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�شهدا تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بني البلدين

حممد بن زايد يبحث مع الرئي�س الربازيلي 
العالقات الثنائية وامل�ستجدات الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي-وام:

عقد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
للقو�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
فخامة  مع  ر�شمية  مباحثات  جل�شة  �أم�س..  �مل�شلحة 
�لرئي�س جايري بول�شونارو رئي�س جمهورية �لرب�زيل 

�ل�شديقة �لذي يقوم بزيارة ر�شمية للدولة.

ب��ح��ث �جل��ان��ب��ان ���� خ���ال �جل��ل�����ش��ة �ل��ت��ي ع��ق��د�ه��ا يف 
و�آفاق  �لثنائية  �لعاقات   �� �أبوظبي  يف  �لوطن  ق�شر 
تعزيزها وتنميتها خال �لفرتة �لقادمة يف �ملجالت 
خا�س  وب�شكل  و�لتنموية  و�لقت�شادية  �ل�شتثمارية 
يف قطاعات �لطاقة و�لزر�عة و�لبنية �لتحتية و�لنقل 

و�لطاقة و�لبتكار و�لذكاء �ل�شطناعي.
)�لتفا�شيل �س5-4(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

حممد بن ز�يد خال مباحثاته مع �لرئي�س �لرب�زيلي   )و�م(

تر�مب يعلن عن م�شرع �أبو بكر �لبغد�دي يف عملية للقو�ت �خلا�شة يف ريف �إدلب  )رويرتز(

افتتحا مركز ال�شباب يف اأبوظبي واطلعا على النموذج الإماراتي يف العمل مع ال�شباب

حممد بن را�سد و حممد بن زايد: ال�سباب اأغلى موارد الوطن وهم رهان امل�ستقبل 
•• اأبوظبي-وام:

مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �فتتح 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه  نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
نهيان ويل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل 

مركز  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�ل�شباب يف �أبوظبي - �أحد مر�كز �ملوؤ�ش�شة �لحتادية لل�شباب 
فيها  �شموهما  �طلع  �م�س  ل�شموهما  جولة  �شمن  وذل��ك   -
�شارع  �مل��رك��ز يف م��ق��ره على  على خمتلف م��ر�ف��ق وخ��دم��ات 

�لكورني�س يف �أبوظبي.

وقد �طلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد و�شاحب 
�لإم��ار�ت��ي يف  �لنموذج  ز�ي��د، على  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
م�شاريع  خ��ال  م��ن  �ل��ق��ادم��ة  للمرحلة  �ل�شباب  م��ع  �لعمل 

مبادر�ت �ملوؤ�ش�شة �لحتادية لل�شباب.
)�لتفا�شيل �س3-2(

حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد خال �طاعهما على �لنموذج �لإمار�تي يف �لعمل مع �ل�شباب   )و�م( 

فجر نف�شه مع اأطفاله فور اقرتاب الأمريكيني من مقره

ترامب يوؤكد ت�سفية البغدادي يف عملية خا�سة بريف اإدلب 
لتكون بقيادة ال�شعودية واإعادة انت�شارها وفق متطلبات العمليات احلالية

قيادة قوات التحالف تعلن اإعادة متو�سع القوات يف عدن 
•• الريا�ض -وام: 

�أع��ل��ن��ت ق��ي��ادة ق���و�ت �ل��ت��ح��ال��ف، �أن���ه يف �إط���ار جهودها 
�مل�شتمرة لتن�شيق خطط �لعمليات �لع�شكرية و�لأمنية 
يف �ليمن وتعزيز �جلهود �لإن�شانية و�لإغاثية، �إ�شافة 
�ملتاخمة  �مل��ائ��ي��ة  �مل��م��ر�ت  ل��ت��اأم��ن  �جل��ه��ود  تعزيز  �إىل 
لل�شو�حل �ليمنية عموماً، ومكافحة �لإرهاب على كامل 
�لأر��شي �ليمنية، فقد مت �إعادة متو�شع قو�ت �لتحالف 
يف عدن لتكون بقيادة �ململكة �لعربية �ل�شعودية و�إعادة 

�نت�شارها وفق متطلبات �لعمليات �حلالية.
�ل��ت��ح��ال��ف بكل  ق����و�ت  ق��ي��ادة  �ل�����ش��ي��اق ت�شيد  ه���ذ�  ويف 
�جلهود �لتي بذلتها �لقو�ت كافة ويف مقدمتها �لقو�ت 
لتنفيذ  �ملعدة  �خلطط  جن��اح  يف  و�أ�شهمت  �لإم��ار�ت��ي��ة 

�ملهام �لعملياتية بكل كفاءة و�قتد�ر.
فاإن قيادة قو�ت �لتحالف توؤكد على ��شتمر�ر  وختاماً 
ودعم  �ليمن  يف  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  لتحقيق  جهودها 
�ل�شرعية،  وحكومته  مكوناته  بكافة  �ليمني  �ل�شعب 

و�هلل �ملوفق.

•• وا�شنطن-وكاالت:

دونالد  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  �أعلن 
مقتل  �لأح�����������د،  �أم�����������س  ت����رم����ب 
زع���ي���م ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س �لإره���اب���ي 
�أب����و ب��ك��ر �ل���ب���غ���د�دي وع����دد كبري 
خطرة  عملية  يف  ع��ن��ا���ش��ره،  م��ن 
�لأمريكية  �ل��ق��و�ت  نفذتها  ج���د�ً 
��شتهدفت مكانه  �خلا�شة وحدها 
يف قرية باري�شا يف ريف حمافظة 

�إدلب يف �شوريا.
و�أو�شح ترمب �أن نتائج �ختبار�ت 
�أن �جلثة  �أثبتت  �لنووي  �حلم�س 

تعود للبغد�دي.
�أن  يف �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل، ���ش��رح ت��رم��ب 
�أطفاله  3 من  قتل مع  �لبغد�دي 
�شمال غرب �شوريا، و�أنه قتل بعد 

�أن فّجر �شرتته �ملفخخة.
ونّوه ترمب �إىل �أن هناك �مر�أتن 
قتلتا مع �لبغد�دي كانتا ترتديان 
حز�من نا�شفن، و�أنه عهد ب� 11 
طفا م��ن �أط��ف��ال �ل��ب��غ��د�دي �إىل 

طرف ثالث.
هناك  �أن  ت����رم����ب  �أ������ش�����اف  ك���م���ا 
��شت�شلمو�  �لبغد�دي  مع  مقاتلن 

فجرت �ل�شور �لرئي�شي يف جممع 
�لبغد�دي.

�لذي  �ل��ن��ف��ق  �أن  ت��رم��ب  و�أ����ش���اف 
ف���ر �إل���ي���ه �ل���ب���غ���د�دي �ن���ه���ار بفعل 
�لتفجري�ت، حيث فجر �لبغد�دي 
نف�شه مع �أطفاله، و�أنه مت �لتعرف 
ع��ل��ى ج��ث��ة �ل���ب���غ���د�دي ب��ع��د 15 
دق��ي��ق��ة م��ن م��ق��ت��ل��ه، ح��ي��ث �أخ���ذت 
�ل��ع��ي��ن��ات م���ن ج��ث��ة �ل���ب���غ���د�دي يف 
م��وق��ع �ل��ع��م��ل��ي��ة ب��ع��د �إز�ل�����ة ركام 

�لنفق.
�خلا�شة  �ل���ق���و�ت  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
ر���ش��دت خ��ال �لأ���ش��اب��ي��ع �لقليلة 
�مل����ا�����ش����ي����ة حت������رك������ات وم�����و�ق�����ع 

�لبغد�دي.
�ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي ت��رم��ب عاد 
�ل���ب���غ���د�دي مل  �أن ع��م��ل��ي��ة  و�أك������د 
م�شاعدة  دون  م����ن  ل��ت��ت��م  ت���ك���ن 
دول��ي��ة، و�أع��ل��ن �أن ب��اده مل تفقد 
و�أ�شاف  �لعملية.  يف  ج��ن��دي  �أي 
�خلا�شة  �لأم��ريك��ي��ة  �ل���ق���و�ت  �أن 
ح�شلت على معلومات مهمة من 
�أنه  �إىل  م�شري�  �لبغد�دي،  موقع 
عرب  �ل��ب��غ��د�دي  قتل  عملية  ت��اب��ع 
وقادة  �ل��دف��اع  وزي���ر  م��ع  �لفيديو 

وهم قيد �لعتقال حاليا.
مقتل  �أن  �إىل  ت����رم����ب  و�أ�������ش������ار 
�لوليات  ع���زم  ي��ث��ب��ت  �ل���ب���غ���د�دي 
�ملتحدة على ماحقة �لإرهابين، 
كان  �ل���ب���غ���د�دي  �أن  �إىل  م���ن���ّوه���ا 
ي��ح��اول �إع����ادة �إح��ي��اء د�ع�����س قبل 

مقتله.

وق����ال ت��رم��ب: »م��ق��ت��ل ح��م��زة بن 
ذر�ع  �أن  ي��وؤك��د  و�ل���ب���غ���د�دي  لدن 
�لوليات �ملتحدة طويلة، �أو�شحت 
م��ن��ذ ����ش���ن���و�ت �أن���ن���ي �أري������د ر�أ�����س 

�لبغد�دي«.
�ل����ذي  �مل����ك����ان  �أن  �����ش����رح  ت����رم����ب 
وج���د ف��ي��ه �ل��ب��غ��د�دي ك���ان يحوي 

�أن���ف���اق���ا حت���ت �لأر��������س، و�أ����ش���اف 
حا�شرته  ع��ن��دم��ا  �ل���ب���غ���د�دي  �أن 
�ل��ق��و�ت �لأم��ريك��ي��ة ك��ان يف حالة 
بالرك�س  بد�أ  �لفر�ر،  حاول  ذعر، 
ن��ف��ق م�����ش��دود بد�أ  �إىل  ث��م و���ش��ل 
بالبكاء،  �أج��ه�����س  ث���م  ب��ال�����ش��ر�خ، 
�خلا�شة  �ل���ق���و�ت  �أن  �أو����ش���ح  ث���م 

اجلي�س الليبي: ح�سم معركة 
طرابل�س بات و�سيكًا

  •• عوا�شم-وكاالت:
�إن قو�ته تتجه حل�شم معركة حترير  �لليبي،  بارز يف �جلي�س �لوطني  قال قيادي 

�لعا�شمة طر�بل�س، من قب�شة �مليلي�شيات �مل�شلحة �ملو�لية حلكومة �لوفاق.
و�أو�شح �مل�شوؤول �لع�شكري، يف ت�شريح ل�شحيفة �ل�شرق �لأو�شط، �أن �شيطرة وحد�ت 
تقدم  تعني  �لعا�شمة،  جنوب  و�لكزيرما،  �لربية  �لأح��ي��اء  منطقتي  على  �جلي�س 
�لقو�ت ح�شب �خلطة �ملو�شوعة لتحرير �ملدينة، مقابل دحر �مليلي�شيات و�إجبارها 

على �لتخلي عن مو�قعها.
ونقلت �شحيفة �ل�شرق �لأو�شط �للندنية عن �مل�شوؤول، �لذي طلب عدم تعريفه، �أن 
جذري  تغيري  هناك  و�شيكون  قريب،  و�لجتياح  بالفعل،  �قرتبت  �لنهائية  �ملعركة 
�شتنتهي ه��ذه �حل��رب ل�شالح قو�ت  �مل��ي��د�ن، ورمب��ا خ��ال ف��رتة ق�شرية ج��د�ً  يف 

�جلي�س.
�لدويل  �لعدو عن مطار طر�بل�س  ق��و�ت  �إب��ع��اد  ق��و�ت �جلي�س يف  �إىل جن��اح  ولفت 

�ملهجور حالياً، و�لذي �عتادت هذه �مليلي�شيات على تهديده من وقت لآخر. 

ارتفاع عدد قتلى الحتجاجات يف املدن العراقية

الداخلية: مند�سون اأرادوا اإحراق خيم املتظاهرين
•• بغداد-وكاالت:

�ملئات خال  و�أ�شيب  �شخ�شا   67 يقل عن  قتل ما ل 
�ل���ع���ر�ق ف��ي��م��ا ��شتبك  ي��وم��ن م���ن �لح��ت��ج��اج��ات يف 
م��ت��ظ��اه��رون م��ع ق���و�ت �لأم����ن وج��م��اع��ات م�شلحة يف 
رئي�س  حكومة  �شد  �لحتجاجات  من  �لثانية  �ملوجة 
�لوزر�ء عادل عبد �ملهدي هذ� �ل�شهر. ويف حتد جديد 
مطالبون  بها  ق��ام  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت  م��ن  طويلة  ليلة  بعد 
ب�اإ�شقاط �لنظام، جتمع مئات �ملحتجن، �أم�س، يف �شاحة 
��شتخدمت  بينما  ب��غ��د�د،  �لعا�شمة  بو�شط  �لتحرير 

�لقو�ت �لأمنية �لغاز �مل�شيل للدموع لتفريقها.

�لرمزية،  �لتحرير  �شاحة  من  �لقريبة  �ل�شاحات  ويف 
قالت وكالة فر�ن�س بر�س �إن �أعد�د� كبرية من �لن�شاء 

و�لطاب �ن�شمو� لاحتجاجات.
وبعد 3 �أيام من �لتظاهر�ت �لد�مية يف �لعر�ق، �أملحت 
يحاول  خام�س،  طابور  وج��ود  �إىل  �لعر�قية  �لد�خلية 
�ل���دخ���ول ع��ل��ى خ���ط �ل���ت���ظ���اه���ر�ت، و�ل��ت�����ش��وي�����س على 

�حلر�ك يف �لباد.
و�أفادت وكالة �لأنباء �لعر�قية �أم�س نقا عن �لناطق 
�لأ�شخا�س  م��ن  جمموعة  �أن  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  با�شم 
�لقو�ت  و�ت��ه��ام  �لعت�شام  خيم  يف  �لنار  �إ���ش��ر�م  تنوي 

�لأمنية بذلك حلرف م�شرية �لتظاهر �ل�شلمي.

لبنانيون ي�شكلون �شل�شلة ب�شرية تعبري� عن وحدة �ل�شعب ووحدة مطالبه

الحتجاجات يف لبنان تدخل مرحلة حا�سمة
•• بغداد-وكاالت:

ك�شفت  �حل��ادي ع�شر، يف وقت  يومها  �لأح��د  �أم�س  لبنان،  �لحتجاجات يف  دخلت 
�أن �ل�شاعات �لأرب��ع وع�شرين  م�شادر مقربة من رئي�س �حلكومة �شعد �حلريري 
�ملقبلة �شتكون حا�شمة. ويف �ليوم �حلادي ع�شر من �ملظاهر�ت �ل�شعبية يف خمتلف 
�لرغم من قر�ر  �لرئي�شية مقفلة، على  �لطرق  �لعديد من  ت��ز�ل  لبنان، ل  مدن 
�أمني، باإعادة فتح جميع �لطرقات وت�شهيل حركة مرور �ملو�طنن. وجنح ع�شر�ت 
170 كيلومرت�ً،  �لآلف من �ملتظاهرين يف لبنان بت�شكيل �شل�شلة ب�شرية بطول 
متتد من مدينة طر�بل�س �شماًل حتى مدينة �شور جنوباً، وفق ما �أكد منظمون. 
�أن  �أوؤك���د  �أن  ميكنني  �لتنظيم:  يف  �شاركت  �لتي  نا�شيف،  ب��و  تيغو  ج��ويل  وق��ال��ت 
ت�شكيل �ل�شل�شلة �لب�شرية قد مّت بنجاح. وتاأتي هذه �ملبادرة يف �إطار حر�ك �شعبي 
�لتي  �حلاكمة  �ل�شيا�شية  �لطبقة  برحيل  للمطالبة  يوماً   11 منذ  متو��شل 
يتهمها متظاهرون بالف�شاد. و�شباح �لأحد تو�فد عدد من �ملحتجن �إىل خمتلف 
�ملناطق يف لبنان، من �ل�شمال �إىل �جلنوب، و�شط ��شتمر�ر قطع عدد من �لطرقات 
�لرئي�شية. و�أفادت �لوكالة �لوطنية لاأنباء بتو�فد �أبناء �ملنت للم�شاركة بال�شل�شلة 
�لب�شرية �لتي نظمها نا�شطون يف �حلر�ك �ملدين حتت �شعار �إيد باإيد على �متد�د 
ووحدة  �ل�شعب  وح��دة  ع��ن  تعبري�ً  �جل��ن��وب،  �إىل  �ل�شمال  م��ن  �للبناين  �ل�شاحل 

مقتل جندي تركي واإ�سابة 5 �سمال �سرقي �سوريا 
•• اأنقرة-وكاالت:

قالت وز�رة �لدفاع �لرتكية، �أم�س �إن جنديا تركيا ُقتل و�أ�شيب خم�شة 
بال�شو�ريخ و�ملورتر نفذته  �ل�شورية بعد هجوم  �لعن  ر�أ�س  يف منطقة 
وحد�ت حماية �ل�شعب �لكردية، ما يرفع عدد قتلى �جلي�س �لرتكي �إىل 

�شوريا. �شمايل  �لع�شكرية  عمليته  بدء  منذ   11
وقع  �لهجوم  �أن  �جلي�س  ذك��ر  �لأح���د،  ت��وي��رت،  موقع  على  تغريدة  ويف 
بالقرب من بلدة ر�أ�س �لعن �حلدودية حيث كانت �لقو�ت تقوم بعمليات 

��شتطاع.
وتقع �لبلدة على بعد 30 كيلومرت�ً من �ملنطقة �حلدودية �لتي تن�شحب 
فيه  تو�شطت  �لنار  �إط��اق  لوقف  �تفاق  �لكردية مبوجب  �لقو�ت  منها 

�لوليات �ملتحدة.
وقال �جلي�س �لرتكي �إن قو�ته ردت يف �إطار �لدفاع عن �لنف�س باإطاق 

�شو�ريخ، وقذ�ئف هاون، وهجوم بر�شا�شات ثقيلة.

ال����ن����اخ����ب����ون ال���ع���م���ان���ي���ون 
ي��دل��ون ب��اأ���س��وات��ه��م لن��ت��خ��اب 
اأع�������س���اء جم��ل�����س ال�����س��ورى

•• م�شقط -وام:

�لعمانيون  �ل��ن��اخ��ب��ون  ب����د�أ 
�لإدلء  �م�������������س  ������ش�����ب�����اح 
ب�����اأ������ش�����و�ت�����ه�����م لن����ت����خ����اب 
يف  لتمثيلهم  ع�����ش��ًو�   86
�ل�شورى  جم��ل�����س  ع�����ش��وي��ة 
ل��ل��ف��رتة �ل��ت��ا���ش��ع��ة. وذك���رت 
�أن  �لعمانية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة 
ع���دد �مل��ر���ش��ح��ن ب��ل��غ 637 
م���ر����ش���ًح���ا   597 م����ن����ه����م 
و�أ�شافت  م��ر���ش��ح��ة.  و40 
�لإدلء  ب���د�أو�  �لناخبن  �أن 
مر�كز   110 يف  باأ�شو�تهم 
�ن����ت����خ����اب����ي����ة ع�������ن ط����ري����ق 
�ل��ت�����ش��وي��ت �لإل����ك����رتوين.. 
�أنه مت توزيع هذه  مو�شحة 
�ملر�كز ل� 19 مركًز� للذكور 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  ل���اإن���اث  و19 
 ، م�������ش���رتًك���ا  م�����رك�����ًز�   72
مر�كز   8 حت���دي���د  مت  ك��م��ا 
موزعة  م����وح����دة  �ن���ت���خ���اب 
على خم�س حمافظات. وبلغ 
يف  �مل�شجلن  �لناخبن  عدد 
للفرتة  �لنتخابي  �ل�شجل 
و335  �ألفا   713 �لتا�شعة 

ناخًبا وناخبة.
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اأخبـار الإمـارات

يت�شمن 30 ق�شما وم�شاحة اإبداعية لل�شباب

 حممد بن را�سد وحممد بن زايد يفتتحان مركز ال�سباب يف اأبوظبي

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملهنية  �مل��در���ش��ة  ب��ر�م��ج  على  نهيان 
عملها  و�أج���ن���دة  �لإم������ار�ت،  ل�شباب 
و�شر�كاتها مع �ملوؤ�ش�شات �حلكومية 
و�خل���ا����ش���ة د�خ������ل �ل����دول����ة وح����ول 

�لعامل.
�أبوظبي  ويت�شمن مركز �ل�شباب يف 
و�أم���اك���ن لتنفيذ  �ج��ت��م��اع��ات  غ���رف 
�للقاء�ت،  لعقد  وجمال�س  �مل�شاريع، 
لعقد  ومكتبة، وم�شرحا، وم�شاحات 
و��شتوديو  متخ�ش�شة،  عمل  ور���س 
ومر�شما  �لإبد�عي،  �ملحتوى  لإنتاج 
�لفنية،  لاأعمال  ومعر�شا  للفنون 
�لنا�شئة،  �مل�شاريع  لإط��اق  ومن�شة 
ل��ل�����ش��ب��اب، وي�����ش��م متجر�  وم��ك��ات��ب 
وحا�شنة  �ل�شباب،  منتجات  لعر�س 
�أعمال للم�شاريع �لتجارية، ومعما 
مل��خ��ت��ل��ف �ل�����ش��ن��اع��ات و�ل���روب���وت���ات 
�لهند�شية،  �حل���رف���ي���ة  و�لأع�����م�����ال 
و�لطباعة  �ل��ن��م��اذج  ل��ب��ن��اء  وور����ش���ة 
وخمترب�  وغ��ريه��ا  �لأب��ع��اد  ثاثية 
وتطوير  و�ل���ربجم���ي���ات  ل��اأب��ح��اث 
ثقافية،  وم�����ش��اح��ات  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات، 

بالإ�شافة �إىل م�شاحات للرتفيه.
تطوير  على  �ملركز  فريق  و�شيعمل 
�ل�شر�كات  م����ن  و�����ش���ع���ة  ���ش��ل�����ش��ل��ة 
�ملوؤ�ش�شات  م����ع  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�حل��ك��وم��ي��ة و�خل���ا����ش���ة ل��ل��ع��م��ل يد� 
بيد من �أجل تطوير بر�مج ي�شتفيد 
�لتكافل  روح  وزي���ادة  �ل�شباب،  منها 
و��شتك�شاف  �جل���م���اع���ي  و�ل���ع���م���ل 
�ل����ف����ر�����س ل���ل���ت���ك���ام���ل م������ع ج���ه���ود 
روح  وغ��ر���س  �لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 

�لتطوع، وبناء �لقدر�ت.
�أبوظبي  م��رك��ز  ي�شمل  وت��ف�����ش��ي��ا، 
وم�شاحة  ق�������ش���م���ا   30 ل���ل�������ش���ب���اب 

ولهذ� وجهنا بتوفري كل �لإمكانيات 
�لازمة لتمكن �ل�شباب و�ل�شتثمار 
و�إبد�عاتهم  ومو�هبهم  قدر�تهم  يف 

باعتبارهم قادة �مل�شتقبل".
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�أك��د �شاحب 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�أهم  ت��ع��د م��ن  �ل�����ش��ب��اب  �أن م��ر�ك��ز   ،
وثقل  �ل�شباب  قدر�ت  �أدو�ت تطوير 
�إمكاناتهم  و����ش��ت��ث��م��ار  م��ه��ار�ت��ه��م 
مبا  �ل�شليمة،  �ل��وج��ه��ة  وتوجيهها 
و�أن�شطة  خ��دم��ات  م��ن  لهم  تقدمه 
تبني  وف���ك���ري���ة  وث���ق���اف���ي���ة  م����ادي����ة 
وترتقي  و�أج���������ش����اده����م  ع���ق���ول���ه���م 
به من  تقوم  وما  وفكرهم،  بوعيهم 
دور كبري يف �كت�شاف مو�هب �ل�شباب 
�خلاقة،  ومبادر�تهم  و�إبد�عاتهم 
�ل�شتفادة منها يف م�شرية  ثم  ومن 
ف�شا  �ل�شاملة،  �لوطنية  �لتنمية 
�لتعارف  لتحقيق  �أد�ة  ك��ون��ه��ا  ع��ن 
�لو�حد.   �لوطن  �أب��ن��اء  بن  و�ل��وئ��ام 
و�أ�شاف �شموه خال �فتتاحه مركز 
�لإمار�ت  دولة  �أن  لل�شباب،  �أبوظبي 
�لعربية �ملتحدة تعطي �أهمية كبرية 
�لتنموية،  خ��ط��ط��ه��ا  يف  ل��ل�����ش��ب��اب 
�حلقيقية،  ث���روت���ه���ا  وت���ع���ت���ربه���م 
حتر�س  ول�����ذل�����ك  �ل�����غ�����د،  وق����������ادة 
و�إعد�دهم  ف��ي��ه��م،  �ل���ش��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى 
وتاأهيلهم للتعامل مع �مل�شتقبل بكل 

متغري�ته وم�شتجد�ته ومعطياته.
لل�شباب  �لحتادية  �ملوؤ�ش�شة  و�شكلت 
فريقا من �ل�شباب من �أجل تطوير 
�أب��وظ��ب��ي �لذي  �ل�����ش��ب��اب يف  م��رك��ز 
للعمل  �لأم��ث��ل  �لبيئة  ليوفر  �شمم 
لل�شباب  �لإجن���������از  يف  و�مل�������ش���ارك���ة 
و�مل��وؤ���ش�����ش��ات ع��ل��ى ح��د ���ش��و�ء، وبناء 

وزيرة دولة ل�شوؤون �ل�شباب، و�شعادة 
وكيل  �مل�����زروع�����ي  م����ب����ارك  حم���م���د 
و�شعادة  �أب��وظ��ب��ي،  عهد  ويل  دي���و�ن 
�ملوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  �لنظري  �شعيد 

�لحتادية لل�شباب.
بفريق  �ل�����ش��م��و  �أ����ش���ح���اب  و�ل���ت���ق���ى 
و�أع�شاء  ل��ل��م��رك��ز  �مل���ط���ور  �ل��ع��م��ل 
جم��ال�����س �ل�����ش��ب��اب وع����دد م���ن رو�د 

�لأعمال �ل�شباب.
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�أك��د �شاحب 
مر�كز  �أن  م���ك���ت���وم  �آل  ر������ش����د  ب����ن 
ناجحة  من�������اذج  ق����دم����ت  �ل�������ش���ب���اب 
لتمكن �ل�شباب يف خمتلف �ملجالت 
م����ن خ�����ال ق���درت���ه���ا ع���ل���ى توفري 
طاقاتهم  لح��ت�����ش��ان  حم��ف��زة  بيئة 

و�ل�شتثمار يف مو�هبهم.
وقال �شموه.. ما ن�شهده من �إجناز�ت 
يقودها �ل�شباب كان نتيجة طبيعية 
�مل�شوؤولية..  ل��ت��ويل  �ل��ث��ق��ة  ملنحهم 
�لقريب  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  يف  ���ش��ن�����ش��ه��د 
�لإجن��������از�ت يف م�شرية  م���ن  �مل���زي���د 
�أبنائه  �أي������دي  ع��ل��ى  وط��ن��ن��ا  ت���ق���دم 
�ل�شبابية  فالروح  �ل�شباب..  وبناته 
�ملر�كز  ب��ه��ا  تت�شم  �ل��ت��ي  �خل��ال�����ش��ة 
�ل�شبابية �شتلهم �ملبدعن للمناف�شة 

ولتقدمي منجز�ت نفخر بها.
للوطن  طموحنا  ���ش��م��وه..  و�أ���ش��اف 
ت�شبح  �أن  وه���دف���ن���ا  ح�������دود..  ب���ا 
�لعامل  دول����ة يف  �أف�����ش��ل  �لإم�������ار�ت 
ب��ح��ل��ول م��ئ��وي��ة �لإم�������ار�ت 2071 
�لذين  �ل����وط����ن  ����ش���ب���اب  ب�������ش���و�ع���د 
جيا  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  ر�ي���ة  �شيت�شلمون 
قدرتهم  وو�ث���ق���ون يف  ج���ي���ل..  ب��ع��د 
ع��ل��ى م��و����ش��ل��ة م�����ش��رية �لإجن�����از�ت 
عامليا..  و�ح����د  �ل��رق��م  �إىل  و���ش��ول 
فنحن دولة ل تر�شى �إل بال�شد�رة، 

�إبد�عية موزعة على ثاثة طو�بق. 
ب��ال��ط��اب��ق �لأر����ش���ي ور�شة  وي���وج���د 
ومعمل و��شتوديو ومتجر وم�شلى.. 
و�ل���ور����ش���ة خم�����ش�����ش��ة ل��ل��ع��م��ل على 
لل�شباب  وت���وف���ر  �ل��ن��م��اذج  خم��ت��ل��ف 
�أح�����دث �لأج���ه���زة و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �لتي 
و�لبتكار،  �ل��ع��م��ل  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��ده��م 
م��ث��ل �ل���ط���اب���ع���ات ث��اث��ي��ة �لأب���ع���اد 
لل�شباب  ي���وف���ر  و�مل��ع��م��ل  وغ���ريه���ا، 
�مل�شاريع  لإد�رة  �ل���ازم���ة  �مل���ع���د�ت 
خمتلف  ع����ل����ى  ع���م���ل���ه���م  وي�������ش���ه���ل 
�حلرفية  و�لأع�����م�����ال  �ل�������ش���ن���اع���ات 
�ل�شتوديو  وي���ق���دم  و�ل��ه��ن��د���ش��ي��ة، 
�أحدث �ملعد�ت �لإعامية، وخدمات 
م�����ن قبل  و�ل����ت����وج����ي����ه  �ل����ت����دري����ب 
�أجهزة  ب��اأح��دث  وجمهز  �ملخت�شن 
و�أنظمة �لت�شوير و�لإخر�ج و�لإنتاج 
�مل�شاريع  م�شتلزمات  م��ن  وغ��ريه��ا 
م�شاحات  يوفر  و�ملتجر  �لإعامية، 
�لأع����م����ال  رو�د  م��ن��ت��ج��ات  ل���ع���ر����س 

�ل�شباب لدعم م�شاريعهم.
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وق��ام 
بن ر��شد �آل مكتوم و�شاحب �ل�شمو 
�آل نهيان  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
�شموهما  ي��ر�ف��ق  �مل��رك��ز  يف  ب��ج��ول��ة 
معايل �شما �ملزروعي و�شعادة �شعيد 
�لنظري، و�طلعا �شمن �جلولة على 
�لتي  �لإبد�عية  و�مل�شاحات  �لأق�شام 
�إذ يت�شمن �لطابق  يت�شمنها �ملركز 
خم�ش�شة  م�������ش���اح���ة   12 �لأول 
م�شاحة  �مل��ج��ل�����س،  م��ن��ه��ا  ل��ل�����ش��ب��اب، 
تتيح  و�ل�شتمتاع  لالتقاء و�حل��و�ر 
�لأفكار  م�����ش��ارك��ة  ف��ر���ش��ة  ل��ل�����ش��ب��اب 
وتعقد  و�مل�����ش��ت��ج��د�ت،  و�ل��ت��ط��ل��ع��ات، 
ج��ل�����ش��ات �مل��ج��ل�����س ب���ال���ت���ز�م���ن مع 

خمتلف �ملنا�شبات �لجتماعية.

�ل�شر�كات وتطوير م�شاريع يقودها 
�ل�شباب كجزء من �مل�شرية �لتنموية 
�لعربية  �لإم���ار�ت  �ل�شاملة يف دول��ة 

�ملتحدة.
مبجهود  ب���ن���ي  ق�����د  �مل�����رك�����ز  وك�������ان 
�ل�شباب  وت�شميم  و�إد�رة  وم�شاركة 
م�شاحة  ع���ل���ى  ع������ام  م�����ن  �أق�������ل  يف 
ليحت�شن  م���رب���ع  م����رت   4500
�ل�������ش���ب���اب وي���ت���ي���ح لهم  �إب�������د�ع�������ات 
�لت�شارك و�لتفاعل و��شتغال كامل 
�إبد�عية  ب��ي��ئ��ة  ���ش��م��ن  �إم��ك��ان��ي��ات��ه��م 
جمتمعات  بناء  �إىل  تهدف  ع�شرية 
�شبابية ر�ئ��دة، وكافة مر�فقه ت�شم 
 30 م��ن  ب��اأك��ر  متطورة  جتهيز�ت 
�شممت  �إب��د�ع��ي��ة  خ��دم��ي��ة  م�شاحة 
�ملجتمعات  ب��ن��اء  يف  ت�شهم  بطريقة 
�لقدر�ت  من  و�ل�شتفادة  �ل�شبابية 

و��شتثمار �لطاقات.
�أبوظبي  يف  �ل�����ش��ب��اب  م��رك��ز  وي��ع��د 
30 ق�شما وم�شاحة  وي�شمل  �لأكرب 
�ملهنية  �إبد�عية منها فرع للمدر�شة 
�أطلقها  و�ل��ت��ي  �لإم������ار�ت  ل��ل�����ش��ب��اب 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب 
�لعاملي  �ل��ي��وم  يف  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د 
لل�شباب، وهي مدر�شة غري تقليدية، 
يف  �جلماعية  �مل�شاركة  مبد�أ  تطبق 
�ك��ت�����ش��اب �مل��ع��رف��ة و�خل����ربة، وتوفر 
مقدمة  م��ه��ن��ي��ة  ب����ر�م����ج  ل��ل�����ش��ب��اب 
يف  �ملتخ�ش�شة  �ملوؤ�ش�شات  قبل  م��ن 
�ل���ق���ط���اع���ن �حل���ك���وم���ي و�خل���ا����س 
فر�شة  ل��ل�����ش��ب��اب  وت���ت���ي���ح  جم����ان����ا، 
�لحرت�ف و�كت�شاب �شهاد�ت مهنية 
عن طريق تعليم وتدريب عملي من 
قبل حم��رتف��ن.   ول��دى تفقدهما 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �طلع  �ملركز، 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�شاحب 

•• اأبوظبي-وام:

�فتتح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�ل����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو 
�آل نهيان  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
�لقائد  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل 
�مل�����ش��ل��ح��ة مركز  ل���ل���ق���و�ت  �لأع����ل����ى 
مر�كز  �أح���د   - �أب��وظ��ب��ي  يف  �ل�شباب 
�ملوؤ�ش�شة �لحتادية لل�شباب - وذلك 
�طلع  �م�س  ل�شموهما  جولة  �شمن 
مر�فق  خمتلف  على  فيها  �شموهما 
وخدمات �ملركز يف مقره على �شارع 

�لكورني�س يف �أبوظبي.
�ل�شباب  م��ر�ك��ز  �أن  �شموهما  و�أك����د 
لحت�شان  متكاما  جمتمعا  توفر 
ط����اق����ات �ل�������ش���ب���اب و�ل����ش���ت���ث���م���ار يف 
باملهارت  وت�����ش��ل��ي��ح��ه��م  م���و�ه���ب���ه���م 
��شتمر�ر  م�شوؤولية  لتويل  �لازمة 
م�شرية �لتنمية �مل�شتد�مة يف �لدولة 
م�شرقا  م�����ش��ت��ق��ب��ا  ي�����ش��م��ن  مب����ا 
لاأجيال �لقادمة، وذلك من منطلق 
�أن �ل�شباب هو �لروة �ملتجددة �لتي 
�شوف  وب�شو�عدهم  �لوطن  ميتلكها 
�لتي  �لعري�شة  �لطموحات  تتحقق 

ل حدود لها.
�ل��ف��ري��ق �شمو  �مل��رك��ز  �ف��ت��ت��اح  ح�شر 
�ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
وزير �شوؤون �لرئا�شة ومعايل حممد 
�شوؤون  وزي��ر  �لقرقاوي  عبد�هلل  بن 
ومعايل  و�مل�شتقبل  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�شما بنت �شهيل بن فار�س �ملزروعي 

وهو  �ملخترب  �لأول  �لطابق  وي�شم 
�حلا�شوب  ب��اأج��ه��زة  م���زودة  م�شاحة 
للعمل على �لأبحاث وتتيح لل�شباب 
�ل��ع��م��ل �جل��م��اع��ي وتطوير  ف��ر���ش��ة 
با�شتخد�م  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  �مل��ن�����ش��ات 
وت�شمل  �حل��دي��ث��ة..  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
مزودة  �جتماعات  قاعات  �مل�شاحات 
ب�شكل  وت�����د�ر  �ل��ت��ق��ن��ي��ات،  ب���اأح���دث 
وجمهزة  ل��ل�����ش��ب��اب،  م���ت���اح���ة  �آيل، 
و�ملن�شة  �ل���ش��ت��خ��د�م��ات،  مل��خ��ت��ل��ف 
�لفعاليات  ل���ع���ق���د  م�������ش���اح���ة  ه�����ي 
و�لندو�ت  �ملحا�شر�ت  فيها  وتعقد 
و�لدور�ت وور�س �لعمل وغريها من 

�لفعاليات.
�أم����������ا �مل����ت����ن����ف���������س ف����ه����ي م�������ش���اح���ة 
لل�شباب  ت��ت��ي��ح  و�ل��رتف��ي��ه  ل��ل��ر�ح��ة 
�لريا�شات  يف  �لح������رت�ف  ف��ر���ش��ة 
هو�ياتهم  ومم��ار���ش��ة  �لإل��ك��رتون��ي��ة، 
لل�شباب  �ملهنية  و�ملدر�شة  �ملختلفة.. 
ه��ي م��در���ش��ة غ��ري ت��ق��ل��ي��دي��ة تطبق 
مبد�أ �مل�شاركة �جلماعية يف �كت�شاب 
لل�شباب  وت���وف���ر  و�خل�����ربة  �مل��ع��رف��ة 
مقدمة  جم���ان���ي���ة  م��ه��ن��ي��ة  ب����ر�م����ج 
يف  �ملتخ�ش�شة  �ملوؤ�ش�شات  قبل  م��ن 
و�خلا�س..  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع��ن 
ويوفر �ملركز مكاتب لل�شباب، توفر 
�إد�ري�����ة خم��ت��ل��ف��ة.. وي�شم  خ��دم��ات 
لل�شوت،  ع���ازل���ة  ل��ل��در����ش��ة  ق���اع���ات 
وم�������ش���اح���ات خم�����ش�����ش��ة لإط������اق 

م�شاريع �ل�شباب �ملبتكرة.
�أ�شحاب �ل�شمو على �لطابق  و�طلع 
يت�شمن  �ل������ذي  ل��ل��م��رك��ز  �ل����ث����اين 
للعرو�س  خم�������ش�������ش���ا  م�������ش���رح���ا 
�أنظمة  ب���اأح���دث  وم�����زود�  و�ل��ف��ن��ون 
ب��ح��ي��ث يتمكن  و�ل�������ش���وت  �ل��ع��ر���س 
�لتو��شل  م��ن  خالها  م��ن  �ل�شباب 

كما  �أعمالهم،  لعر�س  �جلمهور  مع 
ي�شم م�شاحة �إبد�عية مت ت�شميمها 
ع��ل��ى ���ش��ك��ل م���وج���ة �ل��ط��اق��ة جلمع 
�مل�شرتكة  �له���ت���م���ام���ات  �أ����ش���ح���اب 
وحثهم على ��شتغال طاقاتهم من 
ومر�شما  �لإب��د�ع��ي،  �لتفكري  خال 
�ل�شباب يوفر لهم �ملعد�ت  للفنانن 
عر�س  وفر�شة  �خلا�شة  و�لأدو�ت 
�أع���م���ال���ه���م �ل��ف��ن��ي��ة وت��ن��ظ��ي��م ور����س 
�لطابق  وي�������ش���م  �ل���ف���ن���ي���ة.  �ل���ع���م���ل 
قائمة  تت�شمن  مكتبة  �أي�شا  �لثاين 
بالإ�شافة  �ل���ك���ت���ب  م����ن  م���ت���ج���ددة 
و�ملجات  �ل��ي��وم��ي��ة  �ل�����ش��ح��ف  �إىل 
وت�شت�شيف �ملجال�س �لأدبية، و�أندية 
�لقر�ءة �ملختلفة.. كما ي�شم كذلك 
وظيفتها  متعددة  �جتماعات  قاعات 
��شت�شافة لقاء�ت �ل�شباب و�ملوؤ�ش�شات 
�جلماعي،  للعمل  ق��اع��ات  وك��ذل��ك 
�ل��ت��ق��اء جم��م��وع��ات �لعمل  ت��ن��ا���ش��ب 
م���ن �ل�����ش��ب��اب ل��ل��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 
"�حلا�شنة"،  �أم�����ا  م�����ش��اري��ع��ه��م.. 
خ�ش�شت  م�شاحات  عن  عبارة  فهي 
على  للعمل  �ل�شباب  �لأعمال  ل��رو�د 
وي�شتقبل  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا.  م�����ش��اري��ع��ه��م 
�ملركز �ل�شباب من �لفئة �لعمرية ما 
35 عاما، �شو�ء كانو�  �إىل   15 بن 
�أعمال..  رو�د  �أو  موظفن  �أو  طلبة 
�أبوظبي،  يف  �ل�شباب  مركز  ويعمل 
ي�شهل  ح��ي��وي  يتمتع مب��وق��ع  �ل���ذي 
�لو�شول �إليه على �شارع �لكورني�س، 
�أي��ام �لأ�شبوع ما بن �ل�شاعة  ط��و�ل 
م�شاء..   10 وح���ت���ى  ���ش��ب��اح��ا   8
�أ�شحاب  �حتياجات  مر�عاة  وج��رى 
�ملركز  وتنفيذ  ت�شميم  عند  �لهمم 
كافة  من  �ل�شتفادة  ميكنهم  بحيث 

�خلدمات �لتي يقدمها.

ال�سباب توفر جمتمعا متكامال لحت�سان طاقات ال�سباب وال�ستثمار يف مواهبهم مراكز  زايد:  بن  وحممد  را�سد  بن  • حممد 
ت�سبح الإمارات اأف�سل دولة يف العامل ب�سواعد �سباب الوطن اأن  وهدفنا  حدود  بال  للوطن  طموحنا  را�سد:  بن  • حممد 

بن زايد: ال�سباب هم الرثوة احلقيقة وقادة الغد ودولة الإمارات حتر�س على اإعدادهم وال�ستثمار فيهم • حممد 
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اأخبـار الإمـارات

املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب تعر�ض التوجهات امل�شتقبلية يف قطاع ال�شباب

حممد بن را�سد و حممد بن زايد يطلعان على النموذج الإماراتي يف العمل مع ال�سباب

�ملندرجة  �ملتنوعة  �مل��ب��ادر�ت  ه��ذه 
يف  �ل�شاملة  �ل�شرت�تيجية  �شمن 
لل�شباب،  متكاملة  �شخ�شية  بناء 
�ل�شخ�شية  م���ه���ار�ت���ه  وت���ط���وي���ر 
و�ملهنية، و�إعد�ده ملختلف ميادين 
�لإجن�����از و�لإب������د�ع و�مل�����ش��اه��م��ة يف 

بناء �لأوطان وتنميتها.
وت���ع���د �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة م���زي���ج���ا من 
�لقدر�ت  �لهوية و�لقيم، وتطوير 
و�لكفاءة و�ل�شمات ليكون �ل�شباب 
�لإم������ار�ت������ي م��ن��اف�����ش��ا ب���ق���در�ت���ه، 
ومعتز� بهويته و�شخ�شيته وقيمه، 
ومنفتحا على �لعامل، منطلقا من 
جذور �شلبة وم�شتند� �إىل مهار�ت 
وك�����ف�����اء�ت م��ت��ق��دم��ة مت��ك��ن��ه من 
�مل�شتويات  خمتلف  ع��ل��ى  �ل��ن��ج��اح 

جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ل�����وزر�ء وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة و �شمو 
�آل نهيان  �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
ن���ائ���ب رئ���ي�������س جم��ل�����س �ل�������وزر�ء 
�ل��رئ��ا���ش��ة و معايل  ����ش���وؤون  وزي����ر 
�لقرقاوي  ع���ب���د�هلل  ب���ن  حم��م��د 
وزي����ر ����ش���وؤون جم��ل�����س �ل������وزر�ء و 
�مل�شتقبل و معايل �شما بنت �شهيل 
ب��ن ف��ار���س �مل��زروع��ي وزي���رة دولة 
ل�����ش��وؤون �ل�����ش��ب��اب رئ��ي�����س جمل�س 
لل�شباب  �لحتادية  �ملوؤ�ش�شة  �إد�رة 
�ملزروعي  م��ب��ارك  حممد  و�شعادة 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي����و�ن  وك��ي��ل 
و�شعادة �شعيد �لنظري مدير عام 

�ملوؤ�ش�شة �لحتادية لل�شباب.
لعمل  �ل����ع����ام  �لإط���������ار  وي���ع���ت���م���د 

�ملوؤ�ش�شة  ل��ع��م��ل  �ل����ع����ام  �لإط��������ار 
ممكنة  بيئة  ت��وف��ري  �إىل  ف��ي��ه��دف 
�ل��ن��م��و من  ع��ل��ى  �ل�����ش��ب��اب  ت�شاعد 
�ملمكنات،  خمتلف  ت��وف��ري  خ���ال 
�ملعتمدة  �ل�شرت�تيجية  وت�شمل 
�ملحطية  �ل��ب��ي��ئ��ة  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
ب���ال�������ش���ب���اب م����ن خ������ال �مل����ر�ف����ق 
�ملتقدمة و�مل�شاحات �لتي حتت�شن 
مو�هبهم و�إبد�عاتهم، مثل مر�كز 
�ل�شباب �لتي ت�شتقطب �لإبد�عات 
�لإبد�ع،  وتكرم  �ملو�هب  وتكت�شف 
و�مل��ن�����ش��ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة، ف�����ش��ا عن 
تقدم  لل�شباب  د�عمة  بيئة  توفري 
ل��ه �مل��ح��ف��ز�ت و�مل��م��ك��ن��ات لتحقيق 
تطلعاته وحتويل �أفكاره �لإبد�عية 

�إىل و�قع ملمو�س.

�ل�شتثمار يف �لإن�شان فهو ثروتنا 
�حل��ق��ي��ق��ي��ة ك���م���ا ع��ل��م��ن��ا �ل���و�ل���د 
وننتظر   .. ز�ي���د  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س 
من �شبابنا �لكثري من �لإجناز�ت 

فهم م�شدر �لإبد�ع و�لريادة ".
ومتنى �شموه جلميع �أبناء �لوطن 
�لتوفيق و�لنجاح عرب بذل �ملزيد 
يف  للم�شاركة  و�جلهد  �لعمل  من 
�أجل  م��ن  �لتنمية  م�شرية  تعزيز 

رفعة �لوطن".
ج���اء ذل���ك خ���ال �ف��ت��ت��اح �شاحب 
ر��شد  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �آل مكتوم و�شاحب 
حم��م��د ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان ملركز 
�ل�شباب يف �أبوظبي �م�س، بح�شور 
�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد 

و�متاك  و�مل��ه��ن��ي��ة  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة 
و�لريادة  و�لتميز  �لإب���د�ع  �أدو�ت 

د�خل �لدولة وخارجها.
ومن �أبرز هذه �ملبادر�ت �لربنامج 
�لإمار�تي،  �ل�شباب  لقيم  �لوطني 
ل�شباب  �ل�����ش��ي��ف��ي��ة  و�لأك���ادمي���ي���ة 
�أ�شا�شيات  وب���رن���ام���ج  �لإم���������ار�ت، 
وب�����رن�����ام�����ج   ،101 �ل�����������ش�����ب�����اب 
�ل�شباب،  لتوجيه  م��وج��ه   100
و�ملدر�شة  �ل�����ش��ب��اب،  وم���ن���اظ���ر�ت 
�ملهنية ل�شباب �لإمار�ت، وبرنامج 
�لقياد�ت �لإعامية �ل�شابة وعدد 
بتطوير  �مل��ع��ن��ي��ة  �مل�����ب�����ادر�ت  م���ن 
�شخ�شية  م���ن  خم��ت��ل��ف��ة  ج���و�ن���ب 

�ل�شباب.
�أم������ا حم�����ور ت���ط���وي���ر �ل���ب���ي���ئ���ة يف 

لل�شباب  �لحت�����ادي�����ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ة 
ل��ل��م��رح��ل��ة �ل��ق��ادم��ة ع��ل��ى حماور 
�شخ�شية  بناء  هي  ثاثة  رئي�شية 
لل�شباب،  �لبيئة  �ل�شباب، وتطوير 
�ل�شباب، ويعتمد  وتعزيز م�شاركة 
�ل�شباب  يف  �ل�شتثمار  م��ب��د�أ  على 
ك����اأغ����ل����ى م��������ورد ل������دى �ل�����دول�����ة، 
وفنون  وعلوم  بدر��شات  م�شتعينا 
�إرث  وم�����ش��ت��ل��ه��م��ا  �مل�������و�رد؛  �إد�رة 
وجت��رب��ة دول���ة �لإم������ار�ت يف بناء 

�لإن�شان و�ل�شتثمار يف طاقته.
�ل�شخ�شية  بناء  يت�شمن حمور  و 
يف منوذج عمل �ملوؤ�ش�شة �لحتادية 
هادفة  م����ب����ادر�ت  ع����دة  ل��ل�����ش��ب��اب 
�لو�عي  �ل�شباب  �شخ�شية  لتعزيز 
�ملدرك لقدر�ته وحميطه، وت�شهم 

•• دبي-وام:

�طلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
و�شاحب  �هلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
�أب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
�مل�شلحة،  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 
�لعمل  �لإمار�تي يف  �لنموذج  على 
مع �ل�شباب للمرحلة �لقادمة من 
�ملوؤ�ش�شة  مبادر�ت  م�شاريع  خال 

�لحتادية لل�شباب.
ك��م��ا �ط��ل��ع ���ش��م��وه��م��ا ع��ل��ى ركائز 
�لإط��������ار �ل����ع����ام ل���ت���وج���ه���ات عمل 
لل�شباب  �لحت�����ادي�����ة  �مل���وؤ����ش�������ش���ة 
و�ل���ق���ائ���م���ة ب�����ش��ك��ل رئ��ي�����ش��ي على 
�ل�شباب،  ط���اق���ات  يف  �ل���ش��ت��ث��م��ار 
ومت��ك��ي��ن��ه يف خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت، 
عمل  وم�شاريع  مبادر�ت  وتطوير 
�مليادين،  ���ش��ت��ى  يف  �ل�����ش��ب��اب  م���ع 
�لعمل  م��اأ���ش�����ش��ة  ل��ب��ن��ات  وو����ش���ع 
�لحتادي  �مل�شتوى  على  �ل�شبابي 

يف �لدولة.
وقال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
و  �طلعنا   : م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�أخ��ي �ل�شيخ حممد بن ز�ي��د على 
�ل���ن���م���وذج �لإم����ار�ت����ي ل��ل��ع��م��ل مع 
ملاأ�ش�شة  مي��ه��د  و�ل������ذي  �ل�����ش��ب��اب 
�لدولة،  �ل�����ش��ب��اب يف  ق��ط��اع  ع��م��ل 
�لوطن،  م���و�رد  �أغ��ل��ى  باعتبارهم 
ملو��شلة  م��رح��ل��ة ج��دي��دة  و�أع��ل��ن��ا 
تنمية قطاع �ل�شباب لتكون دولتنا 
�ل�شبابي  �لعمل  يف  عامليا  مرجعا 

�ل�شامل.
�لنموذج  يهتم   : ���ش��م��وه  و�أ����ش���اف 
�ل�شباب  م���ع  ل��ل��ع��م��ل  �لإم�����ار�ت�����ي 
بكل ���ش��اب م��ن �أب��ن��اء �ل��وط��ن فهو 
�ل�شاب،  بناء �شخ�شية  يرتكز على 
لتطوره،  �ملو�تية  �لبيئة  وت��وف��ري 
و���ش��م��ان م�����ش��ارك��ت��ه ومت��ك��ي��ن��ه يف 
يف  �شن�شتثمر   .. �لقطاعات  كافة 
ك���ل م��وه��ب��ة وك����ل ط���اق���ة منتجة 
مل�����ش��اع��ف��ة �أث����ره����ا وع���ط���ائ���ه���ا يف 

خدمة �لوطن.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  و�أك�������د 
حممد بن ز�يد �آل نهيان �أن �شباب 
�مل�شتقبل،  ره�����ان  ه���م  �لإم��������ار�ت 
ووق�����ود �ل��ت��ن��م��ي��ة و���ش��ن��اع �لأم����ل 
وه��م على ر�أ���س �أول��وي��ات و�هتمام 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�شاحب  �أخ���ي���ه  و  �هلل"  "حفظه 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 

مكتوم.
�لإمار�ت  دولة  " �إن  �شموه:  وقال 
�أف�شل  لبناء  م�شتمرة يف جهودها 
من�����وذج ع��م��ل ���ش��ب��اب��ي ق���ائ���م على 

"حمطة  مبادر�ت  ذلك  ويت�شمن 
�ملفتوحة  �حل��ا���ش��ن��ة  �ل�شباب" 
مل�����ش��اري��ع �ل�����ش��ب��اب �ل���ت���ج���اري���ة يف 
�ل�شباب"  و"وقف  �لدولة،  �أ�شو�ق 
جمانية  �م���ت���ي���از�ت  ت���وف���ر  �ل���ت���ي 
�شبابية"  و"بيانات  ل��ل�����ش��ب��اب، 
م��ن�����ش��ة ت����وف����ر �ل���ب���ي���ان���ات ح���ول 
�ل�شبابية  �مل��ر�ك��ز  وكافة  �ل�شباب، 
و�لبالغ عددها 14 مركز� �شبابيا 
منت�شرة يف خمتلف �أرجاء �لدولة 
و�حلا�شنات و�مل�شاحات و�ملحفز�ت 
�لتي  و�لم����ت����ي����از�ت  و�خل����دم����ات 

تقدمها.
ويركز �ملحور �لثالث يف �إطار عمل 
على  لل�شباب  �لحت��ادي��ة  �ملوؤ�ش�شة 
تعزيز م�شاركة �ل�شباب يف خمتلف 
�ل�شباب  جلعل  و�مليادين  �ملجالت 

منتجن يف كافة �مليادين.
وتتنوع مبادر�ت �ملوؤ�ش�شة �لحتادية 
م�شاركة  ت���ع���زز  �ل���ت���ي  ل��ل�����ش��ب��اب 
�ل�شباب،  لت�شمل جمال�س  �ل�شباب 
�ل�شباب،  دور  ت��ف��ع��ي��ل  و���ش��ي��ا���ش��ة 
وحلقات �شبابية، وملتقيات �شباب 
�لإمار�ت �لعاملية، و�ملبادرة �لعاملية 
�لأمم  وبرنامج  �لإم��ار�ت،  ل�شباب 

�ملتحدة للمندوبن �ل�شباب.
وي�����ش��ك��ل �ل���ن���م���وذج �لإم����ار�ت����ي يف 
ب���د�ي���ة مرحلة  �ل�����ش��ب��اب��ي  �ل��ع��م��ل 
ت��ن��م��ي��ة قطاع  مل��و����ش��ل��ة  ج���دي���دة 
�ل�شباب يف �إطارها �لعام يف �لدولة، 
م��ن��ذ ����ش��ت��ح��د�ث م��ن�����ش��ب وزي����رة 
دولة ل�شوؤون �ل�شباب عام 2016 
وح���ت���ى �ل����ي����وم، مب���ا يف ذل����ك من 
ت�شميم  �شملت  رئي�شية  حمطات 
�ملعنية  �مل��ب��ادر�ت  ع�شر�ت  وتنفيذ 
بال�شباب، و�إن�شاء �ملر�كز �ل�شبابية، 
وت��ر���ش��ي��خ م��وق��ع دول����ة �لإم�����ار�ت 
مرجعية عاملية يف �لعمل �ل�شبابي 
�لتعليم  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل�����ش��ام��ل 
و�لتنمية  و�ل��ت��م��ك��ن  و�ل���ت���دري���ب 
�ل�شابة  �لقياد�ت  و�إع��د�د  �لب�شرية 
�ل��و�ع��دة و�مل��وؤه��ل��ة و�ل���ق���ادرة على 
حت��م��ل �مل�����ش��وؤول��ي��ة وت�����ويل زم���ام 

�ملبادرة.
�إىل ذلك، يقدم �لنموذج �لإمار�تي 
ل��ل��ع��م��ل م���ع �ل�����ش��ب��اب م���ن خال 
لل�شباب خطة  �لحتادية  �ملوؤ�ش�شة 
لقطاع  �ل���ق���ادم���ة  �مل���رح���ل���ة  ع��م��ل 
�ل�������ش���ب���اب، وخ�����ارط�����ة م���ب���ادر�ت���ه 
�ل�شرت�تيجية �مل�شتقبلية �لهادفة 
لي�شبحو�  �ل�����ش��ب��اب  مت��ك��ن  �إىل 
من��وذج��ا ع��امل��ي��ا يف �ل���ري���ادة ورفع 
كفاءة �لأد�ء يف خمتلف �لقطاعات 
م�شتقبلهم  ل�����ش��ن��اع��ة  �حل���ي���وي���ة 
�لتي  �لإم������ار�ت  دول����ة  وم�شتقبل 
ح��ق��ق��ت �ل��ك��ث��ري ل��ل�����ش��ب��اب خال 
فرتة وجيزة ل تتجاوز ن�شف قرن 

على تاأ�شي�س �حتادها.

بن را�سد : مهدنا خارطة طريق ملاأ�س�سة عمل قطاع ال�سباب يف الدولة باعتبارهم اأغلى موارد الوطن • حممد 
جهودنا لبناء اأف�سل منوذج عمل �سبابي قائم على ال�ستثمار يف الإن�سان يف  م�ستمرون   : زايد  بن  • حممد 

•• اأبوظبي -الفجر:

�أبوظبي ور�شة  نظمت بلدية مدينة 
عمل للمكاتب �ل�شت�شارية �لهند�شية 
حتت عنو�ن )�لأحكام �لفنية �ملنظمة 
�ل�����ش��ك��ن �خل�����ا������س(، بهدف  ل���ب���ن���اء 
�ملكاتب  م��ق��رتح��ات  �إىل  �ل���ش��ت��م��اع 
و�لرد  وماحظاتهم،  �ل�شت�شارية 
بهذ�  ��شتف�شار�تهم  �لكثري من  على 
�ل�����ش��اأن، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل ���ش��رح بع�س 
�ل�شتف�شار�ت  تعددت  �لتي  �لنقاط 
هذ�  يف  ب��اجل��دي��د  و�ل��ت��ع��ري��ف  عنها 
)بناوؤنا  ���ش��ع��ار  لتعزيز  �خل�����ش��و���س 

�أمانة(.
و�أو���ش��ح��ت �ل��ور���ش��ة يف �ل��ب��د�ي��ة �أن 
من  تتكون  �خلا�س  �ل�شكن  ق�شيمة 
�ل�شيافة،  وملحق  �ل�شكنية،  �لفيا 
و�مللحق �لريا�شي، وحو�س �ل�شباحة، 
وغرفة  �لكهرباء،  وغرفة  و�ل��ك��ر�ج، 
م�شخات حو�س �ل�شباحة، وعنا�شر 
�خلارجية،  و�لأ�شو�ر  �ملوقع،  تن�شيق 
وم�����د�خ�����ل �لأف����������ر�د و�ل���������ش����ي����ار�ت، 
و�مل������ظ������ات �خل���ف���ي���ف���ة، وم���ظ���ات 

مو�قف �ل�شيار�ت.
�لن�شخة  �أن  ل��ل��م�����ش��ارك��ن  وك�����ش��ف��ت 
�حلالية من �لأحكام �لفنية للمباين 
لقدر�ت  �لعنان  �أطلقت  قد  �ل�شكنية 

�أ�شكال  يف  �لإب���د�ع���ي���ة  �مل�����ش��م��م��ن 
�لو�جهات،  �أل��و�ن  تنوع  و  �لت�شاميم 
حيث قامت بتحرير قو�عد �لألو�ن 
وح���ري���ة �خ���ت���ي���اره���ا، ث��ق��ة م��ن��ه��ا يف 
�ختيار  ع���ل���ى  �مل�����ش��م��م��ن  ق�������در�ت 
تتنا�شب  و�أل��و�ن  ت�شميمية  مفرد�ت 
�أب����وظ����ب����ي، ومب�����ا يائم  ب��ي��ئ��ة  م����ع 
كذلك ثقافة �ملجتمع �لإمار�تي على 

�مل�شتوى �جلمايل.
متت  �أن������ه  �إىل  �ل���ور����ش���ة  و�أ������ش�����ارت 
�إ�شافتها  �مل��م��ك��ن  �ل��ع��ن��ا���ش��ر  زي�����ادة 
لتلبية  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة  �ل��ق�����ش��ي��م��ة  ع��ل��ى 

�لجتماعية  �لح���ت���ي���اج���ات  ك���اف���ة 
و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة ل�����ش��ك��ان��ه��ا، ح��ي��ث مت 
�إىل  �إ���ش��ايف  جمل�س  بعمل  �ل�����ش��م��اح 
ج��ان��ب م��ل��ح��ق �ل�����ش��ي��اف��ة، ويف حال 
وجود حمام �شباحة مغطى وملت�شق 
بامللحق �لريا�شي فا يلزم �أن حت�شب 
�ل�15%  ن�����ش��ب��ة  ���ش��م��ن  م�����ش��اح��ت��ه 
�مل���ح���ددة ل��ل��م��ل��ح��ق �ل��ري��ا���ش��ي، كما 
ميكن �لآن عمل مظات يف �ملمر�ت 
�خلارجية و�أماكن �جللو�س و�أماكن 
�لظال عند  لتوفري  �لأطفال  لعب 
من  �ح��ت�����ش��اب��ه��ا  دون  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا 

مبا  وذل��ك  �لإجمالية،  �لبناء  ن�شبة 
ي�شاوي %15 من �إجمايل م�شاحة 

�لق�شيمة.
فروق  بعمل  �ل�شماح  �إىل  وتطرقت 
�لو�حد،  �لطابق  د�خ��ل  �ملنا�شيب  يف 
مما يعطي مرونة ت�شميمية خا�شة 
يف �ل��ف��ر�غ��ات �ل��ك��ب��رية، م���وؤك���دة �أن 
�للتز�م بعدد �لطو�بق و�لرتفاعات 
بيئياً  �شحياً  م�شكناً  ي�شمن  �ملقررة 
ويحافظ  �آم��ن��ة  و�إ����ش���اءة  ت��ه��وي��ة  ذ� 
لا�شتخد�م  �ملبنى  خ�شو�شية  على 
�لور�شة  و�أف������ادت  �مل���ري���ح.  �ل�����ش��ك��ن��ي 

�لرت����د�د�ت  ��شتخد�م  منظومة  �أن 
و�مل�����ش��اف��ة ب���ن �مل���ب���اين ت���ه���دف �إىل 
مكونات  بن  �لتنقل  �شهولة  توفري 
�لتهوية  وتوفري  �ل�شكنية  �لق�شيمة 
و�لإ�شاءة �لطبيعية �لازمة ل�شحة 
�لإن�شان و��شتخد�مها ب�شكل �آمن يف 
حالت �لطو�رئ عند حدوث حريق 

ل قدر �هلل.
�أنه متت �ملو�فقة على  �أو�شحت  كما 
�لقبو لل�شماح مب�شاحات  زيادة كتلة 
�أك����ر )ق����د ت��ف��وق ن�����ش��ب��ة �ل��ب��ن��اء يف 
لا�شتخد�مات  �حل�������الت(  ب��ع�����س 

�ل�شكنية و�خلدمية، حيث مت �عتماد 
و�لإ�شاءة  للتهوية  �أخ����رى  و���ش��ائ��ل 
مبا�شرة  كنو�فذ  �لفناء،  جانب  �إىل 
�لقبو  بن  �ملن�شوب  ف��رق  يف منطقة 
تقليل  ومت  �لأر�������ش������ي،  و�ل����ط����اب����ق 
بال�شكل  �مل���ط���ل���وب  �ل���ف���ن���اء  ع���ر����س 
�جليدة  �ل���ت���ه���وي���ة  ي�����ش��م��ن  �ل������ذي 
�ل�شابقة،  م�شاحته  من  و�لتخفي�س 
�أن  �لعلمية  �ل��در����ش��ات  �أثبتت  حيث 
ي�شمى  مبا  �مل�شابة  �ل�شكنية  �ملباين 
مبتازمة �لبناء �ملري�س هي �ملباين 
�لتي ي�شاب �أ�شحابها بعدة �أعر��س 

�ل���ت���ه���اب �حللق  �أه���م���ه���ا  م���ر����ش���ي���ة، 
تلك  معظم  و�أن  و�لتنف�س،  و�لك�شل 
وجود  ع���دم  �شببها  ك���ان  �لأع���ر�����س 
وم�شاحات  ك��اف��ي��ة  طبيعية  ت��ه��وي��ة 
ل�����ش��م��ان منظومة  م��ن��ا���ش��ب��ة  �أف��ن��ي��ة 

تهوية طبيعية للم�شاكن.
�لن�شخة  �أن  �ل���ور����ش���ة  و�أف�������ش���ح���ت 
�حلالية من �لأحكام �لفنية �ملنظمة 
�شمحت  ق��د  �خل��ا���س  �ل�شكن  ل��ب��ن��اء 
 50% من  �ل�شور  على  بناء  بن�شبة 
�ل���ذي  �لأم������ر  وه����و   ،100% �إىل 
ك���ان م��ط��ل��ب��اً م���ن ق��ب��ل �ل��ع��دي��د من 

�ملاك و�مل�شممن، ��شتناد�ً �إىل وعي 
�مل�شمم باأهمية معاجلة تلك �ملباين، 
على  جمالية  �إ���ش��اف��ة  ت��ك��ون  بحيث 
�ل�شور وحتقق يف �لوقت ذ�ته رغبات 
�أن��ه مت  �مل��اك �لوظيفية، كما بّينت 
د�خل  �شكنية  �أجنحة  بعمل  �ل�شماح 
للظروف  م���ر�ع���اة  وذل�����ك  �ل��ف��ي��ا، 
�لجتماعية للماك �لتي تتطلب يف 
بع�س �لأوقات ��شت�شافة �أ�شر �أخرى 
يف  �لفيا،  د�خ��ل  �لعائلة  نف�س  م��ن 
�لن�شخة  ه���ذه  �ل�����ش��م��اح يف  ح��ن مت 
�ملت�شلة  ب���امل���اح���ق  �لأح�����ك�����ام  م����ن 
�ل�شكنية  �لق�شائم  مل�شاحات  مر�عاة 
�ل�شغرية، حيث متت مر�عاة وجود 
بزيادة  لها  و�ل�شماح  جمال�س كبرية 
مع  تدريجياً  يتنا�شب  مبا  �لرت��ف��اع 

م�شاحة �ملجل�س.
�إىل ذلك، �أفادت �لور�شة �أنه مت �إلغاء 
�لطابق  ع���ن  �ل�����ش��ط��ح  �رت������د�د  ب��ن��د 
�لأفكار  م��ن  باملزيد  لل�شماح  �لأول 
جاء  حيث  �لو�جهات،  يف  �لإبد�عية 
�ل�شطح  يف  �ل���ب���ن���اء  ن�����ش��ب��ة  حت���دي���د 
بقية  ل���ش��ت��خ��د�م  �لفر�شة  لإع��ط��اء 
�أو  �مل�شاحة يف �لأن�شطة �لجتماعية 
�لرتفيهية �أو ��شتخد�م تقنية زر�عة 
�لأ���ش��ط��ح مل��ا ل��ه��ا م��ن ف��و�ئ��د بيئية 

كبرية.

اإطالق العنان لإبداعات ت�شميم الواجهات وحرية اختيار األوانها تعزيزًا للم�شتوى اجلمايل

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة للتعريف بالأحكام الفنية املنظمة لبناء ال�سكن اخلا�س
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد يبحث مع الرئي�س الربازيلي العالقات الثنائية وامل�ستجدات الإقليمية والدولية 

بتعزيز  �خلا�شة  �ملتحدة  �لعربية 
وتو�شيع عاقاتها مع دول �أمريكا 
�لتعاون  ج�شور  ومتتن  �لاتينية 

معها يف �ملجالت �ملختلفة.
و�أث���ن���ى ���ش��م��وه ع��ل��ى ع��ق��د جمل�س 
برملانية  جل�شة  �لرب�زيلي  �ل��ن��و�ب 
�ملا�شي  ���ش��ب��ت��م��رب  ���ش��ه��ر  يف  ع���ام���ة 
يف   2019 �لت�شامح  بعام  �حتفاء 
�لإمار�ت و��شفاً �جلل�شة باأنها لفتة 
ح�����ش��اري��ة م��ه��م��ة جت���اه �لإم�����ار�ت 
�لقيم  على  قوي  موؤ�شر  و  و�شعبها 
�مل�شرتكة �لتي جتمع بن �لبلدين 
و�ل�شعبن مما يوفر �لأر�شية ملزيد 
�لثنائية  �لعاقات  يف  �لتو�شع  من 

خال �لفرتة �لقادمة.
وعرب �شموه عن تطلعه لأن توؤدي 
زي������ارة �ل��رئ��ي�����س �ل���رب�زي���ل���ي �إىل 
دول��ة �لإم���ار�ت �إىل نقلة كبرية يف 
�لرب�زيلية   - �لإمار�تية  �لعاقات 
ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وي��ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة خال 

�لفرتة �لقادمة.
م��ن ج��ان��ب��ه �أع����رب ف��خ��ام��ة رئي�س 
بزيارة  �شعادته  بالغ  عن  �لرب�زيل 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
�لتي  �ملتينة  بالعاقات  و�ع��ت��ز�زه 
على  ت��ق��وم  و�ل��ت��ي  �لبلدين  جتمع 
�لثقة و�لحرت�م �ملتبادل و�مل�شالح 
باده  �هتمام  م��وؤك��د�   .. �مل�شرتكة 
وتنمية  �ل�شد�قة  ج�شور  برت�شيخ 
ع���اق���ات �ل���ت���ع���اون �ل��ث��ن��ائ��ي بن 
�ل���ب���ل���دي���ن خ���ا����ش���ة يف �جل����و�ن����ب 
�لقت�شادية و�لتجارية و�ل�شناعية 
و�ل������ش�����ت�����ث�����م�����اري�����ة و�ل������زر�ع������ي������ة 
و�ل���ط���اق���ة �مل���ت���ج���ددة و����ش���ول �إىل 
للبلدين  تتيح  ق��وي��ة  ���ش��ر�ك��ة  ب��ن��اء 
من  �ملتنوعة  �إمكاناتهما  توظيف 

�ل�شيف  �أم���ام  ف��ق��رة  �جلوجيت�شو 
مهار�تهم  خ��ال��ه��ا  ����ش��ت��ع��ر���ش��و� 
و�إمكاناتهم يف هذه �لريا�شية �لتي 
حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ورع��اي��ة يف دولة 

�لإمار�ت.
و�أقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
م���اأدب���ة غد�ء  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
و�لوفد  �ل���ب���اد  ل�����ش��ي��ف  ت��ك��رمي��ا 

�ملر�فق.
�لفريق   .. �مل��اأدب��ة  و  �للقاء  ح�شر 
�شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
طحنون  �ل�شيخ  و�شمو  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�لأمن  نهيان م�شت�شار  �آل  ز�يد  بن 
بن  �ل�شيخ من�شور  و�شمو  �لوطني 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  و�شمو 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان 
�ل�����دويل و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ذي����اب بن 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
�أبوظبي و معايل  دي��و�ن ويل عهد 
�آل نهيان  �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�ل�شيخ  م��ع��ايل  و  �ل��ت�����ش��ام��ح  وزي����ر 
نهيان  �آل  ط��ح��ن��ون  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
معايل  و  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو 
�لزعابي وزير �شوؤون  �أحمد جمعة 
وز�رة  يف  لاحتاد  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�شلطان  معايل  و  �لرئا�شة  ���ش��وؤون 
بن �شعيد �ملن�شوري وزير �لقت�شاد 
�أن��ور بن حممد  �لدكتور  و معايل 
لل�شوؤون  �ل���دول���ة  وزي����ر  ق��رق��ا���س 
�خل����ارج����ي����ة وم����ع����ايل ���ش��ه��ي��ل بن 
وزير  �ملزروعي  فار�س  فرج  حممد 
�لطاقة و�ل�شناعة ومعايل ح�شن 
بن �إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية 

و�ملعايل �لوزر�ء.
ف���ي���م���ا ح�������ش���ره���م���ا م�����ن �جل���ان���ب 
�إرن�شتو  من  كل  معايل  �لرب�زيلي 
�أر�وج����و وزي��ر �ل�����ش��وؤون �خلارجية 
�لأركان  وزير  لورنزوين  و�أونيك�س 
و �أو���ش��م��ار ت���ري� وزي���ر �مل��و�ط��ن��ة و 
و  �لعلوم  وزي��ر  بونتي�س  ماركو�س 
�لتكنولوجيا و�لبتكار و�لت�شالت 
�إل��ي��ن��و وزي����ر جمل�س  و�أوغ��و���ش��ت��و 
و�شعادة  �ملوؤ�ش�شي  لاأمن  �ل���وزر�ء 
�شايقريجا  لوي�شليمو  ف��رن��ان��دو 
����ش���ف���ري ج����م����ه����وري����ة �ل������رب�زي������ل 
بات�شيكو  ورودري����ج����و  �لحت����ادي����ة 
�شيليو  و  �ل�����ش��ي��وخ  ع�����ش��و جم��ل�����س 
�خلا�س  �مل�شت�شارين  كبري  ف��اري��ا 
عدد  بجانب  �ل��رب�زي��ل��ي  بالرئي�س 
للرئي�س  �ملر�فقن  �مل�شوؤولن  من 

�ل�شيف .
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وك�������ان 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
��شتقبل   ق����د  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل���ل���ق���و�ت 
بول�شونارو  جايري  فخامة  �م�س.. 
رئ����ي���������س ج����م����ه����وري����ة �ل������رب�زي������ل 
يقوم  �ل���ذي  �ل�شديقة  �لحت��ادي��ة 

بزيارة ر�شمية للدولة.
������ لدى  وج������رت ل�����ش��ي��ف �ل����ب����اد 
�أبوظبي  يف  �لوطن  ق�شر  و�شوله 
.. حيث  ر�شمية  ��شتقبال  �� مر��شم 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شطحب 
�ل�شيف  �آل نهيان  ز�يد  حممد بن 
�إىل من�شة �ل�شرف و عزف �ل�شام 
�ل��وط��ن��ي جل��م��ه��وري��ة �ل���رب�زي���ل .. 
طلقة   21 �ملدفعية  �أطلقت  فيما 
�لرئي�س  ف��خ��ام��ة  ب���زي���ارة  ت��رح��ي��ب��ا 

�لرب�زيلي.

�مل�شرتكة  �مل�����ش��ال��ح  حت��ق��ي��ق  �أج����ل 
ل�شعبيهما.

و�أ�شاف : " �شعيد بوجودي يف دولة 
لنعزز  لنا  فر�شة  وه��ذه  �لإم����ار�ت 
نريد  �أننا   .. بلدينا  بن  �لعاقات 
ع��اق��ات ج��ي��دة وع��م��ي��ق��ة م��ع هذ� 

�لبلد �ل�شديق".
�لتي  �لإ�����ش����اح����ات  �إىل  �أ�����ش����ار  و 
�ملهيئة  �ل��ف��ر���س  و  ب���اده  تنفذها 
�مل�������ش���ت���ث���م���ري���ن من  ل����ش���ت���ق���ب���ال 
لدينا  �إن  وق���ال   .. �ل��ع��امل  �أرج�����اء 
�لزر�عة  خ��ا���ش��ة يف  ك��ث��رية  ف��ر���ش��ا 

و�لتكنولوجيا وجمالت �أخرى.
و�أكد �جلانبان يف ختام مباحثاتهما 
ع���ل���ى ب������ذل م����زي����د م�����ن �جل���ه���ود 
لتوطيد وتعميق عاقات �ل�شد�قة 
�ل��ب��ل��دي��ن.. و�شدد�  و�ل��ت��ع��اون ب��ن 
�ملجتمع  ج���ه���ود  م�����ش��اع��ف��ة  ع��ل��ى 
�لدويل وم�شاعيه لتحقيق �ل�شام 
و�لأمان و�لتعاي�س �مل�شرتك لدول 
موؤكدين   .. و�ل�����ع�����امل  �مل���ن���ط���ق���ة 
�لتطرف  ملو�جهة  �مللحة  �حل��اج��ة 
و�لعنف و�لإرهاب باأ�شكاله و�شوره 

كافة.
���ش��ج��ل ف��خ��ام��ت��ه ك��ل��م��ة يف �شجل  و 
�لزو�ر يف ق�شر �لوطن قال خالها 
: ���ش��ررت ب��زي��ارت��ي دول���ة �لإم���ار�ت 
�لتي جتمعنا معها و�شعبها عاقات 
وتعاون  متميزة  تاريخية  �شد�قة 
مو��شلة  ع��ل��ى  ون��ح��ر���س  ب��ه  نعتز 
�ملقبلة  �ملرحلة  بها خال  �لرتقاء 
مع متنياتنا لدولة �لإمار�ت مزيد� 
.. وخال�س  و�لزده���ار  �لتقدم  من 
به من  ملا حظينا  �لتقدير  �ل�شكره 

حفاوة ��شتقبال .
وق����������دم جم����م����وع����ة م������ن لع���ب���ي 

و�لتعليم ومعايل حممد بن �أحمد 
ل�شوؤون  دول������ة  وزي������ر  �ل�����ب�����و�ردي 
�ل����دف����اع وم���ع���ايل �ل���دك���ت���ور ثاين 
ب��ن �أح��م��د �ل��زي��ودي وزي���ر �لتغري 
�شارة  وم���ع���ايل  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �مل��ن��اخ��ي 
بنت يو�شف �لأم��ريي وزي��رة دولة 
�لعلماء  �شلطان  ب��ن  عمر  وم��ع��ايل 
�لإ�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول���ة  وزي���ر 
�ل�شام�شي  حماد  بن  علي  ومعايل 
للمجل�س  �ل����ع����ام  �لأم�������ن  ن���ائ���ب 
�لأع��ل��ى ل��اأم��ن �ل��وط��ن��ي ومعايل 
مفو�س  �لنيادي  مطر  �شعيد  علي 
�لحتادية  �لهيئة  رئي�س  �جلمارك 
�أحمد  �لدكتور  ومعايل  للجمارك 
مبارك علي �ملزروعي رئي�س مكتب 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�أب��وظ��ب��ي وم���ع���ايل ج��ا���ش��م حممد 
ب��وع��ت��اب��ه �ل���زع���اب���ي رئ��ي�����س د�ئ����رة 
خلف  فار�س  �للو�ء  ومعايل  �ملالية 
ل�شرطة  �ل���ع���ام  �ل��ق��ائ��د  �مل���زروع���ي 
عبد�هلل  �ل�شيخ  وم��ع��ايل  �أب��وظ��ب��ي 
د�ئرة  رئي�س  حامد  �آل  حممد  بن 
عوي�شة  �ملهند�س  ومعايل  �ل�شحة 
�لطاقة  د�ئ���رة  رئي�س  �مل��رر  مر�شد 
�لأحبابي  حم��م��د  ف���اح  وم���ع���ايل 
�لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئرة  رئي�س 
خليفة  حممد  ومعايل  و�لبلديات 
�لثقافة  د�ئ�������رة  رئ���ي�������س  �مل����ب����ارك 
ر��شد  ع��ل��ي  م��ع��ايل  و  و�ل�����ش��ي��اح��ة 
قنا�س �لكتبي رئي�س د�ئرة �لإ�شناد 
مبارك  حممد  و�شعادة  �حلكومي 
�مل���زروع���ي وك��ي��ل دي����و�ن ويل عهد 
�هلل  عبد  حف�شة  و�شعادة  �أبوظبي 
�شفرية  �ل��ع��ل��م��اء  ���ش��ري��ف  حم��م��د 
�لرب�زيل  جمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة 
�ل�شيوخ  م����ن  وع������دد  �لحت�����ادي�����ة 

و�شافح فخامة جايري بول�شونارو 
.. كبار م�شتقبليه من �شمو �ل�شيوخ 
و�لوزر�ء و�مل�شوؤولن �لذين رحبو� 
بزيارته للدولة فيما �شافح �شاحب 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�مل�شوؤولن  كبار  �ل���وزر�ء   .. نهيان 

�ملر�فقن للرئي�س �ل�شيف.
ك��م��ا ك���ان يف �ل���ش��ت��ق��ب��ال ث��ل��ة من 
�ل���ذي���ن رح���ب���و� ب�شيف  �لأط����ف����ال 

�لباد ملوحن باأعام �لبلدين.
وكان يف �ل�شتقبال .. �لفريق �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�����ش��ي��خ 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
طحنون  �ل�شيخ  و�شمو  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
�لأمن  نهيان م�شت�شار  �آل  ز�يد  بن 
بن  �ل�شيخ من�شور  و�شمو  �لوطني 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل  و�شمو 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان 
�ل�����دويل و���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ذي����اب بن 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
�أبوظبي و معايل  دي��و�ن ويل عهد 
�آل نهيان  �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�ل�شيخ  م��ع��ايل  و  �ل��ت�����ش��ام��ح  وزي����ر 
نهيان  �آل  ط��ح��ن��ون  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
معايل  و  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو 
�لزعابي وزير �شوؤون  �أحمد جمعة 
وز�رة  يف  لاحتاد  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�شلطان  معايل  و  �لرئا�شة  ���ش��وؤون 
بن �شعيد �ملن�شوري وزير �لقت�شاد 
�أن��ور بن حممد  �لدكتور  و معايل 
لل�شوؤون  �ل���دول���ة  وزي����ر  ق��رق��ا���س 
�خل����ارج����ي����ة وم����ع����ايل ���ش��ه��ي��ل بن 
وزير  �ملزروعي  فار�س  فرج  حممد 
�لطاقة و�ل�شناعة ومعايل ح�شن 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ع���ق���د 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�أم�������س.. جل�شة  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 
فخامة  م����ع  ر����ش���م���ي���ة  م���ب���اح���ث���ات 
رئي�س  بول�شونارو  جايري  �لرئي�س 
�ل�شديقة  �ل����رب�زي����ل  ج��م��ه��وري��ة 
�لذي يقوم بزيارة ر�شمية للدولة.

���� خ���ال �جلل�شة  ب��ح��ث �جل��ان��ب��ان 
�ل��وط��ن يف  �ل��ت��ي عقد�ها يف ق�شر 
�أبوظبي �� �لعاقات �لثنائية و�آفاق 
�لفرتة  خ��ال  وتنميتها  تعزيزها 
�ل�شتثمارية  �ملجالت  يف  �لقادمة 
وب�شكل  و�لتنموية  و�لق��ت�����ش��ادي��ة 
خا�س يف قطاعات �لطاقة و�لزر�عة 
و�لطاقة  و�لنقل  �لتحتية  و�لبنية 

و�لبتكار و�لذكاء �ل�شطناعي.
على  �مل�������ش���ت���ج���د�ت  و�����ش���ت���ع���ر����ش���ا 
و�لدولية  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �ل�����ش��اح��ت��ن 
�خلليج  م��ن��ط��ق��ت��ي  يف  و�لأو������ش�����اع 
�لعربي و�ل�شرق �لأو�شط و�لق�شايا 
و�مللفات حمل �لهتمام �مل�شرتك .. 

وتبادل وجهات �لنظر ب�شاأنها.
�للقاء  ب���د�ي���ة  يف  ���ش��م��وه  رح����ب  و 
ب��ف��خ��ام��ة �ل��رئ��ي�����س �ل���رب�زي���ل���ي يف 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
بتنمية  �ه��ت��م��ام��ه  ع��ل��ى  و����ش���ك���ره 
�لعاقات �لإمار�تية - �لرب�زيلية، 
مبثابة  زي���ارت���ه  ت��ك��ون  �أن  متمنياً 
يف  �لعاقات  لهذه  �إيجابية  دفعة 
�إليه  ون��ق��ل   .. �ملختلفة  �مل���ج���الت 
حت��ي��ات وت��رح��ي��ب ���ش��اح��ب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 

رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" .
�أن دول����ة �لإم�����ار�ت  �أك����د ���ش��م��وه  و 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ح��ري�����ش��ة على 
جمهورية  م���ع  ع��اق��ات��ه��ا  ت��ع��زي��ز 
�لرب�زيل �ل�شديقة على �مل�شتويات 
�لتجارة  جم���الت  يف  خا�شة  ك��اف��ة 
و�لزر�عة و�لطاقة وغريها، م�شري�ً 
�أكرب  ث��ال��ث  تعد  �لإم����ار�ت  �أن  �إىل 
�شريك جتاري عربي للرب�زيل و�أن 
معدل  ل��زي��ادة  م�شرتكا  �شعيا  ثمة 
�لبلدين  ب���ن  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل 

خال �لفرتة �لقادمة.
دولة  �ل��رب�زي��ل  �أن  �شموه  و�أ���ش��اف 
�ل�شيا�شية  �مل�شتويات  على  مهمة 
و�لق���ت�������ش���ادي���ة، ول���ه���ا ث��ق��ل��ه��ا يف 
حم���ي���ط���ه���ا �لإق����ل����ي����م����ي و�ل���ع���امل���ي 
ك���ب���رية �شمن  ب���اأه���م���ي���ة  وحت���ظ���ى 
�����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة دول�������ة �لإم���������ار�ت 

بن �إبر�هيم �حلمادي وزير �لرتبية 
و�لتعليم ومعايل حممد بن �أحمد 
ل�شوؤون  دول������ة  وزي������ر  �ل�����ب�����و�ردي 
�ل����دف����اع وم���ع���ايل �ل���دك���ت���ور ثاين 
ب��ن �أح��م��د �ل��زي��ودي وزي���ر �لتغري 
�شارة  وم���ع���ايل  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �مل��ن��اخ��ي 
بنت يو�شف �لأم��ريي وزي��رة دولة 
�لعلماء  �شلطان  ب��ن  عمر  وم��ع��ايل 
�لإ�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول���ة  وزي���ر 
�ل�شام�شي  حماد  بن  علي  ومعايل 
للمجل�س  �ل����ع����ام  �لأم�������ن  ن���ائ���ب 
�لأع��ل��ى ل��اأم��ن �ل��وط��ن��ي ومعايل 
مفو�س  �لنيادي  مطر  �شعيد  علي 
�لحتادية  �لهيئة  رئي�س  �جلمارك 
�أحمد  �لدكتور  ومعايل  للجمارك 
مبارك علي �ملزروعي رئي�س مكتب 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�أب��وظ��ب��ي وم���ع���ايل ج��ا���ش��م حممد 
ب��وع��ت��اب��ه �ل���زع���اب���ي رئ��ي�����س د�ئ����رة 
خلف  فار�س  �للو�ء  ومعايل  �ملالية 
ل�شرطة  �ل���ع���ام  �ل��ق��ائ��د  �مل���زروع���ي 
عبد�هلل  �ل�شيخ  وم��ع��ايل  �أب��وظ��ب��ي 
د�ئرة  رئي�س  حامد  �آل  حممد  بن 
عوي�شة  �ملهند�س  ومعايل  �ل�شحة 
�لطاقة  د�ئ���رة  رئي�س  �مل��رر  مر�شد 
�لأحبابي  حم��م��د  ف���اح  وم���ع���ايل 
�لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئرة  رئي�س 
خليفة  حممد  ومعايل  و�لبلديات 
�لثقافة  د�ئ�������رة  رئ���ي�������س  �مل����ب����ارك 
ر��شد  ع��ل��ي  م��ع��ايل  و  و�ل�����ش��ي��اح��ة 
قنا�س �لكتبي رئي�س د�ئرة �لإ�شناد 
مبارك  حممد  و�شعادة  �حلكومي 
�مل���زروع���ي وك��ي��ل دي����و�ن ويل عهد 
�هلل  عبد  حف�شة  و�شعادة  �أبوظبي 
�شفرية  �ل��ع��ل��م��اء  ���ش��ري��ف  حم��م��د 
�لرب�زيل  جمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة 
�ل�شيوخ  م����ن  وع������دد  �لحت�����ادي�����ة 

و�ملعايل �لوزر�ء.
�ملر�فق للرئي�س  فيما ي�شم �لوفد 
�إرن�شتو   .. م���ن  ك���ا  �ل���رب�زي���ل���ي 
�أر�وجو وزير �ل�شوؤون �خلارجية و 
�لأركان  وزي��ر  ل��ورن��زوين  �أونيك�س 
و �أو���ش��م��ار ت���ري� وزي���ر �مل��و�ط��ن��ة و 
و  �لعلوم  وزي��ر  بونتي�س  ماركو�س 
�لتكنولوجيا و�لبتكار و�لت�شالت 
�إل��ي��ن��و وزي����ر جمل�س  و�أوغ��و���ش��ت��و 
�شعادة  و  �ملوؤ�ش�شي  لاأمن  �ل��وزر�ء 
�شايقريجا  لوي�شليمو  ف��رن��ان��دو 
����ش���ف���ري ج����م����ه����وري����ة �ل������رب�زي������ل 
بات�شيكو  رودري���ج���و  و  �لحت���ادي���ة 
�شيليو  و  �ل�����ش��ي��وخ  ع�����ش��و جم��ل�����س 
�خلا�س  �مل�شت�شارين  كبري  ف��اري��ا 

بالرئي�س �لرب�زيلي.
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد و بول�سونارو ي�سهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بني الإمارات والربازيل

�إل��ي��ن��و وزي����ر جمل�س  �أوغ��و���ش��ت��و 
�ل���������وزر�ء ل����اأم����ن �مل���وؤ����ش�������ش���ي يف 

�لرب�زيل.
ومذكر�ت  �لت��ف��اق��ي��ات  و���ش��م��ل��ت 
�جلانبان  تبادلها  �ل��ت��ي  �لتفاهم 
ك���ذل���ك �ت���ف���اق���ي���ة ل���ل���ت���ع���اون بن 
�لعلوم  جم�������الت  يف  �ل���ب���ل���دي���ن 
و�لتكنولوجيا و�لبتكار ...تبادلها 
�لعلماء  �شلطان  ب��ن  عمر  معايل 
�لإ�شطناعي  للذكاء  دول���ة  وزي���ر 
وم������ارك������و�������س ب���ون���ت���ي�������س وزي������ر 
و�لبتكار  �لتكنولوجيا  و  �لعلوم 
و�لت�شالت و مذكرة تفاهم ب�شاأن 
�لبيولوجي  �لتنوع  على  �حلفاظ 
بن وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة 
يف �لدولة ونظريتها يف �لرب�زيل 
ثاين  �ل��دك��ت��ور  معايل  تبادلها   ..
ب��ن �أح��م��د �ل��زي��ودي وزي��ر �لتغري 
�إرن�شتو  معايل  و  و�لبيئة  �ملناخي 
�خلارجية  �ل�شوؤون  وزي��ر  �أر�وج��و 
ب�شاأن  تفاهم  ومذكرة  �لرب�زيلي 

�شانتو�س  غارنيري  �أمل��ري  �أدم��اي��رو 
�لرب�زيلي  �ل���دف���اع  وزي�����ر  ن���ائ���ب 
ب�شاأن  تفاهم  م��ذك��رة  ج��ان��ب  �إىل 
�لت�شدير  و�إع��ادة  �ل�شادر�ت  دعم 
و�لرب�زيل..  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  ب��ن 
م���ع���ايل حم��م��د خليفة  ت��ب��ادل��ه��ا 
�مل��ب��ارك رئ��ي�����س د�ئ����رة �ل��ث��ق��اف��ة و 
ريكارديو  و���ش��ريج��ي��و  �ل�����ش��ي��اح��ة 
رئ���ي�������س �ل����وك����ال����ة �ل���رب�زي���ل���ي���ة 

للت�شدير.
�ل��ت��ب��ادل لفريق  ح�����ش��ر م��ر����ش��م 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب��ن ز�ي����د �آل 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  ن���ه���ي���ان 
�ل��د�خ��ل��ي��ة و�شمو  �ل������وزر�ء وزي����ر 
�ل�شيخ طحنون بن ز�يد �آل نهيان 
و�شمو  �ل��وط��ن��ي  �لأم���ن  م�شت�شار 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي و 

�لق����ت���������ش����ادي و�أدم�������اي�������رو �أمل����ري 
غ��ارن��ي��ري ���ش��ان��ت��و���س ن��ائ��ب وزير 
م�شروع  و   .. �ل��رب�زي��ل��ي  �ل��دف��اع 
مذكرة تفاهم ب�شاأن �إن�شاء وت�شغيل 
�شندوق �إمار�تي �� بر�زيلي للتعاون 

�لتعاون و�ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية 
يف جمال تطوير منتجات �لدفاع 
طارق  �شعادة  تبادلها  وجتارتها.. 
�لرئي�س  �حلو�شني  عبد�لرحيم 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي مل���ج���ل�������س �ل�����ت�����و�زن 

�لقدر�ت  وتو�شيع  �ل�شرت�تيجي 
تبادله  �ل��دف��اع  لقطاع  �لنتاجية 
عبد�لرحيم  ط��ارق  �شعادة  �أي�شا 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �حل��و���ش��ن��ي 
مل��ج��ل�����س �ل����ت����و�زن �لق��ت�����ش��ادي و 

مبارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل 
�آل نهيان وزير �لت�شامح و معايل 
�ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن ط��ح��ن��ون �آل 
و  �لتنفيذي  �ملجل�س  نهيان ع�شو 
معايل �أحمد جمعة �لزعابي وزير 
لاحتاد  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ���ش��وؤون 
يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة و معايل 
�شلطان بن �شعيد �ملن�شوري وزير 
�أنور  �لدكتور  معايل  و  �لقت�شاد 
�لدولة  وزي��ر  قرقا�س  حممد  بن 
لل�شوؤون �خلارجية ومعايل �شهيل 
�ملزروعي  ف��ار���س  ف��رج  ب��ن حممد 
ومعايل  و�ل�شناعة  �لطاقة  وزي��ر 
�حلمادي  �إب���ر�ه���ي���م  ب���ن  ح�����ش��ن 
ومعايل  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر 
�شارة بنت يو�شف �لأمريي وزيرة 
ب����ن حماد  دول������ة وم����ع����ايل ع���ل���ي 
�لعام  �لأم�����ن  ن��ائ��ب  �ل�����ش��ام�����ش��ي 
للمجل�س �لأعلى لاأمن �لوطني 
وم��ع��ايل �ل��دك��ت��ور �أح��م��د مبارك 
رئ���ي�������س مكتب  �مل�����زروع�����ي  ع���ل���ي 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ���ش��ه��د 
حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
و فخامة جايري  �مل�شلحة  للقو�ت 
جمهورية  رئ��ي�����س  ب���ول�������ش���ون���ارو 
تبادل  م��ر����ش��م  �م�����س  �ل����رب�زي����ل 
تفاهم بن  وم��ذك��ر�ت  �ت��ف��اق��ي��ات 
ع��دد م��ن �جل��ه��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات يف 

دولة �لإمار�ت و �لرب�زيل.
���ش��م��ل��ت �لت���ف���اق���ي���ات وم���ذك���ر�ت 
 �� �جلانبان  تبادلها  �لتي  �لتفاهم 
تفاهم  مذكرة   �� �لوطن  ق�شر  يف 
�ل�شرت�تيجية  �ل�����ش��ر�ك��ة  ب�����ش��اأن 
تبادلها   .. �لبلدين  بن  �ل�شاملة 
�آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو 
و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان 
�أر�وجو  �إرن�شتو  وم��ع��ايل  �ل���دويل 
وزي����������ر �ل�������������ش������وؤون �خل����ارج����ي����ة 
للتعاون  و�ت���ف���اق���ي���ة  �ل���رب�زي���ل���ي 
و�مل�����ش��اع��دة �لإد�ري�����ة �مل��ت��ب��ادل��ة يف 
�لهيئة  ب��ن  �جلمركية  �مل��ج��الت 
�لدولة  يف  ل��ل��ج��م��ارك  �لحت���ادي���ة 
تبادلها  �ل������رب�زي������ل  وج�����م�����ارك 
�لنيادي  مطر  �شعيد  علي  معايل 
�لهيئة  رئي�س  �جل��م��ارك  مفو�س 
ومعايل  ل���ل���ج���م���ارك  �لحت�����ادي�����ة 
�ل�شوؤون  وزي����ر  �أر�وج�����و  �إرن�����ش��ت��و 
�إىل جانب  �ل��رب�زي��ل��ي  �خل��ارج��ي��ة 
�ت��ف��اق��ي��ة ل��ل��ت��ع��اون ب���ن وز�رت�����ي 
�لتبادل  ب�شاأن  �لبلدين  �لدفاع يف 
للمعلومات  �مل�شرتكة  و�حل��م��اي��ة 
تبادلها معايل   .. �مل�شنفة  و�مل��و�د 
�ل��ب��و�ردي وزير  �أحمد  بن  حممد 
دول���ة ل�����ش��وؤون �ل��دف��اع و�جل���ر�ل 

لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�أب��وظ��ب��ي وم��ع��ايل ج��ا���ش��م حممد 
ب��وع��ت��اب��ه �ل��زع��اب��ي رئ��ي�����س د�ئ���رة 
�ملالية ومعايل �للو�ء فار�س خلف 
�ل��ع��ام ل�شرطة  �ل��ق��ائ��د  �مل���زروع���ي 
عبد�هلل  �ل�شيخ  ومعايل  �أبوظبي 
�آل حامد رئي�س د�ئرة  بن حممد 
�ل�شحة ومعايل �ملهند�س عوي�شة 
�لطاقة  د�ئ��رة  رئي�س  �ملرر  مر�شد 
�لأحبابي  حم��م��د  ف���اح  وم��ع��ايل 
رئي�س د�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين 
و�ل��ب��ل��دي��ات و م��ع��ايل ع��ل��ي ر��شد 
ق���ن���ا����س �ل���ك���ت���ب���ي رئ���ي�������س د�ئ�����رة 
�لإ�شناد �حلكومي و�شعادة حممد 
مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل 
عهد �أبوظبي و�شعادة حف�شة عبد 
�هلل حممد �شريف �لعلماء �شفرية 
�لرب�زيل  جمهورية  لدى  �لدولة 
�ل�شيوخ  م���ن  وع�����دد  �لحت����ادي����ة 
ح�شرها  فيما  �ل����وزر�ء.  و�مل��ع��ايل 
من �جلانب �لرب�زيلي معايل كل 
من �إرن�شتو �أر�وجو وزير �ل�شوؤون 
لورنزوين  و�أون��ي��ك�����س  �خل��ارج��ي��ة 
وزير �لأركان و �أو�شمار تري� وزير 
�ملو�طنة و ماركو�س بونتي�س وزير 
و�لبتكار  �لتكنولوجيا  و  �لعلوم 
و�لت�شالت و�أوغو�شتو �إلينو وزير 
�ملوؤ�ش�شي  لاأمن  �ل��وزر�ء  جمل�س 
لوي�شليمو  ف���رن���ان���دو  و����ش���ع���ادة 
جمهورية  ���ش��ف��ري  ���ش��اي��ق��ري��ج��ا 
ورودريجو  �لحت���ادي���ة  �ل���رب�زي���ل 
�ل�شيوخ  جمل�س  ع�شو  بات�شيكو 
�مل�شت�شارين  كبري  فاريا  �شيليو  و 
�لرب�زيلي  ب��ال��رئ��ي�����س  �خل���ا����س 
�مل�شوؤولن  م��ن  ع���دد  ج��ان��ب  �إىل 

�ملر�فقن للرئي�س �ل�شيف .

حممد بن را�سد ي�ستقبل الرئي�س الربازيلي
•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف ق�شر �لوطن بالعا�شمة �أبوظبي 
�لرب�زيل  جمهورية  رئي�س  بول�شونارو  جايري  �لرئي�س  فخامة  �أم�س  م�شاء 

�ل�شديقة و�لوفد �ملر�فق له.

و رحب �شموه يف بد�ية �للقاء بالرئي�س �ل�شيف �آما �أن متهد زيارته �لأوىل 
�شتى  و  �ل�شعد  خمتلف  على  ��شرت�تيجية  �شر�كة  لبناء  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة 
و  �ل�شد�قة  �أو��شر  تر�شيخ  �لإم���ار�ت حتر�س على  دول��ة  �أن  موؤكد�  �مليادين 
ل�شعب  �لعليا  �مل�شالح  �لعامل مبا يحقق  �شعوب  و  دول  �لتعاون مع خمتلف 
�لإمار�ت و�شعوب هذه �لدول �ل�شديقة �لتي تبادلنا �لآر�ء و�لأفكار نف�شها يف 

بناء ج�شور للتو��شل �لإن�شاين بن خمتلف �شعوب �لعامل وثقافاتها.

تو�شيع  ب���اده يف  رغ��ب��ة حكومة  ع��ن  �ل��رب�زي��ل��ي  �لرئي�س  �أع���رب  م��ن جانبه 
�آف��اق �لتعاون مع دولة �لإم��ار�ت يف �لقطاعن �لعام و �خلا�س، م�شري� �إىل 
مقومات �ل�شتثمار �مل�شرتك �لذي تتميز به باده و�لتي ميكنها �أن ت�شتقطب 

�مل�شتثمرين من دولة �لإمار�ت خا�شة يف قطاعي �لزر�عة و�ل�شناعة.
و �أ�شار �إىل �أنه يعول كثري� على زيارته لدولة �لإمار�ت �لتي ير�فقه فيها نحو 
لتفعيل  �أهمية ق�شوى  تويل  �أن حكومة باده  يوؤكد  ما  �أعمال  140 رجل 

�لعاقات مع دولة �لإمار�ت.
دبي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو   .. �للقاء  ح�شر 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  و�ل��ف��ري��ق  �ملالية  وزي���ر 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة وعدد من �ملعايل �لوزر�ء وكبار 

�مل�شوؤولن يف �لدولة.
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اأخبـار الإمـارات

حماة العلم توا�سل فعالياتها ا�ستعدادا لالحتفال ب�يوم العلم
•• دبي -وام:

�لتو�يل  على  �لثالث  لاأ�شبوع  فعالياتها  �لعلم  حماة  م��ب��ادرة  تو��شل 
عام حول  كل  فيه �جلميع  يلتف  �لذي  �لعلم  ب�يوم  لاإحتفال  ��شتعد�د� 
�لرمز �لوطني �ل�شامخ علم دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة رمز �لفخر 

و�لهوية �لوطنية و�لإرث �لعظيم.
فيها  مت  �لتي  و�لفعاليات  �لأن�شطة  من  �لعديد  �لدولة  �أنحاء  و�شهدت 
و�ملد�ر�س  �حلكومية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �إىل  �ل��دول��ة  علم  ت�شليم 
��شتبد�ل �لأعام �لقدمية  �لبيع �خلارجية حيث مت  �إىل منافذ  �إ�شافة 
باأعام جديدة تكرميا و�حتفاء بعلم �لدولة �لذي هو فخر �أبنائها ورمز 
على  �أق��ام  من  لكل  و�ل�شام  و�لأم��ن  �لعطاء  ومعنى  وعزتهم  وجودهم 

�أر�س �لإمار�ت �ملباركة دولة �خلري و�لإن�شانية.
�أنحاء  �أل���ف علم يف خمتلف   20 ت��وزي��ع  �لثاثة مت  �لأ���ش��اب��ي��ع  وخ���ال 
�لدولة �شمن حملة �لعلم �لتي تقوم بها موؤ�ش�شة وطني �لإمار�ت ميثلها 
�لإد�ر�ت  م��در�ء  �ملوؤ�ش�شة وعدد من  �لفا�شي، مدير عام  بالهول  �شر�ر 

و�ملوظفن يف �ملوؤ�ش�شة.
لقت  ق��د  �لعلم  حماة  حملة  �أن  �لفا�شي  بالهول  ���ش��ر�ر  �شعادة  و�أك���د 
تفاعا وترحيبا كبريين من كل من مت ت�شليمهم �لأعام ليعربو� عن 

فخرهم و�عتز�زهم بعلم �لدولة �لذي ميثل رمز جمد وعزة �لوطن.
وقال �إن �شري هذه �لفعاليات بهذ� �لزخم �لذي ر�فقها �إما ميثل بطاقة 
�لوطن  �إىل  �لإم���ار�ت  دول��ة  رب��وع  و�ملقيمون يف  �ملو�طنون  �شكر يقدمها 
�ملنا�شبة  هذه  �أهمية  �إىل  م�شري�   .. �حلكيمة  للقيادة  وعرفانا  وتقدير� 

يف تعزيز �لوعي باأهمية ورمزية �لعلم و �للتز�م �لقيمي بطرق �حلفاظ 
عليه باعتباره رمز �لوطن .

و�شدد �لفا�شي على �لدور �لكبري �لذي يقوم به �ملو�طنون دون ��شتثناء يف 
�إجناح هذه �ملبادرة �لر�ئدة و�ملنا�شبة �لوطنية �لتي يجددون من خالها 
ولءهم للوطن و�لقيادة و�عتز�زهم بالهوية �لوطنية �لتي يج�شد �لعلم 
رمزها ومعناها . وعرب �مل�شاركون يف �حلمات عن �شعادتهم و�عتز�زهم 
�لهوية  للوطن و�حلفاظ على  �نتماءهم  يعزز  دور  به من  مبا يقومون 

�لوطنية و�لثقافة و�لتاريخ لل�شعب �لإمار�تي.
و�ملحا�شر�ت  و�لندو�ت  �لور�س  من  �لكثري  �لعلم  حماة  فعاليات  ور�ف��ق 
قدمها  قيمية  جو�نب  من  حتمله  وم��ا  �لعلم  ثقافة  جم��ال  يف  �ملتعددة 
مع  �لتعامل  وط��رق  �ل�شلوكية  �لقيم  حول  ومتحورت  وباحثون  �أ�شاتذة 

�لعلم باعتباره رمز� للوطن و�لنتماء و�لهوية و�لإن�شان.
على  و�حلفاظ  �لوطني  �ل�شعور  لتعميق  هامة  �إ�شافة  �حلملة  وت�شكل 
�أهمية �لتاريخ و�لرت�ث �لعريق و�لقيم �لتي  �لهوية �لإمار�تية وتعزيز 
يت�شف بها �ملجتمع �لإمار�تي. وتوؤكد فعاليات حماة �لعلم على منظومة 
خال  م��ن  وذل��ك  بامل�شتقبل  باحلا�شر  �ملا�شي  تربط  �لتي  �لقيم  م��ن 
�لتقدير و�لإهتمام �لذي يلقاه كبار �ل�شن يف �ملجتمع �لإمار�تي و�لذين 
�ل��ذي��ن مهدو�  و�لأج����د�د  �لآب���اء  باعتبارهم  دوره���م  رك��زت �حلملة على 

�ل�شبيل مل�شرية �لوطن �حل�شارية ب�شربهم وعطائهم �لكبري.
�ملجتمع  بها  �لتي متيز  �لعاد�ت و�لتقاليد  �لكثري من  و�أظهرت �حلملة 
�لإمار�تي كالت�شامح و�لتعاون وقبول �لآخر و�لتعاي�س �ل�شلمي و�حرت�م 

�لقيم �لأخاقية و�لإن�شانية.

الرئي�س الربازيلي ي�سيد بالعالقات املتميزة مع الإمارات

جتارة و�شناعة �أبوظبي، بالإ�شافة 
�حلكومية  �جل���ه���ات  مم��ث��ل��ي  �إىل 
�لإمار�تي  �جلانبن  م��ن  و�ملحلية 
�أ�شحاب  م��ن  وع����دد  و�ل���رب�زي���ل���ي، 
�لأع��م��ال �لإم��ار�ت��ي��ن من خمتلف 
جابن  �إىل  �لقت�شادية  �لقطاعات 
�أعمال  100 رج���ل  ي��زي��د ع��ل��ى  م��ا 

بر�زيلي.
من  �لأوىل  �جل��ل�����ش��ة  خ����ال  ومت 
ت��وق��ي��ع مذكرة  �مل��ن��ت��دى  ف��ع��ال��ي��ات 
�لتنمية  د�ئ������������رة  ب������ن  ت����ف����اه����م 
و�إيبيك�س  ب��اأب��وظ��ب��ي  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لرب�زيل تهدف �إىل تعزيز �لعاقة 
بالنفع  ي��ع��ود  �ل��ط��رف��ن مب���ا  ب���ن 
ع���ل���ى �ل���ب���ل���دي���ن م����ن خ�����ال دعم 
�ل��ت��ج��ارة �ل��ث��ن��ائ��ي��ة �مل���ت���ز�ي���دة. كما 
�إىل قيام  �ل��ت��ف��اه��م  ت��ه��دف م��ذك��رة 
�جل��ان��ب��ن ب��ت��ب��ادل �مل��ع��ل��وم��ات حول 
كا  يف  و�لأع��م��ال  �ل�شتثمار  بيئة 
�ل�شادر�ت  ترويج  وفر�س  �لبلدين 
�أف�شل  ع���ن  ف�����ش��ا  و�ل���ش��ت��ث��م��ار، 
�ملمار�شات يف ترويج �لتجارة وجذب 
�ل�شتثمار �لأجنبي �ملبا�شر، وتوفر 
لل�شركات  �ل���دع���م  �أي�����ش��ا  �مل���ذك���رة 
�ل���رب�زي���ل���ي���ة و����ش���رك���ات �لإم�������ار�ت 
لتو�شيع �أن�شطتهم يف كا �لبلدين.

تعريفيا  ع��ر���ش��ا  �مل��ن��ت��دى  و���ش��ه��د 
و�لفر�س  �ل��رب�زي��ل  �قت�شاد  ح��ول 
وعر�شا  �مل���ت���اح���ة  �ل����ش���ت���ث���م���اري���ة 

ل���ل���م�������ش���ارك���ن من  �����ش���ت���ث���ن���ائ���ي���ة 
لتبادل  و�خل��ا���س  �لعام  �لقطاعن 
�خلرب�ت و��شتك�شاف فر�س �لتعاون 
يف  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كات  وبناء 
�مل�شرتك.  �لهتمام  ذ�ت  �لقطاعات 
�لرئي�شية  �لكلمة  يف  �ل�شايغ  وقال 
�جلغر�فية  �مل�شافة  �إن   " للمنتدى 
�لإمار�ت  بن  تف�شل  �لتي  �لكبرية 
و�لرب�زيل، مل حتل دون بناء ج�شور 
�لتعاون �لثنائي بن �لبلدين، حيث 
ب��ف�����ش��ل حكمة  ي��ت��م��ك��ن �جل���ان���ب���ان 
م��ن توطيد  �ل��روؤي��ة  ون��ف��اذ  �لقيادة 
خمتلف  يف  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل���ع���اق���ات 
ب�شكل  �ن��ع��ك�����س  �ل��ق��ط��اع��ات، ومب���ا 
م�شتويات  على  وملحوظ  �إيجابي 
و�ل�شتثمار�ت  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة 

�ملتبادلة " .
حجم  و���ش��ول  �إىل  معاليه  و�أ����ش���ار 
�لبلدين  ب���ن  �مل��ت��ب��ادل��ة  �ل���ت���ج���ارة 
عام  دولر  مليار   2.5 ح��و�يل  �إىل 
�لتدفقات  قيمة  وو�شول   ،2018
�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة ب���ن �جل��ان��ب��ن �إىل 
خال  دولر  مليون   700 ح��و�يل 
�لأع�������و�م �خل��م�����ش��ة �مل��ا���ش��ي��ة، مما 
�ملرتبة  يف  �لإم�������ار�ت  دول����ة  و���ش��ع 
م�شتوى  ع����ل����ى  ع����رب����ي����ا  �لأوىل 
�لتعامات �لتجارية و�ل�شتثمارية 

مع جمهورية �لرب�زيل .
�ل���رغ���م من  �أن�����ه ع��ل��ى  �إىل  ول���ف���ت 

�إ�شافة   100% �إىل  �لقت�شادية 
و�لتاأ�شري�ت  �لإق���ام���ة  ب��ر�م��ج  �إىل 
�ملميزة للم�شتثمرين. و�شدد �ل�شايغ 
للعاقات  �لرحبة  �لآف���اق  �أن  على 
�ل�شديقن  �لبلدين  بن  �لثنائية 
�لإمار�تي  �ل�شوقن  عند  تقف  ل 
دولة  �أن  �إىل  م�شري�  و�ل��رب�زي��ل��ي، 
جتارية  ب���و�ب���ة  ت�����ش��ك��ل  �لإم���������ار�ت 
ونقطة �نطاق مثالية للولوج �إىل 
�ملنطقة، ويف  �ل��و�ع��دة يف  �لأ���ش��و�ق 
مقدمتها �ل�شوق �لهندية و�لأ�شو�ق 
ميثل  ما  وهو  و�لآ�شيوية،  �لعربية 
�لأعمال  لقطاع  م��زدوج��ة  فر�شة 
�لرب�زيلي عرب �ل�شتفادة من بيئة 
�لتحتية  و�لبنية  �جلاذبة  �لأعمال 
�إ�شافة  �لإم���ار�ت،  لدولة  �ملتقدمة 
�لقت�شادية  �لوفور�ت  حتقيق  �إىل 
�مل��ن��ب��ث��ق��ة م����ن �ل����ق����رب �جل���غ���ر�يف 

لاأ�شو�ق �لآ�شيوية.
ويف �مل��ق��اب��ل، ف����اإن دول����ة �لإم�����ار�ت 
�لفر�س  �ل�شتفادة من  �إىل  تتطلع 
�ل�شتثمارية و�لتجارية �لو�عدة يف 
�ل�شوق �لرب�زيلية – �ل�شوق �لأكرب 
– و�لبناء  �ل��ات��ي��ن��ي��ة  �أم��ري��ك��ا  يف 
على عاقاتها �ملتميزة مع �جلانب 
ح�شورها  ل���ت���ع���زي���ز  �ل����رب�زي����ل����ي 
�لأمريكية  �ل��ق��ارة  يف  �لق��ت�����ش��ادي 
�شيا�شات  يتو�ءم مع  �جلنوبي ومبا 
�ل��ت��ن��وي��ع �لق��ت�����ش��ادي و�لأه������د�ف 

دولة  �قت�شاد  ح��ول  �آخ���ر  تقدمييا 
�جلل�شات  تناولت  فيما  �لإم����ار�ت، 
حتت  نقا�شية  مو��شيع  �حل��و�ري��ة 
بو�بة  �لإم���������ار�ت  " دول�����ة  ع���ن���و�ن 
للدخول  �ل���رب�زي���ل���ي���ة  ل��ل�����ش��رك��ات 
�شلطت  " كما  �ملنطقة  �أ���ش��و�ق  �إىل 
�لفر�س  ع���ل���ى  �ل�������ش���وء  �جل��ل�����ش��ة 
�ل�شتثمارية يف �لرب�زيل وخ�شو�شا 

يف قطاع �لبنى �لتحتية.
عمل  ل��ق��اء�ت  عقد  �ملنتدى  وتخلل 
�لقطاعات  مم��ث��ل��ي  ب����ن  ج��م��ع��ت 
جمالت  يف  �حل��ي��وي��ة  �لقت�شادية 
وكذلك  وغ��ريه��ا،  �لتحتية  �لبنية 
و�ملعنين  �مل�����ش��وؤول��ن  م��ن  �ل��ع��دي��د 
و�أ�شحاب  �لإم���ار�ت���ي  �جل��ان��ب  م��ن 
�لأع��م��ال و�مل�����ش��وؤول��ن م��ن �جلانب 

�لرب�زيلي �ل�شيف.
ورحب معايل �أحمد علي �ل�شايغ يف 
�لرب�زيلي  �لرئي�س  بفخامة  كلمته 
م��ع��رب��ا ع��ن ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره على 
منتدى  يف  �ل���ك���رمي���ة  م�������ش���ارك���ت���ه 
�لرب�زيلي،  �لإم�����ار�ت�����ي  �لأع����م����ال 
وت�شميم  ح��ر���س  ي��ع��ك�����س  و�ل�����ذي 
�لنهو�س  على  �لرب�زيلية  �لقيادة 
ب���ال���ع���اق���ات ب���ن دول�����ة �لإم�������ار�ت 
وجمهورية  �مل����ت����ح����دة  �ل���ع���رب���ي���ة 

�لرب�زيل.
و�أثنى معاليه على جميع �لقائمن 
فر�شة  ميثل  و�ل���ذي  �ملنتدى  على 

�لإجن�����از�ت �ل��ن��وع��ي��ة �ل��ت��ي حققها 
�جل���ان���ب���ان، لت������ز�ل ه���ن���اك فر�س 
�لثنائية،  �لعاقات  لتعزيز  كبرية 
م�شتويات  ن��ح��و  ب��ه��ا  و�ل���ن���ه���و����س 
ج���دي���دة م���ن �ل���ت���ق���دم و�لزده�������ار، 
د�ع���ي���ا �مل�����ش��ارك��ن يف �مل��ن��ت��دى �إىل 
�لفر�س  م����ن  �مل����زي����د  ����ش��ت��ك�����ش��اف 
و�إطاق  و�ل�شتثمارية،  �لتجارية 
�لكلف  �مل�شرتكة لتقلي�س  �ملبادر�ت 
�ملنبثقة عن �مل�شافة �جلغر�فية بن 
�لبلدين، و�لرتكيز على �لقطاعات 
لدى  و�ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  �لأول����وي����ة  ذ�ت 
ك��ل م��ن �لإم�����ار�ت و�ل���رب�زي���ل، ويف 
مقدمتها �لأمن �لغذ�ئي و�لتعدين 
و�ل�شناعات  �ملعلومات  وتكنولوجيا 

�لدو�ئية.
و�أك����د �ل�����ش��اي��غ �أن دول���ة �لإم����ار�ت 
حتقيق  على  م�شتمر  ب�شكل  تعمل 
وتقدمي  �لقت�شادية  �لإ�شاحات 
تعزز  �ل��ت��ي  �ل�شتثمارية  �حل��و�ف��ز 
م���ن ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��ا، وت�����ش��اع��د رجال 
و�مل�شتثمرين من خمتلف  �لأعمال 
�ملزيد  ع��ل��ى حتقيق  �ل��ع��امل  �أرج����اء 
من �لنجاح و�لتقدم على �أر��شيها، 
د�عيا يف هذ� �ل�شدد قطاع �لأعمال 
من  �ل����ش���ت���ف���ادة  �إىل  �ل����رب�زي����ل����ي 
�ملتمثلة  �لأخ��������رية  �لإ�����ش����اح����ات 
للم�شتثمرين  �لتملك  ن�شبة  برفع 
�لقطاعات  م��ن  ع���دد  يف  �لأج���ان���ب 

للدبلوما�شية  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�لقت�شادية لدولة �لإمار�ت.

�أهمية  �أك���د على  �لإط����ار،  ه��ذ�  ويف 
وجود خارطة طريق م�شرتكة بن 
�ل�شرت�تيجية  ل��دع��م  �جل��ان��ب��ن 
�لق����ت���������ش����ادي����ة ل����ل����رب�زي����ل جت���اه 
�لأ�شو�ق �لآ�شيوية، و�ل�شرت�تيجية 
�أمريكا  يف  ل��اإم��ار�ت  �لقت�شادية 
نقطة  �شي�شكل  ومب���ا  �ل��ات��ي��ن��ي��ة، 
�لرتكاز �ملثالية للنهو�س بعاقاتنا 
�لنمو  م����ن  ج����دي����دة  �آف��������اق  ن���ح���و 

و�لتقدم.
�ل�شايغ  ق�����ال  ك��ل��م��ت��ه  خ���ت���ام  ويف 
بال�شكر  �أت���وج���ه  �أن  يل  ����ش��م��ح��و� 
�لرئي�س  ل��ف��خ��ام��ة  �أخ�������رى  م�����رة 
�لرب�زيلي و�لقائمن على �لتنظيم 
متمنيا  �جلانبن،  من  و�مل�شاركن 
عن  �مل��ن��ت��دى  �ج��ت��م��اع��ات  ت�شفر  �أن 
بالنفع  تعود  �لتي  �ملثمرة  �لنتائج 
و�ل�شعبن  �لبلدين  على  �مل�شرتك 

�ل�شديقن.
�إبر�هيم  ���ش��ع��ادة  ق���دم  ج��ان��ب��ه  م���ن 
بد�ية  يف  ترحيبية  كلمة  �ملحمود، 
�إن����ه ي�شرفني  ف��ي��ه��ا  ق���ال  �مل��ن��ت��دى، 
�حت����اد  �إد�رة  جم���ل�������س  و�أع���������ش����اء 
بالدولة  و�ل�شناعة  �لتجارة  غرف 
�لرئي�س  ب���ف���خ���ام���ة  �ل����رتح����ي����ب 
�ل���رب�زي���ل���ي و�ل����وف����د �مل����ر�ف����ق له، 
م��ع��رب��ا ع���ن خ��ال�����س �ل�����ش��ك��ر على 

•• اأبوظبي-وام:

بول�شونارو  ج��اي��ري  ف��خ��ام��ة  �أ����ش���اد 
رئ����ي���������س ج����م����ه����وري����ة �ل������رب�زي������ل 
�ملتميزة  ب���ال���ع���اق���ات  �لحت�����ادي�����ة 
و�لتي  �لإم���ار�ت  دول��ة  مع  �لقائمة 
جميع  يف  م�شتمر�  ت��ط��ور�  ت�شهد 
�ل�شتثمارية  خ���ا����ش���ة  �مل����ج����الت 

و�لقت�شادية.
�أنباء  ل���وك���ال���ة  ت�����ش��ري��ح  يف  وق�����ال 
حر�شا  ه��ن��اك  �إن  )و�م(  �لإم�����ار�ت 
�لعاقات بن  م�شتمر� على تعزيز 
زيارته  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  �ل��ب��ل��دي��ن، 
�أهمية  تكت�شب  �لإم�������ار�ت  ل���دول���ة 
مرور  م��ع  لتز�منها  خا�شة  كبرية 
�لعاقات  �إق��ام��ة  ع��ل��ى  ع��ام��ا   45

�لدبلوما�شية بن �لبلدين.
بول�شونارو  ج��اي��ري  ف��خ��ام��ة  و�أك����د 
ح�����ش��وره منتدى  ه��ام�����س  ع��ل��ى   -
�لأعمال �لإمار�تي �لرب�زيلي �لذي 
�أهمية   - �أب��وظ��ب��ي  يف  �م�����س  ع��ق��د 
زيارته لدولة �لإمار�ت �لتي حتمل 
�لر�شالة �لرئي�شية وهي �إننا ن�شتعيد 
�ل���رب�زي���ل ونتطلع  �ل��ع��امل يف  ث��ق��ة 
لتعزيز �ل�شر�كة و�أوجه �لتعاون مع 

دول �لعامل �ل�شديقة".
�لإمار�تي  �لأع��م��ال  منتدى  و�شهد 
ن��ظ��م��ت��ه غرفة  �ل�����ذي  �ل���رب�زي���ل���ي 
بالتعاون  �أبوظبي  و�شناعة  جت��ارة 
مع �حت��اد غ��رف �لإم���ار�ت ح�شور� 
�مل�����ش��ت��وى لأ���ش��ح��اب �ملعايل  رف��ي��ع 
�شلطان  معايل  بينهم  من  �ل���وزر�ء 
بن �شعيد �ملن�شوري وزير �لقت�شاد 
وم���ع���ايل ���ش��ه��ي��ل ب���ن حم��م��د فرج 
�لطاقة  وزي�����ر  �مل����زروع����ي  ف���ار����س 
علي  بن  �أحمد  ومعايل  و�ل�شناعة 
�ل�شايغ وزير دولة ومعايل  حممد 
�ل�شيخ عبد�هلل بن حممد �آل حامد 
�أبوظبي  يف  �ل�شحة  د�ئ���رة  رئي�س 
مر�شد  عوي�شة  �ملهند�س  وم��ع��ايل 

�ملرر رئي�س د�ئرة �لطاقة .
�إبر�هيم  �شعادة  �ملنتدى  ح�شر  كما 
لرئي�س  �لأول  �ل���ن���ائ���ب  �مل���ح���م���ود 
جمل�س �إد�رة �حتاد غرف �لإمار�ت 
وغ��رف��ة �أب��وظ��ب��ي، و���ش��ع��ادة حممد 
ه���ال �مل���ه���ريي م��دي��ر ع���ام غرفة 

هذه �لزيارة �لتي �شت�شهم يف تعزيز 
بن  و�ل��ت��ع��اون  �لتجارية  �ل��رو�ب��ط 
�أ���ش��ح��اب �لأع���م���ال و�ل�����ش��رك��ات يف 

�لبلدين �ل�شديقن" .
و�أك����د �مل��ح��م��ود �أن دول���ة �لإم����ار�ت 
وتعاون  �شد�قة  بعاقات  ترتبط 
�لرب�زيل،  ج��م��ه��وري��ة  م���ع  م��ت��م��ي��ز 
�ملتميز  �مل���������ش����ت����وى  ذل�������ك  ول����ك����ن 
للعاقات مل ينعك�س بالقدر �لكايف 
�لتجارية  �مل����ب����ادلت  ح��ج��م  ع��ل��ى 
�لبلدين  �لقت�شادي بن  و�لتعاون 
�ل�������ش���دي���ق���ن، مم�����ا ي���ت���ط���ل���ب من 
جهودهما  م�����ش��اع��ف��ة  �جل���ان���ب���ن 
�مل�شاريع  و�إق��ام��ة  �ل��ت��ع��اون  وتعزيز 
�مل�شرتكة بن �شركات  �ل�شتثمارية 
وموؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س يف دولة 

�لإمار�ت وجمهورية �لرب�زيل".
و�����ش����دد ع���ل���ى �أه���م���ي���ة �ل���ع���م���ل مع 
لدفع  �ملعنية  �لرب�زيلية  �ملوؤ�ش�شات 
�لقت�شادي  �ل����ت����ع����اون  ع����اق����ات 
�ل����ب����ل����دي����ن  يف  و�ل������ش�����ت�����ث�����م�����اري 
وكذلك  �لأم������ام،  �إىل  �ل�����ش��دي��ق��ن 
�لتحرك �مل�شرتك لتخاذ �إجر�ء�ت 
�لتجارية  �ملبادلت  تن�شيط  لإع��ادة 
�ل�شتثمار  ت�����ش��ج��ي��ع  خ�����ال  م����ن 
�ملتبادلة  �ل�����وف�����ود  ع�����دد  وزي���������ادة 
و�مل�شاركة يف �ملعار�س �لتي تقام يف 

�لبلدين �ل�شديقن.
�أن �حت��اد �لغرف يتطلع  �إىل  ولفت 
�لأع����م����ال  �أ����ش���ح���اب  ت���ع���ري���ف  �إىل 
و�ل�����ش��رك��ات ب���الإم���ار�ت ع��ل��ى �ملناخ 
�ملتاحة  و�ل���ف���ر����س  �ل����ش���ت���ث���م���اري 
ب�����ش��ورة ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة يف �ل���رب�زي���ل، 
و�لت�شهيات  �لإج�����ر�ء�ت  وك��ذل��ك 
لت�شجيع  ب��ال���ش��ت��ث��م��ار  �مل��ت��ع��ل��ق��ة 
�لإم����ار�ت����ي����ن على  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
جمهورية  �أ�����ش����و�ق  �إىل  �ل����دخ����ول 
�ل�����رب�زي�����ل ل��ا���ش��ت��ث��م��ار و�إق����ام����ة 
غرف  �حتاد  �أن  موؤكد�  �مل�شروعات، 
�لتجارة و�ل�شناعة بدولة �لإمار�ت 
�ل�شركات  لدعم  ت��ام  ��شتعد�د  على 
يف  �لر�غبة  �لرب�زيلية  �ل�شناعية 
�قت�شادي  تعاون  عاقات  تاأ�شي�س 
�ل�شركات  مع  و��شتثماري  وجت��اري 
يف  �لعاملة  �ل�شناعية  و�ملوؤ�ش�شات 

دولة �لإمار�ت.

ال�سعفار يطلع على ال�ستعدادات لتمرين اأمن اخلليج العربي 2
•• دبي -وام:

�ط��ل��ع �ل��ف��ري��ق ���ش��ي��ف ع���ب���د�هلل �ل�����ش��ع��ف��ار وك��ي��ل وز�رة 
�جلارية  و�ل���ش��ت��ع��د�د�ت  �لتح�شري�ت  على  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
لتنظيم مترين �أمن �خلليج �لعربي 2 �ملزمع تنفيذه يف 

�لدولة عام 2020 .
لفريق  �لأول  �لجتماع  ختام  ح�شوره  خال  ذلك  جاء 
�لإعد�د و�لتخطيط �ملنبثق عن �للجنة �لعليا �مل�شرتكة 
بدول  �لأم��ن��ي��ة  ل��اأج��ه��زة  �مل�شرتك  �لتعبوي  للتمرين 
�خلليج  �أم���ن  �لعربية  �خلليج  ل���دول  �ل��ت��ع��اون  جمل�س 

ن��ادي �شباط  �أّي���ام يف  ��شتمر ثاثة  �ل��ذي   ،  2 �لعربي 
�ل�شرطة بدبي.

تر�أ�س �لجتماع �للو�ء عبد�هلل علي �لغيثي رئي�س وفد 
وز�رة �لد�خلية يف �لدولة ع�شو �للجنة �لعليا للتمرين 
�لعميد �لركن �لدكتور علي �شامل �لطنيجي  وبح�شور 
مدير عام �لعمليات �ملركزية �لحتادية بالوز�رة، ع�شو 
�للجنة �لعليا للتمرين، وروؤ�شاء و�أع�شاء فريق �لإعد�د 
و�لتخطيط من وز�ر�ت �لد�خلية بدول جمل�س �لتعاون 
�خلليجي، وممثلي �لأمانة �لعامة ملجل�س �لتعاون لدول 

�خلليج �لعربية.

رئي�س الربازيل يزور جامع ال�سيخ زايد الكبري يف اأبوظبي
•• اأبوظبي - وام: 

ز�ر فخامة جايري بول�شونارو رئي�س 
ج��م��ه��وري��ة �ل����رب�زي����ل �لحت����ادي����ة، 
و�ل���وف���د �مل���ر�ف���ق ل����ه، �أم�������س جامع 
�ل�����ش��ي��خ ز�ي����د �ل��ك��ب��ري وذل����ك �شمن 

زيارته �لر�شمية للدولة.
����ش��ت��ق��ب��ال ف��خ��ام��ت��ه لدى  وك�����ان يف 
عبد�هلل  �ل�����ش��ي��خ  م���ع���ايل  و����ش���ول���ه 
رئ��ي�����س د�ئرة  �آل ح��ام��د  ب��ن حم��م��د 

�ل�شحة يف �أبوظبي.
له  �ملر�فق  و�لوفد  فخامته  و��شتهل 
�جل��ول��ة ب���زي���ارة ���ش��ري��ح �مل��غ��ف��ور له 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
�إرثه  م�شتذكرين  ث����ر�ه،  �هلل  ط��ي��ب 
ونهجه �حلكيم �لذي �أ�شهم يف تعزيز 
و�ل�شام  و�لتعاي�س  �لت�شامح  ثقافة 

بن خمتلف �شعوب �لعامل.
�ملر�فق  و�ل���وف���د  ف��خ��ام��ت��ه  وجت�����ول 
يو�شف  �لدكتور  �شعادة  ي�شطحبهم 
جامع  م��رك��ز  ع��ام  م��دي��ر  �لعبيديل، 
�ل�������ش���ي���خ ز�ي�������د �ل���ك���ب���ري يف ق���اع���ات 
�جل��ام��ع و�أروق���ت���ه �خل��ارج��ي��ة، حيث 
تعرفو� من خال �أحد �لأخ�شائين 
ر�شالة  ع��ل��ى  �مل���رك���ز  يف  �ل��ث��ق��اف��ي��ن 

�جلامع �حل�شارية �لد�عية للتعاي�س 
و�ل��ت�����ش��ام��ح و�لن��ف��ت��اح ع��ل��ى �لآخ���ر؛ 
�لو�لد  وق���ي���م  م���اآث���ر  م���ن  �مل��ن��ب��ث��ق��ة 
يقوم  �لذي  �لكبري  و�ل��دور  �ملوؤ�ش�س، 
�لكبري  ز�ي��د  �ل�شيخ  به مركز جامع 
�لإ�شامية  ب��ال��ث��ق��اف��ة  �ل��ت��ع��ري��ف  يف 
�ل�������ش���م���ح���ة، وت����ع����زي����ز �ل���ت���و�����ش���ل 
�لثقافات  خم��ت��ل��ف  ب��ن  �حل�����ش��اري 

و�ل�شعوب حول �لعامل.

تاأ�شي�س  ت���اري���خ  ع��ل��ى  ت��ع��رف��و�  ك��م��ا 
�جلامع  وجماليات  �لكبري،  �ل�شرح 
�لإ�شامية  �ل��ع��م��ارة  ف��ن��ون  وب��دي��ع 
جميع  يف  ب����و�����ش����وح  جت���ل���ت  �ل����ت����ي 
ي��ح��وي��ه م��ن مقتنيات  زو�ي�����اه، وم���ا 
فريدة، و�أروع ما جادت به �حل�شارة 
�لإ���ش��ام��ي��ة ع��ل��ى م��ر �ل��ع�����ش��ور من 
�لتقت  ف��ن��ون وت�����ش��ام��ي��م ه��ن��د���ش��ي��ة 
ت�شميم  يف  وتنوعها  �ختافها  على 

�ن�شجام  ج���م���ال  ل��ت��ع��ك�����س  �جل���ام���ع، 
�إبد�عي  عمل  وتناغمها يف  �لثقافات 

و�حد.
ويف ختام �لزيارة، قام معايل �ل�شيخ 
عبد�هلل بن حممد �آل حامد باإهد�ء 
�لرب�زيل،  جمهورية  رئي�س  فخامة 
ن�شخة م��ن ك��ت��اب ف�����ش��اء�ت م��ن نور 
�ل�شيخ  �إ���ش��د�ر�ت مركز جامع  �أح��د 
�ل��ذي ي�شم ع��دد� من  ز�ي��د �لكبري، 

بجائزة  �خلا�شة  و�ل�شور  �للقطات 
ف�شاء�ت من نور للت�شوير �ل�شوئي 
وتربز  �شنويا  �مل��رك��ز  ينظمها  �ل��ت��ي 
ج��م��ال��ي��ات �ل��ع��م��ارة �لإ���ش��ام��ي��ة يف 
�إه���د�ئ���ه  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �جل����ام����ع، 
ب��ي��وت �هلل �لذي  ن�����ش��خ��ة م���ن ك��ت��اب 
�لتاريخ  يف  �جل��و�م��ع  ت��اري��خ  يتناول 
�ل�شيخ  ج��ام��ع  فيها  �لإ���ش��ام��ي مب��ا 

ز�يد �لكبري.
�لكبري،  ز�يد  �ل�شيخ  �أن جامع  يذكر 
�لرئا�شة،  �����ش����وؤون  ل�������وز�رة  �ل���ت���اب���ع 
�شمو  م��ن  ومتابعة  ب��رع��اي��ة  يحظى 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ 
وزير  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
مركز  تاأ�ش�س  حيث  �لرئا�شة  �شوؤون 
جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري ليكون نو�ة 
�لتي  و�ل��ف��ك��ري��ة  �لثقافية  للحركة 
تتمحور حول �جلامع، �نطاقا من 
�لقيمة �لثقافية و�لوطنية �لتي تعرب 
ر�شخها  �ل��ت��ي  و�ل��ق��ي��م  �ملفاهيم  ع��ن 
�شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور 
يف  �مل��ت��ج��ذرة  �لقيم  تلك  ن��ه��ي��ان،  �آل 
ت�شكل  و�ل���ت���ي  و�ل����وع����ي،  �ل����وج����د�ن 
�مل�شتلهمة  �لوطنية  للهوية  �متد�د� 

من تعاليم ديننا �حلنيف.
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اأخبـار الإمـارات

الهالل تنظم العر�س اجلماعي اخلام�س يف ح�سرموت لدعم ا�ستقرار ال�سباب اليمني

�مل�����ش��ان��دة يف جميع  و  �ل���دع���م  م���ن 
جلهودها  و�����ش���ت���م���ر�ر�  �مل����ج����الت، 
يف حت�����ش��ن ج������ودة �حل����ي����اة ودع����م 
�ملعاناة  ورف���ع  �لإن�شانية  �لأو���ش��اع 

عن �ل�شاحة �ليمنية.
�لهيئة  �أن  �إىل  �ل��ف��اح��ي  ل��ف��ت  و 
على  �لثاين  للعام  جهودها  تو��شل 
�شاحب  توجيهات  لتنفيذ  �لتو�يل 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لأعر��س �جلماعية  بتنظيم  نهيان 
مظلة  وتو�شيع  حمافظة   11 يف 
�مل�شتفيدين منها يف �ليمن برعاية 
�شموه ومتابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 

�لر�شيدة، تعمل على تعزيز �لن�شيج 
�لج���ت���م���اع���ي ومت����ت����ن �ل����رو�ب����ط 
�ملبذولة  �جل��ه��ود  وت��دع��م  �لعائلية 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �لأم������ن و�ل����ش���ت���ق���ر�ر يف 
�إ�شافة  �ملحررة  �ليمنية  �ملحافظات 
�إىل �أن��ه��ا ج�����ش��دت ن��ظ��رة �لإم����ار�ت 
�ل�شاحة  لح��ت��ي��اج��ات  �ل�����ش��م��ول��ي��ة 
و�مل�شاندة  �ل����دع����م  م����ن  �ل��ي��م��ن��ي��ة 
وقيادتها  �ل���دول���ة  �ه��ت��م��ام  و�أك�����دت 
بتوفري �شبل �ل�شتقر�ر �لجتماعي 
و�لنف�شي لل�شباب �ليمني �لذي يقع 
ع��ل��ي��ه ع���بء �ل��ت��ن��م��ي��ة و�لإع���م���ار يف 
�ليمن لذلك كان لبد من رعايتهم 
�أمورهم  وت��ي�����ش��ري  ب��ه��م  و�ل��ع��ن��اي��ة 

�ل�شام�شي  ر������ش����د  ح��م��ي��د  �أل����ق����ى 
كلمة  ح�شرموت  يف  �لهيئة  ممثل 
مر��شم  خ����ال  �لأح����م����ر  �ل���ه���ال 
ن���ق���ل عربها  �جل���م���اع���ي  �ل���ع���ر����س 
�لر�شيدة  �لقيادة  وتربيكات  تهاين 
للعر�شان و�أ�شرهم و�ملجتمع �ملحلي 
حمافظة  �أن  موؤكد�  ح�شرموت  يف 
�ل�شنو�ت  خال  �شهدت  ح�شرموت 
ت��ن��م��وي��ة كبرية  ن��ه�����ش��ة  �لأخ�������رية 
هيئة  نفذتها  �لتي  �مل�شاريع  بف�شل 
�ل����ه����ال �لأح�����م�����ر �لإم������ار�ت������ي يف 

�ملجالت �لتنموية كافة.
وقال �إن ح�شرموت حظيت بن�شيب 
�لتي  و�فر من �لأعر��س �جلماعية 

منطقة �لظفرة رئي�س هيئة �لهال 
�لأحمر .

�مل��ب��ادرة جت�شد  �أن ه��ذه  و�أ���ش��ار �إىل 
مبجريات  �ل��ر���ش��ي��دة،  قيادتنا  �إمل���ام 
و�لجتماعية  �لإن�شانية  �لأو���ش��اع 
و�لقت�شادية على �ل�شاحة �ليمنية، 
�ل�شباب  بظروف  �هتمامها  وم��دى 
حتديات  ي���و�ج���ه  �ل�����ذي  �ل��ي��م��ن��ي، 
�أج������ل حت��ق��ي��ق حلمه  ك���ب���رية م����ن 
و�حلياة  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  يف  وتطلعاته 

�لكرمية.
�أن  �أم��ن عام �لهال �لأحمر  و�أك��د 
تنظمها  �لتي  �جلماعية  �لأع��ر����س 
�لهيئة يف �ليمن بتوجيهات �لقيادة 

وع���ل���ى ر�أ�����ش����ه����ا ت��ه��ي��ئ��ة �ل���ظ���روف 
�ملائمة ل�شتقر�رهم.

�ل�شباب  �أن  �إىل  �ل��ف��اح��ي  ن���وه  و 
�ملجتمع  يف  كبرية  �شريحة  ميثلون 
�ليمني لذلك جاءت �ملبادرة تعبري� 
توجهات  يف  مكانتهم  ع��ن  ���ش��ادق��ا 
�ل�شاحة  ع���ل���ى  �خل�������رية  �ل�����دول�����ة 
لاهتمام  جت�����ش��ي��د�  و  �ل��ي��م��ن��ي��ة 
ب���ق�������ش���اي���اه���م ون���������ش����ر �ل�������ش���ع���ادة 
و�إميانا  �أو���ش��اط��ه��م  يف  و�لي��ج��اب��ي��ة 
ب����اأن حت��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات��ه��م م���ن �أهم 
عو�مل �ل�شتقر�ر �ملن�شود يف �ليمن 

�ل�شقيق.
�أج����و�ء �ح��ت��ف��ال��ي��ة بهيجة  و و���ش��ط 

ويعترب  �ليمن  يف  تنظيمها  يجري 
هذ� �ل��زو�ج �خلام�س خال عامن 
من  ب���ال���رغ���م  �أن�����ه  �إىل  م�����ش��ري�   ..
�ليمن  ب���ه���ا  �ل���ت���ي مي����ر  �ل����ظ����روف 
تعيد  �جل��م��اع��ي��ة  �لأع���ر�����س  �أن  �إل 
�إىل نفو�س  �ل�شرور  �لأم��ل و تدخل 
�ل�شباب �لذين يرون من خالها �أن 
ويهتم  بهمومهم  ي�شعر  من  هناك 
ب��ق�����ش��اي��اه��م وي��ع��م��ل ع��ل��ى حت�شن 

�شبل ��شتقر�رهم".
�مل��ه��ن��د���س حممد  �أل���ق���ى  ذل����ك  �إىل 
�ملحلية  �ل�����ش��ل��ط��ة  ك��ل��م��ة  �ل��ع��م��ودي 
�شكر  عن  فيها  �أع��رب  و  باملحافظة 
�شاملن  ف��رج  �لركن  �ل��ل��و�ء  وتقدير 

•• ح�رضموت -وام:

ن���ظ���م���ت ه���ي���ئ���ة �ل����ه����ال �لأح����م����ر 
�جلماعي  �ل����ع����ر�����س  �لإم�������ار�ت�������ي 
�لتا�شع ع�شر على م�شتوى �ليمن و 
مبحافظة  �ملكا  مبدينة  �خلام�س 
ح�شرموت ��شتفاد منه 200 �شاب 
�جلماعية  �لأع���ر�����س  �شمن  وف��ت��اة 
�لتي وجه بها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أب���وظ���ب���ي ن���ائ���ب �ل���ق���ائ���د �لأع���ل���ى 
��شتقر�ر  ل��دع��م  �مل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��و�ت 

�ل�شباب �ليمني .
�ملهند�س   .. �ل���زو�ج  مر��شم  ح�شر 
�ل��ع��م��ودي وك��ي��ل حمافظة  حم��م��د 
عدد  و  �لفنية  لل�شوؤون  ح�شرموت 
حميد  و  �ليمنين  �مل�����ش��وؤول��ن  م��ن 
�لهال  �ل�����ش��ام�����ش��ي مم��ث��ل  ر�����ش���د 
�لأحمر يف ح�شرموت �لذي �أ�شرف 
و�لرتتيبات  �ل�����زو�ج  م��ر����ش��م  ع��ل��ى 
�لعر�شان  ج��ان��ب  �إىل  ب��ه  �خل��ا���ش��ة 
غفري  وج��م��ع  ومعارفهم  و�أ���ش��ره��م 

من �أهايل �ملحافظة.
عتيق  حم����م����د  �ل�����دك�����ت�����ور  وق��������ال 
لهيئة  �ل����ع����ام  �لأم�������ن  �ل���ف���اح���ي 
بهذه  ت�شريح  يف  �لأح��م��ر  �ل��ه��ال 
�ل�شمو  �شاحب  مبادرة  �إن  �ملنا�شبة 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ 
ت���اأت���ي ���ش��م��ن ����ش��ت��ج��اب��ة �لإم������ار�ت 
�ليمن  يف  �لأ������ش�����ق�����اء  مل���ت���ط���ل���ب���ات 

ح�شرموت  حم���اف���ظ  �ل��ب��ح�����ش��ن��ي 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ل���رع���اي���ة 
حممد بن ز�يد �آل نهيان لاأعر��س 
�جلماعية يف �ليمن موؤكد� �أن هذه 
جت�شد  �شموه  من  �لكرمية  �ملبادرة 
�ليمنية  �لإمار�تية  �ل��رو�ب��ط  عمق 
�لر��شخة و�لثابتة وت�شهم يف حتقيق 
و�لجتماعي  �لأ����ش���ري  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 

و�لنف�شي لل�شباب.
و�أ�شاد مبتابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
�لهال  جلهود  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�لتي  �لإن�شانية  �لإم��ار�ت��ي  �لأحمر 
ت��ن��ق��ط��ع ع���ن �مل��ح��اف��ظ��ة خال  مل 
�ل�شنو�ت �ملا�شية، موؤكد� �أن �لهيئة 
متيزت دون �شائر �ملنظمات �لأخرى 
و�لإعمار  �لتنمية  لق�شايا  بتبنيها 
يف �مل��ح��اف��ظ��ة خ��ا���ش��ة يف جم���الت 
و�لتعليم  و�ل�������ش���ح���ة  �لإ������ش�����ك�����ان 
و�خلدمات �لجتماعية �ل�شرورية. 
م���ن ج��ان��ب��ه��م ع���رب �ل��ع��ر���ش��ان عن 
حلمهم  بتحقيق  �لكبرية  �شعادتهم 
يف �ل�شتقر�ر و�حلياة �لكرمية ومل 
�شملهم عرب هذه �لزيجات �ملباركة 
لهم  �أف�شل  مل�شتقبل  توؤ�ش�س  �لتي 
�ل�شكر  بجزيل  وتقدمو�  �أ�شرهم  و 
�لر�شيدة  �لدولة  لقيادة  و�لعرفان 
ويف  عينيها  ن�شب  و�شعتهم  �ل��ت��ي 
بر�شم  وب����ادرت  �أول��وي��ات��ه��ا  مقدمة 
هذه  ع��رب  وج��وه��ه��م  ع��ل��ى  �لب�شمة 

�ملبادرة �لجتماعية �لر�ئدة.

باخرة اإماراتية حتمل م�ستقات نفطية دعما لقطاع الكهرباء بح�سرموت تر�سو مبيناء املكال
•• املكال -وام:

ر�شت على ر�شيف ميناء �ملكا �ليمني باخرة �إمار�تية هي �لر�بعة من نوعها 
�لنفطية  �مل�شتقات  م��ن  م��رتي  ط��ن  �أل��ف   13 متنها  على  و  �شهرين  خ��ال 
�لكهرباء  لقطاع  دعما  �ملتحدة  �لعربية  دولة  �لمار�ت  �ملتنوعة مقدمة من 

مبحافظة ح�شرموت و وقوفا �إىل جانب �ل�شعب �ليمني �ل�شقيق.
وتقدم �ملهند�س حممد �لعمودي وكيل حمافظة ح�شرموت لل�شوؤون �لفنية 
- �لذي كان يف ��شتقبال �ل�شفينة - بال�شكر لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
يف  �ليمني  �ل�شعب  جانب  �إىل  �لأخ��وي��ة  وقفتها  على  و�شعبا  وحكومة  قيادة 
حمنته .. و �أ�شاد بالأيادي �لبي�شاء لدولة �لإمار�ت على �ل�شاحة �ليمنية و 

�لتي �شتبقى �آثارها خالدة يف ذ�كرة �ملحافظة و �أهلها.
و �أكد �أن من �شاأن هذ� �لدعم �لنفطي تعزيز �لطاقة �لكهربائية يف �ملحافظة 
للذر�ع  �شكره  عن  عرب  و   .. �ل��وق��ود  ملحطات  �لت�شغيلية  �لطاقة  زي��ادة  عرب 
جهودها  على  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �لهال  هيئة  �لإم���ار�ت  لدولة  �لإن�شانية 
�لإن�شانية �ملبذولة لتطبيع �حلياة يف �ملدينة وتنفيذ م�شاريع �لبنية �لتحتية 

بها.
من جانبه �أو�شح حميد �ل�شام�شي ممثل هيئة �لهال �لأحمر �لإمار�تي يف 
ح�شرموت �أن هذه �لباخرة تاأتي دعما لقطاع �لكهرباء يف ح�شرموت ل�شمان 
عدم �إنقطاع �لتيار �لكهربائي وتطبيعا حلياة �شكانها بتوجيهات من �لقيادة 

�لر�شيدة لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

بعدما لوحظ قيام البع�ض باإبالغ ال�شرطة

الرتبية حتذر اإدارات مدار�سها بعدم الإبالغ عن اأي �سلوكيات خمالفة داخل املدر�سة
 ... واأحقية الت�شرف فقط لإدارة ال�شوؤون القانونية بالوزارة

•• دبي – حم�شن را�شد 

�لقانونية  �ل�����ش��وؤون  �إد�رة  وج��ه��ت 
بوز�رة �لرتبية و�لتعليم كتاباً �ىل 
، تطالبها فيه بعدم  �ملد�ر�س  �د�رة 
�شلوكيات  �أي  ع��ن  �ل�شرطة  �إب���اغ 
ت�����ش��در منهم  ل��ل��ط��ل��ب��ة  خم��ال��ف��ة 
و�لزمتهم وجميع   ، �ملدر�شة  د�خل 
�أع�شاء �لهيئة �لتعليمية و�لد�رية 
و�شباط �ل�شامة باملد�ر�س ، بعدم 
 ، �ل�����ش��رط��ة  مل��ر�ك��ز  �لم���ر  ت�شعيد 
و�لرجوع لإد�رة �ل�شوؤون �لقانونية 
ما  لتخاذ  دب��ي  يف  �لعام  بديو�نها 
لها  ي��رتك  �ن  على   ، منا�شباً  ت��ر�ه 
�مل��وق��ف ق��ان��ون��اً من  �لم���ر لتقييم 
ب��ب��اغ من  للتقدم  ح��ي��ث �حل��اج��ة 

عدمه .
ج�����اء ذل�����ك يف ت��ع��م��ي��م �أ����ش���درت���ه 
بهذ�  م������وؤخ������ر�ً  �ل����رتب����ي����ة  وز�رة 
على  "�لفجر"  وح�����ش��ل��ت  �ل�����ش��اأن 
بعدما  وذل���������ك   ، م����ن����ه  ن�������ش���خ���ة 
ل��وح��ظ يف �لآون����ة �لأخ����رية ، قيام 

باملد�ر�س  �ملطبقة  �ل�شلوك  لئحة 
ومف�شلة  م���و����ش���ح���ة  ج���������اءت   ،
و�ملتبعة  �مل���ع���ت���م���دة  ل�����اج�����ر�ء�ت 
لدى  �ل�شلبية  �ل�شلوكيات  ملعاجلة 
�لطلبة ، دون ��شتخد�م �أي ت�شرف 
و�للو�ئح  و�لنظم  �لقو�عد  يخالف 
ب��ه��ا يف �مليد�ن  �مل��ع��م��ول  �ل��رتب��وي��ة 

�لرتبوي.
�أنه   ، ك��ت��اب��ه��ا  �ل�������وز�رة يف  و�أك������دت 
�ل�شوؤون  �أع�����ش��اء  ل��غ��ري  ي��ج��وز  ل 
�لقانونية بالوز�رة �لتقدم بباغات 
�ل�شرطة نيابة عن �ل��وز�رة، كذلك 
�لقانونية  �ل�����ش��وؤون  �د�رة  طالبت 
بالوز�رة �د�ر�ت مد�ر�شها ، ب�شرورة 
م�شبقة  م��و�ف��ق��ة  ع��ل��ى  �حل�����ش��ول 
�ل�شرطة  دخ���ول  �ل����وز�رة قبل  م��ن 

للمدر�شة لأي �شبب كان.
وت���اأك���ي���د�ً مل���ا ط��ال��ب��ت ب���ه �ل������وز�رة 
�لقانونية  �ل�شوؤون  �د�رة  يف  ممثلة 
�أ�شارت   ، به  �ملد�ر�س  �د�ر�ت  �لتز�م 
�ىل تعميم �شابق �شبق و�ن وجهته 
لد�ر�ت  �لقانونية  �ل�����ش��وؤون  �د�رة 

بالإباغ  �مل���د�ر����س  م�����در�ء  ب��ع�����س 
�ل��ط��ل��ب��ة يف مر�كز  ���ش��ل��وك��ي��ات  ع��ن 
�ل�����ش��رط��ة، وح�����ذرت �ل������وز�رة على 
كل من �شيخالف تلك �لتعليمات ، 
�شيعر�س نف�شه للم�شاألة �لقانونية 
وز�ري  ق����ر�ر  ه��ن��اك  و�ن  خ��ا���ش��ة   ،
برقم 851 ل�شنة 2018 ، ينظم 
كيفية �لتعامل مع �لطلبة يف مثل 
هذه �حلالت ، يف �إطار لئحة �إد�رة 
�شلوك �لطلبة يف موؤ�ش�شات �لتعليم 

�لعام .
�مل���د�ر����س   �د�ر�ت  �ل�������وز�رة  ودع�����ت 
�ل����ق����ر�ر  يف  ورد  مب����ا  ب����الل����ت����ز�م 
معاجلة  عند  �ليه  �مل�شار  �ل���وز�ري 
مدر�شة  �ي  يف  ت�����ش��در  ح��ال��ة  �أي����ة 
ت��خ��ت�����س ب�������ش���ل���وك���ي���ات �ل���ط���ل���ب���ة ، 
�إد�رة  �إىل  �ل����رج����وع  �إىل  لف���ت���ة 
�ل�����ش��ئ��ون �ل��ق��ان��ون��ي��ة ب���ال���وز�رة ، يف 
�آل��ي��ه �لتطبيق  ح���ال ع���دم م��ع��رف��ة 
، وذل����ك  يف م���ث���ل ه�����ذه �حل�������الت 
ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى ���ش��ام��ة �لإج�����ر�ء�ت 
و�ن  خا�شة   ، �لطلبة  جميع  بحق 

�ملد�ر�س بهذ� �ل�شاأن  ، و�كدت فيه 
�لوز�رة بعدم �إباغ �جلهات �لأمنية 
يف �حلالت �لتي يتم �كت�شافها عن 
و�ملتمثلة   ، �ملد�ر�س  حر��س  طريق 
�أو ��شابات  �أو تخريب  �ل�شرقة  يف  
�إد�رة  �إب���اغ  بعد  �إل  �ع���ت���د�ء�ت  �أو 

�ل�شوؤون �لقانونية بالوز�رة.  
م�شادر  �أو����ش���ح���ت  ج��ه��ت��ه��ا  وم����ن 
قيادية بالوز�رة �ن ما دفع �لوز�رة 
لد�ر�ت  �ل��ت��ع��م��ي��م  ه����ذ�  ب��ت��وج��ي��ه 
�إد�ر�ت  ، �نه لز�لت هناك  �ملد�ر�س 
جتاهل  على  ت�شر  �مل��د�ر���س  بع�س 
تعليمات �لوز�رة ، ولذ� لزم �لتنبيه 
�للتز�م  ع��دم  �ن  على  و�لت�شديد 
�د�رة  �شيعر�س  �لتوجيهات  بهذه 

�ملدر�شة للم�شاءلة �لقانونية .
�إد�ر�ت  ك���اف���ة  �ل���������وز�رة  و�ل����زم����ت 
�مل��د�ر���س بعدة �ج���ر�ء�ت من بينها 
قيام �حلار�س باإباغ مدير �ملدر�شة 
من  ح����ال����ة  لأي  �ك���ت�������ش���اف���ه  ف������ور 
�شرورة  مع  �إليها،  �مل�شار  �حل��الت 
�لقانونية  �ل�������ش���وؤون  �إد�رة  �إب�����اغ 

متابعة  ي��ت��م  ح��ت��ى  �ل��وق��ت  ذ�ت  يف 
�ن مدير  على  م��وؤك��دة   ، �مل��و���ش��وع 

�أو خارجها، م�شرية  �ملدر�شة  د�خل 
�أنه ل يجوز لأي موظف �آخر �شو�ء 

�ملبا�شر عن  �مل�����ش��وؤول  �مل��در���ش��ة ه��و 
�شو�ء  �آخر  ولي�س موظف  �ملو�شوع 

باإباغ  �مل���در����ش���ة  خ�����ارج  �أو  د�خ�����ل 
�جلهات �لأمنية .
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اأخبـار الإمـارات

حميد النعيمي يرتاأ�س جمل�س اأمناء جامعة عجمان ويعتمد املوازنة ال�سنوية وقوائم اخلريجني

�شاحب  و�أخ����ي����ه  �هلل"  "حفظه 
�آل  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
"رعاه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�س 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  �هلل" 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�أع�شاء  و�إخونهم  �مل�شلحة  للقو�ت 

�ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت.
يف  و�ل���ش��ت��ث��م��ار  �لتعليم  �أن  و�أك����د 
�ملتعاقبة  و�أج��ي��ال��ه  �ل��وط��ن  �شباب 
�لتنمية  ��شرت�تيجية  حم��ور  هما 
لبناء  �لأمثل  و�لطريق  �مل�شتد�مة 
علميا  ومتناغم  معا�شر  جمتمع 
و�قت�شاديا  و�ج��ت��م��اع��ي��ا  وث��ق��اف��ي��ا 
�أن  ع���ل���ى  ع����ن ح���ر����ش���ه  م���ع���رب���ا   ..
ت��ك��ون ه��ذه �جل��ام��ع��ة ملبية لتلك 
تركز  و�أن  و�لطموحات  �لأه����د�ف 
ع��ل��ى �ل��دي��ن و�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة مع 

�لهتمام باللغات �لأخرى.
وقال �شموه :" �إن ما حققته هذه 
�إجن����������از�ت كبرية  م����ن  �جل���ام���ع���ة 
ع���ل���ى جعل  ل���ل���ح���ر����س  ي����دع����ون����ا 
بدعمكم  ف����اع����ا  �مل���ج���ل�������س  ه������ذ� 
نعمل  و�أن  �ل��ب��ن��اءة  وم�����ش��اه��م��ت��ك��م 
على تطوير �لت�شريعات �جلامعية 
و�أ�شاليب �لعمل فيها مبا يزيد من 
فاعليتها ويحقق �لأهد�ف �ملن�شودة 
�جلامعة  مب�����ش��رية  م�����ش��ي��د�   .."
�نطاقتها  م��ن��ذ  ���ش��ه��دت  و�ل���ت���ي 
�أهمها بناء �لإن�شان  �إجناز�ت بارزة 

للجامعة.
و�أكد �أن �إد�رة �جلامعة ت�شعى د�ئما 
�لأكادميية  �ل��رب�م��ج  حت��دي��ث  �إىل 
يف خم��ت��ل��ف �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات ِوف����ق 
و�لهتمام  �لعمل  �شوق  �حتياجات 
بتطوير خمرجات �لتعليم و�لعمل 
�لأ�شاليب  م���ن  �ل����ش���ت���ف���ادة  ع��ل��ى 
�جلامعات  يف  �مل��ت��ب��ع��ة  �حل���دي���ث���ة 
�ل���ع���امل���ي���ة و�����ش���ت���ق���ط���اب �خل�����رب�ت 
و�لأجنبية  �ل��ع��رب��ي��ة  �لأك���ادمي���ي���ة 
ل�شتقطاب  جديدة  خطط  وو�شع 
لهم  منا�شب  ج��و  وت��وف��ري  �لطلبة 
خا�شة  ومناهج  بر�مج  خ��ال  من 
بهم. وقدم �ل�شيخ ر��شد بن حميد 
حتقيقه  مت  عما  عر�شا  �لنعيمي 
�آخر  ب��ن  �لفا�شلة  �ل��ف��رتة  خ��ال 
�ج���ت���م���اع ل��ل��م��ج��ل�����س و�لج���ت���م���اع 
�حل��ايل حيث بن �ل��زي��ادة يف عدد 
�لطلبة �ملقبولن باجلامعة بن�شبة 

عن �لعام �ملا�شي. �ملائة  يف   27
ون����اق���������س �مل���ج���ل�������س �ل����ع����دي����د من 
�مل��و���ش��وع��ات �مل��درج��ة ع��ل��ى جدول 
�لأع�����م�����ال م��ن��ه��ا خ���ط���ة �ل���رب�م���ج 
�جلامعة  ت��ع��ت��زم  �ل��ت��ي  �مل�شتقبلية 
ط���رح���ه���ا ع���ل���ى �مل��������دى �ل���ق���ري���ب 
و�مل��ت��و���ش��ط وح�����ش��ول �ل��ع��دي��د من 
�جلامعة  تطرحها  �ل��ت��ي  �ل��رب�م��ج 
على �عتماد�ت دولية من موؤ�ش�شات 
�أهمية  م��وؤك��د�   .. م��رم��وق��ة  عاملية 
�ملتعلقة  �لأك����ادمي����ي����ة  �ل�����رب�م�����ج 
وتكنولوجيا  �ل�شطناعي  بالذكاء 

قبل  ب���د�أت  �لتي  �جلامعة  م�شرية 
تعليم  م��وؤ���ش�����ش��ة  ك����اأول  ع��ام��ا   31
ع����ايل خ���ا����س يف دول�����ة �لإم�������ار�ت 
�لإجن���از�ت  ه��ذه  و�ملنطقة. وح��ول 
�ل�شغري  ك����رمي  �ل���دك���ت���ور  ق����ال   ..
يعود  ذل���ك  حتقيق  يف  �لف�شل  �إن 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
�لأمناء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ع��ج��م��ان 
�لتي كانت �ملحرك و�لد�فع لروؤية 
�جلامعة وخططها �ل�شرت�تيجية 
مكانتها  ت��ع��زي��ز  يف  �أ���ش��ه��م��ت  �ل��ت��ي 
لتكون يف م�شاف �أف�شل �جلامعات 
�لعربي  �ل����وط����ن  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى 

و�لعامل.
�لع���رت�ف بجامعة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�ملوؤ�ش�شات  �أك���ر  ك��اإح��دى  عجمان 
متييز�  مي���ث���ل  �ل����ع����امل  يف  ت���ن���وع���ا 
يف  �جل����ام����ع����ة  لأد�ء  وت���ق���ي���ي���م���ا 
ت�����ش��ن��ي��ف��ات م���وؤ����ش�������ش���ة ك���ي���و �إ�����س 
دليل  ه���و   2020 ل��ع��ام  �ل��ع��امل��ي��ة 
جامعة  ت������و�ج������د  ع����ل����ى  و��������ش������ح 
�لعاملية  �خل���ارط���ة  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان 
وه��ذ� ه��دف مت حتديده يف روؤيتنا 
-2017 �ل�شرت�تيجية  وخطتنا 

�حل�شول  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة   2022
باجلامعة  دول��ي��ا  �لع�����رت�ف  ع��ل��ى 
�لر�ئدة  �جل��ام��ع��ات  م��ن  ك���و�ح���دة 
و�أو���ش��ح مدير  �لعربي.  �ل��ع��امل  يف 
�جلامعة  �أن  ع���ج���م���ان  ج���ام���ع���ة 
�أف�شل  بن  ترتيبها  على  حافظت 
8 جامعات يف �لدولة وفقا لتقرير 

�لإمار�تي و�ل�شعي �إىل تاأهيله من 
وت�شجيعها  �ملعتمدة  �ملناهج  خال 
م��ن خال  و�لإب����د�ع  �لبتكار  على 
للو�شول  �لعلمية  توفري �خلرب�ت 
بال�شباب و�لفتيات لأرفع �لدرجات 
وهذ�  و�ملعرفة  �لعلوم  خمتلف  يف 
هو �ملحور �لأ�شا�شي يف ��شرت�تيجية 
�لإمار�ت  لدولة  �لر�شيدة  �لقيادة 
�مل�شتد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  �أج�������ل  م����ن 
و�ل��ط��ري��ق �لأم���ث���ل ل��ب��ن��اء جمتمع 
معا�شر ومتناغم يف �ملناحي كافة.

وثمن �شموه جهود جمل�س �لأمناء 
�لهيئة  و�أع�����ش��اء  �جلامعة  وم��دي��ر 
لارتقاء  �مل��ت��و����ش��ل��ة  �ل��ت��دري�����ش��ي��ة 
�أع�شاء  وح���ث  �جل��ام��ع��ة  وت��ط��وي��ر 
جمل�س �لأمناء على دعم م�شريتها 
ومو��شلة تطويرها بن موؤ�ش�شات 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل����ع����ايل د�خ������ل وخ�����ارج 
�ل�شيخ  �أ���ش��اد  جانبه  م��ن  �ل��دول��ة. 
ر�����ش���د ب���ن ح��م��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي نائب 
رئ��ي�����س جم��ل�����س �لأم���ن���اء مبو�قف 
عجمان  ح���اك���م  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�ل�شرح  ه�����ذ�  مل�������ش���رية  �ل����د�ع����م����ة 
�أ����ش���ب���ح يحظى  �ل�����ذي  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي 
�شاهمت  م��ت��م��ي��زة  ع��ل��م��ي��ة  مب��ك��ان��ة 
�لعايل  �لتعليم  م�شرية  نه�شة  يف 
�لإم����ار�ت عامة وعجمان  دول��ة  يف 
�إن توجيهات �شموه  . وقال  خا�شة 
و�هتمام  ت��ق��دي��ر  م��و���ش��ع  ���ش��ت��ك��ون 
و�شع  ع����ن����د  ب����ه����ا  �لأخ����������ذ  وي����ت����م 
�ل�شرت�تيجية  و�خلطط  �لرب�مج 

�لبيانات  وحت���ل���ي���ل  �مل����ع����ل����وم����ات 
هذ�  ط��رح  على  �جلامعة  وح��ر���س 
�لنوع من �لرب�مج لتخريج �أجيال 
نظم  وتطوير  معرفة  على  ق���ادرة 
دورهم  وفهم  �ل�شطناعي  �لذكاء 
�مل�شتقبل وجت��اوز حتدياته  يف بناء 
�لدكتور  �شعادة  . من جانبه رحب 
�جلامعة  م���دي���ر  �ل�����ش��غ��ري  ك����رمي 
�ل�����ش��ي��خ حميد  �ل�����ش��م��و  ب�����ش��اح��ب 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن 
رئي�س  ع���ج���م���ان  ح���اك���م  �لأع�����ل�����ى 
�أع�شاء  وب���اق���ي  �لأم����ن����اء  جم��ل�����س 
�ملجل�س.. م�شتعر�شا �رتقاء جامعة 
�لت�شنيف  �شّلم  �لعام  هذ�  عجمان 
موؤ�ش�شة  ع����ن  �ل���������ش����ادر  �ل���ع���امل���ي 
يف  �ملتخ�ش�شة  �ل��ع��امل��ي��ة   "QS"
 2020 ل��ع��ام  �جل��ام��ع��ات  ت�شنيف 
ل��ت�����ش��ب��ح ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان �شمن 
على  م���وؤ����ش�������ش���ة   800 �أف���������ش����ل 
قد  بذلك  وت��ك��ون  �ل��ع��امل  م�شتوى 
ح��ق��ق��ت ق��ف��زة جت�����اوزت ب��ه��ا �أكر 
بن  �أكادميية  100موؤ�ش�شة  من 
لتكون  و2020   2019 �لعامن 
من   2.8% �أف���������ش����ل  ب�����ن  م�����ن 

جامعات �لعامل.
�ملرتبة  عجمان  جامعة  تبو�أت  كما 
�لر�بعة عامليا يف فئة تنوع جن�شيات 
و�ل�شاد�شة  �لتدري�س  هيئة  �أع�شاء 
دوليا يف فئة تنوع جن�شيات �لطلبة 
هذه  لت�شبح  باجلامعة  �لد�ر�شن 
�ل��ت�����ش��ن��ي��ف��ات ع���ام���ة ف����ارق����ة يف 

م��ن خال   2020 ل��ع��ام  �جل����ودة 
�أكادمييا يف  برناجما   36 طرحها 
و�ملاج�شتري  �لبكالوريو�س  درج��ات 
و�لدكتور�ه �شمن 9 كليات وح�شل 
�ل��ع��دي��د م���ن ه����ذه �ل���رب�م���ج على 
�أك���ادمي���ي���ة م���ن هيئات  �ع���رت�ف���ات 

�عتماد دولية مرموقة.
قد  ع���ج���م���ان  ج���ام���ع���ة  �إن  وق�������ال 
ح�شلت موؤخر� على مرتبة خم�س 
جن��وم يف ن��ظ��ام كيو �إ����س �ل��ع��امل��ي /

يف  �جل���ام���ع���ات  ل��ت�����ش��ن��ي��ف   /QS
�مل�شوؤولية  وه������ي:  ف���ئ���ات  ث�����اث 
وبيئة  و�ل�����ش��م��ول��ي��ة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
مرتبة  ع��ل��ى  ح�شلت  ك��م��ا  �ل��ت��ع��ل��م 
�لتدري�س  فئة  يف  جنوم"  "�أربع 
و�لنخر�ط يف �لجتاهات �لعاملية. 
م�شاركة  ع��ن  نبذة  �ل�شغري  وق��دم 
ط���ل���ب���ة وخ����ري����ج����ي �جل����ام����ع����ة يف 
م�����ش��اب��ق��ات حم��ل��ي��ة ودول���ي���ة منها 
وح�شولها  �لإمار�ت"  "هاكاثون 
فئات  ث��اث  يف  �لأول  �مل��رك��ز  على 
للطاب  �لثاين  �ل�شنوي  و�ملوؤمتر 
و�ل�شباب �ملحرتفن لدول جمل�س 
�لعربية  �خل��ل��ي��ج  ل����دول  �ل��ت��ع��اون 
و�ملوؤمتر �لدويل للعلوم و�لهند�شة 
و�لتكنولوجيا قمة �لتحدي �لكبري 
�إىل جائزة منظمة  �إ�شافة  �لعاملية 
فئة  عن  �لعاملية   /QS/ �إ���س  كيو 

�ملقروءة". �لأخبار  "�أكر 
وح���ول �إجن�����از�ت �جل��ام��ع��ة .. قال 
جامعي  م��رك��ز  �أول  �فتتاح  مت  �إن���ه 

•• عجمان -وام:

تر�أ�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن 
�لأعلى حاكم عجمان رئي�س جمل�س 
�لجتماع  عجمان  جامعة  �لأم��ن��اء 
خاله  ومت  ل��ل��م��ج��ل�����س  �ل��������دوري 
للجامعة  �ل�شنوية  �ملو�زنة  �عتماد 
 -2020  2019 �لدر��شي  للعام 
�لثاين  �ل���ف���وج  خ��ري��ج��ي  وق���و�ئ���م 
و�لع�شرين  �ل��ث��ام��ن��ة  �ل��دف��ع��ة  م��ن 
و�لتي حتمل �شعار "عام �لت�شامح" 
وذلك  �لعلمية  �لدرجات  ومنحهم 
�ل��ي��وم �لإث��ن��ن ح��ي��ث ي��ت��م تخريج 
يف   461 م��ن��ه��م  خ��ري��ج��ا   489
درجة �لبكالوريو�س و28 يف درجة 
منهم  خريجة   775 و  �ملاج�شتري 
�لبكالوريو�س  درج�����ة  يف   686

و89 يف درجة �ملاج�شتري.
�لهيكل  �مل���ج���ل�������س  �ع���ت���م���د  ك���م���ا 
�لتنظيمي �ملعدل للجامعة ولئحة 
�ملنح و�حل�شومات ودليل �ل�شيا�شات 
�جلامعة  وخ���ط���ة  و�لإج�������������ر�ء�ت 

�ل�شرت�تيجية �ملعّدلة .
�ل������ذي عقد   - �لج���ت���م���اع  ح�����ش��ر 
ر��شد  �ل�شيخ   - �حل��اك��م  دي���و�ن  يف 
رئي�س  ن��ائ��ب  �لنعيمي  حميد  ب��ن 
�لتنفيذية  �للجنة  رئي�س  �ملجل�س 
�لعزيز  ع��ب��د  �ل�����ش��ي��خ  و�لأع�������ش���اء 
�شعيد  وم��ع��ايل  �لنعيمي  ع��ل��ي  ب��ن 
حم��م��د �ل���رق���ب���اين وم���ع���ايل عبد 
و�شعادة  �مل���زروع���ي  حميد  ب��ن  �هلل 
�هلل حارب  ع��ب��د  ���ش��ع��ي��د  �ل���دك���ت���ور 
�لرحمن  ع��ب��د  �ل��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة 

�شلطان �ل�شرهان.
�ل�������ش���م���و حاكم  ����ش���اح���ب  ورح�������ب 
 - �لجتماع  م�شتهل  يف   - عجمان 
�جلامعة  �أم��ن��اء  جمل�س  ب��اأع�����ش��اء 
�لتوفيق يف حتقيق  لهم  .. متمنيا 
�أه�������د�ف �جل���ام���ع���ة و�ل���ع���م���ل على 

ر�شالتها.
على   - له  كلمة  - يف  �شموه  و�شدد 
كاإحدى  �لب�شرية  �لتنمية  �أهمية 
للقيادة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �له��ت��م��ام��ات 
�ل��دول��ة بقيادة  �ل��ر���ش��ي��دة يف ه���ذه 
خليفة  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 

�لفرن�شية"  �لثقافية  "للر�بطة 
�ل�شفري  ب��ح�����ش��ور  �لإم����������ار�ت  يف 
عدد  وزي����ادة  �ل��دول��ة  يف  �لفرن�شي 
جمات  يف  �مل���ن�������ش���ورة  �لأب�����ح�����اث 
"�شكوبو�س"  قبل  بها من  معرتف 
بن�شبة %300. و��شتعر�س مدير 
�جل���ام���ع���ة �ل����رب�م����ج �لأك���ادمي���ي���ة 
�لبكالوريو�س  درج��ات  يف  �جلديدة 
�لتي  و�ل����دك����ت����ور�ه  و�مل���اج�������ش���ت���ري 
ق��ب��ل مفو�شية  م��ن  �ع��ت��م��اده��ا  مت 
وز�رة  يف  �لأك������ادمي������ي  �لع���ت���م���اد 
يناير  م���ن���ذ  و�ل��ت��ع��ل��ي��م  �ل���رتب���ي���ة 
درجة  يف  وهي  �لآن  حتى   2017
�لبكالوريو�س : �لعلوم يف �لهند�شة 
�لبناء  هند�شة  يف  و�لعلوم  �ملدنية 
يف  و�ل���ع���ل���وم  �لإن���������ش����اء�ت  و�إد�رة 
يف  و�لآد�ب  �مليكانيكية  �لهند�شة 
 .. و�جل��ر�ح��ة  و�لطب  �لنف�س  علم 
ويف درج���ة �مل��اج�����ش��ت��ري: �ل��ع��ل��وم يف 
يف  و�لعلوم  �ل�شنية  �للبية  �مل���د�و�ة 
و�لآد�ب يف  �لأط���ف���ال  �أ���ش��ن��ان  ط��ب 
�للغة �لعربية و�آد�بها .. ويف درجة 
�لقانون  يف  �لفل�شفة  �ل��دك��ت��ور�ه: 
و�إد�رة �لإعمال. و�أ�شار �إىل �أن هناك 
عدد� من �لرب�مج �لأكادميية قيد 
�لآد�ب  م��اج�����ش��ت��ري  م��ن��ه��ا  �لإجن�����از 
و�لت�شال  �ل��ع��ام��ة  �ل��ع��اق��ات  يف 
�مل��وؤ���ش�����ش��ي وم��اج�����ش��ت��ري �ل��ع��ل��وم يف 
وبكالوريو�س  �ل�شطناعي  �لذكاء 
�ل��ع��ل��وم يف حت��ل��ي��ل �ل��ب��ي��ان��ات. كما 
��شتعر�س مدير �جلامعة م�شاريع 
�ع����ت����م����اد�ت دول����ي����ة ق���ي���د �لإجن������از 
وم�شتوى  �جلامعة  م�شتوى  على 
و�إح�شائيات  �لأك��ادمي��ي��ة  �ل��رب�م��ج 
 2016 �ل��ع��ام  م��ن  �لطلبة  �أع���د�د 
ت�شمنت   2019 خ���ري���ف  ح���ت���ى 
ت����وزي����ع �أع���������د�د �ل���ط���ل���ب���ة �جل����دد 
�لعلمية.  �لدرجة  �مل�شجلن ح�شب 
�لدكتور كرمي عن بع�س  وحت��دث 
�جلامعة  �أطلقتها  �ل��ت��ي  �مل��ب��ادر�ت 
�لد�ئمة  "�ملنحة  م���ب���ادرة  وم��ن��ه��ا 
�جلامعة  ط��ل��ب��ة  ل��دع��م  �مل�شّماة" 
و�ملع�شرين  �أك���ادمي���ي���ا  �مل��ت��م��ي��زي��ن 
�لأ�شتاذية  كر�شي  وم��ب��ادرة  م��ادي��ا، 
�إطار �شعي  وتاأتي هذه �ملبادر�ت يف 
وتعزيز  ت�����ش��ج��ي��ع  �إىل  �جل���ام���ع���ة 

�مل�شرية �لعلمية و�لتعليمية.

وزارة الت�سامح ت�سارك بجناح خا�س يف معر�س ال�سارقة للكتابمن�سور بن زايد ي�ستقبل ال�سفري الباك�ستاين
•• اأبوظبي- وام:

نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
ق�شر  يف  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
باك�شتان  جمهورية  �شفري  د�شتغري  غام  �شعادة  �لوطن 

�لإ�شامية لدى �لدولة.
جرى خال �للقاء بحث �لعاقات �لثنائية بن �لبلدين 
�ل�شتثمارية  �مل����ج����الت  يف  �ل���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  ف���ر����س  و 
�مل�شرتكة  �مل�شالح  يحقق  مب��ا  و�لتنموية  و�لقت�شادية 
للبلدين و�ل�شعبن �ل�شديقن �إىل جانب تبادل وجهات 
ذ�ت  و�لدولية  �لإقليمية  �لق�شايا  من  عدد  حول  �لنظر 
جمعة  �أحمد  معايل   .. �للقاء  ح�شر  �مل�شرتك.  �لهتمام 
وز�رة  يف  لاحتاد  �لأعلى  �ملجل�س  �شوؤون  وزي��ر  �لزعابي 
�شوؤون �لرئا�شة و�شعادة ر��شد �شعيد �لعامري وكيل وز�رة 

�شوؤون �لرئا�شة لقطاع �لتن�شيق �حلكومي .

•• اأبوظبي-وام:

للكتاب  �ل��دويل  �ل�شارقة  معر�س  يف  م��رة  لأول  �لت�شامح  وز�رة  ت�شارك 
تعر�س من خاله م�شاريعها  و�لثاثن بجناح خا�س  �لثامنة  بدورته 
�ملجتمع  لدى  �لت�شامح  ثقافة  بتعزيز  يتعلق  فيما  و�ملجتمعية  �ملعرفية 
�ملحلي وعلى �مل�شتوين �لإقليمي و�لعاملي وتفتح من خاله �لباب �أمام 
�ملبدعن و�ملوؤلفن ودور �لن�شر للتعاون �ملثمر يف جمالت �لإبد�ع كافة و 
�لتعريف مبجالت عمل �لوز�رة ب�شكل عام و�لرتويج للمهرجان �لوطني 
للت�شامح و�لأخوة �لإن�شانية �لذي ينطلق يف �لثامن من نوفمرب �ملقبل.

و ت�شتهدف �لوز�رة من ور�ء �مل�شاركة �أي�شا تعريف زو�ر �ملعر�س مببادر�ت 
�لوز�رة من خال كتيبات خا�شة بكل مبادرة ومنها �إثر�ء �ملحتوى �ملعريف 
للت�شامح  حا�شنة  و�حلكومة  �لت�شامح،  فر�شان  وبرنامج  �لت�شامح،  يف 

و�جلهود �لدولية لن�شر �لت�شامح عامليا وغريها.
و �أكد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح �أن معر�س 
�ل�شارقة �لدويل للكتاب يعد و�حد� من �أهم �ملن�شات �لفكرية و�لثقافية 

�لإمار�ت  م��ب��ارد�ت  لعر�س  مثالية  فر�شة  ويعد  �ل��ع��امل،  م�شتوى  على 
كافة  �أم���ام  �لإن�شانية،  و�لأخ����وة  �لت�شامح  ح��ول  ومنجز�تها  و�أف��ك��اره��ا 
فر�شة  �ملعر�س  �أن  كما  �لعامل..  �أنحاء  خمتلف  من  و�ل��زو�ر  �مل�شاركن 
�ملعتمدة  �لر�شمية  �للغات  �إىل  �لإن�شانية مرتجمة  �لأخ��وة  وثيقة  لن�شر 
�لعربية-�لإجنليزية-�ل�شينية-�ل�شبانية- وه��ي  �ملتحدة  �لأمم  ل��دى 
بالعربية  للمكفوفن  ب��ر�ي��ل  لغة  �إىل  بالإ�شافة  �لرو�شية-�لفرن�شية 
�لت�شامح  �إب��د�ع يف   1000 �ل�  �إىل �طاق م�شروع  �إ�شافة  و�لجنليزية، 

لإثر�ء �ملحتوى �ملعرف.
جمموعة  �شتنفذ  �ملعر�س  يف  �لت�شامح  وز�رة  جناح  �أن  معاليه  و�أ���ش��اف 
�لت�شامح  �ملعرفة يف جمال  �لتي تري  و�لأن�شطة  �لأدبية  �مللتقيات  من 
�إىل  �ملعر�س  �ل��وز�رة يف  �أن�شطة جناح  �لإن�شانية، وذل��ك �شمن  و�لأخ��وة 
جانب �إقامة ور�س عمل يف �لفرتة �ل�شباحية لطاب �ملد�ر�س يف �لكتابة 
�لإبد�عية يف جمال �لت�شامح بالتعاون مع جناح وز�رة �لرتبية و�لتعليم 
ندو�ت  و�ملفكرين يف  و�لأدب��اء  �لكتاب  ��شت�شافة نخبة من  �إىل  �إ�شافة   ،

وحو�ر�ت مفتوحة مع جمهور �ملعر�س.
يقدمه  �ل���ذي  �لكبري  بالدعم  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  و�أ���ش��اد 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
موؤكد�  و�لعاملية،  و�لعربية  �لإمار�تية  للثقافة  �ل�شارقة  حاكم  �لأعلى 
و�ملثقفن  للثقافة  حقيقية  عا�شمة  �ل�شارقة  م��ن  جعل  �شموه  دور  �أن 
�لق�شايا  ح��ول  للتباحث  �شنويا  �ل�شارقة  �إىل  يفدون  �لذين  و�ملفكرين 
�لفكرية و�لثقافية يف مناخ يقبل �لتعددية يف �إطار من �لتعاي�س �لر�ئع 
يعوقه،  ول  �لتنوع  ي��ري  �ل��ذي  �لختاف  وقبول  �ملعرفة،  مائدة  على 
وهو ما يوؤكد �أهمية معر�س �لكتاب كمن�شة لدعم وتعزيز قيم �لت�شامح 
و�لتو��شل بن �شعوب �لعامل، ولعل معر�س �ل�شارقة �لدويل للكتاب �أحد 
�ل�شبل  �لعربي و�ملنطقة �لذي يوفر كافة  �لثقافية يف عاملنا  �ملنابر  �أهم 
وير�شي  �لإب����د�ع  يفجر  �ل��ذي  و�لتعاي�س  �لتو��شل  م��ن  حالة  لتحقيق 

مبادئ �لقيم �لإن�شانية �ل�شامية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   الثنني  28  اأكتوبر  2019 العدد 12768 

انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/7709(

                               �ملنذر : �مل�شاريع �لأملانية �خلليجية �ملحدودة 
م  فرع دبي - رخ�شة  م  ذ  �لفنية -  �مل�شتقبل للمقاولت  �ليه : قطار  �ملنذر 

جتارية رقم 720738 
مبوجب �لإنذ�ر رقم 2019/177754 �نذ�ر عديل و�مل�شجل لدى كاتب �لعدل 
بدبي فاإن �ملنذرة ومبوجب هذ� �لإن��ذ�ر تنبه على �ملنذر �ليها ب�شد�د �ملبالغ 
وقدرها  �إجمالية  بقيمة  �لإن����ذ�ر  ه��ذ�  ب�شدر  و�ل����و�ردة  بذمتها  �مل��رت���ش��دة 
192.093.04 درهم �إمار�تي )مائة و�ثنان وت�شعون �لف وثاثة وت�شعة درهم 
�لإعان  تاريخ  �ي��ام من  تاريخ  �ي��ام من  و�ربعة فل�س( وذل��ك خ��ال خم�شة 
�لقانونية  �لإج���ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ىل  �شن�شطر  و�إل  �لإن���ذ�ر  بهذ�  بالن�شر 
�لازمة للز�مكم ب�شد�د �ملبلغ �ملذكور و�لفائدة �لقانونية �مل�شتحقة عليه ، 
ف�شا عن �حلجز على كافة �مو�لكم �ملنقولة و�لغري �ملنقولة وبيعها باملز�د 
�لعلني بالإ�شافة �ىل حتميلكم م�شوؤولية �لتعوي�س عن كافة �لأ�شر�ر �ملادية 

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

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

فقد �ملدعو / جاويد �قبال 
با�شكتان     ، م��ل��ك  �����ش����رد�ر 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )jk1331772( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0559950150

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / جال حممد 
باك�شتان     ، حم��م��د  وزي�����ر 
�شفره  ج�������و�ز  �جل���ن�������ش���ي���ة 
 )sb0153962( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0586399410

فقدان جواز �سفر
ت��������ري�ت ر�م  �مل�����دع�����و/  ف���ق���د 
باك�شتان   ، ر�م  ه���ار����ش���ان���د 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)9292002( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  �ق���رب  �و  �لباك�شتانية 

�شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

�لرحمن  �مل���دع���و/ ع��زي��ز  ف��ق��د 
�ف�����غ�����ان�����������ش�����ت�����ان   ، �������ش������اق������ب 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج�����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)00775961( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  �ق��رب  �و  �لفغان�شتانية 

�شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

ف���ق���د �مل���دع���و/ع���م���ر د�و������س 
ب���اك�������ش���ت���ان   ، ر�م  ب�����������ور�ن 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
)7898541( يرجى ممن 
يعر عليه ت�شليمه بال�شفارة 
مركز  �ق��رب  �و  �لباك�شتانية 

�شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د �مل���دع���و/ ح��اف��ظ حممد 
ه��ا���ش��م ق�����ازى ف���اي���ز حم��م��د ، 
باك�شتان �جلن�شية جو�ز �شفره 
 )BC6847451( رق�����م 
يرجى ممن يعر عليه ت�شليمه 
بال�شفارة �لباك�شتانية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

الوطني لالأر�ساد : حتول احلالة املدارية يف بحر العرب اإىل اإع�سار من الدرجة الرابعة
•• اأبوظبي-وام:

ذكر �ملركز �لوطني لاأر�شاد �أن �لإع�شار �ملد�ري حتول �إىل �لدرجة �لر�بعة يف �شرق بحر �لعرب وموقعه عند خط 
عر�س 17.2 درجة �شمال وخط طول 67.6 درجة �شرقا وتقدر �شرعة �لرياح حول مركزه 220 -  230 كم- �س 

و ت�شاحبه �شحب ركامية ممطرة.
وتوقع �ملركز - يف تقرير له عن �حلالة �ملد�رية " كيار " يف بحر �لعرب - حترك �لإع�شار �ملد�ري باجتاه غرب – 
�لرياح حول  �شرعة  وتقدر  �لدرجة �خلام�شة  م��د�ري من  �إع�شار  �إىل  وتعمقه  �لعرب  بحر  و�شط  �إىل  �شمال غرب 

مركزه 255 -  265 كم-�س خال �ل� 24 �شاعة �لقادمة.
و حول �لتاأثري �ملتوقع على �لدولة .. �أو�شح �أن �لبحر �شيكون م�شطربا يف �ل�شاحل �ل�شرقي للدولة �بتد�ء من ليل 
�لثنن و ي�شتمر يومي �لثاثاء و�لأربعاء وقد يغمر �ملد �لبحري بع�س �ملناطق �ملنخف�شة من �ل�شاحل �ل�شرقي يف 

فرتة �ملد �لعايل خال هذين �ليومن.

�سحة دبي تلزم مراكز جراحة اليوم الواحد باحل�سول على اإجازة اعتماد دولية
•• دبي-وام:

�أ�شدرت هيئة �ل�شحة يف دبي تعميما يلزم خمتلف مر�كز 
جر�حة �ليوم �لو�حد باحل�شول على �إجازة �عتماد دولية 
مر�فق  لإج��ازة  �لأمريكية  "�جلمعية  ت�شمية  ج��رى  فيما 
معتمد يف  كمرجع   AAAASF "لإ�شعافية� �جلر�حة 
ت�شعها  �لتي  �لعنا�شر  �أب���رز  ب��ن  م��ن  و  �خل�شو�س.  ه��ذ� 
"�جلمعية �لأمريكية لإجازة مر�فق �جلر�حة �لإ�شعافية" 
�ملن�شاأة وهما عامان  �لطبيب وكفاءة  �أد�ء  �ل�شاأن  يف هذ� 
�لتي يحظى  �لرعاية  ميكن من خالهما تقييم م�شتوى 
هذه  ت�شرتط  ه��وؤلء  �شامة  تعزيز  وبهدف  �ملر�شى  بها 
�جلمعية توفر �أدو�ت ومعايري ينبغي ��شتخد�مها لقيا�س 

م�شتوى �جلودة وتقييم �أد�ء �ملن�شاأة ب�شكل عام.
و ت�شمح هذه �لأدو�ت و�مل�شار�ت للمن�شاآت بتحديد �ملجالت 
خطة  وو�شع  عليها  ممكنة  حت�شينات  �إج���ر�ء  ميكن  �لتي 
�أد�ء �ملن�شاأة  عملية مع تفا�شيل ومر�حل تنفيذها لتعزيز 
�لنتيجة  �أم���ا   .. �جل���ودة  �ل��ت��ز�م��ه��ا مبقايي�س  خ��ال  م��ن 
�لنهائية فت�شب يف م�شلحة �ملر�شى �لذين �شينالون رعاية 

�أف�شل ويتلقون م�شتوى �أعلى من �لرعاية �ل�شحية.
�جلر�حة  مر�فق  لإج���ازة  �لأمريكية  "�جلمعية  ت�شعى  و 
للمر�فق  �لتميز  معايري  �أع��ل��ى  حتقيق  �إىل  �لإ�شعافية" 
ومتو��شل  منتظم  معها من خال حتديث  تتعامل  �لتي 
ملتطلبات �شامة �ملر�شى وكفاءة وجودة �لرعاية مع �لتز�م 
�لذ�تي  �لتقييم  تتيح  و�أدو�ت  مر�فق  بتوفري  من�شاأة  كل 

�مل�شتمر و�لتطور �لد�ئم. و تت�شمن خطط حت�شن جودة 
�ملن�شاأة حتديد �أوجه �لق�شور �أو �خللل ومن ثم ت�شويبها 
مبا  للمن�شاأة  �ل����دوري  �ل�شنوي  بالفح�س  �لل��ت��ز�م  ع��رب 
يف  و�أخذها  �ملو�شوعة  و�ملعايري  بالأ�ش�س  �لتز�مها  يعك�س 
�لعتبار. و من �لأ�ش�س �لتي ت�شعها "�جلمعية �لأمريكية 
لإجازة مر�فق �جلر�حة �لإ�شعافية" جمع بيانات و�إجر�ء�ت 
�شامة �ملر�شى من خال �نتقاء بع�س �حلالت كل ثاثة 
ملر�جعة  �مل��ن�����ش��اأة  �إد�رة  م��ع  �لج��ت��م��اع��ات  وتي�شري  �أ���ش��ه��ر 

�لإجر�ء�ت �لتي جرى �تخاذها على مد�ر �لعام.
�لتد�بري  هذه  على  تاأكيدها  خال  من  �جلمعية  وتهدف 
�إىل حت�شن �أد�ء وجودة �لأدو�ت �لتي تعتمدها مع �شمان 

�حلفاظ على �مل�شتوى �ملطلوب من �ملعايري �أي�شا.
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تطوير الأنظمة وتو�شيع طاقة حمطة الفلية 

ال�سرف ال�سحي توقع ثالث اتفاقيات يف معر�س ويتيك�س
•• راأ�ض اخليمة- الفجر 

وّقعت موؤ�ش�شة �ل�شرف �ل�شحي �لتابعة لد�ئرة �خلدمات �لعامة على هام�س 
ومذكر�ت  �تفاقيات  ث��اث   دب��ي   ،»2019 »ويتيك�س  معر�س  يف  م�شاركتها 

تفاهم مع عدد من �جلهات �ملحلية  و�لدولية.
وت�شمنت �لتفاقيات و�ملذكر�ت �ملوقعة �تفاقية �شر�كة وتعاون مع �لتحالف 
بال�شرق  �ل��د�من��ارك��ي  �لتجاري  �ملجل�س  برعاية  �مل��ي��اه   لكفاءة  �ل��د�من��ارك��ي 

�لأو�شط �لتابع لوز�رة �خلارجية �لد�مناركية.
 وقع �لتفاقية من �جلانب �لد�مناركي  مارتن بيدير�شون �ملدير �لتنفيذي 

ملجموعة نري��س بيدير�شوت  ومن جانب د�ئرة �خلدمات �لعامة  �ملهند�س 
�حمد حممد �حلمادي مدير عام د�ئرة �خلدمات �لعامة وبح�شور �لقن�شل 

�لعام للمملكة �لد�منارك بالدولة �شعادة ين�س �ل�شبريك  .
�لطرفن يف جمال  و�ملتبادل بن  �مل�شرتك  �لتعاون  �أوج��ه  �لتفاقية  و تعزز 
تر�شيد  يف  فاعلية  �أك��ر  لت�شبح  �ل�شحي  �ل�شرف  �أنظمة  وتطوير  حت�شن 
�ل�شحي  �ل�شرف  مياه  معاجلة  و  جتميع  عمليات  يف  �مل�شتخدمة  �لطاقة 

وتعزيز �لإ�شتد�مةعرب �لإ�شتفادة من �لتجربة �لد�مناركية يف هذ� �ملجال .
بابد�ل  يق�شي  ميتيتو  �شركة  مع  عقد�  �لعامة  �خلدمات  د�ئ��رة  وقعت  كما 
�ملرفق �لقدمي ملحطة �لفلية للمعاجلة �لبتد�ية باخر جديد لتو�شيع �شعتها 

�حمد  �ملهند�س  �لد�ئرة  �لكلية.  وقع من جانب  �لإ�شتيعابية ورفع كفاءتها 
حممد �حلمادي مدير عام �لد�ئرة ،من جانب �شركة ميتيتو وقع فادي جويز 
. كما مت �لإعان عن �إطاق موؤ�ش�شة �ل�شرف �ل�شحي لنظام �إد�رة �لأ�شول 
بالتعاون مع  �أخ��ري�  �ملوؤ�ش�شة  INFORو�لذي طبقته  �نفور  �ملتكامل من 
�ل�شرف  موؤ�ش�شة   �جل��دي��د  �لنظام  ه��ذ�  وميكن  �شي�شتيمز  �إنرتيك  �شركة 
و�لتحول  لديها  �ل�شيانة  و  �لت�شغيل  عمليات  جميع  �أمت��ت��ة  م��ن  �ل�شحي 
�لإلكرتوين جلميع �لعمليات �ملتعلقة باإد�رة �لأ�شول مما  ي�شاهم يف حت�شن 
�ملوثوقية باأ�شول �ملوؤ�ش�شة وبالتايل حت�شن كفاءة �خلدمة �ملقدمة للعماء 

كما ي�شهم �لنظام بتقليل �لتكلفة �لت�شغيلية ب�شكل كبري.

و  �لتفاقيات  توقيع  �ن��ه  �حلمادي  حممد  �حمد  �ملهند�س  �شعادة  �أ�شار  وق��د 
�طاق نظام �نرتتيك ياأتي من حر�س �لد�ئرة  على و�شع �حللول لتحديات 
�لبنية �لتحتية لل�شرف �ل�شحي يف �لإمارة  خا�شة مع �لتطور و�لنمو �لكبري 
�لذي ت�شهده �لإم��ارة وحر�س �حلكومة على �لتز�م كافة �مل�شاريع �جلديدة 
�ل�شبكة.  كفاءة  من  حتد  قد  م�شتقبلية  عيوب  �أي  لتايف  �لبيئية.  باملعايري 
ووقع � لختيار على تلك �ل�شركات  �لعاملية �ملتخ�ش�شة يف �شبكات وحمطات 
�ملجال  هذ�  وخليجية وحملية يف  عاملية  لها من خربة  ملا  �ل�شحي  �ل�شرف 
يف  �ل�شبكة  ملتطلبات  ت�شور  وو�شع  �ل��ازم��ة  �حللول  تقدمي  على  وقدرتها 

�مل�شتقبل

•• ال�شارقة - وام:

�ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �أكد �شاحب 
�لأع��ل��ى ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة رئي�س �جل��ام��ع��ة �لأم��ريك��ي��ة �أن �جل��ام��ع��ة وب��ع��د �ثنن 
وع�شرين عاما من �خلدمة �ملتميزة للطلبة و�ملجتمع باتت تتبو�أ مركز� متقدما 
لول  لتتحقق  ك��ان��ت  م��ا  �مل��ك��ان��ة  ه���ذه  �أن  �إىل  م�����ش��ري�   .. �ملنطقة  ج��ام��ع��ات  ب��ن 
�مل�شاهمات �لدوؤوبة و�مل�شتمرة من �أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية و�لإد�رية وبالطبع 

جمل�س �لأمناء.
خال  �م�س  �شباح  �ألقاها  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  ل�شاحب  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 

تروؤ�شه �جتماع جمل�س �أمناء �جلامعة وذلك مبقرها .
وقال �شموه : ي�شعدين د�ئما �أن �أرحب بكم جميعا يف بد�ية �جتماع جمل�س �أمناء 
جديد و�آمل �أن يكون �لوقت قد �أ�شعف �أولئك �لذين �أتو� من دول بعيدة للتعايف 
�أن  �أي�شا  وي�شعدين  �لتوقيت  وف��روق  �لطويلة  �جلوية  �لرحات  ��شطر�ب  من 
كمدير  �جل��دي��دة  ب�شفته  �لإد�رة  جمل�س  �جتماعات  يف  ميت�شل  بكيفن  �أرح���ب 

للجامعة .. نبارك لكيفن وله منا �أطيب �لتمنيات للنجاح �مل�شتمر« .
و�أ�شاف �شموه : “ قد يتذكر �لبع�س منكم �لأيام �لأوىل لتطور هذه �جلامعة 
عندما  منطقتنا  يف  قو�عد  ك�شرنا  لقد  �ل�شارقة،  يف  باأكملها  �جلامعية  و�ملدينة 

م�شرتكة  تعليمية  موؤ�ش�شة  �شتكون  �ل�شارقة  يف  �لأمريكية  �جلامعة  �أن  �أعلنا 
للتعليم �لعايل .. لينتهى بنا �لأمر �إىل �إن�شاء جامعتن، بجو�ر بع�شهما �لبع�س 
ومنحنا �لطاب خيار �للتحاق باجلامعة �لأمريكية للتعليم �ملختلط، �أو جامعة 
�ل�شارقة ذ�ت كليات منف�شلة للبنن و�لبنات .. �زدهرت كلتا �جلامعتن على مر 

�ل�شنن و�أ�شبحتا �لآن من بن �لأف�شل يف �ملنطقة ».
وقال �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة “ �شمت قائمة خريجي �لدفعة �لأوىل من 
وخمتلف  �ل��دول  خمتلف  من  وطالبات  طابا  �لأمريكية  �جلامعة  يف  �لطلبة 
�إمار�ت �لدولة، كان من بينهم بدور �شعيد �لرقباين �لتي حتظى �أ�شرتها �لكرمية 
�لتحقت   .. ج��د�  عالية  ودينية  �أخاقية  ومعايري  قيم  لديها  و  كبري  ب��اح��رت�م 
�لبع�س  يتذكر  وقد  در��شتها  ولقد متيزت يف  �ل�شارقة  �لأمريكية يف  باجلامعة 
 2001 �أول دفعة للجامعة يف عام  منكم خطابها �لبليغ و�ملوؤثر خال تخريج 
�أر�س  على  �أفكارنا  مام�شة  و  �أحامنا  حتقق  �أرى  و�أن��ا  عيناي  �أدمعت  لقد   ..
�لو�قع .. بدور �شعيد �لرقباين �لآن ع�شو حمرتم ومقدر جد� يف �ملجتمع، وهي 
موؤ�ش�س ومدير مركز كلماتي للنطق و�لتو��شل، ونا�شطة متخ�ش�شة يف جمال 
�لحتياجات �خلا�شة، و�ليوم تن�شم كع�شو يف جمل�س �أمناء �جلامعة �لأمريكية 

يف �ل�شارقة .. �شكر� لك بدور على قبولك ع�شوية �ملجل�س خلدمة �جلامعة » .
و قدم �شموه خال�س �شكره لعدد من �أع�شاء جمل�س �لأمناء ممن �أمتو� �شروط 

�شروط  �ملجل�س  يف  �ملوقرين  زمائنا  بع�س  �أكمل  “ لقد   : وق��ال   .. �لع�شوية 
علي  و�لدكتور  بر�ند  وج��وي  ب��روي��رز  �أليك  ل��ورد  وه��م  بهم  �خلا�شة  �لع�شوية 
و�لأحكام  �ملدرو�شة  �أفكارهم  �شاهمت  و�لذين  كوت�س  توين  و�لدكتور  �ل�شمان 
�شنو�ت خدمتهم  للمجل�س خال  �لتوجيهية  �لقر�ر�ت  ب�شكل كبري يف  �ل�شليمة 
و�حد  لكل  �لتمنيات  و�أط��ي��ب  وتقديرنا  �شكرنا  خال�س  لهم  نقدم  وعليه  فيه، 

منهم«.
و�طلع �شاحب �ل�شمو رئي�س �جلامعة �لأمريكية خال �لجتماع على �إجناز�ت 
وعرب  وتطويرها..  بعملياتها  تتعلق  �لتي  �لقر�ر�ت  من  عدد�  و�عتمد  �جلامعة 
يف  خا�شة  �مل�شتقبلية  وبخططها  وتطورها  �جلامعة  بتقدم  �شعادته  عن  �شموه 

جمال �لبحوث.
�أقر  و  ب��اجل��ام��ع��ة  �لل��ت��ح��اق  ن�شبة  �مل��ح��رز يف  �ل��ت��ق��دم  ع��ل��ى  �ملجل�س  �ط��ل��ع  ك��م��ا 
�لتقدم �مللحوظ يف  �لعالية للدفعة �جلديدة، و��شتعر�س  باملوؤهات �لأكادميية 
200 ع�شو من  �ل�  و�ل��ذي يت�شمن م�شاركة ما يقارب  �لبحوث،  �أعمال  جدول 

هيئة �لتدري�س يف م�شاريع بحثية ممولة.
و و�فق �ملجل�س خال �جتماعه على تعين بدور �شعيد �لرقباين ع�شو� جديد� يف 
جمل�س �أمناء �جلامعة، و�لذي يجعل منها �أول خريجة من �جلامعة �لأمريكية 

يف �ل�شارقة تن�شم ملجل�س �أمنائها.

�ل�شتثمار  �شيا�شة  ب��ي��ان  يف  �لتعديات  على  �ملجل�س  و�ف���ق  �جلل�شة  خ��ت��ام  ويف 
ومر�جعة كتيب �لقو�نن �خلا�س بالهيئة �لتدري�شية يف �جلامعة.

وقد كرم �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة عدد� من �أع�شاء جمل�س �أمناء �جلامعة 
ممن �أمتو� �شروط �لع�شوية يف �ملجل�س �شاكر� لهم جهودهم وعطاء�تهم ومتمنيا 

لهم �لتوفيق و�ل�شد�د .
�لأم��ريك��ي��ة يف  م��دي��ر �جل��ام��ع��ة  �ل��ربوف��ي�����ش��ور كيفن ميت�شل،  �أ���ش��اد  م��ن جانبه 
�لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بدعم  �ل�شارقة 
للجامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة و�لذي �أدى �إىل �لتقدم �لكبري يف ن�شبة �للتحاق 
بها خال ف�شل خريف 2019 و�ملوؤهات �لأكادميية �لعالية للدفعة �جلديدة، 
�أعمال بحثي يعتمد على نقاط  �أن �جلامعة تو��شل تطوير جدول  �إىل  م�شري� 
�أكادميية فريدة من  �أع�شاء هيئة �لتدري�س، وتتميز بتوفري فر�س  �لقوة لدى 
نوعها للطلبة حيث متكنهم من �لتفاعل مع �أع�شاء هيئة �لتدري�س يف �لف�شول 

وم�شاركتهم يف �لبحوث ».
وقال �لربوفي�شور كيفن ميت�شل : “ يتميز خريجو �جلامعة �لأمريكية يف �شتى 
�ملجالت يف �لإم��ار�ت وخارجها، وتفخر �جلامعة بتعين �خلريجة بدور �شعيد 
دعمهم  على  �ملجل�س  لأع�����ش��اء  �ل�شكر  وق���دم  �لأمناء”  جمل�س  يف  �ل��رق��ب��اين 

�مل�شتمر للجامعة.

•• ال�شارقة -وام:

�لتقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن 
�لأمريكية  �جلامعة  رئي�س  �ل�شارقة  حاكم 
للجامعة  �ل��رئ��ي�����س  �مل��ب��ن��ى  يف  �م�����س  ظ��ه��ر 

�أع�شاء هيئة �لتدري�س �جلدد بها.
�أع�شاء  لقاء  �إن  �ملنا�شبة  بهذه  �شموه  وق��ال 
هيئة �لتدري�س �جلدد يف �جلامعة �لأمريكية 
و�لرتحيب بهم يعد حدًثا مهًما ن�شتمتع به 
كل  �لأمناء يف  و�أع�شاء جمل�س  د�ئًما، نحن 

عام.
و�أ�شاف �شموه : هذ� �حلدث مهم لأننا كلفنا 
تكون  ب��اأن  �ل�شارقة  يف  �لأمريكية  �جلامعة 
�مل�شتمر  للتح�شن  ت�شعى  ف��اع��ل��ة  موؤ�ش�شة 
وبالفعل هي م�شتمرة يف �لبحث عن مو�هب 
بلقاء  �شعد�ء  نحن  و�ليوم  وموؤهلة،  جديدة 
�ملعلمن  �لعام من  لهذ�  �ملجموعة �جلديدة 
جمتمع  يف  بهم  ون��رح��ب  �ملعرفة  وحم��رك��ي 

�جلامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة.
وقال �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة �جلامعة 
�لأمريكية يف �ل�شارقة ومنذ �إن�شائها قبل �أكر 

من عقدين من �لزمن، تهدف �إىل �لتميز يف 
وكانت  و�أن�شطتها،  بر�جمها  جو�نب  جميع 
و�ملوظفن  �لتدري�س  �أع�شاء هيئة  ��شتجابة 
�لعمل  �أث��ب��ت  ح��ًق��ا،  ر�ئ��ع��ة  �ل�شنن  م��ر  على 
�لعديد من  �أب���د�ه  �ل��ذي  و�لتفاين  �ل���دوؤوب 
�أع�شاء هيئة �لتدري�س و�ملوظفن �لإد�رين 
ونهو�س  تطوير  يف  �لأ�شا�شي  �لعن�شر  �أن��ه 
�جلامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة .. ن�شكرهم 

جميعهم على م�شاهماتهم �لقيمة.
���ش��م��وه �لأع�����ش��اء �جل���دد ب�شرورة  وط��ال��ب 
مو��شلة تطوير �أدو�تهم وتنمية معارفهم .. 

وقال : نحث �ملوظفن �جلدد على مو��شلة 
ت��ط��وي��ر م��و�ه��ب��ه��م وخ��رب�ت��ه��م، و�ل��ت��م��ي��ز يف 
ع��م��ل��ه��م، ف����اإن �لإجن�������از�ت �مل��ع��رف��ي��ة لهيئة 
�لتدري�س و�ملوظفن مرتبطة متاماً مبكانة 

و�شمعة �جلامعة.
�جلامعة  رئ���ي�������س  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ك������ان 
�لأمريكية يف �ل�شارقة قد حر�س يف م�شتهل 
�للقاء على م�شافحة �أع�شاء هيئة �لتدري�س 
جمل�س  وبح�شور  مبعيتهم  وت��ن��اول  �جل��دد 
�أقيمت  �لتي  �ل��غ��د�ء  م��اأدب��ة  �جلامعة  �أم��ن��اء 

بهذه �ملنا�شبة.

حاكم ال�سارقة يلتقي اأع�ساء هيئة التدري�س اجلدد يف اجلامعة الأمريكية

•• ال�شارقة -وام: 

�فتتح �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة رئي�س �جلامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة �شباح �م�س �ملبنى 

�جلديد لكلية �لهند�شة و�لعلوم يف �جلامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة.
�ل�شتار  �ل�شارقة  يف  �لأمريكية  �جلامعة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  �إز�ح���ة  وبعد 
ما  و�طلع على  �ملبنى  �أروق��ة  �شموه يف  �ملبنى جتول  بافتتاح  �إي��ذ�ن��اً  �لتقليدي 
تلبي  در��شية  وقاعات  متنوعة  وبحثية  علمية  ي�شمه من مر�فق وخمترب�ت 

جميع �ملتطلبات �لعلمية للطلبة و�لباحثن.
و��شتمع �شموه �إىل �شرح من طلبة كلية �لهند�شة و�لعلوم حول �أبرز �لأبحاث 
و�لتجارب �لعلمية �لتي يجرونها يف خمترب�ت �لكلية �حلديثة و�لتي ت�شهم يف 
�لتي من  �لتجارب  و�إج��ر�ء  �لعملية  �لنظرية و�لتطبيقات  �لعلوم  �لربط بن 

�شاأنها �لو�شول بالأبحاث �إىل منجز�ت علمية تخدم �حلياة �لب�شرية.

وي�شم مبنى �لكلية �جلديد، و�ملكون من �أربعة طو�بق 35 خمترب�ً لاأبحاث 
قاعتن  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ذك��ي��ة،  �شفوف   7 منها  در����ش��ي��اً  �شفاً  و24  و�ل��ت��دري�����س 
تعليمية  مبحطات  �ل��ذك��ي��ة  �ل�شفوف  جتهيز  ومت  للمحا�شر�ت،  كبريتن 
متنقلة �شممت خ�شي�شاً لتتما�شى مع خمتلف �أ�شاليب �لتعليم و�حتياجاته، 
و�لختبار�ت  �لتجارب  تنفيذ  لي�شهل  �ملخترب�ت  حجم  تو�شيع  �إىل  بالإ�شافة 

�لعملية و�لنظرية فيها.
�لر�ئدة يف تقدمي  �لكلية �جلديد �شمن خطة �جلامعة  �فتتاح مبنى  ياأتي  و 
تعليم على �أعلى �مل�شتويات يف خمتلف جمالت �لهند�شة و�لعلوم وير�عي �ملبنى 
يف ت�شميمه رفع م�شتوى �لتجربة �لتعليمية لدى �لطلبة ويت�شمن عدد�ً من 
�ملميز�ت مثل �شا�شات تفاعلية ذكية وكامري�ت ت�شوير �ملحا�شر�ت للتعليم عن 
بعد ونظم �إد�رة لل�شفوف �لتي تعر�س �ملعلومات �لهامة يف �حل�ش�س ونظام 
�إ�شاءة ذكي ونظام مرئي و�شمعي متطور ميكن تكييفه ليتما�شى مع �لتطور�ت 

�لتكنولوجية �مل�شتقبلية.

و ير�عي مبنى كلية �لهند�شة و�لعلوم �جلديد يف ت�شميمه وت�شييده �لعتبار�ت 
�لبيئية �ملختلفة و�لتي تتما�شى مع �لتز�م �جلامعة مببادئ حتقيق �ل�شتد�مة، 
ح�شول  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شتد�مة  متطلبات  على  بناء  �لت�شاميم  و�شع  ومت 
�أول  وه��و  للمباين  �ل��ل��وؤل��وؤ  ب��درج��ات  �لتقييم  نظام  م��ن  �شهادتن  على  �ملبنى 
و�ملجتمعات  �ملباين  كافة  �ل�شتد�مة يف  لتقييم درجة  �لعربي  �لعامل  نظام يف 

�ل�شكنية.
�ل�شفوف  جميع  يف  طبيعية  �إ���ش��اءة  لت�شمل  �لبيئية  �ملبنى  مميز�ت  تتنوع  و 
�خلارجية  �لبيئة  على  يركز  خارجيا  ح��ر�ري��ا  ونظاما  و�ملكاتب  و�مل��خ��ت��رب�ت 
باملظات  وجتهيزها  �خلارجية  �حلديقة  تن�شيق  جانب  �إىل  باملبنى  �ملحيطة 
�لناجتة عن  �ملتكثفة  �إعادة تدوير �لرطوبة و�ملياه  و�شو�بط للحر�رة، ونظام 
ليرت من   1.2 ��شتخد�م  باإعادة  ي�شمح  �ملبنى مما  �لهو�ئية يف  �ملكيفات  عمل 
�شمامات  على  يعتمد  �مل�شتوى  عايل  �إ�شاءة  ونظام  �لو�حدة،  �لثانية  يف  �ملياه 
تدويرها  �إع���ادة  مت  م��و�د  و��شتخد�م  حركة،  وجم�شات  لل�شوء  باعثة  ثنائية 

وتكريرها يف �ملبنى.
يف  و�ملتنوعة  �حلديثة  وتقنياته  �لو��شعة  مب�شاحاته  �جلديد  �ملبنى  و�شي�شهم 
طرح بر�مج تدريبية جديدة يف خمتلف �ملجالت مثل نظم �حلماية وهند�شة 
و�لروبوتات  �لأد�ء  عالية  و�حلو�شبة  �ل�شبكي  و�لربط  �حلر�ئق  من  �حلماية 

و�لطائر�ت �مل�شرية.
�لقا�شمي رئي�س مكتب �شمو  �ل�شيخ �شامل بن عبد�لرحمن   .. ح�شر �لفتتاح 
�لأ�شغال  د�ئ��رة  رئي�س  �ل�شويدي  �شاهن  بن  علي  �ملهند�س  و�شعادة  �حل��اك��م، 
و�ل�شيافة  �لت�شريفات  د�ئ��رة  رئي�س  �لزعابي  عبيد  حممد  و�شعادة  �لعامة، 
و�شعادة ثابت �شامل �لطريفي مدير عام بلدية مدينة �ل�شارقة، و�شعادة خالد 
و�لدكتور كيفن  �ل�شارقة،  �ملدينة �جلامعية يف  �لهاجري مدير عام  بن بطي 
جمل�س  �أع�����ش��اء  م��ن  وع��دد  �ل�شارقة،  يف  �لأم��ريك��ي��ة  �جلامعة  مدير  ميت�شل 
�أمناء �جلامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة، و�أع�شاء �لهيئتن �لإد�رية و�لتدري�شية 

باجلامعة.

حاكم ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأمناء اجلامعة الأمريكية

�سلطان القا�سمي يفتتح املبنى اجلديد لكلية الهند�سة والعلوم ب�اأمريكية ال�سارقة  
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اأخبـار الإمـارات

•• �شنغهاي- الفجر: 

ت�شارك غرفة جتارة و�شناعة عجمان 
ب��وف��د م��ن ج��ام��ع��ات �لإم������ارة جامعة 
عجمان، جامعة �خلليج �لطبية وكلية 
�ملدينة �جلامعية يف معر�س �شنغهاي 
�ل�شن  بجمهورية  للتعليم  �ل���دويل 
�ل�شعبية و�لذي يقام على مد�ر يومي 

�أكتوبر �جلاري.  و27   26
فعاليات  يف  �مل�����ش��ارك  �ل���وف���د  ت���ر�أ����س 
�ملدير   � �ل���ظ���ف���ري  ن���ا����ش���ر  �مل���ع���ر����س 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع �لت�������ش���ال ودع���م 

�لع�شاء، موؤكد�ً على �أهمية �مل�شاركة 
�لكادميي  �لتعاون  تعزيز  يف  ودوره���ا 
بن موؤ�ش�شات �لتعليم �مل�شاركة و�بر�ز 
�لتعليمية يف عجمان  �لبيئة  مقومات 
وما تتميز به جامعات �لإمارة، ل�شيما 
�ن �ملعر�س يحظى مب�شاركة �أكر من 
 40 تعليمية ميثلون  موؤ�ش�شة   600
�ألف   60 م��ن  �أك��ر  وي�شتقطب  دول��ة 

ز�ئر �شنوياً.
غ��رف��ة عجمان  م�����ش��ارك��ة  �أن  و�أ����ش���اف 
وجامعات �لإمارة يف معر�س �شنغهاي 
�شل�شلة  �شمن  ت��اأت��ي  للتعليم  �ل���دويل 

�ملعار�س  م����ن  ع�����دد  يف  �مل���������ش����ارك����ات 
�ل���رتوي���ج جلامعات  ب��ه��دف  �ل��دول��ي��ة 
�حدث  على  و�ل��ت��ع��رف  عجمان  �إم���ارة 
مُتكن  �ل��ت��ي  و�ل��ت��خ�����ش�����ش��ات  �لدو�ت 
ج����ام����ع����ات �لم������������ارة م�����ن ت���ط���وره���ا 
وريادتها، و فتح �أ�شو�ق جديدة لكليات 
جانب  �إىل  طلبة،  و��شتقطاب  �لم��ارة 
مع  �ل��ت��ع��اون  وتعزيز  �ل�����ش��ر�ك��ات  عقد 
خمتلف  يف  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات 
�ل��������دول و�إم����ك����ان����ي����ة ت����ب����ادل �ل����وف����ود 

و�لبعثات �لعلمية.
�لقيادة  جهود  �لظفري  نا�شر  وثمن 

�لازمة  �ملقومات  توفري  يف  �لر�شيدة 
عجمان  يف  �لتعليمية  �لبيئة  لتطوير 
�ل�شنو�ت  خ����ال  وخ��ا���ش��ة  وت��ن��وع��ه��ا 
�لخرية لت�شبح عجمان من �لوجهات 
��شتكمال  ع��ن  ل��ل��ب��اح��ث��ن  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
�لقليمي  �مل�����ش��ت��وي��ن  ع��ل��ى  در����ش��ت��ه��م 
و�لدويل لت�شمل بع�س جامعاتها �أكر 

من 70 جن�شية.
و�أك����د رئ��ي�����س �ل���وف���د، �ن �مل�����ش��ارك��ة يف 
لها  للتعليم  �لدويل  �شنغهاي  معر�س 
�همية خا�شة يف ظل �لعاقات �ملتينة 
ب���ن �لإم��������ار�ت و�ل�������ش���ن ع��ل��ى كافة 

من  جديدة  مرحلة  لتبد�أ  �لأ���ش��ع��دة، 
و�لتعليمي  �لثقايف  بالتبادل  �لهتمام 
�ملوؤ�ش�شات  م���ن  ع����دد  �ع���ت���م���اد  وب�����دء 
در��شة  ع��ل��ى  �لم�����ار�ت  يف  �لتعليمية 
�ل��ل��غ��ة �ل�����ش��ي��ن��ي��ة �لم����ر �ل����ذي يفتح 
�ملوؤ�ش�شات  بن  �مل�شرتك  �لتعاون  �أف��ق 

�لتعليمية �لمار�تية و�ل�شينية.
�همية  �ل��وف��د على  �أع�شاء  و�ك��د  ه��ذ� 
�لتعاون  ت��ع��زي��ز  ودوره����ا يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�مل�����ش��رتك وي���زي���د م���ن ف��ر���س �فتتاح 
ف�����روع خ��ارج��ي��ة جل��ام��ع��ات �لإم������ارة، 
تعليمية  ملوؤ�ش�شات  ف��روع  و��شتقطاب 

�خل���رب�ت  ت���ب���ادل  ج��ان��ب  �إىل  �شينية 
فيما بن جامعات عجمان و�جلامعات 

�مل�شاركة يف �ملعر�س.
عجمان  ل���غ���رف���ة  �ل�������ش���ك���ر  ووج�����ه�����و� 
ع��ل��ى دوره�����ا �ل���ر�ئ���د وح��ر���ش��ه��ا على 

�إم�������ارة عجمان  م�������ش���ارك���ة  ج���ام���ع���ات 
�مل��ع��ن��ي��ة بقطاع  �ل��دول��ي��ة  �مل��ح��اف��ل  يف 
�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل���ت���دري���ب يف �ل��ع��دي��د من 
�ل�����دول �ل��ع��رب��ي��ة و�لج��ن��ب��ي��ة، بهدف 
�إقليمياً  م��رك��ز�  ع��ج��م��ان  �إم����ارة  ج��ع��ل 

�لكادميي  و�لتدريب  �لعايل  للتعليم 
�لتي متتلكها  �ملقومات  خا�شة يف ظل 
�لر�ئدة  �لتعليمية  و�ل��ك��و�در  �لم���ارة 
�ل��ق��ط��اع حمليا  ري���ادة  �ل��ت��ي ت�شب يف 

و�إقليميا ودوليا.

الأر�سيف الوطني يطلق خطة ا�سرتاتيجية طموحة 2019-2021 تتزامن نتائجها مع حتقيق روؤية الإمارات

حتت مظلة غرفة عجمان

جامعات عجمان ت�سارك يف معر�س �سنغهاي الدويل للتعليم

•• ابوظبي-الفجر:

�أطلق �لأر�شيف �لوطني لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة خطته �ل�شرت�تيجية 
�هلل  عبد  �لدكتور  �شعادة  برئا�شة  عقد  �جتماع  يف   2021-2019 �لطموحة 
وجميع  �لإد�ر�ت  م��دي��رو  فيه  و���ش��ارك  �ل��وط��ن��ي،  �لأر���ش��ي��ف  ع��ام  مدير  �لري�شي 
�لإد�ر�ت ما يف حمافظها من م�شاريع م�شتقبلية تخدم  و��شتعر�شت  �ملوظفن، 
�لإمار�ت  وروؤي��ة  ين�شجم  �أهد�فه مبا  ور�شالته، وحتقق  �لوطني  �لأر�شيف  روؤي��ة 
�أف�شل دول �لعامل، بحلول  �لإم��ار�ت بن  دول��ة  وج��ود  ت�شتهدف  �لتي   2021

�ليوبيل �لذهبي لاحتاد.
وحتدث مدير عام �لأر�شيف �لوطني عن �أهمية �خلطة �ل�شرت�تيجية وتطلعاتها، 
فاأكد �أن �لأر�شيف �لوطني حن و�شع هذه �خلطة جعل يف مقدمة ح�شاباته روؤى 
ث��ر�ه- وتطلعات  – طيب �هلل  �آل نهيان  �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �لقائد 
�لقيادة �حلكيمة �لتي تنري �لطريق �أمامه �إىل حتقيق روؤية �لإم��ار�ت 2021، 

و�لتي ياأتي يف �شياقها تطور �لأر�شيف �لوطني وتقدمه ليكون و�حد�ً من �أف�شل 
�لأر�شيفات يف �لعامل.

�ل�شيخ  �شمو  م��ن  د�ئ���م  دع��م  �ل��وط��ن��ي م��ن  �لأر���ش��ي��ف  يلقاه  �شعادته مب��ا  و�أ���ش��اد 
�لرئا�شة،  �ل��وزر�ء، وزي��ر �شوؤون  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ز�ي��د  من�شور بن 
رئي�س �لأر�شيف �لوطني- و�أكد �أن �لتوجيهات �ل�شديدة ل�شموه هي �شر �لرتقاء 
�أ�شاد مدير عام  مبنظومة �لأر�شيف �لوطني وما يحققه من جناح ومتيز، كما 
حمد  معايل  برئا�شة  �لوطني  �لأر�شيف  �إد�رة  جمل�س  بدعم  �لوطني  �لأر�شيف 
�لأر�شيف  �أه��د�ف  يخدم  ما  لكل  �ل�شريعة  و��شتجابته  �ملدفع  �لرحمن  عبد  بن 
�أر�شيفية  �لوطني ويي�شر له �لطريق نحو مزيد من �لنجاح يف تقدمي خدمات 
ووثائقية وبحثية متميزة  . و�شكر �لري�شي جميع �لعاملن يف �لأر�شيف �لوطني 
�لوطني و�إجناز�ته ليغدو مركز�ً  بالأر�شيف  �رتقت  �لتي  �لكبرية  على جهودهم 
دولة  وت��ر�ث  بتاريخ  و�لبحوث �خلا�شة  �لدر��شات  عليه يف  يعتمد  بحثياً مميز�ً 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ومنطقة �خلليج، �إىل جانب دوره يف حفظ �ل�شجات 

و�لوثائق �لتاريخية باأنو�عها، و�لتي من �شاأنها تقدمي �ملعلومة �لتاريخية �ملوثقة 
لأ�شحاب �لقر�ر، وللباحثن و�لأكادميين و�لطلبة.

وحّث �شعادته �جلميع، كٌل يف موقع عمله، على مزيد من �لعمل لتجاوز �لتحديات، 
وتقدمي �لأفكار �لبتكارية �لتي من �شاأنها �لرتقاء بالعمل و�لعطاء، م�شري�ً �إىل 
�أن �خلطة �ل�شرت�تيجية �جلديدة تتناغم يف بنيتها مع ما يتطلع �إليه �لأر�شيف 
�لوطني وهو ي�شتعد ل�شتقبال �لعر�س �لأر�شيفي يف �أبوظبي؛ �ملتمثل بكوجنر�س 
�أر�شيفي يف �لعامل، يقام كل  �ملجل�س �لدويل لاأر�شيف2020 وهو �أكرب جتمع 
�أنحاء  خمتلف  من  م�شارك  �آلف  خم�شة  من  �أك��ر  فيه  وي�شارك  �شنو�ت،  �أرب��ع 

�لعامل، ومبا تتطلع �إليه �لدولة يف 2021 عام حتقيق روؤية �لإمار�ت.
و����ش��ت��ع��ر���س ك��ل م��دي��ر �إد�رة ع��ل��ى ح���دة روؤي����ة �إد�رت�����ه، وم��ع��اي��ري و���ش��ع �خلطة 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة، و�لأه�����د�ف �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة، و�لأه�����د�ف �ل��ف��رع��ي��ة، و�لأه����د�ف 
�خلطة  يف  حتقيقها  �إىل  �لإد�رة  تتطلع  �لتي  و�لأن�شطة  و�مل�شاريع  �لت�شغيلية، 

�ل�شرت�تيجية �جلديدة 2021-2019. 

لتحقيق  �مل�شتقبلية  �مل�شاريع  �أهم  �جلديدة  �ل�شرت�تيجية  �خلطة  و��شتعر�شت 
وتنمية  ح��دي��ث،  وطني  �أر���ش��ي��ف  بناء  مثل:  �لفرعية  �ل�شرت�تيجية  �لأه����د�ف 
معرفية  وخدمات  بحوث  وتوفري  �إتاحتها،  وتعزيز  �لوطني  �لأر�شيف  مقتنيات 
�لوطنية  �ل��ه��وي��ة  وت��ع��زي��ز  و�ملجتمعي،  �ملوؤ�ش�شي  �ل��ت��و����ش��ل  وت��ع��زي��ز  متكاملة، 
و�إجر�ء�ت  �شيا�شات  وتطوير  فعالة،  �شر�كات  وبناء  �ل��دول��ة،  بتاريخ  و�لتعريف 
تتعلق بامل�شوؤولية �ملجتمعية، وتعزيز �ل�شعادة و�لولء �لوظيفي، وتطوير �لأنظمة 
�لإلكرتونية و�لذكية لإتاحة �ملو�د �لأر�شيفية وم�شادر �ملعلومات، وتطوير �لبنية 
و�ملحافظة  �ملو�هب  و��شتقطاب  و�آم��ن��ة،  متكاملة  تقنية  حلول  و�إي��ج��اد  �لتحتية 
عليها، وحت�شن �لكفاء�ت �لإد�رية و�ملالية، و��شتد�مة �لبيئة و�ل�شامة �ملهنية... 
وغريها.  و�ختتم حفل �إطاق �خلطة �ل�شرت�تيجية �جلديدة بتكرمي �ملتميزين 
�ملوظفن  وتوعية  وو�شعها  لها،  �لتخطيط  م��ر�ح��ل  �إجن���اح  يف  �أ�شهمو�  �ل��ذي��ن 
�مل�شاهمن يف  �لإب��د�ع��ي��ة، وج��رى تكرمي  ب��الأف��ك��ار  ب��اأدو�ره��م فيها، ويف رف��ده��ا 

�لتميز �ملوؤ�ش�شي.

•• دبي- وام:

مع  تفاهم  م��ذك��رة  �ل��ي��وم  و�مل���اء  للكهرباء  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  وقعت 
عاقات  تعزيز  �إىل  ت��ه��دف  دب��ي  يف  �ل��دمن��ارك��ي��ة  �مللكية  �لقن�شلية 
�ملو�رد.  و��شتد�مة  و�لبيئة  �لطاقة  جم��الت  يف  �ل�شر�كة  و  �لتعاون 
�لهيئة  عام  �شعادة حممد حممد �شالح مدير  �ملذكرة كل من  وقع 
و�شعادة جينز مارتن �لقن�شل �لعام �لدمناركي يف دبي بح�شور عدد 
من �ملدر�ء �لتنفيذين يف �لهيئة و�أع�شاء �لقن�شلية �لدمناركية يف 

دبي.
ل��ت��ب��ادل �خلرب�ت  �أر���ش��ي��ة م�شرتكة  �إر���ش��اء  �ل��ط��رف��ان على  �ت��ف��ق  و 
و�مل���ع���ارف يف ه���ذه �مل���ج���الت و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن �ل��ت��ج��ارب و�لأبحاث 

مو�رد  على  �لعتماد  زي��ادة  يف  �لبلدين  جهود  تخدم  �لتي  �لعلمية 
�لطاقة �لنظيفة.

“ نتطلع �إىل  و ق��ال مدير ع��ام �لهيئة �لحت��ادي��ة للكهرباء و�مل��اء : 
�إر�شاء عاقات �شر�كة و تعاون مثمرة مع نظر�ئنا من خمتلف دول 
�لعامل مبا يخدم حتقيق �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية لدول �لإمار�ت يف 
حتقيق �أمن �لطاقة و تنويع م�شادرها و زيادة �لعتماد على مو�رد 
�لطاقة �لبديلة و�ملتجددة.. وياأتي توقيع هذه �ملذكرة مع �لقن�شلية 
�مللكية �لدمناركية يف �إطار روؤية �شاملة نهدف من خالها �إىل تعزيز 
كفاءة وتناف�شية قطاع �لكهرباء و�ملاء يف �لدولة و�لتعريف بالفر�س 
من  للم�شتثمرين  ج��ذب  ع��ام��ل  ت�شكل  �ل��ت��ي  �مل��ت��اح��ة  �ل�شتثمارية 

خمتلف دول �لعامل«.

الحتادية للكهرباء واملاء توقع مذكرة تفاهم مع قن�سلية الدمنارك
•• عجمان-الفجر:

لكافة  �لتنفيذ  حّيز  �ملّتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �لرقمية  �لهوية  دخلت 
�ملوقع  �لتنمية �لقت�شادية يف عجمان و�ملتاحة عرب  �خلدمات �لرقمية لد�ئرة 
�لإلكرتوين و�لتطبيق �لذكي بربطها مع نظام �لهوية �لرقمية وذلك مبا�شرًة 
ودبي  �لرقمية  عجمان  حكومة  مع  تعاون  �تفاقية  م��وؤخ��ر�ً  �ل��د�ئ��رة  �إب���ر�م  بعد 
�لد�ئرة  ��شرت�تيجية  حتقيق  �شبيل  يف  �إ�شافية  �خل��ط��وة  ه��ذه  وُت��ع��د  �ل��ذك��ي��ة، 
مو�كبة  على  �حل��ر���س  وُت���وؤّك���د  �لأع���م���ال،  مم��ار���ش��ة  بيئة  تطوير  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
�لإجر�ء�ت  لتب�شيط  �لد�ئرة  و�شعي  �لرقمي،  �لتحّول  نحو  �حلكومة  توجهات 
�لرقمية ح�شاب و�حد ملختلف �خلدمات  �لهوية  �ملتعاملن، حيث توّفر  و�إ�شعاد 

�حلكومية �ملرتبطة بالنظام.

�لد�ئرة  �ن�شمام  “جاء  �لتجاري:  �لت�شجيل  �إد�رة  مدير  �ل�شّمري،  �شعود  وقال 
للهوية �لرقمية �ملوّحدة �إىل ركب �جلهات �لأو�ئل وذلك لتحقيق �أهد�ف حكومة 
دولة �لإمار�ت يف �لو�شول �إىل �لريادة �لعاملية يف جمال �حلكومة �لذكية �لتي 
منظومة  تطوير  وبهدف  �ملجتمع،  �شعادة  وحتّقق  �لقت�شاد  �زده���ار  يف  ت�شهم 
باخلدمات  و�ملتعاملن  �لأع��م��ال  جمتمع  ثقة  وت��ع��زي��ز  �حل��ك��وم��ي��ة،  �خل��دم��ات 
�لرقمية، �إ�شافًة �إىل تقدمي �لهوية �لرقمية �لعديد من �ملميز�ت �لأخرى �لتي 
و�أ�شاف:  �ملتعاملن”،  مع  �لتو��شل  وتطوير  �ل�شيا�شات  �شناعة  ن�شتخدمها يف 
“ندعو �ملتعاملن للت�شجيل يف �لهوية �لرقمية وتفعيلها عن طريق �لتوّجة �إىل 
�أيٍّ من مر�كز �خلدمة �ملنت�شرة يف �إمارة عجمان مع حمل بطاقة �لهوية، �أو زيارة 
من�شة “با�شر” �ملتو�جدة يف جمعية �أ�شو�ق عجمان �لتعاونية يف منطقة �لرميلة 

هذ� �لأ�شبوع من �ل�شاعة 2 ظهر�ً وحتى �ل�شاعة 8 م�شاًء«.

•• الظفرة -الفجر:

�لت�شامح نفذت بلدية منطقة �لظفرة ممثلًة بقطاع  متا�شياً مع مبادر�ت عام 
زر�عة  يف  للتو�شع  �شامًا  خمططاً  �مل��رف��اأ  مبدينة  و�شو�حيها  �مل��دن  خ��دم��ات 
�ملرفاأ حيث مت  �ل��زر�ع��ي يف م�شتل  �لإن��ت��اج  �لنباتات �لربية من خ��ال تطوير 
)�ل�شنا(عن  و�لع�شرج  �لظفرة  نباتات  �شتات  من   5000 �إكثار  من  �لنتهاء 
طريق �لبذور و�لعقل؛ لتكون �أحد �مل�شادر �لرئي�شية للنباتات �لربية يف ت�شجري 
على  �حلفاظ  يف  ��شرت�تيجي  خيار  من  �لنباتات  ه��ذه  متثله  ملا  نظر�ً  �ملدينة، 
خمزون �ملياه وعدم ��شتنز�ف �ملو�رد �لطبيعية و�ملحافظة على منظومة �لتنوع 
�حليوي �لذي تتميز به �ملنطقة، بالإ�شافة �إىل قدرتها على �لتاأقلم و�لنمو يف 
�لظروف �لبيئية ذ�ت درجات �حلر�رة �ملرتفعة . كما �أن تكلفة �شيانتها �لدورية 
�لبلدية  �لأخ��رى، بهدف �شيانة وت�شغيل �لأ�شول  �لزينة  �أقل مقارنة بنباتات 
�لعام وحتى  بد�ية هذ�  �ملنتجة منذ  �ل�شتات  بلغ عدد  وقد  وفعالية.   بكفاءة 

�شهر �شبتمرب �ملا�شي بلغ 15000�شتلة.

•• راأ�ض اخليمة-الفجر

ك�شفت د�ئرة �خلدمات �لعامة يف ر�أ�س �خليمة عن تلقيها �أكر من 200 باغ 
و�ملر�فق  بالطرق  تتعلق  وموؤ�ش�شات عامة وخا�شة،  �أه��ال  قبل  �إلكرتوين، من 
ت�شلمتها  �خل�شر�ء،  و�مل�شطحات  و�لزر�عة  و�ملخلفات  �لتحتية  و�لبنى  �لعامة 
�لد�ئرة على مد�ر حو�يل عام، عرب �لتطبيق �لإلكرتوين، �لذي �أطلقته حتت 

عنو�ن )كلنا ر�قب(.
وذكر �أحمد حمد �ل�شحي، م�شت�شار د�ئرة �خلدمات �لعامة �أن �أكر �لباغات 
�لإلكرتونية، �لتي و�شلت �لد�ئرة، متحورت حفر �لطرق وت�شدعاتها، وحجب 
من  غريها  بجانب  �أغ�شانها،  �م��ت��د�د  ب�شبب  ل��ل��روؤي��ة،  �ل�����ش��و�رع  يف  �لأ���ش��ج��ار 
�أن �لد�ئرة  �مل�شاكل و�ل�شكاوى ذ�ت �ل�شلة باخلدمات و�ملر�فق �لعامة، موؤكد� 
تعر�شت  �لتي  �خلدمات،  و�إ�شاح  و�شيانة  ميد�نيا،  �خللل  ر�شد  �إىل  ب��ادرت 

للتلف، باأق�شى �شرعة ممكنة.
“�أبل  ط��ري��ق  ع��ن  تنزيله  ميكن  ر�ق���ب(  )كلنا  تطبيق  �أن  �ل�شحي  و��شتطرد 
�شتورز” و”�إندرويد” يف �لهو�تف �ملتحركة و�لأجهزة �لذكية، منا�شد� �لأهايل 
باإباغ �لد�ئرة عرب �لتطبيق �لإلكرتوين فور�، يف حال معاينة �أي ماحظة �أو 
خلل �أو خدمة حتتاج �إىل تعديل، مما يرتبط باخلدمات �لعامة، �لتي تقدمها 
�لتجميلية،  �ل��زر�ع��ة  �ل�شحي،  �ل�شرف  �ل��ط��رق،  �لأرب���ع،  �ل��د�ئ��رة  موؤ�ش�شات 

و�ملخلفات و�لنفايات.
وثمن �ل�شحي،�شاكر�   تفاعل �جلمهور مع �لتطبيق، ما يدل على �رتفاع من�شوب 
وعي وثقافة �لأهايل، د�عيا �إىل �لتو��شل على �لرقم �ملجاين خلدمة )ر�قب( 
�لبيئية، على �لرقم 8008118، م�شري� �إىل تكرمي �أكر م�شتخدم للتطبيق، يف 
ثم  �لتطبيق،  يف  �ملاحظة  �أو  �ل�شكوى  با�شتقبال  تق�شي  �لعمل  �آلية  �أن  حن 

ت�شنيف �ملو�شوع، و�إر�شاله �إىل �ملوؤ�ش�شة �ملخت�شة، �لتابعة للد�ئرة

•• ال�شارقة-الفجر:

�ل�����ش��ارق��ة ع���ن �شل�شلة  �ل��ب�����ش��ري��ة يف  �مل�����و�رد  ت��ع��ل��ن د�ئ�����رة 
ب��ر�جم��ه��ا �ل��ت��اأه��ي��ل��ي��ة ل�����ش��ه��ر ن��وف��م��رب �ل���ق���ادم يف مدينة 
حيث   . �ل�شرقية  و�ملنطقة  �لو�شطى  و�ملنطقة  �ل�شارقة 
�شيتم تنفيذ ) 26 ( برناجماً تاأهيلياً للباحثن عن عمل 
نظام  يف  �مل���درج���ن  �لعلمية  �مل���وؤه���ات  جميع  حملة  م��ن 
�لتي  �ل��د�ئ��رة  �لب�شرية وذل��ك �شمن خطط  �مل���و�رد  د�ئ��رة 
للم�شاهمة  �ملهنية  و قدر�تهم  تنمية مهار�تهم  �إىل  تهدف 
، وفق مناهج ومعايري  تاأهيلهم للح�شول على وظيفة  يف 
معتمدة حمليا وعاملياً . حيث �شتنظم �لد�ئرة ) 6 ( بر�مج 
�ل�شريبية  بالقو�عد  تتمثل  �ل�شارقة  مدينة  يف  تاأهيلية 
للقيمة �مل�شافة ، و��شرت�تيجيات �لإت�شال �ملوؤ�ش�شي �لفعال 
 ، �لنجاح  و��شرت�تيجيات  �لعقل  و�إد�رة   ، �شندوق  و�أم��ن   ،
�لتوجيه  وب��رن��ام��ج   ، و�لتميز  ب���الإب���د�ع  �لتفكري  وتنمية 

�لوظيفي لنظام �ملقابات �لوظيفية .

�أم����ا يف �مل��ن��ط��ق��ة �ل��و���ش��ط��ى ف�����ش��ت��ن��ف��ذ )4( ب���ر�م���ج ه���ي : 
�لتكنولوجيا �حلديثة يف �إد�رة نظم �مل�شرتيات ، و�لتحليل 
 ، و�لتميز  ب��الإب��د�ع  �لتفكري  وتنمية   ، �لع��م��ال(  )حتليل 

وتطوير �لذ�ت للعمل .
ويف �ملنطقة �ل�شرقية مبدينة خورفكان وكلباء ودبا �حل�شن 
ف�شيقام ) 16 ( برناجماً تاأهيلياً ، هي ��شا�شيات �لت�شوير 
�ل�شوئي ، و�لتكنولوجيا �حلديثة يف �إد�رة نظم �مل�شرتيات 
 ، ، و�لتوعية �لمنية �للكرتونية ، وتطوير �لذ�ت للعمل 
�لذ�تي  و�لتخطيط   ، و�لن�����ش��اين  �لجتماعي  و�لتيكيت 
للتميز �لوظيفي  ، و�لتميز و�لإبتكار يف �أعمال �ل�شكرتارية 
�مل�شوؤولية  يف  �حل��دي��ث��ة  و�لجت����اه����ات   ، �مل��ك��ات��ب  و�د�رة 
وبرنامج   ، �لع�شبية   �ل��ل��غ��وي��ة  و�ل��ربجم��ة   ، �ملجتمعية  

�لتوجيه �لوظيفي لنظام �ملقابات �لوظيفية .
�إق��ام��ة �ل��رب�م��ج �لتاأهيلية وفق  وي��ت��م �لإع���ان ع��ن م��ق��ار 
�ل��ت��و����ش��ل �لجتماعي  �مل���ح���ددة ع��رب م��و�ق��ع  م��و�ع��ي��ده��ا 

�خلا�شة بالد�ئرة.

جميع خدمات اقت�سادية عجمان الرقمية مربوطة بالهوية الرقمية

دائرة املوارد الب�سرية يف ال�سارقة تعلن عن براجمها التاأهيلية ل�سهر نوفمرب القادمبلدية منطقة الظفرة تنفذ خمططًا للتو�سع يف زراعة النباتات الربية مبدينة املرفاأ

بينها حفر واأ�شجار تعيق روؤية �شائقي ال�شيارات 

اجلمهور يتجاوب مع اخلدمات العامة يف راأ�س اخليمة ب�سكاوى الكرتونية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

ب���ن عبد�هلل  م���ع���ايل حم��م��د  �أك�����د 
�ل���ق���رق���اوي وزي����ر ����ش���وؤون جمل�س 
ن��ائ��ب رئي�س  �ل������وزر�ء و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
�ملنتدب  �ل��ع�����ش��و  �لأم���ن���اء  جم��ل�����س 
دولة  �أن  للم�شتقبل،  دب��ي  ملوؤ�ش�شة 
عاملية  م��ن�����ش��ة  مت���ث���ل  �لإم�����������ار�ت 
�لإن�شانية ومركز�  �ملعارف  مل�شاركة 
للتعاون �لدويل ل�شناعة �مل�شتقبل 
وخري �ملجتمعات، ما يج�شد ر�شالة 
�لتي  و�حل��و�ر  و�لتعاي�س  �لت�شامح 
تتبناها منذ تاأ�شي�شها. وقال معايل 
حممد �لقرقاوي يف ختام مناف�شات 
�لبطولة �لعاملية للروبوتات و�لذكاء 
جلوبال”  “فري�شت  �ل�شطناعي 
�لفرتة  يف  دب��ي  ��شت�شافتها  �ل��ت��ي 
�لدورة  �إن  �أك��ت��وب��ر..   27 –  24
بناء  يف  جنحت  للبطولة  �لثالثة 
�أكر  �مل�شتقبل بجمع  ق��در�ت جيل 
من 1500 م�شارك من 91 دولة 
و�لكو�در  �لطاب  �أر�شها من  على 
ر�شالة  لتبني  و�إل��ه��ام��ه��م  �ل�����ش��اب��ة 

وم�شوؤولية  عاملية  �إن�شانية  �شر�كة 
��شتد�مة  على  للحفاظ  م�شرتكة 
�لأر���س، ومو�جهة حتديات  كوكب 
ما  �ملحيطات،  يف  �مل��ل��وث��ات  �نت�شار 
�لعاملي  �حل����ر�ك  ت��ع��زي��ز  يف  ي�شهم 
معاليه  و�أ���ش��اف  �لبيئة.  حلماية 
�ل�شابة من  �ل��ك��و�در  �إن روؤي���ة ه��ذه 
يت�شاركون  �ل���ع���امل،  دول  خم��ت��ل��ف 
ويتناف�شون  و�لتطلعات،  �لأه��د�ف 

ت���وظ���ف  �ب������ت������ك������ار�ت  ت�����ق�����دمي  يف 
�ل�شطناعي  و�ل���ذك���اء  �ل���روب���وت 
عاملية،  لتحديات  حلول  �إي��ج��اد  يف 
�أف�شل  مب�����ش��ت��ق��ب��ل  �لآم�������ال  ي���ع���زز 
ي���ق���وده �ل�����ش��ب��اب ب���وع���ي و�إ�����ش����ر�ر 
و�لرتقاء  �ل��ن��ا���س  ح��ي��اة  لتح�شن 

مبجتمعاتهم.
و�أ�شار وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء 
دول���ة  ري������ادة  �أن  �إىل  و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل 

�لإمار�ت �إقليميا وعامليا يف خمتلف 
يف  وموقعها  �مل�شتقبلية،  �مل��ج��الت 
�خلارطة �لعاملية كنقطة تاق بن 
�ل��دول و�ل��ق��ار�ت، �أ�شهمت يف جناح 
دبي با�شت�شافة �أكرب دورة يف تاريخ 
�ل��ب��ط��ول��ة م���ن ح��ي��ث ع����دد �ل����دول 
�لبطولة  �ن��ط��اق  م��ن��ذ  �مل�����ش��ارك��ة 
�ملتحدة  �ل�����ولي�����ات  م����ن  ر����ش���م���ي���ا 
 2017 ع��ام  للعاملية،  �لأم��ري��ك��ي��ة 

مب�شاركة 157 دولة.
�لفرق  �ل���ق���رق���اوي  وه���ن���اأ حم��م��د 
�لعاملية  �ل���ب���ط���ول���ة  يف  �مل�������ش���ارك���ة 
�ل�شطناعي  و�ل��ذك��اء  للروبوتات 
لهذه  متمنيا  جلوبال”،  “فري�شت 
�لتوفيق  �لعامل  �شباب  �لنخبة من 
و�لنجاح ومو��شلة �لتطور وتنمية 
�ملجال  هذ�  يف  وخرب�تها  مهار�تها 
�حليوي، ومباركا للفرق �لتي حلت 
بالبطولة  ف��وزه��ا  �لأوىل  ب��امل��ر�ك��ز 

�لعاملية.
�لو��شع  �لعاملي  �لإقبال  �إن  وق��ال.. 
�ل��ب��ط��ول��ة يوؤكد  �مل�����ش��ارك��ة يف  ع��ل��ى 
مكانة �لإم����ار�ت ودوره���ا �مل��وؤث��ر يف 
جهود �لعامل لتوظيف �لتكنولوجيا 
يف �شناعة م�شتقبل �أف�شل، م�شري� 
�إىل �أن ما توفره دولة �لإمار�ت من 
بيئة تناف�شية حمفزة على �لإبد�ع 
ل�شتقطاب  و���ش��ع��ي��ه��ا  و�لب���ت���ك���ار، 
�مل��ب��ت��ك��ري��ن و�أ����ش���ح���اب �مل���و�ه���ب يف 
خمتلف �ملجالت، جعل منها وجهة 
�لأفكار  و�أ���ش��ح��اب  للعقول  عاملية 

�ل�شتثنائية.

•• مو�شكو-وام:

�طلع وفد من وز�رة �لد�خلية برئا�شة �للو�ء علي عبد�هلل علو�ن �لنعيمي قائد 
و�لع�شرين  �لثالث  �ل��دويل  �ملعر�س  زي��ارت��ه  - خ��ال  ر�أ���س �خليمة  �شرطة  ع��ام 
وز�رة  تنظمه  �ل��ذي   Interpolitex 2019 �لأمنية  و�مل��ع��د�ت  لاأجهزة 
�لد�خلية يف جمهورية رو�شيا �لحتادية - على �أحدث �لتطور�ت �لتقنية �ملتعلقة 
�لتقنيات  �أحدث  �ل�شركات من  مبنتجات وخدمات �لأمن �لد�خلي وما تعر�شه 

و�لأجهزة �لفنية �ملتطورة يف جمال �لأمن و�ل�شامة �لعامة.
�ملعر�س  لتنظيم  �جل��اري��ة  و�ل���ش��ت��ع��د�د�ت  �لتح�شري�ت  �شمن  �ل��زي��ارة  وت��اأت��ي 
�لدويل لاأمن �لوطني ودرء �ملخاطر �آي�شنار 2020، ودعوة �ل�شركات �لعاملية 

للم�شاركة يف �ملعر�س �لذي يقام يف �أبوظبي.
وقال �للو�ء �بن علو�ن - يف ت�شريح له - نتطلع مل�شاركة �ل�شركات �لرو�شية يف 
معر�س �آي�شنار 2020، �لذي �شيقام يف �لفرتة من 17 - 19 من مار�س 2020 
ويعترب من �أهم �ملعار�س �لدولية �ملتخ�ش�شة بعر�س �أحدث �ملنتجات �لتي تخدم 
�لعمل �لأمني و�ل�شرطي. و�أكد حر�س �ملتخ�ش�شن من كبار �مل�شوؤولن يف دولة 
�لإمار�ت ومنطقة �خلليج و�ملنطقة �لعربية على ح�شور �ملعر�س، �إ�شافة مل�شاركة 
عدد كبري من �لوفود �لتي متثل �لأجهزة �لأمنية على م�شتوى �لدولة، و�لتي 
حتر�س على �لطاع و�لتعاقد للح�شول على �أحدث �ملنتجات �لتي تدعم �لعمل 
يعترب  حيث  و�أ�شكالها،  �شورها  بجميع  �جل��ر�ئ��م  مكافحة  يف  وت�شاهم  �لأم��ن��ي 

�ملعر�س فر�شة لالتقاء باأكر من 600 �شركة من 50 دولة.

•• اأبوظبي -وام: 

مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  �شهد 
�آل نهيان وزير �لت�شامح �م�س �نطاق 
�شي  ب��ي  �مللكي  �ملعهد  م��وؤمت��ر  �أع��م��ال 
�إ�س لتكنولوجيا �ملعلومات 2019 يف 
دورته �لتا�شعة �لتي عقدت حتت �شعار 
�لت�شامح و�لإ�شتد�مة و متكن �ملر�أة«.

و�أك��د معاليه �أن دول��ة �لإم���ار�ت �أولت 
�ملر�أة �نطاقا  بتمكن  �هتماما كبري�ً 
من �لإمي��ان بدورها �لهام يف �ملجتمع 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  م�شرية  تعزيز  ويف 

يف �لقطاعات كافة.
“�لت�شامح  �مل���وؤمت���ر  ���ش��ع��ار  �إن  وق����ال 
ياأتي  �ملر�أة”  ومت��ك��ن  و�ل���ش��ت��د�م��ة 
ب�”عام  �ل����دول����ة  لح���ت���ف���اء  م���و�ك���ب���اً 
غر�شها  �ل���ت���ي  و�ل���ق���ي���م  �لت�شامح” 
�آل  �شلطان  ز�يد بن  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
– لتعزيز  ث���ر�ه  – ط��ي��ب �هلل  ن��ه��ي��ان 
�لت�شامح يف �ملجتمع ومتكن �ملر�أة مبا 
ي�شهم يف حتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة يف 

جمتمعنا.

لقيادة  �مل�شتنرية  �ل��روؤي��ة  �أن  و�أ���ش��اف 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  و  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل���دول���ة 
�لحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي 
�لأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لاأمومة 
�ملر�أة  ق��ادت  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة 
من  �ل��ع��دي��د  حتقيق  �إىل  �لإم���ار�ت���ي���ة 
ب��ه من  �لإجن����از�ت بف�شل م��ا حظيت 

دعم كبري يف �ملجالت كافة.
كلمته  خ���ت���ام  يف   - م��ع��ال��ي��ه  وت����ق����دم 
�ملكرمن  �ل��ط��ل��ب��ة  �إىل  ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ة   -
�جلامعات  خم��ت��ل��ف  م���ن  �مل���وؤمت���ر  يف 
و�لذين قدمو� بحوثا متميزة عك�شت 

مهار�تهم وقدر�تهم.
ي�شارك يف �ملوؤمتر عدد من �ملخت�شن 
��شت�شر�ف  حت���دي���ات  �أب������رز  مل��ن��اق�����ش��ة 

�ملعلومات،  تقنية  ���ش��ن��اع��ة  م�شتقبل 
و�لتطبيقات  �لإ���ش��ط��ن��اع��ي،  ك��ال��ذك��اء 
و�أمن  �لإلكرتوين  و�لتعليم   ، �لذكية 
�آمنة  رقمية  من�شة  لإن�شاء  �ملعلومات 
�إىل  �إ�شافة  �لإن��رتن��ت  على  لاأطفال 
لتجاربهم  �ملتحدثن  عر�س عدد من 

�ملوفقة يف متكن �ملر�أة �لإمار�تية.
ومت تكرمي �جلهات �لر�عية و�لد�عمة 

ل���ل���م���وؤمت���ر و�ل����ط����اب �ل���ف���ائ���زي���ن يف 
و�أ�شحاب  �لعلمية  �لبحوث  م�شابقة 
�لهمم، وذلك لتحفيز قدر�ت �ل�شباب 
وطني  �قت�شاد  بناء  على  وت�شجيعهم 
قائم على �ملعرفة و�لتنمية �مل�شتد�مة 

.
�لها�شمي  �لكاف  ع��ادل  �ملهند�س  و�أك��د 
لوكالة  ت�����ش��ري��ح  يف  �مل���وؤمت���ر  رئ��ي�����س 
�أنباء �لإمار�ت / و�م /: “نحن ن�شتمد 
�لقيادة  من  �مللهمة  و�لدرو�س  �لروؤية 
�ل���ر����ش���ي���دة �ل���ت���ي و���ش��ع��ت دول���ت���ن���ا يف 
مقدمة �لعامل �لرقمي �لذكي، لتكون 
ر�ئدة يف �لتحول �إىل �لقت�شاد �ملعريف 
و�مل��ن��اف�����ش��ة يف ري����ادة �لأع���م���ال، وذلك 
�نطاقا من حر�س �ملغفور له �ل�شيخ 
�آل نهيان، طيب �هلل  ز�ي��د بن �شلطان 
ثر�ه ، على �لنهو�س بالوطن ب�شو�عد 
و�ل��ت��م��ك��ن، و�شوًل  ب��امل��ع��رف��ة  �أب��ن��ائ��ه 
وتو�فقاً   ،2021 �لإم������ار�ت  ل���روؤي���ة 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �إ�شرت�تيجية  م��ع 
مئوية  لأه�����د�ف  وحت��ق��ي��ق��اً   ،2030

�لإمار�ت 2071 ».

م����ن ج���ه���ت���ه �أك�������د �����ش����ع����ادة �ل���دك���ت���ور 
ج���م���ال ���ش��ن��د �ل�������ش���وي���دي م���دي���ر عام 
و�لبحوث  للدر��شات  �لإم���ار�ت  مركز 
بهذه  ت�����ش��ري��ح  يف   - �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لعا�شمة  �ح��ت�����ش��ان  �أن   - �مل��ن��ا���ش��ب��ة 
�ل�شنوي  “�مللتقى  لفعاليات  �أبوظبي 
�ملعلومات  لتكنولوجيا  �مللكي  للمعهد 
�لر�ئد  للدور  تاأكيد�  “ ياأتي   2019
�ل������ذي ت�����ش��ط��ل��ع ب����ه �أب����وظ����ب����ي على 
ريادتها  ل��ت��ع��زي��ز  �ل���ع���امل���ي  �مل�����ش��ت��وى 
عاملية  ع��ا���ش��م��ة  م��ك��ان��ت��ه��ا  وت��ر���ش��ي��خ 

للت�شامح.
من جانبه لفت �شعادة باتريك مودي 
�لدولة،  ل��دى  �ملتحدة  �ململكة  �شفري 
معهد  بها  يتمتع  �ل��ت��ي  �لأه��م��ي��ة  �إىل 
من  ُي��ع��ت��رب  و�ل����ذي  �إ�س”  ���ش��ي  “بي 
�ملوؤ�ش�شات �ملهنية �لعاملية �لر�ئدة �لتي 
ت�شهم يف �إر�شاء �شر�كات بن �ملوؤ�ش�شات 
�ملتحدة  �مل��م��ل��ك��ة  ك���ل م���ن  �ل��ت��ق��ن��ي��ة يف 
�لتنوع  ل�����ش��م��ان   ، �لإم��������ار�ت  ودول�����ة 

�لقت�شادي �ملعريف.
وي��ق��ام ع��ل��ى ه��ام�����س �مل���وؤمت���ر معر�س 

�شركات  م����ن  �ل���ع���دي���د  ف���ي���ه  ت�������ش���ارك 
و�ملوؤ�ش�شات  �ل���ع���امل���ي���ة،  �ل��ك��م��ب��ي��وت��ر 
�ملتميزة،  �ملحلية  و�جلامعات  �لوطنية 
�لتطبيقات  ع���ر����س  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 

�لذكية �لفائزة.
وت�����ش��ل��م م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ن���ه���ي���ان بن 
�ملعهد  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان م��ن  �آل  م��ب��ارك 
معاليه  جلهود  تقدير�ً  تذكارياً  درع��اً 
�لبتكار  وتعزيز  دعم  يف  �لبّناء  ودوره 
لإ�شت�شر�ف  �مل���ت���م���ي���زة  و�إجن������از�ت������ه 

�مل�شتقبل �لتقني.

وفد الداخلية يزورمعر�س الأجهزة واملعدات الأمنية يف رو�سيا

نهيان بن مبارك ي�سهد انطالق موؤمتر املعهد امللكي لتكنولوجيا املعلومات 

•• اأبوظبي - وام:

�لتقى �شعادة مطر �شامل �لظاهري، وكيل وز�رة �لدفاع 
يف مقر �لوز�رة باأبوظبي �م�س �شعادة �أندرو بريدجمان 

وكيل وز�رة �لدفاع �لنيوزيلندية، و�لوفد �ملر�فق.
�لدفاعي  �ل��ت��ع��اون  ع���اق���ات  ب��ح��ث  �ل��ل��ق��اء  ومت خ���ال 

بحث  كما  تعزيزها..  و�شبل  �ل�شديقن  �لبلدين  ب��ن 
ذ�ت  و�لدولية  �لإقليمية  �لق�شايا  من  ع��دد�  �جلانبان 

�لهتمام �مل�شرتك، وتبادل وجهات �لنظر حولها.
ح�شر �ل��ل��ق��اء ع��دد م��ن ك��ب��ار �مل�����ش��وؤول��ن و�ل�����ش��ب��اط يف 
�لدفاع  وز�رة  ل��وك��ي��ل  �مل���ر�ف���ق  و�ل���وف���د  �ل���دف���اع،  وز�رة 

�لنيوزلندي.

•• دبي-وام:

للروبوتات  �ل���ع���امل  ب��ط��ول��ة  �أروق������ة  يف  و�ح�����دة  ج��ول��ة 
�أكر  دب��ي  يف  ج��ل��وب��ال  فري�شت  �ل�شطناعي  و�ل��ذك��اء 
من كافية للتعرف على �شعوب 191 دولة يحمل كثري 
منهم مفرد�ت من ثقافاتهم �ملحلية تتجلى يف ماأكولت 
لبادهم  ت����روج  مل�شقات  وح��ت��ى  وحت���ف  وم��ل��ب��و���ش��ات 

�لزو�يا  �إح��دى  يف   . �جلمالية  معاملها  وتظهر  �شياحيا 
ب��ال��ب��ق��اوة وهي  �أذرب��ي��ج��ان  ف��ري��ق  �أع�����ش��اء  ي�شتقبلك 
�أو رمبا  �أذربيجان  زرت  �إذ�  �إل  لك  ت�شنح  ل  قد  فر�شة 
�أبو�بها  �شتفتح  �لتي  بدبي  �لعاملية  �لقرية  يف  جناحهم 
نهاية �ل�شهر �حلايل لكن ل فرق لأن دبي هي �لقرية 
�لعاملية �لد�ئمة �لتي حتدث عنها �ملفكرون وم�شت�شرفو 

�مل�شتقبل.

وكيل وزارة الدفاع يلتقي وفدا من وزارة الدفاع النيوزيلندية

قرية عاملية لأدوات تكنولوجيا امل�ستقبل يف فري�ست جلوبال 

يف اختتام مناف�شات البطولة العاملية للروبوتات والذكاء ال�شطناعي فري�شت جلوبال بدبي

القرقاوي : الإمارات من�سة عاملية مل�ساركة املعارف الإن�سانية 
ومركز للتعاون يف �سناعة امل�ستقبل وخري املجتمعات

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/1551 تنفيذ مدين  
مانيكانتان  2-مانو  توندييل  كاكار�  �شهانيد  �شدهم/1-  �ملنفذ  �ىل 
�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  مانيكانتان  ماهي�س   -3 في�شو�ناتان 
طالب �لتنفيذ/بنك �شادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�شي( قد �أقام عليك 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اه  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وقدره )1107852.50( درهم بالت�شامن �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�لتنفيذية بحقك  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان 
يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر 

هذ� �لعان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2019/2187 اإ�صتئناف جتاري 

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-�شريدهار جلوبال فودز )�س م ح( 2-�ن��ريوده جويل 
�شيام �شوندر جويل جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف/بنك �وف �نديا 
عبد�هلل  عبد�لوهاب  علي  وميثله/عبد�هلل  �لعاملي(  �مل��ايل  دب��ي  مركز  )ف��رع 
 2019/732 رقم   بالدعوى  �ل�شادر  �لقر�ر/�حلكم  ��شتاأنف  قد   - �ل�شويدي 
جتاري كلي وحددت لها جل�شه يوم �لحد �ملو�فق 2019/11/3 �ل�شاعة 10.00 
�شباحا بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/2988  تنفيذ عمايل 
�ل��ب��ي��ان��ات - م م ح    �إي �لخ����وة لإد�رة وح��م��اي��ة  �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1-  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ خالد عدنان �شعد - قد 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاه  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )81851( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   3152 مبلغ  �ىل  بال�شافة 
�ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/1686 تنفيذ مدين  
حمل  جمهول  تومب�شون  لليفلن  باتريك  روج��ري  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لتنفيذ/�لبحر وم�شاركوه للمحاماة و�ل�شت�شار�ت  �لقامة مبا �ن طالب 
�لقانونية - ل�شاحبه / يو�شف وميثله / يو�شف حممد ح�شن حممد �لبحر 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام عليك �لدعوى  - قد 
�ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )69816( وق��دره  به  �ملنفذ 
عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2019/3463 تنفيذ عمايل 
جمهول  م   م  ذ  �س   - �لكهروميكانيكية  لعمال  �لريامي  �شده/1-  �ملنفذ  �ىل 
ر�مد��س وميثله / �حمد ح�شن  ك��ري�ن  �لتنفيذ/  �ن طالب  �لقامة مبا  حمل 
�مل��ذك��ورة �عاه  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق��ام عليك  �مل��ازم��ي - قد  حممد عبد�هلل 
�لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )113252.5(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك 
�ملحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   5186 مبلغ  �ىل  بال�شافة  �ملحكمة.  خزينة  �و 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

��شم �مل�شفي وعنو�نه : �لنوياتي حما�شبون قانونيون 
�لعنو�ن :مكتب )604( ملك برج دبي )�ل�شيخ من�شور �ل ثاين ( ، ديرة ، ميد�ن بني يا�س ، 

هاتف: 2228199-04-971 �لفاك�س : 971-4-2238055  
�لتاأ�شر  يف �ل�شجل �لتجاري  باأن قد مت  مبوجب هذ� تعلن د�ئ��رة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
لديها بتعين �مل�شفي �ملذكور �عاه للقيام بت�شفية �ل�شركة �ملا�س يالديز للتجارة )�س ذ م م( 

ذلك مبوجب قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري �لعادية 
تاريخ ت�شديق �لقر�ر : 2018/8/13  تاريخ �لقر�ر : 2018/8/1      

وعلى من لديه �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل  �مل�شفي �ملعن يف مكتبه �لكائن بدبي على 
�لعنو�ن �ملذكور �عاه م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذلك يف خال 45 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة   

��شم �مل�شفي : �لنوياتي حما�شبون قانونيون   
��شم �ل�شركة وعنو�نها : �ملا�س يالديز للتجارة - �س ذ م م 

رقم �لرخ�شة : 760193
�لعنو�ن : مكتب رقم 104 ملك عفر�ء نا�شر �جلاف - ديرة - �خلبي�شي ، 

�ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة  ،  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : 1232765   
مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بانحال 

�ل�شركة �ملذكورة �عاه وذلك مبوجب قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري �لعادية  و�مل�شدق لدى كاتب �لعدل.  
تاريخ �لقر�ر :  2018/8/1

تاريخ ت�شديق �لقر�ر : 2018/8/13 
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي : �لنوياتي حما�شبون قانونيون - دبي ،   �لعنو�ن 
:مكتب )604( ملك برج دبي )�ل�شيخ من�شور �ل ثاين ( ، ديرة ، ميد�ن بني يا�س ، هاتف : 971-04-2228199 
�لفاك�س : 2238055-4-971  م�شطحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لور�ق �لثبوتية وذلك يف خال 45 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعان
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/7056 
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  الم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/10/30 الربعاء  يوم  م�شاء   6:00 ال�شاعة 

�شده مكتب ال�شيخ خالد عبيد لدارة املوؤ�ش�شات او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                        الو�شف          �شعر التقييم  

                                                 اأغرا�ض مكتبيه             7,900 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغة هرمو�شا

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2215033 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ر��شد مفتاح ر��شد مفتاح �لنعيمي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف وليد ح�شن حيدر علي �حلمادي
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

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

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�خليار �ملثايل للدهان 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�لديكور  رخ�شة رقم:1065987 
تعديل وكيل خدمات/��شافة جابر حارب مغري جابر �خلييلي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر�شو�ن ذوقان بو عماد %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علي �نور �لعود

تعديل وكيل خدمات/حذف �شميه �شامل بال �شامل �لدرمكي
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

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

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28 

اإع����������الن
غيار  لقطع  �ل�ش�����ادة/�خل�شر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيار�ت  رخ�شة رقم:1017656 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة بدر �خل�شر عقيل %100

تعديل وكيل خدمات/حذف حممد ر��شد �شعيد �خلرو�شي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �خل�شر عقيل نا�شر

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

هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 

بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

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

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم 

ميغا - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1180986-1  تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/�شحر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ل�شحر�ء للنجارة �ليدوية
رخ�شة رقم:CN 1062026  تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شي روز 

للهد�يا
رخ�شة رقم:CN 2176451  تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم 

قارة ��شيا
رخ�شة رقم:CN 1197526  تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/زو�يا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لعمال �مل�شغولت
رخ�شة رقم:CN 2397870  تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شتيم �ند ببلز در�ي كلن ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1849680 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل علي حممد علي �لربيكي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لرحمن �حمد ن�شيب كر�مه �جلابري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد يحيى حممد عبده مدعور

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 50000
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 4.00*1.00 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/�شتيم �ند ببلز در�ي كلن ذ.م.م

STEAM & BUBBLES DRY CLEAN LLC
�ىل/�شتيم �ند ببلز در�ي كلن - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

STEAM & BUBBLES DRY CLEAN - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خال 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

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

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مز�رع غنتوت �مللكية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1433311 
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/مز�رع غنتوت �مللكية
GHANTOOT ROYAL FARMS

�ىل/مز�رع غنتوت �مللكية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
GHANTOOT ROYAL FARMS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/غنتوت هايرب ماركت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2404189 
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/غنتوت هايرب ماركت
GHANTOOT HYPERMARKET

�ىل/غنتوت هايرب ماركت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
GHANTOOT HYPERMARKET - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم كار�فايل

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2363808 
تعديل �ل�شركاء تناول وبيع

�شاحله �شيخ حممد باقي�س من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شاحله �شيخ حممد باقي�س من 0% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تناول وبيع/حذف حممد �نظر حيدر زمان
تعديل ��شم جتاري من/مطعم كار�فايل

KARAVALI RESTURANT

�ىل/مطعم كار�فايل - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
KARAVALI RESTURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/غنتوت �مللكي للنقليات �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1433657 
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/غنتوت �مللكي للنقليات �لعامة
ROYAL GHANTOOT GENERAL TRANSPORT

�ىل/غنتوت �مللكي للنقليات �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
ROYAL GHANTOOT GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغة �لنخبة �ملتطورة ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1324096 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل علي حممد علي �لربيكي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لرحمن �حمد ن�شيب كر�مه �جلابري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد يحيى حممد عبده مدعور

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/م�شبغة �لنخبة �ملتطورة ذ.م.م
ALNUKHBA ADVANCED LAUNDRY LLC

�ىل/م�شبغة �لنخبة �ملتطورة  - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
ALNUKHBA ADVANCED LAUNDRY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شوبر ماركت �شمارت و�ي ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2085990 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة غالب عبد�هلل �شلطان �شيف �لكعبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علي �شعيد �شالح حممد �لنعيمي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف توم �شريياك تي جي كورياكو�شي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف كليتو�س كارلي�س كليتو�س ��س
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/�شوبر ماركت �شمارت و�ي ذ.م.م
SMART WAY SUPERMARKET LLC

�ىل/�شوبر ماركت �شمارت و�ي  - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
SMART WAY SUPERMARKET - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/وينرت�شال ميدل �ي�شت جي �م بي �ت�س - �أبوظبي

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1176944 
تعديل مدير/��شافة هلج كري�شتيان بيوثان

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة وينرت�شال ديا جي �م بي �ت�س
WINTERSHALL DEA GMBH

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف وينرت�شال ميدل �ي�شت جي �م بي �ت�س
Wintershall Middel East Gmbh

تعديل ��شم جتاري من/وينرت�شال ميدل �ي�شت جي �م بي �ت�س - �أبوظبي
WINTERSHALL MIDDLE EAST GMBH - ABU DHABI

�ىل/وينرت�شال ديا جي �م بي �ت�س - �أبوظبي
WINTERSHALL DEA GMBH - ABU DHABI

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

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

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28 

اإع����������الن
�ل�ش�����ادة/زو�يا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للماب�س �لن�شائية
رخ�شة رقم:CN 2449356  تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/زيان ديز�ينز للديكور و�ملقاولت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2721716 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حيدر �حمد مبارك �شقر�ن �حلارثي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممود حممد حممد فهمي %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد جعفر �حمد �ل�شيباين

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة null* null �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/زيان ديز�ينز للديكور و�ملقاولت

ZIAN DESIGNS DECORATION AND CONTRACTING
�ىل/زيان ديز�ينز للديكور و�ملقاولت ذ.م.م

ZIAN DESIGNS DECORATION AND CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خال 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

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

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيمر لهند�شة �لبناء

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1771157 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حيدر �حمد مبارك �شقر�ن �حلارثي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممود حممد حممد فهمي %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد جعفر �حمد �ل�شيباين

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1* 1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/�شيمر لهند�شة �لبناء

SHIMMER ENGINEERING CONSTRUCTION
�ىل/�شيمر لهند�شة �لبناء ذ.م.م

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

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

العدد 12768 بتاريخ 2019/10/28 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لنه�شة للتعبئة و�لتغليف

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2805793 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حيدر �حمد مبارك �شقر�ن �حلارثي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد يو�شف توفيق �لعلي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد يو�شف توفيق �لعلي من 100% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف هاجر خالد عي�شى �حمد �لبلو�شي

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة null* null �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/�لنه�شة للتعبئة و�لتغليف
ALNAHDA FOR PACKAGING

�ىل/�لنه�شة للتعبئة و�لتغليف ذ.م.م
ALNAHDA FOR PACKAGING LLC

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

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

�ختار جميل معو�س حميط مبنى بريوتي يحمل ندوب �حلرب ويعّد 
�أحد معامل �ملدينة ليعطي ع�شر�ت �لطاب حما�شرة حول �ل�شيا�شة 
�لعا�شمة  يف  حولهم  تت�شع  �لتظاهر�ت  كانت  فيما  �ل��ع��ام،  �مل��ج��ال  يف 
يف  �لأمريكية  �جلامعة  يف  �ل�شيا�شية  �لعلوم  �أ�شتاذ  ويقول  �للبنانية. 
بريوت �إن هذ� �ملبنى �ملعروف با�شم “�لبي�شة” يف و�شط بريوت “مكان 
تلتقي فيه �ملعرفة و�لتطبيق يف �آن”، مو�شحاً كيف �شكلت �لتظاهر�ت 
�ملكان.  هذ�  �إىل  للدخول  مفتاحاً  �لعا�شر،  يومها  �ل�شبت  تدخل  �لتي 
م�شري�ً  �شيا�شي”،  فعل  هو  هنا  �لتدري�س  من  “�لتمكن  �أن  و�أ���ش��اف 
�إىل �لبناء �لرمادي �ل�شخم خلفه، فيما �شدحت من حوله �شرخات 
يف  “�لبي�شة”  مبنى  و�شّيد  �ل�شيا�شية.  بالطبقة  �مل��ن��ددة  �ملحتجن 
جمّمع  من  ج��زء�ً  يكون  �أن  �ملقرر  من  وك��ان  �ملا�شي.  �لقرن  �شتينات 
 )1990-1975( �لأهلية  �حل��رب  لكن  ب���ريوت،  يف  �شخم  جت��اري 
و�شعت حد�ً لهذه �خلطط. ومع بدء عملية �إعادة �إعمار و�شط بريوت 
بعد �حلرب عرب �شركات خا�شة حولت معامل �لو�شط �لتقليدية �إىل 
باأن  �أي�شاً  مهدد�ً  �لافتة  �لهند�شة  ذي  �ملبنى  هذ�  كان  فارهة،  مباٍن 
�لكربى  �خلا�شة  �ل�شركات  وح��ّدت  �أي�شاً.  �لرتميم  موجة  يف  ي�شيع 
ب���ريوت من  �إع����ادة �لإع��م��ار يف و���ش��ط  �ل��ت��ي ت�شلمت  و�مل��ث��رية للجدل 
�إمكانية �لدخول �إىل هذ� �ملعلم. وعلى �لرغم من ذلك، بات �ملبنى يف 

�لت�شعينات، ولوقت ق�شري، مركز�ً حلفات ومهرجانات �شرية.

�شّجلت ن�شاء رو�شيات حمتجز�ت يف خمّيمات تابعة لاأكر�د يف �شوريا 
ت�شم متطرفن و�أ�شرهم، منا�شد�ت موؤثرة للرئي�س فادميري بوتن 
�ل�شي�شانية  �لنا�شطة  وقدمت  بلدهن.  �إىل  �ل��ع��ودة  على  لي�شاعدهن 
خيد� �شار�توفا �لتي �نخرطت يف عملية �إعادة �أر�مل و�أطفال مقاتلي 
“�آر بي كي”  �لتي ن�شرها موقع  �لت�شجيات  تنظيم د�ع�س �لإرهابي 
تاريخ ت�شجيل  �ل�شبت. لكن مل يت�شح بعد  �لإخباري يف وقت متاأخر 
�ملنا�شد�ت. و�أ�شارت �لن�شاء �إىل خمّيمن خمتلفن يتم فيهما �حتجاز 
من ي�شتبه باأنهم �أفر�د �أ�شر عنا�شر تنظيم د�ع�س وهما �لهول يف �شمال 
�شرق �شوريا وعن عي�شى قرب �حلدود �لرتكية. و�ن�شم �آلف �لرو�س 
بع�س  رو�شيا  و�أع��ادت  و�ل��ع��ر�ق.  �شوريا  د�ع�س يف  تنظيم  �إىل �شفوف 
�لن�شاء و�لأطفال. ويف �لت�شجيل، قالت �مر�أة عّرفت عن نف�شها با�شم 
�مل�شاعدة لأعود  “�أطلب  يوليا كريوكوفا من مدينة �شان بطر�شبورغ 
قبل �أن جته�س بالبكاء.  �إىل بلدي. ل �أريد �لعودة �إىل تنظيم د�ع�س”، 
و�أ�شافت “�أنا�شد �لرئي�س فادميري بوتن” من �أجل �لعودة. و�أ�شارت 
خميم  يف  �أخ��ري��ات  ن�شاء  قبل  من  لل�شرب  تعر�شها  تخ�شى  �أنها  �إىل 
�لهول ممن ل تزلن من �أن�شار تنظيم د�ع�س. وقالت “�إنهن عدو�نيات 
ماذ�  �أع��رف  ل  �لنا�س،  وي�شربن  �خليام  �لنري�ن يف  ي�شرمن  للغاية. 
�أفعل«. وقالت �شار�توفا ل�شبكة “�آر بي كي” �إن �أقارب �لن�شاء تو��شلو� 
�أن جميع هوؤلء �لن�شاء �شافرن �إىل �شوريا للعي�س مع  معها. و�أف��ادت 

�أزو�جهن من عنا�شر تنظيم د�ع�س �لذين قتلو� لحًقا.

تعزيز�  �أم�س  �ل��ربمل��ان  على  �شغوطهم  بريطانيا  يف  �ملحافظون  كثف 
�إج��ر�ء �نتخابات عامة مبكرة  �ل��وزر�ء بوري�س جون�شون  لطلب رئي�س 
وك�شر �جلمود �لذي يعرتي �خلروج من �لحتاد �لأوروبي )بريك�شت( 
�إن �لربملان يحتجز �لباد رهينة. لكن يف �لوقت �لذي ينتظر  وقالو� 
�أن يو�فق �لحت��اد �لأوروبي  �ملعار�شة،  �أح��ز�ب  �أكرب  فيه حزب �لعمال، 
على �إرجاء �خلروج كما يطالب حزبان �آخر�ن مبوعد �أقرب لانتخابات 
�أن حماولة �حلكومة لإجر�ء �نتخابات مبكرة  �ملبكرة يبدو حتى �لآن 
�أن تغادر بريطانيا  12 دي�شمرب كانون �لأول �شتف�شل. ومن �ملقرر  يف 
�لحتاد �لأوروبي يوم �خلمي�س لكن على �لرغم من �أن �حلكومة تقول 
�إن هذ� هو �ملوعد �لقانوين �ملفرت�س ل يتوقع كثريون �أن يفي جون�شون 
بوعده “�أفعل )ذلك( �أو �أموت” يوم 31 �أكتوبر- ت�شرين �لأول بعد �أن 
و�فق �لتكتل �لأوروبي على تاأجيل جديد للربيك�شت. وقال جون�شون يف 
وقت متاأخر �أم�س  �لأول �ل�شبت “ل ميكن �أن يحتجز �لربملان �لباد 
ل  و�لأ�شخا�س  �ل�شركات  “ماين  و�أ�شاف  ذلك”.  من  �أك��ر  رهينة 
ي�شتطيعون تخطيط م�شتقبلهم. هذ� �ل�شلل يت�شبب يف �شرر حقيقي 

ويتعن �أن تتحرك �لباد �إىل �لأمام يف 2020«.

عوا�شم

بريوت

مو�سكو

لندن

الحتالل الإ�سرائيلي يعتقل 10 فل�سطينيني 
بال�سفة ويطلق النار على مزارعي غزة

•• رام اهلل -وام:

�عتقال  تخللها  وتفتي�س  ده��م  حملة  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �لح��ت��ال  ق���و�ت  �شنت 
ع�شرة من �ل�شبان �لفل�شطينين بال�شفة �لغربية و�لقد�س �ملحتلة .. فيما 
و��شلت جمموعات من �مل�شتوطنن �لعتد�ء على قاطفي �لزيتون و�شرقة 
مدينة  يف  �لحتال  ق��و�ت  مع  مو�جهات  �م�س  فجر  و�ندلعت  �ملحا�شيل. 

قلقيلية تخللها �إطاق للقنابل �مل�شيلة للدموع.
وقال �شهود عيان �إن جنود �لحتال �أطلقو� قنابل م�شيلة للدموع باجتاه 

�ملو�طنن يف حي �لنقار غرب قلقيلية، ما �أوقع �إ�شابات بالختناق.
�إغ��اق مد�خل بلدة  �أخ��رى و��شلت قو�ت �لحتال �شباح �م�س  من جهة 

عزون �شرقي قلقيلية وت�شديد �حل�شار عليها.
ويف قطاع غزة فتحت قو�ت �لحتال �شباح �م�س نري�ن ر�شا�شاتها �شوب 
�لقطاع  جنوبي  خانيون�س  حمافظة  �شرقي  خز�عة  بلدة  �شرقي  �ملز�رعن 

دون �لإباغ عن �إ�شابات.
ويف �شياق �عتد�ء�ت جمموعات �مل�شتوطنن على قاطفي �لزيتون بال�شفة 
�شرق م�شتوطنون �شباح �م�س ثمار �لزيتون من �أر��شي �ملو�طنن �لو�قعة 

د�خل �شياج م�شتوطنة “�يتمار” جنوب �شرق نابل�س وك�شرو� �أغ�شانها.
وقال �شعد عو�د رئي�س جمل�س قروي قرية عورتا قرب نابل�س �إن �ملو�طنن 
ح�شولهم  بعد  �مل�شتوطنة  �شياج  خ��ارج  �أر��شيهم  �إىل  �لدخول  من  متكنو� 
�أنهم تفاجئو� بقيام �مل�شتوطنن ب�شرقة ثمار  �إل  �أيام  على تن�شيق خلم�شة 

�لزيتون وتك�شري �لأغ�شان ب�شكل ��شتفز�زي.

�شل�شلة ب�شرية من جنوب البالد اإىل �شماله   

لبنان يبحث عن بداية جديدة.. كفى لأمراء احلرب 

مرتزقة اأنقرة بعيدون من اأن يكونوا موحدين

تقرير: تركيا متار�س الإرهاب يف �سوريا عرب وكالئها
•• باري�ض-وكاالت:

“لوبو�ن”  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف  ت���ق���ري���ر�ً  �أن����دري����ه  ج��ريمي��ي  �أع����د 
�لفرن�شية �أظهر فيه كيف جتند تركيا �ملجموعات �ملتطرفة 
�إىل  بد�ية  وتطرق  �ل�شوري.  �ل�شمال  يف  �أجند�تها  خلدمة 
�لكردية  للمر�أة  حياً  رم��ز�ً  كانت  �لتي  خلف  هفرين  مقتل 
و�شاحبة �بت�شامة هادئة ونظرة لمعة. هي �شيا�شية �شورية 
)34 عاماً( تعر�شت للتعذيب و�لقتل يف 12 �أكتوبر �حلايل 
�ل�شرقية �لتي ت�شتخدمها تركيا يف  �أح��ر�ر  على يد جماعة 

�جتياحها ل�شمال �شرق �شوريا.
ديريك،  م�شت�شفى  ع��ن  �ل�����ش��ادر  �جل��ث��ة  ت�شريح  تقرير  �إّن 
ي�����ش��رد �لأعمال  �ل���ن���ور،  �أب�����ش��رت فيها خ��ل��ف  �ل��ت��ي  �مل��دي��ن��ة 
�شنتيمرت�ً   12 ب�  ر�شا�شة  “جرح  �أعدموها:  �لوح�شية من 
�ل�شدغ  وم��ن  حوله،  متفحمة  و�لب�شرة  �شنتيمرت�ً   1.5 و 
�لوجنية  �ل�شدغية،  �ل��ع��ظ��ام  يف  ك�شور  �ل��ف��م،  �إىل  �لأمي���ن 
و�لفك �ل�شفلي، �ملنطقة غائرة...” وميتد �لو�شف �لتقني 
لآثار �لتعذيب على ج�شم هذه �ملدنية على مدى �شفحتن.
باإز�لة هذه  �ملدمن على �لربوباغند�  �لإع��ام �لرتكي  فرح 
لكّن �شديقها �شريز�ت ح�شن �أكد �أّن هفرين  “�لإرهابية”. 
كانت  ب��ل  �ل�شاح  ق��ط  ت�شتخدم  مل  و�أن��ه��ا  مقاتلة  تكن  مل 
�لكردي.  �ملجتمع  �م��ر�أة هادئة ومتزنة و�شوتها م�شموع يف 
�ل�شخ�شيات  “لقد قتلوها لأنها كانت و�حدة من  و�أ�شاف: 
لقد  �شوريا.  �شمال  و�لعرب يف  �لأك���ر�د  عند  �شعبية  �لأك��ر 
�لأمريكين،  مب�����ش��اع��دة  حقيقية”.  دمي��وق��ر�ط��ي��ة  ك��ان��ت 
عن  �مل�شتقل  �شوريا  م�شتقبل  ح��زب  �ملهند�شة  ه��ذه  �أ�ش�شت 

وحد�ت حماية �ل�شعب �لكردية. 

م�شاهد قا�شية اأخرى
لي�شت خلف �شوى �أ�شهر �شحايا �لإعد�م خارج �إطار �لق�شاء 
و�لتي �شنتها جماعة �أحر�ر �ل�شرقية �شباح �ليوم نف�شه على 
�لقام�شلي  من  �شوريا  �شمال  على  متتد  �لتي  �أم-4  طريق 
�شائقها و�شتة مدنين  ُقتل  �لغرب.  �إىل منبج يف  �ل�شرق  يف 
و�أك���ده بحث  �لذ�تية  ل���اإد�رة  وفقاً  نف�شه  �ملكان  �آخ��ري��ن يف 
هذه  م��ن  لأرب���ع  ���ش��ور  �إىل  ��شتند  �ل���ذي  نف�شها  �ل�شحيفة 

ويت�شم �حلر�ك بال�شلمية، �إل �أن �لأيام �لأخرية �شهدت 
�لذين يقطعون  و�ملتظاهرين  �لأم��ن  توتر�ت بن قو�ت 
�ل��ع��ا���ش��م��ة وخ���ارج���ه���ا، يف حماولة  رئ��ي�����ش��ي��ة يف  ط��رق��ا 
مطلبهم  لتنفيذ  �ل�شلطة  على  �ل�شغط  لتكثيف  منهم 
وب��اءت حم��اولت �جلي�س فتح  �أول.  با�شتقالة �حلكومة 
�ل�شل�شة  مبادرة  يف  �مل�شاركون  وجتمع  بالف�شل.  �لطرق 
�إىل  �ل�شمال  من  �ل�شريعة  �لطرق  ط��ول  على  �لب�شرية 
وبع�شهم  �لأق����د�م،  على  ���ش��ري�ً  �ليها  وو�شلو�  �جل��ن��وب، 
�لهو�ئية. وقالت جويل تيغو  �أو  �لنارية  �لدر�جات  على 
�ملبادرة،  منظمي  �أح���د  وه��ي  ع��ام��اً(،   31( نا�شيف  ب��و 
ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س “كل ���ش��يء ب���ات ج���اه���ز�ً، لدينا 
ماأ  يف  ي�شاعدوننا  �لنارية  �ل��در�ج��ات  على  متطوعون 
هذه  خلف  “�لفكرة  و�أ�شافت  �ل�شل�شلة«.  يف  �لفر�غات 
�ل�شل�شلة �لب�شرية هي �أن نظهر �أن لبنان من �شماله �إىل 
جنوبه يرف�س �لطائفية«. ومتيزت �لتظاهر�ت يف لبنان 
ب�شمولها خمتلف �لأر��شي �للبنانية وخمتلف �لطو�ئف 

•• وا�شنطن-وكاالت:

ك���وه���ن يف �شحيفة  �لأم���ري���ك���ي روج�����ر  �ل���ك���ات���ب  ذك����ر 
�لبلد�ن  مقدمة  يف  ك��ان  لبنان  ب��اأن  تاميز”  “نيويورك 
يعي�س  �لآن  ه��و  “ها  وق���ال:  �أه��ل��ي��ة،  ح��رب��اً  �شهدت  �لتي 
رف�شاً  وم���وح���د�ً  و����ش��ع��اً  ه��دي��ر�ً  وي�شهد  ع��رب��ي��اً،  رب��ي��ع��اً 
لل�شرقة و�لف�شاد و�ملح�شوبية �لتي ت�شببت ببوؤ�س و��شع 

�لنطاق يف هذه �لأر�س �جلريحة«. 
“�إنهم �ل�شعب، مو�طنون عاديون �كت�شفو� فجاأة  وقال: 
مطالبن  �ملركزي،  �لبنك  �أم��ام  يقفون  �للبناين،  �لعلم 
برحيل حاكم م�شرف لبنان �لذي بقي يف من�شبه مدة 
و�إعطاء  �لق�شائية،  لل�شلطات  نف�شه  وت�شليلم  طويلة، 
�لفرن�شية يف  �لباذخ لبنه يف مدينة كان  تف�شري للزو�ج 
وقت �شابق من هذه �ل�شنة، وتوفري تفا�شيل عن �لأمو�ل 

�لتي �شرقت من �حلكومة«. 

»كلن يعني كلن«
ولفت �إىل �أن �شعار “كلن يعني كلن” هو �شرخة �لثورة، 
ورئي�س  ع��ون  مي�شال  �مل����اروين  �لرئي�س  �إىل  �إ���ش��ارة  يف 
�لوزر�ء �شعد �حلريري ورئي�س جمل�س �لنو�ب نبيه بري، 
وحتى ح�شن ن�شر�هلل زعيم حزب �هلل، �مليلي�شيا و�حلزب 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي �ل����ذي ه���و ج���زء م���ن �لئ���ت���اف �حلكومي. 
�إن �ملحرمات تت�شاقط. رمبا نزل مليون  ن�شر�هلل؟ نعم 
هذ�  ويقف  لبنان،  �شكان  رب��ع  �أي  �ل�شو�رع،  �إىل  �شخ�س 

�لبلد �لأكر طائفية، متما�شكاً حتى �لآن. 

الوحدة ه�شة
ومع ذلك، نبه �إىل �أن �لوحدة ه�شة. فلبنان، عرب حزب 
�إ�شر�ئيل، وقاتل لإنقاذ  �هلل، هو وكيل �إير�ن على حدود 
ب�شار �لأ�شد يف �شوريا. ولن يدع قاعدته �للبنانية �لقوية 
�للوم  �إل��ق��اء  يف  ن�شر�هلل  ب��د�أ  وبالفعل  ب�شهولة.  تنزلق 
على قوى خارجية يف �لت�شبب بال�شطر�بات وحذر من 
�لفو�شى. لكن �ل�شباب �للبناين تعب من وكاء �ل�شعوب 
“بريوت  و�أ�شاف:  وطنه.  با�شرتد�د  ويطالب  �لأخ��رى، 
وكان  �ل�����ش��رك��ات.  وك��ذل��ك  و�مل�����ش��ارف مقفلة  م��غ��ل��ق��ة. 
عندما  �لذي وجهه عون متخبطاً، وخ�شو�شاً  �خلطاب 

�إن تغيري �لنظام ل يح�شل يف  �أيها �ملو�طنون  قال: )يا 
�ل�شو�رع(«. 

حركة بال قيادة
�للبنانية بح�شب كوهن فهو  �لنتفا�شة  �أما �جلديد يف 
�لتو��شل  و�شائل  حتركها  قيادة،  با  �شعبية  حركة  �أنها 
�أجل  من  مفاجئة-  �لعزم-بوحدة  ومتلك  �لجتماعي، 
تغيري �لأمر �لو�قع وتوفري �لعد�لة للنا�س. ومن تركيا 
�إىل �لت�شيلي، ومن فرن�شا �إىل م�شر، ومن �لرب�زيل �إىل 
ليبيا، كانت هناك �نتفا�شات من �لغ�شب و�ملثالية ميزت 
�لعقد �لأخري، قبل �أن تف�شل �أو تتبدد يف �أكر �لأحيان. 
لي�س  لكنه  �أم��ر�ً جميًا  قيادة  تكون با  “�أن  و�أ���ش��اف: 
�شيئاً فاعًا بال�شرورة. لكن هذ� هو لبنان، مع حكومة 
�هلل”  ح��زب  وجي�س  �ل��دول��ة  “جي�س  وجي�شن  �شعيفة، 
وعملتن، و18 طائفة معرتفاً بها ر�شمياً، و�لألف من 
نظريات �ملوؤ�مرة. �إن �لو�شع �حلايل ل ميكن �أن ي�شمد 
طويًا«.  وذّكر بان �لدولة �للبنانية �شعيفة، و�لقت�شاد 
وغري  م�شتيقظة  وطنية  و�أث����ارت  �لن��ه��ي��ار،  و�شك  على 
و�مل�شاكل.  بالنق�شام  زع��ام��ات،  مع  للم�شاومة  م�شتعدة 
�ل�شعب يقول كفى للحروب ولأم��ر�ء �حل��روب وخلوف 
م���ن �ل�����ش��ي��ا���ش��ات �ل��ط��ائ��ف��ي��ة. ل��ب��ن��ان ي��ب��ح��ث ع���ن بد�ية 

جديدة.

�شل�شة ب�شرية
من  متتد  ب�شرية  �شل�شلة  �للبنانين  �آلف  ع�شر�ت  نفذ 
�ل�شعبي  �حل����ر�ك  �إط����ار  يف  جنوبها  �إىل  �ل��ب��اد  ���ش��م��ال 
منذ  ي��ت��وق��ف  مل  و�ل����ذي  �ل�شيا�شية  للطبقة  �مل��ن��اه�����س 
�لوطنية  �ل����وح����دة  �إىل  ت���رم���ز  خ���ط���وة  يف  ي����وم����اً،   11
�ل��ت��ي ت��ك��ر���ش��ت خ���ال �ل��ت��ظ��اه��ر�ت �ل��ع��اب��رة للطو�ئف 
�لطرق  على  �لنت�شار  �لأ�شخا�س  �آلف  وب��د�أ  و�ملناطق. 
�لبع�س،  بع�شهم  باأيدي  �لإم�شاك  وب��د�أو�  �لغاية،  لهذه 
وي�شعون �ىل �أن تغطي �ل�شل�شة م�شافة متتد على 170 
�شماًل، مرور�ً  �إىل طر�بل�س  من �شور جنوباً  كيلومرت�ً 
ت�شمل  �أن  ويفرت�س  ب��ريوت.  و�شط  �ل�شهد�ء يف  ب�شاحة 
تظاهر�ت  �شهدت  �لتي  �ل�شاحات  ك��ّل  �لب�شرية  �ل�شل�شة 
�لأول-�أكتوبر.  ت�شرين   17 يف  �حل��ر�ك  �نطاقة  منذ 

�ل�شلطان  ميلي�شيا  فرقة  من  �أع�شاء  �أكتوبر   17 يف  �شور 
مر�د �لرتكية وهم يتاعبون بجثتن تعود�ن لتاجرين من 
مدينة ر�أ�س �لعن ذ�ت �لغالبية �لكردية. ول يخفي مرتكبو 

هذه �جلر�ئم نو�ياهم.

مرتزقة متطرفون
�لزيتون”  “غ�شن  عملية  تابعو�  من  �أّن  �إىل  �أندريه  ي�شري 
2018، ل  �لتي �جتاح فيها �لأت��ر�ك منطقة عفرين �شنة 
“نبع  عملية  لي�شت  م��ف��اج��اأة.  �أي  �لأخ���رية  �لأح����د�ث  تثري 
�مل�شر�ع  ���ش��وى  �ل�����ش��ه��ر  ه���ذ�  �إط��اق��ه��ا  مت  �ل��ت��ي  �ل�شام” 
�لثاين للمعركة �لأوىل ومب�شاركة نف�س �لاعبن. كي ت�شن 
غزو�تها يف �شمال �شوريا، ت�شتخدم تركيا ما ي�شفه �لباحث 
باأنه  هري��س  نيكول�س  �جلديد  �لأمريكي  �لأم��ن  مركز  يف 
�إذ� كان �لأت��ر�ك يقّدمون مرتزقتهم حتت  “قوة وهمية”. 

يف  لرتكيا  �ملو�لية  �جلماعة  �أع�شاء  ي��رتدد  ومل  �لعمليات. 
رجًا  قا�شية  م�شاهد  و�أظهرت  �إعد�ماتهم.  ون�شر  ت�شوير 
25 ر�شا�شة.  �أ�شيب ب  �لأر���س ومقيد�ً، وقد  على  مم��دد�ً 
�شورة  يف  �شقر�،  ح��امت  �أب��و  �ل�شرقية،  �أح���ر�ر  قائد  ويظهر 
يف  �أ���ش��ريي��ن  مدنين  و�أم�����ش��ك  نف�شه.  �لإط����ار  يف  ملتقطة 
�أكتوبر. ويحمل �لفيديو ر�شالة �شمنية   16 فيديو بتاريخ 
�لعفو  يتم  دون مقاومة، رمبا  ي�شت�شلم من  �أّن من  مفادها 

عنه.
�أكتوبر �لإثباتات �لوحيدة   12 لي�شت وثائق �لإعد�مات يف 
يف  �لن��ت��ه��اك��ات  توثيق  م��رك��ز  بح�شب  �لقتل.  عمليات  على 
�لتايل  �ليوم  يف  �شور  وخم�س  فيديو  �نت�شر  �شوريا،  �شمال 
�أم��ام جثث  �ل�شرقية يقفون  �أح��ر�ر  ب��د� مقاتلون من  حيث 
مدنين بالقرب من �شولوك �لتي تقع يف منت�شف �لطريق 
بن �حلدود �لرتكية وطريق �أم-4 �ل�شريع. و�أظهرت ثاث 

وي�شهد  �لطائفية  �ملحا�ش�شة  على  يقوم  �شغري  بلد  يف 
�لنتماء�ت  خلفية  على  �شيا�شييه  بن  كبرية  �نق�شامات 
بعد  م��ا  ول���دو�  �شباب  فئة  وت�شّكل  و�ل��دي��ن��ي��ة.  �حلزبية 
ع�شب   )1990-1975( �ل��د�م��ي��ة  �لأه��ل��ي��ة  �حل���رب 
توجها  ول  قيادة  لها  لي�شت  �لتي  �للبنانية  �لتظاهر�ت 
�لوحدة  �شعور  تعزيز  “نريد  نا�شيف  بو  وقالت  حزبيا. 
�لوطنية �لذي بد�أ يظهر يف لبنان خال �لأيام �لع�شرة 
�ملا�شية«. وحاول �جلي�س �للبناين �ل�شبت فتح عدد من 
فيما مل  �ل��ب��اد،  يف  مناطق خمتلفة  �ملغلقة يف  �ل��ط��رق 
�أكر  منذ  �أبو�بها  و�جلامعات  و�ملد�ر�س  �مل�شارف  تفتح 
من ع�شرة �أيام. وجرح �ل�شبت �شتة �أ�شخا�س على �لأقل 
يف �شد�م بن �جلي�س ومتظاهرين كانو� يحاولون قطع 
طريق يف منطقة �لبد�وي قرب طر�بل�س يف �شمال لبنان. 
ويعرّب �إيلي )40 عاماً( عن ��شتيائه من ذلك وهو ي�شري 
يف و�شط بريوت ر�فعاً �لعلم �للبناين �شباح  �أم�س �لأحد، 

بالقول “ثاثون عاماً و�لأ�شخا�س نف�شهم يف �حلكم«.

�ملق�شم  �ل�شوري”  �ل��وط��ن��ي  “�جلي�س  وه���و  ط��ن��ان  ع��ن��و�ن 
�أن يكونو�  �ملرتزقة بعيدون من  ف��اإّن ه��وؤلء  لف�شائل،  وفقاً 
�ملتفاوتة  �ملحلية  �مل��ج��م��وع��ات  م��ن  تكتل  ه��م  ب��ل  م��وح��دي��ن 

�لتطرف وهي �أحياناً على تناق�س. 

اأكرث الوكالء تطرفًا
فقط،  �شورين  “ثو�ر�ً”  �ل��وح��د�ت  ه��ذه  ت�شتقبل  ن��ظ��ري��اً، 
ويجب عليها �أل تكون منتمية �إىل تكتات �لإرهاب �لدويل 
يف  وغ��رب��اء  �إره��اب��ي��ن  ر�شد  مت  عملياً،  ود�ع�����س.  كالقاعدة 
�ل�شوء  �ل�شرقية بعيدة من  �أح��ر�ر  �شفوفها. بقيت جماعة 
�أك���ر وك���اء تركيا  م��ن  ل��ف��رتة طويلة وه��ي ت�شكل و�ح����د�ً 
د�ع�����ش��ي من  دي��ن��ي  زع��ي��م  ي��د  تاأ�ش�شت على  بعدما  ت��ط��رف��اً. 
�ملو�شل، �أعادت جماعة �أحر�ر �ل�شرقية �شم �إرهابيي �لن�شرة 
ود�ع�س �لقدماء. وبالتاأكيد لي�س من �ل�شدفة �أّن تقوم هذه 
�جلماعة حتديد�ً، وفقاً ل�شحيفة ذ� تيليغر�ف �لربيطانية، 
ب��ا���ش��ت��ع��ادة ن�����ش��اء د�ع�����ش��ي��ات ك���ّن حم��ت��ج��ز�ت يف خم��ي��م عن 
�ل�شرقية من مدينة  �أحر�ر  �أع�شاء  عي�شى. ويتحدر معظم 

دير �لزور. 

تركيا لن تفلت من امل�شوؤولية
�لقوية وهو مقاتل  بكارة  �إىل قبيلة  �أبو حامت �شقر�  ينتمي 
يف  و�شاماً  تركيا  ومنحت  �ل�شام.  و�أح���ر�ر  �لن�شرة  يف  �شابق 
يف عفرين. لكّن هذه  “حماية �ملمتلكات”  �شباط لدوره يف 
�خلطوة مثرية لل�شخرية: فرجاله من بن �أكر �ملنخرطن 
�أندريه  وت�شاءل  �ل�شكان.  �شد  و�لبتز�ز  و�لنهب  �لرعب  يف 
�شاخر�ً عما �إذ� كان �أبو �شقر� �شيح�شد �ملزيد من �لأو�شمة. 

يرى �لكاتب �أّن �أعماله �لأخرية جعلته �شهري�ً. 
منذ 15 �أكتوبر، �أد�نت �ملفو�شية �لعليا حلقوق �لإن�شان يف 
منظمة �لأمم �ملتحدة �أحر�ر �ل�شرقية م�شرية �إىل �أّن �أعمال 
“جر�ئم  �إىل  ت��رق��ى  �أك��ت��وب��ر   12 يف  مار�شتها  �ل��ت��ي  �لقتل 
�لعفو  منظمة  �أ����ش���درت  �ل���ت���ايل،  �جل��م��ع��ة  وي����وم  حرب”. 
�لدولية �لتي يتهمها �لأكر�د بالت�شاهل مع �لأتر�ك و�لثو�ر، 
م�شوؤولياتها  �لإف��ات من  تركيا  “ل ميكن  متفجر�ً:  بياناً 

عرب حتويل جر�ئم حربها �إىل جمموعات م�شلحة«.

�أمني  ����ش��ت��ق��ر�ر  وع���دم  م��ظ��اه��ر�ت  ت�شهد  �ل��ت��ي  �لعربية 
و�شيا�شي، حيث �أقر عدد�ً من م�شاريع �لقر�ر�ت و�إحالها 
ملناق�شتها  �ل��ع��رب��ي  �ل���ربمل���ان  يف  �مل��خ��ت�����ش��ة  ل��ل��ج��ان  �إىل 
�لعربي  للربملان  �لأوىل  �لعامة  �جلل�شة  على  وعر�شها 
�لتي �شتعقد يوم �خلمي�س 31 �أكتوبر 2019م، ومنها: 
م�����ش��روع ق����ر�ر ب�����ش��اأن �ل��ه��ج��وم �لإره���اب���ي ع��ل��ى من�شاآت 
نفطية باململكة �لعربية �ل�شعودية، وم�شروع قر�ر ب�شاأن 
يف  �ل�����ش��ود�ن  وجمهورية  �لعربية  م�شر  جمهورية  دع��م 
�لأو�شاع  م�شتجد�ت  ب�شاأن  ق��ر�ر  وم�شروع  �ملياه،  ق�شية 
تطور�ت  ب�شاأن  ق��ر�ر  وم�شروع  �ليمنية،  �جلمهورية  يف 
�لأو�شاع يف �جلمهورية �لعربية �ل�شورية، وم�شروع قر�ر 
وم�شروع  ليبيا،  دول��ة  يف  �ل�شيا�شية  �لعملية  دع��م  ب�شاأن 

 •• القاهرة-الفجر:

ع��ق��د م��ك��ت��ب �ل���ربمل���ان �ل��ع��رب��ي �أول �ج��ت��م��اع ل��ه يف دور 
للربملان  �لثاين  �لت�شريعي  �لف�شل  من  �لر�بع  �لنعقاد 
رئي�س  �ل�شلمي  بن فهم  �لدكتور م�شعل  برئا�شة  �لعربي 
�لعربي  �ل��ربمل��ان  رئي�س  ن��و�ب  �لعربي وح�شور  �ل��ربمل��ان 
وروؤ�شاء �للجان �لد�ئمة يف �لربملان �لعربي، �م�س �لأحد 
�ل���دول  2019 م مب��ق��ر ج��ام��ع��ة  �أك��ت��وب��ر   27 �مل���و�ف���ق 

�لعربية يف �لقاهرة.
�لعربي  �لربملان  مكتب  �إن  �لعربي  �لربملان  رئي�س  وق��ال 
�ل�شرت�تيجية  �ملو�شوعات  من  �جتماعه عدد�ً  ناق�س يف 
�لدول  �لأو�شاع يف بع�س  ر�أ�شها تطور�ت  و�لهامة وعلى 

�لدول  قائمة  م��ن  �ل�����ش��ود�ن  ��شم  رف��ع  ب�شاأن طلب  ق��ر�ر 
�لر�عية لاإرهاب.

�لربملان  مكتب  �أن  �إىل  �ل��ع��رب��ي  �ل��ربمل��ان  رئي�س  و�أ���ش��ار 
�ل�شاحة  على  �لأو�شاع  تطور�ت  �أي�شاً  ��شتعر�س  �لعربي 
�لعر�ق  جمهورية  يف  �لأو���ش��اع  وت��ط��ور�ت  �لفل�شطينية 
�لعربي   �لربملان  حت��رك  �شبل  وبحث  لبنان،  وجمهورية 
ل�شيانة �لأمن �لقومي �لعربي يف هذه �ملرحلة �حلرجة، 
لدور  �لعربي  �لربملان  ��شتعر�س خطط عمل جلان  كما 
�لنعقاد �جلديد لعام 2020 م. وناق�س مكتب �لربملان 
يف  �ملقرتحة  �لقو�نن  م�شاريع  من  ع��دد�ً  �أي�شاً  �لعربي 
و�لت�شريعية وحقوق  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �ملجالت 

�لإن�شان.

مكتب الربملان العربي يقر عددًا من املو�سوعات املهمة يف اجتماعه بالقاهرة

وفد �سبابي تون�سي يف زيارة اإىل تل اأبيب ...؟ اجلي�س الرتكي يتهم قوات كردية مبهاجمته  
•• الفجر - تون�ض

تون�شي  ����ش���ب���اب���ي  وف�������د  ي���������زور 
��شر�ئيل’ بد�ية من �أم�س �لأحد 
، وفق ما ذكره �لعامي برهان 

ب�شّي�س. 
وقال ب�شي�س يف تدوينة ب�شفحته 
على في�شبوك، تنطلق �لأحد 27 
رح��ل��ة وف���د ���ش��ب��اب��ي ت��ون�����ش��ي من 
�إطار  يف  �أب��ي��ب  ت��ل  �إيل  بروك�شيل 
باإ�شر�ف  �شبابي  ���ش��ام  ب��رن��ام��ج 

•• اأنقرة-اأ ف ب:

�أع���ل���ن �جل��ي�����س �ل���رتك���ي �أم�������س �أن 
تعر�شت  �شوريا  دورياته يف  �إح��دى 
ل���ه���ج���وم ���ش��ن��ت��ه ق������و�ت ك����ردي����ة يف 
�ل��ت��ي دخلها  �مل��ن��ط��ق��ة �حل����دودي����ة 
�ملا�شية  �لأي�������ام  خ����ال  �لأت��������ر�ك 
�شوريا  ق������و�ت  م��ن��ه��ا  و�ن�����ش��ح��ب��ت 
ي�شكل  �ل����ت����ي  �ل����دمي����وق����ر�ط����ي����ة 
�ملقاتلون �لأكر�د عمودها �لفقري، 
وجرح  ج��ن��دي  مقتل  �إىل  �أدى  م��ا 

خم�شة �آخرين.

للوفد  �لأورب��ي و�شيكون  �لربملان 
لعديد  زي���ارة  �لتون�شي  �ل�شبابي 
ومنها  �ل���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 

�لكني�شت.
تون�شية  م��وظ��ف��ة  ب����اأن  و�أ�����ش����اف 
ب��ال��ربمل�����������������ان �لأورب��������������ي ه���ي من 
�لعام  �ل��ت��ن�����ش��ي��ق  ت��ق��������������وم مب��ه��م��ة 
للزيارة و�ل�شفارة �لأملانية بتون�س 
عملية  بتن�شيق  ق��ام��ت  م���ن  ه���ي 
�إ����ش���ن���اد ت���اأ����ش���ري�ت �ل���دخ���ول �إىل 

�إ�شر�ئيل.

�إن  ب������ي������ان  يف  �جل�����ي�����������س  وق�����������ال 
حزب  �إره����اب����ي����و  “نفذه  ه���ج���وم���ا 
�شوريا  ك��رد���ش��ت��اين-ق��و�ت  �ل��ع��م��ال 
ر�أ�����س  يف  وق����ع  �لدميوقر�طية” 
�ل��ع��ن ح��ي��ث ك��ان��ت دوري�����ة تركية 
ومر�قبة.  ��شتطاع  مبهمة  تقوم 
و”�أكدت  ردت  �لدورية  �أن  و�أ�شاف 
بدون  �أنها �شّلت حركة �لأهد�ف”، 

�أن يذكر �أي تفا�شيل.
�لأول- ت�شرين   17 �تفاق  وين�س 
وو��شنطن  �أن����ق����رة  ب����ن  �أك���ت���وب���ر 
ع����ل����ى �ن���������ش����ح����اب ق��������و�ت ����ش���وري���ا 

تدوينة  يف  ب�����ش��ّي�����س  ذك�����ر  ك���م���ا 
�شخ�شن  ح�������ش���ور  م��ن��ف�����ش��ل��ة، 
�ل�شر�ئيلية  �جلن�شية  يحمان 
15 و16  يف ندوة بتون�س يومي 
�أكتوبر �جلاري، حتديد� ب�شاحية 

قمرت.
وتثري �لزيار�ت لإ�شر�ئيل م�شاألة 
�ل��ت��ط��ب��ي��ع ج����دل خ�����ش��و���ش��ا بعد 
قي�س  �جلمهورية  رئي�س  �ع���ان 
�شعّيد يف مناظرة تلفزيونية عن 

�أن �لتطبيع هو خيانة عظمى.

“�ملنطقة  م����ن  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة 
�لتي متتد بعمق ثاثن  �لآمنة” 
�لرتكية  �حل�����دود  م���ن  ك��ي��ل��وم��رت� 
وتعترب  كيلومرت�.   120 وبطول 
�أنقرة هذه �لقو�ت فرعا من حزب 
�ل��ع��م��ال �ل��ك��رد���ش��ت��اين �ل���ذي يقود 
�أي  ت��رك��ي��ا،  ح��رك��ة مت��رد �شدها يف 

“منظمة �إرهابية«.
و�أع���ل���ن���ت و����ش��ن��ط��ن �ل���ث���اث���اء �أن 
�لرئي�س  ل��ك��ن  �ن��ت��ه��ى،  �لن�����ش��ح��اب 
�إردوغ���ان نفى  �لرتكي رجب طيب 

�ل�شبت ذلك.
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�شي�شارك  �ل��ذي  �لت�شويت  قبل  ب���ريوين،  مانويا  �وري” 
�أومربيا  �شكلت  �أن  ي�شبق  “مل  �أن��ه  ناخب،  �أل��ف   700 فيه 
هذ�  مثل  �أل��ف،   884 عددها  �لبالغ  و�شكانها  )�ل�شغرية( 
رئي�س  �أك��د  �إط��اق��اً«.  �لوطنية  �ل�شيا�شية  للحياة  �مل��ح��ر�ر 
نارين  �إىل  زي���ارة  خ��ال  �جلمعة  كونتي  جو�شيبي  �ل���وزر�ء 
�لثنن.  �شيتغرّي  �شيء  “ل  �إل��ي��ه  بالن�شبة  �أن  �أوم��ربي��ا  يف 
�شنم�شي قدماً يف ت�شميمنا ونحن �إىل جانبكم«. يف �لوقت 
بزعامة  لليمن  �أف�شلية  مع  �ملع�شكر�ن  يتناف�س  �ل��ر�ه��ن، 
�شالفيني. يف هذه �ملنطقة �ل�شياحية، ياأمل �شالفيني �إز�حة 
�لي�شار �لذي يحكمها منذ �شبعن عاماً، م�شتغًا خ�شو�شاً 

�لأزمة �لقت�شادية يف منطقة كانت يف �ل�شابق مزدهرة.

•• روما-اأ ف ب:

�إيطاليا  و�شط  يف  �أومربيا  يف  �لقليمية  �لنتخابات  ت�شكل 
ب��زع��ام��ة ماتيو  �ل��ي��م��ن  ب��ن  م��ع مناف�شة  �خ��ت��ب��ار�ً وط��ن��ي��اً 
�شالفيني و�لي�شار �لع�شو يف �لئتاف �حلاكم، �لذي ت�شكل 
�لتاريخية. وهذ� �لقرت�ع �لأول منذ  �أحد معاقله  �ملنطقة 
من  �ملوؤلفة  �حلكومة  �أيلول-�شبتمرب  مطلع  يف  ت�شكلت  �ن 
�حلزب �لدميوقر�طي )و�شط ي�شار( وحركة خم�س جنوم، 
)مين  �لر�بطة  بن  �ل�شعبوي  �لئتاف  حمل  حّلت  �لتي 
�لذي  جن���وم  خم�س  وح��رك��ة  �شالفيني  ب��زع��ام��ة  م��ت��ط��رف( 
حكم 14 �شهر�ً. ور�أت �ملحررة يف �شحيفة “�يل �شويل 24 

رئي�س �للجنة �لد�ئمة للعاقات �خلارجية و�ل�شام يف �لربملان �لإثيوبي 
ع�شو� يف �لربملان �لدويل للت�شامح و�ل�شام.

وجلنة   ، �ل�شام  زرع  جلنة  �خلم�س  �للجان  �جتماع  جن��اح  �لكتبي  و�أك���د 
�لعاقات �لدولية وجلنة �ملر�أة و�ل�شباب وجلنة �لتنمية �مل�شتد�مة وجلنة 
باإنتظار  و�ملخرجات  �لتقارير  جمع  من  �نتهت  �لتي  �لقانونية”  �ل�شوؤون 
�لفتتاح  �لأوىل  ف��رتت��ن  على  �شتعقد  و�ل��ت��ي  �خلتامية  �جلل�شة  �ن��ع��ق��اد 
�لربملان  ورئي�س  �لربملان  رووؤ���ش��اء  �لربملانين  على  تقت�شر  �لتي  و�لثانية 
د�با و�كجري�  ت�شفاي  �ل�شيد  �أعرب  و�ل�شام. من جانبة  للت�شامح  �لدويل 
وبرملانه  و�ل�شام  للت�شامح  �لعاملي  للمجل�س  �إثريبيا  ودع��م  ترحيب  عن 
و�لت�شامح يف  و�لن��ف��ت��اح  �لع��ت��د�ل  نهج  زرع  �ل��ذي يحر�س على  �ل���دويل، 
للم�شاهمة يف  �لآخر  و�لتطرف وعدم قبول  و�لتمييز  �لعن�شرية  مو�جهة 

ن�شر �لقيم �لن�شانية ودعم م�شاعي �لت�شامح و�ل�شام حول �لعامل.

�لأمم  منظمة  �د�ر�ت  مديري  من  �لعديد  بح�شور  نيويورك  يف  �ملتحدة 
�ملتحدة و�ملعنين مبو�شوعات �لت�شامح و�ل�شام �لدويل وم�شاركة روؤ�شاء 
منظمات  من  كبرية  وم�شاركة  �ملنظمة  يف  للدول  �لدبلوما�شية  �لبعثات 
�ملجتمع �ملدين يف خمتلف قار�ت �لعامل. و��شتعر�س �جلرو�ن �أمام روؤ�شاء 
�لربملان �أهم تو�شيات �ملوؤمتر �لول للمجل�س �لعاملي للت�شامح و�ل�شام يف 
فيه عدد كبري  �شارك  و�ل��ذي  مالطا  دول��ة  رئي�س  برعاية وح�شور  مالطا 
بر�مج  و�شع  �شبل  ملناق�شة  �لعامل  دول  خمتلف  من  �جلامعات  روؤ�شاء  من 
ماج�شتري ودكتور�ة متخ�ش�شة يف جمالت �لت�شامح و�ل�شام لن�شر ثقافة 
�لكتبي  بالعجيد  م�شبح  �لدكتور  وق��ال  �ل�شعوب.  خمتلف  بن  �لت�شامح 
�جلل�شة  �ن  ل�”و�م”  و�ل�شام  للت�شامح  �لعاملي  �ملجل�س  رئي�س  م�شت�شار 
و�ل�شام  للت�شامح  �لعاملي  �لربملان  10 دول �ىل  بان�شمام  �لر�بعة متيزت 
و�كجري�  د�ب��ا  ت�شفاي  �ل�شيد  ت�شمية  ومت  �مل�شت�شيفة  �إثيوبيا  �شمنها  من 

ر�شالة  ون�شر  �لت�شامح  ق�شايا  لدر��شة  �لعامل  ق��ار�ت  خمتلف  يف  و�ل�شام 
�ل�شام بن �شعوب �لعامل.

�لإثيوبي  �لربملان  �أع�شاء  من  متميز�  �إقبال  �شهدت  �جلل�شات  �أن  و�أ�شاف 
�لإثيوبي  �ل��ربمل��ان  رئي�س  وخا�شة  وملمو�شا  و��شحا  تعاونا  �أب���دو�  �لذين 
رع��اي��ة رئي�س  �ع��م��ال��ه غ��د� حت��ت  ���ش��وف يختتم  �لج��ت��م��اع  �ن  م�شري� �ىل 

�لربملان �لإثيوبي وبح�شور كبار �مل�شوؤولن يف �إثيوبيا وطاب �جلامعات.
�لتي  �لتعاون  و�تفاقيات  �لتفاهم  تفعيل مذكر�ت  �آليات  �لجتماع  وناق�س 
�لدولية  �ملنظمات  و�ل�شام مع خمتلف  للت�شامح  �لدويل  �لربملان  �أبرمها 
و�لإقليمية و�عرت�ف �لحتاد �لربملاين �لدويل بالربملان �لدويل للت�شامح 
و�ل�����ش��ام ومنحه �شفة م��ر�ق��ب. وحت��دث �جل���رو�ن خ��ال �لج��ت��م��اع عن 
ومن  �لأخ���رية  �ل��ف��رتة  خ��ال  و�ل�شام  للت�شامح  �لعاملي  �ملجل�س  �أن�شطة 
�أهمها �إطاق �جلمعية �لعمومية للت�شامح و�ل�شام وذلك من مقر �لأمم 

•• اأدي�ض اأبابا -وام:

و�ل�شام  للت�شامح  �لعاملي  �ملجل�س  رئي�س  �جل���رو�ن  �أح��م��د  معايل  ت��ر�أ���س 
�جتماع هيئة رئا�شة �لربملان �لدويل للت�شامح و�ل�شام �لتي عقدت مبقر 

�لربملان �لإثيوبي وت�شتمر يومن.
�لعاملي  �ل��ربمل��ان  لع�شوية  �إثيوبيا  جمهورية  بان�شمام  �جل���رو�ن  ورح���ب 

للت�شامح و�ل�شام بعد �ن �شمى �لع�شو �ملمثل للربملان �لإثيوبي ر�شميا.
قيم  تطوير  و�شبل  �لعامل  بها  مير  �لتي  �لأو���ش��اع  �أه��م  �لجتماع  وناق�س 
�لت�شامح و�ل�شام يف ظل �لتطور�ت �لتي متر يف �ملنطقة و�حلاجة �ملا�شة 

لن�شر ثقافة �لت�شامح و�ل�شام. 
وقال معايل �أحمد �جلرو�ن رئي�س �ملجل�س �لعاملي للت�شامح و�ل�شام لوكالة 
للت�شامح  برملانية  جلان  �إن�شاء  ناق�س  �لجتماع  �إن  “و�م”  �لم��ار�ت  �أنباء 

اإثيوبيا تن�سم ر�سميا لع�سوية الربملان العاملي للت�سامح وال�سالم

 •• هونغ كونغ-اأ ف ب:

�حلد  كونغ  هونغ  �شرطة  �أطلقت 
و�لّر�شا�س  للدموع  �مل�شّيل  �لغاز 
متظاهرين  ل��ت��ف��ري��ق  �مل���ط���اط���ي 
�لذين  بالدميوقر�طية  مطالبن 
م�شرية  ونظمو�  �ل�شلطات  حتدو� 
يف مرفاأ �ملدينة، يف �أخر �ملو�جهات 
�لربيطانية  �مل�شتعمرة  تهّز  �لتي 
�أربعة  م���ن  �أك�����ر  م��ن��ذ  �ل�����ش��اب��ق��ة 

�أ�شهر.
و�رت����ف����ع����ت ����ش���ح���ب �ل�����غ�����از ف���وق 
مكتظة  ع��ادة  تكون  �لتي  �ل�شو�رع 
بال�شياح، مبا يف ذلك خارج فندق 
�إىل  ي��ع��ود  �ل����ذي  “بينين�شول” 
�لربيطاين،  �ل���ش��ت��ع��م��ار  ح��ق��ب��ة 
حيث ��شتبك �ملحتجون و�ل�شرطة 

فيما بات م�شهد� ��شبوعيا.
�ملتظاهرين  من  �لعديد  و�أرت���دى 
ل��ق��ان��ون �لطو�رئ  �أق��ن��ع��ة يف حت��د 
تغطية  ي���ح���ظ���ر  �ل�������ذي  �لأخ��������ري 
�ملنخرطن  قلة من  لكن  �ل��وج��ه. 
يف �ل�شتباكات �لتي جرت يف وقت 
مبكر و�شعو� خوذ� و�قية و�أجهزة 

تنف�س.
وت�شاعد �لتوتر يف وقت مبكر من 
�نت�شرت  عندما  �لأح��د  ظهر  بعد 
�شرطة مكافحة �ل�شغب بكثافة يف 
حديقة �مليناء حيث كان من �ملقرر 

�أن يحدث �لتجمع غري �ملرخ�س.
�لعديد  وفت�شو�  �ل�شباط  و�أوق��ف 
من �لأ�شخا�س، ما �أدى �إىل �ندلع 
�حل�شود  ت���ز�ي���د  م���ع  م���و�ج���ه���ات 
مناه�شة  ه��ت��اف��ات  رددو�  �ل��ذي��ن 

لعنا�شر �ل�شرطة.
�مل�شّيل  �ل��غ��از  �ل�����ش��رط��ة  و�أط��ل��ق��ت 
وبع�س  �ل��ف��ل��ف��ل  ورذ�ذ  ل��ل��دم��وع 
ثاثة  يف  �مل���ط���اط���ي  �ل���ر����ش���ا����س 
�لأق����ل مع  ع��ل��ى  م��و�ق��ع خمتلفة 

لتتفرق  �ل����ش���ت���ب���اك���ات  �ن��������دلع 
�حل�شود.

جمموعات  ق���ام���ت  �لإث�������ر،  ع��ل��ى 
�شغرية من �ملتظاهرين �ملت�شددين 

ببناء �ملتاري�س و�إغاق �لطرق
�ملتظاهرين  ب��ع�����س  و�����ش���ت���خ���دم 
�شياجا معدنيا من مر�كز �لت�شوق 
“جادة  لإغ��اق  �ملجاورة  �لفاخرة 
�شياحية  و�ج��ه��ة  وه��ي  �لنجوم”، 

م�شهورة يف مرفاأ �ملدينة.
وقالت �ل�شرطة �إن بع�س �شباطها 
�شلبة  “باأ�شياء  لهجوم  تعر�شو� 

ومظات«.
�لربيطانية  �مل�����ش��ت��ع��م��رة  ت�����ش��ه��د 
�ل�شابقة منذ حزير�ن/يونيو �أ�شو�أ 
�إىل  ع��ودت��ه��ا  م��ن��ذ  �شيا�شية  �أزم����ة 
1997، مع تظاهر�ت  �ل�شن يف 
مو�جهات  ت�����ش��ه��د  ي��وم��ي��ة  ���ش��ب��ه 

عنيفة بن �ل�شرطة و�ملحتجن.
نهجا  �ملدينة  وق���ادة  بكن  وتبنت 
منذ  �مل�شتمرة  �لأزم��ة  يف  مت�شدد� 

�أكر من �أربعة �أ�شهر.
مطروح،  �شيا�شي  ح��ل  غ��ي��اب  ويف 
ب������ات������ت �ل�����������ش�����رط�����ة وح�������ي�������دة يف 
باتو�  �لذين  �ملتظاهرين  مو�جهة 

ميقتونها.
باإلقاء  �ل��ع��ن��ف  �أع���م���ال  ومت��ث��ل��ت 
زجاجات  �ملت�شددين  �ملتظاهرين 
عنا�شر  ع��ل��ى  وح����ج����ارة  ح���ارق���ة 
تخريب  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شرطة 
و�ل�شركات  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل���ح���ات 
��شتهدفو�  ك��م��ا  لل�شن،  �مل���وؤي���دة 

�ل�شخ�شيات �ملعار�شة لهم.
ت�شتخدم  �لآن  �ل�����ش��رط��ة  وب���ات���ت 
�لر�شا�س  و������ش����ع  ن����ط����اق  ع���ل���ى 
للدموع  �مل�شّيل  و�ل��غ��از  �مل��ط��اط��ي 

بل حتى �لر�شا�س �حلّي يف بع�س 
�ملو�جهات �ملحتدمة.

وت����ع����ر�����س ������ش����خ����ا�����س ب���������ارزون 
�لدميوقر�طية  ع���ن  م���د�ف���ع���ون 
م�شتهدف  ���ش��ك��ل  يف  لع����ت����د�ء�ت 
ن�شطاء  ثمانية  تعر�س  �إذ  �أك���ر، 
م��ع��ار���ش��ن ب����ارزي����ن ع��ل��ى �لأق����ل 
م�شلحن  �أي������دي  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��رب 
�آب/ م��ن��ت�����ش��ف  م��ن��ذ  جم��ه��ول��ن 

�غ�شط�س.
وخال �لأيام �لقليلة �ملا�شية، مل 
تعد �لتظاهر�ت باحلجم نف�شه �أو 
�لعنف نف�شها كما كانت يف  درج��ة 
�ل�شهر �جلاري حن وقعت  بد�ية 

�أعنف �ملو�جهات على �لإطاق.
�أ����ش���غ���ر حجما  ت���ظ���اه���ر�ت  ل���ك���ن 
يوميا  “يف �شكل مفاجئ”  حتدث 
�أرج��اء �ملدينة �لتي تعد مركز�  يف 

•• بوينو�ض اير�ض-اأ ف ب:

ت�شهد �لأرجنتن �نتخابات رئا�شية 
يرجح فوز مر�شح �لي�شار �لبريوين 
�لربتو فرنانديز فيها، على خ�شمه 
وليته  �ملنتهية  �لليرب�يل  �لرئي�س 
خماوف  و�شط  م��اك��ري  ماوري�شيو 

من رد فعل �شلبي لأ�شو�ق �ملال.
وقال فرنانديز خال �آخر مهرجان 
�نتخابي له �خلمي�س “مع ت�شويت 
�أن نبد�أ طي �ل�شفحة  �لأحد علينا 
 10 يف  كتابتها  ب��د�أت  �لتي  �مل�شينة 

 ”2015 �لأول-دي�����ش��م��رب  ك��ان��ون 
يوم فوز ماكري يف �لقرت�ع.

كري�شتينا  �ل�شابق  �لرئي�شة  وكانت 
مل��ن�����ش��ب نائب  �مل��ر���ش��ح��ة  ك��ري���ش��ر 
�إىل  تقف  ف��رن��ان��دي��ز،  م��ع  �لرئي�س 

جانبه.
�ل���ر�أي،  ��شتطاعات  �شدقت  و�إذ� 
من  عاما(   60( فرنانديز  �شيفوز 
ذلك  ول��ي��ت��ح��ق��ق  �لأوىل.  �ل������دورة 
 45 �أك��ر من  عليه �حل�شول على 
�أربعن  �أو  �لأ�����ش����و�ت،  م���ن  ب��امل��ئ��ة 
باملئة وفارق ع�شر نقاط مئوية عن 

خ�شمه. ويف حال مل يتحقق ذلك، 
ت�شرين   24 يف  ثانية  دورة  تنظم 

�لثاين/نوفمرب.
�شريجيو  �ل�����������ورود  ب����ائ����ع  وق��������ال 
كان  �ل��ذي  عاما(   48( �ي�شتيفي�س 
ير�فقه �بناه “�نتظر بفارغ �ل�شرب 
�لإثنن، يوم جميء فرنانديز  يوم 

وكري�شتينا«.
وتفيد ��شتطاعات �لر�أي �أن �لفارق 
بن فرناديز وخ�شمه تعزز مل�شلحة 
�لنتخابات  م��ن��ذ  �ل��ي�����ش��ار  م��ر���ش��ح 
�لتي  �آب-�أغ�������ش���ط�������س  يف  �لأول����ي����ة 

�لقرت�ع  قبل  عاما  �ختبار�  تعترب 
�لرئا�شي. وقد تقدم فرنانديز فيها 
�ملر�شح  م��اك��ري  ع��ل��ى  نقطة  ب�17 

�ملف�شل لاأ�شو�ق.
ينهي ماكري �لذي يبلغ من �لعمر 
�شتن عاما �أي�شا، وليته خال �أ�شو�أ 
�لأرجنتن  �قت�شادية تعي�شها  �أزمة 
�نكما�شا  ت�شهد  2001. وهي  منذ 
�أكر من عام وت�شخما كبري�  منذ 
بلغ 37،7 باملئة يف �أيلول-�شبتمرب 
ودي��ن��ا ه��ائ��ا وم��ع��دل فقر متز�يد 
�أو  �ل�شكان  من  باملئة   35،4 يطال 

بال�شتقر�ر  معروفا  عامليا  ماليا 
و�لأمان.

�لعمر  م��ن  يبلغ  متظاهر  و���ش��ّرح 
با�شمه  ن��ف�����ش��ه  ع�����ّرف  ع���ام���ا   23
�أن �عد�د�  “قد يبدو  �لأخري �شان 
�أق���ل ت�����ش��ارك يف �ل��ت��ظ��اه��ر�ت لكّن 
ي�شتخدم  ���ش��خ�����س  ك���ل  لأن  ذل���ك 
�حلركة”  لدعم  خمتلفة  �أ�شاليب 

�لحتجاجية.
��شمه  ذكر  ل عدم  �شاب ف�شّ وق��ال 
يز�لون  ل  �لنا�س  من  �لعديد  �إّن 
ي�����ش��ارك��ون يف �لح��ت��ج��اج��ات لأنه 
من  �ل��ق��ل��ي��ل  ���ش��وى  تلبية  ت��ت��م  �م 
مطالبهم. و��شاف “من دون حق 
�قرت�ع عام حقيقي ودميوقر�طية، 
مر�ر�  )�لح��ت��ج��اج��ات(  �شتحدث 
�لقتال جمّدد� يف  و�شيتعن علينا 

�مل�شتقبل«.

�أرجنتينين.  ثاثة  كل  من  و�ح��د 
�أن  م��ن  يخ�شون  �مل�شتثمرين  لكن 
عودة  �إىل  فرنانديز  �نتخاب  ي��وؤدي 
�شيا�شة تدخل �لدولة �لتي �شهدتها 
�ل��زوج��ن كري�شر  �ل��ب��اد يف عهد 

.)2015-2003(
�شيحكم  م���ن  �مل��ح��ل��ل��ون  وي��ت�����ش��اءل 
مدير�  كان  �لذي  فرنانديز  فعليا: 
وقبلها  ك��ري���ش��ر  �ل��رئ��ي�����ش��ة  مل��ك��ت��ب 
�لرئي�س  ك��ري���ش��ر  ن�����ش��ت��ور  زوج��ه��ا 
بن 2003 و2007، �أو كري�شر 

نف�شها )66 عاما(.
و��شطف �لعديد من �لأرجنتينين 
�ملعتادين على �لتقلبات �لقت�شادية، 
ومكاتب  �مل�����ش��ارف  �أم�����ام  �جل��م��ع��ة 
�شحب  �أو  دولر�ت  ل�شر�ء  �ل�شرف 

ود�ئعهم.
طماأنتهم.  �إىل  ف��رن��ان��دي��ز  و���ش��ع��ى 
�لأرجنتينيون  “ليطمئن  وق����ال 
�ىل  ملمحا  ود�ئعهم”،  �شنحرتم 
�تخذت  �ل���ت���ي  �لإج�����������ر�ء�ت  ���ش��ب��ح 
لإنهاء  �لأرج��ن��ت��ن  يف   2001 يف 
�شباق على �ل�شيولة وهروب روؤو�س 

�لأمو�ل، و�شميت “كور�ليتو«.
�ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي مارتن  �مل���خ���رج  ل��ك��ن 
وقد  بالثقة.  ي�شعر  ل  عاما(   50(
حمل �جلمعة حقيبة مليئة بالعملة 
�لأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة ل�����ش��ر�ء ث��اث��ة �آلف 
�لعملة.  ل�شرف  مكتب  م��ن  دولر 
تتكرر  ن��ف�����ش��ه��ا  “�لق�شة  وق�������ال 
و��شاف �أن “و�لدي خ�شر�  د�ئما”. 
ول  +�لكور�ليتو+  ب�شبب  �شيء  ك��ل 

�أريد �أن يحدث يل ذلك«.

نافذة تفريق متظاهري هونغ كونغ بالر�سا�س املطاطي والغاز  
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• اإريك لو بو�شيه

�إنه لغز �لطبيعة: ل ميكن لإوّز �أمريكا �جلنوبية 
�لطري�ن... ويف �آ�شيا، و�ليابان، وكوريا �جلنوبية، 
وت���اي���و�ن، و���ش��ن��غ��اف��ورة، و�ل�����ش��ن، وف��ي��ت��ن��ام، بد�أت 
بالتد�ول،  �لتحليق  يف  و�لكبرية  �ل�شغرية  �لإوز 
 6 بن�شبة  من���و�ً  حققت  �ل��ت��ي  �ملنطقة،  و�أ�شبحت 
�لعاملي.  لاقت�شاد  حمرك  �أول  �لعام،  هذ�  باملائة 
يف حن �شتكون �أمريكا �لاتينية عند �شفر فا�شل 
2 باملائة. �لركود، �نها يف �ملرتبة �لأخ��رية، وحتى 
نتائج  باملائة، �شتحقق   2 1 فا�شل  بن�شبة  �أوروب��ا، 

�أف�شل بكثري.

الأزمة الجتماعية والتفاوت
غرقت �ل�شيلي، �لتي تعترب جناح �لقارة، ومنوذًجا 
لا�شتقر�ر منذ نهاية دكتاتورية بينو�شيه، يف �أزمة 
�جتماعية وتظاهر�ت �أ�شفرت عن قتلى. و�لتفاوت، 
بلد�ن  �ملفتوحة �حلية جلميع  و�ح��د من �جل��روح 

�ملخروط �جلنوبي، هو �لد�فع �لأ�شا�شي.
تخرج  �أن  يفرت�س  كان  �لتي  فنزويا،  �ملقابل،  يف 
�ملجاعة  دو�م����ة  يف  ت��غ��رق  �ل��ت��خ��ل��ف،  م��ن  ب�شهولة 
و�لهجرة �جلماعية و�لإره��اب، حتت حكم حكومة 

تزعم �أنها وريثة �ق�شى �لي�شار �لبوليفاري.
�لبلد�ن  وف���ن���زوي���ا، مت���ر ج��م��ي��ع  �ل�����ش��ي��ل��ي  ب���ن 
�لأخرى باأزمات �جتماعية و�شيا�شية: حرب �شو�رع 
يف  �ل�شيا�شية  �ل�شر�عات  وبوليفيا،  �لك���و�دور  يف 
 4 فا�شل  بنمو �شفر  �ملك�شيك،  وب��ريو،  ب��ار�غ��و�ي 
باملائة هذ� �لعام، و�لرب�زيل بن�شبة �شفر فا�شل 9 
�ليمن،  �ل�شعبوية، و�حدة على  باملائة، �شقطتا يف 
و�لخرى على �لي�شار. �ما �لأرجنتن، �لتي �شوتت 

�أم�س �لأحد، قد تتخذ �خليار نف�شه، �لي�شار.
هذ�  �ىل  تف�شل  �أن  باأكملها  ل��ق��ارة  ميكن  كيف     
مليون   600 ت�شم  ملنطقة  مي��ك��ن  ك��ي��ف  �حل���د؟ 
ي�شمح  للغاية، ومناخ  وف��رية  و�مل��و�د �خل��ام  ن�شمة، 
و�لبطاطا،  ب���ال���ذرة،  ل��ه��ا  ن��دي��ن  �ل��ت��ي  ب���ال���زر�ع���ة 
ا  �أي�شً ولكن  �ل�شوكولتة،  عن  ناهيك  و�لطماطم، 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���ع���ام �جل��ي��د ن�����ش��ب��ي��ا، م���ع ن��خ��ب يف كل 
�ملجالت مماثلة للبلد�ن �ملتقدمة، كيف مل تنجح 

منذ عقود، وقرون، يف �خلروج من �شياطينها؟
�ل�شحفية  ت�شع  و�حلجر”:  و�ل�شيف  »�لف�شة، 
�لبريوفية ماري �أر�نا )*( �لدو�ء �لثاثة �لتي، ما 
�لاتينية.  �أمريكا  ور�ء �لختافات، تدمر تطور 
�لغز�ة، وهو  �لذي �جتذب  �ملعدن،  �لف�شة، مبعنى 
ب��امل��ف��رد�ت �لق��ت�����ش��ادي��ة �ل��ت��ف��اوت. �ل�����ش��ي��ف، لأن 
ثقافة  يف  مكر�شة  �لع�شكرية  لل�شلطة  �جل��اذب��ي��ة 

و�أخرًي�،  �لعنف،  مع  مت�شاحمة  م�شرتكة  �شيا�شية 
�أج���ل حمافظة  م��ن  ب��ي��ري،  كني�شة  �حل��ج��ر، حجر 

دينية و�جتماعية قوية.
حيث  �ل�شديد،  بالتنوع  �جلنوبية  �أمريكا  تتميز   
على  �أف���ارق���ة  �مل��ه��اج��ري��ن،  م��ن  ف�شيف�شاء  ت��وج��د 
�شاحلها �لأط��ل�����ش��ي، وت��اأث��ري�ت ح�����ش��ار�ت م��ا قبل 
كولومبو�س �أكر حيوية يف �لغرب، و�أحجام بلد�ن 
كل  يف  و��شًعا  �نت�شاًر�  هناك  لكن  متاًما.  متباينة 
م��ك��ان، وف��ق �مل��وؤل��ف��ة، لعنف �شر�س ول��د م��ع �لإنكا 
و�لأزت���ي���ك، وع���ززت���ه �ل���غ���زو�ت �ل���ش��ت��ع��م��اري��ة، ثم 
�لباردة.  �حل��رب  �أث��ن��اء  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تعهدته 
كامنة، خاًفا  تز�ل  �لعن�شرية ل  �أن  على  وت�شدد 
ل��وج��ه��ة �ل��ن��ظ��ر �ل�����ش��ائ��ع��ة �ل��ت��ي جت��ع��ل م���ن هذه 
�لبلد�ن مناذج لاندماج، وعلى �لعك�س من ذلك، 
جانب  �ىل  �ل��ت��ف��اوت،  م�شدر  ه��ي  �لعن�شرية  ف��اإن 

�لف�شل �لد�ئم للموؤ�ش�شات �لق�شائية.

فخ املواد اخلام
ون�شيف، �أن �شود�وية موروثة عن �لع�شور �لقدمية 
�إىل  �أدت  غريزية  قومية  ط��ورت  قد  �لأ�شطورية، 
�حل��م��ائ��ي��ة، ومت��ن��ع �إن�����ش��اء ���ش��وق ق��اري��ة م�شرتكة 
حقيقية. فقط �ملك�شيك، يف �لآونة �لأخرية، حاولت 
�خل����روج م��ن ف��خ �مل����و�د �خل����ام، وج��م��ي��ع �لآخرين 
لأنهم  لعنة،  �لقت�شاديون  يعتربه  مبا  م�شابون 
�ملد�خيل  وتدفق  و�لتبعية،  �لرتهان  يف  يت�شببون 
ظلت  �خللفية.  �لأفنية  ويفقر  �ل�شالونات  يزين 
�شجينة  لليرب�لية،  �لباب  فتحت  �نها  رغم  �شيلي، 
�شعف  �حلالية  �لأزم��ة  وتعك�س  �لنحا�س،  لأ�شعار 
�أد�ئها. �ن �شادر�ت �أمريكا �جلنوبية تعتمد بن�شبة 

60 باملائة على �ملو�د �خلام.
�لت�شخم  ومكافحة  �ملالية  �ل�شيا�شة  و�شفات  �ن 
�ل��ف��ق��ر م���ع���روف���ة، وت��ط��ب��ق يف بع�س  وم��ك��اف��ح��ة 
و��شتثماره  �ل�شعبي  �ل�شرب  نفاد  ولكن  �لأح��ي��ان، 
على مدى  تطبيقها  �ل�شعبوين مينعان  قبل  من 
�أطول حتى توؤتي ثمارها. لقد ر�أينا ذلك مع لول 

يف �لرب�زيل، وماكري يف �لأرجنتن.
�ل�شرب، و�لغوغائية  �ملا�شي، ونفاد  �إىل     �حلنن 
�ل�شا�س،  يف  �ل�شيا�شية،  و�لنتخابية  �لقت�شادية، 
ك��ون��ه��ا �لفري�شة  �ل��ات��ي��ن��ي��ة م��ن  �أم��ري��ك��ا  ت��ع��اين 
�إنها  �ل�شعبوية...  وثقافة  تاريخها  ب�شبب  �ملعينة 
خمتربها �ملتقدم. وعلى �لذين يتبنون ظهورها يف 
�لبلد�ن �ل�شمالية �ن ميعنو� �لنظر: ل نرى هناك 

�شوى ف�شلها �حلّي.
عن د�ر �شيمون  )*( »�لف�شة، و�ل�شيف و�حلجر”، 

و�شو�شرت.            ترجمة خرية �ل�شيباين

اأمريكا الالتينّية، خمترب ف�سل ال�سعبوّية...!

•• مدير حترير �ملجلة �لقت�شادية �لرهانات –لزيكو، وو�حد من
البريوين الأوفر حظا للفوز يف انتخابات الأرجنتني   موؤ�ش�شي �ملجلة �لإلكرتونية �شليت �ف �ر.

اليمني الإيطايل الأقرب للفوز يف معقل الي�سار

بيونغ يانغ حتّذر من ا�ستغالل تقارب كيم وترامب 
•• �شيول,-اأ ف ب:

�أم�س  �ل�����ش��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا  ح�����ّذرت 
�لوليات �ملتحدة من �لإف��ر�ط يف 
�لعاقات  يف  “�لتقارب  ��شتغال 
�لكوري  �لزعيم  بن  �ل�شخ�شية” 
�ل�شمايل كيم جونغ �أون و�لرئي�س 
�لأمريكي دونالد تر�مب، يف وقت 
و�ملحادثات  ي��ان��غ.  وبيونغ  و��شنطن  ب��ن  �ل��ن��ووي��ة  �مل��ف��او���ش��ات  تتعر 
�شباط/فرب�ير يف  �لرجلن يف  �لثانية بن  �لقمة  ف�شل  متوقفة منذ 

هانوي. وتبادل �لطرفان م�شوؤولية �لعجز عن �إحياء �لدبلوما�شية.
و�ع��ت��رب كيم ي��ون��غ ���ش��ول �ل���ذي ك��ان ق��د ق��اد وف��د ب���اده يف �ملحادثات 

حول �لنووي مع �لوفد �لأمريكي برئا�شة وزير �خلارجية �لأمريكي 
�لعملية  ب��اإن��ق��اذ  �شمح  م��ا  ه��و  وت��ر�م��ب  كيم  ق��رب  �أن   ، بومبيو  مايك 

�لدبلوما�شية. لكنه �أ�شاف �أن هذه �لعاقة لن تفعل كل �شيء.
كيم  قال  �لر�شمية،  �ل�شمالية  �لكورية  �لأنباء  وكالة  نقلته  بيان  ويف 
�آ�شيا- لل�شام يف منطقة  ير�أ�س حالياً جلنة كورية  �لذي  �شول  يونغ 
يف  “�لتقارب  �أن  و�أ���ش��اف  ح���دود«.  ل��ه  �شي  “كل  �إن  �ل��ه��ادئ،  �ملحيط 
�ل�شعب  م�شلحة  حمل  يحّل  �أن  �أب���د�ً  ميكنه  ل  �ل�شخ�شية  �لعاقات 
�ل�شعبية  كوريا  �لعاقات بن جمهورية  تفاقم  لعدم  ولي�شت �شمانة 

�لدميوقر�طية و�لوليات �ملتحدة«.
ون��ادر�ً ما يتّم ن�شر ت�شريح لكيم يومنغ �شول �لذي كان �لعديد من 
قمة  ف�شل  �أع��ق��اب  يف  تطهري  حملة  �شحية  �أن���ه  يعتقدون  �مل��ر�ق��ب��ن 
هانوي. ويف مطلع حزير�ن/يونيو، ن�شرت �شحيفة “رودونغ �شينمون” 

�لكورية �ل�شمالية �لر�شمية �شورًة 
ُتظهر كيم يونغ �شول و��شعاً يديه 
ع��ل��ى وج���ه���ه وج���ال�������ش���اً ع��ل��ى بعد 
خم�شة مقاعد من كيم جونغ �أون 

�أثناء عر�س م�شرحي.
بعد  �ل���ت�������ش���ري���ح  ه�������ذ�  وي������اأت������ي 
ت�شليط  م���ن  ف��ق��ط  �أي������ام  ب�����ش��ع��ة 
ت���ر�م���ب �ل�����ش��وء م���ن ج��دي��د على 

�أحرتمه  “يعجبني و�أعجبه، نتفق �شويا.  عاقته �جليدة بكيم فقال 
ويحرتمني«.

ورّدت كوريا �ل�شمالية على هذ� �لإط��ر�ء من خال م�شوؤول كبري يف 
بيونغ يانغ �أكد �أن كيم �أ�شاد بعاقته “�خلا�شة” برت�مب.
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ويو�شح �أحد �ل�شعار�ت، �لأكر رو�جا 
يف �ملظاهر�ت، �لإحباط �ل�شديد �لذي 
“ �نها  لل�شكان:  �لعو�ئق  هذه  تلهمه 
عاًما!”،   30 �إن��ه��ا  ب��ي��زو،   30 لي�شت 
 30 لي�شت  �مل�شكلة،  �أخ���رى:  وبعبارة 
بيزو )زيادة �شعر تذكرة �ملرتو(، و�منا 
منذ  �ملوؤ�ش�شي  )�جلمود  �شنة  ثاثون 

عودة �لدميقر�طية(.
�ل  يجب  �لتي  للحكومة،  حتذير  �نه 
لتهدئة  غ��ام�����ش��ة  ب��اإع��ان��ات  تكتفي 
�شيبا�شتيان  �ن  ه���ل  ل��ك��ن  �مل�����ش��اع��ر، 

بينري� هو رجل �لو�شع و�ملرحلة؟
�إن حقيقة �إعادة �نتخابه قبل عامن، 
�لطبقة  م���ن  م��ه��م��ا  ج�����زًء  �أن  ت��ث��ب��ت 
�قت�شاد  يرف�س  ل  �ل�شيلية  �لو�شطى 
�ل�شوق، ول حتى �لنفتاح �لقت�شادي 
�أن �لفقر  ا  �أي�شً للباد. وهم يعرفون 
يريدونه  ما  ق��وي.  ب�شكل  تر�جع  قد 
هو، يف �ملقابل، �أن يكونو� قادرين على 
�ل�شتفادة من �لرخاء �لذي يوّلدونه، 

لكن ما ز�لت �لنخبة حتتكره.
�لرب�زيلي  �لرئي�س  �أو���ش��ح  م��ا  ك��ث��ري�ً 
كاردو�شو  ه��ري��ك  ف��رن��ان��دو  �ل�����ش��اب��ق 
“�لرب�زيل  �أن   ،)2003-1995(
لي�شت دول���ة ف��ق��رية ب��ل ه��ي بلد غري 
�لحجام،  �خ��ت��اف  وم���ع  عادل”... 
�ل�شيلي  على  ��ا  �أي�����شً �لتعبري  ينطبق 
�ملحيط  ب���ن  �مل��ح�����ش��ورة  �ل�����ش��غ��رية، 
�لغنية  وك��وردي��ل��ري��لأن��دي��ز،  �ل��ه��ادي 

بالنحا�س و�شابتها �لقت�شادية.

م�شداقية خمدو�شة
ينقذ  �أن  حًقا  يريد  بينري�  ك��ان  و�إذ� 
من حتّجره هذ� �لبلد �ملحافظ جد�، 
�لاتينية  لأمريكا  �لنجيب  �لتلميذ 
�لتعاون  م��ن��ظ��م��ة  يف  ك�����ش��ول  ول��ك��ن��ه 
ل�شيلي  ميكن  و�لتنمية،  �لقت�شادي 

�أن يقلع حًقا.
تك�شب  مل  �مل��ع��رك��ة  �لأوىل،  ل��ل��وه��ل��ة 
ب��ع��د. ووف����ق ����ش��ت��ط��اع ل���ل���ر�أي، وهو 
�أكتيفا  ���ش��رك��ة  �أج���رت���ه  �ل����ذي  �لأول 
و�أجري  �ل�شغب،  �أع��م��ال  بعد  �شري�س 
�نخف�س  �أك��ت��وب��ر،  و23   22 ي��وم��ي 
 13 �إىل  �ل���رئ���ي�������س  ���ش��ع��ب��ي��ة  م���ع���دل 
باملائة   56 من  �أك��ر  ويعتقد  باملائة، 
من �مل�شاركن �أنه لتجاوز �لأزمة، من 

�لأف�شل �ن ي�شتقيل ...
لري�����ن،  ه����رين����ان  �أد�ن  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
�لعنف  �لإن�شان،  وحقوق  �لعدل  وزير 
�مل��ف��رط م��ن ج��ان��ب ���ش��ب��اط يرتدون 
�لزي، و”تعهد باإحالة جميع �شكاوى 
يتلقاها  �لتي  �لإن�شان  حقوق  �نتهاك 
�لوطنية  �مل���وؤ����ش�������ش���ات  �إىل  ي����وم  ك���ل 

حلقوق �لإن�شان. »
�ملفو�شة  ب��ا���ش��ل��ي��ه  م��ي�����ش��ي��ل  و�ر���ش��ل��ت 
�لتابعة  �لإن�����ش��ان  حل��ق��وق  �ل�����ش��ام��ي��ة 
�مل��ت��ح��دة، حمققن على عن  ل���اأمم 
�ملكان “بناًء على طلب من �لربملانين 
و�حلكومة«. وقرر �شيبا�شتيان بينري� 
�لطو�رئ،  وحالة  �لتجول  حظر  رفع 
ولكن رغم جهود �لتهدئة هذه، يبدو 
د�ئم،  ب�شكل  �ن��ه��ارت  م�شد�قيته  �أن 

د�خل وخارج �شيلي.
ملنتدى  �ل���ق���ادم���ة  �ل���ق���م���ة  و����ش���ت���ك���ون 
و�ملحيط  لآ�شيا  �لقت�شادي  �لتعاون 
�أكدتها  و�ل����ت����ي  )�أب������ي������ك(،  �ل����ه����ادئ 
�حلكومة يف �لفرتة من 13 �إىل 17 
نوفمرب يف �شانتياغو، فر�شة لقيا�شها، 
ومن �ملتوقع �أن ي�شارك دونالد تر�مب 
وف��ادمي��ري ب��وت��ن و���ش��ي ج��ن بينغ، 
ق��ب��ل حت����ٍد ك��ب��ري �آخ�����ر، يف م��ث��ل هذ� 
موؤمتر  ��شت�شافة  �ملتفجر:  �ل�شياق 
مربمج،  ه��و  كما  �شانتياغو  يف  �مل��ن��اخ 

من 2 �إىل 13 دي�شمرب.
عن �شليت اف ار

ول���ع���ل ت��ق��ي��ي��م��ه �ل�����ش��ي��ئ ل��ل��و���ش��ع هو 
�لذي دفعه �ىل قر�ر ��شو� حن �أر�شل 
�ل��ع��ن��ف، �جلي�س  �أع���م���ال  ب���د�ي���ة  م���ع 
�شانتياغو،  ����ش���و�رع  �ىل  و�ل���دب���اب���ات 
نهاية  م��ن��ذ  غ���اب  م�شهد  �ل��ع��ا���ش��م��ة، 
بينو�شيه.  مئات  �أوغ�شتو  ديكتاتورية 
�ل�شتباكات  �لفيديو عن  �أ�شرطة  من 

و�لقمع �لوح�شي، جابت �لعامل.

�شرارة تذكرة املرتو
د�ميا،  �حل�������ش���اد  ك����ان  �أ����ش���ب���وع،  ب��ع��د 
وم���ئ���ات �جلرحى،  �ل��ق��ت��ل��ى،  ع�����ش��ر�ت 
�أ�شيبو� يف �حلر�ئق وعمليات �لنهب، 
وعمليات  ب����ال����ر�����ش����ا�����س،  وك�����ذل�����ك 
ورغم  ذل���ك،  وم��ع  باجلملة.  �ع��ت��ق��ال 
�ملظاهر�ت،  ��شتمرت  �لطو�رئ،  حالة 
�لعام  �لإ����ش���ر�ب  ح��د  �إىل  وت�شخمت 
ب����دع����وة م����ن �لحت�������اد �ل��رئ��ي�����ش��ي يف 
�لباد، مركزية عمال �شيلي، وحو�يل 

20 منظمة طابية ومهنية.
���ش��يء، كما نعلم، م��ن خال  ك��ل  ب���د�أ 
�لإع�����ان ع��ن زي����ادة يف ���ش��ع��ر تذكرة 
بيزو.   830 �إىل   800 م��ن  �مل����رتو، 
زيادة قدرها 3 فا�شل 7 باملائة فقط، 
�لت�شخم،  تتجاوز  تكاد ل  ن�شبة  وهي 
�لثمن  باهظة  ت��ذك��رة  ط��ال��ت  ولكنها 
��شا )�أي م��ا ي��ع��ادل ي��ورو و�ح���د، يف 
ل��اأج��ور فيه  �لأدن����ى  بلد يبلغ �حل��د 

�ل�شهري 360 يورو(.
�ل�شد�د  برف�س  �لح��ت��ج��اج��ات  ب���د�أت 
�ل���دو�ر(،  �ل��ب��اب  ف��وق  يقفز  )�ل�شباب 
لتنتهي، م�شاء 18      �أكتوبر، بانفجار 
�أكر  �لعا�شمة:  يف  للغ�شب  حقيقي 
م���ن ���ش��ب��ع��ن حم��ط��ة م����رتو، �لأك����ر 
ح���د�ث���ة يف �أم���ري���ك���ا �ل��ات��ي��ن��ي��ة، مت 
م��ب��اين رمزية،  و�إح������ر�ق  ت��دم��ريه��ا، 
�أو  م��ث��ل �مل��ق��ر �ل��رئ��ي�����ش��ي لبنك ك��ب��ري 
�شيبا�شتيان  �نتقل  �لكهرباء.  ل�شركة 
�لتخويف،  درج��ات  �أق�شى  بينري� من 
حيث �أعلن ر�شمًيا �أن �شيلي كانت “يف 
��شتعد�د  وعلى  حرب �شد عدو قوي، 
�أي  دون  و�جل��ن��وح  �لعنف  ل�شتخد�م 
�إىل تر�جع مذهل بعد ب�شعة  قيود”، 
“طلب �ل�شفح”  ي��رتدد يف  �أي���ام، ومل 

من �شعب �ل�شيلي “لغياب �لروؤية«.
    وبعد �لتخلي عن �ل��زي��ادة يف �شعر 
�أعلن عن خطة بقيمة  �مل��رتو،  تذكرة 
1.1 مليار يورو، تت�شمن زيادة �حلد 
�لأدنى لاأجور، و�إعادة تقييم ب 20 
لل�شيخوخة.  �لأدن��ى  باملائة من �حلد 

ومع ذلك مل ُي�شمع.

فوبيا املوؤامرة الدولية
معرفة  �ملرحلة  ه��ذه  يف  �ل�شعب  م��ن 
ول��ك��ن تثور  �لأزم����ة،  كيف ميكن ح��ل 
�ل�شوؤ�ل:  ه���ذ�  منها  ع��دي��دة،  �أ���ش��ئ��ل��ة 
�ل��ذي يعاين من  �لبلد  ه��ذ�  كيف، يف 
خم��ل��ف��ات دك��ت��ات��وري��ة ع�����ش��ك��ري��ة بن 
1973 و1988، �قدمت �ل�شلطات، 
مذعورة، على �إر�شال �جلي�س -ولي�س 

�ل�شرطة فقط -لقمع �لتجاوز�ت؟
���ش��ي��ب��ا���ش��ت��ي��ان ب���ي���ن���ري�، �مل���ل���ي���اردي���ر 
للنخبة  خال�س  نتاج  هو  و�لليرب�يل، 
�لباد  ت����ر�أ�����س  �ن  ���ش��ب��ق  �ل�����ش��ي��ل��ي��ة، 
يتم  �أن  قبل  و2014،   2010 ب��ن 
�ن��ت��خ��اب��ه م���رة �أخ�����رى يف ن��ه��اي��ة عام 
خال  ث����روت����ه  ب���ن���ى  ل���ق���د   .2017
�أي  يظهر  ل  ول��ك��ن��ه  بينو�شيه،  ع��ه��د 
ل��ل��دي��ك��ت��ات��وري��ة -ع���ل���ى عك�س  ح��ن��ن 
�ن  بالتاأكيد،  بول�شونارو.  �لرب�زيلي 
من بن �ملتظاهرين، ع�شابات �شبيهة 
من  مناًخا  خلق  مما  بلوك،  بالباك 
م�شبوق؛ عاوة  و�لدمار غري  �لعنف 
على ذل���ك، ب��د� �أن �حل��رك��ة، �ل��ت��ي مل 
ي��ت��م حت��دي��د ق��ادت��ه��ا ب��و���ش��وح، �أكر 

�لجتماعية(  �ل�شبكات  )عرب  تن�شيًقا 
من كونها عفوية وتلقائية.

�حلكومة،  د�خ�����ل  رمب�����ا،  ي���غ���دي،  م���ا 
�ل�شغب هذه  �أع��م��ال  ب��اأّن  خوًفا جديا 
لي�س  ُب��ع��د،  ع��ن  حتّكم  جهاز  ي�شرّيها 
�لطابية  �ملنظمات  طريق  عن  فقط 
ا  �أو �أق�شى �لي�شار �ل�شيلي، ولكن �أي�شً
�لقوي”،  “�لعدو  ه����ذ�  خ����ال  م���ن 
�ل���ذي مل ُي��ع��ّرف ول��ك��ن مي��ك��ن )فهم 
نيكول�س  يكون  �أن  �ملر�قبن(  بع�س 
–وهو م��ا يربر  م����ادورو يف ف��ن��زوي��ا 
جانب  �إىل  للجي�س؟  �للجوء  حينها 
نو�ب فنزويلين �آخرين، مثل جوليو 
�لرئي�شي  �خل�����ش��م  ت��ب��ّن��ى  ب��ورخ��ي�����س، 
ملادورو، خو�ن غو�يدو، �لقائم باأعمال 
�ل��رئ��ي�����س م��ن��ذ ي��ن��اي��ر �مل��ا���ش��ي، تبّنى 
�لكوبي- “�لتدخل  �أط��روح��ة  ب���دوره 

�لفنزويلي” يف �حلركات �لجتماعية 
يف ���ش��ي��ل��ي و�لك�����������و�دور. و�ع���ت���رب �ن 
�لقدرة على  “لديه  �لرئي�س م��ادورو، 
متويل �ملجموعات، من خال �لذهب 
�مل�شتخرج من قو�س �لتعدين، و�لت�شلل 
�ملنطقة«.  ��شتقر�ر  لزعزعة  عربهم 
دفعت  �ل��ت��ي  �شافيز،  ن��ظ��ام  ك��ارث��ة  �إن 
�أكر من 4 ماين �شخ�س للهروب 
م��ن �ل��ب��اد، ه��ي يف ح��د ذ�ت��ه��ا عن�شر 

مزعزع لا�شتقر�ر يف �ملنطقة.

�ملظاهر�ت  ت��ت��ال��ت  ف��ق��د  �لخ�������رية: 
�شنو�ت.  ع�شر  م��ن  لأك���ر  �لطابية 
وليته  ف����رتة  خ����ال   ،2011 ع����ام 
�لرئي�س  و�ج������ه  �ن  ���ش��ب��ق  �لأوىل، 
�أ�شهر،  �شتة  من  �أك��ر  طيلة  �حل��ايل، 
حر�كا طابيا طالب باحل�شول على 

تعليم جماين.
�لرئي�شة  ب��ا���ش��ل��ي��ه،  مي�شيل  وع��رف��ت 
�شيبا�شتيان  خلفها  �ل��ت��ي  �ل��ي�����ش��اري��ة 
ب���ي���ن���ري�، ح���رك���ات �ح���ت���ج���اج ق���وي���ة يف 
�نها  مع  �لثانية،  وليتها  فرتة  نهاية 

�أثارت �آمال يف �لتغيري.
على  �لكونغر�س  حمل  يف  تنجح  مل   
�لت�شويت �شو�ء على �إ�شاح �لد�شتور، 
على  �أو  �لتقاعدية،  �ملعا�شات  على  �أو 
تعديل  ي��ت��م  ومل  �ل�����ش��ح��ي،  �ل��ن��ظ��ام 
بالن�شبة  �أم��ا  هام�شيا.  �ل  �ل�شريبة 
�ل���رم���زي ب��ج��ام��ع��ة جمانية  ل��وع��ده��ا 
للجميع، يبقى منقو�شا، لن �لقانون 
�لدخل  ����ش��ح��اب  ع��ل��ى  ف��ق��ط  ينطبق 
�لأدنى. ورغم �أن عمل مي�شيل با�شليه 
�لقت�شاد  ت��ب��اط��وؤ  ��ا  �أي�����شً يعوقه  ك��ان 
فاإن  ف�شاد(،  م��ورط يف ق�شية  )و�ب��ن 
�أنه  ب��و���ش��وح  �لإخ��ف��اق��ات تظهر  ه��ذه 
للعديد  �لي�شاري،  �لئتاف  يف  حتى 
من �ل�شيا�شين م�شلحة يف �ل يتغرّي 

�شيئا.

ج��ان��ب �ل��رب�زي��ل وك��ول��وم��ب��ي��ا، جميع 
�لقارة  ���ش��ب��ه  يف  �ل��ق��ي��ا���ش��ي��ة  �لأرق�������ام 
ه���ذه، �ل��ت��ي ل ت���ز�ل ج��ائ��رة ج���د�. يف 
�أظهر   ،2013 ع���ام  �أج��ري��ت  در����ش��ة 
باملائة   1 �أن  �ل�شيليون  �لقت�شاديون 
م���ن �ل�����ش��ك��ان ي�����ش��ت��ح��وذون ع��ل��ى 30 
باملائة من دخل �لباد. كما �أكدو� �أن 
-حو�يل  باملائة   0.01 م��ن  �شريحة 
�أ�شرة   300 �أو ح��و�يل  ف��رد،   1200
من  باملائة   10 ب���  وح��ده��ا  –ت�شتاأثر 
�أنحاء  ج��م��ي��ع  يف  �ل������روة!  �إج���م���ايل 
وفرن�شا،  و�إك����و�دور  لبنان  يف  �ل��ع��امل، 
�لنخب  �شد  �لو�شطى  �لطبقات  تثور 
�ملعوملة، لكن يف �شيلي، كما نرى، هي 

حالة تدّر�س.

»لي�ض 30 بيزو وامنا 30 �شنة«
هذ� �ل�شاأم، ل يعود تاريخه �إىل �لأيام 

ا، �أن كار�كا�س وهافانا  من �لو��شح �أي�شً
ُي�شعد�ن بروؤية �شلطة �لرئي�س �ل�شيلي 
م�شوؤوليهم  ل��دى  ك��ان  و�إذ�  تتقو�س. 
لفعلو�  �لنتفا�شة،  لإث���ارة  �لو�شائل 
�أحد قادة  بالتاأكيد. فبينري� هو  ذلك 
�أمريكا �لاتينية �لأكر نقد� ملادورو، 
�لآونة  يف  �مل�شاعر:  ذ�ت  يبادله  �ل��ذي 
�لأخ��رية، �تهمه هذ� �لأخري �شر�حة 
ب������اإث������ارة �ن����ق����اب ع�������ش���ك���ري ����ش���ده، 

مب�شاعدة بوغوتا وو��شنطن.

»نظام طبقات مغلقة«
�لتوتر�ت  ه�����ذه  ورغ������م  ذل������ك،  وم�����ع 
�ل�شبب  �أن  �ل��و����ش��ح  م��ن  �لإق��ل��ي��م��ي��ة، 
�شخط  يف  ي��ك��م��ن  ل���ل���ح���ري���ق  �لأول 
يلعب  حكومته.  على  �ل�شيلي  �ل�شعب 
�لرئي�س  �دع�����ي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي،  ب���ق���اءه 
�إىل  منذئذ  وي�شعى  ف��ج��اأة،  فهم  �أن���ه 

يقول،  كما  يريد،  �إنه  �لو�شع.  تهدئة 
بتد�بري  �ل�����ش��ائ��ع  �ل��وق��ت  “تعوي�س 
م��ل��م��و���ش��ة«. يف �ل���و�ق���ع، ف����اإن وع���وده 
�ل��ه��زي��ل��ة، خف�س  �مل��ع��ا���ش��ات  )زي������ادة 
�أ�شعار �لأدوية، جتميد �شعر �لكهرباء، 
ت���خ���ف���ي�������س رو�ت����������ب �ل�������ن�������و�ب، رف����ع 
�ل�شر�ئب على �لثرياء ...( ت�شتهدف 
ب�شكل جيد �ملخاوف �ملتكررة لل�شعب. 
وم���ع ذل���ك مي��ك��ن �مل��ر�ه��ن��ة ع��ل��ى �أنها 
ك��اف��ي��ة، لأن م��ا يطالب به  ت��ك��ون  ل��ن 
عدد كبري من �ملحتجن �لآن، لي�شت 

�إجر�ء�ت ظرفية، بل تغيري �ملنو�ل.
من  �أق��ل  مبعا�س  يتقاعدون  كثريون 
�لج���ر �لأدن�����ى، يف ح��ن �أن��ه��م دفعو� 
ب���امل���ائ���ة م����ن رو�ت����ب����ه����م، ط����و�ل   10
ر���ش��م��ل��ة مدمر.  ن��ظ��ام  �إىل  ح��ي��ات��ه��م، 
تعمل �لطبقات �لو�شطى بجهد كبري، 
�أن  ب�����ش��دة لأن ع��ل��ي��ه��ا  ل��ك��ن��ه��ا م��دي��ن��ة 

ومن  �أطفالها،  -تعليم  -باهظا  تدفع 
للم�شت�شفى.  و�ي�����ش��ا  �ل�����ش��ح��ة،  �أج���ل 
ملاذ�؟ لأنه يف هذ� �لبلد، كل �شيء، نعم 
كل �شيء، مّت خ�شخ�شته.  متت ور�ثة 
بينو�شيه،  عهد  ع��ن  مبا�شرة  �لنظام 
�لنظريات  تطبيق  خاله  مت  و�ل���ذي 
�شيكاغو  ملدر�شة  �ملتطرفة  �لليرب�لية 
�أن��ق��ى ���ش��وره��ا ع��ل��ى جميع �أج���ز�ء  يف 
د�شتور  يف  تكري�شها  ومت  �لق��ت�����ش��اد، 
�لأخ�����رية  ه����ذه  ت�����ز�ل  ول   .1980
�ملجتمع  ك����ب����ري،  ح�����د  �إىل  حت����ك����م، 
�لتعليم  ب��اإح��ال��ة  م��ق��رتن��ة  �ل�����ش��ي��ل��ي. 
وّلدت  �لبلدية،  لل�شلطات  و�ل�شحة 
�جتماعيا  ف�����ش��ا  �ل���ن���ظ���ري���ات  ت��ل��ك 
لطبقات  ح��ق��ي��ق��ي  “نظام  ع��م��ي��ق��ا، 
�آلن  �لج��ت��م��اع  ع��امل  وف��ق  مغلقة”، 
�لتفاوت  �أوج��ه  �نفجرت  لقد  تورين. 
�لجتماعي، حيث حطمت �شيلي، �ىل 

�شوء تقييم بينريا لالأو�شاع, دفعه اىل ارتكاب خطا ن�شر اجلي�ض والدبابات يف �شوارع �شانتياغو
يف جميع اأنحاء العامل, تثور الطبقات الو�شطى �شد النخب املعوملة, لكن ال�شيلي حالة تدّر�ض

دماء على اإ�شفلت �شوارع �شانتياغو:

رغم املوؤ�سرات: مل تعد ال�سيلي تتحمل جور منوالها...!
•• الفجر -خرية ال�شيباين

ال�شيلي  يف  الدموية  ال�شغب  اأعمال  حقا  راأى  اأحد  ل 
قادمة, واولهم رئي�ض البالد, �شيبا�شتيان بينريا, اأكرث 
املخروط  دميقراطية  تتمتع  اآخ��ر.  �شخ�ض  اأي  من 
اجلنوبي لأمريكا الالتينية, والتي يراها امل�شتثمرون 

�شوقا تتمتع بالثقة يف �شبه قارة هائجة وثائرة وغري 
متوقعة, اأكرث من اأي وقت م�شى, مبوؤ�شرات اقت�شادية 
ومنو  باملائة,   7 من  اأقل  بطالة  جيدة:  واجتماعية 
 2(  2018 ع��ام  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  باملائة   4
 8 2019(, ومعدل فقر  5 باملائة املتوقع عام  فا�شل 
املنطقة  باملائة �شعيف جدا قيا�شا ملعدلت   6 فا�شل 

)اأكرث من 25 باملائة يف الربازيل( واأعلى, ناجت حملي 
مبدئيا,  و�شع,  املنطقة.  يف  الواحد  للفرد  اإجمايل 
�شد عليه اأكرث من و�شع جريانها, �شواء كان ذلك يف  حتحُ
بوليفيا, حيث يت�شاعد التوتر بعد انتخابات رئا�شية 
�شادتها �شبهات, والإكوادور يف خ�شم اأزمة اجتماعية, 
وتنخرها  ح��ادا  ا�شتقطابا  تعي�ض  التي  وال��ربازي��ل, 

اجلرمية, اأو الأرجنتني, مرة اأخرى على و�شك التخلف 
عن �شداد ديونها, ناهيك عن النزول اإىل اجلحيم يف 
فنزويال. امام هذه اللوحة ال�شوداء, قدم �شيبا�شتيان 
بينريا بالده, قبل يومني من اأعمال ال�شغب, باعتبارها 
مما  “واحة حقيقية تتمتع بدميقراطية م�شتقرة”, 

ي�شي بعماه الهائل.

�نتفا�شة بلد �شد منو�ل تنمية

مل�شق �حتجاجي ... بينري� وبينو�شيه وجه و�حد

هل حقا هي موؤ�مرة خارجية

�ل�شر�رة... تذكرة ميرتو

مو�جهات بن �ل�شرطة و�لطلبة

رغم عامل التوترات الإقليمية, من الوا�شح اأن ال�شبب الأول للحريق يكمن يف �شخط ال�شعب على حكومته
 اإعادة انتخابه قبل عامني تثبت اأن جزًء مهّما 
من الطبقة الو�سطى ل يرف�س اقت�ساد ال�سوق

ملياردير وليربايل، بنى ثروته خالل عهد 
بينو�سيه، ولكنه ل يظهر اأي حنني للديكتاتورية

يبدو اأن م�شداقية بينريا انهارت 
ب�شكل دائم, داخل �شيلي وخارجها
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/فو�لتكم 

علينا للحلويات
رخ�شة رقم:CN 2631687  تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 
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اإع����������الن
�شاه لاقم�شة  �ل�ش�����ادة/طاهر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب و�خلياطة  رخ�شة رقم:1044255 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ز�يد علي حممد ح�شن باطوق %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف طاهر �شاه حممد �بر�هيم

تعديل وكيل خدمات/حذف ز�يد علي حممد ح�شن باطوق
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/دي�شا لل�شيانة �لعامة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:2861150 
تعديل ن�شب �ل�شركاء

ديباك ديليب كومار من 24% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ني�شن تك لتكنولوجيا 

�ملعلومات - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2178864 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �حمد مبارك ر��شد �شيف �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل �حمد �شامل �لعويني �لكعبي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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 اإعـــالن �صطب قيد
��شو�شيايت�س  �جننرينغ  �ل�شادة/�شركة  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
فرع  قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  باك�شتان(  )�جلن�شية:  ليمتد 
�إمارة �بوظبي )�لعنو�ن: �س.ب:32162 - �شارع حمد�ن  �ل�شركة يف 
�س.ب:32162(   - �أبوظبي   - �ل�شحمي  �ل�شيخة/فاطمة  بناية   -
و�ملقيدة حتت رقم )1333( يف �شجل �ل�شركات �لجنبية يف �لوز�رة. 
�شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رقم  �لحتادي  �لقانون  لحكام  وتنفيذ� 
ل�شنة   )377( رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  و  وتعدياتة  �لتجارية  �ل�شركات 
ومكاتب  لفروع  �لرتخي�س  �جر�ء�ت  دليل  �عتماد  �شاأن  يف  2010م 
�ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة . يرجى من �ل�شادة 
��شحاب �حلق يف �لعرت��س �ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة يف 
ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل: وز�رة 

�لقت�شاد �إد�رة �لت�شجيل �لتجاري �س.ب:)901( - �بوظبي.
 ادارة الت�صجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 
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رقم  حتت  يف:2008/4/17  تاأ�ش�شت  �شركة   ، ذ.م.م  �لقاب�شة  د��س 

دبي  �شلطة  لدى  �مل�شجل  �لرخ�شة  �إغاق  تعزم  �نها  تعلن  �لت�شجيل:16719 

رقم  رخ�شة  ذ.م.م  �لقاب�شة  د��س  �لتجاري  �ل�شم  حتت  �لإبد�عية  للمجمعات 

16719 عنو�ن مكتب رقم 4 - ميز�نن - برج �ل�شذى - دبي - �س.ب:502850 

- دبي - �لمار�ت �لعربية �ملتحدة )�لفرع(.

45 يوما  �أي طرف معني لديه مطالبة �شد �لفرع عليه بتقدميها يف غ�شون 

من تاريخ هذ� �ل�شعار عن طريق �لربيد �مل�شجل و� �لت�شال ب�����:

�ل�شيد: ر��شد �شامل �لكعبي

��شم �ل�شركة:د��س �لقاب�شة ذ.م.م

�س.ب:161 ، دبي �لمار�ت �لعربية �ملتحدة - هاتف رقم:0551150110

r.alkaabi@dasholding.ae:لربيد �للكرتوين�

لن تقبل �ملطالبات �لتي تقدم بعد �نق�شاء مدة 45 يوما

اإ�سع�ار ب�ال�ت�سفية
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ا�س اند ا�س ميدل اي�ست للمقاولت وال�سيانة العامة-ذ م م
مبوجب قر�ر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملنعقدة يف تاريخ 2019/10/16 

�ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم   1952008702 يعلن �مل�شفى ز�يد ت�شارترد 

�أكاونت لتدقيق �حل�شابات، عن ت�شفية �شركة:

)ا�ض اند ا�ض ميدل اي�شت للمقاولت وال�شيانة العامة ذ م م(
CN-1748734 ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي بالرقم�

فعلى من لديه �ي �عرت��س مطالبة �أو حقوق على �ل�شركة �ملذكورة �عاه عليه 

�لتقدم مبطالبته مع �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�شفى، وذلك خال �لدو�م 

�لر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان، وكل من مل يتقدم خال 

�ملدة �ملحددة بالإعان ي�شقط حقه باملطالبة.  تليفون �مل�شفى: 6666828 / 

�مل�شفح  �بوظبى-   -  info@zcaa.ae �إمييل:   )41145( بريد  �شندوق   ،  02

.)M12( مكتب رقم ) M( بناية نايع �شعيد �لنيادي �لطابق  M9

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقاله فري�شت �يكزت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2886210 
تعديل لوحة �لعان/ �جمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/بقاله فري�شت �يكزت
BAQALA FIRST EXIT

�ىل/دكان 20
DUKAN 20

تعديل ن�شاط/��شافة جممع ��شتهاكي )�شوبرماركت( )4711002(
تعديل ن�شاط/حذف بقالة )4711003(

تعديل ن�شاط/حذف متجر متعدد �لق�شام )4719001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لتمور - بالتجزئة )4721022(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �خل�شار و�لفو�كه �ملجففة - بالتجزئة )4721020(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �ل�شجائر و�لتبغ ومنتجاته - بالتجزئة )4723001(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملنظفات و�ملطهر�ت - بالتجزئة )4773311(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملياه �ملعدنية - بالتجزئة )4722004(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملو�د �لغذ�ئية �ملجمدة - بالتجزئة )4721033(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خال 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لعن جولدن هاند للعناية 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب بال�شيار�ت رخ�شة رقم:1927117 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �حمد خليفة حممد حميد �لكتبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد خليفة حممد حميد �لكتبي

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

�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان 

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملنا�شري للنجارة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1131224 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فاطمة �شامل نامي �لكعبي %100

تعديل وكيل خدمات/ حذف فاطمة �شامل نامي �لكعبي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ر�جماتان �شارما ر�م ناري�س

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

�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان 

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم 

 CN 2002444:ر�يف بل�س  رخ�شة رقم
تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم عي�شة �أول

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2458207 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد �لع�شري خلفان حارب �ل�شام�شي %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عي�شى علي �شامل �شعيد �لكتبي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عي�شى علي �شامل �شعيد �لكتبي من 100% �ىل %50

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/مطعم عي�شة �أول

ESHAT AWOAL RESTAURANT

�ىل/ مطعم عي�شة �أول ذ.م.م
ESHAT AWOAL RESTAURANT LLC

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

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

•• دبي -الفجر 

للريا�شات  �ل����دويل  دب���ي  ن����ادي  ب���د� 
�ل����ب����ح����ري����ة حت���������ش����ري�ت����ه �مل���ب���ك���رة 
ل���ش��ت�����ش��اف��ة م��ن��اف�����ش��ات ج���ائ���زة دبي 
�ل�����ش��ري��ع��ة -�ك�س  ل���ل���زو�رق  �ل��ك��ربى 
و�خلتامية  �ل��ث��ال��ث��ة  �جل���ول���ة  ك����ات- 
و�لتي   2019 �ل��ع��امل  ب��ط��ول��ة  م��ن 
من  كرمية  برعاية  �ل��ن��ادي  ينظمها 
بن  حممد  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
ر��شد �آل مكتوم رئي�س �لنادي �شمن 
روزنامة �ل�شباقات �لبحرية يف �ملو�شم 
خال   2020-2019 �ل��ري��ا���ش��ي 
دي�شمرب   14-12 م�����ن  �ل�����ف�����رتة 

�ملقبل.
�نطاقة  على  يوما   45 تبقي  وم��ع 
���ش��ه��د م��ق��ر �لنادي  �ل��ك��ب��ري  �حل����دث 
ن�شطة  ح���رك���ة  �مل���ا����ش���ي  �لأ�����ش����ب����وع 
م���ع ق����دوم مم��ث��ل��ي �لحت�����اد �ل���دويل 
�إىل  �م-  �أي  -ي��و  �لبحرية  لل�شباقات 
لوؤلوؤة �خلليج دبي من �جل �لرتتيب 
�لكبري   �ل���ع���امل���ي  �حل�������دث  لإق�����ام�����ة 
و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق يف ع���دد م��ن �لأم�����ور مع 
نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية 

لإجناح �حلدث �لعاملي �لكبري.
وح����ر�����س حم���م���د ع���ب���د �هلل ح����ارب 
�لدويل  دبي  لنادي  �لتنفيذي  �ملدير 
�لرتحيب  على  �لبحرية  للريا�شات 

مب��م��ث��ل �لحت�������اد �ل�������دويل -ي�����و �أي 
�شيزينيا  ب��ا���ش��ك��و�يل  �لي���ط���ايل  �م- 

�لبطولة  ع��ل��ى  �مل�����ش��رف��ة  و�ل��ل��ج��ن��ة 
ب���ح�������ش���ور ه������زمي حممد  �ل���ع���امل���ي���ة 
�ل�شباقات  �إد�رة  م���دي���ر  �ل���ق���م���زي 
مدير  �ل�شام�شي  �هلل  عبد  وحم��م��د 

�إد�رة �لدعم �ملوؤ�ش�شي.
و�أكد حممد عبد �هلل حارب �أن نادي 
�لبحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل�����دويل  دب���ي 
وم�����ن خ�����ال �ه���ت���م���ام ودع������م �شمو 
ر��شد  بن  �ل�شيخ من�شور بن حممد 
ي�شعى  �ل����ن����ادي  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم  �آل 
�إىل  منوها  �لكبري  �حل���دث  لإجن���اح 
ت��ع��ط��ى �حل����دث  ����ش���م���وه  رع����اي����ة  �أن 
�إ�شافة قوية م�شري� �إىل �أن �لبطولة 
���ش��ت��و�ك��ب ن��ه��اي��ة ع���ام �ل��ت�����ش��ام��ح مما 

�إىل  لإي�شالها  نتطلع  ر�شالة  ي�شكل 
�لعاملية  �لبحرية  �ل��ري��ا���ش��ات  �أ���ش��رة 
بالتز�من مع  �شيقام  �أن �حل��دث  كما 
�لوطني  ب��ال��ي��وم  �ل���دول���ة  �ح��ت��ف��الت 
�ل��ث��ام��ن و�لأرب����ع����ن وي��ج��م��ع نخبة 
�لريا�شة  ه��ذه  �لعاملين يف  �لأب��ط��ال 

و�لفرق �ملتميزة.
لنادي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  و�أ�����ش����اف 
�أن  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل  دبي 
للزو�رق  �ل��ع��امل  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
�أف�شل  جتمع  ك��ات-  -�ك�س  �ل�شريعة 
�ل���ف���رق و�مل��ت�����ش��اب��ق��ن �ل��ع��امل��ي��ن يف 
�أنها  كما  �ل�شريعة  �ل����زو�رق  ريا�شة 
ت��رت��ب��ط وج��د�ن��ي��ا ب����الإم����ار�ت �لتي 

�لريا�شة  لهذه  و�ملن�شاأ  �ملنبع  مثلت 
على  و�أ�شبحت  بعدها  �زده��رت  �لتي 
كل ل�شان بف�شل �لنجاح �لذي حققته 

هنا.
ويدر�س نادي دبي �لدويل للريا�شات 
�لكثري من �خليار�ت ملوقع  �لبحرية 

من  يعمل  وك��ذل��ك  �ملرتقب  �ل�شباق 
�أجل �إجناز عدد من �ملهام و�لتن�شيق 
و�لوطنية  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل���دو�ئ���ر  م��ع 
�ملطلوبة  بال�شورة  �حل���دث  لإخ����ر�ج 
و��شتمر�ر �لنجاحات �لتنظيمية �لتي 
تاأ�ش�س  �ل���ذي  �ل��ن��ادي  يحققها  ظ��ل 

بعد   1990 ع��ام  منذ   1988 ع��ام 
�لحتاد  لع�شوية  ر�شميا  �ن�شمامه 
�أي  -ي��و  �لبحرية  لل�شباقات  �ل��دويل 
عربي  ن����ادي  ك�����اأول  م��ون��اك��و  يف  �م- 
�أو���ش��ط��ي وم��ن ث��م ��شت�شافة  و���ش��رق 

�حلدث �لعاملي �لأول عام 1992

•• دبي-الفجر

�آل  ر��شد  بن  حممد  “جائزة  تو��شل 
�إحدى  �لريا�شي”  ل���اإب���د�ع  م��ك��ت��وم 
�آل مكتوم  “مبادر�ت حممد بن ر��شد 
لتنظيم  �ل�����ش����ت����ع����د�د�ت  �لعاملية” 
موؤمتر �لإب��د�ع �لريا�شي �لدويل يوم 
هيلتون  فندق  يف  �ملقبل  نوفمرب   18
“�لت�شامح  ����ش���ع���ار  حت����ت  �حل���ب���ت���ور 

و�ل�شام يف �لريا�شة«.
وعقدت موزة �ملري �أمن عام �جلائزة 
�لأمانة  ع��م��ل  ف��ري��ق  �ج��ت��م��اع��ات م��ع 
�لعامة ومع جلنة �لت�شال و�لت�شويق 
�لنهائية  �للم�شات  لو�شع  �جلائزة  يف 

�لن�شخة  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ل���ا����ش���ت���ع���د�د�ت 
�لريا�شي  �مل���وؤمت���ر  ه���ذ�  م���ن  �لأوىل 
ي���اأت���ي تنظيمه  �ل�����ذي  �مل���ه���م  �ل�����دويل 
�أه����د�ف �جل��ائ��زة ودوره����ا يف  لتحقيق 
�ل��ري��ا���ش��ي يف دولة  �ل��ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر 
�مل��ت��ح��دة و�لوطن  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت 
�لنبيلة  �لقيم  �لعامل، وتعزيز  �لعربي 
للريا�شة، و�أي�شا متكن �ملجتمعات.    

“ ب���ف�������ش���ل دع������م و  �مل��������ري  ق����ال����ت  و 
ت��وج��ي��ه��ات ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن بن 
عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دبي 
�لريا�شي  دب���ي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  دب���ي 
ر�عي �جلائزة، وتوجيهات �شمو �ل�شيخ 

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  �أحمد 
�لوطنية  �لأومل���ب���ي���ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
�جلائزة  حققت  فقد  �جل��ائ��زة،  رئي�س 
�لأوىل من  �ل��ع�����ش��ر  �ل�����ش��ن��و�ت  خ���ال 
عمرها �إجن��از�ت عديدة على م�شتوى 
ن�شر ثقافة �لإب��د�ع و�لتميز يف �لعمل 
جميع  يف  �ملبدعن  وتكرمي  �لريا�شي 
�لعمل �لريا�شي، و مت و�شع  جمالت 
�ملقبلة  ل���ل���ف���رتة  ج����دي����دة  م�����ب�����ادر�ت 
رئي�س  �لطاير  مطر  �شعادة  �عتمدها 
�جل��ائ��زة ويف مقدمتها  �أم��ن��اء  جمل�س 
هذ� �ملوؤمتر �لذي ي�شلط �ل�شوء على 
وقيم  �ل�شام  تعزيز  يف  �لريا�شة  دور 
�لو�حد  �ملجتمع  �أف���ر�د  ب��ن  �لت�شامح 

�يل  �ملختلفة  �ملجتمعات  ب��ن  و�أي�����ش��ا 
و�إميانها  �ل���ري���ا����ش���ة  ح���ب  ي��ج��م��ع��ه��ا 
�ل�شعوب  ���ش��ع��ادة  يف  �ل��ك��ب��ري  ب���دوره���ا 
�ملوؤمتر  ه��ذ�  يتز�من  حيث  وتعاونها، 
م��ع ع��ام �لت�شامح  يف دول���ة �لإم���ار�ت 
ور���ش��ال��ت��ه��ا �لإن�����ش��ان��ي��ة ل��ل��ع��امل، كما 
مبادر�ت  �شمن  �جل��ائ��زة  دور  يرتجم 
حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �ل��ع��امل��ي��ة يف جمال 

متكن �ملجتمعات«.
�أن قائمة  �أمن عام �جلائزة  و�أ�شافت 
�ملتحدثن �لتي �عتمدها �شعادة مطر 
�جلائزة  �أمناء  جمل�س  رئي�س  �لطاير 
قد مت �ختيارها بدقة لكي جتمع بن 
مكانة �ملتحدثن على م�شتوى �شناعة 

م�شوؤولن  م����ن  �ل���ري���ا����ش���ي  �ل����ق����ر�ر 
م�شتوى  ع���ل���ى  و�أي�������ش���ا  ح���ك���وم���ي���ن، 
كريا�شين  �مل���رم���وق���ة  �لإجن�����������از�ت 
�أ���ش��م��اءه��م يف  منهم  ع��دد  �شّجل  حيث 
�ل�شرف يف �لدور�ت �لأوملبية  �شجات 
�إجناز�ت  كاأ�شحاب  �ل��ع��امل  وب��ط��ولت 
�أبطال  ج��ان��ب  �إىل  وخ���ال���دة،  مم��ي��زة 
�إجناز�ت مهمة  �شباب و�عدين حققو� 
يف �لفرتة �ملا�شية وي�شتعدون لتحقيق 
�إجن���از�ت �أك��رب خ��ال �ل��ف��رتة �ملقبلة، 
وحتر�س �جلائزة على دعم جهودهم 
وحتفيزهم للو�شول �ىل قمة �لتناف�س 
�أ�شماء  ي�شجلون  و�أن  ري��ا���ش��ات��ه��م  يف 
�ملحافل  يف  �ل�����ش��رف  قائمة  يف  دول��ه��م 

ويكونو�  و�لأوملبية  �لعاملية  �لريا�شية 
�لعرب«.  �ل�شباب  من  للماين  قدوة 
و�ط��ل��ع��ت �مل���ري خ���ال �ج��ت��م��اع جلنة 
�لت�شال و�لت�شويق للجائزة، بح�شور 
�آل رحمة مدير �جلائزة،  �أم��ان  نا�شر 
على برنامج �لعمل للرتويج لفعاليات 
�لدورة �حلادية ع�شرة للجائزة، وعلى 
و�لفعاليات  للموؤمتر  �ل��رتوي��ج  خطة 
و�ملتحدثن  ل��ل�����ش��ي��وف  �مل�����ش��اح��ب��ة 
مب���ا ي��ح��ق��ق �ل����ش���ت���ف���ادة �لأم����ث����ل من 
وتعريفهم  �ل����دول����ة  يف  ت����و�ج����ده����م 

ت�شهده  �ل����ذي  �حل�������ش���اري  ب��ال��ت��ط��ور 
�ل���دول���ة يف ج��م��ي��ع �مل���ج���الت، ك��م��ا مت 
�ل��ت�����ش��ام��ي��م �خل��ا���ش��ة بهوية  �ع��ت��م��اد 
يف  �مل�شتخدمة  و�لتجهيز�ت  �مل��وؤمت��ر 
�لتلفزيوين  و�ل��ب��ث  �جلل�شات  تنظيم 
ل��ه��ا م��ن �أج���ل �ل��و���ش��ول �ىل ماين 
�مل�شتفيدين  �مل�شاهدين وتو�شيع رقعة 
مما �شيطرح فيها من مو��شيع مهمة 
للقطاع �لريا�شي يف �لدولة و�ملنطقة 

و�لعامل.         
ندو�ت  تنظيم  على  �جلائزة  وحتر�س 

تر�شيخ  ب��ه��دف  ���ش��ن��وي��ة  وم����وؤمت����ر�ت 
�لريا�شي  �ل��ع��م��ل  يف  �لإب������د�ع  ث��ق��اف��ة 
وتوفري �لفر�شة للعاملن يف قطاعنا 
�مل��ح��ل��ي و�ل��ع��رب��ي للتعرف  �ل��ري��ا���ش��ي 
�لريا�شية  �ل��ت��ج��ارب  �أ���ش��ح��اب  ع��ل��ى 
�لعمل  �ل��ن��اج��ح��ة يف ج��م��ي��ع جم����الت 
�لريا�شي و�لتحاور معهم وحتفيزهم 
�لإجن�������از�ت  حت��ق��ي��ق  درب  يف  ل��ل�����ش��ري 
باملبدعن  حت��ت��ف��ي  ك��م��ا  �لإب���د�ع���ي���ة، 
من�شاتها  عرب  �لإب���د�ع  ر�شالة  وتنقل 

�إىل �لعامل �أجمع. 
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كيلي�شو�شكي  ماثيوز  �لبولندي  ت��وج 
�ل����ع����امل بعد  �أق�������وى رج�����ل يف  ب��ل��ق��ب 
�لثانية  �لن�شخة  يف  حامية  مناف�شات 
�شرتونغ  “�ألتيميت  ب���ط���ول���ة  م����ن 
جمل�س  ب���دع���م  �أق��ي��م��ت  مان” �ل���ت���ي 
�لأكرب  �حل���دث  وت��ع��د  �لريا�شي  دب��ي 
�أقيم  �ل�����ذي  �ل����ع����امل،  ن���وع���ه يف  م���ن 
ل��ل��ع��ام �ل���ث���اين ع��ل��ى �ل���ت���و�يل يف دبي 
ميد�ن  م�شمار  مناف�شاته  و�حت�شن 
وب��ث��ت �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ق��ن��و�ت �لعاملية 

مناف�شاته.
وتابع مناف�شات �لبطولة �شعادة �شعيد 
حارب �أمن عام جمل�س دبي �لريا�شي 
م�شاعد  رح���م���ة  �آل  �أم�������ان  ون���ا����ش���ر 
�لأم����ن �ل���ع���ام، وخ��ال��د �ل��ع��ور مدير 
باملجل�س،  �لريا�شية  �لفعاليات  �إد�رة 
�مل�شجعن  م���ن  �لآلف  ج���ان���ب  �إىل 
و�جلن�شيات،  �لأع���م���ار  خم��ت��ل��ف  م���ن 
ا  �أي�شً �لبطولة  فعاليات  ح�شر  كما 
هافثور  �لآي�����ش��ان��دي  �لعاملي  �لنجم 
�لأوىل  �لن�شخة  ب��ط��ل  ب��ج��ورن�����ش��ون، 
�أرنولد  م�شابقة  وبطل  �لبطولة  من 
�أوهايو  يف  رج��ل  و�أق���وى  �لكا�شيكية 
و�أوروبا، �لذي يعد �أقوى رجل �شهده 
�ل�شينمائي  و�ل��ن��ج��م  �أج���م���ع،  �ل��ع��امل 
�مل�������ش���ه���ور، ل��ي�����ش��ج��ع �مل��ت��ن��اف�����ش��ن يف 
�لعملية  على  �أ���ش��رف  كما  �ل��ب��ط��ول��ة، 
هول  �إي���دي  �لبطولة  يف  �لتحكيمية 
“�ألتيميت  لبطولة  �ل��ع��امل��ي  �ل�شفري 
�شرتونغ مان”، وبطل �لعامل يف �شباق 

�شرتونغ مان عام 2017.
بعد  �لأول  باملركز  كيلي�شو�شكي  وف��از 
وتغلبه  ك��ام��ل��ة  ن��ق��ط��ة   55 حت��ق��ي��ق��ه 
ع��ل��ى �لأخ���وي���ن �ل���ش��ك��ت��ل��ن��دي��ن لوك 

�لثاين  �مل��رك��ز  ج��اء يف  �ل���ذي  �شتوملان 
وتوم �شتوملان �لذي حل ثالًثا، ومتكن 
�لفائزين �لثاثة من رفع �أوز�ن ت�شل 
�إىل 500 كيلوغر�ًما يف �أ�شرع زمن يف 

�لبطولة.
وك�������������ان �ل������ب������ول������ن������دي م����ات����ي����و�����س 
كيلي�شكوف�شكي قد فاز باملركز �لثالث 
كما  �لبطولة  من  �لأوىل  �لن�شخة  يف 
فاز �شابًقا باملركز �لثاين على م�شتوى 
�لعامل، فيما يحمل �ل�شكتلندي لوك 
�شتوملان لقب �أقوى رجل يف ��شكتلند� 
ومتكن  �لآن،  حتى  �شنو�ت  ع��دة  منذ 
ا من ك�شر �لرقم �لقيا�شي �لعاملي  �أي�شً
يف رفع �أحجار �أطل�س �لتي تزن 200 
 40.70 ق����دره  زم����ن  ك��ي��ل��وغ��ر�م يف 

ثانية.
�أم��ن عام   وق��ال �شعادة �شعيد ح��ارب 
“يتز�من  �ل��ري��ا���ش��ي:  دب���ي  جم��ل�����س 
�شرتونغ  �أل��ت��ي��م��ي��ت  ب��ط��ول��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
م���ان م���ع ف��ع��ال��ي��ات �أي�����ام حت���دي دبي 
للياقة �لبدنية، حيث حتولت مناطق 
عديدة يف دولة �لإمار�ت عموما ودبي 
�لن�شاط،  �شعلة من  �إىل  ب�شكل خا�س 
�لريا�شة  ع�����ش��اق  ملتقى  و�أ���ش��ب��ح��ت 
و�لن�شاط �لبدين حيث حر�س �جلميع 
و�لن�شاط  �ل��ري��ا���ش��ة  مم��ار���ش��ة  ع��ل��ى 
عائاتهم  �أف���ر�د  متابعة  �أو  �ل��ب��دين، 
وهذ�  �ملختلفة،  �لفعاليات  ميار�شون 
هو هدف �لقيادة �لر�شيدة يف �أن تكون 
دبي �ملدينة �لأكر ن�شاًطا وحيوية يف 

�لعامل«.
و�أ������ش�����اف �أم�������ن ع�����ام جم���ل�������س دب���ي 
دبي  جم��ل�����س  “يحر�س  �ل��ري��ا���ش��ي: 
تنظيم  �لتنوع يف  دعم  �لريا�شي على 
يلبي  �ل���ري���ا����ش���ي���ة مب����ا  �ل���ف���ع���ال���ي���ات 
�ملجتمع  ف���ئ���ات  خم��ت��ل��ف  �ح��ت��ي��اج��ات 
�مل�شاركن  م��ن  ع���دد  �أك����رب  وي��ج��ت��ذب 
ولقد  �لريا�شات،  ملختلف  و�ملتابعن 
�أ�شبحت دبي مدينة �لتحديات �لأقوى 
يف  �ملجل�س  �شينظم  حيث  نوعها،  من 
�لثانية  �لن�شخة  �ملقبل  دي�شمرب  �شهر 
من �شباق �أل��رت� م��ار�ث��ون �ل��ذي يقام 
يف حممية �ملرموم و�ل��ذي يعد �أطول 
م���ار�ث���ون ���ش��ح��ر�وي يف �ل��ع��امل، كما 
بطولت  من  �لعديد  دب��ي  ت�شت�شيف 

�ل��ت��ح��دي �ل��ت��ي تتنوع م��ا ب��ن حتدي 
�لثلج و�ل�شحر�ء و�لوحل«.

�شاحنة  ب�����ش��ح��ب  �مل��ن��اف�����ش��ات  وب������د�أت 
وزنها 15 طًنا مل�شافة 13.2 مرت يف 
60 ثانية و�لتي قام فيها �ملت�شابقن 
و�ل�شري  ج�شدهم  يف  �ل�شاحنة  بربط 
ب��ه��ا يف �أ����ش���رع زم���ن مم��ك��ن، وم���ن ثم 
�شاحنة  �شحب  �إىل  �ملت�شابقن  �نتقل 
�لثبات  و���ش��ع��ي��ة  م���ن  ط���ن   30 ت����زن 
 25 ق���دره  زم��ن  م��رت يف   20 مل�شافة 
ثانية فقط حيث قامو� بجر �ل�شاحنة 
باجتاههم با�شتخد�م �لأيدي و�حلبال 
برفع  قامو�  كما  ثابت،  وهم يف مكان 
�أربعة عقبات كبرية على روؤو�شهم تزن 
�أكر من 250 كيلوجر�م يف �أقل من 

على  �مل�شاركن  وتناف�س  ثانية،   90
وو�شعها  �أطل�س  �أح��ج��ار  خم�شة  رف��ع 
ي��رت�وح وزن  ف��وق حامل مرتفع، وي 
 225 �إىل   170 ب��ن  م��ا  ك��ل ح��ج��ر 
حجر  �أث��ق��ل  يعد  و�ل���ذي  كيلوجر�ًما 

�أطل�س مت �لتناف�س عليه حتى �لآن.
ك���م���ا ت���ن���اف�������س �مل���������ش����ارك����ن يف ع���دة 
�لقاتلة  �لرفعة  منها  �أخ��رى  حتديات 
ب��ارت��ف��اع 18 ب��و���ش��ة، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
�لتي  �ل�������ش���غ���وط���ات  م����ن  جم���م���وع���ة 
ي���رك�������س ف���ي���ه���ا �ل���ري���ا����ش���ي���ون وه���م 
من  �شل�شلة  روؤو���ش��ه��م  ف��وق  يحملون 
�لدمبل �ل�شخمة �مل�شغوطة وحماور 
ع���ج���ات �ل���ق���ط���ار�ت وق�����ش��ب��ان من 
�ل��ف��ولذ و�ل���دروع �ل��ف��ولذي��ة �ل�شلبة 

ت�شابقو� يف  كما  وق��ت،  �أ�شرع  لتحقيق 
�أكتافهم  على  ثقيلة  جم�شمات  حمل 

للو�شول �إىل م�شافة حمددة.
و�أقيمت �لبطولة على مد�ر يومن يف 
منطقتن خمتلفتن حيث �أقيم �ليوم 
�لأول يف برج بارك باز� حيث تناف�س 
�لأبطال �لأقوى يف �لعامل حتت �أطول 
برج يف �لعامل مما عك�س �لرت�بط بن 
ورموزها �حل�شارية  و�ملدينة  �حلدث 
و�مل��ع��م��اري��ة �ل�����ش��اخم��ة، و�أق��ي��م �ليوم 
�لثاين من �لبطولة يف م�شمار ميد�ن 
ل�شباقات  و�لأج��م��ل  �لأك���رب  �مل�شمار 
ي�شت�شيف  �ل���ذي  �ل��ع��امل  �خل��ي��ول يف 
و�لع�شر�ت  للخيول  �لعاملي  دبي  كاأ�س 
و�ملجتمعية  �لريا�شية  �لفعاليات  من 

و�لثقافية و�لقت�شادية.
�ل���ث���ان���ي���ة من  �ل��ن�����ش��خ��ة  و�����ش����ارك يف 
�لريا�شين  �أق��وى  من   20 �لبطولة 
�لليتو�ين  ب��ي��ن��ه��م  م����ن  �ل���ع���امل���ي���ن 
زي���درون���ا����س ���ش��اف��ي��ك��ا���س �ل�����ذي يعد 
�أك�����ر �ل���اع���ب���ن خ����ربة بهذه  �أح�����د 
�أعظم  من  و�ح��د�ً  يعد  كما  �لريا�شة، 
�لريا�شين يف م�شابقة �أقوى رجل مع 
140 م�شابقة  م�شاركته يف �أكر من 
�ح��رت�ف��ي��ة. و�لأم��ري��ك��ي ب��ر�ي��ن �شاو 
�حلا�شل على عدة �ألقاب كاأقوى رجل 
فر�ن�شو�  ج���ان  و�ل��ك��ن��دي  �ل���ع���امل،  يف 
ك����ارون ���ش��اح��ب �ل��رق��م �ل��ق��ي��ا���ش��ي يف 
متتالية  �أل����ق����اب   7 ع��ل��ى  �حل�������ش���ول 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ك��ن��د�  رج���ل يف  لأوى 
قلب  يف  �أخ���رى  عاملية  قيا�شية  �أرق���ام 
�ل�شلوفيني  و�ل��ع��ج��ات،  �ل�����ش��ي��ار�ت 
مارتن  و�لأم��ري��ك��ي  بي�شاك،  م��اجت��از 
فرجاين  ر�م��ن  و�لإي����ر�ين  لي�شي�س، 
كون�شتانتن  و�جل�������ورج�������ي  ج��������اد، 
كرزيزتوف  و�ل��ب��ول��ن��دي  ج��ان��ا���ش��ي��ا، 
و�ل���ربي���ط���اين تريي  ر�دي���ك���و����ش���ك���ي، 
هولندز، و�لأمريكي روبرت �أوبر�شت، 
ب��ورك��ي��ن��ا فا�شو،  ���ش��ان��و م���ن  وت�����ش��ي��ك 
�ل�شكتلندي  هينا،  ر�ن��و  �لأ���ش��ت��وين 
مايكل  و�ل��رو���ش��ي  بريت�شيت،  ج��ريي 
�أوليك�شيل  و�لأوك���ر�ين  �شيفلياكوف، 

نوفيكوف.
�لعديد من  وت�شمنت قرية �لبطولة 
�ل�شغار  بها  ��شتمتع  �لتي  �لأن�شطة 
و�لكبار ومن بينها منطقة بن�س با�س، 
وحديقة �حليو�نات �لأليفة، ومنطقة 
�لرجل �لقوي �مل�شغرة، بالإ�شافة �إىل 
فعاليات �لر�شم على �لوجه، و�شبورت 
�مل�شغرة،  �لريا�شة  ومنطقة  بوك�س، 

و�ملنطقة �ملخ�ش�شة لألعاب �ل�شغار.

يعقد يوم 18 نوفمرب حتت �شعار »الت�شامح وال�شالم يف الريا�شة«

جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالإبداع الريا�سي تبحث 
ال�ستعدادات ملوؤمتر الإبداع الريا�سي الدويل

بالتعاون مع جمل�ض دبي الريا�شي

البولندي ماثيوز كيلي�سو�سكي بطل الن�سخة الثانية من بطولة اأقوى رجل يف العامل

•• دبي-الفجر

�أحرز �ل�شباح حممد ر��شد �حلمادي من فريق �ل�شباحة بنادي تر�ث �لإمار�ت، خم�س 
ميد�ليات ملونة ورقماً قيا�شياً جديد�ً للدولة، يف كاأ�س �لإمار�ت للمر�حل �ل�شنية 
لل�شباحة باملجرى �لق�شري �لذي نظمه �حتاد �لإمار�ت �لعربية لل�شباحة على م�شبح 

جممع حمد�ن �لريا�شي يف دبي يومي 25 – 26 �أكتوبر �جلاري.
�شهدت  �ل��ت��ي  �لبطولة  يف  �شباحن  ب�شبعة  ���ش��ارك  ب��ال��ن��ادي  �ل�شباحة  ف��ري��ق  وك���ان 

�شماركة و��شعة من �أندية �لدولة و�لأكادمييات �خلا�شة، حيث كان عدد �ملتناف�شن 
حو�يل 500 �شباح.

وح�شد �حلمادي ميد�لية ذهبية و�ثنتن ف�شيتن وبرونزيتن، حيث فاز بذهبية 
�شباق 200 مرت �شدر، وف�شية �شباق 200 مرت فردي متنوع، وف�شية �شباق 100 
 50 100 مرت فردي متنوع، وبرونزية  �إىل برونزية �شباق  مرت �شدر، بالإ�شافة 
مرت�ً �شدر. كما حطم �لرقم �لقيا�شي ل�شباق 200 مرت متنوع فردي، بزمن قدره 

.02.23.56

خم�س ميداليات ل�سباحة نادي تراث الإمارات 
يف كاأ�س الإمارات للمراحل ال�سنية

انطالقة احلدث يف �شواطئ دبي على  يوما   45

حت�سريات مبكرة جلائزة دبي - اك�س كات 2019
حممد حارب : ال�شباق يجمع اأبطال الزوارق ال�شريعة العامليني
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•• اأبوظبي-الفجر

�أمل  ع��ل��ى  �ل�شيافة  وك���رم  �مل�����ش��اع��ر  ودفء  �ل����ود�ع  ب��دم��وع 
�لعودة جمدد� لعا�شمة �لت�شامح يف �أكتوبر �لقادم 2020 
مبدينة  �آرينا  مبادلة  ب�شالة  �لأول  �أم�س  م�شاء  ،�ختتمت 
�شام  جر�ند  �لت�شامح  بطولة  باأبوظبي  �لريا�شية  ز�ي��د 
برعاية  �أقيمت  �لتي  �ل�11،  ن�شختها  يف  للجودو  �أبوظبي 
�ملجل�س  رئي�س  نائب  نهيان،  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ هز�ع  �شمو 
 552 م�شاركة  �شهدت  و�لتي  �أبوظبي،  لإم���ارة  �لتنفيذي 
لعب ولعبه من 95 دولة من خمتلف دول �لعامل وبلغت 
�مل�شارعة  �حت��اد  وف��ر  ،و�ل��ت��ي  دولر�  �أل��ف   154 جو�ئزها 
و�جلودو برئا�شة �شعادة حممد بن ثعلوب �لدرعي، رئي�س 
�لنجاح  متطلبات  ك��اف��ه  للبطولة  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
عا�شمة  �لإم����ار�ت  دول��ة  عا�شمة  لتاألق  مو��شلة  و�لتميز 
�جل�����ودو �ل��ع��امل��ي��ة يف ����ش��ت�����ش��اف��ة �ل��ب��ط��ول��ة �ل��ت��ي حتر�س 
�مل�شاركة فيها لتميزها وح�شن  �لأع�شاء على  �لدول  �أغلب 
 ) IJF( تنظيمها ترجمة لأهد�ف �لحتاد �لدويل للجودو

�لذي كان حا�شر� بكل قياد�ته �لإد�رية و�لتنفيذية .
ذهبية:  14

ملونة  ميد�لية   56 توزيع  �لت�شامح  ع��ام  بطولة  و�شهدت 
 ، برونزية  و28  ف�شية  و28  ذهبية  ميد�لية   14 منها 
وكان ملنتخب كوريا �جلنوبية )�شم�شون �آ�شيا( بطل بطولة 
�لت�شامح له ن�شيب �لأ�شد فيها بفوزه بر�شيد 8 ميد�ليات 
وف�شية  ذهبية  ميد�ليات   3 بينها  م��ن  �ل�����ش��د�رة  منحته 
�أن رجحت كفته يف مناف�شات  ،بعد  برونزية  و4 ميد�ليات 
�لوزن �لثقيل يف �جلولة �خلتامية للبطولة بقيادة �لكورية 
78 كغم مي جن هان بطلة بطولة  �لقوية يف وزن حتت 
بذهبية  �لفائز  �شو  جوهام  �جلنوبي  ،و�ل��ك��وري  �جلامعات 

حتت 100 كجم يف �ليوم �لأخري.. وحل منتخب هولند� يف 
�ملركز �لثاين حمتفظا مبركز يف بطولة عام ز�يد 2018 
بقيادة بطل �لعامل  �لكبري يف �ل��وزن �لثقيل ، ديني�س فان 
�لفائز بذهبية  �ملتميز روي ماير روي  دير جي�شت وزميله 
منها  ميد�ليات   4 و�لتي ح�شدت   ، 100 كجم  وزن فوق 
منتخب  �لثالث  �مل��رك��ز  ويف   ، وب��رون��زي��ة  وف�شية  ذهبيتن 
�شلوفينيا )ح�شان �لبطولة �لأ�شود(�لذي نال 3 ميد�ليات 
منها ذهبيتان وف�شية ،ور�بعا جند منتخب �يطاليا بر�شيد 
�خلام�س  �ملركز  �أوكر�نيا  منتخب  ،و�ح��ت��ل  وف�شية  ذهبية 
)�لفار( حا�شرة يف  تقنية  ..وكانت  بر�شيد ذهبية وف�شية 
كافه �ملباريات و�لتي تدخلت حل�شم �لتجاوز�ت و�للعب غري 
�لاعبن  لفهم  �عرت��شات  �أو  �حتجاجات  دون  �لقانوين 

و�لاعبات لقانون �للعبة.
تون�شية عربية«  وتوزعت �مليد�ليات �لذهبية �ل 6 �لباقية 
،كاز�خ�شتان  ��شبانيا  تركيا،   ، �يطاليا  منتخبات  بن  من 
،كو�شوفو وكوريا �ل�شمالية ح�شب �لرتتيب �لعام ملنتخبات 
�لف�شية  �مل���ي���د�ل���ي���ات  ن�����ش��ب��ه  ت���ف���اوت���ت  ،و�ل����ت����ي  �ل��ب��ط��ول��ة 
�ملنتخبات  نتائج  �أب��رز  كانت  ،وق��د  بينها  فيما  و�ل��ربون��زي��ة 
 78 �شيخ روح��و يف وزن فوق  �لتون�شية نهيل  �لعربية فوز 
وو�شعت  �لن�شائية  �لبطولة  �أ���ش��و�ء  خطفت  �ل��ت��ي   ، كغم 
منتخب بادها يف مقدمة �ملنتخبات �لعربية بالأد�ء �جلاد 
�لذي متيزت به يف كل مبارياتها �لتي خا�شتها وهي تتفوق 
على لعبه بريو لولينا ، يف �لدور �لتمهيدي ، و�لأمريكية 
لعبه  �أم���ام  �ل��ذه��ب  على  �للعب  فر�شة  لتخ�شر  ويليامز 
�أنها عادت لتفوز يف �لدور  �إل   ، �لبو�شنة و�لهر�شك لري�شا 
�لربونزية  �مليد�لية  على  �للعب  �ج��ل  م��ن  �لنهائي   قبل 
بفوزها على �ل�شينية �مل�شنفة جينج وفوزها على �لكورية 
يانان مما كفل لها �لفوز بامليد�لية �لربونزية  �لغالية �لتي 

و�شعت ��شم بادها يف قمة �لدول �لعربية .

وماريو�ض  وال��ع��واين  ثعلوب  ب��ن  حممد  بح�شور 
والعنزي 

�لت�شامح  بيوم  �حتفالته  للجودو  �ل���دويل  �لحت���اد  د�شن 
�لذي يقام يوم  28 �أكتوبر من كل عام على هام�س  بطولة 
�شجرة  ب��غ��ر���س  ل��ل��ج��ودو  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��ام  �لت�شامح ج��ر�ن��د 
مقر  �أم���ام  وذل���ك  �لإم�����ار�ت  �أه���ل  يعرفها  �لغاف”�لتي   “
جمل�س �أبوظبي �لريا�شي بح�شور �لعديد من �ل�شخ�شيات 
�لريا�شية �لتي تقدمها حممد بن ثعلوب �لدرعي، رئي�س 
�أمن عام  �لعو�ين  �ملنظمة للبطولة وعارف  �لعليا  �للجنة 
جمل�س �أبو ظبي �لريا�شي ورئي�س �لحتاد �لدويل للجودو 
نائب  لل�شحفين  �ل��دويل  �ملنتدى  رئي�س  فايزر  ماريو�س 
رئ��ي�����س �لحت����اد �ل����دويل ���ش��ريج��ي  وع��ب��ي��د �ل��ع��ن��زي رئي�س 
خزينة  �أم��ن  �لتميمي  ونا�شر  للجودو  �لأ�شيوي  �لحت��اد 

�لحتاد �لدويل للجودو مدير �لبطولة.
للجودو  �ل��دويل  �لدرحقيقية.�د  ثعلوب  بن  حممد  و�شكر 
لحتفالت  ب��د�ي��ة  لتكون  �لت�شامح  عا�شمة  �ختياره  على 
�لحتاد �لدويل بهذه �ملنا�شبة تز�منا مع �حتفالت �لإمار�ت 
بعام �لت�شامح �لذي يج�شد �لكثري من �لقيم �لنبيلة ،فيما 
قال ماريو�س “هذه حلظة ر�ئعة ومثال مثايل على �لوحدة 
�أن  وناأمل   ، �ل�شعوب  و�لت�شامح بن  و�ل�شد�قة  و�لت�شامن 
يكون هذ� م�شدر �إلهام للجيل �لقادم. .موؤكد� باأنها حلظة 
�شد�قة حقيقية .. وقال - لقد جاء مفهوم “زرع �شجرة” 
من �لرغبة يف تعزيز �ل�شام و�أي�شاً �رتباط ريا�شتنا بالقيم 
�لجتماعية يف جميع �أنحاء �لعامل ،م�شري� باأنه من خال 
ريا�شة �جلودو يجب �أن نعي�س حياة �إيجابية ، ونوؤثر على 

�لتغيري نحو �لأف�شل يف �ملجتمع.

 
عبداهلل النيادي«

�حتاد �جلودو ��شتحق ذهبية �لتميز
توجه �شعادة عبد�هلل �شعيد �لنيادي رئي�س �حتاد �ملو�ي تاي 
للقيادة  و�لتقدير  �ل�شكر  �آي��ات  باأ�شمى  بوك�شينج  و�لكيك 
ملحوظ  وب�شكل  �نعك�س  �ل��ذي  �ل�شخي  لدعمهم  �لر�شيدة 
م�شرية  ي��و�ك��ب  مب��ا  و�لريا�شة،  �ل�شباب  قطاع  تقدم  على 
عقب  و�أ���ش��اد  �ل��دول��ة..  تعا�شرها  �لتي  �لتنموية  �ملنجز�ت 
للجودو يف  �شام  �لت�شامح جر�ند  �أبطال  بطولة  تتويجه 
�ملبا�شر  و�ل��دع��م  �لكرمية  بالرعاية  �لأول  �أم�س  ظبي  �أب��و 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  يقدمه  �ل��ذي 
رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبو ظبي للبطولة �ل�شنوية 
�لفعاليات  �أهم  و�ح��دة من  �لدعم  و�لتي غدت بف�شل هذ� 
روؤية  ل�شتد�مة  �لطاحمة  �أجندتنا  يف  �لعاملية  �لريا�شية 
�أبو ظبي عا�شمة عاملية للريا�شة،وخا�شة �لألعاب �لقتالية 

�لريا�شية .
وه��ن��اأ �ل��ن��ي��ادي �أخ��ي��ه حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب �ل���درع���ي، رئي�س 
�لفني  بالنجاح  للبطولة  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  �لحت���اد 
�لتي  �لبطولة  به  حظيت  �ل��ذي  و�جلماهريي  و�لتنظيمي 
مما  �ل��وط��ن  ح��دود  جت��اوز  وتفاعل  كبري  باهتمام  حظيت 
�لو�عدة  وق��اع��دت��ه��ا  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �حل��رك��ة  �إث����ر�ء  يف  ي�شهم 
ظبي  �أب���و  لبطولة  �ل�شتثنائية  يف  مهمة  عاملية  ب��ت��ج��ارب 
جر�ند �شام للجودو و�متد�د �ل�شر�كة مع �لحتاد �لدويل 
�للعبة  تطور  مل�شرية  كبري�  مك�شبا  و�ل��ذي ميثل   ، للجودو 
ل��رف��د ري��ا���ش��ة �لإم������ار�ت مب��زي��د م��ن �لإجن������از�ت ب��ع��د �أن 
جنحت يف حتقيق برونزية �أوملبياد ريودي جانريو 2016 
، مما يوؤكد �لعمل �ل��دوؤوب لاحتاد يف حتقيق �لكثري من 

�لإجناز�ت على م�شتوى �لفئات �ل�شنية .

ختام بطولة الت�سامح جراند �سالم للجودو 

اأبي�س النا�سئني يختتم جتمعه الداخلي بدبي

املراأة الإماراتية والريا�سة..  
جناح يعرب حواجز الزمن

�لتحدي يف  ق��در  �أنها على  ي��وم  تثبت كل  ز�ل��ت  �لإم���ار�ت ول  بنت  �أثبتت 
�ملجال �لريا�شي .. وجنحت يف ترجمة دعم ورعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة 
بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لاأمومة 
و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية “ �أم �لإمار�ت”، �إىل 

�إجناز�ت ي�شرب بها �ملثل على �أر�س �لو�قع.
�جلوجيت�شو  يف  و�إبد�عاتها  و�مل��ب��ارزة،  �لرماية  يف  �لافتة  نتائجها  فمن 
ميادين  يف  �مل�شبوقة  غري  �أرقامها  �إىل  و�لفرو�شية،  و�جل���ودو  و�ملاكمة 
�ل��ط��ائ��رة ورف���ع �لأث��ق��ال و�ل��ك��ار�ت��ي��ه وه��وك��ي �جلليد و�ل�شطرجن  �ل��ك��رة 
و�أ�شحاب �لهمم.. من كل ذلك متكنت بنت �لإمار�ت من �شياغة ق�شتها 

مع �لنجاح و�لتميز على من�شات �لتتويج يف كل �ملحافل.
�ملر�أة  �أثناء كتابة هذه �ل�شطور بكل فخر ما تقدمه  نتابع يف هذه �لأي��ام 
�لإمار�تية مبيادين �لتناف�س �لريا�شي يف دورة �لألعاب �خلليجية �ل�شاد�شة 
تنظمها  �ل��ت��ي  �لعربية  �خلليح  ل���دول  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  ل���دول  لل�شيد�ت 
�لتميز  على  وحر�شها  �لإم����ار�ت  لبنت  �مل�شرف  �لأد�ء  ون��ر�ق��ب  �لكويت، 
ل�شعود من�شات �لتتويج ورفع علم �لدولة يف 11 لعبة ريا�شية.. ونحن 
نفعل ذلك تعود بنا �لذ�كرة قليا �إىل �ملا�شي �لقريب، حيث بد�يات ظهور 
�ملر�أة يف �ملاعب �لريا�شية �خلليجية، ون�شتذكر �أي�شا بكل تقدير وعرفان 
بطلة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بنت  ميثاء  �ل�شيخة  �شمو  به  قامت  ما 
�لكار�تيه و�لتايكوندو و�جلوجيت�شو من ك�شر لكل هذه �حلو�جز، لتعطي 
�لفتاة �لإمار�تية و�خلليجية و�لعربية درو�شا يف �لثقة بالنف�س، و�شرورة 
�نتز�ع كل �لفر�س �ملتاحة لإثبات �لذ�ت و�شعود من�شات �لتتويج، ف�شربت 
�لقدوة و�ملثل لكل فتيات �لإمار�ت و�ملنطقة كي ميار�شن �لريا�شة، ويثبت 
�أوطانهن يف  ويد�فعن عن حظوظ  �ملهم،  �ملجال �حليوي  ذو�تهن يف هذ� 

�شاحات �ملناف�شة �ل�شريفة، وميادين �لإبد�ع �لريا�شي بكل قار�ت �لعامل.
جمال  يف  هائلة  نوعية  نقلة  حدثت  و�حل��ا���ش��ر  �لقريب  �ملا�شي  ب��ن  م��ا 
ريا�شة �ملر�أة بالإمار�ت، هذه �لنه�شة تعك�شها �لأرقام وتعززها �لإجناز�ت، 
وتوؤكدها �مليد�ليات و�لنجاحات، وحتيطها بالرعاية و�لهتمام توجيهات 
تلك  �شاهمت  حيث  �لإمار�ت”،  �أم  مبارك”  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو 
و�إقامة  �ل��دول��ة،  �إم����ار�ت  مبختلف  �ل�شيد�ت  �أن��دي��ة  تاأ�شي�س  يف  �ل��رع��اي��ة 
�أكادميية فاطمة بنت مبارك لريا�شة �ملر�أة يف �أبوظبي، و�إطاق �ملنتدى 
ف�شا  دوري،  ب�شكل  �أب��وظ��ب��ي  ت�شت�شيفه  �ل���ذي  �مل���ر�أة  لريا�شة  �ل���دويل 
�لتي  �ملتميزة  �لعربية  �لريا�شية  للمر�أة  مبارك  بنت  فاطمة  جائزة  عن 
�لتخ�ش�شات  �لعامل، حيث متنح يف خمتلف  و�أب��رز �جلو�ئز يف  �أغلى  تعد 
ريا�شية  و�شخ�شية  و�إعامية  و�إد�ري��ة  ومدربة  لعبة  لأف�شل  �لريا�شية 

وموؤ�ش�شة ترعى ريا�شة �ملر�أة.
و�لفتاة  �لإم���ار�ت على وج��ه �خل�شو�س  بنت  ب��اأن  �لقول  وم��ن هنا ميكن 
�لعربية عموما حمظوظة بالدعم �لكبري �لذي تقدمه” �أم �لإمار�ت” لها 

كي تبدع وتتميز يف �شاحات �لتناف�س �لريا�شي.
�لو�قع �لريا�شي للمر�أة �لإمار�تية تغري ب�شكل جذري يف فرتة حمدودة 
للغاية ل تتجاوز 15 عاما، فقد �أ�شبح لدينا بطات للعامل يف ريا�شات 
قتالية، و�أ�شبح لدينا حكمات دوليات يف �أغلب �لريا�شات، و�إد�ريات يتولن 
�ملنا�شب �لقارية و�لدولية يف �لكثري من �لألعاب، و�أ�شبح لدينا 52 �ألف 
و�ملوؤ�ش�شات  و�لأن��دي��ة  �مل��د�ر���س  يف  “�جلوجيت�شو”  ريا�شة  ميار�شن  فتاة 
كامري�ت  �أم��ام  ويقفن  و�لعامل،  �آ�شيا  �لأوىل يف  باملر�كز  ويفزن  �لوطنية، 
�لت�شوير بكل �شموخ للرد على �أ�شئلة �ل�شحفين مبنتهى �لثقة و�لقتد�ر، 

ومثلهن يف خمتلف �لريا�شات �لأخرى �شو�ء كانت فردية �أو جماعية.
“ �أم  دعم  من  �لإب��د�ع  وعزمية  �لن�شر  �إر�دة  ��شتلهمت  �لإمار�تية  �لفتاة 
و�لأفكار  �ملفاهيم  تغيري  يف  هائلة  نوعية  نقلة  وحققت  لها،  �لإمار�ت” 
�لنمطية عن �لريا�شة، و�أ�شبحت ل تنتظر فر�شتها يف �لتميز �لريا�شي، 
علم  ورف��ع  ذ�تها  لإثبات  �لطريق،  منت�شف  يف  وتقابلها  �إليها  تذهب  بل 
�لإم����ار�ت يف ك��ل �ملحافل ع��اب��رة ح��و�ج��ز �ل��زم��ن وم��وؤك��دة �أن��ه��ا خ��ري �شند 

لأخيها �لرجل يف �لعمل �لدوؤوب لبناء ورفعة �لوطن.
كتب : حممد جالل الري�شي 
املدير التنفيذي لوكالة اأنباء الإمارات

•• دبي –الفجر:

�لد�خلي  �أم�س جتمعه   2004 للنا�شئن مو�ليد  �لوطني  �ختتم منتخبنا   
�ل���ذي �أق��ي��م مبقر �حت���اد �ل��ك��رة مل��دة ث��اث��ة �أي���ام يف �أوىل حم��ط��ات �لإع���د�د 
�لبحرين  مملكة  يف  �مل��ق��ررة  للنا�شئن  �آ���ش��ي��ا  ك��اأ���س  نهائيات  يف  للم�شاركة 

�شبتمرب 2020 .
و�أدى �أبي�س �لنا�شئن يف ختام �ملع�شكر تق�شيمة مع فريق �شباب �لأهلي دبي يف 
ملعب ذياب عو�نة بهدف �لوقوف على م�شتويات �لاعبن خا�شة �لعنا�شر 

�جلديدة �لتي �شمها �جلهاز �لفني بقيادة �ملدرب �لوطني ماجد �شامل .
، عمر  م��رو�ن حممد  �لعزيز  : عبد  هم  24 لعباً  �لتجمع م�شاركة  و�شهد 
بني   ( �شامل �حلو�شني  ، مطر   ) كلباء  �حت��اد   ( �ملطرو�شي  �هلل  حممد عبد 
يا�س ( ، �أحمد حممد �ملرزوقي ، على حممد �ملعمري ، حممد خالد حممد ، 
من�شور عبد �لرحيم �خلمريي ) �جلزيرة ( ، مطر زعل مطر ، نو�ف جا�شم 
م�شعود ، علي طاهر �إبر�هيم ) �ل�شارقة ( ، �أحمد حممد �لبلو�شي ، يو�شف 
�إبر�هيم �لبلو�شي ، ) �شباب �لأهلي دبي ( ، عبد �لعزيز �أحمد �لعلي ) عجمان 
( ، �أحمد عبد �هلل �لظاهري ، خالد علي �حل�شاين ) �لعن ( ، خالد حممد 

�ل�شاعر ، �شعود عبيد �ملحرزي ) �لفجرية ( ، خليفة حمد �ملرزوقي ، ر��شد 
خالد ر��شد ، عبد �لرحمن فهد �حلو�شني ، عبد �هلل �أحمد عبد �هلل ، حممد 
ماجد �ل�شناين ) �لوحدة ( ، �شعود حممد �ملري ، عبد �هلل �أحمد �ل�شتاذ ) 

�لو�شل ( . 
وقال �شامل �ليعقوبي مدير منتخبنا للنا�شئن �أن �لتجمع حقق �أهد�فه من 
خال �لطاع على م�شتوى �لعنا�شر �جلديدة �لتي تن�شم للمنتخب لأول 
مرة وكذلك �لطمئنان على �لعنا�شر �لتي كانت حا�شرة يف �لت�شفيات �لتي 
�أقيمت يف قريغ�شتان �ل�شهر �ملا�شي و�لتي متكن خالها �لأبي�س من ح�شد 

�لعامة �لكاملة بعد فوزه يف جميع �ملباريات .
و�أ�شاف �ليعقوبي �أن �جلهاز �لفني و�شع برناجماً متكامًا للنهائيات وذلك 
بالتن�شيق مع جلنة �ملنتخبات �لوطنية ، حيث �شت�شهد �ملرحلة �ملقبلة جتمعات 
د�خلية وخارجية وخو�س عدد كبري من �ملباريات �لودية مع منتخبات وفرق 
د�ئماً  يحر�س  �لفني  �جلهاز  �أن  �إىل  م�شري�ً   ، خمتلفة  كروية  مد�ر�س  من 
على ح�شور ومتابعة مباريات دوري �ملر�حل �ل�شنية من �أجل �لوقوف على 
�إ�شافة  ت�شكل  �أن  �شاأنها  من  جديدة  عنا�شر  و�كت�شاف  �لاعبن  م�شتويات 

لاأبي�س يف �لنهائيات .

•• ال�شارقة-الفجر

�للعبة  ثقافة  ن�شر  �أج��ل  من  مبادرة  بال�شارقة  للفتيات  و�لثقافة  �ل�شطرجن  ن��ادي  �أطلق 
�أجل و�شولها لأكرب قاعدة  �ل�شطرجن فيها من  �لعمل على تفعيل مر�كز  و  �ملد�ر�س  يف 
من �لطاب د�خل �ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�شة و ذلك �شمن خطته لن�شر ثقافة لعبة 
�ل�شطرجن و��شتقطاب �لاعبات �ملوهوبات. وقالت جناء �ل�شام�شي رئي�س جمل�س �إد�رة 

�لنادي �إن �لعمل يجري على قدم و�شاق من �أجل مو��شلة �ن�شاء �لعديد من �ملر�كز د�خل 
تلك  �إد�ر�ت  قبل  من  كبري�  جتاوبا  هناك  و�أن  خا�شة  للعبة  للرتويج  �ملختلفة  �مل��د�ر���س 

�ملد�ر�س وكذلك �لطاب و�أولياء �لأمور ملمار�شة �أبنائهم �للعبة.
وك�شفت �شعادتها عن جميع �ملد�ر�س �مل�شاركة يف مبادرة نادي �ل�شطرجن و�لثقافة للفتيات 
بال�شارقة من مد�ر�س حكومية و خا�شة و دعت �أولياء �لأمور لإ�شر�ك �أبنائهم يف �أن�شطة 

�لنادي من �أجل �إعد�د جيل جديد و�ع لديه ثقافة ريا�شية .

» نادي ال�سطرجن و الثقافة للفتيات« 
ي�ستقطب املوهوبات مبدار�س ال�سارقة

ينظم جمل�س �أبوظبي �لريا�شي بالتعاون مع �شمان وحلبة مر�شى يا�س و مركز 
فاطمة  �أكادميية  و  – �أبوظبي  �ل�شحة  لد�ئرة  �لتابع  �لعامة  لل�شحة  �أبوظبي 
بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية و�شركة �نرت�آكت �شل�شلة �شباقات د��س �ملجتمعية 

يف 30 �أكتوبر �جلاري.
�أبوظبي  �م�س يف مقر جمل�س  �ل��ذي عقد  �ل�شحفي  �مل��وؤمت��ر  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
و�شيف  �شمان  يف  �لتنفيذي  �لرئي�س  نائب  �ملحيا�س  حمد  بح�شور  �لريا�شي 
عائ�شة  و�ل��دك��ت��ورة  ي��ا���س  مر�شى  حلبة  يف  �لتنفيذي  �لرئي�س  ن��ائ��ب  �لنعيمي 
�لعامة  لل�شحة  �أب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف  بال�شحة  �لرت��ق��اء  ق�شم  رئي�س  �ل��ظ��اه��ري 

وفاطمة �حلمادي من �أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة �لن�شائية.
جمل�س  �أج��ن��دة  �شمن  “د��س” �ملجتمعية  �شباقات  �شل�شلة  ع��ن  �لإع���ان  ي��اأت��ي 
��شلوباً  وجعلها  �لريا�شة  ممار�شة  �أهمية  ليوؤكد  و�شركائه  �لريا�شي  �أبوظبي 

للحياة ما ي�شاعد يف تقلي�س معدل �لإ�شابة بال�شمنة و�لأمر��س �ملزمنة.
و قال مبارك �لعامري مدير قطاع �لفعاليات يف جمل�س �أبوظبي �لريا�شي �إنه 

�شيتم تنظيم �شباق د��س لل�شيد�ت 30 �أكتوبر �جلاري �شمن �شل�شلة �شباقات د��س 
2016 بهدف ت�شجيع �ملجتمع على �ملمار�شة  �أبوظبي و�لتي بد�أت منذ عام  يف 
�لريا�شية و�لعمل على رفع م�شتوى �لوعي �ملجتمعي بالريا�شة من �أجل �تباع 

منط حياة �شحية يومية و�مل�شاهمة �لفاعلة لتقليل �لأمر��س �ملزمنة.
�ل�شيد�ت يف  �إىل متكن  �أبوظبي يهدف  لل�شيد�ت يف  د����س  �شباق  �أن  �إىل  �أ�شار  و 
مترينات  ممار�شة  على  ت�شجيعهن  و  خ�شو�شا  �أبوظبي  و  ع��ام  ب�شكل  �لإم���ار�ت 
خم�شة  من  مكونة  جمموعة  �إن�شاء  �مل�شاركات  باإمكان  و�شيكون  �لبدنية  �للياقة 

�أ�شخا�س يف �لفريق �لو�حد للدخول يف �شباق تتابع مل�شافة 5 كم.
و�أ�شاف : “ يقام يوم 23 نوفمرب �ملقبل مهرجان د��س �لذي ي�شتهدف �ل�شيد�ت 
من  �لعديد  ويت�شمن  �أبوظبي  يف  و�خلا�شة  �حلكومية  و�ل�شركات  و�لعائات 

�لفعاليات �مل�شاحبة �لتي تتيح جلميع �أفر�د �لعائلة ق�شاء �أجمل �لأوقات«.
عام  تاأ�شي�شها  منذ  جاهدة  “�شمان” ت�شعى  �أن  �ملحيا�س  حمد  �أك��د  جانبه  من 
2006 لبناء جمتمع �أكر �شحة و�شعادة يف �لإم��ار�ت مو�شحا �أن �لهدف من 

�مل�شاركة يف �لفعاليات �ملجتمعية �لتي ت�شاعد يف ن�شر �لتوعية باأهمية �لريا�شة 
باأنه ميكن لكل  �مل�شوؤولية �ملجتمعية و�ميانا  ياأتي �نطاقا من  لي�س ربحيا بل 

�شخ�س عي�س ��شلوب حياة �شحي من �ل�شغار و�لكبار.
و قالت �لدكتورة عائ�شة �لظاهري �إن �شباقات د��س لل�شيد�ت يف �أبوظبي تتناغم 
مع �جلهود �ملبذولة من جانب مركز �أبوظبي لل�شحة �لعامة بهدف �حلفاظ على 

�شحة وعافية جمتمع �أبوظبي ون�شر �لوعي بال�شحة �لعامة ومبد�أ �لوقاية.
و عرب �شيف �لنعيمي عن �شعادته با�شت�شافة فعالية د��س لل�شيد�ت مو�شحا �أن 
بر�مج �حللبة ل�شت�شافة �لفعاليات �لريا�شية و�ل�شباقات �ملجتمعية �ملختلفة كان 
لها �لأثر �لإيجابي �لكبري يف ��شتقطاب �أعد�د كبرية من �مل�شاركن من خمتلف 
�أنحاء �إم��ارة �أبوظبي وكذلك باقي �إم��ار�ت �لدولة. و�أك��دت فاطمة �حلمادي �أن 
�شل�شلة �شباقات د��س تتما�شى مع روؤية جعل �لريا�شة عن�شر� من عنا�شر �حلياة 
�ليومية للمر�أة �لإمار�تية معربة عن �شعادتها بالدعم �لكبري �لذي حتظى به 

�لريا�شة �لن�شائية من خمتلف �جلهات �حلكومية و�خلا�شة.

اأبوظبي الريا�سي يطلق �سل�سلة �سباقات دا�س املجتمعية 30 اأكتوبر
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

ج�شر�  ت����ز�ل  ول  �ل��ري��ا���ش��ة  ك��ان��ت 
مهما من ج�شور �لتعاون و�ل�شر�كة 
بن �لإمار�ت و�لرب�زيل .. فمع بلوغ 
�لتعاون  عمر  ي�شبح   2019 ع��ام 
35 عاما  �ل��دول��ت��ن  ب��ن  �ل��وث��ي��ق 
من �ل�شد�قة و�لتفاهم و�ل�شر�كات 
�لريا�شات..  من  �لكثري  يف  �لبناءة 
ب��د�أت كرة �لقدم   1984 ففي عام 
مرحلة  يف  ب��ال��دخ��ول  �لإم���ار�ت���ي���ة 
قيادة  حت���ت  ل��ه��ا  �لأوىل  �ل��ن��ه�����ش��ة 
كارلو�س  هو  �شهري  بر�زيلي  مدرب 
�ألبريتو بريير� .. فهو من �شاهم يف 
�شناعة �جليل �ملونديايل �لإمار�تي 
�ل������ذي مت���ك���ن م����ن حت��ق��ي��ق �حللم 
يف  �لعامل  كاأ�س  لنهائيات  و�لتاأهل 

�إيطاليا عام 1990.
�لرب�زيلي  �ملدرب  وحتت قيادة هذ� 
�إم���ار�ت���ي���ا قويا  ف��ري��ق��ا  ت��ك��وي��ن  مت 
بقيادة �لأ�شطورة عدنان �لطلياين، 
وق����دم ه���ذ� �جل��ي��ل ك���رة ج��م��ي��ل��ة ل 
ي�����ز�ل رون���ق���ه���ا ب��اق��ي��ا يف �ل���ذ�ك���رة 
ح��ت��ى ه���ذه �لأي�����ام، و���ش��ن��ع �لفريق 
�خلليج،  م��ن��ط��ق��ة  يف  ق���وي���ا  ����ش��م��ا 
ب�شكل  �آ����ش���ي���وي���ا  ن��ف�����ش��ه  ق�����دم  ك���م���ا 
وبعد  �ملناف�شن.  ك��ل  يقلق  ج��دي��د 
عام  �ل����رب�زي����ل  �إىل  ب���ريي���ر�  ع����ودة 
له  خلفا  �مل�شوؤولية  توىل   ،1988
�لقدم  لكرة  �لوطني  منتخبنا  م��ع 
ز�جالو  م��اري��و  �ل��رب�زي��ل��ي  �مل����درب 
��شتغل ه��ذ� �جليل يف جتاوز  �ل��ذي 
و�شمان  �لآ����ش���ي���وي���ة  �ل��ت�����ش��ف��ي��ات 
�لتاأهل لنهائيات كاأ�س �لعامل لأول 
مرة يف تاريخ �لكرة �لإمار�تية �لتي 
�حتفلت بالأم�س �ملو�فق 26 �أكتوبر 
مبرور 30 عاما على هذه �للحظة 
�شنع  يف  �شاهمت  �ل��ت��ي  �لتاريخية 
جمد �لكرة �لإمار�تية وبعد �شمان 
�أع��اد �حت��اد كرة  للمونديال  �لتاأهل 
�ألبريتو  كارلو�س  �لرب�زيلي  �لقدم 
�مل��ن��ت��خ��ب يف هذ�  ل���ي���ق���ود  ب����ريي����ر� 

�لتحدي �لعاملي �لكبري.

�لعاقة بن �لإمار�ت و�لرب�زيل مل 
تتوقف عند بريير� وز�جالو، لكنها 
م�شت يف طريقها لتج�شد منوذجا 
مثاليا من �لعطاء وتبادل �خلرب�ت، 
فقد تو�ىل �ملدربون �لرب�زيليون يف 
�حل�شور �إىل �لإمار�ت لقيادة �ملهمة 

�ل����ف����ن����ي����ة ل����ف����رق 
�ملختلفة،  �لأندية 
�لكثري  وح�����ق�����ق 
م���ن���ه���م جن���اح���ات 
كبرية من �أبرزها 
م������ا ح���ق���ق���ه �آب������ل 
ب��ر�ج��ا م��ع فريق 
حيث  �جل�����زي�����رة، 
مرحلة  يف  ق�����اده 
للقيام  �ل���ت���ح���ول 
ب�������������دور �ل����ب����ط����ل 
خم������ت������ل������ف  يف 

�مل�شابقات.
بر�جا  ف��ق��د جن��ح 

يف حتقيق �آمال كل حمبي �جلزيرة 
خال  بطولت   3 للفريق  وح�شد 
 ،2011 �إىل   2008 م��ن  �ل��ف��رتة 
 ،2010 ع��ام  �ملحرتفن  كاأ�س  هي 
�شاحب  وك��اأ���س  �ملحرتفن  ودوري 
يف  مرة  لأول  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو 

جنح  �شاكلته  وع��ل��ى   ،2011 ع���ام 
�لكثري من �ملدربن �لرب�زيلين يف 
حتقيق �لإجناز�ت مع فرقهم �شو�ء 
يف دوري �لأ�شو�ء �أو دوري �لدرجة 
�لأ�شماء  ت��ل��ك  �أب�����رز  وم���ن  �لأوىل 
وبوناميجو،  ����ش���ريي���زو،  ت��ون��ي��ن��ي��و 
و�ل�������ر�ح�������ل ك���اي���و 
جونيور �لذي �شبق 
له تويل م�شوؤولية 
�ل�شباب  ت����دري����ب 

و�جلزيرة .
�ملدرب  ين�شى  ول��ن 
�أدينور  �ل��رب�زي��ل��ي 
بات�شي  ل���ي���ون���اردو 
�ل�����������ش�����ه�����ري ب��������� “ 
�مل�����دي�����ر  تيتي” 
�ل�����ف�����ن�����ي �حل�������ايل 
�لرب�زيل  ملنتخب 
م��������وق��������ف ن����������ادي 
�لإمار�تي  �لوحدة 
لطلبه  �����ش���ت���ج���اب  ع���ن���دم���ا  م����ع����ه، 
�أجل  م���ن  �ل����رب�زي����ل  �إىل  ب���ال���ع���ودة 
برغم  ب��اده،  ت��ويل مهمة منتخب 
�أن �لوحدة كان مل مي�س معه �شوى 
ب�شع �شهور، وكان يف �أم�س �حلاجة 
�لنجاحات  �أعقاب  ��شتمر�ره يف  �إىل 

�ملميزة �لتي حققها هذ� �ملدرب على 
ل��ن��ادي �لعن.  �لفني  ر�أ����س �جل��ه��از 
ف��ق��ط على  �ل��ع��اق��ة  ت��ت��وق��ف  ومل 
�لرب�زيل،  م��ن  �مل��درب��ن  ��شتقطاب 
ولكن �لاعب �لرب�زيلي ظل طو�ل 
�لختيار  ي��ز�ل  ول  �ملا�شية  �لفرتة 
�لإم���������ار�ت،  �أن����دي����ة  مل��ع��ظ��م  �لأول 
مو�شم  ك��ل  يف  بالع�شر�ت  و�لأع����د�د 
ت�شارك يف �لدوري �لإمار�تي، وتبدع 
وتتاألق وتقدم �لكرة �جلميلة وتقود 

فرقها �إىل من�شات �لتتويج.
�شر�كة  �إىل  ننتقل  �لقدم  كرة  ومن 
�ل���ري���ا����ش���ة بن  �أك������رب و�أع����م����ق يف 
تتج�شد  �ل����ت����ي  وه������ي  �ل����دول����ت����ن 
بلعبة  ح���ال���ي���ا  ����ش���وره���ا  �أب����ه����ى  يف 
�للحظة  ه���ذه  ف��ف��ي  �جل��وج��ي��ت�����ش��و، 
يوجد  �ل�شطور  تلك  نكتب  ون��ح��ن 
ومدربة  م����درب   600 م���ن  �أك����ر 
يعملون  �لإم���������ار�ت،  يف  ب��ر�زي��ل��ي��ة 
�ملدر�شي  �جلوجيت�شو  ب��رن��ام��ج  يف 
وي�شاهمون  و�لأندية،  وباملوؤ�ش�شات 
�لتي  �ل��ك��ربى  �لنه�شة  عملية  يف 
عا�شمة  �أب�����وظ�����ب�����ي  م�����ن  ج���ع���ل���ت 
�جلوجيت�شو �لعاملي �عتبار� من عام 
�لأحد�ث  �أه��م  لتنظيمها   2015
و�أغ��ل��ى �ل��ب��ط��ولت يف �ل��ع��امل بتلك 

�لعاملي  �لقر�ر  وعا�شمة  �لريا�شة، 
م���ن خ����ال �ن���ت���ق���ال م��ق��ر �لحت����اد 
�عتبار�  فيها  للجوجيت�شو  �ل��دويل 
من عام 2016، ومن خال تبني 
�لعامل  يف  برنامج  لأف�شل  �أبوظبي 
باعرت�ف  �ل��ل��ع��ب��ة  وت��ط��وي��ر  ل��ن�����ش��ر 

�لحتاد �لدويل للعبة.
يف ري��ا���ش��ة �جل��وج��ي��ت�����ش��و ه��ن��اك 3 
دول فقط يف �لعامل لها �لف�شل يف 
ن�شاأة وتطور تلك �لريا�شة، �لأوىل 
هي �ليابان �لتي �شهدت مياد تلك 
ما  قبل  �ل�����ش��ام��ور�ي  م��ع  �لريا�شة 
900 عام، و�لثانية هي  يقرب من 
�لرب�زيل �لتي �نتقلت لها �للعبة مع 
بد�يات �لقرن �لع�شرين عن طريق 
�ل���رب�زي���ل  ع��ائ��ل��ة ج���ر�ي�������ش���ي، ويف 
جمرد  م��ن  �لريا�شة  تلك  حت��ول��ت 
وم�شابقات،  ب���ط���ولت  �إىل  ه���و�ي���ة 
و�لقو�نن،  �ل��ل��و�ئ��ح  ل��ه��ا  وو���ش��ع��ت 
للتدريب،  �لأك���ادمي���ي���ات  و�أ���ش�����ش��ت 
�لتي  �لإم�������������ار�ت  ه�����ي  و�ل����ث����ال����ث����ة 
�لتطور  �إىل  �ل��ري��ا���ش��ة  ه���ذه  ق���ادت 
�جلهد  تبني  خ��ال  من  و�لنهو�س 
�لعاملي يف �عتمادها باأغلب �ملنظمات 
كربى  وتنظيم  �لعاملية،  �لريا�شية 
�أبوظبي  يف  و�ملهرجانات  �لبطولت 

�ل��ع��امل��ي��ة ومنها  �ل��ع��و����ش��م  و�أب������رز 
�لف�شل  وي���ع���ود  ج���ان���ريو،  دي  ري���و 
يف  �جلميع-  ب��اع��رت�ف   - لأبوظبي 
�إىل  �لريا�شة  ه��ذه  �أب��ط��ال  حت��وي��ل 
جنوم بعد �أن كانو� مهم�شن طو�ل 

�لعقود �ل�شابقة.
وي����������ق����������ول ول�������رت 
م�����ات�����������س رئ���ي�������س 
�لرب�زيلي  �لحتاد 
ل���ل���ج���وج���ي���ت�������ش���و 
ج�����م�����اه�����ري  �إن 
ريا�شة  وع�������ش���اق 
�جل�����وج�����ي�����ت�����������ش�����و 
�ل�����������رب�زي�����������ل  يف 
ي���������ح���������ر����������ش���������ون 
ك���������ل ع������������ام ع���ل���ى 
�لافتات  ت��ع��ل��ي��ق 
و�ل������������ل������������وح������������ات 
�لتي  �ل�������ش���خ���م���ة 
حت������م������ل م�����ع�����اين 

�ل�شكر و�لتقدير و�لعرفان ل�شاحب 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
�أبوظبي جر�ند �شام  خال جولة 
ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و يف م��دي��ن��ة ري����و دي 

ج��ان��ريو، �إدر�ك���ا منهم ل��دور �شموه 
�لتي  �لريا�شة  تلك  دعم  �لكبري يف 
مليون   2.5 م���ن  �أك����ر  مي��ار���ش��ه��ا 
�أكر  �أبطالها  وت�شتقطب  بر�زيلي، 
�أكادميية يف خمتلف  �أل��ف   25 من 

وليات �لرب�زيل.
و�أ���ش��اف: “ رمبا 
ت���ك���ون �ل����رب�زي����ل 
�ل���ت���ي متلك  ه����ي 
�أك��������������رب ق������اع������دة 
مم��������ار���������ش��������ن يف 
�ل����ل����ع����ب����ة، ول���ك���ن 
�جل����وج����ي����ت���������ش����و 
�إىل  ت���ت���ح���ول  مل 
بها  ريا�شة يفخر 
بعد  �إل  �جل��م��ي��ع 
�أن دخلت �أبوظبي 
وحملت  ب��ث��ق��ل��ه��ا 
وطموحات  �آم����ال 
ك����ل حم���ب���ي هذه 
�ل��ري��ا���ش��ة، وح���ول���ت �أح��ام��ه��م يف 
�لنجومية من خال  �إىل  �لو�شول 
�ل����ب����ط����ولت �ل�����ك�����ربى و�جل�����و�ئ�����ز 
�ل�����ش��خ��م��ة، و�جل���ه���ود �حل��ث��ي��ث��ة يف 
�ملناف�شات  يف  �جلوجيت�شو  �عتماد 
�لقارية و�لعاملية، ول تز�ل �أبوظبي 

هي �لأمل لكل ع�شاق تلك �لريا�شة 
�ل��ري��ا���ش��ة �شمن  ه����ذه  �ع��ت��م��اد  يف 

�أن�شطة �لدور�ت �لأوملبية«.
�إبر�هيم  ����ش���ع���ادة  �أك�����د  ج��ه��ت��ه  م���ن 
�لرب�زيل  �لدولة يف  �لعلوي قن�شل 
�أن �لعاقة بن �لإمار�ت و�لرب�زيل 
ت��ع��د من���وذج���ا ي��ح��ت��ذى ب���ه يف كل 
�لريا�شة  جم�����ال  ويف  �مل�����ج�����الت، 
ع��ل��ى وج���ه �ل��ت��ح��دي��د، م�����ش��ري� �إىل 
جايري  �لرئي�س  فخامة  حر�س  �أن 
ب���ول�������ش���ون���ارو ع��ل��ى ح�����ش��ور جولة 
�أبوظبي جر�ند �شام للجوجيت�شو 
مبدينة   2018 ن��وف��م��رب   19 يف 
�هتمامه  يعك�س   ، جانريو  دي  ري��و 
�شيما  ول  �لناجحة،  �ل�شر�كة  بهذه 
حدث  �أول  ك��ان��ت  �جل��ول��ة  ه���ذه  �أن 
ريا�شي يح�شره �لرئي�س �لرب�زيلي 

بعد �نتخابه.
�إن �لريا�شة تلعب دور� مهما  وقال 
يف ت��ع��زي��ز �ل��ع��اق��ات �ل��دول��ي��ة بن 
�لعاقة  يف  �مل��اح��ظ  وه���و  �لأمم، 
�لتي جتمع بن �لإمار�ت و�لرب�زيل 
كل  �أن  حيث  �جلوجيت�شو،  بريا�شة 
وريو  �ل��رب�زي��ل  يف  �ملجتمع  �شر�ئح 
�لتحديد  وج���ه  ع��ل��ى  ج���ان���ريو  دي 
�أنها  ي��رددون  �أبوظبي  تذكر  عندما 
�لعامل،  يف  �جلوجيت�شو”  “موطن 
ك��م��ا �أن���ه���ا ت��ب��ق��ى ح��ل��م��ا ل��ك��ل لعب 
�أو م���درب ب��ر�زي��ل��ي ب���اأن ي�����ش��ارك يف 
برناجمها  يف  يعمل  �أو  ب��ط��ولت��ه��ا 
باعتباره  �ل��ل��ع��ب��ة  وت��ط��وي��ر  ل��ن�����ش��ر 
�ل���ع���امل تتوفر  ب��رن��ام��ج يف  �أف�����ش��ل 
�أع����ل����ى م���ع���اي���ري �جل�������ودة وفقا  ل����ه 
لت�شريحات �مل�شوؤولن يف �لرب�زيل، 
�لتي  ج��ر�ي�����ش��ي  ع��ائ��ل��ة  �أن  ب��دل��ي��ل 
�لرب�زيل  يف  �لريا�شة  تلك  ن�شرت 
باأبوظبي،  ق��وي��ة  ع��اق��ات  تربطها 
و�أ�شطورة �جلوجيت�شو حاليا رينزو 
ج��ر�ي�����ش��ي مي�����ش��ي م��ع��ظ��م فرت�ت 
وقته يف �أبوظبي، كما �أن �لرب�زيلي 
ر�م����ون ل��ي��م��و���س ه��و �مل��دي��ر �لفني 
يف  للجوجيت�شو  �لإم����ار�ت  ملنتخب 

�لوقت �لر�هن.

الإمارات والربازيل.. 35 عاما من ال�شراكة الريا�شية الناجحة

تعاون وثيق لإجناز اأف�سل برنامج ريا�سي يف العامل لن�سر وتطوير ريا�سة اجلوجيت�سو

�شيميوين، عن  دييغو  �لأرجنتيني  لأتلتيكو مدريد،  �لفني  �ملدير  �أعرب 
�أثلتيك بلباو بهدفن دون  �لفريق على  �شعادته بالنت�شار �لذي حققه 

�جلماهري،  ��شتثنائي” مع  “يوم  يف  لليغا   10 �جلولة  يف  رد 
موؤكد�ً �أن لعبيه ل يعرفو� “طريقاً �آخر” �شوى �أن “يظلو� 

متحدين” �شو�ء يف �لفوز �أو �لتعادل �أو حتى �خل�شارة.
و�أ�شار �شيميوين خال �ملوؤمتر �ل�شحايف عقب �للقاء �لذي 

�حت�شنه ملعب و�ند� ميرتوبوليتانو: “كانت ليلة ��شتثنائية 
وبد�أت بطريقة جيدة، باأد�ء كبري للحار�س �لأف�شل يف �لعامل 
)يان �أوباك(، عانينا يف بع�س فرت�ت �ل�شوط �لأول، ل�شيما 
�لهجمات  للغاية يف  كنا خطرين  ولكننا  �لثابتة،  �لكر�ت  يف 

�ملرتدة«.
�لثاين،  �ل�شوط  يف  تغري  “�لأد�ء  وت��اب��ع: 

�مل����ب����ار�ة  ن���ق���دم���ه يف  م����ا مل  وق���دم���ن���ا 
�مل��ا���ش��ي��ة �أم������ام ف��ال��ن�����ش��ي��ا: �خل����روج 
للهدوء  بالإ�شافة  �ملرتدة،  بالهجمة 
�لتغيري�ت  ب���ال���ك���رة،  �لح���ت���ف���اظ  يف 
���ش��اه��م��ت ب�����ش��خ ط���اق���ة ج���دي���دة يف 
طيبة،  م����ب����ار�ة  ق���دم���ن���ا  �ل���ف���ري���ق، 
ب�شبب حالة  و�جلميع غادر �شعيد�ً 

�لهدوء هذه«.
�لأرجنتيني:  �مل������درب  و�أردف 

�أف�شل  مع  ر�ئعة  ليلة  “كانت 
�إ�شبانيا، ومرة  جماهري يف 
بدمهم  ����ش���ع���رن���ا  �أخ��������رى 

�لكبري لنا«.
طريقاً  ن��ع��رف  “ل  و�أك������د: 

�آخر، 
�أو  ن��ت��ع��ادل  �أو  ن��ف��وز  عندما 
ح��ت��ى يف �خل�������ش���ارة، �لأم����ر 

لي�س فقط عند �لفوز، علينا �أن نبقى متحدين د�ئماً، �أمامنا عمل كثري 
عنا�شر  جميع  لتكاتف  ونحتاج  جيد�ً،  طريقنا  نعرف  به،  لنقوم 

�لنادي«.
كما �أثنى �ل�”ت�شولو” على �ملبار�ة �لتي قدمها مو�طنه 
�للقاء ل�شاوؤول نييغيز  �أنخيل كوريا، �لذي �شنع هديف 

و�ألفارو مور�تا على �لرتتيب.
�ل��ل��ع��ب كمهاجم،  ي��ح��ب  “هو  �ل�����ش��دد:  ه���ذ�  وق���ال يف 
فيه  ي�شعر  �ل��ذي ل  �ملركز  ن�شعه يف  كنا  د�ئ��م��اً  ولكننا 

بر�حة كبرية.
جمهود�ً  وي��ب��ذل  �ل��ظ��ن،  ح�شن  عند  ك��ان  ولكنه   
كبري�ً للظهور باأف�شل م�شتوى، هو لعب 
و�إم���ك���ان���ي���ات فنية  ق������در�ت  مي��ت��ل��ك 

كبرية«.
كوكي  �ل�����ف�����ري�����ق،  ق����ائ����د  وح��������ول 
�إ�شادة  ن���ال  �ل���ذي  ري�����ش��ورك�����ش��ي��ون، 
�ل����ل����ق����اء بعد  �جل����م����اه����ري خ������ال 
���ش��ف��ر�ت �ل���ش��ت��ه��ج��ان م���ن بع�س 
�لفريق  م�����ب�����ار�ة  يف  �جل����م����اه����ري 
�ملا�شي،  �لثاثاء  �لأبطال  ب��دوري 

�أمام باير ليفركوزن �لأملاين.
و�أمت: “كوكي �شاأنه �شاأن �أي 
لع��ب، قد يظهر مب�شتوى 
�ملباريات،  ب��ع�����س  يف  ���ش��يء 
با�شتمر�ر،  ح��ا���ش��ر  ول��ك��ن��ه 
تطوير  ع����ن  د�ئ����م����اً  وي���ب���ح���ث 
م�شتو�ه، وهو لعب مهم للغاية 
�لفريق  و����ش��ت��ع��اد  يل«.  بالن�شبة 
�ملدريدي بهذه �لنتيجة نغمة �لفوز 

بعد 3 تعادلت متتالية.

�سيميوين: لهذا ال�سبب فريق 
اأتلتيكو مدريد مميز

غاب �لنجم �لربتغايل كري�شتيانو رونالدو عن مبار�ة فريقه يوفنتو�س 
 ،1-1 بالتعادل  �نتهت  �لتي  �ل��دوري �لإيطايل،  �أمام ليت�شي يف 

ح�شابات  من  �لربتغايل  �لاعب  خرج  �لعادة،  غري  على  �إذ 
�ملدرب ب�شبب �شعوره بالإرهاق.

يف  �لعجوز”  “�ل�شيدة  �إىل  رون���ال���دو  �ن�����ش��م��ام  وم��ن��ذ 
�ملو�شم �ملا�شي، �فتقد �أف�شل لعب يف �لعامل 5 مر�ت 
لقب  على  �ل��د�ئ��م  �شر�عه  وه��ي  مميز�ته  �أه���م  �إىل 

�لهد�ف، و�لذي كان �أحد �أهم �أولوياته يف �شر�عه �شد 
�لأرجنتيني ليونيل مي�شي يف �لدوري �لإ�شباين.

وحل �لاعب �لربتغايل يف �ملركز �لر�بع يف لئحة �لهد�فن 
يف �ملو�شم �ملا�شي بر�شيد 21 هدفاً مقابل 26 هدفاً �أحرزهم 
تر�جع  ��شتمر  بينما  ك��و�ل��ي��اري��ا،  فابيو  �شامبدوريا  لع��ب 

كري�شتيانو رونالدو يف �ملو�شم �حلايل، باإحر�زه 4 �أهد�ف يف 
�لقائم لعب لت�شيو �شريو  بينما يت�شدر  9 ج��ولت،  �أول 

�إميوبيلي بر�شيد 9 �أهد�ف.
مردود  على  ي��وؤث��ر  ق��د  مهماً  عن�شر�ً  �ل�شن  ع��ام��ل  وب���ات 
�شيكمل يف فرب�ير  ح��ي��ث  �ل�����ش��اب��ق،  م��دري��د  ري���ال  لع���ب 
باأن  كبرية،  طموحات  و�شط   ،35 عامه  �ملقبل  )�شباط( 
يحقق �إجناز�ً تاريخياً بفوزه بلقب دوري �أبطال �أوروبا مع 

�ليويف.
مو�قع  ع��ل��ى  ح���ادة  �ن��ت��ق��اد�ت  رون���ال���دو  كري�شتيانو  وت��ل��ق��ى 

ب�����ش��ب��ب ت���ر�ج���ع م�����ردوده يف ت�شديد  �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي 
�ل��رك��ات �حل���رة �ل��ت��ي ك���ان م��ن �أه���م مم��ي��ز�ت��ه م��ع مان�ش�شرت 

�ل��ربت��غ��ال يف ت�شجيل  �إذ ف�����ش��ل لع���ب  ي��ون��اي��ت��د وري����ال م���دري���د، 
بقمي�س  لعبها  �لتي  �لر�شمية  �ملباريات  جميع  يف  ح��رة  �شربة  �أي 

مقابل   2018 “�لكالت�شو” �شيف  بطل  �إىل  �نتقل  منذ  يوفنتو�س، 
�إ�شرتليني. جنيه  مليون   100

بد�ية  يف  �ن�شمامه  منذ  يوفنتو�س  مع  ح��رة  ركلة   30 رون��ال��دو  و�شدد 
ت�شدى  حيث  منها،  ه��دف  �أي  ت�شجيل  يف  ف�شل  لكنه  �مل��ا���ش��ي  �مل��و���ش��م 

 19 �حلر��س ل�شبع ركات و�شدد ركلتن خارج �ملرمى بينما ��شطدمت 
ركلة باحلائط �لب�شري.

�أبطال  دوري  يف  مو�شكو  لوكوموتيف  �أم���ام  ركلتن  �إه����د�ره  وك��ان 
جمهور  تعليقات  يف  حت��ول  نقطة  �ملا�شي،  �لأ���ش��ب��وع  لأوروب����ا، 
بتوقفه عن ت�شديد �لركات  طالب  “�لبيانكونريي” �لذي 
بيانيت�س  م�����ري�مل  �ل��ب��و���ش��ن��ي  م���ن  ك���ل  وج�����ود  �حل�����رة يف 
و�لأرجنتيني باولو ديبال. ولعب كري�شتيانو رونالدو 
مع يوفنتو�س، �أحرز خالها 33  مبار�ة   53
هدفاً، و�شنع 11 هدفاً �آخر، كما �أنه 
�ل�700  ح��اج��ز  �أخ����ري�ً  ك�شر 
م�������������ش������و�ره  يف  ه�����������دف 

�لكروي.

هل بداأ كري�ستيانو رونالدو 
مرحلة الرتاجع؟

•• دبي-الفجر 

ن�شف  �شباح �جلمعة يف  ع���د�ء   2000 على  ي��زي��د  م��ا  ���ش��ارك 
�أق��ي��م بدعم م��ن جمل�س دبي  م��ار�ث��ون �ملدينة م��ي دب��ي �ل��ذي 
�لر�شمي  �ل�شريك  �لعاملي،  �مل��ايل  دبي  قلب مركز  �لريا�شي يف 
ل�شت�شافة �حلدث، وذلك يف �إطار فعاليات حتدي دبي للياقة.

 توزع �مل�شاركون، �لذين قدمو� من د�خل �لدولة وخارجها، على 
جميع  و�نطلقت  و2،5كم،  5كم،  10كم،  21كم،  فئات،  �أرب��ع 
“مبنى �لبو�بة” مبركز دبي �ملايل �لعاملي  �أمام  �ل�شباقات من 
لأب��رز معامل  �ل�شاحرة  �ملناظر  بالعديد من  زخ��ر  م�شار   عرب 
دبي �ل�شهرية وعمارتها �ملتميزة، مبا يف ذلك برج خليفة. و�أتاح 

م�شار �حلدث للعد�ئن فر�شة ت�شجيل �أف�شل زمن لهم نظر�ً 
�عتماد  �لتي جرى  �ملنب�شطة  �إليه وطرقاته  �لو�شول  ل�شهولة 

قيا�شاتها من قبل �لحتاد �لدويل لألعاب �لقوى.
على  �ل�شهري  �لبدنية  �للياقة  م��درب  مب�شاركة  �حل��دث  متيز 
�إن�شتغر�م »جو ويك�س« و�ملعروف عاملياً مبدرب �لأج�شام  موقع 
للم�شاركن  �حل��اف��زة  �لتهيئة  ق��اد  حيث  ك��وت�����س(،  ب��ودي  )ذي 
�لبدء  �إ���ش��ارة  ويعلن  ك��م،   21 �شباق  �شخ�شياً  يخو�س  �أن  قبل 
يف �شباق 2.5 كم للجري �ملجتمعي، �لذي �أدرج �شمن �حلدث 
�أج���و�ء  يف  �مل���ار�ث���ون  جت��رب��ة  عي�س  يف  �ل��ر�غ��ب��ن  للريا�شين 
م�شلية وممتعة، �إىل جانب �لأهل و�لأ�شدقاء، ولأولئك �لذين 
�إطار  يف  �ل��ب��دين  �لن�شاط  م��ن  دقيقة   30 ملمار�شة  يتطلعون 

حتدي 30×30.
وقال بيمان �لعو�شي، نائب �لرئي�س �لأول - �ملتحدث �لر�شمي 
ل�شلطة مركز دبي �ملايل �لعاملي: “�ُشعدنا با�شت�شافة �مل�شاركن 
و�لزو�ر يف ن�شف مار�ثون �ملدينة مي دبي يف حميط مركز دبي 
�ملايل �لعاملي �لذي يعج بالن�شاط و�حليوية، وب�شفتنا �ل�شريك 
جمال  يف  عمائنا  جميع  ن�شكر  �حل��دث،  ل�شت�شافة  �لر�شمي 
�ل��ت��ج��زئ��ة �ل��ذي��ن ت���و�ج���دو� يف �مل��رك��ز ع��ل��ى ك��رم��ه��م يف توفري 
�لأجو�ء  للمتناف�شن،  �ملجانية  �خلفيفة  و�مل�شروبات  �ملاأكولت 
�أن يكون �جلميع قد ��شتمتعو� باحلدث  كانت حما�شية وناأمل 
مثلنا، �إذ �أن مركز دبي �ملايل �لعاملي لي�س مكاناً لاأعمال فقط، 
و�إمنا هو من �أبرز �لوجهات �لع�شرية و�أ�شلوب �حلياة يف دبي.« 

جو ويك�س يتقدم 2،000 عداء يف »ن�سف ماراثون املدينة مي دبي«

• اإبراهيم 
العلوي: الريا�شة 

تلعب دورا 
مهما يف تعزيز 

عالقاتنا الدولية 
مع ال�شعوب

• والرت مات�ض: 
اأبوظبي عا�شمة 

اجلوجيت�شو العاملي 
ومعها حتولت 

اأحالم الأبطال 
اإىل حقيقة 



طفل ي�ساب باخلرف بعمر 6 �سنوات
قالت �شيدة بريطانية �إن �بنها يعي�س بعقل طفل ر�شيع على �لرغم 
من بلوغه �شن �ل�شاد�شة ب�شبب مر�س تنك�شي نادر.  ويعاين ريكي 
تعد  ومل  �لطفولة،  بخرف  �إ�شابته  �إىل  �أدى  مر�س  من  ميت�شيل 
على  تذكرها،  على  ق���ادر�ً  ك��ان  �إذ�  متاأكدة  ميت�شيل  ري�س  و�ل��دت��ه 
"ماما". وذكرت ري�س �أن طفلها  �لرغم من �أنه ل يز�ل يناديها ب� 
كان �شبياً عادياً وحمباً للمرح قبل �أن ي�شاب مبر�س باتن، و�عتاد 
بال�شيار�ت،  و�للعب  �لطلق  �ل��ه��و�ء  يف  بالنزهات  �ل�شتمتاع  على 
ل��ك��ن يف غ�����ش��ون ع���ام، ف��ق��د ق��درت��ه ع��ل��ى �حل��رك��ة، ومت���ت تغذيته 
�ملبكر.  ب��اخل��رف  باإ�شابته  �أي�����ش��اً  �مل��ر���س  وت�شبب  �لأن��اب��ي��ب،  ع��رب 
�لدم  و�خ��ت��ب��ار�ت  �ل��دم��اغ  فحو�شات  م��ن  للعديد  �لطفل  وخ�شع 
و�لت�شوير بالرنن �ملغناطي�شي، و�أظهرت وجود م�شاكل يف خايا 
دماغه و�ملنطقة �خللفية من �لدماغ. ويف عام 2018، �أظهر �أحد 
�لختبار�ت �إ�شابته مبر�س باتن �ملدمر، و�زد�دت حالته �شوء�ً هذ� 
�لعام، ومل يعد يتذكر �شيئاً من حياته �ل�شابقة. وميكن �أن يتطور 
هذ� �ملر�س يف غ�شون �أ�شابيع �أو �أ�شهر �أو �شنو�ت، ول تعرف و�لدته 
له حياة  �أن توفر  �لوقت تبقى لديه، لذلك حتر�س على  كم من 

�شعيدة يف �آخر �أيامه، بح�شب �شحيفة "مريور" �لربيطانية.

تقتل �سديقتها باخلطاأ وهي تركن ال�سيارة
�شنو�ت  منذ  �ملقربة  �شديقتها  مبقتل  بريطانية  �شيدة  ت�شببت 
�إىل  �لرجوع  �شيارتها وتركتها على و�شعية  �أن ركنت  بعد  طويلة، 
�خللف.  و��شتمعت �ملحكمة �إىل باتري�شيا توليب )82 عاماً(، �لتي 
�ملروع،  �حل���ادث  �أع��ق��اب  و�ل��رع��ب يف  بالذنب  �شعورها  ع��ن  ع���رّبت 

و�لذي �أدى �إىل مقتل �شديقتها جوي�س نينباي )80 عاماً(.
�أو�شلت جوي�س �إىل منزلها، وتركت �شيارتها  وكانت باتري�شيا قد 
على و�شعية �لرجوع �إىل �خللف بدًل من �حلياد، وعندما خرجتا 
�ليد  �إىل �خللف، لأن فر�مل  �ل�شيارة ترت�جع  �ل�شيارة، بد�أت  من 
�ل�شيارة،  �إي��ق��اف  ملحاولة  باتري�شيا  و�شارعت  بالكامل،  تعمل  مل 
لكن بدًل من �ل�شغط على �ملكابح، �شغط على �لوقود عن طريق 
�خلطاأ. و�نطلقت �ل�شيارة ب�شرعة �إىل �خللف، مما �أدى �إىل �شدم 
�إ�شابتها  �إىل  �أدى  جوي�س بالباب �لذي كان ل يز�ل مفتوحاً، مما 

بجر�ح خطرية، ت�شببت بوفاتها بعد 10 �أيام يف �مل�شت�شفى.
و�أقرت باتري�شيا باأنها مذنبة يف �لت�شبب بوفاة �شديقتها �ملقربة، 
من خال �لقيادة با مبالة خال مثولها �أمام حمكمة نيوكا�شل 
كر�ون.  ومن �ملنتظر �أن يتم �إ�شد�ر �حلكم بحق �ل�شيدة باتري�شيا 
يف يوم 3 دي�شمرب "كانون �لأول" �لقادم، ومت جتريدها من رخ�شة 
�شر�حها  �إط��اق  قبل  موؤقت،  ب�شكل  �لقيادة  من  ومنعها  قيادتها 

بكفالة غري م�شروطة، بح�شب �شحيفة "مريور" �لربيطانية.

يح�سل على زراعة وجه ناجحة
�أ�شبح رجل من كاليفورنيا �أول �أمريكي من �أ�شل �إفريقي يتلقى 
ب�شرة  على  للعثور  �شنو�ت  ل�شت  �نتظاره  بعد  للوجه  زرع  عملية 
�لوجه  رف�س  �إن��ه  ت�شيل�شي  روب��رت  ق��ال  ب�شرته.  ن��وع  مع  تتو�فق 
2018 لأن ب�شرة �ملتربع كانت  �ل��ذي وج��ده �لأط��ب��اء له يف  �لأول 
غري منا�شبة ولأنه ل يريد �أن ي�شبح �شخ�شاً خمتلفاً متاماً.  وعرّب 
ت�شيل�شي عن �متنانه لل�شخ�س �لذي تربع له بجلده قائًا "بارك 
�لثمينة  �لهدية  �هلل باملتربع وعائلته �لذين �ختارو� �لتربع بهذه 
ومنحي فر�شة جديدة للحياة. ل �أجد كلمات تعرب عن �شعوري. 
ويعترب  �لر�ئعة".  �ل��ه��دي��ة  ه���ذه  تلقيت  لأين  ب��الم��ت��ن��ان  �أ���ش��ع��ر 
ت�شيل�شي �أول مري�س ينحدر من �أ�شول �إفريقية، يخ�شع لعملية 

زر�عة وجه ناجحة على م�شتوى �لعامل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

نا�سا: بلوتو يجب اأن يعود اإىل و�سعه ال�سابق
�أعرب رئي�س �إد�رة �لطري�ن و�لف�شاء �لأمريكية )نا�شا( جيم بريدين�شتن، عن �عتقاده �أنه يجب �إعادة بلوتو �إىل 

و�شعه �ل�شابق، �أي �عتباره كوكبا �شمن �لنظام �ل�شم�شي، ل كوكبا قزما.
وكان بلوتو يعد كوكبا حتى عام 2006، عندما جرى تخفي�شه ب�شورة مثرية للجدل �إىل "كوكب قزم"، من جانب 

�لحتاد �لدويل لعلم �لفلك.
وتوجد يف جمموعتنا �ل�شم�شية 5 كو�كب قزمية، ومنها بلوتو.

بالعتماد على جاذبيتها �خلا�شة فقط،  بالت�شكل على هيئة كر�ت  لها  ت�شمح  كافية  كتلة  �لقزمة  �لكو�كب  ولدى 
"�لعادية"،  لكنها عاجزة عن �ل�شيطرة على �لأج��ر�م �لأخ��رى يف حميطها، وهو �لأمر �لذي مييزها عن �لكو�كب 

طبقا ل�"نا�شا".
فاأنا  لنا�شا،  "ب�شفتي مدير�  و��شنطن، �جلمعة:  �لف�شائية يف  للماحة  �لدويل  �ملوؤمتر  بريدين�شتن خال  وقال 

�عتقد �أن بلوتو يجب �أن يكون كوكبا"، �لأمر �لذي لقى ��شتح�شان �حل�شور.
طبقات  من  حوله  �ملتكون  و�ل��غ��اف  به  �ملحيطة  و�لأق��م��ار  �لكوكب  باطن  طبيعة  �إىل  ي�شتند  موقفه  �أن  و�أو���ش��ح 

متعددة.
وين�شم رئي�س "نا�شا" يف موقفه هذ� �إىل جمموعة من �لعلماء �لذين ن�شرو� در��شة قبل نحو عام يف دورية علمية، 

وقالو� فيها �إن �عتبار بلوتو كوكبا قزميا �أمر غري �شليم فلكيا.
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دب يثور على مدربه اأثناء العر�س
خرج دب عن �ل�شيطرة خال عر�س لل�شريك، فانق�س على مدربه ب�شكل 
�إعام  و�شائل  نقلته  ون��ادر  �أع��ن �حل�شور، يف م�شهد خطري  �أم��ام  مفاجئ 
حملية. وثار �حليو�ن �ل�شخم فجاأة ليع�س ذر�ع مدربه ويطرحه �أر�شا يف 
�شريك مبدينة �أولونيت�س �شمايل رو�شيا، و�شط حالة ذعر �نتابت �حل�شور 

�لذين كانو� جال�شن �أمام �لدب مبا�شرة من دون �أ�شو�ر.
وقالت وكالة �أنباء "تا�س" �لرو�شية، �إن �حلادث وقع �أثناء عر�س يف خيمة 
�شريك ممتلئة باملتفرجن، ومن بينهم �أطفال، حيث ميكن �شماع �شرخاتهم 

بو�شوح يف �لفيديو، لكن �جلميع جنا حل�شن �حلظ.
ويظهر م�شاعد �ملدرب وهو يركل �لدب �لذي يزن حو�يل 280 كيلوغر�ما، 
بال�شيطرة  �أف��ادت تقارير �شحفية حملية  �جلاثم فوق ج�شد زميله، فيما 

على �ملوقف بعد تعري�س �حليو�ن ل�شدمات كهربائية.
يتعر�س  مل  �جلمهور  �أو  �ل�شريك  يف  �لعاملن  من  �أي��ا  "تا�س" �إن  وقالت 
لأذى. وقالت متحدثة با�شم �ل�شريك للوكالة، �إن عر�س �لدب �شيتم �إلغاوؤه 
من جدول �لفقر�ت م�شتقبا، م�شرية �إىل �أن �حلادث مر ب�شام بالن�شبة 
ثورة  �شبب  �إن  �ل�شريك  يف  عاملون  وق��ال  و�حل��ي��و�ن.  و�حل�شور  للمدرب 
�لدب رمبا تكون تعر�شه لأ�شو�ء �لكامري�ت، من �جلماهري �لتي �شعت �إىل 

�لتقاط �شور فريدة وقريبة لعر�س �حليو�ن.

اإهانات و�ستائم.. الفو�سى تعم عر�سا فكاهيا 
حتولت �أم�شية كان من �ملفرت�س �أن حتمل طابعا فكاهيا، �إىل �شل�شلة من 
�ملو�قف �ملحرجة، عندما ح�شر �ملنتج �لهوليوودي �ل�شهري هاريف و�ين�شتن، 
بينهن ممثات  بالتحر�س، من  �لن�شاء  �تهمته جمموعة كبرية من  �لذي 
كبار، عر�شا فكاهيا يف حانة مبدينة نيويورك. وق�شد و�ين�شتن حانة يف 
مانهاتن، �لأربعاء �ملا�شي حل�شور عر�س فكاهي للممثلة كيلي با�شمان، �إل 
�أن ح�شوره مل مير عابر�، �إذ وجهت �إليه عدة ن�شاء من �جلمهور، �إهانات، 
و�ين�شتن  وجود  عندما لحظت  با�شمان  وقالت  �ملوقع.  قبل طردهن من 
يف  �مل�شتور"،  ك�شف  و�ج��ب��ن��ا  وم��ن  ف��ك��اه��ي��ة..  ممثلة  "�أنا  �ل��ع��ر���س:  خ��ال 
�لتو��شل �لجتماعي.  �نت�شار� و��شعا على �شبكات  ت�شجيل �شرعان ما لقي 
�لنتهاكات  من  �حتياطاتها  �أخ��ذ  "عليها  �أن  تعلم  تكن  مل  باأنها  و�شرحت 
تعر�شت  باأنها  م��ق��رة  و�ين�شتن،  وج���ود  �إىل  �إ���ش��ارة  يف  �لليلة"،  �جلن�شية 
لاغت�شاب هي �أي�شا، قبل �أن توجه �ل�شباب �إىل كل �ملغت�شبن. وندد بع�س 
�أظهرت  �آخ��رون، بح�شب ما  �ملمثلة هذ�، فيما �شّفق لها  ب��اأد�ء  �حلا�شرين 
ت�شجيات �لفيديو �ملنت�شرة. من جانبهما، روت �مر�أتان تفا�شيل تهجمهما 
زوي  �أو�شحت  �إذ  �لجتماعي.  �لتو��شل  و�ين�شتن، من خال مو�قع  على 
�لتي  �لأم�����ش��ي��ة،  ت��ل��ك  جم��ري��ات  "في�شبوك"  يف  �شفحتها  ع��رب  �شتاكل�س 
و�شفتها ب� "�ل�شريالية"، ون�شرت ت�شجيا يظهرها تندد بوجود و�ين�شتن.

هل يعاين جورج كلوين 
من اأزمة �سحية؟

�أجنبية  �شحفية  ت��ق��اري��ر  ك�شفت 
�أن �لنجم  جورج كلوين  يعاين من 
�أن ظهر  �أزم��ة �شحية، وذل��ك بعد 
بوزن �أقل من �ملعتاد خال �لفرتة 

�ملا�شية.
لكن موقع gossipcop �أكد خال 
�حلالة  "حقيقة  ب��ع��ن��و�ن  ت��ق��ري��ر 
كل  �أن  ج��ورج كلوين"،  ل�  �ل�شحية 
ما يرتدد ما هو �إل �شائعات تندرج 
�ل�شفر�ء،  �ل�شحف  ع��ن��و�ن  حت��ت 

�لتي تهدف لاإثارة فقط.
�أن كلوين ل يعاين  �ملوقع  و�أ�شاف 
زعمت  مثلما  ���ش��ح��ي��ة،  �أزم����ة  م��ن 
�لتي  �ل�����ش��ح��ف��ي��ة  �مل����و�ق����ع  ب��ع�����س 
قادر  ي��ع��د  مل  ك��ل��وين  ب����اأن  تكهنت 
ب�شبب  �لأطعمة،  كافة  تناول  على 
�إتباعه نظام غذ�ئي قا�شي فر�شته 
ب�شبب  �لدين ،  ع��ل��م  زوج��ت��ه  �أم����ل 
م��ر���ش��ه مم���ا ي��ح��ت��م ع��ل��ي��ه��م عدم 
كان  مثلما  ب��ح��ي��ات��ه��م  �ل���ش��ت��م��ت��اع 

�حلال يف �ل�شابق.

اإلتون جون ي�سف مادونا 
ب� »البغي�سة« 

 "ME" كثرية هي �لأ�شر�ر �لتي حملها كتاب
جون   �لربيطاين  �إلتون  �ملغني  �أطلقه  �ل��ذي 
و�ل���ت���ي ب�����د�أت ت��ت��ك�����ش��ف م��ن��ذ �أط���اق���ه خال 
�ملثرية  �لتفا�شيل  بن  ومن  �ملا�شي،  �لأ�شبوع 
 72( �إل��ت��ون  �نتقاد  م��وؤخ��ًر�،  عنها  ُك�شف  �لتي 
عاًما(،   62( �ل��ب��وب  مادونا   لنجمة  ع���اًم���ا( 
و��شًفا �إياها بال� "بغي�شة" و�ل� "فظة" ب�شبب 
تعليقاتها �ل�شلبية �شابًقا يف حق �ملغنية �لعاملية  

ليدي غاغا .
ميل"  "ديلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  ذك����رت  م���ا  وب��ح�����ش��ب 
ب�شبب  م��ادون��ا  ج��ون هاجم  ف��اإن  �لربيطانية، 
يف  �إل��ت��ون  وق���ال   .2012 ع��ام  لغاغا  �نتقادها 
لعدم  م���ادون���ا  م���ن  ���ش��خ��رت  "لطاملا  ك��ت��اب��ه: 
بتحريك  و�لكتفاء  حًقا  �مل�شرح  على  غنائها 
بالفعل  ب���د�أت  معها  م�شكلتي  ولكن  �شفتيها، 

عندما هاجمت غاغا يف برنامج �أمريكي".

ت�سلل ل�سجن مل�ساحلة �سديقته      
غربي  �شمال  ف�شتا  مدينة  يف  �ل�شجون  �شلطات  ك�شفت 
�أملانيا، �أن مر�هقا ت�شلق جد�ر� يبلغ �رتفاعه 4 �أمتار، كي 

ي�شل �إىل نافذة �شديقته �ل�شابقة.
و�عرت�س حر�س �ل�شجن �ملر�هق �لذي رف�س �لنزول، ما 
لإجباره  �شلم  لإح�شار  �لإط��ف��اء  خدمات  طلب  ��شتدعى 

على �لنزول، وفق ما ذكرت �لأ�شو�شيتد بر�س.
ف���از بقلب  �مل��غ��ام��ر  �مل��ر�ه��ق  ك���ان  �إذ�  م��ا  ب��ع��د  ومل يتبن 
�شديقته �ملر�هقة هي �لأخرى )18 عاما(، و�لتي �أبلغته 
بالنف�شال عنه عرب �لهاتف. ويجري �لتحقيق مع �ل�شاب 
ب�شجن  و�لت�شال  �لدولة  �لتعدي على ممتلكات  بتهمة 
دون ت�شريح. وذكرت حمطة "�إن دي �آر" �لإذ�عية �ملحلية 
�أن �ل�شاب كان �شبه عار، بعد �أن جترد من معظم ماب�شه 

لتجنب �لأ�شاك �ل�شائكة.

يتزوج حب حياته قبل �ساعات من وفاته
حقق رجل بريطاين �أمنيته �لأخرية باملوت كرجل متزوج، 
بعد �أن عقد قر�نه على خطيبته قبل �شاعات من وفاته. 

وكان من �ملقرر �أن يتزوج جاري �شمارت )33 عاماً( من 
�أُجرب�  �ملقبل، لكنهما  �لعام  خطيبته لور� )31 عاماً( يف 
على تغيري خططهما، عندما مت ت�شخي�س �إ�شابة جاري 
�أب  وه��و  ج��اري  وك��ان  �ملا�شي.  �ل�شهر  يف  قاتل  ب�شرطان 
ل�شتة �أطفال يعاين من �شرطان �لرئة �لعدو�ين، وتوقع 
�لأطباء وفاته خال �أيام قليلة، مما دفعه �إىل �أن يخرب 
موظفي م�شت�شفى نورثهامبتون �لعام �أنه يريد �أن ميوت 
كرجل متزوج. وقالت لور� "بعد ت�شخي�س �إ�شابة جاري 
ب�����ش��رط��ان �ل���رئ���ة، �أخ����ربين �أن����ه ي��ري��د �أن مي���وت كرجل 
�لوقت  �ملزيد من  لدينا  يكون  �أن��ه قد  كنا نظن  م��ت��زوج. 
�أفر�د  وق��ال  كذلك.  �لأم��ر  يكن  مل  ولكن  معاً،  لنم�شيه 
�لطاقم �لطبي يوم �جلمعة �ملا�شي �إنه لن يعي�س طويًا، 
�لعرو�شن  وجمعت  زفافنا".  حفل  تنظيم  يف  و�شاعدونا 
قبل  �نف�شا  لكنهما  كانا مر�هقن،  عندما  عاقة حب 
�لعمر. ومت  �لع�شرينات من  �أو�خ��ر  يف  يلتقيا جم��دد�ً  �أن 
تنظيم حفل �لزفاف على عجل، ويف غ�شون �شاعة و�حدة، 
�أف���ر�د �لعائلة و�لأ���ش��دق��اء �إىل  25 م��ن  �أك��ر م��ن  و�شل 
�مل�شت�شفى لي�شهدو� زفاف جاري و�آخر حلظاته يف �حلياة. 
ويتبادل  يده،  يرفع  وهو  جاري  �حلزينة  �ل�شور  وتظهر 
وعود �لزو�ج مع لور�، بينما هو ر�قد يف فر��شه بامل�شت�شفى 
م�شاء �جلمعة �ملا�شي، وتويف �لعري�س بعد 7 �شاعات فقط 

من حفل �لزفاف، بح�شب �شحيفة مريور �لربيطانية.

مت�ساح يلتهم كلبا 
باغت مت�شاح �شخم 3 كاب تلهو يف �ملياه و�لتهم و�حد� 
�أم��ام عيني �شاحبه، ح�شبما يك�شف مقطع فيديو  منهم 

موؤثر �لتقط موؤخر� يف �أ�شرت�ليا.
�إىل  ترفيهية  رحلة  يف  �لثاثة  كابه  رج��ل  و��شطحب 
يلهون  تركهم  حيث  كوينزلند،  يف  و�ت�شون  نهر  �شاطئ 
يف �مل��ي��اه م��ن دون �أن ي���درك �خل��ط��ر �مل��ح��دق �ل���ذي قد 
�ل�شخم  �لتم�شاح  ظهر  حل��ظ��ات،  وب��ع��د  ل��ه.  يتعر�شون 
و�لتهم �أحد �لكاب كاما حتت �أنظار �شاحبه، �لذي مل 
يتمكن من فعل �أي �شيء لإنقاذ حيو�نه �لأليف من بن 

فكي �لز�حف �لعماق.
املمثلة الأمريكية بيلي لور لدى و�شولها مرتديًة العد�شات الال�شقة اإىل ال�شجادة احلمراء لالحتفال ب� 100 حلقة 

من ق�شة الرعب الأمريكية يف لو�ض اأجنلو�ض. ا ف ب

الأ�سماك النافقة 
جتتاح منتجعا �سياحيا
فوجئ نزلء منتجع �شياحي فاخر 
لتاياند  �جلنوبي  �ل�شاحل  على 
�أنها  �ك��ت�����ش��ف��و�  غ��ري��ب��ة،  ب��ر�ئ��ح��ة 
�لأ�شماك  مئات  جنوح  عن  ناجمة 
دون  �ملنتجع،  �شاطئ  �إىل  �لنافقة 

�أن يعرفو� �شبب �حلالة �لنادرة.
�مل�����ش��اي��د يف جزيرة  رئ��ي�����س  وق����ال 
�إن  بانا�شونتي،  �شرييبونغ  بوكيت، 
ن��ح��و 300 م���رت م���ن �ل�����ش��اط��ئ يف 
جزيرة ناكا ياي، �متاأ ب�الأ�شماك 
�ل�شلطات  �أن  م�����ش��ي��ف��ا  �ل��ن��اف��ق��ة، 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى حت��دي��د �ل�����ش��ب��ب ور�ء 
�ل��ن��ف��وق �جل��م��اع��ي��ة، لكنه  ح���ال���ة 

��شتبعد فر�شية تلوث �ملياه.
فح�شنا  "لقد  ق���ائ���ا:  و�أو�����ش����ح 
تت�شبب  �أن  ميكن  ل  �مل��ي��اه.  نوعية 
لاأ�شماك"،  �جلماعي  �لنفوق  يف 
فر�ن�س  وك�����ال�����ة  ذك�������رت  وف���ق���م���ا 

بر�س".
وك�شف �أنه يعتقد �أن هذه �لأ�شماك 
حملية،  �شيد  م��ر�ك��ب  م��ن  �ألقيت 
لف��ت��ا �إىل �أن��ه��ا ع���ادة م��ا ت��ب��اع حية 
كقوت للحيو�نات، ول فائدة منها 

نافقة.
�لبحرية  �ل���ب���ي���ئ���ة  ع������امل  وق�������ال 
ثامرونغنا�شاو�ت  ث��ون  �ملخ�شرم 
�إن  "في�شبوك"،  على  �شفحته  يف 
�لأرج���ح من  �لأ�شماك ج��اءت على 
ق����و�رب ���ش��ي��د، ومل ت��ن��ف��ق م��ن �أي 
يف  مفاجئ  تغري  �أو  طبيعي  �شبب 

ظروف مياه �لبحر.
من  مم���اث���ل���ة  ك��م��ي��ة  �إن  و�أو������ش�����ح 
يف  �ل�شاطئ  �إىل  خرجت  �لأ�شماك 
 ،2008 ع���ام  ر�ي���ون���غ يف  م��ق��اط��ع��ة 
مل  حينئذ  �لقليل  ثمنه  �أن  كا�شفا 
يكن ي�شاوي م�شقة نقله �إىل ميناء 

�لبيع.

افتتاح اأيام قرطاج ال�سينمائية 
و��شتقبلت  ت��ون�����س  يف  �ل��ث��ق��اف��ة  م��دي��ن��ة  ت��زي��ن��ت 
�لعامل  �أن��ح��اء  معظم  م��ن  �ل�شينما  و�شناع  جن��وم 
�حتفال بافتتاح �لدورة �لثاثن من �أيام قرطاج 

�ل�شينمائية م�شاء �أول من �أم�س .
وك���رم �مل��ه��رج��ان يف �لف��ت��ت��اح ����ش��م �ل��ن��اق��د و�ملنتج 
جنيب عياد �لذي توىل �إد�رة �لدورتن �ل�شابقتن 
يجهز  ك��ان  بينما  �ملا�شي  �آب  �أغ�شط�س  يف  ورح��ل 

برنامج هذه �لدورة.
يحكي  ق�����ش��ري�  فيلما  �مل��ه��رج��ان  �إد�رة  وع��ر���ش��ت 
م�شرية عياد وم�شاهمته يف تطوير �شناعة �لأفام 
�ل�شينمائية  ق��رط��اج  �أي����ام  وم��ه��رج��ان  ت��ون�����س  يف 
وت�شلمت  و2018.   2017 �إد�رت��ه يف  توىل  عندما 

عائلته �لتكرمي.
وق��ال��ت ���ش��ري�ز �ل��ع��ت��ريي �مل��دي��رة �ل��ع��ام��ة للمركز 
�لوطني لل�شينما و�ل�شورة بهذه �ملنا�شبة "هو من 
�ل��دورة وخط م�شارها، هو من  ر�شم مامح هذه 
و�شع �أ�ش�س فقر�تها، وهو من �أحب هذ� �ملهرجان 
�ملهرجان،  فريق  �إىل  و�ل��ول��ع  �لع�شق  ه��ذ�  وح��ول 

روحه  لكن  يغادرنا ج�شد�  �أن  �لأق��د�ر  �شاءت  لكن 
تتو��شل  �حل���ي���اة  لأن  ب��ي��ن��ن��ا،  ح��ا���ش��رة  �جل��م��ي��ل��ة 
ولأن �لفنان ل ميوت يبقى جنيب عياد باق بيننا 

وفينا".
ك��م��ا ك���رم �مل��ه��رج��ان يف �لف��ت��ت��اح �أي�����ش��ا جمموعة 
�لعام  هذ�  رحلو�  �لذين  �لعرب  �ل�شينمائين  من 
ومنهم �ملمثل �مل�شري فاروق �لفي�شاوي و�ملخرجة 
عزيز  �ملغربي  و�ملمثل  �شعب  جو�شلن  �للبنانية 
موهوب و�ملخرج �ملوريتاين حممد هندو و�ملخرج 

�لتون�شي �شوقي �ملاجري.
مع  ب��د�أت  �لتي  �لفنية  �لفقر�ت  تو�لت  ذل��ك  بعد 
م�شباح  �شربي  �لتون�شي  �جليتار  وع��ازف  �ملغني 
و�شملت عر�شا ر�ق�شا ملجموعة يابانية ثم عر�شا 

للفنانة مارتا كونرتير��س من ت�شيلي.
�مل�شاركة  �لأع���م���ال  �مل��ه��رج��ان  �إد�رة  و��شتعر�شت 
وكذلك  �مل��و�زي��ة  و�ل��رب�م��ج  �ملختلفة  �مل�شابقات  يف 
جلان حتكيم �لدورة �لتي ت�شتمر حتى �لثاين من 

نوفمرب ت�شرين �لثاين.

هيفاء وهبي وهند �سربي 
تعايدان اإلي�سا 

عايدت �لفنانة �للبنانية  هيفاء وهبي  زميلتها �لفنانة �للبنانية �لي�شا يف عيد 
قلبي،  حبيبة  �شعيد  مياد  �شفحتها:"عيد  على  لها  كتبت  حيث  ميادها 

�ن�شاهلل �للي بتتمنيه بعيدك يتحقق."
بدورها ردت �لي�شا على �ملعايدة كاتبًة:"حبيبة قلبي".

مياد  :"عيد  لها  وكتبت  �لي�شا  �شربي   �لتون�شية  هند  �ملمثلة  عايدت  كما 
�شعيد زميليتي يف �لربج نف�شه �لعقرب"، وردت �لي�شا:"�شكر� لك يا عزيزتي، 
وباملنا�شبة �أنا فخورة جد� بك يف كل ما حتققينه". وكانت �لي�شا قد �ن�شمت 
�إىل �لثو�ر يف �شاحة �ل�شهد�ء وذلك تز�مناً مع �ليوم �لعا�شر من �لثورة �لتي 

يقودها �ل�شعب �للبناين للمطالبة بحقوقه و�إ�شقاط �ل�شلطة �حلاكمة.


