىل ثالث انتخابات خالل اأربع �سن�ات  
اإىل وقف ال�ضتعدادات الباهظة خليار اخل��روج بدون اتفاق  الحت��اد الأوروب��ي 

ومن بينها م�ضروع ل�ضك قطعة نقدية تذكارية للمنا�ضبة بقيمة 50 �ضنتاً.
يف  املا�ضية؛  الأرب��ع  ال�ضنوات  يف  مرتني  عامة  انتخابات  بريطانيا  نظمت  لقد 
عام  التالية يف  النتخابات  اأن جتري  يفر�س  وك��ان  و2017،   2015 عامي 
لكن جون�ضون يحاول الفوز باأغلبية ت�ضمح له بامل�ضي قدما يف اإقرار   .2022
قوانني تفعيل خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي. وف�ضلت حماولته الثالثة 
انتخابات عامة  واإج��راء  للح�ضول على موافقة الربملان على النف�ضال مبكراً 
نيل  عن  بعيداً متاماً  اأن ظل  بعد  الثنني  يوم  الأول-دي�ضمرب  كانون   12 يوم 
ا جديًدا لنف�س التاريخ الثالثاء  التاأييد املطلوب لثلثي النواب. لكنه قدم عر�ضً
وا�ضت�ضار  ب�ضيطة.  اأغلبية  �ضوى  يتطلب  ل  خمتلف  برملاين  اإج��راء  با�ضتخدام 
اأخرى  �ضعبة  جل�ضة  قبل  م�ضبقة  اإ�ضراتيجية  خطة  لو�ضع  حكومته  وزراء 
اأن متتد حتى الليل. وتعدل حماولة جون�ضون اجلديدة  ملجل�س العموم ميكن 

•• لندن-اأ ف ب:

الأول-دي�ضمرب  كانون  يف  مبكرة  انتخابات  اإج���راء  و�ضك  على  بريطانيا  باتت 
املقبل مع اإعالن حزب العمال املعار�س اأنه �ضيوؤيد خطة رئي�س الوزراء بوري�س 
جون�ضون يف هذا الجتاه، �ضعياً للخروج من املاأزق ال�ضيا�ضي الناجم عن عملية 
بريك�ضت. يحاول زعيم املحافظني بوري�س جون�ضون الذي يراأ�س حكومة تتمتع 
باأقلية يف جمل�س العموم اإخراج بريطانيا من الأزمة العميقة املحيطة بانف�ضال 

بريطانيا عن الحتاد الأوروبي وكان من املفر�س اأن يحدث هذا اخلمي�س.
لكن يف ظل عدم متكنه من احل�ضول على تاأييد برملاين لالتفاق الذي اأبرمه 
املوعد  يف  ثمن  ب��اأي  بالنف�ضال  تعهده  عن  التخلي  اإىل  ا�ضطر  بروك�ضل،  مع 
املحدد، وقبل مرغماً بطلب التمديد الذي ح�ضل عليه من بروك�ضل حتى نهاية 
كانون الثاين-يناير. واأدى عجز بريطانيا عن فك ارتباط عمره ن�ضف قرن مع 

القوانني احلالية التي تتطلب اأغلبية الثلثني من خالل اقراح الت�ضويت على 
م�ضروع قانون ب�ضيط يت�ضمن موعد النتخابات. قال جون�ضون للم�ضرعني بعد 
اإ�ضقاط مقرحه الثنني “هذا املجل�س ل ميكنه اأن يبقي هذا البلد رهينة« لكن 
العمل  حزب  زعيم  اأعلن  عندما  كبرية  دفعة  تلقت  النتخابية  جون�ضون  خطة 
املخ�ضرم  ال�ضراكي  كان  لقد  لها.  دعمه  كوربن  جريميي  الرئي�ضي  املعار�س 
يف  �ضعبيته  تدين  ويواجه  حزبه  داخ��ل  املتناف�ضة  التيارات  بني  يتخبط  كوربن 

ا�ضتطالعات الراأي التي تظهر تقدم املحافظني.
ي�ضحب  اأن  اإىل  م�ضبقة  انتخابات  تاأييد  ميكنه  ل  اأن��ه  قبل  م��ن  حجته  وك��ان��ت 
البحث،  ط��اول��ة  على  م��ن  جديد  جت��اري  ات��ف��اق  دون  بريك�ضت  خيار  جون�ضون 
الأوروب���ي يف  بعد خ��روج بريطانيا من الحت��اد  النتقال  الفرة  تنتهي  عندما 
فحتى ذاك التاريخ، �ضتوا�ضل بريطانيا تطبيق اأنظمة ولوائح  نهاية 2020. 
الحتاد الأوروبي. وقال كوربن الثالثاء “لقد قلت با�ضتمرار اإننا على ا�ضتعداد 

لإجراء انتخابات، ودعمنا يتوقف على �ضحب “خيار” بريك�ضت بدون اتفاق من 
على الطاولة«. واأ�ضاف اأن قرار الحتاد الأوروبي بتاأجيل خروج بريطانيا من 
التكتل حتى 31 كانون الثاين-يناير عنى اأنه “خالل الأ�ضهر الثالثة املقبلة، 

متت تلبية �ضرطنا املتمثل يف �ضحب “خيار” بدون اتفاق عن الطاولة«.
وتابع “�ضنطلق الآن اأكر احلمالت طموحا وراديكالية من اأجل تغيري حقيقي 
مل ت�ضهده بالدنا على الإطالق«. ويفر�س اأن يتفق الأطراف الآن على موعد 
اإجراء النتخابات. وفيما ي�ضر جون�ضون على تاريخ 12 كانون الأول-دي�ضمرب، 
ي��ق��رح ال��ل��ي��ربال��ي��ون ال��دمي��ق��راط��ي��ون امل���وؤي���دون للبقاء يف الحت���اد الأوروب����ي 

واحلزب الوطني ال�ضكتلندي موعد 9 كانون الأول-دي�ضمرب.
ويف�ضل حزب العمل كذلك اخليار الثاين. ويقول البع�س يف احلزب اإن التاريخ 
املتاأخر يقلل من عدد الطالب الليرباليني الذين يدلون باأ�ضواتهم لأنه ياأتي 

بعد انتهاء ف�ضولهم الدرا�ضية والعودة اإىل بالدهم لق�ضاء عطلة ال�ضتاء.
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اإع����������الن
غيار  لقطع  ال�ض�����ادة/اخل�ضر  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�ضيارات رخ�ضة رقم:1017656 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة بنز اخل�ضر عقيل %100

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد را�ضد �ضعيد اخلرو�ضي

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف اخل�ضر عقيل نا�ضر

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

هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية  التنمية 

بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12770 بتاريخ 2019/10/30 

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ض��الت )ق���ط���اع النقل 

تقدم  قد  ذ.م.م  للغو�ص  املحيط  /مركز  ب��ان  البحري( 

بطلب ت�ضجيل ال�ضفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�ضفينة  ه��ذه  ت�ضجيل  على  اع��را���س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�ضفن  ت�ضجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ضاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 اإدارة مراكز �شعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة االحتادية للموا�شالت الربية والبحرية

�شيا�شة الرتاخي�ص والت�شجيل البحري

                   اإ�شم ال�شفينة                    رقم الت�شجيل ال�شابق          العلم ال�شابق
               مايا - 1                     -                      -

ا�ضهم  �ضهادات  ا�ضماءهم  التالية   / ال�ضادة  فقد 
�ضادرة من ) م�ضرف اأبوظبي الإ�ضالمي  ( : 

1 - �ضالح م�ضلم �ضعيد املحرمي
رقم ال�ضهادة 10172668  بعدد ) 150  �ضهما(

2 -  م�ضلم �ضالح م�ضلم �ضعيد املحرمي 
رقم ال�ضهادة 10172669  بعدد )151 �ضهما(

3 -  هالل �ضالح م�ضلم �ضعيد املحرمي
 رقم ال�ضهادة 10202495  بعدد )151 �ضهما(

4 -  حممد �ضالح م�ضلم �ضعيد املحرمي
 رقم ال�ضهادة 10172670  بعدد )151 �ضهما(

امل�ضرف  اإىل  ت�ضليمها  يجدهم  ممن  الرجاء 
املذكور م�ضكورا.

فقدان �سهادات اأ�سهم
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/توب �ضتار لعمال النظافة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1143162 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�ضم جتاري من/توب �ضتار لعمال النظافة

TOP START CLEANING WORKSEST

اىل/توب �ضتار لعمال النظافة  - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
TOP START CLEANING WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مركز لوجن ليف الطبي

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2379840 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبدالكرمي عبدالرحمن عبدالكرمي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل علي �ضعيد �ضامل الكتبي
تعديل ا�ضم جتاري من/مركز لوجن ليف الطبي

LONG LIFE MEDICAL CENTRE

اىل/مركز زهرة الريحان الطبي
ZAHRATH AL REHAAN MEDICAL CENTER

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر:

فجر  ال�ضينية  �ضنغهاي  اإىل  توجه   
اليوم الأربعاء وفد نادي دبي الدويل 
للريا�ضات البحرية ملتابعة فعاليات 
ج���ائ���زة ال�����ض��ني ال���ك���ربى ل���ل���زوارق 
اجلولة  ك������ات-  -اك���������س  ال�����ض��ري��ع��ة 
 2019 العامل  بطولة  من  الثانية 
والتي �ضتنطلق هنالك يوم اجلمعة 

وت�ضتمر ثالثة اأيام.
ال�ضني كال  اإىل  ال��ن��ادي  وف��د  و�ضم 
م��ن حم��م��د ع��ب��د اهلل ح���ارب املدير 

ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ن����ادي دب�����ي ال�����دويل 
للريا�ضات البحرية الذي تلقي دعوة 
امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة للحدث  ال��ل��ج��ن��ة 
اإدارة  القمزي مدير  وه��زمي حممد 
من  ر�ضميا  كلف  وال��ذي  ال�ضباقات  
لل�ضباقات  ال������دويل  الحت������اد  ق��ب��ل 
البحرية -يو اأي ام- مبهمة امل�ضرف 
امل�ضاعد على احل��دث يف جناح  العام 
اأبناء  وح�ضور  مكانة  ي��وؤك��د  ج��دي��د 

الإمارات يف كافة الأحداث.
وق��ال حممد عبد اهلل ح��ارب املدير 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل����ن����ادي دب�����ي ال�����دويل 

بطولة  اأن  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ض��ات 
ال�����ض��ري��ع��ة -اك�س  ل���ل���زوارق  ال���ع���امل 
كات- حتظى لها خ�ضو�ضية ومكانة 
ال����ن����ادي لذلك  خ���ارط���ة  مم���ي���زة يف 
امل�ضاركة  على  دائما  النادي  يحر�س 
الفئة  لهذه  كموؤ�ض�س  دوره  وتاأكيد 
ال��ت��ي ن�����ض��اأت ه��ن��ا يف م��ي��اه الإم����ارات 

قبل اأن ت�ضل العاملية.
ال�����دويل  دب�����ي  ن�������ادي  اأن  واأو������ض�����ح 
الالعب  يظل  البحرية  للريا�ضات 
ال�ضباقات  ه��ذه  تطور  يف  الأ�ضا�ضي 
يقدمه  ال��ذي  الكبري  الدعم  ويكفى 

ال�ضريعة  ل��ل��زوارق  ال��ع��امل  لبطولة 
ك������ات- م����ن خ�����الل توفري  -اك���������س 
اجل����ان����ب ال��ل��وج�����ض��ت��ي امل���ت���م���ث���ل يف 
واللجنة  ال����ف����رق  م���ق���ار  ام���ت���الك���ه 
اخلا�ضة  ال�ضحن  وحاويات  املنظمة 
بالزوارق حيث يرتبط باتفاقية مع 
البحرية  لل�ضباقات  الدويل  الحتاد 

-يو اأي ام- بهذا اخل�ضو�س.
النادي  وف��د  م�ضاركة  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
يف احل�����دث ال��ك��ب��ري ت���اأت���ي يف اإط����ار 
ل�ضت�ضافة  وال��ت��ج��ه��ي��ز  التح�ضري 
النادي جلائزة دبي الكربى للزوارق 

اجلولة  ك������ات-  -اك���������س  ال�����ض��ري��ع��ة 
اخل����ت����ام����ي����ة م�����ن ب����ط����ول����ة ال����ع����امل 
عن  كثب  ع��ن  وال��ت��ع��رف    2019
اخل�ضو�س  ه��ذا  يف  مهنئا  اجل��دي��د 
هزمي القمزي مدير اإدارة ال�ضباقات 
الحتاد  من  و�ضله  ال��ذي  بالتكليف 
احلدث  يف  اأ�ضا�ضية  مبهمة  ال���دويل 
وهي الإ�ضراف العام يف جناح جديد 
لكوادرنا الوطنية التي اثبت قدراتها 

يف كربى املحافل والأحداث.
وم�����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ه�����زمي حممد 
ال�ضباقات  اإدارة  م���دي���ر  ال���ق���م���زي 

للريا�ضات  ال�����دويل  دب����ي  ن����ادي  يف 
تعترب  اجلديدة  املهمة  اأن  البحرية 
حتدي خا�س له لأنها املهمة الأوىل 
خ���ارج���ي���ا وب��ت��ك��ل��ي��ف م����ن الحت�����اد 
الدويل -يو اأي ام- موؤكدا انه �ضعيد 
ب��ه��ذه امل��ه��م��ة ال��ك��ب��رية خ��ا���ض��ة وانه 
اإ�ضرافه  خ���الل  م���ن  مي��ل��ك جت��رب��ة 
ع��ل��ى ح���دث اجل��ول��ة اخل��ت��ام��ي��ة من 
ال�ضريعة  ل���ل���زوارق  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة 
دبي  2017 يف  ع���ام  ك����ات-  -اك�����س 
من  اخلتامية  قبل  اجل��ول��ة  واأي�����ض��ا 
املائية  ل���ل���دراج���ات  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة 

-اكوابايك- يف دبي العام نف�ضه .
اأمنياته  القمزي عن  ه��زمي  واأع��رب 
القلبية جلميع امل�ضاركني يف ال�ضباق 
���ض��ف��راء ريا�ضة  ب��ال��ت��وف��ي��ق وك��ذل��ك 
اأبوظبي  ف�����رق  مم��ث��ل��ي  الإم����������ارات 
و�ضرطة دبي اللذين يخو�ضون غمار 
اجلمعة  ي��وم  من  اعتبارا  املناف�ضات 

ث���الث �ضباقات  األ���ق���اب  امل��ق��ب��ل ع��ل��ى 
حتديا  ي�ضكل  ال���ذي  الأم����ر  رئي�ضة 
الو�ضول  قبل  الفرق  جلميع  خا�ضا 
املو�ضم جائزة  الأه��م يف  املحطة  اإىل 
تقام  وال��ت��ي   2019 ال��ك��ربى  دب���ي 
 14-12 يف دبي خالل الفرة من 

دي�ضمرب املقبل.

•• ط�شقند –الفجر:

لل�ضباب  الوطني   يخو�س منتخبنا 
ال��ي��وم الأرب���ع���اء م��ب��اراة ودي���ة اأمام 
اآخر  يف  اأوزبك�ضتان  منتخب  نظريه 
للم�ضاركة  ا�ضتعداداً  الودية  جتاربه 
نهائيات  اإىل  املوؤهلة  الت�ضفيات  يف 
كاأ�س اآ�ضيا حتت 19 عاماً املقررة يف 
يلعب  حيث   ، املقبل  نوفمرب  اإي���ران 
التي  الرابعة  املجموعة  منتخبنا يف 
ت�ضم منتخبات اإيران “ امل�ضت�ضيف 

. ونيبال  “ وقريغ�ضتان 
وي�����ض��ت��ه��ل م��ن��ت��خ��ب��ن��ا م���ب���اري���ات���ه يف 
نيبال  منتخب  مبواجهة  البطولة 
يوم 6 نوفمرب ، فيما يواجه منتخب 
 8 يوم  الثانية  باجلولة  قريغ�ضتان 
مبارياته  يختتم  اأن  على   ، نوفمرب 
بالدور التمهيدي مبواجهة منتخب 

اإيران  يوم 10 نوفمرب .
وب����نَي ب���در اأح��م��د احل���م���ادي مدير 
هي  ال����غ����د  م�����ب�����اراة  اأن  امل���ن���ت���خ���ب 
م�ضاركتنا  قبيل  الأخ���رية  ال��ربوف��ة 
الر�ضمية يف الت�ضفيات حيث ي�ضعى 

اجلهاز الفني لالطمئنان على اآخر 
بالت�ضفيات  اخلا�ضة  التح�ضريات 
والبدنية  ال���ف���ن���ي���ة  واجل�����اه�����زي�����ة 
املنتخب  اأن  اإىل  م�ضرياً   ، لالعبني 
مثالية  ب�ضورة  للت�ضفيات  ا�ضتعد 

الداخلية  ال��ت��ج��م��ع��ات  خ����الل  م���ن 
واخلارجية وخو�س لعدد كبري من 
قبل  املنتخب  لعب  حيث   ، املباريات 
بطولة غرب اآ�ضيا جتربتني وديتني 
م����ع م��ن��ت��خ��ب ���ض��ل��وف��ي��ن��ي��ا ون������ادي 

بالإ�ضافة  ال�ضلوفيني  دمي�����وزايل 
اإىل مباريات البطولة مع منتخبات 
منا�ضبتني  يف  وال���ع���راق  ال��ب��ح��ري��ن 
مواجهتي  وك�����ذل�����ك  وف���ل�������ض���ط���ني 
ماليزيا يف ملعب ذياب عوانة بدبي 

.
اجلدير بالذكر اأن الت�ضفيات ت�ضهد 
توزيعهم   مت  منتخبا   46 م�ضاركة 
ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ت��ني ج��غ��راف��ي��ت��ني هما 
ال����غ����رب )غ�������رب اآ����ض���ي���ا واجل����ن����وب 

منتخباً   25 مب�����ض��ارك��ة  وال��و���ض��ط( 
واآ�ضيان(  اآ���ض��ي��ا  )���ض��رق  وال�����ض��رق   ،

مب�ضاركة 21 منتخباً .
�ضاحب  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل  وي���ت���اأه���ل 
اإىل  ك��ل جم��م��وع��ة  الأول يف  امل��رك��ز 

حت�ضل  منتخبات   4 اأف�ضل  جانب 
اإليها  وين�ضم   ، ال��ث��اين  امل��رك��ز  على 
م��ن��ت��خ��ب ال����دول����ة امل�����ض��ي��ف��ة ال���ذي 
يح�ضل على بطاقة التاأهل املبا�ضر.

الدولة  منتخب  ح�ضول  حالة  ويف 

امل�ضيفة على اإحدى بطاقات التاأهل 
املنتخب  ف����اإن   ، ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل��ب��ا���ض��ر 
بني  اخلام�س  املركز  على  احلا�ضل 
ث�����واين امل���ج���م���وع���ات ي��ح�����ض��ل على 

بطاقة التاأهل للنهائيات.

•• دبي –الفجر:

 اخ���ت���ت���م وف�����د الحت�������اد الآ����ض���ي���وي 
ل���ك���رة ال����ق����دم اأم���������س زي����ارت����ه ملقر 
احت���اد الإم����ارات ل��ك��رة ال��ق��دم بدبي 
م�ضروع  من  الثانية  املرحلة  �ضمن 
»Advance 11« والذي اأطلقه 
اجلاري  العام  يف  الآ�ضيوي  الحت��اد 
الأع�ضاء  القارية  الحت���ادات  لدعم 
يف جمال احلوكمة الإدارية وتنظيم 
العمل الإداري ، حيث جاءت الزيارة 
التي ا�ضتمرت ملدة يومني ا�ضتكماًل 
للمرحلة الأوىل والتي احتوت على 
جمموعة من ال�ضتبيانات التي قام 
احتاد الإمارات لكرة القدم بتعبئتها 
واإر�ضالها اىل الحتاد الآ�ضيوي لكرة 

القدم قبل فرة .
وقال حممد عبداهلل هزام الظاهري 

الأم����ني ال��ع��ام لحت���اد ال��ك��رة ع�ضو 
جلنة التطوير بالحتاد القاري بعد 
الحتاد  :”يقوم  للوفد  ا�ضتقباله 
الآ�ضيوي بزيارة الحتادات الوطنية 
الأع�ضاء ملناق�ضة �ضبل تطوير عملها 
وهذا   ، ن��واح��ي��ه  ك��اف��ة  م��ن  الإداري 
ي���دل ع��ل��ى ح��ر���س الحت����اد القاري 
الإداري  ب��ال��ع��م��ل  الرت�����ق�����اء  ع���ل���ى 
ل�����الحت�����ادات ال���وط���ن���ي���ة الأع�������ض���اء 
وت���ط���وي���ر ك�����رة ال����ق����دم يف ال���ق���ارة 
، ون��ح��ن يف احت����اد كرة  الآ���ض��ي��وي��ة 
القدم الماراتي ُنرحب مب�ضت�ضاري 
الحت�������اد الآ�����ض����ي����وي م���ع���رب���ني عن 
امللفات  كافة  ا�ضتعدادنا ل�ضتعرا�س 
ملحاولة  بالحتاد  اخلا�ضة  الإداري��ة 
خرباتهم  من  الق�ضوى  ال�ضتفادة 
اأعلى  اإىل  الإداري  ال��ع��م��ل  ن��ق��ل  يف 
م�����ض��ت��وي��ات��ه وحت��ق��ي��ق ال���ت���وازن بني 

الإداري  وال��ع��م��ل  ال��ري��ا���ض��ي  العمل 
لحتاد كرة القدم«.

بنداً   11 ع��ل��ى  ال��ربن��ام��ج  وي��رت��ك��ز 

اأ�ضا�ضياً حيث مُيثل كل بند من هذه 
وهم:  ق�ضم  اأو  معينة  اإدارة  البنود 
واحلوكمة،  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال�����ض��وؤون   (

الت�ضويق   ، والت���������ض����ال  الإع��������الم 
والتبادل التجاري ، القيادة والإدارة 
 ، امل��خ��اط��ر  واإدارة  امل��ال��ي��ة   ، ال��ع��ام��ة 

املعلومات  تقنية  الب�ضرية،  امل����وارد 
والدعم   ، وال�ضيانة  املرافق  اإدارة   ،
العامة  ال���ع���الق���ات   ، ال��ل��وج�����ض��ت��ي  

امل�ضابقات  اإدارة  امل�����ض��اه��م��ني،  م���ع 
وامل��ن��ت��خ��ب��ات والأن����دي����ة( ح��ي��ث قام 
الآ����ض���ي���وي مب��ت��اب��ع��ة دقيقة  ال���وف���د 
يف  اجل��اري  العمل  تفا�ضيل  جلميع 
ال��ق��دم بجميع جمالته  احت��اد ك��رة 
التي  ال�ضتبيانات  خالل  من  وذلك 
مع  الج��ت��م��اع  ومت  م�ضبقاً،  اأر���ض��ل��ت 
والأق�ضام  الإدارات  م�����ض��وؤويل  كافة 
وف���ري���ق ع��م��ل��ه��م ل�����ض��رح اآل���ي���ة عمل 
اآخر  ك��ل ق�ضم ع��ل��ى ح���دة وم��واك��ب��ة 
التطورات ومراحل العمل القادمة.

اإطالقه  امل�����ض��روع مت  اأن ه��ذا  ي��ذك��ر 
ب�ضورة “جتريبية” يف عام 2018 
املايل  امل��ج��ال  ي�ضتهدف  ك���ان  ح��ي��ث 
ف��ق��ط وحت��ق��ي��ق ال����ض���ت���ق���رار امل���ايل 
اأداء  ت��ق��ي��ي��م  وب����ع����د  ل������الحت������ادات، 
م����ن جانب  ال����ق����اري����ة  الحت����������ادات 
امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة واإدارت����ه����ا يف 

العام  نف�س  يف  التجريبي  امل�����ض��روع 
ف����ق����د حت�������ض���ل ك�����ل م�����ن الحت�������اد 
الفيتنامي على  الإماراتي والحتاد 
جوائز التميز يف تطوير العمل على 

م�ضتوى الدوري املحلي.
ياأتي  امل�����ض��روع  ه��ذ  بالذكر  اجل��دي��ر 
املكثف  ال���ت���ط���وي���ر  جم�����ال  ����ض���م���ن 
ال��ت��اب��ع ل��الحت��اد الآ���ض��ي��وي لو�ضع 
واأه����داف ثابتة لكل  دال���ة  ع��الم��ات 
وحتقيقها  اإل��ي��ه��ا  ل��ل��و���ض��ول  احت����اد 
الحتادات  الربنامج  ي�ضاعد  حيث 
اأهداف  وو���ض��ع  نف�ضها  تقييم  على 
والعمل  والقيا�س  للتحقيق  قابلة 
وا�ضحة  ا�ضراتيجيات  و�ضع  على 
اإعطاء  وحم��اول��ة   ، اإليها  للو�ضول 
الأولوية يف تطوير النقاط ال�ضلبية 
وتطوير  اأك���رب  لعناية  حت��ت��اج  ال��ت��ي 

اأكر.

يف الربوفة االأخرية قبل انطالق الت�شفيات االآ�شيوية

الأبي�س ال�ساب ي�اجه اأوزبك�ستان وديًا الي�م يف ط�سقند

بن هزام يوؤكد حر�س احتاد الكرة على تطوير العمل االإداري 

»Advance 11« وفد الحتاد الآ�سي�ي يختتم زيارته اخلا�سة مب�سروع

•• اأبوظبي-الفجر

�ضباق جائزة الحتاد  التنازيل لنطالق فعاليات  العد  يا�س  ب��داأت حلبة مر�ضى 
للطريان الكربى للفورمول1 لعام 2019 يف اأبوظبي التي تقام يف يف اأبوظبي 
بعد ثالثني يوًما، ابتداًء من اأم�س، وت�ضهد خالله جزيرة يا�س مهرجاًنا كرنفالًيا 

ي�ضتمر على مدى خم�ضة اأيام. ومع اقراب موعد احلدث الريا�ضي والرفيهي 
ال�ضباق، حيث  الإقبال على تذاكر  زي��ادة  اأعلن منظموه عن  املنطقة،  الأك��رب يف 

تبقى عدد حمدود من التذاكر على املدرجات ويف اأجنحة ال�ضيافة.
لنطالق  العا�ضرة  بالذكرى  املا�ضي  العام  يا�س  مر�ضى  حلبة  احتفلت  اأن  وبعد 
اأبوظبي،  2019 يف  1 لعام  �ضباق جائزة الحتاد للطريان الكربى للفورمول 

الرفيهية  الفعاليات  من  اأي��ام  خم�ضة  مهرجان  اإقامة  عن  احللبة  اأعلنت  فقد 
الناب�ضة باحليوية واحلما�س �ضواًء داخل م�ضار احللبة اأو يف املناطق املجاورة لها 

يف الفرة املمتدة من 28 نوفمرب املقبل وحتى 2 دي�ضمرب القادم.
الذي  ال�ضوبر”  “خمي�س  ي��وم  م��ع  للمهرجان  الرفيهية  الفعاليات  وتنطلق 
اإقباًل  ت�ضهد  وال��ت��ي  ال�ضيانة  منطقة  يف  املفتوحة  اجل��ول��ة  اأن�ضطته  تت�ضمن 

متزايدا عاما بعد عاٍم، وتتوا�ضل بعد ذلك اأحداث الت�ضويق والأجواء الكرنفالية 
الإمارات  دول��ة  ال��ذي حتتفل فيه  الأ�ضبوع وحتى يوم الثنني  اأي��ام عطلة  طيلة 
من  ك��ام��اًل  ي��وًم��ا  ي��ا���س  مر�ضى  حلبة  خ��الل��ه  وتنظم  ال�48،  ال��وط��ن��ي  بيومها 
اأبوظبي  تلة  ت�ضت�ضيفها  والتفاعلية  الرفيهية  والأن�ضطة  املمتعة  الفعاليات 

وت�ضتكمل اأجواء الحتفالت بعد حما�س وت�ضويق يوم ال�ضباق.

تزايد الإقبال على تذاكر �سباق جائزة الحتاد الكربى للف�رم�ل 1 

••  اأبوظبي-الفجر

منتدى  اإىل  ان�ضمامها  ع��ن  الإم���ارات���ي���ة  امل��ح��رف��ني  راب��ط��ة  اأع��ل��ن��ت 
الدوريات  ل��رواب��ط  اأك��رب جتمع  ال��ق��دم، وه��و  العاملية لكرة  ال��دوري��ات 
40 التي  ال��دول��ة رق��م  اأ�ضبحت الإم���ارات  ال��ع��امل، حيث  املحرفة يف 
منظومات  تطوير  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  امل��ن��ت��دى  ع�ضوية  على  حت�ضل 
والق�ضايا  للم�ضاكل  حلول  واإي��ج��اد  العاملية،  القدم  ك��رة  يف  احلوكمة 
بني  التعاون  تطوير  اإىل  بالإ�ضافة  العامل  ح��ول  اللعبة  تواجه  التي 

الأع�ضاء.
 40 �ضوت  ميثل  مهما، حيث  دوراً  العاملية  ال��دوري��ات  منتدى  يلعب   
رابطة من روابط الدوريات املحرفة ت�ضم يف جمملها 1100 نادياً 

القدم  لكرة  ال��دويل  الحت��اد  تتم مناق�ضتها مع  التي  الق�ضايا  كل  يف 
الأندية  عالقات  اللعبة،  نزاهة  ال��ق��دم،  ك��رة  قوانني  ومنها:  )فيفا( 
ما  لكل  بالإ�ضافة  ووكالئهم  الالعبني  انتقالت  قوانني  بالالعبني، 

يخ�س جدولة البطولت الدولية وفرات التوقف الدويل.
اجتماع  لأول مرة يف  الإماراتية حا�ضرة  املحرفني  رابطة  و�ضتكون   
مدينة  يف  �ضيعقد  وال���ذي  للمنتدى،  ال�ضنوي  العمومية  اجلمعية 
مراك�س املغربية يف نوفمرب املقبل. وتت�ضكل هيكلة املنتدى من ثالث 
جمموعات يتم اإعادة اختيار اع�ضائها كل 4 �ضنوات: جمموعة الإدارة 
وت�ضم ثالث روابط هي الدوري الأملاين، الدوري املك�ضيكي والدوري 
الأمريكي. جمموعة التوجيه وت�ضم 12 رابطة اأبرزها روابط الدوري 
والدوري  الإي��ط��ايل  ال���دوري  ال�ضباين،  ال���دوري  املمتاز،  الجنليزي 

ال�ضعودي للمحرفني. بينما ت�ضم جمموعة الأع�ضاء بقية الروابط 
الربتغايل  ال��دوري  الهولندي،  ال��دوري  واأبرزها  املنظمة  الأع�ضاء يف 

والدوري الياباين.
رابطة  بان�ضمام  للمنتدى  العام  الأم��ني  بريليموتر،  ج��ريوم  ورح��ب 
امل��ح��رف��ني الإم���ارات���ي���ة، م��ع��ت��رباً اإي���اه���ا خ��ط��وة م��ه��م��ة ل��ك��رة القدم 
الإماراتية، واأ�ضاف: “نحن �ضعداء جًدا باأن ت�ضبح رابطة املحرفني 
الإماراتية الع�ضو رقم 40 يف املنتدى، حيث اأن دوري اخلليج العربي 
اأ�ضبح اأحد اأف�ضل الدوريات يف قارة اآ�ضيا. نحن نتطلع لروؤية الإمارات 
خمتلف  بني  الإيجابي  التعاون  يف  وم�ضاهًما  املنتدى  يف  فعاًل  ع�ضًوا 

الأع�ضاء.«
 ومن جانبه قال وليد احلو�ضني املدير التنفيذي لرابطة املحرفني 

موؤ�ضراً  يعترب  العاملي  التجمع  لهذا  الرابطة  ان�ضمام  اأن  الإماراتية 
اإيجابيا على املكانة التي و�ضل لها دورينا يف كرة القدم العاملية، موؤكداً 
اأن الرابطة الآن متلك �ضوتا يعرب عن م�ضالح كرة القدم الإماراتية 
يف كل القرارات التي يتخذها الفيفا فيما يخ�س الدوريات املحرفة. 
واأ�ضاف احلو�ضني: “خالل 12 عاماً من الحراف، ح�ضدنا العديد 
الآ�ضيوية  ال��دوري��ات  ب��ني  مرموقة  مكانة  اإىل  وو�ضلنا  اجل��وائ��ز  م��ن 
توجت بح�ضولنا على جائزة اأف�ضل دوري ملهم يف القارة، والآن بعد 
با�ضتقاللية،  تتمتع  وباتت  الإماراتية  املحرفني  رابطة  ا�ضهار  اأن مت 
ن�ضعى للتعاون مع كربيات الدوريات العاملية لتطبيق اأف�ضل املمار�ضات 
اأن ت�ضبح  ال��ر���ض��ي��دة يف  ي��واك��ب ط��م��وح قيادتنا  وت��ط��وي��ر دوري��ن��ا مب��ا 

الإمارات الرقم واحد يف املجالت كافة .«

 رابطة املحرتفني الإماراتية تن�سم اإىل منتدى الدوريات العاملية لكرة القدم

حارب اإىل �شنغهاي وتكليف دويل للقمزي

وفد »دبي البحري« يف ال�سني ملتابعة م�نديال اك�س كات
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•• دبي-الفجر

الريا�ضية  ال��دورة  مناف�ضات  انطلقت 
العمالية الثالثة التي ينظمها جمل�س 
دب��ي ال��ري��ا���ض��ي وم��وان��ئ دب��ي العاملية 
بن  ح��م��دان  “مبادرة  اإط����ار  وت��ق��ام يف 
التي  املجتمعية”  ل��ل��ري��ا���ض��ة  حم��م��د 
الهيئات  بالتعاون مع  املجل�س  اأطلقها 
وال����دوائ����ر احل��ك��وم��ي��ة يف اإم�����ارة دبي 
املجتمع  فئات  خمتلف  حتفيز  بهدف 
الريا�ضة  دب��ي على ممار�ضة  اإم��ارة  يف 
والن�ضاط البدين باعتبارها اأداة مهمة 

لل�ضعادة والطاقة الإيجابية.
لعب   2106 ال������دورة  يف  وي�����ض��ارك 
م���ن خم��ت��ل��ف اجل��ن�����ض��ي��ات والأع����م����ار 
 11 وتت�ضمن  فريًقا،   226 ي�ضكلون 
كرة  القدم،  كرة  ريا�ضية هي  م�ضابقة 
ال�ضلة، الكرة الطائرة، الكركيت، تن�س 
الطاولة، التن�س الأر�ضي، �ضد احلبل، 
�ضباق  ال�����ض��ب��اح��ة،  ك�����ريام،  ال��ب��ل��ي��ارد، 

اجلري 5 كيلومرات. 
اجلمعة  ي��وم  ال����دورة  فعاليات  وت��ق��ام 
اأ�ضبوع يف مالعب موانئ دبي  من كل 
البوابة  ع��ل��ي  ج��ب��ل  مبنطقة  ال��ع��امل��ي��ة 
دي�ضمرب   13 حتى  وت�ضتمر   ،7 رق��م 
ال������دورة  اف���ت���ت���اح  وح�������ض���ر   ،2019
الريا�ضي  دب���ي  جمل�س  م��ن  ممثلني 

وموانئ دبي العاملية. 
وق������ال ����ض���ع���ادة ���ض��ع��ي��د ح������ارب اأم����ني 

ع���ام جم��ل�����س دب���ي ال��ري��ا���ض��ي: “لقد 
اأهم  م��ن  العمالية  ال����دورة  اأ���ض��ب��ح��ت 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���ض��ي��ة ال��ث��اب��ت��ة على 
اأجندة جمل�س دبي الريا�ضي ال�ضنوية 
التي نحر�س على اإقامتها يف موعدها 
من كل عام وذلك لأنها ت�ضتهدف فئة 
العمال  فئة  وه��ي  املجتمع  م��ن  مهمة 
اجلن�ضيات،  خمتلف  مي��ث��ل��ون  ال��ذي��ن 
كما اأن هذه الدورة تاأتي �ضمن اأهداف 
للريا�ضة  بن حممد  )مبادرة حمدان 
املجتمعية( لن�ضر الريا�ضة بني جميع 
روؤية  اأنها حتقق  املجتمع، كما  �ضرائح 
جمل�س دبي الريا�ضي يف بناء جمتمع 
ري���ا����ض���ي م��ت��م��ي��ز م���ن خ����الل تنظيم 
اأح�����داث ري��ا���ض��ي��ة ت��ت��اح ف��ي��ه��ا فر�ضة 

امل�ضاركة للجميع«.
وعرب اأمني عام جمل�س دبي الريا�ضي 
ع��ن ���ض��ع��ادت��ه ب��ال��ت��ع��اون امل�����ض��رك مع 
“ياأتي هذا  موانئ دبي العاملية وقال: 
الريا�ضية  ال��دورة  تنظيم  يف  التعاون 
املجل�س  ���ض��ي��ا���ض��ة  اإط�����ار  يف  ال��ع��م��ال��ي��ة 
ودعم  اخل��ا���س  القطاع  م��ع  بالتعاون 
واملجتمع  ال���وط���ن  خل���دم���ة  ج���ه���وده 
الأدوار  تكامل  باأهمية  اإمي��اًن��ا  وذل���ك 
والقطاع  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ات  ب��ني 
بالريا�ضة  املجتمع  خل��دم��ة  اخل��ا���س 
وت��ع��زي��ز م�����ض��وؤول��ي��ة ال��ق��ط��اع اخلا�س 

املجتمعية، ون�ضكر موانئ دبي العاملية 
هذه  تنظيم  يف  ال��ف��اع��ل��ة  مل�ضاهمتهم 
الدورة، ونحن �ضعداء بالإقبال الكبري 
الدورة  للم�ضاركة يف  العمال  قبل  من 
كما  ال��ث��ال��ث��ة،  ن�ضختها  يف  ال��ع��م��ال��ي��ة 
الفر�ضة  ال��ع��م��ال  مل��ن��ح  دائ���ًم���ا  ن�����ض��ع��ى 
ملمار�ضة ريا�ضاتهم املف�ضلة والرويح 
عالقاتهم  �ضبكة  وتعزيز  اأنف�ضهم  عن 
ال�ضركات  خم��ت��ل��ف  يف  اأق���ران���ه���م  م���ع 

واملوؤ�ض�ضات«.
التنفيذي  املدير  املعلم،  حممد  وق��ال 
وم���دي���ر ع���ام م���وان���ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة – 

التنفيذي  وامل��دي��ر  الإم������ارات،  اإق��ل��ي��م 
ال���ف���ع���ال���ي���ات  “تتزامن  جل������اف������زا: 
 – العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  يف  الريا�ضية 
اإقليم الإمارات مع مبادرة حتدي دبي 
اأطلقها  التي  الرائدة  املبادرة  للياقة، 
�ضمو ال�����ض��ي��خ ح��م��دان ب��ن حم��م��د بن 
را�ضد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، رئي�س 
جت�ضد  والتي  الريا�ضي،  دب��ي  جمل�س 
قيم اللياقة البدنية والروح الريا�ضية 

لدى الأفراد.«
هذا  ن�����ض��خ��ة  “�ضتغطي  واأ�������ض������اف: 
العاملية  دب��ي  موانئ  بطولة  من  العام 

ال��ت��ي ننظمها  ال��ري��ا���ض��ي��ة،  ل��الأل��ع��اب 
الريا�ضي  دب��ي  جمل�س  م��ع  بالتعاون 
العمال  ل�������ض���وؤون  ال���دائ���م���ة  وال��ل��ج��ن��ة 
اأك���رب م��ق��ارن��ًة بالعام  يف دب���ي، ن��ط��اق��اً 
املا�ضي، اإذ تت�ضم بتنوع فعالياتها والتي 
الفردية  البطولت  من  العديد  ت�ضم 
ال�ضفات  ي���ع���زز  مم����ا  واجل���م���اع���ي���ة، 
القيادية لدى امل�ضاركني وير�ضخ مبداأ 

العمل اجلماعي وروح الفريق.«
العمالية من  الريا�ضية  ال��دورة  وتعد 
يتم  التي  الريا�ضية  الفعاليات  اأب���رز 
حمدان  “مبادرة  ���ض��م��ن  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا 

املجتمعية”  ل��ل��ري��ا���ض��ة  حم��م��د  ب���ن 
نوعها  م��ن  الأوىل  ه��ي  ت��ع��ت��رب  ح��ي��ث 
عدد  حيث  من  املنطقة  م�ضتوى  على 
والفرة  تت�ضمنها  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ض��ات 
ال��زم��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��ام ف��ي��ه��ا، ن���ظ���ًرا ملا 
الريا�ضة  ن�ضر  اأه��داف يف  حتققه من 
امل���ج���ت���م���ع وهي  م���ه���م���ة يف  ف���ئ���ة  ب����ني 
خمتلف  ميثلون  ال��ذي��ن  ال��ع��م��ال  فئة 
العديد  املبادرة  وتت�ضمن  اجلن�ضيات، 
الريا�ضية  والفعاليات  ال��ربام��ج  م��ن 
ي�ضعى  ح���ي���ث  ل���ل���ع���م���ال،  امل��خ�����ض�����ض��ة 
منحهم  اإىل  ال��ري��ا���ض��ي  دب���ي  جمل�س 
املحببة  ريا�ضتهم  ملمار�ضة  الفر�ضة 
�ضبكة  وتعزيز  اأنف�ضهم  عن  والرويح 
مبختلف  اأق���ران���ه���م  م���ع  ع��الق��ات��ه��م 

لتطبيق  و�ضعًيا  واملوؤ�ض�ضات،  ال�ضركات 
روؤي��ة املجل�س يف بناء جمتمع ريا�ضي 
م��ت��م��ي��ز م���ن خ����الل ت��ن��ظ��ي��م اأح�����داث 
امل�ضاركة  فر�ضة  فيها  ت��ت��اح  ريا�ضية 

للجميع.
ال��ري��ا���ض��ي من  وي��ه��دف جمل�س دب���ي 
تنظيم الدورة الريا�ضية العمالية اإىل 
بال�ضركات  للعاملني  الفر�ضة  اإت��اح��ة 
البدنية  ل��ي��اق��ت��ه��م  م�����ض��ت��وى  ل���رف���ع 
املوؤ�ض�ضات  بني  فاعلة  �ضراكة  واإر���ض��اء 
احلكومية واخلا�ضة من خالل توفري 
اإىل جانب  ب��ي��ن��ه��م  ال��ت��وا���ض��ل  ف��ر���س 
اأج��ل رفع  العمل من  حت�ضني ظ��روف 
فراغهم  اأوق�������ات  و���ض��غ��ل  الإن���ت���اج���ي���ة 
مبمار�ضة الريا�ضة والن�ضاط البدين، 
باملناف�ضة  مليئة  اأج��واء  يف  واإ�ضراكهم 
والرفيه مبا يحقق روؤي��ة املجل�س يف 

بناء جمتمع ريا�ضي متميز و�ضعيد.
وكان جمل�س دبي الريا�ضي قد اأطلق 
ت�ضتهدف  ال��ت��ي  ال��ري��ا���ض��ي��ة  امل���ب���ادرات 
العمال منذ عام 2010 حتت م�ضمى 
امل��ه��رج��ان ال��ري��ا���ض��ي ال��ع��م��ايل الأول، 
من  العمال  م��ن  الآلف  فيه  و���ض��ارك 
ومن  والأع���م���ار،  اجلن�ضيات  خمتلف 
الفعاليات  ه���ذه  وت��ل��ق��ى  ال��وق��ت  ذل���ك 
اإىل  و�ضلت  حتى  والتطوير  الهتمام 
ال��ت��ي ت��ق��ام برعاية  ال�����دورة احل��ال��ي��ة 
اأكر  ومب�ضاركة  العاملية  دب��ي  م��وان��ئ 

من 2000 عامل.

•• ال�شارقة-الفجر:

على  �ضيطرته  ال�ضارقة  ن��ادي  تايكواندو  وا�ضل 
بكاأ�س  بطاًل  نف�ضه  وفر�س  املحلية،  البطولت 
للمرة  للتايكواندو  املفتوحة  الإم����ارات  بطولة 
والتي  الأ�ضبال”  “فئة  ال��ت��وايل،  على  الثانية 
بنادي  الريا�ضية  الأل��ع��اب  �ضالة  ا�ضت�ضافتها 

ال�ضارقة.
وفاز الفريق ب� 10 ميداليات متنوعة، منها اأربع 
م��ي��دال��ي��ات ذهبية و���ض��ت ب��رون��زي��ات وج��م��ع 85 
نقطة و�ضعته يف �ضدارة يف البطولة التي حظيت 
بلغ  والأكادمييات  الأندية  من  وا�ضعة  مب�ضاركة 

ع��دده��ا 27 ن��ادي��اً واأك��ادمي��ي��ة وخ��ا���س جولتها 
الهاجري،  �ضليمان  املهند�س  139 لعباً. وقدم 
ال�ضارقة  ب��ن��ادي  ال��ف��ردي��ة  الأل��ع��اب  اإدارة  رئي�س 
حافظوا  اأن  ب��ع��د  ال��ت��اي��ك��وان��دو  ل��ف��ري��ق  التهنئة 
جدارة  ع��ن  البطولة  بكاأ�س  وف���ازوا  اللقب  على 
ال���ن���ادي مي��ت��ل��ك فريق  اأن  م��ب��ي��ن��اً  وا���ض��ت��ح��ق��اق، 
�ضيطرته  وفر�س  فئاته  كل  يف  مميز  تايكواندو 
ال�ضاحة  يف  املطروحة  البطولت  جميع  وح�ضد 
بطولت  يف  الدولية  امليداليات  م��ن  ع���دداً  ون��ال 

م�ضنفة.
اأن جمل�س  اإىل  ال��ف��ردي��ة  الأل��ع��اب  رئي�س  ول��ف��ت 
اهتماماً  ال��ف��ردي��ة  الأل��ع��اب  ي��ويل  ال��ن��ادي  اإدارة 

خا�ضاً ويقدم لها دعماً معترباً، م�ضيداً باملتابعة 
الريا�ضي  ال�������ض���ارق���ة  جم��ل�����س  م����ن  امل�����ض��ت��م��رة 
الألعاب  بفرق  الرت��ق��اء  يف  الفعالة  وم�ضاهمته 
الفردية بالنادي لالأمام. م�ضيفاً اإن اإدارة الألعاب 
الالعبني  با�ضتمرار على تطوير  تعمل  الفردية 
اأنف�ضهم  ل��ت��ح�����ض��ري  اجل���ي���دة  ال��ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ري 
البطولت.  لكل  اجل��اه��زي��ة  ك��اأم��ل  يف  وو�ضعهم 
و�ضدد الهاجري على حر�س نادي ال�ضارقة لبناء 
قاعدة من الالعبني يف املراحل ال�ضنية يف فرق 
وتاأهيلهم  م�ضتوياتهم  وتطوير  املختلفة  النادي 
املحافظة  ل�ضمان  بهم  والتدرج  ال�ضليم  بال�ضكل 
على الإجنازات املحققة واإ�ضافة جناحات جديدة 

ت�ضجل يف �ضجل النادي، تعزيزاً ملبداأ ال�ضتدامة 
كون تايكواندو النادي من اأميز فرق الدولة يف 

اللعبة.
واأث���ن���ى رئ��ي�����س الأل���ع���اب ال��ف��ردي��ة ع��ل��ى اجلهاز 
الفني لتايكواندو نادي ال�ضارقة بكادره املواطن 
ب��ق��ي��ادة ال��ك��اب��نت ع���ب���داهلل ح���امت وال�����ذي عك�س 
الفريق  واأداء  �ضكل  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ب�ضماته 
اأن  ���ض��ارك ف��ي��ه��ا، مبيناً  ال��ت��ي  ال��ب��ط��ولت  يف ك��ل 
عبدالنا�ضر  الكابنت  من  املكون  املعاون  الطاقم 
احلجاجي و�ضالح الدين منا�ضرية له دور كبري 
يف البطولت التي فاز بها النادي، م�ضيداً بالعمل 

الذي يقدمه اإداري الفريق را�ضد رم�ضان.

الفريق يوا�شل تاألقه ويحافظ على لقبه للمرة الثانية على التوايل

تايك�اندو ال�سارقة يت�ج بكاأ�س بط�لة الإمارات املفت�حة

•• دبي-الفجر

يحتفي جمل�س دبي الريا�ضي يف ال�ضاعة اخلام�ضة والن�ضف م�ضاء اليوم الأربعاء  
يف مناف�ضات  الأوىل  الثالثة  باملراكز  الفائزين  بالأبطال   2019 اأكتوبر   30
هند  ال�ضيخة  “دورة  من  ال�ضابعة  الن�ضخة  ورع��اة  واجلماعية  الفردية  الألعاب 
لالألعاب الريا�ضية لل�ضيدات” الأكرب من نوعها التي تقام بتوجيهات من �ضمو 
ال�ضيخ حمدان بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 
اآل مكتوم  الريا�ضي، وحتت رعاية حرم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” �ضمو ال�ضيخة 
امل��راأة والريا�ضة مبجل�س  اآل مكتوم، وتنظمها جلنة  هند بنت مكتوم بن جمعة 

دبي الريا�ضي، وت�ضم 10 األعاب ريا�ضة فردية وجماعية.
و�ضيتم تكرمي الفائزات يف حفل ختام كبري تنظمه اللجنة املنظمة للدورة الليلة 
�ضيتم  كما  زاي��د،  ال�ضيخ  �ضارع  على  �ضيتي  باحلبتور  احلبتور  هيلتون  فندق  يف 
تكرمي الرعاة والداعمون واملوؤ�ض�ضات الإعالمية التي �ضاهمت يف جناح فعاليات 

الن�ضخة ال�ضابعة من الدورة.
وفاز فريق النيابة العامة بدبي بلقبي بطولتي كرة ال�ضلة والكرة الطائرة، وحل 

فريق بلدية دبي يف املركز الثاين ببطولة كرة ال�ضلة وجاء فريق القيادة العامة 
ل�ضرطة دبي يف املركز الثالث، فيما جاء فريق هيئة الطرق واملوا�ضالت يف املركز 
الثاين ببطولة الكرة الطائرة وحل فريق طريان الإمارات ال�ضيف اجلديد على 

الدورة يف املركز الثالث.
ويف بطولة األعاب التحدي التي ا�ضتحدثتها اللجنة املنظمة لأول مرة يف الدورة، 
حيث  فاز فريق بلدية دبي باملركز الأول وجاء فريق هيئة الطرق واملوا�ضالت 
يف املركز الثاين وحل فريق هيئة كهرباء ومياه دبي يف املركز الثالث، ويف بطولة 
ال�ضياحة  دائ��رة  الأول وج��اء فريق  باملركز  �ضوق دبي احل��رة  البولينغ فاز فريق 
والت�ضويق التجاري الذي ي�ضارك للمرة الأوىل يف املركز الثاين، فيما حل فريق 
بلدية دبي يف املركز الثالث، ويف فئة الفردي فازت ليدي ليز روبيال من موؤ�ض�ضة 
فامي للتدريب باملركز الأول، وحلت �ضالفي دي جال راباجو من �ضوق دبي احلرة 
يف املركز الثاين وجاء اإيلي�ضا لو يانا بيدرو من �ضوق دبي احلرة يف املركز الثالث. 
ويف بطولة الكرو�ضفيت التي تنظم لأول مرة يف الدورة فازت اأنا زيه من بلدية 
ومياه  كهرباء  هيئة  من  �ضحادة  اإبراهيم  �ضارة  ج��اءت  فيما  الأول،  باملركز  دب��ي 
الثالث،  اأماندا ميديرو�س من بلدية دبي يف املركز  دبي يف املركز الثاين وحلت 
العامة  الإدارة  ال�ضايغ من  فازت �ضفية خمتار  الهوائية  الدراجات  بطولة  ويف 

اأحمد  فرح  وج��اءت  املواطنات،  فئة  يف  الأول  باملركز  الأجانب  و�ضوؤون  لالإقامة 
املري من بنك اأبوظبي التجاري يف املركز الثاين، وحلت �ضارة حممد الهرمودي 
املقيمات فازت �ضماح  الثالث، ويف فئة  املركز  من هيئة دبي للثقافة والفنون يف 
نورية  الأول، وجاءت  باملركز  دبي  ل�ضرطة  العامة  القيادة  حممد م�ضطفى من 
املركز  يف  وال��ك��ي��م��اوي��ات  للبروكيماويات  اخلليجي  الحت���اد  م��ن  اإ�ضماعيلوفا 
الأج��ن��ف للخدمات  �ضارة  �ضركة  الأج��ن��ف من  ال��ه��ادي  بنت  �ضارة  ال��ث��اين، وحلت 

الريا�ضية يف املركز الثالث.
كهرباء  هيئة  من  عمر  خالد  ن��دى  ف��ازت  املواطنات  فئة  يف  الطريق  �ضباق  ويف 
ومياه دبي باملركز الأول، تلتها نورة جا�ضم مرزوق من القيادة العامة ل�ضرطة 
دبي باملركز الثاين، وجاءت نوف علي عبداهلل النون هيئة ال�ضحة بدبي يف املركز 
تلتها  الأول  باملركز  الأجنف  الهادي  بنت  �ضارة  ف��ازت   املقيمات  الثالث، ويف فئة 
اإ�ضماعيلوفا من الحتاد اخلليجي للبروكيماويات والكيماويات باملركز  نورية 

الثاين، وحلت لطيفة ال�ضاروخ من نادي دبي لأ�ضحاب الهمم باملركز الثالث.
ويف بطولة ال�ضباحة يف فئة املواطنات فازت اإميان عبيد املري من القيادة العامة 
العامة  القيادة  الفال�ضي من  اإبراهيم  الأول، وحلت مرمي  باملركز  دبي  ل�ضرطة 
ل�ضرطة دبي يف املركز الثاين، وجاءت �ضميه فهد عيون من هيئة كهرباء ومياه 

دبي يف املركز الثالث، ويف فئة املقيمات فازت �ضاَرة بنت الهادي الأجنف من �ضركة 
ة الأجنف للخدمات الريا�ضية باملركز الأول، تلتها فريينا بو�ضبا دي �ضيلفا  �ضارَّ

من موؤ�ض�ضة دبي للمراأة، وحلت ندى جمدي الغندور من �ضركة دولرو.
ويف بطولة الري�ضة الطائرة يف فئة املواطنات فازت منى حممد ال�ضهالوي من 
اإينوك باملركز الأول، تلتها اأمل يو�ضف بخيت من النيابة العامة بدبي يف املركز 
الثاين، وجاءت عائ�ضة اأحمد �ضاهني من هيئة كهرباء ومياه دبي يف املركز الثالث، 
ويف فئة املقيمات فازت نفي�ضة �ضارا �ضراج من موؤ�ض�ضة دبي لالإعالم باملركز الأول، 
تلتها جيني روز األركون من �ضوق دبي احلرة يف املركز الثاين، وجاءت جينيلي 

ليم كابولوجن من هيئة ال�ضحة بدبي يف املركز الثالث.
ويف بطولة ال�ضطرجن يف فئة املواطنات فازت اأمل عبدالعزيز العارف من هيئة 
كهرباء ومياه دبي باملركز الأول، تلتها منى حممد الهرمودي من موؤ�ض�ضة دبي 
لالإعالم يف املركز الثاين، وجاءت فائقة �ضالح بوخ�ضم من هيئة كهرباء ومياه 
دبي يف املركز الثالث، ويف فئة املقيمات فازت مي�ضون جاد اهلل نر�س من جمارك 
واملوا�ضالت  الطرق  هيئة  من  ميندوزا  �ضيهارا  ميال  تلتها  الأول،  باملركز  دبي 
ب��دب��ي يف املركز  ك���روز م��ن هيئة ال�ضحة  ن��ورم��ا لب��ي��ج  ال��ث��اين، وج���اءت  باملركز 

الثالث.

»دورة ال�سيخة هند لالألعاب الريا�سية لل�سيدات« حتتفي بالأبطال والرعاة الليلة 

�شمن مبادرة حمدان بن حممد للريا�شة املجتمعية

جمل�س دبي الريا�سي وم�انئ دبي العاملية يطلقان الدورة الريا�سية العمالية الثالثة 

لعب��ة   11 يف  يتناف�ش��ون  الع��ب   2000 م��ن  • اأكث��ر 

•• اأبوظبي-الفجر

اع���ت���م���دت جل���ن���ة احل����ك����ام يف احت����اد 
الإمارات لكرة ال�ضلة اأكر من برنامج 
للك�ضف عن املواهب التحكيمية املبكرة 
“احلكم  وتاأهيلها من خالل م�ضروع 
اهتمام  ���ض��وء  على  وذل���ك  ال�ضغري” 
التحكيمية  ال��ك��وادر  بتاأهيل  الحت���اد 

لدعم تطور اللعبة يف الدولة .
وقامت اللجنة بتو�ضيع دائرة الهتمام 
الدولة  وم��وال��ي��د  امل��ق��ي��م��ني  لت�ضمل 

املواطنات  واأب���ن���اء  امل��را���ض��ي��م  وح��م��ل��ة 
ل�ضتقطاب املتميزين فيهم يف جمال 
التحكيم بال�ضتفادة من قرار �ضاحب 
ي�ضمح  ال���ذي  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ال�ضمو 
امل�ضابقات  يف  بامل�ضاركة  الفئات  لتلك 
املحلية. ويقول خالد الهاجري ع�ضو 
ال�ضلة رئي�س  اإدارة احتاد كرة  جمل�س 
اإ�ضماعيل  ال���ل���واء  اإن  احل���ك���ام  جل��ن��ة 
القرقاوي رئي�س الحتادين الإماراتي 
الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  وكل  والعربي 
يولون اهتماما كبريا بتاأهيل الكوادر 

والتحكيمية،  وال��ت��دري��ب��ي��ة  الإداري�����ة 
باعتبار هذه اخلطوة من اأبرز عنا�ضر 
اعتماد  مت  ول��ذل��ك  لعبة،  اأي  تطوير 
“احلكم  م�����ض��روع��ني ج��دي��دي��ن ه��م��ا 

املقيم«. و”احلكم  ال�ضغري”، 
وعن احلكم ال�ضغري .. قال: “منذ 6 
اأ�ضهر مت التوا�ضل مع جميع الأندية 
يف الدولة وطلبنا منهم تر�ضيح اأ�ضماء 
ليخ�ضعوا  ال�ضن  �ضغار  م��ن  لع��ب��ني 
ل��ربام��ج ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل مكثفة من 
اأج����ل ���ض��ن��اع��ة ح��ك��ام ج����دد، وبالفعل 

جدد  �ضغار  حكام   7 مع  املهمة  بداأنا 
16 وال�  ال�����  ب���ني  اأع���م���اره���م  ت�����راوح 
كرة  ممار�ضي  م��ن  اأغلبهم  �ضنة   20
العدد  ه���ذا  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ال�ضلة”.. 
نواة مل�ضروع ميكن اأن يت�ضع يف مراحل 

مقبلة.
احلكام  جلنة  اأن  ال��ه��اج��ري  واأ���ض��اف 
باحلكام  اله����ت����م����ام  دائ�������رة  و����ض���ع���ت 
من  ال�ضتفادة  خالل  من  والتحكيم، 
الدولة  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  ق���رار 
الدولة  ومواليد  للمقيمني  بال�ضماح 

املرا�ضيم  وح��م��ل��ة  امل��واط��ن��ات  واأب���ن���اء 
لال�ضتفادة  امل�����ض��اب��ق��ات  يف  ب��امل�����ض��ارك��ة 
التحكيم،  الفئات يف جم��ال  ه��ذه  من 
وكل  والأن��دي��ة  اجلامعات  يف  فاأعلنت 
اجلهات اأن الحتاد يدعو كل من يجد 
ال�ضلة  للتحكيم يف كرة  نف�ضه موؤهال 
اأن يتقدم باأوراقه، لإخ�ضاعه لربامج 

تدريب تاأهيلية.
واأو���ض��ح اأن ال��ه��دف م��ن امل�����ض��روع هو 
جت���دي���د دم�����اء احل���ك���ام .. لف���ت���ا اإىل 
يتكون  �ضامل  تاأهيلي  برنامج  اعتماد 

التاأ�ضي�ضية  ه���ي  م���راح���ل  ع����دة  م���ن 
والتطويرية واملتقدمة، وي�ضرف على 
املخ�ضرم  ال����دويل  حكمنا  ت��اأه��ي��ل��ه��م 
البلو�ضي ع�ضو جلنة  الكابنت ح�ضني 
وال���ك���اب���نت قا�ضم  ب����الحت����اد،  احل���ك���ام 
الكبري  الإم����ارات����ي  دع���دو����س احل��ك��م 
ن�ضتقطب  ك��م��ا  ال�����دويل،  وامل��ح��ا���ض��ر 
بني فرة واأخرى خبريا اأجنبيا زائرا 
لال�ضتفادة من خرباته يف تاأهيل تلك 

الكوادر.
بالن�ضبة   “ ال������ه������اج������ري:  وق���������ال 

“احلكم  ب���رن���ام���ج  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ني 
املقيم” معظمهم يف مرحلة الدرا�ضة 
اإقبال  ال��ربن��ام��ج  اجل��ام��ع��ي��ة، و���ض��ه��د 
كبري حيث يراوح عدد املن�ضمني بني 
20 و23 حكما مبتدئا .. معربا عن 
الدولة  التحكيم يف  تفاوؤله مب�ضتقبل 
.. م�ضيفا “ اأ�ضبح لدينا اأحد احلكام 
من  وامل�ضتفيد  ال��واع��دي��ن  امل��واط��ن��ني 
تر�ضيحه  مت  املحلية  التاأهيل  برامج 
تدريبية  ب������دورة  ل��الل��ت��ح��اق  ح��ال��ي��ا 
�ضيدات حمكمات   3 ولدينا  خارجية، 

اإدارة  يف  ي�ضاركن  متميزات  مواطنات 
بع�س مباريات دوري ال�ضيدات«.

»الإمارات لكرة ال�سلة« يتبنى م�سروعني جديدين لتط�ير التحكيم يف الدولة
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الفجر الريا�ضي

تعّر�س  ج���دي���دة  ق��ا���ض��ي��ة  خ�������ض���ارة 
ل��ه��ا ف��ري��ق م��ي��الن الإي���ط���ايل لكرة 
القدم، هذا املرة مل تكن على اأر�س 
وامنا  مناف�س،  ف��ري��ق  اأم���ام  امللعب 
بلغت  اإذ  القت�ضادي  ال�ضعيد  على 
خ�ضائره لل�ضنة املالية لعام 2018 
حزيران-يونيو   30 يف  واملنتهية 
املن�ضرم، 146 مليون يورو )165 
مليون دولر( ح�ضبما ذكرت تقارير 
�ضحيفة  وقالت  اإيطالية.  اعالمية 
الإيطالية  �ضبورت”  ديلو  “غازيتا 
16 يف  ارتفعت بن�ضبة  اإن اخل�ضائر 
146 مليون يورو  املئة لت�ضل اىل 
مقارنة ب� 126 مليون يورو لنف�س 
بتكلفة  ال�ضابق،  ال��ع��ام  م��ن  ال��ف��رة 
قدرها  بزيادة  ي��ورو،  مليون   373
 241.1 واإي���رادات  املئة،  يف   5.1
يف   6.1 بانخفا�س  ي����ورو،  م��ل��ي��ون 
ل�ضتعادة  ال��ف��ري��ق  وي�����ض��ع��ى  امل���ئ���ة. 
ف����رة اأجم�������اده ع��ن��دم��ا ك����ان حتت 
حينما  برل�ضكوين  �ضيلفيو  ق��ي��ادة 
اأبطال  دوري  يف  األقاب  �ضبعة  حقق 

اأوروبا.
وتراكمت ديون الفريق اللومباردي 
لتبلغ حوايل 500 مليون يورو على 
التي  املا�ضية  ال�ضتة  املوا�ضم  م��دار 

تغيب فيها عن دوري الأبطال.
وكان �ضندوق ال�ضتثمار الأمريكي 
على بطل دوري  “اإليوت” ا�ضتحوذ 
املثقل  م����رات،  �ضبع  اأوروب�����ا  اأب��ط��ال 
بالديون من رجل الأعمال ال�ضيني 
متوز-يوليو  يف  ه���ون���غ  ي���ون���غ  يل 
عن  ال��ن��ادي  لغياب  وك��ان   .2018
ال��ب��ط��ولت الأوروب���ي���ة ت��اأث��ري على 
ويف  الفريق  ل��دى  الراعية  اجلهات 
مبيعاته.  حيث انخف�س الدخل من 
يورو  مليون   6،7 مب��ق��دار  ال��رع��اة 
وانخف�ضت مبيعات التذاكر مبقدار 
1،2 مليون يورو. يف املقابل ارتفعت 
التلفزيوين  النقل  حقوق  اإي���رادات 
 113،8 اإىل  مليون   109،3 م��ن 
م���ل���ي���ون. واح����ت����ل م����ي����الن امل���رك���ز 

املو�ضم  املحلي  ال��دوري  اخلام�س يف 
يف  امل�ضاركة  من  حرم  لكنه  املا�ضي، 
ال�����دوري الوروب������ي )ي���وروب���ا ليغ( 
خلرقه قواعد اللعب النظيف لدى 
الحتاد الوروبي للعبة. وانخف�ضت 
اإي��رادات بيع لعبي كرة القدم على 
42 مليون  م��ن  وج���ه اخل�����ض��و���س 
ي����ورو.  م��ل��ي��ون   25،5 اإىل  ي�����ورو 
ال���ن���ادي ����ض���ام���داً �ضخت  ولإب����ق����اء 
يف  ي���ورو  مليون   325 “اإليوت” 
اأيلول-�ضبتمرب  �ضهر  حتى  املجموع 
املا�ضي، ح�ضبما ذكرت �ضبكة “�ضكاي 

�ضبورت” اإيطاليا.
وع��ل��ى اأر�����س امل��ل��ع��ب، ي��ع��اين حامل 

ل��ق��ب ال�����دوري الإي���ط���ايل 18 
م���������رة م�������ن ع�����دم 

ماركو  مدربه  اأقيل  حيث  ال��ت��وازن، 
�ضبع  ب��ع��د  من�ضبه  م��ن  ج��ام��ب��اول��و 
مباريات فقط وعني مكانه �ضتيفانو 
بيويل، لي�ضبح الثامن الذي يتوىل 
ال�����ض��ن��وات اخلم�س  امل��ه��م��ة يف  ه���ذه 

الأخرية.
وك���ان م��ي��الن ق��د اأح����رز اآخ���ر لقب 
 ،2011 ال��دوري املحلي عام  له يف 
اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  يف  يلعب  ومل 

-2013 مو�ضم  منذ 
يحتل   .2014

ال��ن��ادي ال��ل��وم��ب��اردي امل��رك��ز الثاين 
ع�ضر يف الدوري، بعد خم�س هزائم 
م��ق��اب��ل ثالثة  م���ب���اري���ات  ت�����ض��ع  يف 
ان��ت�����ض��ارات وت��ع��ادل واح���د، بر�ضيد 
نقطة عن   13 وبفارق  نقاط   10

يوفنتو�س املت�ضدر.
وب���ع���د ����ض���ن���وات ط��وي��ل��ة م���ن املجد 
ناهزت الثالثة عقود يف عهدته باع 
برل�ضكوين قطب الإعالم الإيطايل 
ورئي�س الوزراء الأ�ضبق، النادي اإىل 
بعدها  لت�ضيطر   ،  2017 ع��ام  يل 
“اإليوت” على النادي بعدما تخلف 
�ضداد  ع��ن  ال�ضيني  الأع��م��ال  رج��ل 
جاره  م��ع  م��ي��الن  وي�ضعى  ق��ر���ض��ه. 
جديد،  ملعب  لبناء  اإن��ر  وخ�ضمه 
التاريخي  امللعب  من  بديال  ليكون 
حالياً  ي�ضت�ضيف  ال��ذي  �ضريو  �ضان 
الناديان  وكان  الفريقني.  مباريات 
قد ك�ضفا يف اأيلول-�ضبتمرب املا�ضي 
جديد،  ملعب  لبناء  ت�ضورهما  عن 
�ضكان  ل��دى  الآراء  يف  تباين  و�ضط 
امل��دي��ن��ة ب��ني امل�����ض��ي يف ب��ن��اء ملعب 

جديد، اأو جتديد احلايل.
الرئي�س  ����ض���ك���اروين،  ب���اول���و  وق����ال 
“اإيني”  الطاقة  ملجموعة  ال�ضابق 
البلدية  ال�����ض��ل��ط��ات  اأع���ط���ت  “اإذا 
اخلطة  تلك  ف��اإن  الأخ�ضر  ال�ضوء 
ب�ضكل  الإي����رادات  زي���ادة  �ضاأنها  م��ن 

كبري«.
واأ�ضاف “اإن مل تنجح �ضفقة امللعب 
اإن���ر«. من  “خطة ي” مع  فهناك 
املدير  اإيفان غازيدي�س  اأكد  جانبه، 
“هناك  ل��ن��ادي م��ي��الن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
جانب  م��ن  وجريئة  وا�ضحة  روؤي���ة 
اإل����ي����وت، وه����ي اإع�������ادة م���ي���الن اإىل 
القدم  ك��رة  ترتيب  ج���دول  ���ض��دارة 
الإيطالية والعاملية دون اأن ي�ضتغرق 
الأمر 10 اأو 15 عاما«. واأ�ضاف اأنه 
اجلديد،  امللعب  عن  النظر  ب�ضرف 
يعتزم النادي “ال�ضتثمار يف لعبي 
اإىل  لتحويلهم  ال�ضباب  القدم  ك��رة 

لعبني من النخبة«.

•• لوناتو-الفجر

حقق بطل �ضباقات الكارتينج الإماراتي را�ضد الظاهري 
انطالقة قوية يف اجلولة الأوىل من بطولة كاأ�س العامل 
املفتوحة WSK، حيث احتل املركز الثاين على حلبة« 
يف   «  Circuito South Garda Karting
الفرة  خ��الل  اأقيمت  والتي  الإيطالية،  لوناتو  مدينة 
اأكتوبر اجل��اري، حيث دخل الظاهري   27 اإىل   24 من 
يف مناف�ضة �ضر�ضة مع ما يقرب من 100 �ضائق من 51 
�ضنة   12-8 ب��ني  العمرية  الفئة  ال��ع��امل يف  ح��ول  دول���ة 

“ميني«.
و�ضعى الظاهري جاهدا لإ�ضافة اإجناز اآخر اإىل ح�ضيلة 
اإجنازاته التي حققها يف هذا املو�ضم، حيث تفوق يف ثالث 
جولت وحقق املركز الأول والثاين يف جولة واحدة اأهلته 

لحتالل املركز الثاين يف النهاية.
ودخل را�ضد �ضريعا يف اأجواء ال�ضباق من الدورة الأوىل، 
التي  املبكر”  “النطالق  خمالفة  على  ح�ضوله  برغم 
املناف�ضة  وت��رية  ارتفعت  ثم  ال�ضاد�س،  املركز  اإىل  اأعادته 
بني املت�ضابقني يف الدورتني الثانية والثالثة وكان حينها 
“الظاهري” يف املركز الرابع، ثم متكن من التقدم نحو 
البطل  وا�ضتمر  اخلام�ضة،  ال��دورة  بنهاية  الثالث  املركز 
الإماراتي املوهوب على هذا النحو حتى الدورة التا�ضعة 
التي �ضهدت مهارات ومناورات متميزة مكنته من احتالل 
املركز الثاين عند بلوغه خط النهاية بفارق ملحوظ عن 

اأقرب مناف�ضيه.
وقال را�ضد الظاهري “ اأنا �ضعيد لتجاوزي هذا التحدي 
ال�ضعب الذي واجهت خالله نخبة من اأف�ضل ال�ضائقني 
ال�ضباب يف العامل، لقد كانت الرحلة من املركز ال�ضاد�س 

بالن�ضبة  اأم����ا  ب��ال�����ض��ع��وب��ات،  مليئة  ال��ث��اين  امل��رك��ز  اإىل 
لو�ضويل ملن�ضة التتويج فدائما اأعتربه �ضرف رفيع، كما 
اأعترب �ضباق هذا اليوم من التجارب املميزة يف م�ضريتي 
بطولة  اإىل  للو�ضول  يل  حافزا  ت�ضكل  والتي  الريا�ضية 

كاأ�س العامل املفتوحة«.
الإيطايل  ال�ضابق   2 ال��ف��ورم��ول  بطل  ق��ال  جانبه  م��ن 
اإيبوليتي الذي يتوىل تدريب البطل الإماراتي  فاو�ضتو 
را����ض���د ال���ظ���اه���ري.. “ يف ك���ل حت���د ي�����ض��ارك ف��ي��ه را�ضد 
فما  وم��ه��ارت��ه،  �ضخ�ضيته  م��ن  ج��دي��د  بجانب  يده�ضني 
راأيناها من مثابرة واإ�ضرار على حتقيق الهدف يدل على 
اأنه ميتلك �ضخ�ضية البطل واملوهبة الفريدة.. اإن الروح 
التي يتمتع بها جتعلني مطمئنا على م�ضتقبله الريا�ضي 
ومتاأكدا من قدرته على موا�ضلة م�ضواره الريا�ضي اإىل 
اأبعد مدى ممكن، فا�ضتمراره على هذا النهج �ضيمكنه من 

ح�ضد املزيد من الإجنازات والألقاب العاملية املرموقة«.
وج����رى ال�����ض��ب��اق ع��ل��ى م�����ض��م��ار ���ض��اوث ج����اردا كارتينج 
يف  وال��واق��ع  م��ر   1200 م�ضاحته  تبلغ  ال��ذي  ال�ضهري 
امل�ضمار  ويحتوي  اإيطاليا،  �ضمايل  لومباردي  مقاطعة 
ت�ضابق  حيث  العامل  م�ضتوى  على  مميزة  م�ضارات  على 
على اأر�ضه اأ�ضاطري �ضباق ال�ضيارات يف العامل مثل مايكل 
ويعود  وغ��ريه��م..  وفيتيل  هاميلتون  ولوي�س  �ضوماخر 
 ،1988 ع��ام  يف  م��رة  لأول  امل�ضمار  ه��ذا  افتتاح  ت��اري��خ 
اأكر  كما مت جتديده وتو�ضعته موؤخرا لتوفري م�ضارات 

اإثارة.
ال��ت��ال��ي��ة م���ن م�ضابقة  امل��رح��ل��ة  اأن جت���ري  امل���ق���رر  وم���ن 
WSK العاملية املفتوحة خالل الفرة من 7 حتى 10 
 ،Laghi  7 نوفمرب املقبل على حلبة الدائرة الدولية 

يف كا�ضتيليتو دي براندوزو – بافيا.

اإجناز جديد لـ »را�سد الظاهري« يف املرحلة الأوىل 
من بط�لة ل�تان� العاملية املفت�حة

مزدوجة  ثالثية  غ��ري��ن  درمي��ون��د  واأ���ض��اف  نقطة   26 ك���وري  �ضتيفن  �ضجل 
يف  املو�ضم  ه��ذا  الأول  ف��وزه  ووري���رز  �ضتايت  غولدن  ليحقق  دابل”،  “تريبل 
نيواورليانز  م�ضيفه  ح�ضاب  على  ال�ضلة،  ك��رة  ملحرفني  الأم��ريك��ي  ال���دوري 
بيليكانز 134-123 فيما تاألق جيم�س هاردن بت�ضجيله 40 نقطة لهيو�ضنت 
مل�ضته  و2018،  و2017   2015 بطل  �ضتايت،  غ��ول��دن  وا�ضتعاد  روك��ت�����س. 
امام  الح��د  قا�ضية  خل�ضارة  تعر�ضه  بعد  �ضنر”  كينغ  “�ضموثي  ملعب  على 
لو�س  اأم���ام  الفتتاحية  خ�ضارته  بعد  وذل���ك   ،122-92 �ضيتي  اوك��اله��وم��ا 
الثاين،  الربع  نقطة يف   45 ت�ضجيله  وبف�ضل   .141-122 كليربز  اجنلي�س 

تقدم غولدن �ضتايت بفارق مريح 72-55 على ال�ضراحة.
وو�ضع الفارق اىل 24 نقطة يف الربع الثالث، قبل ان يقل�س بيليكانز فارقا مل 

يجنبه اخل�ضارة يف الربع الخري.
وانهى اأ�ضا�ضيو غولدن �ضتايت اخلم�ضة املباراة وبحوزتهم ع�ضر نقاط اأو اأكر، 

وا�ضاف البديل داميون يل 23 نقطة.
11 متريرة حا�ضمة، وا�ضاف داجنيلو را�ضيل  ال�26، لعب كوري  واىل نقاطه 
24 نقطة و8 متريرات حا�ضمة، فيما تاألق غرين مع 16 نقطة و17 متابعة 

و10 متريرات حا�ضمة.
ولدى اخلا�ضر، كان براندون اينغرام اف�ضل م�ضجل مع 27 نقطة.

“كنا  خ�ضارتيه  بعد  التحدي  رف��ع  على  م�ضمما  ك��ان  فريقه  اإن  غرين  وق��ال 
نتناق�س داخليا انه يجب التناف�س على م�ضتوى دوري املحرفني«.

تابع “يف اأول ليلتني مل نكن على قدر التطلعات. لكن ال�ضبان خرجوا ولعبوا 
بطاقة كبرية فكانت النتيجة بانتظارنا«.

ويف ظل انتقال النجم امل�ضاب كيفن دورانت اىل بروكلني نت�س وغياب النجم 

الخر كالي توم�ضون ب�ضبب ا�ضابة قوية اأي�ضا، ي�ضعر غرين بان احلمل اإ�ضايف 
ذلك  تعوي�س  ميكننا  ل  اخل���ربة.  م��ن  امل��زي��د  ونكت�ضب  اأك��ر  “�ضنتطور  عليه 
تابع  النتائج«.  حتقيق  ميكننا  الليلة  مثل  ناف�ضنا  اذا  لكن  الالعبني(  )غياب 
الالعب البالغ 29 عاما “يجب اأن اأكون )قائدا(. يف اأول ليلتني مل اأكن كذلك. 
هوؤلء  وتعليم  مو�ضم جيد  تقدمي  اردن��ا  واذا  اجلميع.  ا�ضواأ من  كانت طاقتي 

ال�ضبان كيف تكون ناجحا، علينا اخراج هذه الطاقة«.
ويف لو�س اجنلي�س، قاد كواهي لينارد جنم املو�ضم املا�ضي مع تورونتو رابتورز 
على  الثالث  ف��وزه  اىل  كليربز  اجنلي�س  لو�س  اجل��دي��د  فريقه  اللقب،  حامل 
�ضد  املفاجئة  اخل�ضارة  معو�ضا   ،96-111 هورنت�س  ت�ضارلوت  �ضيفه  ح�ضاب 

فينيك�س �ضنز قبل يومني.
و�ضجل لينارد 30 نقطة و7 متابعات و6 متريرات حا�ضمة فما اأ�ضاف زميله 
ريفرز  دوك  كليربز  م���درب  وق���ال  ب��دي��ال.  ن��زول��ه  بعد  نقطة   23 ول��ي��ام��ز  ل��و 
على غرار منع رقابة اخل�ضم، التوقيت  حت�ضينها،  ميكن  كثرية  امور  “هناك 
ل  اننا  وا�ضعر  امللعب  ار���س  على  املكونات  العديد من  هناك  التمركز.  وكيفية 
ال��ذي نرغب فيه، وه��ذا �ضيء جيد. لكن خ��الل هذه  املكان  ن��زال بعيدين عن 
الفرة علينا حتقيق النت�ضارات، فاأنت يف املنطقة الغربية حيث عليك حتقيق 

النت�ضار تلو الخر«.
على  فريقه  ليتفوق  نقطة   40 ه���اردن  جيم�س  النجم  �ضجل  هيو�ضنت،  ويف 

اوكالهوما �ضيتي 112-116.
“تريبل دابل”  املوزع را�ضل و�ضتربوك قريبا من حتقيق  وكان زميله اجلديد 
بت�ضجيله يف �ضلة فريقه ال�ضابق 21 نقطة و12 متابعة و9 متريرات حا�ضمة.

“يجلب عن�ضرا خمتلفا يف  ووجه هاردن حتية مل�ضاهمة و�ضتربوك الهجومية 
الذي  و�ضتربوك  قال  ب��دوره،  لعبه«.  لياقته و�ضناعة  �ضرعته، تقدمه،  اللعبة. 
احرز مع اوكالهوما لقب اف�ضل لعب يف ال��دوري عام 2017 وحمل الوانه 
بني 2008 و2019 “على امللعب ل توجد �ضداقة. �ضبالدينغ )كرة املباراة( 

هو �ضديقي. وزمالئي. هذا كل �ضيء«.
ولدى اخلا�ضر، �ضجل الكندي ال�ضاب �ضاي غيلغيو�س- األك�ضندر 22 نقطة و9 
متابعات واملوزع الملاين البديل دني�س �ضرودر 22 نقطة و7 متريرات حا�ضمة. 
ول يزال فيالدلفيا �ضفنتي �ضيك�ضرز الفريق الوحيد يف املنطقة ال�ضرقية دون 
ومرة   .103-105 هوك�س  اأتالنتا  ار���س  على  الثالث  ف��وزه  بعد  خ�ضارة،  اأي 
 ، فريقه  فوز  رئي�ضا يف  دورا  امبيد  العمالق جويل  الكامريوين  لعب  جديدة، 
 5،3 قبل  رميتان حرتان حا�ضمتان  بينها  متابعة،  و13  نقطة   36 بت�ضجيله 

ثوان على نهاية املباراة.
ال��ث��ال��ث مقابل خ�����ض��ارة على  ف���وزه  ت��ورون��ت��و، حقق راب��ت��ورز ح��ام��ل اللقب  ويف 
نقطة   26 لوري  كايل  امل��وزع  و�ضجل   .95-104 ماجيك  اأورلن���دو  ح�ضاب 

والكامريوين الطائر با�ضكال �ضياكام 24 نقطة و9 متابعات.
ويف املنطقة الغربية، ل يزال �ضان انتونيو �ضبريز دون خ�ضارة بعد حتقيق فوزه 
الثالث على �ضيفه بورتالند ترايل باليزرز 113-110. وكان دميار ديروزان 
اف�ضل م�ضجل لدى �ضبريز مع 27 نقطة، فيما �ضجل للخا�ضر كل من داميان 

ليالرد و�ضي جاي ماكولوم 28 و27 نقطة تواليا.
ال�23  التاأهل للمو�ضم  الباحث عن  و�ضيكون متاحا للمدرب غريغ بوبوفيت�س 
فريقه  ملقدرات  اإ�ضايف  تقييم  يف  اأوف”،  “بالي  الق�ضائية  الدوار  اىل  تواليا 

عندما يحل اخلمي�س على كليربز.
-129 وحقق ميلووكي باك�س فوزا �ضهال على م�ضيفه كليلفالند كافاليريز 
يف مباراة �ضجل فيها �ضتة من لعبيه 14 نقطة اأو اأكر، بينهم النجم   112

اليوناين ياني�س اأنتيوكومنبو )14 نقطة و10 متابعات(.

خ�سائر قيا�سية لـميالن قاربت 146 ملي�ن ي�رو ف�ز اأول لغ�لدن �ستايت و40 نقطة لهاردن 

عن   2020 الأوملبية  طوكيو  األعاب  منظمو  ك�ضف 
اأمريكي،  دولر  مليون   188 بكلفة  جمباز  ملعب 
التي  اليابانية  املعمارية  الهند�ضة  م��ن  م�ضتوحى 

ت�ضتخدم اخل�ضب من جميع اأنحاء البالد.
لبناء  اخل�ضب  م��ن  مكعب  م��ر   2300 وا�ضتخدم 
والهادف  طوكيو  و�ضط  يف  للجمباز  اأري��اك��ي  مركز 
�ضبقت  التي  التقليدية  البناء  تقنيات  اإىل  للرجوع 

ا�ضتخدام املواد احلديثة.
بناء  مت  فيما  التموج  قليل  ب�ضقف  الهيكل  ويتميز 
اجل��دران اخلارجية من األ��واح خ�ضب الأرز. وت�ضمح 
ق�ضبان الدعم بالنظر اىل املبنى من م�ضافة بعيدة 

ليبدو وكاأنه معلق يف الهواء.
ك�”وعاء  يبدو  ان  منه  الغر�س  ان  منظمون  وق��ال 

خ�ضبي يطفو يف منطقة اخلليج«.
اأ�ضاف مدير امللعب كويت�ضي فوكوي انه اأحد املباين 
اإىل  “يرمز  لالوملبياد  خ�ضي�ضا  امل�ضممة  امل��ع��دودة 
للم�ضاهدين  ومي��ك��ن  ال��ي��اب��ان  يف  اخل�����ض��ب  ث��ق��اف��ة 

ال�ضعور بجماله الب�ضيط«.
�ضم  ميكننا  اخل�����ض��ب.  م��ن  الكثري  “ن�ضتخدم  ت��اب��ع 

اخل�ضب وال�ضعور بدفئه«.
ين  مليار   20،5 بكلفة  بني  ال���ذي  امللعب  وي�ضم 
ياباين ب�ضقف مقبب م�ضنوع من ال�ضنوبر الياباين 

دون اإط��ار ف���ولذي، وه��و من بني الأك��رب من نوعه 
يف البالد.

ويت�ضع امللعب ل�12 األف متفرج على مقاعد طويلة. 
ال����ذي ���ض��م��م��ه املهند�س  ال��رئ��ي�����س  امل��ل��ع��ب  وي��ت��م��ي��ز 
با�ضتخدام  كوما  كينغو  ال�ضهري  الياباين  املعماري 

اخل�ضب يف اإ�ضارة اىل التقنيات التقليدية.
وملعب اجلمباز هو موقع موقت يتوقع اأن يتحول 
اىل مركز للمعار�س بعد اللعاب. ويرى منظمون 
الخ�ضاب  بع�س  ا���ض��ت��خ��دام  اإع����ادة  ي��ع��ت��زم��ون  ان��ه��م 
املعار�س  مركز  يف  املقاعد،  ذل��ك  يف  مبا  املوقع،  من 

ومواقع اأخرى على غرار املدار�س.

خ�ضرت ال�ضرالية اآ�ضلي بارتي امام الهولندية 
كيكي برتنز 6-3 و6-3 و6-4 �ضمن مناف�ضات 
املجموعة احلمراء من بطولة املا�ضرز اخلتامية 

للمو�ضم .
وكان مقررا ان تلتقي بارتي مع اليابانية ناومي 
املفتوحة  ا�ضراليا  بطولة  لقب  حاملة  او�ضاكا 
ل��ك��ن الخ�����رية اع��ل��ن��ت ان�����ض��ح��اب��ه��ا ال���ي���وم اي�ضا 
برتنز  منها  ب��دل  لتحل  كتفها  يف  اإ�ضابة  ب�ضبب 
التي كانت توجت بطلة لدورة املا�ضرز الرديفة 
بفوزها على الوكرانية ارينا �ضابالنكا الأحد يف 

مدينة زهوهاي ال�ضينية.
املا�ضرز  بطولة  م��ن  ان�ضحبت  او���ض��اك��ا  وك��ان��ت 
الع�ضلة  اأي�ضا لإ�ضابتها بتمزق يف  املا�ضي  العام 

اخللفية.
وقالت او�ضاكا املتوجة مرتني يف البطولت الأربع 
لالن�ضحاب  خائبة  “اأنا  ان�ضحابها  بعد  الكربى 
من النهائيات. كان حدثا رائعا يف �ضينيزن وهو 

الأكرب يف روزنامة دورات املحرفات �ضنويا«.
اأرغب  اأك����ن  “مل  ع��امل��ي��ا  ث��ال��ث��ة  امل�ضنفة  ت��اب��ع��ت 
اتطلع  الطريقة.  بهذه  الدورة ومو�ضمي  بانهاء 
للتعايف واآمل يف العودة اإىل هنا يف �ضينزين العام 

املقبل«.
وكانت اأو�ضاكا ا�ضتهلت م�ضوارها يف الدورة التي 
بالفوز  عامليا،  م�ضنفات   8 اأع��ل��ى  فيها  ت�ضارك 
بثالث جمموعات  كفيتوفا  برا  الت�ضيكية  على 
الحد يف اإعادة لنهائي بطولة ا�ضراليا، معززة 

بعد  متتاليا  انت�ضارا   11 اىل  املميز  ر�ضيدها 
تتويجها يف بكني واأو�ضاكا.

وكانت اليابانية م�ضممة على تعوي�س م�ضوارها 
املو�ضم املا�ضي عندما مل حتقق اي فوز وان�ضحبت 
باكية بعد ا�ضابتها يف مواجهة الهولندية كيكي 

برتنز.
وبالعودة اىل مباراة بارتي وبرتنز، فان اخل�ضارة 
لن توؤثر على الوىل يف ما يتعلق بانهائها العام 
لالعبات  العاملي  الت�ضنيف  ���ض��دارة  يف  احل���ايل 
ب��ع��د فوزها  ب��ع��د ان ���ض��م��ن��ت ذل���ك  امل��ح��رف��ات 
بليندا  ال�����ض��وي�����ض��ري��ة  ���ض��د  الوىل  م��ب��ارات��ه��ا  يف 
لحقا  الثانية  مباراتها  تخو�س  التي  بن�ضيت�س 

�ضد الت�ضيكية برا كفيتوفا.

ملعب م�ست�حى من الهند�سة 
التقليدية باأوملبياد ط�كي� 

بارتي ت�سقط اأمام كيكي ببط�لة املا�سرتز 
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بيع ل�حة اإيطالية كانت مفق�دة بـ24 ملي�ن ي�رو
للفنان  زيتية  لوحة  اأن  فرن�ضا،  يف  ل��ل��م��زادات  اأك��ت��ي��ون  دار  اأعلنت 
مفقودة  وكانت  ع�ضر  الثالث  للقرن  تعود  ت�ضيمابوي،  الإي��ط��ايل 
لوقت طويل، بيعت بقيمة 24 مليون يورو )26.6 مليون دولر(، 

وهو ما يعادل اأكر من 4 اأمثال القيمة التي كانت مقدرة لها.
ع�ضر  اأوائ���ل  اإىل  ترجع  التي  موكد"،  "كراي�ضت  اللوحة  وك��ان��ت 

النه�ضة، قدرت مبا يراوح بني 4 و6 ماليني يورو.
وقال رئي�س دار مزادات اأكتيون يف منطقة �ضونلي �ضمايل فرن�ضا، 
"عندما ي��ع��ر���س ع��م��ل ل��ف��ن��ان ن����ادر مثل  دوم��ي��ن��ي��ك ل��و ك��وي��ن��ت: 
عمل  اأول  ه��ذا  للمفاجاآت.  م�ضتعدا  تكون  اأن  عليك  ت�ضيمابوي، 
يعر�س لت�ضيمابوي". ومل تك�ضف دار املزادات عن هوية امل�ضري، 

لكنها قالت اإن متحفا اأجنبيا كان من بني املزايدين.
وكانت اللوحة ال�ضغرية، التي يبلغ طولها 26 �ضنتيمرا وعر�ضها  
20 �ضنتيمرا، معلقة ل�ضنوات بالقرب من اإناء للطهي يف مطبخ 

عجوز فرن�ضية يف كومبياين �ضمايل العا�ضمة الفرن�ضية.

كنزة ك�رت ك�باين تباع بـ334 األف دولر
بيعت كنزة خ�ضراء ملغني فرقة نريفانا كورت كوباين كان ارتداها 
اأبدا،  تغ�ضل  ومل   1993 ال��ع��ام  يف  اأنبالغد  حفلة  ت�ضجيل  خ��الل 

ب�ضعر 334 األف دولر يف مزاد نظم يف نيويورك.
ال�ضيارات  ل�ضباقات  فريقا  ميلك  ال��ذي  كليتجيان  غ��اري��ت  وك��ان 

ا�ضرى الكنزة قبل اأربع �ضنوات ب�ضعر 137 األف دولر.
تعد  مل  التي  "مانهاتن"  ملاركة  ق��دمي  ت�ضميم  املفتوحة  والكنزة 
اأبدا.  تغ�ضل  ومل  �ضيجارة  ع��ن  ن��اج��م  ثقب  وفيها  الآن  م��وج��ودة 
اأفادت  م��ا  األ��ف دولر على  200 و300  ب��ني  م��ق��درا  �ضعرها  وك��ان 
�ضجلت  "انبالغد" التي  وت�ضكل حفلة  "جوليينز" للمزادات.  دار 
يف"  ت��ي  "ام  حمطة  حل�ضاب   1993 نوفمرب   18 يف  نيويورك  يف 
القرن  ت�ضعينات  يف  الأ�ضهر  ال��روك  فرقة  م�ضرية  ذروة  املو�ضيقية 
قبل  احلفلة  و�ضجلت  ال��غ��ران��غ.  مو�ضيقى  ج�ضدت  وال��ت��ي  املا�ضي 
اأبريل  �ضتة اأ���ض��ه��ر م��ن ان��ت��ح��ار ك���ورت ك��وب��اي��ن يف اخل��ام�����س م��ن 
1994. وكان يعاين من الكتئاب ويدمن الهريويني. ومل ي�ضهد 
تربع  "اأنبالغد" ال��ذي  �ضدور  الفرقة  يف  الغيتار  وع��ازف  املغني 
جملة  وتفيد   .1994 نوفمرب  يف  املبيعات  ت�ضنيف  ���ض��دارة  على 
بيعت  ن�ضخة  اأك��ر من خم�ضة ماليني  اأن  املتخ�ض�ضة  "بيلبورد" 
منه يف الوليات املتحدة. وبيعت ال�ضبت قطعة اأخرى كانت لكورت 
مو�ضتانغ" ا�ضتخدمها خالل  "فندر  نوع  غيتار من  وهي  كوباين 

جولة "اإن اوتريو"، ب�ضعر 340 األف دولر.

�سمكة قر�س تاأكل قدم �سائح 
اإن �ضمكة  الأ�ضرالية  الطوارئ يف ولية كوينزلند  قال م�ضوؤولو 
قبالة  اآخ��ر  واأ�ضابت  قدمه  واأكلت  بريطانيا  �ضائحا  ع�ضت  قر�س 
رحلة  يف  ال�ضائحان  وك��ان  لأ�ضراليا.  ال�ضرقي  ال�ضمايل  ال�ضاحل 
�ضباحة قرب �ضاطئ اإيرلي مبنطقة ويت�ضنداي با�ضادج ال�ضهرية 

عندما هاجمتهما �ضمكة القر�س.
وك��ت��ب��ت خ��دم��ة الإن���ق���اذ ب��ال��ولي��ة ع��ل��ى ت��وي��ر ت��ق��ول اإن��ه��م��ا ُنقال 
بطائرة هليكوبر اإىل م�ضت�ضفى ماكاي بيز على م�ضافة نحو 950 
خطرة  حالة  يف  وهما  الولية  عا�ضمة  برزبني  �ضمايل  كيلومرا 
القر�س قدمه  اأكل  "ال�ضائح الربيطاين  واأ�ضافت  ولكن م�ضتقرة. 
والآخر اأ�ضيب بتمزقات خطرية يف ال�ضاق بعدما هاجمهما القر�س 
اإن  كوينزلند  يف  الإ�ضعاف  خدمة  وقالت  اليوم".  ويت�ضنداي  يف 
يعاين  فيما  اليمني  قدمه  فقد  عاما   28 العمر  م��ن  يبلغ  رج��ال 

الثاين )22 عاما( من متزقات يف ال�ضاق.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

منزل الرعب يقدم لك 20 األف دولر لعب�ره 
األ��ف دولر، لأي   20 اأك��ر منزل م�ضكون يف العامل مبنح مبلغ  "مكامي مانور" ال��ذي يعتربه البع�س  وعد مالك 

�ضخ�س ي�ضتطيع اأن ينجو من جولته الأكر رعباً على الإطالق.
وتّدعي العديد من املنازل امل�ضكونة اأنها الأكر رعباً، ولكن هناك اإجماع عام بني ع�ضاق الإثارة باأن مكامي مانور هو 
الأكر رعبا بينها. واإذا مل تكن �ضمعته احلالية كافية، فاإن املالك رو�س مكامي رفع الرهان عن طريق تقدمي جائزة 

مغرية، لأي �ضخ�س �ضجاع مبا يكفي جلعله يكمل جولة ت�ضتمر ملدة 10 �ضاعات.
اإىل نقطة النهيار  اأن كل �ضيف �ضيواجه حتدياً عقلياً وج�ضدياً، حتى ي�ضل  ويو�ضح موقع املنزل على الإنرنت، 
ال�ضخ�ضي، وقد تكون هذه جتربة عدوانية، م�ضيفاً اأنه ُي�ضمح للممثلني بالت�ضال اجل�ضدي مع امل�ضاركني، لكنهم 
ل ي�ضتطيعون رد هذا الت�ضال. والطريقة الوحيدة التي ميكنهم بها اإيقاف الرعب هي النطق بعبارة الأمان "ل 

اأريد فعل ذلك".
ويجب اأن يكون عمر امل�ضاركني اأكر من 21 عاماً، واأن يقدموا دلياًل على التاأمني ال�ضحي، واأن يوقعوا على تنازل 
من 40 �ضفحة. ويجب على املوؤهلني م�ضاهدة فيديو اإعالمي مدته �ضاعتان، يعر�س فيه رو�س مكامي كل ما حتتاج 

اإىل معرفته عن اجلولة.
وين�ضح مكامي الراغبني بامل�ضاركة بعدم الظهور يف منزله امل�ضكون على اأمل الفوز مببلغ، مدعياً اأن ذلك م�ضتحيل، 
وي�ضيف اأنه �ضيوفر للم�ضاركني جميع املعلومات التي يحتاجون اإليها لإكمال اجلولة، مبا يف ذلك مواقع خمتلف 

املفاتيح التي يحتاجونها للتقدم.

األربعاء    30   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12770  
Wednesday   30   October   2019  -  Issue No   12770

ترا�سل هاتف والدها املت�فى ل�سن�ات.. فتكت�سف حقيقة �سادمة
اأن ترا�ضل  اأرب��ع �ضنوات، واعتادت  اأمريكية فقدت والدها منذ  ام��راأة  تلقت 
اإحدى املرات رداً من رجل  هاتفه يومياً، �ضدمة حياتها عندما و�ضلها يف 
اأر�ضلت ت�ضا�ضتيتي باتر�ضون  ادعى باأنه فقد ابنته يف حادث �ضيارة.  بعدما 
القدمي،  وال��ده��ا  رق��م  اإىل  ر�ضالة ن�ضية  اآخ���ر  ن��ي��وب��ورت،  م��ن  ع��ام��اً(   23(
فوجئت برد على ر�ضالتها من نف�س الرقم.  وجاء يف ن�س الر�ضالة: "مرحباً 
ال�ضنوات  م��دار  ر�ضائلك على  تلقيت كل  وال��دك، لكنني  ل�ضت  اأن��ا  عزيزتي، 
ب��راد وفقدت  ا�ضمي  وامل�ضاء.  ال�ضباح  ر�ضائلك يف  اأتابع  اأن��ا  املا�ضية.  الأرب��ع 
يل  بالن�ضبة  ر�ضائلك  وكانت   ،2014 اأغ�ضط�س  يف  �ضيارة  ح��ادث  يف  ابنتي 
موؤن�ضي الوحيد بعد فقداين ابنتي" واأردف براد يف ر�ضالته: "اأنا اآ�ضف لأنك 
ال�ضنني  مر  على  اإليك  ا�ضتمعت  لكنني  قلبك،  على  عزيزاً  �ضخ�ضياً  فقدت 
اأرد على ر�ضائلك منذ �ضنوات ولكنني مل  اأرغب باأن  وتابعت اأخبارك. كنت 
اأن��ت مبثابة مالك  �ضابة غري عادية،  باأنك  اأعلم  اأرغ��ب يف حتطيم قلبك. 
على  �ضفحتها  على  معها  ح��دث  م��ا  ت�ضا�ضتتي  ن�ضرت  وق��د  يل"  بالن�ضبة 
ماليني  اإىل  اإ�ضافة  م�ضاركة،   265000 ق��راب��ة  على  وح�ضلت  في�ضبوك، 
الإعجابات.  وبعد اأن ا�ضتحوذ من�ضورها على قلوب الآلف من القراء على 
اأربع �ضنوات مل يكن  الإنرنت، ك�ضفت ال�ضابة باأن والدها الذي تويف منذ 
اأظفارها،  نعومة  بها منذ  اعتنى  اآخر  �ضخ�ضاً  كان  بل  البيولوجي،  والدها 

بح�ضب ما ورد يف �ضحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

ملاذا حظرت براغ اأزياء الباندا التنكرية؟
باتت العا�ضمة الت�ضيكية براغ ت�ضاأم من الأ�ضخا�س الذين يجوبون املدينة 

يف الأزياء الكبرية احلجم للباندا والغوريال والدب القطبي.
ولطاملا قال املنتقدون اإن الأعداد الكبرية من اأزياء احليوانات التي ميكن 
املنطقة  ه��ذه  مثل  يف  العني  ت��وؤذي  باملدينة  ال�ضياحية  املناطق  يف  ت��رى  اأن 
الرية تاريخيا. غري اأن عددا ل يح�ضى من ال�ضياح يلتقط �ضورا �ضيلفي 

مع هذه الباندا ويف اخللفية توجد املناظراخلالبة للمدينة .
كل  حتديدا  يحظر  مر�ضوم  تطبيق  اأول-اأك��ت��وب��ر  ت�ضرين  منت�ضف  و�ضهد 
اإمنا اأي زي "تتجاوز  فح�ضب،  هذا  ولي�س  احليوانات".  زي  يف  "العرو�س 

اأبعاده حجم الإن�ضان الطبيعي البالغ" �ضار ممنوعا اأي�ضا.
ومن ناحية اأخرى، جرى اأي�ضا منع فناين ال�ضارع الذين ينفثون الفقاعات 
ال�ضابون  اإن  املدينة  م�ضوؤولو  وي��ق��ول  حرفتهم.  ا�ضتعرا�س  م��ن  الكبرية 

ال�ضائل الذي يقع على الأر�س ي�ضكل خطرا على املارة.
يف  ال�����ض��ارع  وف��ن��اين  التنكرية  احل��ي��وان��ات  اأزي����اء  ظ��اه��رة  �ضريعا  وانت�ضرت 
ال�ضنوات الأخرية بعدما رفعت منظمة مدن الراث العاملي التابعة ملنظمة 
الأمم املتحدة للربية والعلم والثقافة )يوني�ضكو( كل القيود على العرو�س 
املقابر  م��ن  بالكامل  حاليا  ممنوعني  ال�ضارع  فناين  ك��ل  واأ�ضبح  العامة. 

واملالعب وكذلك من الوقوف اأمام املدار�س والكنائ�س وامل�ضت�ضفيات.

اإيد �سريان اأثرى 
جن�م بريطانيا 

احتل املغني الربيطاين  اإيد �ضريان  
املركز الأول لأثرى جنوم بريطانيا 
الأ�ضغر من 30 عاماً، وذلك �ضمن 

قائمة جملة "هييت".
باهًرا  ���ض��ريان جن��اًح��ا  وك���ان حقق 
و�����ض����اع����ف ث����روت����ه خ������الل ال���ع���ام 
 121 م����ن  الآن،  ح���ت���ى  امل���ا����ض���ي 
 218 اإىل   2017 يف  دولر  مليون 
هائلة  اأرب���اح  وحقق  دولر،  مليون 
الف�ضل يف اجلزء الأكرب منها اإىل 
جولته "ديفايد تور" التي حطمت 
الرقم القيا�ضي ملدة عامني بف�ضل 
"ديلي  ل�ضحيفة  وف��ًق��ا  اأرب��اح��ه��ا، 

ميل".
القائمة،  اأديل عن  النجمة  وتغيب 
ب�ضبب بلوغها �ضن ال� 31، والقائمة 
خم�ض�ضة للنجوم الأ�ضغر من 30 
الثاين بطل  املركز  عاًما، وج��اء يف 
 30 رادكليف  دانييل  ب��وت��ر،  ه��اري 
 115 ب���روة بلغت م��وؤخ��ًرا  ع��اًم��ا، 
الثالث جنم  مليون دولر، واملركز 
"هاري  ال�ضابق،  دايرك�ضن"  "وان 
تبلغ  ب��روة  ع��اًم��ا(،  �ضتايلز" )25 
82 مليون دولر، وتبعته يف املركز 
وات�ضون"  "اإميا  ال��ن��ج��م��ة  ال���راب���ع 

)29 عاًما( ب� 73 مليون دولر.

هذا �سرط جا�ستني بيرب 
لإ�سدار األب�مه اجلديد

ي�ضتعد النجم العاملي  جا�ضتني بيرب  لإ�ضدار 
الكري�ضما�س،  اأعياد  قبل  اجلديد  األبومه 
ع��ل��ى اجل��م��ه��ور حتقيق  ا����ض���رط  اأن����ه  اإل 
م��ن�����ض��وره ال����ذي حت���دث ف��ي��ه ع��ن الألبوم 
20 مليون اإعجاب كي يطرحه، وذلك بعد 
4 ���ض��ن��وات م��ن اإ����ض���دار األ��ب��وم��ه الأخ����ري " 

."Purpose
اجلدير ذكره اأن جا�ضتني بيرب متزوج من 
بالدوين،  هايلي  ال�ضهرية  الأزي��اء  عار�ضة 
وقد اأقيم حفل زفافهما مبنتجع يف منطفة 
�ضاوث كارولينا بح�ضور الأهل والأ�ضدقاء 
اإذ اقت�ضر عدد املدعوين على 150 �ضخ�ضاً، 
بينهم  امل�ضاهري من  اأبرزهم عدد من  كان 
الواقع  تلفزيون  وجنمتا  �ضريان  اإد  املغني 
كايلي وكيندال جيرن، واملغني اآ�ضر واملمثل 

األيك بالدوين عم هايلي.

عرو�س ُتدفن يف ث�ب زفافها       
ع��ن��دم��ا وق���ع اخ��ت��ي��ار ع��رو���س اأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى ال��ث��وب الذي 
اأن يكون  تخطط لرتدائه يف حفل زفافها، مل تكن تتوقع 
للطعن  تعر�ضها  بعد  به،  �ضتدفن  ال��ذي  الكفن  الثوب  هذا 
يف  �ضهوراً  هينكابي  دانييل  اأم�ضى  ال��زف��اف.    موعد  قبل 
ويندي  م��ن  ل��ل��زواج  للتقدم  املثالية  للطريقة  التخطيط 
يكن  مل  البديهة،  و�ضريعة  ذكية  كانت  ولأنها  عاماً(،   35(
عطلة  يف  خطة  اأي  اأن  يعلم  وك��ان  مفاجاأتها،  ال�ضهل  م��ن 
نهاية الأ�ضبوع �ضتكون مك�ضوفة، لذلك اختار �ضاعة الغداء 
يف و�ضط الأ�ضبوع. ووجد دانييل مكاناً مثالياً يف العا�ضمة 
حديقة  داخ��ل  ه���ادىء،  حجري  درج  من  بالقرب  وا�ضنطن 
اإىل �ضرفة تطل على مناظر خالبة لعر�س  ت��وؤدي  جميلة، 
اأي���ام قليلة م��ن ع��ر���س ال���زواج،  ال����زواج ال��روم��ان�����ض��ي. بعد 
اخ��ت��ارت ويندي ث��وب ال��زف��اف، وب��دا اأن الأم���ور ت�ضري على 
ي��رام، لإقامة حفل زفاف مثايل، يح�ضره جميع الأهل  ما 
والأ�ضدقاء، يف �ضهر �ضبتمرب )اأيلول( املا�ضي. لكن الأمور 
اأخذت منحى ماأ�ضاوياً، فبعد 6 اأيام من عر�س الزواج، اأخربت 
بو�ضطن،  مل��اراث��ون  ا�ضتعداداً  �ضتجري  اأنها  دانييل  ويندي 
ال�ضاعة  عند  الع�ضاء.  لتناول  الليلة  تلك  يف  ب��ه  و�ضتلتقي 
ويندي  ت��رد  فلم  بالقلق،  ي�ضعر  دانييل  ب��داأ  م�ضاء  التا�ضعة 
هاتفها،  لتتبع  تطبيقاً  فا�ضتخدم  ور�ضائله،  ات�ضالته  على 
واكت�ضف اأنها على بعد مبنيني فقط، ويف نف�س الوقت، كان 
رواد اأحد املطاعم يتناولون ع�ضاءهم، عندما دخلت ويندي 

وهي تنزف ب�ضدة، فهرع العديدون مل�ضاعدتها.

العي�س يف �سدفة.. منزل لالإيجار
اأعماق البحار لتعي�س  اإىل  اإذا كنت حتلم بتجربة تنقلك 
ح��ي��اة ح��وري��ات ال��ب��ح��ر، ي��ق��دم ل��ك م��وق��ع ت��اأج��ري منازل 
العطالت ال�ضهري AIRBNB هذه الفر�ضة، من خالل 
و�ضولك،  �ضكل �ضدفة �ضخمة.  منذ حلظة  على  منزل 
فيلم  اأج�����واء  ت�ضبه  ���ض��اح��رة،  اأج�����واء  يف  نف�ضك  �ضتجد 
بالنوم  ورفاقك  اأنك  و�ضت�ضتمتع  ال�ضغرية"،  "احلورية 
يف  ال��زخ��ارف  اأن جميع  كما  ال��ق��واق��ع،  ت�ضبه  اأ���ض��ّرة  على 

املنزل توحي لك باأنك تعي�س حتت املاء.
ويحمل  باملك�ضيك،  م��وخ��ريي�����س  ج��زي��رة  يف  ي��ق��ع  امل��ن��زل 
ك��اراك��ول، ويتيمز مبحيط �ضاحر داخ��ل وجهة  ك��ازا  ا�ضم 
البي�ضاء  ال��رم��ال  م��ع  ال�����ض��اح��ل،  على  خ��الب��ة  ا�ضتوائية 
تتوفر  الأج��واء اخليالية،  اإىل هذه  وبالإ�ضافة  الناعمة. 
تكييف  مع  احلديثة،  الرفاهية  و�ضائل  جميع  املنزل  يف 

هواء يتم التحكم به عن بعد، وخدمة الواي فاي.
�ضكل  على  ���ض��يء  ك��ل  �ضتجد  امل��ن��زل،  يف  تتجول  وع��ن��دم��ا 
اأ�ضداف، وميكن اأن ي�ضتوعب اأربعة اأ�ضخا�س، حيث حتتوي 
ا�ضتحمام خا�س  �ضرير كبري، مع حو�س  على  كل غرفة 
ومنطقة جلو�س. حلجز منزل ال�ضدفة ميكنك الدخول 
على موقع AIRBNB والبحث يف القوائم وا�ضتعرا�س 
املزيد من التفا�ضيل وو�ضائل الراحة املتوفرة، كما تتوفر 
خادمة تنظف املنزل مرتني يف الأ�ضبوع، وكل ذلك مقابل 

دولر يف الليلة، بح�ضب موقع اإليت ديلي.  303
زوار يعاينون اإحدى املنحوتات املعرو�شة كجزء من معر�س »النحت على البحر « يف �شيدين وهو اأكرب معر�س �شنوي 

للنحت يف الهواء الطلق يف العامل. وتبدو يف ال�شورة طفلة حتاول تقليد التمثال.ا ف ب

وزير يفقد ال�عي 
على املن�سة 

قالت قناة )اإن.تي.يف( التلفزيونية 
الأمل��������اين  الق����ت���������ض����اد  وزي��������ر  اإن 
املقرب  احل��ل��ي��ف  األ���ت���م���اي���ر،  ب��ي��ر 
للم�ضت�ضارة اأجنيال مريكل، �ضقط 
م���ن ع��ل��ى درج م��ن�����ض��ة م���وؤمت���ر يف 
دورمتوند وغاب عن الوعي لفرة 

وجيزة.
قليال  حت��دث  اأن��ه  القناة  واأ�ضافت 
مل�ضعفيه.  ال�ضكر  ووج��ه  ذل��ك  بعد 
وذك���������رت م���ت���ح���دث���ة ب���ا����ض���م اأح�����د 
لفح�س  خ�����ض��ع  اأن����ه  امل�ضت�ضفيات 

طبي يف امل�ضت�ضفى.
تلفزيونية  ل���ق���ط���ات  واأظ�����ه�����رت 
يبارح  وه���و  ع��ام��ا(   61( األ��ت��م��اي��ر 
ظهر  ث��م  خطابه  نهاية  يف  املن�ضة 
التالية وهم  احل�ضور يف اللقطات 
ي�ضفقون قبل اأن يطلقوا �ضيحات 
اأي���دي���ه���م على  ال���ق���ل���ق وي�������ض���ع���ون 

اأفواههم بعد اأن راأوه ي�ضقط.
بيان  يف  الق��ت�����ض��اد  وزارة  وق��ال��ت 
األتماير  الق��ت�����ض��اد  وزي���ر  "تعر 
على ال��درج و�ضقط بينما كان يهم 
مبغادرة املن�ضة يف املوؤمتر الرقمي 
)اإن. قناة  مرا�ضلة  وق��ال  اليوم". 
تي.يف( اإن طبيبا من بني احل�ضور 
�ضاعد م�ضعفي الطوارئ يف تقدمي 
للوزير.  الأول�����ي�����ة  الإ�����ض����ع����اف����ات 
واأ�ضافت اأن برنامج املوؤمتر توقف 
مهيئا  الآن  وي��ب��دو  ال��واق��ع��ة  ب��ع��د 
موؤيد  واأل���ت���م���اي���ر  ل��ال���ض��ت��ئ��ن��اف. 
امل�ضرك  الأوروب������ي  للعمل  ق���وي 
الأملانية  الفرن�ضية  ول��ل��م��ب��ادرات 
الثقيلة  ال�������ض���ن���اع���ات  مل�������ض���اع���دة 
اأوروب��ا على مواجهة  التقليدية يف 
الإجنازات  متثلها  التي  التحديات 
ال�ضني  م�����ن  الآت�����ي�����ة  ال���رق���م���ي���ة 

والوليات املتحدة.

بادخار  احلياة  �سريك  لإقناع  طرق   5
يف  للتوتر  رئي�ضياً  م�ضدراً  املالية  اخلالفات  تعترب 
الذي  الأم���ر  احل��ا���ض��ر،  وقتنا  ال��زوج��ي��ة يف  العالقة 

ي�ضتوجب التعامل مع ال�ضوؤون املالية بحكمة. 
اأهم  اأح��د  ال��زوج��ني يف النفقات  اأح��د  اإ���ض��راف  ويعد 
بينهما،  امل�ضاكل  ن�ضوء  اإىل  ت��وؤدي  قد  التي  الأ�ضباب 
لذا ل بد من اإقناعه بالعدول عن الإ�ضراف وتوفري 

املال.
للمرء  مي��ك��ن  وب�ضيطة  عملية  ط���رق   5 ي��ل��ي  فيما 
عربها اإقناع �ضريك حياته باإدخار املال، وفق ما ورد 

يف موقع "نا�ضيونال ديت ريليف" الإلكروين: 
�ضريك  تقنع  اأن  ميكنك  الدخ���ار:  فوائد  �ضرح   -  1
امل��ال، عرب �ضرح الفوائد التي ميكن  حياتك بادخار 
اأن حت�ضال عليها من توفري املال، مثل �ضراء منزل، 

اأو �ضيارة، اأو �ضراء حاجيات �ضرورية للمنزل. 
- حتديد اأهداف م�ضركة: حدد بع�س الأهداف   2
من  واط��ل��ب  امل���ال،  لتوفري  تدفعك  ال��ت��ي  امللمو�ضة 

اأن ي�ضاهم معك يف توفري املال، لأن  �ضريك حياتك 
املنفعة �ضتكون م�ضركة للطرفني. 

- �ضع خطة مالية : حاول اأن ت�ضع خطة مالية   3
وميزانية �ضهرية لنفقات املنزل، وحدد املبلغ الواجب 
ع��دم جت��اوز هذه  م��ع �ضريكك على  اعمل  ت��وف��ريه. 

امليزانية قدر امل�ضتطاع. 
قدرة  ل��دي��ك  ت��ك��ن  مل  اإن  املخت�ضني:  ا�ضت�ضر   -  4
على و�ضع خطة مالية تقنع �ضريك حياتك باأهمية 
الدخار، حاول اأن ت�ضت�ضري اأخ�ضائياً يف هذا املجال، 

مل�ضاعدتك يف و�ضع خطة مالية. 
اب��ح��ث عن  ل��ل��ت��وف��ري:  اب��ح��ث ع��ن ط���رق �ضهلة   -  5
طرق ادخار ل تكون �ضعبة على �ضريك حياتك، مثل 
حاجيات  و���ض��راء  الطعام،  �ضراء  عن  عو�ضاً  الطهي 
املياه  ا�ضتهالك  وتر�ضيد  خمف�ضة،  باأ�ضعار  امل��ن��زل 
الفواتري  ق��ي��م��ة  لتخفي�س  وال����وق����ود،  وال��ك��ه��رب��اء 

ال�ضهرية. 

�سيلينا غ�ميز تتخطى 
الـ 47 ملي�ن م�ساهدة 

تخّطت النجمة العاملية  �ضيلينا غوميز  ال� 47 مليون م�ضاهدة باأغنيتها 
اأيام   4 ، وذل��ك بعد طرحها منذ    Look At Her Now  اجلديدة
وا�ضعا بني  رواج��ا  اأنها حتقق  اإذ  يوتيوب،  الر�ضمية على  قناتها  على 
اجلمهور، وهي من األبومها اجلديد الذي تعود به بعد اأربع �ضنوات 

من الغياب، بعد األبومها الأخري Revival عام 2015.
اغنيتها  م��وؤخ��را  اأطلقت  قد  كانت  غوميز  �ضيلينا  اأن  ذك��ره  اجلدير 
Lose you to love me، وهي الأغنية الأوىل من األبومها اجلديد 
الأخري  األبومها  بعد  الغياب  �ضنوات من  اأرب��ع  بعد  له  ال��ذي حت�ضر 

Revival عام 2015.


