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�ضربات رو�ضية توقع �ضحايا مدنيني يف �إدلب
•• بريوت-�أ ف ب:

ُقتل �ضتة مدنيني على الأقل اأم�س ب�ضربات نّفذتها طائرات حربية 
رو�ضية يف حمافظة اإدلب يف �ضمال غرب �ضوريا، وفق ما اأفاد املر�ضد 
ال�ضوري حلقوق الإن�ضان. وقال املر�ضد اإن �ضتة مدنيني قتلوا بينهم 
با�ضتهداف  نف�ضها،  العائلة  من  جميعهم  الأق���ل،  على  وام���راأة  طفل 

طائرات حربية رو�ضية قرية جبال يف ريف اإدلب اجلنوبي.
لوجود  ن��ظ��راً  ب��الرت��ف��اع  مر�ضح  القتلى  ع��دد  اأن  اإىل  املر�ضد  واأ���ض��ار 
حتت  عالقني  ل��وج��ود  بالإ�ضافة  خطرة  ح��الت  يف  بع�ضهم  جرحى 

الأنقا�س.
اجلزء  على  �ضابقاً(  الن�ضرة  )جبهة  ال�ضام  حترير  هيئة  وت�ضيطر 
الأكرب من اإدلب وحميطها، كما تتواجد فيها ف�ضائل معار�ضة اأقل 
ن�ضفهم  ن�ضمة،  نحو ثالثة ماليني  اإدل��ب وحميطها  وت�ضّم  نفوذاً. 
املقاتلني  م��ن  الآلف  ع�ضرات  وبينهم  اأخ���رى  مناطق  م��ن  ن��ازح��ون 
بعد هجمات  اأخ��رى،  اإجالوؤهم من حمافظات  الذين مت  املعار�ضني 

�ضنتها قوات النظام على معاقلهم.

 مقتل ت�ضعة �أطفال بانفجار لغم يف �أفغان�ضتان 
•• قندوز-�أ ف ب:

�ضرق  ���ض��م��ال  يف  اأط���ف���ال  ت�ضعة  مبقتل  اأر����ض���ي  ل��غ��م  ان��ف��ج��ار  ت�ضبب 
اأفغان�ضتان ال�ضبت، وفق ما اأفاد م�ضوؤول يف ظل تزايد عدد ال�ضحايا 

املدنيني خالل النزاع الذي تعي�ضه البالد.
ووقع النفجار يف منطقة دارقد يف ولية تخار عندما مر اأطفال فوق 

لغم كان مزروًعا على طريق يف قرية ت�ضيطر عليها حركة طالبان.
وقال املتحدث با�ضم حاكم ولية تخار جواد هجري لوكالة فران�س 
لغم  انفجار  اإث��ر  ت�ضعة ط��الب مدر�ضة  ال�ضباح  ه��ذا  ا�ضت�ضهد   بر�س 
اأر���ض��ي زرع��ت��ه ح��رك��ة ط��ال��ب��ان. واأ���ض��اف اأن جميع الأط��ف��ال �ضبية 

ترتاوح اأعمارهم بني �ضبعة و11 عاًما.

�إغالق �لطرق �مل�ؤدية �إىل ميناء �أم ق�صر  
�حتجاجات �لعر�ق تخلف ع�ضر�ت �جلرحى بالب�ضرة

•• بغد�د-وكاالت:

اأن اإطالق  اأم�س ال�ضبت،  ذكرت املفو�ضية العليا حلقوق الإن�ضان يف العراق، 
والذخرية  مبا�ضرة  املتظاهرين  باجتاه  للدموع  امل�ضيل  الغاز  الأم��ن  ق��وات 
اإ�ضابة  اأ�ضفر عن  املطل على اخلليج،  الرئي�ضي  اأم ق�ضر،  احلية عند ميناء 
اأغلقوا كل  املحتجني  اآلف  فاإن  اأمنية،  م�ضادر  وبح�ضب  متظاهرا.   120
الطرق املوؤدية اإىل ميناء اأم ق�ضر، الأمر الذي علقت عليه املفو�ضية، قائلة 
اإىل  املحتجني  دعت  اإنها  منه،  ن�ضخة  عربية  نيوز  �ضكاي  تلقت  لها  بيان  يف 
واملمتلكات  العامة  امل��راف��ق  تعري�س  وع���دم  ال��ت��ظ��اه��رات،  ب��اأم��اك��ن  الل��ت��زام 
للخطر.ويف الوقت الذي قال فيه م�ضدر اإن العمل يف امليناء توقف ب�ضبب 
قطع املتظاهرين للطرق املوؤدية ملدخله، اأكدت املفو�ضية اأن املوانئ متثل اأهم 
موارد القت�ضاد لل�ضعب العراقي، واإحلاق ال�ضرر بها اأو تعطيلها �ضينعك�س 
�ضاحنات  وُمنعت  ومعي�ضتهم.  العراقي  ال�ضعب  اأبناء  كافة حقوق  على  �ضلبا 
حتمل ب�ضائع من الدخول اأو اخلروج من امليناء.   وعلى �ضعيد اآخر، اأغلق 
املحتجون طرقا موؤدية اإىل حقل جمنون النفطي، ال�ضبت، ومنعوا املوظفني 

من الو�ضول اإىل هناك. لكن م�ضادر نفطية قالت اإن العمليات مل تتاأثر.

تظاهر�ت مرتقبة من طر�بل�س �إىل بريوت �ليوم
•• بريوت-وكاالت:

املقبلة م�ضغرة،  احلكومة  تكون  اأن  ال�ضبت،  ام�س  لبنانية  توقعت م�ضادر 
منازع  ب��ال  ترجيحاً  الأك���ر  ال���ض��م  يبقى  احل��ري��ري  �ضعد  اأن  اإىل  م�ضرية 
لإع����ادة تكليفه ت��األ��ي��ف احل��ك��وم��ة. ورج��ح��ت امل�����ض��ادر ���ض��دور ال��دع��وة اإىل 
ت��وّج��ه جديد  واح���د. ويف  ليوم  الإث��ن��ني  غ��داً  اأن جت��رى  ال�ضت�ضارات على 
بلبنان، اأطلقت جمموعة حلقي امل�ضاركة يف الحتجاجات التي انطلقت يف 
اأكتوبر، دعوة لتظاهرات موّحدة يف طرابل�س )�ضماًل( ويف العا�ضمة   17
اأح��د ال�ضغط. وقالت املجموعة يف بيان  ا�ضم  اليوم الأح��د، حتت  ب��ريوت، 
العامة وال�ضوارع يف  ال�ضاحات  ن�ضرته على ح�ضابها على في�ضبوك: لنمالأ 

كل املناط الأحد.
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و��ضنطن: قطر مل توقع على قانون مكافحة �لإرهاب
•• و��شنطن-وكاالت:

قانون  على  توقع  مل  قطر  اأن  ال�ضنوي  الأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  تقرير  ك�ضف 
مكافحة الإرهاب وغ�ضيل الأموال، الذي مت التفاق عليه عام 2018، حيث مازال 
القانون ينتظر موافقة الأمري القطري. واأملح اإىل اأن قطر تقوم مبحاكمات �ضكلية 
�ضد داعمي الإرهاب، وغالباً ما تنتهي تلك املحاكمات بدون توجيه التهم وتربئتهم 

يف نهاية املطاف.
ويف التفا�ضيل، ذكرت وزارة اخلارجية الأمريكية يف تقريرها ال�ضنوي عن الإرهاب 
للعام 2018، اأن احلكومة القطرية و�ضعت العام املا�ضي م�ضودة قانون ملكافحة غ�ضل 
الأم��وال ومتويل الإره��اب، لكنها مل توقع عليه حتى الآن، وم��ازال القانون ينتظر 
املوافقة النهائية من قبل جمل�س الوزراء والأمري متيم. كما اأ�ضار التقرير اإىل اأنه 
كما  الإره��اب.  لتورطهم يف دعم  وكياناً حملياً  �ضخ�ضاً   28 »يف مايو، �ضنفت قطر 
قامت الدوحة مبحاكمة ثالثة اأفراد متهمني بدعم الإرهاب عام 2015-2016 
واأُدين �ضخ�س واحد وا�ضتوؤنف احلكم، ومتت تربئة اثنني. لكن قطر اأعادت توجيه 
التهام اإىل الثالثة جميعاً يف يوليو 2017، وظلت ق�ضاياهم معلقة يف نهاية عام 

.2018
وا�ضتاأنف النائب العام القطري حكم الرباءة، واأُفرج عن �ضخ�س واحد من الحتجاز، 
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فاطمة بنت مبارك : علم 
ل�ضيادتها  رم��ز  �ل��دول��ة 
وع���زت���ه���ا ووح��دت��ه��ا

•• �أبوظبي-و�م:

فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  اأك���دت 
الحتاد  رئي�ضة  م��ب��ارك  بنت 
الن�ضائي العام رئي�ضة املجل�س 
والطفولة  لالمومة  العلى 
ملوؤ�ض�ضة  الع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ض��ة 
علم  ان  ال����ض���ري���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الدولة رمز ل�ضيادتها وعزتها 
ي��رف��ع��ه الب����ن����اء ع��ال��ي��ا لنه 

يعرب عن �ضيادة بالدهم.
لها  كلمة  يف  �ضموها  وق��ال��ت 
بهذه املنا�ضبة ان علم الوطن 
يعرب عن وحدة تراب البالد 
�ضطر  اأج��ل��ه  وم��ن  و�ضيادتها 
الب�������اء والج���������داد والب����ن����اء 
ت���اري���خ ال��ب��ل��د امل��ج��ي��د وغدت 
البناء  يرفعها  خفاقة  رايته 
والبذل  ال�����ولء  ع���ن  ت��ع��ب��ريا 

والعطاء .
واو�ضحت ان موؤ�ض�س الدولة 
امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ض��ي��خ زاي����د بن 
اهلل  طيب  نهيان  ال  �ضلطان 
ال��ذي اعطانا در�س  ث��راه هو 
وعلمنا  الوطن  اىل  النتماء 
�ضيء  عليه  يعلو  ل  رمزنا  ان 
الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  وت��وا���ض��ل 

على هذا النهج .
)التفا�ضيل �س3(

دع�ة 49 مبدعًا �إمار�تيًا لت�صميم �له�ية �لإعالمية لالإمار�ت لرت�صيخ �ص�رتها �لإيجابية 
حممد بن ر��ضد وحممد بن ز�يد يعلنان عن ت�ضميم هوية 

�إعلمية مرئية للإمار�ت ت�ضاعد على نقل ق�ضتها للعامل ب�ضكل جديد
•• �أبوظبي-و�م:

اآل مكتوم  ال�ضيخ حممد بن را�ضد  ال�ضمو  اأعلن �ضاحب 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل ، و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، 

عن اإطالق م�ضروع وطني لبتكار وت�ضميم �ضعار يعك�س 
مقومات  ويج�ضد  الإم���ارات،  لدولة  الإعالمية  الهوية 
والقت�ضادية  والإن�ضانية  والثقافية  التاريخية  �ضعبها 
امللهمة  ق�ضتها  وينقل  القيمية  منظومتها  وي��رتج��م 
�ضقف  ل  كدولة  ال�ضتثنائية  جتربتها  وي�ضارك  للعامل 

لطموحاتها واأحالمها وتطلعاتها. )التفا�ضيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات

دع�ة 49 مبدعًا �إمار�تيًا لت�صميم �له�ية �لإعالمية لالإمار�ت لرت�صيخ �ص�رتها �لإيجابية 

حممد بن ر��ضد وحممد بن ز�يد يعلنان عن ت�ضميم هوية �إعلمية مرئية لدولة �لإمار�ت ت�ضاعد على نقل ق�ضتها للعامل ب�ضكل جديد
•• �أبوظبي-و�م:

اأعلن �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  را���ض��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل،  رع����اه  دب����ي 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�ضلحة، عن اإطالق 
وت�ضميم  لب��ت��ك��ار  وط��ن��ي  م�����ض��روع 
الإعالمية  ال��ه��وي��ة  ي��ع��ك�����س  ���ض��ع��ار 
ويج�ضد مقومات  الإم���ارات،  لدولة 
والثقافية  ال���ت���اري���خ���ي���ة  ���ض��ع��ب��ه��ا 
ويرتجم  والقت�ضادية  والإن�ضانية 
ق�ضتها  وينقل  القيمية  منظومتها 
جتربتها  وي�����ض��ارك  للعامل  امللهمة 
�ضقف  ل  ك�����دول�����ة  ال����ض���ت���ث���ن���ائ���ي���ة 
وتطلعاتها  واأحالمها  لطموحاتها 

مع كل �ضعوب الأر�س.
وقال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
�ضنوجه  م���ك���ت���وم:  اآل  را�����ض����د  ب����ن 
اإماراتياً  م��ب��دع��اً   49 ل����  ال���دع���وة 
وم�ضممني من  واأدب���اء  فنانني  من 
اإمارات الدولة ال�ضبعة كي ي�ضاركوا 
كي  الإع��الم��ي��ة  هويتنا  ت�ضميم  يف 
نروي ق�ضة الوطن وم�ضرية البناء 
�ضموه:  م�ضيفاً  العامل"،  ل�ضعوب 
الوطن  ���ض��ورة  تر�ضيخ  اإىل  ن�ضعى 
العاملية..  ال��ذه��ن��ي��ة  يف  اجل��م��ي��ل��ة 
وت�����ض��م��ي��م ال��ه��وي��ة الإع��الم��ي��ة هو 
تر�ضيخ  رح���ل���ة  يف  ج���دي���دة  خ���ط���وة 
لدولة  العاملي  الإع��الم��ي  التواجد 

الإمارات".
ت�ضميم  اإىل  "نهدف  �ضموه:  واأ�ضار 
ع����الم����ة وه�����وي�����ة م���رئ���ي���ة ل���دول���ة 
قطاعاتنا  ك��اف��ة  ت�ضاعد  الإم�����ارات 
ق�ضتنا  ل��ن��ق��ل  ا���ض��ت��خ��دام��ه��ا  ع��ل��ى 
معترباً  املجالت"،  كافة  يف  للعامل 
هويتنا  ك����ان����ت  "كلما  �����ض����م����وه: 
وتعك�س  وم��وؤث��رة  قوية  الإع��الم��ي��ة 
اأن نحفز  ا�ضتطعنا  جتربتنا ب�ضدق 
يف  جتربتنا  ي�ضتلهموا  كي  املاليني 

م�ضريتهم التنموية".
بالقول:  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  وخ���ت���م 
"الإمارات اأر�س الفر�س والأحالم.. 
هذه ق�ضتنا التي ت�ضتحق اأن نرويها 

للعامل".
ال�ضمو  ق���ال ���ض��اح��ب  م���ن ج��ان��ب��ه، 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�ضيخ 
جتربة  متثل  الإم����ارات  دول���ة  "اإن 
انتقال  ورح����ل����ة  م����ب����دع����ة،  جن������اح 
حدودها  تتجاوز  ملهمة،  ح�ضاري 
ومتثل  ال��ع��امل��ي��ة،  اإىل  اجل��غ��راف��ي��ة 
لل�ضعوب  ل��الأم��ل وح��اف��زاً  م�����ض��دراً 
واحلكومات على ال�ضاحة الدولية.. 
هوية  "ت�ضميم  اأن  �ضموه  مو�ضحا 
اإع���الم���ي���ة اإم���ارات���ي���ة ���ض��ي��ن��ق��ل هذه 
كونها  ك��ل��ه  ال���ع���امل  اإىل  ال��ت��ج��رب��ة 
تتعلم  الإن�����ض��اين  للتقدم  من��وذج��اً 
املجتمعات  ودرو����ض���ه  خ���ربات���ه  م���ن 
النهو�س  املختلفة يف طريقها نحو 

والتنمية".
خالل  م��ن  "ن�ضعى  �ضموه  واأ���ض��اف 
الإعالمية  ال��ه��وي��ة  وب��ن��اء  ت�ضميم 
ال�ضورة  ت���ع���زي���ز  اإىل  ل�����الإم�����ارات 
وق�ضة  و�ضعبها  للدولة  الإيجابية 
الع�ضر  ت�����ض��اب��ق  ال���ت���ي  ن��ه��و���ض��ه��ا، 
ال����وع����ي  ال������زم������ن، يف  وت���خ���ت�������ض���ر 
الر�ضمي  امل�ضتوىين  على  ال��ع��امل��ي 
وال�ضعبي." واأكد �ضموه اأن "ت�ضميم 
اإع���الم���ي���ة وع���الم���ة مميزة  ه���وي���ة 
احل�ضارية  قيمنا  وجت�ضد  متثلنا 
مبادراتنا  ت���ع���زي���ز  يف  ���ض��ي�����ض��اع��د 
ال���وط���ن���ي���ة ك���اف���ة خل����ري الإن�������ض���ان 
"باأن  منوها  وتقدمه"..  و�ضعادته 
دولة الإمارات تقع يف قلب احلراك 
القت�ضادية  امل�ضتويات  على  العاملي 
والجتماعية والثقافية.. وت�ضميم 
ه���وي���ة ت�����ض��وي��ق��ي��ة ل���ه���ا ي��ع��م��ق من 
تاأثريها وقوتها الناعمة يف العامل." 
ال��ه��وي��ة الإع��الم��ي��ة مبثابة  ت��ع��د  و 
و�ضعب  دول��ة  لأي  املرئية  العالمة 
ب��ح��ي��ث ت���ك���ون ق������ادرة ع��ل��ى متثيل 
ب�ضكل  وف��رادت��ه��ا  ومت��ي��زه��ا  قيمها 
ا�ضتخدامها من  �ضعار مرئي ميكن 
العديد  ويف  ال��ق��ط��اع��ات  ك��اف��ة  قبل 
نقل  على  لت�ضاعدها  املنا�ضبات  من 
والتاريخية  القت�ضادية  املقومات 
والثقافية  والإن�ضانية  واجلغرافية 

للعامل وال�ضعوب الأخرى.
وقد خا�ضت العديد من دول العامل 
جت���ارب وم�����ض��اري��ع خ��الق��ة لبتكار 

حتر�س القيادة الإماراتية وال�ضعب 
ال��ت��م�����ض��ك بقيم  ع��ل��ى  الإم�����ارات�����ي 
والتوا�ضع  الب�ضاطة  جلهة  الحت��اد 
الولء  وقيم  والتالحم  والتعا�ضد 
للوطن والبذل والت�ضحية وتوحيد 
الأهداف والتطلعات من اأجل اإعالء 
كرامتها  و����ض���ون  الإم��������ارات  راي�����ة 

وحفظ �ضيادتها والدفاع عنها.
و منذ ن�ضاأتها وحتى اليوم، ر�ضخت 
العامل  كملتقى  موقعها  الإم����ارات 
ون��ق��ط��ة ال��ت��ق��اء ال�����ض��ع��وب، م��ن كل 
مكاناً  ت�ضكل  حيث  املعمورة،  اأنحاء 
اأكر  م��ن  للنا�س  وال��ع��م��ل  للعي�س 
من 190 جن�ضية، �ضمن بيئة اآمنة 
النا�س  ماليني  ي�ضاهم  وم�ضتقرة، 
املجتمعي  ن�ضيجها  ت�ضكيل  يف  فيها 
والثقافية  اللونية  الأطياف  متعدد 
يف  م�ضاهمني  والدينية،  والعرقية 
الهوية  املحلية حتت  هويتها  اإث��راء 

العاملية الكوزموبوليتانية.
التنموية  م�����ض��ريت��ه��ا  ب��ف�����ض��ل  و 
و�ضعتها يف م�ضاف  التي  املت�ضارعة 
ت�����ط�����وراً،  الأ�������ض������رع  ال�����ع�����امل  دول 
تكر�س  اأن  الإم��������ارات  ا���ض��ت��ط��اع��ت 
كاأر�س  وع���امل���ي���اً  ع���رب���ي���اً  ���ض��ورت��ه��ا 
وحا�ضنة  والأح������������الم،  ال����ف����ر�����س 
ل��ل��م��واه��ب والإب����داع����ات واخل���ربات 
واأ�������ض������ح������اب الأف�������ك�������ار اخل����الق����ة 
والطموحني  ال��ري��ادي��ة  وامل�����ض��اري��ع 
الذين يتطلعون اإىل بناء م�ضتقبلهم 
و���ض��ن��ع اإجن����ازات����ه����م، واج����دي����ن يف 
الإم�������ارات ب��ي��ئ��ة ت��ن��اف�����ض��ي��ة حمفزة 
وترجمة  والإن����ت����اج  الب���ت���ك���ار  ع��ل��ى 
اأحالمهم، لت�ضبح ق�ض�س جناحهم 
ج�����زءاً م���ن ق�����ض��ة جن����اح الإم������ارات 
بها  الحتفاء  ت�ضتحق  التي  امللهمة 

وم�ضاركتها مع العامل.
مكانة  الإم����������ارات  دول������ة  حت���ت���ل  و 
ال�ضرق  يف  م���رك���ز  ك���اأك���رب  ح��ي��وي��ة 
الأو����ض���ط و���ض��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا لقطاع 
امل���ال والأع���م���ال، الأم����ر ال���ذي عزز 
جذب  كنقطة  القت�ضادي  موقعها 
الأجنبي،  ل��ال���ض��ت��ث��م��ار  رئ��ي�����ض��ي��ة 
م���ع ا���ض��ت��ق��ط��اب��ه��ا ن��خ��ب��ة م���ن اأكرب 
اأ�ضحت  ك��م��ا  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����ض��رك��ات 
الإم������ارات م���رك���زاً لح��ت�����ض��ان رواد 
ال�ضباب  م���ن  امل��ب��ت��ك��ري��ن  الأع����م����ال 
حتولت  ال��ت��ي  النا�ضئة  وال�����ض��رك��ات 

اإىل ق�ضة جناح عاملية.

امل��ج��ت��م��ع��ات وت��غ��ي��ري حياة  ب���واق���ع 
النا�س لالأف�ضل.

الهوية  ه���ذه  ت�ضميم  ي��ه��دف  ك��م��ا 
على  ال���ت���اأك���ي���د  اإىل  الإع����الم����ي����ة 
التي  الإم��ارات��ي��ة  الوطنية  ال��ه��وي��ة 
اخلليجية  للهوية  ام���ت���داداً  ت�ضكل 
وال��ع��رب��ي��ة وال��ت��ي ت�ضكل ج���زءاً من 
ال���ه���وي���ة ال���ع���امل���ي���ة مب����ا مت���ل���ك من 
يتعار�س  ل  ومب��ا  م�ضرتكة  قوا�ضم 
م������ع خ�������ض���و����ض���ي���ت���ه���ا امل�����ت�����ف�����ردة؛ 
بالتجربة  الحتفاء  اإىل  بالإ�ضافة 
على  القائمة  املتميزة  الإم��ارات��ي��ة 
والرتقاء  والتطور  والنمو  التعلم 
التجربة  ه���ذه  وت��ق��دمي  امل��ت��وا���ض��ل 
للعامل للتعلم منها وال�ضتفادة من 
الدول  اه��ت��م��ام  واإث����ارة  معطياتها؛ 
والأف�����راد ب��ال��ت��ق��دم امل��ت�����ض��ارع الذي 
حا�ضنة  ك��دول��ة  الإم������ارات  حققته 
الالحمدودة  والإمكانات  لالبتكار 

و�ضانعة للريادة وم�ضدرة لها.
الهوية  ت�����ض��م��ي��م  ي���ه���دف  ك���ذل���ك، 
ت�ضليط  اإىل  ل��الإم��ارات  الإع��الم��ي��ة 
ال�ضوء على ثقافة "الالم�ضتحيل" 
كمنظومة  الإم����ارات  تتبناها  التي 
ع��م��ل م��ت��ك��ام��ل��ة، و���ض��ع��ي الإم������ارات 
الرفاه  درج���ات  اأق�ضى  حتقيق  اإىل 
م�ضتويات  اأق�ضى  وب��ل��وغ  املجتمعي 
الإن���ت���اج���ي���ة والإب����داع����ي����ة؛ واإب������راز 
والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  املقومات 
والتاريخية واجلغرافية والإن�ضانية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ق��ي��م��ي��ة ال��ت��ي ت�ضكل 
الإماراتية  ال��ت��ج��رب��ة  ب��ن��اء  اأ���ض��ا���س 
و�ضناعة هويتها الإعالمية املتميزة 
وبناء  دة؛  امل��ت��ف��رِّ لهويتها  كانعكا�س 
ال��وط��ن��ي وال�ضعبي  وت��ع��زي��ز احل�����س 
يف امل��ج��ت��م��ع الإم����ارات����ي م��ن خالل 
خ��ل��ق وع���ي ج��م��ع��ي ح���ول م���ا ميثل 
ال��ه��وي��ة الإم���ارات���ي���ة الأ���ض��ي��ل��ة وما 
الإماراتية،  ال�ضخ�ضية  روح  يج�ضد 
الإماراتي  املجتمع  يتحول  بحيث 
للتجربة  �ضفراء  اإىل  اأط��ي��اف��ه  بكل 
نقل  يف  وي�����ض��اه��م��ون  الإم����ارات����ي����ة 

ق�ضتها ل�ضعوب العامل.
املقومات  م����ن  ال���ع���دي���د  ه���ن���اك  و 
واخل�ضائ�س التي ت�ضهم يف �ضياغة 
وبلورة الهوية الإعالمية لالإمارات، 
حتت مظلة الهوية الإماراتية التي 
تت�ضم باخل�ضو�ضية والأ�ضالة، على 
نحو يعمل على بناء وتر�ضيخ �ضورة 

خمتلف الكوادر القيادية والإدارية، 
اأدوات  ت���ط���وي���ر  اإىل  ال�����ض��ع��ي  م����ع 
عالياً،  ال�ضقف  ترفع  اأداء  ومعايري 
املعنيني  ك��اف��ة  ي�ضجع  ال���ذي  الأم���ر 
تطوير  على  القرار  �ضنع  دائ��رة  يف 
والتفكري  اآفاقهم  وتو�ضيع  اأدواتهم 
املاألوف  وخ�����ارج  ال�����ض��ن��دوق  خ����ارج 
جمالتهم،  يف  �ضباقني  يكونوا  ك��ي 
يتبعها  م��ع��اي��ري  ي�����ض��ع��ون  ب��ح��ي��ث 

الآخرون.
التنموية  الإم����ارات  ق�ضة  ت�ضكل  و 
امل�����ج�����الت  ك������ل  وال�����ت�����ط�����وري�����ة يف 
الالم�ضتحيل  لثقافة  حياً  جت�ضيداً 
الإماراتية،  ال��ق��ي��ادة  اأر���ض��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
منذ  متالحقة،  اأج��ي��ال  م��دى  على 
خالل  من  ال��ي��وم،  وحتى  التاأ�ضي�س 
رفع ال�ضقف عالياً والإمي��ان باأن ل 
�ضيء يقف اأمام طموحات وتطلعات 
دولة الإمارات، قيادة و�ضعباً، وعدم 
ال�ضت�ضالم للياأ�س اأو الرتاجع اأمام 
التحديات وال�ضعوبات. فامل�ضتحيل 
قامو�س  يف  م����وج����ودة  غ���ري  ك��ل��م��ة 
الإجن���از الإم��ارات��ي، وه��و ما يجعل 
لكل  اإل��ه��ام  م�ضدر  الإم����ارات  ق�ضة 
ل  من  تبداأ  التي  وال�ضعوب  ال��دول 
�ضيء، لت�ضبح مركز العامل اإن�ضانيا 
واجتماعياً،  واق��ت�����ض��ادي��ا  وث��ق��اف��ي��ا 
من خالل العمل ال��دوؤوب والقيادة 
والإرادة  الواعية  والإدارة  احلكيمة 

الثابتة واحلوكمة الر�ضيدة.
و متثل دول��ة الإم����ارات م��ن��ارة اأمل 
و�ضانعًة  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  ل�����ض��ع��وب 
املنطقة  يف  الإي����ج����اب����ي  ل��ل��ت��غ��ي��ري 
وق�������ائ�������دة ل�����ل�����ح�����راك الإن�����������ض�����اين 
والتنموي، من خالل ال�ضتثمار يف 
ال�ضباب وتوجيه طاقاتهم ودعمهم 
يف م�����ض��اري��ع��ه��م ال��ت��ي ي�����ض��ع��ون من 
جمتمعاتهم  ب���ن���اء  اإىل  خ���الل���ه���ا 
وق��ه��ر ال��ي��اأ���س وخ��ل��ق واق���ع اأف�ضل. 
ال��ع��دي��د من  الإم������ارات  تتبنى  ك��م��ا 
وامل�ضاريع  وال�����ربام�����ج  امل�����ب�����ادرات 
والإن�ضانية  والإغ��اث��ي��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
اله�ضة  الفئات  مل�ضاعدة  واملجتمعية 
املنكوبني  وجن�����دة  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف 
اأينما  ال���ن���ا����س  ع���ن  امل���ع���ان���اة  ورف�����ع 
كانوا، وامل�ضاهمة يف الرتقاء بواقع 
التعليم  ق��ط��اع��ات  يف  امل��ج��ت��م��ع��ات 

وال�ضحة والتمكني امل�ضتقبلي.
الوحيدة  ال��دول��ة  الإم�����ارات  تعد  و 

�ضورتها  وبناء  الإعالمية  هويتها 
وتعريف  جتربتها  لت�ضويق  العاملية 
العامل بها. من ذلك �ضنغافورة من 
 Passion Made خالل �ضعار
من  واأ����ض���رتال���ي���ا   ،  Possible
خ����الل ���ض��ع��ار ال��ك��ن��غ��ر، وك���ن���دا من 
خ���الل ورق����ة ال��ق��ي��ق��ب، وه���ي اأكر 
على  بها  املعرتف  الوطنية  الرموز 
نطاق وا�ضع يف كندا، ونيوزيلندا من 
ال�ضرخ�س  نبات  �ضعفة  �ضعار  خالل 
ال��ف�����ض��ي امل��ح��ل��ي، وب��ري��ط��ان��ي��ا من 
 Great Britain �ضعار  خالل 

...
واأعلن �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم عن اأن 49 فناناً 
يف  �ضي�ضاهمون  اإم��ارات��ي��اً  وم��ب��دع��اً 
املرئية  الإع��الم��ي��ة  الهوية  تطوير 
ميثلون اإمارات الدولة كافة، بواقع 
من  اإم���ارة،  كل  من  مبدعني  �ضبعة 
ونحاتني  وخ���ط���اط���ني  ر����ض���ام���ني 
واأدباء وباحثني وم�ضممي غرافيك 
بحيث يقدمون ت�ضوراتهم وروؤاهم 
م����ن خالل  اخل�������ض���و����س،  ه�����ذا  يف 
املبتكرة  الت�ضاميم  م��ن  جمموعة 
التي �ضيناق�ضونها، والتي يرون اأنها 
تعك�س �ضورة الإمارات ومقوماتها، 
كق�ضة جناح ورحلة بناء متوا�ضلة، 
ت�ضتحق الحتفاء بها وم�ضاركتها مع 
اإلهام  م�ضدر  ت�ضكل  بحيث  العامل، 

وحتفيز لل�ضعوب واملجتمعات.
و�ضي�ضتعر�س امل�ضممون �ضمن فرق 
املرجوة  والأه����داف  الر�ضائل  عمل 

التي تخدم هذا امل�ضروع الوطني.
اإعالمية  ه��وي��ة  ت�ضميم  ي��ه��دف  و 
ق�ضة  ن��ق��ل  اإىل  الإم��������ارات  ل���دول���ة 
ل��ل��ع��امل كق�ضة  امل��ل��ه��م��ة  الإم�������ارات 
رغم  متوا�ضلة  بناء  وم�ضرية  جناح 
ال��ت��ح��دي��ات وال��ع��ق��ب��ات، وذل����ك من 
خ���الل ���ض��ع��ار م��رئ��ي مي��ك��ن تناقله 
ال�����ض��ع��وب وامل��وؤ���ض�����ض��ات ب�ضورة  ب��ني 
الهوية  ت��ع��ك�����س  و����ض���وف  ���ض��ع��ب��ي��ة. 
الإع��الم��ي��ة وال�����ض��ع��ار امل��رئ��ي ق�ضة 
الإمارات وقيمها ومتيزها وفرادتها 
اإلهام  م�ضدر  لت�ضكل  واإن�ضانيتها 
مكانة  وتر�ضيخ  لل�ضعوب،  وحتفيز 
املجتمع  يف  و���ض��م��ع��ت��ه��ا  الإم���������ارات 
ال���دويل ك��دول��ة فاعلة وق���ادرة على 
اإحداث التغيري البناء مبا ي�ضهم يف 
خدمة الب�ضرية من خالل الرتقاء 

كبيئة  الإم����ارات  م��وق��ع  تعزيز  ومت 
وكمركز  واآم���ن���ة  م�����ض��ت��ق��رة  اأع���م���ال 
اآف������اق  ع����امل����ي ج�������اذب ذي  جت�������اري 
خالل  م��ن  لحم����دودة،  م�ضتقبلية 
تت�ضم  وت�ضريعية  قانونية  منظومة 
اإىل  بالإ�ضافة  والفاعلية  بالكفاءة 
توفري العديد من الت�ضهيالت التي 
اقت�ضادياً  الإم��ارات  تناف�ضية  عّززت 

يف املنطقة ويف ال�ضوق العاملية.
واخل���ط���ط  ال�������ض���ي���ا����ض���ات  ك����ل  يف  و 
دولة  تعتمدها  التي  ال�ضرتاتيجية 
الإم���������ارات وت��ت��ب��ن��اه��ا ت��ن��ط��ل��ق من 
حتول  ب��ح��ي��ث  م�ضتقبلي،  م��ن��ظ��ور 
له  والإع��داد  للم�ضتقبل  التخطيط 
حتتها  تتوحد  عمل  منظومة  اإىل 
ك���اف���ة ال����ربام����ج وامل�������ض���اري���ع على 
واملحلي،  الحت�������ادي  ال�����ض��ع��ي��دي��ن 
احلكومي  ال��ق��ط��اع  م�ضتوى  وع��ل��ى 
وال���ق���ط���اع اخل����ا�����س، ���ض��م��ن روؤي����ة 
ا���ض��ت�����ض��راف��ي��ة ���ض��ام��ل��ة ت���ق���وم على 
الغد،  لأج��ي��ال  امل�ضتقبل  دول��ة  بناء 
بحيث تكون الإمارات من الالعبني 
يف  امل�ضتقبل  �ضناعة  يف  الرئي�ضيني 

املنطقة والعامل.
فو ي اإطار هذه الروؤية الطموحة، 
حتر�س الإمارات على النفتاح على 
اأحدث الأفكار امل�ضتقبلية يف العلوم 
والذكاء  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال����ض���ط���ن���اع���ي، وم���واك���ب���ة ك����ل ما 
ي�ضتجد يف �ضتى املجالت احليوية، 
تنموياً وخدمياً، مبا يخدم م�ضرية 
املجتمعي،  ال��رف��اه  وي��ع��زز  التنمية 
اإىل جانب احلر�س على ا�ضتحداث 
واب����ت����ك����ار حلول  ع�����ض��ري��ة  اأدوي��������ة 
وغر�س  الإجن����از،  وت�ضريع  خ��الق��ة 
يف  امل�ضتقبلي  ال���ض��ت�����ض��راف  ث��ق��اف��ة 
كافة موؤ�ض�ضات الدولة ويف العقلية 
ال��ف��ردي��ة واجل��م��ع��ي��ة، ع����الوة على 
ال���ت���ن���ب���وؤ ب���ال���ت���غ���ريات وال���ت���ح���ولت 
لها  وال������ض�����ت�����ع�����داد  امل�������ض���ت���ق���ب���ل���ي���ة 
واحتوائها وت�ضخريها ملا فيه �ضالح 
وملا  امل�ضتدامة،  التنموية  م�ضريتها 

يخدم �ضعبها و�ضعوب املنطقة.
فكرياً  ن���ه���ج���اً  الب���ت���ك���ار  ي�����ض��ك��ل  و 
وث���ق���اف���ة ع��م��ل واأ����ض���ل���وب ح���ي���اة يف 
دولة  يف  احليوية  القطاعات  كافة 
اأ�ضا�س  البتكار  يعد  كما  الإم���ارات. 
ال����ق����رار ور����ض���م اخلطط  ���ض��ن��اع��ة 
�ضمن  الدولة  يف  وال�ضرتاتيجيات 

اإيجابية لدولة الإمارات يف الذهنية 
الر�ضمي  امل�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ع��امل��ي��ة، 
ال�ضعبي  ال���وع���ي  م�����ض��ت��وى  وع���ل���ى 
اإجمال  وميكن  واملجتمعات.  للدول 

هذه املقومات على النحو التايل.
الإماراتية  القيم  و ت�ضكل منظومة 
اأ����ض���ا����س ب���ن���اء ال���ه���وي���ة الإم���ارات���ي���ة 
ال��ت��ي تنطلق  الأ���ض��ي��ل��ة وال���رك���ي���زة 
يقدم  مبا  الإعالمية  هويتها  منها 
العاملية.  ال���ذه���ن���ي���ة  يف  ����ض���ورت���ه���ا 
وت��ت��األ��ف ه���ذه امل��ن��ظ��وم��ة م���ن عدة 
تاأثري  ذات  ومادية  معنوية  عنا�ضر 
الإم����ارات  ���ض��ورة  �ضياغة  ك��ب��ري يف 
الوعي  ويف  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ذه��ن��ي��ة  يف 
العربي  وال�ضعبي  والفكري  الثقايف 
والعاملي؛ من بينها العطاء، كقيمة 
اإن�����ض��ان��ي��ة واأخ���الق���ي���ة ج��وه��ري��ة يف 
الإم�����ارات، ف��ك��راً ومم��ار���ض��ًة. فمنذ 
ق��ي��ام احت���اد دول���ة الإم�����ارات وحتى 
منظومة  اإىل  العطاء  حتول  اليوم، 
الإن�ضاين  للعمل  م��وؤ���ض�����ض��ي��ة  ع��م��ل 
والإغ����اث����ي وال��ت��ن��م��وي، م���ن خالل 
واملبادرات  وامل�ضاريع  الربامج  اآلف 
عن  امل���ع���ان���اة  رف�����ع  اإىل  ال�����ض��اع��ي��ة 
اأنحاء  كل  يف  واملنكوبني  املحتاجني 
يف  فاعلة  ب�ضورة  وامل�ضاهمة  العامل 

حت�ضني واقع احلياة يف املجتمعات.
كما ت�ضكل ثقافة الت�ضامح والنفتاح 
القيم  منظومة  يف  رئي�ضياً  مقوماً 
هويتها،  ت�����ض��وغ  ال��ت��ي  الإم���ارات���ي���ة 
لالإخاء  رم���زاً  الإم����ارات  تعد  حيث 
خمتلف  على  والنفتاح  والتعاي�س 
اأي �ضكل من  ع��ن  ب��ع��ي��داً  ال��ث��ق��اف��ات 
اأ�ضكال التع�ضب، وهو ما يتج�ضد يف 
ن�ضجيها املجتمعي الذي ي�ضم اأنا�ضاً 
ميثلون كل �ضعوب الأر�س، تن�ضهر 
ومعتقداتهم  وث��ق��اف��ات��ه��م  ل��غ��ات��ه��م 

�ضمن بوتقة الإمارات اجلامعة.
القيمية  امل��ن��ظ��وم��ة  ع��ن��ا���ض��ر  وم���ن 
تتمتع  ال��ت��ي  امل�ضداقية  ل��الإم��ارات 
ب��ه��ا ال����دول����ة م���ن خ����الل الل���ت���زام 
ب��ك��اف��ة ت��ع��ه��دات��ه��ا وم��واث��ي��ق��ه��ا مع 
بوعودها  والإيفاء  ال��دويل  املجتمع 
الإيجابية  �ضمعتها  اأر�ضى  على نحو 

يف العامل واأعطاها ثقاًل نوعياً.
املنظومة  �ضلب  يف  ي��دخ��ل  ك��ذل��ك، 
ال��ق��ي��م��ي��ة الإم����ارات����ي����ة، ك��ج��زء من 
امل��وؤ���ض�����ض��ي��ة التي  ال��ق��ي��م  ه��وي��ت��ه��ا، 
اأر���ض��اه��ا الآب�����اء والأج�������داد؛ بحيث 

ال�ضعادة  ج��ع��ل��ت  ال��ت��ي  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
تتاألف  م��ت��ك��ام��ل��ة،  ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة 
من خطط و�ضيا�ضات وبرامج عمل 
ت��رتج��م واق���ع���اً ع��ل��ى الأر�������س، لها 
م�ضتهدفات وموؤ�ضرات قيا�س بحيث 
ميكن تقييم هذه اخلطط والربامج 
دورياً وحتديثها وتعزيزها. وعليه، 
ف�����اإن ج������زءاً م���ن ه���وي���ة الإم�������ارات 
�ضورتها  ي��ر���ض��خ  مب���ا  الإع���الم���ي���ة 
الإيجابية يف العامل تقوم على روؤية 
ال�ضعادة  اأن  القيادة وهي  بها  توؤمن 
ال�ضعب،  م���ن ح��ق��وق  اأ���ض��ا���ض��ي  ح���ق 
ال�ضيا�ضات  كافة  توجيه  يتم  بحيث 
التنموية واخلدمية على نحو يكفل 

هذا احلق.
حتول  اأن  الإم�������ارات  ا���ض��ت��ط��اع��ت  و 
مقوماتها اجلغرافية، يف مقدمتها 
نقاط  اإىل  وال���ب���ح���ر،  ال�������ض���ح���راء 
ج���ذب ���ض��ي��اح��ي��ة.. وت��ع��د الإم�����ارات 
تطور  وع��رب��ي��ة  خليجية  دول���ة  اأول 
البلد  جتعل  جريئة  �ضياحية  روؤي��ة 
العامل،  على مدار  �ضياحياً  مق�ضداً 
بالإ�ضافة اإىل ال�ضتثمار يف عنا�ضر 
ج��غ��راف��ي��ة وب��ي��ئ��ة غ��ري م��األ��وف��ة اأو 
التقليدية،  الأح����وال  يف  "طاردة" 
ي�ضخ  ح��ي��وي  م����ورد  اإىل  ل��ت��ت��ح��ول 
ال��دول��ة، م�ضهما  ���ض��راي��ني  ح��ي��اة يف 
التنويع  ���ض��ي��ا���ض��ة  وت��ع��زي��ز  رف���د  يف 

القت�ضادي.
بهوية  الإم���������������ارات  ت���ت���م���ت���ع  ك����م����ا 
يف  ت�ضهم  مميزة  وثقافية  تاريخية 
اإطار  يف  امل��ت��ف��ردة،  هويتها  �ضياغة 
ال���ذي  اخل��ل��ي��ج��ي،  ال��ث��ق��ايف  الإرث 
العربي  ل��ل��ع��م��ق  ام�����ت�����داداً  ي�����ض��ك��ل 
الثقافة  وتتاألف  وتاريخياً.  ثقافياً 
الإماراتية من عنا�ضر غنية ت�ضمل 
والفنون  وال��ع��م��ارة  والآداب  الآث���ار 
الأدائية اإىل جانب الأزياء والطعام 

والفلكلور ال�ضعبي.
وتتداخل  جت��ت��م��ع  امل���ق���وم���ات  ه����ذه 
الهوية  وب���ن���اء  ل��ت��ع��زي��ز  وت��ت��ق��اط��ع 
الإماراتية الأ�ضيلة ويقدم �ضورتها 
تعزز  بطريقة  ل��ل��ع��امل  الإع��الم��ي��ة 
مكانة الإم��ارات يف املجتمع الدويل 
مبادرة،  ك���دول���ة  ال�����ض��ع��وب  وو����ض���ط 
فاعلة،  م���وؤث���رة،  لع�ضرها،  �ضابقة 
حيوي  ب��دور  تقوم  اأن  على  وق���ادرة 
يف �ضناعة م�ضتقبل اأف�ضل مل�ضتقبل 

الب�ضرية.

 حممد بن ر��صد: 
للعامل نرويها  �أن  ت�ضتحق  �لتي  ق�ضتنا  هذه  و�لأحلم..  �لفر�س  �أر�س  • �لإمار�ت 

هو خطوة جديدة يف رحلة تر�ضيخ �لتو�جد �لإعلمي �لعاملي لدولة �لإمار�ت  �لإعلمية  �لهوية  • ت�ضميم 
�لعاملية  �لذهنية  يف  �جلميلة  �لوطن  �ضورة  تر�ضيخ  �إىل  • ن�ضعى 

كي  �لإعلمية  هويتنا  ت�ضميم  يف  ي�ضاركو�  كي  �ل�ضبعة  �لدولة  �إمار�ت  من  وم�ضممني  و�أدباء  فنانني  من  �إمار�تيًا  مبدعًا   49 ل�  �لدعوة  • �ضنوجه 
نروي ق�ضة �لوطن وم�ضرية �لبناء ل�ضعوب �لعامل

��ضتطعنا �أن نحفز �ملليني كي ي�ضتلهمو� جتربتنا يف م�ضريتهم �لتنموية ب�ضدق  جتربتنا  وتعك�س  وموؤثرة  قوية  �لإعلمية  هويتنا  كانت  • كلما 

حممد بن ز�يد: 
للأمل  م�ضدرً�  ومتثل  �لعاملية،  �إىل  �جلغر�فية  حدودها  تتجاوز  ملهمة،  ح�ضاري  �نتقال  ورحلة  مبدعة،  جناح  جتربة  متثل  �لإمار�ت  • دولة 

وحافزً� لل�ضعوب و�حلكومات على �ل�ضاحة �لدولية

�لتجربة �إىل �لعامل كله كونها منوذجًا للتقدم �لإن�ضاين تتعلم من خرب�ته ودرو�ضه �ملجتمعات �ملختلفة  هذه  �ضينقل  �إمار�تية  �إعلمية  هوية  • ت�ضميم 

�لزمن وتخت�ضر  �لع�ضر  ت�ضابق  �لتي  نهو�ضها،  وق�ضة  و�ضعبها  للدولة  �لإيجابية  �ل�ضورة  تعزيز  �إىل  للإمار�ت  �لإعلمية  �لهوية  وبناء  ت�ضميم  خلل  من  • ن�ضعى 

من  يعمق  لها  ت�ضويقية  هوية  وت�ضميم  و�لثقافية..  و�لجتماعية  �لقت�ضادية  �مل�ضتويات  على  �لعاملي  �حلر�ك  قلب  يف  تقع  �لإمار�ت  • دولة 

تاأثريها وقوتها �لناعمة يف �لعامل



األحد    3   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12773  
Sunday   3   November   2019  -  Issue No   12773

03

اأخبـار الإمـارات
فاطمة بنت مبارك : علم �لدولة رمز ل�ضيادتها وعزتها ووحدتها

•• �أبوظبي-و�م:

اأكدت �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ضة الحتاد الن�ضائي 
الرئي�ضة  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�ضة  ال��ع��ام 
العلى ملوؤ�ض�ضة التنمية ال�ضرية ان علم الدولة رمز ل�ضيادتها 

وعزتها يرفعه البناء عاليا لنه يعرب عن �ضيادة بالدهم .
وقالت �ضموها يف كلمة لها بهذه املنا�ضبة ان علم الوطن يعرب عن 
اأجله �ضطر الباء والجداد  وحدة تراب البالد و�ضيادتها ومن 
والبناء تاريخ البلد املجيد وغدت رايته خفاقة يرفعها البناء 

تعبريا عن الولء والبذل والعطاء .

واو�ضحت ان موؤ�ض�س الدولة املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
در���س النتماء اىل  ال��ذي اعطانا  ث��راه هو  ال نهيان طيب اهلل 
القيادة  وتوا�ضل  �ضيء  عليه  يعلو  ل  رمزنا  ان  وعلمنا  الوطن 
الر�ضيدة على هذا النهج . وا�ضافت ان علم المارات هو اأمانة 
يحفظها الماراتيون بكل فئاتهم واعمارهم رجال وامراة لنه 
جزء من تاريخهم وجمدهم وهو مفخرة لهم ينبغي اللتفاف 
حوله ليعطي املعنى احلقيقي له يف رفع �ضاأن الإمارات القوية 
بابنائها وتراثها وا�ضالتها وحتافظ عليه ليكون عنوان تقدمها 
يحمل  العلم  ان  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  واك���دت   .
�ضفات الوحدة فهو اأمانة غالية ترتبط بها كل المارات ويعرب 

عن ذلك قول زايد طيب اهلل ثراه " انه امانة غالية يف اعناقنا 
فهو يحمل خ�ضو�ضية الماراتيني وهو الدرع املزروع يف القلوب 
ان   : قائلة  " كلمتها  الم���ارات  "ام  �ضمو  واختتمت  وامل�ضاعر". 
ابناءنا وبناتنا اثبتوا �ضدق م�ضاعرهم يف التم�ضك بعلم بالدهم 
اذ يقدمون واجبهم جتاه الوطن فتجود الم الماراتية بفلذة 
وتقدم  مكت�ضباته  وع��ن  ال��وط��ن  ع��ن  ال��دف��اع  �ضاحات  كبدها يف 
لتظل  ال��وط��ن  ه��ذا  اأج��ل  م��ن  والنفي�س  ال��غ��ايل  ال�ضهيد  عائلة 
الوطن  �ضماء  الأبناء وفوق  رايته خفاقة مرفوعة فوق هامات 
اأمام  و�ضالبتهم  اأبنائه  ب�ضواعد  حمميا  يظل  ان  ينبغي  ال��ذي 

الأخطار التي قد ت�ضيبه اأو حتاول النيل من عزته وكرامته .

ذياب بن حممد يطلق برنامج  خرب�ء �لإمار�ت يف قطاع �لنقل  لتاأهيل �لكو�در �لوطنية
•• �أبوظبي- و�م: 

اأطلق �ضمو ال�ضيخ ذياب بن حممد 
املجل�س  ع�ضو  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
عهد  ويل  دي��وان  رئي�س  التنفيذي 
اأبوظبي برنامج " خرباء الإمارات 
يف قطاع النقل " لإعداد 21 كادرا 
واملديرين  اخل������رباء  م���ن  وط��ن��ي��ا 

التقنيني يف القطاع .
���� ال���ذي ي�ضتمر  ي��ه��دف ال��ربن��ام��ج 
ت��اأه��ي��ل خرباء  اإىل   ����� اأ���ض��ه��ر  ���ض��ت��ة 
املواطنني  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ني  ال���ن���ق���ل 
ليكونوا قادرين على اإحداث تاأثري 
يف قطاعاتهم الفرعية مبا يتما�ضى 
وا�ضرتاتيجيتها  ال��دول��ة  روؤي��ة  مع 
الوطنية.. اإ�ضافة اإىل اإن�ضاء �ضبكة 
املوؤهلني  النقل  خرباء  من  وطنية 
للقيام بدور ا�ضت�ضاري فاعل ب�ضفة 

اأدوات��ه ومبا يعزز دوره��م املحوري 
ال��وط��ن وتقدمه  ب��ن��اء  م�����ض��رية  يف 

احل�ضاري .
والنجاح  ال��ت��وف��ي��ق  ���ض��م��وه  ومت��ن��ى 
معربا   .. الربنامج  يف  للم�ضاركني 
خمرجات  ت�ضكل  لأن  تطلعه  ع��ن 
ال����ربن����ام����ج ق����اع����دة وط���ن���ي���ة من 
الإماراتية  ال���ض��ت�����ض��اري��ة  ال���ك���وادر 
هذا  دف���ع  يف  ب��ف��اع��ل��ة  ت�ضهم  ال��ت��ي 
الدولة  يف  ال��ه��ام  احل��ي��وي  القطاع 
م�ضتقبله.  ر����ض���م  يف  وال����ت����اأث����ري 
يعزز  تدريبا  الربنامج  ويت�ضمن 
ال��ت��ف��ك��ري ال����ض���رتات���ي���ج���ي وي����زود 
والأدوات  ب���امل���ع���رف���ة  امل�������ض���ارك���ني 
الالزمة التي متكنهم من الإ�ضهام 
التي  ال���ت���ن���م���ي���ة  ع���ج���ل���ة  دف������ع  يف 
دوره يف  وتطوير  القطاع  ي�ضهدها 
رفد القطاع القت�ضادي والزدهار 

ق�ضايا  ب�����ض��اأن  جماعية  اأو  ف��ردي��ة 
القطاع الرئي�ضية.

و اأكد �ضمو ال�ضيخ ذياب بن حممد 
بن زايد اآل نهيان - خالل اإطالق 
ال�ضيخ  ح�����ض��ره  ال����ذي  ال��ربن��ام��ج 
حم��م��د ب��ن ح��م��د ب��ن ط��ح��ن��ون اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة مطارات 
اأب��وظ��ب��ي و ع��دد م��ن امل�����ض��وؤول��ني - 
الهتمام الكبري الذي توليه الدولة 
لبناء القدرات والكفاءات الوطنية 
الدولة  روؤي���ة  حتقيق  يف  لالإ�ضهام 
وا�ضرتاتيجيتها  امل�����ض��ت��ق��ب��ل  ن��ح��و 

الوطنية الطموحة.
تاأهيل  اأن  اإىل  ����ض���م���وه  اأ�����ض����ار  و 
وتطوير  املواطنة  الب�ضرية  امل��وارد 
ومهاراتهم  امل��ع��رف��ي��ة  ق���درات���ه���م 
امل���ج���الت ك���اف���ة يعد  ال��ع��م��ل��ي��ة يف 
لمتالك  امل�ضتقبل  يف  ا���ض��ت��ث��م��ارا 

امل�ضتقبلي للدولة.
وي�ضمل الربنامج جل�ضات تعريفية 
وحا�ضره  القطاع  ما�ضي  تتناول 
فروعه  خمتلف  ع��رب  وم�ضتقبله 
التدريب  اإىل  اإ�ضافة  وجم��الت��ه.. 
القيادة  م����ه����ارات  ح����ول  ال��ع��م��ل��ي 
وال�����ض��ل��وك ال���ق���ي���ادي ال����ذي يركز 
تطوير  على  امل�ضاركني  ق��درة  على 
العمل  ف��ري��ق  ب��ن��اء  ا�ضرتاتيجيات 
واإي���ج���اد ال��ت��ن��اغ��م ب���ني اأف������راده .. 
ح��ول تطوير  درو���ض��ا  يت�ضمن  كما 
ليكون  ال�������الزم  ال��ت��ف��ك��ري  م��ن��ه��ج 
ومديرا  ا�ضرتاتيجيا  الفرد خبريا 
على  الط���الع  ج��ان��ب  اإىل  تقنيا.. 
املعنية  املتميزة  املوؤ�ض�ضات  جت��ارب 
لال�ضتفادة  الدولة  خ��ارج  بالقطاع 

من خرباتها.
و ي��ن��ف��ذ ال��ربن��ام��ج ب��ال��ت��ع��اون مع 

 " ����ض���ان���ده���ري����ض���ت  " اأك����ادمي����ي����ة 
الربيطانية  امل��ل��ك��ي��ة  ال��ع�����ض��ك��ري��ة 
وجامعة " ماكجيل " يف كندا وقناة 

امل�ضاركني  لتزويد  وعملية  نظرية 
مهاراتهم  تنمي  �ضاملة  مبنهجية 
وتري خرباتهم ليكونوا مديرين 

" واأكادميية  عربية  نيوز  " �ضكاي 
و�ضمم  احل����ك����وم����ي����ة.  اأب����وظ����ب����ي 
الربنامج مبا يت�ضمنه من حماور 

اإمكانات  ميتلكون  فاعلني  تقنيني 
التخ�ض�ضية  جم��الت��ه��م  ت��ط��وي��ر 

والقطاع ب�ضكل عام .

�لإمار�ت وبلغاريا تتفقان على تعزيز �لعلقات �لثنائية
•• �شوفيا-و�م:

العربية  الإم��������ارات  دول����ة  ات��ف��ق��ت 
موا�ضلة  ع��ل��ى  ب��ل��غ��اري��ا  و  امل��ت��ح��دة 
ال���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال���ع���الق���ات 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب��ي��ن��ه��م��ا يف ال��ع��دي��د من 

املجالت.
جاء ذلك خالل ختام زيارة قام بها 
وف���د م��ن دول���ة الإم�����ارات برئا�ضة 
م����ع����ايل اأح����م����د ب����ن ع���ل���ي حممد 
للعا�ضمة  دول������ة  وزي������ر  ال�������ض���اي���غ 

البلغارية �ضوفيا.
و بحث ال�ضايغ و الوفد املرافق مع 
تعميق  ف��ر���س  البلغار  امل�����ض��وؤول��ني 
وال�ضيا�ضي  الق��ت�����ض��ادي  ال��ت��ع��اون 
يف  �ضيما  ل  البلدين  بني  والثقايف 
جم��ال ال��زراع��ة وامل��وان��ئ والطاقة 
اإمكانية  و  ال��ن��ق��ل  ط���رق  وحت�����ض��ني 
التبادل  و  ال�����ض��ي��اح��ي  ال���ض��ت��ث��م��ار 

و�ضوق اأبوظبي العاملي و�ضركة دبي 
و  العاملية  دب��ي  وم��وان��ئ  لل�ضادرات 
و�ضركة  بيئة  و�ضركة  ت��وازن  �ضركة 
اإي����ج����ل هيلز  و����ض���رك���ة  ال���ظ���اه���رة 

و�ضركة هب 71.
م�ضوؤولني  ك���ذل���ك  ال���وف���د  ���ض��م  و 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  م���ن 
ال�����دويل وه����م ���ض��ع��ادة ع��م��ر �ضيف 
و  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  م�ضاعد  غبا�س 
الثقافية  لل�ضوؤون  الدويل  التعاون 
نا�ضر  ع����ب����دال����وه����اب  �����ض����ع����ادة  و 
لدى  ال��دول��ة  �ضفري  النجار  ح�ضن 
ج��م��ه��وري��ة ب��ل��غ��اري��ا و ���ض��ع��ادة هند 
مانع العتيبة مديرة اإدارة الت�ضال 
ال�ضرتاتيجي واأحمد العطار نائب 
الأوروب���ي���ة  ال�������ض���وؤون  اإدارة  م��دي��ر 
اإدارة  ن��ائ��ب��ة م��دي��ر  اآم��ن��ة ف��ك��ري  و 
والتجارية  الق��ت�����ض��ادي��ة  ال�����ض��وؤون 

بالوزارة .

م�ضتوى  اإىل  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال��ع��الق��ات 
ا�ضرتاتيجي ".

واأ�ضار اإىل �ضرورة اإن�ضاء طرق فاعلة 
و  الداخلية  ال��ربي��ة  ال�ضركات  ب��ني 
لتح�ضني  ال��ل��وج�����ض��ت��ي��ات  و  امل���وان���ئ 
خطوط النقل .. وعرب عن اإعجاب 
بالتكنولوجيات  الإم��ارات��ي  ال��وف��د 
اأن  اإىل  البلغارية.. ولفت  الزراعية 
ال��ث��ق��اف��ة اأي�����ض��ا ت��ع��د جم���ال ميكن 
خالله  م����ن  ت���ت���ع���اون  اأن  ل������الأمم 

وتنمي عالقاتها.
يكاترينا  معايل  رحبت  جهتها  من 
زاخاريفا وزيرة اخلارجية البلغارية 
واأك���دت جمددا  الإم��ارات��ي  بالوفد 
ت��ول��ي��ه احلكومة  ال����ذي  اله��ت��م��ام 
العالقات  ل���ت���ط���وي���ر  ال���ب���ل���غ���اري���ة 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة.. م��ع��رب��ة ع���ن اأم��ل��ه��ا يف 
روؤية مزيد من املنتجات البلغارية 
الإماراتية.. وقالت :"  الأ�ضواق  يف 

الثقايف.
و ت��خ��ل��ل ال����زي����ارة اج��ت��م��اع��ات مع 
وزيرة  زاخ��اري��ف��ا  يكاترينا  م��ع��ايل 
ومعايل  ال���ب���ل���غ���اري���ة  اخل����ارج����ي����ة 
ف���الدي�������ض���الف غ������وران������وف وزي����ر 
الثقافة  وزي��ر  باأنوف  وغلي  املالية 
وزير  جيليازكوف  روز�ضن  ومعايل 
الت�ضالت  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ن��ق��ل 
وامل������وا�������ض������الت وم������ع������ايل اإم����ي����ل 
ك��اران��ي��ك��ول��وف وزي���ر الق��ت�����ض��اد يف 

بلغاريا.
الإمارات  " تثمن   : ال�ضايغ  وق��ال 
طويلة  ال�ضراكة  املتحدة  العربية 
الأم�����د ال��ت��ي ت��رب��ط��ه��ا ب��ب��ل��غ��اري��ا و 
العالقات  اإل��ي��ه  اآل��ت  ال��ذي  التقدم 
ال�ضيا�ضية  الأ���ض��ع��دة  جميع  ع��ل��ى 
واأ�ضاف  والثقافية"  والقت�ضادية 
خ���الل  ال�����دول�����ة  وف������د  ح���ج���م  اأن 
بتعزيز  التزامنا  الزيارة دليل على 

تعزز  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  اإىل  نتطلع 
ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف وال�����ض��ي��اح��ي بني 

البلدين " .
من جانبه اأو�ضح اإميل كارانيكولوف 
وزي����ر الق��ت�����ض��اد ال��ب��ل��غ��اري نقاط 
القوة يف القت�ضاد البلغاري و�ضدد 
اإقامة  اإىل  تهدف  بلغاريا  اأن  على 
����ض���راك���ة ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة م���ع دول���ة 
بال�ضتثمارات  ورح���ب  الم�����ارات.. 
الزراعة  جم����الت  يف  الإم���ارات���ي���ة 
واملوانئ والطاقة يف بالده .. م�ضريا 
اإىل  اأن وزارة القت�ضاد تتطلع  اإىل 
عقد اأول جلنة اقت�ضادية م�ضرتكة 

مع دولة المارات.
�ضم وفد دولة الإمارات اإىل بلغاريا 
مبا  موؤ�ض�ضة   21 ل���  ممثال   42
�ضندوق  و  وزارات  خم�س  ذل��ك  يف 
اأبوظبي للتنمية وم�ضدر والحتاد 
للموانئ  اأب���وظ���ب���ي  و  ل���ل���ط���ريان 

املالية �ضعادة  الفنون.. ومثل وزير 
الوزارة  وكيل  اليتيم  را�ضد  �ضعيد 

امل�ضاعد لقطاع املوارد وامليزانية.
اأعقاب زيارة  ال��زي��ارة يف  تاأتي ه��ذه 
قام بها �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
 2019 الدويل ل�ضوفيا يف يونيو 

�ضعادة  الق���ت�������ض���اد  وزارة  م��ث��ل  و 
الوكيل  ال���ك���ي���ت  حم���م���د  ج���م���ع���ة 
اخلارجية  التجارة  لقطاع  امل�ضاعد 
ف��ي��م��ا مثل   .. الق��ت�����ض��اد  ب�������وزارة 
املعرفة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
�ضعادة ال�ضيخ �ضامل خالد القا�ضمي 
و  ال���رتاث  لقطاع  امل�ضاعد  الوكيل 

اخلارجية  وزي����رة  خ��الل��ه��ا  ال��ت��ق��ى 
ود����ض���ن ال�������ض���ف���ارة الإم����ارات����ي����ة يف 
بلغاريا بعد الفتتاح الر�ضمي. وزار 
الجتماعات  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ال��وف��د 
ح��دي��ق��ة �ضوفيا  امل�����ض��ت��وى  رف��ي��ع��ة 
الوطني  وامل��ت��ح��ف  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

للتاريخ.

وز�رة �ل�ضحة تعزز �ضد�رة �لإمار�ت عامليا يف عدد �ملن�ضاآت �ل�ضحية �ملعتمدة
•• دبي -و�م:

الدويل  العتماد  على  ح�ضولها  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
راأ���س اخليمة دفعة واح��دة و لأول مرة يف  اإم��ارة  ل�ضبكة م�ضت�ضفياتها يف 
ال�ضدارة  لرت�ضيخ  املتوا�ضلة  جهودها  اإط���ار  يف  وذل��ك  الأو���ض��ط  ال�ضرق 
العاملية لدولة الإمارات يف عدد املن�ضاآت ال�ضحية املعتمدة من قبل اللجنة 

. " JCI " الدولية امل�ضرتكة
JCI عن اعتماد  اإع��الن اللجنة الدولية امل�ضرتكة  جاء هذا الإجن��از مع 
م�ضت�ضفى عبداهلل بن عمران للن�ضاء وال��ولدة وم�ضت�ضفى �ضعم بعد قيام 
فريق من حمكمني دوليني بزيارة امل�ضت�ضفيني ملدة 5 اأيام لالإطالع على 
جميع الربامج واخلدمات ال�ضحية املقدمة وتقييم الأداء وفق متطلبات 

املعايري الدولية للجنة الدولية امل�ضرتكة.
تقرير  باإعتماد  العاملية  العتماد  جلنة  قامت  والتقييم  التدقيق  وبعد 
اخلرباء املحكمني باإعتبار م�ضت�ضفى عبد اهلل بن عمران للن�ضاء والولدة 
امل�ضرتكة" JCI" كاأول  الدولية  اللجنة  �ضعم معتمدين من  وم�ضت�ضفى 
�ضبكة عاملية لإعتماد امل�ضت�ضفيات يف ال�ضرق الأو�ضط يف �ضابقة مل حتققها 

اأي من م�ضت�ضفيات املنطقة.
امل�ضت�ضفيات  ب��ني  والتف�ضيلي  ال��دق��ي��ق  التن�ضيق  الع��ت��م��اد  ه��ذا  وتطلب 
لتحقيق معايري �ضالمة املر�ضى وحت�ضني م�ضتوى اجلودة و�ضمان توحيد 
اأنظمة  اإىل  بالإ�ضافة  الطبية  وال��ربوت��وك��ولت  والإج����راءات  ال�ضيا�ضات 
الربامج  عن  ف�ضاًل  الطبية.  والج��ه��زة  امل��راف��ق  واإدارة  الب�ضرية  امل���وارد 
اأف�ضل  اإىل  للو�ضول  امل�ضتمرة  واملراجعة  وال��ع��الج  بالت�ضخي�س  املتعلقة 

م�ضتوى للعالج وحتقيق جتربة متميزة للمر�ضى.
ويف ه���ذا الإط����ار اأث��ن��ى م��ع��ايل ع��ب��د ال��رح��م��ن ب��ن حم��م��د ال��ع��وي�����س وزير 
الطبية  وال��ك��وادر  للقيادات  املتميز  الأداء  على  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�ضحة 
والإدارية وبارك لهم الإجناز موؤكدا اأن الوزارة لديها اخلطط والربامج 
املعايري  اأف�ضل  الدويل لكل من�ضاآتها من خالل تطبيق  لإجناز العتماد 
والربوتوكولت املعتمدة عامليا لتحقيق تطلعات القيادة الر�ضيدة بح�ضول 
جميع امل�ضت�ضفيات يف الدولة على العتماد الدويل قبل 2021 من خالل 
بناء ق��درات وطنية تقود قاطرة الإجن��ازات لت�ضع الدولة على اخلارطة 
العاملية على م�ضتوى الرعاية ال�ضحية مبعايري اعتماد دولية. كما يعزز 
هذا الإجناز امل�ضاعي واجلهود لبناء نظام �ضحي ي�ضتند اإىل اأعلى املعايري 
م�ضتهدفات  وف���ق  ال�ضحية  اخل��دم��ات  يف  ال���ض��ت��دام��ة  وحت��ق��ي��ق  ال��ع��امل��ي��ة 

الأجندة الوطنية لروؤية الإمارات 2021.
الر�ضيدة  القيادة  ثمرة حر�س  يعترب  الإجن��از  اأن هذا  اإىل  معاليه  واأ�ضار 
التنمية  ا�ضرتاتيجية  لتحقيق  وامل���وارد  الإم��ك��ان��ات  اأف�ضل  ت�ضخري  على 
2071 من خالل تطوير املقدرات  2030 ومئوية الإمارات  امل�ضتدامة 
التناف�ضية للقطاع ال�ضحي بالدولة اإىل م�ضاف الدول الأكر ابتكارا يف 
العامل وتر�ضيخ املكانة املرموقة لالإمارات على خارطة التناف�ضية العاملية 
وتبوئها مراكز ال�ضدارة يف العديد من التقارير واملوؤ�ضرات العاملية تنفيذا 
لتوجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
اآل مكتوم  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  "حفظه اهلل" ومتابعة �ضاحب 

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل".
من جانبه اأ�ضاد �ضعادة الدكتور حممد �ضليم العلماء وكيل وزارة ال�ضحة 

ووقاية املجتمع باإجناز العتماد ل�ضبكة م�ضت�ضفيات راأ�س اخليمة موؤكدا اأن 
وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع ما�ضية يف تعزيز كفاءة خدماتها يف جميع 
ال�ضحية  اخلدمات  يف  الإ�ضتدامة  وحتقيق  لها  التابعة  ال�ضحية  املرافق 
من خالل و�ضع ال�ضيا�ضات والإج��راءات والربوتوكولت الطبية واأف�ضل 
املمار�ضات يف مقدمة اأولوياتها لتعزيز �ضالمة املر�ضى لأنهم حمور عمل 

م�ضت�ضفيات الوزارة.
واأ�ضار اإىل اأن ن�ضبة املن�ضاآت ال�ضحية احلا�ضلة على الإعتماد الدويل هي 
اإيجابي �ضريع  اإحدى املوؤ�ضرات الوطنية وت�ضري النتائج اإىل وجود تطور 
التي تبذلها وزارة  يوؤكد على اجلهود احلثيثة  املوؤ�ضر ما  بخ�ضو�س هذا 
ال�ضحة ووقاية املجتمع يف التعامل مع هذا املوؤ�ضر ملا له من اأثر اإيجابي 
على حت�ضني اخلدمات ال�ضحية وجودتها يف الدولة حيث يهدف التوجه 
على  الإم����ارات  دول��ة  يف  ال�ضحية  املن�ضاآت  جميع  ح�ضول  اإىل  احلكومي 

العتماد الدويل يف العام 2021.
الدويل  العتماد  ال���وزارة يف جم��ال  اإجن���ازات  اإىل  العلماء  الدكتور  ولفت 
حيث ح�ضل 11 م�ضت�ضفى و 34 مركز رعاية �ضحية اأولية على اعتماد 
اللجنة الدولية امل�ضرتكة بالإ�ضافة اإىل اأكرب �ضبكة اعتماد ملراكز الرعاية 
الأولية يف املنطقة بعدد 16 مركز يف راأ�س اخليمة ف�ضال عن 6 مراكز 
اأ�ضنان متخ�ض�ضة حا�ضلة على العتماد املا�ضي الكندي والفريد باملنطقة 
ال�����ض��ارق��ة ع��ل��ى اع��ت��م��اد املوؤ�ض�ضة  ال���دم والأب���ح���اث يف  ن��ق��ل  حتقيق م��رك��ز 

الأمريكية لعتماد بنوك الدم.
امل�ضاعد  الوكيل  ال�ضركال  حممد  يو�ضف  الدكتور  �ضعادة  اأو���ض��ح  ب���دوره 
واملجتمع  املر�ضى  ثقة  يعزز  املتميز  الإجن��از  ه��ذا  اأن  امل�ضت�ضفيات  لقطاع 
اأف�ضل  تقدمي  على  ال���وزارة  وحر�س  املقدمة  ال�ضحية  اخلدمات  بكفاءة 
املن�ضاآت ال�ضحية بعد  اخلدمات العالجية والت�ضخي�ضية وحت�ضني كفاءة 
كافة  ت�ضمل  "التي   JCI " امل�ضرتكة  الدولية  اللجنة  ملعايري  مطابقتها 
النواحي الطبية والفنية والإداري��ة وت�ضهيل و�ضول املر�ضى وم�ضاركتهم 
املناف�ضة  وتعزيز  تر�ضيخ  اإىل  بالإ�ضافة  فاعل  ب�ضكل  العالجية  بالعملية 
للخدمات  العاملية  اجل���ودة  لتحقيق  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  ب��ني  الإيجابية 

ال�ضحية.
وهناأ اإدارة وكوادر م�ضت�ضفيي عبداهلل عمران و�ضعم على الإجناز امل�ضتحق 
اأن ا�ضتدامة تعزيز اجلودة و�ضالمة املر�ضى والرتكيز  عن جدارة موؤكدا 
املطابقة  الطبية  والربتوكولت  ال�ضيا�ضات  واتباع  الوقائي  اجلانب  على 
التوجه  اإىل  لفتا  ال���وزارة  اأول��وي��ات  راأ���س  على  الدولية  العتماد  ملعايري 
الذكاء  تقنيات  وا�ضتقطاب  الإب��ت��ك��ار  تعزيز  يف  للم�ضت�ضفيات  امل�ضتقبلي 
ال�ضطناعي والتطبيب عن بعد و"بلوك ت�ضني" لتقدمي خدمات �ضحية 
اإىل  تتطلع  التي   2071 الإم���ارات  مئوية  روؤي��ة  مع  تتما�ضى  م�ضتقبلية 
على  ال��ع��امل  يف  ال���دول  اأف�ضل  م�ضاف  يف  الإم����ارات  دول���ة  مكانة  تر�ضيخ 

م�ضتوى خدمات الرعاية ال�ضحية امل�ضتدامة.
امل�ضت�ضفيات  اإليه هذه  و�ضلت  الذي  امل�ضتوى  على  املحكمني  فريق  واأثنى 
م�ضريا اإىل اأن اعتماد امل�ضت�ضفيات �ضمن منوذج �ضبكة العتماد ي�ضاعد يف 
ت�ضهيل حركة املر�ضى بني امل�ضت�ضفيات بطريقة �ضل�ضلة وايجابية وي�ضاعد 
وتعزيز  الفريق  روح  املختلفة و�ضمن  الق�ضام  املميز مابني  التعاون  على 
نقل اخلربات الإيجابية بني جميع الق�ضام املختلفة ما ي�ضاعد يف حتقيق 

اأف�ضل املمار�ضات ال�ضحية .

جلنة �لإمار�ت للريا�ضة �لن�ضائية تنظم حملة توعوية مبر�س �ضرطان �لثدي
•• �أبوظبي-و�م:

ال�ضويدي،  ن�����ورة  ����ض���ع���ادة  اأك������دت 
ان  العام  الن�ضائي  الحت��اد  مديرة 
ف��ع��ال��ي��ة ح��م��ل��ه ال��ت��وع��ي��ة مبر�س 
نظمتها  ال���ت���ي  ال���ث���دي  ����ض���رط���ان 
جلنة المارات للريا�ضة الن�ضائية 
بتوجيهات  ج�����اءت  الول  ام�������س 
ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك  �ضمو 
العام  ال��ن�����ض��ائ��ي  رئ��ي�����ض��ة الحت�����اد 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�ضة 
وال���ط���ف���ول���ة ال���رئ���ي�������ض���ة الأع����ل����ى 
بهدف  ال�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة 
ال�ضحية  امل��������راة  ث���ق���اف���ة  زي��������ادة 
م�ضببات  اه�����م  ع���ل���ى  والط���������الع 
ال��ث��دي وجتنبها  ���ض��رط��ان  م��ر���س 
ال�ضليم  الخ����ت����ي����ار  خ������الل  م�����ن 
وممار�ضة  ال�����ض��ح��ي��ة  ل���الأغ���ذي���ة 

الريا�ضة بانتظام.
مبنا�ضبة  ل��ه��ا  ت�ضريح  يف  وق��ال��ت 
انعقاد هذه احللقة مبقر الحتاد 
ال��ن�����ض��ائ��ي ان��ه��ا ج���اءت ت��زام��ن��ا مع 
ب�ضرطان  ال��ع��امل��ي  ال��ت��وع��ي��ة  ���ض��ه��ر 
الثدي ومن منطلق حر�س جلنة 
على  الن�ضائية  للريا�ضة  الم��ارات 
اإطالق مبادرات وحمالت توعوية 
ال�������ض���ح���ي، وت���ق���دمي  امل�����ج�����ال  يف 
الالزمة  ال�����ض��ح��ي��ة  ال���ض��ت�����ض��ارات 

للمراأة.
هيكل  فاطمة  الدكتورة  وحتدثت 
اخ�����ض��ائ��ي��ة ال��ن�����ض��اء وال��ت��ول��ي��د يف 
ن���ظ���م���ت���ه���ا جلنة  ال����ت����ي  احل���ل���ق���ة 
الن�ضائية  ل��ل��ري��ا���ض��ة  الم��������ارات 
�ضي  ام  ان  م�ضت�ضفى  مع  بالتعاون 
اأبوظبي  وم�ضرف  للمراأة  روي���ال 
عن  املبكر  الك�ضف  عن  الإ�ضالمي 
و  عالجه  وكيفية  الثدي  �ضرطان 
املتبعة للفح�س الذاتي  اخلطوات 

وطرق الوقاية .
ك��م��ا ت���ن���اول���ت اي�����ض��ا الإج��������راءات 
الوقائية التي حتول قدر المكان 
دون اإ�ضابة املراأة ب�ضرطان الثدي، 

م����ع حت���ل���ي���ل ن�����ض��ب��ه ال�����ده�����ون يف 
اجل�ضم.. ولإ�ضفاء جو من الراحة 
وال�ضرتخاء للحا�ضرات مت تقدمي 

خدمات النادي ال�ضحي.
املحا�ضرة  اج����اب����ت  اخل����ت����ام  ويف 
الدكتورة فاطمة هيكل على ا�ضئلة 
وا���ض��ت��ف�����ض��ارات احل�����ض��ور، ك��م��ا مت 
عر�س بع�س التجارب واملداخالت 
م���ن ق��ب��ل ال��ن�����ض��اء احل���ا����ض���رات.. 
رويال  �ضي  ام  ان  م�ضت�ضفى  وق��دم 
للمراأة نبذه عن اخلدمات املميزة 

بهذا  ال��وع��ي  زي���ادة  اىل  بالإ�ضافة 
امل���ر����س و�����ض����رورة ال���وق���اي���ة منه 
واتباع  املبكر،  الفح�س  خالل  من 
مع  ال�ضحية  والأدل����ة  الإر����ض���ادات 
ذكر بع�س ال�ضباب التي قد تكون 
عاماًل يف ال�ضابة ب�ضرطان الثدي 
كالوراثة والفئة العمرية والنظام 

الغذائي.
ريا�ضية  ف��ق��رة  الفعالية  و�ضملت 
وفحو�ضات  الأيروبيك�س  حل�ضة 
والكولي�ضرتول  ل��ل�����ض��ك��ر  ط��ب��ي��ة 

املقدمة للمراأة.
اجلدير بالذكر اأن �ضرطان الثدي 
�ضيوعاً  ال�ضرطان  اأن��واع  اأك��ر  من 
بني الن�ضاء يف دولة الإمارات وعلى 
ال�ضبب  وي���ع���د  ال���ع���امل  م�����ض��ت��وى 
الن�ضاء  لوفيات  ال��ث��اين  الرئي�ضي 
ح��ي��ث ت�����ض��اب ام�����راأة واح����دة على 
الثدي  ب�ضرطان  ال��ع��امل  م�ضتوى 
ثانية   68 ك��ل  ويف  ثانية   24 ك��ل 
ال��ن�����ض��اء يف العامل  اإح����دى  ت��ت��وف��ى 

ب�ضبب �ضرطان الثدي.

�إ�ضادة بجهود �ل�ضرطة �لن�ضائية ودورها �لفاعل يف دعم توجهات �لقيادة
•• �ل�شارقة -و�م:

اأ�ضاد �ضعادة اللواء �ضيف الزري ال�ضام�ضي القائد العام ل�ضرطة ال�ضارقة بجهود ال�ضرطة الن�ضائية ودورها الفاعل 
يف دعم توجهات القيادة .. موؤكدا اأن الإخال�س وخدمة الوطن من ركائز التقدم املهني. جاء ذلك خالل ح�ضوره 
اجلل�ضة احلوارية التي نظمتها القيادة العامة ل�ضرطة ال�ضارقة مبقر اأكادميية العلوم ال�ضرطية بال�ضارقة حتت 
امل��وارد الب�ضرية والعقيد  اإدارة  اأمينة ال�ضوق مدير  امل��راأة الع�ضكرية" بح�ضور العقيد  "مالمح و �ضفات  عنوان 
منى �ضرور مدير مركز الدعم الجتماعي اإىل جانب عدد من ال�ضباط ومنت�ضبات ال�ضرطة الن�ضائية ب�ضرطة 
ال�ضارقة. و اأعرب اللواء �ضيف الزري ال�ضام�ضي عن �ضعادته ب�ضماع مقرتحات واآراء امل�ضاركات باجلل�ضة و عر�ضهن 
للتحديات التي تواجه العن�ضر الن�ضائي .. م�ضرياً اإىل اأهمية تفعيل احلوار من اأجل امل�ضلحة العامة . �ضهدت 
القيادة  يف  الن�ضائية  ال�ضرطة  لدور  الإيجابي  النعكا�س  على  ال�ضوء  و�ضلطت  كبرياً  وتفاعاًل  ح�ضوراً  اجلل�ضة 
العامة ل�ضرطة ال�ضارقة �ضعياً نحو حتقيق اأهداف �ضرطة ال�ضارقة املن�ضجمة مع الهدف ال�ضرتاتيجي لوزارة 

الداخلية واملتمثل يف �ضمان تقدمي كافة اخلدمات الإدارية وفق معايري اجلودة والكفاءة وال�ضفافية.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم �ل�ضارقة يدعم دور �لن�ضر �مل�ضاركة مبعر�س �ل�ضارقة للكتاب ب� 4.5 مليون درهم

•• �ل�شارقة-و�م:

ع�ضو  القا�ضمي  حممد  ب��ن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وج��ه 
اأحدث  املجل�س الأعلى حاكم ال�ضارقة بتخ�ضي�س 4.5 مليون درهم لقتناء 
الدويل  ال�ضارقة  ملعر�س   38 ال���  ال���دورة  يف  امل�ضاركة  الن�ضر  دور  اإ���ض��دارات 
ودور  الكتاب  ل�ضناعة  الداعم  الدائم  �ضموه  لنهج  ا�ضتمرارا  وذل��ك  للكتاب، 
والأكادميية  واحلكومية  العامة  ال�ضارقة  مكتبات  ت��زوي��د  وب��ه��دف  الن�ضر 

باأحدث الإ�ضدارات الفكرية والأدبية والعلمية العربية منها والعاملية.
ال�ضارقة  اإم��ارة  املكتبات يف  تلك  تزويد  اأج��ل �ضمان  �ضموه من  ياأتي توجيه 
مبحتوى معريف واأكادميي ورفدها بجديد دور الن�ضر العربية والعاملية، يف 
والتكنولوجيا وغريها من  والعلوم،  والفنون،  وال�ضيا�ضية،  والأدب  التاريخ، 
�ضنوف املعرفة، اإذ ت�ضكل مكتبات ال�ضارقة املعني املرجعي للباحثني واملثقفني 

واملتخ�ض�ضني، وطلبة املدار�س واجلامعات، وجميع املهتمني بال�ضاأن املعريف 
يف الإمارة و دولة الإمارات.

و قال �ضعادة اأحمد بن ركا�س العامري رئي�س هيئة ال�ضارقة للكتاب: " اإن 
املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
الأعلى حاكم ال�ضارقة ل يبني م�ضروع معر�س اأو اإمارة و ح�ضب واإمنا يبني 
م�ضروع اأمة وح�ضارة كاملة عرب رعايته ودعمه للمكتبة العربية، والتاأكيد 
على قيمتها يف تقدمي مالمح ثقافتنا و عمق جتربتنا يف الأدب والفن والعلم 
والفكر فما يقدمه من مبادرات وما يبذله من جهود ل يعد دعما مبا�ضرا 
للنا�ضرين اأو الكتاب وح�ضب، واإمنا ي�ضكل منوذجا ملختلف موؤ�ض�ضات الإمارة 
املعريف  الفعل  على  والقائمني  الدولة  يف  الثقايف  للعمل  الراعية  واجلهات 

عربيا وعامليا".
واأ�ضاف : " لهذا كله يبادر �ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة كل عام اإىل دعم 

�ضراء  منحة  فتاأتي  كافة،  امل�ضتويات  على  بها  والنهو�س  العربية،  املعرفة 
ال�ضارقة  مكتبات  اإغناء  بهدف  املعر�س  يف  امل�ضاركني  النا�ضرين  من  الكتب 
واأجنبيا،  عربيا  والثقايف  الإبداعي  النتاج  جلديد  مواكبة  وابقائها  العامة، 
التربع يف  مبادرات  الثقايف  ال�ضارقة  مل�ضروع  املتابع  يعرف  نف�ضه  الوقت  ويف 
الكتب على امل�ضتويني العربي والعاملي ويدرك كيف حولت الإمارة الكتاب اإىل 
حاجة اأ�ضا�ضية ملختلف فئات املجتمع و و�ضعته اأمام الالجئني، واملهجرين، 
واملحتاجني �ضبيال اأ�ضا�ضيا للتم�ضك بهويتهم، والنهو�س بواقعهم، والتطلع 

اإىل م�ضتقبل اأكر اأمانا وا�ضتقرارا ".
مبادرات  من  �ضموه  يطرحه  ما  كل  اأن  للكتاب  ال�ضارقة  هيئة  رئي�س  واأك��د 
وج��ه��ود دع���م ورع��اي��ة وت��وج��ي��ه جن��ن��ي ث��م��اره اأج��ي��ال ج��دي��دة م��ن القراء، 
واملبدعني، الذين يدركون اأن الكلمة املقروءة �ضبيل عي�ضنا على الأر�س بوعي 

وحمبة وخري و�ضالم ".

برعاية حممد بن ر��صد وبال�صر�كة بني حك�مة �لإمار�ت و�ملنتدى �لقت�صادي �لعاملي 

جمال�س �مل�ضتقبل �لعاملية تنطلق �ليوم ل�ضت�ضر�ف م�ضتقبل 41 قطاعا حيويًا 
 حممد �لقرقاوي: جمال�س �مل�صتقبل �لعاملية جت�صد روؤى �لقيادة يف حتقيق �لريادة عاملًيا يف ��صت�صر�ف �مل�صتقبل و�ل�صتعد�د له 

•• دبي -و�م:

برعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، تنطلق اليوم يف دبي، اأعمال الدورة 
دولة  حكومة  تنظمها  التي  العاملية،  امل�ضتقبل  جمال�س  لجتماعات  الرابعة 

الإمارات بال�ضراكة مع املنتدى القت�ضادي العاملي.
تعقد  ال��ت��ي  العاملية،  امل�ضتقبل  ملجال�س  ال�ضنوية  الج��ت��م��اع��ات  يف  وي�����ض��ارك 
امل�ضتقبل واخلرباء  700 من م�ضت�ضريف  على مدى يومني مبدينة جمريا، 
اأهم  م�ضتقبل  لبحث  جمل�ضاً   41 يف  يجتمعون  دول���ة،   70 م��ن  وال��ع��ل��م��اء 
التوجهات  لر�ضم خارطة  املقبلة  التحديات  وا�ضت�ضراف  احليوية،  القطاعات 

امل�ضتقبلية.
واأكد معايل حممد عبد اهلل القرقاوي وزير �ضوؤون جمل�س الوزراء وامل�ضتقبل 
امل�ضتقبل  جمال�س  تنظيم  اأن  العاملية  امل�ضتقبل  ملجال�س  امل�����ض��ارك  الرئي�س 
يف  عاملياً  ال��ري��ادة  حتقيق  يف  القيادة  روؤى  يج�ضد  الإم���ارات  دول��ة  يف  العاملية 
ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل، وال�ضتعداد له، وتوفري كافة احللول والأدوات ملواجهة 
حتدياته، مبا يعزز موقع دولة الإمارات خمتربا للحلول امل�ضتقبلية يف كافة 
املجالت، م�ضريا اإىل اأن حر�س قيادة الدولة للم�ضاهمة يف امل�ضوؤولية العاملية 
جتاه م�ضتقبل الإن�ضانية، ت�ضكل الأ�ضا�س الذي تنطلق منه دولة الإمارات يف 

ا�ضت�ضافة وتنظيم هذه الجتماعات عاماً بعد عام.
اأك��ر من  التي جتمع  العاملية  امل�ضتقبل  اإن جمال�س  القرقاوي  وق��ال حممد 
700 م�ضت�ضرف وخبري وم�ضوؤول من 70 دولة حول العامل، يف 41 جمل�ضا 
ُتغطي كافة القطاعات، تعزز تبادل اخلربات ور�ضم ال�ضيا�ضات يف اإطار جهود 
الإن�ضان،  م�ضتقبل  وا�ضت�ضراف  الب�ضرية"  "خدمة  هو  واح��د  ه��دف  حتقيق 
وتوليد الأفكار لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه عاملنا، يف قطاعات حيوية 
مثل النظام املايل العاملي، واجلغرافيا ال�ضيا�ضية، والثورة ال�ضناعية الرابعة، 

واملدن، والأمن ال�ضيرباين، والقت�ضاد احليوي وغريها.
واأ�ضاد حممد القرقاوي بال�ضراكة ال�ضرتاتيجية بني حكومة دولة الإمارات 
واملنتدى القت�ضادي العاملي يف تعزيز احلراك العاملي الهادف ل�ضناعة تغيري 
اإيجابي يف حياة ال�ضعوب من خالل ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل وال�ضتعداد له وو�ضع 
لل�ضراكة  املثمرة  والنتائج  امل�ضتقبلية،  للتحديات  عملية  وح��ل��ول  ت�ضورات 

املتوا�ضلة على مدى 12 �ضنة.
وت�ضهد فعاليات الدورة الرابعة ملجال�س امل�ضتقبل العاملية، عقد حكومة دولة 
الإم��ارات عدداً من اجلل�ضات امل�ضتقبلية، �ضمن م�ضار دولة الإم��ارات، ت�ضمل 
وجل�ضات  ال����وزراء  م��ع  امل�ضتقبل  وح���وار  اخل��ا���ض��ة،  ال�ضرتاتيجية  اجلل�ضات 
نقا�ضات م�ضتقبلية ت�ضت�ضرف م�ضتقبل البيئة وال�ضتدامة وم�ضتقبل املهارات 

وم�ضتقبل الطب واجلينوم الب�ضري.
وتعقد حكومة دولة الإم��ارات، �ضمن فعاليات الجتماعات ال�ضنوية ملجال�س 
تت�ضمن  ال��ت��ي  امل�ضتقبلية"،  ال�ضرتاتيجية  "اجلل�ضات  العاملية  امل�ضتقبل 
جل�ضات حوارية ي�ضارك فيها وزراء وخرباء وم�ضت�ضرفون عامليني، يناق�ضون 

اأهم التطورات والتوجهات امل�ضتقبلية يف قطاع القت�ضاد واأهم احللول التي 
موا�ضيع  اخلا�ضة"  ال�ضرتاتيجية  "اجلل�ضات  وت�ضمل  احلكومات،  تطبقها 
تاأثريات  الوزراء" ويناق�س  مع  امل�ضتقبل  و"حوار  العاملية،  التجارة  م�ضتقبل 
الظروف العاملية يف م�ضتقبل التجارة يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط، اإ�ضافة اإىل 
امل�ضتقبل" التي ي�ضت�ضرف امل�ضاركون فيها م�ضتقبل الأزمات  "جل�ضات نقا�ضات 

املالية العاملية املقبلة واأهم التحديات التي تفر�ضها.
روؤى جديدة لتجارب مبتكرة يف القطاعات احليوية وتهدف جمال�س امل�ضتقبل 
ا�ضرتاتيجية  روؤى  وو�ضع  احليوية،  القطاعات  م�ضتقبل  بحث  اإىل  العاملية 
تعزز جهود العامل يف رحلة النتقال اإىل امل�ضتقبل، وتبحث املجال�س العديد 
احللول  واأف�ضل  وامل�ضتقبلية،  احلالية  التحديات  تت�ضمن  التي  املحاور  من 
ملواجهتها، وت�ضت�ضرف التحولت املتوقعة واأهم الفر�س التي ميكن ت�ضكيلها 
القت�ضاد،  جم��الت:  �ضمن  امل�ضتقبل  مبادرات  ت�ضميم  يف  منها  وال�ضتفادة 
وال�ضحة  التحتية،  وال��ب��ن��ي��ة  اجليو�ضيا�ضية،  وال��ت��ح��ولت  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 

واملجتمع.
يف قطاع التكنولوجيا، يبحث "جمل�س م�ضتقبل اإنرتنت الأ�ضياء" اأهم الأطر 
اإنرتنت الأ�ضياء على امل�ضتوى العاملي واأهم  والأدوات اجلديدة لتنظيم عمل 
ال�ضوابط الأخالقية والت�ضريعات اخلا�ضة بتداول املعلومات واإدارة ال�ضبكات، 
وو�ضائل  اآل��ي��ات  اإىل  ال�ضطناعي"  ال��ذك��اء  م�ضتقبل  "جمل�س  يتطرق  فيما 
املجال�س  وت�ضهد  الب�ضرية،  خدمة  يف  ال�ضطناعي  الذكاء  تطبيقات  ت�ضخري 
على  الفرتا�ضي  الواقع  تكنولوجيا  تفر�ضها  التي  التاأثريات  اأه��م  مناق�ضة 

احلياة اليومية، يف "جمل�س م�ضتقبل الواقع الفرتا�ضي املعزز".
ويطرح "جمل�س م�ضتقبل الأمن الإلكرتوين" حتديات الف�ضاء الإلكرتوين 
و�ضرورة تطوير �ضيا�ضات الأمن الإلكرتوين وحتفيز التعاون بني القطاعني 
ال�ضبكات  تكنولوجيا  م�ضتقبل  "جمل�س  يناق�س  فيما  واخل��ا���س،  احلكومي 

اجلديدة" الفر�س امل�ضتقبلية للتكنولوجيات يف تو�ضيل الهواتف املحمولة.
لأنظمة  الكمية" الأ�ضا�ضيات اجلديدة  احلو�ضبة  م�ضتقبل  "جمل�س  ويتناول 
اأما  ال��ق��ط��اع،  ه��ذا  املطلوبة يف  وامل��ه��ارات  وال��الم��رك��زي��ة  امل��رك��زي��ة  احلو�ضبة 
الف�ضاء" فيناق�س اأهم التحديات املقبلة التي  تكنولوجيا  م�ضتقبل  "جمل�س 

تواجه م�ضتقبل تكنولوجيا الف�ضاء وبناء اأطر حوكمة عاملية تنظم القطاع.
وتتناول جمال�س امل�ضتقبل العاملية اأهم التغريات يف التوجهات اجليو�ضيا�ضية 
والقت�ضادية والتحديات امل�ضتقبلية، و�ضرورة فهم التطورات الدولية �ضمن 
"جمل�س امل�ضتقبل اجليو�ضيا�ضي"، ويناق�س "جمل�س م�ضتقبل ال�ضني" الدور 
والآثار  والتنمية،  للتجارة  العاملي  النظام  ت�ضكيل  اإع��ادة  يف  لل�ضني  احليوي 

املحلية للثورة ال�ضناعية الرابعة.
الرابع  اجليل  نحو  التحول  "عوامل  اليابان  م�ضتقبل  "جمل�س  وي�ضت�ضرف 
من العوملة التي ت�ضهدها اليابان واملتغريات املت�ضارعة يف الهياكل القت�ضادية 
اجلزيرة  �ضبه  م�ضتقبل  "جمل�س  وي�ضلط  وال��دمي��وغ��راف��ي��ة،  والجتماعية 

الكورية" ال�ضوء على اأهم التغيريات يف امل�ضهد اجلغرايف والإقليمي.
الرو�ضية كمحرك  امل��دن  دور  رو�ضيا" اإىل حتديد  م�ضتقبل  "جمل�س  وي�ضعى 

اأوروبا"  ق��ارة  م�ضتقبل  "جمل�س  يناق�س  فيما  العاملي،  التكنولوجي  للتعاون 
ال�ضرورية  الإ�ضالحات  وتوجيه  العاملي  النظام  جت�ضيد  يف  القارة  م�ضوؤولية 
لال�ضتفادة من التكنولوجيا املتقدمة، كما يناق�س "جمل�س م�ضتقبل الوليات 
املتحدة الأمريكية"، م�ضتقبل �ضيا�ضاتها اخلارجية خالل العقود املقبلة واأهم 

التحديات التي تواجهها.
تركز  م�ضتقبلية  مو�ضوعات  املجال�س  تناق�س  التحتية  البنية  قطاع  و�ضمن 
م�ضتقبل  "جمل�س  �ضمن  ال��ق��ادة  لتمكني  جديدة  اأدوات  تطوير  اآل��ي��ات  على 
احلوكمة املرنة"، فيما يبحث "جمل�س م�ضتقبل ال�ضفافية ومكافحة الف�ضاد" 
القطاعني  يف  وال�ضفافية  النزاهة  قيم  دع��م  يف  العاملية  اجلهود  تعزيز  �ضبل 
احل�ضري"  والتو�ضع  امل��دن  م�ضتقبل  "جمل�س  ويتناول  واخلا�س،  احلكومي 
اأه���م ال��ت��وج��ه��ات ال��ع��امل��ي��ة م��ع ح��ل��ول ع���ام 2050، م��ن خ���الل مت��ك��ني املدن 

وال�ضتفادة من فر�س التكنولوجيا املتقدمة.
التحتية" حلوًل جديدة لزيادة ال�ضتثمار  البنية  "جمل�س م�ضتقبل  ويطرح 
"جمل�س  يناق�س  فيما  التحتية،  البنية  م�ضاريع  تنفيذ  وت�ضريع  وحت�ضني 
م�ضتقبل النقل" اآثار البتكار والتحول الثقايف يف حركة الأ�ضخا�س وال�ضلع 

قيا�ضاً على التغيريات والبتكارات التي ح�ضلت خالل ال�ضنوات املا�ضية.
ويبحث حمور ال�ضحة �ضبل تعزيز اجلهود يف ر�ضم خارطة التحديات والفر�س 
فيما  البيولوجي"،  والقت�ضاد  التنوع  اأج��ن��دة  "م�ضتقبل  �ضمن  القطاع  يف 
يف  املت�ضارعة  التطورات  احليوية"  التكنولوجيا  م�ضتقبل  "جمل�س  يناق�س 
املجال الطبي واأهم اجلوانب الأخالقية للمجتمع الطبي امل�ضتقبلي، ويتناول 
ال�ضحة اجلديدة يف  ال�ضحية" اأنظمة  والرعاية  ال�ضحة  م�ضتقبل  "جمل�س 
ال�ضحية  واإع��ادة ت�ضميم اخلدمات  الدقيق،  والطب  املنزلية  الرعاية  جمال 

بحلول عام 2050.
ويركز "جمل�س م�ضتقبل اإطالة عمر الإن�ضان" على م�ضتقبل التعزيز الب�ضري، 
واأبرز التطورات يف جمال املعززات الب�ضرية واآثارها على ال�ضناعة واحلكومة 
واملجتمع، ويناق�س "جمل�س م�ضتقبل ال�ضحة النف�ضية" اأثر التكنولوجيا على 

الإن�ضان، ودور اأدوات التعلم الذكي بتعزيز جودة احلياة.
وتتطرق جمال�س امل�ضتقبل العاملية اإىل مو�ضوعات متنوعة تتناول م�ضتقبل 
امل�ضاعدات  نظم  م�ضتقبل  "جمل�س  �ضمن  تناق�س  حيث  العاملية،  املجتمعات 
الإن�ضانية" التحديات التي تفر�ضها الكوارث الإن�ضانية والطبيعية واحلاجة 
اإىل تقدمي خدمات م�ضتدامة، فيما يتناول "جمل�س م�ضتقبل اأجندة امل�ضاواة 
وال�ضمول اجلديدة" النماذج واملعايري وال�ضيا�ضات اجلديدة التي تعزز التوازن 

الجتماعي.
�ضبل  الرابعة"  ال�ضناعة  والثورة  الإن�ضان  م�ضتقبل حقوق  "جمل�س  ويبحث 
املتخ�ض�ضة  الرقمية  املن�ضات  ع��ن  الناجتة  البيانات  ث���روة  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة 
املنافع  م�ضتقبل  "جمل�س  ي��ت��ن��اول  ف��ي��م��ا  الإن�������ض���ان،  ح��ق��وق  ع��ن  ال���دف���اع  يف 
العاملية العامة للثورة ال�ضناعية الرابعة"، �ضبل ال�ضتفادة من التكنولوجيا 

والتطورات التي توفرها الثورة ال�ضناعية الرابعة يف خمتلف القطاعات.
التحديات  اأب���رز  والثقافة"  والرتفية  الإع���الم  م�ضتقبل  "جمل�س  ويناق�س 

وامل�ضداقية،  بالدقة  يتعلق  ما  واملعلومات يف  الرتفيه  توؤثر على قطاع  التي 
"جمل�س  اأم���ا  الإل���ك���رتوين، وي�ضتك�ضف  الإع����الم  ت��واج��ه  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات 
م�ضتقبل التعليم اجلديد والعمل" في�ضتعر�س النماذج واملعايري وال�ضيا�ضات 
اجلديدة لتعزيز امل�ضاواة يف التعليم، وتطوير املهارات وتو�ضيع فر�س العمل.

تدعم  ال��ت��ي  وامل���وؤث���رات  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ض��اد  م�ضتقبل  امل��ج��ال�����س  وت�ضت�ضرف 
لل�ضوؤون  ال��ع��امل��ي  امل�ضتقبل  "جمل�س  يبحث  حيث  الق��ت�����ض��ادي��ة،  ال��ت��ح��ولت 
فيما  عاملياً،  والنقدي  املايل  القطاع  على  املوؤثرة  والنقدية" العوامل  املالية 
يناق�س "جمل�س م�ضتقبل تطوير النظم املالية" التطور الهائل يف املتطلبات 
ال�ضتهالك"  م�ضتقبل  "جمل�س  ويبحث  الرقمية،  والأ���ض��ول  التنظيمية 
ال�ضتهالك  اأنظمة  حتويل  يف  الرابعة  ال�ضناعية  للثورة  املتوقعة  التاأثريات 

والتوزيع والإنتاج.
الرئي�ضية  العاملي" العوامل  وال�ضتثمار  التجارة  م�ضتقبل  "جمل�س  ويبحث 
للنزاعات التجارية وي�ضتعر�س احللول املمكنة لها على امل�ضتوى العاملي، فيما 
الأ�ضواق  املوؤثرات اخلارجية على  "جمل�س م�ضتقبل ال�ضتثمار" اأهم  يتناول 
امل�ضتقبلي،  القت�ضادي  والنمو  امل��ايل  النظام  ا�ضتدامة  حتقيق  و�ضبل  املالية 
التوقعات  على  اجلديدة"  القت�ضادية  الأج��ن��دة  م�ضتقبل  "جمل�س  وي��رك��ز 
املتقدمة  التكنولوجيا  توفرها  التي  والإمكانيات  املدى  طويلة  القت�ضادية 

للنهو�س بجودة حياة الأفراد.
م�ضتقبل  �ضناعة  �ضبل  الرقمي"  القت�ضاد  م�ضتقبل  "جمل�س  وي�ضتعر�س 
فيما  القت�ضاد،  بقطاع  الأف���راد  ثقة  تعزيز  ي�ضمن  وم�ضتدام  �ضامل  رقمي 
التي  امل�ضتقبلية  النمو  فر�س  البلوكت�ضني"  م�ضتقبل  "جمل�س  ي�ضت�ضرف 

توفرها تكنولوجيا التعامالت الرقمية لالقت�ضاد العاملي.
قطاع  يف  الكبري  التحول  امل�ضاركون  الطاقة" يبحث  م�ضتقبل  "جمل�س  ويف 
الطاقة واأبرز الفر�س التي يوفرها، ودورها يف �ضمان م�ضتقبل اأكر ا�ضتدامة 
املتقدمة" اآثار  الطاقة  تكنولوجيا  م�ضتقبل  "جمل�س  يبحث  فيما  و�ضموًل، 
التكنولوجيا على الطلب والعر�س ودورها يف اإحداث التحول يف قطاع الطاقة 
العاملي، ويتناول "جمل�س م�ضتقبل ال�ضناعة املتقدمة والإنتاج" اأهم الق�ضايا 

املجتمعية والتجارية والبيئية ذات العالقة مب�ضتقبل ال�ضناعة.
التي عقدت  الثالثة  العاملية يف دورتها  امل�ضتقبل  اأن جمال�س  بالذكر  اجلدير 
والعلماء  امل�ضت�ضرفني  كبار  من   700 م�ضاركة  �ضهدت   ،2018 نوفمرب  يف 
وممثلي  دول���ة   70 م��ن  حكوميني  وم�����ض��وؤول��ني  العامليني  امل�ضتقبل  وخ���رباء 
منظمات دولية، لبحث م�ضتقبل اأهم القطاعات احليوية وو�ضع حلول عملية 

للتحديات امل�ضتقبلية.
واأعلنت حكومة دولة الإمارات خالل فعاليات الدورة الثالثة اإطالق عدد من 
بيئة  لتمكني  الهادف  ال�ضرت�ضادي  الإط��ار  �ضمنها،  امل�ضتقبلية من  املبادرات 
تكنولوجيا  لتبني  الإم���ارات  دول��ة  جهود  اإط��ار  يف  للبيانات،  واآم��ن��ة  متكاملة 
الثورة ال�ضناعية الرابعة، فيما �ضهدت اأعمال جمال�س امل�ضتقبل على اإطالق 
دولة  يف  الرابعة  ال�ضناعية  الثورة  مركز  اأهمها  ومن  امل��ب��ادرات،  من  العديد 

الإمارات، وا�ضرتاتيجية الإمارات للثورة ال�ضناعية الرابعة.

- ملاذ� يحتاج �لعامل جمال�س �مل�صتقبل �لعاملية؟ 

�لروؤية �مل�ضرتكة حلكومة �لإمار�ت و�ملنتدى �لقت�ضادي �لعاملي 
لبناء م�ضتقبل �أف�ضل للمجتمعات وخدمة �لإن�ضانية 

•• دبي -و�م:

يف منت�ضف اأربيعنات القرن املا�ضي، وبعد اأن اأفاق العامل من احلرب العاملية 
الثانية، اأدركت الكثري من الدول حاجتها لي�س فقط اإىل بناء احلا�ضر، بل 
للب�ضرية،  ا�ضتقراراً  واأك��ر  اأف�ضل  حياة  ي�ضمن  مل�ضتقبل  التخطيط  اأي�ضاً 
مثل  تغريات  مع  التعامل  على  العامل  ق��درة  ح��ول  هامة  ت�ضاوؤلت  وظهرت 
ارتفاع درجة حرارة الأر�س، ونق�س املياه والغذاء، والت�ضخم ال�ضكاين، واآثار 
النف�ضية  والنواحي  الجتماعية  العالقات  على  والتكنولوجيا  ال�ضناعات 

والعقلية للب�ضر.
العديد  اإن�ضاء  ومت  امل�ضتقبلّية،  ال��درا���ض��ات  على  اإق��ب��اًل  اجلامعات  و�ضهدت 
اأك���ر م��ن ن�ضف ق��رن على  ال��ب��ح��وث امل�ضتقبلّية، ورغ���م م���رور  م��ن م��راك��ز 
حبي�ضة  ظلت  اأن��ه��ا  اإل  امل�ضتقبل،  ل�ضت�ضراف  العلمية  اجل��ه��ود  ه��ذه  ب��داي��ة 
جهود  جتمع  عاملية  ومن�ضة  هاماً  حمركاأ  لفتقادها  الأكادميية،  املوؤلفات 
اإىل  امل�ضتقبلية  وقراءاتهم  باأفكارهم  وتدفع  وم�ضت�ضرفيه،  امل�ضتقبل  علماء 

احلكومات واملجتمع الدويل للعمل بها، وال�ضتعداد معاً للم�ضتقبل.
املنتدى  ق��ب��ل  م���ن  العاملية"  امل�����ض��ت��ق��ب��ل  "جمال�س  ت�ضكيل  ف��ك��رة  ف���ج���اءت 
القت�ضادي العاملي، لتوفر فر�ضاً غري م�ضبوقة لتبادل اخلربات والتجارب 
والتوا�ضل بني علماء ومفكري وم�ضت�ضريف امل�ضتقبل، وبني �ضناع القرار حول 
العامل. وكانت حكومة دولة الإمارات على راأ�س احلكومات ال�ضباقة الداعمة 
ال�ضرتاتيجية بني  ال�ضراكة  وب��داأت  امل�ضتقبلية،  املجال�س  وامل�ضاركة يف هذه 
حكومة الإمارات واملنتدى القت�ضادي العاملي يف تنظيم اجتماعات جمال�س 
امل�ضتقبل العاملية، وتوا�ضل فعاليات هذه املجال�س للعام الرابع يف دبي يومي 
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امل�ضتقبل  جمال�س  لجتماعات  الإم����ارات  دول��ة  حكومة  ا�ضت�ضافة  متثل  و 
نائب  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  روؤي���ة  العاملية 
باأهمية  الدولة،  وقيادات  دب��ي،  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
من�ضة  خ��الل  م��ن  الب�ضرية،  خلدمة  العاملية  وال�����ض��راك��ات  اجل��ه��ود  توحيد 
تواجهها  التي  والفر�س  والتحديات  امل�ضتقبلية  التوجهات  لتحليل  عاملية 
واأ�ضحاب  جهة  من  العامل  وعلماء  مفكري  املن�ضة  ه��ذه  وجتمع  الب�ضرية، 
القرار و�ضانعي ال�ضيا�ضات من جهة اأخرى، لتبني احللول والأفكار امللهمة 

يف خمتلف القطاعات.
"نفخر باإ�ضهامات  اآل مكتوم،  يقول �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
عملية  وت�ضهيل  امل�ضتقبل،  اإىل  الب�ضرية  رح��ل��ة  تعزيز  يف  الإم�����ارات  دول���ة 
النتقال اإليه وال�ضتفادة من اأدواته، ونعمل بكل جهد لبناء قدرات الأجيال 
على املهارات التي يتطلبها العي�س فيه، وا�ضت�ضافة جمال�س امل�ضتقبل العاملية 
اأحد حماور روؤيتنا لدور دولة الإمارات العاملي يف تطوير ظروف املجتمعات 
لتحقيق  املتوا�ضل  وعملنا  لطموحنا  وانعكا�س  الأف�����ض��ل،  نحو  الإن�ضانية 

اخلري للنا�س".
اإىل  عاماً   12 يف  العاملية  امل�ضتقبل  جمال�س  يف  امل�ضاركني  ع��دد  و�ضل  وق��د 
واملتخ�ض�ضني  الفكر واخل��رباء  رواد  اآلف م�ضت�ضرف من نخبة   10 قرابة 
قارات  خمتلف  غطوا  دول��ة،   100 من  اأك��ر  من  احلكوميني  وامل�ضوؤولني 

العامل يف اأكر من 800 جمل�س، تبحث �ضبل مواجهة التغيريات اجلذرية 
يف  العاملية،  وال�ضيا�ضات  واملجتمعات  القت�ضادات  �ضت�ضهدها  التي  املت�ضارعة 

جتمع وحد العامل على اأر�س الإمارات.
الهامة  املجال�س  ع�����ض��رات  ب��ني  م��ن  ال�ضتهالك"  م�ضتقبل  "جمل�س  يعد 
والفريدة يف تخ�ض�ضها ونظرتها التحليلية مل�ضتقبل الب�ضرية، فاأع�ضاء هذا 
املجل�س من مفكرين و�ضانعي قرار، يبحثون يف اأمناط ال�ضتهالك احلالية 
وامل�ضتقبلية، بهدف �ضمان م�ضتقبل اآمن للب�ضرية، تتوفر فيه الحتياجات 
يف  نق�س  اأو  جماعات،  بال  الإن�ضانية  جمتمعاتنا  ف��رى  للب�ضر،  الأ�ضا�ضية 

املياه والدواء، وغريه.
وبينما ت�ضري الإح�ضائيات الدولية لالأم املتحدة لعام 2018 اأن هناك اأكر 
 ،2018 التغذية  نق�س  من  يعانون  العامل  يف  �ضخ�ضا  مليونا  من 821 
ما  على  يح�ضلون  ل  النا�س  ت�ضعة  بني  من  واح��دا  �ضخ�ضا  اأن  يعني  وه��ذا 
يكفي من الغذاء ليعي�ضون حياة ن�ضطة و�ضحية، يجتمع "جمل�س م�ضتقبل 
املوارد  نق�س  ملواجهة  جديدة  تكنولوجية  بدائل  يف  ليبحث  ال�ضتهالك" 
ال�ضكاين  التعداد  يف  املتوقعة  الزيادة  مع  امل�ضتقبل  يف  جماعات  اأي  وجتنب 

للعامل.
جمال�س  من  ال�ضحية" واح��د  والرعاية  ال�ضحة  م�ضتقبل  "جمل�س  يعد  و 
امل�ضتقبل الهامة الأخرى التي تعمل على اإيجاد اأف�ضل ال�ضبل واحللول التي 
اخلدمات،  واأف�ضل  الأ�ضعار  باأقل  ل��الأف��راد  متكاملة  �ضحية  رعاية  ت�ضمن 
وتبحث عن �ضناعة اأنظمة �ضحة جديدة تتمثل يف الرعاية املنزلية، الطب 
ال�ضحية  الرعاية  من  نظام  خ��الل  من  ل��الأف��راد  خدمات  وتهيئة  الدقيق، 

املتكاملة.
خم�ضة  اأن  م��ن  حت��ذر  م�ضتقبلية  ل��ق��راءة  ا�ضتجابًة  املجل�س  ج��ه��ود  ت��اأت��ي  و 
لتقرير  وفقا   2030 يف  �ضحية  رعاية  على  يح�ضلوا  لن  ن�ضمة  مليارات 
منظمة ال�ضحة العاملية، حيث ينفق العامل نحو 7.5 تريليون دولر �ضنوًيا 
على قطاع الرعاية ال�ضحية. ورغم ذلك فاأن اخلدمات ال�ضحية الأ�ضا�ضية 
تغطي بالكاد ن�ضف �ضكان العامل..و يبحث اأع�ضاء "جمل�س م�ضتقبل ال�ضحة 
العامل  ل�ضكان  املتكاملة  ال�ضحية  الرعاية  ال�ضحية" �ضبل توفري  والرعاية 

من خالل حلول ذكية وت�ضاركية بني القطاعات املختلفة املعنية بال�ضحة.
مناق�ضة  على  العاملي"  وال���ض��ت��ث��م��ار  ال��ت��ج��ارة  م�ضتقبل  "جمل�س  يعكف  و 
التحديات وال�ضغوط التي تواجهها منظومة التجارة حول العامل، والبحث 
وتطوير  لها،  احللول  واق��رتاح  التجارية  للنزاعات  الرئي�ضية  الأ�ضباب  عن 
ال�ضيا�ضات بعيدة الأثر ل�ضمان ال�ضتجابة ب�ضورة منا�ضبة لق�ضايا التحول 

الرقمي، وال�ضتدامة البيئية، والتفاوت القت�ضادي.
العاملية،  التجارة  م�ضتقبل  تواجه  التي  التحديات  املجل�س  يناق�س  وبينما 
اإمكانية تطوير قوانني دولية موحدة لتنظيمها، كما تركز  اأي�ضاً يف  ينظر 
العامل، مثل  وج��ود طرق جت��ارة جديدة يف  اإمكانية  املجل�س على  مباحثات 
املجل�س  ويقدم  ال�ضمايل.  املتجمد  املحيط  عرب  امل�ضتقبلية  التجارة  ط��رق 
ح��ل��وًل ج��دي��دة وم��ت��ن��وع��ة ت�����ض��اع��د ���ض��ان��ع��ي ال�����ض��ي��ا���ض��ات ع��ل��ى ق����راءة وفهم 
التحديات القت�ضادية الإقليمية والعاملية، والعمل معاً خللق روؤية وم�ضتقبل 

اآمن للتجارة وال�ضتثمار حول العامل.

�أطلقته �ل�صارقة لتط�ير �لقدر�ت بهدف تاأهيل �لر�غبني بالعمل كم�ّجهني حمرتفني

�مل�ضاركون يف برنامج �ملوّجه �ملعتمد: لدينا �لآن �ضورة �أو�ضح عن م�ضتقبلنا �ملهني
•• �ل�شارقة-�لفجر:

ال�ضفاري، مديرة  تروي منى عبدو 
ذات��ي، جتربتها مع برنامج  برنامج 
امل���وّج���ه امل��ع��ت��م��د، وك��ي��ف اأ���ض��ه��م يف 
الذات  اإدارة  م��ه��ارات  م��ن  متكينها 
امل��وظ��ف��ني، وتعزيز  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل 
جمال  يف  طريقها  مبوا�ضلة  ثقتها 

التوجيه الحرتايف.
املوجه  برنامج  اأن  �ضفاري  وتو�ضح 
يركز  اإل��ي��ه،  ان�ضمت  ال��ذي  املعتمد 
على �ضقل املهارات واكت�ضاب املعارف 
واخلربات الالزمة للعمل يف جمال 
ال��ت��وج��ي��ه الح������رتايف امل��ع��ت��م��د من 
والذي  للمدربني،  ال��دويل  الحت��اد 
يعد اأبرز هيئة عاملية ُتعنى بتطوير 
وت�ضم  الح����رتايف  ال��ت��دري��ب  مهنة 
األ��ف ع�ضو   32 نحو  حتت مظّلتها 

من جميع اأنحاء العامل.
يف  �ضاركت  اأنها  اإىل  �ضفاري  وت�ضري 
الذي  الربنامج  الأوىل من  ال��دورة 
لتطوير  ال�ضارقة  موؤ�ض�ضة  اأطلقته 
القدرات – تطوير، يف العام املا�ضي، 
لكت�ضاب  حاجتها  اأدرك����ت  اأن  ب��ع��د 
املزيد من املهارات لالرتقاء باأدائها 
ال���وظ���ي���ف���ي، واإ�����ض����اف����ة امل����زي����د من 
خربتها  ل�ضنوات  وامل��ه��ارات  املعارف 
الب�ضرية  امل�����وارد  تنمية  جم���ال  يف 
التي باتت اإحدى اأهم ركائز اقت�ضاد 

امل�ضتقبل.
وت�����ض��ي��ف م���دي���رة ب���رن���ام���ج ذات����ي: 
يل  بالن�ضبة  الأه��م  التحدي  "كان 
بنجاح  التوا�ضل  كيفية  معرفة  هو 
اأجيال  م��ن  موظفني  م��ع  وفاعلية 
ومتكنت  ال��ع��م��ل،  بيئة  يف  خمتلفة 
اكت�ضاف  م����ن  ال����ربن����ام����ج  خ������الل 
اأنني  واأدرك���ت  ل��دّي،  ال�ضعف  نقاط 
اإدارة  م��ه��ارة  على  للرتكيز  بحاجة 
ال����ذات وخ��ا���ض��ًة ع��ن��د ال��ت��ح��دث مع 
املوظفني، لأنني كنت ات�ضّرع اأحياناً 
يف طرح الق�ضايا اأو تقدمي احللول. 
الربنامج  بف�ضل  اأ�ضبحت  وال��ي��وم، 
حا�ضرة الذهن واأكر تركيزاً خالل 
التحدث مع املوظفني، الأمر الذي 

التدريبية  اجلل�ضات  بف�ضل  املهارة 
التي قدمها املوّجه".

م��جهة �مل�صاكل ب�صجاعة
الهرمودي،  م���ن���ال  امل�����ض��ارك��ة  اأم�����ا 
الب�ضرية  امل��وارد  اأول  اأعمال  �ضريك 
الإ�ضالمي،  الإم������ارات  م�����ض��رف  يف 
املوّجه  برنامج  يف  جتربتها  فتعترب 
امل���ع���ت���م���د، ن��ق��ط��ة حت�����ول م��ه��م��ة يف 
بقولها:  وت�ضفه  امل��ه��ن��ي��ة،  حياتها 
ال�ضفافية  مو�ضوع  على  يرّكز  "اإنه 
وتعزيز قدرة امل�ضارك على مواجهة 
ومناق�ضتها  ونقاط �ضعفه  خماوفه 
يواجه  مل  اإذا  ل��ك��ن  الآخ���ري���ن،  م��ع 
والتحديات  امل��خ��اوف  تلك  امل�ضارك 
يح�ضل  ف��ل��ن  وع���زمي���ة  ب�����ض��ج��اع��ة 
ع���ل���ى ال���ف���ائ���دة ال���ك���ام���ل���ة م����ن هذا 

الربنامج".  
ال����ه����رم����ودي ع����ن دور  وت����ت����ح����دث 
ملواجهة  الثقة  منحها  يف  الربنامج 
هذه  "اأ�ضهمت  ق��ائ��ل��ة:  ال��ت��ح��دي��ات، 
اإيجابي  حت��ول  حتقيق  يف  التجربة 
ج����ذري يف ح��ي��ات��ي، ت��ع��ل��م��ت اأن����ه يف 
وراء  ال�ضبب  ي��ع��ود  الأح��ي��ان  بع�س 
مرحلة  اإىل  تواجهنا  التي  امل�ضاكل 
الطفولة اأو العادات التي ن�ضتمر يف 

يفتح الباب اأمامي ملوا�ضلة طريقي 
ال���ت���وج���ي���ه الح��������رتايف،  يف جم�����ال 
طريقة  ع���ل���ى  اإي����ج����اب����اً  وي��ن��ع��ك�����س 
تعاملي مع زمالئي واأف��راد عائلتي 

اأي�ضاً". 

يتطّلب  �لح����رت�يف  �لت�جيه 
مهار�ت ��صتماع عالية

تيمور،  وف�������اء  ت���و����ض���ح  ب������دوره������ا، 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف مركز  امل���دي���ر  ن��ائ��ب 
واملوؤمترات،  للمنا�ضبات  اجل��واه��ر 
واإح����دى خ��ري��ج��ات ال����دورة الأوىل 
التوجيه  مهنة  اأن  ال��ربن��ام��ج،  م��ن 
ا�ضتماع  مهارات  تتطّلب  الح��رتايف 
امل�ضارك  مع  كاماًل  وتركيزاً  عالية 
مل�������ض���اع���دت���ه ع���ل���ى اك���ت�������ض���اف ذات����ه 
وتوجيهه  ل��دي��ه  ال�ضعف  وم��ك��ام��ن 

اإىل كيفية العمل للتغلب عليها.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب����دور ال���ربن���ام���ج يف 
اأكر  ����ض���ورٍة  ت��ك��وي��ن  م��ن  متكينها 
املهني،  م�����ض��ت��ق��ب��ل��ه��ا  ع���ن  و����ض���وح���اً 
"اإن عدم احلكم على  تقول تيمور: 
امل�ضورة  اأو تقدمي  اأمامك  ال�ضخ�س 
م�ضاكله،  اإىل  ال�ضتماع  اأث��ن��اء  اإل��ي��ه 
البداية،  للغاية يف  �ضعباً  اأم��راً  كان 
ل��ك��ن��ن��ي مت��ك��ن��ت م���ن ت��ط��وي��ر هذه 

امل�ضكلة  عن  التحدث  واأن  تكرارها، 
ميثل  الأم��ر،  �ضعوبة  من  وبالرغم 
الن�ضف  يكمن  بينما  احل��ل،  ن�ضف 
الآخر يف مواجهتها ب�ضجاعة وو�ضع 

خطة عمل لتنفيذ هذا احلّل".
 

حت�يل نقاط �ل�صعف �إىل ق�ة
وتن�ضح امل�ضاركة مي عبيد الهاجري، 
مديرة اجلودة والتخطيط املوؤ�ض�ضي 
يف مطار ال�ضارقة، امل�ضاركني اجلدد 
مبوجّههم  يثقوا  ب��اأن  الربنامج  يف 
واأن يكونوا م�ضتعدين دائماً ملواجهة 
التحديات وامل�ضي قدماً يف الطريق 
ال������ذي اخ�����ت�����اروه لأن��ف�����ض��ه��م حتى 
يتطلعون  ال����ذي  ال��ن��ج��اح  ي��ح��ق��ق��وا 
هو  ال��ذات  "حتدي  وت�ضيف:  اإليه. 
جوهر برنامج املوّجه املعتمد، حيث 
نقاط  ا�ضتطعت من خالله حتويل 

�ضعفي اإىل نقاط قوة".

�حل��ر مفتاح �لنجاح 
وح���ول ت��ع��زي��ز م��ه��ارة ال��ع��م��ل بروح 
علياء  امل�������ض���ارك���ة  ت���ق���ول  ال���ف���ري���ق، 
الت�ضويق  م�����دي�����رة  ال�������ض���ام�������ض���ي، 
مطار  يف  امل���وؤ����ض�������ض���ي  والت���������ض����ال 
الربنامج  يف  "تعلمت  ال�����ض��ارق��ة: 
مفتاح  ه��م��ا  وامل��ن��اق�����ض��ة  احل����وار  اأن 
املهني  امل�ضتوى  على  ���ض��واًء  النجاح 
اأو ال�ضخ�ضي، اإذ يوفران لنا م�ضاحة 
اأف�ضل  اإىل  وال���ت���و����ض���ل  ل��ل��ت��ف��ك��ري 
احل���ل���ول وحت���وي���ل ال��ت��ح��دي��ات اإىل 
اأدائنا  حت�����ض��ني  وب���ال���ت���ايل  ف���ر����س، 

املهني".
برنامج  "يعمل  ال�ضام�ضي:  وتتابع 
حتقيق  ع���ل���ى  امل���ع���ت���م���د،  امل������وّج������ه 
ال��ف��رد على  تغيري ج���ذري يف ح��ي��اة 
واملهني،  ال�����ض��خ�����ض��ي  ال�����ض��ع��ي��دي��ن 
ي��ق��دم��ه م���ن ج��ل�����ض��ات توجيه  مب���ا 
وتدريبات نظرية وعملية ت�ضهم يف 
حتفيز امل�ضارك على املبادرة والإبداع 
وت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات���ه واإر������ض�����اده حول 
التحديات  ملواجهة  املثلى  الطريقة 
مع  باإيجابية  وال��ت��ع��ام��ل  ال��ي��وم��ي��ة، 

الآخرين". 
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اأخبـار الإمـارات
حمد�ن بن ز�يد: �لحتفال بيوم �لعلم منا�ضبة وطنية تعك�س م�ضاعر �لوحدة و �حلب للإمار�ت

•• �أبوظبي-و�م:

اأكد �ضمو ال�ضيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
واحلب  الوحدة  م�ضاعر  تعك�س  وطنية  منا�ضبة  العلم"  ب�"يوم  اأن الحتفال 
للوطن والتقدير لعلم الإمارات والحرتام ل�ضيادته و ال�ضتعداد للذود عنه 
بكل غاٍل ونفي�س واحلفاظ على املنجز احل�ضاري والإن�ضاين لدولتنا ملا ُتربزه 

هذه املنا�ضبة من مناء وازدهار وتقّدم يف خمتلف جمالت احلياة.
وقال �ضموه - يف كلمة مبنا�ضبة يوم العلم - : " يف هذا اليوم ي�ضتذكر اجلميع 
بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  راأ�ضهم  على  و  الدولة  ملوؤ�ض�ضي  البي�ضاء  الأي��ادي 
�ضلطان اآل نهيان - طيب اهلل  ثراه - واإخوانه حكام الإمارات - وقتئذ - حني 

مت رفع علم الدولة لأول مرة .
ال��وط��ن و�ضعور  ع��ن ح��ب  ال��ي��وم يعرب  " اأن الحتفال بهذا   : �ضموه  واأ���ض��اف 
م��ن معان  ال��وق��ف��ة  تلك  ال��دول��ة مب��ا جت�ضده  ملوؤ�ض�ضي  ب��ال��ع��رف��ان  امل��واط��ن��ني 
العزم  اليوم جندد  و  الدولة  اأبناءالإمارات حتت علم  للتوحد والتالحم بني 
والولء والنتماء يف ر�ضالة حب ووفاء نبعثها لقائد م�ضرية التمكني �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" وليبقى 

العلم دوماً عالياً خفاقاً رمزاً للوحدة والقوة والرفعة للوطن و املواطنني".
اأبناء  بها  يحتفل  منا�ضبة متجددة  العلم" اأ�ضبح  "يوم  اأن  اإىل  �ضموه  لفت  و 
الإمارات �ضنويا .. ونحن نتوارث معاين و قيم الت�ضامح والعطاء لوطن كبري 
على  يحفّزنا  وحا�ضر  فينا  يتجدد  تاريخ  مبثابة  هو  اليوم  وه��ذا  نفو�ضنا  يف 

رايته  ورفعة  وطننا  خلدمة  العطاء  من  مزيداً  فينا  يعزز  وم�ضتقبل  العمل 
عالياً.

بهذه  التهنئة  اآي��ات  اأ�ضمى   .. نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حمدان  �ضمو  رف��ع  و 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل  املنا�ضبة 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س  ال�ضمو  "حفظه اهلل" و�ضاحب 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
املوىل  �ضائال  و�ضعبها  الإم����ارات  ح��ك��ام  ال�ضمو  اأ���ض��ح��اب  واإخ��وان��ه��م  امل�ضلحة 
عليها  املنا�ضبة  هذه  يعيد  واأن  و�ضعبها  الإم��ارات  يحفظ  اأن  وتعاىل  �ضبحانه 

مبزيد من الإجنازات وحتقيق الطموحات.

�لأر�صيف �ل�طني ي�قع �أحدث �إ�صد�ر�ته يف �ل�صارقة للكتاب 2019

»هكذ� حتدثت فاطمة بنت مبارك« كتاب يوثق جو�نب من فكر �أم �لإمار�ت وحكمتها
•• �بوظبي-�لفجر:

كتاباً  ال��وط��ن��ي  الأر����ض���ي���ف  اأ����ض���در 
ج���دي���داً ب��ع��ن��وان: )ه��ك��ذا حتدثت 
عبلة  ملوؤلفته  مبارك(  بنت  فاطمة 
الوطني  الأر�ضيف  ونظم  النوي�س، 
ح���ف���ل ت���وق���ي���ع ل����ه����ذا ال����ك����ت����اب يف 
معر�س ال�ضارقة الدويل للكتاب يف 

ن�ضخته احلالية.
 وتاأتي اأهمية هذا الكتاب من كونه 
الأر�ضيف  لإ�����ض����دارات  ا���ض��ت��ك��م��اًل 
الوطني التي توثق ذاكرة الوطن، 
وتر�ضد تفا�ضيل التاريخ احلديث 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة 
بنه�ضتها  ف���ي���ه  اجت���ه���ت  وال�������ذي 
وتطورها لتكون دولة ع�ضرية لها 
مكانتها بني دول العامل املتقدمة، 
اأن  اإىل  الوطني  الأر�ضيف  ويهدف 
يجعل هذا الكتاب مبحتواه الري 
الإماراتية  وامل����راأة  للفتاة  مرجعاً 
ب�����ض��ك��ل خ����ا�����س، ول���الأك���ادمي���ي���ني 
والباحثني يف تاريخ دولة الإمارات 
ع���ام؛ مب��ا يحفل  وت��ط��وره��ا ب�ضكل 
خ�ضال  م��ن  القّيم  ال�ضفر  ه��ذا  ب��ه 
ات�ضمت  اأ���ض��ي��ل��ة  ح��م��ي��دة و���ض��ف��ات 
ال�ضيخة  ���ض��م��و  الإم�������ارات  اأم  ب��ه��ا 
-حفظها  م����ب����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
-حملياً  للمراأة  قدوة  ولأنها  اهلل- 
وعربياً وعاملياً- يف العمل الوطني 
ولأن  واملخل�س،  اجل��اد  والإن�ضاين 
البّناء  للعطاء  رم��زاً  كانت  �ضموها 

يف جميع مراحل حياتها.
بنت  ف��اط��م��ة  ال�����ض��ي��خ��ة  ���ض��م��و  اإن 

مب�������ض���رية ال���ع���م���ل ال���ن�������ض���ائ���ي يف 
الإمارات.

�ضمو  ح���������وارات  ال���ك���ت���اب  وي����وث����ق 
ال�����ض��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك ملا 
م�ضيئة،  واأف��ك��ار  حكمة  م��ن  فيها 
اهتمام  م���ن  ���ض��م��وه��ا  اأب����دت����ه  ومل����ا 
ب�����امل�����راأة الإم�����ارات�����ي�����ة والرت�����ق�����اء 
ع��ن��د فرتة  ال��ك��ت��اب  فيتوقف  ب��ه��ا؛ 
التاأ�ضي�س،  مرحلة  اأو  الثمانينيات 
ق��ال��ت �ضموها يف  ويف ذل��ك احل��ني 
تتطلع  اأن���ه���ا  اإىل  ح���وارات���ه���ا  اأح����د 
اإىل يوم ت�ضل فيه ن�ضبة الأمية يف 
وبذلك  ال�ضفر،  اإىل  العربي  عاملنا 
التنويرية  احلملة  �ضموها  ب���داأت 
ارتقت  ال��ت��ي  الن�ضائية  والنه�ضة 
ب��امل��راأة الإم��ارات��ي��ة اإىل م��ا و�ضلت 

اإليه اليوم.
وق��د دار احل���وار ال��ذي اأج��رت��ه مع 
اخلليج"  "زهرة  جم��ل��ة  ���ض��م��وه��ا 
اإع�����ادة  1981حول  ن��وف��م��رب  يف 
قالت  وق��د  زاي���د.  ال�ضيخ  ان��ت��خ��اب 
"زهرة  ن�����ض��رت��ه  ���ض��م��وه��ا يف ح����وار 
عن  اب��ت��ع��اد  "ل  اأي�������ض���اً:  اخلليج" 
ديننا الإ�ضالمي فهو روح احلياة"، 
ن��ف�����ض��ه��ا مع  ل��ل��م��ج��ل��ة  ح������وار  ويف 
�ضموها يف دي�ضمرب 1984 قالت: 
للمراأة  امل��ع��ج��زات  حتققت  "لقد 
اأر����س بالدي"،  م��ك��ان على  ك��ل  يف 
حققته  مبا  �ضعادتها  اإىل  واأ���ض��ارت 
ب��ن��ت الإم������ارات ال��ت��ي جت����اوزت كل 
ال�ضلبية،  وال�����ظ�����روف  امل���ع���وق���ات 
التعليم  ف��ر���س  تنتهز  وان��ط��ل��ق��ت 

والعمل التي اأتاحتها لها الدولة.

على  الإم���ارات  دول��ة  ال�ضيا�ضية يف 
بها  متتعت  التي  املنجزات  حتقيق 
اأدت  وقد  ال�ضعد،  كافة  امل��راأة على 
�ضموها دوراً بارزاً يف خدمة ق�ضايا 
املجتمع  اأه������داف  وخ���دم���ة  امل������راأة 
ال�ضوؤون  م��ن  ك��ث��ري  يف  الإم���ارات���ي 

والق�ضايا املهمة.
وي�ضري الكتاب اإىل اأن �ضمو ال�ضيخة 
مع  تن�َس  مل  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
الأوىل  مهمتها  م�ضوؤولياتها  كرة 
دائماً  كانت  فقد  واأم،  زوج��ة  باأنها 
اإىل جانب زوجها ت�ضانده يف كافة 
اأماً  وك��ان��ت  بها،  م��ّر  التي  امل��واق��ف 
م��ث��ال��ي��ة حت��م��ل ال���ع���بء الأك�����رب يف 
ت��رب��ي��ة اأب��ن��ائ��ه��ا وت��ن�����ض��ئ��ت��ه��م على 
الأخ����������الق احل����م����ي����دة وال�����ع�����ادات 

والتقاليد الأ�ضيلة.

الن�ضائي  الحت����اد  رئي�ضة  م��ب��ارك 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ض��ة  ال����ع����ام، 
الرئي�ضة  وال��ط��ف��ول��ة،  ل��الأم��وم��ة 
الأ�ضرية-  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى 
والإن�ضاين  الن�ضائي  العمل  رائ��دة 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ب��دول��ة 
وخ���ارج���ه���ا مب���ا ق��دم��ت��ه م���ن دعم 
بها يف  ارتقت  مبادرات  للمراأة من 

جميع املجالت.
ال�����ض��وء على  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  ي�ضلط 
بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  ن�����ض��اأة 
اإىل جانب  اإ���ض��ه��ام��ه��ا  ث��م  م��ب��ارك، 
بن  زاي���د  ال�ضيخ  امل��وؤ���ض�����س  ال��ق��ائ��د 
– ط��ي��ب اهلل  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ض��ل��ط��ان 
ثراه- منذ قيام الحتاد يف ت�ضجيع 
واللتحاق  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى  امل������راأة 
القيادة  �ضاعد  مما  وذل��ك  بالعمل، 

وي�����ض��ت��ع��ر���س ال���ك���ت���اب احل������وارات 
اأّم  اأج����رت����ه����ا  ال����ت����ي  ال�������ض���ح���ف���ي���ة 
الإم��ارات مع العديد من ال�ضحف 
وامل��ج��الت- يف ق��راءة واعية ك�ضف 
التي  الأ�ضا�ضية  الركائز  عن  فيها 
ا���ض��ت��ن��د اإل��ي��ه��ا ف��ك��ر ���ض��م��وه��ا؛ فقد 
الدائم  ال�ضعور  جتلى يف حواراتها 
امل�ضتقبل،  يف  والأم������ل  ب��ال��ت��ف��اوؤل 
الدائم  واإميانها  الأ���ض��رة،  وتقدير 
ب������اأن ال�������دور الأه�������م ل����ل����م����راأة هو 
احلفاظ على كيان الأ�ضرة وتربية 
التعليم يف  و���ض��ع��ت  وق���د  الأب���ن���اء، 

مقدمة اأولوياتها.
التي  ال�ضحفية  احل���وارات  وتت�ضم 
بالو�ضوح  ���ض��م��وه��ا  م���ع  اأُج����ري����ت 
وال�ضراحة، والتوا�ضع والتلقائية، 
اعتزازها  تبدي  �ضموها  كانت  وقد 

النف�ضال  دون  احل�ضارة  باأ�ضباب 
ع��ن ج��ذورن��ا، ويف ج��ري��دة )ن�ضف 
والرجل هما  امل��راأة  قالت:  الدنيا( 
يكمل  منهما  وك��ل  الوطن،  جناحا 
)اخلليج(  ج����ري����دة  ويف  الآخ��������ر، 
الإم�����ارات�����ي ق���ال���ت: ال��ت��ع��ل��ي��م هو 
ال���ن���اف���ذة ال���ت���ي ن���ط���ّل م��ن��ه��ا على 

ح�ضارات الأمم.
ممتعة  رح��ل��ة  يف  ال��ك��ت��اب  وي�ضتمر 
فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  اأف��ك��ار  م��ع 
ب��ن��ت م���ب���ارك وط��م��وح��ات��ه��ا التي 
وبنات  اأب��ن��اء  لكل  اخل��ري  ت�ضتهدف 
الإم�����ارات وال��ع��امل اأج��م��ع، فيوثق 
احل������وارات ال��ت��ي اأج��رت��ه��ا )زه���رة 
كما يحتفظ  �ضموها،  اخلليج( مع 
ب���احل���وارات ال��ت��ي اأج��رت��ه��ا العديد 
من ال�ضحف واملجالت مع �ضموها 
واخلليج  الحت��اد  �ضحيفتي  مثل: 
ن�ضف  وج����ري����دة  الإم����ارات����ي����ت����ني، 
الدنيا، وجريدة ال�ضباح التون�ضية، 
امل�ضرية،  ال��ي��وم  اأخ���ب���ار  وج���ري���دة 
املوريتانية،  الأم��ة  �ضوت  وجريدة 

اأج��رت��ه جملة  ال���ذي  ودار احل����وار 
)زهرة اخلليج( ال�ضادرة يف اأبوظبي 
مع �ضموها يف مار�س 1985حول 
امل��وؤمت��ر الإق��ل��ي��م��ي الثالث  ان��ع��ق��اد 

للمراأة يف اخلليج.
ال�ضيخة  ���ض��م��و  ح�������وارات  ومت���ت���از 
فاطمة يف هذا الكتاب باأنها خال�ضة 
من�ضجمة  ج������اءت  وح���ك���م���ة  ف���ك���ر 
فيها،  اأُج��ري��ت  التي  املنا�ضبات  م��ع 
الو�ضيلة  م���راع���اة  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
الإع���الم���ي���ة وج��م��ه��وره��ا، ويف كل 
اإجناز  احل�����وارات  تظهر  الأوق�����ات 
�ضموها على �ضعيد الهتمام باملراأة 
وتقدمي  ومتكينها،  ك��ان��ت،  اأي��ن��م��ا 
الدعم املادي واملعنوي لها واإطالق 
الإن�ضانية؛  واحل��م��الت  امل���ب���ادرات 
فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  رك��زت  فقد 
ج��ري��دة )جولف  ح��وارات��ه��ا يف  يف 
نيوز( يف التعليم كنافذة لالطالع 
ومواكبة  الأمم  ح�������ض���ارات  ع��ل��ى 
)ال�ضباح(  ج��ري��دة  ويف  ال��ت��ط��ور، 
ناأخذ  ب��الدن��ا  يف  ق��ال��ت:  التون�ضية 

وجملة ال�ضدى الإماراتية، وجملة 
الأهرام العربي، وجريدتي اخلليج 
ال�ضادرتني  نيوز  تاميز، واجلولف 

باللغة الإجنليزية.
�ضور  األبوم  على  الكتاب  ويحتوي 
يوثق اهتمام القائد املوؤ�ض�س ال�ضيخ 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان – طيب 
اهلل ث�����راه- ب����امل����راأة ومت��ك��ي��ن��ه��ا يف 

املجتمع الإماراتي.
ك��ت��اب )هكذا  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
حتدثت فاطمة بنت مبارك( يوؤكد 
بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  حر�س 
اأفعالها  ت�����ض��ب��ق  اأن  ع��ل��ى  م���ب���ارك 
اأقوالها، حتى تاأتي كلماتها �ضهادة 
اإجن���ازات عظيمة، وق��د ُعرف  على 
عن �ضموها متابعتها لكل تفا�ضيل 
العمل، وه��ذا ما جعل العديد من 
اجل��وائ��ز والأو���ض��م��ة – التي يوثق 
ال�ضور  األ��ب��وم  يف  بع�ضها  ال��ك��ت��اب 
جراء  �ضموها  مقام  اإىل  – ت�ضعى 
ومبادراتها  اأع��م��ال��ه��ا  م��ن  ال��ع��دي��د 

الوطنية والإن�ضانية.

�أع�ضاء �ملجل�س �ل�ضت�ضاري للأطفال يقدمون 6 مبادر�ت مبتكرة �ىل وز�رة �لت�ضامح 
•• �أبوظبي-و�م:

اجلهود  الت�ضامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ  معايل  ثمن 
الحتاد  رئي�ضة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  تبذلها  التي  امل��ق��درة 
الرئي�ضة  والطفولة،  لالمومة  الع��ل��ى  املجل�س  رئي�ضة  ال��ع��ام،  الن�ضائي 
العلى ملوؤ�ض�ضة التنمية ال�ضرية ل�ضالح املراأة والأ�ضرة والطفل واملجتمع 
املجل�س  بان�ضاء  ق��راره��ا  اأن  م��وؤك��دا  ح�ضرها،  ي�ضعب  وال��ت��ي  الإم���ارات���ي، 
ال�ضت�ضاري لالطفال كان له اأبلغ الأثر يف تفجري طاقات اأبنائنا وبناتنا 
بحياتهم  املتعلقة  والأف���ك���ار  وامل���ب���ادرات  الراء  ط���رح  ع��ل��ى  وت�ضجيعهم 
يف  يقع  اأن  ميكن  م��ا  وتنبني  ب��درا���ض��ة  مرحبا  امل�ضتقبلية،  وطموحاتهم 
نحتفل هذا  ونحن  املبادرات، خا�ضة  الت�ضامح من هذه  وزارة  اخت�ضا�س 

العام بعام الت�ضامح.
لالأطفال  ال���ض��ت�����ض��اري  املجل�س  ب��اأع�����ض��اء  معاليه  ل��ق��اء  عقب  ذل��ك  ج��اء 
بح�ضور �ضعادة الرمي عبداهلل الفال�ضي المينة العامة للمجل�س العلى 
لالمومة والطفولة، حيث قدم اع�ضاء املجل�س ال�ضت�ضاري �ضت مبادرات 
كل  وقام  العام  هذا  خالل  وتنفيذها  درا�ضتها  ليتم  الت�ضامح..  وزارة  اىل 
بن  نهيان  ال�ضيخ  معايل  اأم��ام  مبادرته  با�ضتعرا�س  الأع�ضاء  من  طفل 
ال�ضت�ضاري  املجل�س  اع�ضاء  قدمها  التي  باملبادرات  رحب  ال��ذي  مبارك، 
منها  لال�ضتفادة  الت�ضامح  وزارة  وا�ضتعداد  لالع�ضاء  تقديره  عن  معربا 

خالل خططها احلالية.
وقال معاليه اإن قرار "اأم الإمارات" بان�ضاء هذا املجل�س كان حكيما، داعيا 
وتنفيذ  اأفكارهم  ومناق�ضة  رحبة  ب�ضدور  ل�ضتقبالهم  املوؤ�ض�ضات  كافة 
"اأم  اأن  املنا�ضب منها لنها تخ�س ج��زءا مهما من جمتمعنا م�ضريا اىل 
المارات "هي رمز للت�ضامح والعطاء وال�ضالم، لي�س يف الإمارات وحدها 

واإمنا هي رمز عربي وعاملي نفاخر به اجلميع.
الأطفال  التي جتعل من   ، املجال�س  وج��ود مثل هذه  اأن  واأ�ضاف معاليه 
اأ�ضحاب راأي ومتكنهم من طرح افكارهم التي تنا�ضب مراحلهم ال�ضنية، 
اأمنا هو خري ا�ضتثمار يف امل�ضتقبل، وهذا ما عهدناه دائما يف "اأم الإمارات" 
الفئات يف حا�ضرها وم�ضتقبلها،  اأجل هذه  تبذل جهودا كبريا من  التي 
ال��ت��ي قدمها  ال�ضت  ب��امل��ب��ادرات  م�ضيدا  ك��ل��ه،  ال��وط��ن  م�ضتقبل  ه��و  ال���ذي 
�ضتبذل  ال���وزارة  اأن  م��وؤك��دا  واملناق�ضة،  ال�ضرح  على  وبقدرتهم  الأط��ف��ال، 
هذه  على  منهم  لكل  ال�ضكر  وم����وج�����ها  م����نها،  لال�ضت����فادة  اجل����هد  كل 
املبادرات القيمة، وداعيا اإيهم اإىل ال�ضتمرار لالأف�ضل دائما، م�ضتثمرين 
الفر�ضة املثالية املتاحة لهم ودعم اأم الإمارات ملجل�ضهم ، وحر�ضها على 

جناحهم.
من جانبها اكدت �ضعادة الرمي عبداهلل الفال�ضي اأن املجل�س ال�ضت�ضاري 
وطرحها  اهتماماتهم  عن  الط��ف��ال  فيها  يعرب  من�ضة  اأ�ضبح  لالطفال 
ويحققون  الر�ضيدة  القيادة  روؤي���ة  وف��ق  ي�ضريون  بذلك  وه��م  للمجتمع 

 ، اليه  الرقي باطفالنا وحتقيق ما ي�ضبون  ام الم��ارات يف  اه��داف �ضمو 
يف  املوؤ�ض�ضات  م��ن  لعدد  ب��زي��ارات  �ضيقومون  املجل�س  اع�ضاء  ان  م��وؤك��دة 
الدولة بهدف باطالع م�ضوؤوليها على املهام التي يقوم بها والطموحات 

امل�ضتقبلية لهم بال�ضافة اىل مالمح حياتهم املعا�ضية .
ل�ضمو  وتقديرهم  �ضكرهم  ع��ن  دائ��م��ا  ي��ع��ربون  اطفالنا  ان  اىل  وا���ض��ارت 
اتاحته لهم من امكانيات يحققون  ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك على ما 

من خاللها احالمهم وطموحاتهم .
وذك�����رت ال��ف��ال���ض��ي ان امل����ب����ادرات ال�����ض��ت��ة ال��ت��ي ق��دم��ه��ا اع�����ض��اء املجل�س 
الطفل  ب���واق���ع  ت��ت��ع��ل��الق  ال��ت�����ض��ام��ح  وزارة  اىل  ل��الط��ف��ال  ال���ض��ت�����ض��اري 

وطموحاتته امل�ضتقبلية .
وتتعلق املبادرة الوىل بتحدي ال�ضدقاء "اأيهم اكر ت�ضاحما" وهي عبارة 

عن ها�ضتاق يتم تداوله عرب و�ضائل التوا�ضل الجتماعي .
يا  افتح  الت�ضامح يف برنامج  باإنتاج حلقة عن  الثانية فتتعلق  املبادرة  اما 
�ضم�ضم مع معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك وذلك يف فقرة ق�ضرية، ملا لهذا 
اإيجابي يف قلوب الأطفال، ولن معاليه هو رمز لهذا  اأثر  الربنامج من 
الت�ضامح من خالل قراءة ق�ضة عن الت�ضامح مع اأطفال افتح يا �ضم�ضم 
المارات  دول��ة  من  العربي  العامل  اأطفال  جلميع  الر�ضالة  هذه  و�ضُتبث 

دولة الت�ضامح وال�ضالم، وهو ما رحب به معاليه �ضخ�ضيا.
الثالثة مبقرتح عن جل�ضة حوارية لأولياء الأم��ور عن  املبادرة  وتخت�س 

"الوقاية من التنمر" بالتعاون مع وزارة الت�ضامح ملا لها من اأثر  كيفية 
كبري وفائدة عظيمة داخل الدولة وخارجها .

وجاءت املبادرة الرابعة حتت عنوان "ُمبادرة الكاتب ال�ضغري" حيث يقوم 
ملذكرة  تنفيذا  تاتي  الق�ضة  وه��ذه  الت�ضامح  ع��ن  ق�ضة  بكتابة  الط��ف��ال 
التفاهم التي مت توقيعها بني املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة وهيئة 
الثقافة يف ابوظبي والتي تدعو اىل كتابة ق�ضة �ضنوية تخ�س الأطفال ، 

ووعد معاليه بدعم املباردة.
حيث  اخلام�ضة  امل��ب��ادرة  لالطفال  ال�ضت�ضاري  املجل�س  اع�ضاء  ق��دم  كما 
طالبوا وزارة الت�ضامح باطالق مبادرة بعنوان فر�ضان الت�ضامح لالطفال 
بهدف  الت�ضامح  فر�ضان  بعنوان  ال��وزارة  اطلقتها  التي  املبادرة  ن�ضق  على 

غر�س القيم واملبادئ لديهم .
اما املبادرة ال�ضاد�ضة والخرية فهي بعنوان " معرب الت�ضامح "وتهدف اإىل 
اإطالق ا�ضم "معرب الت�ضامح" على اأحد مباين مطارات اأبوظبي ، وذلك 
80 مليون م�ضافر وت��ران��زي��ت ع��رب امل��ط��ار م��ن خمتلف  مل��رور اأك��ر م��ن 
اجلن�ضيات لتكون هذه املُبادرة ُتعرب وت�ضرح عن الت�ضامح يف دولة المارات 

العربية املتحدة وتعاي�س خمتلف اجلن�ضيات باأمن وراحة ورفاهية.
ورحب معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك ال نهيان بهذه املبادرات موؤكدا انه 
�ضيتم التوا�ضل مع اجلهات املعنية لتنفيذها والتي تعك�س �ضورة ومدى 

الت�ضامح لدولة المارات العربية املتحدة مع جميع اجلن�ضيات.

تعزيزً� لدوره يف ن�صر �ملعرفة �لقان�نية

معهد دبي �لق�ضائي ي�ضارك يف معر�س �ل�ضارقة �لدويل للكتاب 2019
فريق مودة ورحمة يف حماكم دبي يعمل على �إعد�د 

بر�مج خمتلفة لتحقيق �لوعي �لأ�ضري يف �ملجتمع
•• دبي –�لفجر: 

اأع���ل���ن م��ع��ه��د دب����ي ال��ق�����ض��ائ��ي عن 
م�ضاركته  للمرة احلادية ع�ضرة على 
التوايل يف الدورة الثامنة والثالثني 
من معر�س ال�ضارقة الدويل للكتاب 
حتت  العام  هذا  يقام  الذي   2019
اأذهاًنا،  تفتح   .. ك��ت��اًب��ا  اف��ت��ح  ���ض��ع��ار 
خالل الفرتة من 30 اأكتوبر وحتى 
املقبل يف مركز  نوفمرب  التا�ضع من 

اإك�ضبو ال�ضارقة.
وت�����اأت�����ي م�������ض���ارك���ة امل���ع���ه���د يف ه���ذا 
احل������دث ال���ث���ق���ايف الأب��������رز يف دول����ة 
متا�ضًيا  املتحدة،  العربية  الإم����ارات 
اإقليمًيا  م���رك���ًزا  ل��ي��ك��ون  روؤي���ت���ه  م��ع 
للتميز القانوين والعديل، وحتقيًقا 
اأع�ضاء  تزويد  يف  املتمثلة  لر�ضالته 
تدريب  باأف�ضل  ال��ق��ان��وين  املجتمع 
مهني، والتطوير امل�ضتمر لإك�ضابهم 
امل��ع��رف��ة احل��دي��ث��ة ذات ال�����ض��ل��ة، مبا 
ومن  اأه��داف��ه،  ي�ضاعده على حتقيق 
اأه��م��ه��ا ن�����ض��ر ال��وع��ي ال��ق��ان��وين بني 
كما  املعهد،  يف  املجتمع  �ضرائح  كافة 
ي�ضتقبل  م��ن�����ض��ة  ج��ن��اح��ه  ���ض��ي��ك��ون 
فيها الزوار القانونيني من اجلهات 

التي تعتمد على الدرا�ضات والبحوث 
القانونية التي تقوم باإعدادها نخب 
املجال.  ه���ذا  يف  امل��ت��خ�����ض�����ض��ني  م���ن 
جاهزية  اأمت  على  من�ضتنا  و�ضتكون 
ال�������زوار، وت���ق���دمي كافة  ل���ض��ت��ق��ب��ال 
املتخ�ض�ضة  واخل���دم���ات  امل��ع��ل��وم��ات 
التي يحتاجون اإليها لدعم معارفهم 
جناح  و���ض��ي��ك��ون  واخت�ضا�ضاتهم". 
 )Q6( ال��رق��م  يحمل  ال���ذي  املعهد 
من  بالكثري  معزًزا   ،)3( القاعة  يف 
اأبرزها  ومن  واملوؤلفات،  الإ���ض��دارات 
والقوانني  ال��ت�����ض��ري��ع��ات  ���ض��ل�����ض��ل��ة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ل��دول��ة 
"قانون  العام  ه��ذا  لها  ان�ضم  والتي 
املعلومات"،  تقنية  جرائم  مكافحة 

مع جمل�س دبي الريا�ضي، لتقدمي 
للمراحل  ت����وع����وي����ة  حم����ا�����ض����رة 
ال���و����ض���ل خالل  ن�����ادي  ال�����ض��ن��ي��ة يف 
�ضهر رم�ضان وتقدمي وجبة �ضحور 
لالعبني والإداريني واأولياء الأمور 
املتواجدين، وبح�ضور ال�ضيد مدير 
ال�ضخ�ضية وممثلني  الأح��وال  اإدارة 

من جمل�س دبي الريا�ضي.
الفريق  ال��ع��ب��ي��ديل، ع��م��ل  واأ����ض���اف 
تخ�ض�ضية  دورة  ت����ق����دمي  ع���ل���ى 
لالأخ�ضائيني وامل�ضرفني يف مدار�س 
واإ�����ض����راف وزارة  ب��ت��ن�����ض��ي��ق  ال���دول���ة 

احل���ك���وم���ي���ة واخل�����ا������ض�����ة، اإ����ض���اف���ة 
القانوين  ب��ال�����ض��اأن��ني  امل��ه��ت��م��ني  اإىل 

والق�ضائي.
وقال القا�ضي الدكتور جمال ح�ضني 
ال�����ض��م��ي��ط��ي م��دي��ر ع���ام م��ع��ه��د دبي 
الق�ضائي: "اإن م�ضاركتنا الدورية يف 
معار�س الكتاب الوطنية التي تنظم 
اإمياننا  ياأتي من  الدولة  اأر���س  على 
الكبرية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  دع���م  ب�����ض��رورة 
التي تقام على اأر���س الإم��ارات ومبا 
تزخر به من فر�س ومعارف تعك�س 
يحفظها  لدولتنا  احل�ضاري  الوجه 
اهلل ت��ع��اىل، وت���اأت���ي م�����ض��ارك��ت��ن��ا هذا 
ال�����ض��ارق��ة للكتاب  ال��ع��ام يف م��ع��ر���س 
مع  التوا�ضل  على  حر�ضنا  لتعك�س 
امل�ضتغلني  واملتخ�ض�ضني  املهتمني 
باملعرفة  وامل���ه���ت���م���ني  ب����ال����ق����ان����ون 
واأن  ل�ضيما  والق�ضائية،  القانونية 
جناحنا يف هذا احلدث بات ينتظره 
املتخ�ض�ضني للتعرف  الكثريون من 
وبخا�ضة  اإ����ض���دارات���ن���ا.  اأح����دث  اإىل 
والقوانيني  ال��ت�����ض��ري��ع��ات  اأح�������دث 
و�ضيكون  ال������دول������ة   يف  ال���������ض����ادرة 
دورياتنا  متابعة  ��ا  اأي�����ضً مب��ق��دوره��م 
م��ن امل��ج��الت والإ����ض���دارات الأخرى 

•• دبي-�لفجر

ي���ع���م���ل ف����ري����ق م��������ودة ورح�����م�����ة يف 
حم���اك���م دب������ي، ع���ل���ى ال���ع���دي���د من 
الوعي  لتحقيق  املختلفة  ال��ربام��ج 
ن�ضبة  وخف�س  املجتمع  يف  الأ���ض��ري 
ال��ط��الق، ت��ع��زي��زاً ل��الأم��ن والأم����ان 
الأ�ضري وتقوية للروابط الإن�ضانية 

الأ�ضرية.
العبيديل  اأح���م���د  حم��م��د  واأ�����ض����ار 
اإدارة  ل���ق���ط���اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل����دي����ر 
توقيع  على  الفريق  عمل  الدعوى، 
م��ذك��رة تفاهم م��ع احت��اد الإم���ارات 
اجلانب  تخ�س  والتي  القدم،  لكرة 
ال����ت����وع����وي ل���الع���ب���ي امل���ن���ت���خ���ب يف 
املراحل ال�ضبابية، وقد مت التطبيق 
ملع�ضكر  التوجه  طريق  عن  الفعلي 
وتقدمي  الأوملبي  الإم��ارات  منتخب 
حما�ضرات توعوية خمتلفة تخ�س 

بر الوالدين والأ�ضرة.
بالإ�ضافة اإىل توقيع مذكرة تفاهم 

التمييز  م����ك����اف����ح����ة  "قانون  و 
امل�ضوؤولية  "قانون  و  والكراهية"، 
ال��ط��ب��ي��ة ولئ���ح���ت���ه ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، و 
ولئحته  ودمي����ة  ال��ط��ف��ل  "قانون 
معهد  ممثلو  و�ضيعمل  التنفيذية". 
امل�ضاركة  ه��ذا  خ��الل  الق�ضائي  دب��ي 
بالتحديثات  القانونيني  على تزويد 
ويفتح  وال��ق��وان��ني.  ال��ت�����ض��ري��ع��ات  يف 
الكّتاب  اأم�����ام  امل���ج���ال  امل��ع��ه��د  ج��ن��اح 
لت�ضجيل اأ�ضمائهم من اأجل امل�ضاركة 
ت�ضتمل  ال��ت��ي  امل��ط��ب��وع��ات  اإث�����راء  يف 
الق�ضائية  وامل���وؤل���ف���ات  ال��ك��ت��ب  ع��ل��ى 
والبحثية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وال���درا����ض���ات 
جانب  واإىل  ال�����دوري�����ة،  وامل����ج����الت 
ع��ر���س اإ���ض��دارات��ه اجل��دي��دة خالل 
بانتظام  املعهد  يقوم  امل��ع��ر���س،  ه��ذا 
املطبوعات  م���ن  ���ض��ل�����ض��ل��ة  ب���اإ����ض���دار 
واملوؤلفات  الكتب  على  ت�ضتمل  التي 
القانونية  وال���درا����ض���ات  ال��ق�����ض��ائ��ي��ة 
جمموعة  ع����ن  ف�������ض���اًل  وال��ب��ح��ث��ي��ة 
الدورية،  وامل��ج��الت  امل��ن�����ض��ورات  م��ن 
دبي  م��ع��ه��د  "جملة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف 
التي  املحكمة"  العلمية  الق�ضائي 
والأوىل من  ال��وح��ي��دة  امل��ج��ل��ة  ت��ع��د 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  منطقة  يف  نوعها 

الإر�ضاد  اإدارة  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة 
�ضي�ضعى  ك��م��ا  وامل��ه��ن��ي،  الأك���ادمي���ي 
ال����ف����ري����ق ل���ل���ت���ع���اون م�����ع اجل���ه���ات 
امل��ع��ن��ي��ة ف��ي��م��ا ي��خ�����س ال��ت��وع��ي��ة يف 
املدار�س واجلامعات، وذلك لأهمية 
واإر�ضال  الرتبية  تعزيز  يف  املدار�س 
درا�ضتهم  اأثناء  لهم  حمفزة  ر�ضائل 
ع��ل��ى ت��ق��وي��ة الأ�����ض����رة الإم���ارات���ي���ة 

ومتا�ضكها.
دولة  يف  الإع����الم  ج��ه��ود  نن�ضى  ول 
الإم��ارات العربية املتحدة، و�ضاركنا 
اأ�����ض����ري على  ب���رن���ام���ج  ت���ق���دمي  يف 
البيوت"  "اأ�ضرار  دب���ي،  ن���ور  اإذاع����ة 
مبا�ضرة  اإذاعية  حلقات  تبث  والتي 
م�ضاء   8 ال�ضاعة  واأربعاء  اإثنني  كل 
عبدالكرمي  اأحمد  الأ�ضتاذ  يقدمها 
رئي�س �ضعبة اإدارة اجلل�ضات الأ�ضرية 
مبحاكم دبي، بالتعاون مع موؤ�ض�ضة 
دبي لالإعالم، بالإ�ضافة اإىل برنامج 
ين�ضر على  الذي  اأ�ضرتنا متما�ضكة، 

يوتيوب حماكم دبي كل اأربعاء. 

القانونية  ال��درا���ض��ات  بن�ضر  املعنية 
والق�ضائية املتعلقة بتقنية املعلومات 
والعلوم احلديثة، ف�ضال عن "جملة 
بر�ضد  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ف�����ض��ل��ي��ة  املعهد" 
اأحدث امل�ضتجدات املتعلقة باملعطيات 
ومناق�ضة  وال��ق�����ض��ائ��ي��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ال�ضاحة  على  امل��وؤث��رة  الق�ضايا  اأب��رز 
امل��ح��ل��ي��ة والإق���ل���ي���م���ي���ة وال���دول���ي���ة. 
وجت��در الإ���ض��ارة يف ه��ذا ال�ضدد اإىل 
جمعية  يف  منت�ضب  ع�ضو  املعهد  اأن 
اأول  لتكون  الإم��ارات��ي��ني،  النا�ضرين 
توؤ�ض�س  قانونية  حكومية  موؤ�ض�ضة 
العلمية  اأن�ضطتها  للن�ضر �ضمن  داراً 
م�ضتوى  على  والق�ضائية  القانونية 
العربية  الإم������������ارات  ودول��������ة  دب������ي 
تقديًرا  الع�ضوية  ومت��ث��ل  امل��ت��ح��دة. 
التوعية  ن�����ض��ر  يف  ال���ف���اع���ل  ل������دوره 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ق�����ض��ائ��ي��ة ب���ني كافة 
���ض��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع. وم���ن الإجن�����ازات 
ا وجود ما يزيد  التي حت�ضب له اي�ضً
كما  ا�ضمه،  حتمل  اإ���ض��دار  مئة  على 
يقيم ع��الق��ات ت��ع��اون م��ع ع���دد من 
يف  املتخ�ض�ضني  وامل��وؤل��ف��ني  ال��ك��ّت��اب 
ال�ضلة  القانونية ذات  كافة املجالت 

باأن�ضطة املعهد.
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اأخبـار الإمـارات
�أحمد بن حميد �لنعيمي : رفع 
�لعلم يجدد فينا �لعزم و�لعطاء

•• عجمان-و�م:

اأكد ال�ضيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان لل�ضوؤون املالية والإدارية ان الحتفال 
بيوم العلم يف الثالث من نوفمرب من كّل عام، مُيثل منا�ضبة وطنية جتمع كافة اأبناء الوطن مع 
قيادتهم الوطنية، اعتزازاً وفخراً و�ضموخاً باألوان علم دولتنا الغالية.  واأ�ضاف يف ت�ضريح بهذه 
القائد  املجيد على يد  وتاأ�ضي�س احتادنا  ال�ضف منذ قيام  الذي وحّد  الإم��ارات  ان علم  املنا�ضبة 
والوالد املوؤ�ض�س املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان -طيب اهلل ثراه- و�ضع اأ�ض�س التقدم 
و الزدهار العظيم الذي �ضهدته دولة المارات يف كافة املجالت ..موؤكدا ان رفع العلم يجدد فينا 

العزم والعطاء والعمل امل�ضرتك ل�ضتكمال امل�ضرية الوطنية بكل ثبات وعزمية.

خالد بن �ضقر �لقا�ضمي: علمنا ر�ية �لعز و�خلري
•• �ل�شارقة-و�م:

يف  وال�ضالمة  الوقاية  هيئة  رئي�س  القا�ضمي،  �ضقر  بن  خالد  ال�ضيخ  اأك��د 
قد�ضيته  وبيان  العلم  اح��رتام  ثقافة  تعك�س  العلم  ي��وم  مبادرة  ان  ال�ضارقة 

ب�ضفته رمزاً ل�ضيادة الدولة ووحدتها.
اأبناء دولة الإم��ارات بنيان واحد ون�ضيج  املنا�ضبة ان  وقال يف ت�ضريح بهذه 
املعاين  للعامل  ليربهن  ج��اء  العلم  ي��وم  مبنا�ضبة  واحتفالنا  واح��د،  وطني 
الوطنية املغرو�ضة واملتوارثة بني اأبناء الإمارات، على مر ال�ضنني .. و يج�ضد 
املوؤ�ض�ضني  الآب��اء  الأول من  الرعيل  دولتنا لإجن��ازات  اأبناء  العلم، ولء  يوم 
الذين و�ضعوا حجز الأ�ضا�س لبناء دولة الإمارات، وعقدوا العزم على توحيد 

�ضعب الإمارات الأ�ضيل حتت راية واحدة األ وهي راية الحتاد، فهذه الراية 
هي م�ضدر قوتنا وفخرنا.

عام،  بعد  عاماً  يتجدد  ورمزها،  دولتنا  علم  جتاه  اليوم  م�ضاعرنا  ان  وق��ال 
تختزل  اإذ  ومكت�ضباته،  وطننا  على  احلفاظ  مبوا�ضلة  العهد  معه  ويتجدد 
اليوم ببذل كل  به معاين احلب والوفاء لوطننا املعطاء.. ونتعاهد جميعاً 
موؤكدين  يوماً،  علينا  يبخل  ال��ذي مل  وطننا  رفعة  �ضبيل  ونفي�س يف  غ��ايل 
ال�ضيلة،  الإماراتية  القيم  وجت�ضيد  التميز  نهج  على  بال�ضتمرار  التزامنا 
لينعم كل مواطن ومقيم بخري اأر�س المارات، ولتعك�س مبادرة يوم العلم 
ثقافة احرتام العلم وبيان قد�ضيته ب�ضفته رمزاً ل�ضيادة الدولة ووحدتها..

وياأتي يوم العلم ليوحد �ضعب الإمارات وقيادته نحو راية العز واخلري.

�أكدت �أن علم �لإمار�ت �صيبقى �صاخمًا خّفاقًا ق�يًا ك�صم�خ وق�ة �أبناء �لإمار�ت

�أمل �لقبي�ضي: يوم �لعلم ي�ضهد هذ� �لعام �إجناز�ت نوعية بو�ضولنا للف�ضاء و�لتمكني �لكامل للمر�أة �لمار�تية
ي�م �لعلم ي�م جتديد �ل�لء للقيادة وتاأكيد �لنتماء لل�طن �لغايل وجت�صيد ل�ص�رة �إمار�تية م�صرقة

•• �أبوظبي-�لفجر:

اأك���������دت م����ع����ايل ال�����دك�����ت�����ورة اأم�����ل 
املجل�س  رئي�ضة  القبي�ضي  ع��ب��داهلل 
العلم  ي���وم  اأن  الحت�����ادي  ال��وط��ن��ي 
ل��رم��ز وط��ن��ي عميق  ميثل ت��ق��دي��راً 
ومنا�ضبة  وامل������ع������اين،  ال����������دللت 
للقيادة  ال�����ولء  وت��اأك��ي��د  ل��ت��ج��دي��د 
راأ����ض���ه���ا �ضاحب  وع���ل���ى  ال��ر���ض��ي��دة 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
ال���دول���ة حفظه اهلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�ضيخ  ال�ضمو  و���ض��اح��ب  اهلل  رع���اه 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�ضلحة واإخوانهم اأ�ضحاب 
ال�ضمو اأع�ضاء املجل�س الأعلى حكام 

الإمارات.
الحتفال  وقالت معاليها مبنا�ضبة 
يوم  يف  جميعاً  "اإننا  ال��ع��ل��م:  ب��ي��وم 
العلم نرفع علم الإمارات بكل فخر 
يف  �ضاخماً  عاليا لريفرف  واع��ت��زاز 
���ض��م��اء وط��ن��ن��ا ال��غ��ايل ���ض��اه��داً على 
قيادته  ي��ع��اه��د  �ضعب  ووف����اء  اإرادة 
والوفاء"..  ال�����ولء  ع��ل��ى  ووط���ن���ه 
قيمه  اأن  اىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  م�������ض���رية 
امل��ن��ا���ض��ب��ة ت��ت��ع��اظ��م ل��ت��زام��ن��ه��ا مع 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ذكرى تويل �ضاحب 

التكنولوجية  التطورات  وا�ضتيعاب 
احلديثة

م�ضرية  الإجن����از.  يتوا�ضل  وال��ي��وم 
ال����دوؤوب وه��و ما  العمل  عقود م��ن 
ال�����ض��م��و ال�ضيخ  ع��رب ع��ن��ه ���ض��اح��ب 
حم��م��د ب���ن را����ض���د اآل م���ك���ت���وم.. " 
ل�ضنا  اأن��ن��ا  واح���دة..  ر�ضالة  لر�ضل 
اإمارات.. نحن دولة الإمارات.. علم 
رم��ز وحدتنا واحتاد  ه��و  الإم����ارات 
ورمز  ف��خ��رن��ا  م�����ض��در  وه���و  قلوبنا 
اح����رتام دول��ت��ن��ا جن���دد ال��ع��ه��د على 
خ��دم��ت��ه ورف��ع��ت��ه وب���ذل ال����روح من 

اأجله.
لها  منا�ضبة  ه��ذه  معاليها:  وقالت 
مكانتها ورمزيتها يف دولة الإمارات 
اللحمة  م��ن  ق��وت��ه��ا  ت�ضتمد  ال��ت��ي 
وال�ضعب..  ال��ق��ي��ادة  ب��ني  ال��وث��ي��ق��ة 
هذه اللحمة التي يحتل العلم فيها 
م��ك��ان��ة رف��ي��ع��ة ب��اع��ت��ب��اره رم���زا من 
رموز الوحدة وم�ضدرا من م�ضادر 
ال���ف���خ���ر وال����ع����زة والح���������رتام لذا 
والقيادة  العلم  بني  الرت��ب��اط  ك��ان 
وثيقا اإىل درجة اأنه ي�ضعب الف�ضل 
بينهما لأن �ضموخ العلم من �ضموخ 
اأب��ن��اوؤه��ا حول  ال��ت��ي يلتف  ال��دول��ة 

قيادتها وعلمها
�ضعب  اأن  اإىل  معاليها  واأ���ض��ارت      
املنا�ضبة  ي�ضتذكر يف هذه  الإم��ارات 
يقودها  ال���ت���ي  ال��ت��م��ك��ني  م�������ض���رية 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 

تطبيق قرار �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ن�ضبة  ب��رف��ع   � اهلل  حفظه   � ال��دول��ة 
الوطني  امل��ج��ل�����س  يف  امل�����راأة  متثيل 
ليتحقق   ،50% اإىل  الحت������ادي 
الكامل  التمكني  الإماراتية  للمراأة 
ي�����ض��ع الم������ارات يف م�ضاف  ال����ذي 
الدول من حيث ن�ضبة متثيل املراأة 
ال���ربمل���ان���ات ع���امل���ي���اً.  ك��م��ا باتت  يف 
رئ��ي�����ض��ي��ا يف قطاع  ال����دول����ة لع���ب���ا 
الف�ضاء واليوم نفخر ونعتز برحلة 
ف�ضاء  رائ���د  اأول  امل��ن�����ض��وري  ه���زاع 
وعربي  خ��ل��ي��ج��ي  واأول  اإم����ارات����ي، 
ي�ضل اإىل حمطة الف�ضاء الدولية، 
وهو يرفع علم الإمارات عالياً  فوق 
ال�ضحاب ويف اأعايل القمم  يف حدث 
ت��اري��خ��ي ا���ض��ت��ث��ن��ائ��ي مي��ث��ل حتوًل 
علمياً فارقاً يف م�ضريتنا ل�ضتك�ضاف 
امل����ري����خ وم����واك����ب����ة ت���ط���ور ال�����دول 
املتقدمة يف هذا امل�ضمار، لفتة ايل 
اأن هذا اليوم يعد منا�ضبة لتجديد 
والعمل  اجل��ه��ود  وم�ضاعفة  ال��ع��زم 
ت�ضيء  م��ن��ارة  ال��وط��ن  ه��ذا  ليبقى 
ن����وراً ودف���ئ���اً وت��ق��دم��اً وح�����ض��ارة ل 
تعرف احلدود ول امل�ضتحيل، لفته 
اإىل اأن الحتفاء بهذه املنا�ضبة يعد 
امل�ضوؤولية  رفع  يكفل  وطنياً  واجباً 

والعطاء بني اأبناء الوطن.
دولة  اح��ت��ف��ال  اإن  معاليها  وق��ال��ت 
ال��ث��ال��ث م��ن نوفمرب  الإم������ارات يف 

العلم  اأرواحهم لكي يظل هذا  بذل 
�ضاخما.

   وذك��رت معاليها " اإننا اإذ نحتفل 
على  العزيزة  ال��ذك��رى  بهذه  اليوم 
اإجالل  نقف  ف��اإن��ن��ا  جميعا  قلوبنا 
لت�ضحيات  واح����رتام����ا  وت���ق���دي���را 
القوات  اأب��ط��ال  وج��ن��ودن��ا  �ضهدائنا 
الف�ضل يف  كل  لهم  الذين  امل�ضلحة 
خفاقة  رايتنا  مكانة  على  احلفاظ 
ع��ال��ي��ة وه����م ال���ذي���ن ي���زي���دون من 
ق��وت��ن��ا وع��زمي��ت��ن��ا واإ����ض���رارن���ا على 
منا�ضرة احلق والوقوف اإىل جانب 

الإخوة والأ�ضقاء.
التفاعل  ي���وؤك���د  م��ع��ال��ي��ه��ا  وق���ال���ت 
العلم من  ي��وم  م��ب��ادرة  م��ع  الكبري 
املختلفة  ال��دول��ة  موؤ�ض�ضات  جانب 
خمتلف  يف  جميعاً  ال��وط��ن  واأب��ن��اء 
الإمارات واملناطق لالحتفاء بالعلم 
ورف��ع��ه ع��ال��ي��اً خ��ف��اق��اً يف ك��ل مكان، 
مواطن  لكل  الوطنية  ال��روح  عمق 
وم���واط���ن���ة اح���ت���ف���اًل وف����خ����راً من 
خالل التناف�س على تزيني بيوتهم 
الو�ضائج  ق���وة  ع��ن  ت��ع��ب��رياً  بالعلم 
الواحد  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  ال��ت��ي جتمع 
ال�ضر  الر�ضيدة، وهذا هو  وبقيادته 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ق��وة  وراء 
ا�ضتقرار  م��ن  ت�ضهده  وم��ا  املتحدة 

على امل�ضتويات املختلفة.
   واأو�ضحت معايل رئي�ضة املجل�س 
هناك  اأن  الحت�����������ادي  ال����وط����ن����ي 

رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
مقاليد   " اهلل  ح��ف��ظ��ه   " ال���دول���ة 
التنمية  م�����ض��رية  وق����ي����ادة  احل���ك���م 
ال�����ض��ام��ل��ة وامل�������ض���ت���دام���ة، م���ا ميثل 
التالحم  قيم  ع��ن  للتعبري  فر�ضة 
ب��ني مكونات  وال���رتاب���ط  ال��وط��ن��ي 
املجتمع الماراتي وفئاته كافة وما 
يكنه هذا ال�ضعب الويف من م�ضاعر 
الوطن  ه�����ذا  اإىل  وان���ت���م���اء  ولء 
ت�ضعى  ال��ت��ي  ال��ر���ض��ي��دة،  وق���ي���ادت���ه 
وتطلعات  اآم����ال  لتحقيق  ج��اه��دة 
راحته  على  وال�ضهر  الحت��اد  �ضعب 
العلم  ي���وم  اأن  م���وؤك���دة  و���ض��ع��ادت��ه، 
باأن  العهد  لتجديد  اأي�����ض��اً  فر�ضة 
نبقى اأوفياء لقيم الحتاد ومبادئه 
احل�ضارية والإن�ضانية، التي اأر�ضاها 
راأ�ضهم  وع��ل��ى  امل��وؤ���ض�����ض��ون،  الآب�����اء 
ال�ضيخ  تعاىل  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور 
ن��ه��ي��ان، طيب  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د 

اهلل ثراه.
اعتزازها مبا  واأعربت معاليها عن 
الم�������ارات يف جميع  ال���ي���ه  و���ض��ل��ت 
التنمية  وم�����وؤ������ض�����رات  ق����ط����اع����ات 
م�ضرية  ال���ع���امل���ي���ة،  وال���ت���ن���اف�������ض���ي���ة 
معاليها اإىل اأن  احتفالتنا ب� "يوم 
قيمة  تكت�ضب  العام  هذا  العلم" يف 
اإ���ض��اف��ي��ة يف ظ���ل م���ا ي��ت��ح��ق��ق من 
ظل  ويف  ن��وع��ي��ة،  تنموية  اإجن����ازات 
تطور م�ضرية التمكني التي مت�ضي 
دولتنا  �ضهدت  واثقة، حيث  بخطى 

زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة " 
الم���ارات من  " لت�ضل  حفظه اهلل 
خاللها اإىل اأرفع املراتب يف العامل 
هذه  بف�ضل  الإم�����ارات  ب��ات��ت  حيث 
املتقدمة  امل����راك����ز  حت��ت��ل  امل�������ض���رية 
العاملية  امل���وؤ����ض���رات  م��ن  ال��ك��ث��ري  يف 
وت��ق��دم اأح���د اأف�����ض��ل من���اذج الرقي 
والإن�����ض��اين يف احرتام  احل�����ض��اري 
حقوق الإن�ضان وحرياته الأ�ضا�ضية 
بني  وامل�ضاواة  والعدل  الق�ضاء  ويف 
الدين  ع��ن  النظر  ب�ضرف  ال��ن��ا���س 
التقدم  ب��ج��ان��ب  وال��ل��غ��ة  واجل��ن�����س 
القت�ضادي والجتماعي وا�ضتيعاب 

التطورات التكنولوجية احلديثة.
   وقالت "اإن ال�ضورة امل�ضرقة التي 
ي�ضكلها الإماراتيون قيادة وحكومة 
يرفعون  وه��م  وموؤ�ض�ضات  واأف����رادا 
علم دولة الإمارات العربية املتحدة 
خفاقا �ضاخما يف ال�ضماء هي م�ضهد 
ال����وف����اء لهذا  ب���ح���ق ق���ي���م  ي��ج�����ض��د 
الوطن الذي يوفر ملواطنيه احلياة 
ال��ك��رمي��ة وي��ف��ت��ح اأم���ام���ه���م اأب�����واب 

وا�ضعة نحو امل�ضتقبل".
   واأك��دت اأن هذا امل�ضهد اإمن��ا يعرب 
عن فخرهم بهذا العلم الذي يرمز 
والرمز  الإجن�������ازات  ه���ذه  ك���ل  اإىل 
ال����ذي ي��ج��م��ع اأب���ن���اء ال��وط��ن كافة، 
و�ضباب،  ����ض���اب���ات  ون�������ض���اء،  رج������اًل 
اأطفاًل وكباراً، على قلب رجل واحد 
نحو هدف واحد ل يرتددون فيه يف 

ب���ي���وم ال��ع��ل��م ه���و اح���ت���ف���اء مبعاين 
التوحد والتالحم والقيم الأ�ضا�ضية 
الأوطان  عليها  وترتكز  تبنى  التي 
وعزمية  ت���ع���اىل  اهلل  م���ن  ب��ف�����ض��ل 
الآب����اء امل��وؤ���ض�����ض��ني ال��ذي��ن جتاوزت 
روؤيتهم املا�ضي العريق، وب�ضريتهم 
امل�ضتقبل  اآف���اق  لتالم�س  احلا�ضر 
العلم  "يوم  ب����  الح���ت���ف���ال  ومي���ث���ل 
اإماراتية م�ضرقة  "جت�ضيدا ل�ضورة 
تخفق الرايات فيها فوق كل البيوت 
تاأكيدا على احلب وال��ولء وخدمة 
العلم ورفعته وبذل الروح من اأجله 
ك�ضموخ  قويا  �ضاخما خفاقا  ليبقى 

وقوة اأبناء الإمارات.
واأ�ضارت معاليها ايل ان �ضعب دولة 
املنا�ضبة  ب���ه���ذه  ي��ف��خ��ر  الإم���������ارات 
مب�����ض��رية ال��ت��م��ك��ني ال�����ض��ام��ل��ة التي 
يقودها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
"حفظه اهلل " اإىل اأرف��ع املراتب يف 
الإمارات  دول��ة  واأ�ضبحت  ال��ع��امل.. 
تقدم  املباركة  امل�ضرية  ه��ذه  بف�ضل 
اأحد اأف�ضل مناذج الرقي احل�ضاري 
والإن�ضاين يف جمال احرتام حقوق 
الإن�����ض��ان وح��ري��ات��ه الأ���ض��ا���ض��ي��ة ويف 
ال��ق�����ض��اء وال����ع����دل وامل�������ض���اواة بني 
على  واملقيم  املواطن  الإن�ضان  بني 
الدين  عن  النظر  بغ�س  �ضواء  حد 
جم����الت  ويف  وال���ل���غ���ة  واجل���ن�������س 
والجتماعي  الق��ت�����ض��ادي  ال��ت��ق��دم 

املواطنون  تاريخا حافال ي�ضتذكره 
واملقيمون على هذه الأر�س املباركة 
حافلة  وط��ن  م�ضرية  اي�ضا  وهناك 
ب�������الإجن�������ازات واجل����ه����د ال��������دوؤوب 
المارات  لتوا�ضل  ين�ضب  ل  ال��ذي 
امل�ضتحيل  تعرف  ل  التي  م�ضريتها 
عن  تتوانى  ول  ح��د  عند  تقف  ول 
مناف�ضة اأعرق الدول لتاأخذ املكانة 
التي ت�ضتحقها فحيث يكون النجاح 
تنادي  وح��ي��ث  وطننا  علم  ي��رف��رف 
الإن�ضانية اأهلها يكون علمه وحيث 
ي��ك��ون علم  الإم�����ارات  اأب��ن��اء  ينت�ضر 
وانتمائهم  ولئ��ه��م  دل��ي��ل  ال��وط��ن 

واإقدامهم.
   وقالت معايل الدكتورة القبي�ضي 
"اإننا يف املجل�س الوطني الحتادي 
ب����ه����ذه امل���ن���ا����ض���ب���ة ال���غ���ال���ي���ة جن���دد 
احلكيمة  لقيادتنا  وال��وف��اء  العهد 
بذل  على  ال��ويف  الإم����ارات  ول�ضعب 
ل��رف��ع��ة الوطن  ال��غ��ايل وال��ن��ف��ي�����س 
رايته  لتبقى  ب����الأرواح  نفديه  واأن 
ودولتنا  ع���ال���ي���ا  خ���ف���اق���ة  ����ض���اخم���ة 
الرائدة  الواثقة  خطواتها  توا�ضل 
وت�����ض��ج��ل اإجن����ازات����ه����ا امل��ت��م��ي��زة يف 
وعلى  التنموية  القطاعات  جميع 

كافة امل�ضتويات". 

�لبو�ردي : يوم �لعلم يج�ضد قيم �لولء و�لنتماء لوطننا

ميثاء �ل�ضام�ضي : �لعلم رمز قوتنا ووحدتنا 

•• �أبوظبي-و�م:

اأحمد  ب����ن  م����ع����ايل حم���م���د  اأك�������د 
ل�ضوؤون  دول�����ة  وزي�����ر  ال�����ب�����واردي 
قيم  يج�ضد  العلم  ي��وم  ان  ال��دف��اع 

الولء والنتماء لوطننا .
ت�����ض��ري��ح بهذه  وق����ال م��ع��ال��ي��ه يف 
امل��ن��ا���ض��ب��ة ن��ح��ت��ف��ل يف ال��ث��ال��ث من 
ن��وف��م��رب م���ن ك���ل ع���ام ب���اأه���م رمز 
م��ن رم���وز احت���اد دول��ت��ن��ا؛ اإن���ه يوم 
قيم  اليوم  ه��ذا  يف  تتج�ضد  العلم، 
ويعترب  لوطننا  والن��ت��م��اء  ال���ولء 
رم�����زاً ل�����ض��م��وخ��ه ووح����دت����ه.. ويف 
جميع  ن��رى  مهيب  وطني  تالحم 
اأبناء الإمارات وحمبيها واملقيمني 
�ضاحب  دع��وة  يلبون  اأر�ضها،  على 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن را�ضد 

ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و  و���ض��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
"حفظه اهلل" بالدفاع عن احتادنا 
واإبقاءه  ونفي�س  غ��اٍل  بكل  وعلمنا 
ع��ال��ي��اً، ومق�ضمني  ي��رف��رف  دوم����اً 

الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال���������وزراء حاكم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
العلم يف  برفع  "رعاه اهلل" ،  دب��ي 
ت��وق��ي��ت واح����د، م��رتج��م��ني بذلك 
اأعمق معاين احلب والوفاء لهذه 
الأر�������س ال��ط��ي��ب��ة وامل���ع���ط���اءة اإىل 
جانب التعبري عن الولء لقيادتنا 

الر�ضيدة.
يوم  يف  ن�ضتذكر  معاليه  ا���ض��اف  و 
املوؤ�ض�ضني  الآب�����اء  ال��ت��ف��اف  ال��ع��ل��م 
ل���الحت���اد ع��ل��ى ق��ل��ب رج����ل واح���د 
وحت��ت راي��ة واح���دة ك��ان��وا ه��م من 
اخ���ت���اروا األ��وان��ه��ا الأرب���ع���ة املعربة 
لتكون رمزاً لوطننا، كما ن�ضتح�ضر 
اإليه  يرمز  وم��ا  العلم  ه��ذا  اأهمية 
بانتمائنا  نفخر  وطنية  هوية  من 
والوطن  اهلل  م��ع��اه��دي��ن  اإل���ي���ه���ا، 

ببذل الروح يف �ضبيل احلفاظ على 
اأر�ضه  وح��م��اي��ة  وطننا  مكت�ضبات 
و�ضعبه وم�ضاحله واأمنه و�ضيادته 

وا�ضتقراره.
و قال معايل البواردي قبل ثمانية 
واأرب��ع��ني ع��ام��اً رف���رف ه��ذا العلم 
لأول م��رة عند الإع���الن عن قيام 
خفاقاً  اليوم  ون��راه  دولتنا،  احت��اد 
الف�ضاء  ح����دود  م��ت��خ��ط��ي��اً  ع��ال��ي��اً 
زايد  املوؤ�ض�س  الوالد  حلم  حمققاً 
ب��ن ���ض��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل 
باإجنازات  ال��ف��خ��ر  مي��ل��وؤن��ا  ث�����راه، 
رائد ف�ضاء  اأول  باإر�ضال  الإم��ارات 
حمطة  اإىل  وع����رب����ي  اإم������ارات������ي 
ال��ف�����ض��اء ال���دول���ي���ة، ل��ي��خ��ف��ق علم 
اإىل  الف�ضاء  يف  ب�ضموخ  الإم����ارات 
العظمى،  ال������دول  اأع������الم  ج���ان���ب 

•• �أبوظبي-و�م: 

بنت  الدكتورة ميثاء  اأك��دت معايل 
�ضامل ال�ضام�ضي وزيرة دولة ان يوم 
العلم يج�ضد التالحم بني القيادة 

وال�ضعب .
بهذه  ت�ضريح  يف  معاليها  وق��ال��ت 
بيوم  نحتفل  ع��ام  ك��ل  يف  املنا�ضبة 
تعبرياً  ال�ضامية  وم��ع��ان��ي��ه  ال��ع��ل��م 
ع��ن ال���وف���اء ل��ل��وط��ن وال��ت��ف��اين يف 

هو منهج الم��ارات للريادة يف كل 
اأن  اأج��م��ل  فما   .. التقدم  جم��الت 
نحر�س جميعاً على اأن يرفع علم 
المارات يف كل حمفل لنا فيه �ضبق 
وريادة وفوز. اإن العلم هو الدلله 
واجنازاتنا  تطلعاتنا  ك��ل  اأن  على 

تهدف لرفع ا�ضم المارات عالياً.
الم��������ارات  اأب�����ن�����اء  ان  واأ�����ض����اف����ت 
واقع،  اإىل  القيادة  حلم  يرتجمون 
ي��ف��خ��روا وي��رف��ع��وا علم  اأن  ول��ه��م 

الغايل  وط��ن��ن��ا  ف���راي���ة  ���ض��ب��ي��ل��ه.. 
�ضدورنا  ويف  هاماتنا  فوق  خفاقة 
تعبري  وهي  ووحدتنا  قوتنا  ورم��ز 
ع��م��ا حت��ق��ق م��ن اجن����ازات عظيمة 
وم�ضرية ظافرة. واأ�ضافت معاليها 
ان يوم العلم هو يوم التالحم بني 
رمز  هو  فالعلم  وال�ضعب،  القيادة 
انظار  ال���ذي يجعل  امل��ت��ني  ال��وث��اق 
ابناء المارات تتجه اإليه وتتهافت 
على رفعه عالياً لأن العلو وال�ضمو 

المارات، واأن ير�ضمو �ضعار الوطن 
حبه  يحملوا  واأن  ���ض��دوره��م  على 

والوفاء له يف قلوبهم.
ت�ضريحها  م��ع��ال��ي��ه��ا  واخ��ت��ت��م��ت 
احلبيبة  ل��الم��ارات  هنيئاً  قائلة: 
العلي  اهلل  ون�������ض���األ  ال��ع��ل��م  ب���ي���وم 
القدير اأن يدمي التقدم والزدهار 
وي��ب��ق��ى علمها  الم�������ارات  ل���دول���ة 
خ��ف��اق��اً ب��ال��ن�����ض��ر وال���ع���زة. ودام���ت 

بالدي احلبيبة قيادة و�ضعباً.

ولت�ضجل الإم��ارات اإجن��ازاً جديداً 
اإجن����ازات����ه����ا  ���ض��ج��ل  اإىل  ي�������ض���اف 
وجن��اح��ات��ه��ا ال��ت��ي ت��خ��ط��ت حدود 

امل�ضتحيل.
املنا�ضبة  ب��ه��ذه  م��ع��ال��ي��ه  ا���ض��اف  و 
القوات  م��ن��ت�����ض��ب��ي  ي��ق��ف  ال��غ��ال��ي��ة 
جمددين  ل��ل��ع��ل��م،  حت��ي��ة  امل�ضلحة 
ولقيادتنا  للوطن  وال���ولء  العهد 
الر�ضيدة، باأن يبقى علم الإمارات 
البالد  داخ������ل  يف  ع���ال���ي���اً  خ���ف���اق���اً 
الوطن  اأب��ن��اء  ب�ضواعد  وخ��ارج��ه��ا 
وتفانيهم  وعزميتهم  واإخال�ضهم 
وت�����ض��ح��ي��ات��ه��م، ول��ت��ظ��ل الإم�����ارات 
وال�ضتقرار  الأم�������ن  م����ن  واح������ة 
وال��ت�����ض��ام��ح ول��ت��ظ��ل ه���ذه الأر�����س 
م����زده����رة ب������الإجن������ازات وزاخ������رة 

بالعطاء للب�ضرية جمعاء.

�لرمي �لفل�ضي : يوم �لعلم تعبري 
�ضادق عن �عتز�زنا بوطننا

•• �أبوظبي-و�م:

ال��ف��ال���ض��ي الأم���ي���ن���ة العامة  ال�����رمي ع���ب���داهلل  و���ض��ف��ت 
باأنه  العلم  ي��وم  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  للمجل�س 
تعبري �ضادق عن اعتزاز املواطن بهذا الرمز الذي يعرب 

عن رفعة و�ضيادة الوطن .
اإن  العلم  ي��وم  مبنا�ضبة  لها  كلمة  يف  الفال�ضي  وق��ال��ت 
اليوم يعد منا�ضبة وطنية ت�ضتهدف ربط الأجيال  هذا 
مكت�ضبات  على  احلفاظ  و  الوطني  مبوروثهم  النا�ضئة 
وطنهم واجنازاته وتعريفهم بت�ضحيات الآباء والأجداد 
اأن  اأج��ل  من  والنفي�س  الغايل  بذلوا  الذين  املوؤ�ض�ضني 
تب�ضر دولة الحتاد النور وتنطلق يف م�ضريتها التنموية 

التي اأده�ضت العامل مبا حققته من اإجنازات على جميع 
الأ�ضعدة .

واأو���ض��ح��ت اأن علم الإم����ارات رم��ز ال���ولء و الن��ت��م��اء و 
الت�ضحية و العطاء .. و�ضاهد على اإجنازاتها وتقدمها 
بني الأمم .. م�ضرية اإىل اأن الحتفاء بهذه املنا�ضبة يعد 
بني  العطاء  و  الوطنية  امل�ضوؤولية  يوؤكد  وطنيا  واجبا 

اأبناء الوطن.
واأ�ضافت اأن املجل�س يفخر مبوا�ضلة دوره يف ظل دولة 
الإحتاد برعاية �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ضة 
الحتاد الن�ضائي العام رئي�ضة املجل�س الأعلى لالأمومة 
الأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�ضة  والطفولة 

للنهو�س بالأم و الطفل.

�ضعيد �لبحري �لعامري : يوم �لعلم يج�ضد 
�لوحدة و�لتلحم بني �أبناء �لإمار�ت

•• �أبوظبي-و�م: 

اأكد �ضعادة �ضعيد البحري �ضامل العامري مدير عام هيئة اأبوظبي للزراعة 
الوحدة  معاين  تعك�س  وطنية  منا�ضبة  العلم  ي��وم  اأن  الغذائية  وال�ضالمة 
والفخر  بالنتماء  ال�ضعور  وتعزز  الإم���ارات  اأب��ن��اء  بني  والتالحم  وال��وئ��ام 

بالوطن و�ضورته امل�ضرقة.
وحدتنا  مل�ضرية  الوفاء  يوم  "اإنه  املنا�ضبة  بهذه  ت�ضريح  يف  العامري  وق��ال 
التي  املواطنة  قيم  عن  ب�ضدق  للتعبري  فر�ضة  و  ق��رن  ن�ضف  نحو  املمتدة 
تربط النتماء بالعمل والإجناز لإعالء راية الإمارات والحتفاء مبا حتقق 
اليوم  ه��ذا  اأن  واأ���ض��اف  واإن�ضانية"..  ح�ضارية  منجزات  م��ن  اأر�ضها  على 
منا�ضبة لتجديد الولء للقيادة الر�ضيدة ليبقى هذا الوطن منارة �ضاخمة 

لكل تقدم ورخاء وازدهار.

�ضارة �لأمريي: يوم �لعلم جت�ضيد لقيمنا �ل�ضامية وتلحمنا �لوطني

عهود �لرومي: يوم �لعلم �حتفاء بالوطن وتلحم �ل�ضعب و�لقيادة 

•• دبي -و�م:

ب��ن��ت يو�ضف  ����ض���ارة  م���ع���ايل  اأك������دت 
للعلوم  دول�������ة  وزي���������رة  الأم����������ريي 
الإمارات  دولة  احتفاء  اأن  املتقدمة، 
ال�ضامية  القيم  يج�ضد  العلم،  بيوم 
لالحتاد والتالحم الوطني، ويج�ضد 
تر�ضيخ  باأهمية  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 
اأبناء  نفو�س  يف  كقيمة  ال��رم��ز  ه��ذا 
اأر�ضها،  ع��ل��ى  وامل��ق��ي��م��ني  الإم������ارات 
مل��ا مي��ث��ل��ه ال��ع��ل��م م��ن ه��وي��ة وطنية 
جامعة نحر�س جميعاً على اإعالئها 
وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��ا. وت��وج��ه��ت �ضارة 
بالتهنئة  املنا�ضبة  ب��ه��ذه  الأم����ريي 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 

اهلل"، و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل"،  "رعاه  دب��ي 
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

ب��ال��دع��وة اإىل رف���ع ع��ل��م الإم����ارات 
يف  واملوؤ�ض�ضات  اجلهات  خمتلف  يف 
ذكرى تويل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�ضمو  واأ�ضحاب  امل�ضلحة،  للقوات 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�������ض���اء  ال�����ض��ي��وخ 
حكام الإمارات، مهنئة جمتمع دولة 
العزيزة.  املنا�ضبة  ب��ه��ذه  الإم�����ارات 
وقالت معاليها : علم الإمارات رمز 
ال��وط��ن ووح���دت���ه وعنوان  ل�����ض��ي��ادة 
اأن  ا�ضتطاعت  التي  الفتية  لدولتنا 
حتقق الإجن���از تلو الإجن���از، وتبني 
ل���ي���ق���ودوا م�ضرية  اأب��ن��ائ��ه��ا  ق�����درات 
ط��م��وح ال��وال��د امل��وؤ���ض�����س امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ 
الف�ضاء،  اإىل  بالو�ضول  اهلل،  رحمه 
ونعاهد قيادتنا اأن ن�ضتمر يف العمل 
لتظل راية الوطن عالية خفاقة يف 

كافة املجالت.

•• دبي-و�م:

اأك�����دت م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خلفان 
لل�ضعادة  دول�����ة  وزي������رة  ال����روم����ي 
وج����ودة احل��ي��اة م��دي��ر ع���ام مكتب 
اإحياء  اأن  ال���وزراء،  جمل�س  رئا�ضة 
دولة الإمارات يوم العلم يف الثالث 
من نوفمرب كل عام، ي�ضكل منا�ضبة 
مل�ضرية  ال��وف��اء  ق��ي��م  تعلي  وط��ن��ي��ة 
ال��وط��ن وت��الح��م �ضعب دولة  ب��ن��اء 
الإم�����ارات وق��ي��ادت��ه. وق��ال��ت عهود 
ال�ضمو  اإن مبادرة �ضاحب  الرومي 
اآل مكتوم  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل"،  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 

مقاليد  اهلل"  "حفظه  ال����دول����ة 
الفخر  ع����ن  ت��ع��ب��ري  ه����و  احل����ك����م، 
والعتزاز بالنتماء لوطننا الغايل 
حمبته  يف  جميعاً  نت�ضارك  ال���ذي 
وتعزيز  راي���ت���ه  لإع������الء  وال���ع���م���ل 
م��ك��ان��ت��ه ال��ع��امل��ي��ة، وي��ع��ك�����س ولءنا 
لقيادتنا والتفافنا حولها وحر�ضنا 

على جت�ضيد روؤاها وتوجيهاتها.
و�ضعب  ق���ي���ادة  م��ع��ال��ي��ه��ا  وه����ن����اأت 
العلم،  ي����وم  مب��ن��ا���ض��ب��ة  الإم��������ارات 
�ضيظل  الإم�����ارات  علم  اأن  م��وؤك��دة 
املميزة  وال���ه���وي���ة  ل��ل��وح��دة  رم�����زاً 
ل�ضعب الإمارات وثوابته الوطنية، 
وعنواناً لدولة الإجنازات واملجتمع 

املتما�ضك.

مالية عجمان : يوم �لعلم يج�ضد قيم 
�لعتز�ز و�لنتماء و�لولء

•• عجمان-و�م:

اأكد �ضعادة مروان اأحمد اآل علي مدير عام دائرة املالية 
يف عجم�����ان ث�����بات ال�����قيم ال���وطنية الرا�ضخة يف قلوب 
العلم  براية  باعتزازهم  املتمثلة  و  الإم��ارات  دول��ة  اأبناء 
وال�����ولء لقيادتنا  ي��ج�����ض��د الع���ت���زاز والن���ت���م���اء  ال����ذي 

الوطنية.

اإن  ال��ع��ل��م  ي���وم  ل��ه مبنا�ضبة  ت�ضريح  ���ض��ع��ادت��ه يف  وق���ال 
�ضعب دولة المارات العربية املتحدة يحتفي بكل فخر 
ونحن  جم��ددا  اإلينا  تعود  التي  املنا�ضبة  بهذه  اعتزاز  و 
ن��ت��وارث م��ع��اين وق��ي��م الت�ضامح وال��ع��ط��اء ل��وط��ن كبري 
فينا  يتجدد  ت��اري��خ  ه��و مبثابة  ال��ي��وم  وه��ذا  نفو�ضنا  يف 
وحا�ضر يحفّزنا على العمل، وم�ضتقبل يعزز فينا مزيداً 

من العطاء خلدمة وطننا ورفعة رايته عالياً.
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•• �أبوظبي-�لفجر: 

اأكد �ضعادة الدكتور املهند�س حممد 
وكالة  ع��ام  م��دي��ر  الأح��ب��اب��ي  نا�ضر 
الإم��ارات للف�ضاء، اأن يوم العلم هو 
م��ن��ا���ض��ب��ة وط��ن��ي��ة ل��الح��ت��ف��ال برمز 
يوم  وه��و  انتمائها،  وراب���ط  ال��دول��ة 
لتجديد العهد على ا�ضتدامة العمل 
ب�����ض��واع��د وع��ق��ول اأب���ن���اء الإم������ارات، 
وريادتها  الإم�����ارات  م��ك��ان��ة  لتعزيز 

عاملياً يف جميع املجالت.
واأ�ضار الأحبابي يف كلمة له مبنا�ضبة 
يوم العلم اإىل اأن علم دولة الإمارات 
للوحدة  وتر�ضيٌخ  لل�ضموخ  رم��ٌز  هو 

ال���وط���ن���ي���ة وم���ن���ب���ع ي���ع���زز الأف����ك����ار 
وي��ح��ف��ز الإب�����داع والب��ت��ك��ار، وقال: 
“اليوم، ت�ضمو بنا الذكرى م�ضافرًة 
املوؤ�ض�ضني  اآب��ائ��ن��ا  اإىل  ال��زم��ن  ع��رب 
الذين و�ضعوا الأ�ضا�س لهذا الوطن 
احلا�ضر  اإىل  ون���ن���ظ���ر  ال���ط���م���وح، 
وامل�ضتقبل لراه يف اأبناءنا، يعانقون 
امل�ضتقبل،  ج�ضر  وي��ع��ربون  الف�ضاء 
ل��ي��ك��ون��وا من����وذج����اً ي��ح��ت��ذى ب���ه يف 
الوحدة والتالحم حتت راية واحدة 
بقيادته  اآم���ن  ���ض��ع��ٍب  فيها  يتج�ضد 

ووطنه«.
احتفالت  اأن  الأح���ب���اب���ي  واع���ت���رب 
الدولة مبنا�ضبة “يوم العلم” ت�ضلط 

احل�ضارية  النه�ضة  ع��ل��ى  ال�����ض��وء 
وال��ف��ك��ري��ة وال��ع��ل��م��ي��ة يف الإم�����ارات، 
وجت�������ض���د اأج����م����ل م���ع���اين ال���وح���دة 
حول  التف  طموح  ل�ضعب  الوطنية 
واعتزاز  فخًر  وكله  وراي��ت��ه  قيادته 

وعزمية ملوا�ضلة البناء والتقدم 
الف�ضاء  ق��ط��اع  اأن  الأح��ب��اب��ي  واأك���د 
اإماراتي  ب�ضباب  ي��زخ��ر  الإم���ارات���ي 
مدفوع بعقول نرية وعلوم متقدمة 
قادر على موا�ضلة م�ضرية النجاحات 
خلف قيادته الر�ضيدة ووفق الروؤى 
لتتمتع  و���ض��ع��ت��ه��ا،  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 
الدولة مبكانة رائدة �ضمن القطاع 
تقدم  واأن  ال�����دويل  امل�����ض��ت��وى  ع��ل��ى 

خدمة  يف  ت�ضهم  علمية  م�ضاهمات 
الب�ضرية و�ضمان رفاهيتها. 

•• �أبوظبي-و�م:

اأكدت ال�ضيخة موزة بنت مبارك بن حممد اآل نهيان رئي�ضة جمل�س اإدارة موؤ�ض�ضة 
املباركة اأن الثالث من نوفمرب ياأتي ليوؤكد لنا ان علم دولتنا هو رمز طموحاتنا 
والداين  للقا�ضي  وليوؤكد  والدولية  املحلية  واملحافل  املجالت  �ضتى  واآمالنا يف 
اإن احتاد دولة الإم��ارات العربية املتحدة اأهم واأق��وى كيان وح��دوي لأنه حلمة 
وثيقة بني القيادة وال�ضعب.. هذه الرابطة التي يحتل بها العلم مكانة رفيعة 
وم�ضدرا من م�ضادر الفخر وال�ضموخ فهو قادر على خلق رافد للوطن باإجنازات 
واإبداعات متميزة. وقالت يف ت�ضريح بهذه املنا�ضبة اإىل اأن العلم �ضيبقى �ضخرة 
ك�ضموخ  ال�ضامخ  نظرة  باأبنائه  الفاخر  نظرة  العامل  اإىل  يرنو  واملجد  الن�ضر 
اإىل علمنا  ي��وم عندما ننظر  اأبناء الإم����ارات... فنحن يف ه��ذا اليوم وك��ل  وق��وة 
خفاقا عاليا ن�ضعر بعظمة الإجنازات فلقد حققنا وهلل احلمد قفزات نوعية يف 
جميع امليادين وجارينا الدول املتطورة بدعم مادي ومعنوي من قيادة حكيمة 
لهذه الدولة العظيمة التي مل تاأل جهدا يف �ضبيل رفعة هذه الدولة وتطورها 
حيث اأنهم �ضخروا جميع اإمكانات الدولة وثرواتها يف �ضبيل نه�ضة هذا الوطن 

�ضاحب  النه�ضة  هذه  راع��ي  اإىل  واإكبار  اإج��الل  فتحية  اأبنائه..  وع��زة  وتطوره 
“حفظه اهلل” و�ضاحب  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة واإخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو 
ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�س العلى حكام الإمارات الذين بذلوا وقدموا كل دعم يف 
�ضبيل رفعة دولتنا احلبيبة . واأ�ضافت قائلة : حتية مفعمة بكل معاين التقدير 
لياأخذ دوما  �ضاأنه  الغايل وعلو  الوطن  اأ�ضهم وي�ضهم يف رفعة هذا  اإىل كل من 
مكانه الالآئق بني الدول اإنه يوم مبارك يوقد �ضعلة النه�ضة واحل�ضارة ويغو�س 
والت�ضامح  ال�ضالم  ورمز  والح��رتام  العزم  اأنه م�ضدر  الوطن موؤكدا  اأعماق  يف 
والفرح وال�ضعادة والثوابت الوطنية ونبع قيم الولء والنتماء والوفاء للوطن 

وقادته وجتديد العهد ورد اجلميل.
و اختتمت ت�ضريحها موؤكدة ان اأغلى ما ميكن اأن يحلق يف �ضماء وطننا الغايل 
هو علمنا املزهو بجالله فله منا اأ�ضمى امل�ضاعر الوطنية معاهدين اإياه اأن يبقى 

دوما خفاقا عاليا يف �ضماء وطن العز وال�ضوؤدد.

•• دبي-و�م:

اأكد معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�ضحة ووقاية املجتمع ان 
يوم العلم ميثل منا�ضبة وطنية تعلي قيم الوفاء مل�ضرية دولة عظيمة بقيادتها 
و�ضعبها اأ�ض�س بنيانها املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان “طيب اهلل 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  العهد  لتجديد  ومنا�ضبة  املوؤ�ض�ضني  واخوانه  ثراه” 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” واأخيه �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  اهلل” و�ضاحب  “رعاه  دب��ي  حاكم 
اأ�ضحاب  واإخوانهم  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�س العلى حكام الإمارات و�ضعب الإمارات لتبقى 
جميع  يف  الوطن  مكت�ضبات  على  ولنحافظ  دائماً  اأعيننا  ن�ضب  الوطن  راي��ة 

امليادين.
واأ�ضاف معاليه يف ت�ضريح له مبنا�ضبة “ يوم العلم “ اإن اإحتفالت الدولة بيوم 
الإم��ارات حتت  اأبناء  العلم تلخ�س معاين الوحدة والت�ضامن احلقيقي بني 
راية �ضاخمة يف تاريخ دولتنا وفر�ضة لغر�س حب الوطن وال��ولء يف نفو�س 
فيه  توحدت  بيوم  وتذكرنا  تذكرهم  هامة  ومنا�ضبة  امل�ضتقبل  جيل  اأبنائنا 
الإمارات. واأكد معايل العوي�س اأن مبادرة “يوم العلم” التي اأطلقها �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم غدت حدثا �ضنويا ينتظره اجلميع 
للتعبري عن حبهم وتقديرهم ولرد اجلميل للقيادة الر�ضيدة والوطن الغايل 
م��ن خ��الل اللتفاف ح��ول علم الإم����ارات رم��ز ال��وح��دة والن��ت��م��اء وال�ضعادة 
والن�ضانية في�ضعر كل منا اأنه جزء من هذا الوطن الغايل واأنه بِعلمه وعمله 
الَعلم يف �ضتى املحافل وجعله خفاقا عاليا يف �ضماء التقدم  �ضي�ضاهم يف رفع 

والرفعة والزدهار.

�ضلطان بن ز�يد: علم �لإمار�ت عنو�ن وطن و�ضعب .. ورمز �نتماء وولء 
•• �أبوظبي-و�م:

رئي�س  ال�ضمو  نهيان ممثل �ضاحب  اآل  زايد  �ضلطان بن  ال�ضيخ  �ضمو  اأكد 
الدولة اإن علم دولة الإمارات العربية املتحدة ي�ضكل رمز �ضيادتنا ووحدتنا 

وفخر م�ضريتنا الحتادية ورايتنا التي ترفرف خفاقة يف ال�ضماء.
التي  العلم  بيوم  ال��دول��ة  احتفالت  مبنا�ضبة  ت�ضريح  يف  �ضموه  واأ���ض��اف 
تتزامن مع ذكرى تويل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 
رئي�س الدولة” حفظه اهلل” مقاليد احلكم اإن الحتفال بهذا اليوم املجيد 
ر�ضالة وطنية معربة جت�ضد معاين الولء والنتماء والتالحم والوحدة 

التي يحملها كل مواطن ومقيم على هذه الأر�س الطيبة.
الوطنية  اللحمة  ي�ضتمد قوته من  العلم  بيوم  اإن الحتفال  �ضموه  وقال 

العلم يف هذه  و�ضعباً، حيث يحتل  ق��ي��ادة  الإم����ارات  اأب��ن��اء  ب��ني  امل��ت��ج��ذرة 
والعزة  والفخر  الوحدة  رم��وز  من  رم��زا  باعتباره  رفيعة  مكانة  اللحمة 

والكرامة.
منا�ضبة  اليوم  هذا  “ان  نهيان  ال  زاي��د  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  واأ�ضاف 
دولة  عليها  بنيت  ال��ت��ي  ال�ضامية  وال��ق��ي��م  امل��ب��ادئ  فيها  نتذكر  عظيمة 
الإمارات بقيادة القائد املوؤ�ض�س املغفور له الوالد، ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه، واإخوانه حكام الإمارات الذين بنوا دولة اأركانها 

اخلري واملحبة وال�ضالم«.
وا�ضار �ضموه اإىل اأن هذا اليوم املجيد “يوم العلم” فر�ضة وطنية لتجديد 
الولء والنتماء للوطن ، والحتفاء بالإجنازات التي حتققت ، ول تزال 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  امل�ضرية �ضاحب  قائد  يد  ، على 

رئي�س الدولة حفظه اهلل ، واأخيه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ، و�ضاحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو 
الأعلى للقوات امل�ضلحة ،واخوانهم اأ�ضحاب ال�ضمو ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�س 

الأعلى حكام الإمارات.
وقال �ضموه “اإن علم الإمارات عنوان وطن و�ضعب .. ورمز ولء وانتماء ، 
وان الحتفاء به يحمل مغزًى عميق الدللة يوؤكد التفاف �ضعب الإمارات 

واملقيمني على اأر�ضها حول قيادتنا احلكيمة وروؤاها ال�ضديدة« .
واختتم �ضموه ت�ضريحه بالقول : اإننا يف الثالث من نوفمرب من كل عام 
الإمارات  دولة  علم  ليظل  والنفي�س،  الغايل  ببذل  لقيادتنا  العهد  جندد 

خفاقاً عالياً و�ضعارا ورمزا لعزتنا وتقدمنا.

•• �أبوظبي-و�م: 

التخطيط  دارة  رئي�س  الأحبابي،  اأكد معايل فالح حممد 
العربية  الإم��ارات  اأن احتفالت دولة  العمراين والبلديات 
املتحدة بيوم العلم تعك�س دللت عظيمة، وت�ضكل عرفاناً 
لهذا العلم الذي وّحد حوله اإمارات الدولة قبل 48 عاماً 
علم  تقدير  ثقافة  غر�س  يف  ت�ضهم  املنا�ضبة  ه��ذه  اأن  كما 
للوحدة  ُيعد رمزاً  العلم  اأن  باعتبار  وُتر�ضيخها  الإم��ارات، 
لوحدة  ترمز  املنا�ضبة  ه��ذه  اأن  معاليه  واأو���ض��ح  الوطنية. 
الدولة وعزتها وكرامة اأبنائها، وهو الهوية الوطنية ورمز 
املوؤ�ض�ضني  الآب��اء  جهود  جميعاً  فيه  نتذكر  ال��ذي  النتماء 

زاي��د ورا���ض��د واإخ��وان��ه��م��ا ال��ذي��ن رف��ع��وا راي��ة ه��ذا الوطن، 
اأجل  من  ونفي�س  غ��ال  بكل  و�ضحوا  ل��ه،  العمل  واأخل�ضوا 
احلفاظ عليه �ضاخماً، ويوا�ضل الأبناء م�ضرية الآباء بكل 
فخر حتت قيادة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدول حفظه اهلل. واأعرب معاليه اإىل جانب 
اعتزازهم  عن  والبلديات  ال��دائ��رة  يف  امل�ضوؤولني  من  ع��دد 
وفخرهم بهذا اليوم، وا�ضفني العلم ذاته الذي نرفعه اليوم 
بكونه العلم نف�ضه الذي ُلفت به الأج�ضاد الطاهرة للعديد 
من �ضباب هذا الوطن الذين بذلوا دماءهم واأرواحهم يف 
اأمنه  على  واحلفاظ  وكرامته،  عزته  على  احلفاظ  �ضبيل 

وا�ضتقراره و�ضمان ا�ضتقرار املنطقة و الدول العربية.

•• دبي-و�م:

اأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع���ب���داهلل بن 
حممد بلحيف النعيمي وزير تطوير 
اإدارة  البنية التحتية رئي�س جمل�س 
للموا�ضالت  الحت�����ادي�����ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
ال��ربي��ة وال��ب��ح��ري��ة رئ��ي�����س جمل�س 
لالإ�ضكان  زايد  ال�ضيخ  برنامج  اإدارة 
ان الحتفال يف الثالث من نوفمرب 
العلم”  “يوم  مبنا�ضبة  عام  كل  من 
ال��وط��ن��ي��ة و  ل��وح��دت��ن��ا  ي�ضكل رم����زا 
�ضعبنا ويج�ضد اأعظم م�ضاعر الولء 
ق��ي��ادت��ن��ا احلكيمة  ال��وط��ن��ي يف ظ��ل 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ب�����ض��اح��ب  امل��ت��م��ث��ل��ة 

رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
اأن  اإىل  “حفظه اهلل” لفتا  الدولة 
عزيزة  ذك��رى  العلم  بيوم  الحتفال 
ي�ضادف  ك��ون��ه  جميعاً  قلوبنا  على 

ذكرى تويل �ضموه مقاليد احلكم.
بهذه  ت�ضريح  يف  معاليه  واأ����ض���اف 
التي  العلم  ي��وم  مبادرة  ان  املنا�ضبة 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  اع��ت��م��ده��ا 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���ض��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
“ تعك�س  اهلل  “ رع����اه  دب����ي  ح��اك��م 
ث��ق��اف��ة اح����رتام ع��ل��م وط��ن��ن��ا وبيان 
حقيقيا  رم��زا  ي�ضكل  كونه  قد�ضيته 
والنه�ضة  ووحدتها  الدولة  ل�ضيادة 

احل�ضارية التي ا�ضتطاعت حتقيقها 
الحتاد  تاأ�ضي�س  منذ  ال�ضنني  ع��رب 

حتى اليوم.
وتقدم معاليه باأ�ضمى اآيات التهاين 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  والتربيكات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
قيادته  اهلل” على  “حفظه  ال��دول��ة 
التي  وال���ن���م���و  الإزده����������ار  م�������ض���رية 
ب��ن��ج��اح يف  الإم������ارات  دول����ة  ت�ضلكها 
تبذلها  التي  احلثيثة  اجل��ه��ود  ظ��ل 

القيادة الر�ضيدة .
لل�ضعب  بالتهنئة  توجه معاليه  كما 
يحر�س  ال���ذي  احلبيب  الإم���ارات���ي 
الوحدة  ق��ي��م  ت��ر���ض��ي��خ  ع��ل��ى  دوم�����ا 
الوطنية والإحتاد والتالحم وتعزيز 

امل�ضلحة العامة للدولة .

•• دبي-�لفجر:

العامة  ال��ق��ي��ادة  وا���ض��م  با�ضمي  اأرف����ع 
اآي����ات التهاين  اأ���ض��م��ى  ل�����ض��رط��ة دب����ي، 
�ضيدي �ضاحب  اإىل مقام  والتربيكات 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة، حفظه اهلل، واإىل اأخيه 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضيدي 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د  ب���ن 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
�ضاحب  �ضيدي  واإىل  اهلل،  رع��اه  دب��ي، 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي����د اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
واإخوانهم  امل�ضلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى 
املجل�س  اأع�������ض���اء  ال�����ض��م��و  اأ����ض���ح���اب 
الأعلى حكام الإمارات، واأولياء العهود 
الدولة  اح��ت��ف��ال  ون��واب��ه��م مب��ن��ا���ض��ب��ة 
الثالث من  العلم الذي ي�ضادف  بيوم 
�ضهر نوفمرب من كل عام، يوم  تويل 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان، حفظه اهلل، رئا�ضة الدولة.

يوم العلم منا�ضبة وطنية جندد فيها 
وقيادتنا  ل��وط��ن��ن��ا  والن��ت��م��اء  ال����ولء 
الدولة  لعلم  اإجالل  ونقف  الر�ضيدة، 
ب���ع���زة و����ض���م���وخ، ون�������وؤدي ال��ت��ح��ي��ة له 
مل���ا ي��ح��م��ل��ه م���ن رم����ٍز وم���ع���ان �ضامية 
بناء  يف  املوؤ�ض�ضون  اآب��اوؤن��ا  �ضنعه  ملجد 
ال���وط���ن واإع�����الء ���ض��اأن��ه، ن��ق��ف اليوم 
لنجدد العهد على الوفاء والإخال�س 
اإلينا،  اأوكلت  التي  بالأمانة  ملتزمني 
وعازمني العقد على نقلها وتر�ضيخها 
يف نفو�س اأجيال امل�ضتقبل. اإن احتفالنا 
اليوم بالعلم الإماراتي، احتفال بهوية 
واخلارج،  الداخل  يف  و�ضوتها  الدولة 
ال��ت��م��ّع��ن ف��ي��ه مت��ّع��ن ب���ب���ذرة الحت���اد 
البي�ضاء  اخل���رّية  وب��الأي��ادي  الأوىل، 
اأر�ضت قواعد الأمن وال�ضتقرار  التي 
ور�ّضخت قيم العزة والكرامة، وباألوانه 

ال��ق��وة والوحدة  ُج���ل م��ع��اين  ت��ك��ّر���س 
والأ�ضالة، وفيه يلتحف ج�ضد �ضهداء 
بدولتهم  اآمنوا  ال��ذي  الأب��رار  الوطن 
وقيادتهم وتقا�ضموا الرى. ولبد اأن 
نتذكر اأن الإخال�س للوطن والنتماء 
اأف��ع��ال حقيقية  اإل ع��ن  ي��ت��اأّت��ى  ل��ه ل 

الأنظمة  ب���ات���ب���اع  ب����ال����رج����ال،  ت��ل��ي��ق 
واأداء  ال�����ض��ادرة  والتعليمات  ال��ن��اف��ذة 
الأمانة والتفاين يف اخلدمة املجتمع 
الوطن  م��ك��ت�����ض��ب��ات  ع��ل��ى  واحل����ف����اظ 
واإجنازاته. اإن املواطنة احلقة تعني اأن 
نعمل جميعاً متكاتفني حلماية وطننا 
وعيوننا �ضاهرة اإخال�ضاً وبذًل واأمانة 
�ضاخمة  خفاقة  رايته  ولتظل  لرفعته 
يف كافة املحافل الدولية. واإين لأدعو 
اهلل عز وجل اأن يحفظ دولتنا وعلمنا 
ورئي�ضنا �ضيدي �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
خليفة بن زايد بن �ضلطان اآل نهيان، 
و�ضيدي �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
�ضيدي  واأخيهما  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد 
ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوانهم  نهيان،  اآل 
اأع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام 
الإمارات، ويجعلهم ذخراً لنا ولوطننا 

الغايل.

�لأحبابي: يوم �لعلم يرمز لوحدة �لدولة وعزتها وكر�مة �أبنائها

عبد�هلل بلحيف �لنعيمي : �لعلم رمز للوحدة �لوطنية وم�ضاعر �لولء و�لإنتماء

�للو�ء �ملري...يوم �لعلم جتديد للعهد و�لولء و�لنتماء

موزة بنت مبارك : �لعلم رمز طموحاتنا و�آمالنا يف �ضتى �ملجالت�لأحبابي: يوم �لعلم رمٌز مل�ضرية دولة عانقت عنان �لف�ضاء

�لعوي�س: يوم �لعلم منا�ضبة وطنية 
تعلي قيم �لوفاء مل�ضرية دولة عظيمة
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ق�سم التنفيذ  

اخطار دفع بالن�سر يف الق�سية التنفيذية 2126 ل�سنة 2019    
اىل املحكوم عليهما / �ضركة الواحة لالجزاء املعدنية الن�ضائية - ذ م م 

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة ال�ضارقة الحتادية الإبتدائية قد ا�ضدرت بحقكم حكما 
بالزامكم بدفع مبلغ وقدره )78665( درهم ، بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية بواقع %5 

من تاريخ قيد الدعوى حتى ال�ضداد التام ، تثبيت و�ضحة احلجز التحفظي. 
ل�ضالح املحكوم له/ �ضركة ال�ضحراء لتجارة املعدات البرتولية

وحيث ان املحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�ضجل برقم امل�ضار اليه اعاله، لذا 
حال  ويف  للن�ضر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما   15 خالل  القرار  تنفيذ  عليكم  يتوجب 
الق�ضية  النظر  �ضتبا�ضر  املحكمة  فان  املحدد  والتاريخ  امليعاد  يف  احل�ضور  عن  تخلفك 

يف غيابك. 
 رئي�س مكتب اإدارة التنفيذ 
حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية         
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اإعالن بالن�سر  - اإعالن للح�سور امام اخلربة

يف الق�سية رقم )2019/108( اإ�ستئناف جتاري - دبي  
امل�ضتاأنف   - م  م  ذ  املدائن للمقاولت - �س  زه��رة  امل�ضتاأنف �ضدهم )1(   : اإعالنهم  املطلوب 
�ضدها الأوىل  )2( منفذ جميل عبداحلميد - امل�ضتاأنف �ضده الثاين - )3( اإميان م�ضطفى 

- امل�ضتاأنف �ضدها الثالثة - )4( نزار حممد نزار  امل�ضاملة - امل�ضتاأنف �ضده الرابع
حيث ان امل�ضتاأنفة )مرمي عبداجلليل حممد فهيم( اقامت الق�ضية املذكورة اأعاله وحددت 
10.00 �ضباحا موعدا  ال�ضاعة  املوافق 2019/11/12م  الثالثاء  يوم  املنتدبة  اخل��رباء  جلنة 
اخلري(  اأب��و  عماد   / )مهند�س  املنتدبة  اللجنة  ع�ضو  مبقر  وذل��ك  الأول  اخل��ربة  لجتماع 
الكائن بدبي - منطقة عود ميثاء - املدخل الأمامي - ملبنى �ضبيكرتوم الكائنة بني حمطة 
مكتب   - الأول  الطابق   - موفنبيك  فندق  وخلف  اإي��ن��وك  ل�ضركة  الإداري  واملبنى  ب��رتول 
معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  اخلبري  اأم��ام  باحل�ضور  مكلفني  فاأنتم  ل��ذا    ،  102/15
واإح�ضار كل طرف مذكرة دفاعه و�ضور من امل�ضتندات ، ويف حالة تخلفكم �ضيقوم اخلبري 

مببا�ضرة مهامة املكلف بها طبقا للقانون املخول له.
من�سق عام اللجنة املهند�س / عماد حممد احمد ابو اخلري

 اإجتمــــاع خبـــــرة
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يف الدعوى رقم 2019/723 جتاري كلي - دبي 

ب��ردب��ي - مبنى  اأح�����ض��ن ح�ضن دروي�����س )ال��ع��ن��وان : دب���ي -   : امل��دع��ى عليه 
مدينة دبي ال�ضناعية - �ضقة م�ضتودع ملك اإيليجانت - هاتف متحرك رقم 
اخلبري  مبكتب  املقرر  اخل��ربة  اجتماع  اىل  احل�ضور  يرجى   )0507884249
ال�ضاعة احلادية ع�ضرة من �ضباح يوم  ادن��اه وذل��ك يف متام  امل��دون  امل�ضريف 
املرفوعة  ال��دع��وى  يف  دفوعكم  لبيان  وذل��ك   2019/11/6 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء 
عليكم من قبل البنك التجاري الدويل - �س م ع  - بيت املعرفة لالإ�ضت�ضارات 
الإدارية - بناية ال�ضم�س امل�ضيئة - الدور الأول مكتب رقم 112، هاتف رقم 
042830100 - فاك�س رقم : 042833622 - هاتف متحرك رقم : 0506516092 

- بجانب الطاير لل�ضيارات - القرهود / دبي
اخلبري امل�سريف /حممد كامل عريان

اعالن اجتماع خربة بالن�سر 
العدد 12773 بتاريخ 2019/11/3   

اخطار بالن�سر يف الق�سية التنفيذية  2019/1183 
ليكن   - النفط  م�ضتقات  ل��ت��ج��ارة  الح��م��د  عليه/موؤ�ض�ضة  امل��ح��ك��وم  اإىل 
اأ�ضدرت  ق��د  البتدائية  الحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ب��ان  لديك  معلوما 
يق�ضى   ، )ج��زئ��ي(  م��دين   )2018/544( رق��م  ال��دع��وى  يف  حكما  بحقك 
باإلزامك بدفع مبلغ وقدره )370690( درهم �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف ، 
وحيث ان املحكوم له/حممد حممود �ضعيد ، قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم 
و�ضجل التنفيذ حتت رقم 2019/1183 لذا اأنت مكلف ب�ضداد املبلغ املحكوم 
به خالل )15( يوما من تاريخ ن�ضر الخطار ويف حال تخلفك عن ذلك 
فاإن املحكمة �ضتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�ضبة لتنفيذ احلكم 

ح�ضب ال�ضول.
قلم التنفيذ املدين - بدار الق�ساء عجمان 

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  
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اخطار دفع بالن�سر

يف الق�سية التنفيذية رقم 2019/1595 التنفيذ املدين
اىل املحكوم عليه : عماد احمد علي عماد - اجلن�ضية : م�ضر 

العنوان : الإمارات راأ�س اخليمة �ضعبية را�ضد اجلولن - الهاتف املتحرك : 9710526964050+ 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�ضدرت بحقك حكما بتاريخ 2019/8/19 يف ق�ضية 

)2019/368( جتاري يومي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 22601.50 درهم �ضامال الر�ضوم وامل�ضاريف  
راأ���س اخليمة - �ضارع ال�ضيخ  ، اجلن�ضية :   العنوان : الإم��ارات  ال�ضيارات  املحكوم له : النجم لتاأجري 

حممد بن �ضامل دهان ال�ضرقيه ، الهاتف املتحرك : 9710567217000+ 
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�ضجل بالرقم امل�ضار اعاله. 

مالحظات : 
فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة 
، والر�ضوم  تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ضتتخذ بحقك الج��راءات القانونية املنا�ضبة لتنفيذ احلكم 

املرتتبة عليك. 
رئي�س ق�سم التنفيذ

 حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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  اال�سماء           

تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدعوة /خديجة عبدالرحمن 
الأول  املقطع  تعديل  بطلب  تقدمت   ، النعيمي  احلبي�ضي  جا�ضم 
التعديل/ ا�ضمها بعد  ، ليكون  ل�ضمها من )خديجة( اىل )وعد( 
وعد عبدالرحمن جا�ضم احلبي�ضي النعيمي. وان من له م�ضلحة 
يف العرتا�س ان يتقدم خالل خم�ضة ع�ضر يوما من تاريخ العالن 

امام ق�ضم ال�ضهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
 قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية 
ه�سام ابراهيم حممد 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12773 بتاريخ 2019/11/3   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2019/3369 جتاري جزئي                                                
حممد  �ضري  احل�ضن  2-زه���ري  اإ�ضماعيل  حممد  نعيم  �ضهزاد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهويل  �ضاهد 
2019/10/8 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ �ضركة دبي للتاأمني )�ضركة م�ضاهمة 
ومائة  الف  �ضتة  مبلغ  للمدعية  بالت�ضامن  يوؤديا  بان  عليهما  املدعي  بالزام  عامة( 
وخم�ضة وت�ضعني درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الإ�ضتحقاق احلا�ضل 
يف 2018/4/8 وحتى متام ال�ضدا والزمتهما بامل�ضروفات ومببلغ ثالثمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/4213 جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- الريامي لعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م جمهول حمل القامة 
املذكورة  الدعوى  يف   2019/5/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
التكييف �س ذ م م :- بالزام املدعي عليها ان  اعاله ل�ضالح/ يوين جلف ل�ضناعة اجهزة 
و�ضبعمائة وثالثة  الفا  و�ضبعون  )اربعة  دره��م(  املدعية مبلغ مقداره )74783  ت��وؤدي اىل 
 2018/9/17 تاريخ  من  �ضنويا  باملائة  ت�ضعة   %9 بواقع  ب�ضيطة  وفائدة  درهما(  وثمانون 
اتعاب  مقابل  دره��م  خم�ضمائة  ومبلغ  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  والزمتها  ال�ضداد  متام  وحتى 
لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ضت  املحاماة 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-و�م:

العام  العفيفي الأم��ني  اأم��ل  اأك��دت 
اأن  ال����رتب����وي����ة  جل�����ائ�����زة خ���ل���ي���ف���ة 
الحتفاء بيوم العلم يعترب احتفاًل 
الوطن  الوطن وكرامته هذا  بعزة 
بالنتماء  ج��م��ي��ع��اً  ن��ف��خ��ر  ال�����ذي 
الوارفة  ظ��الل��ه  يف  والعي�س  اإل��ي��ه 
باأرواحنا  نفتديه  ال���ذي  ال��وط��ن   ،
لكرامته  وتر�ضيخاً  لرايته  اإع���الًء 

بني الأمم .
العفيفي يف ت�ضريح بهذه  وا�ضارت 
املنا�ضبة اإىل اأن دور الآباء والأمهات 

جت�ضيد  يف  ح���ي���وًي  وال���رتب���وي���ني 
املقا�ضد النبيلة والغايات ال�ضامية 
م��ن الح��ت��ف��ال ب��ي��وم ال��ع��ل��م الذي 
لدى  مفاهيمه  نغر�س  اأن  ينبغي 
لي�س  فالعلم  ال�ضغر  منذ  الن�سء 
قطعة من القما�س يف �ضكله واإمنا 
الوطن  ع���زة  م�����ض��م��ون��ه  ال��ع��ل��م يف 
ولذلك  ال��ف��خ��ر  ورم�����ز  وك���رام���ت���ه 
بالرتبويني  امل���ن���وط  ال�����دور  ف����اإن 
املفاهيم  ه���ذه  اإي�����ض��ال  كيفية  ه��و 
اإىل قلوب ال�ضغار بحيث ين�ضاأ كل 
منهم على حب العلم الذي هو رمز 
ورايته  ملنجزاته  وجت�ضيد  الوطن 

بني الأمم وهي الراية التي ينبغي 
اأن تظل خفاقة على الدوام.

•• �أبوظبي-و�م:

البادي  �ضعيد  �ضلطان  م��ع��ايل  اأك���د 
�ضيبقى  دولتنا  علم  ان  العدل  وزي��ر 

�ضاخما وعزيزا ك�ضعب الإمارات .
بهذه  ت�����ض��ري��ح  يف  م��ع��ال��ي��ه  ق����ال  و 
هذا  العلم  بيوم  نحتفل   .. ملنا�ضبة 
عزاً  الهمم  فيه  ت�ضمخ  ال��ذي  ال��ي��وم 
واأ�ضمى  للوفاء  يوماً  ونعده  وفخراً، 
وحب  النتماء  عن  التعبري  معاين 
واعتزازا  وت��اأك��ي��دا  امل��ف��دى،  ال��وط��ن 

اأبناء  �ضطرها  املجد  من  ب�ضفحات 
الإمارات باإجنازات خلدها التاريخ.

اليوم  ه����ذا  م��ث��ل  ان����ه يف  واأ�����ض����اف 
ت�ضخ�س العيون والقلوب وهي ترى 
اجتماع اأبنائها الربرة، وهم يرفعون 
يف تالحم رائع رمز العزة والكرامة 
الإمارات” كعالمة  “علم  وال�ضموخ 
م��ن��رية حل��ب ه���ذا ال��وط��ن وقيادته 
اأن  الر�ضيدة، واحلر�س الدائم على 
العلم خفاقا يعانق عنان  يبقي هذا 

ال�ضماء.

و قال اإن علم الإمارات الذي يرتفع 
دائ��م��ا م��ع��ربا ع��ن اإجن�����ازات وري���ادة 
دول��ت��ن��ا واأي����ادي ال��ع��ط��اء ال��ت��ي متتد 
حول العامل، قد عانق عنان الف�ضاء 
وب��اأي��دي اأب��ن��اء ال��دول��ة ال���ربرة قبل 
اأي�����ام، وح��م��ل��ه رائ����د ال��ف�����ض��اء هزاع 
امل��ن�����ض��وري اأث���ن���اء وج�����وده مبحطة 
قبلها  وم�����ن  ال����دول����ي����ة،  ال���ف�������ض���اء 
القمر  اإط�������الق  امل���ا����ض���ي  ال����ع����ام  يف 
لي�ضطر  �ضات”  “خليفة  ال�ضناعي 
والولء  العزة  ملعاين  جديداً  عنوانا 

والوفاء ورفع ا�ضم الإمارات وعلمها 
خ��ف��اق��ا ع��ال��ي��ا، وي��ح��م��ل م��ع��ه القيم 
اأبناء  ع��ل��ي��ه��ا  ن�����ض��اأ  ال��ت��ي  ال�����ض��ام��ي��ة 
الإم�������ارات وامل��رت���ض��خ��ة يف اجل���ذور 
الوحدة  ق��ي��م  اإع�����الء  اأه��م��ه��ا  وم����ن 

والت�ضامح والوفاء.
يوم   “ اح��ت��ف��ال��ي��ة  ان  اىل  ل��ف��ت  و 
العلم” اأ�ضبحت عنوانا �ضنويا لغاية 
ع��زي��زة ع��ل��ى ق��ل��وب اأب��ن��اء الإم����ارات 
اأر�ضها  على  املقيمني  فيها  ي�ضاركنا 
برمز  الع��ت��زاز  عن  لنعرب  الطيبة، 

والنتماء  الوطنية  وال���روح  هويتنا 
امل��ت��ع��اظ��م ب��ال��ق��ي��م امل�����ض��ت��وح��اة من 
ومنا�ضبة  للبالد،  املوؤ�ض�ضني  الآب���اء 
اأي�ضا يف ذكرى تويل �ضاحب ال�ضمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�����ض��ي��خ 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” مقاليد 
احلكم ، للتعبري عن مدى التقدير 
الر�ضيدة  لقيادتنا  والوفاء  والعزاز 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  راأ�ضها  وعلى 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
واأخ���ي���ه  اهلل”،  “حفظه  ال�����دول�����ة 

بن  حم��م��د  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
“رعاه اهلل”، و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�ضمو  ا�ضحاب  واأخوانهم  امل�ضلحة، 
ال�ضيوخ اأع�ضاء املجل�س الأعلى حكام 

الإمارات واأولياء عهودهم الكرام.
و اختتم معاليه قائال :نعم �ضيبقى 
ال�ضماء،  ال��ع��ل��م دوم���ا يف ع��ن��ان  ه���ذا 

و����ض���ي���ظ���ل رم�����ز ال����ع����زة وال���ك���رام���ة 
الإم�����ارات،  ���ض��اخم��ا وع��زي��زا ك�ضعب 
والولء  �ضعبها  اأ�ضالة  عن  ومعربا 
ورمزا  ال��ر���ض��ي��دة،  لقيادتها  ال��ث��اب��ت 
ورخاء  وال�ضعادة  والت�ضامح  لل�ضلم 
الهامات  دائما  و�ضرتتفع  الإم��ارات، 
العزة،  ل���رم���ز  واع����ت����زاز  ف��خ��ر  ب��ك��ل 
اأننا  وتعظيم  اج���الل  بكل  م��رددي��ن 
و�ضنظل  �����ض����ائ����رون،  ال�������درب  ع���ل���ى 
البذل  على  حري�ضون  العهد  على 
�ضبيل  يف  وال��ت�����ض��ح��ي��ات  وال���ع���ط���اء 

الر�ضيدة،  وق��ي��ادت��ه  ال��غ��ايل  ال��وط��ن 
واإر�ضاء دعائم الأمن وال�ضالم وحب 

الوطن والت�ضحية من اجله.

وزير �لعدل : �ضيبقى �لعلم �ضاخما وعزيز� ك�ضعب �لإمار�ت

•• عجمان-و�م:

اإمارة  خطة  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�ضيخ  �ضمو  اعتمد 
للوظائف   100% ن�ضبته  م��ا  توطني  اإىل  تهدف  وال��ت��ي  للتوطني  عجمان 
الإدارية والتنفيذية يف اخلدمات امل�ضاندة. وياأتي تنفيذ هذه اخلطة يف اإطار 
الأهداف ال�ضرتاتيجية لدولة الإمارات يف الإرتقاء بن�ضب التوطني يف كافة 
و  اأولويات احلكومة.  ياأتي يف مقدمة  الذي  التوطني  املجالت وعماًل مبلف 
.. موؤكدا  اأهمية ق�ضوى  التوطني  اإن حكومة عجمان تويل ملف  �ضموه  قال 
نقلة نوعية و تطبيق  القطاعات كفيل بتحقيق  تن�ضيق اجلهود بني كافة  اأن 
والهتمام  الب�ضرية  امل���وارد  وتنمية  تعزيز  و  الإم���ارة  يف  التوطني  م��وؤ���ض��رات 
بالكوادر الوطنية التي تعد من اأهم املحاور ال�ضرتاتيجية يف روؤية عجمان? 

احلكومية يف اإمارة  اجلهات  كافة  عجمان  عهد  ويل  �ضمو  ? ووجه   2021
اجلهود  وتوحيد  التوطني  خطة  يف  ج��اء  م��ا  تنفيذ  يف  الأ���ض��راع  اإىل  عجمان 
ل�ضتثمار الكفاءات الوطنية وتطوير راأ�س املال الب�ضري والنهو�س بدورها يف 
ظل توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيح حميد بن را�ضد النعيمي ع�ضو املجل�س 
الوظائف  ت��وط��ني  على  العمل  ���ض��رورة  �ضموه  واأك���د  عجمان.  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
والتنفيذية  الإداري���ة  للوظائف  التوطني  ن�ضبة  ورف��ع  وال�ضرافية  القيادية 
وظائف  وت�ضمل   2020 ع��ام  خ��الل   100% بن�ضبة  امل�ضاندة  اخل��دم��ات  يف 
والفعاليات  العامة  وال��ع��الق��ات  والإ�ضتقبال  العمالء  وخ��دم��ة  ال�ضكرتارية 
ودعا  الب�ضرية.  امل��وارد  يف  التنفيذية  والوظائف  املايل  والتح�ضيل  واملحا�ضبة 
�ضموه اجلهات احلكومية لإعداد خطة لتوطني الوظائف التخ�ض�ضية خالل 
نهاية  حتى  عجمان  حكومة  يف  وظيفة   48 وتوطني  املقبلة  �ضنوات  الثالث 

الب�ضري  امل���ال  راأ����س  وتنمية  التوطني  ملف  اأن  على  �ضموه  و���ض��دد   .2019
والهتمام بالعن�ضر املواطن تعترب من اأهم التوجهات احلكومية التي �ضيتم 
وثمن   . املتكاملة  ال�ضفافية  من  اإط��ار  يف  املقبلة  املرحلة  خ��الل  عليها  العمل 
�ضموه دور الكوادر املواطنة وقدرتها على النهو�س بجميع امل�ضوؤوليات وحتقيق 
عن  تف�ضيلي  ل�ضرح  العهد  ويل  �ضمو  وا�ضتمع  الدولة.  يف  امل�ضتدامة  التنمية 
عبدالرحمن  را�ضد  �ضعادة  من  عجمان  اإم��ارة  يف  التوطني  مبادرات  و  خطط 
اأهم  ا�ضتعر�س  ال��ذي  الب�ضرية  امل��وارد  دائ��رة  ال�ضويدي مدير عام  بن ج��ربان 
يف  املتبعة  والإج�����راءات  التوطني  ل�ضيا�ضات  الداعمة  التو�ضيات  و  اخلطط 
الدائرة لرتجمة توجيهات حكومة عجمان. واأ�ضاد �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد 
النعيمي بجهود دائرة املوارد الب�ضرية ودورها يف دعم ملف التوطني وتعزيز 

قدرات الكوادر الوطنية.

عمار �لنعيمي : يوجه بتوطني 100 % للوظائف �لإد�رية و�لتنفيذية يف �خلدمات �مل�ضاندة

•• �أبوظبي -و�م:

اأحمد بن عبداهلل حميد بالهول الفال�ضي وزير دولة  الدكتور  اأكد معايل 
ل�ضوؤون التعليم العايل واملهارات املتقدمة اإن يوم العلم هو منا�ضبة وطنية 
غالية على قلوبنا جميعاً وفيها تتجلى وحدتنا ووحدة اأهدافنا وتالحمنا 
وفيها  والإن�ضانية  احل�ضارية  ومكت�ضباته  الوطن  منجزات  على  للحفاظ 
رفعة  اأج��ل  من  والعطاء  العمل  م�ضرية  موا�ضلة  على  عزمنا  جن��دد  اأي�ضاً 

الوطن وتقدمه لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة بني الأمم.
لرفع رمز  واح��داً  اليوم �ضفاً  املنا�ضبة نقف  وقال معاليه يف ت�ضريح بهذه 
الذي  ال��وط��ن  لهذا  ووفائنا  انتمائنا  عمق  ون��وؤك��د  ولئ��ن��ا  وجن��دد  وحدتنا 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  قيادة  بف�ضل  ب��ات 

را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اهلل” وتوجيهات  “حفظه  الدولة 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
ومتابعة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوانهم  امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 
اأع�ضاء املجل�س العلى حكام الإمارات منوذج للتقدم والبناء واأر�ضاً للخري 

والعطاء.
الذين  ال��وط��ن  اأب��ن��اء  الفخر واإجن����ازات  ال��ي��وم من���اذج  ا���ض��اف ن�ضتح�ضر  و 
ا�ضتطاعوا بدعم وتوجيهات القيادة الر�ضيدة �ضنع امل�ضتحيل اإىل اأن و�ضلوا 
بعلم الدولة اإىل الف�ضاء فاليوم فر�ضة لنا جميعاً لنتاأمل ونتعلم من قيم 
اآبائنا املوؤ�ض�ضني اأ�ضمى معاين الإخال�س يف حب الوطن لنغر�ضها يف نفو�س 

اأبنائنا والأجيال القادمة وتبقى اإماراتنا دوماً واحة عاملية للت�ضامح.

•• �أبوظبي -و�م:

اأكدت الدكتورة ن�ضال حممد الطنيجي املدير العام لدار زايد للثقافة 
الإ�ضالمية اأن يوم العلم يج�ضد التالحم املجتمعي .

العلم  بيوم  ال�ضنوي  احتفالنا  ي��اأت��ي  املنا�ضبة  بهذه  ت�ضريح  يف  قالت  و 
الإم���ارات  دول���ة  �ضعب  ب��ه  يتميز  ال���ذي  املجتمعي  التالحم  ع��ن  تعبرياً 
قيم  تر�ضيخ  يف  الر�ضيدة  القيادة  لتوجيهات  وتر�ضيخاً  املتحدة  العربية 
الولء والنتماء للدولة، وا�ضتجابة لدعوة �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة،  رئي�س  نائب  اآل مكتوم،  را�ضد  بن 
ال��دول��ة يف وقت  برفع علم  وا�ضعة  اإىل م�ضاركة وطنية  اهلل،  رع��اه  دب��ي، 

واحد .
“يوم العلم” هو يوم رمز لالحتاد، ويج�ضد وحدة ال�ضعب  واأ�ضافت ان 
تقدمي  اإىل  بالإ�ضافة  للوطن  بالنتماء  وال�ضعور  وتالحمه  الإم��ارات��ي 
العام  ه��ذا  واحتفالنا  ال��وط��ن،  اأب��ن��اء  ب��ني  التالحم  من��وذج على مظاهر 
ياأتي خمتلفا ومتميزا كون علم المارات عانق الف�ضاء بعد و�ضول دولة 
المارات ملحطة الف�ضاء الدولية، لي�ضنع لنا جناحا جديدا ي�ضع ا�ضمنا 

بني م�ضاف دول العامل.
علم  ليجعل  ال��ك��ب��ري  ق��ب��ل  ال�ضغري  يت�ضابق  ال��ي��وم  ه���ذا  يف  اأن���ه  واأك����دت 
المارات خفاقاً يف �ضماءها مما يعك�س م�ضاعر املحبة وال�ضالم والت�ضامح 

التي ت�ضود جمتمعنا.

•• دبي-و�م:

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�ضو  الطاير  حممد  �ضعيد  �ضعادة  اأكد 
كهرباء ومياه دبي ان يوم الَعلَّم يج�ضد قيم الولء والنتماء للوطن وقيادته 

الر�ضيدة.
والتربيكات  التهاين  اآي��ات  باأ�ضمى  اأت��وج��ه  املنا�ضبة  بهذه  ت�ضريح  يف  وق��ال 
الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ خليفة  ال�ضمو  اإىل �ضاحب 
اهلل و �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ضاحب  رئي�س جمل�س 
امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
الإمارات  حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�ضاء  ال�ضيوخ  ال�ضمو  اأ�ضحاب  واإخوانهم 

على  واملقيمني  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  �ضعب  واإىل  العهود  واأولياء 
اأر�ضها الطيبة مبنا�ضبة يوم الَعلَّم الذي يج�ضد قيم الولء والنتماء للوطن 

وقيادته الر�ضيدة.
واأ�ضاف �ضعادته انه يف هذا اليوم يلتف جميع اأبناء الإمارات بقلوب �ضادقة 
ميلوؤها الفخر والعتزاز حول العلم الذي رفعه الآباء املوؤ�ض�ضون موؤكدين 
التزامهم بالقيم ال�ضامية التي غر�ضها املغفور له الوالد املوؤ�ض�س ال�ضيخ زايد 
“يوم  الإم���ارات.. ويف  اأبناء  ث��راه يف نفو�س  اآل نهيان طيب اهلل  �ضلطان  بن 
الإم��ارات عاليا  باأن يظل علم دولة  الر�ضيدة  العهد لقيادتنا  العلم” جندد 
ونتعهد  اخل��ري  وعمل  والت�ضامح  لل�ضالم  عنوانا  ب��ات  لوطن  ورم��زا  خفاقا 
رفعة  اأج���ل  م��ن  امل��ح��دود  غ��ري  وال��ع��ط��اء  واجل���اد  املخل�س  العمل  مبوا�ضلة 

الوطن �ضائلني اهلل عز وجل دوام العزة والزدهار لدولتنا احلبيبة.

�ملو�رد �لب�ضرية بدبي : �لحتفاء بيوم 
�لعلم يج�ضد معاين �ملو�طنة �حلقة

•• دبي -و�م: 

الب�ضرية  امل��وارد  اأك��د �ضعادة عبد اهلل علي بن زاي��د الفال�ضي مدير عام دائ��رة 
حلكومة دبي اأن يوم العلم، يحمل معان عميقة ومتجذرة ترتبط اإرتباطا وثيقا 
باملواطنة احلقة، وبالبذل والعطاء، وبناء الإن�ضان الذي يبني الأوطان ويعلي 
له  املغفور  “ اإن   : العلم  ي��وم  له يف  ت�ضريح  الفال�ضي يف  ق��ال  و  مكانتها.  من 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، موؤ�ض�س دولة الإمارات وباين 
نه�ضتها، واإخوانه املوؤ�ض�ضني، ومن حولهم �ضعب الإم��ارات الأبي بذلوا الغايل 
اجليل اجلديد  يوا�ضل  واليوم  عالية،  الإم��ارات خفاقة  راي��ة  لتبقى  والنفي�س 
اإىل جانب قيادته الر�ضيدة، امل�ضرية التي بداأها الآباء والأج��داد، وهي امل�ضرية 
التي ج�ضدت الأماين الوطنية« . واأ�ضاف اأن يوم العلم يكت�ضب اأهمية اإ�ضافية 
وتتعاظم منا�ضبته لتزامنها مع ذكرى تويل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” مقاليد احلكم ويعد فر�ضة لتجديد 

العهد باأن يبقى �ضعب الإمارات وفيا لقيم الحتاد.

�أحمد بالهول �لفل�ضي: يوم �لعلم يعك�س تلحمنا للحفاظ على منجز�ت �لوطن

د�ر ز�يد للثقافة �لإ�ضلمية : يوم �لعلم يج�ضد �لتلحم �ملجتمعي

�ضعيد �لطاير : جندد �لعهد لقيادتنا �لر�ضيدة باأن يظل علم دولتنا عاليا خفاقا

•• �أبوظبي -و�م: 

اأك���د ���ض��ع��ادة خ��ل��ف ع��ب��د اهلل رح��م��ه احل���م���ادي، م��دي��ر عام 
�ضندوق اأبوظبي للتقاعد ان الحتفال ال�ضنوي بيوم العلم 
اأبناء الدولة وكّل مقيم على  ُيعد فر�ضة لكل مواطن من 
الأر�س  لهذه  نفو�ضهم من حّب  تكّنه  للتعبري عما  اأر�ضها 
الت�ضامح  به يف  مثاًل يحتذى  يومياً  ت�ضرب  التي  الطيبة 
والمتنان  ال�ضكر  لتقدمي  فر�ضة  واأي�����ض��اً  الآخ���ر،  وتقبل 
لقيادتنا الر�ضيدة ملا يبذلونه من جهود لرفعة �ضاأن الوطن 
وعلى كل ما قدموه من عطاء واإجنازات ي�ضار اإليها بالبنان 
على خمتلف الأ�ضعدة . واأ�ضاف يف ت�ضريح بهذه املنا�ضبة ان 
اجلميع يحتفل بهذا اليوم الغايل على قلوبنا اإذ نرى فيه 

الَعلم خفاقاً يف �ضماء اإماراتنا العزيزة ليبقى عنواناً للولء 
اليوم  الوطنية، ويف هذا  للهوية  والنتماء للوطن، ورم��زاً 
على  بال�ضتمرار  الر�ضيدة  لقيادتنا  وال��ولء  العهد  جن��دد 
وموا�ضلة  بالإخال�س  نعدهم  كما  والت�ضامح،  املحبة  درب 
العمل اجلاد للمحافظة على رفعة وطننا الغايل، واحلفاظ 
على ما غر�ضه الآباء املوؤ�ض�ضون من قيم واأ�ض�س نبيلة على 
يف  تقام  التي  ال�ضنوية  الحتفالت  ان  واأك��د  الأزم��ن��ة.  مر 
اإماراتية  ���ض��ورة  جت�ضد  ال��دول��ة  واأن��ح��اء  املوؤ�ض�ضات  ك��اف��ة 
ال���راي���ات ف��ي��ه ف���وق ك��ل املوؤ�ض�ضات  م�����ض��رق��ة ح��ي��ث ت��خ��ف��ق 
اأنحاء الدولة تاأكيداً على احلب والولء  والبيوت يف كافة 
اإن  ال��روح  وب��ذل  بالت�ضحية  الوعد  واأي�ضا  العلم،  وخدمة 

تطلب الأمر من اأجله ليبقى �ضاخماً خفاقاً عالياً.

•• �أبوظبي-و�م:

الرئي�س  ال��رم��ي��ث��ي  غ��م��ران  �ضعيد  امل��ه��ن��د���س  ���ض��ع��ادة  اأك����د 
منا�ضبة  العلم  ي��وم  ان  الإم���ارات  حديد  ل�ضركة  التنفيذي 
لتعزيز  وفر�ضة  جميعا  قلوبنا  على  غالية  جليلة  وطنية 
مفاهيم املواطنة وربط النتماء با�ضتدامة العمل والإجناز 
الوطن منارة ت�ضيء  ليبقى هذا  الإم���ارات  لإع��الء مكانة 
وت��ق��دم��اً وح�����ض��ارة ل ت��ع��رف امل�ضتحيل. واأ���ض��اف يف  ن���وراً 

ت�ضريح بهذه املنا�ضبة اأن احتفالت الدولة ب� “يوم العلم” 
الذي يتزامن مع ذكرى تويل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة 
اهلل” مقاليد  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
احلكم يج�ضد اأ�ضمى املعاين الوطنية وقيم الولء والنتماء 
العلم  ي���وم  اأن  اإىل  م�����ض��ريا  ال��ر���ض��ي��دة..  ل��ل��وط��ن وق��ي��ادت��ه 
منا�ضبة وطنية تعلي قيم التالحم والتما�ضك الوطني يف 
م�ضهد ترتقي به اإجنازات دولتنا التي جعلت منها منوذجاً 

عاملياً رائداً يف خمتلف املجالت.

طرق �ل�ضارقة : يوم �لعلم �حتفاء بجهود 
وت�ضحيات �أبناء �لإمار�ت

•• �ل�شارقة-و�م:

واملوا�ضالت  الطرق  ال�ضويجي رئي�س هيئة  املهند�س يو�ضف �ضالح  �ضعادة  قال 
على  وال��ع��زم  ال��ولء  لتجديد  منا�ضبة  جم��رد  يعد  مل  العلم  ي��وم  اإن  بال�ضارقة 
اأجل  واإمن��ا هو مبثابة احتفاء بجهود بذلت وت�ضحيات من  م�ضاعفة اجلهود 
تزال  ال��ت��ي ل  ال��ت��اري��خ  ك��ت��ب  واإجن�����ازات حتققت �ضطرتها  ال��وط��ن وجن��اح��ات 

�ضفحاتها مفتوحة لتدون لالإمارات اأروع �ضور الريادة والتميز.
وقال ال�ضويجي يف ت�ضريحله يف يوم العلم :” اإننا نحتفي بعلم الدولة ورمز 
ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  ذك��رى تويل �ضاحب  ال��ذي ي�ضادف  رفعتها يف يومه 
باإجناز  .. نحتفي  “حفظه اهلل” مقاليد احلكم  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
جديد ي�ضاف ملو�ضوعة اإجنازات الإمارات التي ل تعرف م�ضتحيال اأو �ضعوبات 
.. نحتفي معاً بحلم زايد يعانق الف�ضاء وعلم الدولة يرفعه �ضبابها يف حمطة 

الف�ضاء الدولية على مراأي من العامل �ضرقاً وغربا”. بتل

�لرئي�س �لتنفيذي ل� »�أدنيك« : يوم 
�لعلم رمز وحدتنا وعنو�ن هويتنا

•• �أبوظبي -و�م:

الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ل�ضركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ظ��اه��ري  م��ط��ر  حميد  ق���ال 
الذي  العلم”  “يوم  اإن  لها  التابعة  ال�ضركات  وجم��م��وع��ة  اأدن��ي��ك  للمعار�س 
ي�ضادف 3 نوفمرب من كل عام هو يوم نحتفل فيه برمز وحدتنا وعنوان هويتنا 
و منا�ضبة تتج�ضد فيها معاين العزة والت�ضحية ون�ضتح�ضر فيها جهود الآباء 
املوؤ�ض�ضني والقيم الإن�ضانية واحل�ضارية ال�ضامية التي بنيت عليها اأركان دولتنا 
الغالية يف عام الت�ضامح. واأ�ضاف الظاهري يف ت�ضريح له يف يوم العلم اإن هذا 
ال��ولء والنتماء لأر���س ه��ذا الوطن املعطاء و  ي��وم جن��دد فيه عهد  اليوم هو 

قيادتنا الر�ضيدة ملوا�ضلة العمل و البناء على ما مت حتقيقه من اإجنازات.

•• �بوظبي-و�م:

الن�ضائي  الحت���اد  م��دي��رة  ال�ضويدي  ن���ورة  ���ض��ع��ادة  اأك���دت 
العام ان علم الإم��ارات رمز الولء والنتماء والت�ضحية 
بني  وتقدمها  الدولة  اإجن���ازات  على  و�ضاهد   .. والعطاء 
الأمم..م�ضرية اإىل اأن الحتفاء بهذه املنا�ضبة يعد واجبا 
وط��ن��ي��ا ي��وؤك��د امل�����ض��وؤول��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة وال��ع��ط��اء ب��ني اأبناء 

الوطن.
منا�ضبة  العلم  ي��وم  ان  املنا�ضبة  بهذه  ت�ضريح  يف  وقالت 
ن�ضتذكر فيها �ضرية الآباء املوؤ�ض�ضني الذي ظلوا يعملون 
والنجاحات  للتقدم  مثال  ال��ي��وم  ه��و  كما  وطننا  ليكون 
والإجنازات التي ل تعرف احلدود، ويوؤمن اأبناوؤه بق�ضاياه 
العادلة ومواقفه التي تتميز بالو�ضوح وال�ضفافية ..فيوم 
العزم  ي��ع��ق��دون  كيف  اأب��ن��اءن��ا  فيها  نعلم  منا�ضبة  العلم 

لل�ضري على منهج الوطن وقيمه وخ�ضاله النبيلة.

العام يفخر مبوا�ضلة دوره  الن�ضائي  ان الحت��اد  وذك��رت 
برعاية �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ضة الحتاد 
الن�ضائي العام رئي�ضة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
الرئي�ضة الأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية للنهو�س باملراأة 
واأن دعم م�ضرية متكينها و�ضام فخر نحمله باعتزاز بعد 
اأن باتت ابنة الإمارات ت�ضغل اأكرب واأعلى املراكز وتتحمل 
م�ضوؤولياتها الوطنية يف امليادين كافة بال�ضكل الأمثل كما 
اأرادت قيادتنا وكما تعلمنا من �ضمو “اأم الإمارات” لتبقى 
املراأة مثال فخر وعنوان الريادة يف وطن قدم لها كل ما 

حتتاجه ليكون لها دور مميز يف م�ضرية بنائه وازهاره .
واختتمت ت�ضريحها قائلة: جندد الولء والوفاء لقيادتنا 
الر�ضيدة ونعاهدها على م�ضاعفة اجلهود والعمل الذي 
عام  وك��ل  قيادتنا..  تريدنا  كما  دائ��م��اً  لنكون  يتوقف  ل 
ب��األ��ف خ��ري وعلمها يخفق م��ع دق��ات القلوب  والإم����ارات 

مثاًل للتقدم وال�ضموخ والرفعة.

نورة �ل�ضويدي:علم �لإمار�ت رمز 
�لولء و�لنتماء و�لت�ضحية و�لعطاء 

خليفة �لرتبوية : �لعلم رمز 
عزة وكر�مة �لوطن

�ضندوق �أبوظبي للتقاعد : يوم �لعلم فر�ضة لكل 
مو�طن ومقيم للتعبري عن حبه لهذه �لأر�س �لطيبة

�ضركة حديد �لمار�ت : يوم �لعلم يج�ضد �أ�ضمى �ملعاين �لوطنية وقيم �لولء
كومار  انيمي�س   / امل��دع��و  فقد 
باندى،  ديتيا  فيكراما  باندى 
�ضفره  ج���واز  اجلن�ضية  ال��ه��ن��د 
  T2794417  & رق�������م) 
H73252046( من يجده 
رقم   بتليفون  الت�����ض��ال  عليه 

    0543077331

فقدان �سهادةاأ�سهمفقد�ن جو�ز �ضفر
فقد املدعو / احمد حمد عبداهلل الكعبي ،

 اإماراتي اجلن�ضية ، �ضهادة ا�ضهم 
�ضادرة من م�ضرف ابوظبي الإ�ضالمي 
رقم 10109435 بعدد 151 �ضهما

)من يجدها عليه الإت�ضال مب�ضرف اأبوظبي 
الإ�ضالمي او رقم 0552263376(  
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•• �أبوظبي-و�م: 

اأك�������د م����ع����ايل ح�������ض���ني ب����ن اإب���راه���ي���م 
اأن  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احل��م��ادي 
وطنيا  مطلبا  اأ�ضبح  النوعي  التعليم 
الإمارات  ملوا�ضلة  ركيزة  باأنه  وو�ضفه 
والريادة  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ن��ه�����ض��ة  خ��ط��ى 

وبناء الن�ضان.
ج���اء ذل���ك خ���الل ال��ل��ق��اء ال����ذي جمع 
بن  �ضهيل  م��ع��ايل  بح�ضور   - معاليه 
حم��م��د ف����رج ف���ار����س امل����زروع����ي وزير 
اأهايل العني  الطاقة وال�ضناعة - مع 
يف جم��ل�����س ال��ط��وي��ة واأول���ي���اء الأم����ور 
ملناق�ضة  وامل��خ��ت�����ض��ني  وامل�������ض���وؤول���ني 
اإطار  يف  وم�ضتجداته  التعليم  ق�ضايا 
لتعزيز  والتعليم  الرتبية  وزارة  روؤي��ة 
الرتبوية  ال���ق���ي���ادات  ب���ني  ال��ت��وا���ض��ل 
اأهمية  وت��و���ض��ي��ح  امل��ج��ت��م��ع  و���ض��رائ��ح 
ال�ضوء  وت�����ض��ل��ي��ط  ال��ت��ع��ل��ي��م  ت��ط��وي��ر 
التعليم  يف  امل�ضتقبلي  ال��ت��وج��ه  ع��ل��ى 

كيفية  عن  ف�ضاًل  احلا�ضل  والتغيري 
على  احل���ايل  التعليمي  النظام  ق���درة 
القرن  مهارات  واك�ضابه  الطالب  بناء 
بعد  اإن�����ه  وق�����ال احل����م����ادي   .  21 ال����� 
ار�ضاء  ع��ل��ى  ����ض���ن���وات   4 ن��ح��و  م�����رور 
املتمثلة  التعليمية  املنظومة  ق��واع��د 
وتطبيقها  الإماراتية”  “املدر�ضة  يف 
ب����داأن����ا ن��ل��م�����س حت�����ض��ن��اً م��ل��ح��وظ��اً يف 
التغذية  خ��الل  م��ن  طلبتنا  م�ضتوى 
يف  تت�ضح  مهمة  وم��وؤ���ض��رات  الراجعة 
التحاق الطلبة باجلامعات احلكومية 
متطلبات  ودون  م��ب��ا���ض��رة  ب���ال���دول���ة 
���ض��اب��ق��ة وه����ذا ي��وؤك��د اأن��ن��ا ن�����ض��ري على 

الطريق ال�ضحيح.
الرميثي  �ضعيد  �ضعادة  اللقاء  ح�ضر 
رئ���ي�������س جم���ل�������س ال���ط���وي���ة و����ض���ع���ادة 
الدكتور حمد اليحيائي وكيل الوزارة 
يف  والتقييم  امل��ن��اه��ج  لقطاع  امل�ضاعد 
جانب  اإىل  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة 

لفيف من اأهايل املنطقة.

وق��ال معاليه اإن دول��ة الإم���ارات وفقاً 
لروؤية قيادتنا الر�ضيدة و�ضعت اأجندة 
ا�ضرتاتيجية  وخ��ط��ط��ا  وم���وؤ����ض���رات 
مواكبتها  ع��ل��ي��ن��ا  م�ضتقبلية  وروؤي�����ة 
ون��ح��ن اأم���ام م��ف��رتق ط��رق فيه نكون 
اأو ل ن��ك��ون ويف ق��ام��و���س الإم����ارات ل 
مكان للم�ضتحيل اأو التباطوؤ يف العمل 
والثورة  وال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ع��ومل��ة  ع�����ض��ر  يف 
ال�ضناعية الرابعة. و اأ�ضاف اأن اأولياء 
الأم��ور ي�ضكلون جزءا مهما ل يتجزاأ 
تطور  يف  يتحقق  ال����ذي  ال��ن��ج��اح  م��ن 
وحفزهم  وتفهمهم  ودعمهم  التعليم 
وياأتي   .. الطلبة  لأبنائنا  وت�ضجيعهم 
توا�ضلنا  تعميق  اأج��ل  من  اللقاء  ه��ذا 
اإىل  نتطلع  و  املرحلة  اأهمية  نعي  واأن 
م�ضاهمة  اأك���ر  الأم����ر  ويل  ي��ك��ون  اأن 
يف جن��اح التعليم وت��ط��وره م��ن خالل 
وان�ضباطهم  درا���ض��ي��اً  اأب��ن��ائ��ه  متابعة 
يف احل�����ض��ور امل��در���ض��ي وح��ف��زه��م على 

امل�ضاركة يف اأن�ضطة املدر�ضة.

ملواكبة  التعليم  تطوير  اأهمية  اأك��د  و 
القيادة  توجيهات  و  ال��دول��ة  تطلعات 
الر�ضيدة وهو اأمر ا�ضرتاتيجي منبثق 
عن روؤية الإم��ارات 2021 ومئويتها 
اأردن��ا التقدم يف  اإذا  اإنه  وقال   2071
خمتلف القطاعات علينا اأن نح�ضن من 
م�ضتوى التعليم واملخرجات التعليمية 
وم�ضتقبل  متغري  ع��امل  ظل  يف  لدينا 
مبني على املعرفة و�ضوق عمل �ضيطراأ 
ك��ب��ري ح��ي��ث �ضتحل  اخ���ت���الف  ع��ل��ي��ه 
وظائف جديدة وتختفي اأخرى. وقال 
التعليم  على  ط���راأ  ال���ذي  التغيري  اإن 
كان مف�ضلياً و�ضاماًل ومتكاماًل ونتاج 
موؤ�ض�ضات  م��ع  ت�ضاركي  جماعي  عمل 
ال���دول���ة و ك���ربي���ات ب��ي��وت اخل����ربة يف 
النماذج  اأف�ضل  ووف��ق  عاملياً  التعليم 
العامل  يف  ال��رائ��دة  والتجارب  العاملية 
وذلك بهدف اإيجاد منظومة تعليمية 
ق��ادرة على متكني طلبتنا من  وطنية 
امل�ضتقبلية  وامل��ه��ارات  والعلوم  املعارف 

والقدرة  ع��امل��ي��اً  وامل��ن��اف�����ض��ة  امل��ت��ق��دم��ة 
على التقدم يف ال�ضلم التعليمي العايل 
والولوج اإىل تخ�ض�ضات علمية مهمة 
مب���ا ي��ع��زز م���ن وت����رية ال��ت��ح��ول نحو 

اقت�ضاد املعرفة امل�ضتدام.
دائما  ال��ت��غ��ي��ري  اأن  احل����م����ادي  وذك�����ر 
ل���ه م���وؤي���دوه وم��ع��ار���ض��وه ل��ك��ن نريد 
ما  وي��ت��ف��ه��م  يتمعن  اأن  امل��ج��ت��م��ع  م��ن 
اأبنائنا  ع��ل��ى  امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي  امل�����ردود  ه���و 
وكيف  التعليم  ت��ط��وي��ر  م��ن  ال��ط��ل��ب��ة 
وطنية  وك���ف���اءات  ق���ادة  ي�ضنع  اأن  ل��ه 
وقال  والتنمية.  البناء  م�ضرية  تقود 
التعليم  منظومة  بناء  مت  اإن��ه  معاليه 
معايري  اإىل  ا����ض���ت���ن���اداً  الإم���������ارات  يف 
ع��امل��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ع���رب رب���ط الطالب 
مب�����ض��ت��ج��دات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا واأدوات�����ه 
القرن  وم���ه���ارات  ال�ضناعي  وال���ذك���اء 
بيئة حمفزة  وت��وف��ري  والب��ت��ك��ار   21
من الأن�ضطة والتطبيق العملي وربط 
ال��ط��ال��ب ب��ب��ي��وت اخل����ربة ع��امل��ي��اً من 

جانب  اإىل  ا�ضتك�ضافية  رحالت  خالل 
والقيم  الأخ����الق����ي  اجل���ان���ب  اإي������الء 
من  كبرياً  حيزاً  الأ�ضيلة  الإم��ارات��ي��ة 
م�ضارات  عرب  ذلك  وحتقيق  الهتمام 
تعليمية ت�ضمن ذلك ومناهج درا�ضية 
�ضمات طالب  روؤيتنا يف حتقيق  تدعم 
امل��در���ض��ة الإم��ارات��ي��ة ويف ال��وق��ت ذاته 
ت�ضمن للطالب اللتحاق يف اجلامعة 
�ضابقة  ع��راق��ي��ل  اأو  ف��ج��وات  اأي  دون 
كانت تواجهه من خالل ردم الفجوات 

يف النظم التعليمية.
التغيري  �ضنوات من  بعد  اأن��ه  اأو�ضح  و 
يف التعليم ظهرت انعكا�ضات ذلك على 
اأ�ضبح  الإم��ارات��ي��ة و  امل��در���ض��ة  ط��ال��ب 
ويحققون  ع��امل��ي��اً  ي��ن��اف�����ض��ون  طلبتنا 
العاملية  املحافل  يف  تعليمية  اإجن���ازات 
املعا�ضرة  ال����ع����ل����وم  م�����ن  م��ت��م��ك��ن��ني 
اللتحاق  يف  ���ض��ع��وب��ات  ي���ج���دون  ول 
باجلامعات من خالل اللتحاق بهذه 
وبن�ضب  مبا�ضرة  التعليمية  املوؤ�ض�ضات 

ب�ضائر  م���ن  ك��ب��رية وم�����ض��ج��ع��ة وه����ذا 
تطوير التعليم يف دولة الإمارات.

واأكد احلمادي اأن هناك جتارب عديدة 
التعليمية  اأنظمتها  ل��دول ط��ورت من 
مثل فنلندا و�ضنغافورة واليابان وهي 
بعد  التطوير  ذل��ك  ثمار  جتني  اليوم 
والتغيري  والعمل  ال�ضرب  من  �ضنوات 
وال��ت��خ��ط��ي��ط امل�����ض��ت��م��ري��ن وق����ال : “ 
نريد اأن تكون هذه الدول النموذج لنا 

وال�ضري على خطاها«.

•• �أبوظبي –�لفجر:

العمراين  التخطيط  دائ���رة  اختتمت 
اأبوظبي  ق���م���ة  اأع����م����ال  وال���ب���ل���دي���ات 
للمدينة الذكية والتي نظمتها بلدية 
م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي ب��ن��ج��اح ك��ب��ري و�ضط 
موؤ�ضرات اإيجابية على حتقيق اأهداف 
القمة واملتمثلة يف تعزيز �ضمعة ومكانة 
التطبيقية  الآل���ي���ات  ب�����ض��اأن  اأب��وظ��ب��ي 
ال�ضطناعي  وال��ذك��اء  الذكية  للمدن 
يف كل من حماور احلوكمة واخلدمات 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  وال���ط���رق  وال��ن��ق��ل 
وا�ضت�ضراف  وال���ض��ت��دام��ة  وال�ضالمة 
وم�ضاهمتها  والب���ت���ك���ار،  امل�����ض��ت��ق��ب��ل 
اإىل  اأبوظبي  الفعالة يف حتول مدينة 
م��دي��ن��ة ذك��ي��ة، وك��ذل��ك الط����الع على 
والعاملية  الإقليمية  املمار�ضات  اأف�ضل 
بالإ�ضافة  ال��ذك��ي��ة،  امل����دن  جم���ال  يف 
اإىل ح�ضد اجلهود والطاقات وحتقيق 
���ض��راك��ات ف��ع��ال��ة وه��ادف��ة م��ع القطاع 

اخلا�س.
يف  اأبوظبي  جهود  القمة  اأب���رزت  وق��د 
الذكية  للمدن  التطبيقية  الأع��م��ال 
ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  على  والع��ت��م��اد 
البلدي  العمل  يف  الذكية  واخل��دم��ات 
ب�ضكل خا�س والعمل احلكومي ب�ضكل 
اأر�س الواقع �ضمن امل�ضاريع  عام على 
وامل�ضتقبلية  ال���ق���ائ���م���ة  وامل������ب������ادرات 

لتحقيق مفهوم املدن الذكية. 
با�ضتعرا�س  اهتماماً  القمة  اأولت  كما 
الطموحة  واخل����ط����ط  ال���ع���م���ل  اأط������ر 
والطالع  الإم����ارة  يف  الذكية  للمدن 
هذا  يف  التكنولوجيا  م�ضتجدات  على 
امل��ج��ال م��ن خ��الل ع��رو���س وابتكارات 
القطاع اخلا�س، بالإ�ضافة اإىل �ضمان 
املوا�ضفات  عاملية  حتتية  بنية  توفري 
قادرة على ا�ضتيعاب كافة ال�ضتثمارات 
امل���ق���ب���ل���ة ع���ل���ى الإم�����������ارة، م����ن خالل 
يف  احلديثة  التكنولوجيات  ا�ضتثمار 
ال��ط��رق واحلدائق  اأع��م��ال وم�����ض��اري��ع 

واملرافق الرتفيهية والبنية التحتية.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ����ض���ع���ادة ���ض��ي��ف بدر 
مدينة  لبلدية  العام  املدير  القبي�ضي 
حل�ضور  ال��ك��ب��ري  ال��ع��دد  اأن  اأب��وظ��ب��ي 
املحلية  ال�����ض��خ�����ض��ي��ات  م����ن  ال���ق���م���ة 
التوقعات  ف��اق  والعاملية  والإقليمية 
حيث و�ضل عدد ح�ضور القمة خالل 
اأكتوبر   )-30  29  ( انعقادها  يومي 
يف اأبوظبي اأكر من 1100 �ضخ�ضية 
ال�ضطناعي،  ب��ال��ذك��اء  متخ�ض�ضة 
القمة زخما وثقال  ال��ذي منح  الأم��ر 
القمة  خم��رج��ات  يف  جت�ضد  كبريين، 
ب���ه���ا والتي  ال���ت���ي خ���رج���ت  وال���������روؤى 
كخطوة  ك���ب���ري  اأث��������ر  ل���ه���ا  ����ض���ي���ك���ون 
ت��وظ��ي��ف الذكاء  م��ه��م��ة ع��ل��ى ط��ري��ق 
ال�ضطناعي يف دعم م�ضاريع التنمية 

ب��ج��ودة احل��ي��اة ، وحتقيق  والرت���ق���اء 
ال�ضعادة لكافة �ضرائح املجتمع .

الإيجابية  ال��ن��ت��ائ��ج  ه���ذه  ج���اءت  وق���د 
للقمة ثمرة لت�ضافر اجلهود امل�ضرتكة 
املعنية،  وامل��وؤ���ض�����ض�����ض��ات  ال���دائ���رة  ب��ني 
ك��م��ا ���ض��ك��ل ح�����ض��ور م���ع���ايل ع��م��ر بن 
�ضلطان العلماء ، وزير الدولة للذكاء 
ال�ضخ�ضيات  م��ن  وع��دد  ال�ضطناعي 
 21 املرموقة واملتخ�ض�ضة، وم�ضاركة 
�ضفارة  دعما   35 و   ، جهات حكومية 

كبريا لأهداف القمة وجمرياتها.
واأ����ض���ار ���ض��ع��ادت��ه اأن ال��ق��م��ة جن��ح��ت يف 
ومكانة  ب�ضمعة  تليق  ب�ضورة  اخل��روج 
دائرة التخطيط العمراين والبلديات 
ك��ج��ه��ة ح��ك��وم��ي��ة رائ������دة ت�����ض��ع��ى اإىل 
اأف�ضل  اأب��وظ��ب��ي ���ض��م��ن  اإم�����ارة  ج��ع��ل 
وامل�ضتدامة  ال��ذك��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  امل�����دن 
حكومة  ا�ضرتاتيجية  ودع��م  وحتقيق 
اأبوظبي من خالل احلر�س على ن�ضر 
من  وال�ضتفادة  املعرفة  تبادل  ثقافة 
امل��م��ار���ض��ات ال��ع��امل��ي��ة يف جم���ال توفري 
بنية حتتية م�ضتدامة وذكية، م�ضرية 
من�ضة  للم�ضاركني  اأت��اح��ت  القمة  اأن 
اأف�ضل  م���ع  ال��ت��وا���ض��ل  م���ن  م��ك��ن��ت��ه��م 
اخل�����ربات يف جم����ال امل�����دن ال��ذك��ي��ة ، 
وممثلني  خمت�ضني  احل�ضور  و�ضمل 
والقطاع  احل���ك���وم���ي���ة  اجل����ه����ات  م����ن 
اخل����ا�����س واجل����ام����ع����ات وم���ط���وري���ن 

و�ضركات  بحثية  وجهات  وا�ضت�ضاريني 
القمة  وف���رت  وق���د   . وع��امل��ي��ة  حملية 
ك���ذل���ك م��ن�����ض��ة ع���ر����س ل��ن��خ��ب��ة من 
ال�ضركات العاملية املتخ�ض�ضة يف املدن 
وفاق   ، ال�ضطناعي  وال��ذك��اء  الذكية 
عدد املتحدثني اأكر من 50 متحدثا 
وخبريا يف جمال املدن الذكية والذكاء 
�ضملت  حم��اور  ع��دة  ويف  ال�ضطناعي 
التحتية  والبنية  البلدية  اخل��دم��ات 
ال�ضتدامة  ال���ذك���ي،  ال��ن��ق��ل  ال��ذك��ي��ة، 
الذكية،  وال�ضالمة  الأم���ن  وال��ط��اق��ة، 
دول����ي����ني  م���ت���ح���دث���ني   10 مب����ع����دل 
مت���ت ا���ض��ت�����ض��اف��ت��ه��م م���ن ع����دة بلدان 
وفرن�ضا  وب��ري��ط��ان��ي��ا  اأم��ري��ك��ا  �ضملت 
وك��ن��دا وه��ول��ن��دا، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 29 
جل�ضات  و6   ، عمل  وورق���ة  حما�ضرة 
نقا�ضية، و�ضارك من دائرة التخطيط 
متحدثني   10 والبلديات  العمراين 

من خالل اأربع اأوراق عمل.
جهات  ب���ح�������ض���ور  ال���ق���م���ة  وح���ظ���ي���ت 
ح���ك���وم���ي���ة واأك�����ادمي�����ي�����ة ع���ل���ى اأع���ل���ى 
امل�����ض��ت��وي��ات م��ن خ���الل م�����ض��ارك��ة 10 
ج����ه����ات ح���ك���وم���ي���ة ك���م���ت���ح���دث���ني يف 
ت�ضمل  جامعات   5 وم�ضاركة  القمة،  
ج���ام���ع���ة ن����ي����وي����ورك، ج���ام���ع���ة زاي�����د، 
اإىل  بالإ�ضافة  العليا،  التقنية  كليات 
ان��ع��ق��اد ور���ض��ت��ي ع��م��ل ح����ول الإب�����داع 
وحول  اجل��ام��ع��ات.  لطلبة  والب��ت��ك��ار 

القيم امل�ضتفادة من القمة اأكدت دائرة 
اأن  وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��م��راين  التخطيط 
اإبراز جهود الدائرة  القمة اأ�ضهمت يف 
لتحقيق  ت�ضعى  رائدة  كجهة حكومية 
ال��ت��ن��م��ي��ة احل�����ض��ري��ة امل�����ض��ت��دام��ة من 
مبادرات  منهجية  ا�ضتعرا�س  خ��الل 
املدينة الذكية خللق اإمارة ذات تطوير 
وخدمات  م�ضتدام  متكامل  ع��م��راين 
و�ضعادة  ل��رف��اه��ي��ة  م��ت��م��ي��زة  ب��ل��دي��ة 
امل���ج���ت���م���ع ب����امل����واءم����ة م����ع اخل���ارط���ة 
التخطيط  ل���دائ���رة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
يف  اأطلقت  التي  والبلديات  العمراين 
حتقيق  يف  وم�ضاهمة   ،2019 مار�س 
برنامج اأبوظبي للم�ضرعات احلكومية 
مبادرات  انبثقت  ح��ي��ث   ،)21 )غ����داً 
التخطيط  دائ����رة  ال��ذك��ي��ة يف  امل��دي��ن��ة 
ال���ع���م���راين وال���ب���ل���دي���ات مت��ا���ض��ي��اً مع 
وا�ضرتاتيجية  الإم�����������ارات  م���ئ���وي���ة 
الإمارات للذكاء ال�ضطناعي 2031 
ال���ت���ي اع��ت��م��ده��ا جم��ل�����س ال�������وزراء يف 

�ضمن  �ضخم  م�ضروع  ك��اأول   2019
مئوية الإمارات 2071 ميثل املوجة 

اجلديدة بعد احلكومة الذكية.
اأبوظبي  وكذلك تعزيز �ضمعة ومكانة 
للمدن  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  الآل����ي����ات  ب�����ض��اأن 
كل  يف  ال�ضطناعي  وال��ذك��اء  ال��ذك��ي��ة 
م����ن حم������اور احل���وك���م���ة واخل����دم����ات 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  وال���ط���رق  وال��ن��ق��ل 
وا�ضت�ضراف  وال���ض��ت��دام��ة  وال�ضالمة 
تكاتف  وت��ع��زي��ز  والب��ت��ك��ار،  امل�ضتقبل 
جهود اجلهات احلكومية وم�ضاهمتها 
حتول  يف  ال��واق��ع  اأر����س  على  الفعالة 
ذكية،  م��دي��ن��ة  اإىل  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة 
وكذلك الطالع على اأف�ضل املمار�ضات 
الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة يف جم���ال املدن 
اجلهود  ح�ضد  اإىل  بالإ�ضافة  الذكية، 
وال��ط��اق��ات وحت��ق��ي��ق ���ض��راك��ات فعالة 

وهادفة مع القطاع اخلا�س.
وم���ن ال��ق��ي��م امل�����ض��ت��ف��ادة اإب�����راز جهود 
التطبيقية  الأع�����م�����ال  يف  اأب���وظ���ب���ي 

الذكاء  على  والعتماد  الذكية  للمدن 
ال���ض��ط��ن��اع��ي واخل���دم���ات ال��ذك��ي��ة يف 
والعمل  خا�س  ب�ضكل  البلدي  العمل 
احل���ك���وم���ي ب�����ض��ك��ل ع�����ام ع���ل���ى اأر������س 
ال���واق���ع ���ض��م��ن امل�����ض��اري��ع وامل����ب����ادرات 
مفهوم  لتحقيق  وامل�ضتقبلية  القائمة 
املدن الذكية، وا�ضتعرا�س اأطر العمل 
الذكية  للمدن  الطموحة  واخل��ط��ط 
يف الإم��ارة والط��الع على م�ضتجدات 
التكنولوجيا يف هذا املجال من خالل 
اخلا�س،  القطاع  واب��ت��ك��ارات  ع��رو���س 
بنية  ت��وف��ري  ���ض��م��ان  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
على  ق���ادرة  امل��وا���ض��ف��ات  عاملية  حتتية 
املقبلة  ال���ض��ت��ث��م��ارات  ك��اف��ة  ا�ضتيعاب 
ا�ضتثمار  خ����الل  م���ن  الإم��������ارة،  ع��ل��ى 
اأعمال  يف  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
واملرافق  واحلدائق  الطرق  وم�ضاريع 
ودعم  التحتية،  والبنية  الرتفيهية 
الأول������وي������ات ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة دائ�����رة 
من  والبلديات  العمراين  التخطيط 

وتطوير  تدريب  يف  ال�ضتثمار  خ��الل 
امل���واط���ن���ني الإم���ارات���ي���ني وذل����ك عرب 
اأوراق  ع��دة  لتقدمي  الفر�ضة  منحهم 
زيادة  اىل  ب��الإ���ض��اف��ة  القمة،  يف  عمل 
ن�ضاطات  يف  املحلي  املجتمع  م�ضاركة 
ث��ق��اف��ة تبادل  ال���ب���ل���دي���ات ع���رب دع����م 
امل���ع���رف���ة م����ن خ�����الل الط�������الع على 
يف  والعاملية  املحلية  املمار�ضات  اأح��دث 

جمال املدن الذكية.
���ض��م��ن ه����ذا الإط�������ار ت��ق��دم��ت دائ����رة 
والبلديات  ال���ع���م���راين  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
ب��اأ���ض��م��ى اآي����ات ال�����ض��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر اإىل 
ال�ضرتاتيجيني  ال�������ض���رك���اء  ج��م��ي��ع 
القمة،  اإجن������اح  يف  اأ����ض���ه���م���وا  ال���ذي���ن 
يف  وامل�ضاهمني  القمة  �ضيوف  ولكافة 
اأملها يف  اإث��راء حم��اوره��ا، معربة عن 
اأن تكون القمة اجل�ضر احلقيقي نحو 
الذكية  امل���دن  واأه�����داف  ق��ي��م  تكري�س 
التنمية  عجلة  ودف��ع  املجتمع  لإ�ضعاد 

ال�ضاملة قدما. 

•• تغطية – �شليمان �ملاحي 

كايد  ب��ن  غ��ب��دامل��ل��ك  ال�ضيخ  بح�ضور 
القا�ضمي م�ضت�ضار حاكم راأ�س اخليمة 
ا�ضت�ضاف رجل الأعمال املواطن فهد 
ال�ضرياوي يف منزله مبنطقة الظيت 
ب���راأ����س اخل��ي��م��ة ج��ل�����ض��ة ن��ق��ا���س حتت 
فيها  �ضارك   ) الت�ضامح  )ع��ام  م�ضمى 

لفيف من املواطنني .
عبد  ال�ضيخ  ت��وج��ه  اجلل�ضة  ب��دء  ويف 
امللك بال�ضكر والثناء لوزارة الداخلية 
م��وؤك��دا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة وع��ظ��م��ة مبادرة 
عام الت�ضامح م�ضريا اىل اأن المارات 
�ضعار  ت��رف��ع  وح��ا���ض��ره��ا  ما�ضيها  يف 
ال��ت�����ض��ام��ح  والن��ف��ت��اح ع��ل��ى الثقافات 
وال�����ض��ع��وب وخ��ي��ر م��ث��ال ع��ل��ى ذلك 
جن�ضية   200 م���ن  اأك����ر  اح��ت�����ض��ان 
ي��ن��ع��م��ون ع��ل��ى اأر�����س دول���ة الم����ارات 
وال�ضالم  والأم�����ان  العي�س  ب��رف��اه��ي��ة 
ليكون  الت�ضامح  ع��ام  وي��اأت��ي  واملحبة 
الداخل  ذك��رى جنرت فيها جميعا يف 
واجن����ازات  املنا�ضبة  عظمة  واخل����ارج 
ال����دول����ة  ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا  يف جمال 
لنتباه  ولفتة  كثرية  وه��ي  الت�ضامح 

العامل . 
�ضاحب  اأعلن  منذ   : القا�ضمي  وتابع 
اهلل   حفظه   - خليفة،  ال�ضيخ  ال�ضمو 
2019 عاما للت�ضامح  - مبادرة عام 
ت���ف���اع���ل اجل���م���ي���ع يف داخ������ل ال���دول���ة 

وخ��ارج��ه��ا م��ع الع����الن م��و���ض��ح��ا اأن 
تعزز  كونها  يف  تكمن  املنا�ضبة  اأهمية 
عاملية  كعا�ضمة  الإم�����ارات  دول���ة  دور 
ل��ل��ت�����ض��ام��ح، ع����الوة ع��ل��ى ت��اأك��ي��د قيم 
ال��ت�����ض��ام��ح ب��اع��ت��ب��اره��ا ام���ت���داداً لنهج 
منها  وتنطلق  ال��دول��ة،  موؤ�ض�س  زاي��د 
املجتمع  بل تغر�س  ثقافة  احل��واريف 
يف النفو�س تقبل الآخر والنفتاح على 

الثقافات املختلفة .

�ل�صري�وي عطاء �لت�صامح:
ا�ضت�ضاف  ال��ذي  ال�ضرياوي  واملواطن 
مبنطقة  داره  يف  ال��ت�����ض��ام��ح  م���ب���ادرة 
اأع����م����ال مرموق  رج�����ل  ه����و  ال���ظ���ي���ت 
وفاعل خري ميتليء �ضجله مببادرات 
بها  يق�ضد  وه���و  متنوعة  وم�����ض��اري��ع 

لذلك  النا�س  كرب  وتفريج  اهلل  وجه 
ي�����ض��ع��ه��ا ح��ي��ث ت��ك��ون احل���اج���ة اليها 
اأن تعرف ي�ضراه ما  قدمت  من غري 

ميناه .
اخلريية  ال�������ض���رياوي  ج���ه���ود  ولأن  
اأ�ضا�ضية  متنوعة  فهي تعك�س ب�ضورة 
املختلفة  ب��اأ���ض��ك��ال��ه��ا  ال��ت�����ض��ام��ح  ق��ي��م 
والجتماعية  وال��دي��ن��ي��ة،  ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
ون�����ادرا م���ا ي��ت��ح��دث ه���و ن��ف�����ض��ه عنها 
الدولة  خ��ارج  بع�ضها  وج��ود  ولعل يف 
الت�ضامح  ع��ام  اأه���داف  مفهوم  ير�ضخ 
الثقافات  ع��ل��ى  الن��ف��ت��اح  يف  املتمثلة 

وال�ضعوب .
يف  مت�ضاحما  ك��ان  الت�ضامح  وجمل�س 
ن��اق�����س  ق�ضايا مهمة  ف��ق��د  حم����اوره 
من بينها دور املجتمع يف تر�ضيخ قيم 

الت�ضامح  .تعزيز ثقافة الت�ضامح بني 
فئات املجتمع . دور اجلهات احلكومية 
يف تفعيل ال�ضيا�ضة الوطنية . تكري�س 
اجلهات  ودور  ال��ت�����ض��ام��ح  ت�����ض��ري��ع��ات 
الت�ضامح  مناهج  تفعيل  يف  التعليمية 
وت���رب���ي���ة اجل���ي���ل اجل���دي���د ع��ل��ى قيم 

املحبة والت�ضامح –

�مل�صاعد�ت �لن�صانية : 
يف جم��ل�����س ال�������ض���رياوي مل��ن��ا���ض��ب��ة عام 
بوجهات  احل��ا���ض��رون  اأدىل  الت�ضامح 
ن���ظ���ر خم���ت���ل���ف���ة  ف���ال���دك���ت���ور جنيب 
الأقت�ضادي  امل�����ض��ت�����ض��ار  ال�����ض��ام�����ض��ي 
بالأرقام  اأك��د  اأب��و ظبي  لغرفة جت��ارة 
ال����دول����ة م�������ض���ريا اىل  ان  ت�������ض���ام���ح  
اإثراء قيم  وزارة الداخلية تعمل على 

ال��ت�����ض��ام��ح ع���رب ه���ذه امل��ج��ال�����س التي 
واإثرائها  الراء  لتبادل  كر�ضتها كنهج 
مما  الإم���ارات  للمجتمع،دولة  خدمة 
الكثري  عرب  بالت�ضامح  ال�ضعور  عمق 
من املبادرات الإن�ضانية التي اأطلقتها 
ال���ع���امل،،  ه����ذا  ك���ث���رية يف  دول  جت����اه 
تنموية  م�ضاعدات  منها  مثاًل  ونذكر 
اجتاهات  يف  دولر  مليار   32 بقيمة 
 14.4 اأ�ضيا،  اأ�ضيا و�ضرق  خمتلفة يف 
مليار اأمريكا الو�ضطى، 500 مليون 
جانب  اىل  خمتلفة،  م�ضاعدات  دولر 
برامج عالجية يف �ضتى اأنحاء العامل 
وغريها الكثري ويف ذلك تاأكيد على اأن 
الإمارات وطن لالإن�ضانية والت�ضامح.

 ال���دك���ت���ور ع��ت��ي��ق ج��ك��ة ن���ائ���ب مدير 
جامعة الإمارات ل�ضوؤون الطلبة قال:

ب���ال���غ���ري���ب على  ل���ي�������س  ال���ت�������ض���ام���ح 
دول���ة الإم������ارات، ه��و ن��ه��ج ل��ه جذوره 
لفتا  والدينية  والثقافية  التاريخية 
قواعد  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  ال���دول���ة  اأن  اىل 
اأ���ض��ي��ل��ة يف ال��ت�����ض��ام��ح، و ال��ي��وم متثل 
عا�ضمة دولية للت�ضامح، وما مييزها 
هو وجود مايفوق 200 جن�ضية على 
الت�ضامح  نهج  وف��ق  يعي�ضون  ار�ضها 

الذي تتبناه الإمارات.
اأحمد  ب��ن  يو�ضف  املتقاعد  العميد   -
اإننا ننعم يف الإمارات  الزعابي ق��ال:  
اهلل  طيب  زاي���د  ال�ضيخ  اأ�ض�ضها  ال��ت��ي 
واملحبة،  ال��ت�����ض��ام��ح  ن��ه��ج  ع��ل��ى  ث����راه 
اأن املجتمع الإماراتي قد  لذلك نرى 
حمل هذه ال�ضفة يف �ضلوكه وت�ضرفه 
ال����ذي ي��ن��ب��ع م���ن ت��ل��ك الأ���ض�����س التي 
بنيت مبحبة �ضادقة جتاه الأخر، وما 
الأمن الذي نعي�ضه يف البالد اإل نتاج 
ل�ضفة الت�ضامح التي نفخر بها ونعتز 

بتكري�ضها داخل جمتمعنا.
املجل�س  ع�ضو  ال�ضحي  النار  �ضامل   -
ال���وط���ن���ي ال�����ض��اب��ق ق�����ال: اب�����رز مايف 
ال��ت�����ض��ام��ح ال�����ذي ن��ع��ي�����س ع���ام���ه هذا 
الر�ضيدة  احل��ك��وم��ة  رف��ع��ت��ه  ك�����ض��ع��ار 
الت�ضريعات التي تعك�س الت�ضامح على 
اأر�س الواقع وجت�ضد    لرث الراحل 
الذي  رح��م��ه  زاي���د  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور 
اجلميع  الم���ارات حتت�ضن  اأن  ي��وؤك��د 
عرب قيم الت�ضامح.  - الدكتور حممد 

الرتبية  وزارة  وكيل  فار�س  اهلل  عبد 
وال��ت��ع��ل��ي��م ال�����ض��اب��ق ذك���ر : ن��ع��ي�����س يف 
دولة �ضبقت اجلميع منذ ن�ضوؤها بقيم 
لي�س  النهج  وه��ذا  والت�ضامح،  املحبة 
اللحظة بل كان املجتمع يعي�س  وليد 
لذا  التاريخ   امتداد  على  القيم  تلك 
نراها قد تر�ضخت وتاأ�ضلت وجتذرت 

يف الأجيال ولغنى عنها. 
يف ختام اجلل�ضة كرم ال�ضيخ عبدامللك 
لأعماله  ت���ق���دي���را  ال�������ض���رياوي  ف��ه��د 
ثم  الت�ضامح  ع��ام  يف  ودوره  الن�ضانية 

اأ�ضدر  تو�ضيات التية :
- لبد ان يكون الت�ضامح نهجاً متبع 

يف تربية الأجيال.
يف  الت�ضامح  نهج  تكري�س  ���ض��رورة   -

ل��رت���ض��ي��خ مفهومه  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��ن��اه��ج 
لدى الأجيال.

العامل  ���ض��ع��وب  ت��ع��ري��ف  �����ض����رورة   -
ب�ضيغ الت�ضامح الإماراتي عرب برامج 

عاملية.
- ج���ع���ل ال��ت�����ض��ام��ح ق��ي��م��ة ث���اب���ت���ة يف 

التعامل لدى وزارة الداخلية.
ا�ضتمرار  عرب  الت�ضامح  قيم  تعزيز   -

عمل جمال�س الداخلية.
- املبادرة باإي�ضال روح الت�ضامح جلميع 

من يعي�س على ار�س الإمارات.
�ضيغ  لتفعيل  مكثفة  برامج  اإع��داد   -

الت�ضامح داخل الدولة وخارجها.
الت�ضامح  روح  على  الأج��ي��ال  تربية   -

واملحبة.

•• �ل�شارقة -و�م:

اأطلقت هيئة البيئة واملحميات الطبيعية بال�ضارقة خالل 
معر�س  م��ن  وال��ث��الث��ني  الثامنة  الن�ضخة  يف  م�ضاركتها 
لنباتات  امل�ضور  الدليل  كتاب  للكتاب  ال���دويل  ال�ضارقة 
للنباتات و�ضور  اإىل جانب عر�س عينات  ال�ضارقة  اإم��ارة 
اإ�ضدارات  من  وكتيبات  الإ�ضالمية  احلديقة  نباتات  عن 
خا�ضة  الإم���ارة  حمميات  عن  علمية  ملخ�ضات  و  الهيئة 
حم��م��ي��ة وا����ض���ط ل���الأرا����ض���ي ال��رط��ب��ة وحم��م��ي��ة م�ضند 

الطبيعية وحممية الظليمة الطبيعية.
وقالت �ضعادة هنا �ضيف ال�ضويدي رئي�س الهيئة : حتر�س 

ال�ضارقة الدويل للكتاب  امل�ضاركة يف معر�س  الهيئة على 
م���ن خ����الل وج�����ود ج���ن���اح خ���ا����س ل��ه��ا ���ض��م��ن الأجنحة 
مطبوعات  فيه  يتوافر  املعر�س  يف  امل�ضاركة  احلكومية 
اإىل  بالإ�ضافة  وت��وع��وي  تعريفي  طابع  ذات  ومن�ضورات 
البيوت  داخ��ل  حتى  للزراعة  القابلة  النباتات  من  من��اذج 
اإىل  “.. م�����ض��رية  ت��ع��ل��ي��م��ات واإر������ض�����ادات وا����ض���ح���ة  وف����ق 
اإطالق  يف  ممثلة  العام  لهذا  باملعر�س  اجلديد  الإ�ضافة 
ال�ضارقة” وتوفري  اإم��ارة  لنباتات  امل�ضور  “الدليل  كتاب 

ملخ�ضات عن املحميات.
ال�ضارقة”  اإم��ارة  لنباتات  امل�ضور  “الدليل  كتاب  ي�ضم  و 
التنوع  اإدارة  ال��ب��اح��ث��ت��ني يف  ق��ب��ل  م��ن  اإع�����داده  ال���ذي مت 

ال��ب��ي��ول��وج��ي يف ال��ه��ي��ئ��ة “ ���ض��ل��م��ى ال��ط��ن��ي��ج��ي واإمي�����ان 
الطنيجي” معلومات حول اأكر من 100 نبتة موجودة 
يف اإمارة ال�ضارقة يف املناطق ال�ضحراوية واجلبلية وغريها 

وقد ق�ضمت النباتات يف هذا الكتاب وفق ف�ضائلها.
ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات مب�ضطة م��ث��ل ال�ضم  ال��ك��ت��اب  ي��ح��ت��وي  و 
ال�ضائع و ال�ضم العلمي مع �ضرح و�ضفي لكل نبتة واأهمية 
اإ�ضافة  فيها  تنمو  التي  واملواطن  وا�ضتخداماتها  النبتة 
اإىل �ضور وا�ضحة لكل نبتة ومت اإعداد املعلومات وتعريف 
النباتات وت�ضنيفها وفقاً للمراجع العلمية العاملية كما مت 
التقاط ال�ضور من قبل الباحثتني لكل النباتات املذكورة 

يف الكتاب.

بيئة �ل�ضارقة تطلق �لدليل �مل�ضور لنباتات �لإمارة يف معر�س �لكتاب

بح�ص�ر عبد�مللك بن كايد 

جمل�س فهد �ل�ضري�وي ي�ضت�ضيف ) عام �لت�ضامح ( ويو�ضي بتكري�س نهج �لت�ضامح يف مناهج �لتعليم ون�ضره عرب بر�مج عاملية

ح�ضني �حلمادي : �لتعليم �لنوعي مطلب وطني

ح�صرها 1100 �صخ�صية حملية وعاملية متخ�ص�صة يف �لذكاء �ل�صطناعي

�ختتام قمة �أبوظبي للمدينة �لذكية بنجاح كبري
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-و�م:

ت�ضكن  التي  الريفية  العائلة  اآخ��ر، حر�ضت  اإىل  لعقود طويلة ومن جيل 
الأرا�ضى  م��ن  وا�ضعة  م�ضاحات  ومتتلك  البعيدة،  ال�ضني  ق��رى  اإح���دى 
الزراعية على زيادة انتاجية ارا�ضيها، وتنوع و�ضحة حما�ضيلها، و�ضهدت 
بدائية  باأكرها  م��روراً  وال��ري،  الزراعة  اأدوات  تطور  العائلة  اأجيال من 
البيئية  التغريات  وم��ع  للتكنولوجيا،  وا�ضتخداماً  ح��داث��ة  اأك��ره��ا  اإىل 
العائلة،  اأم��ام  التحديات  زادت  العامل،  من  كثرية  مناطق  ت�ضهدها  التي 
فا�ضطراب الطق�س من جهة، وظهور اآفات زراعية دخيلة من جهة اأخرى، 
وهجرة الأيادي العاملة من القرى اإىل املدن الكبرية، اأثرت ب�ضكل �ضلبي 
على م�ضدر رزق العائلة، و�ضلة غذاء عدد كبري من �ضكان املناطق املحيطة 

بها.
وكما اأدركت العائلة حجم و�ضعوبة التحديات التي تواجهها، اأدركت اأي�ضاً 
اأن التطورات التكنولوجية املتالحقة �ضتقدم حلوًل ذكية لهذه التحديات، 
اأح����د مهند�ضي  وحت��ول��ه��ا اإىل ف���ر����س، وت���اأك���دت م���ن ذل���ك ع��ن��دم��ا ق���ام 
الكمبيوتر ال�ضباب من �ضكان املنطقة، بتطوير اأدوات ما يعرف ب� “الزراعة 
القيادة، تقوم هذه الطائرات مبهام  ذاتية  الدقيقة” با�ضتخدام طائرات 
زمن  يف  واملحا�ضيل،  الرتبة  ومراقبة  الآف���ات  كمكافحة  كبرية،  زراع��ي��ة 
قيا�ضي، مقارنة با�ضابيع طويلة من العمل اليدوي ال�ضاق، كما تقوم هذه 
الطائرات بجمع البيانات الزراعية الذكية، وم�ضاعدة املزارعني على توقع 

احتياجات اأرا�ضيهم، والتنبوؤ بالتغريات والتعامل معها.
و تقدم منظمة الأغذية والزراعة الفاو تعريفاً ملفهموم الزراعة الذكية 

يرتبط بالتغري املناخي، وتطلق عليه “الزراعة الذكية مناخياً”، واملق�ضود 
بها توظيف الأدوات التكنولوجية لتحويل واإعادة توجيه النظم الزراعية 
لدعم التنمية ب�ضورة فعالة و�ضمان الأمن الغذائي يف وجود مناخ متغري، 
من خالل العتماد على نظم اإدارة وحتليل البيانات لتخاذ اأف�ضل قرارات 
الإنتاج املمكنة، باأقل التكاليف، وكذلك ربطها عرب الإنرتنت باأجهزة ذكية 
ال�ضخ�ضية  الكمبيوتر  واأج��ه��زة  املحمولة  كالهواتف  اجلميع  متناول  يف 
احل�ضول  م��ن  امل��زارع��ني  ومت��ك��ن  م��ك��ان،  اأي  يف  ا�ضتخدامها  ي�ضهل  ال��ت��ي 
حول  دقيقة  ببيانات  م��زودة  الزراعية،  لالأرا�ضي  تف�ضيلية  خرائط  على 

الطق�س، وغريها من املتغريات.
فكما اأدركت احلكومات جيداً ما تقدمه التطورات التكنولوجية املتالحقة 
من فر�س عديدة لت�ضهيل اخلدمات والتوا�ضل، والرتقاء ب�ضحة الب�ضر، 
وتعزيز فر�س التعليم، تاأتي هذه التكنولوجيا بتقنيات الزراعة الدقيقة 
والذكية، لتقدم حلوًل للتحديات، تتجاوز معها معوقات زيادة النتاجية 
فمن  ي��وم.  كل  تزايد  يف  الب�ضر  من  ماليني  احتياجات  لتلبية  الزراعية، 
العام  بحلول  ن�ضمة  مليار   10 اإىل  ال��ع��امل  �ضكان  ع��دد  ي�ضل  اأن  امل��رج��ح 
2050، ومع هذه الزيادة �ضريتفع الطلب العاملي على املنتجات الزراعية 

بن�ضبة %50 مقارنة بامل�ضتويات احلالية.
وا�ضتعداداً للتعامل مع التحدي القادم اإىل العامل خالل �ضنوات، تتعاون 
التكنولوجيا  لتوظيف  ودولية  اإقليمية  م�ضتويات  على  الإم��ارات  حكومة 
“ كيف  ت�����ض��اوؤل  وت��ط��رح  ال��غ��ذائ��ي.  الإن��ت��اج  ا�ضتدامة  لتحقيق  املتقدمة 
دولة  حلكومة  امل�ضرتكة  الأج��ن��دة  على  الب�ضرية؟  التكنولوجيا  �ضتطعم 
الإمارات وجمال�س امل�ضتقبل العاملية التابعة للمنتدى القت�ضادي العاملي، 

 4-3 يف  يومني  م��دار  على  ال�ضنوية  اجتماعاتها  دب��ي  ت�ضت�ضيف  والتي 
وخبري  وع���امل  م�ضت�ضرف   700 م��ن  اأك���ر  مب�ضاركة  اجل���اري،  نوفمرب 

وم�ضوؤول ورائد اأعمال، يف 41 جمل�ضاً متخ�ض�ضاً.
ويف خطوات ا�ضتباقية لالإجابة على ت�ضاوؤل “ كيف �ضتطعم التكنولوجيا 
الب�ضرية؟ اأطلق �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم، نائب 
تكنولوجيا  “حتدي  دب��ي  حاكم  ال����وزراء،  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س 
الغذاء” والذي يعد الأكرب من نوعه عاملياً، ويهدف اإىل ت�ضجيع املبتكرين 
الدولة  يف  الغذاء  واإدارة  لإنتاج  ذكية  حلول  تطوير  على  املجال  ه��ذه  يف 
تتميز  وتقنيات  اأدوات  اإيجاد  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  وتوظيف  وعاملياً، 
يحقق  مبا  ال��زراع��ي،  القطاع  حتديات  على  للتغلب  والفعالية  بالكفاءة 
رائداَ  عاملياَ  م��رك��زاَ  لتكون  الإم���ارات  دول��ة  يف  الغذائي  الإن��ت��اج  ا�ضتدامة 

لالأمن الغذائي.
حتدي  “اإن  مكتوم:  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ي��ق��ول 
تكنولوجيا الغذاء �ضيفتح اأفقاً لتعاون اإقليمي وعاملي خللق روؤية موحدة 
قلب هذه  الإم���ارات  تكون  اأن  اإىل  ونتطلع  العاملي،  الغذائي  الأم��ن  جت��اه 
ل�ضتمرار  اأ�ضا�ضية  رك��ي��زة  ُي�ضّكل  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  حتقيق  واإن  ال��روؤي��ة، 

التنمية«.
م�ضتهدفات  م����ع  العاملي”  ال����غ����ذاء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  “حتدي  وي���ت���واف���ق 
الإمارات  اأطلقتها حكومة  التي  الغذائي  الوطنية لالأمن  ال�ضرتاتيجية 
اإىل تطوير منظومة وطنية �ضاملة تقوم على  2018، والتي تهدف  يف 
اأ�ض�س متكني اإنتاج الغذاء امل�ضتدام، وحتدد عنا�ضر �ضلة الغذاء الوطنية، 
مبا يتوافق واحتياجات دولة الإمارات �ضمن روؤية م�ضتقبلية، تتعامل مع 

التحديات العاملية البيئية واملناخية.
ويهدف “حتدي تكنولوجيا الغذاء” كذلك اإىل جذب وت�ضجيع ال�ضركات 
والأفراد واملوؤ�ض�ضات العلمية والبحثية يف الإمارات وخمتلف دول العامل، 
فّعالة  واأدوات  مبتكرة  اأفكار  تطوير  يف  املتقدمة  التكنولوجيا  لتوظيف 
لإنتاج الغذاء، واإيجاد حلول خاّلقة ملختلف التحديات املحلية التي تواجه 

القطاع الزراعي والإنتاج الغذائي.
وك��ان��ت ح��ك��وم��ة دول����ة الإم������ارات ق��د اأط��ل��ق��ت ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة الوطنية 
لالأمن الغذائي �ضمن الدورة الثانية من الجتماعات ال�ضنوية حلكومة 
منظومة  تطوير  اإىل  ال�ضرتاتيجية  وتهدف   ..2018 الإم���ارات  دول��ة 
تت�ضمن  امل�ضتدام..و  الغذاء  اإنتاج  اأ�ض�س متكني  على  تقوم  �ضاملة  وطنية 
روؤية  �ضمن  امل��دى،  وطويلة  ق�ضرية  رئي�ضة  مبادرة   38 ال�ضرتاتيجية 
عام 2051، واأجندة عمل لعام 2021، وتعمل من خالل عدة توجهات 
م�ضادر  وتنويع  العاملية،  ال��غ��ذاء  جت��ارة  ت�ضهيل  على  تركز  ا�ضرتاتيجية 

ا�ضترياد الغذاء، وحتديد خطط توريد بديلة.
الغذائي  الوطنية لالأمن  التي ت�ضعى ال�ضرتاتيجية  الأه��داف  ومن بني 
لتحقيقها اأن تكون دولة الإمارات الأف�ضل عاملياً يف موؤ�ضر الأمن الغذائي 
العاملي بحلول عام 2051، و�ضمن اأف�ضل 10 دول بحلول عام 2021، 
يف  الذكية  التقنيات  وتوظيف  م�ضتدام،  حملي  اإنتاج  تطوير  جانب  اإىل 
اإنتاج الغذاء، وتفعيل املبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير يف جمال 
الغذاء، و احلد من فقد وهدر الغذاء من خالل تطوير منظومة متكاملة 
الغذاء  �ضالمة  و�ضمان  التوريد،  �ضال�ضل  �ضمن  الطعام  نفايات  خلف�س 

وحت�ضني نظم التغذية.

•• �ل�شارقة -و�م:

جمل�س  رئي�س  القا�ضمي  اأح��م��د  ب��ن  �ضلطان  ال�ضيخ  اأ���ض��اد 
ال�ضارقة لالإعالم مببادرة �ضتاوؤنا اآمن التي اأطلقتها القيادة 
ال�ضالمة  تعزيز  بهدف  م��وؤخ��راً  ال�ضارقة  ل�ضرطة  العامة 
ملرتادي املناطق الربية حيث قدم �ضكره على اجلهود الكبرية 
ال�ضالمة  تعزيز  �ضبيل  يف  ال�ضارقة  �ضرطة  بها  تقوم  التي 
ملرتادي املناطق الربية خا�ضة مبنطقتي “الفاية والبداير” 

واملحافظة على البيئة الطبيعية يف �ضحراء ال�ضارقة.

لقاءه  خ��الل  القا�ضمي  اأح��م��د  ب��ن  �ضلطان  ال�ضيخ  واأب����دى 
ارتياحه  اأم�����س  ال��ف��اي��ة  ال�����ض��رط��ي مبنطقة  ال��ع��م��ل  ب��ف��ري��ق 
املخت�ضة  اجل��ه��ات  و�ضعتها  ال��ت��ي  التنظيمية  ل���الإج���راءات 
ب�ضرطة ال�ضارقة .. موؤكداً اأن املحافظة على �ضالمة مرتادي 
املناطق الربية تاأتي يف مقدمة الأولويات .. متمنياً يف الوقت 
ذاته اأن يكون الرب متنف�ضاً طبيعياً لل�ضباب لإفراغ طاقاتهم 
اإيجابية واملحافظة على البيئة ال�ضحراوية لإمارة  ب�ضورة 

ال�ضارقة.
ال�ضارقة  �ضرطة  جهود  اآمن” �ضمن  “�ضتاوؤنا  حملة  وتاأتي 

امل��ن��اط��ق الربية  الأم�����ن والأم������ان يف  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��رام��ي��ة 
ب����الإم����ارة وت��ع��زي��ز الإي��ج��اب��ي��ة ب���ني م��رت��ادي��ه��ا م���ن خالل 
ت��ب�����ض��ريه��م ب��اأه��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ���ض��الم��ت��ه��م و�ضالمة 
التي قد ينجم  ال�ضلبية  ال�ضلوكيات  الآخرين والبتعاد عن 

عنها الكثري من املنغ�ضات.
الفرق  ك��اف��ة  اأن  ال�ضارقة  ل�ضرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  وت��وؤك��د 
املعنية ت�ضع امل�ضوؤولية املجتمعية �ضمن اأولوياتها يف تنفيذ 
التدابري  اآمن” والتي ت�ضمل جمموعة من  “�ضتاوؤنا  حملة 

الوقائية واملبادرات التوعوية الهادفة.

•• دبي-و�م: 

ب���رع���اي���ة ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ح����م����دان بن 
اآل مكتوم ويل عهد  را�ضد  بن  حممد 
رئي�س  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي 
جمل�س اأمناء موؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل 
الأوىل  ه��ي  م��ب��ادرة  ال��ي��وم  تنطلق   ..
من نوعها يف دولة الإم��ارات فعاليات 
“ ا�ضبوع دبي للم�ضتقبل” يف منطقة 
2071 باأبراج الإمارات بدبي، بهدف 
اإل���ه���ام ال�����ض��ب��اب واإ����ض���راك امل��ج��ت��م��ع يف 
املواهب  ودع�����م  الب���ت���ك���ار  م��ن��ظ��وم��ة 

والعقول املبدعة.
للم�ضتقبل”  دب��ي  ا�ضبوع   “ يتناول  و 
الذي تنظمه موؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل، 
ث���الث���ة حم�����اور رئ��ي�����ض��ة ه���ي منطقة 
ت�ضميم  وم��ن��ط��ق��ة  امل�����ض��ت��ق��ب��ل  ت��خ��ي��ل 

امل�ضتقبل ومنطقة تنفيذ امل�ضتقبل.
عبداهلل  ب����ن  حم���م���د  م���ع���ايل  اأك������د  و 
القرقاوي وزير �ضوؤون جمل�س الوزراء 
وامل�ضتقبل نائب رئي�س جمل�س الأمناء 
الع�ضو املنتدب ملوؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل 
اأن حتقيق الريادة يف ت�ضميم امل�ضتقبل 
ميثل حمورا رئي�ضيا يف روؤى �ضاحب 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ض��د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي “رعاه 
توجيهات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  وحم���رك���ا  اهلل” 
املراكز  اإىل  ب��دب��ي  ب��ال��و���ض��ول  ���ض��م��وه 
املدن جاهزية  اأكر  الأوىل عامليا بني 

للم�ضتقبل.
و قال معاليه اإن ا�ضبوع دبي للم�ضتقبل 
ميثل مبادرة جديدة ومن�ضة مبتكرة 
لإ������ض�����راك اأف���������راد امل���ج���ت���م���ع واإل����ه����ام 
والأفكار  العقول  واأ�ضحاب  املوهوبني 
وامل��ب��ت��ك��ري��ن يف دول���ة الإم�����ارات ودبي 
ا�ضت�ضراف  يف  م�������ض���ارك���ت���ه���م  حت���ف���ز 
جتارب  خالل  من  امل�ضتقبل  و�ضناعة 
امل�ضتقبلية  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
 2071 م��ن��ط��ق��ة  اأن  اإىل  م�����ض��ريا   ..
دبي  ا���ض��ب��وع  فعاليات  خ��الل  �ضت�ضهد 
م�ضتقبلية  جت��ارب  تقدمي  للم�ضتقبل 
و�ضركات  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  جت��م��ع 
التكنولوجيا ورواد الأعمال واملجتمع 
لت�ضميم وابتكار حلول لتحديات الغد 

يف خمتلف املجالت.
الحتفاء  يف  امل����ب����ادرة  اأه��م��ي��ة  اأك����د  و 
دبي  ت�ضهدها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح  بق�ض�س 
الأعمال  وري���ادة  البتكار  قطاعات  يف 
مع  والتوا�ضل  بها  املجتمع  وتعريف 
النا�ضئة  وال�ضركات  ال��واع��دة  املواهب 
تتيح  حمفزة  م�ضتقبلية  بيئة  لتهيئة 
اخ��ت��ب��ار الأف���ك���ار وامل�����ض��اري��ع اجلديدة 

وتدعمها.
ا�ضبوع  بالتزامن مع فعاليات  تعقد  و 
فعاليات  ���ض��ل�����ض��ل��ة  ل��ل��م�����ض��ت��ق��ب��ل  دب����ي 
م�ضاحبة تت�ضمن اجتماعات جمال�س 
الرابعة  دورت��ه��ا  يف  العاملية  امل�ضتقبل 

التي تنظم بال�ضراكة بني حكومة دولة 
الإمارات واملنتدى القت�ضادي العاملي 
القطاعات  م�����ض��ت��ق��ب��ل  ل���ض��ت�����ض��راف 

الأكر ارتباطا بحياة الإن�ضان.
العاملية  ال��ق��م��ة  ت��ن��ظ��م م��وؤ���ض�����ض��ة  ك��م��ا 
ا�ضبوع  ف��ع��ال��ي��ات  ���ض��م��ن  ل��ل��ح��ك��وم��ات 
“حوارات  ج��ل�����ض��ات  للم�ضتقبل  دب���ي 
عمل  ور�����س  ت�ضمل  ال��ت��ي  امل�ضتقبل” 
يف  اخل���رباء  نخبة  مب�ضاركة  ون���دوات 
القطاعني احلكومي واخلا�س بدولة 
الإمارات، وخرباء عامليني يف جمالت 

امل�ضتقبل.
تنظيم  ال����ض���ب���وع  ف��ع��ال��ي��ات  وت�����ض��م��ل 
ت��ت�����ض��م��ن من�ضات  م��ت��ن��وع��ة  اأن�����ض��ط��ة 
ل�ضت�ضراف  وت���ف���اع���ل���ي���ة  م���ع���رف���ي���ة 

اإمي���ت���ي���ك مينا  امل�����ض��ت��ق��ب��ل وم����وؤمت����ر 
على  يعقد  ال���ذي  النا�ضئة  للتقنيات 
على  ال�����ض��وء  لت�ضليط  ي��وم��ني  م���دى 
امل�ضتقبل  تكنولوجيا  ت��وج��ه��ات  اأب���رز 
بجائزة  ال���ف���ائ���زي���ن  وت�����ض��ت�����ض��ي��ف   ..
لي�ضتعر�ضوا   ”35 دون  “مبتكرون 
ق�ض�س  الأ������ض�����ب�����وع  ج���م���ه���ور  اأم���������ام 
ال��ع��رب��ي يف قطاعات  ال�����ض��ب��اب  جن���اح 

التكنولوجيا.
امل�ضاركة  امل��ج��ت��م��ع  لأف������راد  مي��ك��ن  و 
بفعاليات ال�ضبوع و اختبار جمموعة 
ال�ضاعة  بني  امل�ضتقبلية  التجارب  من 
الرابعة ع�ضرا والتا�ضعة م�ضاء يوميا، 
“التحكم  جتربة  الفعاليات  وت�ضمل 
بقوة العقل” التي جتمع بني املعرفة 

وامل���ت���ع���ة ل��ل��ت��ح��ك��م ب���ال���ط���ائ���رات دون 
تناف�ضية حيث ميكن  لعبة  طيار عرب 
للمتناف�ضني و�ضع جهاز على روؤو�ضهم 
ل��ل��ت��ح��ك��م ب���ال���ط���ائ���رات اإ����ض���اف���ة اإىل 
 ”2.0 “الإن�ضان  جت��رب��ة  تتيح  ذل��ك 
فر�ضة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ني 
�ضت�ضهدها  ال���ت���ي  ال���ت���غ���ريات  ت�����ض��ور 

الب�ضرية يف امل�ضتقبل.
فر�ضة  ال���ض��ب��وع  فعاليات  ت��وف��ر  كما 
“ فن  ل���ت���ج���رب���ة  امل���ج���ت���م���ع  لأف����������راد 
على  للتعرف  الفرتا�ضي”  ال��واق��ع 
���ض��ك��ل امل�����ض��ت��ق��ب��ل م���ن م��ن��ظ��ور فنان 
تت�ضمن  فيما  الف��رتا���ض��ي..  ال��واق��ع 
الوا�ضعة”  امل�ضاحات  “مواهب  جتربة 
التفاعلية مع  الفقرات  جمموعة من 

و�ضع  يف  ق��درات��ه��م  لتعزيز  احل�����ض��ور 
امل�ضتقبلية  ل��ل��ت��ح��دي��ات  ال��ت�����ض��ورات 
امل�ضاركة  ل��ت��ع��زي��ز  ه���ادف���ة  ف��ع��ال��ي��ة  يف 
ا�ضتباقية  حلول  ابتكار  يف  املجتمعية 

للتحديات الأكر اإحلاحا.
التفاعلية  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ت�������ض���م���ل  و 
عبارة  وه���ي  ال�ضامتة”  “ال�ضينما 
من  جمموعة  تعر�س  �ضخمة  �ضا�ضة 
ال����زوار من  ي�ضافر  ال��ع��امل��ي��ة  الأف����الم 
خاللها اإىل امل�ضتقبل و”اإعداد الطعام 
بتقنية الطباعة ثالثية الأبعاد” التي 
ال������زوار م���ن ط��ب��اع��ة �ضورهم  مت��ك��ن 
با�ضتخدام  احل��ل��وى  على  ال�ضخ�ضية 
و”�ضيلفي  الأب����ع����اد  ث��الث��ي��ة  ط��اب��ع��ة 
القهوة  مل��ح��ب��ي  ت��ت��ي��ح  ال��ت��ي  القهوة” 

وطباعتها  ���ض��ي��ل��ف��ي  ����ض���ورة  ال��ت��ق��اط 
رغوة  على  ثانية   30 خ��الل  مبا�ضرة 

فنجان القهوة.
يف  للم�ضاركني  جوائز  توزيع  �ضيتم  و 
الأف����راد  م��ن  للم�ضتقبل  دب���ي  ا���ض��ب��وع 
ال���ذي���ن ���ض��ي��ك��ون��ون ع��ل��ى م���وع���د مع 
بالهواء  ال���ط���ع���ام  حم���ط���ات  جت���رب���ة 
تفاعلية  مو�ضيقية  ون�ضاطات  الطلق 
لر�ضم  ال���رق���م���ي  “اجلدار  وجت���رب���ة 
مع  و”ال�ضطرجن  اجلرافيتي” 
و”الهوكي  ال�ضطناعي”  ال���ذك���اء 
و”الكاريكاتري  الفرتا�ضي” 

الرقمي«.
للم�ضتقبل  دب��ي  ا�ضبوع  يت�ضمن  كما 
واملحا�ضرات  اجلل�ضات  من  جمموعة 

التفاعلية  واحل����وارات  العمل  وور����س 
يقدمها خرباء يف جمالت ا�ضت�ضراف 
مثل  ق���ط���اع���ات  ع�����دة  امل�����ض��ت��ق��ب��ل يف 
والنقل  والق��ت�����ض��اد  وال��ع��م��ل  التعليم 
“ الأحد” تنظيم  ي��وم غد  .. وي�ضهد 
 ”4.0 “امل�ضتقبل  ور�ضة عمل بعنوان 
للنمو  ال���الزم  ال��ث��وري  التحول  ح��ول 
“ت�ضميم  وجت����رب����ة  امل�����ض��ت��ق��ب��ل  يف 
وجل�ضة  ت�ضني”  ال��ب��ل��وك  تكنولوجيا 
ال�ضحابية  “احلو�ضبة  ح��ول  ح��واري��ة 
وال�����ذك�����اء ال����ض���ط���ن���اع���ي واإن����رتن����ت 
الأ���ض��ي��اء يف ال��ع��امل ال��رق��م��ي اجلديد 

من منظور الأمن ال�ضيرباين«.
الثنني  ي��وم  فعاليات  �ضمن  تعقد  و 
عن  حم��ا���ض��رة  اجل����اري  ن��وف��م��رب   4
كرافت  وم���اي���ن  روب��ك�����س  “مكعبات 
اآدم  ي��ق��دم��ه��ا  املدار�س”  وم�����ض��ت��ق��ب��ل 
“متجر  ب��ع��ن��وان  وج��ل�����ض��ة  ال���راف���ع���ي 
ال�ضركات  ب����ن����اء   -  4.0 الأف������ك������ار 

فعاليات  تت�ضمن  فيما  الثورية”.. 
نوفمرب  “الثالثاء” 5  ي��وم  الأ�ضبوع 
جل�ضتي “نقا�س �ضبابي عن امل�ضتقبل” 
املعمارية  الهند�ضة  اب��ت��ك��ار  و”اإعادة 

عامليا«.
الأربعاء”   “ يومي  فعاليات  وت�ضمل 
نوفمرب  و” اخلمي�س” 7  نوفمرب   6
متنوعة  م�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ج��ل�����ض��ات  ع��ق��د 
ليف”  ت�������ض���ني  “بلوك  ت��ت�����ض��م��ن: 
ال�ضركات  ب���ني  ال��ت��ع��ارف  و”�ضل�ضلة 
احلياة  دبي” و”م�ضتقبل  يف  النا�ضئة 
و”القيادة  ال�ضباب”  ق���وة  ال���ربي���ة: 
اإدارة امل��واه��ب يف  الإي��ج��اب��ي��ة: حت��دي 
القرن الواحد والع�ضرين” و”كوكبنا، 
العمل”  و”م�ضتقبل  �ضركاتنا” 

وغريها.
وي�ضهد ا�ضبوع دبي للم�ضتقبل تنظيم 
“اإميتيك  موؤمتر  الثانية من  ال��دورة 
رعاية  النا�ضئة حتت  مينا” للتقنيات 
بن  حم��م��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو 
وب���ال�������ض���راك���ة بني  م��ك��ت��وم  اآل  را����ض���د 
تي  اآي  و”اإم  للم�ضتقبل  دبي  موؤ�ض�ضة 
فندق  العربية” يف  ريفيو  تكنولوجي 
جمريا اأبراج الإمارات بدبي يومي 4 

و5 نوفمرب.
التكنولوجيا  امل���وؤمت���ر  وي�����ض��ت��ع��ر���س 
والب��ت��ك��ارات والخ��رتاع��ات اجلديدة 
ال���ع���امل وي�ضلط  ���ض��ت��غ��ري وج����ه  ال��ت��ي 
ال�ضوء على اأبرز الجتاهات امل�ضتقبلية 
�ضتحدث  التي  النا�ضئة  والتكنولوجيا 
القت�ضاد  م�ضتقبل  يف  نوعيا  تغيريا 

العاملي على �ضعيد املنطقة والعامل.
و ي�����ض��ارك يف امل���وؤمت���ر اأك���ر م��ن 31 
احلكوميني  امل�ضوؤولني  من  �ضخ�ضية 
والأكادمييني  واخل����رباء  وال��ب��اح��ث��ني 
ورواد  امل��ت��خ�����ض�����ض��ني  وامل���ت���ح���دث���ني 
من  امل�ضتقبل  وم�ضت�ضريف  الأع���م���ال 
دولة الإمارات وخمتلف اأنحاء العامل 
املوا�ضيع  م��ن  جمموعة  يناق�ضون   ..
ال�ضطناعي  ب����ال����ذك����اء  امل���ت���ع���ل���ق���ة 
ال�ضحة  وم�ضتقبل  العمل  وم�ضتقبل 
وم�ضتقبل  امل�ضتقبلية  واملدن  الرقمية 
الواقع  وتقنيات  وال�ضتدامة  الطاقة 
وتقنيات  الفرتا�ضي  وال��واق��ع  املعزز 
دبي  ا�ضبوع  وي��وف��ر  اخلام�س.  اجليل 
للم�ضتقبل من�ضة ل�ضتعرا�س ق�ض�س 
“مبتكرون  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��زي��ن  جن��اح 
اإب�����راز  اإىل  ت���ه���دف  ال���ت���ي   ”35 دون 
دور ال���ك���ف���اءات امل��ب��ت��ك��رة ال��ن��ا���ض��ئ��ة يف 
خمتلف  يف  واملنطقة  الإم����ارات  دول���ة 
والتكنولوجية  العلمية  ال��ق��ط��اع��ات 
واحلو�ضبة  ال�ضطناعي  الذكاء  مثل 
والطب والت�ضالت والنقل وغريها.

تفا�ضيل  ع���ل���ى  الط���������الع  ومي����ك����ن 
عرب  للم�ضتقبل  دب��ي  اأ�ضبوع  فعاليات 
https://»:الإلكرتوين امل���وق���ع 
www.dubaifuture.gov.

.  »/ae/futureweek

�ضلطان بن �أحمد �لقا�ضمي ي�ضيد مببادرة �ضتاوؤنا �آمن 

برعاية حمد�ن بن حممد .. �نطلق �أ�ضبوع دبي للم�ضتقبل 

كيف �ضتطعم �لتكنولوجيا �لب�ضرية ؟ ..حكومة �لإمار�ت وجمال�س �مل�ضتقبل تطرح �لإجابات

حممد �لقرقاوي:  
• �لريادة يف ت�صميم �مل�صتقبل حم�ر رئي�صي يف روؤى حممد بن ر��صد وحمرك لل��ص�ل بدبي �إىل �ملر�كز �لأوىل عامليا بني �ملدن �لأكرث جاهزية للم�صتقبل 
•  �أ�صب�ع دبي للم�صتقبل من�صة جديدة لإ�صر�ك �ملجتمع و �لهام �مل�ه�بني و�أ�صحاب �لعق�ل و�لأفكار و�ملبتكرين 

•  جتارب م�صتقبلية جتمع �جلهات �حلك�مية و�صركات �لتكن�ل�جيا ورو�د �لأعمال و�ملجتمع لت�صميم و�بتكار حل�ل لتحديات �لغد 

              �أ�صب�ع دبي للم�صتقبل:
•  ثالث�ة حم�اور رئي�ص�ة ت�صم�ل تخي�ل وت�صمي�م وتنفي�ذ �مل�صتق�ب�ل 
• جمال�س �مل�صتقبل �لعاملية تعقد بالتز�من مع ��صب�ع دبي للم�صتقبل 
• م�ؤ�ص�صة �لقمة �لعاملية للحك�مات تعقد جل�صات »ح��ر�ت م�صتقبلية« 
• »�إميتيك مينا« للتقنيات �لنا�صئة ي�صلط �ل�ص�ء على �أبرز ت�جهات تكن�ل�جيا �مل�صتقبل 
• »مبتكرون دون 35« ي�صتعر�ص�ن ق�ص�س جناح �ل�صباب �لعربي يف قطاع �لتكن�ل�جيا



األحد    3   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12773  
Sunday   3   November   2019  -  Issue No   12773

11

عربي ودويل

رئي�س  اأن  ال�ضبت،  اأم�����س  الربيطانية،  “التاميز”  �ضحيفة  ذك��رت 
الوزراء الربيطاين بوري�س جون�ضون �ضيتخلى عن التهديد بخروج 
بريطانيا من الحتاد الأوروبي دون اتفاق وذلك يف البيان النتخابي 
حلزب املحافظني، م�ضيفة اأن الرتكيز �ضيكون على القبول باتفاقه 
ب�ضاأن اخلروج.  وكان جون�ضون قد تعهد يف ال�ضابق بخروج بريطانيا 
اإىل  بالتو�ضل  �ضواء  الأول”  “ت�ضرين  اأكتوبر   31 ي��وم  التكتل  من 
اتفاق اأم ل لكن اأع�ضاء جمل�س العموم �ضوتوا ل�ضالح قانون يجربه 
على ال�ضعي لتمديد اخلروج اإىل 31 يناير “كانون الثاين«. وكانت 
دول الحتاد الأوروبي وافقت على متديد مهلة “بريك�ضت” اخلا�ضة 
بخروج بريطانيا حتى 31 يناير “كانون الثاين” املقبل. ويعار�س 
لن  اأن��ه  على  وي�ضر  بريك�ضت،  ب�ضاأن  جون�ضون  اتفاق  العمال  ح��زب 
ي��دع��م خ��ي��ار الن��ت��خ��اب��ات حتى يتخلى ع��ن ت��ه��دي��ده ب��رتك الحتاد 

الأوروبي دون اأي اتفاق على الإطالق.

قال وزير الداخلية الرتكي �ضليمان �ضويلو اأم�س ال�ضبت، اإن تركيا 
الذي  الوقت  اإىل بالدهم يف  املعتقلني  داع�س  اأع�ضاء تنظيم  �ضتعيد 

�ضكا فيه من التقاع�س الأوروبي ب�ضاأن هذه امل�ضاألة.
وقال �ضويلو عن املوقف الأوروبي الذي جعل تركيا تتعامل مبفردها 
وغري  لنا  بالن�ضبة  مقبول  غ��ري  اأم���ر  “هذا  ال�ضجناء،  م�ضاألة  م��ع 

م�ضوؤول اأي�ضاً.. �ضر�ضل اأع�ضاء داع�س املعتقلني اإىل بالدهم«.
الفارين يف �ضمال �ضرق �ضوريا  اأع�ضاء داع�س  واعتقلت تركيا بع�س 

خالل ال�ضهر املا�ضي، بعد اأن بداأت هجوماً ع�ضكرياً هناك.

ح�ضلت �ضفينة “اآلن كردي” الأملانية لإنقاذ املهاجرين من البحر 
املتو�ضط، والتي يوجد على متنها حاليا 88 مهاجراً، على ت�ضريح 
با�ضم  متحدث  وق���ال  اإي��ط��ال��ي��ا.  جنوبي  ت��اران��ت��و،  ميناء  يف  بالر�ضو 
يف  اإ�ضلر،  ج���وردون  ال�ضفينة،  ع��ن  امل�ضوؤولة  ووت�س”  “�ضي  منظمة 
“الطق�س يزداد �ضوءاً،  ت�ضريحات لوكالة الأنباء الأملانية “د.ب.اأ”: 
اأن  اأم�س  قررنا  لذلك  البلل،  اأ�ضابهم  ال�ضفينة  منت  على  والأف���راد 
تبحث ال�ضفينة حماية بالقرب من ال�ضواحل«. وكانت “اآلن كردي” 
ا�ضتقبلت املهاجرين على متنها ال�ضبت املا�ضي. وذكرت وكالة الأنباء 
ا�ضتناداً اإىل وزارة الداخلية الإيطالية، اأن اأملانيا  الإيطالية “اأن�ضا”، 
وفرن�ضا تعتزمان ا�ضتقبال 60 مهاجراً من على منت ال�ضفنية، بينما 
�ضت�ضقبل الربتغال 5 مهاجرين واأيرلندا اثنني. وقال عمدة تارانتو، 
رينالدو ميلوت�ضي، اإن “املدينة م�ضتعدة لو�ضول ال�ضفنية ولن ترتدد 

يف دعم هوؤلء املهاجرين خالل فرتة اإقامتهم الق�ضرية بها«.

با�ضرت احلكومة الأمريكية حتقيقا ي�ضتهدف تطبيق الفيديو “تيك 
توك” اململوك من �ضينيني ب�ضبب خماوف تتعلق بالأمن القومي، 
وفق ما اأفادت �ضحيفة نيويورك تاميز . ونقل التقرير عن م�ضادر 
غري حمددة اإن املراجعة التي جتريها جلنة حكومية قد تكون تتعلق 
فيما اإذا كان التطبيق ال�ضهري بالفيديوهات املو�ضيقية، ير�ضل بيانات 
اإىل ال�ضني. وتقود التحقيق جلنة ال�ضتثمار اخلارجي يف الوليات 
ال�ضتحواذ  عمليات  مبراجعة  تقوم  حكومية  هيئة  وه��ي  امل��ت��ح��دة، 
بعد مطالبة  ذلك  وياأتي  التقرير.  اأجنبية، وفق  �ضركات  من جانب 
الأمن  على  تيك-توك  ميثلها  خماطر  يف  بالنظر  اأمريكيني  ن��واب 
القومي، حمذرين من اإمكانية اأن ُت�ضتخدم من جانب بكني لأغرا�س 
التج�ض�س. وميكن اأن ت�ضمل املراجعة النظر يف عملية ال�ضتحواذ عام 
2017 على تيك توك، الذي كان يعرف اآنذاك با�ضم ميوزيكال.اإل 

واي، من جانب بايت-دان�س ومقرها بكني.
الرائج  التطبيق،  ال�ضينية على  ال�ضركة  ال�ضفقة ح�ضلت  ومبوجب 
ب���ني ال�����ض��ب��ان يف ت�����ض��وي��ر وب���ث ت�����ض��ج��ي��الت ال��ف��ي��دي��و، وي���ق���در عدد 
م�ضتخدميه يف اأنحاء العامل ب500 مليون. ورحب ال�ضناتور ماركو 

روبيو باإجراء املراجعة.
وكتب على تويرت “ال�ضهر املا�ضي طلبت من اخلزانة الأمريكية اأن 

جتري مراجعة لتيك-توك«.

عو��شم

لندن

بغداد

وا�شنطن

روما

�ضاعات حا�ضمة حتدد م�ضري �إ�ضر�ب »�لأونرو�« 
•• عمان-وكاالت:

املفاو�ضات ع�ضية  نتائج جولة جديدة من  تنتظر  �ضاعات حا�ضمة  تزال  ما 
الالجئني  وت�ضغيل  لإغ��اث��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  وك��ال��ة  ع��م��ال  اإ����ض���راب  م��وع��د 
جتهد  فيما  الإ���ض��راب،  يتم  اأن  دون  للحيلولة  “الأونروا”  الفل�ضطينيني 
لوزارة  التابعة  الفل�ضطينية  ال�ضوؤون  دائ��رة  خالل  من  الأردن��ي��ة  احلكومة 
اخلارجية يف حماولت تقريب وجهات النظر بني اإدارة الأونروا وموظفيها، 
الفل�ضطينيني  الالجئني  بعد  الأردن  ف�ضيكون  مت  اإن  الإ���ض��راب  واأن  �ضيما 
اأكرب املت�ضررين. وف�ضلت خالل الأيام املا�ضية الكثري من الجتماعات بني 
“الأونروا” وموظفيها، كان اآخرها اجتماع ا�ضتمر حتى �ضاعة متاخرة من 
 50 زي��ادة  كرينبول  بيري  للوكالة  العام  املفو�س  فيه  عر�س  اأم�س،  م�ضاء 
ديناراً )75 دولراً( على الرواتب بالتزامن مع اإجراء م�ضح للرواتب، اإل اأن 
ممثلي الحتاد العاملني رف�ضوا العر�س. ويطالب العاملني اإدارة الوكالة 
بح�ضب بيان لحتاد العاملني: اأوًل: وقف �ضيا�ضة التق�ضف والتقلي�ضات التي 
اأدت اإىل الرتاجع وانعدام اخلدمة املقدمة لالجئني الفل�ضطينيني. ثانياً: 
التخلي عن �ضيا�ضة التعيينات بنظام املياومة، اأما يف حالة ح�ضول املوظف 
على الإجازة يجب تعيني بديل له لت�ضتمر اخلدمات على اأكمل وجه. ثالثاً: 
توفري الأدوية وامل�ضتلزمات الطبية ذات اجلودة العالية وبالكميات املنا�ضبة 
يف العيادات. رابعاً: زيادة مبلغ 200 دينار جلميع العاملني يف اإقليم الأردن 
يف  امل�ضتويات  كافة  ويف   )20  -2 ال��درج��ة)  من  عمان  العامة-  والرئا�ضة 
وظائف ال�ضحة و�ضندوق التمويل ال�ضغري. وتعترب الدولة الأردنية اأكرب 
املت�ضررين من توقف خدمات “الأونروا” يف حال تنفيذ الإ�ضراب، خا�ضة 
الفل�ضطينني يف الردن يحملون اجلن�ضية الردنية،  وان معظم الالجئني 
املثقلة  الردن��ي��ة  احلكومية  امل��راف��ق  من  بديلة  خدمات  على  و�ضيح�ضلون 

واملتعبة من �ضغط الالجئني ال�ضوريني.

يخطط �لبنتاغ�ن ل�ج�د ما يقل عن �ألف جندي 

�ضوريا و�لن�ضحاب �لأمريكي �لذي مل يح�ضل 

من تلك �لقنابل م�ج�دة يف قاعدة �إجنريليك �جل�ية   50

حان �لوقت لإخر�ج �لأ�ضلحة �لنووية �لأمريكية من تركيا
•• و��شنطن-وكاالت:

يرى �ضتيفن بيفر، زميل بارز ومدير مبادرة احلد من 
الت�ضلح لدى موؤ�ض�ضة بروكينغز يف وا�ضنطن، اأن م�ضاألة 
الحتفاظ باأ�ضلحة نووية يف قاعدة اإجنرليك يف تركيا، 

باتت اأمراً مريباً. 
لرتدي  واأ�ضار بيفر، �ضمن موقع “نا�ضونال اإنرت�ضت”، 
العالقات الأمريكية – الرتكية من جديد. فقد اقرتح، 
يف ال�ضهر الأخري، �ضناتور جمهوري بارز تعليق ع�ضوية 
اخلارجية  وزارة  مل��ح��ت  ف��ي��م��ا  ال��ن��ات��و،  ح��ل��ف  يف  ت��رك��ي��ا 
الع�ضكرية  القوة  ل�ضتخدام  ا�ضتعدادها  اإىل  الأمريكية 

�ضد حليف اأمريكا امل�ضاك�س. 
اأن��ه مل يعد  ويف مثل ه��ذه ال��ظ��روف، ي��رى كاتب املقال 
اآن  واأن���ه  تركيا،  يف  ن��ووي��ة  اأ�ضلحة  ل��وج��ود  حاجة  هناك 

الأوان لإعادتها اإىل اأمريكا.
موؤ�ضرات  مالحظة  عدم  الكاتب،  ح�ضب  ال�ضعب،  ومن 
تركيا  رئي�س  ابتعد  فقد  وم��ت��ده��ورة.  م��ت��وت��رة  ع��الق��ة 
رجب طيب اأردوغان، زعيم تركيا الذي يزداد ا�ضتبداداً، 
ع��ن اأوروب�����ا وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة. وع��و���س ذل���ك، يقوم 
الرو�ضي فالدميري  الرئي�س  بتطوير عالقة وثيقة مع 
بوتني، كما دلت عليه ثمانية لقاءات جمعت بينهما يف 
العام اجلاري. ورف�س اأردوغان �ضراء �ضواريخ باتريوت 
 S-400 الدفاعية الأمريكية ل�ضالح منظومة �ضواريخ
الرو�ضية غري املتطابقة مع نظام الدفاع اجلوي املتكامل 

حللف الناتو.
من  ت��رك��ي��ا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ا�ضتبعدت  ل���ه،  ونتيجة   
مما   ،F-35 للمقاتلة  امل�ضرتك  الربنامج  يف  امل�ضاركة 
الرتكية  امل��ق��ات��الت  م��ن  ال��ث��اين  اجل��ي��ل  م�ضري  يجعل 
اتخذه  مت�ضرع  قرار  بعد  الكاتب،  يفيد  وكما  جمهوًل. 
ع�ضكرية  ق��وة  �ضحب  ب�ضاأن  ترامب  الأمريكي  الرئي�س 

ترامب قراره. وقال وزير الدفاع مارك اإ�ضرب الثنني: 
لدينا يف  كان  اأق��ل مما  �ضيكونون  اأنهم  هي  “توقعاتي 
اإىل وح��دات جمهزة بعربات مدرعة  م�ضرياً  ال�ضابق” 
مل تن�ضرها وا�ضنطن �ضابقاً يف �ضوريا. واأكد رئي�س هيئة 
الأمريكية  ال��ق��وات  اأّن  م��ارك ميلي  الأرك���ان اجل���رال 
دير  يف  النفط  وح��م��اي��ة  التنف  ق��اع��دة  ب��ني  �ضتنق�ضم 
الباقية  القوات  البنتاغون عدد  الزور. و�ضع م�ضوؤولو 
200 ع��ن�����ض��ر. وه����ذا يرتك  ال��ت��ن��ف ع��ن��د ح����وايل  يف 
هام�ضاً اأقل من 800 جندي ميكن البنتاغون ن�ضرهم 

من دون اأن يعك�س بالكامل مفاعيل الن�ضحاب.
وقال م�ضوؤول ع�ضكري بارز �ضابق قاد قوات اأمريكية يف 
بن�ضر كتيبة وهي وحدة  الأم��ر ي�ضمح  اإّن هذا  املنطقة 
400 و1000  ب��ني  ت����رتاوح  اأن  م��ن اجل��ن��ود مي��ك��ن 
هناك  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات  وج���ود  قيمة  لكن  عن�ضر. 
يرتبط بالإبقاء على عالقات ميدانية مع قوات �ضوريا 
وفقاً  الكردية  امليلي�ضيات  من  املوؤلفة  الدميوقراطية 
“الإبقاء  واأ�ضاف  ال�ضابق.  الع�ضكري  امل�ضوؤول  قاله  ملا 
على العلم مرفرفاً يف تلك املنطقة مهم لرتك الأكراد 

•• و��شنطن-وكاالت:

يف تقرير ن�ضرته جملة “بوليتيكو” الأمريكية، عر�س 
مرا�ضل ال�ضوؤون الدفاعية َو�ضلي مورغان كيفية تاأثري 
قرار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب بحماية حقول 
الأمريكيني هناك  �ضوريا على عدد اجلنود  النفط يف 
والذي قد يعود اإىل ما كان عليه عند ت�ضلمه من�ضبه 
اأوائل 2017. ينقل القادة الآن قوات اإ�ضافية وعربات 
مدرعة اإىل حمافظة دير الزور الغنية بالنفط. ُير�َضل 
غادروها  التي  القواعد  يف  النت�ضار  ليعيدوا  البع�س 
فجائي  ب�ضكل  ترامب  اأمرهم  بعدما  املا�ضي،  الأ�ضبوع 

بالن�ضحاب من املنطقة.
اإع���الن عدد  ال��دف��اع  وزارة  امل�ضوؤولني يف  ي��زال على  ل 
القوات التي �ضتبقى يف �ضوريا حلماية حقول النفط. 
املهمة  اإن  يقولون  �ضابقني  ع�ضكريني  م�ضوؤولني  لكّن 
عدة  اأو  كتيبة  بحجم  ت�ضكياًل  الأرج��ح  على  �ضتتطلب 
مئات من اجلنود اإ�ضافة اإىل حوايل 200 جندي بقوا 
العدد اجلديد  اأّن  يعني  وه��ذا  البالد.  �ضرق  يف جنوب 
500 جندي كانوا منت�ضرين  �ضيتخطى على الأرجح 

يف �ضوريا يف يناير “كانون الثاين” 2017.
قال اجلرال املتقاعد جاك كني الذي قدم امل�ضورة غري 
الر�ضمية لإدارة ترامب حول م�ضائل الأمن القومي اإّن 
“على  �ضيكون عددها  الأر���س  على  الأمريكية  القوات 
اأما  وف��ق��اً لع��ت��ق��اده.  600 جندي”  الأرج����ح ح���وايل 
العراق  ال��ب��ارز يف  الأم��ري��ك��ي  املتقاعد وال��ق��ائ��د  ال��ل��واء 
اأّن مهمة  داينا بيتارد فاعتقد   2015 و   2014 بني 
احلماية “حتتاج اإىل ب�ضع مئات من ال�ضباب، 300 اأو 
400 على الأقل.” واأ�ضاف: “هذا ما �ضاأكون مرتاحاً 
مواقع  يحر�ضونها.  ال��ت��ي  امل��ن�����ض��اآت  ل��ع��دد  وف��ق��اً  م��ع��ه، 
اأّنه  اإىل  م�ضرياً  تكون �ضخمة”  اأن  النفط هذه ميكن 
“ميكن اأن يكون لديك �ضركات يف مواقع عدة، وهذا ما 

قد ي�ضعك عند حوايل اأكر من 600 عن�ضر.« 
يتابع مورغان اأّن ذلك قد يدفع م�ضتوى اأعداد القوات 
1000 عن�ضر  ي��ق��ارب  اإىل م��ا  ���ض��وري��ا  الأم��ري��ك��ي��ة يف 
اأم���ر ب�ضحب قواته  ال��ب��الد ح��ني  ك��ان��وا م��وج��ودي��ن يف 
الأم��ري��ك��ي��ة م��وج��ودة يف  ال��ق��وات  �ضتكون  ال�ضهر.  ه��ذا 
كيلومرتاً   38 ح��وايل  بع�ضهما  عن  يبعدان  موقعني 
ُيعرفان بكونوكو والقرية اخل�ضراء، وفقاً ملا قاله قائد 
ملرا�ضلني  ماكينزي  فرانك  اجل��رال  املركزية  القيادة 
يوم الأربعاء. لكنه مل يقدم تفا�ضيل اأخرى عن وجود 
من  امل��زي��د  ننتظر  “اإننا  ق��ائ��اًل:  حجمها  اأو  ال��ق��وات 
عليه  �ضتبدو  كيف  ح��ول  الأمريكية  احلكومة  ق��رارات 

اخلطة على املدى الطويل.«
عن�ضر   500 م��ن  الأمريكية  ال��ق��وات  اأع���داد  ارتفعت 
نهاية  يف   2000 اإىل  ال��رئ��ا���ض��ة  ت��رام��ب  ا�ضتلم  ح��ني 
الرقم  وانخف�س  البنتاغون.  تقدير  بح�ضب   2017
عندما  اأوًل  اجلي�س  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ف��اج��اأ  بعدما 
حتدث عن ان�ضحاب كامل يف دي�ضمرب “كانون الأول” 
ترامب  دفعوا  القومي  الأم��ن  م�ضوؤويل  لكّن  املا�ضي. 
1000 جندي يف وقت  ف��رتك  الن�ضحاب  اإب��ط��اء  اإىل 

�ضابق من ال�ضنة احلالية. 
اإّن  اإعالنه عن قتل البغدادي،  قال ترامب الأحد بعد 
الوليات املتحدة �ضتخرج لكنها �ضترتك جنوداً حلماية 
النفط: “اأريد اأن اأعيد جنودنا اإىل الوطن، لكنني اأريد 
اأن اأ�ضمن النفط.” يف الوقت الذي اأطلق ترامب هذه 
املالحظات، كان اجلي�س قد تقدم بعدد من اخليارات 
ح���ول ن��ط��اق وع���دد ال��ق��وات الأم��ري��ك��ي��ة يف دي���ر الزور 
مل��ا ق��ال��ه م�����ض��وؤول يف وزارة ال��دف��اع ي��وم الثنني،  وف��ق��اً 
اأنه مل يتم اتخاذ قرار نهائي يف تلك  على الرغم من 

اللحظة.
جندي  األ���ف  ع��ن  يقل  م��ا  ل��وج��ود  البنتاغون  يخطط 
اتخذ  �ضوريا ح��ني  يف  ك��ان منت�ضراً  ال���ذي  ال��ع��دد  وه��و 

عما قاله اأردوغ��ان ب�ضاأن رغبته باحل�ضول على اأ�ضلحة 
ال�ضيا�ضي:  حلزبه  قال  �ضبتمرب”اأيلول”،  ففي  نووية. 
لكن  ن���ووي���ة.  ب���روؤو����س  ���ض��واري��خ  ال����دول  بع�س  “لدى 
الغرب ي�ضر على اأننا ل ن�ضتطيع احل�ضول عليها. هذا 

ما ل اأ�ضتطيع قبوله«. 
اأن تركيا لي�ضت مكاناً منا�ضباً  ولذا يعتقد كاتب املقال، 

ل�ضت�ضافة اأ�ضلحة نووية اأمريكية. 
اجلي�س  يحتفظ  الأم��ري��ك��ي��ني،  العلماء  احت��اذ  وح�ضب 
الأمريكي يف اأوروب��ا ب� 150 قنبلة من نوع B51، كي 
وق���وات جوية  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع  ن���زاع  يف  ت�ضتخدم 
حليفة حمددة. ويقال اإن 50 من تلك القنابل موجودة 

���ض��غ��رية م���ن ���ض��رق ���ض��وري��ا، اأط���ل���ق اأردوغ�������ان هجوماً 
امل��ن��ط��ق��ة م��ن دون مراعاة  ت��ل��ك  ���ض��د  ك��ب��رياً  ع�����ض��ك��ري��اً 
لقوات كردية بذلت جهوداً كبرية مع اجلي�س الأمريكي 
لتدمري داع�س، وفقدت يف �ضبيل ذلك قرابة 10 اآلف 
من مقاتليها الأك��راد. وعند نقطة ما، طوقت املدفعية 
اأمريكية.  ق��وات  ت�ضغله  ت��زال  ما  كانت  موقعاً  الرتكية 
وه���دد ت��رام��ب ب��ف��ر���س ع��ق��وب��ات، وك���رر ا���ض��ت��ع��داده ل�” 

تدمري” القت�ضاد الرتكي. 

ق�صية مقلقة
ويرى الكاتب اأن هناك ق�ضية اأخرى تدعو للقلق ناجتة 

يعلمون اأننا ل نبتعد عنهم ب�ضل كامل.” وحتدث عن 
عاماًل  حتى  لي�س  “وهو  ث��ان��وي  م��ن  اأق���ل  النفط  اأّن 
قيادة  ع��ل��ى  ال��ق��درة  ه��و  اإل��ي��ه  بالن�ضبة  امل��ه��م  مهماً”. 
العاملة يف جزء من  الإرهابية  العمليات �ضد اخلاليا 
وادي ال���ف���رات.  و���ض��دد اجل����رال امل��ت��ق��اع��د ج���اك كني 
على اأن اأهمية ح�ضور هذه القوات على الأر�س هو يف 
ربطها بني املقاتلني والقاذفات وامل�ضريات واملروحيات 
احل��رب��ي��ة. وه����ذا ي��ف��وق اأه��م��ي��ة م�����ض��األ��ة ع���دد القوات 
الأمريكية. واأ�ضاف “اأنت ل حتتاج يف الواقع كي تكون 
واعرتف اإ�ضرب اأّن القوات  واقفاً عند كل حقل نفط”. 
اأي حترك للقوات  الأمريكية الربية واجلوية �ضرتدع 
يريدون  اأن��ه��م  م�ضيفاً  ال��رو���س  حلفائها  اأو  ال�ضورية 
حت�ضل  الدميوقراطية  �ضوريا  ق��وات  اأن  من  “التاأكد 

على نفاذ اإىل املوارد«.
نحتاج  ل  “اإننا  ال�ضابق:  الع�ضكري  امل�ضوؤول  واأ���ض��اف 
ردع  يف  ح��ت��م��اً  �ضت�ضاعد  لكنها  داع�������س،  ���ض��د  ل���ل���دروع 
الأت��راك من حماولة دخول  ال�ضوري،  النظام  لرو�س، 

ذلك اجلزء من �ضوريا.«

اإجن��ريل��ي��ك اجلوية  ق��اع��دة  اأم��ري��ك��ي��ة يف  داخ���ل من�ضاأة 
اأمل��ان��ي��ا وه��ول��ن��دا وبلجيكا  ق��واع��د يف  الرتكية )وت����وؤوي 

واإيطاليا 100 قنبلة اأخرى(. 
الوليات  ن�����ض��رت  امل��ا���ض��ي،  ال���ق���رن  خم�ضينيات  وم��ن��ذ 
يقل  عددها  اأن  رغ��م  اأوروب���ا،  يف  نووية  اأ�ضلحة  املتحدة 
�ضبعة  من  لأك��ر  اإليه  و�ضلت  ما  اأوج  عن  بكثري  اليوم 
تلك  لن�ضر  املعلن  ال��ه��دف  وك���ان  ال�ضبعينات.  يف  اآلف 
الأ�ضلحة هو امل�ضاعدة يف ردع هجوم �ضد دول يف اأوروبا 
بالتزام  اأوروب��ي��ني  حلفاء  طماأنة  مع  الناتو،  يف  اأع�ضاء 

اأمريكا بالدفاع عنهم.

هدف �صيا�صي
حاجة  يريان  والناتو  وا�ضنطن  اأن  املقال  كاتب  وي��رى 
لوجود اأ�ضلحة نووية اأمريكية يف اأوروبا. وفيما قد يكون 
ل�ضتخدام اأ�ضلحة نووية اأثر ع�ضكري، بات احللف ينظر 
�ضيا�ضياً:  ه��دف��اً  تخدم  اأن��ه��ا  باعتبار  القنابل  تلك  اإىل 
الردع. ويف حال ف�ضل الردع واندلع �ضراع، فاإن التلويح 
تت�ضاعد  اأن  الأم��ور على و�ضك  ب��اأن  يعني  با�ضتخدامها 

اإىل م�ضتويات مرعبة، وبالتايل اإنهاء �ضراع. 
قنبلة   B61  100 وج���ود  اأن  الكاتب  ي��رى  ذل��ك  اإىل 
يف ق��واع��د ل����دول يف ح��ل��ف ال��ن��ات��و ���ض��وى ت��رك��ي��ا ي���وؤدي 
اجلوية  ال��ق��وات  م��ن  لكل  يتوفر  وفيما  الغر�س.  ذل��ك 
قدرات  والبلجيكية  والهولندية  والأمل��ان��ي��ة  الأمريكية 
معتمدة على حمل اأ�ضلحة نووية، وطواقم مدربة على 
ت�����ض��اوؤلت م��ن��ذ بع�س  ت��ل��ك الأ���ض��ل��ح��ة، ط��رح��ت  ت�ضليم 
اجلوية  ال��ق��وات  على  ينطبق  ذل��ك  ك��ان  اإذا  عما  الوقت 

الرتكية. 
لوجود  ج���دوى  م��ن  يعد  اأن���ه مل  اإىل  ال��ك��ات��ب  ويخل�س 
الرتكية،  اإجنرليك  قاعدة  يف  اأمريكية  نووية  اأ�ضلحة 

واأنه اآن الأوان لإعادتها اإىل اأمريكا. 

مهاجر� باك�ضتانيا يف �ضاحنة بفرن�ضا   31
 •• ني�س-�أ ف ب:

عر على 31 مهاجرا من باك�ضتان خمبئني يف �ضاحنة يف جنوب فرن�ضا، وفق ما اأعلن النيابة العامة 
اأم�س.

وقالت النيابة العامة اإن ال�ضائق وهو اأي�ضا من باك�ضتان، مت توقيفه. وتاأتي الأنباء بعد العثور على 
اأنهم فيتناميون، داخل �ضاحنة تربيد يف بريطانيا ال�ضهر املا�ضي. وك�ضف  39 �ضخ�ضا يعتقد  جثث 

ذلك خماطر طرق الهجرة غري ال�ضرعية اإىل اأوروبا.
وعر على جمموعة املهاجرين الباك�ضتانيني خالل عملية تفتي�س روتينية على طريق �ضريع قرب 
احلدود الإيطالية اجلمعة، وفق املدعني الفرن�ضيني. ومت ت�ضليم املهاجرين، بينهم ثالثة مراهقني، 

اإىل ال�ضلطات الإيطالية عمال بقواعد الهجرة.
وقال مكتب النيابة العامة يف ني�س بجنوب �ضرق فرن�ضا “�ضنحاول معرفة اإمكان التو�ضل اإىل �ضبكة 

كما نفعل يف مثل هذه احلالت«.

“�ضرى ما  �ضيحّل مكان ماكالينان، قال ترامب 
جهته  م��ن  رائ��ع��ون«.  اأ�ضخا�س  لدينا  �ضيح�ضل. 
اأو���ض��ح امل��ت��ح��ّدث ب��ا���ض��م ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س هوغان 
غيديل “مثلما قال الرئي�س، كيفن ماكالينان قام 
القدامى  املحاربني  يوم  بعد  �ضُيغادر  رائ��ع.  بعمل 
“يف 11 ت�ضرين الثاين-نوفمرب”، وبعد مغادرته 

�ضيكون ت�ضاد وولف وزيراً بالوكالة«.
ترامب  اأعلن  املن�ضرم  الأّول-اأك��ت��وب��ر  ت�ضرين  يف 
ا�ضتقالة ماكالينان الذي اأ�ضيف بذلك اإىل لئحة 

طويلة من امل�ضوؤولني الذين غادروا اإدارته.
وك��ت��ب ت���رام���ب يف ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ت��وي��رت “كيفن 

•• و��شنط-�أ ف ب:

اأعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب اأّنه اختار 
ماكالينان  كيفن  م��ك��ان  ليحّل  ج��دي��داً  م�����ض��وؤوًل 
الذي  بالوكالة  الداخلي  الأم��ن  وزي��ر  من�ضب  يف 
الهجرة  مواجهة  اإط��ار  يف  مركزّياً  موقعاً  ُيعترب 

غري ال�ضرعّية.
وج��ع��ل ال��رئ��ي�����س اخل��ام�����س والأرب���ع���ون للوليات 
املتحدة من مكافحة الهجرة ال�ضرية اأحد املحاور 
الرئي�ضية حلملته النتخابية يف اقرتاع 2016.

وولف  ت�ضاد  ب��اأن  تفيد  تقارير  عن  �ضوؤاله  ول��دى 

وزي��را لالأمن  ب�ضفته  رائ��ع  بعمل  ق��ام  ماكالينان 
ال��داخ��ل��ي ب��ال��وك��ال��ة«. وك���ان ه���ذا ال��وزي��ر املكلف 
�ضوؤون الهجرة قد توىل مهماته يف ني�ضان-ابريل 
يكن  مل  ال��ت��ي  نيل�ضن  لكري�ضنت  خلفا  امل��ا���ض��ي، 
ترامب را�ضيا عنها. لكن مع ذلك، تاأتي ا�ضتقالة 
ك��ي��ف��ن م��اك��ال��ي��ن��ان ب��ع��دم��ا ���ض��رح يف وق���ت �ضابق 
اأنه ل ي�ضعر باأنه قادر  ل�ضحيفة وا�ضنطن بو�ضت 
“ما  على ال�ضيطرة على وزارته. وقال ماكالينان 
اأ�ضيطر عليه هو اللهجة والر�ضالة والعالقات  ل 
مع اخلارج وطروحات الوزارة يف فرتة يزداد فيها 

ال�ضتقطاب«.

�ختيار وزير جديد للأمن �لد�خلي باأمريكا

�إجر�ء�ت �لعزل ت�ضمن لرت�مب »غالبية غا�ضبة«  •• توبيلو-�أ ف ب:

دونالد  الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س  اأك����د 
اجراءات  اأن  خ��الل جتمع  ت��رام��ب 
عزله التي اأطلقها الدميوقراطيون 
“غالبية  ع��ل��ى  يح�ضل  �ضتجعله 
يف النتخابات الرئا�ضية  غا�ضبة” 
مبداأ  بذلك  مطبقا   2020 لعام 
للدفاع  و�ضيلة  اأف�ضل  هو  الهجوم 

عن النف�س.
الآلف  اأم���������ام  ت�����رام�����ب  واأع�����ل�����ن 
م����ن م���ن���ا����ض���ري���ه امل��ت��ح��م�����ض��ني يف 
بولية  ت��وب��ي��ل��و  م��ك��ت��ظ��ة يف  ق��اع��ة 
)جنوب  امل��ح��اف��ظ��ة  م��ي�����ض��ي�����ض��ي��ب��ي 
�ضرق( “مل نحظ يوما بهذا القدر 

من الدعم«.
وت��ف��ي��د اآخ����ر ا���ض��ت��ط��الع��ات ال����راأي 
من   40،9% دع��م  على  ح�ضوله 
من  اأن  يعترب  لكنه  الأم��ريك��ي��ني. 
ال�ضلبة  ال��ن��واة  ال�����ض��روري حتفيز 

يف  اخلمي�س  حا�ضم  ت�ضويت  وبعد 
ال��ن��واب ح��ول عزله، احتد  جمل�س 
الذي  ت��رام��ب  ح��ول  اجلمهوريون 

بدا هجوميا.
قال  الت�ضويت  على  �ضاعات  وبعد 
ل”وا�ضنطن  م��ق��اب��ل��ة  يف  ت���رام���ب 
اكزامير” �ضاهم ذلك يف “حتفيز 
قاعدتي كما مل يح�ضل من قبل«.

جدا  ق������ذرة  ع�����زل  “كلمة  وق������ال 
ب������اأن  اأ��������ض�������دق  اأن  مي���ك���ن���ن���ي  ل 
الدميوقراطيني الذين ل ينجزون 
بي.  ال�ضاقها  ي��ح��اول��ون  ���ض��يء  اأي 
�ضتنقلب  اأنها  واأعتقد  اإه��ان��ة.  انها 

عليهم«.
النواب  جمل�س  ���ض��وت  واخلمي�س 
مقابل  ����ض���وت���ا   232 ب���اأغ���ل���ب���ي���ة 

ل�ضمان  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ق��اع��دت��ه  يف 
ت�ضرين  يف  انتخابه  اإع����ادة  ف��ر���س 

الثاين-نوفمرب املقبل.
التي  ال��ع��زل  “اجراءات  اإن  وق���ال 
الدميوقراطية  الغالبية  اأطلقتها 
ه���ج���وم على  ال����ن����واب  يف جم��ل�����س 
واأ�ضاف  نف�ضها”.  الدميوقراطية 
اإن اجلمهوريني  اأق��ول لكم  “لكني 
اأقوياء و�ضينالون غالبية غا�ضبة«.
الأول لرتامب منذ  التجمع  وهذا 
اأن �ضوت جمل�س النواب الأمريكي 
اخلمي�س لأول مرة على امل�ضي يف 

اجراءات عزله.
الدميوقراطيني  ب��اأن  اجلمعة  ورد 
�ضيكونون اأول من يدفع الثمن يف 
خطوة  ب�ضبب  الق����رتاع  ���ض��ن��ادي��ق 

عملية  لإط��������الق  ����ض���وت���ا   196
العزل وفتح حتقيق ر�ضميا. وقالت 
بيلو�ضي  ن��ان�����ض��ي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ض��ة 
ياأخذ  “اليوم،  ال��ت�����ض��وي��ت  ق��ب��ل 
التالية  اخل��ط��وة  ال��ن��واب  جمل�س 
يف اجراءاتنا لعقد جل�ضات ا�ضتماع 
ال�ضتخبارات  جلنة  اأم��ام  مفتوحة 
يف املجل�س حتى يرى عامة النا�س 

احلقائق باأنف�ضهم«.
ويف حال �ضوت جمل�س النواب على 
لعملية  ت��رام��ب  �ضيخ�ضع  اتهامه 
الذي  ال�ضيوخ  جمل�س  يف  �ضيا�ضية 
يجعل  م��ا  معه  مت�ضامنا  ي���زال  ل 

عزله م�ضتبعدا.
ترامب  ب”ا�ضتغالل  وم�����ن�����ددة 
منذ  بيلو�ضي  حت��ر���س  لل�ضلطة” 

“اإهانة”  يعتربها  ���ض��ده  ات��خ��ذت 
“اأكر  النتخابية  قاعدته  حتفز 

من اأي وقت م�ضى«.
واأ�ضاف اأن الأمريكيني “يراقبون 
اأي درجة هذا الإجراء  اإىل  ويرون 
كان  ���ض��ل��وك��ه  اأن  م���وؤك���دا  ظامل” 
الأوكرانية  الق�ضية  يف  “مثاليا” 

التي هي وراء الف�ضيحة.
وتابع اأن الزعماء الدميوقراطيني 
الق�ضاء  “يحاولون  الكونغر�س  يف 
وقال  اجلمهوري”.  احل���زب  على 
�ضن�ضتعيد  اأب���دا  يح�ضل  ل��ن  “هذا 
يهيمن  ال����ذي  النواب”  جم��ل�����س 
ال��دمي��وق��راط��ي��ون يف  ال��ي��وم  عليه 
والبيت  ���ض��ي��وخ  جم��ل�����س  اأن  ح���ني 

الأبي�س باأيدي اجلمهوريني.

اأ���ض��اب��ي��ع ع��ل��ى ع���دم ا���ض��ف��اء �ضبغة 
�ضيا�ضية مفرطة على هذه العملية 
اأكرب يف  بانق�ضامات  الت�ضبب  لعدم 
الرئا�ضية  النتخابات  قبل  البالد 

والت�ضريعية يف 2020.
يتعلق  ل  “الأمر  اجلمعة  وغ��ردت 
الأمر  ب�ضيا�ضته.  اأو  ب�ضخ�ضيته 
ي��ت��ع��ل��ق ب��واج��ب��ن��ا يف ال����دف����اع عن 

الدميوقراطية«.
وب��ع��د ت���ردد لأ���ض��ه��ر ق���ررت يف 24 
على  حزبها  ح��ث  اأيلول-�ضبتمرب 
���ض��ل��وك ه���ذا ال��ن��ه��ج اخل��ط��ري بعد 
ك�ضف معلومات عن ات�ضال هاتفي 
ب��ني ت��رام��ب ون��ظ��ريه الأوك�����راين 
ال�ضيف  زيلين�ضكي  ف��ول��ودمي��ري 

املا�ضي.
ت���رام���ب من  امل���ح���ادث���ة ط��ل��ب  ويف 
ن�ضاطات  يف  “التحقيق”  حم��اوره 
بايدن  جو  الدميوقراطي  خ�ضمه 

وابنه هانرت يف اأوكرانيا.
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عربي ودويل

يحيا �ل�صعب، 
ي�صقط �لربملان

   م��ن��ذ ال���ض��ت��ف��ت��اء، ب���رز مفهوم 
جديد لل�ضيادة الوطنية.

“اخلروج”  اأن�����ض��ار  ب��ن��ى  ول��ئ��ن   
حملتهم حول احلاجة اإىل ا�ضتعادة 
وهو  و�ضتمن�ضرت،  ب��رمل��ان  ���ض��ي��ادة 
املبداأ الد�ضتوري الوحيد املوروث 
من �ضرعة احلقوق لعام 1689، 
ب  فاإن ال�ضتفتاء،  من جانبه، ن�ضّ
ال�ضعب باعتباره الو�ضي اجلديد 
الربيطانية.      ال�������ض���ي���ادة  ع���ل���ى 
امل��ح��اف��ظ��ني نف�ضه  وي��ج��د ح���زب 
التاريخي  ولئ������ه  ب����ني  مم���زق���ا 
مل  ال���ذي  و”ال�ضعب”،  ل��ل��ربمل��ان 
ي���ع���د ن����واب����ه امل���ح���اف���ظ���ني جمرد 
وف����ق وعيهم  ي�����ض��ّوت��ون  اأم����ن����اء، 
يثقون  الناخبني  لأن  و�ضمريهم 
خمل�ضني  كممثلني  ول��ك��ن  ب��ه��م، 
ا�ضتخدمنا  اإذا  )“املندوبني”(، 
للفيل�ضوف  امل����ع����روف  ال��ت��م��ي��ي��ز 

اإدموند بريك.
    ويطّور اخلطاب املحافظ حاليا 
جديًدا،  هو�ًضا  “ال�ضعب”  لهذا 
م�ضحوًبا بهجوم ي�ضتهدف اأعداء 
ال�ضيا�ضية  النخبة  ال�ضعب:  ه��ذا 
ت�ضكالن  ���ض��ل��ط��ت��ان  وال�����ربمل�����ان، 

الأ�ض�س التاريخية للحزب.
كانت   ،2016 ي���ون���ي���و  م���ن���ذ     
ت���دخ���الت ب��ع�����س ال��ربمل��ان��ي��ني يف 
و�ضتمن�ضرت يكرون من ا�ضتخدام 
ل��غ��ة ت�����ض��يء ل��ل��م��وؤ���ض�����ض��ة، حيث 
وغري  “فو�ضوًيا  ال��ربمل��ان  يعترب 
اإجماع”  اإىل  الو�ضول  على  ق��ادر 
“م�ضلول  اأو   ، ب��������راديل(  )ب�����ن 
دابل(؛  )�ضتيف  اخلوف”  ب�ضبب 
م��ن خالل  الناخبني  ي��خ��ون  اإن���ه 
البقاء”  “برملان  ب��اأن��ه  التظاهر 
يجعله  مما  ب��الن��ت(،  )كري�ضبني 
)ب����وب  غيبوبة”  يف  “برملان 
“ع�ضابة  ف�������ض���اء  و  ����ض���ي���ل���ي(؛ 
ب����ريي(  )ج���ي���ك  ال�ضيا�ضيني” 
)ج����ورج  البقاء”  و”موؤامرة   ،

فرميان(.
    ولكن خ��ارج ال��ربمل��ان، خا�ضة، 
مدوناتهم  على  الل�ضن.  تنطلق 
ال�������ض���خ�������ض���ي���ة، مي�����ار������س ن�����واب 
م�����ض��ك��ك��ون يف اأوروب������ا م��ن��ذ فرتة 
ط���وي���ل���ة، م���ث���ل ج�����ون ري��������دوود، 
حريتهم يف التعبري عن غ�ضبهم، 
غري  “الربملان  ه����ذا  وي���دي���ن���ون 

املجدي«.
   لقد اأعطى اآخ��ر موؤمتر حلزب 
املحافظني يف مان�ض�ضرت، يف اأوائل 
“الربيك�ضيت  م��وؤي��دي  اأك��ت��وب��ر، 
من  امل������ق������رب������ني  املت�ضدد”، 
جم��م��وع��ة الأب����ح����اث الأوروب����ي����ة 
فر�ضة  ري���������س-م����وغ،  جل����اك����وب 
الفا�ضد”  “الربملان  ب���  للتنديد 
و”املعادين  ج��ن��ك��ي��ن��ز(،  )اأن���دري���ا 
“هيئة  اأي�ضا  او  للدميقراطية”، 
مع  بالتواطوؤ  بروك�ضل”،  اإذاع���ة 

بي بي �ضي الأخرى.

   ح��ج��ة ردده�����ا رئ��ي�����س ال�����وزراء 
نف�ضه يف كلمته اخلتامية، �ضاجًبا 
تنفيذ  ي��رف�����س  ال���ذي  “الربملان 
القيام  وي��رف�����س  ال��ربي��ك�����ض��ي��ت، 
اإجراء  ويرف�س  ب��ّن��اء،  �ضيء  ب��اأي 
م�ضيفا،  مبكرة”،  ان���ت���خ���اب���ات 

باأ�ضلوبه املميز:
برنامج  ال������ربمل������ان  ك������ان  “لو   
الن�ا�س  لك����ان  ال��واق��ع،  تلفزيون 
طويلة  فت�����رة  منذ  �ضوت�وا  ق��د 
على  لكن  الغاب��������ة،  من  لطردنا 
نرى  اأن  ب��اإم��ك��ان��ن��ا  ك����ان  الأق������ل 
خ�ضية  اأك����ل  على  جم��رًبا  املذيع 

الكنغر«.

�لت�صحية بالحتاد
 على مذبح �لربيك�صيت

     ه���و����س ح����زب امل��ح��اف��ظ��ني ب� 
�ضجب  ي�����ض��اح��ب��ه  “ال�ضعب”، 
معظم  اأن  م���ع  ال���ض��ت��ب��ل�����ض��م��ن��ت، 
رحمه  م�����ن  ول���������دوا  اأع���������ض����ائ����ه 
بوري�س  اخل�ضو�س،  وجه  -وعلى 
وزرائ���ه.  م��ن  وال��ع��دي��د  جون�ضون 
جون�ضون  حكومة  خطاب  اأن  اإل 
يعطي  ال����ربي����ك���������ض����ي����ت،  ح��������ول 
روؤيته  ح��ول  متناق�ضة  موؤ�ضرات 

لهذا ال�ضعب.
يتم  ال���ربي���ك�������ض���ي���ت،  غ����ري  يف     
القت�ضادية  الأج����ن����دة  ت��ع��ري��ف 

ن�ضيان  الحت���اد،  ازدراء  وبالتايل 
عو�ضته زيادة يف الهتمام مب�ضاألة 

اإيرلندا ال�ضمالية.
   واإىل جانب ال�ضكالية املركزية 
تف�ضر  ال�ضمالية،  اإيرلندا  حلدود 
الناحية  م�����ن  امل�������زاي�������دة،  ه������ذه 
بالعالقات  ال����ض���رتات���ي���ج���ي���ة، 
مع  املحافظني  حلزب  التاريخية 
الدميقراطي،  الحت���ادي  احل��زب 
خم�ضو�ضة  ���ض��راك��ة  خ���الل  م���ن 
اليها  ا�ضتندت  الت�ضكيلني،  ب��ني 
ل���ل���ح�������ض���ول على  ت����ريي����زا م������اي 
الأغلبية املطلقة بعد النتخابات 

الت�ضريعية يف مايو 2017.

م�ضى،  وق�����ت  اأي  م����ن  اأك������ر     
كحزب  امل��ح��اف��ظ��ني  ح���زب  يظهر 
اإع���ادة  ت��ع��د عملية  اإجن���ل���رتا. مل 
مبعاقله  فقط  مرتبطة  متركزه 
اأ�ضا�ًضا  ت��ق��ع  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ي��ة، 
يف ج��ن��وب ���ض��رق اإجن���ل���رتا، ولكن 

ا، باأولوياته اجلديدة. اأي�ضً
ال�ضتفتاء  م�����ض��األ��ة  ع����ودة  م���ع     
ال�������ث�������اين ح���������ول ال�����ض����ت����ق����الل 
الإ���ض��ك��ت��ل��ن��دي ب�����ض��رع��ة اأك���رب من 
�ضمت  ي�ضري  ل��الأ���ض��واء،  املتوقع 
ب�������ض���اأن هذا  امل���ح���اف���ظ���ني  ح�����زب 
الآن  م�ضتعد  اأن���ه  اإىل  امل��و���ض��وع، 
ب���اإ����ض���ك���ت���ل���ن���دا حتى  ل��ل��ت�����ض��ح��ي��ة 

والج��ت��م��اع��ي��ة اجل��دي��دة للحزب 
مبداأ  اإىل  ال�����ع�����ودة  اأن����ه����ا  ع���ل���ى 
الوزراء  لرئي�س  الواحدة  الدولة 
دي�ضرائيلي،  بنيامني  الفيكتوري 
التاريخية  ال�����ض��خ�����ض��ي��ات  اأح�����د 
يدافع  ال���ذي  املحافظني،  حل��زب 
ع����ن حم���اف���ظ���ة حت�����رتم وحتمي 

الفئات الأكر ه�ضا�ضة.
الأم���������ة  م�����ف�����ه�����وم  وي���������ض����م����ل     
اإقليمية  نغمات  ��ا  اأي�����ضً ال��واح��دة 
ب�ضكل  ت���ط���ورت  وج��ي��و���ض��ي��ا���ض��ي��ة 
ال��وق��ت. وقد  خمتلف م��ع م���رور 
املنت�ضرة  الإم���ربي���ال���ي���ة  راف������ق 
تعزيز  ال��ف��ي��ك��ت��وري،  ال��ع�����ض��ر  يف 

الأربعة  املكونات  بني  قوي  احت��اد 
ل��ل��م��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة )اإجن����ل����رتا 
وا����ض���ك���ت���ل���ن���دا ووي����ل����ز واإي���رل���ن���دا 
 ،1921 ع������ام  ح���ت���ى  ب���اأك���م���ل���ه���ا 
ال�����ب�����الد(، اإىل  ت��ق�����ض��ي��م  ت����اري����خ 
امل�ضطلح  ال��ذي يظهر فيه  احل��د 
بال�ضم الر�ضمي للحزب )“حزب 

املحافظني والحتاديني«(.
   ل��ك��ن ح��ك��وم��ت��ي ت���ريي���زا ماي 
ُتتهمان  ج���ون�������ض���ون،  وب���وري�������س 
بانتظام بالت�ضحية بهذا الحتاد 
وك�ضفت  الربيك�ضيت.  على مذبح 
املناق�ضات الربملانية التي جرت يف 
19 اأكتوبر عن ن�ضيان ا�ضكتلندا، 

ي��ت�����ض��ن��ى ل���ل���ب���ل���د ل����ل����خ����روج من 
الحت��اد الأوروب���ي.    وهكذا، كما 
ال�ضابة  العمالية  النائب  لحظت 
األي�ضون ماكغفرن يف 19 اأكتوبر 
يف جمل�س العموم، “ي�ضبح حزب 
جنوب  حزب  ح�ضرًيا  املحافظني 

اإجنلرتا«.

�صغط “�أن�صار 
�لربيك�صيت �ملت�صدد«

   ه���ذا الن��ك��ف��اء، ال����ذي يو�ضف 
على  ال�ضغرية”،  “اإجنلرتا  باأنه 
ال�ضيقة،  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ق��وم��ي��ة 
وك��راه��ي��ة الأج��ان��ب يف كثري من 
الأحيان، ل يظهر فقط يف جنوب 
ا يف �ضكل  البالد، وامنا يظهر اأي�ضً
موؤيدي  ب��اجت��اه  انتخابي  ه��ج��وم 
اأ�ض�ضه  ال��ذي  الربيك�ضيت،  ح��زب 
 2019 ع����ام  ف���رباي���ر  ���ض��ه��ر  يف 
اململكة  ا���ض��ت��ق��الل  ح���زب  ق���دم���اء 
نايجل  مقدمتهم  ويف  امل��ت��ح��دة، 
ف��اراج، وال��ذي ت�ضّدر النتخابات 

الأوروبية مايو 2019.
الباحثني  اأط���روح���ة  وح�����ض��ب      
ف���ورد وم��اث��ي��و جودوين،  روب����رت 
ف����اإن ال��ع��دي��د م���ن م���وؤي���دي هذا 
الناخبني  اإىل  ي��ن��ت��م��ون  احل����زب 
ال�ضابقني حلزب العمل يف �ضمال 
اإجنلرتا، واأقنعهم اخلطاب املبني 
على التخويف، الذي يبّثه نايجل 
ف���اراج ح��ول تهديد ال��ه��ج��رة من 

اأوروبا ال�ضرقية.
“موؤيدي  �����ض����غ����ط  حت�������ت     
اأن  يبدو  املت�ضدد”،  الربيك�ضيت 
اليوم  ي��ج��م��ع  امل��ح��اف��ظ��ني  ح����زب 
التي  ال�ضعبوية  امل��ك��ون��ات  جميع 
متيز حزب الربيك�ضيت، خ�ضو�ضا 
الإجنليزي،  ال��ق��وم��ي  الن��ك��ف��اء 
للموؤ�ض�ضة،  املناه�س  واخل��ط��اب 
ويتناق�س  للربملانية.  واملناه�س 
هذان العن�ضران الأخريان متاًما 

مع القيم الأ�ضلية للحزب.
   تخّل�س، منذ بداية �ضهر �ضبتمرب 
العنا�ضر  م����ن   ،2019 ع������ام 
الأكر اعتداًل )با�ضتبعاد حوايل 
حكومة  ق��ب��ل  م���ن  ب��رمل��ان��ي��ا   20
احلزب  ه��ذا  يوا�ضل  جون�ضون(، 
ال��ت��اري��خ��ي م�����ض��اره اله����وج نحو 

�ضعبوية م�ضتهرتة.
ك���ان  اإذا  ال���ت�������ض���ّك���ل،  ه������ذا  يف     
م�ضتقبل الثنائية احلزبية، حزب 
ُيلعب  ب��ات  املحافظني،   / العمل 
ا�ضتقطاب  حالة  يف  حزبني  ح��ول 
وم��ت��ط��رف��ني -جريميي  ق�����ض��وى 
منذ  العمل  ح��زب  زعيم  كوربني، 
على  اإل���ي���ه  ي��ن��ظ��ر   ،2015 ع����ام 
ا�ضالفه-،  م��ن  اأك��ر  ي�ضاري  اأن��ه 
بالن�ضبة  م�ضرًقا  امل�ضتقبل  يبدو 
يت�ضدر  حيث  املحافظني،  حلزب 
ا�ضتطالعات الراي، ويقوده زعيم 

يتمتع ب�ضعبية كبرية.
�أ�صتاذ �حل�صارة �لربيطانية 

يف جامعة ب�رغ�ندي

يتم تعريف �لأجندة �لقت�صادية و�لجتماعية �جلديدة للحزب على �أنها �لع�دة �إىل مبد�أ �لدولة �ل��حدة
موؤمتر احلزب اكتوبر 2019نايجل فاراج زعيم حزب الربيك�ضيت

بوري�س جون�ضون  �ضعبوية املحافظني

ترييزا ماي متهمة بالت�ضحية بالوحدةاألي�ضون ماكغفرن:  ا�ضبح حزب العمال حزب اجنلرتا

يجد حزب �ملحافظني نف�ضه ممزقا بني ولئه �لتاريخي للربملان و»�ل�ضعب« هل �أ�ضبح حزب �ملحافظني ح�ضرًيا حزب جنوب �إجنلرت�...؟

ي�صهد تغيري� جذريا يف قيمه:

�لوجه �جلديد حلزب �ملحافظني �لربيطاين...!
•• �لفجر -�أغني�س �ألك�شندر كولري – ترجمة خرية �ل�شيباين

   مل ي�ؤد �ل�صتفتاء �لذي �أجري يف 23 ي�ني� 2016 
�ملتحدة  للمملكة  �لد�صت�ري  �ل��ت����زن  زعزعة  �إىل 
ا بتغيري جذري يف �لقيم �لتي مت  فح�صب، بل قام �أي�صً

بناء حزب �ملحافظني �لربيطاين عليها.

“حزب  ك���  �لآن  ي��ظ��ه��ر  �لأخ����ري  ه���ذ�  ب����د�أ  ل��ق��د    
من  �صكل  �إىل  باحلاجة  ي�صي  مما  �جلديد،  �ل�صعب” 
ب�صكل  تتنا�صب  مبا�صرة، وهي ل  �أكرث  �لدميقر�طية 
�حلزب  فيه  �زده��ر  �لذي  �لتمثيلي  �لنظام  مع  جيد 

د�ئًما.
    يف قلب هذه �ل�صعب�ية �جلديدة، هناك خطاب غري 

�لكاملة  بامل�ص�ؤولية  و�صتمن�صرت  برملان  يتهم  م�صب�ق، 
عن �ل�صلل �لد�صت�ري �لذي مييز �لعملية �لت�صريعية 
لالحتاد  �لبالد  م��غ��ادرة  كيفية  ح���ل  �لربيطانية 

�لأوروبي.
يف  لل�زر�ء  كرئي�س  ج�ن�ص�ن  ب�ري�س  و�ص�ل  مع       
ي�لي� 2019، و�لذي �صّم �ص�ته �إىل ��ص��ت “�أن�صار 

�لربيك�صيت �ملت�صدد”، عرف هذ� �لنحر�ف �ل�صعب�ي 
�لعجز  �صجعه  ج��دي��د�،  زخ��م��ا  ل��ل��ربمل��ان  �ملناه�س 
�صد  م��ر�ت  ث��الث  �ص�ت  -�ل���ذي  للربملان  �حلقيقي 
�تفاقية �لن�صحاب �لتي �برمتها ترييز� ماي، و�أّجل 
-للخروج  ج�ن�ص�ن  ب�ري�س  �تفاقية  على  �لت�ص�يت 

من هذه �لأزمة.

حت�����ت ���ص��غ��ط 
م�����������ؤي����������دي 
�ل��ربي��ك�����ص��ي��ت 
�مل�����ت�����������ص�����دد، 
ي��ج��م��ع ح���زب 
�ملحافظني �لي�م 
�ملك�نات  جميع 
�ل�������ص���ع���ب����ي���ة 

م�����ع و����ص����ل 
ج����ن�������ص����ن 
ك����رئ����ي���������س 
لل�زر�ء، عرف 
�لن�����ح�����ر�ف 
�ل�������ص���ع���ب����ي 
�مل����ن����اه���������س 
ل�����ل�����ربمل�����ان 

يبدو حزب �ملحافظني على ��صتعد�د للت�صحية باإ�صكتلند� يف �صبيل خروج �لبلد من �لحتاد �لأوروبي
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عربي ودويل

ال�ضرر املعنوي«. 
  مل تزعجها الختبارات وتفتي�س 
رفيقها  م��ن��زل  –وكذلك  منزلها 
يف  –ول  ج���ي���وك���ان���ت���ي  ك���زاف���ي���ي���ه 
الدويل،  النقد  �ضندوق  يف  عملها 
الذي حافظ على دعمه لها طوال 

الإجراءات.
    يف بري�ضي، يف اوج ال�ضطرابات 
الحتكاك  م���ن  مت��ك��ن��ت  امل���ال���ي���ة، 
اأ�ضا�س  وع��ل��ى  ال���دويل،  بالتمويل 
نيكول  دّع�������م  ال����ت����ج����رب����ة،  ت���ل���ك 
ل�ضندوق  ت��ر���ض��ي��ح��ه��ا  ����ض���ارك���وزي 
 .2011 م��اي��و  يف  ال���دويل  النقد 
ال��رم��ز ق���وي م���رة اأخ�����رى: كانت 
فرن�ضا تعاين من اإذلل عاملي ب�ضبب 
ف�ضيحة دومينيك �ضرتاو�س كان. 
�ضرتاو�س  دوم��ي��ن��ي��ك  وا���ض��ت��ب��دال 
ا  اأي�ضً كان، بكري�ضتني لغارد، هو 
و�ضيلة لإبعاد عالقة فا�ضحة على 
�ضندوق  ع��ن  الأخ��الق��ي  امل�ضتوى 

النقد الدويل...
    ال�����ض��ي��دة ال��ف��رن�����ض��ي��ة، وج���دت 
ن��ف�����ض��ه��ا غ���ارق���ة يف ق��ل��ب الأزم�����ة 
الرتويكا  خطة  كانت  اليونانية. 
)ال����ب����ن����ك امل�����رك�����زي الأوروب�����������ي، 
املفو�ضية، �ضندوق النقد الدويل( 
وتركت  للغاية،  �ضعبة  لالإنعا�س 
ال��ع��ام اليوناين  ال����راأي  اآث��اره��ا يف 
ال�����ذي اأ����ض���ب���ح م���ع���ادي���ا لأوروب�������ا. 
التهام  ي��وّج��ه  ب��روك�����ض��ل،  يف  لكن 
الدويل،  النقد  �ضندوق  عناد  اىل 
بالإ�ضافة اإىل تعنت الأملان... ومع 
2011، كانت  اأغ�ضط�س  ذلك، يف 
اأول من  ه���ي  ك��ري�����ض��ت��ني لغ�����ارد 
النمو  اإىل عدم قتل  ال��دول  يدعو 
من خالل خف�س الديون ب�ضرعة 

كبرية.
    ان��ه امل��ن��ع��رج... ���ض��ن��دوق النقد 
اقت�ضاد موجه  اإىل  ال��دويل يدعو 
ن��ح��و ال���ن���م���و، ورمب�����ا ي���ك���ون هذا 
ال����ن����وع م����ن اخل����ط����اب ه����و ال����ذي 
اأق��ن��ع اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون بالدفاع 
املركزي  البنك  يف  ت�ضميتها  ع��ن 
فيه  �ضتحتاج  وق��ت  يف  الأوروب�����ي، 
فرن�ضا، بدين 100 باملئة، وعجز 
اأن  اإىل  ب��امل��ئ��ة،   3 ن�ضبة  ي��الم�����س 
ي��ظ��ل ال��ب��ن��ك امل���رك���زي الأوروب�����ي 

مرناً وعلى خطى �ضيا�ضة دراغي.
ق�ضية  ع����ن  ال���ك���ث���ريون  داف������ع     
الرئي�س  ح��ول  لغ���ارد  كري�ضتني 
بالتاأكيد  اأراد  ال����ذي  ال��ف��رن�����ض��ي، 
ين�س  الأمل���������اين،  امل���ر����ض���ح  جت���ن���ب 
ويدمان يف هذا املن�ضب. وكان ا�ضم 
لغارد يف الكوالي�س منذ مدة. لقد 
ت�ضاورت مع جلنة الأخالقيات يف 
�ضندوق النقد الدويل قبل اإعالن 
تعيينها ملدة ثماين �ضنوات يف هذا 

املن�ضب الثابت.
   ت�ضتمر فرتة عملها يف �ضندوق 
 ،2021 ال��دويل حتى عام  النقد 
ال���ع���الق���ة قبل  ول���ك���ن���ه���ا ق��ط��ع��ت 
لتاأنيث  ه�����ل  ولي����ت����ه����ا.  ن���ه���اي���ة 
املركزي  الهرمي للبنك  الت�ضل�ضل 

الأوروبي؟ 
قوية  �ضيدة  لغ����ارد،  كري�ضتني    
معلمني  اأرب�����ع�����ة  ع���ل���ى  ت���ت���ل���م���ذت 
وفيلبان،  راف����اري����ن،  ���ض��ي��ا���ض��ي��ني: 

و�ضاركوزي، وماكرون.
عن ل�ب��ن

املفاجئ،  وال����ده����ا  وف������اة  ب���ع���د     
روبري، اأ�ضتاذ اللغة الإجنليزية يف 
اجلامعة، ومبجرد ح�ضولها على 
�ضهادة البكالوريا، قررت، هي التي 
باللغة  ال��ت��ح��دث  حت�ضن  ت��ك��ن  مل 
الإجنليزية ب�ضكل جيد، قررت اأن 
تدر�س يف الوليات املتحدة. رحلة 
بحث  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  بنف�ضها  ت�ضفها 
وهذا  الأب...  عن  نف�ضي  حتليلي 
للعثور  ب��ال��ع��ودة  لها  �ضي�ضمح  م��ا 
بيكر  يف  الأوىل  وظ��ي��ف��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
اآن���د م��اك��ن��زي، ال��ت��ي ك��ان �ضريكها 
الوكيل يف باري�س امراأة. لقد كان 
اأق���ل ان�����ض��داًدا م��ن فرن�ضا  الأف����ق 
رئا�ضتها  تولت   ،1999 وع��ام   ...
يف ���ض��ي��ك��اغ��و، وه���ي رائ����دة يف هذا 

امل�ضتوى.

ف�صلت مرتني 
اأم����وم����ة يف     ل وج������ود لإج��������ازة 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، وع��ن��د ولدة 
ابنها الأول، وا�ضلت ن�ضاطها املهني 
وقالت  ال���ولدة.  يومني من  حتى 
يف مقابلة مع جملة اإل الفرن�ضية 
)هي( يف مار�س املا�ضي: “وا�ضلت 
عدت  عندما  الطبيعية  الر�ضاعة 

اإىل العمل«. 
    بالن�ضبة للطفل الثاين، فالأمر 
ل ي�����ض��دق: رغ��م اأن��ه��ا ك��ان��ت على 
ال����������ولدة، ح���ر����ض���ت على  و����ض���ك 
اجتماع  يف  ح�������ض���وره���ا  ت����اأم����ني 
جمل�س الإدارة، بينما كانت �ضيارة 
الإ�ضعاف تنتظر يف اجلزء ال�ضفلي 

من املبنى يف حالة ... 
    ك��ري�����ض��ت��ني لغ�������ارد، امل���ول���ودة 
ويلفريد  م���ن  امل��ط��ل��ق��ة  لل���وي���ت، 
وتقبلت  ول���دي���ه���ا،  رّب����ت  لغ������ارد، 
بال�ضرورة  يتبعان  ل  اأنهما  فكرة 
عائلة  ال��ك��ربى يف  امل��دار���س  م�ضار 

ا بالديبلومات. مليئة اأي�ضً
   فقد اختار اأح��د اأولده��ا طريق 
امل���ط���اع���م،  م���ه���ن���ة  ال���ت���ك���وي���ن يف 
اخلا�س،  م��ط��ع��م��ه  الآن  ومي��ل��ك 
الثاين  واأ���ض��ب��ح  ال��ربوت��ي��ني؛  دار 
نف�ضها  ه���ي  م��ع��م��اري��ا.  م��ه��ن��د���ض��ا 
ف�ضلت مرتني يف امتحان الدخول 
ل�����الإدارة،  ال��ق��وم��ي��ة  امل��در���ض��ة  اإىل 
فرن�ضا،  يف  ال�ضهرية  املدر�ضة  تلك 
ومل جتعل من دخولها هاج�ضا اأو 

م�ضكلة...
اأعلى  ع��ل��ى  ال���ن���ج���اح  اذن  مي��ك��ن   
مبدر�ضة  امل�������رور  دون  م�����ض��ت��وى 
وهذا  العريقة.  الفرن�ضية  الإدارة 
الفرن�ضية  النخب  يدفع  اأن  يجب 

اىل التفكري ...
زاه���دة:     كري�ضتني لغ����ارد ه��ي 
نباتية لأكر من اأربعة عقود، لن 
خروف.  فخذ  ام��ام  اأب���ًدا  تباغتها 
دعوتها  اإىل  ب��ح��اج��ة  ك��ن��ت  واإذا 
ف��اخ��رت ح�ضاء  ال��ع�����ض��اء،  ل��ت��ن��اول 

اخل�ضار. 
اخلام�ضة  ال�����ض��اع��ة  ت�����ض��ت��ي��ق��ظ    
وهي  ال�ضباحة،  مت��ار���س  �ضباًحا، 
ريا�ضة تاألقت فيها خالل �ضنوات 
املراهقة يف لوهافر بالفوز مبكان 
البطولة  يف  التتويج  من�ضة  على 
يف   ،1971 ل����ع����ام  ال���ف���رن�������ض���ي���ة 

ال�ضباحة املتزامنة. 
واأثناء  املنزلية،  ال��دراج��ة  على     

ملفاتها.  قراءة  ميكنها  التمرين، 
ال����رح����الت  يف  اأو  امل�������ض���اع���د  يف 
جال�ضة،  وه���ي  ت���ق���وم،  ال��ط��وي��ل��ة، 
بحركات ريا�ضية خم�ضو�ضة. “اإذا 
�ضاألوين ما الذي يحدث يل، اأقول 
اأجهز ج�ضدي للتزحلق على  اإنني 
الدعابة،  ب��روح  م��ررت،  اجلليد”، 
ن�ضرت  الباري�ضيان  مع  مقابلة  يف 

عام 2017.

�لنحياز �إىل مع�صكر 
�صارك�زي

اأول     ج����ان ب��ي��ري راف����اري����ن ه���و 
املوهبة وحتدث  ه��ذه  م��ن لح��ظ 
ات�ضال  ���ض��رياك.  ج��اك  اإىل  عنها 
راف���اري���ن  ح��ك��وم��ة  ل���دخ���ول  اأول 
يف   ... ي��ن��ج��ح  مل   2004 ع�����ام 
كري�ضتني  ك��ان��ت   ،2005 م��اي��و 
لغ��ارد تعي�س يف �ضيكاغو عندما، 
وق���ت  ����ض���ب���اًح���ا،   5 ال�������ض���اع���ة  يف 
�ضكرتاريتها  ابلغتها  ا�ضتيقاظها، 
بريتون  ت����ريي  ب�����اأن  ال��ب��اري�����ض��ي��ة 

يحاول الو�ضول اإليها.
حكومة  ت�ضكيل  ع��م��ل��ي��ة  ك��ان��ت     
جديدة جارية يف باري�س، واأدركت 

اأح���اط���ت ب���ذاك الإج������راء. انطلق 
ميكنها  ل  وك���وزي���رة،  ال��ت��ح��ق��ي��ق. 
يف  العدل  اأم��ام حمكمة  اإل  املثول 
تعلق  ال���ب���داي���ة،  يف  اجل��م��ه��وري��ة. 
اختال�س  يف  “التواطوؤ  ب���  الأم����ر 
بعد  ول���ك���ن  عمومية”،  اأم�������وال 
التحقيقات، مل تعد امل�ضاألة �ضوى 
اأموال  باختال�س  �ضمح  “اإهمال، 

عامة ارتكبه فرد«.
   املحامي العام، جان كلود مارين، 
براءة كري�ضتني لغارد،  دافع عن 
كانت  �ضبيلها.  ب���اإخ���الء  وط��ال��ب 
ك��ري�����ض��ت��ني لغ������ارد م����وج����ودة يف 
ال�����دويل عندما  ال��ن��ق��د  ���ض��ن��دوق 
اإجازة  طلبت  ث��م  املحاكمة،  ج��رت 
دي�ضمرب  يف  ل��ل��ح�����ض��ور  ب��اأ���ض��ب��وع 
2016. واأُدينت الوزيرة ال�ضابقة 
املحكمة  ان  ال  “بالإهمال”، 
ا�ضتثنتها من العقوبة، ومل ت�ضجل 

اإدانتها يف ال�ضجل اجلنائي.
تاأييدها     وما يعاب عليها، لي�س 
احتجاجها  ع��دم  وامن��ا  للتحكيم، 
ع���ل���ى احل���ك���م ال������ذي م���ن���ح 403 
و45  تابي،  لربنارد  ي��ورو  مليون 
“جرب  ي���ورو حت��ت ع��ن��وان  مليون 

الأوروب����ي����ة. مت ت��اأج��ي��ل ه���دف 3 
وحتى  ال��ولي��ة،  نهاية  اإىل  باملائة 
 ،2012 ال���ولي���ة، ع���ام  ن��ه��اي��ة  يف 
اأعلى  ي��زال عجز حكومة فيون  ل 
بكثري )4 فا�ضل 8 باملائة مع دين 
باملائة   2 ف��ا���ض��ل   90 اإىل  ي�ضل 
م���ن ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج����م����ايل، 
لالإح�ضاء  الوطني  للمعهد  وفًقا 
القت�ضادية(. و�ضمن  والدرا�ضات 
�ضحر  يكن  مل  ال��ي��ورو،  جمموعة 
ل�ضتعادة  كافيا  لغ��ارد  كري�ضتني 
فيه  تبذل  وق��ت  يف  فرن�ضا  ر�ضيد 
دول اأوروب��ي��ة اأخ���رى ج��ه��وًدا غري 

م�ضبوقة للعودة اإىل الطريق ...

�لغ��س يف قلب �لأزمة 
�لي�نانية

التحكيم  ق�����ض��ي��ة  ت����اأت����ي  ث����م     
�ضد  تابي  برنار  ملف  يف  ال�ضاقة، 
كريدي ليونيه، فقد طالتها تهمة 
ال�ضتباه يف التحّيل والتزوير التي 

�ضُيقرتح عليها  ما  �ضيًئا  اأن هناك 
فيلبان،  دو  دومينيك  ك��ان  ثم   ...
رئ��ي�����س ال������وزراء امل��ف��رت���س، على 
حقائبها  اأوىل  ل��ه��ا  وق���دم  اخل���ط 
بالتجارة  م���ك���ل���ف���ة  ال�������وزاري�������ة: 
للتفكري،  مهلة  طلبت  اخلارجية. 
“لديك  ف���ي���ل���ب���ان:  دو  ق��اط��ع��ه��ا 
لكنني  ت��ري��دي��ن��ه،  ال�����ذي  ال���وق���ت 
الإجابة.  قبل  ال�ضّماعة  اأ�ضع  لن 
املاء،  يف  لغ���ارد  كري�ضتني  ق��ف��زت 
فيلبان،  م��ق��اوم��ة  ت�ضتطيع  ومل 
الذي ل يقاوم. روت هذه الذكرى 

ملجلة �ضالنج مار�س 2008. 
   املحامية التي تدير مكتبا يزن 
عن  غ���اب���ت  دولر،  م���ل���ي���ار   1.4
ال�ضورة، فهي حتتل املرتبة الرابعة 
  ... فيلبان  حكومة  يف  والع�ضرين 
�ضريعا ما اثارت �ضراحتها �ضرخا 
ع��ن��دم��ا اع��ل��ن��ت، ب��ع��د ي��وم��ني من 
توليها وظيفتها، اأن قانون العمل 
و”ي�ضكل  “معقد”،  ال��ف��رن�����ض��ي 

وتدارك دو  عائقا امام الت�ضغيل”، 
فيلبان املوقف.

لإ�ضالح  العديدة  امل��ح��اولت  اإن    
ق���ان���ون امل��وؤ���ض�����ض��ات ال�����ض��ه��ري هذا 
2005، يجعل خريجة  عام  منذ 
لكنه  حمّقة،  الجتماعي  القانون 
العمل  ق��ان��ون  اإن  ال��ق��ول  ل ميكن 
التب�ضيط  م��ن  ال��ك��ث��ري  ك�ضب  ق��د 

واملرونة...
   ق���رب���ت ن���ه���اي���ة ع���ه���د ����ض���رياك، 
وكري�ضتني لغارد ت�ضقط تدريجيا 
كانت  لقد  ���ض��ارك��وزي.  مع�ضكر  يف 
الر�ضمية،  رح��الت��ه  ك��ل  يف  تنظم 
اج���ت���م���اع���ات م���ع ال��ف��رن�����ض��ي��ني يف 

اخلارج حل�ضاب حملته.
  ب���ع���د ان���ت�������ض���ار �����ض����ارك����وزي، مل 
عليها  واق���رتح  الرئي�س،  ين�ضاها 
حقيبة الزراعة والروة ال�ضمكية. 
كبرية  عالقة  املن�ضب  لهذا  لي�س 
مب���ه���ارات ك��ري�����ض��ت��ني لغ�����ارد ... 
انها فرتة موؤقتة فقط بني مايو 

تنظيم  وق����ت   ،2007 وي���ون���ي���و 
الت�ضريعية. 

ي��ون��ي��و، خ��ل��ف��ت جان   19    م���ن 
ل��وي�����س ب��ورل��و يف ب��ري���ض��ي، الذي 
التي  البيئة  حقيبة  ب���دوره  ت��وىل 
امل���ه���زوم يف  اآلن ج��وب��ي��ه،  ت��رك��ه��ا 
�ضاغرة  الت�ضريعية،  الن��ت��خ��اب��ات 
ام�����راأة  اأول  ه���ي  اي�����ض��ا،  ه��ن��ا   ...
واليوم،  امل���وازن���ة.  ����ض���وؤون  ت��ت��وىل 
“ امليزانية  نراها تدافع بقوة عن 
ال�ضيا�ضات  ت��ل��ك   ،“ اجل���ن���دري���ة 
تكليف  تختار  ال��ت��ي  الق��ت�����ض��ادي��ة 
ال��ن�����ض��اء مب���واق���ع ق��ي��ادي��ة يف هذا 
املجال. وت�ضت�ضهد بدرا�ضة اأجراها 
�ضندوق النقد الدويل، تبنّي اأن 2 
باملائة فقط من بنوك العامل على 

راأ�ضها امراأة.
دوره�����ا  ي���ك���ن  ب���ري����ض���ي، مل     يف 
ان  اأم���ر  ُت���رك لها  اذ  دائ��ًم��ا  �ضهال 
ت�����ض��رح ل��ل�����ض��رك��اء الأوروب����ي����ني اأن 
فرن�ضا لن حترتم قواعد امليزانية 

�لنجاح  ميكن 
ع��ل��ى �أع��ل��ى 
م�������ض���ت���وى 
�مل���رور  دون 
مب����در�����ض����ة 
ة  ر � د لإ �
�ل��ف��رن�����ض��ي��ة 
�ل���ع���ري���ق���ة

ب��ري���ض��ي،  يف 
�أوج  ف���������ي 
�ل�ضطر�بات 
�مل����ال����ي����ة، 
مت��ك��ن��ت م��ن 
�لح���ت���ك���اك 
ب��ال��ت��م��وي��ل 
�ل�����������دويل

�لبنك �ملركزي �لأوروبي: 

كري�ضتني لغارد، �ل�ضيدة �لقوية...!
•• �لفجر – خرية �ل�شيباين

�لعملة،  �أزم��ة  خ��الل  در�غ��ي  ماري�  يق�لها  كلمة  كل     
كانت تزن مليار�ت من �لي�رو يف �ص�ق �لأ�صهم. كري�صتني 
لغارد، �لتي خلفته ر�صميًا ي�م �جلمعة �لأول من ن�فمرب، 
هي �أَْل�َصن من �لإيطايل، وتقدم وجها �أكرث جاذبية �ألف 

مرة للم�ؤ�ص�صة.    �صاغ �لبنك �ملركزي �لأوروبي �صيا�صته 
لغارد،  ومع  در�غ��ي.  بف�صل  م�صتد�م  ب�صكل  �لنقدية 
بالطبع،  ودوًد�.  ووجًها  �ت�صالية  روحا  نف�صه  �صيمنح 
بع�س �لنا�س ي�صتغرب�ن: “�إنها حمامية، ول متلك معرفة 

ن�صمع يف بروك�صل.  كاملة بعامل �ل�صريفة و�ملالية”، 
ذ�ت �لنقد وّجه �ليها �أثناء مرورها ببري�صي، حيث قيل 

در�غي  “كان  و�إذ�  �قت�صادية”...  خبرية  “لي�صت  �إنها 
فريق  من�ّصطة  �صتك�ن  فاإنها  تع�ي�صه،  ميكن  ل  رئي�صا 
باختيارها  �لكثريون  ويتكهن  �لبع�س.  يت�قع  متمّيزة”، 
و�لن�صيحة  �ل�صت�صارة  لها  �صيقدم  �لذي  �لثاين،  للرجل 
 63 لغ��ارد،  كري�صتني  �لتقنية.     �خليار�ت  معظم  يف 
�لنتقاد�ت،  من  �لن�ع  هذ�  �صيزعجها  كان  رمبا  عاًما، 

وه� نقد يق�م على نظرة جن�ص�ية ما، ل� مل تتع�د على 
لها  �أول مقابلة عمل  ذلك منذ بد�يتها. عندما ح�صرت 
قان�ن  يف  متخ�ص�صة  كربى  فرن�صية  حماماة  �صركة  يف 
�لأعمال، “جتر�أت” على �ل�ص�ؤ�ل عما �إذ� كانت �صت�صبح 
�أمر  “�إنه  قا�صية:  �لإجابة  وكانت  ما...  ي�م  �صريًكا يف 

غري و�رد، �أنت �مر�أة. �أن�صي«.  

البنك املركزي الوروبي  تانيث الدارةكري�ضتني لغارد   وجه جديد للبنك املركزي الوروبي

مقر البنك املركزي الوروبي

بد�أت يف حك�مة دي فيلبان، و�صقطت تدريجيا يف مع�صكر �صارك�زي

بيري  ج���ان 
ر�ف�����اري�����ن 
م��ن  �أول 
لحظ   هذه 
�مل����ه���ب���ة، 
وحت���������دث 
�إىل  ع��ن��ه��ا 
ج��������������اك 
������ص�����ري�ك

ك������������ادت 
ق�������ص���ي���ة 
�لتح����كيم 
برنار  ب��ني 
ت�������اب�������ي 
و�لكريدي 
�أن  لي�نيه 
ت��ع�����ص��ف 
تها مب�صري

ماريو دراغي املوؤ�ض�س من �ضندوق البنك الدويل اىل املالية الوروبية
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املال والأعمال
»طرق دبي« تنجز م�ضروع �لطرق �ملوؤدية ل� »جوهرة �خلور« 

ال���ط���رق وامل���وا����ض���الت ع��ل��ى ����ض���ارع ب��ن��ى ي��ا���س م���ن اجلهة 
ال�ضمالية للمنطقة و�ضارع الحتاد من اجلهة ال�ضرقية من 
خالل طرق واأنفاق ومنحدرات توؤدي اإىل مواقف ال�ضيارات 
ال�ضفلية مل�ضروع جوهرة اخلور كما يت�ضمن امل�ضروع تنفيذ 
ج�����ض��ٍر ل��ل��م�����ض��اة ب��ط��ول 81 م���رتا ي��ع��رب ف���وق ����ض���ارع بنى 
اإىل   2020 ع��ام  من  الأول  الربع  يف  اإجن���ازه  �ضيتم  يا�س 
واأعمال احلماية وحتويل اخلدمات  الإن��ارة  اأعمال  جانب 
القائمة. واأ�ضاف: “ ت�ضتمل منافذ اجلانب ال�ضمايل على 
مداخل من خالل النفق اإىل املواقف ال�ضفلية “ال�ضرداب” 
واحلركة  يا�س  بنى  �ضارع  غرب  املتجهة  املرورية  للحركة 
املرورية القادمة من منحدر ج�ضر اآل مكتوم كما ت�ضتمل 

على خمارج من املواقف ال�ضفلية “ال�ضرداب” عن طريق 
غربا  يا�س  بني  و���ض��ارع  �ضرقا  يا�س  بنى  ���ض��ارع  اإىل  النفق 
وخمارج من اجلانب ال�ضمايل الغربي اإىل املنحدر ال�ضرقي 
من ج�ضر اآل مكتوم اإىل �ضارع بنى يا�س فيما ت�ضتمل منافذ 
املواقف  واإىل  �ضطحية من  ال�ضرقي على مداخل  اجلانب 
املواقف  اإىل  اأح��ادي��ة  واأن��ف��اق  ال�ضرقي  باجلانب  ال�ضفلية 
ومن  العائم  اجل�ضر  مبحاذاة  الحت��اد  �ضارع  من  ال�ضفلية 
للمداخل  ط��رق  تنفيذ  ي�ضمل  كما  �ضرقا  يا�س  بنى  ���ض��ارع 
الحتاد  ���ض��ارع  م��ن  القادمة  امل��روري��ة  للحركة  ال�ضطحية 
جنوبا و اأنفاق اأحادية من اجلانب ال�ضرقي للمواقف توفر 

خمرجاً باجتاه اأبوظبي و�ضارع الحتاد �ضمال.

•• دبي -و�م:

الأعمال  جميع  انتهاء  وامل��وا���ض��الت  ال��ط��رق  هيئة  اأعلنت 
اخلا�ضة بالأنفاق والطرق املوؤدية ملداخل وخمارج م�ضروع 
مع  والتعاون  بالتن�ضيق  تنفذها  التي  اخلور”  “جوهرة 

�ضركة دبي العاملية للعقار.
وق���ال ���ض��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر امل��دي��ر ال��ع��ام رئ��ي�����س جمل�س 
الهيئة  “ انتهت   : واملوا�ضالت  الطرق  هيئة  يف  املديرين 
من تنفيذ الأنفاق التي يبلغ طولها 1.4 كيلو مرت وطرق 
الأر�ضية  املنافذ  رب��ط  مت  حيث  كيلومرتات  �ضبعة  بطول 
ب�ضبكة  اخلور”  “جوهرة  مل�ضروع  “ال�ضرداب”  وال�ضفلية 

2017 واأقرت ع�ضويتها  من عام 
ر�ضمياً يف �ضهر فرباير عام 2018. 
من  اأك���ر  حالياً  التحالف   وي�ضم 
تقع  حمتملة،  ع�ضو  دول���ة   121
ال�ضرطان  اأو جزئياً بني مدار  كلياً 
م�ضاعدة  اإىل  وي���ه���دف  واجل�����دي. 
ت��ول��ي��د طاقة  ال��ن��ام��ي��ة يف  ال�����دول 
غيغاواط   1000 قدرها  �ضم�ضية 
خالل  م���ن   2030 ع����ام  ب��ح��ل��ول 
وتوفري  دولر  ت���رل���ي���ون   1 ج��م��ع 
امل�ضاعدة التقنية الالزمة لتحقيق 

هذا الهدف.

••  �أبوظبي-�لفجر: 

ت���راأ����س م��ع��ايل ���ض��ه��ي��ل ب���ن حممد 
فرج فار�س املزروعي، وزير الطاقة 
امل�ضتوى  رف��ي��ع  وف����داً  وال�����ض��ن��اع��ة، 
للم�ضاركة يف  الإم�����ارات  دول���ة  م��ن 
الدويل  التحالف  اجتماعات  ثاين 

للطاقة ال�ضم�ضية يف الهند. 
�ضعادة  الإم�����ارات�����ي  ال���وف���د   و����ض���ّم 
املندوب  احلو�ضني،  نوال  الدكتورة 
ال����دائ����م ل����دول����ة الإم����������ارات لدى 
املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة 
يف  امل�ضوؤولني  من  وع��دد  )اآيرينا(. 

وزارة الطاقة وال�ضناعة 
للتحالف  الثاين  الجتماع   و�ضهد 
الذي  ال�ضم�ضية،  للطاقة  ال���دويل 
اأكتوبر،   31 يف  نيودلهي  يف  عقد 
م�ضاركة �ضخ�ضيات رفيعة امل�ضتوى 
�ضمت ووزراء ومندوبني عن الدول 
الأع�������ض���اء يف ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل 
للطاقة ال�ضم�ضية، وم�ضوؤولني من 
متعددة  ووك��الت  دولية،  منظمات 
من  مالية  وموؤ�ض�ضات  الأط�����راف، 
اأجل مناق�ضة احتياجاتهم اخلا�ضة 
م���ن ال���ط���اق���ة. وق����د اأت������اح احل���دث 
�ضّد  ل��ل��ت��ع��اون يف  م��ث��ال��ي��ة  م��ن�����ض��ة 
بالعتماد على  املر�ضودة  الفجوات 

نهج م�ضرتك ومتفق عليه.
�ضكر  الج��ت��م��اع  خ���الل  كلمته  ويف 
وال�ضناعة  ال��ط��اق��ة  وزي����ر  م��ع��ايل 
ح��ك��وم��ت��ي ال���ه���ن���د وف���رن�������ض���ا على 

ودمج املناحي الجتماعية اخلا�ضة 
ب��ك��ل م��ن��ط��ق��ة، وق����ي����ادة م���ب���ادرات 

مبتكرة لالأعمال.«
قيادة  م���ن  “ابتداًء   واأ�����ض����اف����ت: 
الطاقة  م�������ض���اري���ع  م����ن  ال���ع���دي���د 
ميزانيتها  ت��ن��اه��ز  ال��ت��ي  امل��ت��ج��ددة 
مقّر  باحت�ضان  وانتهاًء  امل��ل��ي��ارات، 
املتجددة،  الوكالة الدولية للطاقة 
تلتزم دولة الإمارات باإيجاد حلول 
مل�ضكالت  ج���دي���دة  �ضم�ضية  ط��اق��ة 
ع��ت��ي��ق��ة ع����ن ط����ري����ق ال�������ض���راك���ات 
القدرات  وب���ن���اء  امل��ع��رف��ة  وت���ب���ادل 

اأن  اإىل  ال��ت��م��وي��ل«.  ي�ضار  واإت���اح���ة 
دولة الإمارات هي ع�ضو موؤ�ض�س يف 
التحالف الدويل للطاقة ال�ضم�ضية 
الذي تاأ�ض�س مبوجب اإعالن باري�س 
للتغري  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��وؤمت��ر  يف 
املناخي يف العا�ضمة الفرن�ضية عام 
فخامة  عنه  اأع��ل��ن  حيث   ،2015
ناريندرا  ال��ه��ن��دي  ال����وزراء  رئي�س 
الفرن�ضي  الرئي�س  وفخامة  مودي 
ان�ضمت  وق���د  ه���ولن���د.  ف��ران�����ض��وا 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة 
اإىل التحالف يف اأواخر �ضهر اأكتوبر 

قيادتهما لأعمال التحالف الدويل 
التنفيذ  وعلى  ال�ضم�ضية  للطاقة 
لربنامج  وال���ض��ت��ب��اق��ي  ال�����ض��ري��ع 
ال��ع��م��ل ك��م��ا ت��دع��م ح��ك��وم��ة دولة 
اأن�ضطة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
التعاون  على  وحتر�س   ، التحالف 
املت�ضابهة  ال��دول��ي��ة  املوؤ�ض�ضات  م��ع 
مل���واءم���ة اجل���ه���ود وت��ع��زي��زه��ا كما 
تعّد  ال��ط��اق��ة  “اأن   : م��ع��ال��ي��ه  اأك����د 
لالقت�ضاد  الفقري  العمود  مبثابة 
الإم�����ارات�����ي، وت�����ض��ع��ى ب���الدن���ا اإىل 
ت���ن���وي���ع ك�����ّل م�����ن- م�����وارده�����ا من 

الر�ضينة  احل��ك��وم��ي��ة  ال���ت���داب���ري 
ت�ضمنتها  التي  التقدمية  والروؤية 
ا����ض���رتات���ي���ج���ي���ة دول�������ة الإم����������ارات 
دولة  ا�ضتطاعت  للطاقة2050، 
امل�ضاريع  ا���ض��ت��ق��ط��اب  الإم����������ارات 
ال�ضم�ضية  الطاقة  كلفة  وتقلي�س 
اإىل حد كبري- من 5.84 �ضنتاً يف 
عام 2015 اإىل رقم قيا�ضي جديد 
عاملياً مقداره 1.7 �ضنتاً يف املرحلة 
اخل��ام�����ض��ة م��ن جم��م��ع حم��م��د بن 
ال�ضم�ضية  للطاقة  مكتوم  اآل  را�ضد 
يعادل  التكلفة  يف  بتخفي�س  اأي   -

القت�ضادية.  وقطاعاتها  الطاقة 
اإطالق   2017 ال��ع��ام  ���ض��ه��د  ل��ق��د 
للطاقة  الإم�������ارات  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
2050- اأول ا�ضرتاتيجية موحدة 
ت��رك��ز على  ال���ب���الد ل  ل��ل��ط��اق��ة يف 
ال��ع��ر���س ف��ق��ط واإمن�����ا ت��ع��م��ل على 
وبحلول  ك��ذل��ك.  ال��ط��ل��ب  حت�ضني 
ن�ضبته  م���ا  ���ض��ي��ن��ت��ج   ،2050 ع����ام 
50 ب��امل��ائ��ة م��ن ط��اق��ة ال��ب��الد عن 
باملائة   44 منها  نظيفة،  م�����ض��ادر 

من م�ضادر متجددة«.
“بف�ضل  م����ع����ال����ي����ه:   واأ���������ض��������اف 

ال�ضوء  ب���امل���ائ���ة.«  وبت�ضليط   80
على الدور الهام للتحالف الدويل 
�ضعادة  ق��ال��ت  ال�ضم�ضية،  للطاقة 
ال���دك���ت���ورة ن����وال احل��و���ض��ن��ي بهذه 
املنا�ضبة : “للتحالف �ضجّل متميز 
فيما يتعلق بت�ضهيل برامج التنمية 
وال��ت��م��وي��ل وا���ض��ع��ة ال��ن��ط��اق بق�ضد 
ع��ل��ى متويل  ت�����ض��ج��ي��ع احل�������ض���ول 
اليوم  هنا  ونحن  التكلفة.  معقول 
الطاقة  قطاع  مبنجزات  لالرتقاء 
ال�ضم�ضية لدينا اإىل م�ضتوى جديد 
كلياً من خالل دفع عجلة التقنية 

برئا�صة �صهيل �ملزروعي 

 وفد �إمار�تي رفيع �مل�ضتوى ي�ضارك يف ثاين �جتماعات �لتحالف �لدويل للطاقة �ل�ضم�ضية بنيودلهي

حل�ل ُمر�صية يف مدة ل تزيد عن �أربعة �أيام عمل

�قت�ضادية دبي ت�ضرتد حقوق �مل�ضتهلكني �ل�ضياح بدبي عرب ت�ضوية 1،196 �ضكوى يف �لربع �لثالث 2019

عبيد �لطاير يلتقي وزير �خلز�نة �لأمريكي
الأمريكية يف خمتلف املجالت ذات الهتمام امل�ضرتك، وذلك 
القت�ضادية  وامل�ضاريع  بالفر�س  والتعريف  التباحث  بهدف 
والتجارية وال�ضتثمارية يف البلدين لت�ضهم يف خلق جمالت 
ت��ع��اون ج��دي��دة وت��ع��زي��ز ال��ن��م��و الق��ت�����ض��ادي امل�����ض��ت��دام بني 
ت�ضهده  الذي  املت�ضارع  النمو  اللقاء  ا�ضتعر�س  و  البلدين«. 
الإمارات  دول��ة  يف  واملالية  القت�ضادية  القطاعات  خمتلف 
املتعلقة  التطورات  واآخ��ر  فيها  للنمو  الواعدة  والمكانيات 
بالأ�ضواق املالية والنقدية املحلية والقليمية والعاملية، مبا 
يف ذلك اجلهود املبذولة لالرتقاء بالبيئة ال�ضتثمارية بني 

الدولتني.
ال���������ض����وء  ت�������ض���ل���ي���ط  مت  و 
الت�ضريعية  ال���ب���ن���ي���ة  ع���ل���ى 
التي  ال���رائ���دة  وال��ق��ان��ون��ي��ة 
تعتمدها دولة الإمارات وفق 
واملمار�ضات  املعايري  اأف�ضل 
املحوري  وال������دور  ال��ع��امل��ي��ة، 
ب������ه يف دف����ع  ت�����ق�����وم  ال���������ذي 
القت�ضادية  التنمية  عجلة 
والجتماعية امل�ضتدامة على 

ال�ضعيد الدويل.
ع��ب��ي��د حميد  م���ع���ايل  ك�����ان 
الطاير قد اجتمع مع معايل 
���ض��ت��ي��ف��ن م���ن���و����ض���ن، وذل����ك 
الجتماعات  ه��ام�����س  ع��ل��ى 
النقد  ل�����ض��ن��دوق  ال�����ض��ن��وي��ة 
الدوليني  البنك  وجمموعة 
فعالياتها  ع���ق���دت  وال����ت����ي 
الأمريكية  ال���ع���ا����ض���م���ة  يف 
وا�ضنطن يف الفرتة من 14 

اإىل 20 اأكتوبر املا�ضي.

••�أبوظبي-و�م: 

لل�ضوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  الطاير  حميد  عبيد  معايل  التقى 
الأمريكي  اخل��زان��ة  وزي���ر  منو�ضن،  �ضتيفن  م��ع��ايل  امل��ال��ي��ة 
ال�ضداقة  ع��الق��ات  تعزيز  اإىل  املالية  وزارة  �ضعي  اإط���ار  يف 
امل��ايل والق��ت�����ض��ادي م��ع العديد من  ال��ت��ع��اون  اأط��ر  وتنمية 
الدول حول العامل. ناق�س اللقاء الذي عقد موؤخرا بفندق 
باأبوظبي بح�ضور معايل مبارك  الكورني�س  �ضانت ريجي�س 
را�ضد املن�ضوري، حمافظ م�ضرف الإمارات العربية املتحدة 

املركزي، وعدد من املخت�ضني 
املالية  وزارة  من  وامل�ضوؤولني 
المريكية  اخل���زان���ة  ووزارة 
القت�ضادي  ال��ت��ع��اون  اأوج�����ه 
و�ضبل  وال����ت����ج����اري  وامل��������ايل 
م�ضتقبال،  وتفعيله  ت��ع��زي��زه 
املتبادلة  امل��ن��ف��ع��ة  ي��ح��ق��ق  مب��ا 
لكال  امل�������ض���رتك���ة  وال���ت���ن���م���ي���ة 
واأك��د معايل عبيد  اجلانبني. 
ومتانة  ع��م��ق  ال��ط��اي��ر  حميد 
ال�ضرتاتيجية  ال���ع���الق���ات 
الوثيقة التي جتمع بني دولة 
املتحدة  وال��ولي��ات  الإم����ارات 
ما  ظ��ل  يف  خا�ضة  المريكية 
ت�ضهده العالقات الثنائية من 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  من���و 

القت�ضادية.
وقال معاليه: “حتر�س وزارة 
احلوار  موا�ضلة  على  املالية 
والتن�ضيق  اخل����ربات  وت��ب��ادل 
امل�ضرتك مع الوليات املتحدة 

“احلماية  ت��ط��ب��ي��ق  حت���م���ي���ل  اأو 
الذكية” الذي يعتمد على الذكاء 
ال�ضطناعي يف حماية امل�ضتهلكني 

وحل �ضكاويهم.

•• دبي-�لفجر: 

دب�����ي ممثلة  اق���ت�������ض���ادي���ة  مت��ك��ن��ت 
وحماية  التجارية  الرقابة  بقطاع 
ا�����ض����رتداد حقوق  امل�����ض��ت��ه��ل��ك م���ن 
دبي  اإم���ارة  يف  ال�ضياح  امل�ضتهلكني 
�ضكوى   1،196 ح���ل  خ���الل  م���ن 
الثالث  ال��رب��ع  بها خ��الل  ت��ق��دم��وا 
من العام اجلاري 2019، وارتفع 
اإىل  ت�ضل  بن�ضبة  ال�����ض��ك��اوى  ع���دد 
ال��ث��ال��ث من  ال��رب��ع  %73 مقابل 
 692 �ضجل  ال��ذي   2018 ال��ع��ام 
�ضكوى. وتاأتي هذه الزيادة يف اإطار 
التوا�ضل  يف  دبي  اقت�ضادية  جهود 
امل�ضتهلكني،  ���ض��رائ��ح  خمتلف  م��ع 
التوعوية  ح��م��الت��ه��ا  واإط���الق���ه���ا 

اإىل  امل�ضتحق  املنتج  اأو  امل��ايل  املبلغ 
اإقامته يف  �ضاحب ال�ضكوى يف بلد 

حال مغادرته لدولة المارات«. 
اإدارة  “قامت  ل����وت����اه:  واأ�����ض����اف 
العديد  بتطوير  امل�ضتهلك  حماية 
التقليدية  التوا�ضل  من�ضات  من 
اإ�ضافة اإىل القنوات الذكية لت�ضهيل 
انطالًقا  املتعاملني،  مع  التوا�ضل 
دبي  اقت�ضادية  ا�ضرتاتيجية  م��ن 
الهادفة اإىل توفري احلماية ون�ضر 
امل�ضتهلكني.  ب���ح���ق���وق  ال���ت���وع���ي���ة 
وي��ت��م��ث��ل ال���ه���دف ال��رئ��ي�����ض��ي من 
املتوا�ضلة  واجلهود  امل��ب��ادرات  هذه 
التناف�ضية  دب��ي  مكانة  تعزيز  اإىل 
التجزئة  لتجارة  مف�ضلة  كوجهة 
وال�ضراء� على ال�ضعيدين الإقليمي 

“نحو  املتبقية  ال�ضكاوى  ت��وزع��ت 
اجلن�ضيات  على  �ضكاوى”   204
الأخ�����رى. ويف ال�����ض��ي��اق ذات����ه، قال 
حم��م��د ع��ل��ي را���ض��د ل���وت���اه، املدير 
التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية 
اقت�ضادية  يف  امل�ضتهلك  وح��م��اي��ة 
دبي: “تعترب دبي مق�ضداً �ضرائياً 
اإق��ام��ت��ه��م يف  ف���رتة  لل�ضياح خ���الل 
الإمارة، وعليه ت�ضع اقت�ضادية دبي 
اأولوياتها،  �ضمن  ال�ضياح،  �ضكاوى 
نظراً ملحدودية فرتة تواجدهم يف 
القطاع على ت�ضوية  دبي. يحر�س 
ت��ل��ك ال�������ض���ك���اوى، وال��ت��و���ض��ل اإىل 
احللول املر�ضية لها خالل مدة ل 
تزيد عن اأربعة اأيام عمل. ويف حال 
بتو�ضيل  ال��ت��اج��ر  ي��ق��وم  الت�ضوية 

�ضكوى   200 ه��ن��اك  ك��ان��ت  ح���ني 
التجارة  وحلت  اخل��دم��ات.  لقطاع 
الإل��ك��رتون��ي��ة ث��ال��ًث��ا ب��ع��دد 160 
ال�ضيارات  ق��ط��اع  ت��اله��ا  ���ض��ك��وى، 
���ض��ك��وى وقطاع   137 خ���الل  م��ن 
الإلكرتونيات بنحو 123 �ضكوى، 
ون��ال��ت ال��ق��ط��اع��ات الأخ�����رى على 

201 �ضكوى. 
امل�ضتهلكني من  لوتاه جميع  ودع��ا 
مكان  اأي  م���ن  ���ض��ي��اح  اأو  م��ق��ي��م��ني 
حول العامل، ب�ضرورة الإبالغ عن 
عملية حتايل يف الأ�ضعار، وغريها 
م���ن امل��م��ار���ض��ات ال��ت��ي ت�����ض��ر بهم، 
وذل����ك م��ن خ���الل ال��ت��وا���ض��ل عرب 
ق���ن���وات ح��م��اي��ة امل�����ض��ت��ه��ل��ك وهي: 
مركز الت�ضال 600545555، 

جن�ضيات،  ع�����ض��ر  اأب�������رز  و����ض���م���ن 
اأن مواطني اململكة العربية  يتبني 
ال�����ض��ع��ودي��ة ق���د ا����ض���ت���ح���وذوا على 
الإجمايل  ال��ع��دد  م��ن ن�ضف  اأك��ر 
امل�ضار  ال���ف���رتة  خ����الل  ل��ل�����ض��ك��اوى 
اإليها، بعد اأن و�ضل عدد ال�ضكاوى 
التي تقدموا بها اإىل 669 �ضكوى، 
اجلن�ضية  م����ن  ال�������ض���ي���اح  ت���اله���م 
ثم  وم��ن  ���ض��ك��وى،   68 ب���  الهندية 
 59 باإجمايل  امل�ضرية،  اجلن�ضية 
����ض���ك���وى، وال���ع���م���ان���ي���ة ب��ن��ح��و 45 
الربيطانية  واجل��ن�����ض��ي��ة  ���ض��ك��وى، 
بواقع  الكويت  وم��ن  �ضكوى.   37
 ،27 باك�ضتان  وم��ن  ���ض��ك��وى،   29
والبحرين   21 الفلبني  ث��م  وم��ن 
فيما  ���ض��ك��وى،   18 والأردن   19

غالبية  وت�����رك�����زت   .« وال����ع����امل����ي 
ال�ضرتداد  م�ضكلة  على  ال�ضكاوى 
ثم  �ضكوى،   463 ب��واق��ع  النقدي 
التفاق  ب�����ض��روط  الل����ت����زام  ع����دم 
وكان  �ضكوى.   223 �ضجلت  التي 
يف  �ضكوى،   156 التجاري  للغ�س 
حني مت تقدمي 89 �ضكوى تتعلق 
امل�ضرتاة،  املنتجات  يف  خلل  بوجود 
���ض��ائ��ح��اً على   48 ا���ض��ت��ك��ى  ب��ي��ن��م��ا 
بفر�س  ق���ام���ت  م��ن�����ض��اآت جت���اري���ة 
ر�ضوم اإ�ضافية عليهم، وتوزع العدد 
على  �ضكوى”   217“ امل��ت��ب��ق��ي 

ق�ضايا متنوعة.
ال�ضيارات  ت���اأج���ري  ل��ق��ط��اع  وك�����ان 
اإجمايل عدد  الأك��رب من  الن�ضيب 
يف  �ضكوى،   375 بواقع  ال�ضكاوى 

�ضريحة  اأكرب  اإىل  الو�ضول  بهدف 
لتعرفيهم  ال�����ض��ي��اح  م���ن  مم��ك��ن��ة 
بحقوقهم وواجباتهم كم�ضتهليكن 

يف اإمارة دبي.
وت����وؤك����د اق��ت�����ض��ادي��ة م����رة اأخ����رى 
�ضمان  ع���ل���ى  امل�����ض��ت��م��ر  ح��ر���ض��ه��ا 
���ض��ف��اف��ي��ة ال��ع��م��ل��ي��ات ال�����ض��رائ��ي��ة يف 
يف  وال��ع��دل  باحليادية  تت�ضم  بيئة 
اأن  اإىل  م�ضرية  الأع��م��ال،  م��زاول��ة 
تنامي عدد ال�ضكاوى يظهر ارتفاع 
واجنذاب  ال�ضراء  طلبات  معدلت 
فرتة  خ��الل  التب�ضع  اإىل  ال�ضياح 
اإقامتهم يف اإمارة دبي، التي تتميز 
م��ث��ال��ي��ة ملختلف  ب��ك��ون��ه��ا حم��ط��ة 
العالمات التجارية العاملية وقطاع 

التجزئة ب�ضكل عام.

دعمًا ملبادر�ت �لتح�ل �لرقمي يف �ملنطقة 

و�حة دبي لل�ضيليكون و»�إنتل« ُتطلقان �ملرحلة �لثانية من مركز �لبتكار 
•• دبي-�لفجر: 

املدينة  لل�ضيليكون،  دب��ي  واح��ة  اأعلنت 
املتكاملة، و�ضركة  التكنولوجية  احلرة 
التي  للتكنولوجيا  العمالقة  اإنتل‘   ’
لها،  تتخذ من وادي ال�ضيليكون مقراً 
عن اإطالق املرحلة الثانية من “مركز 
مع  ي��ت��م��ا���ض��ى  مب���ا  لالبتكار”  اإن���ت���ل 
مت  التي  امل�ضتقبل”  “م�ضروع  م��ب��ادرة 
الك�ضف عنها من قبل اإنتل خالل حفل 
جهود  ت�ضريع  اإىل  وت��ه��دف  الإط����الق 
ال�ضرق  منطقة  يف  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول 
الأو�ضط. ويدعم هذا الطالق حتويل 
مركز اإنتل لالبتكار- الذي ي�ضت�ضيفه 
مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال 
)ديتك(، اململوك بالكامل ل�ضلطة واحة 
دبي لل�ضيليكون - اإىل جممع لتطوير 
يف  امل��ن��ط��ق��ة  يف  امل�ضتقبلية  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
وتقنية  ال�ضطناعي  ال��ذك��اء  جم��الت 
الفيديو  وحتليالت  ت�ضني‘  ال�’بلوك 
املركز  و���ض��ي��وف��ر  ال���ذات���ي���ة.  وال���ق���ي���ادة 
حلوًل تقنية تتمحور حول ثالث فئات 
رئ��ي�����ض��ي��ة: احل���ل���ول اجل���اه���زة للطرح 
�ضيليكت‘  ’اإنتل  وح��ل��ول  الأ����ض���واق  يف 
كل  وق���ام  التجريبية.  اإن��ت��ل  وتقنيات 
نائب  املطرو�ضي  جمعة  ال��دك��ت��ور  م��ن 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ض��ل��ط��ة واح���ة 
املدير  خليفة،  وط��ه  لل�ضيليكون،  دب��ي 

حو�ضبة  م��ب��ي��ع��ات  ل��ق��ط��اع  الإق��ل��ي��م��ي 
منطقة  يف  ’اإنتل‘  �ضركة  يف  العمالء 
واأفريقيا  الأو����ض���ط  وال�����ض��رق  اأوروب�����ا 
ال����ت����ع����اون  جم���ل�������س  م���ن���ط���ق���ة  ودول 
امل���رك���ز يف مركز  ب��اف��ت��ت��اح  اخل��ل��ي��ج��ي 
امل��ه��ن��د���س معمر  ب��ح�����ض��ور  )دي����ت����ك(، 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال��ك��ث��ريي، 
ل�����ض��وؤون ال��ه��ن��د���ض��ة وامل����دن ال��ذك��ي��ة يف 
و�ضتيف  لل�ضيليكون  دبي  واح��ة  �ضلطة 
املبيعات والت�ضويق  لوجن، نائب رئي�س 
جمل�س  ملنطقة  املبيعات  ع��ام  وم��دي��ر 
بالإ�ضافة  اإن��ت��ل  يف  اخلليجي  التعاون 
اجلهتني  من  امل�ضوؤولني  من  عدد  اإىل 

و�ضركاء “اإنتل” يف املنطقة. 
معمر  املهند�س  ق��ال  ال�ضدد،  ه��ذا  ويف 
اأعوام  اأرب��ع��ة  منذ  “اأطلقنا  الكثريي: 
خمترب  اأول  ’اإنتل‘  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
و�ضمال  الأو����ض���ط  ال�����ض��رق  منطقة  يف 
اأفريقيا للنهو�س “باإنرتنت الأ�ضياء”، 
ق��ي��م��ة كبرية  اإ����ض���اف���ة  اأ����ض���ه���م يف  م����ا 
يف  الأع��م��ال  ورواد  النا�ضئة  لل�ضركات 
جمال التكنولوجيا يف دولة الإمارات. 
ون��ح��ت��ف��ي ال���ي���وم ب��ه��ذه ال�����ض��راك��ة مع 
اإجناز  نحو  معاً  ُقدماً  ومن�ضي  ’اإنتل‘ 
اإنتل  ’مركز  ب��اف��ت��ت��اح  ي��ت��م��ث��ل  ج��دي��د 
لل�ضيليكون.  دب��ي  واح��ة  يف  لالبتكار‘ 
دبي  واح���ة  يف  موا�ضلتنا  على  ون��وؤك��د 
البتكار  ب��دف��ع  الل���ت���زام  لل�ضيليكون 

من  ج��دي��دة  اآف����اق  ن��ح��و  التكنولوجي 
خ��الل ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال�����ض��راك��ات وما 
نوفره يف الواحة من مزيج ديناميكي 
من �ضركاء الأعمال التقنيني بالإ�ضافة 
اإىل قدرتنا يف الواحة على توفري بيئة 
واأ�ضاف  والب���ت���ك���ار«.  ل��ل��ري��ادة  داع��م��ة 
ال��ت��اأث��ري الكبري  “ويف ظ��ل  ال��ك��ث��ريي: 
يوا�ضل  ال��ذي  الرقمي  التحول  مل�ضهد 
اإعادة ر�ضم مالمح بيئة الأعمال، نوؤكد 
الر�ضيدة  ال��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة  دعمنا  على 
اقت�ضاد  ن��ح��و  ال��ت��ح��ول  اإىل  ال��رام��ي��ة 
ق��ائ��م ع��ل��ى امل��ع��رف��ة. ون��ح��ن ع��ل��ى ثقة 
ب���ق���درة ه����ذا امل���رك���ز ع��ل��ى ت����اأدي����ة دور 
املحفز الإبداعي والبتكاري لل�ضركات 
يف  العاملني  الأع��م��ال  ورواد  النا�ضئة 

اأفكار  قطاع التكنولوجيا بغية تطوير 
الرقمي  امل���ج���ال  يف  ج���دي���دة  خ���اّلق���ة 
بحيث تكون قادرة على �ضياغة مالمح 
التكنولوجيا«.   على  القائم  امل�ضتقبل 
وُت�ضري املعلومات ال�ضادرة عن املوؤ�ض�ضة 
معدلت  من��و  اإىل  للبيانات  ال��دول��ي��ة 
الإنفاق يف قطاع تكنولوجيا املعلومات 
والت�ضالت بن�ضبة %12 على اأ�ضا�س 
ل��دع��م ج��ه��ود التحول  ���ض��ن��وي وذل����ك 
الرقمي. وتعتزم �ضركة ’اإنتل‘ الرتقاء 
بعملياتها لتغدو �ضركة قائمة بالدرجة 
خالل  م����ن  ال���ب���ي���ان���ات،  ع���ل���ى  الأوىل 
البتكار.   على  ُت��رك��ز  ج��دي��دة  مرحلة 
“ُتعترب  خ��ل��ي��ف��ة:  ط����ه  ق�����ال  ب��������دوره، 
املتحدة واح��دة من  العربية  الإم���ارات 

الدول الرائدة عاملياً يف جمال البتكار، 
مبادرة  عن  بالك�ضف  ف��خ��ورون  ونحن 
التحول  لت�ضريع  امل�ضتقبل”  “م�ضروع 
الرقمي يف ال�ضرق الأو�ضط التي �ضيتم 
من  الثانية  املرحلة  يف  اأهدافها  تبني 
ل��الب��ت��ك��ار يف واح���ة دبي  اإن��ت��ل  “مركز 

لل�ضيليكون«.
البتكار  م���رك���ز  “ُيج�ضد  واأ�����ض����اف: 
اإىل  والرامية  املتوا�ضلة  ’اإنتل‘  جهود 
�ضُي�ضهم يف  البتكار، كما  دعم جمتمع 
اأحدث  اإىل  ال��و���ض��ول  ف��ر���س  ت�ضهيل 
على  للم�ضاعدة  ’اإنتل‘  من  التقنيات 
تعزيز البتكار يف ريادة الأعمال ودعم 
روؤية دبي 2021. وقد ا�ضتقبل املركز 
خالل ال�ضنوات الأربع املا�ضية اأكر من 
1000 زائر، كما رحب باأكر من 50 
العامل،  اأنحاء  �ضتى  وفداً حكومياً من 
م�ضوؤول   100 م��ن  اأك���ر  ع��ن  ف�ضاًل 
وم��دي��ر ت��ن��ف��ي��ذي رف��ي��ع امل�����ض��ت��وى من 
اجلن�ضيات«.  ومتعددة  حملية  �ضركات 
بدعم مركز  “التزمنا  واأردف خليفة: 
الأعمال  ل���ري���ادة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  دب����ي 
يف ج��م��ي��ع ف��ع��ال��ي��ات��ه، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل 
’ديتك‘  منتديات  تنظيم  يف  امل�ضاهمة 
ال�ضيفي  ’ديتك‘  وب��رن��ام��ج  التقنية 
لالبتكار اخلا�س باملواهب الإماراتية، 
التدريبية  ’ديتك‘  ب���رام���ج  وك���ذل���ك 

املخ�ض�ضة لل�ضركات النا�ضئة. 
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املال والأعمال

غرفة �ل�ضارقة تبحث جمالت �لتعاون وفر�س �ل�ضتثمار مع رئي�س غرفة �ضانت بطر�ضبورغ
اأحمد  �ضعادة حممد  الغرفة، بح�ضور  لقاء يف مقر  بطر�ضبورغ، حيث مت عقد 
اأمني العو�ضي مدير عام غرفة ال�ضارقة، وجا�ضم املطوع م�ضت�ضار العالقات مع 
رابطة الدول امل�ضتقلة، واأكد اللقاء على اأهمية ال�ضتفادة من الفر�س املجزية 
اللقاءات  املتاحة يف خمتلف القطاعات القت�ضادية ويف �ضتى املجالت، وتعزيز 
امل�ضرتكة بغر�س حتفيز قطاعات الأعمال للدخول اإىل الأ�ضواق يف كال البلدين، 
وذلك يف �ضوء العالقات املتطورة التي ت�ضهدها الإمارات ورو�ضيا والتي تكللت 
الرو�ضي فالدميري بوتني للدولة والتي �ضهدت توقيع  الرئي�س  موؤخرا بزيارة 

العديد من التفاقيات ومذكرات التفاهم بني البلدين ال�ضديقني.
اأهمية  على  العوي�س،  �ضلطان  اهلل  عبد  �ضعادة  واأك���د   .. �لتعاون  م�صاعفة 
ت�ضهد  التي  بطر�ضبورغ  �ضانت  ومدينة  ال�ضارقة  اإم��ارة  بني  الثنائية  العالقات 
تنظيم العديد من الفعاليات امل�ضرتكة، م�ضريا اإىل اأن امللتقى الذي انعقد موؤخرا 
يف مدينة �ضانت بطر�ضبورغ والذي �ضهد ح�ضورا لفتا من رجال الأعمال من 

على  كاتينف،  فالدميري  �ضعادة   اأثنى  جانبه  من  �ل�صارقة..  غرفة  جه�د   
امل��ت��ب��ادل��ة بني  ال��ل��ق��اءات  ال��دائ��م على تعزيز  ال�����ض��ارق��ة وحر�ضها  ج��ه��ود غ��رف��ة 
اأو البعثات والوفود الر�ضمية التي  اجلانبني من خالل امللتقيات التي تنظمها 
�ضاأنها تعزيز عالقات  التي من  الزيارات  اأهمية هذه  اإر�ضالها، موؤكدا على  يتم 
ال�ضداقة القوية والرا�ضخة مع اإمارة ال�ضارقة، معربا عن اهتمام رجال الأعمال 
يف مدينة �ضانت بطر�ضبورغ بال�ضتثمار يف اإمارة ال�ضارقة التي تعد بوابة هامة 
اإىل  اإىل دول املنطقة ملا تتمتع به من بنية حتتية وقوانني حمفزة  لالنطالق 
جانب الت�ضهيالت واملزايا التجارية وال�ضناعية، داعياً رجال الأعمال يف ال�ضارقة 
اإىل درا�ضة الفر�س ال�ضتثمارية املتاحة التي تتمتع بها بالده يف جمالت الزراعة 
واخلدمات وال�ضياحة والنفط والغاز وامل�ضاريع ال�ضغرية واملتو�ضطة، لفتاً اىل 
والمكانيات  الت�ضهيالت  كافة  تقدمي  على  تعمل  بطر�ضبورغ  �ضانت  غرفة  اأن 

املتاحة لدعم التعاون بني القطاع اخلا�س لدى اجلانبني.

•• �ل�شارقة-�لفجر:

بطر�ضبورغ،  �ضانت  يف  نظريتها  م��ع  ال�����ض��ارق��ة  و�ضناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  بحثت 
القطاعات  خمتلف  يف  املتاحة  ال�ضتثمار  وفر�س  والتن�ضيق  التعاون  جم��الت 
القت�ضادية احليوية، ف�ضال عن تعريف القطاع اخلا�س على الفر�س املجزية 
يف القطاعات الواعدة مبا يخدم م�ضلحة جمتمع الأعمال يف ال�ضارقة و�ضانت 
ال�ضارقة  التي نظمها مركز  الغرفة  نتائج بعثة  ا�ضتعرا�س  بطر�ضبورغ، كما مت 
املا�ضي،  �ضبتمرب  �ضهر  يف  الحت��ادي��ة،  رو�ضيا  جمهورية  اإىل  ال�ضادرات  لتنمية 
رجال  ب��ني  التفاهمات  م��ن  العديد  واإق���رار  ثنائية  ل��ق��اءات  عقد  �ضهدت  وال��ت��ي 

الأعمال بني كال البلدين. 
جتارة  غرفة  رئي�س  العوي�س  �ضلطان  عبداهلل  �ضعادة  ا�ضتقبال  خالل  ذلك  جاء 
و�ضناعة ال�ضارقة، ل�ضعادة فالدميري كاتينف رئي�س غرفة جتارة و�ضناعة �ضانت 

كالل البلدين، مثل فر�ضة هامة مل�ضاعفة التعاون بقطاعات خمتلفة، اإىل جانب 
كونه بوابة جديدة خللق فر�س ا�ضتثمارية مبا يخدم جمتمع الأعمال ويرفع 
غرفة  اأن  اإىل  لفتا  املدينتني،  بني  التجاري  التبادل  وحجم  ال�ضادرات  معدل 
تربطها  التي  الوا�ضعة  والتعاون  ال�ضراكة  عالقات  خالل  من  تتطلع  ال�ضارقة 
اجلهود  تعزيز  اإىل  ال��رو���ض��ي��ة،  وال�ضناعية  التجارية  ال��غ��رف  م��ن  العديد  م��ع 
امل�ضرتكة لال�ضتفادة من الفر�س ال�ضتثمارية املجزية يف القطاعني ال�ضناعي 
والتجاري، وغريها من القطاعات الأخ��رى، معتمدة يف ذلك على تنظيم مثل 
داعيا  متبادلة،  زي��ارات  تنظيم  على  والعمل  الفاعلة  واملوؤمترات  امللتقيات  هذه 
التي  وال�ضناعية  التجارية  املعار�س  يف  امل�ضاركة  اإىل  بطر�ضبورغ  �ضانت  غرفة 
ينظمها وي�ضت�ضيفها مركز اإك�ضبو ال�ضارقة، نظرا لأهمية قطاع �ضناعة املعار�س 
يف تعزيز التعاون بني املدينتني واإنعكا�س نتائجه الإيجابية على قطاعات اأخرى 

تخدم جمتمع الأعمال ككل.

وفد غرفة عجمان �مل�ضارك يف معر�س  »G-FAIR KOREA« يعزز تعاونه مع عدد من �لكيانات �لكورية

دو حت�ضد جائزة »�أف�ضل �ضركة يف جمال متكني �ملر�أة« 

قرقا�س يرت�أ�س �جتماع »جلنة �ل�ضلع �خلا�ضعة لرقابة �ل�ضتري�د و�لت�ضدير« ويد�ضن موقعها �لإلكرتوين 

ال�ضلحة  وم��ع��اه��دة  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
التنفيذي  املكتب  وخطة  الكيميائية 
للمبادرات القائمة وامل�ضتقبلية والتي 
يتم العمل عليها خالل عام 2019.

الجتماع،  خ��الل  امل�ضاركون  وناق�س 
ال�ضلة  ذات  الأخ��������رية  ال����ت����ط����ورات 
رقم  ال������وزراء  جم��ل�����س  ق����رار  بتنفيذ 
قوائم  ن��ظ��ام  ب�����ض��اأن   2019  /20/
الإره������اب وت��ط��ب��ي��ق ق������رارات جمل�س 
الإرهاب  وقمع  مبنع  املتعلقة  الأم���ن 
التعديالت  اإىل  بالإ�ضافة  ومتويله، 
على القانون الحتادي رقم 13 ل�ضنة 

2007 ب�ضاأن ال�ضلع اخلا�ضعة لرقابة 
ال�ضترياد والت�ضدير والتحديث على 
للرقابة  اخل��ا���ض��ع��ة  ال�����ض��ل��ع  ج�����دول 

وامللحقة بالقانون.
الرائدة  امل��م��ار���ض��ات  اأف�����ض��ل  و���ض��م��ن 
ال�ضادرات  ع��ل��ى  ال��رق��اب��ة  جم���ال  يف 
اللكرتوين  امل��وق��ع  ال��ل��ج��ن��ة  اأط��ل��ق��ت 
اأخبار  م��ن  وا���ض��ت��ع��ر���ض��ت حم��ت��وي��ات��ه 
وال�ضفحات  تنظيمها  مت  وف��ع��ال��ي��ات 
بالقوانني  اخل���ا����ض���ة  الإل���ك���رتون���ي���ة 
اخلا�ضعة  ال�ضلع  وج����دول  وال��ل��وائ��ح 
لرقابة ال�ضترياد والت�ضدير والأنواع 

الإلكرتونية  ل���ل���خ���دم���ات  ال���ث���الث���ة 
ال�ضرتاتيجية  ب��ال�����ض��ل��ع  اخل���ا����ض���ة 
وال�ضلع الكيميائية وطلبات الت�ضفيح 
وال���ت���ي ي��ج��ري جت��رب��ت��ه��ا وف���ق خطة 
عمل امل�ضروع على عينة من ال�ضركات 
ال�ضركات  ت��وع��ي��ة  لح��ق��ة  وك��م��رح��ل��ة 
ا�ضتقبال  ل����ب����داأ  امل��ع��ن��ي��ة  واجل����ه����ات 
ومع  املوقع  عرب  اإلكرتونياً  الطلبات 
اإط�����الق ه���ذه اخل���دم���ات ع��ل��ى املوقع 
املكتب  �ضيقوم  للجنة،  الإل���ك���رتوين 
ب��ت��ي�����ض��ري ع��م��ل��ي��ة منح  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ت�ضاريح ال�ضترياد والت�ضدير واإعادة 

للرقابة،  اخل��ا���ض��ع��ة  لل�ضلع  ت�ضدير 
تعزيز  اإىل  ال��ع��م��ل��ي��ات  ه���ذه  وت���ه���دف 

جهود مكافحة النت�ضار.
ومت��ا���ض��ي��ا م��ع ق����رار جم��ل�����س ال����وزراء 
“نظام  2019 ب�ضاأن  20 ل�ضنة  رقم 
ق���وائ���م الره�������اب وت��ط��ب��ي��ق ق�����رارات 
وقمع  مب��ن��ع  املتعلقة  الأم����ن  جمل�س 
انت�ضار  ووق�����ف  ومت���وي���ل���ه  الإره��������اب 
ال��ت�����ض��ل��ح ومت���وي���ل���ه وال�����ق�����رارات ذات 
حمتويات  ع���ر����س  ���ض��م��ل  ال�ضلة” 
اجل������زاءات  “قائمة  ���ض��ف��ح��ة  امل���وق���ع 
اآلية  وت��و���ض��ي��ح  واملحلية”  ال��دول��ي��ة 

للجنة  التابع  التنفيذي  املكتب  عمل 
قائمة  ع���ل���ى  ال���ت���ح���دي���ث  ت��ع��م��ي��م  يف 
جزاءات جمل�س الأمن لالأمم املتحدة 
مبا�ضرة  امل��ح��ل��ي��ة  الره������اب  وق��ائ��م��ة 
الرقابية  اجلهات  على  �ضدورها  فور 
وال�ضرافية واملن�ضاآت املالية والأعمال 
وللم�ضرتكني يف  امل��ال��ي��ة  غ��ري  وامل��ه��ن 
ال�ضفحة اللكرتونية وتو�ضيح كذلك 
التعامل مع طلبات رفع الفراد  اآلية 
والكيانات من قائمة جزاءات جمل�س 

الأمن وقوائم الرهاب املحلية.
لل�ضوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  واأ���ض��اد معايل 

بالدور  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  اخل���ارج���ي���ة 
على  واأك����د  اللجنة  لأع�����ض��اء  ال��ف��ع��ال 
لتلبية  مهامها  دع��م  ا�ضتمرار  اأهمية 
التزامات الدولة خا�ضة اجتاه جمل�س 
الأمن لالأمم املتحدة ومنظمة حظر 
مع  بالتن�ضيق  الكيميائية  الأ�ضلحة 
الدويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 

واجلهات احلكومية.
بالإعراب  الجتماع  قرقا�س  واختتم 
عن امتنانه للم�ضاركني ملا بذلوه من 
جهود مت�ضافرة ل�ضمان قيام اللجنة 

باملهام وامل�ضوؤوليات املناطة بها.

•• �أبوظبي-و�م:

عقدت “جلنة ال�ضلع اخلا�ضعة لرقابة 
اجتماعها  والت�ضدير”  ال���ض��ت��رياد 
ب��رئ��ا���ض��ة م���ع���ايل ال���دك���ت���ور اأن������ور بن 
حممد قرقا�س وزير الدولة لل�ضوؤون 
وبح�ضور  اللجنة  رئي�س  اخل��ارج��ي��ة 
احلكومية  اجلهات  ممثلي  اأع�ضائها 

املعنية يف الدولة.
وا���ض��ت��ع��ر���س ����ض���ع���ادة ط����الل حممد 
التنفيذي  امل��ك��ت��ب  م��دي��ر  ال��ط��ن��ي��ج��ي 
للجنة ال�ضلع جدول اأعمال الجتماع 
و���ض��م��ل ع��ر���ض��ا حل��ج��م ع��م��ل اللجنة 
 2018 لعامي  التنفيذي  ومكتبها 
تنظيمه  مت  ما  اإىل  اإ�ضافة  و2019 
من ور�س عمل وبرامج تدريبية على 
امل��ح��ل��ي وك��ذل��ك خمرجات  امل�����ض��ت��وى 
ور����ض���ة ال��ع��م��ل الق��ل��ي��م��ي��ة يف الأم����ن 
واملعر�س  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  وال�������ض���الم���ة 
امل�����ض��اح��ب ل��ه��ا وال�����ذي ���ض��م /12/ 
حكومة  موؤ�ض�ضات  من  لبع�س  من�ضة 
الدولة يف املجال الأكادميي والوقاية 
الكيميائية  احل����وادث  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل 
وه�����و م����ا ع��ك�����س ال���ت���ج���رب���ة ال����رائ����دة 
يف  املتحدة  العربية  الم����ارات  ل��دول��ة 
جمال الرقابة على ال�ضادرات وحظر 

النت�ضار.
مناق�ضة  اإىل  اللجنة  اجتماع  وتطرق 
التزامات  متابعة  مهام  تطورات  اآخ��ر 
ق��رارات جمل�س الأمن  اللجنة اجت��اه 

•• عجمان ـ �لفجر 

غ��رف��ة جت����ارة و�ضناعة  وف���د  ق���ام 
معر�س  يف  امل���������ض����ارك  ع���ج���م���ان 
 »G-FAIR KOREA«
خالل  اجلنوبية  ك��وري��ا  يف  وامل��ق��ام 
 3 اأكتوبر وحتى   31 م��ن  ال��ف��رتة 
العديد  بزيارات   ،2019 نوفمرب 
الرائدة  وال�����ض��رك��ات  الهيئات  م��ن 
وتعزيز  ال��ت��ع��اون  بحث  جانب  اإىل 
ال�����ض��راك��ات وت���ب���ادل اخل����ربات مع 
فعاليات  يف  امل�������ض���ارك���ة  اجل����ه����ات 

املعر�س.
غ���رف���ة عجمان  وف�����د  ق�����ام  ح���ي���ث 
لت�ضريع  هيئة جيوجنييدو  بزيارة 
الوفد  وا�ضتقبل  والعلوم،  الأعمال 
جيون  امي  للهيئة  زي��ارت��ه  خ���الل 
للقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ج����اي، 
الإقت�ضادي، وبحث الطرفان �ضبل 
تعزيز التعاون وامل�ضرتك ل�ضيما يف 
�ضوء مذكرة التفاهم التي وقعتها 
غرفة عجمان وهيئة جيوجنييدو 
 ،2019 ���ض��ب��ت��م��رب  ���ض��ه��ر  خ����الل 
التعاون  وزي������ادة  ت�����ض��ج��ي��ع  ب��ه��دف 

والتقنيات  امل�����ض��اري��ع  اأح����دث  ع��ل��ى 
امل�������ض���اري���ع  امل���ت���ب���ع���ة يف خم���ت���ل���ف 
م�ضيدا  وامل���ت���و����ض���ط���ة.  ال�����ض��غ��رية 
بجهود القيادة الر�ضيدة يف توفري 
امل�ضاريع  ل���الزم لأ���ض��ح��اب  ال��دع��م 
بتوفري  املعنية  اجل��ه��ات  وت��وج��ي��ه 
امل��ق��وم��ات امل��ت��ن��وع��ة مب��ا ي��ع��زز من 
املواطنني  الأع��م��ال  رواد  م�ضاهمة 
يف الق��ت�����ض��اد امل��ح��ل��ي والرت����ق����اء 
وتناف�ضتيها.     املحلية  بالعالمات 
فعاليات  يف  امل�ضاركة  هام�س  وعلى 
اهلل  عبد  �ضعادة  ا�ضتقبل  املعر�س 
الإم����ارات  �ضفري  النعيمي،  �ضيف 
ل������دى ج���م���ه���وري���ة ك������وري������ا،  وف���د 
اللقاء  امل�����ض��ارك، وخ���الل  ال��غ��رف��ة 
قدم الوفد نبذة حول اأهم امل�ضاريع 
وال���ع���الم���ات امل��ح��ل��ي��ة امل�����ض��ارك��ة يف 
جميلة  ووجهت  املعر�س،  فعاليات 
اإدارة تنمية العمال  كاجور مدير 
ال�ضكر   ، ال��وف��د  رئي�ضة   � الوطنية 
اإىل �ضعادة عبد اهلل �ضيف النعيمي 
على ال�ضتقبال والدعم املقدم من 
ال�ضفارة لت�ضهيل اأعمال وفد غرفة 

عجمان.

غرفة  م�������ض���ارك���ة  اأه����م����ي����ة  ع���ل���ى 
 G-FAIR« عجمان يف معر�س 
اأحد اكرب املعار�س   »KOREA
للم�ضاريع  امل���وج���ه���ة  ال���ت���ج���اري���ة 

ال�ضغرية واملتو�ضطة.

النقالة  ال��ه��وات��ف  �ضناعة  ت��اري��خ 
والتغيريات التي طراأت عليها.

 - اجلناحي  علي  اأك���د حممد  ه��ذا 
الرتويج  لقطاع  التنفيذي  املدير 
عجمان،  غ���رف���ة  يف  وال���ض��ت��ث��م��ار 

واأو�ضح ان غرفة عجمان حري�ضة 
املعار�س  ك��ربى  يف  امل�����ض��ارك��ة  على 
ال���ع���امل���ي���ة ل�������ض���م���ان ف���ت���ح ق���ن���وات 
العالمات  لأ�����ض����ح����اب  م���ب���ا����ض���رة 
العمال  ورواد  املحلية  التجارية 

امل�ضرتك يف املجالت القت�ضادية.
كما زار الوفد “متحف �ضام�ضوجن” 
واإطلع على تطور احلياة من بداية 
اإخ����رتاع ال��ك��ه��رب��اء م����رورا بتطور 
ال��ت��ل��ف��از وكذلك  اأج���ه���زة  ���ض��ن��اع��ة 

القت�ضادي من خالل زيادة حجم 
التجارة وال�ضتثمار بني جمتمعات 
اإىل  منهما،  بكل  اخلا�ضة  الأعمال 
التجارية  العالقات  تو�ضيع  جانب 
بني رواد الأعمال وتو�ضيع التعاون 

املوطنني مع نظرائهم من خمتلف 
التو�ضع  ب���ح���ث  ب����ه����دف  ال���������دول 
وا�ضتدامتها  املحلية  ب��ال��ع��الم��ات 
وتبادل  والتعاون  ال�ضراكة  وتعزيز 
التعرف  ج���ان���ب  اإىل  اخل��������ربات، 

تاأ�ضي�س جمل�س  �ضاهم  امل��راأة، فقد 
الدعم  ت���ق���دمي  ع��ل��ى  ل���ل���م���راأة  دو 
ين�ضجم  مب���ا  ال��ن�����ض��ائ��ي  ل��ل��ع��ن�����ض��ر 
القيادة  وروؤى  ت���وج���ي���ه���ات  م����ع 
للمراأة  املحوري  وال��دور  الر�ضيدة 
يف بناء املجتمعات، واأتوجه بال�ضكر 
اجلزيل لأع�ضاء جمل�س دو للمراأة 
ونتعهد  احل��ث��ي��ث��ة،  اجل���ه���ود  ع��ل��ى 
مبوا�ضلة العمل واتخاذ املزيد من 
الإجراءات التي من �ضاأنها حتقيق 
م�����ض��ت��وى اأع���ل���ى م���ن ال���ت���وزان بني 
للمراأة  امل��ج��ال  واإت��اح��ة  اجلن�ضني 
يف  وم�ضاهمتها  امكانياتها  لب��راز 
ر�ضم امل�ضتقبل املن�ضود الذي نطمح 

اإليه«.

••     دبي-�لفجر: 

ت��ق��دي��راً جل��ه��وده��ا ال��ك��ب��رية على 
�ضعيد دعم روؤية القيادة الر�ضيدة 
الرامية اإىل متكني امل��راأة يف مكان 
العمل، ح�ضدت دو، التابعة ل�ضركة 
املتكاملة،  ل��الت�����ض��الت  الإم������ارات 
انرتوبرنري  “ذا  جم��ل��ة  ج���ائ���زة 
ال�ضرق الأو�ضط” ل� “اأف�ضل �ضركة 
على  املراأة”   مت��ك��ني  جم����ال  يف 
رايز:  “موؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  ه��ام�����س 
 ،”2019 امل��راأة  اإجن���ازات  منتدى 

يف فندق ذا �ضوفيتيل بامل بدبي.
�ضركة  ع��ن  نيابًة  اجل��ائ��زة  وت�ضّلم 
عثمان �ضلطان، الرئي�س التنفيذي 

وتعزيز  دعم  مبادرات  �ضعيد  على 
م���ه���ارات م��وظ��ف��ي��ن��ا م���ن الإن������اث، 
اليوم  ن��ي��ل��ن��ا  اأث����م����رت ع���ن  وال���ت���ي 
ه����ذا ال���ت���ك���رمي ال�����ذي ن��ف��خ��ر به، 
اإطالق  على  العمل  موا�ضلة  م��ن 
باإحداث  ت�ضاهم  ه��ادف��ة  م��ب��ادرات 
مفاهيم  وت��ع��زز  اإيجابية  ت��اأث��ريات 
الن�����ض��ج��ام والن��ف��ت��اح وال��ت��ن��وع يف 
مكان العمل عرب قطاعات الأعمال 
الرئي�ضة يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة«.
اأحمد:  ح��ن��ان  ق��ال��ت  جانبها  وم��ن 
ي�ضكل  اجل��ائ��زة  ب��ه��ذه  ف��وزن��ا  “اأن 
دل��ي��اًل وا���ض��ح��اً على اجل��ه��ود التي 
متكني  جم��ال  يف  ال�ضركة  بذلتها 

لالت�ضالت  الإم����������ارات  ل�����ض��رك��ة 
املتكاملة، يف حفل توزيع اجلوائز، 
املوؤمتر  بعد  تنظيمه  ج��رى  ال��ذي 
وال��������ذي ح�������ض���ره جم���م���وع���ة من 
العامة  وال�����ض��خ�����ض��ي��ات  امل��ف��ك��ري��ن 
ال��ب��ارزة، مبا يف ذلك رئي�ضة وزراء 
اأ�ضرتاليا ال�ضابقة، جوليا جيالرد، 
والريا�ضي واملغامر اإريك واينماير، 
الذي كان اأول �ضخ�س كفيف ي�ضل 

اإىل قمة جبل اإفر�ضت.
ون����ال����ت ال�������ض���رك���ة ه�����ذه اجل���ائ���زة 
ال�ضتثنائية  جل��ه��وده��ا  ت��ك��رمي��اً 
ل�ضمان بيئة عمل اأكر توازناً، مما 
عزز مكانتها ك�ضركة وطنية رائدة 
الالتي  ال�ضيدات  يف جمال متكني 

التي  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  الأه��������داف 
حر�ضنا على اللتزام بها انطالقاً 
بالإمكانات  امل��ط��ل��ق  اإمي��ان��ن��ا  م���ن 
ال���ه���ائ���ل���ة ال����ت����ي مت��ت��ل��ك��ه��ا امل�������راأة 
وق���درت���ه���ا ع��ل��ى ���ض��ن��ع ال����ف����ارق يف 
روؤى  مع  يتما�ضى  مبا  العمل  بيئة 
القيادة الر�ضيدة يف دولة الإمارات 
راأ�س  �ضعادة  اإن  املتحدة.  العربية 
الأكر  العن�ضر  الب�ضري هي  امل��ال 
اأع��م��ال��ن��ا ومنوها،  ل��ن��ج��اح  اأه��م��ي��ة 
و�ضيمكننا الزخم الذي مت حتقيقه 

اإ�ضافية نحو حتقيق هدف  خطوة 
ال�ضركة املتمثل بتعزيز التوازن بني 
الأق�ضام،  خمتلف  ع��رب  اجلن�ضني 
اإ�ضافة تاأهيل البيئة املالئمة اأمام 
منا�ضب  ل�ضغل  الن�ضائي  العن�ضر 
عملية  يف  وامل�ضاهمة  عليا  قيادية 
وت��ط��وي��ر عمليات  ال���ق���رار  ات���خ���اذ 
ال���������ض����رك����ة. وات�������ض���ح���ت اه������داف 
التوازن  بتعزيز  املتمثلة  املجل�س 
الكلمة  خ��الل  م��ن  اجلن�ضني  ب��ني 
ال�ضيدة  القتها  ال��ت��ي  الرتحيبية 

%29 من جمموع  ي�ضكلن حالياً 
ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة يف ال�����ض��رك��ة. كما 
تاأ�ضي�ضها  م��ن��ذ  ال�����ض��رك��ة  اع��ت��م��دت 
لتحقيق  ���ض��ام��ل��ة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
ب���ني اجل��ن�����ض��ني يف مكان  ال���ت���وازن 
واأجندة  وروؤي���ة  ر�ضالة  م��ع  العمل 
اإىل خلق  اإ���ض��اف��ة  ع��م��ل وا���ض��ح��ة، 
وت�ضجيع  داخ��ل��ي��ة  وظيفية  من���اذج 
العن�ضر الن�ضائي على دخول عامل 
تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت.

للمراأة  دو  جمل�س  ت��اأ���ض��ي�����س  ُي��ع��د 

ح��ن��ان اأح���م���د، رئ��ي�����ض��ة جم��ل�����س دو 
ل��ل��م��راأة، وال��ن��ق��ا���ض��ات ال��ت��ي قامت 
بها الدكتورة عليا ال�ضركال، نائبة 
حلقات  اإح����دى  يف  املجل�س  رئ��ي�����س 

النقا�س يف املوؤمتر.

اأ�ضا�ضية لرقي  امل��راأة ركيزة  متكني 
املجتمع ودعم القت�ضاد

ويف �ضياق حديثه عن اجلائزة قال 
متكني  م�����ض��األ��ة  “متثل  ���ض��ل��ط��ان: 
امل����راأة يف م��ك��ان العمل واح���دة من 

�ختتام فعاليات �ملوؤمتر �لعاملي 
لتحلية �ملياه 2019 بدبي

•• دبي - و�م :

العاملي  امل���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات  اخ��ت��ت��م��ت 
�ضعار  حت���ت   2019 امل���ي���اه  لتحلية 
بحفل  ال�ضتدامة”  ط��رق  “ملتقى 
املنظمة  اللجنة  ا�ضت�ضافته  ر�ضمي 
والرعاة  امل�����ض��ارك��ني  جميع  وح�����ض��ره 
امتنانها  و  ����ض���ك���ره���ا  ع����ن  ت���ع���ب���ريا 
جل��ه��وده��م امل��ب��ذول��ة لإجن���اح املوؤمتر 
وذلك مبركز دبي الدويل للموؤمترات 
ال�ضيخ  �ضمو  رع��اي��ة  وامل��ع��ار���س حت��ت 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���ض��د  ح��م��دان 
هيئة  رئي�س  املالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم 

كهرباء ومياه دبي.
�ضعادة  تكرمي  اخلتامي  احلفل  �ضهد 
�ضعيد حممد الطاير الع�ضو املنتدب 
كهرباء  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
ومياه دبي على دور الهيئة الفاعل يف 
اجناح املوؤمتر وت�ضلم جائزة الرئا�ضة 
املياه  لتحلية  الدولية  اجلمعية  من 
ال�ضعي  امل���ح���وري يف  ل����دوره  ت��ك��رمي��ا 

نحو حتقيق التنمية امل�ضتدامة.
ب�ضعار  ا�ضرت�ضادا   “ الطاير:  ق��ال  و 
امل���وؤمت���ر يف دورت����ه ل��ه��ذا ال��ع��ام �ضكل 
املوؤمتر فر�ضة ل�ضتك�ضاف املزيد من 
اخل��ربات العاملية يف جم��الت حيوية 
اإىل  املياه  �ضناعة حتلية  وهامة مثل 
جانب الطالع على م�ضاريع جديدة 
مت تقدميها خالله يف جمالت املياه 

وحتليتها وبحوثها .
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•• دبي –�لفجر:

 غ����ادرت ���ض��ب��اح ال��ي��وم ع��رب مطار 
دبي الدويل بعثة منتخبنا الوطني 
ط���ه���ران  اإىل  م��ت��ج��ه��ة  ل���ل�������ض���ب���اب 
املوؤهلة  الت�ضفيات  يف  للم�ضاركة 
 19 حتت  اآ�ضيا  كاأ�س  نهائيات  اإىل 
 6 م��ن  للفرتة  �ضتقام  ال��ت��ي  ع��ام��اً 
حيث   ، اجل���اري  نوفمرب   10 اإىل 
املجموعة  يف  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ي���ل���ع���ب 
الرابعة اإىل جانب منتخبات اإيران 

) امل�ضت�ضيفة ( ، قريغ�ضتان ونيبال 
.

لل�ضباب  منتخبنا  ب��ع��ث��ة  و���ض��م��ت 
و  والإداري  الفني  اجلهاز  اأع�ضاء 
23 لعباً ح�ضب لئحة الت�ضفيات 
وهم : راك��ان وليد �ضالح ، مبارك 
اهلل  عبد  حممد   ، الزحمي  اأح��م��د 
الوايف ، نواف �ضامل احلارثي ، زايد 
اأح��م��د حممود   ، ال��زع��اب��ي  �ضلطان 
احل��م��ادي ، و ع��ب��د اهلل اأب���و ب��ك��ر ) 
الأمريي  عادل  �ضلطان   ) اجلزيرة 

، �ضيف عبيدالزعابي ) احتاد كلباء 
( را�ضد عبد اهلل مال اهلل ، عبد اهلل 
ح��م��د امل��ن��ه��ايل ) ال���وح���دة (  عبد 
ح����ارب عبداهلل   ، ع����ادل  ال��رح��م��ن 
���ض��ه��ي��ل ، ح���م���دان ح��م��ي��د اأح���م���د ، 
خليفة يو�ضف عتيق ،حممد عي�ضى 
الأهلي دبي ( فهد  جا�ضم ) �ضباب 
ب��در ال��ب��اروت ) الإم����ارات (  مايد 
علي الطنيجي ) الرم�س ( عي�ضى 
ال���ع���ني ( ،  خ���ل���ف���ان احل���را����ض���ي ) 
حمد عبد اهلل املقبايل ) الفجرية 

(  حم��م��د ع��ب��د ال��رح��م��ن امل�����ازم ) 
 ، ل�ضكري  اأح��م��د  �ضهاب    ) الن�ضر 

مبارك طارق مطر ) الو�ضل ( .
وي�����ض��ت��ه��ل م��ن��ت��خ��ب��ن��ا م��ب��اري��ات��ه يف 
منتخب  مب���واج���ه���ة  ال��ت�����ض��ف��ي��ات 
نيبال يوم 6 نوفمرب ،فيما يواجه 
باجلولة  ق���ريغ�������ض���ت���ان  م��ن��ت��خ��ب 
ال��ث��ان��ي��ة ي���وم 8 ن��وف��م��رب ع��ل��ى اأن 
بالت�ضفيات  م���ب���اري���ات���ه  ي��خ��ت��ت��م 
مبواجهة منتخب اإي��ران  يوم 10 

نوفمرب .

وق���ال ب��در اأح��م��د احل��م��ادي مدير 
منتخب ال�ضباب  ، اأن اجلهاز الفني 
ميلني  ف���ي���درو  ب��ق��ي��ادة  للمنتخب 
والأكر  الأف�ضل  العنا�ضر  اختار 
الفني  امل�����ض��ت��وي��ني  ع��ل��ى  ج��اه��زي��ة 
كفاءة  اأث��ب��ت��ت  وال���ت���ي   ، وال���ب���دين 

متثيل  يف  وا����ض���ت���ح���ق���اق  وج��������دارة 
املع�ضكرات  خ����الل  م���ن  امل��ن��ت��خ��ب 
وامل��واج��ه��ات ال��ودي��ة ال��ت��ي خا�ضها 

املنتخب خالل الفرتة املا�ضية .
الهدف  اأن  املنتخب  مدير  واأ�ضاف 
م���ن امل�����ض��ارك��ة يف ال��ت�����ض��ف��ي��ات هو 

املناف�ضة وبقوة على انتزاع البطاقة 
املوؤهلة اإىل النهائيات ، م�ضريا اإىل 
اأن معنويات الالعبني مرتفعة جداً 
م�ضتوى  لتقدمي  جاهز  واجلميع 

مثايل يف املباريات الثالث .
كافة  اإىل  بال�ضكر  وتقدم احلمادي 

الأندية  على ح�ضن تعاونها خالل 
 ، للت�ضفيات  املنتخب  اإع���داد  ف��رتة 
يتعلق  ما  لكل  ا�ضتجابتها  و�ضرعة 
باملع�ضكرات  ال��الع��ب��ني  ب��ال��ت��ح��اق 
وجتهيز  واخل���ارج���ي���ة  ال���داخ���ل���ي���ة 
الالعبني لهذه الت�ضفيات املهمة .

للم�صاركة يف �لت�صفيات �مل�ؤهلة �إىل كاأ�س �آ�صيا حتت 19 عامًا

بعثة منتخبنا �لوطني لل�ضباب 
ُتغادر �إىل طهر�ن

•• ريو دي جانريو-�لفجر

 ، اجل��م��ع��ة  الأول  ب���الأم�������س  جن���ح 
اأب���ط���ال الإم��������ارات يف ح�����ض��د 13 
ميدالية ملونة يف مناف�ضات اليوم 
جراند  اأبوظبي  بطولة  من  الأول 
جولتها  يف  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ض��و  ����ض���الم 
اخلام�ضة  ال��ن�����ض��خ��ة  م���ن  ال��راب��ع��ة 
كاريوكا  ���ض��ال��ة  ح��ال��ي��ا يف  امل��ق��ام��ة 
جانريو  دي  ري����و  مب��دي��ن��ة  اأري����ن����ا 
وا�ضعة  م�ضاركة  و�ضط  الربازيلية، 
اأكادميية   320 م���ن  اأك�����ر  م���ن 
خمتلف  م���ن  دول�����ة   36 مي��ث��ل��ون 

قارات العامل.
مت  التي   13 ال���  امليداليات  �ضملت 
اإحرازها عن طريق لعبي ولعبات 
ذه��ب��ي��ات و6 ف�ضيات   4 الإم����ارات 
ب��رون��زي��ات وه��ي مل   3 اإىل  اإ�ضافة 
البطولة  لأن  ب�����ض��ه��ول��ة  ت��ت��ح��ق��ق 
اأب������رز قالع  ت���ق���ام يف واح������دة م���ن 
اجلوجيت�ضو يف العامل وهي مدينة 
ريو دي جانريو التي يوجد بها ما 
يزيد عن 5 اآلف اأكادميية تدريب 
الربازيل  دول��ة  ويف  للجوجيت�ضو، 
من  ال���ع���امل  يف  الأوىل  ت��ع��د  ال��ت��ي 
الريا�ضة  حيث عدد ممار�ضي تلك 
2.5 مليون لعب  وه��و  العامل  يف 
و لعبة ومن حيث عدد الالعبني 
والالعبات احلا�ضلني على احلزام 
عن  رقمهم  يتجاوز  الذين  الأ�ضود 

10 اآلف لعب ولعبة.
اأح������رز ال���ذه���ب���ي���ات ك���ل م���ن هيثم 
ان  اف  اأي  اأكادميية  لع��ب  هناوي 
تي مبناف�ضات احلزام الأزرق لوزن 
62 كجم، وزمالئه من الأكادميية 
نف�ضها ثامر ال�ضام�ضي يف وزن 69 
يف  عبا�س  وع��ل��ي  اأزرق  ح���زام  كجم 
اأ�ضاتذة  اأزرق  ح��زام  85 كجم  وزن 
 69 وزن  يف  البلو�ضي  وحميد   ،1
كجم لفئة اأ�ضاتذة 2، وبذلك تكون 
اأكادميية اأي اف ان تي هي م�ضدر 
الذهب والفرحة الكربى لالإمارات 

يف اليوم الأول الذي مت تخ�ضي�ضه 
ملناف�ضات احلزام الأزرق.

ال�6 فقد جاءت عن  الف�ضيات  اأما 
لعب  العلي  �ضيف  م��ن  ك��ل  طريق 
الوحدة يف وزن 46 كجم نا�ضئني، 
لعبة  احلو�ضني  في�ضل  وفاطمة 
 40 وزن  ال��ن��ا���ض��ئ��ة يف  ي���ا����س  ب��ن��ي 
كجم، وعلي ح�ضن من اأكادميية اأي 
افن ان تي يف وزن 62 كجم، ورا�ضد 
 ،1 اأ�ضاتذة  كجم   85 وزن  يف  داود 
ورا�ضد النقبي من اأكادميية اأي اف 
ان تي يف وزن 94 كجم حزام اأزرق 
اأ�ضاتذة 2، وفي�ضل البلو�ضي لعب 
اأكادميية اأي اف ان تي يف وزن 77 

كجم لفئة الأ�ضاتذة 2.
3 كل  ال����  ب��ال��ربون��زي��ات  ف���از  فيما 
م��ن ع��م��ار ح��م��د ال��ظ��اه��ري لعب 
نادي العني يف فئة النا�ضئني لوزن 
من  ال��زع��اب��ي  وط���ارق  ك��ج��م،   46
وزن  يف  ت���ي  ان  اف  اأي  اأك���ادمي���ي���ة 
62 كجم اأ�ضاتذة 1، و�ضعود نا�ضر 
تي  ان  اف  اأي  اأك��ادمي��ي��ة  م��ن  علي 
حزام اأزرق لوزن حتت 120 كجم 

اأ�ضاتذة 1.
ح�ضر مناف�ضات اليوم الأول و قام 
�ضعادة  م��ن  ك��ل  ال��ف��ائ��زي��ن  بتتويج 
اإب���راه���ي���م ال���ع���ل���وي ق��ن�����ض��ل دول���ة 
الإمارات بالربازيل و�ضعادة يو�ضف 
البطران ع�ضو جمل�س اإدارة احتاد 
رئي�س  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ض��و  الإم���������ارات 
رئي�س  م���ات���و����س  ول����رت  و  ال��ب��ع��ث��ة 
للجوجيت�ضو،  ال��ربازي��ل��ي  الحت���اد 
وط������ارق ال���ب���ح���ري م���دي���ر ج���ولت 
����ض���الم، وخالد  ج���ران���د  اأب���وظ���ب���ي 
اأي  اأكادميية  وفد  رئي�س  اجلنيبي 

افن ان تي، وعبيد مفتاح املحرزي 
رئي�س جمل�س اإدارة �ضركة الألعاب 
امل�ضاحبة بنادي الوحدة، كما �ضهد 
جماهرييا  ح�����ض��ورا  الأول  ال��ي��وم 
ك����ب����ريا وت����ف����اع����ال اإع����الم����ي����ا من 
الع��الم املحلي الربازيلي فاق كل 

التوقعات.
اليوم الأول  اأب��رز مفاجاآت  اأما عن 
واأكرها اإثارة فقد كانت مناف�ضات 
اأقيمت  التي  الب�ضاط  بطولة ملكة 
تنظيم  م��ن  ال��ع��امل  يف  م���رة  لأول 
اإم���ارات���ي ع��ل��ى ه��ام�����س ج��ول��ة ريو 
ج���ران���د ����ض���الم، مب�����ض��ارك��ة 6 من 
اأ�ضاطري وبطالت العامل امل�ضنفات 
يف تلك اللعبة اعتبارا من ال�ضاعة 
اخلام�ضة م�ضاء اأم�س الأول اجلمعة 
الثانية  ج��ان��ريو  دي  ري��و  بتوقيت 

ع�ضرة م�ضاء بتوقيت الإمارات.
وف����ازت ب��امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة فيها 
ال��الع��ب��ة ل��وي��زا م��ون��ت��ريا ب��ع��د اأن 
يف  بال�ضت�ضالم  ن��زالت   3 تخطت 
النهائي،  ون�ضف  املجموعات  دور 
واملباراة النهائية بالنقاط بنتيجة 
4 - 0 ، فيما حلت يف املركز الثاين 
رودريجيز  اأنا  الربازيلية  الالعبة 
ال��ت��ي ف����ازت يف ك���ل م���ب���اري���ات دور 
امل��ج��م��وع��ات ون�����ض��ف ال��ن��ه��ائ��ي ومل 
تخ�ضر اإل يف النهائي، فيما حلت يف 
الربازيلية  الالعبة  الثالث  املركز 
تغلبها  بعد  با�ضيليو  بيانكا  اأي�ضا 
اأجماهيد  اأم����ل  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة  ع��ل��ى 
�ضاحبة املركز الرابع. وقد حظيت 
الب�ضاط”  م��ل��ك��ة   “ م���ن���اف�������ض���ات 
ب��ت��ف��اع��ل ج��م��اه��ريي ك��ب��ري واث����ارة 
بني  امل�ضتويات  لتقارب  نظرا  قوية 

كل البطالت امل�ضاركات.
اإبراهيم  ���ض��ع��ادة  اأك���د  ناحيته  م��ن 
يف  الإم����ارات  دول���ة  قن�ضل  العلوي 
بالنجاحات  ف��خ��ور  اأن���ه  ال���ربازي���ل 
بطولة  حتققها  ال��ت��ي  امل��ت��وا���ض��ل��ة 
اأبوظبي جراند �ضالم للجوجيت�ضو 
دي  ري��و  مدينة  يف  اخلام�س  للعام 
للمرة  يح�ضرها  وال��ت��ي  ج��ان��ريو، 
اإىل  م�ضريا   ، التوايل  على  الثالثة 
ال��ب��ط��ول��ة يف  ك��ل جن���اح حتققه  اأن 
ك���ل ن�����ض��خ��ة، مي��ث��ل حت���دي���ا كبريا 
مطالبون  لأن����ه����م  ل��ل��م��ن��ظ��م��ني، 
ك��ل ن�ضخة و  ب��ت��ق��دمي اجل��دي��د يف 
العامل  اأب��ه��رت  التي  الإم����ارات  لأن 
تبنيها  خ��الل  م��ن  اللعبة  تلك  يف 
لن�ضر  ال���ع���امل  يف  ب���رام���ج  اأف�������ض���ل 
الأبطال  و�ضناعة  اللعبة  وتطوير 
تتعلق بها الآمال كل عام يف تقدمي 
�ضيما عندما  املبادرات اجلديدة ل 
تنظم البطولة يف واحدة من اأبرز 
قالع اللعبة يف العامل وهي مدينة 

ريو دي جانريو.
القمة �ضعب  اإىل  الو�ضول  و قال: 
واحل���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا اأ����ض���ع���ب.. هذا 
ال�ضعار يعرفه جيدا اأبناء الإمارات، 
ويوؤمن به م�ضوؤولو احتاد المارات 
�ضعادة  ب���رئ���ا����ض���ة  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ض��و 
فاإن  ول��ه��ذا  الها�ضمي،  عبداملنعم 
الإم���������ارات واحت����اده����ا ت��ع��د اأر�����س 
الريا�ضة  لهذه  والفر�س  املبادرات 
ح��ي��ث اأن��ه��ا ق��دم��ت ل��ل��ع��امل ولأول 
“ البارا جوجيت�ضو  مرة مناف�ضات 
ور�ضمت  ال���ه���م���م  لأ�����ض����ح����اب   “
الب��ت�����ض��ام��ة ع��ل��ى وج���وه���ه���م قبل 
ت��زال حتر�س على  ول  �ضنوات   4

تقدميها يف كل مناف�ضاتها لتج�ضد 
تتوقف  ومل  الإن�ضانية،  معاين  كل 
عند ذلك بل قدمت لهم يد العون 
وال��دع��م ع��رب مكرمة م��ن �ضاحب 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
ب��ت��وف��ري ال���دع���م ال�����الزم ل��ه��م من 
وكرا�س  ب��دي��ل��ة،  �ضناعية  اأط����راف 
الإمارات  احتاد  اأن  كما  متحركة.. 
 “ ل��ل��ع��امل مناف�ضات  ق���دم  ه��و م��ن 
والتي  ملك الب�ضاط” منذ عامني 
الريا�ضة  ه��ذه  جن��وم  م��ن  �ضنعت 
واملجد،  ال�ضهرة  اأبطال، ومنحتهم 
وجعلت كل و�ضائل العالم تتحدث 
وا�ضل  م����ن  اأي�������ض���ا  وه�����و  ع���ن���ه���م، 
مناف�ضة  باإطالق  امللهمة  مبادراته 
“ ملكة الب�ضاط” يف هذه اجلولة، 
والتي تفاعل معها اجلميع وكانت 

اأبرز املفاجاآت يف تلك البطولة.
واأ�����ض����اف ال���ع���ل���وي: “ ك���ل اجن���از 
ج����دي����د وجن��������اح ي���ح���ق���ق���ه احت�����اد 
يعترب  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ض��و  الإم����������ارات 
مطالبا  لي�س  لأن��ه  ج��دي��دا  حتديا 
ف��ق��ط ب��ال��ب��ق��اء ع��ل��ى ال��ق��م��ة لكنه 
يبحث يف كل مرة عن قمة جديدة 
اجلوجيت�ضو  ريا�ضة  و   .. يعتليها 
ال����ت����ي ت���ت���ب���ن���اه���ا الم������������ارات عرب 
رعايتها اأ�ضبحت ج�ضرا من ج�ضور 
الإمارات  بني  والتوا�ضل  التعاون 
وخمتلف �ضعوب العامل و رمزا من 
عام  نعي�س  ونحن  الت�ضامح  رم��وز 
الإم���ارات، لأنها  دول��ة  الت�ضامح يف 
جتمع �ضباب ك��ل ق���ارات ال��ع��امل يف 
مكان واحد ومتد ج�ضور التوا�ضل 

والتعارف بينهم، وتقدم للمميزين 
والأ�ضخم  الأك���رب  اجل��وائ��ز  فيهم 
اأن الريا�ضة نف�ضها  يف العامل، كما 
تبداأ املناف�ضات فيها بتحية املناف�س 
ع���ل���ي���ه، وحت���ي���ة احلكم  وال�������ض���الم 
وال�ضالم عليه وتنتهي بتقبل الفوز 
بني  والتحية  وال�ضالم  واخل�����ض��ارة 
للحكم  وبالتحية  واخلا�ضر  الفائز 
املناف�ضات  ق��وة  ك��ان��ت  مهما  اأي�����ض��ا 
بني عمالقة تلك الريا�ضة القتالية 

القوية » .
جراند  اأبوظبي  جولة  اأن  واأو���ض��ح 
جانريو  دي  ري����و  مب��دي��ن��ة  ����ض���الم 
وجماهرييا  ت��ن��ظ��ي��م��ي��ا  جن���ح���ت 
وحتكيميا،  وف����ن����ي����ا  واع�����الم�����ي�����ا 
املجتمع  يف  قوية  ب�ضمة  و�ضترتك 
الربازيلي .. منوها اإىل اأن ريا�ضة 
تكون  اأن  يف  جن��ح��ت  اجلوجيت�ضو 
ج�����ض��را ق��وي��ا م��ن ج�����ض��ور التعاون 
وال�ضراكة بني الإمارات والربازيل، 
ب��الإم��ارات ع��دد كبري  حيث يوجد 
يتجاوز  الربازيليني  امل��درب��ني  من 
نف�ضه  ال��وق��ت  يف  م����درب،   1000
تنظم الإم��ارات كل عام بالربازيل 
يف  ب���ط���ول���ة  و14   10 ب�����ني  م�����ا 
اآفاقا  وت��ف��ت��ح  ال����ولي����ات  خم��ت��ل��ف 
الريا�ضة  تلك  ع�ضاق  اأم���ام  كبرية 
ح�ضن  وم��ن  م�ضتوياتهم،  لتطوير 
كانت  ال��ري��ا���ض��ة  ت��ل��ك  اأن  احل����ظ 
الرئي�س  زي���ارة  ب��رام��ج  �ضمن  م��ن 
بول�ضونارو  ج���اي���ري  ال����ربازي����ل����ي 
لأب��وظ��ب��ي ال���ض��ب��وع امل��ا���ض��ي، وقد 
حت���دث���ت ع����ن ل���و����ض���ائ���ل الع�����الم 
البطولة  ه���ذه  اأن  ك��م��ا  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
يح�ضره  ريا�ضي  ح��دث  اأول  كانت 

ال��رئ��ي�����س ال���ربازي���ل���ي ن��ف�����ض��ه بعد 
جناحه يف النتخابات العام املا�ضي 

وقبل التن�ضيب.

حلظات ل تن�صى.
اأكدت لويزا مونتريو  من ناحيتها 
ت�ضريحاتها  يف  ال��ب�����ض��اط  م��ل��ك��ة 
ب���ع���د ال����ف����وز وال���ت���ت���وي���ج ب��ل��ق��ب “ 
بهذا  فخورة  اأنها  الب�ضاط”  ملكة 
التاريخ  اأن  خا�ضة  الكبري  اللقب 
العامل  يف  بطلة  اأول  اأن��ه��ا  �ضيذكر 
املناف�ضات  اأن  اإىل  م�ضرية  به  تتوج 
التنظيم  واأن  للغاية،  قوية  كانت 
كانت  الأج������واء  واأن  م��ب��ه��را،  ك���ان 
حما�ضية وم�ضوقة يف ظل الت�ضجيع 
واملناف�ضات  امل���ث���ري،  اجل��م��اه��ريي 

القوية.
ال��ل��ح��ظ��ات لن  “ ه����ذه  ق���ال���ت:  و 
لحتاد  وفية  اأبقى  و�ضوف  اأن�ضاها، 
ال��ذي نظم  الإم���ارات للجوجيت�ضو 
املن�ضة  ه��ذه  و�ضنع  البطولة  ه��ذه 
من�ضات  يف  القمم  قمة  تعد  ال��ت��ي 
ال��ت��ت��وي��ج ال��ع��امل��ي��ة ب��ال��ن�����ض��ب��ة لكل 
هذا  واأه���دي  اجلوجيت�ضو  بطالت 
جو�ضتافو  البطل  ل��زوج��ي  اللقب 
باتي�ضتا ملك الب�ضاط يف مناف�ضات 
ج���ول���ة ل���و����س اأجن���ل���و����س الأخ�����رية 
وي���ق���ف خلفي  ي��دع��م��ن��ي  وال�������ذي 
وع��ائ��ل��ت��ي ك��ل��ه��ا ال��ت��ي ح�����ض��رت يف 
وك��ل حمبي  و�ضجعتني  امل��درج��ات، 
و�ضاأظل  ال��ع��امل  يف  الريا�ضة  ه��ذه 
اأت�������درب ح��ت��ى اأح����اف����ظ ع��ل��ى هذا 
املهمة  املقبلة لأن  امل��رات  اللقب يف 
ل����ن ت���ك���ون ���ض��ه��ل��ة ب������اأي ح�����ال من 

الأحوال« .

��صت�صالم بعد دقيقة ون�صف.
من ناحيته اأكد الالعب الإماراتي 
اأكادميية  م���ن  ال�����ض��ام�����ض��ي  ث���ام���ر 
بامليدالية  ال��ف��ائ��ز  ت���ي  ان  اف  اأي 
حزام  كجم   69 وزن  يف  الذهبية 
جولة  يف  الربازيل  ذهبية  اأن  اأزرق 
جراند �ضالم يبقى لها مذاق خا�س 
عنده، لأنها من قلعة اجلوجيت�ضو 
بالذهب  ي���ف���وز  واأن������ه  ال����ع����امل،  يف 
للمرة الثانية حيث �ضبق له الفوز 
املا�ضي  ق��ب��ل  ال���ع���ام  يف  ب��ال��ذه��ب��ي��ة 
اأنه  اإىل  م�ضريا  جانريو،  دي  بريو 
خا�س 3 نزالت، وفاز فيها جميعا 
على ح�ضاب لعبني برازيليني واأن 
النزال الأول اأجرب فيه املناف�س على 
ال�ضت�ضالم بعد دقيقة ون�ضف، كما 
املناف�س على ال�ضت�ضالم  اأجرب  اأنه 
بعد دقيقة واحدة يف النزال الثاين 
نزال  اأ�ضعب  اأم��ا  النهائي،  بن�ضف 
فقد كان الأخري يف املباراة النهائية 
حيث جتاوزه بالنقاط وح�ضل على 

الذهبية.
واأ�ضاف: “ �ضوف اأ�ضتمر يف تطوير 
ن��ف�����ض��ي اأك�����ر، وه����ديف ال���ق���ادم هو 
اأب��وظ��ب��ي ج��ران��د ���ض��الم يف  بطولة 
اأبوظبي  بعدها بطولة  لندن ومن 
اجلوجيت�ضوة  مل���ح���رتيف  ال��ع��امل��ي��ة 
بالدي  ملنتخب  اأن�ضم  اأن  واأمنيتي 

واأمثله يف كل املحافل الكربى«.
وف��ي��م��ا ي��ل��ي ت��رت��ي��ب ال������دول بعد 

نزالت اليوم الأول..
بر�ضيد  الأول  امل��رك��ز  ال��ربازي��ل   -

نقطة.  35476
- الإمارات املركز الثاين : 3600 

نقطة.
- الرجنتني املركز الثالث: 796 

نقطة .
- اي��رل��ن��دا امل��رك��ز ال���راب���ع: 208 

نقاط.
- الأكوادور املركز اخلام�س: 200 

نقطة .

ل�يز� م�نتريو حتلق بلقب »ملكة �لب�صاط« بعد مناف�صات �صر�صة مع رودريجيز وبيانكا و�أجماهيد 

�ليوم �لأول جلولة »ريو جر�ند �ضلم« للجوجيت�ضو يف  �لإمار�ت  لأبطال  ملونة  ميد�لية   13
• �لعل�ي: ج�لة ري� دي جانريو جنحت تنظيميا وجماهرييا و�إعالميا وفنيا و �أبهرت كل �حل�ص�ر 

• �لإمار�ت �أر�س �ملبادر�ت و�جل�جيت�ص� ج�صر من ج�ص�ر �لت���صل بينها وبني كل دول �لعامل 
• ثام�ر �ل�صام�ص�ي: ذه�ب ري�� دي جاني�رو ل�ه م�ذ�ق خ�ا�س وج�ل�ة لن�دن ه�ديف �لق�ادم

•• �ل�شارقة-�لفجر

نظم احتاد الدراجات اأم�س يف مدينة تالل ال�ضارقة �ضباقني لفئة النا�ضئني 
مل�ضافة 45 كم والإناث مل�ضافة 30 كم و�ضارك يف �ضباق النا�ضئني 72 دراجا 
التعاون ال�ضاعد  امل�ضتقبل واأ�ضفرت نتائجه عن فوز دراج نادي  من جنوم 

يو�ضف ال�ضحي باملركز الأول بعد مناف�ضة قوية مع ثنائي النادي العربي 
جابر ح�ضني الذي حل يف املركز الثاين واأحمد عاطف �ضاحب املركز الثالث 

..
املوهوبة  الن�ضر  ن��ادي  لعبة  ف��وز  ع��ن  الإن���اث  فئة  �ضباق  نتائج  واأ���ض��ف��رت 
�ضفية خمتار ال�ضايغ باملركز الأول وجاءت زميلتها مرمي اأحمد يف املركز 

الثاين فيما جاءت لعبة نادي اأبوظبي مرمي علي يف املركز الثالث وعقب 
اللجنة  رئي�س  امل��ايل  املدير  ال��زرع��وين  الكرمي  عبد  ق��ام  ال�ضباقني  انتهاء 
الفنية ونايف جكةالأمني العام امل�ضاعد وعالء م�ضعود رئي�س ق�ضم املبيعات 
والت�ضويق بتالل العقارية بتتويج الفائزين والفائزات وقدمت �ضركة تالل 

العقارية هدايا قيمة للفائزين ت�ضجيعا وتقديرا جلهودهم ..  

�ل�ضحي بطل �لنا�ضئني و�ضفية  بطلة �لإناث  
ب�ضباقي تلل �ل�ضارقة للدر�جات
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-�لفجر

ال��رتاث عن موعد ت�ضفيات بطولة  اأعلن مركز حمدان بن حممد لإحياء 
الرتاثية  القرية  يف  �ضتقام  والتي   2020-2019 للمو�ضم  لليولة  ف��زاع 
بالقرية العاملية يف دبي، يومي اخلمي�س واجلمعة املوافق 21 و22 نوفمرب 

اجلاري.
مو�ضماً  تد�ضن  التي  الرتاثية  القرية  افتتاح  مع  بالتزامن  الإع���الن  وج��اء 
جديداً وت�ضت�ضيف باقة من الأن�ضطة والفعاليات مبا فيها ت�ضفيات الدورة 
برنامج  من  ع�ضر  اخلام�ضة  والن�ضخة  لليولة  ف��زاع  بطولة  من  ال�ع�ضرين 
امليدان. واأفادت �ضعاد ابراهيم دروي�س، مدير اإدارة البطولت يف مركز حمدان 
بن حممد لإحياء الرتاث باأن بطولة فزاع لليولة ت�ضكل اأهمية ق�ضوى على 
اأجندة البطولت يف املركز، لكونها اأول بطولة اأمر بها �ضمو ال�ضيخ حمدان 

بن حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، حفظه اهلل، وو�ضيلة 
للتعبري عن الفخر واحلما�ضة وحب الوطن وقالت:

تتمتع  ب��ات��ت  اإذ  لليولة،  ف���زاع  بطولة  بت�ضفيات  اجل��دي��د  املو�ضم  »ند�ضن    
املواطنني  م��ن  والنا�ضئة،  ال�ضباب  و�ضط  خ�ضو�ضاً  كبرية  �ضعبية  بقاعدة 
واملقيمني ورعايا دول جمل�س التعاون اخلليجي«.  واأ�ضافت �ضعاد ابراهيم: 
“�ضهدنا منواً متزايداً يف عدد املنت�ضبني اإىل الت�ضفيات التي ينظمها املركز 
اأف�ضل  اختيار  الت�ضفيات  وتعني  الرئي�ضية،  البطولة  انطالق  قبل  �ضنوياً 
ال�ضعبية  الأن��غ��ام  ايقاع  على  والأداء  للتحدي  اختبار  يف  وو�ضعهم  اليويلة 
لبطولة رفيعة امل�ضتوى. مناف�ضات قلعة امليدان لي�ضت فقط تظاهرة �ضبابية 
اللتزام  فيها  مب��ا  الجتماعية  الثوابت  م��ن  ملجموعة  مدر�ضة  اأ�ضحت  ب��ل 
بالتدريبات والتوقيت والزي الوطني والقيم الإماراتية واأ�ضبحت م�ضماراً 
لبناء الطموح لدى ال�ضباب والنا�ضئة، وعلى مدار ت�ضعة ع�ضر عاماً نفتخر 

بح�ضد ثمار هذه امل�ضرية احلافلة، ون�ضتدل بها ملزيد من العطاء بدعم من 
�ضمو ويل عهد دبي رعاه اهلل«.   

حما�صة
من جانبه قال را�ضد اخلا�ضوين، ع�ضو جلنة التحكيم يف بطولة فزاع لليولة: 
اأ�ضرت اليولة قلوب ال�ضباب والأطفال يف الإمارات، فهم على بينة  “ لطاملا 
ن�ضاط  اي�ضاً،  اداء يتطلب مهارات بدنية عالية، بل هي  باأنها لي�ضت جمرد 
وال�ضجاعة  الرتكيز  ويعلم  ال��واح��د  الفريق  ب��روح  والعمل  احلما�س  ي�ضعل 
ملواجهة اجلمهور، الذي يعترب �ضاحب الكلمة يف عملية الت�ضويت لختيار 

الأف�ضل«.
واأ�ضاف اخلا�ضوين: “بطولة فزاع لليولة هي برنامج تراثي اأ�ضبوعي ي�ضرك 
امل�ضاهدين على اأر�س قلعة امليدان وعلى �ضا�ضات التلفاز، الأمر الذي يجعل 

منها حدثاً تراثياً �ضخماً ومتجدداً يرتقبه اجلميع كل مو�ضم«. 
�مل��ظبة

امل�ضاركة  ال��راغ��ب��ني يف  م��ن قبل  ك��ب��رياً  ت��ف��اع��اًل  امل��ا���ض��ي��ة،  ال�����ض��ن��وات  �ضهدت 
العامني  يف  الت�ضفيات  يف  امل�ضاركني  عدد  تخطى  اإذ  والنا�ضئة،  ال�ضباب  من 
العام،  باملركز هذا  البطولت  اإدارة  400 �ضاب. وتتطلع  ال�  املا�ضيني حاجز 
املكثفة  التدريبات  اإقامة  على  املركز  احلرفية مع حر�س  م�ضتوى  رفع  اإىل 

وال�ضرورية قبل وخالل البطولة الرئي�ضية لليولة. 

�مل�عد
�ضوف تقام الت�ضفيات يف القرية الرتاثية بالقرية العاملية ابتداء من ال�ضاعة 
الرابعة م�ضاء، يومي اخلمي�س واجلمعة املوافق 21 و22 نوفمرب 2019 

بح�ضور اأع�ضاء جلنة التحكيم.  

•• دبي-�لفجر 

قاد حممد  احلبتور فريقه للفوز وح�ضد اأول لقب له هذا املو�ضم بعد اأن 
حقق فوزه الثالث على التوايل  يف ختام بطولة كاأ�س الهالوين 2019 
للبولو على ح�ضاب فريق ذئاب دبي العنيد وبثمانية اأهداف مقابل خم�ضة 
اأهداف بعد مباراة مثرية �ضهدها امللعب الرئي�ضي لنادي ومنتجع احلبتور 
النتيجة بني الفريقني ففي البداية  للبولو والفرو�ضية وتاأرجحت فيها 
اأثار  م��ارد خميف  �ضرعان ما حتول فريق احلبتور اىل  الذئاب ثم  تقدم 

الذعر يف �ضفوف الذئاب . 
الثاين  ال�ضوط  ان��ه��اء  يف  ال��ب��داي��ة وجن��ح  يف  احلبتور  على  ال��ذئ��اب  تقدم 
بتقدمه بهدفني نظيفني ال ان ال�ضوط الثالث �ضهد تطورا ملحوظا يف 
اداء فريق احلبتور بف�ضل تاألق الثنائي حممد احلبتور ورجا ابو اجلبني 
ثانية  م��رة  التقدم  اىل  ال��ذئ��اب  يعود  ثم  التعادل  احلبتور  فريق  ليدرك 
ان  ال  اأه��داف لكل منهما  الرابع بخم�ضة  ال�ضوط  بداية  يتعادلن يف  ثم 
�ضهدت حت��ول مثريا حيث جنح  امل��ب��اراة  الدقيقيت الخريتني من عمر 
عند  ر�ضيدهم  ليتوقف  الذئاب  مناف�ضه  زحف  ايقاف  يف  احلبتور  فريق 

الهداف اخلم�ضة فيما ا�ضاف الفريق البطل ثالثة اهداف تباعا لريفع 
ر�ضيده اىل ثمانية اأهداف منهيا املباراة ليتوج بطال وليح�ضد اول القاب 

املو�ضم اجلديد .
ويف املباراة التي �ضبقت اخلتام فقد فاز فريق مهرة على مناف�ضه فريق ايه 
اأه��داف يف مباراة ت�ضيد فيها  اأه��داف مقابل خم�ضة  ام هي�ضكث وبثمانية 

فريق مهرة املباراة يف اغلب فرتاتها وقدم عر�ضا اف�ضل من مناف�ضه .
 ASSA ABLOY« وعقب اخلتام قام ن�ضيم اأبو يو�ضف ، نائب رئي�س
الفائزة  والفرق  البطل  الفريق  بتتويج  الأو���ض��ط  ال�ضرق  يف  ابلوي  »اأ�ضا 

وح�ضل اإدغاردو مونتويا على جائزة اأح�ضن لعب يف البطولة واملهر ما�ضو 
“خيل حممد احلبتور” كاأف�ضل مهر .

وقد اعرب حممد احلبتور عن �ضعادته بالبداية القوية للمو�ضم اجلديد 
اجليد  وال�ضتعداد  الالعبني  حما�س  هو  �ضعادته  مبعث  ان  اىل  م�ضريا 
مبو�ضم  ويب�ضر  واجلماعي  ال��ف��ردي  الداء  على  �ضينعك�س  مم��ا  للمو�ضم 

حافل باذن اهلل . 
واأ�ضاد احلبتور بالفرق امل�ضاركة وخا�ضة الالعبني املواطنني لذين ظهروا 

مب�ضتوى يبعث على التفاوؤل وي�ضكل ا�ضافة فنية حقيقية للعبة .

•• دبي-�لفجر

“جائزة  ل���  ال��ع��ام��ة   اأعلنت الأم��ان��ة 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم لالإبداع 
الريا�ضي” اإحدى “مبادرات حممد 
العاملية” عن  مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن 
الإب���داع  م��وؤمت��ر  يف  املتحدثني  اأول 
�ضتنظمه  ال���ذي  ال���دويل  الريا�ضي 
اجلائزة يوم 18 نوفمرب اجلاري يف 
�ضعار  حتت  احلبتور  هيلتون  فندق 
الريا�ضة”،  يف  وال�ضالم  “الت�ضامح 
العاملي  امل�ضري  اجل���ودو  بطل  وه��و 
حممد ر�ضوان الذي يعد من رموز 
اللعب النظيف والأخالق الريا�ضية 
الأومل��ب��ي��ة، كما  ال���دورات  العالية يف 
يوا�ضل دوره يف ن�ضر القيم النبيلة 

للريا�ضة يف خمتلف املناطق.
ال��ع��ام��ة للجائزة  اأع��ل��ن��ت الأم��ان��ة  و 
للعاملني  ال����دع����وات  ت��وج��ي��ه  ع���ن 
عموما  ال����ري����ا�����ض����ي  ال����ق����ط����اع  يف 
واجل����ام����ع����ات حل�������ض���ور امل����وؤمت����ر، 
ك��م��ا وج��ه��ت دع����وة خ��ا���ض��ة لحتاد 
املنتخب  ولعبي  للجودو  الإم���ارات 
املوؤمتر  حل�ضور  للجودو  الإماراتي 

ولقاء البطل امل�ضري والتعرف على 
تاريخ  اأدخلته  التي  املميزة  جتربته 
الدورات الأوملبية من اأو�ضع اأبوابه. 

وجاء اختيار البطل امل�ضري حممد 
الأوىل  ر�ضوان للحديث يف اجلل�ضة 
ل���ل���م���وؤمت���ر ك����ون����ه مي���ث���ل من���وذج���ا 
نا�ضعا يف التناف�س ال�ضريف واللعب 
خطف  ح��ي��ث  وال��ت�����ض��ام��ح،  النظيف 
الأ���ض��واء ون��ال اح���رتام ال��ع��امل بعد 

اإحرازه امليدالية الف�ضية يف اأوملبياد 
لو�س اأجنلو�س عام 1984 ، عندما 
��ل ع���دم م��ه��اج��م��ة م��ن��اف�����ض��ه يف  ف�����ضّ
النهائي الأوملبي الياباين يا�ضوهريو 
ياما�ضيتا بطل العامل حينها والذي 
�ضهال  هدفا  وك��ان  قدمه  يف  اأ�ضيب 
بال�ضغط  ع��ل��ي��ه  ال���ف���وز  ي���ري���د  مل���ن 
ع��ل��ى ق��دم��ه امل�����ض��اب��ة، ل��ك��ن ر�ضوان 
ق���دم مناف�ضه  ع��ل��ى  ال��ل��ع��ب  جت��ن��ب 

الذهبية  يخ�ضر  اأن  وف�ضل  امل�ضابة 
الأول  باملركز  يفوز  اأن  ع��ن  ب�ضرف 
بال�ضتفادة من اآلم مناف�ضه، لينال 
وت�ضيد  ال���ع���امل  وت���ق���دي���ر  اح������رتام 
و�ضائل  ج��م��ي��ع  ال��ن��ب��ي��ل  مب���وق���ف���ه 
منظمة  اأ�����ض����درت  ح��ي��ث  الإع�������الم 
اأ�ضادت فيه مبوقف  بيانا  اليون�ضكو 
ر����ض���وان وم��ن��ح��ت��ه م��ي��دال��ي��ة ال���روح 
اليون�ضكو  منظمة  م��ن  الريا�ضية 

الأوملبية  الألعاب  روح  تعترب  والتي 
قبل اأي نتائج، كما منح جائزة اللعب 
وجائزة  1985م،  ع����ام  ال��ن��ظ��ي��ف 
من  العامل  يف  ريا�ضي  خلق  اأح�ضن 
للعدل  الدولية  الأوليمبية  اللجنة 
التي مقرها فرن�ضا كما مت تكرميه 
ب��و���ض��ام اجل��م��ه��وري��ة يف م�����ض��ر، كما 
اأي�ضا جائزة بيري دي كوبرتان  نال 
احلديثة  الأوملبية  الألعاب  موؤ�ض�س 
وح�ضل  م،   1984 ل��ع��ام  ال��دول��ي��ة 
لأح�ضن  خا�ضة  امتياز  �ضهادة  على 
وجاء   1984 ل��ع��ام  ري��ا���ض��ي  خ��ل��ق 
�ضمن اأف�ضل �ضتة لعبني يف العامل 
اخ��ت��ارت��ه جملة  ك��م��ا   1984 ل��ع��ام 
ليكيب الريا�ضية الفرن�ضية باملركز 
العامل  يف  ريا�ضي  كاأف�ضل  ال��ث��اين 
اليابان  اأم����ا  ال��ري��ا���ض��ي،  اخل��ل��ق  يف 
“و�ضام  وه���و  و���ض��ام  اأرف����ع  فمنحته 

ال�ضم�س امل�ضرقة«.
اع���ت���زل حم��م��د ر����ض���وان ال��ل��ع��ب��ة يف 
1992م ليكون بعدها حكما  العام 
اللجنة  اللعبة، وع�ضوا يف  دوليا يف 
امل�ضري،  اجل�����ودو  لحت����اد  ال��ف��ن��ي��ة 
اإىل جانب  اإجنازاته كالعب  وكانت 

ال��ت��ي يف دورة  ال��ف�����ض��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ة 
الألعاب الأوملبية يف لو�س اأجنلو�س، 
اأي�������ض���ا م��ي��دال��ي��ة ذهبية  ن����ال  ك��م��ا 
ميداليات    3 اأف��ري��ق��ي��ا،  ب��ب��ط��ول��ة 
الأفريقية،3   الأل��ع��اب  دورة  ذهبية 
ميداليات ذهبية دورة األعاب البحر 
ميدالية  املتو�ضط،2   الأب���ي�������س 
الع�ضكرية،  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  ذه��ب��ي��ة 
�ضوي�ضرا،  بطولة  ذهبية  ميدالية 
الف�ضية  امل��ي��دال��ي��ات  م��ن  وال��ع��دي��د 

العامل  ب���ط���ولت  يف  وال����ربون����زي����ة 
يف  خمتلفة  وب���ط���ولت   الع�ضكرية 
ال��ع��امل، و �ضارك  ال��ع��دي��د م��ن دول 
كحكم يف 6 بطولت عامل، ودورتني 
البطولت  من  والعديد   ، اأوملبيتني 

الدولية والأفريقية.
ل���ه م�����ض��ارك��ات توعوية  ك��ان��ت  ك��م��ا 
مهمة من خالل اإلقاء املحا�ضرات و 
الندوات اخلا�ضة عن لعبة اجلودو 
اللعب  و  الريا�ضية  ال���روح  ن�ضر  و 

اجلامعات  و  ب���امل���دار����س  ال��ن��ظ��ي��ف 
ال���ي���اب���ان، وكذلك  م����دن  مب��خ��ت��ل��ف 
ح�ضور الندوات الريا�ضية املختلفة 
ن�����ض��ر لعبة  و  امل�����ض��ري��ة  ب���ال���ن���وادي 
النظيف،  اللعب  ق��واع��د  و  اجل���ودو 
كما قام بزيارات للمدار�س مبراحلها 
املختلفة مبختلف مدن م�ضر ل�ضرح 
و  الأف��راد  الريا�ضة يف حياة  اأهمية 
دورها يف الرتقاء مب�ضتوى ال�ضعوب 

وتعزيز التعاون فيما بينهم. 

تنظمه جائزة حممد بن ر��صد �آل مكت�م لالإبد�ع �لريا�صي ي�م 18 ن�فمرب

م�ضاركة بطل �جلودو حممد ر�ضو�ن  يف 
موؤمتر �لإبد�ع �لريا�ضي �لدويل

ح�صد �أول لقب هذ� �مل��صم 

فريق �حلبتور يتوج بطل يف ختام كاأ�س �لهالوين للبولو 

م�عد يرتقبه �ل�صباب 21 و22 ن�فمرب �جلاري 

مركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث يعلن عن ت�ضفيات بطولة فز�ع لليولة للمو�ضم 2020-2019
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للركبي،  العامل  كاأ�س  يف  الثالث  لقبه  اإفريقي  اجلنوبي  املنتخب  اأح��رز   
بنتيجة مريحة  الإنكليزي  املنتخب  2019 على  ن�ضخة  نهائي  بفوزه يف 

اليابانية. يوكوهاما  مدينة  يف  وذلك   ،12-32
وتفوق املنتخب الإفريقي يف ختام البطولة التي انطلقت يف اليابان يف 20 
قبل لعبه  الهجومي ول�ضيما من  اأدائ��ه  بف�ضل  املا�ضي،  اأيلول-�ضبتمرب 
هاندري بولرد الذي �ضجل �ضت ركالت جزاء، علما باأن الالعب ذاته كان 
حا�ضما يف تفوق منتخب بالده على ويلز يف ن�ضف النهائي اأواخر الأ�ضبوع 

املا�ضي.
�ضجله  “�ضربينغبوك�س” على  ب�  امللقب  اإفريقيا  جنوب  منتخب  وحافظ 
ثالث  الثالث يف  فوزه  العامل، حمققا  لكاأ�س  النهائية  املباريات  املثايل يف 
منتخب  اأول  بات  كما  و2007.   1995 بعد  النهائي،  فيها  يبلغ  مرة 
يتوج بلقب كاأ�س العامل بعد تلقي خ�ضارة يف الدور الأول، وذلك ب�ضقوطه 
من  احلالية  الن�ضخة  يف  الأوىل  مباراته  يف   23-13 نيوزيلندا  اأم��ام 

البطولة.
اأمام  ب�ضقوطها  لقبها  الأخريتني،  الن�ضختني  بطلة  نيوزيلندا،  وخ�ضرت 
اأول لعب من ذوي  �ضيا كولي�ضي، وهو  النهائي. ورف��ع  اإنكلرتا يف ن�ضف 

الكاأ�س  اإفريقي،  اجلنوبي  املنتخب  قيادة  �ضارة  يحمل  ال�ضوداء  الب�ضرة 
بعد املباراة النهائية. وقال بعد الفوز “نعاين من العديد من امل�ضاكل يف 
اأع��راق خمتلفة، كان  بالدنا، لكن فريقا كهذا، من خلفيات خمتلفة، من 

مت�ضامنا واأردنا حتقيق” اللقب.
اإفريقيا. هذا  اأجل جنوب  اأن نكون قد حققنا ذلك من  “اآمل يف  واأ�ضاف 

يظهر اأننا قادرون على الوقوف معا اذا ما اأردنا حتقيق اأمر ما«.
قبل  الالعبني  اأبلغ  اإيرا�ضمو�س  را�ضي  املنتخب  م��درب  اأن  كولي�ضي  واأك��د 
بل لكل جنوب  اأنف�ضهم فقط،  اأجل  يلعبون من  اأنهم ل  النهائية،  املباراة 
 30 نحو  بن�ضبة  وبطالة  �ضعبة  اقت�ضادية  اأزم���ة  ت��واج��ه  ال��ت��ي  اإفريقيا 

باملئة.
وقال قائد املنتخب الذي اأفاد اأن الالعبني تلقوا العديد من الت�ضالت 
الداعمة من بالدهم “مل ي�ضبق يل اأن راأيت جنوب اإفريقيا بهذا ال�ضكل 
)...( �ضكرا جزيال. نحبك يا جنوب اإفريقيا وميكننا حتقيق اأمرا ما اذا 

عملنا معا«.
يف املقابل، ف�ضل املنتخب الإنكليزي يف حتقيق اللقب الثاين يف تاريخه بعد 
نهائية خا�ضها. مباريات  اأربع  يف  ثالثة  خ�ضارة  تلقى  باأنه  علما   ،2003

اأن  ف���������������رياري  ف������ري������ق  اع������ت������رب 
التعديالت اجلديدة التي �ضتدخل 
العامل  بطولة  على  التنفيذ  حيز 
ل��ل��ف��ورم��ول واح���د ب���دءا م��ن العام 
ال�ضحيح  “الطريق  هي   ،2021
الآراء  رغ��م  على  قدما”  للم�ضي 
امل���ت���ف���اوت���ة ال���ت���ي ق��وب��ل��ت ب��ه��ا من 

املعنيني.
لل�ضيارات  ال����دويل  الحت����اد  واأق����ر 
)فيا( اخلمي�س بالجماع القواعد 
و�ضع  ت�������ض���م���ل  ال����ت����ي  اجل������دي������دة 
يف  امل�ضاركة  الفرق  مل��وازن��ات  �ضقف 

البطولة.
ويف ت�ضريحات على هام�س جائزة 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ال���ك���ربى التي 
تقام خالل نهاية الأ�ضبوع احلايل 
على حلبة اأو�ضنت يف ولية تك�ضا�س 
الأم���ريك���ي���ة، ق���ال م��دي��ر ف���رياري 
ماتيا بينوتو اأن ال�ضانع الإيطايل 
منه  رغبة  التعديالت  يعار�س  مل 
م�ضاند  جماعي  جمهود  اإظهار  يف 
جمموعة  البطولة،  حقوق  ملالكي 
الإعالمية  ميديا”  “ليربتي 
الأم���ريك���ي���ة، ال�����ض��اع��ي��ة اىل اإع����ادة 
مناف�ضات  ع��ل��ى  امل�ضجعني  اإق��ب��ال 

الفئة الأوىل، والحتاد الدويل.
�ضوتنا  “لقد  ب���ي���ن���وت���و  وق��������ال 
ل�ضاحلها )التعديالت(، لذا نحن 
�ضعداء،  ن��ك��ن  اذا مل  ب��ه��ا   ���ض��ع��داء 
الطريق  اأن��ه��ا  نعترب  الأق���ل  فعلى 

ال�ضحيح للم�ضي قدما«.
وراأى مدير الفريق الإيطايل الذي 
ت��اري��خ ريا�ضة  الأب����رز يف  م��ن  يعد 

التي  التعديالت  اأن  الأوىل،  الفئة 
عامني  بعد  التنفيذ  حيز  �ضتدخل 
هي “نقطة انطالق” متثل اأف�ضل 
حزمة ميكن اأن تنال تاأييد الفرق 
عينه  ال��وق��ت  يف  م�ضددا  امل�ضاركة، 
التطوير  اىل  حت���ت���اج  اأن���ه���ا  ع��ل��ى 

والتح�ضني يف امل�ضتقبل.
هي  ه�����ذه  اأن  “نعترب  واأ������ض�����اف 
ال���ل���ح���ظ���ة امل���ن���ا����ض���ب���ة ل��ل��ن��ظ��ر اىل 
ال���ض��ت��م��راري��ة  ع��ل��ى ري��ا���ض��ت��ن��ا اأن 
ندرك  جميعنا  م�����ض��ت��دام��ة،  ت��ك��ون 
يف  اأي�ضا  بجد  العمل  علينا  ذل��ك. 
اأكر  ري��ا���ض��ة  اأج���ل  م��ن  امل�ضتقبل 
للبيئة،  اأك���ر  �ضديقة  ا���ض��ت��دام��ة، 
لذا ل يزال ثمة الكثري من العمل 

للقيام به«.
م����ن ج���ه���ت���ه، رح�����ب م���دي���ر فريق 
كري�ضتيان  ال��ربي��ط��اين  ب���ول  ري���د 

اجلديدة  بالقواعد  بحذر  ه��ورن��ر 
التي ت�ضمل اأي�ضا اإدخال تعديالت 
اأجل  من  ال�ضيارات  ان�ضيابية  على 
ودينامية  الت�ضابق  حت�ضني جتربة 

الهواء.
يعد  ال����ذي  ال��ف��ري��ق  م��دي��ر  وراأى 
ملر�ضيد�س  الأ����ض���ا����ض���ي  امل���ن���اف�������س 
وفرياري يف البطولة، اأن التعديل 
اإيجابي  هو  ال�ضياراة  ت�ضميم  على 
لل�ضائقني  ال�������ض���م���اح  “لناحية 
بالت�ضابق ب�ضكل اأقرب من بع�ضهم 

البع�س«.
ال�ضائقني  بع�س  كما  هورنر،  لكن 
الذين تقدمهم الأملاين �ضيبا�ضتيان 
ال�ضيارات  وزن  زي��ادة  انتقد  فيتل، 
مب���وج���ب ال��ت��ع��دي��الت اجل���دي���دة، 
�ضت�ضبح  “ال�ضيارات  اأن  م��ع��ت��ربا 

اأثقل وزنا، وعلينا خف�س ذلك«.

حيث  م���ن  اأع���ت���ق���د  “لكن  وت���اب���ع 
املبداأ اأن ما يحاولون القيام به هو 
اأن  الآن  املهم  م��ن  مت��ام��ا.  �ضحيح 
من  جماعي  ب�ضكل  العمل  نحاول 
حمذرا  الريا�ضة”،  م�ضلحة  اأج��ل 
تاأخري  اأن  م���ن  ع��ي��ن��ه  ال���وق���ت  يف 
الفرق  موازنات  على  �ضقف  فر�س 
قد يدفعها اىل النفاق ب�ضكل كبري 

يف 2020.
تاأييد  ال���ت���ع���دي���الت  ل���ق���ي���ت  ك���م���ا 
كلري  وليام�س،  فريق  مدير  نائبة 
ما  “كل  فيها  راأت  التي  وليام�س، 
كنا نريده من اأوجه عدة. القواعد 
امل���ال���ي���ة ه����ي ب���ال���ت���ح���دي���د م����ا كنا 
اأوىل،  خطوة  اأنها  نفهم  به  نرغب 
ال�ضحيح  لكنها خطوة يف الجت��اه 
وفريق مثل  الريا�ضة،  اأن  ل�ضمان 

فريقنا، �ضتتمكن من ال�ضتمرار«.

فري�ري: �لتعديلت �جلديدة هي 
»�لطريق �ل�ضحيح« 

قادت ال� “تريبل دابل” التي حققها النجم ليربون جيم�س، لو�س اأجنلي�س 
له يف خم�س مباريات هذا  تواليا  الرابع  الفوز  لتحقيق  ليكرز 

يف  للمحرتفني،  الأم��ريك��ي  ال�ضلة  ك��رة  دوري  يف  امل��و���ض��م 
م�ضعاه لإعادة فريقه مل�ضاف الكبار.

-119 مافريك�س  دال����س  م�ضيفه  على  ليكرز  وت��ف��وق 
املثايل  �ضجله  على  ليحافظ  اإ���ض��ايف،  �ضوط  بعد   110

اأمام  بخ�ضارة  ملو�ضمه  املتعرة  البداية  بعد 
اأجنلي�س،  لو�س  ملدينة  الثاين  القطب 

فريق كليبريز.
وكان جيم�س الأف�ضل يف فريقه مع 

له حتى  الأعلى  هي  نقطة   39
الآن هذا املو�ضم، و12 متابعة 

حا�ضمة  مت�����ري�����رة  و16 
اأب��������رزه��������ا 

�ضافرة  عند  ثالثية  ت�ضجيل  من  اإثرها  على  متكن  غرين  داين  لزميله 
اىل  املباراة  ويجر   103-103 التعادل  ليفر�س  الأ�ضلي،  الوقت  نهاية 

ال�ضوط الإ�ضايف.
وبرز “امللك” جيم�س، اأف�ضل لعب يف الدوري اأربع مرات، اأي�ضا يف 

التمديد، و�ضاهم يف اإنهاء فريقه هذا ال�ضوط بفارق مريح 7-16.
ويبدو الالعب البالغ من العمر 34 عاما هذا املو�ضم م�ضمما على 
تتويجا يف  الأن��دي��ة  بثاين  تليق  اإع��ادة فريقه لحتالل مكانة 
تاريخ الدوري، بعد خيبة مو�ضم 2018-2019 وف�ضله 

يف بلوغ الأدوار النهائية )“بالي اأوف«(.
العام  يف  الإ���ض��اب��ة  “بعد  امل��ب��اراة  بعد  جيم�س  وق���ال 
كل  �ضمعت   )...( عليه  اأن��ا  ما  على  اأك��ن  املا�ضي، مل 
�ضيء يف عامي ال�17 يف الدوري. +هل �ضيكون هذا 
اأداء دفاعيا  املو�ضم الأخري لليربون؟ هو ل يقدم 

جيدا+«.
ومل يكن جيم�س �ضاحب ال� “تريبل دابل” )10 
الإح�ضائية(  الفئات  الأق��ل يف ثالث من  على 
اأي�ضا جنم  امل��ب��اراة، اذ حقق ذل��ك  الوحيدة يف 
 31 م��ع  دون�ضيت�س  ل��وك��ا  ال�ضلوفيني  دال����س 

نقطة، 13 متابعة، و15 متريرة حا�ضمة.
“تريبل  ال���  من  ر�ضيده  عاما(   20( ال�ضاب  الالعب  ورف��ع 
العدد  �ضاحب  لي�ضبح   ،20 اىل  الحرتافية  م�ضريته  دابل” يف 
الأعلى منها لالعب دون احلادية والع�ضرين من العمر، علما باأنه 
الأ�ضلي،  الوقت  نهاية  دقيقة من  ون�ضف  دقيقة  نحو  قبل  تعر�س 
اأدى  ه���اورد،  دواي��ت  ليكرز  ق��وي مع لع��ب  احتكاك  بعد  اإ�ضابة  اىل 

ل�ضقوطه اأر�ضا والدم ينزف من جرح يف راأ�ضه.
الإيجابي  بالتاأثري  ال�ضلوفيني  اأ���ض��اد  امل��ب��اراة،  قبل  ت�ضريحات  ويف 
اأبدا  تعرف  “ل  بالقول  التحية  الأخ��ري  ورد  كالعب.  عليه  جليم�س 
اإلهام للجيل  اأن تكون م�ضدر  من �ضُتلِهم خالل م�ضريتك، وتاأمل يف 
اجلديد”، معتربا اأرن اأداءه �ضاهم يف “اإلهام فتى مل يكن يف الوليات 

املتحدة حتى، وهذا اأمر مميز«.
واملتابعات  الت�ضجيل  �ضعيد  ع��ل��ى  لفريقه  الأف�����ض��ل  جيم�س  وك���ان 
ديفي�س  اأنطوين  اجلديد  زميله  اأ�ضاف  بينما  احلا�ضمة،  والتمريرات 
وثماين متابعات ومتريرتني حا�ضمتني، وداين غرين 14  نقطة   31

نقطة.
اأ���ض��اف زميله  بينما  دال����س،  الأف�����ض��ل يف  ك��ان دون�ضيت�س  امل��ق��اب��ل،  يف 

الالتفي كري�ضتاب�س بورزينغي�س 16 نقطة وت�ضع متابعات.
بو�ضطن  حقق  الأخ����رية،  ال��ث��واين  حتى  تناف�ضية  اأخ���رى  م��ب��اراة  ويف 

�ضلتيك�س فوزا �ضعبا على �ضيفه نيويورك نيك�س 102-104.
وجاء فوز �ضلتيك�س بف�ضل حماولة لالعبه جاي�ضون تايتوم من داخل 

خاللها  م��ن  منح  الأخ���ري،  ال��رب��ع  نهاية  على  ثانية   1،03 قبل  القو�س 
فريقه الفوز الرابع تواليا والرابع يف خم�س مباريات هذا املو�ضم.

 24 القاتل، من �ضمن  الوقت  تايتوم يف  �ضجلها  اللتان  النقطتان  واأت��ت 
وث��الث متريرات  �ضت متابعات  اأي�ضا  واأ���ض��اف  امل��ب��اراة،  ل��ه خ��الل  نقطة 

حا�ضمة.
 23 نقطة،   33 مع  ل�ضلتيك�س  م�ضجل  اأف�ضل  ووك��ر  كيمبا  زميله  وك��ان 
منها يف ال�ضوط الثاين. وهي املرة الثالثة تواليا ي�ضجل فيها ووكر 30 
نقطة على الأقل يف املباراة، يف بداية قوية لتجربته مع بو�ضطن �ضلتيك�س 

الذي ان�ضم اىل �ضفوفه هذا ال�ضيف اآتيا من ت�ضارلوت هورنت�س.
وك���ان م��ارك��و���س م��وري�����س الأف�����ض��ل يف ن��ي��وي��ورك م��ع 29 ن��ق��ط��ة، بينها 
ثواٍن  اأرب��ع  قبل   102-102 التعادل  بها  ناجحة حقق  حماولة ثالثية 

من النهاية.
حد  و�ضع  من  نت�س،  بروكلني  نيويورك،  ملدينة  الثاين  القطب  ومتكن 
عليه  بالتغلب  روك��ت�����س،  هيو�ضنت  ل�ضيفه  متتالية  ان��ت�����ض��ارات  لثالثة 

.116-123
وجاء فوز نت�س بف�ضل لعبه تورين برين�س الذي �ضجل 27 نقطة و12 
جنم  على  لعبوه  فر�ضه  ال��ذي  الل�ضيق  ال��دف��اع  بف�ضل  واأي�ضا  متابعة، 
36 نقطة  هيو�ضنت جيم�س هاردن الذي وعلى رغم متكنه من ت�ضجيل 
)بينها 14 من الرميات احلرة(، لكنه عانى على �ضعيد ن�ضبة الت�ضجيل 
)10 حماولت ناجحة من 31، واأ�ضاع 14 حماولة من 16 من خارج 

القو�س(.
ووريرز  �ضتايت  لغولدن  ال�ضابق  بالنجم  املو�ضم  نت�س �ضفوفه هذا  وعزز 
كيفن دوران��ت، على رغم اأن الأخري يتوقع اأن يغيب طوال املو�ضم ب�ضبب 

اإ�ضابة تعر�س لها يف اأواخر املو�ضم املا�ضي مع فريقه ال�ضابق.
يعاين  الأخ���رية،  اخلم�ضة  املوا�ضم  يف  م��رات  ث��الث  باللقب  ت��ّوج  وبعدما 

غولدن �ضتايت جديا هذا املو�ضم اأكان على �ضعيد النتائج اأو الغيابات.
فقد تلقى الفريق خ�ضارة اجلمعة اأمام �ضان اأنتونيو �ضبريز 127-110، 

كانت الرابعة له يف املباريات اخلم�س التي خا�ضها حتى الآن.
تاأكيد  من  �ضاعات  بعد  اأت��ى  ال�ضقوط  ه��ذا  اأن  هو  بلة،  الطني  يزيد  وم��ا 
الفريق اأن جنمه �ضتيفن كوري، اأف�ضل لعب يف الدوري مرتني، �ضيغيب 
لثالثة اأ�ضهر على الأقل بعد عملية جراحية ملعاجلة ك�ضر يف اليد الي�ضرى، 

تعر�س له �ضد فينيك�س �ضنز الأربعاء )خ�ضر ووريرز 121-110(.
و�ضي�ضيف غياب كوري الذي �ضاهم يف قيادة ووريرز اىل لقب الدوري يف 
2017، و2018 اىل معاناة الفريق الذي يحاول التاأقلم مع   ،2015
رحيل دورانت، والغياب املطّول للنجم الآخر كالي طوم�ضون )يتوقع األ 
يلعب اأي�ضا هذا املو�ضم( ب�ضبب اإ�ضابة يف الركبة. ويف بقية املباريات، فاز 
انديانا باي�ضرز على كليفالند كافاليريز 102 - 95، وميلووكي باك�س 
جاز  يوتا  على  كينغز  و�ضاكرامنتو   ،91-123 ماجيك  اأورلن���دو  على 

102 - 101، و�ضيكاغو بولز على ديرتويت بي�ضتونز 112 - 106.

جيم�س مينح ليكرز فوزه �لر�بع تو�ليا بال�ضلة �لأمريكية 

لقب ثالث جلنوب �إفريقيا بكاأ�س �لعامل للركبي

لقي الدراج الأندوني�ضي ال�ضاب اأفريدزا موناندار م�ضرعه اأم�س ال�ضبت 
اأقيم على هام�س  الآ�ضيوية،  للمواهب  �ضباق خم�ض�س  يف حادث خالل 
جائزة ماليزيا الكربى لبطولة العامل للدراجات النارية، بح�ضب ما اأفاد 

املنظمون.
واأو�ضح املنظمون يف بيان اأن “احلادث وقع يف اللفة الأوىل عند املنعطف 
العا�ضر، ومت اإيقاف ال�ضباق على الفور”، م�ضريين اىل اأن الدراج البالغ 
من العمر 20 عاما “تلقى ال�ضعافات الأولية على جانب احللبة قبل ان 

ينقل يف طائرة مروحية اىل امل�ضت�ضفى يف كوالملبور«.
امل�ضت�ضفى،  ويف  احللبة  على  الطبية  الفرق  جهود  رغم  “على  واأ�ضافوا 

ت��ويف م��ون��ان��دار م��ت��اأث��را ب��ج��روح��ه بعد وق��ت ق�ضري” م��ن و���ض��ول��ه اىل 
امل�ضت�ضفى.

واأ�ضار املنظمون اىل اأن ال�ضائقني امل�ضاركني يف امل�ضابقة الآ�ضيوية، �ضوتوا 
لزميلهم  حتية  الأح���د  امل��ق��رر  ال��ث��اين  ال�ضباق  اإق��ام��ة  ل�ضالح  بالجماع 
الراحل. كما �ضيتم الوقوف دقيقة �ضمت حدادا قبل انطالق ال�ضباقات 

الثالثة لبطولة العامل يف فئات موتو جي بي، موتو 2، وموتو 3.
ال�ضهر  ه��ذا  �ضابق  وق��ت  ال��ذي ح�ضم يف  م��ارك ماركيز  الإ���ض��ب��اين  وعلق 
بتغريدة  موناندار  وف��اة  على  ج��ي،  موتو  فئة  يف  ال�ضاد�س  العاملي  لقبه 
عرب ح�ضابه على موقع “تويرت” جاء فيها “حزين من اأجل الدراجات 

النارية«.
ويخ�ض�س �ضباق “اآ�ضيا تالنت كاب” )“كاأ�س اآ�ضيا للمواهب”( للدراجني 
ال�ضبان من اآ�ضيا واأوقيانيا، ويخا�س على دراجات الفئة الثالثة، ويعد من 

املراحل الختبارية لل�ضائقني ال�ضاعني اىل خو�س غمار الفئات الأهم.
وكان موناندار يحتل قبل وفاته املركز الثالث يف ترتيب هذه الكاأ�س بعد 

فوزه يف �ضباقني هذا املو�ضم وحلوله ثانيا يف �ضباقني اأي�ضا.
الفرن�ضي  ال�ضائق  اأ�ضابيع من وفاة  الدراج الندوني�ضي بعد  وتاأتي وفاة 
اأنطوان هوبري يف حادث على حلبة �ضبا فرانكور�ضان البلجيكية خالل 

�ضباق �ضمن بطولة العامل للفورمول 2، اأواخر اآب/اأغ�ضط�س املا�ضي.

وفاة در�ج �أندوني�ضي على هام�س �جلائزة �لكربى يف ماليزيا 

ا�ضتغل جنم كرة القدم الأرجنتيني ال�ضهري كارلو�س تيفيز اأنه لعب بجانب 
واملنتخب  الإ���ض��ب��اين  بر�ضلونة  جن��م  مي�ضي  ليونيل  الأ�ضطورتني  م��ن  ك��ل 
يوفنتو�س  جن��م  رون���ال���دو  كري�ضتيانو  ال��ربت��غ��ايل  وامل��ه��اج��م  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
الأف�ضل يف  كونهما  وراء  ال�ضر  وعن  بينهما  الفارق  وك�ضف عن  الإيطايل، 

العامل منذ �ضنوات طويلة.
“الأبات�ضي” للعب بجوار كل من مي�ضي يف املنتخب  وحالف احلظ تيفيز 

الأرجنتيني ورونالدو عندما كان لعباً يف مان�ض�ضرت يونايتد الإجنليزي.
ن�ضرتها  الكبريين، يف ت�ضريحات  الالعبني  الفارق بني  تيفيز عن  وك�ضف 
�ضرد  خ��الل  من  ال�ضبت،  اأم�س  الربيطانية  تريبيون  اإك�ضربي�س  �ضحيفة 

رواية قدمية عن رونالدو.
ي�ضتحوذ  اإن��ه هاج�س  كله يف اجليم،  اليوم  يق�ضي  “رونالدو  تيفيز:  وق��ال 
التا�ضعة من  للتدريب يف  اإىل اجليم  اأننا كنا بحاجة للذهاب  اأتذكر  عليه، 
م��وج��وداً، وحاولت  الثامنه ووجدته  اإىل هناك يف  م��ا، وو�ضلت  ي��وم  �ضباح 
يف املرة التالية اأن اأ�ضل للجيم يف ال�ضبعة والن�ضف ووجدته اأي�ضاً يف ذلك 
التوقيت، ويف مرة اأخرى، بذلت جهدي لأ�ضل هناك يف ال�ضاد�ضة والن�ضف 

لكنني وجدته هناك اأي�ضاً«.
اأن  اإىل  حالياً  الأرجنتيني  جونيورز  بوكا  مهاجم  تيفيز  اأ�ضار  املقابل،  ويف 
يتدرب  ل��ه،  بالن�ضبة  طبيعية  كلها  الأم���ور  هكذا،  “لي�س  مي�ضي:  مواطنه 
ب�ضكل طبيعي، ذات مرة، مل يكن ي�ضدد ال�ضربات احلرة ب�ضكل جيد ولكنه 
تدرب على ذلك حتى اأ�ضبح قادراً على ت�ضديد الكرة من ال�ضربات احلرة يف 

زاوية املرمى دون عناء، تدرب وحت�ضن«.
و�ضبق لتيفيز اأن لعب للعديد من الأندية خالل م�ضريته الكروية ومنها 
وكورينثيانز  اإجنلرتا  �ضيتي يف  ومان�ض�ضرت  يونايتد  ومان�ض�ضرت  هام  و�ضت 

الربازيلي ويوفنتو�س الإيطايل. 

تيفيز يك�ضف �لفروقات بني 
رونالدو ومي�ضي

دميبيلي ل يز�ل معاقبًا!
اأعلن املوقع الر�ضمي لنادي بر�ضلونة عن القائمة امل�ضتدعاة خلو�س مباراة 
ليفانتي اأم�س ال�ضبت، �ضمن اجلولة 12 من الدوري الإ�ضباين لكرة القدم 

دميبيلي. عثمان  الفرن�ضي  غياب  �ضهدت  والتي  ليغا”،  “ل 
ا�ضتبعاد  قرر  فالفريدي،  اإرن�ضتو  بر�ضلونة  م��درب  اأن  كوبي  اإذاع��ة  واأف��ادت 
اإ�ضبيلية وغيابه ملدة  اأمام  لعبه من القائمة كنوع من العقاب، بعد طرده 

مباراتني.
ومل يتعر�س دميبيلي لأي اإ�ضابة خالل الفرتة احلالية، لكن اجلهاز الفني 
للنادي الكاتالوين ف�ضل عدم دخوله قائمة لقاء ليفانتي بقرار فني بحت.

واجلدير بالذكر اأن الت�ضكيلة �ضهدت اأي�ضاً غياب الإ�ضباين كارلي�س األينا، 
مع توقعات بو�ضع الهولندي فرينكي دي يونغ على مقاعد البدلء جتنباً 

لالإرهاق. 
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جمتمع االمارات

�إطلق مهرجان »مذ�قات عربية«بفندق »ق�ضر �لإمار�ت« 
“مذاقات  مهرجان  الإمارات”  “ق�ضر  فندق  يف  “مزلي”  اأطلق مطعم   

والذي يقام كل يوم اأربعاء و ي�ضتمر حتى نهاية مار�س 2020،   عربية”، 
الفولكلور  م��ع  ممتعة  اأج����واء  عربية”،  “مذاقات  م��ه��رج��ان  زوار  يعي�س 
ال�ضرقي على اأ�ضواء ال�ضموع ، مع جتربة ا�ضتثنائية و�ضط حمطات الطهي 
لة جنباً  احلّية توّفر اأروع الأطباق املُتمّيزة، وخا�ضة املاأكولت املحلية املُف�ضّ
اإىل جنب مع العديد من الأطباق ال�ضهية . يقام املهرجان للمرة الأوىل يف 
ق�ضر الإمارات و�ضط اأجواء املو�ضيقى والرتفيه التي تعك�س تراث املنطقة 
التجّوال مع مهرجان مذاقات عربية يف مطعم  ال��زوار  وباإمكان  الأ�ضيل، 
الإم���ارات، منطقة اخلليج  العربية وخا�ضة:  املنطقة  اأرج��اء  م��زلي ح��ول 

العربية، املغرب، لبنان، �ضوريا و تون�س وغريها من الدول العربية .

 تعود دبي مرياكل جاردن، اأكرب حديقة للزهور 
الطبيعية على م�ضتوى العامل، لت�ضتقبل الزّوار 
1 نوفمرب  م���ن  اع���ت���ب���اراً  ال��ث��ام��ن  يف م��و���ض��م��ه��ا 
اجلاري ،حاملة يف جعبتها جمموعة من الأعمال 
الفنية اجلديدة امل�ضتوحاة من الزهور. تقع دبي 
مرياكل جاردن مبنطقة دبي لند على م�ضاحة 
72 األف مرت مربع وت�ضم اأكر من 50 مليون 
زهرة ونبتة من 120 نوعاً، وتخطط احلديقة 
القيا�ضية  ل��الأرق��ام  غيني�س  مو�ضوعة  ل��دخ��ول 
ل��ل��م��رة ال��راب��ع��ة خ���الل امل��و���ض��م احل���ايل ع��ل��ى اأن 

ُتعلن التفا�ضيل لحقاً. 
وخالل مو�ضم اجلديد تطرح احلديقة جمموعة 
من الت�ضهيالت التي �ُضتدخل البهجة على قلوب 
جم�ضم  وهي  العائمة”  “ال�ضيدة  ومنها  ال��زوار 
على �ضكل �ضيدة م�ضنوع من زهور بديعة اجلمال، 
ليكون  امل�ضرح  جت��دي��د  على  الإدارة  عملت  كما 
والفعاليات  الفنية  الأعمال  ل�ضت�ضافة  جاهزاً 
التقاط  ال��زوار  وي�ضتطيع  املبا�ضرة.  الرتفيهية 
الرائعة  واملج�ضمات  احلديقة  اأعلى  من  ال�ضور 
الزاهية  والأل���وان  الطبيعة  جمال  تعك�س  التي 
والتي تتناغم مع الأ�ضواء املُبهرة، لرت�ضم لوحة 

فنية بالغة اجلمال. 
تطوير  ع��ل��ى  ع��م��ل��ت  احل���دي���ق���ة  اأن  اإىل  ي�����ض��ار 
وحماط  م���رتاً   400 ب��ط��ول  ل��ل��ج��ري  م�ضمار 
بالزهور من اجلانبني لع�ضاق ممار�ضة الريا�ضة 
لإقامة  امل�ضمار  �ضي�ضتخدم  كما  وال�ضرتخاء  اأو 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة، ح�ض�س  وال���ع���رو����س  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

الزومبا، بالإ�ضافة اإىل الأن�ضطة البدنية.  
ر���ض��خ��ت دب���ي م���رياك���ل ج�����اردن م��ك��ان��ت��ه��ا خالل 
غيني�س  م��و���ض��وع��ة  ودخ��ل��ت  ال�ضابقة  ال�����ض��ن��وات 
من  جم�ضم  تد�ضني  ومنها  القيا�ضية  ل��الأرق��ام 
العمالقة  الإم������ارات  ل��ط��ائ��رة ط����ريان  ال���زه���ور 

يف عام 2016،   A380

مركز ورزيدن�س �لب�ضتان ي�ضت�ضيف جل�ضة زومبا للتوعية مبخاطر �ضرطان �لثدي 
 نظم مركز ورزيدن�س الب�ضتان، الوجهة املف�ضلة لدى ال�ضياح ورجال الأعمال يف قلب مدينة دبي، جل�ضة زومبا ويوغا 
اأنواع  اأك��ر  وث��اين  الن�ضاء  بني  �ضيوعا  الأك��ر  املر�س  هذا  ويعترب  الثدي،  ب�ضرطان  التوعية  �ضهر  مبنا�ضبة  ملوظفيه 
2018 يف  الثدي �ضنة  4707 حالة جديدة لالإ�ضابة ب�ضرطان  العامل، حيث مت ت�ضخي�س  انت�ضاًرا حول  ال�ضرطان 

.)IARC( الإمارات العربية املتحدة ح�ضب الوكالة الدولية لبحوث ال�ضرطان
ونظم الفندق هذه اجلل�ضة ملوظفيه لت�ضليط ال�ضوء على اأهمية الك�ضف املبكر يف عالج �ضرطان الثدي، وتلقى املوظفون 
تدريًبا يف 19 اأكتوبر اجلاري من خبري بالريا�ضة واللياقة يف �ضالة النه�ضة للفعاليات، وقد حظيت الفعالية املفعمة 

باملرح وال�ضرتخاء والتي يتزامن انعقادها مع حتدي اللياقة البدنية يف دبي بدعم كبري من املوظفني.
وقال مو�ضى احلايك، الرئي�س التنفيذي للعمليات يف مركز ورزيدن�س الب�ضتان: “ينظر مركز ورزيدن�س الب�ضتان بعني 
القلق اإزاء الإح�ضاءات العاملية اخلا�ضة بالعام 2018 والتي اأ�ضارت اإىل اأكر من مليوين حالة اإ�ضابة جديدة واإىل 
زيادة ملحوظة يف عدد احلالت عاًما بعد عام، ويهدف مركز ورزيدن�س الب�ضتان اإىل امل�ضاهمة يف احلّد من هذا املر�س 
عرب ا�ضت�ضافة جل�ضة يوغا و زومبا لتوعية موظفيه باأهمية الك�ضف املبكر ودور اللياقة البدنية يف حماربة �ضرطان 

الثدي«. 

باب �لق�ضر يح�ضل على جائزة »�أف�ضل 
فندق فاخر لإقامة �ملوؤمتر�ت يف �لإمار�ت« 

 ح�ضل فندق باب الق�ضر، املطل على كورني�س اأبوظبي ، على جائزة “اأف�ضل 
الإمارات”،  دول��ة  يف  واملعار�س  والفعاليات  امل��وؤمت��رات  لإقامة  فاخر  فندق 

وذلك يف حفل جوائز ال�ضفر العربي 2019 بدبي الأربعاء املا�ضي .  
امليناء  “وي�ضتني دبي �ضاطئ  الهامة، يف منتجع  الفعالية  اأقيمت هذه  وقد 
ال��ع��ام��ل��ة يف  اجل��ه��ات  اأف�����ض��ل  ل��ت��ك��رمي  رئ��ي�����ض��اً  م��ن��رًبا  وت�ضكل  ال�ضياحي”، 
قطاعات ال�ضيافة وال�ضياحة وال�ضفر وت�ضليط ال�ضوء على ما مييزها من 
عرو�س وخدمات يف خمتلف املجالت. ويتم اختيار املر�ضحني لنيل اجلوائز 

من خالل نظام ت�ضويت فريد وجلنة حتكيم ذات احرتافية عالية.

�أطفال »�ل�ضارقة �لدويل للكتاب« 
ي�ضافرون مع �ألي�س يف رحلٍة �إىل بلد �لعجائب

تقام  حيث  ال�ضارقة،  اإك�ضبو  مركز  يف  الطفل  قاعة  م�ضرح  خ�ضبة  �ضهدت 
ا م�ضرحًيا  الدورة الثامنة والثالثني ملعر�س ال�ضارقة الدويل للكتاب، عر�ضً
 Alice and( »ممتًعا ومليًئا بالعجائب، حمل عنوان “األي�س وماد هاتر

Mad Hatter(، و�ضط ح�ضٍد كبرٍي من احل�ضور.
بداأت   والتي  للكتاب،  ال��دويل  ال�ضارقة  معر�س  فعاليات  �ضمن  ذل��ك،  ج��اء 
الأربعاء املا�ضي، وت�ضتمر حتى 9 نوفمرب اجلاري. حيث قّدمت �ضخ�ضيات 
و)امللكة  البي�ضاء(  و)امل��ل��ك��ة  امل��ج��ن��ون(  القبعات  و)���ض��ان��ع  )األ��ي�����س(  مثل 
احلمراء(، اأداًء مميزاُ، مفعًما باملرح واخلّفة والظرافة، ويف قالٍب كوميدي 
بهم  امتالأت  الذين  وعائالتهم  الأطفال  من  املئات  به  ا�ضتمتع  مو�ضيقي، 

مدرجات امل�ضرح.
“األي�س”،  املحبوبة  البطلة  مع  احل�ضور  �ضافر  امل�ضرحية،  الفقرة  وخالل 
اإىل عوامل جديدة؛ حيث توجد اأر�ٌس كّلها �ضحر وغرائب وت�ضبه بتفا�ضيلها 
مل  عجائب  لي�ضاهدوا  الأح���الم،  ع��امل  باخليال  الواقع  فيها  يختلط  التي 
يروها من قبل، وليخو�ضوا مع �ضديقتهم األي�س مغامراٍت مثريًة وحاب�ضًة 
املاألوف،  ع��ن  وخ��ارج��ة  م��ت��ن��ّوع��ة  �ضخ�ضياٍت  ع��ل��ى  ول��ي��ت��ع��ّرف��وا  ل��الأن��ف��ا���س، 
ا  اأعينهم عر�ضً اأمام  اأ�ضاطري ل ميكن لأحٍد ت�ضديقها، ولريوا  وليكت�ضفوا 

حًيا ملا كانوا ي�ضتمتعون دائًما بقراءته اأو م�ضاهدته على �ضا�ضة التلفزيون.

تختار متطوعة �ضابة من �لإمار�ت   Airbnb
للم�ضاركة يف بعثة �لبحث �لعلمي �إىل �أنتاركتيكا 

من�ضة   ،Airbnb اأع����ل����ن����ت   
اختيار  عن  عاملياً،  ال��رائ��دة  ال�ضفر 
الإم����ارات  ال�ضالح م��ن دول���ة  ر���ض��ا 
لالن�ضمام  ال��ب��ي��ئ��ي��ة،  وال��ن��ا���ض��ط��ة 
القارة  اإىل  امل��ت��وج��ه  ال��ف��ري��ق  اإىل 
برنامج  �ضمن  اجلنوبية  القطبية 
 ،Antarctic Sabbatical
علمي  بحث  مهمة  يت�ضمن  ال��ذي 
ب�������اإدارة  ن���وع���ه���ا  م����ن  الأوىل  ه����ي 
 Ocean ومنظمة   Airbnb

.Conservancy
وح�����ض��ل��ت ال�������ض���اب���ة ال���ب���ال���غ���ة من 
العمر 25 عاماً على فر�ضة نادرة 
للم�ضاركة يف هذا الربنامج، حيث 
ع�ضرات  ب����ني  م����ن  اخ���ت���ي���اره���ا  مت 
للم�ضابقة  املتقدمني  م��ن  الآلف 
اأ�ضغر  ب���ذل���ك  ل��ت�����ض��ب��ح  ال��ع��امل��ي��ة، 
البحث  م���غ���ام���رة  يف  امل�������ض���ارك���ني 
ال���ع���ل���م���ي ال����ت����ي ت�����ض��ت��م��ر مل������دة 4 

ميلينيوم بلي�س مارينا يتعاون مع مركز �أ�ضرت 
�لطبي لزيادة �لوعي ب�ضرطان �لثدي

ال���ذي يلبي  امل��ف��ه��وم اجل��دي��د  ي��ت��ع��اون ف��ن��دق ميلينيوم ب��الي�����س م��اري��ن��ا،   
الأج��ي��ال اجل��دي��دة، مع مركز  الأع��م��ال والرتفيه من  متطلبات م�ضافري 
اإجراء  الإط���ار  ه��ذا  ال��ث��دي. ومت يف  ب�ضرطان  الوعي  ل��زي��ادة  الطبي  اأ�ضرت 
�ضل�ضلة من فحو�ضات الثدي املجانية ملوظفي الفندق بالتعاون مع مركز 

اأ�ضرت الطبي وباإ�ضراف فريق من الأطباء واملتخ�ض�ضني.

حفل ود�ع للو�عظ 
�لأ�ضتاذ �ضديق �ضلم

امل�����ض��ري��ة واجل��ال��ي��ة الهندية  دع���ت اجل��ال��ي��ة 
العربية  اجل�����ال�����ي�����ات  م�����ن  والأ�������ض������دق������اء 
وداع  اإىل حفل  دب��ي  الأخ���رى يف  والإ�ضالمية 
بدبي،  الهندية  اجلالية  مقر  يف  اأقيم  حا�ضد 
لوداع الواعظ الأول يف دائرة الأوق��اف بدبي 
عمله  ختام  مبنا�ضبة  �ضالم  �ضديق  الأ���ض��ت��اذ 
يف دول����ة الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، التي 
كانت حافلة  عاما،  اأربعني  ح��وايل  فيها  اأق��ام 
واملواعظ،  والدرو�س  واملحا�ضرات،  باخلطب 
النا�س،  ب��اإق��ب��ال  ال��ت��ي ح��ظ��ت  وال��ت��وج��ي��ه��ات، 

وتقدير امل�ضوؤولني، وحمبة اجلميع.

دبي مري�كل جاردن تقدم لز�ئريها جمموعة جديدة من �لفعاليات �لرتفيهية 

ل�  �لعا�ضرة  �ل�ضنوية  بالذكرى  �حتفاًل  جائزة   100

�أفر�ح �لكيومي  و �حلمادي 
 اأقام  �ضالح �ضعيد الكيومي  حفل ا�ضتقبال 
مبنا�ضبة زفاف جنله “ يقظان “ اإىل كرمية 

املرحوم حممد اأحمد املريزا احلمادي .    
   ح�ضر احلفل الذي اأقيم يف �ضالة الهري  
القبائل  العني عدد من وجهاء  يف منطقة 
و كبار امل�ضوؤولني و �ضباط القوات امل�ضلحة 
الكيومي  ق��ب��ي��ل��ت��ي  اأع���ي���ان  و  ال�����ض��رط��ة  و 
و احل���م���ادي  و ح�����ض��د ك��ب��ري م��ن الأه����ل و 

الأ�ضدقاء .
�ضعبية  و  تراثية  فقرات  احلفل  تخللت   .  

احتفال بهذه املنا�ضبة

املميزة، ونحن ممتنون حل�ضولنا 
الذي  الرفيع  التكرمي  ه��ذا  على 
و�ضعينا  ال��ت��زام��ن��ا  م����دى  ي��ع��ك�����س 
امل�ضتمر ملنح كافة �ضيوفنا خدمات 

من الدرجة الأوىل«. 
�ضروف،  اأ����ض���ام���ة  ال�����ض��ي��د  و����ض���رح 
واملبيعات  للت�ضويق  الرئي�س  نائب 

“زووم”  ح�ضابات  احلملة  و�ضملت 
الجتماعي  ال��ت��وا���ض��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى 
 10 للمتابعني  قدمت  حيث  اأي�ضاً، 
ل�ضخ�ضني؛  روك�����ض��ي  �ضينما  ت��ذاك��ر 
للهدايا؛  “تهاين”  ب��ط��اق��ات  و10 
الربج،  “قمة  ل���زي���ارة  ت��ذاك��ر  و10 
و10  ل�����ض��خ�����ض��ني؛  خليفة”  ب����رج 

باقاتنا  “اإن  امل����ج����م����وع����ة:  يف 
ريا�ضة  ل��ع�����ض��اق  ا  خ�ضي�ضً م��ع��دة 
يقّدرون  ال��ذي  واملغامرة  الغولف 
الأف�ضل ول �ضيء �ضوى الأف�ضل. 
وت���ت�������ض���م���ن ع�����رو������س ال���غ���ول���ف 
ال�ضاملة  ال�����ض��ي��اح��ي��ة  واجل������ولت 
اإمكانية الدخول  باقتني ت�ضمالن 

اإىل مرافق كبار ال�ضخ�ضيات لدى 
اثنني من اأف�ضل مالعب الغولف، 
واإقامة فاخرة 5 جنوم، والختيار 
اأن��ح��اء دولة  م��ا ب��ني التجول ب��ني 
الإم������ارات ب��وا���ض��ط��ة ���ض��ي��ارة رينج 
روفر مع �ضائق خا�س اأو بوا�ضطة 

الهيلوكوبرت«. 

اإىل  الإ����ض���ارة  “اأبل«. جت��در  ���ض��اع��ات 
اأك��ر من  متتلك حالياً  “زووم”  اأن 
200 متجر يف كل من دبي واأبوظبي 
والفجرية  اخليمة  وراأ���س  وال�ضارقة 
بني  اأحجامها  تتنوع  القيوين،  واأم 
التزّود  ال�ضغرية يف حمطات  املنافذ 
ومتاجر  امل���رتو،  وحم��ط��ات  بالوقود 

املناطق  يف  ال��راق��ي��ة  ال�ضوبرماركت 
اأ�ضبحت  وق��د  والتجارية.  ال�ضكنية 
اإطالقها  مت  ال��ت��ي  “زووم”  ع��الم��ة 
احلياة  م���ن  ج�����زءاً   2009 ع���ام  يف 
ال��ي��وم��ي��ة ل�����ض��ك��ان دول�����ة الإم�������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ح��ي��ث ت��ت��ي��ح لهم 
جمموعة  اإىل  ب�����ض��ه��ول��ة  ال���و����ض���ول 

 ح���������ض����ل����ت جم�����م�����وع�����ة ف�����ن�����ادق 
جائزة  ع���ل���ى  ج���ن���ة  وم���ن���ت���ج���ع���ات 
ال�ضرق  يف  غ��ول��ف  ب��اق��ة  “اأف�ضل 
فعاليات  �ضمن  وذلك  الأو�ضط”، 
 2019 العاملية  ال��غ��ول��ف  ج��وائ��ز 
منتجع  يف  اأقيمت  التي  املرموقة 
���ض��ان��ت ري��ج��ي�����س ال�����ض��ع��دي��ات يف 

اأبوظبي. 
العالمة  ه����ذه  ت���ك���رمي  مت  ح��ي��ث 
على  امل�ضتوى  الرفيعة  التجارية 
ا  خ�ضي�ضً امل��ع��دة  امل��م��ي��زة  ب��اق��ات��ه��ا 
ال��غ��ول��ف، والتي  ل��ع�����ض��اق ري��ا���ض��ة 
ت�ضمنت طيًفا وا�ضًعا من خدمات 
ال�����ض��ي��اف��ة امل���ت���م���ي���زة، واجل�����ولت 
ال�����زاخ�����رة ب���امل���ت���ع���ة والإث�����������ارة يف 
دولة  يف  ال�ضياحية  امل��ع��امل  اأب����رز 

الإمارات. 
اأ�ضي�ضتيو،  اآن�����ا  ال�����ض��ي��دة  وق���ال���ت 
م���دي���رة ال��ت�����ض��وي��ق الإل����ك����رتوين 
ومنتجعات  فنادق  جمموعة  لدى 
“اإنها  ال�ضدد:  بهذا  معلقًة  جنة 
الفعالية  بهذه  الأوىل  م�ضاركتنا 

 احتفلت جمموعة اينوك بالذكرى 
�ضل�ضلة  لإط���الق  العا�ضرة  ال�ضنوية 
بهذه  وق���دم���ت  “زووم”،  م��ت��اج��ر 
للعمالء  ج����ائ����زة   100 امل��ن��ا���ض��ب��ة 
املحظوظني، وذلك من خالل حملة 
على  املجموعة  اأطلقتها  ترويجية 
واأت��اح��ت للعمالء  ي��وم��اً،   43 م���دار 
باجلوائز  الفوز  فر�ضة  خاللها  من 
اأي من  يف  دره���م���اً   20 اإن���ف���اق  ع��ن��د 
مت  وب���امل���ج���م���ل،  “زووم”.  م��ت��اج��ر 
اختيار 100 فائز حمظوظ عرب 7 

�ضحوبات.   
اآيفون  اأجهزة   10 ت�ضمنت اجلوائز 
يف  �ضنوية  ا���ض��رتاك��ات  و10  XR؛ 
تذاكر  و10  ال��ري��ا���ض��ي��ة؛  ال���ن���وادي 
“نول”؛  ب��ط��اق��ات  و10  ط�����ريان؛ 
للهدايا؛  “تهاين”  ب��ط��اق��ات  و10 
و10 ق�ضائم اإقامة يف فنادق من فئة 
اخلم�س جنوم؛ و10 ق�ضائم �ضرائية 
من  املدر�ضة  اإىل  ال��ع��ودة  مل�ضتلزمات 
�ضبائك  و10  “بوردرز”؛  م��ك��ت��ب��ة 
ل��وح��ي��ة من  اأج���ه���زة  ذه��ب��ي��ة؛ و10 

�ضام�ضوجن.

فنادق جنة حت�ضل على جائزة �أف�ضل باقة غولف يف �ل�ضرق �لأو�ضط



تر�ضم يف �لقهوة لوحات و�قعية مده�ضة
ر�ضم  يف  القهوة  ت�ضتثمر  موهوبة  اإ�ضبانية  فنانة  �ضال�ضيدو  نوريا 
لوحات واقعية مده�ضة ت�ضمل �ضوراً مل�ضاهري هوليود و�ضخ�ضيات 
اأخرى خمتلفة.  وبينما ت�ضتخدم نوريا اأقالم ر�ضا�س ُبنّية اللون 
اأجزاء  الفنية، فاإن معظم  اأعمالها  يف الأج��زاء الأكر تعقيداً من 

ر�ضوماتها تعتمد على القهوة ب�ضكل اأ�ضا�ضي. 
اأنها تعتمد  اإل  اأي درو�س يف الفن،  اأنها مل تتلَق  وعلى الرغم من 
الطويلة  ال�ضاعات  اإىل  اإ�ضافة  الر�ضم،  يف  و�ضغفها  موهبتها  على 

التي تق�ضيها يف ممار�ضة الر�ضم يومياً. 
وا�ضتلهمت الفنانة الإ�ضبانية ال�ضابة فكرة ا�ضتخدام القهوة كو�ضيلة 
التي  اأري�ضتيدو  ماريا  الفنانة  اأعمال  على  اّطلعت  اأن  بعد  للر�ضم 
تر�ضم لوحات رائعة با�ضتخدام القهوة.  وقالت نوريا متحدثة عن 
الآخرين،  اأكون مبدعة ومتميزة عن  اأن  اأحببت  "لطاملا  جتربتها 
الكثري من اخليارات  تعطيني  لأنها  القهوة  لذا جلاأت ل�ضتخدام 
ت�ضمل �ضوراً  اإب��داع��اً  الأك��ر  اأع��م��ال نوريا  ب��اأن  الر�ضم." يذكر  يف 
مل�ضاهري هوليود مثل اإدي ريدماين وجاريد ليتو، وجنوم كي بوب، 

وفق ما اأورد موقع "اأوديتي �ضنرتال" الإلكرتوين. 

�لكلب �ملعجزة.. علق يف مقدمة �ضيارة ل�ضاعة
ك���ان ���ض��ائ��ق م��رك��ب��ة ي�����ض��ري ب�����ض��ك��ل اع��ت��ي��ادي يف ولي����ة نيويورك 

الأمريكية، عندما �ضمع �ضوت �ضيء يرتطم مبقدمة مركبته.
الأمر  اأول  اعتقد  ال�ضائق  اأن  غازيت" املحلي،  "ديل  موقع  واأف��اد 
اأنه اأوقف مركبته من اأجل  اأن ال�ضيء عبارة عن كرة، م�ضريا اإىل 
يجد  مل  مقدمتها،  وتفقد  مركبته  من  ترجل  وبعدما  تفقدها. 

ال�ضائق �ضيئا، وغادر املكان.
ي�ضمع  ب��داأ  ثم  دقيقة،   45 مل��دة  ال�ضيارة  قيادة  يف  ال�ضائق  وا�ضتمر 
ملعرفة ماذا  ال�ضيارة جم��ددا  اأج��ربه على وقف  �ضوتا غريبا، مما 
من  كلبا  وج��د  ال�ضيارة،  مقدمة  تفقده  ول��دى  بداخلها.  يحدث 

ف�ضيلة �ضيبا اإينو، وقد علق يف مكان اأ�ضفل لوحة الرتخي�س.
و�ضارع الرجل اإىل الت�ضال بال�ضرطة الأمريكية، التي متكن اأحد 
�ضباطها من حترير الكلب من داخل ال�ضيارة. وبح�ضب ال�ضرطة، 
فاإن الأمر املثري للده�ضة هو متكن الكلب من البقاء داخل ال�ضيارة 
ال�ضطدام.  ج��راء  من  بك�ضر  اإ�ضابته  ورغ��م  الطويل  الوقت  رغم 
ونقل الكلب اإىل عيادة بيطرية قريبة يف نيويورك من اأجل العالج، 
وو�ضف عامل طبي الأمر باملعجزة، قائال اإن الكلب كان يقف على 

ثالثة اأرجل يف العيادة، نتيجة اإ�ضابة اإحدى اأرجله بك�ضر.

�لعثور على غو��ضة فقدت منذ 77 عاما
قال خرباء اآثار، اإنهم اكت�ضفوا حطام غوا�ضة بريطانية اختفت يف 

ذروة احلرب العاملية الثانية يف قاع البحر قبالة �ضاحل مالطا.
ونفذت  مالطا،  اأخ��رى يف  غوا�ضات  مع  اإي��رج  الغوا�ضة  ومتركزت 
الأ�ضطول  وباقي  الربيطانية  البحرية  اأمرتها  عندما  مهام  عدة 
بالنتقال اإىل م�ضر ب�ضبب ح�ضار الأملان ال�ضديد للجزيرة الواقعة 

بالبحر املتو�ضط.
واأبحرت اإيرج يف 27 اأبريل عام 1942 وعلى متنها طاقم من 32 
فردا و11 ع�ضكريا و�ضحفيا واحدا، لكنها مل ت�ضل اإىل الإ�ضكندرية 
ال�ضاد�س من مايو، وظل م�ضريها جمهول  املقرر يف  يف موعدها 
حتى اليوم. وقال فريق من جامعة مالطا كان قد ق�ضى 20 عاما 
يف م�ضح املناطق ال�ضاحلية للجزيرة اإنه بناء على طلب حفيد قائد 
انت�ضرت  ال�ضيف م�ضحا على منطقة  اأج��روا هذا  فاإنهم  الغوا�ضة 

بها بكثافة األغام األقتها القوات النازية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بدء عر�س كنوز عنخ �آمون يف لندن 
بداأت لندن يف عر�س قطع اأثرية من مقربة امللك توت عنخ اآمون يف اإطار ما يقول املنظمون اإنها �ضتكون اآخر جولة 

عاملية لتلك الآثار قبل عودتها اإىل م�ضر ب�ضكل نهائي.
وت�ضارك اأكر من 150 قطعة منها متاثيل ومنحوتات وبوق ف�ضي و�ضرير جنائزي يف معر�س "توت عنخ اآمون: 

كنوز الفرعون الذهبي" ب�ضالة عر�س �ضات�ضي يف العا�ضمة الربيطانية.
مدخل  عند  متاأهبا  يقف  للملك  الطبيعي  باحلجم  ومتثال  الكتان  من  وقفاز  خ�ضبية  درع  املعرو�ضات  بني  وم��ن 

مقربته.
وقال طارق العو�ضي مدير املعر�س لرويرتز "�ضبب وجودنا هنا هو اأننا نحتفل مبرور مئة عام على اكت�ضاف مقربة 
توت عنخ اآمون. اإنها اأول مرة ت�ضمح فيها م�ضر بخروج هذا العدد من القطع الأثرية من البالد... هذا اآخر معر�س 

متجول لتوت عنخ اآمون".
وذكر املعر�س اأن اأكر من 60 قطعة اأثرية خرجت من م�ضر للمرة الأوىل.

امللوك  وادي  يف  ع�ضرة  الثامنة  لالأ�ضرة  املنتمي  امللك  مقربة  اكت�ضف  كارتر  ه��وارد  الربيطاين  الآث��ار  ع��امل  وك��ان 
بالأق�ضر عام 1922. وكانت املقربة حتتوي على خم�ضة اآلف قطعة اأثرية.

ولو�س  ب��اري�����س  يف  ناجحتني  جولتني  بعد  امل��ع��ر���س  ت�ضت�ضيف  م��دن  ع�ضر  ب��ني  م��ن  الثالثة  ال��وج��ه��ة  ه��ي  ول��ن��دن 
اجنلي�س.
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تلي�ضكوب ير�ضد �لهالوين �ملرعب يف �لف�ضاء
ر�ضد تلي�ضكوب »�ضبيتزر« الف�ضائي التابع لوكالة نا�ضا �ضحابة غاز �ضخمة، 

ت�ضكل وجها مرعبا، وذلك بالتزامن مع احتفالت "الهالوين".
اأثقل من  اأن يكون هناك جنم �ضخم،  املرجح  "نا�ضا" اإنه من  وقال موقع 
ال�ضم�س بحوايل 15 اإىل 20 مرة، م�ضوؤول عن نحت هذا "ال�ضكل املرعب" 
الذي ي�ضبه �ضخ�ضية حبة اليقطني "جاك اأولنرتن" التي تعد رمز "عيد 

كل القدي�ضني" اأو الهالوين.
لالإ�ضعاع  القوي  التدفق  اأن  اإىل  للمنطقة  حديثة  درا�ضة  "ت�ضري  واأ���ض��اف 
الغبار  ج��رف  يف  ت�ضاهم  اأن��ه��ا  يحتمل  ع��وام��ل  كلها  النجم  م��ن  وج��زي��ئ��ات 
والغازات املحيطة، مما يثري �ضقوقا عميقة يف هذه ال�ضحابة، التي تعرف 

با�ضم "ال�ضدمي".
ويعرف ال�ضدمي يف الفلك باأنه اأجرام �ضماوية مبظهر متناثر غري منتظم 

مكون من غازات خمتلفة وغبار.
الألوان،  "نا�ضا"، متعدد  ن�ضرتها  التي  ال�ضورة،  املوجود يف  ال�ضدمي  ويبدو 

حيث يظهر يف البداية باللون الأحمر، قبل اأن يتحول لالأخ�ضر.
على  "�ضبيتزر" ق��ادر  تل�ضكوب  اأن  نيوز" الربيطاين  "�ضكاي  موقع  وذك��ر 

اكت�ضاف �ضوء الأ�ضعة حتت احلمراء غري املرئية للعني الب�ضرية.
و�ضبق لتلي�ضكوب "هابل" التقاط �ضور اأخرى غريبة ذات مالمح ب�ضرية يف 

الف�ضاء، ومنها �ضورة لوجه مبت�ضم مت ك�ضفها يف فرباير 2015.
ال��ف��رتة م��ن ال�ضنة،  ال��ع��امل، يف ه���ذه  ال��ن��ا���س يف  ويحتفل ع���دد ك��ب��ري م��ن 
لتجنب  مرعبة،  تنكرية  اأزي���اء  ارت���داء  خ��الل  م��ن  "الهالوين"،  مبنا�ضبة 

الأرواح ال�ضريرة، ح�ضب ما تزعم الأ�ضاطري.

من �أين جاءت تقاليد �لهالوين؟
حتتفل العديد من �ضعوب العامل بعيد الهالوين يف احلادي والثالثني من 
اأكتوبر "ت�ضرين الأول" من كل عام، عرب طقو�س وتقاليد معينة مثل زينة 

روؤو�س اليقطني، وارتداء الأطفال لأزياء ال�ضاحرات. 
وميثل هذا اليوم منا�ضبة ثقافية يتذكر فيها الغرب الأ�ضاطري واخلرافات 

القدمية، ويجعلون منه فر�ضة لإدخال البهجة والفرح على الأطفال. 
فيما يلي بع�س التقاليد والطقو�س التي تتم ممار�ضتها يف عيد الهالوين، 

بح�ضب ما ورد يف �ضحيفة مريور اأونالين الربيطانية: 
ل��الأط��ف��ال، ففي احل���ادي وال��ث��الث��ني من  ال��ه��ال��وي��ن منا�ضبة م��ث��رية  ميثل 
الأبواب  ويطرقون  الطرقات  ويجوبون  بالتنكر،  الأط��ف��ال  يقوم  اأك��ت��وب��ر، 
لياأخذوا احللوى، وبالن�ضبة للمنازل التي ت�ضارك بهذه املنا�ضبة، فاإنها تقوم 
الأطفال  اأن  اإىل  لالإ�ضارة  م�ضيئة  يقطينة  و�ضع  خالل  من  الباب  بتزيني 
�ضكل  على  وي�ضقونه  وال�ضوندر  اللفت  يفرغون  النا�س  ك��ان  بهم.  مرحب 
روؤو�س لريمز اإىل املوتى، وي�ضعونه يف بداية الطرقات اأو بالقرب من املقابر، 
اليقطني؛ لأنه  اأو  القرع  اعتمدوا على  اأمريكا  اإىل  الإيرلنديون  وملا هاجر 

مطار يخترب طريقة 
جديدة ل�ضعود �لركاب 
يتمكن  اأن  بريطاين  م��ط��ار  ي��اأم��ل 
الركاب  �ضعود  م��دة  تخفي�س  من 
على منت الطائرات اإىل 14 دقيقة 
واإن���ه���اء ال��ف��و���ض��ى والن���دف���اع عند 

بوابة الطائرة. 
و���ض��ي��ب��داأ م��ط��ار ج��ات��وي��ك بتجربة 
على  ال�ضعود  اإىل  الركوب  �ضتدعو 
جلو�س  ملكان  تبعاً  ال��ط��ائ��رة،  م��نت 

كل منهم.
وي��ن��ط��وي ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د املقرر 
التجربة  ح��ال جن��اح  ب��ه يف  العمل 
يجل�ضون  ال��ذي��ن  ال���رك���اب  ���ض��ع��ود 
ثم  وم������ن  اأوًل،  ال����ن����اف����ذة  ق������رب 
املنت�ضف،  يف  ال����رك����اب  ي��ت��ب��ع��ه��م 
القريبة  املقاعد  اأ�ضحاب  واأخ���رياً 
املمر، بح�ضب �ضحيفة مريور  من 

الربيطانية.
البوابة  عند  التجربة  و�ضت�ضتمر 
�ضهرين،  مل������دة  امل����ط����ار  يف   101
وت�������ض���ت���ه���دف اإي�����ق�����اف ال���ط���واب���ري 
الركاب  ���ض��ت��ع��ف��ي  ك��م��ا  ال��ط��وي��ل��ة، 
م���ن الن���ت���ظ���ار مل����دة ط��وي��ل��ة عند 
التجربة  عملت  اإذا  ال�ضعود  بوابة 

ب�ضال�ضة.
وي���اأم���ل امل�����ض��وؤول��ون يف امل���ط���ار، اأن 
ي�ضاعد النظام اجلديد على تقليل 
وبالتايل  ال��ط��ائ��رات،  �ضعود  وق��ت 
التخفيف من عدد الرحالت التي 

تتاأخر عن مواعيدها املقررة.
ومن املتوقع اأن ي�ضاعد هذا النظام، 
على تقليل زمن �ضعود الركاب اإىل 

الطائرة، بنحو 3 دقائق.
من  ج���ات���وي���ك  م���ط���ار  اأن  ُي����ذك����ر 
يف  للرحالت  تاأخراُ  املطارات  اأكر 
% من  اأوروب��ا، حيث تتاأخر 42.6 
ال��رح��الت امل��غ��ادرة مل��دة 15 دقيقة 

على الأقل.

خدمة جديدة لتبادل �مللب�س على �لإنرتنت 
انتقلت خدمة اقرتا�س واإقرا�س املالب�س بني الن�ضاء 
بف�ضل  م��وؤخ��راً  بريطانيا  اإىل  املتحدة  ال��ولي��ات  من 
جمموعة هور لالأزياء والتي باتت متوفرة يف جميع 

اأنحاء البالد. 
تطلق هور على نف�ضها ا�ضم "�ضركة املو�ضة الو�ضيطة" 
اإىل  ام���راأة  اإق��را���س املالب�س م��ن  وت��رك��ز على خدمة 
اخلدمة  ه���ذه  م�ضتخدمات  اأن  يعني  وه���ذا  اأخ����رى، 

ي�ضتاأجرن املالب�س من بع�ضهن البع�س. 
وق���د اأط��ل��ق��ت ال�����ض��رك��ة خ��دم��ت��ه��ا ع���رب م��وق��ع "هور 
املمكن  اأ�ضبح من  الإن��رتن��ت، حيث  كوليكتيف" على 
التي  املالب�س  واختيار  فيه،  ال���ض��رتاك  �ضخ�س  لأي 
مقاي�ضها  اأو  �ضاحبها  م��ن  وا�ضتئجارها  بها  يرغب 

مبالب�ضه. 
وق���د ا���ض��رتك��ت جن��م��ات ���ض��ه��ريات م��ث��ل ل��و���ض��ي مور 
وظهرن  املوقع،  يف  وايتمور  ل��ورا  التلفزيون  ومذيعة 
با�ضتئجارها  ق��م��ن  مب��الب�����س  ع���دي���دة  م��ن��ا���ض��ب��ات  يف 

وا�ضتبدالها مع  ن�ضاء اأخريات. 
واإمنا  فح�ضب،  امل��الب�����س  ع��ل��ى  اخل��دم��ة  تقت�ضر  ول 
اإك�ض�ضوارات  وت��ب��ادل  ا�ضتئجار  اإمكانية  اإىل  تتعداها 

وحقائب ذات ماركات م�ضهورة. 

يف �لثلثني.. ويبدو طفًل      
اأم���ر يح�ضد عليه  ���ض��اب  ال��ظ��ه��ور مبظهر  ي��ع��دُّ  م��ا  ع���ادة 
امل�����رء، ول��ك��ن م��ظ��ه��ر ه���ذا ال���رج���ل ال��ط��ف��ويل ب���ات اأم����راً 
اجلميع  لأن  ال���زواج  ي�ضتطيع  ل  اأن��ه  اإذ  م�ضجعه  يق�س 
�ضنغكاي )34 عاماً(  ت�ضو  ب��داأت متاعب  ونه طفاًل.   يعدُّ
ال�ضينية، يف عمر  �ضيانتاو  ريفية يف مدينة  من منطقة 
يلعب  ك��ان  بينما  بحجر  راأ���ض��ه  اأ�ضيب  عندما  ال�ضاد�ضة 
اإ�ضابته بجلطة  اإىل  اأدى  الأطفال، حيث  اأقرانه من  مع 

دماغية متت اإزالتها بعملية جراحية حينئذ. 
ب�ضكل طبيعي  وتابع حياته  الطفل  تعافى  العملية  وبعد 
لب�ضع �ضنوات. اإل اأن والداه لحظا باأن منوه بطيء جداً 
الفحو�ضات  اإج���راء  وبعد  الآخ��ري��ن.   بالأطفال  مقارنة 
قد  لل�ضبي  النخامية  الغدة  ب��اأن  تبني  الالزمة،  الطبية 
اأثر على منوه البدين. ول�ضوء احلظ بعد  ت�ضررت، مما 
م�ضي عقدين من الزمن، ما زال ت�ضو ي�ضبه طفاًل �ضغرياً، 
ومل ينمو اأي �ضعر يف وجهه، وبقي �ضوته كما كان يف �ضن 
طفولته.  وقال ت�ضو متحدثاً عن معاناته: "على الرغم 
فاإن وظائف ج�ضدي  34 عاماً،  العمر  اأبلغ من  اأنني  من 
ا  �ضخ�ضً ل�ضت  اأنا  كنت طفاًل �ضغرياً.  عندما  نف�ضها  هي 
بالغاً، لذا ل ميكنني الزواج". ل يوجد ما ي�ضتطيع ت�ضو 
�ضنجكاي فعله حيال حالته، ول يبدو اأن الأطباء قادرين 
على تقدمي امل�ضاعدة له، لكنه ل يزال متفائاًل، وهو يعمل 
الآن يف �ضالون حالقة افتتحه حل�ضابه اخلا�س، بح�ضب 

ما ورد يف موقع "اأوديتي �ضنرتال" الإلكرتوين. 

مقهى م�ضتوحى من �ألو�ن قو�س قزح 
التايلندية، وكنت من حمبي  بانكوك  اإذا كنت يف مدينة 
م��ه��ور ال��ي��ون��ي��ك��ورن واأل�����وان ق��و���س ق���زح، ف��ال ب��د م��ن اأن 
املهور  "يونيكورن" الذي يعج بدمى  بزيارة مقهى  تقوم 
واأقوا�س قزح والألوان الزاهية املختلفة.  ويتميز املقهى 
بديكوراته التي تعج بالألوان املتنوعة ودمى اليونيكورن، 
ذات الألوان الزاهية التي تعد خ�ضي�ضاً ملحبي األوان قو�س 
اأخرى  ووج��ب��ات  وامل��ع��ك��رون��ة  الكيك  ت�ضمل  وال��ت��ي  ق���زح، 
بال�ضتيكية  ث��ري��ات  على  املقهى  يحتوي  كما  م��ت��ن��وع��ة.  
ملونة تتدىل من اأ�ضقفه واأرائك متعددة الألوان واألعاب 
ال��ذي ل  �ضغرية تزين ط��اولت الطعام.  وي�ضمح املقهى 
اأخ��رى يف  اأي مدينة  اأو  اآخ��ر يف تايلند  اأي فرع  يوجد له 
مع  ليتماهوا  اليونيكورن  زي  ب��ارت��داء  للزبائن  ال��ع��امل، 
طبيعة املكان.  وين�ضح خرباء ال�ضفر بزيارة املكان يف وقت 
و�ضمان  ال�ضديد  الزدح����ام  لتجنب  الظهر  بعد  متاأخر 
يتبع  ل  املقهى  ب��اأن  وخا�ضة  فيه،  طاولة  على  احل�ضول 
"اأوديتي  موقع  نقل  م��ا  وف��ق  امل�ضبقة،  احل��ج��وزات  نظام 

�ضنرتال" الإلكرتوين. 

مدر�ضة تقع يف ف�ضيحة مدوية
و���ض��ع��ت م��در���ض��ة اأم���ريك���ي���ة ت��الم��ي��ذه��ا يف م���وق���ف "ل 
برقم  ال��ط��الب  اإدارت��ه��ا  زودت  عندما  عليه"،  يح�ضدون 
ه��ات��ف ل���ل���ط���وارئ، ت��ب��ني اأن����ه خ���ط���اأ، ل��ي��ك��ت�����ض��ف��وا لحقا 
"الف�ضيحة املدوية". فقد وجد تالمذة مدار�س يف ولية 
نف�ضية  ح���الت  يعانون  امل��ت��ح��دة،  ب��ال��ولي��ات  كاليفورنيا 
يعملن  موظفات  مع  هاتفيا  يتحادثون  اأنف�ضهم  �ضعبة، 
على "خط �ضاخن" خم�ض�س للمكاملات غري لئقة ب�ضبب 

خطاأ يف رقم هاتفي زودهم به م�ضوؤولو مدر�ضتهم. عار�صة تقدم زيا من Cotton USA و H.W. خالل �أ�صب�ع �مل��صة �ل�صيني يف بكني. � ف ب

هدف حمرز �لتاريخي 
يف �متحان فيزياء 

ثانوية  م���در����ض���ة  ط�����الب  ف���وج���ئ 
اجلزائر،  جنوبي  البويرة،  بولية 
ب�ضورة جنم ك��رة القدم الأب��رز يف 
ال��ب��الد ري��ا���س حم���رز يف امتحان 
ال�����ف�����ي�����زي�����اء، ح����ي����ث ك�������ان ه���دف���ه 
منتخب  ����ض���ب���اك  يف  ال���ت���اري���خ���ي 

نيجرييا حمور الختبار كامال.
التي  الم���ت���ح���ان  ورق������ة  وح�������ض���ب 
جزائرية  اإع���الم  و�ضائل  تناقلتها 
الجتماعي،  ال��ت��وا���ض��ل  ومن�ضات 
كانت كل الأ�ضئلة عن هدف حمرز 
ن�ضف  ال�ضائع من  بدل  الوقت  يف 
نهائي بطولة اإفريقيا التي اأقيمت 
يف م�����ض��ر ق��ب��ل اأ����ض���ه���ر، وت�����وج بها 

ال�ضحراء". "حماربو 
بع�س  ال��ط��ل��ب��ة  امل��م��ت��ح��ن  وم���ن���ح 
احل��رة من  الركلة  ب�ضاأن  املعطيات 
قبل  اجل����زاء،  منطقة  ح���دود  على 
ا�ضتنتاجات  اإيجاد  اأن يطلب منهم 
وقوة  وطاقتها  الكرة  �ضرعة  منها 

احتكاكها بالهواء وغريها.
وف�����ت�����ح ال�����ه�����دف ال������رائ������ع ال�����ذي 
�ضيتي  م��ان�����ض��ت�����ض��رت  ���ض��ج��ل��ه جن���م 
الإجن��ل��ي��زي، ال��ب��اب اأم���ام منتخب 
البطولة  ن��ه��ائ��ي  ل��ب��ل��وغ  اجل���زائ���ر 
جنح  حيث  ال�ضنغال،  م��واج��ه��ة  يف 
اللقب  ح�ضم  يف  وزم�����الوؤه  حم���رز 

الثاين يف تاريخ البالد.
ال�28  ����ض���اح���ب  حم�����رز  وي���ع���ت���رب 
عاما، هدفه يف نيجرييا "الأف�ضل 
بني  م���ن  الكروي"،  م�������ض���واره  يف 
�ضجلها  ال��ت��ي  الأه������داف  ع�����ض��رات 
لي�ضرت  اأو  الفرن�ضي  ل��وه��اف��ر  م��ع 
�ضيتي اأو مان�ض�ضرت �ضيتي بالدوري 
اأهدافه  ع��ن  ف�����ض��ال  الإجن���ل���ي���زي، 

الدولية.

ملاذ� ترتدي �لعرو�س ف�ضتانًا �أبي�س؟
جرت العادة يف معظم دول وثقافات العامل اأن 
اأبي�س اللون يف حفل  ترتدي العرو�س ف�ضتاناً 

الزفاف. 
ويدل اللون الأبي�س عادة على النقاء والرباءة، 
ويف بع�س الثقافات يرتبط هذا اللون بالأطباء 
لنقل  ي�ضتخدم  ما  وغالباً  الرحمة،  ومالئكة 

الإح�ضا�س بالنظافة والهدوء وال�ضكينة.
والثقافية  النف�ضية  الآث���ار  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
للون الأبي�س، اإل اأن الرتفاع الكبري يف �ضعبية 
مالب�س الزفاف البي�ضاء يعزى ب�ضكل رئي�ضي 
اإىل امل��ل��ك��ة ف��ي��ك��ت��وري��ا ال��ت��ي ك��ان��ت واح����دة من 
اأوائل العرائ�س والأكر �ضهرة من بني اللواتي 
الأمري  على  لزفافها  بي�ضاء  مالب�س  ارتدين 

األربت يف عام 1840. 
ال�ضائع  التاريخ كان من  ويف الواقع، قبل هذا 
اإىل حد ما اأن ترتدي العرائ�س ف�ضاتني زفاف 
باألوان زاهية. ويف القرن التا�ضع ع�ضر، ارتبط 
ال��ل��ون الأب��ي�����س ب��ال��روة، وه��و اأح���د الأ�ضباب 
التي دفعت امللكة فيكتوريا لختيار ثوب زفاف 

اأبي�س، وفقاً ملا يعتقد املوؤرخون.
فكتوريا  "امللكة  ب��ريد  جوليا  امل��وؤرخ��ة  وكتبت 
اأبي�س،  اأول من ارت��دى ف�ضتان زف��اف  مل تكن 
لكنها جعلت هذا اللون يحظى ب�ضعبية كبرية، 
الأبي�س  الدانتيل  اأ�ضبح  زفافها  حفل  وبعد 
اأهم الجتاهات العاملية يف مالب�س  واحداً من 

الزفاف".
ومع ذلك، على الرغم من هذا التقليد الغربي 
طويل الأمد، باتت املزيد من العرائ�س يقررن 
الأل���وان  ل�ضالح  الأب��ي�����س  ال��ل��ون  ع��ن  التخلي 
الفريدة. ويف عام 2010، قام ديفيدز برايدل، 
اأحد اأكر جتار جتزئة ف�ضاتني الزفاف �ضعبية 
ف�ضاتني  لت�ضمل  عرو�ضه  بتو�ضيع  اأمريكا  يف 

الزفاف باألوان خمتلفة. 
نيويورك تاميز يف  ن�ضرته �ضحيفة  ويف مقال 
عام 2014، قال نائب رئي�س ق�ضم الت�ضميم يف 
ال�ضركة مي�ضيل فون بالتو اإن مبيعات ف�ضاتني 
منذ  عام  كل  ت�ضاعفت  البي�ضاء  غري  الزفاف 

عام 2010.

زوج بريين �ضات مينعها 
عن »�لع�ضق �ملمنوع«

رف�ضت  �ضات  بريين  الرتكية  النجمة  اأن  اأوزلن  عمر  الرتكي  الناقد  ك�ضف   
عر�س فيلم "الع�ضق املمنوع" ب�ضبب زوجها، والذي يريد اأن ل تعيد امل�ضاهد 
م�ض�ضل�ضل  يف  تاتليتوغ  كيفان�س  ال��رتك��ي  النجم  م��ع  قدمتها  التي  ال�ضاخنة 
اأي�ضا بحذف م�ضهدين �ضاخنني لها  اأنه ت�ضبب  "الع�ضق املمنوع"، م�ضريا اإىل 

من م�ضل�ضلها اجلديد "الهدية".
اإن م�ضل�ضلها اجلديد  م��وؤخ��را:  ق��ال��ت  ك��ان��ت  ���ض��ات  ب��ريي��ن  اأن  ذك���ره  اجل��دي��ر 

له. الكبري  النجاح  متوقعة  قليلة،  اأ�ضابيع  بعد  "الهدية" �ضيعر�س 
امل�ضل�ضالت  يف  اأدواره���ا  عن  "الهدية" يختلف  يف  دوره��ا  اإن  بريين  واأ�ضافت 

ال�ضابقة ك� "فاطمة والع�ضق املمنوع ".


