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خادم احلرمني ال�سريفني ي�ستقبل عبداهلل بن زايد
•• الريا�ض-وام: 

�آل  �لعزيز  عبد  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خادم  ��ستقبل 
�ل�سيخ  �سمو  �م�س  �ل�سقيقة  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  عاهل  �سعود 

عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل .
بني  �لوثيقة  �لأخوية  �لعالقات  ��ستعر��س  �ل�ستقبال  خالل  جرى 

�لبلدين �ل�سقيقني و�ملو�سوعات ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.
ون��ق��ل ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ع��ب��د�هلل ب��ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان خل����ادم �حلرمني 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  حتيات  �ل�سريفني 
رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
للمملكة  �سموهم  ومت��ن��ي��ات  �مل�سلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 

�لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة دو�م �لتقدم و�لرخاء و�ل�ستقر�ر.
)�لتفا�سيل �س2(
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون الرئي�س املنتخب للأرجنتني

•• ابوظبي-وام:

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
يف  ف��وزه  مبنا�سبة  وذل��ك  فرنانديز  �لربتو  فخامة  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل، 

�لإنتخابات �لرئا�سية جلمهورية �لأرجنتني.
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  بعث  كما 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

�مل�سلحة ، برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س �لربتو فرنانديز.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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قو�ت �لأمن �للبنانية تفتح �لطرق يف �لعا�سمة بريوت  )رويرتز(

�لزبيدي ي�سرد رو�يته

حممد بن زايد ي�ستقبل رئي�س �سركة رايثيون الأمريكية
•• اأبوظبي-وام:

��ستقبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة �م�س - يف ق�سر �لبحر - �لدكتور 
توما�س كينيدي رئي�س جمل�س �لإد�رة �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة ر�يثيون 

�لأمريكية �ملتخ�س�سة يف �سناعات �لأنظمة �لدفاعية �ملتطورة.

وب��ح��ث �جل��ان��ب��ان خ��الل �ل��ل��ق��اء �إم��ك��ان��ات تنمية �ل��ت��ع��اون وف��ر���س��ه بني 
�ملعنية  و�ملوؤ�س�سات  �ملتخ�س�سة  �ل�سركات  ر�يثيون ونظري�تها من  �سركة 
بهذ� �لقطاع �حليوي �لهام يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة مبا يخدم 
تعزيز وتطوير �سناعاتها �لوطنية. ح�سر �للقاء .. �سعادة �لفريق �لركن 
�لقو�ت  �أرك���ان  رئي�س  نائب  �مل��زروع��ي  عبالن  بن  �سيف  عي�سى  مهند�س 
�مل�سلحة و�سعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.

حممد بن ز�يد خالل ��ستقباله رئي�س �سركة ر�يثيون �لأمريكية  )و�م(

اجلي�ش اللبناين يبداأ فتح الطرق املقفلة 

احلريري م�ستعد لرئا�سة حكومة جديدة ب�سروط 
النواب الأمريكي يوؤيد قرارا يعرتف باإبادة الأرمن

•• عوا�صم-وكاالت:

قر�ر�  �ساحقة،  باأغلبية  �لأم��ريك��ي  �ل��ن��و�ب  جمل�س  �أي��د 
لها  تعر�س  �لتي  �جلماعي  �لقتل  عمليات  ب��اأن  يعرتف 
�لأرمن قبل 100 عام، �إبادة جماعية، يف ت�سويت رمزي 
و�إن كان تاريخيا من �ملرجح �أن يوؤدي �إىل تفاقم �لتوتر 

مع تركيا.
�لدميقر�طيون  ع��ل��ي��ه  يهيمن  �ل����ذي  �مل��ج��ل�����س  وو�ف����ق 
�لقر�ر  على  �سوتا   11 مقابل  �أ���س��و�ت   405 باأغلبية 
 1.5 مقتل  تعترب  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  �أن  ي��وؤك��د  �ل���ذي 
خالل  �لعثمانية  �لإمرب�طورية  يد  على  �أرمني  مليون 
�لفرتة من 1915 �إىل 1923 �إبادة جماعية، وفق ما 

ذكرت رويرتز.
جاوي�س  م��ول��ود  تركيا،  خارجية  وزي���ر  و���س��ف  وب���دوره 

باأنه  �لأرم��ن  ق�سية  ب�ساأن  �لنو�ب  ق��ر�ر جمل�س  �أوغلو، 
�ل��ت��اري��خ يف  �أ���س��خ��ا���س ي�ستغلون  ق����ر�ر خم��ز م��ن ق��ب��ل 
ب�ساأن  �لأمريكي  �لقر�ر  �أن  �إىل  �أوغلو  و�أ�سار  �ل�سيا�سة. 

ق�سية �لأرمن لغ وباطل بالن�سبة لرتكيا.
�لوليات  �سفري  �لرتكية  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  و��ستدعت 
�ملتحدة يف �أنقرة د�فيد �ساترفيلد، بعد ت�سويت جمل�س 
�لنو�ب �لأمريكي ل�سالح �لع��رت�ف بقتل �لأرم��ن قبل 
�إب���ادة جماعية، ودعوة  ب��و �سفه  �ل��زم��ن  م��ن  ق��رن  نحو 
ت��رك��ي��ا يف  ت��وغ��ل  ف��ر���س ع��ق��وب��ات ب�سبب  �إىل  �مل��ج��ل�����س 

�سوريا.
وت��ق��ر ت��رك��ي��ا مب��ق��ت��ل ك��ث��ري م���ن �لأرم�����ن �ل���ذي���ن كانو� 
مع  ��ستباكات  يف  �لعثمانية  �لدولة  �أر��سي  يف  يعي�سون 
قو�ت عثمانية خالل �حلرب �لعاملية �لأوىل، لكنها تنفي 

كون ذلك ممنهجا �أو ي�سكل �إبادة جماعية.

•• بريوت-وكاالت:

طلبت قيادة �جلي�س �للبناين من 
جميع �ملتظاهرين �ملبادرة �إىل فتح 
ما تبقى من طرق مقفلة، وو�سل 
كل �ملناطق بع�سها ببع�س، موؤكدة 
يف �لوقت ذ�ته، على حق �لتظاهر 

�ل�سلمي و�لتعبري عن �لر�أي.
و�أو����س���ح ب��ي��ان ����س���ادر ع���ن قيادة 
�لأربعاء،  �أم�س  �للبناين،  �جلي�س 
�أنه وبعد مرور 13 يوما على بدء 
و�لتظاهر�ت  �لحتجاجات  حركة 
وتفاقم  و�مل���ط���ل���ب���ي���ة،  �ل�����س��ع��ب��ي��ة 
ب�سكل  �ملو�طنني  ب��ني  �لإ���س��ك��الت 
خطري نتيجة قطع طرق حيوية 
يف خمتلف �ملناطق �للبنانية، وبعد 
�لأخ����رية،  �ل�سيا�سية  �ل��ت��ط��ور�ت 
جميع  م��ن  �جلي�س  ق��ي��ادة  تطلب 
ما  فتح  �إىل  �مل��ب��ادرة  �ملتظاهرين 

تبقى من طرق مقفلة.
�لطلب  هذ  �أن  �إىل  �لبيان  و�أ���س��ار 
�إىل  �حل���ي���اة  �إع�������ادة  �إىل  ي���ه���دف 
�ملناطق  ك����ل  وو�����س����ل  ط��ب��ي��ع��ت��ه��ا 
للقانون  تنفيذ�  ببع�س  بع�سها 

و�لنظام �لعام.
تاأكيد  على   �جلي�س  بيان  و���س��دد 
و�لتعبري  �ل�سلمي  �لتظاهر  ح��ق 

ع���ب���د امل����ه����دي ي��رف�����س 
يحذر وال�����س��در  ال�ستقالة 

•• بغداد-وكاالت:

�ل�سارع  يف  �لحتجاجات  تفاقم  مع 
�أك����دت م�����س��ادر مطلعة  �ل��ع��ر�ق��ي، 
ع����ادل عبد  رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة  �أن   ،
��ستقالته  ت��ق��دمي  ي��ن��وي  �مل��ه��دي ل 
�مل�سادر  و�أو���س��ح��ت  من�سبه.  م��ن 
�مل�ساندة  �ل�سيا�سية  �لأط�����ر�ف  �أن 
ل��ع��ب��د �مل���ه���دي ق���د �ت���خ���ذت ق����ر�ر� 
�لتيار  زع���ي���م  ب��ع��د دخ�����ول  ب���ذل���ك، 
�ل�سدري مقتدى �ل�سدر على خط 

�لحتجاجات �ل�سعبية مل�ساندتها.
�لأط���ر�ف  ه��ذه  �أن  �مل�����س��ادر  وبينت 
�إ�سالحات  �ج������ر�ء  �إىل  ���س��ت�����س��ع��ى 
رئي�س  تغيري  دون  لكن من  كبرية، 
ل��ك��ي ل ت�سمح  �حل��ك��وم��ة �حل����ايل، 
�ن��ت��خ��اب��ات م��ب��ك��رة تكون  ب����اإج����ر�ء 

�لغلبة فيها للتيار �ل�سدري.
�أن ذلك قد يوؤدي  وتوقعت �مل�سادر 
يف  �لعت�سامات  ن��ط��اق  �ت�ساع  �إىل 

�لعا�سمة.
ويف �ل�سياق ذ�ت��ه، حذر �ل�سدر من 
تد�عيات �سيا�سية خطرية، قد تنجم 
بال�سلطة،  �ملهدي  عبد  مت�سك  عن 
�ستحول  ��ستقالته  عدم  �أن  و�عترب 

�لعر�ق �إىل �سوريا �أو �ليمن.

جديدة.
ومبوجب �أحكام �لبند 1 من �ملادة 
�لتي  �للبناين،  �لد�ستور  69 من 
تعترب  �حل��ك��وم��ة  �أن  ع��ل��ى  ت��ن�����س 
م�ستقيلة يف حال ��ستقال رئي�سها، 
لرئا�سة  �لعامة  �مل��دي��ري��ة  �أعلنت 
�لرئي�س  �أن  بيان  يف  �جلمهورية 
�حلكومة  من  طلب  ع��ون  مي�سال 
�لأعمال  ت�سريف  يف  �ل���س��ت��م��ر�ر 

ريثما ت�سكل حكومة جديدة.
�أعرب  �لرئي�س  �أن  �لبيان  و�أ�ساف 
�حلكومة  ل��رئ��ي�����س  ����س���ك���ره  ع����ن 

و�لوزر�ء كافة.
13 ي��وم��ا م��ن حر�ك  وب��ع��د نحو 
�سنو�ت  منذ  م�سبوق  غري  �سعبي 
�أعلن  �ل���ب���الد،  يف  ب�����س��ل��ل  ت�����س��ب��ب 
حكومته  �����س���ت���ق���ال���ة  �حل�����ري�����ري 
�لكثري  لإر�دة  جت��اوب��ا  �ل��ث��الث��اء 
�إىل  نزلو�  �لذين  �للبنانيني  من 

�ل�ساحات للمطالبة بالتغيري.
مطلع  ق������دم  �حل�����ري�����ري  وك��������ان 
�لأ�سبوع �ملا�سي، ورقة �إ�سالحات 
�قت�سادية يف حماولة لمت�سا�س 
�ملتظاهرين  لكن  �ل�سارع،  غ�سب 
�أن��ه��ا ج��اءت متاأخرة ول  �ع��ت��ربو� 
قطع  وو��سلو�  طموحاتهم  تلبي 

�لطرق.

�أحكام  �لر�أي �مل�سان مبوجب  عن 
وذلك  �لقانون،  وبحمى  �لد�ستور 

يف �ل�ساحات �لعامة فقط.
�حلريري  �سعد  �أب���دى  ذل���ك،  �إىل 
��ستعد�ده لتويل رئا�سة �لوزر�ء يف 
ب�سرط  ج��دي��دة،  لبنانية  حكومة 
�أن ت�سم وزر�ء تكنوقر�ط قادرين 
�ملطلوبة  �لإ�سالحات  تنفيذ  على 

ب�سرعة لتجنب �نهيار �قت�سادي.
ب���ارز مطلع طلب  وق���ال م�����س��وؤول 
ع������دم �ل���ك�������س���ف ع����ن ������س����م����ه، �إن 
�أن  �حل���ك���وم���ة �جل�����دي�����دة ي���ج���ب 
ت��ك��ون خ��ال��ي��ة م��ن جم��م��وع��ة من 
�ل�سا�سة �لبارزين �لذين �سملتهم 

�حلكومة �مل�ستقيلة.
با�ستقالته،  �حل����ري����ري  وت���ق���دم 

�لثالثاء، بعد �حتجاجات حا�سدة 
����س��ت��م��رت ن��ح��و �أ����س���ب���وع���ني �سد 
�لتي  لبنان  يف  �ل�سيا�سية  �لنخبة 

يتهمها �ملتظاهرون بالف�ساد.
و�لأرب�����������ع�����������اء، ط����ل����ب����ت رئ����ا�����س����ة 
�ل���ل���ب���ن���ان���ي���ة من  �جل����م����ه����وري����ة 
ت�سريف  يف  �ل�ستمر�ر  �حلكومة 
حكومة  ت�سكل  حني  �إىل  �لأعمال 

رب �صدفة يف الواليات املتحدة:
براد بار�سكيل، من ويب ما�سرت اإىل عقل ترامب.!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

مو�قع  وم��دي��ر  وي��ب  كم�سمم  �سنو�ت،  ب�سع  قبل  �ن��ه  ي��ذّك��ر؛  �أن  بار�سكيل  ب��ر�د  يحب 
�لكرتونية، �جرب على بيع خدماته يف ق�سم �لكمبيوتر يف مكتبة يف �سان �أنطونيو. وكان 
و�ساحب  �ل�سخم  �لرجل  ذ�ك  و�ليوم،  متو��سعة.  ت�سويق  �سركة  يدير  �لتك�سا�س  �بن 

�للحية �ملدببة، يرتدي بدلت يف غاية �ل�سياكة.
�إعادة  �ملهام ح�سا�سية:  �أكرث  م�سوؤوًل عن  نف�سه  يجد  و�لأربعني من عمره،  �لر�بعة  يف 
�نتخاب دونالد تر�مب م�ساء �لثالث من نوفمرب 2020، يف غ�سون عام تقريًبا، وقد 

كلفه �لرئي�س بزمام حملته يف فرب�ير 2018.
»بر�د موهبة مذهلة، كانت م�ساعدته حا�سمة يف جناحنا عام 2016، يحوز على ثقة 
عائلتنا بالكامل، وهو �ل�سخ�س �ملثايل مل�سك قيادة �حلملة«، تباهى حينها �ريك تر�مب، 
ل�سالح  يعمل  نف�سه  بار�سكيل  ب��ر�د  يجد  �أن  �ل�سعيدة  �ل�سدف  ���س��اءت  �لأ���س��غ��ر.  �بنه 
�مرب�طور �لعقار�ت و�أ�سرته. على منت طائرة، كان �أحد حرفائه قد �أو�سى به ل�سخ�س 
جمهول يجل�س بجانبه، وكان هذ� �لخري يعمل ملنظمة تر�مب. يف وقت لحق، و�سلته 

ر�سالة بريد �إلكرتوين تقرتح عليه �إن�ساء �أول موقع لل�سركة.    )�لتفا�سيل �س15(

عودة القوات االإماراتية العاملة يف عدن بعد اإجناز مهمة حترير املدينة وتاأمينها بنجاح  )التفا�صيل �ش2(

و�صف ت�صّرف قي�ش �صعيد باخلطري:
تون�س: الزبيدي ي�سرد روايته على املبا�سر!

•• الفجر -تون�ض

قدم عبد �لكرمي �لزبيدي وزير �لدفاع »�ملقال - �مل�ستقيل« م�ساء �لثالثاء 
�لثالثاء  �سباح  �لتاأمت  �ل��دول��ة  ر�أ����س  على  عليا  �جتماعات  ع��ن  »����س��ر�ر�« 
بق�سر قرطاج، و�تهمه هو ورئي�س �جلمهورية قي�س �سعيد ورئي�س �حلكومة 

يو�سف �ل�ساهد.
تلفزية،  وقناة  ر�دي��و  وحمطة  مكتوبة  �سحيفة  يف  تدخل  �ل��ذي  �لزبيدي 
�أكد �نه �تفق خالل لقاء ثنائي جمعه ب�سعّيد ود�م �ساعة على �لرت�جع عن 
�لبقاء  على  و�ف��ق  و�ن��ه  للدفاع  كوزير  من�سبه  على  و�ملحافظة  �ل�ستقالة 
�أقنعه قي�س �سعيد بانه �سيحاول تقريب وجهات �لنظر بينه وبني  بعد �ن 
�ل�ساهد، موؤكد� �ن �سعّيد غرّي موقفه 180 درجة بعد ما يقارب �ساعة من 
�للقاء، و�نه �ت�سل به على �لهاتف ليعلمه بقر�ر �قالته من من�سبه، معترب� 
ذلك ت�سرفا خطري�، و�نه ل يعقل �ن يغرّي رئي�س جمهورية قر�ر� ويتخذ 

قر�ر �خر خمالف متاما لالأول يف �قل من �ساعة.  )�لتفا�سيل �س12(

بدء عمل الدوريات الرتكية الرو�صية امل�صرتكة ب�صوريا

النظام ال�سوري واملعار�سة يجتمعان للمرة الأوىل
•• عوا�صم-وكاالت:

�جتمعت �للجنة �لد�ستورية �ل�سورية، �ملوؤلفة من �أع�ساء 
من �حلكومة و�ملعار�سة، للمرة �لأوىل �أم�س �لأربعاء يف 
�إنه طريق طويل  �ملتحدة  �أول خطوة فيما تقول �لأمم 

نحو �مل�ساحلة �ل�سيا�سية.
�إذ� ك��ان��ت حكومة  ب�����س��دة ف��ي��م��ا  ي�����س��ك��ك��ون  ل��ك��ن خ����رب�ء 
�لكثري  لتقدمي  م�ستعدة  �ستكون  �لأ�سد  ب�سار  �لرئي�س 
من �لتنازلت خالل �ملفاو�سات بعدما عززت �سيطرتها 

ت�سم  �ل��ت��ي  �للجنة  و�أج����رت  �لأر�����س.  على  �لع�سكرية 
�لأمم  مبقر  قاعة  يف  �فتتاحية  مر��سم  ع�سو�   150
�ملتحدة  �لأمم  م��ب��ع��وث  م��ن  ب��دع��وة  �مل��ت��ح��دة يف جنيف 

�خلا�س جري بيدر�سن ودعم من قوى عاملية.
وقال بيدر�سن للمجتمعني هذه حلظة تاريخية.

�أن  �لأرب���ع���اء،  �ل��رتك��ي،�أم�����س  �لرئي�س  �أع��ل��ن  ذل���ك،  �إىل 
�سريها  �ستبد�أ  �لرو�سية  �لرتكية  �مل�سرتكة  �ل��دوري��ات 
�ملقاتلني  �ن�سحاب  �لكرملن  �إعالن  بعد  وذلك  �جلمعة، 

�لأكر�د �ل�سوريني مبوجب �تفاق بني �أنقرة ومو�سكو.

بنوك ماليزية تغلق احل�سابات 
الإيرانية مع ا�ستداد العقوبات 

•• كواالملبور-وكاالت:

�أبلغ نحو 12 �سخ�ساً باأن �لبنوك يف ماليزيا تغلق ح�سابات �أفر�د و�سركات 
�أن �لعقوبات �لأمريكية بات لها تاأثري بعيد  �إير�نية، وذلك يف عالمة على 

�ملدى على مو�طني �جلمهورية �لإير�نية.
وقال بع�س �لإير�نيني وم�سوؤوًل ب�سفارة طهر�ن يف ماليزيا �إن هناك »�إغالقاً 
جماعياً« للح�سابات يف �لدولة �لو�قعة يف جنوب �سرق �آ�سيا يف �ل�سهور �لقليلة 
�ملا�سية. وقال �ملحا�سر �جلامعي بهر�جن �سمدي،  �إنه �سحب �أمو�له �سريعاً 
بعدما حذره بنكه من �أنه �سيغلق ح�سابه خالل �سهر، غري �أنه كان ل يز�ل 

قادر�ً على �لدخول على ح�سابه على �لإنرتنت يوم �لأحد.

عودة القوات االإماراتية العاملة يف عدن بعد اإجناز مهمة حترير املدينة وتاأمينها بنجاح  )التفا�صيل �ش2(

خادم �حلرمني خالل ��ستقباله عبد �هلل بن ز�يد  )و�م(
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر

ز�ر �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة �لرئي�س �لفخري لحتاد كتاب و�أدباء 
�لإمار�ت جناح �لحتاد وكان يف ��ستقبال �سموه �أع�ساء جمل�س �لإد�رة 
و�سيخة  �ملعمري،  فاطمة  �حلمادي،  �سعيب  حممد  حممد،  �لهنوف 

�ملطريي، و�طلع �سموه خالل �لزيارة على �أحدث �إ�سد�ر�ت �لحتاد.
�لإد�رة  �لب�ستكي ع�سو جمل�س  نقي  �لإعالمي عبد�لرحمن  و�أع��رب 
�لحتاد  �إ�سادة  عن  بالحتاد  �لعامة  و�لعالقات  �لإع��الم  �إد�رة  مدير 
و�لن�سر  و�لكتاب  للمثقفني  �سموه  يوليه  �ل��ذي  �لالحمدود  بالدعم 

�لثقايف ودعمه �لالحمدود لالحتاد.
كتاب  �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  للكتاب  �ل�سارقة  معر�س  ج��و�ئ��ز  �سمن  ف��از  وق��د 

�حلد�ثة وما بعدها يف �لن�س �ل�سردي �لإمار�تي" ملوؤلفه ع�سو  "�أثر 
�لحت����اد -�ل��ك��ات��ب : حم��م��د ع���زت ع��م��ر، و�ل�����س��ادر ع��ن �لحت����اد عام 
�أف�سل كتاب حول �لإم��ار�ت، كما نال ع�سو �لحتاد  بجائزة   2018
�لهدهد  د�ر  وفاز  م�سرحي  ن�س  �أف�سل  كر�مة جائزة  �سالح  �لكاتب 
�أف�سل  للن�سر للكاتب  و�لأدي��ب علي �ل�سعايل ع�سو �لحتاد بجائزة 

د�ر ن�سر حملية.
�لدورة  �لإم����ار�ت يف  و�أدب����اء  كتاب  �حت��اد  ذل��ك �سمن م�ساركة  ي��اأت��ي 
من  مبجموعة  للكتاب  �ل��دويل  �ل�سارقة  ملعر�س  و�لثالثني  �لثامنة 
�لإ�سد�ر�ت �لتي بلغت 268 �إ�سد�ر� يف خمتلف فنون �لأدب و�لفكر 
و�ل��در����س��ة ح��ي��ث ���س��در يف جم���ال �ل�����س��ع��ر: 80  ك��ت��اب��اً، ويف جمال 
�لدر��سات  جم��ال  ويف  كتاباً،   78 و�ل��رو�ئ��ي��ة:  �لق�س�سية  �ملن�سور�ت 

كتب. و�لكتب �ملختلفة: 110 

•• اأبوظبي -وام:

باللغتني  �لثانية  �لكتاب  جولة  �لعربية  للرو�ية  �لعاملية  �جل��ائ��زة  نظمت 
فيها  �ساركت  و�لتي  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  يف  و�لإجنليزية  �لعربية 
 ،2018 عام  �لق�سرية  للقائمة  �ملر�سحة  �ل��ر�وي،  �سهد  �لعر�قية  �لرو�ئية 
ومرتجمها لوك ليفغرين. وتهدف جولة �لكتاب، �لتي �متدت لقر�بة ثمانية 
�أق�سام  �أيام .. �إىل ت�سجيع قر�ءة �لأدب �لعربي �ملتميز يف �أمريكا، مب�ساركة 
�لأدب �لعربي و�لأدب �ملقارن يف جامعات مرموقة تقع على �ل�ساحل �ل�سرقي 
للوليات �ملتحدة. ت�سمن برنامج �لفعاليات قر�ءة مقتطفات من �لرو�ية، 
ومناق�ستها وطرح �لأ�سئلة حولها، �إىل جانب عزف للمو�سيقى �لعربية، حيث 

عقدت �لفعاليات �لت�سع من 10 �إىل 21 �أكتوبر يف 8 جامعات .

�لعربي،  ل���الأدب  �ل��رتوي��ج  �إىل  �لعربية  ل��ل��رو�ي��ة  �لعاملية  �جل��ائ��زة  وت��ه��دف 
و�إلقاء �ل�سوء على �لرو�ئيني �لعرب عامليا؛ حيث جرى تنظيم �جلولة من 
�ملماثلة  �لُكتب  ج��ولت  من  �ملزيد  تنظيم  �جلائزة  تنوي  كما  �ملنطلق.  ه��ذ� 
�ملتو�سط  �لأم��ريك��ي  �لغرب  منها  �مل�ستقبل،  يف  �أخ��رى  �أمريكية  مناطق  يف 
و�ل�ساحل �لغربي، يف �إلينوي ومي�سيغان ولو�س �أجنيلو�س و�سان فر�ن�سي�سكو 
�لعاملية  �جل��ائ��زة  �أم��ن��اء  جمل�س  ع�سو  ُم�سبَّك،  م�سيل  وق��ال  دييجو.  و�سان 
"بعد  �جلولة:  نظم  �لذي  للن�سر،  �إنرتلنك  د�ر  وموؤ�س�س  �لعربية،  للرو�ية 
ح�سوري لقر�ء�آت �لكاتبة �لعر�قية �سهد �لر�وي و�ملرتجم لوك ليفغرين، 
باجلائزة  �خلا�سة  �لثانية  �لكتاب  جولة  خالل  �لهائل،  جناحها  وم�ساهدة 
�ملبادرة  ه��ذه  ب��ج��دوى  مت��ام��ا  مقتنعا  �أ�سبحُت  �لعربية،  ل��ل��رو�ي��ة  �لعاملية 

و�أهميتها يف �لرتويج لالأدب �لعربي �ملرتجم يف �لوليات �ملتحدة".

خادم احلرمني ال�سريفني ي�ستقبل عبداهلل بن زايد

 عودة القوات الإماراتية العاملة يف عدن بعد اإجناز مهمة حترير املدينة وتاأمينها بنجاح 

•• الريا�ض- وام:

 ��ستقبل خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك �سلمان بن عبد �لعزيز �آل �سعود 
بن  عبد�هلل  �ل�سيخ  �سمو  �م�س  �ل�سقيقة  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  عاهل 

ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل.
جرى خالل �ل�ستقبال ��ستعر��س �لعالقات �لأخوية �لوثيقة بني �لبلدين 

�ل�سقيقني و�ملو�سوعات ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.

�ل�سريفني  �آل نهيان خلادم �حلرمني  �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد  ونقل �سمو 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  حتيات 

حفظه �هلل .
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة 
�لتقدم  دو�م  �ل�سقيقة  �ل�سعودية  �لعربية  للمملكة  �سموهم  ومت��ن��ي��ات 

و�لرخاء و�ل�ستقر�ر.
�ساحب  �إىل  حتياته  �سموه  �ل�سريفني  �حل��رم��ني  خ��ادم  حمل  جانبه  م��ن 
�ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 
ر��سد �آل مكتوم و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان متمنياً 

لهم دو�م �ل�سحة و�ل�سعادة.
�آل نهيان خالل �للقاء على �لعالقات  و�أكد �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�ل�سقيقني.  �لبلدين  �لتاريخية و�ل�سر�كة �ل�سرت�تيجية �لتي جتمع بني 

�هلل  بن عبد  بن فرحان  في�سل  �لأم��ري  �ل�سمو  �ل�ستقبال �ساحب  ح�سر 
�لعزيز بن  �لأم��ري عبد  �مللكي  �ل�سمو  �ل�سعودي و�ساحب  وزير �خلارجية 
�سعود بن نايف بن عبد �لعزيز وزير �لد�خلية ومعايل �لدكتور م�ساعد بن 

حممد �لعيبان وزير �لدولة ع�سو جمل�س �لوزر�ء.
دولة  وزي��ر  �جل��اب��ر  �أح��م��د  ب��ن  �سلطان  �لدكتور  معايل  �للقاء  ح�سر  كما 
�ململكة  لدى  �لدولة  �سفري  نهيان  �آل  نهيان  بن  �سخبوط  �ل�سيخ  و�سعادة 

�لعربية �ل�سعودية .

•• اأبوظبي -وام:

 �أعلنت �لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�سلحة عودة قوة �لو�جب �لإمار�تية �مل�سرتكة 
�ملتمثلة  �لع�سكرية  �إجنازها مهامها  �لعاملة يف حمافظة عدن باليمن، بعد 

بتحرير عدن وتاأمينها وت�سليمها للقو�ت �ل�سعودية و�ليمنية �ل�سقيقة.
�لقو�ت  �إىل  ع��دن  ت�سليم  عملية  �إن  �أم�س  �أ�سدرته  بيان  يف  �لقيادة  وقالت 
�ل�سعودية و�ليمنية متت مب�سوؤولية ووفقاً ل�سرت�تيجية ع�سكرية ممنهجة، 
عملية  �نتهت  وق��د  �ملتحققة،  �لع�سكرية  �لإجن���از�ت  على  �ملحافظة  ل�سمان 

�لت�سليم بنجاح تام.
و�أو���س��ح��ت �ل��ق��ي��ادة �لعامة �أن �ل��ق��و�ت �لإم��ار�ت��ي��ة �ل��ع��ائ��دة م��ن ع��دن �أمتت 
م��ه��ام��ه��ا �لع�سكرية ب��ن��ج��اح ك��ب��ري ح��ي��ث ق��ام��ت ب��ت��ح��ري��ر م��دي��ن��ة ع���دن من 

بعد  لتنطلق   ،2015 يوليو   17 بتاريخ  �لإرهابية  و�لتنظيمات  �حلوثيني 
ذلك من �ملدينة �لعمليات �لع�سكرية �لتي قامت بها قو�ت �لتحالف �لعربي 
�ملناطق  من  �لعديد  حترير  عن  و�أثمرت  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  بقيادة 
�ملحررة من �لأر��سي �ليمنية من �لنقالب �حلوثي ومنع �لتغلغل �لإير�ين 

�لهادف �إىل �ل�سيطرة على �لدولة �ليمنية.
عدن  حت��ري��ر  وب��ع��د  �ل�سقيقة  و�ل�سعودية  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ق��و�ت  �أن  و�أ���س��اف��ت 
عملت على تاأمينها ع�سكرياً وتثبيت �ل�ستقر�ر، ومالحقة فلول �لإرهابيني، 
�لأمن  ن�سر  م��ن  متكنت  بحيث  �لأم��ن��ي،  �لتهديد  ب��وؤر  كافة  على  و�لق�ساء 
وتعزيزه يف خمتلف �أرجاء حمافظة عدن ومتكني �لقو�ت �ليمنية من خالل 
بو�جباتها  �لقيام  من  ميكنها  �ل��ذي  بال�سكل  وت�سليحها  وتدريبها  تاأهيلها 
قو�ت  وج��ود  �لتمكني  مرحلة  عن  نتج  وق��د  �لت�سليم،  مرحلة  يف  �لع�سكرية 

مينية عالية �لتدريب وقادرة على تثبيت �ل�ستقر�ر وم�سك �لأر�س بطريقة 
ع�سكرية �حرت�فية.

�إنهائها مر�حل  وبعد  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل��و�ج��ب  ق��وة  �أن  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  و�أك���دت 
ب��ن��اء ع��ل��ى �خل��ط��ط �ل�سرت�تيجية  �ل��ت��ح��ري��ر و�ل��ت��اأم��ني و�ل��ت��م��ك��ني ق��ام��ت 
�ل�سعودية  �ل��ق��و�ت  �إىل  ع��دن  بت�سليم  �لعربي  �لتحالف  قيادة  من  �ملعتمدة 
و�ليمنية �ل�سقيقة و�لتي �ستتوىل خالل �ملرحلة �ملقبلة مهمة تاأمني �ملدينة 

و�ل�ستمر�ر يف �ملحافظة على �ملكت�سبات �لتي حتققت.
�ل�سقيقة  �لقو�ت  مع  وبالتعاون  �لإمار�تية  �لقو�ت  �أن  �إىل  �لقيادة  و�أ�سارت 
�ليمنية  �ملحافظات  �لإرهابية  �لتنظيمات  على  حربها  �ستو��سل  و�ل�سديقة 

�جلنوبية و�ملناطق �لأخرى.
و�أ�سادت �لقيادة �لعامة بالبطولت �لتي حققتها قوة �لو�جب �لإمار�تية منذ 

حترير عدن يف عام 2015، حيث �سطر �سباط و�سباط �سف و�أفر�د �لقوة 
�نت�سار�ت عديدة  �لتاريخ �لع�سكري، حيث حققت �لقوة  بطولت ت�سجل يف 
�أ�سادت  يف �ملعارك �لتي خا�ستها �سد �حلوثيني و�لتنظيمات �لإرهابية، كما 
وقيادتهم  لوطنهم  فد�ء  �أرو�حهم  قدمو�  �لذي  �ل�سهد�ء  ببطولت  �لقيادة 

ون�سرة للحق و�لوقوف مع �لأ�سقاء.
و�أكدت �لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�سلحة �أن قو�تها وكجزء من �لتحالف �لعربي 
بقيادة �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ستو��سل دعم وم�ساندة �لأ�سقاء يف �ليمن 

مبا فيه م�سلحة وخري �ليمنيني.
وكان يف ��ستقبال قوة �لو�جب معايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي وزير دولة 
رئي�س  �لرميثي  ث��اين  حممد  حمد  �لركن  �لفريق  ومعايل  �لدفاع  ل�سوؤون 

�أركان �لقو�ت �مل�سلحة.

مدينة ال�سيخ خليفة الطبية تد�سن نظام طماأنينة للمراقبة امل�ستمرة )Patient SafetyNet( يف كافة غرف املر�سى
•• اأبوظبي-الفجر:

ملر�ساها،  �ملقدمة  �خل��دم��ات  وحت�سني  ل��الرت��ق��اء  �سعياً 
ومت��ا���س��ي��اً م��ع �ل��ه��دف �ل���س��رت�ت��ي��ج��ي ل��روؤي��ة �لإم����ار�ت 
�لر�مية لتوفري خدمات عالجية ت�ساهي �أعلى �ملعايري 
�لعاملية �أعلنت مدينة �ل�سيخ خليفة �لطبية عن تد�سني 
)�سبكة  للمر�سى  �مل�ستمر  للمر�قبة  "طماأنينة"  نظام 
�ملر�سى  �سالمة  تعزيز  م�سروع  �سمن  �ملر�سى(  �سالمة 

يف كافة �لعنابر.
وبد�أت �ملدينة �لطبية مطلع هذ� �ل�سهر ��ستخد�م نظام 
كافة  يف  "طماأنينة"  با�سم  و�مل��ع��روف  �مل�ستمرة  �ملر�قبة 
�ل��ع��ام��ة مما  ع��ن��اب��ره��ا �لطبية و�جل��ر�ح��ي��ة و�لأط���ف���ال 
بتقنية  مري�س  لكل  وم�ستمرة  حثيثة  مر�قبة  ي�سمن 

عن  متكاملة  ملر�قبة  جر�حي(  جرح  )دون  با�سعة  غري 
بعد. وقال �ل�سيد هاين زيد�ن، م�ساعد مدير �لتمري�س، 
"يعمل نظام طماأنينة بتقنيات فائقة �مل�ستوى حيث يتم 
����س��ت��خ��د�م �أج��ه��زة رق��م��ي��ة مل��ر�ق��ب��ة �ل��ع��الم��ات �حليوية 
وم�����س��ت��وي��ات �لأوك�����س��ج��ني يف �ل����دم ل��ل��م��ر���س��ى ع��ن بعد 
�ملو�سولة  �لأج��ه��زة  و�لتنبيهات من  �لإن���ذ�ر�ت  و�إر���س��ال 
يحملها  �آيل  ن��د�ء  �أج��ه��زة  �إىل  مبا�سرة  �ملر�سى  ب��اأ���س��رة 
�لفورية  �لإ�ستجابة  �إىل  ي���وؤدي  مم��ا  �لتمري�س  ف��ري��ق  
من قبل �لفريق �ملوؤهل يف حال حدوث تغيري يف �أي من 
�لدم  يف  �لأوك�سجني  م�ستويات  �أو  �حليوية  �لعالمات 
قائاًل،  زي��د�ن  وتابع  �ل�سريع.  �لتدخل  ت�ستوجب  و�لتي 
عنابر  ك�اف�ة  ب���اأن  �ل��ق��ول  ميكننا  �لتقنية  ه��ذه  "بف�سل 
�لفائقة  �لعناية  عنابر  مب�ستوى  ه��ي  �لطبية  �مل��دي��ن��ة 

�لأمان  درج���ات  �أق�سى  لدينا  مري�س  لكل  تكفل  وه��ي 
و�ل�سالمة". يت�سمن �جلهاز �لإلكرتوين نظام ت�سعيد 
تلقائي يف حال عدم �ل�ستجابة من قبل �ملمر�س �لرئي�سي 
�سمن  �مل�����س��وؤول  �ملمر�س  يت�سلم  حيث  دقيقة  خ��الل  يف 
�ل�ستجابة  فر�سة  يتيح  مما  �لتنبيه  �ملخ�س�س  �لفريق 

�ل�سريعة و�سمان �سالمة �ملر�سى يف كل �لأوقات.
وقالت �لدكتورة �سفاء �مل�سطفى، �ملدير �لتنفيذي لإد�رة 
عالية  تقنيات  با�ستخد�م  �جل��ه��از  "يتميز  �لتمري�س، 
�مل�ستوى ت�سمن حتقيق م�ستويات رعاية ذ�ت جودة فائقة 
مما يرفع من م�ستويات ر�سا �ملر�سى وذويهم بالإ�سافة 
حيث  �ملركزة  �لرعاية  عنابر  على  �ل�سغط  تخفيف  �ىل 
�لعنابر  �سمن  �لفائق  �مل�ستوى  ذ�ت  �ملر�قبة  توفري  يتم 
مدينة  �سفاء،"حتر�س  �ل��دك��ت��ورة  �أ�سافت  و  �لعامة." 

�لتقنيات  �أح���دث  م��و�ك��ب��ة  على  �لطبية  خليفة  �ل�سيخ 
�ملتوفرة حول �لعامل بهدف �لرتقاء بخدماتنا �ملقدمة 
هذ�  يطبق  م�ست�سفى  �أول  باأننا  نفخر  ونحن  للجمهور 
�لنظام �ملتطور على م�ستوى �إمارة �أبوظبي." من جانبها 
�لتنفيذي  �ملدير  �ملزروعي،  �سمة خليفة  �لدكتورة  قالت 
هذ�  �أن  �ل��ط��ب��ي��ة  خليفة  �ل�����س��ي��خ  م��دي��ن��ة  يف  للعمليات 
�مل�سروع ياأتي �سمن جهود مدينة �ل�سيخ خليفة �لطبية 
عاملية  �سحية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  �ل�����دوؤوب  و�سعيها 
�مل�ستوى، تو�كب خطط �لتنمية و�لتطوير �لتي ت�سهدها 
�لدولة، مبا يتو�فق مع توجهات قيادة دولتنا �لر�سيدة 
جلعل �لتطوير و�لبتكار �ملنهج �لذي يعزز مكانة دولة 
�لإمار�ت كمركز عاملي ر�ئد يف جمال �لبتكار يف �لقطاع 

�ل�سحي و�خلدمات �لعالجية.

احلمادي: �سندوق دعم التعليم ينم 
عن حر�س القيادة يف تنويع موارد 
الدعم لقطاع ي�سكل اأولوية وطنية

•• دبي-وام:

�أكد معايل ح�سني بن �إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية و�لتعليم ، �أن �عتماد 
جمل�س �لوزر�ء �إن�ساء �سندوق دعم �لتعليم، - �لهادف �إىل تعزيز �ل�سر�كات 
مع �لقطاع �خلا�س ورجال �لأعمال لتطوير �لتعليم وتوفري مو�رد مالية 
مر�حله  بكافة  �لتعليم  يف  �لنوعية  �لتطويرية  �ل��رب�م��ج  تدعم  �إ�سافية 
و�أ�سكاله - �إجر�ء يعك�س بعد� �آخر للتنمية �ل�ساملة حلكومة �لإمار�ت وينم 
وطنية،  �أول��وي��ة  ي�سكل  لقطاع  �لدعم  م��و�رد  تنويع  يف  �لقيادة  حر�س  عن 
وهو ما �سي�سهم يف حتقيق �سر�كة وطنية ر�ئدة تكون مبثابة ذر�ع م�ساندة 
لتطوير �لتعليم. وقال معاليه �إن هذه �لروؤية �لتنموية �لتي ت�سب يف �سالح 
��ستد�مة قطاع �لتعليم من قبل حكومة �لإمار�ت توؤكد �أن تطوير �لتعليم 
�لقطاع �خلا�س  عمل موؤ�س�سي وت�سافري تت�سارك فيه خمتلف موؤ�س�سات 
ورجال �لأعمال �إذ �أن لهم دور كبري يف دميومة �حلر�ك �لتطويري و�إمد�دة 
يعزز من  �أن هذه �خلطوة مبثابة حتالف وطني  �لنجاح.. موؤكد�  بعو�مل 
مكانة �لتعليم وحت�سني جودته مبا ي�سهم يف حتقيق روؤية �لدولة 2021 
�ل�سندوق  �إن  معاليه  و�أ���س��اف  �لعاملية.  �لتناف�سية  يف   2071 ومئويتها 
�لتطوير  �لدعم لرب�مج  ي�سخ  و�سريانا حيويا  م��ورد� جديد�  يكون  �سوف 
و�لتحديث �لنوعي للتعليم، لفتا �إىل �أن فكرة �ل�سندوق تنبثق عن �أهمية 
تر�سيخ �لعمل �ملوؤ�س�سي �لوطني يف رفد �لتعليم مبمكنات جناحه، وتعك�س 
�أد�ة  ليكون  �خلا�س  �لقطاع  حفز  يف  و�أهميته  �لتوجه  �سو�ب  �لروؤية  هذه 
�لفرد  تقدم  من  �ملعززة  �لتعليمية  و�ل��رب�م��ج  �خلطط  ��ستد�مة  يف  فعالة 
بهذ�  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  معايل  و�أ���س��اد  �لإم����ار�ت.  دول��ة  يف  و�ملجتمع 
�لتوجه وهذه �لروؤية �لنرية للقيادة �لر�سيدة �لتي تويل �لتعليم ومقوماته 
�لهتمام �لأكرب من �أجل حتقيق �أجيال م�ستقبلية و�عدة ومتعلمة ومهارية 
كل  يف  و�قعا  نلم�سه  ما  وه��ذ�  �ل��دول��ة،  تقدم  يف  وت�سهم  تناف�س  وم�سوؤولة 

مبادرة �أو توجه �أو عمل.
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اأخبـار الإمـارات
من�سور بن زايد ي�ستقبل نائب رئي�س وزراء �سلوفينيا

•• اأبوظبي-وام:

��ستقبل �سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة، �م�س يف ق�سر 
�لوطن، معايل �لدكتور مريو �سري�ر نائب رئي�س �لوزر�ء وزير �خلارجية يف جمهورية �سلوفينيا و�لوفد �ملر�فق 

له.
وجرى خالل �للقاء ��ستعر��س عالقات �لتعاون و�ل�سد�قة بني دولة �لإمار�ت وجمهورية �سلوفينيا يف خمتلف 
�ملجالت، و�سبل تطويرها وتنميتها مبا يعود بالنفع على �لبلدين و�ل�سعبني �ل�سديقني، �إ�سافة �ىل بحث عدد 

من �ملو��سيع ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك.
ح�سر �للقاء معايل �أحمد جمعة �لزعابي وزير �سوؤون �ملجل�س �لأعلى لالحتاد يف وز�رة �سوؤون �لرئا�سة، و�سعادة 
�سوؤون  وز�رة  وكيل  �لعامري  �سعيد  ر��سد  و�سعادة  للتنمية،  �أبوظبي  عام �سندوق  �ل�سويدي مدير  �سيف  حممد 

�لرئا�سة لقطاع �لتن�سيق �حلكومي.

عمر ابو �صية ح�صن البلوي

هبة علي

احمد نبيل

بهاء اأبو جنيم

بابار خان

غنى الهنائي

ليلى زيكو

حممد لبدي

هيثم دبوق

احمد اخلطيب

األي�صاندرو بابيني

�صيخة عثمان

فوؤاد مق�صود

عامر اجلابري

�صعيد الزهراين

عبداهلل الهاجري

االء القرقو�ش

عبا�ش �صيداوي

حممد ال�صوايف

تنظمها موؤ�ص�صة دبي للم�صتقبل و )اإم اآي تي تكنولوجي ريفيو( للعام الثاين

جائزة مبتكرون دون 35 تكرم 20 �سابا و�سابة يف دورتها الثانية
 موؤمتر اإميتيك مينا للتقنيات النا�صئة بدبي يحتفي بهم وي�صتعر�ش جتاربهم

•• دبي -وام:

للم�ستقبل  دب��ي  موؤ�س�سة  �أع��ل��ن��ت 
ريفيو  ت��ك��ن��ول��وج��ي  ت���ي  �آي  و"�إم 
�لفائزين  ق��ائ��م��ة  ع��ن  �لعربية" 
 "35 دون  "مبتكرون  ب���ج���ائ���زة 
و�سابة،  ���س��اب��ا   20 ت�����س��م  و�ل���ت���ي 
�ن��ط��الق ف��ع��ال��ي��ات موؤمتر  ق��ب��ي��ل 
"�إميتيك مينا" للتقنيات �لنا�سئة 
ب��دب��ي خ���الل �ل��ف��رتة م��ن 4 - 5 
ينظم  �ل�����ذي   ،2019 ن��وف��م��رب 
بن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سمو  ب��رع��اي��ة 
ويل  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد 
عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�س�سة دبي 

للم�ستقبل.
�لفائزين  �مل���وؤمت���ر  وي�����س��ت�����س��ي��ف 
�ل�����س��ب��اب ل��الح��ت��ف��اء ب��ه��م وعر�س 
�لناجحة  �مل���ب���ت���ك���رة  جت����ارب����ه����م 
�مل�سوؤولني  م���ن  �مل�����س��ارك��ني  �أم�����ام 
و�خلرب�ء  و�لباحثني  �حلكوميني 
�لأع���م���ال  ورو�د  و�لأك����ادمي����ي����ني 
دولة  م��ن  �مل�ستقبل  وم�ست�سريف 

�لإمار�ت و�لعامل.
دون  "مبتكرون  ج��ائ��زة  وت��ه��دف 
�لكفاء�ت  دور  �إب������ر�ز  �إىل   "35
�ملبتكرة �لنا�سئة يف دولة �لإمار�ت 
�لقطاعات  خمتلف  يف  و�مل��ن��ط��ق��ة 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة مثل  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
و�حلو�سبة  �ل�سطناعي  �ل��ذك��اء 
و�لنقل  و�لت���������س����الت  و�ل����ط����ب 
�لفائزين  قائمة  وت�سم  وغريها. 
عامر �جلابري وعبد�هلل �لهاجري 
وغنى �لهنائي من دولة �لإمار�ت، 
و�أحمد نبيل و�سيخة �لعثمان من 
زيكو  وليلى  علي  وه��ب��ة  �ل��ك��وي��ت، 
�سيد�وي  وع���ب���ا����س  م�����س��ر،  م���ن 
وف��������وؤ�د م��ق�����س��ود و�أل���ي�������س���ان���درو 
لبنان،  م��ن  دب���وق  وه��ي��ث��م  بابيني 
�لقرقو�س  و�آلء  �ل��ب��ل��وي  وح�سن 
و�سعيد �لزهر�ين وبابار خان من 
وبهاء  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة 
وحممد  �لأردن،  م���ن  جن��ي��م  �أب����و 
�ل�������س���و�يف م����ن ت���ون�������س، و�أح���م���د 
وحممد  فل�سطني،  من  �خلطيب 
ل��ب��دي م���ن �جل���ز�ئ���ر، وع��م��ر �أبو 

و�عتمادية  ك��ف��اءة  وت��ع��زز  للبيئة، 
نظام  �أول  وهو  �لقائمة،  �لأنظمة 
حتدي  ح���ل  ي�ستطيع  �ل���ع���امل  يف 
تو�جهها  �ل��ت��ي  �ل��ز�ئ��د  �لت�سخني 
�سخانات �ملياه بالطاقة �ل�سم�سية.
�سركة  �أن�����س��اأ   .. �خل��ط��ي��ب  �أح��م��د 
 Hive �ساينتيفيك"  ه��اي��ف   "
تقوم  �ل����ت����ي   Scientific
�لعملية  �ل����ب����ي����ان����ات  ب���ت���ج���م���ي���ع 
�لنتائج  ودع��م  لتاأكيد  �لتجريبية 
�لبيانات  ه���ذه  ومت��ث��ل  �ل��ع��ل��م��ي��ة، 
تقريب  و�أف�سل  �لعلمي  �لإج��م��اع 
�لبيولوجيا  جم���ال  يف  للحقيقة 

�لطبية.
غنى �لهنائي.. جتري �أبحاثاً غري 
م�سبوقة يف جمال منذجة كو�رث 
�ل��ن��ووي��ة، وت��اأث��ري �أحكام  �ل��ط��اق��ة 
�ل��ن��ووي��ة ع��ل��ى �خلليج  �ل�����س��الم��ة 
�لعربي وتطبيق �سيا�سات تخفيف 

�ملخاطر.
�سركة  �أ�س�س   .. �ل��زه��ر�ين  �سعيد 
تقدم  �لتي  �يرو�سبي�س"  "بر�ق 
طيار  ب��������دون  ط������ائ������ر�ت  ح����ل����ول 
تقنيات  ج���ان���ب  �إىل  خم�����س�����س��ة، 
ومنتجات و��ست�سار�ت مع خدمات 
�لبتكار  وه����و  م��ت��م��ي��زة،  ن��ه��ائ��ي��ة 
�لذي ميكن �أن يوؤدي �إىل تاأثري�ت 

كبرية على �لقطاعات �لأخرى.
�ل���������س����ري����ك   .. ل������ب������دي  حم�����م�����د 
�لتنفيذي  و�ل���رئ���ي�������س  �مل���وؤ����س�������س 
ل�����������س�����رك�����ة �����س����ي����ن����ج����ي����ولري����ت����ي 
 Singularity كومبيوتينج 
وت����رك����ز   ،Computing
�ه���ت���م���ام���ات���ه ع���ل���ى �لب����ت����ك����ار يف 
و�لهند�سة  �ل����ع����ل����وم  ق����ط����اع����ات 
�حلو�سبة  وجم���الت  �حلا�سوبية 

عالية �لأد�ء.
عمر �أبو �سية .. �ل�سريك �ملوؤ�س�س 
�ساين�سز"  بايو  "�سريلوك  ل�سركة 
 Sherlock Biosciences
ت�سخي�سات  تطوير  على  ويعمل   ،
للرعاية  �ل�����ت�����ايل  �جل����ي����ل  م�����ن 

�ل�سحية و�لزر�عة.
�أكرث  نظاماً  �خ��رتع   .. خ��ان  بابار 
�سرعة و�أقل تكلفة لختبار نظافة 

�ملياه ب�سكل تلقائي. 

�سية من فل�سطني.
مينا  �إمي��ت��ي��ك  م���وؤمت���ر  �أن  ي��ذك��ر 
�سيناق�س  �ل��ن��ا���س��ئ��ة  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات 
و�ملو��سيع  �مل���ح���اور  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�لتقنيات  دور  ح����ول  �ل��رئ��ي�����س��ي��ة 
�ل���ذك���اء  �ل���ن���ا����س���ئ���ة يف ق���ط���اع���ات 
�لعمل،  وم�ستقبل  �ل���س��ط��ن��اع��ي 
�لرقمية،  �ل�����س��ح��ة  وم�����س��ت��ق��ب��ل 
وم�ستقبل  �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  و�مل������دن 

�لطاقة و�ل�ستد�مة.
�لتنّوع  �لفائزين  �ختيار  ويعك�س 
�لتي  �لو�عدة  و�لإمكانات  �لكبري 
�ملنطقة  �ل�����س��ب��اب يف  ب��ه��ا  ي��ت��ح��ّل��ى 
�لعربية، وقد تلقت جلنة �لتحكيم 
�ملئات من طلبات �مل�ساركة ل�سباب 
�بتكار�ت مطبقة  بتطوير  جنحو� 
بينها  م���ن  دول  ع����دة  يف  ب��ال��ف��ع��ل 
�ملتحدة  و�ل������ولي������ات  �لإم�����������ار�ت 

�لأمريكية وم�سر و�إيطاليا.
�بتكار  ع��ل��ى  ع��م��ل   .. نبيل  �أح��م��د 

تطوير �لروبوتات �ملتنقلة وحلول 
يف  ل��ل��م�����س��اع��دة  "�مليكاترونيك" 
�حلد من �لوقت �ل�سائع وحت�سني 
�خرت�عه  وي��ت��م��ي��ز  �ل��ن��ا���س  ح��ي��اة 
"فيليك�س" Felix بالقدرة على 
وعر�س  �ل�سخ�س،  مظهر  حتليل 
قاعدة  من  �مل�ستهدفة  �لإع��الن��ات 

بياناته.
فوؤ�د مق�سود .. يعمل على �خرت�ع 
"نانو�سكي"  �����س���م  ع��ل��ي��ه  �أط���ل���ق 
جهاز  وه�������و   ،  Nanoski
لالأعمال  مبتكر  ك��ه��رب��ائ��ي  غ���زل 
لتغطية  م�����س��م��م  �ل�������س���ن���اع���ي���ة، 
�لأق���م�������س���ة م���ب���ا����س���رة ب���الأل���ي���اف 
خو��س  �مل���و�د  مينح  م��ا  �لنانوية، 
وبيولوجية  وكيميائية  فيزيائية 
�لألياف  طبقة  بف�سل  متقدمة 

�لنانوية.
�لرئي�س   .. ب��اب��ي��ن��ي  �أل��ي�����س��ان��درو 
هيك�س"  "هيومون  ل���  �لتنفيذي 

�لعالج �لكيميائي لل�سرطان.
دكتور�ه  طالبة   .. �لقرقو�س  �آلء 
ب��ج��ام��ع��ة م��ي�����س��ي��غ��ان ت��ع��م��ل على 
"ذ�  با�سم  م�ستد�م  نا�سر  تطوير 
 Cymatic "سيماتيك دفيوزرز�
على  وي��ع��م��ل   /Diffusers
خف�س �لنعكا�سات �ل�سوتية غري 

�ملرغوب فيها مثل �ل�سدى.
.. طور نظرية  �لهاجري  عبد�هلل 
و�إطار  و�م  �أكتوبر   30 يف  جديدة 
لتحديد  مبتكر�ً  حمو�سباً  عمل 
ع��م��ر �ل��ن��ج��وم، ح��ي��ث مت��ت��از هذه 
على  �لتاأثري  بقدرة  �لتكنولوجيا 
جمالت  يف  �مل�ستقبلية  �لتقنيات 

�لطب و�لطاقة �لنظيفة.
موؤ�س�سة   .. �ل���ع���ث���م���ان  ���س��ي��خ��ة 
 Oraxle كونكت"   "�أور�ك�سل 
ت�ستخدم  �ل���ت���ي   Connect
مل�����زودي خدمات  �مل��ه��م��ل��ة  �مل������و�رد 
بتكاليف  �لأ������س�����ري�����ة  �ل����رع����اي����ة 

تكنولوجيا تنظري ذ�تية �لتنظيف 
ت�������س���ه���م ب���ت���خ���ف���ي�������س �مل�������س���اح���ة 
�أنظمة  تتطلبها  �لتي  و�لتكاليف 

�لتنظيف �حلالية ب�سكل كبري.
نظام  ����س��ت��خ��دم��ت   .. ع��ل��ي  ه��ب��ة 
لإن�ساء  ب��اجل��م��ه��ور  �ل���س��ت��ع��ان��ة 
�لو�سول  رق��م��ي��ة مي��ك��ن  خ��ري��ط��ة 
لأ�سحاب  م���ك���ان  �أي  م���ن  �إل���ي���ه���ا 
�لتح�سني  ط���ور  يف  وه���ي  �ل��ه��م��م، 
�إط���������ار عمل  ب���ف�������س���ل  �مل�������س���ت���م���ر 

�ل�ستعانة باجلمهور.
جهاز  �أن�������س���اأ   .. �جل���اب���ري  ع���ام���ر 
ق�������ر�ءة ل��ل��م�����س��ت��ن��د�ت وج�������و�ز�ت 
�ل�سفر لقر�ءة �لبيانات ومقارنتها 
ل��ل��ت��ح��ق��ق من  ذ�ت�������ه  �ل����وق����ت  يف 
�لذي  �لبتكار  وه��و  م�سد�قيتها، 
ي����ج����ري �����س���ت���خ���د�م���ه ح���ال���ي���اً يف 

مطار�ت �لدولة.
ع���ب���ا����س ����س���ي���د�وي .. �����س����ارك يف 
ت��اأ���س��ي�����س ���س��رك��ة م��ت��خ�����س�����س��ة يف 

و�لتي   ،  Humon Hex
مدى  قيا�س  على  تقنياتها  تعمل 
مع  بالأك�سجني،  �لع�سالت  ت�سّبع 
جميع  م��ع  �لتعامل  على  �ل��ق��درة 
وجرى  وح��الت��ه��ا.  �لب�سرة  �أل���و�ن 
�خ��ت��ب��ار ه��ذ� �لب��ت��ك��ار ���س��ري��ري��اً يف 

كلية �لطب بجامعة هارفرد.
ح�سن �لبلوي .. �لرئي�س �لتنفيذي 
"ويك  ل�سركة  �ملوؤ�س�س  و�ل�سريك 
كاب" WakeCap، �لتي توفر 
�آن��ي��ة م�سممة  خ��دم��ات م��ي��د�ن��ي��ة 
خ�سي�ساً لقطاع �لبناء و�لت�سييد، 
���س��الم��ة �لعمال  ي��ح�����ّس��ن م���ن  م���ا 

ويعزز من �لإنتاجية.
يف  م�ساعدة  �أ���س��ت��اذة  زي��ك��و..  ليلى 
بالقاهرة  �لأم��ري��ك��ي��ة  �جل��ام��ع��ة 
�إمكانية  ع���ل���ى  �أب���ح���اث���ه���ا  ت���رك���ز 
لعالج  �مل����ي����ك����روب����ات  �����س���ت���خ���د�م 
مقاومة  وجت��������اوز  �لأم�������ر���������س، 
ومقاومة  �حل���ي���وي���ة  �مل���������س����اد�ت 

�لنظام  يف  ���س��ي��م��ا  ل  م��ن��خ��ف�����س��ة، 
�ل�����س��ح��ي �لأم���ري���ك���ي، ك��م��ا تعمل 
م���زودي  م��ن  �سبكة  ت�سكيل  ع��ل��ى 
توفري  يعزز  ما  �لرعاية،  خدمات 

�لدعم �لالمركزي.
�أ���س�����س �سركة   .. �أب����و جن��ي��م  ب��ه��اء 
ثالثية  ب��ال��ط��ب��اع��ة  م��ت��خ�����س�����س��ة 
�لفجوة  ردم  يف  ���س��اع��دت  �لأب���ع���اد، 
و�ملادية،  �لرقمية  �لأج�����س��ام  ب��ني 
 3 م��ن  �ن��ط��الق��اً  �ل�سركة  وتعمل 

مو�قع عاملية.
�أن�����س��اأ �سركة   .. �ل�����س��و�يف  حم��م��د 
�ملتخ�س�سة   CURE "كيور" 
يف ت�����س��م��ي��م وت��ط��وي��ر �لأط�����ر�ف 
�ل�سناعية بتقنية �لطباعة ثالثية 
باأ�سعار معقولة  و�إتاحتها  �لأبعاد، 

وبت�ساميم منا�سبة لالأطفال.
�سركة  �أ�����س���������س   .. دب�������وق  ه���ي���ث���م 
تكنولوجي"  ج��ري��ن  "�إنوفي�سن 
�لتي تطور نظم �لطاقة �ل�سديقة 

اأكرث من 800 م�سارك يف م�سابقة القراآن وال�سنة للمهتدين اجلدد
•• دبي-وام:

�لر�بعة  �ل��دورة  �لرب  د�ر  �لتابع جلمعية  �لإ�سالمي  �ملعلومات  �أطلق مركز 
 2020-2019/ �مل�سرفة  �لنبوية  و�ل�سنة  �لكرمي  �لقر�آن  م�سابقة  من 
تتو��سل  و�لتي  �لدولة  م�ستوى  على  �مل�سلمني �جلدد  ل�سريحة  �ملخ�س�سة 
5 �أ�سهر مب�ساركة �أكرث من 806 مت�سابقني منهم 525 من فئة �لإناث 
281 من �لذكور وتنتهي فعالياتها يف �لأول من مار�س من �لعام  مقابل 

�لقادم.
م�ستوى  على  �لوحيدة  وهي  م�ستويات   6 ت�سم  �مل�سابقة  �ملركز�أن  و�أو�سح 
�لدولة �لتي تخت�س ب�سريحة "�ملهتدين �جلدد" فيما �أ�سيفت فئة جديدة 
و��سح  �أث��ر  لها  �جلدد" ك��ان  �مل�سلمني  "�أبناء  فئة  هي  �ملا�سية  �لن�سخة  يف 

وتفاعل �إيجابي بني �أ�سرهم وذويهم.

 PRODUCT RECALL NOTICE
Abu Dhabi Quality and Confirmity Council and Abu Dhabi 
Department of  Economic Development in cooperation with 
(Al Wadi & Mohd Hussain Hassanzadeh Gerashi General 
Trading LLC) announce a product recall for safety reasons. 
(Al Wadi & Mohd Hussain Hassanzadeh Gerashi General 
Trading LLC) request consumers who have purchased the 
(baby rattle toy, captain america) model.
(1068 - 42 ZH UO HUANG, 333B HUAMA) to stop using the 
product immediately due to the non-conformance to the 
technical safety regulation standards. 
Clients are kindly requested to contact the supplier at (009714 2260927) for a 
product refund or replacement 
(Al Wadi & Mohd Hussain Hassanzadeh Gerashi General Trading LLC) apologizes 
for any inconvenience this recall might cause to its clients. 

اإعلن ا�سرتجاع �سلعة من اأجل ال�سلمة
االقت�صادية  التنمية  ودائ��رة  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  جمل�ش  بني  بالتن�صيق 
جمل�ش  من  وحر�صًا  ذ.م.م(  العامة  للتجارة  زادة  ح�صن  ح�صني  وحممد  و)ال��وادي 
اأبوظبي للجودة واملطابقة على التاأكد من �صالمة املنتجات يف اإمارة اأبوظبي تعلن 
الكرام  عمالئها  اإىل  ذ.م.م(  العامة  للتجارة  زادة  ح�صن  ح�صني  وحممد  )ال��وادي 

الذين ا�صرتو )بيبي راتل كابنت امريكا( .
موديل رقم )        (

ان يتوقفوا عن ا�صتخدام املنتج وذلك لعدم مطابقة املنتج ل�صروط ال�صالمة املعتمدة.
يرجى من العمالء الكرام التوا�صل مع املورد على رقم )0097142260927( ال�صرتداد ثمن اجلهاز او تغيري املنتج.

 )الوادي وحممد ح�صني ح�صن زادة للتجارة العامة ذ.م.م( تعتذر عن اأي ازعاج قد ي�صببه هذا االأمر لعمالئها.

1068 - 42 ZH UO HUANG, 333B HUAMA



اخلميس    31   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12771  
Thursday   31   October   2019  -  Issue No   12771

04

اأخبـار الإمـارات
جائزة ال�سيخة لطيفة لإبداعات الطفولة تكرم الفائزين يف امل�سابقات الدينية

•• دبي -وام:

�لطفولة  لإب��د�ع��ات  حممد  بنت  لطيفة  �ل�سيخة  ج��ائ��زة  ك��رم��ت 
�لكرمي  �لقر�آن  وجتويد  حفظ  حمور  يف  �لف����ائزي��ن  م���ن  كوكبة 
و�لأح���ادي���ث �ل��ن��ب��وي��ة �ل�����س��ري��ف��ة و�ل���در�����س���ات و�ل��ب��ح��وث �لدينية 
للمو�سم �لو�حد و�لع�سرين للعام 2019 �إىل جانب �أع�ساء جلان 

�لتحكيم.
و�أ�سارت �سعادة �أمينة �لدبو�س �ل�سويدي �ملدير �لتنفيذي للجائزة 
يف  �لتحكيم  جل��ان  و�أع�����س��اء  و�ل��ف��ائ��ز�ت  �لفائزين  تكرمي  �أن  �إىل 
حممد  بنت  لطيفة  �ل�سيخة  جائزة  حر�س  يوؤكد  �مل�سابقات  ه��ذه 
حتفيز  على  �لعليا  �لتوجيهات  مع  �ن�سجاما  �لطفولة  لإب��د�ع��ات 
وت�سجيع �لإبد�ع و�لهتمام بالقر�آن �لكرمي وتعاليم �ل�سنة �لنبوية 

�ل�سريفة وتزويد �لأطفال و�ل�سباب بالقيم �لإ�سالمية �ل�سمحة .
على  �مل�سابقات  ه��ذه  يف  و�ل��ف��ائ��ز�ت  �لفائزين  ع��دد  �أن  �إىل  ولفتت 
�مل�ستوى �ملحلي بلغ 37 فائز� وفائزة حيث �سارك يف �ملحور �لديني 
من  و�لفتيات  و�ل�سباب  �لأط��ف��ال  من  ومتنوعة  كبرية  جمموعة 
��ستمل  �لديني  �مل��ح��ور  �أن  �إىل  م�سرية  �ل��دول��ة،  �إم����ار�ت  خمتلف 
�لكرمي  �لقر�آن  ومنها حفظ وجتويد  �مل�سامني  �لعديد من  على 
�حلديث  وعلماء  �ل�سريفة  �لنبوية  و�لأحاديث  �لدينية  و�لبحوث 

وم�سابقة غريب �لقر�آن .
�ل��ت��ع��اون م���ع �لأ�سر  ت��ع��زي��ز وزي������ادة  �إىل  ت��ط��ل��ع��ه��ا  و�أع���رب���ت ع���ن 
و�ملوؤ�س�سات �لتعليمية و�ملدر�سية ودو�ئر وهيئات �لوقاف و�ل�سوؤون 
�ل�سالمية لتحقيق �أعلى معدلت �لنجاح و�لتميز لأطفالنا ثروة 

�لغد و�سو�عد �مل�ستقبل.

حديقة احليوانات بالعني تطبق نظام ترا�سل اللكرتوين
•• العني - وام:

بد�أت حديقة �حليو�نات بالعني �لعمل بنظام �ملر��سالت �لإ�لكرتوين تر��سل 
�لذي يتميز بتعدد �ل�ستخد�مات يف بيئة عمل �إلكرتونية.

وت�سهيل  �ملختلفة،  �لإد�ري���ة  و�مل��ه��ام  �ملر��سالت  تنظيم  �إىل  تر��سل  ويهدف 
يتنا�سب  مبا  �لعمل  �سري  حتديد  �إىل  �إ�سافة  تعديلها،  وقابلية  �لج���ر�ء�ت 
مع �لهيكل �لتنظيمي للموؤ�س�سة �سمن عمل جماعي حتفيزي يقدم خدمات 
�لتحليلية و�ملخططات  �لتقارير  �ملر��سالت بو��سطة  فريدة كمتابعة جميع 
�لإلكرتوين  �مل�سح  "تر��سل" كال من  �لقابلة للتخ�سي�س. ويدعم  �لبيانية 
لتكون  �ملتحرك  �لهاتف  طريق  عن  �لكرتونيا  و�عتمدها  �ملر��سالت  ورب��ط 
كر�مة  �أحمد  وق��ال  �لإج���ر�ء.  لنهاء  للح�سور  �حلاجة  دون  �لتناول  �سهلة 

�لعامري مدير �إد�رة تكنولوجيا �ملعلومات يف حديقة �حليو�نات بالعني.. �إن 
نظام تر��سل يعزز ��سرت�تيجيات �ملوؤ�س�سة وخططها نحو �لتحول �لإلكرتوين 

وهو جزء من �مل�سرعات �حلكومية �لذي ت�سمن �سرعة �لجناز.
ومن �ملتوقع �أن يحقق "تر��سل" �أهد�فا عديدة تخدم ��سرت�تيجيات �ملوؤ�س�سة 
منها رفع �لإنتاجية وتر�سيد ��ستهالك �لأور�ق و ��ستد�مة �لأعمال، ف�ساًل 
و�جلهد  �ل��وق��ت  وت��وف��ري  ون�سخها  �مل��ر����س��الت  طباعة  تكاليف  ت��وف��ري  ع��ن 

�ملبذول من قبل �ملوظفني يف تد�ول و ت�سوير و�أر�سفة �لأور�ق.
ويوفر "تر��سل" جمموعة من �ملميز�ت على �مل�ستويني �لد�خلي و�خلارجي 
مثل ت�سنيف و حتديد �سرية �ملر��سالت وو�سع �إطار زمني و�لبحث بكفاءة 
بني �ملر��سالت �ملوؤر�سفة ، كما يقوم �لنظام بتوحيد تن�سيق �ملذكر�ت �لد�خلية 

و �لتعاميم و �لقر�ر�ت �لإد�رية ما يعك�س �سورة �إيجابية عن �ملر��سالت.

عبداهلل بن زايد يزور موؤ�س�سة م�سك اخلريية ويطلع على مبادراتها ال�سبابية
•• الريا�ض-وام:

ز�ر �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
"م�سك �خلريية" يف �لريا�س باململكة  موؤ�س�سة حممد بن �سلمان �خلريية 

�لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة.
ر�فق �سموه خالل �لزيارة .. معايل بدر �لع�ساكر رئي�س جمل�س �إد�رة مركز 
�آل  نهيان  بن  �سخبوط  �ل�سيخ  و�سعادة  موؤ�س�سة م�سك �خلريية  �ملبادر�ت يف 

نهيان �سفري �لدولة لدى �ململكة �لعربية �ل�سعودية.
و�طلع �سموه على خمتلف �ملبادر�ت �لتي تقدمها �ملوؤ�س�سة يف جمالت �ملعرفة 
و�ل�سابات  �ل�سباب  وتقنية وحت��دث مع عدد من  وتعليم  و�إع��الم  ثقافة  من 
�ل��ذي��ن ي��ق��ودون دف���ة �مل���ب���ادر�ت �ل��ع��امل��ي��ة و�ل���رب�م���ج �ل��ت��دري��ب��ي��ة و�لتعليمية 

و�ملن�سات �لجتماعية وحا�سنات �لأعمال يف �ملوؤ�س�سة.
�ملوؤ�س�سة �لتي ت�سم حتت مظلتها  و��ستمع �سموه و�لوفد �ملر�فق ل�سرح عن 
م�سك  و�أكادميية  للفنون  م�سك  ومعهد  �لريا�س  وم��د�ر���س  م�سك  مد�ر�س 

و�سركة ماجنا لالإنتاج ومركز �ملبادر�ت.
�لتي  و�لتدريب  �لزمالة  م��ب��ادرة  على   - �مل��ب��ادر�ت  مركز  يف   - �سموه  و�طلع 
�سر�كة مع جامعات   70 �ل�  ب�سر�كات عاملية وحملية تخطت حاجز  حتظى 
�إط��الق بر�مج تعليمية  ومعاهد ومنظمات دولية وحملية يتم من خاللها 

�ملتخ�س�سة  �ل��زم��ال��ة  وب��ر�م��ج  �جلامعي  �لتاأهيل  ت�سمل  �مل��ج��الت  �ستى  يف 
وبر�مج �لتدريب �لتعاوين حيث تخطى عدد �ل�سباب �ل�سعودي من �جلن�سني 
�لعام  حتى  و���س��اب��ة  ���س��اب  �آلف  �ل�9  ح��اج��ز  �ل��رب�م��ج  ه��ذه  م��ن  �مل�ستفيدين 

.2018
عليها  �لقائمون  قدم  �لعاملي" حيث  م�سك  "منتدى  مبادرة  على  �طلع  كما 
و�لتحفيز  �ملعرفة  تبادل  �ل�سبابية يف  �لدولية  �ملن�سة  دور هذه  �سرحا حول 
عاملية  م��ب��ادر�ت  �أط��ل��ق  �ملنتدى  �أن  �إىل  م�سريين   .. و�لإب����د�ع  �لبتكار  على 
�ل�سباب  عن  و�إح�����س��اء�ت  دلئ��ل  يعطي  �لعاملي" �ل��ذي  �ل�سباب  "موؤ�سر  هي 
وتوجهاتهم يف جمالت �لأعمال و"كاأ�س ريادة �لأعمال �لعاملي" �لذي ي�سارك 

به �سباب و�سابات من �أكرث من 180 دولة حول �لعامل.
وز�ر �سموه مبادرة "م�سك �لبتكار" �لتي تعمل على �إطالق مبادر�ت تقنية 
مثل "�ل�سعودية تربمج" حيث ��ستفاد من دور�تها �لتدريبية للتثقيف بلغة 
معظم  يف  �ملجتمع  �سر�ئح  خمتلف  من  �سخ�س  مليون  من  �أك��رث  �لربجمة 
�لنا�سئة  �مل�ساريع  لدعم  �أعمال  وم�سرعات  حا�سنات  و�أي�سا  �ململكة  مناطق 
و�إبر�زها �أمام �ل�سركات �لكربى وقطاعات �ملال و�لأعمال بهدف دعم �لأفكار 
200 �سركة  �أك��رث م��ن  ��ستفاد منها  �خل��الق��ة يف جم��الت �لب��ت��ك��ار و�ل��ت��ي 

�سعودية وعربية.
وتعرف �سموه على ما تقدمه مبادرة "م�سك �لقيم" من بر�مج تهدف �إىل 

�أن�سطة  عرب  �ملجتمع  يف  �لأ�سيلة  �لقيم  �إحياء  باأهمية  �لوعي  م�ستوى  رفع 
�آية  برنامج  مثل  �لفني  و�لإن��ت��اج  �لإب���د�ع  على  تعتمد  و�ت�سالية  �إعالمية 

وقيمة وم�سابقة م�سك �لقيم وبرنامج �لقيادة بالقيم.
�لوظيفي  �لتعليم  لنموذج  �سرحا  م�سك"  "�أكادميية  على  �لقائمون  وق��دم 
وتنمية �لقياد�ت �ل�سابة �لتي تقوم عليه �لأكادميية بهدف رفع كفاءة ر�أ�س 
وتطوير  �لإبد�عية  �لرقمية  و�لو�سائط  �لتقنية  جم��الت  يف  �لب�سري  �مل��ال 
�لقياد�ت يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.. م�سريين �إىل �أن �لرب�مج �لتعليمية 
يف �لأكادميية ��ستفاد منها �أكرث من 7 �آلف �ساب و�سابة يف 30 مدينة من 

مدن �ململكة.
"معهد  �ل��زي��ارة على ما يقدمه  �مل��ر�ف��ق له خ��الل  كما �طلع �سموه و�ل��وف��د 
م�سك للفنون" للمو�هب �لفنية �ل�سابة يف �ململكة ودوره يف �لرتقاء ب�سمعة 
م�سك  "معر�س  مثل  �مل��ب��ادر�ت  ع�سر�ت  ع��رب  و�لعربية  �ل�سعودية  �لفنون 
�أل��ف ز�ئ��ر وز�ئرة   80 �أك��رث من  " �ل��ذي ح�سره على م��دى عامني  للفنون 
كان لهم جتربة مع �لفن و�لفنانني ومبادرة جتلت و�ملعار�س �لفنية حمليا 

ودوليا وور�س �لعمل �لتي ينظمها �ملعهد من وقت لآخر.
و�أ�ساد �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان مبا �ساهده خالل زيارته من 
�ل�سعودي  �ل�سباب  من  نخبة  تنفيذها  على  عمل  ر�ئ��دة  وم�ساريع  م��ب��ادر�ت 
�لطموح �لذي وجد يف هذه �ملوؤ�س�سة �لر�ئدة من�سة مثالية لإطالق �لعنان 

لطاقاته و�إبد�عاته.
�ل�سقيقة و�نطالقا من  �ل�سعودية  �لعربية  �لإم��ار�ت و�ململكة  �أن دولة  و�أكد 
�أهمية  يف  �ل��روؤى  تت�ساركان  جتمعهما  �لتي  �لر��سخة  �لتاريخية  �لعالقات 
�أن �لبلدين  �ل�ستثمار يف �ل�سباب وبناء م�ستقبل مزدهر لهم .. م�سري� �إىل 

منارتان معرفيتان لل�سباب �لعربي.
و�أ�ساف �أن ما حتقق من �إجناز�ت يف "موؤ�س�سة م�سك �خلريية "هو نتاج لعمل 
ثقتها  �لر�سيدة  قيادتهم  منحتهم  �لذين  �ل�سباب  من  كبرية  وجهود  دوؤوب 
ووفرت له �أدو�ت �لتميز فاأبدعو� و�أجنزو� و�أ�سحو� ركائز رئي�سية يف م�سرية 

�لتنمية �ل�ساملة باململكة.
مقدمتهم  ويف  �خلريية  م�سك  موؤ�س�سة  على  �لقائمني  جهود  �سموه  وثمن 
بن  �لأم��ري حممد  �مللكي  �ل�سمو  �إد�ر�ت��ه��ا �ساحب  ورئي�س جمل�س  موؤ�س�سها 
�سلمان بن عبد�لعزيز ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير �لدفاع 
�ل�سعودي .. م�سيد� بالإجناز�ت �لكبرية �لتي حققتها �ملوؤ�س�سة منذ تاأ�سي�سها. 
ويف نهاية �لزيارة قدمت موؤ�س�سة "م�سك �خلريية" هدية تذكارية �إىل �سمو 
وهي  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�سيخ 
لوحة فنية متثل "�لقط �لع�سريي" �أحد �لفنون �لرت�ثية يف جنوب �ململكة 
و�لتي مت ت�سجيلها يف منظمة �ليون�سكو كرت�ث غري مادي قبل نحو ثالث 

�سنو�ت.

برعاية ذياب بن حممد بن زايد.. انطلق اأعمال املوؤمتر الدويل لل�سلمة املرورية
•• اأبوظبي -وام:

�ملرورية حتت  لل�سالمة  �ل��دويل  �ملوؤمتر  �أعمال  �م�س  ب��د�أت 
�لنقل"  مركبات  لأ�ساطيل  �مل��روري��ة  �ل�سالمة  "�إد�رة  �سعار 
�لذي تنظمه جمعية �لإمار�ت لل�سالمة �ملرورية حتى �ليوم 
يف فندق �نرتكونتننتال - �أبوظبي، حتت رعاية �سمو �ل�سيخ 
ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان ع�سو �ملجل�س �لتنفيذي 
رئ��ي�����س دي����و�ن ويل ع��ه��د �أب��وظ��ب��ي، وب��ال��ت��ع��اون م��ع �ملنظمة 
�ل��دول��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة م��ن ح����و�دث �ل��ط��رق و�مل��ن��ظ��م��ة �لعربية 
باأبوظبي  �مل���روري���ة  �ل�����س��الم��ة  �مل���روري���ة وجل��ن��ة  ل��ل�����س��الم��ة 
�لربي  للنقل  �ل��ع��رب��ي  و�لحت�����اد  للنقل  �ل����دويل  و�لحت�����اد 

ومنظمة �ل�سحة �لعاملية.
ح�سر �لفتتاح معايل حممد �سالح بن بدوة �لدرمكي رئي�س 
ومعايل  �مل��روري��ة،  لل�سالمة  �لإم���ار�ت  �إد�رة جمعية  جمل�س 
حممد �ل�سالح �لعرفاوي وزير �لتجهيز و�لإ�سكان و�لهيئة 
�لرت�بية بتون�س، و�سعادة خليفة حممد �ملزروعي وكيل د�ئرة 
�لعربية  �ملنظمة  رئي�س  �لفريقي  وعفيف  باأبوظبي،  �لنقل 
لل�سالمة �ملرورية، و�آلن �آريل نائب رئي�س �ملنظمة �لدولية 
ممثلة  �سقر  هالة  و�لدكتورة  �لطرق،  ح��و�دث  من  للوقاية 
منظمة �ل�سحة �لعاملية، و�ملهند�س خو�سيه ميغال تريجوزو 
ممثل �ملجل�س �لأوروبي لل�سالمة �ملرورية، و كارلو�س �سليم 
�ل��ربي، و�سعادة  �لعربي للنقل  �لها�سم نائب رئي�س �لحت��اد 
�لحتادية  �لهيئة  عام  مدير  خ��وري  �سريف  �أحمد  �ملهند�س 
�لزعابي  �إبر�هيم  و�سعادة  و�لبحرية،  �لربية  للمو��سالت 
�خلييلي  �سعيد  �سهيل  و�لعميد  �ل��ت��اأم��ني،  هيئة  ع��ام  مدير 
و�سعادة  �أب��وظ��ب��ي  ب�سرطة  �مل��رك��زي��ة  �لعمليات  قطاع  مدير 
عبد �لكرمي عبد �لرحمن �لرئي�سي مدير عام مركز �لنقل 

�ملتكامل.
�ل�سباط  م����ن  ك���ب���ري  ع�����دد  �لف����ت����ت����اح  ك���م���ا ح�����س��ر ح���ف���ل 
و�مل��ت��خ�����س�����س��ني و�خل�������رب�ء يف جم����ال �ل�����س��الم��ة �مل���روري���ة 

�مل�ساركني من د�خل �لدولة وخارجها.
و�ألقى رئي�س جمعية �لإمار�ت لل�سالمة �ملرورية كلمة رحب 
فيها بامل�ساركني يف �ملوؤمتر، م�سيد� بالرعاية �لكرمية ل�سمو 
و�لتي  للموؤمتر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  بن حممد  ذي��اب  �ل�سيخ 
تعك�س حر�س �سموه على �لرتقاء مبفهوم �ل�سالمة �ملرورية 
بها هذ�  �لتي يحظى  و�ملكانة  لها،  �ل�ساملة  �لروؤية  �إط��ار  يف 

�لقطاع لدى �لقيادة �لر�سيدة بالدولة.
�لرعاية تتج�سد يوما بعد يوم من خالل ما  �أن هذه  و�أك��د 
�ل�سالمة  يف  �إيجابية  موؤ�سر�ت  من  �لإم���ار�ت  دول��ة  ت�سجله 
وفاة   1072 ت�سجيل  مت  حيث   ، �لأرق���ام  تعك�سها  �مل��روري��ة 
وف��اة يف   468 �إىل  �لعدد  ه��ذ�  و�نخف�س  2008م،  ع��ام  يف 
�لعام 2018، بالرغم من �لزيادة �ملطردة يف �أعد�د �ملركبات 
�لعمر�ين  و�لتو�سع  �ل��ط��رق  و�أط����و�ل  و�ل��ز�ئ��ري��ن  و�ل�سكان 
وت��ط��ور �ل��ن�����س��اط �لق��ت�����س��ادي و�لج��ت��م��اع��ي، وه���ي نتائج 
لل�سالمة  �لإم��ار�ت  د�فعا جلمعية  لتكون  �سك  بال  م�سجعة 
�ملرورية و�جلهات �مل�ساركة لبذل �ملزيد من �جلهد لتحقيق 
�مل�ستويني  على  خمرجاته  من  و�ل�ستفادة  �ملوؤمتر،  �أه��د�ف 

�ملحلي و�لدويل.
نظر�  �مل��وؤمت��ر  �ختيار مو�سوع  " لقد مت  �لدرمكي  و�أ���س��اف 

للو�سول  و�ملتخ�س�سني  للمعنيني  عونا  وليكون  لأهميته، 
�إىل �أف�سل �ل�سبل يف �إد�رة نظم �ل�سالمة �ملرورية لأ�ساطيل 
مركبات �لنقل �لتي متتلكها �لهيئات �حلكومية و�ل�سركات، 
و�ل���س��ت��ف��ادة م��ن �ل��ت��ج��ارب و�مل��م��ار���س��ات �ل��دول��ي��ة �لناجحة، 
�لتي  �لعلمية  و�ل��در����س��ات  �لبحوث  نتائج  �آخ��ر  و��ستعر��س 
مدى  وبيان  �ملجال،  هذ�  يف  و�ملخت�سني  �خل��رب�ء  �سيقدمها 

جمال تطبيقها حمليا".
و�أع��رب عن �أمله �أن تكلل جهود �مل�ساركني بالنجاح يف طرح 
بتو�سيات  و�خل��روج  �ملنا�سبة،  �حللول  و�ق��رت�ح  �لإ�سكاليات، 
مهمة وقابلة للتطبيق حمليا و�إقليميا ودوليا ميكن رفعها 
لالأمم  �ل��ط��رق  على  لل�سالمة  �لثالث  �لعاملي  �مل��وؤمت��ر  �إىل 
�ملتحدة ومنظمة �ل�سحة �لعاملية و�لذي �سيعقد يف �ل�سويد 

يف فرب�ير 2020.
�لعربية  �ملنظمة  رئي�س  �لفريقي  عفيف  �أع��رب  جانبه  من 
�لكبري  لالهتمام  تقديره  عن  كلمته  يف  �مل��روري��ة  لل�سالمة 
�ل���ذي ت��ول��ي��ه �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة ل��دول��ة �لإم������ار�ت لق�سية 
�لإيجابية  �مل��وؤ���س��ر�ت  ترتجمه  م��ا  وه��و  �مل��روري��ة،  �ل�سالمة 
جناحات  تعد  حيث  �ملعنية،  �جل��ه��ات  ج��ه��ود  حققتها  �ل��ت��ي 
دولة �لإمار�ت يف حت�سني �ل�سالمة على �لطرق ثمرة تنفيذ 
من  للوقاية  �ل��دول��ي��ة  للمنظمة  �ل��ع��امل��ي  �مل��وؤمت��ر  تو�سيات 
�لذي  �ملرورية  لل�سالمة  �أبوظبي  و�إع��الن  �لطرقات  حو�دث 
مت �عتماده يف �لأمم �ملتحدة يف �إطار تعزيز �جلهود �لعاملية 
للحد من �حلو�دث �ملرورية و�لتي �ساعدت على �إطالق عقد 

�لعمل �لعاملي لل�سالمة على �لطرق 2020-2011.
�ملرورية  �ل�سالمة  �إد�رة   " �مل��وؤمت��ر  �سعار  �خ��ت��ي��ار  �إن  وق���ال 
لأ�ساطيل مركبات �لنقل" لهذ� �لعام باعتباره �أحد خمرجات 
�ملوؤمتر �لعاملي �لثاين لل�سالمة على �لطرق و�لذي عقد يف 
�لرب�زيل وم�سمون �لفقرة 11 من �إعالن بر�زيليا 2015 

�خلا�سة بالنقل �لآمن و�مل�ستد�م.
للوقاية  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمة  رئي�س  نائب  �آري���ل  �آلن  و�أو���س��ح 
�لطرق يف  على  �ل�سالمة  �أن  كلمته  �لطرق، يف  ح��و�دث  من 
مع  �سخمة،  عامة  �سحية  م�سكلة  تعد  �لعامل  �أنحاء  جميع 
وجود �أكرث من 1.3 مليون حالة وفاة و50 مليون جريح، 
�مل�سكلة خمتلفة متاما يف جميع  ه��ذه  �أب��ع��اد  �أن  �إىل  م�سري� 
�أنحاء �لعامل، حيث توجد �أف�سل �لبلد�ن �أد�ء� مبعدلت تقل 
�لدول  بع�س  فيما  ن�سمة،  مليون  لكل  وف��اة  حالة   30 ع��ن 

لديها �أكرث من 200 حالة وفاة لكل مليون ن�سمة.
و�أ�ساف �أن �أف�سل �لبلد�ن �أد�ء لي�ست قادرة على تقليل عدد 
�لوفيات ملعدلت تقل عن 20 حالة وفاة لكل مليون ن�سمة، 
مما قد يعني �أن نظام �ملرور "كما نعلمه" قد و�سل �إىل �أق�سى 
درجات �لأمان، فيما تعد بع�س �ملدن �لذكية و�أنظمة �ملرور 
�جلديدة  �لجت��اه��ات  ه��ي  �لكبرية  �لبيانات  و�إد�رة  �لذكية 
و�لأمل يف حت�سني �أنظمة �ملرور وخف�س معدل �لوفيات �إىل 

ما دون هذ� �مل�ستوى.
�لطرقات  ح���و�دث  م��ن  للوقاية  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمة  �ن  وق���ال 
�ملرتبطني،  �لأع�ساء  جميع  مع  بعمق  وملتزمة  منخرطة 
و�جلهات �لفاعلة يف جمال �ل�سالمة على �لطرق و�أ�سحاب 
�مل�سلحة �لذين ي�ساهمون يف حت�سني �ل�سالمة على �لطرق 
�مل��وؤمت��ر �لدويل  �أن ه��ذ�  �إىل  �ل��ع��امل، لفتا  �أن��ح��اء  يف جميع 

م��ن �لأم��ث��ل��ة �جل��ي��دة ع��ل��ى ه���ذ� �ل��ت��ع��اون م��ن �أج����ل تبادل 
�ملعرفة وتعزيز �لتعاون وتبادل �أف�سل �ملمار�سات و�لأ�ساليب 

�جلديدة.
�ل���وز�ري  �مل��وؤمت��ر  يف  �ست�سارك  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمة  �أن  و�أع��ل��ن 
�لعاملي �لثالث لل�سالمة على �لطرق �لذي �سيعقد يف �لفرتة 
من 18 �إىل 19 فرب�ير 2020 يف �ستوكهومل، كما �ستقوم 
بتنظيم وقيادة جل�سة مو�زية بعنو�ن "عدم �مل�ساو�ة يف خطر 
�لتعر�س حلادث �سري" حيث من �ملعروف �أن �جلن�س و�لعمر 
لهما ت��اأث��ري كبري على ت��و�ت��ر و���س��دة ح���و�دث �ل��ط��رق. ومع 
و�لقت�سادية  و�لإقليمية  �لجتماعية  �لتفاوتات  فاإن  ذلك، 
و�لثقافية توؤثر ب�سكل كبري على خطر �لتورط يف حادث �سري، 
م�سري� �إىل �أنه مت �إجر�ء �لعديد من �لدر��سات و�مل�سوحات يف 
�لعديد من �لبلد�ن، خل�ست جميعها �إىل �أن تلك �لتفاوتات 

يف �لو�قع لها تاأثري حا�سم على حو�دث �لطرق.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت �ل��دك��ت��ورة ه��ال��ة ���س��ق��ر مم��ث��ل��ة منظمة 
�أهم  �أح��د لت��ز�ل  �لطرق  �ل�سالمة على  �ن  �لعاملية  �ل�سحة 
حتديات �ل�سحة �لعمومية و�لتنمية على �مل�ستويني �لعاملي 
�لعاملية،  �أحدث بيانات منظمة �ل�سحة  و�لإقليمي. وتو�سح 
 1.35 على  ي��زي��د  م��ا  �أرو�ح  حت�سد  �ل��ط��رق  ت�سادمات  �أن 
مليون �سخ�س حول �لعامل �سنويا ، وتت�سبب يف معاناة 50 
لإعاقة  تف�سي  م�ميتة قد  �إ�سابات غري  �سخ�س من  مليون 

د�ئمة.
على  �ل�سالمة  ح��ال��ة  ح��ول  �ل��ع��امل��ي  �لتقرير  �أن  و�أو���س��ح��ت 
�ل��ط��رق ل��ع��ام 2018، �أظ��ه��ر خ��ط��ورة �ل��ع��بء �ل���ذي متثله 
�لت�سادمات �ملرورية على م�ستقبل �ل�سحة و�لتنمية بالعامل، 
بني  للوفاة  �لرئي�سي  �ل�سبب  �حل��ايل  �ل��وق��ت  يف  �أن��ه��ا  حيث 
�لأطفال و�ل�سباب �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 5 �أعو�م و29 
�ملرتبة  يحتل  �ملتو�سط  �سرق  �إقليم  �أن  �ملوؤ�سف  ومن  عاما.. 
�أعلى  �لعاملية من حيث  �ل�سحة  �أقاليم منظمة  �لثالثة بني 
�ملرورية وميثل هذ�  �لناجمة عن �حل��و�دث  �لوفاة  معدلت 
�لأمر م�سكلة حقيقية لكافة بلد�ن �لإقليم مبا فيها بلد�نه 

مرتفعة �لدخل.
�لطرق  �لت�سادمات على  �أن  للقلق،  �إث��ارة  �لأك��رث  �ن  وقالت 
�أحد �لأ�سباب �لرئي�سية �لثالثة لوفيات �ليافعني و�ل�سباب يف 
�لإقليم، �لذين يكونون يف �أوج �لعنفو�ن و�لقدرة �لإنتاجية. 
لذ�، فاإن �حلاجة مت�س �إىل �تخاذ �لإجر�ء�ت �لعاجلة يف جميع 
بلد�ننا، ب�سرف �لنظر عن م�ستوى دخولها، للت�سدي لهذ� 
�لب�سرية  �خل�سارة  جانب  �إىل  �أن  لفتة   ، �خلطري  �لتحدي 
�لتي ل تعو�س، هناك �لكلفة �لقت�سادية �ل�سخمة ، وت�سري 
عن  �لناجم  �لقت�سادي  �لعبء  �أن  �إىل  �ملحدثة  �لتقدير�ت 
�لوفيات و�لإعاقات �ملرتبطة بحو�دث �ملرور يف بلد�ن �لإقليم 

قد ي�سل �إىل %6 من �لإنتاج �ملحلي �لإجمايل.
و�أكدت �أن هذ� �ملوؤمتر ياأتي يف وقت هام ومالئم للغاية، حيث 
يتو��سل �حلو�ر على �ل�سعيد �لدويل من �أجل بلورة جدول 
 .2030 ع��ام  حتى  �لطرق  على  لل�سالمة  �لعاملي  �لأع��م��ال 
يف  �أخ���ذه���ا  ينبغي  ه��ام��ة  ق�سية  ع��ل��ى  �ل�����س��وء  ي�سلط  وه���و 
�لعتبار يف �لنقا�س �لد�ئر: و�أعني �سالمة �أ�ساطيل �ملركبات، 
�جلماعي  للنقل  �مل��ط��رد  �لنمو  م��ع  �أهميتها  تتز�يد  و�ل��ت��ي 
ونقل �لب�سائع و�لأعمال �لتجارية �ملختلفة. ول جد�ل حول 

�لآمنة  ل��الإد�رة  �ملتعددة  �جلو�نب  يف  بعناية  �لنظر  �سرورة 
و��ستناد�  �لأو�سع  �لتنقل  �إط��ار منظومة  �لأ�ساطيل يف  لهذه 

لنهج �لنظام �لآمن.
�ملجل�س  ممثل  تريجوزو  ميغال  خو�سيه  �ملهند�س  و�أو���س��ح 
�لطرق  ��ستخد�م  �إن  كلمته  يف  �ملرورية  لل�سالمة  �لأوروب���ي 
هو جزء مهم من حياة �ملوظفني، وهو ن�ساط �عتيادي يوؤدي 
و�لإ���س��اب��ات وي�ستنزف  �ل��وف��ي��ات  م��ن ح���و�دث  ع��ال  مل�ستوى 
�أ�سل  6 من  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  ت�سري  ، حيث  �ملالية  �مل��و�رد 
هي  �لوفاة  �إىل  توؤدي  و�لتي  �لعمل  �أثناء  تقع  حو�دث   10
�لتي  �مل��رك��ب��ات  ����س��ط��د�م و�ل��ت��ي تت�سمن ح����و�دث  ح����و�دث 
تنقل �لعمال و�ملوظفني �إىل عملهم ، و�أي�سا �حلو�دث �لتي 
حتدث يف �ملجتمع على �لطرق فمن �ملرجح �أنه حتى 40% 
�ملتعلقة  �لآليات  و�إن  بالعمل،  �لوفيات مرتبطة  من حو�دث 
�ستوؤدي  �ل�سركات  يف  تطبيقها  عند  �لطرق  على  بال�سالمة 

�إىل حتقيق ن�سب �أدين من �حلو�دث ومردود مايل كبري.
يقدمه  يعد فر�سة كبرية لال�ستفادة مما  �ملوؤمتر  �إن  وق��ال 
من �أور�ق وخرب�ت وممار�سات لو�سع �إجر�ء�ت فعالة للحد 
من حو�دث �لنقل، د�عيا لأهمية �لعمل �مل�سرتك بني �لهيئات 
و�سركات  �لبحوث  ومر�كز  �مل��روري��ة  بال�سالمة  �ملتخ�س�سة 
�لنقل و�مل��و�رد �لب�سرية للحد من �حلو�دث �ملرورية يف هذ� 

�لقطاع �حليوي وما ينجم عنها من وفيات و�إ�سابات.
�لعربي  �لها�سم نائب رئي�س �لحتاد  �سليم  و�أع��رب كارلو�س 
�لربي  للنقل  �ل��ع��رب��ي  �لحت����اد  ت��ق��دي��ر  ع��ن  �ل����ربي  للنقل 
�ملرورية من قبل جمعية  لل�سالمة  �لدويل  �ملوؤمتر  لتنظيم 
تعنى  �ل��ع��رب��ي،  �خل��ل��ي��ج  منطقة  يف  ر�ئ����دة  تطوعية  �أه��ل��ي��ة 
بق�سية �ل�سالمة �ملرورية و�هتمامها برفع م�ستوى �ل�سالمة 
�ملرورية ب�سكل عام ويف قطاع �لنقل �لربي هذه �ل�سنة وذلك 
باختيار مو�سوع "�إد�رة �ل�سالمة �ملرورية لأ�ساطيل مركبات 

�لنقل" ب�سكل خا�س.
وقال �إن �لحتاد �لعربي للنقل �لربي يوؤكد �هتمامه �لكبري 
�أن  �ل��ع��رب��ي��ة ح��ي��ث  �مل���روري���ة يف �ملنطقة  ب��اأخ��ط��ار �حل����و�دث 
�لدولية  �ملعدلت  �لبليغة جتاوزت  �لوفيات و�لإ�سابات  عدد 

و�إقليميا لو�سع  �مل�سرتكة عربيا  �لإر�دة  ب�سبب غياب  وذلك 
�مل�ستتة  �جل��ه��ود  توحيد  �ساأنها  م��ن  م�سرتكة  ��سرت�تيجية 
�ملبذولة للحد من �حلو�دث �ملرورية، وو�سع �أهد�ف من�سودة 
تعمل كل �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة مبنظومة �ل�سالمة �ملرورية 

على حتقيقها كل من موقعه وح�سب �خت�سا�سه.
�سيف  ن��ا���س��ر  �ل��دك��ت��ور  ل��ل��م��وؤمت��ر  �لأوىل  �جل��ل�����س��ة  ت���ر�أ����س 
لل�سالمة  �لإم���ار�ت  جمعية  �إد�رة  جمل�س  ع�سو  �ملن�سوري 
تناولت  حيث  للموؤمتر  �لعلمية  �للجنة  ورئ��ي�����س  �مل��روري��ة 
�لورقة �لأوىل "�سالمة و�سائل �لنقل �لربي قدمها مي�سال 
�ل�سحة  و�لمتثال،  لل�سمان  بالإنابة  �لرئي�س  نائب  زيناتي 
�أدن��وك يف �لإمار�ت  و�ل�سالمة و�لبيئة يف جمموعة �سركات 
�لعربية �ملتحدة، فيما تناولت �لورقة �لثانية �حللول �لفعالة 
ل�سمان �لتنقل �لآمن و�لفعال لالأ�سخا�س و�لب�سائع قدمها 
�لدويل  لالحتاد  و�لت�سديق  �ملعايري  مدير  باتريك  فيليب 

للنقل يف �سوي�سر�.
�ملناطق  ت�سميم  ح��ول  مو�سوعا  �لثالثة  �ل��ورق��ة  وعر�ست 
�لثقيلة  �مل��رك��ب��ات  ل�ستيعاب  �لطريق  ج��ان��ب  على  �ل��و�ق��ع��ة 
�ملخالفة وت�سادمها يف �أبوظبي قدمها �لدكتور فر�ن�سي�سكو 
�لهند�سة  ق�سم  يف  م�ساعد  �لأ���س��ت��اذ  �لباكريكي  دي  د�نييل 
�لعربية  �لإم��ار�ت  بجامعة  �لهند�سة  بكلية  و�لبيئية  �ملدنية 
�ملتحدة، �أما �لورقة �لر�بعة، فتناولت �ل�سالمة على �لطرق 
ت�ساريح  و����س��ت��خ��د�م  لل�سيار�ت  �ل���دويل  �لحت���اد  وح��م��الت 
ن��وردل��ون��د من�سق  ب��ي��ورن  �ل�سيد  ق��دم��ه��ا  �ل��دول��ي��ة  �ل��ق��ي��ادة 
ب�سوي�سر�  لل�سيار�ت  �ل���دويل  �لحت���اد  يف  �ل�سياحة  خ��دم��ات 
فيما تناولت �لورقة �خلام�سة جتربة مو��سالت �لإمار�ت يف 
�ل�سالمة  و�نعكا�سها على  �ملدر�سية  �أ�سطول �حلافالت  �إد�رة 
�مل���روري���ة ق��دم��ه��ا �ل�����س��ي��د ع���ب���د�هلل �مل���دح���اين م��دي��ر معهد 
مو��سالت �لإم��ار�ت لتعليم �ل�سياقة يف موؤ�س�سة مو��سالت 

�لإمار�ت.
لل�سالمة  �لعربية  �ملنظمة  رئي�س  �لفريقي  عفيف  وت��ر�أ���س 
�ملرورية �جلل�سة �لثاين للموؤمتر �لتي عر�س خاللها خم�س 

�أور�ق عمل.
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اأخبـار الإمـارات
مب�صاركة 40 طبيبا و 50 باحثا من طلبة الدرا�صات العليا:

املوؤمتر الإماراتي الأملاين ال�سابع للطب و طب الأ�سنان ينطلق الأحد بجامعة ال�سارقة
•• ال�صارقة-الفجر:

برعاية كرمية من �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن 
حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�سارقة رئي�س 
�ل�سارقة  جامعة  تعقد   ، ورع��اه  �هلل  حفظه  �ل�سارقة  جامعة 
 ، �لأ�سنان  للطب و طب  �ل�سابع  �لأمل���اين  �لإم��ار�ت��ي  �مل��وؤمت��ر 
و�لعلوم  �لطبية  �لكليات  مبجمع  نوفمرب(   3( �لأح��د  يوم 
�ملوؤمتر  وي��اأت��ي  ي��وم��ني،  ومل���دة  �ل�سارقة  جامعة  يف  �ل�سحية 
�ل�سارقة  وهيئة  �أملانية،  وم�ست�سفيات  جامعات  مع  بال�سر�كة 

بال�سارقة،  و�ل�سياحي  �ل��ت��ج��اري  �لإمن����اء  وهيئة  �ل�سحية، 
وهيئة �ل�سارقة لالإذ�عة و�لتلفزيون.

�ل�سابعة  ن�سخته  يف  �جلامعة  تنظمه  �ل��ذي  �مل��وؤمت��ر  ويتميز 
و�ل�سحية  �لطبية  �مل��ج��الت  يف  �لق�سايا  �أه���م  با�ستعر��س 
و�أحدث �ملمار�سات و�لتقنيات و�لأجهزة و�لأ�ساليب �لعالجية 
�ملتطورة يف �لطب وطب �لأ�سنان، هذ� بجانب �لرتكيز على 
�أه���م �لأم��ر����س �ل��ت��ي ت��و�ج��ه �ملجتمع �لإم���ار�ت���ي م��ن خالل 
ب��اح��ث��ا من   40 ب��ني  �لأم���ر�����س  ت��ل��ك  �ل��ب��ح��وث يف  مناق�سة 
�ل�سارقة و�لإم��ار�ت ومن �جلانب  �أطباء وعلماء من جامعة 

�لأملاين.
وع��ل��ى م���د�ر ي��وم��ني ي��ق��دم �مل��وؤمت��ر �ل��ع��دي��د م��ن �ملحا�سر�ت 
وور�س �لعمل حول: �أمر��س �ل�سرطان، و�للتهابات، و�أمر��س 
�مل��ن��اع��ة، و�ل��ق��ل��ب، وج���ر�ح���ة �مل��ن��ظ��ار، و�جل���ر�ح���ة �لعظمية 
حما�سر�ت  عقد  �سيتم  �لأ�سنان  طب  جمال  ويف  و�لع�سبية، 
بجانب  و�لفكني،  للوجه  و�جلمايل  �لوظيفي  �لتاأهيل  حول 
50 من طلبة  و�سي�سارك  �لأ�سنان.  زر�ع��ة  ور���س عمل ح��ول 
�ل��ط��ب وط���ب �لأ���س��ن��ان يف تقدمي  �ل��در����س��ات �لعليا وط��ل��ب��ة 

�أبحاثهم �لعلمية على هام�س �ملوؤمتر.

الأر�ساد: تراجع الإع�سار كيار اإىل عا�سفة مدارية خلل ال� 48 �ساعة القادمة
•• اأبوظبي-وام:

�لعرب  �لدرجة �لأوىل يتحرك يف غرب بحر  �مل��د�ري من  �إن �لإع�سار  �ملركز �لوطني لالأر�ساد  قال 
8 كم-�س،  ب�سرعة  �سرقا  61.9 درج��ة  �سمال وخ��ط ط��ول  19.5 درج��ة  وموقعه عند خط عر�س 
وتقدر �سرعة �لرياح حول مركزه 135 -  145 كم-�س ت�ساحبه �سحب ركامية ممطرة، كما تظهر 

�سور �لأقمار �ل�سطناعية �إىل ت�سكل منخف�س مد�ري �آخر يف جنوب �ل�سو�حل �لهندية.
�ملد�ري  �لإع�سار  ي�ستمر  �أن  �لعرب  بحر  " يف  " كيار  �مل��د�ري��ة  �حلالة  ح��ول  تقرير  �ملركز يف  وتوقع 
بالتحرك جنوب غرب باجتاه جنوب غرب بحر �لعرب، حيث يرت�جع �إىل عا�سفة مد�رية خالل �ل 
48 �ساعة �لقادمة، وتقدر �سرعة �لرياح حول مركزه 110 -  80 كم-�س. وحول �لتاأثري �ملتوقع على 
�لدولة .. حذر من ��سطر�ب �لبحر يف �ل�ساحل �ل�سرقي للدولة من �م�س �إىل �سباح �ليوم �خلمي�س، 

حيث يغمر �ملد �لبحري بع�س �ملناطق �ملنخف�سة من �ل�ساحل �ل�سرقي فرتة �ملد �لعايل.

حاكم عجمان ي�ستقبل رئي�س جمموعة طلل اأبو غزالة العاملية
•• عجمان -وام: 

��ستقبل �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حميد بن ر��سد �لنعيمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى 

عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�سيخ  �سمو  بح�سور  عجمان  ح��اك��م 
رئي�س  �أبو غز�لة  �لدكتور طالل  �سعادة  �حلاكم  بديو�ن  عجمان مبكتبه يف 
جمموعة طالل �أبو غز�لة و�لوفد �ملر�فق له �لذي قدم لل�سالم على �سموه 
مبنا�سبة ح�سوره كمتحدث رئي�سي يف حفل تخريج �لفوج �لثاين من دفعة 

عام �لت�سامح من جامعة عجمان.
ورحب �سموه بالدكتور طالل �أبو غز�لة .. منوها مب�سريته �لعلمية و�لعملية. 
ومت خالل �للقاء تبادل �لأحاديث حول عدد من �لق�سايا �لقت�سادية حمليا 

وعربيا وعامليا و�لتعاون لال�ستفادة من خرب�ت �ملجموعة.

حاكم  �ل�سمو  �ساحب  ممثل  �لنعيمي  حميد  بن  �أحمد  �ل�سيخ  �للقاء  ح�سر 
�سعيد  بن  �لدكتور ماجد  �ل�سيخ  ومعايل  و�ملالية  �لد�ري��ة  لل�سوؤون  عجمان 
�لنعيمي رئي�س ديو�ن �حلاكم وطارق بن غليطه �لغفلي مدير مكتب �ساحب 
و�ل�سيافة  �لت�سريفات  عام  مدير  �لنعيمي  حممد  ويو�سف  �حلاكم  �ل�سحو 

برئا�سة حمدان بن حممد ..املجل�س التنفيذي بدبي يعتمد �سيا�سة تنمية اأموال الوقف والق�سر
•• دبي-وام:

ت���ر�أ����س ���س��م��و �ل�����س��ي��خ ح���م���د�ن بن 
حم��م��د ب��ن ر����س��د �آل م��ك��ت��وم ويل 
عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
�أب���ر�ج  يف  �ملجل�س مب��ق��ره  �ج��ت��م��اع 
�لإم����ار�ت وذل��ك ملناق�سة ع��دد من 
�مل���و�����س���ي���ع �مل����درج����ة ع��ل��ى ج���دول 
�ل�سيخ  ���س��م��و  ب��ح�����س��ور  �لأع����م����ال 
م��ك��ت��وم ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����س���د �آل 
ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي �لنائب  م��ك��ت��وم 

�لأول لرئي�س �ملجل�س �لتنفيذي.
�لجتماع  خ��الل  �ملجل�س  و�عتمد 
�لوقف  �أم��������و�ل  ت��ن��م��ي��ة  ���س��ي��ا���س��ة 
و�لتي  دب����ي  �إم�������ارة  يف  ���ر  و�ل���ق�������سّ
و�سوؤون  �لأوق��اف  قدمتها موؤ�س�سة 
متكني  �إىل  ترمي  و�ل��ت��ي  ر،  �لق�سّ
�لكرمية  �حل��ي��اة  و���س��م��ان  ر  �لق�سّ

يوؤدي �إىل تفاقم ظاهرة �لحتبا�س 
�إع��������د�د  ج����ان����ب  �إىل  �حل������������ر�ري، 
�ل���رب�م���ج لتحقيق  جم��م��وع��ة م��ن 
م�����س��ت��ه��دف��ات �خل��ط��ة ح��ي��ث ت�سري 
�لنتائج �إىل توقع تاأثري�ت �إيجابية 
كبرية  �قت�سادية  فو�ئد  يف  تتمثل 
�ل��ع��ام و�خلا�س،  �ل��ق��ط��اع��ني  ع��ل��ى 
�لتكلفة  خف�س  حتقيق  يف  تتمثل 
و�حل�����س��ول على  و�لإن��ف��اق،  �ملالية 
م�سادر بديلة للمو�د �خلام و�ملو�د 
�لإنتاج،  يف  �مل�����س��ت��خ��دم��ة  �لأول���ي���ة 
جديدة  عمل  فر�س  تخلق  بحيث 

يف جمالت �إعادة �لتدوير.
�لنفايات  منتجي  ح��ث  �أج���ل  وم��ن 
�إيجابية  خ����ط����و�ت  �ت����خ����اذ  ع���ل���ى 
و�لبحث  �ملنتجة،  �لنفايات  لتقليل 
للتخل�س  ب���دي���ل���ة  خ�����ي�����ار�ت  ع����ن 
منها، جاء قر�ر �ملجل�س �لتنفيذي 

و�ساية �ملوؤ�س�سة.
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  و�عتمد 
للتقليل  دب����ي  ب��ل��دي��ة  خ��ط��ة  دب����ي 
دبي،  �إم���ارة  �لنفايات يف  �إن��ت��اج  من 
و�لتي تهدف �إىل تعزيز �أد�ء و�إد�رة 
�لإم����ارة يف ه��ذ� �مل��ج��ال م��ن خالل 
ت�سمن  وم�ساريع  مبادر�ت  تطبيق 
توفري �أف�سل �ملمار�سات و�خلدمات 
�ل��ف��ّع��ال��ة، و�مل���ب���ادر�ت �ل��ر�م��ي��ة �إىل 
ن�����س��ر �ل���وع���ي ل����دى �جل���م���ه���ور يف 
ح��م��اي��ة �ل��ب��ي��ئ��ة م���ن �ل��ت��ل��وث مبا 
لبناء  دب��ي  بلدية  وروؤي���ة  يتما�سى 

مدينة �سعيدة وم�ستد�مة.
وم��������ن خ��������الل ت���ط���ب���ي���ق �أف�������س���ل 
جمال  يف  �لت�سريعية  �مل��م��ار���س��ات 
للنفايات،  �مل���ت���ك���ام���ل���ة  �لإد�رة 
وحت��ق��ي��ق��اً مل�����س��ت��ه��دف��ات �لأج���ن���دة 
 75% بتحويل   2021 �لوطنية 

حكومة  دور  م����ع  مت���ا����س���ي���اً  ل���ه���م، 
�سوؤون  ورعاية  دع��م  �لبارز يف  دب��ي 
و�سوًل  ب��ه��م،  و�هتمامها  ر  �لق�سّ
�ملتما�سك  �مل���ج���ت���م���ع  ب����ن����اء  �إىل 
�أول��وي��ة يف  ي�سّكل  �ل��ذي  و�ملتالحم 

خطط و��سرت�تيجيات �لإمارة.
وت�����و�ك�����ب �ل�������س���ي���ا����س���ة �جل����دي����دة 
يف  ر  و�لق�سّ �لوقف  �أم��و�ل  لتنمية 
�إم����ارة دب��ي �أف�����س��ل �مل��م��ار���س��ات مبا 
وروؤية  �ل�سرعية،  �ملقا�سد  يحقق 
�لوقف  وتنمية  �إد�رة  يف  �ملوؤ�س�سة 
مليار   2.8 �لبالغة  و�ل�ستثمار�ت 
�إىل  عالية،  وفعالية  بكفاءة  دره��م 
و�لعناية  ر،  �لق�سّ �حت�سان  جانب 
ورعايتهم  و��ستثمارها،  باأمو�لهم، 
ومتكينهم  وتاأهيلهم،  �جتماعياً، 
م���ن �لع���ت���م���اد ع��ل��ى �ل��ن��ف�����س عند 
تنتهي  حيث  �لقانوين  �ل�سن  بلوغ 

يف  �ملتولدة  �ل�سلبة  �لنفايات  م��ن 
�لإم��ارة لتعزيز مفهوم �ل�ستد�مة 
يف �لإمارة.. حيث �أ�سار �لعر�س �إىل 
�لعمل  فريق  دفعت  �لتي  �لعو�مل 
تتمثل  و�لتي  �خلطة  حتديث  �إىل 
�ل�سكانية  �ل���ت���غ���ري�ت  م��ت��اب��ع��ة  يف 
�لبيئية،  و�لآث���ار  �لتنمية  وخطط 

ومو�ءمة �لت�سريعات �جلديدة.
ك��م��ا ���س��م��ل ن���ط���اق ع��م��ل حتديث 
�خل���ط���ة و�ل�������ذي ت�����س��م��ن در�����س���ة 
للو�سع �لر�هن و�لرب�مج �لتي مت 
�لب�سرية  �مل���و�رد  وت��وف��ر  تنفيذها، 
�لآث���ار  وت��اأه��ي��ل��ه��ا، ح��ي��ث ل تخفى 
كمية  زي��ادة  على  �ملرتتبة  �لبيئية 
�لإن�سان  على  وتاأثريها  �لنفايات، 
و�ل��ع��ن��ا���س��ر �ل��ب��ي��ئ��ي��ة �مل��ح��ي��ط��ة به 
�جلوفية  و�ملياه  �لرتبة  تلوث  من 
مما  �لكربونية  �لنبعاثات  وزي��ادة 

�لتخل�س،  م���و�ق���ع  �إىل  �مل��ر���س��ل��ة 
و�ل����ت����وج����ه ب������دل ع�����ن ذل������ك �إىل 
و�ل�ستفادة  �مل�����س��در  م��ن  ف�سلها 
�سيتيح  كما  م��ادي��اً.  مكوناتها  م��ن 
�سناعة  لبناء  م��و�رد جديدة  ذل��ك 
معتمدة على �إعادة �لتدوير، وخلق 

�ملطبقة  �ملمار�سات  �أف�سل  ليو�كب 
�أن  له  يتوقع  حيث  ودولياً،  حملياً 
�أخذ  �إىل  �لإم������ارة  ي��دف��ع جم��ت��م��ع 
بامل�سوؤولية  و�للتز�م  �ملبادرة  زمام 
�لنفايات،  ه���ذه  جت���اه  �ملجتمعية 
�لنفايات  تقليل  م��ن خ��الل  وذل��ك 

و�سمان  ج����دي����دة،  ع���م���ل  ف���ر����س 
لالأر��سي  �لأم����ث����ل  �ل����س���ت���غ���الل 
لتوفري  �لإم��������������ارة  يف  �مل�����ت�����اح�����ة 
بدًل  �لعامة  و�خل��دم��ات  �حل��د�ئ��ق 
م��ن ����س��ت��ن��ز�ف �لأر�����س���ي يف طمر 

�لنفايات.

خالل حملة الك�صف املبكر عن �صرطان الثدي 

الثدي  يف م�ست�سفى خليفة التخ�س�سي �سرطان  لعيادة  مراجعة   8000
•• راأ�ض اخليمة – الفجر:

ك�سف م�ست�سفى �ل�سيخ خليفة �لتخ�س�سي يف ر�أ�س �خليمة �أن 
�لثدي يف مركز طب وجر�حة  �سرطان  لعيادة  �ملر�جعات  عدد 
�لأور�م  بلغ نحو 8000 مر�جعة مع �حلالت �ملتكررة حمولة 
من م�ست�سفيات من د�خل �لدولة وخارجها، وذلك منذ �فتتاح 

�مل�ست�سفى يف فرب�ير من عام 2015.
�سوه  �سوك  �سانغ  �لدكتور  للم�ست�سفى  �لتنفيذي  �ملدير  و�أك��د 
�لهيئة  �مل�ست�سفى يف  �لتي نظمها  �لثدي  �سرطان  خالل حملة 
ب�سرطان  �لتوعية  �سهر  مبنا�سبة  و�مل���اء  للكهرباء  �لحت��ادي��ة 
�لذ�تي  �لفح�س  �ج���ر�ء  وكيفية  حم��ا���س��ر�ت  ت�سمنت  �ل��ث��دي 
للوقاية  �لعاملي  �ل�سهر  مبنا�سبة  وذلك  �ملبكر  �لك�سف  و�أهمية 
لن�سر  �لأوىل  بالدرجة  تهدف  �حلملة  �أن  �لثدي  �سرطان  من 
من  �لوقاية  على  و�حلر�س  �ملجتمع  �سيد�ت  كافة  بني  �لوعي 

�ل�سرطان.

جهود احلملة:
حول  لل�سيد�ت  مف�سال  �سرحا  ت�سمنت  �حلملة  �أن  و�أ���س��اف 
���س��رط��ان �ل��ث��دي و�أه��م��ي��ة �ل��ف��ح�����س �مل��ب��ك��ر وخ��ا���س��ة �لفح�س 
�ل��ذ�ت��ي، و�أك��ف��اأ �ل��ط��رق للوقاية م��ن �مل��ر���س و�أح����دث �لطرق 
و�إقبال  كبري�  تفاعال  �سهدت  �حلملة  و�أن  �ملتبعة،  �لعالجية 
�أن فريق  من �لن�ساء ما يعك�س �رتفاع درجة �لوعي، لفتا �إىل 
كافة  م��ع  تفاعلن  �للو�تي  �لطبيبات  م��ن  نخبة  ي�سم  �لعمل 
�ل�ستف�سار�ت و�لأ�سئلة �ملتعلقة ب�سرطان �لثدي، بالإ�سافة �إىل 

توزيع �لن�سر�ت �لتوعوية و�لتثقيفية.
�لعمليات �جلر�حية  م��ن  كبري  ع��دد  �ج���ر�ء  �ن��ه مت  �إىل  ولفت 

�لناجحة منذ �فتتاح �مل�ست�سفى ل�ستئ�سال �أور�م �لثدي �خلبيثة 
و�حلميدة، م�سري� �إىل  تبني �مل�ست�سفى  مفهوم �لعالج �ملحافظ 
�ل�سرطاين  �ل��ورم  كتلة  ��ستئ�سال  طريق  عن  �لثدي  ل�سرطان 

مع �ملحافظة على ن�سيج �لثدي �ل�سليم.
منذ  ��ستقبلت  �خلارجية  �لثدي  �سرطان  عيادة  �ن  �إىل  ولفت 
  1400 �ملا�سي نحو  �سبتمرب  نهاية  �لعام �جل��اري وحتى  بدء 
�لد�خلية  �لأق�����س��ام  �إىل  ح��ال��ة   62 �إدخ����ال  فيما مت  م��ر�ج��ع��ة، 
و�ملختلفة  �ملكثفة  و�لعالجات  �لفحو�سات  من  �ملزيد  لج��ر�ء 
51 عملية  �أج����ر�ء  �أن���و�ع���ه، م��ن خ���الل  ب��ك��اف��ة  �ل��ث��دي  لأور�م 

جر�حية ل�ستئ�ساله. 

�صور املاموغرام:
و�أ�ساف �أجرى �مل�ست�سفى �سور �ملاموغر�م لك�سف �أور�م �لثدي 
3400 حالة يف �ربعة �سنو�ت كما �أجرى معاينة لنحو  لنحو 
من  حمولة  �مل�ست�سفى  ��ستقبلها  ماموغر�م  �سورة   6000
م��ر�ك��ز �ل��ف��ح�����س �ل��وط��ن��ي �مل��ب��ك��ر ل��ل�����س��رط��ان �ل��ت��اب��ع��ة ل���وز�رة 

�ل�سحة ووقاية �ملجتمع. 
وذكر �ن �مل�ست�سفى  ي�سارك بفاعلية يف �لأجندة �لوطنية و�سوًل 
لروؤية �لإمار�ت لعام 2021 و�لتي تهدف �إىل تقدمي �خلدمات 
�لطبية وفقا ملعايري وطنية وعاملية و��سحة من ناحية تقدمي 
�مل�ست�سفى  �ن  موؤكد�  �لطبي،  �لكادر  وكفاية  وج��ودة  �خلدمات 
ي�سع كافة �مكانياته وكو�دره لدعم �لربنامج �لوطني للفح�س 
با�ستقبال   2015 �ل��ع��ام  �م��ن  �أك��ت��وب��ر  منذ  ب���د�أ  حيث  �ملبكر، 

�ل�سور �لأولية للماموغر�م وفح�سها وحتليلها.
و�أ�ساف :" لقد �أوىل م�ست�سفى �ل�سيخ خليفة �لتخ�س�سي عناية 
�سديدة للمر�أة منذ �فتتاحه، موؤكد� �أن �مل�ست�سفى يبذل جهود� 

كبرية للوقاية من �لأمر��س �لتي تعاين منها �ملر�أة ول �سيما 
�لأور�م،  م��ن  �ل�سائعة  �لأن���و�ع  م��ن  يعد  �ل��ذي  �ل��ث��دي  �سرطان 
�لتوعية  �لعديد من �لرب�مج وحمالت  �مل�ست�سفى  حيث ينظم 
�أخ��ط��اره.  ولف �إىل  �مل�ستمرة  للوقاية من �ملر�س و�حل��د من 
�أن جممل �حلالت �ملحولة �إىل �مل�ست�سفى تتطلب عناية فائقة، 
لأف�سل  وف��ق��ا  �مل�ست�سفى  يف  توفريها  مت  دقيقة،  وفحو�سات 
�ملعايري و�ملمار�سات �لعاملية، مما كان لها بالغ �لأثر يف �لتخفيف 
عن كاهل �ملر�سى ومر�فقيهم، منوها �إىل �ن �مل�ست�سفى �أجرى 
عالجاً تكميلياً للحالت �ملكت�سفة، ت�سمنت �عطائهن جرعات 
كيميائية عرب �سريحة يتم زر�عتها يف منطقة �ل�سدر بالقرب 
�جلرعات  ع��ن  �لناجمة  �مل�ساعفات  م��ن  للتقليل  �ل����ورم،  م��ن 

�لوريدية، كما �أنها تعطي  فعالية �أف�سل يف �لعالج.
 

جهاز الفح�ش :                                           
ولفت �ىل �أن �مل�ست�سفى �أجرى عدد كبري من �جلل�سات ملر�سىى 
�أدخل  �ل��ذي    ViewRay خ��الل جهاز  �لثدي من  �سرطان 
�لثدي �سمن خدمات  �سرطان  ومنها  �ل�سرطان  لعالج  حديثاً 
�مل�ست�سفى و�لذي �سيخفف عن كاهل �ملر�سى وذويهم من خالل 

�حلد من عناء �سفرهم خارج �لدولة للح�سول على �لعالج .
�لذي  �ل��دول��ة  يف  �لأول  ك��ان  ك��ذل��ك  �مل�ست�سفى  �ن  �ىل  ول��ف��ت 
 BRCA( يجري �لفح�س �جليني ل�سرطان �لثدي و �ملبي�س
2&1(  يف خمترب�ته، وذلك عرب حتديد �جلينات و�خل�سائ�س 
�أهمية  م��وؤك��د�  �مل��ر���س،  �لإ���س��اب��ة بهذ�  ع��ن  �مل�سوؤولة  �ل��ور�ث��ي��ة 
�ملبي�س  من  �أو  �لثدي  �ملبكر عن �سرطان  �لك�سف  �لفح�س يف 
خالل حتديد �جلينات و�خل�سائ�س �جلينية �لور�ثية �مل�سوؤولة 

عن �ل�سابة بهذين �لنوعني  من �ل�سرطان.

•• عجمان -وام:

عقدت �لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين عجمان، �جتماعاً مع وفد د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف مقر 
�لإد�رة �لعامة، وذلك يف �إطار �جلهود �مل�سرتكة وتعزيز �ل�سر�كة �لقائمة بني �لطرفني من خالل 
�لربط �لإلكرتوين، وتطوير منظومة �لعمل �مل�سرتكة و�لرتقاء مب�ستوى تقدمي �خلدمات �لتي 
حتقق �سعادة �ملتعاملني. وناق�س �لجتماع �لعديد من �ملو��سيع ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك لتعزيز 
�لقدر�ت يف جمال �إ�سعاد �ملتعاملني. ورحب �لعقيد �لدكتور �سعيد �سامل �ملظلوم �ل�سويدي، مدير 
�إد�رة �حلماية �ملدنية و�ل�سالمة، �لذي تر�أ�س �لجتماع ، بوفد �قت�سادية عجمان وتوجه بال�سكر 
�إليهم لزيارتهم وح�سن تعاونهم و�هتمامهم يف توطيد �أو��سر �لتعاون و�لتن�سيق بني �جلهتني 

حتقيقاً لالأهد�ف �ل�سرت�تيجية للحكومة على �مل�ستويني �ملحلي و�لحتادي.

عجمان.. الدفاع املدين والتنمية القت�سادية تبحثان تطوير منظومة العمل امل�سرتكة

ا�صتجابة ملالحظات اأفراد املجتمع وحتقيقا للمعايري ال�صحية 

بلدية مدينة اأبوظبي ت�سادر 1058 
م�ستح�سرًا للتجميل منتهي ال�سلحية

•• اأبوظبي - الفجر:
�أبوظبي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ����س���ادرت 
�لعامة،  �ل�����س��ح��ة  ب������اإد�رة  متمثلة 
منتهي  منتجاً   1058 يقارب  ما 
م�ستوف  وغ��������ري  �ل���������س����الح����ي����ة 
وذلك  �ل�����س��ح��ي��ة،  ل��ال���س��رت�ط��ات 
م���ن �سيدة  ب���الغ���اً  ت��ل��ق��ي��ه��ا  ع��ق��ب 
ك���ان���ت ت������رتدد ع���ل���ى حم����ل خا�س 
�لتجميل يفيد  ببيع م�ستح�سر�ت 
مل��و�د منتهية  ب��وج��ود غ�س جت��اري 
وبيعها  ت��د�ول��ه��ا  ي��ت��م  �ل�سالحية 
ب��اأ���س��ع��ار خم��ف�����س��ة ل��ل��زب��ائ��ن بعد 
وو�سع  �ل�سالحية  ت��و�ري��خ  �إخ��ف��اء 

تو�ريخ جديدة.
بلدية مدينة  ق��ام��ت  �ل��ف��ور  وع��ل��ى 
�أبوظبي بتوجيه مفت�سيها للموقع 
�ملذكور يف �لبالغ، حيث مت بالفعل 
�ل�سالحية  منتهية  �مل����و�د  �سبط 

وم�سادرتها جميعاً لإتالفها.
�أن  �ل��ع��ام��ة  �ل�سحة  �إد�رة  و�أك����دت 
�أحمر،  خط  �ملجتمع  �أف���ر�د  �سحة 
يتم  �ل���ت���ي  �مل������و�د  ه����ذه  م��ث��ل  و�أن 
باأ�سعار  ل��الأف��ر�د  وبيعها  ترويجها 
�سرر�ً  �ست�سكل  �مل��وؤك��د  م��ن  بخ�سة 

وتاأثري�ً �سلبياً على �سحتهم.
مدينة  ب��ل��دي��ة  �أن  �إىل  و�أ������س�����ارت 
�أب��وظ��ب��ي ت��ن��ف��ذ زي�����ار�ت مل��ث��ل هذه 
دوري  ب�سكل  و�لتفتي�س  �مل��ن�����س��اآت 
وم�ستمر، لفتة �إىل �أن هناك �أي�ساً 
حمالت تفتي�سية م�سائية ويف �أيام 
و�لر�سمية  �لأ�سبوعية  �لعطالت 
وم�����ا ق���ب���ل �مل���ن���ا����س���ب���ات ك���الأع���ي���اد 
لزيادة  ن��ظ��ر�ً  وغ��ريه��ا،  �لر�سمية 
�مل��خ��ال��ف��ة م���ن بع�س  �مل���م���ار����س���ات 

و��ستغالل  �لأن�سطة  هذه  �أ�سحاب 
ح���اج���ة �ل��ن��ا���س و�إق���ب���ال���ه���م خالل 
�ملنتجات  �سر�ء  على  �لفرت�ت  هذه 

�خلا�سة بالتجميل.
�لبلدية  يف  �ل�سحة  �إد�رة  وت��دع��و 
�لتعاون  �إىل  ك��اف��ة  �ملجتمع  �أف���ر�د 
م����ع �ل���ب���ل���دي���ة وع�������دم �ل��������رتدد يف 
�لإبالغ عن كل ما يالحظونه من 
لأ�سحاب  مم��ار���س��ات  �أو  خمالفات 
�ملحال �لتجارية من �ساأنها �لتاأثري 

�ل�سرر  و�إحل�������اق  م��ب��ا���س��ر  ب�����س��ك��ل 
طريق  ع�����ن  وذل�������ك  ب�������س���ح���ت���ه���م، 
حكومة  ب����و�ب����ة  ع����رب  �ل���ت���و�����س���ل 
�أن  م��وؤك��د�ً   ،800555 �أب��وظ��ب��ي 
على  د�ئ���م  ����س��ت��ع��د�د  على  �لبلدية 
مد�ر �ل�ساعة للرد على �أي �سكاوى 
و�ل���ت���ع���ام���ل م��ع��ه��ا ب��ج��دي��ة وح���زم 
و���س��رع��ة لت��خ��اذ �لإج�����ر�ء�ت �لتي 
�ملجتمع  �أف���ر�د  حماية  �ساأنها  م��ن 

و�حلفاظ على �سالمتهم. 
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اأخبـار الإمـارات

حاكم ال�سارقة ي�سهد حفل افتتاح فعاليات الدورة 38 من معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب

و�ع���ي���اً ل��غ��اي��ات��ه، وع��ل��م��اً ن��ب��ن��ي به 
يتحقق  ل  جميعه  وه��ذ�  نه�ستنا، 

�إل باملعرفة و�لعلم و�لكتاب.
 ،2019 �لعام  �ليوم يف  وه��ا نحن 
ح��ي��ث �خ���ت���ارت �ل��ي��ون�����س��ك��و �إم����ارة 
للكتاب،  عاملية  عا�سمة  �ل�����س��ارق��ة 
��ستحقاقاً  �إل  تاأتي  ل  مكانة  وهي 
لقد  و�ل�سهر،  و�لتخطيط  للجهد 
و�سعت �ليون�سكو ومعها موؤ�س�سات 
دولية عريقة وهي �لحتاد �لدويل 
ل���ل���ن���ا����س���ري���ن و�لحت����������اد �ل������دويل 
�ملكتبات،  وم��وؤ���س�����س��ات  جل��م��ع��ي��ات 
م��ع��اي��رًي دق��ي��ق��ة لخ��ت��ي��ار عا�سمة 
�ملعايري  ه����ذه  �ل���ع���امل���ي���ة،  �ل���ك���ت���اب 
��ستوفتها �ل�سارقة خالل م�سو�رها 
�ل���ط���وي���ل، وه�����ا ه����ي جم�������س���دة يف 
�لإم����ارة، ويف مكتبة  ك��ل م�سهد يف 
و�ساب  طفل  ك��ل  وثقافة  بيت،  ك��ل 
�ملوؤ�س�سات  �أخ������الق  ويف  و����س���اب���ة، 
طموح  ويف  للم�ستقبل،  وخططها 
�لأجيال و��ستقر�ر �ملجتمع ورفعته 
�لفعاليات  ح��ج��م  ويف  وت���ق���دم���ه، 
�لعام  على مد�ر  �ملتنوعة  �لثقافية 
ومدى �لتفاف �ملو�طنني و�ملقيمني 
حولها و�لإقبال عليها، بل ومبدى 
�لتز�مها بعمقها �لإقليمي وقيمها 

�لإن�سانية .
�ملعايري كان  �أحد   : �سموه  و�أ�ساف 
يتحدث عن حرية �لن�سر و�لتعبري، 
�أن ي�سود �لعتقاد  قد جرت �لعادة 
�لقيم،  لهذه  تفتقر  منطقتنا  ب��اأن 
حتتاج  �لثقافة  �أن  �حلقيقة  لكن 
للحرية كي تنمو، �إنها مثل �لنبتة 
�إذ� و�سعت يف �إناٍء �أو قالٍب �سغرية 
لكننا  تت�سوه،  �أو  مت��وت  �أن  عليها 
لها  وفتحنا  م�ساحتها  منحناها 
�أفاقاً للم�ستقبل، ويف �ملقابل وحتى 

�ل��ث��ام��ن ع�سر ل  �ل��ق��رن  �أن����و�ر  �أن 
و�أدباءنا  كتابنا  و�أن  ت�سيء،  ت��ز�ل 
ل يقلو� قامًة عن �أدباء وكتاب ذلك 
�لقرن، �إذن فلنتحد ونقرر على �أن 
ي��ك��ون ه���ذ� �ل��ق��رن ه��و ق���رن �أن���و�ر 
�لظلمات  ل��ن��زي��ل  �ل��ع��رب��ي��ة،  �لأم����ة 
عالياً."  �ل��ع��ق��الن��ي��ة  ر�ي����ة  ون��رف��ع 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  ب��ع��ده��ا  وت��ف�����س��ل 
�لدكتورة  بتكرمي  �ل�سارقة  حاكم 
�لعام  �سخ�سية  ب��درع  �لعيد  مينى 

�لثقافية لهذه �لدورة.
وكّرم �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة 
�لفائزين بجو�ئز معر�س �ل�سارقة 
جائزة  ن��ال  حيث  للكتاب،  �ل���دويل 
يف  �إمار�تي  كتاب  لأف�سل  �ل�سارقة 
�لإمار�تي  �لكاتب  �ل��رو�ي��ة  جم��ال 
عبد �هلل �لنعيمي عن كتابه "�سقة 

زبيدة".
�جلائزة  نال  �لدر��سات  جمال  ويف 
ك���ّل م���ن �مل��وؤل��ف��ني ع���ب���د�هلل �سليم 
عمارة من فل�سطني، ولطيفة علي 
عبيد من �لإم��ار�ت، وعفر�ء ر��سد 
ع��ن كتاب  �لإم����ار�ت  م��ن  �لب�سطي 
"�ملوجز يف تاريخ �لإمار�ت �لعربية 
�مل����ت����ح����دة م���ن���ذ ع�������س���ور م�����ا قبل 
�حل�ساري   1971 حتى  �ل��ت��اري��خ 
�لن�سو�س  جم��ال  ويف  و�ل�سيا�سي، 
�مل�������س���رح���ي���ة �ل���ك���ات���ب �لإم�����ار�ت�����ي 
�سالح كر�مة �لعامري عن موؤلفه 

�لأر�س". خذ  "م�سرحية 
وذهبت جائزة �أف�سل كتاب �إمار�تي 
للكاتب  �لإم���������ار�ت  ع���ن  م��ط��ب��وع 
�ل�����س��وري ع���زت ع��م��ر ع���ن موؤلفه 
"�أثر �حلد�ثة وما بعدها يف �لن�س 
�ل�سردي �لإمار�تي"، وجائزة �أف�سل 
ك���ت���اب ع���رب���ي يف جم����ال �ل���رو�ي���ة 
�لعلوي  م��و���س��ى  م��ق��ب��ول  ل��ل��ك��ات��ب 

ون��ح��ن يف �إم����ارة �ل�����س��ارق��ة، قدمنا 
�لعمارة  ع��ل��ى  و�ل���ك���ت���اب  �مل���ع���رف���ة 
فيها  جنحنا  �أن  فكان  و�ل�سناعة، 
جميعاً، قدمنا �لعلم على �مل�ساريع، 
ف����ج����اءت �ل��ت��ن��م��ي��ة م�����س��ت��ن��دة �إىل 
�ملجتمع  بحاجات  و�لوعي  �ملعرفة 
لتجربة  ق���ر�ءت���ن���ا  يف  و�أ�����س����اف   .
�مل��ا���س��ي��ة نلم�س  �لأرب���ع���ة  �ل��ع��ق��ود 
�لثقايف  مل�سروعنا  �لنجاح  ه��ذ�  �أن 
بتجلياته �لو��سحة �أمامكم �ليوم، 
�أولها  ع��و�م��ل،  ل��ع��دة  نتيجًة  ج���اء 
وتر�ثنا  باإرثنا  �لتز�منا  ثمرة  �أن��ه 
�لإمار�تي �لذي عملنا على بلورته 
م�ساريع وبر�مج و�سيا�سات لي�سبح 
�لإم���ار�ت يف  �سفًة مالزمة لدولة 
�ساحة �لثقافة �لعاملية، �أما �لعامل 
�لثاين فهو �لبعد �لعربي مل�سروعنا 
�إحياء  على  �سموه  ِحر�س  �لثقايف، 
�ل�سعر و�مل�سرح و�لرو�ية يف  حركة 
�ملدن و�لعو��سم �لعربية، �حت�سان 
�ل�������س���ارق���ة لأح��������الم وط���م���وح���ات 
�ملثقفني �لعرب، فكل م�سروع ناجح 
وه�����ذه هي  �إىل ح��ا���س��ن��ة،  ي��ح��ت��اج 

حا�سنتنا �لإقليمية .
فهي  �ملحلية  �حلا�سنة  �أم��ا  وت��اب��ع 
�ل�سارقة  يف  نحن  �لثالث،  �لعامل 
نفكر  ب����ل  م��ن��ف�����س��ل��ني،  ن��ف��ك��ر  ل 
كمجتمع و�حد بكل مكوناته �أفر�د�ً 
وم��وؤ���س�����س��ات، ن�����س��ري ب��ت��ن��اغ��م نحو 
ه��دف و�ح��د وه��ي جمتمع متقدم 
و�إجناز�ته،  ومو�قفه  �إن�سانيته  يف 
�أما �لعامل �لر�بع فهو �أن �لثقافة 
يف  غريباً  نبتاً  لي�ست  �ل�سارقة  يف 
حديقة منجز�تنا، بل مكوناً �أ�سياًل 
و�لقت�ساد  باملجتمع  يلتحم  فيها، 
وبالعالقات �لد�خلية و�خلارجية، 
قوتنا،  و�سر�يني  كياننا  ن�سيج  �إنها 

ل ُت�سّتغل �لثقافة للم�س باملجتمع، 
نف�س،  ك���ل  يف  �مل�������س���وؤول���ي���ة  رب��ي��ن��ا 
للمجموعة،  �لفرد  �نتماء  وعززنا 
وغ��ل��ب��ن��ا �مل�����س��ل��ح��ة �ل���ع���ام���ة على 
على  وحر�سنا  �ل�سيقة،  �مل�سالح 
ت�سجيع جتربتنا �لثقافية �خلا�سة 
�مل���رت���ب���ط���ة ب����ج����ذورن����ا وت����ر�ث����ن����ا، 
فجاءت �حلرية م�سوؤولة وملتزمة 
مب�سلحة �ملجتمع ود�عمة للتنمية 
و�لتقدم //. وقال �سموه: رب من 
�أي����ن ت�سري  �إىل  ب��ع��د،  ي�����س��األ م����اذ� 
يكن  ومل  جنيب،  ونحن  �ل�سارقة، 
�للقب غايتنا �لنهائية حتى نتوقف 
عنده، و�سنو��سل م�سو�رنا �لثقايف 
�لتي  �ملكانة  لأمتنا  ن�ستعيد  حتى 
تليق بتاريخها وتر�ثها ومنجز�تها 
�لتي مالأت �لعامل نور�ً ومعرفة..

�إن �لثقافة م�سروع كر�مة ر��سخة، 
ويف  بنف�سها  �لأم���ة  ثقة  يف  يتجلى 
�سناعة  يف  �لإ���س��ه��ام  على  ق��درت��ه��ا 
م����ن �جلهل  ي��ح��م��ي��ه��ا  م�����س��ت��ق��ب��ل 

و�لتخبط يف �لظلمة .
�لو�ثقة  �لأمم  �أن  ���س��م��وه  و�أك�����د 
�مل�سا�س  مي��ك��ن  ل  ب��ال��ع��ل��م  �مل���ع���ززة 
من  �جلهل  يحط  بينما  مبكانتها، 
�متلكت  ول��و  �لقوية  �لأمم  مكانة 

كل معد�ت �لكون و�آلياته.
حاكم  �ل�����س��م��و  ����س���اح���ب  و�أردف 
�سنو�ت  �ل�سارقة، قائاًل ومنذ عدة 
م�سروعنا  ع��ل��ى  ن��ع��م��ل  زل���ن���ا  وم����ا 
�ل��ث��ق��ايف يف �ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي، حيث 
ب���ي���وت �ل�����س��ع��ر ت��ن��ت�����س��ر يف �أرج�����اء 
�ل�سارقة  وملتقى  �لعربي،  �لوطن 
ل���ل�������س���رد -�ل���ق�������س���ة و�ل������رو�ي������ة- 
�مل�سرح  لل�سباب،  �ل��ع��رب��ي  �لأب����د�ع 
ب��ل��د عربي،  ك���ل  وم��ه��رج��ان��ات��ه يف 
�لعطاء  و�أح�س�ست من خالل ذلك 

�ل�سعودية  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  م���ن 
�حلالج"،  "طيف  رو�ي�����ت�����ه  ع����ن 
كتاب  �أف�����س��ل  ج��ائ��زة  ح�سد  فيما 
�لأمريكية  �لكاتبة  و�قعي  �أجنبي 
كتابها  عن  �إدموند�سن،  �س.  �إمي��ي 
"تنظيم بال خوف" وت�سلمها نيابة 
�ملبيعات  مدير  ت�سيتو�  عامر  عنها 
�أم�����ا جائزة  �ل��ن�����س��ر وي���ل���ي،  ل�����د�ر 
�أف�سل كتاب �أجنبي خيايل �لكاتبة 
�لنيجريية �سيلو�سي �ونيميلوكوي 

�أونوبيا عن كتابها "�بن �ملنزل".
ك��م��ا ك����ّرم ���س��اح��ب �ل�����س��م��و حاكم 
�ل�����س��ارق��ة، �ل��ف��ائ��زي��ن ب��ج��و�ئ��ز دور 
�أف�سل  جائزة  ح�سد  حيث  �لن�سر، 
 2019 ل��ل��ع��ام  حم��ل��ي��ة  ن�����س��ر  د�ر 
و�لتوزيع"،  للن�سر  �لهدهد  "د�ر 
وفاز بجائزة �أف�سل د�ر ن�سر عربية 
�ملعارف"  د�ر  "موؤ�س�سة   2019
�مل�����س��ري��ة، �أم����ا ج��ائ��زة �أف�����س��ل د�ر 
 2019 ل���ل���ع���ام  �أج���ن���ب���ي���ة  ن�������س���ر 
 Adevaلن�سر� د�ر  ب��ه��ا  ف�����ازت 
وج�����اءت  �ل���ن���م�������س���اوي���ة.   Graz
ت��رج��م��ان، م��ن ن�سيب كل  ج��ائ��زة 
�لإي���ط���ال���ي���ة من  �ل��ن�����س��ر  د�ر  م���ن 
عن   ،"Edizione e-o" روما 
�سغري"  "موت  ل��رو�ي��ة  ترجمتها 
ح�سن  حممد  �ل�سعودي  ل��ل��رو�ئ��ي 
�لإيطالية،  باللغة  �ل�سادرة  علو�ن 
بريوت  �ل�ساقي" من  "د�ر  وف��ازت 
�ساحبة  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل�����د�ر  ب��ج��ائ��زة 
حقوق ن�سر �لطبعة �لعربية �لأوىل 

للرو�ية نف�سها.
ب���ن ركا�س  �أح���م���د  ����س���ع���ادة  وق�����ال 
�ل�سارقة  هيئة  رئ��ي�����س  �ل��ع��ام��ري، 
�فتتاح  خ���الل  كلمته  يف  ل��ل��ك��ت��اب، 
�لعرب  �أن  �لتاريخ  "يذكر  �ملعر�س 
�أر�دت �لعناية ب�سيء قدمته"..  �إذ� 

�ليوم  �ل�����س��ارق��ة  ت�����س��ور  ول مي��ك��ن 
بدون ثقافة، �أو ذكر �لثقافة �إل �إذ� 

ذكرت �ل�سارقة .
رئي�س  �أرزوز  لوي�س  خ��و�ن  و�أل��ق��ى 
�لحت������اد �ل���وط���ن���ي ل��ل��ن��ا���س��ري��ن يف 
�ختيار  فيها  ثمن  كلمة  �ملك�سيك 
�ملك�سيك �سيف �سرف للدورة 38، 
وما يعك�سه هذ� �لختيار من تنوع 
�ملك�سيك،  به  تتمتع  ومعريف  ثقايف 
يف  �لن�سر  �سناعة  �أن  �إىل  م�����س��ري�ً 
�ملك�سيك هي �سناعة �أ�سا�سية، وهي 
م��ن �خل��ي��ار�ت �ل��ت��ي ت��ع��زز �لهوية 

�لوطنية وقيم �ملجتمع �ملك�سيكي.
�لوطني  �لحت�������اد  رئ���ي�������س  وق������دم 
للنا�سرين يف �ملك�سيك �سكره لدولة 
و�إمارة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�لكبرية  ج��ه��وده��ا  ع��ل��ى  �ل�����س��ارق��ة 
ج�سور  وبناء  للثقافة  ترويجها  يف 
�حل�ساري  و�ل��ت��و����س��ل  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
و�ل�سعوب.  �لأمم  ب��ني  و�لإن�����س��اين 
و�لناقدة  �ل��ك��ات��ب��ة  �أل��ق��ت  ب���دوره���ا 
كلمة  �ل���ع���ي���د،  �ل����دك����ت����ورة مي���ن���ى 
�لعام  �سخ�سية  تكرميها  مبنا�سبة 
�لثقافية، عربت فيها عن �عتز�زها 
�أن  معتربًة  �لتكرمي،  بهذ�  �لكبري 
ب�سكل  للثقافة  ه��و  �ل��ت��ك��رمي  ه���ذ� 
عام وللكاتبة �لأنثى ب�سكل خا�س، 
ت��ق��دي��ر�ً ل����دور �ل��ك��ات��ب��ة يف �إث����ر�ء 
و�لإن�سانية.  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
�لتي  �لذكريات  �إىل  �لعيد  ولفتت 
ذكريات  �ل�سارقة،  باإمارة  جتمعها 
بالثقافة  �لح����ت����ف����اء  ع���ن���و�ن���ه���ا 
و�لكاتب  وب���ال���ك���ت���اب  و�مل���ث���ق���ف���ني، 
ت��ق��ام على  ت��ف��رق��ة  و�ل��ك��ات��ب��ة دون 
و�لنتماء  و�ل��ف��ك��ر  �ل��ه��وي��ة  ح���دود 
ودون متييز بني �لكاتب و�لكاتبة.

�ملوؤ�س�سات  كلمتها  يف  �لعيد  ودع��ت 

•• ال�صارقة -وام:

�أكد �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور 
�سلطان بن حممد �لقا�سمي، ع�سو 
�ل�سارقة،  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
عاملية  عا�سمة  �ل�����س��ارق��ة  لقب  �أن 
�لنهائية  �ل��غ��اي��ة  ي��ك��ن  مل  للكتاب 
لل�سارقة للوقوف عنده، و�ستو��سل 
ت�ستعيد  ح��ت��ى  �ل��ث��ق��ايف  م�����س��و�ره��ا 
�ملكانة  و�لإ�سالمية  �لعربية  �لأمة 
وتر�ثها  ب��ت��اري��خ��ه��ا  ت��ل��ي��ق  �ل���ت���ي 
ومنجز�تها �لتي مالأت �لعامل نور�ً 
ومعرفة. و�أ�سار �سموه خالل حفل 
من   38 �ل���دورة  لفعاليات  �فتتاح 
للكتاب  �ل���دويل  �ل�سارقة  معر�س 
�ل�سيخ  �سمو  بح�سور  �م�س  �سباح 
�سلطان  ب����ن  ����س���امل  ب����ن  ع����ب����د�هلل 
�ل�سارقة..  حاكم  نائب  �لقا�سمي 
�ل�سرب،  ب���ن���ت  �ل���ث���ق���اف���ة  �أن  �إىل 
وم�����س��و�ر �ل��ث��ق��اف��ة مل ي��ك��ن جمرد 
خيار، بل �ل�سبيل �لوحيد للو�سول 

�إىل �لهدف �ملن�سود.
و�نطلقت �لفعاليات مبركز �ك�سبو 
�ل�سارقة، حتت �سعار "�فتح كتاباً.. 
�ساحب  و����س��ت��ه��ل  �أذهاناً".  تفتح 
كلمته،  �ل�����س��ارق��ة  ح���اك���م  �ل�����س��م��و 
قائاًل: �أهاًل بكم يف دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة ويف �إمارة �ل�سارقة، 
عام  ك��ل  يف  ��ست�سافتكم  وي�سعدنا 
يف ه���ذ� �مل���ك���ان �ل��ع��زي��ز ع��ل��ى قلب 
�أه���اًل بكم يف رحاب  ف��رد فينا،  ك��ل 
�مل��ع��رف��ة وح�����س��رة �ل��ك��ت��اب وعر�قة 
جاءتنا  �لتي  و�حل�سار�ت  �لتاريخ 
خمتلف  من  �لكتاب  �سفحات  بني 
لنا عن  لتحكي  و�لثقافات،  �ل��دول 
وتقدم  �مل�����س��رتك  �لب�سرية  ت��اري��خ 
جتارب متنوعة فيها منفعة وعربة 
نرحب  ج��م��ي��ع��اً..ك��م��ا  مل�����س��ت��ق��ب��ل��ن��ا 
�سرف  ���س��ي��ف  �مل��ك�����س��ي��ك  ب����دول����ة 
للكتاب  �ل���دويل  �ل�سارقة  معر�س 

لهذه �لدورة .
�أربعني  منذ  ق��ائ��اًل:  �سموه،  وتابع 
�ل�سارقة كما ترونها  ع��ام، مل تكن 
�لآن، ومل يكن �أحد يتوقع �أن تبني 
لكننا  �لثقافية،  �ملنجز�ت  هذه  كل 
هذه  �إىل  و��سلون  �أن��ن��ا  نعرف  كنا 
تعاىل،  �هلل  بف�سل  وذل���ك  �مل��ك��ان��ة 
و�لإ�سر�ر  �لروؤية  و�سوح  وبف�سل 
ع���ل���ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا، ف��ال��ث��ق��اف��ة بنت 

�ل�سرب كما تعلمت �أنا �سخ�سياً..
وبالرغم من �ل�سرب �لذي يحتاجه 
�أن���ه مل يكن  �إل  �ل��ث��ق��اف��ة،  م�����س��و�ر 
�لوحيد  �ل�سبيل  ب��ل  خ��ي��ار،  جم��رد 
�أردنا  �أهد�فنا،  �إىل  يو�سلنا  �ل��ذي 
�أخالقه  ر�قياً يف  جمتمعاً م�ستقر�ً 
م�ستد�ماً  و�ق��ت�����س��اد�ً  وع��الق��ات��ه، 

�لهتمام  �إىل  �ل��ع��رب��ي��ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�ل���ورق���ي وت��ع��زي��ز ن�سره  ب��ال��ك��ت��اب 
�لكتاب  معار�س  �إقامة  خ��الل  من 
�لدويل ملا له من �أهمية يف تر�سيخ 
وزيادة  �لن�سء  بني  �لقر�ءة  ثقافة 

�لوعي �ملعريف بني �أفر�د �ملجتمع.
وتخلل حفل �لفتتاح عر�س فيلم 
�إمارة  ج��ه��ود  على  �ل�����س��وء  ي�سلط 
�لثقافية  �مل�سرية  دعم  يف  �ل�سارقة 
ل�ساحب  �حلكيمة  �ل��روؤي��ة  ظل  يف 
جعل  �لتي  �ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو 
�لإم��ارة منارة للعلم و�لثقافة  من 
عاملية  ع��ا���س��م��ة  ل���ت���ت���وج  و�أه���ل���ه���ا 

للكتاب عام 2019.
ح�������س���ر ح���ف���ل �لف����ت����ت����اح ك����ل من 
م��ع��ايل �ل�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن مبارك 
و�ل�سيخ  �لت�سامح،  وزي��ر  نهيان  �ل 
�لقا�سمي  ع�����ب�����د�هلل  ب�����ن  خ����ال����د 
�لبحرية  �مل����و�ن����ئ  د�ئ������رة  رئ��ي�����س 
بن  �سلطان  و�ل�����س��ي��خ  و�جل���م���ارك، 
�أح���م���د �ل��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����س جمل�س 
�ل�سارقة لالإعالم، و�ل�سيخة بدور 
بنت �سلطان �لقا�سمي نائب رئي�س 
�لحتاد �لدويل للنا�سرين �ملوؤ�س�س 
ملجموعة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�ل���رئ���ي�������س 
ك����ل����م����ات، و�ل�������س���ي���خ���ة ح������ور بنت 
موؤ�س�سة  رئي�س  �لقا�سمي  �سلطان 
�سامل  و�ل�سيخ  للفنون،  �ل�����س��ارق��ة 
رئي�س  �لقا�سمي  عبد�لرحمن  بن 
مكتب �سمو �حلاكم، و�ل�سيخ فاهم 
د�ئرة  رئي�س  �لقا�سمي  �سلطان  بن 
و�ل�سيخ  �حل���ك���وم���ي���ة،  �ل���ع���الق���ات 
رئي�س  �لقا�سمي  بن حميد  حممد 
د�ئرة �لإح�ساء و�لتنمية �ملجتمعية، 
و�ل�سيخ في�سل بن �سعود �لقا�سمي 
م����دي����ر ه���ي���ئ���ة م����ط����ار �ل�������س���ارق���ة 
�لدويل، و�ل�سيخة نو�ر بنت �أحمد 
�ل�سارقة  موؤ�س�سة  مدير  �لقا�سمي 
بن  عبد�لرحمن  وم��ع��ايل  للفنون 
�ل�سحة  وزي�����ر  �ل��ع��وي�����س  حم��م��د 
ووقاية �ملجتمع ومعايل ح�سني بن 
�إب��ر�ه��ي��م �حل��م��ادي وزي���ر �لرتبية 
و�لتعليم ومعايل �لدكتور عبد�هلل 
وزير  �لنعيمي  بلحيف  حممد  بن 
ومعايل  �لتحتية  �لبنية  ت��ط��وي��ر 
ن����ورة ب��ن��ت حم��م��د �ل��ك��ع��ب��ي وزيرة 
ومعايل  �مل��ع��رف��ة  وتنمية  �لثقافة 
�لزيودي  �أحمد  بن  ث��اين  �لدكتور 
و�لبيئة  �مل���ن���اخ���ي  �ل���ت���غ���ري  وزي������ر 
وم����ع����ايل ح�����س��ة ب���ن���ت ع��ي�����س��ى بو 

حميد وزيرة تنمية �ملجتمع..
وه���وغ���و ���س��ي��ت��زر رئ��ي�����س �لحت����اد 
�ل�������دويل ل��ل��ن��ا���س��ري��ن وع������دد من 
�ملنظمات  وممثلي  �مل�سوؤولني  كبار 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل���دول���ي���ة، وح�����س��د من 

�لأدباء و�ملثقفني.

حاكم ال�سارقة يكرم الفائزين بالدورة ال�11 من جائزة ات�سالت لكتاب الطفل
•• ال�صارقة -وام:

كرم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �ل�سارقة ، �لفائزين �ل�ستة بجائزة "�ت�سالت لكتاب �لطفل" يف 
ن�سختها �حلادية ع�سرة، وذلك خالل حفل �فتتاح �لدورة �ل� 38 من معر�س 
�سعار  حتت  �ملقبل  نوفمرب   9 �لذي ي�ستمر حتى  للكتاب،  �ل��دويل  �ل�سارقة 
عام ��ستحقاق �إمارة �ل�سارقة للقب �لعا�سمة  �أذهاناً" يف  تفتح  كتاباً،  "�فتح 

�لعاملية للكتاب.
�لرئي�س  �لعبدويل،  عبد�هلل  �سالح  �ملهند�س  �سعادة  �لتكرمي  يف  �سموه  ر�فق 

�لتنفيذي ل�"جمموعة �ت�سالت".
ولبنان  �لأردن  من  �لفائزين  على  ع�سرة  �حلادية  �لن�سخة  جو�ئز  وتوزعت 
ة - "عن "�س"  وم�سر و�لعر�ق، حيث فاز بجائزة "كتاب �لعام للطفل" ق�سّ
و"ل" -، وهو من تاأليف �أن�س �أبو رحمة، ور�سوم لبنى طه، و�ل�سادر عن "�لد�ر 
�لأهلية للن�سر و�لتوزيع" يف �لأردن، �أما يف فئة "كتاب �لعام لليافعني"، فقد 
"د�ر  ع��ن  و�ل�����س��ادر  �لنجار،  تغريد  �لدمية؟" للكاتبة  ه��ذه  "ملن  كتاب  ف��از 

�ل�سلوى للدر��سات و�لن�سر" يف �لأردن.
"دم�سق: ق�سة مدينة" تاأليف ور�سوم  "�أف�سل ن�س" فاز كتاب  و�سمن فئة 

�آلء مرت�سى، �ل�سادر عن "د�ر �لبل�سم للن�سر و�لتوزيع" يف م�سر، فيما فاز 
عن فئة "�أف�سل ر�سوم"، كتاب "�أنا �أطري"، وهو من تاأليف �لدكتورة �أماين 
�سعد �لناجم، ور�سوم علي خالد �لزيني، و�ل�سادر عن "�ألف باء تاء نا�سرون" 

يف �لأردن.
وفاز �سمن فئة "�أف�سل �إخر�ج"، كتاب "�أبو كركوبة" وهو من تاأليف نبيهة 
حميديل، ور�سوم وليد طاهر، و�ل�سادر عن "د�ر �حلد�ئق" يف لبنان، يف حني 
نال جائزة "�أف�سل كتاب �سامت"؛ �لفئة �جلديدة، كتاب "�سر �لبئر" ر�سوم 
مع�سومة حاجي وند، وتاأليف علي �لقا�سم، و�ل�سادر عن "د�ر �لرب�ق لثقافة 

�لأطفال" يف �لعر�ق.
لكتب  �لإم���ار�ت���ي  �ملجل�س  �إد�رة  جمل�س  رئي�سة  �ل��ع��ق��روب��ي،  م���روة  وق��ال��ت 
لكتب  �ت�سالت  جائزة  جنحت   ،2009 ع��ام  �نطالقها  منذ   " �ليافعني.. 
وت�سجيع  �ل��ع��رب��ي،  �ل��ع��امل  يف  �ل��ط��ف��ل  ك��ت��اب  �سناعة  حتفيز  يف  �ل��ي��اف��ع��ني، 
متكاملة  �أع��م��ال  تقدمي  يف  للم�ساهمة  و�لر�سامني،  و�مل��وؤل��ف��ني،  �لنا�سرين، 
ومتميزة، �إذ �سهدنا خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية تطور�ً كبري�ً يف نوعية �لكتب �لتي 
�ساركت، حيث بدت و��سحة �جلودة �لتي باتت تقدم فيها كتب �أدب �لطفل". 
و�أ�سافت �إن �لهدف من �جلائزة يتناغم مع تطلعات �إمارة �ل�سارقة، باإثر�ء 
حب  تغر�س  مالئمة،  وعناوين  ب��اإ���س��د�ر�ت  �ملكتبات  وتعزيز  �لطفل،  ثقافة 

مثقف  جيل  خلق  يف  وت�سهم  و�ليافعني،  �لأطفال  نفو�س  يف  �لعربي  �لكتاب 
وو�ٍع، بالإ�سافة �إىل دعم �لإنتاجات �لإبد�عية يف جمال �سناعة كتب �ل�سغار. 
وتعك�س رعاية �ت�سالت للجائزة �سرورة م�ساركة �لقطاع �خلا�س يف خمتلف 
�ملبادر�ت، �لتي من �ساأنها �أن ت�ساهم يف دعم عملية �لتنمية �ملجتمعية، ل �سيما 
�ستنعك�س  �لتي  للمخرجات  �ملعريف لالإن�سان، نظر�  بالبناء  تتعلق  �لتي  تلك 
�لتغيري  �إح��د�ث  �أن  �ملوؤ�س�ساتية  �ل�سر�كة  هذه  وتوؤكد  باأ�سره.  �ملجتمع  على 

�لإيجابي يف �ملجتمعات، ياأتي نتاج ت�سافر جهود، ت�سمل خمتلف مكوناتها.
م��ن خمتلف  م�ساركة،  175 طلب  �إىل  �جل��ائ��زة  �مل�ساركات يف  ع��دد  وو���س��ل 
�لدول �سو�ء من دور ن�سر عربية يف دول �أجنبية مثل �أمريكا، وكند�، وفرن�سا، 
وجزر �ل�سولومون، �أو م�ساركات من دول عربية مثل م�سر، ولبنان، و�لأردن، 

و�ل�سعودية، و�لبحرين، و�لعر�ق، وفل�سطني، و�ملغرب، وتون�س، وغريهم.
يف  نوعها  من  �لأك��رب  تعد  �لتي   - �لطفل  لكتاب  �ت�سالت  جائزة  وتت�سمن 
جمال �أدب �لطفل على م�ستوى �لوطن �لعربي وينظمها �ملجل�س �لإمار�تي 
لكتب �ليافعني، بالتعاون مع �سركة �ت�سالت -.. �ست فئات هي : فئة "كتاب 
�لعام للطفل"، وقيمتها 300 �ألف درهم، يتم توزيعها بالت�ساوي على �لنا�سر 
�ألف درهم،   200 "كتاب �لعام لليافعني"، وقيمتها  و�ملوؤلف و�لر�سام، وفئة 
توزع منا�سفة بني �ملوؤلف و�لنا�سر، وفئة "�أف�سل ن�س"، وقيمتها 100 �ألف 

درهم، وفئة "�أف�سل ر�سوم"، وقيمتها 100 �ألف درهم.
"�لكتاب  وفئة  دره��م،  �أل��ف   100 �إخر�ج" وقيمتها  "�أف�سل  فئة  ت�سمل  كما 
 300 ل�  �ألف درهم، ف�ساًل عن تخ�سي�س �جلائزة   100 �ل�سامت" بقيمة 
�ألف درهم لتنظيم �سل�سلة ور�س عمل لبناء قدر�ت �ل�سباب �لعربي يف �لكتابة، 

و�لر�سم، �سمن برنامج "ور�سة" �لتابع للجائزة.
�سركة  م��ن  برعاية  �نطلقت  �لطفل،  لكتاب  �ت�سالت  ج��ائ��زة  �أن  �إىل  ي�سار 
لكتب �ليافعني، بهدف دعم �سناعة  �لإمار�تي  �ملجل�س  وتنظيم  "�ت�سالت"، 
كتاب �لطفل يف �لعامل �لعربي، و�لرتقاء به، وتكرمي كتب �لأطفال �ملميزة، 
�أدب �ل��ط��ف��ل، �إىل ج��ان��ب حتفيز  ت��ت��ن��اول م��و����س��ي��ع م��ع��ا���س��رة ت���رثي  �ل��ت��ي 
�لأطفال  كتب  ن�سر  جم��ال  يف  ل��الإب��د�ع  و�ل��ر���س��ام��ني،  و�ل��ك��ت��اب،  �لنا�سرين، 

�ل�سادرة باللغة �لعربية.
ويلحظ �ملتتبع مل�سرية �جلائزة منذ �نطالقها يف �لعام 2009، �لدور �ملحوري 
�لإبد�عية  �لطاقات  وحتفيز  �لعربي،  �لطفل  كتاب  تطوير  يف  لعبته  �ل��ذي 
�ملتخ�س�سة يف تاأليف، ور�سم، و�إخر�ج، ون�سر كتب �لأطفال و�ليافعني باللغة 
�لعربية، �إىل جانب �إثر�ئها مكتبة �لطفل �لعربي باإ�سد�ر�ت مميزة ونوعية، 
تكرمياً  دره��م،  ماليني   10 تتجاوز  �إجمالية  بقيمة  مالية  جو�ئز  وقدمت 

ملبدعي �لوطن �لعربي.
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اأخبـار الإمـارات
•• اأبوظبي -وام: 

�طلقت �سركة �أبوظبي للخدمات �ل�سحية “�سحة” جمل�س �سحة لل�سباب 
يهدف  �لذي  �لوطن،  برنامج فخر  مبادر�ت  �أحد  وهو  �لتمري�س،  يف قطاع 
ل�ستقطاب طالب �جلامعات، و�ملد�ر�س، وت�سجيعهم لدر��سة �لتمري�س، وذلك 
يف لقاء كبري �سارك فيه عدد من �لأكادمييني، وطالب �جلامعات و�ملد�ر�س، 
وفريق فخر �لوطن، و�لعديد من �ملمر�سني و�ملمر�سات �لإمار�تيني �لعاملني 
يف خمتلف �ملن�ساآت �ل�سحية. وقال �لدكتور جاريث جودير �لرئي�س �لتنفيذي 
ل�سركة “�سحة” �إن تقدمي رعاية �سحية عالية �جلودة يعد جهد� جماعية 
يتطلب تظافر جهود �جلميع من �لأطباء و�ملمر�سني و�لفنيني و�لإد�ريني. 
و�أ�ساف �أن �سركة “�سحة” تدرك �أهمية تاأهل �ملمر�سن و�ملمر�سات تاأهيال 
لتاأدية  �لطبية  �لتخ�س�سات  خمتلف  يف  �لالزمة  �مل��ه��ار�ت  و�ك�سابهم  عاليا 
مهامهم يف �مل�ست�سفيات وخدمة جمتمع دولة �لإم��ار�ت، م�سري� �إىل �أن هذ� 
�لعمل  �لإم��ار�ت لاللتحاق يف  �أبناء وبنات  لل�سباب من  يوفر فر�سا ممتازة 

بقطاع �لتمري�س باعتبار �أن �لتمري�س مهنة ن�سانية نبيلة.

“�سحة”  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  �لقبي�سي  ر��سد  �أك��د  جانبه  من 
�لعمل يف قطاع  على  �جلن�سني  م��ن  �لإم����ار�ت  �أب��ن��اء  ت�سجيع  على  �حل��ر���س 
�لتمري�س، كون �لتمري�س مهمة �إن�سانية نبيلة، نتطلع جلذب �أبناء �لإمار�ت 
�لتعليم  ج��ودة  لرفع  �ملخت�سة  �جل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  ونعمل  فيها،  للعمل 
و�لتطوير �ملهني، وتطبيق �ملمار�سة �لقائمة على �لدليل و�لبحث و�لإبتكار 

��ستجابة لأولويات �لرعاية �ل�سحية �لوطنية يف �لإمار�ت.
لقاء  �إىل  �لوطن  م��ب��ادرة فخر  “�سحة” تهدف من خ��الل  �سركة  �إن  وق��ال 
�لطالب و�ل�ستماع لهم، من قبل �سناع �لقر�ر ، و�لتعرف على �آر�ئهم حول 
جمال  يف  �ملبدعني  �ملو�طنني  للقاء  لهم  �لفر�سة  و�تاحة  �لتمري�س،  مهنة 
على  �لإم�����ار�ت  و���س��اب��ات  �سباب  “�سحة”  �سركة  ت�سجع  حيث  �لتمري�س، 

�لإنخر�ط يف مهنة �لتمري�س، وتقدم لهم �لإر�ساد �لأكادميي.
بر�مج  توفري  �أج��ل  �ملخت�سة من  “�سحة” تتعاون مع �جلهات  �أن  و�أ���س��اف 

�إىل  للو�سول  و�لقبالة  �لتمري�س  مل��ج��ايل  �لتخ�س�سية  �لعليا  �ل��در����س��ات 
�أبوظبي  �إم���ارة  ��سرت�تيجية  ت�سجع  �إذ  �ملتقدمة،  �لتمري�سية  �مل��م��ار���س��ات 
ليكون  �للكرتوين  �ل�سحة  برنامج  �دخ��ال  على   2030 �ل�سحية  للرعاية 
قطاع  يف  �خل��ا���س  �ل�ستثمار  وت�سجيع  �لأول���وي���ات،  لباقي  م�سهل  مبثابة 
�لرعاية �ل�سحية، وتقليل فجوة �لكفاء�ت، بالإ�سافة جلذب وتدريب و�إبقاء 
مهني �لرعاية �ل�سحية �ملوؤهلني، وحت�سني جودة خدمات �لرعاية �ل�سحية.

وحول بر�مج “فخر �لوطن” قالت عائ�سة �ملهري، مديرة د�ئرة �لتمري�س 
�لتمري�س،  ملهنة  �ملجتمعية  �لنظرة  حت�سني  �إىل  تهدف  �أنها  “�سحة”..  يف 
وجعل مهنة �لتمري�س ركيزة �ل�سحة �ملجتمعية يف �إمارة �أبوظبي من خالل 
وقيادة  �لتمري�س،  قطاع  يف  للعمل  �جلن�سني  من  �لإم��ار�ت��ي  �ل�سباب  جذب 
لتمكني  ب��الإ���س��اف��ة  �لإم����ارة،  يف  �سحي  ملجتمع  �لم��ار�ت��ي  �لتمري�س  ك���ادر 
و��سر�ك �ملمر�سني �لإمار�تيني لقيادة قطاع �لتمري�س يف �أبوظبي بال�سر�كة 

مع �ل�سركاء �ملعنيني �ملحليني و�لعامليني.
�لتمري�سية  �لرعاية  �إىل منوذج  �لوطن” ي�ستند  “فخر  برنامج  �أن  و�أك��دت 
ل�سركة “�سحة”، ويتما�سى مع ��سرت�تيجية وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع، 
��سرت�تيجيات  �إم��ار�ت��ي، وينطوي على  ك��ادر متري�س  �إد�رت��ه من قبل  وتتم 
�لمار�تيني  من  �ملزيد  وج��ذب  �لتمري�س،  لدر��سة  �ملنت�سبني  ع��دد  ل��زي��ادة 
�ملجتمع  �ملبادر�ت لتح�سني نظرة  �لتمري�س، وتطوير  �إىل مهنة  لالن�سمام 
ت�سري  �لفعاليات مثل:  �لعديد من  �لربنامج  وينبثق عن  �لتمري�س،  ملهنة 
ممر�س، لك �سند، �سفري �لتمري�س ل�سحة، �سخ�سيات متري�سية �إمار�تية، 

جمل�س �سحة لل�سباب.
�مل��د�ر���س �لثانوية وك��ذل��ك ط��الب من  ���س��ارك يف �لفعالية ع��دد م��ن ط��الب 
فاطمة  كلية  مثل  �لتمري�س  �خت�سا�س  تدر�س  �لتي  و�جلامعات  �لكليات 
يف  �لتمري�س  وكلية  �لتمري�س،  بكالوريو�س  متنح  �لتي  �ل�سحية  للعلوم 
�إىل عدد من �لقياد�ت  جامعة �ل�سارقة، وكليات �لتقنية وغريها، بالإ�سافة 
�لعليا يف �سركة �سحة و�ملن�ساآت �ل�سحية �لتابعة ل�سركة �سحة وغريها من 

�ملوؤ�س�سات ذ�ت �لعالقة مع �ملهن �لطبية و�لتمري�سية.

•• ال�صارقة-وام:

�لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  د�سن 
ع�سو  �لقا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
�م�س  �ل�سارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س 
�أحدث �إ�سد�ر�ته �لتاريخية و�لفكرية 
من�سور�ت  ج��ن��اح  وذل���ك يف  و�لأدب���ي���ة 
�لثامنة  �ل��دورة  �مل�سارك يف  �لقا�سمي 
�ل�سارقة  م��ع��ر���س  م���ن  و�ل���ث���الث���ني 
�ل�������دويل ل��ل��ك��ت��اب �ل���ت���ي ت���ق���ام حتت 
�أذهانا” ويف  تفتح  كتابا  “�أفتح  �سعار 
للقب  �ل�سارقة  �إم���ارة  ��ستحقاق  ع��ام 
�لعا�سمة �لعاملية للكتاب وذلك و�سط 
و�أ�سحاب  �ل�سيوخ  م��ن  كبري  ح�سور 
�سيوف  وك����ب����ار  و�ل�������س���ع���ادة  �مل����ع����ايل 
�مل��ع��ر���س ومم��ث��ل��ي و���س��ائ��ل �لإع�����الم 

�ملختلفة.
ر�أ�س  رو�ي����ة   “ �مل��ج��م��وع��ة  وت�سمنت 
�لأمري مقرن، وكتاب فيليب �لعربي، 
وك��ت��اب حكم ق��ر�ق��و���س، وك��ت��اب نظم 
�لفو�ئد من �سرية �بن ماجد، وكتاب 

مد�خالت �سلطان«.

- راأ�ش االأمري مقرن..
�ل�سيخ  و�مل���������وؤرخ  �ل���ب���اح���ث  ي�����س��ي��ف 
�لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي 
�أحد�ث  تق�سي  �لبحثية يف  ملو�سوعته 
للقارئ  و�لإ�سالمي  �لعربي  �لتاريخ 
“ ر�أ�س  �جل��دي��دة  �لتاريخية  رو�ي��ت��ه 
“ بلغة �سردية �سل�سلة  �لأم��ري مقرن 
يف  م��ه��م��اً  دور�ً  ل��ع��ب��ت  و���س��خ�����س��ي��ات 
وفرجنة،  �لتاريخ عرباً  تفا�سيل هذ� 
وكان حد �ل�سيف فا�ساًل بال�ستيالء 

على �ملدن و�غت�سابها.
�لرو�ية ق�سة تاريخية موثقة، تك�سف 
�لتاريخ،  ح�����و�دث  م���ن  غ����اب  م���ا  ع���ن 
وت�سحيح كثرِي من �لأخطاء رغم �أنها 
ترتبط بحو�دث متباعدة بني مناطق 
�لأحد�ث، �أي بني هر�ة وهرمز، وبهال 
بُعمان، وجلفار، و�لبحرين، و�حل�سا، 
ب��خ��ي��ط رف��ي��ع ���س��ع��ب ع��ل��ى ك��ث��ري من 
�لباحثني �لربط بينهما، لكن عندما 
هذه  ت��اري��خ  لكتابة  �لأم����ر  ي�ستدعي 
�ل���رو�ي���ة ُتقّرب  ف����اإن ه���ذه  �مل��ن��اط��ق، 
ك��ث��ري�ً م��ن �لأح����د�ث �ل��ت��ي تبعرثت، 

فكانت مثرية �سادقة معربة.
فمقرن بن ز�م��ل �جل��ربي �خلالدي، 
ه��و ح��اك��م ���س��رق ج��زي��رة �ل��ع��رب مبا 
و�لبحرين،  و�لقطيف  �لأح�ساء  فيها 
كان  للبحرين،  �جل��ب��ور  حاكم  و�آخ���ر 
�أمام �لربتغاليني  قد ه�ُزم يف معركة 
1521، �لذين  27 يوليو  �لغز�ة يف 
�أخ�����س��ع��و� ج���زر �ل��ب��ح��ري��ن ل��ه��م، وملا 
كان قد وقع مقرن �أ�س�ري�ً يف �ملعركة، 
فقد مات متاأثر�ً بجروحه بعد ب�سعة 
�أيام، لكن �لقائد �لربتغايل �أنطونيو 
ك��وّري��ا، لح��ق��ه وق��ط��ع ر�أ���س��ه �لنازفة 

ور�سمها على درعه.
ويقول �بن �إيا�س يف بد�ئع �لزهور يف 
“ �أ�سيع قتل �لأمري  وقائع �لدهور.. 
�أم��ري ع��رب بني ج��رب متملك  مقرن 
�أم��ري�ً جليل  �لبحرين، وك��ان  جزيرة 
عربان  �سيد  مبجاًل،  معظماً  �ل��ق��در، 

�أتى  �لإط���الق، وك��ان قد  �مل�سرق على 
�للوؤلوؤ  �إليها  جالبا  ح��اج��اً،  مكة  �إىل 
و�لعنرب  �مل�سك  �لفاخرة من  و�ملعادن 
و�ل���ع���ود و�ل��ق��م��اري و�حل���ري���ر �مللون 
وغ��ري ذل��ك م��ن �أن����و�ع �ل��ت��ح��ف، فلما 
ح��ج ورج���ع �إىل ب���الده لق��ت��ه جيو�س 
�ل��ف��رجن يف �ل��ط��ري��ق وحت��ارب��ت معه، 
فانك�سر �لأمري مقرن وقب�سو� عليه 
متاأثر�ً  فمات  م�ساباً  وك��ان  و�أ���س��روه، 
كانت  �ل��ت��ي  قلعته  وملكو�  ب��ج��ر�ح��ه، 
�لأمري  �أم��و�ل  على  و��ستولو�  هناك، 
م��ق��رن وب����الده، وك���ان ذل��ك م��ن �أ�سد 
وقد  و�أعظمها،  �لإ�سالم  �حل��و�دث يف 
تز�يد �سر �لفرجن على �سو�طئ �لبحر 

و�سو�حل �ملحيط �لهندي«.
�لرو�ية بحجمها من �لقطع �لو�سطي 
تزيد  �جل���ي���ب  ب��ك��ت��ب  ي���ع���رف  �أو مب���ا 
���س��وق��اً يف متابعة  و�ل��ب��اح��ث  �ل���ق���ارئ 
قر�ءتها و�أحد�ثها و�لتو�سع يف معرفة 

تاريخ �لبالد و�لعباد.

- »فيليب العربي«..
كتاب  فهو  �لعربي  فيليب  ك��ت��اب  �أم���ا 
معريف علمي خمت�سر ومكثف يتناول 
�سلطان  �ل���دك���ت���ور  �ل�����س��ي��خ  م���وؤل���ف���ه 
ف���ي���ه حياة  �ل���ق���ا����س���م���ي  ب����ن حم���م���د 
�لمرب�طور �لروماين فيليب �لعربي 
�لذي ذ�ع �سيته بقوة �سخ�سيته و�أثره 
يف �حلياة �ل�سيا�سية يف �لإمرب�طورية 

�لرومانية، وباأ�سلوب �سل�سل ممتع.
يوليو�س  م��ارك��و���س  �حلقيقي  ��سمه 
 Marcus Julius  « فيليبو�س 
Philippus »، �إمرب�طور روماين 
م����ن �أ�����س����ل ع����رب����ي، ول�����د ن���ح���و �سنة 
من  ب��ال��ق��رب  ق��ري��ة  يف  “204م”، 
مدينة ب�سرى �ل�سام، ُعرفت يف �لفرتة 
“فيليپوپولي�س-  با�سم  �ل��روم��ان��ي��ة 
بعد  فيما  وُع��رف��ت  فيليب”،  مدينة 
�إىل  و�ل���ده  ينت�سب  “�سهبا”..  با�سم 
ع��رب منطقة �ل��ل��ج��اة �ل�����س��وري��ة، من 
�ل��ذي��ن ح��م��ل��و� �أ���س��م��اء روم��ان��ي��ة بعد 
�إ���س��د�ر �لم��رب�ط��ور ك��ار�ك��ال قر�ره 
�لرومانية  �ل��رع��وي��ة  مب��ن��ح  �ل�سهري 
�أقاليم  يف  كافة  �لدولة  مو�طني  �إىل 
��ستثناء،  دون  م��ن  �مل��ت��و���س��ط  ح��و���س 
بوليو�س  ����س��م  و�ل�����ده  ح��م��ل  وه���ك���ذ� 
مارينو�س وحمل �لبن ��سم ماركو�س 

يوليو�س فيليبو�س.
ع�سره  ب�سباب  �أ���س��وة  فيليب،  �لتحق 
و�ل�سهرة  �لعي�س  �لباحثني عن لقمة 
و�ملجد، يف �سفوف �جلي�س �لروماين، 
ويبدو �أن �سفاته �جل�سدية و�لفكرية 
مو�هبه  �إىل  �إ���س��اف��ة  و�ل�����س��خ�����س��ي��ة، 
�ل��ع�����س��ك��ري��ة، ق���د �أّه���ل���ت���ه ل��ل��رتق��ي يف 
���س��ف��وف �ل��ق��ي��ادة ح��ت��ى �أ���س��ب��ح �أحد 
ق����ادة �حل��ر���س �لم����رب�ط����وري �لذي 
كان ير�أ�سه قريب �لمرب�طور �ل�ساب 
تيِم�سيثيو�س  ويدعى  �لثالث  وردي��ان 

.»Timesitheus«
ويف م�ستهل �ستاء “244 “، ومتابعة 
للحروب �ملتتابعة بني روما و�لفر�س، 
�لثالث  هورديان  �لإم��رب�ط��ور  خا�س 
�ل�������س���ا����س���ان���ي���ني، وحقق  ����س���د  ح����رب����اً 

�مللك  جيو�س  على  ب��اه��رة  �نت�سار�ت 
 “  272“ �لأول  ���س��اب��ور  �ل�����س��ا���س��اين 
“طي�سفون  عا�سمته  �إىل  و�سل  حتى 
خ����الل  ف����ق����د  ل���ك���ن���ه  �ملد�ئن”،   -
�لإمرب�طوري  حر�سه  ق��ائ��د  �مل��ع��ارك 
بدًل منه فيليب  تيم�سيثيو�س، فعنّي 
�ل��ع��رب��ي، �ل���ذي و�ج���ه م��ب��ا���س��رة، بعد 
ت�سلمه من�سبه، حركة مترد ع�سكري 
�ل�سا�سانيني،  ع��ا���س��م��ة  �أب�����و�ب  ع��ل��ى 
�لمرب�طور  �غتيال  يف  �أفلحت  �لتي 
�إمرب�طور�ً  بفيليب  ورديان، وطالبت 
�ساپور  �سالم مع  توقيع معاهدة  بعد 

�لأول.
�جت��ه فيليب بعد ذل��ك �إىل روم��ا عن 
�أول  فيها  �سك  �لتي  �أنطاكية،  طريق 
�سالمه  وخ��ل��دت  ����س��م��ه  ن��ق��ود حملت 
م��ع �ل��ف��ر���س، ويف ط��ري��ق ع��ودت��ه عرب 
روما  �سيوخ  ولإق��ن��اع جمل�س  �أوروب���ا، 
�إم���رب�ط���ور�ً،  تعيينه  ع��ل��ى  ب��امل��و�ف��ق��ة 
�ملعارك �سد  من  ع��دد�ً  فيليب  خا�س 
�لقبائل �جلرمانية وحقق فيها ن�سر�ً 
�نت�سر  وك��ذل��ك   ،246 �سنة  م�����وؤزر�ً 
على قبائل كاپري Capri يف د�ت�سيا 

.247 �ملعا�سرة” �سنة  “رومانيا 

- »حكم قراقو�ش«..
مباحث  قر�قو�س،  “ حكم  كتاب  ويف 
يف حكم �لتاريخ “ حكاية �أخ��رى من 
جديد  ياأتي  �لتاريخ،  عمق  يف  �ل�سرد 
�ملوؤرخ �لباحث �ل�سيخ �لدكتور �سلطان 
حكائي  بنموذج  �لقا�سمي  حممد  بن 
من  كثري  ع��ن  �ل��ق��ن��اع  ليك�سف  ممتع 
�لذي  �أح��اط بقر�قو�س  �ل��ذي  �لزيف 
بافرت�ء  �ل��ع��رب��ي��ة  �لأل�����س��ن  ت��ن��اول��ت��ه 
�لغو�ية  بق�س�س  �ملتحدثون  وذك���ره 
و�لتندر و�لنيل منه، مع �إن �سخ�سيه 
قر�قو�س يف �سورتني، �سورة تاريخية 
رو�ئية �سوّرها عدو  �سادقة، و�سورة 
ل����ه م����ن م��ن��اف�����س��ي��ه. و�ل���ع���ج���ي���ب �أن 
�لتاريخية �حلقيقية طم�ست ون�سيت 
يذكر  ف��ال  وخ��ل��دت  بقيت  و�خليالية 
قر�قو�س �إل ذكر �لنا�س هذه �حلكايات 
�لعجيبة وهذه �لأحكام �لغريبة �لتي 

ن�سبت �إليه و�فرتيت عليه.

يف ه���ذ� �ل��ك��ت��اب ي��ذه��ب م��وؤل��ف��ه وهو 
و�ل�سادق  �لأم������ني  �ل��ن��ب��ه  �ل���ب���اح���ث 
�أحكام  يف  “�لفا�سو�س  مل��خ��ط��وط��ة 
عن  وحققه  مماتي  قر�قو�س” لب��ن 
�ل���ع���الم���ة �ل�������س���ي���وط���ي، وه�����و جالل 
 1445- “ �ل��رح��م��ن  ع��ب��د  �ل���دي���ن 
�ف��رت�ء على  فيها  فوجد   “  1505
يف  عا�س  �ل��ذي  قر�قو�س  �لدين  بهاء 
ما  وق�سى  �لهجري،  �ل�ساد�س  �لقرن 
خدمة  يف  ع��ام��اً  �لثالثني  على  يزيد 
�سالح �لدين �لأيوبي و�بنيه مر�فقاً 
م�سر  يف  باحلكم  وقائماً  ح��روب��ه،  يف 
ع��ل��ى خ���ري م���ا ي�����ر�م. ف��ه��ل ي��ع��ق��ل �أن 
منه  ي���ربر  �إن  �ل�����س��ف��ات  بتلك  ي��ك��ون 
�ملر�جع  م���ن  وه����و  �لف��������رت�ء،  ذل����ك 
�إل��ي��ه��ا �ملف�سرون  ي��رج��ع  �ل��ت��ي  �مل��ه��م��ة 

و�للغويون و�لباحثون يف �لتاريخ ؟.
�إذ� هو �أبو �سعيد قر�قو�س بن عبد�هلل 
�لأ�سدي �مللقب بهاء �لدين “597ه�” 
م�سر  يف   - قر�قو�س   - ��سمه  �رتبط 
و�لغفلة،  و�لتحكم  بالظلم  و�ل�سرق 
وروي���ت عنه ن���و�در ك��ث��رية، ت��دل على 
�ل��ب��خ��ل و�جل���ن���ون، ح��ت��ى ���س��اع��ت بني 
قر�قو�س”  “حكم  ع����ب����ارة  �ل���ن���ا����س 
وي��ق�����س��دون ب��ه��ا �ل��ت��ح��ك��م �لأع���م���ى، 
فقر�قو�س يعرف لدى غالبية �لنا�س 
�ل��ع��ج��ي��ب��ة و�لتي  ب��الأح��ك��ام  م��ق��رتن��اً 
�أخرى،  تارة  تارة وغبياً  ت�سوره ظاملاً 
ويزيد  �لنا�س  يتناقلها  �أح��ك��ام  وه��ي 
ن�سبت  نو�در وطر�ئف  �لبع�س  عليها 
قبل قر�قو�س �إىل جحا و�أ�سعب حتى 
�أ�سبح �لبع�س حني يرى ت�سرفاً ظاملاً 

�أو غريباً يطلق عليه حكم قر�قو�س.
لكن يف �حلقيقة هو �أحد قادة جيو�س 
بطل �لإ�سالم �سالح �لدين �لأيوبي، 
و�أقربهم  �أع���و�ن���ه  �أخ��ل�����س  م���ن  ك���ان 
�إليه، وكان قائد�ً مظفر�ً وكان جندياً 
منقطع  حربياً  مهند�ساً  وك��ان  �أميناً 
�ل��ن��ظ��ري، وك���ان م��ث��اًل ك��ام��اًل للرجل 
بال  �ط���اع  �أم����ر�ً  تلقى  �إذ�  �لع�سكري 
و�إن  ت��اأخ��ري،  ن��ظ��ر ول  م��ع��ار���س��ة ول 
�أم��ر �أم��ر�ً مل ير�س من جنوده بغري 
�لطاعة �لكاملة ل �عرت��س �أو تاأخري 

�أو نظر.

�ملن�ساآت  �أع����ظ����م  �أق�������ام  �ل������ذي  وه�����و 
�حل��رب��ي��ة �ل��ت��ي مت��ت يف ع��ه��د �سالح 
وزرمت  م�سر  �إىل  ذهبتم  و�إذ�  �لدين، 
�ملطلة  �ملقطم  على  �مل��رتب��ع��ة  �لقلعة 
�لقلعة  هذه  �أن  فاعلمو�  �ملدينة  على 
�آثار  م��ن  �أث���ر  �لع�سكرية  �مل��دي��ن��ة  ب��ل 
�لقاهرة  ����س���ور  وك���ذل���ك  ق���ر�ق���و����س. 
�ل���ذي ب��ق��ي م��ن �آث�����اره �إىل �ل��ي��وم ما 
�أن �لذي بنى  يده�س �لعني، فاعلمو� 
�ل�سور و�أقام فيه �جلامع وحفر �لبئر 

�لعجيبة يف �لقلعة هو قر�قو�س.
قر�قو�س  �إىل  مماتي  �ب��ن  �أ���س��اء  لقد 
�حلقيقي،  وجهه  غري  وجهاً  فاألب�سه 
ومل يعرف �لنا�س من �لثنني �إل هذ� 
�لوجه �ملعار كوجه �لورق �لذي يلب�سه 
�ل�سبيان يف �لعيد، فاألف �بن مماتي 
“�لفافو�س  �سماها  ���س��غ��رية  ر���س��ال��ة 
هذه  وو����س���ع  قر�قو�س”  �أح���ك���ام  يف 
و�سدقها  �إل���ي���ه  ون�����س��ب��ه��ا  �حل���ك���اي���ات 

�لنا�س ون�سو� �لتاريخ.
»ح���ك���م ق���ر�ق���و����س، م��ب��اح��ث يف حكم 
��ستندت  ح��ق��ي��ق��ة  ح��ك��اي��ة  �لتاريخ” 
و�ملخطوطات  �لكتب  من  �لكثري  �إىل 
�ل�سيخ  �لباحث  موؤلفها  منها  فا�ستل 
ينفع  م��ا  �لقا�سمي  �سلطان  �لدكتور 
مغ�سو�سة  ب��ح��ق��ائ��ق  �ل��ن��ا���س  وي���ذك���ر 
�لبي�ساء  نا�سعة  ليك�سفها  م�سللة 

�سادقة �ملعنى وفية �ملعرفية.

ابن  �صرية  من  الفوائد  »نظم   -
ماجد«..

من  �ل���ف���و�ئ���د  “نظم  ك���ت���اب  ي�����س��ك��ل 
�ل�سمو  ل�ساحب  ماجد”  �ب��ن  �سرية 
حممد  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ 
�لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
“من�سور�ت  ع��ن  و�ل�����س��ادر  �ل�سارقة، 
�سموه  مل��ن��ه��ج  ����س��ت��ك��م��اًل  �لقا�سمي” 
�لتاريخ  ت�سحيح  ق���ر�ءة  يف  �لبحثي 
�ل��ع��رب��ي و�لإ���س��الم��ي و�إز�ل�����ة �لكثري 
بع�س  به  �أحلقها  �لتي  �ل�سو�ئب  من 
�لأجانب،  �ل��ب��اح��ث��ني  م��ن  �مل��غ��ر���س��ني 
�لبحار  ب�����س��رية  يتعلق  فيما  خ��ا���س��ة 
ُظلم  �ل��ذي  ب��ن ماجد  �أح��م��د  �لعربي 
كثري�ً يف كتب �ل�سري �لغربية بالتهمة 

�مل�����س��ن��ودة �إل��ي��ه ب��اأن��ه ه��و �ل���ذي �أر�سد 
فا�سكو دي غاما من �ل�ساحل �ل�سرقي 

�لأفريقي �إىل �لهند.
�أ�سدر قبل نحو عقدين  �سموه  وكان 
للموؤرخني  “بيان  �مل���و����س���وم  ك��ت��اب��ه 
�لأماجد يف بر�ءة �بن ماجد” حتديد�ً 
يف  �سموه  و��ستعاد  2000م،  �سنة  يف 
�ملقدمة، حما�سرة له، كاأ�ستاذ لتاريخ 
جامعة  يف  �حل��دي��ث  �ل��ع��رب��ي  �خلليج 
�أن  �أنه ذكر للطالب  �ل�سارقة، وي��ورد 
“فا�سكو دي غاما” من  �أو�سل  �لذي 
�ل�ساحل �ل�سرقي �لأفريقي �إىل �لهند 
هو غجر�تي من �لهند، ولي�س �لبحار 
�ل��ع��رب��ي �أح���م���د ب���ن م���اج���د، ب��ع��د �أن 
�ملوؤرخني  �أن جميع  �سموه من  حتقق 
�لربتغاليني يف �لقرن �ل�ساد�س ع�سر 
�تفقو� �أن “فا�سكو دي غاما” ��ستفاد 
ُغجر�تي”  “مر�سد  م�����س��اع��دة  م���ن 
�إىل  �أفريقيا  �سرق  م��ن  �أب��ح��ر  عندما 
�لرحلة  وه���ي  1498م،  ع���ام  �ل��ه��ن��د 
�ل���ت���ي ك���ان���ت مب��ث��اب��ة م���دخ���ل بحري 
يقف  وه���ن���ا  �ل�������س���رق،  �إىل  لأوروب���������ا 
�ملوؤرخني  و�سف  على  �ل�سمو  �ساحب 
ملر�سد فا�سكو دي غاما، ويلحظ �نهم 

��ستخدمو� “عبار�ت مت�سابهة«.
�لدكتور  �ل�سيخ  �لباحث  يحيل  وهنا 
بيانه  م��ط��ل��ع  �ل��ق��ا���س��م��ي يف  ���س��ل��ط��ان 
 1500“ ك��ا���س��ت��ان��ه��ي��د�  �مل������وؤرخ  �إىل 
�أ�سهر  م����ن  وي����ع����د  1559م”،   -
م�سنف  ول��ه  �لربتغاليني،  �مل��وؤرخ��ني 
�كت�ساف وغزو  “تاريخ  بحثي بعنو�ن 
فا�سكو  مر�سد  و�سف  �ل��ذي  �لهند”، 
ُغجر�تي  “مر�سد  ق��ائ��اًل:  غاما،  دي 
كاناكا  كلمة  وت��رج��ع  ك��ان��اك��ْاّ،  ي�سمى 
لغة  وه��ي  �ل�سن�سكريتية،  �للغة  �إىل 
وتعني  �ل���ق���دمي���ة،  �لأدب�����ي�����ة  �ل���ه���ن���د 
�لطو�ئف  �إح����دى   ،ganak ك��ل��م��ة 
و�لتي  �ل��ه��ن��دو���س،  عند  �لجتماعية 
ت�سم �ملنجمني و�ملتخ�س�سني بالفلك 

وموؤلفي �لتقومي«.
����س���م���وه بهذ�  �ه���ت���م���ام  ف������اإن  ل���ذل���ك 
يف  جم��دد�ً  ُيج�سد  �لتاريخي  �جلانب 
�بن  �سرية  م��ن  �لفو�ئد  “نظم  كتاب 
وثائقية  ب��ح��ث��ي��ة  ب��ط��ري��ق��ة  ماجد” 
وجذورها  �أ�سولها  �إىل  يعود  دقيقة، 
و�نه  بحت، خا�سة  �سخ�سي  مبجهود 
�لعلمية  �ملو�سوعية  م��ربر�ت��ه  ي��ق��دم 
�مل��ع��رف��ي��ة ب�����س��وؤ�ل��ه: مل���اذ� ن���روي هذه 
�إن هوؤلء  �لق�سة ؟، فيقول: لنو�سح 
�ل��ه��ول��ة ع��ن��دم��ا خ��رج��و� م��ن جلفار، 
�ل�ساحل  �إىل  مت��ي��م  ب��ن��و  معهم  خ���رج 
�لفار�سي، وبقي بنو متيم يف منطقة 
ومنها  �ل�������س���اح���ل،  ذل�����ك  يف  ك���ن���غ���ون 
�لد�خل،  يف  كنغ  منطقة  �إىل  �نتقلو� 
عليها  ي�سيطر  ك��ب��رية  م�ساحة  وه��ي 
�ل���ه���ول���ة، وب���ع���د ه����ذه �ل���ف���رتة، خرج 
منهم  فالبع�س  كنغون،  م��ن  �لهولة 
يف  و��ستقر  �خليمة،  ر�أ���س  �إىل  �نتقل 
م��دي��ن��ة �مل��ع��ريي�����س، وي��ق��ال ل��ه��م بنو 

متيم، و�نتقل �آخرون �إىل �لكويت.
وهناك �لهولة �لذين �أتو� من ُكنغون، 
بينهم بيّت من �لبيوت هم �آل ماجد، 
�أربط  و�أن���ا  م��اج��د،  عيال  وي�سمونهم 

هذ� �لت�سل�سل يف �أنه كيف خرج هوؤلء 
�إىل ذلك �ملكان.

�أفكاره  متحي�س  يف  ���س��م��وه  وي��ذه��ب 
م����نت هذ�  ل���الأج���ي���ال يف  وت���ق���دمي���ه 
�أحمد  م��وط��ن  �أي���ن  فيقول:  �ل��ك��ت��اب، 
بن ماجد؟ ويجيب: �إنه من �لق�سيم، 
م�سكنُه  ف��ي��ج��ي��ب:  م�����س��ك��ن��ه؟  و�أي������ن 
جلفار، كما قال �ملوؤرخ �لذي نقل هذه 
�ملخطوطة �سنة 895ه “1515م«.

ويكرر �سموه �لأ�سئلة، و�أين �نت�سر �آل 
ماجد؟ فيقول: �إن �ساللته وع�سريته 
وهم  ع��ن��دن��ا،  م��وج��وًد  منهم  �لبع�س 
ماجد  وع��ي��ال  �سعد،  وب��ن��و  متيم  بنو 
�مل��وج��ودون يف �ل��ك��وي��ت ُي��ع��رف��ون باآل 
من  و�أت������و�  م���اج���د،  �أولد  �أو  م���اج���د 
و�لنخيلو،  ط���اه���ري  وب���ن���در  ك��ن��غ��ون 
قد  نكون  وبذلك  و�ح��د،  وكلها مكان 
بد�ية  م��ن  م��اج��د  ب��ن  �أح��م��د  تتبعنا 
�نتهى  �أن  �إىل  �لق�سيم  م��ن  خ��روج��ه 

يف �لكويت.
من  �ل��ف��و�ئ��د  “نظم  ك��ت��اب  ف����اإن  �إذ�ً 
�سرية �أبن ماجد”ي�ساف �إىل �ل�سجل 
�خل���ال���د يف �ل��ت��ق�����س��ي و�ل���ب���ح���ث عن 
�لعربي،  تر�ثنا  وكنوز  درر  مكنونات 

فهو ي�ستحق �لقر�ءة حتماً.

- »مداخالت �صلطان«..
منذ �ملد�خلة �لأوىل ل�ساحب �ل�سمو 
حممد  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ 
�لقا�سمي، ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
“�خلط  برنامج  يف  �ل�����س��ارق��ة،  �إم���ارة 
من  دي�سمرب  يف  وحت��دي��د�ً  �ملبا�سر”، 
ت��و�ل��ت بعدها  و�ل��ت��ي   ،2011 �ل��ع��ام 
مو�سوعاتها  يف  �ملتنوعة  �مل��د�خ��الت 
وم�����س��ام��ي��ن��ه��ا �ل��غ��ن��ي��ة �ل���رثي���ة، من 
و�مل��ت��اب��ع��ون وجمهور  �ل��ت��اري��خ  ذل���ك 
�ل�سارقة  هيئة  يطالبون  �ل��ربن��ام��ج 
كتاب  ب��اإ���س��د�ر  و�لتلفزيون  ل��الإذ�ع��ة 
يجمع �ملد�خالت �لتي حتوي �لكثري 
ما  كثري�ً  �لتي  �لأبوية  �لن�سائح  من 
لأبنائه  �ل�سمو  �ساحب  يوجهها  ك��ان 
�ملبا�سر”،  “�خلط  ب���رن���ام���ج  ع����رب 
�لكثري  على  م��د�خ��الت��ه  �ح��ت��وت  كما 
�لر�سينة  �لتاريخية  �ملعلومات  م��ن 
�مل��دع��وم��ة ب��الأ���س��م��اء و�ل��ت��و�ري��خ، مع 
دون  �مل��د�خ��الت يف جمملها  ه��ذه  �أن 
�عتماد  دون  �رجتالية  كانت  ��ستثناء 
�سموه على �لكتب �أو حت�سري ملادتها، 
كما مل تكن حمددة باأ�سئلة �أو حماور 
كتاب  �ل����ق����ارئ يف  ���س��ي��ج��د  م�����س��ب��ق��ة. 
منوذج  �سلطان” مالمح  “مد�خالت 
م�سروع  �أي  ���س��وؤون  �إد�رة  يف  م��ت��ف��رد 
�إد�رة  ح�ساري ونه�سوي، ناهيك عن 
�ل��ب��الد �ل��ع��ام��ة، من���وذج ت��ت��ج��اوز فيه 
و�مل�سموعة  �ملقروءة  �لأقو�ل �سورتها 
�إىل �أفعال فتظهر على �أر�س �لو�قع، 
ف��اإن��ن��ا ن��الح��ظ ج��ل��ي��اً �أن �ل��ك��ث��ري من 
�لكتاب وهي من  �ل��و�ردة يف  �مل�ساريع 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  م����د�خ����الت  ���س��م��ن 
�أفكار�ً  كانت  �ل��ربن��ام��ج،  يف  �لهاتفية 
�ليوم  لكننا  �سموه،  ذه��ن  يف  وخططاً 

جندها ماثلة �أمامنا، متاماً كما كان 
�ل�سروع  قبل  عنها  ويتحدث  ي�سفها 
ف���ي���ه���ا. وي����وث����ق �ل���ك���ت���اب م���د�خ���الت 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان 
ب��ن حم��م��د �ل��ق��ا���س��م��ي، ع��رب برنامج 
�لعام 2011  �ملبا�سر” منذ  “�خلط 
يزيد  ل  ولكي   ،2017 �لعام  وحتى 
�لتوقف  �لهيئة  �رت���اأت  �لكتاب  حجم 
عند ه��ذ� �ل��ق��در م��ن �مل��د�خ��الت على 
لياأتي جزء  ب��د�أت��ه  م��ا  تكمل  �أن  وع��د 

�آخر يوثق �ملد�خالت �لالحقة.
ب���ني دف���ت���ي ه����ذ� �ل��ك��ت��اب ج��م��ل��ة من 
�ل�سمو  ���س��اح��ب  �أح����ادي����ث  خ��ال���س��ة 
ومل  �لن�سر،  لتنا�سب  �سياغتها  �أعيد 
ي��ت��م ت��غ��ي��ري �مل��ح��ت��وى لأن�����ه مل يكن 
�لكتاب  ه��ذ�  فمحتوى  لذلك،  يحتاج 
و�لفائدة،  و�ملنفعة  �لأهمية  يف  غاية 
بثقافة  مهتم  ك��ل  يقتنيه  �أن  وح���ري 
نن�سح  كما  �ملنطقة،  وحا�سر  وتاريخ 
ملا يحتويه  �لآب��اء و�لأم��ه��ات بقر�ءته 
م���ن ن�����س��ائ��ح و�إر�����س����اد�ت حت���دث بها 
تعني  �أن��ه��ا  ���س��ك  ول  �ل�سمو  ���س��اح��ب 
�لأبوين و�أفر�د �لأ�سرة و�ملجتمع على 
�لرتقاء و�لرقي و�لنماء. وبني دفتي 
هذ� �لكتاب �إميان من �ساحب �ل�سمو 
حممد  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ 
�لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
�ل�سارقة باأهمية �لإعالم وتاأكيد على 
بناء �ملجتمع �ملحلي،  دوره يف م�سرية 
ك�سانع  مب��ه��م��ت��ه  �ل����ت����ز�م  وجت���دي���د 
للر�أي �لعام، وموجه للثقافة �لبناءة، 
�لتو��سل  ع��ل��ى  ���س��م��وه  ل��ه��ذ� ح��ر���س 
م���ع ك���ل �أف�������ر�د �مل��ج��ت��م��ع م���ن خالل 
ه���ذ� �ل���ربن���ام���ج، وخ���اط���ب ك���ل فئات 
نر�ه  ف��ت��ارة  �مل�ستويات  بكل  �ملجتمع 
ي��ت��ح��دث ب��ل��غ��ة �لأرق�����ام وث��ان��ي��ة بلغة 
�لتاريخية،  و�ل�����س��خ�����س��ي��ات  �ل��ت��اري��خ 
يفهمها  ب�سيطة  عامية  بلغة  وثالثة 
�ل�سيخ �لكبري و�ملر�أة �لعجوز، و�أخرى 
فيها  يخاطب  ف�سيحة  عربية  بلغة 
وف�����س��ح��ائ��ه��ا. هيئة  �ل���ل���غ���ة  ع���ل���م���اء 
تاأمل  و�لتلفزيون  ل��الإذ�ع��ة  �ل�سارقة 
�سلطان  “مد�خالت  كتاب  ي�سكل  �أن 
للباحثني  �ملبا�سر” مرجعاً  يف �خلط 
ثقة  م��ي��ث��اق  ي���ك���ون  و�أن  و�مل��ه��ت��م��ني، 
�لوطني،  �لإع��������الم  يف  ع���ام���ل  ل���ك���ل 
مقد�ر  ويعرف  ب��دوره،  موؤمناً  ليظل 
لإمارة  �حل�ساري  و�مل�سروع  �سر�كته 
�ل�سمو  ل�ساحب  �أن  يذكر  �ل�سارقة. 
حممد  ب��ن  �سلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�سيخ 
�لتاريخ  يف  ع��ن��و�ن��ا   172 �لقا�سمي 
و�ل�سري  و�مل�����س��رح  و�ل���رو�ي���ة  و�لأدب 
�لعربية  ب��ال��ل��غ��ة  ع��ن��و�ن��ا   60 م��ن��ه��ا 
عاملية،  ل��غ��ة   15 ب����  ع��ن��و�ن��ا  و112 
ويعود ريع جميع كتب �سموه ل�سالح 
�لإن�سانية  للخدمات  �ل�سارقة  مدينة 
تاأهيل  يف  جليلة  خدمات  تقدم  �لتي 
�خلا�سة  �لح��ت��ي��اج��ات  ذوي  وتعليم 
و�مل����ع����اق����ني وت�������س���ه���م ب���دجم���ه���م يف 
�ملجتمع و�إك�سابهم مهار�ت ت�ساعدهم 
�لعملية  �حل��ي��اة  �لن���خ���ر�ط يف  ع��ل��ى 
ومت���ك���ن���ه���م م����ن �لل����ت����ح����اق ب����اأن����و�ع 

خمتلفة من �لوظائف.

حاكم ال�سارقة يد�سن اأحدث اإ�سداراته التاريخية والفكرية والأدبية يف جناح من�سورات القا�سمي امل�سارك ب�املعر�س الدويل للكتاب

•• ال�صارقة-وام:

�لدكتور  �ل�����س��ي��خ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  ت��ف��ق��د 
�سلطان بن حممد �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �ل�سارقة جناح وز�رة �لت�سامح 
�مل�سارك مبعر�س �ل�سارقة �لدويل للكتاب 
يف دورته �لثامنة و�لثالثني �لتي �نطلقت 
�م�س مبركز �ك�سبو ير�فقه معايل �ل�سيخ 
نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�سامح 
ح���ول حمتويات  ���س��رح  �إىل  ����س��ت��م��ع  ح��ي��ث 
�جل��ن��اح و�أه��م��ي��ة �أن ي��ك��ون ه��ن��اك حمتوى 
متاحا  يكون  و�أن  للت�سامح  وثقايف  معريف 

للجمهور .
�جلناح  دور  ح���ول  ���س��رح  �إىل  ����س��ت��م��ع  ك��م��ا 
�لإن�سانية  �لأخ�����وة  ل��وث��ي��ق��ة  �ل���رتوي���ج  يف 
و�ل�ستفادة من �مل�ساركة يف �حلدث �لثقايف 
�ل�سخم �ملتمثل يف معر�س �ل�سارقة للكتاب 
ل��ت��وق��ي��ع �ك����رب ع����دد مم��ك��ن م���ن �ملثقفني 
و�لتعرف  �لوثيقة  على  و�ل��ع��امل��ني  �ل��ع��رب 
عليها ب�ست لغات خمتلفة .. م�سيد� �سموه 
ب���ال���دور �ل����ذي ت��ق��وم ب���ه �ل�������وز�رة يف هذ� 
�ل�سيخ  م��ع��ايل  ثمن  جانبه  وم��ن  �مل��ج��ال. 
ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك �جل���ه���ود �مل���ق���درة من 
يف  �ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  جانب 
دعم ثقافة �حلو�ر و�لتو��سل بني خمتلف 
�لآر�ء و�حرت�م هذ� �لختالف �لذي يتنج 
ح��ال��ة م��ن �ل��ت��ن��اغ��م و�لإب������د�ع و�ل����ذي هو 

جوهر ق�سية �لت�سامح و�لأخوة �لإن�سانية 
.. مو�سحا �أن كل ذلك كان له �أبلغ �لأثر يف 

و�سع �ل�سارقة كعا�سمة عاملية للكتاب .
ل�����وز�رة  �أن وج�����ود ج���ن���اح  �أك�����د م��ع��ال��ي��ه  و 
�إ�سافة  مب��ث��اب��ة  ه��و  �مل��ع��ر���س  يف  �لت�سامح 
ثقافة  ن�����س��ر  يف  �ل�����وز�رة  جل��ه��ود  حقيقية 
�لت�سامح وتعريف جمهور �لثقافة بالأدو�ر 
م�ستويات  على  �ل���وز�رة  بها  ت�سطلع  �لتي 
�حل��ك��وم��ة ك��ح��ا���س��ة ل��ل��ت�����س��ام��ح و�لأ����س���رة 
و�ل�سباب ودعم �جلهود �لدولية يف جمال 
�إىل  �إ�سافة  �لإن�سانية  و�لأخ���وة  �لت�سامح 
�إثر�ء �ملحتوى �ملعريف ومعرب� عن �سعادته 
�لحتفالية  ه��ذه  و�سط  ب��وج��وده  �لكبرية 

�لعاملية بالكتاب �لتي حتت�سنها �ل�سارقة.
يف  �لت�سامح  وز�رة  دور  �أن  معاليه  و�أ�ساف 
معر�س �ل�سارقة هذ� �لعام ل يتوقف عند 
وجود جناح لها باملعر�س ولكنه يتعدى ذلك 
�ملعريف  �ملحتوى  �إث��ر�ء  ملتقى  تنظيم  �إىل 
�ل��رئ��ي�����س��ي��ة مبعر�س  ب��ال��ق��اع��ة  ل��ل��ت�����س��ام��ح 
تعاون  �تفاقيات  على  �لتوقيع  مع  �لكتاب 
�إم��ار�ت��ي��ا وعربيا  كاتبا  �ل���وز�رة و16  ب��ني 
�إىل  �إ�سافة  �ملعريف  �ملحتوى  وعامليا لإثر�ء 
�إطالق مباردة �ل1000 �إبد�ع و�لتي تفتح 
�لباب �أمام كافة �ملثقفني �لعرب للم�ساركة 
يوم  وذل���ك  و�ل��ف��ن��ي  �لأدب����ي  ب�سقيها  فيها 
�لإث���ن���ني 4 ن��وف��م��رب �مل��ق��ب��ل .. م���وؤك���د� �ن 
�ملعر�س  يف  جل�ستني  �ستخ�س�س  �ل����وز�رة 

�لويل لالإبد�ع �لأدبي ودوره يف دعم ثقافة 
�لفني  للجانب  و�لثانية  �لت�سامح  وق��ي��م 
بالفن  و�ملق�سود  ذ�تها  �لق�سية  يف  ودوره 
�لأد�ئية وغريها  و�لفنون  �للوحة  هنا هو 

من �لفنون �ملرئية و�مل�سموعة.
�ملد�ر�س  وط���الب  �جل��م��ه��ور  معاليه  ودع���ا 
و�ل�سباب  و�ملثقفني  �لأ���س��ر  و  و�جل��ام��ع��ات 
للتعرف على  �لت�سامح  وز�رة  لزيارة جناح 

كافة  يف  خم��ت��ل��ف��ة  �أدو�ر  م���ن  ت��ق��دم��ه  م���ا 
�ملجالت �لتي تركز على �لت�سامح و�لأخوة 
�لإن�سانية ف�سعارنا �لد�ئم هو �ن �لت�سامح 

م�سوؤولية �جلميع ل�سالح �جلميع .

حاكم ال�سارقة يتفقد جناح وزارة الت�سامح يرافقه نهيان بن مبارك

اأبوظبي .. اإطلق جمل�س �سحة لل�سباب يف قطاع التمري�س

قائد عام �سرطة اأبوظبي يفتتح 
ملتقى القيادة الثالث 2019

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  ل�سرطة  �لعام  �لقائد  �مل��زروع��ي  خلف  فار�س  �للو�ء  معايل  �فتتح 
ملتقى �لقيادة �لثالث لعام 2019.

ملتقى  يف  �إط��الق��ه��ا  مت  �ل��ت��ي  �ملوؤ�س�سية  �مل�سرعات  نتائج  �مللتقى  ون��اق�����س 
�لتو��سل بني  بهدف حتقيق  �نعقاده  وياأتي   ، �جل��اري  للعام  �لأول  �لقيادة 
�لقياد�ت �ل�سرطية و�ملوظفني وتعزيز �لتفاعل �مل�سرتك مبا يحقق تطلعات 
م�سرية �لتح�سني و�لتطوير �لتي ت�سهدها �سرطة �أبوظبي يف �ملجالت كافة 
و�لوقوف على �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية و دفع م�سرية �لتطوير يف �لقيادة 
�لعامة ل�سرطة �أبوظبي، �إىل جانب تعزيز �لعمل �ل�سرطي وتطوير �لأد�ء 

و�لهتمام بالعن�سر �لب�سري، وتقدمي �أف�سل �خلدمات للمجتمع .
ح�سر �فتتاح �مللتقى .. �سعادة �للو�ء مكتوم علي �ل�سريفي مدير عام �سرطة 
�أبوظبي ومديري �لقطاعات وكبار �ل�سباط. وقال معايل قائد عام �سرطة 
�أبوظبي �إنه مت �إطالق �مل�سرعات �ملوؤ�س�سية يف �مللتقى �لقيادي �لأول كنموذج 
فريد من نوعه مبني على ت�سريع �لنتائج وحتفيز �لبتكار وتفعيل �لتكامل 
بني �جلهات ذ�ت �لخت�سا�س وفقاً لتوجهات وتطلعات �حلكومة �لر�سيدة 
لتكون من�سة للتعاون و�لعمل �مل�سرتك بني �لقطاعات �ل�سرطية و�ل�سركاء 
بعد  �لأم��ن  رج��ال  دور  تفعيل  ُم�سرع  �مللتقى  و��ستعر�س   . �ل�سرت�تيجيني 
يف   7 ق  وتفعيل  �لأمنية  �ل��دوري��ات  وتوحيد  �لإ�ستجابة  وم�سروع  �ل���دو�م 
�إن�ساء  “ وم�سرع  “ �ملرحلة �لأوىل  منطقة �لظفرة وم�سروع �لإن��ذ�ر �لعام 
�لتوعية  و  �لتفتي�س  نقاط  مو��سفات  و  �لذهنية  �ل��ق��در�ت  لتقييم  مركز 
�لإ�ستباقية للحد من �ملخالفات �ملرورية . و�أو�سح معاليه �أن فرق �مل�سرعات 
ب��ح��ث �حللول  ع��ل��ى  �ه��ت��م��ام  ب��ك��ل  �ل�����س��رط��ي��ة عملت  �ل��ق��ط��اع��ات  يف جميع 
للتحديات �لتي توؤثر يف حتقيق �لأجندة �لوطنية و�لأهد�ف �ل�سرت�تيجية 
�ل�سرطية على  �لقطاعات  ثقته يف قدرة  ، موؤكد�ً  �أبوظبي  �لد�عمة خلطة 
تطبيق هذ� �مل�سروع مبا يحقق ��سرت�تيجية ومعاجلة �لتحديات �جلوهرية 

بطريقة جدرية وم�ستد�مة .
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -وام: 

�لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  تفقد 
ع�سو  �لقا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان 
�ل�سارقة،  ح���اك���م  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س 
�ل�����س��ي��خ ع��ب��د�هلل بن  وب��ح�����س��ور �سمو 
�سامل بن �سلطان �لقا�سمي نائب حاكم 
�ل�����س��ارق��ة ق��ب��ل ظ��ه��ر �م�����س �لأجنحة 
�ل�38  �ل�������دورة  �مل�����س��ارك��ة يف  و�ل�����دور 

ملعر�س �ل�سارقة �لدويل للكتاب.
ت�ستمر  �ل��ذي   - �ملعر�س  يف  وي�سارك 
يف  �ملقبل  نوفمرب   9 حتى  فعالياته 
د�ر   2000  - �ل�سارقة  �إك�سبو  مركز 
و�أجنبية  عربية  دول���ة   81 م��ن  ن�سر 
.. تفتح  ك��ت��اب��ا  “ �ف���ت���ح  ���س��ع��ار  حت���ت 

�أذهانا » .
�ملعر�س  ج��ول��ت��ه يف  ���س��م��وه  و����س��ت��ه��ل 
حتل  �لتي  �ملك�سيك  جمهورية  بجناح 
�سيف �سرف �ملعر�س لهذ� �لعام، حيث 
�جلناح  معرو�سات  على  �سموه  �طلع 
�مل�سارك و�ملنتجات �لثقافية و�لفكرية 
تقدمها  �ل��ت��ي  �ملختلفة  و�لإب���د�ع���ي���ة 
من  جمموعة  ومنها  للزو�ر  �ملك�سيك 
�ملخطوطات و�لأدو�ت و�للوحات �لتي 

تعك�س �لثقافة �ملك�سيكية.
من�سور�ت  جناح  ل��دى  �سموه  وتوقف 
�ل��ق��ا���س��م��ي ح��ي��ث وق���ع جم��م��وع��ة من 
مهديا  �جلديدة  �لثقافية  �إ�سد�ر�ته 
�سيوف  م����ن  ل���ع���دد  �لأوىل  �ل��ن�����س��خ 

�ملعر�س.
�لت�سامح  وز�رة  �أج��ن��ح��ة  �سموه  وز�ر 

ود�ئ�����رة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل��رتب��ي��ة  ووز�رة 
�ل��ث��ق��اف��ة و�مل��ج��ل�����س �لإم���ار�ت���ي لكتب 
من  ت�سمه  ما  على  مطلعا  �ليافعني 
و�أن�سطة  وب���ر�م���ج  ث��ق��اف��ي��ة  �ن��ت��اج��ات 

ترثي �ل�ساحة �لثقافية و�لأدبية.
وتفقد �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة 
�لإمار�تيني  �لنا�سرين  جمعية  جناح 
حول  ���س��رح  �إىل  ���س��م��وه  ��ستمع  ح��ي��ث 
�أه��م �لإجن����از�ت و�جل��ه��ود �لتي تقوم 

بها �جلمعية للنا�سرين.
موؤ�س�سة  من  كل  �أجنحة  على  و�طلع 
�لثقافة  ود�ئ�����رة  ل��ل��ف��ن��ون،  �ل�����س��ارق��ة 
و�ل�سياحي،  �لتجاري  �لإمن���اء  وهيئة 
ود�ئرة �لإح�ساء و�لتنمية �ملجتمعية، 
ثقافة  وم�سروعي  �ل�سارقة،  وجامعة 
ومبادرة  عنو�ن،  و1001  ح��دود  بال 
ل�سعوبات  �ل�����س��ارق��ة  وم���رك���ز  ل��غ��ت��ي، 
�ل�سد�ر�ت  �أب��رز  على  متعرفا  �لتعلم 

�سموه  تعرف  كما  و�لفكرية  �لأدب��ي��ة 
�لكتاب  ل��دع��م  �مل��ب��ذول��ة  على �جل��ه��ود 

و�لأدباء.
�لرب�مج  �أب���رز  على  �سموه  �طلع  كما 
و�لأن�سطة �لتي تقدمها هيئة �ل�سارقة 
�لثقافة  لدعم  و�لتلفزيون  ل��الإذ�ع��ة 
و�ل���ك���ت���اب و�لأدب���������اء ب���الإ����س���اف���ة �إىل 
�ست�ساحب  �لتي  �لإعالمية  �لأن�سطة 

فعاليات �ملعر�س.
�ل�سارقة  حاكم  �ل�سمو  �ساحب  وز�ر 
�لعاملية  �ل��ع��ا���س��م��ة  �ل�����س��ارق��ة  ج��ن��اح 
�طلع على  للكتاب لعام 2019 حيث 
نفذت  �لتي  �مل�ساحبة  �لأن�سطة  �أه��م 
�ملا�سي  �أبريل  يف  �لإم���ارة  تتويج  منذ 
و�جلهود  �لأن�����س��ط��ة  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة 

�مل�ستقبلية.
�جلهات  من  عدد  عند  �سموه  وتوقف 
�لحتادية و�ملحلية �لتي قدمت �سرحا 

و�لإنتاجات  �لإجن��������از�ت  �أه����م  ح����ول 
�لثقافية.

كما ز�ر �سموه �أجنحة �لدول �خلليجية 
لهذ�  �ملعر�س  يف  �مل�ساركة  و�لعربية 
�لعاملية  �لن�سر  دور  تفقد  كما  �ل��ع��ام 
من  تقدمه  ما  على  وتعرف  و�ملحلية 

كتب و�إ�سد�ر�ت متنوعة.
وتلقى �ساحب �ل�سمو حاكم �ل�سارقة 
خالل جولته جمموعة من �لإهد�ء�ت 
و�لإ�سد�ر�ت من �لكتاب و�لأدباء ودور 

�لن�سر �ملحلية و�لعاملية.
�جلديدة  دورت���ه  يف  �مل��ع��ر���س  ويجمع 
كبار  و�إع����الم����ي����ني  وف���ن���ان���ني  �أدب��������اء 
تاريخ  يف  �لأوىل  ل��ل��م��رة  ي�����س��ارك��ون 
�ملعر�س  ي�ست�سيف  ح��ي��ث  �مل��ع��ر���س، 
�لأم��ريك��ي، �ستيف هاريف؛  �لإع��الم��ي 
باموك،  �أوره������ان  �ل��ع��امل��ي  و�ل����رو�ئ����ي 
�حل��ا���س��ل على ج��ائ��زة ن��وب��ل ل���الأدب؛ 

وروب�����ن ����س���ارم���ا، �خل���ب���ري �ل��ع��امل��ي يف 
�إىل  �ل���ق���ادة،  وب��ن��اء  �ل��ذ�ت��ي��ة  �لتنمية 
جانب �لرو�ئية �حلا�سلة على جائزة 

�لبوكر �لعاملية جوخة �حلارثي.
وي�����س��ت�����س��ي��ف �مل����ع����ر�����س ن���خ���ب���ة من 
�مل���ب���دع���ني �ل����ع����رب و�ل���ع���امل���ي���ني، من 
بينهم �لرو�ئيان �جلز�ئريان و��سيني 
�لأعرج و�أحالم م�ستغامني، و�لرو�ئي 
�أح����م����د م�������ر�د، ك���م���ا يقدم  �مل�������س���ري 
�لرو�ئية  �لأدب  جل��م��ه��ور  �مل��ع��ر���س 
و�لرو�ئي  ج��ي،  كجة  �أن��ع��ام  �لعر�قية 
و�ملرتجم �جلز�ئري �حلبيب �ل�سائح، 
و�ل�������س���اع���ر �مل�������س���ري ه�������س���ام �جل����خ، 
�لعدو�ين،  في�سل  �لكويتي  و�ل�ساعر 
�ل�سكر�ن،  حممد  �ل�سعودي  و�ل�ساعر 
برج�س،  ج���الل  �لأردين  و�ل����رو�ئ����ي 
للجائزة  �لطويلة  �لقائمة  يف  �ملر�سح 
“�لبوكر”  �لعربية  للرو�ية  �لعاملية 

عام 2019، و�لأديبة �لكويتية بثينة 
�مل�سري،  و�ملرتجم  و�لكاتب  �لعي�سى، 
�ل�سعودية  و�ل��رو�ئ��ي��ة  يحيى،  �إمي���ان 
و�أ�ستاذة  �خل��م��ي�����س،  ع��ب��د�هلل  �أم��ي��م��ة 
و�لدر��سات  �حل��دي��ث  �ل��ع��رب��ي  �لأدب 
�لأمريكية  �جل���ام���ع���ة  يف  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
�سهال  �ل�����س��وري��ة  �ل��ك��ات��ب��ة  �لأردن  يف 
مبارك  �مل��غ��رب��ي  و�لأدي�����ب  �لعجيلي، 
ربيع �حلائز على عدة جو�ئز عربية، 
و�لكاتب �لرو�ئي �للبناين حممد �أبي 

�سمر�، وغريهم من �لأدباء �لعرب.
و�سيكون زو�ر �ملعر�س على موعد مع 
و�لرو�ئية  م��ان�����س��ون،  م���ارك  �ل��ك��ات��ب 
و�لرو�ئية  د�مي،  �إليازبيثا  �لإيطالية 
�ألفريا،  و�ك��ات��ام��ا  �إي���ال  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
بريني�س  �لأم����ري����ك����ي����ة  و�ل�����رو�ئ�����ي�����ة 
ماكفادن، ومن �لهند ي�سارك كل من 
و�ملمثل غول�سان  ناير،  �آنيتا  �لرو�ئية 

ثاييل  ج��ي��ي��ت  و�ل�������س���اع���ر  غ����روف����ر، 
و�آخرين.

وي�����س��ه��د �مل��ع��ر���س ه���ذ� �ل��ع��ام تنظيم 
على  ت��ت��وزع  متنوعة  فعالية   987
�لفعاليات �لثقافية، وفعاليات �لطفل، 
يحت�سنها  �ل��ت��ي  �ل��ط��ه��ي  وف��ع��ال��ي��ات 
باقة  تقدمي  جانب  �إىل  �لطهي  رك��ن 
�مل�سرحية،  �لأع����م����ال  م���ن  م��ت��ن��وع��ة 
ر����س���وم���ات  ف���ع���ال���ي���ات  �إىل  �إ�����س����اف����ة 
�لق�س�س �مل�سورة كوميك�س، وفعاليات 
حم��ط��ة �ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي. كما 
فعاليات  �سمن  �مل��ع��ر���س  ي�ست�سيف 
 28 يقدمها  فعاليات   409 �لطفل 
13 دولة عربية و�أجنبية،  �سيفا من 
ل���ي���ق���دم���و� م���زي���ج���ا م���ت���ك���ام���ال من 
�ملعرفية  �حلقول  خمتلف  يف  �ل��ور���س 
ترثي  �لتي  و�لرتفيهية،  و�لثقافية 
وت��خ��رج طاقاتهم  �لأط���ف���ال  م��ع��ارف 

�ل��ك��ام��ن��ة. وت��ت�����س��م��ن ق��ائ��م��ة �ل����دول 
�مل�ساركة �سمن فعاليات �لطفل، دولة 
و�لوليات  �ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت 
�ملتحدة �لأمريكية، و�إيطاليا، ولبنان، 
وم�سر،  و�سوريا،  و�لأردن،  و�ليونان، 
وه����ول����ن����د�. وي���ن���ظ���م �مل���ع���ر����س ه���ذ� 
عبارة  وه��ي  �لتنوع”،  “من�سة  �ل��ع��ام 
ع���ن م�����س��اح��ة ف��اع��ل��ة ت��ن��اق�����س حزمة 
م��ن �مل��و���س��وع��ات �مل��ت��د�ول��ة ح��ال��ي��ا يف 
تنوعها  م�����دى  وت���ر����س���د  �مل���ج���ت���م���ع، 
�إىل  و�ختالفاتها من ثقافة لأخ��رى، 
�لناجمة عن  �لآث��ار  �لبحث يف  جانب 
وج���وده���ا ع��ل��ى �مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي. كما 
“�لتفكري  من�سة  �ملعر�س  ي�ست�سيف 
�لتعريف  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �لإبد�عي”، 
�أف���ر�د  وع��الق��ة  �لإب���د�ع���ي  بالتفكري 
للفرد  به، وكيف ميكن  كافة  �ملجتمع 
ويحول  �مل��ب��دع��ة،  �أف���ك���اره  ي�سنع  �أن 
�لأف��ك��ار �ل��ع��ادي��ة �إىل �إب��د�ع��ي��ة، حيث 
نظري  ج��ان��ب��ني  �ل��ربن��ام��ج  يت�سمن 
�ملعر�س  وي�����س��ت�����س��ي��ف  وت��ط��ب��ي��ق��ي. 
�ملكتبات  �ل�ساد�سة من موؤمتر  �ل��دورة 
�ل�سنوي، �لذي تنظمه هيئة �ل�سارقة 
�ملكتبات  جمعية  مع  بالتعاون  للكتاب 
نوفمرب،  و7   6 ي��وم��ي  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�سل�سلة  �مل��وؤمت��ر  خ��الل  �سيعقد  حيث 
فعاليات ي�سارك بها 400 متخ�س�س 
من �أمناء �ملكتبات �لأكادميية و�لعامة 
و�خلا�سة  و�حل��ك��وم��ي��ة  و�مل���در����س���ي���ة 
ودول  �ملتحدة  و�لوليات  �ملنطقة  من 

�أخرى.

•• راأ�ض اخليمة – �صليمان املاحي 

و�ملباحث  �ل��ت��ح��ري��ات  �إد�رة  متكنت 
ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  �جلنائية يف 
�ف�سال  �أمنية  بكفاءة  �خليمة  ر�أ����س 
من  مالية  مبالغ  ل�سرقة  خمططا 

جهاز �سر�ف �يل ، يف �إحدى مناطق 
من  �أ�سخا�س   )4( و�سبط  �لإم���ارة 
ك���ان���و� ور�ء  �لأف���ري���ق���ي  �جل��ن�����س��ي��ة 

�جلرمية . 
و�أك�����د �ل��ق��ائ��د �ل���ع���ام ل�����س��رط��ة ر�أ����س 
�خل��ي��م��ة �ل����ل����و�ء ع��ل��ي ع���ب���د�هلل بن 

ر�أ����س  ���س��رط��ة  ب����اأن  �لنعيمي  ع��ل��و�ن 
�ل��ع��ال��ي��ة �لتي  �خل���ي���م���ة، �حل���رف���ي���ة 
�خليمة  ر�أ����س  �سرطة  �ليها  و�سلت 
�لأمنية  �ل��ق�����س��اي��ا  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  يف 
بال�سرعة  ���س��ب��ط��ه��ا  مت   ، �مل���زع���ج���ة 
�ملمكنة، وذلك من خالل ما متتلكه 

متميزة  ب�سرية  كفاءة  �مكانات  من 
�لق�سايا  خمتلف  م��ع  �لتعامل  يف   ،
�لأمنية، ،وخري دليل على �حرت�فية 
ب��ه فريق  �لبحث و�ل��ت��ح��ري م��ا ق��ام 
و�ملباحث  �ل��ت��ح��ري��ات  ب����اإد�رة  �لعمل 
�جل��ن��ائ��ي��ة، و�ف�����س��ال ج��رمي��ة �سرقة 
غ�سون  يف  �ليل  �ل�������س���ر�ف  ج���ه���از 

�ساعات قليلة .  
�ل��ع��م��ي��د عبد�هلل  �أ����س���ار  ت��ف�����س��ي��اًل  و 
�لعمليات  ع���ام  م��دي��ر  منخ�س  ع��ل��ي 
لغرفة  ب���الغ  ورود  ب��اأن��ه  �ل�����س��رط��ي��ة 
�أجهزة  �أحد  �لعمليات يفيد بتعر�س 
�ملناطق  �أح�����د  يف  �لآيل  �ل�������س���ر�ف 
�خل���ارج���ي���ة ب������الإم������ارة، ل��ل��ع��ب��ث به 
وعلى  ل�سرقته،  حماولة  و  و�إتالفه، 
�ملخت�سة  �جل��ه��ات  توجيه  مت  �ل��ف��ور 
مل���وق���ع �جل����ه����از، ح���ي���ث ت���ب���ني فعاًل 
�ل�سر�ف  ج���ه���از  �إت������الف  حم���اول���ة 
بع�س  و  �لكهربائية،  �أ�سالكه  وقطع 

مل  لكن  عليه،  �لك�سر  و  �خللع  �آث���ار 
�سرقة  �أو  فتحه  م��ع  �لفاعل  يتمكن 

حمتوياته من مبالغ مالية. 

مهارة فريق العمل :
وتابع :” على �لفور وجهنا بت�سكيل 
فرق عمل ميد�ين برئا�سة مدير �إد�رة 
�لتحريات و�ملباحث �جلنائية، وعدد 
لتتبع   ، �لإد�رة  و�أف����ر�د  �سباط  م��ن 
خيوط �جلناة، وبالفعل مت �لتو�سل 
�إىل هوية �جلناة وهم �أربعة �أ�سخا�س 
�سوء   �لأف��ري��ق��ي��ة،ويف  �جلن�سية  م��ن 
ع��م��ل��ي��ات �ل��ب��ح��ث و�ل��ت��ح��ري وجمع 

مكان  �ىل  �لتو�سل  �أمكن  �ملعلومات 
�لإمارة،  مناطق  �أح��د  يف  تو�جدهم، 
�ساعة مت �سبط  م��رور )24(  وقبل 
بحوزتهم  بط  �سٌ كما  �جل��ن��اة،  كافة 
يف  �مل�����س��ت��خ��دم��ة  �مل���ع���د�ت  و  �لأدو�ت 
مو�جهتهم  ول��دى  �جلرمية،  تنفيذ 
مبحاولتهم  �أق��رو�  �ملتوفرة،  بالأدلة 

�سرقة جهاز �ل�سر�ف �لآيل . 
�لعمليات  ع������ام  م����دي����ر  وب���ح�������س���ب 
�ل�سرطية �أن ملف �مل�ستبه بهم �أحيل 
ل�ستكمال  �مل��خ��ت�����س��ة  �جل���ه���ات  �إىل 
متهيد�  �لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  باقي 

لتقدميهم للمحاكمة .

•• راأ�ض اخليمة – الفجر :

��ست�ساف مركز خدمات �ملرور و�لرتخي�س ب�سرطة ر�أ�س �خليمة، 
�أع�ساء فريق �لتوعية �ملرورية على م�ستوى قياد�ت �لدولة �لتابعة 
لوز�رة �لد�خلية، حيث تر�أ�س �لعقيد �سعيد عبيد بن عّر�ن مدير 
 – �لقيوين  �أم  ل�سرطة  �لعامة  بالقيادة  و�ل��دوري��ات  �مل��رور  �د�رة 
�لدولة،  ق��ي��اد�ت  ع��ل��ى م�ستوى  �مل���روري���ة  �ل��ت��وع��ي��ة  ف��ري��ق  رئ��ي�����س 
�ملرورية،  و�لتوعية  �مل��رور  قطاع  ملن�سقي   )  8  ( �لثامن  �لجتماع 
�إد�ر�ت �ملرور  �مل��روري يف  �أف��رع �لتوعية و�لإع��الم  بح�سور م��در�ء 
من  �لعديد  �لجتماع،  وناق�س  �لدولة.  م�ستوى  على  و�ل��دوري��ات 

�لإ�سرت�تيجيني  �ل�سركاء  حمور  �أهمها  �لهامة،  �ملرورية  �ملحاور 
�إعد�د  �ملرورية، ف�ساًل عن مناق�سة  و�ل�سالمة  �لتوعية  يف جمال 
برنامج �حلمالت �لف�سلية �جلديدة لعام 2020م، و�لتطرق �إىل 
�إ�سد�رها  �سيتم  �لتي  �لتوعوية  �لن�سرة  مو�سوع  ومناق�سة  ط��رح 
�سهرياً من قبل �لإد�رة �لعامة للتن�سيق �ملروري بوز�رة �لد�خلية .

تعزيز  جم��ال  يف  �مل�ستقبلية  و�مل��ب��ادر�ت  �مل�ساريع  ط��رح  مت  و�أي�سا 
ُكُلنا �سرطة ( و )  �ل�سعادة ( و )  �ل�سالمة �ملرورية مثل ) دوري��ة 
�حلافلة �لذكية ( وغريها من �ملبادر�ت �ملرورية �لهامة، ومت عر�س 
�ملثال  �سبيل  ( على  ) �حلا�سر  �ل��و�ق��ع  �أر���س  ما مت حتقيقه على 
�ل��دول، وح�سولها  ل �حل�سر ترتيب دول��ة �لم��ار�ت مرورياً بني 

على �ملركز �لأول عاملياً يف جمال جودة �لطرق، كما ح�سلت على 
ح�سلت  فيما  �ملرورية،  �ل�سالمة  يف  وعربياً  خليجياً  �لأول  �ملركز 
على �ملركز �لثاين بعد �ليابان على م�ستوى قارة �آ�سيا يف �ل�سالمة 

�ملرورية، و�لر�بع ع�سر عاملياً يف �ل�سالمة �ملرورية.
�لد�خلية  لإ�سرت�تيجية وز�رة  وياأتي عقد هذ� �لجتماع، تطبيقاً 
للحد  �مل��روري��ة  �لتوعية  يف  �ملبذولة  �جل��ه��ود  تعزيز  �إىل  �لر�مية 
من �لزدح��ام �مل��روري وح��و�دث �ل�سري وحالت �لده�س، وحت�سني 
�سالمة �لطرق و�لتقليل من �خل�سائر �ملادية يف �لأمالك �لعامة 
�ل�����س��ري و�لأنظمة  �ت��ب��اع ق��و�ع��د  �ل��ت��ي تنتج ع��ن ع���دم  و�خل��ا���س��ة 

�ملرورية.

�سلطان القا�سمي يتفقد الأجنحة والدور امل�ساركة يف ال�سارقة للكتاب

•• اأبوظبي - وام:

 - ،2019 �لثالثة ع�سرة من معر�س جناح  �ل��دورة  �نطلقت �م�س فعاليات 
�لر�ئد للجامعات و�لتعليم �لعايل يف �لدولة - �لذي تنظمه �سركة  �حلدث 
على  �أبوظبي،  يف  و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئ��رة  مع  بال�سر�كة  للمعار�س،  �إنفورما 

مدى ثالثة �أيام يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�س.
�ملعر�س   ، �لت�سامح  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�سيخ  ويفتتح معايل 
ر�سميا غد� �خلمي�س بح�سور عدد من كبار �ل�سخ�سيات وروؤ�ساء �جلامعات 

و�سفر�ء �لدول �مل�ساركة.
حيث  و�لز�ئرين  �لطلبة  من  كبري�  �إقبال  �ملعر�س  من  �لأول  �ليوم  و�سهد 
��ستعر�ست �أكرث من 130 جامعة حملية وعاملية من 21 دولة م�ساركة يف 

�ملعر�س، بر�جمها �لتعليمية على طلبة �لثانوية وكذلك �خلريجني �لباحثني 
عن بر�مج �لدر��سات �لعليا، وقدم ممثلو �جلامعات لزو�ر �ملعر�س من �لطلبة 
ل�سوق  و�ملطلوبة  �جلديدة  �لتخ�س�سات  ح��ول  و�فيا  �سرحا  �لأم��ور  و�أول��ي��اء 
و�لبتكار  �ل�سطناعي  بالذكاء  �ملرتبطة  منها  �مل�ستحدثة  ل�سيما  �لعمل، 
�ملتعلقة  �لأ�سئلة  �لإجابة على  �لطلبة يف  �ساعدو�  �مل�ستقبل، كما  و��ست�سر�ف 
بجامعاتهم  �للتحاق  و��ستعر�سو� فر�س  �لقبول..  و�سروط  �لتقدمي  باآلية 

و�أهم �لرب�مج و�ملنح �لدر��سية �لتي يقدموها للطلبة �ملتفوقني.
وت��ق��ام �ل�����دورة �ل��ث��ال��ث��ة ع�����س��رة مل��ع��ر���س جن���اح، حت��ت رع��اي��ة هيئة �أبوظبي 
للثقافة و�ل�سياحة و�سركة “�أدنوك” وطري�ن �لحتاد، بالإ�سافة �إىل جامعة 

ما�سات�سو�ست�س ر�عي موؤمتر جناح.
يعقد  تعليمي  موؤمتر  �نطلق  للمعر�س  �لأول  �ليوم  فعاليات  هام�س  وعلى 

و�آفاق  �ل�سرت�تيجية  “�لرو�بط  عنو�ن  حتت  �ملعر�س  �سمن  �لأوىل  للمرة 
خالله  عر�ست  �لتعاون بني �ملوؤ�س�سات �لأكادميية و�حلكومية و�لتعليمية”، 
�إعد�د  ب�ساأن  �جل��دي��دة  ��سرت�تيجيتها  �أبوظبي،  يف  و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئ��رة 

�ل�سباب لحتياجات �ل�سناعات �مل�ستقبلية.
�لعامل،  �لتعليم يف  وخ��رب�ء  �لأكادمييني  �أهم  نخبة من  �ملوؤمتر  وي�ست�سيف 
لد�ئرة  �جلديدة  �ل�سرت�تيجية  �سملت  رئي�سة،  حم��اور  ��ستعر�سو�  �لذين 
�لتعليم و�ملعرفة يف �أبوظبي، بجانب ��ستعر��س حماور خا�سة ببناء �لقدر�ت 
�لعام و�خلا�س، كيفية تطوير �سناعة  �لقطاعني  �ل�سر�كات بني  من خالل 
�لنفط و�لغاز وما حتتاجه من �سركاء �لتعليم، تعزيز �لتعاون �ل�سرت�تيجي 
بني �ل�سناعة و�لأو�ساط �لأكادميية للحد من �لبطالة، و�أخري� ت�سريع �لنمو 
لتعزيز  من�سة  عرب  مناق�سات   ، جناح  موؤمتر  فعاليات  وتخلل  �لقت�سادي. 

�لدولية  �لأك��ادمي��ي��ة  و�جل��ه��ات  �ملحليني  �مل�ساركني  بني  و�لتبادل  �لتو��سل 
�لر�ئدة يف  �ملوؤ�س�سات �ل�سناعية  �مل�ساركة يف فعاليات معر�س جناح، وكذلك 
للطلبة  توفرها  خمتلفة  �أكادميية  بر�مج  خليفة  جامعة  وعر�ست  �لدولة. 
ومنها برنامج كلية �لطب و�لعلوم �ل�سحية، كما عر�ست مناذج خمتلفة من 
“متحف �جل�سد” �لعاملي..و��ستعر�ست برنامج �لذكاء �ل�سطناعي، وعدد� 
من �بتكار�تها �لبحثية �لتي ت�سمل جهاز “�خلر�ف”، وهو جهاز ت�سلق ذكي 
ي�سهل عملية جمع �أ�سجار �لنخيل، وجهاز “دي ويل” وهي مركبة �سديقة 
للبيئة تعمل على بطاريات، وت�ستخدم كو�سيلة نقل بني �ملناطق �ل�سغرية �أو 
ي�ستخدم كنظام  �ل�سم�سية” �لذي  �ل�سوئية  “�للوحات  �ملدن، وكذلك جهاز 
�ملياه  بتحويل  يقوم  �جلوفية” �لذي  �ملياه  “حتلية  وجهاز  �لآيل،  للتنظيف 

�ملاحلة �إىل مياه عذبة دون �حلاجة لإ�ستخد�م �لكهرباء.

130 جامعة من 21 دولة تعر�س براجمها على طلبة الثانوية مبعر�س جناح 2019 

�صبط ) 4 ( اأفارقة وراء اجلرمية 

حتريات ومباحث �سرطة راأ�س اخليمة تف�سل �سرقة )�سراف ايل( بكفاءة 
الدفاع املدين بعجمان يطلق امل�سرع 

احلكومي 3/0 
•• عجمان -وام:

3/0 لتحقيق  �أطلقت �لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين عجمان، �مل�سرع �حلكومي 
�لنتائج �ملرجوة فيما يتعلق مبوؤ�سر�ت وفيات �حلر�ئق، وذلك حتقيقا لأهد�ف 
وز�رة �لد�خلية للو�سول �إىل �سفر من �لوفيات خالل 100 يوم بالتعاون مع 
�ل�سركاء �ل�سرت�تيجني. وقال �لعميد حممد علي �ل�سويدي مدير �إد�رة مر�كز 
�لدفاع �ملدين ورئي�س فريق �مل�سرع �حلكومي، �أن فعاليات �حلملة �لتوعوية �سيتم 
�إطالقها خالل �لأيام �لقليلة �لقادمة وت�ستهدف فيها �أ�سحاب �ملنازل �ل�سكنية 
�إم��ارة عجمان وبالتحديد يف منطقة �جلرف و�حلميدية  يف قطاع حمددة يف 
�ل�سكنية بغر�س  �ملنازل  �أ�سحاب  فئة  ت�ستهدف  �إن �حلملة  و�أ�ساف  و�لرقايب. 
�أ�سر�ر وخيمه  تال�سي خطر ت�سرب �لغاز �لطبخ و�لوقاية منه، و�لذي ي�سبب 
توؤدي �إىل فقد يف �لأرو�ح وخ�سائر يف �ملمتلكات،لفتا �إىل �أن �حلملة - بالتعاون 
مع �ل�سركات �ملعتمدة يف توريد وتركيب �أنظمة �لغاز - تهدف �إىل �سرورة �تباع 
�ر�ساد�ت �لوقاية و�ل�سالمة، وذلك من خالل تركيب نظام �حلماية من خطر 
�حلملة  �أن  �ل�سويدي  و�أك��د  و�ملمتلكات.  �لأرو�ح  حماية  ل�سمان  �لغاز  ت�سرب 
ت�سارك �مل�سوؤولية �ملجتمعية لرب �لأ�سرة �أول �لذي يقع على عاتقه م�سوؤولية 
�سالمة وحماية �أفر�د �أ�سرته من �لأ�سر�ر �لناجمة عن ت�سرب �لغاز مما يرتتب 
عليه �ختيار �ملنا�سب من �أنظمة �لغاز �ملعتمدة و�لتي توفرها �ل�سركات �مل�ساركة 
يف �حلملة من خالل �ملعار�س �لتي �ستقام يف مناطق �ملحددة يف �لإمارة كمرحلة 

�أوىل من �حلملة.

يف اجتماع ب�صرطة راأ�ش اخليمة 

فريق التوعية املرورية بالدولة ي�ستعر�س تفوق طرق المارات عامليا 
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•• وا�صنطن-الفجر: 

للف�ساء  �لإم�������ار�ت  وك���ال���ة  �خ��ت��ت��م��ت 
م�����س��ارك��ت��ه��ا يف ف��ع��ال��ي��ات �ل������دورة �ل� 
�ل���دويل للمالحة  �مل��وؤمت��ر  م��ن   70
و��سنطن  ��ست�سافته  �لتي  �لف�سائية 
�لأ�سبوع �ملا�سي، حتت عنو�ن �لف�ساء: 

قوة �ملا�سي ....وعد �مل�ستقبل.
ح���ي���ث ����س��ت��ق��ط��ب �مل����وؤمت����ر ب���دورت���ه 
�ل���ذك���رى  م����ع  وب���ال���ت���ز�م���ن  �ل�70، 
�ل�سنوية �خلم�سني ل�سعود �أول �ن�سان 
�ملنظمات  ق����ادة  �ل��ق��م��ر،  ���س��ط��ح  ع��ل��ى 
و�سناع  �لعاملية  �لف�سائية  و�لوكالت 
�لقر�ر على م�ستوى �لعامل، �إىل جانب 
ممثلني عن �أبرز �ملوؤ�س�سات و�لهيئات 
لالحتفاء  و�ل����ط����الب  �لأك����ادمي����ي����ة 
باخلطوة �لعظيمة يف تاريخ �لب�سرية 
�لدولية يف  و�ل�����س��ر�ك��ات  و�لإجن����از�ت 

جمال ��ستك�ساف �لف�ساء.
�ل��وك��ال��ة يف �ملوؤمتر  وت��اأت��ي م�����س��ارك��ة 
�لف�سائية  ل����ل����م����الح����ة  �ل�����������دويل 
جمتمع  م��ع  �سالتها  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 
�لوكالت  وخمتلف  �ل��دويل  �لف�ساء 
�إبر�ز  �إىل  �إ�سافة  �لعاملية،  �لف�سائية 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  و�إجن��������از�ت  دور 
�لف�ساء  ع��ل��وم  يف  و�أث����ره����ا  �مل��ت��ح��دة 
�لتز�م  على  و�لتاأكيد  و�لتكنولوجيا، 
�لإم����ار�ت ب��دع��م من��و ق��ط��اع �لف�ساء 
ق��د فازت  �لوكالة  �ل��ع��امل. وك��ان��ت  يف 
“�لتميز  ب���ج���ائ���زة  �مل����وؤمت����ر  خ�����الل 
ل���ل���ت���ن���وع يف �جل����غ����ر�ف����ي����ا و�ل���ف���ئ���ات 
ب��ني �جلن�سني”  و�ل���ت���و�زن  �ل��ع��م��ري��ة 
�لحتاد  م��ن  �مل��ق��دم��ة   ،2019 ل��ع��ام 

تقدير�ً  �لف�سائية،  للمالحة  �لدويل 
جل��ه��وده��ا و�ل��ت��ز�م��ه��ا يف ت��ع��زي��ز دور 

�ل�سباب و�ملر�أة يف قطاع �لف�ساء.
و������س�����ارك م����ع����ايل �ل����دك����ت����ور �أح���م���د 
�لدولة  وزي�����ر  �ل���ف���ال����س���ي،  ب���ال���ه���ول 
و�ملهار�ت  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ل�����س��وؤون 
�إد�رة وكالة  �ملتقدمة ورئي�س جمل�س 
�لإمار�ت للف�ساء، يف جل�سات �ملجل�س 
�لف�سائي �لدويل للتعليم من خالل 
تناول  �ل��ط��ل��ب��ة  م��ع  ت��ف��اع��ل��ي��ة  جل�سة 
فيها �لتعليم �لف�سائي وتاأ�سي�س بنية 
تعليمية وعلمية متكاملة، من خالل 
�إعد�د وتنمية وتاأهيل �لكو�در �ل�سابة، 
�إىل جانب م�ساركة معاليه على  هذ� 
ه��ام�����س ف��ع��ال��ي��ات �مل����وؤمت����ر �ل����دويل 
�لجتماع  يف  �ل��ف�����س��ائ��ي��ة  ل��ل��م��الح��ة 
�خل����ا�����س ب��ا���س��ت��ك�����س��اف �ل���ق���م���ر، مع 
روؤ�ساء وكالت �لف�ساء �لعاملية. وعن 
يف  للف�ساء  �لإم���ار�ت  وكالة  م�ساركة 

�لف�سائية،  للمالحة  �لدويل  �ملوؤمتر 
“يعترب  �ل���ف���ال����س���ي:  م����ع����ايل  ق������ال 
�لف�سائية  للمالحة  �ل��دويل  �ملوؤمتر 
�لدولية  �لفعاليات  �أه���م  م��ن  و�ح���د�ً 
فر�سة  وه������و  �ل���ف�������س���اء،  ق����ط����اع  يف 
�ملعارف و�خل��رب�ت مع  لتبادل  ثمينة 
بالإ�سافة  �ل��ع��امل��ي،  �لف�ساء  جمتمع 
��ستطعنا  ع���امل���ي���ة  م��ن�����س��ة  ل���ك���ون���ه 
�آخ�����ر تطور�ت  ع���ر����س  م���ن خ��الل��ه��ا 
وم�ساريعه  �ل��وط��ن��ي  �ل��ف�����س��اء  ق��ط��اع 
ج��ان��ب بحث  �إىل  ه����ذ�  �مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، 
وكالت  م��ع  �مل�����س��رتك  �ل��ت��ع��اون  �سبل 
�ل���ف�������س���اء ح�����ول �ل�����ع�����امل«. و�أ�����س����اف 
“فخورين بفوزنا بجائزة  �لفال�سي: 
)�لتميز للتنوع يف �جلغر�فيا و�لفئات 
�جلن�سني(  ب��ني  و�ل���ت���و�زن  �ل��ع��م��ري��ة 
�ل���ت���ي ت���ع���د �����س����ه����ادًة و�����س���ح���ة على 
�حل�سور �ملتنامي لدولة �لإم��ار�ت يف 
ونتطلع  �ل��ع��امل��ي.  �ل��ف�����س��اء  جم��ت��م��ع 

71 من  �ل�  �ل��دورة  قدماً ل�ست�سافة 
�لف�سائية  للمالحة  �ل��دويل  �ملوؤمتر 
يف دبي خالل �لعام �ملقبل«.. و�ساركت 
لل�سنة  ل��ل��ف�����س��اء  �لإم���������ار�ت  وك���ال���ة 
�لتو�يل يف موؤمتر جيل  �لثانية على 
�لدويل  للموؤمتر  �مل�ساحب  �لف�ساء 
�أحد  ب�سفتها  �لف�سائية،  للمالحة 
بالإ�سافة  �مل����وؤمت����ر،  ل���ه���ذ�  �ل����رع����اة 
ل��رع��اي��ت��ه��ا وت��ن��ظ��ي��م��ه��ا ل��ور���س��ة عمل 
مهمات  يف  ل��الب��ت��ك��ار  “�حلاجة  ع��ن 
يف  ���س��ارك  حيث  �ملريخ”،  ��ستك�ساف 
ع�سرة  م��ن  ومهنيني  طلبة  �ل��ور���س��ة 
�قرت�حات  وتقدمي  عر�س  ومت  دول، 
�لأمم  على  وعر�سها  در��ستها  �ستتم 
�لف�ساء،  ج���ي���ل  وجم���ل�������س  �مل���ت���ح���دة 
�ل���وك���ال���ة  رع����اي����ة  ج����ان����ب  �إىل  ه������ذ� 
�إم���ار�ت���ي���ني حل�سور  خل��م�����س ط��ل��ب��ة 
�لدويل  �لف�سائي  �ملجل�س  فعاليات 
�لف�ساء،  ج��ي��ل  وم����وؤمت����ر  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 

�لفعاليات  من  ع��دد  يف  �ساركو�  حيث 
مع  وتفاعلو�  �ملجل�س،  يرعاها  �لتي 
�لأمريكية  �مل����د�ر�����س  م���ن  �ل��ط��ل��ب��ة 
قامو�  ح��ي��ث  �مل��ع��ر���س،  ز�رو�  �ل��ذي��ن 
�إجر�ء  على  وم�ساعدتهم  بتدريبهم 
ع���دد م��ن �ل��ت��ج��ارب �ل��ع��ل��م��ي��ة. وقدم 
�لإمار�ت  وكالة  مهند�سي  من  فريق 
بحثية  �أكادميية  ورق��ة   14 للف�ساء 
ت�����س��ل��ط �ل�����س��وء ع��ل��ى جت����ارب قطاع 
يتعلق  �لوطني، خا�سة فيما  �لف�ساء 
للف�ساء  �ل��وط��ن��ي��ة  ب��ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لف�سائي  �ل�ستثمار  وخطة   2030
وقانون �لف�ساء �جلديد، كما تناولت 
هذه �لأور�ق عدد�ً من �ملو��سيع منها 
�لف�ساء،  يف  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  ����س��ت�����س��ر�ف 
حمركاً  بو�سفه  �لف�ساء  دور  تعزيز 
و�لقت�سادية  �لجتماعية  للتنمية 
�لإمار�ت  وكالة  �سيا�سة  دور  �لعاملية، 
�أمن  حت��دي��ات  م��و�ج��ه��ة  يف  للف�ساء 
ق���ي���ا����س كمية  �ل���ف�������س���اء �خل�����ارج�����ي، 
�لإ�سعاع على منت �لأقمار �ل�سناعية، 
�لطاقة،  ل��ت��ول��ي��د  �ل��ق��م��ري��ة  �مل��ح��ط��ة 
نظام  �مل���ب���ت���ك���رة،  �ل���ت���دري���ب  ف���ر����س 
�مل�ستخدمة  لالأنابيب  ح��ر�ري  تقييم 
�ل�سناعية  �لأق����م����ار  ت��ط��ب��ي��ق��ات  يف 
عمل  ورق��ة  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سغرية، 
�لوطنية  �ل��ت�����س��ري��ع��ات  ع��ن  ت��ت��ح��دث 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��الأن�����س��ط��ة �ل��ف�����س��ائ��ي��ة يف 
�لف�ساء،  جم��ال  يف  �لنا�سئة  �لبلد�ن 
�لطلبة  و�إلهام  تتناول متكني  وورق��ة 
للو�سول �إىل �لنجوم، هذ� �إىل جانب 
ورق��ة عمل تتحدث عن جهود وكالة 
�لوعي  ل��ت��ع��زي��ز  ل��ل��ف�����س��اء  �لإم�������ار�ت 

بقطاع �لف�ساء �لإمار�تي. كما �سارك 
�سعادة �لدكتور �ملهند�س حممد نا�سر 
عدد  يف  �لوكالة  عام  مدير  �لأحبابي 
من �لفعاليات �ملقامة خالل �ملوؤمتر، 
�جلل�سة  خ����الل  ك��ل��م��ة  �أل���ق���ى  ح��ي��ث 
�لأوىل �أمام �أع�ساء �لربملان �مل�ساركني 
فيها  ت����ن����اول  �مل����وؤمت����ر  ف���ع���ال���ي���ات  يف 
�لطموح  �لف�سائي  �لإم��ار�ت  برنامج 
�لف�ساء  ق���ط���اع  م�����س��ت��ج��د�ت  و�آخ������ر 
�مل�ستقبلية،  وم�����س��اري��ع��ه  �ل���وط���ن���ي 
�جلل�سة  يف  مل�����س��ارك��ت��ه  ب���الإ����س���اف���ة 
�حل��و�ري��ة �خل��ا���س��ة ب��روؤ���س��اء وكالت 
على  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  �لنا�سئة  �لف�ساء 
خاللها  و��ستعر�س  �مل��وؤمت��ر،  هام�س 
�ل��وط��ن��ي وجهود  �ل��ف�����س��اء  ب��رن��ام��ج 
تاأ�سي�س  يف  ودوره����ا  �لإم������ار�ت  دول���ة 
�ملجموعة �لعربية للتعاون �لف�سائي. 
“تاأتي  �لأح��ب��اب��ي:  ق��ال  وم��ن جانبه 
يف  للف�ساء  �لإم���ار�ت  وكالة  م�ساركة 
�لف�سائية  للمالحة  �ل��دويل  �ملوؤمتر 
�لتز�منا بدعم  للتاأكيد على   2019
منو قطاع �لف�ساء يف �لعامل وتعزيز 
مع  و�لتعاون  �لف�ساء  علوم  وتطوير 
�خلرب�ت  لتبادل  �لدوليني  �ل�سركاء 

من  �سنتمكن  فر�سة  وه��و  و�مل��ع��ارف، 
خ��الل��ه��ا م���ن م�����س��ارك��ة جت��رب��ت��ن��ا مع 
خرب�ء و�سناع قر�ر دوليني«. و�أ�ساف 
خالل  م���ن  “��ستطعنا  �لأح���ب���اب���ي: 
�مل�ساركة يف �ملوؤمتر �لدويل للمالحة 
على  �ل�سوء  ت�سليط  م��ن  �لف�سائية 
�ل������دور �ل��ك��ب��ري �ل�����ذي ي��ل��ع��ب��ه قطاع 
عاملياً، من خالل  �لإم��ار�ت��ي  �لف�ساء 
�مل��ت�����س��ارع وكفاء�ته  �جن��از�ت��ه ومن���وه 
يف  دوره  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �ل��وط��ن��ي��ة، 
�لجتماعية  �ل���ت���ح���دي���ات  م���و�ج���ه���ة 
هذه  ملناق�سة  ونتطلع  و�لقت�سادية. 
�ملو��سيع يف �لدورة �ل� 71 من �ملوؤمتر 
دبي  يف  �لف�سائية  للمالحة  �ل��دويل 
خالل �لعام �ملقبل«. وز�ر من�سة وكالة 
�لإمار�ت للف�ساء يف �ملعر�س �مل�ساحب 
�ل�سخ�سيات  كبار  من  عدد  للموؤمتر 
�لعاملية،  �لف�سائية  �لوكالت  وروؤ�ساء 
�آخ���ر م�ستجد�ت  ح��ي��ث �ط��ل��ع��و� ع��ل��ى 
وخططه  و�جناز�ته  �لوطني  �لقطاع 
على  و�أث��ن��و�  �مل�ستقبلية،  وم�ساريعه 
و�سل  �لتي  �لكبرية  �لريادية  �ملكانة 
�إليها قطاع �لف�ساء �لإمار�تي خالل 
وفد  وع��ق��د  �لقيا�سية.  �ل��ف��رتة  ه��ذه 

�لوكالة على هام�س فعاليات �ملوؤمتر 
�سل�سلة  �لف�سائية  للمالحة  �ل��دويل 
�لثنائية  و�لجتماعات  �للقاء�ت  من 
�لقطاع  م�������س���ت���ج���د�ت  �آخ������ر  ل��ب��ح��ث 
وحتديد جمالت �لتعاون �مل�ستقبلية، 
من بينها لقاء مع وفد وكالة �لف�ساء 
مع  و�آخ��������ر  “نا�سا”،  �لأم����ري����ك����ي����ة 
ووكالة  �لربيطانية،  �لف�ساء  وكالة 
جنوب  ووك��ال��ة  �ل�سرت�لية،  �لف�ساء 
��سرت�ليا  ج��ن��وب  ووك���ال���ة  �ف��ري��ق��ي��ا، 
�لأملانية،  �لف�ساء  ووك��ال��ة  للف�ساء، 
�لف�ساء  ووكالة  و�لكندية،  و�لكورية 
�إىل  “رو�سكو�سمو�س”، هذ�  �لرو�سية 
�لجتماعات  من  ع��دد  ح�سور  جانب 
�جل��ان��ب��ي��ة م��ع �مل�����س��وؤول��ني و�خل���رب�ء 
و����س���ن���اع �ل����ق����ر�ر ل���ل���ت���ح���اور وت���ب���ادل 

�ملعارف بعلوم �لف�ساء و��ستك�سافه. 
للمالحة  �ل�����دويل  “�ملوؤمتر  وٌي���ع���د 
�لحتاد  ينظمه  �ل����ذي  �لف�سائية” 
�سنوياً،  �لف�سائية  للمالحة  �ل��دويل 
م�ستوى  على  ف�سائية  فعالية  �أك��رب 
ت�ست�سيفه  �أن  �مل��ق��رر  وم���ن  �ل���ع���امل، 
دول��ة �لإم���ار�ت ممثلة مبركز حممد 
ب����ن ر������س����د ل���ل���ف�������س���اء يف دب������ي ع���ام 

•• دبى-الفجر: 

وقعت حماكم مركز دبي �ملايل �لعاملي 
�ت��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م���ع م��وؤ���س�����س��ة دبي 
يف  خم��ت��رب  �أول  لإط����الق  للم�ستقبل 

�لعامل يف جمال تقنيات �ملحاكم. 
جديدة  �أ���س��ال��ي��ب  ��ستك�ساف  وب��ه��دف 
�سيعمل  �ل��ق�����س��ائ��ي  �ل��ن��ظ��ام  ل��ت��ع��زي��ز 
�مل��خ��ت��رب ع��ل��ى ت��وح��ي��د ج��ه��ود �لأف����ر�د 
�لتقنية  �ل��ن��م��اذج  و�ل�����س��رك��ات لإع����د�د 
�لأولية و�إطالقها، كاملبادر�ت �لقائمة 
�لذكاء  وب��ر�م��ج  ت�سني،  �ل��ب��ل��وك  على 
�إىل  �مل�ستندة  و�حل��ل��ول  �ل�سطناعي، 

�حلو�سبة �ل�سحابية.
بتطوير  �لتقني  �ملخترب  تكليف  ومت 
مناف�سة  ��ستحد�ث  عرب  �لأفكار  هذه 
���س��ن��وي��ة، و�مل�����س��اع��دة يف دع���م ومتويل 
�ل�����س��رك��ات �ل��ت��ي ت��ق��دم �أف���ك���ار� و�عدة 

يف جم���ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ح��اك��م، �إىل 
ل�  �لقائم  �لعمل  �إط��ار  ت�سخري  جانب 
دبي  ملوؤ�س�سة  �لتابعة   2071 منطقة 
�ملو�هب  م��ن  و�ل���س��ت��ف��ادة  للم�ستقبل 
�ملناف�سة  و�ستدعو  ��ستقطبتها.  �لتي 
و�مل�ساريع  �لنا�سئة  �ل�سركات  �ل�سنوية 
حلول  لتقدمي  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 
تقنية جديدة وقابلة للتحقيق يف بيئة 

�ملحاكم �لفعلية.
و���س��ت��ت��اح ل��ل��م��ت��اأه��ل��ني ف��ر���س��ة عر�س 
حلولهم �ملبتكرة �أمام جلنة من �سركاء 
�ل��ق��ط��اع �خلا�س،  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م��ن 
ف�����س��اًل ع���ن م�����س��وؤول��ني م���ن حماكم 
مركز دبي �ملايل �لعاملي وموؤ�س�سة دبي 
للم�ستقبل. و�ستح�سل �لفكرة �لفائزة 
لتطويرها،  �ل������الزم  �ل��ت��م��وي��ل  ع��ل��ى 
�إىل  �ل��و���س��ول  �إم��ك��ان��ي��ة  �إىل  �إ���س��اف��ة 
�لعاملي  �مل������ايل  دب�����ي  م���رك���ز  حم���اك���م 

على  �لتكنولوجية  �حل��ل��ول  ل��در����س��ة 
�أر�س �لو�قع و�ختبارها وتكييفها.

يف هذ� �ل�سياق قال �سعادة �لقا�سي عمر 
�ملهريي، نائب رئي�س �ملحاكم، مبحاكم 
مركز دبي �ملايل �لعاملي: تعترب در��سة 
�لبيئة  �لنا�سئة يف  �لتقنيات  تطبيقات 
�أول���وي���ة رئ��ي�����س��ي��ة ملحاكم  �ل��ق�����س��ائ��ي��ة 
وبالتز�من  �لعاملي.  �مل��ايل  دب��ي  مركز 
من برنامج حماكم �مل�ستقبل �ست�سهم 
�ب��ت��ك��ار�ت جديدة  �إط����الق  �مل���ب���ادرة يف 
�لنهائي  �مل�����س��ت��خ��دم  ل��ت��ح��وي��ل جت��رب��ة 
�لقانوين،  و�لقطاع  �ملحاكم،  خلدمات 

و�لبيئة �لق�سائية ككل.«
���س��ع��ادة خ��ل��ف��ان ج��م��ع��ة بلهول،  وق����ال 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���س�����س��ة دبي 
�لتفاهم  م��ذك��رة  “متثل  للم�ستقبل: 
م�سرية  يف  �آخ��ر  َمعلماً  �ل��ي��وم  �ملوقعة 
لتعزيز  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل  دب����ي  م��وؤ���س�����س��ة 

�حلكومي  �ل����ق����ط����اع  ب����ني  �ل����ت����ع����اون 
و�إن�ساء  �لنا�سئة،  و�ل�سركات  و�خلا�س 
نظام بيئي د�فع لالبتكار. ومن خالل 
�لتحويلية  �لبتكار�ت  من  �ل�ستفادة 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �ل��ن��ا���س��ئ��ة ي��ه��دف خمترب 
يف  ث���ورة  �إح���د�ث  �إىل  �ملحاكم  تقنيات 
�ل��ن��ظ��ام �ل��ق�����س��ائ��ي، م���ا ���س��ي��وؤدي �إىل 
م�ستقبلية  كمدينة  دب��ي  دور  تر�سيخ 
دور�ً  �لتقنية  لعبت  ول��ط��امل��ا  ر�ئ����دة.« 
ت�����س��غ��ي��ل حماكم  �أ���س��ا���س��ي��ا يف من�����وذج 
ن�ساأتها  منذ  �لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  مركز 
على  رك���زت  و�ل��ت��ي   .2006 ع���ام  يف 
خدماتها  �إىل  �لو�سول  ق��در�ت  زي��ادة 
�ل����ق����ان����ون����ي����ة، م����ث����ل ن�����ظ�����ام �ل����رف����ع 
�لإل���ك���رتوين ل��ل��دع��اوى، ون��ظ��ام جمع 
�مل�ستند�ت �لإلكرتوين �لأول من نوعه 
يف �ملنطقة للتحول �إىل “حمكمة بال 
ورق” يف عام 2018. وقد �أطلقت كل 

�لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  م��ن حماكم مركز 
برنامج  للم�ستقبل  دب���ي  وم��وؤ���س�����س��ة 
 2017 عام  يف  �مل�ستقبل”  “حماكم 
�لتكنولوجية  �حل���ل���ول  ل���س��ت��ك�����س��اف 
�ل��ق��ان��وين وت��وف��ري من�سة  �مل��ج��ال  يف 
�إمكانية  لرفع  �لفكر  وق��ي��ادة  للبحث 
�لو�سول و�لكفاءة �ملقدمة مل�ستخدمي 
�أنحاء  ج��م��ي��ع  يف  �مل��ح��ك��م��ة  خ���دم���ات 
�لعامل. وقد مّكن هذ� �ملجمع �لفكري 
من  �لعاملي  �مل��ايل  دب��ي  مركز  حماكم 
تب�سيط تقنياتها �لقانونية �لرئي�سية. 
كما متكنت من ��ستيعاب �لنمو �ملت�سارع 
للتكنولوجيا بف�سل �مل�ساريع �ملندرجة 
�مل�ستقبل”،  “حماكم  م��ظ��ل��ة  حت���ت 
و�مل�����و�ه�����ب �ل���ت���ي ���س��م��ت��ه��ا، و�مل�������و�رد 
�لعامليني  و�خل�������رب�ء  �ل�������س���رك���اء  م���ن 
وتكنولوجيا  �ل���ق���ان���ون  جم�����الت  يف 

�ملعلومات و�لأعمال.

“حماكم  م�������ب�������ادرة  م������ن  وك������ج������زء 
مركز  حم��اك��م  ���س��ارك��ت  �مل�ستقبل”، 
�لذكية”  “دبي  مع  �لعاملي  �مل��ايل  دبي 
حمكمة  �أول  لإن�����س��اء   2018 ع��ام  يف 
ت�سني”  “�لبلوك  تقنية  على  قائمة 
�ل��ع��امل. و����س��ت��ن��اد� ع��ل��ى �خلدمات  يف 
�حل��ال��ي��ة ل��ت�����س��وي��ة �مل���ن���ازع���ات، يبحث 
�ل��ت��ح��ال��ف ع���ن ك��ي��ف��ي��ة �مل�������س���اع���دة يف 

�ملتعلقة  �مل��ح��اك��م  �أح��ك��ام  م��ن  �لتحقق 
ب��ال��ق�����س��اي��ا �ل��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود. وتعد 
يف  �لأوىل  �خل���ط���وة  �ل�������س���ر�ك���ة  ه����ذه 
�إن�ساء م�ستقبل مدعوم بتقنية “بلوك 
بعيدة  ف��و�ئ��د  �ستقدم  و�ل��ت��ي  ت�سني” 
ذلك  يف  �لق�سائي، مبا  للجهاز  �مل��دى 
و�إز�ل���ة  �لق�سائية،  �لعملية  تب�سيط 
�زدو�ج���ي���ة �مل�����س��ت��ن��د�ت، وزي����ادة كفاءة 

�لنظام �لقانوين باأكمله.
كما مت �إطالق “منطقة 2071” يف 
عام 2017 لرت�سيخ �أ�س�س بناء مركز 
�مل�ستقبل، من  �بتكار�ت  عاملي لختبار 
�لقطاع  موؤ�س�سات  ب��ني  �جلمع  خ��الل 
�لنا�سئة  و�مل�����س��اري��ع  و�خل���ا����س  �ل��ع��ام 
و�مل�ستثمرين وعامة �ملجتمع لالإ�سهام 

معا يف ت�سكيل �بتكار�ت �مل�ستقبل.

•• غياثي-الفجر:

نظمت بلدية منطقة �لظفرة ممثلة بقطاع خدمات �ملدن 
و�سو�حيها مبدينة غياثي ور�سة زر�عية بحديقة ز�يد 
�خلري حتت �سعار )بيئتنا �أحلى مع �لزر�عة( مب�ساركة 
�لهمم  �أ���س��ح��اب  وت��اأه��ي��ل  لرعاية  م��رك��ز غياثي  ط��الب 
لتوعيتهم  �لهمم،  لأ�سحاب  �لعليا  ز�يد  ملوؤ�س�سة  �لتابع 
باأهمية �لزر�عة و�حلفاظ عليها. ومت تخ�سي�س حو�س 

�لهمم  �أ�سحاب  دم��ج  يف  ي�سهم  كم�سروع  د�ئمة  ب�سورة 
مت  وق��د  �لعملية،  ق��در�ت��ه��م  وتطوير  �ملحلي  باملجتمع 
زر�عة نباتات �لبيئة �ملحلية وبع�س مغطيات �لرتبة ذ�ت 
�لألو�ن �جلمالية و�سيتم رعاية �حلو�س ب�سورة د�ئمة 
وتهدف  لهم.  م�ستمر  كدعم  �مل��رك��ز  ط��الب  طريق  ع��ن 
�ملبادرة �ىل تعزيز م�ساركة �ملجتمع وتفعيل دوره، و�إد�رة 
و�ملحافظة  �لعامة  و�مل��ر�ف��ق  �لتحتية  و�لبنى  �لأ���س��ول 

على �ملظهر �لعام. 

•• عجمان-وام:

�ساركت �سرطة �أبوظبي يف �أعمال موؤمتر عجمان �لدويل 
مدن  نحو  معا  �سعار  حتت  �لتا�سع  �لعمر�ين  للتخطيط 
ج��ي��وم��ك��ان��ي��ة و�ل����ذي ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة ���س��اح��ب �ل�سمو 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �لنعيمي  ر����س��د  ب��ن  حميد  �ل�سيخ 
حاكم عجمان وذلك مب�ساركة 35 من �خلرب�ء و�أ�سحاب 
�لقر�ر وكبار �ملخت�سني �لعامليني يف مو�سوع تطوير �ملدن 
و�أ�سحاب  �مل���دن  وتخطيط  �مل�ستد�مة  �لتنمية  وخ���رب�ء 

�لنظريات و�لأكادمييني من كافة �أنحاء �لعامل.

�لرميثي مدير  �أحمد حممد  �لدكتور  �ملقدم  و��ستعر�س 
�إد�رة �لأنظمة �لأمنية جمموعة من �لإجر�ء�ت و�لآليات 
�أب��وظ��ب��ي ل��ت��اأم��ني �ل��ب��ي��ان��ات و�سمان  �مل��ت��ب��ع��ة يف ���س��رط��ة 
�سالمتها ودقتها وتد�ولها بني �جلهات و�لأفر�د بطريقة 
ت�سمن خ�سو�سية هذه �لبيانات و�سريتها .. لفتا �إىل �أنه 
يتم تطبيق معايري عدة من �أهمها �سيا�سات �أمن �ملعلومات 
و�ل�سيا�سة �خلا�سة باأمن �لبيانات �ملكانية و توفري �حللول 

�لتقنية �ملالئمة لطبيعة �لبيانات �جليومكانية.
من جهته �أ�سار �لنقيب من�سور �سليمان �ل�سام�سي - خالل 
�ملعلومات  نظم  “دور  بعنو�ن  قدمها  �لتي  �لعمل  ور�سة 

�لتخ�س�سي  �لعمل  �إىل   - �ل�سرطي  �لعمل  �جلغر�فية يف 
�ل���ذي ي��ق��وم ب��ه م��رك��ز �مل��ع��ل��وم��ات �جل��غ��ر�ف��ي��ة و�مل�ساحة 
و�لتقنيات  و�لأدو�ت  �ملكانية  �لبيانات  لت�سخري  �لأمنية 

�جلغر�فية خلدمة �لعمل �ل�سرطي.
وتناول �لإمكانيات �لتي متتلكها �سرطة �أبوظبي يف جمال 
طبقاتها  و�إن�����س��اء  �ل�سرطية  �جلغر�فية  �لبيانات  م�سح 
و�مل�سح �لبانور�مي ثالثي �لأبعاد و�إنو�ع �لتحاليل �ملكانية 
من  �ل�ستفادة  م��دى  �إىل   .. لفتا  ��ستخد�مها  يتم  �لتي 
�مل�ساحة �لأمنية  �ملعلومات �جلغر�فية و  خمرجات مركز 

لت�سهيل �لعمل �ل�سرطي . 

�سرطة اأبوظبي ت�سارك يف موؤمتر عجمان الدويل للتخطيط العمراين

مب�ساركة اأ�سحاب الهمم ور�سة عمل زراعية 
بحديقة زايد اخلري مبدينة غياثي

وكالة االإمارات للف�صاء تختتم م�صاركتها يف فعاليات املوؤمتر الدويل للمالحة الف�صائية

ت�سلط ال�سوء على جتارب قطاع الف�ساء الوطني بحثية  اأكادميية  ورقة   14

حماكم مركز دبي املايل العاملي وموؤ�س�سة دبي للم�ستقبل تطلقان خمترب تقنيات املحاكم 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت كلية �لإمار�ت للتكنولوجيا، 
�لتعليم  م��وؤ���س�����س��ات  �أق����دم  �إح����دى 
�لعايل �ملعتمدة و�أكرثها عر�قة يف 
�ملنطقة، عن م�ساركتها يف معر�س 
�فتتحت  �ل������ذي   2019 جن�����اح 
�أكتوير   30( �ل���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
2019( وي�ستمر لغاية 1 نوفمرب 
�لوطني  �أبوظبي  مركز  يف  �ملقبل 
وت�ستعر�س  ’�أدنيك‘.  للمعار�س 
�لكلية خالل هذ� �حلدث جمموعة 
�لأكادميية  �ل��رب�م��ج  م��ن  و����س��ع��ة 
�ملخ�س�سة للطالب و�ملتخ�س�سني 
�لر�غبني بتطوير حياتهم �ملهنية. 
و���س��ت�����س��اف �ل����رب�م����ج �جل���دي���دة 
�حلالية  �ل���ك���ل���ي���ة  حم���ف���ظ���ة  �إىل 
�لرب�مج  م��ن  �ل��ع��دي��د  ت�سم  �ل��ت��ي 
�جلامعية �ملعتمدة دولياً. وت�سارك 
يف  للتكنولوجيا  �لإم������ار�ت  ك��ل��ي��ة 
�إىل جانب جمموعة  �ملعر�س  هذ� 
م��ن �جل��ام��ع��ات �ل��دول��ي��ة �ملعروفة 
�لدر��سات  �أح������دث  ل���س��ت��ع��ر����س 
�مل�سممة  �لأك��ادمي��ي��ة  و�لأب���ح���اث 
�حتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  خ�����س��ي�����س��اً 
وتقدم  �ل���ي���وم.  �مل��ت��غ��رية  �ل�����س��وق 

�لرب�مج  م���ن  جم��م��وع��ة  �ل��ك��ل��ي��ة 
�ل�سحة  جم�����الت  يف  �جل��ام��ع��ي��ة 
حازت  ولطاملا  و�لهند�سة،  و�لعلوم 
يف  �إ�سهامها  بف�سل  �لتقدير  على 
ت��ع��زي��ز ق��ط��اع �ل��ت��ع��ل��ي��م �ل��ع��ايل يف 
�لإمار�ت  كلية  و�أ�سافت  �لإم���ارة. 
بر�مج  م�����وؤخ�����ر�ً  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ل�سحية  �ل��ه��ن��د���س��ة  يف  ج���دي���دة 
و�ل�سناعية،  و�مليكانيكية  و�ملدنية 
�لتعليمي  �لنطاق  تو�سيع  بهدف 

للطالب �حلاليني و�ملقبلني.
وبف�سل بر�جمها �ملعتمدة حديثاً، 
رفيعة  �ل���ت���دري�������س���ي���ة  وه���ي���ئ���ت���ه���ا 
�مل�����س��ت��وى، ت��رك��ز ك��ل��ي��ة �لإم������ار�ت 
ب��ن��اء معرفة  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ع��ل��ى 
�خلرب�ت  ون��ق��ل  ل��ل��ط��الب،  عملية 
���س��م��ن جم��ت��م��ع �أك����ادمي����ي مينح 
�خل���ري���ج���ني �ل���ث���ق���ة و�جل���ه���وزي���ة 
�أي م�سار مهني  �لكاملة للعمل يف 
�أهمية  على  وتاأكيد�ً  �لعامل.  حول 
من�سة  ت���وف���ري  يف  �مل���ع���ر����س  دور 
و�ملدر�سني  �ل��ط��الب  �آلف  ت��وح��د 
و�مل���ت���خ�������س�������س���ني �لأك�����ادمي�����ي�����ني 
�سقف  حت��ت  �لتعليمية  و�مل��ع��اه��د 
عبد�لرحيم  �لدكتور  ق��ال  و�ح���د، 
�لإم����ار�ت  رئ��ي�����س كلية  ���س��اب��وين، 

من  “�نطالقاً   : ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
بني  �ل��ر�ئ��دة  �لأك��ادمي��ي��ة  مكانتنا 
نلعب  �لإم����������ار�ت،  يف  �جل���ام���ع���ات 
�لقيادة  روؤي���ة  دع��م  يف  ه��ام��اً  دور�ً 
�لإمار�تية للنهو�س بالإمار�ت �إىل 
�قت�ساد متطور قائم على �ملعرفة. 

فر�سة  جن��اح  معر�س  لنا  وي��ق��دم 
بر�جمنا  ل���س��ت��ع��ر����س  م��ت��م��ي��زة 
مع  و�ل��ت��و����س��ل  و�ملقبلة،  �حلالية 
و�لدوليني.  �مل��ح��ل��ي��ني  �ل���ط���الب 
دور�ت  �ل���ع���ام  ه����ذ�  يف  و���س��ن��ط��رح 
ج���دي���دة يف م��ع��ر���س جن�����اح، وقد 

�أبحاث  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ت�سميمها  مت 
�لإمار�ت  �ساملة يف كلية  ودر��سات 
للتكنولوجيا؛ مما يلبي �ملتطلبات 
منهاج  ع���رب  و�ل���دول���ي���ة  �مل��ح��ل��ي��ة 
�سوق  �لنجاح يف  �سروري لتحقيق 

�لعمل �مل�ستقبلية«.

كلية الإمارات للتكنولوجيا ت�سارك يف جناح 2019
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان ـ الفجر 

�لعاملية   QS م���ن���ظ���م���ة  ����س���ّن���ف���ت 
�جلامعات  ت�سنيف  يف  �ملتخ�س�سة 
لعام 2020، �سمن تقريرها �خلا�س 
عجمان  جامعة  �لعربية،  باجلامعات 
تعليم  م��وؤ���س�����س��ة   45 �أف�����س��ل  ���س��م��ن 
مرة  ولأول  �لعربي،  �لعامل  يف  ع��ايل 
خالل ثالث �سنو�ت، تتمكن �جلامعة 
�لتقريبي”،  “�لت�سنيف  �جتياز  من 
 45 �ملرتبة  �إىل  �ل�سعود  يف  وتنجح 

حتديد�ً على م�ستوى �لعامل �لعربي.
ك��م��ا ت��ب��و�أت ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان �ملرتبة 
جن�سيات  ت���ع���دد  ح��ي��ث  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة 
و�ملرتبة  ب���ه���ا،  �ل���د�ر����س���ني  �ل��ط��ل��ب��ة 
�ل��ث��الث��ون م��ن ح��ي��ث م��ك��ان��ة و�سمعة 
جهة �لعمل لت�سبح هذه �لت�سنيفات 
�جل���دي���دة ع��الم��ة ف��ارق��ة يف م�سرية 
عاما   31 قبل  ب���د�أت  �ل��ت��ي  �جلامعة 
تعليم عايل خا�س يف  ك��اأّول موؤ�س�سة 

دولة �لإمار�ت و�ملنطقة.
�لدكتور  ق����ال  �لإجن��������از،  ه����ذ�  وع����ن 

كرمي �ل�سغري، مدير �جلامعة: “�إن 
�لف�سل يف حتقيق هذ� �لإجن��از يعود 
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
ح��م��ي��د ب���ن ر�����س���د �ل��ن��ع��ي��م��ي، ع�سو 
رئي�س  �لأعلى حاكم عجمان  �ملجل�س 
�ل��ت��ي كانت  �أم��ن��اء �جل��ام��ع��ة،  جمل�س 
�جلامعة  ل���روؤي���ة  و�ل����د�ف����ع  �مل���ح���رك 
�لتي  �ل����س���رت�ت���ي���ج���ي���ة  وخ���ط���ط���ه���ا 
لتكون  م��ك��ان��ت��ه��ا  ت��ع��زي��ز  �أ���س��ه��م��ت يف 
�أف�����س��ل �جل��ام��ع��ات على  يف م�����س��اف 

م�ستوى �لوطن �لعربي«.

و�أ�سار �لدكتور كرمي �إىل �أن ت�سنيفات 
�لعامل  م�ستوى  ع��ل��ى   QS منظمة 
مناف�سة  ت�����س��ه��د  �أ���س��ب��ح��ت  �ل��ع��رب��ي 
م��ت��ز�ي��دة خ���الل �ل�����س��ن��و�ت �لأخ����رية، 
�إظهار  �جل��ام��ع��ات يف  ت��ت��ب��ارى  ح��ي��ث 
ت��اأث��ريه��ا يف جميع  ت��ف��وق��ه��ا وم����دى 
�لطلبة  ت�سجيل  من  بد�ية  �ملجالت، 
�إىل ح�سورها ومكانتها على �مل�ستوى 
جامعة  ����س��ت��ط��اع��ت  وق�����د  �ل���ع���امل���ي. 
�لت�سنيف  يف  �سعودها  م��ن  عجمان 
ي�سبح  �أن   ،QS مل��ن��ظ��م��ة  �ل���ع���امل���ي 

�أنحاء  م���ع���روف يف ج��م��ي��ع  ����س��م  ل��ه��ا 
�لتز�منا  بف�سل  ذل���ك  وك���ل  �ل��ع��امل، 
و�ل�سمولية  و�لتنوع  �لبتكار  مببادئ 

و�مل�سوؤولية �ملجتمعية و�لتميز.
عجمان  جامعة  �أن  ب��ال��ذك��ر  وج��دي��ر 
ك���ان���ت ق���د �رت���ق���ت ه����ذ� �ل���ع���ام �سّلم 
 2020 �لت�سنيف �لعاملي للجامعات 
لت�سبح   »QS« منظمة  عن  �ل�سادر 
على  م��وؤ���س�����س��ة   800 �أف�����س��ل  �سمن 
�أف�سل  م�ستوى �لعامل، لتكون �سمن 
�لعامل و�سمن  %2.8 من جامعات 

م���ن �جل���ام���ع���ات يف   1.7% �أف�����س��ل 
�لوطن �لعربي.

ك��م��ا ت��ب��و�أت ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان �ملرتبة 
جن�سيات  تنوع  فئة  يف  عامليا  �لر�بعة 

و�ل�ساد�سة  �ل��ت��دري�����س،  هيئة  �أع�����س��اء 
�لطلبة  جن�سيات  تنوع  فئة  يف  دوليا 
ب��اجل��ام��ع��ة، ك��م��ا ح�سلت  �ل��د�ر���س��ني 
على  �ل��ث��اين  ول��ل��ع��ام  عجمان  جامعة 

�ل����ت����و�يل ع��ل��ى م��ك��ان��ة م��ت��م��ي��زة بني 
�أقل  ع��م��ره��ا  ج��ام��ع��ة   150 �أف�����س��ل 
من 50 عاما �سمن ت�سنيف منظمة 

.QS

•• اأبوظبي- وام:

ك�سفت نيابة �خلدمة �ملجتمعية عن تطبيق نظام �ملر�قبة �للكرتونية على 
�لعام �جلاري 2019 وحتى �لآن، منها 228 حالة  302 حالة منذ مطلع 
�لعامة  �لنيابة  ب��ق��ر�ر�ت  حالة  و74   ،75% ن�سبة  ميثل  مبا  �لأح��ك��ام  من 

و�ملحاكم ومبا ميثل 25%.
64 �لذي نظمته د�ئرة �لق�ساء حتت  جاء ذلك خالل �مللتقى �لإعالمي �ل� 
عنو�ن “�ملر�قبة �لإلكرتونية .. �آثار �جتماعية و�إن�سانية” لإلقاء �لدور على 

�لنظام بعد 10 �أ�سهر من �لتطبيق.
و�أو�سح خالد �ل�سام�سي مدير نيابة �خلدمة �ملجتمعية يف �أبوظبي �أن �حلالت 
خالل  �ملتهم  وهي  ق�سمني  �إىل  تق�سم  �للكرتونية  �ملر�قبة  بنظام  �مل�سمولة 
�ملر�قبة  �أم��ر  �إ�سد�ر  �سروط  �إىل  م�سري�ً  عليهم،  �ملحكوم  �أو  �لتحقيق  فرتة 

بعد  �ل��ق��ر�ر  ���س��دور  يف  و�ملتمثلة  �لحتياطي،  للحب�س  كبديل  �لإلكرتونية 
حتقيق جتريه �لنيابة �لعامة بنف�سها، على �أن تكون �جلرمية حمل �لتحقيق 
جناية �أو جنحة معاقب عليها بغري �لغر�مة، وي�سرتط �أن يتم مو�فقة �ملتهم 

�أو بناء على طلبه.
و�أ����س���ار �إىل �حل����الت �ل��ت��ي ل ي��ج��وز �إ����س���د�ر �لأم����ر ب��ال��و���س��ع �مل���وؤق���ت حتت 
باأمن  �ملا�سة  و�جل��ر�ئ��م  �ملوؤبد  و�ل�سجن  �لإع���د�م  وه��ي  �لإلكرتونية  �ملر�قبة 
�لقانون �حلكم  فيها  �أوج��ب  �لتي  و�جل��ر�ئ��م  �خل��ارج��ي،  �أو  �لد�خلي  �لدولة 
باملر�قبة  �لعقوبة  بتنفيذ  �حلكم  �سروط  وعن  �لدولة.  عن  �لإبعاد  بتدبري 
�لعقوبة  تزيد  ل  �أن  يف  تتمثل  �ل�سروط  �أن  �ل�سام�سي  �أو�سح  �للكرتونية، 
عن �سنتني و�أن تاأمر يف �حلكم، و�أن يكون للمتهم �أو �ملد�ن حمل �إقامة ثابت 
ووجود  موؤقتاً،  كان  ولو  م�ستقر�ً  مهنياً  ن�ساطاً  وميار�س  �لدولة  يف  ومعلوم 
�سنه ما يبعث على �لعتقاد باأنه لن يعود �إىل �رتكاب جرمية �أخرى جديدة، 

لقيامه  �أو  �لتعليمي  ن�ساطه  ملتابعة  �للكرتونية  باملر�قبة  �حلكم  وي��ك��ون 
�لوحيد  �لعائل  هو  يكون  �أن  حالة  يف  �أو  ب��ه،  معرتف  مهني  تدريب  بتنفيذ 

لأ�سرته، �أو �أي ظروف �أخرى تقدرها �ملحكمة بح�سب �لأحو�ل.
�لغاء  يتم  �أن��ه  قال  �لإلكرتونية..  �ملر�قبة  لإلغاء  �لوجوبية  �حل��الت  وح��ول 
�ملر�قبة �للكرتونية يف حال ظهر خالل فرتة �لتنفيذ �أن �ملحكوم عليه كان 
قد �سدر �سده قبل �لو�سع حتت �ملر�قبة �لإلكرتونية حكما نهائيا بعقوبة 
مقيدة للحرية ومل تعلم به �ملحكمة، �أو يف حال ثبت بالتقرير �لطبي �ل�سادر 
وفقا للقانون، �أن �لو�سائل �مل�ستخدمة يف �ملر�قبة �لإلكرتونية �أحلقت �أ�سر�ر� 
�ملحكوم ذلك  و�أي�ساً يف حال طلب  �أو ب�سالمة ج�سده،  �ملحكوم عليه  ب�سحة 

بنف�سه �أو ��ستحالة تنفيذ �ملر�قبة �لإلكرتونية.
�أ�سار  �ملر�قبة..  باإلغاء  �ملحكمة  فيها  تقوم  �لتي  �جل��و�زي��ة  �حل��الت  عن  �أم��ا 
�ثناء  �رتكب  ح��ال  يف  �للكرتونية  �ملر�قبة  تلغي  �ملحكمة  �أن  �إىل  �ل�سام�سي 

بعقوبة  حكم  بحقه  �سدر  �أو  �حتياطيا  حب�سه  مت  عمدية  جرمية  �لتنفيذ 
مقيدة للحرية، �أو ثبوت �سوء �سلوك �ملحكوم عليه �أو عدم �متثاله للتد�بري 

و�للتز�مات �ملفرو�سة عليه.
تقل عن  ل  مل��دة  للحرية  بعقوبة مقيدة  عليه  لكل حمكوم  يجوز  �أن��ه  وب��ني 
يتقدم  �أن  �لعقوبة  مدة  ن�سف  و�أم�سى  �سنو�ت  خم�س  عن  تزيد  ول  �سنتني 
�لإلكرتونية  �ملر�قبة  حتت  وو�سعه  عنه  لالإفر�ج  �لعامة  �لنيابة  �إىل  بطلب 
ل�سروط  وفقا  �لإلكرتونية  �لو�سائل  طريق  عن  للعقوبة  تنفيذه  مدة  باقي 
عن  تقل  ل  للحرية  مقيدة  عقوبة  بها  �ملق�سي  �لعقوبة  تكون  �أن  يف  تتمثل 
�سنتني ول تزيد عن خم�س �سنو�ت، و�أن يكون �ملحكوم عليه قد ق�سى ن�سف 
�لعقوبة على �لأقل، و�أن يقدم بطلب من �ملحكوم عليه، م�سري�ً �إىل �أن �مل�سرع 
من  �ي  يف  عليه  للمحكوم  فيحق  �ل�سجن  �أو  �حلب�س  عقوبة  ب��ني  يفرق  مل 

�حلالتني متى تو�فرت فيه �ل�سروط �ن يتقدم بالطلب.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�خ����ت����ت����م����ت �أك������ادمي������ي������ة �لإم��������������ار�ت 
�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة، �مل���رك���ز �لأك����ادمي����ي 
�لدولية  �ل��ع��الق��ات  �ل��ر�ئ��د يف جم��ال 
و�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة يف دول�����ة �لإم������ار�ت 
�لت�سال  ب��رن��ام��ج  �مل��ت��ح��دة،  �ل��ع��رب��ي��ة 
�ل����ع����امل����ي �خل�����ا������س ب���ه���ا رح���ل���ت���ك يف 
�لإمار�ت، و�لذي ��ستقبلت من خالله 
�لأرجنتني  من  ر�ئد�ً  دبلوما�سياً   12
و�أرم��ي��ن��ي��ا و�أ���س��رت�ل��ي��ا و�لأوروغ������و�ي 
و�لرب�زيل  وب��اك�����س��ت��ان  و�أوزب��ك�����س��ت��ان 
وكولومبيا  و�لغابون  �أفريقيا  وجنوب 

وغانا وكينيا. 
و��ستقطب �لربنامج �لذي مت تنظيمه 
�ملوظفني  �أي������ام،  م�����د�ر خ��م�����س��ة  ع��ل��ى 
وز�ر�ت  م��ن  �لإم����ار�ت  مبلف  �ملعنيني 
خارجية �لدول �ملذكورة بهدف تعزيز 
�لربنامج  و���س��اه��م  بينهم.  �ل��ت��و����س��ل 
�لتدريبي يف تطوير مهار�ت �مل�ساركني 
كل  ح��ول  �لرئي�سة  مهامهم  لينفذو� 
�مل�سائل �ملتعلقة بالإمار�ت على �أف�سل 
�مل�ساركني  �لربنامج  ومّكن  كما  وجه. 
�آد�ئ��ه��م من خ��الل جل�سات  من تعزيز 

م�ساركة �ملعرفة وتبادل �خلرب�ت.  
و�أل���ق���ى �ل��ربن��ام��ج �ل�����س��وء ع��ل��ى �أربع 
تعزيز  ت�����س��م��ن��ت  رئ��ي�����س��ي��ة،  حم������اور 
و�لقوة  ل���ل���دول  �ل��ت��ج��اري��ة  �ل��ع��الم��ة 
وثقافتها،  �لإم���ار�ت  وتاريخ  �لناعمة، 
و�لثقافية  �ل��ع��ام��ة  و�ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
�خلارجية  و�ل�����س��ي��ا���س��ة  �لإم�������ار�ت،  يف 

�لإمار�تية. ووفر �ملنهاج �مل�سّمم بعناية 
وديناميكية  تفاعلية  تعليمية  بيئة 
ت�����س��م��ن��ت �مل���ح���ا����س���ر�ت و�ل���ت���دري���ب 
على  رك���زت  �ل��ت��ي  و�ملناق�سات  �لعملي 
�أف�سل  و�إيجاد  �لتعاوين  �لتعلم  طرق 

�حللول للم�ساكل. 
وت�����س��م��ن��ت �أج����ن����دة �ل���ربن���ام���ج ن���دوة 

�ليوم  خ��الل  ُعقدت  تفاعلية  ح��و�ري��ة 
�ل�����ر�ب�����ع ح�����ول ����س���ن���اع���ة �ل�������س���الم يف 
�لأو�����س����ط، وح�سر  �ل�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة 
�مل���ت���درب���ون ���س��ل�����س��ل��ة �ج���ت���م���اع���ات مع 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  م��وظ��ف��ي 
�ل���دويل �لإم��ار�ت��ي��ة، و���س��ارك��و� بحلقة 
نقا�س �سبابية عقدتها �لوز�رة، ف�ساًل 

ع���ن ت��ن��ظ��ي��م ع���دد م���ن �ل����زي����ار�ت �إىل 
�ل�سيخ  م��ث��ل ج��ام��ع  ث��ق��اف��ي��ة  م���و�ق���ع 
�أبوظبي  �للوفر  ومتحف  �لكبري  ز�يد 

وق�سر �لوطن.  
�لربنامج،  �أه��م��ي��ة  ح���ول  كلمتها  ويف 
ق����ال����ت م������رمي �إب�����ر�ه�����ي�����م �مل���ح���م���ود، 
ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام �أك��ادمي��ي��ة �لإم����ار�ت 

“تاأ�س�ست  ب���الإن���اب���ة:  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
�أكادميية �لإمار�ت �لدبلوما�سية لدعم 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  �أه�����د�ف 
�ل��������دويل �لإم�����ار�ت�����ي�����ة، وق�����د ع����ززت 
مرموقة  كمن�سة  مكانتها  �لأكادميية 
بال�سيا�سة  يتعلق  م��ا  ل��ك��ل  وم��رج��ع��اً 
�خل���ارج���ي���ة �لإم����ار�ت����ي����ة و�لأب����ح����اث 

�لتقارب  �ل��ق��ي��اد�ت. ويف ظل  وت��دري��ب 
�لعامل،  ي�سهده  �لذي  �ملت�سارع  و�لنمو 
�أ�سبحت �لقدرة على �لرتويج مل�سالح 
دول���ة �لإم�����ار�ت ع��ل��ى �مل�����س��رح �لدويل 
�أهمية م��ن ذي ق��ب��ل. وم��ن هذ�  �أك���رث 
�لربنامج  هذ�  بتنظيم  قمنا  �ملنطلق، 
للمعنيني مبلف �لإم��ار�ت من وز�ر�ت 

على  لإب��ق��ائ��ه��م  دول،  ع���دة  خ��ارج��ي��ة 
�طالع بكل توجهات �لدولة و�مل�ساهمة 
مكانتها  وتر�سيخ  جناحاتها  تعزيز  يف 

�ملتنامية على �ل�ساحة �لدولية«.    
بالنجاح  ف��خ��ورون  “نحن  و�أ���س��اف��ت: 
وناأمل  �ل��ربن��ام��ج،  ه���ذ�  حققه  �ل���ذي 
دولة  ر���س��ال��ة  �أو���س��ل��ن��ا  ق���د  ن��ك��ون  �أن 
�ل�سامية  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
نقلنا  ق��د  ن��ك��ون  و�أن  للدبلوما�سيني، 
لهم قيم �لإمار�ت للت�سامح و�لنفتاح 
لينعك�س  �لثقافات،  خمتلف  و�ح��رت�م 
ذلك من خالل قيامهم مبهامهم بكل 

�سفافية وعلى �أكمل وجه«.  
وت���������س����ع����ى �أك�������ادمي�������ي�������ة �لإم���������������ار�ت 
بر�جمها  خ���الل  م���ن  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة 
�أف�������س���ل  ت����ق����دمي  �إىل  �ل����ت����دري����ب����ي����ة 
لإع���د�د  و�لعملية  �لعلمية  �خل����رب�ت 
�لدبلوما�سيني وتزويدهم بالتوجيهات 
��ست�سر�ف  �لتي متكنهم من  و�ل��روؤى 
�لق�سايا �لإقليمية و�لعاملية �لتي توؤثر 
لي�ساهمو�  �لإم�����ار�ت،  دول���ة  مكانة  يف 
يف ت��ر���س��ي��خ م��ك��ان��ت��ه��ا �مل���رم���وق���ة على 
ح�سورها  وي��ع��ززو�  �ل��دول��ي��ة  �ل�ساحة 

�لدبلوما�سي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

نظم كل من جامعة �أبوظبي ود�ئرة 
تنمية �ملجتمع، فعالية يوم �لت�سامح 
على  �جل��ام��ع��ة  ت�ست�سيفها  و�ل��ت��ي 
م���دى ي��وم��ني، ب��ه��دف ت��ع��زي��ز قيم 
و�لحتفاء  �لطلبة،  ب��ني  �لت�سامح 
بالتنوع �لثقايف و�لندماج �لطالبي 

يف �جلامعة.
وت�����س��م��ن��ت �ل��ف��ع��ال��ي��ة ع�������دد�ً من 
تعك�س  و�ل��ت��ي  �مل�ساحبة  �لأن�سطة 
روح �لتاآلف بني �لطلبة، �إذ ت�سمن 
“يوم �لت�سامح” ��ستعر��س �لطلبة 
مفهوم  تعك�س  �ل��ت��ي  م�سروعاتهم 
معر�س  �إىل  �إ����س���اف���ة  �ل��ت�����س��ام��ح، 
�لدولة،  يف  �لت�سامح  تاريخ  يج�سد 
من خالل ت�سليط �ل�سوء على دور 
�أبوظبي،  �إم��ارة  يف  �لقائمة  �لعبادة 
�ملجتمع  تنمية  د�ئ��رة  قامت  و�لتي 
بت�سليمها �لرخ�س �لر�سمية �أو�خر 

�سبتمرب �ملا�سي.
�أكدت د�ئرة تنمية  �ملنا�سبة،  وبهذه 
�مل��ج��ت��م��ع، ح��ر���س��ه��ا �ل����د�ئ����م على 
تعزيز �لوعي باأهمية ن�سر مفاهيم 
�لت�سامح بني كافة �سر�ئح �ملجتمع، 
باعتبارهم  �ل�����س��ب��اب،  وخ�����س��و���س��ا 
�لكبري  و�ل���ره���ان  �مل�����س��ت��ق��ب��ل  ق����ادة 
لالرتقاء مبكانة �لدولة على كافة 

�لأ�سعدة.
�مل�ساركة يف  �أن  �ل��د�ئ��رة،  و�أ���س��اف��ت 
�ل��ت�����س��ام��ح يف جامعة  ي���وم  ف��ع��ال��ي��ة 

�لتي  �مل�������س���اع���ي  ي����وؤك����د  �أب����وظ����ب����ي، 
تنتهجها د�ئرة تنمية �ملجتمع، نحو 
ت��ع��زي��ز �أو�����س���ر �ل��ت��ع��اون م��ع كافة 
�ل�سركاء، حيث تعد �جلامعات هي 
بالطلبة  لاللتقاء  مثالية  من�سات 
تبذلها  �ل��ت��ي  ب��اجل��ه��ود  وتعريفهم 
�لد�ئرة لتوفري حياة كرمية لكافة 

�أفر�د �ملجتمع.
وثمنت �لد�ئرة �جلهود �لتي تبذلها 
ج��ام��ع��ة �أب���وظ���ب���ي ن��ح��و ن�����س��ر قيم 
بني  �مل�سرتك  و�لتعاي�س  �لت�سامح 
طالبها، حيث تعد جامعة �أبوظبي 
�لتعليمية  �ل�������س���روح  م���ن  و�ح�����دة 
عدد�ً  ت�سم  �ل���دول���ة،  يف  �مل��رم��وق��ة 

�أع�ساء  �ل��ط��ل��ب��ة وم���ن  م���ن  ك���ب���ري�ً 
�لهيئات �لأكادميية و�لإد�ري��ة، من 
و�لثقافات.  �جل��ن�����س��ي��ات  خم��ت��ل��ف 
�لتي حتظى  �ملكانة  وهو ما يج�سد 
بها �إمارة �أبوظبي باعتبارها وجهة 

تعليمية متقدمة يف �ملنطقة.
�لت�سامح  �أن  �ل���د�ئ���رة  و�أو���س��ح��ت 
و�مل��ح��ب��ة و�لإخ�����اء، ت��ع��د م��ن �لقيم 
جمتمع  يف  و�مل���ت���ج���ذرة  �ل��ر����س��خ��ة 
�أر�س  على  يعي�س  حيث  �أب��وظ��ب��ي، 
�لإم��������ارة �جل���ال���ي���ات م���ن خمتلف 
باتت  �أبوظبي  �أن  كما  �لعامل،  دول 
م���رك���ز�ً �ن�����س��ان��ي��اً ث��ق��اف��ي��اً ر�ئ�����د�ً يف 
�ملنطقة، وذلك من خالل �ملنجز�ت 

خمتلف  يف  �لإم����ارة  حققتها  �ل��ت��ي 
تنمية  د�ئ������رة  وق���ام���ت  �مل���ي���ادي���ن. 
�لفائزة  �مل�ساريع  بتكرمي  �ملجتمع، 
يف م�سابقة �لت�سامح، و�لتي نظمتها 
�لوعي  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف  �جل���ام���ع���ة 
�لطلبة،  ل��دى  �لت�سامح  مبفاهيم 
ت�سجع  م��ن�����س��ة  خ��ل��ق  �إىل  �إ���س��اف��ة 
وذلك  �لطلبة،  ب��ني  �لب��ت��ك��ار  على 
تدعم  �لتي  �مل�سروعات  خ��الل  م��ن 
�لت�سامح وتر�سيخه بني كافة  ن�سر 

�سر�ئح �ملجتمع.
�ل��ت��ي نظمها  �مل�����س��اري��ع  وت�����س��م��ن��ت 
�لثقافة  م�����س��اق  وط��ال��ب��ات  ط���الب 
�إ�����س����ر�ف كلية  �لإ����س���الم���ي���ة حت���ت 

�أكرث  ومب�����س��ارك��ة  و�لآد�ب،  �ل��ع��ل��وم 
من 40 جمموعة طالبية، �أن�سطة 
وم���ن�������س���ات خم��ت��ل��ف��ة ت��ع��ك�����س روح 
�لإن�سانية  و�لقيم  �لثقايف  �لتنوع 
�ل��ت��ي ع��ر���س��و� م���ن خ��الل��ه��ا قيما 
بربطها  وقامو�  �إيجابية  �أخالقية 
مب���ف���ه���وم �ل���ت�������س���ام���ح وذل�������ك عن 
�لتي  �لتفاعلية  �لأن�����س��ط��ة  ط��ري��ق 
ب�سيطة  و�أن�����س��ط��ة  �أل��ع��اب��اً  تت�سمن 
�لأخالقية  �لقيمة  �أه��م��ي��ة  تعك�س 
بالإ�سافة  �لطالب،  يعر�سها  �لتي 
�لفنية  و�مل�سغولت  �ملل�سقات  �إىل 
على  �ملبنية  و�مل��ت��ن��وع��ة  �لإب��د�ع��ي��ة 
ت��ف��اع��ل وم�����س��ارك��ة �جل��م��ه��ور كفئة 

م�ستهدفة. 
����س���امل مبارك  �أك�����د  وم����ن ج��ان��ب��ه 
�ل�����ظ�����اه�����ري م�����دي�����ر �ل����ع����الق����ات 
�عتز�ز  �أبوظبي  �ملجتمعية بجامعة 
يوم  با�ست�سافة  �أب��وظ��ب��ي  ج��ام��ع��ة 
�لت�سامح بجامعة �أبوظبي بالتعاون 
مثمناً  �ملجتمع  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ع 
و�ملتميز  �ل����ري����ادي  �ل����د�ئ����رة  دور 
ودعم   �ل��ت�����س��ام��ح  م��ف��اه��ي��م  ن�سر  يف 
م�سري�ً  �ل��ت�����س��ام��ح،  ع���ام  م���ب���ادر�ت 
�لفعالية حتتفي بقيم  �أن هذه  �إىل 
�لت�سامح و�لتعاي�س و�لتنوع �لثقايف 
يف �لدولة و�إمارة �أبوظبي على وجه 
على  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ع��م��وم ويف جامعة 

وجه �خل�سو�س. 
جامعة  �أن  �ل����ظ����اه����ري  و�أ������س�����ح 
�أبوظبي جت�سد هذ� �لتنوع �لثقايف 
�لغالية من  دولتنا  به  تتمّيز  �لذي 
�أك��رث من  خالل �سمها لطلبة من 
80 جن�سية و�لذين كان لهم دور�ً 
من  �لت�سامح  قيم  تعزيز  يف  مميز�ً 
قدموها  �لتي  م�سروعاتهم  خ��الل 
�أبوظبي  جامعة  �أن  موؤكد�ً   ، �ليوم 
ود�ئرة تنمية �ملجتمع تهدفان من 
خ��الل مثل ه��ذه �مل��ب��ادر�ت للتاأكيد 
على مكانة دولة �لإم��ار�ت �لعربية 
متميز  ك���ن���م���وذج  ع���امل���ي���اً  �مل���ت���ح���دة 
�ل�سلمي،  و�ل��ت��ع��اي�����س  ل��ل��ت�����س��ام��ح 

جامعة  ري���������ادة  ت����اأك����ي����د  وك�����ذل�����ك 
�أبوظبي يف �لحتفاء بقيم �لت�سامح 
وهيئاتها  لطلبتها  �لثقايف  و�لتنوع 

�لتدري�سية و�لإد�رية.  

بالهوية  الت�صامح  بني  الرتابط 
الوطنية

بعنو�ن  حما�سرة  �لفعالية  �سهدت 
يف  �لوطنية  و�ل��ه��وي��ة  “�لت�سامح 
�لدكتور  قدمها  �أبوظبي”  �إم����ارة 
د�ئ������رة تنمية  حم��م��د ح��ب�����س م���ن 
خاللها  �أك�������د  و�ل����ت����ي  �مل���ج���ت���م���ع، 
مفهومي  ب���ني  �ل��ك��ب��ري  �ل����رت�ب����ط 
�لوطنية؛ حيث  و�لهوية  �لت�سامح، 
تر�سيخ  �إىل  حب�س  �ل��دك��ت��ور  �أ���س��ار 
�ل���ت�������س���ام���ح ك���م���م���ار����س���ة ل����الأف����ر�د 
�لنتماء  �سعور  تعزيز  يف  �سي�سهم 

وحب �لوطن و�ملجتمع.
حب�س  حممد  �لدكتور  و��ستعر�س 
كذلك عدد�ً من �حلقائق �لتاريخية 
�أبوظبي  �أن  �أبوظبي، وكيف  لإمارة 
باتت ِقبلة �إن�سانية قو�مها �لعد�لة 
�سر�ئح  كافة  ب��ني  و�ل��وئ��ام  و�ملحبة 
تنمية  د�ئ����رة  �أن  م��ب��ّي��ن��اً  �مل��ج��ت��م��ع. 
“حياة كرمية  �ملجتمع �تخذت من 
لها،  روؤي���ًة  �ملجتمع”  �أف���ر�د  لكافة 
�أ�س�سها  مل�����س��رية  ����س��ت��ك��م��اًل  وذل����ك 
نهيان  �آل  �سلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�سيخ 
طيب �هلل ثر�ه، نحو جعل �لإمار�ت 
ملتقى �إن�ساين يعمل فيه �خلري ملا 

فيه خري للمجتمع 

دائرة الق�ساء تنظم ملتقى بعنوان املراقبة الإلكرتونية..اآثار اجتماعية واإن�سانية

و�صلت ر�صالة االإمارات وقيمها للت�صامح اإىل الدبلوما�صيني الدوليني

اأكادميية الإمارات الدبلوما�سية تختتم برناجمها العاملي للت�سال رحلتك يف الإمارات 

ت�صارك يف فعالية يوم الت�صامح بتنظيم جامعة اأبوظبي

دائرة تنمية املجتمع توؤكد اأهمية تعزيز مفاهيم الت�سامح بني فئة ال�سباب

جامعة عجمان �سمن اأف�سل 45 جامعة 
يف العامل العربي
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

ت��ر�أ���س ���س��ع��ادة �ل��ل��و�ء ط��ي��ار �أحمد 
�لعام  �ل���ق���ائ���د  ث������اين،  ب����ن  حم���م���د 
�لجتماع  ب��ال��وك��ال��ة،  دب��ي  ل�سرطة 
�لدوري ملجل�س �لتميز �ملوؤ�س�سي يف 
���س��رط��ة دب���ي، �ل���ذي �أق��ي��م يف قاعة 
�سرطة  م���رك���ز  يف  ب���ري���ف  �ل���دي���ل���ي 
�لق�سي�س، بح�سور �للو�ء عبد �هلل 
�لعام  �لقائد  م�ساعد  �لغيثي،  علي 
ل�سوؤون �لعمليات بالوكالة، و�للو�ء 
�ل�سويدي،  ب��ط��ي  ك��ام��ل  �مل��ه��ن��د���س 
للعمليات،  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر 
ومر�كز  �لعامة  �لإد�ر�ت  ومديري 

�ل�سرطة، وعدد من �ل�سباط.
مناق�سة  �لج����ت����م����اع  خ�����الل  ومت 
تنفيذه  مت  وم��ا  �ل�سابقة  �ل��ق��ر�ر�ت 

منها و�لرب�مج و�خلطط �ملطروحة 
للتنفيذ و�آخر �مل�ستجد�ت، بالإ�سافة 
�مل��درج��ة يف  �ملو��سيع  ع��دد من  �إىل 

جدول �لأعمال.
�أهلي،  �إبر�هيم  �لنقيب  و��ستعر�س 
رئي�س ق�سم متابعة م�ساريع �لتميز 
و�لريادة،  للتميز  �لعامة  �لإد�رة  يف 
�ل����ت����ي ط��������ر�أت على  �ل���ت���ح���دي���ث���ات 
دل��ي��ل ج��ائ��زة ب��رن��ام��ج دب���ي للتميز 
ب��الإ���س��اف��ة �ىل معايري  �حل��ك��وم��ي، 
�لر�ساقة  ت��ت�����س��م��ن  �ل��ت��ي  �ل��ن��خ��ب��ة 
و�لذكاء  �لبيانات  وعلوم  �ملوؤ�س�سية، 

�ل�سطناعي، و�ل�سر�كات.
�أهلي  �ل��ن��ق��ي��ب  و�����س���ت���ع���ر����س  ك���م���ا 
ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  ��ستعد�د�ت 
�ملحلية  �جلو�ئز  يف  للم�ساركة  دبي 
عر�س  �ىل  ب��الإ���س��اف��ة  و�ل��ع��امل��ي��ة، 

�ل�ساملة  و�لتاأهيل  �لتقييم  خطة 
لكافة �لفرق.

�لنقيب  ق���دم  �لج��ت��م��اع  خ��ت��ام  ويف 
ف��ئ��ات �جلو�ئز  ن��ب��ذة ح����ول  �أه���ل���ي 

�مل��وؤ���س�����س��ي��ة وف����ئ����ات �أو����س���م���ة دبي 
للتميز.

•• دبي-الفجر:

�ختتم مركز حماية �لدويل يف �لإد�رة 
�لعامة ملكافحة �ملخدر�ت ب�سرطة دبي 
�لتي  �لكيميائّية”  “�ل�سالئف  دورة 
دبي،  ج��م��ارك  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  نظمها 
�خلياط،  �هلل  ع��ب��د  �لعقيد  بح�سور 
�لِعرة  عبد�هلل  و�ل�سيد  �مل��رك��ز،  مدير 
بجمارك  �ملفت�سني  تدريب  �أول  مدير 
ع��ب��ي��د بو�سمرة  و�مل���ق���دم خ��ول��ة  دب����ي، 
�ل�سالئف  م����ر�ق����ب����ة  ق�������س���م  رئ���ي�������س 
�لكيميائية يف �سرطة دبي، ومب�ساركة 

ومفت�سة. مفت�ساً   17
وق����ال �ل��ع��ق��ي��د ع���ب���د�هلل �خل���ي���اط �إن 
�إط���ار حر�س �سرطة  ت��اأت��ي يف  �ل���دورة 
�ملهنية  �ل����ت����ج����ارب  ن�����س��ر  ع���ل���ى  دب�����ي 
و�مليد�نية و�ملعرفية بني كافة موظفي 
�ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية وكذلك 

�خل���ا����س���ة، ح��ت��ى ي�����درك �جل��م��ي��ع كل 
�ملخدر�ت  خ��ط��ورة  �خت�سا�سه  ح�سب 
عليها،  و�ل��ق�����س��اء  مكافحتها  و���س��ب��ل 
و�أهمية ت�سافر �جلهود وفق منظومة 
�لتعاون  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  ممنهجة  ع��م��ل 

و�لت�سارك يف �ملعلومات.
�لإد�رة  �أن  �خل���ي���اط  �ل��ع��ق��ي��د  و�أك������د 
ت�سخر  �مل����خ����در�ت  مل��ك��اف��ح��ة  �ل���ع���ام���ة 
ط��اق��ات��ه��ا مل��ك��اف��ح��ة ه���ذه �لآف����ة ومنع 
وخا�سة  �مل��ج��ت��م��ع  لأف������ر�د  و���س��ول��ه��ا 

�ل���دورة  ه���ذه  ب���اأن  �ل�����س��ب��اب، مو�سحا 
بني  و�لتن�سيق  �لتعاون  �إط��ار  يف  تاأتي 
خمتلف �جلهات ذ�ت �لعالقة بق�سايا 
�ملخدر�ت و�ملوؤثر�ت �لعقلية، و�أن مثل 
ه���ذه �ل������دور�ت �مل��ت��ق��دم��ة ت��ع��م��ل على 

متكني �لعاملني يف مكافحة �ملخدر�ت 
و�لربية  �لبحرية  و�ملنافذ  باجلمارك 
و�جلوية وتدريبهم وتاأهيلهم ملو�جهة 
�لتحديات �لتي �أ�سبحت و�قعاً ملمو�ساً 
�أر�س  �ملر�سودة على  للموؤ�سر�ت  وفقاً 
مو�جهتها  �أ���س��ب��ح��ت  و�ل��ت��ي  �ل���و�ق���ع، 
�لتعاون  ت��ق��ت�����س��ي  ُم���ل���ح���ة  �����س����رورة 

و�لتن�سيق على �أعلى �مل�ستويات.
�خلياط  ع��ب��د�هلل  �لعقيد  و�أ���س��اد  كما 
مب��ن��ت�����س��ب��ي �ل������دورة وح��ر���س��ه��م على 
�لتزود باملعلومات و�لتجارب �مليد�نية 
�لوطني  و�جبهم  تاأدية  من  ليتمكنو� 
�مل��ن��اف��ذ �حليوية  ح��م��اي��ة  و�مل��ه��ن��ي يف 
و�لبحرية  �جل����وي����ة  دب������ي،  لإم���������ارة 
منح  �ل��������دورة،  خ���ت���ام  ويف  و�ل����ربي����ة. 
ير�فقه  �خل���ي���اط  �هلل  ع��ب��د  �ل��ع��ق��ي��د 
خولة  و�ملقدم  �لعرة،  �هلل  عبد  �ل�سيد 

بو�سمرة، �ملفت�سني �سهادة �مل�ساركة. 

البواردي ي�ستقبل رئي�س �سركة 
رايثيون للأنظمة الدفاعية

•• اأبوظبي -وام:

�ل��دف��اع �سباح  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر  �ل��ب��و�ردي  �أحمد  بن  ��ستقبل معايل حممد 
�م�س- يف مقر وز�رة �لدفاع باأبوظبي - �لدكتور توما�س كينيدي رئي�س جمل�س 
�لإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة ر�يثيون �لأمريكية �ملتخ�س�سة يف �سناعات 
�لتعاون  تعزيز  �إمكانية  �للقاء  خ��الل  �جل��ان��ب��ان  وب��ح��ث  �ل��دف��اع��ي��ة.  �لأن��ظ��م��ة 

�مل�سرتك بني �لقو�ت �مل�سلحة و�سركة ر�يثيون.
كما تبادل معاليه و�لدكتور كينيدي وجهات �لنظر ب�ساأن عدد من �ملو��سيع ذ�ت 
وز�رة  و�مل�سوؤولني يف  �ل�سباط  كبار  �للقاء عدد من  �مل�سرتك. ح�سر  �لهتمام 

�لدفاع و�لوفد �ملر�فق لل�سيف.

••  منطقة الظفرة – لطيفة جابر

�أم�������س فعاليات  �خ��ت��ت��م��ت م�����س��اء    
�لأول  �ل�����س��ح��ي  �ل��ظ��ف��رة  م��ل��ت��ق��ى 
��ستمر  و�ل������ذي  ز�ي�����د  م��دي��ن��ة  يف 
مل����دة ي���وم���ني حت���ت رع���اي���ة دي����و�ن 
�لظفرة  منطقة  يف  �حل��اك��م  ممثل 
موؤ�س�سة   50 ن��ح��و  مب�����س��ارك��ة  و 
حكومية وخا�سة و43 متحدثاً يف 
�لطبي،  و�مل��وؤمت��ر  �لعملية  �ل��ور���س 
حما�سرة   16 �إىل  ب���الإ����س���اف���ة 
م����ع �جل���م���ه���ور، بهدف  ت��ف��اع��ل��ي��ة 

�لتثقيف �ل�سحي لأفر�د �ملجتمع.
ي��وم��ني متتالني جنح  م���دى  ع��ل��ى 
�لكفاء�ت  �مللتقى يف جذب خمتلف 
و�خل���������رب�ت �ل���ط���ب���ي���ة م����ن د�خ����ل 
�مل��ن��ط��ق��ة وخ��ارج��ه��ا ل��ت��ق��دمي باقة 
و�لن�سطة  �ل��رب�م��ج  م��ن  متنوعة 
�ل��ت��ي ت��ه��م �جل��م��ه��ور ب��ه��دف ن�سر 

�لوعي �لطبي يف جمتمع �لظفرة 
�مللتقى  ح�سور  فعاليات  و�سهدت   
و�ملهتمني  �ل���ع���ام���ل���ني  م����ن  ك���ب���ري 
د�خل  من  �سو�ء  �ل�سحي  بالقطاع 
�ملنطقة  و�أه��ايل  وخارجها  �ملنطقة 
وط���الب �مل���د�ر����س يف م��دي��ن��ة ز�يد  
�لعار�سني  وحر�س عدد كبري من 
�لطبية  �خلدمات  ��ستعر��س  على 
�لظفرة  منطقة  ل�سكان  �مل��ت��وف��رة 
لتحقيق  منها  �ل�ستفادة  وكيفية 

جمتمع �سحي و�آمن .
�مللتقى �لأول من نوعه يف  ويعترب 
منطقة �لظفرة  مبا يت�سمنه من 
موؤمتر�  ت�سمل   متنوعة  فعاليات 
ومعر�سا  ع���م���ل  وور����������س  ط���ب���ي���ا 
ل����الأج����ه����زة و�مل�����ع�����د�ت و�ل����رب�م����ج 
من�سة  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة  �ل��ط��ب��ي��ة 
بجانب  �جل���م���ه���ور  م����ع  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
جناح   44 ي�����س��م  ك��ب��ري  م��ع��ر���س 
حكومية  م��وؤ���س�����س��ات  ب���ه  ت�������س���ارك 

وخ����ا�����س����ة م���ن���ه���ا �ل�����دف�����اع �مل����دين 
وموؤ�س�سة  �مل����روري����ة  و�ل�������س���رط���ة 
للعلوم  فاطمة  وكلية  �لعليا  ز�ي��د 
�ىل  بالإ�سافة  و�أدن����وك   �ل�سحية 
باخلدمات  �ملتخ�س�سة  �ل�سركات 
�ل����ط����ب����ي����ة و�ل�����ع�����الج�����ي�����ة �ل����ت����ي 
�لأجهزة  لأح�����دث  ع��ر���س  ق��دم��ت 
و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل���ت���ي ت�����س��ت��خ��دم يف 
�ل��رع��اي��ة �ل�����س��ح��ي��ة  وم��ن��ه��ا جهاز 
مرة  لأول  ي��ن�����س��م  ح���دي���ث  ل���ي���زر 
خالل  �ل��ظ��ف��رة  م�ست�سفيات  �ىل 
�ل��ق��ادم��ة وه���و م���ا �سيوفر  �لأي������ام 
خدمات  تقدمي  يف  جديدة  �إ�سافة 
عالجات  و�أي�����س��ا  وعالجية  طبية 

وبد�ئل  �لظفرة  ل�سكان  جتميلية 
عالجية جديدة يف �ملنطقة .

 كما ت�سمن �ملعر�س �إجر�ء مترين 
مب�ست�سفيات  �جل���اه���زي���ة  ل��ف��ري��ق 

�ل��ظ��ف��رة لإط�����الع �جل��م��ه��ور على 
يتمتع  �ل����ت����ي  �جل����اه����زي����ة  م������دى 

للتعامل  �ل���س��ت��ج��اب��ة  ف���ري���ق  ب��ه��ا 
م�����ع �حل����������و�دث �خل�����ط�����رة وذل�����ك 
ع��ر���س جم�سمات  م���ع  ب��ال��ت��ز�م��ن 
مل�سروع �لطاقة �لنووية و�لتعريف 
�لطاقة  �ل�سلمي يف توفري  بدورها 
للدولة وما تت�سمنه من �إجر�ء�ت 
�ملعايري  �أع��ل��ى  وف��ق  و�سالمة  �أم���ن 

�لعاملية
و�أكد  حمد خمي�س ذيبان �ملن�سوري، 
مل�ست�سفيات  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �مل����دي����ر 
“�سحة”  ل�سركة  �لتابعة  �لظفرة، 
حر�س “�سحة” على تقدمي رعاية 
للمر�سى،  �جل���ودة  عالية  �سحية 
متا�سياً مع روؤية �أبوظبي 2030، 

م�سري�ً �إىل �أن م�ست�سفيات �لظفرة 
مع  �ل��رو�ب��ط  توثيق  على  حتر�س 
�مللتقى  تنظيم  وي��اأت��ي  جمتمعها، 
هذه  ل���ت���ع���زي���ز  �لأول،  �ل�������س���ح���ي 
�لرو�بط من خالل م�ساركة �أفر�د 
و�لفعاليات  �لأن�سطة  يف  �ملجتمع 
ت���وف���ر فر�سة  و�ل���ت���ي  �مل�����س��اح��ب��ة 
ل��ت��ب��ادل �مل��ع��رف��ة وب��ن��اء �ل��ق��در�ت . 
ياأتي  �مللتقى  تنظيم  �أن  و�أ���س��اف 
م�ست�سفيات  �إدر�ك  م��ن  �ن��ط��الق��اً 
�ل�سحي  �لتثقيف  لأهمية  �لظفرة 
لأفر�د �ملجتمع كونه حجر �لز�وية 
ل��ل��وق��اي��ة م��ن �لأم���ر�����س، وعاماًل 
�ل�سحة و�لرتقاء  رئي�ساً يف تعزيز 
وتغيري  و�مل����ع����ل����وم����ات  ب����امل����ع����ارف 
�ل�����س��ل��وك��ي��ات �ل�����س��ح��ي��ة �خل���ط���اأ، 
لدى  �لطبية  بالكفاءة  و�لرت��ق��اء 
�مللتقى  وي��ج��م��ع  �ل��ف��ن��ي.  �ل��ط��اق��م 
بينونة  جم���م���ع  يف  ي��ع��ق��د  �ل������ذي 
و�لتطوير  �لتعليم  بني  �لتعليمي، 
و�لوعي  �ل�����س��ري��ري��ني  ل��ل��ع��ام��ل��ني 
�ل�سحي للمجتمع و�سيوفر من�سة 
لتقدمي  و�مل���وؤ����س�������س���ات  ل��ل�����س��رك��ات 

للم�ساركني،  وخدماتها  منتجاتها 
�مللتقى من جتربة  زو�ر  و�سيتمكن 
�مل��م��ي��ز�ت مب��ا يف ذلك  �لعديد م��ن 
�ملناطق �ملتعلقة بالأطعمة �ل�سحية 
و�ل�سالمة  �ل���ب���دن���ي���ة  و�ل���ل���ي���اق���ة 

�ملنزلية و�ل�سالمة �ملرورية.
�مل�ساحب للملتقى  �ملعر�س  وي�سم 
44 جناحاً ت�سارك فيها موؤ�س�سات 
�لدفاع  م��ن��ه��ا  وخ��ا���س��ة،  ح��ك��وم��ي��ة 
وموؤ�س�سة  �مل����رور،  و���س��رط��ة  �مل���دين 
ز�يد �لعليا لأ�سحاب �لهمم وكلية 
و�سركة  �ل�سحية  للعلوم  فاطمة 
�ل�سركات  �إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �أدن����وك، 
�لطبية  �خل��دم��ات  يف  �ملتخ�س�سة 
بعر�س  �ستقوم  �ل��ت��ي  و�ل��ع��الج��ي��ة 
�لتي  و�لتطبيقات  �لأجهزة  �أح��دث 
�ل�سحية،  �ل��رع��اي��ة  يف  ت�����س��ت��خ��دم 
مترين  �إج���ر�ء  �ملعر�س  ويت�سمن 
مب�ست�سفيات  �جل���اه���زي���ة  ل��ف��ري��ق 
�ل��ظ��ف��رة لإط�����الع �جل��م��ه��ور على 
بها  �ل��ت��ي يتمتع  م���دى �جل��اه��زي��ة 
ف���ري���ق �ل���س��ت��ج��اب��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل مع 

�حلو�دث �خلطرة.

ملتقى الظفرة ال�صحي االأول يختتم فعالياته ويحقق اأهدافه بنجاح باهر

معر�س وور�س عمل وندوات علمية جتذب املهتمني ب�سحة الفرد واملجتمع توثيق الروابط مع جمتمعها

اللواء ابن ثاين يرتاأ�س اجتماع التميز املوؤ�س�سي يف �سرطة دبي

�سرطة دبي تختتم دورة ال�سلئف الكيميائية ملفت�سي اجلمارك 

•• دبي -وام:

ت�سارك جامعة �لإمار�ت للطري�ن يف معر�س �لتعليم �لعايل 
2019 �لذي �فتتح �م�س يف مركز �أبوظبي �لوطني  جناح 
ود�أبت  �ملقبل.  نوفمرب  من  �لأول  حتى  وي�ستمر  للمعار�س 
جناح  معر�س  يف  �مل�ساركة  على  للطري�ن  �لإم���ار�ت  جامعة 
للطلبة  و�إر����س���اد�ت  ن�سائح  ت��ق��دم  حيث   2010 ع��ام  منذ 
و�أول���ي���اء �أم���وره���م. وك��ان��ت جامعة �لإم�����ار�ت ل��ل��ط��ري�ن قد 
�لدوليني  للطلبة  ب��رن��اجم��ا  �مل��ا���س��ي  �أغ�سط�س  يف  �أط��ل��ق��ت 
�لربنامج  ويت�سمن  �ساماًل.  مادياً  ودعماً  مز�يا  لهم  يتيح 
ح�سماً بن�سبة 20 باملائه على �سكن �لطلبة و15 باملائه على 
�لر�سوم �لدر��سية وتذكرة �سفر جمانية �سنوية يف �لدرجة 

�ل�سياحية مع طري�ن �لإمار�ت بالإ�سافة �إىل خدمة مرحبا 
جماناً لثالثة �أ�سخا�س و�إقامة فندقية جمانية ل�سخ�سني 
ملدة ثالثة �أيام مع �إعفاء من ر�سوم �إ�سد�ر تاأ�سرية �لدخول 
�إىل دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة. وجتمع بر�مج جامعة 
و�أحدث  �لأكادميية  �ملعايري  �أعلى  بني  للطري�ن  �لإم���ار�ت 
�لتطور�ت يف جمال �لطري�ن. وميكن للطلبة �لختيار من 
�أو بر�مج �لدر��سات �جلامعية وبر�مج  بني �لرب�مج �ملهنية 
مع  للطري�ن  �لإم���ار�ت  جامعة  وتتعاون  �لعليا.  �لدر��سات 
باعتماد  بر�جمها  وحتظى  �لربيطانية  كوفنرتي  جامعة 
م��وؤ���س�����س��ات حم��ل��ي��ة وع��امل��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة مب���ا ف��ي��ه��ا �لوكالة 
للتدريب  EASA كموؤ�س�سة  �لطري�ن  �لأوروبية ل�سالمة 

على �ل�سيانة وهو �عتماد نالته �جلامعة �لعام �ملا�سي.

•• دبي-الفجر:

��ستقبل �لعقيد في�سل عي�سى �لقا�سم مدير �إد�رة �لإعالم 
دبي،  �سرطة  يف  �ملجتمع  لإ�سعاد  �لعامة  �لإد�رة  يف  �لأمني 
وفد�ً من هيئة �لطرق و�ملو��سالت يف دبي برئا�سة �ل�سيدة 
�ملوؤ�س�سي،  و�لت�سال  �لت�سويق  �إد�رة  �ملحرزي مدير  رو�سة 
وذل���ك ب��ه��دف �لط����الع ع��ل��ى جت��رب��ة �لإع�����الم �لأم���ن���ي يف 

�سرطة دبي.
وح�سر �للقاء �لذي ُعقد يف �إد�رة �لإعالم �لأمني ب�سرطة 
�ل�����س��م��ع��ة و�لتوثيق  ق�����س��م  رئ��ي�����س  �إب���ر�ه���ي���م  دب�����ي، م���ن���ال 
�لإع��الم �لأمني، فيما �سم  �لإعالمي، وعدد من موظفي 
نائب  �إميان طاهر  �ل�سيدة  و�ملو��سالت  �لطرق  وفد هيئة 
مدير �لت�سال �ملوؤ�س�سي، و�ل�سيد خليل مزهر مدير ق�سم 
�لت�سويق �لرقمي بالإنابة، و�ل�سيد حممد �ملنجي �أخ�سائي 

�إعالم رئي�سي،
�ل�سيف،  بالوفد  �لقا�سم  �لعقيد  رح��ب  �للقاء،  بد�ية  ويف 
�لتي تعترب  �لأم��ن��ي  �لإع���الم  �إد�رة  ح��ول  �سرحاً  ل��ه  وق��دم 
لإ�سعاد  �لعامة  �لإد�رة  تتبع  �إد�ر�ت   10 و�ح��دة من �سمن 
و�لن�سر،  �لأخبار  ق�سم  هي:  �أق�سام   5 �ملجتمع، وتت�سمن 
�ل�سمعة  وق�سم  �لإذ�ع��ة،  ق�سم  �لتلفزيونية،  �لرب�مج  ق�سم 

و�لتوثيق �لإعالمي، وق�سم �لتو��سل �لجتماعي.
دبي  ل�سرطة  �لعامة  �لقيادة  حر�س  �لقا�سم  �لعقيد  و�أك��د 
�لد�ئم على �لتعاون وتبادل �خلرب�ت و�لتجارب مع خمتلف 
�لإعالمي،  �لعمل  ج��و�ن��ب  يف  خا�سة  �حلكومية  �ل��دو�ئ��ر 

بها  يقوم  �لتي  �ملهام  ح��ول  �ل�سيف  للوفد  �سرحاً  مقدماً 
كل ق�سم يف �إد�رة �لإعالم �لأمني و�لو�جبات �لتي تقع على 
عاتقه يف �إطار حتقيق �لروؤية �ل�سرت�تيجية ل�سرطة دبي 
يف �جلانب �لإعالمي، و�أطلعه على �لأرق��ام و�لإح�سائيات 
�سو�ء يف �جلانب  �لأمني  �لإع��الم  �إد�رة  باإجناز�ت  �خلا�سة 
و�لأخبار  و�لإذ�ع���ي���ة  �لتلفزيونية  �ل��رب�م��ج  �أو  �لإخ��ب��اري 

�ملوثقة، و�لتو��سل �لجتماعي.
�لقا�سم وفد هيئة �لطرق و�ملو��سالت  �لعقيد  و��سطحب 
على  �ط���ل���ع  ح��ي��ث  �لأم����ن����ي  �لإع�������الم  �إد�رة  يف  ج���ول���ة  يف 
تن�سر  و�ل��ت��ي  �لأم���ن  جملة  يف  �ملتمثلة  �لإد�رة  مطبوعات 
جانب  �إىل  دب��ي  �سرطة  بفعاليات  �خلا�سة  �ملو��سيع  كافة 
�إ�سد�ر  وه��ي  خ��ال��د  وجم��ل��ة  �سحفية،  وحتقيقات  تقارير 
باللغة  دبي  ل�سرطة  �ل�سهرية  و�لن�سرة  بالأطفال،  خا�س 

.)Safety & Security( لإجنليزية�
كما و�طلع وفد هيئة �لطرق و�ملو��سالت على �آلية �إعد�د 
و�لتي  دب���ي،  ل�سرطة  �مل�����س��ورة  و�لإن��ت��اج��ات  �ل��ف��ي��دي��وه��ات 
�لإعالم  و�سائل  وتزود  �لجتماعي  �لتو��سل  تغذي مو�قع 
بفعاليات �سرطة دبي، �إىل جانب �لطالع على �آلية �أر�سفة 
و��ستخر�جها  توثيقها  وكيفية  و�مل�سورة  �لإعالمية  �مل��و�د 

وقت �حلاجة.
ويف ختام �لزيارة، قدمت �ل�سيدة رو�سة �ملحرزي �سكرها �إىل 
�لقيادة �لعامة ل�سرطة دبي لإتاحة �لفر�سة لهم لالطالع 
على جتربة �لإعالم �لأمني، م�سيدة بامل�ستوى �ملهني �لعايل 

و�لإنتاجات �مل�سورة و�ملطبوعة لإد�رة �لإعالم �لأمني.

جامعة الإمارات للطريان ت�سارك يف معر�س جناح 

• حمد خمي�ش املن�صوري .. م�صت�صفيات الظفرة حتر�ش على 

»هيئة الطرق« تطلع على جتربة 
الإعلم الأمني يف �سرطة دبي
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عربي ودويل

�أحفاد  من  ملاليني  �لر�حة  �أي�سا  جتلب  �لتاريخية،  و�لعد�لة 
�لناجني من �لإبادة �لأرمنية«. من جهتها، �أكدت وز�رة خارجية 
�رمينيا يف بيان �أن “�أرمينيا تعرب عن �سكرها �لعميق لأع�ساء 
�ملثري لالإعجاب لأنهم برهنو�  �لنو�ب على ت�سويتهم  جمل�س 
و�لإن�سانية  و�ل��ع��د�ل��ة  للحقيقة  ينتهي  ل  �ل��ذي  وفائهم  على 
�لإن�سان«. وعرب مو�طنون  �لعاملية حلقوق  و�لت�سامن و�لقيم 
ع��ادي��ون يف ���س��و�رع ي��ري��ف��ان ع��ن ���س��ع��ور مم��اث��ل. وق���ال �سانع 
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  عاما(  كوريون هاكوبيان )69  �لأحذية 
�ملطاف  نهاية  يف  �ع��رتف��ت  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  لأن  �سعيد  “�نا 
�أن���ه و�ث���ق م��ن �أن “دول �أخرى  ب��الإب��ادة �لأرم��ن��ي��ة«. و�أ���س��اف 

�ستحذو حذو �لأمريكيني«.

 •• يريفان-اأ ف ب:

“�لت�سويت  �مل��ت��ح��دة ع��ل��ى  �ل���ولي���ات  �أم�������س  �أرم��ي��ن��ي��ا  ���س��ك��رت 
“بالإبادة  ر�سميا  �ع���رتف  �ل���ذي  �ل��ن��و�ب  ملجل�س  �لتاريخي” 
�لنو�ب  جم��ل�����س  وت��ب��ن��ى  ت��رك��ي��ا.  غ�����س��ب  م��ث��ري�  �لأرمنية”، 
�جلماعية  ب�”�لإبادة  ر���س��م��ي��ا  ب���الع���رت�ف  ق����ر�ر�  �لأم���ريك���ي 
�ملجل�س  �أق����ر  ع��ن��دم��ا  و�ل��ه��ت��اف  �لت�سفيق  وع���ال  لالأرمن”. 
باأكرثية 405 �أ�سو�ت مقابل 11 �لقر�ر �لذي يوؤكد �عرت�ف 
�لوزر�ء  رئي�س  ورحب  �لأرمنية«.  ب”�لإبادة  �ملتحدة  �لوليات 
�لتاريخي”،  “�لت�سويت  بهذ�  تويرت  على  تغريدة  �لأرمني يف 
�حلقيقة  طريق  على  جريئة  “خطوة  �ل��ق��ر�ر  ه��ذ�  �ن  معترب� 

اأرمينيا ت�سكر اأمريكا على »الت�سويت « ب�ساأن الإبادة 
وتعر�ست متاجر لأعمال �سلب ونهب، فيما ��ستعلت �لنري�ن يف مبنى و�حد على 
�لأقل يف حو�دث �أعادت �إىل �لأذه��ان م�ساهد �لعنف �لتي وقعت يف �لأيام �لأوىل 
د  لالحتجاجات �لتي بد�أت يف 18�أكتوبر. و�نفجر �لغ�سب �لجتماعي �لذي جت�سَّ
بتظاهر�ت عنيفة وعملّيات نهب، بعد �إعالن زيادٍة ن�سبتها 3،75 باملئة على ر�سوم 
مرتو �سانتياغو، لكّنه مل يهد�أ بعد تعليق هذ� �لإجر�ء. وقالت �ملتحدثة �جلديدة 
يريدون  �لذين  بالأ�سخا�س  يتعلق  ل  “�لأمر  �إّن  روبيالر  كارل  �حلكومة  با�سم 
�أ�سخا�س  هناك  �أف�سل.  �لأم��ور  تكون  �أن  يريدون  و�لذين  �لجتماعية  �لعد�لة 
�لأخرية  �لفو�سى  �أح���د�ث  بني  �لتناق�س  و�أك���دت  و�لفو�سى«.  �ل��دم��ار  ي��ري��دون 
مليون   1،2 نحو  فيه  �سارك  و�ل��ذي  �جلمعة،  ج��رى  �ل��ذي  �ل�سلمي  و�لحتجاج 
�لإن�سان  وحقوق  �لعدل  وزي��ر  �أق��ر  و�ل��ث��الث��اء،  �لر�سمية.  �أرق���ام  ح�سب  �سخ�س، 
لرين هرنان بوقوع مو�قف “تبدو كانتهاكات حقوق �إن�سان” �ثناء �إنفاذ �لقانون 

خالل �لحتجاجات �لتي �أودت بحياة ع�سرين �سخ�سا على �لأقل.

•• �صانتياغو-اأ ف ب:

�سهدت  ت�سيلي يف تظاهر�ت  �أنحاء  �ل�سو�رع يف جميع  �إىل  �لت�سيليني  �آلف  خرج 
�لذي  بينيري�  �سيبا�ستيان  �لرئي�س  �سد  �حتجاجهم  عن  للتعبري  عنف،  �أعمال 

يو�جه �أزمة �سيا�سية م�ستمرة وللدعوة �إىل تغيري �قت�سادي و�سيا�سي.
�ساحة  يف  �سخ�س  �آلف  ع�سرة  ح��و�ىل  جتمع  وح��ده��ا،  �سانتياغو  �لعا�سمة  ويف 
�نت�سرت  �لذي  �لرئا�سي  �لق�سر  �إىل  �لبع�س �سق طريقهم  �إيطاليا، حيث حاول 

قو�ت �لأمن حوله بكثافة. وقد ��ستبكو� مع �سرطة مكافحة �ل�سغب.
وخالل �ل�سد�مات �لتي جاءت يف �ليوم �ل�11 لالحتجاجات، ��ستخدمت �ل�سرطة 
خر�طيم �ملياه وقنابل �لغاز �مل�سيل للدموع، فيما ر�سق �ملحتجون عنا�سر �لأمن 
باحلجارة. و�لثنني، �ندلعت ��ستباكات عنيفة بني �ملتظاهرين وقو�ت �لأمن يف 

و�سط �سانتياغو بعد �ساعات قليلة من �إجر�ء �لرئي�س بينيري� تعديال حكوميا.

تظاهرات جديدة مناه�سة للحكومة ت�سيلي 

  م��ن ج��ه��ة �أخ����رى �أع��ل��ن��ت رئا�سة 
�حلكومة �أم�س �لأربعاء، �أن يو�سف 
�ل�ساهد “قرر تكليف هيئة �لرقابة 
�لعامة للم�سالح �لعمومية باإجر�ء 
ومايل معمق  �إد�ري  تفقد  مهمات 
وبعدد  �خلارجية  �ل�سوؤون  ب���وز�رة 

من �مل�سالح �لإد�رية �لأخرى«.
  و�أ������س�����ارت رئ���ا����س���ة �حل���ك���وم���ة يف 
�أن  ب���الغ ���س��ادر ع��ن��ه��ا �ل���ي���وم، �إىل 
�ستكون    �ل��رق��اب��ة  هياكل  “تقارير 
رئا�سة  من  م�ستمرة  متابعة  حمل 
“هذه  �أن  م��و���س��ح��ة  �حلكومة”، 
�إط����ار �حلر�س  ت��اأت��ي يف  �خل��ط��وة 
وتر�سيد  �حل��وك��م��ة  حت�سني  ع��ل��ى 
و�مل�سالح  �ل��ه��ي��اك��ل  ع��م��ل  ت�سيري 
�ل��ع��م��وم��ي��ة وب���ع���د �ل���ت�������س���اور مع 
رئا�سة �جلمهورية و�لتن�سيق معها 
�لنجاعة  من  مزيد  �إ�سفاء  بغاية 
ت�����س��ي��ري هياكل  و�ل�����س��ف��اف��ي��ة ع��ل��ى 

�لدولة و�لرتقاء مبردوديتها«.
رئا�سة  ق������ر�ر  �أن  �إىل  ُي�������س���ار     
بعد  ي�����وم�����ا  ي������اأت������ي  �حل�����ك�����وم�����ة 
�خل���ارج���ي���ة خمي�س  وزي�����ر  �ق���ال���ة 
�جلهيناوي ووزير �لدفاع �لوطني 
وكاتب  �ل���زب���ي���دي  �ل����ك����رمي  ع���ب���د 
�لقت�سادية  للدبلوما�سية  �لدولة 

حامت �لفرجاين.

•• الفجر -تون�ض
   قدم عبد �لكرمي �لزبيدي وزير 
م�ساء  �مل�ستقيل”  “�ملقال-  �لدفاع 
�لثالثاء “�أ�سر�ر�” عن �جتماعات 
�لتاأمت  �ل���دول���ة  ر�أ�����س  ع��ل��ى  ع��ل��ي��ا 
قرطاج،  بق�سر  �ل��ث��الث��اء  ���س��ب��اح 
�جلمهورية  ورئ��ي�����س  ه��و  و�ت��ه��م��ه 
�حلكومة  ورئ���ي�������س  ���س��ع��ي��د  ق��ي�����س 

يو�سف �ل�ساهد.
   �لزبيدي �لذي تدخل يف �سحيفة 
وقناة  ر�دي�������و  وحم���ط���ة  م��ك��ت��وب��ة 
لقاء  �تفق خالل  �نه  �أك��د  تلفزية، 
�ساعة  ود�م  ب�سعّيد  جمعه  ثنائي 
�ل�ستقالة  ع����ن  �ل����رت�ج����ع  ع���ل���ى 
كوزير  من�سبه  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة 
للدفاع و�نه و�فق على �لبقاء بعد 
�ن �أقنعه قي�س �سعيد بانه �سيحاول 
وبني  بينه  �لنظر  وجهات  تقريب 
���س��ع��ّي��د غرّي  �ل�����س��اه��د، م���وؤك���د� �ن 
موقفه 180 درجة بعد ما يقارب 
به  �ت�سل  و�ن���ه  �ل��ل��ق��اء،  م��ن  �ساعة 
�قالته  بقر�ر  ليعلمه  �لهاتف  على 
ت�سرفا  ذلك  من من�سبه، معترب� 
يغرّي  �ن  ي��ع��ق��ل  ل  و�ن����ه  خ���ط���ري�، 
ق�����ر�ر� ويتخذ  رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة 
قر�ر �خر خمالف متاما لالأول يف 

�قل من �ساعة.   
بعد  موقفه  غ��رّي  �سعّيد  �ن  و�أك���د 
�حلكومة  ب��رئ��ي�����س  ج��م��ع��ه  ل���ق���اء 
�نه  �خلطري  و�ن  �ل�ساهد،  يو�سف 
�ملنا�سب  ه��ذه  مثل  م�ستوى  على 
ل ي��ت��م �ت���خ���اذ ق�������ر�ر�ت وق�����رر�ت 
مذكر�  �مللف،  نف�س  حول  خمالفة 
�سعّيد،  م��ن  �سيئا  يطلب  مل  ب��ان��ه 
�للقاء،  و�ن����ه ه���و م���ن ط��ل��ب م��ن��ه 
للبقاء يف من�سبه ور�ب  و�نه دعاه 
و�نه  �ل�ساهد،  وب��ني  بينه  �ل�سدع 
وبالنظر  “جماملة”  ذل���ك  ق��ب��ل 
جتمعه  �ل��ت��ي  �ل��ع��الق��ة  ح�سن  �ىل 

برئي�س �جلمهورية.
لهم  �أق�������ول  “�سخ�سيا  وت����اب����ع    
وثاقي  فككتم  ف��ي��ك��م...  �هلل  ب���ارك 
�جلانب  ع���ل���ى  ل���ك���ن  و��������س������ري... 
ميكن  ل  و�ل�������س���ي���ا����س���ي  �ل���وط���ن���ي 
ونغرّي  ق����ر�ر  م��ر�ك��ز  يف  ن��ك��ون  �أن 
نقلبه  ب����ل  ����س���اع���ة  يف  ق����ر�ر�ت����ن����ا 

متاما... هذ� �أمر مقلق«.
  و�تهم �لزبيدي، رئي�س �حلكومة 
يو�سف �ل�ساهد بالوقوف ور�ء قر�ر 
�أن  �إنه متاأكد متاما  �إقالته، قائال 
باإيعاز من يو�سف  هذ� �لقر�ر كان 
�ل�ساهد، رغم �أن رئي�س �جلمهورية 
كان قد عرّب له عن رغبته يف بقائه 

�ساعة قبل �إعالن �لقر�ر.
  و�عترب �لزبيدي �أن ما ح�سل هو 
�ل�ساهد”،  من  ح�سابات  “ت�سفية 
�نقالب  ه���و  ي��ق��ل��ق��ن��ي  “ما  ق��ائ��ال 
 180 �جلمهورية  رئي�س  ق���ر�ر�ت 
متابعا  �ساعة”،  ب����ع����د  درج��������ة 
برئي�س  م����ت����م����ي����زة  “عالقتي 
رئي�س  كنت  �حل���ايل،  �جل��م��ه��وري��ة 
�أ�ستاذ�  جامعة يف �سو�سة حني كان 
يدر�س يف �إحدى �لكليات وجتمعنا 

عالقة 5 �سنو�ت  
ك��م��ا ت��رب��ط��ن��ا ع���الق���ة �أ����س���ري���ة... 
ولقاوؤنا �ليوم كان �إيجابيا وجددت 
مني  فطلب  با�ستقالتي  �لتذكري 
باأين  �نطباعي  يكن  مل  �ل��ب��ق��اء... 
�سوف �أقال، ثم فوجئت به يخربين 

باأن �لتحوير �لوز�ري ي�سملني«.
   وق�����ال �ل���زب���ي���دي �ن����ه ك����ان عند 
�ل�سدع  ر�أب  ب��خ�����س��و���س  ك��ل��م��ت��ه 
م��ع �ل�����س��اه��د، و�أن����ه �ت�����س��ل مبدير 
دي����و�ن����ه، م��اه��ر �ل�����س��الم��ي وب����ادر 
�حلكومة  رئي�س  مع  موعد  بطلب 

يف “�إطار �لتهدئة«.
   و�أب��رز �ن هناك مغالطات نقلها 
�نه  منها  �سعيد،  لقي�س  �ل�����س��اه��د 
رف�س ح�سور �جتماع وز�ري عقد 
ي��وم��ني ح���ول �لمطار  ق��ب��ل  ي���وم 

�ل��ط��وف��ان��ي��ة، م�����س��دد� ع��ل��ى �ن���ه مل 
للح�سور،  له  �ل��دع��وة  توجيه  يتم 
�جلمهورية  ل��رئ��ي�����س  ق����دم  و�ن�����ه 
جمل�سني  ع�����ن  ت���غ���ي���ب���ه  �أ�����س����ب����اب 
وز�ريني فقط، �لول ب�سبب رف�سه 
�ل����ت����د�ي����ن، و�ل����ث����اين مل���وق���ف���ه من 
�عد�ده  مت  �ل��ذي  �مليز�نية  م�سروع 

دون ��ست�سارة �أحد ح�سب تعبريه.
   و�أ�سار �ىل �ن �قالته هي ت�سفية 
ح�سابات من يو�سف �ل�ساهد �لذي 
 5 بن�سبة  ي��ق��ف ور�ءه�����ا  �ن���ه  ق���ال 
�لف باملائة، معترب� �ن �لخري حّر 
�ن  له  و�ن  و�ختيار�ته،  قر�ر�ته  يف 
�ىل  م�سري�  يريد،  مثلما  يت�سرف 
مور�ست  �سغوطات  �ن  �ل��ق��ول  �ن 
على قي�س �سعيد لتغيري ر�أيه �لذي 
�لب��ق��اء عليه يف من�سبه  م��ع  ك��ان 

�سوؤ�ل يُوجه �ىل �ملعني بالأمر.
   ومل���ح �ل��زب��ي��دي �ىل �م��ك��ان��ي��ة �ن 
�ل�����س��اه��د حقيبة  ل��ي��و���س��ف  ت���ك���ون 
يف �حل��ك��وم��ة �ل��ق��ادم��ة، د�ع��ي��ا �ىل 
و�ل���ع���ودة �ىل  ع��ل��ي��ه،  ه���ذ�  ت�سجيل 
�حلكومة  ت�سكيل  بعد  ت�سريحاته 
�ل����ق����ادم����ة، م�����س��ت��ه��زئ��ا ب����ح����و�ر�ت 
عن  فيها  حت���دث  لل�ساهد  �خ���رية 
�حل��ك��وم��ة �ل���ق���ادم���ة، وك���اأن���ه غري 

معني بالرحيل.

   و��ستنكر �لزبيدي �لرتكيز على 
غياباته هو من �ملجال�س �لوز�رية، 
تغيبو�  �خ����رون  وزر�ء  �ن  م���وؤك���د� 
�أك��رث منه، و�أن��ه مل يتحدث عنهم 
�نه  مت�سل  �سياق  يف  كا�سفا  �أح���د، 
كان يوجه مر��سلة عند كل تغيب 
�لتي حالت دون  �ل�سباب  تت�سمن 

ح�سوره.
   ي�سار �ىل �ن م�سدر� من �لرئا�سة 
قر�ر  على  تعليقا  ق��ال  �لتون�سية، 
�لوطني  �ل���دف���اع  وزي������ري  �إع���ف���اء 
و�خلارجية وكاتب �لدولة لل�سوؤون 
�حلكومي  �لتعديل  �إّن  �خلارجية، 
ج��������اء �ن�����ط�����الق�����ا م������ن �ل�������س���ع���ور 
للم�سلحة  وت��غ��ل��ي��ب��ا  ب��امل�����س��وؤول��ي��ة 
م�سنية  حم��اولت  وبعد  �لوطنية 
��دع وت��ق��ري��ب وجهات  �ل�����سّ ل�����ر�أب 

�لنظر دون جدوى.
�أّن �لتعديل    و�أ�ساف �مل�سدر ذ�ته 
�ل�������وز�ري ك����ان ����س���رورّي���ا ح��ت��ى ل 
ت�����س��ت��م��ّر �لأو������س�����اع ع���ل���ى م����ا هي 
ع��ل��ي��ه م��ن��ذ �أ���س��ه��ر، م���ع م���ا ميّثله 
�ل�سري  على  خطر  من  ��ستمر�رها 
�لعادي لدو�ليب �لدولة “ فالدولة 
�لتون�سية و�حدة ول جمال ملر�كز 
�لقوى د�خل �أجهزتها ومر�فقها”، 

ح�سب تعبريه.

•• وا�صنطن-وكاالت:

�سمي�س،  �ألك�ساندر  يت�ساءل دميرتي 
“نا�سونال  م����وق����ع  ل�������دى  ك����ات����ب 
رو�سيا  ك��ان��ت  �إذ�  ع��م��ا  �إنرت�ست”، 
����س���وري���ا، بعد  ���س��ت��و�ج��ه م�����س��اك��ل يف 
�لتقارير عن �أن �لتفاق �لذي تو�سل 
�لرو�سي،  �ل��رئ��ي�����س��ان  م���وؤخ���ر�ً  �إل��ي��ه 
ف��الدمي��ري ب��وت��ني، و�ل��رتك��ي، رجب 
�أردوغ���ان، حول �سوريا، يعترب  طيب 

ن�سر�ً كبري�ً لها. 
من  ع�����دد�ً  �أن  �إىل  �ل��ك��ات��ب  وي�����س��ري 
�مل��ت��اب��ع��ني يف م��و���س��ك��و �أع����رب����و� عن 
لالتفاق،  تقييمهم  يف  �أك����رب  ح���ذر 
رو�سيا  جن��ح��ت  فيما  �أن���ه  م��وؤك��دي��ن 
حول  تركيا  م��ع  م��و�ج��ه��ة  جتنب  يف 
ه��ن��اك حتديات  ت��ن��ت��ظ��ره��ا  ���س��وري��ا، 
ذ�ته،  �ل�سياق  ع��دي��دة.  يف  وخماطر 
ق���ال �أل��ك�����س��ن��در م��ال���س��ي��ن��ك��و، مدير 
�لأب������ح������اث ل������دى م���وؤ����س�������س���ة ح����و�ر 
�حل�سار�ت: “ت�ستطيع �لتحدث عن 
�نت�سار عندما ي�سبح نهائياً، لكن يف 
ه��ذه �حل��ال��ة، م��ا ز�ل��ت �أه��م �مل�ساكل 
ك��ريي��ل �سيمينوف،  ق��ائ��م��ة«.  وق���ال 
خبري يف �سوؤون �ل�سرق �لأو�سط لدى 
�ملجل�س �لرو�سي لل�سوؤون �لدولية �إن 
�ملكا�سب  ول��ي�����س��ت  خم��اط��ر  “هناك 
هذ�  من  رو�سيا  عليها  ح�سلت  �لتي 
من  متكنها  �لتي  بالأهمية  �لت��ف��اق 
تو�زن  �ليوم  وي�سود  عليها.  �لتغلب 

حمدد، ولكنه ه�س«. 
وت���و����س���ل ب���وت���ني و�أردوغ�����������ان، قبل 
قر�بة �أ�سبوع، خلطة من ع�سر نقاط 
�سوريا  �سرق  �سمال  ب��اإخ��الء  تق�سي 
�ل�سعب  حماية  وح��د�ت  مقاتلي  من 
تطبق  �أن  على   ،)YPG �ل��ك��ردي) 

على مرحلتني. 
�لتز�م  ت��ت��وق��ع  �إن��ه��ا  مو�سكو  وق��ال��ت 
�لأك����������ر�د ب���ب���ن���ود �ت����ف����اق ب���وت���ني – 
�أردوغ����ان، و�أن��ه��ا ل��ن حتميهم �إن مل 
بي�سكوف،  دمي��رتي  و�أب��ل��غ  يلتزمو�. 

�لطني  يزيد  ما  �سيمينوف،  وح�سب 
�ل�سوري،  �لرئي�س  �إىل  بالن�سبة  بلة 
تر�مب  �إد�رة  حت���رك���ات  ���س��ت�����س��ع��ف 
�لأخرية �ل�سيطرة على حقول نفط 
�لتفاو�سي  موقفه  �سوريا،  �سرق  يف 

مع �لأكر�د.

م�صكلة اأخرى
وحذر مال�سينكو من م�سكلة كربى 
�أخ�������رى ت����و�ج����ه دم�������س���ق ت��ت��م��ث��ل يف 
قر�بة  توطني  لإع��ادة  تركية  خطط 
“منطقة  يف  ����س���وري  م��ل��ي��ون لج���ئ 
�آمنة” يف �سمال �سرق �سوريا. وقال: 
ل  وه��ي  �لالجئني.  مل�سكلة  ح��ل  “ل 
هوؤلء  ت��وط��ني  �إع����ادة  تتعلق مب��ك��ان 
�لتعامل  ب��ك��ي��ف��ي��ة  ب���ل  �لأ����س���خ���ا����س، 
معار�سون  معظمهم  �أن  حقيقة  مع 

لالأ�سد«. 
�لتحديات  ت���ل���ك  ج���م���ي���ع  وو�����س����ط 
حمللون  ي��ر�ق��ب  ل��الأ���س��د،  بالن�سبة 
لحقاً  �سيجري  م��ا  كثب  ع��ن  رو����س 
ملتمردين  م��ع��ق��ل  – �أك����رب  �إدل����ب  يف 
ب�����س��دة يف دع��م��ه��م على  ي��ع��ت��م��دون 

تركيا.
بوتني  ب�����ني  �لج�����ت�����م�����اع  وع�������س���ي���ة 
و�أردوغ�������ان، ز�ر �لأ����س���د ق��و�ت��ه على 
وو�سف  �إدل����ب.  يف  �جلبهة  خ��ط��وط 
م���ن ه��ن��اك �ل��رئ��ي�����س �ل���رتك���ي باأنه 
�ل�سيطرة  با�ستعادة  وتعهد  “ل�س” 

على كامل �لأر��سي �ل�سورية. 
�لزيارة  ت��ل��ك  �إن  ���س��ي��م��ي��ن��وف  وق����ال 
�إ�سارة  تعترب  ق��د  �ل�����س��وري  للرئي�س 
على  جديد  لهجوم  ي�ستعد  �أن��ه  �إىل 
كانت  �إذ�  ع��م��ا  �ل��ن��ظ��ر  بغ�س  �إدل����ب، 
�لتحركات قد حظيت مبباركة  تلك 

رو�سية. 
لكن بوزين�سكي ي�ستبعد �أن يت�سرف 
بوتني  �أن  وي����رى  مب���ف���رده،  �لأ����س���د 
و�أردوغ��ان لرمبا و�فقا على �ل�سماح 
باعتبارها  �إدل���ب  با�ستعادة  ل��الأ���س��د 

جزء�ً من �سفقتهما �ل�ساملة. 

�سحفيني  �لكرميلني  با�سم  �لناطق 
وح����د�ت  م���ن  �أي  �م��ت��ن��ع��ت  �إذ�  �أن�����ه 
عن �لن�سحاب قبل �نق�ساء   YPG
�مل��وع��د �ل��ن��ه��ائ��ي، 150 ���س��اع��ة، لن 
يكون �أمام رو�سيا خيار �سوى �لوقوف 
جانباً، و�ل�سماح “ب�سحقهم من قبل 

�لآلة �لع�سكرية �لرتكية«. 
وعرب عن وجهة نظر رو�سيا، يفغيني 
متقاعد،  رو�سي  ج��ر�ل  بوزين�سكي، 
بقوله �إن �لأكر�د جلبو� على �أنف�سهم 
هذ� �ملاأزق من خالل ��سطفافهم مع 

و��سنطن ل مع مو�سكو. 
و�أ�ساف: “يف بد�ية 2015، عر�ست 

ولكنهم  تعاوناً،  �لأك��ر�د  على  رو�سيا 
�لأمريكيني  �أن  وظ���ن���و�  رف�������س���و�. 
على  و�سي�ساعدونهم  �سيحمونهم، 
�ملدى �لبعيد يف �إن�ساء دولة م�ستقلة. 
وه����م ي��ق��ط��ف��ون �ل���ي���وم ث���م���ار ذلك 
�لقر�ر. وعندما حتول �لأكر�د موؤخر�ً 
قيل  للم�ساعدة،  طلباً  رو���س��ي��ا  نحو 
لهم: �خرتمت حليفاً، ح�سناً حتدثو� 
�إ�سغاء  �حتمال  وح��ول  �لآن”.  �إليه 
�لأك��ر�د لتحذير�ت مو�سكو، و�إخالء 
30 كيلومرت�ً، ر�أى  �ملنطقة بعر�س 
�أنه لي�س �أمامهم خيار �آخر، وحقيقة 
�أنه مل يعد مبقدورهم �لعتماد على 

حماية �لوليات �ملتحدة لهم. 
لكن �سيمينوف حذر من �أنه ل ميكن 
رو�سيا  تفاهم  على  مت��ام��اً  �لعتماد 
مع �لأكر�د، ز�عماً باأنهم قد يغريون 
ويجربون  �لن�سحاب،  ب�ساأن  ر�أي��ه��م 
�حتمال  �لتعامل مع  �لكرملني على 
خالل  من  موجعة  ل�سربة  تعر�سه 

�سفقته �لتي يفاخر بها مع �أنقره.
�لأك������ر�د  و�ف�����ق  “لرمبا  و�أ������س�����اف: 
�ليوم على �ملغادرة، ولكن لو وعدهم 
�لأمريكيون، مثاًل، ب�سيء ما، عندها 

رمبا يختارون �لبقاء«.
�لأكر�د  لي�س  �لكاتب،  ح�سب  ولكن، 

يفرت�س  �ل����ذي����ن  �ل����وح����ي����دون  ه����م 
كثب.  م�����ن  م���ر�ق���ب���ت���ه���م  ب���رو����س���ي���ا 
�لرئي�س  ت��ع��ب��ري  م����ن  ب���ال���رغ���م  �إذ 
�ل�������س���وري ع���ن دع��م��ه ل��الت��ف��اق بني 
بوتني و�أردوغ��ان، لحظ بع�سهم يف 
ر�ساه  ع��دم  على  م��وؤ���س��ر�ت  مو�سكو 

عن �لتفاق. 
مال�سينكو”  ق��ال  �ملنطلق،  ه��ذ  م��ن 
�سع نف�سك مكان �لأ�سد. يقرر �أقرب 
�أ�سدقاوؤك، بوتني، مع �أردوغان، �ألد 
�أع��د�ئ��ك، م�سري ب��الدك دون��ك. �إنه 
�أن يظهر  �لأ���س��د  �أم��ر مهني، ويريد 

�أنه ما ز�ل رئي�ساً ل�سوريا«. 

رو�سيا تنتقد الوجود الأمريكي 
قرب حقول النفط ال�سورية 

 •• جنيف-رويرتز:

�لإبقاء على  دونالد تر�مب  �لأمريكي  �لرئي�س  بقر�ر  �إير�ن ورو�سيا  نددت 
وج���ود ع�سكري ق���رب ح��ق��وق �ل��ن��ف��ط يف ���س��م��ال ���س��رق ���س��وري��ا، وق���ال وزير 

�خلارجية �لرو�سي �إن �أي ��ستغالل ملورد �لطاقة هذ� �سيكون غري قانوين.
و�أثار �قرت�ح تر�مب باأن تدير �سركة �إك�سون موبيل �أو �سركة نفط �أمريكية 
�أخرى حقول نفط �سورية �نتقاد�ت من خرب�ء قانونيني ويف جمال �لطاقة. 
�لوليات  �إن  ي��وم �جلمعة  ق��ال  �إ�سرب  م��ارك  �لأمريكي  �ل��دف��اع  وك��ان وزي��ر 
�ملتحدة �ستعزز وجود جي�سها يف �سوريا بن�سر باأ�سول �إ�سافية ت�سمل “قو�ت 
قبل  من  �لنفط  حقول  على  �ل�سيطرة  �نتز�ع  دون  للحيلولة  ميكانيكية” 
فلول تنظيم د�ع�س �لإرهابي �أو غريهم. وتطرق وزير �خلارجية �لإير�ين 
حممد جو�د ظريف للق�سية يف موؤمتر �سحفي بجنيف م�ساء �لثالثاء بعد 

لقاء بنظرييه �لرو�سي لفروف و�لرتكي مولود جاوي�س �أوغلو.
وقال ظريف “ح�سنا.. يبدو �أن �لوليات �ملتحدة باقية حلماية �لنفط. وعلى 
�لأقل �لرئي�س تر�مب �سادق يف �أن يقول ما تعتزم �لوليات �ملتحدة فعله«. 
و�أ�ساف “�إير�ن ورو�سيا هناك بدعوة من �حلكومة �ل�سورية، ونحن نعتزم 

�لبقاء هناك ما د�مت �حلكومة و�ل�سعب �ل�سوريني يريد�ن منا ذلك«.
�أما لفروف فقال �إن عودة �لقو�ت �لأمريكية �إىل �سوريا بعد نقلها للعر�ق 

تاأتي “بذريعة حماية مكامن �لنفط من د�ع�س«.
�سيادة  ذ�ت  لدولة  �لطبيعية  للمو�رد  قانوين  غري  ��ستغالل  “�أي  و�أ�ساف 
دون مو�فقتها �إمنا هو �أمر غري �سرعي ون�سرتك )مع �إير�ن وتركيا( يف هذ� 
�لر�أي«. وم�سى يقول “زمالوؤنا �لأمريكيون على در�ية مبوقفنا و�سند�فع 

عن هذ� �ملوقف«.

وا�سنطن تخف�س متثيلها يف قمة �سرق اآ�سيا 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�لوفد  تر�مب  دون��ال��د  للرئي�س  �جلديد  �لقومي  �لأم��ن  م�ست�سار  ي��رت�أ���س 
�لأمريكي �إىل قمة �سرق �آ�سيا، وفق ما �أعلن �لبيت �لأبي�س يف �أول خف�س 
�إىل  �لأوىل  للمرة  �ملتحدة  �لوليات  دعوة  �لأمريكي منذ  �لتمثيل  مل�ستوى 

�ملنتدى �لإقليمي.
وفيما يو�جه تر�مب حتقيقا يرمي �إىل عزله، فاإن خف�س �لتمثيل يف �لقمة 
�لتي تعقد يف 3 و4 ت�سرين �لثاين/نوفمرب يف بانكوك، �سيجدد �لنتقاد�ت 

باأن �لوليات �ملتحدة ل تركز على �آ�سيا يف وقت يتنامى �لنفوذ �ل�سيني.
�أي��ل��ول- �ملن�سب يف  ت��وىل  �ل��ذي  �أوب��ر�ي��ن  �إن روب���رت  �لبيت �لأبي�س  وق��ال 
�لذي  �لأم��ريك��ي  �لوفد  �سيرت�أ�س  بولتون،  ج��ون  للمت�سدد  خلفا  �سبتمرب 
رو����س مبفرده  و���س��ي��زور  رو�����س.  وي��ل��ب��ور  �ل��ت��ج��ارة  وزي���ر  ي�سم يف �سفوفه 

�إندوني�سيا وفيتنام.
�أن يتوجه يف �لأ�سبوع �لذي  �ملتوقع  �أنه من  �إل  ورغم عدم ح�سور تر�مب 
و�ملحيط  لآ�سيا  �لقت�سادي  �لتعاون  منتدى  لكتلة  �أخ��رى  قمة  �إىل  يليه 

�لهادئ )�أبيك( يف �سانتياغو.
مهاتري  �ملخ�سرم  �ملاليزي  �ل���وزر�ء  رئي�س  للقمة  بالرتويج  ق��ام  ول�سنو�ت 
نهاية  يف  كتلة  ت�سّور  �ل��ذي  �ل��ق��ارة  م�ستقبل  ع��ن  �ل�سر�س  �مل��د�ف��ع  حممد 

�ملطاف ت�سبه �لحتاد �لأوروبي.
�لقمة  م��ن  للجدل  مثري  نحو  على  ��سُتبعدت  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أن  غ��ري 
�آ�سيا باأن  2005، ما �أثار تعليقات و��سعة يف  �لفتتاحية يف كو�لملبور عام 

و��سنطن من�سغلة جد� بال�سرق �لأو�سط.
وبعد �أن تعهد �لرئي�س بار�ك �وباما حتويل �لهتمام �لأمريكي �إىل �آ�سيا، 
�لقمم  �إىل  م�سارك  ب�سفة   -- رو�سيا  وكذلك   -- �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ُدعيت 
�أوب���ام���ا ع��ل��ى �حل�����س��ور ك��ل ع���ام با�ستثناء  وو�ظ����ب   .2011 �ع��ت��ب��ار� م��ن 
�إغالق حكومي،  �لكونغر�س ب�ساأن  �أثناء مو�جهة �جلمهوريني يف   ،2013

و�أوفد نيابة عنه وزير �خلارجية جون كريي.

بريطانيا: لبنان عند مفرتق طرق
•• لندن-وكاالت:

�أكدت �ل�سفارة �لربيطانية يف بريوت �أم�س �لأربعاء �أن “لبنان عند مفرتق 
ودعت �إىل ت�سكيل حكومة قادرة على تقدمي �إ�سالحات حقيقية. طرق”، 

“لبنان عند  �أن  �لر�سمي على موقع تويرت  �ل�سفارة، عرب ح�سابها  وذكرت 
مفرتق طرق. و�أياً كان �حلل �ل�سيا�سي، فاإن لبنان يحتاج �إىل حكومة قادرة 
وب�سكل عاجل على تقدمي �إ�سالحات حيوية و�سرورية لإن�ساء بلد �أف�سل 
�لحتجاجات  بع�س  �سهدتها  �لتي  �ل�ستباكات  �إىل  �إ���س��ارة  ويف  للجميع«. 
قالت �ل�سفارة �إن “�لعنف �أو �لتخويف خالل �لحتجاجات �ل�سلمية من �أي 
جمموعة ي�ساهم فقط يف تقوي�س وحدة لبنان و��ستقر�ره«. وكانت �ل�سفارة 
�أن  على  و�سددت  ملطالبه،  لال�ستماع  ودع��ت  �للبناين  لل�سعب  دعمها  �أك��دت 
و�زدهاره،  و�سيادته  و��ستقر�ر  لبنان  �أم��ن  دعم  �ستو��سل  �ملتحدة  “�ململكة 
للجميع،  نوعية  تعليم  �إن�سافا، وفر�س  و�أك��رث  �أق��وى  �قت�ساد  مبا يف ذلك 

وحت�سني �خلدمات وتعزيز �لأمن«.

الهند ب�سدد تق�سيم جامو 
وك�سمري رغم الحتجاجات 

•• �رسيناجار-رويرتز:

�إقليمني  �إىل  عليها  �مل��ت��ن��ازع  وك�سمري  ج��ام��و  ولي���ة  ر�سميا  �لهند  �ستق�ّسم 
�مل�سطربة  �ملنطقة  على  قب�ستها  ت�سديد  بهدف  �خلمي�س،  �ليوم  �حتاديني 

�لتي تخ�سع لقيود �أمنية �سارمة منذ ثالثة �أ�سهر.
وجرى تفريق �حتجاجات متفرقة مناه�سة لالإجر�ء�ت فيما قتل م�سلحون 

نحو 12 �سخ�سا من خارج �لولية يف �لأ�سابيع �لقليلة �ملا�سية.
و�سع  �لقومية  �لهندو�سية  م��ودي  ن��اري��ن��در�  �ل���وزر�ء  رئي�س  حكومة  و�أل��غ��ت 
�إىل  �لولية  تق�سيم  �أي�سا  و�أعلنت  �آب  �أغ�سط�س-  يف  بك�سمري  �لذ�تي  �حلكم 
�إحد�هما من جامو  تتاألف  نيودلهي مبا�سرة  منطقتني يجري حكمهما من 
�أر�سلت  وك�سمري و�لأخ��رى من �جليب �لبوذي �لنائي لد�خ. يف �لوقت نف�سه 
�أغلبية  تقطنه  �ل��ذي  ك�سمري  و�دي  �إىل  �لإ�سافية  �ل��ق��و�ت  �آلف  �حلكومة 
م�سلمة حيث حارب �نف�ساليون �حلكم �لهندي على مدى عقود، كما نفذت 
�عتقالت و��سعة ملنع �أي �ندلع للعنف. وفر�ست �حلكومة �أي�سا قيود� �سارمة 
على �لتنقل وقطعت خطوط �لهاتف و�لإنرتنت. وقالت �حلكومة �إن جي.�سي 
�إليها  ينتمي  �لتي  جوجار�ت  ولي��ة  من  �سابق  حكومي  موظف  وهو  مورمو، 
مودي، �سيوؤدي �ليمني غد� �خلمي�س لي�سبح �أول حاكم لإقليم جامو وك�سمري 
�لحتادي. و�سيتوىل موظف �آخر هو ر�د� كري�سنا ماتور من�سب حاكم لد�خ، 
وهي منطقة مرتفعة يهيمن عليها �لبوذيون �سعت لوقت طويل لف�سل نف�سها 

عن ك�سمري ب�سبب �إ�سر�ر �ل�سطر�بات هناك بفر�س منوها.

و�صف ت�صّرف قي�ش �صعيد باخلطري:

تون�س: الزبيدي ي�سرد روايته على املبا�سر...!
بتن�صيق مع الرئا�صة: ال�صاهد يقرر اإجراء تفّقد اإداري ومايل ُمعّمق بوزارة اخلارجية

هل هو �تفاق بني �لرئي�سني؟�لزبيدي ي�سرد رو�يته

االأكراد جلبوا على اأنف�صهم ماأزقًا با�صطفافهم مع وا�صنطن 

انت�سار مو�سكو يف �سوريا مل يكتمل وامل�ساكل باقية
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باأنه  م��ا و���س��ف��ت��ه  �ن��ت��ق��دت  �ل��ت��ي  �ل��غ��رب��ي��ة  “�لدول  �إن  ب��ك��ني  ق��ال��ت 
ت�سن  �سينغيانغ،  �إقليم  يف  �لعرقية”  لالأقليات  �ل�سني  “��سطهاد 
با�سم  �ملتحدث  وق��ال  �ل��ب��الد.  �سمعة  ت�سويه  ي�ستهدف  “هجوماً” 
“�سوه   : �سحفي  �إي��ج��از  يف  �سو�نغ  جينغ  �ل�سينية  �خلارجية  وز�رة 
عدد �سئيل من �لدول �حلقائق ووجه �تهامات لل�سني. يظهر ذلك 
�أمر غري مرغوب  �ل�سني، وهو  �لهجوم �سوه �سمعة  �أن  ب�سكل كامل 
وعقيم متاماً«. وكان جينغ يتحدث بعد �ساعات من �نتقاد 23 دولة، 
بينها �لوليات �ملتحدة وبريطانيا و�أملانيا، �ل�سني ملعاملتها لالأقليات 
�لأمم  �لبيان مبقر  ودع��ا  �لبالد.  �سينغيانغ، غرب  �إقليم  يف  �مل�سلمة 
بقو�نينها  “�لتم�سك  �إىل  �ل�سينية  �حلكومة  نيويورك،  يف  �ملتحدة 
�لوطنية و�لتز�ماتها �لدولية و�للتز�مات باحرت�م حقوق �لإن�سان، 
مبا يف ذلك حرية �لعتقاد �لديني، يف �سينغيانغ ويف �أنحاء �ل�سني«.

كما دعا �لبيان �حلكومة يف بكني �إىل �لمتناع عما و�سفته ب�”�لعتقال 
�لتع�سفي لليوغور و�جلاليات �مل�سلمة �لأخرى«.

و�لقرغيز  �ليوغور  1.5 مليون �سخ�س من  بنحو  وهناك ما يقدر 
و�لكاز�خيني مت و�سعهم يف مع�سكر�ت تعليم �سيا�سية باملنطقة، ح�سب 
ن�سطاء حقوقيني وحكومات �أجنبية. وتطلق �ل�سني على �ملع�سكر�ت 
“�سرورية للحد من  �إنها  وتقول  “مر�كز �لتعليم و�لتدريب”  ��سم 

�لإرهاب و�لتطرف �لديني«.

قال متحدث با�سم �ل�سرطة �لكينية لوكالة �لأنباء �لأملانية �أم�س �إن 
يف  حتفهما  لقيا  “�ل�سباب”  جماعة  من  �أنهما  يف  ي�ستبه  �سخ�سني 
�أي�ساً من للجماعة  �أنهم  ُيعتقد  �آخ��رون،  �أن د�هم  �سمال كينيا، بعد 

�لإرهابية، مركز�ً لل�سرطة كان �لثنان حمتجزين بد�خله.
قذيفة  ��ستخدمو�  �ملهاجمني  �إن  �أوي��ن��و،  ت�سارلز  �مل��ت��ح��دث،  وق���ال 
�ساروخية �سد مركز �ل�سرطة مبقاطعة” و�غري” م�ساء �أم�س �لأول 

�لثالثاء.
�أن عن�سري  و�أعرب �ملتحدث عن �عتقاده باأن �ملهاجمني مل يعرفو� 
“�ل�سباب” كانا يف �لغرفة �لتي ��ستهدفوها بالقذيفة، �أو رمبا �أر�دو� 
قتلهما لعتقادهم �أنهما من �ملخربين �أو �أن لديهما معلومات مهمة 

عن عمليات �جلماعة.
وكانا  �ل��ي��وم،  ���س��اب��ق  وق���ت  يف  �أوق��ف��ا  بهما  �مل�ستبه  �أن  �أوي��ن��و  وت��اب��ع 
نارية  و�أ�سيب رجال �سرطة ومدين بطلقات  ينتظر�ن �ل�ستجو�ب. 

يف �لهجوم.
�لتي  �لكينية،  �حل��دود  من  كيلومرت�ً   13 بعد  على  �حل��ادث  ووق��ع 

ي�سهل �خرت�قها، مع �ل�سومال معقل جماعة “�ل�سباب«.
متكرر  ب�سكل  هجمات  للقاعدة،  �ملو�لية  �لإرهابية  �جلماعة  وت�سن 
�لهجوم  عن  م�سوؤوليتها  “�ل�سباب”  و�أعلنت  �مل��ج��اورة.   كينيا  على 
على مركز لل�سرطة عرب �لنرتنت، وقالت �إن مقاتليها �سيطرو� على 

�ملنطقة لفرتة ق�سرية.

�أو”  �إ����س  “�إن  جم��م��وع��ة  ���س��د  ق�سائية  دع���وى  و�ت�����س��اب  تطبيق  رف���ع 
�ملر��سلة  خ��دم��ة  با�ستخد�م  �تهمها  �ل��ت��ي  للتكنولوجيا  �ل�سر�ئيلية 

�ململوكة من في�سبوك للتج�س�س على �سحافيني ونا�سطني و�سو�هم.
و�ل���دع���وى �ل��ت��ي رف��ع��ت ل���دى حمكمة ف��در�ل��ي��ة يف ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا تقول 
م�ستهدف”  “جهاز   1400 ن��ح��و  ت��خ��رتق  �أن  ح��اول��ت  �مل��ج��م��وع��ة  �إن 

بربجميات خبيثة ل�سرقة معلومات قيمة من م�ستخدمي �لتطبيق.
�أظهر  �أن  �إن �لدعوى رفعت بعد  ويل كاثكارت  “و�ت�ساب”  وقال مدير 
نفيها  رغ��م  �ملعلوماتي،  �لهجوم  يف  �لإ�سر�ئيلية  لل�سركة  دور�  حتقيق 
�ملتكرر. وكتب كاثكارت على تويرت “جمموعة “�إن �إ�س �أو” تقول �إنها 
من  مئة  من  �أك��رث  �أن  وجدنا  لكننا  �حلكومات،  م�سوؤول  ب�سكل  تخدم 
يف  ��ستهدفو�  و�ل�سحافيني  �لإن�سان  حقوق  عن  �ملد�فعني  �لنا�سطني 

هجوم يف �أيار-مايو �ملا�سي. هذ� �لنتهاك يجب �أن يتوقف«.
�أو”  �إ����س  “�إن  ق��ام��ت  �ل���ذي  �ملعلوماتي  �ل��ربن��ام��ج  �إن  �ل��دع��وى  وت��ق��ول 
مم ليتم تثبيته عن بعد يف �أجهزة  بتطويره و�ملعروف با�سم بيغا�سو�س، �سُ
مقر�سنة ت�ستخدم �أنظمة �لت�سغيل �أندرويد و”�آي �أو �إ�س” وبالكبريي. 
وت�سيف �لدعوى �أن �ملهاجمني “عك�سو� هند�سة تطبيق و�ت�ساب وقامو� 
�ل�سرعية  و�ت�ساب  �سبكة  حركة  حماكات  من  ميكّنهم  برنامج  بتطوير 

من �أجل �إر�سال رمز �سار” لال�ستيالء على �لأجهزة.

عوا�صم

بكني

نريوبي

وا�شنطن

احلكومة اللبنانية توا�سل ت�سريف الأعمال  
•• بريوت-اأ ف ب:

يف  “�ل�ستمر�ر  �حلكومة  م��ن  �أم�����س  �للبنانية  �جلمهورية  رئا�سة  طلبت 
��ستقالة  ت�سكل حكومة جديدة، وذلك غد�ة  �إىل حني  �لأعمال”  ت�سريف 
رئي�س �حلكومة �سعد �حلريري حتت �سغط �ل�سارع، بعد نحو �أ�سبوعني من 

�حتجاجات طالبت برحيل �لطبقة �ل�سيا�سية.
�لتي تن�ّس  �للبناين  �لد�ستور  69 من  �ملادة  1 من  �لبند  �أحكام  ومبوجب 
على �أن �حلكومة ُتعترب م�ستقيلة يف حال ��ستقال رئي�سها، �أعلنت �ملديرية 
عون  مي�سال  �جلمهورية  رئي�س  �أن  بيان  يف  �جلمهورية  لرئا�سة  �لعامة 
ل حكومة  ُت�َسَكّ “طلب من �حلكومة �ل�ستمر�ر يف ت�سريف �لأعمال ريثما 

جديدة«.
و�لوزر�ء  �حلكومة  لرئي�س  �سكره  عن  �أع��رب  �لرئي�س  �أن  �لبيان  و�أ���س��اف 

كافة.
وبعد نحو 13 يوماً من حر�ك �سعبي غري م�سبوق منذ �سنو�ت ت�سبب ب�سلل 
يف �لبالد، �أعلن �حلريري ��ستقالة حكومته �لثالثاء “جتاوباً لإر�دة �لكثري 

من �للبنانيني �لذين نزلو� �إىل �ل�ساحات للمطالبة بالتغيري«.
وكان �حلريري قّدم مطلع �لأ�سبوع �ملا�سي، ورقة �إ�سالحات �قت�سادية يف 
جاءت  �أنها  �عتربو�  �ملتظاهرين  لكّن  �ل�سارع،  غ�سب  لمت�سا�س  حماولة 

متاأخرة ول تلبي طموحاتهم وو��سلو� قطع �لطرق.
ويطالب �ملعت�سمون بت�سكيل حكومة �خت�سا�سيني تدير �لبالد يف مرحلة 

�نتقالية �إىل حني �إجر�ء �نتخابات ت�سريعية مبكرة.

للمرة االأوىل يريد املواطنون اإ�صقاط النظام ال�صيا�صي 

نيويورك تاميز: لبنان اإىل املجهول بعد ا�ستقالة احلريري

م�صري عبد املهدي بني يدي الربملان 

املتظاهرون يف العراق ينتظرون �سقوط احلكومة  
 •• بغداد-اأ ف ب:

ل ي�������ز�ل م�������س���ري رئ���ي�������س �ل��������وزر�ء 
�ل���ع���ر�ق���ي ع������ادل ع���ب���د �مل����ه����دي بني 
�لذين  �ل���ربمل���ان  ���س��رك��ائ��ه يف  �أي�����دي 
يناق�سون �سحب �لثقة منه، مع �ت�ساع 
�لحتجاجات يف �ل�سارع �لذي يو��سل 

�ملطالبة ب�”�إ�سقاط �لنظام” بعد مقتل 240 �سخ�ساً يف �لتظاهر�ت و�أعمال 
�لعنف.

ك�سر  ع��دة،  جنوبية  م��دن  ويف  ب��غ��د�د  يف  �لتحرير  �ساحة  يف  وباحت�سادهم 
ير�قبون  وه��م  �لتجول،  حظر  �ملا�سيتني  �لليلتني  م��دى  على  �لعر�قيون 
من  باأقل  يقبلو�  لن  باأنهم  نف�سه  �لوقت  يف  موؤكدين  �ل�سيا�سية،  �ملناور�ت 

رحيل جميع �مل�سوؤولني.
ليال، قال هادي �لعامري �لقائد �سبه �لع�سكري يف �لربملان �لذي �أيد عبد 
�ملهدي من قبل ، �إنه يو�فق على “�لعمل مع” �لزعيم �ملوؤثر مقتدى �ل�سدر 
�لذي يدعو منذ �أو�ئل �أكتوبر �إىل ��ستقالة حكومة كان قد �ساعد يف تدريبها 

قبل عام.
“حتويل  لتجنب  �لتحرك  على  �لعامري  �لأرب��ع��اء  �ل�سدر  مقتدى  وح��ث 

 - �ليمن”  �أو  ���س��وري��ا  �إىل  �ل���ع���ر�ق 
�لتمرد�ت �سد  دولتان حتولت فيهما 

�ل�سلطة �إىل حرب �أهلية.
�ل�سدر  �تفق  �لأرب��ع��اء،  �لثالثاء  ليل 
�لرئي�سيان  �ل�����س��ري��ك��ان  و�ل���ع���ام���ري، 
�ملهدي،  عبد  ع���ادل  �ل����وزر�ء  لرئي�س 
ل�”�سحب  ���س��ي��ت��ع��اون��ان  �أن��ه��م��ا  ع��ل��ى 
�مل�ستقل  من رئي�س �حلكومة  �لثقة” 
منذ  باإ�سقاطه  �ل�سارع  يطالب  �ل��ذي 

مطلع ت�سرين �لأول-�أكتوبر.
و�أ����س���ب���ح م�����س��ري ع���ب���د �مل����ه����دي بني 
ي��دي �لربملان �ل��ذي ل ت��ز�ل جل�ساته 

مفتوحة حتى �إ�سعار �آخر.
وك����ان �ل���ربمل���ان ق��د دع���ا ع��ب��د �ملهدي 
للح�سور �إىل �لربملان “فور�ً”، ملا قد 
�إىل جل�سة م�ساءلة وت�سويت  يتحول 
�أكد  م��ا  بح�سب  �ل��ث��ق��ة،  ���س��ح��ب  ع��ل��ى 

�لعديد من �لنو�ب.
حتى  يعلق  مل  �حلكومة  رئي�س  لكن 
�لآن على تلك �لدعوة، كما �أن �لربملان 
لل��ت��ئ��ام م�سرعيه  م��وع��د�ً  ي��ح��دد  مل 

وع��دم حتويلها  �سد �حلكومة،  �لنتفا�سة  �إبقاء  هو  به 
مو�جهة بني �ملدنيني. نبذل ما يف و�سعنا، ولكننا لنز�ل 

بخطر. �لتهديد�ت كبرية«.
�لتفاق  وب��ري  �لرئي�س عون  على  �أن  �ل�سحيفة  وت��رى 
يوماً  تكن  مل  عملية  وه��ي  جديد،  حكومة  رئي�س  على 

�سهلة نظر�ً �إىل �لنق�سامات �ل�سيا�سية �حلادة.
�حلكومة  ت�سمل  لن  �ملنتتف�سني،  مطالب  حتققت  و�إذ� 

•• وا�صنطن-وكاالت:

غياب  ظ��ل  يف  �أن���ه  تاميز”  “نيويورك  �سحيفة  كتبت 
�لو�سع  ظ��ل  ويف  �للبنانية  للحكومة  و����س��ح  بديل  �أي 
�لقت�سادي �لذي ي�سارف �لنهيار، تلقي ��ستقالة رئي�س 

�لوزر�ء �سعد �حلريري �لبالد �إىل �ملجهول. 
�أ�سا�سي  ملطلب  تنفيذ�ً  تعترب  �ل�ستقالة  �إن  قالت  و�إذ 
�إىل  لفتت  �ل��ب��الد،  �جتاحت  �لتي  �لعارمة  للتظاهر�ت 
�ل��ذي��ن تعك�س  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن  ل��رت�ج��ع  م��وؤ���س��ر�ت  �أن ل 
�لطبقة  م��ن  ��ستياءهم  كلن”  يعني  “كلن  هتافاتهم 
�إىل �ل�ساحات �لثالثاء بعد  �ل�سيا�سية كلها. وهم عادو� 
�إعالن ��ستقالة �حلكومة، رغم �لهجوم على �ملتظاهرين 
�لهيكلية  تفكيك  �أم��ام  �لكبرية  �لتحديات  يك�سف  �لذي 

�لطائفية لل�سلطة.

النظام ال�صيا�صي الفا�صد
�سيو�جه  �حل��ري��ري،  �سيخلف  م��ن  �أي���ا  �أن���ه  �إىل  ولفتت 
�لنظام  و�أهمها  �ملتظاهرين،  مطالب  ملعاجلة  �سغوطاً 
�ل�سيا�سي �لفا�سد. ولفتت �إىل �أن �حلكومة كانت عاجزة 
عن توفري خدمات ثابتة من �لكهرباء و�ملاء �أو معاجلة 

�لنفايات.
وت���ق���ول م���دي���رة م��رك��ز ك��ارن��ي��غ��ي �ل�����س��رق �لأو����س���ط يف 
بريوت مها يحيى “�إنها حلظة �سحوة �سيا�سية يف هذ� 
�لنظام  �إ�سقاط  �مل��و�ط��ن��ون  يريد  �لأوىل  للمرة  �لبلد. 
تهديد�ً  ميثل  وهذ�  حكمهم،  �لذي  �لطائفي  �ل�سيا�سي 
�إىل هويات  ت�س�تند  �لتي  �ل�س���يا�سية  لالأح����ز�ب  وجودياً 

طائفية«.

�لذين  �أولئك  �سيقبل  �أي��ن؟...ه��ل  “�إىل  ت�ساأل:  ولكنها 
بالورقة  �سيلعبون  هل  �لأم���ر؟  بهذ�  �ل�سالح  مي�سكون 
�ل�سحيفة  ولفتت  ون��رى«.  ننتظر  �أن  علينا  �لطائفية؟ 
�إىل �أن ما ح�سل بعد ظهر �لثالثاء قدم �إجابة م�سبقة، 
و�سط بريوت  �ملتظاهرين يف  على  �لهجمات  �إظهار  مع 
حدود �لدعم لهم. فقبل �ساعات من ��ستقالة �حلريري، 
�ملعت�سمني  �أم��ل  وح��رك��ة  �هلل  حل��زب  منا�سرون  هاجم 
وخربو�  بع�سهم  و�سربو�  ب��ريوت  و�سط  يف  �ل�سلميني 

خيامهم �لتي ت�سبوها يف �ملكان.

ن�صراهلل وبري
�أثار  �ل����ذي  م��ا  و����س��ح��اً  ل��ي�����س  �إن����ه  �ل�سحيفة  وت��ق��ول   
�ملو�جهة، ولكن �لأمني �لعام مللي�سيات حزب �هلل �ل�سيد 
ح�سن ن�سر�هلل �أعرب عن معار�سته ل�ستقالة �حلكومة، 
�لأمر �لذي حرك بع�س منا�سريه بد�فع �لحرت�م له 

و�لغ�سب من �حلكومة. 
�لذين  �أم��ل  ينطبق عل منا�سري حركة  نف�سه  و�لأم��ر 
نبيه  �ل��ربمل��ان  رئي�س  زعيمهم  عن  �ل��دف��اع  �إىل  �سارعو� 

بري �لذي �سملته �تهامات �ملتظاهرين بالف�ساد.
�إىل  �أن�ساره  من  بع�س  ن��زل  �حل��ري��ري،  ��ستقالة  وبعد 
�لذي  �لوحيد  �لزعيم  يكون  ل  ب��اأن  للمطالبة  �ل�سو�رع 
ي�سقط، �إل �أن رئي�س �لوزر�ء �مل�ستقيل �سارع �إىل �إ�سد�ر 

بيان مطالباً �إياهم بالهدوء.

التهديدات كبرية
للتو��سل  و����س���ائ���ل  م���دي���ر  ري�������س، وه����و  و�أو�����س����ح ج����اد 
�لجتماعي دمرت خيمته يف �لهجوم: “ما نحاول �لقيام 

�حلكومية،  �مل���ق���ار  ح��ي��ث  �خل�����س��ر�ء 
ع���ن ���س��اح��ة �ل��ت��ح��ري��ر �ل��ت��ي �سارت 
ل���ل���ح���ر�ك. وه����ن����اك متطر  م����رك����ز�ً 
�ل���ق���و�ت �لأم���ن���ي���ة �مل��ت��ظ��اه��ري��ن بني 
�مل�سيل  ب���ال���غ���از  و�لأخ��������رى  �ل��ف��ي��ن��ة 
ومنذ  �لتقدم.  عن  لثنيهم  للدموع، 
بد�ية �حلر�ك �ل�سعبي يف �لأول من 
�لأ�سا�سية  �لعر�ق �حتجاجا على غياب �خلدمات  �لأول-�أكتوبر يف  ت�سرين 
لالأزمات  حلول  �إي��ج��اد  عن  �ل�سيا�سية  �ل�سلطات  وعجز  �لبطالة  وتف�سي 
�آلف بجروح، عدد  �أكرث من ثمانية  240 �سخ�سا و�أ�سيب  �ملعي�سية، قتل 

كبري منهم بالر�سا�س �حلي.
�إذ  معها،  بالتعاطي  �لعنف  يف  �سابقة  �أي�ساَ  �ملطلبية  �لتظاهر�ت  و�سهدت 
�سقط 157 قتياًل يف �ملوجة �لأوىل منها بني �لأول و�ل�ساد�س من ت�سرين 
بد�أت م�ساء  �لتي  �لثانية  �لآن يف �جلولة  �لأول/�أكتوبر، و83 قتياًل حتى 

�خلمي�س.
�سعبياً، ل  �أو  �ملدعوم حزبياً  �مل�ستقل غري  �ملهدي  عبد  �أن  مر�قبون  وي��رى 
�ل�سلطة ويتهمها �ملحتجون  �إىل  �أتت به  �لتي  �لأح��ز�ب  يز�ل رهينة زعماء 
بالتق�سري يف توفري �لوظائف و�خلدمات، ومبلء جيوب �مل�سوؤولني باأمو�ل 
�أكرث  تبّخر  �سبب  ك��ان  �ل��ذي  �لف�ساد 
16 عاماً،  450 مليار دولر يف  من 

بح�سب �أرقام ر�سمية.
�لأزم����ات  �ل��ب��اح��ث��ة يف معهد  وق��ال��ت 
لفر�ن�س  ف��ان��ت��اب��ي  م���اري���ا  �ل���دول���ي���ة 
بر�س �إن ��ستقالة �أو �إقالة عبد �ملهدي 
من  حت���ول  كنقطة  �إل��ي��ه��ا  “�سينظر 

قبل �ملتظاهرين«.
لكن ذلك قد يوؤدي �إىل “��سرت�حة” 
للحر�ك �أكرث منه “نهاية للحر�ك”، 
باحتالل  �أن������ه  �إذ  ف���ان���ت���اب���ي،  وف�����ق 
�ل���ك���ب���رية من  �مل������دن  �ل�������س���اح���ات يف 
�لبالد، “يوؤكد �لعر�قيون وجودهم” 
يف وجه م�سوؤوليهم. و�سددت �لباحثة 
نف�سها على �أن “�نتخابات مقبلة وفق 
�ستاأتي  نف�سه،  �لن��ت��خ��اب��ي  �ل��ق��ان��ون 
بنف�س �لوجوه �إىل �لربملان و�ستوؤدي 
�إىل �لتحالفات نف�سها لإيجاد رئي�س 
حيث  منق�سم  ب��رمل��ان  يف  للوزر�ء”، 
بالولء  �لت��ه��ام��ات  �أع�����س��اوؤه  يتبادل 

لإير�ن �أو للوليات �ملتحدة .

ل�ستئناف جل�سته. ولكن �أثري مالك �لذي جاء من �لديو�نية )200 كلم 
�أن  �عترب  �لتحرير،  �ساحة  يف  �ملتظاهرين  �إىل  لالن�سمام  ب��غ��د�د(  جنوب 

“�ل�سعب هو م�سدر �ل�سلطات! هو من �أتى بكل هوؤلء �إىل �ل�سلطة«.
“يريدون ��ستبد�ل عبد  39 عاماً  و�أ�ساف هذ� �لعر�قي �لبالغ من �لعمر 

�ملهدي ب�سخ�س من حزب �آخر �سيكون مثله«.
�أما ح�سني نوري، متظاهر �آخر يبلغ من �لعمر 55 عاماً، فاأكد �أن “نريد 

��ستعادة بلدنا �لذي �سرقوه منا«.
�ملد�ر�س  يف  نق�س  لدينا  “ب�سببهم  �أن��ه  �إىل  عاماً(   63( خري  ع��الء  ولفت 
�إنقاذ  تت�سكل حكومة  و�أن  ي�ستقيلو� جميعهم  �أن  عليهم  لذ�  و�مل�ست�سفيات، 

وطني«.
�ملنطقة  �ل���ذي يف�سل  و�ل�����س��ع��ب ح��ال��ي��اً، ج�سر �جل��م��ه��وري��ة  �ل��ربمل��ان  ب��ني 

بالف�ساد  يتهمونها  �لتي  �ل�سيا�سية  �لنخبة  �جل��دي��دة 
�حلريري  �سيو��سل  ذل��ك،  غ�سون  ويف  �لإد�رة.  و���س��وء 
ت�سيري  �لنتفا�سة  ��ستهدفتهم  �ل��ذي��ن  و�ل�سيا�سيون 
�لأع���م���ال. ول��ك��ن م��ن دون ���س��الح��ي��ات مت��ري��ر قو�نني 
�أقل قدرة من قبل على حل �لأزمة  �أ�سا�سية، �سيكونون 
و�نهيار  �لوطنية  �لعملية  بتدهور  ت��ه��دد  �ل��ت��ي  �ملالية 

�لنظام �مل�سري و�إفقار �ملو�طنني �لعاديني. 

اأمري الكويت والعاهل الأردين يبحثان 
اآخر امل�ستجدات الإقليمية والدولية

•• الكويت-وام:

�لكويت  دول��ة  �أم��ري  �ل�سباح  �جلابر  �لأح��م��د  �سباح  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  عقد 
جل�سة  �أم�����س  �لها�سمية  �لأردن���ي���ة  �ململكة  ملك  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل  �مل��ل��ك  وج��الل��ة 
مباحثات تناولت �أهم �لق�سايا ذ�ت �لهتمام �مل�سرتك ودعم وحدة �ل�سف وم�سرية 
و�لدولية.  �لإقليمية  �ل�ساحتني  على  �مل�ستجد�ت  و�آخ��ر  �مل�سرتك  �لعربي  �لعمل 
ونقلت وكالة �لأنباء �لكويتية “كونا” عن �ل�سيخ علي جر�ح �ل�سباح وزير �سوؤون 
�أي�سا �لعالقات �ملتميزة  �إن �ملباحثات تناولت  �لديو�ن �لأمريي �لكويتي .. قوله 
�لتي تربط �لبلدين و�ل�سعبني و�سبل تعزيزها وتنميتها يف �ملجالت كافة وتو�سيع 
�أطر �لتعاون مبا يخدم م�ساحلهما �مل�سرتكة. وكان �لعاهل �لأردين قد و�سل �إىل 

�لكويت يف وقت �سابق �أم�س وكان �أمري �لكويت على ر�أ�س م�ستقبليه.

وقوى  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �ملتحدة  �لأمم  من  و�ل�سغوط 
�إقليمية.

مل  كما  �لآن  حتى  كري  �سلفا  �لرئي�س  عن  رد  ي�سدر  ومل 
تعلق �أي من �لبلد�ن �لتي �ساهمت يف �إبر�م �لتفاق.

يقبلو�  لن  �إنهم  �ل�سهر  ه��ذ�  �أمريكيون  م�سوؤولون  وق��ال 
يتم  مل  م��ا  عقوبات  يفر�سون  وق��د  �لتاأجيل  م��ن  باملزيد 

�للتز�م باملو�عيد �لنهائية �ملحددة.
يف  عاملا  تكون  �أن  حتتاج  “ل  م�سار  با�سم  �ملتحدث  وق��ال 
�ل�سو�ريخ لتدرك �أن �حلكومة يف جوبا تفتقر �إىل �لإر�دة 

�ل�سيا�سية لتطبيق �تفاق �ل�سالم«.
ودع��ا �حلكومة ل��الإف��ر�ج ع��ن �لأم���و�ل �لتي و�ف��ق��ت على 

•• جوبا-رويرتز:

�ل�سود�ن  �مل��ع��ار���س��ة يف ج��ن��وب  �ت��ه��م ري���ك م�����س��ار زع��ي��م 
�إىل  ودعا  �سالم  �تفاق  بالف�سل يف تطبيق  �أم�س  �حلكومة 
يلقي  مم��ا  �أ�سهر  �ستة  مل��دة  وح��دة  حكومة  ت�سكيل  �إرج���اء 

بظالل على جهود �إنهاء �سر�ع م�ستمر منذ �أعو�م.
وق���ال ب���وك ب���وث ب��ول��و�جن �مل��ت��ح��دث ب��ا���س��م م�����س��ار، زعيم 
�سي�ستطيع  م�����س��ار  �أن  يعتقد  ل  �إن����ه  ���س��اب��ق��ا،  �مل��ت��م��ردي��ن 
�سباط  ف��رب�ي��ر-   12 بحلول  وح��دة  حلكومة  �لن�سمام 
وهو �ملوعد �ملتفق عليه يف �سبتمرب- �أيلول بعد �سهور من 
�ملحادثات و�تفاقات وقف �إطالق �لنار �لتي جرى �نتهاكها 

�ل�ستة  �ل�سهور  �أن  و�أ���س��اف  �لت��ف��اق.  تنفيذ  يف  �إن��ف��اق��ه��ا 
�لإ�سافية “�ستف�سح جمال” حلل �خلالفات.

لكن  �ل�����س��ود�ن.  ج��ن��وب  �لقتال يف  �ل�سالم  �ت��ف��اق  و�أوق���ف 
نزع  لتمويل  �ل���الزم  �مل���ال  �إن��ه��ا ل متلك  ق��ال��ت  �حلكومة 

�سالح �ملتمردين �ل�سابقني ودجمهم يف �جلي�س.
وذكرت هيئة دولية تر�قب وقف �إطالق �لنار �أن �حلكومة 
خ�س�ست حتى �لآن ع�سرة ماليني دولر من �أ�سل 100 
ب�ساأن تفا�سيل  بها. كما يختلف �جلانبان  مليون تعهدت 
�ل��ولي��ات يف جنوب �ل�سود�ن.  �لت��ف��اق مب��ا يف ذل��ك ع��دد 
�نتقالية  بعد فرتة  �نتخابات  �إج��ر�ء  �لتفاق على  وين�س 

مدتها ثالثة �أعو�م.

م�سار يدعو لإرجاء ت�سكيل حكومة بجنوب ال�سودان

داع�صي من�صق ك�صف مكانه لالأمريكان 

البغدادي رحل... ظروف ظهور داع�س ل تزال هنا
•• وا�صنطن-وكاالت:

ك��ت��ب �ل��ب��اح��ث �إت�����س. �أي. ه��اي��ل��ر عن 
زع��ي��م تنظيم  ب��ع��د مقتل  م��ا  م��رح��ل��ة 
د�ع�������س �أب����و ب��ك��ر �ل���ب���غ���د�دي يف مقال 
“فورين  جم���ل���ة  م����وق����ع  يف  ن�������س���ره 
بولي�سي” �لأمريكية، قائاًل �إنه بينما 
هذ�  مقتل  يعنيه  م��ا  يف  �ل��ع��امل  يفكر 
�لإرهابي، ي�سود �عتقاد �أن �لتنظيم قد 
�نتهى. وثمة �سبب معقول لالحتفال- 
على �لأقل بالن�سبة ل�سحايا �لتنظيم 
�لذي  �ل��ت��ه��دي��د  ول���ك���ن  �مل��ن��ط��ق��ة-  يف 
�أن  ط��امل��ا  ق��ائ��م��اً  يبقى  د�ع�����س  ي�سكله 
�لعامل يخفق يف معاجلة �لأ�سباب �لتي 

�أدت يف �لأ�سل �إىل ظهور �لتنظيم. 
�أن  له  �سبق  �ل��ذي  �لبغد�دي  �أن  وذك��ر 
�مل�سلمني”  لكل  “خليفة  نف�سه  �أعلن 
رمزية  �سخ�سية  يكون  �أن  هدفه  ك��ان 
ت���زع���م ح���ك���م م�������س���اح���ة م����ن �لأر�������س 
�مل�سلمون  يعلن  �أن  على  �لدين،  با�سم 
يف �أن���ح���اء �ل���ع���امل �ل�����ولء. ل��ك��ن هذه 

�ل�سردية كانت ت�سوبها �لعيوب.
�لعظمى  �لغالبية  رف�سته  وع��م��ل��ي��اً، 
علماً  قيادته،  ورف�ست  �مل�سلمني  م��ن 
�مل�سلمني  من  هم  �سحاياه  معظم  �أن 

�لقيادة  �إىل  �لآن  يفتقد  د�ع�����س  �أن 
يتبدد  ل��ن  �لتنظيم  لكن  و�لأر�����س���ي، 
يف  خل�سائر  ت��ع��ر���س  وم��ن��ذ  بب�ساطة. 
�ل���ع���ر�ق و����س���وري���ا، فاإن  �لأر������س����ي يف 
د�ع�����س ك���ان ي��ت��ح��ول م��ن �ل���د�خ���ل، �إذ 
ظ���ه���رت جم���م���وع���ات خم��ت��ل��ف��ة حول 
هو�ج�سها  ع��ل��ى  �أك����رث  ت��رك��ز  �ل���ع���امل 
�لبغد�دي ميكن  �لد�خلية. ومع موت 
�إىل جماعات  �لتنظيم  �أتباع  �أن ينتقل 
�أح��د يعرف  �أخ���رى. لكن ل  متطرفة 
���س��ي��ئ��اً ب��ع��د. و�لأم�����ر �ل��و����س��ح ه��و �أن 
�لعو�مل �لتي ت�سافرت لإن�ساء د�ع�س 

ل تز�ل موجودة.
�ل��ت��ي ت�سافرت  �ل��ع��و�م��ل  �أن  �ل��و����س��ح 
جل��ع��ل �إن�����س��اء د�ع�����س مم��ك��ن��اً م��ا ز�لت 
قائمة. ول يز�ل �لأ�سا�س �لأيديولوجي 
للتنظيم، وهو زو�ج من تف�سري�ت دينية 
�لإ�سالم  من  متجان�سة”فرعان  غري 
�ملتطرف و�ل�سلفية �ملت�سددة”، يحظى 

و�لأك����ر�د  و�مل�سيحيني  و�لأي��زي��دي��ني 
��ستهدف  وه���و  و�آخ���ري���ن.  و�لأت������ر�ك 
�مل�سلمني وغري �مل�سلمني. وكان هوؤلء 
هذ�  �سد  �لقتال  يف  �سحى  م��ن  �أك���رث 
بالرتياح  ي�����س��ع��رون  وه���م  �ل��ت��ن��ظ��ي��م. 
�ليوم.  و�أ�سار �إىل �أنه من �ملفارقات �أن 
�أتباع �لبغد�دي وجدو� ق�سية م�سرتكة 
م���ع �مل���روج���ني ل��ن��ظ��ري��ة �خل����وف من 
ت�سويق  �إىل  ���س��ع��و�  �ل���ذي���ن  �لإ����س���الم 
�ل�سلطة  م��ن  ن��وع��اً  باعتباره  �سورته 
�لإ�سالم.  جوهر  متثل  �لتي  �لدينية 
لكن �ملرجعيات �لدينية �مل�سلمة د�خل 
ومن  منه  �سخرت  وخ��ارج��ه��ا  �ملنطقة 
يروج  �أن��ه  �عتبار  على  م���ر�ر�ً  تنظيمه 

لالنحر�ف و�لهرطقة. 
ل����دى ما  �ل����و�ق����ع مل ي��ك��ن  ول���ك���ن يف 
�أور�ق  من  �لكثري  “�خلليفة”  ي�سمى 
وهو  يظهرها.  ك��ي  �لدينية  �لعتماد 
يحمل �سهادة يف �لدر��سات �لدينية من 

ب�سعبية. يف هذ� �ل�سدد، ميكن �عتباره 
�مل�سيحية  ب��ح��رك��ة  ي�سمى  مل��ا  مم��اث��اًل 
�ل���ر�ي���خ  ل���ه���ا  روج  �ل���ت���ي  �لإي���ج���اب���ي���ة 
كانت  و�لتي  �لنازي،  �لعهد  يف  �لثالث 
بها  م��ع��رتف  تقاليد  �أي  خ���ارج  تعترب 
للطائفة �مل�سيحية. وو�سف م�سوؤولون 
�أمريكيون �ملخرب �لذي �أبلغ عن زعيم 
تنظيم د�ع�س باأنه كان �ساحب �لدور 
�لقو�ت  و�سول  عملية  يف  “�حلا�سم” 
�ختباء  مكان  �إىل  �لأمريكية  �خلا�سة 

�أبو بكر �لبغد�دي وقتله. 
“و��سنطن  تقرير  ذك��ره  ما  وبح�سب   
معلومات  �مل��خ��رب  ه���ذ�  ق���ّدم  بو�ست” 
�لبغد�دي،  وج��ود  مكان  عن  تف�سيلية 
�ملجمع  غ��رف  ت�سميم  �إىل  بالإ�سافة 

�ل�سكني �لذي كان يحتمي به.
�ملخرب  �إخ��ر�ج  باأنه مت  �لتقرير  و�أف��اد 
ب��رف��ق��ة ع��ائ��ل��ت��ه م���ن حم��اف��ظ��ة �إدل���ب 
�أن  وي��ت��وق��ع  ب��ي��وم��ني،  �لعملية  ع��ق��ب 

جامعة �أن�ساأها نظام �سد�م ح�سني ومل 
و��سع  �أن��ه  �لتنظيم  د�خ��ل  يعترب  يكن 
�لدينية  لل�سلطات  وبالن�سبة  �ملعرفة. 
�لختالف  ف����اإن  �حل��ق��ي��ق��ي��ة،  �مل�سلمة 
�لرئي�سي يف �لر�أي كان يتمحور حول 
ما �إذ� كانت �أفكار د�ع�س كافية لإبعاد 
�أفكار  �أو جمرد  �سخ�س ما عن �لدين 
بالن�سبة  لكن  مطلق.  ب�سكل  �سريرة 
�إىل �أتباع �لبغد�دي، فاإنه كان �خلليفة 

وحكم ما �سمي بدولة.
وك����ان����ت م��ع��ن��وي��ات��ه��م �جل���م���اع���ي���ة يف 
�لبغد�دي  ����س��ت��ط��اع  ع��ن��دم��ا  ذروت���ه���ا 
لكن  وحكمها،  �أر�����سٍ  على  �ل�سيطرة 
هذه �ملعنويات بد�أت تنهار عندما ثبت 
�ل���دول���ة ك���ان خ���ط���اأً. وحتى  �أن �دع����اء 
عندما كان د�ع�س ي�سيطر على �أر��ٍس 
يف �سوريا و�لعر�ق، مل يكن يف �لإمكان 
باملعنى  باأنها دولة  و�سف دولة د�ع�س 
�إىل  �لكاتب  ولفت  للكلمة.   �حلقيقي 

يك�سف  مل  �ل��ذي  �ل��رج��ل،  ي�ستلم  يتم 
 25 قدرها  جائزة  بعد،  جن�سيته  عن 
م�سوؤولني  ب��ح�����س��ب  دولر،  م���ل���ي���ون 
“عربي  �إنه  م�سوؤول  وقال  �أمريكيني. 
د�ع�س،  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  �ن��ق��ل��ب  �سني” 
ب��ع��دم��ا ق��ت��ل �ل��ت��ن��ظ��ي��م �أح����د �أق���ارب���ه. 
�لأم�����ر  ب������ادئ  يف  زرع  �مل���خ���رب  وك������ان 
�لدميقر�طية  ���س��وري��ا  ق���و�ت  ي��د  على 
�إىل  ملفه  �إد�رة  �سلمت  �لتي  )ق�سد(، 
�أجرت  وقد  �لأمريكية،  �ل�ستخبار�ت 
فح�ساً  �لأم���ري���ك���ي���ة  �ل����س���ت���خ���ب���ار�ت 
دق��ي��ق��اً ����س��ت��م��ر لأ���س��اب��ي��ع ل��ل��ت��اأك��د من 
خ��ل��ف��ي��ة �مل���خ���رب. وب�����د�أت ج��ه��ود جمع 
�ل����س���ت���خ���ب���ار�ت���ي���ة حول  �مل���ع���ل���وم���ات 
�إل  �مل��ا���س��ي،  �ل�سيف  م��ن��ذ  �ل��ب��غ��د�دي 
�حلقيقي  �ل�ستخبار�تي  �لإجن���از  �أن 
معلومات  بعد  �ملا�سي  �ل�سهر  يف  ب��د�أ 
ق����دم����ه����ا �مل�����خ�����رب ����س���م���ح���ت ب����وج����ود 
�أحد  وق���ال  �لعملية.  لتنفيذ  ف��ر���س��ة 
�إن  �ملخرب،  ب�ساأن  �ملطلعني  �مل�سوؤولني 
كلف  به  موثوقاً  م�ساعد�ً  كان  �لرجل 
بتقدمي �خلدمات �للوج�ستية، و�ساعد 
�لبيوت  ب��ني  �لنتقال  على  �ل��ب��غ��د�دي 
�إدلب قبل �لنتقال  �لآمنة يف منطقة 

�إىل �ملجمع حيث كانت نهايته.
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اإع����������الن
خلدمات  �ل�س�����ادة/فاتكون  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �حل�سابية رخ�سة رقم:2486470 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �حمد عبد�هلل ح�سن عبد�هلل حممد %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد �سيف خلفان خمي�س �لعميمي
تعديل ن�ساط/حذف تدقيق ومر�جعة �حل�سابات )6920001(

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31 

اإع����������الن
للخدمات  �ل�س�����ادة/فلكور  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لهند�سية و�ملقاولت ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1139993 

تعديل ن�سب �ل�سركاء/حممد �سيدى علي مبارك من 25% �ىل %22
تعديل ن�سب �ل�سركاء/مهدي �سيدي علي مبارك من 24% �ىل %22

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة �ن�س حممد �سيدي علي مبارك %5

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/حمل حممد �سفيق للتنجيد ذ.م.م 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1045391 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة فيبي�س بالتوموتيكال في�سو�مرب�ن %25

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة بالتوموتيكال �سانكونى في�سو�مرب�ن %24
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة ب�سرى غريب مو�سى ح�سن �لقمزي %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف فيبي�س بالتوموتيكال في�سو�مرب�ن
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف بالتوموتيكال �سانكونى في�سو�مرب�ن

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �سم�س عبد�لرحمن قائدي �لعو�سي �ملرزوقي
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة 
�ست�ستكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�سيليكا لتقنية �ملعلومات

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�سة رقم:1142049 

تعديل وكيل خدمات/��سافة طارق حممد حممود حميد�ن حماد

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة معاويه ن�سيم حممد �خل�ساونه %100

تعديل وكيل خدمات/حذف عزيزه ها�سم �مام �لدين

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف ند� كوربى

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31 

اإع����������الن
للمقاولت  غار  �ل�س�����ادة/تور  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة  رخ�سة رقم:2794716 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �سهيل �سامل �سهيل �سعيد �لر��سدي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف حر�ن عتيق خلفان عي�سى �لظاهري
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/مطعم با�ستا ل في�ستا  

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1156143 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة نا�سر حممد ر��سد �جلرن �لنعيمي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف نبيل حممود �سريف �لنهاري �لها�سمي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31 

اإع����������الن
قوديز  دي  �ل�س�����ادة/كافترييا  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م   رخ�سة رقم:2172940 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة �لعنود عبد�لرحمن عبد�لهادي مفرح �لحبابي %60
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف عبد�لرحمن عبد�لهادي مفرح �لحبابي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة 

�ل�سعلة لعمال �لنجارة و�حلد�دة �مل�سلحة
رخ�سة رقم:CN 1006607  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31 

اإع����������الن
�ل�س�����ادة/حمل  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لنجم �لزرق
رخ�سة رقم:CN 1002390  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �لقت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/ميدل �ي�ست لتوريد �لعمالة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:2072762 
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��سم جتاري من/ميدل �ي�ست لتوريد �لعمالة

MIDDLE EAST MANPOWER SUPPLY

�ىل/ميدل �ي�ست لتوريد �لعمالة  - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
MIDDLE EAST MANPOWER SUPPLY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خالل  �لقت�سادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لحتاد للمعامالت ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1235071 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد �بر�هيم عبد�لرحيم �حمد �ل�سيباين %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �بر�هيم عبد�لرحيم �حمد �ل�سيباين
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/حذف �لفجر للخدمات �لد�رية

AL FAJER MANAGEMENTS SERVICES

تعديل �ل�سكل �لقانوين/من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �ىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��سم جتاري من/�لحتاد للمعامالت ذ.م.م

ETIHAD TRANSACTIONA LLC

�ىل/�لحتاد للمعامالت  - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
ETIHAD TRANSACTIONA - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/�لن�سيم �لبارد لل�سيانة �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1413434 

تعديل ��سم جتاري من/�لن�سيم �لبارد لل�سيانة �لعامة

AL NASEEM AL BARED GENERAL MAINTENANCE

�ىل/�لن�سيم �لبارد لت�سليح �ملكيفات

AL NASEEM AL BARED AIR CONDITIONING REPAIRING

تعديل ن�ساط/��سافة ��سالح �ملربد�ت و�لغ�سالت و�ل�سخانات )9522001(

تعديل ن�ساط/حذف �سيانة �ملباين )4329901(

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت تركيب �نظمة �لتكييف و�لتهوية وتربيد �لهو�ء و�سيانتها )4322005(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 

�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31 

اإع����������الن
�سعيد  �ل�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN �سامل �ليحيائي للتجارة رخ�سة رقم:1116701 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ��سم جتاري من/موؤ�س�سة �سعيد �سامل �ليحيائي للتجارة
SAEED SALEM AL YEHYAEI TRADING EST

�ىل/بقالة �ملاعون
AL MAON BAQALA

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31 

�ساحل ال�سحراء للمقاولت العامة-ذ م م
تاريخ  يف  �ملنعقدة  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  مبوجب 
2019/10/28 �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم   1949007464 يعلن 

�مل�سفى ز�يد ت�سارترد �أكاونت لتدقيق �حل�سابات، عن ت�سفية �سركة:
))�ساحل �ل�سحر�ء للمقاولت �لعامة -ذ م م((

�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية-�بوظبي بالرقم
على  حقوق  �أو  مطالبة  �عرت��س  �ي  لديه  من  فعلى   CN-1486319

�ملوؤيدة  �مل�ستند�ت  مع  مبطالبته  �لتقدم  عليه  �عاله  �ملذكورة  �ل�سركة 
من  يوماً   45 وملدة  �لر�سمي  �لدو�م  خالل  وذلك  �مل�سفى،  �إىل  لذلك 
تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن، وكل من مل يتقدم خالل �ملدة �ملحددة بالإعالن 
�سندوق   ،  02  /  6666828 �مل�سفى:  تليفون  باملطالبة.   حقه  ي�سقط 
  M9 �مل�سفح  �بوظبى-   -  info@zcaa.ae �إمييل:   )41145( بريد 

.)M12( مكتب رقم ) M( بناية نايع �سعيد �لنيادي �لطابق

اإع��������لن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31 
يعلن  �ل�سيد/ فادي �سامان زيادة -)�سوري �جلن�سية( ويحمل بطاقة هوية 
�ل�سادة/علي حممد  رقم )784198250971425( ب�سفته وكيال عن 
�سادق �لبلو�سي - خالد علي حممد �سادق �لبلو�سي- مانع علي حممد 
�سادق �لبلو�سي- حممد علي حممد �سادق �لبلو�سي )�مار�ت �جلن�سية( 
�أح�سن �سايح– )جز�ئري  �ل�سيد /  �إىل  �إلغاء �لوكالة �ملمنوحة منه  عن 
�جلن�سية( ويحمل بطاقة هوية رقم )784196708590581( �ملوثقة 
حتت رقم : 1952008827  بتاريخ 2019/10/20 لدى �لكاتب �لعدل 
�إنني  –فرع )غرفة �لتجارة و�ل�سناعة( حيث  باأبوظبي  بد�ئرة �لق�ساء 
تاريخ  بعد  نهائيا  �لوكالة  با�ستعمال  �لوكيل  قيام  وعدم  �إلغائها  قررت 
2019/10/22 كما نحذر كل من يتعامل معه بالوكالة نهائيا  �لإلغاء 

حتى ل يقع �جلميع حتت �مل�سوؤولية �لقانونية.

اإلغ�اء وك�ال�ة
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31 

بطاقة  ويحمل  �جلن�سية(  -)�سوري  زيادة  �سامان  فادي  �ل�سيد/  يعلن  
�ل�سيد/مانع  عن  وكيال  ب�سفته   )784198250971425( رقم  هوية 
�لوكالة  �إلغاء  عن  �جلن�سية(  -)�مار�تي  �لبلو�سي  �سادق  حممد  علي 
�ملمنوحة منه �إىل �ل�سيد / �أح�سن �سايح– )جز�ئري �جلن�سية( ويحمل 
�ملحرر  رقم  حتت  �ملوثقة   )784196708590581( رقم  هوية  بطاقة 
�لعدل  �لكاتب  لدى   2019/07/24 بتاريخ    2019/1/152574  :
قيام  وعدم  �إلغائها  قررت  �إنني  حيث  )�لرب�ساء(  –فرع  دبي  مبحاكم 
�لوكيل با�ستعمال �لوكالة نهائيا بعد تاريخ �لإلغاء 2019/10/22 كما 
حتت  �جلميع  يقع  ل  حتى  نهائيا  بالوكالة  معه  يتعامل  من  كل  نحذر 

�مل�سوؤولية �لقانونية.

اإلغ�اء وك�ال�ة
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31 

يعلن  �ل�سيد/ فادي �سامان زيادة -)�سوري �جلن�سية( ويحمل بطاقة هوية 
حممد  �ل�سيد/علي  عن  وكيال  ب�سفته   )784198250971425( رقم 
�سادق �لبلو�سي -)�مار�تي �جلن�سية( عن �إلغاء �لوكالة �ملمنوحة منه �إىل 
�ل�سيد / �أح�سن �سايح– )جز�ئري �جلن�سية( ويحمل بطاقة هوية رقم 
)784196708590581( �ملوثقة حتت رقم : 1903009470  بتاريخ 
–فرع  باأبوظبي  �لق�ساء  بد�ئرة  �لعدل  �لكاتب  لدى   2019/09/25
)غرفة �لتجارة و�ل�سناعة( حيث �إنني قررت �إلغائها وعدم قيام �لوكيل 
2019/10/22 كما نحذر  �لإلغاء  تاريخ  بعد  نهائيا  �لوكالة  با�ستعمال 
كل من يتعامل معه بالوكالة نهائيا حتى ل يقع �جلميع حتت �مل�سوؤولية 

�لقانونية.

اإلغ�اء وك�ال�ة
العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31 

بطاقة  ويحمل  �جلن�سية(  -)�سوري  زيادة  �سامان  فادي  �ل�سيد/  يعلن  
�ل�سيد/خالد  عن  وكيال  ب�سفته   )784198250971425( رقم  هوية 
�لوكالة  �إلغاء  عن  �جلن�سية(  -)�مار�تي  �لبلو�سي  �سادق  حممد  علي 
�ملمنوحة منه �إىل �ل�سيد / �أح�سن �سايح– )جز�ئري �جلن�سية( ويحمل 
�ملحرر  رقم  حتت  �ملوثقة   )784196708590581( رقم  هوية  بطاقة 
�لعدل  �لكاتب  لدى   2019/07/18 بتاريخ    2019/1/147276  :
قيام  وعدم  �إلغائها  قررت  �إنني  حيث  )�لرب�ساء(  –فرع  دبي  مبحاكم 
�لوكيل با�ستعمال �لوكالة نهائيا بعد تاريخ �لإلغاء 2019/10/22 كما 
حتت  �جلميع  يقع  ل  حتى  نهائيا  بالوكالة  معه  يتعامل  من  كل  نحذر 

�مل�سوؤولية �لقانونية.

اإلغ�اء وك�ال�ة

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31 

اخلليج العربي لنقل الثاث-�سركة ال�سخ�س الواحد- ذ م م
لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  مبوجب   
كاتب �لعدل بتاريخ 2019/10/22  بالرقم   1905019964  يف 
حل  عن  �حل�سابات  لتدقيق  �سارتفورد  مكتب/  يعلن  �أبوظبي 

وت�سفية �سركة:
اخلليج العربي لنقل االثاث- �صركة ال�صخ�ش الواحد - ذ م م

�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية-�بوظبي بالرقم
CN-2323952 فعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم 
فاك�س   0525030033 رقم    هاتف  �ملعني  �مل�سفى  مكتب  �إىل 
7644 �بوظبي �سارع �ل�ستقالل  بناية / 024414381 �س ب 
بنك �ل�ستثمار �لطابق 3 مكتب رقم  303 و�إح�سار �مل�ستند�ت 
ن�سر  تاريخ  من  يوما   45 �أق�ساها  مدة  خالل  وذلك  �لثبوتية 

هذ� �لإعالن.

اإع��������لن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12771 بتاريخ 2019/10/31 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�س�����ادة/فانتوم  لتاأجري �ل�سيار�ت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1284861 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/يو�سف حممد طيب عبد�هلل �لعبيديل من مالك �ىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء/ يو�سف حممد طيب عبد�هلل �لعبيديل من 100% �ىل %51
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة خالد ه�سام ها�سم مر�سد عقل %24

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/��سافة حممد ه�سام ها�سم مر�سد عقل %25
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع/بات�سو مياه كوتي من مالك �ىل �سريك

تعديل لوحة �لإعالن/ �جمايل من م�ساحة 7.25*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية �ىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل ��سم جتاري من/فانتوم  لتاأجري �ل�سيار�ت
PHANTOM RENT A CAR

�ىل/فانتوم  لتاأجري �ل�سيار�ت ذ.م.م
PHANTOM RENT A CAR LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية خالل 
�أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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عربي ودويل

يوليو �إىل �سبتمرب.
  ولإغ������ر�ء ه���ذ� �جل��م��ه��ور ب�سكل 
بار�سكيل  ب���ر�د  ي���رتدد  ل  �أف�����س��ل، 
وفريقه يف نقل ت�سريحات �لرئي�س 
��ستخد�م  ح���ت���ى  �أو  �مل���ت���ط���رف���ة، 
�أ���س��ال��ي��ب م�����س��ك��وك ف��ي��ه��ا �إىل حد 
�لدميقر�طي،  �جل��ان��ب  ع��ل��ى  م���ا. 
رف�س  م��ن��ذ  �لن��ت��ق��اد�ت،  تتهاطل 
ك��اذب من  �إع��الن  �سحب  في�سبوك 

�ملر�سح يف �ل�سهر �ملا�سي. 
   �تهم �لفيديو ب��دون حجة نائب 
و�بنه  بايدن  جو  �ل�سابق  �لرئي�س 
�إن  �سي  ورف�����س��ت  بالف�ساد،  هنرت 
و�سبق  �ل�����س��ب��ب.  ل��ن��ف�����س  ب��ث��ه  �إن 
�ن   ،2016 ع��ام  �حل��م��ل��ة،  لفريق 
�سود  ناخبني  �إىل  متعّمد�  ت��وّج��ه 
لثنيهم  ف��ي�����س��ب��وك،  ع��ل��ى  و���س��اب��ات 
ل�����س��ال��ح هيالري  �ل��ت�����س��وي��ت  ع���ن 

كلينتون.
   �أ�سبح هذ� �ل�ستهد�ف �لنتخابي 
ا من خالل عقد موّقع  ممكنا �أي�سً
مع “كامربيدج �أناليتيكا”، �ملتهمة 
مليون   87 حو�يل  بيانات  ب�سرقة 
�ندلع  ومنذ  لل�سبكة.    م�ستخدم 
�أعاد بر�د  �لف�سيحة �لعام �ملا�سي، 
�ملوظفني  م��ن  �ل��ع��دي��د  ب��ار���س��ك��ي��ل 
�ل�������س���رك���ة خ���الل  �ل�������س���اب���ق���ني يف 

�نتخابات �لتجديد �لن�سفي.
   مدير �حلملة، �لذي قام موؤخًر� 
�لو�جهة  على  فاخر  عقار  ب�سر�ء 
�ل��ب��ح��ري��ة يف ف���ل���وري���د�، �أ���س��ب��ح يف 
وح�سب  �لث�����ري�����اء.  م���ن  �لث����ن����اء 
�سحيفة و��سنطن بو�ست، منذ عام 
�لوطنية  �للجنة  دف��ع��ت   ،2017
مليون   25 �جل��م��ه��وري  ل��ل��ح��زب 
دولر ل�سركة بار�سكيل �سرت�تيجي، 
�لإنرتنت.  ع��ل��ى  �إع���الن���ات  ل��و���س��ع 
 3 على  �ل�سركة  ه��ذه  ح�سلت  كما 
دعم  جل��ن��ت��ي  م���ن  دولر  م���الي���ني 
ب���ر�د  ي�����س��ب��ح  �أن  ق��ب��ل  �ل���رئ���ي�������س، 

بار�سكيل مدير �حلملة.
   ه��وؤلء “�سوبر باك” ممنوعون 
�ملر�سح  ب���ف���ري���ق  �لت���������س����ال  م����ن 
�نف�سل  وق����د  ي���دع���م���ون���ه.  �ل�����ذي 
�مل��ع��ن��ي ب���الأم���ر م��ن��ذ ذل����ك �حلني 
ع��ن �ل��ع��دي��د م��ن �ل�����س��رك��ات �لتي 
�سي  ل�سبكة  وف��ًق��ا  ل��ك��ن،  ي��دي��ره��ا. 
�للجان،  �إح��دى هذه  �ن، دفعت  �ن 
�أمريكا فري�ست �ك�سن، 910 �لف 
لزوجته.  مم��ل��وك��ة  ل�����س��رك��ة  دولر 
ومنا�سب  ق���ان���وين  ت��رت��ي��ب  “�إنه 
د�فع عن نف�سه يف �لقناة.  متاًما”، 
ي��ق��وم مدير  يف جم���ال �لأع����م����ال، 
مزيج  ن���ف�������س  ب���ت���ط���وي���ر  �حل���م���ل���ة 
رئي�سه  عليها  ُيعاتب  �لتي  �لأن���و�ع 

يف بع�س �لأحيان.
  وم����ع ذل�����ك، مي��ك��ن مل�����س��ريه، �أن 
ينتهي يف عّز �حلملة. عام 2016، 
ق��ام دون��ال��د ت��ر�م��ب بتغيري مدير 
وحاليا،  م������ر�ت...  ث���الث  ح��م��ل��ت��ه 
ح���ط���م ب������ر�د ب���ار����س���ك���ي���ل �لأرق�������ام 

�لقيا�سية يف �لبقاء.
عن لوفيغارو

    يف �لر�بعة و�لأربعني من عمره، 
يجد نف�سه م�سوؤوًل عن �أكرث �ملهام 
دونالد  �نتخاب  �إع���ادة  ح�سا�سية: 
نوفمرب  من  �لثالث  م�ساء  تر�مب 
تقريًبا،  ع��ام  غ�سون  يف   ،2020
وقد كلفه �لرئي�س بزمام حملته يف 

فرب�ير 2018.
»ب������ر�د م��وه��ب��ة م���ذه���ل���ة، كانت     
عام  جناحنا  يف  حا�سمة  م�ساعدته 
عائلتنا  ثقة  على  ي��ح��وز   ،2016
�ل�����س��خ�����س �ملثايل  ب��ال��ك��ام��ل، وه���و 
تباهى  �حلملة”،  ق���ي���ادة  مل�����س��ك 
حينها �ريك تر�مب، �بنه �لأ�سغر.

   �ساءت �ل�سدف �ل�سعيدة �أن يجد 
بر�د بار�سكيل نف�سه يعمل ل�سالح 
و�أ�سرته. على  �لعقار�ت  �مرب�طور 
منت طائرة، كان �أحد حرفائه قد 
�أو�سى به ل�سخ�س جمهول يجل�س 
يعمل  �لخ���ري  ه��ذ�  وك���ان  بجانبه، 
ت���ر�م���ب. يف وق����ت لحق،  مل��ن��ظ��م��ة 
�إلكرتوين  ب��ري��د  ر���س��ال��ة  و���س��ل��ت��ه 
موقع  �أول  �إن�������س���اء  ع��ل��ي��ه  ت���ق���رتح 
لل�سركة.    غرّي ذ�ك �للقاء جمرى 
ما�سرت  �ل������و�ب  ي���ع���رتف  ح���ي���ات���ه، 
و��سنطن  ���س��ح��ي��ف��ة  يف  �ل�������س���اب���ق 
�سغلي  �أت�����ق�����ن  “كنت  ب����و�����س����ت: 
و�ت��دب��ره، لكنهم ف��ج��روين... هذ� 
ويف  �سنع ��سمي وحقق جناحي”. 
هذ� �لعقد �لأول، عر�س حتى دفع 
�ملطلوبة،  دولر  �لف   10 مبلغ 
مئات  مر�ٍس.  غري  �لعمل  ك��ان  �إذ� 
�ل���دولر�ت تلت، وقبل  �لآلف من 
�ل��ي��ه هذه  ُع��ه��د   ،2015 ف��رب�ي��ر 
�ملرة، بت�سميم موقع ملخ�س للذي 

�سيطلق “جلنته �ل�ستك�سافية«.

»من�صيو اأمريكا«
ب�سرعة  م���ا����س���رت  �ل�������و�ب  ب�����رز      
ب���د�ي���ت���ه،  يف  ي�������ز�ل  ل  ف����ري����ق  يف 
وك��ل��ف��ه ج��اري��د ك��و���س��ر ب��ع��د ذلك 
بال�سرت�تيجية �لرقمية للمر�سح. 
�ختار �لع�سو �جلديد �لرتكيز على 
في�سبوك. “�ملاليني من كبار �ل�سن 
�لإنرتنت،  �سبكة  على  �لأمريكيني 
�أبنائهم  ����س���ور  ي�����س��اه��دون  ح��ي��ث 
و�إذ�  �مل��دي��ن��ة،  �إىل  �ن��ت��ق��ل��و�  �ل��ذي��ن 
�إليهم، فيمكننا  �لو�سول  ��ستطعنا 
�سرح  تغيري جمرى �لنتخابات”، 

بعد ذلك.
   �أطلق على �لعملية ��سم “م�سروع 
مائة  ح��و�يل  لها  وجت��ّن��د  �ألمو”، 
�أن��ط��ون��ي��و. من  ���س��ان  م��ن  �سخ�س 
�إىل  بار�سكيل  ب���ر�د  �نتقل  جهته، 
�ي��ن �سريى مر�سحا  ت��ر�م��ب،  ب��رج 
غ��ا���س��ب��ا م���ن �لأم�������و�ل �ل���ت���ي يتم 
�إن��ف��اق��ه��ا ع��رب �لإن��رتن��ت ب���دًل من 
�حلملة  ه����ذه  ل��ك��ن  �ل���ت���ل���ف���زي���ون. 
بدقة،  م�ستهدفيها  ح���ددت  �ل��ت��ي 
حو�يل 6 ماليني �إعالن، م�سممة 
�تاحت  �مل��ط��ل��وب،  للجمهور  وف��ًق��ا 
ل����ه �ل����و�����س����ول ب��ث��م��ن ب��خ�����س �ىل 
�لتائه  �لأم��ري��ك��ي  “�ل�سعب  ذ�ك 
ويف  ب��ار���س��ك��ي��ل.  ي��ق��ول  و�ملن�سي”، 

مذّكرة د�خلية، �سيعرتف في�سبوك 
باأن �جلمهوري قد ��ستخدم ب�سكل 

�أف�سل �لإمكانيات �ملتاحة له.
2020، ل ينوي  بالن�سبة لعام     
مدير حملة �لرئي�س �لآن مر�جعة 
طريقة عمله. لقد خ�س�س بالفعل 
مليون   21 ع��ل��ى  ت��زي��د  م��ي��ز�ن��ي��ة 
�لجتماعية  �ل�سبكة  ع��ل��ى  دولر 

على  ���ا  �أي�������سً ي��ع��م��ل  ف��ي�����س��ب��وك  �أن 
�لعناية باجلهات �ملانحة �ل�سغرية 
�مل���رغ���وب ف��ي��ه��م، و�ل���ذي���ن يقرتح 
على  بار�سكيل،  ب��ر�د  فريق  عليهم 
��سمهم  ُي��ح��ف��ر  �أن  �مل���ث���ال،  ���س��ب��ي��ل 
على جد�ر برج تر�مب. و�لنتيجة: 
�أعلن فريق �حلملة 313 �لفا من 
من  �مل�سجلني  �جل���دد  �مل�ساهمني 

�لربع  يف  دولر  م���ل���ي���ون   125
بفارق  متقدما  �ل��ع��ام،  من  �لثالث 
لالنتخابات  �ملر�سحني  على  كبري 
خا�سة  �لدميقر�طية.  �لتمهيدية 

 44 م��ق��اب��ل   ،2018 م��اي��و  م��ن��ذ 
�لرئا�سية  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  م��ل��ي��ون 
�إجر�ء�ت  �فتتاح  ويف   .2016 عام 
�ل����ع����زل ����س���د رئ���ي�������س���ه، يف �أو�خ������ر 

 “ م��ن  م��وج��ة  �ج��ت��اح��ت  �سبتمرب، 
�ملدعوم”  �ل���رتوي���ج���ي  �مل���ح���ت���وى 
�إيدل�سون،  ل��ور�  وقالت  في�سبوك. 
طالبة دكتور�ه بجامعة نيويورك، 

مو�سوع   1800 م���ن  �أك�����رث  �إن 
ن�سرت يف غ�سون �أ�سبوع.

ينفق  �أن  بار�سكيل  ل��رب�د     ميكن 
فقد جمع  دون ح�ساب،  �مل��رة  ه��ذه 

ال���راب���ع���ة  يف 
واالأرب���ع���ني من 
يجد  ع����م����ره، 
م�صوؤواًل  نف�صه 
املهام  اأك��ر  عن 
ح�����ص��ا���ص��ي��ة: 
انتخاب  اإع��ادة 
ترامب دونالد 

خ�����������ص�����������ش 
ل����رئ����ا�����ص����ي����ة 
يزيد  ما   2020
مليون   21 على 
لل�صبكة  دوالر 
االج��ت��م��اع��ي��ة، 
مقابل 44 مليون 
2016 ع�������ام 

اأن  بار�صكيل       يحب براد 
يذّكر؛ اأنه قبل ب�صع �صنوات، 
كم�صمم ويب ومدير مواقع 
بيع  على  اأجرب  الكرتونية، 
خدماته يف ق�صم الكمبيوتر 
اأنطونيو.  �صان  يف مكتبة يف 
يدير  التك�صا�ش  اب��ن  وك��ان 
متوا�صعة.  ت�صويق  �صركة 
ال���رج���ل  ذاك  وال�����ي�����وم، 
اللحية  و�صاحب  ال�صخم 
يف  ب��دالت  يرتدي  املدببة، 

غاية ال�صياكة.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

جاريد كو�سر فتح له طريق �لرث�ء

من هنا �نطلقت �مللحمة �للكرتونية

�ريك تر�مب ميدح عبقرية �لو�ب ما�سرت

بر�د بار�سكيل...رب �سدفة ت�سنع جمد�تر�مب... ��سرت�تيجية رقمية ناجحة

رب �صدفة يف الواليات املتحدة...:

براد بار�سكيل، من ويب ما�سرت اإىل عقل ترامب...!

اإعالنات على االنرتنت اتاحت لرتامب الو�صول بثمن بخ�ش لل�صعب االأمريكي التائه واملن�صي
 عام 2016، قام دونالد ترامب بتغيري مدير حملته ثلث مرات

بريطانيا تبداأ معركة النتخابات على خلفية بريك�ست 
�سيا�سية ت�سهدها منذ �حلرب �لعاملية �لثانية.

وحذر رئي�س �ملجل�س �لأوروبي دونالد تو�سك من �أن هذه رمبا تكون �ملرة 
�لأخ��رية �لتي ميدد فيها �لحت��اد بريك�ست، وهو ما قاله �لحت��اد قبل 

�أخر متديد يف ني�سان/�بريل.
ومل ي�سع قادة �لأحز�ب وقتا لعر�س ر�سائلهم حتى قبل �إطالق �جند�ت 

�حز�بهم �لنتخابية �لر�سمية.
بريك�ست”  ب”تنفيذ  �لربملان  �ع�ساء  جون�سون  وعد  �لت�سويت  وعقب 

مقر�ً يف �لوقت ذ�ته �أن �أمامه معركة �سعبة.
وقال “�ستكون �نتخابات �سعبة، و�سنفعل �أف�سل ما بو�سعنا«.

�سيناق�س جمل�س �للورد�ت �لربيطاين قر�ر �لنو�ب �ملو�فقة على �قرت�ح 
�إجر�ء �لنتخابات �ملبكرة.

و�سيعر�س �لن�س �لأربعاء على جمل�س �للورد�ت حيث قد ل يكون متريره 

•• لندن-اأ ف ب:

لرئي�س  �لأ�سبوعية  �مل�ساءلة  جل�سة  �لربيطاين  �لعموم  جمل�س  يعقد 
�لوزر�ء بوري�س جون�سون بعد �أن �أيد �لربملان �قرت�حه �جر�ء �نتخابات 

جديدة قبل �أعياد �مليالد بهدف ك�سر �جلمود �لطويل ب�ساأن بريك�ست.
و�لثالثاء و�سع �لنو�ب خالفاتهم جانبا ودعمو� باأغلبية �ساحقة دعوة 

جون�سون لجر�ء �نتخابات مبكرة يف 12 كانون �لأول/دي�سمرب.
وج����اء �ل���ق���ر�ر ق��ب��ل ي��وم��ني م��ن م��وع��د خ����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن �لحتاد 
�لأوروب��ي بعد 46 عاما من �لع�سوية، وبعد �ساعات من منح بروك�سل 

لندن �ملزيد من �لوقت للح�سول على دعم �لربملان.
و�أمام �لربملان �لآن حتى 31 كانون �لثاين/يناير لدعم �تفاق جون�سون 
للخروج من �لحتاد، حتى تتمكن بريطانيا من �خلروج من �أكرب �أزمة 

�أكرث من �إجر�ء �سكلي. وقال جاكوب ري�س موغ �لوزير �ملكلف �لعالقات 
�لقر�ر، حل  هذ�  على  بناء  �سيتم  �أن��ه  �لربملان يف حكومة جون�سون  مع 

�لربملان عند �ل�ساعة 00،01 بتوقيت غرينت�س من �لأربعاء �ملقبل.
�إىل  �لربيطانيني  لدعوة  جون�سون  بها  يقوم  حماولة  ر�ب��ع  هي  وه��ذه 
�لت�سويت. وقد جنحت بف�سل دعم نو�ب حزب �لعمال �أكرب ت�سكيالت 

�ملعار�سة. و�ستكون هذه �لنتخابات �ملبكرة �لثالثة خالل �أربعة �أعو�م.
�أنه يف موقع قوة  �ل��ر�أي �إىل  وياأمل جون�سون �لذي ت�سري ��ستطالعات 
بتقدمه بفارق نحو ع�سر نقاط على خ�سومه، يف �حل�سول على �أغلبية 
وعده  بتنفيذ  ذل��ك  له  ي�سمح  وق��د  حاليا.  مطلقة ل متتلكها حكومته 

باإخر�ج بريطانيا فعليا من �لحتاد �لأوروبي.
وكان موعد تنفيذ بريك�ست �أرجئ ثالث مر�ت منذ �أن �سوت 52 باملئة 
يف  �لأوروب���ي  �لتكتل  من  �خل��روج  مل�سلحة  �لربيطانيني  �لناخبني  من 

�لربملان  ز�ل  ما  �ل�ستفتاء،  من  �سنو�ت  ث��الث  وبعد   .2016 ��ستفتاء 
�لربيطاين منق�سما على طريقة تنفيذه.

�قرت�ع  بعد   ،2022 يف  �لعامة  �لنتخابات  جت��ري  �أن  يفرت�س  وك��ان 
مبكر �أجري يف 2017 على خلفية �خلالفات حول بريك�ست، و�نتخابات 

.2015
�لأول/دي�سمرب  كانون  يف  تنظم  �لتي  �لأوىل  �لنتخابات  هذه  و�ستكون 

منذ 1923، �إذ �إن عمليات �لت�سويت جترى عادة يف �لربيع.
وكان زعيم حزب �لعمال �ملعار�س جريميي كوربن حتفظ طويال على 
م�ساألة تنظيم �نتخابات يف كانون �لأول/دي�سمرب. لكن �حلجة �لتي كان 
 31 �تفاق يف  ب��دون  ول��و  ب��اخل��روج من �لحت��اد  �لتهديد  �أي  يطرحها، 
ت�سرين �لأول/�أكتوبر، ز�لت مع مو�فقة �ملفو�سية �لأوروبية على �إرجاء 

بريك�ست حتى 31 كانون �لثاين/يناير.

الأمم املتحدة تدعو اإىل الهدوء يف بوليفيا  •• الباز-اأ ف ب:

�ل�سلم”  دعت �لأمم �ملتحدة �إىل “�إحالل 
�لحتجاجات  �ت�سعت  ح��ي��ث  بوليفيا  يف 

�إي��ف��و مور�لي�س  �لرئي�س  �أن�����س��ار  ب��ني  �ل�����س��د�م��ات  م��ع �سقوط ج��رح��ى جم���دد� يف 
ومعار�سيه. ومن �إغالق طرق �إىل تظاهر�ت و�سد�مات، �ت�سع نطاق �لنز�ع �لذي 
�لبالد  �لذي يحكم  �إيفو مور�لي�س  �لرئي�س  د�عمي  �لبوليفي بني  �ملجتمع  يق�سم 
منذ 2006 و�ملعار�سة �لثالثاء غد�ة �سقوط �أكرث من ثالثني جريحا �لثنني يف 

ثالث مدن يف �لبالد هي �سانتا كروز وكو�سابامبا ولباز.
وبعدما و�سلت �لإثنني �إىل �لعا�سمة لباز، �نتقلت �ل�سد�مات �إىل كو�سابامبا معقل 
�لرئي�س مور�لي�س يف و�سط �لبالد. وذكرت و�سائل �إعالم حملية �أن �ملو�جهات بني 
من  �لعديد  �سقوط  عن  ��سفرت  له  ومعار�سني  ملور�لي�س  موؤيدين  مناجم  عمال 
“قلقها  عن  وع��ربت  فور�”  �ل�سلم  “�إحالل  �إىل  �ملتحدة  �لأمم  ودع��ت  �جل��رح��ى. 

 تركيا ت�ستدعي ال�سفري الأمريكي 
 •• اأنقرة-رويرتز:

قالت وكالة �لأنا�سول لالأنباء �ململوكة للدولة �إن وز�رة �خلارجية �لرتكية 
بعد  �لأربعاء  �أم�س  �ساترفيلد  ديفيد  �أنقرة  �لأمريكي يف  �ل�سفري  ��ستدعت 
ت�سويت جمل�س �لنو�ب �لأمريكي ل�سالح �لعرت�ف بقتل �لأرمن قبل نحو 
�إىل فر�س عقوبات  �إب��ادة جماعية ودعوة �ملجل�س  قرن من �لزمن بو�سفه 

ب�سبب توغل تركيا يف �سوريا.
�أر��سي  يف  يعي�سون  ك��ان��و�  �ل��ذي��ن  �لأرم����ن  م��ن  كثري  مبقتل  تركيا  وت��ق��ر 
�حلرب  خ��الل  عثمانية  ق��و�ت  مع  ��ستباكات  يف  �لعثمانية  �لإم��رب�ط��وري��ة 

�لعاملية �لأوىل، لكنها تنفي كون ذلك ممنهجا �أو ي�سكل �إبادة جماعية.

وج������رت �����س����د�م����ات ع���ل���ى �ل���ع���دي���د من 
�حلو�جز �لتي �أقيمت على حماور طرق. 
�إىل  �أن�ساره  دعا مور�لي�س  مقابل ذلك، 
�لتعبئة. وقد تدفق عمال مناجم وعمال 
�لإثنني،  منذ  لب��از  �لعا�سمة  على  كبري  بنفوذ  تتمتع  نقابات  تنظمهم  وفالحون 
حيث يتو�جهون مع معار�سني. وذكرت �سحافية من وكالة فر�ن�س بر�س �أن ��سو�ت 
و�ألقوها خالل مرورهم،  �لديناميت  مناجم من  �سنعها عمال  �نفجار مفرقعات 
�سباح  لينري�  غار�سيا  �أل��ف��ارو  �لرئي�س  نائب  دع��ا  لب��از.  �لعا�سمة  يف  ت�سمع  كانت 
يف �لنتخابات جتريها  “تدقيق”  �مل�ساركة يف عملية  �إىل  �لثالثاء كارلو�س مي�سا 

منظمة �لدول �لأمريكية من �أجل “تو�سيح �ل�سكوك” حول “تزوير مفرت�س«.
وبعد يومني من �لقرت�ع �ملثري للجدل، دعت �حلكومة منظمة �لدول �لأمريكية 
�ملبد�أ،  حيث  من  �لطلب  على  �ملنظمة  وو�فقت  �لنتائج.  يف  تدقيق”  “عملية  �إىل 

لكنها مل ت�سدر �أي �إعالن عن تفا�سيل �لتحقيق ول موعده.

�لعميق بعد �أعمال �لعنف �خلطرية يف �لعديد من مناطق �لبالد )...( و�ملو�جهات 
بني �ملو�طنني«.

و�أحد  �لبالد  يف  �لأ�سليني  �ل�سكان  من  رئي�س  �أول  مور�لي�س  �نتخاب  �أعيد  وك��ان 
يف 20 ت�سرين �لأول/�كتوبر  �آخر ممثلي “��سرت�كية �لقرن �حلادي و�لع�سرين”، 
بفارق �أكرث من ع�سر نقاط عن خ�سمه �لليرب�يل كارلو�س مي�سا ما �سمح له بالفوز 
من �لدورة �لأوىل، يف �قرت�ع مثري للجدل �ثار غ�سب �ملعار�سة وت�سكيك �لأ�سرة 

�لدولية.
وحتدثت �ملعار�سة عن “تزوير �نتخابي” وتطالب باإلغاء �لنتخابات. وقد �أعلنت 
كروز  و�سانتا  بوتو�سي  �لأق��ل هما  وي�سل مدينتني على  �لأربعاء  بد�أ  عاما  �إ�سر�با 

�لعا�سمة �لقت�سادية ومعقل �ملعار�سة.
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�س. بي �م جيه �ند�سرتيز �س م ح
بن�سر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم : 134468
وعنو�نة :�جلزيرة �حلمر�   �ملنطقة �حلرة 

و�مل�سجلة حتت �لرقم : 148562    بتاريخ: 2011/07/27
باإ�سم : �س. بي �م جيه �ند�سرتيز �س م ح

�صورة العالمة :

يد�ع يف :  و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �لإ
07/10/2009 وحتى تاريخ �نتهاء �حلماية يف : 07/10/2019
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�سركة اك�سبو خلدمات ال�سحن- ذ م م
قر�ر   مبوجب  �نه  �حل�سابات  لتدقيق  �ملقطري  يعلن/مكتب   
�لكاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع 
   2019/10/07 بتاريخ  �ل�سادر   1903010018 بالرقم  �لعدل 

بحل وت�سفية �سركة:
�صركة اك�صبو خلدمات ال�صحن- ذ م م
�ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية-�بوظبي

CN-1199234 بالرقم 
مكتب  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  فعلى   
�مل�سفى �ملعني هاتف رقم 043852552 فاك�س 043852556 �س.ب 
95642 دبي- �سارع خالد بن �لوليد- بناية هم�سه- �لطابق )4( 
خالل  وذلك  �لثبوتية  �مل�ستند�ت  و�إح�سار   )408( رقم  مكتب 

مدة �أق�ساها 45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن.

اإع��������لن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

 قام وفد من جلنة �لتعليم بالحتاد �لآ�سيوي لكرة �لقدم مكون من �أحمد 
مر�د ، وناريانان �سيفاجي ع�سوي �للجنة بزيارة ملقر �حتاد �لإمار�ت لكرة 
�لقدم لتقييم منهج دبلوم �لتدريب » B ،  A« ، �سمن م�ساعي �حتاد �لكرة 
للح�سول على ��ستقاللية �لتعليم �لذ�تي ، وفقاً للمعايري و�ملتطلبات �لتي 

يحددها �لحتاد �لآ�سيوي .
�لكرة  �لعام لحتاد  �لأمني  �لظاهري  �لوفد حممد عبد�هلل هز�م  و��ستقبل 
 ، و�لتطوير  �ل��ت��دري��ب  �إد�رة  مدير  ع��ب��د�هلل  ح�سن  ع��ب��د�هلل  بح�سور  �أم�����س 

ومي�سيل �سابلون �ملدير �لفني لالحتاد .
و�أكد بن هز�م على �أهمية �لتعاون و�لتن�سيق �مل�سرتك مع �لحتاد �لآ�سيوي 
لكرة �لقدم لنقل عملية �لتعليم �إىل مر�حل متقدمة لتطوير قطاع �ملدربني 
لتتنا�سب مع تطور كرة �لقدم يف �آ�سيا ، م�سيد�ً بجهود �لإد�رة �لفنية باحتاد 
�لكرة يف �سعيها ل�ستقاللية �لتعليم مبنهج تدريب يتما�سى مع طبيعة كرة 
�لقدم يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، وي�ستويف �ملعايري و�ملتطلبات �لتي 

ي�سرتطها �لحتاد �لقاري .
بدوره �أ�سار عبد�هلل ح�سن عبد�هلل مدير �إد�رة �لتدريب و�لتطوير ، �إىل �أن 
بد�أت  �لأع�ساء  �لتعليم لالحتاد�ت  ��ستقاللية  ملنح  �لآ�سيوي  �لحتاد  خطة 
من �لعام �جلاري ، وقدمنا ملف تعليم �ملدربني و�لذي ي�ستمل على منهجي 
�لتعليم �خلا�س بالدورتني �لتدريبينت »  D،  C« ، و�أ�سبح �حتاد �لإمار�ت 
من  معتمدة  وت��ك��ون  �ل���دورة  �إمت���ام  �سهادة  ت�سدر  �لتي  �جلهة  �ل��ق��دم  لكرة 

�لحتاد �لآ�سيوي لكرة �لقدم . 
�أما منهج دبلوم �لتدريب »B  ،  A » ، ف�سيقوم ع�سو� جلنة �لتعليم �ملتو�جدين 
حالياً مبتابعة وتقييم �ملنهج �لذي يتم تدري�سه للد�ر�سني و�لتاأكد من تو�فر 
�ملعايري و�ملتطلبات �لآ�سيوية و�لتي تت�سمن “ منهج �لتدريب ، خطة �لتعليم 
، �لإلتز�م بال�ساعات �لتدريبية للدورة ، منوذج �حل�س�س �لتدريبية �لنظرية 
“ ، ويف حالة جناحنا يف تقييم �للجنة  و�لعملية ، منوذج تقييم �لد�ر�سني 

�سيكون لحتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم �أحقية �لتعليم �لذ�تي .
و�سي�سعى �حتاد �لكرة يف �مل�ستقبل “عام 2020” �أن يقدم ملف متطلبات 

دورة دبلوم �لتدريب �لحرت�يف .

•• اأبوظبي –الفجر:

�إب���ر�ه���ي���م �حل��و���س��ن��ي، مدرب  �أك����د 
للجوجيت�سو  �ل���وط���ن���ي  �مل��ن��ت��خ��ب 
تبنيه  ع����ل����ى  ع������ام������اً   18 دون 
متكاملة  ت���دري���ب  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�أد�ء لعبي  و�ق���ع  ل��در����س��ة  ت��ه��دف 
مو��سع  على  و�ل��وق��وف  �ملنتخب، 
�لرتقاء  ب��ه��دف  و�ل�����س��ع��ف  �ل��ق��وة 
مناف�سات  يف  �لالعبني  مب�ستويات 
بطولة �لعامل للجوجيت�سو، وذلك 
م���ن خ����الل �ل��ع��م��ل م���ع ك���ل لعب 

ب�سكٍل فردي.
وج�������اءت ت��ع��ل��ي��ق��ات �حل���و����س���ن���ي يف 
�ملنتخب  ي���و�����س���ل  �ل������ذي  �ل����وق����ت 
��ستعد�د�ته  للجوجيت�سو  �لوطني 
�لعامل  بطولة  مناف�سات  خل��و���س 
ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و �ل���ت���ي ت���ق���ام حتت 
مظلة �لحتاد �لدويل للجوجيت�سو 
وب��ت��ن��ظ��ي��م م����ن �حت������اد �لإم��������ار�ت 
للجوجيت�سو باأبوظبي �ل�سهر �ملقبل 
�أرينا يف مدينة  مبادلة  �أر���س  على 
لعبو  ويحر�س  �لريا�سية.  ز�ي��د 
ت�سجيل  ع��ل��ى  �ل���وط���ن���ي  �مل��ن��ت��خ��ب 
ح�سوٍر متاألق يف �لبطولة وتزينب 

من�سة �لتتويج بعلم �لدولة.
منهجية  �أن  �حل���و����س���ن���ي  و�أك��������د 
بعني  تاأخذ  يتبعها  �لتي  �لتدريب 
كونهم  �لالعبني،  �أع��م��ار  �لعتبار 
هذ�  يف  و�أو����س���ح  ع���ام���اً.   18 دون 
�لتو��سل  على  “نحر�س  �ل�سياق: 
�لالعبني،  �أم��ور  �أول��ي��اء  مع  �لبّناء 
�مل���ح���وري يف بناء  ل���دوره���م  ن���ظ���ر�ً 
���س��خ�����س��ي��ة �ل���الع���ب���ني، م���ن خالل 

حتفيزهم وت�سجيعهم طو�ل �لوقت، 
فيما نركز كمدربني على �لتجهيز 
�ل���ب���دين و�ل��ن��ف�����س��ي ل���الع���ب. ويف 
هذ� �لإط��ار نعمل على فتح قنو�ت 
تو��سل ن�سطة مع ذوي �لالعبني، 
عن  يومية  �سبه  بتقارير  ونزودهم 
�أبنائهم و�سلوكياتهم يف مركز  �أد�ء 
�لتدريب. وباملقابل، يزودنا �لأهايل 
مهمتنا  ت�سّهل  مهمة  مب��ع��ل��وم��اٍت 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة، ح��ي��ث ي�����س��اع��دون��ا يف 
�سخ�سيات  عن  �أو�سح  فهٍم  تكوين 
للتعامل  �لأم��ث��ل  و�ل�سبل  �أبنائهم 

معهم«.
مالم�سة  ع��ل��ى  ي���وؤك���د  ج���ان���ٍب  ويف 
ملختلف  �جل���وج���ي���ت�������س���و  ري����ا�����س����ة 

م��ف��ا���س��ل ح���ي���اة �ل���الع���ب���ني، قال 
لتو��سلي  “بالإ�سافة  �حلو�سني: 
�أقوم  �ل��الع��ب��ني،  م��ع ذوي  �ل��د�ئ��م 
ب��زي��ار�ت دوري���ة مل��د�ر���س �لالعبني 
�إذ  وم�سرفيهم،  �أ�ساتذتهم  ول��ق��اء 
�لتعليمية  �مل�سرية  �إغفال  ميكن  ل 
لالعبني يف هذ� �ل�سن. ويف �لوقت 
ذ�ت�����ه، ي�����س��اع��دين �مل���در����س���ون على 
ف��ه��م ���س��ل��وك��ي��ات �ل��الع��ب��ني خ���ارج 
تعاملهم مع  �ملنزل، وطريقة  �إطار 

�لتحديات«.
�لتحدي  �أن  �حل��و���س��ن��ي  و�أو�����س����ح 
�ل��وح��ي��د �ل����ذي ي��و�ج��ه��ه م���ع ذوي 
�ل���الع���ب���ني �أح����ي����ان����اً ه����و ت���خ���ّوف 
�لتعليمية  �مل�����س��رية  ع��ل��ى  �لأه�����ايل 

على  للرتكيز  وحتولهم  لأبنائهم، 
�لدر��سة،  ح�����س��اب  ع��ل��ى  �ل��ري��ا���س��ة 
وهو �لمر �لذي يتجاوزه بالتاأكيد 
ل���ه���م ع���ل���ى ح���ر����س���ه ع���ل���ى حتقيق 
�لتعليمية  �حل���ي���اة  ب���ني  �مل����و�زن����ة 
�إذ  لالعب،  و�لأ���س��ري��ة  و�لريا�سية 
ب��اأن جن��اح لعبي  يوؤمن �حلو�سني 
�جلوجيت�سو دون �سن 18 عاماً على 
ثالثة  على  يقوم  �ملناف�سة  ب�ساط 
�ملدر�سة  ه���ي  رئ��ي�����س��ي��ة،  م��رت��ك��ز�ت 
و�لنادي و�ملنزل. وعند تو�زن هذه 
للمثلث  �ل��الع��ب  �سي�سل  �ل��ن��ق��اط 
�لذهبي وهو �أهم م�ستويات �لنجاح 
من  �لفئة.  ه��ذه  لالعبي  بالن�سبة 
يرف�س �حلو�سني  �لفنية،  �لناحية 

للتعامل مع  �أ���س��ل��وٍب و�ح���د  وج���ود 
�لوقت  جميع �لالعبني، ويوؤكد يف 
ب���ن���اء عالقة  �أه���م���ي���ة  ذ�ت������ه ع���ل���ى 
�سد�قة وّدي��ة مع �لالعبني بهدف 
ك�����س��ب ث��ق��ت��ه��م م���ا ي�����س��ج��ع��ه��م على 
وبالتايل  طبيعتهم  على  �لت�سرف 
فهم �سخ�سية كٍل منهم على حدة. 
نوعها،  م��ن  ف��ري��دة  منهجية  ويف 
بتعيني  �أح���ي���ان���اً  ي��ق��وم �حل��و���س��ن��ي 
�ملن�سبطني  غ��ري  �ل��الع��ب��ني  �أح����د 
قناعته  م��ن  �نطالقاً  ل��ه،  كمعاوٍن 
�مل�سوؤولية  �ل���الع���ب���ني  م��ن��ح  ب�����اأن 
يعطيهم �سعور�ً بالإجناز ويدفعهم 
ن��ح��و �مل��زي��د م��ن �لن�����س��ب��اط، وهو 
�سلوكيات  �سيوؤثر على  �لذي  �لأمر 

�ل��الع��ب ���س��و�ًء خ��الل �ل��ت��دري��ب �أو 
خارجه.

وم���������ن وج������ه������ة ن������ظ������ره ك����الع����ب 
�أهم  باأن  يرى �حلو�سني  حمرتف، 
�ل��ق��ي��م �ل��ت��ي ي��ج��ب �أن ي��ت��ح��ل��ى به 
لع��ب��و �جل��وج��ي��ت�����س��و، وخ��ا���س��ًة يف 
�لولء  هي  �لعمرية،  �ملرحلة  ه��ذه 
و�لإ�����س����ر�ر و�ل�����س��رب و�لح�����رت�م. 
و�أو�سح �حلو�سني �أن و�سوله للقب 
ملحرتيف  �لعاملية  �أب��وظ��ب��ي  بطولة 
يكن  مل   2016 ع��ام  �جلوجيت�سو 
�لعديد من  �سبقه  بل  �سهاًل،  �أم��ر�ً 
�لقا�سية  و�ل���ت���دري���ب���ات  �ل����ن����ز�لت 
�ل������دو�م ينه�س  ول��ك��ن��ه ك����ان ع��ل��ى 
ب��ع��زمي��ة و�إ����س���ر�ر �أك����رب. و�أك����د �أن 

م�سريته �لتي �نطلقت عام 2005 
ُمنيت بهز�ئم متكررة، ولكنه جتاوز 
�أثرها بف�سل حتليه بالت�سميم على 
�حلو�سني  و�أك����د  �ل��ن��ج��اح.  حتقيق 
�أن����ه د�ئ���م���اً م��ا ي��وؤك��د ل��الع��ب��ني �أن 
�لتاأهيلية  �ل��ب��ط��ولت  يف  �خل�����س��ارة 
�إذ  مهمة،  �إي��ج��اب��ي��ات  على  تنطوي 
على  و�مل��درب��ني  �ل��الع��ب��ني  ت�ساعد 
و�لعمل  �ل�سعف  م��و����س��ع  حت��دي��د 
�لالعبني  م���ه���ار�ت  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
مناف�سات  ب�ساط  دخولهم  ل�سمان 
مت�سلحني  �ل���ع���امل���ي���ة  �ل���ب���ط���ولت 
ت�سمن  �ل���ت���ي  و�مل�����ه�����ار�ت  ب��ال��ث��ق��ة 

ح�سدهم للميد�ليات.
�أك���د �حلو�سني  ح��دي��ث��ه،  خ��ت��ام  ويف 

منتخب  لع����ب����ي  ب�����ق�����درة  ث���ق���ت���ه 
�سن  دون  للجوجيت�سو  �لإم������ار�ت 
تقدمي �أد�ٍء م�سّرف  على  عاماً   18
�لعامل  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����س��ات  خ����الل 
للجوجيت�سو. وينطلق �حلو�سني يف 
�ملناف�سة  روؤيته هذه من م�ستويات 
يف  �لالعبون  �سجلها  �لتي  �لقوية 
ل��الأ���س��ب��ال، و�لتي  �ل��ع��امل  ب��ط��ول��ة 
�لرومانية  �ل��ع��ا���س��م��ة  يف  �أق��ي��م��ت 
�ملا�سي.  �سبتمرب  يف  ب��وخ��اري�����س��ت 
ت�سع  �لإم�����������ار�ت  وح�������س���د لع���ب���و 
�لتتويج  م��ن�����س��ة  ع��ل��ى  م��ي��د�ل��ي��ات 
ل���ي���ت�������س���درو� �ل���ب���ط���ول���ة. و�أ�����س����ار 
�لإمار�ت  لعبي  �أن  �إىل  �حلو�سني 
�لفريق  ل����روح  �م��ت��الك��ه��م  �أث��ب��ت��و� 
�لو�حد و�لت�سميم و�لولء ما يعزز 
�آفاق �ملنتخب يف �لبطولة �ملنتظرة 

�ل�سهر �ملقبل.

•• ال�صارقة-الفجر

حقق فريق �ألعاب �لقوى بنادي �لإمار�ت �ملر�كز �لأوىل يف بطولة �لدولة 
�ل�سارقة  يف  مليحة  ن��ادي  يف  �ملقامة  �ل��دول��ة  م�ستوى  على  �لتن�سيطية 
بقيادة �ملدرب هادي حممد كرمي وحقق فريق �ل�سيد�ت على �ملركز �لأول 
يف �لرتتيب �لعام و�لرتتيب �لفردي وتقدمت �لرتتيب �لفردي �لالعبة 
رقية حممد حيث ح�سدت �ملركز �لأول و �مليد�لية �لذهبية وحلت ثانية 
�لثالث  �ملركز  على  فاهم  �سم�سة  �لالعبة  ح�سلت  كما  �لنقبي  فاطمة 

و�مليد�لية �لربونزية وح�سلت �أي�سا زميلتها ليزبيت على �لربونزية.
ليند� ر�سو�ن  بالالعبة  �لأول ممثال  �ملركز  �ل�سابات   كما ح�سد فريق 
كما فاز فريق �لأ�سبال بنات على �ملركز �لأول ممثال بالالعبة جنى خالد 
و�أي�ساً حقق فريق �لنا�سئني �ملركز �لثالث ممثال بالالعب حممد يا�سر 

.
�لإم����ار�ت  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل�سم�سي  ح�سن  حم��م��ود  و�أ���س��اد 
حتقق  ما  �أن  موكد�ً  حتققت  �لتي  و�لإجن���از�ت  �لنادي،  فريق  مب�ستوى 
نتيجة مثابرة و�جتهاد كبري يف �لتدريبات مما كان له �لأثر يف حتقيق 

هذه �مليد�ليات يف خمتلف �لبطولت.

• احلو�صني: نتبنى منهجيًة متكاملة تركز على جتاوز نقاط ال�صعف لتح�صني االأداء 

�صمن م�صاعي احتاد الكرة ملنحه ا�صتقاللية التعليم الذاتي

»B ،  A « جلنة التعليم الآ�سيوي ُتقِيم منهج دبلوم التدريب

منتخب الإمارات للجوجيت�سو دون 18 عامًا ي�ستعد لدخول ب�ساط مناف�سة بطولة العامل للجوجيت�سو

•• اأبوظبي - الفجر

�أعلنت �إد�رة يا�س مارينا وجهة �ل�سيافة و�لرتفيه يف �لعا�سمة �أبوظبي 
�سباق جائزة  �لأهم  �لريا�سي  للحدث  �ملو�كبة  �لأن�سطة  �سل�سلة من  عن 
�لحتاد للطري�ن �لكربى للفورمول 1. �سيكون �ل�سيوف على موعد مع 
�لناب�سة  بالأجو�ء  ��ستمتاعهم  �أثناء  �ل�سباق  مل�سمار  بانور�مية  م�ساهد 

باحلياة و�حلركة �لالمتناهية.

�سي�ستقبل يا�س مارينا زو�ره من كافة �أنحاء �لعامل لق�ساء عطلة نهاية 
يا�س  �ل�سهرية يف  �لع�سرة  �ل�سيافة  وجهات  تقدم  و�سف  �أ�سبوع حما�سية 
مارينا خدماتها �ملتميزة �لتي تليق باجلمهور، كما �ستقوم هذه �لوجهات 
وم�ستويات  �حل��ي��ة،  و�ل��ع��رو���س  �ل��ف��اخ��رة،  بالأم�سيات  �لأج����و�ء  باإ�سعال 
�لرتفيه �لعاملية. هذ� �لعام، �ن�سمت وجهة جديدة �إىل يا�س مارينا من 
�ساأنها �أن تعزز حمفظة وجهاتها �ملميزة، مع �فتتاح مطعم زهر �لليمون 

ر�سمياً، ليقدم �سفوة �ملاأكولت �للبنانية �لأ�سيلة �سمن �أجو�ء ع�سرية.

»يا�س مارينا« تطلق اأن�سطة خا�سة ب�سباق جائزة 
»الحتاد للطريان« للفورمول1-

فريق �سيدات ال�سقور للرماية يحقق 
املراكز الأوىل ببطولة الدولة
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•• دبي-الفجر

لبطولة  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ع���ق���دت 
�ل����ق����دم  ل����ك����رة  �ل�������ق�������ار�ت  “كاأ�س 
�ل�ساطئية” �جتماًعا مو�سًعا ملناق�سة 
�سري �ل�ستعد�د�ت لنطالق �لبطولة 
�لتي ينظمها جمل�س دبي �لريا�سي 
للعام �لتا�سع على �لتو�يل بالتعاون 
�ل�ساطئية يف  �ل��ق��دم  ك��رة  م��ع جلنة 
كايت  يف  فعالياتها  وت��ق��ام  �ل��ف��ي��ف��ا، 
�لفرتة  خ��الل  جمري�  ب�سارع  بيت�س 

من 05 �إىل 09 نوفمرب �ملقبل.
وتر�أ�س �لجتماع خالد �لعور مدير 
مبجل�س  �لريا�سية  �لفعاليات  �إد�رة 
�للجنة  ورئ���ي�������س  �ل���ري���ا����س���ي  دب�����ي 
�مل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة، ب��ح�����س��ور علي 
�ملنظمة،  �للجنة  رئي�س  نائب  عمر 
و�لأع�������س���اء، ومت خ��الل��ه �لط����الع 
لنطالق  �ل���رتت���ي���ب���ات  ك���اف���ة  ع��ل��ى 
�ل��ن�����س��خ��ة �ل��ت��ا���س��ع��ة وف����ق �جل����دول 

�لزمني �ملعتمد. 
و�أك�����د �ل���ع���ور ع��ل��ى ح��ر���س جمل�س 
دب����ي �ل��ري��ا���س��ي ع��ل��ى من���و وتطور 
ثاين  �أ�سبحت  �لتي  �لبطولة  ه��ذه 

�ل�ساطئية  �لقدم  لكرة  بطولة  �أه��م 
�لتي  �ل��ع��امل  بعد بطولة  �ل��ع��امل  يف 
ينظمها �لفيفا و�لعمل على تقدمي 
ن�سخة مب��ا ين�سجم  ك��ل  �جل��دي��د يف 
و�نت�سارها  �لريا�سة  مع تطور هذه 
وم��ع زي��ادة جماهريها من خمتلف 
�جلن�سيات �لتي تتابع منتخباتها يف 
�ملناف�سات  باأجمل  وت�ستمتع  عام  كل 
يف و�ح����د م���ن �أج���م���ل م��ن��اط��ق دبي 

و�أكرثها ��ستقطاًبا للزو�ر.
حمطة  دب���ي  �إم�����ارة  “باتت  وق�����ال: 
ت��ن�����س��ده��ا �أف�����س��ل �مل��ن��ت��خ��ب��ات حول 
دبي  جم��ل�����س  ي�سعى  ح��ي��ث  �ل���ع���امل، 
�لبطولة  هذه  خالل  من  �لريا�سي 
تر�سيخ  �إىل  �لبطولت  وغريها من 
ر�ئدة،  ريا�سية  كوجهة  دب��ي  مكانة 
�ل�سياحي  �إىل جانب تعزيز �جلانب 
�إقامة  �أماكن  �لتنويع يف  من خالل 
�ل��ب��ط��ول��ة، ح��ي��ث �أق��ي��م��ت ���س��اب��ق��ا يف 
م��ن��ط��ق��ة ����س���اط���ئ ج����م����ري�، ث����م يف 
منطقة  وبعدها  �سيتي،  �لف�ستيفال 
للريا�سات  دب����ي  ن����ادي  يف  �مل���اري���ن���ا 
منطقة  على  �أقيمت  ث��م  �لبحرية، 
قناة دبي �ملائية، و�نتقلت �إىل �ساطئ 

وتقام  جمري�  �سارع  يف  بيت�س  كايت 
ل��ل��ع��ام �ل��ث��اين ع��ل��ى �ل���ت���و�يل، حيث 

�أجمل  من  بيت�س  كايت  �ساطئ  يعد 
يف  ت��ر�ه��ا  �أن  ميكن  �ل��ت��ي  �ل�سو�طئ 

هذ�  يف  �ل��ب��ط��ول��ة  وتنظيم  �ل��ع��امل، 
�جل���م���ه���ور جتربة  ي���ع���ط���ي  �مل����ك����ان 

وطق�س  ر�ئ���ع���ة  �أج�������و�ء  يف  ف���ري���دة 
ي�ستمتع  ق��وي��ة،  خ���الب وم��ن��اف�����س��ات 

خاللها �جلمهور بجمال �إمارة دبي، 
ليحقق �ملجل�س من خالل �لبطولة 
�سو�ء  خمتلفة  ن��و�ح��ي  يف  جن��اح��ات 

ريا�سية �أو �سياحية.
ومت �لتاأكيد يف �لجتماع على تنفيذ 
�مل��ن�����س��اآت �خل��ا���س��ة باحلدث  ج��م��ي��ع 
�ملناف�سات وملعب  �لتي ت�سم ملعب 
�لتدريب ومنطقة �جلمهور و�ملناطق 
�خلدمية لالعبني و�ملنظمني، وفق 
�أف�سل معايري �جل��ودة و�لتميز مبا 
ي��ن�����س��ج��م م���ع �ل��ت��ط��ور �حل��ا���س��ل يف 
�لريا�سية  �لفعاليات  تنظيم  قطاع 

يف دبي.
وت��ن��ط��ل��ق م��ن��اف�����س��ات �ل��ب��ط��ول��ة يف 
�لثالثاء  يوم  �لر�بعة م�ساء  �ل�ساعة 
 8 ف���ي���ه���ا  وي���������س����ارك  ن���وف���م���رب   5
�أق�����وى م��ن��ت��خ��ب��ات ك����رة �لقدم  م���ن 
رو�سيا  وه���ي  �ل��ع��امل  يف  �ل�ساطئية 
�لفائز بلقب �لبطولة ثالث مر�ت، 
ب��ال��ب��ط��ول��ة مرتان  �ل��ف��ائ��ز  و�إي������ر�ن 
من  �لثامنة  �لن�سخة  لقب  وح��ام��ل 
�لبطولة يف �لعام �ملا�سي، و�إيطاليا، 
و�ملك�سيك،  و�إ���س��ب��ان��ي��ا،  و�ل���ي���اب���ان، 
منتخبنا  �إىل  ب���الإ����س���اف���ة  وم�����س��ر 

�لوطني لكرة �لقدم �ل�ساطئية.
دبي  جم��ل�����س  �أن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
�ل����ري����ا�����س����ي ق�����د �أج���������رى يف وق���ت 
على  �ملنتخبات  ت��وزي��ع  قرعة  �سابق 
عن  �لقرعة  و�أ�سفرت  جمموعتني، 
�لقدم  �لوطني لكرة  وقوع منتخبنا 
�إىل  �لأوىل  �ملجموعة  يف  �ل�ساطئية 
�إيطاليا،  م��ن  ك��ل  منتخبات  ج��ان��ب 
و�ل���ي���اب���ان و�إ���س��ب��ان��ي��ا، ف��ي��م��ا �سمت 
رو�سيا،  منتخبات  �لثانية  �ملجموعة 
جانب  �إىل  و�إي����������ر�ن،  و�مل���ك�������س���ي���ك، 

منتخب م�سر.
مناف�سات  ب���رن���ام���ج  �ع���ت���م���اد  ومت 
�لدوري  بنظام  تقام  �لتي  �لبطولة 
نوفمرب   5 ي�����وم  و�ح�������د  دور  م����ن 
�ملركزين  ���س��اح��ب��ا  ي��ت��اأه��ل  �أن  ع��ل��ى 
جمموعة  ك���ل  م���ن  و�ل���ث���اين  �لأول 
�لتي  �ل��ن��ه��ائ��ي  ن�����س��ف  م��رح��ل��ة  �إىل 
ليتاأهل  �ملهزوم  خ��روج  بنظام  تلعب 
�لنهائية،  �مل����ب����ار�ة  �إىل  �ل���ف���ائ���ز�ن 
ويتناف�س �خلا�سر�ن على �مليد�ليات 
حتديد  م������ب������ار�ة  يف  �ل�����ربون�����زي�����ة 
�مل��رك��زي��ن �ل��ث��ال��ث و�ل���ر�ب���ع ي���وم 9 

نوفمرب.

•• اأبوظبي-الفجر

�ملنظمة  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  �أع���ل���ن���ت 
مل�����ار�ث�����ون ز�ي�������د �خل�������ريي خالل 
�ل����ذي عقدته  �ل�����س��ح��ف��ي  �مل���وؤمت���ر 
�أم�س عن تفا�سيل دورته �ل�ساد�سة 
�ل�سوي�س  �ستقام يف حمافظة  �لتي 
دي�سمرب   27 ي�������وم  �مل���������س����ري����ة 

.2019
�لذي   - �ل�سحفي  �مل��وؤمت��ر  ح�سر 
ع���ق���د يف ن������ادي ����س���ب���اط �ل���ق���و�ت 
�مل�سلحة يف �أبوظبي - معايل �أ�سرف 
و�لريا�سة  �ل�سباب  وزي��ر  �سبحي 
�مل�����س��ري و �ل��ف��ري��ق �ل��رك��ن حممد 
�للجنة  رئ���ي�������س  �ل���ك���ع���ب���ي  ه�����الل 
�مل��ن��ظ��م��ة و���س��ع��ادة ���س��ري��ف حممد 
جمهورية  �سفري  �ل��ب��دي��وي  ف����وؤ�د 
م�������س���ر �ل���ع���رب���ي���ة ل������دى �ل����دول����ة 

ح�سانني  �سبحي  حممد  و���س��ع��ادة 
�لريا�سي  �لحت�����اد  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
�لركن  �لفريق  وق���ال  للجامعات. 
�إطار  �إن��ه يف  �لكعبي  ه��الل  حممد 
�ل�سباب  وز�رة  بني  �ملثمر  �لتعاون 
و�لريا�سة �مل�سرية و�للجنة �لعليا 
للمار�ثون ز�يد �خلريي وبالتعاون 
تقرر  م�سر  يف  �ل��دول��ة  �سفارة  م��ع 
�إق��ام��ة “ م���ار�ث���ون ز�ي���د �خلريي 
م�سر  يف  �ل�ساد�سة  ن�سخته  يف   “
�لفعالية  ل��ن��ج��اح  ت��ت��وي��ج��اً  وذل����ك 
على مدى �خلم�س �سنو�ت �ل�سابقة 
�لقاهرة /  و�ل��ت��ي ج��رت يف مدينة 
3 مر�ت/ و�لأق�سر و�لإ�سماعيلية 
�ل�سمو  �ساحب  وتوجيهات  بدعم 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�لأعلى للقو�ت �مل�سلحة و��ستكماًل 

مل�����س��رية �مل��وؤ���س�����س �ل�����س��ي��خ ز�ي���د بن 
�هلل  “ ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ���س��ل��ط��ان 
�لإن�سانية  �جل��ه��ود  دع��م  ثر�ه” يف 

ل�سالح  عائد�تها  تخ�س�س  و�لتي 
�ملوؤ�س�سات �خلريية.

تخ�سي�س  ���س��ي��ت��م  �أن�����ه  �أ�����س����اف  و 

�ل��ع��ائ��د م���ن �مل����ار�ث����ون ه���ذ� �لعام 
�لتابع  �لأور�م  م�ست�سفى  ل�سالح 
جل���ام���ع���ة �ل����ق����اه����رة.. لف���ت���ا �إىل 

لهذ�  �مل����ار�ث����ون  ج���و�ئ���ز  ق��ي��م��ة  �أن 
م�سري  جنيه  مليوين  تبلغ  �لعام 

للمت�سابقني.

»ماراثون زايد اخلريي« ينطلق 27 دي�سمرب يف »ال�سوي�س« مب�سر

••  العني-الفجر

�ل�سمو  نهيان ممثل �ساحب  �آل  ز�ي��د  �سلطان بن  �ل�سيخ  �سمو  حتت رعاية 
بالتن�سيق مع  �ل��ن��ادي،  �لإم���ار�ت، ينظم  ت��ر�ث  ن��ادي  �ل��دول��ة رئي�س  رئي�س 
�حتاد �لفرو�سية و�ل�سباق، يومي �جلمعة و�ل�سبت �لقادمني يف قرية بوذيب 
و�لتحمل  �لقدرة  لركوب  �لعني  �سباقات  �خلتم  مدينة  يف  للقدرة  �لعاملية 
مفتوح،  جنمتني  كم   120.27 �سباق  مناف�سات  ت�سمل  و�لتي   .2019
تاأهيليني  �سباقني  جانب  �إىل  مفتوح،  و�ح��دة  جنمة  كم   80.87 و�سباق 
حمليني: 80.47 كم ، 40.28 كم، �إ�سافة �إىل جولة تعليمية للفر�سان 

�لتي  �ل��ق��درة  �سباقات  خمتلف  يف  ت�سمينها  على  �ل��ن��ادي  د�أب  �لنا�سئني 
ينظمها.

�أه��م��ي��ة على هذه  تعلق  �أن��ه��ا  ب��وذي��ب  ق��ري��ة  �ملنظمة يف  �للجنة  و�أو���س��ح��ت 
�ل�سباقات �لتي ترمي �إىل تعزيز تطبيق بنود بروتوكول بوذيب �لذي يركز 
على �لتناف�س �ل�سريف وعلى �سحة �خليل و�سالمتها، و�لعودة بال�سباقات 
�إىل �سابق عهدها، م�سرية �إىل �أن �لحتاد �لدويل للفرو�سية قد طلب منها 
�لإلكرتوين لالحتاد،  �ملوقع  �سيغة �لربوتوكول للعمل على تعميمه عرب 
يف  ق�سوى  فائدة  من  �لريوتوكول  بنود  بتطبيق  �للتز�م  يحمله  ملا  نظر� 

�حلفاظ على �سحة �خليل وتاأمني �سالمتها.

�جلمعة  �سباح  م��ن  �ل�سابعة  �ل�ساعة  عند  �لأول  �ل��ي��وم  برنامج  وينطلق 
80.47 كم، بعد �إجر�ء�ت  باخليول �مل�ساركة يف �ل�سباق �لتاأهيلي �ملحلي  
�لفح�س �لبيطري �لتي تبد�أ �ل�ساد�سة و�لربع �سباحا، ويلي ذلك يف �ل�سابعة 
و�لن�سف �سباحا �لفح�س �لبيطري للخيول �مل�ساركة يف �ل�سباق �لتاأهيلي 

�ملحلي 40.28 كم، �لذي ينطلق �لثامنة و�لربع �سباحا.
�لبيطري للخيول  �لفح�س  �إج��ر�ء�ت  �ليوم نف�سه،  �سوف تتم  وبعد ظهر 
بعد  �لثانية  �ل�ساعة  تبد�أ  �إذ  �ل��ت��ايل،  �ليوم  �سباقي  مناف�سات  يف  �مل�ساركة 
80.87 كم جنمة و�حدة مفتوح، وبعدها  �سباق  �لظهر فحو�سات خيول 
كم   120.27 �سباق  يف  �ملناف�سة  �خل��ي��ول  فحو�سات  ت��ب��د�أ  �ساعة  بن�سف 

جنمتني مفتوح.
�ل�ساعة  فينطلق  �لرئي�سيني،  �ل�سباقني  مناف�سات  �ل�سبت  ي��وم  وي�سهد 
يف  يليه  مفتوح.  جنمتني  كم   120.27 �سباق  �سباحا  و�ل��رب��ع  �ل�ساد�سة 
80.87 كم جنمة و�حدة مفتوح، ويعقب  �سباق  �إل ربعا �سباحا  �ل�سابعة 
ذلك يف �لثامنة و�لن�سف �سباحا �إجر�ء �لفح�س �لطبي للخيول �مل�ساركة 
يف �جلولة �لتعليمية لطلبة �أكادميية بوذيب، و�لتي تنطلق بعد ذلك بن�سف 
�ساعة ومل�سافة ع�سرة كيلومرت�ت، حيث د�أب �لنادي على ت�سمني مثل هذه 
�سباقات  خمتلف  يف  وذلك  و�لنا�سئينن  �ل�سغار  �مل�ستقبل  لفر�سان  �جلولة 

�لقدرة �لتي ينظمها.

نادي تراث الإمارات يطلق غدا �سباقات العني لركوب القدرة والتحمل

كايت بيت�ش ي�صت�صيف املناف�صات للمو�صم الثاين على التوايل

جمل�س دبي الريا�سي يبحث ال�ستعدادات لكاأ�س القارات لكرة القدم ال�ساطئية

يف حال رحيل بوغبا.. بدائل 
ي�سعى يونايتد للتعاقد معها

بول  �لفرن�سي  �لإجنليزي،  يونايتد  مان�س�سرت  لنجم  �ملتوقع  �لرحيل  ظل  يف 
بوغبا، عن معقل “�ل�سياطني �حلمر”، باملريكاتو �ل�ستوي �ملقبل، بد�أت �لإد�رة 
خط  لتدعيم  عالية،  وموهبة  مهار�ت  ميتلكون  مميزين  لعبني  عن  بالبحث 
عن  �سول�سار،  �أويل  �لرويجي،  مدربه  بقيادة  يونايتد  يبحث  �لفريق.  و�سط 
فرن�سا  �إىل  م�ساعديه  �إر�سال  �لفني  �ملدير  قرر  لذلك  �سباب مميزين،  لعبني 
ملتابعة لعب و�سط ليل، بوبكري �سوماري، ولعب و�سط ليون مو�سى دميبلي، 
حل�سم �لتعاقد معهما من عدمه. خو�س �سوماري رغم حد�ثة عمره �إىل 40 
�أكادميية  �أح��د خريجي  رقماً مميز�ً، فهو  يعترب  �لفرن�سي،  �ل��دوري  مبار�ة يف 
لاللتحاق  توؤهله  �لتي  �لبدنية  و�للياقة  �ل�سرعة  من  وميتلك  جريمان،  �سان 
بفريق كبري بحجم يونايتد، حتى �أن كثري من �ملدربني وو�سائل �لإعالم بعد 
بطريقة  �لكبري  �ل�سبه  عن  حتدثو�  لل�سباب،  فرن�سا  ومنتخب  ليل  مع  تاألقه 

�للعب بينه وبني بوغبا.
بقدر�ت  يتمتع  حيث  ليونايتد،  منا�سباً  خيار�ً  عاماً(   23( دميبلي  يعترب  كما 
تهديفية عالية، رغم لعبه يف خط �لو�سط مع ناديه ليون، �إذ جنح منذ �نتقاله 
بالطبع  ولكن  مبار�ة.   56 يف  هدفاً   26 ت�سجيل  �ملا�سي،  �ملو�سم  �سيلتك  من 
�سول�سار يبحث عن مهاجم �سوبر يف �ملقدمة، بعد رحيل �لثنائي روميلو لوكاكو، 
و�أليك�سي�س �سان�سيز �إىل �إنرت ميالن، كما �أن غياب �لثنائي �أنطونيو مار�سيال، 
وماركو�س ر��سفورد، با�ستمر�ر ب�سبب �لإ�سابات �ملتكررة، �سيجعل �لنادي ي�سرع 

للتعاقد مع مهاجم موهوب ي�ستطيع �لو�سول لل�سباك ب�سهولة.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

ت�سهد دبي تكرمي جنمات كرة �لقدم �لن�سائية لأول مرة يف حفل توزيع 
�ملقبل  29 دي�سمرب  جو�ئز جلوب �سوكر �لذي �سيقام مبدينة جمري� يف 
بالتعاون مع جمل�س دبي �لريا�سي بدورتها �حلادية ع�سرة و�لتي تت�سمن 
ثالث فئات ن�سائية لأهم لعبات كرة �لقدم �لن�سائية على م�ستوى �لعامل 

وهم �أف�سل لعبة و�أف�سل ناد و�أف�سل حكم لعام 2019.
�أما قائمة جنوم كرة �لقدم �لرجالية فقد مت تر�سيح كري�ستيانو رونالدو 
لعب نادي يوفنتو�س جلائزة “ �أف�سل لعب “ للعام �ل�ساد�س �إىل جانب 

�لقدم  ك��رة  �أمل��ع جن��وم  وقائمة من  بر�سلونة  ن��ادي  مي�سي لع��ب  ليونيل 
�لبارزين على م�ستوى �لعامل �لذين �سي�سفون �أجو�ء حما�سية على �مل�سرح 
يف �لدورة �حلادية ع�سرة جلو�ئز جلوب �سوكر �لعاملية �لتي يتم تنظيمها 
بال�سر�كة مع جمل�س دبي �لريا�سي. و�سيتم �ختيار �ملر�سحني و�لفائزين 
�لتي ت�سم جمموعة من  �سوكر  �لنهائيني من قبل جلنة حتكيم جلوب 
و�أنطونيو  كابيلو  فابيو  ومنهم  �لقدم  كرة  ريا�سة  يف  �لبارزين  �خل��رب�ء 

كونتي و�إريك �أبيد�ل.
وتتناف�س نخبة من �أملع �لنجوم كرة �لقدم لهذ� �ملو�سم على جو�ئز جلوب 
ف��ان د�يك  �ل��الع��ب فريجيل  ن��ادي ليفربول  �سوكر مب��ا يف ذل��ك م��د�ف��ع 

ومديره يورجن كلوب وجنم مان�س�سرت �سيتي �لالعب برناردو �سيلفا.
ومت �إ�سافة جرعة جديدة من �حلما�س لهذ� �حلدث عرب �إدر�ج بع�س �أهم 
�ملو�هب و�لأ�سماء �لالمعة يف كرة �لقدم �لن�سائية �أمثال �ليك�س مورجان 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ق��ي��ادة منتخب  �ساركتا يف  �ل��الت��ي  ر�ب��ي��ن��وي  وم��ي��ج��ان 

�لأمريكية �إىل �لتتويج بكاأ�س �لعامل للكرة �لن�سائية هذ� �لعام.
لعبة  �أف�سل  فئة  ع��ن  ر�بينوي  وميجان  م��ورج��ان  �أليك�س  �إىل  وتن�سم 
قادت  �لتي  برونز  لو�سي  �لالعبة  �لإجنليزية  �لقدم  كرة  جنمة  زميلتها 
نادي �أوملبيك ليون �لفرن�سي لكرة �لقدم لل�سيد�ت يف فوزه بدوري �أبطال 

�أوروبا لل�سيد�ت.

وقال توما�سو بندوين �لرئي�س �لتنفيذي جلو�ئز جلوب �سوكر “ نرحب 
باأكرب �لأ�سماء يف عامل �لريا�سة يف دبي �سمن حدث �سخم يحت�سن نخبة 

من �أملع �لنجوم يف عامل �لريا�سة .
وتعترب جو�ئز جلوب �سوكر جزء� من حفالت جو�ئز كرة �لقدم للبطولت 
�لكربى “جر�ند �سالم” �إىل جانب جائزة �لكرة �لذهبية “بالون دور” و 

جو�ئز �لفيفا لالأف�سل كرويا �لتي يقدمها �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم.
�ل��دورة �لر�بعة  �لعام مع  ويتز�من حفل توزيع جو�ئز جلوب �سوكر هذ� 
ع�سرة ملوؤمتر دبي �لريا�سي �لدويل �لذي ينظمه جمل�س دبي �لريا�سي 

�سنويا.

ديفي�س  �أن��ط��وين  ليكرز  ق��اد جن��م 
�ىل  ليكرز  �جنلي�س  ل��و���س  فريقه 
فوز عري�س على ممفي�س غريزليز 
120-91 �سمن دوري كرة �ل�سلة 
كرة  يف  ل��ل��م��ح��رتف��ني  �لم����ريك����ي 

�ل�سلة بت�سجيله 40 نقطة.
جناحه  ديفي�س  ن��ق��اط  وت�سمنت 
 27 ��سل  من  حرة  رمية   26 يف 
���س��دده��ا م��ا ح���د� ب��اجل��م��اه��ري �ىل 
�لهتاف “�أم يف بي” “�أم يف بي” �ي 
�ملطالبة مبنحه مبكر� لقب �ف�سل 

لعب يف �ملو�سم.
وق��������دم دي���ف���ي�������س ع����ر�����س����ا ر�ئ����ع����ا 
ومتريرتني  متابعة  ب20  ت��وج��ه 
ح��ا���س��م��ت��ني ل��ي�����س��ب��ح ب��ال��ت��ايل �ول 
لعب يف �سفوف ليكرز ي�سجل 40 
منذ  حا�سمة  متريرة  و20  نقطة 
����س��ط��ورة �لنادي  �ن جن��ح يف ذل��ك 
�ل�سابق �ساكيل �ونيل. و��ساف جنم 
�لفريق �لخر ليربون جيم�س 23 

نقطة و8 مترير�ت حا�سمة.
ومل يخ�س ليربون �ملبار�ة باف�سل 
ح��ال��ة ذه��ن��ي��ة ل��ه لن���ه ����س��ط��ر �ىل 

�لنتقال من منزله �لفاخر ب�سبب 
�لنري�ن �ملندلعة يف �لتالل �ملجاورة 

يف لو�س �جنلي�س.
�للعب  �ري���د  “كنت  ديفي�س  وق���ال 
بقتالية لي�س �ل وم�ساعدة فريقي 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �ل���ف���وز وك���ل م���ا كان 
ي��ت��وج��ب ع��ل��ي �ل���ق���ي���ام ب���ه يف هذ� 

�ل�سدد قمت به«.

وظ���ل���ت �ل��ن��ت��ي��ج��ة م���ت���ق���ارب���ة بني 
�ل�سوط  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  �ل��ف��ري��ق��ني 
ي�سرب  �ن  قبل   )47-47( �لول 
ديفي�س بقوة يف �لربع �لثالث ليقود 
مناف�سه  على  �لتفوق  �ىل  فريقه 
ليكرز  ليو��سل   20-39 بنتيجة 
وينهي  �لخ��ري  �لربع  يف  �ف�سليته 

�ملبار�ة بفارق 29 نقطة.

و��ساف ديفي�س “مل نكن يف �ف�سل 
ح��ال��ة ل��ن��ا يف م��ط��ل��ع �مل���ب���ار�ة وكنا 
نبحث عن لعب يعطينا �حلما�س 
منحه  حاولت  ما  وه��ذ�  و�حليوية 

لفريقي«.
لليكرز  تو�ليا  �لثالث  ه��و  و�ل��ف��وز 
�لفتتاحية  مبار�ته  خ�سارته  بعد 

�مام جاره كليربز.

باتلر يف  ويف ميامي، �سجل جيمي 
ميامي  مع  له  ر�سمية  م��ب��ار�ة  �ول 
�ىل  ل����ي����ق����وده  ن���ق���ط���ة   21 ه���ي���ت 
-112 �تالنتا هوك�س  �لفوز على 

 3 �ىل  فريقه  ر�سيد  ر�ف��ع��ا   97
�ن��ت�����س��ار�ت م��ق��اب��ل ه��زمي��ة و�حدة 

منذ مطلع �ملو�سم �حلايل.
ب�سرعة  �مل��ب��ار�ة  �يقاع  باتلر  ودخ��ل 
�رب���ع  �ول  خ����الل جن���اح���ه يف  م���ن 
يف  نقطة   12 لي�سجل  ل��ه  رم��ي��ات 

�لربع �لول.
�لثالث  �ملباريات  عن  باتلر  وغ��اب 
�ملو�سم  مطلع  يف  لفريقه  �لوىل 
يظهر  مل  لكنه  �بنته  ولدة  ب�سبب 

�ي �سد�أ خالل �ملبار�ة.
و��ساد به مدرب ميامي هيت �ريك 
�سبويل�سرت� بقوله “كان يرك�س يف 
�لمر  �ن  لو  كما  وي�سدد  كل مكان 
يتعلق مببار�ة يف �لبالي �وف. كان 
يتطلع قدما للح�سول على فر�سة 
�ملو�سم  يف  ل��ه  م���ب���ار�ة  �ول  خ��و���س 

�لعادي«.
و����س���اه���م �ل���ث���ن���ائ���ي ت���اي���ل���ر ه���ريو 

در�غيت�س  غ�����ور�ن  و�ل�����س��ل��وف��ي��ن��ي 
ب�سكل كبري �ي�سا يف فوز فريقهما 
نقطة  و21   29 ب��ت�����س��ج��ي��ل��ه��م��ا 
ر�سيد هريو  وك��ان  �ل��ت��و�يل.  على 
حت��دي��د� �لك���رب ل��الع��ب “روكي” 
في�س فوف ميامي هيت منذ ظهور 
دو�ين و�يد �ىل �ل�سو�ء يف باكورة 
مو��سمه يف �لدوري �لمريكي عام 
نقطة.  31 �سجل  2004 عندما 

وقال هريو بعد �ملبار�ة “�نه �جناز 
ع��ل��ي مو��سلة  ي��ت��ع��ني  ل��ك��ن  ر�ئ����ع، 

�لعمل«.
�ديبايو  بام  �ملبار�ة  يف  �ي�سا  وتاألق 
بجهد  وق��ام  نقطة   17 بت�سجيله 

دفاعي كبري مع 10 متابعة.
ويف دنفر، �عتمد د�ل�س مافريك�س 
ع��ل��ى ج��ه��د ج��م��اع��ي م���ن لعبيه 
-109 ليتغلب على دنفر ناغت�س 

106 حيث جنح 9 من لعبيه يف 
تخطي حاجز �ل10 نقاط �برزهم 
م��اك�����س��ي ك��ل��ي��رب وت���ي���م ه�������ارد�وي 
ج��ون��ي��ور و���س��ج��ل ك���ل م��ن��ه��م��ا 14 

نقطة.

تكرمي جنمات كرة القدم الن�سائية لأول مرة يف حفل توزيع جوائز جلوب �سوكر بدبي

ليكرز يق�سو على غريزليز بف�سل 40 نقطة لديفي�س 

�أعلن �ل�سوي�سري روجيه فيدرر �ن�سحابه من �لن�سخة 
�لوىل من كاأ�س �لعامل ملنتخبات كرة �مل�سرب 2020، 
�لثاين-يناير  ك��ان��ون  يف  �أ���س��رت�ل��ي��ا  ت�ست�سيفها  �ل��ت��ي 

�ملقبل ب�سبب “ظروف عائلية«.
وجاء يف بيان �سادر عن فيدرر �ملتوج بلقب 20 بطولة 
�ن�سحابي  �سديد  باأ�سف  “�أعلن  قيا�سي(  )رق��م  ك��ربى 
كرة  يف  للمنتخبات  �لعامل  لكاأ�س  �لوىل  �لن�سخة  من 

�مل�سرب«.
“بعد حمادثات  وتابع فيدرر )38 عاما( 

مع عائلتي و�أفر�د فريقي ب�ساأن 
�لعام �ملقبل، قررت �أن �لر�حة 
يف  ��سافيني  �أ���س��ب��وع��ني  مل��دة 
�ملنزل �ستكون مفيدة لعائلتي 

ومل�ستوياتي«.
و12  وت��ق��ام �ل��ب��ط��ول��ة ب��ني 3 

 ،2020 �ل��ث��اين-ي��ن��اي��ر  ك��ان��ون 
بطولة  �ن�����ط�����الق  ق���ب���ل  وذل��������ك 

�أوىل  �مل��ف��ت��وح��ة،  �أ���س��رت�ل��ي��ا 
�لبطولت �لربع �لكربى 
بلقبها  ف��ي��درر  ت��وج  �لتي 

يف �ست منا�سبات.
وت�سم 24 دولة موزعة 
جمموعات،  ����س���ت  ع���ل���ى 
منتخبات  ثمانية  وتبلغ 
�ل���دور �لق�����س��ائ��ي، على 

مباريات  وب����ريث  وب��ري��زب��ني  ���س��ي��دين  ت�ست�سيف  �أن 
�ملجموعات.

�أردت  م��ا  �ذ�  �لن�����س��ب  �ل��ق��ر�ر  “�إنه  �ل�سو�سري  وت��اب��ع 
�ملحرتفني  ر�بطة  روزن��ام��ة  يف  �ملناف�سة  يف  �ل�ستمر�ر 
لفرتة �أطول )...( �أقول جلماهريي يف �أ�سرت�ليا، �أر�كم 

يف بطولة �أ�سرت�ليا �ملفتوحة، جاهز� وم�ستعد�«.
هذ� وقد �ن�سحب فيدرر �مل�سنف ثالثا عامليا، من دورة 
باري�س، �آخر دور�ت �ملا�سرتز لالألف نقطة �لتي �نطلقت 

�لثنني، وذلك من �أجل حت�سري نف�سه للعام �ملقبل.
وق���د �أع���ل���ن �حل�����س��اب �خل���ا����س ب��ك��اأ���س �ل���ع���امل على 
كاأ�س  من  �ن�سحابه  فيدرر  روجيه  “�أعلن  تويرت 
�لعامل لظروف عائلية لذ� مت �سحب �سوي�سر� من 

�ملناف�سة«.
�ملا�سرتز  ب��ط��ول��ة  يف  للمناف�سة  ف��ي��درر  وي�ستعد 
�خل��ت��ام��ي��ة يف ل��ن��دن لأف�����س��ل ث��م��ان��ي��ة لعبني 
 10 يف �ل���ع���امل �ل��ت��ي ت��ن��ط��ل��ق يف 

ت�سرين �لثاين-نوفمرب.

فيدرر ين�سحب من الن�سخة 
الأوىل لكاأ�س العامل 

مرة جديدة حقق بايرن ميونيخ فوز� هزيال على بوخوم من �لدرجة �لثانية 
م�سابقة كاأ�س �ملانيا ومرة جديدة تعر�س لو�بل من �لنتقاد�ت من  يف   1-2
وقائده  مرمى  وحار�س  كوفات�س  روب��رت  مدربه  من  وحتديد�  �لبيت  د�خ��ل 

مانويل نوير.
يف  هدفني  �ل��ب��اف��اري  �لفريق  فيها  �سجل  �لتي  �مل��ب��ار�ة  بعد  كوفات�س  وق��ال 
�لدقائق �ل�سبع �لخرية ليقلب تخلفه �سفر1- �ىل فوز ب�سق �لنف�س 1-2 
يتعلق  �لمر  �خلاطئة.  �لتمرير�ت  من  مهرجانا  ر�أينا  �لول  �ل�سوط  “يف 

بالروح �لذهنية لالعبني«.

ويوؤكد كوفات�س �أن جنومه لعبو� با�سرتخاء كبري. وبالتايل مل يبادرو� �ىل 
�ملو�جهات �ملبا�سرة وخ�سرو� كر�ت م�سرتكة كثرية«.

�لم��ر حزينا  ك��ان  �ل�سوط �لول  “يف  ل�سان ح��ال نوير مماثال بقوله  وك��ان 
وخميبا �سر�حة. خرجنا باقل �لثمان يف نهاية �ل�سوط �لول )تخلف فريقه 
�سفر1- وبالتايل يتعني علينا �لتفكري بكيفية �لظهور. ل د�ع للحديث �ىل 
لعبني معينني �و �ملدرب �و عن ��سلوب �للعب، ل يجب �ن جند �لعذ�ر بل 

على كل لعب �ن يبد�أ بانتقاد نف�سه«.
تولي�سو  ك��ورن��ت��ان  و�لفرن�سي  بريي�سيت�س  �ي��ف��ان  �ل��ك��رو�ت��ي  �لثالثي  وق��دم 

�لبولندي  بالهد�ف  �لول  ��ستبدل  وق��د  خميبة  عرو�سا  ثياغو  و�ل�سباين 
روبرت ليفاندوف�سكي �لذي �ر�د �ملدرب �ر�حته يف هذه �ملبار�ة قبل �ن يرتك 

تولي�سو مكانه �ىل �ندريا�س مولر يف �لدقيقة 60.
وللمفارقة، فان هذ� �لنت�سار هو �لثالث �لذي تليه �نتقاد�ت عنيفة ل �سيما 
وخروجه  �ل��ي��ون��اين  �وملبياكو�س  مو�جهة  يف  �لفريق  قدمه  �ل��ذي  �لعر�س 
هاينت�س  ك���ارل  للفريق  �لتنفيذي  �لرئي�س  ليوجه   2-3 ب�سعوبة  ف��ائ��ز� 
�لعر�س  ب��ان  �عتقد  “ل  بقوله  �لفريق  لالعبي  لذع��ة  �ن��ت��ق��اد�ت  رومينغه 
�لذي قدمناه �سيجلب لنا �لنجاحات �ذ� ما قمنا بتغيري م�سار �لمور. مرة 

جديدة منيت �سباكنا بهدفني. نلعب با�ستهتار كبري وهذ� �لمر �سيقود �ىل 
م�ساكل عند نقطة معينة«. وكان ل�سان حال �ملدير �لريا�سي �لبو�سني ح�سن 
عندما  �جلنون  من  مب�س  ت�ساب  �ن  “ميكن  بقوله  مماثال  �ساحلميديت�س 
�لد�ء  بتح�سني  نقوم  �ن  �وملبياكو�س(. يجب  ت�ساهد مبار�ة مثل هذه )�سد 
بايرن  �ملحلي، قدم  �ل��دوري  �ملا�سي ويف  �ل�سبت  وي��وم  �لنو�حي«.  من جميع 
ميونيخ مرة جديدة عر�سا خميبا لالمال عندما تغلب على �أونيون برلني 
بالف�سل �ىل حار�سه نوير �لذي ت�سدى لركلة  فيها  يدين  مبار�ة  يف   1-2

جز�ء يف منت�سف �ل�سوط �لثاين.

بايرن ميونيخ.. انت�سارات هزيلة وانتقادات م�ستمرة 

�أعاد �لنجم �لأرجنتيني ليونيل مي�سي فريقه بر�سلونة حامل �للقب �إىل �ل�سد�رة عندما قاده 
�إىل �لفوز على بلد �لوليد 5-1 بت�سجيله ثنائية مع متريرتني حا�سمتني يف �ملرحلة �حلادية 

ع�سرة من �لدوري �لإ�سباين لكرة �لقدم.
وبكر بر�سلونة بالت�سجيل وحتديد� يف �لدقيقة �لثانية عرب مد�فعه �لدويل �لفرن�سي كليمان 

�رتطمت  قريبة  م�سافة  من  �لطاير” بي�سر�ه  “على  بت�سديدة  لنغليه 
تعانق  �أن  قبل  فالعار�سة  ب��ارب��ا  فيديريكو  �لإي��ط��ايل  �مل��د�ف��ع  بقدم 

بو��سطة  دقيقة   13 بعد  �لتعادل  �أدرك  �لوليد  بلد  لكن  �ل�سباك، 
�لأملاين  �أبعدها �حلار�س  ك��رة  �رت��دت منه  �ل��ذي  كيكو  مد�فعه 

�ث��ر ركلة ح��رة جانبية �نربى  م��ارك-�أن��دري��ه تري �ستيغن 
لها �أو�سكار بالنو )15(.

و�سنع مي�سي هدف �لتقدم لفريقه عندما مرر كرة 
فيد�ل  �أرت���ورو  �لت�سيلي  �إىل  ذه��ب  م��ن  على طبق 

د�خل �ملنطقة تابعها بيمناه د�خل �ملرمى )29(، 
حرة  رك��ل��ة  م��ن  �ل��ث��ال��ث  بنف�سه  ي�سجل  �أن  ق��ب��ل 
مبا�سرة ر�ئعة من خارج �ملنطقة �سددها بي�سر�ه 
و�أ���س��ك��ن��ه��ا �ل���ز�وي���ة �ل��ي�����س��رى ل��ل��ح��ار���س خ���وردي 

ما�سيب )34(.
وهو �لهدف �ل�50 ملي�سي يف م�سريته �لحرت�فية 
من ركلة حرة مبا�سرة )44 مع بر�سلونة و6 مع 

�لأرجنتني(.
وعزز مي�سي تقدم �لنادي �لكاتالوين بالهدف 
�ملنطقة  حافة  عند  ك��رة  تلقى  عندما  �ل��ر�ب��ع 
من �لبديل �لكرو�تي �إيفان ر�كيتيت�س، فهياأها 
لنف�سه على فخذه و�سددها بيمناه على ميني 
�حل���ار����س )75( م�����س��ج��ال ه��دف��ه �ل���ر�ب���ع يف 
�لهدف  ي�سنع  �أن  ق��ب��ل  �مل��و���س��م،  ه���ذ�  �ل��ل��ي��غ��ا 
�خلام�س لالأوروغوياين لوي�س �سو�ريز عندما 

مررها له بني �ملد�فعني د�خل �ملنطقة ف�سددها 
بيمناه د�خل �ملرمى )77(.

و�ل�سابع  لرب�سلونة  تو�ليا  �خلام�س  �لفوز  وهو 
م�ستعيد�  نقطة  هذ� �ملو�سم فرفع ر�سيده �إىل 22 
ل�سالح  �ملا�سية  �ملرحلة  يف  خ�سرها  �لتي  �ل�سد�رة 
تاأجيل  ب�سبب  �ملباريات  عن  غ��اب  بعدما  غرناطة، 

مدريد  ري���ال  �لتقليدي  غ��رمي��ه  �أم���ام  �لكال�سيكو 
خلفية  على  وذل��ك  �لأول/دي�سمرب،  كانون   18 �ىل 
�إقليم  ي�سهدها  �ل��ت��ي  ك��ات��ال��ون��ي��ا  يف  �ل��ع��ن��ف  �أع���م���ال 
كاتالونيا �حتجاجا على �أحكام �ل�سجن بحق قياديني 

�نف�ساليني.
وبات بر�سلونة يتفوق بفارق نقطتني عن غرناطة 

�ملرحلة،  ختام  يف  �خلمي�س  خيتايف  على  �سيفا  يحل  و�ل��ذي  �ملا�سية،  �ملرحلة  عقب  �ملت�سدر 
�خلم�س  مبارياته  يف  �لر�بع  �لتعادل  فخ  يف  ب�سقوطه  جم��دد�  �نتك�س  �ل��ذي  مدريد  و�أتلتيكو 

�لأخرية.
وحرم ليغاني�س �سيفه �أتلتيكو مدريد من �لنفر�د بال�سد�رة ولو موؤقتا باإرغامه على �لتعادل 
�نتز�ع فوز �سعب عندما  �إىل  �أتلتيكو مدريد يف طريقه  1-1. وكان 
�لثالث  هو  �أل��ف��ارو مور�تا )70(  �ل��دويل  ملهاجمه  بهدف  تقدم 
�لتعادل  �أدرك  ب��ريي��ز  لوكا�س  لكن  م��ب��اري��ات.  ث��الث  �آخ���ر  ل��ه يف 

بطريقة ر�ئعة )83(.
�لثالث  �مل��رك��ز  يف  نقطة   20 �إىل  ر�سيده  م��دري��د  �أتلتيكو  ورف��ع 
ب���ف���ارق ن��ق��ط��ت��ني خ��ل��ف ب��ر���س��ل��ون��ة وب���ف���ارق �لأه������د�ف خلف 
�أمام �سريكيه �ل�سابقني  غرناطة، وبفارق نقطة و�حدة 
�للذين  و��سبيلية  �سو�سييد�د  ري��ال  �لثاين  �ملركز  يف 
فيما  ليفانتي،  �سي�ست�سيف  �لأول  �لأرب��ع��اء  يلعبان 

يحل �لثاين �سيفا على فالن�سيا.
�أتلتيكو  ل�سالح  �مل��ب��ار�ة  ب��د�ي��ة  يف  �لأف�سلية  وك��ان��ت 
مدريد لكن دون خطورة على مرمى م�سيفه، قبل �أن 
يفر�س ليغاني�س �سيطرته ويهدد مرمى حار�س �ملرمى 
�ل�سلوفيني يان �أوبالك �أكرث من مرة دون �أن ينجح يف هز 

�سباكه.
بالعب  �سيميوين  دييغو  لأتلتيكو  �لأرجنتيني  �مل���درب  ودف��ع 
مطلع  يورنتي  ماركو�س  مكان  بارتي  توما�س  �لغاين  �لو�سط 
ليغاني�س  ف��ر���س  بعدما  �لو�سط  خ��ط  لتعزيز  �ل��ث��اين  �ل�سوط 
�لت�سجيل  يفتتح  ل��ودي  ري��ن��ان  �ل��رب�زي��ل��ي  وك��اد  عليه،  �أف�سليته 
�ملنطقة  د�خ���ل  ه��ريي��ر�  هكتور  �ملك�سيكي  م��ن  ك��رة  تلقى  عندما 

�سددها بي�سر�ه بجو�ر �لقائم �لأي�سر )52(.
ولعب �سيميوين ورقته �لثانية باإ�سر�كه �ملهاجم مور�تا مكان هريير� 
)60(. ورد ليغاني�س بت�سديدة قوية ز�حفة لروبن دو�رتي من د�خل 
�ملنطقة �ثر تلقيه كرة من لوي�س ريوخا ت�سدى لها �أوبالك )65(. 
وجنح مور�تا يف �فتتاح �لت�سجيل عندما تلقى كرة خلف �لدفاع من 
�لأرجنتيني �أنخل كوريا فتوغل د�خل �ملنطقة وتابعها بيمناه ز�حفة 

د�خل �ملرمى )70(، م�سجال هدفه �لثالث هذ� �ملو�سم.
�ل��ث��اين بعد دقيقة و�ح���دة عندما  �ل��ه��دف  وك��اد م��ور�ت��ا ي�سيف 
��ستغل كرة خاطئة لأحد �ملد�فعني فانفرد و�سددها قوية من 
تتهياأ  قبل  بات�سيكو،  �أبعدها �حلار�س فرناندو  �ملنطقة  د�خل 
�أمام بارتي �لذي مررها على طبق من ذهب �إىل كوريا �لذي 

�نفرد بدوره و�سددها يف ج�سم �حلار�س )72(.
وجنح برييز يف �إدر�ك �لتعادل لأ�سحاب �لأر�س بت�سديدة 
قوية ر�ئعة من خارج �ملنطقة بعد جمهود فردي، و�أ�سكن 

�لكرة يف �لز�وية �ليمنى �لبعيدة لأوبالك )83(.

بر�سلونة ي�ستعيد �سدارة الدوري الإ�سباين

�سفيتولنا اإىل ن�سف نهائي 
بطولة املا�سرتز

بلغت �لأوكر�نية �يلينا �سفيتولينا حاملة �للقب �لدور ن�سف �لنهائي من بطولة 
�لرومانية  على  بفوزها  �ملحرتفات،  �مل�سرب  كرة  لالعبات  �خلتامية  �ملا�سرتز 

�سيمونا هاليب بنتيجة 7-5 و6-3 �سمن مناف�سات �ملجموعة �لبنف�سجية.
ودخلت �لالعبتان �ملو�جهة ويف حوزة كل منهما �نت�سار من �جلولة �لوىل بعد 
فوز هاليب �ملتوجة هذ� �لعام بلقب بطولة وميبلدون �لنكليزية على �لكندية 
�أندريي�سكو حاملة لقب بطولة �لوليات �ملتحدة �ملفتوحة، و�سفيتولينا  بيانكا 

على �لت�سيكية كارولينا بلي�سكوفا.
وهذ� �لفوز �خلام�س لالوكر�نية �مل�سنفة ثامنة على هاليب �مل�سنفة خام�سة 
يف تا�سع مو�جهة جمعتهما، علما �ن �لخرية فازت على �سفيتولينا يف �ملبار�تني 

�للتني جمعتهما هذ� �لعام.
وبد�أت �لوكر�نية �ملبار�ة بقوة كا�سرة �ر�سال مناف�ستها يف �ل�سوط �لثاين لتتقدم 
عاما( حاملة لقب رولن غارو�س 2018   28( هاليب  ترد  �أن  قبل  -2�سفر، 

�لتحية يف �خلام�س ويبقى �لتعادل �سيد �ملوقف يف �لأ�سو�ط �لع�سرة �لأوىل.
ك�سرت  حني  �لخري  �ل�سوط  يف  حا�سمة  كانت  عاما(  �ل �أن �سفيتولينا )25 

�ر�سال �لرومانية لتح�سم �ملجموعة ل�ساحلها 5-7.
تعادلت  �أن  بعد  ل���الوىل  م�سابهة  �لثانية  �ملجموعة  �سيناريو  ب��د�ي��ة  وك��ان��ت 
متتالية  �أ�سو�ط  بثالثة  وتفوز  �سفيتولينا  تنتف�س  �أن  قبل   ،3-3 �لالعبتان 
م�ستفيدة من �أخطاء هاليب �ملبا�سرة لتح�سمها 6-3 يف مبار�ة ��ستغرقت �ساعة 
نلحق  �أن  علينا  وحتتم  بدنية  مبار�ة  “كانت  �سفيتولينا  وقالت  دقيقة.  و39 

بالكثري من �لكر�ت. لعبت ب�سالبة ودفاعي كان جيد� و�نا �سعيدة بذلك«.
تركيزي  بكامل  �أك��ون  �أن  ويجب  هنا  �سعبة  مباريات  خو�س  “توقعت  وتابعت 

و�آمل �ن �أحافظ عل ذلك ملا تبقى من مو�جهات«.
وتلعب لحقا �أندريي�سكو مع بلي�سكوفا �سمن �ملجموعة ذ�تها.



اأرادت �سهرة رومان�سية فوقعت كارثة
جنت �سابة �أمريكية باأعجوبة من كارثة حمققة، فيما كانت ترتب 
م�ساء رومان�سيا �إىل جانب حبيبها بال�ستعانة بال�سموع، لكنها مل 

تنتبه �إىل خطر ��ستعال �لنري�ن.
�لتي  �إدو�رد،  "فوك�س نيوز"، فاإن ليو�سي  وبح�سب ما نقلت �سبكة 
تبلغ 21 �سنة، كانت ت�ستعد لالحتفال بعيد ميالد �سديقها، د�خل 

غرفة م�ستاأجرة يف ولية بن�سلفانيا.
�ل�سابة �ل�سموع، حتى ت�سفي ح�سا رومان�سيا على �ملكان،  و�أوقدت 

لكن �سرعان ما ��ستعلت �لنار يف و�سادة قريبة.
وحينما لحظ �لثنان ��ستعال �لنار يف �لغرفة �أ�سيبا بالهلع، وما 

�إن �قرتبت ليو�سي من �لو�سادة حتى تطاير �ل�سرر �إىل وجهها.
و�أ�سيبت �ل�سابة �لتي تعمل م�سففة �سعر، بحروق يف �خلد و�لأنف 
"�لكرميات" حني و�سلت �إىل �لبيت ظنا  و�ل�سفة، وو�سعت بع�س 
منها �أن �إز�لة �آثار ما ح�سل �سيكون عابر�. لكن بعد يومني فقط، 
بد�أت �للتهابات تظهر على �لوجه عرب بقع حمر�ء، وحني ق�سدت 
�مل�ست�سفى تبني �أن �حلروق تتطلب عالجا مكثفا بدء� من تطهري 
�حلظ  ح�سن  ومن  �حليوية.  �مل�ساد�ت  من  عدد  وتناول  �لإ�سابة 
ب�سخرية  وتقول  م��وؤخ��ر�،  ت��ام  ب�سكل  لل�سفاء  متاثلت  �أنها  �ل�سابة 
�إن تلك �لليلة مل ت�سر كما كان خمططا لها، لكنها �نتهت ب�ق�سة 

ميكن �أن حتكيها لت�سلية �لزبونات �لالئي يرتدن �ل�سالون.

حفرة تبتلع حافلة 
بيت�سبريغ  مبدينة  م�سارها  يف  �عتيادي  ب�سكل  ت�سري  حافلة  كانت 
بولية بن�سلفانيا �لأمريكية، عندما وقع حادث غري �عتيادي لها، 

بح�سب ما �أظهرت �سور.
�أن جزء� من �لطريق �نهار فجاأة  �إعالم �أمريكية،  و�أف��ادت و�سائل 
مما �أدى �إىل تكون حفرة �سخمة، وذلك �أثناء توقف حافلة ركاب 

على �سارة �سوئية يف �ملدينة.
�أكرث  ظ��ل  فيما  �حل��ف��رة،  يف  �حلافلة  م��ن  �خللفي  �جل��زء  و�سقط 
من ن�سف �حلافلة معلقا يف �لهو�ء، على ما �أظهرت �ل�سور �لتي 

ن�سرتها �سلطة �لنقل يف ولية بن�سلفانيا.
وكان على منت �حلافلة، وقت وقوعها يف �حلفرة، �ل�سائق ور�كب 
و�حد فقط، ومتكنا من �خلروج منها ب�سالم، دون �أن ي�سابا باأذى.
�لأمريكية  �ل�سلطات  فاإن  �إن" �لإخبارية،  �إن  "�سي  ل�سبكة  وطبقا 

��ستعانت بر�فعة من �أجل �إخر�ج �حلافلة من �حلفرة �لعمالقة.
و�أظ���ه���رت �ل�����س��ور �ل��ت��ي ج���رى ت��د�ول��ه��ا ع��ل��ى ���س��ب��ك��ات �لتو��سل 
�لجتماعي، �سيارة �سغرية كانت ور�ء �حلافلة، �سقط جزء �سغري 

من مقدمتها يف �حلفرة لكن �سائقها متكن من �خلروج ب�سالم.

اختبار ب�سيلت ال�سعر لت�سخي�س الف�سام
�نف�سام  مر�س  �كت�ساف  �ملمكن  من  يكون  قد  باأنه  �لعلماء  يزعم 
�لإن�����س��ان ملعرفة  ���س��ع��ر  �خ��ت��ب��ار  ع��ن ط��ري��ق  م��ا  ي��وم��اً  �ل�سخ�سية 
علماء  �أج��ر�ه��ا  �خ��ت��ب��ار�ت  وتظهر  ف��ي��ه.   معني  �إن���زمي  م�ستويات 
يابانيون، باأن �ملر�سى �لذين يعانون من �نف�سام �ل�سخ�سية �لذي 
�أعلى  م�ستويات  لديهم  "ت�سيزوفرينيا"،  ��سم  علمياً  عليه  يطلق 

بكثري من �إنزمي "�إم بي �إ�س تي"، مقارنة بالأ�سخا�س �لأ�سحاء. 
ويقول �لفريق �لياباين �إن �لبحث عن م�ستويات �لإنزمي يف �ل�سعر 
من  �ملري�س  يعاين  �أن  قبل  �حلالة  �كت�ساف  يف  ي�ساعد  �أن  ميكن 
�لبحث  فريق  قام  وقد  ك��اٍف.   بوقت  �ل�سخ�سية  �نف�سام  �أعر��س 
بالف�سام،  م�ساب  ن�سفهم  �سخ�س،   300 �سعر  ب�سيالت  بتحليل 
"�إم بي �إ�س تي" مرتفعة ب�سكل  و�أظهرت �لنتائج باأن ن�سبة �أنزمي 

ملحوظ لدى مر�سى �لف�سام مقارنة مع �لأ�سخا�س �لأ�سحاء. 
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يوؤلف كتابًا ليذكرها بق�سة حبهما بعد فقدانها الذاكرة
يف �لذكرى �لر�بعة لزو�جه، كتب رجل �أمريكي كتاباً خم�س�ساً لزوجته بعنو�ن "�أعرف �أنني �أحبك"، بهدف تذكريها 

بق�سة حبهما بعدما �أ�سيبت بفقد�ن �لذ�كرة.
ن�سر �ستيف كورتو �لبالغ من �لعمر 38 عاماً من ولية مي�سيغان �لأمريكية، موؤخر�ً كتاباً يوثق ق�سة �حلب �لتي 

عا�سها مع زوجته كامري.
وكانت كامري �أ�سيبت ب�سكتة دماغية �أثرت على جانبي دماغها �أثناء �لولدة وبقيت يف غيبوبة ملدة 33 �أ�سبوعاً، مما 

�أدى �إىل فقد�ن ذ�كرتها ب�سكل كامل. 
وكان �لأطباء �سخ�سو� حالة كامري بت�سمم �حلمل وهي حالة توؤدي �إىل �رتفاع �سغط �لدم، وتقلل من تدفق �لدم 

�إىل �لدماغ.
كامل  فقد�ن  حالة  يف  كانت  �لغيبوبة  من  زوجتي  خرجت  "عندما  �أمريكا:  �خل��ري  �سباح  ل�سحيفة  �ستيف  وق��ال 

للذ�كرة، حتى �أنها ن�سيت ��سمها وو�لديها. كانت جتربة ع�سيبة".
د�ئم  تو��سل  على  كانت  ولكنها  وطفلها،  زوجها  عن  بعيد�ً  �سفائها  بعد  �لأوىل  �لقليلة  �لأ�سهر  كامري  وق�ست 

معهما. 
لقطات من حياتها  تتذكر  �أن  �أم��ل  على  �إىل منزلها  وع��ادت  ب�سغف،  زوجها  كتاب  بقر�ءة  ب��د�أت  كامري  ب��اأن  يذكر 

�ل�سابقة، وفق ما نقل موقع "ميرتو" �لإلكرتوين.
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ببغاء يذهل املليني بو�سلة رق�س 
�لجتماعية،  �ملن�سات  على  و��سع  باإعجاب  �لرب�زيل  يف  ببغاء  طائر  حظي 
ع��دد من  �أم���ام  ر�ق�سة  ح��رك��ات  ي���وؤدي  وه��و  بعدما ظهر يف مقطع فيديو 

�مل�سطافني على �ل�ساطئ.
�لببغاء  ف��اإن  م��رة،  3 ماليني  ع��ن  يزيد  م��ا  �سوهد  �ل��ذي  �ملقطع  وبح�سب 
�لإلكرتونية، يف مدينة ريو  باملو�سيقى  �إيقاع ما يعرف  ر�ق�سا على  متايل 

دي جانريو.
مل  �ل��ذي  �لببغاء  �أم���ام  يرق�سون  وه��م  كبري  حما�س  يف  �مل�سطافون  وب��د� 

يتزحزح من مكانه، وظل يوؤدي حركات يف �لجتاهني.
�إن  قائلني  و�مل�سطافني،  �لببغاء  بني  �لن�سجام  درج��ة  معلقون  و��ستغرب 

�لطائر �أظهر قدرة ��ستثنائية على �ملجار�ة.
ك��ان ه��ذ� �لطائر ق��د خ�سع  �إذ�  �آخ���رون ح��ول م��ا  يف غ�سون ذل��ك، ت�ساءل 
�لببغاء هي  عن  �ملعروفة  �لقدرة  لأن  �لرق�سة،  مع  يتماهى  لتدريب حتى 
ترديد بع�س �لكلمات، �أما �لرق�س فهو �أمر غري ماألوف. يف �ملقابل، رجح 
�لتي  �لببغاء قد تعب من جر�ء �حلركات  �أن يكون  �ساخرون من �لرق�سة 

�أد�ها، ل �سيما �أن �ملو�سيقى �لإلكرتونية ُت�َسغل عادة و�سط �أجو�ء �ساخبة.

ال�سينما املك�سيكية �سيف �سرف القاهرة ال�سينمائي 
"�سيف  �ملك�سيكية  �ل�سينما  �ل��دويل  �ل�سينمائي  �لقاهرة  مهرجان  �ختار 

�سرف" دورته �حلادية و�لأربعني �لتي تقام �سهر نوفمرب- ت�سرين �لثاين.
ويعر�س �ملهرجان بهذه �ملنا�سبة ثمانية �أفالم مك�سيكية ويكرم �ثنني من 
كارلو�س  و�ملخرج  �أرياجا  جويرمو  و�ملخرج  �ل�سيناريو  كاتب  هما  �سناعها 

ريجادي�س.
على  �حل��ائ��ز  ريب�ستاين  جابرييل  �مل��خ��رج  �ملهرجان  على  �سيفا  يحل  كما 
و�بن   2015 عام  �ل�سينمائي  برلني  مهرجان  من  �أول  عمل  �أف�سل  جائزة 

�ملخرج �ملك�سيكي �ل�سهري �أرتورو ريب�ستاين.
وقال �ملنتج وكاتب �ل�سيناريو حممد حفظي رئي�س �ملهرجان يف بيان "هناك 
ت�سابه كبري بني �ل�سينما �ملك�سيكية و�ل�سينما �مل�سرية عرب �لأزمنة، كالهما 
مر بع�سور ذهبية خرج خاللها عدد من �لكال�سيكيات �لتي �أثرت �ل�سينما 

�ملحلية و�لإقليمية و�أحيانا �لعاملية".
�أو يف  �لفني  �مل�ستوى  على  �سود�ء  رك��ود  ف��رتة  كانت هناك  "�أي�سا  و�أ���س��اف 
من  جديد  جيل  بف�سل  ��ستطاعت  �ملك�سيكية  �ل�سينما  لكن  �لإنتاج،  حجم 

�ملخرجني �أن تعود يف �ل�سد�رة مرة �أخرى".
من جانبه، قال �سفري �ملك�سيك بالقاهرة �أوكتابيو تريب �إن �ختيار �ل�سينما 
"يعد حافز� هاما  �ل�سينمائي  �لقاهرة  "�سيف �سرف" مهرجان  �ملك�سيكية 
لكت�ساف جمالت جديدة للتعاون بني �ملك�سيك و�أفريقيا و�ل�سرق �لأو�سط" 

م�سري� �إىل �أن �ملهرجان منا�سبة للقاء �سناع �ل�سينما من �أنحاء �لعامل.

اإميليا كلرك حت�سر 
العر�س الأول لفيلمها 
�ل��ع��امل��ي��ة  �إميليا  �لنجمة  ح�����س��رت 
 the لفيلم  �لأول  �لعر�س  كالرك  
مانهاتن  يف   Last Christmas

�لو�قعة يف نيويورك .
�ل��ن��ج��م��ة �ل��ب��ال��غ��ة م���ن �ل��ع��م��ر 30 
عاماً كانت برفقة زميلها يف بطولة 
�لبالغ من  �لعمل هري غولدينغ 

�لعمر 32 عاماً.
كما ح�سر �ملخرج بول فيغ و�ملمثلة 
مي�سيل يوه، وزوجة غولدينغ ليف 

لو وغريهم
 15 ي��وم  �لفيلم  �مل��ق��رر عر�س  م��ن 
�ل��ث��اين-ن��وف��م��رب يف دور  ت�����س��ري��ن 

�ل�سينما �لعاملية.
 Last Christmas ف����ي����ل����م 
توم�سون  �إمي��ا  �أي�����س��اً  فيه  ي�سارك 
ودي����ف����ي����د م���وم���ي���ن���ي وج����و�ك����ي����م 
تاأليف  م��ن  و�ل�سيناريو  ���س��ك��اريل، 
�مل�سرحي  و�لكاتب  توم�سون،  �إمي��ا 

بر�وين كيمينجز.

في�سبوك توافق على دفع 
غرامة يف ف�سيحة كمربدج 

قالت �جلهة �ملنظمة �ملعنية بحقوق 
�سركة  �إن  بريطانيا  يف  �ملعلومات 
غر�مة  دفع  على  و�فقت  في�سبوك 
500 �ألف جنيه ��سرتليني  قدرها 
)644 �ألف دولر( لنتهاكها قانون 
حماية �لبيانات فيما يتعلق بجمع 
كمربدج  �سركة  خ��الل  م��ن  بيانات 

�أناليتيكا لال�ست�سار�ت.
�لتنفيذي  �ل����رئ����ي���������س  وخ���������س����ع 
ل���ف���ي�������س���ب���وك م���������ارك زوك������رب������رج 
ل�����س����ت����ج����و�ب ن��������و�ب �أم���ري���ك���ي���ني 
و�آخ���ري���ن م���ن �لحت�����اد �لأوروب������ي 
�سركة  ح�������س���ول  ك��ي��ف��ي��ة  ب���������س����اأن 
على  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة  �ل����س���ت�������س���ار�ت 
بيانات �سخ�سية تخ�س 87 مليون 

م�ستخدم لفي�سبوك من باحث.

حالة نادرة.. تنمو اأطرافها واأجزاء من وجهها       
على مدى 15 عاماً، عانت �م��ر�أة كندية من حالة �سحية 
�أدت �إىل منو ذقنها و�أنفها وقدميها ويديها على نحو �أثار 
ريبيكا  ب���د�أت  طبيعي.   غ��ري  �أم���ر  ب��وج��ود  �ل�سكوك  لديها 
ع��ام��اً( مبالحظة تغري�ت يف مالمح وجهها  ���س��ور�ن )29 
حيث �زد�د حجم �أنفها وذقنها ب�سكل ملحوظ.  وعلى مدى 
حيث  كبري  ب�سكل  �ل�سابة  نف�سية  ت��اأث��رت  طويلة  ���س��ن��و�ت 
تذرف  �أعياد ميالدها وهي  �لكثري من  �أن مت�سي  �عتادت 
�لدموع ب�سبب ما �آلت �إليه حالها.  وعلى مر �ل�سنني، ز�رت 
ريبيكا �أكرث من ع�سرة �أطباء، عجز جميعهم عن حل لغز 
حالتها �لتي كانت تزد�د �سوء�ً مع مرور �لوقت، �إذ �سخ�س 
بع�سهم حالتها باخلطاأ، مبتالزمة تكي�س �ملباي�س، ومر�س 
�لعام،  ه��ذ�  م��ن  )�آذ�ر(  م��ار���س  نهاية  وبحلول  �ل�����س��ك��ري.  
خ�سعت ريبيكا لختبار دم، �أظهر �رتفاعاً يف م�ستويات منو 
�لأن�سجة و�لعظام يف �جل�سم، ليتبني فيما بعد باأنها م�سابة 
�لكثري من  �إنتاج  �إىل  �أدى  �لنخامية  �لغدة  ب��ورم حميد يف 
هرمونات �لنمو، وت�سبب يف �أن ت�سبح بع�س �أجز�ء ج�سمها 
كبرية ب�سكل غري طبيعي. وخ�سعت ريبيكا لعملية جر�حية 
�ل�ساد�س من  �أنفها يف  م��ن خ��الل  �ل���ورم  �إز�ل���ة  مت خاللها 
بالعودة  �ملت�سخمة  �أجز�ء ج�سمها  وبد�أت  )ني�سان(،  �أبريل 
�إىل حجمها �لطبيعي خالل �لأ�سهر �ملا�سية، وفق ما نقلت 

�سحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 

طفل البئر يفارق احلياة
من  �لثانية  يف  طفل  م�سرع  �لهندية،  �ل�سلطات  �أعلنت 
 26 �أي��ام عالقا يف بئر يبلغ عمقها   5 عمره، بعدما ق�سى 
ري�سنان  ر�د�ك  و�أو���س��ح  �لآ���س��ي��وي.  �لبلد  جنوبي  م���رت�، 
جثمان  �أن  ت��ريو���س��ري�ب��ايل،  منطقة  يف  �مل��ح��ل��ي  �مل�����س��وؤول 
�أ���س��الء م��ت��ن��اث��رة يف �ل��ب��ئ��ر، ومل يجر  �ل��ط��ف��ل حت���ول �إىل 
�لعثور �سوى على عدد حمدود منها حتى �لآن. ومبا�سرة 
�لطفل  لتزويد  �أن��ب��وب  و�سع  مت  �لبئر،  يف  �ل�سقوط  بعد 
�لأوك�سجني، وقي�ست حر�رة ج�سمه بو��سطة �أدو�ت خا�سة. 
وكان �سوجيت ويل�سون فاقد� للوعي لكنه كان يتنف�س حتى 
�سباح �لأحد، �إل �أنه تعذر على �مل�سعفني �لتحقق من و�سعه 
بعد ذلك �حلني. وعلق �لطفل يف بادئ �لأمر عند م�ستوى 
�أفقية.  و�سعية  يف  �لبئر  قاع  �إىل  ينزلق  �أن  قبل  �أمتار،   9
وحفر �لعمال حفرة مو�زية للبئر �لأحد، لكن �آلة �حلفر 
�أمتار ب�سبب �لأر�س �ل�سخرية،  �نك�سرت على عمق ت�سعة 
ل�سد  روبوتية  �أج��ه��زة  ل�ستخد�م  حماولتهم  ف�سلت  كما 
ح��ب��ل ح���ول مع�سم �ل��ط��ف��ل. وت��ع��د ه���ذه �ل��و�ق��ع��ة �أحدث 
ف�سول حو�دث �لأطفال �لذين ي�سقطون  يف �آبار مهملة يف 
2006، ت�سدرت جمريات  مناطق ريفية بالهند. ويف عام 
�إنقاذ فتى يف �ل�ساد�سة من عمره �لأخبار، بعد �نت�ساله �ساملا 

من بئر عمقها 18 مرت� علق فيها حلو�ىل 48 �ساعة.

قرية اأ�سباح منذ بنائها قبل 6 اأعوام
�كتمل بناء قرية يف ويلز منذ نحو 6 �أعو�م، لكنها حتولت 
�أح��د حتى  �ل��وق��ت، ل يقطنها  ذل��ك  �أ�سباح منذ  �إىل قرية 
مدينة  يف  �خل�سر�ء  �حلقول  و�سط  �لقرية  وتقع  �ليوم.  
�أب��و�ب جميلة ز�هية ونو�فذ  لندر�سي، وت�سم منازل، مع 
و�لنباتات،  �لأزه���ار  و�أح��و����س  ب�����س��و�رع،   وحماطة  �أنيقة، 
ومبنى ي�سلح مدر�سة �أو قاعة جمتمعية. لكن �لقرية بقيت 

منذ �إن�ساءها بال �سكان، منذ �نتهاء �لبناء يف 2013.  املمثلة االأمريكية كاثرين باركر خالل ح�صورها العر�ش االأول لفيلم »طبيب النوم« يف لو�ش اأجنلو�ش. ا ف ب

هبوط ا�سطراري لطائرة 
فقدت اأحد اإطاراتها

�أجربت طائرة ركاب على �لهبوط 
�ل�سطر�ري بعد وقت ق�سري من 
�إق��الع��ه��ا يف رح��ل��ة ب��ني مدينتني 
ك��ي��ن��ي��ت��ني، ب���ع���دم���ا ���س��ق��ط �أح����د 

�إطار�تها.
�إن"  �إن  "�سي  ���س��ب��ك��ة  و�أف���������ادت 
وقع  �حل�������ادث  �أن  �لأم����ريك����ي����ة، 
�أق��ل��ع��ت طائرة  ب��ع��دم��ا  �لث���ن���ني 
"�سيلفر�ستون  ل�����س��رك��ة  ت��اب��ع��ة 
�إير" من مطار ل��ودو�ر، يف �سمال 
غرب كينيا متجهة �إىل �لعا�سمة 

نريوبي.
بقائد  دف��ع  �لعجلة  �سقوط  لكن 
هبوط  ت��ن��ف��ي��ذ  �إىل  �ل����ط����ائ����رة 
�����س���ط���ر�ري يف م��ط��ار �إي���ل���دورت 
بيان  يف  �ل�سركة  وقالت  �لقريب، 
وقائيا. هبطت  كان  "�لإجر�ء  �إن 

�لطائرة ب�سالم".
نقل  ج������رى  لح��������ق،  وق������ت  ويف 
�ل��رك��اب ع��رب ط��ائ��رة �أخ����رى �إىل 

�لعا�سمة �لكينية.
�سركة  با�سم  متحدثة  ورف�����س��ت 
�لطري�ن ك�سف عدد �لركاب على 
�ل�سركة  �إن  قائلة  �لطائرة،  منت 

ل تز�ل حتقق يف �حلادث.
�أ�سابيع  وي��اأت��ي ه��ذ� �حل���ادث بعد 
مماثلة  ط�����ائ�����رة  �ن���������زلق  ع���ل���ى 
لل�سركة عن مدرج �لهبوط، حيث 
باملحيط  ب��الأ���س��ج��ار  ����س��ط��دم��ت 
باملطار، مما �أدى �إىل �سقوط عدد 
من �جلرحى بني ركاب �لطائرة.

حيوانات اأخرى تخدم يف اجليو�س غري الكلب
�لبغد�دي،  ب��ك��ر  �أب���و  "د�ع�س"  زع��ي��م  ت�سفية  عملية  يف 
��ستعانت �لقو�ت �لأمريكية بكالب مدربة ��سطلعت بدور 
�لذي  �لنفق  د�خ��ل  �ملطلوبني،  �لإرهابيني  �أك��رث  مطاردة 
هرب �إليه. ون�سر �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب، على 
وحدة  �سمن  كانت  �لتي  �لكالب  لأحد  �سورة  "تويرت" 
تر�مب  وقال  �لبغد�دي.  على  �لهجوم  �سنت  �لتي  �لنخبة 
يف تغريدة: "لقد رفعنا �ل�سرية عن �سورة �لكلب �لر�ئع، 
�أبو  د�ع�����س  زعيم  وقتل  �أ���س��ر  يف  �أدى عمال عظيما  �ل��ذي 
توؤديه  �ل��ذي  �ل��دور  �لق�سة  ه��ذه  وت��ربز  �لبغد�دي".  بكر 
و�لتج�س�س  �ل��ق��ت��ال  يف  �جل��ي��و���س  خ��دم��ة  يف  �حل��ي��و�ن��ات 
�لتي  �لهائلة  �ل��ت��ط��ور�ت  بعد  حتى  �للوج�ستي،  و�ل��دع��م 

طر�أت على �حلروب يف �لعقود �لأخرية.
فعال يف خدمة  دور�  ت��وؤدي  �لتي  لي�ست وحدها  و�لكالب 
�جليو�س و�لأمن �أثناء �لعمليات �خلطرية، فهناك �لكثري 

من �حليو�نات �لأخرى، ومنها:
�لأمريكية  و�لبحرية  عقود  منذ  �حل��ر����س��ة:  دلف��ني   .1
ت�ستخدم �لدلفني يف عملية �كت�ساف �لألغام �ملوجودة يف 
�لبحار، و��ستطاعت على �سبيل �ملثال من �مل�ساعدة يف �إز�لة 
100 لغم يف ميناء �أم ق�سر، �أثناء �حلرب على �لعر�ق عام 

.2003
2. �لدب �لعريف: منح �لدب فويتك رتبة عريف يف �جلي�س 
�لبولندي، تقدير� للجهود �لتي بذلها يف �سفوف �جلي�س 
�ل�سنو�ت، فكان و�سيلة لنقل �لأ�سلحة و�لذخائر  لع�سر�ت 

ب�سورة �أ�سرع من �جلنود خا�سة يف �ملناطق �لوعرة.
��ستحدثت  �ل��ب��اردة،  �حل��رب  خ��الل  �جلا�سو�س:  3.�لقط 
ً"�سوت  �ل�ستخبار�ت �لأمريكية برناجما جت�س�سيا با�سم 
�لكرملني  من  �حل�سا�سة  �ملعلومات  جمع  بهدف  �لقط"، 
و�سفار�ت �لحتاد �ل�سوفيتي �ل�سابق حول �لعامل، بح�سب 

�إن�سايدر". "بيزن�س 
�لبحرية  درب�����ت  و�جل����ال����ب:  �حل���ار����س  �ل��ب��ح��ر  �أ����س���د   .4
�ل��ب��ح��ر ع��ل��ى م��ه��م��ة ح��م��اي��ة �ملن�ساآت  �أ����س���ود  �لأم���ريك���ي���ة 
�لبحرية من �لغو��سني �لأعد�ء �لذين قد يقرتبون منها 
بقايا  جلب  يف  ت�ساعد  �أن��ه��ا  كما  جت�س�سية،  مهام  لتنفيذ 
�لطائر�ت  من  �إ�سقاطها  يجري  �لتي  و�لذخائر  �مل��ع��د�ت 

و�ل�سفن.
�لثانية،  �لعاملية  �حل��رب  �أث��ن��اء  �ملهاجمة:  �خلفافي�س   .5
كانت هناك فكرة لدى �لقو�ت �لأمريكية مفادها تثبيت 

قنابل على �خلفافي�س و�إطالقها على �ملدن �ليابانية.

جمنون تايلور �سويفت يعرتف
�ع���رتف رج��ل م��ن �أو���س��نت ب��ولي��ة تك�سا�س �لأم��ريك��ي��ة، ب��اأن��ه م��ذن��ب، لقيامه 
�إىل جنمة  تهديدية  �إلكرتوين  بريد  ور�سائل  ورقية  ر�سائل  و�إر�سال  مبطاردة 

�لبوب تايلور �سويفت.
�إريك  �إن  �سحفي،  بيان  يف  تيني�سي،  بولية  نا�سفيل  يف  �لدع���اء  ممثلو  وق��ال 
 ،2018 يناير  يف  �لر�سائل  �إر�سال  ب��د�أ  عاما   27 �لعمر  من  �لبالغ  �سو�ربريك 

طالبا تقدميه �إىل �سويفت.
قاد  منا�سبات،   3 ويف  وتهديد�،  عنفا  �أك��رث  �لر�سائل  �أ�سبحت  �لوقت  ومب��رور 

�سو�ربريك �سيارته �إىل نا�سفيل لت�سليم �لر�سائل �سخ�سيا.
قبل  �لأق���ل،  يف  �إل��ك��رتوين  بريد  ور�سالة  ن�سية  ر�سالة   40 �سو�ربريك  وبعث 

توجيه �لتهام �إليه و�عتقاله يف �سبتمرب 2018.
و�سيبقى �سو�ربريك قيد �لحتجاز حتى يتم �حلكم عليه يف مار�س �ملقبل، 
حيث يو�جه عقوبة ت�سل �إىل �ل�سجن خلم�س �سنو�ت وغر�مة قدرها 

250 �ألف دولر لكل من �لتهمتني.


