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ا�ستنفار اإ�سرائيلي بحثًا عن جندي مفقود
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

طلبت ال�سرطة الإ�سرائيلية، اأم�س، م�ساعدة اجلمهور يف البحث عن 
اإىل  كان متوجها  الأح��د، حيث  �سباح  اإ�سرائيلي مفقود منذ  جندي 
وحدته قبل اأن يختفي. ووفقا لبيان ال�سرطة فاإن اجلندي، األيعازر 
اأبيب، �سباح  اأ�سكنازي، كان قد غادر منزله يف كفار �سابا �سمايل تل 
املحتل، لكنه  ال�سوري  الع�سكرية يف اجلولن  الأحد، باجتاه قاعدته 

مل ي�سل اإىل هناك.
واح��ت��ل��ت اإ���س��رائ��ي��ل اجل����ولن م��ن ���س��وري��ا خ���ال ح���رب ع���ام 1967 
الوليات  وخالفت  دول��ي��ا.  اع��راف��ا  تلق  مل  خطوة  يف  اإليها  و�سمته 
املتحدة القوى العاملية الأخرى يف مار�س املا�سي عندما وقع ترامب 

مر�سوما يعرف بال�سيادة الإ�سرائيلية على اجلولن.

الحتاد الأوروبي يوافق على تاأجيل بريك�ست 
•• بروك�سيل-وكاالت:

وافق الحتاد الأوروبي،اأم�س الثنني، على تاأجيل ان�سحاب بريطانيا 
ث��اث��ة اأ���س��ه��ر، م��ع ت���رك ال��ب��اب م��ف��ت��وًح��ا اأم����ام اح��ت��م��ال ح���دوث اأي 

م�ستجدات قبل ذلك املوعد.
دول  اإن  توير،  عرب  تو�سك،  دونالد  الأوروب���ي  املجل�س  رئي�س  وق��ال 
الحتاد الأوروبي ال�27 اتفقت على اأنها �ستوافق على طلب بريطانيا 
اأن  اإىل  م��ن��وًه��ا   ،2020 ي��ن��اي��ر   31 ح��ت��ى  بريك�ست  مهلة  مت��دي��د 

الن�سحاب قد يتم يف حال التو�سل اإىل اتفاق قبل ذلك املوعد.
واأ�ساف من املقرر اأن ي�سبح القرار ر�سمًيا عرب اإجراء خّطي، بعدما 

التقى ال�سفراء لإقرار التاأجيل.
يتم  ق��د  ب��ر���س،  فران�س  عليها  اطلعت  الت��ف��اق  م��ن  ن�سخة  وبح�سب 
بريك�ست يف 30 نوفمرب اأو 31 دي�سمرب، يف حال اأقنع رئي�س الوزراء 
الربيطاين بوري�س جون�سون الربملان باإقرار اتفاق ب�ساأن الن�سحاب 

قبل نهاية العام.
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افتتح 4 خمتربات م�ستقبلية يف منطقة 2071

حممد بن را�سد: خمتربات امل�ستقبل 
ركيزة داعمة لريادة دولة الإمارات

•• دبي -وام: 

مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
رعاه اهلل، اأن دولة الإم��ارات قدمت جتربة عاملية رائدة 
باأن  روؤي��ت��ه��ا  م��ن  ان��ط��اق��اً  امل�ستقبل  ت�سميم  يف جم��ال 
وا�ست�سراف  التخطيط  على  والقدرة  ال�ستباقي  الفكر 

القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  وال���ت���ط���ورات  ال���ت���غ���رات 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ي��ج��ع��ل��ه��ا م���ن م�����س��اف اأف�����س��ل ال���دول 
التكنولوجيا  توظيف  يف  والرائدة  للم�ستقبل  امل�ستعدة 
يف ابتكار فر�س جديدة. جاء ذلك خال افتتاح �سموه 
وبناء  ت�سميم  يف  املتخ�س�سة  املختربات  من  جمموعة 
لدولة  امل�ستقبلية  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  م�ستقبل 
الإمارات �سمن منطقة 2071.      )التفا�سيل �س2(
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حممد بن را�سد خال افتتاحه املختربات امل�ستقبلية  )وام(

متظاهران عراقيان يتنقان بالتوك توك حماولني جتاوز منطقة الغازات امل�سيلة للدموع  )رويرز(

عنا�سر الأمن يحاولون اقناع املتظاهرين بفتح الطرق )رويرز(

ا�ستقبل خريجي برنامج امل�سعفني الإماراتيني.. ووفدا من الطلبة الإريرتيني الدار�سني بالدولة
حممد بن زايد ووزير اخلارجية الفرن�سي 

يبحثان عالقات البلدين والتطورات الإقليمية
•• اأبوظبي -وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
لودريان  اإي��ف  ج��ون  معايل  ام�س  امل�سلحة  للقوات 
اجلمهورية  يف  اخلارجية  وال�����س��وؤون  اأوروب���ا  وزي��ر 

الفرن�سية ال�سديقة.
ورحب �سموه - خال اللقاء الذي جرى يف ق�سر 

وحمله  الفرن�سي  ب��ال��وزي��ر   - اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ب��ح��ر 
ماكرون  اإمي��ان��وي��ل  الرئي�س  فخامة  اإىل  حتياته 
التقدم  دوام  و�سعبها  لفرن�سا  متنياته  ع��ن  وع��رب 

والزدهار.
وال�سبل  ال�سراتيجية  العاقات  اللقاء  وت��ن��اول 
اجلوانب  خمتلف  يف  تنميتها  مبوا�سلة  الكفيلة 
مبا يحقق تطلعات البلدين و�سعبيهما ال�سديقني 

وم�ساحلهما املتبادلة.        )التفا�سيل �س3(

حممد بن زايد خال ا�ستقباله وزير اخلارجية الفرن�سي   )وام(

برملان العراق يلغي امتيازات الروؤ�ساء والن�اب وكبار امل�س�ؤولني

قتلى باحتجاجات �ساحة التحرير وحظر للتجول يف بغداد 
قطع الطرقات م�ستمر يف لبنان على وقع الحتجاجات

اإ�����س����راب غ���ر م�����س��ب��وق 
اجل���زائ���ر يف  ل��ل��ق�����س��اة 

•• اجلزائر-وكاالت:

يف  العامون  والنواب  الق�ساة  بداأ 
اجل���زائ���ر، اإ���س��راب��ا غ��ر حمدود 
الق�ساء  با�ستقالية  للمطالبة 
واإل��غ��اء ق����رارات نقل وحت��وي��ل 3 
ن�سف  مي��ث��ل  مم���ا  ق���ا����س،  اآلف 
اأعلنت  العدد الإجمايل لهم، كما 

النقابة الوطنية للق�ساة.
ن�سبة  اأن  ال���ن���ق���اب���ة  واأع����ل����ن����ت 
املتعلق  ل����ل����ن����داء  ال����س���ت���ج���اب���ة 
مب��ق��اط��ع��ة ال��ع��م��ل ال��ق�����س��ائ��ي قد 
 96 ن�سبة  الأول  يومها  يف  بلغت 

باملئة.
وب��ح�����س��ب امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م نادي 
الدين  �سعد  ال��ق��ا���س��ي  ال��ق�����س��اة، 
م�����رزوق، ف����اإن ك��ل امل��ح��اك��م باتت 
م�����س��ل��ول��ة يف ك��ل امل�����س��ت��وي��ات ومل 
املحاكم  �سواء يف  اأي جل�سة  تعقد 
اأو املجال�س الق�سائية اأو املحكمة 

العليا اأو جمل�س الدولة.

عازف الغيتار وعا�سق ب�ب ديالن:
الربتو فرنانديز، احلرباء البرونية التي اأ�سقطت ماكري!

•• الفجر – خرية ال�سيباين

يف اإحدى الأم�سيات عام 2009، وخال لقائه بعدد قليل من ال�سخ�سيات 
حتدث فيه عن م�سائل �سيا�سية، مل يدخر األربتو فرنانديز جهدا، يف توجيه 
اقرح »عاجا  اأنه  كري�ستينا كر�سرن، حتى  النكات على  واإط��اق  ال�سهام، 
نف�سيا« لها ولزوجها ني�ستور كر�سرن. وقبل اأربعة ع�سر �سهراً، انف�سل عن 

الرئي�سة، التي كان ي�سغل من�سب كبر موظفيها.  )التفا�سيل �س11(

•• بغداد-وكاالت:

�سوت الربملان العراقي، اأم�س على 
الد�ستور،  لتعديل  جلنة  ت�سكيل 
امتيازات  اإل��غ��اء  على  ���س��وت  كما 
)اجلمهورية  ال��ث��اث  الرئا�سات 

واحلكومة والربملان(.
واإىل جانب اإلغاء جميع امتيازات 
الثاث،  الرئا�سات  وخم�س�سات 
اأع�ساء  ام����ت����ي����ازات  اإل����غ����اء  اأق������ر 
امل�سوؤولني  وكبار  النواب  جمل�س 
وامل�����س��ت�����س��اري��ن ووك�����اء ال�����وزراء 
والهيئات  ال��ع��ام��ني  وامل���دي���ري���ن 
الق�سائية  وال�����س��ل��ط��ة  امل�����س��ت��ق��ل��ة 
وه����ي����ئ����ة ال�����ن�����زاه�����ة وامل���ح���ك���م���ة 
الق�ساء  وجم���ل�������س  الحت�����ادي�����ة 
الأع����ل����ى وامل���ح���اف���ظ���ني وم����ن هم 
بدرجتهم ابتداء من تاريخ اأم�س.

هذا وذكرت م�سادر الثنني، اأن 5 
متظاهرين قتلوا خال مواجهات 
م���ع ق�����وات الأم������ن ال���ع���راق���ي���ة يف 
�ساحة التحرير بالعا�سمة بغداد، 
ف��ي��م��ا اأ����س���ي���ب اأك�����ر م���ن 100 
اآخرين يف رابع اأيام الحتجاجات 
للمطالبة  ال��ب��اد  ت�سهدها  التي 

باإ�سقاط احلكومة.
اأن  عراقيون  م�سوؤولون  واأو���س��ح 

•• بريوت-وكاالت:

اأم�������س  ل���ب���ن���ان���ي���ني،   3 اأ�����س����ي����ب 
اجلي�س  ف���ت���ح  خ�����ال  الث����ن����ني، 
خال  الأويل،  ����س���ي���دا  ط���ري���ق 
ت���داف���ع م���ع امل��ح��ت��ج��ني ق��ب��ل اأن 
فيما  ف��ت��ح��ه،  اإع�����ادة  م��ن  يتمكن 
امل�ستمرة  الح��ت��ج��اج��ات  ت��دخ��ل 
ا�ستمرار  مع  ع�سر  الثاين  يومها 

قطع العديد من الطرقات.
وذك�����������رت ال�����وك�����ال�����ة ال���وط���ن���ي���ة 
عنا�سر  اأن  ل��اأن��ب��اء  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 
اإ�سابتني  نقلت  الأحمر  ال�سليب 
�سيدا،  يف  دلع���ة  م�ست�سفى  اإىل 
الطبية  اجل��م��ع��ي��ة  ن��ق��ل��ت  ف��ي��م��ا 
الإ���س��ام��ي��ة اإ����س���اب���ة اأخ������رى، يف 
حني غطت �سحب الدخان �سماء 
املحتجون  ق��ط��ع  ح��ي��ث  امل��دي��ن��ة، 
ط������رق������ات �����س����ي����دا ال����داخ����ل����ي����ة 

بالإطارات امل�ستعلة.
ينفذ  ب����ي����ن����م����ا  ذل���������ك  وي��������اأت��������ي 
املناطق  م��ع��ظ��م  يف  م��ت��ظ��اه��رون 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ق��ط��ع��ا ل��ل��ط��رق��ات يف 
ا�ستكمال لاحتجاجات امل�ستمرة 

منذ 12 يوما.

قطع  اإىل  امل���ح���ت���ج���ون  وع����م����د 
فاأحرقوا  ع��دة،  باأ�ساليب  الطرق 
وامل�ستوعبات  املطاطية  الإط��ارات 
وركنوا ع�سرات ال�سيارات يف طرق 
الأجهزة  حت����اول  ف��ي��م��ا  اأخ������رى، 
م�������س���ارب جزئية  ف��ت��ح  الأم���ن���ي���ة 

الإن�سان علي البياتي.
مظاهرات  الث���ن���ني،  وان��ط��ل��ق��ت، 
ط�����اب�����ي�����ة م�����������س�����ان�����دة مل���ط���ال���ب 
املتظاهرين يف مل من حمافظات 
بغداد وبابل والب�سرة والنا�سرية، 
وفق ما ذكرت م�سادر �سكاي نيوز 

عربية.
واأعلنت مفو�سية حقوق الإن�سان 
قتلى  ح�سيلة  ارت��ف��اع  ال��ع��راق��ي��ة 
ال�سعبية على مدار  الحتجاجات 
3 اأيام اإىل 77 �سخ�سا واأكر من 

جريح. اآلف   3
وي���اأت���ي ه���ذا ال��ت��ط��ور ع��ق��ب ليلة 
حمافظة  ����س���ه���دت���ه���ا  ع���ا����س���ف���ة 
ك������رب������اء، ع����ل����ى اإث��������ر حم����اول����ة 
مبنى  اق����ت����ح����ام  امل����ت����ظ����اه����ري����ن 
قوات  تتمكن  اأن  قبل  املحافظة، 
ج����ه����از م���ك���اف���ح���ة الره���������اب من 
الو�سع  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ط��رة جم����ددا 

وتفريق املتظاهرين.
العراقيني  املحتجني  اآلف  وظ��ل 
و����س���ط  ال����ت����ح����ري����ر  �����س����اح����ة  يف 
ب��غ��داد، الأح���د، يف حتد  العا�سمة 
حلملة اأمنية دامية راح �سحيتها 
الع�سرات خال اليومني املا�سيني 
وم��داه��م��ة ن��ف��ذت��ه��ا ق���وات الأمن 

اأثناء الليل لتفريقهم.

ا�ستباكات  خ��ال  �سقطوا  القتلى 
م��ع ق���وات الأم���ن ال��ع��راق��ي��ة التي 
امل�سيل  والغاز  الر�سا�س  اأطلقت 

للدموع من اأجل تفريقهم.
العراقية  ال�����س��ل��ط��ات  واأع���ل���ن���ت 
حظر التجول يف العا�سمة بغداد 
 6 اإىل  ل��ي��ا   12 ال�����س��اع��ة  م���ن 
وذلك  املحلي،  بالتوقيت  �سباحا 

كرباء   حم���اف���ظ���ة  ف���ر����س  ب���ع���د 
ال�ساعة  ب��دءا من  للتجول  حظرا 
اإىل  الثنني  م�ساء  من  ال�ساد�سة 
�سباح الثاثاء، حتى اإ�سعار اآخر.

من جانبه، �سوت جمل�س النواب 
ال���ع���راق���ي ع��ل��ى ت����ويل الإ����س���راف 
حلني  املحافظني  على  وامل��راق��ب��ة 
اأعلن  فيما  الن��ت��خ��اب��ات،  اإج�����راء 

الد�ستور  لتعديل  جلنة  ت�سكيل 
خال 4 اأ�سهر.  

ويف وق����ت ���س��اب��ق، ط���وق���ت ق���وات 
مكافحة ال�سغب العراقية جامعة 
دج��ل��ة وج��ام��ع��ة ال��ف��راه��ي��دي يف 
القنابل  وا����س���ت���خ���دم���ت  ب����غ����داد، 
وفق  الطلبة،  لتفريق  ال�سوتية 
حقوق  مفو�سية  ع�����س��و  ذك���ر  م��ا 

�سدق اأو ل ت�سدق.. معلم بن�ساب 78 ح�سة

الرتبية تك�سف عن اأن�سبة غر 
دقيقة ل� 436 معلمًا ومعلمة

•• دبي – حم�سن را�سد 

ك�سفت وزارة الربية والتعليم موؤخراً ، عن وجود ارقام غر دقيقة تلقتها من ادارات 
ال�سمالية  والم��ارات  بدبي  ، لن�سبة معلمني مبدار�س  املنهل  مدر�سية على نظام 
تفتقر اإىل الدقة ، وت�سر اىل وجود معلمني باآن�سبة اأ�سبوعية تراوح ما بني 35 
املعني  القطاع  الربية يف  مل�سوؤويل  بدا  ال��ذي  الم��ر   ، اأ�سبوعياً  ح�سة و78 ح�سة 
اأن يكون هناك معلمني بهذا الكم الكبر من الن�سبة ، ومت   ، غريباً وغر دقيق 
ر�سد ا�سماء املعلمني التي تزيد ان�سبتهم عن 35 ح�سة ، وبياناتهم ومدار�سهم ، 
حيث بلغ جمموعهم نحو 436 معلما ومعلمة ، ورد هذا الح�ساء يف كتاب لدارات 
املدار�س بدبي والمارات ال�سمالية ، للمراجعة الدقيقة وربط املعلمني بال�سفوف 

التي يقوم بتدري�سها ح�سب الواقع الفعلي .                      )التفا�سيل �س5(

نقل رفات الك�ديلل� قد تخدمه:
اإ�سبانيا: الغمو�ض يلف موقف 

فوك�ض من ارث فرانكو!
•• الفجر – خرية ال�سيباين

اإن معظم ال��ذي��ن يف امل��ق��اب��ر اجل��م��اع��ي��ة ه��م من  ه��ل 
اجلمهوريني؟، ل، اإنهم ينتمون اإىل املع�سكرين. يف رد 
العام  الأمني  �سميث،  اأورتيغا  يلخ�س خافير  واحد، 
خطاب  جوهر  »ف��وك�����س«،  املتطرف  اليميني  للحزب 
يتظاهر باإعادة ر�سم معامل ما كان عليه نظام فرانكو 
يف اإ�سبانيا. لقد متت دعوة هذا ال�سيا�سي للحديث عن 
نقل رفات فران�سي�سكو فرانكو.  )التفا�سيل �س13(

ف�سائل تركيا تنفذ اإعدامات جديدة يف احل�سكة 
•• اأنقرة-وكاالت:

امل�سلحة  ال�سورية  والف�سائل  الركية  القوات  بقيام  كردية  مواقع  اأف��ادت 
حمافظة  يف  الدب�س  قرية  يف  ميدانياً  اأ�سخا�س   3 ب��اإع��دام  لها،  املوالية 
اأنه مل يتم التعرف على هوية القتلى،  اأ�سارت اإىل  احل�سكة ال�سورية. كما 
اإىل اخللف، ومن ثم رمي جثامينهم يف  اأيديهم  بعد ربط  اأعدموا  ال��ذي 
اإىل  ترمب  دونالد  الأمركي  للرئي�س  اخلا�س  املبعوث  اأن  يذكر  العراء. 
�سوريا، كان قال، اإن قوات اأمركية راأت اأدلة على ارتكاب القوات الركية 
جرائم حرب يف �سوريا اأثناء هجومها على الأكراد هناك. واأ�ساف جيم�س 
اأدلة  نَر  الأم��رك��ي: مل  النواب  ا�ستماع يف جمل�س  جيفري، خال جل�سة 
�سائعة على تطهر عرقي من تركيا، لكن هناك تقارير عن "وقائع عديدة 

ملا تعترب جرائم حرب.

األربتو فرنانديز �سيد الرجنتني اجلديد

نقل رفات فرانكو قد تخدم اليمني املتطرف
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اأخبـار الإمـارات

افتتح 4 خمتربات م�ستقبلية يف منطقة 2071

حممد بن را�سد:  خمتربات امل�ستقبل ركيزة داعمة لريادة دولة الإمارات

اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، 
فيها  ر�سم  التي  امل�ستقبل،  لأج��ي��ال 
لبناء  العري�سة  اخل��ط��وط  ���س��م��وه 
اإم������ارات امل�����س��ت��ق��ب��ل، وجت��ه��ي��ز دولة 

الإمارات لاأجيال املقبلة.
ويهدف هذا املخترب الذي ي�سم فرق 
ال�سركات  اأك���رب  م��ن  خلم�سة  ع��م��ل 
من  كًا  ت�سمل  املتخ�س�سة  العاملية 
و"اإيربا�س"  الإمارات"  "طران 
اإي" و"تالي�س" و"كولينز"،  و"جي 
اإىل دعم الأبحاث العلمية وامل�ساريع 
على  ال�����س��وء  وت�سليط  الهند�سية 
والبتكارات  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  الأف����ك����ار 
الذي  ال��ط��ران  ق��ط��اع  يف  احلديثة 
بف�سل  م���ت���وا����س���ًا  من������واً  ي�����س��ه��د 
مفاهيم  واب���ت���ك���ار  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
بالعتماد  اجل���وي  للتنقل  ج��دي��دة 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  على 

والروبوتات وغرها.
وي��ع��ت��رب ق��ط��اع ال��ط��ران م��ن اأبرز 
ال���ق���ط���اع���ات ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف دول����ة 
الإمارات وداعماً ملختلف القطاعات 
القت�سادية والتجارية وال�سياحية، 
بتطوير  امل��خ��ت��رب  ه����ذا  و���س��ي�����س��ه��م 
واإع����داد  ح��دي��ث��ة  وم��ف��اه��ي��م  تقنيات 
درا������س�����ات وت���ق���اري���ر ���س��ام��ل��ة حول 

15 غرام من ثاين اأك�سيد الكربون 
لكل كيلومر للم�سافر بحلول عام 
مفهوم  تطوير  وحت���دي   ،2030
ج��دي��د وم�����س��ت��ق��ب��ل��ي ل��ل��م��ط��ارات يف 
ظل التوقعات بنمو قطاع الطران 
خال   100% اإىل  ت�سل  بن�سبة 
ال�سنوات ال� 15 املقبلة، وذلك عرب 
قطاع  ديناميكية  م�ستويات  تعزيز 
البنية  وت���ط���وي���ر  اجل�����وي  ال��ت��ن��ق��ل 
الوقت  لتقليل  للمطارات  التحتية 
ال���ازم ب��ني الهبوط والإق���اع اإىل 

لتنفيذ  وال���س��ت��ث��م��اري��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
م�ساريعهم على اأر�س الواقع.

البلوك  م�ستقبل  خم��ت��رب  وي�����س��م 
ت�����س��ني ب��ال��ت��ع��اون م���ع ���س��رك��ة "اآي 
من  جم���م���وع���ة  ال���ع���امل���ي���ة  اإم"  ب����ي 
حلول  وم��زودي  احلكومية  اجلهات 
لت�سهيل  ت�سني  البلوك  تكنولوجيا 
يف  احلديثة  التقنية  هذه  ا�ستخدام 
ت��ط��وي��ر امل��ن��ت��ج��ات واخل���دم���ات عرب 
توفر بيئة اختبارية بال�سراكة مع 
رواد الأعمال وال�سركات املتخ�س�سة 

البتكارات  ودعم  القطاع،  م�ستقبل 
وجعلها  ومتويلها  ودعمها  النا�سئة 
يف متناول اجلميع لإح��داث نقات 

نوعية يف تكنولوجيا الطران.
الطران  وي�سرف خمترب م�ستقبل 
على اإطاق جمموعة من التحديات 
بال�سراكة  لها  حلول  اإي��ج��اد  بهدف 
بني القطاعني احلكومي واخلا�س، 
النبعاثات  تخفي�س  حت���دي  م��ث��ل 
ع����ن قطاع  ال���ن���اج���م���ة  ال���ك���رب���ون���ي���ة 
اإىل  لت�سل   ?87 بن�سبة  ال��ط��ران 

فقط. دقائق   10
لل�سركات  ف��ر���س��ة  امل��خ��ت��رب  وي��ت��ي��ح 
واملبتكرين  وال���ن���ا����س���ئ���ة  ال���ع���امل���ي���ة 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف هذه  والأك���ادمي���ي���ني 
التحديات، و�سيتم اختيار 12 فريقاً 
للم�ساركة  دب���ي  اإىل  واإح�����س��اره��م 
اأولية  م�����س��اري��ع ومن����اذج  اإن�����س��اء  يف 
وت��ط��وي��ره��ا يف منطقة  وجت��ري��ب��ه��ا 
ثاثة  اخ��ت��ي��ار  �سيتم  ث��م   .2071
لعر�س  ال��ت��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة  يف  ف����رق 
اأم������ام اجلهات  امل��ب��ت��ك��رة  اأف���ك���اره���م 

يف منطقة 2071.
ويهدف هذا املخترب الأول من نوعه 
يف العامل اإىل دعم منظومة البتكار 
العاملي انطاقاً من دولة الإمارات، 
العملي  اإىل ت�سريع الإجن��از  اإ�سافة 
وتبني التقنيات الذكية وامل�ستقبلية 
م����ث����ل ال����ب����ل����وك ت�������س���ني وال�����ذك�����اء 
الأ�سياء  واإن����رن����ت  ال���س��ط��ن��اع��ي 
وتعلم الآلت وغرها بهدف اإيجاد 
القطاع  ه��ذا  يف  ناجحة  مم��ار���س��ات 

اجلديد.
وتعمل �سمن املخترب فرق متنوعة 
من خرباء "اآي بي اإم" مع العماء 
لتطوير اأفكار جديدة، ثم اختبارها 
بال�ستفادة  ب�����س��رع��ة  وت��ط��وي��ره��ا 
العاملية  ال�����س��رك��ة  ه����ذه  خ����ربة  م���ن 
واأ�سولها و�سراكاتها املتنوعة و�سبكة 
خمترب  ويدعم  الوا�سعة  عاقاتها 
ال�سركات  ت�سني  ال��ب��ل��وك  م�ستقبل 
حول  تتمحور  عمل  ثقافة  ب��ن��اء  يف 
جديدة  ممار�سات  وتطوير  الأف��راد 
لل�سلوكيات التنظيمية لإن�ساء اأعمال 
ت��رك��ز ع��ل��ى ت��ق��دمي اأف�����س��ل جتربة 
املراحل.  ك��اف��ة  يف  للم�ستخدمني 
مت  ال���ذي  اجل��دي��د  املخترب  وي�سكل 
2071 اإ�سافة  افتتاحه يف منطقة 
بي  "اآي  �سبكة خمتربات  اإىل  ب��ارزة 

•• دبي -وام: 

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اأن دول���ة الإم����ارات  دب���ي رع���اه اهلل، 
ق���دم���ت جت���رب���ة ع���امل���ي���ة رائ�������دة يف 
انطاقاً  امل�ستقبل  ت�سميم  جم��ال 
ال�ستباقي  الفكر  ب���اأن  روؤي��ت��ه��ا  م��ن 
والقدرة على التخطيط وا�ست�سراف 
القطاعات  التغرات والتطورات يف 
يجعلها  والتكنولوجية  القت�سادية 
امل�ستعدة  الدول  اأف�سل  من م�ساف 
توظيف  يف  وال����رائ����دة  للم�ستقبل 
فر�س  اب���ت���ك���ار  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

جديدة.
�سموه  اف���ت���ت���اح  خ�����ال  ذل�����ك  ج�����اء 
جمموعة من املختربات املتخ�س�سة 
العديد  م�ستقبل  وبناء  ت�سميم  يف 
لدولة  امل�ستقبلية  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن 
 ،2071 منطقة  �سمن  الإم�����ارات 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  بح�سور 
حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد 
دبي، و�سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي، 
اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  و�سمو 
للطران  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
الأع���ل���ى ملجموعة  ال��رئ��ي�����س  امل���دين 
ط���ران الإم�����ارات، وم��ع��ايل حممد 
�سوؤون  وزي��ر  القرقاوي  عبداهلل  بن 
وعدد  وامل�ستقبل،  ال����وزراء  جمل�س 
وم�������س���وؤويل اجلهات  ال�������وزراء  م���ن 

احلكومية واخلا�سة.
اأربعة  ال��ي��وم  اأطلقنا  ���س��م��وه:  وق���ال 
خم�����ت�����ربات مل�������س���ت���ق���ب���ل ق���ط���اع���ات 
ت�سني  والبلوك  والطاقة  ال��ط��ران 
منطقة  ���س��م��ن  الأع����م����ال  وري�������ادة 
هذه  تكون  اأن  وهدفنا   ...  2071
ابتكارات  املختربات من�سة لإطاق 
يف  ن��وع��ي��ة  نقلة  حت���دث  م�ستقبلية 

قطاعات الأعمال واخلدمات.
املراكز  اإط������اق  ����س���م���وه:  واأ�����س����اف 
اجل�����دي�����دة ي����دع����م حت���ق���ي���ق روؤي������ة 
اأ�س�س  لر�سيخ   2071 الإم�����ارات 
ابتكارات  لختبار  عاملي  مركز  بناء 
ونوؤكد   ... ال����دول����ة  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
احلكومية  ل���ل�������س���راك���ات  دع���م���ن���ا 
والإجناز  العمل  لت�سريع  واخلا�سة 
فر�ساً  توفر  جديدة  اأف��ك��ار  وابتكار 
اأ�سحاب  وت��دع��م  واع���دة  اقت�سادية 
واملواهب  الأع���م���ال  ورواد  ال��ع��ق��ول 

الوطنية والعاملية.
ودع����������ا �����س����م����وه ج����م����ي����ع اجل����ه����ات 
مفهوم  ت���ب���ن���ي  اإىل  احل����ك����وم����ي����ة 
لتطوير  امل�������س���ت���ق���ب���ل  خم�����ت�����ربات 
ك���وادره���ا ال��وط��ن��ي��ة، واإ���س��راك��ه��م يف 
امل�ستقبلية،  ال�سراتيجيات  تنفيذ 
اقت�ساد  يف  م�����س��اه��م��ت��ه��م  وت���ع���زي���ز 
املبتكرة  اأف���ك���اره���م  ودع����م  ال���دول���ة، 
وال���س��ت�����س��راف��ي��ة، واط��اع��ه��م على 
اإ�سافة  العاملية،  التوجهات  اأح���دث 
اإىل ال�ستفادة من اخلربات الدولية 
ال�سراكة  عرب  الناجحة  واملمار�سات 
واملوؤ�س�سات  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل���راك���ز  م���ع 

العلمية وال�سناعية.
امل�ستقبلية  املختربات  افتتاح  وياأتي 
ت�سرف  ال��ت��ي   2071 م��ن��ط��ق��ة  يف 
يف  للم�ستقبل،  دب��ي  موؤ�س�سة  عليها 
اإطار حتقيق روؤية الإمارات 2071 
ال�سيخ  ال�سمو  اأطلقها �ساحب  التي 
اآل مكتوم، لت�سّكل  حممد بن را�سد 
الأمد  برنامج عمل حكومي طويل 
التاريخية  املحا�سرة  من  م�ستمداً 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 

ل��ل��ع��م��اء يف  م��ن��ا���س��ب��اً  اإم"، وخ���ي���اراً 
واأفريقيا،  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
لتلبية  ت�سميمه خ�سي�ساً  حيث مت 
اأعمالهم  كافة متطلباتهم وتطوير 

بال�سكل الأمثل.
الطاقة  م�ستقبل  خم��ت��رب  وي��ع��م��ل 
ك��ه��رب��اء ومياه  م��ع هيئة  ب��ال��ت��ع��اون 
الأبحاث والأفكار  دبي على تطوير 
الذي  الطاقة  قطاع  يف  امل�ستقبلية 
ميثل ركيزة رئي�سية لبناء م�ستقبل 

م�ستدام يف دولة الإمارات والعامل.
وي���دع���م ه���ذا امل��خ��ت��رب ال����ذي ميثل 
الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه 
الهيئة لإح���داث تغير  دب��ي ج��ه��ود 
�سامل يف منظومة العمل احلكومي 
ع���رب ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون م���ع اجلهات 
مناذج  وتبني  واخلا�سة  احلكومية 
 4 يف  امل�ستقبل  حل��ك��وم��ات  ج��دي��دة 
تطوير  يف  تتمثل  رئي�سية  حم���اور 
للطاقة  التحكم  ال��ذات��ي��ة  الأن��ظ��م��ة 
امل��ت��ج��ددة وت��خ��زي��ن��ه��ا وال��ت��و���س��ع يف 
ال�سطناعي  ال����ذك����اء  ا���س��ت��ع��م��ال 

وتقدمي اخلدمات الرقمية.
اإط����اق  يف  الأول  امل���ح���ور  وي��ت��م��ث��ل 
ال�سم�سية  للطاقة  متطورة  تقنيات 
اأبرز  اإىل  اإ���س��اف��ة  لت�سكل  دب���ي،  يف 
الإط���ار  ه���ذا  الهيئة يف  م�����س��روع��ات 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  جممع 
ل��ل��ط��اق��ة ال�����س��م�����س��ي��ة، ال������ذي يعد 
يف  ال�سم�سية  للطاقة  م�سروع  اأك��رب 
العامل،  م�ستوى  على  واح��د  موقع 
و���س��ت�����س��ل ق���درت���ه الإن���ت���اج���ي���ة اإىل 
عام  ب��ح��ل��ول  م���ي���ج���اوات   5000
�سيدعم  ب������دوره  وال������ذي   2030
النظيفة  للطاقة  دبي  ا�سراتيجية 
اإنتاج  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي   2050
يف  ال��ط��اق��ة  اإج���م���ايل  م���ن   %75
النظيفة.  الطاقة  م�سادر  من  دبي 
وي����ه����دف امل���خ���ت���رب ع����رب حم������ور /

اإىل ت�سغيل �سبكة  الطاقة/  تخزين 
تقنيات  ت�ستخدم  م��ت��ج��ددة  ط��اق��ة 
تخزين طاقة مبتكرة فيما يت�سمن 
خدمات  ت���ط���وي���ر  ال���ث���ال���ث  امل����ح����ور 
ال��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه ب��الع��ت��م��اد على 
لرفع  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات 
وزيادة  املتعاملني،  �سعادة  م�ستوى 
اعتماد  ع��رب  والإن��ت��اج��ي��ة  ال��ك��ف��اءة 
اأجهزة وخدمات ذاتية التعلم لتعزز 
جت��رب��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني، ودع���م خدمات 
مبا  الإنتاجية،  وحت�سني  املوظفني، 
يف ذلك حت�سني العمليات الرئي�سية 

لل�سبكة.
الرقمية،  اخل����دم����ات  حم�����ور  ويف 
اإىل  الطاقة  م�ستقبل  مركز  ي�سعى 
وتخزين  ا�ست�سافة  تقدمي خدمات 
الرقمية  واإدارة اخلدمات  البيانات، 
يف الف�ساء ال�سحابّي. ويتخطى هذا 
ال�سحابية،  تقدمي احلو�سبة  املحور 
عاملية  م��ع��ي��اري��ة  خ���دم���ات  ل��ي��ق��دم 
وح��ل��وًل م��ت��ع��ددة م��ن م��ك��ان واحد، 
وفق اأعلى م�ستويات اجلودة، اإ�سافة 

اإىل تعزيز جتربة املتعاملني.
وي�������س���م خم���ت���رب م�����س��ت��ق��ب��ل ري�����ادة 
ل�ست�سافة  ق�����اع�����ات  الأع�������م�������ال 
الج��ت��م��اع��ات وت��ن��ظ��ي��م امل���وؤمت���رات 
وال�سركات  الأع����م����ال  رواد  ت���دع���م 
قطاع  يف  وامل��ت��خ�����س�����س��ة  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
 2071 منطقة  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
على  احل�����������س�����ول  ل����ه����م  وت���������س����ه����ل 
رخ���������س جت�����اري�����ة ب����ال����ت����ع����اون مع 
ال�سريكة،  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات 
اإىل توفر الأدوات واملرافق  اإ�سافة 
املبتكرة  امل�ساريع  لختبار  الازمة 

واإطاقها.

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ض الت�سيك باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة ميلو�س زميان 
رئي�س جمهورية الت�سيك وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني لباده.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س ميلو�س زميان.
اآل نهيان برقيتي  اآل مكتوم و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد  وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

تهنئة مماثلتني اإىل معايل اأندرية بابي�س رئي�س وزراء جمهورية الت�سيك.

�سحة تنظم املوؤمتر الدويل الثالث للوقاية من العدوى ومكافحتها 31 اأكتوبر
•• اأبوظبي-وام:

تنظم �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحة " �سحة"، موؤمترها 
الدويل الثالث للوقاية من العدوى ومكافحتها يف فندق 
31 اأكتوبر  اأب��وظ��ب��ي خ��ال ال��ف��رة م��ن  ج��ران��د حياة يف 
اجلاري اإىل 2 نوفمرب املقبل بهدف رفع وعي متخ�س�سي 
الرعاية ال�سحية يف جمال الوقاية من العدوي، ومتكني 
املجتمع الطبي من التعرف على اأحدث املمار�سات الطبية 

العاملية املثبتة بالدليل العلمي يف هذا املجال.
املهنيني  رابطه  مع  بالتعاون  يعقد  ال��ذي   - املوؤمتر  ويعد 
ملتخ�س�سي  فر�سة   - الأوب��ئ��ة  وعلم  ال��ع��دوى  مكافحه  يف 

املجهرية  الأحياء  وعلماء  والأطباء  العدوي  من  الوقاية 
اإهتمام  ل��دي��ه��م  مم��ن  ال�����س��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة  ومتخ�س�سي 
لتبادل  اأبوظبي  مدينة  يف  لاإلتقاء  ال��ع��دوي،  مبكافحة 
اخلربات وبحث اأحدث و�سائل مكافحة العدوي والوقاية 

منها.
واأكدت الدكتورة نوال الكعبي ا�ست�سارية الأمرا�س املعدية 
لاأطفال، رئي�س اللجنة املركزية ملكافحة العدوي، مديرة 
الطبية  خليفة  ال�سيخ  مب��دي��ن��ة  الطبية  ال�����س��وؤون  اإدارة 
اإ�ست�سافة  اأن  امل��وؤمت��ر،  رئي�سة  "�سحة"،  ل�سركة  التابعة 
اأبوظبي لهذا احلدث ال�سحي املهم جت�سد تطور منظومة 
الرعاية ال�سحية يف دول��ة الإم���ارات، والتي حتظي بدعم 

القيادة الر�سيدة .. م�سرة اإىل اأن برنامج املوؤمتر م�سمم 
من  ال��ع��دوى  مكافحة  م�ستجدات  على  ال�سوء  لت�سليط 
خال عدة حماور وحما�سرات ودورات التدريبية وور�س 
ممن  ال�سحية  الرعاية  متخ�س�سي  كل  ت�ستهدف  عمل، 

يتعاملون مع العدوى يف اأثناء ممار�ستهم اليومية.
واأو�سحت اأن املوؤمتر �سيناق�س جمموعة من اأوراق العمل 
الأمرا�س  ومكافحة  مواجهة  يف  ج��دي��د  م��اه��و  ك��ل  ح��ول 
الفرو�سات  على  والتعرف  ال�سحية،  املن�ساآت  يف  املعدية 
الطاقم  اأن يطلع عليها  التي يجب  والأم��را���س اجلديدة 
والتعامل  ت�سخي�سها  طرق  ومعرفة  والتمري�سي  الطبي 

معها .

حتدث نقلة نوعية يف قطاعات الأعمال واخلدمات يف دولة الإمارات والعامل م�ستقبلية  ابتكارات  لإطالق  من�سة  املختربات  هذه  تكون  اأن  • هدفنا 
القت�سادية والتكنولوجية يعزز مكانة الإمارات �سمن م�ساف اأف�سل الدول امل�ستعدة للم�ستقبل القطاعات  يف  والتطورات  التغرات  ا�ست�سراف  على  والت�سميم  • القدرة 

ابتكارات امل�ستقبل لختبار  عاملي  مركز  بناء  اأ�س�ض  تر�سخ   2071 الإمارات  • روؤية 
خمتربات امل�ستقبل مفهوم  تبني  اإىل  احلكومية  اجلهات  جميع  • اأدعو 
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد ووزير اخلارجية الفرن�سي يبحثان عالقات البلدين والتطورات الإقليمية
•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 

وزير  لودريان  اإيف  ام�س معايل جون  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
اأوروبا وال�سوؤون اخلارجية يف اجلمهورية الفرن�سية ال�سديقة.

ورحب �سموه - خال اللقاء الذي جرى يف ق�سر البحر يف اأبوظبي - بالوزير 
اإميانويل ماكرون وعرب عن  الرئي�س  اإىل فخامة  الفرن�سي وحمله حتياته 

العاقات  اللقاء  وتناول  والزده���ار.  التقدم  دوام  و�سعبها  لفرن�سا  متنياته 
الكفيلة مبوا�سلة تنميتها يف خمتلف اجلوانب مبا  ال�سراتيجية وال�سبل 
كما  املتبادلة.  وم�ساحلهما  ال�سديقني  و�سعبيهما  البلدين  تطلعات  يحقق 
الإهتمام  ذات  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  وامللفات  الق�سايا  اجلانبان  ا�ستعر�س 

ظل  يف  الأو�سط  وال�سرق  العربي  اخلليج  منطقتي  ق�سايا  خا�سة  امل�سرك 
التطورات وامل�ستجدات املت�سارعة التي ت�سهدها املنطقة. ح�سر اللقاء .. �سمو 
ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل 
خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز ال�سوؤون التنفيذية و�سعادة حممد مبارك 

حماكم دبي تطلق مبادرة اليوم املفتوح للتوا�سل املبا�سر مع متعاملي الدائرة
•• دبي-وام:

اليوم  م�سمى  حتت  تفاعلية  م��ب��ادرة  اإط��اق  عن  دب��ي  حماكم  اأعلنت 
مع  التوا�سل  ط��رق  ت�سهيل  بغر�س  ثابتة،  اأ�سبوعية  بوترة  املفتوح 
ا�ستف�ساراتهم  على  وال��رد  متعامليها  مع  تفاعلها  ولتعزيز  ال��دائ��رة، 
وماحظاتهم، باعتبارهم العن�سر الأ�س��ا�سي الذي ت�سب الدائرة جل 
اهتمام���ها لت�سهيل اجراءاتهم ومعاماتهم، وذلك يف اإطار �سعيها اإىل 

حتقيق البتكار والإبداع يف تقدمي خدماتها.
متعاملي  دبي  عام حماكم  املن�سوري مدير  عيد  �سعادة طار�س  ودع��ا 
الدائرة ممن لديهم اأي ا�ستف�سار اأو مقرح يتعلق بخدمات الدائرة، 

من  وذل��ك  املفتوح،  اليوم  با�سم  لها  املخ�س�سة  املن�سات  يف  بالتواجد 
وفق  وال�ستف�سارات  املاحظات  ا�ستقبال  يتوىل  عمل  فريق  خ��ال 
اليوم  م��ب��ادرة  ان  �سعادته،  واأك���د  امل��ع��اي��ر.  واأرق���ى  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل 
مع  واملتعاملني  العمل  فريق  بني  العاقة  تعزيز  اىل  تهدف  املفتوح 
والتباحث  للتوا�سل  اأ�سبوعية  اإتاحة من�سة  وذلك عرب  دبي،  حماكم 
حول الأفكار التطويرية والبداعية وتبادل القراحات ب�ساأن اأف�سل 
املمار�سات لتفعيلها، مبا يلبي طموحات وتطلعات املتعاملني وترجم 
ت��رك��ي��ز احل��ك��وم��ة ع��ل��ى اإ���س��ع��اده��م. وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال�����س��ي��د حممد 
انه  دبي  الدعاوي يف حماكم  اإدارة  التنفيذي لقطاع  املدير  العبيديل 
مت حتديد يوم الأثنني من كل اأ�سبوع للقاء املتعاملني مع امل�سوؤولني 

انطاقا  املوؤ�س�سات  عمل  اآليات  لتطوير  الدارات  لبع�س  املبا�سرين 
من �سيا�سية الباب املفتوح، يف اإطار م�ساعي الدائرة لارتقاء بتجربة 
اخلدمات  عن  ور�ساهم  �سعادتهم  م�ستويات  ورف��ع  املتعاملني  خدمة 
املقّدمة لهم. واأو�سح ال�سيد اإبراهيم احلو�سني املدير التنفيذي لقطاع 
املفتوح  اللقاء  اأن  دبي،  حماكم  يف  والتنفيذ  والت�سوية  العدل  الكاتب 
�سيكون لإدارة التنفيذ يوم اخلمي�س من كل اأ�سبوع ، وذلك حر�ساً من 
الدائرة اإىل فتح قنوات توا�سل مع اجلمهور مبختلف اأنواعها، موؤكداً 
اخلا�سة  ال�ستف�سارات  مع  وفاعلية  بجدية  بالتعامل  الدائرة  التزام 
باإدارة التنفيذ �سعياً منها لتحقيق الهدف اجلوهري املتمثل يف اإ�سعاد 

املتعاملني.

ا�ستقبل اخلريجني واخلريجات من برنامج امل�سعفني الإماراتيني

حممد بن زايد يوؤكد �سرورة العمل على الرتقاء مبنظومة اخلدمات الإ�سعافية وفق اأعلى املعاير واملمار�سات العاملية 

حممد بن زايد ي�ستقبل وفدا من الطلبة الإريرتيني الدار�سني يف جامعات الدولة

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
من  واخل��ري��ج��ات  اخلريجني  ام�����س  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  ن��ائ��ب 

برنامج الإ�سعاف الوطني لإعداد وتاأهيل امل�سعفني الإماراتيني. 
وهناأ �سموه �� خال اللقاء الذي جرى يف ق�سر البحر يف اأبوظبي �� اخلريجني 
خمتلف  يف  العاملة  الإماراتية  بالكوادر  اعتزازه  عن  معربا   .. واخلريجات 

القطاعات احليوية خلدمة وطنها وجمتمعها. 
واأكد �سموه �سرورة العمل على الرتقاء مبنظومة اخلدمات الإ�سعافية ورفع 
املجال  العاملية يف هذا  واملمار�سات  املعاير  اأعلى  وفق  واجل��ودة  الأداء  كفاءة 
دولة  يف  الطبية  الطوارئ  حل��الت  وال�سامة  ال�سريعة  ال�ستجابة  ل�سمان 

الإمارات. 
ويواكب ما  رائدا يج�سد  يعد م�سروعا ح�ساريا  الوطني  الإ�سعاف  اإن  وقال 
حتققه دولة الإمارات يف جمال تقدمي خمتلف اخلدمات ملواطنيها واملقيمني 
تكون �سمن  اأن  الدولة يف  روؤي��ة  وي�سهم يف حتقيق   .. وزواره���ا  اأر�سها  على 

اأف�سل دول العامل يف تقدمي اخلدمات يف خمتلف املجالت . 

وثمن �سموه اجلهود التي يبذلها الإ�سعاف الوطني ومهنية كوادره العالية 
يف تقدمي خدمات الرعاية الإ�سعافية الطارئة. 

من جانبه اأعرب الوفد عن �سعادته بلقاء �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان .. مثمنني الدعم الذي يحظى به القطاع ال�سحي يف الدولة 
لتاأ�سي�س منظومة �سحية متكاملة تطبق اأحدث املعاير واملقايي�س العاملية 
ا�ستدامته..معربني عن  القطاع ويحقق  التناف�سية لهذا  القدرات  مبا يعزز 

اعتزازهم بخدمة وطنهم وجمتمعهم من خال هذا املجال الإن�ساين. 
احل��اك��م يف  نهيان ممثل  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  ال��ل��ق��اء..  ح�سر 
منطقة الظفرة و�سمو ال�سيخ �سرور بن حممد اآل نهيان و�سمو ال�سيخ نهيان 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زايد  اأمناء موؤ�س�سة  رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زايد  بن 
لاأعمال اخلرية والإن�سانية والفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
وامل�سوؤولني  ال�سيوخ  وعدد من  الداخلية  وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 

واملواطنني. 
يذكر اأن برنامج اإعداد وتاأهيل امل�سعفني الإماراتيني �� الذي اأ�س�سه الإ�سعاف 
اإ�سعافية  ك��وادر  تاأهيل  اإىل  يهدف   �� ال�سارقة  جامعة  مع  بالتعاون  الوطني 
يف  للعمل  واإع��داده��م  املهنية  وال��ك��ف��اءة  املعرفة  اك�سابهم  خ��ال  م��ن  وطنية 

التوطني  يف  الإم���ارات  حكومة  خطط  من  يعزز  ب�سكل  احليوية  القطاعات 
ومنظومة اخلدمات الإ�سعافية يف الدولة. 

وفق  وم�سعفة  م�سعفا   38 الآن  اىل  دفعتني  خ��رج  ال��ذي  الربنامج  وي��ق��دم 
والتدريبية  الأكادميية  املمار�سات  اأف�سل  تعتمد  مبتكرة  تدري�سية  منهجية 
املطلوبة  واخل����ربات  ب��امل��ه��ارات  وت��زوي��ده��م  امل�سعفني  لإع����داد  ع��امل��ي��اً  املتبعة 
ل��ل��ت��ع��ام��ل الأم���ث���ل م���ع احل�����الت الإ���س��ع��اف��ي��ة احل���رج���ة يف م��رح��ل��ة م���ا قبل 
اإ�سعاف"  ط��وارئ  فني  " دبلوم  على  للح�سول  الطلبة  امل�ست�سفى..و�سيوؤهل 
امتامهم  بعد  الوطني  الإ�سعاف  مع  مبا�سرة  العمل  وفر�سة   EMT-I

الربنامج بنجاح. 
بالطاقات  ال�ستثمار  امل�ستدام يف  الوطني  الإ�سعاف  التزام  الربنامج  ويوؤكد 
ال�سبابية لتوطني مهنة الإ�سعاف ورفد قطاع الرعاية ال�سحية مبزيد من 
الإ�سعاف  بخدمة  الرت��ق��اء  يف  ي�سهم  مما  الإم��ارات��ي��ة،  الإ�سعافية  الكفاءات 
لتقدمي الأف�سل وتعزيز اخلدمات املقدمة للجمهور، واإدماج كوادر وطنية 
اأمت  وعلى  للوطن  ذخ��را  ليكونوا  الوطني  ال�سعاف  ط��واق��م  �سمن  موؤهلة 

اجلاهزية للعمل يف قطاع الإ�سعاف احليوي. 
وياأتي جناح الربنامج نتاج دعم القيادة احلكيمة واملتابعة احلثيثة للفريق 

وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�سيخ  �سمو 
الداخلية واهتمام ال�سركاء ال�سراتيجيني كافة من وزارة الداخلية ووزارة 

ال�سحة ووقاية املجتمع وجميع �سركاء الربنامج. 
وكانت الدفعة الثانية من الربنامج قد اأمتت متطلبات الدبلوم خال �سهر 
يونيو املا�سي حني احتفى الإ�سعاف الوطني بال�سراكة مع جامعة ال�سارقة 
بتخريجهم، و�سمت الدفعة 25 خريجا وخريجة من الربنامج لي�سبح عدد 
امل�سعفني املواطنني يف الإ�سعاف الوطني 38.. وجاء تخريج الدفعة يف "عام 
الت�سامح" الذي اأعلنه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة "حفظه اهلل"..لر�سخ دولة الإمارات عا�سمة عاملية للت�سامح امتدادا 
لعام زايد املوؤ�س�س الذي مثل طيلة م�سرته احلافلة بالإجنازات اأ�سمى قيم 
على  وعمل  العامل  ثقافات  على  والنفتاح  الآخ��ر  وتقبل  واحل��وار  الت�سامح 
تر�سيخها بني اأبناء المارات..فيما انطلقت الدورة ال�سنوية الثالثة للدفعة 
جامعة  يف  املا�سي  �سبتمرب  �سهر  خال  بالربنامج  امللتحقني  من  اجلديدة 
ال�سارقة م�ستقبلة 42 مواطنا ومواطنة وت�ستمر على مدار العام الأكادميي 
واجلراحي  الإكلينيكي  التدريب  مركز   - الطب  كلية  يف   2020-2019

بجامعة ال�سارقة. 

•• اأبوظبي -وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
دولة  جامعات  يف  ال��دار���س��ني  الإري��ت��ري��ني  الطلبة  م��ن  وف��دا  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
�� خال اللقاء الذي جرى يف ق�سر  الإم��ارات على نفقة الدولة. ورحب �سموه بالوفد 
البحر يف اأبوظبي ��� م����وؤكدا اأن دولة الإمارات �ستظل بيئة حا�سنة وداعمة لطلبة العلم 

خا�سة املتميزين واملوهوبني وحمفزة على الإبداع والبتكار والريادة العلمية.
مل�ساعدتهم  املتميزين  للطلبة  التعليمية  البيئة  توفر  على  نحر�س   : �سموه  وق��ال 
ومتكينهم من موا�سلة م�سرتهم العلمية حتى ي�سهموا يف تنمية اأوطانهم وجمتمعاتهم 
وتطورها.. وذلك اإميانا منا باأهمية العلم واملعرفة يف حت�سر الأمم وتقدمها وانطاقها 
واملبادرات  الفر�س  هذه  ال�ستفادة من  اأهمية  على  الطلبة  �سموه  اإىل امل�سقبل". وحث 

واجلد واملثابرة للو�سول اإىل امل�ستوى العلمي الذي يطمحون اإليه.
اأع�ساء الوفد عن �سرورهم بلقاء �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن  اأعرب  من جانبهم 
زايد اآل نهيان..مثمنني مبادرات الدولة والدعم الذي تقدمه لهم ملوا�سلة حت�سيلهم 

التعليمي وحتقيق اآمالهم وطموحاتهم .
ح�سر اللقاء .. �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
اآل نهيان رئي�س  اآل نهيان و�سمو ال�سيخ نهيان بن زايد  و�سمو ال�سيخ �سرور بن حممد 
جمل�س اأمناء موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان لاأعمال اخلرية والإن�سانية والفريق 
�سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية وعدد 

من ال�سيوخ وامل�سوؤولني واملواطنني.
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اأخبـار الإمـارات

حميد النعيمي ي�سهد حفل تخريج الفوج الثاين من دفعة عام الت�سامح يف جامعة عجمان

احلثيثة  ومتابعته  �سموه  يقدمه  ال��ذي  امل�ستمر  والدعم  ال��دوؤوب��ة  اجلهود 
ال�سكر ملجل�س  .. كما وج��ه ج��زي��ل  ل��ربام��ج وخ��ط��ط وم�����س��اري��ع اجل��ام��ع��ة 
الأمناء واأَع�ساء الهيئتني الأكادميية والإدارية على كل ما قدموه من دعم 

وت�سجيع وحتفيز للطلبة طوال م�سرتهم التعليمية.
واأكد الدكتور كرمي ال�سغر اأن ما حققه اخلريجون من جناح ما هو اإل 
اآبائهم واأمهاتهم على مدى  نتاج رحلة طويلة من الدعم والت�سحية من 
حتية  للوقوف  اجلميع  اأدع��و  فاإنني  ال��دور  لهذا  وتقديرا  عديدة  �سنوات 
وامتنانا لأولياء المور ولكل من اأ�سهم يف دعمهم وو�سولهم لهذه املحطة 
را�سد  ب��ن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  راأ�سهم  وعلى  حياتهم  يف  الهامة 

النعيمي.
اأف�سل  اليوم من  تعترب  التي  بجامعتهم  يفخروا  اأن  اإىل  ودعا اخلريجني 
اجلامعات على م�ستوى الدولة واملنطقة بل و�سلت اإىل م�ساف اجلامعات 
 800 اأَف�سل  �سمن  موؤخرا  ت�سنيفها  ومت  العامل  م�ستوى  على  املرموقة 
تاأ�سي�سها  مت  جامعة  وخم�سني  م��ائ��ة  اأف�سل  ب��ني  وم��ن  ال��ع��امل  يف  جامعة 
منظمة  ح�سب  ال��ع��امل  م�ستوى  على  املا�سية  اخلم�سني  ال�سنوات  خ��ال 
"QS" العاملية للجامعات كما ح�سلت اجلامعة على املرتبة الرابعة عاملياً 
من حيث تنوع جن�سيات اأع�ساء هيئة التدري�س واملرتبة ال�ساد�سة يف تعدد 
من  العديد  على  اجلامعة  ح�سلت  كما   .. بها  الدار�سني  الطلبة  جن�سيات 
والتكنولوجيا  للهند�سة  الأك��ادمي��ي  العتماد  منها  الدولية  الع��ت��م��ادات 
للتعليم  الأمريكي  والعتماد  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف   ABET
ACPE والع��راف الدويل من الحتاد الدويل للمعماريني  ال�سيديل 
جمعية  م��ن  دويل  واع��ت��م��اد  بريطانيا  يف   "  UNESCO-UIA"

املحا�سبني القانونيني املعتمدين" ACCA " يف بريطانيا.
واأ�ساف اأن اجلامعة ت�سعى با�ستمرار ملواكبة متطلبات �سوق العمل املتغرة 
على الدوام حيث اأطلقت جامعة عجمان جمموعة من الربامج الأكادميية 
والتي �سملت بكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية وبكالوريو�س يف الهند�سة 
وبكالوريو�س  املن�ساآت  واإدارة  البناء  العلوم يف هند�سة  وبكالوريو�س  املدنية 
ودكتوراه يف  الأ�سنان  وبرناجمي ماج�ستر يف طب  النف�س  علم  الآداب يف 

ا�ستنها�س روح  الكبرة يف دور جامعة عجمان يف  واأع��رب �سموه عن ثقته 
التعلم لدى اأبنائها ومواكبة تطورات م�سرة املعرفة .. موؤكدا اأن اجلامعة 
تعترب منوذجا رائدا ومتقدما على م�ستوى اجلامعات والأف��راد واملجتمع 
و�ستظل مركز اإ�سعاع اأكادميي وفكري مبا تقوم به من دور رائد يف خمتلف 

اأن�سطة وموؤ�س�سات املجتمع.
للجامعة  التدري�سية  والهيئة  والإدارة  الأمناء  �سموه جهود جمل�س  وثمن 
الذين عملوا باإخا�س وتفان للو�سول بامل�ساريع التعليمية والإن�سائية اإىل 
م�ستوى يليق باجلامعة وما حققته من اإجنازات ومكانة علمية واأكادميية 

مرموقة.
رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  التخريج  حفل  م��را���س��م  ح�سر 
ومعايل  اجلامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نائب  والتخطيط  البلدية  دائ���رة 
ومعايل  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزي��ر  العوي�س  حممد  بن  عبدالرحمن 
ل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر  الفا�سي  بالهول  حميد  اهلل  عبد  بن  اأحمد  الدكتور 
التعليم العايل واملهارات املتقدمة ومعايل ال�سيخ الدكتور ماجد بن �سعيد 
اهلل  عبد  بن  �سلطان  ال�سيخ  اللواء  و�سعادة  احلاكم  دي��وان  رئي�س  النعيمي 
النعيمي قائد عام �سرطة عجمان و�سعادة عبد اهلل اأمني ال�سرفاء امل�ست�سار 
بديوان احلاكم وعدد من ال�سيوخ و�سعادة الدكتور طال اأبو غزالة رئي�س 
واأع�ساء  احلفل  الرئي�سي يف  املتحدث  العاملية  غزالة  اأب��و  جمموعة طال 
جمل�س اأمناء اجلامعة وروؤ�ساء ومدراء الدوائر احلكومية وعمداء الكليات 
والأ�ساتذة واأعيان ووجهاء الباد واأولياء اأمور الطلبة اخلريجني و�سيوف 

اجلامعة من كبار ال�سخ�سيات وامل�سوؤولني.
وكانت مرا�سم حفل التخريج قد بداأت بو�سول �ساحب ال�سمو حاكم عجمان 
الإم���ارات  ل��دول��ة  الوطني  ال�سام  وع��زف  الحتفال  قاعة  اإىل  ومرافقيه 
ال�سغر  ك��رمي  الدكتور  األقى  ثم  احلكيم  الذكر  اآي��ات  من  عطرة  وت��اوة 
بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  خالها  من  رف��ع  كلمة  اجلامعة  مدير 
اأمناء اجلامعة  رئي�س  الأعلى حاكم عجمان  املجل�س  النعيمي ع�سو  را�سد 
للعلم  الدائمة  ولرعايته  الكرمي  دعمه  والمتنان على  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى 
عاليا  تقديرا  مقدرا  لديهم  الإيجابية  ال��روح  وحتفيز  وال�سباب  واملعرفة 

•• عجمان-وام: 

�سهد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى 
اأمناء جامعة عجمان و�سمو ال�سيخ عمار بن  حاكم عجمان رئي�س جمل�س 
الدفعة  الثاين من  الفوج  تخريج  النعيمي ويل عهد عجمان حفل  حميد 
الثامنة والع�سرين من خريجي جامعة عجمان حتت �سعار "عام الت�سامح" 

والذي اأقيم يف مركز ال�سيخ زايد للموؤمترات واملعار�س.
وت�سم هذه الدفعة 489 خريجا من خمتلف الكليات والتخ�س�سات منهم 
تخريجهم  مت  املاج�ستر  درج��ة  يف  و28  البكالوريو�س  درج��ة  يف   461

ام�س.
وهناأ �ساحب ال�سمو حاكم عجمان بهذه املنا�سبة اأبناءه اخلريجني متمنيا 
لهم التوفيق وال�سداد وامل�ستقبل الزاخر بالنجاح .. ودعا �سموه اأبناءه الذين 
�سيدخلون �سوق العمل من الآن وقد ت�سلحوا بالعلم اأن ي�سعوا هذا الوطن 
ن�سب اأعينهم ويتفانوا يف �سبيله واأن يعملوا من اأجله بجد واجتهاد حتى 

يظل �ساخما بني الأمم قويا ب�سواعدهم الفتية وعقولهم امل�ستنرة .
كما تقدم �سموه باأطيب التهاين اإىل اآباء واأمهات اخلريجني على �سربهم 
واليد  ال�ساهرة  العني  لأبنائهم  كانوا  وال��ذي��ن  الكبر  وعطائهم  اجلميل 
يف  لهم  فخر  م�سدر  �سيكون  وال���ذي  الإجن����از  ه��ذا  حققوا  حتى  احل��ان��ي��ة 

حياتهم.
والتي  التعليم  م�سرة  يف  امل�ستمرين  والتطوير  بالنه�سة  �سموه  واأ���س��اد 
قطعت �سوطا كبرا للو�سول لكل مواطن ومقيم واأ�سبحت دولة الإمارات 
من الدول املتقدمة يف تقدمي مناهج جامعية عالية امل�ستوى يف جامعاتها 
الف�سل  .. ويرجع  امليادين  �ستى  الإجن��ازات يف  الكثر من  وحققت كذلك 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يقودها  التي  ال�ساملة  النه�سة  مل�سرة  كله  ذلك  يف 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
غال  كل  ويبذلون  النظر  منقطع  اهتماما  يولون  الذين  الإم���ارات  حكام 
ونفي�س من اأجل توفر الحتياجات الأ�سا�سية لكافة لبناء املواطن القادر 

على خدمة وطنه وازدهاره.
ملا  ج��اء  اجلامعة  خريجي  م��ن  الدفعة  ه��ذه  �سعار  اختيار  اإن  �سموه  وق��ال 
وقبول  ثقافية  وتعددية  ديني  وت�سامح  قيم  الإم���ارات من  دول��ة  به  تتمتع 
الآخر وينعم يف ربوعها اأكر من 200 جن�سية باحلياة الكرمية والحرام 
وال�سام والأمن وال�ستقرار حيث كفلت قوانني الإم��ارات للجميع العدل 
التفرقة  واأ���س��ب��اب  والع�سبية  ال��ك��راه��ي��ة  وج��رم��ت  وامل�����س��اواة  والح�����رام 

والختاف.
واأكد �ساحب ال�سمو حاكم عجمان اأن جامعة عجمان تعد واحدة من اأهم 
املوؤ�س�سات الأكادميية والفكرية واملعرفية والإبداعية لي�س يف اإمارة عجمان 
دائما  وت�سعى  والعربي  الإقليمي  ال�سعيدين  بل على  الإم��ارات فح�سب  اأو 
ولها  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية  املنا�سبات  كافة  يف  الفاعل  واحل�سور  للتميز 
عاقات متميزة على كافة الأ�سعدة وهي جامعة متجددة دائما �سواء على 
�سعيد اعتماد كليات جديدة واملناهج احلديثة التي تزخر بها تخ�س�ساتها 
و�سعتها  التي  التعليمية  اجلامعة  لبيئة  امل�ستمر  التحديث  خ��ال  من  اأو 
ا�ستقطاب نخب  اإىل  اأدت  والتي  املرموقة  املكانة  ذات  يف م�ساف اجلامعات 

مميزة من الأ�ساتذة امل�سهود لهم بالكفاءة.

اإدارة الأعمال.
واأ�سار اإىل اأن اأبواب اجلامعة �ستظل مفتوحة اأمام خريجيها ولذلك قمنا 
لرابطة خريجي اجلامعة  فرعا  ع�سر  باإن�ساء جمل�س اخلريجني وخم�سة 
الو�سل بني اجلامعة  ق��ارات خمتلفة ليكونوا حلقة  اأرب��ع  يف  بلداناً  �سملت 

وخريجيها.
وهناأ اأولياء اأمور اخلريجني داعيا اإياهم لت�سجيع وحتفيز اأبنائهم لتحقيق 

املزيد من النجاحات والإجنازات.
رئي�س جمموعة طال  اأب��و غزالة  الدكتور طال  �سعادة  األقى  من جانبه 
�ساحب  فيها  حيا  كلمة  احلفل  يف  الرئي�سي  املتحدث  العاملية  غ��زال��ة  اأب��و 
ال�سمو حاكم عجمان لت�سريفه هذا احلفل ودعمه الدائم للعلم واملتعلمني 
م�ستعر�سا ق�سة الكفاح والنجاح الذي مر بها خال حياته العملية والعمل 

الدوؤوب وامل�سابرة والت�سحية.
وقال " اأننا نحتاج اإىل مبدعني فاجلامعة تعطيك الأر�سية وتعطيك الأدوات 
واملعلومات والفكر ولكن املطلوب هو اأن تبدع واأن جتتهد وت�ستطيعون من 
اأن تبدعوا يف جمالت ل حدود لها..  خال رقمية املعلومات والت�سالت 
والإبداع هو اأي تطوير ل�سيء موجود بطريقة مفيدة وجتارية هذا تعريف 
امللكية الفكرية لاإبداع والخراع اأي حتديث فيه قيمة جتارية وفائدة هو 

اخراع جديد نحتاج اإىل خمرعني ".
ورفع اخلريجون يف كلمتهم التي األقاها اأحمد النعيمي نيابة عن زمائه 
اأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان اإىل مقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
واإىل  والنماء  العلم  م�سرة  اهلل" وقائد  "حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 

عجمان راعي هذا ال�سرح العلمي لت�سريفه هذا اليوم املبارك.
من  والع�سرين  الثامنة  الدفعة  من  الثاين  الفوج  تخريج  حفل  اإن  وق��ال 
خريجي جامعة عجمان دفعة "عام الت�سامح" جاء تيمنا باملبادرة الكرمية 
عام  يكون  اهلل" ب��اأن  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  اأطلقها  التي 
2019 عاما للت�سامح الذي جاء امتدادا لعام زايد موؤ�س�س دولة الت�سامح. 
واأهدى �ساحب ال�سمو حاكم عجمان درع اجلامعة ملعايل عبدالرحمن بن 
بن  اأحمد  الدكتور  املجتمع ومعايل  ووقاية  ال�سحة  وزير  العوي�س  حممد 
عبد اهلل حميد بالهول الفا�سي وزير دولة ل�سوؤون التعليم العايل واملهارات 
املتقدمة و�سعادة الدكتور طال اأبو غزالة رئي�س جمموعة طال اأبو غزالة 
العاملية املتحدث الرئي�سي يف احلفل تقديرا لدورهم يف دعم م�سرة التعليم 

والتطوير ولت�سريفهم حفل تخريج الفوج الثاين لعام الت�سامح.
حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  يرافقه  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وك��رم 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  وال�سيخ  النعيمي 
اجل��ام��ع��ة رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة خ��ري��ج��ي ال���ف���وج ال���ث���اين م���ن "عام 
واأوائل  العليا  الدرا�سات  خلريجي  التخرج  �سهادات  ت�سليم  الت�سامح" ومت 
مبتابعة  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�سيخ  �سمو  وق��ام  واملتميزين.  الكليات 

توزيع ال�سهادات على اخلريجني وتكرمي املتفوقني منهم.
بهذه  اجلامعة  درع  احلفل  نهاية  يف  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وتلقى 
املنا�سبة من ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي الذي قدم درعا مماثا ل�سمو 

ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي.
وحتتفل اجلامعة بتخريج 775 خريجة من خمتلف الكليات منهم 686 
يف درجة البكالوريو�س و89 يف درجة املاج�ستر غدا حتت رعاية ال�سيخة 
ال�سمو حاكم عجمان  اآل نهيان قرينة �ساحب  فاطمة بنت زايد بن �سقر 

مبركز ال�سيخ زايد للموؤمترات واملعار�س.

وفد من الرتبية لبحث اأفق التعاون مع م�سوؤويل التعليم يف اأوزباك�ستان

جامعة دبي حتتفل بفوزها باملركز الأول يف م�سابقة حتدي دبي للتنقل ذاتي القيادة 

•• الفجر - دبي 

الربية  وزارة  م����ن  وف�����د  ب���ح���ث 
التعاون  ت��ع��زي��ز  ���س��ب��ل  وال��ت��ع��ل��ي��م 
الأكادميي و العلمي يف حقل التعليم 
التعليم  م�������س���وؤويل  م���ن  ع����دد  م���ع 
اأوزب��اك�����س��ت��ان وذلك  يف ج��م��ه��وري��ة 
ومذكرات  الت��ف��اق��ي��ات  على  عطفا 
اأب��رم��ت��ه��ا حكومة  ال��ت��ف��اه��م  ال��ت��ي 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
بناء  موؤخرا  الأوزب��ك��ي  اجلانب  مع 
ال�سمو  �ساحب  من  توجيهات  على 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل والتي 
�سملت 17 جمال حيويا من بينها 

التعليم ب�سقيه العام والعايل.
 وت�����راأ������س ال����وف����د ال���������وزارة خال 
اأوزباك�ستان  جل��م��ه��وري��ة  ال���زي���ارة 
عبيد  ح�������س���ان  ال����دك����ت����ور  ����س���ع���ادة 

الوزبكي  اجل��ان��ب  م��ع  بالتن�سيق 
انبثق عنه زيارات ميدانية متبادلة 
ا�ستعرا�س  ت�سمنت  اجلانبني  بني 
يف  العايل  التعليم  واأنظمة  جت��ارب 
حتديد  ع��ن  اأ���س��ف��رت  البلدين  ك��ا 
التعليم  حقل  يف  التطوير  اأولويات 
قدما  وامل�سي  بينهما  فيما  العايل 
اأ�س�س  وفق  اإجنازها  على  العمل  يف 
ت���ع���اون ب��ن��اء ي�����س��م��ل ك��اف��ة حماور 

التعليم العايل.
التعاون  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  ول���ف���ت 
ي�سمل  الأوزب�������ك�������ي  اجل�����ان�����ب  م�����ع 
امل��ه��ارات وامل��ع��ارف الازمة  ت��ب��ادل 
التعليم  ت��ط��وي��ر  ج��وان��ب  ك��اف��ة  يف 
النهو�س  يف   ي�����س��ه��م  مب���ا  ال���ع���ايل 
كا  يف  ال��ع��ايل  التعليم  مبوؤ�س�سات 
ا�سراتيجياتهما  وف���ق  ال��ب��ل��دي��ن 
النه�سوية  واأولوياتهما  الوطنية 
كافة جمالت  تطال  التي  ال�ساملة 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي  وال��ت��ي ارتكزت 

ال���وزارة  ومت�سي  امل�����س��ارات  متعدد 
ال����ت����ع����اون من  ت���ع���م���ي���ق ذل�������ك   يف 
عليه  ن�ست  ما  كافة  تطبيق  خال 
التفاقيات املربمة مبا يعود بالنفع 
اجلانبني   ل��دى  التعليم  بنية  على 
البناء  التعاون  اأف��ق  كذلك  ويو�سع 
القيادة  لتطلعات  ترجمة  بينهما 
اإىل متكني  ال�����س��اع��ي��ة  ال��ب��ل��دي��ن  يف 
يف  متيزهم  متطلبات  م��ن  اأبنائها 
واملعرفية  ال��رق��م��ي��ة  ال���ث���ورات  ظ��ل 

املتتالية.
الربية  وزارة  اأن  معاليه  واأو���س��ح   
والتعليم ت�سع كافة اإمكانياتها وما 
متتلكه من خربات يف جمال التعليم 
ب�سقيه العام والعايل  لبلورة تبادل 
م��ع��ريف ف��ع��ال ب��ني دول����ة الإم�����ارات 
وجمهورية  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
اجلانبني   اتخذ  حيث  اأوزباك�ستان 
من التعليم مدخا لإحداث نه�سة 
م��ع��رف��ي��ة وث���ق���اف���ي���ة ب����ني اأو�����س����اط 

لاعتماد  امل�ساعد  الوكيل  املهري 
من  وع����دد  التعليمية  واخل���دم���ات 
مم��ث��ل��ي اجل���ام���ع���ات ال��وط��ن��ي��ة من 
ج��ام��ع��ة اأب�����و ظ��ب��ي وج��ام��ع��ة زايد 
واأك�����ادمي�����ي�����ة رب��������دان وع��������ددا من 
الأوزبكي  اجل��ان��ب  م��ن  امل�����س��وؤول��ني 
لأجندة  ا�ستكمال  ال���زي���ارة  وت��اأت��ي 
جلان  ت�سكيل  ع��ن  متخ�ست  ع��م��ل 
التفاقيات  تنفيذ  ملتابعة  م�سركة 
لتطوير  اجل���ان���ب���ني  ب���ني  امل���ربم���ة 
التعليم يف البلدين  وال�ستفادة من 
جتربة التعليم  فيهما  و خ�سو�سا 
العايل، حيث مت  التعليم  يف جمال 
م����ب����ادرات �سمن   9 ع��ل��ى  الت���ف���اق 
حمور م�ستقبل التعليم والقت�ساد 
4 منها تخت�س بالتعليم العام و 5 

منها تخت�س بالتعليم العايل.
اإبراهيم  ب��ن  ح�سني  م��ع��ايل  واأك���د   
والتعليم  الربية  وزي���ر  احل��م��ادي 
الأوزبكي  اجل��ان��ب  م��ع  ال��ت��ع��اون  اأن 

جمتمعهما وا�سا�سا لتمكني ال�سباب 
وتقدمة  ري����ادت����ه  م��ت��ط��ل��ب��ات  م����ن 

ومواكبته للم�ستقبل كذلك.
الدكتور ح�سان  �سعادة  قال  ب��دوره   
تاأتي  ال����زي����ارة  اأن  امل���ه���ري  ع��ب��ي��د 
الربية  وزارة  ح���ر����س  ���س��ي��اق  يف 
تنفيذ  م���ت���اب���ع���ة  ع���ل���ى  وال���ت���ع���ل���ي���م 
اجلانبني   ب��ني  امل��ربم��ة  التفاقيات 
وفقا جل��دول زمني حم��دد ي�سمن 
ت��ل��ك الت��ف��اق��ي��ات اخلا�سة  ت��اأط��ر 
وو�سعها  ال��ع��ايل  التعليم  مب��ج��ال 
اأ�سرع  يف  ال��ف��ع��ل��ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ح��ي��ز 
ال�ستفادة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  مم��ك��ن  وق����ت 
امل��رج��وة م��ن ه���ذا ال��ت��ع��اون، وذلك 
ح��ر���س��ا  م��ن ال�����وزارة ع��ل��ى حتقيق 
وروؤيتها  الر�سيدة  القيادة  تطلعات 
مع  ال��ت��ع��اون  مل���ج���الت  امل�ستقبلية 

جمهورية اأوزباك�ستان.
الربية  وزارة  اأن  ���س��ع��ادت��ه  واأك�����د 
تنفيذيا  اإط�����ارا  و���س��ع��ت  وال��ت��ع��ل��ي��م 

•• دبي-الفجر:

وتقنية  ال��ه��ن��د���س��ة  كلية  اح��ت��ف��ل��ت 
املعلومات يف جامعة دبي بح�سول 
الأول  املركز  على  اجلامعة  فريق 
كاأف�سل  امل��ح��ل��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  ب��ني 
م�����س��روع ���س��م��ن م�����س��اب��ق��ة حتدي 
الذي  ال��ق��ي��ادة  ذات���ي  للتنقل  دب���ي 
واملوا�سات  الطرق  هيئة  نظمته 
يف دبي. ومت اعان نتائج امل�سابقة 
خال فعاليات موؤمتر دبي العاملي 
للتنقل ذاتي القيادة. وبلغت قيمة 
اجلائزة 200 األف دولر اأمركي 

وتطوير البحوث املتعلقة بالذكاء 
الذكية.   وال��ق��ي��ادة  ال���س��ط��ن��اع��ي 
و�سم فريق عمل امل�سروع الدكتور 
ح�سام الدين خمتار رئي�سا للفريق 
وع�سوية كل من الدكتورة �سمرة 
عبد الرحمن املا والدكتور �سامي 
وم��ه��ن��د���س��ني يف جمال  امل���ن���ي���اوي 
تقنية املعلومات هما حممد حنيف 
فا�سل  والطالب  كانات  وماهي�س 
�سمور  ب�سمة  وال��ط��ال��ب��ة  الهاملي 
الختبارت  يف  ����س���ارك���ا  وال���ل���ذي���ن 
خال عملية اجناز امل�سروع والذي 

ا�ستغرق عاما كاما.

هو  الربنامج  ه��ذا  اأن  اىل  م�سرا 
الإ�سطناعي  ال����ذك����اء  م���ن  ج����زء 
جم����ال  يف  ال�����ذك�����ي�����ة  وامل������دي������ن������ة 
حتر�س  اجلامعة  واأن  املوا�سات 
املناف�سات  ه��ذه  يف  امل�����س��ارك��ة  على 
امل�سابقات  ع��ال��ي��اً  وت��ق��در  العلمية 
احلكومية  اجلهات  تطرحها  التي 
لأن ه���ذه امل��ن��اف�����س��ات ل��ه��ا اأه����داف 
الهيئة  اأع�������س���اء  حت���ف���ز  ���س��ام��ي��ة 
اجراء  على  والطلبة  التدري�سية 

البحوث التطبيقية.
الأحمد  ح�����س��ني  ال��دك��ت��ور  و���س��رح 
وال���ذي  امل�����س��روع  ت�سميم  ك��ي��ف��ي��ة 

والتي متثل يف الوقت نف�سه دعما 
ل�ستمرارية امل�سروع. 

عي�سى  ال��دك��ت��ور  الح��ت��ف��ال  ح�سر 
الب�ستكي رئي�س اجلامعة والدكتور 
الكلية  ع��م��ي��د  الأح����م����د  ح�����س��ني 
وجمموعة  امل�����س��روع  عمل  وف��ري��ق 
التدري�س  ه���ي���ئ���ة  اأع���������س����اء  م����ن 

والطلبة. 
الكلية  الب�ستكي  ال��دك��ت��ور  وه��ن��اأ 
ياأتي  وال�������ذي  ال����ف����وز  ه�����ذا  ع���ل���ى 
وتوفر  العمل  بف�سل جهود فريق 
اجلامعة  يف  البحثية  الإمكانيات 
والإبداع  التكنولوجيا  جمالت  يف 

الت�سميم  يف  ك��ب��رة  دق���ة  ت��ط��ل��ب 
على  وال��ت��ي  النتائج  يف  و�سفافية 
اأ�سا�سها اقتنعت جلنة التحكيم يف 
اجلامعة.  قدمته  ال���ذي  امل�����س��روع 
الفائز  امل�������س���روع  اأن  اىل  وا�����س����ار 
ن���ظ���ام كامل  ع����ب����ارة ع����ن اجن������از 
للتنقل الذكي با�ستخدام املركبات 
بتقنيات  وامل�����زودة  ال��ق��ي��ادة  ذات��ي��ة 
والتي  ال��ا���س��ل��ك��ي��ة  الت�������س���الت 

تتفاعل مع متغرات الطريق.
ولفت اىل ان قيمة اجلائزة �سيتم 
ت��اأ���س��ي�����س خمترب  ا���س��ت��ث��م��اره��ا يف 
علمي جديد يف الكلية بهدف اإجناز 

ولقائه  مع اجلانب الأوزبكي جملة 
حم����اور ت��ط��ال ج���وان���ب ه��ام��ة من 
مت  قد  و  العايل،  التعليم  منظومة 
حتديد ثاث حماور و هي: معاير 
العتماد الأكادميي و معاير تقييم 
و  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�س�سات  ج��ودة 
اإىل  الأعمال  م�ساق البتكار وريادة 

الكوادر  مت��ك��ني  ع��ل��ى  ج��وه��ره��ا  يف 
والأوزبكية   الإم���ارات���ي���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
من مهارات امل�ستقبل ورفدها بكافة 
امل���ه���ارات ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة التي 
ال�سناعية  ال��ث��ورة  جم��الت  حتاكي 

الرابعة.
 وناق�س وفد ال��وزارة خال زيارته 

ج��ان��ب  ع��ق��د وت��ن��ظ��ي��م ور�����س عمل 
اأي����ام متوا�سلة  ث��اث��ة  م���دى  ع��ل��ى 
وب�سورة تفاعلية من �ساأنها تطبيق 
التعليم  قطاع  يف  املمار�سات  اأف�سل 
مبادرات  تفعيل  جانب  اإىل  العايل 
الطابي  ال��ت��ب��ادل  ت�����س��م��ل  اأخ�����رى 

والبحثي بني اجلانبني.
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اأخبـار الإمـارات
وزارة الت�سامح ت�ستعد لإنتاج اأكرب �سجادة من الزهور الطبيعية يف العامل

•• اأبوظبي-وام:

الفرة  خ��ال  دب��ي  يف  الت�سامح"  "زهور  فعالية  الت�سامح  وزارة  تنظم 
الوطني  "املهرجان  فعاليات  �سمن  املقبل  نوفمرب   24 وحتى   22 من 

للت�سامح والأخوة الإن�سانية للعام 2019 ".
وتهدف الوزارة من خال الفعالية اإىل اإنتاج اأكرب �سجادة زهور طبيعية 
يف العامل، والتي �سيحتوي ت�سميمها على �سعارات املهرجان ومامح من 

اأ�سهر معامل الإمارات .
اأكرب من م�ساحة ملعبني  ال�سجادة  ال��وزارة لأن تكون م�ساحة  وتخطط 
من  متطوع   5000 من  اأك��ر  فيها  ي�سارك  واأن  ال��ق��دم،  لكرة  كبرين 
150 جن�سية من املواطنني واجلاليات املقيمة على اأر�س الدولة، اإ�سافة 

اإىل جمموعة متنوعة من العرو�س امل�سرحية والفنية على مدى الأيام 
الثاثة املخ�س�سة للفعالية.

اإن  الت�سامح  وزير  مكتب  العام يف  املدير  ال�سابري  عفراء  �سعادة  وقالت 
اإىل  بالو�سول  احل��ايل  القيا�سي  ال��رق��م  ك�سر  على  تركز  ال����وزارة  خطة 
�سجادة  اأك��رب  لتكون  م��را   120 وعر�سها  اأمتار   210 طولها  م�ساحة 
من الزهور الطبيعية على الإطاق، وذلك يف منطقة الفي�ستفال �سيتي 

بدبي .
ليحمل  الزهور  ل�سجادة  مميزة  ت�سميما  اختارت  ال��وزارة  اأن  واأو�سحت 
الدولة  يف  الأه��م  املعامل  اإىل  اإ�سافة  الإم��ارات��ي  للراث  الأ�سالة  ر�سالة 
�سعار  اإىل جانب  املعامل،  زايد وبرج خليفة وغرها من  ال�سيخ  كم�سجد 
ر�سم  �سيتم  اأن��ه  موؤكدة  الإن�سانية،  والأخ��وة  للت�سامح  الوطني  املهرجان 

املتطوعون  يقوم  ثم  لذلك، ومن  املخ�س�سة  الأر���س  اأول على  ال�سجادة 
بو�سع الزهور ح�سب األوانها يف الأماكن املحددة لها، حتت اإ�سراف فريق 
متخ�س�س وبح�سور جلنة من مو�سوعة جين�س لاأرقام القيا�سية، حيث 
ال��وزارة على الدخول بهذه ال�سجادة من الزهور الطبيعية اإىل  حتر�س 

املو�سوعة .
واأ�سارت ال�سابري اإىل الهدف من املبادرة التي تنظمها الوزارة بالتعاون 
ثقافة  تعزيز  هو  واخلا�سة  واملحلية  الحت��ادي��ة  املوؤ�س�سات  من  ع��دد  مع 
الإماراتي،  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  ب��ني  والتناغم  والتعاي�س  الت�سامح 
اجلن�سيات  وخمتلف  اجلاليات  جميع  اأن  مفادها  للعامل  ر�سالة  واإر�سال 
ال��دول��ة يف تناغم وحم��ب��ة، وف��ق م��ب��ادئ �سامية تعمها  اأر����س  تعمل على 
اأمام املتطوعني من  الباب  ال��وزارة �ستفتح  اأن  الإن�سانية، موؤكدة  الأخ��وة 

�سجادة  اأكرب  اإنتاج  يف  لي�ساركوا  املقبلة  الأي��ام  اجلن�سيات خال  خمتلف 
للزهور الطبيعية يف العامل.

واأ�سافت اأن الفعالية �ست�ستمر ثاثة اأيام و�سيتم دعوة العديد املوؤ�س�سات 
واملدار�س واجلامعات للم�ساركة فيها والتي تت�سمن العديد من الربامج 
�سيتم  الأخ��ر  اليوم  يف  اأن��ه  اإىل  لفتة   .. والراثية  والفنية  الرفيهية 
اإر�سال كميات منها اإىل طاب  اإه��داء الزهور اإىل كل املتطوعني و�سيتم 
الوطني  املهرجان  يف  بامل�ساركة  تذكرهم  هدية  مبثابة  لتكون  امل��دار���س 
مما  املطار  من  قربه  على  بناء  ج��اء  املكان  اختيار  اأن  وذك��رت  للت�سامح. 
اأو املغادرين لها بال�ستمتاع باملنظر العام  ي�سمح للقادمني اإىل الإمارات 
و�سعارات  ال��دول��ة  م��ع��امل  م��ن  حتمله  وم��ا  الطبيعية،  ال��زه��ور  ل�سجادة 
الت�سامح، ليظل امل�سهد حمفورا يف الذاكرة باأن الإمارات وطن الت�سامح.

�سلطان القا�سمي يفتتح املبنى الرئي�ض ملدينة ال�سارقة لالإعالم
•• ال�سارقة -وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  افتتح 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة ، وبح�سور �سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن 
�سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�سارقة و�سمو ال�سيخ عبداهلل بن 
�سامل بن �سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة، ام�س املبنى الرئي�س ملدينة 

ال�سارقة لاإعام �سم�س والذي يقع يف طوي امل�سند مبدينة ال�سارقة.
�سعود  ب��ن  ال�سيخ حم��م��د  م��ن  ك��ل  ل���دى و���س��ول��ه  ���س��م��وه  ا�ستقبال  وك���ان يف 
القا�سمي  عبداهلل  بن  وال�سيخ خالد  املركزية،  املالية  دائرة  رئي�س  القا�سمي 
رئي�س دائرة املوانئ البحرية واجلمارك، وال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي 
رئي�س  القا�سمي  بن ع�سام  وال�سيخ خالد  ال�سارقة لاإعام،  رئي�س جمل�س 
دائرة الطران املدين، وال�سيخ في�سل بن �سعود القا�سمي مدير هيئة مطار 
موؤ�س�سة  مديرة  القا�سمي  عبداهلل  بنت  جواهر  وال�سيخة  ال��دويل،  ال�سارقة 
و�سعادة  ال�سارقة،  �سرطة  ع��ام  قائد  ال�سام�سي  ال��زري  �سيف  وال��ل��واء  "فن"، 
�سيف  هنا  و�سعادة  الإ�سكان،  دائرة  رئي�س  الطنيجي  املهند�س خليفة م�سبح 
علي  اهلل  عبد  و�سعادة  الطبيعية،  واملحميات  البيئة  هيئة  رئي�س  ال�سويدي 

رئي�س  امل��دف��ع  �سامل  علي  و�سعادة  ال�سحية،  ال�سارقة  هيئة  رئي�س  املحيان 
هيئة مطار ال�سارقة الدويل، و�سعادة خالد جا�سم املدفع رئي�س هيئة الإمناء 
ال�سويدي  �ساهني  بن  املهند�س علي  و�سعادة  بال�سارقة،  وال�سياحي  التجاري 
دائرة  رئي�س  الزعابي  عبيد  حممد  و�سعادة  العامة،  الأ�سغال  دائ��رة  رئي�س 
هيئة  رئي�س  الليم  عبيد  را�سد  املهند�س  والدكتور  وال�سيافة،  الت�سريفات 
تطوير  هيئة  رئي�س  الق�سر  يو�سف  �سامل  و�سعادة  ال�سارقة،  ومياه  كهرباء 
املحلية والإعامية يف  املوؤ�س�سات والهيئات  العمل وعدد من مدراء  معاير 
ال�سمو  اللوحة اجل��داري��ة، جت��ول �ساحب  ال�ستار عن  اإزاح��ة  وبعد  ال��دول��ة. 
املبنى  اأروق���ة  يف  واحل�����س��ور،  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
اجلديد، وا�ستمع �سموه ل�سرح حول اخلدمات التي توفرها مدينة ال�سارقة 
لاإعام "�سم�س" التي ت�سمل قطاعات عدة وهي: �سركات اإعامية، ور�سد 
اإعامي، وحمتوى رقمي، وبث اإذاعي وتلفزيوين، وت�سوير، واإنتاج �سينمائي، 
وجتارة اإلكرونية، واأن�سطة الفنون، بالإ�سافة اإىل مركز الأعمال الذي ي�سم 

مكاتب تخدم ال�سركات امل�سجلة يف "�سم�س".
عند  للمبنى  الرئي�سية  ال�ساحة  يف  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وتوقف 
عن  فيديو  ا�ستعرا�س  ت�سمن  الذي  التقدميي  للعر�س  املخ�س�سة  ال�سا�سة 

تاأ�سي�سها،  منذ  ومبادراتها  وم�ساريعها  "�سم�س"  لاإعام  ال�سارقة  مدينة 
يف  والإب���داع  لاإعام  عامليا  مركزا  ت�سبح  اأن  يف  روؤيتها  مع  تتما�سى  والتي 
املنطقة، من خال دعم ريادة الأعمال، الإبداعية والبتكارية، وت�سجيع بيئة 
العمل كي تكون ملهمة وجاذبة لأ�سحاب املواهب ورواد الأعمال من داخل 

دولة الإمارات وخارجها.
على  القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واطلع 
"�سم�س" لتنمية  اأطلقتها  التي  املبادرة  الإماراتية،  الفنية  التجربة  من�سة 
�سناعة الأفام ال�سينمائية املحلية واإر�ساء بنية حتتية م�ستدامة من الكادر 
املحلي يف الإمارات لتدريب املواهب وحتويلها من موهبة و�سغف اإىل مهنة 
التطور  يتناول  فيلما  ال�سارقة  ال�سمو حاكم  �ساحب  تابع  ذلك  بعد  دائمة. 
احلايل وامل�ستقبلي ل� "�سم�س" كمنطقة حرة ت�ستقطب خمتلف العاملني يف 
القطاعات الإعامية والإبداعية، اإىل جانب ت�سليط ال�سوء على ن�ساطاتها 
الفنية  والتجربة  الإل��ك��رون��ي��ة،  الأل��ع��اب  من�سة  اأب��رزه��ا  وم��ن  وم�ساريعها 
الإماراتية، والذراع العقارية ل� "�سم�س"، وغرها من املبادرات الرامية اإىل 

دعم ال�سباب الإماراتي املوهوب واملبدع، ومتكني القت�ساد الإماراتي.
يف  وروع��ي  مربع،  مر  مليون  قدرها  خم�س�سة  م�ساحة  على  املبنى  و�سيد 

باأحدث  ت�سميمه توفر بيئة عمل منا�سبة من خال مبنى متكامل مزود 
التقنيات احلديثة يف قطاع الإعام والت�سال.

 " لاإعام  ال�سارقة  مدينة  رئي�س  املدفع  عمر  خالد  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
اإن تد�سني هذا املبنى ياأتي بالتزامن مع احتفالت  �سم�س" - يف كلمة له - 
اللقب   ،2019 لعام  للكتاب"  العاملية  "العا�سمة  بلقب  البا�سمة  �سارقتنا 
ال��ث��ق��ايف الأرف�����ع ع��امل��ي��ا، ال���ذي ت��وج��ت ب��ه الإم�����ارة م��ن ق��ب��ل منظمة الأمم 
يف  الإم��ارة  دور  على  تاأكيدا  "اليون�سكو"،  والثقافة  والعلم  للربية  املتحدة 
تعزيز اأهمية الكتاب، واإبراز دوره يف جميع املجالت والقطاعات، من العلوم 

والفنون اإىل املعارف والإعام.
وتوجه رئي�س مدينة ال�سارقة لاإعام بخال�س ال�سكر والمتنان اإىل �ساحب 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
والإعاميني  ل��اإع��ام  ورعايته  الثمينة  توجيهاته  على   ، ال�سارقة  حاكم 
وللثقافة واملثقفني وللمبدعني يف املجالت كافة، كما �سكر جميع ال�سركاء 
ال�سراتيجيني على ثقتهم، مبينا اأن " �سم�س " �ستعمل مع هوؤلء ال�سركاء 
على جعل ال�سارقة منارة الإبداع والبتكار التي يلتقي بها ويعمل من خالها 

رواد ال�سناعات الإبداعية والإعامية يف املنطقة والعامل.

�سدق اأو ل ت�سدق معلم بن�ساب 78 ح�سة

الرتبية تك�سف عن اأن�سبة غر دقيقة ل� 436 معلمًا ومعلمة
... وتطالب اإدارات املدار�س مبراجعتها ح�سب ال�اقع الفعلي

•• دبي – حم�سن را�سد: 

عن   ، م��وؤخ��راً  والتعليم  ال��رب��ي��ة  وزارة  ك�سفت 
وج����ود ارق�����ام غ���ر دق��ي��ق��ة ت��ل��ق��ت��ه��ا م���ن ادارات 
امل��ن��ه��ل، لن�سبة معلمني  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  م��در���س��ي��ة 
مب���دار����س ب��دب��ي والم������ارات ال�����س��م��ال��ي��ة تفتقر  
، وت�سر اىل وجود معلمني باآن�سبة  اإىل الدقة 
اأ�سبوعية تراوح ما بني 35 ح�سة و78 ح�سة 
الربية  مل�����س��وؤويل  ب��دا  ال���ذي  الم���ر   ، اأ�سبوعياً 
يكون  اأن   ، دقيق  وغر  املعني غريباً  القطاع  يف 
هناك معلمني بهذا الكم الكبر من الن�سبة ، 
ان�سبتهم  تزيد  التي  املعلمني  ا�سماء  ر�سد  ومت 
حيث   ، ومدار�سهم  وبياناتهم   ، ح�سة   35 عن 
بلغ جمموعهم نحو 436 معلما ومعلمة ، ورد 
بدبي  امل��دار���س  لدارات  كتاب  يف  الح�ساء  ه��ذا 
والمارات ال�سمالية ، للمراجعة الدقيقة وربط 
املعلمني بال�سفوف التي يقوم بتدري�سها ح�سب 

الواقع الفعلي .
الربية  ب������وزارة  ق��ي��ادي��ة  م�����س��ادر  واأو����س���ح���ت 
باأنها   ، امل����دار�����س  ادارات  واك���دت���ه���ا  وال��ت��ع��ل��ي��م 
 " معنون   بكتاب  امل��دار���س  تلك  ادارات  خاطبت 
ب�سرعة  ال����وزارة   فيه  طالبت  عالية"،  باأهمية 

اإع�����ادة حت��دي��ث ال��ب��ي��ان��ات يف ال��ن��ظ��ام، وتقدمي 
اإفادة تف�سيلية، ب�ساأن ال�سكاليات والرقام غر 
الدقيقة اخلا�سة باأن�سبة املعلمني ، على ان يتم 
اأو يومني على الك��ر مع  ذل��ك يف غ�سون ي��وم 

نهاية ال�سبوع اجلاري .
وا�سافت تلك امل�سادر ان الوزارة �سارعت باإر�سال 
املعلمني  ب��ي��ان��ات  يت�سمن   ، مف�سًا  ت��ق��ري��راً   ،
الذين زادت ان�سبتهم عن 35 ح�سة ا�سبوعية، 

م�سددة على �سرورة اإباغ امل�سوؤول يف كل مدر�سة 
، بربط املعلمني بال�سفوف التي يقوم بتدري�سها 
على اأر�س الواقع، حيث تبني اأن هناك معلمني 
مت ربطهم بجميع ال�سعب يف املدر�سة، واخرين 
مت ربطهم ببع�س املواد املختلفة ، التي جتاوزت 
اكر من اأربع مواد ولعدد من ال�سعب واملراحل 
، مما يوؤكد ان هناك تخبط وا�سكالية كبرة يف 

الر�سد على نظام املنهل.

بامليدان  م��ت�����س��ل  ���س��ي��اق  ويف  اأخ�����رى  ج��ه��ة  م���ن 
الربوي ، تلقت اإدارات املدار�س من وزارة الربية 
ت��غ��ي��ر م�ستويات  اإم��ك��ان��ي��ة  ب��ع��دم  اآخ����ر  ت��ع��م��ي��م 
الول،  ال��درا���س��ي  الف�سل  منت�سف  يف  ال��ط��اب 
الإجنليزية  اللغة  مناهج  وخطة  ل�سيا�سة   وفقا 
اإذ  والتعليم،  الربية  ل��وزارة   2020-2019
�سيوؤثر ذلك على توزيع الكتب، وتوزيع وت�سنيف 

التقييمات.
وريا�س  امل����دار�����س  م���دي���ري  ال��������وزارة  ووج���ه���ت 
الأطفال، باأن هناك فر�سة للطاب للتنقل عرب 

و�سيتم  ال��ث��اين،  الدرا�سي  الف�سل  يف  امل�ستويات 
اإر�سال ر�سالة لحقا يف هذا ال�ساأن، مو�سحة اأنها  
ب�سدد جمع بيانات اأعداد الختبارات لكل مدر�سة 
ولكل م�ستوى، لفتة اىل انه من  ال�سروري اأن 
الف�سل  خ��ال  ال��ط��اب  م�ستويات  اإ���س��اح  يتم 
مناق�سة  ���س��رورة  عن  ف�سا  اجل���اري،  الدرا�سي 
ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة وامل��ع��ل��م��ني الأوائ����ل،  معلمي 
بهذا  املتعلقة  البيانات  جلميع  تقدميهم  ح��ول 
اأن ه��ن��اك رابط  ال�����س��اأن م���ن ع���دم���ه، م��و���س��ح��ة 

لإمتام النموذج لتوفر البيانات.

عدم اإمكانية تغير م�ستويات الطالب يف منت�سف الف�سل الدرا�سي الأول

بلدية مدينة اأبوظبي تطلع على اأف�سل ممار�سات مركز البتكار يف ات�سالت دبي
 •• اأبوظبي-الفجر:

زار وفد من بلدية مدينة اأبوظبي مركز البتكار 
يف ات�����س��الت دب���ي ب��ه��دف الط����اع ع��ل��ى اأف�سل 
اخلدمات،  جم���الت  يف  والتطبيقات  امل��م��ار���س��ات 
للتكنولوجيا  الب��ت��ك��ار  م��رك��ز  على  ال��ت��ع��رف  ومت 
الرقمية  الت�سالت  قطاع  يتبع  الذي  التفاعلية 
حيث يقدم  املركز خدمات رقمية اىل القطاعات 
الأق�سام  م��ن  العديد  ع��رب  واخل��ا���س��ة  احلكومية 

والوحدات متعددة املهام.
من بني اخلدمات التي اطلع عليها الوفد خدمة 
املبنية  الرقمية  اخل��دم��ات  م��ن  العديد  حم��اك��اة 
على الذكاء ال�سطناعي وكذلك توفر الوحدات 
املتخ�س�سة يف تخزين واإدارة وحماية البيانات و 
املجال  اإىل اخل��رباء يف  الو�سول   امل�ساعدة على  
وا�ستحداث  املن�سات  واإن�����س��اء  بفعالية،  الرقمي 

اخلدمات ال�سحابية.
وت����اأت����ي ه����ذه ال����زي����ارة امل���ع���ي���اري���ة ان���ط���اق���ا من 
احلثيثة  وج����ه����وده����ا  ال���ب���ل���دي���ة  ا����س���رات���ي���ج���ي���ة 
وامل�ساريع  التحتية  والبنية  باخلدمات  لارتقاء 
وا���س��رات��ي��ج��ي��ة خ��دم��ة امل��ت��ع��ام��ل��ني، وم���ا يحقق 
رفاهية املجتمع وفقاً لأف�سل املمار�سات العاملية، 

بلدية مدينة  روؤي���ة  ع��ن  ال��ت��وج��ه  ه��ذا  يعرب  كما 
واأرق������ى اخلدمات  اأف�����س��ل  ت��وف��ر  اأب���وظ���ب���ي، يف 
ا�ستهدفت  املدينة. كما  للمواطنني، واملقيمني يف 
الناجحة بني  والتجارب  اخل��ربات  تبادل  الزيارة 
لتعزيز  البلدية  اإط��ار جهود  وذل��ك يف  اجلانبني، 
املميزة،  التجارب  والط��اع على  التعاون  اأوا�سر 
جمال  يف  وخ�سو�سا  العاملية،  املمار�سات  واأف�سل 

واخلدمات  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��رق  م�����س��اري��ع 
بلدية  خ��دم��ات  اإىل  ال��و���س��ول  اأج���ل  م��ن  البلدية 
وبنية حتتية تدار وفقاً ملنظومة متكاملة باأ�س�س 
دعم  يف  وت�ساهم  املجتمع  تطلعات  حتقق  ذك��ي��ة 
بال�سكل  اأب��وظ��ب��ي  ال�����س��ام��ل��ة يف  ال��ت��ن��م��ي��ة  ح��رك��ة 
الذي ين�سجم مع معاير ال�ستدامة واخلدمات 

احل�سارية املميزة واملتطورة .

دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية
ل�سركة امل�ستثمر الوطني �ض.م.خ »ال�سركة«

ي�سر جمل�س اإدارة �سركة امل�ستثمر الوطني اأن يدعو ال�سادة امل�ساهمني حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية املقّرر عقده يف يوم اخلمي�س املوافق 21 نوفمرب 2019 
على ال�ساعة اخلام�سة م�ساء بفندق املفرق اأبوظبي للنظر يف القرارات اخلا�سة التالية. 

جدول الأعمال
1- تعديل املادة )18( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة بخف�س عدد اأع�ساء جمل�س الدارة من ت�سعة )9( اىل خم�سة )5( اأع�ساء لتقراأ املادة كالآتي: 

»يتوىل اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة ي�سكل من خم�سة )5( اأع�ساء تنتخبهم اجلمعية العمومية بالت�سويت ال�سري الراكمي. ويجب يف جميع الأحوال اأن تكون اأغلبية 
اأع�ساء املجل�س من مواطني الدولة.«

2- اإبراء ذمة جمل�س الإدارة.
3- مناق�سة ا�ستقالة اأع�ساء جمل�س الإدارة احلاليني و املوافقة عليها.

4- انتخاب جمل�س اإدارة جديد.
فتح باب الرت�سح لع�س�ية جمل�س اإدارة ال�سركة

1- يكون باب الر�سح لع�سوية جمل�س اإدارة ال�سركة مفتوحا خال الفرة من يوم اخلمي�س املوافق 31 اأكتوبر 2019 اىل يوم اخلمي�س املوافق 14 نوفمرب 2019 
وذلك وفقا ملتطلبات �سوابط احلوكمة ومعاير الن�سباط املوؤ�س�سي. لكل �سخ�س/م�ساهم تتوفر فيه �سروط الر�سح لع�سوية جمل�س الإدارة ويريد اأن ير�سح 
نف�سه لع�سوية املجل�س اأن يتقدم بطلب لإدارة ال�سركة يف مقرها الرئي�سي الكائن يف الطابق 24 �سكاي تاور، جزيرة الرمي، اأبوظبي. على اأن يرفق طلبه بالبيانات 

التالية: 
- ال�سرة الذاتية مو�سحا بها اخلربات العملية واملوؤهل العلمي مع حتديد �سفة الع�سوية التي ير�سح لها. 

- بيان باأ�سماء ال�سركات واملوؤ�س�سات التي يزاول بها العمل اأو ي�سغل ع�سوية جمال�س اإدارتها وكذلك اأي عمل يقوم به ب�سورة مبا�سرة اأو غر مبا�سرة ي�سكل مناف�سة 
لل�سركة.

- اقرار بالتزامه باأحكام قانون ال�سركات التجارية والقرارات املنفذة له والنظام الأ�سا�سي لل�سركة واأنه �سوف يبذل عناية ال�سخ�س احلري�س يف اآداء عمله.
- اإقرار بعدم خمالفة املادة )149( من قانون ال�سركات التجارية.

- بيان بال�سركات التجارية التي ي�ساهم اأو ي�سارك يف ملكيتها وعدد الأ�سهم اأواحل�س�س فيها.
2- ي�سرط يف من ير�سح نف�سه لع�سوية جمل�س الدارة اأن تنطبق عليه ال�سروط الواردة يف القانون الحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية 

وقوانني �سوابط احلوكمة ومعاير الن�سباط املوؤ�س�سي والنظام الأ�سا�سي لل�سركة.
3- �سيتم موافاة وزارة القت�ساد وهيئة الأوراق املالية وال�سلع و�سوق اأبوظبي لاأوراق املالية بقائمة اأ�سماء املر�سحني بعد غلق باب الر�سح. 

مالحظات:
1- لكل م�ساهم م�سجل يف �سجل اأ�سهم ال�سركة لدى �سوق اأبوظبي املايل بتاريخ 20 نوفمرب 2019 حق ح�سور اجلمعية العمومية لل�سركة وله اأن ينيب عنه من 
يختاره من غر ال�سادة اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة حل�سور الجتماع اأعاه مبوجب توكيل خا�س ثابت كتابة على اأ�سل منوذج التوكيل املرقم ال�سادر عن ال�سركة 
واملبني يف الدعوة املر�سلة بالربيد امل�سجل لكل م�ساهم يف ال�سركة ويجب اأن ل يكون الوكيل حائزاً بهذه ال�سفة على اأكر من )%5( من راأ�س مال ال�سركة فيما 
عدا املمثلني للموؤ�س�سات وال�سركات امل�ساهمة يف ال�سركة )وميثل ناق�س الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا( وميكن اأن يتم اإيداع التوكيل لدى �سوق اأبوظبي 
لاأوراق املالية اأو ت�سليمها اىل مقر ال�سركة الرئي�سي قبل يومني على الأقل من التاريخ املحدد لاجتماع وذلك لتدوينها يف ال�سجات اخلا�سة ويكون له احلق يف 

الت�سويت يف اجلمعية العمومية.
2- �سيكون اجتماع اجلمعية العمومية �سحيحاً اذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون على الأقل )%50( من جمموع راأ�س مال ال�سركة، واذا مل يكتمل الن�ساب 

القانوين لهذا الجتماع ف�سوف ينعقد الجتماع الثاين على ال�ساعة اخلام�سة م�ساء من يوم اخلمي�س املوافق 28 نوفمرب، 2019 يف ذات املكان مبن ح�سر. 
3- تعترب التوكيات ال�سادرة حل�سور الجتماع الأول �سحيحة ونافذة لأي اجتماعات لحقة ما مل يتم اإلغاوؤها �سراحة من قبل امل�ساهم باإ�سعار يوجه اىل اأمني 
�سجل م�ساهمي ال�سركة ال�سادة/ �سوق اأبوظبي لاأوراق املالية وذلك قبل يومني على الأقل من موعد الجتماع الاحق، لا�ستعام، هاتف رقم: 02-6192319.

4- يكون �ساحب احلق بح�سور اجتماع اجلمعية العمومية والت�سويت هو امل�ساهم امل�سجل يف �سجل م�ساهمي ال�سركة يف نهاية اليوم ال�سابق لتاريخ الجتماع، على 
اأن يتم احل�سور قبل �ساعة على الأقل من الوقت املحدد لاجتماع.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

حممد  ب��ن  ذي���اب  ال�سيخ  �سمو  افتتح 
املجل�س  ع�����س��و  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د  ب���ن 
اأب��وظ��ب��ي رئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم������ارة 
ر�سميا  ام�������س  ال���ع���ه���د  ويل  دي��������وان 
معر�س اللوفر اأبوظبي اجلديد حتت 
الرفاهية،  من  ع��ام  اآلف   10 عنوان 
ب��ح�����س��ور ج���ان اإي����ف ل���ودري���ان، وزير 
نورة  وم��ع��ايل  الفرن�سي،  اخل��ارج��ي��ة 
الثقافة  وزي����رة  الكعبي  حم��م��د  ب��ن��ت 

وتنمية املعرفة. 
املعر�س،  ق���اع���ات  يف  ���س��م��وه  وجت����ول 
حول  ��ل  م��ف�����سّ ����س���رح  اإىل  وا����س���ت���م���ع 
القطع ال�ستثنائية التي ي�سمها، على 
اعتباره املعر�س الأول من نوعه الذي 
�سامل  ب�سكل  الرفاهية  تاريخ  يغطي 
اإط��ار مو�سم  ياأتي يف  العامل، وه��و  يف 
 2020-2019 اأب��وظ��ب��ي  ال��ل��وف��ر 
متغّرة"،  "جمتمعات  ع��ن��وان  حت��ت 
اأبوظبي  اللوفر  متحف  تنظيم  ومن 
ومتحف الفنون الزخرفية يف باري�س 

ووكالة متاحف فرن�سا. 
م�����ع�����ايل حممد  الف�����ت�����ت�����اح  ح�������س���ر 
الثقافة  دائ��رة  رئي�س  امل��ب��ارك  خليفة 
�سيف  و�سعادة  اأبوظبي،  يف  وال�سياحة 
�سعيد غبا�س، وكيل الدائرة، ومانويل 
اللوفر  م���ت���ح���ف  م����دي����ر  راب�����ات�����ي�����ه، 

اأبوظبي. 
كما ح�سر افتتاح املعر�س الذي ي�ستمر 
من  عدد   2020 فرباير  لغاية 18 
الفرن�سية  امل��ت��اح��ف  م��ن  امل�����س��وؤول��ني 
لغومينا،  �ساندرا  ومنهم  ال�سريكة 
رئي�سة وكالة متاحف فرن�سا، واإيرفيه 
لوكالة  التنفيذي  الرئي�س  بارباريه، 
األك�سي�س  وب���ي���ر  ف��رن�����س��ا،  م��ت��اح��ف 
دوم���ا����س، رئ��ي�����س جم��م��وع��ة متاحف 
الفنون الزخرفية يف فرن�سا، و�سيلفي 
ملجموعة  ال��ع��ام��ة  امل���دي���رة  ك����وري����ار، 
متاحف الفنون الزخرفية يف فرن�سا، 
واأول���ي���ف���ي���ي���ه غ���اب���ي���ه، م���دي���ر متحف 
ومن�سق  بباري�س  الزخرفية  الفنون 
املعر�س، وجان لوك مارتينيز، رئي�س 
اللوفر، ولوران�س دي  ومدير متحف 
ومتحف  اأور�سيه  متحف  رئي�س  ك��ار، 
رئي�سة  ماكاريو،  و�سويف  اأوراجن���ري، 

 – الآ�سيوية  للفنون  الوطني  املتحف 
غيميه، وجان غيغينو، ع�سو جمل�س 

اإدارة يف وكالة متاحف فرن�سا. 
بقطعتني  زواره  امل��ع��ر���س  وي�ستقبل 
اأبوظبي،  ت���اري���خ  ت���وث���ق���ان  ب����ارزت����ني 
وهي  اأب���وظ���ب���ي،  ل����وؤل����وؤة  ه���ي  الأوىل 
اأق������دم ل����وؤل����وؤة يف ال���ع���امل ت���ع���ود اإىل 
املياد،  قبل   5600  5800- العام 
م�������رّوح عام  ج����زي����رة  واك���ُت�������س���ف���ت يف 
ُم��ع��ارة م��ن جمموعة  وه��ي   ،2017
جانب  اإىل  ال���وط���ن���ي،  زاي�����د  م��ت��ح��ف 
الطبيعي  ال��ل��وؤل��وؤ  م��ن  عتيقة  ق���ادة 
تعود اإىل اأم كلثوم، وهي من جمموعة 

متحف زايد الوطني. 

وت���ع���د ل����وؤل����وؤة اأب���وظ���ب���ي دل���ي���ًا على 
ا����س���ت���خ���دام ال����ل����وؤل����وؤ وال���������س����دف يف 
الإم��ارات العربية املتحدة منذ قرابة 
8000 عام، وهي اأقدم دليل معروف 

على �سيد اللوؤلوؤ يف العامل. 
اأبوابه  يفتتح  ال��ذي  املعر�س  وي�سلط 
ال�سوء  اأك��ت��وب��ر   30 ب��ت��اري��خ  ل��ل��زوار 
ع��ل��ى م��ف��ه��وم ال��رف��اه��ي��ة م���ن جميع 
جوانبه، وذلك منذ الع�سور القدمية 

وحتى يومنا هذا. 
يف  الرفاهية  مفهوم  الزائر  ويكت�سف 
والفنون  واملجوهرات  املو�سة  جم��ال 
من  والت�سميم  والأث�����اث  ال��ب�����س��ري��ة 
خال قطع ا�ستثنائية من جمموعات 

كربى املوؤ�س�سات والعامات التجارية 
العاملية. 

منها  قطعة   350 امل��ع��ر���س  وي�����س��م 
ك��ن��ز ب���و����س���ك���وري���ايل، وه����و م���ن اأك���رب 
جمموعات الآنية الف�سّية املحفوظة 
م��ن ال��ع�����س��ر ال���روم���اين، ف�����س��ًا عن 
جموهرات وف�ساتني من دور ت�سميم 
اأند  كربى مثل كاريتييه وفان كليف 
اأب���اري���ل و���س��ان��ي��ل وك��ري�����س��ت��ي��ان ديور 
واإي��ل��ي �سعب واإي���ف �سان ل���وران. مع 
الراعي  ه��و  ت��راي��ان��و  اأن  اإىل  الإ���س��ارة 
املتجر  وه�����و  ل��ل��م��ع��ر���س،  ال���ر����س���م���ي 
الوحيد للعامات التجارية الفاخرة 

يف اأبوظبي. 

•• ابوظبي-وام:

�سهد �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  اآل 
الرئا�سة،  ����س���وؤون  وزي����ر  ال������وزراء، 
اأم�������س يف ف��ن��دق ق�����س��ر الإم������ارات، 
احلفل الذي نّظمه مكتب البعثات 
�سوؤون  ل�����وزارة  ال��ت��اب��ع  ال��درا���س��ي��ة 
طالًبا   90 ل���ت���ك���رمي  ال���رئ���ا����س���ة، 
البعثات  خ���ّري���ج���ي  م���ن  وط���ال���ب���ة 
الدرا�سّينينْ  ل��ل��ع��ام��نينْ  اخل��ارج��ي��ة 
-2018 و   2018-2017

.  2019
ح�����س��ر احل���ف���ل ال�����ذي ُن���ّظ���م حتت 
اأجيال  اإع��داد  �سعار”20 عاًما من 
امل�ستقبل” معايل ال�سيخ نهيان بن 
الت�سامح  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
ومعايل اأحمد جمعة الزعابي وزير 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى لاحتاد  ����س���وؤون 
ومعايل  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزارة  يف 
فار�س  ف�����رج  ب����ن حم���م���د  ���س��ه��ي��ل 
وال�سناعة  الطاقة  وزير  املزروعي 
وم����ع����ايل ال����دك����ت����ور ع����ب����داهلل بن 
حم���م���د ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي وزي����ر 
ومعايل  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
ن����ورة ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي وزي���رة 
ومعايل  امل��ع��رف��ة  وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة 
ن��ا���س��ر ب���ن ث����اين ال��ه��ام��ل��ي وزي���ر 
املوارد الب�سرية والتوطني ومعايل 
ح�سة بنت عي�سى بو حميد وزيرة 
وم���ع���ايل جميلة  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة 
وزيرة  امل��ه��ري  م�سبح  �سامل  بنت 
دولة ل�سوؤون التعليم العام ومعايل 
�سما بنت �سهيل بن فار�س املزروعي 
ال�سباب  ل���������س����وؤون  دول������ة  وزي��������رة 
�سعيد  بنت حممد  م��رمي  وم��ع��ايل 
حارب املهري وزيرة دولة ومعايل 

اأح���م���د حم��م��د احل���م���ري الأم���ني 
نائب  الرئا�سة  �سوؤون  ل��وزارة  العام 
رئي�س جمل�س اإدارة مكتب البعثات 
حممد  ف��ار���س  وم��ع��ايل  الدرا�سية، 
�سوؤون  ب���وزارة  امل�ست�سار  امل��زروع��ي 
عبداهلل  حممد  وم��ع��ايل  الرئا�سة 
الرئا�سية  املرا�سم  رئي�س  اجلنيبي 
ال��رئ��ا���س��ة ومعايل  ����س���وؤون  ب�����وزارة 
ال��ل��واء ال��رك��ن ط��ي��ار ف��ار���س خلف 
ل�سرطة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د  امل���زروع���ي 
اأب��وظ��ب��ي وال��دك��ت��ور اح��م��د مبارك 
التنفيذي  املكتب  رئي�س  امل��زروع��ي 
�سوؤون  وزارة  وك�����اء  م���ن  وع�����دد 
الأكادميية  وال���ق���ي���ادات  ال��رئ��ا���س��ة 
من  وع��دد  الدولة  يف  والر�سبوية 
امل�سوؤولني الربوّيني �سمن قطاع 
التعليم، واأولياء اأمور اخلّريجني.

واأ����س���اد ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور بن 
احلكيمة  بالروؤية  نهيان،  اآل  زاي��د 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 
الدولة،  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن 
حفظه اهلل، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
ال��������وزراء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه اهلل، 
والرعاية ال�ساملة ل�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�سلحة واإخوانهم اأ�سحاب 
املجل�س  اأع�����س��اء  ال�����س��ي��وخ  ال�����س��م��ّو 
الأع��ل��ى ل��احت��اد ح��ّك��ام الإم����ارات، 
ُم��ث��م��ًن��ا ���س��م��ّوه دوره����م امل�����س��ه��ود يف 
لإعداد  الاحمدود  الدعم  تقدمي 

اأجيال امل�ستقبل.
اإىل  ب���ال���ت���ه���ن���ئ���ة  ����س���م���وه  وت�����ق�����ّدم 
جناحهم،  مب��ن��ا���س��ب��ة  اخل���ّري���ج���ني 
موؤكًدا اأنهم ثروة حقيقية للوطن، 

لدولة  امل�ستقبلية  التطّلعات  ُتلّبي 
الإمارات العربية املتحدة وقيادتها 
ُت�سّجع الطلبة من  الر�سيدة، التي 
تعليمهم  موا�سلة  على  اجلن�سنينْ 
املتوافقة  �سات  التخ�سّ ودرا�ستهم 
مع اهتماماتهم، وحتتاجها م�سرة 
التنمية والتطوير يف الدولة، بكافة 
احلكومي  القطاعنينْ  يف  امل��ج��الت 

واخلا�س.
�سوؤون  وزارة  ح��ر���س  �سمّوه  واأّك���د 
روؤى  حت���ق���ي���ق  ع����ل����ى  ال����رئ����ا�����س����ة 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ودع���م الطاب 
درا�ساتهم  مل��وا���س��ل��ة  وال��ط��ال��ب��ات، 
العاملية  اجلامعات  اأرق��ى  يف  العليا 
م�������ن خ���������ال م����ك����ت����ب ال����ب����ع����ث����ات 
ال��درا���س��ي��ة، ان��ط��اًق��ا م��ن ت�سجيع 
ال��وزارة للمتفوقني ال�ساعني دوًما 

نحو التمّيز والإب��داع، داعًيا �سمّوه 
ابتعاث  اإىل موا�سلة هذا النهج يف 
امل���ت���م���ّي���زي���ن مب����ا يخدم  ال���ط���ل���ب���ة 
�سيا�سات الدولة ومنظومة التعليم 

فيها.
واأث���ن���ى ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور بن 
البعثات  زاي����د ع��ل��ى ج��ه��ود م��ك��ت��ب 
ال���درا����س���ي���ة ال��ت��اب��ع ل����ل����وزارة، وما 
يحّققه من نتائج اإيجابية يف اإعداد 
نخبة من الكفاءات املواطنة، التي 
املعارف  زاخ��ًرا من  ر�سيًدا  متتلك 
مهاّمها  اأداء  لها  ُيتيح  واخل���ربات، 
امل�ستقبلية بتمّيز، وتر�سيخ الريادة 

الإماراتية.
وم���ن ج��ه��ت��ه، ت��وّج��ه م��ع��ايل اأحمد 
العام  حم��م��د احل���م���ري، الأم�����ني 
ال���رئ���ا����س���ة، نائب  �����س����وؤون  ل�������وزارة 

مكتب  اإدارة  جم���ل�������س  رئ����ي���������س 
بخال�س  ال����درا�����س����ي����ة،  ال���ب���ع���ث���ات 
ال�سيخ  �سمو  اإىل  والتقدير  ال�سكر 
نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور 
رئي�س جمل�س الوزراء، وزير �سوؤون 
الرئا�سة، على دعم �سموه املتوا�سل 
ورعايته  الدرا�سية،  البعثات  ملكتب 
اأثنى  كما  واملتفوقني،  للخّريجني 
اج��ت��ه��اد اخلريجني  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه 
و�سعيهم  ال��ع��ل��م��ي،  حت�سيلهم  يف 
امل�ستويات،  اأع���ل���ى  اإىل  ل��ارت��ق��اء 
منهم  وم�ساهمة  لوطنهم  خ��دم��ة 
يف م�سرته التنموية والتطويرية، 
م��ع��رًب��ا ع��ن ���س��ع��ادت��ه ب��ت��زام��ن هذا 
البعثات  احتفال مكتب  احلفل مع 
ال��درا���س��ي��ة مب���رور 20 ع��اًم��ا على 
اأن  اإىل  معاليه  واأ����س���ار  ت��اأ���س��ي�����س��ه. 

بعثة �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة 
للطلبة املتمّيزين علمًيا تهدف اإىل 
اإعداد وتاأهيل جيل قيادي من اأبناء 
وبنات الإمارات، قادر على مواجهة 
حتّديات امل�ستقبل، مع رفد الدولة 
اأرفع  وف��ق  موؤهلة  مواطنة  بكوادر 
امل�ستويات العلمية واأف�سل املعاير، 
والبناء  التنمية  م�سرة  ملوا�سلة 
م�سيًفا  الإجن�������������ازات،  وحت���ق���ي���ق 
هذا  لتحقيق  ال�����س��ع��ي  اأن  م��ع��ال��ي��ه 
بو�سوح من خال  يتجّلى  الهدف 
عدًدا  تخريجها  البعثة  موا�سلة 
املبتعثني  والطالبات  الطاب  من 
���س��ن��وًي��ا، مّم��ن اأن��ه��وا درا���س��ات��ه��م يف 
الدولة  داخ��ل  املرموقة  اجلامعات 

وخارجها.
ب��داأ بعزف  التخرج قد  وك��ان حفل 

ال�سام الوطني، وت��اوة اآي��ات من 
اخلريج  األقى  ثم  الكرمي،  ال��ق��راآن 
كلمة  ال����ظ����اه����ري  ع���ل���ي  خ���ل���ي���ف���ة 
اخلريجني نيابة عن زمائه، نقل 
للقيادة  وامتنانهم  �سكرهم  فيها 
وت�سجيعها  حل��ر���س��ه��ا  ال��ر���س��ي��دة، 
درا�ساتهم  اإك����م����ال  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب��ة 
ومهاراتهم،  م��ع��ارف��ه��م  وت��ط��وي��ر 
وت��وف��ره��ا ك��اف��ة الإم��ك��ان��ات التي 
ب�سوق  الل��ت��ح��اق  ع��ل��ى  ت�ساعدهم 
اكت�سبوه  ما  توظيف  ُبغية  العمل، 
من علم ومعرفة يف خدمة الوطن، 
ودفع عجلة التنمية والتطور فيه.

راع��ي احلفل هدية  �سمو  تلّقى  ثّم 
لوزارة  العام  الأم��ني  من  تذكارية 
�سوؤون الرئا�سة نائب رئي�س جمل�س 
الدرا�سية،  ال��ب��ع��ث��ات  مكتب  اإدارة 
ت���ق���دي���ًرا ل�����دور ���س��م��وه ال��ك��ب��ر يف 
امل�ستمر  ودع���م���ه  ال��ط��ل��ب��ة،  رع���اي���ة 

ملكتب البعثات الدرا�سية.
�سمّو  ال��ت��ق��ى  احل���ف���ل،  ن��ه��اي��ة  ويف 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ 
اخل���ّري���ج���ني واأول�����ي�����اء اأم����وره����م، 
وجت�������اذب م��ع��ه��م احل����دي����ث حول 
وتطّلعاتهم  التعليمية  م�سرتهم 
باجلهود  �سمّوه  واأ�ساد  امل�ستقبلية، 
والطالبات  ال��ط��اب  ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 
الدرجات  اأع���ل���ى  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
اجلامعات،  اأرق������ى  م���ن  ال��ع��ل��م��ي��ة 
التقّدم  دوام  جميًعا  لهم  متمنًيا 
وال����ن����ج����اح يف ح���ي���ات���ه���م وخ���دم���ة 
ال��ت��ق��اط �سورة  مّت  ك��م��ا  ب���اده���م، 
اخلريجني،  م��ع  ل�سمّوه  جماعية 
مكتب  اإدارة  جم��ل�����س  واأع���������س����اء 

البعثات الدرا�سية.
خّريجي  ع��دد  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
ب�648  ُي��ق��ّدر  اخل��ارج��ي��ة  البعثات 

ط��ال��ًب��ا وط��ال��ب��ة، مّم���ن در����س���وا يف 
جامعات وموؤ�ّس�سات التعليم العايل 
خارج الدولة، معظمهم يف الوليات 
اإجمايل  وبلغ  الأمريكية،  املتحدة 
البكالوريو�س  درج������ة  خ���ّري���ج���ي 
 86 وامل��اج�����س��ت��ر  ط���ال���ًب���ا،   526
طالًبا، بينما و�سل عدد احلا�سلني 
على الدكتوراه اإىل 21 طالًبا، و8 

طاب يف تخ�س�س الطب.
البعثات  مكتب  ت��اأ���س��ي�����س  مّت  وق���د 
1999 بتوجيهات  الدرا�سية �سنة 
ال�سيخ  ل���ه  امل���غ���ف���ور  م���ن  ح��ك��ي��م��ة 
طّيب  نهيان،  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د 
يوا�سل  ي�������زال  وم������ا  ث��������راه،  اهلل 
�ساحب  واه��ت��م��ام  ب��دع��م  م�سرته 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة، حفظه اهلل،  رئي�س  نهيان، 
ومبتابعة مبا�سرة من �سمو ال�سيخ 
اآل ن��ه��ي��ان من  م��ن�����س��ور ب���ن زاي����د 
�ساحب  بعثة  ���س��وؤون  اإدارة  خ��ال 
للطلبة  ال����دول����ة  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و 
املتمّيزين علمًيا، وبرنامج البعثات 

الداخلية واخلارجية كافة.
البعثات  م���ك���ت���ب  دور  وي���ت���م���ّث���ل 
البعثات  �سوؤون  اإدارة  يف  الدرا�سية 
الدولة  داخ�����ل  ال���درا����س���ي���ة  وامل���ن���ح 
وخ����ارج����ه����ا، واخ���ت���ي���ار ن��خ��ب��ة من 
املتمّيزين  الإم���ارات���ّي���ني  ال��ط��ل��ب��ة 
للدرا�سة  اإي��ف��اده��م  ب��ه��دف  علمًيا 
املرموقة،  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  يف 
�����س��ات امل��ط��ل��وب��ة يف  وف����ق ال��ت��خ�����سّ
الروؤية  تواكب  والتي  العمل،  �سوق 

امل�ستقبلة لدولة الإمارات.
ا الإ�سراف على  ويتوىّل املكتب اأي�سً
الطلبة وتقدمي الإر�ساد الأكادميي 
والإداري لهم طوال فرة الدرا�سة 

اجلامعية وحتى التخرج. 

من�سور بن زايد ي�سهد تخريج 90 طالبا وطالبة من خريجي مكتب البعثات الدرا�سية

•• ابوظبي-الفجر:

ي�سارك الأر�سيف الوطني يف معر�س ال�سارقة الدويل للكتاب 2019م، وتاأتي 
هذه امل�ساركة ، انطاقاً من اهتمامه بن�سر املعلومة التاريخية املوثقة وبتقريب 
ب���الإرث  امل��ع��ر���س  رواد  وت��ع��ري��ف  الوطن”،  و”ذاكرة  اجل��م��ه��ور  ب��ني  امل�سافة 
معر�س  يف  بامل�ساركة  الوطني  الأر�سيف  ويهتم  للدولة،  والثقايف  احل�ساري 
والباحثني  املثقفني  جت��ذب  ثقافية  تظاهرة  ك��ون��ه  للكتاب  ال���دويل  ال�سارقة 
والقراء من داخل الدولة وخارجها، وقد غدا املعر�س ركيزة اأ�سا�سية يف م�سرة 
الثقافة املحلية والإقليمية، وتهدف امل�ساركة اأي�ساً اإىل تر�سيخ الهوية الوطنية 

يف نفو�س اأبناء املجتمع، وتعزيز النتماء للوطن، والولء للقيادة احلكيمة.
الثامنة  ن�سخته  يف  للكتاب  ال�سارقة  معر�س  اأي���ام  الوطني  الأر���س��ي��ف  ويغتنم 
والثاثني لُيطلق عدداً من اإ�سداراته اجلديدة بح�سور بع�س املوؤلفني، وتفتح 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  تاريخ وت��راث دول��ة  الإ���س��دارات �سفحات من  ه��ذه 
للقائد  العطرة  ال�سرة  من  جوانب  على  الأ���س��واء  وت�سلط  اخلليج،  ومنطقة 
وت�ستعر�س  ث���راه-  اهلل  طيب   – نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  املوؤ�س�س 
عهده  يف  ال��دول��ة  اأرج���اء  عّمت  التي  ال�ساملة  والتنمية  النه�سة  عن  تفا�سيل 
التي  القيادة احلكيمة  الدولة يف عهد  �ساد  ال��ذي  والتطور والزده��ار  امليمون، 

�سارت على نهجه.
وت��وث��ق اإ����س���دارات الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي اأي�����س��اً ال��ع��دي��د م��ن ال��وق��ائ��ع والأح����داث 
التاريخية يف منطقة الإم��ارات قبل قيام الحت��اد، والتي تربز حمطات مهمة 

يف مامح التطور والنمو.
الكتابني  توقيع  للكتاب  ال���دويل  ال�����س��ارق��ة  معر�س  م��ن   38 ال����دورة  وت�سهد 
بنت  فاطمة  حتدثت  )هكذا  كتاب  الوطني:  الأر�سيف  عن  حديثاً  ال�سادرين 
 )1966-1946 العني  حاكم  نهيان  اآل  �سلطان  بن  )زاي��د  وكتاب  م��ب��ارك(، 

الوطني:  الأر�سيف  عن  حديثاً  �سادر  اآخ��ر  كتاب  واإط��اق  الإجنليزية،  باللغة 
كتاب )الفقاعة الذهبية(.

ويف اأيام املعر�س يقوم الأر�سيف الوطني بعر�س جملدين للبيع يحتويان على 
20 عدداً من جملته )ليوا( العلمية املحكمة التي تخت�س بتاريخ وتراث دولة 
جملة  وت�سدر  واآثارهما،  العربي  اخلليج  ومنطقة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

)ليوا( باللغتني العربية والجنليزية مرتني �سنوياً.
ويطلق الأر�سيف الوطني اأي�ساً املرحلة الثالثة من �سل�سلة مبادرة )زايد 100 
�سمن  والتعليم  الربية  وزارة  مع  ا�سراتيجية  ب�سراكة  بداأها  التي  حكاية( 
فعاليات عام زايد 2018م، و�سيقوم الأر�سيف الوطني بالتعاون مع )الربية 
الطلبة  و�سيوقع  امل��ب��ادرة،  اإجن��اح  يف  اأ�سهموا  الذين  الطلبة  بتكرمي  والتعليم( 

كتبهم ويهدونها اإىل اجلمهور. 
و�ستتيح من�سة الأر�سيف الوطني يف معر�س ال�سارقة للكتاب فر�سة الطاع 
توثق  وبكونها  حمتواها  بقيمة  متتاز  التي  الوطني  الأر�سيف  اإ���س��دارات  على 
و�سر  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  ودول��ة  العربية  اجلزيرة  �سبه  وت��راث  تاريخ 

قادتها العظام.
باأحدث  الإم�����ارات  مكتبة  ل��ت��زوي��د  امل��ع��ر���س  اأي����ام  ال��وط��ن��ي  الأر���س��ي��ف  ويغتنم 
الإ�سدارات واأكرها قيمة وفائدة للباحثني، وحتر�س جلنة ال�سراء املوؤلفة من 
خرباء ومتخ�س�سني على انتقاء الكتب من دور الن�سر امل�ساركة يف املعر�س، واأن 

تكون الكتب ذات �سلة باأهداف الأر�سيف الوطني.
معر�س  من  بكتب  الإم���ارات  مكتبة  تزويد  على  الوطني  الأر�سيف  ويحر�س 
العامل،  يف  معر�س  اأك���رب  ث��ال��ث  ك��ون��ه  م��ن  ان��ط��اق��اً  للكتاب  ال���دويل  ال�سارقة 
اإ�سعاع  مركز  وه��و  والعربية،  الإماراتية  الثقافة  تاريخ  يف  فارقة  عامة  وه��و 
للتنوع الثقايف يف الفعاليات وفر�سة للتوا�سل بني احل�سارات وتبادل املعارف 

واخلربات.     

الأر�سيف الوطني ي�سارك يف ال�سارقة للكتاب باإ�سدارات حديثة تعنى بذاكرة الوطن

ذياب بن حممد بن زايد يفتتح معر�ض 10 اآلف عام من الرفاهية يف اللوفر اأبوظبي
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان- الفجر  

ل�سرطة  العامة  القيادة  من  وف��د  زار 
الفار�سي  ���س��ل��م��ان  م��در���س��ة  ع��ج��م��ان 
اجلن�سية  م��ن  طفل  لإ�سعاد  بعجمان 
اخلليجية يف اخلام�سة من عمره بعد 
�سرطة  مركز  اإىل  وال���ده  اح�سره  اأن 
اخلوف  واإزاح����ة  لطماأنته  النعيمية 
ال�����س��رط��ة ليربهن  ق��ل��ب��ه جت����اه  م���ن 
ل��ه ب��ال��ت��ع��اون م��ع اأف����راد ال�����س��رط��ة اأن 
بل  خ��وف  م�سدر  تعترب  ل  ال�سرطة 
هي م�سدر لاأمن والطماأنينة، حيث 
�سعادة  ال�سرطة بح�سور  اأف��راد  متكن 
احلمراين  اأح���م���د  اهلل  ع��ب��د  ال��ع��م��ي��د 
من  عجمان  �سرطة  ع��ام  ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
غ��ر���س ال�����س��ع��ادة واإزال�����ة اخل���وف منه 

نهائياً من ال�سرطة.
و���س��ك��ل��ت ال��ق��ي��ادة وف����داً م��ن موظفي 
مركز �سرطة النعيمية وق�سم الإعام 
يف  الطفل  ل��زي��ارة  العامة  والعاقات 
�سامل  اهلل  عبد  النقيب  �سمل  املدر�سة 
احلرا�سات،  ف����رع  م��دي��ر  ال�����س��ام�����س��ي 
النعيمي،  را�سد  حمدان  اأول  وامل��ازم 
واملازم اأول �سلطان حمد املطرو�سي، 

واملازم حممد بن زايد النعيمي.
و�سلم النقيب عبد اهلل �سامل ال�سام�سي 
وحلوى  ورد  وب���اق���ة  ه���دي���ة  ال��ط��ف��ل 
املدر�سة ووالد الطفل  بح�سور مدير 
وع�����دد م���ن زم�����اء ال���ط���ف���ل، م���وؤك���داً 
املجتمعي  ال�سرطة  دور  على  للطلبة 
وجدت  ال�سرطة  واأن  منهم،  وقربها 
لتعزز الأمن وتقدم كل ما ي�سعد اأفراد 

املجتمع ويحقق راحتهم.
ال�سام�سي  اهلل  عبد  النقيب  وجه  كما 
ب�سرورة  الأم��������ور  لأول�����ي�����اء  ر����س���ال���ة 
وتثقيفهم  بال�سرطة  اأبنائهم  حتبيب 
م���ع���ه���ا يف حال  ال���ت���وا����س���ل  ب��ك��ي��ف��ي��ة 
اأو خطر، وبذل  تعر�سهم لأي تهديد 

الأ�ساليب  وا���س��ت��خ��دام  اجل���ه���ود  ك���ل 
املتنوعة لتحبيب الطلبة اإىل الدرا�سة 
عن  املمكنة  النتائج  اأف�سل  لتحقيق 

ر�سا ل بالإكراه.
املدر�سة  م���دي���ر  ع����رب  ج��ان��ب��ه��م  م����ن 
ووالد الطفل عن �سكرهم وامتنانهم 

م�سوؤوليتها  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان  ل�����س��رط��ة 
املنوط  بالدور  واإح�سا�سهم  املجتمعية 
ع��ل��ي��ه��م يف ت���ع���زي���ز الأم�������ن والأم�������ان 
متمنني  والأط��ف��ال  اجلمهور  واإ�سعاد 
م�سرتهم  يف  التميز  م��ن  مزيد  لهم 

الأمنية واملجتمعية.

•• ال�سارقة-الفجر:

عا�سمة  ال�����س��ارق��ة  اح��ت��ف��الت  �سمن 
ا�ست�سافت   ،2019 للكتاب  عاملية 
بال�سارقة،  امل��رك��زي��ة  امل��ال��ي��ة  دائ�����رة 
موؤخراً، مبادرة “قهوة وكتاب”، التي 
ينظمها م�سروع “ثقافة با حدود”، 
ب���ه���دف ت��ع��زي��ز ال����ق����راءة ب���ني اأف�����راد 
وت�سجيع  م�����س��وق،  ب��اأ���س��ل��وب  املجتمع 
اأوقات  من  ال�ستفادة  على  املوظفني 

فراغهم يف الطاع على الكتب. 
مع  حوارية  جل�سة  املبادرة  وت�سمنت 
املرزوقي،  وليد  والإع��ام��ي  الكاتب 
ال����ذي حت���دث اأم�����ام م��وظ��ف��ي دائ���رة 
امل��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة ع��ن جم��م��وع��ة من 
العديد  ت�سمنت  ال��ت��ي  الإ�����س����دارات 
ال��ت��ج��ارب يف جم���الت خمتلفة،  م��ن 
القراء  وت�سجيع  حتفيز  يف  واأ�سهمت 
وخربات  جت��ارب  من  ال�ستفادة  على 

حملية وعاملية متنوعة. 
مدير  ال�������س���ام�������س���ي،  رمي������ا  وق����ال����ت 
دائرة  يف  احل��ك��وم��ي  الت�����س��ال  اإدارة 
“تاأتي  ب��ال�����س��ارق��ة:  امل��رك��زي��ة  امل��ال��ي��ة 
بالتعاون  امل��ب��ادرة  لهذه  ا�ست�سافتنا 
بلقب  احتفاًء  ح��دود،  با  ثقافة  مع 

للكتاب،  ع��امل��ي��ة  ع��ا���س��م��ة  ال�����س��ارق��ة 
وامل�ساهمة يف متكني الكوادر الب�سرية 
واملعرفة  الثقافة  اإىل  ال��و���س��ول  م��ن 
اأهميتها  ل��ه��ا  ف���ال���ق���راءة  والإب��������داع، 
العظمى يف اأغلب �سوؤون احلياة، ومن 
اأول لفظ  ن���زول  ذل��ك  ال��دلئ��ل على 
يف ال���ق���راآن ال��ك��رمي، وك��ذل��ك عندما 
النبي  ال�سام  عليه  جربيل  خاطب 
�سلى اهلل عليه و�سلم بكلمة “اقراأ”، 
اإىل �سناعة  ال��ط��ري��ق  ه��ي  ف��ال��ق��راءة 
املبدعني والعلماء واملفكرين. واإمارة 
هذا  يف  املتنوعة  باأن�سطتها  ال�سارقة 

والفهم  التناغم  على  ت�سجع  املجال، 
املختلفة  ال��ث��ق��اف��ات  ب���ني  امل�������س���رك 
وجتمع الأفراد على املعرفة والكلمة 

والكتاب. 
احلمادي،  م��رمي  قالت  ناحيتها  من 
“حتقيقاً  ح���دود:  ب��ا  ثقافة  م��دي��ر 
وجيل  مثقفة  اإم�����ارة  ن��ح��و  ل��روؤي��ت��ن��ا 
ق����ارئ، ج���اء ه���ذا ال��ت��ع��اون م��ع دائرة 
املالية املركزية يف تنفيذ مبادرة قهوة 
نقل  على  حر�سهم  مثّمنني  وك��ت��اب، 
املعرفة بني موظفي الدائرة وتعزيز 
القراءة بينهم لتبنيها كاأ�سلوب حياة، 

وبذلك ن�سهم يف بناء جيل واٍع مثقف 
موؤ�س�سته  اأه���داف  حتقيق  على  ق��ادر 
ثقافة  ت�سكيل  يف  وم�����س��اه��ٍم  ب��ت��م��ّي��ز 

اإمارة ال�سارقة«.
وعرّب احل�سور من موظفي الدائرة 
ع���ن ���س��ع��ادت��ه��م ب��ه��ذه امل����ب����ادرة التي 
غر�ست يف نفو�سهم حب القراءة من 
خ���ال ال��ك��ت��ب وامل��ل��خ�����س��ات ال��ت��ي مت 
ا�ستعرا�سها يف عربة الكتب، واأتاحت 
اأوق���ات فراغهم  لهم ال���س��ت��ف��ادة م��ن 
ومعلوماتهم  م��ع��ارف��ه��م  ت��ن��م��ي��ة  يف 

العامة.

•• دبي-الفجر

خادم،  ب��ن  اهلل  عبد  العميد  ا�ستقبل 
م��دي��ر م��رك��ز ���س��رط��ة ب��ر دب���ي، مدير 
جم��ل�����س م����راك����ز ال�������س���رط���ة يف دب����ي، 
الرحالة الإندوني�سي ليليك جوناوان 
املركز  اإىل  قدما  اللذان  اأحمد،  وابنه 
جهود  على  والعرفان  ال�سكر  لتقدمي 
للو�سول  م�ساعدتهما  يف  دبي  �سرطة 
وتي�سر  الإندوني�سية،  القن�سلية  اإىل 
بدولة  م���روره���م���ا  اأث���ن���اء  ���س��وؤون��ه��م��ا 
العربية  اململكة  اإىل  الإم��ارات و�سوًل 
منا�سك  لأداء  ال�سقيقة  ال�����س��ع��ودي��ة 

العمرة.
بن  اهلل  عبد  العميد  ق��ال  وتف�سيليا، 
بداأ  الإندوني�سي  ال��رح��ال��ة  اإن  خ���ادم، 
ابنه  ب��رف��ق��ة  الأم  وط��ن��ه  م���ن  رح��ل��ت��ه 
اأح���م���د م�����س��ت��خ��دم��ا دراج�����ة ن���اري���ة يف 
ال����دول للو�سول  ب��ني  ب���را  ان��ت��ق��الت��ه 
ال�سعودية  العربية  اململكة  اإىل  اأخ��را 

واأث�����ن�����اء  ال����ع����م����رة،  م���ن���ا����س���ك  لأداء 
اأن قطعا  ب��ع��د  ب���الإم���ارات  م��روره��م��ا 
كيلومر،  األف  ال�18  تتجاوز  م�سافة 
القن�سلية  اإىل  الذهاب  منهما  تطلب 
اخت�سا�س  منطقة  يف  الإندوني�سية 
ولعدم  ر�سمية،  اأوراق  لإن��ه��اء  ب��ردب��ي 
اإىل  ال��و���س��ول  بكيفية  الأب  م��ع��رف��ة 

دوريات  اإح���دى  تطوعت  القن�سلية، 
����س���رط���ة امل�����رك�����ز مب���راف���ق���ت���ه واب���ن���ه 

واإي�سالهما اإىل القن�سلية.
واأ�ساف العميد بن خادم، اأن الرحالة 
الإندوني�سي جاء اإىل مركز �سرطة بر 
ال�سكر،  لتقدمي  الثاين  اليوم  يف  دب��ي 
املركز  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ح���ر����س  ن��ظ��ر 

امل�ساعدة  بتقدمي  البالغ  واهتمامهم 
ل��ه��م��ا، وال���ت���اأك���د م���ن و���س��ول��ه��م��ا اإىل 
موؤكدا  و���س��ه��ول��ة،  ب��ي�����س��ر  القن�سلية 
هوية  ي��ع��ك�����س  ال���ت�������س���رف  ه������ذا  اأن 
ال�سراتيجي  وتوجهها  دب��ي  �سرطة 
الداخلي  املجتمع” للجمهور  “اإ�سعاد 

واخلارجي.

 •• منطقة الظفرة - لطيفة جابر

الأول  ال�سحي  امللتقى  “�سحة”،  ال�سحية  اأبوظبي للخدمات   تنظم �سركة 
اأكتوبر  و30   29 ي��وم��ي  ل�سحة،  التابعة  الظفرة  مل�ست�سفيات   2019

اجلاري، بالتعاون مع ديوان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة.
فعاليات  م��ن  يت�سمنه  مب��ا  املنطقة  يف  ن��وع��ه  م��ن  الأول  امللتقى  ه��ذا  وي��ع��د 
واملعدات  ل��اأج��ه��زة  ومعر�ساً  عمل  وور����س  طبياً  م��وؤمت��راً  ت�سمل  متنوعة، 
والربامج الطبية، بالإ�سافة اإىل من�سة تفاعلية مع اجلمهور، و يعقد حتت 
امللتقى نحو خم�سني  فعاليات  وي�سارك يف  “الظفرة جمتمع �سحي«.  �سعار 

موؤ�س�سة حكومية وخا�سة، و43 متحدثاً يف الور�س العلمية واملوؤمتر الطبي، 
بالإ�سافة اإىل 16 حما�سرة تفاعلية مع اجلمهور.

الظفرة،  مل�ست�سفيات  التنفيذي  املدير  املن�سوري،  ذيبان  واأك��د  حمد خمي�س 
رع��اي��ة �سحية  ت��ق��دمي  “�سحة” ع��ل��ى  “�سحة” ح��ر���س  ل�����س��رك��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
اإىل  م�سراً   ،2030 اأب��وظ��ب��ي  روؤي���ة  م��ع  متا�سياً  للمر�سى،  اجل���ودة  عالية 
وياأتي  جمتمعها،  مع  الروابط  توثيق  على  حتر�س  الظفرة  م�ست�سفيات  اأن 
تنظيم امللتقى ال�سحي الأول، لتعزيز هذه الروابط من خال م�ساركة اأفراد 
املجتمع يف الأن�سطة والفعاليات امل�ساحبة والتي توفر فر�سة لتبادل املعرفة 

وبناء القدرات .

الظفرة  م�ست�سفيات  اإدراك  م��ن  اإن��ط��اق��اً  ي��اأت��ي  امللتقى  تنظيم  اأن  واأ���س��اف 
من  للوقاية  الزاوية  حجر  كونه  املجتمع  لأف��راد  ال�سحي  التثقيف  لأهمية 
واملعلومات  باملعارف  والرتقاء  ال�سحة  تعزيز  يف  رئي�ساً  وعامًا  الأمرا�س، 
وتغير ال�سلوكيات ال�سحية اخلطاأ، والرتقاء بالكفاءة الطبية لدى الطاقم 

الفني.
ويجمع امللتقى الذي يعقد يف جممع بينونة التعليمي، بني التعليم والتطوير 
لل�سركات  و�سيوفر من�سة  للمجتمع  ال�سحي  والوعي  ال�سريريني  للعاملني 
واملوؤ�س�سات لتقدمي منتجاتها وخدماتها للم�ساركني، و�سيتمكن زوار امللتقى 
م��ن جت��رب��ة ال��ع��دي��د م��ن امل��م��ي��زات مب��ا يف ذل��ك امل��ن��اط��ق املتعلقة بالأطعمة 

ال�سحية واللياقة البدنية وال�سامة املنزلية وال�سامة املرورية.
وي�سم املعر�س امل�ساحب للملتقى 44 جناحاً ت�سارك فيها موؤ�س�سات حكومية 
وخا�سة، منها الدفاع املدين و�سرطة املرور، وموؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب 
الهمم وكلية فاطمة للعلوم ال�سحية و�سركة اأدنوك، بالإ�سافة اإىل ال�سركات 
اأحدث  بعر�س  �ستقوم  التي  والعاجية  الطبية  اخل��دم��ات  يف  املتخ�س�سة 
الأجهزة والتطبيقات التي ت�ستخدم يف الرعاية ال�سحية، ويت�سمن املعر�س 
اإجراء مترين لفريق اجلاهزية مب�ست�سفيات الظفرة لإطاع اجلمهور على 
احلوادث  م��ع  للتعامل  ال�ستجابة  فريق  بها  يتمتع  التي  اجلاهزية  م��دى 

اخلطرة.

•• اأبوظبي -وام:

زايد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  تراأ�س 
والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل 
الدويل رئي�س جمل�س التعليم واملوارد 
ال��ب�����س��ري��ة اج���ت���م���اع امل��ج��ل�����س ال����ذي 
اخلارجية  وزارة  ع���ام  ب���دي���وان  ع��ق��د 
واأكد  اأبوظبي.  يف  ال��دويل  والتعاون 
الهائل  التنموي  ال��ت��ط��ور  اأن  �سموه 
ال����ذي ���س��ه��دت��ه دول����ة الإم������ارات على 
والعاملية  والإقليمية  املحلية  ال�ساحة 
مل�ساهمات قدمت على مدى  نتاج  هو 
كافة  والكفاءات  الكوادر  من  ال�سنني 
املوجودة يف الدولة وهو الأم��ر الذي 
اإطار نهج امل�ساركة والتكامل  ياأتي يف 
ال����ذي ر���س��خ��ه ال���وال���د امل��وؤ���س�����س منذ 
حجر  اليوم  لي�سكل  الحت��اد  تاأ�سي�س 
املتوحد  الإم�����ارات�����ي  ال��ب��ي��ت  اأ����س���ا����س 
وامل���ن���ف���ت���ح ع���ل���ى خم���ت���ل���ف الأدي���������ان 
مبادئ  ع���ل���ى  وال����ق����ائ����م  والأع�����������راق 
وحب  والتعاي�س  والت�سامح  التعاون 
واأ�سار  ول���اآخ���ري���ن.  ل��ل��وط��ن  اخل���ر 
اأر�س  اأن دولة الإم��ارات وبكونها  اإىل 
حر�ست  للجميع  وال��ف��ر���س  العطاء 
الب�سري  العن�سر  يف  ال�ستثمار  على 

ومتكني الن�سيج املجتمعي - مبواطنيه 
ومقيميه على حد �سواء - من تفعيل 
وم�ساركتهم يف ق�سة جناح  طاقاتهم 
وت�ستمر  الأمثل  بالطريقة  الإم��ارات 
امل�ساركة  هذه  تطوير  م�ساعي  حاليا 
وتوجهات  مل��ت��ط��ل��ب��ات  ي�ستجيب  مب��ا 

امل�ستقبل.
زايد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  ووج��ه 
الذين  للمقيمني  ال�سكر  ن��ه��ي��ان  اآل 
ورفعة  ال���دول���ة  خ���دم���ة  ي��ع��م��ل��ون يف 
لهم  ثانيا  بلدا  ويتخذونها  مكانتها 
اأن دول���ة الإم����ارات ترحب  .. م��وؤك��دا 
يف  املثمرة  ومب�ساهماتهم  دائما  بهم 
دع���م م��ك��ان��ة ال���دول���ة ك��وج��ه��ة جاذبة 
اخلربات  وتنمية  واملعي�سة  لاأعمال 
بال�سكر  �سموه  خ�س  كما  وتبادلها. 
“ر�سالة  تنفيذ  متابعة  جلنة  جهود 
املو�سم اجلديد” برئا�سة �سمو ال�سيخ 
من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة 
توجيهات  ت��ف��ع��ي��ل  ع���ل���ى  ال���ق���ائ���م���ة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
التوطني.  يخ�س  فيما  اهلل”  “رعاه 

يعد  ال��ت��وط��ني  ملف  اأن  �سموه  واأك���د 
اأول���وي���ة ل���دى ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة ويف 
اإطار هذا التوجه الوطني دعا �سموه 
القطاع  يف  ك��اف��ة  امل��ع��ن��ي��ة  الأط������راف 
ال���ع���ام واخل���ا����س ب����اأن ت��دع��م وتفعل 
م�ساهمتها يف حتفيز عملية التوطني 
واأن ت�ستكمل جهودها يف جذب اأف�سل 
الكفاءات واملهارات العاملية النوعية ملا 
اإيجابي مبا�سر على  لها من انعكا�س 
بيئة العمل وحتفيز تناف�سية الكوادر 
ال��ب�����س��ري��ة امل��ت��ن��وع��ة حم��ل��ي��ا والأخ����ذ 
مرحلة  اإىل  امل���واط���ن���ة  ب���ال���ك���ف���اءات 
عامليا  وقدراتها  مبهاراتها  التناف�س 

وعرب خمتلف املجالت احليوية.
من جهته ا�ستعر�س معايل نا�سر بن 
الب�سرية  امل��وارد  الهاملي وزي��ر  ث��اين 
“ اأب�سري” التي  م��ب��ادرة  وال��ت��وط��ني 
ت�����س��ت��ه��دف زي�������ادة م�������س���ارك���ة امل������راأة 
وذلك  اخلا�س  القطاع  يف  الإمارتية 
من خال تنفيذ برامج للعمل املبتكر 
تواجهها  ال��ت��ي  التحديات  ومعاجلة 
املراأة الإماراتية مبا ي�سهم يف حتقيق 

م�ستهدفات الأجندة الوطنية.
الأوىل  بالدرجة  امل��ب��ادرة  وت�ستهدف 
اجتماعية  ظروفا  تواجه  التي  امل��راأة 

واقت�سادية خا�سة كاللواتي يعتمدن 
من  �سواء  الجتماعية  الإعانات  على 
املطلقات اأو الأرامل اأو غر املتزوجات 
اأو اأ�سحاب الهمم وذلك بالتوازي مع 
للمراأة  الوظيفي  ال���س��ت��ق��رار  تعزيز 

الإماراتية العاملة.
خيارات  توفر  على  امل��ب��ادرة  وترتكز 
ع����م����ل م�����رن�����ة وم�����ت�����ع�����ددة ل����ل����م����راأة 
بعد  عن  العمل  بينها  من  الإماراتية 
والذي ي�سهم يف حتقيق التوازن بني 
للمراأة ومبا  الأ�سرية  العمل واحلياة 

ل يوؤثر يف م�سالح جهات العمل.
التوظيف  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  ك��م��ا 
الذاتي وزيادة م�ساركة املراأة يف جمال 
تفعيل  ج��ان��ب  اإىل  احل����رة  الأع���م���ال 
لوزارة  ال�سراتيجيني  ال�سركاء  دور 
وحتفيز  والتوطني  الب�سرية  امل���وارد 
�سيا�سات  ل��ت��ب��ن��ي  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع 
امل��رن وتوفر فر�س  العمل  واأمن��اط 
عمل جديدة ومرنة وا�ستقطاب املراأة 

ل�سغل هذه الفر�س.
الربية  وزارة  ا����س���ت���ع���ر����س���ت  ك���م���ا 
اخلا�سة  املناهج  منظومة  والتعليم 
املنهج  ذل�������ك  يف  مب�����ا  ال������دول������ة  يف 
الدولية  وال��ب��ك��ال��وري��ا  ال���ربي���ط���اين 

والفرن�سي  والأ�����س����رايل  وال��ك��ن��دي 
تعليمية  خم��رج��ات  م��ن  تقدمه  وم��ا 
وخدمتها  م��ائ��م��ت��ه��ا  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د 
الوطنية وحتقيق  الأج��ن��دة  لأه���داف 
ال��دول��ة م��ن تطوير  اإل��ي��ه  م��ا تتطلع 
مواكب  امل��ع��رف��ة  على  مبني  اقت�ساد 
الركيز  ومت  امل�����س��ت��ق��ب��ل.  ل��ت��غ��رات 
امل�ستويات  ع���ل���ى  ال���ع���ر����س  خ������ال 
املواد  يف  ���س��واء  الطلبة  م��ن  املتوقعة 
موائمة  م��ع  ال��ف��رع��ي��ة  اأو  الرئي�سية 
الدولية  مب��ع��اي��ر  امل�����س��ت��وي��ات  ه���ذه 
اإىل  ال��دول��ة  تتطلع  حيث  منهج  لكل 
اخلا�س  القطاع  مع  الوثيق  التعاون 
الذي يعترب جزءا مكما للمنظومة 
التعليمية يف الدولة لتوفر خيارات 
املواطنني  لأب���ن���اء  ع���دي���دة  تعليمية 
املخرجات  بجودة  ترتقي  والوافدين 
وا�ستعر�س  ع��امل��ي��ة.  م�����س��ت��وي��ات  اإىل 
القيا�سية  الختبارات  اأهمية  املجل�س 
يف حتديد م�ستويات الطلبة ومتابعة 
يوؤثر ذلك  التعليمي وكيف  تطورهم 
لالتحاق  امل�ستقبلية  فر�سهم  على 
ا�ستعرا�س  مت  كما  العايل.  بالتعليم 
اجلامعات  يف  القبول  معاير  بع�س 
امل��رخ�����س��ة يف ال��دول��ة وال��ت��اأك��ي��د على 

متعددة  خ�����ي�����ارات  ت����وف����ر  اأه���م���ي���ة 
ت�سمن قبول الطلبة يف التخ�س�سات 
واملوؤ�س�سات مبا يتنا�سب مع قدراتهم 
تتطلع  م���ا  ي�����س��ب يف حت��ق��ي��ق  ومب����ا 
دولة  مل�ستقبل  الر�سيدة  قيادتنا  اإليه 
الإم�������ارات. ك��م��ا اط��ل��ع امل��ج��ل�����س على 
املدر�سية  ال��رق��اب��ة  واآل��ي��ات  منظومة 
للتحقق من  ال���دول���ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
امل���دار����س اخل��ا���س��ة مبعاير  ال���ت���زام 
معنية  الدولة  م�ستوى  على  موحدة 
العملية  م�����ن  خم���ت���ل���ف���ة  ب����ج����وان����ب 
املبنى  ذل�������ك  يف  مب�����ا  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
املدر�سي وال�سحة وال�سامة والكادر 
التعليمي والإداري والتغذية واملناهج 

التي  املدر�سية وغرها من اجلوانب 
اأ���س��ا���س��ي��ا م���ن جتربة  ت��ع��ت��رب ج�����زءا 
الدرا�سة.  ����س���ن���وات  خ����ال  ال��ط��ل��ب��ة 
�سلطان  م��ع��ايل   .. الج��ت��م��اع  ح�سر 
القت�ساد  وزي��ر  املن�سوري  �سعيد  بن 
ومعايل ح�سني بن اإبراهيم احلمادي 
وزير الربية والتعليم ومعايل نورة 
الثقافة  وزي���رة  الكعبي  حممد  بنت 
وت��ن��م��ي��ة امل��ع��رف��ة وم��ع��ايل ن��ا���س��ر بن 
الب�سرية  امل��وارد  الهاملي وزي��ر  ث��اين 
والتوطني ومعايل ح�سة بنت عي�سى 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  وزي�������رة  ح��م��ي��د  ب����و 
م�سبح  ���س��امل  ب��ن��ت  جميلة  وم��ع��ايل 
التعليم  ل�سوؤون  دولة  وزي��رة  املهري 

ال���ع���ام وم���ع���ايل ال���دك���ت���ور اأح���م���د بن 
الفا�سي  ب��ال��ه��ول  ح��م��ي��د  اهلل  ع��ب��د 
العايل  التعليم  ل�����س��وؤون  دول���ة  وزي���ر 
املجل�س  عام  اأمني  املتقدمة  واملهارات 
فار�س  ب��ن  �سهيل  بنت  �سما  وم��ع��ايل 
املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب 
الأمري  يو�سف  بنت  ���س��ارة  وم��ع��ايل 
وزي�����رة دول����ة وم���ع���ايل ����س���ارة عو�س 
التعليم  دائ���رة  رئي�س  م�سلم  عي�سى 
وامل��ع��رف��ة و���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور عبد اهلل 
حممد الكرم مدير عام هيئة املعرفة 
وحممد  دب��ي  يف  الب�سرية  والتنمية 
النعيمي مدير مكتب �سوؤون التعليم 

يف ديوان ويل عهد اأبوظبي.

حتت �سعار »الظفرة جمتمع �سحي«

»�سحة« تنظم امللتقى ال�سحي الأول مل�ست�سفيات الظفرة بهدف التثقيف ال�سحي لأفراد املجتمع كونه حجر الزاوية للوقاية من الأمرا�ض

عبداهلل بن زايد يرتاأ�ض اجتماع جمل�ض التعليم واملوارد الب�سرية

••  راأ�س اخليمة – الفجر 

اخليمة  راأ����س  العامة.ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة  مببنى  الإع��ام��ي  امل��رك��ز  قاعة  �سهدت 
اآلية  و���س��رح  2020م،  لعام  التدريبية  اخلطة  ل�ستعرا�س  خ�س�س  اجتماعا 
احلوافز  اآلية  ومناق�سة  العامة،  القيادة  ملوظفي  التدريبية  للربامج  التن�سيب 
الت�سجيل  و���س��روط  البعثات،  جم��ال  يف  الداخلية  وزارة  ملوظفي  الت�سجيعية 
والر�سح لدرا�سة املاج�ستر اأو الدكتوراه، ف�سًا عن ا�ستعرا�س �سروط الر�سح 
و�سروط الت�سجيل والر�سح لدرا�سة املاج�ستر اأو الدكتوراه، البكالوريو�س يف 

اجلامعات، اأو الكليات مثل كلية ال�سرطة، اأو اأكادميية ربدان.
�سم  الجتماع املوارد واخلدمات امل�ساندة ب�سرطة راأ�س اخليمة برئا�سة العميد 
اإدارة  و   ، امل�ساندة  واخل��دم��ات  امل���وارد  ع��ام  نائب مدير  النعيمي  اهلل  ع��ادل عبد 

املوارد الب�سرية بوزارة الداخلية، برئا�سة  العقيد الدكتور عمر اإبراهيم اآل علي 
بح�سور العميد الدكتور حممد �سعيد احلميدي مدير عام العمليات املركزية 
ب�سرطة راأ�س اخليمة، و العميد طارق حممد بن �سيف نائب مدير عام العمليات 
التدريب  ق�سم  رئي�س  الزعابي  والرائد خولة  راأ���س اخليمة،  ب�سرطة  ال�سرطية 

والتاأهيل بالقيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة، وعدد من �سباط ال�سرطة .
ل�سرطة  العامة  القيادة  بحر�س  علي،  اآل  اإبراهيم  عمر  الدكتور  العقيد  واأ�ساد 
راأ�س اخليمة، على تطوير وحتديث منظومة العمل املتعلقة برباجمها التدريبية 
الداخلية، عرب  وزارة  ا�سراتيجية  اإطار  وتتما�سى مع  امل�ستجدات  لتتواكب مع 
حتفيز وت�سجيع جميع العاملني نحو �سقل مهاراتهم، ودعم قدراتهم وتاأهيلهم 
مب�ستوى  الرت��ق��اء  بهدف  وال�سرطي  الأمني  العمل  متطلبات  مع  يتوافق  مبا 

الأداء العام، وتقدمي اأف�سل اخلدمات بجودة ودقة عالية.

تاأهيال ملنت�سبيها اأكادمييا  

�سرطة راأ�ض اخليمة تناق�ض درا�سة منت�سبيها البكالوريو�ض واملاج�ستر والدكتوراة 

بالتعاون مع ثقافة بال حدود 

 املالية املركزية بال�سارقة حتتفي بالعا�سمة العاملية للكتاب مببادرة قهوة وكتاب 
م�ستخدما الدراجة النارية لالنتقال برا بني الدول

�سرطة دبي ت�ستقبل الرحالة الإندوني�سي وابنه اأثناء رحلتهما لأداء منا�سك العمرة

�سرطة عجمان ُت�سعد طفاًل مرعوبًا من ال�سرطة



الثالثاء    29   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12769  
Tuesday   29   October   2019  -  Issue No   1276908

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون اك�س ام فايف 

CN قد تقدموا الينا بطلب للرجال  رخ�سة رقم:2105652 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة غيث �سعيد حمدان �سعيد الغيثي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ح�سن �سعيد مبارك �سعيد الظاهري
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
البنف�سج  دار  ال�س�����ادة/مغ�سلة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سريعة  رخ�سة رقم:1132165 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد عبيد را�سد الكعبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ا�سماء معيوف را�سد �سيف الدرمكي
دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
الفيلدز  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لا�ست�سارات والبحوث ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2766481 

تعديل ن�سب ال�سركاء
را�سد احمد عبداجلليل حممد الفهيم من 50% اىل %33

تعديل ن�سب ال�سركاء
حممد احمد عبداجلليل حممد الفهيم من 50% اىل %34

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ال�سيخ حمدان بن عي�سى زايد �سلطان ال نهيان %33

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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تن�يه
العدد  يف  الفجر  بحريدة  ال�سادر  العان  اىل  بال�سارة 
التجارية  الرخ�سة  بخ�سو�س  بتاريخ:2019/10/20  رقم:12764 
رقم:CN2790771 بال�سم التجاري:حمطة واحة الفر�سان لغ�سيل 

ال�سيارات.
تنوه دائرة التنمية القت�سادية بت�سحيح العان امل�سار اليه:

تعديل راأ�س مال ال�سركة من 150000/اىل 50000
بال�سافة اىل تعديات ال�سابقة

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
�سعد  التجاري:ماجد  بال�سم   CN رقم:1012234 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  املنهايل 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خال  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كابيتل 

للتجارة العامة
رخ�سة رقم:CN 2415670  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ليفربول للتجارة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1411247 
تعديل مدير/ا�سافة اينجور ا�سوكان ديفارامان

تعديل لوحة العان/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ليفربول للتجارة العامة
LIVERPOOL GENERAL TRADING

اىل/ليفربول للتجارة العامة  - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
LIVERPOOL GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الق�سيلي للديكور و�سيانة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�سة رقم:1087264 
تعديل ا�سم جتاري من/الق�سيلي للديكور و�سيانة العامة

AL QUSAIL DECOR & GENERAL MAINTENANCE

اىل/الق�سيلي للديكور
ALQUSAILY DECOR

تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )4329901(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29 

اإعــــــــــالن
وم�ستح�سرات  للماب�س  فور  ال�س�����ادة/تونتي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب التجميل رخ�سة رقم:2881542 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/فيلما او�سريا دولور من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ فيلما او�سريا دولور من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة املدا با�سا بيتالنو %49

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/تونتي فور للماب�س وم�ستح�سرات التجميل

TWENTY FOUR CLOTHES AND COSMETICS

اىل/تونتي فور للماب�س وم�ستح�سرات التجميل ذ.م.م
TWENTY FOUR CLOTHES AND COSMETICS LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

الطائف لتجارة وت�سليح وتركيب امل�سخات
رخ�سة رقم:CN 1174841  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/خمبز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ن�سيم هيلي
رخ�سة رقم:CN 1984292  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ربوع  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الوادي الخ�سر للخياطة وجتارة القم�سة - فرع
رخ�سة رقم:CN 1113178-1  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29 

حمل �سامد لت�سليح الطارات ذ.م.م
بناء على قرار اجلمعية العمومية ل�سركة حمل �سامد لت�سليح 
الطارات ذ.م.م بحل وت�سفية ال�سركة املذكورة رخ�سة جتارية 
رقم:CN1043422 نعلن نحن امل�سفي القانوين/احمد علي 
احلو�سني عن بدء ت�سفية ال�سركة املذكورة وعلى كل من له اية 
مطالبات ان يتقدم مب�ستنداته الثبوتية وذلك خال 45 يوم 
من تاريخه وذلك على العنوان التايل:اأبوظبي - اخلالدية - 
ثالث بناية خلف املحات الكربى - امام ق�سر احل�سن - نف�س 
بناية جموهرات داما�س �سابقا - طابق امليزانني - مكتب 02 

- تليفون:026331500 - فاك�س:026330703.
امل�سفي القان�ين:احمد احل��سني لتدقيق احل�سابات

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

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29 

فان جارد �سابورت �سرفي�س�ض- ذ م م
مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غر العادية ال�سادر بتاريخ

احل�سابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مرال  مكتب  يعلن   2019/10/27

وال�ست�سارات الدارية عن حل وت�سفية �سركة

فان جارد �ساب�رت �سريفي�س�س - ذ م م
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-2629790

 026716054 فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�سفى  مكتب 

�س.ب 53181 ابوظبي بالنادي ال�سياحي بناية �سعيد عبداهلل اجلنيبي 

وذلك  الثبوتيه،  امل�ستندات  واإح�سار   )705( رقم  مكتب   )7( الطابق 

خال مدة اأق�ساها 45 يوما من تاريخ هذا العان.

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

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29 

يونايتد فالج هولدينج للمقاولت العامة- ذ م م
بتاريخ  ال�سادر  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب 

احل�سابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مرال  مكتب  يعلن   2019/08/28

وال�ست�سارات الدارية عن حل وت�سفية �سركة

ي�نايتد فالج ه�لدينج للمقاولت العامة - ذ م م
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-2151206

 026716054 فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�سفى  مكتب 

�س.ب 53181 ابوظبي بالنادي ال�سياحي بناية �سعيد عبداهلل اجلنيبي 

وذلك  الثبوتيه،  امل�ستندات  واإح�سار   )705( رقم  مكتب   )7( الطابق 

يوما من تاريخ هذا العان. خال مدة اأق�ساها 45 

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

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29 

 اإعـــالن �شطب قيد
ماجنمنت  ووي  جيت  ال�سادة/�سركة  باأن  القت�ساد  وزارة  تعلن 
 - فرجن  جزر  )اجلن�سية:  اأبوظبي   - ليمتد  كون�سالتن�سي 
اإمارة  الربيطانية( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع ال�سركة يف 
بناية   -  10 �سارع  ال�سياحي  النادي  منطقة  )العنوان:  ابوظبي 
رقم  حتت  واملقيدة  �س.ب:36687(   - الفطيم  حممد  ماجد  نورة 
لحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية  ال�سركات  �سجل  يف   )4521(
القانون الحتادي رقم )2( ل�سنة 2015 يف �ساأن ال�سركات التجارية 
�ساأن  يف  2010م  ل�سنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعدياتة 
اعتماد دليل اجراءات الرخي�س لفروع ومكاتب املن�ساآت املوؤ�س�سة 
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�سادة ا�سحاب احلق 
ل  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرا�سهم  يتقدموا  ان  العرا�س  يف 
يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل: وزارة القت�ساد 

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/دانة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

غياثي ل�ساح املكيفات والثاجات
رخ�سة رقم:CN 1199321  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون 

ديليكت تت�س لل�سيدات
رخ�سة رقم:CN 2386534  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29 

اإعــــــــــالن
العلى  ال�س�����ادة/الطريق  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1281646 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة زايد حممد غامن م�سلم املنهايل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فهد جا�سم عبيد جا�سم الزعابي

دائرة  مراجعة  العان  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العان 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

العدد 12769 بتاريخ 2019/10/29 

اإعــــــــــالن
والنجارة  احلداده  لعمال  العامري  �سيف  ال�س�����ادة/علي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب امل�سلحة رخ�سة رقم:1131963 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد علي حمد حممد البلو�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي �سيف حمد �سليمان العامري
تعديل ا�سم جتاري من/علي �سيف العامري لعمال احلداده والنجارة امل�سلحة

ALI SAIF AMERI SHUTTERING CARPENTRY & RIF STEEL WORKS

اىل/قمة الراحة لل�سيانة العامة
QEMAT ALRAHA GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(
تعديل ن�ساط/حذف اعمال حديد الت�سليح )4390005(

تعديل ن�ساط/حذف اعمال النجارة امل�سلحة )4390004(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خال 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(
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•• اأبوظبي-وام:

بو  عي�سى  بنت  ح�سة  معايل  �ساركت 
حميد وزيرة تنمية املجتمع جمندات 
يف  الثامنة  الدفعة  الوطنية  اخلدمة 

لقاء وطني تنموي جمتمعي.
ه���دف ال��ل��ق��اء اإىل ال��ت��ع��رف ع��ن كثب 
مبركز  ال���ع�������س���ك���ري���ة  احل�����ي�����اة  ع���ل���ى 
ب��ن��ت الأزور  ت���دري���ب م��در���س��ة خ��ول��ة 
قوة  لهن من  ت�سيفه  وما  الع�سكرية، 
وتر�سيخ  وان�����س��ب��اط  و����س���رب  حت��م��ل 
والت�سحية،  والن��ت��م��اء  ال����ولء  لقيم 
واملهارات  باملبادئ  الإمل���ام  على  ع��اوة 
بروح  والتحلي  الأ�سا�سية،  الع�سكرية 
جتاه  والتنموية  الوطنية  امل�سوؤولية 
�سي�سهم حتما  م��ا  وامل��واط��ن،  ال��وط��ن 
منجزة  وط��ن��ي��ة  �سخ�سيات  ت�سكل  يف 
وواث���ق���ة وم�����س��ت��ع��دة ل��ب��ذل امل��زي��د من 

اأجل الوطن والقيادة الر�سيدة.
واعتزاز  فخر  حتية  معاليها  ووجهت 
الع�سكرية،  ب��زي  ال�����س��اخم��ات  لبناتنا 
التي  الر�سيدة  لقيادتنا  التقدير  وكل 
الوطنية،  ال�����روح  ه���ذه  ف��ي��ه��ن  اأع���ل���ت 
م�سرة اإىل قيمة القرار الوطني الذي 
الوطنية؛  اخلدمة  جمندات  اتخذته 
واجلامعات  ال��ث��ان��وي��ة  خ��ري��ج��ات  م��ن 
واملوظفات، اللواتي لبني نداء الوطن، 
ردا جل��زء م��ن م��ك��ارم ال��وط��ن وعطاء 

قيادته الر�سيدة.
بو  عي�سى  ب��ن��ت  ح�سة  م��ع��ايل  وك��ان��ت 
بجولة  زي��ارت��ه��ا  ا�ستهلت  ق��د  ح��م��ي��د، 
ت��دري��ب مدر�سة خ��ول��ة بنت  يف م��رك��ز 
خالها  ا�ستمعت  الع�سكرية،  الأزور 
املدر�سة،  ق���ائ���د  ق��دم��ت��ه  اإي����ج����از  اإىل 
ع��ل��ى م��راح��ل ت��دري��ب امل��ج��ن��دات، وما 
يتلقينه من تاأهيل، وما يكت�سبنه من 

نظرية  وحما�سرات  ميدانية  مهارات 
الع�سكرية  منها  خمتلفة  جم��الت  يف 
واملهارات  ال��ذات  وتطوير  والقيادية، 
ال���ف���ردي���ة واجل���م���اع���ي���ة وامل��ت��م��ث��ل��ة يف 
والأ�سلحة  امل�������س���اة  ع���ل���ى  ت���دري���ب���ه���ن 
وال����رم����اي����ة والإ�����س����ع����اف����ات الأول����ي����ة 
واجلوجيت�سو،  الع�سكرية  وامل���ه���ارات 
واأمنية  دينية  حما�سرات  جانب  اإىل 
وتثقيفية تعزز الروح الوطنية واحل�س 

املجتمعي التنموي لديهن.
ملجندات  حما�سرة  معاليها  وق��دم��ت 
اخل�����دم�����ة ال����وط����ن����ي����ة، ارت������ك������زت يف 
اإىل تغريدة علمتني احلياة  حماورها 
ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
“علمتني  “توير”:  اهلل، الأخرة يف 
احلجارة  ل��ي�����س  ال���وط���ن  اأن  احل���ي���اة 
والأ����س���م���ن���ت، ال���وط���ن ه���و اأب����ي واأم����ي 
واأختي  اأخ����ي  ه���و  وج����دي وج����دت����ي.. 
وابني وابنتي. الوطن هم الب�سر، هم 

اأهلي.. هم �سعبي.. من اأراد اأن يخدم 
يقول  م��ن  ال�سعب..  فليخدم  ال��وط��ن 
ويحب  فليحبهم  ال��وط��ن  ي��ح��ب  اإن����ه 
اأجلهم..  م���ن  وي�����س��ح��ي  ل��ه��م  اخل���ر 
لأنهم هم الوطن وما �سواهم فمجرد 

تراب فوقه تراب«.
اخلدمة  جمندات  معاليها  وخاطبت 
الريادة  وط��ن  م��راآة  “اأننت  الوطنية: 
ب��ه م��ن روح  وال�����س��ع��ادة، مب��ا تتحلني 
اأكر  ال��ي��وم  تقفن  والإرادة..  العطاء 
امل�سوؤولية  حتمل  على  واق��ت��دارا  ثقة 
املجتمع،  وجت�������اه  اأن���ف�������س���ك���ن،  جت�����اه 
الوطنية  ب��واج��ب��ات��ك��ن  وع���ي���ا  واأك������ر 
ل�سرف  واإن���ه  الإم����ارات عموما.  جت��اه 
تخ�سن  اأن  اأي�������س���ا،  ول��ن��ا  ل��ك��ن  ك��ب��ر 
من  الفريدة،  الوطنية  التجربة  هذه 
للقيادة،  وال���ولء  للوطن  ال��وف��اء  ب��اب 
وال�سراكة  امل�سوؤولية  حتمل  اأج��ل  من 
الرجل، يف  اإىل جانب  الوطنية، جنبا 
ال��دف��اع ع��ن ���س��ي��ادة ال��وط��ن وكرامته 
ب���ك���ل ثقة  ال���وط���ن���ي���ة  وم���ك���ت�������س���ب���ات���ه 

واقتدار«.
وزارة  ج��ه��ود  اإىل  معاليها  وت��ط��رق��ت 
اأب����ن����اء  ت���ن���م���ي���ة امل���ج���ت���م���ع يف خ����دم����ة 
من  معا..  “نعمل  �سعار  حتت  الوطن 
�سارحة  واعد”  جمتمع  متكني  اأج���ل 
معها  تعمل  التي  الفئات  للمجندات، 
واخل����دم����ات ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ال������وزارة، 
م�سرة اإىل ما توفره القيادة الر�سيدة 
يف الدولة، للمراأة من تقدير وتف�سيل 
م���ن الربامج  واه���ت���م���ام، ع���رب ج��م��ل��ة 
وزارة  عليها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  واخل���دم���ات 
تنمية املجتمع، خلدمة املواطن عموما 
ومن اأجل املراأة على وجه اخل�سو�س، 
اخلدمة  جمندات  لو�سع  �سعيا  وذلك 
التنموي  امل�سهد  ���س��ورة  يف  الوطنية 
م�ستقبلهن  ي�ست�سرف  ال��ذي  ل��ل��وزارة 
والأ�سري  والق��ت�����س��ادي  الج��ت��م��اع��ي 

ب�سكل كبر.
املجتمع  تنمية  وزارة  اأن  واأو���س��ح��ت 
خمتلفة،  جمتمعية  ب��ف��ئ��ات  تخت�س 
ت���ق���دم ل��ه��ا ال���رع���اي���ة وال��ت��ن��م��ي��ة وفق 

اأ�س�س تنموية مبتكرة ومتجددة، فهي 
وال�سباب  والطفولة  الأ�سرة  ت�ستهدف 
وكبار  ال���زواج  على  املقبلني  والفتيات 
املواطنني واأ�سحاب الهمم وم�ستحقي 
واملتطوعني  الج��ت��م��اع��ي  ال�����س��م��ان 
واجلمعيات ذات النفع العام وتخ�س�س 
ل��ك��ل ه����ذه ال��ف��ئ��ات م���ا ي��ل��ي��ق ب��ه��ا من 

مبادرات واأفكار وم�ساريع م�ستدامة.
“نحن  مبادرة  عن  معاليها  وحتدثت 
العاقات  ب��ه��ا  حت��ف��ز  ال��ت��ي  اأهلكم” 
مزيد  لإظ��ه��ار  واملجتمعية،  الأ���س��ري��ة 
من العناية والهتمام بكبار املواطنني، 
املنتجة  لاأ�سر  ال�سنعة  برنامج  وعن 
ال����ذي ي�����س��ت��وع��ب اأك����ر م���ن 2700 
وزارة  ترعاها  منتجة،  اإماراتية  اأ�سرة 
تنمية املجتمع، %40 من هذه الأ�سر 
تقع �سمن فئة ال�سباب، ونحو 95% 
“ال�سنعة”  يف  امل�سجلني  اإجمايل  من 
و�سيدات  فتيات  ه��ن  املنتجة،  لاأ�سر 
ال�سغر  املتناهية  م�ساريعهن  ي���درن 
ويحققن  واق��ت��دار،  ب��ك��ف��اءة  واملنزلية 

اأرب���اح���ا حم��ف��زة ل��ه��ن ل��ل��م��وا���س��ل��ة يف 
وال�ستثمار،  والأع��م��ال  التجارة  عامل 
املزيد  وتاأ�سي�س  حتقيق  اإىل  و���س��ول 

من امل�ساريع ال�سخ�سية الطموحة.
الوطنية  ال�����س��ي��ا���س��ة  اإىل  وت���ط���رق���ت 
اأفكار  م���ن  ت��ت�����س��م��ن��ه  وم����ا  ل���اأ����س���رة 
وم���ب���ادرات ح��ي��وي��ة، ح��ي��ت ت��رك��ز على 
والعاقات  ال����زواج،  ه��ي:  حم���اور   6
الأ�سرية، والتوازن يف الأدوار، ورعاية 
الأط����ف����ال، وح��م��اي��ة الأ�����س����رة، واإط����ار 
“تاآلف”  خ��دم��ة  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��م��ل 
حتقق  ال��ت��ي  الأ���س��ري��ة،  لا�ست�سارات 
مب�سرة  ون���ت���ائ���ج  اإجن��������ازات  ي����وم  ك���ل 
الأ�سرية  الثقة  ا�ستعادة  �سعيد  على 

وحتقيق اللحمة املجتمعية.
“اإعداد”  ب��رن��ام��ج  اإىل  ت��ط��رق��ت  ك��م��ا 
وم��ن��ح ال�����زواج يف اإط����ار ال��دع��م الذي 
على  املقبلني  لل�سباب  ال��وزارة  تقدمه 
اجلماعية  الأع����را�����س  واإىل  ال������زواج، 
وتخ�س  �سنويا  ال���وزارة  تنفذها  التي 
ال�سباب والفتيات املقبلني على الزواج، 

والنف�سي  امل����ادي  ا���س��ت��ق��راره��م  وت��ع��زز 
والجتماعي.

ويف �سياق الدعم والتمكني الذي توفره 
معاليها  ت��وق��ف��ت  للمجتمع،  ال�����وزارة 
اأ�سحاب  ل�ساب من  ملهمة  ق�سة  عند 
وتاأهيل  رعاية  اإدارة  اإىل  ج��اء  الهمم، 
التدريب  ق��ا���س��دا  ال��ه��م��م،  اأ����س���ح���اب 
من�سة  ���س��ج��ل يف  اأن  ب��ع��د  وال��ت��اأه��ي��ل، 
ت�سرف  التي  الهمم  اأ�سحاب  توظيف 
عليها الوزارة وتاأهل للعمل يف غ�سون 
يف  موظفا  واأ���س��ب��ح  تقريبا،  اأ�سهر   8
وعن  لاإ�سكان،  زاي��د  ال�سيخ  برنامج 
طريق من�سة توظيف اأ�سحاب الهمم 
مت التوفيق بينه وبني موظفة اأخرى 
القراآن،  الهمم ومت عقد  اأ�سحاب  من 
اأ�سحاب  خدمات  م�سوؤولة  ومب�ساعدة 
الهمم بربنامج ال�سيخ زايد لاإ�سكان، 
ح�سل على منحة م�سكن، ثم �ساعدته 
اإدارة رعاية وتاأهيل اأ�سحاب الهمم يف 
جتهيزه وبحكم اأن �سريكة حياته من 
حملة املاج�ستر، فقد حتفز ل�ستكمال 

حفل  يتم  اأن  بعد  اجلامعية،  درا�سته 
زفافه املنتظر �سمن العر�س اجلماعي 
معاليها:  وقالت  املقبل.  العام  مطلع 
عمل،  عن  يبحث  ج��اء  ال�ساب  “هذا 
والزوجة  وال��ب��ي��ت  ال��وظ��ي��ف��ة  ف��وج��د 
وحفل الزواج والدرا�سة اأي�سا.. ق�سته 
واح��دة من ع�سرات  تلك؛ هي  امللهمة 
يف  نعي�سها  ال��ت��ي  اجلميلة  الق�س�س 

الوزارة ب�سكل م�ستدام«.
وت��ق��دم��ت م��ع��ايل ح�����س��ة ب��ن��ت عي�سى 
بوحميد وزيرة تنمية املجتمع بال�سكر 
مركز  على  القائمني  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر 
ب��ن��ت الأزور  ت���دري���ب م��در���س��ة خ��ول��ة 
الع�سكرية، واإىل اأولياء اأمور الطالبات 
القيم  ه���ذه  تربيتهم  اأث��م��رت  ال��ذي��ن 
بناتهم..  نفو�س  يف  ال�سامية  الوطنية 
واخ���ت���ت���م���ت م��ع��ال��ي��ه��ا ح���دي���ث���ه���ا اإىل 
بالقول:  الوطنية  اخل��دم��ة  جم��ن��دات 
ونرتقي اإىل  ونكرب  نفخر  “باأمثالكن 
وفقكن اهلل خلدمة وطننا  الأع���ايل.. 

الغايل«.

وزيرة تنمية املجتمع ت�سارك جمندات اخلدمة الوطنية يف لقاء وطني تنموي

•• اأبوظبي : رم�سان عطا

اأكدت الأمانة العامة جلائزة خليفة الربوية على اأهمية التنمية املهنية 
للمعلمني والإداريني والقيادات املدر�سية والأكادميية يف امليدان التعليمي 
داخ���ل ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا م��ن خ��ال تطبيق اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات العلمية 
الرابعة  ال�سناعية  ال��ث��ورة  تقنيات  وتوظيف  التدري�س  يف  والتعليمية 
والذكاء ال�سطناعي وتطبيقاته املختلفة يف التدري�س عرب طرق اإبداعية 

جذابة تعزز من ا�ستيعاب الطالب للمادة العلمية واملحتوى املعريف . 

العامة  الأم��ان��ة  نظمتها  التي  التطبيقية  العمل  ور�سة  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
فيها  وحت��دث��ت  للجائزة،  ال��ع��ام  الأم���ني  العفيفي  اأم��ل  بح�سور  للجائزة 
زايد  ال�سيخ  اأكادميية  مدر�سة  مديرة  عبدالغفار  وف��اء  الربوي  اخلبر 
“ اأفكار مبتكرة لطرق  ال��دويل حول  الأك��ادمي��ي  وامل�ست�سار  اأب��اد  باإ�سام 
التخ�س�سات  املعلمني من خمتلف  “ بح�سور عدد من  اإبداعية  تدري�س 

الدرا�سية . 
اأهمية  على  عبدالغفار  وف��اء  الربوي  اخلبر  اأك��دت  الور�سة  بداية  ويف 
اأن يواكب املعلم امل�ستجدات التقنية التي ي�سهدها العامل اليوم، واأن يعي 

الدرا�سي  ال�سف  داخ��ل  لر�سالته  اأداءه  ويف  التعليمية  العملية  يف  دوره��ا 
واملدر�سة ب�سورة عامة ، م�سرة اإىل اأن طرق التدري�س التقليدية مل يعد 
الذي  التقني  التطور  القرن احل��ادي والع�سرين خا�سة مع  لها مكان يف 
ي�سهده العامل، والذي تنعك�س اآثاره الإيجابية على بيئة التعلم، وتفر�س 
معلمني  م��ن  التعليمية  العملية  عنا�سر  خمتلف  على  ك��ث��رة  حت��دي��ات 

وطاب . 
ولفتت اإىل اأن اتباع طرق تدري�س مبتكرة ومبدعة لي�س بالأمر ال�سعب 
يف  درا�ستهم  رك��زت  ال��ذي��ن  اجل��دد  للخريجني  خا�سة  للمعلم،  بالن�سبة 

التعليمية  العملية  املتطورة يف  التقنيات  املرحلة اجلامعية على توظيف 
وخا�سة يف طرق التدري�س التي تعزز التفاعل بني الطالب واملعلم، وحتول 
دور املعلم من ملقن وناقل للمادة التعليمية اإىل موجه ومر�سد وم�سارك 

ومتفاعل مع الطالب ب�ساأن هذه املادة واملحتوى املعريف املرتبط بها . 
لتطبيقات مبتكرة  علمياً  الور�سة عر�ساً  وقدمت وفاء عبدالغفار خال 

وطرق تدري�س ترتكز على الإبداع والبتكار داخل الف�سل الدرا�سي . 
للم�ست�سارة  تقديراً  اجلائزة  درع  العفيفي  اأمل  قدمت  الور�سة  ختام  ويف 

الأكادميية . 

•• اأم القيوين -وام:

عهد  ويل  املعا  را�سد  بن  �سعود  بن  را�سد  ال�سيخ  �سمو  ق��ّدم 
ابراهيم  املغفور له حممد  العزاء يف وفاة  القيوين واجب  اأم 

�سامل العويني.
ال��ع��زاء ع�سر ام�س يف  واأع���رب �سموه - خ��ال زي��ارت��ه خيمة 
وموا�ساته  تعازيه  خال�س  عن   - بال�سارقة  احلمرية  منطقة 
بوا�سع  ي��ت��غ��م��ده  اأن  ت��ع��اىل  اهلل  ���س��ائ��ًا  ال��ف��ق��ي��د..  ذوي  اإىل 

رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب 
وال�سلوان.

كما قدم واجب العزاء ال�سيخ اأحمد بن �سعود بن را�سد املعا 
وال�سيخ  القيوين  اأم  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب 
عبداهلل بن �سعود بن را�سد املعا رئي�س دائرة املالية وال�سيخ 
علي بن �سعود بن را�سد املعا رئي�س دائرة بلدية اأم القيوين 
وال�سيخ مفتاح بن علي اخلاطري و�سعادة �سيف حميد �سامل 

مدير مكتب �سمو ويل عهد اأم القيوين .

ويل عهد اأم القيوين يقدم واجب 
العزاء اإىل عائلة العوينى 

•• اأبوظبي-الفجر: 

الثقافية  ال���راب���ط���ة  رئ��ي�����س  اأع���ل���ن 
الفرن�سية يف اأبوظبي، ال�سيد �سلطان 
احلجي عن م�ساريع جديدة للرابطة 
والتي   2020 ال��ق��ادم  ال��ع��ام  خ���ال 
الثقافية  املبادرات  من  عدد  تت�سمن 

والحتفاليات الهادفة. 
مبنا�سبة  ام�س  ل��ه  ت�سريح  يف  واأك���د 
احتفال الرابطة الثقافية الفرن�سية 
45 ع��اًم��ا على  اأب��وظ��ب��ي مب����رور  يف 
ت��ه��دف اإىل  ال��راب��ط��ة  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا ان 
توطيد اأوا�سر ال�سداقة والتعاون ما 

بني دولة الإمارات وفرن�سا. 

الفرن�سية  الثقافية  الرابطة  وكانت 
���س��اه��م��ت يف تنظيم  ق��د  اأب��وظ��ب��ي  يف 
الهامة  امل�������ب�������ادرات  م�����ن  ال����ع����دي����د 
اليوم  ذل����ك  ال����دول����ة مب���ا يف  داخ�����ل 
اأق��ام��ت��ه وزارة  ال��ف��رن��ك��وف��وين ال���ذي 
بدولة  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  اخلارجية 
اللغة  اإدخ�������ال  الم���������ارات  وع��م��ل��ي��ة 
احلكومية  امل���دار����س  اإىل  الفرن�سية 
الرقمي  املعر�س  وافتتاح  الإماراتية، 
مركز  يف  اأبوظبي”  فويل  “مايكرو 
ال���راب���ط���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ف��رن�����س��ة يف 

اأبوظبي. 
لتزايد  “ا�ستجابًة  احلجي  واأ���س��اف 
الفرن�سية  اللغة  تعلم  على  الإق��ب��ال 

يف دول���ة الإم������ارات، وال����ذي ن��ت��ج عن 
احلكومية.  امل���دار����س  اإىل  اإدخ���ال���ه���ا 
الذي  افتتاح فرعنا اجلديد  ي�سعدنا 
عن  تقريًبا  م��ر  مئة  م�سافة  يبعد 
جامعة اأبوظبي التي ت�سم ما يقارب 

طالًبا وطالبًة«.   6000
الرابطة  “اإن  ق��ائ��ًا:  حديثه  وت��اب��ع 
هي  اأبوظبي  يف  الفرن�سية  الثقافية 
احلوار  �سبل  لتعزيز  الأم��ث��ل  امل��ك��ان 
الإماراتي الفرن�سي، ويتيح ازدهارها 
فر�سة التقاء الأجيال املختلفة، وذلك 
ومعار�سنا  م��وؤمت��رات��ن��ا  خ���ال  م���ن 
“مايكرو فويل”  وحفاتنا ومتحف 

الرقمي«. 

واأ�ساف : يتيح “مايكرو فويل” وهو 
عر�س  وم�ساحة  رقمي  متحف  اأول 
للواقع الفرا�سي يف دولة الإمارات، 
�سمن  الفرن�سية  اللغة  تعلم  فر�سة 
ث��ق��ايف مم��ت��ع. كما مت ت�سميم  اإط����اٍر 
تاأمل  اأداة  لي�سكل  فويل”  “مايكرو 
مع  ترافق  اأن  ميكن  مثلى،  ثقافية 
عملية تعليم تاريخ الفنون احلديثة. 
مانًحا املعلمني نهًجا جديًدا ميكنهم 
احل�س�س  ب��ت��ن��ظ��ي��م  م���ن���ه  الإف����������ادة 
الرابطة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  وال����درو�����س 

الثقافية الفرن�سية.
الرابطة  تركيز  اأن  احلجي  واأو���س��ح 
الف�سل  خ��ال  اأبوظبي  يف  الثقافية 

من�سًبا  ���س��ي��ك��ون  الأول  ال���درا����س���ي 
خم�سني  مب�������رور  الح����ت����ف����اء  ع���ل���ى 
الدولية  املنظمة  تاأ�سي�س  على  عاًما 
خال  ���س��ي��م��ا  ل  ل��ل��ف��رن��ك��وف��ون��ي��ة، 
ر�سمًيا  امل������ع������روف  م�����ار������س  ����س���ه���ر 
الف�سل  اأم���ا  الفرنكوفونية.  ب�سهر 
ا  الثاين، ف�سيكون خم�س�سً الدرا�سي 
و�ستقوم  دب���ي.  يف  ال��ع��امل��ي  للمعر�س 
الفعاليات  م����ن  ال���ع���دي���د  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
كاملوؤمترات  امل��ح��وري��ن  ه��ذي��ن  ح���ول 
والرحيب  الكتاب  وفعاليات مقابلة 
وال�سينما  احل���ي���ة  وال���ع���رو����س  ب��ه��م 
العاملي  كاليوم  ال�سنوية  والفعاليات 

للمو�سيقى.

الرابطة  ان  وذكر يف ختام ت�سريحه 
اأبوظبي  يف  ال��ف��رن�����س��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
على  ع�����اًم�����ا   45 مب��������رور  حت���ت���ف���ل 
تاأ�سي�سها بنهاية هذا العام. واحتفاًء 
ع�ساء  ح��ف��ل  �ستقيم  امل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ه��ذه 
�سخم يف الأول من نوفمرب 2019 
اأبوظبي.  انركونتيننتال  فندق  يف 
ذوقية  جت����ارب  احل��ف��ل  و�سيت�سمن 

مي�سلني  جنمة  على  حا�سلة  فاخرة 
الكور�سيكية،  املو�سيقى  اأن��غ��ام  على 
وثائقي  ع����ر�����س  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 
ي�����س��ت��ع��ر���س ت����اري����خ ال���راب���ط���ة منذ 
بداأ عام  وال��ذي  الآن.  تاأ�سي�سها حتى 

املغفور  مببادرة كرمية من   1974
له ال�سيخ زايد بن �سلطان ال نهيان 
رحمه اهلل، الذي هياأ لها كافة املوارد 
التي تكفل قيامها وا�ستمرارها بن�سر 
الثقافة الفرن�سية يف دولة الإمارات. 

�سلطان احلجي رئي�س الرابطة الثقافية الفرن�سية يف اأب�ظبي 

الرابطة تهدف اإىل توطيد اأوا�سر ال�سداقة والتعاون بني الإمارات وفرن�سا 

» خليفة الرتبوية » توظيف الذكاء ال�سطناعي يف طرق التدري�ض �سرورة ع�سرية
وفاء عبدالغفار  تقنيات الث�رة ال�سناعية الرابعة غريت دور املعلم داخل ال�سف 
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اأخبـار الإمـارات
•• دبي-وام:

نتائج  �سمن  ال�سعادة  اأب��ط��ال  وم�ساريع  خم��رج��ات  ع��ن  الذكية  دب��ي  اأعلنت 
واأدارته  وال��ذي نظمته  املدن  الذي حمل عنوان ت�سميم  التدريبي  الربنامج 
الدمنارك  امل��ا���س��ي يف  ال��ع��ام  م��ن  نوفمرب  خ��ال  ال�����س��ع��ادة  لأب��ط��ال  املوؤ�س�سة 
اأك���ر من  اأب��ط��ال ال�����س��ع��ادة مم��ن مثلوا  و���س��ارك فيه نحو 30 م�����س��ارك��اً م��ن 
دبي حيث اأ�سفرت املخرجات عن  اإمارة  يف  حكومية  و�سبه  حكومية  جهة   25
20 م�سروعاً فردياً على م�ستوي املوؤ�س�سات بالإ�سافة اإىل3  اجناز اأكر من 
النا�س  حياة  وج��ودة  �سعادة  لتعزيز  الإم���ارة  م�ستوى  على  جماعية  م�ساريع 
العمل على  م��ن  التدريبي  ال��ربن��ام��ج  ع��رب  ال�سعادة  اأب��ط��ال  دب���ي. ومت��ك��ن  يف 
خال  م��ن  دب��ي  وزاور  �سكان  احتياجات  ت��واك��ب  متميزة  وخ��دم��ات  م�ساريع 
توظيف التكنولوجيا والتقنيات املتطورة وت�سميمها لتتنا�سب مع احتياجات 
الدكتورة  �سعادة  واأك��دت  ال�سعادة.  مبجال  العاملية  دبي  ري��ادة  وتعزز  اجلميع 
التعليم  اأهمية حمور  الذكية على  عائ�سة بنت بطي بن ب�سر مدير عام دبي 
لر�سيخ  تطبيقها  على  الذكية  دبي  تعمل  التي  ال�سعادة”  “اأجندة  �سمن 

املدينة  القيادة احلكيمة يف جعل دبي  بالإمارة ترجمة لروؤية  �سعادة الف��راد 
الأكر �سعادة على وجه الأر�س. وقالت �سعادتها : “مل�سنا نتائج اإيجابية جداً 
للربامج التدريبية التي نظمناها لأبطال ال�سعادة يف كل من الدمنارك لعام 
2018 ومعهد ديزين بفلوريدا لعام 2017 والتي مكنتهم من التعرف على 
املدينة و�ساهمت  التجارب يف  املمار�سات واخلدمات لتطوير وحت�سني  اأف�سل 
مدرو�سة  علمية  باأ�س�س  النا�س  احتياجات  حتليل  على  قدراتهم  تطوير  يف 
دبي  وزوار  �سكان  �سعادة  بن�سبة  ترتقي  متطورة  منتجات  ت�سميم  وبالتايل 
وتقدم لهم جتارب ا�ستثنائية”..معربة عن تطلعها قدماً ل�ستكمال م�سرة 
الربامج التدريبية لأبطال ال�سعادة حيث تعمل دبي الذكية حالياً على اإعداد 
برنامج تدريبي ا�ستكمايل يحمل نف�س العنوان وهو “ت�سميم املدن” والذي 
من  م��زي��داً  لي�سيف  هناك  املعنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  اليابان  يف  �سيعقد 
اخلربات لأبطال ال�سعادة وي�سهم يف �سياغة خدمات وجتارب جديدة ملجتمع 

دبي. وت�سمنت خمرجات الربنامج 3 م�ساريع جماعية مت العمل عليها من 
تعزيز جتربة  وارت��ك��زت حماورها على  ع��دة جهات  3 جمموعات مثلت  قبل 
النا�س يف دبي واإيجاد حلول �سريعة وب�سيطة لتلك التجارب. وحمل امل�سروع 
امل�سروع  على  وعمل   3 – مبنى  دب��ي  مطار  ال�سعادة” يف  “ممر  ا�سم  الأول 
العامة  الإدارة  و  دب��ي  م��ط��ارات  و  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  التالية:  اجلهات 
و موؤ�س�سة حممد  دبي لاإح�ساء  – دبي و مركز  الأجانب  و�سوؤون  لاإقامة 
بن را�سد لاإ�سكان و هيئة تنظيم الت�سالت و �سلطة واحة دبي لل�سيليكون 
فريق  اجلهات  تلك  من  ال�سعادة  اأب��ط��ال  �سّكل  حيث  املجتمع.  تنمية  وهيئة 
امل�سافرين من مواطنني  للعمل على حت�سني جتربة  عمل حكومي م�سرك 
املقدمة  وذل��ك من خ��ال حت�سني اخلدمات  دب��ي.  ومقيمني وزوار يف مطار 
كما  وتطويرها.  �سعادة  الأك��ر  التجربة  عنا�سر  ت�سميم  يف  اإ�سراكهم  وعرب 
انطباعاتهم وحتليل خمرجات  امل�سافرين وفهم  اآراء  با�ستطاع  الفريق  قام 

الدرا�سة والتو�سيات وحتديد فر�س التح�سني. اإ�سافة اإىل ت�سميم املبادرات 
اخلا�سة بها واختبارها. ولقى م�سروع “ممر ال�سعادة” ال�ستح�سان من قبل 
التدريبي  الربنامج  لأه��داف  الفريق  حتقيق  على  اأك��د  مما  املعنية  الإدارات 
من خال امل�سروع اجلماعي امل�سرك وتطبيقه على اأر�س الواقع. اأما امل�سروع 
“ فن تقدمي اخلدمات لرحلة املتعامل” وال��ذي عمل  اجلماعي الثاين فهو 
عليه اأبطال ال�سعادة يف كل من: ات�سالت و حماكم دبي و جهاز الرقابة املالية 
و �سرطة دبي وموانئ دبي العاملية وهدف امل�سروع اإىل حت�سني جتربة العماء 
الت�سميمي  التفكر  اآلية  ا�ستخدام  بدبي من خال  اأح��د مراكز اخلدمة  يف 
اإعادة ت�سميم خريطة رحلة املتعامل مبا يتنا�سب مع  وا�سراك املتعاملني يف 
جميع فئات املتعاملني املختلفة وي�سب يف م�سلحة الأفراد وخدمتهم. وعرب 
اخل��دم��ات جنحت  تقدمي  فن  ال��دمن��ارك يف  ال�ستفادة من ق�س�س جناحات 
ب�سهولة  اإمت��ام اخلدمات  املتعامل من  ذكية متكن  اإيجاد حلول  املجموعة يف 
و�سا�سة و بهدف توفر �سبل الراحة لتعزيز �سعادة رواد و�سكان اإمارة دبي. 
توظيف  املتعامل من خال  احتياجات  تبني منهجية  على  امل�سروع  ركز  كما 

البتكار والتكنولوجيا يف ت�سميم اخلدمات من اأجل متعاملني اأ�سعد.

•• راأ�س اخليمة-وام:

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي،  �سقر  ب��ن 
الأع��ل��ى ح��اك��م راأ����س اخل��ي��م��ة، م�ساء 
خرك  “دام  اأوب���ري���ت  الول،  اأم�����س 
�سيخنا �سعود” الذي ير�سد التقدم 
اخلري  التعليم  قطاع  يف  احلا�سل 
يف الإمارة ليوثق امل�سرة التي بداأها 
حممد  ب��ن  �سقر  ال�سيخ  ل��ه  املغفور 
القا�سمي، طيب اهلل ثراه، وا�ستكملها 
من بعده �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود 
ان��ط��اق��اً من  ال��ق��ا���س��م��ي،  ب��ن �سقر 
ال�سراتيجية املتكاملة التي تبنتها 
دولة الإمارات لإياء التعليم اأهمية 
الو�سائل  اأف�����س��ل  ب��اع��ت��ب��اره  ك���ربى 
والأ�سا�س  الن�����س��ان  يف  ل��ا���س��ت��ث��م��ار 
عمليات  عليه  ت�ستند  ال��ذي  ال�سلب 
العمل  و���س��ل��ط  وال��ت��ط��وي��ر.  ال��ب��ن��اء 
ال�سيخ  موؤ�س�سة  نظمته  الذي  الفني 
اخلرية  التعليمية  �سقر  بن  �سعود 
وتنمية  الثقافة  وزارة  م�سرح  على 

مب�ساركة  اخل��ي��م��ة  ب���راأ����س  امل��ع��رف��ة 
وطالبة  ط���ال���ب   400 م����ن  اأك������ر 
اأبناء  من  خمتلفة  جن�سية   28 من 

اأبرز  على  ال�سوء  املدار�س اخلرية، 
الإم�����ارة  حققتها  ال��ت��ي  الإجن�������ازات 
امل�ستويات  اأف�����س��ل  ت��وف��ر  ب��غ��ر���س 

بدءاً  حظاً،  الأق��ل  للفئات  التعليمية 
لذلك  املخ�س�سة  امل��دار���س  بناء  من 
اإىل دع��م الطاب  الغر�س وو���س��وًل 

التعليم  وح��ت��ى  الأوىل  امل��راح��ل  م��ن 
اجلامعي مبا يربز قيمة “الت�سامح” 
التي �سّكلَت الدافع حلر�س موؤ�س�سات 

املنا�سب  التعليم  توفر  على  الدولة 
ور�سد  اأر�سها.  على  املقيمني  لكافة 
املدار�س  تاريخ  عام  ب�سكل  الأوبريت 

والتي  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  يف  اخل���ري���ة 
بداأت يف العمل يف الإمارة منذ العام 
1997، لتتوج هذه اجلهود يف العام 

ال�سيخ  موؤ�س�سة  ب��اإط��اق   2015
اخلرية  التعليمية  �سقر  بن  �سعود 
ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل ت��وف��ر ك��اف��ة �سبل 
الدخل  ذوي  م���ن  ل��ل��ط��اب  ال���دع���م 
التعليمية  املحدود خال م�سرتهم 
التعليم  ع��ل��ى  ح�����س��ول��ه��م  و���س��م��ان 
ل��ه��م م�ستقبا  ي��ك��ف��ل  امل��ن��ا���س��ب مب��ا 
ي�ستطيعون  ك��رمي��ة  وح��ي��اة  م�سرقا 
يف  باإيجابية  امل�����س��ارك��ة  خالها  م��ن 

املجتمع والبيئة املحيطة بهم.
الفني م�ساهد متنوعة  العمل  وقدم 
التعليم  ح��ق��ق��ه��ا  ال���ت���ي  ل��ل��ن��ج��اح��ات 
برعاية  اخل��ي��م��ة  راأ������س  يف  اخل����ري 
ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  م��ن  ك��رمي��ة 
���س��ع��ود ب���ن ���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي حيث 
األ���ف طالب  اأك���ر م��ن 42  مت دع���م 
املا�سية،  الأع�������وام  خ����ال  وط��ال��ب��ة 
اإ�سافة اإىل عر�س املبادرات وامل�ساريع 
اإط��اق��ه��ا خال  ال��ت��ي ج��رى  املهمة 
ال�ستمرار  بغية  امل��ا���س��ي��ة  ال��ف��رات 
القطاع  ل���ه���ذا  ال���رع���اي���ة  ت���وف���ر  يف 

احليوي.

دبي الذكية تعلن عن خمرجات وم�ساريع اأبطال ال�سعادة �سمن برنامج ت�سميم املدن يف الدمنارك

عمل فني �سخم يعك�س اهتمام الإمارات مب�ؤ�س�سات التعليم اخلريي

حاكم راأ�ض اخليمة يح�سر اأوبريت )دام خرك �سيخنا �سعود( 

•• ال�سارقة-الفجر:

الأ�ستاذ  �سعادة  وح�سور  رع��اي��ة  حت��ت 
الدكتور حميد جمول النعيمي، مدير 
جامعة ال�سارقة، نظمت اجلامعة لقاًء 
الطلبة  جمال�س  اأع�ساء  مع  تفاعليا 
الطابية،  والأن�����دي�����ة  واجل���م���ع���ي���ات 
وال��ط��ل��ب��ة امل��ت��م��ي��زي��ن، ومم��ث��ل��ي عن 
باجلامعة،  الإع��اق��ة  ذوي  من  الطلبة 
امل�ساريع  م��ن��اق�����س��ة  ب����ه����دف  وذل�������ك 
اجلديدة  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  وال���ربام���ج 
بهدف  اجل��ام��ع��ة   عليها  تعمل  وال��ت��ي 
حت�����س��ني ح��ي��اة ال��ط��ل��ب��ة داخ����ل احلرم 

املدير  ن�������واب  ب���ح�������س���ور  اجل����ام����ع����ي، 
وع���م���داء ال��ك��ل��ي��ات، وال��ق��ائ��م��ني على 
اخلم�سية  ال���س��رات��ي��ج��ي��ة  اخل���ط���ة 
مدير  رح��ب  اللقاء  خ��ال  للجامعة. 
اجلامعة بالطلبة، واأعرب عن �سعادته 
م�سرا  اإل��ي��ه��م،  وال���س��ت��م��اع  بلقائهم 
ال�سارقة  جامعة  ا�سراتيجية  اأن  اإىل 
والتي و�سعت وفقا للتوجيهات العامة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ل��رئ��ي�����س��ه��ا 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور 
ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو 
يف  تركز  ورع����اه(،  تعاىل  اهلل  )حفظه 
الأهمية منها  جوانب على درجة من 

العملية  ال��ط��ال��ب حم���ور  ع��ل��ى ج��ع��ل 
التعليمية، من خال حت�سني وتطوير 
امل���راف���ق ال��ت��ي ت��خ��دم ال��ط��ال��ب مثل: 
الأن�سطة  وم��راف��ق  اجل��ام��ع��ي  ال�سكن 
اإىل  واملطاعم،  واملكتبات،  الا�سفية، 
جانب زيادة الدعم املقدم للطلبة من 
ذوي الإعاقة، واأي�سا التحول اإىل حرم 
ودمج  توحيد  و  ذك���ي،  رق��م��ي  جامعي 
خلدمة  امل��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا  ن��ظ��م 
التدري�سية  الهيئتني  واأع�ساء  الطلبة 
التنمية  ع��ل��ى  ي�ساعد  مب��ا  والإداري������ة 
امل����ج����الت، هذا  امل�����س��ت��دام��ة يف ك���اف���ة 
الدرا�سية  لل�سفوف  التحول  بجانب 

الأكادميية  اخلدمات  وزي��ادة  الذكية، 
هناأ  ث��م  التعليمية،  للعملية  املقدمة 
التي  امل��ت��ق��دم  ب��امل��رك��ز  الطلبة  امل��دي��ر 
ح�سب  م�����وؤخ�����را  اجل���ام���ع���ة  ح��ق��ق��ت��ه 
العاملية  ال���ت���امي���ز  م��ن��ظ��م��ة  ت�����س��ن��ي��ف 
م�ستوى  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ات  لت�سنيف 
اجل����ام����ع����ات ال���ع���ام���ل���ة ع���ل���ى اأر�������س 
على  اجلامعة  ح�سلت  حيث   ، الدولة 
اجلامعات  ت�سنيف  يف  الأول  امل��رك��ز 
املتحدة  الأمم  ب��رن��ام��ج  ملعاير  وف��ق��ا 
املركز  على  ح�سلت  كما  لا�ستدامة، 
والتكنولوجيا،  ب��ال��ه��ن��د���س��ة  ال���ث���اين 
على  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  موقعها  ليتقدم 

اأجمع  ال��ع��امل  دول  جامعات  م�ستوى 
اإىل املركز )400( واملركز 11 عربياً، 
لت�سبح جامعة ال�سارقة �سمن اأف�سل 

ثاثة جامعات يف الدولة.
احل�سور  ا����س���ت���م���ع  اجل���ل�������س���ة  خ�����ال 
ل�سراتيجية  خمت�سر  ع��ر���س  اإىل 
والتي   ، اجلامعة2024-2019 
ق����دم����ه����ا ال����ق����ائ����م����ني ع����ل����ى اخل���ط���ة 
ال�سراتيجية التي ت�سر على نهجها 
حمور  ت�سمل:  والتي  حاليا  اجلامعة 
البحث  وال��ت��ع��ل��م، وحم�����ور  ال��ت��ع��ل��ي��م 
واملجتمع،  ال�سناعة  وحم��ور  العلمي، 
وحمور البتكار، وحمور حياة الطالب 

اجلامعة  اأ����س���رة  وحم�����ور  اجل���ام���ع���ي، 
التدري�سية  ال��ه��ي��ئ��ت��ني  اأع�������س���اء  م���ن 
والإداري��������ة، ح��ي��ث ق���دم امل�����س��رف على 
ال�سراتيجية  كل حمور من حم��اور 

ال��ت��ي تعمل اجل��ام��ع��ة على  امل���ب���ادرات 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا ح��ال��ي��ا وم�����س��ت��ق��ب��ا خال 
اختتم  ث��م  احل��ال��ي��ة،  ���س��ن��وات  اخلم�س 
عرب  مفتوحة  حوارية  بجل�سة  اللقاء 

ال��ط��ل��ب��ة واحل�����س��ور م��ن خ��ال��ه��ا عن 
اأراءه���������م وم���ق���رح���ات���ه���م يف حم����اور 
اخل���ط���ة وامل�������س���اري���ع وال����ربام����ج التي 

تعمل عليها اجلامعة.

بهدف حت�سني حياة الطلبة داخل احلرم اجلامعي 

جامعة ال�سارقة تعقد لقاًء تفاعليا مع طلبتها

• الت�سامح �سّكَل الدافع حلر�س الدولة على ت�فري التعليم املنا�سب لغري القادرين من املقيمني على اأر�سها  

م�ساندة ت�سيد مدر�ستني يف عني الفاي�سة بتكلفة 289.5 مليون درهم
�سهراً.  20

وُت�����س��ّي��د »م�����س��ان��دة« م��در���س��ة عني 
م�ساحة  ع��ل��ى  الأوىل  ال��ف��اي�����س��ة 
مر  األ��ف   27.5 تتجاوز  بنائية 
م�ساحة  ����س���م���ن  وذل�������ك  م����رب����ع، 
املخ�س�سة  الإج���م���ال���ي���ة  الأر�������س 
األف   41.1 للم�سروع والتي تبلغ 
مر مربع، حيث �سيتبقى 13.6 
تخ�سي�سها  مت  م��رب��ع  م��ر  األ���ف 
لل�ساحات اخلارجية، حيث تقارب 
ن�����س��ب��ة اإجن���ازه���ا ن��ح��و ال���� 10% 
وي���ت���ك���ون م��ب��ن��ى امل���در����س���ة م���ن 3 
، وتت�سع  اأر�سي + طابقني  طوابق 
املدر�سة ل� 2550 طالباً، وت�سمل 
اإىل  اإ�سافة  درا���س��ي��اً،  ف�سًا   85
وخمتربات  مكتبة  تت�سمن  اأن��ه��ا 
ع��ل��وم وف��ن��ون وق��اع��ة ح��ا���س��ب اآيل 
وقاعة متعددة الأغرا�س، ومكاتب 
جمهزة،  ريا�سية  و�سالة  اإداري���ة، 
وكافتريا و�سالة للطعام وحو�س 
�سباحة وم�سلى للطاب والإدارة، 
وم�����اع�����ب خ����ارج����ي����ة وم����واق����ف 

�سيارات و�ساحات خارجية.
وف����ي����م����ا ي���خ�������س م����در�����س����ة عني 
اأو�سحت  ال���ث���ان���ي���ة،  ال���ف���اي�������س���ة 
�سمن  اأي�����س��اً  ت��اأت��ي  اأن��ه��ا  ال�سركة 
امل�ستقبل  اأبوظبي ملدار�س  برنامج 
املجموعة   – الثامنة  املرحلة   –
الرابعة للحلقتني الثانية والثالثة 
بنات، بتكلفة تبلغ حوايل 116.4 
اأنها  اإىل  م�����س��رة  دره����م،  م��ل��ي��ون 
ُت�سّيدها على م�ساحة تتجاوز 35 
األف مر مربع خم�س�سة لكامل 
األ���ف مر   23.1 منها  امل�����س��روع، 
حيث  للمباين،  خم�س�سة  م��رب��ع 
تعتزم ت�سليمها عقب النتهاء من 
���س��ه��ر نوفمرب  ك��اف��ة يف  الأع���م���ال 
اخلطة  ح�سب   2020 العام  من 
املقررة  وامل��دة  للتنفيذ  املو�سوعة 

لاإجناز يف غ�سون 17 �سهراً.
ي�سم  مبنى  من  املدر�سة  وتتكون 

•• العني -وام:

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  قامت 
بتنفيذ  »م�����������س�����ان�����دة«  ال����ع����ام����ة 
وت�سييد  ل����ب����ن����اء  م���������س����روع����ني 
ج���دي���دت���ني يف عني  م���در����س���ت���ني 
ال��ف��اي�����س��ة مب��دي��ن��ة ال���ع���ني على 
م�ساحة اإجمالية تتجاوز ال� 76.2 
األ����ف م���ر م���رب���ع، وذل����ك بتكلفة 
 289.5 ال������  ت����ق����ارب  اإج���م���ال���ي���ة 
ا�ستيعابية  وبطاقة  دره��م،  مليون 
يف  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��اً   4050 تبلغ 

درا�سياً. ف�سًا   135
اإطار  يف  امل�سروعني  تنفيذ  وياأتي 
احل�����ر������س ع���ل���ى جت�������س���ي���د روؤي������ة 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
توجيهات  وتنفيذ  اهلل«،  »حفظه 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
امل�ساريع  ت��ن��ف��ي��ذ  ن��ح��و  امل�����س��ل��ح��ة، 
مرافق  ت���وف���ر  يف  ت�����س��ه��م  ال���ت���ي 
التعليمي  امل�����س��ت��وى  م���ع  ت���ت���اءم 
واأي�ساً  الإم��ارة،  املقدم يف  املتطور 
املحفزة  التعليمية  البيئة  توفر 
للطلبة واملعلمني على حد �سواء. 
واأو���س��ح��ت ���س��رك��ة »م�����س��ان��دة« اأن 
الفاي�سة  ع��ني  م��در���س��ة  م�����س��روع 
برنامج  ����س���م���ن  ي����اأت����ي  الأوىل 
اأب���وظ���ب���ي مل����دار�����س امل�����س��ت��ق��ب��ل – 
املجموعة   – ال�����س��اب��ع��ة  امل��رح��ل��ة 
الثالثة للحلقتني الثانية والثالثة 
بنني بتكلفة تبلغ 173.1 مليون 
درهم، م�سرة اإىل اأن ن�سبة الإجناز 
بلغت  امل�سروع  اأع��م��ال  يف  احلالية 
ت�سليمها  ت��ع��ت��زم  ح��ي��ث   ،33%
اإىل دائ�����رة ال��ت��ع��ل��ي��م وامل��ع��رف��ة يف 
 ،2020 العام  من  نوفمرب  �سهر 
للتنفيذ  املو�سوعة  اخلطة  ح�سب 
واإجن���از الأع��م��ال كافة يف غ�سون 

وكافتريا و�سالة للطعام وحو�س 
�سباحة، وم�سلى للطاب والإدارة 
وم����اع����ب خ����ارج����ي����ة، وم����واق����ف 

�سيارات و�ساحات خارجية.
اأحدث  على  امل�سروعان  ويحتوي 
من  الكهروميكانيكية،  الأن��ظ��م��ة 
واأن��ظ��م��ة مكافحة  ه����واء  ت��ك��ي��ي��ف 

 ، ط��اب��ق��ني   + اأر����س���ي  ط���واب���ق   3
1500 طالبة، وت�سمل  ل�  وتت�سع 
اإىل  اإ�سافة  درا���س��ي��اً،  ف�سًا   50
وخمتربات  مكتبة  تت�سمن  اأن��ه��ا 
ع��ل��وم وف��ن��ون وق��اع��ة ح��ا���س��ب اآيل 
وقاعة متعددة الأغرا�س ومكاتب 
جمهزة  ريا�سية  و�سالة  اإداري����ة، 

ح��ري��ق، وغ��ره��ا مب��ا ي��ت��واف��ق مع 
دائرة  ومتطلبات  الت�سميم  دليل 
يتوافق  ومب���ا  وامل��ع��رف��ة،  التعليم 
الهيئات  ومتطلبات  ال��ل��وائ��ح  م��ع 
احل���ك���وم���ي���ة، وت��ت�����س��م��ن اأع���م���ال 
وتاأثيث  وجت��ه��ي��ز  ب���ن���اء  امل����ق����اول 

املدر�سة.

يتبنى  ال�����ذي  م�����س��ان��دة،  ب�����س��رك��ة 
معاير ل�سوابط اجلودة واللتزام 
بتطبيق معاير ال�سامة املهنية، 
وع�����دم الإ������س�����رار ب��ال��ب��ي��ئ��ة، وفق 
برنامج زمني معد م�سبقاً، وذلك 
»م�ساندة«  ح��ر���س  م��ن  ان��ط��اق��اً 
اأهداف  حتقيق  يف  امل�ساهمة  على 

خطة اإمارة اأبوظبي.
اأن امل�سروعني ُينفذان  اإىل  ولفتت 
ملدار�س  اأبوظبي  برنامج  اإط��ار  يف 
امل�������س���ت���ق���ب���ل، ال�������ذي ي���ت���واف���ق مع 
اأف�������س���ل امل���م���ار����س���ات، �����س����واء من 
املدر�سية  ال�سفوف  ت�سميم  حيث 
ال�ستخدام،  م��ت��ع��ددة  وال��ق��اع��ات 
املنا�سبة  ال��ب��ي��ئ��ة  ح���ي���ث  م����ن  اأو 
تتوافق  والتي  للتعليم،  واجلاذبة 
امل�ستقبل.  اأج��ي��ال  احتياجات  م��ع 
التعليم  دائ��رة  ثمنت  من جانبها، 
»م�ساندة«  �سركة  جهود  واملعرفة 
والتي  التعليم  قطاع  م�ساريع  يف 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اهتمام  جت�سد 
ال�سراتيجية  وروؤي��ت��ه��ا  ل��ل��دول��ة 
منا�سبة  تعليمية  بيئة  خلق  نحو 
من خال ت�سميم وتنفيذ مدار�س 
ت��ع��د م��ن اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات على 
م�ستوى العامل من حيث ت�سميم 
والقاعات  امل��در���س��ي��ة  ال�����س��ف��وف 
ال�ستخدام  وم��ت��ع��ددة  الريا�سية 
وامل��ك��ت��ب��ات وامل��اع��ب وغ��ره��ا مع 
توفر اأحدث و�سائل التكنولوجيا 
احتياجات  ت��ل��ب��ي  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 
اأجيال امل�ستقبل وتهيئ لهم البيئة 

املنا�سبة واجلاذبة للتعليم.
مدار�س  ب���رن���ام���ج  اأن  واأ����س���اف���ت 
ت��ن��ف��ي��ذه �سمن  ي���ت���م  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
ال�ستثمار  يف  الطموحة  اخلطط 
متكاملة  م��دار���س  لإن�ساء  الأم��ث��ل 
العاملية،  امل��ع��اي��ر  لأف�����س��ل  وف��ق��ا 
وداع��م��ة خلطط ال��دائ��رة يف جعل 
املدار�س مركزاً لإعداد جيل واعد 

متعلم.

الأر�ساد: الإع�سار املداري يتحرك و�سط 
بحر العرب ي�ساحبه �سحب ركامية ممطرة

•• اأبوظبي - وام:

ذك���ر امل��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��اأر���س��اد اأن 
اإىل  امل��داري - الذي و�سل  الإع�سار 
الدرجة الرابعة - يتحرك يف و�سط 
ب���ح���ر ال����ع����رب وم���وق���ع���ه ع���ن���د خط 
18.4 درج���ة ���س��م��اًل وخط  ع��ر���س 
ب�سرعة  ���س��رق��اً  درج���ة   64.8 ط��ول 
الرياح  �سرعة  وتقدر  �س،  كم-   12
حول مركزه 230 -  240 كم- �س 
ممطرة.  ركامية  �سحب  ي�ساحبها 
وت��وق��ع امل��رك��ز - يف ت��ق��ري��ر ل��ه عن 
احل��ال��ة امل���داري���ة " ك��ي��ار " يف بحر 
الإع�سار  حت��رك  ا�ستمرار   - العرب 
املداري باجتاه غرب – �سمال غرب 
اإىل غرب بحر العرب، حيث يتحول 
ثم  الثالثة  الدرجة  من  اإع�سار  اإىل 
�سرعة  وتقدر  الثانية،  الدرجة  اإىل 
الرياح حول مركزه 170 -  200 
كم- �س خال ال� 48 �ساعة القادمة. 
وح����ول ال����تاأثر املتوقع على الدولة 
م�سطربا  �سيكون  البحر  اإن  قال   ..
يف ال�����س��اح��ل ال�����س��رق��ي ل��ل��دول��ة من 
وق����د  اخل����م����ي���������س،  اإىل  ال�����ث�����اث�����اء 
املناطق  بع�س  ال��ب��ح��ري  امل���د  يغمر 
يف  ال�سرقي  ال�ساحل  من  املنخف�سة 

فرة املد العايل.

على  حر�سها  »م�����س��ان��دة«  واأك����دت 
ال�ستدامة  م��ت��ط��ل��ب��ات  م����راع����اة 
موارد  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة  البيئية، 
ال���ط���اق���ة امل���ت���ع���ددة، م�����س��رة اإىل 
لتقييم  ت��اب��ع��ني  امل�����س��روع��ني  اأن 
امل�ستدامة  ل��ل��م��ب��اين  ال��ل��وؤل��وؤت��ني 
التخطيط  دائ����رة  م��ن  وامل�سنفة 
والتي  وال���ب���ل���دي���ات،  ال���ع���م���راين 
ال�ستخدام  ك��ف��اءة  رف��ع  يف  ت�سهم 
والبيئة،  امل����وارد  على  وامل��ح��اف��ظ��ة 
ك��ذل��ك ج���رى الل���ت���زام مبطابقة 
والأجهزة  وامل��ع��دات  امل���واد  جميع 
موا�سفات  لأح����دث  امل�����س��ت��خ��دم��ة 

ال�ستدامة.
ا�ستخدام  على  ال�سركة  وحر�ست 
ت�سميم  يف  الأن����ظ����م����ة  اأح���������دث 
الو�سائل  ل���ت���وف���ر  امل���در����س���ت���ني 
تعتمد  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة  التعليمية 
والتكنولوجيا  احلديثة  التقنيات 
مراعاتها  ج��ان��ب  اإىل  امل��ت��ق��دم��ة، 
وماعب  خارجية  حدائق  اإن�ساء 
املقايي�س  اأرق������ى  وف����ق  م�����س��م��م��ة 
تعليمية  بيئة  يهيئ  العاملية، ومبا 
مهارات  بتطوير  ت�سمح  منا�سبة 

الطاب وحت�سيلهم العلمي.
وت�����ع�����ت�����زم »م�����������س�����ان�����دة« ت����زوي����د 
امل����در�����س����ت����ني ب������اأح������دث اأن���ظ���م���ة 
الأم������ن وال�������س���ام���ة، م��ن��ه��ا نظام 
للجدران  م��ت��ط��ور  ح�����راري  ع���زل 
يتوافق  مبا  والأ�سطح،  اخلارجية 
مع مبداأ املباين اخل�سراء ويرفع 
لأنظمة  ال��ت�����س��م��ي��م��ي��ة  ال���ك���ف���اءة 
تقنية  اأنظمة  واأح���دث  التكييف، 
احلريق،  وم��ك��اف��ح��ة  امل���ع���ل���وم���ات 
لاأنظمة  م��ت��ط��ور  اإدارة  ون���ظ���ام 
الكهربائية وامليكانيكية، ي�سهم يف 
للمباين  الت�سغيلية  الكفاءة  رف��ع 

وتخفي�س ا�ستهاك الطاقة.
اأهمية  ع��ل��ى  ال�����س��رك��ة  و�����س����ددت 
مراعاة التقيد باملعاير القيا�سية 
املتبعة عاملياً، ونظام اإدارة امل�ساريع 

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
 ف�����ق�����دت �����س����ه����ادة ال����س���ه���م

با�سم   10142120 رق��م 
بخيت  ت���ي�������س���ر  امل�����ا������س   /
من  �������س������ادرة   ، امل����ح����رب����ي 
الإ�سامي  ابوظبي  م�سرف 
وعددها 151 �سهم     وعلى 
من يجدها الت�سال بالرقم 
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بداأت اللجنة املركزية للحزب ال�سيوعي ال�سيني اجتماعاتها اأم�س يف 
بكني، فيما تواجه قيادة الدولة احتجاجات مطالبة بالدميوقراطية 
يف ه��ون��غ ك��ون��غ وح��رب��ا جت��اري��ة ط���ال اأم��ده��ا م��ع ال���ولي���ات املتحدة 
واقت�سادا متباطئا. وافتتحت اللجنة املركزية للحزب احلاكم دورتها 
امل�سوؤولني  كبار  يح�سره  مغلق  اجتماع  يف  بكني  يف  الرابعة  الكاملة 

الذين يناق�سون الو�سع ال�سيا�سي للباد وتوجهها امل�ستقبلي.
الجتماع  اأن  �سينخوا  الر�سمية  ال�سينية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  وذك����رت 
وحت�سني  دع��م  “كيفية  ومنها  الرئي�سية  الق�سايا  بع�س  �سيناق�س 
حتديث  يف  قدما  وامل�سي  ال�سيني  الطابع  ذات  ال�سراكية  نظام 

النظام والقدرة ال�سينية على احلوكمة«.
جينبينغ  �سي  املركزية  للجنة  العام  والأم��ني  الرئي�س  اأن  واأو�سحت 
 28 من  الجتماع  و�سيعقد  امل�سائل.  ه��ذه  عن  للجنة  تقريرا  ق��دم 
لغاية 31 ت�سرين الأول-اأكتوبر. و�سيكون الأول للجنة املركزية منذ 
يف  ال�سينية  ال�سيا�سة  يف  اخلبر  واأو���س��ح   .2018 �سباط-فرباير 
مركز الدرا�سات ال�سراتيجية والدولية غود بان�سيت اأّن م�سطلح 
جميع  على  احل��زب  �سيطرة  “لتعزيز  ال�سني  يف  ي�ستخدم  احلوكمة 
اأّن النتيجة املحتملة لجتماعات  الأجهزة احلاكمة«. وكتب اجلمعة 
هذا الأ�سبوع “�ستكون اأن احلزب ال�سيوعي ال�سيني �سر�سخ وجوده 
ال�سيا�سي  واأفاد املحلل  ال�سيا�سية واحلاكمة«.  ال�سلطة  بقوة يف قلب 
الرابعة قد  الكاملة  ال��دورة  اأن  بر�س  بو وكالة فران�س  يف بكني هوا 
تخل�س اأي�سا اإىل اإ�سدار وثيقة تنتقد �سيا�سات الزعيم ال�سابق دينغ 
ه�سياو بينغ املعروف باإ�ساحاته القت�سادية املوجهة نحو اقت�ساد 
ال�سوق، يف حماولة لرفع مكانة �سي. واأ�سار اإىل اأن هذه ممار�سة قام 
بها القادة ال�سينيون، مبا يف ذلك موؤ�س�س الباد ماو ت�سي تونغ مع 

ال�سيا�سات ال�سابقة التي ل تتما�سى مع مبادئهم اخلا�سة.

العا�سمة  يف  الإن�����س��اء  قيد  مبنى  انهيار  بعد  اأ�سخا�س  ثاثة  قتل 
الأردن��ي��ة ع��م��ان.  وق���ال ال��دف��اع امل���دين الأردين وف��ق وك��ال��ة الأنباء 
يف  والتفتي�س  البحث  ا�ستكملت  والإ�سعاف  الإنقاذ  فرق  اإن  الأردنية 
اأ�سخا�س من حتث  موقع النهيار بعد اأن متكنت من اإخ��راج ثاثة 

الأنقا�س.
بعد  الأنقا�س  قتلوا حتت  الثاثة م�سريون،  ال�سحايا  اأن  واأ�ساف، 

انهيار مبنى يف منطقة الدوار الثامن بالعا�سمة الأردنية عمان.

الأمريكيني  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  الكثر  دمي��ق��راط��ي��ون  ن���واب  ا�ستدعى 
هذا  ب�سهادتهم  ل����اإدلء  ال�����س��ه��رة  م��ن  بالكثر  ي��ح��ظ��ون  ل  ال��ذي��ن 
لكن  ت��رام��ب،  دون��ال��د  الرئي�س  مل�ساءلة  ي�سعى  حتقيق  يف  الأ���س��ب��وع 
القومي  الأم���ن  م�ست�سار  وه��ي  اأهمية  اأك��ر  �سخ�سية  على  اأعينهم 
ال�����س��اب��ق ج���ون ب��ول��ت��ون. وي���ري���د ال��دمي��ق��راط��ي��ون ال���ذي���ن يجرون 
التحقيق يف جمل�س النواب �سماع �سهادة مبا�سرة من بولتون الذي 
البيت  ب�سبب جهود  انزعاجه  اإىل  اآخرين  �سهادات م�سوؤولني  اأ�سارت 
الأبي�س لل�سغط على رئي�س اأوكرانيا للتحقيق يف اأن�سطة مناف�سني 
�سيا�سيني لرامب. وقال اآدم �سيف رئي�س جلنة املخابرات يف املجل�س 
)اإي���ه. ملحطة  اجل��ه��ود  تلك  ي��ق��ودون  ال��ذي��ن  الدميقراطيني  واأح���د 
بي.�سي( التلفزيونية “من الوا�سح اأن لديه معلومات وثيقة ال�سلة 

)مبا نحقق فيه( ونريده اأن يديل ب�سهادته” يف اإ�سارة لبولتون.
وقد ل يكون الأمر �سها. فقد حاول م�سوؤولون يف البيت الأبي�س 
منع م�سوؤولني حاليني و�سابقني من الإدلء ب�سهادتهم يف التحقيق 
وحققوا بع�س النجاح. ومن بني من رف�سوا الن�سياع ملذكرات تطلب 
وثائق وزير اخلارجية مايك بومبيو وكبر موظفي البيت الأبي�س 
مايك مولفاين واأي�سا رودي جولياين املحامي ال�سخ�سي لرامب. 
من  اأوام���ر  برغم  اللجنة  اأم��ام  مثلوا  الآخ��ري��ن  ال�سهود  بع�س  لكن 
الإدارة برف�س ذلك. وقالت م�سادر يف الكوجنر�س لرويرز الأ�سبوع 
املا�سي اإنهم قد يقومون با�ستدعاء بولتون لل�سهادة يف جل�سات علنية 
اأن  اإنه يتوقع  القادمة. وقال �سيف  الأ�سابيع  اأن تبداأ يف  املتوقع  من 
يحاول البيت الأبي�س منع امل�ست�سار ال�سابق من املثول اأمام اللجنة 
لكنه مل يقل اإن كان يعتزم ا�ستدعاء بولتون لل�سهادة يف جل�سة علنية 

اأم مغلقة.

عوا�سم

بكني

عمان

وا�شنطن

حما�ض تعلن م�ساركتها يف النتخابات الفل�سطينية 
 •• غزة-اأ ف ب:

الفل�سطينية  النتخابات  يف  لللم�ساركة  جاهزيتها  حما�س  حركة  اأعلنت 
اأم�س الثنني يف غزة مع رئي�س  العامة املقبلة، وذلك بعد لقاء عقد ظهر 

جلنة النتخابات املركزية حنا نا�سر.
عبا�س  حممود  الفل�سطيني  للرئي�س  ت�سريحات  بعد  الإع��ان  هذا  وياأتي 
مطلع ت�سرين الأول-اأكتوبر اأعلن فيها اأن حوارا �سيبداأ مع حركة حما�س 

وكل التنظيمات حت�سرا لانتخابات العامة من دون حتديد موعدها.
جلنة  ورئي�س  هنية  اإ�سماعيل  احل��رك��ة  رئي�س  جمع  ال��ذي  اللقاء  وح�سر 
اإىل قطاع غزة، ممثلو  الأح��د  الذي و�سل  نا�سر  املركزية حنا  النتخابات 

الف�سائل والقوى الوطنية والإ�سامية.
وعقب اللقاء، قال يحيى ال�سنوار نائب رئي�س حركة حما�س يف قطاع غزة، 
لل�سحافيني “جاهزون لانتخابات دوما و�سنجعل هذه النتخابات رافعة 

لت�سويب م�سارات اإ�سراتيجية يف تاريخ �سعبنا«.
واأ�ساف ال�سنوار “كنا ول زلنا و�سنظل يف حما�س مع خيارات �سعبنا ومع اأن 

نحتكم لراأي ال�سعب ولن نختلف معه يف يوم من الأيام«.
اأجريت اآخر انتخابات ت�سريعية فل�سطينية عام 2006 حني فازت حما�س 

بغالبية مقاعد املجل�س الت�سريعي البالغة 132 مقعدا.
“اأجرينا  املا�سي  ال�سهر  نهاية  املتحدة  الأمم  اأم��ام  وقال عبا�س يف خطابه 
انتخابات يف عام 1996، ويف عام 2005 وعام 2006، لكن توقفت بعد 
ذلك ب�سبب انقاب حما�س عام 2007. ومنذ عام 2007 اإىل الآن ونحن 

ندعو مل�ساحلة وندعو لنتخابات«.
 

عازف الغيتار وعا�سق ب�ب ديالن:

الربتو فرنانديز، احلرباء البرونية التي اأ�سقطت ماكري...!

17 اأكتوبر)ت�سرين الأول( اجلاري، بعدما اقرحت احلكومة فر�س �سل�سلة 
من ال�سرائب، مبا فيها �سريبة على تطبيق وات�ساب املجاين.  ونقلت الكاتبة 
كانت  التظاهر،  الأوىل من  الليلة  اأنه يف  �سكرية،  عن متظاهر يدعى عمرو 

هناك ب�سع لفتات واأعام فقط، تعربعن الغ�سب من احلكومة. 
واأو�سلت عقود من الف�ساد واملح�سوبية و�سوء الإدارة،  عق�د من الف�ساد.. 
لبنان اإىل حافة النهيار. ويقول املحتجون اإن ال�سيا�سيني �سرقوا ع�سرات، بل 
مئات املليارات من الدولرات من اخلزينة العامة مب�ساعدة قوانني ال�سرية 
قلة  ف��اإن  بذلك،  يعلمون  اللبنانيني  معظم  اأن  ورغ��م  املح�سوبية.  امل�سرفية 
منهم قادرة على وقفه. لكن يبدو اأن ذلك قد تغر الآن.  وقالت الكاتبة اإنه يف 
الوقت احلا�سر يطالب معظم املحتجني بب�ساطة با�ستقالة حكومتهم، وحتى 
املحتجني  بني  مواجهات  هناك  وكانت  ال�����س��وارع.   يف  �سيبقون  ذل��ك  حتقيق 

•• وا�سنطن-وكاالت:

بولي�سي”  “فورين  مبجلة  م��ق��ال  يف  ك����ولرد  رب��ي��ي��ك��ا  ال�سحافية  ت��ن��اول��ت 
الرئي�س  اإن  قائلًة  احلاكمة،  الطبقة  �سد  لبنان  يف  التظاهرات  الأمريكية 
عن  ممثلني  مع  للتفاو�س  ا�ستعداده  اخلمي�س،  اأعلن  عون  مي�سال  اللبناين 
التلفزيون:  قنوات  نقلته  خطاب  يف  واأ�ساف  لبنان،  تعم  التي  الحتجاجات 
اأو�سع  على  اأ�سبوع  وبعد  اإل��ي��ه.   يذهب  مل  اح���داً  لكن  انتظاركم”.  يف  “اإين 
قيادات  ب��ا  الحتجاجات  ت��زال  ل  عقد،  م��ن  اأك��ر  منذ  لبنان  يف  تظاهرات 
اأولئحة ر�سمية باملطالب. ورمبا يكون هذا عن�سر القوة الأكرب الذي تتمتع 
به.  وخافاً ملعظم الحتجاجات التي ُنظمت من قبل، يتحدث اأ�سخا�س من 
الطبقة الو�سطى عن معاناتهم وينزلون مع فقراء اإىل ال�سوارع بكثافة منذ 

املتظاهرين على  لتفريق  اأي حماولة  اللبنانية، لكن مل جتٍر  الأم��ن  وق��وى 
واحد،  اأم��ر  “جنحنا يف حتقيق  ن��ور معتوق:  املتظاهرة  وا���س��ع.  وقالت  نحو 
احلكومة الآن تنظر اإىل �سعبها. اإنهم يدركون اأنه قد ن�ساب باجلنون. ومثل 
تلبية  ولي�س  الأخ��ب��ار،  �سمعت  عندما  ال�سارع  اإىل  نزلت  املتظاهرين،  معظم 

واأ�سافت “الآن، تعتربنا احلكومة مواطنني«.  لنداء من اأحد”. 
البطالة،  من  ا�ستكوا  ال�سوارع  اإىل  نزلوا  الذين  اأن  اإىل  واأ���س��ارت   .. بطالة 
وال��ع��ج��ز ع��ن تلبية ح��اج��ات��ه��م الأ���س��ا���س��ي��ة. وم��ع��ظ��م ال�����س��ب��ان ك��ان��وا يهتفون 
بع�سهم  زلج���ات. وحطم  على  ب��روت  ح��ول  وج��ال��وا  “حرامية، حرامية”. 
املتظاهرون  الطرقات.وهتف  واأغ��ل��ق��وا  ال��ن��ران،  واأ���س��رم��وا  املتاجر،  ن��واف��ذ 
“ثورة، ثورة” واأيديهم يف الهواء. وبحلول ال�سبت، كان لبنانيون من خمتلف 
يدعون  ال�سوارع  يف  القت�سادية  واخللفيات  الطوائف،  معظم  ومن  الأعمار 

اإىل اإ�سقاط احلكومة.  ويقول املتظاهرين اإن قياداتهم تعمل عن عمد على 
تغذية النق�سامات الطائفية يف الباد يف حماولة لتخويف النا�س، وجعلهم 
ي�سعرون باحلاجة اإىل اأحزابهم ال�سيا�سية.  وهناك �سبكة من املح�سوبية تعمل 
اإنهم ل  النا�س على الأح��زاب، ويقول ال�سبان يف ال�سوارع  على تعزيز اعتماد 
اأو الوا�سطة.  ي�ستطيعون احل�سول على وظائف دون دعم زعيهم ال�سيا�سي، 

وقالت معتوق: “اإننا نقاتل حتى ل يكون لنا قائد«. 
 :2015 ال��ذي اندلع يف  اأ�سعد ذبيان من احل��راك  وق��ال  ال�سارع يتكلم .. 

“لن نفاو�س...وحده ال�سارع يتكلم با�سم الثورة«.
لكن املتظاهرة �سام داود تقول، اإن على املحتجني اأن يفكروا يف كيفية التقدم 
ويف النهاية �سيكون عليهم تنظيم اأنف�سهم، وحتديد مطالب جماعية، وعلى 

اأحدهم اأن ينقلها. 

فورين بولي�سي: غياب القيادة نقطة قوة انتفا�سة اللبنانيني!

فرح بالنت�سار مع امل ال يتحول اىل اع�سار عودة البرونيني يف و�سع اقت�سادي �سعب

الربتو وكلبه ديان

كان الربتو يف خدمة الزوج والزوجة

األربتو فرنانديز �سيد الرجنتني اجلديد

 ياأمل الأرجنتينيون 
ت��ت��ح��ول  األ  يف 
البرونية  الرياح 
اجل���دي���دة ال��ت��ي
ت������ه������ب ع���ل���ى

الأرج�����ن�����ت�����ني 
»اإع�������س���ار« اإىل 

حكومة  �سكل  اإذا 
غ���ر م��ت��ج��ان�����س��ة 
ب��رن��ام��ج  ذات 
غ���ر م��ت��ج��ان�����ض،

ال��و���س��ع  ف������اإن   
ي��زداد  اأن  ميكن 
ب�سرعة ����س���وًءا 

كان على ت�ا�سل مع جميع الأحزاب وروؤ�ساء الدولة الذين تداول�ا على ال�سلطة
بريوين براغماتي، تعاي�س �س�اء مع ني�ست�ر وكري�ستينا كري�سرن اأو مع كارل��س منعم

•• الفجر – خرية ال�سيباين
عام  الأم�������س���ي���ات  اإح�������دى       يف 
بعدد  ل��ق��ائ��ه  وخ�����ال   ،2009
ق��ل��ي��ل م���ن ال�����س��خ�����س��ي��ات حتدث 
ف��ي��ه ع���ن م�����س��ائ��ل ���س��ي��ا���س��ي��ة، مل 
ي��دخ��ر األ��ربت��و ف��رن��ان��دي��ز جهدا، 
يف توجيه ال�سهام، واإطاق النكات 
حتى  ك��ر���س��رن،  كري�ستينا  ع��ل��ى 
نف�سيا” لها  “عاجا  اق��رح  اأن��ه 

ولزوجها ني�ستور كر�سرن.
انف�سل  �سهراً،  اأربعة ع�سر   وقبل 
ع��ن ال��رئ��ي�����س��ة، ال��ت��ي ك���ان ي�سغل 
ااأج  يف  م��وظ��ف��ي��ه��ا،  ك��ب��ر  من�سب 
الغا�سبني  امل���زارع���ني  م���ع  اأزم�����ة 
�سرائب  يف  ج���دي���د  ارت����ف����اع  م���ن 
اأن  اأدرك  “كنت  ال���ت�������س���دي���ر. 
الرئي�سة  خم��ت��ل��ف��ة  روؤى  ل��دي��ن��ا 
عن  ك��ت��اب  يف  لح��ًق��ا  كتب  واأنا”، 
ني�ستور  عند  والعاطف�����ة  العقل 

كر�سرن.
انتخاب  �سنوات، مت  بعد ع�سر      
األ������ربت������و ف�����رن�����ان�����دي�����ز، ال���ب���ال���غ 
رئي�ًسا  ع����اًم����ا،   60 ال��ع��م��ر  م���ن 
 45 ف��ا���س��ل   47( ل���اأرج���ن���ت���ني 
 41 مقابل  الأ����س���وات  م��ن  باملئة 
فا�سل 11 باملئة للرئي�س ال�سابق 
نائبة  م���ع  م����اك����ري(  م��وري�����س��ي��و 
الرئي�س كري�ستينا كر�سرن! �سعر 
���س��اط��ع، الربتو  و����س���ارب  اأب��ي�����س 
بدليل  بامتياز،  حرباء  فرنانديز 
ان��ه ك��ان على ت��وا���س��ل م��ع جميع 
الأح���زاب وروؤ���س��اء ال��دول��ة الذين 
عودة  منذ  ال�سلطة  على  ت��داول��وا 
البلد  ه�����ذا  يف  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
الأمريكي اجلنوبي، عام 1983.

ثم  ؛   2008 يوليو  حتى  اأ�سهر 
لحًقا  منتقديها  اأ�سد  من  ا�سبح 
برونيني  م���ع  ح��ت��ى  م��ت��ح��ال��ف��ا   ،
معار�سني اآخرين، مثل �سرجيو 
ال�سابق  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزي����ر  م��ا���س��ا 
 2017 عام  ران��دازو  فلورين�سيو 
اإىل  النهاية  يف  معها  ليتو�سل   ،

« اتفاق عام 2018. 

»دمية” كري�ستينا كري�سرن؟
األ���ربت���و فرنانديز،  ن��ا���س��ل  ب��ل     
ع��ن��د ع�����ودة ال��دمي��ق��راط��ي��ة عام 
اأق�سى  �سفوف  يف  حتى   ،1983
�سباب  ع��ل��ى  ك��م�����س��وؤول  ال��ي��م��ني، 
احل������زب ال���ق���وم���ي ال���د����س���ت���وري. 
ول  جيدين  لي�سوا  “البرونيون 
���س��ي��ئ��ني، ان��ه��م ي�����س��ت��ع�����س��ون على 

الإ�ساح”، يقول الكاتب خورخي 
لوي�س بورخي�س. 

اجلديد  الأرجنتيني  الرئي�س     
مبعنى  من������وذج������ي،  “بروين 
مت���ّر  ع����ن����ده  ال���رباغ���م���ات���ي���ة  اأن 
يلخ�س  الإيديولوجية”،  ق��ب��ل 
اأبحاث  روزن��دو فراغا، من مركز 
ن���وي���ف���ا م����اي����وري����ا، م����ن اأن�������س���ار 
نادي  اأول  ج��ون��ي��ورز،  اأرجنتنو�س 
ك��رة ق��دم لدييغو م��ارادون��ا، وهو 
للقان�����ون  اأ�س������تاذا  وك�����ان  حمام، 

اجلنائي.
    »بت�سويت يوم الأحد، �سنبداأ يف 
بداأت  التي  امل�سينة  ال�سفحة  طّي 
 2015 دي�����س��م��رب   10 يف  ُت��ك��ت��ب 
وعد  ال�سيد ماكري”،  تاريخ فوز 
دون املزيد من التفا�سيل الربتو 

ب���راغ���م���ات���ي،  ب�������روين  »اإن��������ه      
ت���ع���اي�������س وت����ن����اغ����م �������س������واء مع 
اأو  كر�سرن،  وكري�ستينا  ني�ستور 
م���ع ك���ارل���و����س م��ن��ع��م رئ��ي�����س نيو 
العلوم  اأ�ستاذ  يحلل   ، ليربايل” 
، قبل  اإغنا�سيو لباكي  ال�سيا�سية 

ا�ستعرا�س �سرته الذاتية.
   »منذ الثمانينات، كان موظفا عند 
األفون�سني،  ال��رادي��ك��ايل  الرئي�س 
مدينة  نائب  منعم،  كارلو�س  ثم 
العقد  اأوائ�����ل  اآي���ر����س يف  ب��وي��ن�����س 
وهو  الع�سرين،  القرن  من  الأول 
كالفات  جم��م��وع��ة  ���س��ك��ل  ال����ذي 
كر�سرن،  ني�ستور  تر�سيح  لدعم 
حيث �سغل من�سب رئي�س ديوانه 
زوجته  وم���ك���ت���ب   ،2003 ع�����ام 
ك��ري�����س��ت��ي��ن��ا ك���ر����س���رن ط��ي��ل��ة 8 

فرنانديز خال احلملة. 
   ه��ل ���س��ي��ك��ون ق�����ادًرا ع��ل��ى جمع 
ب�سدة  املنق�سمني  الأرجنتينيني 
لكر�سرن  امل����ن����ا�����س����ري����ن  ب������ني 
واملناه�سني لها؟ من جهة اأخرى، 
اىل اأي مدى �ستكون ا�ستقاليته 
كري�ستينا  ال�سابقة،  رئي�سته  عن 

كر�سرن؟
الأرجنتينيني  من  العديد  ي��رى   
امل����ن����اه���������س����ني ل����ل����ب����رون����ي����ة يف 
ال�سابقة  الرئي�سة  انت�ساره، عودة 
)2011-2015( اإىل ال�سلطة، 
للرئي�س،  ن��ائ��ًب��ا  �ست�سبح  وال��ت��ي 
ب�سبهة  حم��اك��م��ات  م��ن  و�ستنجو 

الف�ساد.
     ومع ذلك، �سيكون من ال�سابق 
اأن��ه لن يتمتع  التفكر يف  لوان��ه 

انتخاب  مت  ل��ق��د  با�ستقاليته: 
للدولة  رئي�ًسا  فرنانديز  األ��ربت��و 
يف ن��ظ��ام رئ��ا���س��ي ل��ل��غ��اي��ة، وحيث 
غالباً  ال��رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ي��ق��ت�����س��ر 
على دور وزاري مكلف بالعاقات 
دمية  ي��ك��ون  “لن  ال���ربمل���ان.  م���ع 
ول  قوية،  �سخ�سية  له  متحركة، 
ب�سهولة”،  ب���ه  ال��ت��اع��ب  مي��ك��ن 

يح�سم اإغنا�سيو لباكي.

امل�ستقبل ح�سب ديالن
   ع������ازف غ���ي���ت���ار ه������او، األ���ربت���و 
فرنانديز من كبار الع�ساق للفنان 
بوب ديان، اىل درجة اأن������ه �س��مى 

كلب������ه الويف “ديان”. 
الرج����ن����ت����ني  ال�������س���ع���ب يف  م������ن 
معرفة “م�������ا اإذا ك���انت الأزمن������ة 
يدن������دن احلائ������ز على  تتغر؟”، 
جائزة نوبل لاآداب عام 2016.

   »تق�ل حا�سيته
 ال�سيء ونقي�سه... 

الريبة  م����ن  ك���ب���ر  ق�����در  ه���ن���اك 
القت�سادية  ���س��ي��ا���س�����ت��ه  ب�������س���اأن 
�س���������كل  اإذا  لكن  امل�س�تقبلية... 
حكوم�������ة  فرناندي����ز  الربت�����و 
برنام������ج  ذات  متجان�سة  غي���ر 
الو�س�����ع  ف�������اإن  غي�����ر متجان�������س، 
ميك������ن اأن ي���زداد �س�����وًء ب�سرعة”، 
لوت�س����يانو  الق��ت�����س��ادي  يح����ذر 

كوهان.
األ     وي���اأم���ل الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ون يف 
تتحول الرياح البرونية اجلديدة 
اإىل  الأرج��ن��ت��ني،  على  تهب  ال��ت��ي 
لل�ساعر  اأخرى  اأغنية  “اإع�سار”، 

وامللحن الأمريكي.
عن ل�ب�ان
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عربي ودويل

فقط من رد فعل رجعيني قدامى 
�ساخطني.

   »ل��ق��د ت��ط��ور ه��ذا ال��ن��وع كثًرا 
يقول  الكاتالونية”،  الأزم���ة  مع 
“كانت  اإزك������وي������ردو:  خ��ي�����س��و���س 
جًدا  “اإ�سبانوية”  ق���راءة  ه��ن��اك 
اليمني  م���ن  ل��ل��ت��اري��خ، وخ���ا����س���ًة 
اأراد فر�س فكرة  الذي  املتطرف، 
كاتالونيا،  يف  الن��ق��اب  حماولة 
رفات  نقل  ذل��ك  اإىل  اأ�سفت  واإذا 
اخلطاب  ه���ذا  ل��ك��ن   ... ف��ران��ك��و 
اليمني  م������ن  وي�������اأت�������ي  ق���������دمي، 
ال��ك��ا���س��ي��ك��ي. ف��ف��ي ال���واق���ع، هو 

خطاب الفرنكية”.
��ا على   ل��ق��د مت���رد ال��ي��م��ني اأي�����سً
التاريخية،  ال�����ذاك�����رة  ق����ان����ون 
جراح  فتح  “باإعادة  يتهمه  ال��ذي 

املا�سي«.
التمهيدية  احل��م��ل��ة  ق��ل��ب  يف     
 10 يف  الت�سريعية  لانتخابات 
اأقل  بعد  �ستدور  والتي  نوفمرب، 
النتخابات  من  اأ�سهر  �سبعة  من 
ا�ستطاعات  مت��ن��ح  ال�����س��اب��ق��ة، 
الراي فوك�س ما يقارب 11 باملئة 

من نوايا الت�سويت. 
الإ�سبانية،  الإع����ام  و���س��ائ��ل  ويف 
رفات  ن��ق��ل  اإن  امل��ح��ل��ل��ون،  ي��ق��ول 
ت��ف��ي��د احلزب  اأن  ف��ران��ك��و مي��ك��ن 
اليميني املتطرف، مبا انها ت�سمح 

باإعادة الق�سية اإىل ال�ساحة.
   »هذا احلزب ل يهتم بالواقع”، 
“يف  دورا.  ف��ري  خ��امي��ي  يعترب 
متعمدة  رغبة  ه��ذا  ُيظهر  راأي���ي، 
املعطيات،  بخ�سو�س  املراوغة  يف 
والكذب من اجل الإقناع، وت�سويه 

احلقائق”.
فوك�س  حت���ري���ف���ي���ة  ت����ع����ّد  ف���ه���ل   
ط�����ري�����ق�����ة ل����ت����ه����وي����ن الأف�������ك�������ار 
هناك  “طبعا،  ال����س���ت���ب���دادي���ة؟ 
اأف�سل  كانت  الفرنكية  اأن  فكرة 
م��ن ه��ذه ال��دمي��ق��راط��ي��ة الظاملة 

التي ل تنا�سب اإل البع�س«.
“لقد  ل��ل��ت��اري��خ:  بالن�سبة  اأم���ا     
ارت���ك���ب اجل���ان���ب���ان ج���رائ���م، لكن 
اأقل،  كانت  اجلمهوريني  ج��رائ��م 

وارتكبت من قبل القواعد. 
اأو اجلماعات  كان ه��وؤلء الأف��راد 
خ�������ارج ����س���ي���ط���رة احل����ك����وم����ة “، 
املع�سكر  “جرائ�م  امل��������وؤرخ.  ي�سرح 
ال���ق���وم���ي ك���ان���ت ج����رائ����م دول�����ة، 
واإث����ارة  “للتنظيف”  ومنهجية 

اخلوف”.
اإذا  م��ا  مبعرفة  يتعلق  فيما  اأم��ا   
اأُلقيت  التي  كانت غالبية اجلثث 
يف امل��ق��اب��ر اجل��م��اع��ي��ة ه���ي جثث 
اجلمهوري،  امل��ع�����س��ك��ر  اأع�������س���اء 
اأنها  دورا  ف��ري  ف��ي��وؤك��د خ��امي��ي 
م��ا ك���ان ل��ه��ذه امل�����س��ال��ة ان تطرح 
ابدا... “يف الوقت احلا�سر، اإنكار 
ذلك، يعني اأنك حتريفيا” ح�سب 

ال�سول.
عن �سليت اف ار

الذاكرة  ع��ن  ن��ت��ح��دث  ك��ن��ا  “اإذا   
ال��ت��اري��خ��ي��ة، ف��ل��ن��ت��ح��دث ع���ن كل 
هل   )...( ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال����ذاك����رة 
ت��ع��رف��ون ك��ي��ف ك��ذب��ن��ا ب�����س��اأن من 
الثاثة  “الورود  عليهن  اأط��ل��ق 
واغت�سنب  عذبن  الاتي  ع�سر”، 

وقتلن ب�سرا�سة؟”، 
قال اأمام مقدم الربنامج املرتبك. 
تاأكيد ل اأ�س������ا�س له من ال�سح�������ة 

متاما. 
ال�سحافة  ف���اإن  احل���ظ،  وحل�سن 
التلفزيونية،  والن�سرات  املكتوبة 
�سياغة  اإع����������ادة  اإىل  �����س����ارع����ت 

الوقائع.
هن  ع�سر”،  ال��ث��اث��ة  “الورود   
���س��اب��ات ت�����راوح اأع���م���اره���ن بني 
اإعدامهن  مت  ع���اًم���ا،  و29   18
 5 بالر�سا�س يف مدريد يف  رميا 
فاز  ع��ن��دم��ا   ،1939 اأغ�����س��ط�����س 

الفرنكيون باحلرب الأهلية.
وقبل ذلك بيومني، حكم عليهن 
اآخرين،   43 م��ع  ح���رب،  جمل�س 
التمرد”،  اإىل  “الن�سمام  بتهمة 
اأي����ة  دون  ب���رق���ي���ة،  حم���اك���م���ة  يف 
وكانت  ل��ل��م��ت��ه��م��ات.  ����س���م���ان���ات 
لفيلم  اإل����ه����ام  م�����س��در  ق�����س��ت��ه��ن 

�سدر يف اإ�سبانيا عام 2007.
الباقة  ف���ق���ط  ه����ي  اجل���م���ل���ة،     
النهائية لألعاب نارية حتريفية. 
حماورته  متت  الذي  “ال�سخ�س 
ملمثل  الأ�����س����ل����ي  ال����ن����م����وذج  ه����و 
يتم�سك  ال���������ذي  ال����ف����رن����ك����ي����ة، 
بفكرة”مع�سكرين”مت�سادين، 
العنف،  اأع���م���ال  يف  وي��ت�����س��اوي��ان 
ويتقا�سمان امل�سوؤولية الأخاقية 
اإزكويردو  خي�سو�س  ي��ف��ك��ك   ،“
املوؤرخ يف جامعة مدريد امل�ستقلة، 
ودك��ت��ور يف جم��ال��ه.  وم��ن وجهة 
اأن  تنكر  الروؤية  ف��اإن هذه  نظره، 
ج���زءا م��ن الإ���س��ب��ان ك��ان الفائز، 
اخلا�سر  ك���ان  الآخ����ر  اجل���زء  واأن 
خ���ال احل���رب الأه��ل��ي��ة 1936 
ع��ام��ا من  اأرب��ع��ني  ث��م   ،-1939

الديكتاتورية التي تلت ذلك.

املا�سي الفرنكي الثقيل
 ،1936 يوليو  و18   17     يف 
بانقاب،  ع�سكرية  طغمة  قامت 
اأع���������ده م���ن���ذ ����س���ه���ور ج������زء من 
اجل��ي�����س. يف ذل���ك ال���وق���ت، كانت 
اإ���س��ب��ان��ي��ا ج��م��ه��وري��ة م��ن��ذ خم�س 
ل�سطرابات  وف��ري�����س��ة  ���س��ن��وات، 
اندلع  وع��ن��د  ك���ربى.  اجتماعية 
النقاب، فكان املعادل الإ�سباين 
ل��ل��ج��ب��ه��ة ال�����س��ع��ب��ي��ة ق����د ف�����از يف 

النتخابات. 
مقاومة  امل����ت����م����ردون  واج�������ه     
املوايل  تتكون من اجلي�س  قوية، 
للجمهورية، وامليلي�سيات املنبثقة 
ع���ن الأح������زاب ال��ي�����س��اري��ة. وبعد 
غرقت  ن�سفني،  اإىل  ُق�ّسمت  اأن 
ا�ستمرت  اأه��ل��ي��ة  ال��ب��اد يف ح��رب 

ووف�����ًق�����ا   .1939 ع�������ام  ح����ت����ى 
ل���اأرق���ام امل��رج��ع��ي��ة، ال��ت��ي يرجع 
اأ�سفر   ،2005 عام  اإىل  تاريخها 
األ���ف �سحية   540 ال�����س��راع ع��ن 

من اجلانبني.
    اأث��ن��اء ال��ن��زاع، فر�س اجلرنال 
فران�سي�سكو فرانكو نف�سه كزعيم 
رك�����ز جميع  ث����م  ل���ان���ق���اب���ي���ني، 

ال�سلطات بني يديه.
�سيا�سي  دون م�سروع  الأ�سل،   يف 
الكتائب،  ع��ل��ى  اع��ت��م��د  حم�����دد، 
وه���و ح���زب ف��ا���س��ي، وك��ذل��ك على 
واجلي�س.  الكاثوليكية  الكني�سة 
هدفه: اإقامة نظام ت�سلطي يوؤدي 
اإىل قمع عنيف. ويرى خي�سو�س 
الكوديللو   “ اأن  اإزك�������وي�������ردو 
ال����ق����اب  “ )اأح����������د  )ال�����زع�����ي�����م( 
اإطالة  ت��ع��ّم��د  ق���د  ال��دي��ك��ت��ات��ور( 
الباد  لتنظيف  الأهلية،  احلرب 

من اأي معار�سة. 
اأن  اإىل  ال���ت���ق���دي���رات  وت�����س��ر     
األف   150 ت�سبب يف  القمع  ه��ذا 
و1943،   1936 ب��ني  �سحية 
اأي خ��ال احل���رب الأه��ل��ي��ة وبعد 

نهايتها.
اإل  ����س���ع���ره���ا،   ورغ�������م خ����ف����وت 
نهاية  ح��ت��ى  ا���س��ت��م��ر  ال��ق��م��ع  اأن 
 ،1975 عام  اإىل  الديكتاتورية. 
عام وفاة فرانكو، مت اإعدام رجال 

رميا بالر�سا�س بانتظام.
اأورتيغا  يلفت  »بهذا اخل��ط��اب،     
حقيقة  اإىل  الن����ت����ب����اه  ���س��م��ي��ث 
يندمون  ل  ف��وك�����س  اأع�����س��اء  اأن 
ي���ق���ول خاميي  ال��ف��رن��ك��ي��ة،  ع��ل��ى 
العلوم  ق�سم  م��دي��ر  دورا،  ف��ري 
ال�سيا�سية يف جامعة كومبلوتن�س 

مبدريد، اإنهم يتبنون اإرثه.

ث������اب������ات������رو، متت  رودري������غ������ي������ز 
الذاكرة  “قانون  على  امل�سادقة 
الن�س  وي�����س��ع��ى  التاريخية”، 
�سردية  يف  ال��ت��وازن  ا�ستعادة  اإىل 
تاريخ احلرب والدكتاتورية، التي 
طوال  الفرنكي  املع�سكر  �ساغها 
ما يقارب الأربعني عاًما، ومل يتم 

مراجعتها مطلًقا منذئذ.
اعترب  ال���دي���ك���ت���ات���وري���ة،  ب���ع���د     
الأولوية  اأن  الإ�سبان  العديد من 
كانت للتوفيق بني “اإ�سبانيتني”: 
وا�سبانيا  اخل���ا����س���رون،  ا���س��ب��ان��ي��ا 

الفائزون يف نظام فرانكو.
احل�����زب  ع������اد   ،2018 ع������ام     
وكانت  ال�سلطة،  اإىل  ال�سراكي 
احلكومة،  رئ��ي�����س  وع����ود  اإح����دى 
رفات  ن��ق��ل  ه��ي  �سان�سيز،  ب��ي��درو 
مقربة  اإىل  فرانكو  فران�سي�سكو 
احرام  وبالتايل  توا�سعا،  اأك��ر 
قانون عام 2007... مهمة متت 
اخلمي�س  �سباح  وج��ه  اأكمل  على 

املا�سي.

لي�س اجلميع يف �سلة واحدة
   »نعم، ولكن اأجداد اأورتيغا �سميث 
اجلمهوريني”،  ق��ب��ل  م��ن  ق��ت��ل��وا 
جت��ي��ب ك��ري�����س��ت��ي��ن��ا، ال��ب��ال��غ��ة من 
مدريد،  م���ن  ع���اًم���ا   34 ال��ع��م��ر 
“الورود  ق�����س��ي��ة  م��ن��اق�����س��ة  ع��ن��د 
�سديق.  م���ع  ع�سر”،  ال���ث���اث���ة 
تكن  الثانية مل  اجلمهورية  “ل، 

ت�سيف. دميقراطية”، 
 “ميكنني اأن اأوؤك��د لك! كان من 
اجلمهوريون  ي��ف��ع��ل  اأن  امل��م��ك��ن 
فعله  ال����������ذي  ال�����������س�����يء  ن����ف���������س 
من  ال���ن���وع  ه����ذا  الفرنكيون”، 
ن�����ادرا، ول ينبع  ي��ع��د  ال��ك��ام مل 

بلدة اين ي�سريح ملوك اإ�سبانيا. 
يوجد  ال�سليب  ذاك  �سفح  ع��ن��د 
ق��رب ف��ران��ك��و، حت��ت ل���وح رخامي 
يبلغ وزن��ه ن�سف ط��ن، يف �سريح 
“اأبطال  ذك������رى  ل���ت���ك���رمي  ب���ن���ي 
من  ال�سليبية”  احلملة  وقتلى 
يحظر  اأف�سل”.  “اإ�سبانيا  اأج��ل 
�سرطيان الو�سول اإىل “فايل دي 
الذين  )“وادي  كايدو�س”  لو�س 
الن�سب  ي���ع���د  مل  �سقطوا”(، 

ميّجد الديكتاتور.
ب����رئ����ا�����س����ة   ،2007 ع���������ام     
لوي�س  خ���و����س���ي���ه  ال������س�����راك�����ي 

اأ�����س����ر مقدم  ال����ب����ث،  خ��������������������ال   
ب�سدة  ال�سيوف  واأح��د  الربنامج 
الأم���ني  ك�����ان  اإذا  م��ا  ف��ه��م  ع��ل��ى 
املتطرف  اليميني  للحزب  ال��ع��ام 
ل...ل���ك���ن  اأم  ال��ف��رن��ك��ي��ة  ي���دي���ن 
الإجاب����ة  ينتظر  م���ازال  اجلميع 

الوا�سحة.
   كان فوك�س غر مهم يف امل�سهد 
 ،2018 ع����ام  ح��ت��ى  ال�����س��ي��ا���س��ي 
مثرا  دخ���ول  م��رة  لأول  و�سجل 
امل���ا����س���ي،  اأب�����ري�����ل  ل����ل����ربمل����ان يف 
قومي  خ����ط����اب  ب��ف�����س��ل  وذل�������ك 
للحركة  م���ن���اه�������س  م���ت���ط���رف، 

الن�سوية، ومناه�س للمهاجرين، 
والإ���س��ام. وي��ق��دم احل��زب نف�سه 
ل���ل���ح���رب �سد  ����س���ر����س  ك���زع���ي���م 
الن��ف�����س��ال��ي��ة ال��ك��ات��ال��ون��ي��ة، وهو 
منذ  اإ�سبانيا  يهّز  ال��ذي  املو�سوع 

�سبتمرب 2017.
�سانتياغو  الكاريزمي  وبقيادة     
اأب���ا����س���ك���ال، ف�����از ف���وك�������س اأخ������ًرا 
باملئة   26 ف��ا���س��ل   10 ب��ن�����س��ب��ة 
الإدلء  ال��ت��ي مت  الأ�����س����وات  م���ن 
العامة  الن��ت��خ��اب��ات  خ����ال  ب��ه��ا 
اأبريل  يف  دارت  ال��ت��ي  الأخ������رة، 
امل��ا���س��ي، وح�����س��ل ع��ل��ى 24 من 

350 مقعًدا يف جمل�س النواب.
  وي��وا���س��ل خ��امي��ي ف���ري دورا 
لفكرة  ف��وك�����س  “يرّوج  ق���ائ���ًا: 
اإ�سبانيا  اأن��ق��ذت  قد  الفرنكية  اأن 
عدم  حالة  وم��ن  ال�سيوعية،  م��ن 
ال��ق��اب��ل��ي��ة ل��ل��ح��ك��م، واإن���ه���ا اأع����ادت 

ترتيب الأو�ساع«.

فقدان جزئي للذاكرة 
   ال�سبت 19 اأكتوبر اجلاري، يربز 
�سليب �سخم يبلغ ارتفاعه 150 
بالغيوم،  امللبدة  ال�سماء  يف  م��ًرا 
يف اأعلى تلة يف اإل اإ�سكوريال، وهي 

ا على قانون الذاكرة التاريخية، الذي يتهمه »باإعادة فتح جراح املا�سي«  مترد اليمني الإ�سباين اأي�سً

متنح ا�ستطالعات الراأي ف�ك�س ما يقارب 11 باملئة من ن�ايا الت�س�يت 

نقل رفات الك�ديلل� قد تخدمه:

اإ�سبانيا: الغمو�ض يلف موقف فوك�ض من اإرث فرانكو...!
•• الفجر – خرية ال�سيباين

   » هل اإن معظم الذين يف املقابر اجلماعية 
“ل، اإنهم ينتم�ن اإىل  هم من اجلمه�ريني؟”، 
خافيري  يلخ�س  واحــد،  رد  يف  املع�سكرين”. 
اأورتيغا �سميث، الأمني العام للحزب اليميني 

يتظاهر  خطاب  ج�هر  “ف�ك�س”،  املتطرف 
باإعادة ر�سم معامل ما كان عليه نظام فرانك� 
ال�سيا�سي  هذا  دعــ�ة  متت  لقد  اإ�سبانيا.  يف 
فرانك�،  فران�سي�سك�  رفات  نقل  للحديث عن 
ا�ستبدادي  نظام  اإىل  اإ�سبانيا  اأخ�سع  الذي 

مت  وقــد   ،1975 عــام  اإىل   1936 عــام  من 
اجلاري،  اأكت�بر   24 اخلمي�س،  جثمانه  نقل 
ظل  ــادت  اأع قان�نية،  معركة  من  �سهر  بعد 
واأحيت   ... العام  النقا�س  اإىل  الديكتات�ر 

التحريفية التي لطاملا احت�سنته.

ف�ك�س...  حلزب  جيدة  اإعالمية  �سربة     
اأورتيغا  خافيري  اأثار  اأكت�بر،  من  الرابع  يف 
يف  اأطلقها  �سغرية،  بجملة  جـــدًل  �سميث 
�سهري،  �سيا�سي  برنامج  يف  مداخلته  بداية 

على القناة الأوىل احلك�مية.

خافير اأورتيغا �سميث... الأمني العام للحزببيدرو �سان�سيز... ال�سراكيون وراء نقل رفات فرانكو�سانتياغو اأبا�سكال زعيم فوك�س وورقته الرابحة

يروج ف�ك�س لفكرة اأن الفرنكية اأنقذت اإ�سبانيا من ال�سي�عية، ومن حالة عدم القابلية للحكم التي كانت عليها

خ�����ط�����اب 
اأورت���ي���غ���ا 
����س���م���ي���ث 
اإىل  يوؤ�سر 
اأع�ساء  اأن 
ف��وك�����ض ل 
يتن�سلون من 
الفرنك���ي�ة

ي�����ق�����دم 
احل��������زب 
كقوة  نف�سه 
����س���ر����س���ة 
ل���ل���ح���رب 
��������س�������د 
النف�سالية 
الكاتالونية

نقل رفات فرانكو قد تخدم اليمني املتطرف

حزب يتمدد ع�سية الت�سريعية
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عربي ودويل
اأوروغواي ترف�ض منح �سالحيات اأكرث للجي�ض

•• عوا�سم-وكاالت:

رف�س �سعب اأوروغواي يف ا�ستفتاء تزامن مع النتخابات العامة منح مزيد من 
العام،  الأم��ن  تعزيز  يف  ت�سهم  مبهام  لا�سطاع  الوطني  للجي�س  ال�ساحيات 
يف  دون”  “العي�س  ع��ن��وان  يحمل  اخل�سو�س  ب��ه��ذا  ق��ان��ون  م�����س��روع  ف�سل  بعد 
احل�سول على دعم %50 من الناخبني، بح�سب توقعات عن توجهات امل�سوتني. 
%100 من  ال�ست�سارية بعد فرز  “اكيبو�س كون�سولتوري�س”  �سركة  وتوقعت 
دعمهم  عن  اأع��رب��وا  الناخبني  من   47% اأن   ،1.5% خطاأ  بهام�س  الأ���س��وات 
مل�سروع القانون املقرح من جانب ع�سو الكونغر�س الوطني عن احلزب الوطني 
خورخي لرانياغا. وذكرت �سركتا “ثيفرا” و”اأوبثيون” ال�ست�ساريتان اأن ن�سبة 
داعمي امل�سودة بلغت %47 و%47.3 على التوايل، بينما اأو�سحت “فاكتوم” 
وبح�سب تقديرات وزارة الداخلية، �سجلت يف الن�سف  اأنها و�سلت اإىل 46.1%. 

الأول من العام اجلاري اإجمايل 15819�سرقة، و171 جرمية قتل.

اإىل  ق��ب��ل��ه  و���س��ل��ت  ال��ت��ي   -- الأوىل  وال�����س��ي��دة  للرئي�س  م��ع��ت��ادة  غ��ر 
املخ�س�سة  امل��درج��ات  يف  مق�سورة  يف  وجل�ست  �ستيديوم،  نا�سونالز 

للفريق امل�سيف..
وقبل مباراة فريقي نا�سونالز وا�سروز قال مدير فريق وا�سنطن ديف 

مارتينيز اإنه ياأمل اأن “ي�ستمتع ترامب باملباراة«.
الرئي�س  لو�سول  متحم�سا  الفريق  ك��ان  اإذا  ما  ح��ول  �سوؤال  على  وردا 
اإننا نركز على لعبة  اأجاب مارتينيز “يف الواقع مل نتحدث عن ذلك. 

البي�سبول«.
والرمية الرمزية الأوىل نفذها الطاهي ال�سباين الأمركي املعروف 
اخلا�سة  ترامب  ل�سيا�سات  املنتقدين  اأ�سد  من  وهو  اندري�س،  خو�سيه 

بالهجرة، وجلهود الإغاثة بعد الإع�سار يف بورتوريكو

لتظهر  الكامرات  حتولت  عندما  ال�سيحات  وخفت  عماقة.  �سا�سة 
التي  العبارة  وهي  “ا�سجنوه”  ينادون  راح��وا  امل�سجعني  لكن  اجلنود. 
املوؤيدة لرامب �سد هياري كلينتون،  كثرا ما تردد يف التجمعات 

لكنها باتت الآن غالبا ما ت�ستخدم �سد الرئي�س.
كما رفع متظاهرون جل�سوا يف اجلزء من املدرجات املخ�س�سة للفريق 
امل�سيف لفتات كتب عليها “قدامى احلرب مع اإجراءات العزل” خال 
املباراة، يف اإ�سارة اإىل التحقيق الذي يجريه جمل�س النواب فيما اإذا كان 
ترامب قد اأ�ساء ا�ستخدام �سلطات من�سبه بحجب امل�ساعدات الع�سكرية 

عن اوكرانيا لل�سغط عليها لبدء حتقيقات تفيده �سيا�سياً.
اأ�سابيع اإجراءات عزل اأطلقها الدميوقراطيون،  ويواجه الرئي�س منذ 
�سوريا. وكانت خطوة  ل�سيا�سته يف  وا�سعة من احلزبني  اإدان��ة  وكذلك 

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

علت �سيحات ا�ستهجان من م�سجعني خال ح�سور الرئي�س الأمركي 
يف  البي�سبول  دوري  مباريات  اإح��دى  ميانيا  وزوجته  ترامب  دونالد 
النهائي  ال��دور  اخلام�سة يف  امل��ب��اراة  ترامب  الأح��د. وح�سر  وا�سنطن 
لدوري البي�سبول يف اليوم الذي اأعلنت فيه اإدارته مقتل زعيم  داع�س 

اأبو بكر البغدادي املطلوب الأول للبنتاغون.
امللعب  يف  الفيديو  ك��ام��رات  عر�ست  للمباراة  الثالث  ال�سوط  وبعد 
�سور جنود حا�سرين يف املدرجات، لكنها حتولت فجاأة لتظهر �سورة 

ترامب.
واأطلق امل�سجعون �سيحات ال�ستهجان عندما ظهرت �سورة ترامب على 

�سيحات منددة برتامب خالل ح�سوره اإحدى املباريات  

جو �سوين�سون يخذلها الثقل والوجاهة

املحافظ�ن منق�سم�ن
برملانيا   305- امل��ح��اف��ظ��ني  ح���زب     
النق�سام  غ��اي��ة  –يف  و�ستمن�سر  يف 
مبكرة،  انتخابات  اإىل  ال��دع��وة  ب�ساأن 
حتى بعد دعوة بوري�س جون�سون اىل 
���س��ن��ادي��ق الق�����راع. ي��ن��ا���س��ر اجلناح 
اليميني حلزب املحافظني ودومينيك 
لرئي�س  اخل��ا���س  امل�ست�سار  كامينغز، 
ه��وؤلء من  الفكرة. ويخاف  ال���وزراء، 
الن�سحاب  قانون  م�سروع  درا���س��ة  اأن 
كما  �سيثر  ك��ان  اإذا  و�ستمن�سر،  يف 
ه��و م��ت��وق��ع ح���رب ع�����س��اب��ات حقيقية 
النهاية  يف  �سيف�سل  التعديات،  م��ن 
اعتماده  ومينع  بروك�سل  مع  التفاق 

النهائي.
الراأي  ا�ستطاعات  ب��اأرق��ام  �سلموا     
حتى  املحافظني  حل��زب  ج��دا  املواتية 
الأي��ام الأخ��رة )اأغلبية حمتملة من 
60 مقعًدا(، ت�سر تقديرات املوؤيدين 
الربيطانيني لن  اأن  اإىل  لانتخابات 
مي�سكوا بوري�س جون�سون بق�سوة لأنه 
خان وعده مبغادرة الحتاد الأوروبي 
يف  �سيتح�سل  واأن����ه  اأك��ت��وب��ر،   31 يف 
لتنفيذ  وا�سح  تفوي�س  على  النهاية 
الربيك�سيت. واإذا جرت النتخابات يف 
 ،2020 عام  منت�سف  يف  ابعد،  وقت 
الوقت  ي��ت��اح  اأن  م��ن  يخ�سون  ف��اإن��ه��م 
حل���زب ال��ع��م��ل لإق��ال��ة زع��ي��م��ه، الذي 

اأ�سبح بعيًدا يف ال�ستطاعات.
ال��و���س��ط، واأقل  اأك���ر اىل     مي��ي��ل��ون 

يعار�س  ال���ت���ق���ال���ي���د،  ع���ل���ى  ث����وري����ة 
البدلت  ي���رت���دون  ال��ذي��ن  “الرجال 
ي�سميهم  ك��م��ا  ل��ل��ح��زب،  الرمادية” 
النتخابات  اإج�����راء  ف��ي��د،  ب���از  م��وق��ع 

ه��و موقف،  وه���ذا  ال�����س��ت��اء.  يف ف�سل 
املعتدلني  املحافظني  خا�سة،  ب�سفة 
الذين  واح��������دة،  اأم������ة  جم���م���وع���ة  يف 
الأفق  يف  ات��ف��اًق��ا  ه��ن��اك  اأن  يعتقدون 

لتنفيذ الربيك�سيت. 
   وم����ن وج���ه���ة ن���ظ���ره���م، ف����ان ذلك 
امل��ح��اف��ظ��ني بلجم  ���س��ي�����س��م��ح حل����زب 
كلفهم  ال������ذي  ال��ربي��ك�����س��ي��ت،  ح�����زب 
النتخابات  يف  الأ���س��وات  م��ن  الكثر 
الأوروب����ي����ة. و���س��ي��ك��ون��ون اأك����ر قدرة 
الدميقراطيني  اللرباليني  كبح  على 
املقاطعات  يف  للبقاء”  “املنا�سرين 
خا�سة  اإجن��ل��را،  بجنوب  الو�سطية 
“عدم  خ��ط��ر  ا���س��ت��ب��ع��اد  ي��ت��م  مل  اإذا 

التفاق«.

العمل ممزق
    ال��ي�����س��ار ال��ربي��ط��اين اأك���ر متزقا 
م���ن ح���زب امل��ح��اف��ظ��ني ح���ول جدوى 
الزعيم  وع������د  ل���ق���د  الن����ت����خ����اب����ات. 
اإىل  بالعودة  دائ��ًم��ا  كوربني  جرميي 
�سناديق القراع يف حالة اإزالة خطر 

الفر�سة  مت���ث���ل  اأن����ه����ا  لع���ت���ق���اده���م 
الأخرة ملنع الربيك�سيت. ويعد حزب 
ا�ستلم  ما  اإذا  ا�ستفتاء  باإجراء  العمل 

ال�سلطة.
ال�سحافة  ت�����ق�����دي�����رات  ووف���������ق     
حزب  داخل  التمرد  فاإن  الربيطانية، 
العمل ملنع النتخابات قبل حل ق�سية 
الربيك�سيت قد ي�سل اإىل 140 نائباً 
للبع�س  فبالن�سبة   .240 اأ�سل  من 
منهم، الذهاب اإىل �سناديق القراع 
�سيكون  ال��ربي��ك�����س��ي��ت  ت�����س��وي��ة  ق��ب��ل 
التاريخي  ال�سعف  ب�سبب  “جمزرة” 
ب�سكل  للحزب  ال��راأي  ا�ستطاعات  يف 
اأن  ب�سكل خا�س )يجب  عام، وزعيمه 
م��ا هو  لنجد   1983 ع��ام  اإىل  ن��ع��ود 

اأ�سواأ(.
الناخبني  م��ن نزيف     عانى احل��زب 
ل���ل���ب���ق���اء يف الحت�������اد  امل����ن����ا�����س����ري����ن 
من  ا�ستقطابهم  مت  الذين  الوروب���ي 
الدميقراطيني.  ال��ل��ي��ربال��ي��ني  ق��ب��ل 
اإج����راء  اأن  اأي�����س��ا يف  وامل��خ��اط��رة ه��ي 
النتخابات يف دي�سمرب، خال العطلة 

ت�سويت  م����ن  ���س��ي��ق��ل��ل  اجل���ام���ع���ي���ة، 
الطاب. ويطالب توم وات�سون، الرجل 
وم�سوؤوله  ال��ع��م��ل،  ح���زب  يف  ال���ث���اين 
�ستامر،  ك���ر  ب��ال��ربي��ك�����س��ي��ت،  امل��ك��ل��ف 

اأن�ساره  وي��ع��ت��ق��د  التفاق”.  “عدم 
ب���اأن���ه ي�����س��اء ت��ق��دي��ر ق����وة ب��ط��ل��ه��م يف 
احلال  ك��ان  كما  ال���راأي،  ا�ستطاعات 
 ،2017 ع���ام  ب��ال��ن�����س��ب��ة لن��ت��خ��اب��ات 
اأق��ل مما  بنتيجة  ولكن  التي خ�سرها 

كان معلنا.
بوري�س  وع����ود  اأن  ه������وؤلء،  وي����رى     
امل�ست�سفيات  با�ستثمارات يف  جون�سون 

توؤخذ  ل��ن  امل���دار����س،  اأو  ال�����س��رط��ة  اأو 
�سنوات  ت�سع  بعد  اجل��د،  حممل  على 
من التق�سف املحافظ. بالإ�سافة اإىل 
فاإن  الربيك�سيت،  تاأكيد  مت  اإذا  ذل��ك، 
�سغوط املعتدلني يف احلزب للتخل�س 

من جرميي كوربني �ست�ستد. 
  من جانبهم، يوؤيد “اأن�سار البقاء” 
الآن  النتخابات  اإج���راء  الي�ساريني، 

النتخابات،  ق��ب��ل  ا���س��ت��ف��ت��اء،  ب���اإج���راء 
حول  للحزب  امل��ح��رج  الغمو�س  حل��ل 
مغادرة الحت��اد الأوروب���ي. وه��ذا من 
�ساأنه اأن ي�سمح بالقيام بحمات حول 
ال��ق�����س��اي��ا الج��ت��م��اع��ي��ة، ح��ي��ث يكون 
وكذلك  و�سوًحا،  اأكر  العمل  موقف 

احلد من خ�سارة بريك�ستيي الي�سار.

الليربالي�ن الدميقراطي�ن 
مرتددون

    اإذا كانا حذرين من ال�سفقة التي 
ب��وري�����س ج��ون�����س��ون، لأنها  اق��رح��ه��ا 
ي��ن��ظ��ران ال��ي��ه��ا ع��ل��ى ان��ه��ا ف��خ وخطر 
فاإن حزبي املعار�سة  “عدم التفاق”، 
ال��رئ��ي�����س��ي��ني الآخ����ري����ن اأك�����ر ميا 
لنتخابات قبل الربيك�سيت، اإذا كانت 

�ستحول دونه قبل فوات الوان.
   احلزب القومي الإ�سكتلندي، ونوابه 
ال� 35، �سيكون رابحا يف كل الأحوال، 
البقاء.  لق�سية  موالية  ا�سكتلندا  يف 
وكذلك الليرباليون الدميقراطيون، 
ال��ق��ري��ب��ون الآن م��ن ح���زب ال��ع��م��ل يف 
ا. فموقفهم  اأي�سً ا�ستطاعات الراأي، 
موؤيدي  يغوي  للربيك�سيت  املناه�س 
حد  على  والي�سار  اليمني  من  البقاء 
بتقوية  لهم  ي�سمح  اأن  وميكن  �سواء، 
وزن����ه����م يف جم��ل�����س ال���ع���م���وم، ال����ذي 

يقت�سر حالًيا على 19 نائًبا.
   ي�سعر الليرباليون الدميقراطيون 
بثقة كبرة بعد النتخابات الأوروبية، 
الأخ��رة، حتى  الفرعية  والنتخابات 
با�ستطاعتهم طرد  اأن  يعتقدون  اأنهم 
ج��اك��وب ري�����س م��وغ ، وزي���ر العاقات 
ال�سرقية يف  دائ��رت��ه  م��ن  ال��ربمل��ان��ي��ة، 
يعاين من  احل��زب  اأن  اإل  �سومر�ست. 
نقاط �سعف: زعيمته جو �سوين�سون، 
نف�س  ت��ك��ت�����س��ب  ال��ع��ه��د، ومل  ح��دي��ث��ة 
الثقل ال�سيا�سي الذي حققه جرميي 

كوربني وبوري�س جون�سون.
   من جهة اخرى، فاإن وعدهم باإلغاء 
الربيك�سيت بدون ا�ستفتاء، ُينظر اإليه 
على اأنه غر دميقراطي، حتى وان كان 
يعني  لأن��ه  تنفيذه  املحتمل  غر  من 
اأن احلزب ميلك الأغلبية يف جمل�س 
اإذا  العموم. هناك �سيء واحد موؤكد: 
قبل  الربيك�سيت  م�ساألة  ت�سوية  متت 
اإىل  احل���زب  ف�سي�سطر  الن��ت��خ��اب��ات، 
ح��ول هذا  اأخ���رى  ر�سالة  ع��ن  البحث 

املو�سوع يف حملته النتخابية.
عن لزيك�

خماوف من اأنها فخ ن�سبه ب�ري�س ج�ن�س�ن:

النتخابات قبل الربيك�سيت: الأحزاب الربيطانية ممزقة...!
الي�سار الربيطاين اأكرث متزقا من حزب املحافظني ح�ل جدوى النتخابات

حزب املحافظني يف غاية النق�سام ب�ساأن الدعوة
 اإل��ى انتخاب��ات مب��كرة ب�ني ميين��ه واملعتدل��ني

الليربالي�ن  ي�سعر 
الــــدميــــقــــراطــــيــــ�ن 
بعد  ـــرية  ـــب ك بــثــقــة 
النتخابات الأوروبية 
والنــــــتــــــخــــــابــــــات 
الــفــرعــيــة الأخــــرية

داخــــــل  الــــتــــمــــرد   
ملنع  الـــعـــمـــل  حـــــزب 
حل  قبل  النتخابات 
الربيك�سيت  ق�سية 
 140 اإىل  ي�سل  قــد 
240 اأ�ــســل  مــن  نائبًا 

يوؤي��د اأن�س��ار البق���اء الي�س���اريني، اإجراءه����ا 
لعتقادهم اأنها الفر�سة الأخرة ملنع الربيك�سيت

بوري�س جون�سون... فخ النتخابات املبكرةان�سار البقاء يف الحتاد الوروبي

عبر مو�سي ترف�س لقاء �سعيدن�سخة من الر�سالة

حزب العمل... اخليار املر توم وات�سون ... اإجراء ا�ستفتاء قبل النتخابات

دومينيك كامينغز.. اجلناح اليميني مع النتخابات

بـــ�ريـــ�ـــس  دعــــــا     
جــ�نــ�ــســ�ن لإجـــراء 
يف  مبكرة  انتخابات 
قبل  ديــ�ــســمــرب،   12
الربيك�سيت.  تنفيذ 
ــمــت  ــسّ مـــــبـــــادرة قــ�
ال�سيا�سية  الأحزاب 
وعمقت  الربيطانية 
لي�س  بع�سها،  جــراح 
الفخ  تخ�سى  ــهــا  لأن

فقط.

•• الفجر – خرية ال�سيباين

•• الفجر - تون�س

احلر  الد�ست�ري  احلزب  رئي�سة  الثنني،  اأم�س  اأعلنت 
قي�س  اجلمه�رية  رئي�س  دعــ�ة  رف�سها  م��سي  عبري 
وقالت  لأوانــه.  �سابق  اللقاء  هذا  اأن  م�سّددة  �سعّيد 

لعدم  الدع�ة  ميكننا  ل  اأنف�سنا  مع  من�سجم�ن  “نحن 
نقبل  والي�م  اأكت�بر   13 ي�م  �سعيد  لقي�س  الت�س�يت 
متابعة “قي�س �سعّيد  دع�ته ملجرد اأنه مت انتخابه”، 
وقالت  �سهلة«.  ال�سعارات  لأن  التطبيق  يف  ينطلق  مل 
اجلمه�رية  رئي�س  تلتقي  اأن  ميكن  ل  اإنها  م��سي  عبري 

معه  �سيعمل  الــذي  امل�ست�سارين  فريق  تعرف  اأن  قبل 
اجلمه�رية  رئي�س  عنّي  “اإذا  املثال  �سبيل  على  وقالت 
اقابله  ان  امل�ستحيل  الق�سر فمن  امل�سلمني يف  الخ�ان 
وذلك ان�سجاما مع ت�جهات احلزب  5 �سن�ات”،  طيلة 
التي حتمل عديد اخلط�ط احلمراء، ح�سب تعبريها.

رغم تلقي رئي�سته الدع�ة من الرئا�سة

تون�ض: الد�ستوري احلر يرف�ض لقاء الرئي�ض قي�ض �سعيد
عبري م��سي: احلزب غري معنّي ل بامل�ساركة ول بالتفاو�س ول بالت�س�يت للحك�مة القادمة

احلزب ي�سرتط اإعالن الرئي�ض عن م�ست�ساريه وي�سرع يف تنفيذ املبادئ التي اأعلن عنها
 وتابعت عبر مو�سي باأنها ل ميكن اأن تقابل رئي�س اجلمهورية طاملا مل ي�سرع 
يف تطبيق املبادئ التي اأعلن عنها على غرار امل�ساألة املتعّلقة مبكافحة الإرهاب«.

 و�سّرحت باأنها اأُعجبت باجلملة التي قالها رئي�س اجلمهورية يف كلمته اثر ادائه 
اليمني الد�ستورية باأن ر�سا�سة ارهابي �سُتقابل بوابل من الر�سا�س م�سرة اإىل 

اأنها تنتظر كيف �سيرجم رئي�س اجلمهورية هذا ال�سعار على اأر�س الواقع.
 وقالت مو�سي اإن حزبها ل ينوي التخلي عن اخلطوط احلمراء التي اأعلن عنها 
لقي�س  الت�سويت  اإىل عدم  لأن�ساره  دعوة احلزب  اأن  النتخابات مو�سحة  قبل 

بورقيبة  احلبيب  الراحل  الزعيم  ومنها  الباد  رم��وز  وحت��رم  املدنية  للدولة 
ول ت�سم فو�سويني، معتربة اأنه خاف ذلك �سيمثل خطوة للوراء واأن خطاب 
رئي�س اجلمهورية يبقى �سعارات فقط.  ودعت »مو�سي” يف ر�سالة   اإىل رئي�س 
“رئي�س  بو�سفه  الآج���ال  اأق���رب  يف  �ساحياته  لتفعيل  املنتخب،  اجلمهورية 
جمل�س الأمن القومي” وذلك لفتح امللفات احلارقة وتطبيق القانون على َمننْ 
اأراقوا الدماء الطاهرة واأ�ساوؤوا ل�سورة تون�س وفق ن�ّس الر�سالة.   و�سّددت عبر 
بالت�سويت  ول  بالتفاو�س  ول  بامل�ساركة  ل  معنّي  غر  حزبها  اأّن  على  مو�سي 

�سعيد يوم 13 اأكتوبر يعود اإىل “اأ�سباب وا�سحة وجلية” تتمثل يف دعمه من 
قبل من ا�سمتهم “الخوان” يف اإ�سارة اإىل حركة النه�سة.

ا�سكال  لنا  ولي�س  بال�سندوق  للجمهورية  رئي�س  �سعيد  قي�س  “اليوم  وا�سافت   
يعني  ل  لكن   ... للجمهورية  رئي�سا  يكون  ان  علينا  يفر�س  وال��واق��ع  ذل��ك  يف 
مفيدة باأن  ذلك ان تكون لنا عاقة مبا�سرة ب�سخ�سه يف هذا الوقت بالذات”، 
يكون  بان  مهيبة  الرئا�سي  فريقه  ت�سكيل  عن  باإعانه  مرتبط  ب�سعّيد  لقاءها 
معادية  ولي�ست  الره���اب  دع��م  او  بتبي�س  معروفة  لي�ست  ك��ف��اءات  من  متكونا 

�سيا�سيا  لقاء  ك��ان  اإن  لكن  دعوتنا  من  فائدة  ل  “وبالتايل  القادمة  للحكومة 
“ ح�سب تعبرها.   تن�سجم مع مواقفنا  فيجب توفر خطوط وخيارات معينة 
واأعلنت اأّن احلزب الد�ستوري احلر �سيكون يف املعار�سة و”�سمام الأمان” �سد 
كل من يحاول امل�س بالدولة، متابعة اأّنهم مل ينطلقوا يف امل�ساورات مع اأي تنظيم 
اأح��زاب مل ت�سع يدها مع  واإن وج��دت  العام  املبداأ  “فقط حتدثنا عن  �سيا�سي 
الإخوان والدواع�س فنحن موافقون على التن�سيق معهم والت�ساور والعمل على 

حتقيق الربامج امل�سركة«.
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

 نظم احتاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع جامعة 
حممد بن را�سد للطب والعلوم ال�سحية ظهر اليوم 
يف م��ق��ر الحت����اد ب��دب��ي حم��ا���س��رة ط��ب��ي��ة ع��ن �سحة 
 40 القدم مب�ساركة  وتاأثرها على لعبي كرة  الفم 
واملنتخبات  ال��دول��ة  باأندية  العاملني  من  طبي  ك��ادر 
ال��دك��ت��ور عبدالرحمن  امل��ح��ا���س��رة  وق���دم   . ال��وط��ن��ي��ة 
توفيق الأ�ستاذ امل�ساعد بكلية طب الأ�سنان ، ا�ست�ساري 
ال��ف��م وال��وج��ه وال��ف��ك��ني بجامعة حممد بن  ج��راح��ة 
بن  ح��م��دان  وكلية   ، ال�سحية  وال��ع��ل��وم  للطب  را���س��د 

حممد لطب الأ�سنان .
واأو�سح الدكتور �سعيد اآل ثاين الفا�سي ع�سو جلنة 
اأن املحا�سرة  تطرقت  الطب الريا�سي باحتاد الكرة 
والأ�سنان  للفم  ال�سائعة  ال�سلبية  ال�سحية  للحالت 

بني لعبي كرة القدم ، وحتديد الأ�سباب وال�سلوكيات 
املتبعة التي تت�سبب يف حدوثها ، وا�ستعر�ست التدابر 
على  ك��ذل��ك  وا�ستملت   ، لتفاديها  املمكنة  ال��وق��ائ��ي��ة 
يتعر�س  قد  التي  املحتملة  والفكني  الوجه  اإ�سابات 

لها الاعب خال املباريات . 
واأكد الفا�سي حر�س اللجنة على التن�سيق املتوا�سل 
وور�س  الطبية  املحا�سرات  لعقد  ال��دول��ة  اأن��دي��ة  م��ع 
العمل التي ت�ستهدف الكوادر الطبية العاملة بالأندية 
زيادة  يف  كبر  ب�سكل  وت�ساهم   ، الوطنية  واملنتخبات 
اخل���ربات يف جم��ال ال��ط��ب ال��ري��ا���س��ي ، ح��ف��اظ��اً على 
ال�سحة العامة لاعبي كرة القدم يف دولة الإمارات ، 
خا�سة واأن الدرا�سات احلديثة ُت�سر اإىل اأن الاعبني 
املحرفني يعانون من �سوء احلالة ال�سحية للفم ، ما 
يوؤثر بال�سلب على �سحتهم وتدريبهم واأدائهم خال 

املباريات .

•• احلمرية ـ الفجر 

وحمققاً  اجلوائز  من  العديد  م��وؤخ��راً  الريا�سي  الثقايف  احلمرية  ن��ادي  ح�سد 
عددا من الإجنازات  يف الألعاب الريا�سية التي يزخر بها النادي، جاء ذلك بعد 
بالبطولت وامل�سابقات  النادي  الر�سمية لفرق  الريا�سية  امل�ساركات  العديد من 
احلديث  ال�سراع  و  والتايكواندو  ال�سباحة  ريا�سة  كل من  والدولية، يف  املحلية 

واألعاب القوى والدراجات الهوائية.

لعب� احلمرية يحقق�ن اأرقامًا قيا�سية يف ال�سباحة
حقق نادي احلمرية الثقايف الريا�سي عرب لعبي فريق ال�سباحة بالنادي رقماً 
قدره  ج��دي��داً  زم��ن��اً  م�سجًا  متنوع  م��ر   100 �سباحة  فئة  يف  ج��دي��داً  قيا�سياً 

)1.32 دقيقة(، وذلك عرب �سباح النادي البطل حمد يو�سف ال�سحي.
 50 ال�سباحة احلرة  اآخر جديد يف فئة  قيا�سياً  ال�سحي رقماً  ال�سباح  كما حقق 
ال�سابق  ال��رق��م  ليحطم   )34.01( وق���دره  ج��دي��داً  رق��م��اً  اأي�����س��اً  م�سجًا  م��ر 
امل�سجل منذ العام 2015، اىل جانب حتقيقه زمن )40 ثانية و 52 جزءا من 

فريق  النتائج مب�ساركة  ج��اءت هذه  م��را.   50 الظهر  �سباحة  فئة  الثانية( يف 
واملدرب  الدين  جمال  اأحمد  للفريق  الفني  املدير  بقيادة  باحلمرية  ال�سباحة 
الإم����ارات  احت���اد  ينظمه  ال���ذي  لل�سباحة  الإم����ارات  ك��اأ���س  ���س��ارف، يف  م�سطفى 

لل�سباحة، مب�ساركة كافة الأندية واأكادمييات ال�سباحة اخلا�سة.

الع�ي�س يحقق املركز الرابع بالبط�لة
منتخب  �سفوف  يف  امل�سارك  العوي�س  خالد  حممد  البطل  ال��ن��ادي  لع��ب  حقق 
العربية  البطولة  مناف�سات  يف  ال��راب��ع  امل��رك��ز  على  احل��دي��ث  لل�سراع  الإم����ارات 

لل�سراع احلديث املقامة يف جمهورية م�سر العربية.
وح�سل الاعب على تكرمي وجائزة خا�سة من اللجنة املنظمة للبطولة وذلك 
من  بالرغم  ال�سباق  اإكمال  وحماولة  العالية،  الريا�سية  وروح��ه  �سجاعته  لقاء 

حتطم قاربه ب�سبب الأحوال اجلوية التي �سادت البطولة.

مراكز متقدمة لألعاب الق�ى يف البط�لة التن�سيطية
البطولة  يف  لفتة  نتائج  احلمرية  ن��ادي  لعبو  حقق  مت�سل  �سياق  ويف 

مليحة،  ن���ادي  يف  اأقيمت  ال��ت��ي  ال�ساحية  لخ���راق  الأوىل  التن�سيطية 
املركز  “ف�سية  حممود  ح�سني  اليا�س  الاعب  اأح��رز  ال��رج��ال  فئة  ففي 
الثاين”، فيما حقق العداء اي�ستو جونفا على املركز الرابع ونال امليدالية 

الربونزية.
اأما عن فئة ال�سباب اأحرز الاعب عمر عبدالنا�سر حماد “املركز الأول” 
عن جدارة وا�ستحقاق ونال امليدالية الذهبية، فيما نال عمر طه ح�سني 
فاز  الأ�سبال  فئة  ويف  الثالث،  املركز  لإح���رازه  الربونزية  امليدالية  على 
جمال عبد النا�سر حماد بامليدالية الذهبية لتحقيقه املركز الأول، وقد 
امل��درب جا�سم دروي�����س �ساهني  امل��راك��ز الأوىل  اأب��ط��ال احلمرية نحو  ق��اد 

مدرب العاب القوى باحلمرية.

دراجات احلمرية ي�سارك يف �سباق النا�سئني
وبتنظيم من احتاد الإمارات للدراجات، حقق لعبو احلمرية للدراجات 
الهوائية نتائج لفتة يف �سباق الفردي العام لفئات النا�سئني، الذي اأقيم 
يف مدينة تال باإمارة ال�سارقة، مب�ساركة )183( دراجا ميثلون جميع 

اأندية الدولة.
وا�ستطاع لعبو نادي احلمرية من حتقيق العديد من الإجنازات الريا�سية 
يف خمتلف ال�سباقات، حيث متكن لعب النادي الدراج مهر باتيجا من 
حتقيق املركز الثالث يف �سباق النا�سئني، فيما متكن دراج احلمرية حمدان 
الكتبي الفوز يف املركز الأول بزمن وقدره 31 دقيقة و9 ثوان يف ال�سباق 
دراج  ال��رباع��م متكن  لفئة  الثالث  ال�سباق  يف  اأم��ا  الأ���س��ب��ال،  لفئة  الثاين 

النادي عمران الكتبي من حتقيق املركز الثالث بجدارة.

�سهر على اإدراج لعبة التايك�اندو يف النادي
�سارك فريق تايكواندو احلمرية يف بطولة الإمارات املفتوحة للتايكواندو 
احلزانة،  يف  ال��ف��ردي��ة  ل��األ��ع��اب  ال�سارقة  ن��ادي  �سالة  على  اأقيمت  التي 

وبتنظيم  من احتاد الإمارات للتايكواندو. 
 11 مب�ساركة  وذل��ك  البطولة،  يف  رائ��ع  م�ستوى  احلمرية  لعبو  وق��دم 
من  لع��ب   )300( �سهدها  التي  البطولة  الأ���س��ب��ال، يف  فئة  لع��ب من 

خمتلف الأندية الريا�سية.

•• �سانغهاي-الفجر

اأبوظبي يف ثاين  ي�سارك فريق زوارق 
جولت بطولة العامل لزوارق “الك�س 
كات” التي تقام اجلمعة املقبل مبدينة 
�سانغهاي ال�سينية والتي تعترب ثاث 
���س��ب��اق��ات م��ع��ا يف ج��ول��ة ال�����س��ني مما 
على  �ستكون مثرة  املناف�سة  اأن  يعني 

عدد وفر من النقاط .
توجه  ال��ذى  اأبوظبي  فريق  ويت�سدر 

اأم�س اىل ال�سني الرتيب العام حاليا 
حيث يحل يف املركز الأول بر�سيد 70 
 ،  4 اأبوظبي  زورق  طريق  ع��ن  نقطة 
املن�سوري  فالح  من  كل  يقوده  ال��ذي 
اجلولة  ح�سيلة  وهي  تورنتي،  و�سون 
اأقيمت يف  والتي  البطولة  الأوىل من 
يوليو  يف  باإيطاليا  �سري�سا  مدينة 

املا�سي.
 5 اأب��وظ��ب��ي  اأي�����س��ا زورق  ي�����س��ارك  كما 
بقيادة را�سد الطاير وماجد املن�سوري 

وال��ذي مل يوفق يف اجلولة الأوىل يف 
اإح��راز مركز متقدم، ويطمح لتعديل 
التي  امل��راح��ل  ع��رب  ال�سني  يف  و�سعه 
املقبل  اجلمعة  يوم  من  ابتداء  �ستقام 

وتختتم الأحد املقبل.
وت��ع��د ���س��ب��اق��ات الإك�������س ك����ات اإح����دى 
للريا�سات  ال���دويل  الحت���اد  �سباقات 
البحرية العاملية حيث اأنها ت�سنف من 
وال�سباقات  اخلم�سة  ال��ن��ج��وم  �سمن 
التنظيم  الأه��م لاحتاد على خارطة 

ال����دويل، وم���ن امل��ت��وق��ع م�����س��ارك��ة 13 
زورقا خال هذه اجلولة من خمتلف 
اأنحاء العامل وح�سور قوي للمناف�سة 
املرحلة  �سمن  البطولة  األ��ق��اب  على 
قد  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  وك���ان  ال�سينية. 
حقق لقب البطولة يف املو�سم املا�سي 
طريق  عن  تاريخه  يف  الأوىل  وللمرة 
زورق اأبوظبي 4 الذي قدم اأداء مبهرا 
يف ح�سور الثنائي فالح و�سون، ولذلك 
ال�سني تهدف  امل�ساركة يف جولة  ف��اإن 

اإىل احلفاظ على اللقب و ال�سدارة.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن اجلولة اخلتامية 
من البطولة �ستقام يف �سهر دي�سمرب 
اأكد  ناحيته  م��ن  دب���ي.  ب��اإم��ارة  املقبل 
���س��امل ال��رم��ي��ث��ي رئ��ي�����س ب��ع��ث��ة فريق 
ال�����س��ي��ن��ي��ة من  امل��رح��ل��ة  اأن  اأب��وظ��ب��ي 
واأنها قد  البطولة مهمة جدا خا�سة 
للجولة  الو�سول  قبل  اللقب  حت�سم 
وجود   : وق���ال  دي�سمرب  يف  اخلتامية 
الأوىل  امل��رك��ز  ل�ساحب  نقاط   105

هناك  اأن  يعني  ���س��ب��اق��ات  ث���اث  ع��ل��ى 
اح���ت���م���ال ك��ب��ر اأن ي��ح�����س��م ال���ق���ب يف 
البعثة  تركيز  ف��اإن  هنا  وم��ن  ال�سني، 
كبر جدا على اأن نحقق اأف�سل املراكز 
الرميثي  واأ����س���اف  امل��رح��ل��ة.  ه���ذه  يف 
امل�سرقة  ال�����س��ورة  ل��ت��ق��دمي  ن�����س��ع��ى   :
والإيجابية لريا�سة الإم��ارات، ونقدم 
كل ما ن�ستطيع من اأجل اأن نرفع علم 
ول��ن ندخر  اأي م�ساركة،  الإم���ارات يف 

اأي جهد يف �سبيل حتقيق ذلك.

اإجنازات ريا�سية متنوعة يف نادي احلمرية 

اأبوظبي للزوارق ال�سريعة ي�سارك يف ثاين جولت »الإك�ض كات«

بالتعاون مع جامعة حممد بن را�سد للطب والعل�م ال�سحيةانطالق بيع تذاكر مباراة منتخبي الربازيل وكوريا باأبوظبي فى 19 نوفمرب القادم

احتاد الكرة ُينظم حما�سرة طبية عن �سحة 
الفم وتاأثرها على لعبي كرة القدم

“الروح  دورة  م��ن  الثانية  الن�سخة  م��ن  الثالثة  املرحلة  فعاليات  تتوا�سل 
الريا�سي  دب��ي  جمل�س  مع  بالتعاون  دب��ي  �سرطة  اأطلقتها  الإيجابية” التي 
وت�ستمر  دب��ي  اإم���ارة  يف  واخلا�سة  احلكومية  واملوؤ�س�سات  ال��دوائ��ر  من  وع��دد 
حتى 21 دي�سمرب املقبل يف حديقتي الرا�سدية وند احلمر مب�ساركة 1400 
وذل��ك �سمن  والن�ساء  ال��رج��ال  والأع��م��ار من  لع��ب من خمتلف اجلن�سيات 
مبادرة حمدان بن حممد للريا�سة املجتمعية” التي تهدف اإىل توفر فر�س 
وبهذه  ال��ق��ادم.  دي�سمرب  �سهر  حتى  وت�ستمر  اأف��راد  لكافة  الريا�سة  ممار�سة 
املنا�سبة اأقيم حفل افتتاح يف حديقة الرا�سدية بح�سور العقيد خلفان عبيد 
يف  املجتمع  لإ�سعاد  العامة  ب��الإدارة  الريا�سية  ال�سوؤون  اإدارة  مدير  اجل��اف 
القيادة العامة ل�سرطة دبي وممثل جمل�س دبي الريا�سي . وتت�سمن املبادرة 
تنظيم اأربع بطولت هي بطولة كرة القدم وبطولة الكرة الطائرة وبطولة 

كرة ال�سلة وبطولة الري�سة الطائرة.
وتهدف املبادرة اإىل تر�سيخ قيم الت�سامح والتعاي�س واحلوار بني اأفراد املجتمع 
واحرام وتقبل الآخر ونبذ كافة الأ�سكال ال�سلبية بالإ�سافة اإىل ن�سر الثقافة 
الريا�سية وال�ستفادة منها كاأداة اجتماعية فاعلة ل�ستغال اأوقات الفراغ مبا 

يعود بالنفع على كل اأفراد املجتمع مبختلف فئاتهم واأعمارهم .

•• اأبوظبي-الفجر

تغادر الباد اليوم للعا�سمة الأردنية عّمان بعثة منتخبنا 
الوطني لل�سباب والنا�سئني للجودو للم�ساركة يف فعاليات 
 ، �سباب   ، ���س��ي��دات   ، رج���ال  للمنتخبات  العربية  البطولة 
خال  ،وذل��ك  والكاتا  للجودو  نا�سئات   ، نا�سئني   ، �سابات 
البعثة  2019 املقبل،وت�سم   / 11  / 5  - 1 الفرة من 
ال��ت��ي ي��راأ���س��ه��ا حم��م��د ج��ا���س��م اأم���ني ال�����س��ر امل�����س��اع��د ع�سو 
الحت����اد ال��ع��رب��ي ل��ل��ج��ودو 6 لع��ب��ني وه���م اأح��م��د جا�سم 
الثمري الذي ي�سارك يف مناف�سات وزن حتت )60 كجم(، 
�سعيد خمي�س  66 كجم،  وزن حت��ت   ورا�سد احلو�سني يف 
النقبي يف وزن حتت 73 كجم وعي�سى جميل البدري،)81 
كجم( وحارب جمعة عبد الرحمن  وعلي ح�سن الدرمكي 
 100 فوق  وزن  والرجال يف  ال�سباب  بطولتي  امل�سارك يف 
كجم ، بعد م�ساركته الإيجابية موؤخرا يف بطولة الت�سامح 
جراند �سام اأبوظبي للجودو الكربى التي اأقيمت موؤخرا 
م�ستوى  على  م�ساركتهم  فتاأتي  البقية  اأم��ا   ، اأبوظبي  يف 

النا�سئني وال�سباب ل�سغر �سنهم.
وك��ان منتخب اأم��ل اجل��ودو الإم��ارات��ي قد اختتم مع�سكره 

التدريبي الذي اأقامة  ب�سالة ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
يف اأبوظبي حتت اإ�سراف مدرب املنتخبات العمرية الياباين 
هاراجوت�سي نويا ،بجانب متابعة بطولة الت�سامح جراند 
�سام ملزيد من الفائدة الفنية .. وقد حث �سعادة حممد 
امل�سارعة  احت��اد  اإدارة  جمل�س  الدرعي،رئي�س  ثعلوب  ب��ن 
�سباب منتخبنا على هام�س بطولة  التقي  الذي  واجل��ودو 
،كما  اجلهد  موا�سلة  ���س��رورة  على  للجودو  �سام  جراند 
حتقق موؤخرا يف بطولة اآ�سيا لهتمام جمل�س اإدارة الحتاد 
اجلودو  م�ستقبل  مت��ث��ل  ال��ت��ي  ال��ع��م��ري��ة  ال�سريحة  بتلك 
الإماراتي. من جانب اآخر ي�سارك حممد جا�سم اأمني ال�سر 
امل�ساعد ع�سو الحتاد العربي للجودو يف اجتماع اجلمعية 
العمومية العادي الذي يعقد على هام�س البطولة بهدف 
باملكتب  وع�����س��و  ال��ع��رب��ي  الحت����اد  لرئي�س  ن��ائ��ب  ان��ت��خ��اب 
ويتم  الإدارة..  جمل�س  يف  ال�ساغر  الفراغ  ل�سد  التنفيذي 
امل���غ���رب ل�ست�سافة  ا���س��ت��ع��دادات  ب��ح��ث  الج��ت��م��اع  خ���ال 
البطولة العربية لاأندية واملنتخبات العربية يف 2020 ، 
والرتيبات التي متت لإقامة البطولة العربية للمنتخبات 
والأندية لفئات الأ�سبال والنا�سئني  املقرر لها يف لبنان اأو 

الأردن يف �سهر �سبتمرب 2020.

 1400 لعب ي�ساركون يف مبادرة 
الروح الإيجابية بدبي

 انطالق البطولة العربية للجودو والكاتا بالأردن

بدء طرح مبيعات  وكوريا عن  الربازيل  ملباراة منخبي  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
يف  اجلنوبية  وكوريا  الربازيل  �ستجمع  التي  املرتقبة  العاملية  املواجهة  تذاكر 
العا�سمة اأبوظبي يوم 19 نوفمرب املقبل يف �ستاد حممد بن زايد، للجماهر 
اللجنة  واأك��دت  اأم�س الأول الحد.  ابتداء من  املنتخبني، وذلك  ولكافة ع�ساق 
https://  : الل��ك��روين  امل��وق��ع  ع��رب  متاحة  �ستكون  ال��ت��ذاك��ر  اأن  املنظمة 
www.ticketmaster.ae ، ابتداًء من 120 درهم، واأن ال�ستفادة من 
العر�س املخ�س�س �ستكون ملن يحجز تذاكره ب�سورة مبكرة. ويحظى املنتخب 
الربازيلي �ساحب الفوز باأكر عدد مرات بلقب كاأ�س العامل 5 بطولت وكاأ�س 
القارات   4بطولت ، بقاعدة جماهرية وا�سعة، و�سيكون باإمكان ع�ساق الفريق 
والوجهة  العاملية  الريا�سية  عا�سمة  اأبوظبي  يف  املف�سلني  جنومهم  متابعة 
الأمني  العواين  حمد  ع��ارف  �سعادة  وتوقع  الكبرة.  الفعاليات  لأه��م  املف�سلة 
العام ملجل�س اأبوظبي الريا�سي اأن يكون م�ستوى الإقبال كبر على �سراء تلك 
التذاكر. اىل ذلك وقبل اأقل من �سهر على انطاق اجلولة العاملية للمنتخب 
الكروي  املهرجان  ل�ست�سافة  التح�سرات  تتوا�سل  اأبوظبي،  يف  الربازيلي 

العاملي الذي ي�ست�سيفه �ستاد حممد بن زايد.
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•• اأبوظبي - الفجر

اأعلنت اللجنة املنظمة العليا لبطولة �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك العاملية 
للعام  للبطولة  العاملية  اللولو  جمموعة  رعاية  ا�ستمرار  عن  ال�سيدات  لرماية 
اأبوظبي  العا�سمة  ت�ست�سيفها  التي  الثالثة  ن�سختها  ويف  التوايل  على  الثالث 
خال الفرة من الثاين ع�سر  وحتى الثامن ع�سر من �سهر دي�سمرب املقبل على 

ميادين نادي الفر�سان بالعا�سمة اأبوظبي .
 جاء هذا العان خال املوؤمتر ال�سحفي الذي عقدته اللجنة املنظمة العليا 
د.  اللواء  �سعادة  بح�سور  بابوظبي  اللولو  ملجموعة  الرئي�سي  باملبنى  للبطولة 
يو�سف  و�سعادة  للبطولة  العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س  الري�سي  نا�سر  اأحمد 
على “مالك” جمموعة اللولو العاملية و�سعادة ربيع اأحمد العو�سي رئ�س جلنة 
الطباق ع�سو جمل�س ادراة احتاد المارات للرماية والقو�س وال�سهم و ح�سن 
ال�سحي املدير التنفيذي لبطولة ال�سيخة فاطمة بنت مبارك  واأحمد اجلابري 

ع�سو اللجنة املنظمة العليا .  
وكان املوؤمتر قد ا�ستهل بكلمة القاها �سعادة اللواء د.اأحمد نا�سر الري�سي رئي�س 
اللجنة املنظمة العليا للبطولة والتي رحب فيها باحل�سور معربا عن �سعادته 

ال�سيخة  العاملية  لبطولة �سمو  اللولو  ا�ستمرار رعاية جمموعة  بالعان عن 
فاطمة بنت مبارك العاملية لرماية ال�سيدات وللعام الثالث تلك الرعاية التي 
ا�سهمت يف دفع م�سرة العمل خال املرحلة املا�سية وا�ستحقت معها املجموعة 

ان تكون اأحد اأبرز �سركاء النجاح فلها منا كل ال�سكر والتقدير .
ن�سر يف  ان  اعتدنا  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  :” اننا يف  الري�سي  وق��ال 
الدرب على هدى القيم واملثل التي ر�سخها يف وجداننا املغفور له باذن اهلل تعاىل 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه موؤ�س�س وباين نه�ستنا احلديثة 
اآل نهيان رئي�س  وبتوجيهات كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
الدولة حفظه اهلل ننهج نف�س النهج لرفع ا�سم وعلم دولتنا الغالية عاليا خفاقا 
يف �سماء كافة املحافل العاملية وهاهي بطولة �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك 
ميادين  وعلى  ابوظبي  بالعا�سمة  تقام  �سوف  والتي  ال�سيدات  لرماية  العاملية 
�سهر  من  ع�سر  الثامن  وحتى  ع�سر  الثاين  من  الفرة  خ��ال  الفر�سان  ن��ادي 
دي�سمرب املقبل 2019 تطوي عامها الثالث بنجاح فانها جت�سد روؤية حكومتنا 
اآل مكتوم نائب رئي�س  الر�سيدة بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل والدعم الاحمدود ل�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد العلى 

للقوات امل�سلحة« .
واأ�ساف :”ا�سمحوا يل ان انتهز هذه الفر�سة لأرفع ا�سمى ايات ال�سكر والعرفان 
“..رئي�سة  اهلل  “ يحفظها  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  الم��ارات  ام  اىل 
رئي�سة  الأ���س��ري��ة،  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة  ال��ع��ام،  الن�سائي  الحت���اد 
الغالية وهذه  املكرمة  الأعلى لاأمومة والطفولة والتي منحتنا هذه  املجل�س 
الفر�سة الذهبية الرائعة لكي نروج لدولتنا الغالية ولريا�سة ورماية المارات 

يف خمتلف ربوع العامل لنعك�س الوجه احل�ساري والريا�سي لوطننا املعطاء .
للبطولة  العليا  املنظمة  اللجنة  وبا�سم   با�سمه  يقدم  ان  �سعادته  عن  واأع���رب 
ابوظبي  جمل�س  رئ��ي�����س  زاي���د  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  �سمو  اىل  وال��ت��ق��دي��ر  ال�سكر 
الريا�سي على دعمه امل�ستمر  للحدث واىل الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 
اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية على توجيهاته الكرمية 
ودعمه لهذا احلدث العاملي الكبر . وا�ساف :”نحن يف اللجنة املنظمة العليا 
�سعداء مبا حتقق من جناحات ون�سعى هذا العام مل�ساعفة تلك النجاحات لأن 
ما قدمته لنا دولتنا الغالية من عطاء ي�ستحق ان نقابله ببذل الغايل والنفي�س 
يف �سبيل رفع ا�سمها وعلمها يف جميع املجالت م�سيدا بالتعاون املثمر والبناء 
مع جمموعة اللولو العاملية التي حتر�س دائما على القيام بواجبها املجتمعي 

على اأكمل وجه .
كا وجه ال�سكر والتقدير اىل كافة و�سائل العام املرئي واملقروء وامل�سموع الذي 
ا�سهم يف ت�سليط ال�سوء وباحرافية على عملنا خال العامني املا�سيني و�ساهم 
بدور فعال يف اإجناح هذه البطولة ونتمنى ان ي�ستمر هذا التعاون حتى نحقق 

الهداف ال�سامية التي اقيمت من اأجلها البطولة .
من جانبه حتدث �سعادة يو�سف علي مالك املجموعة موجها ال�سكر والعرفان 
اىل ام المارات �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد الن�سائي العام، 
لاأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  الأ�سرية،  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة 
البطولة  رعاية  للم�ساهمة يف  للمجموعة  الفر�سة  �سموها  لأتاحت  والطفولة 
كواجب جمتمعي منوها اىل ماآثر ام المارات ومكارمها امل�ستمرة التي ل تعد 
ول حت�سى والتي و�سلت للقا�سي والداين يف كل بقاع الدنيا وم�سيدا بال�سراكة 
من  يعده  وال���ذي  للبطولة  العليا  املنظمة  واللجنة  املجموعة  ب��ني  وال��ت��ع��اون 
ال��ذي يخدم  الكبر  العاملي  اولويات املجموعة لا�سهام يف اجن��اح هذا احل��دث 
�سريحة هامة من �سيدات العامل. كما اأكد يو�سف على حر�س جمموعة اللولو 
الفريد  العاملي  احل��دث  هذا  ورعاية  دعم  يف  م�ستقبا  ال�ستمرار  على  العاملية 

والذي يقدم الدعم الكامل لقطاع كبر من ريا�سيات العامل .

•• اأبوظبي –الفجر:

و  للفرو�سية  الإم�����ارات  احت���اد  عقد 
ال�����س��ب��اق ���س��ب��اح ي���وم اأم�����س موؤمترا 
م�����ق�����ر الحت�������������اد يف  ����س���ح���ف���ي���ا يف 
اأب��وظ��ب��ي ، و ج��اء امل��وؤمت��ر لاإعان 
التي  الإع�����دادات  و  التجهيزات  ع��ن 
ال�سباق  و  الفرو�سية  احت��اد  اأقامها 
لنطاقة املو�سم الريا�سي اجلديد 
2019 – 2020 يف كافة ريا�سات 
ا�ستثنائيا  مو�سما  جلعله  الفرو�سية 
اأبرز  ب��ك��اف��ة امل��ق��اي��ي�����س ، و ك���ان م��ن 
املوؤمتر  الإع����ان عنه خ��ال  م��ا مت 
لاأطفال  ج��دي��دة  جملة  ال�سحفي 
اأ�سدرها احتاد الفرو�سية حتت ا�سم 

« اخليل  “ رباط 
“ كاأحد  اخل���ي���ل  “ رب�����اط  ت���اأت���ي  و 
يف  امل���ت���خ�������س�������س���ة  امل������ج������ات  اأول 
ري���ا����س���ة ال��ف��رو���س��ي��ة ل���اأط���ف���ال يف 
اأنها  كما  الأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة 
ت���اأت���ي ب��ت��ق��ن��ي��ة ال���واق���ع امل���ع���زز وهي 
اإ�سقاط  على  القائمة  التكنولوجيا 
واملعلومات  الف��را���س��ي��ة  الأج�����س��ام 
احلقيقية  امل�������س���ت���خ���دم  ب���ي���ئ���ة  يف 
تكون  اأو  اإ�سافية  معلومات  لتوفر 
النقي�س  ع��ل��ى  ل���ه،  م��وج��ه  مب��ث��اب��ة 
القائم  الف���را����س���ي  ال����واق����ع  م���ن 
احلقيقية  الأج�����س��ام  اإ���س��ق��اط  ع��ل��ى 
ي�ستطيع  اف����را�����س����ي����ة.  ب���ي���ئ���ة  يف 
املعلومات  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  امل�����س��ت��خ��دم 
الواقع  الأف��را���س��ي��ة يف  والأج�����س��ام 
اأج��ه��زه �سواء  املعزز من خ��ال ع��دة 
ك��ال��ه��ات��ف الذكي  اأك���ان���ت حم��م��ول��ة 
ال��ت��ي يتم  اأو م���ن خ����ال الأج����ه����زة 
ارتداوؤها كالنظارات، كمدخات يتم 

 ( تطبيق  خ��ال  من  معها  التفاعل 
Zappar ( على الهواتف الذكية 
اإنتاج  املجلة من  اأن  بالذكر  ، جدير 

����������س���������رك���������ة “ 
فيجن  �سينما 
“ و هي اإحدى 
ال�������������س������رك������ات 
ال�������وط�������ن�������ي�������ة 
ال���������رائ���������دة يف 
جمال الإعام 

.
خال  مت  ك��م��ا 
امل���������������وؤمت���������������ر 
تكرمي  ح���ف���ل 
مل��ج��م��وع��ة من 
الإع����ام����ي����ني 
ال�سحفيني  و 

ال����ذي����ن ����س���اه���م���وا ب�����س��ك��ل ف���ع���ال يف 
فعاليات  ل��ك��اف��ة  ال��ك��ام��ل��ة  التغطية 
خارجها  و  الدولة  داخ��ل  الفرو�سية 
و اأب���دع���وا خ���ال اإب�����راز جن��اح��ات و 

جميع  يف  الوطن  فر�سان  انت�سارات 
املحافل و الفعاليات ، و كان من اأبزر 
من مت تكرميهم ال�سيد �ساح ح�سن 
ج����اب����ر امل���دي���ر 
ال�����ت�����ن�����ف�����ي�����ذي 
ل��ق��ن��اة ي��ا���س، و 
عامر  ال�����س��ي��د 
����س���امل���ني امل����ري 
م��������دي��������ر ع������ام 
�سينما  ���س��رك��ة 
ال�سركة  فيجن 
املنتجة للمجلة 
ال�����������س�����ي�����دة  و 
بلوم   اب��ي��ج��ي��ل 
حترير  رئ��ي�����س 
جم���������������ل���������������ة ) 
 S H O W
عبد  ���س��ه��ام  ال�����س��ي��دة  و   )HUB
قناة  يف  املذيعة  ال�سحي  �سعيد  اهلل 
اأحمد  ال�����س��ي��د ع��ب��داهلل  ال��ف��ج��رة و 
ال��ري��ا���س��ي يف قناة  امل��ح��ل��ل  ب��ح��ل��وق 

ي���ا����س و ع�����دد ك���ب���ر م����ن ال���زم���اء 
ال�سحفيني .

اأحمد  واأعرب �سعادة اللواء الدكتور 
نا�سر الري�سي رئي�س احتاد الإمارات 
بالغ  ع����ن  ال�������س���ب���اق  و  ل��ل��ف��رو���س��ي��ة 
�سعادته و فخره بهذا امل�سروع الهام 
و الذي ينبع من اهتمامنا مب�ستقبل 
اأنه من  ريا�سات الفررو�سية ، حيث 
الطموح  امل�سروع  ذل��ك  اأه���داف  اأه��م 
جذب  يف  ف���ع���ال  ب�����س��ك��ل  ي�����س��ه��م  اأن 
مزيد من الفر�سان ال�سغار ملمار�سة 
بها  الرت�����ب�����اط  و  الآب��������اء  ري���ا����س���ة 
ال�سمو  اأ�سحاب  اهتمام  م��ع  خا�سة 
اهتماما  بالريا�سة  الإم���ارات  �سيوخ 
احتاد  اأن  اأردف  و   ، حم�����دود  غ���ر 
مزيد  اإىل  دائ��م��ا  ي�سعى  الفرو�سية 
من امل�سروعات التي ت�سهم يف تطور 
و تقدم ريا�سات الفرو�سية كاملة و 
خلق م�ستقبل مبهر لها من قدرة و 
حتمل و قفز حواجز و التقاط اأوتاد 

و تروي�س و مناف�سات كاملة . 

و  
تاأتي  الإم����ارات  اأن  الري�سي  اأ���س��اف 
يخ�س  ف���ي���م���ا  امل���ق���دم���ة  يف  دائ����م����ا 
املجلة  فهذه   ، الإب���داع  و  البتكارات 
يف  متخ�س�سة  جم��ل��ة  ك�����اأول  ت���اأت���ي 
ري���ا����س���ة ال���ف���رو����س���ي���ة ل���اأط���ف���ال و 
ما   ، املعزز  الواقع  بتقنية  مدعومة 
�سي�سهم ب�سكل كبر يف قبول اجليل 
اقتنائها  على  النا�سئة  من  اجلديد 
ان هذه  اأك��م��ل  و   ، الإق��ب��ال عليها  و 
املجلة �ستوزع جمانا دعما للريا�سة 
يف كافة املنافذ املتاحة لنا خا�سة مع 
التن�سيق الكبر بيننا و بني النوادي 
و القرى الريا�سية ، و اأ�سار الري�سي 
غرها  و  امل�����س��روع��ات  ه��ذه  مثل  اأن 
تاأتي نتيجة الدعم الاحمدود من 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  و  اهلل«،  »رع���اه 
اآل مكتوم ويل  را�سد  بن  بن حممد 

التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
، و �سمّو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل 
نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء، 

وزي�������ر �����س����وؤون 
ال������رئ������ا�������س������ة، 
اأ�������س������ح������اب  و 
�سيوخ  ال�����س��م��و 

الإمارات .
و بارك الري�سي 
ل�����ل�����ح�����������س�����ور 
ال����������ب����������داي����������ة 
الر�سمية ملو�سم 
ال����ف����رو�����س����ي����ة 
م������ن ق����������درة و 
قفز  و  حت���م���ل 
و  ت���روي�������س  و 
�سرعة  �سباقات 

، و اأ�ساف اأن تقومي ال�سباقات لهذا 
املو�سم �سمل ما يقرب من 78 �سباق 
�سباقات دولية  ، بني  ق��درة و حتمل 
ت��اأه��ي��ل��ي��ة م���وزع���ه على  و حم��ل��ي��ة و 

القرى الثاث يف الدولة  و ما يزيد 
احلواجز  ل��ق��ف��ز  م��ن��اف�����س��ة   32 ع���ن 
منها 13 دولية و اإقليمية ، موجودة 
ك���������اف���������ة  يف 
الدولة  اأن��دي��ة 
فيها  امل���ت���وف���ر 
للقفز  �ساحات 
فعالية   25 و 
ت������روي�������������س و 
م�����ن�����اف�����������س�����ات 
و  منها  ك��ام��ل��ة 
لأول مرة على 
اأر�س الإمارات 
م���ن���اف�������س���ت���ني 
دول���������ي���������ت���������ني 
ل�����ل�����روي�����������س 
�ستقام يف نادي 

الفر�سان للفرو�سية .   
ك��م��ا ���س��ك��ر ال��ري�����س��ي الإع��ام��ي��ني و 
و  دعمه  على  املكرمني  ال�سحفيني 
الريا�سية  املوا�سم  خ��ال  جهودهم 

املا�سية و �سراكتهم املتميزة يف ر�سم 
لوحة جن��اح فر�سان الإم���ارات ، كما 
مت��ن��ى ل��ه��م ال��ت��وف��ي��ق و ال�����س��داد يف 
املو�سم الريا�سي القادم و الذي يبداأ 
الري�سي  اأ�سار  و   ، اليوم  منذ  ر�سميا 
اأ�سباب  اأه��م  الإع���ام من  و�سائل  اأن 
ان��ت�����س��ار ري��ا���س��ة ال��ف��رو���س��ي��ة داخل 
اأب����دى �سعادة  ال���دول���ة  خ��ارج��ه��ا. و 
الهاجري  حم��م��د  غ����امن  ال���دك���ت���ور 
و  العام لاحتاد عن فخره  الأم��ني 
���س��روره مبجلة “ رب��اط اخليل “ و 
ما ميثله هذا امل�سرع من دعم كبر 
مل�ستقبل الريا�سة و ما ي�سهم به يف 
الفر�سان  م��ن  عري�سة  ق��اع��دة  خلق 
الريا�ست  ك��اف��ة  دع���م  و  ال��ن��ا���س��ئ��ني 
و  ال�������س���ب���اب  روح  ت���ب���ث  ان���ه���ا  ك���م���ا   ،
و  الآب���اء  لريا�سة  امل�سرق  امل�ستقبل 
الأجداد ، و اأ�ساف الهاجري اأن مثل 
اأهداف  تاأتي �سمن  امل�سروعات  هذه 
ا�ست�سراف  يف  روؤي����ت����ه  و  الأحت��������اد 
التقنيات  من  ال�ستفادة  و  امل�ستقبل 
الوطن  اأه������داف  دع���م  احل��دي��ث��ة يف 
، ح��ي��ث ت��ت��زام��ن “ رب���اط اخل��ي��ل “ 
و  املناف�سات  و  ال�سباقات  ب��داي��ة  م��ع 
 2019 للمو�سم احلايل  الفعاليات 
املو�سم  يدعم  ما  هو  و   2020 –
مبزيد من الفر�سان ال�سباب ، و �سكر 
الهاجري الإعاميني و ال�سحفيني 
التغطية  يف  الدائمة  جهودهم  على 
املتميزة لكافة الفعاليات و املناف�سات 
م��ا لذلك  و  املا�سية  امل��وا���س��م  ط��وال 
ثقافة  ن�سر  ع��ل��ى  الأث����ر  عظيم  م��ن 
خارجها  و  الدولة  داخ��ل  الفرو�سية 
و دعم القاعدة اجلماهرية ملتابعي 

ريا�سات الفرو�سية حول العامل .

احتاد الفرو�سية يطلق »رباط اخليل« 

الري�سي يكرم الإعالميني املتميزين و يطلق اأول جملة متخ�س�سة يف الفرو�سية لالأطفال بتقنية الواقع املعزز

• الري�سي : » رباط 
اخليل « تنبع من 

اهتمامنا مب�ستقبل 
ريا�سة الأجداد 

والإعالم ير�سم معنا 
ل�حة النجاح

• الهاجـري 
: �سعيـد  

بربـاط اخليـل  
والإعالمـي�ن 
�سركاوؤنــا يف 

النجــاح 

•• دبا-الفجر

قررت جلنة ال�ستئناف اخلا�سة براخي�س الأندية منح الرخي�س 
الآ�سيوي عن دورة 2019-2020 ل�سركة نادي دبا لكرة القدم، 
جاء ذلك خال الجتماع الذي عقدته اللجنة م�ساء الأحد املوافق 
تراأ�س  الإماراتية.  املحرفني  رابطة  مبقر  اجلاري  اأكتوبر   27
كل  وح�سره  ال�ستئناف،  جلنة  رئي�س  الكويتي  يو�سف  الجتماع 
�سيف  احل��م��داين،  ب��در  الب�سر،  الكثري، عمر عبداهلل  ن��دمي  من 
وتراخي�س  تطوير  اإدارة  عمل  وفريق  اللجنة،  اأع�ساء  الرا�سدي 

الأندية برابطة املحرفني الإماراتية.
ونظرت اللجنة يف ال�ستئناف الذي تقدمت به كل من �سركة نادي 

القدم ون��ادي الظفرة لكرة  الإم���ارات لكرة  ن��ادي  القدم،  دبا لكرة 
اللجنة  وق��ررت  البتدائية،  الراخي�س  جلنة  ق��رار  ح��ول  القدم 
الرخي�س  ومنحها  القدم  لكرة  دبا  ن��ادي  �سركة  ا�ستئناف  قبول 
الآ�سيوي، كما مت قبول ا�ستئناف �سركة نادي الإمارات ب�ساأن املعيار 
وبالتاليلم  القانوين  املعيار  ت�ستوف  مل  ال�سركة  اأن  غ��ر  امل���ايل، 
الظفرة  �سركة  اأم��ا  ال�ستئناف،  مرحلة  يف  الرخ�سة  على  حت�سل 
عدم  ب�سبب  الآ�سيوي  الرخي�س  على  حت�سل  فلم  ال��ق��دم،  لكرة 
ا�ستيفائها للمعيار املايل يف مرحلة ال�ستئناف كذلك. وبهذا ي�سل 
عدد الأندية التي ح�سلت على الرخي�س الآ�سيوي اإىل 11 نادياً: 
القدم،  لكرة  العني  �سركة  القدم،  لكرة  دبي  الأهلي  �سباب  �سركة 
�سركة  ال��ق��دم،  لكرة  عجمان  �سركة  ال��ق��دم،  لكرة  اجل��زي��رة  �سركة 

الن�سر لكرة القدم، �سركة كلباء لكرة القدم، �سركة الو�سل لكرة 
القدم،  لكرة  الوحدة  �سركة  القدم،  لكرة  ال�سارقة  �سركة  القدم، 

�سركة بني يا�س لكرة القدم و�سركة دبا لكرة القدم.
 2020-2019 ل��دورة  الآ�سيوي  الرخي�س  اأن  ذك��ره،  اجلدير 
يخ�س الأندية التي �ساركت يف املو�سم الريا�سي 2019-2018، 

حيث اأن دورة الرخي�س ت�سبق املو�سم الريا�سي ب�سنة.
هذا و�ستبداأ يف نوفمرب املقبل  دورة الرخي�س اجلديدة 2020-
م�سابقات  يف  امل�ساركة  الأن��دي��ة  تقييم  فيها  �سيتم  والتي   2021
راب��ط��ة امل��ح��رف��ني الإم��ارات��ي��ة خ��ال امل��و���س��م ال��ري��ا���س��ي احلايل 
اأكتوبر  يف  ال��رخ��ي�����س  دورة  تنتهي  اأن  ع��ل��ى   2020-2019

.2021

ا�ستئناف تراخي�ض الأندية مينح الرتخي�ض الآ�سيوي لدبا

تقام بنادي »الفر�سان«  يف 12 دي�سمرب املقبل

جمموعة اللولو جتدد رعايتها »لبطولة ال�سيخة فاطمة بنت مبارك العاملية« لرماية ال�سيدات

•• دبي-الفجر

نظمت رابطة املحرفني الإماراتية مبادرة لدعم مر�سى 
حمارب  قي�س  حممد  الطفل  ت��ك��رمي  فيها  مت  ال�����س��رط��ان 
ال�����س��رط��ان ق��ب��ل ان��ط��اق��ة م���ب���اراة الأ����س���ب���وع يف اجلولة 
بني  جمعت  وال��ت��ي  ال��ع��رب��ي  اخلليج  دوري  م��ن  اخلام�سة 
يوم  مكتوم  اآل  ا�ستاد  على  الأه��ل��ي  و�سباب  الن�سر  ن��ادي��ي 

اجلمعة 25 اأكتوبر اجلاري.
)معاً  �سعار  حتت  الرابطة  نظمتها  التي  امل��ب��ادرة  و�سهدت 
ن��ح��ارب ال�����س��رط��ان( دخ���ول ال��ط��ف��ل ال��ع��راق��ي ال��ب��ال��غ من 

العمر �ست �سنوات اإىل اأر�سية امللعب مع لعبي الفريقني 
الاعبون  حمل  بينما  اجلماعية،  ال�سورة  يف  وم�ساركته 
مت  وال����ذي  #معا_نحارب_ال�سرطان،  ل��و���س��م  جم�سم 

عر�سه على اللوحات الإلكرونية املحيطة بامللعب. 
�سربة  تنفيذ  يف  قي�س  حممد  ال�سرطان  حم��ارب  و���س��ارك 
البداية للمباراة قبل اأن ينطلق لي�سجل هدفا و�سط ت�سفيق 

حار وحتية من جمهور الفريقني واحتفاء الاعبني به.
 وتوجه قي�س نوري والد الطفل حممد بال�سكر اإىل رابطة 
التوفيق  متمنًيا  ج��ه��وده��ا،  ع��ل��ى  الإم���ارات���ي���ة  امل��ح��رف��ني 
اأن  واأو����س���ح  ل��ل��م��ب��ادرات.  ل��ل��راب��ط��ة يف تنظيمها  وال��ن��ج��اح 

الرابطة توا�سلت مع العائلة بعد جناح العملية اجلراحية 
ال��ت��ي اأج���راه���ا اب��ن��ه ل��دع��وت��ه��م حل�����س��ور م���ب���اراة الأ�سبوع 

وامل�ساركة يف الفعاليات.
التنفيذي لرابطة  املدير  من جانبه عرب وليد احلو�سني، 
املحرفني الإماراتية عن متنياته بال�سفاء للطفل حممد 
وجميع حماربي ال�سرطان، موؤكًدا اأن الرابطة ت�سعى دائًما 
القدم  وك��رة  للريا�سة عموًما  ال�سامية  الأه��داف  لتحقيق 
ا يف ن�سر الرابط بني كافة �سرائح املجتمع عرب  خ�سو�سً
تهدف  امل��ب��ادرات  ه��ذه  اأن  مو�سًحا  املجتمعية،  مبادراتها 

لن�سر الوعي واإر�سال ر�سائل اإيجابية ملختلف الفئات.

حممد قي�ض جنم اجلولة اخلام�سة من دورينا
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الفجر الريا�ضي

اأك����د م���ب���ارك ���س��ال��ح امل��ن��ه��ايل مدير 
الإم��������ارات  ب����احت����اد  ال��ف��ن��ي��ة  الإدارة 
العامل  ب��ط��ول��ة  م��دي��ر  جيت�سو  للجو 
اأبوظبي  �ست�ست�سيفها  التي  املجمعة 
زايد  مدينة  يف  اأري��ن��ا  مبادلة  ب�سالة 
ال��ري��ا���س��ي��ة خ����ال ال���ف���رة م���ن 16 
حتى 24 نوفمرب املقبل بالتعاون بني 
الحتادين الدويل والإماراتي، اأن كل 
الأمور فيما يخ�س الإعداد والتجهيز 
ل��ت��ن��ظ��ي��م احل�����دث ال���ع���امل���ي ت�����س��ر يف 

الجتاه ال�سحيح.
وقال يف هذا ال�سدد اإن اللجنة العليا 
�سعادة  ب��رئ��ا���س��ة  ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
رئي�س  نائب  الظاهري  �سامل  حممد 
قامت  للجوجيت�سو  الإم����ارات  احت���اد 
يف  م�����س��غ��رة  م��ت��اب��ع��ة  وح����دة  بت�سكيل 
على  يوميا  لاطاع  ال��راه��ن  الوقت 
التنظيم  ج��وان��ب  يف  امل�ستجدات  اآخ��ر 
الرويجية  واحل��م��ل��ة  وال���س��ت�����س��اف��ة 
الإقامة  وف��ن��ادق  ال��وف��ود  وت��اأ���س��رات 

والتجهيزات اللوجي�ستية.
املتابعة  وح����دة  اأن  امل��ن��ه��ايل  واأ����س���اف 
على  ال���س��راف  على  حتر�س  امل�سغرة 
ك��اف��ة اجلهات  م��ع  ب��ي��وم  ي��وم��ا  العمل 
واإزالة  ال�سعوبات،  كل  لتذليل  املعنية 
كافة املعوقات اخلا�سة بالوفود، ومن 
املنتظر اأن تتحول وحدة املتابعة تلك 
ق��ب��ل ان��ط��اق ال��ب��ط��ول��ة ب��اأ���س��ب��وع اإىل 
على  عملها  يتوا�سل  عمليات،  غرفة 
م���دار ال��ي��وم م��ن اأج���ل الط����اع على 
ال�سريع  وال��ت��دخ��ل  امل�ستجدات  ك��اف��ة 

ل��ت��وف��ر ك���ل اخل���دم���ات ل��ل��وف��ود منذ 
و���س��ول��ه��ا وح��ت��ى م��غ��ادرت��ه��ا، و�سوف 
يكون هناك مكاتب للمعلومات خا�سة 
بالبطولة يف مطار اأبوظبي ويف فنادق 
الإقامة الر�سمية توفر كافة املعلومات 

للزائرين وامل�ساركني يف احلدث.
املنهايل  اأو����س���ح   .. امل��ت��ط��وع��ني  وع���ن 
“مار�سال”  التفاق مع فريق  اأن��ه مت 
حتى  اجتماعات  اأربعة  معهم  وعقدنا 
من  ال��ع��م��ل  ف���رق  اخ��ت��ي��ار  ومت  الآن، 
املتطوعني واملتطوعات والتفاق على 
تدريبهم ب�سكل دقيق على كل اجلوانب 
يف  ب��ه��ا  ���س��ي��ق��وم��ون  ال��ت��ي  التف�سيلية 
ال���ف���رة امل��ق��ب��ل��ة، وم���ن ح�����س��ن احلظ 
واملتطوعات  امل��ت��ط��وع��ني  ه�����وؤلء  اأن 
تنظيم  يف  ك���ب���رة  خ������ربات  ل���دي���ه���م 
البطولت والأح��داث الكربى، و�سبق 
الألعاب  دورة  تنظيم  امل�ساركة يف  لهم 
وبطولة  اخل��ا���س،  لاوملبياد  العاملية 
ال��ق��دم، ومونديال  ل��ك��رة  اآ���س��ي��ا  ك��اأ���س 
ك��اأ���س ال��ع��امل ل��اأن��دي��ة وغ��ره��ا من 

الأحداث الكربى الأخرى.
الذين  املتطوعني  لأع���داد  وبالن�سبة 
انها  ق�����ال  ال���ب���ط���ول���ة  يف  ���س��ي��ع��م��ل��ون 
متطوعا   120 و   100 ت��راوح بني 

ينتظر  فيما  التخ�س�سات  خمتلف  يف 
برنامج تدريب نظري  يتم توفر  اأن 
وع��م��ل��ي ل��ل��م��ت��ط��وع��ني، ب��ح��ي��ث يركز 
اجل���ان���ب ال��ن��ظ��ري ع��ل��ى ت��ع��ري��ف كل 
جل��ن��ة ب����اأدواره����ا ب�����س��ك��ل ك���ام���ل، فيما 
ال��ع��م��ل��ي ع��ل��ى القيام  ي��رك��ز اجل���ان���ب 
البطولة  مل���واق���ع  م��ي��دان��ي��ة  ب���زي���ارات 
املختلفة وتعريف كل متطوع مبنطقة 

عمله ب�سكل تف�سيلي.
وذكر ان البعثات �ستبدا بالتوافد على 
نوفمرب   10 م���ن  اع��ت��ب��ارا  اأب��وظ��ب��ي 
يف  جميعا  و�سولهم  ليكتمل  امل��ق��ب��ل، 
يوم 15 نوفمرب، حيث جترى خاله 
اإيذانا  الوزن  اأول مرحلة من مراحل 
�ستقام  التي  البطولة  مناف�سات  ببدء 
ب�����س��ك��ل جم��م��ع يف م��ك��ان واح����د لأول 
م��رة ب��ت��اري��خ ب��ط��ولت ال��ع��امل، بحيث 
وال�سباب  النا�سئني  مناف�سات  ت�سم 
ي��ن��ني وبنات،  وال��ب��ال��غ��ني والأ����س���ات���ذة 
ال�ستعرا�س  م��ن��اف�����س��ات  ع��ن  ف�����س��ا 
جوجيت�سو  ال��ب��ارا  ومناف�سات  “دوا” 
الدعاية  ح��م��ل��ة  اط����اق  اىل  م�����س��را 
و�سائل  خمتلف  يف  للحدث  والرويج 
العام التقليدية واحلديثة، وكذلك 
والديجيتال  م��ي��دي��ا  ال�����س��و���س��ي��ال  يف 

ب�سكل  تكثيفها  ي��ت��م  و����س���وف  م��ي��دي��ا 
ت��دري��ج��ي ك��ل��م��ا اق��رب��ن��ا م���ن موعد 
احلملة  تلك  م��ن  وال��ه��دف  البطولة، 
للتعامل  املحلي  املجتمع  ت��اأه��ي��ل  ه��و 
وح�سور  احل�������دث  م�����ع  الإي�����ج�����اب�����ي 
لت�سجيع  امل����درج����ات  يف  امل��ن��اف�����س��ات 
وحتفيزه  الوطني  منتخبنا  عنا�سر 

حل�سد امليداليات يف خمتلف الفئات.
ا�ست�سافت  ق����د  الإم�����������ارات  وك����ان����ت 
بطولة  م�����ن  الأخ������������رة  ال���ن�������س���خ���ة 
�سالة  يف  العاملية  وال�سباب  النا�سئني 
الريا�سية  زايد  مبدينة  اأرينا  مبادلة 
���س��ه��ر م���ار����س امل��ا���س��ي وال���ت���ي �سمت 
 “ “ دوا  ا�ستعرا�سية  مناف�سات  اأي�سا 
مب�����س��ارك��ة اأك���ر م��ن 50 دول���ة حتت 
وعلى  للعبة،  ال���دويل  الحت���اد  مظلة 
�سوء جناحها غر امل�سبوق قرر املكتب 
تقام  اأن  ال���دويل  ل��احت��اد  التنفيذي 
اأبوظبي  يف  جم��م��ع  ب�سكل  ال��ب��ط��ول��ة 
اأي�����س��ا خ����ال ���س��ه��ر ن��وف��م��رب لتكون 
ح���دث���ا ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ا ف���ري���دا ي���ع���زز من 
مكانة اأبوظبي كعا�سمة للجوجيت�سو 
العاملي، وعا�سمة للقرار العاملي اأي�سا 
باعتبارها حتت�سن مقري الحتادين 

الدويل والآ�سيوي للعبة.

•• وار�سو-الفجر

اخلالدية”  “�سام  اجل������واد  ت����وج 
العائدة  اخل���ال���دي���ة  لإ����س���ط���ب���ات 
ب��ن عبد  ب��ن �سلطان  ل��اأم��ر خالد 
املحطة  ب��ل��ق��ب  ���س��ع��ود،  اآل  ال��ع��زي��ز 
العا�سرة لكاأ�س �ساحب ال�سمو رئي�س 
الأ�سيلة  العربية  للخيول  ال��دول��ة 
يف  الأح��د  الأول  اأم�س  اأقيمت  التي 
الأوروبية،  اجل��ولت  بختام  بولندا 
و���س��ه��ده��ا م�����س��م��ار ����س���ل���وزوي���ك يف 

العا�سمة وار�سو.
وتقام �سل�سلة �سباقات الكاأ�س الغالية 
والع�سرين  ال�����س��اد���س��ة  ب��ن�����س��خ��ت��ه��ا 
وحتت  الت�سامح  ع��ام  م��ع  بالتزامن 
رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
“حفظه اهلل” ودعم �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
الهتمام  ظ��ل  يف  امل�سلحة،  للقوات 
الكبر والتوجيهات ال�سديدة ل�سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
�سوؤون الرئا�سة، لإعاء نهج املغفور 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
�ساأن  ورف��ع��ة  ثراه”،  اهلل  “طيب 

اخليل العربي يف دول العامل.
الغالية  الكاأ�س  مناف�سات  واأقيمت 
م�سمار  ���س��ب��اق��ات  م��ه��رج��ان  �سمن 
ت�سمن  ال���ذي  للخيول  ���س��ل��وزوي��ك 
احت����اد  واح����ت����ف����ى  اأ�������س������واط،   10
وامل�سمار  البولندي  العربي  اخليل 
بحلته  احل�����������دث  ب����ا�����س����ت���������س����اف����ة 
حيث  الأوىل،  ل���ل���م���رة  اجل�����دي�����دة 

باأعام  كافة  امل�سمار  اأروق��ة  تزينت 
ك���اأ����س رئي�س  و����س���ع���ارات  الإم�������ارات 
ترحيباً  العربية،  للخيول  ال��دول��ة 
مب��ك��ان��ة وم�����س��رة احل���دث احلافلة 
اأهم  ب��اع��ت��ب��اره��ا م���ن  ب��ال��ن��ج��اح��ات 

ال�سباقات الكا�سيكية يف العامل.
مع  متوافقة  الر�سيحات  وج���اءت 
انطاقة ال�سباق الذي �سهد �سيطرة 
منذ البداية للجواد �سام اخلالدية 
امل��ول��ود يف 2013 ، وه��و م��ن ن�سل 
اخلالدية،  ن�����س��وان  ال��ع��امل��ي  اجل����واد 
كا�سربزك،  ما�سيج  امل��درب  باإ�سراف 
���س��رن��ي��ك. ويعد  وب���ق���ي���ادة م���ارت���ن 
ا�سطبات  خيول  اأف�سل  من  �سام 
اخلالدية يف بولندا ، حيث �سبق واأن 
فاز يف �سهر اأغ�سط�س املا�سي بلقب 
اجلولة اخلام�سة لكاأ�س ال�سيخ زايد 
 3 “ ج���روب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
ليوا�سل  م��ر،   2600 مل�سافة   “
ال��ق��وي��ة يف �سباق  ت��األ��ق��ه وع��رو���س��ه 
مل�سافة  اأق��ي��م  ال��ذي  الغالية  ال��ك��اأ���س 
“ لي�ستد  فئة  �سمن  مر   2400
من  واملهرات  للمهور  “ واملخ�س�س 
عمر اأربع �سنوات فما فوق، مبجموع 

جوائز 30 األف يورو.
�سام  متكن  ال�سباق  ان��ط��اق  وم��ع 
وت�سدر  ق�����ي�����ادة  م�����ن  اخل����ال����دي����ة 
13 خيًا  م���ن  امل��ك��ون��ة  امل��ج��م��وع��ة 
ب���ف���ارق م���ري���ح، ومت���ك���ن م���ن ح�سم 
ال��ل��ق��ب ب��ف��ارق 3 اأط����وال ورب���ع عن 
دراجون ابن داح�س الذي حل ثانياً 
ب��ق��ي��ادة م���ارك ب��ري��زن��ا ب��ف��ارق راأ�س 
اليك�سندر  بقيادة  الفرا  تبارك  عن 
البطل م�سافة  كابردوف، كما قطع 

ال�سباق بزمن 2،48،2 .

�سهد ال�سباق وتوج الفائزين �سعادة 
جمل�س  م�ست�سار  الرحماين  في�سل 
اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���س��ي، م�����س��رف عام 
ت�ساليمونيوك  وتوما�س  ال�سباقات، 
رئ����ي���������س احت���������اد اخل�����ي�����ل ال���ع���رب���ي 
ممثل  امل��ه��ري  و�سعيد  ال��ب��ول��ن��دي، 
جمل�س اأبوظبي الريا�سي، بح�سور 
هوبر كولي�سا مدير عام ا�سطبات 
اخلالدية يف بولندا واملدرب ما�سيج 
كا�سربزك، والفار�س مارتن �سرنيك 
الذين ت�سلموا الكوؤو�س و�سط فرحة 
والفوز  الكبر  الإجن��از  بهذا  كبرة 
العا�سرة  اجلولة  �سباق  بلقب  املميز 

لأفخم �سل�سلة �سباقات يف العامل.
واأعرب �سعادة في�سل الرحماين عن 
���س��روره ب��امل��ن��ج��زات اجل��دي��دة التي 
تعد  ال��ت��ي  ب��ول��ن��دا  حمطة  �سجلتها 
الأوروبية،  القارة  ختام اجلولت يف 
من  ال��وا���س��ع��ة  الأ����س���داء  اأن  مبينا 
البولندي  ال��ع��رب��ي  اخل���ي���ل  احت�����اد 
وم�سمار �سلوزويك وماك ومربي 
وا�سطبات  مرابط  وجميع  اخليل 
ب���ول���ن���دا، مت��ث��ل مفخرة  اخل��ي��ل يف 
على  ت���دل  رائ��ع��ة  و����س���ورة  حقيقية 

ال��رف��ي��ع��ة وال��ف��خ��م��ة التي  امل���ك���ان���ة 
دول  يف  الغالية  ال��ك��اأ���س  بها  تتمتع 

العامل كافة .
اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات  بالتهنئة  وت��وج��ه 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
املحطة  خ���ت���ام  مب��ن��ا���س��ب��ة  ن���ه���ي���ان، 
التي  الكبرة  والنجاحات  العا�سرة 
مبينا  البولندية،  املحطة  �سجلتها 
يقدمه  ال����ذي  ال�����س��خ��ي  ال���دع���م  اأن 
حمطة  ك��ل  يف  ث��م��اره  نلم�س  �سموه 
م��ن حمطات احل��دث ال��غ��ايل الذي 
الت�سامح،  ب��ال��ت��زام��ن م��ع ع��ام  ي��ق��ام 
واأهمية  قيمة  مينحه  ال��ذي  الأم���ر 

كبرة.
اإىل  بالتهنئة  الرحماين  تقدم  كما 
�سلطان  ب���ن  خ���ال���د  الأم������ر  ���س��م��و 
مالك  ���س��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب���ن 
مبنا�سبة  اخل���ال���دي���ة  ا����س���ط���ب���ات 
�سام  ل����ل����ج����واد  ال����ب����اه����ر  ال�����ف�����وز 

القوية  بامل�ساركة  اخلالدية، م�سيدا 
ال�سباق  يف  اخل��ال��دي��ة  ل���س��ط��ب��ات 
بولندا  الأوىل يف  للمرة  يقام  ال��ذي 
ال�ساد�سة  ال��ن�����س��خ��ة  اأج���ن���دة  ���س��م��ن 
والع�سرين بحلتها اجلديدة، موؤكدا 
�سهدها  ال��ت��ي  الكبرة  امل�ساركة  اأن 
على  وا���س��ح��ة  دلل���ة  متثل  ال�سباق 
العاملية  وال�����س��م��ع��ة  احل���دث  اأه��م��ي��ة 
ال���ت���ي ت�����س��ب��ق��ه ب���ني اأو�����س����اط نخبة 
امل��راب��ط وامل��اك وامل��رب��ني يف جميع 
ت�سهمه  م���ا  ب��ج��ان��ب  ال���ع���امل،  دول 
م��ن اإب���راز ل��ل��دور ال��ري��ادي لر�سالة 
باإعاء  الكبر  الإمارات واهتمامها 

�ساأن اخليل العربي.
تطورا  ���س��ج��ل  ال�����س��ب��اق  اإن  وق�����ال 
املزيد  ح�����س��د  م�������س���ار  يف  ج�����دي�����داً 
ل�سل�سلة  وال��ن��ج��اح��ات  املكا�سب  م��ن 
الدعم  ث��م��رة  ن��ت��اج  وه��ي  ال�سباقات 
والهتمام املتوا�سل من �سمو ال�سيخ 

وروؤيته  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور 
ال�����س��دي��دة ل���دع���م وحت��ف��ي��ز امل���اك 
واملربني يف بولندا واأوروب��ا والعامل 
خمتلف  يف  والتفاعل  امل�ساركة  على 
تقام  ال��ت��ي  العربي  اخل��ي��ل  �سباقات 
يف اأه����م امل��ه��رج��ان��ات ال��ع��امل��ي��ة، مبا 
اإنتاج  عمليات  على  اإيجاباً  ينعك�س 
ال��ع��رب��ي ورع��اي��ت��ه وتطوره  اخل��ي��ل 
الكبر على م�ستوى �سباقات اخليل 

العاملية.
وتابع : بولندا متثل انطاقة فكرة 
امل��وؤ���س�����س امل��غ��ف��ور ل���ه ال�����س��ي��خ زايد 
اهلل  طيب   “ نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
للخيول  �سباقات  تنظيم  يف  ثراه” 
اللجنة  ل��ذل��ك ح��ر���س��ت   ، ال��ع��رب��ي��ة 
بولندا  قيمة  ا�ستعادة  على  املنظمة 
و�سمها اإىل اأجندة احلدث الغايل ، 
خ�سو�سا واأن بولندا مهتمة بربية 
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م�سيفا   ، املو�سم  م��دار  على  �سباقاً 
يف  اخليل  ومربي  م��اك  تفاعل  اأن 
بتنظيم  الوا�سعة  والأ�سداء  بولندا 
ال�سباق لأول مرة ميثل تاأكيدا مهما 
لدعم  الرامية  احل��دث  ر�سالة  على 
وت�سجيع املاك واملربني يف كل دول 
ب��اخل��ي��ل العربي  ال��ع��امل ل��اه��ت��م��ام 
ال�سباقات  واإث�����راء  اإن��ت��اج��ه  وزي�����ادة 

بامل�ساركة الفاعلة.
م�������ن ن����اح����ي����ت����ه ت������ق������دم ت����وم����ا�����س 
اخليل  احت��اد  رئي�س  ت�ساليمونيوك 
العربي البولندي بال�سكر والتقدير 
ل��دع��م��ه��ا الكبر  ل��دول��ة الإم������ارات 
وم��ب��ادرت��ه��ا ال��ق��ي��م��ة ب��دع��م خطط 
املعتمدة  الدول  لقائمة  بولندا  �سم 
�سباقات  ل�����س��ل�����س��ل��ة  وامل�����س��ت�����س��ي��ف��ة 

�سعادته  عن  معرباً  الغالية،  الكاأ�س 
الكبر  بالنجاح  واع��ت��زازه  الكبرة 
الذي حققه �سباق بولندا التي كانت 
التحدي  ق����در  امل���وع���د وع��ل��ى  ع��ل��ى 
يليق مبكانة احلدث  �سباق  بتنظيم 

املرموقة عاملياً.
وقال �سي�ساهم تنظيم �سباقات كاأ�س 
العربية  ل��ل��خ��ي��ول  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
ف��ر���س مميزة  ب��ت��وف��ر  ب��ول��ن��دا  يف 
ب�سفة  لاهتمام  وامل��رب��ني  للماك 
العربية  واإنتاج اخليل  اأكرب بربية 
املهمة،  ال�سباقات  ب��ه��ذه  والتفاعل 
ح�سورها  بولندا  ا�ستعادة  اأن  مبينا 
يف اأجندة هذه ال�سباقات �سي�سهم يف 
حتقيق الإ�سافة الكبرة ل�سباقاتنا 
وامل��رب��ني لاهتمام  امل��اك  وحتفيز 
ب��اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي ورع��اي��ت��ه وتوفر 
ال��ن��ج��اح مل�سرته من  م��ق��وم��ات  ك��ل 

جديد.
يفخر  �سلوزويك  م�سمار  اأن  وذك��ر 
الكبر  احل������دث  ه�����ذا  ب��اح��ت�����س��ان 
ملكانته العاملية وم�سرته التاريخية 
ال�سباقات  اأه������م  اأح������د  ب���اع���ت���ب���اره 
ونطمح   ، ال���ع���امل  يف  ال��ك��ا���س��ي��ك��ي��ة 
لتحقيق املزيد من التعاون لتكري�س 
جتارب ناجحة للطرفني، وتقوم على 
وال�سطبات  امل��زارع  وت�سجيع  دعم 
برفع م�ستوى الهتمام ب�سفة اكرب 

باخليل العربي.
املهري  ���س��ع��ي��د  ق�����ال  ج��ه��ت��ه  م����ن 
الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  مم��ث��ل 
الكبرة  ب��ال��ن��ج��اح��ات  ف���خ���ورون   :
بولندا  حمطة  �سباق  حققها  التي 
التاريخية لأعرق  املكانة  يوؤكد  ، ما 
العامل  يف  الكا�سيكية  ال�����س��ب��اق��ات 

التقارب  ع��م��ق  م����دى  ت��ب��ني  ال���ت���ي 
وبولندا،  الإم���ارات  بني  والعاقات 
وي�سهم يف تعزيز اأوجه التعاون على 
 .. كافة  واملجالت  الثقافات  �سعيد 
م�سيفا اأن ما نلم�سه من �سكر كبر 
والقيادة  الإم�����ارات  جت���اه  وع��رف��ان 
ال��ر���س��ي��دة يف ك��ل حمطة م��ا ه��و اإل 
تاأكيدا جديدا ملوا�سلة رحلة التميز 
خال  ك��اف��ة  �سباقاتنا  يف  وال��ري��ادة 

خططنا املقبلة.
واأعرب عن �سعادته مبا حققه �سباق 
اخلطط  �سمن  اأق��ي��م  ال��ذي  بولندا 
اجلديدة  وال��ب�����س��م��ات  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
ل��ل��ح��دث يف اأج��ن��دت��ه ل��ع��ام 2019 
حقيقي  جت�سيد  م��ن  اأ���س��ه��م  وم���ا   ،
ر�سالة  وت����رج����م  ك���ب���رة  لأه��������داف 
اأجل  م��ن  الر�سيدة،  القيادة  وروؤي���ة 

اإعاء اخليل العربي الأ�سيل.
واأ���س��اد امل��ه��ري ب��الأ���س��داء الكبرة 
التي حظي بها الوفد اأثناء تواجده 
يف م�����س��م��ار ���س��ل��وزوي��ك وه����و خر 
العاملية  الأ���س��رة  تفاعل  على  دل��ي��ل 
الغالية  ال��ك��اأ���س  ���س��ب��اق��ات  ب�سل�سلة 
بجميع  العاملي  امل�سهد  جت�سد  التي 
خ��ط��ط��ه��ا وب���راجم���ه���ا امل��ت��ق��دم��ة يف 
النخبة  اأن م�ساركة  كل عام، موؤكدا 
الكبر  اجل���م���اه���ري  واحل�������س���ور 
والهتمام الإعامي وعدد الأ�سواط 
وحجم امل�ساركة فيها والتفاعل بكل 
الأن�سطة والفعاليات امل�ساحبة يدل 
ع��ل��ى م���دى اأه��م��ي��ة ال��ت��واج��د مبثل 
هذه املحافل الكبرة التي ت�سهم يف 
الإمارات  باإ�سهامات  العامل  تعريف 
وروؤي�����ة ق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���س��ي��دة لإع���اء 

اخليل العربي الأ�سيل.

مار�سال تتوىل العمل التطوعي يف بطولة العامل 
وغرميه للجوجيت�سو باأبوظبي نوفمرب املقبل  اللقب  وحامل  املت�سدر  يوفنتو�س  ي�سعى 

اإن����ر م��ي��ان اىل ال��ت��ع��وي�����س ح��ني ي��ت��واج��ه��ان مع 
ج��ن��وى وب��ري�����س��ي��ا ت��وال��ي��ا يف امل��رح��ل��ة ال��ع��ا���س��رة من 
القدم، فيما �سيكون ملعب  الإيطايل لكرة  ال��دوري 
���س��ان ب��اول��و على م��وع��د م��ع م��واج��ه��ة مرتقبة بني 

نابويل و�سيف البطل و�سيفه اأتالنتا.
يوفنتو�س  يدخل  ق��د  �ستاديوم،  األيانز  ملعب  على 
املركز  يف  وه��و  جنوى  �سيفه  م��ع  مباراته  الأرب��ع��اء 
الثاين عو�سا عن ال�سدارة مبا اإن اإنر ميان يحل 
اأنتونيو  امل��درب  فريق  وفوز  بري�سيا  �سيفا  الثاثاء 
كونتي �سيجعله يف املركز الأول مبا اأن الفارق حاليا 

بني الغرميني نقطة واحدة.
ال�����س��دارة من  ان��ت��زاع  ال�سبت بفر�سة  اإن���ر  وف���رط 
ي��وف��ن��ت��و���س ح��ني اك��ت��ف��ى ب��ال��ت��ع��ادل ع��ل��ى اأر���س��ه مع 
العجوز  ال�سيدة  فريق  �سبقه  اأن  بعد   ،2-2 ب��ارم��ا 
وراأى   .1-1 ليت�سي  م�سيفه  م��ع  اأي�����س��ا  بالتعادل 
ال�سوط  اإن���ر  فيها  اأن��ه��ى  ال��ت��ي  امل��ب��اراة  بعد  كونتي 
الاعبني  ل��وم  ميكنه  ل  باأنه   ،2-1 متخلفا  الأول 
دائما  ول��دي��ن��ا  اأي���ام  �ستة  يف  الثالثة  مباراتنا  لأن��ه��ا 
نف�س الت�سكيلة ب�سبب عدة م�ساكل. واأنا ل�ست �سعيدا 
بهذا على الإط��اق«. وقال على �سبيل املثال، واجه 
)الهولندي( �ستيفان دي فراي م�سكلة يف ع�سات 
اأ���س��ام��واه يف ركبته.  امل��ح��ال��ب، و)ال���غ���اين( ك����وادوو 
ك��ل ثاثة  اللعب  ال�سعب  م��ن  ي�سبح  ه��ذا  ك��ل  م��ع 
الذهني  امل�ستويني  على  مرهق  املو�سوع   )...( اأي��ام 
والبدين. يتعني علينا كفريق تقييم وفهم ما ميكننا 
حت�سينه«. اأما لعب الو�سط اأنتونيو كاندريفا، فقال 
لتلفزيون النادي “تعادلنا يف مباراة كنا بحاجة اىل 
اأف�سل  اأ�سبحنا  اأول �سعيف،  �سوط  بعد  بها.  الفوز 
ن���دم لكتفائنا  ال�����س��وط��ني. ه��ن��اك  ا���س��راح��ة  ب��ع��د 
باحل�سول على نقطة فقط«. ومن املتوقع األ يواجه 
بري�سيا  مع  الوىل  مباراته  ح�سم  يف  �سعوبة  اإن��ر 
الدرجة  اىل  الأخ����ر  ه��ب��وط  نتيجة   2011 م��ن��ذ 
يف  فقط  ف��وزي��ن  حقق  �سيفه  اأن  ل�سيما  ال��ث��ان��ي��ة، 
ت�سع مباريات ومل يح�سل �سوى على نقطة واحدة 
مع�سكر  ويف  جماهره.  ب��ني  ال��ث��اث  مبارياته  م��ن 
يوفنتو�س، يخو�س فريق “ال�سيدة العجوز” مباراة 
الأرب���ع���اء باحثا ع��ن ال��ث��اأر م��ن ج��ن��وى ال���ذي انتزع 
بالتعادل  املا�سي  املو�سم  البطل  معقل  م��ن  نقطة 
“لويجي  يف  اإي��اب��ا  ي�سقط  اأن  قبل   1-1 ذهابا  معه 
يوفنتو�س  على  لكن  نظيفني.  فراري�س” بهدفني 
يف  الدربي  مباراة  الأ�سبوع  نهاية  يف  يخو�س  ال��ذي 
اأراد  اإذا  اأك��ر فعالية  اأن يكون  ملعب ج��اره تورينو، 
ال��ذي مل  والفوز على جنوى  على �سدارته  البقاء 
يحقق �سوى فوز وحيد يف املراحل ال�سبع الأخرة. 

بعد  �ساري  ماوريت�سيو  مدربه  عليه  �سدد  ما  وه��ذا 
التعادل املخيب مع ليت�سي، قائا “�سمحنا لأنف�سنا 
للحفاظ  بحاجة  كنا  مباراة غريبة.  اىل  ننَجرَّ  ب��اأن 
جيد  ب�سكل  لعبنا  لأننا  اأف�سل  ب�سكل  تركيزنا  على 
على  ق��ادري��ن  نكن  مل  لكننا  ف��ر���س  ع�سر  و�سنعنا 
نكون  اأن  اإىل  ب��ح��اج��ة  “كنا  ووا���س��ل  ا���س��ت��غ��ال��ه��ا«. 
ا�سارة  �سجلنا” يف  اأن  بعد  اإ���س��رارا وعقانية  اأك��ر 
اىل تقدم فريقه من ركلة جزاء لاأرجنتيني باولو 
بنف�س  دقائق  خم�س  بعد  ع��ادل  ليت�سي  لكن  ديبال 
الطريقة  تعجبني  “مل  م�سيفا  اأي�����س��ا،  الطريقة 
التي لعبنا بها بعد التقدم، تاأخرنا كثرا. يجب اأن 
نتح�سن دفاعيا، على الرغم من اأننا ل مننح اخل�سم 
قلب  اأم��ا  املفتوح«.  اللعب  من  الفر�س  من  العديد 
“كانت لدينا  اأنه  الدفاع ليوناردو بونوت�سي، فراأى 
الكثر من الفر�س لكن مل نتمكن من ا�ستغالها. 
عندما ت�سنع الكثر ول تنجح يف التهديف، ميكن 

اأن  علينا  الأ���س��واأ.  اإىل  ب�سهولة  امل��ب��اراة  تتحول  اأن 
نكون اأكر ت�سميما واأن نتعلم ب�سرعة، 

واإل قد ينتهي بنا املطاف اىل اهدار 
ن���ق���اط م��ه��م��ة. ه����ذا م���ا حدث 

حل�سن  )ال�������س���ب���ت(.  ال����ي����وم 
احلظ، لدينا فر�سة للعودة 
يوم  ال���ف���وز  اىل  م��ب��ا���س��رة 
اأن ظهر  وبعد  الأرب��ع��اء«. 

ب���وج���ه���ني خم��ت��ل��ف��ني اأم�����ام 
الإنكليزي  ���س��ي��ت��ي  م��ان�����س�����س��ر 

يف  اأودينيزي  ثم  الأبطال  دوري  يف 
املباراة  خ�سر  ح��ني  امل��ح��ل��ي  ال����دوري 
الأوىل 1-5 ثم فاز بالثانية 1-7، 

على  �سيفا  الأربعاء  اأتالنتا  يحل 
نابويل و�سيف البطل باحثا عن 

تكرار �سيناريو زيارته الأخرة 
خرج  باولو” ح��ني  “�سان  اىل 

منت�سرا 1-2.
ويحتل ممثل مدينة برغامو 
اأن��ه��ى به  نف�س امل��رك��ز ال���ذي 
الثالث  اأي  امل��ا���س��ي،  امل��و���س��م 
الذي خوله امل�ساركة يف دوري 
اأبطال اأوروبا للمرة الأوىل يف 

تاريخه، متقدما بفارق ثاث 
نابويل  م�����س��ي��ف��ه  ع����ن  ن���ق���اط 
ال��ق��ادم م��ن ت��ع��ادل خميب اأمام 
اأتالنتا  ويثبت   .)1-1( �سبال 
املو�سم  الثالث  امل��رك��ز  نيله  اأن 

اأمام عمالقة مثل  املا�سي 

العا�سمة روما  اإن��ر ميان وج��اره ميان وقطبي 
ولت�سيو، مل يكن وليد ال�سدفة اإذ حقق حتى الآن 
مباريات  خم�س  م��ن  اأرب��ع��ة  بينها  ان��ت�����س��ارات،  �ستة 
خا�سها بعيدا عن جمهوره )املباراة الأخرى انتهت 
روما  على  واإح��داه��ا   )3-3 لت�سيو  اأم���ام  بالتعادل 
اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن  اخل��ام�����س��ة.  امل��رح��ل��ة  -2�سفر يف 
يكون اأتالنتا �سيفا ثقيا جدا على نابويل املطالب 
اأمام  فعالية  اأكر  يوفنتو�س،  غرار  على  يكون،  باأن 
اأن�سيلوتي  ك��ارل��و  اأو���س��ح م��درب��ه  امل��رم��ى بح�سب م��ا 
عقب التعادل مع �سبال، راف�سا “انتقاد الفريق على 
م�ستوى  يف  اأنهم  اأظ��ه��روا  “الاعبني  لأن  الأداء”، 
الكثرة«.  املباريات  من  مرهقني  يكونوا  ومل  جيد 
)للمرمى(  الثاث  اخل�سبات  اأ�سبنا  “لقد  واأ�ساف 
من  ج��دا  قريبة  ث��اث  اأو  ت�سديدتان  هناك  وكانت 
امل�����رم�����ى واحل������ار�������س )اخل�������س���م( 
بت�سديني  الأق����ل  ع��ل��ى  ق���ام 
وا�سلنا  اإذا  ع��ظ��ي��م��ني. 
الاعب بهذه الطريقة، 
ال��ن��ت��ائ��ج ���س��ت��ت��ح��ق��ق. مل 
ن�����ك�����ن حم����ظ����وظ����ني 

)�سد �سبال(«.

يوفنتو�ض واإنرت للتعوي�ض ومواجهة مرتقبة يف �سان باولو 

اجلواد »�سالم اخلالدية« يتوج بلقب كاأ�ض رئي�ض الدولة للخيول العربية يف بولندا



بيع دينار اأموي مباليني الدولرات
اأعلنت �سركة مورتن اأند اإيدن للمزادات يف بريطانيا، يوم اخلمي�س، 
الأمر  اأن  مو�سحة  ال���دولرات،  مبايني  ن��ادرة  ذهبية  قطعة  بيع 
يقارب  ما  اإىل  تاريخه  يرجع  الأم��وي��ة  ال��دول��ة  من  بدينار  يتعلق 
مطرقة  دق  عند  للدينار  الر�سمي  ال�سعر  وو���س��ل  �سنة.    1200
الثمن  بلغ  اإ�سافية،  3.9 مليون دولر، وبعد دفع ر�سوم  اإىل  املزاد 
تريد  "اأنتيك  نقل موقع  ما  وبح�سب  دولر.  مليون   4.7 النهائي 
غازيت"، فاإن دار امل��زادات الربيطانية مل ت�سر اإىل ا�سم ال�سخ�س 
اأن  املوؤ�س�سة،  واأو�سحت  الهاتف.  طريق  عن  ال��دار  ا�سرى  ال��ذي 
املقتنيات  �سخ�س مهتم بجمع  كان بحوزة  النادر  الذهبي  الدينار 
التاريخية، وجرى تقدير قيمة القطعة من ذي قبل ب�1.6 مليون 
اإىل  ال�سعر  رفع  بالدينار  الكبر  الهتمام  لكن  اإ�سرليني،  جنيه 
اأعلى من ذلك. وذكر �ستيفن لويد، وهو باحث خمت�س يف �سوؤون 
وعزا  "رائع"،  بيعه  ج��رى  ال���ذي  ال��دي��ن��ار  اإن  املعدنية،  ال��ع��م��ات 
اإعجابه بالقطعة اإىل �سونها ب�سكل "مذهل"، وهذا ي�ساف بح�سب 
قوله اإىل القيمة التاريخية الكبرة. ويحمل الدينار عبارة "ل اإله 
اإل اهلل وحده ل �سريك له" يف الو�سط، اأما جوانب العملة القدمية 
بالهدى  اأر�سله  اهلل  ر���س��ول  "حممد  ه��ي  اأخ���رى  بعبارة  فمحاطة 

ودين احلق ليظهره على الدين كله".

فنانة تدعو للتحرر من عبودية اجلمال
ت�سعى الفنانة التوغولية ذات الأ�سول اللبنانية، منية يو�سف، اإىل 
الدفاع عن حقوق املراأة الأفريقية ومتكينها يف خمتلف املجالت، 
وذلك من خال اأعمالها الفنية، التي تركز على "ال�َسعر"، وتوؤكد 
على فكرة "التحرر من عبودية اجلمال". وقدمت يو�سف، اأعمال 
فنية من ر�سوم و�سور، اأجنزتها يف بنني وتوغو وغانا بني عامي 
2016 و2019، تركز على ال�سعر امل�سّفف على الطراز الإفريقي. 
وتعر�س اأعمال الفنانة حتى نهاية العام يف غران بوبو، جنوب غربي 
بنني، وهي مدينة �ساحلية �سغرة، حيث ل يزال متكني املراأة غاية 
ر�سوم  تظهر  كارو"،  "فيا  الثقايف  املركز  اأروق��ة  املنال. ويف  بعيد 
الإفريقي  امل�سط  جميعهن  يحملن  لن�ساء  متقنة،  لكن  ب�سيطة، 
ال�سهر، الذي �سكل على مر الزمن، رمزا حلركة احلقوق املدنية 

يف الوليات املتحدة واملجموعات املطالبة بتمكني ال�سود.
وتعك�س ر�سوم اأخرى �سعارات ن�سوية، ا�ستعر بع�سها من اأو�ساط 

ال�سود، لكن مع اإ�سافة مل�سات خا�سة اإليها.
وترى منية يف فن الت�سوير والت�سميم الغرافيكي، "و�سيلة لرفع 

املطالب"، وفق ما ذكرت وكالة فران�س بر�س.
كما تعترب اأن الركيز على ال�سعر امل�سّفف على الطريقة الإفريقية 
والعقليات"،  ال�سلوك  اأمن��اط  "تغّر  باأن  تاأمل  ت�ساوؤلت"  "يثر 
نعي�س.  حيث  املجتمع  اأف���راد  على  بالغا  ت��اأث��را  للفن  "اإن  قائلة: 

الو�سع يتغّر بف�سل الفنون، كما اأن العقليات تتغر".

امل�سابيح الزيتية ت�سجل مدينة هندية يف غيني�ض 
�سجلت مدينة اأيوديا الهندية رقًما قيا�سًيا يف مو�سوعة غيني�س من 
اإطار مهرجان  اإن��ارة مئات الآلف من امل�سابيح الزيتية يف  خال 
هندو�سي �سنوي. �سلم ممثلو مو�سوعة غيني�س لاأرقام القيا�سية 
برادي�س  اأوت��ار  ولي��ة  وزراء  رئي�س  اأديتياناث،  يوغي  اإىل  ال�سهادة 
على  زيتي  م�سباح  اآلف   409 اإ�ساءة  �ساهدوا  اأن  بعد  ال�سمالية، 
�سفاف نهر �سارايو. وقال اأنوج جها، قا�سي مقاطعة اأيوديا، لوكالة 
6000 متطوع، معظمهم  اأكر من  بجد  "عمل  بر�س:  اأ�سو�سيتد 
منتظم  منط  يف  امل�سابيح  اإ�سعال  ل�سمان  اجلامعات،  ط��اب  من 

لاإطار الزمني املحدد".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

مقابر م�سرتكة للب�سر وحيواناتهم املف�سلة
حلم العديد من مالكي احليوانات الأليفة يتحقق: فقريباً بات من املمكن يف ولية هامبورغ الأملانية دفن الأ�سخا�س 

مع حيواناتهم املف�سلة، بعد �سدور قانون ي�سمح بذلك. لكن ماذا ب�ساأن م�ساعر �سكان املقابر الآخرين؟
مقابر احليوانات اأمر �سائع يف اأملانيا، وهناك نحو 150 مقربة حيوانات، ح�سب اجلمعية الحتادية لدفن احليوانات. 

ويف امل�ستقبل، �سي�سبح من املمكن يف هامبورغ، دفن الأ�سخا�س جنباً اإىل جنب مع حيواناتهم الأليفة.
اإيجاد مواقع قبور  اأوًل  اإذ يتعني  التنفيذ بعد عام على الأق��ل.  القانون، الذي �سّنه برملان هامبورغ، �سيدخل حيز 
فارغة نائية، يف مناطق خم�س�سة لهذا الغر�س، تفادياً لعدم جرح م�ساعر معار�سي هذا النوع من اإجراءات الدفن، 
ح�سب ما ذكرت اأولريكه �سبار، متحدثة �سوؤون البيئة لكتلة اخل�سر. وبعدها يتعني تعديل ر�سوم الدفن. وهذا الأمر 

ي�ستغرق بع�س الوقت. 
الأم��ر ممكن منذ فرة  فهذا  مالكيها.  بجوار  بدفن احليوانات  ت�سمح  اأول مدينة  لي�ست  باملنا�سبة، هامبورغ هي 

بالقرب من مدينتي اإي�سن وكوبلنت�س، بالرغم من اأن القانون ين�س على اأن املقابر خم�س�سة لدفن الب�سر فقط. 
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طائرة ف�سائية ع�سكرية ت�سجل اأطول رحلة 
قال �ساح اجلو الأمريكي اإن الطائرة الف�سائية ال�سرية التابعة للبنتاجون 
رحلة  اأط���ول  �سجلت  بعدما  الأح���د  ي��وم  ف��ل��وري��دا  يف  هبطت  اإك�س37-بي 
مدارية ا�ستمرت اأكر من عامني لتنهي بذلك اأحدث بعثة اختبار ملجموعة 
التي �سنعتها  اإك�س37-بي،  اإن  �ساح اجلو  الع�سكرية. وقال  التقنيات  من 
التابع لإدارة  الف�سائي  اإىل مركز كنيدي  بوينج وهي بدون طيار، و�سلت 
الطران والف�ساء )نا�سا( الأمريكية ال�ساعة 3:51 بتوقيت �سرق الوليات 
املتحدة بعدما ق�ست 780 يوما يف الدوران حول الأر�س يف خام�س مهمة 

ل�ساح اجلو �سمن برنامج مركبة الختبار املدارية.
�سغرة  حافلة  حجم  حجمها  يبلغ  ال��ت��ي  الف�سائية،  ال��ط��ائ��رة  واأُر���س��ل��ت 
وتت�سارك الكثر من ال�سفات الت�سميمية مع مكوك ف�ساء نا�سا، اإىل املدار 
يف 2017 على منت ال�ساروخ فالكون 9 التابع ل�سركة �سبي�س اإك�س، لتبداأ 
مهمة اأدارها مكتب القدرات ال�سريعة التابع ل�ساح اجلو الأمريكي الذي 
يف  خمتلفة  �سرية  تكنولوجية  بتجارب  للقيام  مقرا  وا�سنطن  من  يتخذ 

البيئة الف�سائية لفرة طويلة.
اإك�س- "توا�سل  بيان  يف  اجل��دي��دة  اجل��و  �ساح  وزي��رة  باريت  بابرا  وقالت 
كل  ت��وؤدي  ا�ستخدامها...  املعاد  الف�سائية  الطائرات  اأهمية  اإظهار  37بي 

مهمة ناجحة اإىل تطور القدرات الف�سائية لأمتنا".
يف  وهبطت  يوما   718 ا�ستمرت  ق��د  ال�سابقة  اإك�س37-بي  مهمة  وك��ان��ت 
2017. وقال �ساح اجلو اإنه مع هبوط الطائرة الف�سائية يوم الأحد فاإن 

اإجمايل عدد اأيام الربنامج بالكامل بلغ 2865.

في�ض بوك تخترب خدمة اإخبارية جديدة 
بوك  "في�س  با�سم  جديدة  اإخبارية  خدمة  اختبار  ب��وك  في�س  �سبكة  ب��داأت 
نيوز" يف الوليات املتحدة والتي �سبق الك�سف عنها قبل ذلك، حيث �ستظهر 
يف �سورة عامة تبويب على ال�سا�سة الرئي�سية لتطبيق "في�س بوك" على 

الأجهزة الذكية.
و"منى  الإخبارية  "في�سبوك" لل�سراكات  رئي�س  نائب  ب��راون  كامبل  وقال 
"في�سبوك"  ب�سركة  الإن��ت��اج  اإدارة  يف  الأخ��ب��ار  قطاع  رئي�س  �سارانتاكو�س" 
"الأخبار" الرئي�سي على املوقع،  اإن املواد الإخبارية �ستظل تظهر يف ق�سم 
"يتيح للم�ستخدمني  اإن�ساء ق�سم جديد يركز على ال�سحافة  ولكنه �سيتم 
قدراً اأكرب من التحكم يف املواد التي يرونها ويتيح لهم جمال اأو�سع للبحث 

عن الأخبار التي يهتمون بها من خال تطبيق في�س بوك مبا�سرة".
مت  "نيوز" اجل��دي��دة  التبويب  ع��ام��ة  اأن  و�سارانتاكو�س  ب���راون  واأ���س��اف 
تطويرها بالت�ساور مع دور الن�سر واملوؤ�س�سات ال�سحفية وتعتمد اأي�سا على 
نتيجة ا�ستطاع راأي مت اإجراوؤه يف الوليات املتحدة يف وقت �سابق من العام 

�سعد ملجرد ممنوع 
من الكالم!

املغربي  ال��ف��ن��ان  �سبيل  اإخ����اء  ب��ع��د 
�سعد اإثر اتهامه بالتحر�س وال�سماح 
اأ����س���درت  ب������اده،  اإىل  ب���ال���ع���ودة  ل���ه 
�سارما  ق�������رارا  ف��رن�����س��ي��ة  حم��ك��م��ة 
مبنعه من التحدث لو�سائل الإعام 
ت�سريحات  ح�����س��ب  وال�������س���ح���اف���ة، 
واأبلغ  منه.  مقرب  مل�سدر  �سحافية 
بلهجة  مل��ج��رد  ال��ف��رن�����س��ي  ال��ق�����س��اء 
���س��دي��دة ال�����س��رام��ة ب�������س���رورة عدم 
تلك  يف  ���س��خ�����س  اأي  م���ع  احل���دي���ث 
ع��ن��ه بكفالة  اأف�����رج  ال���ت���ي  ال��ق�����س��ي��ة 
موؤقتة، بالإ�سافة اإىل عدم التحدث 
الفنية،  اأع��م��ال��ه  ع��ن  ال�سحافة  م��ع 
الق�سية،  ت��ل��ك  الن��ت��ه��اء م��ن  حل��ني 
بالإ�سافة اإىل عدم ال�سفر لأي دولة 
ال�سلطات  وكانت  امل��غ��رب.  بلده  ع��دا 
على  القب�س  األ��ق��ت  ق��د  الفرن�سية 
 ،2018 اأيلول-�سبتمرب  ملجرد  �سعد 
حيث اأعلن الق�ساء الفرن�سي ر�سمًيا 
على  اأخ�����رى،  م���رة  للحب�س  اإع���ادت���ه 
خلفية نف�س ق�سية الغت�ساب التي 
يورو،  األ��ف   150 بكفالة  منها  خ��رج 
كما اأنه يواجه تهمة اغت�ساب جديدة 
ل����ورا، وه���ي التي  ت��ه��م��ة  اإىل ج��ان��ب 
دفعت املحكمة اإىل و�سعه جمدًدا يف 
الحتياطي  العتقال  ره��ن  ال�سجن 

بانتظار البت يف الق�سية.

براد بيت ميثل اأمام 
الق�ساء جمددًا 

تهمة  بيت ،  ال��ع��امل��ي  ب����راد  امل��م��ث��ل  ي���واج���ه 
مت  التفا�سيل  يف  ال��ق�����س��اء.  اأم����ام  ج��دي��دة 
 Make it م��وؤ���س�����س��ت��ه اخل���ري���ة  ات���ه���ام 
Right ببناء منازل رديئة يف ولية ‘نيو 

اأورلينز’ التي تعر�ست لإع�سار كاترينا.
رفع  املا�سي ح��ني  ال��ع��ام  ب���داأت يف  الق�سية 
لهما  قّدمتهما  بيتني  ميتلكان  �سخ�سان 
من  يعانيان  البيتني  ب���اأّن  واأك���دا  املوؤ�س�سة 
اأخ�ساٍب  الُبنى التحتية، كوجود  م�ساكل يف 
بالإ�سافة  ال�سباكة،  يف  وم�ساكل  ُمتعّفنة، 
املنزلني ووقتها طلب  �سقفي  تقّعر يف  اإىل 
اأ�سمائهم  اإزال��ة  املُنّظمة  وروؤ�ساء  بيت  ب��راد 
اأن��ه��م مل  م��ن الق�سية، م��ربري��ن امل��و���س��وع 
يكونوا م�سوؤولني �سخ�سيا عن اأعمال البناء 
اإل اأن القا�سي رف�ست طلبهم هذا الأ�سبوع 

يف جل�سة جديدة يف هذه الق�سية.

تنام �سهرين متتابعني ب�سبب حالة نادرة       
ب�سبب  النائمة"  "اجلميلة  لقب  كولومبية  فتاة  ُمنحت 

حالة مر�سية نادرة جتعلها تنام �سهرين متتابعني. 
وت��ع��اين ���س��اري��ك ت��وف��ار )17 ع��ام��اً( م��ن ح��ال��ة مر�سية 
ُتدعى "متازمة كلني ليفن"، جتعلها تنام لوقت طويل، 
مع  �ساريك  وتعي�س  ن���وم.  ن��وب��ة  ك��ل  بعد  ذاك��رت��ه��ا  وتفقد 
اإىل  طعامها  كل  بتحويل  تتكفل  التي  مارليني،  والدتها 
�سوائل، وتعمل على اإطعامها كل �ساعتني. وقالت ال�سيدة 
املحلية يف  الإع����ام  و���س��ائ��ل  مارليني يف ح��دي��ث لإح���دى 
كولومبيا "بعد نوبة نوم طويلة ا�ستمرت ملدة 48 يوماً يف 
يونيو )حزيران( يف العام املا�سي، فقدت �ساريك ذاكرتها 
ا�ستيقظت".  عندما  اأك���ون  م��ن  و�ساألتني  م��وؤق��ت،  ب�سكل 
وطلبت مارليني من ال�سلطات ال�سحية املحلية تزويدها 
لتغذيتها  ابنتها  اإليها  حتتاج  التي  الغذائية  باملكمات 
خال نومها، كما طلبت توفر عاج ع�سبي عاجل للفتاة. 
ووفقاً لل�سيدة مارليني، مل تقدم لها ال�سلطات ال�سحية 
هذه املكمات على مدى �سهرين، وا�سطرت اإىل حت�سر 
وطلبت  اب��ن��ت��ه��ا.  لتغذية  بنف�سها  ال�����س��وائ��ل  م��ن  وج��ب��ات 
)ت�سرين  نوفمرب  يف  البلدية  م��ن  م��ن��زًل  اأي�����س��اً  العائلة 
الثاين( 2017 للعي�س فيه، حيث ا�سطرت الأم اإىل ترك 
الإيجار.  دفع  ق��ادرة على  تعد  ابنتها، ومل  لرعاية  عملها 
ويف ذلك الوقت، وعد عمدة اأكا�سيا�س اأورلندو جوتريز 
مبنح �ساريك وعائلتها منزًل، لكن هذا مل يحدث. وتتميز 
والتغرات  امل�ستمر،  النوم  بفرط  ليفني  كلني  متازمة 
اأك��ر من  ن��وب��ات ت�ستمر ع��ادة  اأو املزاجية م��ع  الإدراك��ي��ة 
اأ�سهر، ومن غر املعروف حالياً ما  اأ�سبوع، واأحيانا لعدة 

الذي يت�سبب بها، بح�سب �سحيفة مرور الربيطانية.

يفقد ب�سره نتيجة التحديق طوياًل بالهاتف
واحدة  عني  يف  الب�سر  لفقدان  ال�سني  يف  رج��ل  تعر�س 
هاتفه  ا�ستخدام  اأثناء  العني"  يف  ب�"جلطة  اإ�سابته  بعد 
املعروف  الرجل  اإن  التقارير  وتقول  ال�سرير.   الذكي يف 
فقط با�سم وانغ، فقد ب�سره موؤقتاً اأثناء ممار�سة الألعاب 
اإط��ف��اء الأن�����وار. و�سّخ�س الأط��ب��اء يف  ال��ه��ات��ف م��ع  على 
وانغ  اإ���س��اب��ة  ال�سينية  �سن�سي  مبقاطعة  �سيان  مدينة 
هذه  وحت��دث  العني،  ل�سبكية  املركزي  ال�سريان  بان�سداد 
احلالة، املعروفة اأي�ساً با�سم جلطة العني، ب�سبب ان�سداد 
�سبكية  اإىل  الأك�سجني  تنقل  التي  ال�سرايني  ت�سييق  اأو 
هذا  يف  �سككوا  املتحدة  الوليات  يف  الأطباء  لكن  العني. 
اإن احلالة حتدث عادة لدى  يقولون  الت�سخي�س، لأنهم 
كبار ال�سن الذين يعانون من م�ساكل يف القلب. وقالوا اإن 
من املرجح اأن يكون وانغ قد عانى من ال�سداع الن�سفي 
العيني، وهي حالة فقدان موؤقت للروؤية ب�سبب الت�سنجات 

يف الأوعية الدموية على ال�سبكية اأو خلف العني.
اإن �سبب  ت���او،  ل��ي��و  ال��دك��ت��ور  امل��ع��ال��ج  وق���ال طبيب وان���غ 
فقدانه املوؤقت للب�سر، كان على الأرجح نتيجة الإفراط 
مفرطة  �سغوطاً  و�سع  ال��ذي  الذكي  هاتفه  ا�ستخدام  يف 
على ب�سره. واع��رف وان��غ، ال��ذي مل ُيعرف عمره، باأنه 
الليل  م��ن  م��ت��اأخ��ر  وق��ت  ع���ادة على هاتفه يف  يلعب  ك��ان 
20 مري�ساً  اأن حوايل  لأوق��ات طويلة، وقال الدكتورتاو 
جديداً يزورون عيادته كل �سهر وهم يعانون من اأعرا�س 

م�سابهة، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.  داك�تا ج�ن�س�ن لدى و�س�لها حل�س�ر حفل ج�ائز املحكمني 2019 يف ل��س اأجنل��س، كاليف�رنيا.   رويرتز

يف املهرجان  فيلما   14
املتو�سطي باملغرب 

املتو�سطي  امل����ه����رج����ان  ي���ع���ر����س 
 14 امل��غ��رب  يف  وال��ه��ج��رة  لل�سينما 
فيلما يف دورته الثامنة التي تنطلق 
�سعار"ال�سينما  املقبل حتت  ال�سهر 

يف خدمة ال�سعوب".
للتنمية  الت�سامن  جمعية  وقالت 
املنظمة  اجل��ه��ة  وه����ي  وال���ه���ج���رة، 
ال����دورة  اإن  ب��ي��ان  ل��ل��م��ه��رج��ان، يف 
 14 "م�ساركة  �ست�سهد  اجل��دي��دة 
املتو�سط  ال��ب��ح��ر  دول  م��ن  فيلما 
ولبنان  وم�سر  واجل��زائ��ر  كاملغرب 
وتركيا وفرن�سا واإيطاليا بالإ�سافة 
مهاجرين  خم��رج��ني  اأف�����ام  اإىل 
كاأملانيا  امل��ه��ج��ر  ب�����دول  م��ق��ي��م��ني 

وهولندا".
ان��ت��ق��اء �ستة  "مت  ال��ب��ي��ان  واأ����س���اف 
امل�سابقة  للم�ساركة يف  منها  اأف��ام 
الطويلة  ل�����اأف�����ام  ال���ر����س���م���ي���ة 
للم�ساركة  ق�سرة  اأف��ام  وثمانية 
يف م�سابقة الأفام الق�سرة التي 
مت اإدراجها لأول مرة باملهرجان".

ال����ف����رة من  امل���ه���رج���ان يف  ي���ق���ام 
نوفمرب  من  اخلام�س  اإىل  الثاين 
يف  وج���دة  مبدينة  ال��ث��اين  ت�سرين 

�سمال �سرق اململكة املغربية.
وي�����س��م��ل ال��ربن��ام��ج ت��ن��ظ��ي��م ندوة 
"الهجرة وحتديات  بعنوان  فكرية 
العوملة" اإ�سافة  ظ��ل  يف  الن��دم��اج 
اإىل ور�س عمل يف جمالت املكياج، 
وكتابة  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة،  واخل�������دع 

ال�سيناريو.
الكاتب  العام  املهرجان هذا  ويكرم 
مراد الريفي والإعامي بلعيد اأبو 
واملنتج  واملخرج  املغرب  يو�سف من 

الإ�سباين ب�سرا اأورتيز ميجل.

ع�سابة  وكر  يف  حمفوظ  وجنني  جمجمة   40
قالت ال�سلطات يف املك�سيك اإن ال�سرطة عرت على 
ال��ع��ظ��ام وجنني  40 جمجمة وع�����س��رات  م��ن  اأك���ر 
حمفوظ يف جرة زجاجية قرب مذبح يف وكر كان 
يختبئ فيه من ي�ستبه يف اأنهم مهربو خمدرات يف 

مك�سيكو �سيتي خال مداهمة متت قبل اأيام.
وُثبتت اأربع جماجم يف املذبح يف حي تيبيتو و�سط 
31 �سخ�سا  مك�سيكو �سيتي حيث اعتقلت ال�سرطة 
اأن�سطة  يف  �سلوعهم  يف  لا�ستباه  ال��ث��اث��اء  ي���وم 
املدينة  حكومة  قالته  مل��ا  وفقا  امل��خ��درات  ع�سابات 
امل�ستبه  27 من  يف بيان. واأم��ر قا�س بالإفراج عن 

بهم.
وت��ظ��ه��ر ����س���ورة ن�����س��ره��ا م��ك��ت��ب الدع������اء ال���ع���ام يف 
الذي  املذبح  ح��ول  معلقة  جماجم  �سيتي  مك�سيكو 

ن�سب يف خلفيته �سليب وعليه قناع خ�سبي.
واأظهرت �سور للغرفة ن�سرتها و�سائل اإعام حملية 
امل��ذب��ح عليه ر���س��وم مليئة  اإىل مي��ني  وج���ود ج���دار 
بالرموز �سملت هرما وفوقه يد، واأجراما �سماوية 

وراأ�س ماعز وجنمة �سدا�سية بني قرنيه.
وق��ال��ت م��ت��ح��دث��ة ب��ا���س��م م��ك��ت��ب الدع�����اء ال��ع��ام اإن 
تلك اجلماجم  مازالت حتقق يف م�سدر  ال�سلطات 
واأ�سارت اإىل اأن عدد ما عرت عليه ال�سلطات منها 

بلغ 42 على الأقل.
اأي�سا  ع����روا  امل��ح��ق��ق��ني  اأن  امل��ت��ح��دث��ة  واأ����س���اف���ت 
اجلرة  يف  واجلنني  فك  عظمة  و40  �سكاكني  على 
املوقع،  �ساق يف  اأو  ذراع  الزجاجية و30 عظمة من 
املحفوظ  اجل���ن���ني  ك����ان  اإن  ب��ع��د  ي��ت�����س��ح  مل  ل��ك��ن 

ب�سريا.
تيبيتو،  منطقة  ع��ن  ي��ع��رف  ط��وي��ل��ة  ف���رة  وم��ن��ذ 
اأنها  املك�سيكية،  للعا�سمة  التاريخي  املركز  �سمايل 

معقل لاأن�سطة التجارية غر القانونية.
بهم يف  امل�ستبه  اأغلب  الإف��راج عن  البع�س  واعترب 
التي تواجه �سعوبات يف  انتكا�سة للحكومة  تيبيتو 
متثل  التي  الع�سابات  عنف  اأعمال  على  ال�سيطرة 

م�سكلة مزمنة.

هل �ستعتزل ليدي 
غاغا الغناء؟ 

على  ن�سرت  ح��ني  اجل��م��ه��ور  غاغا   العاملية  ليدي  النجمة  �سدمت 
من�سورا  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  اأح��د  على  اخل��ا���س  ح�سابها 
و�سفت فيه "ال�سهرة" على اأنها �سجن  دون اأن تك�سف ماذا ق�سدت 
وال�سحافة  يومني  قبل  التدوينة  هذه  ن�سرت  اأن  ومنذ  كتبته؟  مبا 
الجنبية حتاول اأن تك�سف الأ�سباب التي دفعتها لكتابة هذه الكلمات 
فالبع�س راأى اأنها قد تكون كلمات من اأغنيتها اجلديدة فيما راأى 
ان  الغناء  تعتزل  قد  وانها  اأنها متر مبرحلة �سعبة  الآخ��ر  البع�س 
طالت هذه الفرة عليها على الرغم انها �سرحت �سابقا انها حت�سر 

األبومها ال�ساد�س.


