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�أبوظبي للتنمية ميول م�شت�شفى يف 
جنوب �ل�شود�ن بقيمة 37 مليون درهم

•• اأبوظبي -وام:

مل�شروع  الأ���ش��ا���س  للتنمية يف و���ش��ع حجر  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  ���ش��ارك 
ميوله  وال���ذي  ال�����ش��ودان  بجنوب  ج��وب��ا  يف  ال��ع��ام  قوديلي  م�شت�شفى 

ال�شندوق بقيمة 37 مليون درهم.
وقام جيم�س واين ايجا نائب رئي�س جمهورية جنوب ال�شودان بو�شع 
حجر اأ�شا�س امل�شت�شفى، بح�شور �شعادة خليفة القبي�شي نائب مدير 
عام �شندوق اأبوظبي للتنمية بالإ�شافة اإىل عدد من كبار امل�شوؤولني 
يبلغ  ال��ذي  امل�شت�شفى  م�شروع  ويهدف  ال�شودان.  جنوب  حكومة  يف 
�شعته 60 �شريراً اإىل دعم القطاع ال�شحي وتوفري الرعاية الطبية 
من  تعاين  والتي  لها  امل��ج��اورة  واملناطق  جوبا  العا�شمة  يف  لل�شكان 

نق�س يف اخلدمات العالجية.                      )التفا�شيل �س3(

�أبوظبي و�أثيوبيا تبحثان �آليات تفعيل 
�تفاقية برنامج �لدعم ومتويل �مل�شاريع

•• اأبوظبي-وام:

�شندوق خليفة  اإدارة  رئي�س جمل�س  النوي�س  �شعادة ح�شني جا�شم  بحث 
باأبوظبي  ال�شندوق  مقر  يف  مكتبه  يف  لقائه  خ��الل  امل�شاريع  لتطوير 
معايل اأمادو نيبيبي جيدامو وزير الدولة للمالية الإثيوبي �شبل التعاون 
امل�شرتك يف جمال ريادة العمال اإىل جانب تفعيل اتفاقية برنامج دعم 
جمهورية  يف  واملتو�شطة  وال�شغرية  ال�شغر  متناهية  امل�شاريع  ومتويل 
اإثيوبيا الفيدرالية الدميقراطية التي وقعها الطرفان يف يوليو املا�شي.

التفاقية  لو�شع  الالزمة  الإج���راءات  يف  بحث  اللقاء  اإن  النوي�س  وق��ال 
املوقعة بني �شندوق خليفة ووزارة املالية الثيوبية مو�شع التنفيذ ب�شكل 

ي�شمن جناح امل�شاريع املمولة.                            )التفا�شيل �س2(

حممد بن ز�يد يوجه بزيادة 
جو�ئز مهرجان �لظفرة بقيمة 20 مليون درهم

ا�ستباكات بني القوات ال�سورية والرتكية قرب راأ�س العني

بريطانيا تطالب بتحقيق �أممي حول ��شتخد�م تركيا للفو�شفور �لأبي�ض

•• اأبوظبي-وام:

وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى للقوات  ويل ع��ه��د 
ال�  بدورته  الظفرة  مهرجان  جوائز  بزيادة  مل�شلحة 
زايد  مدينة  يف  �شموه  رعاية  حتت  تقام  التي   13
 24 اإىل   9 م��ن  ال��ف��رتة  خ���الل  ال��ظ��ف��رة  مبنطقة 
 20 ن��ح��و  بلغت  اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة  امل��ق��ب��ل  دي�����ش��م��ر 
مليون درهم حيث يحظى املهرجان مب�شاركة كبرية 

من مالك الإبل من الإمارات ودول جمل�س التعاون 
اخلليجي.

الإبل  م��الك  دع��م  بهدف  �شموه  توجيهات  وج���اءت 
وفتح  الأ�شيلة،  العربية  ال�شاللت  اأهم  اقتناء  على 
امل��ج��ال اأم����ام الأع�����داد امل��ت��زاي��دة م��ن امل�����ش��ارك��ني يف 
وذل��ك من  املهرجان،  ي�شهدها  التي  الإب��ل  مزاينات 
الثقايف  امل����وروث  ���ش��ون  اإىل  ال��رام��ي��ة  �شموه  ج��ه��ود 
وتعزيز  املتعاقبة،  لالأجيال  ونقله  عليه  واملحافظة 

املهرجانات الرتاثية وتنميتها وتطويرها.

وث��م��ن م��ع��ايل ال���ل���واء ال���رك���ن ط��ي��ار ف���ار����س خلف 
املزروعي، قائد عام �شرطة اأبوظبي رئي�س جلنة اإدارة 
املهرجانات والرامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي، 
ال�شمو  �شاحب  يقدمه  ال���ذي  ال��الحم��دود  ال��دع��م 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات مل�شلحة، من اأجل �شون 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة  الثقايف  امل��وروث 
ودعم مالك الإبل يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
ودول جمل�س التعاون اخلليجي.)التفا�شيل �س2(

�سباق على ج�سور بغداد بني ال�سلطة واملحتجني

عبد �ملهدي يعلن تعدياًل وز�ريًا ويتعهد بالتحقيق يف قتل �ملتظاهرين

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�شوري  اجلي�س  ق��وات  ب��ني  ال�شبت،  اأم�����س  ا�شتباكات،  دارت 
الأنباء  وقوات تركية، �شمايل �شوريا، ح�شب ما ذكرت وكالة 
ال�شورية �شانا. وا�شتخدمت القوات نريان الر�شا�شات الثقيلة، 
يف ال�شتباكات التي دارت يف قرية اأم ال�شفاء، بالقرب من بلدة 

راأ�س العني.
وغ���زت ت��رك��ي��ا ���ش��م��ال ���ش��رق��ي ���ش��وري��ا ال�شهر امل��ا���ش��ي، لطرد 
املقاتلني الأكراد ال�شوريني من املناطق القريبة من احلدود، 
قبل اأن ترم اتفاقا مع الوليات املتحدة يق�شي بوقف العملية 

الع�شكرية الرتكية مقابل ان�شحاب املقاتلني الأكراد.
وا���ش��ت��ب��ك��ت ق���وات احل��ك��وم��ة ال�����ش��وري��ة م��ع ال���ق���وات الرتكية 
ومقاتلي املعار�شة املدعومني من تركيا، بعد اأن كانت مو�شكو 
قد تو�شطت يف الهدنة اله�شة �شمايل �شوريا، لكن ال�شتباكات 
اأ�شو�شييتد  املتقطعة ما زالت م�شتمرة، وفق ما ذكرت وكالة 

بر�س.
واعتقلت القوات الرتكية خالل الأ�شبوع املا�شي، 18 جنديا 
�شراحهم  واأطلقت  املنطقة،  يف  ال�شورية  احلكومة  ق��وات  من 

بعد �شاعات، عقب و�شاطة رو�شية.
اإىل ذلك، اأعرب وزير اخلارجية الريطاين دومينيك راب عن 
قلقه اإزاء التقارير التي ت�شري اإىل ا�شتخدام تركيا للفو�شفور 
الأبي�س خالل العمليات الع�شكرية الرتكية يف �شمال �شوريا 
�شد القوات الدميقراطية ال�شورية، بح�شب ما ن�شره موقع 

كرد�شتان 24.
ق��ل��ق��ون للغاية من  ن��ح��ن )ب��ري��ط��ان��ي��ا(  ق��ائ��ال:  و���ش��رح راب 
التقارير التي مل يتم التحقق منها بالكامل حتى الآن، كما 
جانب  م��ن  و���ش��ام��اًل  �شريًعا  حتقيًقا  ن��رى  اأن  ون��ري��د   - قلنا 
جلنة حتقيق تابعة لالأمم املتحدة. اإن هذا ما نقوم بال�شغط 

للو�شول اإليه.
وكان النائب الريطاين املحافظ كري�شبان بالنت قد توجه 

ب�شوؤال اإىل وزير اخلارجية الريطاين عما اإذا كانت اململكة 
وا�شتطرد  امل��ح��ل��ي��ني.  وح��ل��ف��اءه��ا  ت��رك��ي��ا  �شتحا�شب  امل��ت��ح��دة 
اأن  فيها على  لب�س  وا�شحة ل  اأدل��ة  اإن هناك  قائال:  بالنت 
اإن  املدنيني،  �شد  ك�شالح  ا�شتخدامه  مت  الأبي�س  الفو�شفور 
مل يكن قد مت اأي�شا ا�شتخدام اأ�شلحة كيميائية اأخرى، �شواء 
من جانب الأتراك اأو حلفائهم ال�شوريني التابعني لهم. اإنها 

م�شاألة بالغة اخلطورة.
و�شبق اأن اأُثريت خماوف ب�شاأن مبيعات بريطانيا من منتجات 
الكيميائية  امل��ادة  اأن  على  اأدل��ة  و�شط  تركيا  اإىل  الفو�شفور 
احلارقة مت ا�شتخدامها �شد الأك��راد يف �شمال �شرق �شوريا، 

ح�شب ما ذكرت �شحيفة التاميز.
املزيد من  بوقف منح  �شابق  املتحدة يف وقت  اململكة  وقامت 
يف  ا�شتخدامها  ميكن  ال��ت��ي  للعنا�شر  الت�شدير  تراخي�س 
العمليات الع�شكرية يف �شوريا يف اأعقاب العدوان الرتكي �شد 

قوات �شوريا الدميقراطية يف التا�شع من ال�شهر املا�شي.
خرق �إير�ين جديد  مل�شتوى تخ�شيب �ليور�نيوم 

•• طهران-وكاالت:

اأعلنت اإيران، اأم�س ال�شبت، اأنها تقوم الآن بتخ�شيب اليورانيوم حتى خم�شة يف 
املئة، يف اأحدث خروق لالتفاق النووي املرم مع القوى الدولية عام 2015. 
بناء  كمالوندي  بهروز  الذرية  للطاقة  الإيرانية  املنظمة  با�شم  املتحدث  وقال 
ما  على  املئة،  يف  خم�شة  )بن�شبة(  حالياً  ننتج  منا  ُطلب  وم��ا  احتياجاتنا  على 
3.67 يف  التخ�شيب عن  ال��ن��ووي �شقف  الت��ف��اق  اأف���ادت فران�س بر�س. وح��دد 
املئة، لكن طهران قالت اإنها لن تلتزم بذلك، بعدما اأعلنت وا�شنطن الن�شحاب 
من التفاق النووي العام املا�شي، واإعادة فر�س العقوبات على النظام الإيراين، 
منخف�س  ال��ي��وران��ي��وم  ا�شتخدام  وميكن  الت��ف��اق.  يحرتم  مل  اإن��ه  قالت  ال��ذي 
الوقود  لإنتاج  باملئة،  و4   3 ت��رتاوح بني  ن�شبة  ال��ذي يحتوي على  التخ�شيب، 
ملحطات الطاقة النووية، لكن ميكن تخ�شيبه اأي�شا لن�شبة 90 باملئة املطلوبة 
لإنتاج قنابل نووية. ويقدر علماء باأن الوقت الالزم للو�شول اإىل احلد الأدنى 
البالغ 90 باملئة لليورانيوم امل�شتخدم يف �شنع الأ�شلحة ينخف�س اإىل الن�شف 

باملئة. مبجرد تخ�شيب اليورانيوم اإىل حواىل 20 

•• بغداد-وكاالت:

اأم�����س ال�شبت،  اأم��ن��ي،  ���ش��در ق���رار 
بغداد  يف  اجل�������ش���ور  ك����اف����ة  ب���ف���ت���ح 
با�شتثناء ج�شر اجلمهورية، وح�شر 
التحرير  ���ش��اح��ة  يف  ال���ت���ظ���اه���رات 

فقط.
العراق  ال��ت��ظ��اه��رات يف  وت��وا���ش��ل��ت 
وجت�������ددت امل����واج����ه����ات ب����ني ق����وات 
الأمن واملحتجني يف �شارع الر�شيد 

يف العا�شمة بغداد.
واأع���ل���ن امل��ر���ش��د ال��ع��راق��ي حلقوق 
من  ال��ع�����ش��رات  ت�شجيل  الإن�������ش���ان، 
املتظاهرين  ب��ني  ح��الت الخ��ت��ن��اق 
ال�شغب  اإطالق قوات مكافحة  بعد 
اأثناء  للدموع  امل�شيلة  الغاز  قنابل 

تقدمهم لف�س العت�شامات.
العراقي  ال���������وزراء  رئ���ي�������س  واأك�������د 
ع����ادل ع��ب��دامل��ه��دي، يف ب��ي��ان �شدر 
احلكومة  اأن  ال�����ش��ب��ت،  اأم�����س  ع��ن��ه 
ق�شايا  يف  ���ش��ي��ح��ق��ق��ان  وال��ق�����ش��اء 
ق��ت��ل امل��ت��ظ��اه��ري��ن و����ش���ُي���ف���رج عن 
امل��ح��ت��ج��زي��ن م��ن��ه��م، م�����ش��دداً على 

ع������ب������دامل������ه������دي، ام���������������س، رئ���ي�������س 
اجلمهورية العراقية برهم �شالح، 
اجلارية  ال���ت���ط���ورات  م��ع��ه  وب��ح��ث 
التنفيذية  ال�شلطات  بني  والتعاون 
وال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة وال��ق�����ش��ائ��ي��ة، ودعم 
ج����ه����ود احل����ك����وم����ة والإج������������راءات 
اتخذتها  ال�����ت�����ي  الإ������ش�����الح�����ي�����ة 
املتظاهرين،  مل��ط��ال��ب  ا���ش��ت��ج��اب��ة 
الأمن وال�شتقرار يف  و�شبل حفظ 
عموم البالد، ح�شب ما داء يف بيان 
�شدر عن املكتب الإعالمي لرئي�س 

جمل�س الوزراء.
احتجاجية  حركة  ال��ع��راق  وي�شهد 
م��ن��اه�����ش��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة ت���رتك���ز يف 
العا�شمة بغداد ومدن جنوبية عدة، 
حيث يقوم املتظاهرون باعت�شامات 
الرئي�شية  ال���ط���رق���ات  ت�����ش��ت��ه��دف 

والبنية التحتية احلكومية.
بداأت  التي  الحتجاجات  وتخللت 
اأكتوبر  يف الأول من ت�شرين الأول 
اأ�شفرت  دامية  عنف  اأعمال  املا�شي 
�شخ�س   300 ن���ح���و  م��ق��ت��ل  ع����ن 

بالإ�شافة جلرح الآلف.

مالحقة كل من يعتدي اأو يختطف 
القانون  اإط������ار  خ�����ارج  ي��ع��ت��ق��ل  اأو 

وال�شلطة الق�شائية.
املظاهرات  اأن  عبداملهدي  واع��ت��ر 
لتحقيق  ال�شغط  و�شائل  اأه��م  من 
اأن  معتراً  املطلوبة،  الإ���ش��الح��ات 
بغداد  ت�شهدها  التي  الحتجاجات 

وع������دة م�����دن ع���راق���ي���ة م���ن���ذ عدة 
اأ�شابيع من اأهم الأحداث بعد العام 

 .2003
وب�����رر ع��ب��د امل���ه���دي ق��ط��ع خدمة 
الإن��رتن��ت ع��ن ال��ع��راق م���رات عدة 
ُت�شتخدم  ب��اأن��ه��ا  املا�شية  الأي����ام  يف 

بالتاآمر وترويج العنف.

اع���ت���ر رئي�س  اأخ�������رى،  م���ن ج��ه��ة 
املتظاهرين  اأن  ال��ع��راق��ي  ال�����وزراء 
م���ط���ال���ب���ون ب��ال��ع��م��ل ع���ل���ى اإع������ادة 
م���ظ���اه���ر احل����ي����اة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة اإىل 

العراق.
وعاد و�شدد رئي�س الوزراء العراقي 
ع��ل��ى اأن ك��ل م��ن ت��ث��ب��ت ع��ل��ي��ه تهم 
�شيتم  ك��ان  ط��رف  اأي  م��ن  جنائية 

تقدميه للمحاكمة.
يف �شياق اآخر، ك�شف عبد املهدي عن 
ا�شتجابًة  ياأتي  مهم  وزاري  تعديل 
اإىل  اأ�شار  كما  املتظاهرين.  ملطالب 
النظام  لإ�شالح  خطوات”  “طرح 
النتخابات  ومفو�شية  النتخابي 

خالل اأيام.
كما اعتر عبد املهدي اأن الأحزاب 
ممار�شات  يف  �شقطت  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

خاطئة كثرية.
�شيتم منع  اأن��ه  املهدي  وك�شف عبد 
اأي  اأي �شالح خارج الدولة واعتبار 
�شيطرة  خ���ارج  يعمل  م�شلح  ك��ي��ان 

الدولة غري قانوين.
ا�شتقبل  م���ت�������ش���ل،  �����ش����ي����اق  ويف 

مواقــيت ال�صالة
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ع�شكري عراقي يوجه �شالحه باجتاة املتظاهرين يف بغداد )رويرتز(

م�شطفى بن جعفر من املر�شحني

متظاهرون ورجال �شرطة اأمام مقر وزارة اخلارجية يف بريوت )رويرتز(

كارثة �سحية تهدد لبنان.. وامل�ست�سفيات تغلق اأبوابها 

مظاهر�ت �أمام �خلارجية �للبنانية قبل »�أحد �لإ�شر�ر«

�لنهائية  �ل��ق��ائ��م��ة  �إع����الن 
�جلز�ئر  رئا�شيات  ملر�شحي 

•• اجلزائر-وكاالت:

اأع�����ل�����ن امل���ج���ل�������س ال����د�����ش����ت����وري 
ال�شبت،  اأم���������س  اجل������زائ������ر،  يف 
للمر�شحني،  النهائية  القائمة 
النتخابات  �شيخو�شون  ال��ذي��ن 
تنظيمها  امل����زم����ع  ال���رئ���ا����ش���ي���ة، 

ال�شهر املقبل.
خم�شة  القائمة  ه��ذه  وت�شمنت 
فلي�س،  ب��ن  علي  ه��م:  مر�شحني 
وعبد  الأ���ش��ب��ق،  احلكومة  رئي�س 
رئ��ي�����س احلكومة  ت��ب��ون،  امل��ج��ي��د 
الأ�شبق، بالإ�شافة اىل عز الدين 

ميهوبي وزير ثقافة �شابق.

•• بريوت-وكاالت:

ال�شيا�شية  الأح����داث  م��ع  ب��ال��ت��وازي 
ال�شاخنة التي ي�شهدها لبنان خالل 
نقابة  دق�����ت  الأخ���������رية،  الأ����ش���اب���ي���ع 
امل�شت�شفيات ناقو�س اخلطر فيما هو 
قادم ب�شاأن القطاع ال�شحي املتدهور 

يف البالد.
�شليمان  امل�شت�شفيات  نقيب  واعتر 
كارثة  البالد مقبلة على  اأن  ه��ارون 
�شحية ب�شبب نق�س ال�شيولة املادية، 
نقلت  ���ش��ح��ف��ي،  م���وؤمت���ر  وذل�����ك يف 
لالإعالم،  الوطنية  الوكالة  وقائعه 

وهي الوكالة الر�شمية للبنان.
اأغ�شط�س  ���ش��ه��ر  يف  ه������ارون  وق�����ال 
امل���ا����ش���ي ح���ذرن���ا اأن���ن���ا ���ش��ن�����ش��ل اإىل 
مرحلة لن تتمكن فيها امل�شت�شفيات 
من ا�شتقبال املر�شى، بعدما عر�شنا 
ما تواجهه من �شعوبات ل �شيما يف 
من  معها  امل��ت��ع��ام��ل��ني  م��ع  عالقتها 
املعدات  وجت����ار  وم��وظ��ف��ني  اأط���ب���اء 
وامل�����ش��ت��ل��زم��ات ال��ط��ب��ي��ة والأدوي�������ة، 

ب�شبب نق�س ال�شيولة.
ويف ال��ي��وم ال���راب���ع وال��ع�����ش��ري��ن من 

لبنان،  يف  ال�����ش��ع��ب��ي��ة  الن���ت���ف���ا����ش���ة 
ت��ت��وا���ش��ل الح��ت��ج��اج��ات يف خمتلف 
طالبية  ت���ظ���اه���رات  م���ن  امل���ن���اط���ق، 
جتمعات  اإىل  و�����ش����ول  و����ش���ب���اب���ي���ة 
�شعبية يف ال�شاحات واأمام املوؤ�ش�شات 

العامة.
املحتجون  ي�شتعد  الأح�����د،  وال���ي���وم 
لتظاهرة حا�شدة اأطلقوا عليها ا�شم 
للتاأكيد على �شرورة  اأحد الإ�شرار، 
حكومة  اأب��رزه��ا  مطالبهم،  حتقيق 

وحما�شبة  ت��ك��ن��وق��راط،  م��ن  اإن���ق���اذ 
الفا�شدين وانتخابات نيابية مبكرة.

اأمام وزارة  املحتجون  اأم�س  وتظاهر 
بالعا�شمة  الأ�شرفية  يف  اخلارجية 
با�شيل  ج�����ران  م��ت��ه��م��ني  ب������ريوت، 
كوزير  الر�شمي  من�شبه  با�شتغالل 
ل�شيا�شاته  ل��ل��ت�����ش��وي��ق  خ���ارج���ي���ة 
للتيار  خدمة  وامل�شلحية،  الفئوية 
الوطني احلر الذي يرتاأ�شه، و�شعيا 

وراء طموحاته الرئا�شية.

•• الفجر -تون�س

ر�شميا  اجلمعة  لالنتخابات  امل�شتقلة  العليا  الهيئة  اع��الن 
اأمام  عن النتائج النهائية لالنتخابات الت�شريعية، �شيكون 
حركة النه�شة، احلزب الفائز باملرتبة الوىل يف الت�شريعية 
مر�شحها  لتقدمي  للد�شتور،   89 الف�شل  ح�شب  اأ���ش��ب��وع، 
لت�شكيل احلكومة ليح�شل على التكليف الر�شمي من رئي�س 
م�شاوراتها  النه�شة  وت��وا���ش��ل  �شعّيد.  قي�س  اجل��م��ه��وري��ة 

الدميقراطي  والتيار  ال�شعب  حركة  عن  ممثلني  والتقت 
دون التو�شل اىل اتفاق يهم خا�شة بتم�شك النه�شة بحقها 
الد�شتوري يف اختيار رجل الق�شبة اجلديد مقابل مت�شك 
التيار وحركة ال�شعب ب�شخ�شية م�شتقلة. ويبدو ان احلركة 
تتجه حتو التخلي عن رئا�شة احلكومة، ومنحها ل�شخ�شية 
بقوة داخل احلركة هو  اقت�شادية غري متحزبة، واملطروح 
ا�شم حمافظ البنك املركزي مروان العبا�شي املعني منذ اأقل 

من �شنة يف من�شبه.                          )التفا�شيل �س11(

ي�ستهدف الطلبة املتعرثين يف لغة ال�ساد والريا�سيات بـ 176 مدر�سة

بدء �لختبار�ت �لت�شخي�شية ل�دبلوم �ل�شغار �ليوم
•• دبي - حم�صن را�صد

للبدء  الدولة  م�شتوى  على  احلكومية  املدار�س  ادارات  والتعليم  الرتبية  وزارة  وجهت 
ال�شفوف  طلبة  ي�شتهدف  الذي  ال�شغار  دبلوم  برنامج  من  الثانية  الن�شخة  تطبيق  يف 
الدرا�شية من الأول وحتى ال�شابع باملدر�شة الماراتية املتعرثين يف مادتي اللغة العربية 

والريا�شيات.
ووفقاً لتعميم اأ�شدرته الوزارة بذلك ال�شاأن ووزعته على مديري النطاق واملدار�س �شيتم 
تنفيذ الختبارات الت�شخي�شية اإلكرتونياً ملادة الريا�شيات اعتباراً من اليوم الأحد وحتى 
12 نوفمر اجلاري ب� 176 مدر�شة م�شتهدفة، بينما مل يتم حتديد موعد اختبار مادة 

اللغة العربية بعد.
وتف�شياًل ي�شتهدف برنامج دبلوم ال�شغار الطلبة املتعرثين يف مهارات القراءة والكتابة 
يف اللغة العربية ومهارات احل�شاب يف مادة الريا�شيات ممن حققوا اأداء تعليمياً منخف�شاً 
خالل العام الدرا�شي املا�شي بواقع اأقل من 50 درجة وهي الدرجة ال�شغرى للنجاح يف 

املراحل التعليمية التي ي�شملها الرنامج.                              )التفا�شيل �س3(
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�لفر�ض  ي��ان��غ:  بيونغ 
تت�شاءل يوميا مع و��شنطن 

•• �صيوؤول-وكاالت:

�شمايل،  ك��وري  دبلوما�شي  ق��ال 
ن��ت��ائ��ج من  ف��ر���ش��ة حت��ق��ي��ق  اإن 
املتحدة  ال���ولي���ات  م���ع  احل�����وار 
ت��رتاج��ع، وق��ال ج��و ت�شول �شو، 
ال�شمالية  اأم��ريك��ا  اإدارة  رئي�س 
الكورية  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  يف 
وا�شنطن  م��ن��ح��ن��ا  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
ك���ث���ريا م���ن ال����وق����ت، ون���ح���ن يف 
هذا  نهاية  بحلول  ال��رد  انتظار 
اإن  اأق���ول  اأن  ال��ع��ام.. لكن يجب 

الفر�شة تت�شاءل كل يوم.

بداأ العد التنازيل لتعيينه

تون�ض: بن جعفر �أو �لعبا�شي لرئا�شة حلكومة...؟
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اأخبـار الإمـارات
�أ�شحاب �لهمم يتناف�شون لنيل جائزة �ل�شيخة رو�شة للتميز 

•• دبي-وام:

موهبتي  م��ب��ادرة  اإط����ار  يف  اخل��ريي��ة  م��ك��ت��وم  اآل  هيئة  نظمت 
لأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م ور����ش���ة ال���زراع���ة لأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م الذين 
يتناف�شون لنيل جائزة ال�شيخة رو�شة للتميز لأ�شحاب الهمم 
اإدارة  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  ال��ور���ش��ة  ال��ه��ي��ئ��ة. وع��ق��دت  ال��ت��ي تقدمها 
الزراعة ببلدية دبي يف منطقة ور�شان مب�شاركة مراكز امل�شاعر 
الإن�شانية لأ�شحاب الهمم بدبي ومركز امل�شاغل لإدارة ورعاية 
وتاأهيل اأ�شحاب الهمم يف عجمان ومركز ال�شيخة ميثاء بنت 
وال�شم�س  القيوين  اأم  وم��رك��ز  بحتا  الهمم  لأ���ش��ح��اب  را���ش��د 
امل�شرقة لأ�شحاب الهمم باإمارة الفجرية ودبي لأ�شحاب الهمم 
لأ�شحاب  اخليمة  راأ���س  ومركز  اأولدن���ا  ومركز  را�شد  ومركز 

اآل  لهيئة  ال��ع��ام  الأم���ني  غ��ن��ام  ب��ن  وق���ال حممد عبيد  الهمم. 
م��ك��ت��وم اخل��ريي��ة امل�����ش��رف ع��ل��ى اجل���ائ���زة اإن اأ���ش��ح��اب الهمم 
للتميز  رو�شة  ال�شيخة  وجائزة  موهبتي  مبادرة  يف  ا�شرتكوا 
التحدي  اأن  واإ�شرار من منطلق  الهمم بكل عزمية  لأ�شحاب 
جزء من حياتهم و�شعار دائم يف م�شريتهم على ال�شعد كافة 
املطلوبة  طموحاتهم  حتقيق  يف  الإيجابي  امل��رود  له  ك��ان  مما 
..م�شريا اإىل اأن اأ�شحاب الهمم يف الإم��ارات هم اأهل العزمية 
والإ�شرار واأن هذا التحدي يف هذه اجلائزة ل يكتمل اإل بهم 
وهو م�شوؤولية جديدة وو�شام على �شدورهم جميعا من اأجل اأن 
يكونوا دائما على قدر التحدي ودفعة معنوية كبرية للتواجد 
الر�شيدة للدولة  القيادة  . واأ�شاف : تعمل  التناف�س  يف �شاحة 
ونظرائهم  الهمم"  "اأ�شحاب  بني  امل�شاواة  حتقيق  على  دائما 

الأ�شحاء وعدم التمييز ب�شبب احتياجاتهم اخلا�شة يف جميع 
القت�شادية  ال��ت��ن��م��وي��ة  وال�����ش��ي��ا���ش��ات  وال���رام���ج  ال��ت�����ش��ري��ع��ات 
التي  القوانني  الكثري من  الإم��ارات  والجتماعية كما و�شعت 
فرد  لكل  تتيح  التي  املنا�شبة  البيئة  توفري  اإىل �شرورة  نوهت 
من "اأ�شحاب الهمم" احل�شول على كافة احلقوق واخلدمات.

واأ�شار ابن غنام اإىل اأن جائزة ال�شيخة رو�شة للتميز لأ�شحاب 
الهمم حققت يف عامها الثاين اإقبال كبريا وتفاعال من جميع 
املراكز امل�شاركة مما كان له الأثر الكبري لتمكني اأ�شحاب الهمم 
الإعاقات  خمتلف  تنا�شب  مهني  تاأهيل  برامج  توفري  بهدف 
وامل�شتويات وتوفري قاعدة بيانات للباحثني منهم عن التدريب 
املهني والت�شغيل واجلهات امل�شغلة لهم ف�شال عن اإن�شاء من�شة 

توا�شل معهم .

حممد بن ز�يد يوجه بزيادة جو�ئز مهرجان �لظفرة بقيمة 20 مليون درهم
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  وجه �شاحب 
ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى ل��ل��ق��وات مل�شلحة ب��زي��ادة ج��وائ��ز م��ه��رج��ان الظفرة 
ال��ت��ي ت��ق��ام حت��ت رع��اي��ة �شموه يف مدينة زاي���د مبنطقة   13 ال���  ب��دورت��ه 
الظفرة خالل الفرتة من 9 اإىل 24 دي�شمر املقبل بقيمة اإجمالية بلغت 
نحو 20 مليون درهم حيث يحظى املهرجان مب�شاركة كبرية من مالك 

الإبل من الإمارات ودول جمل�س التعاون اخلليجي.
وجاءت توجيهات �شموه بهدف دعم مالك الإبل على اقتناء اأهم ال�شاللت 
يف  امل�شاركني  من  املتزايدة  الأع��داد  اأم��ام  املجال  وفتح  الأ�شيلة،  العربية 
الرامية  �شموه  املهرجان، وذلك من جهود  ي�شهدها  التي  الإب��ل  مزاينات 
املتعاقبة،  لالأجيال  ونقله  عليه  واملحافظة  الثقايف  امل���وروث  �شون  اإىل 

وتعزيز املهرجانات الرتاثية وتنميتها وتطويرها.
وثمن معايل اللواء الركن طيار فار�س خلف املزروعي، قائد عام �شرطة 
والرتاثية  الثقافية  وال��رام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�س  اأب��وظ��ب��ي 
باأبوظبي، الدعم الالحمدود الذي يقدمه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات مل�شلحة، 
املتحدة، ودعم  العربية  الإم���ارات  الثقايف لدولة  امل��وروث  اأج��ل �شون  من 
التعاون  جمل�س  ودول  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  الإب���ل  م��الك 

يف كل فئة بقيمة اإجمالية بلغت 16 مليون درهم للفئتني، وذلك بدل عن 
ال�شابقة. الدورات  يف  درهم  ماليني   4 بقيمة  فئة  لكل  جوائز   3

البريق  اأ�شواط  من  �شوط  لكل  الأوىل  اخلم�س  املراكز  جوائز  واأ�شبحت 
الثاين  املركز  دره��م،  3 ماليني  الأول  "املركز  الآت��ي  النحو  موزعة على 
الرابع  املركز  دره��م،  املليون  ون�شف  مليون  الثالث  املركز  دره��م،  مليونا 

مليون درهم، املركز اخلام�س 500 األف درهم".
واأ�شاف معاليه اأنه ومن باب فتح باب امل�شاركة اأمام اأكر عدد من مالك 
الإبل للم�شاركة يف �شوط البريق، فقد مت العمل على تخفي�س عدد الإبل 
30 من الإب��ل بدًل  امل�شاركة بها يف �شوط البريق لت�شبح  التي ي�شرتط 

من 50.
اأ�شواط  اأ�شواط جديدة   4 اإ�شافة  �شت�شهد  القادمة  ال��دورة  اأن  اإىل  واأ�شار 
بواقع  دره���م  األ���ف   120 و  مليونني  اإىل  ت�شل  ج��وائ��ز  بقيمة  ال��ت��ح��دي 
�شوطني لفئة املحليات و�شوطني لفئة املجاهيم على النحو الآتي: �شوط 
لقايا واإي��ذاع حمليات و�شوط ثنايا وحول حمليات، و�شوط لقايا واإيذاع 
نقدية  جوائز   5 خ�ش�شت  وق��د  جماهيم  وح��ول  ثنايا  و�شوط  جماهيم 
لكل فئة، وهذه الأ�شواط مفتوحة اأمام امل�شاركني يف �شوط البريق وكافة 

امل�شاركني ب�شكل عام.
لها  وخ�ش�س  ع��ام،  القبائل  لأبناء  مفاريد  اأ�شواط  اأربعة  اإ�شافة  مت  كما 
بواقع  دره���م،  األ��ف   280 و  مليونا  تبلغ  اإجمالية  بقيمة  نقدية  ج��وائ��ز 

اخلليجي.
ورعاية كرمية من  بدعم  الظفرة يحظى  اأن مهرجان  املزروعي  واأ�شاف 
�شموه منذ الدورة الأوىل يف عام 2008 الأمر الذي �شاهم ب�شكل كبري 
يف ا�شتقطاب امل�شاركني من كافة دول جمل�س التعاون اخلليجي، وحتقيق 
اأ�شداء اإعالمية اإقليمية وعاملية وا�شعة، م�شياً اأن املهرجان �شهد على مدار 
الدورات املا�شية تطورات كبرية �شاهمت يف دعم وتنمية منطقة الظفرة 
على وجه اخل�شو�س، وقد اأ�شبحت مدينة زايد التي حتت�شن املهرجان 
مق�شداً رئي�شياً ملالك الإبل يف املنطقة، ولكل ع�شاق املوروث ال�شعبي من 

مواطنني ومقيمني و�شياح.
ُمرتكزاً  �شكلت  الظفرة  ملهرجان  ودعمه  �شموه  رعاية  اأن  امل��زروع��ي  واأك��د 
القادمة،  توريثه لالأجيال  الأ�شيل و�شمان  الثقايف  تراثنا  للحفاظ على 
�شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س  الوالد  لنهج  ا�شتمراراً  وذلك 
اآل نهيان "طّيب اهلل ثراه"، والذي زرع يف الأجيال جميعها ع�شق الرتاث 

والعتزاز به، وُحّب العادات والتقاليد الأ�شيلة.
واأو�شح معايل اللواء الركن طيار فار�س خلف املزروعي، قائد عام �شرطة 
والرتاثية  الثقافية  وال��رام��ج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�س  اأب��وظ��ب��ي 
باأبوظبي، اأن اللجنة العليا املنظمة ملهرجان الظفرة وتنفيذ ا لتوجيهات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، فقد قامت بزيادة قيمة 
وعدد اجلوائز يف �شوط البريق لفئتي املحليات واملجاهيم لت�شبح 5 جوائز 

عام  ت��الد  �شوط  وه��م:  املجاهيم،  لفئة  و�شوطني  املحليات  لفئة  �شوطني 
و�شوط  جماهيم  عام  تالد  و�شوط  حمليات،  عام  �شرايا  و�شوط  حمليات 

�شرايا عام جماهيم.

رئي�ض �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد 
يهنئون ملك كمبوديا بذكرى ��شتقالل بالده

•• ابوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل جاللة 
امللك نورودوم �شيهاموين ملك مملكة كمبوديا وذلك مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل جاللة امللك نورودوم �شيهاموين.
اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اآل مكتوم و�شاحب  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  وبعث �شاحب 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل هون �شني رئي�س وزراء مملكة كمبوديا.

»و�م« توقع مذكرة تفاهم مع وكالة �أنباء يونهوب �لكورية
•• �صيوؤول-وام:

وقعت وكالة اأنباء الإمارات وام مذكرة تفاهم مع وكالة اأنباء "يونهوب" 
واملحتوى  الإخ��ب��اري  التبادل  جم��ال  يف  بينهما  التعاون  لتعزيز  الكورية 

الإعالمي.
جاء ذلك خالل م�شاركة وام يف الجتماع ال�17 للجمعية العامة ملنظمة 
�شيوؤول  الكورية  العا�شمة  يف  اأوان���ا  ال��ه��ادئ  واملحيط  اآ�شيا  اأن��ب��اء  وك��الت 

جديدة  "حتديات  �شعار  حتت  الأول  قبل  اأم�س  اأعماله  انطلقت  وال��ذي 
لل�شحافة: البتكارات التكنولوجية وق�شايا الثقة".

وقع مذكرة التفاهم �شعادة حممد جالل الري�شي املدير التنفيذي لوكالة 
التنفيذي  واملدير  الرئي�س  ت�شو  بو  �شونغ  "وام" وال�شيد  الإم���ارات  اأنباء 

لوكالة اأنباء "يونهوب" الكورية.
 وت�����اأتي م�����ذكرة التف����اهم ان�����طالقا م��ن رغبة الطرفني يف تعزيز روابط 
التعاون املهني بينهما يف جمال التبادل الإخباري وتركيزهما على تاأ�شي�س 

دول����ة  يف  الإع��الم��ي��ة  املوؤ�ش�شات  ب��ني  مثمرة  وت��ع��اون  ���ش��داق��ة  ع��القات 
الإمارات وجمهورية كوريا مبا يخدم م�شاحلهما امل�شرتكة. 

جمال  يف  الثنائي  التعاون  وتطوير  تعزيز  اإىل  التفاهم  مذكرة  وتهدف 
كال  ل��دى  بها  املعمول  والت�شريعات  لالأنظمة  وفقا  الإخ��ب��اري  ال��ت��ب��ادل 

اجلانبني.
الإم����ارات حري�شة  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  اأن  الري�شي  ج��الل  حممد  �شعادة  واأك���د 
حيث  العاملية  الأن��ب��اء  وك��الت  مع  امل�شرتك  التعاون  عالقات  تعزيز  على 

"يونهوب" من وكالت الأنباء الرائدة على م�شتوى العامل اذ تقدم  تعد 
خدمات اخبارية لقطاع عري�س من امل�شرتكني.

"يونهوب" الكورية  اأنباء  اأن توقيع مذكرة التفاهم مع وكالة  واأ�شار اإىل 
اأن  ي�شكل خطوة جديدة نحو �شمان و�شول او�شع خلدماتنا خا�شة بعد 
عن  معربا  لغة   13 بنحو  اع��الم��ي  حمتوى  تقدمي   2017 م��ن  ب��داأن��ا 
تطلعه فى ان ت�شهم مذكرة التفاهم يف تعزيز عالقات التعاون امل�شرتك 

وتبادل اخلرات بني املوؤ�ش�شات الإعالمية يف البلدين.

�أبوظبي و�أثيوبيا تبحثان �آليات تفعيل �تفاقية برنامج �لدعم ومتويل �مل�شاريع
•• اأبوظبي-وام:

بحث �شعادة ح�شني جا�شم النوي�س 
رئي�س جمل�س اإدارة �شندوق خليفة 
يف  لقائه  خ��الل  امل�شاريع  لتطوير 
باأبوظبي  ال�شندوق  مكتبه يف مقر 
معايل اأمادو نيبيبي جيدامو وزير 
ال���دول���ة ل��ل��م��ال��ي��ة الإث���ي���وب���ي �شبل 
ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك يف جم��ال ريادة 
اتفاقية  تفعيل  اإىل جانب  العمال 
امل�شاريع  ومت���وي���ل  دع����م  ب���رن���ام���ج 
م���ت���ن���اه���ي���ة ال�������ش���غ���ر وال�������ش���غ���رية 
اإثيوبيا  ج��م��ه��وري��ة  يف  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
التي  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال��ف��ي��درال��ي��ة 

وقعها الطرفان يف يوليو املا�شي.
بحث  ال���ل���ق���اء  اإن  ال��ن��وي�����س  وق�����ال 
لو�شع  ال����الزم����ة  الإج�����������راءات  يف 
�شندوق  ب���ني  امل��وق��ع��ة  الت��ف��اق��ي��ة 

ال�شغرية واملتو�شطة ومتكني املراأة 
ح��ي��ث اط��ل��ع ال���وزي���ر ال�����ش��ي��ف على 
برامج ال�شندوق التمويلية واآليات 
والجتماعية  القت�شادية  التمكني 
ال��ت��ي ينفذها  ال��ن��وع��ي��ة  وامل���ب���ادرات 

ال�شندوق يف دولة المارات.
واأ�شاد معايل اأمادو نيبيبي جيدامو 
الإثيوبي  ل��ل��م��ال��ي��ة  ال���دول���ة  وزي����ر 
ب��ال��ع��الق��ات امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي جتمع 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
ب��ج��م��ه��وري��ة اإث��ي��وب��ي��ا، م��ع��رب��اً عن 
تطلع بالده اإىل تعزيز اأوا�شر هذا 
التعاون البناء ..واأكد اأن التفاقية 
ت�شكل خطوة مهمة نحو مزيد من 
ال��ت��ع��اون م��ع دول����ة الإم������ارات عر 
امل�شاريع،  لتطوير  خليفة  �شندوق 
الذي يعد اإحدى املوؤ�ش�شات الرائدة 
يف جمال ن�شر وتعزيز ثقافة ريادة 

رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل يف توثيق اأوا�شر 
التعاون وتعميق العالقات الأخوية 
ال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ات  وب���ن���اء 
وتنفيذا  ال��ع��امل،  دول  خمتلف  م��ع 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
ال�����ذي يحر�س  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
وامل�شاعدة  العون  يد  دوما على مد 
وال�شديقة  ال�شقيقة  ال��دول  لكافة 
ومتكينها من النهو�س باقت�شاداتها 
لدعم وتعزيز �شعيها يف حتقيق رفاه 

�شعوبها.
واأو�شح النوي�س اأن اتفاقية برنامج 
متانهية  امل�����ش��اري��ع  ومت���وي���ل  دع����م 
يف  واملتو�شطة  وال�����ش��غ��رية  ال�شغر 
نحو  اإي���ج���اد  يف  �شت�شاهم  اإث��ي��وب��ي��ا 

الثيوبية  امل��ال��ي��ة  ووزارة  خ��ل��ي��ف��ة 
مو�شع التنفيذ ب�شكل ي�شمن جناح 
امل�شاريع املمولة، موؤكداً اأن التفاقية 
لتعزيز  ف���ع���ال  اأث������ر  ل���ه���ا  ���ش��ي��ك��ون 
يف  وامل�����ش��اه��م��ة  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ن��وع الق��ت�����ش��ادي، الذي 
ال�شتقرار  م��ت��ط��ل��ب��ات  اأه�����م  ي��ع��د 

القت�شادي يف اإثيوبيا.
لتطوير  خ��ل��ي��ف��ة  ����ش���ن���دوق  وك�����ان 
امل�شاريع ووزارة املالية الثيوبية قد 
اأبابا  اأدي�����س  يف  املا�شي  يوليو  وقعا 
امل�شاريع  ومت��وي��ل  ل��دع��م  ات��ف��اق��ي��ة 
م���ت���ن���اه���ي���ة ال�������ش���غ���ر وال�������ش���غ���رية 
اإثيوبيا  ج��م��ه��وري��ة  يف  وامل��ت��و���ش��ط��ة 
بقيمة  الدميقراطية  الفيدرالية 
ما  اأم��ريك��ي  دولر  م��ل��ي��ون   100
368 م��ل��ي��ون دره���م وذلك  ي��ع��ادل 
يف اإطار روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

36 األف م�شروع على مدى خم�س 
����ش���ن���وات ك���م���ا ����ش���ت���وف���ر اأك������رث من 
200 األف فر�شة عمل يف خمتلف 
 50 اأن  اإىل  ..م�����ش��ريا  ال��ق��ط��اع��ات 
�شيتم  ال��ت��م��وي��الت  قيمة  م��ن   %
فيما  الريفية  للمناطق  توجيهها 
���ش��ت��ح��ظ��ى ال��ن�����ش��اء ب��ن�����ش��ب��ة 25% 
بهدف  التمويالت  تلك  قيمة  م��ن 
متكينهن وتعزيز دورهن يف التنمية 

القت�شادية يف اإثيوبيا.
وج�������رى خ������الل ال����ل����ق����اء - ال�����ذي 
وركينا  ك����وك����ب  ����ش���ع���ادة  ح�������ش���ره 
م��دي��ر ال��ع��الق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���وزارة 
مدراء  من  وع��دد  الإثيوبية  املالية 
بحث   - ال�������ش���ن���دوق  يف  الإدارات 
اإم���ك���ان���ي���ة ال����ش���ت���ف���ادة م���ن جتربة 
الناجحة يف جمال  �شندوق خليفة 
ريادة العمال ودعم قطاع امل�شاريع 

خليفة  ����ش���ن���دوق  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 
لتطوير امل�شاريع اأ�شبح اإحدى اأبرز 
املوؤ�ش�شات املعنية بن�شر ثقافة ريادة 
ال�شغرية  امل�شاريع  ودع��م  الأع��م��ال 
واملتو�شطة يف دولة الإمارات، حيث 

لقطاع  امل����ن����اخ  وت��ه��ي��ئ��ة  الأع�����م�����ال 
واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  امل�������ش���اري���ع 
اإعجابه  مبديا  ال�شغر  واملتناهية 
املتكاملة  خليفة  �شندوق  بتجربة 

والإجنازات املحققة.

م�شروع   1600 م���ن  اأك����رث  م����ول 
ن��ق��ل جتربته  فيما  ال���دول���ة،  داخ���ل 
�شقيقة  دول����ة   20 م���ن  اأك����رث  اإىل 
و�شديقة يف اآ�شيا واإفريقيا واأوروبا 

عر برامج متويلية رائدة.

كهرباء �ل�شارقة وبرنامج ز�يد لالإ�شكان يبحثان متطلبات تو�شيل �خلدمات مل�شروع �ل�شيوح 16 �جلديد
•• ال�صارقة -وام:

زايد  ال�شيخ  وبرنامج  ال�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  بحثت 
خدمات  تو�شيل  اآليات  ومناق�شة  اخل��رات  تبادل  لالإ�شكان 
واعتماد  جديدا  م�شكنا   818 لعدد  والغاز  واملياه  الكهرباء 
امل��خ��ط��ط��ات ل��ل��م�����ش��روع ال���ذي ي��ن��ف��ذه ال��رن��ام��ج يف منطقة 
ال�شيوح 16 والطالع على املنجزات التي حققها الرنامج 
يف اإمارة ال�شارقة واملتابعة ملا �شينفذه الرنامج من م�شاريع 
الطاقة  م��ن  احتياجاتها  على  والط����الع  ب���الإم���ارة  �شكنية 
رئي�س  الليم  را�شد  املهند�س  الدكتور  �شعادة  واأو�شح  واملياه. 
هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة خالل لقائه بوفد من برنامج 
ال�شيخ زايد لالإ�شكان برئا�شة �شعادة املهند�شة جميلة حممد 
ناق�س  ال��ل��ق��اء  اأن  ال��رن��ام��ج  ع��ام  م��دي��ر  ال�شام�شي  ال��ف��ن��دي 

مل�شاريع  ومياه  كهرباء  من  الالزمة  التحتية  البنية  توفري 
عليها  ي�شرف  التي  وامل�شتقبلية  احلالية  ال�شكنية  املجمعات 
الرنامج .. معرباً عن تطلعاته يف اأن يعزز التعاون امل�شرتك 

بني اجلانبني ب�شكل دائم حتقيق امل�شلحة العامة لهما.
لالنتهاء  ال����الزم  التن�شيق  ع��ل��ى  حت��ر���س  الهيئة  اأن  واأك����د 
برنامج  مل�شاريع  وامل��ي��اه  الطاقة  م��ن  املتطلبات  جميع  م��ن 
ال�شارقة بنف�س املدة املحددة  اإمارة  ال�شيخ زايد لالإ�شكان يف 
للتنفيذ حيث حتر�س الهيئة على تي�شري جميع الإجراءات 
والغاز  واملياه  الكهرباء  متديدات  وتو�شيل  بتنفيذ  اخلا�شة 
الطبيعي جلميع امل�شاريع قيد التنفيذ وامل�شاريع امل�شتقبلية 
كافة  تذليل  على  الهيئة  ح��ر���س  اىل  م�شريا   .. للرنامج 
العقبات وتب�شيط الإجراءات اأمام امل�شتفيدين والتن�شيق مع 
الرنامج يف الت�شهيل عليهم مبا يخدم الإم��ارة و ما قامت 

به الهيئة من جهود خالل املرحلة املا�شية وخطط التطوير 
امل�شتقبلية.

واأ�شاد مبا حققه برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان من منجزات 
باإمارة ال�شارقة والدولة .. لفتا اإىل اأهمية الرنامج ودوره 
اخلدمي يف توفري ال�شكن املنا�شب للمواطنني وذلك ترجمة 
املالئم  وال�شكن  ال��ك��رمي  العي�س  ت��وف��ري  يف  ال��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة 

للمواطنني يف كافة اأنحاء الإمارات.
حممد  جميلة  املهند�شة  ���ش��ع��ادة  ا�شتعر�شت  جانبها  وم��ن 
الفندي ال�شام�شي خالل اللقاء خطط الرنامج امل�شتقبلية 
الدكتور  ل�شعادة  �شكرها  ع��ن  معربة  ال�����ش��ارق��ة...  اإم���ارة  يف 
الدائمة  متابعته  على  الهيئة  رئي�س  الليم  را�شد  املهند�س 
وحر�شه على تلبية الحتياجات من الطاقة واملياه مل�شاريع 

الرنامج يف اإمارة ال�شارقة .
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اأخبـار الإمـارات
بدء االختبارات الت�سخي�سية لـدبلوم ال�سغار اليوم

ي�شتهدف �لطلبة �ملتعرثين يف لغة �ل�شاد و�لريا�شيات ب� 176 مدر�شة
•• دبي - حم�صن را�صد

م�شتوى  على  احلكومية  املدار�س  ادارات  والتعليم  الرتبية  وزارة  وجهت 
الدولة للبدء يف تطبيق الن�شخة الثانية من برنامج دبلوم ال�شغار الذي 
باملدر�شة  ال�شابع  وحتى  الأول  من  الدرا�شية  ال�شفوف  طلبة  ي�شتهدف 

الماراتية املتعرثين يف مادتي اللغة العربية والريا�شيات.
ال�����ش��اأن ووزع��ت��ه على مديري  ب��ذل��ك  ال����وزارة  اأ���ش��درت��ه  لتعميم  ووف��ق��اً 
ملادة  اإلكرتونياً  الت�شخي�شية  الختبارات  تنفيذ  �شيتم  واملدار�س  النطاق 
الريا�شيات اعتباراً من اليوم الأحد وحتى 12 نوفمر اجلاري ب� 176 

مدر�شة م�شتهدفة، بينما مل يتم حتديد موعد اختبار مادة اللغة العربية 
بعد.

وتف�شياًل ي�شتهدف برنامج دبلوم ال�شغار الطلبة املتعرثين يف مهارات 
القراءة والكتابة يف اللغة العربية ومهارات احل�شاب يف مادة الريا�شيات 
املا�شي بواقع  الدرا�شي  العام  اأداء تعليمياً منخف�شاً خالل  ممن حققوا 
اأقل من 50 درجة وهي الدرجة ال�شغرى للنجاح يف املراحل التعليمية 

التي ي�شملها الرنامج.
وزارة  تعتمدها  التي  التكميلية  ال��رام��ج  اإح���دى  ال�شغار  دب��ل��وم  ويعد   
الرتبية والتعليم بهدف �شد الفجوات التي يعاين منها الطلبة يف املهارات 

الأ�شا�شية للمواد امل�شار اليها.
متعلم  لكل  الأ�شا�شية  الحتياجات  تلبية  على  الرنامج  ذل��ك  وي��رك��ز   
التوجيهي  امل�شتوى  مت�شمنة  التعلم،  م��ن  م�شتويات  وف��ق  ح���دة،  على 

والتوظيفي، اإىل جانب الرتكيز على امل�شتوى الأكادميي.
لنظام  ار����ش���ادي  دل��ي��ل  تعميمها  م��ع  ال�����وزارة  اأرف��ق��ت  ���ش��ي��اق مت�شل  ويف 
لالإدارات  يو�شح  وال��ذي  اليوم  تنفيذها  املقرر  اللكرتونية  الختبارات 

املدر�شية واملعلمني خطوات تنفيذ الختبار.
وكخطوة اأوىل لتطبيق الختبار اللكرتوين �شددت الوزارة على �شرورة 
ا�شم  اأن  والتاأكد من  املدر�شة  التحقق من حتميل الختبار على �شريفر 

املدر�شة يظهر يف اأعلى ال�شفحة.
اأخ��رى لب��د من ا�شتخدام  اأن��ه يف ح��ال ظهور ا�شم مدر�شة  واأ���ش��ارت اإىل 
اأنه يف حال عدم حتميل  اإىل  باملدر�شة، لفتة  ال�شحيح اخلا�س  الرابط 

الختبار تلقائياً لبد من حتميله يدوياً.
باملدر�شة  اخلا�س  ال�شريفر  ل�شتخدام  حاجة  ل  اأن��ه  ال���وزارة  واأو�شحت 
جهاز  اإىل  ال��و���ش��ول  للمعلمني  ميكن  واأن���ه  الخ��ت��ب��ار  اداء  عند  مبا�شرة 
املدر�شة من خالل الرابط اخلا�س باملدر�شة وذلك با�شتخدام اأجهزتهم 
اأن  �شريطة  املدر�شة،  يف  متوفر  جهاز  اأي  اأو  املختر  اجهزة  اأو  اخلا�شة 

يكون مت�شاًل ب�شبكة املدر�شة. 

امل�ست�سفى ب�سعة 60 �سريرًا يخدم العا�سمة جوبا واملناطق املجاورة

�أبوظبي للتنمية ميول م�شت�شفى يف جنوب �ل�شود�ن بقيمة 37 مليون درهم
امل�سروع �سيوفر الرعاية ال�سحية ويخدم �سريحة وا�سعة من ال�سكان

•• اأبوظبي -وام:

اأبوظبي للتنمية يف و�شع حجر الأ�شا�س مل�شروع م�شت�شفى  �شارك �شندوق 
قوديلي العام يف جوبا بجنوب ال�شودان والذي ميوله ال�شندوق بقيمة 37 

مليون درهم.
وقام جيم�س واين ايجا نائب رئي�س جمهورية جنوب ال�شودان بو�شع حجر 
اأ�شا�س امل�شت�شفى، بح�شور �شعادة خليفة القبي�شي نائب مدير عام �شندوق 
اأبوظبي للتنمية بالإ�شافة اإىل عدد من كبار امل�شوؤولني يف حكومة جنوب 

ال�شودان.
القطاع  دعم  اإىل  �شريراً   60 �شعته  يبلغ  الذي  امل�شت�شفى  م�شروع  ويهدف 
واملناطق  ج��وب��ا  العا�شمة  يف  لل�شكان  الطبية  ال��رع��اي��ة  وت��وف��ري  ال�شحي 

املجاورة لها والتي تعاين من نق�س يف اخلدمات العالجية.
وقال �شعادة حممد �شيف ال�شويدي، مدير عام �شندوق اأبوظبي للتنمية: 

وقال اإن م�شروع م�شت�شفى قوديلي يف العا�شمة جوبا يعتر من اأهم امل�شاريع 
التي �شتعمل على حت�شني اخلدمات ال�شحية والعالجية يف البالد، م�شرياً 
اأن امل�شت�شفى القائم حالياً ل يلبي كافة احتياجات العا�شمة، كما انه  اإىل 
الأق�شام  م��ن  وغ��ريه��ا  ال��ط��ارئ��ة  احل���الت  لتلبية  م��وؤه��ل  ق�شم  اىل  بحاجة 
الرعاية  خ��دم��ات  ك��اف��ة  ت��وف��ري  على  امل��ت��زاي��د  الطلب  وتلبية  ال�����ش��روري��ة، 

ال�شحية وتطويرها يف مدينة جوبا و�شواحيها.
واملمر�شني  الأطباء  وتاأهيل  تدريب  على  �شيعمل  امل�شت�شفى  اأن  اإىل  واأ�شار 
اأن املوقع  اإىل  واخت�شا�شيي الأجهزة الطبية للعمل يف هذا امل�شروع، لفتاً 
املركزي للم�شت�شفى �شوف ي�شاعد على خدمة عدة مناطق �شكنية حميطة 

به و�شوف يتم ربطه بالطرق من جميع الجتاهات.
وق�شم  احلديثة،  والعيادات  املخترات  ي�شم  مبنى  من  امل�شت�شفى  ويتكون 
على  امل�����ش��روع  يحتوي  كما  امل��رك��زة،  للعناية  وغ���رف  اجل��راح��ي��ة  للعمليات 

الق�شم الإداري للم�شت�شفى بالإ�شافة اإىل تطوير ق�شم للطوارئ.

يعتر م�شت�شفى قوديلي العام يف جوبا من امل�شاريع الطبية الرائدة التي 
يقوم ال�شندوق بتمويلها، لفتاً اإىل اأن امل�شروع عند اكتماله �شيوفر الرعاية 
الطبية واخلدمات العالجية ويخدم �شريحة وا�شعة من ال�شكان، ويحقق 
مع  يتما�شى  ومبا  الهام،  ال�شرتاتيجي  القطاع  هذا  يف  امل�شتدامة  التنمية 

اأجندة التنمية الوطنية حلكومة جنوب ال�شودان.
كما اأعرب �شعادة خليفة القبي�شي عن �شعادته للم�شاركة يف حفل و�شع حجر 
الأ�شا�س للم�شت�شفى مو�شحاً اأن امل�شروع يعد باكورة التعاون بني ال�شندوق 
وحكومة جنوب ال�شودان، كما وتعتر اللبنة الأوىل لتعزيز اأوا�شر العالقات 

الثنائية بني اجلانبني وتو�شيع اآفاقها يف املجال القت�شادي.
ك��وك وزي��ر ال�شحة يف جنوب  من جانبه، ثمن معايل الدكتور ري��ك غ��اي 
للتنمية يف دعم  اأب��وظ��ب��ي  الإم����ارات وج��ه��ود �شندوق  دول���ة  دور  ال�����ش��ودان 
ومتويل امل�شاريع التنموية يف جنوب ال�شودان، م�شيداً بامل�شتوى املتميز التي 

و�شلت اإليه العالقات بني البلدين يف كافة النواحي.

الوطنية  ال�شركات  دع��م  على  للتنمية  اأبوظبي  �شندوق  حر�س  اإط��ار  ويف 
تنفيذ  اأع��م��ال  ا���ش��ن��اد  يتم  ���ش��وف  اأع��م��ال��ه��م  ن��ط��اق  تو�شيع  نحو  ومتكينهم 
تعد  التي  القاب�شة  القدرة  �شركة  اإىل  قوديلي  م�شت�شفى  م�شروع  وتطوير 

اإحدى ال�شركات الوطنية لال�شتثمار يف اإمارة اأبوظبي.

بتكلفة جتاوزت 779 األف درهم

بلدية مدينة �أبوظبي تعيد تاأهيل منطقتي �ألعاب حد�ئق �أحياء �شكنية  

�ملوؤ�ش�شات �لعقابية يف عام �لت�شامح .. مبادر�ت �إن�شانية ر�ئدة

•• اأبوظبي -الفجر:

اأجنزت بلدية مدينة اأبوظبي، من خالل بلدية مركز املدينة، اأعمال اإعادة 
ال�شكنية رقم )42( باحلو�س  الأحياء  األعاب يف حديقة  تاأهيل منطقتي 
الزعفرانة، واحلديقة رقم )44( باحلو�س  اأبوظبي مبنطقة   28 �شرق 
�شرق 33 اأبوظبي– بالقرب من امل�شرف مول، بتكلفة بلغت 779،131 
والتوا�شل  والأطفال  للعائالت  ترفيهية  م�شاحات  توفري  بهدف  درهماً، 
منطقتا  تعتر  حيث  قلوبهم،  على  ال�شعادة  واإدخ���ال  املجتمع  اأف���راد  بني 
اأكرث مناطق الألعاب رواداً يف الأحوا�س  الألعاب اللتان مت تاأهيلهما من 

ذات الكثافة ال�شكانية.
الألعاب  م��ع��دات  جميع  �شيانة  التاأهيل  اإع����ادة  اأع�����مال  ت�����شمنت  وق��د 
اجللو�س،  ومقاعد  الإن���ارة  واأنظمة  املظالت  وتاأهيل  و�شيانة  الق���ائمة، 
تخدم  ك��ي  وتعليمية،  تفاعلية  ت�شاميم  م��ع  مطاطية  اأر���ش��ي��ات  و���ش��ب 
والريا�شية  والتعليمية  الرتفيهية  اجلوانب  الألعاب  ومناطق  احلدائق 
ال��حدائق  ت���لك  يف  الأ�ش����ر  الت���قاء  ع����ر  ذات����ه  ال����وق����ت  يف  والج����تماعية 
حتقق  كي  العاملية  املوا�شفات  وف��ق  فيها  الأل��ع��اب  معدات  تاأهيل  مت  التي 
الفئات  خمتلف  م��ن  للم�شتخدمني  والأم�����ان  ال�����ش��الم��ة  م��ع��اي��ري  جميع 

العمرية.

ا�شتكماًل  ي��اأت��ي  املوقعني  هذين  وافتتاح  تاأهيل  اإع���ادة  اأن  بالذكر  جدير 
حيث  و2019،  للمناطق التي مت تاأهيلها وافتتاحها يف العامني 2018 
13 موقعاً  41 موقعاً، منها  تاأهيلها  التي مت  الأل��ع��اب  ع��دد مناطق  بلغ 
يف  موقعاً  و26  العامة،  احل��دائ��ق  يف  مواقع  و4  اأبوظبي،  كورني�س  على 
حدائق الأحياء ال�شكنية داخل جزيرة اأبوظبي، حيث انعك�س ذلك اإيجاباً 
على �شكان تلك املناطق و�شاهم يف ازدياد عدد م�شتخدمي مناطق الألعاب 
اإعادة  اأبوظبي وحدائق الأحياء ال�شكنية، كما من املخطط  على كورني�س 
ايل  بالإ�شافة  ال�شكنية،  الأحياء  بحدائق  األعاب  منطقة   22 عدد  تاأهيل 

تطوير حديقة بغرب W10 وتوفري مرافق اإ�شافية بها.

•• اأبوظبي -وام:

اإىل  تهدف  وطنية  ا�شرتاتيجية  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  تنتهج 
حتقيق الأمن وال�شتقرار والعدالة وامل�شاواة لكل من يعي�س على اأرا�شيها 
والتعاي�س  الت�شامح  قيم  م��ن  انطالقا  وذل���ك  ومقيمني  مواطنني  م��ن 

ال�شلمي الذي اإتخذته الدولة �شعارا لها منذ قيام الحتاد.
وتطبيق  الأ�ش�س  دبي من خالل  �شرطة  العقابية يف  املوؤ�ش�شات  وحتر�س 
القواعد املعتمدة عامليا على توفري ال�شبل الكفيلة باإ�شالح وتاأهيل نزلء 
والأ�شري  الجتماعي  حميطهم  يف  دجمهم  واإع���ادة  العقابية  املوؤ�ش�شات 
فيه  يعي�شون  ال���ذي  وللمجتمع  ولأ���ش��ره��م  لأنف�شهم  فاعلني  ليكونوا 

وامل�شاهمة يف التنمية التي ت�شهدها الدولة.
معاناة  تخفيف  ع��ل��ى  العقابية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ح��ر���ش��ت   .. الط����ار  ه���ذا  ويف 
النزلء واأ�شرهم من كافة اجلن�شيات وذلك التزاما بقيم الت�شامح حيث 
املوؤ�ش�شات العقابية وبالتعاون مع القطاعات احلكومية واخلا�شة  عملت 
واجلمعيات اخلريية واأهل اخلري على تقدمي ترعات مالية مل�شاعدتهم 
للموؤ�ش�شات  العامة  الإدارة  م��دي��ر  ال�شمايل  علي  للعميد  ح��دي��ث  ويف   .
الإدارة  اأن  اأك��د  "وام" ..  الم���ارات  اأنباء  لوكالة  دب��ي  �شرطة  العقابية يف 
اإمكانياتها  بكل  تعمل  دبي  يف  وال�شالحية  العقابية  للموؤ�ش�شات  العامة 
العقابية من خالل  املوؤ�ش�شات  النزلء يف  التخفيف من معاناة  �شبيل  يف 
اأجل  م��ن  الإمكانيات  كافة  ت�شخري  على  للعمل  تقدمها  التي  امل��ب��ادرات 

م�شاعدة النزلء والتخفيف من معاناتهم.
اإن  ال�شمايل  العميد  ق��ال  تقدميها،  يتم  التي  امل�شاعدات  طبيعة  وح��ول 
للنزلء  اخلدمات  وبع�س  امل�شاعدات  بتقدمي  تقوم  العقابية  املوؤ�ش�شات 
والتي ت�شتمل على دفع رواتب �شهرية لأ�شر النزلء ودفع ر�شوم درا�شية 
عن اأبناء النزلء واإيجار �شكن لأ�شر النزلء بعد درا�شة كل حالة كما انها 
بع�س  دفع  على  وتعمل  بالنزلء  اخلا�شة  املادية  اجلوانب  بتوفري  تقوم 

امل�شتحقات التي ترتتب عليهم .
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اأعلن �شاحب  : عندما  واأ�شاف 
رئي�س الدولة حفظه اهلل عام 2019 عاما للت�شامح بداأت الإدارة العامة 

به  تعتز  ال��ذي  الت�شامح  جم��ال  يف  خطوات  تخطو  العقابية  للموؤ�ش�شات 
�شلطان  بن  زايد  ال�شيخ  له  املغفور  فينا  التي غر�شها  العقابية  املوؤ�ش�شات 
تنفيذ  على  تعمل  العقابية  املوؤ�ش�شات  وب���داأت  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل 
تاأهيلهم  اأجل  من  للنزلء  والتدريبية  التاأهيلية  الرامج  من  جمموعة 
من  جمموعة  عقد  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  واملهنية  العلمية  ق��درات��ه��م  وتنمية 

املحا�شرات والندوات والدورات والفعاليات اخلا�شة بهم .
�شبتمر  �شهر  وح��ت��ى  اجل���اري  ال��ع��ام  ب��داي��ة  وم��ن��ذ  املوؤ�ش�شة  اأن  واأو���ش��ح 
املا�شي نفذت حوايل 14 مبادرة خا�شة بعام الت�شامح وهناك 4 مبادرات 
املبادرات  ومن �شمن  القادمة  الفرتة  تنفيذها خالل  يتم  �شوف  جديدة 
التي �شتنفذها الدارة العامة وتتمثل يف عقد اجتماع او لقاء بني رجال 
الدين من القيادة العامة ورجال الكنائ�س لبث روح الت�شامح والخوة بني 
النزلء ..م�شريا اإىل اأن الدارة العامة قامت بتنفيذ مبادرة مل ال�شمل كما 
النزلء  لذوي  العقابية  املوؤ�ش�شات  خارج  اجتماعات  بعقد  املوؤ�ش�شة  قامت 
املوؤ�ش�شات  داخ��ل  والبنات  والبناء  الأه��ل  اللقاء بني  الفكرة ومت  وتقبلوا 

العقابية وكانت املبادرة ناجحة ومت تنفيذ اأكرث من حالة.
ولفت يف هذا ال�شياق اإىل مبادرة اأخرى مت تخ�شي�شها لأطفال النزيالت 
املوؤ�ش�شات  ابعادهم من جو  يتم  بحيث  العقابية  املوؤ�ش�شات  يف  املوجودين 
العقابية بالرغم من تواجدهم اأ�شا�شا يف ح�شانات املوؤ�ش�شة وبعيدين كل 
النزيالت  اأطفال  اإىل جانب مبادرات ا�شطحاب  ال�شجون  البعد عن جو 
مايرغبون  و�شراء  للت�شوق  الفر�شة  ومنحهم  الت�شوق  مراكز  بع�س  اإىل 
به بكل حرية كما مت ا�شطحابهم اإىل بع�س اأماكن الألعاب مثل كيدزينيا 
حيث تركت هذه املبادرات اأثرا كبريا يف نفو�س و�شلوكيات هوؤلء الأطفال 
..كما مت جمع اأطفال النزيالت مع اأطفال موظفي وموظفات املوؤ�ش�شة يف 
مبادرة اأخرى لقت جناحا كبريا واأثرت على �شلوكياتهم ونف�شيات اأطفال 

النزيالت.
وقدمت املوؤ�ش�شة مبادرات اأخرى منها الفطار اجلماعي يف �شهر رم�شان 

وجمع النزلء يف يوم مفتوح.
" وام"  اأن��ب��اء الم���ارات  العقابية لوكالة  املوؤ�ش�شات  ن��زلء  واأك��د ع��دد من 
اأنهم اكت�شبوا الكثري من املفاهيم والقيم الإن�شانية من خالل تواجدهم 

والتعاي�س مع خمتلف اجلن�شيات مما  الت�شامح  قيم  املوؤ�ش�شة ل�شيما  يف 
انعك�س عليهم اإيجابيا وا�شتطاعوا التكيف يف بيئة متنوعة ثقافيا ودينيا 
العقابية  املوؤ�ش�شة  اىل  دخ��ويل  عند   : "و.ل"  النزيل  وق��ال  واجتماعيا. 
القوانني  اأي معرفة عن  لدي  يكن  ال��ذي �شدر بحقي مل  لنهاء احلكم 
والأنظمة داخل املوؤ�ش�شة وقدم امل�شوؤولون اللذين يعملون يف املوؤ�ش�شة يل 

�شرحا وافيا عن التعليمات التي يجب اتباعها.
واأ�شاف : تفاجاأت بوجود اأكرث من جن�شية خمتلفة يف مكان واحد وعلى 
الديانات  24 �شاعة  فهذا لي�س ب�شئ ب�شيط فهناك اختالف يف  ال�  مدار 
له حتديا  كبريا  ذلك مثل  اأن  اإىل  ..م�شريا  والعادات  والطبائع   واللغات 
ولكن من ف�شل اهلل ومن ثم احلكومة  باعالنها عن عام الت�شامح جعلتنا 

بالفعل مت�شاحمني  ن�شتحمل بع�شنا ونقدر �شعور الآخرين .
التاأهيلية  ال��رام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د  ق��دم��ت  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
وتكوين  الريا�شية  املالعب  باإن�شاء  قامت  حيث  والرتفيهية  والتوعوية 

فرق ريا�شية �شارك فيها جميع النزلء بجن�شياتهم املختلفة.
من جانبه قال النزيل "ال.م" : يعك�س احرتام اإن�شانية النزلء والت�شامح 
املت�شامح وذلك  الإن�شاين  و�شماحتهم وخلقهم  الإماراتي  ال�شعب  طبيعة 
لن��ف��ت��اح��ه ع��ل��ى جميع اجل��ن�����ش��ي��ات امل��ت��واج��دة ع��ل��ى اأر���ش��ه ح��ي��ث يعي�س 
اجلميع بحب وتفاهم واحرتام وتعاي�س �شلمي بالرغم من وجود بع�س 

الختالفات وهذا دليل على �شماحة �شعب الإمارات.
التي  املتنوعة  ال��رام��ج  م��ن  ع��ددا  تقدم  العقابية  املوؤ�ش�شات  اأن  واأو���ش��ح 
ال�شالل  اإىل طريق  دون عودتهم  واحليلولة  النزلء  اإ�شالح  اإىل  تهدف 

واجلرمية مرة اأخرى .
واأ�شاد النزيل "م.ك" بحر�س العاملني يف املوؤ�ش�شات العقابية على احرتام 
جميع حقوق النزلء دون متييز بني الدين اأو اللغة ما يعك�س التزام دولة 
الإمارات بتحقيق العدالة للجميع ..م�شريا اإىل اأنه ا�شتطاع التوا�شل مع 

كافة النزلء دون اأي حواجز ثقافية اأو دينية اأو غريها .
املختلفني يف  الأف����راد  اأع��ي�����س م��ع جمموعة م��ن  "اأ.ك" :  ال��ن��زي��ل  وق���ال 
كثري من الأ�شياء مثل اللغة والدين وتعلمنا يف املوؤ�ش�شة املعنى احلقيقي 

للت�شامح والعفو عن الآخرين.

كهرباء ومياه دبي تطلق مبادرة 
م�شت�شار �أ�شحاب �لهمم �لقانوين

•• دبي-وام:

اأ�شحاب الهمم القانوين  اأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة م�شت�شار 
لتكون  موظفيها  من  الهمم  لأ�شحاب  خا�شة  قانونية  ا�شت�شارات  لتوفري 
هذا  ت��ق��دم  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  حكومية  جهة  اأول  ب��ذل��ك 
فريقاً  الهيئة  يف  القانونية  ال�شوؤون  اإدارة  وخ�ش�شت  اخلدمات.  من  النوع 
من م�شت�شاريها القانونيني لتلقي ا�شتف�شارات موظفي الهيئة من اأ�شحاب 
املوظفني  بدعم  املعني  اأب�شر  فريق  مع  والتعاون  بالتن�شيق  وذل��ك  الهمم 
اأ�شحاب الهمم يف بيئة العمل وذلك يف �شرية تامة مبا يتنا�شب مع خ�شو�شية 
احتياجاتهم حيث يتم الرد على ا�شتف�شاراتهم القانونية واملتعلقة بالعمل 
ب�شكل فوري. اإ�شافة اإىل ذلك قام فريق م�شت�شاري اأ�شحاب الهمم القانونيني 
بامل�شاركة يف العديد من الندوات واجلل�شات التوعوية التي عقدتها الهيئة 

لتوعية موظفيها من اأ�شحاب الهمم 
املن�شو�س  وواج��ب��ات��ه��م  ب��ح��ق��وق��ه��م 
حيث  ال�شلة  ذات  القوانني  يف  عليها 
مت ت��د���ش��ني ه���ذه امل���ب���ادرة يف اأواخ����ر 
ال�شوؤون  اإدارة  وتلقت  املن�شرم  العام 
ا�شتف�شارات  ع��دة  بالهيئة  القانونية 
يف العام احلايل ومت حلها بنجاح تام 
من املوظفني اأ�شحاب الهمم. وتعتزم 
الهيئة نقل هذه التجربة الرائدة اإىل 
وخارج  داخ��ل  اأخ��رى  جهات حكومية 
���ش��ع��ادة �شعيد حممد  ال��دول��ة. وق���ال 
الرئي�س  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����ش��و  ال��ط��اي��ر 

دبي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  التنفيذي 
بو�شفها موؤ�ش�شة م�شوؤولة جمتمعياً وداجمة لأ�شحاب الهمم تطلق الهيئة 
العديد من املبادرات املوؤ�ش�شية واملجتمعية والذكية املبتكرة التي تهدف اإىل 
دعم ومتكني اأ�شحاب الهمم يف بيئة العمل واملجتمع وت�شهيل و�شولهم اإىل 
اخلدمات واملرافق وفق كود دبي للبيئة املوؤهلة وح�شولهم على املعلومات 
وفقاً ملعايري خدمات حكومة دبي الذكية مبا ين�شجم مع ال�شيا�شة الوطنية 
لتمكني اأ�شحاب الهمم التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  الدولة رئي�س جمل�س  اآل مكتوم نائب رئي�س 
التمكني واحلياة  احل��واج��ز ي�شمن  خ��ال من  دام��ج  اإي��ج��اد جمتمع  بهدف 
الكرمية لأ�شحاب الهمم واأ�شرهم ومبادرة جمتمعي...مكان للجميع التي 
اآل مكتوم ويل عهد دبي  ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد  اأطلقها �شمو 
رئي�س املجل�س التنفيذي والتي تهدف اإىل حتويل دبي بالكامل اإىل مدينة 
�شديقة لأ�شحاب الهمم بحلول عام 2020. وتلتزم الهيئة مب�شوؤولياتها 
جتاه املجتمع للم�شاهمة يف حتقيق الأجندة الوطنية و�شوًل لروؤية الإمارات 
2021 التي تهدف اإىل متكني جمتمع متالحم يعتز بهويته وانتمائه من 

خالل توفري بيئة �شاملة تدمج يف ن�شيجها خمتلف فئات املجتمع.
ال�شباقني يف  اأن تكون من  اإىل  املتوا�شل  الهيئة  �شعي  الطاير  �شعادة  واأك��د 
اإطالق املبادرات والرامج املبتكرة التي ت�شهم يف جعل دبي املدينة الأ�شعد 
الهيئة  يف  الهمم  اأ���ش��ح��اب  املوظفني  �شعادة  ن�شبة  بلغت  ول��ق��د  ال��ع��امل  يف 
%99 فيما بلغت ن�شبة �شعادة املجتمع عن دور الهيئة بو�شفها جهة داعمة 
لأ�شحاب الهمم %90.26 يف عام 2018 واأ�شار الطاير اإىل اأن الهيئة ل 

تتوانى عن بذل اأي جهد لزيادة هذه الن�شبة.

لالإذ�عة  �ل�شارقة  قدمتها  بث  �شاعة   160
و�لتلفزيون لتغطية �ل�شارقة للكتاب

•• ال�صارقة -وام:

قّدمت هيئة ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون خالل تغطيتها لفعاليات الدورة 
38 من معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب 160 �شاعة بّث اإعالمية ا�شرتكت 
فيها جميع قنواتها املرئية وامل�شموعة وو�شائل التوا�شل الجتماعية اخلا�شة 
بها. وبّثت قناة ال�شارقة، الن�شيب الأكر من برنامج نقل الفعاليات الذي 
قدمته الهيئة خالل الفرتة من 30 اأكتوبر املا�شي وُختمت اليوم ال�شبت 
9 نوفمر اجلاري حيث قامت ببث ما جممله 55 �شاعة اأما اإذاعة ال�شارقة 
 "95 "بّل�س  اإذاع��ة  30 �شاعة يف حنِي غّطت  فّبثت منذ انطالقة املعر�س 

الفعاليات. حول  متحورت  بّث  �شاعة   53
و�شاهمت قناة ال�شرقية من كلباء يف تغطية 11 �شاعة من فعاليات املعر�س 
التوا�شل  ح�شابات  اأم��ا  �شاعة   11 ال��ذي��د  م��ن  الو�شطى  قناة  غّطت  فيما 
تغطيًة  فقدمت  والتلفزيون  لالإذاعة  ال�شارقة  لهيئة  التابعة  الجتماعي 
�شاملًة طيلة اأيام املعر�س. وكرم ال�شيخ �شلطان بن اأحمد القا�شمي رئي�س 
جمل�س ال�شارقة لالإعالم هيئة ال�شارقة للكتاب على جهودها الوا�شحة يف 
اإجناح هذه التظاهرة الثقافية التي حت�شد حولها �شنوياً نخبة من الأدباء 
واملفكرين من خمتلف اأنحاء العامل والتي باتت اليوم اإحدى ركائز امل�شروع 

الثقايف الكبري لإمارة ال�شارقة.
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اأخبـار الإمـارات

�إطالق برنامج تدريب �ملوهوبني و�شقل مهار�تهم حول �أحدث �حللول �لرقمية �ملتطورة
•• دبي-وام:

دبي  يف  ال��ع��ام  والأم����ن  ال�ش�رطة  رئي�س  ن��ائ��ب  ومكتب  ات�����ش��الت  اتفقت 
ت��دري��ب��ي يف  ب��رن��ام��ج  امل��وه��وب��ني على تنفيذ  ل��رع��اي��ة  الإم�����ارات  وجمعية 
املتطورة  الرقمية  والتقنيات  احل��ل��ول  اأح���دث  ح��ول  ات�شالت  اأك��ادمي��ي��ة 
اجلمعية  تقوم  الإم��ارات��ي��ني  املوهوبني  م��ن  جمموعة  ي�شتهدف  وال���ذي 

باختيارهم.
�شاحي  الفريق  معايل  واإ���ش��راف  مبتابعة  التدريبي  الرنامج  ويحظى 
خلفان متيم نائب رئي�س ال�ش�رطة والأمن العام يف دبي وتتوىل ات�شالت 
مهمة تدريب املوهوبني و�شقل مهاراتهم بالعتماد على خرتها الوا�شعة 

اأح���دث الو�شائل  ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر م��ن خ��الل  وري��ادت��ه��ا يف م�شمار 
التعليمية.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من ال�شيد عبد اهلل اإبراهيم الأحمد نائب 
رئي�س اأول مبيعات املوؤ�ش�شات احلكومية يف "ات�شالت" والعميد مهند�س 
رئي�س  ن��ائ��ب  ملكتب  والب��ت��ك��ار  التطوير  اإدارة  ع��ام  م��دي��ر  امل��ن��اع��ي  ول��ي��د 
ال�ش�رطة والأمن العام بدبي وذلك بح�شور معايل الفريق �شاحي خلفان 
متيم نائب رئي�س ال�ش�رطة والأمن العام يف دبي رئي�س "جمعية الإمارات 
لرعاية املوهوبني" واملهند�س �شالح عبداهلل العبدويل الرئي�س التنفيذي 
ل� "جمموعة ات�شالت" والعميد خالد املري نيابة عن الدكتور من�شور 
اإىل  املوهوبني" بالإ�شافة  الإم��ارات لرعاية  "جمعية  رئي�س  نائب  العور 

عدد اآخر من امل�شوؤولني من كال اجلانبيني.
العام  ال�ش�رطة والأم��ن  الفريق �شاحي خلفان نائب رئي�س  وقال معايل 
اليوم  ب��ات  واخل��ا���س  العام  القطاعني  بني  التعاون  تعزيز  "اإن  دب��ي:  يف 
دولة  يف  الرقمي  التطور  من  عالية  م�شتويات  لتحقيق  حمورياً  عاماًل 
العقول  ودع���م  باكت�شاف  ملتزمون  ون��ح��ن  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
امل�شمار"  ه��ذا  يف  للدولة  ا�شتثمار  كاأهم  الوطنية  وامل��واه��ب  الإم��ارات��ي��ة 
ال�شاب  بتزويد اجليل  ’ات�شالت‘ �شي�شهم  مع  التعاون  "اإن هذا  م�شيفاً 
على  والبقاء  امل�شتقبلية  التحديات  ملواجهة  الالزمة  واملعرفة  باملهارات 
مبا  التكنولوجية  التطورات  اإليه  تو�شلت  ما  اأح��دث  على  دائ��م  اط��الع 
يتما�شى مع ’روؤية الإمارات 2021‘ والتي تتناول يف اأحد حماورها بناء 

العميد وليد علي  والبتكار" من جانبه قال  املعرفة  قائم على  اقت�شاد 
املناعي – مدير عام اإدارة التطوير والبتكار ملكتب نائب رئي�س ال�ش�رطة 
والأمن العام بدبي باأن هذه املبادرة من ’ات�شالت‘ خطوة مميزة لتمكني 
ال�شباب املواطن يف جمال احللول التقنية والرقمية ونتطلع للعمل �شوياً 
لإجناح هذا امل�شروع وتنمية قدرات املوهوبني. من جهته اأعرب املهند�س 
ات�شالت"  "جمموعة  ل���  التنفيذي  الرئي�س  العبدويل  ع��ب��داهلل  �شالح 
واختيارهم  املوهوبني  لرعاية  الإم��ارات  بالعمل مع جمعية  �شعادته  عن 
اأبناء  املوهوبة من  الكوادر  تدريب  �شريكاً يف جمال  ات�شالت  لأكادميية 
الوطن معرباً عن اأمله يف اأن يكون لهذا التعاون الأثر الإيجابي الكبري 

على الوطن واملواطن.

حاكم عجمان يوجه بتنفيذ حزمة مبادر�ت لأ�شحاب �لهمم و�ملطلقات و�لأر�مل وكبار �ملو�طنني
•• عجمان-وام:

املجل�س العلى  النعيمي ع�شو  را�شد  ال�شيخ حميد بن  ال�شمو  وجه �شاحب 
والأرامل  واملطلقات  الهمم  بتنفيذ حزمة مبادرات لأ�شحاب  حاكم عجمان 
من  ملجموعة  م�شتعجل  ب�شكل  م�شاكن  ت��وف��ري  �شملت  وامل��واط��ن��ني  وك��ب��ار 
الهمم  القائمة لأ�شحاب  امل�شاكن  وتهيئة جمموعة من  والأرام��ل  املطلقات 
وكبار املواطنني لتتوافق مع طبيعة ال�شعوبات التي ميرون بها ب�شكل يومي 
العالجية  م��ن اخل��دم��ات  وت��ق��دمي حزمة  وت��وف��ري خ��دم��ات �شحية منزلية 
وخدمات التثقيف ال�شحي وتوفري وظائف وم�شاعدات متنوعة لأبنائه من 

الأ�شر املواطنة.
جاء ذلك بعد اطالع �شموه بح�شور �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل 
عهد عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي على جمموعة من التقارير والدرا�شات 
بناء  والتناف�شية  لالإح�شاء  عجمان  مركز  باإعدادها  قام  والتي  املتخ�ش�شة 

على توجيهات �شاحب �شمو حاكم عجمان.
و�شملت توجيهات �شموه العمل على توفري م�شاكن ب�شكل م�شتعجل ملجموعة 
من اأ�شر املطلقات والأرامل ال�شاكنني بالإيجار من اأ�شحاب الدخل املحدود 
الذين �شملتهم الدرا�شة والذين مل ي�شبق لهم ال�شتفادة من منح الإ�شكان 
يف  للمواطنني  الكرمية  احل��ي��اة  خ��ط  لتحديد  درا���ش��ة  وتنفيذ  احلكومية، 
اأولويات احلكومة لتحقيق الرفاهية الجتماعية  اأهم  الإمارة والتي تعتر 
لأبناء الإمارة وحتقيق روؤية المارة نحو الو�شول ملجتمع �شعيد ي�شاهم يف 

بناء م�شتقبل الإمارة.
ووجه �شاحب ال�شمو حاكم عجمان بتوفري اأف�شل خدمات الرعاية ال�شحية 
للفئات اخلا�شة من كبار املواطنني واملطلقات والأرامل واأ�شحاب الهمم مبا 
التي  احتياجاتهم وظروفهم من خالل ح�شر جميع احل��الت  يتنا�شب مع 
لتقدمي  والعالج  التاأهيل  مراكز  مع  والتن�شيق  ال�شحية  الرعاية  تتطلب 

الرعاية املنا�شبة وامل�شتمرة لهم.
الذين  وذويهم  الهمم  لأ�شحاب  موا�شالت  ق�شائم  بتوفري  �شموه  وجه  كما 
ينتقلون ب�شكل دوري لتلقي العالج اأو برامج التاأهيل ممن ل تتوفر لديهم 
و�شائل نقل خم�ش�شة للتعامل مع ال�شعوبات احلركية يف عمليات التنقل. 
الزيارة  خدمات  بتوفري  �شموه  وجه  ال�شحية؛  الرعاية  ملبادرات  وا�شتكماًل 
الهمم ممن  واأ�شحاب  القادرين على احلركة  املواطنني غري  لكبار  املنزلية 
املراكز ال�شحية واملتمثلة يف اخلدمات  حتول ظروفهم ال�شحية دون زيارة 
الوقائية واخلدمات العالجية وخدمات العالج الطبيعي وخدمات التثقيف 
عن  للباحثني  م�شتعجل  ب�شكل  وظائف  بتخ�شي�س  �شموه  ووج��ه  ال�شحي. 
ال�شرة  دخ��ل  يقل  والذين  الدرا�شة  �شملتهم  الذين  الأ�شر  اأف��راد  من  عمل 
ال�شهري لديهم عن 15 األف درهم. كما و�شدد �شموه على �شرورة تعزيز دمج 
اأ�شحاب الهمم وكبار املواطنني الذين �شملتهم الدرا�شة باملجتمع ومتكينهم 
ال�شريعة  ال�شتجابة  خالل  من  وذلك  وي�شر  ب�شهولة  حياتهم  ممار�شة  من 
لتوفري احتياجاتهم من الأدوات وامل�شتلزمات والتجهيزات احلديثة املرتبطة 
انخراطهم يف  ت�شهيل  و  ب�شكل طبيعي  التفاعل مع حميطهم  بتمكينهم يف 

الوظائف التي تتنا�شب مع قدراتهم.
واإميانا من �شموه باأهمية الإح�شاء والدرا�شات املتخ�ش�شة فقد وجه �شموه 
با�شتحداث وحدة تنظيمية متخ�ش�شة مبركز الإح�شاء والتناف�شية للقيام 
برفع التقارير والتحاليل الهادفة لدعم عملية �شنع ال�شيا�شات والقرارات 

املرتبطة ب�شوؤون املواطنني.
وجه  فقد  فعال  موؤ�ش�شي  ب�شكل  والعمل  �شموه  توجيهات  تنفيذ  ولت�شريع 
تو�شيات  تنفيذ  مبتابعة  معني  حكومي  مكتب  با�شتحداث  ك��ذل��ك  �شموه 
الدرا�شات والتقارير اخلا�شة ب�شوؤون املواطنني من خالل التن�شيق واملتابعة 
واملتخ�ش�شة  املعنية  واملراكز  والدوائر  ال��وزارات  مع اجلهات احلكومية من 
واملراكز اخلا�شة لتوفري مقومات احلياة الكرمية وال�شحية باأ�شحاب الهمم 

وكبار املواطنني والفئات ذات الحتياجات اخلا�شة من املواطنني.
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  عمار  ال�شيخ  �شمو  اأث��ن��ى  جانبه  م��ن 
عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  الإن�شانية  امل��ب��ادرات  اأهمية  على 
تلك  تنفيذ  خاللها  من  يتم  برامج  لو�شع  �شريعا  التحرك  لنا  تتيح  التي 
�شملتها  التي  الفئات  كافة  واحتياجات  اأمنيات  لتحقيق  وال�شعي  امل��ب��ادرات 
البيانات الإح�شائية اخلا�شة با�شحاب الهمم والأرامل واملطلقات .. موؤكدا 
على تنفيذ تلك التوجيهات باأ�شرع وقت ممكن من خالل خطة عمل كفيلة 
بالتعاون  م��ب��ادرات  م��ن  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  طرحه  م��ا  بتحقيق 

والتن�شيق مع اجلهات الحتادية واملحلية .
على  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بحر�س  �شموه  واأ�شاد 
التي ت�شتهدف  الرتقاء مب�شتوى الرعاية وتوفري احلياة الكرمية وخا�شة 
كبار املواطنني وتدريب وت�شغيل اأ�شحاب الهمم والأرامل واملطلقات وغريها 
يف اإمارة عجمان.. وقال اإن توفري الأرقام والإح�شاءات والبيانات واملعلومات 
تعني لنا الكثري من حيث التخطيط وو�شع ال�شرتاتيجيات للم�شاهمة يف 

اإطالق مزيد من املبادرات التنموية والتطويرية بالإمارة.
واأ�شار �شموه اإىل اأن تلك الأرقام والبيانات التي مت احل�شول عليها �شت�شهل 
معاجلة  يف  املنا�شبة  واحل��ل��ول  الإج����راءات  ات��خ��اذ  عجمان  حكومة  يف  علينا 
الق�شايا الجتماعية وال�شكانية والتعليمية وال�شحية والقت�شادية وغريها 
من القطاعات ومتكننا من تنفيذ خطط وا�شرتاتيجيات التنمية املجتمعية 

يف الإمارة.
من  له  التخطيط  مت  ما  تنفيذ  تتطلب  القادمة  املرحلة  اأن  �شموه  واأو�شح 
لأف�شل  املجتمع  فئات  بكافة  لن�شل  اأخ��رى  جهة  من  النتائج  وح�شد  جهة 
م�شتويات التقدم والزدهار يف جميع املجالت وينعم كل مواطن مبا حتقق 
والبيانات  النتائج  ه��ذه  بتوفري  �شعادته  ع��ن  �شموه  واأع���رب  اإجن����ازات.  م��ن 
الدقيقة .. واأثنى على جهود فرق العمل وما بذلوه .. داعيا ملزيد من اجلهد 

المارات  مع  ومقارنتها  والبيانات  الإح�شائيات  تلك  درا�شة  على  والرتكيز 
الأخرى وال�شتفادة من جتارب الآخرين لتطوير العمل والأنظمة والرامج 

اخلا�شة بالإح�شاء وجمع البيانات.
وقامت الدكتورة هاجر احلبي�شي مدير مركز عجمان للتناف�شية والح�شاء 
خالل الجتماع با�شتعرا�س نتائج الدرا�شات التي مت تنفيذها �شمن مبادرة 
عجمان بل�س التي تاأتي امتداداً مل�شروع التعداد الذي مت تنفيذه �شنة 2017 
حيث �شلطت ال�شوء على بع�س الفئات ذات الأولوية املجتمعية التي بحاجة 
وال�شيا�شات  ال��رام��ج  وتطوير  والتحليل  البحث  م��ن  وامل��زي��د  املتابعة  اإىل 
وتفعيل  ال��ف��ئ��ات  ه���ذه  معي�شة  وم�����ش��ت��وى  اأو����ش���اع  اإىل حت�شني  ت����وؤدي  ال��ت��ي 
الدور املجتمعي لها وتلم�س احتياجات وفهم ظروف ومعاناة هذه ال�شرائح 
الدميوغرافية  واخل�شائ�س  ال��ظ��روف  على  وال��ت��ع��رف  املجتمع  اأف���راد  م��ن 

والقت�شادية والجتماعية وال�شحية لهذه ال�شرائح.
وغطت الدرا�شات والتقارير التي نفذها املركز 287 من اأ�شحاب الهمم، و 
983 من املواطنات املطلقات والرامل واملهجورات . حيث تناولت الدرا�شة 
املعي�شة  وظ��روف  والقت�شادية  وال�شحية  الجتماعية  احلالة  بالتف�شيل 
م��ن مقومات احلياة  وغ��ريه��ا  اخل��دم��ات  وج���ودة  ونوعية  وامل�شكن  وال��دخ��ل 

اليومية لالأ�شر املواطنة التي �شملتها الدرا�شة.
ممثل  النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  وال��درا���ش��ة  التقرير  عر�س  ح�شر 
بن  را�شد  وال�شيخ  واملالية  الداري���ة  لل�شوؤون  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب 
حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط رئي�س اللجنة العليا للتعداد 
ال�شجلي 2020 و معايل ح�شة بنت عي�شى بوحميد وزيرة تنمية املجتمع 
و�شعادة اللواء ال�شيخ �شلطان بن عبداهلل النعيمي قائد عام �شرطة عجمان 
والدكتور �شعيد �شيف املطرو�شي الأمني العام للمجل�س التنفيذي وعدد من 
وروؤ�شاء ومدراء  والهيئات احلكومية واخلا�شة  واملوؤ�ش�شات  ال��وزارات  وكالء 

العموم يف حكومة عجمان وكبار امل�شوؤولني .

حتت �سعار �سركاء يف العطاء.. �سركاء يف النماء

�لإمار�ت للتنمية �لجتماعية بر�أ�ض �خليمة تطلق ملتقى �مل�شوؤولية �ملجتمعية 12 نوفمرب �جلاري
••  راأ�س اخليمة – الفجر: 

للتنمية  الإم���ارات  جمعية  اأكملت 
اخليمة،  راأ�������س  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ملتقى  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ا����ش���ت���ع���دات���ه���ا، 
حتت  الأول  املجتمعية  امل�شوؤولية 
�شركاء  العطاء..  يف  �شركاء  �شعار 
اجلاري،  نوفمر   12 ال��ن��م��اء  يف 

بفندق هوليداي ان. 
امل�شوؤولية  م��ل��ت��ق��ى  وي���ك���ت�������ش���ب 
م�شاعفة  اأه����م����ي����ة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
منا�شبة  ق�����رب  م����ن  ي�����ش��ت��م��ده��ا 
الثامنة  ب����ال����ذك����رى  الح����ت����ف����ال 
والأرب���ع���ني ل��ق��ي��ام دول���ة الحت���اد، 
ال��ت��ي مت��ي��زت ب���روح ال��ع��ط��اء منذ 
ن�شاأتها على اأيدي الآباء املوؤ�ش�شني 

احلكومية واخلا�س.
واأ�شار اإىل اأن امل�شوؤولية املجتمعية 
م�شتحدثاً  م�����ش��ط��ل��ح��اً  ل��ي�����ش��ت 
ول م��ب��ادرة ع��اب��رة ب��ل ه��ي اأ�شا�س 
الب�شرية  احل�شارة يف كل مراحل 
وقاعدة للتعامل الإن�شاين فوق كل 
اأر�س على امتداد الكرة الأر�شية، 
اأدق  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ف��امل�����ش��وؤول��ي��ة 
�شورها واأكرثها تعبرياً، هي ذلك 
العقد الوجداين غري املكتوب بني 
الذي  الب�شري،  وحميطه  ال��ف��رد 
الآمن  العي�س  الفرد حقوق  مينح 
امل�شتقر، ومينح املجتمع حقا على 
كل اأفراده بامل�شاركة يف الذود عن 
الإخال�س  ويف  وح��ي��ا���ش��ه  اأر����ش���ه 
اأدائ���ه وال���ولء والنتماء له  له يف 

امل�شاركة  املجتمعية  ال�شرائح  اأمام 
يف امللتقى.

واأ������ش�����ار خ���ل���ف ب����ن ع����ن����راإىل اأن 
لأول  ينظم  ال��ذي  امللتقى  برنامج 
واح����د مب�شاركة  ي���وم  ومل����دة  م���رة 
ن��خ��ب��ة م���ن اأ����ش���ح���اب اخل�����رة يف 
املجال الجتماعي، من القطاعني 
ت�شم:  واخل������ا�������س،  احل����ك����وم����ي 
تنمية  وزارة  وك��ي��ل  تهلك  ح�شة 
التنمية  ل�شوؤون  امل�شاعد  املجتمع 
م�شبح  وحم���م���د  الج���ت���م���اع���ي���ة، 
النعيمي رئي�س جمل�س اإدارة غرفة 
راأ�����س اخل��ي��م��ة، وال��ع��م��ي��د العميد 
ال�شويدي  غ���امن  غ��ي��ث  ال��دك��ت��ور 
م���دي���ر اأك����ادمي����ي����ة ����ش���رط���ة دب����ي، 
اخ�شائي  ال�شحي  حممد  ويو�شف 

راأ�شهم  وعلى  الإم���ارات  من حكام 
زايد  ال�شيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور 

طيب اهلل ثراه .
نائب  ب��ن عنر  �شامل  واأك���د خلف 
اجلمعية  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
امل����دي����ر ال�����ع�����ام، خ������الل امل����وؤمت����ر 
اأق�����ي�����م مبقر  ال�������ذي  ال�������ش���ح���ايف 
اجلمعية، اأم�س، اأن امللتقى يعك�س 
العطاء،  وم��ع��اين  الت�شامح،  قيم 
وتقدمي  امل�������ش���وؤول���ي���ة،  وم����ب����ادئ 
الأع�����م�����ال  ����ش���اه���م���ت يف  من��������اذج 
امللتقي  وياأتي  البناءة،  املجتمعية 
لتج�شيد  اجلمعية  اأج��ن��دة  �شمن 
الر�شيدة،  ال���ق���ي���ادة  ت���وج���ي���ه���ات 
يف الرت�����ق�����اء ب����ج����ودة احل����ي����اة يف 
وتقدميها  الإم����ارات����ي،  امل��ج��ت��م��ع 

اأول اجتماعي بوزارة العدل، ووداد 
ال�����ش��ح��ي مديرة  ���ش��ل��ط��ان  حم��م��د 

النطاق بوزارة الرتبية والتعليم.
تبدو  هنا  :" م��ن  النعيمي  وت��اب��ع 
ال�شوء  لإلقاء  امللتقى  هذا  اأهمية 
امل��ج��ت��م��ع��ات يف دعم  ع��ل��ى ح���رك���ة 
مفاهيم امل�شوؤولية املجتمعية التي 
ا�شبحت قا�شما م�شرتكا يف نه�شة 
و�شائل  ع��ر  وت��ق��دم��ه��ا  الوط�����ان 
حياتنا  ويف  ب���الدن���ا  يف  ت���ط���ورت 
اإىل  الع�شرية من مفهوم الفزعة 
لتقدمي  ال��دائ��م��ة  امل��ب��ادرة  مفهوم 
اجل��ه��ود م��ن خ��الل غ��ر���س ثقافة 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ل���دى الف����راد 
الربحية  غري  الأن�شطة  وت�شجيع 
الوطنية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  ق���ب���ل  م����ن 

اإ�شافات مهمة للتجربة الإن�شانية 
داخلياً،  الوطنية  التنمية  دعم  يف 
لدولة  ال����ري����ادي  ال������دور  واإب�������راز 
الإم�������������ارات خ����ارج����ي����اً يف جم���ال 
ال��ع��ط��اء الإن�����ش��اين ال���ذي يحظى 

والعمل على رفعة وطنه وبنائه.
جل�شتني  امللتقى  ي�شم  واأ���ش��اف: 
ك���ل جل�شة  ت�����ش��ت��م��ل  اأ���ش��ا���ش��ي��ت��ني 
تدور  حم���اور،  ثالثة  على  منهما 
ح���ول م��و���ش��وع��ات ح��ي��وي��ة متثل 

ب��اه��ت��م��ام ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة التي 
الوالد  نهج  على  ال�شري  ت��وا���ش��ل 
�شاحب  زاي�����د  ال�����ش��ي��خ  امل���وؤ����ش�������س 
الغر�س الطيب لثقافة العطاء يف 

وطننا املعطاء.

�مل�شرف �ملركزي يخطط لإطالق �لهوية �ملرئية �جلديدة مطلع 2020د�ر �لرب : 2000 عامل ي�شتفيدون من �ملخيمات �لطبية �ملجانية خالل �لعام �حلايل

•• دبي-وام:

طبيا  خميما  الر  دار  جمعية  نظمت 
ل��ل��ع��م��ال ب���اأح���د م��ل��ت��ق��ي��ات ال��ع��م��ل يف 
ا�شتفاد  دب���ي  ب��ر  ���ش��وق��ه��ا اخل����ريي يف 
منه 125 عامال خ�شعوا لفحو�شات 
الر  دار  واأك��������دت  خم��ت��ل��ف��ة.  ط��ب��ي��ة 
الطبية  املخيمات  من  العديد  تنظيم 
الإمارات  يف  العمال  ل�شالح  املجانية 
خالل العام احلايل ا�شتفاد منها اأكرث 

اأجريت  وع��ام��ل��ة  ع��ام��ل   2000 م��ن 
ل��ه��م ف��ح��و���ش��ات ط��ب��ي��ة ح��ي��وي��ة فيما 
ملتقيات  لتنظيم  اجلمعية  تخطط 
القادمة.  الأ���ش��ه��ر  خ��الل  ع��دة  طبية 
املجانية  الطبية  اخلدمات  وا�شتملت 

ال��ت��ي وف��رت��ه��ا دار ال��ر خ��الل املخيم 
بالكامل  جم��ه��زة  طبية  ح��اف��ل��ة  ع��ل��ى 
مقدمة من مركز اأ�شرت الطبي اأجرت 
قدمت  كما  للعمال  متنوعة  فحو�شا 
ل��ه��م جم��م��وع��ة م���ن ال���ه���داي���ا. واأك����د 

الدكتور ه�شام الزهراين نائب رئي�س 
ق��ط��اع اخل���دم���ة الج��ت��م��اع��ي��ة يف دار 
فئة  م�شاعدة  ت�شع  اجلمعية  اأن  الر 
ال��ع��م��ال �شمن اأول��وي��ات��ه��ا ك��ج��زء من 

التزامها مب�شوؤولياتها املجتمعية .

•• اأبوظبي- وام:

اجتماع�ه  امل��رك��زي  املتحدة  العربّية  الإم���ارات  م�شرف  اإدارة  جمل����س  عقَد 
برئا�ش��ة  باأبوظبي  امل�شرف  مقر  يف  املا�شي  الأربعاء   2019 ل�ش�نة  الثامن 

معايل حارب م�شعود الدرمكي رئي�س جمل�س الإدارة.
ح�شر الجتماع معال�ي عبد الرحمن �شالح اآل �شالح نائب رئي��س جمل�س 
الإدارة ومعايل مبارك را�ش���د املن�شوري، املحاف�ظ واأ�شحاب ال�ش�عادة اأع�شاء 
جمل��س الإدارة يون�س حاجي اخلوري وخالد حممد �ش����امل بالعمى وخال�د 
�شعادة  الجتماع  ح�شر  كما  الرميثي  امل��داوي  حممد  وعلي  الطاي��ر  اأحمد 
�شيف هادف ال�شام�شي نائب املحافظ وجمموع�ة من كب�ار موظفي امل�شرف 

املرك�زي.
واأطلع املجل�س على عر�س قدمه فريق اإدارة الت�شال ب�شاأن الهوّية املرئّية 
اجلديدة مل�شرف الإمارات العربّية املتحدة املركزي والتي يخطط امل�شرف 

املركزي لإطالقها يف مطلع �شنة 2020.
و�شمل العر�س ا�شتعرا�شا مل�شرية الهوية املرئية اجلديدة بدءا من مرحلة 
الت�شميم  مبرحلة  م���رورا  الر���ش��ادي��ة،  وامل��وّج��ه��ات  ال�شرتاتيجية  اإر���ش��اء 
واخليارات الإبداعية .. وقد اعتمد جمل�س الإدارة الهوية الب�شّرية الر�شمية 

اجلديدة مل�شرف الإمارات العربية املتحدة املركزي.
اأدوات  كما ا�شتعر�س جمل�س الإدارة العر�س التقدميي اخلا�س مبجموعة 
ال�شتقرار املايل ومنع الأزمات والتخفيف من اآثارها، والذي قدمت��ه اإدارة 
ال�شتقرار املايل .. وقد خل�س العر�س اإجراءات ال�شيا�شة التي مت اتخاذها 
اأدوات  خالل الأزمة املالية العاملية، وبع�س الدرو�س امل�شتفادة، وجمموعات 
يف  املحتملة  والإج����راءات  التوا�شل  واأ�شاليب  للم�شرف،  املتاحة  ال�شيا�شة 

املراحل املختلفة من عدم اليقني يف ال�شتقرار املايل.
وا�ش�تعر�س املجل��س الطلبات املقدمة من بع�س البنوك الوطنّية و�ش���ركات 
التمويل ومكاتب التمثيل يف الدولة، َووافق على الطلبات امل�ش�تكملة لل�شروط 

ة بكل ن�شاط على حده. ح�شب القانون والأنظمة املعمول بها واخلا�شّ
بدائرة  الإن��ف��اذ  اإدارة  وم��ه��ام  �شيا�شة  ب�شاأن  عر�س  على  املجل�س  اطلع  كما 

الرقابة على البنوك، واتخذ القرارات الالزمة ب�شاأن كل منها.
والعمليات  والإح�شاء،  البحوث  دائرت��ي  من  تقرير  على  املجل�س  اّطلع  ثّم 
وال�شيا�شة النقدية حول " حمددات عر�س النق�د والنظام النقدي ال�شاري 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة "، واأخذ املجل�س علماً مبا ورد يف التقرير.

اأعماله  ج��دول  على  املدرجة  املو�شوع�ات  باقي  مناق�ش��ة  املجل�س  وا�ش�تكمل 
واملو�شوعات الأخرى امل�ش��تجدة واتخذ القرارات املنا�ش��بة ب�ش�اأنها.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم �ل�شارقة يفتتح �لدورة �لأوىل لرتينايل �ل�شارقة للعمارة 

ت�شميمها ومراعاتها للبيئة.
وث��ائ��ق��ي��ا عن  ���ش��م��وه فيلما  وت��اب��ع 
الرئي�شي  امل����ق����ر  ب����ن����اء  م����راح����ل 
للبيئة  ال�����ش��ارق��ة  ل�شركة  اجل��دي��د 
"بيئة" الذي يعد واحدا من اأذكى 
املباين الإداري��ة واأكرثها ا�شتدامة 
عن  وي��ع��ر  ال��ع��امل،  م�شتوى  على 
التزام ال�شركة بالعمل على حماية 
متجددة  طاقة  وا�شتخدام  البيئة، 
م�������ش���دره���ا   100% ب���ن�������ش���ب���ة 
ديناميكي،  بت�شميم  ال��ن��ف��اي��ات، 

يجمع اأحدث احللول البيئية.
وزار �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 

وت��اأت��ي ه��ذه ال���دورة لتكون مبثابة 
باأ�شكال  ال��ت��ف��ك��ري  لإع�������ادة  دع�����وة 
العمارة ودوره��ا يف ظل اأزمة املناخ 
الراهنة، نظراً لكون العالقات بني 
ال�شراع  ق��ل��ب  م��اث��ل��ة يف  الأج���ي���ال 
ال���ن���ا����ش���ب ج�������راء ه������ذه الأزم���������ة، 
عاتقهم  على  املعماريون  وليحمل 
حقوق  وحماية  ت��اأم��ني  م�شوؤولية 

الأجيال القادمة.
وقد بداأت فعاليات الفتتاح بزيارة 
ال�شارقة  ح��اك��م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
مل��ب��ن��ى م��در���ش��ة خ���ال���د ب���ن حممد 
جمموعة  على  �شموه  اطلع  حيث 

والتعرف على اأهم حمتوياتها.
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ع��ده��ا  وان���ت���ق���ل 
اأم  م��ن��ط��ق��ة  اإىل  ال�����ش��ارق��ة  ح���اك���م 
على  �شموه  اطلع  حيث  ال��ط��راف��ة، 
والتي  "من�شات"  ال��ف��ن��ي  ال��ع��م��ل 
يقدم فيها الفنان اعتبارات اأخرى 
للمن�شة غري التي ت�شتخدم لرفع 
املباين اأو الأ�شخا�س، فاملن�شة اإىل 
���ش��ك��ل معماري  ه���ي  ذل����ك  ج���ان���ب 
يتفاو�س على طريقة جعل الأر�س 
كونها  عن  ف�شاًل  لل�شكن  �شاحلة 
مكاناً للتجمع وف�شاء للتبادل بني 
اجل��م��اع��ات، وي��ع��ي��د ال��ع��م��ل الفني 

ال�شارقة  يف  ال�����ش��ري��ع  احل�����ش��ري 
التاريخية  ال����ت����ح����ولت  و�����ش����ط 
امل�شتمرة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال��ت��ج��م��ع��ات 
وطموحات  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  وال��ت��ح��دي��ات 

امل�شتقبل.
للعمارة  ال�شارقة  ترينايل  وي�شلط 
على  ال�������ش���وء  الأوىل  دورت�������ه  يف 
القادمة،  الأج��ي��ال  ح��ق��وق  ق�شية 
جمموعة  م�������ش���ارك���ة  ع����ر  وذل������ك 
وعلماء  والفنانني  املعماريني  من 
والباحثني  الأن����رثوب����ول����وج����ي����ا 
والأك����ادمي����ي����ني  الأداء  وف����ن����اين 

و�شّناع ال�شيا�شات.

ف��ع��ال��ي��ات ت��ري��ن��ايل ال�����ش��ارق��ة التي 
القا�شمية،  مدر�شة  مببنى  اأقيمت 
الور�س  اأب���رز  على  �شموه  وت��ع��رف 
�شتقدم  التي  امل�شاحبة  وال��رام��ج 

للزوار.
من  ����ش���رح  اإىل  ����ش���م���وه  وا����ش���ت���م���ع 
ال��ف��ن��ان��ني وامل��خ��ت�����ش��ني ح���ول اأهم 
اأعمالهم التي تعك�س �شعار ترينايل 
فنية  ل��وح��ات  خ��الل  م��ن  ال�شارقة 
لأهم الدرا�شات املرتبطة باحلفاظ 
واملباين  ال��ط��ب��ي��ع��ة  م��ك��ون��ات  ع��ل��ى 
ال���ق���دمي���ة ال���ت���ي مت���ك���ن الأج����ي����ال 
ال����ش���ت���ف���ادة منها  م����ن  ال���ق���ادم���ة 

الفنون  كلية  طلبة  م�����ش��اري��ع  م��ن 
باجلامعة  وال��ت�����ش��م��ي��م  وال��ع��م��ارة 
وتعرف  ال�����ش��ارق��ة  يف  الأم���ريك���ي���ة 
امل�شاريع  ه����ذه  اأه�����م  ع��ل��ى  ���ش��م��وه 

ودللتها الثقافية واملعمارية.
واط�����ل�����ع �����ش����م����وه ع����ل����ى امل���ع���ر����س 
�شركة  مقر  لت�شاميم  املخ�ش�س 
ال�شارقة للبيئة "بيئة" وجمموعة 
من امل�شاريع املختارة من ت�شاميم 
زها  ال��راح��ل��ة  امل��ع��م��اري��ة  املهند�شة 
ح����دي����د وال����ت����ي مت ت���ن���ف���ي���ذه���ا يف 
واأ�شبحت  ال��ع��امل  ب��ل��دان  خمتلف 
عالمة فارقة لتلك البلدان لروعة 

•• ال�صارقة - وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  اف���ت���ت���ح 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
حاكم ال�شارقة �شباح ام�س الدورة 
الأوىل لرتينايل ال�شارقة للعمارة 
ال�����ذي ي���ق���ام حت���ت ع���ن���وان حقوق 

الأجيال القادمة.
ال�����ش��ارق��ة للعمارة  ت��ري��ن��ايل  وي��ع��ّد 
2017 على يد  تاأ�ش�س عام  الذي 
املغفور له ال�شيخ خالد بن �شلطان 
ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي واح����دا من 
الفريدة  وب�شماته  الطيبة  اآث���اره 
الرئي�شة والأوىل  املتميزة واملن�شة 
يف  والتح�شر  للعمارة  نوعها  م��ن 
ال�����ش��رق الأو����ش���ط و���ش��م��ال و�شرق 
اأفريقيا وجنوب �شرق اآ�شيا، ويهدف 
واملناق�شات  احل�����وارات  اإث����راء  اإىل 
من  املنطقة  يف  ال��ب��ن��اء  بيئة  ح��ول 
ال��ن��ظ��ر يف اخلطاب  اإع�����ادة  خ���الل 

القائم من منظور اإقليمي.
جديدة  م�شاحات  ترينايل  ويف�شح 
البحوث  وي��دع��م  النقدي  للتاأمل 
البيئة  ع����الق����ة  يف  مت����ّع����ن  ال����ت����ي 
الجتماعية  ب�شياقاتها  العمرانية 
املعقدة  والثقافية  والق��ت�����ش��ادي��ة 
ترينايل  ب����رام����ج  ت���دع���و  ك���م���ا   ..
التطور  ح��وار يجمع ما بني  لبدء 

النموذج  هذا  "من�شات" النظر يف 
املعماري من خالل تناول الأر�شية 

كرتكيبة ذهنية.
ب��ع��د ذل���ك ت��وج��ه ���ش��اح��ب ال�شمو 
�شوق  م��ب��ن��ى  اإىل  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
ال�����ق�����دمي وال���������ذي �شم  اجل���ب���ي���ل 
الفنية  الأع����م����ال  م���ن  جم��م��وع��ة 
تق�شيمات  ب���ني  ال��ت��ك��ام��ل  ع��ك�����ش��ت 
امل���ب���اين وامل����راف����ق واخل����دم����ات يف 
تخطيط املدن وتعرف �شموه على 
دللت الأعمال الفنية واأهميتها يف 

ت�شميم املباين واحلفاظ عليها.
رافق �شموه خالل جولته ال�شيخة 
القا�شمي رئي�س  �شلطان  بنت  حور 
ترينايل ال�شارقة للعمارة وال�شيخة 
مدير  القا�شمي  اأح��م��د  بنت  ن���وار 
موؤ�ش�شة ال�شارقة للفنون، ومعايل 
ن����ورة ب��ن��ت حم��م��د ال��ك��ع��ب��ي وزيرة 
ومعايل  امل��ع��رف��ة  وتنمية  الثقافة 
زكي اأنور ن�شيبة وزير دولة و�شعادة 
ال��ع��وي�����س رئي�س  ع���ب���داهلل حم��م��د 
دائرة الثقافة و�شعادة حممد عبيد 
الت�شريفات  دائ��رة  رئي�س  الزعابي 
املهند�س  و�����ش����ع����ادة  وال�������ش���ي���اف���ة 
امل�شت�شار  املهريي  بطي  بن  �شالح 
وامل�شاحة  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ������رة  يف 
الرئي�س  احل��رمي��ل  خالد  و���ش��ع��ادة 
وعدد  "بيئة"  ملجموعة  التنفيذي 

من امل�شوؤولني.

�ل�شحة ووقاية �ملجتمع ومكتب �لأمن �لغذ�ئي يطلقان �لدليل �لر�شادي �لوطني للتغذية

التغذية  "متثل  م��ع��ال��ي��ه��ا  وق��ال��ت 
ال�شرتاتيجية  رك����ائ����ز  اإح��������دى 
الوطنية لالأمن الغذائي من خالل 
وال�شيا�شات  ال��ت�����ش��ري��ع��ات  ت��ف��ع��ي��ل 
التغذية  حت�شني  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي 
ل��ك��ل ال��ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وه����و ما 
�شرورة  نف�شه  ال��وق��ت  يف  يتطلب 
تثقيف املجتمع من خالل ت�شليط 
ال�����ش��وء ع��ل��ى ال��دل��ي��ل الإر�����ش����ادي 
الوطني للتغذية وحتويل مكوناته 
فرد  ل��ك��ل  ه����دف  اإىل  واإر�����ش����ادات����ه 
ال�شحية  التغذية  مفهوم  وحتويل 
تتوارثها  جم��ت��م��ع��ي��ة  ث��ق��اف��ة  اإىل 

الأجيال".
ال�شراكة  اإن   " معاليها  واأ���ش��اف��ت 
املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  مع 
ودبي  اأبوظبي  يف  ال�شحة  وهيئات 

وال�شرتاتيجيات  ب��ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
لتعزيز  والإق���ل���ي���م���ي���ة  ال����دول����ي����ة 
وال���ت���ث���ق���ي���ف يف جم���ال  ال�������ش���ح���ة 
الطبيعية  وال���ر����ش���اع���ة  ال��ت��غ��ذي��ة 
القانونية  الأط���ر  وتنفيذ  وتعزيز 
التي حتمي وتعزز وتدعم التغذية 

ال�شحية".
اإطالق  اأه��م��ي��ة  اإىل  معاليه  ول��ف��ت 
الدليل الر�شادي الوطني للتغذية 
ال���ذي ج���اء ث��م��رة ج��ه��ود م�شرتكة 
من 18 جهة وطنية ت�شم ال�شركاء 
بالتعاون  للتغذية  العليا  باللجنة 
العاملية  ال�������ش���ح���ة  م���ن���ظ���م���ة  م�����ع 
جاء  الدليل  اإ�شدار  اأن  اإىل  منوهاً 
ب��ن��اء ع��ل��ى خم���رج���ات ور����ش���ة عمل 
مايو  �شهر  نهاية  انعقدت  وطنية 
ال�شرتاتيجية  لإع����داد  حت�����ش��ريا 

ال����وط����ن����ي����ة ل���ل���ت���غ���ذي���ة والأدل�����������ة 
الإر�شادية ذات ال�شلة يف امل�شرعات 
مكتب  م��ع  وب��ال�����ش��راك��ة  احلكومية 
ال������وزراء يف وزارة  رئ��ا���ش��ة جم��ل�����س 
وامل�شتقبل  ال���وزراء  جمل�س  ���ش��وؤون 
الأمن  مكتب  من  فاعلة  وم�شاركة 
ال���غ���ذائ���ي وال��ه��ي��ئ��ات ال�����ش��ح��ي��ة يف 

اأبوظبي ودبي وال�شارقة.
من جهتها اأكدت معايل مرمي بنت 
حممد �شعيد حارب املهريي وزيرة 
دول����ة ع��ل��ى اأن ال��دل��ي��ل الإر����ش���ادي 
ل��ل��ت��غ��ذي��ة مي��ث��ل خطوة  ال���وط���ن���ي 
اأجيال  اإع�����داد  �شبيل  يف  ملمو�شة 
ت��ت��م��ت��ع ب�����ش��ح��ة ج��ي��دة وي�����ش��ه��م يف 
ال�شحي  احل����ي����اة  من����ط  ت���ر����ش���ي���خ 
يف  ال�شليمة  التغذية  على  ال��ق��ائ��م 

دولة الإمارات.

•• دبي-وام:

ووقاية  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأط���ل���ق���ت 
مكتب  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  امل���ج���ت���م���ع 
الإر�شادي  الدليل  الغذائي  الأم��ن 
مع  بالتن�شيق  ل��ل��ت��غ��ذي��ة  ال��وط��ن��ي 
واللجنة  العاملية  ال�شحة  منظمة 
اخلليجية للتغذية وم�شاركة فاعلة 
املعنية  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ن 
ب��ه��دف حت�����ش��ني و�شع  ال���دول���ة  يف 
املجتمع  اأف������راد  جل��م��ي��ع  ال��ت��غ��ذي��ة 
بدولة الإم��ارات مع روؤي��ة جماعية 
مل�شتقبل اأكرث �شحة وا�شتدامة من 
الإ�شابة  م���ع���دلت  خ��ف�����س  خ���الل 
�شوء  واأم��را���س  املزمنة  بالأمرا�س 
التغذية واحلد من معدلت املر�س 
الأمرا�س  عن  الناجمة  والوفيات 
وت�شجيع  وحت��ف��ي��ز  امل���ع���دي���ة  غ���ري 
الأن�شطة  مم��ار���ش��ة  ع��ل��ى  الأف������راد 
�شالمة  جلهود  املكملة  الريا�شية 

التغذية.
الدليل  اأه���������داف  حت���ق���ي���ق  وي����ت����م 
عر  للتغذية  ال��وط��ن��ي  الإر����ش���ادي 
لتح�شني  وب��رام��ج  �شيا�شات  تنفيذ 
املتفق  الأط��ر  التغذية �شمن  و�شع 
الثاين  ال����دويل  امل���وؤمت���ر  يف  عليها 
 2014 ل��ل��ع��ام  ل��ل��ت��غ��ذي��ة يف روم����ا 
والأمرا�س  التغذية  وا�شرتاتيجية 

ك��اف��ة ال�����ش��رائ��ح مم���ا ي�����وؤدي لرفع 
جمالت  يف  الإن��ت��اج��ي��ة  م�شتوياته 
العمل  �����ش����وق  وك�����ف�����اءة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
وجودة  والبتكار  الأعمال  وازده��ار 
را�شد  لطيفة  واأو���ش��ح��ت   . احل��ي��اة 
للتغذية  الوطنية  اللجنة  رئي�س 
الوطني  الإر������ش�����ادي  ال���دل���ي���ل  اأن 
بعد مراجعة  اأجن��ز  ال��ذي  للتغذية 
عدة اأدلة واأ�شكال اإر�شادية وغذائية 
يتاألف من خم�شة  اإقليمية وعاملية 
اأول���ه���ا دع���م وتعزيز  اأدل�����ة ف��رع��ي��ة 
ال���ن���ظ���ام احل���ي���ات���ي ال�����ش��ح��ي من 
والن�شاط  ال�شحي  ال��غ��ذاء  خ��الل 
ال���ب���دين وث��ان��ي��ه��ا امل��ح��اف��ظ��ة على 
جميع  يف  ال�شحية  الأغذية  تناول 
وثالثها  املختلفة  ال��ع��م��ر  م��راح��ل 
خف�س ال�شعرات احلرارية الناجتة 
والدهون  ال�شكر  ن�شبة  ارتفاع  عن 
امللح  وخ��ف�����س  وامل��ت��ح��ول��ة  امل�شبعة 
املتناول بالإ�شافة للدليلني الرابع 
اأمناط  بتبني  املتعلقني  واخلام�س 
ال�شالمة  وحتقيق  �شحية  غذائية 

الغذائية.
تعميم  اأهمية  اإىل  لطيفة  وا�شارت 
الدليل الر�شادي الغذائي كوثيقة 
وتعتر  الغذائي  للتثقيف  وطنية 
مر�شدا غذائيا ًلأفراد املجتمع عر 
الإعالمية  الو�شائل  بجميع  ن�شره 

غري املعدية يف اإقليم �شرق املتو�شط 
العاملية  ال�شحة  وتو�شيات منظمة 
وي�شهم تطبيق الدليل الإر�شادي يف 
الإنفاق على عالج  تكاليف  خف�س 
الأجيال  �شحة  و�شمان  الأمرا�س 
م���ن الأط����ف����ال وال���ي���اف���ع���ني ورف���ع 
كفاءة الإنتاج جلميع اأفراد املجتمع 
ال��غ��ذائ��ي للدولة  وحت��ق��ي��ق الأم����ن 

ورفع جودة احلياة وا�شتدامتها.
وق������ال م���ع���ايل ع���ب���دال���رح���م���ن بن 
ال�شحة  وزي�����ر  ال��ع��وي�����س  حم��م��د 
ال����وزارة  تعمل   " املجتمع  ووق��اي��ة 
بالتعاون مع مكتب الأمن الغذائي 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  يف  وال�������ش���رك���اء 
توجيهات  وف����ق  ل��ل��ت��غ��ذي��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
ح��ك��وم��ة الإم��������ارات ل��ت��ع��زي��ز منط 
وتر�شيخ  امل�شتدام  ال�شحي  احلياة 
حياة  جل�������ودة  ال����غ����ذائ����ي  الأم���������ن 
اأن  جم��ت��م��ع الإم�����������ارات ون���ت���وق���ع 
الإر�شادي  ال��دل��ي��ل  اإ����ش���دار  ي�شهم 
تخفي�س  يف  ل��ل��ت��غ��ذي��ة  ال���وط���ن���ي 
وحت�شني  املزمنة  الأمرا�س  معدل 
ال�شحية  الوطنية  املوؤ�شرات  نتائج 
الأطفال  عند  ال�شمنة  وتخفي�س 
الوطنية  الأج��ن��دة  وف��ق  واليافعني 
جهود  اإط�������ار  يف  وذل������ك   2021
التنمية  اأه����داف  لتحقيق  ال��دول��ة 
م�شرت�شدة   "2030 امل�����ش��ت��دام��ة 

وال�����ش��ارق��ة ك��ان لها م���ردود خا�س 
املناق�شات وط��رح احللول  اإث��راء  يف 
وتبادل اخلرات ما اأدى يف النهاية 
الإر������ش�����ادي  ال���دل���ي���ل  خ������روج  اإىل 
ليكون  النور  اإىل  للتغذية  الوطني 
املجتمع  عليه  ي�شري  ن��ه��ج  مب��ث��اب��ة 
اأف�����ش��ل لأجيال  ت��غ��ذي��ة  اأج����ل  م���ن 
اأكرث �شحة ونتطلع خالل الفرتة 
امل���ق���ب���ل���ة م����ن ت��ف��ع��ي��ل امل����زي����د من 
ال�شراكات لتحقيق اأهداف التغذية 

يف كل اأنحاء الوطن".
يو�شف  ال���دك���ت���ور  ����ش���ع���ادة  واأ�����ش����ار 
امل�شاعد  الوكيل  ال�شركال  حممد 
اأن  اإىل  امل�������ش���ت�������ش���ف���ي���ات  ل���ق���ط���اع 
ال��دل��ي��ل الر����ش���ادي مي��ث��ل مرجعا 
واجلهات  ل��الأف��راد  م��وح��دا  وطنيا 
احلكومية لتوعية وتثقيف املجتمع 
ب�شلوك التغذية ال�شليمة والوقاية 
من الإ�شابة بالأمرا�س التي توؤثر 
على اأ�شلوب حياتهم مبا فيها �شوء 
معدل  لتقليل  وال�شمنة  التغذية 
وو�شع  امل��زم��ن��ة  الأم��را���س  انت�شار 
للتحديات  امل�������ش���ت���دام���ة  احل����ل����ول 

ال�شحية التغذوية.
اأن تطبيق الدليل  واأ�شاف �شعادته 
املدى  الإر���ش��ادي �شوف ي�شهم على 
الو�شع  حت�شن  يف  ال���ش��رتات��ي��ج��ي 
ال�������ش���ح���ي لأف���������راد امل���ج���ت���م���ع من 

اعتباره  مي��ك��ن  ك��م��ا  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
للمر�شى  �شحي  غ��ذائ��ي  ك��م��وج��ه 
عيادات  يف  ا�شتخدامه  ميكن  حيث 
غذائي  تثقيفي  ك��دل��ي��ل  ال��ت��غ��ذي��ة 
وجباتهم  تخطيط  ويف  للمر�شى 
ال�شحية  حالتهم  ح�شب  الغذائية 
الدليل  م���ن  ال����ش���ت���ف���ادة  ومي���ك���ن 
التعليمية  اجل��ه��ات  يف  الر����ش���ادي 
الريا�شية  والنوادي  والجتماعية 
اإر�شاله  وميكن  ال�شيفية  وامل��راك��ز 
ال�شحية  واجل����ه����ات  ل��ل��م��ن��ظ��م��ات 
والعاملية  وال���ع���رب���ي���ة  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
وك���ذل���ك اجل���ه���ات وال��ه��ي��ئ��ات ذات 

العالقة بالغذاء والتغذية.
الإر�����ش����ادي  ال��دل��ي��ل  اأن  وا����ش���اف���ت 
�شحية  ت��غ��ذي��ة  ب��رن��ام��ج  يت�شمن 
الوجبات  م���ن  ت��ن��اول��ه  ي��ج��ب  مب���ا 
واجلن�س  للعمر  وف��ق��ا  وك��م��ا ً ن��وع��ا ً
واحلث على تقليل تناول الأطعمة 
والدهون  وامل��ل��ح  ب��ال�����ش��ك��ر  ال��غ��ن��ي��ة 
امل�شبعة  ال������ده������ون  وب�����الأخ�����������س 
بالأغذية  وا�شتبدالها  وامل��ه��درج��ة 
مكافحة  يف  ي�شاهم  كما  ال�شحية 
منه  واحل��د  التغذية  �شوء  اأمرا�س 
وارتفاع  ال�����ش��ك��ري  وداء  ال�����ش��م��ن��ة 
�شغط الدم واأمرا�س القلب وفقر 
ونق�س  ال���ع���ظ���ام  وه�����ش��ا���ش��ة  ال�����دم 

الفيتامينات.

طرق دبي تر�شي عقد تطوير ثالث حمطات مرتو لتعزيز �لتكامل بني و�شائل �ملو��شالت
•• دبي-وام:

املديرين يف هيئة  اعتمد جمل�س 
برئا�شة  وامل����وا�����ش����الت  ال���ط���رق 
العام  املدير  الطاير  مطر  �شعادة 
تر�شية  املديرين  جمل�س  ورئي�س 
تطوير ثالث  اأعمال  تنفيذ  عقد 
حم���ط���ات ع���ل���ى اخل�����ط الأح���م���ر 
مل���رتو دب���ي وذل���ك يف اإط����ار خطة 
خم�شية متكاملة و�شعتها الهيئة 
لتطوير حمطات املرتو وحت�شني 
حمطات  ح���ول  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
ال��ب��ح��ري لتعزيز  امل���رتو وال��ن��ق��ل 
املوا�شالت  و�شائل  ب��ني  التكامل 
ال�شعادة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل���خ���ت���ل���ف���ة 
جتربة  وحت�����ش��ني  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
الدراجات  وم�����ش��ت��خ��دم��ي  امل�����ش��اة 
بيئة  توفري  اإىل  اإ�شافة  الهوائية 
لأ�شحاب  و���ش��ه��ل��ة  اآم���ن���ة  ت��ن��ق��ل 

الهمم.
وقال �شعادة مطر الطاير �ش�ُتنفذ 
اأعمال  املتكاملة  اخلطة  مبوجب 

 40 ل���  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
حمطة مرتو ونقل بحري بحلول 
الربط  وحت�����ش��ني   2025 ع���ام 
العمرانية  واملرافق  املحطات  بني 
لتلك  املجاورة  املهمة  وال�شياحية 
ت��ق��ل عن  ل  م�شافة  امل��ح��ط��ات يف 
500 مرت و�شمان و�شول امل�شاة 
الهوائية  الدراجات  وم�شتخدمي 
وال�شائقني لتلك املناطق بطريقة 
اآمنه و�شهلة م�شرياً اإىل اأن الهيئة 

ق��ن��اة دب��ي امل��ائ��ي��ة وحم��ط��ة �شارع 
ال�����ش��ي��خ زاي����د امل��ائ��ي��ة م���وؤك���داً اأن 
وفقاً  ج��اء  املحطات  ه��ذه  اختيار 
ملعايري متعددة مثل عدد الركاب 
م�شتخدميها  وع��دد  املحطات  يف 

ب��ت��ط��وي��ر ث����الث حمطات  ب�����داأت 
على اخلط الأحمر ملرتو دبي هي 
ل��الأن��رتن��ت ودام���اك  دب��ي  مدينة 
العربية  والإم���������ارات  ال��ع��ق��اري��ة 
املتحدة لل�شرافة وكذلك حت�شني 

واأ����ش���اف ان اأع��م��ال ال��ت��ط��وي��ر يف 
ب���ن���اء مدخل  ت�����ش��م��ل  امل���ح���ط���ات 
مدينة  حمطة  يف  غ��رب��ي  اإ���ش��ايف 
الربط  وحت�شني  لالإنرتنت  دب��ي 
بني حمطة دماك العقارية ملرتو 

والكثافة  ال��ه��م��م  اأ����ش���ح���اب  م���ن 
يف  اجل��غ��رايف  والتوزيع  ال�شكانية 
املناطق املحيطة باملحطات وعدد 
اىل  و�شيلة  م��ن  التنقل  رح���الت 

اأخرى.

5 حمطات  البنية التحتية حول 
الرا�شدية  حم���ط���ة  ه����ي  م�����رتو 
وجي جي كو والقيادة ونور بنك 
جانب  اإىل  امل��ايل  املركز  وحمطة 
حمطتي نقل بحري هما حمطة 

للرتام  دبي  دبي وحمطة مر�شي 
امل���ت���زاي���د يف عدد  ل��ت��ل��ب��ي��ة ال��ن��م��و 
الركاب وحتديداً يف �شاعات الذروة 
و�شيكون  وامل�����ش��ائ��ي��ة  ال�شباحية 
ه��ن��اك م��دخ��ل اإ����ش���ايف ���ش��رق��ي يف 
حمطة الإمارات العربية املتحدة 
لت�شهيل عملية و�شول  لل�شرافة 

الركاب للمحطة.
التح�شينات يف  اأعمال  ت�شمل  كما 
املحطات  ح���ول  التحتية  البنية 
واأماكن  ل��ل��م�����ش��اة  م��ع��اب��ر  ت��وف��ري 
واأعمال  ل��ال���ش��رتاح��ات  م��غ��ط��اة 
زراعة جتميلية ولوحات اإر�شادية 
الهوائية  ل��ل��دراج��ات  وم�����ش��ارات 
وم���ت���ط���ل���ب���ات م���رك���ب���ات الأج������رة 
حمطات  حول  الذكية  واملبادرات 
امل���رتو وال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري وتوفري 
حيث  الهمم  اأ���ش��ح��اب  متطلبات 
توفري  ع���ل���ى  ال���ه���ي���ئ���ة  حت����ر�����س 
م��ت��ط��ل��ب��ات اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م يف 
مرافق و�شائل النقل العام وحول 

حمطات املرتو والنقل البحري.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ال�شباب  مب���رك���ز  ام�������س  ان��ط��ل��ق��ت 
ور�شة  فعاليات  ظبي  ب��اأب��و  العربي 
تاأتي �شمن  التي  الإن�شانية  الأخ��وة 
فعاليات املهرجان الوطني للت�شامح 
والأخ��وة الإن�شانية حتت �شعار على 
نهج زايد. وتركز الور�شة على �شرح 
التي  الإن�شانية  الأخ��وة  وثيقة  بنود 
فران�شي�س،  ال��ب��اب��ا  ق��دا���ش��ة  وق��ع��ه��ا 
الكاثوليكية، وف�شيلة  الكني�شة  بابا 
الدكتور  الأزهر  الإمام الأكر �شيخ 
اإبوظبي  بالعا�شمة  الطّيب  اأح��م��د 
دعم  يف  ودوره���ا  املا�شي،  فراير  يف 
لكافة  وعامليا،  حمليا  الت�شامح  قيم 
باآلية  تعريفهم  ثم  امل�شاركني، ومن 
وتدريب  ال��وث��ائ��ق��ي،  الفيلم  اإن��ت��اج 
امل�����ش��ارك��ني ع��ل��ى ان��ت��اج ف��ي��ل��م مدته 
تاأتي  ث��م  باأنف�شهم،  واح���دة  دقيقة 
العمال  ب��ع��ر���س  ال��ت��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة 
امل��ق��دم��ة ون��ق��ده��ا م��ن خ���الل جلنة 
حت��ك��ي��م م��ك��ون��ة م���ن ث��الث��ة خراء 
الأف��������الم  اإن������ت������اج  واأك�������ادمي�������ني يف 
ت�شويت  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال��ق�����ش��رية، 
التوا�شل  م��واق��ع  ع��ر  اجل��م��اه��ري 

الج���ت���م���اع���ي اخل���ا����ش���ة ب�����ال�����وزارة 
مكتملة  فنية  اأع��م��ال  اإىل  للو�شول 

العنا�شر.
وقالت �شعادة عفراء ال�شابري املدير 
العام مبكتب وزير الت�شامح اإن هدف 
ال�شباب  تعريف  على  يركز  الور�شة 
الإن�شانية واأهميتها  بوثيقة الأخوة 
وباأهداف وزارة الت�شامح، ومناق�شة 
الن�شانية  الخ������وة  وث��ي��ق��ة  ن���ق���اط 

بالتف�شيل، ثم متكني امل�شاركني من 
خالل مع�شكر الت�شوير من التعرف 
لإنتاج  الزم���ة  التقنيات  اأه���م  على 
للن�شر  ت�شلح  ج��ي��دة  ب��ج��ودة  فيلم 
الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على 
للمجموعات  املهام  تق�شيم  يتم  ثم 
وتدريبهم   ، ال��ف��ي��دي��وه��ات  لإع����داد 
املتاحة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى 
الكامريات  اأو  املحمول  كالتليفون 

الأفالم  اإن��ت��اج  يف  امل��ت��اح��ة  الرقمية 
عملية  اإىل  الو�شول  ثم  الق�شرية، 
املوؤثرات  واإ�شافة  ال�شريع  املونتاج 
العمل  اإىل  والأ����ش���وات  واملو�شيقى 
نطاق  على  للعر�س  ج��اه��زا  ليكون 

مواقع التوا�شل الجتماعي.
ي�����ش��ارك بها  ال��ور���ش��ة  اأن  واأ���ش��اف��ت 
اجلن�شيات  خمتلف  من  �شابا   45
اجلامعات،  وط����الب  خ��ري��ج��ي  م���ن 

من هواة الت�شوير وانتاج الفيديو، 
وعمليا  نظريا  تدريبهم  يتم  حيث 
ثم اتاحة الفر�شة لهم لإنتاج فيلم 
دقيقة  ت���ت���ج���اوز  ل  م���دت���ه  ق�����ش��ري 
الثانية  امل��رح��ل��ة  ت��اأت��ي  ث��م  واح�����دة، 
املهرجان  اأ�شبوع  الور�شة خالل  من 
ليقدم كل واحد من امل�شاركني فيلما 
متعلقة  مو�شوعات،  ثالثة  اأح��د  يف 
والتعارف،  احل����وار  ه��ي  ب��ال��وث��ي��ق��ة، 

والعمل امل�شرتك، باعتبارها �شفات 
نف�شها  املت�شاحمة، وهي  ال�شخ�شية 
الأخوة  بوثيقة  الهامة  النقاط  من 

الإن�شانية.
تقديرها  ع���ن  ال�����ش��اب��ري  وع����رت 
للتعاون بني وزارة الت�شامح ومركز 
نيويورك  وجامعة  العربي  ال�شباب 
وج��ام��ع��ة ال��ع��ني وج��ام��ع��ة اأب���و ظبي 
..مثمنة  ال���������ش����ورب����ون  وج����ام����ع����ة 

ال��دول��ي��ني الذين  ج��ه��ود اخل�����راء 
اأن  وتوقعت  ال��ور���ش��ة،  اأ���ش��رف��وا على 
الأعمال  من  العديد  الور�شة  تنتج 
الرائعة التي ميكن ال�شتفادة منها 
الإن�شانية  الأخ��وة  لوثيقة  للرتويج 
الفنية  العمال  باعتبار  وللت�شامح، 
ه��ي ال��و���ش��ي��ل��ة الأك����رث ت��اث��ريا على 

اجلمهور، وخا�شة ال�شباب.
ال��ع��ام مبكتب  امل��دي��ر  وق��ال��ت �شعادة 

ك�شفت  ال��ور���ش��ة  اإن  الت�شامح  وزي���ر 
ال�شباب  ب��ني  حقيقية  م��واه��ب  ع��ن 
ال�شتفادة  امل��م��ك��ن  م��ن  امل�����ش��ارك��ني، 
م��ن ط��اق��ات��ه��م يف اأن�����ش��ط��ة ال����وزارة 
ميكنهم  كما  املقبلة،  املرحلة  خالل 
لعر�شها  بهم  خا�شة  اأع��م��ال  ان��ت��اج 
بدعم  الت�شامح  عن  موؤ�ش�شاتهم  يف 
م���ن ال������وزارة يف م��رح��ل��ة لح��ق��ة .. 
املنتجة  الأع����م����ال  اأن  اإىل  لف���ت���ة 
�شيتم عر�شها عر مواقع التوا�شل 
ت�شويت  وتلقى  للوزارة  الجتماعي 
امل��ت��اب��ع��ني ع��ل��ي��ه��ا، لخ��ت��ي��ار الأك���رث 

جودة.
م���ن ج��ان��ب��ه��م اأ����ش���اد امل�����ش��ارك��ون يف 
للخراء  الرائع  بامل�شتوى  الور�شة 
الذي قدموا �شرحا مب�شطا وعميقا 
عن الوثيقة وكيفية ا�شتلهام نقاط 
 .. ق�شريا  فنيا  عمال  لت�شلح  منها 
يف  الت�شامح  وزارة  ج��ه��ود  مثمنني 
املوهوبني يف جمالت  تبني ورعاية 
اإن���ت���اح الف����الم ال��ق�����ش��رية، واأك����دوا 
جيدة  اأع��م��ال  ت��ق��دمي  على  عزمهم 
اأكرث فاعلية  اأن تكون و�شيلة  ميكن 
ل��ت��ع��زي��ز ق��ي��م ال��ت�����ش��ام��ح والأخ������وة 

الإن�شانية حمليا وعربيا وعامليا.

••  اأبوظبي –الفجر:

اأك������د م����وؤمت����ر الإم����������ارات ال�����دويل 
اأهمية الكت�شاف  ال�ثامن لالأورام، 
ل��ل��ورم، واله��ت��م��ام مب��ا قبل  املبكر 
الوقاية،  ط��ري��ق  ع��ن  الت�شخي�س 
النتائج  اأف�����ش��ل  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
اإجراء  اأهمية  وك��ذل��ك  العالجية، 
علم  يف  وال�����درا������ش�����ات  الأب�����ح�����اث 

الأورام، وال�شتفادة من نتائجها.
نظمته  ال�����ذي  امل����وؤمت����ر  واأو�����ش����ى 
من�شاآت  اإح�����دى  ت�����وام  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�شركة اأبوظبي للخدمات ال�شحية 
التي  اأعماله  ختام  يف  “�شحة”، 
اأب���وظ���ب���ي،  اأي�������ام يف   3 ا����ش���ت���م���رت 
باملر�شى  اله����ت����م����ام  ب���������ش����رورة 
حالتهم  وم���ت���اب���ع���ة  امل���ت���ع���اف���ني، 
والجتماعية،  والنف�شية  الطبية 
ال�شفاء  بالغة يف  اأهمية  لها من  ملا 
احلياة  مل��م��ار���ش��ة  وال����ع����ودة  ال���ت���ام 

الطبيعية.
التقليل  ب�شرورة  امل��وؤمت��ر  وطالب 
من ا�شتخدام الهرمونات البديلة، 

لتجنب  �شحي،  حياة  منط  واتباع 
وال�شتفادة من  ب��الأورام،  الإ�شابة 
الذكاء  ونتائج  احلديثة  التقنيات 

ال�شطناعي يف عالج الأورام.
كما اأكد على �شرورة جتنب التاأثري 
لالأطباء  املهني  ل��الإره��اق  ال�شلبي 
الأورام،  اأق���������ش����ام  يف  ال���ع���ام���ل���ني 
التي  ال�شغوط  اآث��ار  من  والتقليل 
خ���الل تقدميهم  ل��ه��ا  ي��ت��ع��ر���ش��ون 

العالج للمر�شى.
الثالث  ال���ي���وم  ج��ل�����ش��ات  وت��ن��اول��ت 
والأخ���ري م��ن امل��وؤمت��ر العديد من 

الأورام مبختلف  املو�شوعات حول 
اأن��واع��ه��ا، وك��ان م��ن اأب��رزه��ا جل�شة 
الدكتور  اأداره����ا  ال���دم  اأورام  ح��ول 
حليقة  اأب��������و  اإب�����راه�����ي�����م  حم����م����د 
مدينة  يف  ال����دم  اأورام  ا���ش��ت�����ش��اري 
التابعة  ال��ط��ب��ي��ة  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ 
خاللها  ومت  “�شحة”،  ل�����ش��رك��ة 
م��ن��اق�����ش��ة ال����ع����الج����ات امل���ت���ط���ورة 
لأورام الدم، خا�شة العالج اجليني 
البي�شاء  ال��دم  كريات  تقوم  بحيث 
ال��ورم، وهو عالج جديد  مبحاربة 
نتائج  ول����ه  ح���دي���ث���اً  اك��ت�����ش��اف��ه  مت 

ايجابية ويتم تطبيقه يف الوليات 
املتحدة الأمريكية.

مناق�شة  اجل��ل�����ش��ة  خ���الل  مت  ك��م��ا 
ال��دم التي  العديد من ح��الت ورم 
يتم عالجها يف دولة الإمارات، مع 
يف  امل�شاركني  واملخت�شني  اخل��راء 
العامل،  دول  خمتلف  م��ن  امل��وؤمت��ر 
وق�����دم امل��خ��ت�����ش��ون ال���ع���ام���ل���ون يف 
خال�شة  “�شحة”  �شركة  من�شاآت 

خراتهم للم�شاركني يف املوؤمتر.
اأخ��رى �شرطان  كما ناق�شت جل�شة 
الدكتور  واأداره����ا  وال��راأ���س،  العنق 
رئي�س  �شميدع  ب��ن  ال��رح��م��ن  ع��ب��د 
ق�شم العالج بالإ�شعاع يف م�شت�شفى 
“�شحة”  ل�����ش��رك��ة  ال���ت���اب���ع  ت������وام 
التكنولوجي  التقدم  اأن  اأك��د  حيث 
عالجات  يف  مهماً  ت��غ��ي��رياً  اأح���دث 
ال�شعاع، ملا لها من اآثار ايجابية يف 
عليه،  والق�شاء  املر�س  حما�شرة 
اجلانبية  الأع��را���س  من  والتقليل 

امل�شاحبة للعالج الإ�شعاعي.
ي�شم  ت���وام  م�شت�شفى  اأن  واأ���ش��اف 
ع������دة اأق���������ش����ام ل����ع����الج اأم�����را������س 

ال�����ش��رط��ان وال��ت��ي ت��ت��م م��ن خالل 
اج����ت����م����اع����ات جل�������ان ال�������ش���رط���ان 
لإت��خ��اذ ال��ق��رار امل��ن��ا���ش��ب م��ن قبل 
امل��ت��م��ي��زي��ن يف هذا  امل��ت��خ�����ش�����ش��ني 
واملقايي�س  املعايري  وات��ب��اع  امل��ج��ال، 

الدولية املعتمدة عاملياً.
والأخري  الثالث  اليوم  خ��الل  ومت 
ور�شة  تنظيم  ك��ذل��ك  امل��وؤمت��ر  م��ن 

واملعاجلني  لالأطباء  خا�شة  عمل 
الإ�شعاعيني والباحثني، اإ�شافة اإىل 
لدى  الأورام  ع��الج  ح��ول  جل�شات 
خا�شة  وجل�شة  والأط��ف��ال،  الكبار 
والناجني،  امل��ت��ع��اف��ني  ل��ل��م��ر���ش��ى 
ورحلتهم  جت����ارب����ه����م  مل�������ش���ارك���ة 

العالجية.
و�شارك يف اأعمال املوؤمتر جمموعة 

من اأطباء املتدربني يف م�شت�شفيات 
فعالة،  م�شاركة  “�شحة”  �شركة 
وق����دم����وا ال���ع���دي���د م���ن الأب���ح���اث 
 ( املل�شقات  والدرا�شات من خالل 
ال��ب��و���ش��رتات( وال��ت��ي ت��رك��زت حول 

الأورام.
موؤمتر  يف  امل�����ش��ارك��ني  اأن  ي���ذك���ر  
ناق�شوا  ل���الأورام  الثامن  الإم���ارات 

اأي��������ام جميع  ث���الث���ة  ع���ل���ى م�����دى 
والفرعية  الرئي�شة  التخ�ش�شات 
ل�������������الأورام، وق������دم������وا ال���ع���رو����س 
املمار�شات  اأف�شل  حول  واملناق�شات 
اأب���ح���اث  واأح��������دث ال����ت����ط����ورات يف 
والعالج،  والت�شخي�س  ال�شرطان 
 1600 نحو  امل��وؤمت��ر  �شارك يف  اإذ 
جمموعة  اإىل  بالإ�شافة  م�شاركاً 
الأورام  ع��ل��م  يف  متخ�ش�شني  م��ن 
العامل،  ح��ول  دول���ة   30 م��ن نحو 
لنحو  ملتقى  امل��وؤمت��ر  ��ل  م��ثَّ ح��ي��ث 
 15 ق��راب��ة  يف  وع��امل��اً  ب��اح��ث��اً   70
علمياً  ب��ح��ث��اً  و40  علمية  جل�شة 
اإىل  بالإ�شافة  املوؤمتر  يف  م�شجاًل 

عمل. ور�س   3
وعقد املوؤمتر هذا العام حتت �شعار 
عالج  يف  وال��ت��ح��دي��ات  “املناق�شات 
باأبراج  ج��م��ريا  ف��ن��دق  الأورام” يف 
وا�شت�شاف  ب���اأب���وظ���ب���ي،  الحت������اد 
املحليني  م��ن اخل����راء  جم��م��وع��ة 
لتبادل  ال��ف��ك��ر  وق�����ادة  وال��ع��امل��ي��ني 
املعارف واخل��رات يف جمال عالج 

اأمرا�س ال�شرطان.

•• ابوظبي-الفجر:

والأخوة  للت�شامح  الوطني  املهرجان  فعاليات  يف  الإم���ارات  ت��راث  ن��ادي  ي�شارك 
�شعار  حتت  اأبوظبي  العا�شمة  يف  الإم���ارات  اأم  بحديقة  حاليا  املقام  الإن�شانية، 
على نهج زايد. وي�شتمر اأ�شبوعا وتنظمه وزارة الت�شامح برعاية وح�شور معايل 

ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح. 
 وتقدم  مراكز ومرافق النادي ممثلة مبركز اأبوظبي الن�شائي ومركز اأبوظبي 
لطاملا  التي  الور�س  من  العديد  ال�شمالية  وجزيرة  الرتاثية  والقرية  ال�شبابي 
تركت ب�شمة تراثية مميزة ، كما تقدم العديد من اإل�شدارات كالكتب وق�ش�س 

الأطفال، وجملة  تراث التي ت�شدر �شهرياً من النادي.

 وينظم مركز اأبوظبي الن�شائي العديد من الور�س لتعريف زوار املهرجان على 
احلرف اليدوية مثل التلي وال�شدو  وال�شنع الإماراتي  ك�شناعة القهوة العربية 
والق�ش�س  كالر�شم  ب��الأط��ف��ال  خا�شة  فعاليات  اإىل  اإ�شافة   ، تقدميها  وط��رق 
خا�شة  ور�شا  ال�شبابي  اأبوظبي  مركز  يقدم  جانبه  وم��ن  الق�شرية.   الرتاثية 
ل�شيد  ت�شتخدم  كانت  التي  القدمية  وامل�شميات  والبحارة،  والبحر  اللوؤلوؤ  عن 
“بيت �شعر”   الأ�شماك، وكيفية �شناعة ال�شباك.. فيما اقامت القرية الرتاثية 

يعر عن الكثري من مفردات الرتاث الإماراتي العريق. 
و�شاركت جزيرة ال�شمالية يف عر�س لل�شقور حيث اتيح للجمهور حملها واأخد 
خالل  من  والبحوث  للدرا�شات  زاي��د  مركز  �شارك  وب��دوره  التذكارية.   ال�شور 
تقدمي العديد من اإ�شداراته، بالإ�شافة اإىل �شور ور�شومات خا�شة للمغفور له 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه«. 
الت�شامح م�شغولة  التذكارية عن  الهدايا  العديد من  النادي  تقدم  مراكز  كما 

باليد جلمهور املهرجان.
الإمارت:  ت��راث  ن��ادي  الأن�شطة يف  اإدارة  املناعي مدير  علي  �شعيد  ال�شيد  وق��ال 
املهرجان يف اطار توجيهات �شمو  هذا  يف  الإمارات  تراث  نادي  م�شاركة  “تاأتي 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ 
النادي ،و�شريا على نهج املغفور له ال�شيخ زايد رحمه اهلل يف  الت�شامح والإخاء 
األوانه  الإن�شاين ، مو�شحا امل�شاركة تتم من خالل عر�س الرتاث ال�شعبي بكل 
التلي وال�شدو ون�شاط ال�شقارة والذي يعتر  ال�شيدات من  �شواء الذي تقدمه 
ريا�شة تراثية مهمة ترتك ب�شمتها يف كل الفعاليات، او املطبوعات والإ�شدارات 

التي متثل ثقافة النادي وتعزيزه يف نفو�س الأطفال، وخا�شة مطبوعات الر�شم 
التي اأخذت عنوان ) لون تراثك (، واأي�شاً عر�س لل�شور التي تو�شح دور ال�شيخ 

زايد طيب اهلل ثراه يف الت�شامح«. 
واأ�شاف املناعي: نحن نعي�س الت�شامح كواقع ملمو�س يعي�س به اأبناوؤنا وي�شعر به 
اأحباوؤنا على هذه الأر�س الطيبة، لذلك نحن ندعم هذا املهرجان لنعرف الزوار 
على تراث دولتنا وكيفية املحافظة عليه من خالل الور�س الرتاثية التي يقدمها 

نادي تراث الإمارات.
داخل  والتناغم  والت�شامح  التعاي�س  ر�شالة  تعزيز  املهرجان يركز على  اأن  يذكر 
املجتمع، ويلفت الأنظار اإىل مبادئ وثيقة الأخوة الإن�شانية التي حتملها دولة 

الإمارات العربية املتحدة اإىل العامل.

نادي تر�ث �لإمار�ت يلون مهرجان �لت�شامح و�لأخوة �لإن�شانية بالرت�ث

�نطالق ور�شة �لأخوة �لإن�شانية يف مركز �ل�شباب �لعربي باأبوظبي 

موؤمتر �لإمار�ت �لدويل �لثامن لالأور�م يو�شي ب�شرورة �لهتمام باملر�شى �ملتعافني ومتابعة حالتهم �لطبية و�لنف�شية و�لجتماعية، و�تباع منط حياة �شحي للوقاية من �لأور�م
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

ال�شارقة  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  اإح��ت��ف��ل��ت 
مبقرها  الأول  ق���ب���ل  اأم���������س  ي�����وم 
الثالثة  ال��دف��ع��ة  بتخريج  الرئي�س 
م������ن خ����ري����ج����ي ب�����رن�����ام�����ج دب����ل����وم 
عددهم  وال��ب��ال��غ  وال��ق��ي��ادة  الإدارة 
الأق�شام  روؤ���ش��اء  م��ن  خريجاً   17
اأدوات  اأح���د  ال��رن��ام��ج  يعتر  حيث 
وفرته  ال������ذي  امل���وؤ����ش�������ش���ي  ال��ت��م��ي��ز 
اإدارة التخطيط  البلدية من خالل 
�شركة  مع  بالتعاون  ال�شرتاتيجي 
ت���ي اأ������س اآي ب���ه���دف ت��و���ش��ي��ع اإط����ار 
املعرفة لدى املدراء وروؤ�شاء الأق�شام 
يف املهارات املرتبطة بالإدارة و�شقل 
املهارات القيادية لديهم و امل�شاهمة 

اإداراتهم  ل��ق��ي��ادة  ال��ط��م��وح  خ��ل��ق  يف 
والتميز  امل�����ش��ت��م��ر  ال���ن���ج���اح  ن���ح���و 

والإبداع.
���ش��ه��د ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي ���ش��ع��ادة ثابت 
بلدية  ع��ام  م��دي��ر  الطريفي  ���ش��امل 
وعدد  وم�شاعدوه  ال�شارقة  مدينة 
واخلريجني  الإدارات  م��دي��ري  م��ن 
�شانون  وديفيد  الأق�شام  روؤ�شاء  من 

مدير عام �شركة تي اأ�س اآي.
الطريفي  �شامل  ثابت  �شعادة  واأك��د 
اأن بلدية مدينة ال�شارقة ت�شري على 
نهج �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
يف  ال�شارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
ال�شتثمار بالإن�شان و�شقل مهاراته 
والبناء  ال��ت��ط��ور  م�����ش��رية  ل��ت��ع��زي��ز 

وتعزيز  امل�����ش��رق  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  ور����ش���م 
الطريفي  واأ�شار   . الوطنية  الهوية 

احد  يعتر  ال��رن��ام��ج  ه��ذا  اأن  اإىل 
هذه  حتقيق  يف  الأ�شا�شية  الركائز 

التطلعات حيث ارتاأت بلدية مدينة 
الإدارات  مل��دي��ري  ت��وف��ريه  ال�شارقة 

وروؤ����ش���اء الأق�����ش��ام ف��اأ���ش��ب��ح مبثابة 
املحرك الرئي�شي لت�شغيل طاقاتهم 

القيادية  مهاراتهم  و�شقل  املبدعة 
ودع����م ك��ف��اءات��ه��م وق��درات��ه��م لأداء 
مهامهم بحرفية عالية. من جانبها 
ب�����دور احل����م����ادي مدير  او����ش���ح���ت 
اأن  ال�شرتاتيجي  التخطيط  اإدارة 
تخريج هذه الدفعة ياتي ا�شتكماًل 
خاللهما  مت  ���ش��اب��ق��ت��ني  ل��دف��ع��ت��ني 
م��ن مديري  م��وظ��ف��اً   29 ت��خ��ري��ج 
التخطيط  اإدارة  وموظفي  الإدارات 
البلدية  تعتزم  كما  ال�شرتاتيجي 
املقبل  العام  يف  رابعة  دفعة  تخريج 
جمالت  يف  نوعية  قفزات  لتحقيق 
مديري  م����ه����ارات  و���ش��ق��ل  ال��ع��م��ل 
الذين  الأق�����ش��ام  وروؤ����ش���اء  الإدارات 
خالل  م��ن  ال��رن��ام��ج  ي�شتهدفهم 
يحتاجه  ما  لكل  ال�شاملة  ال���دورات 

من  عمله.  يف  اأك���رث  للتميز  امل��دي��ر 
املعال  م��ه��ا  ال�شيخة  ق��ال��ت  جانبها 
رئ��ي�����س ق�����ش��م ت��ق��ي��ي��م امل��ط��اب��ق��ة فى 
الرنامج  ه��ذا  ان  اخلريجني  كلمة 
لتطوير  الفر�شة  لهم  ات��اح  املتميز 
م���ع���ارف���ه���م وت���ط���وي���ر امل�����ه�����ارات يف 
و�شناعة  والتخطيط  اجل��ودة  اإدارة 
ناجحني  ق���ادة  ل�شناعة  ال���ق���رارات 
الأداء  ن��وع��ي��ة يف  ن��ق��الت  لإح�����داث 
ديفيد  اأ���ش��اد  جانبه  م��ن  املوؤ�ش�شي. 
�شانون بالدور الذي تقوم به بلدية 
مدينة ال�شارقة يف حتفيز املوظفني 
وتوفري الدورات والرامج الالزمة 
ثقافتهم  وزي���ادة  مهاراتهم  ل�شقل 
العمل  بيئة  ت��وف��ري  على  وحر�شها 

املحفزة .

�لعليا لنتخابات ��شت�شاري �ل�شارقة تعتمد �إعادة فتح ت�شجيل �لهيئات �لنتخابية �لكرتونيا
•• ال�صارقة-وام:

اعتمدت اللجنة العليا لنتخابات املجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة اإعادة فتح باب 
10 نوفمر حتى يوم  الت�شجيل عر تطبيقها اللكرتوين ابتداء من اليوم الأحد 
اليها من قبل  ال��واردة  14 نوفمر اجل��اري وذلك تلبية لتزايد الطلبات  اخلمي�س 
املواطنني الذين مل ت�شعفهم ظروفهم للت�شجيل لالنتخاب خالل فرتة املدة املقررة 

�شابقاً.
ويتوفر التطبيق اللكرتوين الذي يحمل ا�شم انتخابات املجل�س ال�شت�شاري لإمارة 
ال�شارقة 2019 عر مواقع حتميل التطبيقات اأبل �شتور وجوجل اآب�س ويتيح اإمكانية 

الت�شجيل الإلكرتوين املبا�شر للناخبني من كافة مواطني اإمارة ال�شارقة وفق القيد 
العائلي يف الهيئات النتخابية الت�شع وهي مدينة ال�شارقة والذيد وخورفكان وكلباء 

ودبا احل�شن واملدام والبطائح ومليحة واحلمرية .
وقال �شعادة امل�شت�شار الدكتور من�شور حممد بن ن�شار رئي�س اللجنة العليا لنتخابات 
مرة  الفر�شة  لإتاحة  ياأتي  الكرتونيا  الت�شجيل  فتح  اإع��ادة  اإن  ال�شت�شاري  املجل�س 
التي مت حتديدها �شابقاً  الزمنية  املدة  اأخرى للمواطنني الذين مل ي�شجلوا خالل 
املهم يف  ب��دوره��م  وعيهم  م��ن  انطالقاً  وب��ن��اء على طلبهم  ل��ظ��روف خمتلفة  وذل��ك 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  وف��ق  ال��ق��رار  �شنع  وم�شاركة  النتخابية  العملية 

الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة.

ت�شهم  التي  الإج����راءات  اتخاذ  على  العليا  اللجنة  حر�س  ن�شار  بن  امل�شت�شار  واأك��د 
التحول  اأن  اإىل  م�شرياً   .. املواطنني  على  والت�شهيل  النتخابية  العملية  تعزيز  يف 
التقني الذي ت�شهده الدورة احلالية من النتخابات ياأتي ا�شتجابة ملتطلبات املرحلة 
التطويرية التي تدعم طريف العملية النتخابية ب�شكل عام من ناخبني ومر�شحني 

مبا ينعك�س على زيادة تفاعل املواطنني وتعزيز م�شاركتهم.
النتخابية  الهيئات  يف  �شجلوا  الذين  واملواطنات  املواطنني  ع��دد  اإجمايل  اأن  يذكر 
الت�شع لنتخابات املجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة خالل فرتة الت�شجيل املقررة 
�شابقا يف �شهر �شبتمر و�شل اإىل 35 الفا و595 مواطناً ومواطنة بن�شبة زيادة 43 

باملائة عن الدورة الأوىل من النتخابات التي عقدت يف العام 2015.

•• اأبوظبي-وام:

اأم��ل عبداهلل  ال��دك��ت��ورة  اأك���دت معايل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
اأن دول��ة الم���ارات العربية  الحت���ادي 
الرملان  ب��ت��اأ���ش��ي�����س  ت��ف��خ��ر  امل���ت���ح���دة 
وافتتاح  اأر�شها  على  للطفل  العربي 
وانعقاد  ال�������ش���ارق���ة  مب���دي���ن���ة  م���ق���ره 
هذا  ليكون  والثانية  الأوىل  جل�شتيه 
ن��ح��و تعزيز  ال���رمل���ان خ���ط���وة ه���ام���ة 
العرب  لالأطفال  ال�شيا�شية  امل�شاركة 
من خ��الل تالقي روؤي��ة الإم���ارات مع 
هذا  تاأ�شي�س  يف  العربية  ال��دول  كافة 
الرملان الذي يعد الأول عامليا لتاأهيل 
الطفل نحو البناء وامل�شاركة براأيه يف 

خدمة ق�شاياه.
معاليها  ل����ق����اء  خ������الل  ذل������ك  ج������اء 
يف  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  مبقر 

العا�شمة اأبوظبي �شعادة اأمين عثمان 
الباروت، الأمني العام للرملان العربي 

لإطالعها  له  املرافق  والوفد  للطفل 
اإجن��ازات الرملان ومبا�شرة دوره  على 

العربي  ال���وط���ن  اأط����ف����ال  خ���دم���ة  يف 
ومناق�شة ق�شاياهم .

وقالت معايل الدكتورة اأمل القبي�شي 
�شعى  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  اإن 
انطلقت  ال���ت���ي  امل����ب����ادرة  ه����ذه  ل���دع���م 
اأطفال  كافة  م�شتهدفة  ال�شارقة  من 
وذل��ك لأهمية متكني  العربي  الوطن 
الطفل العربي واإبراز �شوته يف حا�شر 
يتمتع  مبا  ..م�شيدة  دولته  وم�شتقبل 
للطفل  العربي  الرملان  عام  اأم��ني  به 
من خرة برملانية طويلة خالل عمله 
الوطني  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  ب��الأم��ان��ة 
رافدا  مثلت  التي  وكفاءته  الحت���ادي 
ال��رمل��ان متمنية  اأع��م��ال  لنجاح  مهما 

له التوفيق وموا�شلة النجاح .
اأمي��ن عثمان  �شعادة  اأ���ش��اد  م��ن جانبه 
الوطني  امل���ج���ل�������س  ب�������دور  ال�����ب�����اروت 
الدكتورة  م��ع��ايل  وب��ج��ه��ود  الحت����ادي 
الرملان  ت��اأ���ش��ي�����س  يف  القبي�شي  اأم����ل 
المارات  دولة  للطفل وجناح  العربي 

مقره  ا�شت�شافة  يف  املتحدة  العربية 
باإمارة ال�شارقة حتقيقا لرغبة �شاحب 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
الرملان  ل�شت�شافة  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
ومبا�شرة  ب����الإم����ارة  ج��ل�����ش��ات��ه  وع��ق��د 
اأعماله منذ افتتاحه من قبل �شاحب 

اأحمد  ومعايل  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو 
ال���ع���ام جلامعة  الأم�����ني   ، اأب��وال��غ��ي��ط 
املا�شي  اأبريل  العربية يف �شهر  الدول 
والثانية  الأوىل  ج��ل�����ش��ت��ي��ه  وان���ع���ق���اد 
وت�شكيل  ون��ائ��ب��ي��ه  رئ��ي�����ش��ه  وان��ت��خ��اب 

جلانه.
للطفل  ال��ع��رب��ي  ال���رمل���ان  اأن  واأك������د 

خالل  م��ن  دوره  تعزيز  على  �شيعمل 
ت��اأه��ي��ل الأط���ف���ال ال���ع���رب واإع���داده���م 
مبقدورهم  ل��ي��ك��ون  ال��الئ��ق  الإع������داد 
التقدم  عجلة  يف  باإيجابية  امل�شاركة 
والرقي يف املجتمعات العربية واإي�شال 
واقعهم  خلدمة  راق��ي  بحوار  �شوتهم 

والتطلع نحو م�شتقبلهم.

•• دبي- وام:

اإ�شماعيل  ن���ا����ش���ر  �����ش����ع����ادة  اأك��������د 
الرعاية  ل�����ش��وؤون  امل�����ش��اع��د  ال��وك��ي��ل 
املجتمع  تنمية  ب���وزارة  الجتماعية 
اأن كود الإمارات للبيئة املوؤهلة الذي 
اأوىل  ال������وزراء يف  اع��ت��م��ده جم��ل�����س 
جل�شاته العام 2019 وجد يف اإطار 
اجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل��ه��ا ال�����وزارة من 
ومرافق  مباين  جميع  حتويل  اأج��ل 
�شديقة  وم�����دن  لأم����اك����ن  ال����دول����ة 
املقدمة  ويف  املجتمع  فئات  ملختلف 
توفري  ي�شمن  مب��ا  الهمم  اأ�شحاب 

بيئة مكتملة اخلدمات والت�شهيالت 
الطاقات  وحت��ف��ي��ز  ل��ت��م��ك��ني  ���ش��ع��ي��ا 
الهمم  اأ�شحاب  باعتبار  الإب��داع��ي��ة 
كما �شواهم اأفرادا فاعلني يف م�شرية 

التنمية امل�شتدامة.
ال��ه��م��م يحظون  اأ���ش��ح��اب  اإن  وق���ال 
دولة  اأولويات  مبكانة خا�شة �شمن 
ال�شيا�شة  تعك�شه  م��ا  وه��و  الإم����ارات 
الهمم  اأ���ش��ح��اب  لتمكني  ال��وط��ن��ي��ة 
وم�شاريع ومبادرات اأخرى متوا�شلة 
متهد طريق الدمج لأ�شحاب الهمم 
امل�شاواة  ل���ه���م  ي�����ش��م��ن  ن���ح���و  ع���ل���ى 
احلياة  ���ش��وؤون  خمتلف  يف  املطلقة 

للبيئة  الإم������ارات  ك���ود  اأن  م�شيفا 
تنفيذ  �شياق  يف  اأي�شا  ياأتي  املوؤهلة 
متكني  ل�شيا�شة  الت�شغيلية  اخلطط 
دولة  م�شتوى  على  الهمم  اأ�شحاب 

الإمارات.
واأ���ش��ار اإىل اأن ك��ود الإم���ارات للبيئة 
لالأجندة  ت��ن��ف��ي��ذا  ي����اأت����ي  امل���وؤه���ل���ة 
احلكومة  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
 2021 الحتادية وروؤي��ة الإم���ارات 
ح���ي���ث ي�����ش��م��ن ه�����ذا الع���ت���م���اد اأن 
وخمتلف  الهمم  لأ���ش��ح��اب  ت��ت��واف��ر 
الفنية  امل��وا���ش��ف��ات  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات 
الالزمة ل�شتخداماتهم وحاجاتهم 

و�شعادتهم  مت��ك��ي��ن��ه��م  ي��ح��ق��ق  مب���ا 
واملركبات  الطرق  من  كل  يف  وذل��ك 
الرية  ال���ن���ق���ل  وو����ش���ائ���ل  ال���ع���ام���ة 
املرافق  وكذلك  والبحرية  واجلوية 
الأخرى داخل البيوت وخارجها مبا 
واملرافق  وامل�شاكن  امل��دار���س  ذل��ك  يف 

الطبية واأماكن العمل.
وقالت وفاء حمد بن �شليمان مدير 
الهمم  اأ�شحاب  وتاأهيل  رعاية  اإدارة 
- خالل م�شاركة الوزارة يف معر�س 
اك�����ش��ب��و اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م ال����دويل 
2019 - اإن “كود المارات للبيئة 
املعنية  املوؤهلة” يعد دلياًل للجهات 

لتوحيد اجلهود على م�شتوى الدولة 
ل�شمان حتقيق التجان�س يف مكونات 
البيئة احل�شرية التي يعي�س ويتنقل 
وخمتلف  ال���ه���م���م  اأ����ش���ح���اب  ف��ي��ه��ا 
تفوي�س  �شيتم  كما  املجتمع  ف��ئ��ات 
احلكومات  يف  امل��خ��ت�����ش��ة  الأج����ه����زة 
املحلية باتخاذ الإجراءات والتدابري 
التي  والتنظيمية  والإداري���ة  الفنية 
التطبيق  عملية  اإجن���اح  �شاأنها  م��ن 
للبيئة  الإم���������ارات  ل���ك���ود  ال�����ش��ام��ل 
املوؤهلة مبا يف ذل��ك اجل���زاءات التي 
ت�����ش��م��ن الل����ت����زام. واع����ت����رت هذا 
العتماد خطوة مهمة ونقلة نوعية 

اأ�شحاب  ت��ع��زي��ز مت��ك��ني  م�����ش��رية  يف 
ال��ه��م��م يف جم��ت��م��ع دول����ة الإم�����ارات 
اأ�شخا�شا فاعلني وم�شاركني  كونهم 
ي�شمن  مب��ا  امل�شتدامة  التنمية  يف 
يف  ال���واردة  حقوقهم  على  احل�شول 
29 ل�شنة  ال��ق��ان��ون الحت����ادي رق��م 
2006 املعدل بقانون احتادي رقم 
الأمم  واتفاقية   2009 ل�شنة   14
امل��ت��ح��دة حل��ق��وق الأ���ش��خ��ا���س ذوي 
ل��ه��م. ونوهت  وال���داع���م���ة  الإع���اق���ة 
ب����اأن اع��ت��م��اد ك���ود الإم������ارات للبيئة 
جتربة  ت��وح��ي��د  ي�����ش��م��ن  املوؤهلة” 
ال��ه��م��م خ��ا���ش��ة وخمتلف  اأ���ش��ح��اب 

املرافق  م���ع  ع���ام���ة  امل��ج��ت��م��ع  ف���ئ���ات 
م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة 
املمار�شات  لأف�شل  تطبيقا  ال��دول��ة 
مع  ومتا�شيا  ال�شاأن  ه��ذا  يف  العاملية 
والتكامل  ال�شراكات  تعزيز  �شيا�شة 
يف ال�شيا�شات بني الحتادي واملحلي 
وك��ذل��ك ت��وف��ري امل�����وارد امل��ال��ي��ة من 
التجارب  م����ن  ال����ش���ت���ف���ادة  خ�����الل 
اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت  ع��م��ل��ي��ا.  امل��ط��ب��ق��ة 
املوؤهلة ميكن  للبيئة  الم���ارات  ك��ود 
ال���ه���م���م وخم���ت���ل���ف فئات  اأ����ش���ح���اب 
ا�شتقاللية  يف  العي�س  م��ن  املجتمع 
ك��ام��ل يف جميع  ب�����ش��ك��ل  وامل�����ش��ارك��ة 

البيئة  ت�شميم  عر  احلياة  جوانب 
وامل�شطحات  واملرافق  املباين  املبنية 
النقل  وم����راف����ق  وو����ش���ائ���ل  ال���ع���ام���ة 
بطريقة قابلة للو�شول وال�شتخدام 

من قبل اجلميع.

�أمل �لقبي�شي تطلع على �إجناز�ت �لربملان �لعربي للطفل

تنمية �ملجتمع : كود �لإمار�ت للبيئة �ملوؤهلة يجعل مر�فق �لدولة �شديقة لأ�شحاب �لهمم

بلدية �ل�شارقة تخرج �لدفعة �لثالثة من برنامج دبلوم �لإد�رة و�لقيادة
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اأخبـار الإمـارات

�شرطة دبي تطلق خا�شية �لبالغات �ملتعلقة 
باأمن �ملد�ر�ض على تطبيقاتها �لذكية

•• دبي -وام:

اأطلق جمل�س مدراء مراكز ال�شرطة، 
للذكاء  العامة  الإدارة  مع  وبالتعاون 
البالغات  خ��ا���ش��ي��ة  ال����ش���ط���ن���اع���ي، 
املتعلقة باأمن املدار�س، واإ�شافتها اإىل 
خ��دم��ة ع��ني ال�����ش��رط��ة امل��ت��وف��رة على 

تطبيقات �شرطة دبي الذكية.
املتعلقة  ال��ب��الغ��ات  خ��ا���ش��ي��ة  وت��ت��ي��ح 
باأمن املدار�س جلميع اأفراد اجلمهور 
البالغات  ت��ق��دمي  الأم������ور،  واأول���ي���اء 
هذه  طريق  عن  ال�شاأن  بهذا  املتعلقة 

اخلدمة، كما باإمكانهم اإرفاق �شور اأو مقاطع فيديو اأو ر�شائل �شوتية مع 
البالغ. وقال العميد �شعيد حمد بن �شليمان اآل مالك، مدير مركز �شرطة 
الرا�شدية، رئي�س مبادرة اأمن املدار�س، اإن خدمة عني ال�شرطة تاأتي تنفيذاً 
ملبداأ ال�شراكة املجتمعية الذي حتر�س �شرطة دبي على تعزيزه مع خمتلف 
القطاعات و�شرائح املجتمع، عن طريق امل�شاهمة يف حفظ الأمن واحلد من 
اجلرمية، والإبالغ عن التجاوزات غري القانونية، وحماية وطننا واحلفاظ 
التعاون يف معرفة اجلناة  ع��ر  م��ن اجل��رمي��ة  ال��ق��ومي، واحل��د  النهج  على 
اأمن وا�شتقرار  و�شبطهم، وذلك لنكون جميعنا يد واحدة ت�شهم يف تعزيز 

املجتمع.
واأو�شح العميد �شعيد حمد ان طريقة ال�شتخدام تتمثل يف اختيار خدمة 
عني ال�شرطة يف تطبيق �شرطة دبي ومن ثم اختيار نوع البالغ، ثم حتديد 
واإر�شال  وج��دت،  اإن  املالحظات  اإ�شافة  يليها  اخل��ارط��ة،  على  البالغ  موقع 
البالغ  اإر���ش��ال  يتم  وبعدها  �شوتية،  اأو  ن�شية،  ر�شالة  اأو  فيديو  اأو  ���ش��ورة 
�شليمان،  ب��ن  حمد  �شعيد  العميد  واأك���د  الالزم.”  لت��خ��اذ  املعنية  للجهات 
توفري  على  دبي حري�شة  �شرطة  اأن  املدار�س”،  “اأمن  مبادرة  فريق  رئي�س 
تعمل  التي  اجلهات  كافة  دور  مثمنا  وذوي��ه��م،  للطلبة  اآمنة  تعليمية  بيئة 
التعليم، وامل�شاهمة يف م�شاعدة الطلبة على  باإخال�س لالرتقاء مبنظومة 
التفكري والإبداع والبتكار ليكونوا جزءا من حركة التقدم والزدهار التي 

ت�شهدها الدولة.
وتاأتي هذه املبادرات يف اإطار اجلهود املتوا�شلة لفريق الإدارة العامة للذكاء 
ال�شطناعي، وبالتعاون مع الإدارات العاّمة الرئي�شّية يف �شرطة دبي بتحويل 
جميع اخلدمات التي تقدمها للجمهور اإىل خدمات بن�شخة مطّورة متوّفرة 
عر الهواتف الذكية، وذلك يف ظل توّجهات حكومة دبي الذكّية ومبادرات 
مدينة دبي الأذكى عاملياً منوها باأن اخلطوة القادمة �شوف يتم تنفيذها قبل 
نهاية العام اجلاري من خالل توفري برنامج متكامل على الهواتف الذكية، 

اأ�شوة بباقي اخلدمات التي تقدمها �شرطة دبي.

•• دبي-وام:

جائزة  العليا  التقنية  كليات  نالت 
اخلليجية  ال����ع����م����ل  جم����م����وع����ة 
جمال  يف  العاملة  ال��ق��وى  لتطوير 
ال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة ال��رق��م��ي��ة عن 
ف��ئ��ة امل��وؤ���ش�����ش��ات الأك��ادمي��ي��ة وذلك 
ل���دوره���ا ال��ف��اع��ل يف جم���ال اإع����داد 
جمال  يف  وطنية  ك��ف��اءات  وتخريج 
والرتميز  ال�شحية  الرعاية  اإدارة 

الطبي.
القوى  ت���ط���وي���ر  م����وؤمت����ر  وخ������الل 
العاملة يف جمال الرعاية ال�شحية 
التعاون  جم��ل�����س  ل����دول  ال��رق��م��ي��ة 
اخل���ل���ي���ج���ي ال�������ذى ع���ق���د م����وؤخ����را 
خالله  ال���ك���ل���ي���ات  ح���ظ���ي���ت  ب����دب����ي 
اهتمامها  اإط����ار  يف  اجل��ائ��زة  ب��ه��ذه 
الطبية  الرعاية  تخ�ش�شات  بطرح 
الدبلوم  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��رق��م��ي��ة 
ال����ع����ايل وال���ب���ك���ال���وري���و����س وال�����ذي 
من  اأك��رث  الآن  حتى  منه  تخرجت 
700 خريجة من فرعيها باأبوظبي 
وال�����ش��ارق��ة مم��ا ي��دع��م التوطني يف 

قطاع الرعاية ال�شحية .

الدكتور  ����ش���ع���ادة  اجل����ائ����زة  ت�����ش��ل��م 
مدير  ال�����ش��ام�����ش��ي  ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف 
العليا،الذى  التقنية  كليات  جممع 
ع����رع����ن ف����خ����ره ب����ه����ذا الجن�������از 
العليا  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ل��ك��ل��ي��ات  امل��ت��م��ي��ز 
عن  مت��ي��ز  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  بح�شولها 
الداعمة  الأكادميية  املوؤ�ش�شات  فئة 
جمال  يف  العاملة  ال��ق��وى  لتطوير 
على  ال��رق��م��ي��ة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
م�شرياً  اخل��ل��ي��ج،  منطقة  م�شتوى 

على  ح��ري�����ش��ة  ال���ك���ل���ي���ات  اأن  اىل 
تتوافق  ال��ت��ي  التخ�ش�شات  ت��وف��ري 
الوطنية  والطموحات  ال���روؤى  م��ع 
الوطنية  ال��ك��وادر  ب��اإع��داد  املتعلقة 
امل�شتقبلية  الح����ت����ي����اج����ات  وف������ق 
القطاعات  ت��وط��ني  لعملية  دع��م��اً 
الرعاية  ق���ط���اع  وم��ن��ه��ا  احل���ي���وي���ة 
ال�شحية، خا�شة يف ظل التطورات 
يف  والتطور  الهائلة  التكنولوجية 
جم���ال ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي، وما 

خ��ل��ق��ه ذل���ك م��ن ����ش���رورة الرتكيز 
على النخ�ش�شات العلمية واملهارات 
�شوق  يتطلبها  التي  التكنولوجية 

العمل م�شتقباًل.
واأ�����ش����اف ال���دك���ت���ور ال�����ش��ام�����ش��ي اأن 
برنامج  ت���ط���رح  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ك���ل���ي���ات 
ع��ل��ى م�شتوى  ال�����ش��ح��ي��ة  ال��رع��اي��ة 
تخ�ش�س  وك��ذل��ك  ال��ب��ك��ال��وري��و���س 
م�شتوى  ع���ل���ى  ال���ط���ب���ي  ال���رتم���ي���ز 
بفرعيها  وذل����ك  ال���ع���ايل  ال���دب���ل���وم 

للطالبات،  وال�����ش��ارق��ة  ب��اأب��وظ��ب��ي 
ال��رن��ام��ج معتمد م��ن هيئة  وه���ذا 
الدولة  يف  الأك�����ادمي�����ي  الع���ت���م���اد 
CAA بالإ�شافة اىل اعتماده من 
ال�شحية  امل��ع��ل��وم��ات  اإدارة  جمعية 
الأ�شرتالية HIMAA ، وقد مت 
حتى  خريجة   700 نحو  تخريج 
الآن ممن اأخذن مواقعهن يف القطاع 
كما  بكفاءة،  العمل  ب�شوق  ال�شحي 
طالبة   160 ن��ح��و  ح��ال��ي��اً  ت��در���س 
ال��رن��ام��ج، م�شرياً  ���ش��م��ن  اأخ����رى 
تعتمد  التخ�ش�شات  ه���ذه  اأن  اىل 
وترتبط  التطبيقية  امل��ه��ارات  على 
ال��ك��ل��ي��ات ب�����ش��راك��ة م��ع ال��ع��دي��د من 
فر�س  ل��ت��وف��ري  ال�شحية  اجل��ه��ات 

التدريب والتوظيف للخريجات.
اعداد  اأن  ال�شام�شي  الدكتور  وذك��ر 
هو  املتخ�ش�شة  الوطنية  الكفاءات 
الرابع  رك���ائ���ز خ��ط��ة اجل��ي��ل  اأح����د 
العليا والتي ترمي  التقنية  لكليات 
متخ�ش�شة  فنية  ق���ي���ادات  لإع�����داد 
ق�����ادرة ع��ل��ى امل�����ش��اه��م��ة يف الب����داع 
يف جم����الت ع��م��ل��ه��ا وامل�����ش��اه��م��ة يف 
متكينهم  خ�����الل  م����ن  ال���ت���ط���وي���ر، 

وامتالك  التطبيقي  التعليم  م��ن 
املهارات الحرتافية.

واكد الدكتور نظام الن�شري العميد 
التنفيذي للعلوم ال�شحية يف كليات 
التقينة العليا اأن هدف الكليات هو 
جاهزيتهم  و�شمان  الطلبة  اإع���داد 
امل�شتقبلية  الح��ت��ي��اج��ات  ل��ت��ل��ب��ي��ة 
ال���ق���ط���اع���ات  ال����ع����م����ل يف  ل���������ش����وق 
يف  ال��ت��ح��دي��ات  وم��واج��ه��ة  ال�شحية 
التطور الرقمي والذكي ال�شريع يف 
هذه املجال، م�شرياً اىل اأن برنامج 
الكليات معتمد  ال�شحية يف  العلوم 
من جمعية اإدارة املعلومات ال�شحية 
العمل  يجري  وحالياً  الأ�شرتالية، 
احل�شول  م��ن  ال��ط��ال��ب��ات  لتمكني 
مهنية  اح����رتاف����ي����ة  ����ش���ه���ادة  ع���ل���ى 
ع��امل��ي��ة م���ن ق��ب��ل ج��م��ع��ي��ات اإداري�����ة 
ال�شحية،  الرعاية  جمال  يف  عاملية 
وذلك يف اإطار حر�س الكليات على 
الدرا�شية  ب���راجم���ه���ا  ك���اف���ة  رب����ط 
بال�شهادات الحرتافية املعرتف بها 
مواكبة  من  الطلبة  لتمكني  دولياً 
ال���ع���امل���ي���ة يف جم���ال  امل�������ش���ت���ج���دات 

املهارات املرتبطة بتخ�ش�شاتهم.

•• دبي-الفجر:

ا���ش��ت��ع��ر���س ����ش���ع���ادة ال����ل����واء ع��ب��د اهلل 
ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  امل���ري،  خليفة 
والبتكار  املعرفة  ا�شرتاتيجية  دب��ي، 
يف ���ش��رط��ة دب�����ي، وال���ت���ي ت���ه���دف اإىل 
حتقيق نقلة نوعية يف �شرطة دبي من 
خمتلفة  ت��ط��ور  م��راح��ل  تبني  خ���الل 
ون�����ش��ر ث��ق��اف��ة امل��ع��رف��ة والب��ت��ك��ار بني 
ج��م��ي��ع امل��وظ��ف��ني، وت��ب��ن��ي اإط�����ار عام 
ل���ش��رتات��ي��ج��ي��ة امل���ع���رف���ة والب���ت���ك���ار 
الوطنية  ال�شرتاتيجية  من  منبثقة 
ل��الب��ت��ك��ار يف ال���دول���ة، وم��ت��واف��ق��ة مع 
للقيادة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات 

العامة ل�شرطة دبي.
جاء ذلك خالل تفقده لالإدارة العامة 
برنامج  ���ش��م��ن  الإداري���������ة  ل���ل�������ش���وؤون 
التفتي�س ال�شنوي على الإدارات العامة 

اللواء  ب��ح�����ش��ور  ال�����ش��رط��ة،  وم���راك���ز 
ب��ن هويدي  �شعيد  ال�����ش��الل  ال��دك��ت��ور 
العام  ال���ق���ائ���د  م�����ش��اع��د  ال���ف���ال����ش���ي، 
رفيع،  احمد  والعميد  الإدارة،  ل�شوؤون 
مدير الإدارة العامة لل�شوؤون الإدارية، 
القرقاوي،  م��ن�����ش��ور  ال��ع��ق��ي��د  ون��ائ��ب��ه 
احلمراين،  �شالح  ال��دك��ت��ور  والعقيد 
للتميز  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
�شليمان،  بن  خالد  والعقيد  والريادة، 
الرقابة والتفتي�س، وعدد  اإدارة  مدير 
املقدم  وا���ش��ت��ع��ر���س  ال�������ش���ب���اط.  م���ن 
الدكتور اإبراهيم بن �شباع املري، رئي�س 
العامة  الإدارة  يف  الب��ت��ك��ار  جم��ل�����س 
اهداف  للح�شور  الإداري�����ة،  لل�شوؤون 
ا�شرتاتيجية املعرفة والبتكار وربطها 
العامة ل�شرطة  القيادة  با�شرتاتيجية 
دب��ي، حيث تكمن الأه��داف الرئي�شية 
ل���ش��رتات��ي��ج��ي��ة امل��ع��رف��ة والب��ت��ك��ار يف 

رفع ن�شبة جاهزية البتكار يف املوؤ�ش�شة 
من خالل تبني منوذج عاملي يف جمال 
التعلم  ن�شبة  ورف��ع  البتكار،  جاهزية 
امل��ع��ريف يف امل��وؤ���ش�����ش��ة م��ن خ���الل تبني 

منوذج املوؤ�ش�شة املتعلمة.
واأو�شح املقدم ابن �شباع ان القطاعات 
ا�شرتاتيجية  تدعمها  التي  الرئي�شية 
املعرفة والبتكار هي القطاع اجلنائي، 
التقني،  ال��ق��ط��اع  امل�������روري،  ال��ق��ط��اع 
القطاع اخلدمي، بينما ت�شمل عنا�شر 
العام لال�شرتاتيجية يف قيادة  الإطار 
حمفز،  بيئي  ن��ظ��ام  لالبتكار،  داع��م��ة 
عاملية  و���ش��ب��ك��ات  م���ب���ت���ك���رون،  اأف�������راد 
ت�شمل  بينما  امل��ف��ت��وح،  الب��ت��ك��ار  تدعم 
ل�شرطة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات 
اآمنة،  مدينة  املجتمع،  اإ�شعاد  يف  دب��ي 

والبتكار يف القدرات املوؤ�ش�شية.
كما وا�شتعر�س املقدم ابن �شباع انظمة 

املعرفة والبتكار التي تت�شمن اأنظمة 
امل�شاريع املعرفية، اإدارة ح�شر املهارات 
واملعارف، اإدارة املعارف اخلارجية، اإدارة 
الأ�شول املعرفية، اإدارة الإفطار، اإدارة 
امل�شاريع املعرفية، وغريها من امل�شاريع 
�شباع  اب��ن  املقدم  وق��دم  الأنظمة.  من 
اللكرتونية  الب��ت��ك��ارات  ح���ول  ن��ب��ذة 
املتعددة  ال��رام��ج  على  ال��ت��ي حت��ت��وي 
والب����ت����ك����ار ومن  امل���ع���رف���ة  م���رك���ز  يف 
البتكارية،  امل�شاريع  برنامج  �شمنها 
من  املركز  ي�شتقبل  التي  القناة  وه��ي 
خاللها امل�شاريع املقدمة من منت�شبي 
دعم  ب��ه��دف  معها  واملتعاملني  ال��ق��وة 
بلغ  امل�شاريع البتكارية، حيث  ورعاية 
جمموع امل�شاريع املقدمة 64 م�شروع 
معريف والتي مت عر�شها على اللجان 
امل��خ��ت�����ش��ة ل��ل��ت��ق��ي��ي��م، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
بتكرمي  اخلا�شة  الأنظمة  ا�شتعرا�س 

تفريغ  ون���ظ���ام  امل��ب��ت��ك��ري��ن  وحت��ف��ي��ز 
امل��ب��ت��ك��ري��ن. وم���ن ج��ان��ب��ه ق���دم املقدم 
اجلناحي،  ح�����ش��ن  حم��م��د  ال���دك���ت���ور 
موؤ�شرات اإدارة خدمات ال�شفر و�شوؤون 
املوؤ�شرات  حت��ق��ي��ق  مت  ح��ي��ث  ال���ع���الج، 
ا�شتعرا�س  مت  ك��م��ا   ،99% ب��ن�����ش��ب��ة 
واملعرفية  ال��ت��ح�����ش��ي��ن��ي��ة  امل�������ش���اري���ع 
ن�شبة  تقليل  فيها  مت  ال��ت��ي  ل�����الإدارة 
تطورات  مع  يتنا�شب  مبا  الإج���راءات 
ت�شمنت  وال��ت��ي  ال�شطناعي  ال��ذك��اء 
التمديد  وط���ل���ب���ات  ال���ع���الج  ط��ل��ب��ات 
�شرعة  يف  اأ����ش���ه���م  مم����ا  اخل�������ارج  م����ن 
قيا�شي.  وق��ت  يف  الطلبات  على  ال���رد 
الرامج  اجل��ن��اح��ي  ا���ش��ت��ع��ر���س  ك��م��ا 
وامل�شاريع امل�شتقبلية وامل�شتحدثة التي 
جلميع  ال��ك��رتوين  ب��رن��ام��ج  ت�شمنت 
لأق�شام  ال��ت��اب��ع��ة  الإداري������ة  اخل���دم���ات 
الإدارة يف برنامج واحد، بالإ�شافة اىل 

يف  اأقيمت  التي  والأن�شطة  الفعاليات 
“�شحتك  فعالية  مثل   2018 العام 
القوة  افراد  ا�شتهدفت  ثروتك” التي 
الطبية،  ال��ف��ح��و���ش��ات  اج����راء  ب��ه��دف 
وبرنامج  ال�������ش���ح���ي،  ال����وع����ي  زي�������ادة 
ل�����الإدارات، وملتقى  ال��ن��زول امل��ي��داين 
املر�شلني للعالج يف اخلارج الذي يعقد 
�شنويا مع املوظفني، بهدف تعريفهم 
ب��ن��ظ��ام ال���ع���الج واآل���ي���ة ال��ت��وا���ش��ل مع 

وقيا�س مدى حت�ّشن حالتهم  الإدارة، 
ال���������ش����ح����ّي����ة، وم��������دى ر�����ش����اه����م عن 
اخلارج،  يف  لهم  قدمت  التي  اخلدمة 
وغ��ريه��ا م��ن الأه���داف الأخ���رى. كما 
املقارنات  اجلناحي  املقدم  وا�شتعر�س 
مع  الإدارة  ع��ق��دت��ه��ا  ال��ت��ي  امل��رج��ع��ي��ة 
واملوؤ�ش�شات  ال��ه��ي��ئ��ات  م���ن  ال���ع���دي���د 
ال�شحية يف الدولة ومن �شمنها هيئة 
وقدم  ال�شحة.  ووزارة  بدبي  ال�شحة 

النقيب حم�شن الزقري، مدير مكتب 
ق��ط��اع �شوؤون  امل��وؤ���ش�����ش��ي يف  ال��ت��ط��وي��ر 
الإدارة، نتائج الأداء املوؤ�ش�شي يف الإدارة 
العامة لل�شوؤون الإدارية، الذي ت�شمن 
وامل�شاريع  ال�شرتاتيجية،  امل��وؤ���ش��رات 
الأداء  ت��ق��ي��ي��م  ون��ت��ائ��ج  ال��ت��ح�����ش��ي��ن��ي��ة، 
املوؤ�ش�شي، بالإ�شافة اىل اجلوائز التي 
العامة لل�شوؤون  الإدارة  ح�شلت عليها 

الإدارية. 

•• خورفكان  -الفجر

�شوؤون  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع  ال�شبيحية  �شاحية  جمل�س  اط��ل��ع 
م�شارات  مركز  لوفد  ا�شتقباله  خ��الل  وال��ق��رى  ال�شواحي 
ال�����ش��ارق��ة للخدمات  مل��دي��ن��ة  ال��ت��اب��ع  ل��ل��ت��ط��وي��ر وال��ت��م��ك��ني 
يقدمه  وما  اأدواره  خمتلف  على  خورفكان  بفرع  الإن�شانية 

من جهود يف توظيف الأ�شخا�س من ذوي الإعاقة.
ح�شر اللقاء من جمل�س �شاحية ال�شبيحية كال من حممد 
اأحمد الغاوي النقبي رئي�س جمل�س ال�شاحية وخلفان �شالح 
النقبي نائب رئي�س جمل�س ال�شاحية فيما �شم وفد مركز 
م�شارات للتطوير والتمكني كال من اآمنة اإبراهيم الأمريي 
حمدة  و  والتمكني  للتطوير  م�شارات  مركز  توظيف  من�شق 
ال�شارقة  مبدينة  املوؤ�ش�شي  الت�شال  ق�شم  اإداري��ة   بو�شليبي 

للخدمات الإن�شانية
بوفد  النقبي  الغاوي  اأحمد  حممد  رح��ب  اللقاء  بداية  ويف 
ال�شارقة  التي تبذلها مدينة  الكبرية  واأ�شاد باجلهود  املركز 
املعاقني  الإن�شانية من خالل مراكزها يف خدمة  للخدمات 
وتاأهليهم موؤكدا على اأهمية اأن تتالقى جهود ال�شاحية مع 
املدينة يف خدمة هذه ال�شريحة الغالية على قلوب املجتمع 

.
تعريفا عن خمتلف  الأم��ريي  اإبراهيم  اآمنة  بدورها قدمت 
الإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة  مدينة  يف  املقدمة  اخلدمات 
واأدوارها يف خدمة املعاقني على خمتلف مراحلهم العمرية 
واأ�شارت اإىل اأدوار مركز م�شارات للتطوير والتمكني وخمتلف 
ما توؤديه ب�شاأن خدمات التوظيف وحث اجلهات علي توظيف 

الأ�شخا�س من ذوي الإعاقة

يو�شلها  اأن  املركز  يريد  التي  الر�شالة  على  اأم��ريي  واأك��دت 
اإىل املجتمع عر توظيف الأ�شخا�س من املعاقني وتتلخ�س 
مع  والن��دم��اج  والإن��ت��اج  العمل  على  بقدرتهم  التوعية  يف 

اأقرانهم يف خمتلف الأماكن العامة.
وحتدثت عن اأدوار املركز  يف تدريب املعاقني وخدمتهم من 
�شاهم  باملركز  حم��رتف  واإداري  تعليمي  ك��ادر  توفري  خ��الل 
خالل ال�شنوات ال�شبع املا�شية فقط يف توظيف الكثري من 

ذوي الإعاقة يف موؤ�ش�شات حكومية وخا�شة عدة .
جمل�س  رئي�س  النقبي  ال��غ��اوي  اأح��م��د  حممد  اأ���ش��اد  ب���دوره 
من  يحققه  وم��ا  م�����ش��ارات  مركز  ب��دور  ال�شبيحية  �شاحية 
روؤى وطنية يف تاأهيل فئة املعاقني لاللتحاق بوظائف العمل 
املنا�شبة وم�شاهمتهم يف خدمة الوطن موؤكدا على دورهم يف 

العمل والإنتاج  .

اأ�سادوا بقدرة املعاقني على العمل واالإنتاج

جمل�ض �شاحية �ل�شبيحية يف خورفكان يبحث �لتن�شيق و�لتعاون مع مركز م�شار�ت للتطوير و�لتمكني �لتابع ملدينة �ل�شارقة للخدمات �لإن�شانية 

كليات �لتقنية �لعليا تنال جائزة �ملجموعة �خلليجية
 للقوى �لعاملة يف �لرعاية �ل�شحية �لرقمية

�سمن برنامج التفتي�س ال�سنوي 

�للو�ء �ملري ي�شتعر�ض ��شرت�تيجية �ملعرفة و�لبتكار يف �شرطة دبي  

•• اأبوظبي-وام:

تنطلق اليوم الأحد اأعمال ملتقى اأبوظبي ال�شرتاتيجي 
لل�شيا�شات  الإم�������ارات  م��رك��ز  ي��ن��ظ��م��ه  ال����ذي  ال�����ش��اد���س 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
وزارة  مع  وبالتعاون  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 

اخلارجية.
وي��ع��ق��د امل��ل��ت��ق��ى حت���ت ع���ن���وان ت��ن��اف�����س ال���ق���وى القدمي 
يومني.  م���دار  ع��ل��ى  اع��م��ال��ه  وت�شتمر  ج��دي��د  ع�شر  يف 
واأو�شحت الدكتورة ابت�شام الكتبي رئي�شة مركز الإمارات 
لل�شيا�شات اأن عقد ن�شخة هذا العام من ملتقى اأبوظبي 
يف  املتمثل  امللتقى  لهدف  ا�شتمرارا  ياأتي  ال�شرتاتيجي 

بلورة فهم لواقع النظامني الإقليمي والدويل وحتولت 
نخبة  ي�شت�شيف  امللتقى  اأن  اإىل  م�شرية  فيهما  ال��ق��وة 
حتليل  وخ��راء  وال�شيا�شيني  القرار  �شانعي  من  كبرية 

ال�شيا�شات من دول خمتلفة يف العامل.
ونوهت اإىل اأن امللتقى كما جرت العادة �شيخ�ش�س يف هذا 
وي�شلط  الإم��ارات  دولة  ل�شيا�شات  اإح��دى جل�شاته  العام 

قدرات  حليازة  الدولة  ا�شرتاتيجيات  على  ال�شوء  فيها 
الذكاء ال�شناعي وتطوير �شناعة الف�شاء.

ال�شرتاتيجي ح�شل على  اأبوظبي  اأن ملتقى  اإىل  ي�شار 
املرتبة العا�شرة يف قائمة اأف�شل املوؤمترات ال�شرتاتيجية 
العاملي  الت�شنيف  يف   2018 لعام  العامل  م�شتوى  على 

ال�شنوي ال�شادر عن جامعة بن�شلفانيا الأمريكية.

�شعيد بن طحنون يح�شر �أفر�ح �لنعيمي 
و�لكتبي و�لدرعي و�لغفلي و�لكعبي

•• العني-وام:

ح�شر معاىل ال�شيخ الدكتور �شعيد بن طحنون اآل نهيان حفل ال�شتقبال الذى اأقامته فى العني ام�س الأول 
عائلة �شيف �شلطان حمد بن حامت النعيمي مبنا�شبة زفاف جنله �شلطان اإىل كرمية �شعود قران �شعيد بن 
عايد الكتبي. كما ح�شر معالية حفل ال�شتقبال الذى اأقامته عائلة حممد بن م�شبح الدرعي مبنا�شبة زفاف 

جنله هزاع اإىل كرمية �شعيد بن حويكم الدرعي .
وح�شر معاليه اي�شا حفل ال�شتقبال الذى اأقامته عائلة املرحوم �شعيد �شيف بن �شاره الغفلي مبنا�شبة زفاف 

جنله علي اإىل كرمية حمد عبيد علي الكعبي.
وتخلل احلفالت التي ح�شرها عدد من كبار ال�شخ�شيات وجمع غفري من الهل وال�شدقاء فقرات وعرو�س 

فنيه متنوعه من وحي الرتاث الماراتي ابتهاجا بهذه املنا�شبات ال�شعيدة.

�لإمار�ت لل�شيا�شات ينظم ملتقى �أبوظبي 
�ل�شرت�تيجي �ل�شاد�ض �ليوم
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•• ال�صارقة-الفجر:

ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة منتجة  ال��ف��ن��ان��ة  اأك�����دت 
�شيماء  الكرتونية  الأف��الم  وم�شممة 
ال���ك���ي���الين �����ش����رورة الأ����ش���ت���ف���ادة من 
املجتمع  اإع����ادة  يف  املتحركة  ال��ر���ش��وم 
القيم  بغر�س  العائلية  ال��ط��اول��ة  اإىل 
الأطفال  نفو�س  يف  ال�شليمة  واملبادئ 
خ���الل  م����ن  الأوىل  ال�������ش���ه���ور  م���ن���ذ 
الأطفال  اجل��ي��د مب��ي��ول  ه���ت���م���ام   الأ
ح�شب متطلبات الع�شر وما تقت�شية 
احلاجة امللحة لإعادة ترتيب منظومة 

الأ�شرة العربية من جديد. 
القتها  ذل����ك خ����الل حم��ا���ش��رة  ج����اء 
�شيماء  امل�شرية  الت�شكيلية  الفنانة 
الر�شوم  ب��ع��ن��وان  ن����دوة  يف  ال��ك��ي��الين 
اأول  املجتمع  على  وتاأثريها  املتحركة 
معر�س  فعاليات  هام�س  على  اأم�����س 
ال�����ش��ارق��ة ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب يف دورت���ه 
38 وذلك بح�شور جماهريي مكثف 
ال�شحافة  رج��ال  م��ن  لفيف  وب��وج��ود 

والإعالم.
وناق�شت الندوة الدور املنوط بالر�شوم 
املجتمع  ع��ل��ى  ال��ت��اأث��ري  يف  امل��ت��ح��رك��ة 
كبريا  دورا  يلعب  الفن  ه��ذا  اأن  حيث 

ويوؤثر  الأط���ف���ال  وج����دان  ت�شكيل  يف 
بالإيجاب اأو ال�شلب على تفكري الن�شئ 
ب��ال��ت��اب��ع��ي��ة ع��ل��ى املجتمع  ي���وؤث���ر  مم���ا 
وما  ال���ك���رت���ون  اأف�������الم  واأن  خ���ا����ش���ة 
تقنية  مثل  مبهرة  اأدوات  م��ن  متلكة 
ال�شورة والألوان واحلركة ف�شال عن 
الأطفال  ل��دى  املحببة  ال�شخ�شيات 
من  اأك��رث  باحلركة  تخاطبهم  وال��ت��ى 
لدى  الذهنية  ال�����ش��ورة  تر�شخ  اللغة 
الأطفال ح�شب ق�شة ور�شالة الفيلم.

ب�شدد  اأنها  الكيالين  �شيماء  واأف���ادت 

املتحركة  ال���ر����ش���وم  م�����ش��ل�����ش��ل  ان���ت���اج 
انهت  و�شم�شوم” وق��د  “نايا  اجلديد 
12حلقة  اأ�شل  من  حلقات  عدة  منه 
حيث اأن مدة احللقة 7 دقائق م�شرية 
هو  للفيلم  ال�شا�شي  ال��ه��دف  اأن  اإىل 
واحدة  طاولة  ح��ول  العائلة  �شمل  مل 
التوا�شل  م���واق���ع  ف��رق��ت��ه��ا  اأن  ب��ع��د 
داخل  اجلميع  وحب�شت  الإج��ت��م��اع��ي 

حياته الفرتا�شية.
النقا�س  ب��اب  فتح  ال��ن��دوة  نهاية  ويف 
واجلمهور  ال�����ش��ح��اف��ي��ني  ج��ان��ب  م��ن 

العديد  الكيالين  �شيماء  واأو���ش��ح��ت 
اأع���رب احل�شور  ال��ت�����ش��اوؤلت كما  م��ن 
ومو�شوعها  ب��ال��ن��دوة  �شعادتهم  ع��ن 
احلرجة  الفرتة  هذه  يف  خا�شة  املهم 

التى متر بها املنطقة.
البحريي  �شيماء  اأن  بالذكر  اجلدير 
للمرا�شلني  ال�شحفي  املركز  يف  تعمل 
ال����ع����ام����ة  ب���ال���ه���ي���ئ���ة  يف  الأج��������ان��������ب 
ال���ش��ت��ع��الم��ات وق���ام���ت ب��ر���ش��م كتب 
امل�شرية  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  الأط���ف���ال 

للكتاب.

•• ال�صارقة ـ الفجر 

اأ�����ش����اد ت���رب���وي���ون وج���م���ه���ور ب����دور 
معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب يف 
ودعم  الكتاب  مكانة  على  احل��ف��اظ 
املتغريات  ظ��ل  يف  ل�شيما  �شناعته 
الن�شر  دور  تواجه  التي  والتحديات 
التطور  وك��ذل��ك  ال���دول  يف خمتلف 
من  ك��ث��ريا  زاد  ال���ذي  التكنولوجي 

حتديات الكتاب ب�شكل عام.
وا�����������ش����������ادوا ب������ال������دع������م امل����ب����ا�����ش����ر 
�شاحب  ق���ب���ل  م����ن  وال������الحم������دود 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
وتوجيه  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  الأع���ل���ى 
�شموه بدعم الكتاب و�شناعته حتى 
باتت ال�شارقة منارة للثقافة والعلم. 
ال�شارقة  م��ع��ر���س  ع���ام  ك��ل  ون�شهد 
ال�����دويل ل��ل��ك��ت��اب وال�����ذي ي��ع��د من 
والقليمية  املحلية  امل��ع��ار���س  اأك��ر 
والكتاب  امل���ق���روءة  ال��ك��ل��م��ة  دع���م  يف 
ال���ع���ام احتفت   ف���ه���ذا  ع�����ام،  ب�����ش��ك��ل 
ال�شارقة  ال�38 من معر�س  الدورة 
ال������دويل ل��ل��ك��ت��اب ال���ت���ي اأق���ي���م���ت يف 
مركز اإك�شبو ال�شارقة بنيل ال�شارقة 
للكتاب  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ع��ا���ش��م��ة  ل��ق��ب 
من  اأك��رث  مب�شاركة   ،2019 للعام 
دولة   81 م��ن  ن�شر  دار   2000
املعر�س  ليج�شد  واأج��ن��ب��ي��ة،  عربية 
ال�شارقة  منها  تنطلق  التي  الروؤية 
يف تاأكيد قيمة الكتاب وقدرته على 
العامل  على  لالنفتاح  باباً  يكون  اأن 

بكل ثقافاته وعوامله.
 � اأ�شاد حممد بن داف��ون  من جانبه 
�شفراء  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
معر�س  مبكانة  الم����ارات،  جمل�س 
ل��ل��ك��ت��اب ودوره  ال�����دويل  ال�����ش��ارق��ة 
الن�شر  ودور  بالكتاب  الح��ت��ف��اء  يف 
كما  وال��ع��امل��ي��ة،  والقليمية  املحلية 
ث���م���ن ج���ه���ود ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة يف 
الفعاليات  م���ن  ه���ائ���ل  ك���م  ت���وف���ري 
العمار  كل  تواكب  والتي  اليومية 
الو�شائل  اأه��م  اأح��د  املعر�س  معتراً 
املحفزة لأف��راد املجتمع على اقتناء 

الكتب والتحفيز على القراءة.
واأك������د غ�����ش��ان ج����رارع����ة، ع��ل��ى دور 
الوعي  ت��ع��زي��ز  ال��ك��ت��ب يف  م��ع��ار���س 
اأكد  كما  وال��ق��راءة  ال��ك��ت��اب  باهمية 
لتاأ�شيل  واملدر�شة  الأ�شرة  دور  على 
الكتاب لدى الجيال والطلبة  حب 

باعتبارهم بناة امل�شتقبل.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأ�����ش����ارت ف��اط��م��ة علي 
ودور  اأه���م���ي���ة  اىل  ع����ب����دال����وه����اب، 
للكتاب،  ال���دويل  ال�شارقة  معر�س 
م��و���ش��ح��ة ان����ه ب��ال��رغ��م م���ن تطور 
الرقمية  واملعلومات  التكنولوجيا 
ال ان الكتاب ل ميكن ا�شتبداله بل 
له  فالكتاب  مكانته،  تزيد  ان  لب��د 
�شحر وبريق خا�س به لن جنده يف 

الت�شفح اللكرتوين.
الدوبي،  م��ب��ارك  فاطمة  واع��ت��رت 
لتبادل  خ�شبة  ار�����س  امل��ع��ر���س  ان 
اخل����رات وال���وق���وف ع��ل��ى معاجلة 

اي معوقات قد تواجه الكتاب او دور 
الن�شر ، م�شيدة بدور اإمارة ال�شارقة 
الكتاب  ب��اه��م��ي��ة  ال���وع���ي  ت��ع��زي��ز  يف 

لدى كافة �شرائح املجتمع.
واأ����ش���ارت دع���اء ع��ب��دال��رزاق �شوان، 
اإىل ان معر�س ال�شارقة للكتاب يعد 
امل��ئ��ات م��ن دور  من�شة دول��ي��ة ت�شم 
والبلدان  ال��ل��غ��ات  مبختلف  الن�شر 
بكافة  ال���زوار  تطلعات  كافة  لتلبي 

اعماره وجن�شياته.
اأن دعم  وقالت ليلى علي البلو�شي، 
الكتاب مبثل هذه املعار�س لبد واأن 
والأ�شر  واجلامعات  املدار�س  تكمله 

حتى نربي الج��ي��ال اجل��دي��دة على 
وا�شتعادة  امل����ق����روءة  ال��ك��ل��م��ة  ح���ب 

الكتاب مكانته ك�شابق عهده. 
ال���دي���ن ���ش��ال��ح احمد،  ن����ور  وق�����ال 
الأذواق  ج��م��ي��ع  ي��ر���ش��ي  امل���ع���ر����س 
والأن�شطة  الفعاليات  مئات  ويقدم 
امل�����ش��اح��ب��ة مم���ا ي���زي���د م���ن اأع�����داد 
معر�س  واأن  خ���ا����ش���ة  ال����زائ����ري����ن 
اكر  م��ن  للكتاب  ال���دويل  ال�شارقة 

معار�س املنطقة.
�شمي�شي،  ت��وف��ي��ق  رائ�����د  واأ�����ش����اف 
اأهم  من  للكتاب  ال�شارقة  “معر�س 
واك����ر امل���ع���ار����س يف امل��ن��ط��ق��ة ومبا 

فعاليات  م���ن  امل���ع���ر����س   ي��ت�����ش��م��ن��ه 
�شغارا  للجميع  خمتلفة  واأن�شطة 
وكبارا، فم�شاركة هذا العدد من دور 
الرفيعة  املكانة  م��دى  يوؤكد  الن�شر 
ال�شارقة  م���ع���ر����س  و���ش��ل��ه��ا  ال���ت���ي 
وريادته   وجن��اح��ه  للكتاب  ال����دويل 

بكل املقايي�س.
وقال اأحمد ال�شامي، املعر�س  حدث 
العام  من  الكثريين  ينتظره  فريد 
يف  ي�شم  املعر�س  ان  ل�شيما  للعام 
جنباته واأجنحته عناوين وكتب من 
ال�شعب جدا احل�شول عليها خارج 

املعر�س،

ريادة  على  ال�شحفي،  رام��ي  واأك���د   
والكلمة  الكتب  جم��ال  يف  ال�شارقة 
معر�س  ت���ط���ور  ل��ي��ت��وج  امل�����ق�����روءة، 
ال�����ش��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب ع��ام��ا ب��ع��د اآخر 
ودعمها  ال�������ش���ارق���ة  اإم�������ارة  م��ك��ان��ة 

للكلمة املقروءة.
يعزز  املعر�س  يون�س،  ر�شدي  وق��ال 
الن�شر  وال�شراكات بني دور  التعاون 
معر�س  ان  م����وؤك����دا  وال���ع���ار����ش���ني 
�شنوياً  ح��دث��اً  ب��ات  للكتاب  ال�شارقة 
رئي�شياً لتعزيز دور الكتاب والوقوف 

�شد كافة التحديات.
معر�س  ع���ل���ي  ���ش��ي��م��اء  واأ�����ش����اف����ت 

ال�������ش���ارق���ة ال������دويل ل��ل��ك��ت��اب ميثل 
ر�شالة قوية تعر عن اهمية الكتاب 
وللمدر�شة  والط�������الع،  وال����ق����راءة 
وال�شرة دور كبري يف حتفيز الجيال 

الن�شئ على حب القراءة.
املعر�س  “يثبت  ع���ادل  �شعد  وق���ال 
عاما بعد اأخر انه من اهم الو�شائل 
ودور  للكتاب  الرئي�شية  و  الداعمة 
الن�شر«. واكدت لرا ما�شي، املعر�س 
له اهمية خا�شة من خالل التوا�شل 
ن�شر  دور  م��ن  اجلميع  ب��ني  املبا�شر 
اأن  ي��وؤك��د  مم��ا  وجمهور   وعار�شني 
املعر�س من�شة ثقافية فريدة تزيد 
الكتب  لقتناء  الف���راد  توجيه  م��ن 
القراءة.  حب  على  الن�شئ  وحتفيز 
وق���ال ���ش��الح ع��ب��دال��ه��ادي، ال�شرة 
حتفيز  يف  ه��ام  دور  عليها  واملدر�شة 
الكتب  واقتناء  القراءة  على  الن�شئ 
والبحث يف خمتلف العناوين ليكون 
يتعلمون  دائما  �شديقا  لهم  الكتاب 
وي��ب��ح��ث��ون ف���ي���ه. وا�����ش����اف حممد 
عام  ب�شكل  الكتب  معار�س  توفيق، 
باهمية  ال���وع���ي  ن�����ش��ر  يف  دور  ل��ه��ا 
القراءة واقتناء الكتب  باعتبار ذلك 
النماء  م��ع  ت��ت��واف��ق  ملحة  ���ش��رورة 

احل�شاري والثقايف القت�شادي.
“معار�س  م���رع���ي  حم���م���ود  وق�����ال 
ال��ك��ت��ب م��ن�����ش��ة ل���ت���ب���ادل اخل����رات 
وتكوين ال�شراكات بني خمتلف دور 
الن�شر وهمزة و�شل رئي�شية بني دور 

الن�شر واجلمهور«
يف  امل����ع����ر�����س  اأن  ب����ال����ذك����ر  ج����دي����ر 
اأدباء  جمع   2019 للعام  ن�شخته 
�شاركوا  ك��ب��ار  واإع��الم��ي��ني  وفنانني 
املعر�س،  ت��اري��خ  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 
كما �شهد املعر�س هذا العام تنظيم 
متنوعة  ف��ع��ال��ي��ة   900 م���ن  اأك����رث 
الثقافية،  الفعاليات  على  ت��وّزع��ت 
وفعاليات الطفل، وفعاليات الطهي 
اإىل  ال��ط��ه��ي  رك���ن  احت�شنها  ال��ت��ي 
ج��ان��ب ت��ق��دمي ب��اق��ة م��ت��ن��وع��ة من 
الأع����م����ال امل�����ش��رح��ي��ة، اإ����ش���اف���ة اإىل 
فعاليات ر�شومات الق�ش�س امل�شورة 
)ك���وم���ي���ك�������س(، وف���ع���ال���ي���ات حمطة 

التوا�شل الجتماعي.
�شمن  امل���ع���ر����س  ا����ش���ت�������ش���اف  ك���م���ا 
فعالية   409 ال���ط���ف���ل  ف���ع���ال���ي���ات 
دولة   13 م��ن  ���ش��ي��ف��اً   28 ق��دم��ه��ا 
مزيجاً  ليقدموا  واأجنبية،  عربية 
ال���ور����س يف خمتلف  م��ت��ك��ام��اًل م���ن 
والثقافية  امل����ع����رف����ي����ة  احل�����ق�����ول 
وال��رتف��ي��ه��ي��ة، ال��ت��ي ت���رثي معارف 
الأطفال وتخرج طاقاتهم الكامنة. 
امل�شاركة  ال����دول  ق��ائ��م��ة  وتت�شمن 
����ش���م���ن ف���ع���ال���ي���ات ال���ط���ف���ل، دول����ة 
الإمارات العربية املتحدة، والوليات 
واإيطاليا،  الأم���ري���ك���ي���ة،  امل���ت���ح���دة 
ولبنان، واليونان، والأردن، و�شوريا، 

وم�شر، وهولندا.

اقتناء الكتب النادرة
ي�����ع�����د ج�����م�����ع ال�����ك�����ت�����ب ال��������ن��������ادرة 
هواية  ال���ق���دمي���ة  وامل����خ����ط����وط����ات 
وع�شاق  الأث���ري���اء  عليها  ي��ت��ن��اف�����س 
للح�شول  وذل����ك  ال��ق��دمي  ال����رتاث 
واأندرها،  املخطوطات  اأنف�س  على 
ال������دول  ب���ع�������س  اف����ت����ق����ار  ويف ظ�����ل 
الكتب  ل��ب��ي��ع  اأ����ش���واق  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة 
ال����ن����ادرة وامل���خ���ط���وط���ات ف�����اإن هذا 
�شاقة  عنها  ال��ب��ح��ث  عملية  يجعل 
ال�شارقة  معر�س  اأن  اإل  وم�شنية، 
 38 ال����  دورات����ه  للكتاب يف  ال����دويل 
خمت�شة  ن�شر  دور  عام  كل  ي�شتقبل 
ر�شا  لتحقق  ال���ن���ادرة  ال��ك��ت��ب  ببيع 

هواة هذه املخطوطات.

تربويون وجمهور يوؤكدون على �أهمية معر�ض �ل�شارقة �لدويل للكتاب يف �حلفاظ على مكانة �لكتاب

معر�ض �ل�شارقة للكتاب يعقد ندوة بعنو�ن 
�لر�شوم �ملتحركة وتاأثريها على �ملجتمع

دعاء عبدالرزاق �سوان

�سالح عبدالهادي

غ�سان جرارعة

ليلى علي البلو�سي

رامي ال�سحفي

حممد توفيق

�سيماء علي

�سعد عادل

نور الدين �سالح اأحمد

الرا ما�سي

وفيق �سمي�سي

حممد بن دافون

فاطمة مبارك الدوبي

ر�سدي يون�س

حممود مرعي

فاطمة علي عبدالوهاب

اأحمد ال�سامي

•• الفجرية-وام:

وّجهت ال�شيخة �شم�شة بنت حمد بن حممد ال�شرقي، باقتناء اأحدث اإ�شدارات 
على  وتوزيعها  للكتاب،  ال��دويل  ال�شارقة  معر�س  يف  امل�شاركة  للن�شر  را�شد  دار 

مكتبات الفجرية احلكومية والعامة وطلبة املدار�س واجلامعات.
بالنتاج  الفجرية  مكتبات  دع��م  اأهمية  على  ال�شرقي  �شم�شة  ال�شيخة  واأك���دت 
الإب���داع���ي اجل��دي��د م��ن الإ����ش���دارات ال��ف��ك��ري��ة والأدب���ي���ة وال��ع��ل��م��ي��ة،مب��ا يدعم 

ما هو  بكل  والثقافة  العلم  ويلبي حاجات طلبة  والأك��ادمي��ي،  املعريف  حمتواها 
جديد ونوعي م�شرية اإىل اأن اطالق دار را�شد للن�شر جاء �شمن امل�شروع الثقايف 
حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
الفجرية، والهادف اإىل تعزيز مكانة الفجرية على اخلارطة العاملية املعرفية من 
خالل عدد من الفعاليات واملهرجانات الثقافية والفنية والإعالمية ال�شخمة.

ولفتت اإىل اأن دار را�شد للن�شر ا�شتطاعت خالل فرتة وجيزة و�شع ب�شمة خا�شة 
يف �شناعة الكتاب العربي، و�شكلت رافداً مهماً للم�شهد الثقايف يف الدولة.

•• ابوظبي-وام:

ا�شت�شاف املركز الوطني للتاأهيل ام�س الأول فى ابوظبي بالتعاون مع منظمة 
ال�شحة العاملية اعمال الجتماع ال�شاد�س لل�شلوكيات الإدمانية وتاأثرياتها على 
الأكادمييني  من  نخبة  مب�شاركة  اليوم  اعماله  يختتم  ال��ذى  العامة  ال�شحة 
و�شبل  ال�شحية  والأعرا�س  الإلكرتونية  الألعاب  اإدمان  لبحث  وذلك  والطباء 
الت�شخي�س وبرامج التاأهيل املرتبطة بال�شتخدام املفرط لالألعاب الإلكرتونية 

وو�شائل التوا�شل والعاب الإنرتنت.
وقال �شعادة الدكتور حمد عبداهلل الغافري، مدير عام املركز الوطني للتاأهيل 
الألعاب  اإدم���ان  باإ�شافة  ه��ام��ة  خ��ط��وة  “�شهدنا  الج��ت��م��اع  خ��الل  ل��ه  كلمة  ف��ى 
الإلكرتونية اإىل الت�شنيف الدويل لالأمرا�س من منظمة ال�شحة العاملية. حيث 
الإمارات  دول��ة  يف  �شواء  الظاهرة  لهذه  فهمنا  تعميق  يف  اخلطوة  هذه  اأ�شهمت 

العربية املتحدة اأو حول العامل«.
يف  ا  مر�شً الإلكرتونية  الأل��ع��اب  ب��اإدم��ان  الع���رتاف  “ي�شهم  �شعادته:  واأ���ش��اف 
لتتبع  الفر�شة  لنا  ويوفر  به.  امل�شابني  مل�شاعدة  م��وارد  وتوفري  برامج  تطوير 
انت�شاره ومناق�شة وتطوير برامج للعالج والتاأهيل و�شبل للمكافحة والوقاية” 

م�شريا اىل ان الألعاب الإلكرتونية تكت�شب �شعبية وا�شعة يف دولة الإمارات حيث 
ُت�شري درا�شة اأجراها مركز نيوزوو املتخ�ش�س يف اإح�شاءات الألعاب الإلكرتونية 
لالألعاب  ���ش��وق   100 اأه���م  ق��ائ��م��ة  �شمن  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  اإىل   2019 يف 
الإلكرتونية ب�شكل دائم، وذلك ا�شتناًدا اإىل م�شادر العائدات فيما ي�شري 80% 
لالألعاب  كممار�شني  اأنف�شهم  اإىل  الدولة  يف  الذكية  الهواتف  م�شتخدمي  من 
الإلكرتونية  لالألعاب  الوا�شعة  ال�شعبية  ان  واو�شح  دوري.  ب�شكل  الإلكرتونية 
علينا  ي��وج��ب  اإدم���ان مم��ا  اإىل  احتمالية حتولها  اإىل  ت�شري  الإم����ارات  دول���ة  يف 
املبادرة واإجراء الدرا�شات الالزمة حول املو�شوع، وذلك لإعداد اإر�شادات ت�شبط 
لال�شتماع  واأتطلع  الإلكرتونية.  الألعاب  وعلى  ال�شا�شات  اأم��ام  امل�شموح  الوقت 
هذا  الجتماع حول  امل�شاركون يف  �شيقدمها  التي  والق��رتاح��ات  اإىل اخلال�شة 
املو�شوع . ووفًقا للمركز الوطني للتاأهيل حتول اإدمان الألعاب الإلكرتونية اإىل 
اأمناط الإدم��ان املعروفة، حيثي يبذل املركز  ظاهرة عاملية يجب عالجها مثل 
جهوًدا جبارة يف جمالت الوقاية والعالج والتاأهيل جلميع �شلوكيات واأمرا�س 
الإدمان. وكانت منظمة ال�شحة العاملية قد ادجمت اإدمان الألعاب الإلكرتونية 
عاملًيا  مرجًعا  الت�شنيف  ه��ذا  ُيعد  حيث  ل��الأم��را���س  ال���دويل  ت�شنيفها  �شمن 

موثوًقا لالأعرا�س ال�شحية.

دعم مكتبات �لفجرية باإ�شد�ر�ت د�ر ر��شد للن�شر �مل�شاركة يف �ل�شارقة �لدويل للكتاب

�أكادمييون و�أطباء يناق�شون �مل�شكالت �ل�شحية �ملرتبطة 
بال�شتخد�م �ملفرط لالإنرتنت و�لألعاب �لإلكرتونية
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•• ال�صارقة-الفجر: 

ب��ن��ت �شلطان  ب����دور  ال�����ش��ي��خ��ة  اأك�����دت 
القا�شمي، نائب رئي�س الحتاد الدويل 
 PublisHer موؤ�ش�س  للنا�شرين، 
اأن املراأة تقف على عتبة ف�شل جديد 
�شتكتبه  ال��ن�����ش��ر،  ق��ط��اع  م�����ش��رية  يف 
داع��ي��ة جميع  الأخ�����رى،  ت��ل��و  �شفحة 
واملبدعات  والأدي�����ب�����ات  ال���ن���ا����ش���رات 
 ،PublisHer لالن�شمام اإىل قمة
ودع��م��ه��ا وم�����ش��ان��دت��ه��ا وال��ع��م��ل يداً 
ب��ي��د لإع���ط���اء ال��ن�����ش��اء ال��ع��ام��الت يف 
م�شاحة  ال��ع��امل  ح���ول  الن�شر  جم���ال 
واق����ع �شناعة  ت��غ��ي��ري  وامل�����ش��اه��م��ة يف 
امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل، كونه  ال��ك��ت��اب يف 

ي�شهد تغيريات جذرية.
جاء ذلك خالل كلمة القتها يف افتتاح  
قمة »PublisHer«، الذي ُعِقدت 
يف ن�شختها الأوىل، تزامناً مع احتفاء 
ال�شارقة بنيلها لقب العا�شمة العاملية 
هام�س  على   ،2019 للعام  للكتاب 
ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س ال�����ش��ارق��ة الدويل 
نخبة  وب��ح�����ش��ور   ،2019 ل��ل��ك��ت��اب 
والنا�شرات  وامل��ب��دع��ات  الأدي��ب��ات  م��ن 
احتفى  حيث  والأجنبيات،  العربيات 
و�شّلط  امل�شاركات،  باإبداعات  احل��دث 
الق�شايا  من  جمموعة  على  ال�شوء 
املوؤثر  ب��ال��دور  تتعلق  التي  امل��ح��وري��ة 
والعمل  الن�شر  ���ش��اح��ة  ع��ل��ى  ل��ل��م��راأة 

الثقايف. 
ل  القا�شمي:  ب���دور  ال�شيخة  وق��ال��ت 
اإىل  النا�شرات  بع�س  ت�شل  اأن  يكفي 
املنا�شب القيادية يف اأكر دور الن�شر 
العاملية، ما نتطلع له هو اأن تتم اإعادة 
اللعبة، وكتابة قانون  �شياغة قواعد 
حا�شنة  بيئة  ي�شنع  ج��دي��د  معنوي 
قطاع  بيئة  ت��ك��ون  بحيث  للجن�شني، 
الن�شر، عادلة ومتوازنة والنجاح فيها 

يكون فعال لالأف�شل.
�شلطان  بنت  ب���دور  ال�شيخة  واأك����دت 
الأ�شا�شي  ال����ه����دف  اأن  ال���ق���ا����ش���م���ي 
قمة  ت��ن��ظ��ي��م  وراء  ي��ت��ج��ل��ى  ال�������ذي 
للن�شاء  توفري  هو   ،PublisHer
العامالت يف جمال الن�شر حول العامل 
من�شة فريدة، تكون من الن�شاء واإىل 
الن�شاء، للتعبري عن اآرائهن يف قطاع 
يناق�شن  م��ن��راً  بلدانهن،  يف  الن�شر 

التحديات  خالله  م��ن  وي�شتعر�شن 
التي تواجه م�شريتهن يف املجال.

انطالق  األ��ق��ت��ه��ا يف  ك��ل��م��ة  وخ�����الل   
الأوملبية  البطلة  القمة، قالت  اأعمال 
اب����ت����ه����اج حم����م����د، لع����ب����ة امل�����ب�����ارزة 
حمجبة  م�شلمة  واأول  الأم��ري��ك��ي��ة، 
ت�شارك يف الألعاب الأوملبية ال�شيفية 
جانريو  دي  ري���و  ا�شت�شافتها  ال��ت��ي 
اأول  واأح���������رزت   ،2016 ال����ع����ام  يف 
العامل  ب��ط��ول��ة  ل��ب��الده��ا يف  ذه��ب��ي��ة 
اح��ت�����ش��ن��ت��ه��ا مدينة  ال��ت��ي  ل��ل��م��ب��ارزة 
 :”2014 ق���ازان ال��رو���ش��ي يف ال��ع��ام 
للنا�شرات  كبري  اأث��ر  لها  امللتقى  ه��ذا 
ولكل الن�شاء على وجه الأر���س، فهي 
التي مل حتظى بفر�شة  امل��راأة  �شوت 
اأن تقوم بعمل �شيء خمتلف، ونلم�س 
م��ن خ��الل عقد ه��ذا احل��دث الكثري 
م���ن اخل���ي���ارات ال���واع���دة ال��ت��ي تلوح 
�شعيد  على  ���ش��واء  للن�شاء  الأف���ق  يف 
القت�شادية  اأو  الجتماعية  حياتهّن 

والثقافية«. 
على  حر�شت  كريا�شية   :“ وتابعت 
نقل �شورة مثالية عن املراأة املحجبة 
تغيري  يف  و���ش��اه��م��ت  جم��ت��م��ع��ي،  يف 
امل�شلمة  ل��ل��م��راأة  النمطية  ال�����ش��ورة 
اأ�شعد  الذي  امللتقى  عام، وهذا  ب�شكل 
الكثري  وم���ازال  ط��رح  فيه  باحل�شور 
م��ن الأم�����ور الإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي متّهد 
واملعرفة  الكتاب  خ��الل  من  الطريق 
ليكون  نحبها  التي  البيئة  خلق  نحو 
لدينا الفر�شة باأن نقراأ ون�شتفيد من 
كّل التجارب، كون الوقت بات مالئماً 

للتغري«.  
 

ح�سور  االإمـــاراتـــيـــة..  ــــراأة  امل
العربي  الن�سر  �سعيد  على  مهم 

والعاملي
بعنوان  جل�شاته  اأوىل  امللتقى  وعقد 
الإماراتية يف جمال الن�شر”،  “املراأة 
ناق�شت خاللها دور النا�شرة واملبدعة 
واأثر  باملجال،  الرتقاء  يف  الإماراتية 
الثقايف،  وال���واق���ع  احل��ي��اة  ال��ت��ن��وع يف 
وما الذي يرتتب على املراأة فعله من 
امل��ج��الت، حيث  بهذه  النهو�س  اأج��ل 
خليفة  اليازية  الدكتورة  ا�شت�شافت 
ال�شويدي، والروائية �شاحلة غاب�س، 
والكاتبة دبي بالهول، واأدارتها اإميان 

بن �شيبة. 
ال���ي���ازي���ة خليفة  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
وا�شع  التنوع  مو�شوع  ال�شويدي:” 
ثقافياً،  اأو  وظيفياً  تنوعاً  ك��ان  �شواء 
ونحن كن�شاء تواجهنا مواقف يف هذا 
املجال تختلف عن الرجل، واأ�شتطيع 
على  ي����رك����زون  ال����رج����ال  اإن  ال���ق���ول 
للدار،  يروج  الذي  التجاري  املحتوى 
العتبار  ب��ع��ني  ت�����ش��ع  امل������راأة  ب��ي��ن��م��ا 
باملحتويات  تتعلق  اأخ����رى  اأول���وي���ات 
على  وي��ج��ب  والتعليمية  الإب��داع��ي��ة 
اأن تثبت ح�شورها ب�شكل كبري  امل��راأة 
لديها  ما  تقّدم  واأن  الن�شر  �شاحة  يف 

من مهنية وجدارة«. 
غاب�س:”  �شاحلة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
اأي جم��ال يف عملي ل  اأدخ���ل  عندما 
عداوة  يف  داخلة  اأنني  ذهني  يف  اأ�شع 

اأم امراأة،  اآخ��ر �شواء رج��ل  مع ط��رف 
اأفعال  ردود  ه���ي  ي��ح�����ش��ل  م���ا  ل��ك��ن 
م��ت�����ش��اب��ه��ة، ك��ل ت��ل��ك امل��واج��ه��ات بني 
نتعلم من  وك��ل��ن��ا  ت��ف��ي��د،  ل  اجل��م��ي��ع 
بع�شنا البع�س، بالن�شبة للتعددية ل 

اأكتفي للن�شر للن�شاء وح�شب«.
“اأحد  من جانبها قالت دبي بلهول: 
الأ�شباب التي دفعتني لأن اأكون كاتبة 
�شخ�شيات  وج��ود  ع��دم  لحظت  اأنني 
متثلني من الن�شاء اللواتي اأراهّن يف 
جمتمعي، وك��ل م��ا ق��راأت��ه ع��ب��ارة عن 
اأخرى،  ثقافات  من  م�شوقة  ق�ش�س 
ل��ك��ن��ه��ا مل ت��ك��ن ت��ن��ت��م��ي يل، وق����ررت 
عن  تتحدث  رواي���ة  اأول  يل  تكون  اأن 
نف�شي  اأرى  قوية  ن�شائية  �شخ�شيات 

فيها«
ول��ع��ذوب��ة ال��ق�����ش��ائ��د ن�����ش��ي��ب، حيث 
تخللت القمة اأم�شية لل�شاعرة عفراء 
جمموعة  خاللها  من  قدمت  عتيق، 
خمتارة من الأ�شعار، تراوحت ما بني 
ال����روؤى اجل��م��ال��ي��ة وال��ع��اط��ف��ي��ة التي 
عرت من خاللها عن �شغف �شّمنته 
احتفت  ال���ت���ي  ق�����ش��ي��دت��ه��ا  ل��ك��ل��م��ات 
التي  التفا�شيل  م��ن  ب��ال��ك��ث��ري  فيها 
واحلنني،  وال��وط��ن  ب��ال��ذاك��رة  تتعلق 
وانت�شرت فيها لق�شايا تعي�شها املراأة 

يف خمتلف تفا�شيل احلياة.
وع�����ق�����دت ال���ق���م���ة ج���ل�������ش���ة ح����واري����ة 
ث��ان��ي��ة ا���ش��ت�����ش��اف��ت ف��ي��ه��ا ع�����دداً من 
اجلزائرية  ال��ع��رب��ي��ات؛  ال���روائ���ي���ات 
اإنعام  والعراقية  م�شتغامني،  اأح��الم 
كجه جي، ال�شودانية ليلى اأبو العال، 

وال�شعودية اأميمة عبد اهلل اخلمي�س، 
البودي،  فاطمة  ال��دك��ت��ورة  واأدارت��ه��ا 
رئي�س جمل�س اإدارة دار العني للن�شر 
امل�������ش���ري، ت���ن���اول���ت احل����دي����ث حول 
“املراأة يف الأدب: املوؤلفون والنا�شرون 
من العامل العربي”، وناق�شت م�شاألة 
ال��رواي��ات والإب���داع  امل���راأة يف  تنميط 
ودور الرتجمة يف تعريف العامل على 

اإبداعات املوؤلف.
وقالت اجلزائرية اأحالم م�شتغامني: 
“اأنا ل اأعرف يف اأي منط اأكتب، ذاكرة 
ل���و حذفتي  اجل�����ش��د ق��ي��ل يل ك���ث���رياً 
ال��غ��الف ل��ن ي��ع��رف م��ن ال���ذي كتبها 
هل هو رجل اأم ام��راأة، وعندما اأكتب 
ب��ه��ذا الأم���ر، فقد تنّقلت يف  اأف��ك��ر  ل 
تاريخية  رواي����ة  كتبت  اأمن����اط،  ع���دة 
وكتبت  الن�شائي،  بالعمل  �شلة  ذات 
الن�شو�س الأدبية مثل �شهياً كفراق، 
اأن يقيد  ويف العموم الكاتب ل يجب 
حتّد  كونها  النمطية  ه��ذه  يف  نف�شه 
ونتغري،  نتطور  نحن  اإب��داع��ات��ه،  من 

وم�شكونون بعدة �شخ�شيات«.
الن�شر والرتجمة  وبخ�شو�س وكالء 
اأفز  مل  ن��ا���ش��رت��ي  ل���ول  اأن����ا  قالت:” 
لدي  وك��ان  حمفوظ،  جنيب  بجائزة 
الأدب  يف  جن��م��ة  اأك����ون  اأن  ال��ف��ر���ش��ة 
قيمي  عن  اأتنازل  مل  لكنني  بفرن�شا، 
ومعتقداتي العربية من اأجل اأي جناح، 
ويف احلقيقة اإذا اأراد الكاتب اأن ينجح 
يف هذا املجال عليه اأن يروج لل�شورة 
النمطية التي يريدها الغرب، واأنا ل 
تدعم  اأن  �شرورة  هناك  واأج��د  اأقبل، 

الكاتب  الن�شر  وموؤ�ش�شات  احلكومات 
ليتعرف  الأج��ن��ب��ي  ل��ل��ق��ارئ  وتو�شله 

على منجزاته.
العراقية  الروائية  قالت  جهتها  من 
ال�شورة  “ق�شية  ج���ي:  ك��ج��ه  اأن���ع���ام 
قبل  موجودة  كانت  للمراأة  النمطية 
م���ا ي��زي��د ع���ن اأرب���ع���ة ع���ق���ود، عندما 
امل��راأة تكتب عن هموم وطنها،  ب��داأت 
ول ميكن التمييز بني الرجل واملراأة، 
عمل  يف  �شاركن  الن�شاء  اآلف  هناك 
�شيا�شي، وال�شوؤال: هل ميكن اأن اأكتب 
عن منط اأنثوي بحت؟ ل، كون املراأة 
ان��خ��رط��ت يف ه��م��وم وط��ن��ه��ا، واأع���ادت 
يف  ذاتها  وو�شعت  بل  نف�شها،  تعريف 

املكان الذي ت�شتحقه كمواطنة«.
ليلى  ال�شودانية  الروائية  وا�شتهلت 
“الكتابة  قائلة:  حديثها  ال��ع��ال  اأب���و 
�شد النمط عبء، واأنا كروائية اأكتب 
النقاط،  ل��ه��ذه  اأت���ط���رق  ول  ب��ح��ري��ة 
اأروي  اأن  ال�شروري  من  باأنه  واأ�شعر 
ف��ق��ط ول اأن���ظ���ر ل���ه���ذه الأم������ور ول 
اأ���ش��غ��ل ن��ف�����ش��ي ب��ه��ا، لأن���ه���ا حت����ّد من 
الإبداع ومن ال�شعب اأن يتم احلديث 
عن الرجل مبعزل عن املراأة والعك�س 
�شحيح، واأنا كروائية لدّي هّم عربي 
الأجنبي  القارئ  اإىل  اإي�شاله  اأح��اول 
بلغته كوين بداأت الكتابة يف ا�شكتلندا، 
وواق�����ع ال��ن�����ش��ر ي��خ��ت��ل��ف ع���ن الوطن 
حمددة  اأنظمة  هناك  اأن  اإذ  العربي، 
ترجمت  واأع���م���ايل  ال��ن�����ش��ر،  لعملية 
بالو�شول  واه��ت��م��م��ت  ل��غ��ة،   15 اإىل 
وال�������ش���وداين،  ال���ع���رب���ي  ال����ق����ارئ  اإىل 

اأقابل  اآخ�����ر، وع��ن��دم��ا  ودخ���ل���ت ع���امل���اً 
عاملهم  ه���ذا  اأن  اأرى  ال��ع��رب  ال���ق���راء 
الكثري من  واأمل�س  يعي�شونه  ما  وه��ذا 
التطورات على �شعيد الن�شر العربي 
وهذا اأمر مب�شر باخلري«. من جهتها 
ق���ال���ت ال�����ش��ع��ودي��ة اأم��ي��م��ة ع��ب��د اهلل 
للعقل  �شمة  التنميط  اخلمي�س”: 
ال�شيء  تنميط  م��ن  ولب��د  الب�شري، 
الإن�شان  ينمط  وعندما  فهمه،  ليتم 
�شيئاً ما يخ�شعه لراأيه امل�شبق، ويجب 
القول اإن املراأة عر التاريخ مل تدخل 
والتاريخ  ر���ش��م��ي،  ب�شكل  الن�س  اإىل 
امل��راأة يف  باأيدي ذكورية، وبقيت  كتب 
هام�س الن�س، ومت و�شع الكالم على 

ل�شانها، وكانت متوارية يف الظل«.
ونظت القمة جل�شة ثالثة ا�شت�شافت 
ال�شويدية  ال��ك��ات��ب��ة  م���ن  ك����اًل  ف��ي��ه��ا 
ج���ي�������ش���ي���ك���ا ج�����ارل�����ف�����ي، وال�����روائ�����ي�����ة 
دامي،  اإليزابيتا  الإيطالية  والنا�شرة 
ت�شي�شال،  اأوبيال  املالوية  وال�شاعرة 
ب���ول���وك���ي، مدير  اأح������الم  واأدارت�����ه�����ا 
لالآداب،  الإم����ارات  ط��ريان  مهرجان 
تطرقت للحديث عن دور املراأة حول 
وا�شتعرا�س  الن�شر،  جمال  يف  العامل 
من  وغ��ريه��ا  لديهّن،  الكتابة  ت��اري��خ 

الق�شايا.
وا�شتهلت ال�شويدية جارلفي حديثها 
يوؤمن  جمتمع  يف  ع�شت  بالقول”: 
بامل�شاواة بني اجلن�شني، وتوافرت يل 
اأكن  الفر�س مثلي مثل الرجال ومل 
اأعلم ماذا يعني م�شطلح التمييز بني 
هذا  اأب���داأ  اأن  على  وعملت  اجلن�شني، 

امل��ج��ال واأ���ش��ب��ح��ت ن��ا���ش��رة وك���ان هذا 
اأم��راً رائ��ع��اً، وك��ان هناك ق�شية كيف 
اأ�شخا�شاً  يناف�شن  اأن  للن�شاء  ميكن 
اآخرين خا�شة الن�شاء اللواتي يعملن 
اإذ  وال���ن�������ش���ر،  ال���ث���ق���اف���ة  يف جم������الت 
املراأة  تبحث  اأن  ال�����ش��روري  م��ن  ك��ان 
ال��ت��ع��اون وتبادل  ل��ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل  ع���ن 
امل�شتقبل  �شتجلب  ال��ت��ي  اخل�����رات، 
اأعماًل  للقراء  وتقدم  للكاتبة  الباهر 
جميلة«. من جهتها قالت الإيطالية 
وال����دي  م���ن  ت��ع��ل��م��ت  “لقد  دام������ي: 
منذ  ك��ان��ت  وال��ظ��روف  الن�شر،  مهنة 
عن الآن، يف  متاماً  خمتلفة  عام   45
اإيطاليا، وكانت احلياة �شعبة، وبداأت 
ب����دار ن�����ش��ر خ��ا���ش��ة ل���وال���دي، وكانت 
التي تباع  متخ�ش�شة بكتب الأطفال 
يف خمتلف اأن��ح��اء ال��ع��امل، وم��ن اأجل 
كالرجل  املهني  الن�شر  اإىل  الو�شول 
لبد من املناف�شة ب�شكل اأكر مرتني 
منه، ولبد اأن يكون هنالك منهج يف 
احلياة، واأن تتعلم املراأة التمييز اأكرث 
من اأي �شخ�س اآخر، وبالطبع لبد اأن 

يكون التميز خمتلفاً«.
اأما ال�شاعرة املالوية فقالت:” بداأت 
يف كتابة ال�شعر عندما ذهبت للدرا�شة 
يف اأمريكا، لقد حققت ح�شوراً ثقافياً 
اأفريقية واأعتز بهذا  متميزاً كمثقفة 
الن�شر  اأن  ال��ق��ول  احل�����ش��ور، ومي��ك��ن 
احلديث مل يحدث اأن م�شكالت على 
بني  املناف�شة  ك���ون  التمييز،  �شعيد 
موجودة،  غريهم  اأو  اأفارقة  اجلميع 
وو�شائل التوا�شل فتحت املجال لن�شر 
واأن��ا ل  املوؤلفات،  الكتب وغريها من 
اأ�شعى لأن اأكون اأف�شل كاتبة بالعامل 
واأقدم  القراء  األهم  اأن  اأري��د  ما  بقدر 

لهم اجلمال يف الكلمات«.
ال�شيخة  ك��ّرم��ت  ال��ق��م��ة،  ن��ه��اي��ة  ويف 
الرعاة،  القا�شمي  �شلطان  بنت  ب��دور 
الإماراتيني،  النا�شرين  جمعية  وهم 
ومكتبات  للن�شر،  ال�شارقة  وم��دي��ن��ة 
ال�شارقة  وم��ك��ت��ب  ال��ع��ام��ة،  ال�����ش��ارق��ة 
العا�شمة العاملية للكتاب، كما كرّمت 
الداعمني وهم، نادي �شيدات ال�شارقة، 
الإلكرتوين  للت�شوق  اأُن��ا���س  ومتجر 
جلميع  اخلا�س  التكرمي  جانب  اإىل 
القمة من  امل�����ش��ارك��ات يف  امل��ت��ح��دث��ات 

اأديبات ومبدعات ونا�شرات.
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•• دبي-وام:

اختتم جممع الفقه الإ�شالمي الدويل جل�شات الدورة الرابعة والع�شرين والتي 
اأقيمت يف اإمارة دبي ونظمتها دائرة ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي باإ�شدار 
جمموعة من القرارات والتو�شيات ال�شرعية حول عدد من الق�شايا والنوازل 

الفقهية الهامة التي نوق�شت على مدار اأيام املوؤمتر الثالثة .
ق��رارات ت�شمن كل منها تو�شيات حول  واأ�شدر املجمع يف ختام جل�شاته ت�شعة 
العملة  الذكية وارتباطها مبو�شوع  بالعقود  التي متثلت  املطروحة  املو�شوعات 
الرقمية والت�شخم وتغيري قيمة العملة وعقود الفيديك والت�شامح يف الإ�شالم 
وحتقيق الأم���ن ال��غ��ذائ��ي وامل��ائ��ي ل��دى ال���دول الإ���ش��الم��ي��ة واجل��ي��ن��وم الب�شري 
ودور  املالية  املوؤ�ش�شات  يف  التحوط  وعمليات  امل�شتقبلية  احليوية  والهند�شة 

الرتبية الدينية يف حتقيق ال�شالم والعمالت الإلكرتونية.
وفيما يتعلق بالتو�شية اخلا�شة مب�شاألة العقود الذكية ومدى ارتباطها مبو�شوع 
العملة الرقمية .. اأ�شدر املجمع القرار رقم 230 1--24 الذي اأكد على قرار 
املجمع ال�شابق ب�شاأن حكم اإجراء العقود باآلت الت�شال احلديثة بجميع فقراته 
الذكية  العقود  امل�شتقلة عن  الإلكرتونية  العقود  الذي ينطبق على  الأم��ر  وهو 
البت يف  تاأجيل  واآلية تنفيذها وقرر  الذكية  العقود  و�شرح قرار املجمع مفهوم 
املو�شوع اإىل حني عقد ندوة متخ�ش�شة حول هذه امل�شاألة لدرا�شة كافة جوانبها 
ت�شني  كالبلوك  املتقدمة  التقنية  املجالت  يف  متخ�ش�شني  دعوة  ا�شتح�شان  مع 

والعمالت امل�شفرة للم�شاركة يف هذه الندوة.
واأكد قرار املجمع رقم 231 2--24 ب�شاأن الت�شخم وتغيري قيمة العملة على 
قراره ال�شابق املتعلق بالت�شخم الي�شري واأرجع تقدير الت�شخم الفاح�س اإما اإىل 
اأن��ه يف حال ح�شول  اإىل  القرار  واأ�شار  التحكيم  اأو  الق�شاء  اإىل  واإم��ا  الرتا�شي 
عند  واملدين  الدائن  اتفاق  من  مانع  فال  الدْين  ن�شوء  بعد  الفاح�س  الت�شخم 
ال�شداد على رد الدين بالقيمة اأو توزيع ال�شرر بني الطرفني �شلحاً كما يجوز 
اإم�شاوؤه ق�شاًء اأو حتكيماً فيما ل يجوز التفاق على ذلك عند التعاقد.. واأكد 
-9--115 ال��واردة يف قراره رقم  املجمع على تو�شيته للحكومات الإ�شالمية 

12 والتي ت�شمنت 12 بندا.
وفيما يتعلق بعقود الفيديك ..عرف قرار املجمع رقم 232 3---24 مفهوم 
اللتزام  فيها  مت  اإذا  �شرعا  ج��ائ��زة  العقود  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���ش��ار  الفيديك  عقود 
بالأحكام وال�شوابط ال�شرعية وذلك قيا�شاً لها على عقد ال�شت�شناع والإجارة 
وكذلك العقود التي يتحول فيها الر�شا بتغري حمل العقد وقت �شريانه كي ل 
اأو م�شاحنة وذلك ل�شبق الرتا�شي على حكم وذلك  ين�شاأ عن ذلك التغري نزاع 
باللجوء للتحكيم املقبول من اأطرافه ولأن ما قد يحدث فيه من زيادة مالية 
لالأ�شرار  تعوي�س  هو  واإمن��ا  الوفاء  للتاأخري يف  مقابال  لي�س  عليه  املتفق  على 
ب�شبب تغري ظروف  اأو  الأخ��ر  الطرف  ب�شبب من  اأطرافه  اأح��د  تلحق  التي قد 

التنفيذ اأو تكلفته.
و�شرورته  الإ�شالم  الت�شامح يف  ب�شاأن   24---4  233 رقم  املجمع  قرار  واأك��د 
املجتمعية والدولية واآثاره على القرارات والتو�شيات ال�شادرة �شابقاً عن جمل�س 
اأ�شيل  الت�شامح مبداأ  اأن  اإىل  .. م�شرياً  ال�شلمي  التعاي�س  اإىل  والداعية  املجمع 
وردت اأدلته يف القراآن الكرمي وال�شنة النبوية املطهرة وباأن امل�شلمني ماأمورون 

بالت�شامح بني بع�شهم البع�س وبينهم وبني غريهم.
واأفاد القرار اإىل احلاجة املا�شة للعمل مببداأ الت�شامح يف ال�شلوك والأق��وال يف 
وجهود  املجال  هذا  يف  الدولية  والإعالنات  باملبادرات  ..م�شيدا  املجالت  جميع 
دعت  تو�شيات  عدة  القرار  واأدرج  والتعاي�س.  الت�شامح  لتحقيق  الإم��ارات  دول��ة 
الديني  اخل��ط��اب  يف  وت�شمينها  ال��رتب��وي��ة  امل��ن��اه��ج  يف  الت�شامح  قيمة  لإدراج 
واإبرازها يف و�شائل الإعالم وحثت املتخ�ش�شني واملفكرين على الهتمام بالكتابة 
عن هذه القيمة ال�شامية ودعت الأمم املتحدة لتبني ت�شريعات واإبرام معاهدات 

ملزمة جترم العن�شرية والإق�شاء والقبلية والتمييز العن�شري.
ال��غ��ذائ��ي وامل��ائ��ي ملعنى كال  5--24 ب�شاأن الأم���ن   234 ال��ق��رار رق��م  وت��ط��رق 
الدول  حكومات  ت�شع  اأن  �شرورة  على  �شددت  تو�شيات  �شت  و�شمل  املفهومني 
اأنه  واأك���دت  اهتماماتها.  مقدمة  يف  والغذائي  املائي  الأم��ن  ق�شية  الإ�شالمية 
على امل�شلمني �شرعاً القت�شاد يف ا�شتهالك املاء والغذاء واأنه يتعني على العلماء 
الأمن  حتقيق  على  امل�شاعدة  الو�شائل  لإيجاد  الجتهاد  املتخ�ش�شني  امل�شلمني 
م�شكلة  ملواجهة  بينها  فيما  للتعاون  الإ�شالمية  ال��دول  ودع��ت  واملائي  الغذائي 
نق�س املاء والغذاء وا�شتخدام التقنيات احلديثة يف اإنتاج البذور وحت�شني و�شائل 
التنمية الزراعية.. واأكدت التو�شيات اأنه على الدول الإ�شالمية ال�شتفادة مما 
امل��وارد الزراعية من خالل العمل مببداأ  جاءت به ال�شريعة الإ�شالمية لتنمية 

اإحياء املوات ب�شوابطه ال�شرعية.
وعن م�شاألة اجلينوم الب�شري والهند�شة احليوية امل�شتقبلية .. جاء القرار رقم 
الدورة 21 من املجمع ب�شاأن هذه امل�شاألة  قرار  على  ليوؤكد   -  24--6  235
الطبية  املرجعيات  عليها  �شادقت  اإذا  اجليني  التحرير  تقنية  اإباحة  على  واأك��د 
الأمرا�س  م��ن  ال��وق��اي��ة  يف  طبية  لأغ��را���س  ا�شتخدامها  و���ش��رط  العالقة  ذات 
الوراثية وعالجها واأن تكون هناك اإجراءات تنظيمية �شارمة للتاأكد من احرتام 

الأ�شخا�س امل�شمولني باملعاجلة.
واأو�شح القرار اأنه ل يجوز �شرعا العتماد على تقنية نقل امليتوكوندريا “مولد 
الطاقة من اخللية” من بوي�شة امراأة �شليمة مع احلام�س النووي اإىل امراأة 
العالج  على  م�شتع�شية  للميتوكوندريا  النووي  احلام�س  يف  عطب  من  تعاين 

وذلك منعا لختالط الأن�شاب.
ودعا القرار رقم 236 “7-24” ب�شاأن دور الرتبية الدينية يف تعزيز ال�شالم 
تنظيم  موا�شلة  واإىل  ال�شريفة  النبوية  وال�شنة  الكرمي  بالقراآن  الهتمام  اإىل 
اإقليمية لتعزيز دور الرتبية  اإقليمية و�شبه  موؤمترات وندوات وحلقات درا�شية 

الدينية والتعليم الديني يف حتقيق ال�شالم .. كما دعا الدول الأع�شاء لت�شكيل 
جلان متخ�ش�شة لدرا�شة مناهج التعليم الديني فيها لتقومي مدى ان�شجامها 
الدول  يف  املخت�شة  ال��رتب��وي��ة  واجل��ه��ات  والتعاي�س  واحل����وار  ال�����ش��الم  قيم  م��ع 
التعليمية.  مناهجها  ال�شالم يف  على  الدينية  الرتبية  مادة  لت�شمني  الأع�شاء 
اهلل  تكرمي  على  الديني  التعليم  مناهج  يف  الرتكيز  اأهمية  على  القرار  و�شدد 
تعاىل لالإن�شان وعلى اإبراز املهارات واملفاهيم التي تعزز القيم الدينية ال�شمحة 
وعلى �شرورة ن�شر برامج متطورة لتعليم اللغة العربية واعتماد مناهج الرتبية 
بالو�شائط احلديثة.. وتطرق القرار اإىل تطوير طرائق التدري�س واأهمية اإعداد 
توجيه  وتتوىل  الو�شطية  على  الرتبية  تعزز  بحثية  ومراكز  تاأ�شيلية  درا�شات 
ال�شالم  ثقافة  م�شامني  تعزيز  ���ش��رورة  على  ال��ق��رار  واأك���د  امل�شلمني.  واإر���ش��اد 
والهتمام بتدري�س الفقه املقارن والدفاع عن التعليم الديني وتطوير مناهجه 

واإبراز املفاهيم ال�شحيحة ب�شاأن املراأة يف الإ�شالم.
وحتدث القرار رقم 237 8---24 ب�شاأن العمالت الإلكرتونية عن مفهوم هذه 
العمالت والآليات وخماطر التعامل معها وعن التعامل مع العمالت الرقمية 
املرمدة “امل�شفرة” من خالل املن�شات الإلكرتونية املتاحة عر الإنرتنت ب�شكل 

مبا�شر اأو من خالل �شما�شرة.
واأفاد القرار باأنه وبالنظر لالأبحاث التي مت عر�شها واملناق�شات التي دارت فقد 
وبالتايل  نظر..  حمل  ت��زال  ل  ال�شرعي  احلكم  يف  موؤثرة  ق�شايا  ثمة  اأن  تبني 
ونظرا ملا يكتنف هذه العمالت من خماطر عظيمة وعدم ا�شتقرار التعامل بها 

فقد اأو�شى املجل�س مبزيد من البحث والدرا�شة للق�شايا املوؤثرة يف احلكم.
وتطرق القرار رقم 238 “9-24” ب�شاأن عمليات التحوط يف املوؤ�ش�شات املالية 
الإ�شالمية للتو�شيات ال�شادرة عن الندوة العلمية التي عقدها املجمع حول هذه 
امل�شاألة واأكد على قرارات املجمع يف دورته 23 بخ�شو�س التحوط يف املعامالت 
القرار  وف�شل  املتعددة..  و�شيغها  التحوط  ملعامالت  العام  املعنى  و�شرح  املالية 
و�شرح  �شرعاً  املمنوعة  العام  باملعنى  “احلماية”  التحوط  معامالت  تبيان  يف 
لأدوات  التف�شيلية  ال�شرعية  الأحكام  بني  كما  واأ�شباب عدم جوازها  مفاهيمها 

التحوط البديلة للم�شتقات املالية.
واأو�شى القرار املجال�س ال�شرعية وهيئات الفتوى والرقابة ال�شرعية والعلماء 
وال�شوابط  الإ���ش��الم��ي��ة  ال�شريعة  مقا�شد  م��راع��اة  ب��ني  ب��اجل��م��ع  وال��ب��اح��ث��ني 
الإ�شالمية  املالية  املنتجات  هيكلة  يف  الجتهاد  عند  للعقود  اجلزئية  ال�شرعية 

ب�شفة عامة و�شياغة عقود التحوط على وجه اخل�شو�س.
وكذلك  املوؤ�ش�شات  م�شتوى  على  واخلزينة  ال�شتثمار  اإدارات  القرار  اأو�شى  كما 
اجلهات التي تتوىل اإعداد ال�شيا�شات النقدية واملالية يف الدول بتحقيق التوازن 
جهة  من  احلقيقي  والن�شاط  ال��رثوة  وبني  جهة  من  والديون  اللتزامات  بني 
الن�شاط  على  ت��وؤث��ر  التي  ال�شتدانة  يف  الإغ���راق  ع��دم  على  وباحلر�س  اأخ���رى 

القت�شادي بوجه عام.

�لإمار�ت للدر��شات يعقد موؤمتره موؤمتر جممع �لفقه �لإ�شالمي �لدويل يف دبي يختتم جل�شاته بالتو�شيات
�ل�شنوي �لعا�شر للتعليم 12 نوفمرب

•• اأبوظبي - وام:

و13   12 يومي  ال�شرتاتيجية،  والبحوث  للدرا�شات  الإم���ارات  مركز  يعقد 
نوفمر اجلاري موؤمتره ال�شنوي العا�شر للتعليم حتت عنوان: التعليم ووظائف 

امل�شتقبل: تاأهيل الرثوة الب�شرية ل�شتكمال م�شرية التنمية الإماراتية.
ي�شارك يف املوؤمتر معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح ومعايل 
ح�شني بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم ومعايل �شارة بنت يو�شف 
فالو  املتقدمة ومعايل جن��اة  العلوم  امل�شوؤولة عن ملف  دول��ة  وزي��رة  الأم��ريي 
باجلمهورية  �شابقا،  العلمي  والبحث  العايل  والتعليم  الرتبية  وزيرة  بلقا�شم، 
ياأتي  واخل����راء.  واملتخ�ش�شني  والباحثني  امل�شوؤولني  م��ن  وع��دد  الفرن�شية 
والبحوث  للدرا�شات  الإم��ارات  للتعليم من قبل مركز  ال�شنوي  املوؤمتر  انعقاد 
للتعليم،  الق�شوى  لالأهمية  املتعاظم  اإدراك����ه  م��ن  ان��ط��الق��اً  ال�شرتاتيجية 
اأي جمتمع  م  التنمية، وعماد تقدُّ الرئي�شي لعملية  الذي يعد مبنزلة املحرك 
وتطوره.. ويجري الهتمام هذا العام بالرثوة الب�شرية ملا لذلك من دور حا�شم 

يف العملية الرتبوية مع الرتكيز على تطبيقات الذكاء ال�شطناعي.
ويركز املوؤمتر على واحدة من الق�شايا احليوية التي باتت ت�شتحوذ على اهتمام 
جميع دول العامل يف الآونة الأخرية، وهي ق�شية التعليم ووظائف امل�شتقبل، يف 
ظل التحولت املت�شارعة وغري امل�شبوقة التي اأفرزتها الثورة ال�شناعية الرابعة 
الت�شاوؤلت  من  العديد  بدورها  تثري  التي  ال�شطناعي،  الذكاء  وتكنولوجيا 
حول م�شتقبل منظومة التعليم وعالقتها بوظائف امل�شتقبل، وخا�شة يف ظل 
الدرا�شات التي تتوقع اأن حتل الروبوتات والأجهزة الذكية فيها حمل الإن�شان 
الفكرة  املقبلة. وتتمثل  ال�شنوات  الكثري من جمالت احلياة والوظائف يف  يف 
واملهارات  املعارف  على  تعتمد  باتت  امل�شتقبل  وظائف  اأن  للموؤمتر  اجلوهرية 
قادرة  دول��ة  اأي  يف  التعليم  منظومة  كانت  وكلما  واحلديثة،  والتقنية  الفنية 
تناف�شيتها على  تعزيز  ق���ادرة على  ك��ان��ت  وامل��ع��ارف،  امل��ه��ارات  ه��ذه  اإن��ت��اج  على 
جل�شتني  منها  جل�شات؛  اأرب��ع  على  املوؤمتر  وي�شتمل  املتقدمة.  ال��دول  خريطة 
يف اليوم الأول، الأوىل بعنوان: “التعليم واإعداد اأجيال اإماراتية تواكب الثورة 
الطموحات  بني  امل�شتقبل  “وظائف  بعنوان:  والثانية  الرابعة”،  ال�شناعية 
منها:  املهمة  الق�شايا  من  العديد  مناق�شة  خاللهما  و�شيتم  والتحديات”.. 
الهمم  اأ�شحاب  وفر�س  احلديثة،  التعليم  وتكنولوجيات  ال�شطناعي،  الذكاء 
بعنوان:  الأوىل  جل�شتني  الثاين  اليوم  وي�شمل  امل�شتقبل.  تنمية  يف  ك�شركاء 
دولية  “جتارب  بعنوان:  والثانية  امل�شتقبل”،  وا�شت�شراف  العايل  “التعليم 
ناجحة يف جمال التعليم”.. و�شتناق�س اجلل�شتان ق�شايا حيوية عدة منها: دور 
التعليم وبناء اقت�شاد املعرفة وجت��ارب كل من  البحث العلمي يف دفع م�شرية 

�شنغافورة وكندا وفنلندا يف جمال التعليم.
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عربي ودويل

الأول اجلمعة  اأم�س  ال�شودان،  يف  ال�شعبي”  الدفاع  “جماهدو  هدد 
للمحكمة  الب�شري  عمر  امل��ع��زول  الرئي�س  �ُشلم  اإذا  ال��ب��الد،  ب��اإح��راق 

اجلنائية الدولية، وفق موقع “�شودان تربيون” الإخباري، .
“راأينا بع�س الذين تولوا اأمر هذه البالد  وقالت اجلماعة يف بيان 
قرباناً  الدولية،  اجلنايات  حمكمة  اإىل  الب�شري  بت�شليم  ي�شرحون 
هذا  على  اقت�شادياً  ح�شاراً  فر�شت  التي  ال�شهيونية  للمنظمات 
“اأي حماولة ملحاكمة الب�شري �شتكون ما مل  اأن  واأ�شافت  ال�شعب”، 
يتح�شبون له، وهذا يعني احلريق ال�شامل الذي لن ي�شلم منه اأحداً، 
ول عذر ملن اأنذر«. وياأتي التهديد بعد اإعالن قوى احلرية والتغيري 
يف الأ�شبوع املا�شي توافقها على ت�شليم الب�شري للمحكمة اجلنائية اإذا 
اأفلت من املحاكمات الداخلية، كما طالب زعيم حزب الأمة القومي 
باآلية لت�شليم الرئي�س  ال�شادق املهدي، بح�شب “اإندبندنت عربية”، 
ت�شليمه   الذي مينع  القانون  ال��دويل، وو�شف  اإىل اجلنائية  املعزول 
لعتقال  مذكرتني  الدولية  اجلنائية  املحكمة  واأ���ش��درت  بالظامل. 
وارتكاب  اجلماعية،  ب��الإب��ادة  لتهامه  و2010   2009 يف  الب�شري 

جرائم حرب، وجرائم �شد الإن�شانية، وجرائم ت�شفية عرقية.
نوفمر”ت�شرين  يف  تاأ�ش�شت  ال�شعبي  ال��دف��اع  ق���وات  اأن  اإىل  ي�شار 
حروبه  يف  ال��ق��وات  ه��ذه  الب�شري  نظام  ،وا�شتخدم   1989 الثاين” 
�شد احلركات امل�شلحة يف جنوب ال�شودان قبل انف�شاله، ويف دارفور، 

وجنوب كردفان، والنيل الأزرق.

على  لالحتجاج  الفرن�شي  ال�شفري  البو�شنية  ال��رئ��ا���ش��ة  ا�شتدعت 
باأنها  اإميانويل ماكرون الذي و�شف فيه البو�شنة  ت�شريح الرئي�س 

“قنبلة موقوتة” ب�شبب املقاتلني العائدين اإليها.
بدء مفاو�شات  دعم  فرن�شا  رف�س  على  تعليقه  اأثناء  ماكرون  وق��ال 
الحتاد  لع�شوية  الن�شمام  ب�شاأن  واألبانيا  ال�شمالية  مقدونيا  مع 
الأوروبي، اإن اأحد بواعث القلق الرئي�شة لدى الحتاد الأوروبي هو 

البو�شنة.
 واأ�شاف يف مقابلة مع جملة “ذي ايكونومي�شت” الريطانية ن�شرت 
اأول اأول من اأم�س اخلمي�س “اإذا كنتم قلقني ب�شاأن هذه املنطقة، فاإن 
البو�شنة  اإنها  األبانيا،  ال�شمالية ول  الق�شية الأوىل لي�شت مقدونيا 
والهر�شك، القنبلة املوقوتة التي بداأت العد التنازيل بجوار كرواتيا، 
الرئا�شة  وق��ال��ت  ال��ع��ائ��دي��ن«.  الإره���اب���ي���ني  م�شكلة  ت��واج��ه  وال��ت��ي 
البو�شنية يف بيان اإن زيليكو كوم�شيت�س، الكرواتي الذي يراأ�س حاليا 
على  واأطلعه  رو���ش��ون  جيوم  ال�شفري  ا�شتدعى  البو�شنية،  الرئا�شة 
ودعا  الإره���اب.  ملكافحة  البو�شنة  وجهود  الأج��ان��ب  املقاتلني  اأع���داد 

اأي�شا ماكرون اإىل زيارة البو�شنة.
الذين  امل�شلمني  بني  غا�شبة  فعل  ردود  م��اك��رون  تعليقات  واأث���ارت   
بالغا   250 اإن  البو�شنية  املخابرات  وتقول  ال�شكان.  ي�شكلون ن�شف 
و80 طفال من البو�شنة اأو من بني مهاجري البو�شنة غ��ادروا اإىل 
�شوريا والعراق يف الفرتة من 2012 حتى 2016، حيث ولد 150 

طفال.

رقابية جديدة  لتاأ�شي�س هيئة  الأوروب���ي  الحت��اد  دول  ت�شعى كرى 
مل��راق��ب��ة غ�����ش��ل الأم�����وال يف امل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ال��ي��ة، وذل����ك ب��ع��د �شل�شلة 
ف�شائح هزت بع�س بنوك الحتاد. وذكرت اأملانيا، وفرن�شا، واإيطاليا، 
املوؤلف من  التكتل  اأن  واإ�شبانيا، وهولندا، ولتفيا يف بيان م�شرتك، 
28 بلداً يحتاج اإىل رقابة مركزية لر�شد تدفق الأموال القذرة على 
نظامه املايل. وتاأتي اخلطوة بعد اإغالق بنوك اأوروبية ب�شبب غ�شل 
اأموال يف لتفيا، ومالطا، وقر�س، كما تورطت بنوك كبرية يف دول 
اأوروبا يف معامالت احتيالية مبليارات اليورو من  البلطيق و�شمال 
اإ�شتونيا، يف عمليات  اأم��وال رو�شية قذرة عر فرع لبنك دان�شكي يف 
ُو�شفت باأ�شواأ ف�شيحة غ�شل اأموال بالقارة. وذكر البيان اأن احلاجة 
املتكرر  الف�شل  بعد  ظهرت  الأوروب���ي،  لالحتاد  تابعة  اإ�شراف  لهيئة 

لأجهزة رقابية حملية يف ر�شد، ومكافحة غ�شل الأموال.

عوا�صم

اخلرطوم

�رساييفو

بروك�سيل

و��شنطن تاأمل تدخاًل �أمميًا لختيار �لد�لي لما 
 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

الأمم  تتدخل  اأن  تاأمل  املتحدة  الوليات  اأن  كبري  اأمريكي  م�شوؤول  �شرح 
املتحدة ب�شرعة يف اختيار الدالي لما املقبل ملنع ال�شني من التاأثري على 

عملية تعيينه.
وقال �شام براونباك ال�شفري الأمريكي املكلف احلرية الدينية الذي التقى 
موؤخرا الدالي لما البالغ من العمر 84 عاما يف دارام�شال بالهند “اآمل 

اأن تنظر الأمم املتحدة يف هذه الق�شية«.
واأ�شاف “من ال�شروري اإجراء نقا�س عاملي قريبا جدا لأنه �شخ�شية عاملية 
مو�شحا اأن الوليات املتحدة �شت�شعى للح�شول اإىل دعم  تاثريها عاملي”، 
البوذيني  اإىل  يعود  “اأمر  املقبل  ال��دالي لما  اختيار  يكون  اأن  ملبداأ  دويل 

التيبتيني ولي�س اإىل احلكومة ال�شينية«.
وتابع براونباك اأن هذه املناق�شات مهمة “لأن احلزب ال�شيوعي )ال�شيني( 

فكر بالتاأكيد كثريا يف هذه امل�شاألة«.
واأ�شاف اأن ال�شني التي ت�شغل مقعدا دائما يف جمل�س الأمن الدويل ومتلك 

حق النق�س )الفيتو( “لديها خطة وعلينا اأن نرد بخطة اأي�شا«.
وتباطاأت وترية تنقالت الدالي لما واأدخل اإىل امل�شت�شفى يف ني�شان-ابريل 

ب�شبب اإ�شابته بالتهاب رئوي. لكنه يوؤكد اأن حالته ال�شحية جيدة.
وقال امل�شوؤول الأمريكي اإن الدالي لما اأكد له “�شاأعي�س 15 اأو ع�شرين 

عاما اأخرى و�شاأبقى رغم احلكومة ال�شينية«.
ويدرك النا�شطون التيبتيون وبكني اأن موت تينزين جيات�شو اأ�شهر كاهن 
ذاتي  اإىل حكم  ال�شعي  توقف حملة  اإىل  ي���وؤدي  اأن  ال��ع��امل ميكن  يف  ب��وذي 

للمنطقة الواقعة يف الهيماليا.
وقد تعني ال�شلطات ال�شينية الدالي لما التايل على اأمل اختيار �شخ�س 

اأكرث ميال اإىل قبول هيمنتها.

االحتاد االأوروبي وبريطانيا لي�سا م�ستعدين لهذا االأمر 

قطع يد �إير�ن يف �لعر�ق ولبنان يجنب �لبلدين �حلرب �لأهلية

�لألو�ن لغة »�لثورة« على جدر�ن بغد�د
•• بغداد-ا ف ب:

يف �شاحة التحرير و�شط بغداد، يرتجم املحتجون “الثورة” 
التي ي�شعون من خاللها اإىل “اإ�شقاط النظام”، من خالل 
جداريات ملونة يظهرون فيها احلال التي ياأملون اأن تكون 

عليها بالدهم.
ت��ب��دو ف��اط��م��ة ح�����ش��ام )20 ع��ام��اً( ال��ت��ي ت��رت��دي قفازات 
بتوجيه فريق  الأل��وان، م�شغولة جداً  بال�شتيكية تغطيها 

ر�شامني لتنفيذ جدراية اليوم
واأجن����زت ه���ذه ال�����ش��اب��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع اآخ���ري���ن، ق��ب��ل فرتة 
نومي  الأمريكية  الأي��ق��ون��ة  م��ن  عراقية  ن�شخة  ق�شرية، 
اإ�شارة  يف  الثانية،  العاملية  احل��رب  يف  ا�شتهرت  التي  باركر 
الحتجاجات.  يف  ي�����ش��ارك��ن  ال��ل��وات��ي  ال��ف��ت��ي��ات  ج��ي��ل  اإىل 
فاطمة  ن�شاوؤنا”.وتقوم  ه��م  “هكذا  ع��ب��ارة  اأ�شيفت  كما 
حتت  ميتد  نفق  جانب  على  اأخ��رى،  جدارية  بر�شم  اليوم 
للمتظاهرين  رئي�شي  ب�شعار  تلوح  التحرير، لمراأة  �شاحة 

العراقيني، يقول: “نريد وطن«
“لدينا  وردي����اً  ح��ج��اب��اً  ت�شع  ال��ت��ي  ال�شابة  ه��ذه  وحت��دث��ت 
اأي مكان  بلدنا، لكن لي�س لديهم  الفنانني يف  الكثري من 
للتعبري عن فنهم، لذا قررنا ا�شتخدام �شاحة التحرير من 

اأجل ثورة فنية اإ�شافة لثورة بالدنا«.
وجنوب  و���ش��ط  يف  اأخ����رى  متفرقة  وم���دن  ب��غ��داد  وت�شهد 
ال���ث���اين تطالب  ال����ع����راق، اح���ت���ج���اج���ات دخ���ل���ت ���ش��ه��ره��ا 
انطلقت املوجة الأوىل منها يف الأول  ب�”اإ�شقاط النظام”، 
من اأكتوبر “ت�شرين الأول” املا�شي، ثم عادت، بعد اأ�شابيع 
لكنها  نف�شه،  ال�شهر  م��ن   24 يف  لت�شتاأنف  ال��ت��وق��ف  م��ن 
 300 نحو  مقتل  اإىل  اأدى  ال�شلطات  م��ن  بعنف  قوبلت 

ي�شتحقان  ولبنان  وال��ع��راق  ال��ث��ورة.  ���ش��ورة  يف  �شيئ  ب�شكل 
الإيراين  الأعلى  املر�شد  عن تدخل  بعيداً  اختيار م�شارهما 

خامنئي«. 
ويعتر كاتب املقال اأن الق�شة نف�شها تتكرر يف لبنان، حيث 
ت�شكل ملي�شيات حزب اهلل )وكيل اإيران( دولة داخل الدولة؛ 
اإ���ش��الح��ات احل��ري��ري بال�شلل. و�شعد  اأ���ش��اب  ال���ذي  الأم���ر 
احلريري  رفيق  الأ�شبق  ال���وزراء  رئي�س  اب��ن  هو  احل��ري��ري 
ال����ذي مت اغ��ت��ي��ال��ه م���ن ق��ب��ل م��ل��ي�����ش��ي��ات ح���زب اهلل يف عام 

 .2005
اإىل  ودع��ا  بالفعل  ا�شتقال  ق��د  احل��ري��ري  اأن  الكاتب  وي���ورد 
اأعربوا  اإي��ران  انتخابات وطنية مبكرة، ولكن حلفاء  اإج��راء 
البالد  اأن��ح��اء  جميع  يف  املتظاهرين  لأن  اع��رتا���ش��ه��م  ع��ن 
اإيران بتمويل ملي�شيات حزب اهلل  ينتقدون دورهم. وتقوم 
وت�شليحه، ولكن احلزب يواجه �شعوبات مالية الآن ب�شبب 
انخفا�س الدعم املايل من ماليل طهران ب�شكل كبري نتيجة 

العقوبات القت�شادية. 

ماأزق خطري 
ويرى الكاتب اأن  ملي�شيات حزب اهلل باتت يف ماأزق خطري 
املخاطرة  حتمل  بني  ما  الختيار  عليه  يتعني  حيث  فعاًل؛ 

•• لندن-وكاالت:

اأن  ب���ه���رام���ي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي ح��م��ي��د  وال��ن��ا���ش��ط  ال���ك���ات���ب  راأى 
الحتجاجات احلا�شدة التي اندلعت يف العراق ولبنان خالل 
الإقليمية  لال�شرتاتيجية  �شربة  ت�شكل  الأخ��رية  الأ�شابيع 
ملاليل طهران الذين اأنفقوا مليارات الدولرات لتحويلهما 

اإىل دولتني تابعتني للنفوذ الإيراين. 
وكتب يف مقال ب�شحيفة “ذا هريالد”، اأن نظام املاليل يجد 
نف�شه الآن يف خ�شم �شاحات قتال جديدة، ويحدث ذلك يف 
توقيت يعاين فيه من العقوبات القت�شادية القا�شية، ومل 
ف�شاًل  املنطقة،  يف  لوكالئه  الأم���وال  دف��ع  على  ق���ادراً  يعد 
ب�شبب  البالد  داخ��ل  يواجهها  التي  املتزايدة  املعار�شة  عن 
على  م�شطرب  جمتمع  يف  اليومية  ال�شعبية  الحتجاجات 

حافة الثورة. 
الإيراين  الثوري  احلر�س  ق��وات  �شاعدت   ،2011 ع��ام  ويف 
الرئي�س  نظام  اإن��ق��اذ  على  الإيراين”  “الوكيل  اهلل  وح��زب 
ال�شورية  الثورة  ال�شوري ب�شار الأ�شد من النهيار وحتويل 

النا�شئة اإىل حرب اأهلية دموية. 

قتل املتظاهرين  
ويقول بهرامي: “اليوم خرج العراقيون واللبنانيون الذين 
�شئموا من ال�شيا�شيني اإىل ال�شوارع لالحتجاج على املوؤ�ش�شة 
اأي�شاً  واإمن����ا  فح�شب  بالف�شاد  متتلئ  ل  ال��ت��ي  ال�شيا�شية 
الأزمات  ملعاجلة  اإيجاد حلول حقيقية  حتت�شر وتعجز عن 
املختلفة يف هاتني الدولتني. ل ي�شتطيع ماليني العراقيني 
النظيفة  واملياه  والتعليم  ال�شحية  الرعاية  على  احل�شول 
اأكر م�شدر للنفط يف  العراق هو ثاين  اأن  والكهرباء رغم 

العامل«. 
العديد  على  النار  وامل�شلحون  القنا�شة  اأطلق  ال��ع��راق،  ويف 
يتحملوا  مل  العراقيني  امل�شوؤولني  ولكن  املتظاهرين،  من 
200 �شخ�س على الأقل يف املدن ال�شيعية.  م�شوؤولية قتل 
امل�شلحني  اأن  املناطق  ه��ذه  م��ن  ال����واردة  التقارير  وتك�شف 
الذين  املحتجني  على  النار  اأطلقوا  قد  اإيرانياً  املدعومني 

يهتفون �شد طهران. 
من  تتكون  احلالية  العراقية  احلكومة  اأن  الكاتب  ويو�شح 
ائتالف بني حلفاء اإيران مثل رجل الدين املت�شدد مقتدى 
ال�����ش��در ال����ذي ي��ق��ود ال��ك��ت��ل��ة الأك�����ر يف ال���رمل���ان، وه���ادي 
ال�شيعية  للميلي�شيات  ال��رمل��اين  التحالف  زعيم  العامري 
الثانية من حيث  املرتبة  والتي حتتل  اإي��ران  من  املدعومة 

عدد املقاعد يف الرملان. 
ويتعر�س رئي�س الوزراء العراقي عادل عبد املهدي ل�شغوط 

اللبناين  ا�شتقال بالفعل نظريه  اأجل ال�شتقالة، بينما  من 
�شعد احلريري من من�شبه. وبح�شب الكاتب، فاإن مقتدى 
ال�شدر، بعد مت�شية اأيام يف اإي��ران، عاد اإىل العراق وان�شم 
اأج���ل تهدئة  امل��ه��دي م��ن  ال��ع��ام��ري لإزاح����ة عبد  اإىل خطة 

املحتجني. 

حرب دامية بالوكالة
الدول  ت��وؤم��ن  البلدين،  ك��ال  يف  “لالأ�شف  الكاتب:  وي��ق��ول 
العميقة م�شالح ماليل طهران، حيث قام احلر�س الثوري 
امل�شلحة،  اجلماعات  من  العديد  وت�شليح  بتمويل  الإي��راين 
وبع�شها مدرجة يف قائمة املنظمات الإرهابية لدى الوليات 
�شنفت  ق��د  املتحدة  ال��ولي��ات  وك��ان��ت  وبريطانيا.  املتحدة 
احلر�س الثوري الإيراين باعتباره منظمة اإرهابية، ويح�س 
العموم الريطاين،  الأح��زاب يف جمل�س  ع�شرات من نواب 
مبا يف ذلك احلزب الوطني التقدمي، احلكومة الريطانية 

على اأن حتذو حذو الوليات املتحدة يف هذا ال�شاأن«. 
ويلفت الكاتب اإىل اأن اجلي�س الوطني العراقي يبدو مهم�شاً 
متاماً، يف حني اأن قا�شم �شليماين قائد فيلق القد�س التابع 
للحر�س الثوري الإيراين هو الذي يلعب الدور املحوري يف 
ال�شعب  مطالب  تلبية  يف  الف�شل  يقود  اأن  ويرجح  ال��ب��الد. 
بالوكالة  دامية  البالد يف حرب  وقوع  اإىل  العادلة  العراقي 
ت��وؤدي فقط  لن  احل��رب  ه��ذه  الإقليمية، ومثل  القوى  بني 
اإىل تعطيل �شوق النفط العاملي ولكنها �شوف ترتك فراغاً 
ميالأه تنظيم داع�س الإرهابي ف�شاًل عن الرتحيب بالوجود 

الرو�شي . 
وعلى الرغم من اأن خ�شوم اإيران يف العراق لي�شوا منظمني 
ب�شكل جيد، اإل اأنهم م�شلحون وهذا يعني اأن احلرب تقرتب 
ب�شرعة اإذا ا�شتمر وكالء اإيران يف ترويع املحتجني. وي�شدد 
ال��ك��ات��ب ع��ل��ى اأن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وب��ري��ط��ان��ي��ا جن��ح��ا يف 
الإطاحة بنظام الرئي�س العراقي �شدام ح�شني، ولكن بدًل 
من احل�شول على الدميقراطية، غرق املجتمع العراقي يف 
الأمريكي  الرئي�س  �شيا�شة  اإخفاق  ونتيجة  اإي��ران.  طائفية 
دون��ال��د ت��رام��ب يف ال�����ش��رق الأو����ش���ط، مل تتخذ اإدارت����ه اأي 

اإجراءات عملية حتى الآن. 

حزب اهلل “دولة داخل الدولة« 
ولكن امل�شوؤولني الأمريكيني انتقدوا �شلوك اإيران الإقليمي 
املدمر، حيث غرد وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو 
ا�شرتداد  ي��ري��دان  واللبناين  العراقي  “ال�شعبني  اإن  قائاًل 
بلديهما من النفوذ الإيراين. لقد اكت�شف هذين ال�شعبني 
اأن اأبرز ما ي�شدره لهما النظام الإيراين هو الف�شاد، متخفياً 

لهذا«.
ويغطيها  ق��ذرة  اجل��دران  تكون  “عادة،  اأن��ه  عبا�س  ويوؤكد 
عدد  ي�شل  ال��ت��ي  العا�شمة  يف  ال��ت��ل��وث  ب�شبب  ال�شواد”، 
اختناقات  من  وتعاين  ن�شمة،  ماليني  ع�شرة  اإىل  �شكانها 

مرورية يومياً.
وي�شيف ه��ذا ال��رج��ل وه��و ي��وا���ش��ل ���ش��ريه ب��اجت��اه موقع 
البالد،  يف  الف�شاد  على  بالق�شاء  املطالبة  الحتجاجات 
“ال�شباب جنحوا يف حتقيق ما مل تفعله الدولة، رغم  اإن 

اإنفاقها املليارات على بغداد«.
داخل  القيام بجولة  اإبراهيم )39 عاماً(  من جهته، قرر 

�شخ�س حتى الآن.على م�شافة قريبة، يقف �شقيقها الأكر 
يراقبها بفخر كبري، لأن ما تقوم به ميثل خرقاً للتقاليد 
والأعراف الجتماعية يف العراق الذي يعد بني اأدنى دول 
ال��ن�����ش��اء، وت�����ش��ود فيه  ال��ع��امل م��ن حيث م��ع��دلت توظيف 

تقاليد دينية وع�شائرية.
من جهته، يقول الر�شام حممد عبد الوهاب )23 عاماً( 

“نحن جيل التغيري«.
ويوؤكد هذا ال�شاب الذي يتحلق حوله ع�شرات اآخرون على 
جانب النفق الذي غطت لوحات جدارية ع�شرات الأمتار 

من جدرانه، باأن “هذا التغيري نحو الأف�شل«.
على  الأبي�س  باللون  للعراق  خارطة  ر�شم  بجهد  يوا�شل 
كتلك  �شعارات  بر�شم  حافاتها  اإىل  ليتدرج  �شوداء،  خلفية 

التي رفعها حمتجون يف �شاحة التحرير.
يف غ�شون ذلك، يقوم ر�شام اآخر بكتابة كلمة “حب” ت�شعها 
“ال�شهداء”  ع�شرات  اإن  مو�شحاً  بالدماء،  ملطخة  اأي��ادي 

�شقطوا منذ الأول من اأكتوبر “ت�شرين الأول«.
املحتجني  ب��ني  مند�شني  ات��ه��ام  ال�شلطات  ت��وا���ش��ل  وفيما 
يحاولون حرف التظاهرات، يوؤكد عبد الوهاب “ل�شنا هنا 

للتدمري اأو العتداء على الدولة«.
الذي  العراق  يف  والفرح”  الأل��وان  اإع��ادة  “نريد  وي�شيف 
40 عاماً من حروب متتالية وح�شار وعنف  عانى خالل 

طائفي واعتداءات من تنظيمات اإرهابية.
يقطع  ب��غ��دادي  وه��و  ع��ام��اً(،   38( عبا�س  حممد  يعتقد 
طريقه �شباح كل يوم عر النفق منذ 16 عاماً للو�شول 

اإىل عمله، اإن الهدف حتقق.
ويو�شح هذا الرجل املفتول الع�شالت، اأنه “من 16 �شنة، 
بحاجة  بلدنا  فعاًل  ال�شكل  بهذا  جمياًل  املكان  ه��ذا  اأر  مل 

اأو �شحق  م��ب��ك��رة  ان���ت���خ���اب���ات  ال����دع����وات لإج�������راء  وق���ب���ول 
اهلل  حزب  يحاول  ذل��ك،  خ�شم  ويف  ال�شلمية.  الحتجاجات 
بدء حرب مع اإ�شرائيل ل�شرف النتباه عن طريقه امل�شدود.  
وي�شيف الكاتب: “يف اأي �شيناريو يتعلق بالعراق اأو لبنان، 
وبخا�شة  م�شاحله،  ع��ن  ال��دف��اع  اإىل  امل���اليل  ن��ظ��ام  يحتاج 
اإىل  الإره���اب  ت�شدير  يف  يتمثل  الأ�شا�شية  رك��ائ��زه  اأح��د  اأن 
ال��ب��ل��دان امل��ج��اورة م��ن اأج���ل اخل���روج م��ن اأزم��ت��ه الداخلية 

وتراجع �شعبيته«. 
ويعتر الكاتب اأن الرئي�س الأمريكي الأ�شبق بو�س ورئي�س 
دم��را احل�شن  ق��د  بلري  ت��وين  الأ�شبق  الريطاين  ال���وزراء 
الرئي�س  اأم����ا  الإي������راين،  ال��ت��و���ش��ع  ���ش��د  ح�شني”  “�شدام 
الأمريكي ال�شابق باراك اأوباما فقد قدم العراق لإيران على 
طبق من ف�شة، اأما �شيا�شة الرئي�س الأمريكي ترامب فهي 

قا�شرة على العقوبات القت�شادية. 
ويختتم الكاتب باأن قطع يد اإيران يف العراق ولبنان مينع 
اندلع حرب دموية اأخرى على الأقل، ولكن يبدو اأن الحتاد 
حيث  الأم���ر؛  لهذا  م�شتعدين  لي�شا  وبريطانيا  الأوروب����ي 
اأنهم ليزالون يدعمون التفاق النووي املعيب الذي يوفر 
بناء  الإي��راين لإع��ادة  الثوري  ال���دولرات للحر�س  مليارات 

وكالئه وت�شليحهم«.  

ال��ن��ف��ق، ال����ذي ي��ت��ح��ول ب��ع��د ظ��ه��ر ك��ل ي���وم اإىل م��ا ي�شبه 
خمتلفة  اآلت  على  للعزف  مو�شيقيون  ويتوافد  املهرجان 
من العود اإىل الكالرينيت، فيما يقوم اآخرون باحلفر على 
عجلة  �شكل  على  مفاتيح  �شال�شل  بع�شهم  ويبيع  اخل�شب 
الثالث  ال��ع��ج��الت  ذات  ال�شغرية  امل��رك��ب��ة  توك”،  “توك 
نقل  عمليات  خالل  من  التظاهرات  اأيقونة  �شارت  والتي 

اجلرحى وتوفري خدمات للمتظاهرين
ويوؤكد اإبراهيم اأن “هوؤلء الفنانني وبالقليل مما يتوفر، 
اإن  للعامل  ن��ق��ول  ك��ل��ه.  ال��ع��امل  اإىل  �شلمية  ر�شالة  اأر���ش��ل��وا 

ال�شعب العراقي حي«.

بذور عودة د�ع�ض تنمو د�خل معتقالت �لالجئني  •• وا�صنطن-وكاالت:

عر�س الكاتبان جواد علي ومار�شيال 
ه����وب ال���ت���ط���ورات ال��ت��ي ���ش��ه��دت��ه��ا يف 
الأ�شهر الأخرية احلرب على داع�س يف 
العراق و�شوريا، بعد قرار اأمريكا، يف 
اأوائل اأكتوبر”ت�شرين الأول”، �شحب 
بجانب  املبا�شر  الع�شكري  وج��وده��ا 
الدميوقراطية)ق�شد(،  �شوريا  قوات 
وم���ا ت��ب��ع��ه م���ن م���ن���اورات م���ع تركيا 
امل�شهد  ر�شم  لإع��ادة  و�شوريا  ورو�شيا 
على احلدود الرتكية – ال�شورية، ثم 
مقتل زعيم داع�س اأبو بكر البغدادي.

الأول  يف  مت  للقاء  ال��ك��ات��ب��ان  وي�شري 
بني  الثاين”  ت�شرين  نوفمر”  من 
الأمني العام لالأمم املتحدة والرئي�س 
الرتكي رجب طيب اأردوغ��ان للبحث 
ال�شوريني،  ال���الج���ئ���ني  ق�����ش��ي��ة  يف 
�شمال  تغيري دمي��وغ��رايف يف  واإجن���از 

�شوريا.

اأم��ن��ي��ة جديدة  ع��ل��ى ب����روز خم��اط��ر 
وماليني  لجئني  مع�شكرات  ت�شكلها 
م��ن ال��ن��ازح��ني ال�����ش��وري��ني م��ن ذلك 
املناق�شات  اأب������رزت  وق����د  ال�������ش���راع.  
خم��اوف تتعلق ب��الإره��اب املنبثق عن 
م��ع�����ش��ك��رات اع��ت��ق��ال، وداخ�����ل خميم 
ال��ذي ي�شم ع��ائ��الت داع�س”  ال��ه��ول 
ا�شتناداً ملعلومات وردت يف مقال �شابق 
ن�����ش��ره امل��وق��ع ح���ول ال��و���ش��ع يف ذلك 
من  اآلف  هناك  وي��واج��ه  املع�شكر”. 
الأ���ش��خ��ا���س ح��ال��ة غ��ري��زي��ة تدفعهم 
اأو الهرب من و�شع يهدد  اإما للقتال 
حياتهم.  وي�شري تقرير لنزوح 200 
األف �شوري اآخرين بعدما غزت تركيا 

�شوريا قبل اأكرث من �شهر. 
ك��ذل��ك، ي��ك��اف��ح ل��ب��ن��ان يف ظ��ل وجود 

و���ش��وف ت��وؤث��ر ت��ل��ك ال��ت��ط��ورات على 
العراق  يف  لداع�س  امل�شتقبلي  امل�شار 
ف��ق��د ولد  ذل����ك.  و���ش��وري��ا وم���ا وراء 
قتال  ���ش��اح��ات  يف  التنظيم  وت���رع���رع 
املتحدة  ال��ولي��ات  قادتها  حملة  بعد 
�شد العراق يف 2003. ورغم مقتل 
ال���ب���غ���دادي، ي��ت��وق��ع ع���دد م��ن خراء 
مكافحة الإرهاب اأن يتعافى التنظيم 
م��ن خ�����ش��ائ��ره. وب��ال��ف��ع��ل اأك���د داع�س 
اأ�شبوع،  ق��ب��ل  واأع���ل���ن،  زع��ي��م��ه  مقتل 

تعيني خلف له. 
ي�شري  اجل��دي��د،  زعيمه  ج��ان��ب  واإىل 
اأن ع��دداً من كبار قادة  اإىل  الكاتبان، 
ال�شهادات  اأ���ش��ح��اب  م��ن  ه��م  داع�����س 
واملهنية،  وال��ت��دري��ب  واخل���رة  العليا 
اأبرياء،  قتل  تبيح  عقيدة  وحتركهم 

ع���دد ك��ب��ري م��ن ال��الج��ئ��ني واحتمال 
الفئات  هذه  بني  نفوذه  داع�س  ب�شط 
الالجئون  وي�����ش��ك��ل  امل�����ش��ت�����ش��ع��ف��ة. 
مليون   1.5 اللبنانيني”  ع��دد  رب��ع 
ومتثل  مليون”.   6 ب����  ي���ق���در  مم���ا 
عليها  ت�شيطر  ل  لج��ئ��ني،  خميمات 
اأية حكومة، كتلك املوجودة يف لبنان، 

مالذاً ت�شتغله منظمات اإرهابية. 
اأن�����ه يفرت�س  امل���ق���ال  ك��ات��ب��ا  وي�����رى 
م��ع��اجل��ة ذل���ك ال��ت��ح��دي ع��ر قنوات 
اأوىل،  ن��اح��ي��ة  ف��م��ن  دي��ب��ل��وم��ا���ش��ي��ة. 
ينبغي اأن يتعاون املجتمع الدويل مع 
الالجئني)  ل�شوؤون  العليا  املفو�شية 
الأو�شاع  لتح�شني   )UNHCR
الأم��ن��ي��ة داخ���ل خم��ي��م��ات الالجئني 
يف املنطقة. ومن �شاأن ذلك اأن ي�شكل 

ول حدود لوح�شية تكتيكاتهم.
�شريكز  داع�����س  اأن  ال��ك��ات��ب��ان  وي����رى 
علي ا�شتدامة وجهة نظره اخلطرية 
وب���ق���ائ���ه، رغ����م ك���ل ال��ن��ك�����ش��ات التي 
القليلة  ال�����ش��ن��وات  خ����الل  اأ���ش��اب��ت��ه 
خالفته،  ان��ه��ي��ار  فيها  مب��ا  امل��ا���ش��ي��ة، 
اآلف من مقاتليه،  اعتقال  اأو  وم��وت 

و�شياع موارده املالية الكبرية. 
امل��وؤك��دة، يرجح  النقطة  يف ظ��ل ه��ذا 
الدعاية  يف  داع�����س  تقنيات  جت��د  اأن 
وال����ت����ج����ن����ي����د ف����ر�����ش����ة ل����ه����ا و����ش���ط 
حما�شرين  م�شت�شعفني  لج��ئ��ني 
ال��ت��ي مزقتها احلرب.  ���ش��وري��ا  داخ���ل 
املعني  امل��ت��ح��دة  الأمم  مكتب  ون��ظ��م 
ور�شة  م��وؤخ��راً  واجل��رمي��ة  باملخدرات 
ال�شوء  فيها  �شلط  ب���ريوت  يف  ع��م��ل 

خطوة هامة للم�شاعدة يف التخفيف 
من بع�س املخاوف الآنية يف ما يتعلق 
الهائل  ال��ع��دد  ه��ذا  احتياجات  ب�شاأن 
م���ن ال���الج���ئ���ني يف جم�����الت الأم����ن 
وال�شحة العقلية والبدنية، والتعليم 

والرعاية الغذائية.
ومن جهة ثانية، يفرت�س ال�شتفادة 
م��ن ب��رام��ج اإع����ادة ت��اأه��ي��ل ناجحة – 
ال�شعودية  يف  ط��ب��ق��ت  ال���ت���ي  ك��ت��ل��ك 
والتدريب  التعليم  – يف  واإندوني�شيا 
ت��اأه��ي��ل معتقلني من  واإع�����ادة  امل��ه��ن��ي 

مقاتلي داع�س واأ�شرهم. 
غربية  تقارير  ع��دة  تقدم  ذل��ك،  اإىل 
ن��ظ��رة م���ن داخ����ل م��ع�����ش��ك��رات ت�شم 
اأو�شاع  ت�شود  حيث  داع�����س  معتقلي 
بذور  اأ�شوارها  داخ��ل  وتنمو  وح�شية، 
عودة التنظيم. ولذا حان وقت حترك 
متجاوزاً  وال��ع��م��ل  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع 
ب�شاأن  وح��زب��ي��ة  �شيا�شية  م��ن��اق�����ش��ات 

ال�شيا�شة يف املنطقة. 

بداأ العد التنازيل لتعيينه

تون�ض: بن جعفر �أو �لعبا�شي لرئا�شة �حلكومة...؟
•• الفجر -تون�س

ر�شميا  اجلمعة  لالنتخابات  امل�شتقلة  العليا  الهيئة  اإع��الن 
اأمام  �شيكون  الت�شريعية،  النهائية لالنتخابات  النتائج  عن 
حركة النه�شة، احلزب الفائز باملرتبة الأوىل يف الت�شريعية 
مر�شحها  لتقدمي  للد�شتور،   89 الف�شل  ح�شب  اأ���ش��ب��وع، 
لت�شكيل احلكومة ليح�شل على التكليف الر�شمي من رئي�س 
م�شاوراتها  النه�شة  وت��وا���ش��ل  �شعّيد.  قي�س  اجل��م��ه��وري��ة 
الدميقراطي  والتيار  ال�شعب  حركة  ع��ن  ممثلني  والتقت 
دون التو�شل اىل اتفاق يهم خا�شة بتم�شك النه�شة بحقها 
الق�شبة اجلديد مقابل مت�شك  اختيار رجل  الد�شتوري يف 

التيار وحركة ال�شعب ب�شخ�شية م�شتقلة.
ويبدو ان احلركة تتجه حتو التخلي عن رئا�شة احلكومة، 
ومنحها ل�شخ�شية اقت�شادية غري متحزبة، واملطروح بقوة 
داخ���ل احل��رك��ة ه��و ا���ش��م حم��اف��ظ ال��ب��ن��ك امل���رك���زي مروان 

مفيدا  وط��ن��ي،  اإن��ق��اذ  حكومة  اإىل  ي��دع��و  النه�شة  ل�شورى 
اأخطاء  كان من   ،2011 �شنة  املحّبة  تّيار  اق�شاء حزب  اأّن 
اأي حزب  ا�شتثناء  اأّن  واأّك��د  النه�شة لأ�شباب داخلّية.  حركة 
الناخبني  لإرادة  ا�شتثناء  هو  احلكومة  ت�شكيل  يف  �شيا�شي 
الذين �شّوتوا لذلك احلزب. ودعا زيتون كّل الأح��زاب اإىل 
البتعاد عن امل�شاكل والتنابز واإىل العمل من اأجل م�شلحة 
من  ج��زء  النه�شة  حركة  اأّن  اإىل  م�شريا  وال��ب��الد،  ال�شعب 
اأّن مقرتح حركة حتيا تون�س يف  املجتمع التون�شي    وب��نّي 
ت�شكيل حكومة م�شلحة وطنّية هو حّل لتجاوز كّل العراقيل 
وال�شروط التي تعيق النه�شة يف ت�شكيل احلكومة.  وكانت 

العبا�شي املعني منذ اأقل من �شنة يف من�شبه. ويراهن جزء 
من النه�شة على م�شطفى بن جعفر الذي �شبق ان عر�س 
لالنتخابات  الرت�شح  عن  وتراجع  ن��ادر  كع�شفور  خدماته 
الفتاح  عبد  تر�شيح  النه�شة  �شورى  اع��الن  بعد  الرئا�شية 
ال�شابق حكيم بن حمودة.  الوزير  ا�شم  اأي�شا  وُط��رح  م��ورو، 
ال�شبت  يومي  ينعقد  النه�شة  �شورى  جمل�س  اأن  اإىل  ُي�شار 
واليوم الأحد للح�شم يف ال�شخ�شية التي �شرتاأ�س احلكومة. 
لطفي  النه�شة  ح��رك��ة  يف  ال��ق��ي��ادي  ق��ال  مت�شل،  �شياق  يف 
زيتون، اأّنه �شّد ا�شتثناء حزب قلب تون�س واحلزب الد�شتوري 
احلّر يف ت�شكيل احلكومة.  وقال زيتون اأّن املجل�س الوطني 

“حكومة م�شلحة  ت�شكيل  اقرتحت  قد  تون�س  حركة حتيا 
على  وتعمل  وط��ن��ي،  اإ���ش��الح  برنامج  على  ترتكز  وطنية” 
موا�شلة تفعيل الإ�شالحات الكرى وتوا�شل احلرب على 
وي�شارك  ال�ّشعب  لتطّلعات  وت�شتجيب  والف�شاد،  الإره���اب 
املنّظمات  بدعم  وحُتظى  وا�شع  وطني  �شيا�شي  طْيٍف  فيها 
الوطنية توفرًيا لأكرث اأ�شباب النجاح والقدرة على جمابهة 
بيان  ح�شب  ال�شعبة،  والقت�شادية  الجتماعية  الأو���ش��اع 
�شادر عن اجتماع هيئتها ال�شيا�شية برئا�شة يو�شف ال�شاهد، 
التاريخية  م�شوؤولياتها  لتحمل  وال��ق��وى  الأح���زاب  ودع��ت 
ِحمايًة  واملحا�ش�شة  ال�شيق  احلزبي  املنطق  عن  بالتخلي 
مل�����ش��ار الن��ت��ق��ال ال��دمي��ق��راط��ي وال���ش��ت��ق��رار ال�����ش��ي��ا���ش��ي يف 
البالد. وجتدر الإ�شارة اإىل اأّن الناطق الر�شمي با�شم حركة 
يف  تت�شاور  ل��ن  النه�شة  اأّن  اأف���اد  اخل��م��ريي،  عماد  النه�شة 
ت�شكيل احلكومة مع احل��زب الد�شتوري احل��ّر وح��زب قلب 

تون�س.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة �شتار �شاين 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1277480 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة اميان طالب مال اهلل العجمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف زبيده بي بي حممد رفيق
تعديل وكيل خدمات

حذف �شيف ح�شن علي قري�شي البلو�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12778 بتاريخ 2019/11/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نك�ش�س بل�س لت�شليح ال�شيارات

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1188092 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد ابراهيم ولد امان اهلل  %100
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة عارف علي ابراهيم حممد املرزوقي
تعديل وكيل خدمات

حذف �شامل �شاوي جمعه معيوف احلارثي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف كبري موتا بارامبان عمر
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12778 بتاريخ 2019/11/10 

اإعــــــــــالن
الح�شن  ال�ش�����ادة/النجم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN لدارة العقارات وال�شيانة العامة رخ�شة رقم:1084198 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد عو�س بدر جعفر الكثريي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل عبيد مو�شى الفار�شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12778 بتاريخ 2019/11/10 

اإعــــــــــالن
المزون  ال�ش�����ادة/�شيدلية  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1052021 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد علي حممد حلمي احمد ب�شيوين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ميحد علي حممد ال�شليطي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
او  ال�ش�����ادة/يو  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

  CN 1003089:بي- ان يف- ابوظبي رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/اوزون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 2739714:كافيه رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12778 بتاريخ 2019/11/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/دي�شرتيكت 

 CN 2439936:للت�شويق رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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الغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 2036952  بال�شم التجاري ملحمة يونيتي 
كان  كما  الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب 

عليه �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
الدكتور حممود  ال�ش�����ادة/جممع  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN املحجري الطبي ال�شنان ذ.م.م رخ�شة رقم:1044235 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ا�شم جتاري:
من/جممع الدكتور حممود املحجري الطبي ال�شنان ذ.م.م

DR MAHMOOD AL MAHJARI DENTAL ROLYCLINING CLINIC LLC

اىل/جممع ا�شنب الطبي لال�شنان ذ.م.م
ASPEN DENTAL POLYCLINIC LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12778 بتاريخ 2019/11/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ق�شر ال�شليلة لل�شتائر والديكور 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1045216 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد �شامل عثمان احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شالح عيظة �شالح حممد العامري

تعديل ا�شم جتاري من/ق�شر ال�شليلة لل�شتائر والديكور
ALSHALEEAH PALACE CURTAIN & DECOR

اىل/ق�شر ال�شليلة لل�شتائر
ALSHALEELAH PALACE CURTAIN

تعديل ن�شاط/حذف اعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي )الديكور( )4330015(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12778 بتاريخ 2019/11/10 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شما حوران للمقاولت العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1866847 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد احمد النابل�شي %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/مبارك زايد �شاوي باروت احلرا�شي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ مبارك زايد �شاوي باروت احلرا�شي من 100% اىل %51

تعديل نوع الرخ�شة من مهنية اىل جتارية
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/�شما حوران للمقاولت العامة
SAMA HOURAN GENERAL CONTRACTING

اىل/�شما حوران للمقاولت العامة ذ.م.م
SAMA HOURAN GENERAL CONTRACTING LLC

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/زاد للتكنولوجيا ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1192394 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خالد عمر حممد حمد املدفع من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ خالد عمر حممد حمد املدفع من 50% اىل %100
تعديل مدير/ا�شافة خالد عمر حممد حمد املدفع

TORUS INVESTMENT LLC تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف تورو�س لال�شتثمار �س.ذ.م.م
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/زاد للتكنولوجيا ذ.م.م

XAD TECHNOLGIES LLC
اىل/زاد للتكنولوجيا-�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

XAD TECHNOLGIES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC
القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اي�شالند اك�شري�س لل�شحن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2620603 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/اي�شالند اك�شري�س لل�شحن

ISLAND EXPRESS CARGO

اىل/اي�شالند اك�شري�س لل�شحن-�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
ISLAND EXPRESS CARGO- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/اك�س واي زي انترييورز  تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1551993 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ا�شرف ابو �شبع ابراهيم عبداجلواد %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شهره مبارك �شعيد بريك املن�شوري %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ا�شرف ابو �شبع ابراهيم عبداجلواد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي طالب حممد الدلو

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شالمه نوفل يا�شني
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ملواد  تات�س  ال�ش�����ادة/�شيزرز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب التجميل رخ�شة رقم:2405907 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة هدى حممد علي فرحان احل�شرمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �شامل عبداهلل ال�شم النقبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
للخيام  ال�ش�����ادة/اليمامة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1877179 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة منريه �شالح عبداهلل بايو�شف %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف اني�شه احمد عبداهلل ري�س
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة القت�شاد باأن ال�شادة/�شركة كيوبيك جلوبال ديفين�س 
انك )اجلن�شية:الوليات املتحدة( قد تقدمت بطلب �شطب قيد 
فرع ال�شركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: �س.ب: 131100 ابوظبي 
عجبان ال�شويحان جممع توازن ال�شناعي مبنى الدارة اأ مكتب 
�شجل  يف   )4957( رقم  حتت  واملقيدة  �س.ب:131100(   2 اف  ايه 
ال�شركات الجنبية يف الوزارة. وتنفيذا لحكام القانون الحتادي 
و  وتعديالتة  التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رقم 
دليل  اعتماد  �شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار 
باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اجراءات 
احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة  واملناطق 
ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا  ان  العرتا�س  يف 
وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�شر  تاريخ  من  �شهر  يتجاوز  ل 

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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مل�شات رويال للمنا�شبات- ذ.م.م
تاريخ  يف  املنعقدة  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
2019/11/04 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم   1903011024 يعلن 

امل�شفي ا�شورن�س لتدقيق احل�شابات عن حل وت�شفية �شركة
)مل�سات رويال للمنا�سبات - ذ.م.م(

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي
 CN-1055414 بالرقم 

امل�شفى  مكتب  اإىل  به  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لدية  من  فعلى 
املعني هاتف رقم 026264006 فاك�س 026264007 �س ب  107750 
 10 ابوظبي النادي ال�شياحي بناية نورة ماجد حممد الفطيم الطابق 
وذلك  الثبوتية  وامل�شتندات  الأوراق  كافة  معه  م�شطحبا   1 رقم  مكتب 

خالل مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

�إع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 
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بايكر�ض كافيه- ذ م م
 2019/11/05 بتاريخ  العادية  غري  العموميه  اجلمعيه  قرار  مبوجب 

يعلن مكتب اكتيف دايريكتوري للتدقيق- عن حل وت�شفية �شركة

 بايكر�س كافيه - ذ م م
ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي

CN-1831095 بالرقم 

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى املعني 

 778389 �س.ب    026740368 فاك�س   0543913404 رقم  موبايل 

ابوظبي- مدينة حممد بن زايد-مزيد مول بناية رقم 2 الطابق )09( 

مكتب رقم )20( واإح�شار امل�شتندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�شاها 

45 يوم من تاريخ هذا العالن

�إع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12778 بتاريخ 2019/11/10 

�لمار�ت �شكاي لل�شفر-�شركة �ل�شخ�ض �لو�حد- ذ م م
ت�شفية  عن  الدولية-ابوظبي  و�شركاه  غزاله  اأبو  طالل  امل�شفي  يعلن 

�شركة: )المارات �شكاي لل�شفر-�شركة ال�شخ�س الواحد- ذ م م(
ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي

CN-2240560 بالرقم
وذلك بناء على قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى 
الكاتب العدل بالرقم: 1905020547 فعلى من لدية اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى املعني هاتف رقم 026724425 فاك�س 
را�شد خمي�س  بناية  الكرتا  �شارع  ابوظبي   4295 026723526 �س ب 

م�شطحبا   )304-303( رقم  مكتب  الثالث  الطابق  املن�شوري  خميزن 
 45 اأق�شاها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتية  وامل�شتندات  الأوراق  كافة  معه 

يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 
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عربي ودويل

لقد  ي���������ورو(.   42971 )م���ق���اب���ل 
ت�شاعف اأربعة مرات خالل ما يقارب 
ث��الث��ني ع��ام��ا. ورغ���م اأن���ه ميثل 69 
باملئة فقط من اإجمايل الناجت املحلي 
للفرد يف الغرب، اإل اأنه يجب ان نتذكر 
عام  باملئة   32 كانت  الن�شبة  ه��ذه  اأن 
1990.    وبلغت الإنتاجية )الناجت 
ولكن  للفرد  لي�س  الإج��م��ايل  املحلي 
ال�شرق  يف   ،1990 ع��ام  اج���ري(  لكل 
43 باملئة فقط عن الغرب. وهي الآن 
82 باملئة. وانخف�س معدل البطالة 
اأمل��ان��ي��ا، مب��ا يف ذلك  يف ك��ل م��ك��ان يف 
و2018،   2010 ب��ني  ال�����ش��رق:  يف 
اأملانيا  مناطق  يف  البطالة  معدل  م��ّر 
اإىل  باملئة   12 ال�شابقة من  ال�شرقية 
2018، كان  باملئة. عام   9 6 فا�شل 
بفارق  ال��غ��رب،  يف  باملئة   8 فا�شل   4
كامل  يف  البطالة  وم��ع��دل  نقطتني، 
البلد 5 فا�شل 2 باملئة. لكن الأجور 
 16 بن�شبة  اأق���ل  ت���زال  ل  ال�����ش��رق  يف 
فا�شل 9 باملئة من الأجور يف الغرب، 
ويعزى ذلك جزئًيا اإىل ان�شمام عدد 
التفاقيات  اإىل  ال�����ش��رك��ات  م��ن  اأق����ل 
اجلماعية يف ال�شرق )45 باملئة( مما 

هو عليه يف الغرب )56 باملئة(.
اأملانيا ال�شرقية يف و�شع اأف�شل،     ان 
متاأخرة.  ���ش��ك  دون  ت���زال  ل  ولكنها 
احلكومة  اأن  يف  ال�����ش��ب��ب  ه���و  وه�����ذا 
الفيدرالية اأحدثت يف الآونة الخرية، 
“جلنة  الداخلية  وزي���ر  �شلطة  حت��ت 
يف  مماثلة  معي�شية  ظ��روف  لتحقيق 
هذه  وت��رك��ز  اأملانيا”.  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع 
الت�شغيل،  يف  امل�����ش��اع��دة  ع��ل��ى  اخل��ط��ة 
بالديون،  املثقلة  البلديات  وم�شاعدة 
وحت�شني تغطية املناطق الريفية عن 
والإنرتنت  امل��ح��م��ول  �شبكات  ط��ري��ق 
ب�شكل  دجمها  وكذلك  التدفق،  عايل 

اأف�شل يف �شبكة الطرقات.
   مل يكن جيل واحد كافياً لإدراك ما 
الداخلية  “الوحدة  بالأملانية  ي�شمى 
انهيار  ب�شبب  يعطي،  وه��ذا  للبلد”. 
و�شعود  الكرى  التقليدية  الأح��زاب 
اليوم  حتى  يعطي  املتطرف،  اليمني 
�شعوراً باأن ال�شرق والغرب منف�شالن 
اأكرث من اأي وقت م�شى... ومع ذلك، 
اإنكار ح��دوث تقدم حقيقي.  ل ميكن 
التي تتطور  العقليات هي  الواقع،  يف 

ببطء �شديد ...
اأ�ستاذ ممّيز للح�سارة االأملانية 

بجامعة ليل

�شّم ولي�شت وحدة
اأن  ف����ك����رة  ����ا ظ����ه����ور  اأي���������شً ن������رى     
التوحيد مل يكن �شوى “�شّما” تبعه 
كتب  كما  غربي،  اأمل��اين  “افرتا�س” 
لوموند  يف  ب���رل���ني  م����ن  ���ش��ح��ف��ي��ان 
 .2019 نوفمر  ع��دد  ديبلوماتيك 
 LCP التلفزيونية  للقناة  وحت��دث 
�شرق  يف   “ ال���وث���ائ���ق���ي  ف��ي��ل��م��ه��ا  يف 
ذاكرتنا”، الذي مت بثه يف 2 نوفمر، 
النائب العام ال�شابق جلمهورية اأملانيا 
الدميقراطية، هانز باور، حمتجا على 
فكرة اأن اأملانيا الدميقراطية ميكن اأن 
قانون”،  دول��ة  تكن  “مل  بانها  تنعت 
للفا�شية  معادتها  مزايا  م�شتح�شرا 

و�شيا�شتها “للتفاهم الدويل«.
 اإنه بذلك ينع�س الأ�شاطري التاأ�شي�شية 
لأمل��ان��ي��ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة، يف ح��ني كان 
هذا  ويف  وتفكيكها.  مراجعتها  يجب 
اإحياء  اع������ادة  ي����رى  ال�����ذي  ال�����ش��ي��اق، 
احلنني اإىل بلد اختفى -ما يعرف يف 
اأملانيا با�شم احلنني اإىل ال�شرق -يبدو 
اإذا كانت  التحقق مما  ال�شروري  من 
اخلا�شر  بالفعل  هي  ال�شرقية  اأملانيا 

الأكر من الوحدة.

»نحن ال�سعب«
   كان جهاز اأمن الدولة، �شتا�شي، على 
اإىل  اأدت  التي  بالأ�شباب  تامة  دراي���ة 
فرار الأملان من �شرق البالد يف �شيف 
التموين،  يف  م�شاكل   :1989 ع���ام 
ال���ف���ردي���ة،  احل����ري����ة  اإىل  الف����ت����ق����ار 
وا�شتحالة التنقل بحرية اىل الغرب، 
ونق�س اخلدمات، ونق�س يف الرعاية 
ال�شيئة،  ال��ع��م��ل  وظ�����روف  ال��ط��ب��ي��ة، 
وجمود  الرتقيات،  يف  امل�شاواة  وع��دم 
البريوقراطي  وال�����ش��ل��وك  الأج�������ور، 
لكوادر الدولة واملوؤ�ش�شات، وال�شيا�شة 
جمهورية  تعتمدها  التي  العالمية 

اأملانيا الدميقراطية، اإلخ.
   وحتى ان كانوا يعرتفون باجلوانب 
ال�شغل  -ت���اأم���ني  ل��ل��ن��ظ��ام  الإي��ج��اب��ي��ة 
�شكان  – فان  الدولة  بدعم  وال�شعور 
الدميقراطية،  اأمل���ان���ي���ا  ج��م��ه��وري��ة 
وخا�شة القوى احليوية للبلد، 25-

40 �شنة، ي�شلكون ب�شكل جماعي، يف 
اول فر�شة، الطريق اإىل الغرب. 

تقاوم،  ل  ت���ب���دو  ال����ه����روب  ح���رك���ة     
يف  الأوىل  امل���ظ���اه���رات  ���ش��ع��ار  وك�����ان 
املغادرة”،  “نريد  هو  ال�شرقية  اأملانيا 
باآخر،  ا���ش��ت��ب��دال��ه  مت  م���ا  و����ش���رع���ان 
“نحن باقون هنا”. وتلك هي حركة 
مكان  كل  يف  انت�شرت  التي  املواطنني 
يف اأملانيا ال�شرقية، وخا�شة يف ليبزيغ 

وبرلني، خالل الثمانينات.
   هدفهم هو حتويل اأملانيا ال�شرقية، 
دول������ة  اإىل  احل�������������وار،  خ��������الل  م������ن 
يف  حقيقية.  وا�شرتاكية  دميقراطية 
ال�شارع، يرددون اأنهم ال�شعب، لكن فتح 
لوهم  م��ا و�شع ح��داً  �شرعان  اجل���دار 
الدميقراطية.  اأملانيا  يف  ثالث  طريق 
يوؤكد:  اآخ��ر  �شعار  ال�شعار  ه��ذا  وورث 

واحد. و�شعب  ال�شعب،  نف�س  “نحن 
    �شجعت حكومة مودرو، التي تكّونت 
“امل�شاألة  التفكري يف  13 نوفمر،  يف 
احتاد  اإن�شاء  اإىل  بالإ�شارة  الأملانية”، 
اأملانيا  جمهورية  ي��وح��د  ك��ون��ف��درايل 
اأملانيا  وج���م���ه���وري���ة  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
الحت��ادي��ة، وه��ي فكرة واف��ق��ت عليها 
امل�شت�شار  واق����رتح  م�����ش��ب��ًق��ا.  م��و���ش��ك��و 
ه��ل��م��وت ك����ول ب��ع��د ب�����ش��ع��ة اأي�������ام، يف 

الذهاب  ن��ق��اط،  ال��ع�����ش��ر  ذات  خ��ط��ت��ه 
ابعد، للو�شول يوما ما اإىل بناء احتاد 
كامل املوا�شفات، وبالتايل دولة اأملانية 

فيدرالية موحدة.
التوحيد مل  اأن عملية  امل��وؤك��د  م��ن     
تفتح الطريق للبحث عن دميقراطية 
ا���ش��رتاك��ي��ة يف اأمل��ان��ي��ا، ك��م��ا رغ��ب��ت يف 
التي  املواطنية  احلركات  بع�س  ذل��ك 
خريف  يف  ال�شلمية  ال���ث���ورة  �شنعت 
احلاجة  ل��ّب��ت  ل��ك��ن��ه��ا  1989؛  ع����ام 
اإىل احلرية و�شفر الأملان ال�شرقيني. 
اأجرتهم، من جهة اخ��رى، على  كما 
لأملانيا  امل��ث��ال��ي��ة  ال�������ش���ورة  م��راج��ع��ة 

الغربية.

االنهيار االقت�سادي
امل����ظ����اه����رات على  ����ش���ع���ارات  ت�����دل     
اأملانيا  جمهورية  يف  العقليات  ت��ط��ور 
اإن����ه����ا ت������دور حول  ال���دمي���ق���راط���ي���ة. 
“اإذا  ال�شرقي:  الأملاين  دويت�س مارك 
مل ياأت دويت�س مارك اإلينا، فنحن من 
�شيذهب اإليه!”. وكان من الوا�شح اأن 
الت�شريبات من ال�شرق اإىل الغرب، لن 
ت��ت��وق��ف ط��امل��ا اأن دوي��ت�����س م����ارك مل 
يدخل اىل املانيا الدميقراطية، حيث 

لعب ل�شنوات دور العملة املوازية.

 2.45 ي���وج���د  ن��ف�����ش��ه،  ال���وق���ت  ويف 
املعاك�س،  الجت�����اه  يف  اأمل�����اين  م��ل��ي��ون 
ح�شيلة  ال�شرقية  املنطقة  مينح  مما 
دميوغرافية �شلبية تبلغ 1.2 مليون 

�شخ�س.
   واأول اإ�شارة اإىل ان عملية التوحيد 
عام  الأق��ل دميوغرافًيا:  جارية، على 
عدد  جت����اوز  م����رة،  ولأول   ،2017
املقيمني من الأملان الغربيني يف اأملانيا 
جاذبية  تف�شرها  ظ��اه��رة  ال�شرقية. 
�شواحي  يف  ب���وت�������ش���دام،  م��ث��ل  م����دن 
ب��رل��ني، وخ��ا���ش��ة لي��ب��زي��غ، مم��ا يقلل 

من اأهمية مفاهيم ال�شرق والغرب.

عقليات تتطور
املالية  التحويالت  ان��ه رغ��م     يبقى، 
تريليون   1.6 )ح����وايل  ال��غ��رب  م��ن 
التي  و2017(   1990 ب��ني  ي����ورو 
تهدف اإىل تاأهيل اأملانيا ال�شرقية، فاإن 
اللحاق  ه��ذه الأخ���رية مل تتمكن من 
القت�شادي  الأداء  حيث  من  بالغرب 

وم�شتوى املعي�شة.
   عام 1990، كان ن�شيب الفرد من 
ال�شرق  الإج���م���ايل يف  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت 
يف   22687 )مقابل  يورو   7343
الغرب(. عام 2018، كان 29664 

اأ�شحابها  اإىل  رده��ا  اأو  بعد تطهريها 
النجاعة  موا�شفات  وف��ق  ال�شابقني، 
من  عملية  -وه��ي  مفتوحة،  �شوق  يف 
�شاأنها اأدت اإىل تاأخري يف خلق مواطن 
ال�����ش��غ��ل-يف وق����ت ق��ي��ا���ش��ي م���ن اأرب����ع 

�شنوات.

ال “�سرق” اأو “غرب«
بني  م��ن  ال��ت��وح��ي��د،  عملية  ت�شعى     
تدفق  وق�����ف  اىل  اأخ���������رى،  اأه���������داف 
املت�شللني من ال�شرق اإىل الغرب: منذ 
ت�شّلل  م�شاألة  تعد  مل   ،1990 ع��ام 
داخلية،  ه��ج��رة  ح���رك���ات  ه���ي  واإمن�����ا 
وم�����ا زال������ت ك����ب����رية. وت�������ش���اه���م هذه 
باأكملها  مناطق  ت�شحر  يف  الهجرات 
الدميقراطية  اأمل��ان��ي��ا  جمهورية  م��ن 
ال�شابقة، اىل جانب �شيخوخة ال�شكان 
الأ�شغر  ان  مب��ا  ال��ذك��ور،  فئة  وغلبة 
الغرب،  اإىل  ي���غ���ادرون  م���ن  ه���م  ���ش��ن��ا 

ويزيد عدد الن�شاء عن الرجال. .
نحو  ان��ت��ق��ل   ،2017 ع����ام  ح��ت��ى      
3.7 مليون اأملاين �شرقي اإىل الغرب. 

ال�شرقية  اأمل���ان���ي���ا  ح��ك��وم��ة  ب������داأت     
اأول  نهاية  يف  ت�شكلت  التي  اجلديدة، 
انتخابات حرة يف 18 مار�س 1990 
بقيادة رئي�س الوزراء لوثار دي ميزير 
الدميقراطي(،  امل�شيحي  )الحت�����اد 

عملية اإعادة التوحيد. 
   اخلطوة الأوىل هي اإدخال الدويت�س 
اعتباًرا  ال�����ش��رق��ي��ة  اأمل��ان��ي��ا  اىل  م���ارك 
ومبوجب   .1990 ي���ول���ي���و   1 م����ن 
تتبنى  ال���ن���ق���دي،  الحت������اد  م���ع���اه���دة 
الوقت  ن��ف�����س  يف  ال�����ش��رق��ي��ة  اأمل���ان���ي���ا 
معظم املبادئ ال�شيا�شية والقت�شادية 
الغربية،  لأمل����ان����ي����ا  والج���ت���م���اع���ي���ة 
و���ش��ي��وؤدي ذل���ك اإىل ال��ت��وق��ي��ع يف 31 
اأغ�شط�س على معاهدة التوحيد، وهي 
ودخلت  اأملانيا،  وح��دة  تكر�س  معاهدة 

حيز التنفيذ يف 3 اأكتوبر.
البنك  رئ����ي���������س  حت����ذي����ر  ورغ��������م     
ال����ف����ي����درايل، ك�����ارل اأوت������و ب�����ول، من 
ال�شريع  ال��ن��ق��دي  الحت�����اد  خم���اط���ر 
مب��ع��دل حت��وي��ل ل ي��ت��واف��ق م��ع حالة 
اأن  اإل  ال�شرقية،  اأملانيا  يف  القت�شاد 

امل�شت�شار كول اختار بالن�شبة لالأجور 
حتويل1  ن�شبة  اجل���اري���ة  والأ����ش���ع���ار 
الغربي  الأمل���اين  امل���ارك  ب��ني  مقابل1 
ا�شافة،  ال�����ش��رق��ي��ة.  اأمل���ان���ي���ا  وم�����ارك 
على  ملحوظة  حت�شينات  اإدخ���ال  اىل 
امل���دخ���رات وال���ع���ق���ارات، ب��رف��ع معدل 
ال��ت��ح��وي��ل الإج���م���ايل اإىل ح����وايل 1 

مقابل 3.

اإفال�س وبطالة يف ال�سرق
ه��و عدم  امل�شت�شار،  ي��ه��ّم  ك��ان  فما      
الح�شا�س  ال�شرقيني  الأمل���ان  اإع��ط��اء 
الغرب،  م���ن  اق����ل  م��رت��ب��ة  ب��اأن��ه��م يف 
اأكرث   ،4 ح��ت��ى  اأو   3 اإىل   1 فن�شبة 
واقعية، كانت، من وجهة نظره، غري 

مقبولة من الناحية النف�شية.
    وه��ك��ذا، ف��اإن ه��ذا الحت���اد النقدي 
قّدم �شركات اأملانية �شرقية غري مهياأة 
والعاملية  والأوروب��ي��ة  الأملانية  لل�شوق 
ب��اأك��م��ل��ه��ا، ويف ن��ف�����س ال���وق���ت ال���ذي 
حالت  واأدت  خ�شخ�شتها.  فيه  تتم 
 3.5 اإىل اخ��ت��ف��اء ح���وايل  الإف���ال����س 

مليون وظيفة من اأ�شل 10 ماليني 
اختارت  لقد  �شابًقا.  موجودة  وظيفة 
املانيا الغربية، لأملانيا ال�شرقية نهاية 

عنيفة بدل املوت البطيء.
    ارتفعت معدلت البطالة يف اأوائل 
تقريًبا  ب��امل��ائ��ة   20 اإىل  الت�شعينات 
ال�شرقية  ال���ولي���ات  يف  امل��ت��و���ش��ط  يف 
ك��ول �شكان  اجل��دي��دة. ووع��د هلموت 
طبيعية  “مبناظر  ال�شرقية  ب��رل��ني 
هي  الأم����ل  خ��ي��ب��ة  ان  ال  مزدهرة”، 

التي تكر�شت.
اأنف�شهم،     و�شاهم الأمل��ان ال�شرقيون 
انهيار اقت�شادهم عن  اإىل حد ما، يف 
ل�شالح  م��ن��ت��ج��ات��ه��م  اإه���م���ال  ط���ري���ق 
م��ن��ت��وج��ات ال���غ���رب. مت ال��ت��خ��ل��ي عن 
���ش��ن��ع ���ش��ي��ارة ت��راب��ن��ت ع����ام 1990 
مريحة  وغ���ري  ادائ���ه���ا  �شعف  ب�شبب 
وملوثة للغاية. واليوم، على خطوط 
التجميع يف ت�شفيكاو، �شاك�شونيا، يتم 

جتميع �شيارة الغولف.
اإع�������ادة ال��ه��ي��ك��ل��ة، م���ن ق��ب��ل مكتب    
ال�شركات،  لإدارة خ�شخ�شة  ائتماين، 

ــا،  ــادي ــ�ــس اقــت
اختارت اأملانيا 
ـــة،  ـــي ـــرب ـــغ ال
ــــــا  ــــــي ــــــان الأمل
الـــ�ـــســـرقـــيـــة 
عنيفة  نهاية 
بــــــدل املــــوت 
ـــــبـــــطـــــيء ال

فــتــح اجلـــدار 
ما  ـــرعـــان  ـــس �
ـــع حــــدًا  ـــس و�
لــــــــــوهــــــــــم
ثالث  طــريــق 
اأملــــانــــيــــا  يف 
الدميقراطية

 مل تتمكن �أملانيا �ل�شرقية من �للحاق بالغربية من حيث �لأد�ء �لقت�شادي وم�شتوى �ملعي�شة

هناك حديث عن »�إعادة بناء �جلد�ر يف �لروؤو�ض«، تعبري� عن �شخامة �لفجوة بني �ل�شرق و�لغربم�شطلحات �لغرب و�ل�شرق، �لتي �ختفت من �ملعجم �مل�شتخدم يف �ل�شنو�ت �لأخرية، ت�شجل عودتها 

العقليات تتطور ببطء �سديد

هل �أملانيا �ل�شرقية هي �خلا�شرة يف �إعادة �لتوحيد...؟
•• الفجر - جريوم فيالن 
 ترجمة خرية ال�صيباين

    بعد ثالثني عاًما، مل يعد االحتفال بذاك اجلمال، 
�سقط  عندما   1989 نوفمرب  من  التا�سع  يف  كان  كما 
ال�سرقية  برلني  �سكان  �سغط  حتــت  برلني  جــدار 

كما  “مفتوًحا”  كان  اإذا  مما  للتحقق  جــاوؤوا  الذين 
الر�سمي  املتحدث  �سحفي،  موؤمتر  يف  ذلك،  عن  اأعلن 
احلاكم  ال�سيوعي  للحزب  حديًثا  حينذاك  املعني 
غونرت  الــدميــقــراطــيــة،  اأملانيـــا  جمهوريــــة  يف 

�سابوف�سكي.
ال�سرقيني،  الربلينيني  هــوؤالء  ابتهاج  نن�سى  نكاد     

ال�سغرية  �سياراتهم  يف  اأو  االأقــدام  على  كانوا  الذين 
ترابانت، متجهني اإىل برلني الغربية، حني ي�ستقبلهم 
زحفوا  والذين  باالأح�سان،  الغربية  برلني  �سكان 
بدورهم اىل اجلدار اأمام بوابة براندنبورغ. واليوم، 

فاإن االإحباط هو ال�سائد و�سّيد املوقف.
   م�سطلحات الغرب وال�سرق، التي كانت قد اختفت 

االأخــرية،  ال�سنوات  يف  امل�ستخدم  املعجم  من  عملًيا 
ا حديث عن “اإعادة بناء  ت�سجل عودتها؛ وهناك اأي�سً
اجلدار يف الروؤو�س”، تعبريا عن �سخامة الفجوة بني 
ال�سرق والغرب. اإن بروز اليمني املتطرف يف الواليات 
ال�سرقية، بن�سب اأكرب بكثري من غرب البالد، هو اأحد 

املوؤ�سرات من بني اأمور اأخرى على هذه العلة.

كان �شرحا... فهوى

فرحة مل تعّمر طويال

حلم حرية التنقلهلموت كول �شانع الوحدة

و�شقط اجلدار

بروز اليمني املتطرف يف الواليات ال�سرقية، بن�سب اأكرب من غرب البالد، هو اأحد املوؤ�سرات على العلة
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/فيوت�شر بل�س كافيه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2767863 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خالد �شقر �شامل علي الظاهري من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ خالد �شقر �شامل علي الظاهري من 100% اىل %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة خالد عي�شى حممد بالل امل�شماري %50

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/فيوت�شر بل�س كافيه
FUTURE PLUS CAFE
اىل/فيوت�شر بل�س كافيه ذ.م.م

FUTURE PLUS CAFE LLC
تعديل ن�شاط/حذف مطعم وجبات �شريعة )5610004(

تعديل ن�شاط/حذف مقهى )5630001(
تعديل ن�شاط/حذف جتهيز الفطائر واملعجنات )5621004(

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة خرم لالملنيوم 

CN قد تقدموا الينا بطلب والزجاج رخ�شة رقم:1118858 
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة ح�شن را�شد ح�شن حممد ال�شام�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ار�شان لطيف برويز اقبال %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ح�شن را�شد ح�شن حممد ال�شام�شي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفق الن�شائية للمقاولت 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:1128262 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد احمد احمد ال�شراوي %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد ح�شني مو�شى جنف البلو�شي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد احمد احمد ال�شراوي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف زهره ح�شني مو�شى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10  نوفمرب  2019 العدد 12778 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10  نوفمرب  2019 العدد 12778 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10  نوفمرب  2019 العدد 12778 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10  نوفمرب  2019 العدد 12778 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10  نوفمرب  2019 العدد 12778 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10  نوفمرب  2019 العدد 12778 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10  نوفمرب  2019 العدد 12778 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  10  نوفمرب  2019 العدد 12778 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/ املالك:االأحد  10  نوفمرب  2019 العدد 12778 

�س. فيجني امبك�س ال تي دي 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 136023                                  
با�ش��م: �س. فيجني امبك�س ال تي دي 

وعنوانه: بلوت الرقم. 121، الطريق ال�شاد�س، املنطقة ال�شناعية، �س.ب 24449، كمبال 
اإفريقيا �شرق  – اأوغاندا، 

وامل�شجلة حتت رقم : )133393(  بتاريخ: 2011/03/03
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �شنوات  ع�شر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�شتظل 

احلماية يف : 2019/11/18  وحتى تاريخ: 2029/11/18   
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأحد  10  نوفمرب  2019 العدد 12778 
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اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/2319  جتاري كلي
اىل املحكوم عليه/1- اك�شود �س.م.ح  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
ل�شالح/لورينت  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2019/7/8 بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها 
�شرييل فرانتز زميريمان بالزام ال�شركة املدعي عليها الوىل فقط بان توؤدي للمدعي 
تاريخ  م��ن  �شنويا   %9 ب��واق��ع  ف��ائ��دة  ع��ن  ف�شال  دره���م   )8262383.20( وق���دره  مبلغ 
2018/10/25 وحتى متام ال�شداد والزمتها امل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1517  جتاري كلي

احلجاوي  ح�شني  اح��م��د  ن�شال   -2 خليل  �شاكر  ها�شم  1-زه���ري   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اند  انفي�شتمنت�س  امل��دع��ي/ف��ي��ج��ون  ان  الق��ام��ة مب��ا  ح��ج��اوى جم��ه��ول حم��ل  ليث   -3
هولدينجز ليميتد وميثله:را�شد عبداهلل ح�شن عبود احلفيتي قد اأقام عليك الدعوى 
مو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مت�شامنني مببلغ وقدره )11902500( درهم 
ت��اري��خ ال�شتحقاق وحتى  امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن  وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب 
ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة يوم الثنني املوافق:2019/11/25 ال�شاعة:09:30 �س 
بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4504  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شركة اإي �شي اآي اإنريجي - م د م �س جمهول حمل 
ناير  اليدات جوفيندان  براديب كومار  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا 
اأقام  قد   - الكتبي  هويدن  بن  عبداهلل  �شعيد  عبداهلل  خليفة   / وميثله 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )510104( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.   وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/5096 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- نودرجون �شاكميدوف جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/يوين - كاب انرتنا�شيونال ليمتد وميثلها 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   - حجار  ج��را  ب�شام 
املنفذ به وقدره )382740( درهم اىل  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

ج�������وران   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
�شربيا     ، م����ي����رتوف����ي����ك 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )014254378( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0566148599

فقد�ن جو�ز �شفر
فقد املدعو / حممد امداد 
بنغالدي�س     ، ���ش��ايف  حم��م��د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )bp0923033( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

    0502630164

فقد�ن جو�ز �شفر

ن��اه��د اخرت  امل��دع��و /  فقد 
حممد لقمان ، بنغالدي�شي   
�شفره  ج�������واز  اجل���ن�������ش���ي���ة 
 )bq0611832( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

 0562109161

فقد�ن جو�ز �شفر
فقد املدعو / رووانثى كونبيتا 
�شريلنكا   ، ك��ان��ك��ان��اجم��ي 
�شفره  ج��������واز  اجل���ن�������ش���ي���ة 
)N4427480(  رق�����م 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������ش����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق���م  

 0555530532

فقد�ن جو�ز �شفر

الفلبني   ، يالوجن  فالديز  كري�شتورى  املدعو/  فقد 

 )P1809695A( رق���م  ���ش��ف��ره  ج���واز  اجلن�شية 

يرجى ممن يعرث عليه ت�شليمه بال�شفارة الفلبينية 

او اقرب مركز �شرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �شفر
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�شركة/ �شاريل  منطقة حرة ، )رخ�شة رقم : 3228( والكائنة ب� مدينة دبى 

املنطقة احلرة ملطار دبي  �س.ب 371318 ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة  
، واملرخ�شة لدى �شلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ، ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف 
اإعالن قرارها للكافة والذي مت اإتخاذه بوا�شطة جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي 

عقد بتاريخ 2019/09/30 ب�شاأن اإغالق وحل ال�شركة.  وفقاً لذلك ،تهيب 
ال�شركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي 

هذه املطالبات خالل 15 يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق الريد امل�شجل اأو 
الإت�شال ب� : ال�شادة/ الزرعوين توريفا لتدقيق احل�شابات

�س.ب : 95426 دبى ، دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم :  971+2689901 4 

contact@azt.ae :الريد الإلكرتوين
لن يتم النظر فى املطالبات التى ترد بعد اإنتهاء فرتة الإ�شعار واملحددة ب�  15 

ا�شعار ت�شفية
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عربي ودويل

م�شوؤولون : ت�شخي�ض ماكرون ل� »�لناتو« خماطرة 
•• باري�س-رويرتز

اإميانويل  الرئي�س  ت�شريحات  اإن  باري�س  يف  م�شوؤولون  ق��ال 
الأطل�شي يف  �شمال  اإن حلف  فيها  قال  التي  احل��ادة  ماكرون 
لكنها  اآخ��ري��ن،  اأوروب��ي��ني  اأحبطت  اإكلينيكي”  “موت  حالة 
اإذا  لتخاذها  م�شتعد  الفرن�شي  الرئي�س  اأن  يبدو  خماطرة 
عامل  عن  الطرف  يغ�شوا  اأن  من  الأوروب��ي��ني  �شتمنع  كانت 
اأ�شبح اأكرث خطرا. كان ماكرون قد حذر، يف مقابلة مع جملة 
ذي اإيكونومي�شت، اأوروبا من اأنها ينبغي األ تعتمد بعد ذلك 
على الوليات املتحدة يف الدفاع عن حلفائها واأن الأوروبيني 

باتوا يف حاجة لتويل م�شوؤولية الأمن باأنف�شهم.
اأوروبا  اأن م��اك��رون ح��ث  ال��رغ��م م��ن  وعلى 

منذ فرتة طويلة على اأن تفكر يف نف�شها 
“كقوة م�شتقلة ذات �شيادة” اإل اأن حكمه 
ال�شادم على حلف الأطل�شي الذي تاأ�ش�س 
اأث��ار ردود فعل قوية  70 عاما  قبل نحو 
اأجنيال  الأملانية  امل�شت�شارة  و�شفته  حيث 

مريكل باأنه “�شديد الق�شوة«.
ل��ك��ن ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ل��رئ��ي�����س ال�����ش��اب )41 
عاما( يبدو اأن احلديث ال�شريح مطلوب 
القمة  قبل  �شباتها  م��ن  اأوروب����ا  لإي��ق��اظ 
التي يعقدها حلف الأطل�شي يف لندن يف 

الرابع من دي�شمر- كانون الأول.
“نحن  ل��روي��رتز  فرن�شي  م�شوؤول  وق��ال 
م����وق����ن����ون مت����ام����ا اأن����ه����ا ت���ن���ط���وي على 

�شوف يثري حتما  ه��و،  كما  الأم��ر  تقول  خم��اط��رة... عندما 
امل�شوؤول  واأ�شاف  انق�شامات«.  واأحيانا  وتوتر  غ�شب  ح��الت 
اأحيانا  ي�شبح  قد  لكنه  البداية،  يف  �شررا  ذل��ك  ي�شبب  “قد 
اأن تخفي ما  الدول تريد  اأ�شا�شا للوحدة م�شتقبال... بع�س 

حدث يف �شوريا ونحن نعتقد اأن هذا خطري للغاية«.
ومل ت�شتطع اأوروبا اأن متنع تركيا من �شن هجومها يف �شوريا 
كما فوجئت بقرار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ب�شحب 
اأخرى  ودول  فرن�شا  فيها  حت���ارب  ال��ت��ي  املنطقة  م��ن  ق��وات��ه 
توترا كبريا يف  م��اك��رون  ت�شريحات  واأث���ارت  داع�����س.  تنظيم 
الوحيد  ال�شامن  املتحدة  الوليات  تعتر  التي  اأوروب��ا  �شرق 

ل�شتقاللها يف مواجهة ت�شاعد القوة الرو�شية.
ناو�شيدا  جيتانا�س  ليتوانيا  رئي�س  وق��ال 
“ل  ل���روم���ا  زي���ارت���ه  اأث���ن���اء  لل�شحفيني 
الت�شريح جعلنا  اأن هذا  القول  اأ�شتطيع 

�شعداء للغاية«.
اإن  ي��ق��ول��ون  فرن�شيني  م�����ش��وؤول��ني  ل��ك��ن 
ماكرون مل يقل اإل ما هو وا�شح متاما، 
ال�شابق يف  �شكك يف  ترامب هو من  واإن 
ال��ت��زام��ات ال��ولي��ات املتحدة جت��اه حلف 
الأط��ل�����ش��ي وو���ش��ف��ه اآن�����ذاك ب��اأن��ه “عفا 
ارو ال�شفري  عليه الزمن«. وق��ال ج��ريار 
على  وا�شنطن  ل��دى  ال�شابق  الفرن�شي 
ل  ال��ن��ع��ام��ة  م��ث��ل  “الأوروبيون  ت��وي��رت 
ع��امل��ه��م اجلميل  ي�����ش��اه��دوا  اأن  ي��ري��دون 

يتال�شى«.

احتمال  مع  م�شكلة”  اأي  يواجه  “ل  اأن��ه  بايدن  واأك��د  اق���رتاع. 
دخول مايكل بلومرغ ال�شابق، لكنه اأكد اأنه �شيمثل اف�شل �شد 

ملنع دونالد ترامب من الفوز بولية ثانية.
التي  الأخ���رية  ال�شتطالعات  يف  ك��ب��ريا  تقدما  “حققت  وق���ال 
اطلعت عليها” خ�شو�شا يف الوليات الأ�شا�شية للفوز بالرئا�شة 
لالنتخابات  الآخ���ري���ن  وامل��ر���ش��ح��ني  ترامب”  م��واج��ه��ة  “يف 

التمهيدية للدميوقراطيني على حد �شواء.
اأن  وق��ال  بلومرغ.  تر�شح  احتمال  على  ب���ازدراء  ت��رام��ب  وعلق 
اإىل قامة بلومرغ الذي  اإ�شارة  يف  “مايكل الق�شري �شيف�شل”، 
اأنه  “يف الواقع اأعتقد  170 �شنتم. وا�شاف  يبلغ طوله حواىل 

�شي�شر ببايدن«.

 12 نيويورك  بلدية  رئي�س  �شغل من�شب  ال��ذي  بلومرغ  وك��ان 
عاماً، �شرح يف اآذار-ما�س اإنه لن يرت�شح حتى ل يقو�س فر�س 
تبدل  وي�شري  عاما”.   76“ بايدن  جو  ال�شابق  الرئي�س  نائب 

موقفه اإىل ت�شكيكه فعليا يف فر�س فوز بايدن.
خماوفه  “تزداد  اإن��ه  بلومرغ  م�شت�شار  ولف�شون  ه���اورد  وق��ال 
لها  ي�شمح  املر�شحني احلالية يف موقع  تكون جمموعة  األ  من 

بالنجاح«.
اأن  اجلمعة  ال�شيا�شي  الل��ك��رتوين  “اأك�شيو�س”  م��وق��ع  وذك���ر 
العامل  ث���روات يف  اأك���ر �شت  ال���ذي ميلك واح���دة م��ن  بلومرغ 
ح�شب ت�شنيف فورب�س، م�شتعد “لإنفاق املبالغ الالزمة لدحر 

ترامب«.

اأن���ه يفكر يف  ب��ل��وم��رغ  اإع���الن  وقبيل ذل��ك اجلمعة وب��ع��د 
جو  ال�شابق  الرئي�س  نائب  �شعى  الرئا�شي،  ال�شباق  خو�س 
بايدن املر�شح الأوفر حظا للفوز يف النتخابات التمهيدية 

للدميوقراطيني، لتاأكيد ثقته بالفوز.
وقال بايدن يف مينة كونكورد بولية نيوهام�شري حيث قدم 
تر�شحه ر�شميا لالنتخابات التمهيدية “نرحب به. مايكل 
رجل جيد. ونيوهام�شري ولية موؤثرة و�شتكون من اأوائل 

الوليات التي �شت�شوت يف �شباط-فراير املقبل.
مايكل  وج��ود  �شيكون  لالنتخابات،  تر�شحه  اأك��د  ح��ال  ويف 
بلومرغ يف ال�شابق �شعبا على بايدن الذي يرتاجع التاأييد 
له يف ا�شتطالعات الراأي قبل ثالثة اأ�شهر من اأول عمليات 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ق����ام رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة ن���ي���وي���ورك ال�����ش��اب��ق م��اي��ك��ل بلومرغ 
البيت  اإىل  لل�شباق  الرت�شح  طريق  على  اإ�شافية  بخطوة 
الأبي�س بتقدميه تر�شحه لالنتخابات التمهيدية للحزب 

الدميوقراطي يف ولية األباما.
موؤ�ش�س  عاما   77 العمر  من  البالغ  امللياردير  يعلن  ومل 
�شيخو�س  ك��ان  اإذا  ما  ا�شمه،  حتمل  املالية  لالأنباء  وكالة 
ال�شباق الرئا�شي يف 2020. لكن تقدمي تر�شحه يف ولية 
ك��ل اخل��ي��ارات متاحة  ب��اإب��ق��اء  ل��ه  ي�شمح  األب��ام��ا اجلنوبية 

اأمامه.

بلومربغ يقرتب من �لرت�شح للبيت �لأبي�ض  

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�شوؤون  حم��ل��ل  ب��ارئ��ي��ل،  ت�شيفي  ي���رى 
�شحيفة  ل������دى  الأو�������ش������ط  ال���������ش����رق 
“هاآرت�س”، اأن قرار الرئي�س الأمريكي 
اإب��ق��اء ق���وات حل��را���ش��ة ح��ق��ول النفط 
ال�شورية قد اأغ�شب رو�شيا التي تعتر 
تلك احلقول مبثابة غنيمة حرب هي 

اأجدر بال�شتيالء عليها.
ويف �شبتمر” اأيلول” اأعرب ترامب، 
م��ن��ا���ش��ري��ه يف ولية  م��ن  اأم����ام ح�شد 
قوات  ب��اإع��ادة  رغبته  عن  مي�شي�شيبي، 
اأم��ري��ك��ي��ة م��ن ���ش��وري��ا، ولكنه ق��ال اإن 
من  هناك  تواجدت  املتحدة  الوليات 
ال�شورية.  النفط  حقول  حماية  اأج��ل 
ي�شري  وك��ان  النفط”،  “اأحب  وق���ال: 
حلقول يف �شمال �شرق �شوريا �شيطرت 
عليها، حتى وقت قريب، قوات متمردة 
تلك احلقول، قرر  اأج��ل  كردية. ومن 
التي  ال���وح���دات  بع�س  اإب��ق��اء  ت��رام��ب 

بداأت الن�شحاب من �شوريا. 
رو�شيا  ات���ه���ام  اإىل  ال���ك���ات���ب  وي�����ش��ري 
امل��ت��ح��دة مب��م��ار���ش��ة ن�شاط  ال���ولي���ات 
ما  م��ا قيمته  – �شرقة  ق��ان��وين  غ��ري 
�شهرياً،  دولر  مليون  و40   30 ب��ني 
اأم��وال تعود، ح�شب  اأنها  اعتبار  وعلى 
مو�شكو، عن حق اإىل النظام ال�شوري. 
الأمريكي،  الدفاع  وزير  وب��دوره حذر 
م���اي���ك ا����ش���ر، رو����ش���ي���ا و����ش���وري���ا من 
القرتاب من تلك احلقول النفطية. 

لي�شت  اأمريكا  اأن  امل��ق��ال  كاتب  وي��رى 
ال��ن��ف��ط، لأنها  ل���ه���ذا  ب��ح��اج��ة ف��ع��ل��ي��اً 
اإبقاء  تنتج بنف�شها ما حتتاجه. ولكن 
ح��ق��ول يف منطقتي  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة 
الوليات  مينح  واحل�شكة  ال���زور  دي��ر 
قواتها  بع�س  لإب��ق��اء  م���رراً  امل��ت��ح��دة 
�شديدة  انتقادات  �شوريا. ويف �شوء  يف 
من  بالن�شحاب  ترامب  ق��رار  طاولت 
هذا البلد، قد يوؤدي فعلياً حبه للنفط 
لتعزيز الوجود الأمريكي يف املنطقة. 
ويلفت الكاتب اإىل ما �شرح به ترامب 
�شركة  ب�شاأن �شفقة مع  درا�شته  ب�شاأن 
مبوجبها  ي�����ش��م��ح  م���وب���اي���ل،  اإك�������ش���ون 
ولكن  احل��ق��ول.  تلك  ب����اإدارة  لل�شركة 

•• لندن-وكاالت:

الأمريكيون  امل�������ش���وؤول���ون  ي��ك��اف��ح 
ل�شرح مهمة ما ي�شل اإىل األف جندي 
���ش��وري��ا، وال��ذي��ن اتخذوا  اأم��ري��ك��ي يف 
حقول  من  بالقرب  مواقع  الغالب  يف 
الرئي�س  لأوام�����ر  ا���ش��ت��ج��اب��ة  ال��ن��ف��ط، 

دونالد ترامب.
يقول الكاتب جوليان بورغر، يف تقرير 
اإنه  الريطانية،  غ��اردي��ان  ب�شحيفة 
اأمر  اإ�شدار  على  اأ�شبوعني  مرور  بعد 
الأمريكية  للقوات  الكامل  ب��الإخ��الء 
التوغل  قبل  ���ش��روي��ا،  ���ش��رق  �شمال  يف 
الرتكي والتخلي عن ال�شركاء الأكراد 
يف احلرب �شد تنظيم داع�س الإرهابي 
اإن بع�س  وق����ال  راأي������ه،  ت���رام���ب  غ���رّي 
القوات يجب اأن تبقى ولكن “لتاأمني 

النفط” فح�شب.
ل����ذا، ب��ي��ن��م��ا ي��ت��م ن��ق��ل م��ئ��ات القوات 
فاإن  �شوريا،  من  الأمريكية  اخلا�شة 
املجهزين  الآخ����ري����ن  اجل���ن���ود  م���ئ���ات 
بقع  اإىل  توجهوا  امل��درع��ة،  بالعربات 
نفطية �شغرية احلجم يف حمافظتي 
فكرة  دون  لكن  واحل�شكة،  ال��زور  دي��ر 
وا���ش��ح��ة ع��م��ا ك���ان م��ن امل��ف��رت���س اأن 

يفعلوا هناك.
الوا�شح  م��ن  اأن��ه  اإىل  الكاتب  وي�شري 
ج���داً ح��ال��ة ع��دم الرت��ي��اح ال��ت��ي عمت 
عندما  الأمريكيني  امل�شوؤولني  �شمن 
عن  ���ش��ادر  داخ��ل��ي  تقرير  ت�شريب  مت 
الأمريكيني  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني  ك��ب��ري 
اإىل  ���ش��وري��ا، ول��ي��ام روب����وك،  يف �شمال 
���ش��ح��ي��ف��ة ن���ي���وي���ورك ت���امي���ز، وال����ذي 
اأنه الإدارة الأمريكية  ا�شتكى فيه من 
الرتكي  ال��ت��وغ��ل  ردع  حتاول”  “مل 
املدنيني  م���ئ���ات  ب��ح��ي��اة  اأودى  ال�����ذي 

و�شرد مئات الآلف.
امل�شاعد  الباحث  توما�س،  كيلي  وق��ال 
الأو�شط  ال�����ش��رق  الأم���ن يف  ل��رن��ام��ج 
اجلديد  الأم���ري���ك���ي  الأم������ن  مب���رك���ز 
الأمريكية  »ال�شيا�شة   :)CNAS(
تبدو  الأي���ام هي  ه��ذه  �شوريا  �شرق  يف 
وك���اأن���ه���ا حم����اول����ة ل���ب���ن���اء ط����ائ����رة يف 

اجلو«.
اإذا هاجمت  املثال،  �شبيل  “على  وتابع 
�شرتد  فهل  ال�شورية،  احلكومة  ق��وات 

م���ن ال���الف���ت م��ع��رف��ة م���ن ه���و املدير 
التنفيذي لهذه ال�شركة الذي �شيوافق 
الدخول  تتطلب  �شفقة  توقيع  على 
وما  جمهوًل،  م�شتقبلها  منطقة  اإىل 
زال�����ت ت�����دور ح��ول��ه��ا م����ع����ارك. ولكن 
ال�شيطرة  ل�شتمرار  العملي  ال�شبب 
الأمريكية على تلك احلقول ياأتي من 
لالأكراد  مادية  م�شاعدة  تاأمني  اأج��ل 

دون امل�س باخلزينة الأمريكية.
ال�شيطرة  مت��ث��ل  ال���ك���ات���ب،  وب��ح�����ش��ب 
�شربة  احلقول  تلك  على  الأمريكية 
ل�شوريا.  بالن�شبة  موجعة  اقت�شادية 
انتجته  ال��ذي  البرتول  اأن حجم  ومع 
�شوريا قبل احلرب كان �شغري ن�شبياً، 
ر�شمية  �شورية  �شجالت  اأظهرت  فقد 
 600  ،1966 اأن��ت��ج��ت، يف ع��ام  اأن��ه��ا 
العدد  ذلك  ولكن  يومياً.  برميل  األف 
األف   300 اإىل  و���ش��ل  ح��ت��ى  تناق�س 
برميا عام 2011، وتوقف متاماً عند 
ا�شتيالء داع�س على املنطقة، واإنتاجه 

النفط حل�شابه. 
�شوريا  يف  ال��ن��ف��ط  اح���ت���ي���اط  وي���ق���در 

ن�شبة  ت�شكل  ب��رم��ي��ل،  م��ل��ي��ار   2،5 ب��� 
لكن  العامل.  احتياطات  من   %0.14
ه��ذا ال��رق��م غ��ري �شحيح وف��ق حتليل 
للدكتور �شهيل احلمدان من اجلامعة 

الأمريكية للعلوم الإن�شانية.
واأ����ش���ار احل���م���دان، يف ل��ق��اء م��ع موقع 
لبيانات  ال�������ش���وري،  بلدي”  “عنب 
جمعها ب�شكل م�شتقل، ا�شتناداً مل�شادر 
يف وزارة الطاقة ال�شورية، وتظهر باأن 
 1.4-1.6 بني  ما  اأنتج  الأ�شد  نظام 
مليون برميل يومياً قبل عام 2004، 
برميل   380،000 ع���ائ���دات  ول��ك��ن 
ال�شورية.  اخلزينة  اإىل  تذهب  فقط 
واأم���ا ال��ب��اق��ي ف��ك��ان ي��ذه��ب لأ�شحاب 
وعائلة  النظام  م��ن  مقربة  ام��ت��ي��ازات 
اأ�شحاب  من  اأ�شبحوا  الذين  الأ���ش��د، 

املاليني عر بيع باقي النفط. 
ال��ن��ظ��ام عن  ���ش��رح   ،2011 ع���ام  ويف 
فيما  يومياً،  برميل  األ��ف   150 اإنتاج 
بلغ اإجمايل ال�شتهالك املحلي 250 
العملية،  املمار�شة  ويف  ب��رم��ي��ل.  األ���ف 
اأن��ت��ج��ت ���ش��وري��ا اأك���رث م��ن 800 األف 

باع  ال��ف��رتة،  تلك  ويف  ي��وم��ي��اً.  برميل 
���ش��رك��اء الأ����ش���د ب���اق���ي ال��ن��ف��ط داخ���ل 
باأ�شعار  جم����اورة،  دول  اإىل  اأو  ���ش��وري��ا 
خم��ف�����ش��ة.  ون��ت��ي��ج��ة ل���ه، ي���رى كاتب 
�شورة  ت���ق���دم  ق���د  ����ش���وري���ا  اأن  امل���ق���ال 
م�شللة حللفائها الرو�س والإيرانيني، 
حيث تقول اإنها يف حاجة لئتمان من 
اأجل �شراء النفط، يف حني ا�شتمرت يف 

واقع الأمر يف ت�شديره. 
وع��ل��ى م��ا ي��ب��دو، مل مت��ر تلك احليلة 
على رو�شيا واإيران اللتني انخرطتا يف 
�شراع مع نظام الأ�شد حول حق اإنتاج 
النفط، ولرمبا تطوير حقول نفطية 

عند انتهاء احلرب.
وح���������ش����ب ال�����ك�����ات�����ب، ك����ان����ت رو����ش���ي���ا 
ح�شب  وح�شلت  الرئي�شية،  امل�شتفيدة 
امتيازات  معظم  على  �شورية  م��واق��ع 
التي  اإي���ران  عك�س  على  النفط،  اإن��ت��اج 
مادية.  مكا�شب  اأي���ة  على  حت�شل  مل 
النفط  ع���ل���ى  الأم�������ر  ه�����ذا  وي��ن��ط��ب��ق 
الذي  الت�شالت  قطاع  على  وكذلك 
اأرادت اإيران الدخول اإليه ب�شكل كبري.  

القوات الأمريكية دفاعاً عن النف�س؟ 
يبدو اأن بع�س هذه الأ�شئلة القانونية 

ما زالت مطروحة«.
كما  وا�شحة  البداية  يف  املهمة  كانت 
ال�شهر  مطلع  ق��ائ��اًل  ت��رام��ب،  قدمها 
“نريد  �شحايف:  ت�شريح  يف  اجل��اري، 
لكننا  ال��وط��ن.  اإىل  ج��ن��ودن��ا  نعيد  اأن 
تركناهم لأننا نريد تاأمني النفط، اأنا 

اأحب النفط، ونحن نحتفظ به«.
اأن  ال���رئ���ي�������س الأم����ري����ك����ي  واق��������رتح 
الطبيعية  امل�������وارد  ع��ل��ى  ال���ش��ت��ي��الء 
عادًل  “تعوي�شاً”  �شيكون  ال�����ش��وري��ة 

مقابل تكلفة احلرب هناك.
اإل اأن امل�شكلة احلقيقية يقول بورغر، 
الع�شكريني،  للمخططني  بالن�شبة 
هي اأن نهب بلد اأجنبي يعتر انتهاكاً 
ل��ق��وان��ني احل����رب ك��م��ا ه���و م��ط��ب��ق يف 

حماكمات نورمرغ.
ينتهك  اأن  مي��ك��ن  ذل����ك،  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
القوة  ا����ش���ت���خ���دام  ت��رخ��ي�����س  اأي�������ش���اً 
الع�شكرية املمنوح من قبل الكونغر�س 
اأع����ق����اب  ل��ل��ح��ك��وم��ة الأم����ري����ك����ي����ة يف 
�شبتمر  م��ن  ع�شر  احل����ادي  ه��ج��م��ات 
�شد  للعمليات  واملخ�ش�شة  )اأي��ل��ول(، 
والتي  املرتبطة”،  و”القوات  القاعدة 

امل�شلح  ال��ت��دخ��ل  ل��ت��ري��ر  ا���ش��ت��خ��دم��ت 
عر ال�شرق الأو�شط.

م���ن ج���ان���ب���ه، ���ش��ع��ى ال��ب��ن��ت��اغ��ون اإىل 
الإ�شرار  خ��الل  من  امل�شاألة،  تو�شيح 
القوات  واأن  تتغري،  املهمة مل  اأن  على 
����ش���وري���ا فقط  ك���ان���ت يف  الأم���ري���ك���ي���ة 
ل��ه��زمي��ة داع�����س ب��ال�����ش��راك��ة م��ع قوات 

�شوريا الدميقراطية.
وق������ال ال�������ش���اب���ط يف ه��ي��ئ��ة الأرك�������ان 
الأدم�������ريال وليام  ن��ائ��ب  الأم���ريك���ي���ة 
ب�������رين، خ������الل م����وؤمت����ر ����ش���ح���ايف يف 
املناطق  اإن الن�شحاب من  البنتاغون، 
احلدودية مع تركيا “م�شتمر. لقد مت 
من  والعنا�شر  امل��ع��دات  معظم  �شحب 

هذه املنطقة«.
الأك��راد يف  املقاتلني  اأن  واأ�شاف برين 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة الذين  ���ش��وري��ا  ق����وات 
����ش���ع���روا يف ال���ب���داي���ة ب������اأن ال����ولي����ات 
تعاونهم  ا�شتاأنفوا  خانتهم،  املتحدة 
والبنتاغون  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال��ق��وات  م��ع 
م�شرياً  الأ�شلحة.  تزويدهم  يوا�شل 

اإىل اأن الن�شحاب مل يعد وارداً.
با�شم  امل���ت���ح���دث  ����ش���رح  م����ن ج���ه���ت���ه، 
ال���ب���ن���ت���اغ���ون ج���ون���اث���ان ه���وف���م���ان يف 
م�شممون  “نحن  ال�شحايف  امل��وؤمت��ر 

اإن  ق��ائ��اًل  املنطقة”،  يف  ال��ب��ق��اء  ع��ل��ى 
�شوريا  يف  �شتبقى  الأمريكية  ال��ق��وات 

�شرورياً«. ذلك  كان  “طاملا 
مهمة  اأن  ت���رام���ب  ي���وؤك���د  ح���ني  ويف 
تق�شي  ح���ال���ي���اً  الأم���ري���ك���ي  اجل��ي�����س 
ال��ن��ف��ط، يتعني على  ب��ح��م��اي��ة ح��ق��ول 
م�������ش���وؤويل ال��ب��ن��ت��اغ��ون حت���وي���ر ذلك 
للتاأكيد اأنها �شد الإرهابيني، كترير 
منطقة  يف  املتحدة  ال��ولي��ات  لتدخل 

اأجنبية �شد اإرادة حكومتها.
اإن املهمة هي  اأق��ول  “لن  وق��ال ب��رين 
تاأمني حقول النفط. املهمة هي اإحلاق 
النفط  تاأمني حقول  هزمية بداع�س. 
م�شاألة تتبع لهذه املهمة، والهدف هو 
منع تنظيم داع�س من ال�شتفادة من 

حقول النفط«.
الأمريكية  ال���ق���وات  ك��ان��ت  ح���ني  ويف 
ت�شيطر يف ال�شابق على كامل الأرا�شي 
الفرات بحماية غطاء  �شرق  ال�شورية 
جوي واحلدود الطبيعية للنهر، اأ�شفر 
والرتكية  ال��رو���ش��ي��ة  ال���ق���وات  وج����ود 
جبهة  فتح  عن  ال�شمال  يف  وال�شورية 
ج����دي����دة، م����ا ي��ف�����ش��ر اإر������ش�����ال اآل���ي���ات 

مدرعة.
ورداً على �شوؤال ل�شحايف عما اإذا كانت 

تقديرات  ج��زئ��ي��اً،  ول���و  ���ش��ح��ت،  واإذا 
رو�شيا  غ�شب  �شبب  يت�شح  ح��م��دان، 
اأم���ري���ك���ا ع���ل���ى حقول  ب���ع���د ���ش��ي��ط��رة 
غنيمة  رو�شيا  تعترها  ال��ت��ي  النفط 

حرب لها. 
ال�شتفادة  الأك�������راد  ي��وا���ش��ل  وف��ي��م��ا 
النفط  مبا�شر من حقول  ب�شكل غري 
ال�شوريون  ي�شتعد  اأمريكياً،  املحمية 
ت�شيطر  مناطق  �شمن  املقيمني  م��ن 
ل�شتاء  ال�������ش���وري���ة،  احل��ك��وم��ة  ع��ل��ي��ه��ا 
من  البحث  عليهم  يفر�س  ما  قار�س 
بيوتهم  لتدفئة  احل��ط��ب  ع��ن  ج��دي��د 

وطهي طعامهم.
ولكن براأي كاتب املقال، لي�شت تلك اإل 
نقطة يف بحر الفقر واحلاجة، يف وقت 
حت�شد طبقة من النخبة اجلديدة يف 
����ش���وري���ا ث������روات م���ن خ����الل احل����رب. 
ا�شتخدام  املتحدة  الوليات  وت�شتطيع 
بع�س عائدات النفط ال�شوري لتمويل 
ولكن  ال�����ش��وري��ني.  اح��ت��ي��اج��ات  بع�س 
ول��ذا لن يتخلى  النفط  ترامب يحب 

عنه ب�شهولة. 

النفط”،  ت�شرق  املتحدة  “الوليات 
اأجاب هوفمان اإن “الوليات املتحدة ل 
ت�شتفيد من كل هذا لأن الأرباح تعود 

اإىل قوات �شوريا الدميوقراطية«.
من جهته قال ت�شارلز لي�شرت، اخلبري 
ال�شرق  معهد  يف  ال�����ش��وري  ال�����ش��اأن  يف 
ينبع  الل��ت��ب��ا���س  بع�س  اإن  الأو����ش���ط، 
لالإدارة،  الداخلية  “الديناميات  من 
ال�شيا�شة،  �شانعي  كبار  ا�شتغل  حيث 
جيفري،  جيم�س  �شوريا  مبعوث  مثل 
هو�س ترامب بالنفط لتحقيق اأهداف 

اأخرى«.
يتعلق  ����ش���يء  ك���ل  اإن  ل��ي�����ش��رت،  وق�����ال 
كبري  ح����د  اإىل  ح��ي��ل��ة  ه����و  ب���ال���ن���ف���ط 
لتوحيد  رئا�شي  دع��م  على  للح�شول 
العالقات  لتعزيز  الأمريكي،  الوجود 
الدميقراطية  ����ش���وري���ا  ق�������وات  م����ع 
كانوا  ال���ذي���ن  ال�������ش���رق  يف  وال��ق��ب��ائ��ل 

معاديني للنظام ومعادين لإيران«.
وق����ال ن��ي��ك��ول���س ه���ريا����س، امل��ح��ل��ل يف 
الأو�شط،  ال�شرق   CNAS برنامج 
وحدات  لإر���ش��ال  احلقيقي  ال�شبب  اإن 
النفط  ح���ق���ول  اإىل  اآل���ي���ة  اأم���ري���ك���ي���ة 
ال�����ش��رق��ي��ة ه���و احل���ف���اظ ع��ل��ى النفط 
بعيداً عن اأيدي نظام الأ�شد وداعميه 

الرو�س.
وب��ح�����ش��ب ال���ك���ات���ب، ف��م��ن امل���رج���ح اأن 
الكامنة  وال�شكوك  التناق�شات  تظهر 
ال�شدارة  يف  الأم��ري��ك��ي  ال��وج��ود  وراء 
تنتقل  املقبلة، حيث  القليلة  الأي��ام  يف 
ال�شوري  وال��ن��ظ��ام  ال��رتك��ي��ة  ال���ق���وات 
املناطق  اإىل  ال���رو����ش���ي���ة  وال������ق������وات 
�شوريا  ق�����وات  ت���دي���ره���ا  ك���ان���ت  ال���ت���ي 
الذي  الوقت  �شابقاً، يف  الدميقراطية 
���ش��ي��زور ف��ي��ه ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي رجب 

طيب اأردوغان البيت الأبي�س.

يقدر احتياطيها من النفط بـ 2،5 مليار برميل

نافذة معركة و�شيكة بني تر�مب وبوتني حول نفط �شوريا
م�سرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر االآخر

•• جاك اتايل

    ملا كنت اأحد اآخر الفاعلني يف مفاو�شات القمة 
التي �شاحبت، من مايو 1988 اإىل مايو 1990، 
اأملانيا،  توحيد  واإع���ادة  ال�شوفياتية  الكتلة  انهيار 
الأكاذيب  ح��ت��ى ل مت���ّر  ال��ف��ع��ل  اأرّد  ان  ب��د  ك���ان ل 
للحا�شر،  مفهومنا  وت�شّو�س  ذاكرتنا،  تثقل  التي 
ومتنع ا�شتعدادنا للم�شتقبل. ويكفي اأن اأ�شيف هنا 
اأم�شيت وقًتا طوياًل يف  اأنني عرفت جيًدا، واأنني 
�شاأ�شميهم فيما  انفراد، مع كل من  التحدث على 

يلي.
امل��ظ��اه��رات يف  نتيجة  لي�س  اجل����دار  -���ش��ق��وط   1

اأملانيا ال�شرقية
امل�شت�شار  اأخ�����رين   ،1987 ع����ام  خ��ري��ف  يف      
ا  اأي�شً ك���ان  ال����ذي  ل��غ��ورب��ات�����ش��وف،  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
زاجالدين،  ف��ادمي  ال�شاحر  بريجنيف،  م�شت�شار 
اأن  تفهم  اأن  “يجب  امل��م��ت��ازة:  الفرن�شية  لغته  يف 
كل �شيء قد تغري: لن نطلق النار م�شتقبال على 
قلت،  مو�شكو.  يف  ول  وار�شو  يف  ل  املتظاهرين... 
ك��ان ه��ذا �شحيًحا، فان  اإذا  اأن��ه  ان��ت م��درك  “هل 
“هذا  اأج���اب،  �شنوات؟”.  ع�شر  ي��دوم  ل��ن  النظام 

لي�س دقيقا... لن ي�شتمر خم�س �شنوات«.
    كان الإدراك البطيء )من قبل البولنديني ثم 
الأمل��ان ال�شرقيني( لهذا الواقع اجلديد هو الذي 
يف  احلكومة  وتغيري   ،1988 ع��ام  ربيع  اإىل  اأدى 
اأغ�شط�س  ال�شرقيني يف  الأمل���ان  م��رور  ثم  وار���ش��و، 
1989 اىل النم�شا، من املجر حيث كانوا يق�شون 
امام  والكتظاظ  الزدح��ام  روؤيته  عند  اإجازاتهم: 
رئي�س  ات�شل  بوداب�شت،  يف  النم�شاوية  القن�شلية 
الوزراء الهنغاري، ميكلو�س نيميث، بغوربات�شوف 
الذي اأمره بفتح احلدود )اأكد يل كل منهما على 

حدة هذا املعطى(.
    ب��داي��ة م��ن اأغ�����ش��ط�����س 1989، مت��ك��ن الأمل���ان 
ال�شرقيون من النتقال بحرية من اأملانيا ال�شرقية 
اإىل اأملانيا الغربية، ومل يكن �شقوط اجلدار يف �شهر 
اآخر ن�شخة رمزية وروائية لزلزال  نوفمر �شوى 
غوربات�شوف  ا�شتيالء  هي  الأوىل  �شدمته  كانت 

على ال�شلطة يف مو�شكو عام 1985.
احل�شار  �شببه  ال�شوفياتي  النهيار  يكن  -مل   2

الأمريكي
اإن العالقة بني النهيار ال�شوفياتي واحل�شار      
باأنهم  العتقاد  اإىل  المريكان  تدفع  الأم��ري��ك��ي، 
الطريقة  واأن  م��ن��اف�����ش��ه��م،  اأ���ش��ق��ط��وا  ق���د  ب��ذل��ك 
اأي نظام. لذلك  تكون فاعلة �شد  اأن  ذاتها ميكن 
ي�شتخدمونها اليوم، �شد كل اأعدائهم، يف كل مكان 

من العامل؛ مع خيبات الأمل التي نعرفها.
    ل يجب اأن يفاجئنا الأم��ر: لقد انهار الحتاد 

اخ���ت���ار  غ���ورب���ات�������ش���وف  لأن  ف���ق���ط  ال�������ش���وف���ي���ت���ي 
ال�شرتاتيجية التي تتعار�س جذريا مع تلك التي 
اأندروبوف:  ي��وري  لالإعجاب  املثري  �شلفه،  اتبعها 
اأراد ه���ذا الخ���ري دي��ك��ت��ات��وري��ة ال�����ش��وق، كما  ل��ق��د 
دميقراطية  غوربات�شوف  اأراد  بينما  ال�شني،  يف 

خمطط لها.
    ميكن اأن تعمل ديكتاتورية ال�شوق لفرتة طويلة 
)و���ش��ت��ع��م��ل يف ال�����ش��ني، ح��ت��ى ال��ي��وم ال����ذي تريد 
احلزب  من  التخل�س  ال�شينية  ال��رج��وازي��ة  فيه 
الواحد(. يف املقابل، ل ميكن لدميقراطية خمطط 
اأن تعمل لفرتة طويلة، لأنه وب�شرعة كبرية،  لها 
الت�شويت على اخل�شخ�شة،  ميكن للدميقراطية 
وهو ما �شارع القادة يف رو�شيا واأوكرانيا اإىل القيام 

به.
    لكن، لو جنا اأندروبوف من الورم املباغت الذي 
اليوم  اىل  ال�شوفياتي  الحت���اد  لبقي  ب��ه،  ع�شف 
دي��ك��ت��ات��وري��ة ق���وي���ة، ي��دع��م��ه��ا ح���زب واح����د قوي، 
واق��ت�����ش��اد ���ش��وق م���زده���ر. وي���ح���اول ب��وت��ني اليوم 

العودة اإىل هذا النموذج.
-فرن�شا مل تعار�س اإعادة توحيد اأملانيا  3

    قرر فران�شوا ميرتان، منذ خريف عام 1988، 
اأملانًيا  ق��راًرا  املحتملة،  اأملانيا  توحيد  اإع��ادة  اعتبار 
ا. وعندما اأعلن �شقوط اجلدار، ومعه اإعادة  خال�شً
“اإعادة  للم�شت�شار:  اأمامي،  وك��رر،  قال  التوحيد، 
ترغب  كنت  اإذا  ولكن  عملك...  �شتكون  التوحيد 
يف احل�����ش��ول ع��ل��ى دع���م ف��رن�����ش��ا، وال����ذي ميكنك 
م�شبًقا  املوافقة  عليك  ف�شيتعني  عنه،  ال�شتغناء 
على ال�����ش��روط ال��ث��الث��ة ال��ت��ال��ي��ة: 1 -الع���رتاف 
ال�شالح  ن��زع  تاأكيد  -اإع���ادة   2 ني�س.  اأودر  بحدود 
اإن�شاء  ع��م��ل��ي��ة  -اإط������الق   3 اأمل���ان���ي���ا.  يف  ال���ن���ووي 

اليورو«. 
   كان ميكن للم�شت�شار رف�س وتاأجيل هذه امل�شائل 
اأن��ه مل  وم��ن مالمح عظمته  امل��وح��دة.  اأملانيا  اإىل 
يفعل ذلك، ووافق على هذه ال�شروط با�شم اأملانيا 
التي مل تتحد بعد. وبدون هذين الرجلني، ملا كان 

الحتاد الأوروبي واليورو موجودين اليوم.
ال�شرقية يف الن�شمام  اأوروب��ا  -مل ترغب دول   4

اإىل الحتاد الأوروبي.
الناتو.  اإىل  الن�شمام  الوحيد:  هاج�شهم  ك��ان     
بريوقراطية  لهم  تبدو  امل�شرتكة  ال�شوق  وكانت 
�شخيفة مثل الكوميكون. لقد دفعهم الأمريكيون 

لالن�شمام اإىل ال�شوق امل�شرتكة لإ�شعافها.
   من خالل فهم كل هذا، ميكننا مواجهة امل�شتقبل 
الأخطاء...  نف�س  تكرار  نعيد  ل  وحتى  بو�شوح، 
واأخ������ريا، جل��م��ع ك���ل اأوروب�������ا، ال��وح��ي��دة ال���ي���وم يف 

مواجهة بقية العامل.
ترجمة خرية ال�شيباين

حتى ن�شع حد� لكل �لأكاذيب حول �إعادة توحيد �أملانيا

ة منا�شب،  *مفكر واقت�شادي فرن�شي، ورجل �شيا�شة، توىَلّ عَدّ
منها من�شب م�شت�شار الرئي�س الفرن�شي فران�شوا ميرتان طيلة ع�شر �شنوات، 

ومدير البنك الأوروبي لالإعمار والتنمية، له  العديد من املوؤلفات
 67 كتاًبا بيعت اإىل 7 ماليني ن�شخة وترجمت اإىل 22 لغة. 

ريرَ �لبنتاغون ��شرت�تيجية تر�مب يف �شوريا.. تحُ
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

ك��ل��ب��اء للجودو  ف���ري���ق احت�����اد  ت����وج 
بلقب بطولة كاأ�س ال�شفري الياباين 
الثالثة  ل��ل��م��رة  ل��ل��ج��ودو  امل��ف��ت��وح��ة 
احتاد  نظمها  والتي   ، التوايل  على 
الأول  اأم�������س  امل�����ش��ارع��ة واجل������ودو 
ب�شالة مدر�شة فاطمة بنت مبارك 
يف اأب����و ظ��ب��ي، ب��رع��اي��ة حم��م��د بن 
ث��ع��ل��وب ال���درع���ي رئ��ي�����س الحت�����اد، 
لدى  اليابان  �شفري  بح�شور  وذلك 
الدولة ،والتي �شهدت م�شاركة 50 
لع��ب��ة ���ش��اب��ة و60 لع��ب��ا م��ن فئة 
مقدمتهم  يف  وال��ن��ا���ش��ئ��ني  ال�����ش��ب��اب 
للمراحل  الوطني  املنتخب  لعبي 
ت��ت��وي��ج فريق  .. وج�����اء  ال��ع��م��ري��ة  
الفرق  م�شتوى  ع��ل��ى  ك��ل��ب��اء  احت���اد 
منها  ملونة  ميداليات   9 بر�شيد 
و3  ف�شية  و3  ذهبية  ميداليات   3

برونزية .
ويف املركز الثاين حل فريق ال�شارقة 
الريا�شي بر�شيد 6 ميداليات منها 
 ، برونزية  و3  ذهبية  ميداليات   3
الفجرية  ف��ري��ق  الثالث  امل��رك��ز  ويف 

ل���ل���ف���ن���ون ال���ق���ت���ال���ي���ة ب���ر����ش���ي���د 6 
ميداليات )ذهبيتان( و4 ميداليات 
الفردي  م�شتوى  ..وع��ل��ى  برونزية 
ف��ق��د ح��ق��ق ذه��ب��ي��ة وزن حت���ت 50 
كغم لعب احتاد كلباء زايد في�شل 
55 لعب  وزن حتت  ذهبية  ،ون��ال 
وا�شتحق   ، الفجرية عمران حممد 
لع����ب   60 حت������ت  وزن  ذه����ب����ي����ة 

..وف���از  ال��ه��وت��ي  �شلطان  ال��ف��ج��رية 
بذهبية وزن حتت 66 لعب احتاد 
كلباء را�شد احلو�شني ،وفاز بذهبية 
وزن حتت 73 لعب ال�شارقة ميان 
نور الدين ، وفاز بذهبية حتت 81 
ك��ل��ب��اء عي�شى حممد  احت���اد  لع���ب 
ا�شتحق  فقد   90 حت��ت  وزن  ..اأم���ا 
اإبراهيم  جا�شم  الفئة  تلك  ذهبية 

ال�شارقة ح��ارب جمعة  ،ون��ال لعب 
كغم. ذهبية وزن فوق 90 

و����ش���ه���دت ب���ط���ول���ة ال�������ش���اب���ات على 
ف��وز روان حممد  ال��ف��ردي  م�شتوى 
الفجرية(  الإماراتية  )املدر�شة  من 
 ، ك���غ���م   36 حت����ت  وزن  ب���ذه���ب���ي���ة 
كغم   40 حت��ت  وزن  بذهبية  وف���از 
املدر�شة  م���ن  ح�����ش��ن  ع��ائ�����ش��ة   40

بال�شرقية  ال�����ش��ارق��ة  الإم���ارات���ي���ة 
 44 وزن حت���ت  ب��ذه��ب��ي��ة  ،وف�������ازت 
فاطمة عبيد من املدر�شة الإماراتية  
بالفجرية ،ونالت علياء خلفان من 
م���در����ش���ة ب���ال���ف���ج���رية ذه���ب���ي���ة وزن 
وزن  ذه���ب���ي���ة  ،وذه����ب����ت   48 حت����ت 
52 لالعبة مايا حممد من  حتت 
م��در���ش��ة الإم���ارات���ي���ة – اأب����و ظبي 

،وح��ازت �شيخة خلفان من مدر�شة 
ال��ف��ج��رية ع��ل��ى ذهبية  الإم���ارات���ي���ة 
لولو  وف����ازت  ك��غ��م،   57 وزن حت��ت 
الإماراتية  امل��در���ش��ة  م���ن  ع���ب���داهلل 
وزن  بذهبية  بال�شرقية  ال�����ش��ارق��ة 

فوق 57 كغم .

بطولة الكاتا«
ملواليد  )ب��ن��ني(  ال��ك��ات��ا  بطولة  اأم���ا 
املركز  ح��ق��ق  ف��ق��د   2004 حت���ت 
املدر�شة  ف���ري���ق  ال���ذه���ب���ي  الأول 
الإماراتية،والثاين فريق نادي احتاد 
الرونزي  وال��ث��ال��ث  الف�شي  كلباء 
القتالية  للفنون  ال��ف��ج��رية  ف��ري��ق 
الريا�شي..  ال�شارقة  والرابع فريق 
ق���ام �شفري  الح��ت��ف��ال��ي��ة  ويف خ��ت��ام 
اليابان لدي الدولة يرافقه مبارك 
الفعاليات  ق��ط��اع  م��دي��ر  ال��ع��ام��ري 
مبجل�س اأبو ظبي الريا�شي ونا�شر 
امل�شارعة  اأمني عام احتاد  التميمي 
واجلودو وحممد جا�شم اأمني ال�شر 
الأندية  اإدارات  م��ن  وع��دد  امل�شاعد 
بتتويج الفائزين والفائزات الأوائل 

م�شكا للبطولة ال�شنوية.

•• العني - الفجر

الريا�شية  الأن�����ش��ط��ة  وح���دة  تنظم 
الإم��ارات بداية من م�شاء  بجامعة 
الأوملبياد  مناف�شات  الأح����د  ال��ي��وم 
ال���ري���ا����ش���ي احل��������ادي ع�������ش���ر حتت 
والذي   “ الت�شامح  “اأوملبياد  �شعار 
كرة   : ه��ي  األ���ع���اب  ت�شعة  يت�شمن 
القدم - الكرة الطائرة - كرة ال�شلة 
– الري�شة الطائرة - تن�س الطاولة 
البدنية  ال��ل��ي��اق��ة   - ال�����ش��ب��اح��ة   -
ال���ت���ن�������س الأر������ش�����ي وال���ط���ائ���رة    -
للمرة  ت�����ش��اف  ال���ت���ي  ال�����ش��اط��ئ��ي��ة 
الأوىل لأوملبياد هذا العام. وت�شارك 
يف هذه املناف�شات كل من �شرطة اأبو 
 �� �شي”  ام  “ان  م�شت�شفى   – ظبي 
�شركة خدمات   - م�شت�شفى برجيل 
- �شركة بريكيلي - �شركة جلوبال 
للخدمات الطبية - جامعة اأبوظبي 
 - بال�شارقة  المريكية  اجلامعة   -
النادي الهندي - موؤ�ش�شة الأوملبياد 
اخل��ا���س - ن���ادي ج��م��ه��وري��ة م�شر 

العربية بالعني واجلالية الفلبينية 
اأربعة  البطولة على مدى  وت�شتمر 
الأربعاء من  يوم  اأي��ام حيث تختتم 
نوفمر   13 املوافق  الأ�شبوع  ه��ذا 
املناف�شات  جميع  وت��ق��ام  اجل�����اري. 
الريا�شي  امل��ج��م��ع  م���الع���ب  ع��ل��ى 
»G1« عدا كرة  الإم���ارات  بجامعة 
التي جتري مناف�شاتها على  القدم 

مالعب املعهد الإ�شالمي.
وكانت اللجنة املنظمة لهذا احلدث 
يوم  تن�شيقياً  اج��ت��م��اع��اً  ع��ق��دت  ق��د 
الأربعاء من الأ�شبوع املا�شي املوافق 
ال�����ش��اد���س م���ن ه���ذا ال�����ش��ه��ر بقاعة 
مع  الإم��ارات  بجامعة  الجتماعات 
مم��ث��ل��ي اجل���ه���ات امل�����ش��ارك��ة يف هذا 
الأوملبياد الريا�شي برئا�شة اإبراهيم 
الأن�شطة  وح������دة  رئ���ي�������س  خم���ت���ار 
الريا�شية باجلامعة وذلك بح�شور 
الريا�شية  جميع من�شقي الأن�شطة 
باجلامعة وممثلي اجلهات امل�شاركة، 
�شرح  الج���ت���م���اع  ه����ذا  يف  مت  وق����د 
�شروط وقوانني البطولة والجابة 

املناف�شات  ح��ول  ت�����ش��اوؤلت  اأي  ع��ن 
التي يت�شمنها الرنامج.

اليوم  م�������ش���اء  ال���ب���ط���ول���ة  وت�����ش��ه��د 
مناف�شات يف كرة القدم، كرة ال�شلة، 

البدنية.  واللياقة  الطائرة  ال��ك��رة 
وعلى �شعيد كرة القدم تقام الليلة 
الأوىل  املجموعة  �شمن  م��ب��ارات��ان 
حيث  �شاعة  ن�شف  منهما  ك��ل  م��دة 

اأبوظبي  ج��ام��ع��ة  ف��ري��ق��ا  ي��ت��واج��ه 
و���ش��رك��ة خ��دم��ات ع��ل��ى امل��ل��ع��ب رقم 
“1” يف ال�شاعة ال�شابعة والن�شف 
بينما يلتقي فريقا جامعة الإمارات 

ال�شاعة  يف  اأبوظبي  جامعة  واأي�شاً 
الثامنة وع�شرة دقائق. كما �شت�شهد 
اأربعة  ال��ل��ي��ل��ة  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة 
ال�شاعة  يف  �شتنطلق  والتي  لقاءات 

مبباراة  وت��ب��داأ  والن�شف  ال�شابعة 
برجيل و “ان ام �شي” تليها مباراة 
النادي امل�شري والنادي الهندي يف 
ثم  دقائق  وع�شرة  الثامنة  ال�شاعة 
اأي�شاً  الهندي  النادي  مواجهة بني 
وبرجيل يف الثامنة والن�شف وتقام 
رقم  امللعب  على  الثالثة  املباريات 
اليوم   مباريات  تختتم  “2” بينما 
الذي  الهندي  ال��ن��ادي  بلقاء  الأول 
ي��خ��و���س م��ب��ارات��ه ال��ث��ال��ث��ة يف هذا 
اليوم اأمام “ان ام �شي”  يف الثامنة 

والن�شف على امللعب رقم “1«
وتنطلق الليلة اأي�شاً مباريات الكرة 
فرقها  تق�شيم  مت  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رة 
تقام  حيث  جمموعتني  اإىل  اأي�����ش��اً 
ن�شف  منها  كل  مدة  مواجهات   8
م�شاًء  ال�����ش��اد���ش��ة  يف  وت���ب���داأ  ���ش��اع��ة 
وجت��م��ع ك��اًل م��ن جامعة الإم���ارات 
وبريكيلي ثم “ان ام �شي”  و�شركة 
الأوىل. ويف  املجموعة  خدمات من 
النادي  يلتقي  الثانية  املجموعات 
برجيل   ، امل�شري  والنادي  الهندي 

و�شركة اأبوظبي ، الأوملبياد اخلا�س 
اأبوظبي  �شرطة   ، الهندي  والنادي 
والنادي الهندي ، برجيل والأوملبياد 
واأي�شاً  اأبوظبي  اخلا�س ثم �شرطة 

الأوملبياد اخلا�س .
“اأوملبياد  الأول  من  اليوم  ويختتم 
كرة  يف  “ مب��ن��اف�����ش��ات  ال��ت�����ش��ام��ح 
الأوىل  املجموعة  التي ت�شم  ال�شلة 
م���ن���ه���ا ف�������رق ج����ام����ع����ة الإم�����������ارات 
�شي”   ام  “ان  و  خ���دم���ات  و���ش��رك��ة 
 ، برجيل  من  الثانية  تتكون  بينما 
، الأوملبياد اخلا�س  النادي امل�شري 
واجلالية الفلبينية وتبداأ مبارياتها 
الثامنة  يف  وتختتم  ال�شاد�شة  م��ن 
 5 الليلة  وال��ن�����ش��ف م�����ش��اًء. وت��ق��ام 
�شي”   ام  “ان  فيها  يلتقي  مباريات 
والنادي  برجيل  خ��دم��ات،  و�شركة 
امل�شري، جامعة الإم��ارات و “ان ام 
�شي” ، الأوملبياد اخلا�س واجلالية 
وجامعة  خدمات  �شركة  الفلبينية، 
امل�شري  ال�����ن�����ادي  ث����م  الإم������������ارات 

والأوملبياد اخلا�س.

مب�ساركة 12 جهة حكومية وخا�سة

»�لأن�شطة �لريا�شية بجامعة �لإمار�ت« تنظم »�أوملبياد �لت�شامح«

احتاد كلباء يحتفظ بلقب بطولة كاأ�س ال�سفري الياباين للجودو

�ملدر�شة �لإمار�تية – دبي ترز لقب بطولة �لكاتا 

فوز فريق �لذئاب يف �فتتاحية 
دوري �حلبتور للبولو

•• دبي-الفجر

�شهدت مباراة دوري احلبتور للبولو فوز فريق ذئاب دبي على فريق مهرة 
اأقيمت على مالعب  التي  املباراة  اأه��داف يف  اأربعة  اأه��داف مقابل  بثمانية 
فيها  �شاركت  التي  لند  بدبي  والفرو�شية  للبولو  احلبتور  ومنتجع  ن��ادي 
اأربعة فرق هي ذئاب دبي ومهرة وايه ام وغرين غريتز وت�شتمر حتى يوم 

ال�شبت املقبل.
ويح�شل الفريق الفائز على نقطتني ويف حالة التعادل يتم الحتكام للوقت 
الإ�شايف حل�شم املباراة اأما يف حالة تعادل اأكرث من فريقني فيتم الحتكام 

اإىل ركالت اجلزاء الرتجيحية .

•• اأبوظبي-الفجر

بولو  “بينك  كاأ�س مهرجان  بلقب  للبولو  العقارية  الدولية  يا�س   توج فريق 
العا�شر لعام2019 “ الذي نظمه نادي غنتوت ل�شباق اخليل والبولو اأم�س 
الأول با�شتاد ال�شيخ زايد الرئي�شي بنادي غنتوت برعاية �شمو ال�شيخ فالح بن 
زايد اآل نهيان رئي�س النادي وبدعم جمل�س اأبوظبي الريا�شي،ورعاية العديد 
“حامل  غنتوت  فريق  على  ف��وزه  بعد  تتويجه  وج��اء   ، الوطنية  اجلهات  من 
بن  �شعيد  بن  زاي��د  ال�شيخ  الفتتاح  .. وح�شر مرا�شم   3-6 اللقب” بنتيجة 
اآل نهيان وعدد من ممثلي  اآل نهيان وال�شيخ �شلطان بن فالح بن زايد  زايد 
اإدارة  جمل�س  واأع�شاء  للبولو  الإم���ارات  وجمعية  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س 
الدبلوما�شي  ال�شلك  اأع�شاء  من  وع��دد  والبولو  اخليل  ل�شباق  غنتوت  ن��ادي 
من  غفري  وجمهور  املهرجان  �شيوف  ال�شخ�شيات  م��ن  والعديد   ، بالدولة 
اجلن�شني مل ياألفه النادي منذ وقت طويل والذي ا�شتمتع بفقرات املهرجان 
اخلريي التوعوي الناجح يف كافه جوانبه الفنية والتنظيمية ،والذي تزامن 
التوعية  بهدف  العامل  دول  اإقامته مع مهرجانات مماثلة يف خمتلف  موعد 

باأخطار مر�س �شرطان الثدي.

تفاعل جماهريي«
اإقامته  ال���ذي جت���ددت  ب��ول��و(  ب��رن��ام��ج م��ه��رج��ان )ب��ي��ن��ك  وا�شتملت ف��ق��رات  
والتثقيفية  وال��رتف��ي��ه��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال���ف���ق���رات  م���ن  ال��ع��دي��د  خ����الل  م���ن 

يا�س  القاب�شة،  الدولية  ويا�س  الريا�شي،  ظبي  اأب��و  جمل�س  ودع��م   برعاية 
-2019 الريا�شي  للمو�شم  للنادي  الر�شمية  وال�شيارة  العقارية،  الدولية 
موتورز،  برميري  �شركة  من   املقدمة  )مازيراتي(  �شيارة  يف  ممثله   2020
بن  وجمموعة  لرو����س،  و�شيدلية   ، اأب��وظ��ب��ي(   ( الرحبة  بجانب،م�شت�شفي 
حم لل�شفر وال�شياحة ، �شيدلية املنارة، عيادة نور الو�شل،امل�شت�شفي الأهلي، 
للخيم  وب��رمي��ري  ب��رج��ي��ل  م�شت�شفى   ،)NAMEANYTHING(
وت�شكيالتها  ال��رائ��ع��ة  باأحلانها  ال�شرطة  مو�شيقى  �شاركت  كما  واملنا�شبات 
املتنوعة، ،وذلك و�شط تفاعل كبري مع فقرات مهرجان )بينك بولو ( الذي 

كان الدخول له باملجان.

بداية وردية:
وب����داأت ف��ق��رات��ه ب��اإط��الق ال��ب��ال��ون��ات ال��وردي��ة ، فيما ���ش��ارك احت���اد الإم����ارات 
للجوجيت�شو بعرو�س ا�شتعرا�شية لفنون اللعبة والدفاع عن النف�س م�شاهمة 
النادي  احتفالت  يف  منه  موا�شلة  الحتفالية  تلك  يف  الن�شط  الحت���اد  م��ن 
بتقدمي  ظبي  اأب��و  ل�شرطة  العامة  القيادة  �شاركت  كما  ال�شنوية،  املجتمعية 
عرو�س للكالب البولي�شية باإ�شراف الوحدة )K9(،والتي ،اأده�شت احل�شور 
خا�شة الأطفال الذين ا�شتمتعوا كذلك بفقرة ركوب اجلمال واملهر ال�شغرية 
والر�شم على الوجوه ،والتي ا�شتمتعت بها العائالت و تواجد حافلة املاموجرام 
الوطني  الن�شيد  ال�شخ�شيات عزف  كبار  ال�شيدات..وباكتمال و�شول  لفح�س 
مع تقدمي الالعبني والالعبات يف �شفوف الفريقني بعد ال�شطفاف بامللعب 

الرئي�شي، بعدها قام ال�شيخ زايد بن �شعيد بن زايد اآل نهيان بح�شور ال�شيخ 
�شلطان بن فالح بن زايد اآل نهيان برمي كرة البولو و�شط الفريقني  اإيذانا 

ببداية املباراة .
 وقد جنح فريق يا�س الدولية العقارية الذهبي الذي �شم ال�شيخة علياء اآل 
املري  وعلي  )هدفني(  �شجل  ال��ذي  د�شمال  بن  �شبانكو،يو�شف  وبيرتا  مكتوم 
)اأرب��ع��ة اأه���داف ( وال���ذي ف��از بلقب اأح�شن لع��ب يف امل��ب��اراة يف ق��ي��ادة فريقه 
لتحقيق الفوز بلقب املهرجان اخلريي ،فيما �شم فريق غنتوت الف�شي عبداهلل 
بن د�شمال )هدفني( وهدفا خلالد بن دري بجانب الالعبة مرمي احل�شيني ، 

و�شاندرا �ش�شندير،والتي اأدارها طاقم احلكم الدويل مانويل توكلينا.
ويف ختام املباراة الحتفالية واملهرجان قام ال�شيخ �شلطان بن فالح بن زايد اآل 
نهيان يرافقه �شعادة زايد خليفة الزعابي املدير التنفيذي للنادي بتتويج فريق 
يا�س الدولية العقارية للبولو بكاأ�س املهرجان والهدايا التذكارية للفريقني 
،ومت ال�شحب على اجلوائز املجانية التي ر�شدها النادي للجماهري ،فيما مت 
و  الفائزين  (وتكرمي  بولو2019  )بينك  مهرجان  يف  لبا�س  اأجمل  اختيار 
 )iphone 11( نهاية �شحب على ثالثة هواتف و  اأ�شئلة لالأطفال  فقرة 
افتتاح  يف  املميز  الناجح  للمهرجان  م�شكا  العقارية  الدولية  يا�س  من  مقدم 

مو�شم بولو غنتوت.

جهد رائع:
جن��ح��ت ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة مل��ه��رج��ان )ب��ي��ن��ك ب��ول��و( ب��ن��ادي غ��ن��ت��وت يف تقدمي 

زايد  ���ش��ع��ادة  راأ���ش��ه��ا  وال��ت��ي  التنظيمية  اجل��وان��ب  ك��اف��ه  م��ن  رائ��ع��ة  احتفالية 
الفعالية(،  )مدير  �شالح  جماهد  للنادي،  التنفيذي  املدير  الزعابي  خليفة 
احمد عبداهلل العبدويل )جلنة الأمن( خالد �شعيد املرزوقي )جلنة املرا�شم 
والعالقات العامة، واأمل راج )جلنة املالية( الكابنت ه�شام بكار)جلنة البولو 
والرامج(،ن�شرين بن قرة)الإعالم والت�شويق(، حممود ال�شناوي)جلنة الدعم 
اللوج�شتي(،( �شفيق )مقرر الفعالية( بجانب الكادر امل�شاعد واملتطوعني من 

فريق فخر اأبوظبي الذين بذلوا جهود كبرية يف تنظيم املهرجان.

زايد الزعابي ي�سكر:
�شمو  �شكر  للنادي  على  التنفيذي  املدير  الزعابي  زايد خليفة  �شعادة  حر�س 
اآل نهيان رئي�س غنتوت ل�شباق اخليل والبولو لرعايته  ال�شيخ فالح بن زايد 
للمهرجان من خالل توجيهاته امل�شتمرة ب�شرورة امل�شاهمة يف كافه الفعاليات 
واملنا�شبات املجتمعية خا�شة اخلريية والإن�شانية،و�شكر ال�شيخ زايد بن �شعيد 
لت�شريفهما  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ف��الح  بن  �شلطان  وال�شيخ  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
املهرجان ،و�شكر كافة امل�شاركني يف املهرجان اخلريي الفتتاحي الذي نّظمه 
النادي، وخ�س بال�شكر جمل�س اأبوظبي الريا�شي وكافه اجلهات الراعية التي 
الراعية   ال�شركات  خا�شة  ب�شفة  و�شكر   الأنيق،  الحتفال  اإجن��اح  يف  اأ�شهمت 
عن  الفريقني  لعبو  عر  فيما   .. النجاح  يف  �شاهموا  الذين  البولو  وع�شاق 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ف��الح  ال�شيخ  �شمو  برعاية  و�شعادتهم  الكبري  تقديرهم 

للمهرجان اخلريي.

يف احتفالية جماهريية رائعة

يا�ض �لدولية �لعقارية تهزم غنتوت حامل �للقب وترز كاأ�ض »بينك بولو« �لعا�شر 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

من�شور  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
مكتوم،  اآل  را����ش���د  ب���ن  ب���ن حم��م��د 
حلماية  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
وبالتعاون  الهمم  اأ�شحاب  حقوق 
اأعلن  ال��ري��ا���ش��ي،  م��ع جمل�س دب��ي 
بنك الإمارات دبي الوطني و�شركة 
ف���ي���ت ج������روب ال�������ش���رق الأو�����ش����ط 
ال��راب��ع��ة من  الن�شخة  اإط���الق  ع��ن 
الوحدة  “�شباق  ال�شنوية  فعاليته 
ي��وم اجلمعة  يقام  للجري” ال��ذي 
�شعار  حتت   2019 نوفمر   15
�شمن  وي��اأت��ي  حدود”  ب��ال  “معاً 
مبادرة حمدان بن حممد للريا�شة 
املجتمعية ويف اإطار الحتفال بعام 
الت�شامح، وحتت�شن فعالياته واحة 

دبي لل�شيليكون.
ال�شحفي  املوؤمتر  جاء ذلك خالل 
ال����ذي ع��ق��د يف م��ق��ر جم��ل�����س دبي 
ال��ري��ا���ش��ي وحت���دث خ��الل��ه، خالد 
الفعاليات  اإدارة  م���دي���ر  ال����ع����ور 
الريا�شية مبجل�س دبي الريا�شي، 
الرئي�س  ن��ائ��ب  ال��ف��ال���ش��ي  وغ����امن 
واحة  يف  ال�شركات  خلدمات  الأول 
�شيبان  وف�����وؤاد  ل��ل�����ش��ي��ل��ي��ك��ون،  دب���ي 
املوارد  رئي�س  الأول  الرئي�س  نائب 
ال��ب�����ش��ري��ة يف ب��ن��ك الإم�������ارات دبي 
مدير  ديكن�شون  وروث  ال��وط��ن��ي، 
ل�شركة  موؤ�ش�س  و���ش��ري��ك  احل���دث 
ف���ي���ت ج������روب ال�������ش���رق الأو�����ش����ط 

املنظمة لل�شباق.
اإدارة  م���دي���ر  ال���ع���ور  خ���ال���د  وق�����ال 
“ي�شر  ال���ري���ا����ش���ي���ة:  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

يكون  اأن  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جم��ل�����س 
الكبري  ه����ذا احل�����دث  م���ن  ج������زًءا 
ال���ذي يحظى ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب��ن حممد 
اللجنة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
اأ�شحاب  ح���ق���وق  حل��م��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا 
الهمم، ويعد �شباق الوحدة للجري 
واملفيدة  ال��ن��ب��ي��ل��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 
اأهميته  وي�������ش���ت���م���د  ل��ل��م��ج��ت��م��ع، 
م��ن دع��م��ه ل��ف��ئ��ة اأ���ش��ح��اب الهمم 
لالأعمال  اإي����رادات����ه  وت��خ�����ش��ي�����س 
اخلريية، حيث �شي�شارك فيه عدد 
ك��ب��ري م���ن اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م، كما 
مركز  لدعم  ع��ائ��دات��ه  �شتخ�ش�س 
ال��ه��م��م والهالل  ال��ن��ور لأ���ش��ح��اب 

الأحمر«.
“نحن  ال����ع����ور:  خ���ال���د  واأ������ش�����اف 
ال��ري��ا���ش��ي نعمل  يف جم��ل�����س دب���ي 
ع��ل��ى م����دار ال���ع���ام ل��ت��ن��ظ��ي��م ودعم 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت�����ش��اه��م يف ن�شر 
الريا�شة  ممار�شة  باأهمية  الوعي 
والن�شاط البدين بني كافة اأو�شاط 
الريا�شة  مفهوم  وتر�شخ  املجتمع، 
دبي  مكانة  وت��ع��زز  ح��ي��اة،  كاأ�شلوب 
مف�شلة،  عاملية  ريا�شية  كوجهة 
ال�شهر  هذا  يف  ن�شهد  واأننا  خا�شة 
الفعاليات  م���ن  ال���ع���دي���د  ت��ن��ظ��ي��م 
الريا�شية التي تقام يف اإطار حتدي 
دبي للياقة، ومواكبة لر�شالة �شمو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  بجعل  الريا�شي  دب��ي  جمل�س 

املدينة الأن�شط يف العامل«.
املجل�س  “يبذل  ال���ع���ور:  واخ��ت��ت��م 

ج�����ه�����وًدا ك���ب���رية ل���ت���وف���ري اأج������واء 
الفعاليات  النجاح جلميع منظمي 
ال��ق��ط��اع��ني العام  ال��ري��ا���ش��ي��ة م��ن 
واخلا�س، ن�شكر بنك دبي الإمارات 
الوطني على رعايته لهذا احلدث 
وم�شاهمته يف ن�شر ثقافة ممار�شة 
ب�شكل  البدين  والن�شاط  الريا�شة 
اأ�شحاب  ب��ف��ئ��ة  واه���ت���م���ام���ه  ع�����ام، 

الهمم ب�شكل خا�س«.
ت�شجيع  اإىل  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وت���ه���دف 
ال���ت���ن���وع ودم������ج الأ����ش���خ���ا����س من 
اأ�شحاب الهمم، يف خمتلف اأن�شطة 
احلياة الجتماعية، وامل�شاعدة على 
�شديقة  م��دي��ن��ة  اإىل  دب���ي  حت��وي��ل 

لأ�شحاب الهمم.

والكبار  لالأطفال  الت�شجيل  ويتاح 
والقدرات،  الأع���م���ار  خمتلف  م��ن 
�شباق  يف  امل�������ش���ارك���ون  وي��ت��ن��اف�����س 
اآخر  يليه  ك��م   3 مل�شافة  للم�شي 
ك���م، مرتدين   10 مل�����ش��اف��ة  ل��ل��ع��دو 
األوان علم  مالب�س ريا�شية حتمل 
امل�شاركة  ال�شباق  وي��وف��ر  ال��دول��ة، 

جماناً لأ�شحاب الهمم.
مدير  دي���ك���ن�������ش���ون  روث  وق����ال����ت 
ل�شركة  موؤ�ش�س  و���ش��ري��ك  احل���دث 
ف���ي���ت ج������روب ال�������ش���رق الأو�����ش����ط 
اأن  “ي�شعدنا  ل��ل�����ش��ب��اق:  امل��ن��ظ��م��ة 
جن����دد ال���ت���ع���اون م���ع جم��ل�����س دبي 
ال��ري��ا���ش��ي ال���ذي ي��ق��وم ب���دور بارز 
يف دع���م ال��ري��ا���ش��ة وت��ط��وي��ره��ا يف 

الوحدة  �شباق  اإم��ارة دبي، ويج�شد 
الجتماعي  ال��دم��ج  ق��ي��م  ل��ل��ج��ري 
املجتمع  اأف���راد  جلميع  والت�شامح 
ب�������ش���رف ال���ن���ظ���ر ع����ن ق���درات���ه���م، 
لالحتفاء  هامة  �شنوية  ومنا�شبة 
ب���ال���وح���دة ع���ر ال���ت���ن���وع. وخ���الل 
ع����ام ال��ت�����ش��ام��ح ال�����ذي حت��ت��ف��ي به 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة 
الوحدة  �شباق  �شي�شم  ال��ع��ام،  ه��ذا 
للجري الذي ينظمه بنك الإمارات 
اجتماعية  احتفالت  الوطني  دبي 
والدمج  ال��ت�����ش��ام��ح  ب��ق��ي��م  حت��ت��ف��ي 
اأفراد  جميع  ون��دع��و  الجتماعي. 
يف  ال�شباق  يف  للم�شاركة  املجتمع 
اأجواٍء مفعمة باملرح عر ن�شاطات 

ال�شري واجل��ري، عالوة على زيارة 
العرو�س  مل�شاهدة  ال��وح��دة  ق��ري��ة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��رائ��ع��ة التي 
والقن�شليات  ال�����ش��ف��ارات  تقيمها 
املتواجدة على اأر�س الدولة، ف�شاًل 
التي  والرتفيه  الفن  عرو�س  عن 
���ش��ي��ق��دم��ه��ا ال���ط���الب م���ن خمتلف 
القدرات دعماً لقيم عام الت�شامح. 
ب���اأن ه��ذا احلدث  ون��ح��ن على ثقة 
مهرجان  �شتج�شد  مبثابة  �شيكون 
املمتعة  ب��الأن�����ش��ط��ة  ي���ذخ���ر  رائ�����ع 

واملنا�شبة جلميع اأفراد العائلة«.
الفعاليات  م����ن  ع������دد  و����ش���ت���ق���ام 
ال�شباق  ه���ام�������س  ع���ل���ى  امل���ت���ن���وع���ة 
ريا�شية  ف���ع���ال���ي���ات  ب���ي���ن���ه���ا  م�����ن 

بدنية  لياقة  وع��رو���س  ون�شاطات 
م�����ن ق���ب���ل ال���ل���ج���ن���ة ال���ب���ارامل���ب���ي���ة 
اخلا�س  والأومل�����ب�����ي�����اد  ال���وط���ن���ي���ة 
ال�شباق  قرية  و�شت�شم  الإم��ارات��ي، 
اإىل  ل��الأط��ف��ال،  متنوعة  ن�شاطات 
ال��رتف��ي��ه وع��رب��ات الطعام  ج��ان��ب 
اللياقة  وح�������ش�������س  وال�����������ش�����راب، 
اأفراد  جميع  تنا�شب  التي  البدنية 
العائلة، واملعر�س فني ي�شم اأعمال 
اأفكارهم  م��ن  امل�شتوحى  ال��ط��الب 
ح����ول ال��ت�����ش��ام��ح وال�����وح�����دة، كما 
لل�شفارات  ثقافية  اأجنحة  �شتقام 
الدولة،  يف  امل�شاركة  والقن�شليات 
اإب��راز التنوع يف جن�شيات  من اأج��ل 
اأر�س دولة الإمارات  املقيمني على 
امل���ت���ح���دة، و���ش��ت��ت��م دعوة  ال��ع��رب��ي��ة 
���ش��خ�����ش��ي��ات ب������ارزة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
الت�شامح  ���ش��ج��رة  غ��ر���س  م��را���ش��م 

الرمزية.
الرئي�س  نائب  �شيبان،  ف��وؤاد  وق��ال 
الأعمال  �شراكة  ورئي�س  التنفيذي 
للموارد الب�شرية يف بنك الإمارات 
بنك  “يفخر  ال�����وط�����ن�����ي:  دب�������ي 
بالتزامه  ال��وط��ن��ي  دب���ي  الإم�����ارات 
الهمم  اأ�شحاب  دمج  جتاه  الرا�شخ 
املتوا�شل  وب���دع���م���ه  امل��ج��ت��م��ع  يف 
ل�����ش��ب��اق ال����وح����دة ل���ل���ج���ري ال����ذي 
خمتلف  م���ظ���ل���ت���ه  حت�����ت  ي���ج���م���ع 
لق�شية  دع���م���اً  امل��ج��ت��م��ع  اأط����ي����اف 
منهجية  مع  وان�شجاماً  م�شرتكة 
الوطني  دب������ي  الإم�������������ارات  ب���ن���ك 
ونغتنم  ال��ه��م��م.  اأ����ش���ح���اب  ل��دم��ج 
عن  جم���دداً  لنعرب  الفر�شة  ه��ذه 
�شكرنا وامتناننا للدعم والت�شجيع 

ي��ق��دم��ه جميع  ال�����ذي  امل���ت���وا����ش���ل 
وموؤ�ش�شات  و���ش��رك��ات  امل�����ش��ارك��ني 
اإطار  القطاعني العام واخلا�س يف 
متنوعة  ب��ي��ئ��ة  ل��ت��وف��ري  ت��ع��اون��ن��ا 
يف  املجتمع  اأف���راد  جلميع  و�شاملة 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة 
)جمتمعي،  م���ب���ادرة  م���ع  مت��ا���ش��ي��اً 
�شمو  اأطلقها  التي  للجميع(  مكان 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
رئي�س  دب���ي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم، ويل  اآل 
جمل�س  رئي�س  التنفيذي  املجل�س 

دبي الريا�شي«.
البحر،  ع���دن���ان  ق����ال  م���ن ج��ه��ت��ه، 
الت�شويق  اإدارة  الرئي�س–  ن��ائ��ب 
والت�شال املوؤ�ش�شي يف �شلطة واحة 
دبي لل�شيليكون: “تاأتي ا�شت�شافتنا 
ل�����ش��ب��اق ال����وح����دة ل���ل���ج���ري ال����ذي 
ينظمه بنك الإمارات دبي الوطني 
وللعام الثالث على التوايل، تاأكيداً 
امل�شوؤولية  با�شرتاتيجية  للتزامنا 
الجتماعية التي تقوم على ثالثة 
اأركان رئي�شية وهي: املجتمع وراأ�س 
وال��ب��ي��ئ��ة. ونتطلع  ال��ب�����ش��ري  امل����ال 
امل�شاركني  جميع  ل�شتقبال  قدماً 
اأطياف املجتمع يف واحة  من �شتى 
دبي لل�شيليكون، عالوة على �شكان 
العربية  الإم����������ارات  ودول�������ة  دب�����ي 
اإط�������ار هذه  يف  ع���م���وم���اً  امل���ت���ح���دة 
الرتقاء  اإىل  تهدف  التي  الفعالية 
الدولة  �شكان  جميع  حياة  بجودة 
ي�شهل  م��واق��ع  ت��وف��ري  ع��ر �شمان 
الو�شول اإليها وت�شم كافة مرافق 
الدعم الأخرى للنا�س من خمتلف 

القدرات«.

•• دبي -الفجر

بطلني   44 وعمان   60 الطيار  القاربان  ت��وج   
“الأ�شفر”  “الأزرق” والثاين  لل�شوطني الأول 
بطولة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  اجل��ول��ة  مناف�شات  �شمن 
دبي لقوارب التجديف املحلية 30 قدما والتي 
البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  نظمها 
فعاليات  اأم�����س -اجل��م��ع��ة- �شمن  م��ن  اأول  ي��وم 

املو�شم الريا�شي البحري 2020-2019.
و���ش��ه��د ال�����ش��ب��اق ال��ك��ب��ري وال����ذي ن��ظ��م��ه النادي 
بالتزامن مع فعاليات حتدي دبي للياقة م�شاركة 
ما ي�شل اإىل 500 �شخ�شا على منت اأكرث من 
40 قاربا وزعت على ال�شوطني الأول )الأزرق( 
بالقوة  التناف�س  )الأ�شفر( حيث متيز  والثاين 
وال��ن��دي��ة ب��ني ال���ق���وارب وح��م��ل اإث����ارة متناهية 
طوال مراحله التي امتدت يف كل �شوط مل�شافة 
و�شلت اإىل 2.7 كلم يف امل�شطح املائي لقناة دبي 
املائية قبالة اجلداف وبالقرب من حممية خور 

دبي للحياة الطبيعية.
ه��زاع حممد  ملالكه   60 الطيار  ال��ق��ارب  وجن��ح 
ب���ن رب��ي��ع امل���ه���ريي وب��ق��ي��ادة ال���ن���وخ���ذة  ال�شاب 
ال�شدارة  ان��ت��زاع  يف  امل��رزوق��ي  �شلطان  اإب��راه��ي��م 
يف  تاألقه  وموا�شلة  )الأزرق(  الأول  ال�شوط  يف 
املو�شم احلايل يف ظل اهتمام ودعم مالك وراعي 
القارب الذي حر�س على ح�شور ال�شباق وال�شد 

من اأزر طاقم القارب.
ال�شوط  ه���ذا  60 يف  ال��ط��ي��ار  ال���ق���ارب  وت���ف���وق 
اآخر ناف�شت بقوة على ال�شدارة  20 قاربا  على 
ملالكه  اأ�شا�س  القارب  الثاين  املركز  حيث حل يف 
خليفة را�شد بن �شاهني وبقيادة النوخذة خادم 
عبيد بينما حل يف املركز الثالث القارب مزاحم 
�شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  �شقر  ال�شيخ  ملالكه   70
عبد  حممد  احمد  النوخذة  وبقيادة  األقا�شمي 

اهلل احمدوه.
وت���األ���ق يف ال�����ش��وط ال��ث��اين وال����ذي مت��ي��ز بلون 
العلم الأ�شفر حامل لقب بطولة دبي يف املو�شم 

 44 عمان  ال��ق��ارب    2019-2018 املن�شرم 
التابع لوزارة ال�شئون الريا�شية ب�شلطنة عمان 
ال�شقيقة وبقيادة النوخذة حميد �شامل البحري 
والذي ظفر ب�شدارة هذا ال�شوط بعد اأداء قوي 

ومميز.
وخطف القارب عمان 44 ال�شدارة من املناف�س 
امل��ب��ا���ش��ر يف ال���ق���ارب ال��ب��ح��ري��ن��ي اخل��ال��دي��ة 54 
وبقيادة  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�شيخ  ملالكه 
احتل  وال��ذي  البو�شميط  نا�شر  احمد  النوخذة 
ت�شدر  بعدما  ال�شباق  نهاية  يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
معظم مراحل ال�شباق ، بينما ذهب املركز الثالث 
يف هذا ال�شوط اإىل القارب اأدنوك للتكرير 12 
مل��ال��ك��ه ع��اب��د احل���م���ادي وب��ق��ي��ادة اب��ن��ه النوخذة 

حممد.
 

التتويج 
مرا�شم  ج��رت  ال�شباق  مناف�شات  نهاية  وعقب   
اأب���ط���ال ���ش��ب��اق دب���ي ل���ق���وارب التجديف  ت��ت��وي��ج 

املحلية 30 قدما بح�شور كال من حممد عبد 
الدويل  دبي  لنادي  التنفيذي  املدير  ح��ارب  اهلل 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة وه���زمي حم��م��د القمزي 
ال�شام�شي مدير  ال�شباقات وحممد  اإدارة  مدير 
الدعم املوؤ�ش�شي واملقدم علي النقبي رئي�س ق�شم 
الإنقاذ البحري ب�شرطة دبي حيث ت�شلم نواخذة 
واأ�شا�س  )الأول(   60 الطيار  ال��ق��وارب  وم��الك 
جوائز  )الثالث(   70 ومزاحم  )ال��ث��اين(   39
واخلالدية  )الأول(   44 وعمان  الأول  ال�شوط 
)الثالث(   12 للتكرير  واأدن��وك  )الثاين(   54

جوائز ال�شوط الثاين.
 

املرزوقي: االأداء يتطور والهدف البطولة 
االأغلى

القارب  نوخذة  املرزوقي  �شلطان  اإبراهيم   وجه 
القارب   مالك  اإىل  اجلزيل  ال�شكر   60 الطيار  
رئي�س جمل�س  امل��ه��ريي  رب��ي��ع  ب��ن  ه���زاع حممد 
اإدارة جمموعة الربيع على الدعم واملتابعة التي 

دبي  �شباق  الأول يف  باملركز  التتويج  اأثمرت عن 
الثاين

�شباق  م��ن  يتطور  ال��ق��ارب  ط��اق��م  اأداء  اأن  وق���ال 
امل���رك���ز الأول يف  لآخ�����ر ف��ب��ع��د احل�����ش��ول ع��ل��ى 
اإىل  ال�����ش��ع��ود  ال���ق���ارب يف  اجل��ول��ة الأوىل جن��ح 
املركز الأول يف ال�شباق الثاين على اأمل حتقيق 
اإقامة  م��ع  اجل���اري   22 ي��وم  الغ��ل��ي  البطولة 

اأغلى بطولت املو�شم كاأ�س اآل مكتوم.
 

ال�سيزاوي: حققنا املهم وتبقى االأهم
 قال وليد ال�شيزاوي مدير فريق القارب عمان 
دبي  �شباق  يف  املهم  حقق  القارب  طاقم  اأن   44
الأول  اأم�����س  م��ن  اأول  وال��ث��اين  اأك��ت��وب��ر  الأويل 
اجلمعة  وذلك بالفوز باملركز الأول يف ال�شباقني 
على  اإجن���ازه  على  املحافظة  وه��و  امل��ه��م  ليحقق 
�شدارة الرتتيب يف املو�شم الثاين على التوايل.

وقال اإن املرحلة الأهم تبقت للقارب عمان 44 
اأغلى  هذا املو�شم وهي العمل على حتقيق لقب 

البطولت كاأ�س اآل مكتوم العريقة والتي تاأ�ش�شت 
باإذن  املرتقب  ال�شباق  �شيقام  1998 حيث  عام 
اللقب  معانقة  هدفنا  و�شيكون  اأ�شبوعني  بعد 

الكبري والتتويج بالكاأ�س للمرة الأوىل
 

توب 3
 - ال�سوط االأول -االأزرق :

 -1 الطيار 60 النوخذة اإبراهيم املرزوقي
خادم عبيد  خادم  النوخذة   39 -2اأ�شا�س 

حممد  اح���م���د  ال����ن����وخ����ذة   70 م����زاح����م   3-
احمدوه

ال�سوط الثاين -االأ�سفر:
البحري �شامل  حميد  النوخذة   -1 عمان 44 

نا�شر  اح���م���د  ال���ن���وخ���ذة   54 اخل���ال���دي���ة   2-
البو�شميط

عابد  حممد  النوخذة   12 للتكرير  اأدنوك   3-
احلمادي

بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�سي

�شباق �لوحدة للجري ينطلق يف دبي �جلمعة 15 نوفمرب

اإثارة وتناف�س يف ال�سوطني االأزرق واالأ�سفر

�لطيار 60 وعمان 44 بطال �شباق دبي للتجديف

التن�شيق  جمل�س  اأن�شطة  �شمن  عمل  ور�شة  الريا�س  العا�شمة  يف  انعقدت 
بح�شور  الريا�شي،  املجال  تخ�شي�شها حول  والتي مت  الإماراتي،  ال�شعودي 
الهيئة  رئي�س  الفي�شل،  تركي  بن  عبدالعزيز  الأم��ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 
الرميثي،  خلفان  حممد  وال��ل��واء  ال�شعودي  اجل��ان��ب  م��ن  للريا�شة  العامة 
ماأ�ش�شة  اإط���ار  يف  الإم���ارات���ي،  اجل��ان��ب  م��ن  للريا�شة  العامة  الهيئة  رئي�س 
الريا�شة  جمال  يف  العاملة  اللجان  وت�شكيل  امل�شرتكة  الريا�شية  املنظومة 

ملجل�س التن�شيق ال�شعودي الماراتي.
ت��ه��دف ال��ور���ش��ة اإىل و���ش��ع اآل��ي��ات ل��ت��ب��ادل ال��رام��ج ب��ني ك��ل م��ن املوؤ�ش�شات 
املنا�شبة  القنوات  وخلق  الريا�شة،  املعنية يف جمال  والحت��ادات  واجلمعيات 
واملكتبية  والب�شرية  ال�شمعية  وامل��واد  والوثائق  واملعلومات  اخلرات  لتبادل 
تفعيل  على  تعمل  كما   .. الريا�شي  باملجال  املتعلقة  والتجارب  واملطبوعات 
اأطر ال�شتثمار الريا�شي امل�شرتك بهدف اإ�شراك خمتلف �شرائح املجتمعني 
ال�����ش��ع��ودي والإم����ارات����ي وخ��ا���ش��ة ال�����ش��ب��اب يف امل��ج��ال ال��ري��ا���ش��ي الح���رتايف 
الأم��ري عبدالعزيز  امللكي  ال�شمو  وق��ال �شاحب  ���ش��واء.   والتنموي على حد 

بيئة  لإيجاد  الور�شة  تهدف   : العمل  ور�شة  هام�س  على  الفي�شل  تركي  بن 
وتطوير  بالبلدين  الريا�شية  باملنظومة  واملهتمني  العاملني  لكل  حمفزة 
ابتكارات ريا�شية موؤثرة يف �شناعة املجال الريا�شي، ورفع كفاءة الريا�شيني 
وامل�شرعات  احلا�شنات  حتفيز  و  ال�شقيقني  بالبلدين  الريا�شة  ومنظومة 
بدورنا  ونحن   .. الريا�شي  املجال  �شناعة  يف  اجل��ريء  امل��ال  راأ���س  و�شركات 
العمل مع  ور���س  تنظيم  وتبادل اخل��رات من خ��الل  الت�شاور  نحر�س على 

اخوتنا من اجلانب الإماراتي بغية حتقيق هذه الأهداف.
العامة  الهيئة  ع��ام  اأم��ني  ح�شني  عبدالغفار  �شعيد  �شعادة  اأ�شاد  جانبه،  من 
يف  البلدين  لكال  الر�شيدة  القيادة  ب��دور  الإم��ارات��ي  اجلانب  من  للريا�شة 
امللكي الأمري  ال�شمو  الريا�شة والريا�شيني، مثمنا كذلك دور �شاحب  دعم 
من  العمل  فريق  م��ع  والتن�شيق  املتابعة  يف  الفي�شل  تركي  ب��ن  عبدالعزيز 

اجلانب ال�شعودي.
اإحدى  تعد  الريا�شي  امل��ج��ال  يف  امل�شرتكة  العمل  ف��رق  اأن  �شعادته  واأو���ش��ح 
الدعائم الفاعلة يف املجل�س ملا ت�شكله الريا�شة من اأهمية يف كال البلدين وما 
تلعبه من دور بارز يف تعزيز العالقات الثنائية امل�شرتكة ..م�شيفاً “ ما مل�شناه 
اليوم يف ور�شة العمل الأوىل من م�شاركة وتفاعل واهتمام وعر�س للنماذج 
والأفكار واملقرتحات البتكارية هي الهدف الرئي�س من النهو�س امل�شرتك 
بالريا�شة املبني على تبادل اخلرات ودعم البنى التحتية والفكر الريا�شي 

الإداري والفني من اأجل ريا�شة م�شرتكة تليق مبكانة البلدين املتقدمة«.
تكاملية  جل���ان   7 ي�شم  الإم���ارات���ي  ال�����ش��ع��ودي  التن�شيق  جمل�س  اأن  ي��ذك��ر 
ال�شرتاتيجية  وامل�شاريع  امل��ب��ادرات  م��ن  ع��دد  تنفيذ  على  ت�شرف  م�شرتكة 
والتنموية لتحقيق الرخاء لل�شعبني، وتعمل اللجان امل�شرتكة ب�شكل ا�شتباقي 

مع قطاعات ذات اأولوية ل�شمان تن�شيق وتنفيذ امل�شاريع بفعالية، اإ�شافة اإىل 
اأنها تدعم توحيد الروؤى والأفكار ل�شنع م�شتقبل اأف�شل للمواطنني يف كال 

البلدين، وجتاوز العقبات يف املجالت املختلفة وحتقيق الأهداف امل�شرتكة.
يذكر اأنه مت اإن�شاء جمل�س التن�شيق ال�شعودي الإماراتي �شمن اتفاقية بني 
مايو  �شهر  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  ودول��ة  ال�شعودية  العربية  اململكة 
عبد  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  من  وبتوجيهات   ،2016
ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  ال�شعودية  العربية  اململكة  عاهل  �شعود  اآل  العزيز 
توطيد  على  حر�شاً  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
عر  الثنائي  التعاون  تكثيف  يف  ورغبتهما  البلدين  بني  الأخوية  العالقات 
الت�شاور والتن�شيق امل�شتمر يف جمالت القت�شاد والتنمية الب�شرية والتكامل 
منوذج  خلق  على  املجل�س  روؤي���ة  وت��رت��ك��ز  وال��ع�����ش��ك��ري.  والأم��ن��ي  ال�شيا�شي 
الإمارات  ودولة  ال�شعودية  العربية  اململكة  والتعاون بني  للتكامل  ا�شتثنائي 
م�شاريع  تنفيذ  ع��ر  وال��ع��رب��ي  الإقليمي  امل�شتويني  على  املتحدة  العربية 

ا�شرتاتيجية م�شرتكة من اأجل �شعادة ورخاء �شعبي البلدين.

مناق�شة تطوير �ملنظومة �لريا�شية �مل�شرتكة بني �لإمار�ت و�ل�شعودية
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•• تون�س-الفجر

يف  العربية  الذهبية  امل��ي��دال��ي��ات  اأول  اإب��راه��ي��م��ي  م���روى  التون�شية  حققت 
ت�شت�شيفها  التي  الهمم  لأ�شحاب  القوى  لألعاب  العامل  بطولة  مناف�شات 
من  ريا�شي   1500 نحو  مب�شاركة  اجل��اري  ال�شهر  منت�شف  حتى  الدولة 
اجلن�شني من 122 دولة يتناف�شون على البطاقات املوؤهلة اإىل دورة الألعاب 

الباراملبية طوكيو 2020.
وتوجت النجمة التون�شية بامليدالية الذهبية بعدما حققت املركز الأول يف 
 24،45 م�شافة  �شجلت  بعدما   ”32 “اأف  بطولة رمي ال�شوجلان لفئة 
�شجلت  ب��ع��دم��ا  الف�شية  امل��ي��دل��ي��ة  قا�شمي  منية  اجل��زائ��ري��ة  ون��ال��ت  م���رتا 
مب�شافة  مو�شكا  اأنا�شتازيا  الأوك��ران��ي��ة  الرونزية  ونالت  م��رتا   23،45
الرابع مب�شافة  باملركز  الكتبي  نورة  لعبتنا  جاءت  فيما  مرتا   21.58

مرتا.  18،30

العربية مبجموع  للمنتخبات  كاأف�شل موقع  التا�شع  املركز  تون�س  واحتلت 
الثاين  اليوم  مناف�شات  ختام  يف  برونزيتني  وميداليتني  ذهبية  ميدالية 
يف  ملونة  ميداليات   6 حققت  بعدما  بقوة  ال�شني  تقدمت  فيما  للبطولة 
اليوم الثاين واعتلت �شدارة الرتتيب بعدما رفعت ر�شيدها اإىل 7 ميداليات 

بواقع 3 ذهبية و3 ف�شية وواحدة برونزية.
وت��اأت��ي ال���رازي���ل ب��امل��رك��ز ال��ث��اين ع��ل��ى لئ��ح��ة ال��رتت��ي��ب ال��ع��ام بر�شيد 6 
باملركز  وفنلندا  ب��رون��زي��ة  و2  ف�شية  وواح����دة  ذهبية   3 وه��ي  م��ي��دال��ي��ات 
الثالث بر�شيد 3 ميداليات ذهبية وتراجعت بلغاريا للمركز الرابع بر�شيد 

ميداليتني ف�شيتني.
ويف اأبرز النتائج العربية الأخرى، رفعت اجلزائر ر�شيدها اإىل 4 ميداليات 
التي  الف�شية  امليدالية  م��ن  م�شتفيدة  برونزية  وواح���دة  ف�شية   3 ب��واق��ع 
حققتها منية قا�شمي اإىل جانب حتقيق ليندا حمري امليدالية الف�شية يف 

الوثب الطويل فئة /تي 12/.

 100 �شباق  الرونزية يف  امليدالية  ال�شعودية ر�شيدها بتحقيق  وافتتحت 
مرت فئة /تي 53/ بوا�شطة العداء عبد الرحمن القر�شي كما حققت �شوريا 

امليدالية الرونزية يف دفع اجللة فئة /اأف 57/ بوا�شطة حممد حممد.
وجنح الهندي �شانديب من حتطيم الرقم القيا�شي العاملي لرمي الرمح فئة 
/اأف 64/ م�شجال م�شافة 66،18 مرتا كما مت ت�شجيل 3 اأرقام جديدة 
على م�شتوى بطولة العامل حينما حقق التون�شي وليد قتيلة 49،31 ثانية 
ال�شينية فاجن جاو  34/ و�شجلت  400 مرت فئة /تي  �شباق  يف ت�شفيات 
بزمن  الذهبية  ليح�شد   /53 /تي  فئة  100 مرت  �شباق  يف  رقماً جديداً 
اأماندا كاتاجا رقماً جديداً للبطولة  16،26 ثانية كما �شجلت الفنلندية 
امليدالية  لتح�شل  ثانية   16 ب��واق��ع   /54 /ت��ي  فئة  م��رت   100 �شباق  يف 

الذهبية.
نهائيات ل21 م�شابقة  وي�شمل  للبطولة  الرابع  اليوم  فعاليات  وتقام غدا 
وهي: دفع اجللة رجال 4 فئات رمي الرمح �شيدات والوثب الطويل رجال 

و�شباق 100 مرت �شيدات 3 فئات و�شباق 100 مرت رجال 3 فئات و�شباق 
1500 مرت �شيدات ورمي القر�س �شيدات ورمي ال�شوجلان رجال والوثب 
الطويل �شيدات فئتني ورمي الرمح رجال و�شباق 400 مرت �شيدات وفئتني 
�شباق 400 مرت رجال. متيزت اللجنة املنظمة العليا بت�شميم مميز وفريد 
مليداليات البطولة وترز يف الواجهة للميداليات اأبرز معامل دبي من خالل 
اأطول  خليفة  ال�شيخ  ب��رج  ت�شم  التي  زاي��د  ال�شيخ  ل�شارع  املميزة  الواجهة 
ناطحة �شحاب يف العامل وفندق برج العرب وبقية املعامل البارزة فيما ت�شم 
فئة  دع��م  اأج��ل  من  “برايل” للمكفوفني  بلغة  كتابة  اخللف  من  امليدالية 

املكفوفني من اأ�شحاب الهمم الذين ي�شاركون يف املناف�شات اأي�شاً.
م��ن ج��ه��ة اخ���رى ح��ل ال��ي��اب��اين ���ش��ي��وت��اين لع���ب ن���ادي ال��ع��ني �شيفا على 
ببعثة  البطولة  يف  امل�شاركة  ب��الده  منتخب  بعثة  مل�شاندة  وذل��ك  املناف�شات 
تزيد عن 100 لعبا وحتديدا من اأجل م�شاندة �شديق مقرب له ي�شارك 

بالبطولة يف مناف�شات العدو.

•• اأبوظبي-الفجر

ت��اأه��ل ف��ري��ق��ا اجل���زي���رة وب��ن��ي يا�س 
ليجا  ل  ب���ط���ول���ة  يف  ل���ل���م�������ش���ارك���ة 
املقرر  ���ش��ن��ة   12 حت���ت  ب��روم��ي�����س 
زاي��د يف  ب��ن  ه��زاع  ا�شتاد  اإقامتها يف 
م��دي��ن��ة ال���ع���ني خ����الل ال���ف���رتة من 
بعد  القادم  دي�شمر   29 حتى   27
التي  الرباعية  البطولة  يف  فوزهما 
اأي�شا  وال���ظ���ف���رة  ال����وح����دة  ج��م��ع��ت 
الفرعية  امل��الع��ب  �شهدتها  وال��ت��ي 

مبدينة زايد الريا�شية.
واك��ت��م��ل ع����دد ال���ف���رق امل�����ش��ارك��ة يف 
ب���روم���ي�������س حتت  ب���ط���ول���ة ل ل��ي��ج��ا 
الفرق  جم��م��وع  لي�شل  ���ش��ن��ة   12
العني  ه����ي  ف���ري���ق���ا   16 امل�������ش���ارك���ة 
يا�س  وب��ن��ي  واجل���زي���رة  امل�شت�شيف 
وبر�شلونة  “الإم�����������������ارات”،  م�����ن 
وريال  وا�شبانيول  مدريد  واتليتكو 
وا�شبيلية  ب��ي��ت��ي�����س  وري�����ال  م���دري���د 

“ا�شبانيا”  من  وفياريال  وفالن�شيا 
وي���وف���ن���ت���و����س وان�������رت م����ي����الن من 
“اإيطاليا”، وبرو�شيا دورمتوند من 
“اأملانيا”،وباري�س �شان جريمان من 
“فرن�شا”، وبنفيكا من “الرتغال«.

ال�24  ال��ن�����ش��خ��ة  م���ب���اري���ات  وت���ق���ام 
م��ن ال��ب��ط��ول��ة ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى امللعب 
ال��رئ��ي�����ش��ي ل���ش��ت��اد ه�����زاع ب���ن زاي���د 
بواقع 7 لعبني لكل فريق يف ملعب 

تبلغ اأبعاده 60 يف 40 مرتا.

وت��ن��ط��ل��ق امل���ب���اراة الف��ت��ت��اح��ي��ة يوم 
بر�شلونة  فريقي  بني  دي�شمر   27
الإي��ط��ايل يف  ويوفنتو�س  الإ���ش��ب��اين 
اأي�شاً  ت�شم  التي  الأوىل  املجموعة 
والعني  الإ�����ش����ب����اين  ب��ي��ت��ي�����س  ري������ال 

املجموعة  ت�����ش��م  ف��ي��م��ا  الإم����ارات����ي 
الثانية فرق اتليتكو مدريد وا�شبيلية 
وانرت ميالن وبني يا�س، واملجموعة 
الثالثة ا�شبانيول وفالن�شيا وبرو�شيا 
املجموعة  اأم���ا  وبنفيكا،  دورمت��ون��د 

الرابعة فت�شم ريال مدريد وفياريال 
وباري�س �شان جريمان واجلزيرة.

 12 ال��واح��د  ال�شوط  توقيت  ويبلغ 
دقيقة يف الدور الأول من البطولة، 
مباريات  يف  ال��ت��وق��ي��ت  ي��زي��د  ف��ي��م��ا 

الن�شف النهائي اإىل 20 دقيقة لكل 
النهائي  الربع  مباريات  ويف  �شوط، 
الواحد  ال�شوط  تبلغ مدة  والنهائي 

دقيقة.  12
قطاع  مدير  الها�شمي  ط��الل  واأك��د 

جمل�س  يف  ال���ري���ا����ش���ي  ال���ت���ط���وي���ر 
اأبوظبي الريا�شي اأن البطولة تاأتي 
اأبوظبي  جم��ل�����س  م�����ش��اع��ي  ���ش��م��ن 
بقاعدة  الهادفة لالرتقاء  الريا�شي 
باأندية  ال���ع���م���ري���ة  امل�����راح�����ل  ف�����رق 
اأب���وظ���ب���ي وذل������ك ب���الح���ت���ك���اك مع 
املتقدمة  الح����رتاف����ي����ة  ال���ت���ج���ارب 
الكروية  امل���دار����س  م���ن  وجم��م��وع��ة 

العاملية.
اأمله باأن تكون م�شاركة  واأع��رب عن 
ف���رق ال��ع��ني واجل���زي���رة وب��ن��ي يا�س 
من  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  امل��ط��ل��وب،  بال�شكل 
الح��ت��ك��اك م��ع اأق��ران��ه��م م��ن لعبي 
الأن���دي���ة الأ���ش��ه��ر يف ال���ع���امل، حيث 
خطط  ل�شتدامة  البطولة  ت��ه��دف 
التجارب  على  والط����الع  ال�����ش��راك��ة 
الرتقاء  ب��ه��دف  املتقدمة  ال��ك��روي��ة 
بعمل اأكادمييات كرة القدم يف اأندية 
اأبوظبي على كافة امل�شتويات الفنية 

والإدارية.

تون�ض تك�شب �أول »ذهبية عربية« يف »مونديال �أ�شحاب �لهمم للقوى«

�جلزيرة وبني يا�ض يكمالن عقد فرق بطولة ل ليجا برومي�ض تت 12 �شنة 

•• اأبوظبي-الفجر

اأبوظبي”  و”بلدية  للجري  العني”  “مياه  �شباقا  �شجل 
كورني�س  على  اأقيما  ال��ل��ذان  املفتوحة  امل��ي��اه  يف  لل�شباحة 
الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  بتنظيم  الأول  اأم�س  اأبوظبي 
�شباق  يف  امل�شاركني  عدد  بلغ  حيث  م�شاركاً،   984 تفاعل 
اجلري 663 مت�شابقاً، فيما بلغ عدد امل�شاركني يف �شباق 

ال�شباحة 321 مت�شابقاً.
وان��ط��ل��ق ���ش��ب��اق اجل����ري م���ن اأم�����ام م��ق��ر ن����ادي اأبوظبي 
رئي�شية  م�شافات  لثالث  واليخوت  ال�شراعية  للريا�شات 
والعودة  العامل  �شارية  اإىل  – 10 كم و�شوًل   5 –  2.5
انطلق مهرجان  فيما  الن��ط��الق،  اإىل نقطة  اأخ��رى  م��رة 
ولأرب���ع  ال��ن��ادي  �شاطئ  م��ن  املفتوحة  امل��ي��اه  يف  ال�شباحة 
 200 –  750 –  1500 –  3000 م�شافات رئي�شية 

مرت.
اأقيمت  التي  الريا�شي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  �شباقات  وت��اأت��ي 
�شمن  الأم���واج  كا�شر  منطقة  يف  اأبوظبي  كورني�س  على 
�شباقات املجل�س املجتمعية هذا املو�شم، والهادفة لرت�شيخ 
احلياة  من��ط  وت��ع��زي��ز  املجتمع  يف  الريا�شة  ودور  اأه��م��ي��ة 
خلطط  وف��ق��اً  املجتمع،  اأف���راد  لعموم  واملثالية  ال�شحية 
ال�شريكني  بالتعاون مع  الريا�شي وذلك  اأبوظبي  جمل�س 
التخطيط  و”دائرة  العني”  م��ي��اه   “ ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 
العمراين والبلديات – بلدية مدية اأبوظبي” اإ�شافة اإىل 
ودائرة  ال�شحة،  ودائ��رة  اأبوظبي،  ل�شرطة  العامة  القيادة 

النقل، وجلف ملتي �شبورت، حيث تزينت اأعالم ال�شباقني 
املجتمعيني ب�شعار الت�شامح .

الريا�شة  اإدارة  م��دي��ر  امل���ه���ريي  ���ش��ع��ي��د  اأك����د  ج��ه��ت��ه  م���ن 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف جم��ل�����س اأب���وظ���ب���ي ال��ري��ا���ش��ي ال�����ذي توج 
اللذين  ال�شباقني  جن��اح  ال�شباحة  مهرجان  يف  الفائزين 
اأجواء من  1000 م�شارك، و�شط  ال�  ا�شتقطبا ما يقارب 

الإثارة واحلما�س والندية.
وتوجه املهريي بال�شكر جمدداً ملياه العني وبلدية اأبوظبي 
على رعايتهما لل�شباقني، م�شيدا بالدور الكبري الذي لعبه 
نادي اأبوظبي للريا�شات ال�شراعية واليخوت يف ا�شت�شافة 
تذليل  يف  اجلميع  يتوانى  مل  حيث  ال�شباحة،  مهرجان 
ل�شباقات  امل��م��ي��زة  بالنتاجات  ل��ل��خ��روج  ك��اف��ة  ال�شعوبات 
جم��ل�����س اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ش��ي، ك��م��ا ق���دم ال�����ش��ك��ر جلميع 
و�شركة  النقل  ودائ���رة  ال�شحة  ب��دائ��رة  ممثلني  ال�شركاء 

اأبوظبي وجلف ملتي �شبورت.
واأكد �شعي جمل�س اأبوظبي الريا�شي اإىل تنويع الريا�شات 
لإر�شاء  اأ�شبوعياً،  تقام  التي  املجتمعية  فعالياته  خ��الل 
�شرائح املجتمع كافة، واإتاحة الفر�شة للجميع للت�شجيل 

وامل�شاركة يف تلك ال�شباقات.
جدير بالذكر اأن جمل�س اأبوظبي الريا�شي كان قد نظم 
م�شاء الثالثاء املوافق 5 نوفمر 2019 �شباق “تدرب يف 
يا�س” املجتمعي للدراجات الهوائية يف حلبة مر�شى يا�س، 
مب�شاركة جمتمعية و�شلت اإىل اأكرث من 150 مت�شابقاً، 

برعاية �شمان واأدنوك.

�أبوظبي  جمل�ض  �شباقي  يف  م�شاركا   984
�لريا�شي للجري و�ل�شباحة

بطل  �شيتي  مان�ش�شرت  مناف�شه  ل��ي��ف��رب��ول  امل��ت�����ش��در  ي�شت�شيف 
املو�شمني املا�شيني، على ملعب اأنفيلد �شمن املرحلة الثانية ع�شرة 
من الدوري الإنكليزي املمتاز لكرة القدم، اآمال يف تعزيز �شدارته 

بحثا عن لقب اأول يف البطولة املحلية منذ ثالثة عقود.
اأب����رز مناف�شني ع��ل��ى لقب  امل��ا���ش��ي��ة  ال��ف��ري��ق��ان يف الأع�����وام  وب���ات 
الدوري، ل�شيما يف املو�شم املا�شي حني احتفظ �شيتي بلقبه عر 
اإنهاء املو�شم بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول الذي يبدو يف موقع 
القيادة هذا املو�شم، وياأمل برفع كاأ�س البطولة للمرة الأوىل منذ 

تتويجه الأخري عام 1990.
وتلقى ليفربول يف املو�شم املا�شي خ�شارة وحيدة يف الدوري كانت 
اإحدى  مان�ش�شرت  بفريق  اأحل���ق  ق��د  ك��ان  بعدما  �شيتي،  ي��د  على 
خ�شارتيه الوحيدتني حمليا يف مو�شم 2017-2018، واأق�شاه 

من ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
يف ما ياأتي عر�س لثالث مناف�شات ثنائية متوقعة يف مباراة الغد، 
اأحد  ل�شالح  امل��ب��اراة  م�شار  يف  حا�شم  ت��اأث��ري  لها  يكون  اأن  يرجح 
اىل  ال�شدارة  الفارق يف  تو�شيع  اىل  ال�شاعي  ليفربول  الطرفني: 
على  والإب��ق��اء  الفارق  تقلي�س  عن  الباحث  �شيتي  اأو  نقاط،  ت�شع 

اآماله بنيل اللقب للمو�شم الثالث تواليا.
�شتتجه الأنظار اىل ما �شيقدمه جنمان �شابان يت�شاركان 

الأمين  الظهري  الإنكليزي:  املنتخب  قمي�س 
لليفربول ترنت األك�شندر-اأرنولد، وجناح 

�شبق  ال���ذي  �شتريلنغ  رح��ي��م  �شيتي 
ل��ه ال��دف��اع ع��ن األ����وان الفريق 

الأحمر.
األك�شندر-اأرنولد  �شنع 

لنف�شه  ع���ام���ا(   21(
اأ������ش�����ا������ش�����ي�����ا  دورا 
ل���ش��ي��م��ا م���ن خالل 

على  اخ��������رتاق��������ات��������ه 
الأط����راف وق��درات��ه على 

متقنة  عر�شية  ك��رات  توفري 
حممد  امل�����������ش�����ري  ل����ل����ث����الث����ي 

مانيه  �شاديو  وال�شنغايل  �شالح 
والرازيلي روبرتو فريمينو.

البع�س  ينتقد  ذل��ك،  مقابل  يف 
األك�شندر-اأرنولد على امل�شاحات 
التي يرتكها خلفه يف املنطقة 
ت�شيب  قد  والتي  الدفاعية، 
ف��ري��ق��ه يف م��ق��ت��ل، م���ع متتع 

ماهر  �شريع  بالعب  �شيتي 

على اجلهة الي�شرى هو �شرتلينغ )24 عاما(.
يف   2015 ع��ام  الأزرق  الفريق  اىل  ليفربول  من  الأخ��ري  انتقل 
يتمكن  لكنه مل  ا�شرتليني،  �شفقة قدرت بخم�شني مليون جنيه 
منذ ذلك احلني من هز �شباك فريقه ال�شابق كلما حل �شيفا يف 
هو  �شرتلينغ  واأن  املو�شم خمتلفا، ل�شيما  هذا  يكون  اأنفيلد. هل 
اأف�شل م�شجل لفريقه يف خمتلف امل�شابقات، وهز ال�شباك 18 مرة 

يف 20 مباراة مع ناديه واملنتخب؟
يف  حم��وري��ة  باأهمية  فابينيو  ال��رازي��ل��ي  الرت��ك��از  لع��ب  يحظى 

خطط مدربه الأملاين يورغن كلوب، وهو ما دفعه اىل اإبقائه 
املا�شية،  املرحلة  يف  فيال  اأ�شتون  �شد  امل��ب��اراة  خ��ارج 

خ�شية نيله بطاقة �شفراء كانت لتبعده عن مباراة 
النذارات.الغد على خلفية تراكم 

عليه  اأط���ل���ق 

اأدوات  ب�شناعة  تعرف  بريطانية  )�شركة  “داي�شون”  لقب  كلوب 
كهربائية ل�شيما تلك املخ�ش�شة لتنظيف ال�شجاد( نظرا لقدرته 
منت�شف  منطقة  يف  ال�شتحواذ  فريقه  ومنح  ال��ك��رات  قطع  على 

امللعب.
واأو�شح كلوب “مهمة الالعب الرقم 6 يف كرة القدم احلديثة مهمة 
اأهم.  جدا، وكلما كان حماطا بالعبني هجوميني، كلما اأ�شبحت 
الكرات،  اأو قطع  امل�شاحات  لكنه لي�س فقط لعبا قادرا على غلق 
هو لعب كرة قدم جيد اأي�شا«. يف املقابل، يح�شر البلجيكي كيفن 
دي بروين �شاحب الأداء املحوري يف منت�شف ملعب �شيتي ل�شيما 
على �شعيد تزويد لعبي الهجوم بالكرات املتقنة، اأو حماولة 
اللقاءين  املا�شني عن  املو�شم  بعيد. غاب يف  الت�شديد من 
التي عانى منها طويال،  الإ�شابات  ب�شبب  �شد ليفربول 
طموح  يف  حا�شما  املو�شم  هذا  ح�شوره  يكون  اأن  ويتوقع 

فريقه الحتفاظ باللقب.
الت�شكيلة  لغيابه عن  وك��ان  املو�شم،  بروين يف هذا  برز دي 
فريقه  خ�شرهما  اللتني  امل��ب��ارات��ني  يف  وا���ش��ح  وق��ع  الأ�شا�شية 
 )3-2( �شيتي  نوريت�س  اأم���ام  املو�شم  ه��ذا  املحلي  ال���دوري  يف 

وولفرهامبتون )�شفر2-(.
�شب مدرب �شيتي جو�شيب غوارديول انتقاداته يف 
املرحلة املا�شية على املهاجم ال�شنغايل لليفربول 
�شاديو مانيه، بعد ت�شجيل الأخري هدف الفوز 
اأنه  معترا  فيال،  اأ�شتون  على   )1-2( املتاأخر 
بغر�س  اجل���زاء  منطقة  يف  ال�شقوط  يتعمد 

خداع احلكام لنيل ركلة جزاء.
ن���ال م��ان��ي��ه يف ت��ل��ك امل���ب���اراة ان����ذارا ع��ل��ى خلفية 
�شقوط اعتر متعمدا يف املنطقة. لكن يف 2019، 
الهجومي  اخلطر  م�شدر  ال�شنغايل  ال��دويل  يبدو 
الأكر بالن�شبة اىل ليفربول، حيث �شجل 27 هدفا 
على امتداد العام، ويتوقع اأن ي�شطر دفاع �شيتي اىل 
اأك���ر م��ن تلك املخ�ش�شة  الأح���د،  رق��اب��ة عليه  ف��ر���س 
لزميليه �شالح وفريمينو. بعد مو�شم اأبعد فيه ب�شكل 
ك��اي��ل ووك���ر هذا  ب��ات  الأ���ش��ا���ش��ي��ة،  الت�شكيلة  كبري م��ن 
الظهري  م��رك��ز  ل��غ��واردي��ول يف  اأ�شا�شيا  خ��ي��ارا  امل��و���ش��م 
الأمين على رغم التعاقد مع الرتغايل جواو كان�شيلو 

من يوفنتو�س الإيطايل هذا ال�شيف.
كبح  م��ن��ه  تتطلب  �شعبة  مهمة  اأم����ام  ووك���ر  و���ش��ي��ك��ون 
الظهري  خطورة  من  واحل��د  ومراوغاته،  مانيه  �شرعة 
الذي يقدم على اجلهة  اأن��درو روبرت�شون  ال�شكتلندي 
الي�شرى، اأداء ل يقل اأهمية عن زميله األك�شندر-اأرنولد 

على اليمنى.

ثالث مواجهات ثنائية مرتقبة بني الفريقني

ليفربول ي�شت�شيف �ل�شيتي يف موقعة مثرية 

•• اأبوظبي-الفجر

اأعلن منتجع الفر�شان الدويل اأم�س عن تنظيم بطولة اليوم الوطني الأوىل 
للرماية اخلا�شة بال�شركات يف منتجع الفر�شان اعتبارا من الأحد وحتى 27 

نوفمر احلايل.
وقال �شعادة خليفة احلمريي الرئي�س التنفيذي ل�شركة الفر�شان القاب�شة 
اإطار  يف  ي��اأت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  لل�شركات  ال��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  تنظيم  اإن 
48 واإحياء روح الحتاد ويهدف اإىل الت�شجيع  الحتفال باليوم الوطني ال� 
الرتاثية  الريا�شات  اإح��دى  تعد  التي  الرماية  وفنون  ريا�شة  على ممار�شة 

واملوروثة يف الإمارات .
اأن البطولة �شت�شتمر وتتو�شع خالل الأع��وام القادمة انطالقاً من  واأو�شح 
حر�س املنتجع على امل�شاهمة يف تطوير احلركة الريا�شية يف اأبوظبي ب�شكل 

خا�س والإمارات ب�شكل عام.
ووجه احلمريي الدعوة للموؤ�ش�شات والهيئات احلكومية املحلية والحتادية 
البطولة  ه��ذه  يف  وامل�شاركة  فرقهم  لت�شكيل  اخلا�شة  الوطنية  وال�شركات 
متمنياً للمتناف�شني التوفيق والنجاح والفوز يف هذه البطولة التي حتكمها 

الروح الريا�شية.
الفر�شان  منتجع  يف  العمليات  مدير  امل��زروع��ي  جمعة  عبيد  ق��ال  جهته  من 

اإن هذا احلدث هو الأول من نوعه  الريا�شي الدويل ومن�شق عام البطولة 
الذي ينظمه منتجع الفر�شان مبنا�شبة اليوم الوطني، متوقعاً اأن تلقى هذه 
البطولة اإقباًل كبرياً من قبل كافة الهيئات واملوؤ�ش�شات وال�شركات الوطنية. 
واأ�شار اإىل اأن املنتجع تلقى عدداً كبرياً من طلبات ال�شرتاك اإذ بادرت العديد 
من الهيئات لت�شكيل فرقها الرجالية والن�شائية، لفتا اإىل اأن باب الت�شجيل 

�شيتم اإغالقه يوم ال�شبت املقبل.
واأو�شح املزروعي اأن مناف�شات الرماية تتطلب ت�شكيل فريق ممثل للموؤ�ش�شة 
امل�شاركة �شواء كانت �شركة حكومية اأو �شبه حكومية اأو خا�شة بحيث يكون 
هناك فرق للرجال اأو لل�شيدات اأو فرق لكال اجلن�شني على اأن ل يزيد عدد 

اأع�شاء كل فريق عن 6 رماة اأ�شا�شيني و4 بدلء بحيث يتاح لهم التبديل مع 
اأي لعب يف اأي مرحلة من مراحل البطولة.

الريا�شية  املوؤ�ش�شات  اأك��ر  م��ن  واح���داً  يعد  الفر�شان  منتجع  اأن  اإىل  ي�شار 
النوادي واملرافق  راأ���س قائمة  اإذ يرتبع على  اأبوظبي،  اإم��ارة  والرتفيهية يف 
الريا�شية فيها بف�شل مرافقه العاملية التي تقدم باقة وا�شعة من الريا�شات 
بتجربة  ال�شتمتاع  للزوار  يتيح  ما  الأوملبية  املعايري  تتبع  التي  والأن�شطة 
�شاملة ت�شم اأن�شطة ل مثيل لها كالرماية وركوب اخليل و�شباقات ال�شيارات 
“الويكبورد” والتزلج على  الطالء وركوب  بكرات  والتناف�س  “الكارتينج” 

املياه وجميع ذلك حتت �شقف واحد.

�نطالق بطولة �ليوم �لوطني للرماية �لأحد مبنتجع �لفر�شان
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جمتمع االمارات

»دبي للتوحد« ي�شارك يف معر�ض �ك�شبو �أ�شحاب �لهمم
�شارك مركز دبي للتوحد يف »اك�شبو اأ�شحاب الهمم«، والذي عقد يف دبي، 
م�شتعر�شاً اأحدث اخلدمات والتقنيات امل�شتخدمة يف املركز لتاأهيل الأطفال 
امل�شابني بالتوحد متيحاً الفر�شة للمخت�شني والباحثني يف جمال التوحد 
واأ�شر امل�شابني بالتوحد للتعرف عليها.  واأكد حممد العمادي مدير عام 
مركز دبي للتوحد باأن املركز يحر�س على امل�شاركة مبعر�س اك�شبو اأ�شحاب 
الهمم ملا ميثله املعر�س من فر�شة مثالية لتبادل املعلومات مع امل�شاركني 
يف املعر�س والطالع على التقدم الذي يتم اإحرازه عاملياً يف جمال الرامج 

واخلدمات التاأهيلية املقدمة لأ�شحاب الهمم فئة التوحد. 

مب�شاركة 5000 زائر، احتفلت حدائق املنتزه، الوجهة 
العائلية الرتفيهية املتميزة يف ال�شارقة، بعيدها الأربعني 
املرح  م��ن  ع��ام��اً  “اأربعون  ع��ن��وان  ف��ن��ي حت��ت  ب��ك��رن��ف��ال 
الفيلم  �شخ�شيات  فيه  طافت  م�شتمرة”،  والأ���ش��ط��ورة 
 The Wizard(( »اخليايل ال�شهري “ويزرد اوف اأوز
of Oz مبالب�شهم املزخرفة مرافق املنتزه، ومب�شاركة 
اأزي���اء �شخ�شياتهم  ال��ع��ائ��الت واأط��ف��ال��ه��ا ال��ذي��ن ارت���دوا 
املف�شلة.  وا�شت�شافت حدائق املنتزه �شل�شلة من الفعاليات 
الحتفالية التي اأقيمت يف احلديقة الرتفيهية “جزيرة 
جوالة  عرو�شاً  الحتفال  وت�شمن  موؤخرا،  الأ�شاطري” 
نهايته  يف  الأط��ف��ال  ومتكن  م�شرحية،  وعرو�شاً  يومية 
تذكارية  ���ش��ور  وال��ت��ق��اط  الفيلم  �شخ�شيات  ل��ق��اء  م��ن 
معهم، اإىل جانب حفلة تنكرية وهدايا للزوار. وكان من 
�شماء  اأ�شاءت  نارية  األعاب  الفعاليات عرو�س  تلك  اأب��رز 
ال�شارقة باألوانها املختلفة.   وقال خالد الق�شري، املدير 
روؤية  ه��و  ي�شعدنا  م��ا  اأك��رث  “اإن  املنتزه:  ال��ع��ام حل��دائ��ق 

البت�شامة ترت�شم على وجوه الأطفال والزوار الذين يحملون معهم ذكريات 
جميلة، وهو الهدف الذي ن�شعى اإىل حتقيقه من خالل الفعاليات والأن�شطة 
افتتاحها،  على  عاماً   40 احتفلت مبرور  التي  املنتزه  تنظمها حدائق  التي 

ومتكنت خاللها من تعزيز مكانة اإمارة ال�شارقة على اخلارطة ال�شياحية«. 
اأربعة عقود يف  1979 وجنحت على مدار  العام  املنتزه يف  افتتحت حدائق 
وفق  ال�شياحية  ومعاملها  واخلدمية  الرتفيهية  مرافقها  وحتديث  تطوير 

اأعلى معايري ال�شالمة الدولية. 

»جزيرة �لعلم« تطلق �أم�شياتها مب�شاركة 28 جهة وم�شروعًا لأ�شحاب �مل�شاريع �ل�شغرية و�ملتو�شطة 
اأطلقت جزيرة العلم، اإحدى الوجهات ال�شياحية يف اإمارة ال�شارقة، موؤخرا فعاليات الدورة الثانية من “اأم�شيات يف اجلزيرة” التي ا�شتمرت 
حتى ام�س ال�شبت، من ال�شاعة اخلام�شة اإىل العا�شرة م�شاًء، مب�شاركة 28 جهة وم�شروعاً متخ�ش�شاً ونا�شئاً يف جمال الأغذية والفنون واحلرف 

اليدوية، بهدف دعمهم وت�شجيع رواد الأعمال واأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة.
وافتتح ال�شيخ خالد بن حميد القا�شمي، رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الإمارات لالإبداع، الفعالية بح�شور املقدم اأحمد املري، مدير اإدارة ال�شرطة 

املجتمعية يف القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة، بالإ�شافة اإىل بع�س كبار ال�شخ�شيات من اجلهات امل�شاركة يف الفعالية.
التوا�شل  مواقع  على  النا�شط  الكتبي،  هزاع  قدمها  الفعالية،  اأي��ام  طيلة  �شتتوا�شل  التي  املتنوعة  الأن�شطة  من  جمموعة  الأول  اليوم  و�شهد 
الجتماعي، اإىل جانب حما�شرة توعوية قدمها نا�شطون من القيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة عن اأ�شا�شيات الإ�شعافات الأولية، بالإ�شافة اإىل 
عر�س م�شرحي قدمته رو�شة ال�شند�س، وخطاب تفاعلي قدمه �شعيد البلو�شي، موؤ�ش�س �شريك ل�شناكات كافيه ا�شتعر�س فيه اأهمية امل�شاريع 
املنتجة يف الدولة. وتقدم فعالية )اأم�شيات يف اجلزيرة(، فر�شة اأمام رواد ورائدات الأعمال لتعريف اجلمهور مب�شاريعهم اخلا�شة، واخلدمات 
التي يقدمونها، ومنحهم الفر�شة لتعزيز ح�شورهم يف �شوق العمل والتعامل ب�شكل مبا�شر مع اجلمهور والتعرف على احتياجات ال�شوق من 

حيث العر�س والطلب. كما تتيح لهم فر�شة تبادل اخلرات والتجارب بني اأ�شحاب امل�شاريع امل�شاركني من خمتلف اجلن�شيات.
و�شهدت الفعالية يف يومها الأول اإقباًل جماهريياً مميزاً، من قبل زوار ومقيمي اإمارة ال�شارقة من خمتلف الفئات العمرية، الذين ا�شتمتعوا 
بالور�س الرتفيهية والتثقيفية، ومنها فقرات عرو�س لالأطفال ورق�شات من الرتاث ال�شعبي الإماراتي، بالإ�شافة اإىل العديد من التحديات 

التفاعلية مثل حتدي جمع املفقود واللياقة وتوازن الكرات واملواهب الإبداعية والذكاء والو�شول للقمة والكثري غريها.

�لتاد للطري�ن تعلن �شر�كتها مع هيئة �لرتويج 
�ل�شياحي �ملاليزي لرتويج �ل�شفر و�ل�شياحة يف ماليزيا 
اأعلنت الحتاد للطريان، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
الدول  من  ال�شياح  جل��ذب  املاليزي  ال�شياحي  الرتويج  هيئة  مع  �شراكتها 
الأوروبية وال�شرق الأو�شط لزيارة ماليزيا كوجهة �شفر �شياحية عر اإمارة 
وال�شركاء  الطرفني  من  ممثلني  بح�شور  التفاقية  توقيع  ومت  اأبوظبي. 

التجاريني يف معر�س �شوق ال�شفر العاملي الذي مت عقده يف لندن.

ديرفيلدز مول يح�شد �جلائزة �لذهبية عن فئة �مل�شوؤولية من 
جمل�ض مر�كز �لت�شوق يف �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا2019

الباهية   ح�شل ديرفيلدز مول، املركز التجاري الأك��رث �شعبية يف منطقة 
الت�شويقية الهادفة.  اأبوظبي، على اجلائزة الذهبية عن فئة احلمالت  يف 
والتي  كال�شخر(  التي حملت عنوان )كن  الرم�شانية  وذلك عن مبادرته 

تهدف اإىل زيادة الوعي حول اأهمية دعم اأ�شحاب الهمم. 
وقال ال�شيد ماثيو ريه، مدير اإدارة الأ�شول لدى ديرفيلدز مول معلًقا بهذه 
املنا�شبة: اإن ح�شولنا على هذا التكرمي الرفيع؛ اجلائزة الذهبية الوحيدة 
عن فئة احلمالت الت�شويقية الهادفة مدعاة فخر واعتزاز بالن�شبة اإلينا. 
كما يوؤكد على عهدنا بتقدمي حلظات فريدة وحمالت ت�شويقية ت�شهم يف 

زيادة الألفة بني اأفراد املجتمع.
ففي �شهر رم�شان العام املا�شي، اأطلق ديرفيلدز مول مبادرة )كن كال�شخر( 
التي هدفت اإىل زيادة الوعي حول اأهمية العي�س امل�شرتك مع اأ�شحاب الهمم 
ليكونوا مبثابة  املجتمع  اأف��راد  ودعا حينها  املجتمع.  و�شرورة خرطهم يف 
�شخوٍر ميكن لأ�شحاب الهمم العتماد عليها. حيث ح�شل املترعون على 
ومتكنوا  الهمم،  اأ�شحاب  من  اأف��راٌد  وتزينها  تلوينها  اأب��دع  جميلة  اأحجار 
باملقابل من تزيني بع�س الأحجار واإر�شالها كهديٍة لهم، ومت تقدمي كافة 

املبالغ املجموعة للهالل الأحمر الإماراتي وموؤ�ش�شة �شدرة.

دميا حجاوي تقدم و�شفات من �ملطبخ 
�ملك�شيكي يف »�ل�شارقة �لدويل للكتاب« 

يطل ركن الطهي من قلب معر�س 
ال�شارقة الدويل للكتاب مع الطاهية 
الأردنية دميا احلجاوي على ثقافة 
امل��ط��ب��خ امل��ك�����ش��ي��ك��ي، ل��ي��ق��دم ل����زواره 
و�شفة »كا�شاديا الدجاج املك�شيكية«، 
ال��ت��اك��و وخبز  ب��ب��ه��ارات  ال��ت��ي تتميز 
�شدور  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ت��ورت��ي��ال، 
املب�شورة،  ال�شيدر  وجبنة  ال��دج��اج 
وال���ب�������ش���ل الأخ���������ش����ر، وال�����زب�����ادي، 

والزيت النباتي، وامللح والفلفل.
»كا�شاديا  ط��ب��ق  احل���ج���اوي  ق��دم��ت 
�شلطة  ج�����ان�����ب  اإىل  ال��������دج��������اج«، 
»الغواكامويل«، املكونة من اأفوكادو، 
اأخ�شر،  وب�شل  مفرومه،  وطماطم 
وال��ث��وم، وك��زب��رة خ�����ش��راء، والقليل 
الليمون،  وع�����ش��ري  ال���ك���رمي���ة،  م���ن 
التي تخلط من ال�شو�س احلام�س 
امل���ك���ون م���ن ك����وب م���ن ل��ب��ن��ه وملح 
والب�شل  وال���ه���الب���ي���ن���و  وك����رمي����ة، 

الأخ�شر للتزيني. جامعة �خلليج �لطبية تتفل مبرور 21 عاًما على 
�لتميز يف �لتعليم و�لرعاية �ل�شحية و�لأبحاث

والع�شرين  احل���ادي  بعيدها   - بعجمان   الطبية  اخلليج  جامعة  احتفلت 
ثومبي  الدكتور  وبح�شور  اجلامعي.  احل��رم  داخ��ل  الكيك  تقطيع  بحفل 
الأمناء جلامعة  اخلليج  ورئي�س جمل�س  املوؤ�ش�س  –الرئي�س  الدين  حمي 
 ، الطبية  اخلليج  جامعة  مدير   – حمدي  ح�شام  ،والروفي�شور  الطبية 
والروفي�شور جون رميوند - الرئي�س واملدير التنفيذي للكلية الطبية يف 
وي�شكون�شن ، الوليات املتحدة الأمريكية وع�شو مبجل�س الأمناء بجامعة 
اخلليج الطبية، والروفي�شور ماندا فينكاترامانا - النائب الأكادميي ملدير 
وكذلك  الطبية   اخلليج  جامعة  كليات  وع��م��داء  الطبية،  اخلليج  جامعة 

جمموعة  من املوظفني والطالب. 

ز�ئر يحتفلون بالعيد �ل�40 حلد�ئق �ملنتزه   5000

حديقة �لإمار�ت للحيو�نات تتفل بعامها �لعا�شر  وتطلق �ملزيد من �لعرو�ض �ملثرية  للزو�ر

ح�شني �جل�شمي �شفري ر�شالة �لت�شامح من �لإمار�ت �إىل �لعامل
الت�شامح الإماراتي، وح�شور عدد كبري  اآل نهيان وزير  ال�شيخ نهيان بن مبارك  برعاية وح�شور معايل 
اجل�شمي  ح�شني  الإم��ارات��ي  الفنان  �شعادة  ���ش��ارك  والفنانني،  امل�شوؤولني  كبار  و  وال�شفراء  ال���وزراء  م��ن 
“ال�شفري املفو�س فوق العادة” يف حفل افتتاح فعاليات املهرجان الوطني للت�شامح والأخوة الإن�شانية يف 
وقدم اأوبريت “اأن�شودة الت�شامح” مب�شاركة  العا�شمة الإماراتية اأبوظبي حتت �شعار “على نهج زايد”، 
الفنانة بلقي�س اأحمد، بح�شور جمهور كبري من خمتلف اجلن�شيات العربية والعاملية يف م�شرح حديقة اأم 

الإمارات.
وقام ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح خالل الفعالية بتكرمي ح�شني اجل�شمي عن م�شاركاته 
العامل  الإم���ارات اىل  اأر���س  الت�شامح من  ر�شالة  والعامل ك�شفري يف نقل  الإم���ارات  املتعددة على م�شتوى 
اأجمع، موؤكداً �شعادته باأن يكون حاماًل يف ر�شالته الثقافية والفنية نهج زايد املوؤ�ش�س واملربي والقدوة اإىل 
العامل اأجمع، فخوراً كونه ابن الإمارات البار يف تطبيق منهجها واإن�شانيتها املت�شاحمة بني الأديان والقيم 
يف كل املجالت، ومببادىء الت�شامح واحلوار والعمل امل�شرتك من اأجل حتقيق اخلري والرخاء للجميع، 

ونبذ التطرف والت�شدد، وحتقيق ال�شعادة والنماء للمجتمع الإن�شاين يف كل مكان. 

اإىل  جنباً  جتمعوا  كّتاب  موؤلفات 
جنب على امتداد قاعات املعر�س 
م�����ش��ك��ل��ني ���ش��ل�����ش��ل��ة ب�����ش��ري��ة من 
الكّتاب مبختلف احلقول الأدبية 

والعلمية واملعرفية. 
العامري  اأح��م��د  ���ش��ع��ادة  وت��وج��ه 
والنا�شرين  ل��ل��ك��ت��اب  ب��ال�����ش��ك��ر 
وامل��ن��ظ��م��ني ال���ذي���ن ����ش���ارك���وا يف 
اأن كل  م����وؤك����داً  احل������دث،  اجن�����از 

تعزيز  يف  م�شاهم  هو  ح�شر  من 
نه�شة  يف  ودوره  ال��ك��ت��اب،  قيمة 
وبناء  واحل�������ش���ارات،  امل��ج��ت��م��ع��ات 
الإن�����ش��اين بني  ال��ت��وا���ش��ل  ج�شور 

خمتلف بلدان العامل.
وانطلق حفل التوقيع بر�شالة من 
ال�شارقة،  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب 
ال�شارقة  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ن��ق��ل��ه��ا 
ركا�س  بن  اأحمد  �شعادة  للكتاب، 

العامري، للكتاب واملثقفني وزوار 
“اأنقل  ف��ي��ه��ا:  ق��ال��ه��ا  امل���ع���ر����س، 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  حت���ي���ات  اإل���ي���ك���م 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي، 
ليكون  ودع��وات��ه  ال�شارقة،  حاكم 
ه���ذا احل����دث خ��ط��وة ج���دي���دة يف 
م�شرية الثقافة العربية والعاملية، 
ومنجزاً ي�شجل يف ذاكرة املنجزات 

املعرفية والإبداعية التي تقودها 
اإم�����ارة ال�����ش��ارق��ة م��ن��ذ اأك����رث من 
خال�س  لكم  اآملني  عاماً،  اأربعني 
العا�شمة  )ال�شارقة  يف  التوفيق، 
 )2019 للعام  للكتاب  العاملية 
ومباركة  اهلل،  بركة  وعلى  والآن 
ال�شارقة،  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب 
توقيع  حفل  اأك��ر  لبدء  ندعوكم 

للكتاب يف العامل«.

الأليفة  احليوانات  حديقة  بجوار  هايد”،  “ذا  مطعم 
اليمنية  باملاأكولت  ال�شتمتاع  اأو  مبا�شرة،  والطاوو�س 
القرية  داخ��ل  الرتاث”  “ق�شر  مطعم  يف  التقليدية 
يف  الغنية  العربية  النكهات  يف  النغما�س  اأو  الرتاثية 

مطعم »الدار«.

و������ش�����ط م�����الي�����ني م������ن ال���ك���ت���ب 
عربية  ن�����ش��ر  دار   2000 وب���ني 
ال�شارقة  معر�س  ك�شّر  واأجنبية، 
 38 ال���  ب��دورت��ه  للكتاب  ال���دويل 
ال����رق����م ال��ق��ي��ا���ش��ي لأك������ر حفل 
العامل، حمققاً  للكتاب يف  توقيع 
فيه  �شارك  ج��دي��داً  قيا�شياً  رقماً 
توقيع  ح��ف��ل  يف  ك���ات���ب   1502
ملوؤلفات مبختلف  واح��د،  جماعي 
الرقم  م���ت���ج���اوزاً  ال���ع���امل،  ل��غ��ات 
ال��ع��امل��ي ال�����ش��اب��ق ال����ذي ���ش��ج��ل يف 
1423 كاتباً يف  تركيا مب�شاركة 

الوقت نف�شه.
للكتاب  ال�شارقة  هيئة  وت�شلمت 
اجلديدة  القيا�شي  الرقم  �شهادة 
لالأرقام  غيني�س  ممثل  قبل  من 
ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة، و����ش���ط ه���ت���اف اآلف 
توافدوا  ال����ذي  وال������زوار  ال���ق���راء 
م����ن خم��ت��ل��ف اإم����������ارات ال���دول���ة 
العاملي،  احل�����دث  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
واحل�������ش���ول ع���ل���ى ن�����ش��خ��ه��م من 

 حتتفل حديقة الإم��ارات للحيوانات مبنطقة الباهية 
يف اب��وظ��ب��ي، ال��ي��وم الأح����د، مب���رور ع�شر ���ش��ن��وات على 

افتتاحها يف عام 2009.
ودع����ت ال�����زوار ل��الن�����ش��م��ام اإل��ي��ه��ا ل��ل��ُم�����ش��ارك��ة يف هذا 
املُثرية  املغامرات  من  الكثري  �شي�شهد  ال��ذي  الحتفال 
التي  الرتفيهية  الأن�شطة  من  والكثري  احليوانات  مع 

حتمل املُتعة جلميع اأفراد العائلة. 
املزيد  ه��ن��اك  �شيكون  ���ش��وف  احل��دي��ق��ة:  اإدارة  وذك����رت 
العرو�س  م��ن  جمموعة  توفري  �شيتّم  حيث  للجميع، 
من  تتمكن  حتى  امل��ي��الد  عيد  مبنا�شبة  واخل�����ش��وم��ات 

احل�شول على يوم من اأروع اأيام حياتك.
ك���م���ا ����ش���ي�������ش���ارك ج��م��ي��ع ال���ع���ام���ل���ني يف احل���دي���ق���ة يف 
الح��ت��ف��الت ومي��ك��ن ل��ل��زائ��ري��ن ت��وق��ع جم��م��وع��ة من 
الغريبة  وال�شتعرا�شات  املثرية  التقدميية  العرو�س 
وال��ك��ث��ري م��ن امل��ت��ع��ة. ول��ل��ت��اأك��د م��ن راح��ت��ك وتفّرغك 
الإم��ارات للحيوانات �شل�شلة من  التام، �شتقدم حديقة 

اخل�شومات احل�شرية يف هذا اليوم، 
من  متكنكم  على  منا  “ حر�شاً  احلديقة  اإدارة  وقالت 
على  �شتح�شلون  املُنا�شبة،  بهذه  ال�شتمتاع  موا�شلة 

خ�شم 15 % يف جميع مطاعم احلديقة .
العاملية يف  باأكملها تناول وجباتها  حيث ميكن للعائلة 

»�ل�شارقة �لدويل للكتاب« يدخل غيني�ض لالأرقام �لقيا�شية يف �أكرب حفل توقيع كتب يف �لعامل بالوقت نف�شه



تكذب �لتوقعات وتنجب طفلة فر�شة جناتها 2 %
اأ�شيبت ال�شكوتلندية ناتا�شا �شريون يف 2018 بنزيف عندما كانت 
حاماًل يف الأ�شبوع ال�23، ما ا�شطرها للذهاب اإىل امل�شت�شفى، اأين 
 2 ن�شبة جناح حملها ل تتجاوز  باإلإجها�س لأن  الأطباء  ن�شحها 
%.  غري اأن ناتا�شا وزوجها، مل ميتثال لن�شيحة الأطباء، وقررا 

الحتفاظ باجلنني بغ�س النظر عن العواقب. 
واح��ت��ف��ظ��ت ن��ات��ا���ش��ا ب��اجل��ن��ني ح��ت��ى الأ���ش��ب��وع ال��ث��الث��ني، وو�شعت 
اأين  امل��رك��زة  العناية  اإىل  ُنقلت  وال����وزن،  احلجم  �شئيلة  ر�شيعًة 
ال��ولدة ملدة  اأ�شيبت الأم بتعفن الدم بعد  اأ�شابيع، كما  بقيت �شتة 
اأ�شبوعني وكادت متوت. وحل�شن احلظ تعافت �شريون وعادت اإىل 
املنزل وبقيت طفلتها "فيث" يف امل�شت�شفى ب�شبب التهاب يف الرئتني 
�شريون متحدثة عن  ال�شيدة  وقالت  ال��دم��اغ.   وجلطة دموية يف 
" ُح��ذرت من احتمال موت اجلنني، ون�شحني الأطباء  جتربتها: 
%. ولكنني �شممت على   2 بالتخل�س منه لأن ن�شبة جناته تبلغ 
الحتفاظ به" وبعد �شتة اأ�شابيع يف العناية املركزة، بداأت "فيث" 
 22 التعايف ببطء، وهي الآن يف حالة �شحية جيدة، وبلغ عمرها 

�شهراً، ح�شب ديلي ميل الريطانية. 

يعالج نف�شه من �لأكزميا بقّلة �شرب �ملاء
باأنه خّل�س نف�شه من  يّدعي رجل بريطاين يعاين من الأكزميا، 
هذا املر�س عن طريق المتناع عن ا�شتخدام كرميات ال�شتريويد 
وال�شتحمام مرة واحدة يف الأ�شبوع.  بداأ جوناثان رو )32 عاماً( 
ع�شرة،  الثامنة  �شن  يف  الأك��زمي��ا  م��ع  معاناته  ل��ن��دن،  مدينة  م��ن 
واعتاد الأطباء على اإعطائه كرميات وحبوباً وعقاقري �شريويدية 
تعالج  ل  موؤقتة  عالجات  كانت  اأنها  اإل  لالأكزميا،  كعالج  قوية، 
املر�س ب�شكل نهائي.  ويف حماولة للتخلي عن الأدوية اإىل الأبد، 
اأجرى ال�شيد رو بع�س الأبحاث عر الإنرتنت، وعرث على عالج 
العالج  ويتمثل  الأكزميا.  انت�شار  تزيد من  التي  للرطوبة  م�شاد 
يف �شرب لرت واحد من املاء فقط يومياً، وال�شتحمام مرة واحدة 
يف الأ�شبوع، وعدم ا�شتخدام اأي منتجات للب�شرة.  وقال ال�شيد رو 
متحدثاً عن جتربته: "بعد بحث مطول على الإنرتنت، عن حل 
مل�شكلتي املتفاقمة، عرثت عن مقالة لطبيب ياباين يدعى الدكتور 
كينجي �شاتو، حتدث فيها عن كيفية التخل�س من ال�شتريويدات 
نفذت  وبالفعل  للرطوبة.  امل�شاد  ال��ع��الج  وا���ش��ت��خ��دام  الأب���د  اإىل 

الن�شائح الواردة يف املقال، ومل�شت حت�شناً كبرياً".
وبفعل العالج اجلديد بداأت حالة ال�شيد رو بالتح�شن �شيئاً ف�شيئاً 
ما  وف��ق  نهائي،  ب�شكل  اجللد  وتق�شر  الأك��زمي��ا  من  تخل�س  حتى 

نقلت �شحيفة ديلي ميل الريطانية.  

بيع مقتنيات كيث فلينت ب�450 �ألف دولر 
بيعت قطع مالب�س واأثاث وجوائز مو�شيقية تخ�س كيث فلينت، 
مغني فرقة برودجي الراحل، بنحو 450 األف دولر يف مزاد وذلك 
ناهز  العثور عليه ميتا يف منزله عن عمر  اأ�شهر من  بعد ثمانية 

49 عاما.
وذكرت دار مزادات �شيفينز يف كمردج على ح�شابها مبوقع تويرت 
واأحذية  جم��وه��رات  منها  للبيع  عر�شت  قطعة   170 ح��وايل  اأن 
م�شيفة اأن املزاد جمع زهاء 350 األف جنيه اإ�شرتليني )448245 
مناف�شة  امل��زاد  "�شهد  واأ�شافت  التوقعات".  كل  "متجاوزا  دولرا( 
قوية على كل املعرو�شات وي�شرنا حتقيق هذا املبلغ". وبيعت ثالث 
جوائز )اإم.تي.يف( املو�شيقية كان فلينت قد ح�شل عليها يف اأواخر 
اإ�شرتليني وجلب �شرير  األف جنيه   16 الت�شعينيات وذلك مقابل 

من البلوط وال�شلب قيل اإنه �شارك يف ت�شميمه 8500 جنيه.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تخ�شر 70 كيلو بعد تعر�شها لالإهانة 
متكنت �شيدة بريطانية من خ�شارة نحو 70 كيلوغراماً من وزنها، بعد اأن وجدت نف�شها يف موقف ل حت�شد عليه 

خالل عطلة خارج البالد. 
وكانت نيكول ويلز )41 عاماً( اأدمنت على الوجبات ال�شريعة يف بداية الثالثينات من عمرها، وو�شل وزنها اإىل نحو 

150 كيلوغراماً، وكانت ت�شتهلك ما ي�شل اإىل 5000 �شعرة حرارية كل يوم.
األواح  اإىل  اإ�شافة  وكنتاكي،  ماكدونالدز  وج��ب��ات  ت��ن��اول  ع��ر  �شحية،  غ��ري  حياة  تعي�س  اأن��ه��ا  اأدرك���ت  م��ا  و�شرعان 

ال�شوكولتة، وغريها من الوجبات ال�شريعة املحملة بكمية كبرية من الدهون وال�شعرات احلرارية.
ويف 2014، �شافرت نيكول اإىل ولية فلوريدا، وكانت تتوق اإىل ركوب اللعبة الأفعوانية، وقبل اأن تركب، طلب منها 

العاملون يف احلديقة اأن جتل�س يف كر�شي الختبار، ملعرفة اإذا كان حجمها منا�شباً لركوب اللعبة.
وحاول العاملون ربط حزام الأمان حول خ�شر نيكول دون فائدة، مما جعلها ت�شعر باإحراج �شديد، وعندها اأدركت 

اأن عليها فعل �شيء للتعامل مع وزنها الزائد.
وعندما عادت اإىل بريطانيا، كانت عازمة على التخل�س من وزنها الزائد، واقرت�شت بع�س املال من والديها لإجراء 
عملية جراحية لربط املعدة، وبداأت باتباع نظام غذائي �شارم، �شاعدها على خ�شارة 70 كيلوغراماً من وزنها يف اأقل 

من عام، بح�شب �شحيفة مريور الريطانية.
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�شا�شة عر�ض ثورية ميكن ل�شقها على �ليد
ك�شف فريق من الباحثني من كلية الهند�شة والعلوم التطبيقية بجامعة 
�شا�شة عر�س مبتكرة رفيعة ومرنة  ال�شينية موؤخراً عن تطوير  ناجنينغ 

بدرجة كافية لرتدائها على اجللد. 
اإىل �شا�شة  اأو النظر  ال�شاعة ملعرفة التوقيت،  اإىل التحقق من  قد ت�شطر 
قد  الأ�شياء  ه��ذه  ولكن  املت�شل،  هوية  ملعرفة  بك  اخلا�س  الذكي  الهاتف 
تتيح عر�س  التي  والثورية  ال�شا�شة اجلديدة  بف�شل  املا�شي  اأ�شبحت من 

املعلومات مبا�شرة على ب�شرة الإن�شان. 
طبقة  من  ويتكون  "اإي�شيل"،  ه��ذا،  الإل��ك��رتوين  العر�س  اخ��رتاع  وي�شمى 
لل�شوء  الباعثة  الدقيقة  اجل�شيمات  م��ن  م�شنوعة  كهرومغناطي�شية 
ال�����ش��غ��ر. وجتعل  متناهية  ال��ف�����ش��ة  اأ����ش���الك  م��ن  ب��ني قطبني  وامل���وج���ودة 
ال�شا�شة  املطاطي هذه  البوليمر  امل�شمنة يف  النانوية اخلزفية  اجل�شيمات 
اأكرث اإ�شراقاً من اأي �شا�شة اأخرى، مما ي�شمح لها بالظهور بو�شوح حتى يف 
غرفة م�شاءة جيداً.  ومن املعروف باأن ل�شاقات العر�س املرنة مت اإنتاجها 
من قبل، لكن ما يجعل هذا النوع بعينه مهماً للغاية هو اأنه ميكن ارتداوؤه 
باأمان على اجللد. من جهته، قال امل�شوؤول عن امل�شروع، الروفي�شور دي�شنج 
كونغ: "اإن ما ي�شمى مب�شت�شعر الب�شرة قد ي�شمح باملراقبة امل�شتمرة ملعدل 
�شربات القلب و�شغط الدم وم�شتويات الأك�شجني يف الدم وحتى الغلوكوز. 
�شتوفر ال�شا�شة معلومات مرئية لهذه املقايي�س. هذه املقايي�س مهمة جداً 

لتدريبات الريا�شيني وجمالت الطب احليوي"

نا�شا تعر�ض �أوىل طائر�تها �لكهربائية 
اأول  من  اأولية  ن�شخة  )نا�شا(  الأمريكية  والف�شاء  الطريان  اإدارة  عر�شت 
طائراتها التجريبية الكهربائية بالكامل، اإك�س57- "ماك�شويل"، يف معمل 

لعلوم الطريان ب�شحراء كاليفورنيا.
والطائرة مقتب�شة من نظريتها الإيطالية تكنام بي2006تي ذات املحركني 
2015 ول ت��زال على بعد عام على الأق��ل من  ويجري تطويرها منذ عام 
كهربائيا  حمركا   14 على  الطائرة  وتعتمد  التجريبية.  رحالتها  اأوىل 

ت�شغلها بطاريات ليثيوم اأيون.
اأن  اإل  �شنوات  منذ  كهربائية  طائرات  تطور  اخلا�شة  ال�شركات  اأن  ورغ��م 
تكنولوجيا  وعر�س  لت�شميم  يهدف  نا�شا  تنفذه  ال��ذي  اإك�س57-  م�شروع 
تتوافق مع معايري ميكن لل�شركات التجارية تطبيقها من اأجل احل�شول 

ت�شديق احلكومة.
وقال برنت كاباله امل�شوؤول يف مركز اأرم�شرتوجن لأبحاث الطريان التابع 
وتقليل  وال��ط��اق��ة  وال�شالمة  ال��ط��ريان  ك��ف��اءة  ت�شمل  املعايري  اإن  ل����الإدارة 
اأن  اأم��ور ميكن  "نركز على  ال�شو�شاء. واأ�شاف خالل مقابلة مع روي��رتز 
الآن هو حتليق  بالكامل ولي�س فقط �شركة واح��دة. هدفنا  القطاع  تدعم 

هذه الطائرة بنهاية 2020".

قتيلة �أوبر.. تقرير 
يك�شف �شبب �حلادث 
يف  للنقل  املنظمة  الهيئة  اأع��ل��ن��ت 
الوليات املتحدة اأن �شيارة "اأوبر" 
الذاتية القيادة التي كانت �شالعة 
اأدى اإىل وف���اة ام����راأة يف  يف ح���ادث 
ال�شحية،  ر���ش��دت   2018 م��ار���س 
للتعرف  م��رجم��ة  تكن  مل  لكنها 

عليها على اأنها اأحد املارة.
جل�شة  ق���ب���ل  ن�������ش���ر  ت���ق���ري���ر  ويف 
حتديد  اإىل  ت����ه����دف  حم����اك����م����ة 
مقررة  ل��ل��ح��ادث  املحتمل  ال�شبب 
الهيئة  اع��ت��رت  ن��وف��م��ر،   19 يف 
تاأخذ  "ل  "اأوبر"،  تكنولوجيا  اأن 
املارة  يعر  اأن  احتمال  العتبار  يف 

خارج امل�شالك املخ�ش�شة لهم".
اأن ح��ددت يف تقرير  و�شبق للهيئة 
ر�شدت  ال��رجم��ي��ة  اأن  مت��ه��ي��دي 
عاما،   49 ال��ب��ال��غ��ة  امل����راأة  بالفعل 
ق���رب دراجتها  ت�����ش��ري  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
ال��ه��وائ��ي��ة ل��ي��ال، ق��ب��ل 6 ث���وان من 

ال�شدم.
اأن  واأو�شحت يف الوثيقة اجلديدة 
"النظام مل ي�شنفها على اأنها اأحد 

املارة بل على اأنها �شيء". 
اأن  وع���ن���دم���ا ق������درت ال���رجم���ي���ة 
ثانية  قبل  و�شيكا  ب��ات  ال�شطدام 
ي�شتعن  مل  الثانية،  من  وع�شَرين 
ال����ط����وارئ، لأن���ه���ا كانت  ب��ف��رم��ل��ة 
ب�شكل  ال�شيارة  خ��روج  اإىل  �شتوؤدي 
ال�شيارة  اأن  اإل  م�شارها.  كبري عن 
اأر�شلت اإنذارا �شوتيا اإىل ال�شائقة.

جتارب  ك��ل  علقت  "اأوبر"  وك��ان��ت 
بعيد  الطرق  على  الذاتية  القيادة 
�شاحية  ال��ق��ات��ل يف  احل�����ادث  ه���ذا 
اأن  ق���ب���ل  اأري������زون������ا،  ف��ي��ن��ي��ك�����س يف 

ت�شتاأنفها بعد اأ�شهر على ذلك.

�أوزدميري ترت�جع عن 
�شر�ء �شيارة ب�شبب �شعرها

النجمة  اأن  تركية  اإعالمية  و�شائل  اأف���ادت 
ب�شيارة  اأعجبت  اأوزدميري   الرتكية  دمييت 
ا�شتغربت  اأنها  اإل  �شرائها،  واأرادت  جديدة 
من �شعرها الذي اعترته مرتفعا، فات�شلت 
ب�شديق ليتو�شط لها وقال لهم: "نعرف اأن 
ال�شيارة جديدة لكن ال�شعر مرتفع جداً هل 
اإل  ميكنكم عمل خ�شم م�شاهري لدمييت؟ 
عن  دمييت  وفرتاجعت  ذل��ك  رف�شوا  اأنهم 

�شراءها.
العديد من  اأنه تردد موؤخرا  اجلدير ذكره 
اأوزدمي����ري  اأن دمي��ي��ت  ال��ت��ي تفيد  الأخ���ب���ار 
على عالقة عاطفية باملمثل الرتكي كاهان 
ي��ل��دي��رمي، واأن��ه��م��ا ق�شيا اإج�����ازة ���ش��وي��ا يف 
اأن احلقيقة هي  اإل  اإحدى املناطق برتكيا، 
اأن الثنائي ق�شيا العطلة مع الأ�شدقاء ول 

عالقة عاطفية بينهما.

ت�شاب بالديد�ن يف عينيها بعدما هاجمها �لذباب      
اجلري،  اأثناء  الذباب  من  �شرباً  اأمريكية  �شيدة  واجهت 

وانتهى بها الأمر مع ديدان طفيلية تعي�س يف عينيها. 
وب��داأت امل��راأة البالغة من العمر 68 عاماً ت�شعر بال�شيق 
"اآذار" 2018، اأي بعد �شهر  يف عينيها اليمنى يف مار�س 
من جريها يف كارميل فايل بولية كاليفورنيا، وحاولت 
�شطف عينيها باملاء، و�شحبت دودتني يبلغ طولهما حوايل 

ن�شف بو�شة )1.3 �شم(.
م�شاعدة  هويتها،  حتديد  يتم  مل  التي  امل���راأة،  طلبت  ثم 
واأر�شلها  ثالثة  دودة  ب��اإخ��راج  ق��ام  خمت�س،  طبيب  م��ن 
لإج����راء الخ��ت��ب��ارات. وك�����ش��ف خ���راء م��راك��ز ال�شيطرة 
على الأمرا�س والوقاية منها اأن الديدان كانت من نوع 

تيالزيا جولو�شا، التي مل ت�شجل من قبل لدى الب�شر.
امل��راأة تعي�س يف نرا�شكا، لكنها  اأن  وذكرت ليف �شاين�س 
الذي  الكرمل  وادي  ويقع  كاليفورنيا،  ال�شتاء يف  تق�شي 
13 م��ي��اًل )21  هاجمها ف��ي��ه ال��ذب��اب ع��ل��ى ب��ع��د ح���وايل 
ك��م( من ال�شاحل. ول يعرف الأط��ب��اء على وج��ه اليقني 
الديدان، ولكن يرقاتها تعي�س  امل��راأة بهذه  اأ�شيبت  كيف 
عادة يف عيون احليوانات مثل الكالب والأبقار واخليول، 
ويتم اأكل الريقات بوا�شطة الذباب، لكنها تبقى على قيد 

احلياة، ويتم نقلها اإىل احليوانات الأخرى.
اأو  ب��الأمل،  وال�شعور  التورم  العدوى  اأعرا�س  ت�شمل  وقد 

العني املائية املفرطة، اأو التهاب امللتحمة.
وك�شفت املراأة اأنها ق�شت وقتاً يف الهواء الطلق، وتذكرت 
بو�شوح م�شاراً معيناً يف وادي الكرمل يف فراير "�شباط" 
2018. واأخرها طبيبها اأن ت�شتمر يف غ�شل عينها باملاء 
املقطر لإزالة اأي ديدان حمتملة، واأعطتها دواءاً مو�شعياً 

ملنع العدوى، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الريطانية.

�أكل 42 بي�شة فمات
امل�شلوق  البي�س  اأكر عدد من  تناول  ب�شاأن  ت�شبب رهان 
زميله  مناف�شة  ي�شتطيع  اأن��ه  يعتقد  ك��ان  لرجل  بكارثة 
مقابل مبلغ زهيد ن�شبيا. فقد دخل رجالن، كانا يقومان 
ج��ون��ب��ور يف ولية  الأ����ش���واق، يف منطقة  اأح���د  بحولة يف 
اأكل البي�س، وفق  اأوت��ار برادي�س بالهند، يف نقا�س ب�شاأن 
ما ذكرت ال�شرطة املحلية. واحتد النقا�س بني الرجلني، 
اللذين كانا يزوران �شوق بيبغانيغ يف جونبور، ب�شاأن من 
والنقا�س،  ولت�شوية اجل��دل  اأك��رث.  بي�شا  ياأكل  اأن  ميكنه 
اأي ما  روب��ي��ة،   2000 بقيمة  ره��ان  ال��رج��الن على  اتفق 
50 بي�شة يف  ياأكل  اأن  28 دولر فقط، ملن ميكنه  يعادل 
البالغ  يادا،  �شوبها�س  اإن  ال�شرطة  جل�شة واح��دة. وقالت 
من العمر 42، قد بداأ للتو يف تناول بي�شته ال�42 عندما 
انهار وفقد الوعي، ثم نقل اإىل امل�شت�شفى لكنه تويف بعد 
�شاعات. ويعتقد الأطباء اأن يادا تويف ب�شبب الإفراط يف 
الآ�شيوية.  الهندية  الأخبار  الطعام، وفقا خلدمة  تناول 
لكن عائلته رف�شت التعليق على وفاته، بح�شب ما ذكرت 

�شحيفة الإندبندنت الريطانية.
دانا  ان��ه��ار  ال��ع��ام،  ه���ذا  م��ن  اأغ�شط�س  اأن���ه يف  اإىل  ي�����ش��ار 
ه��ت�����ش��ي��ن��غ��ز، خ���الل م�����ش��اب��ق��ة ل��ت��ن��اول ال��ط��ع��ام يف ولية 
ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا، ح��ي��ث اأ���ش��ي��ب ب��الخ��ت��ن��اق ف��ارت��ط��م وجهه 

بطاولة الطعام اأثناء �شقوطه على الأر�س.
وحاول الطاقم الطبي تنظيف جمرى الهواء من الطعام، 
اأقل من  41 عاما، تويف بعد  لكنه دانا، البالغ من العمر 

ن�شف �شاعة من و�شوله اإىل امل�شت�شفى. ت�سارليز ثريون خالل ح�سورها جائزة ال�سينما االأمريكية 2019 يف بيفريل هيلز، كاليفورنيا.  رويرتز

عقوبة قا�شية لقاتل قطة
ق�شت حمكمة ماليزية على رجل 
ب��ال�����ش��ج��ن ودف����ع غ���رام���ة، ب��ع��د اأن 
ب�"طريقة  ق��ط��ة  ق��ت��ل  ع��ل��ى  اأق����دم 
و�شائل  ذك���رت  م��ا  وف��ق  وح�شية"، 
اأثارت  ق�شية  يف  حكومية،  اإع���الم 

غ�شبا �شعبيا.
واأم�������رت امل��ح��ك��م��ة ب��ال�����ش��ج��ن 34 
�شهرا، ودفع غرامة قدرها 9700 
يبلغ  م��ال��ي��زي  رج���ل  ع��ل��ى  دولر، 
اإدانته  بعد  ع��ام��ا،   42 العمر  م��ن 
بتهمة انتهاك قوانني حماية، على 
من�شفة  داخ���ل  القطة  و�شعه  اإث���ر 
العام  م��ن  �شبتمر  يف  للمالب�س 

املا�شي.
اإل اأن اجلاين �شيبقى طليقا مقابل 
ا�شتئناف  ينوي  لأن��ه  كفالة،  دفعه 
احلكم. وهذا الرجل هو ال�شخ�س 
حكما  بحقه  ي�شدر  ال��ذي  ال��ث��اين 
�شجن  اإذ  حيوانا،  لقتله  بال�شجن 
���ش��ائ��ق ���ش��ي��ارة اأج�����رة مل���دة عامني 
يف  مماثلة  جرمية  ارت��ك��اب  بتهمة 

يناير املا�شي.
واأثارت اجلرمية غ�شب املاليزيني 
الفيديو  مقاطع  ���ش��اه��دوا  عندما 
على  ك��ب��ري  ب�شكل  ان��ت�����ش��رت  ال��ت��ي 
القطة احلامل  الإنرتنت، وتظهر 
وقد و�شعت يف ن�شافة مالب�س، يف 

وقت متقدم من الليل.
النقود  ال��رج��ل  اأدخ���ل  ذل��ك،  وبعد 
ورح���ل.  الآل�����ة  لت�شغيل  ال���الزم���ة 
وق��د ع��رثت زب��ون��ة يف وق��ت لحق 
واأبلغت  ال���ن���اف���ق  احل����ي����وان  ع��ل��ى 

ال�شرطة بالأمر.
وقال القا�شي بعد اإ�شداره احلكم 
يكون  ب�����اأن  "اآمل  اجل�����اين:  ع��ل��ى 
للمتهم  در���س  مبثابة  احلكم  ه��ذا 
وللجمهور باأل يعاملوا احليوانات 

بق�شوة".

يعالج نف�شه من �ل�شرطان عرب رفع �لأثقال
ي�شتقل الريطاين روبرت لني )70 عاماً( �شيارته 
�شالة  اإىل  ك��ي��ل��وم��رتاً   65 مل�شافة  برحلة  وي��ق��وم 
رفع  مت��اري��ن  ملمار�شة  جامعية،  ريا�شية  األ��ع��اب 
�شرطان  ملحاربة مر�س  الأثقال، يف حماولة منه 

الرو�شتات. 
م��رات يف  التي ميار�شها ثالث  التمارين  وبف�شل 
قوية  بنية  ذو  املتقاعد  املهند�س  اأ�شبح  الأ�شبوع، 
ولديه طاقة اأكرث من الطالب الذين يبلغ عمرهم 
اإ�شابته ب�شرطان الرو�شتات  ع�شرين عاماً، رغم 
جل�شات  ل��ني،  ال�شيد  وميار�س  �شنوات.  اأرب��ع  منذ 
مترين مكثفة تت�شمن اجلري وركوب الدراجات 

والتجديف ورفع اأثقال باأوزان ثقيلة. 
�شرطان  مب���ر����س  اإ����ش���اب���ت���ه  ت�����ش��خ��ي�����س  وم���ن���ذ 
الرو�شتات يف 2016، خ�شع ال�شيد لني جلل�شات 
العالج  وج��رع��ات  الإ�شعاعي  ال��ع��الج  م��ن  مرهقة 
ال��ه��رم��وين وال��ك��ي��م��ي��ائ��ي. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن 
العالج الإ�شعاعي اآتى اأوكله يف بداية الأمر، اإل اأن 

املر�س امتد اإىل العقد اللمفاوية وتطور ليتحول 
اإىل ورم بحجم 14 ملم يف �شدره. 

وب�شبب خ�شوعه للعالج امل�شتمر، بات ال�شيد لني 
اإن�شاناً ك�شوًل وقليل احلركة. وقبل ثمانية ع�شر 
اأول رجل يف بريطانيا،  اأ�شبح روب��رت لني  �شهراً، 
اجلن�شيات،  متعددة  �شريرية  جتربة  يف  ي�شارك 
تهدف لدرا�شة تاأثري التمارين الريا�شية املكثفة 

يف اإطالة حياة امل�شابني ب�شرطان الرو�شتات. 
وق����ال ال�����ش��ي��د ل���ني م��ت��ح��دث��اً ع���ن جت��رب��ت��ه، قبل 
حياة  اأ���ش��ل��وب  اأم��ار���س  كنت  ال�شريرية،  التجربة 
ن�شط للغاية واأ�شتمتع بركوب الدراجات واجلري 
وال�شباحة، لكن العالج اأ�شعف ج�شدي وقلل من 
بحالة  اإ�شابتي  اإىل  اإ�شافة  كبري،  ب�شكل  ن�شاطي 

من الكتئاب ال�شديد"
ال�شريرية،  بالتجربة  �شمعت  "عندما  واأ���ش��اف 
انتهزت الفر�شة على الفور، لأنني اأحب التحدي، 
رغم اأن زوجتي كانت قلقة حيال �شعوبة املهمة".

جان�شو ديري تتوقع 
نهاية �لب�شرية

�شتكون  الب�شرية  نهاية  اأن  ديري   ال��رتك��ي��ة  جان�شو  النجمة  اع��ت��رت 
ب��اأن احل��روب ا�شبحت منت�شرة ب�شكل كبري يف كل  قريبة، م��ررة ذلك 
العامل، م�شرية اإىل اأن الكراهية واحلقد تغلغال يف نفو�س الب�شر وباتت 

املحبة قليلة.
اجلدير ذكره ان جان�شو ديري قالت موؤخرا انها �شد تدخل الدولة يف 
ال�شوؤون الفنية وفر�س الرقابة ب�شكل �شديد على امل�شل�شالت الدرامية.

واأ�شافت جان�شو اأنه عند العرب توجد رقابة �شديدة لأنهم لي�شوا دوًل 
علمانية، واأتى حديث جان�شو عقب اإ�شدار الدولة الرتكية قرار الرقابة 

ال�شديدة على امل�شاهد التمثيلية يف تركيا.


