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الإمارات توا�شل مكافحة �شلل الأطفال يف 
باك�شتان بـ 419 مليون جرعة منذ 2014

•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
�آل نهيان  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �لدولة حفظه �هلل ودع��م �شاحب 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومبتابعة من �شمو 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
�ل�شحي  �لقطاع  ودع��م  و�لتنموية  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  بتقدمي  �لرئا�شة 
�إد�رة  �أعلنت   ، �لإ�شالمية  باك�شتان  بجمهورية  �لوقائية  بر�جمه  وتعزيز 
�مل�شروع �لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان عن نتائج حملة �لإمار�ت للتطعيم �شد 
�شلل �لأطفال �لتي نفذت بجمهورية باك�شتان �لإ�شالمية خالل �لفرتة من 
�إد�رة  وك�شفت   .2019 ع��ام  من  �شبتمرب  �شهر  نهاية  ولغاية   2014 ع��ام 
�مل�شروع عن جناح �حلملة بتطعيم 418 مليونا و956 �ألفا و226 جرعة 
تطعيم �شد مر�س �شلل �لأطفال لأكرث من 71 مليون طفل باك�شتاين تقل 

�أعمارهم عن �خلم�س �شنو�ت.                               )�لتفا�شيل �س3(

الهالل للم�شاريع تتعاون مع القلب الكبري مل�شاعدة الالجئني
•• ال�شارقة -وام:

�لكبري  �لقلب  موؤ�ش�شة  مع  تعاونها  عن  للم�شاريع  �لهالل  �شركة  ك�شفت 
يف  و�ملحتاجني  �لالجئني  مب�شاعدة  �ملعنية  �لعاملية  �لإن�شانية  �ملوؤ�ش�شة 
جميع �أنحاء �لعامل �لتي تتخذ من �ل�شارقة مقر�ً لها بهدف دعم م�شروع 
�ملياه و�ملر�فق �ل�شحية من �أجل �ل�شحة �لعامة �لذي ت�شرف عليه �ملوؤ�ش�شة 
جنوب  �لو�قعة  ب���از�ر  كوك�س  مبنطقة  �لروهينغا  لجئو  منه  وي�شتفيد 
بنغالدي�س. وقامت �لهالل للم�شاريع بالتربع بقيمة 500 �ألف درهم �إىل 
حمفظة �مل�شروع �لبالغ حجمها مليون درهم و�لذي تنفذه حاليا موؤ�ش�شة 

بناء �ملو�رد يف �ملجتمعات �ملنظمة �لدولية.               )�لتفا�شيل �س4(
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حممد بن زايد يقدم التهاين ويعرب عن اأمنياته بع�شر جديد من التقدم واالزدهار لل�شعب الياباين 
نيابة عن رئي�س الدولة .. هزاع بن زايد 

يح�شر مرا�شم تن�شيب اإمرباطور اليابان اجلديد
•• اأبوظبي-طوكيو -الفجر-وام:

هناأ �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت  
�مل�شلحة �مرب�طور �ليابان �جلديد، ويف تغريدة على ح�شاب �شموه �ل�شخ�شي يف )تويرت( قال: 
خال�س �لتهاين جلاللة �لإمرب�طور ناروهيتو مبنا�شبة تن�شيبه �مرب�طور� لليابان... و�أ�شدق 

�لأمنيات بع�شر جديد من �لتقدم و�لزدهار لل�شعب �لياباين �ل�شديق.
من جهة �أخرى ونيابة عن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�أبوظبي  �آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة  �هلل �شارك �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد 
�جلديد  �ليابان  �إمرب�طور  ناروهيتو  �لإمرب�طور  جاللة  لتن�شيب  �لر�شمية  �ملر��شم  يف  �أم�س 

و�لتي جرت يف �لق�شر �لإمرب�طوري يف �لعا�شمة طوكيو.                   )�لتفا�شيل �س2(
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�للبنانيون يو��شلون �لتظاهر يف خمتلف �أنحاء �لبالد  )رويرتز(

رئي�س وزر�ء �إثيوبيا يتحدث �أمام �لربملان  )رويرتز(

بدعم حممد بن زايد .. الب�شرية 
تقرتب من انت�شارها على �شلل الأطفال

•• اأبو ظبي -وام:

من  �ل��ع��امل  ح��ول  طفل  مليون   400 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  �شنوياً  ي�شتفيد 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت  �حل��م��الت 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
حل�شم  �أق���رب  �لب�شرية  بف�شلها  باتت  و�ل��ت��ي  �لأط��ف��ال،  �شلل  ملكافحة 
�ليوم  �لإم����ار�ت  وحتتفي  ت��ام.  ب�شكل  �مل��ر���س  على  و�لق�شاء  معركتها 
�ل�  يف  ي�شادف  �ل��ذي  �لأط��ف��ال  �شلل  ملكافحة  �لعاملي  ب�اليوم  �لأرب��ع��اء 
عام، حيث تنظم حملة تت�شمن �أن�شطة وفعاليات  كل  من  �أكتوبر   24
توعوية بطرق �لوقاية و�لعالج. و�شكلت م�شاهمات �شموه �ملالية و�لتي 
درهم منذ عام  617،168 مليون  دولر  167،8 مليون  بلغت نحو 
�لعامل �لأبرز يف جناح �لن�شاطات �لهادفة ل�شتئ�شال مر�س   2011

الرحالت  قيود  ترفع  بريطانيا 
ال�شيخ  ــرم  ــش � اإىل  اجلـــويـــة 

•• لندن-وكاالت:

�لربيطانية  �ل�شفارة  ذك��رت 
�أن  �ل��ث��الث��اء،  م�شر،�أم�س  يف 
�حل���ك���وم���ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة مل 
�إىل  �ل�شفر  بعدم  تن�شح  تعد 
منتجع �شرم �ل�شيخ يف م�شر. 
�لربيطاين  �ل�شفري  و�أو�شح 
ج��ي��ف��ري �أد�م������ز: ي���اأت���ي هذ� 
�لإع������الن ب��ع��د ت���ع���اون وثيق 
�لطري�ن  �أم�����ن  خ�����رب�ء  ب���ني 
وم�شر.  �مل��ت��ح��دة  �مل��م��ل��ك��ة  يف 

طرق لبنان مغلقة واجلي�ش يتحرك ويحذر

النتفا�شة م�شتمرة وتعديل وزاري ُيح�شم خالل اأيام

اأكد ا�شتعداد بالده للحرب دفاعا عن �شد النه�شة

اآبي اأحمد : املفاو�شات هي ال�شبيل الوحيد للخروج من الأزمة

هجوم  يف  �شرطيا   15 مقتل 
اأفغان�شتان  �شمايل  لطالبان 

•• كابول-وكاالت:

�إن حركة  �أف��غ��اين  م�����ش��وؤول  ق���ال 
تفتي�س  نقطة  �قتحمت  طالبان 
يف ولية قندوز �شمال �لبالد، مما 
يف  �شرطيا   15 مقتل  ع��ن  �أ�شفر 

�أحدث هجوم للحركة �مل�شلحة.
وذكر ع�شو جمل�س �لولية، غالم 
�أن  �لثالثاء،  �أم�س  رب��اين،  رب��اين 
�شرطيني �ثنني �أ�شيبا بجروح يف 
�لهجوم �لذي نفذ م�شاء �لثنني 
�أب��اد، و�أ���ش��اف �أن  يف منطقة علي 
�ل��ه��ج��وم �أع��ق��ب��ه ت��ب��ادل لإط���الق 

�لنار ��شتمر �شاعات.
طالبان،  با�شم  �مل��ت��ح��دث  و�أع��ل��ن 
م�شوؤولية  جم���اه���د،  �هلل  ذب���ي���ح 

�حلركة عن �لهجوم.
ولية  يف  ب��ق��وة  ط��ال��ب��ان  وتن�شط 
قندوز، وت�شيطر على عدة مناطق 
بها، حيث �شقطت �لعا�شمة، �لتي 
حتمل نف�س �ل�شم، لفرتة وجيزة 
 ،2015 ع�����ام  ط���ال���ب���ان  ي����د  يف 
وت��ع��ر���ش��ت ل��ه��ج��م��ات ع���دة مر�ت 

منذ ذلك �حلني.

اجلي�س اليمني يحرر مواقع 
جديدة باإ�شناد من التحالف

•• اليمن-وكاالت:

�أعلن �جلي�س �ليمني، عن حتقيق تقدمات ميد�نية جديدة، باإ�شناد من 
�شعدة  حمافظة  غرب  ر�زح  جبهة  يف  �ل�شرعية  دعم  حتالف  مروحيات 

�ملعقل �لرئي�س مليلي�شيا �حلوثي �لنقالبية، �أق�شى �شمال �لبالد.
و�أكد بيان ن�شره �ملوقع �لر�شمي للجي�س �ليمني، �أنه مت حترير مناطق 
بيت ح�شر�ن، ومعتق، و�لعتم، و�لعري�شة، يف مديرية ر�زح، و�شط �نهيار�ت 
كبرية يف �شفوف ميلي�شيا �حلوثي �ملتمردة، �لتي لذت بالفر�ر باجتاه، 

منطقتي �آل علي، وبني معني.
ميلي�شيا  متركز  مو�قع  على  ناريا  �لوطني  �جلي�س  قو�ت  �شيطرت  كما 
�حلوثي، يف مناطق باآل ز�هر و�آل �شرقة ومو�قع �أخرى يف منطقة بني 

معني �ل�شرت�تيجية.
وتعزيز�ت  مل��و�ق��ع  ق�شفها  �لوطني،  �جلي�س  مدفعية  كثفت  بالتز�من 

�مليلي�شيا �ملتمردة، يف �ملنطقة ذ�تها.
و�أ�شفرت �ملعارك عن �شقوط قتلى وجرحى يف �شفوف �مليلي�شيا �حلوثية، 

عالوة على تدمري عدد من �لآليات �لقتالية �لتابعة.
يف �ل�شياق متكنت �لفرق �لهند�شية لقو�ت �جلي�س �لوطني، من �نتز�ع 
�أكرث من مئة لغم �أر�شي وعبوة نا�شفة زرعتها �مليلي�شيات جو�ر م�شاكن 

�ملو�طنني ود�خل مز�رعهم ويف �لطرقات �لعامة، باملناطق �ملحررة.
عملية  �لأث��ن��اء،  يف  تو��شل  �لوطني،  �جلي�س  ق��و�ت  �أن  �لبيان،  و�أو���ش��ح 
خلفتها  �لتي  �لنا�شفة،  و�لعبو�ت  �لأل��غ��ام  من  �مل��ح��ررة،  �ملناطق  تطهري 

�مليلي�شيا �ملتمردة، قبل فر�رها.

•• بريوت-وكاالت:

ق������ال م�������ش���در ع�������ش���ك���ري، �أم�������س 
�للبناين  �جل��ي�����س  �إن  �ل���ث���الث���اء، 
�أك�����رب ع����دد من  ي�����ش��ع��ى �إىل ف��ت��ح 
�لطرقات �ملغلقة منذ �أيام، ب�شبب 
�لحتجاجات �لتي بد�أت يف �لبالد 

�خلمي�س �ملا�شي.
وقال �مل�شدر �إن هذ� �لإج��ر�ء من 
�جل��ي�����س �ل��ل��ب��ن��اين ج���اء م��ن �أجل 
ت�شهيل عودة �حلياة �إىل طبيعتها 

ب�احلد �لأدنى.
بريوت  يف  �لحتجاجات  وت�شببت 
ومدن �أخرى من لبنان، يف �إغالق 
�لعديد من �ل�شو�رع �لرئي�شية يف 
مد�ر  على  �لبالد،  �أنحاء  خمتلف 

�لأيام �خلم�شة �ملا�شية.
م�شت�شار  �مل����ن����ال  ن�������دمي  وق��������ال 
�حلكومة �للبنانية، �أم�س �لثالثاء، 
�ل�شيا�شية  �جل��م��اع��ات  بع�س  �إن 
ت��ع��دي��ل وز�ري،  �إج�����ر�ء  �ق��رتح��ت 
�شُتح�شم  �مل�����ش��األ��ة  ه���ذه  م��ث��ل  و�أن 
بعد  ت�شل  مل  لكنها  �أي����ام،  خ��الل 
�إىل حد �لنقا�س �جلاد، ومل ت�شدر 
عن رئي�س �لوزر�ء �شعد �حلريري، 
ت��ع��اين من  �ل��ب��الد  ت���ز�ل  بينما ل 

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت:

�آبي  �إث��ي��وب��ي��ا  وزر�ء  رئ��ي�����س  ح���ذر 
�أح��م��د ع��ل��ي، �أم�����س �ل��ث��الث��اء، من 
�إىل  ح��اج��ة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  �إذ�  �أن����ه 
�لنه�شة  �شد  ب�����ش��اأن  ح��رب  خ��و���س 
�ملتنازع عليه مع م�شر، فاإن بالده 
م�شتعدة حل�شد مليون �شخ�س، �إل 
�ملفاو�شات  �إن  قائال  ��شتطرد  �أن��ه 
من  للخروج  �لوحيد  �ل�شبيل  هي 

�لأزمة �حلالية.
و�أدىل رئي�س �لوزر�ء، بت�شريحاته 
خالل جل�شة ��شتجو�ب يف �لربملان، 
هي �لأبرز منذ فوزه بجائزة نوبل 

يف 11 �أكتوبر �جلاري.
�لنه�شة  ���ش��د  و�ن���ه���ارت حم��ادث��ات 
دولر  ماليني   5 تكلفته  �لبالغة 
ه������ذ� �ل�������ش���ه���ر، وه������و �لأك���������رب يف 
نحو  بناء  ��شتكمل  وق��د  �أفريقيا، 
مينح  �أن  ويتوقع  منه،  باملئة   70
حتتاجها  �ل��ت��ي  �لكهرباء  �إثيوبيا 
ب�شدة. �إل �أن م�شر تخ�شى تقلي�س 
بناء  بعد  �لنيل  مياه  من  ح�شتها 
خيار�ت  �أمامها  يكون  و�أل  �ل�شد، 
و�شط م�شاعيها حلماية م�شدرها 

�لرئي�شي من �ملياه �لعذبة.
�لإثيوبي:  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  وق���ال 
�لبع�س يقول �أمور� عن ��شتخد�م 

�أن  يجب  م�شر.  جانب  من  �لقوة 
نوؤكد على �أنه ل توجد قوة ميكنها 

منع �إثيوبيا من بناء �ل�شد.
حاجة  ث���م���ة  ك���ان���ت  �إذ�  و�أ������ش�����اف 
ف��ي��م��ك��ن��ن��ا ح�شد  ح�����رب  خل����و�����س 
�ملاليني. �إذ� ت�شنى للبع�س �إطالق 
��شتخد�م  لآخرين  فيمكن  �شاروخ 
قنابل. لكن هذ� لي�س يف �شالح �أي 

منا.
�أح��م��د ع��ل��ى �أن بالده  �آب���ي  و���ش��دد 
م�شروع  ����ش��ت��ك��م��ال  ع��ل��ى  ع���ازم���ة 
�شابقون  زعماء  ب��د�أه  �ل��ذي  �ل�شد، 

لأنه م�شروع ممتاز.
�لرئي�س  ي���ل���ت���ق���ي  �أن  وي����ت����وق����ع 

�ل�شي�شي،  �ل��ف��ت��اح  ع��ب��د  �مل�����ش��ري، 
�لأرب��ع��اء، على هام�س قمة  �ل��ي��وم 
رو�شية �أفريقية يف مدينة �شوت�شي 

�لرو�شية.
من جانب �آخر، د�فع �آبي �أحمد عن 
بعدما  لل�شالم  نوبل  فوزه بجائزة 
ي�شتحقها،  ل  �أن����ه  �ل��ب��ع�����س  ذك����ر 
يجدون  �لأ�شخا�س  بع�س  قائال: 
بجائزة  ف����وزي  ت��ق��ب��ل  يف  ���ش��ع��وب��ة 
بالفعل  منحت  هي  لل�شالم.  نوبل 
لآبي، ولن توؤخذ منه. هذه ق�شية 
يكون  �أن  ي���ج���ب  �لآن  م��ن��ت��ه��ي��ة. 
�شباب  كيفية حتفيز  على  تركيزنا 

�آخرين على �لفوز باجلائزة.

تردي �لأو�شاع �لقت�شادية.
ومن بني �ل�شالحات �لتي �أعلنها 
�حلريري، �لثنني، خطوة رمزية 
�ل��وزر�ء و�لنو�ب  بخف�س مرتبات 
خطو�ت  وك���ذل���ك  �ل��ن�����ش��ف،  �إىل 
كثري�،  ت��اأخ��رت  �إج����ر�ء�ت  لتنفيذ 
وتعد حيوية لو�شع �ملالية �لعامة 

على م�شار م�شتد�م.
م�شدر  ق���ال  م��ت�����ش��ل،  ���ش��ي��اق  ويف 
�أمني، �لثالثاء، �إن �لقوى �لأمنية 
حتاول �إقناع �ملحتجني باإعادة فتح 
�لبالد  �أن��ح��اء  �ل��ط��رق يف خمتلف 
ب��ال��و���ش��ائ��ل �ل�����ش��ل��م��ي��ة، ل��ك��ن��ه��ا لن 
ت�شتخدم �لقوة �إذ� ما رف�شو� ذلك 

يف �لوقت.
ت��دف��ق مئات  ي��وم �خلمي�س  وم��ن��ذ 
خمتلف  يف  �ل�����ش��و�رع  على  �لآلف 
من  �لغ�شب  بفعل  لبنان،  �أن��ح��اء 
�لطبقة �ل�شيا�شية �لتي يتهمونها 
نقطة  �إىل  �لق����ت���������ش����اد  ب����دف����ع 

�لنهيار.
وظ��ل��ت �ل��ب��ن��وك و�مل��د�ر���س مغلقة 
�لثالثاء. ويف �شاعات �ل�شباح، بدت 
و�شط بريوت  �ملحتجني يف  �أع��د�د 
�أقل  �ل�شمالية  طر�بل�س  ومدينة 

منها يف �لأيام �ل�شابقة.

�ملظاهر�ت  بفعل  �ل�شلل  حالة من 
�ملناه�شة للحكومة.

�حلكومة  م�������ش���ت�������ش���ار  وي����ت����وق����ع 
�للبنانية �أن يكون رد فعل �ملانحني 
�لأج��ان��ب على �لإ���ش��الح��ات �لتي 
للغاية،  �إيجابيا  �حلكومة  �أعلنتها 
بر�شالة  ت���ب���ع���ث  �أن����ه����ا  م�����ش��ي��ف��ا 

ت��ت��ع��ام��ل مع  �ل���ب���الد  �أن  و����ش��ح��ة 
عجز �ملو�زنة

حَملة  �أن  �مل����ن����ال  ن������دمي  و�أك���������د 
يتاأثرو�  ل��ن  �للبنانية  �ل�����ش��ن��د�ت 
خف�س  ت�شمل  �لتي  بالإ�شالحات 
�أن من  �ل���دي���ن، م�����ش��ي��ف��ا  خ��دم��ة 
�ملتوقع �أن يبلغ �لنمو �لقت�شادي 

�شفر� يف �ملئة يف 2020.
وك����ان����ت ح���ك���وم���ة �حل����ري����ري قد 
مبا  �لتد�بري،  من  �شل�شلة  �أعلنت، 
يف ذلك �إ�شالحات تاأجلت طويال، 
و�لهدر،  �لف�شاد  ملكافحة  ت��ه��دف 
�لغ�شب  ل��ت��ه��دئ��ة  ���ش��ع��ي��ا  وذل������ك 
�ملوجه للنخبة �ل�شيا�شية، وب�شبب 

اجلي�س الليبي يغري على قاعدة 
للملي�شيات ت�شم اأ�شلحة تركية

•• بنغازي-وكاالت:

نفذ �شالح �جلو �لتابع للقو�ت �لليبية غارة جوية على د�شم وخمازن �أ�شلحه ومر�فق 
يف �ل�شق �لع�شكري من مطار معيتيقه كانت ت�شتخدم من قبل �مللي�شيات و�جلماعات 

�لإرهابيه �مل�شلحة، لتخزين معد�ت و�شو�ريخ طائر�ت م�شريه تركيه.
وقال بيان ر�شمي �إن �لغار�ت �جلوية �أ�شفرت عن تدمري و�حرت�ق �شو�ريخ وذخائر 
و�جلماعات  �مليلي�شيات  قبل  م��ن  ��شتخدمت  �ل��ت��ي  �لد�شم  ه��ذه  يف  خم��زن��ه  ك��ان��ت 

�مل�شلحة.
و�أ�شاف �لبيان �أن فرق و�أجهزة �ل�شتخبار�ت و�ل�شتطالع بالقو�ت �مل�شلحة �لليبية 
تخزين  لغر�س  ��شتخدمت  �لتي  �لد�شم  هذه  مو�قع  وحتديد  �كت�شاف  ��شتطاعت 

معد�ت وذخائر ت�شتخدم للطائر�ت �مل�شرية �لرتكية.
�أ�شابت  �أن �شالح �جلو قام بتنفيذ هذه �ل�شربات بدقه متناهيه، و�أنها  �إىل  و�أ�شار 
�أهد�فها دون �لتاأثري على �أي من�شاآت �أو مر�فق مدنيه، كما عادت جميع �لطائر�ت 

�شامله للقو�عد �لتي �أقلعت منها بعد تنفيذها لل�شربات .

اأردوغان يرف�ش متديد الهدنة يف �شوريا

الأ�شد: معركة اإدلب هي الأ�شا�س حل�شم احلرب 
•• عوا�شم-وكاالت:

�أكد �لرئي�س �ل�شوري ب�شار �لأ�شد، 
�أم�س �لثالثاء، �أن معركة �إدلب هي 
�لأ�شا�س حل�شم �حلرب �مل�شتمرة يف 
بالده منذ �أكرث من ثماين �شنو�ت، 
بها  �أدىل  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  وذل�����ك 
خالل زيارة مفاجئة �إىل حمافظة 

�إدلب �شمايل �لبالد.
ت�شريحات  وف����ق  �لأ�����ش����د،  وق�����ال 
على  �ل��رئ��ا���ش��ة  ح�����ش��اب��ات  ن�شرتها 
كنا  �لجتماعي:  �لتو��شل  مو�قع 
�إدلب  ب���اأن معركة  ن��ق��ول  وم��ا زل��ن��ا 
�لفو�شى  حل�����ش��م  �لأ�����ش����ا�����س  ه����ي 

و�لرهاب يف كل مناطق �شوريا.
و�أ�شاف �أن �إدلب كانت بالن�شبة لهم 
�ملتقدم  و�ملخفر  متقدما،  خمفر� 
يكون يف �خلط �لأمامي عادة، لكن 
�ل�شرق  �ملعركة يف  �حل��ال��ة  ه��ذه  يف 
و�ملخفر �ملتقدم يف �لغرب لت�شتيت 

قو�ت �جلي�س �لعربي �ل�شوري.
�أو  لعدو�ن  نتعر�س  عندما  وتابع: 
بع�شنا  م��ع  نقف  �أن  يجب  �شرقة 
�لبع�س  ولكن  بيننا،  فيما  ونن�شق 
ذلك  ي��ف��ع��ل  �ل�������ش���وري���ني مل  م����ن 
وخا�شة بال�شنو�ت �لأوىل للحرب. 

�لرتكي  �لرئي�س  ذلك، رف�س  �إىل 
رج������ب ط���ي���ب �أردوغ�������ان،�أم���������������س 
�لفرن�شي،  نظريه  دعوة  �لثالثاء، 
وقف  لتمديد  ماكرون،  �إميانويل 
�إطالق �لنار، فيما توعد مبو��شلة 
�لعمليات �لع�شكرية �شمايل �شوريا 

ب�شكل �أقوى.
و�أو������ش�����ح �ل���رئ���ي�������س �ل����رتك����ي، يف 
ت�����ش��ري��ح��ات مب���ط���ار �أن���ق���رة قبل 
�شفره �إىل رو�شيا لإجر�ء حمادثات 
فالدميري  �ل��رو���ش��ي  �لرئي�س  م��ع 
�أن �ن�شحاب وحد�ت حماية  بوتن، 
مناطق  م����ن  �ل����ك����ردي����ة  �ل�����ش��ع��ب 

���ش��وري��ة ق��ري��ب��ة م���ن �حل�����دود مع 
تركيا م�شتمر.

�إىل  ي�شل  م��ا  �إن  �أردوغ�����ان  وق���ال 
مل  �شوري  ك��ردي  مقاتل   1300
م��ن��اط��ق يف �شمال  ب��ع��د  ي��خ��رج��و� 
�شرقي �شوريا، م�شري� �إىل �أن نحو 
800 م�شلح من �لأكر�د �ن�شحبو� 
�ل�شمال  يف  �لآم���ن���ة  �مل��ن��ط��ق��ة  م��ن 
�ل�������ش���وري، وه���ن���اك ن��ح��و 1300 

يو��شلون �ن�شحابهم.
�شن�شتاأنف  �أردوغ�������������ان:  وت����اب����ع 
يكتمل  �إذ� مل  �لع�شكرية  عملياتنا 

�لن�شحاب �لكردي من �ملنطقة. 

اأكتوبر �شهر االنتخابات:
نحو اإعادة توزيع الأوراق يف اأمريكا الالتينية؟

•• الفجر – خرية ال�شيباين

�أعقبتها عودة  بعد خم�شة ع�شر عاًما من �لنخر�ط يف موجة تقدمية 
�ليمني �ىل �ل�شلطة يف �أمريكا �لالتينية، ميكن لالنتخابات �لتي �شتدور 

يف �أكتوبر �إعادة توزيع �لور�ق �ل�شيا�شية، وخا�شة يف �لأرجنتني. 
�لتي قد تنتج؟ وجهة نظر كري�شتوف فنتور�، مدير  �لتغيري�ت  ما هي 

�لأبحاث يف معهد �لعالقات �لدولية و�ل�شرت�تيجية.
)�لتفا�شيل �س13(

احتجاجات العراق تطيح بقادة 
حمافظات  ل�شبع  ع�شكريني 

•• بغداد-اأ ف ب:

ب���ل���غ���ت ح�������ش���ي���ل���ة �أ������ش�����ب�����وع من 
�لد�مية  �ملطلبية  �لح��ت��ج��اج��ات 
�أ�شبوعني  ق��ب��ل  �ل���ع���ر�ق  ���ش��ه��ده 
من  غ��ال��ب��ي��ت��ه��م  ق���ت���ي���اًل   157
�مل����ت����ظ����اه����ري����ن وم���ع���ظ���م���ه���م يف 
�أفاد  ما  بح�شب  بغد�د،  �لعا�شمة 

تقرير ر�شمي ن�شر �أم�س .
و�إذ �أ�شار �لتقرير �إىل �أن ما يقارب 
ق�شو�  �لقتلى  م��ن  �ملئة  يف   70
ب���ال���ر����ش���ا����س �حل�����ي يف �ل����ر�أ�����س 
�إعفاء  �ل�شلطات  �أعلنت  و�ل�شدر، 
ق�����ادة ع�����ش��ك��ري��ني و�أم���ن���ي���ني من 
�لعر�قية  �لقو�ت  �أجهزة  خمتلف 
18 حمافظة،  �أ�شل  يف �شبع من 
طالتها �لحتجاجات �لتي ميكن 

�أن ت�شتاأنف �جلمعة.
�لقتلى  عدد  �أن  �لتقرير  و�أو�شح 
ه��و 149 م��دن��ي��اً، وث��م��ان��ي��ة من 
�شقطو�  �لأمنية،  �لقو�ت  عنا�شر 
بني �لأول و�ل�شاد�س من ت�شرين 
�لأول �أكتوبر يف بغد�د و�ملحافظات 
�إليها  �م���ت���دت  �ل���ت���ي  �جل��ن��وب��ي��ة 

�حلركة �لحتجاجية.
مدنيني   107 �لقتلى  بني  ومن 
�أم��ن��ي��ة �شقطو�  ع��ن��ا���ش��ر  و�أرب���ع���ة 
يف ب���غ���د�د وح���ده���ا، ح��ي��ث ب����د�أت 
�لتحرير  ���ش��اح��ة  يف  �مل���و�ج���ه���ات 
�إثر  �لعا�شمة،  بو�شط  �ل��رم��زي��ة 
بتوفري  �مل��ت��ظ��اه��ري��ن  م��ط��ال��ب��ة 
عامة  وخ�����دم�����ات  ع���م���ل  ف����ر�����س 
يطال  �أن  قبل  �لف�شاد،  ومكافحة 
�ل�����ش��در و�لتي  �حل����ر�ك م��دي��ن��ة 

�شهدت ليلة فو�شى د�مية.
وق������د �أع����ل����ن����ت �ل�������ش���ل���ط���ات عن 
يف  للتحقيق  عليا  جلنة  ت�شكيل 
و�أق������رت حينها  �لأح�������د�ث،  ت��ل��ك 
ب�����ا���ش��ت��خ��د�م م��ف��رط ل��ل��ق��وة من 
�لأم��ن��ي��ة يف حو�دث  �ل��ق��و�ت  قبل 

حمدودة.

تركيا تقيل اأربعة روؤ�شاء بلديات 
من حزب ال�شعوب الدميقراطي 

•• ا�شطنبول-رويرتز: 

بلديات  روؤ�شاء  �أربعة  تركيا  �أقالت 
�لدميقر�طي  �ل�شعوب  ح��زب  م��ن 
م�شوؤولني  وعينت  ل��الأك��ر�د  �مل��وؤي��د 
�أف���اد  ح�شبما  م��ك��ان��ه��م  ح��ك��وم��ي��ني 
�لأقاليم  ح��ك��ام  م��ن  �ث��ن��ني  مكتبا 
�إط��ار حملة مو�شعة على  وذل��ك يف 
ي�شيطر  �ل��ت��ي  �ل��ب��ل��دي��ة  �مل��ج��ال�����س 

عليها �حلزب.
�ل�شعوب  ح������زب  �أن�����ق�����رة  وت���ت���ه���م 
�لدميقر�طي باأن له �شالت بحزب 
�ملحظور.  �ل��ك��رد���ش��ت��اين  �ل��ع��م��ال 
و�أقالت حتى �لآن 12 رئي�س بلدية 
�لنتخابات  ذل��ك �حل��زب منذ  م��ن 
�أج���ري���ت يف مار�س  �ل��ت��ي  �ل��ب��ل��دي��ة 
�ملزعومة  ���ش��الت��ه��م  ب�����ش��ب��ب  �آذ�ر 

بالإرهاب.
م����ن حكام  �ث����ن����ني  وذك�������ر م��ك��ت��ب��ا 
�لأقاليم �أنه مت �إقالة روؤ�شاء بلديات 
وكوكاكوي  وب�����ش��م��ي��ل  ك��اي��اب��ي��ن��ار 
بلدية  ورئي�س  بكر  دي���ار  �إقليم  يف 
�ل�شرقي  ف���ان  �إق��ل��ي��م  يف  �إرج��ي�����س 
وت��ع��ي��ني م�����ش��وؤول��ني �إد�ري�����ني بدل 

منهم.
وقالت مكاتب �حلكام �إن ثالثة من 
روؤ�شاء �لبلديات �لأربعة حمتجزون 

حاليا بتهم تتعلق بالإرهاب.

كارلو�س مي�شا... عودة �ليمني �ىل بوليفيا

�لأ�شد خالل زيارته �لقو�ت �ل�شورية �شمال غرب �إدلب  )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
وكالة الإمارات للف�شاء ت�شارك يف الدورة الـ  70 للموؤمتر الدويل للمالحة الف�شائية

•• وا�شنطن-الفجر: 

برئا�شة  �مل�شتوى  رفيع  وف��د  خ��الل  م��ن  للف�شاء  �لإم����ار�ت  وك��ال��ة  �شاركت 
ب��ال��ه��ول �لفال�شي وزي���ر �ل��دول��ة ل�����ش��وؤون �لتعليم  �أح��م��د  م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور 
�لعايل و�ملهار�ت �ملتقدمة، رئي�س جمل�س �لإد�رة، يف فعاليات �لدورة �ل�70 
من �ملوؤمتر �لدويل للمالحة �لف�شائية، �لذي ت�شت�شيفه و��شنطن خالل 
�لفرتة بني 21 و25 �أكتوبر �جلاري، حتت عنو�ن "�لف�شاء: قوة �ملا�شي 
....وعد �مل�شتقبل". ويعترب �ملوؤمتر �لذي ينظمه �لحتاد �لدويل للمالحة 
�لف�شائية بدورته �ل�70، بالتز�من مع �لذكرى �ل�شنوية �خلم�شني ل�شعود 
�لفعاليات �شمن قطاع  و�أه��م  �أك��رب  �لقمر، من بني  �ن�شان على �شطح  �أول 
�مل��ن��ظ��م��ات و�لوكالت  ق���ادة  �ل��ع��ام  ه���ذ�  �ل��ع��امل��ي، ح��ي��ث ي�شتقطب  �ل��ف�����ش��اء 

�إىل جانب ممثلني  �لعامل،  �لقر�ر على م�شتوى  �لعاملية و�شناع  �لف�شائية 
باخلطوة  لالحتفاء  و�ل��ط��الب  �لأك��ادمي��ي��ة  و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  �أب��رز  عن 
�ل��دول��ي��ة يف جمال  و�ل�����ش��ر�ك��ات  و�لإجن�����از�ت  �لب�شرية  ت��اري��خ  �لعظيمة يف 

��شتك�شاف �لف�شاء
وتهدف �لوكالة من خالل �مل�شاركة هذ� �لعام �إىل تعزيز �شالتها مع جمتمع 
�لف�شاء �لدويل وخمتلف �لوكالت �لف�شائية �لعاملية، �إ�شافة �إىل �إبر�ز دور 
و�إجناز�ت �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�أثرها يف علوم �لف�شاء و�لتكنولوجيا، 
و�لتاأكيد على �لتز�م �لإمار�ت بدعم منو قطاع �لف�شاء يف �لعامل،  كما �شيقدم 
فريق من مهند�شي �لوكالة 14 ورقة �أكادميية بحثية ت�شلط �ل�شوء على 
جتارب قطاع �لف�شاء �لوطني، خا�شة فيما يتعلق بال�شرت�تيجية �لوطنية 
�جلديد.  �لف�شاء  وق��ان��ون  �لف�شائي  �ل�شتثمار  وخطة   2030 للف�شاء 

و�أكد معايل �لدكتور �أحمد بالهول �لفال�شي وزير �لدولة ل�شوؤون �لتعليم 
�لعايل و�ملهار�ت �ملتقدمة، رئي�س جمل�س �لإد�رة على �أهمية م�شاركة وكالة 
م�شتجد�ت  باأحدث  و�لتعريف  �ملرموق  �ملوؤمتر  ه��ذ�  يف  للف�شاء  �لإم���ار�ت 
�لقطاع �لوطني وما تو�شل �إليه جمتمع �لبحث �لعلمي �ملحلي، م�شري�ً �إىل 
�أن �مل�شاركة يف هذ� �لتجمع �لعاملي ين�شجم مع ��شرت�تيجية �لوكالة  يف تعزيز 
�لف�شاء  قطاع  يدعم  مبا  �لدولية،  و�لهيئات  �ملنظمات  �أه��م  مع  �ل�شر�كات 
�لوطني باأحدث ما و�شلت �إليه �لتكنولوجيا �لعاملية �لتي �شتنعك�س ب�شكل 
�لدكتور  �شعادة  و�مل�شتقبلية. ومن جانبه قال  �مل�شاريع �حلالية  �إيجابي يف 
�لإمار�ت  وكالة  م�شاركة  "�إن  �لوكالة:  عام  مدير  �لأحبابي  نا�شر  حممد 
للف�شاء يف �لدورة �ل�ّشبعني من �ملوؤمتر �لدويل للمالحة �لف�شائية توؤكد 
�لتز�منا بدعم منو قطاع �لف�شاء يف �لعامل وحر�شنا على تعزيز �شر�كاتنا 

�شنتمكن من خاللها  �ملعرفة و�خل��ربة، وهو فر�شة  تبادل  �لدولية بهدف 
بالذكر  و�جلدير  دوليني".  قر�ر  و�شناع  خرب�ء  مع  جتربتنا  م�شاركة  من 
�أن �ملوؤمتر �لدويل للمالحة �لف�شائية يغطي خمتلف �ملجالت و�ملو��شيع 
حيث  و�لت�شريعات،  و�لتعليم  �لف�شاء  ��شتك�شاف  مثل  بالقطاع  �ملتعلقة 
ي�شتعر�س �لجتاهات �مل�شتقبلية �لأكادميية و�لتطور�ت �ل�شناعية، ف�شاًل 
�لعالقات بني خمتلف  �ل�شالت وتعزيز  عن كونه من�شة متميزة لت�شكيل 
�جل��ه��ات �مل�����ش��ارك��ة.    وت��اأت��ي م�شاركة وك��ال��ة �لإم����ار�ت للف�شاء يف �ملوؤمتر 
ل�شت�شافة  دب��ي  �ختيار  عقب   2019 لعام  �لف�شائية  للمالحة  �ل���دويل 
71 من �ملوؤمتر �ل��دويل للمالحة �لف�شائية يف �لعام �ملقبل، ومن  �ل��دورة 
�لإم���ار�ت  يعك�س ح�شور  م��ا   ،2020 �أك��ت��وب��ر  يف  �مل��وؤمت��ر  ُيعقد  �أن  �مل��ق��رر 

�لعربية �ملتحدة كالعب �أ�شا�شي يف قطاع �لف�شاء �لعاملي.

الإمارات لبحوث علوم ال�شتمطار ي�شتعر�س اإجنازاته يف حتقيق الأمن املائيالدويل للدبلوما�شية الثقافية يوقع اتفاقية تعاون مع مركز احلوار الكازاخي
•• دبى -وام:

للدبلوما�شية  �ل��دويل  �ملعهد  وق��ع 
�لدكتور  برئا�شة  ب��دب��ى  �لثقافية 
حممد كامل �ملعيني �تفاقية تعاون 
م�شرتك مع مركز نور �شلطان نز�ر 
باييف لتطوير �حلو�ر بني �لديان 
برئا�شة  �ل���ك���از�خ���ي  و�حل�������ش���ار�ت 
�ل��ت��اي �ب��ي��ب��ولي��ي��ف وذل���ك مبركز 
بح�شور  �ل���ع���امل���ي  �ل���ت���ج���اري  دب����ى 
وع��دد من  وعاملية  دولية  منظمات 

�مل�شئولني و�لعالميني .
تهدف �لإتفاقية �إىل تعزيز �حلو�ر 
و�ملبادر�ت  و�لثقافات  �لدي��ان  بني 
�ملتبادل  و�ل��ت��ف��اه��م  �ل�����ش��ل��ة  ذ�ت 
�لحرت�م  على  �لقائم  و�لت�شامح 
يف  ي�شهم  مب��ا  �ل�شلمى  و�لتعاي�س 
تنمية �ملجتمعات وتقارب �لثقافات 
و�إر�شاء دعائم �ل�شالم و�ل�شتقر�ر.
قيام  ع���ل���ى  �لت����ف����اق����ي����ة  و�ك���������دت 
�حلو�ر  يف  ب��ن��اء  بتعاون  �لطرفني 
�ملختلفة  و�لثقافات  �لديانات  بني 
�لهتمام  ذ�ت  �مل��ج��الت  جميع  يف 
�مل�����ش��رتك ل���ش��ي��م��ا يف جم���ال بناء 
على  و�لرتكيز  و�مل�شاحلة  �ل�شالم 
�ل��رب�م��ج و�لن�����ش��ط��ة ب��ني �لدي���ان 
تعاونهما  وت���ق���وي���ة  و�ل���ث���ق���اف���ات 

•• دبي -وام:

�مل�����زروع�����ي، مدير  ق���دم���ت ع��ل��ي��اء 
ب��رن��ام��ج �لإم������ار�ت ل��ب��ح��وث علوم 
�إجناز�ت  ح��ول  عر�شاً  �ل�شتمطار 
و�لبحثية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل����ربن����ام����ج 
وم�����ش��اه��م��ات��ه يف حت��ق��ي��ق �لأم����ن 
�أُقيمت  �مل��ائ��ي وذل���ك خ���الل ن���دوة 
�ملياه من خالل  �أم��ن  حتت عنو�ن 
فعاليات  �شمن  �ل��ب��دي��ل��ة  �حل��ل��ول 
�ملياه و�لطاقة  معر�س تكنولوجيا 
�ملقام يف   2019 و�لبيئة ويتيك�س 

دبي .
�ملزروعي �حل�شور خالل  و�أطلعت 
�لندوة على فكرة و�أهد�ف برنامج 
�لإمار�ت لبحوث علوم �ل�شتمطار 
و�مل���������ش����اري����ع �ل���ت�������ش���ع���ة �ل�����ر�ئ�����دة 
�لربنامج  منحة  على  للحا�شلني 
يف دور�ته �لثالث و�لإجناز�ت �لتي 
حققوها و�لتطور�ت �لتي �شهدتها 
وكيفية  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  �مل�����ش��اري��ع  ت��ل��ك 
وتطوير  ت��ع��زي��ز  يف  م�����ش��اه��م��ت��ه��ا 
ع��م��ل��ي��ات ����ش��ت��م��ط��ار �ل�����ش��ح��ب من 
�لتقنيات  �أح����دث  ت��وظ��ي��ف  خ���الل 
�لأجيال  على  بالفائدة  ي��ع��ود  مب��ا 

وت��ع��م��ي��ق وت��ع��زي��ز �ل���ع���الق���ات بني 
دول��ة �لم��ار�ت ودول �لعامل ونقل 
لل�شعوب  �ملحبة  �لم����ار�ت  جت��رب��ة 
و�لت�شامح بني �لوطان و�ملجتمعات 
و�ملنتديات  �مل���وؤمت���ر�ت  خ���الل  م��ن 
�لدينيني  �ل����زع����م����اء  وم���ن�������ش���ات 
وت��ب��ادل �ل��ث��ق��اف��ات و�ل��ت��ع��رف على 
�لآخر . و�أ�شاف �أن �بر�م مثل هذه 
عديدة  جم��الت  يفتح  �لتفاقيات 
يف �لتقارب بني �ل�شعوب و�لثقافات 

�وجه  على  و�لعتماد  و�شر�كتهما 
تبادل  خالل  من  و�لتكامل  �لتاآزر 
�ل�شرت�تيجيات  وتنفيذ  �ملعلومات 
و�مل�����ش��روع��ات و�لأن�����ش��ط��ة �ل��ت��ي مت 
و�لقيام  م�����ش��رتك  ب�شكل  و���ش��ع��ه��ا 
كامل  حممد  �لدكتور  وق��ال   . بها 
خلق  على  يعمل  �ملعهد  �إن  �ملعيني 
موؤ�ش�شات  م���ع  م�����ش��رتك��ة  �ر���ش��ي��ة 
�آفاق  لفتح  خمتلفة  ثقافية  دولية 
�مل�شرتك  �ل���ت���ع���اون  م���ن  ج���دي���دة 

و�حل�������ش���ار�ت م���ن خ����الل تالقى 
�ملجتمع  �ن���ت���ب���اه  وت��ل��ف��ت  �لف����ك����ار 
�لفعلية  �مل�����ش��ك��الت  �ىل  �ل������دويل 
�لديان  بني  �لعالقات  يف  �ملتمثلة 
و�حل�����ش��ار�ت وط���رق �ل��ت��ع��اون بني 
و�لوئام  �ل�����ش��الم  لتحقيق  �ل����دول 
م�شري� �ىل �أن �حلو�ر بني �لثقافات 
يعزز �لتما�شك �لجتماعي وي�شاعد 
على خلق تنمية م�شتد�مة من �جل 

�حلفاظ على �ل�شالم �لعاملي .

ل��ت��اأم��ني حلول  ت�����ش��اف��ر �جل���ه���ود 
بالعتماد  وفعالة  د�عمة وجمدية 
على �لتطور �لتكنولوجي �حلديث 
مثل  مبتكرة  تقنيات  وبا�شتخد�م 
مهماً  رديفاً  باعتبارها  �ل�شتمطار 
وتطرقت  �لأُخ����رى.  �مل��ي��اه  مل�شادر 
�ملزروعي خالل �لندوة �إىل �مل�شروع 
�لربنامج  �أطلقه  �ل��ذي  �لتكاملي 
�لت�شعة  �لبحثية  �مل�شاريع  ل��رب��ط 

�ل���ق���ادم���ة يف م��و�ج��ه��ة خ��ط��ر �شح 
برنامج  م����دي����ر  ورك��������زت  �مل�����ي�����اه. 
�لإمار�ت لبحوث علوم �ل�شتمطار 
�ل��دور �ملحوري  �لندوة على  خالل 
�ل����ذي ي��ق��وم ب���ه �ل���ربن���ام���ج لدفع 
�لعاملية يف  �لبحثية  عجلة �جلهود 
جم���ال �ل���ش��ت��م��ط��ار، م��و���ش��ح��ًة �أن 
�أمنها  نق�س �ملياه و�شرورة �شمان 
ب���ات م��ن �مل��و����ش��ي��ع �ل��ت��ي تتطلب 

�حل����ا�����ش����ل����ة ع����ل����ى م���ن���ح���ت���ه حتت 
�ملتكاملة  �لعددية  "�ملحاكاة  عنو�ن 
�لإم��ار�ت لبحوث  لأبحاث برنامج 
يهدف  و�ل���ذي  �ل�شتمطار"  علوم 
يدمج  م��وح��د  من���وذج  تطوير  �إىل 
�ملتنوعة  �لعددية  �ملحاكاة  ب��ر�م��ج 
على  �حلا�شلة  �لبحثية  للم�شاريع 
منحة �لربنامج يف دور�ته �لثالث 

�لأوىل.

نيابة عن رئي�س الدولة .. هزاع بن زايد يح�شر مرا�شم تن�شيب اإمرباطور اليابان اجلديد
•• طوكيو -وام:

نيابة عن �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل �شارك �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي 
�لإمرب�طور  جاللة  لتن�شيب  �لر�شمية  �ملر��شم  يف  �م�س  �أبوظبي  لإم���ارة 
�لإمرب�طوري  �لق�شر  و�لتي جرت يف  �ليابان �جلديد  �إمرب�طور  ناروهيتو 

يف �لعا�شمة طوكيو.
ونقل �شموه �إىل جاللة �لإمرب�طور ناروهيتو تهاين �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي "رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
جلاللته  �شموهم  ومتنيات  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 

بالتوفيق و�خلري يف خدمة وطنه و�شعبه ورفعته وتقدمه.
و�أعرب �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان عن تطلعه �إىل مزيد من �لتعاون 
و�لعمل �مل�شرتك لتعزيز �لعالقات �لثنائية بني دولة �لإمار�ت و�ليابان مبا 
�ل�شديقني باخلري و�لنماء.. متمنيا لليابان  �لبلدين و�شعبيهما  يعود على 

و�شعبها �ل�شديق مزيد� من �لتطور و�لزدهار.
�ليابان  �إمرب�طور  بو�شول موكب  ب��د�أت  قد  �لتن�شيب  وكانت مر��شم حفل 

�ىل قاعة �لدولة يف �لق�شر �لرئا�شي وبح�شور ممثلي 195 دولة من روؤ�شاء 
 2500 �لدولية وحو�يل  �ملنظمات  �لدول و�حلكومات و�مل�شوؤولني وممثلي 

من كبار �ل�شخ�شيات �ملحلية و�لأجنبية �لذين متت دعوتهم للحفل.
وقد ح�شر مر��شم �لتن�شيب معايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد �جلابر وزير 
�ل��ع��ام��ري �شفري  �ل��ي��اب��ان و���ش��ع��ادة خالد ع��م��ر�ن  دول��ة �ملبعوث �خل��ا���س �ىل 

�لدولة لدى �ليابان.

هزاع بن زايد يلتقي وزير الدفاع الياباين

م�شــاعدات اإغـــاثية اإمــاراتيـــة ل�شــكــان �شـــبـــوة

•• طوكيو- وام:

ز�يد  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  �لتقى 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�أبوظبي يف مقر  �لتنفيذي لإم��ارة 
�إقامته يف طوكيو معايل تارو كونو 

وزير �لدفاع �لياباين.
�ل����ذي عقد   - �ل��ل��ق��اء  خ����الل  ومت 
�ل��ر���ش��م��ي��ة �لتي  �إط����ار �ل���زي���ارة  يف 
ي���ق���وم ب��ه��ا ���ش��م��وه �إىل �ل���ي���اب���ان - 

ز�يد  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  و�أك���د 
- عمق  �ل��ل��ق��اء  خ��الل   - نهيان  �آل 
�ل��ع��الق��ات �ل��ت��ي جت��م��ع ب��ني دولة 
على  و�حلر�س  و�ليابان  �لإم���ار�ت 
تعزيز �أوجه �لتعاون �مل�شرتك بني 
ومنها  كافة  �مل��ج��الت  يف  �لبلدين 

�لع�شكرية و�لدفاعية.
م����ن ج���ان���ب���ه رح�����ب م����ع����ايل ت����ارو 
ز�يد  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  ب�شمو  كونو 
�لزيارة  �أهمية  م��وؤك��د�ً  نهيان،  �آل 

�ل��ت��ع��اون �مل�شرتك  ب��ح��ث ع��الق��ات 
و�ل�����ش��د�ق��ة ب���ني دول����ة �لإم������ار�ت 
و�ليابان. وتبادل �جلانبان وجهات 
�لق�شايا  م���ن  ع����دد  جت����اه  �ل��ن��ظ��ر 
�لهتمام  ذ�ت  و�لدولية  �لإقليمية 
�لت�شدي  �أهمية  و�أك���د�  �مل�����ش��رتك، 
ل���ل���ت���ط���رف وم���ك���اف���ح���ة �لإره��������اب 
و�ل�شتقر�ر  و�لأمن  �ل�شلم  و�شون 
يف �ملنطقة و�لعامل مبا يعزز �ل�شلم 

و�لأمن �لدوليني.

�لتعاون  متانة  م��دى  تعك�س  �لتي 
�مل�شرتك بني �لبلدين.

و�أ�شاد معايل وزير �لدفاع �لياباين 
ومبادر�تها  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ب���دور 
ل���دع���م ج���ه���ود �مل��ج��ت��م��ع �ل�����دويل 
لإح����الل �ل���ش��ت��ق��ر�ر و�ل�����ش��الم يف 
�أنحاء �لعامل. ح�شر �للقاء معايل 
�أحمد �جلابر  بن  �شلطان  �لدكتور 
وزي���ر دول���ة �مل��ب��ع��وث �خل��ا���س �ىل 
مبارك  ح���م���د  وم����ع����ايل  �ل���ي���اب���ان 

�ل�شام�شي �أمني عام �ملجل�س �لأعلى 
للبرتول و�شعادة جرب حممد غامن 
�ل�����ش��وي��دي م��دي��ر ع���ام دي����و�ن ويل 
عهد �أبوظبي و�شعادة �للو�ء �لركن 
قائد  �لعلوي  نا�شر  �بر�هيم  طيار 
�ل��ق��و�ت �جل��وي��ة و�ل��دف��اع �جلوي، 
و�لعقيد ركن �شيف �شعيد �حلفيتي 
�مل��ل��ح��ق �ل��ع�����ش��ك��ري و���ش��ع��ادة خالد 
�لدولة  ���ش��ف��ري  �ل��ع��ام��ري  ع���م���ر�ن 

لدى �ليابان.

•• �شبوة- وام:

من �لأغذية و�ملو�د �لإغاثية �لعاجلة للعديد من �لأ�شر ذ�ت �لدخل �ملحدود 
مبحافظة �شبوة للم�شاعدة يف تطبيع حياتها ب�شبب �لظروف �لتي متر بها 

�ملحافظة.
�شلة غذ�ئية   300 �ليوم  �لأحمر" �لإم��ار�ت��ي  �لهالل  فريق  وزع  وتف�شيال 
فرد�ً   1920 منها  ����ش��ت��ف��اد  ميفعة،  مب��دي��ري��ة  ع���ز�ن  منطقة  ���ش��ك��ان  ع��ل��ى 
�لذين عربو� عن �شكرهم وتقديرهم لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة قيادة 

وحكومة و�شعبا.
وكان �لهالل �لأحمر وزع مع بد�ية "عام �لت�شامح" 31.925 �شلة غذ�ئية 
�ملحتاجة  �لأ���ش��ر  م��ن  ف���رد�   150.379 ��شتهدفت  ط��ن   1800 مب��ع��دل 

و�ملت�شررة يف حمافظة �شبوة.
 

توا�شل فعاليات موؤ�ش�شة التنمية الأ�شرية لكبار املواطنني
•• اأبوظبي - وام:

ت�����ت�����و�������ش�����ل ف�����ع�����ال�����ي�����ات �حل���م���ل���ة 
"�أ�شرة  �ل���ث���ان���ي���ة  �لج���ت���م���اع���ي���ة 
 .. مت�شامح  جمتمع   .. متما�شكة 
موؤ�ش�شة  �أطلقتها  وطن �آمن" �لتي 
�شمو  بتوجيهات  �لأ�شرية  �لتنمية 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
رئي�شة  �ل���ع���ام  �ل��ن�����ش��ائ��ي  �لحت������اد 
�ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة 
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة 
�شركائها  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  �لأ���ش��ري��ة 
نظمت  ح���ي���ث  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ني 
يف  �لد�ر"  بركة  "برنامج  �ملوؤ�ش�شة 
 - �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
قطاع �أمن �ملجتمع و��شتهدفت كبار 

�ملو�طنني و�أ�شرهم وجل�شاءهم.

�لجتماعية مع �أ�شرهم وجمتمعهم 
ب��ن�����ش��اط وف��اع��ل��ي��ة و�إي��ج��اب��ي��ة ومبا 
و��شتقر�رهم  ���ش��ع��ادت��ه��م  ي�����ش��م��ن 

ويكفل لهم حياًة �آمنة.
وت���������ش����ت����م����ر ف�����ع�����ال�����ي�����ات �حل���م���ل���ة 
�أطلقتها  �لتي  �لثانية  �لجتماعية 
�لتنمية �لأ�شرية يف بد�ية  موؤ�ش�شة 
نهاية  ح��ت��ى  �مل��ا���ش��ي  �أك��ت��وب��ر  �شهر 
وبالتعاون  �ل��ق��ادم،  دي�شمرب  �شهر 
م��ع �ل�����ش��رك��اء �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني يف 
و�لقيادة  �أبوظبي  عهد  ويل  دي��و�ن 
ود�ئرة  �أب��وظ��ب��ي،  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة 
�أب�����وظ�����ب�����ي، وم���رك���ز   - �ل���ق�������ش���اء 
وهيئة  ل�����الإح�����������ش�����اء،  �أب�����وظ�����ب�����ي 
�لعامة  و�لهيئة  لالإ�شكان،  �أبوظبي 
�لإ�شالمية،  و�لوق������اف  ل��ل�����ش��وؤون 
و�أبوظبي  و�ملعرفة،  �لتعليم  ود�ئرة 

مناطق  يف  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة  �ل���ت���اب���ع���ة 
�أبوظبي، و�لظفرة، و�لعني.

دع���م  �إىل  �ل����ربن����ام����ج  وي����ه����دف    
لكبار  �لكرمية  �لجتماعية  �حلياة 
�ملو�طنني، وتبني حقوقهم، وتعزيز 
�لأ�شر  ودور  �لجتماعية  �مل�شوؤولية 
�ملجتمع  يف  ل���دجم���ه���م  جت���اه���ه���م 
�لربنامج  م��ن  �مل�شتهدفة  و�ل��ف��ئ��ة 
هي كبار �ملو�طنني وجل�شاوؤهم من 
�أفر�د �لأ�شرة و �ملقبلني على مرحلة 

�ل�شيخوخة.
كبار  مت���ك���ني  �إىل  ي����ه����دف  ك���م���ا    
�ملرحلة  ه��ذه  تقبل  م��ن  �مل��و�ط��ن��ني 
�لعمرية و�إك�شابهم مهار�ت �لتكيف 
�ملرحلة، وتعزيز  و�لتو�فق مع هذه 
�حلياة  �ل��ك��ب��ار يف  �ن���دم���اج  �آل���ي���ات 
عمرية  ف���ئ���ات  م����ع  �لج���ت���م���اع���ي���ة 

وح���������ش����ر ع�������دد ك����ب����ري م�����ن ك���ب���ار 
تفاعال  �أب������دو�  �ل���ذي���ن  �مل���و�ط���ن���ني 
�ملتنوعة  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  م����ع  ك����ب����ري�ً 

و�ملخ�ش�شة لهم.
وي�����ش��ت��م��ر ت��ن��ف��ي��ذ �ل��ربن��ام��ج �لذي 
ي��اأت��ي �ن��ط��الق��اً م��ن روؤي����ة ور�شالة 
موؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية وجمالت 
�ل���دع���م  �مل���ت���م���ث���ل���ة يف  �ه���ت���م���ام���ه���ا 
�ملو�طنني،  لكبار  و�ل�شامل  �ملتكامل 
وتوعية  بهم،  �لأب��ن��اء  �شلة  وتعزيز 
و�لحتياجات  ب��امل��ت��ط��ل��ب��ات  �لأ����ش���ر 
و�لجتماعية  و�ل�شحية  �لنف�شية 
�لعمرية  ل��ل��م��ر�ح��ل  و�لق��ت�����ش��ادي��ة 
هذه  �ن��دم��اج  ي�شمن  مب��ا  �ملتقدمة 
عمرية  فئات  مع  �ملجتمع  يف  �لفئة 
وت����وف����ري ح���ي���اة كرمية  خم��ت��ل��ف��ة، 
�ملر�كز  ك��اف��ة  و�آم��ن��ة لأف���ر�ده���ا، يف 

�ملعنوية  �ل������روح  ورف�����ع  خم��ت��ل��ف��ة، 
و�إع���ادة  ن�شاطهم  وجت��دي��د  لديهم 
�حليوية �إىل نفو�شهم، و�إك�شاب �أ�شر 
�لتعامل  م���ه���ار�ت  �مل��و�ط��ن��ني  ك��ب��ار 
معهم، بالإ�شافة �إىل توعية �لأ�شرة 
�لنف�شية  و�لحتياجات  باملتطلبات 
لكبار  و�لج���ت���م���اع���ي���ة  و�ل�����ش��ح��ي��ة 

�ملو�طنني.
�لأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة  وت�شعى 
بركة  تنفيذها لربنامج  من خالل 
�ل���د�ر يف ك��ل ع��ام �إىل �إك�����ش��اب كبار 
�ملو�طنني معارف ومهار�ت للتكيف 
مع هذه �ملرحلة �لعمرية مبا يعزز 
من  وميكنهم  �لإيجابية  طاقاتهم 
�لبيئة  ح��ول  و�لن�����ش��ج��ام  �لتفاعل 
�ملحيطة بهم، بالإ�شافة �ىل تنمية 
�حلياة  يف  ل���الن���دم���اج  ق���در�ت���ه���م 

"كبار  �لأول  �مل����ح����ور  يف  ت��ت��م��ث��ل 
وفاعلون"،  ن�����ش��ط��اء  �مل���و�ط���ن���ني 
�أبنائنا  "حماية  �ل���ث���اين  و�مل���ح���ور 
�لثالث  و�مل����ح����ور  م�شوؤوليتنا"، 

و�ل����ر�ع����ي  "�ل�شريك  ل�����الإع�����الم 
�لإعالمي" بالإ�شافة �إىل د�ر ز�يد 

للثقافة �لإ�شالمية.
  وت�شتند �حلملة على عدة حماور 

دعم  يف  وموؤثرة  فاعلة  "موؤ�ش�شات 
��شتقر�ر �لأ�شرة"، �أما �ملحور �لر�بع 
م�شوؤولية  �لأ����ش���رة  "حماية  ف��ه��و 

م�شرتكة بني �ملر�أة و�لرجل".       
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اأخبـار الإمـارات
بدعم حممد بن زايد .. الب�شرية تقرتب من انت�شارها �شد �شلل الأطفال

•• اأبو ظبي -وام:

من  �ل��ع��امل  ح��ول  طفل  مليون   400 م��ن  ي��ق��رب  م��ا  �شنوياً  ي�شتفيد 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت  �حل��م��الت 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
حل�شم  �أق���رب  �لب�شرية  بف�شلها  باتت  و�ل��ت��ي  �لأط��ف��ال،  �شلل  ملكافحة 

معركتها و�لق�شاء على �ملر�س ب�شكل تام.
وحت��ت��ف��ي �لإم�����ار�ت �ل��ي��وم �لأرب���ع���اء ب��� " �ل��ي��وم �ل��ع��امل��ي ملكافحة �شلل 
�لأط��ف��ال " �ل��ذي ي�شادف يف �ل��� 24 �أكتوبر من كل ع��ام، حيث تنظم 
و�لعالج.  �ل��وق��اي��ة  بطرق  توعوية  وفعاليات  �أن�شطة  تت�شمن  حملة 

و�شكلت م�شاهمات �شموه �ملالية و�لتي بلغت نحو 167،8 مليون دولر 
�لأب��رز يف جناح  �لعامل   2011 ع��ام  دره��م منذ  مليون   617،168
�لأطفال ومكافحته  �شلل  �لهادفة ل�شتئ�شال مر�س  �لن�شاطات  ودعم 

على �مل�شتوى �لعاملي.
ففي عام 2013 قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ل�شتئ�شال  دولر  مليون   120 دره��م  مليون   440 مببلغ  م�شاهمة 
�أولية  م�شاهمة  بعد  وذلك   ،2018 عام  بحلول  �لأطفال  �شلل  مر�س 
2011 قدمها �شموه مع موؤ�ش�شة بيل ومليند� جيت�س بقيمة  يف عام 
ل�شر�ء  �لطرفني،  بني  منا�شفة  دولر،  مليون   100 بلغت  �إجمالية 

و�إي�شال �للقاحات �حليوية لالأطفال يف �أفغان�شتان وباك�شتان.

مر�س  ملكافحة  �لإم���ار�ت  وحمالت  �أبوظبي  عهد  ويل  جهود  وتعك�س 
�شلل �لأطفال على �مل�شتوى �لعاملي �لتز�م دولة �لإمار�ت بالنهج و�ملبادئ 
�لإن�شانية مل�شاعدة �ل�شعوب �ملحتاجة و�لفقرية وتطوير بر�مج �لتنمية 
�لب�شرية، و�لهتمام ب�شالمة �شحة �لإن�شان وفئة �لأطفال �ملحتاجني 

للرعاية �ل�شحية �لوقائية يف خمتلف دول �لعامل.
وت�شري تقدير�ت منظمة �ل�شحة �لعاملية �إىل �نخفا�س حالت �لإ�شابة 
ب�شلل �لأطفال مبعدل %99 منذ عام 1988، من نحو 350 �ألف 

حالة م�شجلة �إىل 33 حالة يف عام 2018 على م�شتوى �لعامل.
وبالرغم من �نخفا�س حالت �لإ�شابة ب�شلل �لأطفال يف جميع �أنحاء 

�لعامل �إل �أن خطر عودة �ملر�س وباأعد�د كبرية ل يز�ل قائما.

�شلل  على  �لق�شاء  يتم  حاملا  �أن��ه  على  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  وتوؤكد 
�لأطفال، ميكن للعامل �لحتفال بالنجاح يف �إي�شال منفعة عاملية عامة 
كربى ي�شتفيد منها جميع �لنا�س على قدم �مل�شاو�ة، بغ�س �لنظر عن 
�ملكان �لذي يعي�شون فيه. ويوفر �لق�شاء على �شلل �لأطفال من 40 
�ملقبلة، معظمها يف   20 �ل�  �ل�شنو�ت  على مدى  دولر  مليار   50 �إىل 

�لبلد�ن �ملنخف�شة �لدخل.
يذكر �أن �ملر�س ي�شيب �لأطفال دون �شن �ل� 5 بالدرجة �لأوىل، وتوؤدي 
�شلل ع�شال،  �إىل  باملر�س  ع��دوى  200 حالة  �أ�شل  و�ح��دة من  حالة 
ويتوفى ما يرت�وح بني 5 و%10 من �مل�شابني بال�شلل ب�شبب توقف 

ع�شالتهم �لتنف�شية عن �أد�ء وظائفها.

خالد بن حممد بن زايد ي�شهد
 اجلل�شة الرئي�شية يف فينتك اأبوظبي

�لتكنولوجيا  جم���ال  يف  �ل��ت��ق��ن��ي��ات 
و�لذكاء  ت�����ش��ني  و�ل��ب��ل��وك  �مل��ال��ي��ة، 
�ل�شطناعي، وي�شم 14 من �أقوى 
�ل�شركات �لعاملية �لعاملة يف جمال 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل��ال��ي��ة، و�أك�����رث من 
5000 من �خلرب�ء و�ملبتكرين يف 
جمال �خلدمات �ملالية من �ملنطقة 
من  �لثاين  �ليوم  وي�شهد  و�لعامل. 
�لذي  �لبتكار"  "حتدي  �ملهرجان 
بي  "كي  �شركة  م��ع  بالتعاون  يقام 
ل����رو�د  ف��ر���ش��ة  وي�����ش��ك��ل  جي"،  �إم 
من  �لعامليني  �ملالية  �لتكنولوجيا 
�حلقيقية  للتحديات  حلول  �إيجاد 
�لتي تو�جه �ل�شركات، ويطرح 16 
بيانا مل�شاكل يف جمال �لتكنولوجيا 
حقيقية  حت���دي���ات  ومت��ث��ل  �مل��ال��ي��ة 
تو�جهها �ملوؤ�ش�شات �ملالية يف �لدولة 
توزيع  ج��ان��ب  �إىل  ك��اف��ة،  و�ملنطقة 
 "2019 �أبوظبي  "فينتك  جو�ئز 

يف ن�شختها �لثانية.
�لثالثة  دورت���ه  يف  �ملهرجان  وي��رك��ز 
لالبتكار،  �لرئي�شة  �مل�����ش��ار�ت  على 
�ل�شتثمارية،  �ل�����ش��ف��ق��ات  وع���ق���د 
�ملالية  �لتكنولوجيا  وتطوير مركز 
ودعم  و�لطريق"،  �حل��ز�م  ملبادرة" 

�مل�شاريع و�ملو�هب.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ خالد بن حممد  �شهد �شمو 
�ملجل�س  ع�شو  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
رئي�س  �أب��وظ��ب��ي  لإم����ارة  �لتنفيذي 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ت��ن��ف��ي��ذي �م�س  م��ك��ت��ب 
�جل���ل�������ش���ة �ل���رئ���ي�������ش���ي���ة مل���ه���رج���ان 
�ملالية  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �أب����وظ����ب����ي 
�ملقام   2019 �أبوظبي"  "فينتك 
�ل�شيخ ه��ز�ع بن  حت��ت رع��اي��ة �شمو 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س 
�لتنفيذي لإمارة �أبوظبي وذلك يف 
للمعار�س  �لوطني  �أبوظبي  مركز 
 23 �إىل  ي�شتمر  و�ل��ذي  "�أدنيك" 

�أكتوبر �جلاري.
رحب  �لرئي�شية  كلمته  ب��د�ي��ة  ويف 
م����ع����ايل �أح�����م�����د ب�����ن ع���ل���ي حممد 
جمل�س  رئي�س  دول��ة  وزي��ر  �ل�شايغ 
�إد�رة �شوق �أبوظبي �لعاملي بح�شور 
�شموه وقادة �لقطاع و�شناع �لقر�ر 
و�خلرب�ء �لعامليني �لذين �جتمعو� 
خرب�تهم  مل�������ش���ارك���ة  �أب���وظ���ب���ي  يف 

�لقيمة.
ن�شهد  �أن  "ي�شرنا  وقال يف كلمته.. 
�أبوظبي"  "فينتك  مهرجان  حتول 
�إىل و�ح�����د من  ت��ل��و �لآخ������ر  ع���ام���ا 

�ل�شحابية  �حل��و���ش��ب��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لتكنولوجيا  ل�شركات  وم�شممة 
�مل��ال��ي��ة و�ل��ب��ن��وك وغ���ريه���ا، بهدف 
�مل�شاركة يف �إن�شاء و�ختبار �ملنتجات 
�لتنظيمية  �جل���ه���ات  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
�أف�����ش��ل للعمالء  ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات 
�ملتقدمني  م��ن  �لأوىل  �ل��دف��ع��ة  يف 
�ملن�شة  ه��ذه  و�شتحل  للع�شوية.. 
�لتنظيمي  �ملخترب  مكان  �ملتطورة 
�أكادميية  تعتزم  كما  حاليا  �ملعتمد 
����ش���وق �أب����وظ����ب����ي �ل���ع���امل���ي �ط����الق 
�بتكار�ت  على  يركز  جديد  برنامج 
�ل�شوؤون  يف  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء 

�ملالية.
ك��م��ا ���ش��ه��د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خ��ال��د بن 
حممد بن ز�يد كلمة رئي�شية �ألقاها 
زوو زيا�شاون، رئي�س هيئة �ملجتمع 
و�ل�شريفة،  ل��ل��ت��م��وي��ل  �ل�����ش��ي��ن��ي 
�إد�رة منتدى  ونائب رئي�س جمل�س 
بو� يف �آ�شيا، و�ملحافظ �ل�شابق لبنك 
�ملركزي  "�لبنك  �ل�شعبي  �ل�شني 
�أهمية  على  رك��ز  �ل���ذي  �ل�شيني"، 
�مل�����و�ءم�����ة ب����ني وحت���ق���ي���ق �ل����ت����و�زن 
�ملالية،  �لتكنولوجيا  �بتكار�ت  بني 

و�حتو�ء �ملخاطر �ملالية.
بعد ذلك، جتول �شموه برفقة عدد 

�ملالية  �لتكنولوجيا  فعاليات  �أب��رز 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل�������ش���رق �لأو����ش���ط 
�ل�شعيد  وع��ل��ى  �أف��ري��ق��ي��ا،  و���ش��م��ال 
�لإمار�ت  �أن  ورغ��م  �أي�شا..  �لعاملي 
دولة �شابة، �إل �أنها قطعت �أ�شو�طا 
كبرية ب�شرعة لفتة يف هذ� �ملجال 
م��ن خ��الل م��ب��ادر�ت �أح��دث��ت نقلة 
�لقطاعات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ن��وع��ي��ة يف 
�لبتكار  ك���ان  ف��ل��ط��امل��ا  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة. 
رك���ي���زة ح��ي��وي��ة يف ط��م��وح وخطط 
لإر�شاء  عموما  و�لإم���ار�ت  �أبوظبي 
�ملعرفة  على  قائم  م�شتد�م  �قت�شاد 

و�لتكنولوجيا �لرقمية".
و�أع���ل���ن م��ع��ال��ي��ه ع��ن ن��ت��ائ��ج تقرير 
يف  �ملالية  �لتكنولوجيا  "م�شاريع 
�أفريقيا"  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
�لذي �شدر �ليوم عن �شوق �أبوظبي 
و�لذي  "ماجنيت"،  و�شركة  �لعاملي 
�لتكنولوجيا  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ���ش��ل��ط 
منطقة  يف  ر�ئ�����د  ك��ق��ط��اع  �مل���ال���ي���ة 
�أفريقيا  و���ش��م��ال  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق 
�إبر�مها  مت  �لتي  �ل�شفقات  بدليل 

خالل عامي 2018 و2019.
كما �أعلن عن �فتتاح من�شة رقمية 
�لعاملي،  �أب���وظ���ب���ي  ب�����ش��وق  خ��ا���ش��ة 
وه���ي ع��ب��ارة ع��ن بيئة ق��ائ��م��ة على 

يف  �لتنفيذي  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  م��ن 
�مل�شاحب   "50 "فينتك  م��ع��ر���س 
ل��ل��م��ه��رج��ان، وه���ي م��ب��ادرة جديدة 
للتكنولوجيا  �أب���وظ���ب���ي  مل��ه��رج��ان 
�مل���ال���ي���ة ب���ه���دف ����ش��ت��ع��ر����س �أب����رز 
�لنا�شئة  �ملالية  �لب��ت��ك��ار�ت  �أع��م��ال 
�شركة  �ل��ع��امل خلم�شني  ح��ول  م��ن 

متخ�ش�شة.
"بالج  ���ش��رك��ة  ج���ن���اح  ���ش��م��وه  وز�ر 
�ل��ت��ي تعد و�ح���دة من  �آن���د بالي"، 
�أك����رب م��ن�����ش��ات �لب��ت��ك��ار يف جمال 
�إىل  �شموه  وت��ع��رف  �لتكنولوجيا، 
�حللول �لتي تقدمها يف جمال دعم 
�ملبتكرين من خالل ربطهم ب�شبكة 
�ل�شركات �لكربى حول �لعامل، �إىل 
و�شناديق  �مل�شرعات،  بر�مج  جانب 

�ل�شتثمار �لنا�شئة.
ور�فق �شموه خالل زيارة �ملهرجان 
�مل��ه��ن��د���س ع��وي�����ش��ة مر�شد  م��ع��ايل 
�لطاقة ومعايل  د�ئ��رة  رئي�س  �مل��رر 
�شيف حممد �لهاجري رئي�س د�ئرة 
�لتنمية �لإقت�شادية ومعايل حممد 
خليفة �ملبارك رئي�س د�ئرة �لثقافة 
�ملهرجان  وي�شتعر�س  و�ل�شياحة. 
�ل��������ذي ي���ن���ظ���م���ه �����ش����وق �أب���وظ���ب���ي 
�ل���ع���امل���ي ل���ل���م���رة �ل���ث���ال���ث���ة، �أح�����دث 

الإمارات توا�شل مكافحة �شلل الأطفال يف باك�شتان بـ 419 مليون جرعة منذ 2014
•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  لتوجيهات �شاحب  تنفيذ� 
�آل نهيان  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �لدولة حفظه �هلل ودعم �شاحب 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومبتابعة من �شمو 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
�ل�شحي  �لقطاع  ودع��م  و�لتنموية  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  بتقدمي  �لرئا�شة 
�إد�رة  �أعلنت   ، �لإ�شالمية  باك�شتان  بجمهورية  �لوقائية  بر�جمه  وتعزيز 
�مل�شروع �لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان عن نتائج حملة �لإمار�ت للتطعيم �شد 
�شلل �لأطفال �لتي نفذت بجمهورية باك�شتان �لإ�شالمية خالل �لفرتة من 
�إد�رة  وك�شفت   .2019 عام  من  �شبتمرب  �شهر  نهاية  ولغاية  عام 2014 
�مل�شروع عن جناح �حلملة بتطعيم 418 مليونا و956 �ألفا و226 جرعة 
باك�شتاين  مليون طفل   71 لأك��رث من  �لأطفال  �شلل  �شد مر�س  تطعيم 

تقل �أعمارهم عن �خلم�س �شنو�ت.
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ب��ادر�ت  �إح��دى  �حلملة  وتعد 
نهيان ل�شتئ�شال مر�س �شلل �لأطفال يف �لعامل ، ومتثل ترجمة ميد�نية 
من  للحد  �لر�مية  �لعاملية  �جلهود  بتعزيز  �لر�شيدة  �لقيادة  لتوجيهات 
يعانيها  �لتي  �ل�شلبية  �ل�شحية  �لتد�عيات  من  و�لوقاية  �لأوب��ئ��ة  �نت�شار 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �ل��ت��ز�م  دل��ي��ل على  وه��ي  �لأط��ف��ال منها، 
وتطوير  و�لفقرية  �ملحتاجة  �ل�شعوب  مل�شاعدة  �لإن�شانية  و�ملبادئ  بالنهج 
بر�مج �لتنمية �لب�شرية، و�لهتمام ب�شالمة �شحة �لإن�شان وفئة �لأطفال 

�ملحتاجني للرعاية �ل�شحية �لوقائية يف خمتلف دول �لعامل .
�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وك��ان �شاحب 
 / مبلغ   2011 ع��ام  منذ  ق��دم  ق��د  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب 
167،8 / مليون دولر �أمريكي م�شاهمة من �شموه يف دعم �جلهود �لعاملية 
باك�شتان  على  خا�س  ب�شكل  �لرتكيز  مع  �لأطفال  �شلل  مر�س  ل�شتئ�شال 

و�أفغان�شتان.

�لعمل  وتطوير  �جلهد  ل��زي��ادة  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  خططها  �شمن  ذل��ك  وي��اأت��ي 
خمتلف  م��ع  �لإن�شانية  و�ل�شر�كات  و�ل��ت��ع��اون  و�ملتو��شل  �ملكثف  �مل��ي��د�ين 
و�شمل  �جلغر�فية.  �لتغطية  نطاق  وزي���ادة  �ل��دول��ي��ة،  و�ملنظمات  �جل��ه��ات 
نطاق ومنط �لدعم �لذي تقدمه �د�رة �مل�شروع �لإمار�تي مل�شاعدة باك�شتان 
حل��م��الت �ل��ت��ط��ع��ي��م ج��م��ي��ع م��ك��ون��ات �حل��م��ل��ة م���ن خ���الل مت��وي��ل بر�مج 
�لتطعيم  لفرق  �مليد�ين  �جلهد  وتكاليف  و�لتن�شيق  و�لت�شالت  �لتدريب 
و�لفرق �لأمنية و�ملر�قبني، بالإ�شافة �إىل تنفيذ خطة �لتوعية �لإعالمية 
�لجتماعية، حيث �شهدت �حلملة ن�شبة جناح عالية و�إقبال كثيف من قبل 
�أطلقتها  �لتي  و�لتوعوية  �لعالمية  للحمالت  ��شتجابة  �ملناطق  �أه��ايل 
�إد�رة �مل�شروع حتت �شعار " �ل�شحة للجميع .. م�شتقبل �أف�شل " لتوعوية 
وتنبيه �ل�شكان بخطورة وباء �شلل �لأطفال وت�شجيعهم وحثهم على �ملبادرة 

بتطعيم �أبنائهم ووقايتهم من �ل�شابة ب�شلل �لأطفال.
ونفذت �حلمالت بالتن�شيق و�لتعاون �مل�شرتك مع قيادة �جلي�س �لباك�شتاين 
ومنظمة �ليوني�شيف ومنظمة �ل�شحة �لعاملية ووز�رة �ل�شحة �لباك�شتانية 
ووز�ر�ت �ل�شحة يف حكومات �لأقاليم وموؤ�ش�شة بيل ومليند� غيت�س ، حيث 
ودعم  �حلملة  جهود  جن��اح  تعزيز  على  �مل�شاركة  �جل��ه��ات  جميع  حر�شت 
جهود فرق �لتطعيم و�لتاأمني وتخطيط وتنظيم عمليات �إعطاء �للقاحات 

لالأطفال �مل�شتهدفني ومتابعة �لتنفيذ �مليد�ين ملر�حل �حلملة .
حملة  فيها  تنفذ  �لتي  �لباك�شتانية  و�ملناطق  �لأقاليم  �أن  بالذكر  �جلدير 
ذ�ت  مناطق  باأنها  �لدولية  �ملنظمات  ت�شنف يف خطط  للتطعيم  �لإم��ار�ت 
لحت�شانها  �لأط��ف��ال  �شلل  على  للق�شاء  �لعاملية  �جلهود  يف  عالية  �أهمية 
�ملا�شية.  �لأع���و�م  �لعامل خ��الل  باملر�س يف  �مل�شجلة  �لإ�شابة  ح��الت  �أك��رث 
هذه  يف  للتطعيم  �لإم�����ار�ت  حملة  حققته  �ل���ذي  �لكبري  �ل��ن��ج��اح  و���ش��اه��م 
�ملناطق و�لأقاليم بخف�س ن�شبة و�أعد�د �مل�شابني بفريو�س �شلل �لأطفال يف 
باك�شتان بن�شبة عالية، ومتثل هذه �لنتيجة موؤ�شر�ً �يجابياً هاماً يف حتقيق 
�أهد�ف منظمة �لأمم �ملتحدة ودول �لعامل بالق�شاء نهائياً على مر�س �شلل 

�لأطفال يف �مل�شتقبل �لقريب .

�لعربية  �لإم��ار�ت  �لإن�شاين لدولة  �لنهج  �إط��ار  وتاأتي م�شاهمات �شموه يف 
�ملعنية بتوفري  �ل��دول��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل��ت��ع��اون م��ع  �مل��ت��ح��دة يف 
وتقدمي  �ملحتاجة  و�ل�شعوب  للمجتمعات  و�ل�شحية  �لإن�شانية  �خلدمات 
�لأطفال  �شلل  مر�س  ل�شتئ�شال  �لعاملية  �جلهود  ودع��م   ، لهم  �مل�شاعد�ت 
و�لتقليل من حالت �ل�شابة به بن�شبة كبرية يف �لدول �مل�شتهدف باملبادرة 

وهي جمهورية باك�شتان �لإ�شالمية وجمهورية �أفغان�شتان �لإ�شالمية .
�لتف�شيلية  �لنتائج  عن  باك�شتان  مل�شاعدة  �لإمار�تي  �مل�شروع  �إد�رة  و�أعلنت 
�أن �حلملة  �إىل  �ملا�شية م�شري�ً  �ل�شنو�ت  للتطعيم خالل  �لإم��ار�ت  حلملة 

متكنت منذ عام 2014 ولغاية نهاية �شهر �شبتمرب من عام 2019 من 
�شلل  �ألف و226 جرعة تطعيم �شد مر�س  418 مليون و956  �إعطاء 

�لأطفال لأكرث من 71 مليون طفل باك�شتاين.
وجنحت �حلملة يف مرحلتها �ل�شاد�شة يف تطعيم حو�يل 15 �إىل 16 مليون 
�خلطورة  و�لعالية  �ل�شعبة  �ملناطق  من  منطقة   103 يف   ، �شهرياً  طفل 
�ألف �شخ�س   106 �أكرث من  ، ومب�شاركة  �لإ�شالمية  باك�شتان  بجمهورية 
�ألفا من   25 و�أك��رث من   ، �لتطعيم  و�أع�شاء فرق  و�ملر�قبني  �لأطباء  من 

�أفر�د �حلماية و�لأمن وفرق �لإد�رة و�لتن�شيق.

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية فرن�شاعبداهلل بن زايد يلتقي رئي�شة جلنة العالقات اخلارجية يف الربملان الفرن�شي
•• باري�س - وام:

�لتقى �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون 
�لدويل معايل مارييل دي �شارنيز 
�لعالقات �خلارجية  رئي�شة جلنة 
خالل  ومت  �لفرن�شي.  �لربملان  يف 
�للقاء - �لذي عقد يف �إطار زيارة 
�شموه �لر�شمية �إىل فرن�شا - بحث 
م�شار �لعالقات �لثنائية �مل�شرتكة 
وفرن�شا  �لإم�����������ار�ت  دول�������ة  ب����ني 
و�ل�����ش��ب��ل �ل��ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��ع��زي��ز �أوج���ه 
�ل�شديقني  �لبلدين  بني  �لتعاون 
�ملجالت خ�شو�شا  �لعديد من  يف 
�ل���ربمل���اين. ك��م��ا مت تبادل  �مل��ج��ال 
م�شتجد�ت  جت��اه  �لنظر  وج��ه��ات 
وب��ح��ث عدد  �ملنطقة  �لأو���ش��اع يف 
و�لدولية  �لإقليمية  �لق�شايا  من 
ومنها  �مل�����ش��رتك  �له���ت���م���ام  ذ�ت 

ليبيا و�ليمن و�شوريا.
و�أك�����د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 
دول����ة  ح����ر�����س  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي�������د 

•• باري�س-وام:

�ل��ت��ق��ى ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع��ب��د�هلل بن 
�خلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
و�لتعاون �لدويل معايل جان �إيف 

لودريان وزير خارجية فرن�شا.
وجرى خالل �للقاء - �لذي عقد 
�لر�شمية  ���ش��م��وه  زي����ارة  �إط����ار  يف 
ع���الق���ات  ب���ح���ث   - ف���رن�������ش���ا  �إىل 
�لبلدين  بني  و�لتعاون  �ل�شد�قة 
ومنها  �مل������ج������الت  خم���ت���ل���ف  يف 
و�ل�شيا�شية  و�لتعليمية  �لثقافية 
و�ل���������ش����ي����اح����ي����ة و�لق����ت���������ش����ادي����ة 

و�لتجارية و�ل�شتثمارية.
ك�����م�����ا ������ش����ت����ع����ر�����س �جل�����ان�����ب�����ان 
�ملنطقة  يف  �لأو����ش���اع  م�شتجد�ت 
ع����ل����ى �ل�������ش���ع���ي���دي���ن �لإق���ل���ي���م���ي 
و�ل����دويل وت��ب��ادل وج��ه��ات �لنظر 
ح�����ول ع�����دد م����ن �ل���ق�������ش���اي���ا ذ�ت 
�له��ت��م��ام �مل�����ش��رتك وم��ن��ه��ا ليبيا 

و�شوريا و�ليمن.
و�أك�����د ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل بن 

�ل�شيخ  �شمو  ب��زي��ارة  ���ش��ارن��ي��ز  دي 
نهيان  �آل  ز�ي��������د  ب�����ن  ع�����ب�����د�هلل 
..م��وؤك��دة �أهمية ه��ذه �ل��زي��ارة يف 
تطوير جمالت �لتعاون �مل�شرتك 
�ل���ع���دي���د من  �ل���ب���ل���دي���ن يف  ب����ني 

�ملجالت.

�لعالقات  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �لإم������ار�ت 
ت�شري  و�لتي  فرن�شا  مع  �لثنائية 
مبا  مطرد  ومن��و  ثابتة  بخطو�ت 
ينا�شب طموحات قيادتي �لبلدين 

�ل�شديقني و�شعبيهما.
من جانبها رحبت معايل مارييل 

�لر�ئدة  باملكانة  معاليها  و�أ�شادت 
�ل��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا دول���ة �لإم����ار�ت 
ع����ل����ى �ل�������ش���ع���ي���دي���ن �لإق���ل���ي���م���ي 
و�لدويل. ح�شر �للقاء �شعادة علي 
�لدولة  ���ش��ف��ري  �لأح���م���د  ع��ب��د�هلل 

لدى �جلمهورية �لفرن�شية.

�ل�شديقني.
م����ن ج���ان���ب���ه رح�����ب م���ع���ايل جان 
�ل�شيخ  �شمو  بزيارة  لودريان  �إي��ف 
نهيان  �آل  ز�ي��������د  ب�����ن  ع�����ب�����د�هلل 
�لبلدين  يجمع  ما  على  ..م��وؤك��د� 
ثنائية  ع��الق��ات  م��ن  �ل�شديقني 

�للقاء على  �آل نهيان خ��الل  ز�ي��د 
�ملتميزة  �ل�شرت�تيجية  �لعالقات 
�ل��ت��ي جت��م��ع ب��ني دول���ة �لإم�����ار�ت 
على  �مل�شتمر  و�حل��ر���س  وفرن�شا 
ت��ع��زي��زه��ا وت��ط��وي��ره��ا مب���ا يعود 
�لبلدين  ���ش��ع��ب��ي  ع���ل���ى  ب���اخل���ري 

��شرت�تيجية  و���ش��ر�ك��ة  م��ت��م��ي��زة 
تنميتها  ع��ل��ى  م�����ش��ت��م��ر  وح���ر����س 

وتعزيزها يف �شتى �ملجالت.
عبد�هلل  علي  �شعادة  �للقاء  ح�شر 
�لح����م����د ����ش���ف���ري �ل�����دول�����ة ل���دى 

�جلمهورية �لفرن�شية.

فعاليات توعوية يف جمال �شالمة 
الغذاء لأكرث من 5 اآلف طالب

•• دبي- وام: 

نظمت بلدية دبي باقة متنوعة من �لفعاليات �لتوعوية 
�لعاملي  �لغذ�ء  يوم  مع  تز�مناً  �لغذ�ء  �شالمة  يف جمال 
ن�شر  �ل�شهر �جل��اري وذلك بهدف  نهاية  وت�شتمر حتى 
ون�شر  �ل�شحية  �لغذ�ئية  �لأمن���اط  تبني  ح��ول  �ل��وع��ي 
�ملجتمع  فئات  خمتلف  �لغذ�ئية بني  �ل�شالمة  مفاهيم 

خا�شًة طلبة �ملد�ر�س.
�ل�شحي  "�لفريق  حملة  �إط���الق  �لفعاليات  وت�شمنت 
يف  وطالبة  طالب  �آلف   5 ت�شتهدف  للمد�ر�س" و�لتي 
خمتلف �ملد�ر�س باإمارة دبي يتم من خاللها رفع �لوعي 

�أيديهم خا�شة  �أهمية غ�شل  �ملد�ر�س حول  �أطفال  لدى 
قبل وبعد تناول �لطعام وتهدف هذه �حلملة �إىل �إلهام 

�لأطفال ليعي�شو� حياة �شحية و�آمنة.
�أك��رث من  مع  �لعاملي  �لغذ�ء  بيوم  دبي  بلدية  و�حتفلت 
نظمت  كما  �لإم���ارة  �أنحاء  جميع  من  مدر�شة   120
"وجبات �شحية من �أجل  �لد�ئرة م�شابقة حتت عنو�ن 
عامل خال من �جلوع" و�لتي �شهدت م�شاركة �أكرث من 
�لعمرية و�شجعت  �لفئات  خمتلف  من  م�شارك   400
و�إعد�د  خيالهم  ��شتخد�م  على  �لطالب  �مل�شابقة  ه��ذه 
�ل��ت��ي يجب  �لإج�����ر�ء�ت  �أف��ك��اره��م ح��ول  مل�شق يو�شح 

�تخاذها لإتاحة وجبات غذ�ئية �شحية للجميع.
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اأخبـار الإمـارات
الأر�شيف الوطني ي�شارك بـموؤمتر املجل�س الدويل يف اأ�شرتاليا

•• اأبوظبي- وام:

ي�������ش���ارك �لأر�����ش����ي����ف �ل���وط���ن���ي يف م����وؤمت����ر �مل��ج��ل�����س �ل�����دويل 
�أ�شرت�ليا، بهدف  �أدياليد عا�شمة جنوب  لالأر�شيف �ملنعقد يف 
�لذي   2020 �لدويل لالأر�شيف  �ملجل�س  �لرتويج لكوجنر�س 
�شت�شت�شيفه �أبوظبي يف �لفرتة من 16-20 نوفمرب من �لعام 

�لقادم.
�ملجل�س  كوجنر�س  ي��ك��ون  �أن  �إىل  �لوطني  �لأر���ش��ي��ف  ويتطلع 
للمجل�س  حقيقية  لنطالقة  نو�ة   2020 لالأر�شيف  �ل��دويل 
�لدويل لالأر�شيف يف �إيجاد حلول للعديد من �لتحديات �لتي 

تو�جه �لأر�شفة و�لتوثيق يف �لعامل.
لالأر�شيف  �ل��دويل  �ملجل�س  كوجنر�س  يناق�س  �أن  �ملقرر  وم��ن 
كتحديات  �لق�شايا  �أه��م  من  ع��دد�  �أبوظبي  ت�شت�شيفه  �ل��ذي 
�لأر�شيف،  يف  �ل�شناعي  �لذكاء  و�أهمية  �لإلكرتونية،  �لأر�شفة 

و�لتطلع �إىل �إيجاد برجمية خا�شة للفهر�شة �لآلية.
�لدويل  �ملجل�س  م��وؤمت��ر  يف  �لوطني  �لأر���ش��ي��ف  من�شة  ولق��ت 
لالأر�شيف يف �أ�شرت�ليا �إقبال مميز� من قبل �لزو�ر و�مل�شاركني 
يف �ملوؤمتر، منهم حاكم جنوب ��شرت�ليا �لذي ��شتمع �ىل �شرح 
عن ��شتعد�د�ت �لأر�شيف �لوطني ل�شت�شافة كوجنر�س �ملجل�س 
2020، وتعرف على تاريخ دولة �لإمار�ت  �لدويل لالأر�شيف 

للت�شامح  و�حة  �أ�شحت  و�زدهارها، وحا�شرها حيث  وتطورها 
 200 م��ن  �أك���رث  �أر���ش��ه��ا  على  ت�شت�شيف  �مل�����ش��رتك،  و�لعي�س 
م�شاركة  وت�شتمل  و�لح���رت�م.  �لكرمية  باحلياة  تنعم  جن�شية 
على  لالأر�شيف  �ل��دويل  �ملجل�س  موؤمتر  يف  �لوطني  �لأر�شيف 
للجمهور جو�نب  تقدم  �لتي  �لتاريخية  لل�شور  كبري  معر�س 
من �لبعد �لتاريخي لدولة �لإمار�ت ، وتربز دور �لقائد �ملوؤ�ش�س 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان "طيب �هلل ثر�ه" يف 
مرحلة �لتاأ�شي�س، وو�شوله بالدولة �إىل ع�شر �لتقدم، وجهود 
�أوج  �لقيادة �حلكيمة �لتي تابعت �مل�شرية حتى بلغت �لإم��ار�ت 

�زدهارها وتطورها.

م�شاندة ت�شت�شيف الطلبة يف اأكرب امل�شاريع ال�شكنية التي تنفذها مبنطقة الظفرة
•• اأبوظبي-وام:

ز�ر وفد طالب �لهند�شة �ملعمارية من جامعة �ل�شوربون �أبوظبي م�شروع �ملرفاأ �ل�شكني يف مدينة �ملرفاأ 
�لعامة  للخدمات  �أبوظبي  �شركة  وتنفذها  ت�شممها  �لتي  �لإ�شكان  م�شاريع  �أح��د   - �لظفرة  مبنطقة 
�ملعاهد �لتعليمية يف �لدولة  دعم  �إطار  يف  وذلك   - لالإ�شكان  �أبوظبي  هيئة  مع  بالتعاون  "م�شاندة"، 
�لأكادميي  �لتدريب  تعزيز  بهدف  �لزيارة  وتاأتي  �أبوظبي.  �إم��ارة  يف  �حلكومية  �مل�شاريع  على  لالطالع 
لطلبة كلية �لهند�شة من خالل �إتاحة فر�شة �لطالع �مليد�ين على طبيعة تنفيذ �مل�شاريع �حلكومية، 
حيث يعد م�شروع �ملرفاأ �ل�شكني من �أكرب م�شاريع قطاع �لإ�شكان يف مدينة �ملرفاأ و�لذي يت�شمن �إن�شاء 
�إىل جانب �إن�شاء عدد من �ملر�فق �خلدمية مثل �مل�شاجد، و�حلد�ئق �لعامة بالإ�شافة  �شكنية،  فلل   410
يف  �ملعنيني  مع  �لطلبة  و�لتقى  �ملنطقة.  يف  �ل�شياحية  �لوجهات  �أح��د  تعترب  و�لتي  �ملجتمعية  لالأ�شو�ق 
�شركة  تتبعها  �لتي  و�لآلية  �مل�شروع  مكونات  على  و�طلعو�  م�شاريع  وم��در�ء  �إد�ر�ت  م��در�ء  من  �مل�شروع 

م�شاندة يف تنفيذ �مل�شاريع �حلكومية.

االإمارات ت�شارك يف قمة عامل �شاب واحد فى لندن

اختيار من�شور املن�شوري مدير عام املجل�س الوطني لالإعالم م�شت�شارا للقمة اإىل جانب قادة عامليني
- القمة من�شة دولية لعر�ش النموذج االإماراتي يف متكني ال�شباب

•• لندن-وام:

�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  ���ش��ارك��ت 
�مل��ت��ح��دة يف ق��م��ة ع���امل ���ش��اب و�حد 
�م�س  �ن���ط���ل���ق���ت  �ل���ت���ي   ،2019
لندن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف 
�جلاري  �أكتوبر   25 حتى  وت�شتمر 
�ملو�هب  �أجن��ح  من  نخبة  مب�شاركة 
من  �لقطاعات  خمتلف  يف  �ل�شابة 

. �لعامل  حول  دولة   190
�ملن�شوري  من�شور  �شعادة  ويرت�أ�س 
مدير عام �ملجل�س �لوطني لالإعالم 
�لقمة،  يف  �مل�������ش���ارك  �ل���دول���ة  وف����د 
�لتجربة  ����ش��ت��ع��ر����س  �شيتم  ح��ي��ث 
�لإمار�تية يف متكني �ل�شباب ونقلها 
تبادل  �إط����ار  يف  �ل����دويل  للمجتمع 

جتربتنا  و����ش��ت��ع��ر����س  �ل��ع��امل،  �إىل 
�ل�شباب  �ل���ر�ئ���دة يف جم���ال مت��ك��ني 
و�إت�����اح�����ة �ل���ف���ر����ش���ة �ل���ك���ام���ل���ة لهم 
للم�شاهمة يف نه�شة بالدهم ور�شم 
ورعاية  ب��دع��م  وذل���ك  م�شتقبلهم، 
�لر�شيدة،  ق��ي��ادت��ن��ا  م���ن  م��ب��ا���ش��رة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ر�أ�شها  وعلى 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة 
و�خ������وه  �هلل"  "حفظه  �ل�����دول�����ة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ  "رعاه 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 

�مل�شلحة.

وي������������اأت������������ي �خ��������ت��������ي��������ار �������ش������ع������ادة 
قائمة  ���ش��م��ن  م��ن�����ش��ور�مل��ن�����ش��وري 
�ل�شمعة  �إط�������ار  يف  �مل�����ش��ت�����ش��اري��ن 
�لدولة  بها  حتظى  �لتي  �لإيجابية 
ومل���ا يتمتع  �ل��ع��امل��ي��ة،  �لأو�����ش����اط  يف 
وقدر�ت  خ��رب�ت  م��ن  �ملن�شوري  ب��ه 
ت��وؤه��ل��ه ل��ت��ق��دمي �ل���ش��ت�����ش��ار�ت ذ�ت 
�مل�شارك،  لل�شباب  �مل�شافة  �لقيمة 
حيث يتوىل م�شت�شارو �لقمة تقدمي 
�مل�����ش��ورة ون��ق��ل خ��رب�ت��ه��م وروؤ�ه�����م 
�مللهمة �إىل �ل�شباب �مل�شاركني �لذين 

ميثلون �أغلب دول �لعامل.
�ملن�شوري  من�شور  ���ش��ع��ادة  وي��ل��ق��ي 
رئ��ي�����س وف����د �ل����دول����ة ك��ل��م��ة ل���ه يف 
�ل��ق��م��ة ي���وم 25 �أك��ت��وب��ر �جل����اري، 
�جلديد  "�لع�شر  ع����ن����و�ن  حت����ت 

و�لأفكار  �مل���ب���ادر�ت  وط���رح  �ل��ع��امل، 
و�آل����ي����ات ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا و�مل�����ش��اه��م��ة يف 
و�شع �حللول للم�شاكل �لتي تو�جه 
عر�س  جانب  �إىل  �لعاملي،  �ل�شباب 
�لتنمية  يف  �لإم�����ار�ت�����ي  �ل���ن���م���وذج 

و�لتطور ومتكني �ل�شباب.
وي�شم وفد �لدولة �مل�شارك ممثلني 
وجامعة  �لإم����������ار�ت  ج���ام���ع���ة  ع����ن 
ز�ي���د و�مل��ك��ت��ب �لإع���الم���ي حلكومة 
�أبوظبي و�ملنطقة �لإعالمية �حلرة 
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و�لبيئة  �مل���ن���اخ���ي  �ل��ت��غ��ري  ووز�رة 
و�ملجل�س �لعاملي ل�شباب �لإمار�ت يف 
،�إ�شافًة �إىل �ملجل�س  �ململكة �ملتحدة 

�لوطني لالإعالم.
�ل��ع��دي��د من  يلقي  �أن  �مل��ق��رر  وم���ن 

تعزيز  جم��ال  يف  �مللهمة،  �ل��ت��ج��ارب 
�ل�شابة  �لطاقات  و�إمكانيات  قدر�ت 

من خمتلف �أنحاء �لعامل.
وت���ت���وي���ج���اً ل��ل��ت��ج��رب��ة �لإم����ار�ت����ي����ة 
�لقدر�ت  ب��ن��اء  جم����ال  يف  �ل����ر�ئ����دة 
�خ��ت��ي��ار �شعادة  ف��ق��د مت  �ل�����ش��ب��اب��ي��ة، 
�مل���ن�������ش���وري م����دي����ر عام  م���ن�������ش���ور 
�ملجل�س �لوطني لالإعالم م�شت�شار� 
بارزين  ق�����ادة  ج���ان���ب  �إىل  ل��ل��ق��م��ة، 
�لوزر�ء  رئي�س  مثل  ع��دة،  دول  م��ن 
و�لرئي�س  ت��رودو،  جا�شتني  �لكندي 
كلنتون،  ب��ي��ل  �ل�����ش��اب��ق  �لأم���ري���ك���ي 
ورئ��ي�����ش��ة �ي��رل��ن��د� �ل�����ش��اب��ق��ة ماري 
روب��ن�����ش��ون، و�ل��ع��دي��د م��ن �ل��ق��ادة يف 
و�لقت�شادية  �ل�شيا�شية  �مل��ج��الت 

و�لثقافية.

م�شاركة  �أن  ����ش���ع���ادت���ه  و�أ������ش�����اف 
ي�شم  جتمع  يف  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شباب 
 190 5000 �شاب م��ن  �أك��رث م��ن 
دول���������ة، ه���دف���ه���ا �ل�����ش����ت����ف����ادة من 
هوؤلء  لرفد  رئي�شية  دولية  من�شة 
وطرق  و�ملهار�ت  باخلرب�ت  �ل�شباب 
�لتفكري �لتي تعزز مفاهيم �لقيادة 
و�مل�����ش��وؤول��ي��ة �ل��ف��ع��ال��ة ل��دي��ه��م، لذ� 
لالإعالم  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  ح��ر���س 
لت�شهيل  �جل����ه����ود  ك����ل  ب�����ذل  ع���ل���ى 
م�شاركة وح�شور �ل�شباب �لإمار�تي 

يف مثل هذ� �حلدث �لعاملي.
�مل�شاركة  �أن  �ملن�شوري  �شعادة  و�أك��د 
تاأتي  �إمنا  �لإمار�تية يف هذه �لقمة 
�لإم���ار�ت  لأب��ن��اء  �لفر�شة  لإع��ط��اء 
تو�جه  �ل���ت���ي  �ل��ق�����ش��اي��ا  مل��ن��اق�����ش��ة 

�ل�شيخة  ت�������ش���ارك  ك���م���ا  للحو�ر" 
���ش��م��ا ب��ن��ت ���ش��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة �آل 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذية  �لرئي�شة  نهيان 
�ل�شتد�مة  �أج������ل  م����ن  "حتالف 
بعنو�ن  نقا�شية  جل�شة  يف  �لعاملية" 

�ملناخي". و�لتغري  "�لبيئة 
�لقمة  ف��ى  �ل��دول��ة  م�شاركة  وت��اأت��ي 
مت��ا���ش��ي��اً م���ع ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة متكني 
�ل�������ش���ب���اب و�إت�����اح�����ة �ل���ف���ر����ش���ة لهم 
�لتنمية  م�������ش���رية  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 

�لوطنية.
�شعادة  ق��ال  �مل�شاركة،  على  وتعليقاً 
�مل�شاركة  "تاأتي  �ملن�شوري:  من�شور 
يف ق��م��ة ع���امل ���ش��اب و�ح���د يف �إطار 
للم�شاهمة  ن��ب��ذل��ه��ا  �ل��ت��ي  �جل��ه��ود 
�لإيجابية  ر���ش��ال��ت��ن��ا  �إي�������ش���ال  يف 

�لأعمال  ورج��ال  �ل�شيا�شيني  �لقادة 
�لإن�شانية  ب���الأع���م���ال  و�مل��ه��ت��م��ني 
ريت�شارد  �ل�����ش��ري  م��ث��ل  �مل���وؤث���ري���ن، 
"جمموعة  م���وؤ����ش�������س  ب���ر�ن�������ش���ون 
�لأمني  م��ون  كي  وب��ان  فريجني"، 
�ملتحدة،  ل������الأمم  �ل�������ش���اب���ق  �ل����ع����ام 

كلمات �أمام نحو 5000 �شيف.
�أربعة  �ل��وف��ود على م��دى  وت�����ش��ارك 
�جلل�شات  م����ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  يف  �أي��������ام 
�لنقا�شية �لتي تتمحور حول خم�شة 
ت�شكل  فيما  رئ��ي�����ش��ي��ة،  م��و���ش��وع��ات 
مع  �ل��ع��الق��ات  لبناء  فر�شة  �لقمة 

�ل�شباب من خمتلف �أنحاء �لعامل.

مذكرة تفاهم بني حميد اخلريية وامل�شت�شفى 
الإماراتي الأوروبي لعالج احلالت الإن�شانية

•• عجمان ـ الفجر 

يف  �خلريية  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  موؤ�ش�شة  �أبرمت 
�لمار�تي  �مل�شت�شفى  مع  تفاهم  مذكرة  �أم�س  عجمان 
�لأوروبي يف �ل�شارقة لعالج �حلالت �لإن�شانية وتقدمي 

خ�شومات لال�شر �ملتعففة �مل�شتحقة.
وقع مذكرة �لتفاهم �ل�شيخة عزة بنت عبد �هلل �لنعيمي 
�خلريية  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  موؤ�ش�شة  عام  مدير 
و�لدكتور �شامر �حل�شني مدير عام �مل�شت�شفى �لإمار�تي 

�لأوروبي.
مع  �لتفاهم  م��ذك��رة  �إن  �لنعيمي  ع��زة  �ل�شيخة  وق��ال��ت 
جهود  �إط����ار  يف  ت��اأت��ي  �لأوروب�����ي  �لإم���ار�ت���ي  �مل�شت�شفى 

لتوفري  �خل��ريي��ة  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  موؤ�ش�شة 
�ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة �ل��ك��ام��ل��ة ل����ذوي �ل���دخ���ل �ملحدود 

و�حلالت �لإن�شانية ، و�إي�شال �لدعم مل�شتحقيه.
و�أو�شحت �أن �ملذكرة تت�شمن حتمل �مل�شت�شفى مل�شاريف 
بالإ�شافة   ، �ملوؤ�ش�شة  مل�شتفيدي  �لتابعة  �حل��الت  عالج 

�إىل توفري خ�شومات ت�شل �إىل 50 باملائة.
عام  مدير  �حل�شني  �شامر  �لدكتور  �أع��رب   ، جانبه  من 
�مل�شت�شفى �لمار�تي �لأوروبي عن �شعادته بالتعاون مع 
موؤ�ش�شة حميد بن ر��شد �لنعيمي �خلريية ، مثمنا �لدور 
�لبارز �لذي تلعبه �ملوؤ�ش�شة يف جمال �لأعمال �خلريية 
و�لإن�شانية ، موؤكد� �أن �مل�شت�شفى تفتح �أبو�بها لعالج �أي 

حالت �إن�شانية.

اأبوظبي الرقمية حتتفى بجائزة اأف�شل مبتكر رقمي
•• اأبوظبي-وام:

ك��ّرم��ت �شوفت وي��ر �أي���ه. ج��ي هيئة 
�أب��وظ��ب��ي �ل��رق��م��ي��ة، �جل��ه��ة �ملكلفة 
يف  �لرقمي  �لتحول  م�شرية  بقيادة 
لرب�عتها  تقدير�ً  �أبوظبي،  حكومة 

يف �ل�شتخد�م �ملبتكر للتكنولوجيات 
وير  "�شوفت  من�شة  من  �ملدعومة 
�أيه. جي" لإد�رة برجمة �لتطبيقات 
 webMethodsلويب� ع��رب 
�لتي   API Management
يف  نوعية  نقلة  �إح���د�ث  يف  �شاهمت 
تقدمي  �إىل  �لر�مية  �لهيئة  جهود 
جت��رب��ة خ���دم���ات ح��ك��وم��ي��ة رقمية 

متكاملة ومتطورة يف �أبوظبي.
ع��ن فئة  �ملمنوحة  �جل��ائ��زة  وت��اأت��ي 
و�جهة  �إد�رة  تطبيق  يف  "�لبتكار 
�ملوؤ�ش�شات  يف  �لتطبيقات  ب��رجم��ة 
�ل���ت���ز�م  ع��ل��ى  دل���ي���اًل  �حلكومية" 
�لهيئة بر�شالتها وروؤيتها �ملتمحورة 
�لرقمية  �مل��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  ح���ول 
ل���ل���خ���دم���ات �حل���ك���وم���ي���ة، و�ل������دور 
�ل�شرت�تيجي �لذي تقوم به �لهيئة 
�لرقمي  �لتحول  م�شرية  ق��ي��ادة  يف 

�أب��وظ��ب��ي، وت��ر���ش��ي��خ مكانة  لإم����ارة 
لالبتكار  ر�ئ�����د  ك��م��رك��ز  �لإم��������ارة 
�لإقليمي  �مل�شتويني  على  �لرقمي 
�شعادة  �جلائزة  وت�شّلمت  و�لعاملي. 
�ل��دك��ت��ورة رو���ش��ة �ل�����ش��ع��دي، مدير 
ع���ام ه��ي��ئ��ة �أب��وظ��ب��ي �ل��رق��م��ي��ة من 
�لرئي�س  ب��ر�ه��م��و�ر،  �شاجناي  قبل 
وير  "�شوفت  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�لعامني  م����دى  وع��ل��ى  جي".  �إي����ه 
من�شة  ت��ط��ب��ي��ق  �أت�������اح  �مل���ا����ش���ي���ني، 
لإد�رة  جي"  �أي�����ه.  وي���ر  "�شوفت 
�لويب  ع���رب  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ب��رجم��ة 
 webMethods API/
للهيئة   /Management
�لن���ط���الق يف رح��ل��ة حت���ول رقمي 
تب�شيط  �إىل  �أدى  مم���ا  ج����دي����دة، 
وت�������ش���ري���ع �ل��ع��م��ل��ي��ات و�خل����دم����ات 

�حلكومية �لرقمية.

مدير عام حماكم دبي يجتمع مع اأع�شاء املجل�س القيادي للتطوير والإبداع 
املوؤ�ش�شي لتوحيد اجلهود يف حتقيق توجهات حكومة دبي ال�شرتاتيجية

جامعة دبي تنظم ندوة ل�شت�شراف امل�شتقبل والدرا�شات امل�شتقبلية

الهالل للم�شاريع تتعاون مع القلب الكبري مل�شاعدة الالجئني

•• دبي –الفجر:

عيد  ط�������ار��������س  ������ش�����ع�����ادة  ع�����ق�����د 
ع����ام حماكم  �مل���ن�������ش���وري م���دي���ر 
دب������ي، �ج���ت���م���اع���اً ت��ن�����ش��ي��ق��ي��اً مع 
�أع�شاء �ملجل�س �لقيادي للتطوير 
بالد�ئرة،  �مل��وؤ���ش�����ش��ي  و�لإب��������د�ع 
منها،  �مل��ح��اور  م��ن  ع��دد  ملناق�شة 

عاملياً”
ح����ي����ث �أك����������د ������ش�����ع�����ادة ط����ار�����س 
�ملن�شوري، �أن حماكم دبي توؤمن 
ب�شرورة توحيد �جلهود لتحقيق 
�لتوجهات �لعامة لدولة �لإمار�ت 
�إم���ارة دب��ي ب�شكل خا�س  وت��وج��ه 
دبي  حكومة  خطة  من  و�ملنبثقة 
�ل�شرت�تيجية حتى عام 2021، 

�مل���ح���رر�ت �لل��ك��رتون��ي��ة، حتدي 
على  و�لوقوف  �مل�����دينة،  بي���انات 
�لت�شامح،  فريق  عم���ل  نت�����ائ����ج 
�إىل جان�����ب ت����قييم �جليل �لر�بع 
ع�����رب  و�ل�ش�����د�د  2020م،  دورة 
حتقيق  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  �مل���ن���اف���ذ، 
للد�ئرة  �ل�شرت�تيجية  �لأه��د�ف 
ر�ئ�����دة متميزة  ” حم��اك��م  وه���ي 

وذلك لتعزيز �لقدر�ت �لتناف�شية 
ي��ت��ع��ل��ق بعمل  ف��ي��م��ا  �ل����دول����ة،  يف 

�ملحاكم.
 ك���م���ا ع���ر����س ع���ل���ى ����ش���ع���ادت���ه ما 
�ل�����ف�����رتة  خ���������الل  �إجن���������������ازه  مت 
�مل���ا����ش���ي���ة م�����ن �ل�����ع�����ام �جل������اري 
و�لر�شالة  �ل����روؤي����ة  وم���ر�ج���ع���ة 
و�ل��ق��ي��م و�لأه�����د�ف و�لإج�����ر�ء�ت 

�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة، و����ش��ت��ع��ر����س �هم 
�لتوجهات �ل�شرت�تيجية ودورها 
�لق�شائية  �لأع���م���ال  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
وحتديد  �ل�شو�ء،  على  و�لإد�ري���ة 
�ملحاكم  �أد�ء  �لقوة يف  نقاط  �أه��م 
ونقاط �ل�شعف و�لفر�س �ملتاحة 
للتطور و�لرتقاء و�ملخاطر �لتي 

نتوقعها.

لتحقيق  و�خل���ا����ش���ة  �حل��ك��وم��ي��ة 
ممار�شات  م���ن  �ل���ك���ربى  �ل��ف��ائ��دة 

��شت�شر�ف �مل�شتقبل.
   وقدم �لدكتور فو�ز هز�ع �بو �شتة 
عدة مفاهيم ل�شت�شر�ف �مل�شتقبل 
بال�شيناريوهات  و�ل���ت���خ���ط���ي���ط 
و�أو��������ش�������ح م������و�ط������ن �خ���ت���الف���ه���ا 
�ل�شرت�تيجي  �ل��ت��خ��ط��ي��ط  ع����ن 

�شنغافورة  م���ن  ك���ل  يف  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
تتميز  ملا  وفنلند�  �ملتحدة  و�ململكة 
ب���ه ه����ذه �ل�����دول م���ن �جن������از�ت يف 
ق�����دم جتربة  ك���م���ا  �مل�����ج�����ال،  ه�����ذ� 
مبادر�ت  تبني  يف  �لم����ار�ت  دول���ة 
��شت�شر�ف �مل�شتقبل وتاأثريها على 
وطرح  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي  �لتخطيط 
للجهات  �ل��ت��و���ش��ي��ات  م���ن  ع������دد�ً 

�ل��ت��ق��ل��ي��دي. ك��م��ا ����ش��ت��ع��ر���س �أهم 
لتطبيق  و�لآل��������ي��������ات  �لدو�ت 
�مل�شتقبل  ����ش��ت�����ش��ر�ف  م��ن��ه��ج��ي��ات 
����ش���ارح���اً �ه��م��ي��ة ت���اأم���ني �مل���ه���ار�ت 
�لالزمة ل�شوق �لعمل يف هذ� �ملجال 
وتاأهيل �ملتخ�ش�شني يف ��شت�شر�ف 
�ل�شرت�تيجي  و�لتفكري  �مل�شتقبل 

و�لتخطيط بال�شيناريوهات.

�لتنظيف و�ل�شيانة �ليومية.
زيارة  عقب  �ل�شر�كة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
�لكبري  �ل��ق��ل��ب  م��وؤ���ش�����ش��ة  نظمتها 
�لروهينغا  �أ�شر  من  جمموعة  �إىل 
�لالجئة يف بنغالدي�س �شارك فيها 

�لروهينغا  م��ن  لج��ئ   25،000
كل  وت��زّود  �لنظيفة  �ل�شرب  مبياه 
بئر من هذه �لآب��ار 500 �شخ�س 
��شافة  ي���وم���ي���ا  �ل�������ش���رب  مب����ي����اه 
وخدمات  �ل�����ش��ح��ي��ة  �مل���ر�ف���ق  �ىل 

�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  ج��ع��ف��ر  ب����در 
حيث  للم�شاريع  �ل��ه��الل  ل�شركة 
�ملحفوفة  �ملعي�شية  ظروفهم  �شهد 
�لفريق  ت��ع��ه��د  ..وق�����د  ب��امل��خ��اط��ر 
لتح�شني  �مل�����ش��اع��دة  ي���د  ب��ت��ق��دمي 

 •• دبي-الفجر:

ن��ظ��م��ت ج��ام��ع��ة دب����ي ن�����دوة حتت 
عنو�ن ��شت�شر�ف �مل�شتقبل – فكر 
غري تقليدي ل�شناعة �مل�شتقبل مت 
خاللها ��شتعر��س ومناق�شة �أهمية 
تطوير  يف  �مل�شتقبلية  �ل��در����ش��ات 
و�ل�شرت�تيجيات  �ل�شيناريوهات 
�ل����ب����دي����ل����ة مل����و�ج����ه����ة �مل����ت����غ����ري�ت 
�ل�شريعة و�ملفاجئة يف �شوق �لعمل 
ر�شيقة  وحكومات  موؤ�ش�شات  وبناء 
تتكيف مع هذه �ملتغري�ت باأ�شاليب 

مبتكرة.
�لدكتور  �لندوة كل من  حا�شر يف 
و�لدكتور  �لظاهري  خلفان  �شعيد 
ف����و�زه����ز�ع �أب��و���ش��ت��ة، ح��ي��ث ب����د�أت 
�أهمية ت�شميم  �لندوة با�شتعر��س 
"��شت�شر�ف  م��������ادة  وت�����دري�����������س 
�لدولة  ج���ام���ع���ات  يف  �مل�شتقبل" 
�ملتخ�ش�شني  تخريج  يف  لت�شاهم 
�أ�شبح جزء�  �ل��ذي  �مل��ج��ال  يف ه��ذ� 
و�حلكومات  �ل��دول  موؤ�ش�شات  من 
�ل����دك����ت����ور  و�������ش������رح  �ل������ع������امل.  يف 
��شت�شر�ف  ب����ر�م����ج  �ل����ظ����اه����ري 

�لب�شتكي  عي�شى  �ل��دك��ت��ور  وق����ال 
رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة دب���ي �ل����ذي ح�شر 
�لندوة �ىل جانب عدد من �لهيئتني 
�إن جامعة  �لك��ادمي��ي��ة و�لد�ري����ة  
�لأكادميية  �لرب�مج  �شتطرح  دب��ي 
�ملتخ�ش�شة يف ��شت�شر�ف �مل�شتقبل 
�لكفاء�ت  تاأمني  يف  منها  م�شاهمة 
�لالزمة للقطاعني �خلا�س و�لعام 

يف دولة �لإمار�ت.
��شت�شر�ف  ت��دري�����س  �أن  و�����ش���اف   
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل وت���خ���ري���ج �ل��ط��ل��ب��ة يف 
تاأثري  ل����ه  ���ش��ي��ك��ون  �مل����ج����ال  ه�����ذ� 
م���ه���م ع���ل���ى ك��ي��ف��ي��ة �ل���ت���ع���ام���ل مع 
وت�شريع  �مل�شتقبل  ���ش��ي��ن��اري��وه��ات 
�ملهل  و�خ���ت�������ش���ار  �ل���ع���م���ل  خ���ط���ط 
�لعامة  بال�شرت�تيجيات  �خلا�شة 
و�خل���ا����ش���ة.  �جل���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لم�����ار�ت  دول����ة 
م��ن �أو�ئ����ل �ل����دول �ل��ع��رب��ي��ة تبنياً 
ل��ه��ذ� �ل��ع��ل��م ح��ي��ث ق��ام��ت �لعديد 
�ل���دو�ئ���ر �لحت���ادي���ة و�ملحلية  م��ن 
لتعزيز  �مل����ف����ه����وم  ه�������ذ�  ب���ت���ب���ن���ي 
�ل�شرت�تيجي  �لتخطيط  عمليات 

و��شت�شر�ف �مل�شتقبل.

•• ال�شارقة -وام:

ك�شفت �شركة �لهالل للم�شاريع عن 
تعاونها مع موؤ�ش�شة �لقلب �لكبري 
�ملعنية  �لعاملية  �لإن�شانية  �ملوؤ�ش�شة 
و�ملحتاجني  �لالجئني  مب�شاعدة 
يف جميع �أنحاء �لعامل �لتي تتخذ 
من �ل�شارقة مقر�ً لها بهدف دعم 
�ل�شحية  و�مل��ر�ف��ق  "�ملياه  م�شروع 
�لذي  �لعامة"  �ل�شحة  �أج���ل  م��ن 
وي�شتفيد  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  عليه  ت�����ش��رف 
�ل��روه��ي��ن��غ��ا مبنطقة  م��ن��ه لج��ئ��و 
جنوب  �ل����و�ق����ع����ة  ب��������از�ر  ك���وك�������س 

بنغالدي�س.
بالتربع  للم�شاريع  �لهالل  وقامت 
�إىل  دره�������م  �أل�������ف   500 ب��ق��ي��م��ة 
حجمها  �ل��ب��ال��غ  �مل�����ش��روع  حمفظة 
تنفذه حاليا  و�ل��ذي  دره��م  مليون 
موؤ�ش�شة "بناء �ملو�رد يف �ملجتمعات" 
يقع مقرها  �لتي  �لدولية  �ملنظمة 
�مل�شروع  وي��ت��م��ث��ل  ب��ن��غ��الدي�����س  يف 
تزويد  ت��ك��ف��ل  ب���ئ���ر�   13 ح��ف��ر  يف 

م�������ش���ت���وى م��ع��ي�����ش��ة ه�����ذه �لأ�����ش����ر 
�ملحرومة.

للهالل  �لتنفيذي  �لرئي�س  و�أّك���د 
ل���ل���م�������ش���اري���ع �ل������ت������ز�م �ل�������ش���رك���ة 
�ل�شعيفة  �مل���ج���ت���م���ع���ات  ب��ت��م��ك��ني 
�شركائها  م���ع  �ل���ت���ع���اون  �إط������ار  يف 
�ل�شرت�تيجيني ..معرباً عن فخره 
موؤ�ش�شة  حتققها  �لتي  بالإجناز�ت 
�أ�شر  م�شاعدة  �لكبري" يف  "�لقلب 
�لروهينغا �لالجئة يف بنغالدي�س.

�لروهينغا  لج��ئ��ي  �أزم���ة  �إن  وق���ال 
�أ�شبحت �إحدى �لأزمات �لإن�شانية 
�لأك���رث �إحل��اح��ا �ل��ي��وم لذلك فهي 
ج���ه���ود جميع  ت�����ش��اف��ر  ت��ت��ط��ّل��ب 
�لأط�����ر�ف �مل�����ش��وؤول��ة يف �ل��ع��امل يف 

�شبيل حّلها.
�حلمادي  مرمي  قالت  جانبها  من 
�إن  �لكبري  �لقلب  موؤ�ش�شة  م��دي��ر 
للم�شاريع  �ل���ه���الل  ���ش��رك��ة  دع����م 
�ملوؤ�ش�شية  ثقافتها  و���ش��وح  يعك�س 
�لتز�مها  ور������ش�����وخ  �لإن�������ش���ان���ي���ة 

مببادر�ت �لتنمية �مل�شتد�مة .

ب���ري���ي���ان   / �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
�وغ�������ن�������د�   ، م�������وك�������وك�������ى 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )1261773B( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0508044949

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو / �حمد حممد 
ح�شن �ملرزوقي ، جزر �لقمر   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
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�قرب مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات
دبي لالأمن الإلكرتوين ي�شارك يف تقدمي جائزة بـ 1.5 مليون دولر لأف�شل فكرة بحثية يف الأمن الرقمي

•• دبي-وام:

�لتقييم  �إىل جلنة  �لإل��ك��رتوين  لالأمن  دبي  �ن�شم مركز 
1.5 م��ل��ي��ون دولر  ب��ق��ي��م��ة  ب��ت��ق��دمي ج���ائ���زة  �مل�����ش��رتك��ة 
لأف�شل فكرة بحثية يف �لأمن �لرقمي و�إعالن �لفائزين 
�لتي  �ل�شطناعي  للذكاء  بوك�س  ذي  �إن  هاك  م�شابقة  يف 
مثلت ختام فعاليات موؤمتر �لأمن �لرقمي �لعاملي هاك �إن 
ذي بوك�س+ �لأ�شبوع �ل�شيرب�ين �لذي ��شتمر ل�شتة �أيام يف 

مدينة �أبوظبي �لأ�شبوع �ملا�شي.
�ل��ب��ل��و���ش��ي م���دي���رة �لأبحاث  ب�����ش��رى  �ل���دك���ت���ورة  وت���ول���ت 
و�لب��ت��ك��ار مب��رك��ز دب��ي ل��الأم��ن �لإل���ك���رتوين ق��ي��ادة جلنة 

و�لندو�ت  �لعمل  ور���س  من  �لعديد  يف  و�شاركت  �لتقييم 
�لأ�شبوع   + بوك�س  ذي  �إن  "هاك  م��وؤمت��ر  فعاليات  �أث��ن��اء 

�ل�شيرب�ين".
وقالت �لبلو�شي �إن م�شاركة مركز دبي لالأمن �لإلكرتوين 
يف جلنة �لتقييم نابعة من ��شرت�تيجية �ملركز �ملتمثلة يف 
�ملوؤمتر�ت  �أب��رز  �شبكة من  ��شرت�تيجية مع  �شر�كات  عقد 
�لإلكرتوين  �لأم��ن  جمال  يف  �لر�ئدة  �لعاملية  و�ملنتديات 
�إىل  �لهادفة  �مل�شابقات  �أم��ام مثل هذه  �ملجال  و�لتي تفتح 
زيادة �لوعي �لعام ب�شاأن �ملخاطر �لأمنية و�لدور �جلوهري 
�لذي يلعبه �لأمن يف �لع�شر �لرقمي وكذلك تلبية �لطلب 

�ملتز�يد يف �ل�شوق على �لتعليم و�لتدريب �لرقمي.

قدرها  جائزة  على  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  حت��دي  وت�شمن 
�لربجميات  �أح���د  م��و�ج��ه��ة  �أم��ري��ك��ي  دولر  �أل���ف   100
�خل��ب��ي��ث��ة و�خ��ت��ب��ار �خ����رت�ق ل��ه��و�ة جم���ال �ل��ت��ع��ل��م �لآيل 
و�لذكاء �ل�شطناعي وقد ت�شارك �ملركز �لأول يف �جلائزة 

�لفريقان مالو�ريو و بي�شديو�س.
�لفعاليات  ه��ذه  �أن  �لبلو�شي  ب�شرى  �ل��دك��ت��ورة  و�أ���ش��اف��ت 
جهود  حتقيق  يف  �لتقدم  �إح���ر�ز  على  ت�شاعد  و�مل��وؤمت��ر�ت 
�ل��ت��ي ت�شعها  و�مل���ب���ادر�ت  �خل��ط��ط  وتنفيذ  دب���ي  ح��ك��وم��ة 
�لإلكرتوين  �لأم���ن  حت��دي��ات  م��ع  �لتعامل  �إىل  و�ل��ه��ادف��ة 
وب��ن��اء ف�����ش��اء ���ش��ي��رب�ين �آم����ن وم����رن مل��دي��ن��ة دب���ي ودول���ة 

�لإمار�ت باأكملها.

�شلطان القا�شمي يوجه كهرباء ال�شارقة باإنارة منطقتي احلراي 1, 2 يف خورفكان

�شرطة راأ�س اخليمة توؤكد جاهزيتها ملخاطر اجلبل 

•• ال�شارقة -وام:

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وج��ه 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة ..هيئة كهرباء ومياه �ل�شارقة بتنفيذ م�شروع 

�إنارة منطقة �حلر�ي 1، 2 مبدينة خورفكان .
�إنارة  ع��م��ود   280 وت��رك��ي��ب  �مل�����ش��روع  تنفيذ  يف  �ل��ف��ور  على  �لهيئة  وب����د�أت 
بالإ�شافة  �لعاملية  �ملو��شفات  �أف�شل  وف��ق  وك�شافات  م�شابيح  با�شتخد�م 
�إنارة  �شناديق   6 عدد  وتركيب  مرت   10000 بطول  كايبالت  متديد  �إىل 
100 �أمبري. وثمن �شعادة �لدكتور �ملهند�س ر��شد �لليم رئي�س هيئة كهرباء 
ومياه �ل�شارقة توجيهات �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة وحر�س �شموه على 
تو�شيل �خلدمات لكافة �ملناطق يف �إمارة �ل�شارقة و�لعمل على ر�حة ورفاهية 

�ملو�طنني و�ملقيمني وتي�شري �لإجر�ء�ت.
و�أ�شار �إىل �أن هيئة كهرباء ومياه �ل�شارقة م�شتمرة يف تنفيذ كافة م�شروعات 
�أو  �لتطوير مبدينة خورفكان يف جميع �ملناطق �شو�ء يف م�شروعات �لإن��ارة 
تعديل �ل�شبكات �أو م�شروعات �ملياه �أو �لغاز �لطبيعي حيث مت �لنتهاء من 
�إ�شافة حمول يف حمطة �لزبارة 33 ك.ف وحمول يف حمطة �لريموك 33 

حمطة  يف  �إ���ش��ايف  حم��ول  تركيب  حاليا  يجري  كما  �ل�شبكة  لتقوية  .ف  ك 
�خلبة 33 ك.ف، ومت �لإنتهاء �ملبدئي من تو�شيل خدمات �لكهرباء و�ملياه 
�فتتاحها  �شيتم  �لتي  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لبحرية  لالأكادميية  و�ل��غ��از 

ر�شميا قريبا.
ب�شعة  �ل��وري��ع��ة  حقل  منطقة  يف  للمياه  ��شرت�تيجي  خ���ز�ن  �جن���از  مت  كما 
لتخزين  ��شرت�جتيني  خ��ز�ن��ني  و�إجن���از  يوميا  ج��ال��ون  �أل��ف  و351  مليون 
�أن  �إىل  �لكهرباء ..لفتا  �لنحوه و �شي�س لتوليد  �لديزل يف حمطتي  وقود 
�شي�س مع  �إىل  مياه من خورفكان  تعمل حاليا يف م�شروع مد خط  �لهيئة 
خز�نات  و  �شخ  وحمطات  �لكفاءة  عالية  �أنابيب  من  �لفنية  متعلقاته  كافة 
مياه كما مت �لنتهاء من ت�شغيل حمطتي �شخ �ملياه وخز�نات �شعة 2 مليون 

جالون يوميا يف منطقتي �للوؤلوؤية و�لقاد�شية.
و�أ�شار �إىل �أن �لهيئة تعتمد على تنفيذ ��شرت�تيجية متكاملة يف م�شروعات 
��شتبد�ل  وتت�شمن  �لبيئة  على  وحت��اف��ظ  �قت�شادية  ج���دوى  ذ�ت  �لإن����ارة 
باأخرى موفرة للطاقة يف عدد من مناطق  �لتقليدية  �لك�شافات و�مل�شابيح 
�إم����ارة �ل�����ش��ارق��ة ل��ت��وف��ري �ل��ر�ح��ة و�لأم�����ان و�أف�����ش��ل �خل��دم��ات للمو�طنني 
و�ملقيمني ومر�عاة �ل�شكل �جلمايل يف �ختيار �لأعمدة و�لك�شافات و�لفو�ني�س 

على  و�حلفاظ  �لطاقة  توفري  يف  �لهيئة  �شيا�شة  مع  وتو�فقها  �مل�شتخدمة 
�لبيئة.

و�أو�شح �لليم �أن م�شروعات �لإنارة �لتي تنفذها �لهيئة يف كافة �ملناطق تاأتي 
يف �إطار �شعي �لهيئة لتحقيق روؤيتها ب�شمان �لتنمية �مل�شتد�مة وتو�فقا مع 
�شيا�شتها وخطتها �ل�شرت�تيجية من خالل م�شاريع ومبادر�ت و��شحة تكون 
منوذجاً يحتذى به يف تبني �لعديد من �ملبادر�ت �ملتميزة يف جمالت تقليل 
�لتي  و�خل��دم��ات  �مل�شاريع  خمتلف  يف  �لطاقة  وتر�شيد  �لبيئية  �ل��ت��اأث��ري�ت 

تقدمها.
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  تنفيذ  �شرعة  على  تعمل  �لهيئة  �أن  و�أك���د 
�إمارة  يف  �ملختلفة  �ملناطق  باإنارة  �خلا�شة  �لإج��ر�ء�ت  كافة  باتخاذ  �ل�شارقة 
تت�شمن  �لهيئة  خطة  �أن  �إىل  ..م�شري�ً  حم��دد  زمني  ج��دول  وف��ق  �ل�شارقة 
م�شروعات  لتنفيذ  و�لعاملية  �ملحلية  �ل�شركات  مع  �ل�شرت�تيجة  �ل�شر�كة 
�أف�شل  تطبيق  على  �لهيئة  م��ن  حر�شاً  وذل���ك  �ملناطق  خمتلف  يف  �لن���ارة 
تركيب م�شابيح حديثة  �ل�شو�رع من خالل  �إن��ارة  �لعاملية يف جمال  �لنظم 
ومتطورة يف �أعمدة �لإنارة بحيث تتنا�شب مع حالة �لتطوير �لتي ت�شهدها 
�إمارة �ل�شارقة يف كافة مناطقها �إ�شافة �إىل تنفيذ در��شات ل�شتخد�م �لطاقة 

�ل�شم�شية يف �إنارة بع�س �ل�شو�رع بال�شارقة.
�أن  بخورفكان  �لبلدي  �ملجل�س  رئي�س  عبيد  خمي�س  ر��شد  �لدكتور  و�أو�شح 
م�شروعات �لنارة �لتي تنفذها هيئة كهرباء ومياه �ل�شارقة يف مناطق مدينة 
�ملدينة،  ل�شكان  و�ل�شالمة  �لأم��ن  وتوفر  �ل�شعادة  حتقق  �ملختلفة  خورفكان 
متوجها بال�شكر �إىل مقام �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة على مكرمات �شموه 

�ملختلفة و�أياديه �لبي�شاء �لتي ت�شمل �ملو�طنني و�ملقيمني كافة.
و�أكد �ملهند�س �أحمد �ملال مدير �إد�رة خورفكان �أن جميع �مل�شروعات �لتي يتم 
تنفيذها يف مدينة خورفكان تتم وفق خطة ��شرت�تيجية متكاملة وجدول 
زمني حمدد وفقا لدر��شات م�شتفي�شة لكافة �ملناطق و�حتياجاتها ويجري 
�لعمل حاليا مب�شروع �إنارة �لطرق �لد�خلية يف منطقة �حلر�ي / 1 + 2 / 
وهي منطقة �شكنية جديدة يقطنها �ملو�طنون ومت عمل �لدر��شة �لالزمة 
لإنارة �ملنطقة وتبني �أنها حتتاج �إىل عدد 280 عمود �إنارة بارتفاع 8 �أمرت 
280 فانو�س /  x 0.6 x 1.2 / مرت وع��دد   0.6 280 قاعدة /  وع��دد 
و�شيتم  �أمبري   100 �إنارة  �شناديق   6 وعدد  �ألومنيوم  وكو�بل   /  LED
�لإنتهاء من �مل�شروع بالكامل خالل فرتة زمنية ق�شرية لتحقيق �ل�شتفادة 

لل�شكان وتوفري �لأمن و�ل�شالمة ل�شكان �ملنطقة.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

عام  قائد  �لنعيمي  علو�ن  بن  �هلل  عبد  علي  �ل��ل��و�ء  توجيهات  على  بناء   
�ملحّلي   و�ل��ك��و�رث  و�لأزم���ات  �لطو�رئ  رئي�س فريق  ر�أ���س �خليمة  �شرطة 
�ل�شتعد�د  �شمان  �إىل  �لر�مية  �لد�خلية  وز�رة  لإ�شرت�تيجية  وتطبيقاً   ،
و�جلاهزية يف مو�جهة �لحد�ث، �شمن �خلطة �ل�شنوية لتمارين �لأمن 
�لد�خلي لفريق �إد�رة �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث �ملحلي، نفّذت �لقيادة  

 ) �جلبل  خماطر   ( ح��ول  طاولة  مترين  �خليمة،  ر�أ���س  ل�شرطة  �لعامة 
وذلك بفندق هيلتون جاردن �إن - ر�أ�س �خليمة.

�لعمليات  ع��ام  م��دي��ر  �حل��م��ي��دي  �شعيد  حممد  �ل��دك��ت��ور  �لعميد  �فتتح   
�ملركزية ب�شرطة ر�أ�س �خليمة، مترين طاولة ) خماطر �جلبل ( نيابًة عن  
�للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي رئي�س فريق �لطو�رئ و�لأزمات 
و�لكو�رث  و�لأزم����ات  �ل��ط��و�رئ  مركز  مدير  بح�شور  �ملحّلي،  و�ل��ك��و�رث 
و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  �مل�شاركة  �جلهات  ممثلي  من  وع��دد  �خليمة،  ب��ر�أ���س 

بالإمارة.
ومت خ��الل مت��ري��ن �ل��ط��اول��ة ) خم��اط��ر �جل��ب��ل (، مناق�شة �ل��ع��دي��د من 
و�ل�شيناريوهات حول خماطر �جلبل، بهدف رفع �جلاهزية  �لفر�شيات، 
و�ل�شتعد�د لكافة �ملخاطر �ملحتملة يف مناطق �جلبال و�ل�شفوح �ملرتفعة، 
باأنو�عها  و�ل��ت��ه��دي��د�ت  �مل��خ��اط��ر  ل��ه��ا مب��و�ج��ه��ة  للت�شدي  �آل��ي��ة  وو���ش��ع 
ك��ٌل ح�شب  �مل�شاركة  �جل��ه��ات  م��ن  لكل جهة  وف��ق��اً  �ث��اره��ا،  م��ن  و�لتقليل 
�خت�شا�شه، بالإ�شافة �إىل �تخاذ �لإجر�ء�ت و�لتد�بري �لأمنية و�ل�شحية 

�لالزمة حيالها، ل�شمان �ل�شتعد�د ورفع �جلاهزية.
بروح  �لعمل  �أهمية  �حلميدي،  حممد  �ل�����دكتور  �ل�����عميد  �شعادة  و�أك����د 
�لتن�شيق  ت��ع��زي��ز  خ���الل  م��ن  �ل��د�خ��ل��ي،  �لأم����ن  مت��اري��ن  �شمن  �لف���ريق 
م�شتوياتها  مبختلف  بالإمارة  �مل�عنية  �ل�����جهات  ك��اف�����ة  بي�����ن  �مل�ش���رتك 
�شو�ًء كانت �حتادية �أو حملية، مبا يحقق �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية لفريق 
�لأمن  تعزيز  يف  �ملتمثلة  �مل��ح��ل��ي،  و�ل���ك���و�رث  و�لأزم�����ات  �ل��ط��و�رئ  �إد�رة 

و�لأمان.

�شرطة الفجرية ت�شتقبل وفدًا من �شرطة دبي لالإطالع على اأف�شل املمار�شات يف خدمة املتعاملني
•• الفجرية -الفجر:

�لعامة  �ل�����������������ق��ي��ادة  ����ش��ت��������������ق��ب��ل��ت 
ل�شرطة �لفجرية متمثلة مبركز 
وفد�ً  و�لرتخي�س  �ملرور  خدمات 
ل�ش�����رطة  �لع����امة  �لق���يادة  م��ن 
�أحمد  �ل���عميد   برئ�ا�ش����ة  دب����ي 
م����دي����ر مركز  غ�����ليطة  بن  ثاين 
�شرطة �لرف���اعة ، و�لوفد �ملر�فق 

له.
�لز�ئر،  �لوفد  ��شتقبال  يف  وك��ان 
�ليماحي  حممد  حميد  �لعميد 
�ل�شرطية،  �لعمليات  ع��ام  م��دي��ر 
وتهدف  �ل�������ش���ب���اط،  م���ن  وع�����دد 
على  �لط����������الع  �إىل  �ل�������زي�������ارة 
�لرب�مج  يف  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل 
�لل���ك���رتون���ي���ة و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات يف 
خدمات  مبركز  �لذكية  �لهو�تف 
�مل������رور و�ل���رتخ���ي�������س و�ل���وق���وف 
ونظام  �لتميز  مبادر�ت  �أهم  على 

ل��ل��وف��د �ل����ز�ئ����ر، �أب������رز �إجن������از�ت 
�ملركز  لتطوير  �ل��د�ع��م��ة  �مل��رك��ز  
و�ل�شعي به �إىل م�شتوى 7جنوم، 
و�لتي متثلت يف تطبيق �لأنظمة 
�لإل��ك��رتون��ي��ة و�ل��ذك��ي��ة م��ع �شرح 
�لأنظمة  ه���ذه  ل��ت��ك��ام��ل  ��ل  م��ف�����شّ
لتحقيق  بينها  �ل��رب��ط  وع��م��ل��ي��ة 
للموؤ�شر�ت  �لإي��ج��اب��ي��ة  �ل��ن��ت��ائ��ج 

ومبادر�ت �ملركز.
ومن جانبه عرب �لوفد عن �شكره 
للقيادة �لعامة ل�شرطة �لفجرية 
على ح�شن �ل�شتقبال، وما قدموه 
متميزة  وخدمات  معلومات،  من 
�ل����ن����ج����وم وف������ق نهج  مب�������ش���ت���وى 
موؤكدين  متميز،  و�أمني  �شرطي 
على ��شتمر�رية �لتو��شل وتبادل 
�خلرب�ت �مل�شرتكة بني �جلانبني 
خلدمة كافة فئات �ملجتمع ، ويف 
�لطرفان  ت���ب���ادل  �ل��ل��ق��اء  ن��ه��اي��ة 

�لهد�يا �لتذكارية.

تخدم  �ل����ت����ي  �ل���ع���امل���ي  �ل���ن���ج���وم 
وذلك  �لإ�شرت�تيجية،  �ملوؤ�شر�ت 
وز�رة  ح����ر�����س  م�����ن  �ن����ط����الق����ا 
�ل��د�خ��ل��ي��ة ع��ل��ى ت��ب��ادل �خلرب�ت 

�ملتمثلة  �حلكومة  روؤي��ة  لتحقيق 
يف �أن ت��ك��ون دول���ة �لإم�����ار�ت من 
�أف�شل دول �لعامل �أمناً و�شالمة.

�لزيارة على  �لوفد خالل  و�طلع 

ن�����ش��ب��ة ر����ش���ا ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني، �إىل 
�ملبادر�ت  و�إع���د�د  ت�شميم  جانب 
بتطوير  �ملرتبطة  �لإ�شرت�تيجية 
متيز  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  �خل����دم����ات 

�لعملية لتقدمي خدمات متميزة 
�لزيارة  هذه  وتاأتي  للمتعاملني، 
�لعمل  �آل����ي����ة  م����ن  ل���ال����ش���ت���ف���ادة 
بذلك  �شعيا  �ل��ن��ج��وم،  مب�شتوى 

�آلية �لعمل و�لإجر�ء�ت �ملتبعة يف 
كيفية تقدمي �خلدمات و�إمتامها 
من  حققت  و�ل���ذي  للمتعاملني  
�أعلى  �ل��ف��ج��رية  ���ش��رط��ة  خ��الل��ه 

�خلدمات مب�شتوى 7جنوم.
�أحمد  �لعميد حممد  و��شتعر�س 
ترخي�س  �إد�رة  مدير  كا�شب  ب��ن 
�ملركز   مدير  و�ل�شائقني  �لآليات 

�شمن ا�شرتاتيجيتها يف التاأهيل املهني لالإعالميني

ال�شارقة للتدريب الإعالمي يفتح باب الت�شجيل للدبلوم املهني يف التقدمي التلفزيوين
مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث ي�شارك يف معر�س الكتاب القانوين ال�شابع بال�شارقة

•• ال�شارقة-الفجر:

لالإذ�عة  �ل�شارقة  لهيئة  �لتابع  �لإع��الم��ي،  للتدريب  �ل�شارقة  مركز  �أعلن 
�لتقدمي  يف  �ملهني  �ل��دب��ل��وم  دورة  يف  �لت�شجيل  ب��اب  فتح  ع��ن  و�لتلفزيون، 
�أي��ام، بهدف   10 �أكتوبر �جلاري وت�شتمر   27 �لتلفزيوين، �لتي تنطلق يف 
�لرب�مج  ت��ق��دمي  يف  �مل�شتخدمة  و�لأ���ش��ال��ي��ب  �لتقنيات  ب��اأح��دث  �لتعريف 
و�لن�شر�ت �لإخبارية. و�أو�شح ح�شني �شاهني، مدير مركز �ل�شارقة للتدريب 
�لإعالمي، �أن �لدورة ت�شتهدف طلبة كليات �لإعالم و�ملوظفني يف �ملوؤ�ش�شات 
�لتلفزيوين  �لتقدمي  جم��ال  يف  �أنف�شهم  بتطوير  و�ل��ر�غ��ب��ني  �لإع��الم��ي��ة، 
�لإعالمي، مبا  �لعمل  �ملتبعة يف  �ملهار�ت و�لتقنيات  �أحدث  لطالعهم على 

ي�شهم يف رفع م�شتوى كفاءة �مل�شاركني و�أد�ئهم.
�ملهني لالإعالميني مع ر�شالة موؤ�ش�شتهم  �لتاأهيل  و�أ�شاف �شاهني ين�شجم 
وخططها �ل�شرت�تيجية يف تطوير منظومة �إعالمية متكاملة تعتمد على 
�أحدث بر�مج �لتدريب، �لتي من �شاأنها �مل�شاهمة يف �إغناء �مل�شهد �لإعالمي 
�ملحلي و�لعربي، ليكون قادر�ً على جذب �مل�شاهدين وحتقيق �لفائدة و�ملتعة 

�ملقدم  ���ش��ف��ات  �ك��ت�����ش��اف  للم�شاركني  تتيح  جل�شات  �ل����دورة  وت�شمل  ل��ه��م. 
�لرب�مج  وقو�لب  و�أ�شكال  ودوره،  و�أدو�ت���ه  وموؤهالته  �لناجح  �لتلفزيوين 
و�أ�شاليب  �ملنوعة  و�ل��رب�م��ج  �لإخ��ب��اري��ة  )�ل��رب�م��ج  �ملختلفة  �لتلفزيونية 
�لربط  وح�شن  �ل�شيف  حم���اورة  وكيفية  منهما(،  بكل  �ملرتبطة  �لتقدمي 
�لإعالمية  �ل�شخ�شية  وكاريزما  �ل��دورة مهار�ت  تتناول  كما  �لفقر�ت.  بني 
�لتنف�س  �أ�شا�شيات  ل�شرح  �شوتية  تدريبية  جل�شات  خالل  من  �لتلفزيونية 
�لتقدمي،  �أث��ن��اء  �ل��وج��ه  وتعابري  �حل���روف،  وخم���ارج  و�ل���ق���ر�ءة،  �ل�شحيح، 
�مل�شمون  وفهم  و�لدقة  �لتلفزيوين  �لتقدمي  و�أن��و�ع  خ�شائ�س  �إىل  �إ�شافة 
�مل�شاهدين  مع  �لتفاعل  و�آليات  �لرجت��ايل  و�لتقدمي  و�لتقطيع،  و�لرتكيز 

و�ل�شيوف، و�لتعامل مع فريق �لعمل.
وكيفية  �لتلفزيوين  �ل��ت��ق��دمي  يف  �ل�شائعة  �لأخ��ط��اء  على  �ل����دورة  وت��رك��ز 
�لأخبار  ن�شرة  يف  �لتلفزيونية  �حل����و�ر�ت  �إد�رة  وم��ب��ادئ  منها،  �لتخل�س 
و�لتعرف  �ل�شتوديو،  د�خل  �لفريق  مع  �لعمل  وكيفية  �ملختلفة،  و�لرب�مج 
على �مل�شكالت �لطارئة د�خل �ل�شتوديو �أو يف �لتغطيات �خلارجية وكيفية 

�لتعامل مع كل منهما، و��شتغالل �لوقت �أثناء �حلو�ر.

•• دبي-الفجر: 

ي�شارك مركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث 
يقام  �لذي  �ل�شابع  �لقانوين  �لكتاب  يف معر�س 
حت��ت رع��اي��ة �شمو �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن حممد 
حاكم  ون��ائ��ب  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان  ب��ن 
�لق�شائي  �ل���ت���دري���ب  م��ع��ه��د  مب��ق��ر  �ل�����ش��ارق��ة، 
يف �مل��دي��ن��ة �جل��ام��ع��ي��ة ب��ال�����ش��ارق��ة. و�ل����ذي يقام 
�ملوؤ�ش�شات  م��ن  جهة   24 مب�شاركة  �ل��ع��ام  ه��ذ� 
يف  �ملتخ�ش�شة  و�ملكتبات  و�جلامعات  �لقانونية 

�لقانون.
�أفتتح  �ل��ذي  �ملعر�س  �ملركز يف  وج��اءت م�شاركة 
�أم�س، وي�شتمر حتى 23 �أكتوبر 2019، �شمن 
�ملجتمعية وتعزيز� لت�شافر �جلهود  م�شوؤوليته 
�لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  جانب  �إىل  و�لعمل  �لبناءة 
وعر�س  �ملحلية،  �لثقافة  ح��ول  �لوعي  ن�شر  يف 

و�لتعريف  و�لدر��شات  �لبحوث  �إد�رة  �إ�شد�ر�ت 
يف  �ملتخ�ش�شة  �مل��رك��ز  ومكتبة  �لإد�ر�ت  بباقي 

�ملتاحة  و�لعلمية  �لرت�ثية  و�لإ���ش��د�ر�ت  �لكتب 
للباحثني وطلبة �لعلم و�لثقافة. 
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•• تغطية  - �شليمان املاحي  

�خليمة  ر�أ�������س  يف  �أم�������س  �ن��ط��ل��ق��ت 
بن  �شامل  �ل�شيخ  �ملهند�س  برئا�شة 
�شلطان بن �شقر �لقا�شمي فعاليات 
للريادة  �خل��ام�����س  �ل��ع��امل��ي  �مل��وؤمت��ر 
مدى  وت�شتمر  و�لتميز  و�لب��ت��ك��ار 

يومني. 
�شامل  �ل�شيخ  �ملهند�س  بذلك  �شرح 
بن �شلطان �لقا�شمي حيث قال نحن 
با�شت�شافة  �شعد�ء  �خليمة  ر�أ���س  يف 
ه������ذ� �مل�����وؤمت�����ر وق������د و����ش���ع���ن���ا كل 
�لرتتيبات و�لت�شهيالت للم�شاركني 
ع���دده���م �ىل حو�يل  ي�����ش��ل  �ل���ذي���ن 

خمتلف  من  ج��اءو�  م�شارك   300
�لدول �لعربية و�لأجنبية  . 

و�أ�شاف �لقا�شمي : �ن �ملوؤمتر يناق�س 
م�شارين هما: �لت�شامح �لذي �أكدته 
دولة �لمار� ت يف ��شت�شافتها للقاء 
�لقمة بني �لكني�شة �لكاثوليكية و�لأ 
زهر �ل�شريف ، �أما �مل�شار �لثاين فهو 
بناء منظومة �مل�شتقبل بني �حلد�ثة 
ت�شكالن  �مل�شارين  وهذين  و�لتعلم 
ركائز ��شرت�تيجية لنطالقة دولة 
�لمار�ت �لتي  حتتفل بعام �لت�شامح 
بعد   ت�����ش��ت��ق��ب��ل  �ل�����وق�����ت  ذ�ت  ويف 
�ل�شنوية  �لحتفالية  قليلة  �شهور 

لالبتكار. 

ريادة �لف�شاء :
:من  ���ش��امل  �ل�شيخ  �ملهند�س  وق���ال 
موؤمتر  ي��ن��ع��ق��د  �ن  �ل��ط��ال��ع  ح�����ش��ن 
�حتفالت  �شمن  �خلام�س  �ل��ري��ادة 
�لف�شاء  �لريادة يف  �لدولة بتحقيق 
وه���و �لجن����از �ل��ك��ب��ري �ل���ذي حققه 
�ملن�شوري  ه�����ز�ع  �ل��ف�����ش��اء  ر�ئ������د� 

و�شلطان �لنيادي .
جل�شته  يف  �مل���وؤمت���ر  ب���د�أ  وتف�شيال 
�ألقاها  ب��ك��ل��م��ة  �أم�������س  �لف��ت��ت��اح��ي��ة 
�ل�شويدي  ���ش��ن��د  ج���م���ال  �ل���دك���ت���ور 
مدير عام مركز �لمار�ت للدر��شات 
��ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة وكلمة  و�ل��ب��ح��وث 
�شيت�شمن  كما  هارنر  بول  �لأ�شقف 

�ل�شخ�شيات  م�����ن  ع������دد  ت����ك����رمي 
و�لعربية  �خل��ل��ي��ج��ي��ة   و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 

و�لعاملية .

من�شة التكرمي
و��شتملت قائمة �لتكرمي �شخ�شيات 
خ��ل��ي��ج��ي��ة ك���ان���ت ل���ه���ا �ل�����ري�����ادة يف 
جمالت �لفن �لريا�شة و�لتعليم يف 
ر��شد  بن  عي�شى  �ل�شيخ  مقدمتهم 
�ل�شخ�شيات  م���ن  وه���و  خ��ل��ي��ف��ه  �ل 
�لر�ئدة �ملعر وفة يف قطاع �لريا�شة 

و�لفن .
ك��م��ا �شمت �ل��ق��ائ��م��ة م��ن �لم����ار�ت 
�لطار�س،  رزيقة  �لفنانة   : من  كال 

�لفنان  ب���وع���اب���د،  ع���ب���د�هلل  �ل��ف��ن��ان 
�لت�شكيلي  �ل��ف��ن��ان  ج��م��ع��ه،  ���ش��اع��ن 
�لريا�شي  �مل���ع���ل���ق  �����ش����رور،  ع��ب��ي��د 
�لر�ئد  �ملعلم   ، حميد  علي  �ملعروف 

�شامل عثمان، �ملعلم عي�شى بهادر .
تكرمي  مت   ع���م���ان  ���ش��ل��ط��ن��ة  وم�����ن 
�ل��ط��ي��ب ع��ب��د�ل��ن��ور، م��ن �ل��ك��وي��ت : 
�لفنان  �أح���م���د،  م�����ش��ط��ف��ى  �ل��ف��ن��ان 
غنام  �مل���و����ش���ي���ق���ار  �ل�����ف�����رج،  ����ش���ع���د 
�لق�شار  �شليمان  �لفنان  �ل��دي��ك��ان، 
�لغوينم  م�شاعد  متقاعد  �لفريق   ،
 : �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  م��ن   .
 ، مت تكرمي �لالعب ماجد عبد�هلل 
�لفنان �شعد خ�شر ، �للو�ء متقاعد 

م��و���ش��ى ���ش��ه��ل��ول ، زي���ن �أم�����ني، من 
�لبحرين : �لفنان �أحمد �جلمريي، 
�لفنان  �ل�������ذو�دي،  �أرح���م���ه  �ل��ف��ن��ان 
�ملرمى  ح����ار�����س  خ������ريي،  ع����ب����د�هلل 
�ملوؤرخ    ، �شلطان  حمود  �لبحريني 
و�لعاملي  حم��م��د  ن��ا���ش��ر  �ل��ري��ا���ش��ي 

�شعيد �حلمد .
�خلام�س  �ل���ع���امل���ي  �مل����وؤمت����ر  وك������رم 
�ملعرفة  ل���ت���ب���ادل  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة 
ربحية  غ����ري  م��ه��ن��ي��ة  ه��ي��ئ��ة  وه�����ي 
مقرها �لوليات �ملتحدة �لأمريكية  
وموؤ�ش�شات  ل�شخ�شيات  �ل���ش��اف��ة 

خ��ل��ي��ج��ي��ة وع����امل����ي����ة يف �لم���������ار�ت 
و�ل��ك��وي��ت و�ل�����ش��ني وك��ن��د� وتايو�ن 
و���ش��خ�����ش��ي��ات ط��ب��ي��ة ري����ادي����ة مثل 
عي�شى  �لدكتور  �لبحريني  �جل��ر�ح 
�لدكتور  �ل�شعودي  و�جل���ر�ح  �أم���ني 

خالد �لعتيبي . 

•• العني - الفجر

��شتقبال  �ل��ع��ني  مدينة  بلدية  ب���د�أت 
�ملو�شمية  �مل���وؤق���ت���ة  �ل����ع����زب  ط���ل���ب���ات 
خ�ش�شت  ،ح��ي��ث  �ل�����ش��ت��وي  للتخييم 
�ل��ب��ل��دي��ة   4  م��ن��اط��ق م��ت��وزع��ة على  
طريق “�ل�شاد -  �شويحان “ و منطقة 
�ل�������ش���اد و م��ن��ط��ق��ة ���ش��ي��ح �ل��ل��ح��م��ى و 
منطقة بوكرية ، للر�غبني باحل�شول 
جتتاز  ل  موؤقتة  مو�شمية  ع��زب  على 
�أ���ش��ه��ر تبد�أ   6 �ل��ت��خ��ي��ي��م ف��ي��ه��ا  م���دة 
تنتهي  و    2019 �أكتوبر  �شهر  م��ن 
ب��ع��د دفع  ، وذل���ك   2020 �أب��ري��ل  يف 
�لر�شوم  �لبالغ  قيمتها 3000 درهم 
للتاأمني، و 500 درهم ر�شوم ت�شجيل 
�لإيجارية  �لقيمة  تبلغ  فيما   �لعقد، 
لكل مرت مربع  يف موقع  فل�س    10
�ل��ت��خ��ي��ي��م،  وذل�����ك  ح�����ش��ب �لقو�نني 
و�ل�شرت�طات �ملعمول بها يف �لبلدية 

.
�لعني طلبات  بلدية مدينة  وت�شتقبل 
�لعزب  ع��ل��ى  ب��احل�����ش��ول  �ل���ر�غ���ب���ني 
مكاتب  خ��الل  م��ن   �ملوؤقتة  �ملو�شمية 
 ، للبلدية  �لتابعة  �ملتعاملني  خ��دم��ة 
فقط  �ل��ه��وي��ة  بطاقة  ت��ق��دمي  ب�شرط 
�ل��ط��ل��ب عن  م���ق���دم  ي��ق��ل ع��م��ر  �أل  و 
 13 �ل��ط��ل��ب  ي�شتغرق  و  ع��ام��اً   21

يوماً ل�شتخر�ج �لت�شريح ، وحتر�س  
ع���ل���ى ر�شا  �ل����ع����ني  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة 
من  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م  تلبية  و  �جل��م��ه��ور 
منطلق �إ�شعاد �ملجتمع وتقدمي �أف�شل 
�خل��دم��ات . حيث تتميز ه��ذه �لفرتة 
�لطق�س مبا  باعتد�ل حالة  �لعام  من 
�لتخييم  �ملجتمع  لأف��ر�د  �ملجال  يتيح 
 ، �ل�شتاء  مو�شم  ب��اأج��و�ء  و�ل�شتمتاع 
بلدية  ت�شرتطها  �لتي  �ملعايري  �شمن 
مدينة  بلدية  وتعمل  �ل��ع��ني.  مدينة 
�ملو�شمي  �لتخييم  جم���ال  يف  �ل��ع��ني  

��شرت�طات  ع���دة  خ���الل  م���ن  �مل���وؤق���ت 
�لقو�نني  بجميع  �لل���ت���ز�م  وم��ن��ه��ا    ،
و��شتخد�م  �ل���دول���ة،  يف  ب��ه��ا  �مل��ع��م��ول 
�ملخيم للغر�س �ملمنوح له فعلياً، دون 
�لتجاوز يف ��شتخد�مه لغري �لأغر��س 
�ملخ�ش�س له ، و عدم ��شتخد�م �ملخيم 
قو�نني  ي��خ��ال��ف  ن�����ش��اط  �أي  ل��ع��م��ل 
به  ن�شاط غري م�شرح  �أي  �أو  �ل��دول��ة 
وفق �لت�شريح �ملمنوح، وعدم �خت�شار 
�مل���خ���ي���م ل���ف���ئ���ة م��ع��ي��ن��ة ، و�لل�����ت�����ز�م 
ب���ا����ش���رت�ط���ات �لأم������ن و�ل�������ش���الم���ة، و 

�نتهاء  ب��ع��د  للمخيم  �آث����ار  �أي  �إز�ل�����ة 
�إ�شافة  �ملدة �ملقررة من قبل �لبلدية، 
�لعامة،  �ل��ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى  �حل��ف��اظ  �إىل 
و�إلقاء �ملخلفات بالأماكن �ملخ�ش�شة، 
وع��دم تربية �حل��ي��و�ن��ات خ��الل فرتة 
�لتخييم، وعدم �لتنازل عن ترخي�س 
�ل��ت��خ��ي��ي��م �ل�����ش��ت��وي ل�����ش��خ�����س �آخ����ر، 
�لعامة وعدم  و�حلفاظ على �لأماكن 
�لإ�شر�ر بالأ�شجار و�لنباتات �لبيئية، 
كما و مينع ��شتخد�م �لطابوق �أو �ملو�د 

�لإ�شمنتية.

•• دبي-وام: 

للكهرباء  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  وق��ع��ت 
و�ملاء �ليوم مذكرة تفاهم مع موؤ�ش�شة 
ربع قرن ل�شناعة �لقادة و�ملبتكرين 
�لوعي  ورف������ع  ت���ع���زي���ز  �إىل  ت���ه���دف 
يف  �لرت�شيد  �أهمية  ح��ول  �ملجتمعي 

��شتهالك �لكهرباء و�ملاء.
وج����اء ت��وق��ي��ع ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ة على 
معر�س  يف  �لهيئة  م�شاركة  هام�س 
دبي  م��رك��ز  يف  ي��ق��ام  �ل���ذي  ويتيك�س 
�لدويل للموؤمتر�ت و�ملعار�س خالل 
�لفرتة بني 21-23 �أكتوبر �جلاري 

مب�شاركة دولية و��شعة.
وق��ع �مل��ذك��رة ك��ل م��ن ���ش��ع��ادة حممد 
�لهيئة  ع����ام  م���دي���ر  ���ش��ال��ح  حم��م��د 
و�ل�شيخة  و�مل��اء  للكهرباء  �لحتادية 
ع�شو  �لقا�شمي  خ��ال��د  بنت  عائ�شة 
وتت�شمن  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  �أم���ن���اء  جم��ل�����س 
ب��ن��وده��ا و����ش���ع ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة عمل 
للتعاون  حم����ددة  و�آل���ي���ة  م�����ش��رتك��ة 
ثقافة  وت���ع���زي���ز  ل��ن�����ش��ر  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
�لرت�شيد بني �أفر�د �ملجتمع و�شيعمل 
�أجل زيادة �لوعي  �لطرفان معاً من 
�حلفاظ  �أه���م���ي���ة  ح����ول  �مل��ج��ت��م��ع��ي 
�ل��ط��اق��ة و�مل��ي��اه وعدم  على م�����ش��ادر 
�ملبادر�ت  وت��ب��ن��ي  و�إط����الق  ه��دره��م��ا 
ت�����ش��م��ن �حلفاظ  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات 
�مل��و�رد وكذلك �لتعاون يف ن�شر  على 
و�لت�شجيع  �لبديلة  �لطاقة  ثقافة 
و�ل�شتفادة  ��شتخد�مها  زي��ادة  على 
منها وتبني �أف�شل �ملمار�شات يف هذ� 

�ملجال.
نعمل  ���ش��ال��ح:  حممد  حممد  وق���ال 

وفق خطة و��شحة تهدف �إىل حتقيق 
يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية  م�شتهدفات 
�مل�شتد�م  �لإم�����د�د  و���ش��م��ان  �ل��دول��ة 
�أعلى  وف��ق  و�مل��اء  �لكهرباء  خلدمات 

�ملعايري و�ملو��شفات .
�ل�شر�كة  �إىل  ننظر  �شالح:  و�أ�شاف 
باعتبارها  ق���رن  رب���ع  م��وؤ���ش�����ش��ة  م���ع 
خ��ط��وة م��ك��م��ل��ة ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ت��ن��ا يف 
ع��ق��د ���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن �ل�������ش���ر�ك���ات مع 
�جل��ه��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���ش��ة نثق 
�ملجال  ه��ذ�  يف  �ملوؤ�ش�شة  ج��ه��ود  ب���اأن 
���ش��وف ت��ن��ع��ك�����س �إي���ج���اب���اً ع��ل��ى زي���ادة 
و�شرورة  باأهمية  �ملجتمعي  �ل��وع��ي 
�ل���رت����ش���ي���د وت���ر����ش���ي���خ���ه ج������زء� من 

�لثقافة و�ل�شلوك �ليومي.
عائ�شة  �ل�����ش��ي��خ��ة  ق���ال���ت  ب����دوره����ا 
فتيات  ���ش��ج��اي��ا  م���دي���ر  �ل���ق���ا����ش���م���ي 
م��ن خ��الل هذه  “ن�شعى  �ل�����ش��ارق��ة: 

�إي���ج���اد جيل  �إىل  �ل��ب��ن��اءة  �ل�����ش��ر�ك��ة 
مبدع وفاعل وقادر على �بتكار حلول 
ك���ف���اءة �لطاقة  م���ن  ت��رف��ع  ج���دي���دة 
يف  �لرت�شيد  باأهمية  وو�ع���ي  و�مل��ي��اه 
��شتهالك �لطاقة و�لكهرباء و�أهمية 
�لر�شيد  �ل�شتهالك  �شلوكيات  �تباع 
�لطبيعية  �مل������و�رد  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ 
لتحقيق �لتنمية �مل�شتد�مة يف �لدولة 
�ل�����ش��ر�ك��ة عن  �أن تثمر ه��ذه  ون��اأم��ل 
�ملقبلة.  �ملرحلة  خالل  مفيدة  نتائج 
ومبوجب بنود �ملذكرة �شتقوم �لهيئة 
برتكيب  و�مل���اء  للكهرباء  �لحت��ادي��ة 
�لأجهزة و�لقطع �ملوفرة ل�شتهالك 
�مل��ي��اه يف م��ر�ف��ق �مل��وؤ���ش�����ش��ة، وتوفري 
�ل����دع����م �ل���ف���ن���ي ل��ت��ن��ف��ي��ذ �مل����ب����ادر�ت 
��شتهالك  ك���ف���اءة  ب���رف���ع  �خل���ا����ش���ة 
�ل��ك��ه��رب��اء و�إع�������د�د ت���ق���اري���ر دوري����ة 
��شتهالك  يف  �خلف�س  ن�شب  تو�شح 

.كما  �ملر�فق  و�مل��اء يف هذه  �لكهرباء 
�شتقوم �لهيئة بتخ�شي�س فريق فني 
�أجهزة  و���ش��ي��ان��ة  ل��ف��ح�����س  م���ي���د�ين 
تر�شيد �ملياه �لتي مت تركيبها و�لعمل 
على زيادة �لوعي برت�شيد ��شتهالك 
�لكهرباء و�ملاء لدى موظفي �لطرف 
�لثاين من خالل تنظيم ور�س �لعمل 

و�ملحا�شر�ت و�حلمالت �لتوعوية .
قرن  رب��ع  موؤ�ش�شة  �شتعمل  ب��دوره��ا 
��شتهالك  تر�شيد  ثقافة  ن�شر  على 
�لكهرباء و�ملاء لدى خمتلف �شر�ئح 
�مل��ج��ت��م��ع �ل���ت���ي ت��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا من 
للمتابعة  ف��ري��ق  تخ�شي�س  خ���الل 
تر�شيد  �أج��ه��زة  تركيب  يخ�س  فيما 
�ملياه و�حلر�س على �شيانتها ب�شكل 
دوري، و�لتعاون مع �لهيئة يف �شبيل 
تنفيذ �أية مبادر�ت �أخرى يتم �لتفاق 

عليها م�شتقباًل بني �لطرفني.

التخييم ي�شتمر ملدة 6 اأ�شهر

بلدية مدينة العني تبداأ ا�شتقبال طلبات عزب 
التخييم ال�شتوي املوؤقتة يف 4  مناطق جديدة

تعاون بني الحتادية للكهرباء واملاء وموؤ�ش�شة ربع قرن

•• عجمان -الفجر:

�لر�حة  �شبل  وت��وف��ري  �ل��ع��ام  للنقل  �ل�شرت�تيجية  �خل��ط��ة  حتقيق  �إط���ار  يف 
ر��س  هيئة  مع  تعاون  �تفاقية  �لعامة  �ملو��شالت  موؤ�ش�شة  وقعت  للجمهور 
�خليمة للمو��شالت بهدف تقدمي �أف�شل �خلدمات و �لرتقاء بها مبا يكفل 
�لر�حة للجمهور و �ملتعاملني، حيث وقع �لتفاقية �شعادة �ملهند�س عمر �أحمد 
�لبلو�شي  ��شماعيل ح�شن  �ملهند�س  و�شعادة  للموؤ�ش�شة  �لعام  �ملدير  بن عمري  
مدير عام هيئة ر�أ�س �خليمة للمو��شالت يف مقر موؤ�ش�شة �ملو��شالت �لعامة 

يف �جلرف بح�شور �ملدر�ء �لتنفيذين وكبار �مل�شوؤولني من �جلانبني.
و�أو�شح �شعادة �ملهند�س �ن مذكرة �لتفاهم تعترب �متد�د للعالقة �لإ�شرت�تيجية 
�لتي متد ج�شور �لرت�بط بني �جلانبني وتعزز من �لتعاون �مل�شرتك يف جمال 

�لتنمية  ���ش��وء  ور�أ����س �خليمة يف  �إم��ارت��ي عجمان  ب��ني  �ل��ع��ام  �لنقل  خ��دم��ات 
�لمار�تني،  ب��ني  و�مل��و����ش��الت  �لنقل  حركة  يف  �مللحوظ  و�لتقدم  �مل�شتد�مة 
�لت�شغيلية  �لعمليات  تنظيم  بثمارها مع  �شتاأتي  �أن هذه �خلطوة  �إىل  م�شري� 
�حليوية   �لماكن  يف  �لعام  �لنقل  خدمات  كفاءة  برفع  ،و�لأهتمام  للحافالت 
�لتنفيذي لقطاع  �ل�شيد عمر حممد لوتاه �ملدير  بامارة ر�أ�س �خليمة  و�أكد 
للمو��شالت  �خليمة  ر����س  هيئة  مع  �مل�شرتك  �لتعاون  �أهمية  على  �لعمليات 
و�خلدمات  �ل��دع��م  �أن����و�ع  ك��اف��ة  ت��ق��دمي  على  حت��ر���س  �ملوؤ�ش�شة  �أن  مو�شحاً 
مل�شتخدمي حافالت �لنقل �لعام من خالل توفري رحالت بني �ملدن خلدمة 
حاجة �جلمهور ول�شمان �حلر�س على مو��شلة تطوير خدمات �لنقل �لعام 
بني �لإمارتني، كما �أ�شاف لوتاه، �أن هذه �خلطوة �أتت لت�شهيل حركة �لركاب 

بني �لإمارتني ورغبة بتحقيق منظومة نقل عام متكاملة بني �ملدن. 

موا�شالت عجمان توقع اتفاقية �شراكة ا�شرتاتيجية مع هيئة راأ�س اخليمة للموا�شالت 

برئا�شة املهند�ش ال�شيخ �شامل بن �شلطان القا�شمي  

املوؤمتر العاملي اخلام�س للريادة والبتكار يعزز الت�شامح يف الإمارات 

بلدية مدينة اأبوظبي تعيد تاأهيل نافورة البحرية يف اأبوظبي وتفتتح منطقة متارين ريا�شية يف �شاطئ احلديريات
 •• اأبوظبي-الفجر:

�أجنزت بلدية مدينة �أبوظبي من خالل بلدية مركز �ملدينة �أعمال �إعادة تاأهيل 
كفاءة  ورف��ع  تعزيز  �إط��ار  �شمن  �أبوظبي  يف  �لبحرية  حديقة  ن��اف��ورة  وجتميل 

�لبنية �لتحتية و�ملر�فق �لرتفيهية .
– 7 بكورني�س  وتقع نافورة �لبحرية �شمن حديقة �لبحرية �لكائنة يف �شرق 
�أبوظبي ، وهي �أحدى �حلد�ئق �ملر�شحة جلائرة �لعلم �لأخ�شر حيث مت تاأهيل 
�إىل  م�شاحتها  ت�شل  و�لتي  �ل�شطناعية  �لبحرية  تلك  ح��ول  �خل��دم��ات  كافة 

9160 مرت� مربعاً.
و�أكدت �لبلدية �أنها ر�عت معايري �ل�شتد�مة يف �أعمال �لتاأهيل با�شتخد�م �أعمدة 
�إنارة �شديقة للبيئة وموفرة للطاقة و�لتي تعمل بنظام �لطاقة �ل�شم�شية، مع 
��شتبد�ل �لإنارة �لغاط�شة بالنافورة �ىل �إنارة موفرة للطاقة )LED( وتركيب 
تاأهيل  �إىل  بالإ�شافة  �لبحرية،  يعرب  �ل��ذي  �مل�شاة  ج�شر  على  ديكورية  �إن���ارة 

�ملوجود  �لنافورة  مياه  خم��رج  بت�شغيل  �خلا�شة  و�مل�شخات  �لكهرباء  لوحات 
 20 �رتفاعات �شاهقة ت�شل �ىل ما يزيد عن  �لبحرية و�حل�شول على  بو�شط 
�إىل  جمالية  مل�شات  �أ�شافت  و�لتي  �لغاط�شة  �لديكورية  ب��الإن��ارة  مدعماً  م��رت�ً 
�لبحرية و�إعطائها �لطابع �ملن�شود منها، مما حاز على  ��شتح�شان مرتادي تلك 

�حلديقة.
ذلك  م��ر�ع��اة  مت   ، وتر�شيدها  �مل��ي��اه  على  باحلفاظ  �ل��ع��ام  للتوجه  و��شتكمال 
�جلانب حيث ت�شم �لنافورة نظاماً لإعادة ��شتخد�م �ملياه �ملوجودة يف �لبحرية 
يف �عمال ري �مل�شطحات �خل�شر�ء باحلديقة ، حيث يتم حتويل تلك �ملياه عرب 

نظام تقني وفني عايل �جلودة وبا�شتخد�م �أف�شل �مل�شخات.
�لبيئة  لتوفري  مهمالت  و���ش��الل  وم��ق��اع��د  مبم�شى  �ل��ب��ح��رية  ت��زوي��د  مت  وق��د 
�مل��الئ��م��ة مل��رت��ادي �حل��دي��ق��ة ليت�شنى ل��ه��م ق�����ش��اء وق���ت مم��ت��ع ح���ول �لبحرية 
�حتياجات  كافة  و�إر�شاء  �جلمهور  متطلبات  مر�عاة  مع   ، �لريا�شة  وممار�شة 
ودر��شتها  �لبلدية  مل�شوؤويل  �ملوقعية  �لزيار�ت  �أثناء  ح�شرها  مت  و�لتي  �لأ�شرة 

وتطبيقها يف �أعمال تاأهيلية �أخرى تتما�شى مع �جلو �لعام للحديقة و�ملتمثلة يف 
تاأهيل 3 مناطق �ألعاب لالأطفال باحلديقة ومناطق �لتمارين �لريا�شية.

 ومن منطلق حتقيق �ل�شتد�مة �لبيئية يف �إطار تنظيمي ي�شاعد يف �ملحافظة 
على �لبيئة �ملحلية ومو�ردها �لطبيعية ، مت �إن�شاء بيئة ��شطناعية تعمل على 
جلب �لطيور �ملهاجرة و�لتي ت�شتقر يف تلك �لبحرية على مد�ر �لعام، وذلك من 

خالل توفري عدد من طيور �لبط و�لأوز مبياه �لبحرية.
وقد حاز هذ� �لعمل على ��شتح�شان �جلمهور ، حيث تو�فدو� للتقاط �ل�شور 
�لتذكارية بالبحرية و�ل�شتمتاع بالأجو�ء �لطبيعية �لتي مثلتها تلك �لطيور .

هذ� بالإ�شافة �إىل توفري طو�قم �أمن وحر��شة باحلديقة على مد�ر 24 �شاعة 
للحفاظ على �شالمة مرتادي �حلديقة وكذلك �ملحافظة على �أ�شول �لبلدية.

�شمن �لإطار ذ�ته �فتتحت بلدية مدينة �أبوظبي متمثلة ببلدية مركز �ملدينة 
منطقة للتمارين �لريا�شية على �شاطئ �حلديريات لإ�شعاد �جلمهور من زو�ر 
�ل�شاطئ مت�شمنة 12 جهاز� ريا�شيا متنوعاً. وتاأتي هذه �خلطوة �نطالقاً من 

دور بلدية مدينة �أبوظبي وحر�شها على توعية �أفر�د �ملجتمع، وتعزيز ممار�شة 
�لريا�شة يف �حلياة �ليومية، و�لتي لها �آثار �إيجابية على �لفرد و�ملجتمع ب�شكل 

عام، و�تخاذها �أ�شلوبا ومنط �شحيا للحياة.
 و�أكدت بلدية مدينة �أبوظبي �أنها م�شتمرة يف بناء ج�شور �لتو��شل مع جميع 
�أفر�د �ملجتمع، وغر�س بذور �لتعاون و�خلري وقيم �لت�شامح يف نفو�شهم، وتعزيز 
و�ل�شر�ئح  �لعمرية  �لفئات  كل  ت�شتهدف  مبادر�ت  وتنفيذ  �ملجتمعية،  �مل�شاركة 
�لجتماعية لرفع م�شتوى �لوعي حول �أهمية �ملحافظة على ممار�شة �لن�شاطات 
مع  تتنا�شب  �لتي  �لرتفيهية  �ملر�فق  توفري  نحو  �مل�شتمر  و�ل�شعي  �لريا�شية، 
�لأحياء  وح��د�ئ��ق   ، �لعامة  �حل��د�ئ��ق  يف  وخ�شو�شا  و�حتياجاتهم  تطلعاتهم 

�ل�شكنية، و�ل�شو�طئ ذ�ت �ملو��شفات و�ملعايري �لعاملية .
رو�د  �أم��ام  �لأل��ع��اب متاح جمانا  ��شتخد�م  �أن  �إىل  �ملدينة  بلدية مركز  و�أ���ش��ارت 
�جلزيرة دون �أي ر�شوم ، وهذ� يندرج �شمن ر�شالة �لبلدية وحر�شها على �إ�شعاد 

�ملجتمع وخ�شو�شا فئىة �لأطفال �شمن بيئة �شحية و�آمنة .



األربعاء    23   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12764  
Wednesday   23   October   2019  -  Issue No   12764

07

اأخبـار الإمـارات

•• جاكرتا-وام:

مبارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  �أك��د 
�لتجربة  �أن  �لت�شامح  وزير  نهيان  �آل 
�لإم����ار�ت����ي����ة يف �ل��ت�����ش��ام��ح و�لأخ������وة 
�لإن�شانية تنطلق من تعاليم �لإ�شالم 
و�ل�����رت�ث �لإن�����ش��اين �لإ���ش��ي��ل و�إرث 

�ل�شيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه.
ج����اء وذل�����ك خ����الل �مل��ح��ا���ش��رة �لتي 
�ألقاها معاليه على طالب �جلامعات 
�جلامعة  م���ق���ر  يف  �لإن���دون���ي�������ش���ي���ة 
�لإ�شالمية بجاكرتا، وتطرق خاللها 
�ل���ذي يحرتم  �مل��ع��ت��دل  �ل����ش���الم  �إىل 
�مل�شرتك،  ب��ال��ع��م��ل  وي���رح���ب  �لآخ�����ر 
و�لت�شامح  �ل�������ش���الم  ع���ل���ى  وي�����وؤك�����د 
يو�جه  كمنهج  �لإن�����ش��ان��ي��ة  و�لأخ������وة 
�لطريق  وي��ف��ت��ح  و�ل���ت�������ش���دد،  �ل��ع��ن��ف 
�ل��ع��امل. وق��ال معاليه  لرخاء و�زه���ار 
�إن هذ� ما ت�شعى �إليه �لإمار�ت قيادة 
و�شعبا يف جتربتها �لفريدة يف جمال 
�لت�شامح و�لأخوة �لإن�شانية هو منهج 
�ل�شالم  ي��ع��م  �أن  �إىل  ي��ط��م��ح  ح���ي���اة 
و�لزده��ار و�لأم��ن كافة بقاع �لعامل. 
ويف بد�ية �ملحا�شرة قال �ل�شيخ نهيان 
 ، �لبد�ية  “ ي�شعدين يف  بن مبارك.. 
جمهورية  يف  جميعا  �إليكم  �أن��ق��ل  �أن 
�لتحيات   ، �ل�����ش��دي��ق��ة  �أن��دون��ي�����ش��ي��ا 
�شاحب  م���ن   ، �ل��ط��ي��ب��ة  و�ل��ت��م��ن��ي��ات 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�أنقل  كما   .. �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
و�لتمنيات  �لتحيات   ، ك��ذل��ك  �إل��ي��ك��م 
وزمالئكم  �أ�شدقائكم  من   ، �لطيبة 
�إننا  ، يف �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة... 
�لقوية  �لعالقات  بهذه   ، �شويا  نعتز 
�أمل�شه خالل هذه  ، ومبا  بلدينا  ، بني 
�لتعاون  م��ن   ، �هلل  وبحمد   ، �ل��زي��ارة 
�حلقيقي ، و�لوفاق �ل�شادق ، و�لأخوة 
ب���ني �شعبي  �ل��ت��ي جت��م��ع   ، �ل��ع��م��ي��ق��ة 
�لإم��ار�ت و�أندوني�شيا ، برباط قوي ، 
بناء  من   ، معا  �إليه  ن�شعى  ما  يج�شد 
ج�شور �لتفاهم و�لتعاي�س و�لأخوة، يف 
وم��ا نحر�س عليه  بل   ، �أجمع  �لعامل 
م�شاحلنا  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و   ، ق����وة  ب��ك��ل 
�مل�شرتكة ، تلك �لتي تتو�ءم با�شتمر�ر، 
م����ع م�����ش��ال��ح �لأم�������ة �لإ����ش���الم���ي���ة ، 
وم�شالح �لعامل ، يف كل مكان ، وعلى 

نحو مثمر ونافع ، باإذن �هلل ».
ي�شرفني  “ �إن����ه  م��ع��ال��ي��ه..  و�أ����ش���اف 
جلمهورية  زي��ارت��ي  تكون  �أن   ، كثري� 

هذه  يف   ، �ل�������ش���دي���ق���ة  �أن���دون���ي�������ش���ي���ا 
حتتفلون  �ل��ت��ي   ، �ل��غ��ال��ي��ة  �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
�لرئي�س  ف��خ��ام��ة  ب��ت��ن�����ش��ي��ب   ، ف��ي��ه��ا 
جوكو ويدودو وفخامة نائب �لرئي�س 
�لدكتور معروف �أمني، مبا ميثله ذلك 
من دليل و��شح ، على حيوية دولتكم 
�لعزيزة ، وعلى ما تت�شم به م�شريتها 
، من تقدم وتطور ، و�شالم و��شتقر�ر 
على   ، كبري  وكذلك من حر�س  بل   ،
�أن تكون �أندوني�شيا ، منوذجا متطور� 
، باإذن  ، للنظام �لدميقر�طي �لناجح 
عظيم  ع���ن  �أم���ام���ك���م،  – �أع�����رب  �هلل 
�لتحية، و�ل�شكر و�لتقدير ، حلكومة 
د�عيا  �ل�شديقة،  �أندوني�شيا  و�شعب 
هذه  تظل  �أن   ، وت��ع��اىل  �شبحانه  �هلل 
باأبنائها  �ملرموقة، وهي قوية  �لدولة 
وتر�ثها  ب��ت��اري��خ��ه��ا  ع��زي��زة  وب��ن��ات��ه��ا، 
حري�شة   ، بامل�شتقبل  و�ث��ق��ة  دول���ة   ،
للخري  موطنا   ، د�ئ��م��ا  تكون  �أن  على 

و�لتقدم و�لنماء«.
�إىل �لطلبة  �أنه يتحدث  و�أكد معاليه 
�لإمار�ت  يف  للت�شامح  وزي��ر�  ب�شفته 
جت�شيد�  تعد  �ل��ت��ي  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
ق��وي��ا ل��روؤي��ة �لإم�����ار�ت �ل��ت��ي �هتمت 
منذ �ليوم �لأول لتاأ�شي�شها باأن يكون 
�أ���ش��ا���ش��ي��ا يف م�شرية  �ل��ت�����ش��ام��ح ج����زء� 
�مل��ج��ت��م��ع، ول���ذ� ف���اإن �لل���ت���ز�م �لقوي 
�لت�شامح  بقيم  �لإم��ار�ت  يف  و�مل�شتمر 
و�لأخ�������وة �لإن�����ش��ان��ي��ة وت���اأك���ي���ده���ا يف 
�لعامل �أجمع يعد و�حدة من �أولوليات 

�لقيادة وكافة فئات �ملجتمع.
�لت�شامح  حتقيق  �أن  معاليه  و�أو���ش��ح 
و�لتعاي�س يف �ملجتمع و�لعامل ، يتطلب 
من �جلميع �لعمل �جلاد وبذل �جلهد 
ب�شكل د�ئم ، ويف �لإمار�ت نوؤكد د�ئما، 
ع��ل��ى �أن م���ب���ادئ �ل��ت�����ش��ام��ح و�لأخ�����وة 
�لإن�شانية ، هي جزء مهم ، يف تر�ثنا 
، وه���و �لرت�ث  �ل��ع��رب��ي و�لإ���ش��الم��ي 
�ل���ت���اري���خ منظومة  ع���رب  ق����دم  �ل�����ذي 
متكاملة من �لتقاليد و�لقيم �لأ�شيلة 
�لتو��شل  حتقيق  على  �شاعدت  �لتي 
و�ل��ت��ف��اع��ل، م��ع �ل���ع���امل.. م���وؤك���د� �أن 
�لأم�����ة �لإ���ش��الم��ي��ة ه���ي �أم����ة عميقة 
�ل��ع��ط��اء و�جل����ذور ول��ه��ا ت��اري��خ ممتد 
و�أبد�، �شعوب  وعري�س، تدعمه د�ئما 

عريقة �شانعة للح�شارة و�لتاريخ.
�لت�شامح  وز�رة  باإن�شاء  �أنه  �إىل  و�أ�شار 
يف �لإم�����ار�ت �ل��ت��ي ه��ي �ل��وح��ي��دة من 
نوعها يف �لعامل ، لهو �أبلغ دليل على 
�ملت�شامح،  بال�شلوك  �لكبري  �لهتمام 
�لإ�شالم  لتعاليم  ت��اأك��ي��د  �أي�����ش��ا  وه��و 
�حلنيف كدين يحرتم �لفكر و�لعقل، 
�شبيل �خلري،  �مل��ب��ادرة، يف  �إىل  ويدعو 
ف���الإ����ش���الم ك���ان وم���ا ي����ز�ل م��ن��ب��ع��ا ل 
حتقق  �ل��ت��ي  و�مل���ب���ادئ  للقيم  ين�شب 
و�حل���ري���ة و�حلياة  و�ل���ع���دل  �ل�����ش��الم 
للمجتمع  و�ل��رخ��اء  للفرد،  �لكرمية 
هو  �مل�شتنري  �لإ���ش��الم��ي  و�ل�����ش��ل��وك   ،
���ش��ل��وك �ل��و���ش��ط��ي��ة و�لع���ت���د�ل �لذي 
ق���و�م���ه �مل��ع��رف��ة و�ل��ع��م��ل و�لأخ�����الق 

�ل���ك���رمي���ة، وه�����و ����ش���ل���وك ي��ج��م��ع ول 
جميعا  �لنا�س  �أن  على  وي��ق��وم  ي��ف��رق 
للجميع  وي��ق��دم  ���ش��و�ء،  �لإن�شانية  يف 
�ل�شعيدة  للحياة  متكامال  من��وذج��ا 
�ملغر�شني  بع�س  حم���اولت  وب��رغ��م   ،
و�مل�شلمني  �لإ�����ش����الم  �إىل  ل���الإ����ش���اءة 
مكان  ك����ل  ويف  �مل�����ش��ل��م��ون  ف�����ش��ي��ظ��ل 
، وخري  ووف��اق  �شالم  ر�شالة  �أ�شحاب 
 ، �جلامعة  �أ�شرة  د�عيا  للعامل  ورخ��اء 
�لت�شامح  يكون  �أن  على  �حلر�س  �إىل 
عو�مل  مناق�شة  عند   ، مهما  ج��زء�   ،

�لبتكار و�لريادة على كل �مل�شتويات.
وع��ن جتربة �لإم���ار�ت ق��ال معاليه.. 
باعتبارهم  �جلميع  �إىل  ننظر  “ �إننا 
�أع�������ش���اء يف جم��ت��م��ع �إن�������ش���اين و�ح���د 
�أج��ل نبذ  يعمل فيه �جلميع معا من 
�ل�شالم  وحتقيق  و�لت�شدد  �لتطرف 
و�ل���رخ���اء و�حل��ي��اة �ل��ك��رمي��ة يف كافة 
�ل���ع���امل، وح��ري�����ش��ون كذلك  �أن���ح���اء 
�أجل  م��ن  �جلميع  م��ع  نعمل  �أن  على 
و�أن  و�ل��ت��ع��اي�����س،  �لت�شامح  قيم  ن�شر 
 ، �لأف��ك��ار و�لآر�ء و�ل��ت��ج��ارب  ن��ت��ب��ادل 
�أجل حتقيق كافة  ، من  مع �لآخرين 
�لت�شامح  على  ترتتب  �لتي   ، �ملنافع 
�أم������ر حيوي  �لإن�������ش���ان���ي���ة  و�لأخ����������وة 
�عتز�زه  ع��ن  معاليه  وع��رب  للغاية«. 
بر�شالة �جلامعة، يف �لتعليم ، و�لبحث 
و�حرت�مه  �ملجتمع  وخدمة   ، �لعلمي 
ملا ت�شعى �إليه من حتقيق تعليم عاملي 
�مل�����ش��ت��وى ي��ق��وم ع��ل��ى �ل��ت��ك��ام��ل �ملبدع 

ب���ني �ل��ع��ل��وم و�مل����ع����ارف م���ن ج���ان���ب ، 
�لهوية  ومقومات  �لإ�شالمية  و�لقيم 
�آخ����ر، موؤكد�  ، م��ن ج��ان��ب  �ل��وط��ن��ي��ة 
وفاعلة  م��ه��م��ة  و���ش��ي��ل��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م  �أن 
�ل�����ش��ب��اب م���ن ف��ه��م وتقدير  ل��ت��م��ك��ني 
 ، �لإيجابية  و�آث����اره  �لت�شامح  �أهمية 
يف م�شرية �ملجتمع و�لعامل، فللتعليم 
دور مهم يف تنمية �ل�شلوك �ملجتمعي 
و�لحرت�م  �لفهم  وحتقيق  �ملت�شامح 
�لأف���ر�د  منع  ويف  �لأخ���رى  للثقافات 
�لعنف،  �إىل مغريات  �لإجن��ذ�ب  ، من 
�ملعادي  �ل�����ش��ل��وك  �أو   ، �لإره�������اب  �أو 
�ل���دور  للتعليم  وك���ذل���ك  ل��ل��م��ج��ت��م��ع، 
�لثقايف  �لنفتاح  حتقيق  يف  �لرئي�شي 
ب��ني �جلميع مب��ا يحول  و�حل�����ش��اري 
تن�شاأ  �أو فنت، قد  دون حدوث قالقل 
نتيجة �لختالفات يف �لدين �أو �للغة 
�ملذهبيات  �أو  �لقت�شادي  �لو�شع  �أو 
�ل�شيا�شية �أو ما �شابه ذلك ، منبها �إىل 
�أن �لنفتاح �لثقايف و�حل�شاري يوؤدي 
�جلميع  لدى  �ملعارف  يف  �لتطور  �إىل 
ع��ن �جلميع وم��ا ين�شاأ ع��ن ذل��ك من 

�شالم و��شتقر�ر ورخاء ومناء.
�لعامل  ي�شهده  ما  �أن  معاليه  و�أو�شح 
من خالفات �أو عدم ثقة �أو �شوء فهم 
�إمنا تعود يف جزء كبري منها �إىل عدم 
�أن  لب��د  ل��ذ�  ب��الآخ��ر  �لكافية  �ملعرفة 
على  �لتعليم  وحم��ت��وي��ات  نظم  تتيح 
�لطالب،  �أم����ام  ك��ل��ه  �ل��ع��امل  م�شتوى 
�ملجتمعات  ت����اري����خ  ع���ل���ى  �ل���ت���ع���رف 

�لأخرى ، وعلى �لقيم و�ملبادئ ، �لتي 
�لتعامل  وك��ي��ف��ي��ة  م�����ش��ريت��ه��ا،  حت��ك��م 

معها ، بحكمة وبعد نظر.
وق���ال م��ع��ال��ي��ه.. “ �إن��ن��ا يف �لإم����ار�ت 
نحتفل  ����ش���وف  �مل����ت����ح����دة،  �ل���ع���رب���ي���ة 
ه���ذ� �ل��ع��ام ، مب���رور 48 ع��ام��ا، على 
�أ�شري  �أن  �أود   ، ، وهنا  �لدولة  تاأ�شي�س 
، �إىل �أن �لنموذج �لناجح ، يف �لتعاي�س 
�ل����ذي يتحقق   ، و�ل�����ش��الم و�ل��ت��ن��م��ي��ة 
ع��ل��ى �أر�����س �لإم������ار�ت ، ق��د ن�����ش��اأ مع 
بد�ية �لدولة ، يف عام 1971 ، وذلك 
بف�شل قائد حكيم و�شجاع ، هو �لأب 
�ل�شيخ   ، �ل��و�ل��د  له  �ملغفور   ، �ملوؤ�ش�س 
، عليه  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  ز�ي����د 
�لنموذج  – هذ�  ور�شو�نه  �هلل  رحمة 
، ي�شتمر وبحمد �هلل ، مع قادة دولتنا 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  يف  ممثلني   ، �ل��ك��ر�م 
نهيان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  �ل�����ش��ي��خ 
�إن  �هلل”..  “حفظه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
قادة و�شعب �لإمار�ت ، يعربون د�ئما ، 
عن �عتز�زهم بروؤية �لقائد �ملوؤ�ش�س ، 
وعن �فتخارهم مبا يتحقق يف دولتهم 
�لعزيزة ، من �شالم ورخ��اء ، على كل 
�مل�����ش��ت��وي��ات. و�أ�����ش����اف.. “ ل��ق��د كان 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد ، قائد� تاريخيا 
�لتعليم،  ع��ل��ى  رك����ز  �مل��ق��اي��ي�����س،  ب��ك��ل 
وعلى متكني �ملر�أة، وعلى تاأكيد مكانة 
�لعلوم و�لتقنيات ، يف ت�شكيل م�شرية 
�ملجتمع، كما �أنه جعل من �لإمار�ت ، 
م�شتوى  على   ، مهمة  �قت�شادية  ق��وة 

�لعامل كله ، وكان يف كل ذلك ، منفتحا 
على �جلميع ، يتفاعل وباإيجابية ، مع 
كل من جاء �إىل بالدنا، لالإقامة ، �أو 
�أ�شبحت  �أن  بعد   ، �لزيارة  �أو   ، �لعمل 
�لإمار�ت ، جاذبة للقدر�ت ، و�ملهار�ت 
، م��ن خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء �ل��ع��امل ج���اءو� 
و�أدي���ان   ، وجن�شيات  بثقافات   ، �إل��ي��ن��ا 
، وك����ان رحمه  وم��ع��ت��ق��د�ت م��ت��ن��وع��ة 
�لعدل  يف  مثال   ، جميعا  معهم   ، �هلل 
، ومعاملة  ، و�ح��رت�م حقوق �لإن�شان 
– كان رحمه �هلل  بامل�شاو�ة   ، �جلميع 
، حري�شا كل �حلر�س ، على �أن يعمل 
�ل���ع���امل ك��ل��ه ، من  م���ع �جل��م��ي��ع ، يف 
و�ل�شالم  �لت�شامح  قيم  تنمية  �أج���ل 
و�لأخ�����وة، يف ك��اف��ة �أق��ط��ار �ل��ع��امل – 
ونتيجة لذلك ، نرى �لإم��ار�ت �ليوم 
ع��رب��ي��ة كربى  ، خيمة  ه��ي مب��ث��اب��ة   ،
�عتبار  دومن�����ا   ، ب��اجل��م��ي��ع  ت���رح���ب   ،
ظل  يف   ، ث��ق��اف��ات��ه��م  �أو  جلن�شياتهم 
و�مل�شاو�ة  �لعدل  بقيم   ، كامل  �ل��ت��ز�م 

وحقوق �لإن�شان«.
�لتاريخية  �لزيارة  �إىل  معاليه  و�أ�شار 
، يف مطلع  �أبوظبي  �إىل  �لتي قام بها 
فر�ن�شي�س  �لبابا  قد��شة   ، �لعام  ه��ذ� 
وف�شيلة  �لكاثوليكية،  �لكني�شة  بابا 
�لإم��ام �لأك��رب �لدكتور �أحمد �لطيب 
�شيخ �لأزهر �ل�شريف ، وقاما خاللها 
لالأخوة  �أب���وظ���ب���ي  وث��ي��ق��ة  ب���اإ����ش���د�ر 
�شالم  ر�شالة  متثل  �لتي   ، �لإن�شانية 
، وحمبة ، من �لإم��ار�ت �إىل �لعامل ، 

�أجل  من   ، معا  للعمل  �جلميع  تدعو 
و�لرخاء   ، و�ل�شعادة   ، �خل��ري  حتقيق 
مكان  ك��ل  يف   ، و�لإن�������ش���ان  للمجتمع 
�أجل  م���ن   ، �جل���ه���ود  ت��وح��ي��د  و�إىل   ،
مكافحة �لتطرف و�لت�شدد و�لإرهاب 
، على كل �مل�شتويات ، كما مت �لإعالن 
يف  للت�شامح  عاما   ،  2019 ع��ام  عن 
�ل��دول��ة، مب��ا يحمله ذل��ك م��ن معان 
م��ه��م��ة، �أول���ه���ا ه���و �ل��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �أن 
�نعكا�س  ه��و   ، �لإم�����ار�ت  يف  �لت�شامح 
�حلنيف  �لإ����ش���الم  لتعاليم  حقيقي، 
�لعربي  ل��رت�ث��ن��ا  طبيعي،  و�م��ت��د�د   ،
و�لإ����ش���الم���ي �خل���ال���د، وه���و ب��ذل��ك ، 
دومنا   ، �جلميع  مع  للجميع  ت�شامح 
�عتبار للجن�س ، �أو �لعمر ، �أو �جلن�شية 
، �أو �لديانة ، �أو �لثقافة ، �أو �لقدرة ، 
�مل��ك��ان��ة يف �حل��ي��اة ، وذل���ك ملا  �أو حتى 
فيه منفعة �لب�شرية، كما يعد تذكرة 
 ، د�ئ��م��ا  عمال  يتطلب  �لت�شامح  ب���اأن 
�لتاأكيد  �إىل  �إ�شافة  م�شتمر�،  وجهد� 
 ، �ل�شكان  جميع  متكني  �أه��م��ي��ة  على 
للتعارف مع بع�شهم �لبع�س، وللعمل 
جزء�  ميثل   ، �لت�شامح  �أن  كما   ، معا 
لالإمار�ت  �لناعمة  �لقوة  من   ، مهما 
للدولة   ، عامليا  من��وذج��ا  باعتبارها   ،
�لتي تقوم على �لوحدة ، و�لتعاي�س ، 

و�حرت�م �جلميع.
�لعامل  ب��اأن  وعرب معاليه عن قناعته 
على  �ل�������ش���ري  �إىل  م���ا����ش���ة  ح���اج���ة  يف 
خ���ط���ى �ل�����ش��ي��خ ز�ي������د �ل���د�ع���ي���ة �إىل 
�مل�شرتك  و�لعمل  و�لتناغم  �لتعاي�س 
 “ “ �حل��ك��م��ة  م���ب���ادئ  ت��ن��م��ي��ة  و�إىل 
، ل���دى �ل���ق���ادة و�مل���و�ط���ن���ني لإط���الق 
مو�جهة  يف  وط���اق���ات���ه���م  ق���در�ت���ه���م 
�لع�شر  �لق�شايا ذ�ت �لأهمية يف هذ� 
منبها  لها  ناجعة  حلول  �إي��ج��اد  و�إىل 
�لإن�شانية  و�لأخ���وة  �لت�شامح  �أن  �إىل 
�لرخاء  حت��ق��ي��ق  �إىل  �ل���ط���ري���ق  ه���ي 

�لقت�شادي يف كافة مناطق.
و�أك���������د م����ع����ايل �ل�������ش���ي���خ ن���ه���ي���ان بن 
�أن��ه من �حلكمة لنا  �آل نهيان  مبارك 
جميعا،�لعرت�ف باأننا يف عامل و�حد 
و�أن علينا و�جبا وم�شوؤولية يف تعميق 
�لنافع و�ملثمر  �مل�شرتك  �لعمل  مكانة 
يف م�شرية �ملجتمع و�لعامل بل وكذلك 
يف دعم �جلامعات وموؤ�ش�شات �لتعليم 
�ملجتمع  موؤ�ش�شات  ك��اف��ة  ودع���م  ب��ل   ،
تعميق  ، يف  �مل��رت��ق��ب  دوره���ا  �أد�ء  ، يف 
مبادئ �لأمل، و�لتفاوؤل ، و�ل�شتقر�ر 

، و�لرخاء، يف �لعامل كله.

•• اأبوظبي – الفجر

طبقت هيئة �أبوظبي للزر�عة و�ل�شالمة �لغذ�ئية �تفاقيات 
م�شتوى �خلدمة د�خلياً لتعزيز كفاءة عمليات �شل�شلة  توريد 
�لأعالف وحت�شني م�شتوى �خلدمات �ملقدمة للمتعاملني يف 
جمال توريد و�شرف �لأعالف، وذلك �لتز�ماً با�شرت�تيجيتها 

�مل�شتمرة لتح�شني �خلدمات وفق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية.
 ومتثل �تفاقيات م�شتوى �خلدمة منوذجا للتفاهم وتقا�شم 
عليه  متفق  زمني  �إطار  �شمن  وتنفيذها  و�ملهام  �مل�شوؤوليات 
�لكفاءة  من  ق��در  باأعلى  �لت�شغيلية  �لعمليات  �إجن��از  بهدف 
تطلعات  تلبي  �ل��ت��ي  و�جل����ودة  بال�شرعة  �خل��دم��ة  وت��ق��دمي 

�ملتعاملني. 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �مل���ه���ريي   �شهيل  م����وزة  ���ش��ع��ادة:  وق��ال��ت   
للزر�عة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  يف  و�ل�شيا�شات  �ل�شرت�تيجية    -
لرفع  م�شتمر  ب�شكل  ت�شعى  �لهيئة  �إن  �لغذ�ئية  و�ل�شالمة 
�ملقدمة  �خل��دم��ات  وحت�����ش��ني  �لت�شغيلية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ك��ف��اءة 
و�ملنهجيات  �لأ�شاليب  �أح��دث  تطبيق  خ��الل  من  للجمهور 
�مل�شتمر   �لتح�شني  بهدف  عاملياً  عليها  �ملتعارف  و�لأن��ظ��م��ة 

لالأد�ء.
�لروؤية  م��ع  �ن�شجاماً  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  �إط���الق  “مت  و�أ���ش��اف��ت 
�أبوظبي للزر�عة و�ل�شالمة �لغذ�ئية،  �ل�شرت�تيجية لهيئة 
حيث   ، �ملتعاملني  و�شعادة  ر�شا  حتقيق  يف  لر�شالتها  ودعماً 

�إد�رة  كفاءة  تعزيز  على  �خلدمة  م�شتوى  �تفاقيات  ت�شاعد 
هذ� �لقطاع وتقدمي �خلدمات للجمهور باجلودة و�ل�شرعة 

�ملطلوبة.
�شيتم  �خلدمة  م�شتوى  �تفاقيات  �أن  �إىل  �ملهريي  و�أ���ش��ارت 
خمتلفة  �شر�ئح  تخدم  �لتي  �لقطاعات  بقية  على  تعميمها 
�لأد�ء  موؤ�شر�ت  �شمن  وو�شعها  �لهيئة،  مع  �ملتعاملني  من 
�لت�شغيلية وذلك لتحقيق �أعلى قدر من �شرعة �ل�شتجابة يف 
تنفيذ كافة  �لأعمال �ملت�شلة بخدمة �ملتعاملني �لد�خليني 
�لذي قام على تطبيق  �لفريق  �أثنت على  و�خلارجيني، كما 
�لتي  و�ل��ف��رق  �مل��رح��ل��ة  ه��ذه  يف  �خل��دم��ة  م�شتوى  �تفاقيات 

تفاعلت معه �إيجابياً .  

»الزراعة وال�شالمة الغذائية« تطبق اتفاقيات م�شتوى اخلدمة داخليا لتح�شني كفاءة �شل�شة توريد الأعالف 

يف حما�شرته لطالب اجلامعة االإ�شالمية باإندوني�شيا

نهيان بن مبارك يقدم النموذج الإماراتي يف الت�شامح والأخوة الإن�شانية

�شرطة اأبوظبي ت�شارك يف معر�س اإدارة املخاطر وا�شتمرارية الأعمال
•• اأبوظبي-وام:

�شمن  �لأعمال  و��شتمر�رية  �ملخاطر  �إد�رة  معر�س  يف  �أبوظبي  �شرطة  ت�شارك 
مل�شتقبل م�شرق”  “معا  �شعار  2019، حتت  و�لبيئة  و�ل�شالمة  �ل�شحة  �أ�شبوع 
مبيناء  �ل�شياحية  لل�شفن  �أبوظبي  حمطة  يف  �أبوظبي  م��و�ن��ئ  تنظمها  و�ل��ت��ي 

ز�يد.
�أب��وظ��ب��ي، م�����ش��روع��ات ج��دي��دة وم��ب��ت��ك��رة ملختلف �لقطاعات  ���ش��رط��ة  وع��ر���ش��ت 
ذكية  باأ�شاليب  �خل��دم��ات  �أرق��ى  لتوفري  جهودها  ،�شمن  و�لإد�ر�ت  و�ملديريات 
ت��ط��وي��ر ح��ل��ول حكومية  ن��ح��و  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  ي��ع��زز م�����ش��رية  للمتعاملني مب��ا 
�لأد�ء �حلكومي و�لرتقاء بتجربة  رقمية �شريعة وفعالة، و�شعيا لتعزيز كفاءة 
�ملتعاملني يف كافة �لقطاعات. و�أكد �لعميد خليفة بطي �ل�شام�شي نائب مدير 
�خلدمات  �أف�شل  تقدمي  على  �أبوظبي،  �شرطة  حر�س  و�خلدمات  �ملالية  قطاع 
�لإلكرتونية وعر�شها على �لزو�ر، وتعريفهم باأهم �ملبادر�ت وم�شاريعها �لتقنية 
و�لإلكرتونية جت�شيد� ل�شرت�تيجية �لإمارة نحو �لتحول �لإلكرتوين يف تقدمي 
�خلدمات. ولفت �إىل �أن �شرطة �بوظبي حر�شت على ��شتك�شاف فر�س �لتعاون 
مع جميع �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني من �لقطاعات، �لحتادي و�ملحلي و�خلا�س، 

و�خل��رب�ت يف  �ملعرفة  لتبادل  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كات  بتعزيز  �لهتمام  موؤكد� 
جمال �لتقنية؛ وتو�شيع نطاق د�ئرة �خلدمات �لإلكرتونية �ملبتكرة.

�إد�رة  �ل�شبلي مدير  �حمد  �لدكتور  �لعقيد  �أبوظبي  �شرطة  �لفتتاح من  ح�شر 
�لنقل و�مل�شاغل وعدد من �ل�شباط.

حر�س  �إىل  و�خل��دم��ات  �ملالية  قطاع  من  �ملن�شوري  مبارك  �شعيد  �ملقدم  ولفت 
�شرطة �أبوظبي على �مل�شاركة يف �ملعار�س و�لفعاليات �ملجتمعية �شمن توجيهات 
تكري�س  ي�شهم يف  للجمهور مبا  �لوعي  تعزيز  �ل�شرطية وحر�شها على  �لقيادة 
وي�شارك مركز نظم  �ملجتمع.  �أف��ر�د  �لإن�شانية لدى  �لعطاء و�خلدمات  مفهوم 
�لعام”،  �لإن��ذ�ر  “م�شروع  بعر�س  �لقيادة  �شوؤون  بقطاع  و�لت�شالت  �ملعلومات 
و�لكو�رث  �لزم��ات  �إد�رة  �لقيادة يف عملية  لروؤية  متكاملة  كجزء من منظومة 
بالتعاون مع �ل�شركاء �ل�شرت�تيجني، حيث مت ربط �شبكه �لت�شالت �لال�شلكية 
�إي�شال  ل�شمان  �بوظبي  �إم���ارة  يف  �ملتوفرة  �ل�شوت  م��ك��رب�ت  باأنظمة  �لمنية 
�ل�شعار�ت و�لتنبيهات وفق �أحدث �لأنظمة للتو��شل مع �جلمهور ب�شورة فعالة 
ت�شتدعي  �أو عندما  �لأزم��ة  �لر�شالة للجمهور وقت  �إي�شال  و ت�شمن  و مبتكرة 
�ل��دوري��ة لدعم  رج��ل  ي�شتخدمه  و�ح��د  �أث��ري  و�لثاين عبارة عن جهاز  �حلاجة، 
�لعمليات �ل�شرطية يف �مليد�ن، كما تنظم �إد�رة �ملعلومات �لأمنية �شمن �مل�شاركة 

حما�شر�ت توعية حول خدمة �أمان و�لتي متثل و�شيلة �آمنة للجمهور لإي�شال 
�أي معلومة ت�شاعد �ل�شرطة على تعزيز �لوقاية من �جلرمية.

وعر�شت مديرية ترخي�س �ل�شائقني و�لآليات بقطاع �لعمليات �ملركزية، م�شروع 
قيادة  رخ�شة  على  باحل�شول  �لر�غبني  ي�شتهدف  �لذي  �لذكي،  �لقيادة  �ختبار 
بينها  من  دورياتها  من  ع��دد�  و�ل��دوري��ات  �مل��رور  مديرية  عر�شت  كما  مركبة، 
دورية رمال و�لدورية �لكهربائية وغرفة �لقيادة و�لتحكم �ملتحركة �شمن نطاق 
توظيف �أحدث �لتقنيات و�أنظمة �لذكاء �ل�شطناعي ل�شمان ��شتد�مة �ل�شالمة 

�ملرورية على طرق �إمارة �أبوظبي.
وت�شارك مديرية �خلدمات �لطبية يف قطاع �ملالية و�خلدمات بتقدمي �لفحو�س 
�ملر��شم  �إد�رة  يف  �ل�����ش��رط��ي  �مل����وروث  ق�شم  وق���دم  �ل��ط��ب��ي��ة،  و�ل��ت��وع��ي��ة  �لطبية 
�ل�شرطي  �ل�شرطة �لقدمية و�لزي  �لعامة بالقطاع عر�شا لدوريات  و�لعالقات 
�لقدمي، وعر�شت مو�شيقى �شرطة �أبوظبي جمموعة من مقطوعاتها �لوطنية 

و�لرت�ثية و�لتي لقت تفاعال كبري� من �حل�شور.
�لتوعية  حافلة  �جلنائي  �لأم���ن  بقطاع  �مل��خ��در�ت  مكافحة  مديرية  وعر�شت 
�ملتنقلة،”بادر”، لتثقيف �جلمهور من خماطر �ملخدر�ت، و�لوقاية من �لإدمان 
مبختلف  �ملجتمع  �أف���ر�د  م��ع  للتو��شل  �ملتاحة  �لو�شائل  جميع  على  بالرتكيز 

�شر�ئحه، ل�شيما �ل�شباب.
عر�شا  و�ملنافذ  �لأم��ن  �شوؤون  بقطاع  �جلرمية  م�شرح  �إد�رة  م�شاركة  وت�شمنت 
لالأجهزة �لتي يتم ��شتخد�مها يف م�شرح �جلرمية، وعر�س �شاحنة حتمل معد�ت 
مكافحة �ملتفجر�ت كما حر�شت �إد�رة �لتفتي�س �لأمني k9 على �مل�شاركة بهدف 
�إبر�ز �لدور �لكبري �لذي تقوم به �شرطة �أبوظبي حتقيقا لأهد�ف و��شرت�تيجية 

�شرطة �أبوظبي يف تقدمي خدمات �أمنية متميزة مب�شتويات عالية �جلودة.
�ل�شرطة  �د�رة  م��ن   “ �شرطة  “كلنا  م��ب��ادرة  �ع�شاء  م��ن  عن�شر�   14 و���ش��ارك 
دخول  �ج���ر�ء�ت  وت�شهيل  �لفعالية  تنظيم  يف  �ملجتمع  �أم��ن  بقطاع  �ملجتمعية 
�شيارة  �أب��وظ��ب��ي بعر�س   - �مل���دين  �ل��دف��اع  �إد�رة  ���ش��ارك��ت  وخ���روج �جل��م��ه��ور كما 
�ل�شالمة  ����ش��رت�ط��ات  تعزيز  يف  بجهودها  �جل��م��ه��ور  لتعريف  �ط��ف��اء  وم��ع��د�ت 

و�لوقاية من �حلر�ئق.
وقدمت مديرية �لطو�رئ و�ل�شالمة �لعامة يف قطاع �لعمليات �ملركزية عر�شا 
لعدد من �ملعد�ت �لطبية �مل�شتخدمة يف �شيار�ت �ل�شعاف، ودورية �لإنقاذ �لعاملة 
للبحث  �لم����ار�ت  لفريق  �لتابعة  �لطبيعية  �ل��ك��و�رث  ودوري���ة  �ل��ط��رق��ات،  على 
و�لإنقاذ، و�ملعد�ت �مل�شتخدمة يف عمليات �لبحث و�لإنقاذ، و�شيارة �ملنقذ �ل�شغري 

و�شيارة �مل�شعف �ل�شغري �مل�شتخدمتني يف توعية �جلمهور و�لطلبة.

• ال�شيخ زايد اأ�ش�ش وطننا على الت�شامح والرتحيب باجلميع واالنفتاح على االآخر 
• الت�شامح �شناعة عمالقة يف حاجة اإىل تكاتف اجلميع الأنه يف �شالح اجلميع
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العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23 

اإعــــــــــالن
لنقليات  �ل�ش�����ادة/�حلل �جليد  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة  رخ�شة رقم:1741236 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة طارق علي �شالح �شامل �لفردي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف علي ح�شن علوي �حلب�شي �لها�شمي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23 

اإعــــــــــالن
خلدمات  و�ي  �ل�ش�����ادة/بي�شت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ت�شجيل �ملركبات
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2213134 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة طارق علي �شالح �شامل �لفردي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي ح�شن علوي �حلب�شي �لها�شمي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كنرتول بانل �شتاندرد 

للمقاولت �لكهروميكانيكية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2206558 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شحر حممد م�شعود %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عماد نبيل حممد طالب خليفه

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغه �شاطئ �لر�حه  

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1041558 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل �حمد عبد�لقادر دبا�س �خلر�ز %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �حمد عبد�هلل �حمد عبد�لقادر �خلر�ز
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23 

اإعــــــــــالن
�جلماعي  �ل�ش�����ادة/�ل�شكان  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:1003085 
تعديل ن�شب �ل�شركاء/خلفان �شعيد جمعه �لكعبي من 28% �ىل %5
تعديل ن�شب �ل�شركاء/جمعه �شعيد جمعه �لكعبي من 7% �ىل %10

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �لنور�س لال�شتثمار ذ.م.م
AL NAORAS INVESTMENT LLC

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/خياط �لرمزية للرجال ذ.م.م

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2395931 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �مد�د �حلق حممد علي %7

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �نور ح�شني حممد ��شحاق %16

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد ز�هد �ل�شالم عبد�ملنان %16

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ح�شن �شالح عبد�هلل ثابت من 49% �ىل %10

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

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/و�ي�س تك لالعمال �لكهربائية 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2058858 

كرمي  بار�مبيل  بالكا  عبد�لنا�شر  وبيع/��شافة  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 

عبد�لكرمي بالكا بار�مبيل مويدين %100

تعديل وكيل خدمات/��شافة �شيف نو�ب كرمي د�د �لبلو�شي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيف نو�ب كرمي د�د �لبلو�شي

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

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مازكوت 

للديكور
رخ�شة رقم:CN 1176517  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/مركز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�نوفي�شن للتعليم و�لتدريب
رخ�شة رقم:CN 2845491  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/ردي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

ملكافحة �حل�شر�ت
رخ�شة رقم:CN 1762252  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23 

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ملا�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�خل�شر�ء خلياطة �ملالب�س �لن�شائية
رخ�شة رقم:CN 2123187  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�أر�بيال لل�شفر و�ل�شياحة ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2243450 
تعديل مدير/��شافة �شالح عبد�هلل حممد بن مك�شور �لطنيجي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شالح عبد�هلل حممد بن مك�شور �لطنيجي %100
تعديل مدير/حذف �شبحي فخري م�شعود ح�شني

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شبحي فخري م�شعود ح�شني
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �يوب مال �هلل �شعيد رباحه �خلمريي

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/�أر�بيال لل�شفر و�ل�شياحة ذ.م.م
ARABELLA TRAVEL & TOURISM LLC

�ىل/�أر�بيال لل�شفر و�ل�شياحة  - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
ARABELLA TRAVEL & TOURISM - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23 

اإعــــــــــالن
�لكهربائية  و�ملقاولت  �لعامة  للمقاولت  �ل�ش�����ادة/ريفان  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2855809 

تعديل ��شم جتاري من/ريفان للمقاولت �لعامة و�ملقاولت �لكهربائية ذ.م.م

RIVAN GENERAL CONTRACTING AND ELECTRICAL CONTRACTING LLC

�ىل/ريفان للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة ذ.م.م

RIVAN GENERAL CONTRACTING AND MAINTENANCE LLC

تعديل ن�شاط/��شافة تركيب �لتمديد�ت و�لرتكيبات �لكهربائية )4321001(

تعديل ن�شاط/��شافة خدمات حقول ومن�شاأت �لنفط و�لغاز �لربية و�لبحرية )0910018(

تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �ملباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف �ملقاولت �لكهربائية )4220904(

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

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

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمطة و�حة �لفر�شان لغ�شيل �ل�شيار�ت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2790771 

تعديل ر�أ�س �ملال/من 800000 �ىل 150000

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/حمطة و�حة �لفر�شان لغ�شيل �ل�شيار�ت

WAHAT AL FURSAN CAR WASH

�ىل/حمطة و�حة �لفر�شان لغ�شيل �ل�شيار�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

WAHAT AL FURSAN CAR WASH - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شويت مرحبا مليون للحلويات

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2627341 
تعديل ��شم جتاري من/�شويت مرحبا مليون للحلويات
SWYT MARHABAA MILYUN FOR SWEETS

�ىل/عود �ملحبة للماأكولت �ل�شعبية
UD ALMAHABA FOR POPULAR FOOD

تعديل ن�شاط/��شافة بيع وحت�شري �لكالت �ل�شعبية - مبدعة )5621002.2(
تعديل ن�شاط/حذف بيع وحت�شري �حللويات - مبدعة )5621007.2(

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

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

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �ر�س �مل�شتقبل 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1118469 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة مطر �شعيد عبيد �شلطان �لدرمكي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف مطر علي ن�شيب علي �لبلو�شي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون لزورد للرجال 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1122645 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبيد �شعيد عبيد روي�شد �لظاهري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف م�شبح حممد علي �شامل �ل�شيعري
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون وردة �خلبي�شي 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1317271 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبيد �شعيد عبيد روي�شد �لظاهري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف م�شبح حممد علي �شامل �ل�شيعري
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�ملنارة لل�شيانة �لعامه
رخ�شة رقم:CN 1011064  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ي�شمات للتجارة �لفنية 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:1079970 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة م�شطفى علي ح�شني ياقوب %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف كابي حممد بن كابي غالم علي �شبري
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• ال�شارقة-وام:

�����ش���ت���ق���ب���ل م����رك����ز خ����دم����ات �ل���ع���الج 
�خلدمات  ل���د�ئ���رة  �ل��ت��اب��ع  �لطبيعي 
�لربع  حتى  �ل�شارقة  يف  �لجتماعية 
�لثالث من �لعام �جلاري نحو 2634 
�لعمرية  �ل��ف��ئ��ات  خمتلف  م��ن  ح��ال��ة 
�حتياجات  لتلبية  �ملجتمع  �أف��ر�د  من 
�ملقيمني  �ل���د�خ���ل���ي���ني  �مل���ت���ع���ام���ل���ني 
و�مل�شت�شافني  �مل�����ش��ن��ني  رع��اي��ة  ب����د�ر 
�ملنزلية  �لرعاية  �إد�رة  منت�شبي  م��ن 
وكذلك �حلالت �خلارجية من �أفر�د 

�ملجتمع.
تاأ�شي�شه يف  �ل��ذي مت  �مل��رك��ز  وي��ه��دف 
بقدر�ت  �لرت���ق���اء  �إىل   2009 ع���ام 
�جل����ه����از �حل����رك����ي ل��ل��م�����ش��رتك��ني يف 
�خل�����دم�����ات �ل���ع���الج���ي���ة و�خل����دم����ات 
�لتاأهيلية و�إز�لة وتخفيف �آثار �ملر�س 
وتنمية  ت��ع��زي��ز  وك��ذل��ك  �لإ���ش��اب��ة  �أو 

�لقدر�ت �حلركية لالأجز�ء �مل�شابة �أو 
توظيف قدر�ت بديلة.

وبلغ عدد �جلل�شات �لتي مت تنفيذها 
بو�قع  جل�شة  و278  �أل��ف��ا   13 نحو 
�حلالت  ل�شالح  جل�شة  و21  �أل��ف��ني 
�مل�شتفيدة من مقيمي د�ر �مل�شنني و8 

�آلف و51 جل�شة ل�شالح �مل�شتفيدين 
�إد�رة  م��ن��ت�����ش��ب��ي  م����ن  �خل����ارج����ي����ني 
�ل��رع��اي��ة �مل��ن��زل��ي��ة وك��ب��ار �ل�����ش��ن من 
غري �مل�شتفيدين من خدمات �لد�ئرة 
جل�شة  و917  �أل��ف��ني  �إىل  بالإ�شافة 
ل�شالح �حلالت �مل�شائية من خمتلف 

�أفر�د �ملجتمع.
ويقدم �ملركز خدماته �إىل كبار �ل�شن 
�ملقيمني بد�ر �مل�شنني و�لبالغ عددهم 
نحو 26 حالة بالإ�شافة �إىل 1280 
�خلارجيني  �مل�شتفيدين  م��ن  ح��ال��ة 
يف  �ملقيمني  �ل�شن  ك��ب��ار  يف  �ملتمثلني 

منازلهم ممن ي�شتفيدون من خدمات 
ذوي  من  و�لأط��ف��ال  �ملنزلية  �لرعاية 
�لدماغي  �ل�����ش��ل��ل  وح�����الت  �لإع���اق���ة 
�ملجتمع من  �أف���ر�د  م��ن  �ل�شن  وك��ب��ار 
�خلدمات  ل����د�ئ����رة  �مل��ن��ت�����ش��ب��ني  غ���ري 
�لعالج  م��رك��ز  وي�شكل  �لج��ت��م��اع��ي��ة. 
لفئات  م��ت��م��ي��زة  �إ����ش���اف���ة  �ل��ط��ب��ي��ع��ي 
حيث  �ل�شن  لكبار  �شيما  ول  �ملجتمع 
�إمكانياته  من  �ل�شتفادة  ي�شتطيعون 
�ل�شباحية  �لأوق����������ات  خم���ت���ل���ف  يف 
و�مل�����ش��ائ��ي��ة و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن خمتلف 
تقدمي  تدعم  �لتي  �لآليات  و  �ملعد�ت 
و�لتاأهيلية  �ل��ع��الج��ي��ة  �خل����دم����ات 
وطاقم  و�مل���ر�ج���ع���ني  للم�شتفيدين 
متخ�ش�س ذو خربة وكفاءة عالية يف 
ي�شم  حيث  �لطبيعي  �ل��ع��الج  جم��ال 
مركز خدمات �لعالج �لطبيعي �لذي 
ق�شماً  �ل��رع��اي��ة  دور  جم��م��ع  يف  ي��ق��ع 

خم�ش�شاً للرجال و �آخر للن�شاء.

•• اأبوظبي-وام: 

�أعلن �جلناح �لوطني لدولة �لإمار�ت يف بينايل �لبندقية عن فتح 
باب �لتقدمي ل� برنامج �لتدريب يف �لبندقية �شمن دورة 2020 

من بينايل �لبندقية.
عملية  ع��رب  و�ل��ط��الب  �ل�شباب  م��ن  متدربا   21 حت��دي��د  و�شيتم 
�ختيار تناف�شية للم�شاركة يف برنامج �لتدريب يف �لبندقية، �لذي 
وزيار�ت  و�ملحا�شر�ت  �لعمل  ور���س  من  تعليمية  �شل�شلة  يت�شمن 

�ل�شتوديوهات بالإ�شافة �إىل �كت�شاب خرب�ت عملية.
خالل  �لبندقية  يف  كاماًل  �شهر�ً  �ملتاأهلون  �ملتدربون  و�شيق�شي 
2020، و���ش��ي��ت��ول��ون م��ه��ام �لإد�رة  �ل��ف��رتة م��ن م��اي��و ون��وف��م��رب 
�لإمار�ت،  لدولة  �لوطني  �جلناح  معر�س  �أعمال  على  و�لإ�شر�ف 
كما  �لعاملية  �ل��ت��ظ��اه��رة  ه��ذه  يف  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �شيمثلون  حيث 
جميع  م��ن  �ل��ق��ادم��ني  �ل����زّو�ر  م��ع  وت��ر�ث��ه��ا  �شها  ق�شّ �شي�شاركون 
يتعلمون  ممن  بال�شباب  �لوطني  �جلناح  ويرحب  �لعامل.  �أنحاء 
�لعالقات  �لدبلوما�شية،  �لعمارة،  �لفنون،  جمالت  يف  يعملون  �أو 

�ملحافل  �لإم���ار�ت يف  دول��ة  �إىل متثيل  �أو ممن يتطلعون  �لدولية 
�لدولية �لبارزة.

�ملُ��ق��ام حتت  وي��ت��ن��اول معر�س �جل��ن��اح �لوطني ل��دول��ة �لإم�����ار�ت، 
تري�موتو،  وكينيت�شي  �لأع����ور  و�ئ���ل  �لفنيني  �لقيمني  �إ����ش���ر�ف 
“�لتعاي�س و�لن�شجام معاً” من خالل  �لبندقية  مو�شوع بينايل 
�لإمار�تية  �ل�شبخة  منطقة  يف  �مل��ل��ح  ����ش��ت��خ��د�م��ات  �أغ����و�ر  ���ش��رب 
باعتبارها مادة بديلة و�شديقة للبيئة يف �أعمال �لت�شييد و�لبناء.

كاإخ�شائي  �ل���ذي يعمل ح��ال��ي��اً  �ل��ن�����ش��ا���س،  ن��ا���ش��ر  �مل��ت��درب  وق���ال 
بينايل  يوفر  و�لبلديات:  �لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئرة  تخطيط يف 
ة مثالية لل�شباب �لو�عد و�لتي متّكنهم من تطوير  �لبندقية من�شّ
دولة  متثيل  وُي��ع��د  �لثقايف،  �لتبادل  ح��ول  ومعرفتهم  مهار�تهم 
�لإمار�ت على �ملحافل �لدولية �شرفاً كبري�ً وفر�شًة عظيمًة تفتح 
لنا نافذة جديدة على ثقافات �لعامل �لأخرى ومتكننا من تثمني 
�لتعبري  يف  �لإيجابي  تاأثريها  على  و�لوقوف  �ملختلفة  �ملمار�شات 
�لفني �لت�شويري وكذلك �لإملام برت�ث �ملنطقة وتعزيز ح�شيلتنا 
يف  �لتن�شيق  مدير  بريك  بن  ليلى  قالت  جانبها،  من  �لإبد�عية. 

بالعديد  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لإم���ار�ت: تزخر  �لوطني لدولة  �جلناح 
لدولة  �لوطني  �جل��ن��اح  ويفخر  و�مللهمة،  �مل��وه��وب��ة  �ل��ك��و�در  م��ن 
�لتي  و�لتعّلم  للتدريب  ة  من�شّ توفري  �ل��ب��ارز يف  ب��دوره  �لإم���ار�ت 
�ملعر�س و�مل�شهد  �لتفاعل مع حمتوى  �ملتدربني من  تعزز متكني 
رحبنا   ،2009 �ل��ع��ام  ومنذ  باحليوية.  �لناب�س  �ملحلي  �لثقايف 
م�شاهمات  منهم  �لعديد  قدم  وقد  متدرب،   200 نحو  بان�شمام 
قّيمة للبيئة �لثقافية يف دولة �لإم��ار�ت، يف �لوقت �لذين من�شي 
مكانة  تر�شيخ  نحو  �ملبذولة  �لوطنية  �جل��ه��ود  �شمن  ق��دم��اً  فيه 

�لإمار�ت كمركز �إبد�عي حموري على �خلارطة �لعاملية.
وجامعة  �لوطني  �جل��ن��اح  ب��ني  �مل�شتمرة  �ل�شر�كة  م��ن  و�ن��ط��الق��اً 
�ملتدربني  من  ع��دد  �ختيار  �شيتم  �لبندقية،  يف  “كافو�شكاري” 
د�خل  �لإم����ار�ت  دول���ة  م��ن  نظر�ئهم  بجانب  للعمل  �لإي��ط��ال��ي��ني 
�أثناء  �لثقايف  �لتنوع و�لتبادل  �جلناح �لوطني، مبا ي�شمن تعزيز 
يف  �ل��ت��دري��ب  “برنامج  وي��ف��ت��ح   .. �لبندقية  ب��ي��ن��ايل  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�لبندقية” �أبو�به �أمام �ملو�طنني و�ملقيمني يف دولة �لإمار�ت، ممن 

يبلغون 21 عاماً فما فوق.

•• ال�شارقة-الفجر:

في�شل  �ل���ك���وي���ت���ي  �ل�������ش���اع���ر  ي����ح����ّل 
�لعدو�ين، �شيفاً على فعاليات �لدورة 
�لدويل  �ل�شارقة  معر�س  من   38 �ل� 
�ل�شارقة  هيئة  تنظمه  �ل��ذي  للكتاب، 
تفتح  كتاباً  �فتح  �شعار  حتت  للكتاب، 
�أذهاناً يف مركز �إك�شبو �ل�شارقة خالل 
�ل���ف���رتة م���ن 30 �أك���ت���وب���ر، وح��ت��ى 9 
من  نخبة  بح�شور  �مل��ق��ب��ل،  ن��وف��م��رب 

كبار �لأدب �لعربي و�لعاملي.
�لعدو�ين  لل�شاعر  �مل��ع��ر���س  وي��ن��ظ��م 
خاللها  ي����ق����دم  ����ش���ع���ري���ة  �أم���������ش����ي����ة 
جتربته  م����ن  خم����ت����ار�ت  جل���م���ه���وره 
�ل�شعرية �لتي �شكلت ح�شوره �لكبري 
ور�شمت  �لنبطي،  �ل�شعري  �مل�شهد  يف 
ق�شائد  يف  �ملتفردة  �لإبد�عية  هويته 
و�لفخر،  و�لو�شف،  و�مل��دي��ح،  �ل��غ��زل، 
وذل����ك ي���وم �خل��م��ي�����س 7 ن��وف��م��رب يف 

قاعة �لحتفالت. 
وخ�����الل م�����ش��ريت��ه �لإب����د�ع����ي����ة قدم 
�لعدو�ين �شل�شلة من �لأعمال �ل�شعرية 
�لنبطية �لتي �متازت بح�ّس وجد�ين 
ع���ذب ح��ي��ث ���ش��در ل��ه جم��م��وع��ة من 
�لدو�وين �أبرزها “هو�ج�س” يف �لعام 

لق�شائد  ن�شره  جانب  �إىل   2000
�ملقروء  �لإع��الم  و�شائل  متنوعة عرب 
و�ملرئي و�مل�شموع، كما حل �شيفاً على 
عدٍد من �جلهات و�ملوؤ�ش�شات �لثقافية 
عدد  يف  و���ش��ارك  و�لعربية،  �لكويتية 

من �ملهرجانات �ل�شعرية.
ويعّد معر�س �ل�شارقة �لدويل للكتاب، 
�أحد �أهم ثالثة معار�س للكتاب على 
�متد�د  على  وجن��ح  �ل��ع��امل،  م�شتوى 
مكانة  لنف�شه  ي��ر���ش��خ  �أن  ع��ام��اً   38
ويتج�شد  عاملية؛  وح�شارية  ثقافية، 
دوره يف تقدمي �شورة و��شحة مل�شروع 
كل  يف  يجمع  �إذ  �حل�شاري،  �ل�شارقة 
عام مئات �ملثقفني و�لكتاب و�ملفكرين 
�لعامل،  �أنحاء  خمتلف  من  و�ل�شعر�ء 
�حل�شاري  �حل����و�ر  مفاهيم  لتعزيز 
ع����ل����ى ق�����اع�����دة �ل�����ك�����ت�����اب، وي���ع���ر����س 
ن��ت��اج �مل��ع��رف��ة �ل��ع��امل��ي بكامل  ���ش��ن��وي��اً 

تخ�ش�شاته. 

•• ال�شارقة-وام:

�ل�شام�شي  �ل����زري  �شيف  �ل��ل��و�ء  دع���ا 
ق���ائ���د ع����ام ���ش��رط��ة �ل�������ش���ارق���ة كافة 
�أفر�د �ملجتمع و�أ�شحاب �ملركبات �إىل 
�أ�شدره  �ل��ذي  �ل��ق��ر�ر  من  �ل�شتفادة 
قيمة  بتخفي�س  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�ملركبات  ع��ل��ى  �مل����روري����ة  �ل���غ���ر�م���ات 
�ملخالفة لقانون �ل�شري و�ملرور، بن�شبة 
�ملرورية  �لنقاط  �إل��غ��اء  مع   %  50
�ملرتتبة على هذه �ملخالفات، �عتبار�ً 
 2020 يناير   31 وحتى  �م�س  من 
و�لإ�شر�ع بت�شديد خمالفاتهم خالل 
وت�شوية  مب��وج��ب��ه  �مل���ح���ددة  �ل���ف���رتة 

�أو�شاعهم �لقانونية.
�ل�شارقة  ���ش��رط��ة  ع���ام  ق��ائ��د  و�أع�����رب 
ع����ن ت���ق���دي���ره ل���ل���دع���م �ل������ذي جتده 

�ل�شارقة  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
و��شتجابتها  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  م��ن 
ل��ك��اف��ة �مل���ق���رتح���ات �ل���ت���ي ت�����ش��ه��م يف 
�لأمن  لتعزيز  �لر�مية  دعم جهودها 
و�لأم��ان وحتفري �أف��ر�د �ملجتمع على 
�للتز�م بالنظم و�لقو�نني من خالل 
عليهم  �ل���و�ق���ع���ة  �لأع����ب����اء  ت��خ��ف��ي��ف 
�أو�شاعهم  ت�����ش��وي��ة  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
�لقانونية و�حلد من �ملخالفات . كما 
�لقر�ر  يكون  باأن  �أعرب عن تطلعاته 
و�أ�شحاب  �مل��ج��ت��م��ع  لأف�������ر�د  د�ف���ع���ا 
�مل����رك����ب����ات ل���ل���ح���د م�����ن �مل���خ���ال���ف���ات 
�ملرورية و�للتز�م بالنظم و�لقو�نني 
�أمنهم  وتكفل  حقوقهم  ترعى  �لتي 

و�شالمتهم.

•• عجمان -وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
بتخريج  �جلامعة  حتتفل  عجمان،  جامعة  �أمناء  جمل�س  رئي�س  عجمان  حاكم 
�لفوج �لثاين من �لدفعة �لثامنة و�لع�شرين من �خلريجني �لذي ي�شم 1264 

خريجا وخريجة، ينتمون �إىل 42 جن�شية وذلك حتت �شعار عام �لت�شامح.
ويقام حفل �لتخريج مبركز �ل�شيخ ز�يد للموؤمتر�ت و�ملعر�س باجلامعة، حيث 
 489 �أكتوبر، و�شي�شهد تخريج   28 ُينّظم حفل تخريج �لطالب يوم �لثنني 
�أما  �ملاج�شتري..  درج��ة  يف  و28  �لبكالوريو�س،  درج��ة  يف   461 منهم  خريجا، 
تخريج  و�شي�شهد  �أكتوبر،   29 �لثالثاء  ي��وم  ف�شيكون  �لطالبات  تخريج  حفل 

خريجة، منهم 686 يف درجة �لبكالوريو�س، و89 يف درجة �ملاج�شتري.  775
commencement. و�أطلقت �جلامعة �ملوقع �لإلكرتوين �خلا�س باحلفل
و�شيتم  باحلفل،  �خلا�شة  �ملعلومات  كافة  ي�شمل  و�ل��ذي   ،ajman.ac.ae
�لإعالن عن �أو�ئل �لتخ�ش�شات يف درجتي �لبكالوريو�س و�ملاج�شتري على �ملوقع 
�أعاله قبل �حلفل بعدة �أيام، كما �شتبث �جلامعة حفل تخريج �لطالب مبا�شرة 

عرب هذ� �ملوقع.
 9#AUgrad201 ”و�أعلنت �جلامعة عن �لو�شم �خلا�س باحلفل “ها�شتاغ
بهذه  فرحتهم  عن  للتعبري  ��شتخد�مه  من  و�خلريجات  �خلريجون  ليتمكن 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��و���ش��م،  ه��ذ�  با�شتخد�م  �جلامعية  ذكرياتهم  ومل�شاركة  �ملنا�شبة، 

��شتخد�مه يف و�شائل �لتو��شل �لجتماعي �ملختلفة.

•• دبي-وام:

�ملندرج  و�لهبة  �لوقف  �لعاملي ل�شت�شار�ت  ر��شد  جدد مركز حممد بن 
�لطرق  هيئة  منح  بدبي  ر  �لُق�شّ و�شوؤون  �لأوق��اف  موؤ�ش�شة  �إد�رة  حتت 
�عتبار�  قادمة  �أع��و�م  لثالثة  للوقف«  دب��ي  »عالمة  بدبي  و�ملو��شالت 
�أول مركبات  با�شتحد�ث  �لهيئة  �أكتوبر �جل��اري وذلك عن مبادرة  من 
�أجرة وقفية يف �لعامل تعود ن�شبة من ريعها ل�شالح �حلمالت �ملجتمعية 
�لهيئة  تنفذها  �لتي  و�لعاملية  �ملحلية  �لإن�شانية  �مل��ب��ادر�ت  �إىل  �إ�شافة 

حمليا وعامليا يف �إطار بر�مج م�شوؤوليتها �ملجتمعية �ملوؤ�ش�شية.
يف  �ملديرين  جمل�س  ورئي�س  �لعام  �ملدير  �لطاير  مطر  �شعادة  وت�شّلم 
هيئة �لطرق و�ملو��شالت عالمة دبي للوقف من �شعادة عي�شى �لغرير 

حممد  ومركز  ر  �لق�شّ و���ش��وؤون  �لأوق���اف  موؤ�ش�شة  �د�رة  جمل�س  رئي�س 
بن ر��شد �لعاملي ل�شت�شار�ت �لوقف و�لهبة بح�شور �شعادة علي �ملطوع 
ر و�ل�شيد حممد عبيد �ملال  �لأمني �لعام ملوؤ�ش�شة �لأوقاف و�شوؤون �لق�شّ
�لطرق  هيئة  ملحفظة  �لعليا  �للجنة  ورئي�س  �ملديرين  جمل�س  ع�شو 
بن  حممد  مركز  م��دي��رة  �لتميمي  جمعة  وزي��ن��ب  للخري  و�مل��و����ش��الت 
ر��شد �لعاملي ل�شت�شار�ت �لوقف و�لهبة وعدد من �مل�شوؤولني من هيئة 

�لطرق و�ملو��شالت.
ويقّدم مركز حممد بن ر��شد �لعاملي ل�شت�شار�ت �لوقف و�لهبة عالمة 
�حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  وب��ر�م��ج  وم��ب��ادر�ت  جلهود  ت��ق��دي��ر�ً  للوقف  دب��ي 
و�خلا�شة �حلري�شة على ت�شميم وتنفيذ وتقدمي م�شاهمات جمتمعية 

م�شتد�مة مبنية على مفهوم �لوقف �ملبتكر.

•• عجمان -وام:

حت��ت رع��اي��ة ق��ري��ن��ة ���ش��اح��ب �ل�شمو 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  عجمان  ح��اك��م 
رئي�شة  ن���ه���ي���ان  �آل  ���ش��ق��ر  ب����ن  ز�ي������د 
�جلمعية  نظمت  �ملوؤمنني،  �أم  جمعية 
�م�س مبقرها ملتقى �أطفالنا و�لهوية 
تعزيز  �إىل  ي��ه��دف  �ل����ذي  �ل��رق��م��ي��ة، 
�لبناء  يف  و�مل�شاهمة  �ل�شليمة  �لقيم 
�لرتبوي و�لأخالقي لالأبناء ومتكني 
�لقيادي  �مل�����ر�أة م��ن مم��ار���ش��ة دوره����ا 
�ل���و�ع���ي د�خ����ل �لأ�����ش����رة، وخ��ا���ش��ة يف 
جمال حماية �لن�سء من م�شتحدثات 
�لع�شر. ح�شر �مللتقى �لتوعوي �للو�ء 
�لنعيمي  ع��ب��د�هلل  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ 
ق��ائ��د ع����ام ���ش��رط��ة ع��ج��م��ان ومعايل 

، ونحو  �لرومي  مرمي حممد خلفان 
�شخ�س من خمتلف موؤ�ش�شات   200
ومد�ر�س �لدولة �حلكومية و�خلا�شة 
�لجتماعي  ب��ال�����ش��اأن  �مل��ه��ت��م��ني  وم���ن 

و�لتعليمي و�لتوعوي.
وت�������ش���م���ن �مل���ل���ت���ق���ى ث����الث����ة حم�����اور 
�لرقمية  �ل��ط��ف��ول��ة   : �أول��ه��ا  رئي�شية 
�لأ�شرية،  �حل��ي��اة  ب��ج��ودة  وع��الق��ت��ه��ا 
قدمته �لدكتورة �أمينة عبد�هلل ماجد 
وتربوي،  �أ����ش���ري  وم�����ش��ت�����ش��ار  م����درب 
�لو�شائط  مفهوم  ع��ن  فيه  وحت��دث��ت 
�لأطفال،  و�أنو�عها لدى  �للكرتونية 
وم�����دى �����ش���ت���ف���ادة �لأط����ف����ال م��ن��ه��ا ، 
يف  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�شحية  و�حل���ي���اة 
�ل��ع��امل �ل��رق��م��ي.. �أم���ا �مل��ح��ور �لثاين 
يف  �أط���ف���ال���ن���ا  “هوية  ب���ع���ن���و�ن  ف���ك���ان 

و�ملو�طنة  �ل�شطناعي  �لذكاء  ع�شر 
نورة  �ل��دك��ت��ورة  ق��دم��ت��ه  �لرقمية”، 
�ل���ب���ل���و����ش���ي �أ�����ش����ت����اذة ب��ج��ام��ع��ة ز�ي����د 
�أم  ب��ج��م��ع��ي��ة  �أ�����ش����ري����ة  وم�������ش���ت�������ش���ارة 
�ملوؤمنني، وناق�شت من خالله تعريف 
، وم���دى حاجتنا  �ل��رق��م��ي��ة  �مل��و�ط��ن��ة 
�لرقمية  �ل�����ش��الم��ة  ب��اأم��ور  ل��ل��در����ش��ة 
ل��ل��ط��ف��ل ، وب��ي��ن��ت ج���ه���ود �ل���دول���ة يف 
وبناء  �لرقمية  �حل��ي��اة  ج���ودة  تعزيز 
توظيف  كيفية  و�خ��ري�  �إيجابي  جيل 
�لألعاب  ل�شناعة  �ل�شطناعي  �لذكاء 
�لثالث  �مل���ح���ور  �أم����ا  �لإل���ك���رتون���ي���ة.. 
لالأطفال  �لوقائية  “ �لطرق  بعنو�ن 
�إز�ء حتديات �لعامل �لرقمي”، قدمه 
�ملتقاعد �لدكتور عبيد �شالح  �لعقيد 
�لن�شب  بع�س  خالله  عر�س  �ملخنت، 

و�لح�شاء�ت لتاأثري و�شائل �لتو��شل 
و�لأطفال  �لأ����ش���رة  ع��ل��ى  �لج��ت��م��اع��ي 
مو�شوع  ون���اق�������س   ، خ���ا����س  ب�����ش��ك��ل 
خ���ط���ورة �لأل���ع���اب �لل��ك��رتون��ي��ة وما 
و�شحية  نف�شية  �أ���ش��ر�ر  م��ن  تن�شره 

ودينية وعاد�ت �شيئة.
�ملديرة  �شهد�د  حممد  �أ�شماء  و�أك��دت 
�أن �مللتقى يحقق  �لتنفيذية للجمعية 
من  �ل�شرت�تيجية  �جلمعية  �أه���د�ف 
خالل تعزيز �لقيم �ل�شليمة و�مل�شاهمة 
يف �لبناء �لرتبوي و�لأخالقي لالأبناء 
ومت��ك��ني �مل������ر�أة م���ن مم��ار���ش��ة دوره���ا 
�لقيادي �لو�عي د�خل �لأ�شرة، وخا�شة 
�جلديد من  �لن�سء  يف جمال حماية 

م�شتحدثات �لع�شر.
وخ����رج �مل��ل��ت��ق��ى ب��ع��دة ت��و���ش��ي��ات كان 

حملية  و�أبحاث  در��شات  عمل  �أبرزها 
�للكرتونية  �لأج��ه��زة  خم��اط��ر  على 
�جلامعات  ق��ب��ل  م���ن  �أط��ف��ال��ن��ا  ع��ل��ى 
ويل  يعاقب  ق��ان��ون  وت�شريع  �ملحلية، 
�لأمر يف حالة عدم حماية �لطفل من 
�لتكنولوجيا  لو�شائل  �ل�شلبية  �لآث��ار 
�أجهزة  ج��م��ي��ع  وت���ك���ات���ف   ، �حل���دي���ث���ة 
�لآمن  �لتعامل  ثقافة  لن�شر  �ل��دول��ة 
ل���ه���ذه �لأج����ه����زة و�لن����رتن����ت، وخلق 
و�ملو�طنة  �ل�شطناعي  �لذكاء  ثقافة 
ون�شر   ، �ملجتمع  فئات  ل��دى  �لرقمية 
للطفل من  �لرقمية  �ل�شالمة  ثقافة 
خ��الل �مل��ب��ادر�ت و�ل��رب�م��ج �لتدريبية 
و�لتعليمية، على غر�ر مبادرة �لفريق 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء وزير 

�ل��د�خ��ل��ي��ة ، و����ش���رورة �ي���ج���اد �لأه���ل 
للبد�ئل و��شتثمار وقت �لطفل بعيد� 
�لبدنية  �لل��ع��اب  مثل  �لتقنيات  ع��ن 
�لأمور  �أول��ي��اء  وم�شاركة  و�مل��غ��ام��ر�ت، 
�أبنائهم يف �ختيار �لألعاب و�لتاأكد من 

�لألعاب  وت�شنيفات  تعليمات  ق���ر�ءة 
ومدى مالئمتها ل�شن �لطفل.

وك������رم �ل����ل����و�ء �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
�شرطة  ع���ام  ق��ائ��د  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل 
عجمان ومعايل مرمي حممد خلفان 

�ل����روم����ي �مل��ت��ح��دث��ني �مل�������ش���ارك���ني يف 
�مللتقى، وت�شلمت �أ�شماء �شهد�د �ملديرة 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ت���ك���رمي من 
�لعامة ل�شرطة عجمان لدور  �لقيادة 

�جلمعية �لفعال يف خدمة �ملجتمع.

برعاية حميد بن را�شد النعيمي.. جامعة عجمان حتتفل 
بتخريج دفعة عام الت�شامح 28 و29 اأكتوبر

مركز حممد بن را�شد ل�شت�شارات الوقف مينح طرق دبي عالمة دبي للوقف

ملتقى اأطفالنا والهوية الرقمية يف اأم املوؤمنني لتعزيز القيم الخالقية والرتبوية

•• دبي-وام:

ز�ر وفد من طالب وطالبات مدر�شة هوري�شيما �ليابانية، 
دبي،  ل�شرطة  �لعامة  للقيادة  �لتابعة  “حماية”  م��د�ر���س 
للبينني و�لبنات، وذلك يف �إطار تبادل �خلرب�ت �لتعليمية 
و�لرتبوية، و�لطالع على جتربة مد�ر�س حماية، وتطور 

�لعملية �لتعليمية يف �لإمار�ت.
�شم �لوفد �لياباين 91 طالبا وطالبة ير�فقهم 5 معلمني 
ومعلمات، وكان يف ��شتقبالهم، �ملقدم ود�د �شيف بن مويزه، 
�لهيئات �لإد�رية  مدير مد�ر�س حماية بالوكالة، بح�شور 
يوما  �لياباين  �لوفد  وق�شى  ملد�ر�س حماية.  و�لتدري�شية 

در��شيا كامال مع طلبة مد�ر�س حماية، بدء� من �لطابور 
و�لياباين،  �لإم��ار�ت��ي  �لوطني  �لن�شيد  وع��زف  �ل�شباحي 
وم�شاهدة �ل�شتعر��س �لع�شكري �ملو�شيقي لطلبة حماية، 
مرور� بح�شور ح�ش�س در��شيا علمية متخ�ش�شة، و�نتهاًء 

مبمار�شة �أن�شطة ريا�شية وترفيهية متعددة.
�حلبال  على  �لقفز  لعبة  �لياباين  �لطالبي  �لوفد  و�أدى 
�ملزدوجة و�لتي �أظهرت متتعهم باللياقة �لبدنية �لعالية، 
كما ت�شاركو� مع طلبة مد�ر�س حماية يف �إجر�ء �ختبار�ت 
و�أعرب  �حل��رف��ي��ة.  و�لأع��م��ال  �لر�شم  يف  و�أن�شطة  علمية، 
من  ومتكنهم  �ل��زي��ارة  بهذه  �شعادته  ع��ن  �لياباين  �ل��وف��د 

�لطالع على �لتجربة �لإمار�تية يف �لتعليم.

•• ال�شارقة - وام:

�لإمار�ت  موؤ�ش�شة  بالتعاون مع  لالإبد�ع  �لإم��ار�ت  نظمت جمعية 
و�لفلك  �لف�شاء  وتكنولوجيا  لعلوم  �ل�شارقة  باأكادميية  �شباب 
�ملعتمد يف  �مل��درب  ور�شة عمل بعنو�ن مهار�ت من غوغل قدمتها 

�ملوؤ�ش�شة �شتيفاين د�نيل.
ح�شر �لور�شة �ل�شيخ خالد بن حميد �لقا�شمي رئي�س جمل�س �إد�رة 
�جلمعية  م�شت�شار  �حل��م��ادي  �شاهني  في�شل  و�لدكتور  �جلمعية 
�ملرزوقي  ح�شن  وخالد  �ليافعي  جعفر  في�شل  �ملجل�س  و�أع�شاء 
وعمر عبد�هلل �لنقبي وهاجر �لعي�شى وعدد من �أع�شاء �جلمعية 

و�ملهتمني.
و�شهد �ل�شيخ �لقا�شمي و�حل�شور قبيل �نطالق �لور�شة عر�شا يف 
وثائقي  فلكي  فيلم  �لقيمة وهو  دين  فيلم  ت�شمن  �لفلكية  �لقبة 
و�شع فكرته وقدمه هدية مل�شاهديه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة 
وهو يحكي ق�شة �لكون و�شرية �لنبي حممد �شلى �هلل عليه و�شّلم 

م�شتعيناً بالآيات �لقر�آنية �لكرمية.
�جلمعية  ب��ني  �لثنائي  �ل��ت��ع��اون  �إط���ار  يف  �ل��ور���ش��ة  تنظيم  وي��اأت��ي 
وموؤ�ش�شة �لإمار�ت بهدف متكني �ل�شباب وتوفري دور�ت تدريبية 
�لالزمة  �لرقمية  ب��امل��ه��ار�ت  �ل�شباب  لتزويد  �شة  وخم�شّ م��رن��ة 

ون�شاطهم  �لوظيفي  وم�شارهم  مهار�تهم  تنمية  على  مل�شاعدتهم 
�لتجاري.

�لرئي�شية وم��ن��ه��ا حت�شني  �مل��ح��اور  م��ن  ع���دد�  �ل��ور���ش��ة  وت��ن��اول��ت 
�ملهار�ت يف �ملجال �لرقمي و�لتعّرف على �لأدو�ت �لتي ت�شاعد يف 
منو �لن�شاط �لتجاري وطرق �لتح�شري للدخول يف �مل�شار �ملهني .

�لتعليمي  �مل��ح��ت��وى  م��ن  متنّوعة  جمموعة  �ل��ور���ش��ة  ق��دم��ت  كما 
�لإنرتنت  ع��ل��ى  �ل��ت��و�ج��د  وت��ع��زي��ز  �ل��رق��م��ي  �لع�شر  م��ث��ل  �ملتميز 
و�مل���و�ق���ع �لل��ك��رتون��ي��ة وط���رق �إن�����ش��ائ��ه��ا و�إد�رت���ه���ا وم��ق��دم��ة عن 
حمركات �لبحث و�لت�شويق عرب حمرك �لبحث وكيفية ��شتخد�م 

�ل�شبكات �لجتماعية.

وفد طالبي ياباين يزور مدار�س حماية يف �شرطة دبي

خالل اأم�شية تعقد اخلمي�ش 7 نوفمرب
ال�شاعر الكويتي في�شل العدواين يلتقي جمهور 

الق�شيدة يف ال�شارقة الدويل للكتاب 2019

�شرطة ال�شارقة تدعو اإىل الإ�شراع بت�شديد املخالفات خالل فرتة التخفي�س

مركز خدمات العالج الطبيعي بال�شارقة يقدم 13278 جل�شة عالجية وتاأهيلية لـ 2634 حالة

اجلناح الوطني لالإمارات يف بينايل البندقية يفتح باب التقدم لربناجمه التدريبي 2020

الإمارات لالإبداع تنظم مهارات من غوغل
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عربي ودويل
تو�شك: قرار تاأجيل خروج بريطانيا خالل اأيام

•• �شرتا�شبورج-رويرتز:

�أم�س  �لأوروب���ي  �ملجل�س  رئي�س  تو�شك  دونالد  قال 
بريطانيا  ط��ل��ب  م��ع  ب��ج��دي��ة  �ل��ت��ع��ام��ل  يتعني  �إن���ه 
متديد موعد خروجها من �لحت��اد �لأوروب��ي و�إن 
�أع�شاء �لحت��اد لن يتخذو� ق��ر�ر� يجرب بريطانيا 

على �خلروج بدون �تفاق.
وق��ال تو�شك ل��الحت��اد �لأوروب����ي �إن��ه ي��در���س طلب 
رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين بوري�س جون�شون تاأجيل 
موعد �خلروج ملا بعد �ملوعد �ملقرر يف 31 �أكتوبر- 
و�إن  �لحت���اد  دول  ب��اق��ي  زع��م��اء  م��ع  �لأول  ت�شرين 

قر�ر� �شُيتخذ “خالل �لأيام �لقادمة«.

لالنتخابات �لت�شريعية على 17 مقعد� منها مقعد لرئي�شته 
عبري مو�شي.    وت�شهد مفاو�شات ت�شكيل �حلكومة �شعوبات 
ع��دي��دة �ب��رزه��ا رف�����س �غ��ل��ب �مل��ك��ون��ات �حل��زب��ي��ة يف �لربملان 

م�شاركة �لنه�شة حكومتها �ملنتظرة.
   �لنائبة �ملقبلة، �أو�شحت �أن موقف حزبها من �لفائز بالدور 
�لثاين من �لرئا�شية قي�س �شعيد، كان وفقا للمبادئ و�خلط 
�ل�شيا�شي، �ذ �أن �شعيد كان مدعوما من “�لإخو�ن و�لدو�ع�س 

على حد تعبريها، ومل ينكر ذلك.  ومبي�شي �لإرهاب”، 
�ملتطرفة،  �حل��رك��ات  يترب�أ من  �شعيد مل  قي�س  �أن  وتابعت     
ومل ينِف دعمهم له، مما يف�شر موقف �لد�شتوري �حلر �لذي 

�عترب �شمت قي�س �شعيد تو�طئا مع �حلركات �لتي و�شفتها 
مو�شي بالإرهابية.    وو��شلت، �أن موقف �لد�شتوري �حلر بعد 
�لنتخابات من قي�س �شعيد هو رهني خطابه �ليوم �لأربعاء، 
�إذ�  �لد�شتورية.  �ليمني  �أد�ئ��ه  بعد  �ل�شعب  نو�ب  �أم��ام جمل�س 
�ل�شبابية”،  و�مل��و�ق��ف  �لرنانة  “�ل�شعار�ت  يف  �شعيد  ��شتمر 
وفق تعبري مو�شي، فاإن حزبها لن يدعمه. و�خلطوة �لقادمة 
للحزب لإقر�ر موقفها من تكوين حكومة رئي�س �جلمهورية، 
هي �لأ�شماء �لتي �شتحيط ب�شعيد يف قرطاج، من م�شت�شارين 
بالتيار�ت  ع��الق��ة  مت��ل��ك  ل  �أن  ���ش��ري��ط��ة  م�شتقلة  وك���ف���اء�ت 

�ملتطرفة. 

•• الفجر -تون�س
ك�شفت عبري مو�شي رئي�شة �حلزب �لد�شتوري �حلر �أن حزبها 
�نطلق يف �لإعد�د لالنتخابات �لت�شريعية �لقادمة �لتي قالت 

�إنها قد تنتظم يف غ�شون �أربعة �أ�شهر.
    و�أبرزت مو�شي �أن �لنتخابات قد تنتظم بعد 4 �أ�شهر �أو بعد 
�شنة �و بعد 5 �شنو�ت، م�شرية �إىل �أن �مكانية تنظيم �نتخابات 
�لتو�شل �ىل  ع��دم  ���ش��ورة  م��ط��روح��ة يف  �أ���ش��ه��ر   4 يف غ�شون 

“�شفقة �و تو�فق” لت�شكيل �حلكومة.
   يذكر �ن �حلزب �لد�شتوري �حلر حت�شل وفق �لنتائج �لولية 

اعتربت قي�ش �شعيد كان مدعوما من االإخوان
عبري مو�شى تتوقع انتخابات جديدة بعد 4 اأ�شهر...!

ميغان  �خ���ت���ارت  �ل��ت��ف��اف،  دون     
جوهر  يف  و�ل����دخ����ول  �ل�����ش��ر�ح��ة 
“�إن  �مل���و����ش���وع م��ب��ا���ش��رة، وق���ال���ت 
و�شائل  قبل  من  �مل�شتمر  �لتدقيق 
م�شيفة  حياتي”،  يدمر  �لإع��الم 
�لناقدة  �ل��ع��ني  حت���ت  �حل���ي���اة  �أن 
“ل  �لتابلويد  ل�شحف  �مل�شتمرة 
�ملمثلة  وك�شفت  حتمله«.     ميكن 
�أ�شدقاء  �أن  هوليوود،  يف  �ل�شابقة 

•• باري�س-اأ ف ب:

ندد وزير �خلارجية �ل�شيني و�نغ 
�مل�شتمرة  بال�شطر�بات  �أم�س  يي 
منذ �أ�شهر يف هونغ كونغ وو�شفها 
حم�شة”  ع��ن��ف  “�أعمال  ب���اأن���ه���ا 
وو�شائل  �أج��ن��ب��ي��ة  ق����وى  م��ت��ه��م��ا 
�لأزمة  بتاأجيج  �لدولية  �لإع���الم 

�ل�شيا�شية.
جاءت هذه �لت�شريحات يف مقابلة 

“�مر�أة ملونة”، بينما �دعت لحًقا 
“�لزوجني  ت�شمية  ت��رف�����س  �أن��ه��ا 

�ملختلطني«.

امللكة ال تريد التدخل
   �ن مز�ج دوق ودوقة �شا�شيك�س، ل 
ميكن �ل �أن يثري ��شتياء �إليز�بيث 
�ل���ث���ان���ي���ة. ورغ�����م ع����دم ث��ق��ت��ه��ا يف 
�أن  �مللكة  تعتقد  �لإع����الم،  و�شائل 
و�ل�شحف  �ل��ق�����ش��ر  ب��ني  �ل��ع��الق��ة 
ل�شمان  �����ش����روري����ة  �ل�������ش���ع���ب���ي���ة 
لدى  �مل��ل��ك��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  م�شتقبل 
�أن�شارها  ل��دى  وخ��ا���ش��ة  �ل�شعب، 
�لطبقة  وع���ن���د  ح��م��ا���ش��ا،  �لأك�����رث 
�ل�شغرية.  و�لربجو�زية  �لعمالية 

ولهذ� �ل�شبب مل تغ�شب جاللتها 
�بد� من �أ�شحاب �ل�شحف.

�جلاللة  �شاحبة  �لتحفت  لقد     
�ملالحظة �ل�شهرية ل� “دزر�ئيلي”، 
للملكة  �مل��ف�����ش��ل  �ل������وزر�ء  رئ��ي�����س 
ع�شر:  �لتا�شع  �لقرن  يف  فيكتوريا 
�أبًد�”.  ت��ربر  ل  �أب����ًد�،  تتذمر  “ل 
�إنها ل تعرف ما تقوله �ل�شحافة 
�لغا�شب،  �لتكذيب  وب���دل  عنها. 
مزدرًيا.  �شمًتا  جاللتها  تف�شل 
وقد مت قولبة وليام من قبل جدته 
زوجته  �أم���ا  خ��ط��اه��ا،  على  لي�شري 
ك��ي��ت، ف��ق��د ����ش��ت��وع��ب��ت �ل��و���ش��ع “ 

كوين جميلة و��شمتي«.
د�ئما  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��ي��ز�ب��ي��ث  بقيت     

بريطانيني ن�شحوها بعدم �لزو�ج 
قوة  �إىل  م�����ش��ريي��ن  ه�������اري،  م����ن 
�لإجنليزية  �ل�شعبية  �ل�شحافة 
“�لتي، قالو� لها، �إنها �شتدمرها”. 
“كنت �شاذجة -�أنا �أمريكية، وهذ� 
موجود  غري  �ل�شحافة  من  �لنوع 

عندنا -ومل �أ�شتمع �إليهم.«
   م�����ن ج����ان����ب����ه، ك�������ش���ف �لم�����ري 
�لكتئاب.  ���ش��د  م��ع��رك��ت��ه  ه�����اري 
��شو�ء  �أو  م�شور،  فال�س  كل  “�إن 
بو�لدتي”،  ت��ذك��رين  �ل��ك��ام��ري�ت 
�ل�شاد�شة  �ملرتبة  يحتل  �لذي  قال 
ويحّمل  �خل�����الف�����ة،  ت���رت���ي���ب  يف 
وفاة  م�شوؤولية  باري�س  م�شوري 
 31 �لأم���رية دي��ان��ا، يف باري�س، يف 

�أغ�شط�س 1997. 
   �شوت منك�شر، عينان مغرورقان، 
بد� �لأمري ه�شا ومتاأملا. خ�شو�شا، 
�لبن  �أك��د  �لربنامج،  نف�س  �نه يف 

�لأ���ش��غ��ر ل��الأم��ري ت�����ش��ارل��ز، لأول 
م�����رة، �ل�����ش��ائ��ع��ات ع���ن �ل��ت��وت��ر يف 
وليام،  �لأم����ري  ب�شقيقه  ع��الق��ت��ه 
مع  م�شار�ت خمتلفة،  نتبع  »نحن 

�شعود وهبوط«.

»اأمرية القلوب«
و�ملقابلة-�ل�شدمة،  م��ن��ذئ��ذ،       
ووفق  �ل�شحف.  عناوين  تت�شدر 
�لبي بي �شي، نقاًل عن م�شدر يف 
�لق�شر، فاإن �لأمري ويليام غا�شب 
�لقذر  �ل��غ�����ش��ي��ل  ه�����ذ�  ن�����ش��ر  م����ن 
ترتيب  �ل��ث��اين يف  وي��رى  للعموم. 
�لتاأثري  ي��ح��دث  ف��ي��م��ا  �خل���الف���ة، 
�ل�شيء و�ملوؤذي مليغان على �شقيقه. 
وه�����ذه �لأخ������رية مل ت��غ��ف��ر ل���دوق 
حتذيرهما  ك���ام���ربي���دج،  ودوق������ة 

لهاري من هذ� �لزو�ج. 
ف������اإن �لأخ     ع������الوة ع���ل���ى ذل������ك، 

�لأك��رب غا�شب من هاري وميغان 
ب�����ش��ب��ب م��ق��ا���ش��اة جم��م��وع��ة من 
�ل�����ش��ح��ف �ل�����ش��ع��ب��ي��ة ب��ت��ه��م��ة غزو 
خ�شو�شيتهما، و�لإعالن عن ذلك 
خالل رحلتهما �خلريية يف جنوب 

�إفريقيا.
   ل��ق��د غ��ط��ى ذ�ك �لإج������ر�ء على 
باك�شتان،  يف  �لر�شمية  جولتهما 
د�ئرة  يف  �مل�شت�شارين  �أن  �شيما  ل 
لهما،  �مل��ر�ف��ق��ني  �شا�شيك�س  ق�شر 
وب����اإي����ع����از م����ن م���ي���غ���ان، ك����ان����و� يف 
بلجوئهما  ي��ع��ل��م��و�  ومل  �ل��ت�����ش��ل��ل، 
ذل��ك، نقلت بي بي  للق�شاء. وم��ع 
���ش��ي، �ن �لأم����ري ول���ي���ام، ق��د عرّب 
�لثنائي  �ل�شديد”عن  “قلقه  عن 

�مللكي.
�ملقابلة  ه�����ذه  ك����ث����ريون  ق������ارن     
�أجرتها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ه��رية  باملقابلة 
يف   1995 ن���وف���م���رب  يف  دي�����ان�����ا 

ب��ان��ور�م��ا، و�ل��ت��ي �شّفت  ب��رن��ام��ج 
ومع  زوج��ه��ا  م��ع  ح�شاباتها  فيها 

�لعائلة �ملالكة.
�لديلي  �شحيفة  ت�����ش��رح  وك��م��ا     
ردود  �شتنق�شم  “حتما  ت��ل��غ��ر�ف، 
�لذين  بني  �لربنامج  حول  �لفعل 
يعتقدون �أن دوق ودوقة �شا�شيك�س، 
وما  �ل�شلطة  يف  موقعهما  ب�شبب 
ي��رت��ب��ط ب��ه��ا م���ن �م���ت���ي���از�ت، كان 
وبني  �مللكة،  من��وذج  �ت��ب��اع  عليهما 

�لذين يف�شلون �شيناريو ديانا ».
�أّن �لثنائي قرر  �ل��و����ش��ح،     وم��ن 
�لقلوب”،  “�أمرية  حمل  يحل  �أن 
�خلريية  �جل��ول��ة  م��ن  يت�شح  كما 
تكرميا  �أفريقيا  يف  بها  قاما  �لتي 

لذكرى ديانا.
يتهمونها  م��ي��غ��ان  منتقدي  �ن     
�إفريقيا،  ج��ن��وب  ف��ف��ي  ب��ال��ن��ف��اق. 
�أنها  على  ب��اع��ت��ز�ز  نف�شها  ق��دم��ت 

بر�س،  فر�ن�س  وكالة  مع  ح�شرية 
�لتي  �مل���ب���ا����ش���رة  �لإد�ن���������ة  ل���ت���ك���ون 
ي��ط��ل��ق��ه��ا م�������ش���وؤول ���ش��ي��ن��ي ب����ارز 
قبل  �ندلعت  �لتي  لالحتجاجات 
خ��م�����ش��ة �أ����ش���ه���ر و����ش���ه���دت خ����روج 
للمطالبة  �ل�����ش��و�رع  �إىل  �مل��الي��ني 

مبزيد من �لدميوقر�طية.
وق����ال و�ن����غ ي���ي يف �مل��ق��اب��ل��ة �لتي 
ج���رت خ���الل زي��ارت��ه ب��اري�����س “ما 
لي�س  �ليوم  كونغ  هونغ  يف  يحدث 

باأي �شكل من �لأ�شكال �حتجاجات 
�شلمية«. و�أ�شاف “�إنها �أعمال عنف 
حم�شة. هذه �أعمال غري مقبولة 
�ملتظاهرين  متهماً  بلد”،  �أي  يف 
�لنا�س  وعامة  �ل�شرطة  مبهاجمة 

و�شل و�شائل �لنقل.
�حتجاجات  ك��ون��غ  ه��ون��غ  وت�����ش��ه��د 
مع  �أ�شبوعا،  ع�شرين  منذ  عنيفة 

ت�شاعد �لعنف على �لطرفني.
كانت  �ل�شخمة  �حل�شود  �أن  ورغم 

ب�شكل  منتظمة  مب�����ش��ري�ت  ت��ق��وم 
�ل�شتباكات  �ن���دل���ع���ت  ����ش���ل���م���ي، 
من  �أ�شغر  جمموعات  بني  م���ر�ر�ً 
و�شرطة  �مل��ت�����ش��ددي��ن  �مل��ح��ت��ج��ني 

مكافحة �ل�شغب.
�ملت�شددون  �مل��ت��ظ��اه��رون  و�أل���ق���ى 
�ل��ق��ن��اب��ل �حل���ارق���ة و�ل���ط���وب على 
بتخريب  ق���ام���و�  ك��م��ا  �ل�����ش��رط��ة، 
موؤيدة  �أن��ه��ا  ُيعتقد  �ل��ت��ي  �مل��ت��اج��ر 
لل�شني. وردت �ل�شرطة بالر�شا�س 

�ملطاطي و�لغاز �مل�شيل للدموع.
وم���ع ع���دم وج���ود ح��ل �شيا�شي يف 
�لأف����ق، �ح��ت��دم��ت �ل�����ش��د�م��ات مع 

مرور كل �شهر.
وم���ن���ذ ت�����ش��ل��م��ه��ا ه���ون���غ ك���ون���غ من 
تدير   ،1997 يف  ب���ري���ط���ان���ي���ا 
�ل�شني هذ� �ملركز �لتجاري طبقا 
ونظامان”  و�ح��دة  “دولة  لنموذج 
بحريات  للمدينة  ي�شمح  و�ل���ذي 

غري موجودة يف �لرب �لرئي�شي.
�ل�شعبي يتز�يد منذ  لكن �لغ�شب 
�شنو�ت ب�شبب خماوف من �أن بكني 
�حلريات،  ه��ذه  تقلي�س  يف  ب���د�أت 
خ��ا���ش��ة م��ن��ذ ت���ويل �ل��رئ��ي�����س �شي 
جينبينغ �ل�شلطة يف عام 2012.

و�ندلعت �حتجاجات هذ� �ل�شيف 
معار�شة  ب�������ش���ب���ب  �ل����ب����د�ي����ة  يف 
�لقرت�ح �لذي �ألغي �لآن، لل�شماح 
�إىل  جنائياً  بهم  �مل�شتبه  بت�شليم 
ب��ك��ني. و���ش��رع��ان م���ا حت��ول��ت �إىل 

للحكومة  مناه�شة  �أو���ش��ع  حركة 
و�ل����ق����ادة  ب���ك���ني  �ت����خ����ذت  �أن  ب���ع���د 
ك��ون��غ موقفا  ه��ون��غ  �مل��ح��ل��ي��ون يف 

مت�شدد�.
“قوى  ب���ان���ت���ظ���ام  �ل�������ش���ني  ت��ت��ه��م 
�ل�شطر�بات  ب���اإذك���اء  خارجية” 
ما  وغ�����ال�����ب�����اً  ك������ون������غ،  ه�����ون�����غ  يف 
بع�س  ب��ت�����ش��ري��ح��ات  ت�����ش��ت�����ش��ه��د 
�لد�عمني  �لغربيني  �ل�شيا�شيني 

لالحتجاجات.
ويف مقابلته مع فر�ن�س بر�س �تهم 
وزي����ر �خل���ارج���ي���ة �ل�����ش��ي��ن��ي قوى 

خارجية.
“هناك قوى �أجنبية ت�شجع  وقال 
�ل�شو�رع  يف  �لعنف  من  �لنوع  هذ� 
بهدف زعزعة �ل�شتقر�ر يف هونغ 
للق�شاء   ... �لفو�شى  وزرع  كونغ، 
على �ل��ت��ق��دم �ل��ت��اري��خ��ي �ل���ذي مت 
دولة  �شيا�شة  تطبيق  منذ  �إح��ر�زه 

و�حدة- نظامني«.

�ل�شبب  �ل�����ش��ر�ع��ات، ول��ه��ذ�  ف���وق 
مل تقم باإجر�ء مقابلة مع و�شائل 
و�ل�شحيفة  �مل��ك��ت��وب��ة.  �لإع�������الم 
�ليومية �لوحيدة �لتي تقر�أها هي 
ر��شينغ بو�شت، �شحيفة �لفرو�شية 
�ل�شباقات  نتائج  على  تعلق  �ل��ت��ي 

و�شائعات عامل �لفرو�شية.
�آخ��ر �لأخ��ب��ار، �شياأخذ هاري     يف 
�أ�شابيع  �شتة  طيلة  �إج��ازة  وميغان 
و�شائل  �ه����ت����م����ام  م����ن  ل����ل����ه����روب 
�لإعالممن خالل قطع �أن�شطتهما 
لتغذية  ي��ك��ف��ي  مب���ا  �خل����ريي����ة... 
ف�شول �ل�شحف �ل�شعبية �لذي ل 

ين�شب لدوق ودوقة �شا�شيك�س.
عن لوبوان

وزيرة اأملانية تقرتح منطقة 
اأمنية يف �شمال �شوريا 

•• برلني-رويرتز:

�لأملانية  �ل����دف����اع  وزي������رة  �ق���رتح���ت 
�إقامة  �أن��ي��ج��ري��ت ك��ر�م��ب ك��اري��ن��ب��اور 
�شوريا  ����ش���م���ال  يف  �أم���ن���ي���ة  م��ن��ط��ق��ة 
و�شمان  �ل��ن��ازح��ني  �ملدنيني  حلماية 
د�ع�س  لتنظيم  �ل��ت�����ش��دي  ����ش��ت��م��ر�ر 
�لتي  �لأوىل  �مل�����رة  وه����ي  �لإره����اب����ي 
تقرتح فيها برلني مهمة ع�شكرية يف 

�ل�شرق �لأو�شط.
�ملبادرة  �شتناق�س  �إنها  �لوزيرة  وقالت 
مع �ل�شركاء يف حلف �شمال �لأطل�شي 
�إر�شال  ت�شتبعد  ومل  �لأ����ش���ب���وع  ه���ذ� 
جنود �أملان �إىل �شوريا قائلة �إن �مل�شاألة 

يف يد �لربملان.
ويجتمع �لرئي�شان �لرو�شي فالدميري 
�أردوغان  بوتني و�لرتكي رجب طيب 
تتناول  �شوت�شي لإج��ر�ء حمادثات  يف 
�ل�شر�ع يف �شوريا. و�أو�شحت كر�مب 
�إىل  �شتحتاج  مبادرتها  �أن  كارينباور 

دعم تركيا ورو�شيا.
حزب  زعيمة  هي  كارينباور  وكر�مب 
�مل�شيحي  �ل����دمي����ق����ر�ط����ي  �لحت��������اد 
�أجنيال  �مل�شت�شارة  �إليه  تنتمي  �ل��ذي 
)زد.دي.�إف(  لقناة  وق��ال��ت  م��ريك��ل. 
�أن  ميكننا  “ل  �لأملانية  �لتلفزيونية 
�ملتفرج ول نفعل �شيئا«.  نقف موقف 
“�أقرتح  فيله  دويت�شه  لقناة  وق��ال��ت 
�إ�شر�ف  حتت  �أمنية  منطقة  نقيم  �أن 

دويل ومب�شاركة تركيا ورو�شيا«.

حظر جتول يف ت�شيلي 
والرئي�س يجتمع مع الأحزاب  

 •• �شانتياغو-اأ ف ب:

�لعنيفة  �لتظاهر�ت  �لثالثة تو�ليا مع تز�يد  خ�شعت ت�شيلي حلظر جتول لليلة 
فيما يجمع  �ل��ب��الد  �أن��ح��اء  قتيال يف خمتلف   12 �أوق��ع��ت  �ل��ت��ي  �لنهب  و�أع��م��ال 
لالزمة  حل  ليجاد  حماولة  يف  �ل�شيا�شية  �لأح��ز�ب  بينري�  �شيبا�شتيان  �لرئي�س 
�أن  �ملرتو قبل  ر�شوم  �أ�شعار  رفع  �أ�شا�شا على  و�ندلعت �لحتجاجات  �لجتماعية. 
تتحول �ىل غ�شب �شد �جلي�س و�لرئي�س بينري� �لذي �قرتح م�شاء �لثنني “عقد� 

�جتماعيا” يلبي مطالب �ملتظاهرين.
وقال �جلرن�ل خافيري �تورياغا �ملكلف �أمن �لعا�شمة، �إّن حظر �لتجول �ل�شاري 
من �ل�شاعة �لثامنة م�شاء حتى �ل�شاعة �ل�شاد�شة �شباحا “�شروري” مع ��شتعال 

�لعنف جمدد� يف �شانتياغو وعدد من مدن �لبالد.
لكّن �ملتظاهرين جتاهلو� �لأمر و��شتبكو� مع قو�ت �لأمن يف عدد من من �أحياء 
�لعا�شمة. وقتل �شاب بعدما �شدمته �شاحنة ع�شكرية �أثناء نهب �شركة �شيد يف 

مدينة تال�شو�نو يف جنوب �لبالد، على ما �أفاد مكتب �لنائب �لعام �لثنني.
و�عترب �لرئي�س �لحد �لتحركات �لجتماعية وهي �ل�شو�أ منذ عقود، �أن �لبالد يف 
“حالة حرب”، مع مقتل خم�شة ��شخا�س يف م�شنع �أحرقه متظاهرون يف �شاحية 

يف �لعا�شمة و�مر�أتني يف متجر مت �إحر�قه �ثناء عمليات نهب.
ومنذ بدء �لحتجاجات �جلمعة مت �عتقال نحو 1500 �شخ�س.

و�لثنني، ��شتخدمت قو�ت �لأمن �لتي ن�شرت نحو 9500 عن�شر، �لغاز �مل�شّيل 
�شكل  �ملتظاهرين يف  �آلف  �ملتظاهرين. وجتمع  لتفريق  �ملياه  للدموع وخر�طيم 
هتافات  مرددين  �لعا�شمة  يف  �لرئي�شي  �إيطاليا  ميد�ن  يف  �لثنني  م�شاء  �شلمّي 

“�رحل بينري�” و�أخرى مناه�شة للجي�س.
من  �لكثري  لديهم  �ملحتجني  �إّن  ع��ام��ا(   29( روخ��ا���س  كاميليا  �ملدر�شة  وق��ال��ت 
�ملطالب لكّن “��شتقالة بينري� �أولها«. وفيما قام بع�س �ملتظاهرين باإلقاء �حلجارة 
و��شعلو�  متاري�س  و�أق��ام��و�  متاجر  ونهبو�  �حلافالت  �نتظار  حمطات  وحتطيم 
�لنري�ن، كانت غالبية �لتظاهر�ت يف �لعا�شمة �شّلمية و�حتفالية وتت�شمن غناء 
لل�شحافيني  بغ�شب  �لح��د  م�شاء  �لت�شيلي  �لرئي�س  وق��ال  وق��رع طبول.  ورق�شا 
“نحن يف حالة حرب �شد عدو قوي ل يرحم ل يحرتم �أحد� ول �شيئا وهو م�شتعد 

ل�شتخد�م �لقوة بدون �ي حدود«.

بعد مقابلة نارية ك�شفت امل�شتور:

غ�شب هاري وميغان يزعج الأمري ويليام...!  

اأ�شدقاء بريطانيني ن�شحوا ميغان بعدم الزواج من هاريهاري: »كل فال�س م�شور اأو ا�شواء كامريا تذكرين بوالدتي«

هاري وميغان مكتئبان

�لمري وليام على خطى �مللكة �شبح ديانا يخيم من جديد

عبري مو�شى تتوقع

�مللكة ترف�س �لتدخل وتف�شل �ل�شمت على �لردود

ميغان: »التدقيق امل�شتمر من قبل و�شائل االإعالم يدمر حياتي«

االأمري ويليام غا�شب من ن�شر هذا الغ�شيل القذر، ومن مقا�شاة �شحف �شعبية

االبن االأ�شغر لالأمري ت�شارلز اأكد الأول مرة ال�شائعات عن توتر عالقته ب�شقيقه االأمري وليام
ظلت امللكة دائما فوق ال�شراعات، و�شحيفتها الوحيدة هي را�شينغ بو�شت، �شحيفة الفرو�شية

بـــــرودة  ـــعـــت  ُو�ـــش    
ــة  ــزي ــي ــل الـــــدم االجن
التقليدية اأمام اختبار 
قا�ش و�شعب يف اأعقاب 
املـــقـــابـــلـــة الـــنـــاريـــة 
التي  ومــيــغــان  ــهــاري  ل
االأحد،  م�شاء  اأذيعت 
عن  تقرير  من  كجزء 
ــا االأخــــرية  ــم ــه ــارت زي
اجلنوبية  للمنطقة 

الأفريقيا.

•• الفجر – خرية ال�شيباين

وزير خارجية ال�شني يدين العنف يف هونغ كونغ 
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�شريومولوتوف  �أول��ي��ج  ع��ن  نقال  ل��الأن��ب��اء  �إنرتفاك�س  وك��ال��ة  قالت 
�شوريا  ب�شمال  �ل��رتك��ي  �لتوغل  �إن  �لرو�شي  �خلارجية  وزي��ر  نائب 
�شريومولوتوف  و�أدىل  �ل�شورية.  �لأر����ش��ي  و�شالمة  وح��دة  ينتهك 
مع  بوتني  فالدميري  �لرو�شي  �لرئي�س  �جتماع  �أث��ن��اء  بت�شريحاته 
�مل�شوؤول  �أردوغ��ان بجنوب رو�شيا. وقال  �لرتكي رجب طيب  نظريه 
لها  �لتي يحق  و�لإير�نية فح�شب هي  �لرو�شية  �لقو�ت  �إن  �لرو�شي 
�أن  يتوقع  �أن��ه  �أي�شا  عنه  �لوكالة  ونقلت  �شوريا.  تكون يف  �أن  قانونا 
يو�شح �جتماع بوتني و�أردوغ��ان �جلانب �لذي ي�شيطر على �ملناطق 

�لغنية بالنفط يف �شمال �شرق �شوريا.

 
�لذين  �لأك����ر�د  للمقاتلني  دع��م��ه  �أم�����س  �لأ���ش��د  ب�شار  �لرئي�س  �أك���د 
�أن  دون  م��ن  �شوريا،  �شرق  �شمال  يف  �أن��ق��رة  ت�شنه  لهجوم  يت�شدون 
ي�شّمهم، يف موقف جاء بعد �تفاق بد�أ مبوجبه ن�شر جي�شه يف مناطق 
�شيطرة �لإد�رة �لذ�تية �لكردية. وقال �لأ�شد يف ت�شريحات �أدىل بها 
�جلهادية  �لف�شائل  �شد  �لأم��ام��ي��ة  �جلبهة  خطوط  زي��ارت��ه  خ��الل 
�أي  ندعم  لأن  م�شتعدون  “نحن  غ��رب(  )�شمال  �إدل��ب  حمافظة  يف 
و�أ�شاف  �ل��رتك��ي«.  �ل��ع��دو�ن  �شد  �شعبية  مبقاومة  تقوم  جمموعة 
“طبعاً، هذ� لي�س قر�ر�ً �شيا�شياً. نحن ل ناأخذ �لآن �أي قر�ر �شيا�شي، 
هذ� و�جب د�شتوري وهذ� و�جب وطني ل�شنا بحاجة �إىل مناق�شته«.

وت�شّن تركيا مع ف�شائل �شورية مو�لية لها منذ �لتا�شع من �ل�شهر 
�حل���ايل ه��ج��وم��اً ���ش��د �مل��ق��ات��ل��ني �لأك�����ر�د �مل��دع��وم��ني م��ن �لوليات 
مناطق  من  لقو�تها  و��شنطن  �شحب  من  يومني  بعد  ب��د�أ  �ملتحدة، 
حدودية. وتريد تركيا، �لتي تخ�شى حكماً ذ�تياً كردياً قرب حدودها 
يثري نزعة �نف�شالية لديها، �إن�شاء منطقة عازلة يبلغ طولها �أكرث 
440 كلم، �ي كامل مناطق �شيطرة �لأك��ر�د �حلدودية، لتعيد  من 
�إليها ق�شماً كبري�ً من 3،6 ماليني لجئ �شوري لديها. ويف مرحلة 
�أوىل، �شتقت�شر هذه �ملنطقة على طول 120 كيلومرت�ً، ومتتد من 
مدينة تل �أبي�س �لتي �شيطرت عليها �أنقرة يف بد�ية هجومها حتى 

بلدة ر�أ�س �لعني �لتي �ن�شحب منها �آخر �ملقاتلني �لأكر�د �لأحد.

 
نقلت �ل�شلطات �ليونانية �ملزيد من �لالجئني و�ملهاجرين من خميمات 
�لتي  �حلكومة  وقالت  �أم�س  �لرئي�شي  �لرب  �إىل  على جزرها  مزدحمة 
تو�جه زيادة يف �أعد�د �لو�فدين �جلدد �إنها �شتنتهج موقفا مت�شدد� �إز�ء 
700 مهاجر  نحو  �إن  م�شوؤولون  وقال  �للجوء.  �ملوؤهلني لطلب  غري 
جزيرة  م��ن  ق��ادم��ني  �أثينا  ق��رب  �إليف�شينا  مطار  �إىل  و�شلو�  ولج��ئ 
لي�شبو�س  جزيرة  من  �شخ�شا   120 و�شل  �شابق  وق��ت  ويف  �شامو�س. 
�إىل ميناء برييو�س �لرئي�شي. وتو�جه �ليونان �شعوبات يف �لتعامل مع 
�إيجه  �أع��د�د �لالجئني و�ملهاجرين �لقادمني عرب بحر  �أكرب زي��ادة يف 
من تركيا منذ 2015 عندما عرب �أكرث من مليون �شخ�س �إىل �أوروبا 
�ليونان. وتتعر�س �جلزر �لأقرب لرتكيا  وبينهم كثريون جاءو� عرب 
للعبء �لأكرب لهذه �لتدفقات وتقول �ملفو�شية �ل�شامية لالأمم �ملتحدة 
�ملخيمات  يف  ومهاجر  لج��ئ   33700 ه��ن��اك  �إن  �لالجئني  ل�����ش��وؤون 
يف  لي�شبو�س  ج��زي��رة  على  مبخيم  حريق  يف  �م���ر�أة  وتوفيت  �ملكد�شة. 
�أج���رب ح��ري��ق يف خميم م��زدح��م على  �أي��ل��ول يف ح��ني  �أو�خ����ر �شبتمرب 

جزيرة �شامو�س �ملئات على �خلروج لل�شو�رع هذ� �ل�شهر.

�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �إىل  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �ل�����ش��رط��ة  م��ن  ���ش��ب��اط  ي�شافر 
ل�شتجو�ب زوجة دبلوما�شي �أمريكي ُمنحت ح�شانة دبلوما�شية بعد 

مز�عم عن تورطها يف حادث �شري قتل فيه �شاب بريطاين.
در�جته  ت�شادم بني  ح��ادث  بعد  دن )19 عاما(  ه��اري  �ل�شاب  وُقتل 
���ش��اك��ول���س، قرب  �آن  وت��دع��ى  �لدبلوما�شي،  زوج���ة  و���ش��ي��ارة  �ل��ن��اري��ة 
قاعدة كر�وتون �لتابعة ل�شالح �جلو �لربيطاين و�لتي ي�شتخدمها 

�جلي�س �لأمريكي وتقع يف نورثامبتون�شري بو�شط �إجنلرت�.
وغادرت �شاكول�س بريطانيا بعد فرتة وجيزة من �حلادث مما �أثار 
خالفا دبلوما�شيا بني لندن وو��شنطن ب�شاأن ما �إذ� كان يتعني عليها 

�لعودة ل�شتجو�بها.

عوا�شم

مو�سكو

دم�سق

�أثينا

لندن

بوليفيا ت�شتعد لإ�شراب بعد 
رف�س نتائج النتخابات 

 •• الباز-اأ ف ب:

�أعمال عنف يف عدة  �ن��دلع  �شاعات من  بعد  عام  لإ�شر�ب  بوليفيا  ت�شتعد 
�إثر رف�س مر�شح �ملعار�شة نتائج �لنتخابات �لرئا�شية �لتي �أظهرت  مدن 
�أّن �لرئي�س �لي�شاري �ملنتهية وليته �إيفو مور�لي�س يتجه للفوز من �لدورة 

�لأوىل يف حتّول مفاجئ يف �لنتائج �عتربه مر�شح �ملعار�شة تزوير�ً.
�ملحكمة  مبنى  يف  �لنار  ح�شد  �أ���ش��رم  �لد�شتورية،  �لعا�شمة  �شوكري،  ويف 
�أن�شار  من  متظاهرين  بني  ��شتباكات  د�رت  فيما  باملقاطعة،  �لنتخابية 
مر�شح �ملعار�شة كارلو�س مي�شا و�ل�شرطة يف كل من لباز وبوتو�شي، بح�شب 

ما �أفادت و�شائل �إعالم حملية ومر��شلو وكالة فر�ن�س بر�س.
ع��دة مدن  �ندلعت يف  عنف  �أع��م��ال  �أّن  �ملحلّي  �لإع���الم  يف  تقارير  وذك���رت 
�أّنه  �لو�شطي مي�شا م�شاء �لثنني  �ملر�شح  �إع��الن  �أخ��رى. وج��اء ذلك بعيد 
لن يعرتف بالنتائج �شبه �لنهائية لالنتخابات �لرئا�شية �لتي جرت �لأحد 
�لعام  منذ  �ل��ب��الد  يحكم  �ل��ذي  مور�لي�س،  ل�شالح  كبري�  حت��ول  و�شهدت 

2006، من متاأّهل لدورة ثانية �إىل فائز من �لدورة �لأوىل.
وقال مي�شا لو�شائل �إعالم يف �شانتا كروز يف �شرق �لبالد “لن نعرتف بهذه 
�لنتائج �لتي تندرج يف �إطار عملية تزوير خمزية ت�شع �ملجتمع �لبوليفي 
�ل�شابق للبالد  �لرئي�س  و�أتى موقف مي�شا،  يف حالة توتر غري �شرورية«. 
�لأمريكية  �ل��دول  بعثة منظمة  �إب��د�ء  بعيد  2001 و2005،  بني عامي 
يف  �ملفاجىء  �لتحّول  �إز�ء  وده�شتها”  �لعميق  “قلقها  �لنتخابات  ملر�قبة 

نتيجة �لنتخابات �لرئا�شية.

مع بداية الع�شر االإمرباطوري اجلديد

اليابان: جرعة من التقدمية يف املجتمع...!
�شبق الأكيهيتو، والد ناروهيتو، اأن خرق نوامي�ش املحافظني

اعتلى العر�ش يف مرا�شم تراثية

المرباطور الياباين يتعهد بالعمل وفقًا للد�شتور 
وحتمل م�شـوؤوليته كرمـز للدولــة ووحـدة �شــعب 

•• طوكيو -وام:

جرى تن�شيب �لمرب�طور �لياباين ناروهيتو ر�شمياً �أم�س 
حو�يل  م��ن  �شخ�شيات  بينهم  �شيف،  �أل��ف��ي  ح��و�يل  �أم���ام 
�لق�شر  ر�شمي يف  �حتفال  دولية يف  دول��ة ومنظمة   190

�لمرب�طوري.
د�خل  من  59 عاماً  �لعمر  �لبالغ من  وق��ال �لمرب�طور 
و�رتفاعه  �مل��غ��ط��ى  ت��اك��ام��ي��ك��ور�  �لم����رب�ط����وري  �ل��ع��ر���س 
�أعمل  ب���اأن  “�أتعهد  �لتتويج،  ي��ع��ادل  حفل  يف  م��رت،   6.5
للدولة ووحدة  و�أحتمل م�شوؤوليتي كرمز  للد�شتور  وفقاً 
ثوب  �رتدى  �لذي  �لمرب�طور،  و�أ�شاف  �ليابان”.  �شعب 
بت�شميم  رد�ء برتقايل غامق  وهو  نو غوهو”،  “كوروزن 
�إىل �لقرن �لتا�شع كان يرتديه �لأباطرة يف  يعود تاريخه 
لل�شعب  “�ل�شعادة  د�ئ��م��اً  يتمنى  �إن��ه  �خلا�شة،  �ملنا�شبات 
و�ل�������ش���الم ل��ل��ع��امل، و�له���ت���م���ام ب��ال��ن��ا���س و�ل����وق����وف �إىل 

جانبهم«.
طبقات  ذي  كيمونو  ترتدي  ما�شاكو  �لمرب�طورة  وكانت 
جتل�س على �لعر�س ميت�شود�ي بجو�ر عر�س �لمرب�طور.

 Sokuirei Seiden no« ويف �حلفل �ملعروف با�شم
يف قاعة �شايدن �لر�شمية، �لذي ُنظم بعد ن�شف عام   »gi
�لوزر�ء  رئي�س  نقل  �لعر�س،  �إىل  �لم��رب�ط��ور  �شعود  من 
�شينزو �آبي �لتهاين من قاعة “مات�شو نو ما” �لر�شمية. 

••  الفجر – خرية 
ال�شيباين

   يف 27 مايو، جتر�أت �لإمرب�طورة 
جنوين.  بفعل  �لقيام  على  ما�شاكو 
لقد حتدثت قبل زوجها، �لإمرب�طور 
دونالد  �لزوجان  ��شتقبل  ناروهيتو. 
و�شط  �لق�شر  يف  ت��ر�م��ب  وميالنيا 
�أن  منذ  ر�شمي  �شيف  ك��اأول  طوكيو، 

�ل�شاعات  يف  �أكيهيتو  و�ل���ده  ع��اًم��ا،   59 �ل��ع��اه��ل،  خلف 
�لتي تلت تنازله يف 30 �أبريل. .

   لالحتفال بهذ� �لجتماع �لر�شمي �لأول، قّدم رئي�س 
ثميًنا  كماًنا  ناروهيتو  لالإمرب�طور  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
 .1938 ع��ام  �ألي�شون  �إيفان  �لأمريكي  �حل��ريف  �شنعه 
وتعليًقا على هذه �للفتة �ل�شاحرة، �شارعت ما�شاكو �إىل 
و�أك�شفورد،  هارفارد  تر�شخت يف  �إجنليزية  بلغة  �لقول، 
�إن زوجها، وهو �ملو�شيقي �لر�قي، “ميكن �أن يعزف عليه 

بدء من �لليلة«. 
   يف بيت �إمرب�طوري مقنن للغاية، ويخ�شع لإ�شر�ف 
�خلروج  ه��ذ�  �أح���دث  ج��د�،  �ملحافظني  �مل�شوؤولني  كبار 

�لربيء �لكثري من �ل�شجيج.
 “رغم �لقيود و�لتقاليد، فاإنها تت�شرف بطريقة طبيعية 
جًد�، وجت�شد �شكاًل من �أ�شكال �مل�شاو�ة بني �جلن�شني”، 
�ملتمّيز  �خلبري  �إيت�شي،  ميا�شريو  �لربوفي�شور  يقول 

�ليوم، ظهر مع زوجته، يف لبا�س تقليدي، يف  منت�شف 
�لعر�س.  �إىل  �لر�شمي  �شعوده  لإع��الن  �ل�شنوبر  ق�شر 
�آبي حينها، ثالث مر�ت،  �شينزو  �ل��وزر�ء  رئي�س  و�شرخ 
“)“عا�س  ���ش��ن��ة  �آلف   10“ ح��رف��ي��ا  �ي  “بانز�ي!” 

�لإمرب�طور!«(.

فجوة متزايدة
     ب��ع��د �ل��ظ��ه��ر، ومب��الب�����س ر���ش��م��ي��ة م�����ش��ائ��ي��ة ك��ان��ا يف 
بينهم  من  ك��ربى،  ع�شاء  ماأدبة  يف  �شيوفهما  ��شتقبال 
�لأوىل من  �حللقة  دول��ة يح�شرون هذه   174 ممثلو 
�أ�شابيع. ويف نوفمرب، �شيتعني  �حتفالية �شت�شتمر لعدة 

على ناروهيتو �لقيام مبر��شم دينية �أخرى.
يبت�شم  »�لطقو�س مل يتم حتديثها على �لإطالق”،     
�حلكومية،  ب��ورت��الن��د  ج��ام��ع��ة  م���ن  روف  ك���ني  �مل�����وؤرخ 
�لبيت  تقاليد  ح��ر����س  ب��ني  متز�يدة  ي��رى فجوة  �ل��ذي 

�لإمرب�طوري، و�حلد�ثة �لن�شبية لآخر �لأباطرة. .

وخالل  �ملنق�شي،  �ل�شيف  يف  �ل��ي��اب��ان��ي��ة.      �مللكية  يف 
�ل�شابقة،  �لدبلوما�شية  ���ش��وه��دت  ر�شمية،  �ح��ت��ف��الت 
على  تقف  وه��ي  ��ا،  �أي�����شً ج��ي��ًد�  �لفرن�شية  تتحدث  �لتي 
نف�س �خلط مع زوجها، ولي�س خطوة �إىل �ل��ور�ء، مثل 
�لإمرب�طور�ت �ل�شابقات. ثورة �شغرية �أخرى يف نظام 
روؤيته  �ل�شلطة،  يف  جيًد�  �ملمثلون  �لقوميون،  يرف�س 

يتغرّي خوفا من تغيري هوية �لبلد.

االمرباطور “�شُيخرب” اأرواح اأجداده
لطقو�س  وما�شاكو  ناروهيتو  �متثل  �ل��ث��الث��اء،  �أم�����س    
مبا  �ل�شابع،  �ل��ق��رن  �إىل  تاريخها  يعود  �لتي  �لتتويج، 
على  ر�شميا  �جل��دي��د  �لم���رب�ط���ور  جلو�س  �إىل  ي��وؤ���ش��ر 

عر�س �لأقحو�ن.
    يف موكب بدون ح�شور �جلمهور، “�أبلغ” �لمرب�طور 
عن  �أم��ات��ري����ش��و  �ل�شم�س  و�إل��ه��ة  �أج�����د�ده  �أرو�ح  �أوًل، 
جميئه يف ثالثة معابد �شغرية بنيت د�خل �لق�شر. يف 

وت��وىّل �لإم��رب�ط��ور عر�س �لأق��ح��و�ن يف �لأول من مايو، 
عاماً،   85 �لعمر  م��ن  �لبالغ  و�ل���ده  تنحي  م��ن  ي��وم  بعد 
�لإمرب�طور �ل�شابق �أكيهيتو، كاأول �مرب�طور ياباين يقوم 
�لإمرب�طور  يح�شر  ومل  ع��ام.   200 ح��و�يل  منذ  بذلك 
�ل�شابق �أكيهيتو و�لإمرب�طورة �ل�شابقة ميت�شيكو، ف�شاًل 
�لأمري  �أرم��ل��ة  ع��ام��اً،   96 �لبالغة  ي��وري��ك��و  �لأم����رية  ع��ن 

�لر�حل ميكا�شا، �حلفل �لذي ُينظم كمنا�شبة ر�شمية.
�لإمرب�طور  تن�شيب  مر��شم  �أ�شلوب  �لطقو�س  و�تبعت 
ت�شيب  مر��شم  وكذلك   ،1990 عام  يف  �ل�شابق  �أكيهيتو 
�لإم�����رب�ط�����ور ه��ريوه��ي��ت��و، �مل���ع���روف ب��ع��د وف���ات���ه با�شم 

�لإمرب�طور �شو�، �لذي نُظم يف كيوتو يف عام 1928.
ور�ثية يف  �أق��دم مملكة  يف  �لعر�س  توريث  ومتتد طقو�س 

�لعامل �إىل �أكرث من �ألف �شنة خلت.
وجعلت �ليابان �م�س عطلة وطنية لالحتفال مع �لزوجني 
�أن يبد�آ عر�شاً يف  �لإمرب�طوريني �للذين كان من �ملقرر 
�شيارة مك�شوفة يف �لعا�شمة بعد �حلفل، ولكن مت تاأجيل 
�حلدث �إىل 10 نوفمرب مر�عاة ل�شحايا �إع�شار يف وقت 

�شابق من �ل�شهر.
ويف �ل�شباح، جتمع �لنا�س على طول �ل�شو�رع حتت �ملطر 
كانا  بينما  �لإم��رب�ط��وري��ني  �ل��زوج��ني  لإل��ق��اء نظرة على 
�لإم��رب�ط��وري وهما  �لق�شر  �إىل  ب�شكل منف�شل  يتجهان 

يلوحان من �شيارتيهما على طول �لطريق.

م�شتقبل  خللق  جهدنا  ق�شارى  نبذل  “�شوف  �آب��ي  وق��ال 
�شلمي م�شرق ميلوؤه �لأمل يف �ليابان” وحقبة يلتقي فيها 

�لنا�س لتطوير ثقافة �لبالد.
وبعد ذلك هتف رئي�س �لوزر�ء مرتدياً معطفاً ر�شمياً مع 
�لعمر  تتمني طول  �لتي  بانز�ي  �ل�شيوف ثالثة هتافات 

لالمرب�طور “وبانز�ي تعني حرفياً �ألف �شنة«.
ودف��ع��ت �لأم���ط���ار �ل��غ��زي��رة م��ن��ذ �ل�����ش��ب��اح وك��ال��ة �لبالط 
�لياباين  بالزي  �مل�شوؤولني  تقليل عدد  �إىل  �لمرب�طوري 
من  �مل��م��ر  د�خ���ل  �إىل  ونقلهم   70 ح���و�يل  م��ن  �لتقليدي 
�أن ي�شطفو� وهم  �أ���ش��اًل  �مل��ق��رر  ك���ان م��ن  �ل��ف��ن��اء، ح��ي��ث 

يحملون �ل�شيوف و�لأقو��س.
ويف �حلفل، مت تقدمي �ثنني من �ل�شعار�ت �لإمرب�طورية- 
�ل�شيف �لإمرب�طوري و�جلوهرة- �لتي ورثها �لإمرب�طور 
يف �شهر مايو كدليل على �شعوده �إىل �لعر�س، مع �لأختام 

�لر�شمية و�ل�شخ�شية.
ويف وقت �شابق من �م�س، ز�ر �لإمرب�طور و�لإمرب�طورة، 
على  بي�شاء،  طبقات  ذ�  وكيمونو  �أبي�س  رد�ء  ي��رت��دي��ان 
�لق�شر يف و�شط  �لتو�يل، ثالث قاعات دينية د�خل حرم 

طوكيو.
ومت ت�شديد �لإجر�ء�ت �لأمنية مع ن�شر ما ي�شل �إىل 26 
�أن��ح��اء �ل��ي��اب��ان م��ن �أج���ل حماية  �أل���ف �شرطي م��ن جميع 

�ملر��شم.

ال�شبق الأكيهيتو
ناروهيتو،  و�ل��د  لأكيهيتو،  �شبق       
�ملحافظني عندما  نو�مي�س  �أن خرق 
نف�س  على  ليكون  �لركوع  على  جت��ر�أ 
�لكو�رث  خ���الل  �ل�����ش��ح��اي��ا  م�شتوى 
�لطبيعية، �أو عند �لعتذ�ر يف �خلارج 
ل�����ش��ح��اي��ا �جل���ي�������س �لم�����رب�ط�����وري 
�ل���ي���اب���اين �ل�������ش���اب���ق. ك���م���ا �أن������ه قرح 
على  �إق��د�م��ه  خ��الل  �لتقليديني من 

طلب �لتنازل عن �لعر�س.
    بعد �لتلميح �إىل �أنه �شيتبع �مل�شار �لتقدمي لو�لده، 
يبدو �أن ناروهيتو بد�أ يكافح، بهدوء، من �أجل بلد �أكرث 
بني  للم�شاو�ة  �ح��رت�م��اً  و�أك��رث  �لأجنبي،  على  �نفتاًحا 
�لبالد  يف  �لد�ئر  �لنقا�س  ينع�س  قد  موقف  �جلن�شني. 
�لن�شاء  �لذي يق�شي  �لإم��رب�ط��وري  �لبيت  حول يقليد 

عن خالفة �لعر�س.
و�أ���ش��ب��ح م�شتقبل  ف��ق��ط،  �ب��ن��ة  وم��ا���ش��اك��و  لناروهيتو     
�بن  هي�شاهيتو،  �لأم��ري  ره��ن  �لإم��رب�ط��وري��ة  �ل�شاللة 
�لآن  م��ن  وي��ع��ل��م  ع��اًم��ا،  �لوحيد،13  �لإم���رب�ط���ور  �أخ 
�أن��ه يتحّتم عليه يف ي��وم ما �إجن��اب ول��د، لأن��ه ل ميكن  

لأخو�ته ول لبنة عمه، ممار�شة �حلكم.
يهم�س كني روف،     »�شيتجدد �لنقا�س وينتع�س حتما”، 
حول هذه �مل�شالة �حلارقة، و�شيطرح �ليابانيون �ل�شوؤ�ل 

على �أنف�شهم.                                               عن ليزكو

العراق يرف�س بقاء القوات 
الأمريكية املن�شحبة من �شوريا 

•• بغداد-رويرتز:

قال �جلي�س �لعر�قي �أم�س �إن �لقو�ت �لأمريكية �لتي 
�ن�شحابها من �شوريا  �إىل �لعر�ق �شمن خطة  عربت 
بل  �ل��ع��ر�ق  يف  �ل��ب��ق��اء  مب��و����ش��ل��ة  ت�شريحا  تتلق  مل 
جمرد مو�فقة على دخولها كي تنتقل منه �إىل خارج 

�لبالد.
�لدفاع  وز�رة  �إع��الن  مع  �لعر�قي  �لبيان  ويتناق�س 
�لأمريكية  �ل��ق��و�ت  ك��ل  �أن  )�لبنتاجون(  �لأمريكية 
جندي  �أل���ف  وق��و�م��ه��ا  ���ش��وري��ا،  �شمال  م��ن  �ملن�شحبة 
�حلملة  ملو��شلة  �ل��ع��ر�ق  غ��رب  �إىل  �شتنتقل  تقريبا، 
�ل���دف���اع عن  “ودعم )ج���ه���ود(  ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س  ���ش��د 
لحقا  كبري  �أمريكي  دفاعي  م�شوؤول  وق��ال  �لعر�ق«. 

�إن �ملوقف مل يت�شح بعد و�إن �خلطط قد تتغري.
�لقو�ت  “جميع  ب��ي��ان��ه  يف  �ل��ع��ر�ق��ي  �جل��ي�����س  وذك����ر 
�لأمريكية �لتي �ن�شحبت من �شوريا ح�شلت �ملو�فقة 
على دخولها �إقليم كرد�شتان لُتنقل �إىل خارج �لعر�ق. 
د�خل  �ل��ق��و�ت  ه��ذه  بقاء  على  مو�فقة  �أي  توجد  ول 

�لعر�ق«.
�لأمريكية  �ل��ق��و�ت  كانت  �إذ�  م��ا  بعد  و��شحا  ولي�س 
�شوريا  �لعر�ق قاعدة ل�شن هجمات برية يف  �شتجعل 

�أو �شربات جوية على مقاتلي د�ع�س.
وكان يتمركز يف �لعر�ق قبل عبور �لقو�ت �لأمريكية 
�أمريكي  جندي   5000 م��ن  �أك��رث  �شوريا  م��ن  �إل��ي��ه 
عدم  �شمان  يف  و�مل�شاعدة  �لعر�قية  �لقو�ت  لتدريب 

نهو�س د�ع�س جمدد�.
 

�للبنانية  للحرب  �لر�شمية  �لنهاية  م��ن  �أع���و�م  بعد  �ل��ب��الد  على  ي�شيطر  ك��ان 
�لتي ��شتمرت 15 عاماً. و�أعقب ذلك تظاهر�ت م�شادة حلزب �هلل و�جلماعات 
لالحتجاج  �ل�شارع  �إىل  �للبنانيون  ن��زل   2015 ويف  �ل�شوري.  للنظام  �مل��وؤي��دة 
على �شوء �إد�رة �حلكومة لأزمة �لنفايات. ويقول �لكاتب �إن �حتجاجات 2015 
�للبنانية،  �لطو�ئف  ك��ل  م��ن  �أ�شخا�شاً  ��شتقطبت  �إذ  نوعها  م��ن  �لأوىل  كانت 
تعترب  بينما  جميعهم،  ل  �ل��زع��م��اء،  بع�س  �شد  موجهاً  ك��ان  �لح��ت��ج��اج  ولكن 
�لتظاهر�ت �لأخرية عابرة لكل �لطبقات �لجتماعية و�لطو�ئف، ويف يف لبنان 
كله، من طر�بل�س �إىل �شور، ويف �ملدن �لكربى و�ل�شو�حي و�لقرى، �أين تعالت 
�لهتافات مبحا�شبة كل �لزعماء. و�أ�شاف �لكاتب �أن �ل�شكوى من �شوء �إد�رة يف 
لبنان لي�شت جديدًة. فالف�شاد و�ملح�شوبيات �شائد�ن وُيعاين �لقت�شاد منذ وقت 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�لتظاهر�ت  تاميز”  “نيويورك  �شحيفة  يف  �لدين  علم  ربيع  �ل��رو�ئ��ي  تناول 
و�شائل  على  و����ش��ع  ن��ط��اق  على  �نت�شر  فيديو  �إىل  م�شري�ً  لبنان،  يف  �ل�شعبية 
باأن  و�أبلغتهم  �ملحتجني،  �شيارتها و�شط  �لتو��شل �لجتماعي لمر�أة عالقة يف 
�بنها �ل�شغري خائف، ما دفع �ل�ُشبان �إىل �إن�شاد �أغنية “بايبي �شارك” لتبديد 
�لوحدة  �لفيديو ظريف وذو دللت، لأن  �إن  �ل�شحيفة  �لطفل.  وتقول  خوف 
�أمر نادر بني �حل�شود يف لبنان.  ومنذ �خلمي�س �ملا�شي، نزل لبنانيون من كل 
�لأطياف �إىل �ل�شو�رع لالحتجاج على �لف�شاد، وحتى �ليوم لتز�ل �حل�شود تكرب، 
و�أ�شو�تها ترتفع �أكرث.  وقدرت و�شائل �إعالم �حل�شود يوم �لأحد ب�1.3 مليون 
�شخ�س، �أي ما يعادل %20 من �ل�شعب �للبناين. و�نطلقت �شر�رة �لحتجاج 
يف حماولة  �شبب �شريبة مفرت�شة قررتها �حلكومة على خدمة “و�ت�س �آب”، 

لرفع �ملد�خيل ملو�جهة �لأزمة �ملالية.
ثورة االأرز .. و�شبق للبنانيني �أن تظاهرو� مر�ر�ً، ففي �آذ�ر )مار�س( 2015 
�لذي  �ل�شوري  �لتدخل  �شد  �لأرز”  ب�”ثورة  عرفت  �شخمة  تظاهر�ت  خرجت 

طويل، و�لدين �لعام هو �لأكرب يف �لعامل مقارنًة مع �لناجت �لجمايل �لد�خلي، 
يف  �أف�شل  لفر�س  يهاجر  �ل�شباب  �أن  حتى  ج���د�ً  مرتفعة  �لبطالة  وم��ع��دلت 
�خلارج. ويعاين �للبنانيون نق�شاً يف �خلدمات �لعامة مثل �لكهرباء و�ملاء، ولكن 
�لذي تغري هو م�شتوى �شوء �لإد�رة، و�لأعباء �جلديدة �لتي يعانيها �ملو�طنون.

اأخبار �شيئة .. ويو�شح �لكاتب �أن �لحتجاجات �لأخرية تاأتي بعد �شل�شلة من 
�لأخبار �ل�شيئة، �إذ تر�جع �لت�شنيف �لئتماين للبنان هذ� �ل�شيف، ما يعني �أن 
�أحدهما  �أعلى. تال ذلك حدثان رئي�شيان،  ديون �لبلد �لكربى �شت�شدد بفو�ئد 
ف�شيحة جن�شية و�لآخر كارثة بيئية.  ففي 30 �شبتمرب)�أيلول( �ملا�شي وردت 
تقارير تفيد باأن �شعد �حلريري، رئي�س �لوزر�ء و�حلليف �لأمريكي، �شرف �أكرث 
�أزياء  �ل�شلطة، ل�شالح عار�شة  2013، عندما خارج  16 مليون دولر يف  من 

�لطو�رئ  ح��ال  �للبنانية  �حلكومة  �أعلنت  يومني،  ب  وبعدها  �أفريقية.  جنوب 
�لقت�شادية. يف �لأ�شبوع �ملا�شي، دمرت حر�ئق �لغابات �لبالد. وبد� كاأن كل غابة 
يف كل ز�وية حترتق. ومل يتمكن رجال �لإطفاء من مو�كبة ذلك لأن معد�تهم 
�أدت  �حل��ظ،  لل�شيانة.وحل�شن  �أم���و�ًل  تخ�ش�س  مل  فاحلكومة  �خلدمة،  خ��ارج 
�لأمطار �إىل �ل�شيطرة على �لعديد من �حلر�ئق. ثم جاءت �شريبة �لو�ت�س �آب.

�أن يتحد �ملو�طنون هذه  �أنها لي�شت م�شادفة  ور�أى �لكاتب  اأمراء احلرب .. 
�ملرة. ويبدو �أن �حلكومة نف�شها موحدة للمرة �لأوىل منذ فرتة. فمن �ملفرت�س 
�أن متثل هذه �حلكومة �لتي ت�شكلت يف يناير )كانون �لثاين( �ملا�شي، بعد �أطول 
فر�غ حكومي، كل لبنان، وجميع �لأطر�ف. ويعني ذلك �أن �ل�شيا�شيني، ومنهم 
مل  �للبنانية،  �لأهلية  �حل��رب  يف  �لطائفية  �مليلي�شيات  ق��ادو�  ح��رب  �أم���ر�ء  من 
يتمكنو� من ��شتغالل �لنق�شامات �لطائفية �لتي �أبقت بع�س �لأ�شر يف �ل�شلطة 
لأجيال. وذكر �لكاتب باأن �لنا�س �نتتخبو� نف�س �ل�شيا�شيني مر�ر�ً وتكر�ر�ً رغم 
معرفتهم بف�شادهم، لأن كل و�حد كان يف�شل �أن ي�شرق زعيم طائفته �ملال عل �أن 
يرتك �ملال لطائفة �أخرى. ولكن �لإ�شرت�تيجية �ملعتادة بالقاء كل حزب �شيا�شي 

�للوم عل �لفريق �لآخر غري قادرة على �لعمل �لآن. 

الوحدة اأمر نادر بني احل�شود يف لبنان
انتفا�شة اللبنانيني...هل حتقق اأهدافها؟

�كيهيتو... ر�ئد �لتحديث

�لإمرب�طور ناروهيتو... مزيد من �لتحديث

�لمري هاريهيتو...-و�شط- �لوريث �لوحيد للعر�س

�لمرب�طورة 
ما�شاكو ... 
�خلروج عن 
�لنو�مي�س 
�ل�شارمة

نظام  يف  اأخــرى  �شغرية  ثورة 
يرف�س القوميون روؤيته يتغريرّ 
البلد هوية  تغيري  من  خوفا 
متزايدة  فجوة  هناك 
تقاليد  حـــرا�ـــش  بـــني 
الــبــيــت االإمـــرباطـــوري 
الن�شبية  ـــة  ـــداث واحل
ــــــــر االأبــــــاطــــــرة الآخ
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 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وز�رة �لقت�شاد باأن �ل�شادة/�شركة �يدوكال�شرت فينالند 
�و و�ي - �أبوظبي )�جلن�شية: فنلند�( قد تقدمت بطلب �شطب 
قيد فرع �ل�شركة يف �إمارة �بوظبي )�لعنو�ن: ر��شد بن �شعيد 
�لقاب�شة - �س.ب:12816( و�ملقيدة  �لغيث  بناية  �ل مكتوم - 
�لوز�رة.  يف  �لجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف   )4908( رقم  حتت 
وتنفيذ� لحكام �لقانون �لحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن 
رقم )377(  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعديالتة  �لتجارية  �ل�شركات 
ل�شنة 2010م يف �شاأن �عتماد دليل �جر�ء�ت �لرتخي�س لفروع 
 . بالدولة  �حلرة  و�ملناطق  باخلارج  �ملوؤ�ش�شة  �ملن�شاآت  ومكاتب 
يتقدمو�  �ن  �لعرت��س  يف  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى 
تاريخ  �لوز�رة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من  باعرت��شهم �ىل 
�لت�شجيل  �إد�رة  �لقت�شاد  وز�رة  �لتايل:  �لعنو�ن  على  �لن�شر 

�لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  23  اأكتوبر  2019 العدد 12764 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  23  اأكتوبر  2019 العدد 12764 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  23  اأكتوبر  2019 العدد 12764 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  23  اأكتوبر  2019 العدد 12764 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  23  اأكتوبر  2019 العدد 12764 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية
 ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم :  205675    بتاريخ: 2014/2/5
�مل�شجلة حتت رقم :  

با�ش��م: �شركة �كتار لالأغذية و�إحتياجات �ملو�د لالإنتاج و�لت�شويق و�لتجارة �مل�شاهمة
وعنو�نه: �يكو�شان �شناعي �شيتي �لق�شم 2 �جلزيرة 15 بلوك �أ باكركوي – ��شطنبول - تركيا ، 

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

– �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة  �لنب و�ل�شاى و�لكاكاو و�ل�شكر و�لأرز و�لتبيوكة و�ل�شاغو وبد�ئل �لنب 
– �خلمرية   �لأ�شود  و�لع�شل  �لنحل  – ع�شل  و�ملثلجات  و�حللويات  و�لفطائر  و�لكعك  و�خلبز  من �حلبوب 

وخمرية �خلبز -  �مللح و�خلردل – �خلل و�ل�شل�شة )با�شتثناء تو�بل �ل�شلطة( – �لتو�بل – �لثلج
�لو�ق�عة بالفئة   :30

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
تن���ازل رقم : /

��شم مالك �لعالمة: �شركة �كتار لالأغذية و�إحتياجات �ملو�د لالإنتاج و�لت�شويق و�لتجارة �مل�شاهمة 
��شم �ملتنازل له : .. نور �آ�شيا �لرتكية لالأغذية �ل�شناعية و�لتجارية �مل�شاهمة

مه�نته: 
جن�شيته: .. تركيا

عنو�ن وحمل �قامتته : �يكو�شان �شناعي �شيت�شي 2 �لق�شم 15 بلوك �أ 34306 با�شاك�شهري / ��شطنبول تركيا
تاري�خ �نت�قال �مللكية:   24 /  4   /    2015  

 تاريخ �لتا�شري يف �ل�شجل:     27/  12  /  2016

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  23  اأكتوبر  2019 العدد 12764 

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن �نتقال ملكية
 ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة حتت رقم : 205674        بتاريخ: 2014/2/5
�مل�شجلة حتت رقم :  

با�ش��م: �شركة �كتار لالأغذية و�إحتياجات �ملو�د لالإنتاج و�لت�شويق و�لتجارة �مل�شاهمة
وعنو�نه: �يكو�شان �شناعي �شيتي �لق�شم 2 �جلزيرة 15 بلوك �أ باكركوي – ��شطنبول - تركيا ، 

رقم وتاريخ �لن�شر �ل�شابق يف �جلريدة �لر�شمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملنتجات �ل�شيدلنية و�لبيطرية و�ل�شحية – �ملو�د �لغذ�ئية �لطبية -  �غذية �لأطفال – �لل�شوق ومو�د 
�لت�شميد – �ملو�د �مل�شتعملة حل�شو �لأ�شنان وب�شمها – �ملطهر�ت – �مل�شتح�شر�ت �مل�شتعملة لبادة �حليو�نات 

�ل�شارة – مبيد�ت �لفطر و�لأع�شاب �ل�شارة  و�حليو�نات
�لو�ق�عة بالفئة   : 5

* �لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق: 
تن���ازل رقم : /
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العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
اعالن حكم بالن�شر

                        يف  الدعوى رقم 2019/2381  جتاري جزئي
�لقامة  حمل  جمهول  ليميتد  ري�شتور�نت  في�س  كريزي  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لدعوى  يف    2019/8/20 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/فري�س �ك�شربي�س �س.ذ.م.م بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
للمدعية مبلغ )�شتة و�ربعني �لف وثالثمائة و�شتني درهم و�شبعة و�شتني فل�شا( 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية �حلا�شل يف 2019/4/23 
وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتها بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. 
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
اعالن حكم بالن�شر

                        يف  الدعوى رقم 2019/2922  جتاري جزئي
�شركة  �ل��زي��ودي  في�شل  ملالكها  �لعامة  للتجارة  ك��ر����س  برمييوم  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها  �لو�حد  �ل�شخ�س 
عبد�لروؤوف  ل�شالح/ماجد  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2019/9/10 بتاريخ   �ملنعقدة 
�بر�هيم حممد بف�شخ عقد �لبيع �ملربم بني طريف �لتد�عي و�ملوؤرخ يف:2019/1/23 وبالز�م 
درهم(  و�شبعمائة وخم�شني  �لف  و�شتني  مبلغ )ثالثة  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي 
�ل�شد�د  �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �شريورة هذ� �حلكم نهائيا وحتى متام  و�لفائدة 
و�لزمتها بامل�شروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر 

با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
اعالن حكم بالن�شر

                        يف  الدعوى رقم 2018/1923  جتاري جزئي
نعلنكم  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  �لريامي  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/8/1  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله 
ل�شالح/�لعمر�ن للنقل �لعام �س.ذ.م.م وميثلها مديرها �ل�شيد/كازنايل �شينغ بات�شان 
و�ربعمائة  �لف  وثمانني  خم�شة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �شينغ 
�ل�شتحقاق �حلا�شل يف 2016/8/31  تاريخ  9% من  بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م( 
وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتها بامل�شروفات. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
با�شم �شاحب  �لتايل لن�شر هذ� �لع��الن �شدر  �ليوم  �عتبار� من  خالل ثالثني يوما 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
اعالن حكم بالن�شر

                        يف  الدعوى رقم 2019/3255  جتاري جزئي
�ىل �ملحكوم عليه/1- مو مو�شا نيكو كون�شارى 2- �ندري جاوثيري 3- جولد �يه �يي 
م.د.م.���س جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  
2019/9/17  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ر�ئد ح�شن �شليمان �بو عيده بالز�م 
�ملدعي عليهم بان يوؤدو� للمدعي مبلغ )28900( درهم و�لفائدة �لقانونية 9% �عتبار� 
من تاريخ �ملطالبة يف:2019/8/6 و�لزمت �ملدعي عليهم بامل�شاريف بالت�شاوي ومبلغ 
لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة 
با�شم �شاحب  �لتايل لن�شر هذ� �لع��الن �شدر  �ليوم  �عتبار� من  خالل ثالثني يوما 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/103 بيع عقار مرهون  
ماركيتنج  ك��اب��ي��ت��ال  ���ش��رك��ة   -2 ب��ه��وج��و�ين  جايكي�شني  م��ان��وج  ����ش���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك �مل�شرق �س.م.ع 
بتاريخ  �لإب��ت��د�ئ��ي��ة  دب��ي  حمكمة  ق���ررت   - �ل�شويدي  �شلطان  عي�شى  وميثله:حممد 
خالل  دره��م   )1.045.000( وقدرها  �ملطالبة  قيمة  ل�شد�د  �عالنكم   )2019/10/17(
خم�شة ع�شر يوما من تاريخ �لتبليغ يف ملف �لتنفيذ �عاله و�ل بيع �لعقار حمل �لرهن 
بطريق �ملز�يدة وفقا لن�س �ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية )نوع �لعقار مكتب - 
�ملنطقة �خلليج �لتجاري - رقم �لر�س 12 - رقم �ملبنى 1 - ��شم �ملبنى بايزووتر باي بي 

�منيات - رقم �لطابق 13 رقم �لعقار 1308 - م�شاحة �لعقار 80.97 مرت مربع. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/2186 اإ�شتئناف جتاري      

�ىل �مل�شتاأنف ���ش��ده/1-م��رمي ر�ك���ني جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ل�شادر  �لقر�ر/�حلكم  ��شتاأنف  قد   - دل��ه  م�شطفى  /ن��ادر  �مل�شتاأنف 
يوم  جل�شه  لها  وح���ددت  كلي  جت���اري   2018/1224  : رق��م  ب��ال��دع��وى 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 �ل�شاعة   2019/11/4 �مل��و�ف��ق  �لث��ن��ني 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 انذار عديل بالن�شر

 رقم 2019/7576 
             �ملنذرة / جرين مايند للتجارة )�س ذ م م(

               بوكالة �ملحامي/خالد �لعو�شي
 Mervin Camaring( �شاقويلو  ك��ام��اري��ن��ج  م��ريف��ني   : �ليها  �مل��ن��ذر 
Saquillo( فلبيني �جلن�شية - جو�ز �شفر رقم P3491352A )جمهول 
حمل �لإقامة(  لذلك ،  فاإن �ملنذرة ومبوجب هذ� �لإعالن تنبه على �ملنذر �ليه 
ب�شدد قيمة �ل�شيك رقم 000035 و�مل�شحوب على بنك �أبوظبي �لتجاري مببلغ 
�ملرت�شد   ، �إمار�تي  درهم  �لف  ومائتي  دره��م( مليون  وق��دره )1.200.000.00 
بذمتكم و�ملو�شح ب�شدر هذ� �لإنذ�ر ، وذلك خالل خم�شة �يام من تاريخ �لن�شر 
�لالزمة  �لقانونية  �لإج����ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ىل  �شن�شطر  و�إل  �لإع���الن  لهذ� 
ف�شال   ، عليه  �مل�شتحقة  �لقانونية  و�ل��ف��ائ��دة  �مل��ذك��ور  �ملبلغ  ب�شد�د  للز�مكم 
�لعلني  باملز�د  وبيعها  �ملنقولة  و�لغري  �ملنقولة  �مو�لكم  كافة  على  �حلجز  عن 
بالإ�شافة �ىل حتميلكم م�شوؤولية �لتعوي�س عن كافة �لأ�شر�ر �ملادية و�لأدبية 

�لتي حلقت باملنذرة و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 انذار عديل بالن�شر

 رقم 2019/7577 
             �ملنذرة / جرين مايند للتجارة )�س ذ م م(

               بوكالة �ملحامي/خالد �لعو�شي
 -)Ranien Brunia Ramos( ر�م��و���س  بورنيا  ر�ن��ني   : �ليها  �ملنذر 
حمل  )جم���ه���ول   EC4717545 رق���م  ���ش��ف��ر  ج����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة  فلبيني 
�لإقامة(  لذلك ، فاإن �ملنذرة ومبوجب هذ� �لإعالن تنبه على �ملنذر �ليه ب�شدد 
�ل�شيك رقم 000027 و�مل�شحوب على بنك �لإم��ار�ت دبي �لوطني بقيمة  قيمة 
�إمار�تي ، �ملرت�شد بذمتكم  )1.200.000.00 درهم( مليون ومائتي �لف درهم 
�يام من تاريخ �لن�شر لهذ�  ، وذلك خالل خم�شة  و�ملو�شح ب�شدر هذ� �لإن��ذ�ر 
�لإنذ�ر و�إل �شن�شطر �ىل �تخاذ كافة �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة للز�مكم 
�حلجز  عن  ف�شال   ، عليه  �مل�شتحقة  �لقانونية  و�لفائدة  �ملذكور  �ملبلغ  ب�شد�د 
على كافة �مو�لكم �ملنقولة و�لغري �ملنقولة وبيعها باملز�د �لعلني بالإ�شافة �ىل 
حلقت  �لتي  و�لأدب��ي��ة  �ملادية  �لأ���ش��ر�ر  كافة  عن  �لتعوي�س  م�شوؤولية  حتميله 

باملنذرة و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
�شركة/ �شيويل �نوفي�شنز منطقة حرة )�س.ذ.م.م( ، )رخ�شة رقم : 93674( و�لكائنة 

ب� حي دبي للت�شميم �س.ب 215001. ، دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  ، 
و�ملرخ�شة لدى �شلطة دبي للتطوير، ترغب هذه �ل�شركة �ملذكورة يف �إعالن قر�رها 

للكافة و�لذي مت �إتخاذه بو��شطة جمل�س �لإد�رة يف �إجتماعه �لذي عقد بتاريخ 
تهيب �ل�شركة باأي طرف   ، لذلك  وفقاً  �ل�شركة.  وحل  �إغالق  ب�شاأن    2019/09/01
معني بالأمر ولديه �أى مطالبات فى مو�جهتها عليه تقدمي هذه �ملطالبات خالل 45 

يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن عن طريق �لربيد �مل�شجل �أو �لإت�شال 
ب� :  �ل�شّيد/ �متياز �حل�شن جاويد

 

�إ�شم �ل�شركة:  مبارك �لكتبي ملر�جعة �حل�شابات
�س.ب : 377310 ،  دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

هاتف رقم : 055 4411036
info@dawnconsultancy.com :لربيد �لإلكرتوين�

لن يتم �لنظر فى �ملطالبات �لتى ترد بعد �إنتهاء فرتة �لإ�شعار و�ملحددة ب�  45 يوماً. 

 اإ�شعار ت�شفية
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عربي ودويل

فيها  ُي���خ���ت���رب  م���ن���اط���ق  �ل���الت���ي���ن���ي���ة، 
�ل��ت��ن��اف�����س �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي ب���ني هذه 
�لدولية.  �ل��ع��الق��ات  لعبة  يف  �ل��ق��وى 
و���ش��ت��ب��ق��ى ه�����ذه �لأزم��������ة ح��ا���ش��م��ة يف 
�ل�����ش��وؤون �لإق��ل��ي��م��ي��ة، ول ي���ز�ل هناك 
ي��ت�����ش��ادم��ان.    م��ن ناحية،  مع�شكر�ن 
م��ع�����ش��ك��ر حت����ت �إ�������ش������ر�ف �ل����رب�زي����ل 
و�لذي  ماكري،  ماوري�شيو  و�أرجنتني 
ي��ع��ت��رب �أن�����ه ي��ج��ب ت��غ��ي��ري �ل���ن���ظ���ام يف 
ب��خ��و�ن غو�يدو  ك��ار�ك��ا���س، وي��ع��رتف 
ل  �ن��ه  غ��ري  بالنيابة،  �شرعي  كرئي�س 
عك�س  على  ع�شكري،  تدخل  يف  يرغب 
يف  ترف�س،  ل  �لتي  �ملتحدة،  �لوليات 

حد ذ�ته، “�خليار �لع�شكري«. 
�أخ��رى، مع�شكر �ملك�شيك     ومن جهة 
و�أوروغ���������������و�ي وك����وب����ا وغ����ريه����ا من 
�شيا�شي  حل  �إىل  تدعو  �لتي  �لبلد�ن، 
يف ف��ن��زوي��ال مي���ر ع���رب �حل����د �لأدن����ى 
م��ن �حل����و�ر �ل��د�خ��ل��ي ب��ني �حلكومة 
ع��ن ط��ري��ق تغيري  و�مل��ع��ار���ش��ة، ولي�س 
�لنظام ومن خالل �لتدخل �لع�شكري.      
و�شيتم تعزيز هذ� �ملع�شكر �ملوؤيد للحل 
�لنتخابية  �ملحطات  بهذه  �ل�شيا�شي، 
يف نهاية �شهر �أكتوبر، خا�شة �إذ� مرت 
لأن  �لبريونيني،  �أي��دي  يف  �لأرجنتني 
م�شبقا عن  ع���رّب  ف��رن��ان��دي��ز،  �أل���ربت���و 
�مل�شاألة  حول  ماكري  ملوقف  معار�شته 

�لفنزويلية، كما دعا �إىل حل �شيا�شي.
    لقد �أع��ل��ن يف �لأي����ام �لخ����رية، �أنه 
�لأرجنتني  �شي�شحب  ف����وزه،  ح���ال  يف 
�لتي ت�شم جميع  ليما،  من جمموعة 
�لدول �مللتزمة �شد نيكول�س مادورو، 
و�أنه �شيدعم “�آلية مونتيفيديو” �لتي 

تروج لها �ملك�شيك و�أوروغو�ي.
     وهذ� يعلن عن معابر جيو�شيا�شية 
ممكنة جديدة يف �ملنطقة بني بوين�س 
�آي����ر�����س و�مل��ك�����ش��ي��ك. وم����ن ����ش���اأن���ه، يف 
مرحلة �وىل، �أن يعزز موقف �ملك�شيك 
�لفنزويلية.  �لأزم�����ة  يف  و�أوروغ�������و�ي 
�لتطور�ت  ل���ه���ذه  مي��ك��ن  ب���ع���د،  ف��ي��م��ا 
جديدة  ت���ع���اون���ي���ة  ع���الق���ة  ت��ن��ت��ج  �أن 
ب��ني ه��ذي��ن �ل��ب��ل��دي��ن، مم��ا ي��وؤث��ر على 

�ل�شوؤون �لإقليمية.
     �أخ��رًي�، �شيكون لالنتخاب �ملحتمل 
لأل��ربت��و ف��رن��ان��دي��ز، ت��اأث��ري ق��وي على 
�جلنوبية  �مل�شرتكة  �ل�شوق  م�شتقبل 
)م������ريك������و�������ش������ور(. وي������دي������ن ج���اي���ري 
ب��ول�����ش��ون��ارو يف �ل���رب�زي���ل ب�����ش��دة هذ� 
�لنت�شار �ملحتمل للبريونيني، ويهدد 
بالبتعاد عن مريكو�شور.    عالوة على 
فرنانديز  �لربتو  �أ�شار  �ن  �شبق  ذل��ك، 
�ت��ف��اق��ي��ة �لحت����اد �لأوروب�����ي -  �أن  �إىل 
هذه  م�شتقبل  تر�شيه.  ل  مريكو�شور 

�لأخرية مل يحرز بعد  ...
عن موقع معهد العالقات 
الدولية واال�شرتاتيجية

�نت�شار  ���ش��ي�����ش��ك��ل  �لأرج�����ن�����ت�����ني،  يف 
�لبريونيني  ع���ودة  ف��رن��ان��دي��ز  �أل��ربت��و 
ماكري  موري�شيو  �شد  �ل�شلطة،  �إىل 
�ل��ذي وّق��ع ع��ام 2015 ع��ودة �ليمني 
يكون  �ن  يريد  ك��ان  �لليرب�يل -مي��ني 
تقدمية”-،  “لليرب�لية  جت�����ش��ي��د� 
�شفحة  ط�����ي  �لأ�����ش����ا�����ش����ي  وه�����دف�����ه 
“�لقومية  �أو  �ل��ي�����ش��اري��ة،  �حل��ك��وم��ات 

ب�شكل �أدق، نهائيا. �ل�شعبية”، 
     كل �شيء ي�شري �إىل �أن هذ� �لرهان 
�شيعودون  �لبريونيني  لأن  ينجح،  لن 
د�خل  ُب��ن��ي  حت��ال��ف  ع��رب  �ل�شلطة  �إىل 
�ل�شابقة  �لرئي�شة  ب��ني  �حل��رك��ة  ه��ذه 
ك��ري���ش��رن )�ل���ت���ي جت�شد  ك��ري�����ش��ت��ي��ن��ا 
-مر�شحة  �ل��ب��ريون��ي��ة(  د�خ���ل  �لي�شار 
ملن�شب نائب �لرئي�س بناء على مبادرة 
-ومدير  �ل���رئ���ا����ش���ي  �ل���ن���م���وذج  ل���ه���ذ� 
فرنانديز.  �ل��ربت��و  �ل�����ش��اب��ق  دي��و�ن��ه��ا 
للرئا�شة،  �مل��ر���ش��ح  ه��و  �لأخ����ري،  وه���ذ� 
�أخ������رى من  ق��ط��اع��ات  �إىل  و�لأق�������رب 
يرف�شون  للذين  وخا�شة  �لبريونية، 
�ل�شابقة،  للرئي�شة  ج��دي��د�  تر�شيحا 
ناخبني  م��ع  ��ا  �أي�����شً ت��و�ف��ق  ع��ل��ى  لكنه 

بريونيني �خرين.
     فيما يتعلق بالقوة �لثالثة يف �أمريكا 
�ألربتو فرنانديز،  �لالتينية، فاإن فوز 
خا�شة  جيو�شيا�شية،  �آث���ار  ل��ه  �شيكون 

فيما يتعلق بالتحالفات.
�لآخ�����ري�����ن، ميكن  �ل���ب���ل���دي���ن        يف 
“بقاء حتت �لكر�ه”  �أن ي�شهد  للمرء 
حم��ت��م��ال. ف��ف��ي ب��ول��ي��ف��ي��ا، رم���ز ملوجة 
�لالتينية،  �أم���ري���ك���ا  يف  �ل��ي�����ش��اري��ني 
�إي��ف��و م��ور�ل��ي�����س يف و���ش��ع معقد رغم 
ت��ر���ش��ح��ه ل���ل���دور �ل���ث���اين. وي���ب���دو �أنه 
لفرتة  �ل�شلطة  يف  �ل��ب��ق��اء  ع��ل��ى  ق���ادر 
ر�ب��ع��ة م��ت��ت��ال��ي��ة.      وي��ن�����س �لقانون 
�لنتخابي �لبوليفي، كما هو �حلال يف 
بلد�ن �أمريكا �لالتينية �لأخرى، على 
من  ب��اأك��رث  يت�شدر  �ل��ذي  �ملرت�شح  �أن 
40 باملئة  �أو  51 باملئة من �لأ���ش��و�ت 
م��ن �لأ���ش��و�ت و10 نقاط ف��ارق على 
�جلولة  م��ن  ُينتخب  �ل��ث��اين،  �ملرت�شح 
�شتكون  �خ����ر،  ت�����ش��ّك��ل  ويف  �لأوىل.     
نتيجتها  تكون  ثانية، قد  هناك جولة 
�أكرث تعقيًد� بالن�شبة للرئي�س �ملنتهية 
�ملبا�شر،  خل�����ش��م��ه  مي���ك���ن  ولي�����ت�����ه. 
كارلو�س  �ل�����ش��اب��ق  �ليميني  �ل��رئ��ي�����س 
وفًقا   ،)2005-2003( م��ي�����ش��ا 
يفوز  �أن  �ملتاحة،  �ل��ر�أي  ل�شتطالعات 
�إذ�  �ل��ث��ان��ي��ة  �جل��ول��ة  ب��ف��ارق �شئيل يف 
ج��م��ع ك��ل �لأ����ش���و�ت �مل��ع��ار���ش��ة لإيفو 
م��ور�ل��ي�����س.     ومهما ح���دث، �شيكون 
مور�لي�س.  �إي��ف��و  على  �شعًبا  �ل��و���ش��ع 
لن  �لفوز،  �أن��ه يف حالة  ت�شّور  وميكن 
جمل�س  يف  م�شتقرة  �أغلبية  ل��ه  ت��ك��ون 
�شتكون  ب��ل  �ل�شيوخ،  وجمل�س  �ل��ن��و�ب 
فوز  و�أي  حكمه.  تعيق  جديدة  �غلبية 
�جلولة  يف  مي�شا  ل��ك��ارل��و���س  حمتمل 
�ل���ث���ان���ي���ة، ���ش��ي��ك��ون م�����ش��ح��وًب��ا ب����ذ�ت 
�ل�����ش��ك��وك.     يف �لأوروغ����و�ي، �شتكون 
و�شتحتفظ  �شيقة،  بهو�م�س  �لنتائج 
ي�شار  �ئتالف  �لعري�شة، وهي  �جلبهة 
بال�شلطة  ولي���ت���ه،  �مل��ن��ت��ه��ي��ة  �ل��و���ش��ط 
�لتنفيذية، ولكن مرة �أخ��رى، دون �أي 

�شمان لالأغلبية �لربملانية.
حزب  �أي  �أن  ي��ب��دو  ل  �حل��ق��ي��ق��ة،  ويف   
يف �لأوروغ���و�ي �ليوم، لديه مثل هذه 

�لأغلبية يف �ل�شلطة �لت�شريعية.
تعقيًد�  �أك��رث  �ذن،  �ل�شيناريوهات،      
مما كانت عليه يف �شنو�ت �لألفني، فاإذ� 
�جتهنا �شوب �شيناريو حيث تبقى هذه 
�جلنوبية  �أمريكا  يف  �لثالثة  �لبلد�ن 
“�لتقدمي”،  �ملع�شكر  �إىل  ت��ع��ود،  �أو 
�آث��ار على  ف��اإن هذ� �شيكون له بالطبع 
نقطة  وه���ذه  ل��ك��ن،  �مل�شتويات،  جميع 

مهمة، �شت�شع هذه �حلكومات حركتها 
و�قت�شادية  ���ش��ي��ا���ش��ي��ة  ظ�������روف  يف 
خمتلفة  وجيو�شيا�شية  و�ج��ت��م��اع��ي��ة 
�إد�ر�تها  حكمت  �لتي  تلك  ع��ن  مت��اًم��ا 

�ل�شابقة.
    لن يكون هام�س �ملناورة هو نف�شه، 
ويف مو�جهة هذ�، هل �شيختارون كبح 
جماح طموحاتهم لإيجاد حلول و�شط 
�لفاعلة  و�جل���ه���ات  م��ع��ار���ش��ي��ه��م  م���ع 
على  �أو  �لدولية،  و�ملالية  �لقت�شادية 
�إىل  �شي�شعون  ه��ل  ذل���ك،  م��ن  �لعك�س 
حماولني  �لي�شار،  نحو  ق��دًم��ا  �مل�شي 

�لرتكاز على �لقطاعات �ل�شعبية؟
�ل��الت��ي��ن��ي��ة بعدم  �أم���ري���ك���ا  ت��ت��م��ي��ز     
منذ  �شيا�شية  وتقلبات  كبري  ��شتقر�ر 
�ل�شيناريو  ���ش��ن��و�ت.  خ��م�����س  �أو  �أرب�����ع 
�لأم���ري���ك���ي �ل��الت��ي��ن��ي ل��ي�����س �أح�����ادي 
�ل��و�ق��ع، ل ميكن  �للون ول ثنائي. يف 
ي�شارية،  دورة  ن��ه��اي��ة  يف  ت��ل��خ��ي�����ش��ه، 
�مام  نحن  �ل��ي��م��ني.  ع���ودة  دورة  يف  �أو 
وجه  على  هناك  “رمادي”.  �شيناريو 
�خل�����ش��و���س، م��وج��ة م���ن �ل��ت��ن��اوب يف 
�لتي تعاقب،  “�رحل”  �ملنطقة، ورياح 
ولي��ت��ه��م من  �ملنتهية  ���ش��يء،  ك��ل  قبل 

�لي�شار �أو من �ليمني.

)كوناي(، ومّت �إلغاء هذ� �ملر�شوم تلبية 
ملطلب �حلركة �ل�شعبية.

    �ل �ن هذ� �لتطور، يفتح مرحلة من 
للينني  �لكبرية  �ل�شيا�شية  �له�شا�شة 
مورينو يف بلد يعي�س حالة ��شتقطاب 
�إعد�د  �لرئي�س  و�أع��ل��ن  ح���اد.  �شيا�شي 
قريًبا.  تقدميه  �شيتم  جديد  مر�شوم 
�لذر�ع  يّل  عملّية  ت�شتمر  �أن  ومي��ك��ن 
�لأ�شليني،  �ل�����ش��ك��ان  ق���وى  وب���ني  بينه 
ر�فائيل كوريا  �ل�شابق  �لرئي�س  وقوى 
معقدة،  ع���الق���ات  ت��رب��ط��ه��م  -�ل���ذي���ن 

و�أي�شا مت�شاربة.
حكومات  عــدة  ظهرت  اإذا   ••    
ي�شارية جديدة يف االأ�شهر املقبلة، 
الفنزويلية  االأزمــة  �شتوؤدي  فهل 
اإىل ت�شّدع �شبه القارة االأمريكية 

الالتينية ب�شكل دائم؟
   - �لأزمة �لفنزويلية هي بوؤرة �لتوتر 
ومن  �ل��الت��ي��ن��ي��ة،  �أم���ري���ك���ا  دول  ب���ني 
�لعالقات  ت�شكيل  �إع���ادة  يتم  خاللها 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  وب��ني  بينهم،  فيما 
و�ل�����ش��ني ورو���ش��ي��ا وب���ني ه���ذه �لقوى 
�لأمريكي  �لف�شاء  يف  نف�شها  �لثالث 

ا.  بالطبع، ولكن �أبعد من ذلك �أي�شً
و�أمريكا  ف��ن��زوي��ال  �أ���ش��ب��ح��ت  ل��ق��د     

بالن�شبة �ليه ل بد من فر�س تد�بري 
هذ�  حكومته  �شد�د  �حتياجات  لتلبية 
�لدويل  �لنقد  �شندوق  لقرو�س  �لعام 
على وجه �خل�شو�س، و�لبنك �لعاملي، 
�لأمريكية،  للبلد�ن  �لتنمية  وم�شرف 

و�لوكالة �لفرن�شية للتنمية �أي�شا.
فاإن  م��وري��ن��و،  لينني  �إىل  بالن�شبة      
�نهاء دعم �لدولة لأ�شعار �لوقود له ما 
ا، لأنه يعترب �أن �مل�شتفيدين  يربره �أي�شً
منه ب�شكل خا�س، هم �لطبقات �لأكرث 
خ�شومه- ي��ع��ار���ش��ه  م��ا  –وهو  ث����ر�ًء 

و�لتهريب.
    وحتت رعاية �لأمم �ملتحدة وموؤمتر 
�لتو�شل  مت  �لأك��و�دوري��ني،  �لأ�شاقفة 
�إىل �تفاق يف 13 �أكتوبر بني �حلكومة 
�حتاد  بينها  م��ن  �ل�شعبية،  و�حل��رك��ة 
�ل���ق���وم���ي���ات �لأ����ش���ل���ي���ة يف �لإك��������و�دور 

ميكننا  هــل  النقي�ش،  على   ••    
حيث،  حــالــة  ــا  اأيــ�ــشً نتخيل  اأن 
يف  مــوريــنــو  لينني  طــريــقــة  عــلــى 
ــزاب  اأح تنخرط  ال  ــــوادور،  االإك
ــذه  ــال يف ه ــع ــار الـــو�ـــشـــط ف ــش ــ� ي
بالواليات  اأكرث  وتتاأثر  املرحلة، 

املتحدة و- اأو الربازيل؟ 
�إن  ����ش���يء و�ح�����د م����وؤك����د،     - ه���ن���اك 
ه���ذه �حل��ك��وم��ات �ل��ي�����ش��اري��ة ل��ن تكون 
ك��ان��ت م��ن قبل،  ك��م��ا  �ل��ت��ك��وي��ن  بنف�س 
�أ�شيق  مناورتها  هام�س  ف��ازت.  ما  �إذ� 
�ل��ق��وى مع  ت����و�زن  ب�شبب  وي��ت��ق��ل�����س، 

�ملعار�شة، �لذي �نح�شر جد�.
    يف حالة �لأرجنتني، ورمبا هي �حلالة 
�لأك���رث �أه��م��ي��ة، ف���اإن ظ���روف ممار�شة 
تكون  لن  فرنانديز،  لألربتو  �ل�شلطة 
ب�شيطة، فالبلد يو�جه �أزمة �قت�شادية 

و�ج��ت��م��اع��ي��ة خ��ط��رية، وم�����ش��ت��وى عاٍل 
من �ملديونية �حلكومية. ولالأرجنتني 
من  دولر  م���ل���ي���ار   100 م����ن  �أك������رث 
�لأ�شو�ق  م��ن  عليها  �ملتعاقد  �ل��دي��ون 
�مل��ال��ي��ة و����ش���ن���دوق �ل��ن��ق��د �ل�����دويل يف 

�أعقاب خيار�ت موريكو ماكري.
     و�شيتعني على �ألربتو فرنانديز �أن 
�لأ�شو�ق  من  �شديدة  �شغوًطا  يو�جه 
جذرية  �شيا�شات  يتبع  ل  حتى  �ملالية 
�حلكومة  �أّن  نتخيل  �أن  يجب  للغاية. 
�أكرث  بالتاأكيد،  �شتكون،  �لأرجنتينية 
ع��ل��ي��ه حكومة  ك���ان���ت  �ع�����ت�����د�ًل مم����ا 
ك��ري���ش��رن يف �ل�����ش��ن��و�ت �ل�����ش��اب��ق��ة، مع 
�لديون،  ج���دول���ة  �إع�����ادة  �إىل  �ل�����ش��ع��ي 
�لهو�م�س  �لأدن����ى م��ن  وت��ول��ي��د �حل���د 

�ملالية لإعادة توزيع �أكرب يف �لبلد. 
   �أما بالن�شبة لإكو�دور لينني مورينو، 

�لذي �ختار �ن يطلق يف بالده منعرجا 
لو��شنطن،  وم��������و�ٍل  ل���ي���رب�ل���ي���ا  ن���ي���و 
يف  �شهد  ل��ق��د  �ع��ي��ن��ن��ا:  �م���ام  فالنتائج 
ي��وًم��ا من  �لآون���ة �لخ���رية �ثني ع�شر 
غري  و�ل�شيا�شي  �لجتماعي  �ل�شر�ع 
�مل�����ش��ب��وق م��ن��ذ �ل��ت�����ش��ع��ي��ن��ات، و�ل����ذي 
ت�شبب يف وف��اة م��ا ل يقل ع��ن خم�شة 
�أ����ش���خ���ا����س، و�أ����ش���ي���ب م���ئ���ات �آخ�����رون 
��شتباكات  يف  و�ع����ت����ق����الت  ب����ج����روح، 
عنيفة دمرت و�شط �لعا�شمة كيتو بني 
�لأم���ن و�جل��ي�����س و�مل��ع��ار���ش��ني مل�شروع 
يت�شمن هذ�        .»883 “�ملر�شوم 
�أكتوبر   3 يف  تبنيه  �ل��ذي مت  �ملر�شوم، 
�لعديد  تنفيذ  ت�����ش��اور،  دون   2019
من  �لقت�شادي  �لتق�شف  تد�بري  من 
قبل حكومة لينني مورينو، منها زيادة 
كان  �ل�شعف.  من  باأكرث  �لوقود  �شعر 

الأوروغواي: �شيحتفظ ائتالف ي�شار الو�شط املنتهية وليته, بال�شلطة التنفيذية دون اأغلبية
ال�شيناريو الأمريكي الالتيني ل ميكن تلخي�شه يف نهاية دورة ي�شارية, ول يف دورة عودة اليمني

اأكتوبر �شهر االنتخابات:

نحو اإعادة توزيع الأوراق يف اأمريكا الالتينية...؟
•• الفجر – خرية ال�شيباين

     بعد خم�شة ع�شر عاًما من االنخراط يف موجة 
يف  ال�شلطة  اإىل  اليمني  عـــودة  اأعقبتها  تقدمية 
�شتدور يف  التي  الالتينية، ميكن لالنتخابات  اأمريكا 
اأكتوبر اإعادة توزيع االوراق ال�شيا�شية، وخا�شة يف 

االأرجنتني.    ما التغيريات التي قد تنتج؟ وجهة نظر 
كري�شتوف فنتورا، مدير االأبحاث يف معهد العالقات 

الدولية واال�شرتاتيجية.
   *مع االنتخابات الرئا�شية يف االأرجنتني واأوروغواي 
للمر�شحني  ــدارة  ــش ــ� ال �شتكون  حــيــث  وبــولــيــفــيــا، 
الي�شاريني، هل ميكننا اأن نرى بداية مرحلة تقدمية 

جديدة يف �شبه القارة، والتي �شتفوز يف بلدان اأخرى 
بالتاآزر؟

يف  �شتجري  التي  العامة  االنتخابات  �شت�شكل   -    
-بني  اجلنوبية  اأمريكا  دول  يف  تقريًبا  واحد  وقت 
)االأرجنتني،  اأكتوبر  و27  )بوليفيا(  اأكتوبر   20
ما  ملراقبة  حا�شمة  -خطوات   2019 ـــواي(  اأوروغ

، يف جميع  املتو�شط  املدى  االأقل على  �شيجري، على 
اأنحاء املنطقة.     يف الواقع، ت�شري هذه االنتخابات 
ــاالت  احل بع�ش  يف  جتــديــد  احتمال  اإىل  الثالثة 
)بوليفيا،  اأخرى  حكومات  يف  وبقاء  )االأرجنتني(، 
اأوروغــواي( ، حكومات منت�شبة اإىل حد ما للموجة 

التقدمية ل�شنوات االألفني.

لينني مورينو... �لإكو�دور منعرج نيو ليرب�يل

كارلو�س مي�شا... عودة �ليمني �ىل بوليفيا

بول�شونارو منزعج من عودة �لبريونية فينزويال م�شدر ت�شدع يف �مريكا �لالتينية

�لربتو فرينند�ز... عودة �لبريونية

مور�لي�س... رمز �لي�شار �لمريكي �لالتيني

االأرجنتني: �شي�شكل انت�شار األربتو فرنانديز عودة البريونيني اإىل ال�شلطة
بوليفيا: رمز ملوجة الي�شاريني يف اأمريكا الالتينية، اإيفو مورالي�ش يف و�شع معّقد

الفنزويلية  االأزمة 
التوتر  بــــوؤرة  ــي  ه
اأمــريــكــا  دول  بــني 
الــالتــيــنــيــة، ومــن 
ـــــا يـــتـــم  ـــــه ـــــالل خ
تاأ�شي�ش  ــــــادة  اإع
بينها الـــعـــالقـــات 

االكوادور: مرحلة 
مـــــن الــهــ�ــشــا�ــشــة 
الكبرية  ال�شيا�شية 
ــني مــوريــنــو ــن ــي ــل ل

يعي�ش  بـــلـــد  يف   
ا�شتقطاب  ــة  حــال
ـــيـــا�ـــشـــي حـــــاّد �ـــش
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املال والأعمال
حمد الكعبي: نرتبط ب�شراكة قوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

م��ع��ار���س �إك�����ش��ب��و م��ن �أك���رب و�أهم 
�لأح������د�ث �ل���دول���ي���ة، وت��ق��������������ام كل 
 6 �أق�شاها  لفرتة  �شنو�ت  خم�س 
ماليني  ت�شتقطب  حيث  �أ�ش����هر، 
با�شتك�شاف  �ل���ر�غ���ب���ني  �ل��������زو�ر 
�لثقافي�����ة  و�لفعاليات  �لأجنحة 

�لتي يحت�شنها �حلدث.

•• ال�شارقة-الفجر

و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ن��ظ��م��ت 
�ل�شارقة بالتعاون مع مكتب �إك�شبو 
تعريفية  ور���ش��ة  م��وؤخ��ر�   ،2020
وياأتي   ،”2020 “�إك�شبو  بعنو�ن 
تنظيمها يف �إطار مبادر�ت �لغرفة 
�لأعمال  جم��ت��م��ع  حت��ف��ي��ز  ب��ه��دف 
ب����اإم����ارة �ل�����ش��ارق��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
�ملرتقب  �ل���ع���امل���ي  �حل�������دث  ه������ذ� 
“تو��شل  �شعار  �شيقام حتت  �لذي 
و�ملقرر  �مل�شتقبل”  �لعقول و�شنع 
ع���ق���ده خ�����الل �ل����ف����رتة م����ن 20 
�أبريل   10 2020 وحتى  �أكتوبر 
حماور  ومت��ث��ل��ت  ب���دب���ي،   2021
�لت�شجيل  �آل���ي���ات  ح���ول  �ل��ور���ش��ة 
�إك�����ش��ب��و ف�����ش��ال عن  يف م��ن�����ش��ات 
�شتجنيها  �لتي  �لمتياز�ت  عر�س 
و�ملوؤ�ش�شات �لقت�شادية،  �ل�شركات 
�ملبادر�ت  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  وم����دى 
�ل�شغرية  ل��ل�����ش��رك��ات  �ل���د�ع���م���ة 

�مل�شاريع �ملرتبطة باإك�شبو 2020، 
و�آليات �لتن�شيق و�لتعاون �مليد�ين 
و�أهمية  �مل�����ش��رتك��ة،  �ل���ف���رق  ب���ني 
�لب�شرية  �ل���ط���اق���ات  ����ش��ت��ن��ه��ا���س 
�ملبدعة، و�ملبادر�ت �لر�ئدة، لتاأكيد 
��شت�شافة  ع���ل���ى  �ل����دول����ة  ق������درة 
بكفاءة  ه���ذ� �حل����دث �حل�����ش��اري، 

�لإ�شارة  جت������در  مناف�شيها.  تفوق 
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول����ة  �أن  �إىل 
با�شت�شافة  ف������ازت  ق����د  �مل���ت���ح���دة 
هذه  لتكون  دب��ي،   2020 �إك�شبو 
فيه��ا  ُي��ن��ظ��م  �ل���ت���ي  �لأوىل  �مل�����رة 
�إك�شبو يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط 
تز�ل  �آ�شيا، ول  و�أفريقي����ا وجنوب 

�إىل  �لأع���م���ال  ورو�د  و�مل��ت��و���ش��ط��ة 
جانب �آليات �لتطوع يف �لفعاليات 

�مل�شاحبة للحدث.
�ل�شحي،  عالية  �ل��ور���ش��ة  وق��دم��ت 
من�شق مكتب دبي �إك�شبو 2020، 
بح�شور �شعادة حممد �أحمد �أمني 
جتارة  غرفة  ع��ام  مدير  �لعو�شي 

و�شناعة �ل�شارقة، و�إبر�هيم ر��شد 
�لعالقات  �إد�رة  م��دي��ر  �جل�����رو�ن 
غرفة  يف  و�لت�شويق  �لقت�شادية 
�ل�شام�شي  وم������رمي  �ل�������ش���ارق���ة، 
م�شاعد �ملدير �لعام للغرفة لقطاع 
خ��دم��ات �ل��دع��م، �إىل ج��ان��ب عدد 
�ل�شناعية  �لقطاعات  ممثلي  من 

�لقطاع  وم���وظ���ف���ي  و�ل���ت���ج���اري���ة 
�حلكومي، وعدد من رو�د �لأعمال 

من منت�شبي �لغرفة.

م�شروعا وطنيا
�أمني  �أح��م��د  ���ش��ع��ادة حممد  و�أك���د 
�لعو�شي، خالل كلمته �لرتحيبية 
على �أهمية هذه �لور�شة يف ت�شليط 
�لعاملي  �حل���دث  ه��ذ�  على  �ل�شوء 
�لإم���ار�ت  دول��ة  �شتحت�شنه  �ل��ذي 
وحتديد� �إمارة دبي و�لذي يعك�س 
�ل�شديدة  �ل�����روؤي�����ة  ع���م���ق  م�����دى 
�لتطلع  باأهمية  �لر�شيدة  للقيادة 
نحو م�شتقبل م�شرق وو�عد مبنى 
و�لبتكار  و�مل���ع���رف���ة  �ل��ع��ل��م  ع��ل��ى 
و�لبد�ع، م�شيد� باجلهود �ملبذولة 
�إك�شبو  برنامج فعاليات  يف تنظيم 
�أن هذ�  2020، وم��وؤك��د�ً  �ل��دويل 
دبي فح�شب،  ي�شتهدف  �حلدث ل 
�مللهمني  ج��م��ي��ع  ي�����ش��ت��ه��دف  ب����ل 
�لدولة  م�شتوى  على  و�ملبتكرين 

�إىل ج��ان��ب دوره  �أج��م��ع،  و�ل��ع��امل 
�لب�شرية  �مل�����و�رد  �إب�����ر�ز  يف  �ل���ه���ام 
�لتي  و�ملتميزة  �لفعالة  �لوطنية 
�لعقول  ت�شاهم يف حتقيق تو��شل 
بث  خ���الل  م��ن  �مل�شتقبل،  و���ش��ن��ع 
�لعمل  يف  و�ل�شر�كة  �لتعاون  روح 
�ل��ت��ط��وع��ي، ودع�����م �ل��ع��م��ل �ل���ذي 
ي�������ش���اع���د ع���ل���ى حت���ق���ي���ق �ل����ري����ادة 

و�لنجاح �ملتميز منقطع �لنظري.
�إك�شبو  �أن  �ل���ع���و����ش���ي  و�أ������ش�����اف 
وطنياً  يعد م�شروعاً  دبي   2020
د�عيا  �ل����دول����ة،  �إم��������ار�ت  جل��م��ي��ع 
�لتجارية  �ل���ق���ط���اع���ات  مم���ث���ل���ي 
هذ�  م��ن  لال�شتفادة  و�ل�شناعية 
�إلتز�م  وم���وؤك���د�  �ل���ر�ئ���د،  �حل���دث 
�لغرفة يف توفري كافة �لمكانيات 
�ملتاحة لتحقيق �مل�شاركة �ليجابية 
�لأعمال،  ورو�د  �خل��ا���س  للقطاع 

لأن جناحه هو جناح لنا جميعا.
�ل�شحي  ع���ال���ي���ة  و�����ش���ت���ع���ر����ش���ت 
�إجناز  �آخر مر�حل  �لور�شة  خالل 

ور�شة تعريفية ملمثلي القطاع اخلا�ش ورواد االأعمال يف االإمارة

غرفة ال�شارقة حتفز جمتمع الأعمال للم�شاركة يف اإك�شبو 2020 

��شتخد�م  ع��ن  ف�شال  �ل��ن��ووي��ة  للطاقة  حتتية  بنية  وتطوير  �ل��ق��در�ت  وب��ن��اء 
�لتقنيات �لنووية يف �لرعاية �ل�شحية و�لزر�عة و�لر�شد �لبيئي وغريها.

وي�شتند تعاون �لدولة مع �لوكالة �إىل م�شتهدفات روؤية �لإمار�ت 2021 �لتي 
تهدف �إىل و�شع �لدولة يف م�شاف �أف�شل دول �لعامل من خالل حماور خمتلفة 
�لدولية بع�شا من هذه �ملحاور مثل  �لإم��ار�ت و�لوكالة  �ل�شر�كة بني  وحتقق 
حتقيق �قت�شاد معريف تناف�شي ونظام تعليمي رفيع �مل�شتوي وتطوير خدمات 

رعاية �شحية عالية �مل�شتوي وم�شتد�مة.
�لذرية يف فيينا  �لدولية للطاقة  �لوكالة  �لد�ئمة للدولة لدى  �لبعثة  وكانت 
قد �أطلقت �شهر يونيو �ملا�شي �لدورة �لثانية من �مل�شابقة �لوطنية �لطالبية 
“�لعلوم �لنووية خلدمة �لتنمية” بالتعاون مع كل من وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
�لنووية  للطاقة  �لإم�����ار�ت  وموؤ�ش�شة  �ل��ن��ووي��ة  للرقابة  �لحت��ادي��ة  و�لهيئة 

و�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية.

�إن  �لذرية قال  �لوكالة �لدولية للطاقة  �لد�ئمة للدولة لدى  �لبعثة  تنظمها 
وتعريفهم  �ل�شباب  تنمية  على  كبري  ب�شكل  تركز  �لثانية  ن�شختها  يف  �مل�شابقة 

بالعلوم �لنووية وم�شاهماتها �ملهمة يف �لتنمية �مل�شتد�مة.
و�أ�شاف �أن �مل�شابقة �لتي تنظم للعام �لثاين على �لتو�يل تعك�س ��شرت�تيجية 
�لدولة يف جمالت �لتعليم و�لتنمية �لجتماعية ف�شال عن ت�شليطها �ل�شوء 
على �لإمكانات �لكبرية �لتي يتمتع بها �ل�شباب �لإمار�تي م�شري� �إىل �أن �أكرث 
نحو  وق��دم  �مل�شابقة  من  �لثانية  �ل��دورة  يف  �شاركو�  وطالبة  طالب   400 من 
�لعلوم  ��شتخد�مات  على  تركز  متنوعة  مل�شاريع  و�أفكار  مبادر�ت  فريق   100
ل�شيما  �لعلمية  �لدر��شة  على  �ل�شباب  �إقبال  وعن  �لتنمية.  خلدمة  �لنووية 
�لتي  �لقدر�ت  �لإم��ار�ت طموح ولديه  �شباب  �إن  �شعادته  ..قال  �لنووية  �لعلوم 
توؤهله لتحقيق �لإجناز�ت يف خمتلف �لقطاعات ونحن نحر�س من جانبا على 
�أن �لقطاع �لنووي  تعريفهم بهذه �ملجالت وثقله مهار�تهم ومو�هبهم. و�أكد 

من �لقطاعات �ملهمة و�لكبرية �لتي حتتاج �إىل مو�رد ب�شرية وطنية وجهودنا 
هذ�  يف  للعمل  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شباب  وج��ذب  ��شتقطاب  �أج��ل  من  د�ئما  م�شتمرة 
�لنووية  �لعلوم  جمال  يف  �لوطنية  �لطالبية  �مل�شابقة  �أن  �إىل  و�أ�شار  �لقطاع. 
�لعلوم  على  كبري  ب�شكل  للتعرف  �ل��ط��الب  حتفيز  يف  ت�شهم  �لتنمية  خلدمة 

�لنووية وقدر�تها ودورها �ملهم يف حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة.
وبني �أن �مل�شابقة متنح �لفريق �لفائز فر�شة �لذهاب �إىل �لعا�شمة �لنم�شاوية 
فيينا و�لقيام بزيار�ت ميد�نية لعدد من �ملو�قع �ملهمة ومنها خمترب�ت �لوكالة 
�لدولية للطاقة �لذرية و�كت�شاب �ملعارف يف جمال �لطاقة �لنووية و�لتطبيقات 
جمموعة  لقاء  �إىل  بالإ�شافة  و�لتكنولوجيا  �لنووية  للعلوم  �ملتعددة  �ملفيدة 
�لإم���ار�ت  دول��ة  �ن�شمام  ومنذ  �مل��ج��ال.  ه��ذ�  �مل�شتوى يف  رفيعي  �خل���رب�ء  م��ن 
للوكالة �لدولية للطاقة �لذرية يف عام 1976 ..تتعاون مع �لوكالة بناء على 
�لحتياجات �لوطنية �لتنموية وي�شمل �لتعاون جمالت خمتلفة مثل �لتدريب 

•• اأبوظبي -وام:

�لدولية  �لوكالة  ل��دى  للدولة  �ل��د�ئ��م  �مل��ن��دوب  �لكعبي  علي  حمد  �شعادة  �أك��د 
�لوكالة  مع  قوية  �شر�كة  بعالقة  ترتبط  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �ل��ذري��ة  للطاقة 

�لدولية للطاقة �لذرية.
�إنه منذ بدء �لعمل يف  وقال �شعادته يف حديث لوكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م” .. 
�لربنامج �لنووي �ل�شلمي �لذي يتم تنفيذه وفقا لأعلى معايري �لوكالة ويعد 
مثال للدول �لأع�شاء .. عملنا ب�شكل وثيق مع �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية 
يف جمالت عدة ومنها تطوير �لبنية �لتحتية للطاقة �لنووية بالإ�شافة �إىل 
�لنووي  �لربنامج  يف  �لعاملة  �لوطنية  �لب�شرية  �لكو�در  تاأهيل  يف  م�شاهمتها 

�ل�شلمي وكذلك تقدميها �لدعم �لفني و�لتقني �لالزم.
وعن �مل�شابقة �لطالبية �لوطنية يف جمال �لعلوم �لنووية خلدمة �لتنمية �لتي 

اد الأعمال يف عجمان حول امل�شاريع الإبداعية ور�شة لرورّ مطارات اأبوظبي ت�شارك يف احتفال اخلطوط اجلوية الهولندية مبرور 100 عام على تاأ�شي�شها 

�شفر  جتربة  توفري  �إىل  �لر�مية  جهودنا  م��ع  ين�شجم 
حر�شنا  �إط��ار  ويف  مطار�تنا،  عرب  للم�شافرين  ممتعة 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �ل���رو�ب���ط م��ع ���ش��رك��ات �ل���ط���ري�ن، خا�شة 
رحالت   4 ت�شغل  �ل��ت��ي  �لهولندية  �جل��وي��ة  �خل��ط��وط 

�أ�شبوعية تربط بن �أبوظبي و�أم�شرتد�م«.
�ل��ع��ام، منطقة �خلليج،  �مل��دي��ر  ب����او�ر،  ي�����ش��و�ن��ت  وق���ال 
�جلوية  �خلطوط  من  وباك�شتان،  و�إي���ر�ن  و�ل�شعودية، 
على  ع��ام   100 مب���رور  “نحتفي  �ل��ه��ول��ن��دي��ة:  �مللكية 
�لتي  �ملنا�شبة  بهذه  ف��خ��ورون  ونحن  �ل�شركة،  تاأ�شي�س 
تعك�س جناحاتنا وقدرتنا �لتناف�شية و�لريادية يف قطاع 
�حتفائنا،  �أبوظبي  مطار�ت  م�شاركة  وي�شرنا  �لطري�ن، 
خا�شة و�أن �أبوظبي تعترب مركز�ً جتارياً وثقافياً مهماً 
لتعزيز ح�شورنا يف  رئي�شية  �لإم���ار�ت، و�شوقاً  دول��ة  يف 

منطقة �ل�شرق �لأو�شط«.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلنت مطار�ت �أبوظبي عن م�شاركتها 
يف �حتفالت �خلطوط �جلوية �مللكية 
�لهولندية )KLM( مبنا�شبة مرور 
ت��اأ���ش��ي�����ش��ه��ا، وذل���ك  100 ع����ام ع��ل��ى 
بتنظيم حفل خا�س يف �ملقر �لرئي�شي 
�لأن�شطة  م��ن  وجم��م��وع��ة  ل��ل�����ش��رك��ة، 
و�لفعاليات يف مطار �أبوظبي �لدويل. 
وت�شمنت �لفعاليات، �أن�شطة �حتفالية 
�إنهاء  من�شات  تزيني  �شملت  متنوعة 
هد�يا  وت����وزي����ع  �ل�����ش��ف��ر،  �إج���������ر�ء�ت 
تذكارية رمزية على �مل�شافرين، حتمل 
تاأ�شي�س  على  ع��ام   100 م��رور  �شعار 

�خلطوط �جلوية �مللكية �لهولندية.
وح�����ش��ر �حل��ف��ل �خل���ا����س ، م���ارت���ني د ج�����روف، رئي�س 
�ل�شوؤون �لتجارية يف مطار�ت �أبوظبي، و ويل�شون تورو 
دبي،  منطقة  مدير  بويتيالر،  ودي��رك  �لتجاري  �ملدير 
�مللكية  �جل��وي��ة  �خل��ط��وط  م��ن  �ل�شمالية،  و�لإم������ار�ت 
�لهولندية. وبهذ� �ل�شدد قال بر�يان تومب�شون �لرئي�س 
�لتنفيذي ملطار�ت �أبوظبي: “ي�شرنا م�شاركة �خلطوط 
 100 مب���رور  �حتفالتها  �لهولندية  �مللكية  �جل��وي��ة 
�ملتميزة يف قطاع  �حتفاء مب�شريتها  تاأ�شي�شها  عام على 
�إحدى �شركات �لطري�ن  �لطري�ن، ل�شيما و�أنها تعترب 
وطويلة  وطيدة  تعاون  عالقة  جتمعنا  حيث  �حليوية، 

�لأمد مع �خلطوط �جلوية �مللكية �لهولندية«.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال م��ارت��ني د ج����روف، رئ��ي�����س �ل�شوؤون 
مبا  �لحتفالت  “تاأتي  �أبوظبي:  مطار�ت  يف  �لتجارية 

•• عجمان-الفجر:

 “ بعنو�ن  تدريبية  ور�شة  �لقت�شادية يف عجمان  �لتنمية  د�ئ��رة  نظمت 
�لربنامج  بالتعاون مع  “ وذل��ك  بفكرة م�شروع مبدعة  �خل��روج  كيفية 
�لوطني للم�شاريع و�ملن�شاآت �ل�شغرية و�ملتو�شطة و�أكادميية دبي لريادة 
طريفة  �لدكتورة  عجمان  فريمونت  فندق  يف  �لور�شة  قدمت  �لأعمال، 
�لد�ئرة  �أطلقته  �ل��ذي  تعزيز  برنامج  يف  �مل�شجلني  وح�شرها  �لزعابي، 
منذ عامني لدعم وتنمية �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة، �إ�شافًة �إىل عدد 

من �ملهتمني ببدء رحلتهم يف جمال ريادة �لأعمال.
�ل�شغرية  �مل�شاريع  تنمية  ق�شم  م��دي��رة  ك��اج��ور،  �أح��م��د  عائ�شة  وق��ال��ت 
�ملثلى  �ل��ف��ك��رة  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل  كيفية  �ل��ور���ش��ة  “ ت��ن��اول��ت  و�مل��ت��و���ش��ط��ة: 
للم�شروع، وت�شميم منوذج �لقيمة �مل�شافة ومنوذج �لعمل �لبتكاري، كما 
�أ�شا�شيات �ملحا�شبة وطرق حت�شيل �لإير�د�ت  مت تدريب �مل�شاركني على 
باإجر�ء  �لور�شة  و�ختتمت  �لإبد�عية،  للفكرة  �لت�شويقية  �لأدو�ت  و�أهم 
تطبيقات عملية للح�شور حول ت�شميم منوذج �مل�شروع، يف بيئة تناف�شية 
�لتفاعلي عن طريق �لليجو  �لتعلم باللعب  و�إيجابية تتمثل يف طريقة 

�شريي�س بالي«.
�ل�شتثمارية  باخلارطة  �حل�شور  تعريف  �لور�شة  هام�س  على  مت  كما   
�ل��ت��ي �أطلقتها �ل��د�ئ��رة م��وؤخ��ر�ً ومم��ي��ز�ت��ه��ا و�آل��ي��ة �ل���ش��ت��ف��ادة منها يف 
�لتعرف على حركة �لأعمال و�أد�ء �ل�شوق يف �إمارة عجمان ولدى �إعد�د 
در��شات �جلدوى للم�شاريع �جلديدة، حيث تعترب �خلارطة �ل�شتثمارية 
�لرقمي  �لتحول  �لتوجه نحو  تو�كب  �لتي  �لتقنية  �مل�شاريع  �أحدث  من 
�ل�شامل، و�لتي ت�شعى من خاللها �لد�ئرة �إىل تقدمي حلول �لكرتونية 
�لأعمال، ومتثل �خلارطة  و�أ�شحاب  �مل�شتثمرين  وذكية متكاملة تخدم 
�ملن�شاآت  ب��ي��ان��ات  تت�شمن  ت��ف��اع��ل��ي��ة  �ل��ك��رتون��ي��ة  من�شة  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة 
يف  �لأع��م��ال  �أ���ش��ح��اب  وت��دع��م  عجمان  �إم���ارة  يف  �ملرخ�شة  �لقت�شادية 

حتديد خيار�تهم لال�شتثمار يف �لإمارة.

اأبوظبي للجودة يوقع اتفاقيات مع خمتربات القطاع اخلا�س يف جمال مواد البناء والإن�شاء
•• اأبوظبي-وام:

وقع جمل�س �أبوظبي للجودة و�ملطابقة - �جلهة �حلكومية �ملعنية بتطوير �لبنية 
�لتحتية للجودة يف �إمارة �أبوظبي وزيادة �لوعي مبفهوم �جلودة فيها - �لعديد من 
�تفاقيات تفوي�س خدمات �لفح�س مع عدد من خمترب�ت �لقطاع �خلا�س وذلك 
لتوفري خدمات فح�س للجهات �حلكومية �ملحلية يف جمال مو�د �لبناء و�لإن�شاء.

�أم�س ومت خالله توزيع  باملجل�س  �ل��ذي عقد  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
�شهاد�ت تعيني ل� “16” خمترب� من �لقطاع �خلا�س.

�أبوظبي للجودة  �إد�رة جمل�س  وقال �شعادة خليفة حممد �ملزروعي رئي�س جمل�س 
و�ملطابقة : �شعد�ء بالتعاون مع خمترب�ت �لقطاع �خلا�س وتوقيع هذه �لتفاقيات 
بني  �ل�شر�كة  نهج  تبني  يف  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  توجهات  م��ع  تتما�شى  �لتي  �ملهمة 
�لقطاعني �لعام و�خلا�س وت�شب كذلك يف خدمة �لأجندة �لوطنية �لر�مية �إىل 
حتقيق �قت�شاد م�شتد�م قائم على �ملعرفة و�لتناف�شية و�خلربة و�لتنوع وبالتايل 
حتقيق �لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية و�لو�شول �إىل �أف�شل �لنتائج و�ملخرجات. 
و�أكد �أن هذه �لتفاقيات تاأتي يف �إطار جهود �ملجل�س �ل�شاعية �إىل تعزيز �لتوجهات 

�حلكومية يف تقدمي �أف�شل �خلدمات حيث ي�شعى من خالل �شر�كته مع �لقطاع 
�خلا�س �إىل تقليل �ملدة �لزمنية لتنفيذ �خلدمات وخف�س تكلفتها وحت�شينها.

للجودة  �أبوظبي  ملجل�س  �لعام  �لأم��ني  �لكعبي  حميد  هالل  �لدكتور  �شعادة  وق��ال 
و�ملطابقة �إن هذ� �لتعاون مع خمترب�ت �لقطاع �خلا�س وتوقيع هذه �لتفاقيات 
و�مل�شاهمة  �أبوظبي  �إم��ارة  تناف�شية  تعزيز  �ملجل�س على  �نطالقاً من حر�س  ياأتي 
يف توفري خدمات عالية �جلودة يف �لإم��ارة مبا يتما�شى مع �أعلى �ملعايري �لعاملية 
للجودة  �لتحتية  �لبنية  تطوير  يف  و�ل��ري��ادي  �لقيادي  �ملجل�س  دور  يعك�س  ومب��ا 
م�شتد�م  تناف�شي  �قت�شاد  بناء  يف  �أبوظبي  خطة  حتقيق  يف  و�مل�شاهمة  �لإم��ارة  يف 

ومنفتح عامليا.
�لعام  للقطاع  ومكماًل  �أ�شا�شياً  �شريكاً  تعد  �خلا�س  �لقطاع  موؤ�ش�شات  �أن  و�أ�شاف 
�قت�شاد متنوع  لتحقيق  �لإم��ارة  ت�شهدها  �لتي  �ل�شاملة  �لتنموية  �مل�شرية  دعم  يف 
�ملخربي  �لفح�س  خدمات  تفوي�س  مبادرة  خالل  من  �ملجل�س  وي�شعى  وم�شتد�م 
لل�شركاء من �لقطاع �خلا�س �إىل �مل�شاهمة يف حتقيق �شر�كة فاعلة بني �لقطاعني 
����ش��ت��م��ر�ري��ة �لأع���م���ال يف �لقطاعات  ل�����ش��م��ان  �أب��وظ��ب��ي  �حل��ك��وم��ي و�خل���ا����س يف 

�لقت�شادية �مل�شتهدفة.

�شياحة  اخليمة حت�شد جوائز »جلوبال تريند « و »دبليو ثري« 2019 •• راأ�س اخليمة – الفجر  

ح�شدت هيئة ر�أ�س �خليمة لتنمية �ل�شياحة �جلائزتني �لذهبية و�لف�شية 
 Global Trend( تريند”  “جلوبال  ج��و�ئ��ز  ت��وزي��ع  ح��ف��ل  خ���الل 
�لدولية  �جلو�ئز  ر�بطة  وحتّكُمها  تديرها  �لتي  �مل�شابقة   ،  )Awards
 )W3( »إ�شافة �إىل جائزتني ف�شيتني من جو�ئز “دبليو ثري� ،)IAA(
وفازت  �خليمة”  ر�أ���س  “�كت�شفت  �لعاملية  �لرتويجية  حملتها  عن  وذل��ك 
و�جلائزة  �لت�شويقية”  “�لفاعلية  فئة  ع��ن  �لذهبية  ب��اجل��ائ��زة  �حلملة 
تريند”،  “جلوبال  ج��و�ئ��ز  م��ن  �ملتكاملة”  “�حلملة  ف��ئ��ة  ع��ن  �لف�شية 
وجائزتني ف�شيتني عن فئتي “ �أف�شل حملة متكاملة” و “ �أف�شل فعالية 
�لذي  �ل��ع��امل��ي  �جل��و�ئ��ز  ب��رن��ام��ج  ثري”،  “دبليو  ج��و�ئ��ز  “ م��ن  ت�شويقية 
يحتفي بالتميز �لرقمي عرب �ملو�قع �لإلكرتونية �ملتميزة؛ و�لت�شويق عرب 
�لإنرتنت؛ و�لفيديو؛ و�ملو�قع �لإلكرتونية �ملخ�ش�شة للهو�تف �ملتحركة / 

�لتطبيقات و�ملحتوى على �شبكات �لتو��شل �لجتماعي.
وتعليقاً على �لفوز باجلو�ئز �ملرموقة، قال ر�كي فيليب�س، �لرئي�س �لتنفيذي 
لهيئة ر�أ�س �خليمة لتنمية �ل�شياحة: “نفخر بفوزنا بهذه �جلو�ئز �ملميزة 
من برناجمي ’جلوبال تريند‘و’دبليو ثري‘ )W3( وذلك تقدير�ً حلملتنا 
و�لتي ت�شتعر�س كل ما يجب  �لرتويجية �لعاملية ’�كت�شفت ر�أ�س �خليمة‘، 

��شرت�تيجية  �أهد�ف  �مل�شتمرة لتحقيق  تاأكيد� على جهودنا  بهذه �جلو�ئز 
1.5 مليون ز�ئر لالإمارة بحلول  با�شتقطاب   ‘2021-2019 ’�لوجهة 

عام 2021 و3 ماليني بحلول عام 2025«.

حمالتنا  تهدف  خمتلفة.  وم��غ��ام��ر�ت  وج��ه��ات  م��ن  �لإم���ارة  يف  ��شتك�شافه 
كوجهة  مكانتها  وتر�شيخ  �خليمة  ر�أ���س  ب��اإم��ارة  �لتعريف  �إىل  �لرتويجية 
ر�ئدة ل�شياحة �ملغامر�ت و�لرتفيه يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط، وياأتي �لفوز 

كافة  يف  حملة  �أط��ل��ق��ت  ق��د  �ل�شياحة  لتنمية  �خليمة  ر�أ����س  هيئة  وك��ان��ت 
�شياحية  كوجهة  ب��الإم��ارة  �لتعريف  بهدف  �لرئي�شية  �ل�شياحية  �لأ���ش��و�ق 
مف�شلة، �إ�شافة �إىل تعزيز �أعد�د �لزو�ر �لقادمني منها من خالل �تباع نهج 
مدرو�س للت�شويق عرب �لإنرتنت، و�لتاأكيد على �لتز�م ر�أ�س �خليمة بدعم 

�لعالقات مع كافة �ل�شركاء و�لفنادق يف �لقطاع.
تاأثري�ً  �لأك���رث  �حل��م��الت  على  �ل�شوء  تريند”  “جلوبال  ج��و�ئ��ز  وت�شلط 
�لإعالمي. وتخ�شع  و�لت�شال  �لت�شويق  �لتنفيذ عرب قطاعات  يف  و�تقاناً 
�لرت�شيحات للمر�جعة على يد جلنة حتكيم خمتارة بعناية وت�شم نخبة 
من خرب�ء �لقطاع. وت�شمنت جلنة هذ� �لعام رئي�س �مل�شوؤولية �ملجتمعية 
�لعالمة  �لأول ل�شرت�تيجيات  �لرئي�س  ونائب  �أوبر؛  و�ملحتوى يف  �لعاملية 
و��شت�شاري  �لقيا�شية  ل��الأرق��ام  غيني�س  مو�شوعة  يف  �لعاملية  �ل��ت��ج��اري��ة 

�لت�شميم يف �شندوق �لأمم �ملتحدة لالأطفال.
�لإلكرتونية  للمو�قع  �لرقمي  بالتميز  ثري”  “دبليو  ج��و�ئ��ز  وحتتفي 
�لب�شري  �ملحتوى  على  �لقائمة  �لإلكرتونية  �لت�شويق  وحمالت  �ملتميزة؛ 
على  و�ملحتوى  �ملتحركة  للهو�تف  �ملخ�ش�شة  �لإلكرتونية  و�ملو�قع  �ملميز؛ 
�أكادميية  �لتحكيم لإ�شر�ف  �لتو��شل �لجتماعي. وتخ�شع عملية  �شبكات 
�لفنون �لتفاعلية و�لب�شرية �لتي ت�شم �أبرز رو�د �لقطاع. ويف ن�شخة هذ� 

�لعام، ��شتقبلت �جلو�ئز نحو 5 �آلف م�شاركة من خمتلف �أنحاء �لعامل.

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/593  تنفيذ جتاري   
 ، كلي  جت��اري  رق����م:2014/1495  �لدعوى  يف  �ل�شادر  �حلكم  �لق�شية:تنفيذ  مو�شوع 

ب�شد�د �ملبلغ �ملننفذ به وقدره )157451.40( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف.
طالب �لإعالن:طالب �لتنفيذ:م�شرف �بوظبي �ل�شالمي - �شركة م�شاهمة عامة

�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �شده:1- علي �شامل علي خلفان بن حرب �شام�شي
جمهول حمل �لقامة

مو�شوع �لعالن:
�لر�س  رقم  �بوهيل  مبنطقة  �لكائن  �لعقار  يف  ح�شتكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم 
1648 وذلك يف حدود �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )157451.40( درهم وذلك للعلم مبا جاء 

ولنفاذ مفعوله قانونا - بناء� على قر�ر �ملحكمة.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/3312 تنفيذ جتاري  
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- م�����ش��اري��ع �رل��ون��د ������س.ذ.م.م 2- ر�ج���ن ل��ون��د لل 
�ملرجان  تاج  �لتنفيذ/�شركة  �ن طالب  �لقامة مبا  �شاند جمهول حمل 
�لتجارية ذ.م.م - قررت حمكمة دبي �لإبتد�ئية بتاريخ )2019/10/20( 
�خطاركم ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )2403200.30( درهم خالل 15 
�لر�بعة  �لثنية  �ملنطقة   - �ر���س  �لعقار  بيع  و�إل  �لتبليغ  تاريخ  من  يوم 
- رقم �لر�س 2305 و�لعائدة لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�شيات ن�س 

�ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

درهم على الأقل �شريبة انتقائية عن كل لفافة »�شيجارة«  0.40
و�ملنتجات �لأخرى �ملماثلة.

منتجي  ك��اف��ة  م��ن  �شابق  وق��ت  يف  طالبت  �لهيئة  وك��ان��ت 
وم�شتوردي وخمزين �أجهزة و�أدو�ت �لتدخني �للكرتونية 
و�ل�شو�ئل �مل�شتخدمة فيها و�مل�شروبات �ملالحة �لت�شجيل 
لل�شريبة  ك��خ��ا���ش��ع��ني  للهيئة  �لإل����ك����رتوين  �ل��ن��ظ��ام  يف 
وجوب  على  م�شددة  ت�شجيلهم،  ع��دم  ح��ال  يف  �لنتقائية 
ت�شجيل كافة �ل�شلع �لنتقائية �لتي يقومون بتوريدها يف 
حال كانت م�شمولة بقر�ر جمل�س �لوزر�ء. و�أكدت �ن هذه 
يف  عقبات  �أي��ة  �ملعنية  �لط���ر�ف  جميع  �شتجنب  �خلطوة 
�ل�شتري�د �أو خمالفات قد تنتج عن �لتاأخري يف ��شتكمال 

�لت�شجيل.
�لتدخني  و�أدو�ت  �أجهزة  يف  �مل�شتخدمة  �ل�شو�ئل  وت�شمل 

�للكرتونية جميع �ل�شو�ئل �مل�شتخدمة يف تلك �لأجهزة 
و�لأدو�ت وما مياثلها �شو�ء �حتوت على �لنيكوتني �و مل 
بتحديدها  ي�شدر  �لتي  �جلمركية  للرموز  وفقا  حتتوي 
قر�ر وز�ري. وكانت دولة �لمار�ت بد�أت بتطبيق �ل�شريبة 
على   2017 �كتوبر  �شهر  بد�ية  من  �عتبار�  �لنتقائية 
وذلك  �لبيئة  �أو  �لعامة  �ل�شحة  على  �ل�شرر  ذ�ت  �ل�شلع 
بهدف �حلد من ��شتهالكها من جهة و�مل�شاهمة يف �لوقت 
لتغطية  �لتي تخ�ش�س  �لإي��ر�د�ت �حلكومية  بزيادة  ذ�ته 

تكاليف �خلدمات �لعامة ذ�ت �ملنفعة �لعامة.
للقانون �لذي  وتر�وحت ن�شبة �ل�شريبة �لنتقائية وفقاً 
�شدر �شابقا بني 50 و100 يف �ملائة على �لتبغ وم�شتقاته 

وم�شروبات �لطاقة و�مل�شروبات �لغازية.

•• اأبوظبي -وام:

ت��ط��ب��ي��ق �ل�شريبة  ل��ل�����ش��ر�ئ��ب  �ل��ه��ي��ئ��ة �لحت���ادي���ة  ت���ب���د�أ 
�للكرتونية  �ل��ت��دخ��ني  و�أدو�ت  �أج��ه��زة  على  �لنتقائية 
�لتعديالت  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة  فيها  �مل�شتخدمة  و�ل�����ش��و�ئ��ل 
�لتبغ  على  �لنتقائية  �ل�شريبة  على  متت  �لتي  �لأخ��رى 
وذلك �عتبار� من �أول دي�شمرب �ملقبل ��شتناد� �ىل قر�ري 
جمل�س �لوزر�ء ووز�رة �ملالية �ل�شادرين بهذ� �خل�شو�س. 
�ل�شعر  حت��دي��د  مت  ف��ق��د  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  ق����ر�ر  ومب���وج���ب 
�لنتقائي ملنتجات �لتبغ و�لذي يجب �أل يقل عن 0.40 
درهم لكل لفافة -�شيجارة و0.10 درهم لكل غر�م من 
لال�شتخد�م  �جل��اه��ز  و�ل��ت��ب��غ  “�ملع�شل”  �لأرج��ي��ل��ة  ت��ب��غ 

اإ�شدار 3 تراخي�س جديدة يوميا لأن�شطة التجارة العامة واملقاولت بالإمارات
•• اأبوظبي -وام:

ت�شهد �لإمار�ت �إ�شد�ر 3 رخ�س جديدة يوميا ملمار�شة ن�شاط �لتجارة �لعامة و�لعدد نف�شه من �لرخ�س لن�شاط 
مقاولت �مل�شاريع و�ملباين باأنو�عها �ملختلفة يف حني يتم ��شد�ر ترخي�شني �ثنني لفتتاح مطاعم جديدة يف خمتلف 

�إمار�ت �لدولة.
ويف ظل تو��شل �لن�شاط �لقت�شادي و�لتجاري يف �لإمار�ت فقد جاء قطاع �لتجارة �لعامة يف �شد�رة �أكرث �لأن�شطة 
ترخي�شا خالل �لأ�شهر �لت�شعة �لأوىل من �لعام 2019 حيث مت ��شد�ر نحو 767 ترخي�شا ملمار�شة هذ� �لن�شاط 
خالل �لفرتة من يناير وحتى نهاية �شبتمرب من �لعام �جلاري بح�شب ما يظهره �ل�شجل �لقت�شادي �لوطني �لذي 

ت�شرف عليه وز�رة �لقت�شاد ويرتبط مبا�شرة بجميع دو�ئر �لتنمية �لقت�شادية يف �لدولة.
�لفرتة من  �لتي �شدرت خالل  �لرخ�س �جلديدة  بلغ عدد  �مل�شاريع فقد  ن�شاط مقاولت  وعلى م�شتوى ممار�شة 
740 رخ�شة يف حني و�شل عدد رخ�س تقدمي خدمة �مل�شروبات �لباردة  يناير وحتى �شبتمرب من �لعام �جل��اري 

و�ل�شاخنة 615 رخ�شة يف فرتة �لر�شد ذ�تها.

الحتاد للطريان وال�شعودية تعززان ال�شراكة التجارية بينهما

»م�شدر« تفوز مبناق�شة تطوير م�شروع للطاقة ال�شم�شية يف اأوزبك�شتان

م�شاركة مميزة لدائرة الطاقة الراعي املا�شي للن�شخة 21 من معر�ش ويتيك�ش 

ل القطاع يف اأبوظبي دائرة الطاقة: اإجنازات وم�شاريع ا�شرتاتيجية هادفة لتحفيز حتورّ

�شالح اجلزيري: »اإك�شبو 2020« يتطلب تكاتف اجلهود لإجناح احلدث

»311 »مليار درهم جتارة دبي املنقولة جوا يف الن�شف الأول 2019
لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �مل��رزوق��ي  وفريد  �ملتعاملني  �إد�رة 
�ملو�رد �لب�شرية و�ملالية و�لإد�رية و�شلطان �جلوكر م�شت�شار 
�ملر�كز  �إد�رة  م��دي��ر  ر���ش��ي��د  وح��م��ي��د حم��م��د  �ل���ع���ام  �مل���دي���ر 

�جلمركية �جلوية وعدد من مدر�ء �لإد�ر�ت �جلمركية.
و�رتفع عدد �ملعامالت �ملنجزة يف �ملر�كز �جلمركية �جلوية 
خالل �لعام �حلايل “ من يناير ولغاية �أغ�شط�س “ بن�شبة 
�ل�شبطيات  ع��دد  و�رت��ف��ع  �ملا�شي  بالعام  مقارنة  باملئة   55
بن�شبة 208 باملئة وعدد عمليات �لتفتي�س �لتي مت تنفيذها 

بن�شبة 3.2 باملئة.
نفذتها  �لتي  و�مل�شاريع  و�لبتكار�ت  �ملبادر�ت  كما مت عر�س 
�ملر�كز  يف  �لعمل  لتطوير  �جلوية  �جلمركية  �مل��ر�ك��ز  �إد�رة 
�لتجارة  منطقة  وتطوير  حت�شني  �أبرزها  ومن  لها  �لتابعة 
�لإلكرتونية �خلا�شة بطري�ن �لإمار�ت حيث ي�شل �إجمايل 
�إىل  قيمة �لتجارة �للكرتونية �لتي تتم عرب هذه �ملنطقة 

107.8 مليون درهم.

عالية  وتناف�شية  ب�شفافية  �ل�شم�شية  للطاقة  و�خلا�س 
كان مبثابة خطوة متقدمة �شمن قطاع �لطاقة �ملتجددة 

يف �لبالد«.
من جانبه �أعرب حممد جميل �لرحمي �لرئي�س �لتنفيذي 
ل�شركة “م�شدر” عن �شعادته بفوز “م�شدر” مبناق�شة 
تطوير م�شروع حمطة نافوي للطاقة �ل�شم�شية. وقال 
“م�شدر”  د�أب��ت  �أك��رث من ع�شر �شنو�ت  �إن��ه على م��دى 
على ن�شر م�شاريع �لطاقة �ملتجددة و�لتقنيات �لنظيفة 
�ملبتكرة يف �أكرث من 25 دولة ويعك�س �تفاق �ل�شر�كة بني 
�لقطاعني �لعام و�خلا�س �لتز�منا �مل�شرتك مع حكومة 
�أوزبك�شتان بامل�شاهمة يف حتقيق خطط �لبالد �لطموحة 
يف قطاع �لطاقة �ملتجددة. ويدعم �مل�شروع �جلديد خطة 
�لطاقة  من  جيجاو�ط   5 لإنتاج  �لطموحة  �أوزبك�شتان 
�ملتجددة بحلول عام 2030 بهدف تنويع مزيج �لطاقة 
“تو�شيع �لطاقة �ل�شم�شية”  يف �لبالد. ووفقا لربنامج 
�شم�شية  طاقة  م�شاريع  تطوير  �إىل  �أوزبك�شتان  تهدف 
1 جيجاو�ط وتعد حمطة  ت�شل قدرتها �لإنتاجية �إىل 
ميجاو�ط   100 ب��ق��درة  �ل�شم�شية  للطاقة  “نافوي” 
ومن  �ل�شرت�تيجية.  ه��ذه  �شمن  �لأوىل  �خل��ط��وة  ه��ي 
من  �لأول  �لربع  بنهاية  �مل�شروع  متويل  �كتمال  �ملتوقع 
�لطاقة  حمطة  �إن�شاء  �شي�شتغرق  حني  يف   2020 ع��ام 

�ل�شم�شية عاما كامال.

•• عجمان -وام:

�أكد �شعادة �شالح �جلزيري، مدير عام د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية يف عجمان 
على �أن “�إك�شبو دبي 2020 يعد حدثاً عاملياً و يوفر من�شة مثالية وغري 
م�شبوقة للتعريف باإجناز�ت دولة �لإمار�ت، كما ي�شهم يف �لرتقاء مبختلف 
�لقطاعات �لقت�شادية مبا فيها �لقطاع �ل�شياحي، وهو �لأمر �لذي يتطلب 
تكاتف �جلهود بني خمتلف �جلهات من �لقطاعني �لعام و�خلا�س لإجناح 
�حلدث. و�أعرب عن فخره باختيار متحف عجمان �أم�س ل�شت�شافة وتنظيم 
�حتفالية بدء �لعد �لتنازيل لنطالق “�إك�شبو 2020 دبي” بعد عام من 
��شت�شافة  لدعم  �لقادمة  �لفعاليات  من  �شل�شة  �شمن  �لأوىل  لتكون  �لآن 

مثالية لهذ� �حلدث �لعاملي«.

•• دبي-وام:

ك�شفت جمارك دبي �أن حجم جتارة �لإمارة �ملنقولة جو�ً بلغ 
311 مليار درهم يف �لن�شف �لأول من 2019.

دبي  جلمارك  �لعام  �ملدير  م�شبح  بن  حمبوب  �أحمد  وق��ال 
خالل تفقده مر�كز �جلمارك بقرية �ل�شحن و�ملنطقة �حلرة 
�ملر�كز  لإد�رة  �لتابعني  و�مل��ع��ادن  �ل�شلع  ومركز  دب��ي  مبطار 
�ملر�كز  �لعمل �جلمركي يف  ..�إن تطوير  �جلمركية �جلوية 
�لزيادة  م��ع  مت�شاعدة  �أهمية  يكت�شب  �جل��وي��ة  �جلمركية 
�مل�شتمرة يف قيمة جتارة دبي �خلارجية �ملنقولة جو�ً و�لتي 
بلغت قيمتها يف �لن�شف �لأول من �لعام 2019 نحو 311 
مليار درهم بن�شبة منو 3 باملائة مقارنة بالن�شف �لأول من 
�أعلى  �ل��د�ئ��رة على حتقيق  ول��ذل��ك حلر�س   2018 �ل��ع��ام 

م�شتوى من كفاءة �لأد�ء يف مر�كزها �جلمركية �جلوية.
و�شارك يف �لزيارة عبد�هلل �خلاجة �ملدير �لتنفيذي لقطاع 

•• اأبوظبي -وام:

�لتابعة  “م�شدر”  �مل�شتقبل  لطاقة  �أبوظبي  �شركة  �أعلنت 
ل�شركة “مبادلة لال�شتثمار” و�إحدى �ل�شركات �لعاملية 
�لر�ئدة يف قطاع �لطاقة �ملتجددة عن فوزها مبناق�شة 
�حلكومي  �لقطاعني  بني  م�شرتك  م�شروع  �أول  تطوير 
�أوزبك�شتان  جمهورية  يف  �ل�شم�شية  للطاقة  و�خل��ا���س 
�لدولية  �لتمويل  موؤ�ش�شة  برنامج  �شمن  يندرج  و�لذي 
�ل�شتثمار  وز�رة  وك��ان��ت  �ل�شم�شية.  �ل��ط��اق��ة  لتو�شيع 
و�لتجارة �خلارجية �لأوزبكية قد �أعلنت فوز “م�شدر” 
�إنتاج  لتكلفة  �شعر  �أق��ل  تقدميها  بعد  �مل�شروع  بتطوير 
حمطة  لتطوير  �ملتناف�شة  �لعرو�س  بني  من  �لكهرباء 
للطاقة �ل�شم�شية على م�شتوى �ملر�فق �خلدمية بقدرة 
�إن�����ش��اوؤه��ا يف منطقة  ���ش��ي��ت��م  و�ل���ت���ي  م��ي��ج��او�ط   100
نافوي. و�أكد معايل �شكرت فافيف نائب وزير �ل�شتثمار 
مناق�شة  �أول  �إط��الق  �أن  �لأوزب��ك��ي  �خلارجية  و�لتجارة 
تناف�شية تت�شمن �شر�كة بني �لقطاعني �لعام و�خلا�س 
�ملحلية يف  �ل�شوق  لتطوير  مبادرة مهمة  تعد  �لبالد  يف 
قطاع �إنتاج �لطاقة م�شتقبال. وقال “لقد جنحنا بالفعل 
يف فتح �شوق جديدة جلذب �لقطاع �خلا�س ومما ل �شك 
مبناق�شة  “م�شدر”  �شركة  ف��وز  ع��ن  �لإع���الن  �أن  فيه 
�حلكومي  �لقطاعني  بني  م�شرتك  م�شروع  �أول  تطوير 

ما يقارب 80 وجهة منها 4 وجهات 
فيما  �ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة  يف 
ت�شّغل �ل�شعودية �إىل دول متعددة يف 
�أ�شطول  مع  �لعامل  �أن��ح��اء  خمتلف 
�ل�شغرية  �ل���ط���ائ���ر�ت  م���ن  ح��دي��ث 

و�لعري�شة �لبدن. 

�مل���زي���د من  �إ���ش��اف��ي��ة،  �إىل وج���ه���ات 
للم�شافرين.  و�ل�����ر�ح�����ة  �مل����رون����ة 
�لحتاد  مع  �شر�كتنا  تعزيز  ي�شّرنا 
منو  دع��م  يف  و�ل�شتمر�ر  للطري�ن 

�شبكة �لوجهات«.
ت�شّغل �لحتاد للطري�ن رحالت �إىل 

•• اأبوظبي-الفجر:

�لناقل  للطري�ن،  �لحت��اد  �حتفلت 
�لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �لوطني 
�جلوية  �خل����ط����وط  م����ع  �مل���ت���ح���دة، 
)�ل�شعودية(،  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة 
�لعربية  للمملكة  �لوطني  �لناقل 
�ل�شعودية، مبرور عام على �ل�شر�كة 
عن  �لإع��الن  مع  بينهما،  �لتجارية 
�إط�����الق 12 خ���ط ج��دي��د يف �إط���ار 
�تفاقية �ل�شر�كة بالرمز �إىل وجهات 
�آ���ش��ي��ا و�أوروب������ا. وقعت  �أ���ش��ا���ش��ي��ة يف 
يف  �لت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  على  �ل�شركتان 
رمزيهما  وو�شعتا   2018 �أكتوبر 
ع��ل��ى �ل���ط���ائ���ر�ت �ل��ت��ي ت�����ش��ّغ��ل بني 
و�لريا�س  وج��دة  و�ل��دم��ام  �أبوظبي 
�أ�شافت  ك���م���ا  �مل�����ن�����ورة.  و�مل����دي����ن����ة 
�ل�������ش���ع���ودي���ة رم����زه����ا ع���ل���ى رح����الت 
�إىل  �أبوظبي  من  �ملنطلقة  �لحت��اد 
�أحمد  وه����ي  خم��ت��ل��ف��ة  وج���ه���ة   12

بعالقات  �ل�������ش���ع���ودي���ة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�قت�شادية و�شيا�شية وثقافية قوية، 
وتعزيز  �إق���ام���ة  �لطبيعي  م��ن  ل���ذ� 
�لوطنيني.«  �لناقلني  بني  �ل�شر�كة 
�نطالق  “منذ  دوغ����ال�����س  وت���اب���ع 
باأكرث  قمنا  �ملا�شي،  �لعام  �ل�شر�كة 
ما  م�شرتكة،  رحلة   53،500 من 
يعني خم�شة �أ�شعاف �لعدد �مل�شجل 
 11،390 بلغ  و�ل���ذي   2018 يف 
رحلة. كما �أن �ل�شر�كة �ملو�ّشعة �لتي 
�أعلنا عنها �ليوم �شتاأتي باملزيد من 
�لنمو لل�شركتني، مع توفري خيار�ت 
�إىل  و�ل�����ش��ح��ن،  للم�شافرين  �أك���رث 
�أكرب  ب�شكل  �لعالقات  تعزيز  جانب 

بني �لدولتني.«
م���ن ج��ه��ت��ه، ع��ّل��ق �مل��ه��ن��د���س �شالح 
ب���ن ن��ا���ش��ر �جل��ا���ش��ر، �مل���دي���ر �لعام 
تعزيز  ع��ل��ى  �ل�����ش��ع��ودي��ة  للخطوط 
تو�شعة  “متنح  بالقول  �لتفاقيات 
�ل�شفر  و�إم��ك��ان��ي��ة  �ل��وج��ه��ات  �شبكة 

�شنغدو،  ب���ري���زب���ن،  ب���ل���غ���ر�د،  �أب������اد، 
���ش��ي��ك��اغ��و، د�����ش����ل����دورف، لغ���و����س، 
مو�شكو-دوموديدوفو،  م��ل��ب��ورن، 
فيما  و���ش��ي��دين،  �ل�شي�شل  �ل��رب��اط، 
ل��ل��ط��ري�ن رمزها  ط��ب��ع��ت �لحت�����اد 
على رحالت �ل�شعودية �إىل بي�شاور، 

ملتان، بورت�شود�ن وفيينا.
مب��وج��ب �لت��ف��اق �جل��دي��د، �شت�شع 
�ل�����ش��ع��ودي��ة رم���زه���ا ت��دري��ج��ي��ا على 
رح�������الت �لحت��������اد ل���ل���ط���ري�ن بني 
�إ�شافية  وج���ه���ة  و12  �أب���وظ���ب���ي 
�أم�شرتد�م،  خم��ت��ل��ف��ة:  دول   9 يف 
كونغ،  هونغ  دبلن،  بروك�شل،  باكو، 
كامتاندو، بانكوك، بوكيت، ناغويا، 
ط��وك��ي��و و���ش��ي��ول، م���ا ي��ع��ن��ي تعزيز 

�شبكة وجهات �ل�شعودية.
ت����وين  �مل����ن����ا�����ش����ب����ة، ق�������ال  يف ه�������ذه 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  دوغ�����ال������س، 
“تتمتع  ملجموعة �لحتاد للطري�ن 
و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 

�شنغافورة ت�شارك لأول مرة يف »ويتيك�س 
2019« و»دبي للطاقة ال�شم�شية«

•• دبي-وام:

من  متخ�ش�شة  �شركات   5 م�شاركة  ع��ن  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  �أعلنت 
�ل��دورة �حلادية و�لع�شرين من معر�س  جمهورية �شنغافورة لأول مرة يف 
�لر�بعة  و�ل��دورة   ”2019 “ويتيك�س  و�لبيئة  و�لطاقة  �ملياه  تكنولوجيا 
من معر�س دبي للطاقة �ل�شم�شية �ملنعقدين حاليا يف مركز دبي �لدويل 

للموؤمتر�ت و�ملعار�س حتت مظلة �لدورة �ل�شاد�شة من �لأ�شبوع �لأخ�شر.
وت�شلط �ل�شركات �خلم�س �ل�شوء على �أحدث منتجاتها �ملبتكرة يف جمال 
من  �ل�شم�شية  �لطاقة  ملحطات  �ملتطورة  �جلوية  �لبيانات  وحتليل  جمع 
�إ�شافة  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  بتقنيات  تعمل  ط��ي��ار  ب���دون  ط��ائ��ر�ت  خ��الل 
حالت  يف  لال�شتخد�م  منا�شبة  متطورة  �ملياه  وتنقية  معاجلة  �أنظمة  �إىل 
�مل��ع��د�ت يف  تنظيف  �ل��ه��و�ء ومنتجات  تنقية  �أنظمة  ع��الوة على  �ل��ط��و�رئ 
و�لتي  �ملياه  حتلية  ملحطات  �لبخارية  و�مل��ح��ولت  �لطاقة  توليد  حمطات 
حممد  �شعيد  �شعادة  وق��ال  �لطاقة.  يف  كبرية  وف���ور�ت  حتقيق  على  تعمل 
�لطاير �لع�شو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي موؤ�ش�س 
�ل�شمو  ل�شاحب  �لثاقبة  �ل��روؤي��ة  بف�شل   : “ويتيك�س”  معر�س  ورئي�س 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�لباحثة  �لعاملية  �ل�شركات  باتت دبي وجهة كربى  “رعاه �هلل”  حاكم دبي 
لتحقيق  �ل�شاعية  للمدن  ُيحتذى  ومنوذجاً  و�ع��دة  ��شتثمارية  فر�س  عن 

�لقت�شاد �لأخ�شر و�لتو�زن بني �لتنمية وحماية �ملو�رد �لطبيعية .

و�ملياه   22% بن�شبة  �ل��ك��ه��رب��اء 
ع����ام  ب����ح����ل����ول   32% ب���ن�������ش���ب���ة 
�لأ�شا�س  خ���ط  ح�����ش��ب   2030

للعام 2013.
ويف �شياق مت�شل، تعر�س �لد�ئرة 
�أبوظبي  �إم��ارة  جتربة و�جن���از�ت 
�مل�شاركة  ع��رب  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع  يف 
�جل���ل�������ش���ات  م�����ن  يف جم����م����وع����ة 
تنظيمها  يجري  �لتي  �لنقا�شية 
و�لتي  �لأ���ش��ب��وع،  فعاليات  �شمن 
�لعتماد  ت�شريع  �آل��ي��ات  تناق�س 
�ل�شم�شية،  �لطاقة  تقنيات  على 
يف  �لطاقة  �شر�ء  �تفاقيات  ودور 

م�شتقبل �لطاقة �ملتجددة.
ل�شركائها  �لطاقة  د�ئ���رة  وتتيح 
ون�شاطاتها  باأعمالها  و�ملهتمني 
وخمتلف مكونات �ملجتمع �ملحلي 
تفا�شيل  ع��ل��ى  �لط����الع  ف��ر���ش��ة 
على  من�شاتها  ع��رب  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  و���ش��ائ��ل 
@( و�إن���������������ش�������ت�������غ�������ر�م  ت�������وي�������رت 

يوتيوب   ،)AbuDhabiDoE
 Department of( ولينكدن 
 ،)Energy Abu Dhabi
ب����ال����ت����ف����اع����ل مع  و�لل����������ت����������ز�م 
و��شتف�شار�تهم،  م��الح��ظ��ات��ه��م 
تفعيل  على  منها  ح��ر���ش��اً  وذل���ك 
�أ���ش�����س �ل��ت��و����ش��ل �مل�����ش��رتك ورفع 
وتوعية  �مل����ع����رف����ة  م�������ش���ت���وي���ات 

�ملجتمع.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ت�����ش��ت��ع��ر���س د�ئ�������رة �ل���ط���اق���ة يف 
للن�شخة  �ملا�شي  �لر�عي  �أبوظبي، 
21 من معر�س تكنولوجيا �ملياه 
“ويتيك�س  و�ل��ب��ي��ئ��ة  و�ل���ط���اق���ة  
جمال  يف  م��ب��ادر�ت��ه��ا   ،”2019
�لطاقة  ق���ط���اع  حت������ّول  حت��ف��ي��ز 
مكانتها  وتعزيز  �أبوظبي  ب��اإم��ارة 
للقطاع،  �لعاملية  �لعو��شم  كاأبرز 
وذل��������ك خ�������الل م�������ش���ارك���ت���ه���ا يف 
فعاليات �لأ�شبوع �لأخ�شر يف دبي 
معر�س  ج��ان��ب  �إىل  ي�شم  �ل���ذي 
َمعَر�س  م��ن  ك���اًل  “ويتيك�س”، 
ويتز�من  �ل�شم�شية،  للطاقة  دبي 
لالقت�شاد  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��م��ة  م���ع 

�لأخ�شر. 
�ملهند�س  �ألقاها معايل  كلمة  ويف 
عوي�شه مر�شد �ملرر رئي�س د�ئرة 
�فتتاح  �أبوظبي خالل  �لطاقة يف 
فعاليات �لقمة �لعاملية لالقت�شاد 
�لأخ�شر، قدم معاليه نبذة حول 
�لتنوع  دع��م  يف  �لإم���ارة  توجهات 
�لقت�شادي �ملدعوم بتحّول قطاع 
من  �لد�ئرة  �أطلقته  وما  �لطاقة 
لتحفيز  و��شرت�تيجيات  م�شاريع 

�لقت�شاد �لأخ�شر يف �لإمارة.
و�أكد �أنه وملو��شلة م�شرية �لتنمية 
��شتد�مة  ���ش��م��ان  يف  �ل��ن��اج��ح��ة 
كان  �لقادمة،  �لأج��ي��ال  م�شتقبل 

�لطاقة  ق��ط��اع  ���ش��م��ن  �مل��ع��ت��م��دة 
�آخرها  ك���ان  و�ل��ت��ي  �أب��وظ��ب��ي،  يف 
لقطاع تربيد  �لتنفيذية  �للو�ئح 
�لد�ئرة  �أ�شدرتها  �لتي  �ملناطق 
ل��ت��ن��ظ��ي��م ه������ذ� �ل����ق����ط����اع �ل�����ذي 
تقلي�س  يف  ي�شهم  �أن  ���ش��اأن��ه  م��ن 
�لكهربائية  �ل��ط��اق��ة  ����ش��ت��ه��الك 
مقارنة   40% �ىل  ت�شل  بن�شبة 
�أدو�ت �لتربيد �لتقليدي  باأف�شل 
�لزمني  �ل���ن���ط���اق  ن��ف�����س  ���ش��م��ن 
و�ملكاين، ف�شاًل عما متتاز به من 
م�شتويات �نبعاث منخف�شة لغاز 
ثاين �أك�شيد �لكربون يف حمطات 
�إنتاج �لطاقة �لكهربائية �لعاملة 

بالوقود �لأحفوري. 
�لد�ئرة  ت�شتعر�س  ذل���ك،  و�إىل 
�أبوظبي  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �أي�������ش���اً 
وتر�شيد  �ل��ط��ل��ب  ج��ان��ب  لإد�رة 
 2030 �ل����ط����اق����ة  ������ش����ت����خ����د�م 
ق�شايا  م��ع��اجل��ة  �إىل  �ل���ه���ادف���ة 
�لعر�س و�لطلب من خالل تبني 
ن��ه��ج ���ش��ر�ك��ة م��ت��ع��ددة �لأط����ر�ف 
عليها  ل  ُي���ع���وَّ ب��ر�م��ج   9 لتنفيذ 
��شتهالك  خلف�س  ك��ب��ري  ب�شكل 

ل ب���د م���ن �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى قطاع 
�أ�شا�شياً  حمركاً  باعتباره  �لطاقة 
يف دفع م�شرية �لتنمية قدماً �إىل 
كان  “ما  معاليه:  وق��ال  �لأم���ام. 
�ل��ط��اق��ة يف ه���ذه �حلال  ل��ق��ط��اع 
�إل �أن يعيد ترتيب �أور�قه و�إعادة 
�بتكار ��شرت�تيجياته مبا يتما�شى 
 ... �ملقبلة  �ملرحلة  متطلبات  مع 
�لأخ�شر  �لق��ت�����ش��اد  ي��ع��د  و�ل��ت��ي 

�أحد �أبرز حماورها.«
وي�����ش��ت��ع��ر���س ج���ن���اح �ل����د�ئ����رة يف 
�ل�شم�شية  للطاقة  دب��ي  معر�س 
 DSP-07 رق��م  و�ل���ذي يحمل 
و�ل����و�ق����ع يف �ل���ق���اع���ة رق����م 2 يف 
للموؤمتر�ت  �ل����دويل  دب���ي  م��رك��ز 
“نحو  ����ش���ع���ار  و�مل����ع����ار�����س حت����ت 
�أبوظبي”؛  لطاقة  جديد  ع�شر 
نبذة �شاملة عن قطاع �لطاقة يف 
�لإمارة، �بتد�ًء من �إعادة �لهيكلة 
�ل���ت���ي ن��ف��ذت��ه��ا ح��ك��وم��ة �لإم������ارة 
تنويع  م����ب����ادئ  ت��ر���ش��ي��خ  ب���ه���دف 
قطاع  حت��ّول  وحتقيق  �لقت�شاد 
�لكفاءة  م��ن  مزيد  نحو  �لطاقة 
بتاأ�شي�س  وم����رور�ً  و�ل���ش��ت��د�م��ة، 

�ملياه  لتحلية  �لطويلة  وم�شروع 
�لتي  �لعك�شي  �لتنا�شح  بتقنية 
وبيئية  مالية  كفاءة  �لأك��رث  تعد 
للطاقة  ب��ر�ك��ة  حمطة  وم�شروع 

�لنووية �ل�شلمية. 
ل��������زّو�ره كذلك  وي��ت��ي��ح �جل���ن���اح 
ف���ر����ش���ة �ل���ت���ع���رف ع���ل���ى �أح�����دث 
�لتنفيذية  و�لأنظمة  �ل�شيا�شات 

�لذي يعد �أد�ة منذجة  للطاقة”، 
ق��������ادرة على  رق���م���ي���ة م����ت����ط����ورة 
�لقطاع  بيانات  �لتعامل مع كافة 
ومعاجلتها لتقدمي نظرة �شاملة 
�لعر�س  ل��و�ق��ع ج��ان��ب��ي  ودق��ي��ق��ة 
وت�شور�ت  �ل��ق��ط��اع  يف  و�ل��ط��ل��ب 
و�ختبار  ل��ل��ت��ح��ول  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
�ل�شيا�شات  م��ن  كبرية  جمموعة 

د�ئ���رة �ل��ط��اق��ة يف �ل��ع��ام 2018 
لتقود م�شرية �لتحّول. 

زّود  �ل�������ذي  �جل����ن����اح  وي�������ش���ت���م���ل 
�لتقنيات  �أب�����رز  م���ن  مب��ج��م��وع��ة 
�لرب�مج  من  ع��دد  على  �حلديثة 
�لد�ئرة  �أطلقتها  �لتي  و�ملبادر�ت 
مقدمتها  ويف  �إن�������ش���ائ���ه���ا،  م���ن���ذ 
�ملتكامل  �أب�����وظ�����ب�����ي  “منوذج 

�لتي حتكم �لقطاع. 
�ل���د�ئ���رة جمموعة  ت��ع��ر���س  ك��م��ا 
م��ن �مل�����ش��اري��ع �ل���ر�ئ���دة يف قطاع 
كم�شاريع  ب���اأب���وظ���ب���ي،  �ل���ط���اق���ة 
م�شروع  ومنها  �ملتجددة  �لطاقة 
ي����زود  �ل������ذي  �أبوظبي”  “نور 
�شبكة �لكهرباء يف دولة �لإمار�ت 
بحو�يل %2.6 من �حتياجاتها، 

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4286   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- هرني ريجي �مليد� جمهول حمل �لقامة مبا 
قد  �مل��رزوق��ي   علي  �شريف  حممد  �لتنفيذ/عبد�لفتاح  طالب  �ن 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )1195695( وق��دره  به  �ملنفذ 
�ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك 
يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   

اعالن حكم بالن�شر
                        يف  الدعوى رقم 2019/2401  جتاري جزئي

�ىل �ملحكوم عليه/1- ر�مي ريدي باومن جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2019/9/23  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/
مبلغ  �ملدعي  �مل�شرف  �ىل  ي��وؤدي  �ن  عليه  �ملدعي  بالز�م  عجمان/�س.م.ع  م�شرف 
يف  �لتاأخري  عن  تعوي�س  دره��م  خم�شمائة  ومببلغ  دره��م   )343.619.87( مقد�ره 
�ل�شد�د و�لزمته بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 
ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/5393  عمايل جزئي             

)موؤ�ش�شة  �مل��ط��اع��م  لإد�رة  �لتجارية  �ل��ع��الم��ة  �مل��دخ��ل/1-ج��و���ش��ب  �خل�شم  �ىل 
فردية( ملالكها �شيماء نو�ف فو�ز حممد علي فو�ز جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي / فيكر�م ر�جان قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات 
و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   296734( وقدرها  عمالية 
و�مل�شاريف ورقم �ل�شكوى)MB194413457AE( وحددت لها جل�شة يوم 
Ch1.A.2 لذ� فاأنت  �لثنني �ملو�فق 2019/10/28 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

 يف  الدعوى 2019/2471 مدين جزئي 
�ل�شخ�شية وب�شفته  �لعو�شي ب�شفته  �ملدعي عليه /1- حممد عبد�حلميد مع�شوم  �ىل 
مدير� ل�شركة �ريان هوم للتجارة �لعامة - �س ذ م م ، �ملدعي عليه / 2- �ريان هوم للتجارة 
�لعامة - �س ذ م م جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/خليل حممود بهاريان خو�شخو 
باإعادة  و�لت�شامن  بالتكافل  �ملدعية  �ل��ز�م �جلهة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  - قد 
�ن  �ملحكمة  �ملدعية مبلغ وقدره )115.000 درهم( و�ية مبالغ �خرى يتبني ملقام  ت�شليم 
�قامة  �ملدعية وفائدة قانونية 12% من  بالنيابة عن �جلهة  �ملدعية قد تقا�شتها  �جلهة 
�ل��دع��وى ب��الإ���ش��اف��ة �ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف.   وح���ددت لها جل�شة ي��وم �ل��ث��الث��اء  �ملو�فق 
2019/10/29 �ل�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

يف   )XBRL( �مل��و���ش��ع��ة  �لأع���م���ال 
يف  ب���ت���ف���رده  م�������رور�ً   ،2013 ع����ام 
تقنية  ����ش��ت��خ��د�م��ه  يف   2016 ع���ام 
خدمة  وف���رت  �ل��ت��ي  “بلوكت�شني” 
للجمعيات  �لل��ك��رتوين  �لت�شويت 
يف  �لأول  ب��ذل��ك  ليكون  �لعمومية، 
تطبيق  يف  ع��امل��ي��اً  و�ل��ث��ال��ث  �ملنطقة 
هذه �لتقنية، كما فاز �ل�شوق يف نف�س 
�لأ�شو�ق  يف  �ل��ت��م��ي��ز  ب��ج��ائ��زة  �ل��ع��ام 
�أف�شل  بجائزة  �لفوز  تالها  �ملالية، 
مقدم خدمات من موؤ�ش�شة حكومية 
 .2017 ل��ع��ام   )G2C( ل��الأف��ر�د 
كما وقع �ل�شوق �لعام �ملا�شي مذكرة 
تفاهم مع جمعية �لت�شالت �ملالية 
و7  »�شويفت«  �لبنوك  بني  �لعاملية 
من كربيات �شركات �لإيد�ع و�لقيد 
�ملركزي �لعاملية لو�شع �أ�ش�س للعمل 
تقنية  تطبيق  جم���ال  يف  �مل�����ش��رتك 
دفاتر �حل�شابات �ملوزعة DLT يف 
�أ�شو�ق  وتعامالت  �ل��ت��د�ول  عمليات 
روؤو���س �لأم��و�ل. وتطوير تطبيقات 

يف  �لتقنية  ه��ذه  ل�شتخد�م  جديدة 
�ملركزي  و�ل��ق��ي��د  �لإي������د�ع  ع��م��ل��ي��ات 
وم��رح��ل��ة م���ا ب��ع��د �ل���ت���د�ول ليكون 
ب���ذل���ك �ل�������ش���وق �مل�����ايل �ل���وح���ي���د يف 
�ملنطقة �لذي يوقع هذه �لتفاقية.  
�لتحول  لت�شريع  �جت��اه��ه  و���ش��م��ن 
�لرقمي قام �ل�شوق بتوقيع �تفاقية 
�لتكنولوجيا  ���ش��رك��ة  م���ع  ����ش���ر�ك���ة 
»�إكويت�شني« ين�شم مبوجبها  �ملالية 
�لتي  �لعمل  جمموعة  ع�شوية  �إىل 
ب��ه��دف تطوير  �ل�����ش��رك��ة،  �أ���ش�����ش��ت��ه��ا 
�لتعامالت  تقنيات  تطبيق  جمالت 
وتعزيز  ت�����ش��ني  �ل���ب���ل���وك  �ل��رق��م��ي��ة 
وم��ن خالل  �ملالية.  �لأ���ش��و�ق  كفاءة 
جمموعة  ل���ع�������ش���وي���ة  �لن�������ش���م���ام 
يتاح  “�إكويت�شني”  ���ش��رك��ة  ع��م��ل 
�لوثيق مع خمتلف  �لتعاون  لل�شوق 
لتفعيل �حلو�ر�ت  �ملجموعة  �أع�شاء 
و�ملعارف  �خلرب�ت  وتبادل  �لثنائية، 
وتقييم  �مل���م���ار����ش���ات،  �أف�����ش��ل  ح���ول 
�لتجريبية  و�مل�����ش��اري��ع  �مل��ق��رتح��ات 

ل����الأور�ق  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��وق  “�شيكمل 
�لتا�شع  عامه  �ملقبل  �ل�شهر  �ملالية 
منعطفاً  �ملنا�شبة  ه��ذه  وت��ع��د  ع�شر 
نقدم  وحلظة  م�شريتنا  يف  رئي�شياً 
�لأعو�م  م��دى  على  �إجن��از�ت��ن��ا  فيها 
مل�شاتنا  ف��ي��ه��ا  ون�������ش���ع  �ل�������ش���اب���ق���ة، 
�ل�شوق  ��شرت�تيجية  على  �لأخ���رية 
“�إن  ���ش��ع��ادت��ه:  وت��اب��ع  للم�شتقبل” 
بالن�شبة  خ�شو�شّية  �مل��ق��ب��ل  ل��ل��ع��ام 
ل��ن��ا ول��دول��ة �لإم������ار�ت ك��ك��ل تتمثل 
����ش��ت��ع��د�ده��ا لح��ت�����ش��ان معر�س  يف 
�آخر  ي�شادف  كما   ،2020 �إك�شبو 
لتاأ�شي�س  �لف�شي  �ليوبيل  ���ش��ن��و�ت 
�شنو�ت  ب�������اأول  وم���ب�������ش���ر�ً  �ل����دول����ة 

�ليوبيل �لذهبي لأمتنا«.
�شامل  خليفة  �شعادة  �أك��د  وتف�شياًل، 
��شرت�تيجية  �أن  ع��ل��ى  �مل��ن�����ش��وري، 
�لأركان  من  كانت  �لرقمي  �لتحول 
�أبوظبي  ���ش��وق  ب��ن��اء  يف  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
ل���������الأور�ق �مل���ال���ي���ة م���ن���ذ ن�������ش���اأت���ه يف 
وقتنا  ح��ت��ى   2000 ن��وف��م��رب   15

•• اأبوظبي-الفجر: 

ي�شارك �شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية 
للتكنولوجيا  �أبوظبي  مهرجان  يف 
�لذي  �أبوظبي”  “فينتك  �مل��ال��ي��ة 
رعاية  حت��ت  �أم�����س  فعالياته  ب����د�أت 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ه�����ز�ع بن 
ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�س �ملجل�س 
�لتنفيذي لإمارة �أبوظبي، و�شت�شتمر 
حتى �أم�س �لثالثاء، وب�شفته �شريك 
ب��الت��ي��ن��ي يف �مل��ه��رج��ان ���ش��ّل��ط �شوق 
�ل�شوء  �مل��ال��ي��ة  ل������الأور�ق  �أب��وظ��ب��ي 
�لتحول  عملية  ت�شريع  �أهمية  على 
�لرقمي يف �لأ�شو�ق �ملالية من خالل 
�شامل  خليفة  ���ش��ع��ادة  �أل��ق��اه��ا  كلمة 
�ملن�شوري، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شوق 
بالإنابة،  �مل��ال��ي��ة  ل����الأور�ق  �أب��وظ��ب��ي 
حيث تطرق �شعادته �إىل �لدور �لذي 
�لإجناز�ت  و�إىل  �ل�شوق  به  ي�شطلع 

�لتي حققها يف هذ� �ملجال.
كلمته:  خ�����الل  �مل���ن�������ش���وري  وق������ال 

�حل���ا����ش���ر، ح��ي��ث ي��ع��د �ل�����ش��وق من 
�ملنطقة  �مل��ال��ي��ة يف  �لأ����ش���و�ق  �أو�ئ����ل 
�لرقمي  �لتحول  تبنت مفهوم  �لتي 
�لوثيق مع خمتلف  نظر�ً لرتباطه 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات �مل��ال��ي��ة يف ���ش��ت��ى �أرج����اء 
�لعامل، مما تطلب منه تبني �أحدث 
�لأ�شاليب  �آخ��ر  وممار�شة  �لتقنيات 
�مل��ب��ت��ك��رة يف ع���امل �مل����ال و�لأع���م���ال، 
مبجال  ي���ت���ع���ل���ق  م�����ا  يف  ل����ش���ي���م���ا 
للم�شتثمرين  �مل��ق��دم��ة  �خل���دم���ات 

و�ملنتجات �خلا�شة به.
�ملر�حل  �إىل  ���ش��ع��ادت��ه  ت��ط��ّرق  ك��م��ا    
�لتي  �لناجحة  و�ل��ت��ج��ارب  �مل��ت��ع��ددة 
للتطور�ت  تبنيه  يف  �ل�شوق  بها  م��ّر 
�ل���ت���ق���ن���ي���ة و �ل����ت����ي ����ش���ه���ده���ا ع���امل 
�إىل هذه  �مل��ال��ي��ة و����ش���وًل  �لأ����ش���و�ق 
�لتطور  م����ن  �مل���ت���ق���دم���ة  �مل���رح���ل���ة 
من  حزمة  يف  متثلت  �لتي  �لرقمي 
�لتي  �لرقمية  و�خل��دم��ات  �ملنتجات 
�لنافذة  م��ث��ل  ���ش��ن��و�ت  م��ن��ذ  ب�����د�أت 
�ل�شوق  كان  �لتي  “�شهمي”  �لذكية 

يف توظيفها خلدمة عمالئه  �شباقاً 
يف �لعام 2015، حيث مّكنتهم من 
�حل�شول على “رقم �مل�شتثمر” دون 
�لعمالء،  خ��دم��ة  مل��ر�ج��ع��ة  �حل��اج��ة 
ثم  جاءت �ملن�شة �لرقمية �ملتكاملة 
لال�شتفادة  �شممت  �ل��ت��ي  و  �شهمي 
ب�شكل كامل من �لتغري�ت و�لفر�س 
�لرقمية  �لتكنولوجيا  عن  �لناجمة 
�لتفاعل  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ح��ي��ث 
�لعالقة  و�أ�شحاب  �مل�شتثمرين  مع 
توفري  ت�شتهدف  و  ���ش��و�ء،  ح��د  على 
خدمات متميزة للمتعاملني، كونها 
متكاملة مع مبادرة خدمة �لدخول 
�لذكي و�حلكومة �ملتكاملة. حيث �ن 
��شتخد�مه  ع��رب  �مل�شتثمر  ب��اإم��ك��ان 
�لذكي  �ل����دخ����ول  م�����ش��ت��خ��دم  �����ش���م 
�خلا�س به �لو�شول �إىل �ملن�شة عرب 
عدة قنو�ت رقمية �آمنة منها �ملوقع 
�لإلكرتوين لل�شوق وتطبيق �لهاتف 

�لذكي.
بربط  تلقائي  ب�شكل  �لنظام  ويقوم 

مع  �ل�شوق  ل��دى  �مل�شتثمر  حمفظة 
بالدخول  �خل��ا���س  �مل�شتخدم  ����ش��م 
�أول  ع����ن����د  ل���ل���م�������ش���ت���ث���م���ر  �ل�����ذك�����ي 
يتم  ك���ي  للمن�شة  دخ����ول  حم���اول���ة 
�خلدمات  من  حزمة  توفري  بعدها 
�أن  بالذكر،  �جلدير  ومن  �لرقمية. 
�أبوظبي”  “فينتك  مهرجان  �إد�رة 
�أ����ش���ن���دت ���ش��رف ت��ق��دمي جائزة  ق���د 
“�أكرث �ل�شركات ت�شارعاً يف �لتحول 
�شامل  خليفة  �شعادة  �إىل  �لرقمي” 
�ملن�شوري �لرئي�س �لتنفيذي ل�شوق 
بالإنابة،  �مل��ال��ي��ة  ل����الأور�ق  �أب��وظ��ب��ي 
ت��ق��دي��ر�ً ل��الأ���ش��و�ط �ل��ط��وي��ل��ة �لتي 
رقمنة  جم����ال  يف  �ل�������ش���وق  ق��ط��ع��ه��ا 
�خل��دم��ات و�ل��ت�����ش��ارع �ل��الف��ت �لذي 
�لتحول  جم����ال  يف  �ل�����ش��وق  ح��ق��ق��ه 
�ل��رق��م��ي، ح��ي��ث ي��ع��د م��ن �ل����رو�د يف 

هذ� �ملجال.
�لتحول  يف  �ل�����ش��وق  جت��رب��ة  وتعترب 
�ل���رق���م���ي م����ن �ل���ت���ج���ارب �مل���م���ّي���زة، 
تقارير  ل���غ���ة  �ع���ت���م���اد  م����ن  ب����د�ي����ًة 

�لبلوك  تطبيق  مب��ج��الت  �ملت�شلة 
ت�شني يف �لأ�شو�ق �ملالية.

�ل�شوق  �أب����رز  ذل���ك،  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ت�شغيلها  يتم  �لتي  “�أرقام”  من�شة 
�ل�شطناعي،  �ل����ذك����اء  ب��ت��ق��ن��ي��ات 
فر�شة  �ل�شوق  من�شة  وّف���رت  حيث 
فو�ئدها  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف  جت��رب��ت��ه��ا، 
��شتخد�مها  �لقدرة على  �ملتمثلة يف 
م�شادر  وت��ق��دمي  �لأع��م��ال  �إد�رة  يف 
باإمكانها  كما  للمعلومات  م��ت��ع��ددة 
تقدمي �مل�شورة و�لتوقعات �ملحو�شبة، 
بهدف م�شاعدة �مل�شتخدم يف عملية 
�لإد�ري����ة  �ل���ق���ر�ر�ت، ل�شيما  �ت��خ��اذ 

منها. 

خالل م�شاركته يف مهرجان »فينتيك اأبوظبي« للتكنولوجيا املالية

�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية ي�شلرّط ال�شوء على اأهمية التحول الرقمي 

مع تركيب 250 األف عداد ذكي جديد.. كهرباء ومياه دبي جتدد التعاون مع »هانيويل« لتو�شيع ال�شبكات الذكية يف دبي 
•• دبي-الفجر: 

م��ع �شركة  �لتعاقد جم���دد�ً  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي ع��ن  �أع��ل��ن��ت هيئة 
وتركيبها  �إ���ش��ايف  ذك��ي  ع��د�د  �أل��ف   250 ب���  لتزويدها  “هانيويل” 
�إم��ارة دبي، لي�شل بذلك �لعدد �لإجمايل لعد�د�ت  �أنحاء  يف جميع 
�لعد�د�ت  خطة  �شمن  تركيبها  ج��رى  �ل��ت��ي  �ل��ذك��ي��ة  “هانيويل” 

و�ل�شبكات �لذكية �لتابعة للهيئة �إىل مليون عد�د تقريباً. 
نقل  ل�شبكات  �لذكية  �لتحتية  �لبنية  توفري  �إىل  �مل�شروع  ويهدف 
لإعادة  �ل�شتجابة  �شرعة  تعزيز  ي�شمن  مب��ا  �ل��ك��ه��رب��اء،  وت��وزي��ع 
�لذكي  �ل�شتهالك  تر�شيد  مع  �لنقطاع،  عند  �ل��ف��وري  �لتو�شيل 
دقيق  ب�شكل  �ل�شتهالك  تفا�شيل  ومر�قبة  �لذكية،  �لعد�د�ت  عرب 
�ملو�طنني  جميع  و�شعادة  لرفاهية  تعزيز�ً  وق��ت،  �أي  ويف  وحلظي 

�لتي نطبقها يف  �لذكية  “ت�شاعد �حللول  دب��ي.« وتابع:  �لطاقة يف 
قيا�س ومر�قبة و�إد�رة �ل�شبكة بالكامل ب�شكل فعال، وهو ما ي�شاهم 
�لتكلفة  حيث  من  �لكفاءة  وتعزيز  �لت�شغيلية  �لعمليات  حت�شني  يف 
�مل�شتهلكني  تزويد  �إىل  �إ�شافة  دب��ي،  ومياه  كهرباء  لهيئة  بالن�شبة 
و��شتهالكهم  ��شتخد�مهم  �أمن��اط  فهم  على  مل�شاعدتهم  بالبيانات 
كهرباء  هيئة  دعم  يف  و�لتز�منا  �لرئي�شي  هدفنا  ويتمثل  للطاقة. 
بال�شتد�مة  �ل�شلة  ذ�ت  �لأه��د�ف �حلكومية  ومياه دبي يف حتقيق 

وتعزيز ��شتخد�م �لكهرباء ب�شكل �أكرث ذكاًء يف جميع �أنحاء دبي.«
ويذكر �أن �لإعالن عن تكليف �شركة “هانيويل” جاء على هام�س 
�ملياه  تكنولوجيا  معر�س  من  و�لع�شرين  �حلادية  �ل��دورة  فعاليات 
و�لذي تنظمه هيئة كهرباء  و�لطاقة و�لبيئة “ويتيك�س 2019”، 

ومياه دبي حتت �شعار “يف طليعة �ل�شتد�مة”.

�لال�شلكية،  �أو  �ل�شلكية  ���ش��و�ء  �ملختلفة،  �لت�����ش��الت  تقنيات  م��ع 
�أو �شبكة )GPRS(، وتقنية  مثل خدمة �حلزمة �لعامة للر�ديو 
�لطاقة  خطوط  عرب  �لت�شالت  وتقنية   ،)RF( �لر�ديو  ت��ردد�ت 
�لنطاق  و��شعة  �لطاقة  �ل�شبكة منخف�شة  )G3 PLC(، وتقنية 
)LPWAN( وغريها. و�شت�شتخدم �لعد�د�ت �لذكية من �شركة 

هانيويل وحدة �لت�شالت �لال�شلكية.
�ملناطق  يف  “هانيويل”  رئي�س  جيل�شدورف  ن��ورم  ق��ال  جهته،  من 
���ش��ري��ع��ة �ل��ن��م��و و�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط ورو���ش��ي��ا و�لحت�����اد �جلمركي: 
“ي�شعدنا �لتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي جمدد�ً لتو�شيع نطاق 
م�شروع �ل�شبكة �لذكية، �إذ ت�شكل عد�د�ت “هانيويل” �لذكية �أ�شا�س 
مبادر�ت �لطاقة �لذكية يف دبي، ولطاملا عملنا مع �لهيئة ل�شنو�ت 
ل�شتخد�م  جديد  �أ�شلوب  وتطوير  جديدة  معايري  لإر�شاء  عديدة 

و�ملقيمني ودعم ��شتد�مة �ملو�رد. وتوفر �ل�شبكات �لذكية خ�شائ�س 
�لت�شغيل  و�إمكانية  �لتلقائي،  �لقر�ر  �تخاذ  ق��در�ت  ت�شمل  متقدمة 
�لتبادلية بني خمتلف �أنحاء �شبكة �لكهرباء. وت�شكل هذه �لعد�د�ت 
�لذكية عن�شر�ً رئي�شياً من مبادرة “�لتطبيقات �لذكية عن طريق 
و�لتي تهدف �إىل تطوير بنية حتتية  �لعد�د�ت �لذكية و�ل�شبكات”، 
متقدمة قادرة على دعم جهود �إمارة دبي لت�شبح �ملدينة �لأكرث ذكاًء 
و�شعادًة على م�شتوى �لعامل. وتت�شمن �ل�شرت�تيجية �لعديد من 
��شتثمار�ت  خالل  من  �لطاقة  �إد�رة  حت�شني  �إىل  �لر�مية  �لرب�مج 
7 مليار�ت درهم �إمار�تي، و�لتي من  يف م�شاريع ت�شل قيمتها �إىل 
عام  حتى  و�لطويل  و�ملتو�شط  �لق�شري  �مل��دى  على  �إجنازها  �ملقرر 
ويتمثل �جلانب �لأكرث �أهمية يف �لعد�د�ت �لذكية �لتي    .2035
�لتكيف  على  و�ل��ق��درة  مرونتها  يف  “هانيويل”  �شركة  �شتوفرها 

وب������ال������ت������ع������اون م�������ع �ل���������ش����رك����اء 
دبي  “فعاليات  نظم  �لرئي�شيني، 
تعريفية  ح���م���الت  لالأعمال” 
�آ�شيا،  ���ش��رق  ج��ن��وب  خ��ارج��ي��ة يف 
كما  و�لهند.  و�ل��ي��اب��ان،  و�أوروب����ا، 
�ملعار�س  يف  بامل�شاركة  �ملكتب  قام 
مثل  �لكربى  �لدولية  �لتجارية 
�ل�شنوي  و�مل���ع���ر����س  �لج���ت���م���اع 
ل���ل���ر�ب���ط���ة �لأم����ري����ك����ي����ة مل������در�ء 
و�أميك�س   ،ASAE �جلمعيات  
�أمريكا، ومعر�س �شياحة �حلو�فز 

.IT&CM و�ملوؤمتر�ت يف �آ�شيا
ومن جهته، قال �شتني جاكوب�شن، 
“فعاليات  رئي�س  ن��ائ��ب  م�شاعد 
فريق  “متّكن  لالأعمال”:  دب��ي 
لالأعمال”  دب��ي  “فعاليات  عمل 
خ����الل �ل���رب���ع �ل���ث���ال���ث م���ن هذ� 
�ل�����ع�����ام م�����ن ت�����ق�����دمي ع�����ط�����اء�ت 

م��ن �إجن����از�ت، وت��ق��دمي عطاء�ت 
�ملقبلة  �لأ����ش���ه���ر  خ����الل  ن��اج��ح��ة 
وفعاليات  م��وؤمت��ر�ت  ل�شت�شافة 
�قت�شادي  ت����اأث����ري  ذ�ت  ك���ب���رية 

ومعريف بارز«.
دبي  “فعاليات  ح���ر����س  ول���ق���د 
جهوده  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  لالأعمال” 
ل����ل����ت����و������ش����ل م������ع �مل���������ش����وؤول����ني 
فعاليات  ق���ط���اع  يف  و�ل���ع���ام���ل���ني 
�لعامل  �أن��ح��اء  �شتى  يف  �لأع���م���ال 
�لتعريفية  م��ن خ��الل �حل��م��الت 
�لتجارية.  و�مل��ع��ار���س  �خل��ارج��ي��ة 
ات  من�شّ ب���دوره���ا  وّف�����رت  و�ل���ت���ي 
�شّناع  م���ع  و�ل��ت��ف��اع��ل  ل��الل��ت��ق��اء 
و�إطالعهم  �لرئي�شيني،  �ل��ق��ر�ر 
ع��ل��ى ق������در�ت و�إم���ك���ان���ي���ات دب���ي، 
يقّدمها  �لتي  �خل��دم��ات  وك��ذل��ك 

“فعاليات دبي لالأعمال«. 

•• دبي-الفجر: 

لالأعمال”،  دب��ي  “فعاليات  جنح 
�ملكتب �لر�شمي جلذب �لفعاليات 
82 عطاًء  ب���  بالفوز  و�مل��وؤمت��ر�ت 
جديد�ً ل�شت�شافة فعاليات �أعمال 
وم���وؤمت���ر�ت ع��امل��ي��ة خ���الل �لربع 
�لثالث من عام 2019، تت�شمن 
م���وؤمت���ر�ت ط��ب��ي��ة وم��ال��ي��ة، ومن 
�ملتوقع �أن جتتذب تلك �لفعاليات 
نحو 29،219 م�شاركاً من حول 
�ل���ع���امل، مب���ا ي���وؤك���د ع��ل��ى مكانة 
رئي�شية  ك��وج��ه��ة  �ل��ع��امل��ي��ة  دب����ي 
فعاليات  و��شت�شافة  لحت�شان 

�لأعمال �لكربى. 
�ل�شت�شافة  ع��ط��اء�ت  ب��ني  وم��ن 
�ملوؤمتر  دب�����ي؛  ب��ه��ا  ف�����ازت  �ل���ت���ي 
يف  للمتد�ولني  �ل�شنوي  �ل���دويل 
�ملقرر   ACI �مل��ال��ي��ة  �لأ�����ش����و�ق 
ويتوقع   ،2020 عام  يف  �نعقاده 
م�شارك،   800 ي���ح�������ش���ره  �أن 
وكذلك �ملوؤمتر �لآ�شيوي جلر�حة 
�شيقام  �ل����ذي  �ل��ب��ول��ي��ة  �مل�����ش��ال��ك 
�أكرث  ب��ح�����ش��ور   2023 ع����ام  يف 
بالإ�شافة  م�شارك.   1200 من 
�لعاملي  �مل��ج��ل�����س  م���وؤمت���ر  �إىل:  
و�لنابغني  �مل��وه��وب��ني  ل��الأط��ف��ال 
 Melaleuca Chinaو  ،
 Herbalifeو  ،Incentive
و  ،Indonesia Incentive
 Virtual Mind Annual

 Tataو  ،Meeting China
و�لتي   ،Motors Incentive
ج��م��ي��ع��ه��ا يف  ت��ع��ق��د  �أن  ي��ن��ت��ظ��ر 
�لفرتة �ملمتدة بني عامي 2019 

و2021. 
وق��������ال ع�������ش���ام ك�����اظ�����م، �مل���دي���ر 
للت�شويق  دبي  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
“�إّن  و�ل�����ت�����ج�����اري:  �ل�������ش���ي���اح���ي 
مقنعة  عطاء�ت  بتقدمي  جناحنا 
ل�شت�شافة جمموعة من فعاليات 
�لرئي�شية  �ل���دول���ي���ة  �لأع�����م�����ال 
�ملا�شية،  �لأخ��رية  �لأ�شهر  خ��الل 
�جلهود  على  و��شحاً  دلياًل  يعد 
�ل���ك���ب���رية �ل���ت���ي ت���ق���وم ب���ه���ا دبي 
لتتمكن من ��شتقطاب و��شت�شافة 
�أح����د�ث ع��امل��ي��ة ك���ربى م��ن بينها 
�جتماعات وموؤمتر�ت دولية، مما 
يتما�شى مع توّجه وروؤية قيادتنا 
��شرت�تيجية  وك��ذل��ك  �ل��ر���ش��ي��دة 
�ل�شياحة 2022-2025. ولقد 
نتيجة  �ل��ن��ج��اح��ات  ت��ل��ك  ج�����اءت 
�شركائنا يف  م��ع  �مل��ث��م��ر  ل��ل��ت��ع��اون 
مر�كز  ميثلون  و�ل��ذي��ن  �مل��دي��ن��ة، 
�ملوؤمتر�ت و�شركات �إد�رة �لوجهات 
و�جلمعيات  �ل�شياحيةو�لفنادق 
�ملحليةو�أي�شاً �جلهات �حلكومية، 
و�لتي كانت لها جميعاً م�شاهمات 
�ل�شياحة،  ق��ط��اع  ت��ط��ّور ومن��و  يف 
�إىل مركز  دب���ي  وك��ذل��ك حت��وي��ل 
رئي�شي للمعرفة. ونتطلع للعمل 
مع �شركائنا ل�شتكمال ما حققناه 

من  ك��ب��رية  جمموعة  ��شت�شافة 
�لأعمال  وفعاليات  �لجتماعات 
خالل  عقدها  �ملقرر  و�مل��وؤمت��ر�ت 
�مل��ق��ب��ل��ة، ح��ي��ث �شهدت  �ل�����ش��ن��و�ت 
تلك �لفرتة من هذ� �لعام ن�شاطاً 
كبري�ً ومثمر�ً فيما يتعلق بالفوز 
فعاليات  ����ش��ت�����ش��اف��ة  ب���ع���رو����س 
�شاأنها  م��ن  و�ل��ت��ي  عاملية،  �أع��م��ال 
ر�ئدة  تر�شيخ مكانة دبي كوجهة 
�ملوؤمتر�ت  ����ش��ت�����ش��اف��ة  جم���ال  يف 
ويعد  �ل����ك����ربى.  و�لج���ت���م���اع���ات 
دلياًل  �مل���ج���ال  ه����ذ�  يف  جن��اح��ن��ا 
على ما تتمتع به دبي من قدر�ت 
جمموعة  ل��ت��وف��ري  و�إم���ك���ان���ي���ات 
ملنظمي  �خل����ي����ار�ت  م���ن  و�����ش���ع���ة 
لال�شتفادة  ونتطلع  �لفعاليات. 
وحتقيق  �لإجن���������از�ت  ه����ذه  م���ن 
�ملزيد من �لنجاحات مع ��شتقبال 

.« �لعام 2020 
وق��ب��ل ن��ه��اي��ة ه���ذ� �ل��ع��ام، ت�شتعد 
دب���ي ل���ش��ت�����ش��اف��ة جم��م��وع��ة من 
ف��ع��ال��ي��ات �لأع���م���ال، مب��ا يف ذلك 
�لثانية م��ن م��وؤمت��ر دبي  �ل���دورة 
و�ملهنية  �لق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ات 
على  ���ش��ي��ع��ق��د  �ل������ذي   ،DAC
دي�شمرب   10 و   9 ي��وم��ي  م����د�ر 
�لتجاري  دب��ي  م��رك��ز  يف   2019
�ملوؤمتر خرب�ء  و�شيجمع  �لعاملي. 
�ل��ع��امل بهدف  �لقطاع م��ن ح��ول 
�إيجابي  �إجتماعي  تاأثري  �إح��د�ث 
للهيئات  جمتمع  بناء  خالل  من 

على  و�مل����ه����ن����ي����ة  �لق����ت���������ش����ادي����ة 
وبالإ�شافة  �مل��ن��ط��ق��ة.  م�����ش��ت��وى 
�إىل ذلك، ت�شتعد دبي ل�شت�شافة 
م�شتوى  ع��ل��ى  �أع���م���ال  ف��ع��ال��ي��ات 
 Amway معر�س  مثل  عاملي 
 ،APAC Expo 2019
و�ل������ذي ���ش��ريح��ب ب���ح���و�يل 10 
�ملوؤمتر  وك��ذل��ك  م�����ش��ارك،  �آلف 
و�لذي    ، �لأع�شاب  لعلم  �لعاملي 
م�شارك،  �آلف   5 �شي�شتقطب 
�لعاملي  �مل���وؤمت���ر  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�شيح�شره  �ل��ذي   ، �ملياه   لتحلية 

�أكرث من 1000 م�شارك. 
دبي  “فعاليات  وي�����ش��ت��ع��د  ك���م���ا 
�لأخري  �لربع  خ��الل  لالأعمال” 
ل�شت�شافة  �جل�����اري  �ل���ع���ام  م���ن 
جمموعة  ميثلون  م��دع��وة  وف���ود 
من منظمي �ملوؤمتر�ت �لذين يتم 
��شت�شافتهم لتعريفهم مبقومات 
��شت�شافة  �لإم��ارة وقدر�تها على 
�لفعاليات، علما باأن هذه �لوفود 
و�أمريكا  �ل�������ش���ني  م����ن  ����ش���ت���اأت���ي 
�شرق  وج��ن��وب  و�لهند  �ل�شمالية 
�آ�شيا، و�شتوفر فر�شاً للم�شوؤولني 
�لفعاليات  ت��ن��ظ��ي��م  ق����ط����اع  يف 
ل��الل��ت��ق��اء و�ل��ت�����ش��اور و�لإط�����الع 
�أحدث �ملقومات �لتي تتمتع  على 
�لعديد  �شين�شم  ك��م��ا  دب���ي.  ب��ه��ا 
دبي  �إىل”فعاليات  �ل�شركاء  م��ن 
 IBTM لالأعمال” يف معر�س
�لعاملي �لذي �شيقام يف بر�شلونة. 

»ويتيك�س 2019« ي�شت�شيف اجلناح امل�شري 
للمرة الأوىل مب�شاركة خم�س �شركات

•• دبي-وام:

�أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن �ن�شمام جناح جمهورية م�شر �لعربية ممثاًل 
و�لع�شرين من  �لدورة �حلادية  �إىل  �لهند�شية  لل�شناعات  �لت�شديري  باملجل�س 
�لهيئة  تنظمها  �لتي  /ويتيك�س/  و�لبيئة  و�لطاقة  �ملياه  تكنولوجيا  معر�س 
2019 يف مركز دبي �ل��دويل للموؤمتر�ت  �أكتوبر  21 و23  يف �لفرتة ما بني 
 ”2019 “ويتيك�س  وي��ق��ام  �ل���ش��ت��د�م��ة  طليعة  “يف  ���ش��ع��ار  حت��ت  و�مل��ع��ار���س 
�ل�شم�شية، حتت مظلة  للطاقة  دبي  �لر�بعة من معر�س  �ل��دورة  بالتز�من مع 

�لدورة �ل�شاد�شة من “�لأ�شبوع �لأخ�شر.
ي�شارك �جلناح �مل�شري للمرة �لأوىل يف �ملعر�س وي�شم كربى �ل�شركات �لعاملة 
�لهند�شية  “�ملوؤ�ش�شة  وت�شمل  م�شر  يف  و�لكهرباء  �ملياه  تكنولوجيا  قطاعي  يف 
�ملحولت  ل�شناعة  �لن�شر  و”�شركة  تر�فو”  �إي��ج��ى  �لكهربائية-  لل�شناعات 
لكرتو  و”�شركة  �لكرتوميرت”  �ملاكو/” و”�ل�شويدي   / �لكهربائية  و�ملنتجات 

لل�شناعات �لكهربائية و�ملقاولت” و”بيور ليف«.
لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو  �لطاير  حممد  �شعيد  �شعادة  و�أع��رب 
بان�شمام  �شعادته  عن  “ويتيك�س”  ورئي�س معر�س  موؤ�ش�س  دبي  ومياه  كهرباء 
ي�شتقطب   : وق��ال  �ملعر�س،  يف  �مل�شاركة  �لدولية  �لأجنحة  �إىل  �مل�شري  �جلناح 
“ويتيك�س” هذ� �لعام �لعديد من �لدول �لتي ت�شارك للمرة �لأوىل مما ير�شخ 
�أن  ويوؤكد  �مل�شتد�مة  و�لتنمية  �لأخ�شر  لالقت�شاد  عاملية  كعا�شمة  دبي  مكانة 
�أ�شو�ق  �إىل  �لعامل  يف  �لر�ئدة  �ل�شركات  كربى  لو�شول  مبا�شرة  بو�بة  �لإم��ارة 
�جلهود  توجيه  يف  حمورياً  ولعباً  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  �لرئي�شة  �لنمو 
�لعاملية نحو تبني منوذج �لقت�شاد �لأخ�شر يف ظل �لتوجيهات �ل�شديدة ل�شاحب 
“حفظه �هلل”و�شاحب  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
يف تعزيز قطاعات �لطاقة �ملتجددة و�لنظيفة  “رعاه �هلل”  �ل��وزر�ء حاكم دبي 
وفق دعائم �لبتكار و�لتكنولوجيا مبا يتو�ءم و�أهد�ف “روؤية �لإمار�ت 2021” 
يف �شمان ��شتمر�رية �لتنمية و��شتد�مة �ل�شعادة   ”2071 و”مئوية �لإمار�ت 
يف �مل�شتقبل. و�أكد �لطاير �أن �مل�شاركة �لو��شعة �لتي ي�شهدها معر�س “ويتيك�س 
حلول  عن  �لباحثة  للجهات  ومثالية  ر�ئ��دة  كمن�شة  �أهميته  تعك�س   ”2019
جديدة ومبتكرة يف قطاعات تكنولوجيا �ملياه و�لطاقة و�لبيئة وتكت�شب �مل�شاركة 
منطقة  م�شاهمة  تر�شخ  حيث  خا�شة  �أهمية  �ملعر�س  يف  و�لإقليمية  �لعربية 
�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �إفريقيا يف �جلهود �لدولية �لر�مية �إىل حتقيق �أهد�ف 
�لأخ�شر  �لقت�شاد  �إىل  �لتحول  ودع��م  وتريتها  وت�شريع  �مل�شتد�مة  �لتنمية 

و�شمان م�شتقبل م�شرق لنا ولأجيالنا �لقادمة.

جهود »فعاليات دبي لالأعمال« تثمر با�شت�شافة موؤمترات طبية ومالية عاملية خالل الربع الثالث من العام اجلاري

العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/2897 جتاري جزئي  
�ىل �ملحكوم عليه/1- �ملر �شعيد ن�شيب �ملر �ملن�شوري  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2019/10/10  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/ م�شرف �لإمار�ت �لإ�شالمي �شركة م�شاهمة عامة - بالز�م �ملدعي 
عليه �ن يوؤدي �ىل �مل�شرف �ملدعي مبلغ مقد�ره )489460 درهم( )�ربعمائة وت�شعة 
�شنويا  باملائة  ت�شعة   %9 بو�قع  و�لفائدة  درهما(  و�شتون  و�ربعمائة  �لفا  وثمانون 
ومبلغ  و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�لزمته  �ل�شد�د  متام  وحتى   2019/6/26 تاريخ  من 
خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4264  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- جا�شرتمي �إيه �إم �يه �س م ح   جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ رومان بوي�شنكو   قد �أقام عليك 
�ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى 
به وقدره )31612( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.   
يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 
حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                        يف الدعوى رقم 2019/3744 تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- ب�شت مك�س للحلويات - ذ م م  جمهول حمل �لقامة 
 / وميثله  زي��ن��ة  �و  ب��دي��ر  �ل�شيد  عبد�لرحمن  �لتنفيذ/  ط��ال��ب  �ن  مب��ا 
�أقام عليك �لدعوى  عبد�لرحمن ن�شيب عبد�لرحمن بن ن�شيب - قد 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9190( 
 901 مبلغ  �ىل  بال�شافة  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12764 بتاريخ 2019/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/3588  تنفيذ عمايل 
ذ م م   جمهول  �ىل �ملنفذ �شده/1- برميري كومبو �شايت تكنولوجيز - �س 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شفيان خيى وميثله / ب�شار عبد�هلل علي 
�بر�هيم �مل�شايبة - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )236812( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�ملحكمة. بال�شافة �ىل مبلغ 13955 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة. وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر:

 ك�شفت �للجنة �ملنظمة لبطولة مبادلة �لعاملية 
للتن�س عن فتح باب �لت�شجيل يف برنامج جامعي 
�لكر�ت و�لتي تتيح لالأطفال �لت�شجيل للتطّوع 
وم�شاعدة جنوم �لتن�س على �أر�س �مللعب خالل 
�أر�س  على  �شتنطلق  �ل��ت��ي  �لبطولة  مناف�شات 
جمّمع �لتن�س �لدويل يف مدينة ز�يد �لريا�شية 

يف دي�شمرب �ملقبل.
�ل���ذي تنظمه  �ل��ك��ر�ت  ب��رن��ام��ج جامعي  وي��دع��و 
�ملهتمني  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  ز�ي����د  م��دي��ن��ة  �أك���ادمي���ي���ة 
�ملبادرة،  يف  للت�شجيل   -17  12 �شن  من  ب��دء�ً 

�ختيارهم  �شيتم  �لذين  �لأطفال  �شيتلقى  حيث 
لتطوير  �أ�شابيع  ل�شبعة  متتد  خا�شة  تدريبات 

مهار�تهم و�شرعتهم يف جمع �لكر�ت.
و�إىل جانب �كت�شاب مهار�ت مميزة متّكنهم من 
لعب دوٍر مهم على �أر�س �مللعب مبا ي�شمن �شري 
مناف�شات �لبطولة ب�شكٍل �شل�س، �شيحظى جامعو 
�لكر�ت بفر�شٍة مميزة ملتابعة جمريات �ملباريات 
ع��ن ك��ث��ب، و�ل��ع��م��ل ع��ل��ى �أر�����س �مل��ل��ع��ب بالقرب 
م��ن �ل��ن��ج��وم �مل�����ش��ارك��ني، مب��ا يف ذل���ك ر�فاييل 
ميدفيديف  ود�نييل  عاملياً،  ثانياً  �مل�شنف  ناد�ل 
�مل�شنف ر�بعاً، �إىل جانب �لفائزة ببطولة جر�ند 
و�أماند�  ���ش��ار�ب��وف��ا  م��اري��ا  م���ر�ت  ���ش��الم خلم�س 

�أني�شيموفا �شمن فئة �ل�شيد�ت.
�لكر�ت  ج��ام��ع��ي  م��ب��ادرة  يف  �لت�شجيل  ومي��ك��ن 
 2019 للتن�س  �لعاملية  مبادلة  بطولة  خ��الل 
عرب   zscacademy@ مع  �لتو��شل  عرب 
mubadalawtc. ن�شتاجر�م، �أو عرب زيارة�
�لأخ���ب���ار حول  �آخ����ر  ع��ل��ى  ل���الط���الع   .com
 ،2019 ل��ل��ت��ن�����س  �ل���ع���امل���ي���ة  م���ب���ادل���ة  ب���ط���ول���ة 
www. �لإل���ك���رتوين:  �مل��وق��ع  زي����ارة  ميكنكم 
@ متابعة  �أو   mubadalawtc.com

�لتو��شل  و�شائل  ع��رب   mubadalawtc
�لجتماعي.

درهم   100 من  �حل�شور  تذ�كر  �أ�شعار  وت��ب��د�أ 

عرب  �لتذ�كر  على  �حل�شول  وميكن  للبالغني، 
من  �أو   www.ticketmaster.ae
�لإم���ار�ت. كما  ’فريجن ميجا�شتور‘ يف  متاجر 
تتوفر �أي�شا باقات لثالثة �أيام مع ح�شم 20% 
لالأطفال  �لتو�يل،ميكن  على  �ل��ث��اين  وللعام   .
�لأول  �ل��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  ح�����ش��ور  ع��ام��اً   12 دون 

جماناً. 
وقد مت تقدمي موعد �إقامة �لبطولة هذ� �لعام 
�أ���ش��ب��وع��ا و�ح���د� م��ن م��وع��ده��ا �لع��ت��ي��ادي، مما 
�أبوظبي  �لعا�شمة  وزو�ر  �لتن�س  ملحبي  يتيح 
فر�شة �ل�شتفادة من �لأجو�ء �لر�ئعة �مل�شاحبة 

للبطولة.

•• العني-الفجر

ي��وم غد �خلمي�س يف قرية  تنطلق 
ل��ل��ق��درة مبدينة  �ل��ع��امل��ي��ة  ب���وذي���ب 
�لتاأهيلية  �ل��ع��ني  �شباقات  �خل��ت��م، 
 ،2019 و�لتحمل  �لقدرة  لركوب 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  ب��رع��اي��ة  ت��ق��ام  �ل��ت��ي 
ممثل  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  �شلطان 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة، رئي�س 
�لإم����ار�ت، وبالتن�شيق  ت��ر�ث  ن��ادي 
�لعربية  �لإم������������ار�ت  �حت�������اد  م����ع 
للفرو�شية و�ل�شباق، وت�شتمر حتى 
�جلاري،  �أكتوبر   26 �جلمعة  ي��وم 
ح��ي��ث ت��ق��ام �ل�����ش��ب��اق��ات وف���ق نظام 
ركوب  ل�شباقات  بوذيب  بروتوكول 

�لقدرة و�لتحمل.
وي�������ش���ه���د �خل���م���ي�������س يف �حل����ادي����ة 
�إجر�ء�ت  �شباحاً  و�لن�شف  ع�شرة 

ل�شباق  �ل����ب����ي����ط����ري  �ل����ف����ح���������س 
حملي  ت���اأه���ي���ل���ي  ك���ل���م   40.28

�لذي ينطلق يف �لو�حدة و�لن�شف 
ظهر�ً، كما يتم �لفح�س �لبيطري 

ل�شباق 80.87 كلم دويل )جنمة 
و�لن�شف  �ل�����و�ح�����دة  يف  و�ح��������دة( 

ظهر�ً  �لثانية  �ل�شاعة  ويف  ظ��ه��ر�ً، 
ل�شباق  �لبيطري  �لفح�س  �شيتم 

حملي.  ت��اأه��ي��ل��ي  ك��ل��م   80.47
يوم  ���ش��ب��اح  �ل�����ش��اد���ش��ة  يف  وينطلق 

كلم   80.87 ����ش���ب���اق  �جل���م���ع���ة 
تاأهيلي دويل “جنمة و�حدة”، ويف 

 80.47 �شباق  رب��ع��اً  �إل  �ل�شابعة 
كلم تاأهيلي حملي. 

•• راأ�س اخليمة-الفجر

معهد  م��دي��ر  �لبكر  حممد  نا�شر  �ل��دك��ت��ور  �لعقيد  �شعادة  �شهد 
تدريب �شرطة ر�أ�س �خليمة وبح�شور عدد من �ل�شباط �مل�شرفني 
على �لرماية ختام بطولة �لنخبة للرماية �لتي �شهدت مناف�شات 
ر�ميا   203 ع��دده��م  ب��ل��غ  �ل��ذي��ن  �ل��ق��ي��ادة  منت�شبني  ب��ني  ق��وي��ة 
ور�مية من فئة �ل�شباط و�شباط �ل�شف و�لأف��ر�د مت �ختيارهم 
21 ر�مية من �لعن�شر  40 ر�مياً من �لرجال و  وت�شفيتهم �إىل 
�لن�شائي عرب مر�حل خمتلفة من �لتدريبات ويتم ذلك للو�شول 
جميع  يف  �ملو�هب  و�ختيار  �ملتميزة  �لرماية  عنا�شر  ت�شنيف  �إىل 

�للو�ئح �خلا�شة باحتاد  ور�ء مو�كبة وتنفيذ  �أنو�ع �لرماية �شعياً 
�ل�شرطة �لريا�شي و�شوًل لنت�شار ممار�شة ريا�شة �لرماية على 
�لنتائج �لنهائية  �أ�شفرت  �أو�شع بني منت�شبني �لقيادة حيث  نطاق 
للبطولة يف م�شابقة �مل�شد�س فئة �لرجال ح�شول طارق مر�د على 
�ملركز �لأول و�شعيد حلوكة على �ملركز �لثاين وح�شني ر�شيد على 
�ملركز �لثالث ، ومن فئة �ل�شيد�ت علياء ر��شد �ملقدحي على �ملركز 
على  و�أ�شماء �شديق  �لثاين  �ملركز  على  ون��ورة علي حممد  �لأول 

�ملركز �لثالث .
�أحمد  ع��ل��ى ح�����ش��ول  �ل��ب��ن��دق��ي��ة رج���ال  ن��ت��ائ��ج م�شابقة  و�أ���ش��ف��رت 
على  تركي  بن  �هلل  عبد  وخالد  �لأول  �ملركز  على  حلوكة  حممد 

�مل��رك��ز �ل��ث��اين وع���ارف ح�شني ع��ب��د�هلل على �مل��رك��ز �لثالث ، ومن 
فئة �ل�شيد�ت عبده �شعيد �ل�شحي على �ملركز �لأول و منى نا�شر 
�لغافري على �ملركز �لثاين وميثاء �أحمد �شعيد دروي�س على �ملركز 
حممد  نا�شر  �لدكتور  �لعقيد  �شعادة  ك��رم  جانبه  وم��ن   . �لثالث 
نحو  حم��دود  �لال  �لقيادة  دعم  مثمناً  بالبطولة  �لفائزين  �لبكر 
ت�شجيل  خ��الل  من  �لرماية  ف��رق  تطوير  على  وحر�شها  رغبتها 
�للجان �ملتخ�ش�شة وتوفري كافة �لحتياجات ، وم�شيد�ً �شعادته ملا 
حتقق من نتائج �إيجابية طيلة فرتة �لتدريبات و�شوًل �إىل �ختيار 
�لعنا�شر �ملتميزة وذوي كفاءة عالية لفريق �لقيادة �لعامة ل�شرطة 

ر�أ�س �خليمة للرماية .

يف بداية املو�شم اجلديد 

�شباقات بوذيب التاأهيلية لركوب القدرة والتحمل تنطلق غدًا

�شرطة راأ�س اخليمة تختتم بطولة النخبة للرماية

بطولة مبادلة العاملية للتن�س تتيح لالأطفال يف الإمارات لعب دوٍر 
مهم يف مناف�شات البطولة من خالل برنامج جامعي الكرات

•• دبي-الفجر

�لعامل  بطولة  من  �لتا�شعة  �لن�شخة  �لإم���ار�ت  ت�شت�شيف 
�إىل   7 لألعاب �لقوى لأ�شحاب �لهمم  خالل �لفرتة من 
مب�شاركة قيا�شية ت�شل �إىل �أكرث من  �ملقبل  نوفمرب   15
يجلعها  ما  دول��ة   123 من  وريا�شية  ريا�شي   1500

�لأكرب من حيث عدد �مل�شاركني حتى �لآن.
�شحايف  موؤمتر�  للبطولة  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  وعقدت 
لالإعالن عن تفا�شيل �لن�شخة �لأكرب يف تاريخ �لبطولة، 
و�لتي تقام مناف�شاتها يف نادي دبي لأ�شحاب �لهمم وعدد 

من مالعب دبي.
�لأكرب  للبطولة  �ل�شتعد�د�ت  تفا�شيل  عن  �لك�شف  ومت 
�رت��ف��ع عدد  �ل���دول حيث  �مل�شاركني وع��دد  م��ن حيث ع��دد 

من  وريا�شية  ري��ا���ش��ي   1500 م��ن  �أك���رث  �إىل  �مل�شاركني 
123 دولة بعد �أن �شهدت �لن�شخة �لثامنة للبطولة �لتي 
ريا�شي   1300 م�شاركة  ل��ن��دن  يف   2017 ع��ام  �أق��ي��م��ت 

وريا�شية من 100 دولة.
برلني  يف   1994 ع��ام  �نطلقت  �لتي  �لبطولة  و�كت�شبت 
تعد  حيث  م��ت��ز�ي��دة  �أهمية  �شنتني  ك��ل  مناف�شاتها  وت��ق��ام 
�ملحطة  متثل  كونها  �لأه���م  �لن�شخة  �حلالية  دب��ي  ن�شخة 
�لتاأهيلية �لأخرية �إىل �لألعاب �لبار�ملبية طوكيو 2020.

كما مت �لك�شف عن �رتفاع عدد �لوفود �مل�شاركة لي�شل �إىل 
وم�شوؤول دويل،  و�إد�ري  ومدرب  ريا�شي  بني  ما   2500
�لدول  م��ن خم��ت��ل��ف  �إع��الم��ي��ا   350 �إىل ج��ان��ب ح�����ش��ور 
و�لقنو�ت  �ل�شحف  تفا�شيلها عرب  �ملناف�شات ونقل  ملتابعة 

�لتلفزيونية.

الإمارات ت�شت�شيف الن�شخة الأكرب يف تاريخ 
بطولت العامل لألعاب القوى لأ�شحاب الهمم
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•• دبي –الفجر:

�إنطلقت يف مقر �حتاد �لإم��ار�ت لكرة �لقدم بدبي يوم �ل�شبت �ملا�شي   
حماور �لدورة �لتدريبية ملدربي كرة �لقدم لنيل دبلوم �لتدريب �مل�شتوى 
�لآ�شيوي لكرة  بالتعاون مع �لحتاد  �لكرة  ُينظمها �حتاد  " �لتي   A "
�لقدمبم�شاركة 19 مدرباً من خمتلف �أندية �لدولة . و�شهد �لفتتاح 
�لفنية  لل�شوؤون  �مل�شاعد  �لعام  �لأم��ني  �لنمر  �إبر�هيم  للدورة  �لر�شمي 
 . ح�شن  وعبد�لقادر  ب��الحت��اد  �لفنية  �لإد�رة  مدير  �شابلون  ومي�شيل 
رئي�س  حتيات  للح�شور  �لنمر  نقل  للدورة  �لفتتاحية  كلمته  وخ��الل 
و�أع�شاء جمل�س �إد�رة �حتاد كرة �لقدم متمنياً لهم �لتوفيق و�لنجاح ، 
موؤكد�ً حر�س �حتاد �لكرة على �لتعليم �مل�شتمر وزيادة خرب�ت مدربي 
�أندية �لدولة للو�شول مب�شريتهم �لتدريبية مل�شتوى �لإحرت�ف ، م�شيد�ً 

يف ذ�ت �لوقت بجهود �لإد�رة �لفنية لالحتاد يف عقد وتنظيم �لدور�ت 
�لتدريبية �لتي ت�شاهم يف تطوير �لكو�در �لتدريبية يف �لأندية . وُيحا�شر 
بالدورة عبد�هلل ح�شن عبد�هلل رئي�س ق�شم �لتدريب و�لتطوير باحتاد 
�لكرة ، ونخبة من �خلرب�ء �لفنيني �لعاملني بالأندية . و�أكد عبد�هلل 
�لكرة م�شرف  �لتدريب و�لتطوير يف �حتاد  ح�شن عبد�هلل رئي�س ق�شم 
�لدورة ، �أن هذه �لدورة تخول للمتدرب بعد �إجتياز متطلباتها �لرخ�شة 
�لتدريبية للم�شتوى ) A ( و�ملعتمدة من �لحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم 
�لآ�شيوي  �شتوقع بني �لحتاد  �لتي  �لتدريب �جلديدة  لإتفاقية  ، وفقاً 
يف  �لتعليم  ��شتقاللية  ملنح  �ل��ق��دم  لكرة  �لإم����ار�ت  و�حت���اد  �ل��ق��دم  لكرة 
ُتتيح  �لتعليم  ��شتقاللية  �أن  ح�شن  عبد�هلل  و�أ���ش��اف   . �ملحلي  �لحت��اد 
لحتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم �لتنظيم �لذ�تي ومنح �لرخ�س �لتدريبية 
وفقاً ملتطلبات و�ملعايري �ملحددة لالحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم ، و�لتي 

�شيتم �لتاأكد من تطبيقها خالل �لزيارة �لتفتي�شية لع�شوين من جلنة 
لتقييم منهج  للدورة  �لثانية  �لفرتة  �لآ�شيوي خالل  بالحتاد  �لتعليم 
�لدورة و�لتاأكد من �إ�شتيفائها لكافة �ملعايري �لآ�شيوية �ملطلوبة . وُتقام 
�لدورة �لتدريبية على ثالثة فرت�ت ، �لأوىل من 19 �إىل 31 �أكتوبر 
�جلاري ، و�لثانية من 9 �إىل 14 نوفمرب �ملقبل ، فيما �لثالثة من 30 
نوفمرب �إىل 5 دي�شمرب �ملقبلني . وتت�شمن �لدورة عدة حماور �أهمها 
تدريب و�إد�رة �لفريق �لأول و�لتكتيك �ملنا�شب وطرق �للعب ومنظومة 
يف  �ملباريات  لإد�رة  �لتخطيط   ، و�لدفاعي  �لهجومي  ب�شكلها  �لفريق 
للعلوم  بالإ�شافة   ، �لقدم  ك��رة  وم�شتجد�ت  �لكامل  �لريا�شي  �ملو�شم 
وكيفية  �لريا�شية  و�لإد�رة  �لريا�شي  و�ل��ط��ب  �لنف�س  كعلم  �لأخ���رى 
عنا�شر  وكافة  و�لإد�رة  و�لإع���الم  �لقدم  ك��رة  �شركة  مع  �مل��درب  تعامل 

�ملنظومة ، و�لتي �شيقدمها �ملخت�شون كٍل يف جماله .

» A « اإنطالق حماور الدورة التدريبية ملدربي كرة القدم لنيل دبلوم التدريب امل�شتوى
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�أبوظبي جر�ند �شالم للجوجيت�شو  ل�شل�شلة جولت  �ملنظمة  �للجنة  ك�شفت 
�أم�س عن مفاجاأة جديدة �شوف يتم �طالقها لأول مرة يف �جلولة �لر�بعة 
جانريو  دي  ري��و  مبدينة  �شتقام  و�ل��ت��ي  للبطولة  �خلام�شة  �لن�شخة  م��ن 
�أري��ن��ا يف  ك��اري��وك��ا  �ملقبل على �شالة  نوفمرب   3 �إىل   1 م��ن  �ل��ف��رتة  خ��الل 
�أبوظبي جر�ند �شالم  �لبحري مدير ج��ولت  وق��ال ط��ارق  �لأوملبي.  �ملجمع 
�إن “ ملكة �لب�شاط” هي �ملفاجاأة �جلديدة �لتي �شتظهر يف جولة �لرب�زيل، 
م�شري� �إىل �أنه بعد جناح مناف�شات” ملك �لب�شاط” �لتي ي�شارك فيها �أبرز 
�لالعبني �مل�شنفني يف �لعامل، و�ملتابعة �لكبرية لها يف فئات �لوزن �خلفيف 
و�ملتو�شط و�لثقيل، قررنا �أن نقيم بطولة ملكة �لب�شاط �لتي �شتجمع �أي�شا 
�أجماهد،  و�أم��ل  با�شيلو،  بيانكا  �لالعبات وهن  �ل��وزن �خلفيف من  �أ�شاطري 
و�شيتم  مونتريو  ولويز�  رودريجوز،  و�أنا  با�شتو�س،  وماي�شا  �ألن�شار،  وتاليتا 
توزيع �لالعبات �ل 6 على جمموعتني، بحيث ت�شم كل جمموعة 3 لعبات، 
�أوىل  تو�جه  بحيث  �لنهائي  ن�شف  �إىل  جمموعة،  كل  عن  لعبتان  وتتاأهل 
ثانية  تلعب  بالعك�س  و�لعك�س  �لثانية،  �ملجموعة  ثانية  �لأوىل  �ملجموعة 

�ملجموعة �لأوىل مع �أوىل �ملجموعة �لثانية، ثم تتاأهل �لفائزتان �إىل �لنهائي 
وذلك خالل �لفرتة من �ل�شاعة �خلام�شة �إىل �ل�شابعة م�شاء بتوقيت ريو دي 

جانريو بتاريخ �لأول من نوفمرب.
وبالن�شبة للربنامج �لزمني �لكامل جلولة �أبوظبي جر�ند �شالم للجوجيت�شو 
�أنه �شيبد�أ باإجر�ء�ت �لوزن �لر�شمية يف �ل�شاعة �خلام�شة من  �أكد �لبحري 
�ختياره  مت  �ل��ذي  �ل��دويل  �لتحكيم  طاقم  باإ�شر�ف  �أكتوبر،   31 يوم  م�شاء 
بعناية لإد�رة نز�لت �لبطولة، فيما �شتبد�أ �ملناف�شات يف �شباح �ليوم �لتايل 
�خلام�شة  �ل�شاعة  حتى  وت�شتمر  �لأزرق،  باحلز�م  �شالم  جر�ند  ريو  جلولة 

�لتي �شت�شهد بد�ية مناف�شات “ملكة �لب�شاط” و�لتي ت�شتمر �شاعتني.
�لنا�شئني  �لفئات  خمتلف  يف  و�لبني  �لبنف�شجي  �حل��ز�م��ني  مناف�شات  �أم��ا 
و�لبالغني و�لأ�شاتذة 1، فتقام يف �ليوم �لثاين �ملو�فق 2 نوفمرب �عتبار� من 
�ل�شاعة �لعا�شرة و�لن�شف �شباحا، ويف نف�س �ليوم �عتبار� من �خلام�شة �إىل 
�ل�شاد�شة م�شاء �شوف تقام مناف�شات “ ملك �لب�شاط “ للرجال �لتي �شتجمع 
يف  وكذلك  �خلفيف،  �ل��وزن  �لب�شاط” يف  ملك  لقب  حل�شم  لعبني   6 بني 

�لوزنني �ملتو�شط و�لثقيل.
�ليوم  هذ�  �شوف يخ�ش�س  �لبحري:  قال  �لبطولة  �لأخ��ري من  �ليوم  وعن 

تلك  يف  ي�شارك  و�شوف  و�أ�شاتذة،  بالغني  �لأ�شود،  �حل��ز�م  ملناف�شات  بالكامل 
�جلولة ما يزيد عن 400 لعب ولعبة حز�م �أ�شود، وهو رقم �شخم، يوؤكد 
جر�ند  ري��و  جولة  يف  عهدناها  كما  للغاية  قوية  تكون  �شوف  �ملناف�شات  �أن 
�أرف��ع و�أعلى م�شتوى من �لالعبني،  �أن �حل��ز�م �لأ�شود هو  �شالم، ول �شيما 
ول ي�شل �إليه �أي لعب �إل بعد 10 �شنو�ت على �لأقل من �لعمل �لحرت�يف 
�لحتادين  رئي�س  �لها�شمي  عبد�ملنعم  �شعادة  �إن  �لبحري  وق��ال  �ملتو��شل. 
باأول  �أول  يتابع  �لدويل  �لأول لرئي�س �لحتاد  �لنائب  و�لآ�شيوي  �لإمار�تي 
�أبوظبي جر�ند �شالم، ويعطي توجيهاته د�ئما بتطوير  م�شتجد�ت جولت 
ورفع م�شتوى �لبطولة من جولة لأخرى، وهو من وجه بالهتمام باجلودة 
�إلغاء مناف�شات �حلز�م  �إىل  �ل�شدد  .ولفت يف هذ�  و�لعدد  �لكم  على ح�شاب 
�لأبي�س، و�لأ�شاتذة 3 و 4، من �أجل رفع م�شتوى كفاءة �لبطولة و �إغالق 
باب �لت�شجيل جلولة ريو جر�ند �شالم قبل �ملوعد �لر�شمي با�شبوع تقريبا، 
بعد �لو�شول للعدد �ملطلوب “ ولو كنا قد �أبقينا على �لباب مفتوحا لت�شاعف 

�لعدد ولكن �لعد�د مل تعد هدفنا �لرئي�شي حاليا«.
ح�شر  �أن  بعد  ق�شوى  �أهمية  �كت�شبت  �شيالم  ج��ر�ن��د  ري��و  جولة  �أن  و�أك���د 
�لمر  وه��و  بول�شونارو،  جايري  �لرب�زيلي  �لرئي�س  منها  �لأخ��رية  �لن�شخة 

�لذي جعل كافة و�شائل �لعالم و�ملجتمع �ملحلي يف �لرب�زيل تهتم بها، يف 
�أهم قالع �للعبة يف  باأن �لرب�زيل و�حدة من  نف�س �لوقت �لذي ندرك فيه 
�لعامل لأنها متلك �أكرث من 20 �ألف �أكادميية، وميار�س �جلوجيت�شو فيها 
�أكرث من مليوين لعب ولعبة، ولديها ما يزيد عن 12 �ألف لعب ولعبة 
حز�م �أ�شود، وهي �لدولة �لتي �شهدت حتويل ريا�شة �جلوجيت�شو من جمرد 
�لتدريب  �كادمييات  و�أقامت  �للو�ئح  لها  و�شعت  �ن  بعد  بطولة  �إىل  هو�ية 

و�ملناف�شات �عتبار� من مطلع �لقرن �ملا�شي عن طريق عائلة جري�شي.
وعن توقعاته للجولة قال �لبحري �إن جولة ريو دي جانريو وفقا للتوقعات 
�شتكون �أقوى جولة يف تاريخ مناف�شات �لبطولة على مد�ر 5 �شنو�ت، لنها 
�شتكون 3 بطولت يف و�حدة حيث �شت�شهد لأول مرة �إقامة جولة ريو جر�ند 
�شالم، ونهائيات ملك �لب�شاط، ثم مناف�شات ملكة �لب�شاط �أي �إنها �شتجمع 

كل عنا�شر �لإثارة يف مكان و�حد على مد�ر ثالثة �أيام .
و قال �إن وفد �لإمار�ت �شري�أ�شه �شعادة يو�شف �لبطر�ن ع�شو جمل�س �إد�رة 
�أكتوبر �جل��اري ولدينا م�شاركات   30 ي��وم  �ل��رب�زي��ل  �إىل  �لحت��اد، ويتوجه 
جيدة من عدد كبري من �أندية �لدولة، وهناك تو��شل م�شتمر مع �ل�شفارة 

�لإمار�تية يف �لرب�زيل.
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ظبي  �أب��و  �شالم  جر�ند  �لت�شامح  بطولة  مناف�شات  وتنطلق  �شاعة   24
للجودو �لكربى يف ن�شختها �حلادية ع�شرة ،و�لتي ت�شت�شيفها عا�شمة دولة 
�لإم��ار�ت مدينة �أبوظبي �عتبار� من �شباح يوم غد �خلمي�س 24 �أكتوبر 
�حلايل �لذي ي�شهد �نطالقة مباريات �لدور �لتمهيدي �لذي يقام بطريقة 
، وت�شتمر مباريات �لبطولة يف دورها �لتمهيدي  خروج �ملهزوم للجن�شني 
مبدينة  مبادلة  �أرينا  ب�شالة   10-26 �ل�شبت  يوم  م�شاء  حتى  و�لنهائي 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  برعاية  �أبوظبي  �لريا�شية يف  ز�ي��د 
برنامج  يت�شمن  حيث   ، �أبوظبي  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب 
يومي �جلمعة و�ل�شبت تتويج �لفائزين و�لفائز�ت باألقاب خمتلف �لأوز�ن 
عربية  دولة   12 بينها  من   ، دولة   104 �لتي ت�شهد م�شاركة  للبطولة 
�شقيقة من بينها منتخب �لإمار�ت ، حيث ت�شعى تلك �ملنتخبات لتح�شني 

ت�شنيفها �لدويل لبلوغ دورة �لألعاب �لأوملبية �ملقبلة “طوكيو 2020 » .
�لفني  �لجتماع  بانعقاد  �لأربعاء  �ليوم  ظهر  بعد  �لبطولة  مر��شم  وتبد�أ 
للبطولة �لذي تعقده جلنة �لحتاد �لدويل للجودو )IJF( بالتن�شيق مع 
�للجنة �ملنظمة �ملحلية و�لتي �شت�شرف على مر��شم قرعة �لبطولة بح�شور 
�ليوم  �أن حت��دد  �ل��وف��ود، بعد  �إق��ام��ة  �مل�شاركة وذل��ك مبقر  �ل��دول��ة  ممثلي 

موعد� نهائيا ل�شتالم بطاقات �مل�شاركة يف �لبطولة و�لتي يحق مبوجبها 
ح�شور �لجتماع �لفني �لعام و�مل�شاركة يف قرعة �لبطولة �ملقرر لها �ليوم 
ح�شب �جلدول �لزمني للبطولة ،ويتم خالل �جتماع �ليوم حتديد جدول 

�نطالقة مباريات �لدور �لتمهيدي للبطولة .
تكرمي �شادف �أهله :

تنظمه  �ل��ذي  للبطولة  �لتقليدي  �لعام  �حلفل  يقام  �مل�شائية  �لفرتة  ويف 
�شرف  على  للجودو  �ل��دويل  �لحت��اد  بالتن�شيق مع  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
ببطاقات  �لدعوة  له  وجهت  و�ل��ذي   ، �ل�شخ�شيات  وكبار  �مل�شاركة  �لوفود 
�أ�شهمت  �لتي   ، �لريا�شية  �ل�شخ�شيات  بع�س  تكرمي  ي�شهد  و�لذي  خا�شة 
�لذكرى  �لحت��اد مبنا�شبة  عليه  درج  و�ل��ذي  �لعامل  �جل��ودو يف  يف خدمة 
عام  يف  م��رة  لأول  ظهرت  �أوملبية  كريا�شة  ب��اجل��ودو  ب��الع��رت�ف  �ل�شنوية 
�حلفل تكرمي �شعادة حممد بن ثعلوب  خالل  ويتم  طوكيو..  يف   1964
�لفخري  �لرئي�س  للم�شارعة و�جل���ودو   �لإم���ار�ت  رئي�س �حت��اد  �ل��درع��ي، 
للجودو  �ل��دويل  �لعمومية لالحتاد  �جلمعية  بقر�ر من  �لعربي  لالحتاد 
�لتي عقدت موؤخر� يف �ليابان �شمن �ملكرمني بو�شام �لإجناز �لذي يقدم 
لل�شخ�شيات �لتي خدمت �جلودو يف �لعامل ، حيث يعترب حممد بن ثعلوب 
�لعادة ل�شد�قة  �ل��دويل للجودو فوق  �شفر�ء �لحت��اد  و�ح��د� من  �لدرعي 
�ل�شعوب و�لت�شامح حيث يتز�من �حلفل مع عام �لت�شامح �لذي ميثل �شعار� 

�نطالقة  قبل  �جلديد  �لذهبي  �لو�شام  ت�شليمه  ،و�شيتم  �لبطولة  لتلك 
قد  للجودو  �ل���دويل  �لحت���اد  وك��ان   ، �حلالية  �لت�شامح  بطولة  مناف�شات 
كرم حممد بن ثعلوب �لدرعي بو�شام �لإجناز �لذهبي لعام 2018 ، فيما 
�آ�شيا بالفجرية بتكرمي  قام �لحتاد �لآ�شيوي للجودو على هام�س بطولة 
�شعادة حممد بن ثعلوب �لدرعي تقدير� جلهوده يف دعم وتطوير �للعبة 
وم�شاهماته يف �إر�شاء قيم �لت�شامح و�ملحبة بني �أع�شاء �للعبة على �مل�شتوى 
بطولة  هام�س  على  �أقيم  �ل��ذي  �ملا�شي  �حلفل  وك��ان  و�لعاملي..  �لآ�شيوي 
توموهيتو  �ليابانية  �لأم��رية  تكرمي  �شهد  قد  �ليابان  يف  للجودو  �لعامل 
�ل�شد�قة  خدمه  يف  لدورها  تقدير�  لل�شحفيني  �ل��دويل  �ملنتدى  �شفرية 
و�ل�شالم وريا�شة �جلودو ، بجانب تكرمي �لرعيل �لأول من �أبطال �جلودو 

يف �ل�شتينات. 

تد�شني موقع البطولة:
�لت�شامح  لبطولة  �ملنظمة  �للجنة  ،رئي�س  �لدرعي  ثعلوب  بن  حممد  قام 
�لحتاد  �شندوق  �أمني  �لعام  �ل�شر  �أمني  �لتميمي  نا�شر  بح�شور  للجودو 
�لدويل للجودو مدير �لبطولة م�شاء �أم�س �لأول بتد�شني موقع �لبطولة  
يف �شبكة �لإنرتنت، يف ثوبه �جلديد بعد �أن مت تطويره ليحدث نقلة كبرية 
على م�شتوى متابعة �لالعبني و�لبطولت بحيث ميكن متابعة مباريات 

�لبطولة و�أخبار �لالعبني ونتائج كافة �لبطولت بالتن�شيق مع �إعالمية 
�لحتاد �لدويل للجودو و�شيتم بثه مع �نطالقة مناف�شات �لبطولة �شباح 
يوم غد �خلمي�س على �لهو�ء مبا�شرة و�شط �هتمام حملي وعاملي للبطولة 

.
جتهيز ال�شالة«

تو��شل �لعمل حتى �ل�شاعات �لأوىل من �شباح �ليوم لتجهيز �شالة مبادلة 
�مل�شرفة  �للجنة  ع�شو  باإ�شر�ف  �أبوظبي  يف  �لريا�شية  ز�ي��د  مبدينة  �آرينا 
�ملخ�شرم خليفة  �لالعب  وزميله  �لكتبي  �شلطان  �ل�شابق  �جل��ودو  ولع��ب 
 ، �ملتخ�ش�س  �لحت���اد  وك���ادر  �ملتو��شل  خربتهما  م��ن  ��شتفادة  �لقبي�شي 
وذلك فور ��شتالمها �شباح �أم�س من �ل�شركة �ملكلفة باإد�رتها ح�شب عقد 
�لدويل  لالحتاد  �لفنية  �للجنة  ملو��شفات  وفقا  �إع��د�ده��ا  بهدف  �لتفاق 
�ملدرجات  وجتهيز  �ملطاطية  �لأب�شطة  وتثبيت  فر�س  يتم  ،حيث  للجودو 
ل�شتقبال �جلماهري �لتي �شيكون دخولها ملتابعة �ملباريات باملجان ،بجانب 
جتهيز مكان كبار �ل�شيوف و�للجنة �لفنية و�حلكام ومن�شة �لتتويج ،مع 
�لتي  �لنرتنت  و�لإ�شاءة وخدمات  �لتكييف  �أجهزة  �لتاأكيد على جاهزية 
ت�شاعد جهاز �لتحكيم �ملكون من ع�شر�ت �ملحكمات و�حلكام .. كما ت�شمل 
�لتجهيز�ت ق�شم فح�س �ملن�شطات �لذي ي�شرف عليه �لكادر �لطبي �لوطني 

�ملخت�س بجانب ممثلي �لحتاد �لدويل للجودو .

»ملكة الب�شاط« اأبرز مفاجاآت جولة اأبوظبي جراند �شالم للجوجيت�شو يف ريو دي جانريو

الت�شامح  بطولة  وتنطلق   - �شاعة   24
جراند �شالم اأبوظبي للجودو«
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الفجر الريا�ضي

�شيكون فريق ت�شل�شي �لإنكليزي �أمام �ختبار �شعب 
عندما يو�جه م�شيفه �أياك�س �أم�شرتد�م �لهولندي 
لت�شفيات  �لثالثة  �جل��ول��ة  �شمن  �لأرب���ع���اء،  �ل��ي��وم 
�أوروب�����ا لكرة  �أب���ط���ال  �ل��ث��ام��ن��ة يف دوري  �مل��ج��م��وع��ة 

�لقدم.
بهم  ��شتعان  �لذين  �ل�”بلوز”  �شبان  و�شيكون على 
�ملدرب فر�نك لمبارد منذ ��شتالمه مهمته مطلع 
�ملو�شم �حلايل، مو�جهة و�حدة من �أف�شل �ملد�ر�س 
�لعنا�شر  ع��ل��ى  �أ���ش��ا���ش��ه��ا  يف  تعتمد  �ل��ت��ي  �ل��ك��روي��ة 
�أثمرت يف �ملو�شم �ملا�شي و�شول �إىل  �ل�شابة، و�لتي 

ن�شف نهائي �لبطولة �لأوروبية.
�إىل  ب��د�ي��ة م��ه��زوزة، جن��ح لم��ب��ارد بالو�شول  وبعد 
خم�شة  ل��ه  حت��رز  �أن  ��شتطاعت  متجان�شة  توليفة 
�أمام  �آخرها  �نت�شار�ت متتالية يف جميع �لبطولت 

نيوكا�شل -1�شفر �ل�شبت يف �لدوري �ملمتاز.
وبد�أ فيكايو توموري، رو�س باركلي، ماي�شون ماونت، 
�ب���ر�ه���ام مبار�ة  وت��ام��ي  �ودوي   - ه��ود���ش��ون  ك��ال��وم 
بريدج”،  “�شتامفورد  �ملحلي يف  �ل��دوري  �ل�شبت يف 
فيها خم�شة لعبني  يكون  �لتي  �لأوىل  �ملرة  لتكون 
�للندين  للفريق  �لأ�شا�شية  �لت�شكيلة  يف  �إنكليزيني 

منذ عام 2013.
�أرب��ع��ة م��ن ه����وؤلء ه��م م��ن ن��ت��اج �أك��ادمي��ي��ة �لفريق 
�لتي �زدهرت حتت قيادة لمبارد، �لذي عرف كيف 
�دين  �لبلجيكي  �ل��ف��ري��ق  جن��م  ف��ق��د�ن  م��ع  يتعامل 
�لإ���ش��ب��اين، وحظر  �إىل ري��ال م��دري��د  �ملنتقل  ه���از�ر 
�لحتاد  قبل  م��ن  �ملفرو�س  ج��دد  لعبني  ��شتقد�م 

�لأوروبي لكرة للعبة.
بر�شيد  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  �لإن��ك��ل��ي��زي  �لفريق  ويحتل 
ث���الث ن��ق��اط م���ن م���ب���ار�ت���ني، ب��ع��دم��ا ك���ان تعّر�س 
�لإ�شباين  ف��ال��ن�����ش��ي��ا  �أم�����ام  �أر����ش���ه  ع��ل��ى  ل��ل��خ�����ش��ارة 
ع��ل��ى ليل  �لف��ت��ت��اح��ي��ة، وف���از  م��ب��ار�ت��ه  �شفر1- يف 

�لفرن�شي خارج قو�عده 1-2.
يف حني �أن �أياك�س �ملت�شدر فاز باملبار�تني على نف�س 
و��شتحوذ  -3�شفر.  و�ح����دة  وبنتيجة  �خل�شمني 
�بر�هام على عناوين �ل�شحف بعد ت�شجيله ثمانية 
�أه��د�ف يف ت�شع مباريات يف �ل��دوري وه��دف فريقه 
�أهد�فه  ب��اك��ورة  ليكون  ليل  �أم���ام  �مل��ب��ار�ة  يف  �لأول 
�لبالغ  �لالعب  لو�شف  دفع لمبارد  ما  �لأوروب��ي��ة، 
“�إ�شفنجة” لقدرته على  باأنه  22 عاما  من �لعمر 
�أن ي�شتمع و�أن يتح�شن  “�إنه يريد  �لتعلم. و�أ�شاف 
�لأه������د�ف وي��ح�����ش��ن لعبه  �مل���زي���د م���ن  ي�����ش��ج��ل  و�أن 

وي�شاعد زمالءه يف �لفريق«.

وي���ت���و�ج���ه �ل���ف���ري���ق���ان م����رة �أخ������رى ب��ع��د �أق�����ل من 
�جلولة  �شمن  �لإنكليزية  �لعا�شمة  يف  �أ�شبوعني 
�لإلكرتوين  �لفريق  ملوقع  لم��ب��ارد  وق��ال  �ل��ر�ب��ع��ة، 
على �شبكة �لنرتنت �لثنني “هاتان �ملبار�تان �شد 
�ياك�س كبريتان حقا لنه فريق قوي... طريقة لعب 

�لفريق �شتكون �ختبار� كبري� لنا«.
لت�شل�شي  كبرية  مع�شلة  ت�شبب  ق��د  م�شكلة  وت��ربز 
�أمام فريقي هجومي مثل �أياك�س، �إذ جنح باحلفاظ 
�أ�شل  م��ن  ف��ق��ط  م��ب��ار�ت��ني  �شباكه يف  ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى 
�ملو�شم، وهو  �لبطولت هذ�  يف جميع  خا�شها   13
�ملبار�ة  يف  �لتهديفي  معدله  يبلغ  فريقاً  �شيو�جه 
ثالثة �أهد�ف �إن كان على �أر�شه �أو لدى وجوده يف 

�شيافة �أحد خ�شومه.
مباريات  ع�شر  يف  ه��دف��اً   31 �أي��اك�����س  لع��ب��و  �شجل 
�ل��دوري �ملحلي، و�شتة �خرين يف دوري �لأبطال  يف 

خالل �أول مبار�تني.
ويعاين �لفريق �للندين من غياب مد�فعيه �لأملاين 
�أن��ط��ون��ي��و رودي���غ���ر و�لإي���ط���ايل �مي��ر���ش��ون ولعب 
لوجود  بالإ�شافة  كانتي،  نغولو  �لفرن�شي  �لو�شط 
�أندريا�س  �ل��دمن��ارك��ي  م�شاركة  �مكانية  ح��ول  �شك 

�شيز�ر  و�لإ�شباين  باركلي،  ورو���س  كري�شتن�شن 
��شبيليكويتا.

�أياك�س،  فريق  لدى  �مل�شتوى  �رتفاع  ومع 
�أ�شبحت �ل�شائعات تطارد مدربه �يريك 
تني هاغ، باأنه قد يكون بديال حمتمال 

ل��ل��ك��رو�ت��ي ن��ي��ك��و ك��وف��ات�����س مدرب 
ب���اي���رن م��ي��وي��ن��خ �لأمل�������اين ثالث 

ترتيب �لبوند�شليغا حالياً.
ل�  �لرغم من خ�شارته  وعلى 

�لو�شط  خ��ط  “دينامو” 
�ل���ه���ول���ن���دي ف���رن���ك���ي دي 

بر�شلونة  مل�����ش��ل��ح��ة  ي��ون��غ 
�لإ�شباين و”�شخرة” �لدفاع 

ليوفنتو�س  ل��ي��خ��ت  دي  م��ات��ي�����س 
�ملركز  يحتل  �ي��اك�����س  �أن  �إل  �لإي���ط���ايل، 
�لأول يف �لدوري �لهولندي بدون هزمية 
�يندهوفن  ع���ن  ن��ق��اط  ث���الث  وب���ف���ارق 

وفيتي�س �أرنهيم.
وميتلك �لفريق �لعائد للظهور كقوة 

�أوروبية بف�شل مو�هب �أكادمييته، 
�لبقاء  ف�����ش��ل��و�  جن���وم���ا  �أي�������ش���اً 

�ملغربي  �أم���ث���ال  ���ش��ف��وف��ه،  يف 

و�ل�شربي  نريي�س  ديفيد  �لرب�زيلي  زي��ا���س،  حكيم 
دو�شان تاديت�س، فيما يثري �لقادم �جلديد كوين�شي 

برومي�س �لذعر يف دفاع �خل�شوم.
و�شاهم �لهدف �لر�ئع لزيا�س )26 عاما( يف مرمى 
�شجل  فيما  مي�شتايا،  ملعب  على  بالفوز  فالن�شيا 
برومي�س )27 عاما(، �لقادم من ��شبيلية �ل�شباين، 
يف مبار�تي دور �ملجموعات و��شاف �شتة يف �لدوري.

حتى �أن �ملخ�شرم كال�س يان هانتيالر )36 عاماً( 
ما ز�ل نهماً بت�شجيله خم�شة �أهد�ف يف �لدوري وهو 
ي�شعى ل�شطياد �أول لقب �أوروبي لفريقه بعد غياب 

د�م 25 عاما.

فتيان ت�شل�شي يواجهون مواهب اأياك�س 

•• دبي-الفجر:

�أبوظبي  باها  ر�يل  �ن��ط��الق  �شيمثل   
لنتعا�س  ه��ام��ة  دف��ع��ة  �مل��ق��ب��ل  �ل�شهر 
ري��ا���ش��ة �ل���ر�ل���ي���ات �ل�����ش��ح��ر�وي��ة يف 
�لإم��ار�ت، حيث يقدم فعالية متميزة 
�شمن �لبطولة �ملحلية �جلديدة �لتي 
�أنحاء  من  �ل�شائقني  �أمهر  ت�شتقطب 

�ل�شرق �لأو�شط.
�خلام�شة  �جل���ول���ة  �ل�����ش��ب��اق  ومي���ث���ل 
م�����ن ب���ط���ول���ة �لإم�������������ار�ت ل���ر�ل���ي���ات 
نادي  ينظمها  و�ل��ت��ي   2019 �لباها 
ومن  �ل�����ش��ي��ار�ت.  لريا�شة  �لإم�����ار�ت 
و�لتي  �لبطولة،  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر 
مو�شمها  ن�����ش��ف  �لآن  ح��ت��ى  �ج���ت���ازت 
�أبوظبي  �لأول، حتظى بدعم جمل�س 

�لريا�شي.
�أب��وظ��ب��ي يف �شحر�ء  ب��اه��ا  ي��ق��ام ر�يل 
ليو� يومي 15 و 16 نوفمرب �ملقبل، 

�لرملية  �لكثبان  يجتاز  م�شار  على 
�ل��رب��ع �خل����ايل، لين�شم  �مل��ده�����ش��ة يف 
�نطلقت  بطولة  �إىل  ب��ذل��ك  �ل�شباق 
من �شل�شلة �شباقات جتريبية �أجر�ها 
�ل�شيار�ت  ل��ري��ا���ش��ة  �لإم������ار�ت  ن���ادي 

�لعام �ملا�شي. 
��شتقطبت  �ل��ب��ط��ول��ة  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
م�شاركاً   50 �إىل  ي�شل  ما  با�شتمر�ر 
م���ن ���ش��ائ��ق��ي �ل�����ش��ي��ار�ت و�ل���در�ج���ات 
و�ل��رب��اع��ي��ة خ���الل جولتها  �ل��ن��اري��ة 
ومن  �ل����ع����ام.  ه����ذ�  �لأوىل  �لأرب����ع����ة 
�لنقدية  �جل��و�ئ��ز  ت�شاهم  �أن  �ملتوقع 
�لتي �شتمنح للفائزين يف كافة �لفئات 
يف �أبوظبي يف تعزيز �أعد�د �مل�شاركني 

من خمتلف �أنحاء �ملنطقة. 
�ل�شيخ  ق����ال  �لأم�����ر  ع��ل��ى  ت��ع��ل��ي��ق��ه  يف 
ورئي�س  موؤ�ش�س  �لقا�شمي،  ع��ب��د�هلل 
�ل�شيار�ت:  لريا�شة  �لإم����ار�ت  ن���ادي 
�لإق����ب����ال  مب�����دى  ل��ل��غ��اي��ة  “�شررنا 

يف  �لآن  حتى  �لبطولة  ت�شهده  �ل��ذي 
�أن  مو�شمها �لأول، فنحن نتطلع �إىل 
يرتقي ر�يل باها �أبوظبي �إىل م�شتوى 
جديد ومتميز يدعم م�شتقبل �شباقات 
�ل����ر�يل – و�ل��ت��ي ت��ع��ّد م��ه��د �نطالق 

ريا�شة �ل�شيار�ت يف �لدولة.« 
ملجل�س  مم��ت��ن��ون  “نحن  و�أ������ش�����اف: 

�أبوظبي �لريا�شي على ما يقدمه من 
�إىل  ونتطلع  للفعالية،  ودع��م  رع��اي��ة 
�خلليج  دول  من  �ملتناف�شني  ��شتقبال 

�لعربية وخارجها.« 
باها  ر�يل  �أن  �إىل  �لإ������ش�����ارة  جت����در 
���ش��ي��ت��خ��ذ مقره  و�ل�������ذي  �أب����وظ����ب����ي، 

�ل�شحر�وي يف تل مرعب، يتاألف من 
 250 مبجموع  خا�شتني  مرحلتني 
�جمايل طوله  كيلومرت �شمن م�شار 

كيلومرت�ً.   280
�لتوثيق و�لفح�س يوم   �شتتم عملية 
 7 �ل�شاعة  بني  نوفمرب   15 �جلمعة 
�ملر�حل  ت��ب��د�أ  بينما  ���ش��ب��اح��اً،   10 و 
�ل�شاعة  يف  �ل�����ش��ب��اق  م���ن  �خل���ا����ش���ة 
�لثانية  �ملرحلة  وت��ق��ام  �شباحاً   11
�لتايل،  �ل��ي��وم  ���ش��ب��اح   8 �ل�����ش��اع��ة  يف 
م�شاًء  �ل��ر�ب��ع��ة  يف  �لفعالية  لتختتم 

بتوزيع �جلو�ئز على �لفائزين.
ومع قرب �نطالق ر�يل باها �أبوظبي، 
من  ك�شل�شلة  �لبطولة  مكانة  تتعزز 
�ل�����ش��ب��اق��ات �ل��ت��ي جت��م��ع م��اب��ني كافة 
كل  ��شت�شافت  حيث  �ل��دول��ة  �م���ار�ت 
�ل��ق��ي��وي��ن ور�أ�����س  و�أم  �ل�����ش��ارق��ة  م���ن 
�خل���ي���م���ة ودب������ي �جل��������ولت �لأرب����ع����ة 
يف  �أخ����رى  ج��ول��ة  ت��ق��ام  فيما  �لأوىل، 

�لفجرية يف 13 دي�شمرب.
باها  يف  �مل��ف�����ش��ل  �جل������زء  و����ش���ي���ك���ون 
�لر�ليات  جن���م  م�����ش��ارك��ة  �أب���وظ���ب���ي 

�ل�����ش��ي��خ خالد  �ل���ع���امل���ي  �لإم������ار�ت������ي 
 T1 ل��ق��ا���ش��م��ي، و�ل����ذي ف���از ب��ال��ف��ئ��ة�
يف ث���الث م��ن �جل����ولت �لأرب����ع �لتي 

�قيمت هذ� �لعام .
�لنارية  �ل����در�ج����ات  ف��ئ��ة  و���ش��ت�����ش��ه��د 
م��ن��اف�����ش��ة ق���وي���ة ب���ني ث����الث در�ج����ني 
ي��ت�����ش��دره��م �ل��ك��وي��ت��ي حم��م��د جعفر 
و�لإمار�تي حممد �لبلو�شي، �لذي توج 
�لطويلة  للر�ليات  �لعامل  كاأ�س  بلقب 
للدر�جات �لنارية عام 2018 يليهما 
د�يفيد  ب��الإم��ار�ت  �ملقيم  �لربيطاين 
منهم  كل  بني  يف�شل  حيث  مكرب�يد 
�لرتتيب  �شعيد  على  و�ح���دة  نقطة 

�لعام لفئة �لدر�جات �لنارية .
كما تت�شمن �لبطولة عدة فئات تتنوع 
�لنارية  و�ل��در�ج��ات  �ل�شيار�ت  مابني 
جميعاً  لها  يتوقع  و�لتي  و�لرباعية، 
�أن ت�شهد مناف�شة �شديدة يف �أول ر�يل 

باها يقام بالعا�شمة �أبوظبي. 

رايل باها اأبوظبي ين�شم اإىل بطولة االإمارات لراليات الباها ال�شهر املقبل

ال�شيخ عبداهلل القا�شمي يرى باأن الفعالية اجلديدة �شرتتقي مب�شتوى البطولة املرموقة 

�شيكون ف��ري��ق ب��ورو���ش��ي��ا دورمت���ون���د �لأمل����اين حم��روم��اً من 
جهود مهاجميه ماركو روي�س و�لإ�شباين باكو �ألكا�شري �ليوم 
�ليطايل �شمن  �إنرت ميالن  ملقابلة  �نتقاله  �لأربعاء خالل 
�جلولة �لثالثة ملناف�شات �ملجموعة �ل�شاد�شة يف دوري �أبطال 

�أوروبا لكرة �لقدم.
لكن �لفريق �ل�شفر ��شرتد لعبه �ل�شاب �لإنكليزي جايدون 
�ل�شبت  تاأديبية  لأ�شباب  �ملجموعة  ع��ن  �بعد  �ل��ذي  �شان�شو 
بعدما  فريقه  لت�شكيلة  عاما(   19( �شان�شو  ويعود  �ملا�شي. 
كان قد �أوقف من قبل �إد�رة فريقه يف �لدوري �ملحلي لعودته 
ب���الده يف  ك��ان يف ع���د�د منتخب  �أمل��ان��ي��ا بعدما  �إىل  م��ت��اأخ��ر�ً 

�لت�شفيات �ملوؤهلة �إىل كاأ�س �أوروبا 2020، حيث مت تغرميه 
مببلغ 86 �ألف يورو )95 �لف دولر(.

بت�شجيله ثالثة  �ملحلي  �ل��دوري  �د�ء لفتا يف  �شان�شو  وق��دم 
�أهد�ف وقيامه ب�شت مترير�ت حا�شمة خالل �شبع مباريات.

حار�س  م�شاركة  ف��اإن  �إيطاليا،  �إىل  فريقه  مع  �شفره  ورغ��م 
��شابة  يتعافى من  �ل��ذي  بوركي  روم��ان  �ل�شوي�شري  �ملرمى 
يف ركبته، لي�شت �أكيدة كونه مل يح�شل على �ل�شوء �لأخ�شر 

ح�شبما �أعلن فريقه �لثنني.
�لبالغ من  ق��ائ��ده روي�����س  �أن �شبب غياب  و�أع��ل��ن دورمت��ون��د 
�أهد�ف يف �لدوري �لأملاين  30 عاما، �شاحب خم�شة  �لعمر 

هذ� �ملو�شم، �خرها �ل�شبت يف مرمى مون�شنغالدباخ �ملت�شدر، 
لأنه ما ز�ل منهكاً �شحياً �شيما �أنه خا�س �ملبار�ة وهو م�شاب 

�لنفلونز�.
م�شكلة  م��ن  �أي�����ش��ا(  �أه���د�ف  )خم�شة  �لكا�شري  ي��ع��اين  فيما 
 28 �مل��الع��ب منذ  �ل�����ش��اق، وه��و يغيب ع��ن  ع�شلية يف رب��ل��ة 

�يلول/�شبتمرب �ملا�شي.
ويحتل دورمتوند �شد�رة �ملجموعة بر�شيد 4 نقاط بفارق 
�لأهد�ف عن بر�شلونة �لإ�شباين فيما يقبع �إنرت ميالن ر�بعاً 
ولكلهما  �أي�شاً  �لأه��د�ف  بفارق  �لت�شيكي  بر�غ  خلف �شالفيا 

نقطة و�حدة.

غياب روي�س واألكا�شري عن دورمتوند وعودة �شان�شو 

برناردو �شيلفا، غون�شالو غيدي�س، جو�و فيليك�س.... ��شماء عدة برزت يف عامل 
�لكرة �مل�شتديرة تخرجت من مركز تدريب فريق بنفيكا، �لذي بات يف غ�شون 
�أعو�م قليلة “�ملنجم” �لأ�شا�شي ملو�هب كرة �لقدم �لربتغالية على ح�شاب نظريه 

�شبورتينغ حيث تاأ�ش�س �لنجم كري�شتيانو رونالدو.
ي�شتقبل بنفيكا نظريه ليون �لفرن�شي �لربعاء �شمن مناف�شات �جلولة �لثالثة 
من دور �ملجموعات مل�شابقة دوري �أبطال �أوروبا بت�شكيلة جل �أفر�دها من لعبني 
�شبان تخرجو� من �أكادمييته �لتي �فتتحها عام 2006 يف �شي�شال، وهي �شاحية 

تقع على �ل�شفة �جلنوبية من نهر تاجو.
يقول مدرب بنفيكا برونو لجي يف حديث لوكالة فر�ن�س بر�س “�لقيمة �مل�شافة 

لدينا هي �شبابنا، لقد �أ�شبحت ��شا�شية«.
قام هذ� �ملدرب، �بن �ل� 43 عاماً، بال�شر�ف على جميع م�شتويات فئات �ل�شغار 
�جليل  �ل�شا�شية” لنجاحهم هي  “�للحظة  ف��ان  يقول  ما  وبح�شب  �ل��ن��ادي،  يف 
�لذي ميثله �شيلفا وجو�و كان�شيلو �للذين يلعبان �ليوم يف �شفوف بطل �نكلرت� 
يف �لعامني �ملا�شيني مان�ش�شرت �شيتي �لنكليزي با�شر�ف �ملدرب �ل�شباين بيب 

غو�رديول.
�لرديف  �لفريق  �أجل تدريب  2018 من  بنفيكا عام  �إىل  �لعائد  وي�شرح لجي 
جيل  “فاز  بالقول  �لنادي  فل�شفة  �أع���و�م،  �شتة  ��شتمرت  �خل��ارج  يف  جتربة  بعد 
عام 1994 على جميع �مل�شتويات، ومن خالل حتليل جناحه، متكنا من �إعادة 

�إنتاجه«.
وخالل غيابه فاز رئي�س �لنادي لوي�س فيليبي فيري� بالرهان �لذي و�شعه على 
�لأّول  �لفريق  يف  �لأم���ور  زم��ام  فيتوريا  روي  �مل���درب  ت�شلم  م��ع  �لتدريب  مركز 
�ل�شباب  بعن�شر  ثقته  و���ش��ع  يف  �لخ���ري  ه��ذ�  ي���رتدد  فلم   ،)2019  �2015(
من �أجل بناء فريقه خلو�س �ل�شتحقاقات �ملحلية و�لقارية، ففاز بلقب �لدوري 
وبكاأ�س   2016 ع��ام  �لربتغالية  �لأن��دي��ة  وبكاأ�س  م��رة  �ملحلية  و�لكاأ�س  مرتني 
�خليار  د�ئ��م��ا  يكن  مل  �ل�شباب  عن�شر  على  �ل��ره��ان  �أن  غ��ري  م��رت��ني.  �ل�شوبر 
 �2009( �ل�شابق جورجي جيزو�س  �مل��درب  بنفيكا، فخالل حقبة  لنادي  �لّول 
قارة  يف  �ل�شابة  مو�هبه  عن  يبحث  م��رة   37 �لربتغال  بطل  ك��ان   ،)2015
�أن يطوعهم للتاأقلم مع متطلبات كرة  �أمريكا �جلنوبية ويتعاقد معهم بهدف 

�لقدم �لوروبية. كان يعمد لحقا �إىل بيعهم يف �شفقات كبرية، على غر�ر ما فعل 
مع �أمثال �ملد�فع �لدويل �لرب�زيلي د�فيد لويز �أو �لرجنتيني �أنخل دي ماريا.... 

حماول ن�شخ “�لو�شفة” �لناجحة لغرميه �للدود يف �شمال �لبالد، بورتو.
يقول لجي �لذي ر�هن �لعام �ملا�شي على �ملهاجم �ل�شاب فيليك�س �ملنتقل خالل 
ف�شل �ل�شيف �حلايل �إىل �أتلتيكو مدريد �لإ�شباين مقابل 126 مليون يورو، يف 
�شفقة قيا�شية للنادي “بعد عودتي، وجدت برناجما �شلبا ملركز �لتدريب حيث 

كان مدرب �لفريق �لول يبحث د�ئما يف مركز تدريب �ل�شبان«.
هذ� �لعام تت�شمن ت�شكيلته ثمانية لعبني تخرجو� من �أكادميية �شي�شال، منهم 

�لدوليون روبن دياز وجيد�شون فرنانديز وفلورنتينو لويز وفريو وجوتا.
وبينما كان منتخب �لربتغال �لفائز بكاأ�س �أوروبا 2016 موؤلفا بعدده �لكرب 
من لعبني تخرجو� من �أكادميية �شبورتينغ، ي�شكل متخرجو �أكادميية بنفيكا 

قاعدة منتخب �ل� “�شيلي�شاو” و�لفئات �لأدنى.
ويعمل فريق بنفيكا على جتهيز �أف�شل �ملن�شاآت ل�شبانه، لذ� مل يرتدد يف ��شتثمار 
يورو،  ماليني  خم�شة  بقيمة  �شنوية  ميز�نية  وتخ�شي�س  ي��ورو  مليون   15

�أجل حتديث وتو�شيع  2017 من  �إ�شافية عام  يورو  11 مليون  ليعود وينفق 
من�شاآته. كما �أقدم بنفيكا هذ� �لعام على �شر�ء �أر�س تبلغ م�شاحتها 42 هكتار�، 
وهي ثالثة ��شعاف م�شاحة �ملوقع �لذي �شي�شمل بناء مالعب جديدة ومدر�شة 
بيع  �شفقات  من  �جلديد  م�شروعه  �لربتغايل  �لنادي  ومي��ول  بالنادي.  خا�شة 
لعبيه “�شناعة �شي�شال” و�لتي درت على خزينته ن�شف مليار يورو، فيما حقق 

بنفيكا يف عام 2018 �أرباحا مالية، وذلك للعام �خلام�س تو�لياً.
ومن بني 88 لعبا ترت�وح �أعمارهم بني 11 و18 عاما يعي�شون يف �لأكادميية، 
ي�شارك لعب خط �لو�شط بيدرو باتو مع فريق دون 15 عاما، حيث يطلب منه 
يف �شي�شال �لقيام باأمور “�أ�شعب بكثري” مما كان يطلب منه �لقيام بها مع فيال 
فر�نكا دي �شري�، وهو فريق من بلدة يف �ل�شو�حي �ل�شمالية لل�شبونة غادره قبل 

ثالثة �أعو�م، بح�شب ما ذكر �لالعب �لبالغ من �لعمر 14 عاما.
ويوؤكد رودريغو ماغالي�س �ملن�شق �لفني ملركز �لتدريب ما يقوله �لالعب �ل�شاب، 
�ذ ي�شدد على �أن “�ل�شروط قا�شية جد�ً على جميع �مل�شتويات كي ل مينع �ي �شيء 

هوؤلء �ل�شباب من �لو�شول �إىل �لأندية �ملحرتفة«.

بنفيكا منجم املواهب ال�شابة الربتغالية 

تو�ليا يف خمتلف  �ل�شاد�س  ف��وزه  �إىل حتقيق  �لإ�شباين  بر�شلونة  ن��ادي  يتطلع 
�شالفيا  على  �شيفاً  �لأرب��ع��اء  �ليوم  يحل  عندما  وذل��ك  �ملو�شم،  ه��ذ�  �مل�شابقات 
بر�غ �لت�شيكي يف �ول لقاء بينهما على �لإطالق، �شمن �إطار مناف�شات �جلولة 

�لثالثة من دور �ملجموعات مل�شابقة دوري �أبطال �أوروبا يف كرة �لقدم.
�ملرحلة  يف  �ل�شبت  فالفريدي  �إرن�شتو  �لكاتالوين  �ل��ن��ادي  م��درب  رج��ال  جن��ح 
نظيفة  بثالثية  �إيبار  على  ب�شهولة  �لفوز  يف  �لإ�شباين،  �ل��دوري  من  �لتا�شعة 
تناوب على ت�شجيلها �لفرن�شي �نطو�ن غريزمان و�لقائد �لأرجنتيني ليونيل 
مي�شي و�لأوروغوياين لوي�س �شو�ريز، يف ظل �أجو�ء م�شحونة ت�شهد مو�جهات 
�ل�شجن بحق  �أحكام  بعد  �أقليم كاتالونيا  �ل�شرطة و�ملتظاهرين يف  عنيفة بني 
قياديني �نف�شاليني ما بني ت�شعة و13 عاماً ب�شبب دورهم يف حماولة �لإقليم 
�لنف�شال عن �إ�شبانيا عام 2017. وحقق بر�شلونة �أمام �إيبار فوزه �خلام�س 
تو�ليا يف خمتلف �مل�شابقات، يف �شل�شلة تخللها �لفوز �لقاري على �إنرت ميالن 

�لإيطايل 2-1 يف �جلولة �لثانية للمناف�شات.
 19( م��دري��د  ري��ال  غرميه  ع��ن  نقطة  “�لليغا” ب��ف��ارق  ب�شد�رة  ��شتاأثر 

متاأرجحة  بد�ية  بعد  �ملو�شم  هذ�  �لوىل  للمرة  وذل��ك   ،)18 مقابل 
�إفتتاح  يف  بلباو  �أتلتيك  �أر���س  على  نظيف  بهدف  خ�شارته  �شهدت 

�لدوري و�فتقاده جلهود �أف�شل لعب يف �لعامل هذ� �لعام مي�شي 
ب�شبب �لإ�شابة وتاأخر غريزمان يف �لتاأقلم مع �لفريق و��شتعادة 

جناعته �لتهديفية.
�لثامن ع�شر من  �إتفاق على  �إىل  وري��ال تو�شال  بر�شلونة  وك��ان 

كانون �لأول دي�شمرب �ملقبل موعد� جديد� للكال�شيكو �لذي 
�حلايل  �أكتوبر  �لأول  ت�شرين   26 يف  كان مقرر� 

، وت���اأج���ل ب�شبب  �ل��ع��ا���ش��رة  �مل��رح��ل��ة  ���ش��م��ن 
�لتوتر �لناجم يف �إقليم كاتالونيا.

على �ل�شعيد �لقاري يحتل بر�شلونة 
�مل���ج���م���وع���ة  �ل������ث������اين يف  �مل������رك������ز 
�ل�����ش��اد���ش��ة ب���ف���ارق �لأه�������د�ف عن 
بعد  �لأمل���اين  دورمت��ون��د  بورو�شيا 

ت��ع��ادل��ه��م��ا ���ش��ل��ب��ا وف������وزه على 
�شالفيا  ي��ق��ب��ع  ف��ي��م��ا  �إن�����رت، 
بر�غ يف قاع �لرتتيب بنقطة 
بعد تعادل �إيجابي 1-1 مع 
د�ره  �إن���رت وخ�����ش��ارة يف عقر 
بهدفني  دورمت�����ون�����د  �م������ام 

نظيفني.
بطل  غ������ري������زم������ان  ر�أى 

مع   2018 م������ون������دي������ال 
ف��رن�����ش��ا، ب��ع��د �ل���ف���وز ع��ل��ى �إي���ب���ار �أنه 

�أيام �أف�شل �أو �أ�شو�أ، ولكننا  هناك  “�شتكون 
ف�شيئا  �شيئاً  �لبع�س  بع�شنا  ع��ل��ى  ن��ت��ع��رف 

و�شوف ن�شعى للمزيد«.
�إىل كالم لعبه  �ملدرب فالفريدي  و�أ�شاف 

�لنهاية،  يف  ويتالقون.  �لبع�س  بع�شهم  يفهمون  ما  د�ئما  �لكبار  “�لالعبون 
مع )مرور( �لوقت وتتابع �ملباريات، �شيجدون �ملزيد )من �لتفاهم( و�شت�شبح 

�لأمور �أف�شل«.
ويفتقد بطل �إ�شبانيا يف �لعامني �ملا�شيني جهود لعبه �شريجي روبرتو �لذي 
�ملد�فع  �شيعود  فيما  �إي��ب��ار،  �أم���ام  �لي�شرى  �لركبة  �أرب��ط��ة  يف  ل�شابة  تعر�س 

جري�رد بيكيه �إىل �لت�شكيلة بعد غيابه ب�شبب �لإيقاف.
يف �ملقلب �لآخر، يف بر�غ يحاول فريق �شالفيا �أن يبني �آماله على عامل �لثقة، 
و�ملر�هنة على �لقوة �لبدنية لالعبيه و��شلوب �ل�شغط �ملتو��شل على �خل�شم، 

�لذي وعد به مدربه يندري�س تربي�شوف�شكي.
وي�شتمد �شالفيا ثقته من �إجناز �ملو�شم �ملن�شرم عندما �أق�شى مو�طن بر�شلونة، 
�إ�شبيلية من م�شابقة �لدوري �لأوروبي “يوروبا ليغ” )تعادل 2-2 ذهابا وفاز 
�شالفيا على �أر�شه 4-3 �إياباً بعد متديد �لوقت(، قبل �أن يجد نف�شه يف �لدور 
ربع �لنهائي خارج �مل�شابقة �لقارية على يد ت�شل�شي �لنكليزي، 
مو�طنه  ح�شاب  على  باللقب  للفوز  �لخ���ري  ط��ري��ق  يف 

�أر�شنال.
�مل��د�ف��ع وق��ائ��د �شالفيا، توما�س  �ل��و���ش��ط  ي��ق��ول لع��ب 
�شوت�شيك “�شنذهب �إىل �مللعب ونحن نعلم �أنه باإمكاننا 

�أن ننجح«.
“ثالثي هجومي غري معقول” مع  ب�  و��شاد �شوت�شيك 
�شو�ريز ومي�شي وغريزمان، وقال “من �مل�شحك �لتفكري 
و�شنلعب  مي�شي  م��ع  )�ل��ن��ادي(  �شعار  �شنتبادل  باأننا 

مبو�جهة كل هوؤلء �لالعبني«.
�أون���دري كولر  ع��رّب �حلار�س  �ملقابل  يف 
ع����ن ط���م���وح���ات م��ت�����ش��در �ل������دوري 
“نريد  وق��ال  �مل�شروعة،  �لت�شيكي 
وقد  نقطة،  )ح�����ش��د(  �لأق���ل  على 
نو�جه  �أن  ب��اإم��ك��ان��ن��ا  �ن����ه  ب��ره��ن��ا 
�شنجعلهم  �أن��ن��ا  و�ع��ت��ق��د  �ل��ك��ب��ار، 
ز�لت  وم��ا  �أر�شنا«.  على  يعانون 
زي�����ارة ب��ر���ش��ل��ون��ة �لأخ������رية �إىل 
�أذه��ان �جلماهري  بر�غ عالقة يف 
�لنادي  �شحق  حيث  �لت�شيكية، 
فيكتوريا  م�شيفه  �ل��ك��ات��ال��وين 
ب��ي��ل��زن ب��رب��اع��ي��ة ن��ظ��ي��ف��ة، �شجل 
مها مي�شي ثالثية )“هاتريك”( 
 .2011 ع����ام  �لب����ط����ال  دوري  يف 
�لعديد  “هناك  قائال  ك��ولر  ويتابع 
من �لالعبني �لقادرين على �لت�شجيل، 
وميلك �جلميع مل�شة �أخرية ر�ئعة«. وختم 
مي�شي.  �أق��وي��اء، وحتديد�ً  هم  كم  “نعلم 
فقدمه �لي�شرى �إ�شتثنائية و�عتقد �نه ل 

ميكنك �أن تتح�شر لذلك«.

بر�شلونة يتطلع لفوزه ال�شاد�س تواليا يف ت�شيكيا 



�شقط يف حفرة واختفى
يو��شل رجال �لإطفاء يف مدينة مك�شيكية، بحثهم عن رجل �شقط 
�ملجاري،  مياه  يف  �لتيار  يجرفه  �أن  قبل  �لطريق،  على  حفرة  يف 

ليظل مفقود� حتى �للحظة.
وبح�شب ما نقل موقع "�إيه بي �شي"، فاإن عدد� من رجال �لإطفاء 
�أريزونا �لأمريكية، �نتقلو� �إىل مدينة  يف مدينة فونيك�س بولية 
وجرى  �لتقني.  �ل��دع��م  ي��ق��دم��و�  حتى  �ملك�شيك  يف  هريمو�شيلو 
�ملدينتني،  ب��ني  "تو�أمة"  �تفاقية  �إط���ار  يف  �لتقني  �ل��ع��ون  تقدمي 
�أن  �مل�شوؤولون  وجرت عملية �لبحث يوم �جلمعة �شباحا. و�أو�شح 
�إىل  �لآن، بالنظر  جهود �لبحث عن �لرجل �ملختفي تعرثت حتى 
�لرجل  �ختفاء  و�أث��ار  �ملجاري.  مياه  لت�شريف  �أنابيب  وج��ود عدة 
�أنه �شقط و�شط  �أيام خماوف كبرية ب�شاأن �شالمته، ل�شيما  لعدة 

�ملجاري، لكن �ل�شلطات مل ت�شتطع بعد �أن توؤكد م�شريه.

م�شحات لعالج اإدمان الهواتف الذكية
ت�شتخدم  �أنها  ت�شاي رين،  يو  �ملر�هقة  �أدرك��ت  �لر�بعة فجر�.  �إنها 
بعد  �ل�شتيقاظ  وعليها  متو��شلة،  �شاعة   13 منذ  �لذكي  �لهاتف 
�أنها  �لكورية  �لفتاة  تعلم  �ملدر�شة.  �إىل  للذهاب  فقط  �شاعات   3
تديرها �حلكومة  �لتحقت مب�شحة  تعاين م�شكلة مزمنة، لذلك 
�لذكية،  �ل��ه��و�ت��ف  على  ي��دم��ن��ون  �ل��ذي��ن  للمر�هقني  وخ�ش�شت 
للتخل�س من هذه �لعادة. و�شلطت �شبكة "�شي �أن �أن" �لأمريكية 
�ل�شوء على تنامي �مل�شحات �لتي تعنى مبكافحة �إدمان �لهو�تف 
�ل���ذك���ي���ة، ع��ل��ى غ����ر�ر �مل�����ش��ح��ات �ل��ت��ي ظ��ه��رت مل�����ش��اع��دة مدمني 
�أع��ل��ى ن�شب �متالك  ك��وري��ا �جلنوبية و�ح���دة م��ن  �مل��خ��در�ت. ويف 
مثل  �لبالد  يف  �ملر�هقني  من  باملئة   98 ويحوز  �لذكية،  �لهو�تف 

هذه �لأجهزة وفقا لأرقام حكومية ن�شرت يف 2018.
يظهرون  �ليافعني  ه���وؤلء  م��ن  ك��ث��ري�  �إن  �شيول  حكومة  وت��ق��ول 
ع��الم��ات �إدم�����ان �ل��ه��و�ت��ف �ل��ذك��ي��ة. ويف �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، �شنفت 
بني  �أع��م��اره��م  ت���رت�وح  �ل��ذي��ن  �لفتيان  م��ن  باملئة   30 �ل�شلطات 
10و19 عاما يف فئة "مفرطي ��شتخد�م �لهو�تف". وتقول وز�رة 
�لعلوم وتكنولوجيا �ملعلومات �إن هوؤلء يخاطرون مبو�جهة عو�قب 
و�أن�شاأت  بالنف�س.  �لتحكم  على  قدرتهم  �نخفا�س  مثل  وخيمة، 
حكومة كوريا �جلنوبية 16 م�شحة يف �أنحاء �لبالد، تقدم خدمات 

�مل�شاعدة للمر�هقني من مدمني ��شتخد�م �لهو�تف �لذكية.

خندق نازي يتحول اإىل فندق فخم 
ك�شفت جمموعة فندقية يف �أملانيا، موؤخر�، ت�شميما لإقامة فندق 
�لنازي،  �لنظام  حكم  حت��ت  �ُشيَد  ع�شكري  خندق  موقع  يف  فخم، 

خالل �حلرب �لعاملية �لثانية.
وبح�شب موقع "�إي بي �شي"، فاإن جمموعة "NH" �شت�شيد فندقا 

ي�شم 136 غرفة، يف مدينة هامبورغ، �شمايل �لبلد �لأوروبي.
ويعتزم �لقائمون على �مل�شروع، �إحد�ث مقهى ومطعم يف �لفندق، 

ف�شال عن �إحد�ث حديقة �شاحرة يف �شطح �ملبنى.
ب�شكل  �شيقام  �ل��ذي  �لفندق  �أن  بيان،  �مل�شروع، يف  و�أو�شح مطورو 
هرمي يف موقع خندق "�شان بويل" �ل�شهري، �شيتاألف من خم�شة 

طو�بق.
وبو�شع من �شينزلون م�شتقبال يف هذ� �لفندق �أن يحظو� باإطاللة 
بامل�شاحات  �أي�شا  �شي�شتمتعون  كما  �ل�شاحلية،  �ملدينة  على  و��شعة 
�خل�شر�ء حول �ملكان. ومت بناء هذ� �لقُبو �شنة 1942، يف غ�شون 
300 يوم فقط، على �أيدي �ألف عامل ق�شري، وي�شل �شمك �جلد�ر 

يف �ملن�شاأة �إىل 3.5 �أمتار.
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هل يحل الروبوت مكان القا�شي؟
يعتقد �لعديد من �ملتهمني �أن وجود حمام �أف�شل �أو قا�ٍس �أكرث ت�شاهاًل �أو هيئة حملفني �أكرث تفهماً قد يجعل 

�لأمور �أف�شل بالن�شبة لهم، فهم يلقون باللوم على �خلطاأ �لب�شري يف �إد�نتهم. 
ولكن هل ميكن �إز�لة �لعن�شر �لب�شري من �لنظام �لق�شائي؟

يوؤديها  �أخ��رى  مهام  عن  �أ�شا�شية  �أبحاث  لإج��ر�ء  �لكمبيوتر  خو�رزميات  بالفعل  �ملحاماة  �شركات  بع�س  ت�شتخدم 
�أن يتم �لق�شاء على معظم منا�شب �لبحث �شبه  تقليدًيا �ملوظفون �لب�شريون، وهذه فقط �لبد�ية، ومن �ملتوقع 

�لقانونية و�لقانونية خالل �لعقد �ملقبل.
و�خلطوة �لتالية ل حمالة تنطوي على �ل�شتعانة بالذكاء �ل�شطناعي يف جمال �لقانون، �أو حتى ��شتبد�ل �ملحامني 

متاماً. و�إذ� �أ�شبح لدينا حمامون �آليون، فلماذ� ل يتم تعيني ق�شاة وحملفني �آليني يف �مل�شتقبل؟ 
�ملحامي �لربيطاين توم جري�ردي قال يف حديث لفورب�س "قد يعترب من �ملمار�شات �خلاطئة عدم ��شتخد�م �لذكاء 
�ل�شطناعى يف جمال �لق�شاء حتى �ليوم. �لأمر يبدو مماثاًل ملحامي يف �أو�خر �لقرن �لع�شرين ل يز�ل يفعل كل 

�شيء باليد عندما ميكن لهذ� �ل�شخ�س ��شتخد�م جهاز كمبيوتر".
قاعة  �إىل  بهم  �خلا�شة  �مل�شبقة  �لأحكام  د�ئماً  بطبيعتهم يح�شرون  �لنا�س،  �أن  �إىل  و�رن  روز�ل��ني  �لكاتبة  وت�شري 
�ملحكمة.  وت�شيف �أن �لروبوت "ميكن �أن يكون مربجماً مبجموعة �أكرب بكثري من �حلقائق و�لأرقام حول طبيعة 
�جلرمية، و�لق�شايا �مل�شجلة و�لقانون، مما يجعله �أكرث جدوى من �ملحلف �لذي لديه �لقليل من �لوعي حول مثل 

هذه �لأمور".
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ا�شتقبال حافل حليوان الرعب والفاأل ال�شيئ
حظي ميالد حيو�ن جديد من �لليمور باهتمام كبري يف �لوليات �ملتحدة، 
ل�شيما �أن �إجناب �لكائن �لذي ي�شتهر ب�"�لفاأل �ل�شيئ" جرى قبل �أيام فقط 

من عيد �لرعب "�لهالوين".
ينتمي  �لذي  �لليمور  فاإن حيو�ن  نيوز"،  "فوك�س  �شبكة  نقلت  وبح�شب ما 
�إىل فئة �لهباريات وميتاز باأ�شابعه �لطويلة ويعرف با�شم "�آي �آي"، ُولد يف 

مركز "ديوك" بولية نورث كارولينا.
ومل يتعد وزن هذ� �حليو�ن �ملعروف ب�شكله �لقبيح 81 غر�ما عند �مليالد، 
وهو �لتا�شع فقط يف �ملركز، فيما ل يوجد منه �شوى 24 حيو�نا يف كامل 

�لوليات �ملتحدة.
وتقول �مل�شوؤولة على �ملركز �ملخت�س يف رعاية �حليو�نات �ملهددة بالنقر��س 
كاثي وليامز، �إن "�لليمور لي�س موؤذيا باملرة، لكنه ميتاز بن�شاط ملحوظ، 
وي�شتطيع �أن يتعلم ب�شرعة فائقة". و�أطلق ��شم "ميليز�ندر" على �حليو�ن 
"�آردري"  و�لدتها  جانب  �إىل  متكث  �أن  �ملرتقب  وم��ن  �أنثى،  وه��ي  �لوليد، 
�لوليدة هذه �ملدة يف تعلم كيفية �لدفاع  3 �شنو�ت. و�شتق�شي  ملدة تقارب 
�لع�س  �إق��ام��ة  مثل  مهمة  �أخ���رى  م��ه��ار�ت  �كت�شاب  جانب  �إىل  نف�شها،  ع��ن 
و�حل�شول على �لغذ�ء. وينحدر هذ� �حليو�ن من مدغ�شقر وهو مرتبط 
يف �لثقافة �ل�شعبية باملوت و�لت�شاوؤم، وجرى �لعتقاد يف وقت �شابق باأنه قد 

�نقر�س نهائيا لكن �أعيد �كت�شافه يف �شنة 1961.

اجلوكر حا�شر يف احتجاجات لبنان
"�جلوكر" م��ت��ج��ول بني  ب��ني �حل�����ش��ود �ل��غ��ا���ش��ب��ة يف ����ش���و�رع ل��ب��ن��ان، ظ��ه��ر 
�ل�شهري  �لقناع  لر�شم  و�لفتيات  �ل�شباب  من  ع��دد�  جل��اأ  عندما  �ملتظاهرين 
�لفيلم  عك�س  على  �شلمي،  ب�شكل  على وجههم، يف دللة على "�لتمرد" لكن 

�ل�شهري �لذي ت�شدر �شباك �لتذ�كر يف �أنحاء �لعامل.
ويو��شل �للبنانيون �لتظاهر يف خمتلف �أنحاء �لبالد، �حتجاجا على تر�جع 

�لو�شع �لقت�شادي وتردي �لبنيات �لتحتية، �إ�شافة �إىل تف�شي �لف�شاد
وطبعت �لحتجاجات بع�س �للقطات �لرمزية يف �لوقت نف�شه، مثل ح�شور 
�شخ�شية "�جلوكر" بني �ملحتجني. و�نت�شرت على �ملو�قع �لجتماعية �شور 
وحتمل  �جلوكر  مكياج  ت�شع  ب��ريوت،  �لعا�شمة  يف  �ملتظاهرين  و�شط  فتاة 
�لعلم �للبناين. وبعدها، �شار عدد من �للبنانيني على �ملنو�ل نف�شه، ور�شمو� 
"قناع �جلوكر" على �أوجههم و�شارو� ب�شكل جماعي، وفق ما ر�شدت عد�شات 
وت�شدر  �لعامل  يف  و��شعا  ج��دل  �أث��ار  �أم��ريك��ي  و"�جلوكر" فيلم  �مل�شورين. 
�شباك تذ�كر �شالت �ل�شينما، حيث يحكي ق�شة ممثل كوميدي فا�شل كانت 
يقرر  جعلته  نف�شية،  و�شغوط  م�شاكل  ع��دة  يو�جه  �أن  قبل  طبيعية  حياته 

�خلروج عن �لقانون ويقتحم عامل �جلرمية و�لفو�شى يف مدينة جوثام.
ورغم �أن "�جلوكر" �ختار يف �لفيلم �للجوء �إىل �لعنف للتعبري عن غ�شبه، �إل 

�أن "�جلوكر �للبناين" �ت�شم بالحتجاج �ل�شلمي �لر�ف�س ملمار�شة �لعنف.

»الأيرلندي« يف افتتاح 
مهرجان القاهرة ال�شينمائي 
ك�شف مهرجان �لقاهرة �ل�شينمائي 
�ل������دويل ع���ن �خ���ت���ي���ار ف��ي��ل��م )ذي 
من  "�لأيرلندي"  �أي��ري�����ش��م��ان( 
�إخر�ج مارتن �شكور�شيزي للعر�س 
يف �فتتاح دورته �حلادية و�لأربعني 
ت�شرين  نوفمرب-  �شهر  تقام  �لتي 

�لثاين.
�لفيلم بطولة �آل بات�شينو وروبرت 
�حلائزين  بي�شي  وج���و  ن���ريو  دي 

جميعا على جو�ئز �لأو�شكار.
وتدور �أحد�ث �لفيلم �لذي �أنتجته 
�شعود  ح�����ول  ن��ت��ف��ل��ي��ك�����س  ���ش��ب��ك��ة 
ع�����ش��اب��ات �جل���رمي���ة �مل��ن��ظ��م��ة يف 
�مل��ت��ح��دة خ���الل �لفرتة  �ل���ولي���ات 
�لثانية  �ل��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ح��رب  �ل��ت��ال��ي��ة 
وه����ي �حل��ك��اي��ة �ل��ت��ي مت��ت��د لعدة 
�أج���ي���ال وت��ت��ع��ر���س لإح�����دى �أكرث 
�لتاريخ  يف  غ���م���و����ش���ا  �جل�����ر�ئ�����م 

�لأمريكي �ملعا�شر.
رئي�س  ح���ف���ظ���ي  حم����م����د  وق���������ال 
يف  �ل�شينمائي  �ل��ق��اه��رة  مهرجان 
ملارتن  �لأي���رل���ن���دي  "فيلم  ب���ي���ان 
�شينمائية  جتربة  هو  �شكور�شيزي 
من  متثيلي  �أد�ء  يزينها  متكاملة 
على  �لعامل" م��وؤك��د�  ممثلي  �أه���م 
�لدورة  لفتتاح  بالفخر  ي�شعر  �أنه 
�لقادمة للمهرجان "بهذه �لتحفة 
�شاغها  �ل���ت���ي  �مل��ل��ح��م��ي��ة  �ل��ف��ن��ي��ة 
عرب  �ل�شينما  ���ش��ن��اع  �أع��ظ��م  �أح���د 

تاريخها".
�شينظم  �مل���ه���رج���ان  �أن  و�أ�����ش����اف 
�لتايل  �ل����ي����وم  يف  ث���ان���ي���ا  ع���ر����ش���ا 
لالفتتاح ليتيح من خالله فر�شة 
مل�شاهدة  �ل��ق��اه��رة  جلمهور  ثانية 
قبل  �لكبرية  �ل�شا�شة  على  �لفيلم 

بدء عر�شه على نتفليك�س.

مليون دولر هدية كيم 
كاردا�شيان يف عيدها

ك�����ش��ف��ت جن��م��ة ت��ل��ف��زي��ون �ل����و�ق����ع  كيم 
ميالدها  عيد  يف  هديتها  �أن  كارد��شيان  
دولر  مليون  بقيمة  ت��ربع  ك��ان��ت  �ل�39 
تهدف  خ����ريي����ة  جل���م���ع���ي���ات  ب���ا����ش���م���ه���ا 
 Cut 50،وهي �ل�������ش���ج���ون  لإ������ش�����الح 
 Buried Alive Project، Equal
Justice Initiative and Antic-

.Recidivism Coalition
و�ل��ه��دي��ة ه��ي م��ن زوج��ه��ا �لنجم كانيي 
�شيكاغو  وهم  �لأربعة  و�أولده��م��ا  وي�شت 
 2018 يناير  �لثاين-  كانون  يف  �ملولودة 
�لعمر  من  �لبالغ  و�شينت  بديلة  �أم  من 
وعمرها  وي�شت  ون���ورث  �أع����و�م-  ث��الث��ة 
 5 �لعمر  من  �لبالغ  وب�شامل  �شنو�ت،   6
جد�  �شعيد  قلبها  �أن  ذك��رت  كيم  �أ�شهر. 
ب��ه��ذه �ل��ه��دي��ة. وك��ان��ت كيم ق��د �حتفلت 

بعيدها بع�شاء عائلي.

تتغلب على ال�شرطان مب�شاعدة زوجة طليقها      
تعاين  باأنها  �ملدمرة  �لأنباء  �إيفانز  �شوز�ن  تلقت  عندما 
م��ن �شكل ع����دو�ين م��ن ���ش��رط��ان �ل���ث���دي، ك��ان��ت تخ�شى 

�لأ�شو�أ على نف�شها وعلى م�شتقبل بناتها. 
�أّم لأرب��ع بنات نالت �حلب  "51 عاماً" وهي  لكن �شوز�ن 
�ل�شابق  زوجها  زوج��ة  متوقع،  غري  م�شدر  من  و�ل��دع��م 
بول، �لتي حر�شت على مر�فقتها خالل جل�شات �لعالج 
حا�شرة  د�ئماً  تكون  ب��اأن  ووع��دت  �لأ�شبوعية،  �لكيماوي 

لرعاية بناتها.
وتزوجت بول من كري�س "56 عاماً" يف �شبتمرب "�أيلول" 
18 �شهر�ً، وكان كري�س  2013 بعد عالقة بينهما د�مت 

�نف�شل عن �شوز�ن يف 2010 بعد 14 عاماً من �لزو�ج.
يف  �لثدي  ب�شرطان  �شوز�ن  �إ�شابة  ت�شخي�س  مت  وعندما 
�أغ�شط�س "�آب" من �لعام �ملا�شي، �زدهرت �شد�قة خا�شة 

بينها وبني بول.
على  بقينا  كري�س  عن  �نف�شلت  "عندما  ���ش��وز�ن  وتقول 
عالقة جيدة ب�شبب �لأطفال، �لطالق قر�ر �شعب، لكنه 
بعد  �أ���ش��دق��اء  وبقينا  لنا،  بالن�شبة  �ل�شائب  �لأم���ر  ك��ان 

�لطالق".
"ت�شرين  �أكتوبر   4 يف  �لكيماوي  �شوز�ن عالجها  وب��د�أت 
�أول  �بنتها لورين يف  �لعام �ملا�شي، ور�فقتها  �لأول" من 
غري  م��ك��امل��ة  ذل���ك  ب��ع��د  تلقت  ولكنها  ل��ل��ع��الج،  جل�شتني 
متوقعة من زوجة طليقها بول. وذكرت بول �أنها وزوجها 
�شوز�ن  �إ�شابة  ت�شخي�س  بعد  �شديد  بحزن  �شعر�  كري�س 
بال�شرطان، و�أ�شرت على �أن تقلها ب�شيارتها �إىل جل�شات 
�لعتناء  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ت  ب��ل  ب��ذل��ك،  تكتف  �ل��ع��الج. ومل 
بكافة �شوؤون �ملنزل، كالت�شوق و�لطهي و�لعتناء بالبنات، 

بح�شب �شحيفة مريور �لربيطانية.

جتتاز حتدي ال�شغط  يف عمر 84 عاما
�أظهرت �شيدة م�شنة قدر� "مذهال" من �للياقة �لبدنية 
�لتي قد ل ميتلكها كثري من �ل�شباب، بعدما ��شتطاعت 
�أن توؤدي حركة ريا�شية مبرونة كبرية رغم عمرها �لبالغ 

84 عاما.
فاإن  �شي" �لإخ��ب��اري��ة،  ب��ي  "�إي  �شبكة  نقلت  م��ا  وبح�شب 
ماجي دي�شانتي، �لتي خدمت �جلي�س �لأمريكي يف حرب 
�ل�شغط  بتمرين  قامت  "مقدم"،  برتبة  وتوجت  فيتنام 
قبل ركوب �لطائرة، يف �إطار رحلة فخرية �إىل و��شنطن 

لزيارة عدد من �لن�شب �لتذكارية.
�إد�رة  ودخلت �لع�شكرية �لقدمية يف حتد مع عن�شر من 
�أم���ن �ل��ن��ق��ل �لأم��ريك��ي��ة، ف��ق��ام �لث��ن��ان ب��ال��ن��زول �أر�شا، 

و�أجنز� مترين �ل�شغط من 7 مر�ت �شعود� وهبوطا.
فيتنام،  حرب  خالل  ع�شكرية  ممر�شة  دي�شانتي  وعملت 
وكانت ت�شتعد �إىل �ل�شفر من �أريزونا وهي ترتدي بذلتها 

�لع�شكرية.
ت��ل��ق��ت �لع�شكرية  �ل�����ش��غ��ط،  �ن��ت��ه��ت م��ن مت��ري��ن  وح���ني 
�إعجاب  و�شط  تنه�س،  حتى  ب�شيطة  م�شاعدة  �ل�شابقة 

كبري مبا �أجنزته.
مماثلة  �شحة  يف  يظلو�  �أن  ياأملون  �إنهم  معلقون  وق��ال 
طرفاء  ق��ال  فيما  �لثمانني،  �إىل  �لعمر  بهم  يتقدم  حني 
مترين  �أد�ء  ي�شتطيعون  ل  �ل��ن��ا���س  ب��ع�����س  �إن  �آخ�����رون 

�ل�شغط حتى يف فرتة �ل�شباب. اإيال بورنيل خالل ح�شورها مهرجان جوائز InStyle لعام 2019 يف لو�ش اأجنلو�ش، كاليفورنيا. ا ف ب

الرتياق الأزرق يفوز 
بجائزة امل�شرح املوريتاين 
"�لرتياق  �مل�����ش��رح��ي  �ل��ع��ر���س  ف���از 
للفنون  �إي���ح���اء  ل��ف��رق��ة  �لأزرق" 
بجائزة  )�مل�����ش��رح��ي��ة(  �ل��رك��ح��ي��ة 
للم�شرح  �ل����وط����ن����ي  �مل�����ه�����رج�����ان 
�ملوريتاين �لذي �أ�شدل �ل�شتار على 
دورت����ه �ل��ث��ان��ي��ة م�����ش��اء �لث��ن��ني يف 

�لعا�شمة نو�ك�شوط.
نظمته  �ل��ذي  �ملهرجان  يف  �شاركت 
بالتعاون  للم�شرح  �لعربية  �لهيئة 
و�ل�شناعة  �ل���ث���ق���اف���ة  وز�رة  م����ع 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة ع�����ش��رة ع���رو����س من 

خمتلف �لوليات �ملوريتانية.
برئا�شة  �لتحكيم  جلنة  وت�شكلت 
�ملمثل و�لكاتب �لتون�شي �لبغد�دي 
�ملوريتانية  �لكاتبة  وع�شوية  عون 
و�ملخرج  �لوهاب  عبد  بنت  فاطمة 
و�لكاتب  قرمي  جمال  �جل��ز�ئ��ري 
�مل�����ش��رح��ي �مل��وري��ت��اين حم��م��د فال 

عبد �لرحمن.
وف����از ب��ج��ائ��زة �أف�����ش��ل مم��ث��ل علي 
ديدة عن عر�س )كا�شتينج( لفرقة 
�ل�����ش��روق، وج���ائ���زة �أف�����ش��ل ممثلة 
خ��دي��ج��ة م��ن��ه ع���ن ع��ر���س )�آه����ات 
ت���ري����س( ل��ف��رق��ة �زوي�������ر�ت ولي���ة 
ذه��ب��ت جائزة  زم���ور، فيما  ت��ري���س 
�ود�عة  حممد  �شيد  �إىل  �لإخ����ر�ج 
لفرقة  )ه����و�ج���������س(  ع���ر����س  ع����ن 

�نو�ذيبو.
وفاز بجائزة �ل�شينوغر�فيا عر�س 
)���ش��رك �لأح�����الم( ل��ف��رق��ة �ملوكب 
�لثقايف، وجائزة �لتاأليف �ملو�شيقى 
�لوطن(  )حماة  عر�س  و�مل��وؤث��ر�ت 

لفرقة �أطار بولية �أدر�ر.
د�ر  م�شرح  على  �خلتام  حفل  �أقيم 
نو�ك�شوط  يف  �ل��ق��دمي��ة  �ل�����ش��ب��اب 
�مل�شوؤولني  م����ن  ع�����دد  ب���ح�������ش���ور 

�ملوريتانيني و�مل�شرحيني �لعرب.

القرا�شنة الل�شو�س يجنون املاليني 
نبه حتقيق �شحفي موؤخر�، �إىل �أن �لوليات �ملتحدة 
ي�شتهدفون  �لذين  للقر��شنة  مف�شلة  وجهة  �شارت 
�نت�شرت  فيما   ،)ATM( �لآيل  �ل�����ش��رف  ماكينات 

�لظاهرة �شابقا بعدد من دول �أمريكا �لالتينية.
"ماذربورد"  ملوؤ�ش�شتي  حتقيق  ك�شفه  م��ا  وبح�شب 
ف�����اإن  �لأمل�����ان�����ي�����ت�����ني،  ر�ندفانك"  و"بايري�شر 
�إل���ك���رتون���ي���ا يعرف  ي�����ش��ن��ون ه���ج���وم���ا  �ل���ق���ر�����ش���ن���ة 
�لنقود  �شحب  لأج���ل   ،"JACKPOTTING"�ب
��شتخد�م  دون  �ل�����ش��رف،  �أج��ه��زة  م��ن  مبا�شر  ب�شكل 
�لأج��ه��زة وزرع  ع��ن طريق فتح  ب��ل  �ئ��ت��م��ان،  بطاقات 
"فال�س  بها عن طريق وح��دة تخزين  بر�مج خبيثة 
�ملتحدة  �لوليات  �أن  �ملوؤ�ش�شتان  ميموري". و�عتربت 
�ل�شر�ف  �أجهزة  �شائعا جد�" لقر��شنة  "هدفا  باتت 
�لآيل، يف عودة قوية لهذه �لأنو�ع من �جلر�ئم �لتي 
ع��رف��ه��ا �ل���ع���امل خ���الل �ل�����ش��ن��و�ت �لأخ������رية، ك��م��ا هو 
مايكرو"  "تريند  �شركة  �شادر عن  تقرير  مذكور يف 

لالأمن �ملعلوماتي.

 45 2013، متكنت ع�شابة �شيرب�نية من �شرقة  ويف 
مليون دولر من �أجهزة �ل�شرف يف دول كثرية حول 
�أكرث  على  حينها  �ل�شتيالء  مت   ،2016 ويف  �ل��ع��امل، 

من 12 مليون دولر من "�شر�فات" �ليابان.
"كار بنك" �أن ت�شرق  ��شتطاعت ع�شابة  ويف �ملجمل، 
م��ا ي��ق��ارب م��ل��ي��ار دولر ع��ن ط��ري��ق م��ه��اج��م��ة �آلت 

�ل�شرف �لآيل.
�إىل  ويف �ل�شنة �ملا�شية، متكنت ع�شابة من �لو�شول 
حو��شيب بنك هندي، وح�شلت يف نهاية �ملطاف على 
غري  �شحب  عمليات  طريق  عن  دولر  مليون   11.5

مرخ�س بها.
�أ�شدر  �ل�شخمة بعدما  �ملالية  ووقعت هذه �جلرمية 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �ل��ف��ي��در�يل  �لتحقيقات  مكتب 

)�إف بي �آي( حتذير� ب�شاأن �لقر�شنة.
وت�شرح من�شة "كريب�س �أون �شكيوريتي"، كيف يجري 
�ل�شتيالء على �أمو�ل �أجهزة �ل�شرف �لآيل من قبل 

�لقر��شنة.

�شاري ميت�شيل ترزق 
مبولودتها اجلديدة 

زوجها  من  �جلديدة  مولودتها  ميت�شيل   �لكندية  �شاري  �ملمثلة  و�شعت 
مات بابيل، ون�شرت �خلرب �ل�شعيد عرب ح�شابها �خلا�س على �أحد مو�قع 
مم�شكة  �ل�شغرية  �بنتها  ليد  ���ش��ورة  خ��الل  م��ن  �لجتماعي  �لتو��شل 

باإ�شبعها، و�أرفقتها بتعليق: "لن �أتركها �أبًد�."
�ملا�شي ب�شور  �أعلنت حملها يف �شهر متوز-يوليو  �شاري قد  وكنت 

من جل�شة ت�شوير ��شتعر�شت فيها بطنها �ملنتفخ و�أر�دت �أن تبقي 
�خلرب �شر� حتى م��رور ن�شف فرتة �حلمل ب�شبب ما مرت به 

2018، و�شاركت ق�شتها  �أجه�شت جنيًنا عام  بال�شابق، فقد 
�ملوؤملة عرب �شفحتها وحتدثت عن معاناتها يف تقبل �لأمر 

و�حلمل ثانية.


