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حممد بن زايد يهنيء امل�سيحيني يف 
الإمارات والعامل مبنا�سبة عيد امليالد املجيد

•• اأبوظبي-الفجر:

قال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
يف  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 

تغريدة على ح�شاب �شموه �ل�شخ�شي يف )تويرت(:
�مل�شيحيني يف  �أ���ش��دق��ائ��ن��ا  �إىل  �ل��ت��ه��اين  ب��اأج��م��ل  �أت��ق��دم 
�لإمار�ت و�لعامل مبنا�شبة عيد �مليالد �ملجيد.. متمنياً 
و�لت�شامح  و�لأم����ن  �ل�����ش��الم  ي��ع��م  �أن  �ل��ذك��رى  ه���ذه  يف 

و�خلري ربوع �لأر�ض.

الإمارات تدين التفجري 
الإرهابي يف ال�سومال

•• اأبوظبي-وام:

�أد�نت دولة �لإمار�ت ب�شدة �حلادث �لإرهابي، �لذي وقع 
�إىل  و�أدى  �ل�شومال،  يف  جالكعيو  مبدينة  فندق  خ��ارج 

�شقوط عدد من �لقتلى و�جلرحى �لأبرياء.
�ل���دويل - يف بيان  و�أك����دت وز�رة �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون 
�ل�شديد  ��شتنكارها  تعرب عن  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن   - لها 
ل��ه��ذه �لأع���م���ال �لإج��ر�م��ي��ة، ورف�����ش��ه��ا �ل��د�ئ��م جلميع 
�لأمن  زعزعة  ي�شتهدف  �لذي  و�لإره��اب  �لعنف  �أ�شكال 
�لدينية  و�مل����ب����ادئ  �ل��ق��ي��م  و�ل����ش���ت���ق���ر�ر وي��ت��ن��اف��ى م���ع 
تعازيها  خال�ض  عن  �ل���وز�رة  �أع��رب��ت  كما  و�لإن�شانية.  
ومو��شاتها لأهايل وذوي �ل�شحايا جر�ء هذه �جلرمية 

�لنكر�ء ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل جلميع �مل�شابني.
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�شبان عر�قيون يو��شلون �لتظاهر يف مدينة �لب�شرة  )رويرتز(

كاثرين غون... كادت �أن توقف �حلرب يف �لعر�ق

برئا�شة حممد بن را�شد

جمل�س الوزراء يعتمد �سيا�سة 
الإمارات لل�سناعات املتقدمة

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  برئا�شة  �ل���وزر�ء  جمل�ض  �عتمد 
رئي�ض  �ل��دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
�لإم���ار�ت  �شيا�شة  �هلل  رع��اه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  جمل�ض 
تو�كب  �لتي  بال�شناعات  �خلا�شة  �ملتقدمة  لل�شناعات 
وذلك  وتطبيقاتها  �لر�بعة  �ل�شناعية  �ل��ث��ورة  ت��ط��ور�ت 
بهدف �لرتقاء مب�شتوى �لت�شنيع يف �لدولة ون�شر �لثورة 

�ل�شناعية �لر�بعة يف خمتلف قطاعاتها، ودعم منو قطاع 
�لت�شنيع يف �لدولة، ومبا يعك�ض �لتز�م حكومة �لإمار�ت 
مبو��شلة جهود �لتنويع �لقت�شادي، وو�شع هذ� �لقطاع 
على ر�أ�ض �أولوياتها. تهدف �شيا�شة �لمار�ت لل�شناعات 
وتطوير  لتبني  �لأع���م���ال  ق��ط��اع  حتفيز  �إىل  �مل��ت��ق��دم��ة 
�حلديثة،  و�لتقنيات  �مل�شتقبلية  �ل�شناعية  �لقطاعات 
وتعزيز دور وقدرة �ل�شناعة �لإمار�تية على �ملناف�شة يف 

�لأ�شو�ق �لعاملية.                         )�لتفا�شيل �ض2(

تقديرا لب�شمتيهما يف تاأ�شي�س الرعاية ال�شحية يف الدولة 

حممد بن زايد ي�ستقبل عائلة 
الطبيبني بات وماريانا كينيدي

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
وماريانا  ب���ات  �ل���زوج���ني  �لطبيبني  ع��ائ��ل��ة  �مل�شلحة 
 �� �شابقا  �ل��و�ح��ة   ���� كند  م�شت�شفى  موؤ�ش�شي  كينيدي 
خا�شة  �ل�شحية  �لرعاية  تطوير  يف  �أ�شهما  �للذين 

حلديثي �لولدة يف مدينة �لعني منذ �شتينات �لقرن 
�ملا�شي.

ورح���ب ���ش��م��وه ���� خ���الل �ل��ل��ق��اء �ل���ذي ج���رى يف ق�شر 
�لدور  مثمنا   .. كينيدي  بعائلة   �� �أبوظبي  يف  �لبحر 
�لرعاية  تطوير  وماريانا يف  بات  �لزوجان  �أد�ه  �لذي 

�ل�شحية يف �إمارة �أبوظبي و�لعني خا�شة.
)�لتفا�شيل �ض2(

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله عائلة �لطبيبني بات وماريانا كينيدي   )و�م(

قطع طرق ومواجهات والأحداث تت�شاعد يف العراق

تر�سيحات الأحزاب لرئا�سة احلكومة ت�سعل ال�سارع العراقي
اجلي�س الليبي يدمر مدرعة تركية جنوب طرابل�س

•• بنغازي-وكاالت

�أعلن �ملركز �لإعالمي لغرفة عمليات �لكر�مة �لتابعة 
�لقو�ت  �أن  �ل��ث��الث��اء  �أم�����ض  �لليبي،  �لوطني  للجي�ض 
��شتهدفت مو�قع ميلي�شيات �لوفاق يف طريق  �جلوية 

مطار طر�بل�ض.
�لقو�ت  �أن  �لليبي  للجي�ض  �لإع��الم��ي  �ملركز  و�أ���ش��اف 

�جلوية دمرت مدرعة ع�شكرية تركية.
بال�شالح  ��شتباكات  بوقوع  �أف��ادت  ليبية،  كانت م�شادر 

�لثقيل بني �جلي�ض وكتائب �لوفاق جنوب طر�بل�ض.
كما �أ�شارت �مل�شادر �إىل �أن �جلي�ض �لوطني يح�شد قو�ت 

على تخوم مدينة �شرت.
ي��ذك��ر �أن �جل��ي�����ض �ل��ل��ي��ب��ي ك���ان �أك���د م��ن��ذ �أي����ام �أن���ه ل 
متديد ملهلة �لثالثة �أيام �ملمنوحة مليلي�شيات �لوفاق يف 
م�شر�تة، م�شدد�ً على قدرته على �شّد �أي عدو�ن تركي، 

و�أن قو�ته �لبحرية �شتنقل �ملعركة �إىل �ملتو�شط.
�للو�ء  �لليبي،  �جلي�ض  با�شم  �لر�شمي  �لناطق  وق��ال 
ميلي�شيات  من  جمموعة  �إن  حينها،  �مل�شماري  �أحمد 

ح��ك��وم��ة �ل���وف���اق ق��ام��ت ب��ه��ج��وم ف��ا���ش��ل ع��ل��ى منطقة 
�لد�وون �شرق ترهونة.

�مل�شماري، فاإن �لهجوم جاء نتيجة للخ�شائر  وبح�شب 
مو�قع  ����ش��ت��ه��د�ف  ع��ق��ب  �مليلي�شيات  ب��ه��ا  منيت  �ل��ت��ي 

ع�شكرية تابعة لها يف مدينة م�شر�تة.
قو�ت  ب��اأن  ليبية  �إع��الم  و�شائل  �أوردت  فيما  ه��ذ�  ياأتي 
مل�شلحي  م��و�ق��ع  ج��وي��ة  ب�����ش��رب��ات  ��شتهدفت  �جل��ي�����ض 
�لوفاق جنوب غرب مدينة م�شالتة، تز�مناً مع غار�ت 

على مقر كتيبة �لدرع �شمال مدينة زلينت.
من جهتها، �أكدت �لوليات �ملتحدة �لأمريكية �لتز�مها 
ب�شيادة ليبيا و�شالمة �أر��شيها مطالبة �أطر�ف �لأزمة 
�لليبية وقف �لت�شعيد و�تخاذ خطو�ت جادة نحو حل 

�ل�شر�ع.
ليبيا على تويرت: حان  �لأمريكية يف  �ل�شفارة  وقالت 
�ل�شتقالل  حماية  �ل�شجاعة  �لليبية  للقيادة  �لوقت 

بدل من فتح �لأبو�ب لال�شتغالل �لأجنبي.
وك��ان��ت ت��رك��ي��ا ق��د وّق��ع��ت م��ع �ل�����ش��ر�ج �أو�خ�����ر �ل�شهر 

�ملا�شي، �تفاقاً �أمنياً وع�شكرياً مو�شعاً.

•• بغداد-وكاالت

����ش���ه���دت حم����اف����ظ����ات ع���ر�ق���ي���ة، 
�أم�ض  خا�شة حمافظات �جلنوب، 
حا�شدة  �ح��ت��ج��اج��ات  �ل���ث���الث���اء، 
لت�شل  �ملناطق  بع�ض  يف  ت��ط��ورت 
�إىل �إغالق دو�ئر حكومية وقطع 
ط������رق وم�����و�ج�����ه�����ات م�����ع ق�����و�ت 

�لأمن.
�أغلق  �ل���ب�������ش���رة،  حم���اف���ظ���ة  ويف 
�لرئي�شية  �ل��ب��و�ب��ة  م��ت��ظ��اه��رون 
مليناء �ملعقل، وقطعو� طريق خور 

�لزبري وميناء �أم ق�شر.
و�ندلعت مو�جهات باحلجارة بني 
قرب  �لأم���ن،  وق���و�ت  متظاهرين 

م�شت�شفى �لفيحاء يف �ملحافظة.
�أغلق  ف��ق��د  �ل���دي���و�ن���ي���ة،  يف  �أم�����ا 
حم���ت���ج���ون ع������دد� م����ن �ل����دو�ئ����ر 
�حل���ك���وم���ي���ة، م����ن ب��ي��ن��ه��ا دي�����و�ن 
و�لرتبية  و�ل��ب��ل��دي��ة  �مل��ح��اف��ظ��ة، 

و�ملاء و�ل�شتثمار.
�أي�شا  ���ش��ه��دت  ب��غ��د�د  و�ل��ع��ا���ش��م��ة 
�ح��ت��ج��اج��ات وق��ط��ع ل��ل��ط��رق، من 
�لقا�شم  حم���م���د  ط���ري���ق  ب��ي��ن��ه��ا 

�ل�شريع، �لذي قطع متظاهرون.
�ل����ت����ظ����اه����ر�ت يف م���دن  وك�����ان�����ت 
جتددت  قد  �لعر�ق،  من  خمتلفة 

�ل�شمالية  باملحافظات  �لعا�شمة 
عند منطقة �حل�شينية.

تظاهرة  �ن��ط��ل��ق��ت  م��ي�����ش��ان  ويف 
�لربملان  برئي�ض  م��ن��ددة  ح��ا���ش��دة 
حممد �حللبو�شي، لت�شجيعه على 
مترير مر�شحي �لأحز�ب �لقريبة 

من �إير�ن.
ويف كربالء، طوق �ملتظاهرون مقر 
�مل��ح��اف��ظ��ة يف حم��اول��ة لخ���رت�ق 
�حلماية �ملحيطة باملبنى، يف حني 
ليلية حا�شدة  �نطلقت مظاهر�ت 
رف�شا  �ل���ب�������ش���رة  حم���اف���ظ���ة  يف 
فر�ض  �ل�شيا�شية  �لكتل  ملحاولت 

مر�شحني غري م�شتقلني.  
و����ش��ت��ع��ادت �لح��ت��ج��اج��ات زخمها 
وقطع  �إذ  �لث���ن���ني،  �ل����ع����ر�ق،  يف 
وج�شور�  ط���رق���ات  �مل���ت���ظ���اه���رون 
بالإطار�ت �مل�شتعلة جنوبي �لبالد، 
�لتي  �حل��اك��م��ة  بالطبقة  ت��ن��دي��د� 
على  ب��الت��ف��اق  �لآن  حتى  ف�شلت 

ت�شمية رئي�ض جديد للوزر�ء.
وب�����د�أ �ل��ع�����ش��ي��ان �مل����دين يف مدن 
و�حللة  و�ل��ن��ا���ش��ري��ة  �ل��دي��و�ن��ي��ة 
جنوب  يف  و�ل����ع����م����ارة،  و�ل����ك����وت 
�ل���ب���الد، ح��ي��ث �أغ��ل��ق��ت �مل���د�ر����ض 
�أبو�بها  �حل���ك���وم���ي���ة  و�ل�����دو�ئ�����ر 

�لثنني.

ل��ي��ل��ة �ل���ث���الث���اء، �ح��ت��ج��اج��ا على 
رئا�شة  لتويل  �ملطروحة  �لأ�شماء 
�حل��ك��وم��ة �جل���دي���دة، �ل��ت��ي يقول 
�مل��ح��ت��ج��ون �إن���ه���م م���ق���رب���ون من 

�إير�ن.
خمتلف  يف  �لتظاهر�ت  و�نطلقت 
�أن���ح���اء �ل����ع����ر�ق، �ح��ت��ج��اج��ا على 

�لعر�قي  �لربملان  رئي�ض  حماولة 
حم�����م�����د �حل����ل����ب����و�����ش����ي مت����ري����ر 
�مل��ق��رب��ني من  �لأح����ز�ب  مر�شحي 

�إير�ن لرئا�شة �حلكومة.
�شاحة  يف  �مل���ت���ظ���اه���رون  وج������دد 
رف�ض  بغد�د  بالعا�شمة  �لتحرير 
مر�شحي �لأحز�ب �أ�شعد �لعيد�ين 

�لب�شرة، وعبد �حل�شني  حمافظ 
عبطان وزير �لريا�شة �ل�شابق.  

وق��ط��ع حم��ت��ج��ون ط��ري��ق حممد 
�ل��ق��ا���ش��م �ل�����ش��ري��ع �ل���ذي ي��ع��د من 
�أكرب و�أهم �لطرق �ل�شريعة و�شط 
قطعو�  كما  �لعر�قية،  �لعا�شمة 
�ل�����ش��ارع �ل��رئ��ي�����ش��ي �ل����ذي يربط 

بعد ف�شل اجتماع قرطاج:

تون�س: نحو حكومة ُم�ستقّلة عن كل الأحزاب!
•• الفجر -تون�س

قي�ض  �لرئي�ض  �إليه  دعا  �لذي  �جتماع قرطاج  �نتهى 
���ش��ع��ي��د دون �ل��ت��و���ش��ل لت���ف���اق ب���ني مم��ث��ل��ي �أح����ز�ب 

�لنه�شة وحتيا تون�ض و�لتيار وحركة �ل�شعب.
�ليوم  ج��م��ع  ل��ق��اء  �أن  �لتون�شية،  �ل��رئ��ا���ش��ة  و�أع��ل��ن��ت 

رئي�ض  من  بكل  �شعيد  قي�ض  �لرئي�ض  قرطاج  بق�شر 
عام  و�أم����ني  �لغنو�شي  ر����ش��د  �لنه�شة  ح��رك��ة  ح���زب 
ح��زب �ل��ت��ي��ار �ل��دمي��ق��ر�ط��ي حممد عبو و�أم���ني عام 
�مل���غ���ز�وي ورئ��ي�����ض ح���زب حتيا  ح��رك��ة �ل�شعب زه���ري 
ت�شكيل  م�شار  للتباحث حول  �ل�شاهد،  يو�شف  تون�ض 

�حلكومة �جلديدة.            )�لتفا�شيل �ض13(

حملة اعتقالت اإ�شرائيلية بال�شفة تطال مفكرا واأطفال  
الحتالل يحرم غالبية م�سيحيي 

غزة من الو�سول لبيت حلم
•• غزة-رام اهلل-وكاالت:

قال نادي �لأ�شري �لفل�شطيني، �أم�ض �لثالثاء، �إن �إ�شر�ئيل �عتقلت 31 
فل�شطينيا يف �ل�شفة �لغربية �ملحتلة، مبا يف ذلك مدينة �لقد�ض.

و�أ�شاف نادي �لأ�شري �لفل�شطيني يف بيان، �أن من بني �ملعتقلني �لأديب 
و�ملفكر �أحمد قطام�ض، �لذي ق�شى �شابقا يف معتقالت �لحتالل قر�بة 

عاما، �إ�شافة �إىل �عتقال 14 مقد�شيا غالبيتهم �أ�شرى �شابقون.  11
وذكر �لنادي �أن �أ�شغر �ملعتقلني �شنا هما �شند طقاطقة من بيت حلم، 
�أنهما  �إىل  �أريحا، لفتا  م�شلم من خميم عقبة جرب يف مدينة  و�شادي 

يبلغان من �لعمر 16 عاما.
�ملو�طنني،  �عتد�ء�ت على  ر�فقتها  �لعتقال  �أن عمليات  �لنادي  و�أو�شح 

وعمليات تخريب د�خل �ملنازل، منها منازل لأ�شرى �شابقني.  
�لإ�شر�ئيلي على �لعتقالت، ح�شب ما  ومل ي�شدر تعقيب من �جلي�ض 

ذكرت وكالة رويرتز.
هذ� ورف�شت �شلطات �لحتالل �لإ�شر�ئيلي غالبية �لطلبات �لتي تقدم 
بها م�شيحيون يف قطاع غزة �ملحا�شر، حل�شور �حتفالت �أعياد �مليالد يف 

مدينة بيت حلم، مهد �ل�شيد �مل�شيح عليه �ل�شالم.
و�أفاد: �شمحت تل �أبيب �أم�ض فقط ل�55 م�شيحيا من غزة بال�شفر �إىل 
�ل�شفة �لغربية، من �أ�شل 600 تقدمو� بطلبات ت�شاريح للمرور عرب 

�ملعابر �لتي ت�شيطر عليها �إ�شر�ئيل.

فيلم الأ�شرار الر�شمية يروي �شريتها:
كاثرين غون: جا�سو�سة 

اإجنليزية �سد حرب العراق!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

�مر�أة كادت �أن توقف �حلرب يف �لعر�ق... ��شمها كاثرين غون، كانت عام 
تبلغ من �لعمر 27 عاًما، وتعمل مرتجمة يف مقر �لت�شالت   ،2003
�حلكومية، فرع �لعرت��ض �لتابع لأجهزة �ملخابر�ت �لربيطانية. كانت 

جدّية: وّقعت على �شرط �ل�شرّية، ول تنوي تخطيه.
�لأه��د�ف �خلارجية  �أرعبتها وثيقة. قادمة من ق�شم  �ل��ذي  �ليوم  حتى 
للح�شول  �ملتحدة  �لوليات  ت�شعى  �لأمريكية،  �لقومي  �لأم��ن  وكالة  يف 
على قر�ر من �لأمم �ملتحدة لغزو �لعر�ق، لكن حكومة جورج دبليو بو�ض 
بع�ض  على  تت  تن�شّ قانونية،  غري  وب�شورة  مقاومة.  هناك  حممومة، 
موؤكدة  غري  �ملغامرة  ه��ذه  يف  �لن��خ��ر�ط  يف  ت��رتدد  بلد�ن  �شّتة  م�شادر 

�لنتائج، حتى لو �قت�شى �لمر �ل�شغط عليها مبا�شرة. 
�لأوبزرفر  �شحيفة  وق��ام��ت  �مل��ع��ل��وم��ة،  بت�شريب  غ��ون  ك��اث��ري��ن  ق��ام��ت 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  تخلت  ح���دث...  ما  ونعرف  �ل�شكوب،  بن�شر  �ليومية 
ب��د�أت �حلرب،  �أ�شبوعني،  وبعد  �ملطلوبة...  �لأغلبية  عن �حل�شول على 

ووجدت كاثرين نف�شها يف �ل�شجن.                  )�لتفا�شيل �ض11(

وف�شل لقاء �لفر�شة �لخرية

م��ق��ت��ل م���دن���ي���ني ب��ي��ن��ه��م 
اإدل��ب  على  ب��غ��ارات  اأط��ف��ال 

 •• بريوت-اأ ف ب
ق��ت��ل ث��م��ان��ي��ة م��دن��ي��ني ع��ل��ى �لأق���ل 
بينهم خم�شة �أطفال �أم�ض يف غار�ت 
ق��ري��ة يف  ��شتهدفت  رو���ش��ي��ة  ج��وي��ة 
نازحني،  ت��وؤوي  �شوريا  غ��رب  �شمال 
�ل���������ش����وري حلقوق  �مل���ر����ش���د  وف�����ق 
�لغار�ت  �إن  �ملر�شد  وق��ال  �لإن�شان. 
�����ش���ت���ه���دف���ت ق���ري���ة ج���وب���ا����ض على 
�إدلب  �أط��ر�ف بلدة �شر�قب يف ريف 
�ل�شرقي و�أن �لقتلى نازحون جلاأو� 

�إىل مدر�شة �لقرية ونو�حيها.
دي�شمرب،  �لأول  ك���ان���ون   16 م��ن��ذ 
بدعم  �ل�شوري  �لنظام  ق��و�ت  كثفت 
�لرو�شية،  �جل����وي����ة  �ل����ق����و�ت  م����ن 
بينما  �ملنطقة  ه���ذه  ع��ل��ى  �لق�شف 
تخو�ض معارك عنيفة �شد جماعات 

جهادية وف�شائل مقاتلة معار�شة.
�لقو�ت  �شيطرت  �خل��م��ي�����ض،  وم��ن��ذ 
�ل�شورية على 46 قرية يف �ملنطقة، 
وف����ق �مل���ر����ش���د، وب���ات���ت ق��ري��ب��ة من 
�ل��ن��ع��م��ان يف جنوب  م��ع��رة  م��دي��ن��ة 

�إدلب.
و���ش��رح ر�م���ي عبد �ل��رح��م��ن مدير 
�مل��ر���ش��د ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����ض ب��ر���ض �أن 
�أربعة  �لآن  ت��ب��ع��د  �ل���ن���ظ���ام  ق�����و�ت 

كيلومرت�ت عن معرة �لنعمان.
وخلفت خم�شة �أيام من �ملعارك نحو 
بينهم  �جل��ان��ب��ني،  يف  قتياًل   260
�ملو�لية  �ل��ق��و�ت  �أف���ر�د  م��ن   110
ومقاتاًل،  ج��ه��ادًي��ا  و148  للنظام 
وف����ق �مل���ر����ش���د. وق�����ال �مل���ر����ش���د �إن 
��شتعادو�  �مل��ع��ار���ش��ني  و�مل��ق��ات��ل��ني 
ت���ل منا�ض  �ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى ق���ري���ة 

وقرية �أخرى جماورة.
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اأخبـار الإمـارات

برئا�شة حممد بن را�شد

جمل�س الوزراء يعتمد �سيا�سة الإمارات لل�سناعات املتقدمة

تقديرا لب�شمتيهما يف تاأ�شي�س الرعاية ال�شحية يف الدولة 

حممد بن زايد ي�ستقبل عائلة الطبيبني بات وماريانا كينيدي

�لرقمي،  �لت�شنيع  على  و�لرتكيز 
و�أن�شطة  معريف  �قت�شاد  وتطوير 
وذ�ت  مبتكرة  م��ز�ي��ا  ذ�ت  �شناعية 

قيمة م�شافة عالية.
و ع����ل����ى ����ش���ع���ي���د �����ش����وق �ل���ع���م���ل، 
�ملزيد  دم��ج  على  �ل�شيا�شة  �شتعمل 
�لعاملة  �ل��ق��وى  �مل��و�ط��ن��ني يف  م��ن 
بني  �لفجوة  وتقلي�ض  �ل�شناعية، 

�جلن�شني د�خل �لقوى �لعاملة.
و�شع  يف  �ل�شيا�شة  �شت�شهم  وبيئيا، 
للنمو  رئي�شي  كمحرك  �لت�شنيع 
�مل�����ش��ت��د�م، وزي������ادة �لع��ت��م��اد على 
و�ملتجددة،  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �ل��ط��اق��ات 
�ل�شناعات  ق��ط��اع  �ع��ت��م��اد  وتقليل 
�لتقليدية  �مل�شادر  على  �لتحويلية 
ل���ل���ط���اق���ة، و�ل���ت���ك���ي���ف م����ع من����اذج 
و�لقت�شاد  �لأخ�������ش���ر  �ل��ت�����ش��ن��ي��ع 

�لد�ئري.

�ل�شناعة  �لب��ت��ك��ار يف  و�ل��ري��ادة يف 
�لكفاءة  ت����رف����ع  ح����ل����ول  ل���ت���ق���دمي 
و  �لتكلفة،  وتخف�ض  و�لإن��ت��اج��ي��ة 
زيادة �لعتماد على �ل�شناعات ذ�ت 

�لعمالة �ملاهرة.
وتطبيقها  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  ت���دع���م  و 
�مل����م����ك����ن����ات، على  جم���م���وع���ة م�����ن 
�لد�عمة  �لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ر�أ���ش��ه��ا 
يف  �ملتقدمة  �ل�شناعية  للقطاعات 
�لدولة، وتبني ت�شريعات ��شتباقية 
�لريادة  لتحقيق  حوكمة  و�أنظمة 
�ملتقدمة،  �ل�شناعية  �لقطاعات  يف 
وت��و���ش��ي��ع ق��اع��دة �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت يف 
�ملتقدمة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 
وتطوير  �حلديثة،  و�لتكنولوجيا 
�ملتخ�ش�شة  �ل��ب�����ش��ري��ة  �ل���ط���اق���ات 
وحتديد �ملهار�ت �مل�شتقبلية لقطاع 
�ل�شناعة، بالإ�شافة �إىل تعزيز دور 

�لم�����������ار�ت  " ����ش���ي���ا����ش���ة  ت�����ه�����دف 
حتفيز  �إىل  �مل��ت��ق��دم��ة  ل��ل�����ش��ن��اع��ات 
وتطوير  ل��ت��ب��ن��ي  �لأع����م����ال  ق���ط���اع 
�مل�شتقبلية  �ل�شناعية  �لقطاعات 
دور  وتعزيز  �حل��دي��ث��ة،  و�لتقنيات 
على  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شناعة  وق���درة 
�لعاملية،  �لأ������ش�����و�ق  يف  �مل��ن��اف�����ش��ة 
بالإ�شافة �إىل �لتحول نحو �شناعة 
و��شتقطاب  وم�����ش��ت��د�م��ة،  نظيفة 
�ل��ف��ذة وخلق فر�ض عمل  �مل��و�ه��ب 

مالئمة للمو�طنني.
6 مبادئ  ع��ل��ى  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  وت���ق���وم 
يف  �مل��ت��و�زن��ة  �لتنمية  ه��ي  رئي�شية 
و�ملرونة  �ل��دول��ة،  مناطق  خمتلف 
و�لتكامل  و�ل�شيا�شات،  �خلطط  يف 
بني �لم��ار�ت �ملختلفة يف �لقدر�ت 
و�خلدمات �ل�شناعية و�للوج�شتية، 
�حلياة،  ج��ودة  بتح�شني  و�لل��ت��ز�م 

خمتلف  ع���ل���ى  �إي����ج����اب����ي  م��������ردود 
�لدولة..  يف  �مل��ح��وري��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 

�ل�شيا�شة  ���ش��ت��ع��م��ل  ف��اق��ت�����ش��ادي��ا 
�لتكنولوجي  �ل��ت��ط��ور  تعزيز  على 

�لبحث و�لتطوير يف �ل�شناعة.
وتطبيقاتها  لل�شيا�شة  و���ش��ي��ك��ون 

•• اأبوظبي-وام:

برئا�شة  �ل������وزر�ء  جم��ل�����ض  �ع��ت��م��د 
����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئي�ض  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض �ل������وزر�ء 
�شيا�شة  �هلل  رع�������اه  دب������ي  ح����اك����م 
�ملتقدمة  ل��ل�����ش��ن��اع��ات  �لم��������ار�ت 
تو�كب  �لتي  بال�شناعات  �خلا�شة 
�لر�بعة  �ل�شناعية  �لثورة  تطور�ت 
�لرتقاء  بهدف  وذلك  وتطبيقاتها 
مب�����ش��ت��وى �ل��ت�����ش��ن��ي��ع يف �ل���دول���ة 
ون�شر �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة يف 
خمتلف قطاعاتها، ودعم منو قطاع 
يعك�ض  ومب��ا  �ل��دول��ة،  يف  �لت�شنيع 
مبو��شلة  �لإم��ار�ت  حكومة  �لتز�م 
�لقت�شادي، وو�شع  �لتنويع  جهود 
�أولوياتها.  ر�أ���ض  على  �لقطاع  ه��ذ� 

منو  مع  بالتز�من  �ل�شيا�شة  وتاأتي 
�لأد�ء �لقت�شادي لقطاع �لت�شنيع 
يف �ل���دول���ة، �مل���دع���وم ب���الإجن���از�ت 
�لتي حتققت على �شعيد �لأعمال، 
�ل�شرت�تيجيات  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�حلكومية  و�لقو�نني  و�ل�شيا�شات 

�ملختلفة لدعم لهذ� �لقطاع.
�ل�شناعة  قطاع  م�شاهمة  بلغت  و 
 8.9 �لإج��م��ايل  �ملحلي  �ل��ن��اجت  يف 
ح�شة  وبلغت  يف �ملائة عام 2018 
������ش�����ادر�ت ق���ط���اع �ل�����ش��ن��اع��ة 20 
م�����ش��اه��م��ة قطاع  �أن  ك��م��ا  �مل��ائ��ة  يف 
�لدولة  يف  �لتوظيف  يف  �ل�شناعة 
بلغت 9 يف �ملائة يف عام 2017 ما 
يوفر �أكرث من 460،000 فر�شة 
�لدولة،  �إم�����ار�ت  خمتلف  يف  ع��م��ل 
ويجعله ثالث �أكرب قطاع من حيث 

�لتوظيف.

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ����ش��ت��ق��ب��ل 
ن���ه���ي���ان ويل  �آل  ز�ي������د  ب����ن  حم���م���د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�لطبيبني  عائلة  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
كينيدي  وم���اري���ان���ا  ب���ات  �ل���زوج���ني 
�لو�حة   ���� كند  م�شت�شفى  موؤ�ش�شي 
تطوير  يف  �أ�شهما  �ل��ل��ذي��ن   ���� �شابقا 
حلديثي  خا�شة  �ل�شحية  �لرعاية 
�لولدة يف مدينة �لعني منذ �شتينات 
�لقرن �ملا�شي. ورحب �شموه �� خالل 
�لبحر  �ل��ذي ج��رى يف ق�شر  �للقاء 
يف �أب���وظ���ب���ي ����� ب��ع��ائ��ل��ة ك��ي��ن��ي��دي .. 
�لزوجان  �أد�ه  �ل���ذي  �ل���دور  مثمنا 
�لرعاية  ت��ط��وي��ر  وم��اري��ان��ا يف  ب���ات 
و�لعني  �أبوظبي  �إم��ارة  يف  �ل�شحية 
�لتعبري  ن��ود  �شموه:  وق��ال  خا�شة. 
ل�شخ�شني  وت��ق��دي��رن��ا  ���ش��ك��رن��ا  ع��ن 
تاأ�شي�ض  يف  ب�����ش��م��ت��ي��ه��م��ا  و����ش���ع���ا 
منذ  �ل��دول��ة  يف  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 
دولة  تقدير  عن  معربا  بد�ياتها.. 
�لإمار�ت ووفائها لكل من �أ�شهم يف 

رحلة تقدمها وتطويرها.

خدمو�  �لذين  �أول��ئ��ك  قدمها  �لتي 
�لعقود  م���د�ر  ع��ل��ى  �ل��ع��ني  جمتمع 

�ل�شتة �ملا�شية ووفاء جلهودهم.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أن  ي��ذك��ر 
نهيان قد وجه  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 

�لف�شل يف �مل�شاعدة على ولدة �أكرث 
بد�ية  م��ن��ذ  �أل����ف ط��ف��ل   100 م��ن 
�أفر�د  �أع��رب  جانبهم  من  عملهما. 
عائلة كينيدي ير�فقهم �شمو �ل�شيخ 
ذي��اب بن حممد بن ز�ي��د �آل نهيان 

�ل��رع��اي��ة �ل�����ش��ح��ي��ة خ��ا���ش��ة جمال 
�ل��ولدة يف مدينة  بحديثي  �لعناية 
�ملا�شي  �لقرن  �شتينيات  منذ  �لعني 
للم�شت�شفى  �ملتد�ول  �ل�شم  لتوثيق 
مدينة  �شكان  ب��ني  عليه  و�مل��ت��ع��ارف 

قدما  �لطبيبني  �أن  �شموه  و�أ���ش��اف 
لكنهما  �شعب  وقت  يف  �ملنطقة  �إىل 
يف  و�إخال�شهما  بجهودهما  �أ�شهما 
م�شاعدة �لأهايل على جتاوز �لكثري 
�ل�����ش��ح��ي��ة فلهما  �ل�����ش��ع��وب��ات  م���ن 

مل�شت�شفى  �ل���ش��م �جل��دي��د  ب��اإط��الق 
كند  " م�شت�شفى  �ل��ع��ني  �ل��و�ح��ة يف 
�لذي  ل��ل��دور  وع��رف��ان��ا  " ت��ق��دي��ر� 
�لزوجان  �مل�شت�شفى  موؤ�ش�شا  به  قام 
ك��ي��ن��ي��دي يف تطوير  ب���ات وم��اري��ان��ا 

�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي�����و�ن  رئ��ي�����ض 
وبالغ  ل�شموه  �شكرهم  ج��زي��ل  ع��ن 
�أبوظبي  حكومة  بتكرمي  �شعادتهم 
�لعائلة من خالل ت�شمية �مل�شت�شفى 
" ت��ق��دي��ر� للخدمات  " ك��ن��د  ب��ا���ش��م 

�لتعاي�ض  ل��ق��ي��م  وت���ع���زي���ز�  �ل���ع���ني 
و�لت�شامح يف �ملجتمع.

�لعام  خ����الل  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  و�ح��ت��ف��ى 
�ألف   120 ح��و�يل  مبيالد  �ملا�شي 

طفل منذ تاأ�شي�شه.

تعاون علمي وبحثي بني زايد العليا ومركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة بال�سعودية
•• الريا�س-وام:

وقعت موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا لأ�شحاب �لهمم و مركز �مللك �شلمان لأبحاث �لإعاقة يف 
�ل�شعودية �تفاقية للتعاون �لعلمي و�لبحثي �مل�شرتك يف جمالت �لبحث و�لتطوير 
و�ملن�شور�ت،  و�لإ���ش��د�ر�ت،  و�ملهنية،  �لعلمية  �خل��رب�ت  وتبادل  �لإعاقة،  لأبحاث 
�مل�شرتكة،  �أهد�فهما  يحقق  مبا  �مل�شرتكة،  �لبحثية  �مل�شاريع  و�إقامة  و�ملعلومات 

وتعزيز دور كل منهما لالأخر يف خدمة �ملجتمعني �ل�شعودي و�لإمار�تي.
وقع �لتفاقية يف فندق ر�دي�شون بلو �لريا�ض بحي �ل�شفار�ت عن موؤ�ش�شة ز�يد 
�لعام  �لأم��ني  �حلميد�ن  �لعايل  عبد  �هلل  عبد  �شعادة   .. �لهمم  لأ�شحاب  �لعليا 
للموؤ�ش�ّشة .. فيما وقعها عن مركز �مللك �شلمان لأبحاث �لإعاقة �شعادة �لدكتورة 
�لأمري  وذلك بح�شور  للمركز  �لتنفيذي  �ملدير  �شكر  �أبو  �لدين  بنت حمي  عال 

�شلطان بن �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود، رئي�ض جمل�ض �أمناء �ملركز.
�لتعاون  - على  �شنو�ت  �لتي متتد خلم�ض   - �لتفاقية  �لطرفان مبوجب  و�تفق 
�ل��ع��ل��م��ي و�لأك����ادمي����ي وجم����الت �ل��ت��دري��ب، وت���ب���ادل �ل���زي���ار�ت ب��ني �مل�شوؤولني 
و�ملخت�شني و�لكو�در �لطبية و�لفنية �لعاملة و�لطالب و�لباحثني وكل �ملهتمني 
لدى �جلانبني، ف�شاًل عن �لتعاون بامل�شاركة يف �مللتقيات و�ملوؤمتر�ت �ملتخ�ش�شة 

يف جمالت �لإعاقة و�لدعوة �إليها.
وو�شع  �لإع��اق��ة،  جم��ال  يف  و�لتطوير  �لبحث  يف  �لتعاون  على  �لإتفاقية  وتن�ض 
�لبحثية �حلالية  �مل�����ش��روع��ات  ب��اإق��ام��ة  �ل��ت��ي تعنى  �خل��ط��ط و�ل��رب�م��ج �خل��ا���ش��ة 
�مل�شتهدفة بني �جلانبني، وم�شاركة وتبادل �ملو�د �لعليمة و�لإ�شد�ر�ت و�ملن�شور�ت 
و�ملعلومات و�لدر��شات �ملحلية و�لقليمية و�لدولية و�لأبحاث �ملرتجمة لديهما، 
وبناء قاعدة بيانات من �ملدربني و�ملخت�شني يف كل �جلو�نب �خلادمة لأ�شحاب 
�لهمم، �إ�شافة �إىل تعزيز �لتعاون يف جمال �لتاأليف و�لرتجمة يف جمال �لإعاقة 
ب�شكل عام ومنها نقل جتربة موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا يف ت�شميم دليل ت�شنيف �لإعاقة 

�ملعتمد يف �لإمارة.
كما يتعاون �جلانبان يف جمال �لإبتكار و�لتمكني �لذكي لأ�شحاب �لهمم، وتبادل 
�لطالع  وتي�شري  و�إتاحة  �حلديثة،  �لإلكرتونية  �لو�شائل  ��شتخد�م  يف  �خلرب�ت 
يف  �ملتو�فرة  و�ملقايي�ض  �لإخ��ت��ب��ار�ت  وو�شائل  �ملعتمدة  �لت�شخي�شية  �لأدل���ة  على 
جم��ال �لإع��اق��ة ل��دى �ل��ط��رف��ني، ف�شاًل ع��ن �ل��ت��ع��اون �مل�شرتك يف جم��ال تبادل 
�لأبحاث،  وجم��الت  �لطبية  و�مل��ج��الت  و�لتعليم  �لتاأهيل  عمليات  يف  �لتدريب 
�لتابعة  �لهمم  �أ�شحاب  ��شرت�تيجيات �لطرفني ومر�كز  �مل�شتمر على  و�لإط��الع 

لهما وعمل �ملقارنات �ملعيارية يف �ملوؤ�شر�ت ونتائج �لقيا�ض.
و�أكد �شمّو �ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض جمل�ض �إد�رة موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا 

لأ�شحاب �لهمم - يف ت�شريح له مبنا�شبة توقيع �لتفاقية - عمق �لعالقات بني 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة �لعربية �ل�شعودية، و�لتي مل تكون وليدة 
معاهد�ت �أو �تفاقات بني �لدولتني، بل هي تاريخ �أر�شى دعائمه موؤ�ش�شو �لبلدين 
�ل�شيخ ز�يد  �ملغفور له  �إمار�تية تاريخية، �شاغها  �ل�شقيقني، وت�شتند على روؤية 
بن �شلطان �آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، ب�شاأن �أهمية �لعالقات مع �ململكة، و�إىل ما 
و�أفق م�شتقبلي  و�أر�شية �شلبة موحدة،  تاريخي كبري،  �إرث  �لبلدين من  يجمع 
�إن�شانية و�إمكانات �قت�شادية، يجعل �لتكامل  يجمعهما، وما ميتلكانه من كو�در 
بينهما �أمر�ً طبيعياً على كل �مل�شتويات. وقال �إن توقيع �لتفاقية يج�شد ��شتمر�ر 
دولة  يف  �ملوؤ�ش�شات  ب��ني  �لناجحة  �ل�شرت�تيجية  و�ل�����ش��ر�ك��ة  �لثنائي  �لتكامل 
عملية  ��شتجابة  وميثل  جم��الت،  ع��دة  يف  �ل�شعودية  �لعربية  و�ململكة  �لإم���ار�ت 
لتوجيهات �لقيادة �حلكيمة يف �لبلدين ب�شرورة تعزيز �لتعاون يف �ملجالت كافة 
ول�شيما �لعلمي و�لجتماعي و�لإن�شاين، وذلك يف �إطار تفعيل �لروؤية �مل�شرتكة 
للتكامل بني �لبلدين، وتكثيف �لتعاون �لثنائي يف �ملو��شيع ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك 
�مل�شرتكة، وتعزيز دور كل منهما لالأخر يف خدمة  �أهد�فهما  بينهما، مبا يحقق 

�ملجتمعني �لإمار�تي و�ل�شعودي.
و�أ�شاد �شمّو �ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان بالدعم و�لهتمام �لكبري �لذي تتلقاه 
موؤ�ش�شة ز�يد �لعليا لأ�شحاب �لهمم من �لقيادة �لر�شيدة، �لأمر �لذي �أ�شهم يف 

�شبل  �أرق��ي  لتقدمي  �ملوؤ�ّش�شة  ت�شجلها  �لتي  �لكبرية  و�لإجن���از�ت  �لنتائج  حتقيق 
�لرعاية و�لتاأهيل ملنت�شبيها من �أ�شحاب �لهمم.

وتوجه �شموه بالتحية �إىل �مل�شوؤولني باملركز وعلى �لأمري �شلطان بن �شلمان بن 
بدور  �ملوؤ�ش�ّشة، م�شيد�ً  �ملركز، على تعاونهم مع  �أمناء  عبد�لعزيز رئي�ض جمل�ض 
�ملركز �لعلمي وما يقوم به لتاأ�شي�ض �أف�شل �لتطبيقات �لعلمية على قاعدة بحثية 
�لت�شدي لالإعاقة ومعرفة م�شبباتها،  �إىل  بر�مج علمية تهدف  و�إع��د�د  موثقة، 
�لبحوث وخمرجاتها لأغر��ض  نتائج  وت�شخري  لها،  �ملبكر  و�لتدخل  و�لكت�شاف 
�لتخطيط و�لتقييم يف خمتلف جمالت �لوقاية و�لرعاية و�لتاأهيل، و�لعمل على 
لي�شبحو� قوى عاملة  �لهمم  �أ�شحاب  �لإعاقة وحت�شني ظروف  تخفيف معاناة 

منتجة وم�شاركة يف بناء �ملجتمع.
�لإعاقة عن  �شلمان لأبحاث  �مللك  �أمناء مركز  �أع��رب رئي�ض جمل�ض  من ناحيته 
حر�ض  على  م�شدد�ً  �لعليا،  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  مع  �مل�شرتك  بالتعاون  �ملركز  �ع��ت��ز�ز 
�لعالقة  ذ�ت  �جلهات  كل  مع  �لبحثي  و�لتبادل  �لتعاون  ج�شور  مد  على  �ملركز 
على  �لتجارب  من  �ل�شتفادة  بهدف  و�لعاملي  و�لإقليمي  �ملحلي  �مل�شتويني  على 
�أو�شع نطاق، من خالل تبادل �لزيار�ت بني �مل�شوؤولني و�لباحثني و�ملهتمني من 

�لطرفني و�لتعاون �مل�شرتك يف جمالت �لتدريب و�لتاأهيل و�لأن�شطة كافة.
وثمن جهود �شمّو �ل�شيخ خالد بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض جمل�ض �إد�رة موؤ�ش�شة ز�يد 

�لعليا لأ�شحاب �لهمم و�شعيها مع �ملركز �إىل حتقيق �أهد�فهما يف خدمة �أ�شحاب 
ليلعبو�  �لطرفني  ل��دى  و�ملهتمني  و�لباحثني  �لخت�شا�شيني  وت�شجيع  �لِهمم، 
دور�ً فاعاًل ُي�شهم يف حتقيق �لروؤية و�لأهد�ف �مل�شرتكة، لبناء وتطوير �خلدمات 

مة لهم، وفق �أف�شل �ملمار�شات �لعاملية. �ملقَدّ
و�ل�شر�كة  �لتعاون  �تفاقية  بتوقيع  �حلميد�ن  �هلل  عبد  �شعادة  رحب  جانبه  من 
عام  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �شلمان  �مللك  �أ�ش�شه  �ل��ذي  �شلمان  �مللك  مركز  مع 
كاأول مركز بحثي متخ�ش�ض يف �شوؤون �أ�شحاب �لهمم،  �لريا�ض  ومقره   1991
يدعم �ملخترب�ت و�لبحوث �مليد�نية عن �لإعاقة وم�شبباتها وطرق �لت�شدي لها، 
بالإ�شافة �إىل حت�شني ظروف �أ�شحاب �لهمم وتقدمي بيئة منا�شبة لهم متكنهم 
�لعلمي  �لبحث  جم��ال  يف  �ل��ف��ر�غ  �شد  يف  وُي�شهم  �ملجتمع،  بناء  يف  �مل�شاركة  م��ن 

�ملتخ�ش�ض يف ق�شايا �لإعاقة وم�شبباتها وو�شائل تفاديها وعالجها.
�لذي  �ل��دور  عالياً  تقدر  �لتي  �ملوؤ�ش�شة  مع  تعاونهم  على  �ملركز  م�شوؤويل  و�شكر 
لق�شايا  �لت�شدي  يف  متخ�ش�شاً  علمياً  منهجاً  وتتبنى  �لعلمية،  �ملوؤ�ش�شات  تلعبه 
حيوية تتعلق بتلك �ل�شريحة �ملهمة و�لعزيزة علينا جميعا من �شر�ئح �ملجتمع، 
م�شري�ً �إىل �أن" ز�يد �لعليا " ت�شعى لبناء ج�شور �لتو��شل مع �جلهات و�ملوؤ�ش�شات 
متكينهم  �أج��ل  من  �لهمم  �أ�شحاب  خلدمة  �ملتخ�ش�شة،  �لعلمية  ول�شيما  كافة 

ودجمهم يف �ملجتمع.
جمالت  فتح  �إىل  �لإتفاقية  من  تهدف  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �أن  �شعادته  و�أو�شح 
جديدة للتعاون �لعلمي مبا يتو�فق مع �أف�شل �ملعايري �لعاملية من خالل �ل�شر�كة 
دولة  روؤية  �ملبادرة لتحقيق  بزمام  �لعلمية، وتعمل جاهدة لالأخذ  �ملوؤ�ش�شات  مع 
�لإمار�ت، وروؤية �إمارة �أبوظبي يف خدمة �أ�شحاب �لهمم، مبا ميثل د�فعاً لعجلة 
�ملحلي  �ل�شعيدين  على  �لقت�شادية  �لتنمية  تعزز  �لتي  �لإجتماعية  �لتنمية 

�لإجتماعي.
وذكر �أن �لتعاون مع مركز �مللك �شلمان لأبحاث �لإعاقة ياأتي �نطالقاً من �إدر�ك 
�لإم��ار�ت يف  �شكان  �لعلمية و�لدر��شات ل�شمان �شحة  �لأبحاث  �ملوؤ�ش�شة لأهمية 
كوليدج  �إمربيال  مركز  مع  تفاهم  مذكرة  �ملوؤ�ش�شة  �إب��ر�م  �إىل  م�شري�ً  �مل�شتقبل، 
لندن لل�شكري لإجر�ء �أبحاث علمية حت�شن عملية ت�شخي�ض �لأمر��ض وحتديد 
لأ�شحاب  �مل�شتقبلي  �لت�شخي�ض  عمليات  وحت�شن  �ملنا�شبة  �لعالجية  �لإج��ر�ء�ت 
�لهمم ولأ�شرهم. من جهتها �أعربت �لدكتورة عال �أبو �شكر عن �عتز�زها وتقديرها 
وكل موؤ�ش�شي �ملركز ومن�شوبيه لالأمري �شلطان بن �شلمان بن عبد�لعزيز رئي�ض 
نهيان على ما يولونه من دعم  �آل  ز�ي��د  �ل�شيخ خالد بن  و�شمّو  �لأمناء  جمل�ض 
�أ�شهم يف تعزيز ر�شالة  �لذي  �لعمل، �لأمر  وم�شاندة ومتابعة مل�شروعات وبر�مج 

�لطرفني وتو�شيع د�ئرة ن�شاطاتهما وخدماتهما.

�سرطة دبي تبحث التعاون مع وفد اأمني �سينيق�ساء اأبوظبي ت�ستعر�س نتائج موؤ�سرات اأداء املحاكم
•• اأبوظبي - وام:

نظمت د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي، �مللتقى �لق�شائي �ل�شنوي 
�لنقاط  من  �لعديد  ��شتعر�ض  �ل��ذي  �ملحاكم،  �أد�ء  ملناق�شة 
�رتباطها  ومدى  �لق�شائية  �لأد�ء  موؤ�شر�ت  بقيا�ض  �ملتعلقة 
حتقيق  يف  �لد�ئرة  دور  على  و�نعكا�شها  �لعاملية،  باملوؤ�شر�ت 
�لأهد�ف �ل�شرت�تيجية �ملرتبطة بالنظام �لق�شائي يف �إمارة 

�أبوظبي.
وتناول �مللتقى، �لذي عقد بح�شور عدد من روؤ�شاء �ملحاكم 
و�لق�شاة و�ملفت�شني �لق�شائيني، نتائج موؤ�شر�ت �لأد�ء لعام 
خالل  من  وحتليلها  �لق�شائية  �لظو�هر  و�أب���رز   ،2019

�إجناز  حالة  حت�شن  ع��ن  معظمها  يف  �أ���ش��ف��رت  �لتي  �لنتائج 
�لف�شل  مبعدلت  �ملتعلقة  وحتديد�ً  �ملوؤ�شر�ت،  م�شتهدفات 
�لفرت�ت  خ��الل  �لف�شل  ون�شب  �ملقيدة  ب��ال��دع��اوى  مقارنة 

�لزمنية �ملقررة، و�لتي بلغت 95%.
�إد�رة  �مل�����ش��ت�����ش��ار ع��ل��ي �ل�����ش��اع��ر �ل���ظ���اه���ري، م���دي���ر  وق�����ال 
�إن �مللتقى �لق�شائي يعد فر�شة مميزة  �لتفتي�ض �لق�شائي، 
نقاط  على  للوقوف  �لآر�ء  ومناق�شة  �لنتائج  ل�شتعر��ض 
�لتح�شني و�لتطوير �مل�شتمر، وذلك يف �إطار م�شاعي �لد�ئرة 
وناجز"،  ع��ادل  "ق�شاء  �ل�شرت�تيجي  هدفها  حتقيق  نحو 
من خالل تد�ول نتائج �ملوؤ�شر�ت �ملرتبطة بتحقيقه وح�شر 

�لنطباعات.

�مل�شت�شارين  لل�شادة  �مل�شتوى  رف��ي��ع  �حل�����ش��ور  �أن  و�أ���ش��اف 
باأن  ثقة  فكلنا  �لنتائج،  �أث��رى  مناق�شته  متت  وما  و�لق�شاة 
و�إيالئها  �لعد�لة،  �إر�شاء  �أبوظبي، هي من�شة  �إم��ارة  حماكم 
�لهتمام �لالزم �لذي يدعم كفاءة �أد�ئها من مهام ق�شاتها 
�لو�جبات  �أد�ء هذه  نحو  �لطريق  و�مللتقى ميهد  �لأ�شا�شية، 

�ل�شامية على �أكمل وجه.
ومن جهته، �أكد عبد�هلل �شيف زهر�ن، مدير �إد�رة �لتخطيط 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي و�ل��ت��ط��وي��ر �مل��وؤ���ش�����ش��ي ب��د�ئ��رة �ل��ق�����ش��اء، �أن 
�لأد�ء ب�شلب  و�إد�رة  �لتخطيط �ل�شرت�تيجي  �رتباط مهام 
�لعمل �لق�شائي، هو �رتباط وثيق، وميثل �لقاعدة �لأ�شا�شية 

�لتي نرتكز عليها يف �إطالق جهود �لتطوير.

•• دبي-وام:

�ملن�شاآت  و  �لهيئات  لأم��ن  �لعامة  �لإد�رة  بحثت 
�أمني �شيني  و�ل��ط��و�رئ يف �شرطة دبي مع وفد 
�شوجن  مدينة  �شرطة  قائد  بينغ  ياهاي  برئا�شة 
�ل�شرطي  �مل��ج��ال  يف  �ل��ت��ع��اون  تعزيز  �شبل  كينج 
و�لأمني وتبادل �خلرب�ت و�لطالع على �أحدث 
�ملو��شيع  ومناق�شة  �ل�شطناعي  �لذكاء  تقنيات 

ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
و�أكد �للو�ء عبد�هلل علي �لغيثي م�شاعد �لقائد 
لقائه  - خالل  بالوكالة  �لعمليات  ل�شوؤون  �لعام 

�مل�����ش��وؤول��ني - حر�ض  م��ن  ع���دد  �ل��وف��د بح�شور 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي على تعزيز �لتعاون 
و�ل�����ش��ر�ك��ة وت���ب���ادل �خل����رب�ت و�ل��ت��دري��ب��ات بني 

�جلانبني .
�ملهام  و  دب��ي  �شرطة  قطاعات  ع��ن  �شرحا  وق��دم 
�لز�ئر  �ل��وف��د  ��شطحب  ث��م  منها  بكل  �ملنوطة 
للمن�شاآت  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��ي��د�ن  �إىل  ج��ول��ة  يف 
و�لطو�رئ لالطالع على بع�ض �لآليات و�ملعد�ت 
�ل�شغب  �ملتفجر�ت ومكافحة  �أمن  �إد�رة  كمعد�ت 
و�أ�شلحة �حلماية �إىل جانب مهام �إد�رة �لتفتي�ض 

�لأمني.
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اأخبـار الإمـارات
قن�سلية الإمارات يف كرد�ستان ت�سرف على توزيع 

م�ساعدات خليفة الإن�سانية 
•• كرد�شتان - العراق- وام:

�أ�شرفت �لقن�شلية �لعامة لدولة �لإمار�ت يف �إقليم كرد�شتان �لعر�ق على توزيع معونات مالية بقيمة مليوين 
موؤ�ش�شة  من  مقدمة  �لإقليم  حمافظات  يف  �ملوجودين  �ل�شوريني  و�لالجئني  �لعر�قيني  �لنازحني  على  دره��م 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان لالأعمال �لإن�شانية، بهدف �لتخفيف من معاناتهم.
ووجه �شعادة �أحمد �لظاهري �لقن�شل �لعام لدولة �لإمار�ت يف كرد�شتان �لعر�ق �شكره ملوؤ�ش�شة خليفة �لإن�شانية 
م�شري� �إىل �أن هذه �ملعونات تاأتي ��شتمر�ر� للنهج �لذي غر�شه �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب 
�هلل ثر�ه و�لآباء �ملوؤ�ش�شون و�نتهجته �لقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض 
�لدولة حفظه �هلل. �شملت �ملعونات جميع �شكان �ملخيمات يف حمافظتي �أربيل ودهوك وخميمات �لنازحني من 

�ملو�شل �إ�شافة �إىل �لالجئني �ل�شوريني �لذين و�شلو� حديثا من مناطق �شمال �شرق �شوريا.

الداخلية تك�سف عن تطبيق منظومة املراقبة الإلكرتونية على م�ستوى الدولة قبل نهاية 2019

الإمارات والأردن.. منوذج تعاون عربي رائد يف التحديث احلكومي

•• اأبوظبي-وام: 

على  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �مل��ر�ق��ب��ة  منظومة  تطبيق  ع��ن  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  ك�شفت 
�لعام  نهاية  قبل  وذل��ك  للتطبيق،  �لوطنية  للخطة  وفقا  �ل��دول��ة  م�شتوى 

�جلاري 2019.
للتطبيق  �لوطنية  تنفيذ �خلطة  ب��د�أت  �ملعنية قد  كانت �جلهات �حلكومية 
�نتقلت وفق خمطط زمني وذلك من خالل خطة  2019 و  �أبريل  مطلع 
�لقياد�ت  من  للمنت�شبني  خا�شة  تاأ�شي�شية  تدريبية  دور�ت  ت�شمنت  عملية 
تاأهيل  و  �لعمليات  لل�شرطة وور�شا ودور�ت تدريبية و جتهيز غرف  �لعامة 
�لق�شائية  �جلهات  بني  مكثفة  �جتماعات  عقد  جانب  �إىل  عليها  �لعاملني 
�لتي  �لرئي�شية  �لأه���د�ف  يحقق  تطبيق  �أف�شل  �إىل  للو�شول  و�لتنفيذية 

وجدت من �أجلها �ملنظومة.
وبد�أت دو�ئر �لق�شاء يف �لدولة منذ �أبريل �ملا�شي يف تنفيذ �لأحكام �لق�شائية 
�ل�شادرة بو�شع �ملحكوم عليهم حتت �ملر�قبة �لإلكرتونية فيما �أعلنت وز�رة 
�لد�خلية جاهزيتها �لتامة لتنفيذ �لأحكام وذلك بعد مرور �ملدة �لقانونية 

�ملحددة ب�شتة �أ�شهر.
�خلدمات  تعزيز  �ملنظومة..  ه��ذه  تطبيق  �إط��ار  يف  �خلطوة  ه��ذه  ت�شتهدف 
جودة  وحت�شني  �ملجتمعية،  �ل�شعادة  م�شتويات  رف��ع  على  و�لعمل  �لذكية، 
�حل���ي���اة، مب���ا ي��ت��و�ف��ق م���ع �لأه������د�ف �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �ل��وط��ن��ي��ة لي�شتفيد 
�مل�شتهدفون منها وب�شورة تعزز �مل�شوؤولية �ملجتمعية وحتافظ على متا�شك 

�لأ�شر وتعزز �ل�شتقر�ر �ملجتمعي.
يف  عليهم  "�ملحكوم  �أن  يف  �لإلكرتونية،  �ملر�قبة  منظومة  فكرة  وتتلخ�ض 
�إلكرتونية للمر�قبة عليهم وهي مبثابة جهاز  �أ�شاور  ق�شايا حمددة تركب 

�جلهاز  ويكون  �ملر�قبة،  حتت  �لو�شع  فرتة  ط��و�ل  مدمج  �إلكرتوين  �إر�شال 
باملر�قبة،  �ملخت�شة  �إىل �جلهات  ودقيقة  بيانات �شحيحة  �إر�شال  على  ق��ادر� 
وينفذ عن طريق و�شائل �إلكرتونية ت�شمح باملر�قبة عن بعد وبوجود غرفة 
عمليات خا�شة بهذه �ملر�قبة �لتقنية د�خل وز�رة �لد�خلية و�لقياد�ت �لعامة 
لل�شرطة بالدولة تعمل على �إر�شال كل �ملعلومات �إىل �جلهات �ملعنية ب�شورة 

�شل�شة و�شهلة وموثوقة".
وفق  �مل��ر�ق��ب��ة،  �أج��ه��زة  وت�شفري  لتجميع  م�شنعا  �لد�خلية  وز�رة  وف���رت  و 
�شو�بط وحوكمة للمنظومة د�خليا، ل�شمان �ملحافظة على �شرية �لبيانات 
�أخرى  جهة  وم��ن  جهة  من  للمر�قبة  �خلا�شعني  وخ�شو�شية  و�ملعلومات، 
وباإ�شر�ف  مبتكرة،  باأ�شاليب  �لإج���ر�ء�ت  و�شرعة  و�جلهد  �لوقت  ��شتغالل 

كو�در وطنية متخ�ش�شة.
و قال �لعميد �لدكتور �شالح �لغول مدير عام حماية �ملجتمع و�لوقاية من 
�جلرمية بوز�رة �لد�خلية �إن �لوز�رة وب�شر�كة مع �جلهات �لق�شائية و�ملعنية 
�لحتادية بالدولة ��شتكملت تطبيق هذه �ملنظومة �لريادية ب�شورة �شل�شلة 
�إىل  و���ش��وًل  تدريجية  وب�شورة  �ملمار�شات  �أف�شل  تبني  على  فيها  عملنا  و 
و�لفنية  �لت�شريعية  �لإع��د�د�ت  ��شتكمال  بعد  للمنظومة،  �ل�شل�ض  �لتطبيق 

و�لب�شرية ".
�أن �لإم��ار�ت من �لدول �ل�شباقة عامليا و �لتي ترتجم ريادتها من  �أ�شاف  و 
خالل مبادر�ت مدرو�شة تعزز �شبل �لرتقاء بالتنمية �ملجتمعية �ل�شاملة و 
�أن يكون  �لتي يكون حمورها �لإن�شان �لإمار�تي �لقادر �ملوؤهل و�لقادر على 
جزء�ً منتجاً من �ملجتمع �لإمار�تي �ملتما�شك .. وتعمل �لدولة وفق خطط 

��شرت�تيجية طويلة �لآمد تطوع بها �مل�شتحيل .
و �أكد �شعادة �لقا�شي جا�شم �شيف بوع�شيبه مدير د�ئرة �لتفتي�ض �لق�شائي 

بوز�رة �لعدل، �أن هذه �خلطوة �لريادية تاأتي �شمن توجيهات �لقيادة �لر�شيدة 
وروؤيتها يف تعزيز جودة �حلياة للمجتمع �لإمار�تي وتعزيز �خلدمات �ملقدمة 
ب�شورة تنعك�ض �إيجاباً على م�شرية �لتنمية �ل�شاملة و�لجناز�ت �حل�شارية 

�لتي حتققها دولة �لإمار�ت.
�لتي  �ملمار�شات  �أف�شل  �لعدل حري�شون على تطبيق  وقال :" �إننا يف وز�رة 
تت�شم بالعدل و�ل�شفافية و ت�شب يف م�شلحة �ملجتمع �لإمار�تي و��شتقر�ره" 
.. م�شري�ً �إىل �أن �خلطوة من �شاأنها تعزيز �لرت�بط �لأ�شري وحل �خلالفات 
و�لتخفيف مادياً ومعنوياً عن �لأ�شر �مل�شتهدفة وتعزيز �ملنظومة �لق�شائية 

لتحقيق �لعدل مبفهومه �ل�شامل.
و�أ�شاف �أنه باطالق �ملرحلة �لأخرية من تطبيق �خلطة �لوطنية للمر�قبة 
�لعربية  �لم��ار�ت  دولة  �أ�شبحت  �ل��وزر�ء  �ملعتمدة من جمل�ض  �للكرتونية 
�مل��ت��ح��دة م��ن �أو�ئ����ل �ل����دول �ل���ر�ئ���دة ع��امل��ي��ا يف تطبيق ه���ذه �مل��ن��ظ��وم��ة �لتي 
للم�شتهدفني  �لجتماعية  �حل��ي��اة  على  �أوًل  �لإي��ج��اب��ي��ة  �آث��اره��ا  �شتنعك�ض 
حيث  بحب�شهم  �لق�شائية  �لأو�م����ر  �أو  �لأح��ك��ام  بحقهم  ت�شدر  �ل��ذي��ن  م��ن 
ملنظومة  �لقانونية  �ل�شو�بط  وف��ق  حمب�شهم  خ��ارج  بحريتهم  �شيتمتعون 
يف  تتمثل  �لتي  �لأخ��رى  �لآث��ار  عن  ناهيك  �للكرتونية  �ل�شرطية  �ملر�قبة 
�ملال على �لأجهزة �لأمنية يف مر�قبة  توفري �لكثري من �لوقت و �جلهد و 
تلك �لفئة.. موؤكد� �أن �لنيابات �لعامة و�ملحاكم بد�أت فعلياً ��شد�ر �لأو�مر 
�لق�شائية و�لأحكام باملر�قبة �ل�شرطية �للكرتونية يف �جلر�ئم �لتي حددها 
�لعامة  بالنيابة  �لنيابة  وك��ي��ل  �ل��زع��اب��ي  علي  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة  و�أك���د  �ل��ق��ان��ون 
�لأهد�ف  ي�شهم يف حتقيق  �للكرتونية  �ملر�قبة  نظام  �أن تطبيق  �لحتادية 
�ل�شرت�تيجية للنيابة �لعامة، و ين�شجم مع �لتوجهات �حلكومية يف �إعد�د 
وت�شت�شرف  �ملتغري�ت  وتو�كب  �ملجتمع  �حتياجات  تلبي  وت�شريعات  قو�نني 

�مل�شتقبل �شعيا لتحقيق �لريادة يف �لعد�لة.
�للكرتونية  �مل��ر�ق��ب��ة  بنظام  �لأخ���ذ  ��شتحدث  �لإم���ار�ت���ي  �مل�شرع  �إن  وق���ال 
بديال عن �حلب�ض �لحتياطي �أو و�شيلة �أخرى لتنفيذ �لعقوبة يف مرحلتي 
�لتحقيق و�ملحاكمة وذلك مبو�فقة �ملتهم �أو �ملحكوم عليه �أو بناء على طلب 
�ملر�شوم بقانون �حت��ادي رقم  باأحكام  ملا ج��اء  ، طبقا  �لأح���و�ل  منه - ح�شب 
17 ل�شنة 2018 بتعديل بع�ض �أحكام قانون �لإجر�ء�ت �جلز�ئية �ل�شادر 
 53 �ل���وزر�ء رق��م  1992، وق���ر�ر جمل�ض  35 ل�شنة  بقانون �حت���ادي رق��م 
�ملر�قبة  نظام  �شريان  نطاق  و�لتو�شيح  بال�شرح  تناول  �لذي   2019 ل�شنة 
باأعمال  �لقائمني  وم��ه��ام  تنفيذها  و���ش��و�ب��ط  و�آل��ي��ة  وو���ش��ائ��ل  �للكرتونية 
�لنائب  �ل�شادر من  �لتعميم  �ملر�قبة و�لتز�مات �خلا�شعني لها، ف�شال عن 
280 مكرر من قانون  �مل��ادة رقم  �أن  �إىل  �أ�شار  �لعام للدولة بهذ� �ل�شاأن. و 
�ملر�قبة  �أج��ه��زة  يعطل  مل��ن  �مل��ق��ررة  �لعقوبات  تناولت  �لحت���ادي  �لعقوبات 

�للكرتونية �و يتلفها، وكذ� عقوبة هروب �ملحكوم عليه من �ملر�قبة.
�لور�ض  �لعديد من  �لعامة بذلت جهود�ً حثيثة وعقدت  �لنيابة  �أن  و�أ�شاف 
و�للقاء�ت �مل�شرتكة مع �شركائها لتوحيد �جلهود وحتقيق �لتكامل �ملطلوب 
بني �جلهات ذ�ت �لعالقة ل�شمان تطبيق �لنظام ب�شكل �آمن وفعال وفق ما 
حدده �لقانون وقر�ر جمل�ض �لوزر�ء �مل�شار �ليه �أعاله. و�أ�شار �إىل �أن �لقانون 
�أناط بالنيابة �لعامة بالإ�شافة �إىل دورها يف تطبيق �لنظام .. دور �لإ�شر�ف 
على تطبيق �ملر�قبة �للكرتونية.. وذكر �أن �لنظام يهدف �إىل تخفيف �لآثار 
�ملجتمعية �ل�شلبية للحب�ض، وي�شهم يف تو�جد �ملتهم �أو �ملحكوم عليه �شمن 
حميطه �ملجتمعي ما يعزز �لتما�شك �لأ�شري و�لقيم �لإن�شانية، كما يتميز 
�لكلفة  تخفيف  و  �مل�شتهدفني  خ�شو�شية  و  حرمة  على  باحلفاظ  �لنظام 

�ملادية على �لدولة ما يعود باآثار �إيجابية على �ملجتمع.

•• دبي-وام:

�لإمار�ت  دولة  �لتحديث �حلكومي، بني  �ل�شرت�تيجية يف  �ل�شر�كة  �شهدت 
�لعربية �ملتحدة و�ململكة �لأردنية �لها�شمية، �إجناز عدد من �خلطو�ت �ملهمة 
لتفعيل �تفاقية �ل�شر�كة �لهادفة لتوحيد روؤى وتوجهات �لبلدين يف ت�شميم 
لأعلى  وف��ق��ا  �حلكومي  �لعمل  لتحديث  �ل�شر�كة  يف  متميز  ع��رب��ي  من���وذج 

�ملعايري �لعاملية.
�لعمل  وور����ض  �مل�����ش��رتك��ة،  �لتدريبية  �ل��رب�م��ج  م��ن  �إجن���از جمموعة  وم��ث��ل 
�خلدمات  وتعزيز  �لعمل  جمالت  مبختلف  لالرتقاء  �لهادفة  �لتخ�ش�شية 
�حلكومية، حمطة مهمة و�شلت �إليها �ل�شر�كة �ل�شرت�تيجية يف حماورها 
�حلكومية،  �ل��ق��در�ت  وب��ن��اء  �حلكومي،  و�لتميز  �لأد�ء  �لأرب��ع��ة؛  �لرئي�شية 

و�خلدمات �حلكومية، و�مل�شرعات �حلكومية.  

** ا�شت�شراف امل�شتقبل .
�لإم��ار�ت ور�شة عمل  �لبلدين، عقدت حكومة دولة  �ل�شر�كة بني  �إط��ار  ويف 
�لإمار�تيني،  �ملدربني  من  عدد  فيها  حتدث  �مل�شتقبل"  "��شت�شر�ف  بعنو�ن 
و�شبل  �مل�شتقبل،  ��شت�شر�ف  �لإم��ار�ت يف  دولة  �لتعريف جتربة  �إىل  وهدفت 
تطوير مناذج مبتكرة للخدمات �مل�شتقبلية، و��شتحد�ث خطط ��شرت�تيجية 
�ملتعاملني،  وت��ط��ل��ع��ات  ي��ت��الءم  ل��ل��خ��دم��ات مب��ا  �مل�شتمر  و�ل��ت��ح��دي��ث  م��رن��ة، 
و�لتعامل مع �لتوجهات �مل�شتقبلية و�لتحديات لإحد�ث نقلة نوعية يف �لعمل 

�حلكومي.
�مل��دى عرب  بعيد  �مل�شتقبلي  �لتخطيط  ق��در�ت  �لور�شة على تطوير  ورك��زت 
خدماتها،  م�شتوى  رف��ع  يف  �حلكومة  جهود  لرفد  م��درو���ش��ة  �شيناريوهات 
وحتقيق روؤية �لأردن 2025، وتطوير مناذج مبتكرة للخدمات �مل�شتقبلية، 

وخطط ��شرت�تيجية مرنة قابلة للتعديل ح�شب �ملتغري�ت.
حتدث يف �لور�شة �شامل �لزعابي مدير �إد�رة �ل�شرت�تيجية و�مل�شتقبل بهيئة 
�لأمو�ل  بنيابة  عامة  نيابة  وكيل  علي  �آل  وعثمان  و�ل�شلع،  �ملالية  �لأور�ق 
�لدولة  فريق  وع�شو  �لعدل،  وز�رة  �شباب  جمل�ض  رئي�ض  �لحتادية  �لعامة 

ملوؤ�شر �شيادة �لقانون، وعزيز �لعامري م�شت�شار تطوير �لذ�ت و�لأعمال.
�ل�شبل  و�أف�شل  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  مفهوم  �لإم��ار�ت��ي��ون  �مل��درب��ون  وت��ن��اول 
توظف  منظمة  منهجية  عملية  خ���الل  م��ن  ل��ه  و�جل��اه��زي��ة  ل��ال���ش��ت��ع��د�د 
�لإمار�ت  دولة  بتجربة  �مل�شاركني  وعرفو�  مبتكرة،  ونظريات  وطرقا  �أدو�ت 

و��شرت�تيجيتها يف ��شت�شر�ف �مل�شتقبل.

وتطرقت �لور�شة �إىل جمموعة من �ملو��شيع مثل: �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة 
وتقنياتها، ومفهوم �لبيانات �ل�شخمة، وتاأثري �لذكاء �ل�شطناعي على حياة 
�لفرد و�ملجتمع، وحجم �ل�شتعد�د للنقلة �لنوعية �ملتوقعة نتيجة لتطبيقات 
�لذكاء �ل�شطناعي من �لنو�حي �لفكرية و�لعلمية و�لتنفيذية و�لقانونية.

** قيادة التغيري ..
وعقدت حكومتا �لإمار�ت و�لأردن 6 ور�ض تدريبية يف �ململكة، حتدثت فيها 
ور�ئدة  �مللحية،  للزر�عة  �لدولية  �ملنظمة  عام  مدير  نائب  �لزعابي  طريفة 

�لأعمال موزة �لهاملي.

200 موظف  و�أك���رث م��ن  �مل��وظ��ف��ني  ك��ب��ار  100 م��ن  �ل��ت��دري��ب  و��شتهدف 
�لأه���د�ف  ور���ش��م  �ملوؤ�ش�شات،  يف  �لتغيري  ق��ي��ادة  �أهمية  على  ورك���ز  حكومي، 
مب�شتوى  ويرتقي  �لعمل،  يف  �لفريق  روح  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  للموظفني 
�لأد�ء على كافة �مل�شتويات، �إىل جانب مناق�شة �آليات حتفيز �لتميز وت�شجيع 
�لأفر�د لتوظيف �لبتكار يف حتقيق روؤى �حلكومة و��شرت�تيجياتها. كما مت 
خالل �لور�ض تناول جتربة �لإمار�ت �لر�ئدة يف �لتحديث �حلكومي و�شبل 

تعميمها وتطبيقها.
وناق�شت �لور�ض عدة حماور من �شمنها، �أهمية �لتغيري، ونظريات و�أدو�ت 

ومر�حل قيادة �لتغيري و�لتحديات �لتي تو�جه �لقادة و�ملوظفني.

** حتديث اخلدمات وحتقيق �شعادة املتعاملني ..
�جلهات  خمتلف  من  �ملتعاملني  خدمات  م�شوؤويل  من  ع��دد  تدريب  مت  كما 
�ملتعاملني،  �شعادة  لتحقيق  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�شل  على  �لأردن،  يف  �حلكومية 
و�شارك يف �لور�شة �لتي عقدت يف �لعا�شمة �لأردنية عمان، عدد من �ملدربني 
وز�رة  م��ن  �لنقبي  عمر  ه��م  �ملتعاملني  ���ش��ع��ادة  يف  �ملخت�شني  �لإم��ار�ت��ي��ني 
�أم �لقيوين وحممد �لعبدويل من وز�رة  �لد�خلية وعلياء بخيت من بلدية 

�لرتبية و�لتعليم.
وجتربة  ورحلة  �ملتعاملني،  �شعادة  مبفهوم  �لتعريف  �إىل  �لور�شة  وهدفت 
�مل��ت��ع��ام��ل، وت��ق��ي��ي��م م��ر�ك��ز �خل��م��ة وف��ق��ا ل��ن��ظ��ام �ل��ن��ج��وم �ل��ع��امل��ي لت�شنيف 
وقيادة  و�مل�شتقبلية،  �حلالية  �ملتعاملني  �حتياجات  تلبية  و�شبل  �خلدمات، 

�لفرق و�إد�رة مر�كز �إ�شعاد �ملتعاملني.
�ل�شرت�تيجي  و�لهدف  �لتدريب،  وفنون  �أ�شاليب  �إىل  �لور�شة  تطرقت  كما 
للتدريب، و�إد�رة ور�شة �لتدريب بكفاءة وفعالية، و�إد�رة �لتحديات �ملحتملة، 

وتقييم ور�ض �لعمل ومدى حتقيق �لأهد�ف �لتدريبية �ملرجوة منها.

الرئي�س الأول لكازاخ�ستان يلتقي �سفري الدولة
•• نور �شلطان-وام:

�لتقى نور �شلطان نز�رباييف �لرئي�ض �لأول جلمهورية 
�شلطان  بن  �أحمد  حممد  �لدكتور  �شعادة  كاز�خ�شتان 
كاز�خ�شتان.  جمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفري  �جل��اب��ر 
كاز�خ�شتان  جلمهورية  �لأول  �لرئي�ض  و��شتعر�ض 
نور  �لعا�شمة  �ل���ذي عقد مب��ق��ره يف  �ل��ل��ق��اء  - خ��الل 
بني  �لثنائية  �لعالقات  �جلابر  �شعادة  مع   - �شلطان 
�ل�شنو�ت  خ��الل  لف��ت��ا  ت��ط��ور�  �شهدت  �ل��ت��ي  �لبلدين 
�لأخرية، خ�شو�شاً يف �أعقاب �لإعفاء �ملتبادل ملو�طني 
�لبلدين من تاأ�شرية �لدخول، و�زدياد عدد �لرحالت 

�جلوية.
كاز�خ�شتان  جل���م���ه���وري���ة  �لأول  �ل���رئ���ي�������ض  و�أ������ش�����اد 
�شميا  �مل��ت��ب��ادل��ة ول  ل���ل���زي���ار�ت  �مل��ث��م��رة  ب��امل��خ��رج��ات 
�لإم����ار�ت  دول���ة  �إىل  بها  ق��ام  �ل��ت��ي  �لر�شمية  �ل��زي��ارة 
وزي�����ارة ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�ي����د �آل 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت  نهيان ويل عهد 

وهناأ   ..2018 يوليو  يف  ك��از�خ�����ش��ت��ان  �إىل  �مل�شلحة 
قيادة و�شعب دولة �لإمار�ت بنجاح �لرحلة �لتاريخية 
�ملن�شوري  �لإمار�تي هز�ع  �لف�شاء  ر�ئد  بها  قام  �لتي 
�لدولية.  �لف�شاء  �إىل حمطة  ف�شاء عربي  ر�ئ��د  �أول 
�لر�شيدة  �لقيادة  تهنئة  �جلابر  �شعاد  قدم  جهته  من 
�إىل حكومة و�شعب كاز�خ�شتان مبنا�شبة عيد  للدولة 
�ل��ت��ط��ور و�لزده�����ار  �مل��زي��د م��ن  �ل���ش��ت��ق��الل، متمنياً 
توقيعها  مت  �لتي  بالتفاقيات  م�شيد�  للجمهورية.. 
بني �لبلدين �ل�شديقني موؤخر�ً، ومن �أهمها �تفاقية 
ت�شجيع وحماية تبادل �ل�شتثمار، و�لتفاقيات �ملتعلقة 
�لقت�شادية  �ملناطق  و�إد�رة  �لبرتوكيماويات  ب�شناعة 
�خلا�شة، و�لتي تاأتي يف �إطار �لنمو �مل�شتمر للعالقات 
�لقت�شادية �لثنائية. وقدم �شعادته - يف نهاية �للقاء 
�شجادة  كاز�خ�شتان  جلمهورية  �لأول  �لرئي�ض  �إىل   -
�ل�شالم نتاج مبادرة �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت حممد 
ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان �ل��ت��ي ت��ه��دف لتمكني �ل��ن�����ش��اء يف 

�أفغان�شتان ورفع م�شتو�هن �ملعي�شي.

�سرطة راأ�س اخليمة تنظم ور�سة الهوية الرقمية الإماراتية 
•• راأ�س اخليمة- الفجر:

ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل���ق���ي���ادة  ن��ظ��م��ت 
م��ع هيئة  ب��ال��ت��ع��اون  ر�أ����ض �خليمة 
بالإمارة   �لل��ك��رتون��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 
�لرقمية  �ل���ه���وي���ة  ع���م���ل  ور�����ش����ة 
طارق  �ل�شهيد  قاعة  يف  �لإمار�تية 
�نطالقاً  �ل��ق��ي��ادة  مببنى  �ل�شحي 
م��ن �مل�����ش��اه��م��ة يف روؤي����ة �لإم�����ار�ت 
يف  �ل���ش��ت��د�م��ة  ،وحتقيق   2021

مئوية �لإمار�ت 2071.
ح�شر �لور�شة �لعميد جمال �أحمد 
�لطري مدير عام �ملو�رد و�خلدمات 
�مل�شاندة ، و�لعميد حممد �جلريي 
مدير �إد�رة �ل�شوؤون �ملالية، و�لعقيد 
دكتور حممد عبد �لرحمن �لأحمد 
�للكرتونية  �إد�رة �خلدمات  مدير 

و�لت�شالت.
 وت�������ش���م���ن���ت ف���ع���ال���ي���ات �ل���ور����ش���ة 
ت���ع���ري���ف م��ن��ت�����ش��ب��ي �ل���ق���ي���ادة على 
�لهوية  مب��ب��ادرة  �لت�شجيل  كيفية 
�شاحب  �أطلقها  و�ل��ت��ي  �ل��رق��م��ي��ة، 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
رئي�ض  �لدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
جمل�ض �ل��وزر�ء حاكم دبي – رعاه 
�لثاين  �لج���ت���م���اع  خ����الل   – �هلل 
م��ن هيئة  ك��ل  �ل��ذي �شم  للمبادرة 
�لذكية  ودب���ي  �لت�����ش��الت،  تنظيم 
�لرقمية،وتعترب  ظبي  �أب��و  ،وهيئة 
ه���ي���ئ���ة �حل����ك����وم����ة �لل���ك���رتون���ي���ة 
��شا�شي   ���ش��ري��ك  �خل��ي��م��ة  ب����ر�أ�����ض 
،كما  �مل�����ب�����ادرة  يف  و�����ش���رت�ت���ي���ج���ي 

�ل��رق��م��ي��ة ح��ل��م ق���د حت��ق��ق نتيجة 
�جل���ه���ود �حل��ث��ي��ث��ة �ل��ت��ي ب��ذل��ت يف 
نحن  .و�أ���ش��اف  �لغاية  ه��ذه  �شبيل 
على ثقة باأن �جلهود �لتي �شُتبذل 
بعد هذه �لور�شة �شيكون لها �لأثر 
�إ���ش��ف��اء زخ��م ق��وي على  �ملتوقع يف 
�لرقمية  للهوية  �لو��شع  �لتطبيق 

على �أر�ض �لو�قع. 
�لرقمية  �ل��ه��وي��ة  �أن  �إىل  م��ن��وه��ا 
���ش��ي��ك��ون ل��ه��ا �لأث����ر �ل��ع��م��ي��ق د�خل 
�مل��ج��ت��م��ع،و�أن وج���ود ه��ذه �خلدمة 
�لتي تخت�شر كل �خلدمات �لأخرى 
�لتعامالت  و�حد،ت�شهل  بتطبيق 
�شعادته  و�شهولة،وتوجه  ي�شر  بكل 
بال�شكر و�لثناء للحكومة �لر�شيدة 
تبذلها  �ل���ت���ي  �جل����ه����ود  ك����ل  ع���ل���ى 
ل��ت�����ش��ه��ي��ل ت����ع����ام����الت �مل���و�ط���ن���ني 
�لأ�شاليب  �ح���دث  وف��ق  و�ملقيمني 
و�لتطبيقات �حلديثة ،قائال نطمح 
ل���ش��ت��م��ر�ر �ل��ت��و����ش��ل م��ع �جلهات 
�ملعنية بق�شد �لتو�شيح  و�لإ�شهاب 
يف �لتعريف عن مثل تلك �خلدمات 

عرب �لور�ض و�لندو�ت �لهادفة.
�شعادة  ك����رم  �ل���ور����ش���ة  ن��ه��اي��ة  ويف 
عام  م��دي��ر  �ل��ط��ري  ج��م��ال  �لعميد 
�ملو�رد و�خلدمات �مل�شاندة ب�شرطة 
ر�أ�ض �خليمة وفد هيئة حكومة ر�أ�ض 
لتقدميهم  �لل��ك��رتون��ي��ة  �خل��ي��م��ة 
�لور�شة  �لتعريفية. ح�شر  �لور�شة 
م����ن ����ش���ب���اط و�شف  ك���ب���ري  ع������دد 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  وموظفي  �شباط 

ل�شرطة ر�أ�ض �خليمة .

و�لقطاعات  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات 
حكومة  �إىل  �لأخ������رى،و�������ش������وًل 
�شرعة  �أك���رث  وخ��دم��ات  �أور�ق  ب��ال 

و�شهولة و�أمان.
"�لهوية  ت���ط���ب���ي���ق  و�����ش����ي����ك����ون 
كافة  ل�����دى  �لرقمية"معتمد�ً 
�حلكومية  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ل���دو�ئ���ر 
�لتطبيق  عرب  و�لحت��ادي��ة  �ملحلية 
�شيتمكن  ك��م��ا  ب��ال��ه��وي��ة.  �خل��ا���ض 
�لهوية  ت���ط���ب���ي���ق  م�����ع  �مل���ت���ع���ام���ل 
�لرقمية من �لو�شول للعديد من 
و�لذكية يف  �للكرتونية  �خلدمات 

خمتلف �لقطاعات.
�للكرتونية  �حلكومة  هيئة  و�أن   
��شرت�تيجي  ���ش��ري��ك  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
مببادرة "�لهوية �لرقمية" �شتعمل 
�لتعريفية  ب��ال��ور���ض  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى 

كافة  تو�شيح  �إىل  �ل��ور���ش��ة  هدفت 
�ملبادرة  ب��ه��ذه  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �جل���و�ن���ب 
وكيفية  �ل�شتف�شار�ت  على  و�ل���رد 
�ل�شتفادة من �ملنظومة مبا يخدم 

جميع �لأطر�ف.
�أخ�شائية  �ل�����ش��ح��ي  �أم��ن��ة  وذك����رت 
�حلكومة  بهيئة  �مل�����ش��اري��ع  تن�شيق 
للور�شة  تقدميها  يف  �للكرتونية 
�لرقمية  �ل���ه���وي���ة  ت���ع���د   : ق���ائ���ل���ة 
�إىل  تهدف  جامعة  وطنية  م��ب��ادرة 
و�ل�شهل  �ل�شريع  �ل��و���ش��ول  �إت��اح��ة 
وغري  �حل��ك��وم��ي��ة  �خل���دم���ات  �إىل 
�حلكومية من قبل خمتلف �شر�ئح 
�ل�شاعة.   م����د�ر  وع��ل��ى  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
عملية  ت�����ش��ري��ع  �إىل  ت���ه���دف  ك��م��ا 
�ل��ت��ح��ول �ل��رق��م��ي يف �ل��دول��ة عرب 
ت��ع��زي��ز �ل��ت��ك��ام��ل و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق بني 

تطبيقها  ل��غ��ر���ض  و�ل��ت��و���ش��ي��ح��ي��ة 
وتعريف  �خليمة  ر�أ����ض  حكومة  يف 
بتطبيق  وت�����ش��ج��ي��ل��ه��م  �جل���م���ه���ور 
�لهوية   " �أن  م��و���ش��ح��ة  �مل����ب����ادرة. 
�ي  لإجن�����از  ت�����ش��ت��خ��دم  �لرقمية" 
وذكية،ميتلك  �لكرتونية  معاملة 
�مل��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذه �مل���ب���ادرة ح�شاب 
م���وح���د مي��ك��ن��ه م����ن �جن������از كافة 
�لتعامالت �للكرتونية عن طريق 

�لهو�تف �لذكية.
�لعميد  ���ش��ع��ادة  ق����ال  وم����ن ج��ه��ت��ه 
�لور�شة  مت���ث���ل  �ل����ط����ري:   ج���م���ال 
حم����ط����ة ج������دي������دة ع����ل����ى ط���ري���ق 
باعتبارها  �لرقمية  �لهوية  تعزيز 
�لتحول  م�����ش��رية  يف  م��ه��م��اً  رك���ن���اً 
ل��ل��دول��ة بكافة  �ل�����ش��ام��ل  �ل��رق��م��ي 
�لهوية  �أن  على  قطاعاتها،موؤكد�ً 



األربعاء    25   ديسمبر   2019  م   -   العـدد  12815  
Wednesday   25   December   2019  -  Issue No   1281504

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25 

اإعــــــــــالن
و�للحام  للحد�دة  جيت  �ل�ش�����ادة/�ي�شت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN ذ.م.م رخ�شة رقم:1058956 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خالد �حمد غلوم عبد�هلل �خلوري %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد جا�شم �لدين �شتار %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �شاز�د ح�شني حممد جا�شم �لدين %24

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ حذف خالد �حمد غلوم عبد�هلل �خلوري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد جا�شم �لدين �شتار

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شه 

علي �ملن�شوري للنقل �لعام
رخ�شة رقم:CN 1019869    تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25 

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

للهو�تف �ملتحركة و�لهد�يا
رخ�شة رقم:CN 2217771    تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�ض �لرخ�شة 
�شيدلية  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:2147640 
و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  �لحمر  �لبحر 

�لو�شع كما كان عليه �شابقا.
�لعالن  هذ�  على  �عرت��ض  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�شبوع  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

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

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25 

اإعــــــــــالن
�لمار�تية  �ل�ش�����ادة/�لعيادة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لفلبينية �لطبية
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1029212 

تعديل ��شم جتاري من/�لعيادة �لمار�تية �لفلبينية �لطبية  
EMIRATES FLIPINO MEDICAL CLINIC

�ىل/مركز �لمار�ت �لول �لطبي
AL EMARAT AL AWAAL MEDICAL CENTER

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

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

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز �مربوف للياقه �لبدنيه ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب   رخ�شة رقم:1955205 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد �حمد حممد �بر�هيم �لتميمي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد �حمد حممد �بر�هيم �لتميمي من 50% �ىل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�هلل حممود �حمد علي �لقي�شيه

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/مركز �مربوف للياقه �لبدنيه ذ.م.م  

IMPORVE FITNESS CENTER LLC

�ىل/مركز �مربوف للياقه �لبدنيه - �شركة �ل�شخ�ض �لو�حد ذ.م.م

IMPORVE FITNESS CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عيادة �لدكتور جوبتا �لطبية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1023474 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حالم �حمد علي �مل�شجري %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة لك�شمى �شاماريا ر�جي�ض �شاماريا %49
تعديل وكيل خدمات/حذف �شالح علي ح�شن علي �ملرزوقي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف كري�شنا كومار جوبتا
تعديل ورثة/حذف فاطمه حممد �شلطان �ملرزوقي

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/عيادة �لدكتور جوبتا �لطبية  

DR GUPTA MEDICAL CLINIC
�ىل/مركز �لدكتور جوبتا �لطبية ذ.م.م

DR GUPTA MEDICAL CLINIC LLC
تعديل ن�شاط/��شافة جممع طبي )8620021(

تعديل ن�شاط/حذف عالج �مر��ض باطنية )8620002(
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

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

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل علي �لعامري و�شريكه للمالب�ض �جلاهزة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1019303 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عو�ض �شالح عائ�ض ح�شني �حلارثي %51

تعديل ورثة/حذف ح�شني علي عو�ض �شعيد �لعامري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علي عو�ض �شعيد عو�ض �لعامري

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة تو�شية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/حمل علي �لعامري و�شريكه للمالب�ض �جلاهزة  

ALI AL AMRY & PARTNER READY MADE GARMENTS SHOP

�ىل/حرير مري� لالقم�شة و�خلياطة �لن�شائية ذ.م.م
HAREER MEERA LADIES TEXTILES & TAILORING LLC

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

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

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ورودي بوتيك للتجارة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2682949 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شلطان ح�شني علي �شقر �حلو�شني من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شلطان ح�شني علي �شقر �حلو�شني من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ورود �شطان خلف خ�شاونه %49

تعديل ر�أ�ض �ملال/من null �ىل 150000
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ورودي بوتيك للتجارة  
WOROODY BOUTIQUE TRADING

�ىل/ورودي بوتيك للتجارة ذ.م.م
WOROODY BOUTIQUE TRADING LLC

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

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

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ور�شة �لكوفة لت�شليح �ل�شيار�ت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1027113 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد عمر�ن �حلاج مولنا م�شتاق من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد عمر�ن �حلاج مولنا م�شتاق من 100% �ىل %25
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خالد حم�شن عمر �شالح �لربيكي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد معني �لدين حممد علي %24
تعديل وكيل خدمات/حذف �شلطان عبد�هلل �شنني خمي�ض �لغيثي

تعديل ر�أ�ض �ملال/من null �ىل 150000
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/ور�شة �لكوفة لت�شليح �ل�شيار�ت  
AL KOOFA AUTOMOBILE WORKSHOP

�ىل/ور�شة �لكوفة لت�شليح �ل�شيار�ت ذ.م.م
AL KOOFA AUTOMOBILE WORKSHOP LLC

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

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

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/درمي تات�ض للديكور

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2244846 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جمال خلفان عامر �شعيد �لعامري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد ه�شام علي عبد�هلل �لق�شعوري
تعديل ��شم جتاري من/درمي تات�ض للديكور  

DREAM TOUCH DECOR
�ىل/تولون لند لل�شيانة �لعامة

TOULON LAND GENERAL MAINTENANCE
تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �ملباين )4329901(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال تنفيذ �لت�شميم �لد�خلي )�لديكور( )4330015(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لتطيني للمباين )�لبال�شرت( )4330009(

تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لطابوق )4330001(
تعديل ن�شاط/حذف �عمال �لنجارة �مل�شلحة )4390004(

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

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

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ويهو للمقاولت �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2648270 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شاديه �شبحي حممد رم�شان من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شاديه �شبحي حممد رم�شان من 100% �ىل %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة كي �شوياي %49

تعديل ر�أ�ض �ملال/من null �ىل 150000

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

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

تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �لبيوت �جلاهزة )�لكر�فانات( )4329911(

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25 
يف الق�سية رقم:2019/417 مدين جزئي اأبوظبي 

حمكمة اأبوظبي الإبتدائية
�ملطلوب �إعالنه:�ملدعي عليها/�ملدر�شة �لثقافية �خلا�شة

ح�شابية  كخربة  �ملحكمة  عد�لة  قبل  من  �نتد�بنا  مت  بانه  علما  نحيطكم 
�أبوظبي وعليه  و�ملرفوعة �شدكم من:بلدية مدينة  �عاله  �ملذكورة  بالق�شية 
فانتم مكلفني �و من ميثلكم قانونا بح�شور �جتماع �عمال �خلربة �ملقرر عقده 
وذلك  �شباحا  �ل�شاعة:�لعا�شرة  متام  يف  �ملو�فق:2019/12/29  �لحد  يوم 
 - �لكائن:�أبوظبي  عبد�حلليم  �لدين  كمال  �حل�شابي:�حمد  �خلبري  مبكتب 
�خلالدية - �شارع خالد بن �لوليد من �شارع �لكرت� - خلف �ملحالت �لكربى - 
بناية جموهر�ت د�ما�ض �شابقا - بناية رقم 63 - �أ�شفل �لبناية م�شبغة �لتاأمل 

- طابق �مليز�نني - مكتب رقم:2.
لدفاعكم  �ملوؤيدة  �مل�شتند�ت  و�ح�شار  �ملحدد  و�ملكان  باملوعد  فريجى �حل�شور 
بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�شور فان �خلبري �حل�شابي �شيبا�شر 

�عماله وفقا لل�شالحيات �ملخولة له قانونا ، للتو��شل:0554779954
اخلبري احل�شابي:احمد كمال الدين - قيد رقم:549

مذكرة اإعالن بالن�سر 
باحل�سور اأمام اخلربة احل�سابية

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملاز كويف �شوب

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2324377 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة هاريجبورك �بر�هام يي�ض %100
تعديل وكيل خدمات/��شافة مطر غريب �شعيد �شليمان �لكعبي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف منري ربيع غامن �شويد �لغيالين

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

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

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25 

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

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ملعد�ت  رخ�شة رقم:1055213 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�هلل �حمد نا�شر �حمد %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  25  دي�شمرب  2019 العدد 12815 

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كريوجنيك للتجارة �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1440468 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عو�ض �حمد حممد بالكيله �لعامري من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عو�ض �حمد حممد بالكيله �لعامري من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد �حمد ر�شاد منا�شره %49

تعديل لوحة �لعالن//�جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/كريوجنيك للتجارة �لعامة  
CRYOGENIC GENERAL TRADING

�ىل/كريوجنيك للتجارة �لعامة ذ.م.م
CRYOGENIC GENERAL TRADING LLC

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

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

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شفن �شتار للرعاية �لطبية و�ملنزلية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2014547 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عو�ض �حمد حممد بالكيله �لعامري من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عو�ض �حمد حممد بالكيله �لعامري من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة رفيق مو�شى عقيقه %49

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

تعديل ��شم جتاري من/�شفن �شتار للرعاية �لطبية و�ملنزلية  
SEVEN STAR HOME HEALTH CARE

�ىل/�شفن �شتار للرعاية �لطبية و�ملنزلية ذ.م.م
SEVEN STAR HOME HEALTH CARE LLC

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

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

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25 

اإعــــــــــالن
�ل�شحية  للرعاية  �لبي�ض  �لرب�ق  �ل�ش�����ادة/مركز  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ملنزلية  رخ�شة رقم:2092109 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/عو�ض �حمد حممد بالكيله �لعامري من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ عو�ض �حمد حممد بالكيله �لعامري من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ح�شنى عبد�لقادر خ�شر �ل�شلول %49

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/مركز �لرب�ق �لبي�ض للرعاية �ل�شحية �ملنزلية  

AL BURAQ AL ABYAD HOME HEALTH CARE CENTER

�ىل/مركز �لرب�ق �لبي�ض للرعاية �ل�شحية �ملنزلية ذ.م.م
AL BURAQ AL ABYAD HOME HEALTH CARE CENTER LLC

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

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

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25 

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

خلدمات �لنظافة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1132604 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فهد �شالح �شلطان عبد�هلل �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ر��شد حممد مبارك �خليلي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد عجمان يقدم واجب 
العزاء يف وفاة �سامي املطرو�سي

•• عجمان-وام:

قدم �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان و�جب �لعز�ء 
لأ�شرة وعائلة �ملطرو�شي يف وفاة �ملغفور له �شامي عبيد خلفان �ملطرو�شي.

و�أعرب �شموه – خالل زيارته خيمة �لعز�ء مبنطقة �جلرف يف عجمان – 
�ملوىل  ..�شائاًل  وذوي��ه  �لفقيد  لأ�شرة  و�شادق مو��شاته  تعازيه  عن خال�ض 
�لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��شع رحمته ومغفرته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته 

ويلهم �أهله وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن.
وقدم و�جب �لعز�ء �إىل جانب �شموه عدد من كبار �مل�شوؤولني.

�سرطة دبي حت�سل على �سهادة نظام اإ�سعاد املتعاملني
•• دبي-وام:

عززت �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي �شجلها �حلافل ب�شهاد�ت و جو�ئز �لتميز و�لريادة بح�شولها على 
�شهادة نظام �إ�شعاد �ملتعاملني �ملعيار �لعاملي لتجربة �لعميل- ICXS19 وبذلك تكون �أول موؤ�ش�شة 
�شرطية على م�شتوى �لعامل حت�شل على هذ� �ملعيار من �أعلى درجة تدقيق وفقا ل�شركة BSI �ملانحة 
لل�شهادة. وت�شلم �شعادة �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري �لقائد �لعام ل�شرطة دبي �ل�شهادة من هارولد 
�لرز�ق  عبد  �لقدو�ض  عبد  �لدكتور  �للو�ء  بح�شور  �لعاملية   BSI ل�شركة  �لتنفيذي  �ملدير  ب��ار�دل 
�لعبيديل م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون �لتميز و�لريادة و�لعميد �ل�شيخ حممد عبد �هلل �ملعال مدير 

�لإد�رة �لعامة للتميز و�لريادة و مديري مر�كز �ل�شرطة وعدد من �ل�شباط .
�لعامة للتميز  ب��الإد�رة  �لعامة ل�شرطة دبي ممثلة  �لقيادة  �ل��ذي حققته  �مل��ري بهذ� �لإجن��از  و�أ�شاد 
�لعامة  �لإد�رة  يف  و�لعاملني  �مل�شوؤولني  �إىل  بال�شكر  وتوجه  �ل�شهادة  هذه  على  بح�شولها  و�لريادة 

للتميز و�لريادة على ما بذلوه من جهد كانت نتيجته حتقيق �شرطة دبي لهذ� �لإجناز .

•• عجمان-وام:

�ملجل�ض  �لنعيمي ويل عهد عجمان رئي�ض  �ل�شيخ عمار بن حميد  �شمو  �أكد 
�لتنفيذي �أن دولة �لإم��ار�ت تعد حا�شنًة للفنانني و�ملبدعني حيث حتر�ض 
د�ئماً على ت�شجيعهم ودعمهم و�إ�شر�كم يف خمتلف �ملحافل و�ملنا�شبات �لتي 

من �شاأنها �أن تنمي مو�هبهم وحتفزها ملو��شلة �لإبد�ع و�لتميز.
و�أ�شاد �شموه باهتمام قيادة دولة �لإم��ار�ت يف �إبر�ز هوية �لإم��ار�ت �لد�عمة 
لالإبد�ع و�لبتكار مبجموعة من �ملبادر�ت �ملبتكرة �لتي جت�شد �حلر�ض على 

جعل ق�ش�ض جناح �لدولة وجتاربها �ل�شتثنائية م�شدر �إلهاٍم للعامل.
ج���اء ذل���ك خ���الل زي�����ارة ���ش��م��وه م��ع��ر���ض م��ل��ه��م��ي ع��ج��م��ان �ل����ذي �حت�شن 
�لعامة  �لأم��ان��ة  م��ن  بتنظيم  عجمان  �إم����ارة  م��ن  للمبدعني  فنية  �أع��م��اًل 
حيث  عجمان  مر�شى  يف  يومني  ملدة  وي�شتمر  بعجمان  �لتنفيذي  للمجل�ض 
�لعام  �لأم��ني  �ملطرو�شي  �شيف  �شعيد  �لدكتور  �شعادة  ير�فقه  �شموه  جت��ول 
للمجل�ض �لتنفيذي بعجمان يف �ملعر�ض �لذي �شارك فيه عدد من �لفنانني 
و�ملبدعني من �إمارة عجمان ..و��شتمع �شموه �إىل �شرح مف�شل حول �لأعمال 
و�شور  فنية  لوحات  بني  �ملعر�ض  يف  �مل�شاركة  �لأعمال  تنوعت  حيث  �لفنية 

فوتوغر�فية وم�شاريع فنية.
و�أعرب �شموه عن �شعادته بلقاء ملهمي عجمان من �ملبدعني و�لفنانني حيث 
مل�ض فيهم طاقة كبرية قادرة على �أن تلهم �ملحيطني بهم وت�شدهم نحو �آفاق 

بعيدة.
لتعك�ض  باجلمال  �لإب���د�ع  فيها  �متزج  �لتي  �لفنية  بالأعمال  �شموه  و�أ���ش��اد 

�لتفرد �لذي يتميز به �شاحبها.

و�أ�شاف �شموه �أن ما ن�شهده �ليوم من �أعمال متاألقة جتعلنا نفتخر بوجود 
�لدعم  ك��ل  لهم  وت��ق��دم  �مل��وه��وب��ني  حتت�شن  دول���ة  يف  �ملتميزة  �لنخبة  ه��ذه 
و�لرعاية ..موؤكد�ً �أن �إمارة عجمان حتر�ض على تنظيم مثل هذه �للقاء�ت 
�إبد�عاتهم  خاللها  م��ن  لت�شتعر�ض  د�ئ���م  ب�شكل  �لإم����ارة  يف  �مللهمني  م��ع 

وجديدهم من �لأعمال با�شتمر�ر.
بدوره �أكد �شعادة �لدكتور �شعيد �شيف �ملطرو�شي �أن حكومة عجمان �شتعمل 
�ملوهوبني  دع��م  على  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  توجيهات  وف��ق 
و�ملبدعني من �لإمارة ورفد �حلركة �لفنية بالدولة مبجموعة متنوعة من 
�لفن  ت�شجيع  �لإم��ار�ت يف  دول��ة  مكانة  وتر�شيخ  لدعم  و�مل�شاركات  �لأعمال 
�لفنانني  جتمع  م�شتمر  ب�شكل  لقاء�ت  تنظيم  على  �شتعمل  حيث  و�لإب���د�ع 
و�إننا  �لإم��ارة  �أبناء  من  و�إب��د�ع  موهبة  �شاحب  وكل  و�لر�شامني  و�ملبدعني 
نتوقع �أن ن�شهد م�شتقباًل �أعماًل فنية جماعية متميزة، وتبادًل يف �خلرب�ت 

و�كت�شاباً للمعارف و�ملهار�ت من خالل هذه �للقاء�ت و�لفعاليات.
من جانبهم �أ�شاد �مل�شاركون برعاية ودعم �لقيادة �لر�شيدة للفن و�لفنانني 
و�هتمامهم �لبالغ بكافة �لأعمال و�لفنون ..معربني عن �شعادتهم بامل�شاركة 
يف معر�ض ملهمي عجمان �لذي منحهم فر�شة �للقاء مع �شمو �ل�شيخ عمار 

بن حميد �لنعيمي و��شتعر��ض �أعمالهم �لفنية.
و�أكدو� �أنهم �شيو��شلون تقدمي �أعمال متاألقة تليق مب�شتوى دولة �لإمار�ت 

�لتي قدمت لهم كل �لدعم و�لهتمام.
ور�شامون  ت�شكيليون  ف��ن��ان��ون  بينهم  م��ن  ملهماً   25 �مل��ع��ر���ض  يف  ���ش��ارك 
يف  �لفنية  �أعمالهم  ��شتعر�شو�  و�شعر�ء  جر�فيك  وم�شممون  وم�شورون 
�ملعر�ض وقدمو� �شرحا لفكرتهم و�أعمالهم �لتي �شهدت تناغماً بني �لرت�ث 
�لإمار�تي �لأ�شيل و�حلد�ثة �ملعا�شرة وعك�شت �لذ�ئقة �لفنية �لعالية �لتي 

يتميز بها �مللهون.
�لفنانني  م��ن  ع��دد  قدمها  متنوعة  فنية  م�شاريع   10 �مل��ع��ر���ض  وت�شمن 
حربو�ض  ب��ن  ج��م��ال  �لإم���ار�ت���ي  �لت�شكيلي  �ل��ف��ن��ان  بينهم  م��ن  �لت�شكيليني 
�لذي قدم 4 �أعمال فنية يف �ملعر�ض، من بينها "�أنغام �حلياة" �لتي قدمت 
يف  �لنفطية  �ل���رثوة  ��شتثمار  يف  �لإم����ار�ت  جن��اح  لق�شة  ر�ئ��ع��ة  �شيمفونية 
ق�شة  ي��روي  عمل  �إىل  بالإ�شافة  �لدولة  ت�شهدها  �لتي  و�لتطوير  �لتنمية 
حتدي �ل�شيخ ز�يد – رحمه هلل - لل�شحر�ء مبج�شم "م�شخة �ملياه" ..وخلد 
بن حربو�ض ذكرى �شهد�ء �لوطن �لأبر�ر بطريقته �لفنية من خالل جم�شم 

نحت فيه كلمة �ل�شهيد على �شكل خوذة.
كما ��شتعر�ض �لفنان �لإمار�تي �أحمد �ملهري جمموعة من �لأعمال �لفنية 
�لعربي  �خل��ط  وجمال  �جلر�فيكي  �لت�شميم  مع  �لر�شم  فيها  �متزج  �لتي 
ليخرج باأعمال خارجة عن �ملاألوف لقت �إعجابا عامليا على من�شات �لتو��شل 
�لعنان  ويطلق  �لإبد�عية  �أفكاره  ليو�شل  �ملهري  �شخرها  �لتي  �لجتماعي 

ملخيلته و�أفكاره �لغريبة?.? وت�شمنت �لأعمال �لفنية عمال جماعيا للفنانني 
�إبد�عاتهم يف  �أن يوظفو  ��شتطاعو� معاً  �إم��ارة عجمان حيث  �مل�شاركني من 
�أحمد  �ل�شاعر  كتابات  م��ن  �شعرية  �أب��ي��ات  فيه  ��شتخدمت  و�ح��د  فني  عمل 
�لكاليجر�يف ودجمت مع  �ملهري باخلط  �أحمد  �لفنان  بكتابتها  قام  �لعلوي 
�شورة للم�شور حممد خالد �ل�شام�شي بت�شميم مبتكر ليقّدمو� عمال فنيا 
تتم م�شاهدته من خالل نظارة خا�شة حتتوي على جزءين باللونني �لأحمر 
مبتكرة  ب�شورة  �ل�شورة  من  جانبا  �لنظارة  من  ج��زء  كل  ليظهر  و�لأزرق 

وجميلة.
�لفنانني  من  تعترب  �لتي  �حلو�شني  فاطمة  �لدكتوره  �أو�شحت  جانبها  من 
�مل�شاركني يف �ملعر�ض �أن �لعمل �لذي مت تقدميه هو خال�شة عمل جماعي 
وتر�ث  تاريخ  من  م�شتوحاة  جميلة  فكرة  تقدمي  ��شتطاع  ومتكامل  من�شق 
�إمارة عجمان و�أبرز معاملها وج�شدها يف عمل فني عك�ض �أ�شالة �لإمارة وحب 

�لوطن و�لنتماء بروح �لعمل �جلماعي.
و�حت�شن �ملعر�ض 18 لوحة فنّية تعك�ض م�شمون �لن�شاط �لت�شكيلي �لذي 
ي�شكل جزء�ً من �مل�شهد �لثقايف للدولة وج�شدت تلك �للوحات رموز �أ�شالة 
�للوحات  �إىل جانب عدد من  و�لطبيعة  �خليل  و�لفرو�شية وحب  �لإم��ار�ت 
�لفنية �لتي عربت عن روؤى وفكر �شاحبها و�شورت �أحد�ثا عاملية و�شخ�شيات 

خمتلفة كان لها تاأثري على �مل�شتوى �لعاملي.
�إبد�عية  بزو�يا  �مل�شورون  �لتقطها  فوتوغر�فية  �شورة   16 �ملعر�ض  و�شم 
عك�شت جمال �لطبيعة و�حلياة ونقلت �إح�شا�ض �ل�شورة و�ملكان ملن ي�شاهدها 
حيث ت�شمنت بع�ض �ل�شور �لفوتوغر�فية مناطق من �إمارة عجمان لتربز 

جماليتها وبيئتها يف حممية �لزور�ء.

عمار النعيمي يزور معر�س ملهمي عجمان

�سحة دبي تعتمد اأحدث اأنظمة تتبع وتعقب الأدوية
•• دبي-وام:

وتوريد  �إم���د�د  �شل�شلة  وتعقب  تتبع  نظام  بدبي  �ل�شحة  هيئة  �عتمدت 
�لأدوية "trace systems & Track" �لأحدث عامليا يف �لتدقيق 
�ل��دو�ء بد�ية من خروجه من �ل�شركة �مل�شنعة �شو�ء  على جميع مر�حل 

د�خل �لإمار�ت �أو خارجها وحتى و�شوله �إىل �ملري�ض.
ياأتي ذلك للمرة �لأوىل على م�شتوى �لدولة وتكامال مع نظام �ل� "باركود" 
م�شتوى  على  ��شتخد�مه  يف  �شبقا  حققت  قد  �لهيئة  كانت  �ل��ذي  �لذكي 

منطقة �خلليج مطلع يناير من �لعام 2017.
و�أعلنت �لهيئة بدء تفعيل �لنظام �جلديد للتبع و تعقب �لأدوية �عتبار� من 
منت�شف �لعام �لقادم 2020 .. فيما بد�أت �لهيئة قبل �أيام قليلة م�شاور�ت 
مكثفة مع كربى �ل�شركات �ملنتجة و�ملوردة لأدوية من�شاآتها �لطبية متهيد� 
�جلودة  معايري  �أعلى  حتقيق  ت�شتهدف  �لتي  �ملهمة  �خلطوة  هذه  لتنفيذ 

�لذكية  �لأنظمة  �أح��دث  �ل�شحة بدبي متتلك  �أن هيئة  �إىل  و�أ�شار معاليه 
�لتربيد  �شل�شلة  ومنها  �ل��دو�ئ��ي  �ل�����ش��اأن  �إد�رة  يف  بها  �ملعمول  و�مل��ت��ط��ورة 
�لتي  �لذكية  �لرب�مج  و  �لتطبيقات  حزمة  جانب  �إىل  ل��الأدوي��ة  �ملتقدمة 
و�ل�شيدلية  �ل�شيديل  /�ل��روب��وت  مقدمتها  ويف  تنفيذها  �لهيئة  تبنت 
و�أمان  �شالمة  تكفل  �لتي  و�لرب�مج  �لتطبيقات  من  ذلك  وغري  �لذكية/ 
و�شرفها  وتخزينها  نقلها  عمليات  يف  �ملثلى  �لن�شيابية  وحتقيق  �لأدوي��ة 

جلمهور �ملتعاملني.
�خلدمات  و  �ل�شيدلة  �إد�رة  مدير  �ل�شيد  علي  �لدكتور  ق��ال  جانبه  م��ن 
تطوير  على  متو��شل  ب�شكل  دبي" تعمل  " �شحة  �إن  �لهيئة  يف  �لدو�ئية 
�خلدمات �لدو�ئية ورفع م�شتوى جودتها ت�شهيال على �ملر�شى وحتقيقا 

لر�شا و�شعادة �ملتعاملني بوجه عام.
و�لتقنيات  �لنظم  �أح��دث  ملو�كبة  و��شحة  خطة  �لهيئة  ل��دى  �أن  و�أو���ش��ح 
�إىل  لفتا  م�شتوى  �أعلى  على  �لتقنية  و�ملتطلبات  �ملعايري  كافة  وتطبيق 

و�ل�شالمة و�ملاأمونية يف عملية �شرف �لدو�ء وو�شوله للمر�شى.
"trace systems & Track" يعزز من  �أن نظام  �أك��دت �لهيئة  و 
قدر�ت مكافحة �لأدوية �ملغ�شو�شة و�ملقلدة �ملحتملة بطرق غري م�شروعة 
�لتاأمينية  باملطالبات  يتعلق  فيما  و�مل�شد�قية  �لدقة  �شمان  جانب  �إىل 
�خلا�شة ب�شرف �لدو�ء كما ي�شهم �لنظام يف حت�شني �إد�رة �ملخزون �لدو�ئي 
�أي نق�ض يف �شنف من  ب�شكل متكامل ومن ثم تفادي  على م�شتوى دبي 

�أ�شناف �لدو�ء.
�إن  �لعام لهيئة �ل�شحة بدبي  وقال معايل حميد حممد �لقطامي �ملدير 
يف  و�شعا  تدخر  لن  و�أنها  �هتمامها  جل  �لدو�ئية  �خلدمات  تويل  �لهيئة 
تطوير �خلدمات �لدو�ئية وتوظيف �أحدث �لتقنيات و�لنظم �لذكية �لتي 
حتفظ �شالمة وماأمونية �لدو�ء كونه �أحد �أهم �خلدمات �لرئي�شة موؤكد� 
�أنها مت�ض �شحة �لنا�ض  �أن لهذه �خلدمة طبيعتها وخ�شو�شيتها ل�شيما 

وحياتهم ب�شكل مبا�شر .

�أن نظام " �لباركود" لالأدوية يعد من �لأنظمة �لأ�شا�شية �لالزمة لأمتتة 
ل�شمان  �لهيئة  عليها  تعتمد  �لتي  �لركائز  و�أح��د  �ل�شيدلنية  �خلدمات 
منظومة  توفري  على  حر�شها  �شوء  يف  �ل���دو�ء  ��شتخد�م  و�أم���ان  �شالمة 

متكاملة للرعاية �ل�شحية ومناخ �شامل مميز لالإ�شت�شفاء .

مبادرة م�شت�شفى راأ�س اخليمة

»نظر عيني« تك�سف عن اأكرث الأمرا�س التي تفقد الب�سر
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

�لتي  ع��ي��ن��ي  ن��ظ��ر  م���ب���ادرة  ك�شفت 
يجريها م�شت�شفى ر�أ�ض �خليمة يف 
�إمارة ر�أ�ض �خليمة �أن �أكرث �أمر��ض 
�لإم���ارة  �شكان  ب��ني  �شيوعاً  �ل��ع��ني 
وجفاف  �ل��روؤي��ة  ع��ي��وب  يف  تتمثل 
�لعني  �لعني و�حل�شا�شية وم�شاكل 
و�عتام  �ل�����ش��ك��ري  ب����د�ء  �مل��رت��ب��ط��ة 
عد�شة �لعني و�لزرق. كما �أظهرت 
و�شوح  عدم  �نت�شار حالت  �ملبادرة 
وحكة  و�جلفاف  و�ل�شد�ع  �لروؤية 
�شكان  ب��ني  �لعني  و�ح��م��ر�ر  �لعني 

�لإمارة �أي�شاً . 
وت���ه���دف �خل���دم���ة �مل��ج��ان��ي��ة �لتي 
�إىل   ،2014 ع����ام  �إط���الق���ه���ا  مت 
فح�ض جميع �شكان �لإمارة ولفت 
�لعينية  �لأم��ر����ض  �إىل  �نتباههم 
�ملختلفة، وب�شكل خا�ض �إىل �لزرق 
فقد�ن  �إىل  ي���وؤدي  �أن  مُيكن  �ل��ذي 
�مل�شاب  ي��ت��ل��ّق  مل  ح���ال  يف  �لب�شر 
�لعالج �ملنا�شب. ووجد �لأطباء �أن 
معظم �مل�شاكل �لعينية �لتي يعاين 
�لتحديق  �إىل  تعود  �ل�شكان  منها 
�للكرتونية  �ل�شا�شات  يف  �مل��ط��ّول 
و�لتعّر�ض  �لغبار  من  و�حل�شا�شية 
و�ل�شم�ض  �لتكييف  �أج��ه��زة  ل��ه��و�ء 
و�ع�����ت�����ام ع���د����ش���ة �ل���ع���ني و�ل������زرق 
كما  �ل�شكري.  �ل�شبكية  و�ع��ت��الل 
خ�شع �ملئات من �لأطفال للفح�ض 

بقدرتهم  �رتباطها  �إمكانية  حيال 
تفاجاأ  بع�شهم  �أن  �لب�شرية، حتى 
من  مبعاناته  علم  حني  �لو�قع  يف 

مر�ض جدّي مثل �لزرق".
�ل��دك��ت��ور موهيت  ق���ال  م��ن جهته 
ج���ني، �أخ�����ش��ائ��ي ط���ب �ل��ع��ي��ون يف 
"على  �خل��ي��م��ة:  ر�أ������ض  م�شت�شفى 
�شبيل �ملثال، كانت �إحدى �حلالت 
عبد  �شالح  يدعى  �شود�ين  ل�شاب 
�ل��غ��ف��ار ع��ب��د �ل�����ش��الم، ك���ان يجهل 
متاماً،  لعينيه  �ل�شحية  �مل�شكلة 
ليخ�شع  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى  �إىل  �أت����ى  �إذ 
من  وي�����ش��ك��و  �ل��روت��ي��ن��ي  للفح�ض 
�أخ�شائيو  تابع  و�حلكة.  �لحمر�ر 

�رتفاع �شديد يف �شغط �لعني دون 
لذلك، وك��ان من  �أن يكون م��درك��اً 
بفقد�ن  حالته  تنتهي  �أن  �ملمكن 
�أنقذ  �إذ  نكت�شفها،  مل  م��ا  �لب�شر 
�لعالج يف �لوقت �ملنا�شب ب�شره".  

املنظمة العاملية :
"نظر عيني" �لتي  م��ب��ادرة  وت��اأت��ي 
�خليمة  ر�أ�����ض  م�شت�شفى  �أط��ل��ق��ه��ا 
بالتعاون مع وز�رة �ل�شحة ووقاية 
منظمة  مل��ب��ادرة  ��شتكماًل  �ملجتمع 
�ل�����ش��ح��ة �ل��ع��امل��ي��ة ل���ع���الج ح���الت 
منها  �ل��وق��اي��ة  ميكن  �ل��ت��ي  �لعمى 
حتت عنو�ن "روؤية -2020 �حلق 

خالل هذه �ملبادرة وخا�شة للبحث 
عن حالت ك�شل �لعني.

مفاجاأة م�شاكل �لروؤية :
قالت  �مل������ب������ادرة،  ع���ل���ى  وت���ع���ل���ي���ق���اً 
�أر�����ش����ان����ا �����ش����ود، كبري  �ل����دك����ت����ورة 
ق�شم  ورئ����ي���������ض  �لأخ���������ش����ائ����ي����ني 
ر�أ����ض  م�شت�شفى  يف  �ل��ع��ي��ون  ط���ب 
�لأكرب  �مل�شكلة  "تتمّثل  �خليمة: 
�شنو�ت  خ�����الل  وج���دن���اه���ا  �ل���ت���ي 
يف  �خليمة،  ر�أ����ض  ل�شّكان  فح�شنا 
ع����دم �إع������ارة �ل�����ش��ك��ان �ل��ك��ث��ري من 
�لو��شحة  ل���الأع���ر�����ض  �لن���ت���ب���اه 
منها،  يعانون  �لتي  �لروؤية  مل�شاكل 
�ل��وع��ي �لكايف  �أوع�����دم �م��ت��الك��ه��م 

ط����ب �ل���ع���ي���ون ح���ال���ت���ه، ووج������دو� 
�أن���ه ي��ع��اين م��ن �ل���زرق يف مر�حله 
�لب�شري  ع�شبه  كان  �إذ  �ملتقّدمة. 
بن�شبة  بالفعل  لل�شرر  تعّر�ض  قد 
�لروؤية  %80، كما ت�شّيق جمال 
للعالج  خ�شع  �أنه  �إّل  �أي�شاً.  لديه 
بنجاح با�شتخد�م �لقطر�ت �مل�شادة 
زيارته  ع��ن��د  و�ك��ت�����ش��ف��ن��ا  ل����ل����زرق، 
حالته  �أن  �مل�شت�شفى  �إىل  �لتالية 

حت�ّشنت ب�شكٍل و��شح".
و�أ���ش��اف��ت �ل��دك��ت��ورة �أر���ش��ان��ا �شود: 
من  �أح����م����د  ع���ل���ي  ع����اب����د  "يعّد 
ب��اك�����ش��ت��ان، م���ث���اًل �آخ����ر ع��ل��ى هذه 
�حل��الت، �إذ وجدنا �أن��ه يعاين من 

�إىل  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي  �لإب�شار"،  يف 
�حلد من �أ�شباب ��شطر�ب �لروؤية 
�شحية  م�شكلة  تعّد  �لتي  و�لعمى 
ع����ام����ة. وق������ام ف���ري���ق م����ن �أط���ب���اء 
متخ�ش�ض  دعم  طاقم  مع  �لعيون 
بحثاً  �خليمة  ر�أ���ض  �شكان  بفح�ض 
وتزويدهم  �لب�شرية  �مل�شاكل  عن 
حني  �ملنا�شبة  �لطبية  بامل�شاعدة 
فح�ض  حافلة  مب�شاعدة  �حل��اج��ة 

عينّي متنّقلة.
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال �ل��دك��ت��ور ر�شا 
�لتنفيذي  �مل�����دي�����ر  �����ش����ّدي����ق����ي، 
مل�شت�شفى ر�أ�ض �خليمة تعليقاً على 
نتائج �ملبادرة: "لعبت مبادرة نظر 
عيني دور�ً مهماً يف ت�شليط �ل�شوء 
�ملختلفة  �لب�شرية  �مل�����ش��اك��ل  ع��ل��ى 
�لإمار�ت  �شكان  منها  يعاين  �لتي 
�لعربية �ملتحدة ب�شكل عام و�شّكان 
ب�شكل خا�ض.  ر�أ���ض �خليمة  �إم��ارة 
�لعديد  �إنقاذ  ونفتخر بنجاحنا يف 
�لعمى  ح��الت  �لأ�شخا�ض من  من 
�لذي ميكن �لوقاية منه عرب هذه 
�ملخيمات، و�لنهو�ض يف �لوقت ذ�ته 
�لأمر��ض  حيال  �ملو�طنني  بوعي 
�لعينية، كي يتمكن �شّكان �لإمار�ت 
�لتحّكم  م����ن  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
�إذ  �أف�����ش��ل،  ب�شكٍل  �أعينهم  ب�شحة 
نحتاج �إىل �ملزيد من هذه �ملبادر�ت 
تنت�شر  �لتي  �لإم���ار�ت  يف  �لو��شعة 
فيها م�شاكل �لروؤية ب�شكٍل كبري."

املعا�سات والتاأمينات: �سعادة 
املواطن على راأ�س الأولويات

•• ال�شارقة-وام:

�أكد حممد �شيف �لهاملي مدير عام �لهيئة �لعامة للمعا�شات و�لتاأمينات 
�أولوياتها،  ر�أ�ض  على  �ملو�طن  �شعادة  ت�شع  �لهيئة  �أن  بالإنابة  �لجتماعية 
روؤية  تتما�شي مع  �شيا�شة رقمية  �لهيئة تعمل على تطوير  �أن  �إىل  م�شري�ً 
�إ�شعاد �ملو�طن  �حلكومة يف تقدمي �خلدمات ب�شكل ��شتباقي وذلك بهدف 

وتلبية تطلعاته �مل�شتقبلية جتاه �خلدمات وطريقة �حل�شول عليها.
جاء ذلك �أثناء زيارة تفقدية قام بها �لهاملي �إىل مركز �شعادة �ملتعاملني 
و�لتاأكد  �ملركز  �لتطور�ت يف  �آخ��ر  على  �لط��الع  �أج��ل  �ل�شارقة من  باإمارة 
يلبي تطلعات �حلكومة يف تقدمي  �ل��ذي  بال�شكل  �لعمليات  كافة  �شري  من 
خدمة متميزة للمتعاملني يف مر�كزها ..ور�فقه يف �لزيارة كل من حنان 
�ل�شهالوي �ملدير �لتنفيذي لقطاع �ملعا�شات، وحممد �شقر �حلمادي مدير 

�إد�رة �شعادة �ملتعاملني بالهيئة.
�ملتقاعدين  �لهاملي بع�ض �خلدمات للمتعاملني من  �لزيارة قدم  وخالل 
و�مل�شتحقني، و��شتمع �إىل �ملقرتحات �لتي �أبد�ها عدد منهم كما ��شتمع �إىل 
و�أكد  ت�شاهم يف حت�شني م�شتوى تقدمي �خلدمات وغريها،  �لتي  �ملطالب 
�أن هناك توجها لزيارة كافة �ملر�كز و�لط��الع على جميع مقرتحات  لهم 
منظومة  تعزيز  �أج��ل  م��ن  خم��رج��ات  �إىل  وترجمتها  �ملتعاملني  ومطالب 

�لتميز �لتي حتر�ض �لهيئة على تبنيها يف كل ممار�شاتها.
�أجل  �ل��زي��ارة هو تطوير �خل��دم��ات من  �أن �لهدف من مثل ه��ذه  و�أو���ش��ح 
�أمر ل ميكن حتقيقه دون �ل�شتماع  �ملتعاملني، وهذ�  رفع م�شتوى �شعادة 
و�لإ�شغاء �إىل ذوي �ل�شاأن وهو توجه طاملا �أكد عليه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم 
�مليد�ن  قلب  �لقياد�ت يف  كافة  تكون  �أن  على  "رعاه �هلل" عندما حث  دبي 
�إ�شعاد  �أج��ل  من  مبتكرة  �أف��ك��ار�  وتطرح  وتطور  وتناق�ض  وتر�شد  ت�شتمع 
باأننا �شنكون  �ملتعاملني  �إىل كل  �أن ت�شل ر�شالتنا  �إننا نريد  ..وق��ال  �لنا�ض 
كله  فعملنا  �لع��ت��ب��ار�ت،  كل  ف��وق  م�شلحتهم  و�شن�شع  خدمتهم  يف  د�ئ��م��اً 
وقلوبنا  وعقولنا  و�أبو�بنا  حياتهم،  ج��ودة  بتح�شني  �لهتمام  على  من�شب 
مفتوحه لهم. و��شتمع �لهاملي �إىل �لتحديات �لتي تو�جه موظفي �شعادة 
بكافة  و�إح��اط��ت��ه  ب��ه  مبا�شر  تو��شل  على  يكونو�  ب��اأن��ه  و�أو���ش��ى  �ملتعاملني 
�مل�شتجد�ت �لتي يتطلبها �لعمل يف �أي وقت، كما �أو�شاهم باللتز�م مبعايري 
�لكفاءة يف تقدمي  �لعاملي لت�شنيف �خلدمات بهدف حتقيق  �لنجوم  نظام 

�خلدمات �حلكومية.
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اإعــــــــــالن
للزهور  �ل�ش�����ادة/ليفانيو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:2709136 
تعديل ن�شب �ل�شركاء

�حمد �شهيد كوتاييل كوتايل �بر�هيم من 33% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد ها�شف حمزه ماتيالكاتفيتيل بري�كونهى ماتيالكاتف
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25 

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

 CN 1021882:ملنقذ رخ�شة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيخ �ملندي و�ملظبي

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1021373 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة موزه علي �شعيد �لبوعينني %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف يو�شف حممد عبد�هلل حممد �حلمادي
فعلى كل من له حق �و �عرت��ض على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  25  دي�شمرب  2019 العدد 12815 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  25  دي�شمرب  2019 العدد 12815 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  25  دي�شمرب  2019 العدد 12815 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  25  دي�شمرب  2019 العدد 12815 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  25  دي�شمرب  2019 العدد 12815 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  25  دي�شمرب  2019 العدد 12815 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  25  دي�شمرب  2019 العدد 12815 

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم   132667:بتاريخ: 2009/08/10
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: مون�شرت �إنرجي كومباين
وعنو�نه:  1 مون�شرت و�ي ، كورونا ، �شي �إيه 92879 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�شورة العالمة       

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:32
�مل�شروبات غري �لكحولية

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة RIPPER باللغة �لإجنليزية بطريقة مميزة وحرف �ل� R يف 
نهاية �لكلمة عليه ر�شم لإ�شارة �لز�ئد.

�ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  25  دي�شمرب  2019 العدد 12815 

EAT 136543

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم   319729 :بتاريخ: 2019/10/31
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: هيئة �أبوظبي �لرقمية وعنو�نه:  �شارع �خلليج �لعربي ، مبني �لربج �لدويل ، �ض.ب. 3133 ، �أبوظبي 
، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�شورة العالمة     

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:16
�لورق و�لورق �ملقوى و�ملنتجات �مل�شنوعة من هذه �ملو�د وغري و�ردة يف فئات �أخرى، �ملطبوعات، مو�د جتليد 
�لكتب، �ل�شور �لفوتوغر�فية، �لقرطا�شية، مو�د �لل�شق �مل�شتعملة يف �لقرطا�شية �أو لغايات منزلية، ومو�د 
�لفنانني، فر��شي �لدهان �أو �لتلوين، �لآلت �لكاتبة و�للو�زم �ملكتبية )عد� �لأثاث(، مو�د �لتوجيه و�لتدري�ض 
�لكلي�شيهات  �لطباعة،  �أخ��رى(، حروف  �ل��و�ردة يف فئات  �لبال�شتيكية )غري  �لتغليف  �لأجهزة(، مو�د  )عد� 

)�لر��شمات(.
 ABU كلمات  حتتهم  �لعربية  باللغة  �لرقمية  �أبوظبي  هيئة  كلمات  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 

DHABI DIGITAL AUTHORITY باللغة �لإجنليزية وفوق �لكلمات ر�شم تعبريي لطائر.
  �ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  25  دي�شمرب  2019 العدد 12815 

EAT 143813

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم   319730 :بتاريخ: 2019/10/31
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: هيئة �أبوظبي �لرقمية وعنو�نه:  �شارع �خلليج �لعربي ، مبني �لربج �لدويل ، �ض.ب. 3133 ، �أبوظبي 
، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
��شت�شار�ت  �لت�شويق،  �ملكتبي،  �لن�شاط  تفعيل  �لأعمال،  توجيه  �لأعمال،  �إد�رة  و�لإع��الن،  �لدعاية  خدمات 
�أبحاث  �لأعمال،  حقائق  تق�شي  �لأعمال،  عن  �لتحريات  �لأعمال،  عن  و�لأخبار  �ملعلومات  �ملهنية،  �لأعمال 
�ملبا�شرة على  و�لدعاية  �لإع��الن  �لأعمال،  �إد�رة  �مل�شاعدة يف  �لأعمال،  وتنظيم  �إد�رة  ��شت�شار�ت يف  �لأعمال، 
�لدعاية  ن�شو�ض  ن�شر  �لتجارية،  �لأن��ب��اء  وك��الت  �لت�شويق،  در����ش��ات  �لت�شويق،  �أبحاث  �لكمبيوتر،  �شبكات 
و�لإعالن، عر�ض �ل�شلع على و�شائل �لت�شال لغايات بيعها بالتجزئة، �لدعاية و�لإعالن �خلارجي، �لبحث 

عن �ملعلومات يف ملفات كمبيوتر لالآخرين، توزيع �لعينات، حت�شني حمركات �لبحث.
 ABU كلمات  حتتهم  �لعربية  باللغة  �لرقمية  �أبوظبي  هيئة  كلمات  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 

DHABI DIGITAL AUTHORITY باللغة �لإجنليزية وفوق �لكلمات ر�شم تعبريي لطائر.
  �ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  25  دي�شمرب  2019 العدد 12815 

EAT 143814

منوذج �إعالن �لن�شر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم   319722 :بتاريخ: 2019/10/31

بيانات �لأولوية: 
، �لإمار�ت  �أبوظبي   ، �أبوظبي �لرقمية وعنو�نه:  �شارع �خلليج �لعربي ، مبني �لربج �لدويل ، �ض.ب. 3133  �ل�شم: هيئة 

�لعربية �ملتحدة.
�شورة العالمة        

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9
بر�مج كمبيوتر، بر�مج، تطبيقات بر�مج، بر�مج �ت�شال وتعليم وتطبيقات بر�مج، معد�ت �ت�شال، من�شور�ت قابلة للتنزيل، 
للتنزيل  قابلة  بر�مج  �لتعليم،  جمال  يف  للتنزيل  قابلة  بر�مج  �لال�شلكية،  و�لأجهزة  �لإنرتنت  عرب  للتنزيل  قابلة  بر�مج 
يف �شكل تطبيقات على �لهو�تف �ملتحركة، بر�مج قابلة للتنزيل عرب �لإنرتنت و�لأجهزة �لال�شلكية للو�شول �إىل و�إر�شال 
و��شتقبال �ملعلومات من خالل �شبكة كمبيوتر عاملية، بر�مج قابلة للتنزيل لأجهزة �لكمبيوتر و�أجهزة �لت�شال �لإلكرتونية 
�لرقمية �ملحمولة باليد و�أجهزة �لهو�تف �ملتحركة و�أجهزة �لت�شال �ل�شلكية و�لال�شلكية لت�شهيل �لت�شال ونقل �لبيانات 
يف جمال �لتعليم، بر�مج قابلة للتنزيل يف �شكل تطبيقات على �لهو�تف �ملتحركة لال�شتخد�م مع �أجهزة �لكمبيوتر و�أجهزة 
لت�شهيل  و�لال�شلكية  �ل�شلكية  �لت�شال  و�أجهزة  �ملتحركة  �لهو�تف  و�أجهزة  باليد  �ملحمولة  �لرقمية  �لإلكرتونية  �لت�شال 

�لت�شال، بر�مج كمبيوتر لال�شتخد�م كو�جهة برجمة �لتطبيقات )�إيه بيه �آي(.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن  كلمات بيانات �أبوظبي باللغة �لعربية حتتهم كلمات AD Data باللغة �لإجنليزية 

وفوق �لكلمات ر�شم ل�شبه مربع على جميع زو�ياه خطوط منحنية.
  �ل�شرت�طات: 

بالربيد  �إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عرت��ض على  فعلى من 
�مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  25  دي�شمرب  2019 العدد 12815 

EAT 143817

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم   319726 :بتاريخ: 2019/10/31
بيانات �لأولوية: 

�ل�شم: هيئة �أبوظبي �لرقمية وعنو�نه:  �شارع �خلليج �لعربي ، 
مبني �لربج �لدويل ، �ض.ب. 3133 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�شورة العالمة        

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35
��شت�شار�ت  �لت�شويق،  �ملكتبي،  �لن�شاط  تفعيل  �لأعمال،  توجيه  �لأعمال،  �إد�رة  و�لإع��الن،  �لدعاية  خدمات 
�أبحاث  �لأعمال،  حقائق  تق�شي  �لأعمال،  عن  �لتحريات  �لأعمال،  عن  و�لأخبار  �ملعلومات  �ملهنية،  �لأعمال 
�ملبا�شرة على  و�لدعاية  �لإع��الن  �لأعمال،  �إد�رة  �مل�شاعدة يف  �لأعمال،  وتنظيم  �إد�رة  ��شت�شار�ت يف  �لأعمال، 
�لدعاية  ن�شو�ض  ن�شر  �لتجارية،  �لأن��ب��اء  وك��الت  �لت�شويق،  در����ش��ات  �لت�شويق،  �أبحاث  �لكمبيوتر،  �شبكات 
و�لإعالن، عر�ض �ل�شلع على و�شائل �لت�شال لغايات بيعها بالتجزئة، �لدعاية و�لإعالن �خلارجي، �لبحث 

عن �ملعلومات يف ملفات كمبيوتر لالآخرين، توزيع �لعينات، حت�شني حمركات �لبحث.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن  كلمات �شد�د �أبوظبي باللغة �لعربية حتتهم كلمات AD Pay باللغة 

�لإجنليزية وفوق �لكلمات ر�شم تعبريي ثنائي �لأبعاد ل�شندوق.
 �ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  25  دي�شمرب  2019 العدد 12815 

EAT 143821

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم   321022 :بتاريخ: 2019/11/21
بيانات �لأولوية:

�ل�شم: ميزون بي مور ذ.م.م
وعنو�نه:  �ض.ب 7536 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�شورة العالمة         

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 25
�ملالب�ض، لبا�ض �لقدم، �أغطية �لر�أ�ض.

باللغة  هايب  ب��ي  و  �لإجنليزية  باللغة   B HYPE وكلمة  ح��رف  ع��ن   ع��ب��ارة  �لعالمة  �ل��ع��الم��ة:  و�شف 
�لعربية.

 �ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  25  دي�شمرب  2019 العدد 12815 

EAT 144669

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم   321021 :بتاريخ: 2019/11/21
بيانات �لأولوية:

�ل�شم: ميزون بي مور ذ.م.م
وعنو�نه:  �ض.ب 7536 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�شورة العالمة    

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 18
�أخرى،  �ل��و�ردة يف فئات  �ملو�د غري  �مل�شنوعة من هذه  �ملقلدة و�ملنتجات  �ملدبوغة و�جللود �ملدبوغة  �جللود 
�ل�شياط  و�لع�شي،  و�ل�شما�شي  �ملظالت  �ل�شفرية،  �ل�شناديق و�حلقائب  �ملدبوغة،  �أو  جلود �حليو�نات �خلام 

و�أطقم �حليو�نات و�ل�شروج.
باللغة  هايب  ب��ي  و  �لإجنليزية  باللغة   B HYPE وكلمة  ح��رف  ع��ن   ع��ب��ارة  �لعالمة  �ل��ع��الم��ة:  و�شف 

�لعربية.
 �ل�شرت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��ض على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  25  دي�شمرب  2019 العدد 12815 

EAT 144668

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم   322896 :بتاريخ: 2019/12/19

بيانات �لأولوية: 
�ل�شم: يونيليفر بي �ل �شي وعنو�نه:  بورت �شناليت ، وير�ل ، مر�شي�شايد ، �ململكة �ملتحدة.

�شورة العالمة    

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3
�شابون ، منظفات ، م�شتح�شر�ت تبيي�ض �لأقم�شة ، م�شتح�شر�ت تنظيف ، عطور ، ماء تو�ليت ، عطر بعد �حلالقة ، كولونيا 
، زيوت عطرية ، مزيالت �لرو�ئح �لكريهة لالإ�شتخد�م �ل�شخ�شي ، م�شاد�ت للعرق  )مو�د تو�ليت( ، م�شتح�شر�ت للعناية 
بفروة �لر�أ�ض و�ل�شعر غري طبية ، �شامبو وبل�شم ، ملونات لل�شعر ، منتجات ت�شفيف �ل�شعر ، معجون �لأ�شنان ، غ�شولت 
للفم لي�شت لغايات طبية ، م�شتح�شر�ت للعناية بالفم و�لأ�شنان غري طبية ، م�شتح�شر�ت تو�ليت غري طبية ، م�شتح�شر�ت 
م�شتح�شر�ت   ، للب�شرة  )لو�شن(  وغ�شولت  وكرميات  زي��وت   ، طبية  غري  بالب�شرة  �لعناية  م�شتح�شر�ت   ، وُد���ض  ��شتحمام 
�حلالقة ، م�شتح�شر�ت ما قبل وما بعد �حلالقة ، م�شتح�شر�ت �إز�لة �ل�شعر ، م�شتح�شر�ت لإ�شمر�ر �لب�شرة وم�شتح�شر�ت 
�لوقاية من �ل�شم�ض ، م�شتح�شر�ت جتميل ، م�شتح�شر�ت مكياج ، م�شتح�شر�ت �إز�لة �ملكياج ، فازلني لأغر��ض �لتجميل ، 
م�شتح�شر�ت �لعناية بال�شفاه غري طبية ، م�شحوق �لتلك ، غزل قطني و�أعو�د قطن لأغر��ض �لتجميل ، لباد�ت �أو مناديل 
ورقية �أو مناديل جتميل ، لباد�ت �أو مناديل ورقية �أو مناديل تنظيف مرطبة م�شبقاً �أو م�شربة ، �أقنعة جتميلية ومعجون 

جتميلي للوجه.
و�لكلمات   BOTANICALS كلمة  حتتها  مميز  وخط  بطريقة   LUX كلمة  عن  عبارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 

باللغة �لإجنليزية.
  �ل�شرت�طات: 

بالربيد  �إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عرت��ض على  فعلى من 
�مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الأربعاء  25  دي�شمرب  2019 العدد 12815 

EAT 146256

فقد �ملدعو / ع�شام �ل�شيد 
قطب �بر�هيم جنم ، م�شر   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )A13020097( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0568844661

فقدان جواز �سفر

فقد �ملدعو / �شوكت �شلطان 
�ل�شيد حممد ر��شد ، �لهند   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )p8330843( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0569247161

فقدان جواز �سفر
�يري�ض   / �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
�لفلبني     ، ت��الف��ري�  ري��ك��ال 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )a5387502p( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0505844605

فقدان جواز �سفر

�ليبيلو  ����ش��ن��ه  �مل���دع���و/  ف��ق��د 
�ل����ف����ل����ب����ني   ، ��������ش�������وم�������الى 
رقم  ���ش��ف��ره  ج����و�ز  �جلن�شية 
يرجى   )P5341755A(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
�قرب  �و  �لفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

العدد 12815 بتاريخ 2019/12/25   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2825/2019/11 مدين جزئي  
�ىل  و�ل��ث��اين  �لأول  عليهم  �مل��دع��ي  م��ن  مت��ت  �لتي  �لت�شرفات  ببطالن  �حلكم  �ل��دع��وى:    مو�شوع 
�لوىل  �ل�شيارتني  على   و�ملو��شالت  �لطرق  بهيئة  �لرت�خي�ض  موؤ�ش�شة  ل��دى  �دخاله  �ملطلوب  �لثالث  عليه  �ملدعي 
ماركة رجن روفر �يفوك �للون �بي�ض موديل 2012 وحتمل رقم �شا�شية salvaibgbch639468 وحتمل لوحة 
رقم e39093 خ�شو�شي دبي خفيف و�لثانية ماركة رجن روفر �شبو�رت 5 ��ض �ي �للون ف�شي موديل 2012 وحتمل 
�شا�شية رقم sallsaad4ca735226 وحتمل لوحة معدنية رقم ل 6005 خ�شو�شي دبي خفيف وباعادة ت�شجيلهم 
وقدره  مبلغ  للمدعي  يدفعو�  بان  بينهم  فيما  و�لت�شامن  و�لتكافل  بالت�شامن  عليهم  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  �ملدعي  با�شم 
245000 درهم عن �ل�شر�ر �لتي حلقت به جر�ء ما قام به �ملدعي عليه وغ�شبهم بغري حق ملاله وت�شجيله وبيعه دون 
�ن يكون لهم حق يف ذلك وعما حلق من خ�شارة ومافاته من ك�شب جر�ء منعه من ��شتعمال �شيار�ته منذ �لعام 2017 
مع �لز�م �ملدعي عليهم �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. طالب �لإعالن /1-�حمد حممد حممود �شاهني 
ب�شخ�شه وب�شفته مالك معر�ض �لنجوم لل�شيار�ت )موؤ�ش�شة فردية( - �شفته بالق�شية : مدعي ، �ملطلوب �إعالنه : 
1- مهدى علي ح�شن عو�ض - �شفته بالق�شية : مدعي عليه  - جمهول حمل �لقامة. مو�شوع �لإع��الن : قد �قام 
�ملدعي عليه  و�لثاين �ىل  �لأول  �ملدعي عليهم  �لتي متت من  �لت�شرفات  �لدعوى ومو�شوعها �حلكم ببطالن  عليك 
�لثالث �ملطلوب �دخاله لدى موؤ�ش�شة �لرت�خي�ض بهيئة �لطرق و�ملو��شالت على  �ل�شيارتني �لوىل ماركة رجن روفر 
 e39093 وحتمل لوحة رقم salvaibgbch639468 يفوك �للون �بي�ض موديل 2012 وحتمل رقم �شا�شية�
رقم  �شا�شية  وحتمل   2012 موديل  ف�شي  �للون  �ي  ��ض   5 �شبو�رت  روف��ر  رجن  ماركة  و�لثانية  خفيف  دبي  خ�شو�شي 
sallsaad4ca735226 وحتمل لوحة معدنية رقم ل 6005 خ�شو�شي دبي خفيف وباعادة ت�شجيلهم با�شم �ملدعي 
مع �لز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن و�لتكافل و�لت�شامن فيما بينهم بان يدفعو� للمدعي مبلغ وقدره 245000 درهم عن 
�ل�شر�ر �لتي حلقت به جر�ء ما قام به �ملدعي عليه وغ�شبهم بغري حق ملاله وت�شجيله وبيعه دون �ن يكون لهم حق يف 
ذلك وعما حلق من خ�شارة ومافاته من ك�شب جر�ء منعه من ��شتعمال �شيار�ته منذ �لعام 2017 مع �لز�م �ملدعي عليهم 
�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2020/1/6 �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch2.D.18 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

املحكمة  الإبتدائية   املدنية 
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اأخبـار الإمـارات
اإ�سعاف دبي تفوز ب�فئة 7 جنوم يف جمال التعلم املوؤ�س�سي مببادرة يف دبي نتعلمبوابة ال�سراكة.. نظام اإلكرتوين جديد لإدارة ال�سراكات يف اإقامة دبي

•• دبي-وام:

�أطلقت �لإد�رة �لعامة لالإقامة و�شوؤون �لأجانب بدبي بو�بة �ل�شر�كة �لتي تعترب 
نظاما �إلكرتونيا جديد� خا�شا لإد�رة �ل�شر�كات يف �إقامة دبي وذلك طبقا ملو��شفة 
�لآيزو �لعاملية ISO44001:2017 ومعايري �لتميز �حلكومي �ملعتمدة. وياأتي 
�نطالق �لنظام حر�شا من �إقامة دبي على توطيد �لتعاون �مل�شرتك مع �شركائها 
خدمات  وت��ق��دمي  و�خلا�شة  �حلكومية  و�ملوؤ�ش�شات  �جل��ه��ات  م��ن  �ل�شرت�تيجيني 
متميزة ت�شهم يف تعزيز �لأد�ء �ملوؤ�ش�شي. وقال �شعادة �للو�ء حممد �ملري مدير عام 
�لإد�رة �لعامة لالإقامة و�شوؤون �لأجانب بدبي �إن �إقامة دبي حتر�ض على تقدمي 
خدمات مبتكرة تو�كب �لتوجهات �ل�شرت�تيجية لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وخطط حكومة دبي �مل�شتقبلية يف جمال �خلدمات �لذكية ..
موؤكد� �أن �طالق نظام بو�بة �ل�شر�كة �لإلكرتوين جاء ترجمة لتوجيهات �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل للتحول �لذكي حلكومة دبي ومتا�شياً مع مبادرة حكومة بال 
عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أطلقها  �لتي  ورق 
�لتكنولوجيا  توظيف  �إىل  تهدف  �لتي  دب��ي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�ض  رئي�ض  دب��ي 
و�لتقنيات �ملتطورة يف بناء منظومة متكاملة للعمل �حلكومي �خلايل متاماً من 

�لأور�ق ب�شكل يو�ءم مع متطلبات مدن �مل�شتقبل. 
ومن جانبه �أو�شح �لعقيد عبد�ل�شمد ح�شني �شليمان نائب م�شاعد �ملدير ل�شوؤون 
�إد�رة  مر�حل  جميع  تغطية  على  يعمل  �ل�شر�كة  بو�بة  نظام  �أن  و�لتميز  �جل��ودة 
�ل�شر�كات  �ل�شركاء من خالل توفري قاعدة بيانات رئي�شية ملعلومات  �لعالقة مع 
�بتد�ء من تقدمي طلب �ل�شر�كة ومتابعة تنفيذها حتى مرحلة �لنتهاء و�لتقييم 
مما ي�شهل عملية �لتو��شل وتفعيل �لت�شال فيما بينهم ب�شكل دقيق ومب�شط يوفر 

�لوقت و�جلهد.

•• دبي-وام:

حتت رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
�ملالية .. �حتفلت كلية مينا لالإد�رة 
�لأوىل من  �لدفعة  بتخريج  دبي  يف 
مبنطقة  م��ق��ره��ا  يف  وذل���ك  طلبتها 

�ل�شفا 1 باجلمري� يف دبي.
ح�شر �لحتفال.. �ل�شيخة �لدكتورة 
�لقا�شمي  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د  ب��ن��ت  ه��ن��د 
رئ���ي�������ض ن������ادي �لإم�����������ار�ت �ل�����دويل 
ل���الأع���م���ال وم���ع���ايل ���ش��ع��ي��د حممد 
�لرقباين �مل�شت�شار �خلا�ض ل�شاحب 
و�شعادة  �ل���ف���ج���رية  ح���اك���م  �ل�����ش��م��و 

دولة  �شفري  توفيق م�شاحلة  ع�شام 
و�شعادة  �ل����دول����ة  ل����دى  ف��ل�����ش��ط��ني 
�شفري  �ل����ع����ب����ادي  ع����ب����د�هلل  ج��م��ع��ة 
�مل��م��ل��ك��ة �لأردن����ي����ة �ل��ه��ا���ش��م��ي��ة لدى 
�لدولة وجمع من كبار �ل�شخ�شيات 
و�لأعيان و�شامل �أحمد �لقي�شي نائب 
رئي�ض جمل�ض �أمناء �لكلية و�أع�شاء 
بالكلية  و�ل�شركاء  �لأم��ن��اء  جمل�ض 
جامعة  ميثالن  وفدين  �إىل  �إ�شافة 
�ي �م نورماندي �لفرن�شية �ل�شريك 
جد�ر�  جامعة  ووف��د  �ل�شرت�تيجي 
�لأردن�����ي�����ة و�أول�����ي�����اء �أم������ور و�أه�����ايل 

�خلريجني.
ب��ا���ش��ت��ع��ر����ض موكب  ب�����د�أ �حل���ف���ل   

�خل��ري��ج��ني و�ل��ب��ال��غ ع��دده��م �أكرث 
ميثلون  وط���ال���ب���ة  ط��ال��ب��ا   60 م���ن 
�لب�شرية  �مل������و�رد  �إد�رة  ب��رن��اجم��ي 
�أربعة  �شمن  م��ن  �ل�شيافة  و�إد�رة 
ب��ر�م��ج �أك��ادمي��ي��ة مت �ع��ت��م��اده��ا من 
وز�رة  يف  �ل��ع��ايل  �لتعليم  مفو�شية 

�لتعليم بالدولة.
مدير  �ل�شايغ  م��ريز�  �شعادة  و�ألقى 
م��ك��ت��ب ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح����م����د�ن بن 
�حلفل  ر�ع��ي  كلمة  مكتوم  �آل  ر��شد 
�لتهنئة للخريجني  �لتي وجه فيها 
و�شكرهم  �ل��ك��ل��ي��ة  ع��ل��ى  و�ل��ق��ائ��م��ني 
 .. �إجن����از�ت علمية  م��ن  م��ا مت  على 
موؤكد� �أن هذ� هو �لتحدي �مل�شتقبلي 

وحثهم  ون��ه�����ش��ت��ه��ا  �لأمم  ل��ت��ط��ور 
يف  �لعلمي  م�شو�رهم  مو��شلة  على 

�لدر��شات �لعليا.
م���ن ج��ه��ت��ه حت����دث �ل���دك���ت���ور نبيل 
كلمته  مينا يف  كلية  رئي�ض  �لقا�شي 
ع��ن م��ر�ح��ل ت��ط��ور �ل��ك��ل��ي��ة خا�شة 
�لرقمي  �ل��ت��ح��ول  خ��ط��ة  �إط��الق��ه��ا 
�إ�شافة  �شنتني  م��دى  على  بالكامل 
لالإبد�ع  �ل�شباب  ن��ادي  �إط���الق  �إىل 
�إميانا من  و�لقيادة وري��ادة �لأعمال 
و�خلطة  �ملجتمعي  ب��دوره��ا  �لكلية 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة ل���دول���ة �لإم������ار�ت 
2021 و�ل�شتعد�د�ت ل�شتقبال �ل� 
�لإعالن  مت  حيث  �ملقبلة  عاما   50

�لتي  �ل�شرت�تيجية  �ل�����ش��ر�ك��ة  ع��ن 
 futureتخدم خطط �مل�شتقبل مع

�لكندية.   city council
فقر�ت  ع��دة  �ل��ت��خ��رج  حفل  ت�شمن 
�ألقاها  ترحيبية  ق�شيدة  بينها  من 
�شالمه  بن  �شعيد  �ل�شاعر  �لطالب 
�لحتفال  فيلم  عر�ض  ثم  �لعامري 

باليوم �لوطني 48 للدولة.
و�أع�������رب �ل���ط���ال���ب �خل���ري���ج حممد 
جمعة �آل علي - يف كلمة �خلريجني- 
ت��ق��دي��ره وزم���الئ���ه �خلريجني  ع��ن 
�حت�شنتهم  �ل���ت���ي  �ل��ك��ل��ي��ة  ل������دور 
ول���ك���و�دره���ا �لأك���ادمي���ي���ة و�لإد�ري������ة 
متميز  ت��ع��ل��ي��م  م����ن  ق���دم���ت���ه  وم������ا 

با�شم  �لعهد  وجدد  وتاأهيل  وتاأطري 
�خلريجني على خدمة �لوطن على 
�لر�شيدة  �لقيادة  وتوجيهات  خطى 
كلية  ع��ن  فيلما  �حل�شور  و�شاهد   .
ب��ني م��ر�ح��ل تطورها  ل���الد�رة  مينا 
مبا  �مل�شتقبلية  وروؤيتها  و�إجناز�تها 

يخدم �شوق �لعمل و�حتياجاته.
ت��ك��رمي �خل��ري��ج��ني حيث متت  ومت 

�شعادة  ر�ع����ي �حل��ف��ل  دع����وة مم��ث��ل 
�شامل  �أحمد  و�شامل  �ل�شايغ  م��ريز� 
�لقا�شي  نبيل  و�ل��دك��ت��ور  �لقي�شي 
تايلور�ملدير  ب����رو�����ض  و�ل����دك����ت����ور 
و�لتطوير  للتخطيط  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
و���ش��م��ان �جل���ودة و�ل��دك��ت��ور �شكندر 
�مل�شنب  وحممد  �لكلية  عميد  �شليم 
و�لت�شجيل  �ل���ق���ب���ول  �إد�رة  م���دي���ر 

�لكلية  خ��ري��ج��ي  ���ش��ه��اد�ت  لت�شليم 
وفدي  وتكرمي  �لتخ�ش�شات  ح�شب 
�لفرن�شية  ن����ورم����ان����دي  ج���ام���ع���ة 
ك��م��ا مت تكرمي   .. وج��ام��ع��ة ج����د�رة 
�ل���ك���و�در �لأك���ادمي���ي���ة و�لإد�ري�������ة يف 
�شعادة  تكرمي  �خلتام مت  ويف  �لكلية 
مريز� �ل�شايغ وتقدمي هدية لر�عي 

�حلفل.

•• ال�شارقة-الفجر:

�عتمدت قرينة �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة، �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد 
9 فرب�ير  �ل�شرطان، يوم  �أ�شدقاء مر�شى  �ملوؤ�ش�ض جلمعية  �لرئي�ض  �لقا�شمي، 
لتحالف  �لعاملي  �ملنتدى  من  �لثالثة  �لدورة  لنطالق  ر�شمياً  موعد�ً   2020
�ل�شارقة  �إم��ارة  �شت�شت�شيفه  �ل��ذي  )�ل�شارية(  �ملعدية  غري  �لأم��ر����ض  منظمات 
مع  بالتعاون  �ل�شرطان  مر�شى  �أ�شدقاء  جمعية  وتنظمه  ف��رب�ي��ر،   11 لغاية 
حتالف منظمات �لأمر��ض غري �ملعدية.  ويهدف �ملنتدى �لذي يقام حتت �شعار 
“ت�شريع �لتقدم يف تنفيذ �للتز�مات �لدولية للوقاية و�حلد من �لأمر��ض غري 
�ل�شيا�شات وتنفيذ �للتز�مات  �ملعدية” �إىل تعزيز �جلهود �لدولية نحو تفعيل 
�ل�شيخة  �ل�شمو  �شاحبة  حر�ض  يعك�ض  مب��ا  و�ل��وط��ن��ي،  �ملحلي  �مل�شتويني  على 
من  �لعامل  دول  م�شاعي  دعم  على  �ل�شرطان  مر�شى  �أ�شدقاء  وجمعية  جو�هر 
�ملن�شة  �ملنتدى  ويعترب  منها.   و�لوقاية  �ملعدية  غري  �لأم��ر����ض  مكافحة  �أج��ل 
�لأبرز �لتي جتمع ممثلني عن �شبكة متنامية من حتالفات منظمات �لأمر��ض 

غري �ملعدية من خمتلف �أنحاء �لعامل لتبادل �ملعارف و�خلرب�ت، وبناء �لقدر�ت 
�مل��ب��ادر�ت ب��ني خمتلف  ت��و�أم��ة  �إىل ج��ان��ب �لبحث يف �شبل  وحت��دي��د �لأول���وي���ات 
�مل�شوؤولة  �مل��ع��دي��ة  غ��ري  �لأم���ر�����ض  ملكافحة  �جل��ه��ود  ب��ه��دف ح�شد  �ل��ت��ح��ال��ف��ات، 
رئي�ض  جعفر،  �شو�شن  �شعادة  وقالت  �لعامل.   يف  �لوفيات  من  عالية   ن�شبة  عن 
جمل�ض �إد�رة جمعية �أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان: “تعترب �لأمر��ض غري �ملعدية 
�جلهاز  و�أمر��ض  و�ل�شرطان  و�ل�شكري  �لدموية  و�لأوعية  �لقلب  �أمر��ض  مثل 
�لتي  �لوفاة  ح��الت  من   70% يف  �ل�شبب  �لعقلية،  و�ل�شحة  �ملزمنة  �لتنف�شي 
حتدث على م�شتوى �لعامل، وت�شع بذلك حتديات هائلة �أمام �ملر�شى وعائالتهم 

وجمتمعاتهم، كما تهدد �إنتاجية �لدول وتوؤثر �شلباً على و�شعها �لقت�شادي«. 
و�أ�شافت: “ميثل �ملنتدى فر�شًة لإبر�ز �أهمية �لتعاون �لعاملي وتقدمي �أ�شاليب 
�شريكز  كما  �مل��ع��دي��ة،  غ��ري  �لأم��ر����ض  ملكافحة  �لعاملية  �خل��ط��ة  لتطوير  فاعلة 
�لعاملية  �خل��رب�ت  من  و�ل�شتفادة  �ملمار�شات  �أف�شل  تبني  �شرورة  على  �ملنتدى 
و�ل�شيطرة عليها و�حلد من  �ملعدية  �لأمر��ض غري  �لوقاية من  لإجناح جهود 
�نت�شارها، مبا يتما�شى مع �لتز�م حتالف منظمات �لأمر��ض غري �ملعدية بتفعيل 

�خلطط �لد�عمة و�ل�شيا�شات �لدولية لهذه �جلهود وتنفيذها«. 
وبدوره قال تود هاربر، رئي�ض حتالف منظمات �لأمر��ض غري �ملعدية: “��شتناد�ً 
�إىل �لنجاح �لكبري �لذي حققه �ملنتدى �لعاملي لالأمر��ض غري �ملعدية يف دورتيه 
�لثالثة مبثابة خطوة د�عمة نحو ح�شد جهود  �ل��دورة  ياأتي تنظيم  �ل�شابقتني، 
منظمات �ملجتمع �ملدين للحّد من �لأمر��ض غري �ملعدية، وتعزيز مكانة �ملنتدى 

باعتباره �ملن�شة �لدولّية �لأبرز جلميع �ملوؤ�ش�شات �ملدنية �ملعنية«. 
2009، على  �ملعدية منذ ن�شاأته يف عام  ود�أب حتالف منظمات �لأمر��ض غري 
�أولويات  �أب���رز  قائمة  على  �ملعدية  غ��ري  �لأم��ر����ض  �إدر�ج  يف  فاعل  ب��دور  �لقيام 
�لعاملي  �ملنتدى  من  �لأوىل  �ل���دورة  �شهدت  وق��د  �ل�شحية،  �لدولية  �ل�شيا�شات 
لالأمر��ض غري �ملعدية عام 2015 �لإعالن عن “وثيقة �ل�شارقة” لالأمر��ض 
�لأمر��ض  من  للوقاية  جهودها  بح�شد  �حلكومات  طالبت  و�لتي  �ملعدية،  غري 
تو�شيع  �ملنتدى عن  �أثمر  �أمن��اط �حلياة، كما  �أم��ر����ض  �ملعدية و�حل��ّد من  غري 
�ملعرفة وتعزيز �ملهار�ت و�لتو��شل بني منظمات وموؤ�ش�شات �لأمر��ض �ملعدية يف 

خمتلف �أنحاء �لعامل. 

 ،2017 ع��ام  �ملعدية  غ��ري  �لأم��ر����ض  لتحالف  �ل��ث��اين  �لعاملي  �ملنتدى  و�نعقد 
�لأم��ر����ض غري  �ملعنية مبكافحة  �مل��دين  �ملجتمع  موؤ�ش�شات  وجمع حتت مظلته 
�ملعدية بهدف �لتح�شري لالجتماع �لرفيع �مل�شتوى لالأمم �ملتحدة لعام 2018 
�إط��الق جائزة  �لأوىل  للمرة  �ل��دورة  �شهدت  �ملعدية. كما  �لأم��ر����ض غري  ب�شاأن 
�ل�شارقة للتميز ملنظمات �ملجتمع �ملدين يف جمال �لأمر��ض غري �ملعدية، �لتي 
لالأمر��ض  �ل�شارقة  وثيقة  يف  �ل��و�ردة  �مل��ب��ادر�ت  وفق  �لعاملة  للمنظمات  مُتنح 
غري �ملعدية. و�شريكز �ملنتدى هذ� �لعام على متكني خطة �لعمل وتنفيذ �حللول 
�شيناق�ض  كما   ، دول��ة  لكل  و�لوطنية  �ملحلية  �لظروف  �ملقرتحة مبا يتالءم مع 
�ملحفزة  �لرئي�شة  �لعو�مل  يف  �ل�شيا�شي  �لقت�شاد  ودور  �مل��دين،  �ملجتمع  نظرة 
��شتجابة  �آل��ي��ات  جم��ال  يف  �لفجو�ت  �شّد  يف  ت�شهم  �أن  �شاأنها  من  �لتي  للتغيري 
�لأمر��ض غري �ملعدية. ينعقد �ملنتدي يف دورتة �لثالثة مب�شاركة وح�شور �أكرث 
من 400 م�شارك ممثلني عن منظمات �ملجتمع �ملدين و�حلكومي �ملتخ�ش�شة 
بالأمر��ض غري �ملعدية ، للعمل على تعزيز عالقات �لتعاون بني �ملنظمات غري 

�حلكومية �لدولية وخرب�ء �لأمر��ض غري �ملعدية يف جميع �أنحاء �لعامل.

برعاية حمدان بن را�شد

تخريج الدفعة الأوىل من كلية مينا لالإدارة يف دبي

ت�شت�شيفه اإمارة ال�شارقة لغاية 11 فرباير

جواهر القا�سمي تعتمد 9 فرباير املقبل موعدًا لنطالق املنتدى العاملي لتحالف منظمات الأمرا�س غري املعدية

•• دبي- وام:

�لتعلم  7 جنوم مبجال  بفئة  �لإ�شعاف  دبي خلدمات  موؤ�ش�شة  ف��ازت 
�ملوؤ�ش�شي و�ملقارنة �ملرجعية �شمن مبادرة يف دبي نتعلم - م�شروع رحلة 
�لبتكار �لتي �أطلقها �ملجل�ض �لتنفيذي دبي - وذلك خالل م�شاركتها 
مب�شروع �نطالقة نحو �لقمر. وقامت �ملوؤ�ش�شة ببناء وتطوير منظومة 
�بتكار متكاملة و متجددة على م�شتوى عاملي بناء على تبني �أف�شل 
 Google ملمار�شات �ملحلية و �لعاملية يف �ملوؤ�ش�شات �لعاملية ك�شركة�
�إ�شافة �إىل  وذلك يف �طار ��شتعد�دها ملرحلة ما بعد �خلم�شني عاما 
��شتيعاب �لتوجهات �مل�شتقبلية للدولة و �لإم��ارة و �لتي تربز �لتز�م 
ود�عمة  ت�شاركية  عمل  بيئة  ببناء  �لإ�شعاف  خلدمات  دب��ي  موؤ�ش�شة 

و�لتحفيز  �لتمكني  خ��الل  م��ن  و�ملبتكرين  و�مل��وه��وب��ني  للموظفني 
للو�شول  لهم  �لفر�ض  توفري  و  �ملبتكرة  �ملو�هب  لإكت�شاف  �ل�شعي  و 
�أعلى م�شتويات �لتناف�شية من خالل �لبحث و�لتطوير، و�إن�شاء  �إىل 
�ل�شر�كات و تبني �ملرونة �ملوؤ�ش�شية. وهناأ �شعادة خليفة �لدر�ي �ملدير 
�ملطوع  عائ�شة  �لدكتورة  برئا�شة  �لعمل  فريق  للموؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
�لذي  �لعمل  وفريق  �ملوؤ�ش�شي  و�لتميز  �لإ�شرت�تيجية  مكتب  مديرة 
�د�رة �مل�شاريع و�جلودة  �شم نخبة من �ملوظفني �ملتميزين يف جمال 
و�لبتكار و�لطب �لطارئ .. على جهودهم �ملثمرة حتى �حل�شول على 
�مل�شاركة وفقا  �ملبادر�ت  تقييم  �لأعلى يف  �لدرجة  7 جنوم وهي  فئة 
ما  �ملوؤ�ش�شة  يف  �لد�خلي  �لفريق  على  �لعتماد  و  �لعاملي  تريد  ملنهج 

�شاهم يف توفري �أكرث من مليوين درهم.

•• دبي -وام:

نظم مركز منوذج دبي، �لتابع لالأمانة �لعامة للمجل�ض �لتنفيذي 
�أن  قبل   ،  2019 ح��م��د�ن  ملتقى  متعاملي  حلقة  دب���ي،  لإم����ارة 
9 �ملر�شحة  �ل�  يعلن عن �إغالق باب ت�شويت �جلمهور للمبادر�ت 
للحكومة  ب���ن حم��م��د  ح���م���د�ن  ب��رن��ام��ج  “ر�ية  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
�لذكية”، و�لتي مت �ختيارها من �أ�شل �أكرث من 70 مبادرة عملت 

عليها �جلهات �حلكومية �مل�شاركة لتح�شني 40 خدمة رئي�شية.
و�إي��ج��اد حلول  �حل��ك��وم��ي  �لعمل  تطوير  �إىل  �ل��ربن��ام��ج  وي��ه��دف 
لروؤية  ترجمة  �حل��ك��وم��ي��ة،  �خل��دم��ات  مب�شتوى  ترتقي  ناجحة 
رئي�ض  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” ، وتوجيهات 
عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
و�أفر�د  �ملتعاملني  �شعادة  بتحقيق  �لتنفيذي،  �ملجل�ض  رئي�ض  دبي 
للحكومة  حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  “برنامج  تنظيم  وي��ت��م  �ملجتمع. 
�لذكية” �شنويا لتكرمي خمتلف �جلهات �ملحلية وتقدير �جلهود 
�ملبذولة يف حت�شني �خلدمات �حلكومية و�لتعرف على �لإجناز�ت 
�ملبادر�ت  خالل  من  وذل��ك  حتقيقها،  مت  �لتي  �ملمار�شات  و�أف�شل 
�لتي �أطلقتها �لدو�ئر و�جلهات �حلكومية و�لتي كان عددها 70 
رئي�شية،  خدمة   40 لتح�شني  �جلهات  هذه  عليها  عملت  مبادرة 
حيث مت تر�شيح 9 مبادر�ت هذ� �لعام. ومت خالل �للقاء ��شت�شافة 
بالإ�شافة  �مل�شتهدف  �جلمهور  من  �ختيارهم  مت  متعامل   500
�أر�ءهم و�قرت�حاتهم حول  �إىل متعاملي �خلدمات، حيث �شاركو� 
�ملتعاملني  لقاء  �إد�رة  ومت  �ملر�شحة.  و�خل��دم��ات  �مل��ب��ادر�ت  �أهمية 
باب  فتح  مت  حيث   /Focus Group/ تركيز  كمجموعات 
ب�شكل  تقييمها  ومت  �ملر�شحة  �مل��ب��ادر�ت  ح��ول  و�لأ�شئلة  �لنقا�ض 
عملية  حيادية  من  و�لتاأكد  �ملتعاملني،  جميع  قبل  من  م�شتقل 

�لتقييم من قبل جلنة خارجية.
وت�شمنت جلنة تقييم “ر�ية برنامج حمد�ن بن حممد للحكومة 
مبا  �حلكومية  �جل��ه��ات  خمتلف  م��ن  �مل�شوؤولني  نخبة  �لذكية”، 
ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �لفال�شي،  بلهول  �شعادة خلفان  فيهم 
�ملجل�ض  ع�شو  ثنية،  ب��ن  م��اج��د  م��رمي  و���ش��ع��ادة  للم�شتقبل  دب��ي 
�لوطني �لحتادي و�أحمد مفتاح، مدير �إد�رة �حل�شابات �لعامة يف 
د�ئرة �ملالية بحكومة دبي، وفاطمة �جلا�شم �أول �إمار�تية معتمدة 

يف جمال ت�شهيالت ذوي �لإعاقة ويف جمال �لتنمية �لد�جمة.
مركز  �أول  مدير  �ل�شويدي،  �إمي��ان  قالت  �ملو�شوع،  على  وتعليقا 
منوذج دبي: “نود �أن ن�شكر �جلميع على م�شاركتهم يف �لت�شويت، 
�لعام  هذ�  �عتمدناها  �لتي  �لت�شويت �جلديدة  �آلية  حيث حققت 
جناحا كبري�، يف حني متكن �ملتعاملني �مل�شتهدفني من متعاملي 
�لتي  �ملتميزة  للمبادرة  فقط  �لت�شويت  �ملر�شحة  �مل��ب��ادر�ت  ه��ذه 

�شاهمت يف �إ�شعادهم وت�شهيل جتربتهم عند تلقي �خلدمات«.
�ملر�شحة،  �حلكومية  �جلهات  لكافة  “نبارك  �ل�شويدي:  و�أ�شافت 
ونتمنى لهم �لتوفيق خالل �لفرتة �لقادمة، ونتطلع قدما ملعرفة 
ب��ن حممد  ح��م��د�ن  “برنامج  ر�ي���ة  ع��ل��ى  �شتح�شل  �ل��ت��ي  �جل��ه��ة 
للحكومة �لذكية” لهذ� �لعام، و�لتي �شيتم �لإعالن عنها يف ملتقى 
حمد�ن 2020. وتعترب ر�ية برنامج حمد�ن بن حممد للحكومة 
�لذكية د�عما �أ�شا�شية وحافز� لتعزيز م�شريتنا �لر�ئدة و�لر�مية 
�إىل تطوير �خلدمات �حلكومية و�لرتقاء بها لتعك�ض مكانة دبي 
�لعاملية«. من جانبه �أكد �شعادة خلفان بلهول �لفال�شي �أهمية حلقة 
�آر�ء  متعاملي ملتقى حمد�ن كونها فر�شة مميزة لالطالع على 
�حلكومية،  و�خلدمات  �ملبادر�ت  حول  �ملجتمع  و�أف��ر�د  �ملتعاملني 
و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات  ملختلف  يعد حافز� مهما  �مللتقى  �أن  مو�شحا 
�حلكومية بتطوير خدماتها و�لرتقاء باأد�ئها �حلكومي. و�أ�شاف: 
مبادرة  �أف�شل  تقييم  عملية  يف  �لعام  ه��ذ�  �مل�شاركة  “ي�شرفني 
حكومية يف �إمارة دبي لعام 2019 و�مل�شاهمة يف تطوير �خلدمات 
يف  �لأ���ش��ع��د  �ل���دول  م�شاف  �ىل  دب��ي  ب��اإم��ارة  للو�شول  �حلكومية 
�لعامل، �إذ ن�شعى د�ئما يف �إمارة دبي �إىل تعزيز �لبتكار �لذي �أ�شبح 

ركيزة �أ�شا�شية لدعم م�شرية �لتنمية �مل�شتد�مة«.
“تعترب حلقة   : ثنية،  بن  ماجد  م��رمي  �شعادة  قالت  من جهتها، 
متعاملي ملتقى حمد�ن، خطوة نوعية ت�شهم يف تقييم �خلدمات 
دبي  �إم���ارة  يف  �ملحلية  �جل��ه��ات  خمتلف  تطلقها  �لتي  �حلكومية 
�لأمر �لذي يدعم �جلهود �ملبذولة �إىل تعزيز �خلدمات �حلكومية 
وندعو  �حتياجاته.  م��ع  يتو�ئم  مب��ا  �ملتعامل  بتجربة  و�لرت��ق��اء 
جميع �جلهات �حلكومية �إىل تر�شيخ ج�شور �لتعاون بني خمتلف 
متطلباتهم  �إىل  و�لتعرف  �ملجتمع  و�أف���ر�د  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 
تدعم  ر�ئ����دة  حكومية  خ��دم��ات  ت��ط��وي��ر  يف  ي�شاهم  �ل���ذي  �لأم����ر 

م�شرية �لبتكار وتعزز �لأد�ء �حلكومي«.
وبدورها قالت فاطمة �جلا�شم : “يعد برنامج حمد�ن بن حممد 

للحكومة �لذكية حمرك رئي�ض للدو�ئر و�لهيئات �حلكومية نحو 
م�شريتنا  يف  �حلكومية  �خلدمات  منظومة  حت�شني  يف  �مل�شاهمة 
للمركز �لأول. و�شهدت من خالل م�شاركتي يف جلنة حتكيم حلقة 
على  �جلهات  كل  حر�ض  م��دى   2019 حمد�ن  ملتقى  متعاملي 
�إ�شعاد �ملتعاملني يف �لإمارة ومو�كبتهم للتطور �لتكنولوجي لهذ� 
للتو��شل  �لهام مبثابة من�شة وطنية  ويعد هذ� �حلدث  �لع�شر. 
�أع��رب عن عمق  �أن  �أود  �ملنرب  ه��ذ�  و�ملتعاملني. وم��ن  بني �جلهات 
�متناين ل�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن �آل مكتوم، على حر�شه 

�لد�ئم خللق بيئات تناف�شية ت�شع دبي يف �ملقدمة«.
�لربنامج يف خلق  �أهمية  “تتمثل  مفتاح:  �أحمد  قال  ناحيته  من 
تطوير  ��شتباقية  على  �حلكومية  �جلهات  يحفز  حكومي  �شلوك 
خدمات حكومية تلبي �حتياجات �ملتعاملني بجودة وكفاءة عالية 
و�أ�شلوب مبتكر، ذ�ت قيمة م�شافة �جتماعيا �أو �قت�شاديا �أو بيئيا 
وغريها من �ملجالت. و�جلدير بالذكر �أن فكرة �جلائرة تبلورت 
يف ن�شخة عام 2019 وذلك بتطوير منظومة �لتقييم ومن �أهم 
�أهد�فها ��شتق�شاء ر�أي �ملتعاملني �لفعليني لهذه �ملبادر�ت ومدى 
حلقة  يف  �ملتعاملني  ه��وؤلء  �إ���ش��ر�ك  �أن  حيث  وتوقعاتهم،  ر�شاهم 
منظومة  ب��ارت��ق��اء  �شاهم  ق��د   2019 ح��م��د�ن  ملتقى  متعاملي 

�لتقييم �إىل م�شتويات عابية يف �مل�شد�قية و�ل�شفافية.« .
وتعد �حللقة من�شة لإ�شر�ك متعاملي حكومة دبي يف �ختيار �لفائز 
بر�ية برنامج حمد�ن بن حممد للحكومة �لذكية 2019، حيث 
�شيتم تقييم �ملبادر�ت بح�شب 3 معايري مبا فيها تلبية �حتياجات 
ت�شميم  يف  �لإب����د�ع  وم���دى  �خل��دم��ة  م��ن  وتوقعاتهم  �ملتعاملني 
وتطبيق �ملبادرة و�لأثر و�ل�شتد�مة: �أثر �ملبادرة يف حت�شني جتربة 
قد  كانت  حكومية  جهات   8 وتر�شحت  �خل��دم��ة.  على  �حل�شول 
برنامج  ر�ي��ة  على  بهدف �حل�شول  مبادر�ت،   9 تر�شحت مقدمة 
قائمة  وت�شمنت   ،”2019 �لذكية  حمد�ن بن حممد للحكومة 
من  �لإلكرتونية  �جلرمية  م��ب��ادرة  �ملر�شحة،  و�مل��ب��ادر�ت  �جلهات 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي، ومبادرتي نول بال�ض وتك تاك�شي من 
�ملرئي من حماكم  “�لت�شال  هيئة �لطرق و�ملو��شالت، ومبادرة 
�لذكية -مياه- من هيئة كهرباء ومياه  دبي، ومبادرة �ل�شتجابة 
دبي، ونظام مالك من د�ئرة �لأر��شي و�لأمالك، ونظام ترخي�ض 
من  �لفورية  و�لرخ�شة  بدبي،  �ل�شحة  هيئة  من  �لذكي  �لأف���ر�د 

�قت�شادية دبي، و�ملن�شق من جمارك دبي.

•• راأ�س اخليمة- الفجر :

��شتقبل جمعة �ملاجد رئي�ض مركز جمعة �ملاجد للثقافة و�لرت�ث 
من جامعة غرناطة يف غرناطة، وجامعة  وف��د�ً  �لأول  �أم�ض  يوم 
�خل��اط��ري مدير  ر����ش��د  �لأ���ش��ت��اذ  ي�شم  م��دري��د،  كومبلوتن�شي يف 
�لرب�مج يف موؤ�ش�شة �لثقافة �لإ�شالمية و�لت�شامح �لديني مبدريد 
�لعربية  �ل��در����ش��ات  رئ��ي�����ض ق�شم  ك��ام��ار�  �إن��د�ل��ي��خ��ي��و  و�ل��دك��ت��ور 
و�لإ�شالمية يف جامعة غرناطة، و�لدكتورة �إيفا �شان�شو من ق�شم 
نظريات �لتاريخ و�جلغر�فيا �ل�شيا�شية، كما �شم �لوفد 20 طالباً 
وطالبة من �جلامعتني. بد�أت �لزيارة بعر�ض تقدميي عن �ملركز 

ومقتنياته، ثم جولة يف �أق�شام �ملركز �شملت �ملكتبات �خلا�شة �لتي 
كتاب  �أق���دم  �ملطبوعات منها  ن���و�در  م��ن  ع���دد�ً  �ل��وف��د  فيها  �شاهد 
مطبوع يف �ملركز �شنة 1586م، ون�شخة من كتاب �لقانون �ملطبوع 
يف روما �شنة 1593م، ون�شخة من �لإجنيل طبعت يف بريوت �شنة 
و�شاهد ن�شخاً  �لأ�شلية  �ملخطوطات  �لوفد خز�نة  وز�ر  1887م. 
حتدث  �للقاء  وخ��الل  �لذهب.  مباء  كتبت  �لتي  �ملخطوطات  من 
�لتي  و�أن�شطته  و�أه��د�ف��ه  ون�شاأته  �ملركز  عن  للوفد  �ملاجد  جمعة 
�لطالب  �أ�شئلة  ع��ن  و�أج���اب  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  بها يف خمتلف  يقوم 
حول قائمة كتب �ل�شعر �لأندل�شية �لتي يقتنيها �ملركز. وقد عرب 
�ملاجد،  جمعة  به  يقوم  �ل��ذي  و�لعمل  باملركز  �إعجابه  عن  �لوفد 

وقالو�: “لقد �شمعنا �ليوم معلومات عن �إ�شبانيا مل نكن نعرفها 
من قبل”. كما دعا �لدكتور كامار� �إىل فتح �آفاق �لتعاون �لثقايف 
بني �ملركز و�جلامعات �لإ�شبانية، حيث يوجد �لكثري من �ملجالت 
و�لأن�����ش��ط��ة �مل�����ش��رتك��ة �ل��ت��ي مي��ك��ن �أن تفيد يف ت��ب��ادل �خل���رب�ت، 
خ�شو�شاً يف جمال �للغة �لعربية. ويف ختام �لزيارة �أهدى �ملركز 
للجامعتني جمموعة من �لكتب باللغة �لعربية، �لتي قابلها �شكر 
عميق من �لوفد. ومما يجدر ذكره �أن هذه �لزيارة جرى تنظيمها 
بالتن�شيق مع موؤ�ش�شة �لثقافة �لإ�شالمية و�لت�شامح �لديني، وهي 
موؤ�ش�شة �إ�شبانية يف مدريد تتبع للهيئة �لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية 

و�لأوقاف يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

•• ال�شارقة -وام:

ز�ر معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي وزير �لتغري 
�لذي   8 �شو�حي  مهرجان  فعاليات  و�لبيئة  �ملناخي 
يف  بال�شارقة  و�ل��ق��رى  �ل�شو�حي  ���ش��وؤون  د�ئ��رة  تنظمه 

حديقة �لنوف.
�ملناخي  �لتغيري  وز�رة  �شر�كة  �إط���ار  يف  �ل��زي��ارة  وت��اأت��ي 

و�لبيئة مع �ملهرجان وتخ�شي�ض جناح خا�ض للوز�رة.
وتفقد م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ث��اين �ل��زي��ودي ج��ن��اح �ل���وز�رة 
�شامل  بن  خمي�ض  �شعادة  ير�فقه  �ملهرجان  يف  �مل�شارك 
�ل�����ش��وي��دي رئ��ي�����ض د�ئ����رة ����ش���وؤون �ل�����ش��و�ح��ي و�لقرى 

بال�شارقة و�حل�شور خمتلف فعاليات �ملهرجان و�لتقى 
ممثلي �جلهات �مل�شاركة .. م�شتمعا �إىل �شرح عن طبيعة 
حجم  على  و�ط��ل��ع  �ملقدمة  �لفعاليات  و�أب���رز  �مل�شاركة 
�لأن�����ش��ط��ة �مل��ق��دم��ة ل��الأ���ش��ر يف ج��و ع��ائ��ل��ي ي��خ��دم كافة 

�أفر�دها ويلبي �أذو�قها و�حتياجاتها .
�لزيودي  �إىل معايل  �ل�شويدي  �شامل  بن  وق��دم خمي�ض 
للعام  وتو��شله  �شو�حي  مهرجان  تنظيم  ح��ول  فكرة 
�لثامن و�لذي ي�شتهدف �لأ�شر وتعزيز �لتو��شل �لد�ئم 

بينهم يف ن�شيج �جتماعي .
و�لقرى  �ل�شو�حي  �شوؤون  د�ئرة  �لزيودي جهود  وثمن 

يف تنظيمها للمهرجان وكل �جلهات �مل�شاركة .

مركز منوذج دبي ينظم حلقة متعاملي ملتقى حمدان 2019 

جمعة املاجد ي�ستقبل وفدًا اأكادمييًّا من جامعات اإ�سبانيا

وزير التغري املناخي يزور 
مهرجان �سواحي 8 بال�سارقة
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•• منطقة الظفرة - لطيفة جابر

�مل���ل���ي���ون  بجو�ر  ����ش���ارع  ����ش��ت��ط��اع   
مهرجان  يف  �لإب���ل  مز�ينة   من�شة 
ير�شم  �أن  ز�ي����د  مب��دي��ن��ة  �ل��ظ��ف��رة 
مكانته باأحرف من ذه��ب  ويجذب 
تعقد  ف��ع��ل��ي��ه  ي��وم��ي��ا  �لآلف  �إل���ي���ه 
�ل�������ش���ف���ق���ات وف����ي����ه ت����ت����و�ف����ر �أه����م 
�أ�شهر  تتو�جد  وب��ج��و�ره  �خل��دم��ات 
باملاليني   تقدر  �لتي  �لإب��ل  مز�يني 
يف  م�������ش���ارك  �أو  ل���ز�ئ���ر  مي��ك��ن  ول 
�أو  ي��ق�����ش��ده  �أل  ف��ع��ال��ي��ات��ه  �إح�����دى 
�أجو�ء  من  منه  يفوح  مبا  ي�شتمتع 
عالمة  �أ�شبح  كما  ممتعة،  تر�ثية 
ف��ارق��ة ل��دى �أ�شهر م��الك �لإب���ل يف 
ي�شمه  مل��ا  لي�ض  �لعربية،  �جل��زي��رة 
�لإب���ل فح�شب  �أج��م��ل مز�ينات  م��ن 
بل لكونه ملتقى وقبلة لكل ع�شاق 

�لرت�ث و�لأ�شالة و�جلمال.
�ل�شارع  �مل�شاء يتحول  �ق��رت�ب  ومع 
و�أ�شخا�ض  ت��ت��وق��ف  ل  ح��رك��ة  �ىل 
ت�����ش��ت��ع��ر���ض جمالها  و�ب����ل  ت��ت��ز�ي��د 
ت��ت��ل��ه��ف لق��ت��ن��ا���ض فر�شة  وجت����ار 
وخارجها  �ل��دول��ة  د�خ��ل  من  وزو�ر 
�شو�ء  �لب������ل  مب�������ش���ري�ت  ت�����ش��ت��م��ع 
�ملقامة  �لب����ل  م��ز�ي��ن��ة  �ل��ف��ائ��زة يف 
����ش���م���ن ف����ع����ال����ي����ات �مل�����ه�����رج�����ان �و 
م�شري�ت ل�شتعر��ض �لبل �ملتميزة 
قبل  ر�بحة  �شفقة  �قتنا�ض  بهدف 

بدء مناف�شات �شوط �جلمل .
�ملهريي  عا�شد  ب��ن  حممد  وي��وؤك��د 
�لإب����ل يف مهرجان  م��ز�ي��ن��ة  م��دي��ر 
�مل���ل���ي���ون من  �����ش����ارع  �أن  �ل���ظ���ف���رة  
مهرجان  يف  �مل���م���ي���زة  �ل���ع���الم���ات 
لكافة  بالفعل  وم��ق�����ش��د�  �ل��ظ��ف��رة  
�ملو��شفات  ذ�ت  ب���الإب���ل  �مل��ه��ت��م��ني 

�خل��ا���ش��ة و�مل��ت��م��ي��زة  م��و���ش��ح��ا �أن 
���ش��ه��دت �شفقات  �مل��ا���ش��ي��ة  �ل���ف���رتة 
ب��ع�����ش��ه��ا مت �لإع�������الن عنه  ك���ب���رية 
و�ل��ب��ع�����ض �لآخ����ر مل ي��ت��م �لإع���الن 
�أن����ه ل توجد  ع���ن ق��ي��م��ت��ه م�����ش��ري� 
قيمة  ع�����ن  دق���ي���ق���ة  �إح�������ش���ائ���ي���ات 
�ل�شفقات  ولكن ح�شب �ملتو�رد من 
بع�ض  قيمة  ف���اإن  ب��الإب��ل  �ملهتمني 
�ل�����ش��ف��ق��ات �ل���ت���ي ���ش��ه��دت��ه��ا �لأي�����ام 
�ملا�شية جتاوزت 20 مليون درهم .

�لبيع  �أن ح��رك��ة  �مل��ه��ريي  و�أ����ش���اف 
خالل  كبري  ب�شكل  تز�يد  و�ل�شر�ء 
�لتعديالت  بف�شل  �ملا�شية  �لي���ام 
�لخرية �لتي �قرتها �للجنة �لعليا 
لها  وكان  �لظفرة  ملهرجان  �ملنظمة 
�لبيع  ح��رك��ة  زي���ادة  يف  كبري  ف�شل 
وهو ما ظهر و��شحا لدى ك�شوفات 
�للجنة �خلا�شة بعمليات نقل �مللكية 
نقل  �للجنة  خ��الل  م��ن  يتم  حيث 
�لقدمي  مالكها  م��ن  �لناقة  ملكية 
ذكر  دون  فقط  �جلديد  �ملالك  �ىل 

قيمة �ل�شفقة وعمليات �لبيع .
وع��ل��ى ���ش��ارع �مل��ل��ي��ون �جل��م��ي��ع ر�بح 
كبري  �����ش����وق  �ىل  حت������ول  �ن  ب���ع���د 
ومتنوعة  خمتلفة  ����ش��ن��اف  ي�شم 
�ل�شارع  ي��ج��ذب  �ل��ت��ج��ار ح��ي��ث  م��ن 
ل�شر�ء  �لذهبية،  �لفر�ض  مقتن�شي 
�أ�شهمها  ت���رت���ف���ع  �أن  مي���ك���ن  �إب������ل 
وحت�����ش��د �أمل���الي���ني وذل����ك ب��ع��د �أن 
ف��ارق��ة يف حياتهم،  ع��الم��ة  �أ���ش��ب��ح 
�لعمر،  ���ش��ف��ق��ة  ع��ق��د  م���ن  ف��م��ن��ه��م 
وه��ن��اك م��ن �أ����ش���اع ف��ر���ش��ة ذهبية 
لقتنا�ض ناقة متميزة ترفع �أ�شهم 
�إبله �مل�شاركة، وهناك �لقنا�ض �لذي 
و�غتنمها  �إل  ف��ر���ش��ة  �أي  ي���دع  مل 
�لتاجر  ق��ط��ع��ان��ه وه��ن��اك  ل��ت��دع��ي��م 

للم�شاركني  خ��دم��ات��ه  ي��ق��دم  �ل���ذي 
�مل����ح����الت  �ىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  ه�������ذ� 
تت�شابق  �لتي  �لتجارية  و�ل�شركات 
لتقدمي خدماتها وتلبية �حتياجات 
د�خل  من  �شو�ء  و�مل�شاركني  �ل��زو�ر 

�لدولة �و خارجها .
�لإبل  مالكي  حديث  �ل�شارع  ويظل 
و�مل��ه��ت��م��ني ب��ه��ا ل��ي�����ض خ���الل فرتة 
�متد�د  على  ب��ل  فح�شب  �مل��ه��رج��ان 
�ملهرجان  موعد  يحني  حتى  �ل��ع��ام 
�لتايل كونه  �أحد �لعالمات �ملميزة 
يف م��وق��ع �مل��ه��رج��ان وي��ح��ر���ض كل 
ز�ئ������ر ع���ل���ى زي����ارت����ه و�ل���ت���ج���ول يف 
�رجاءه وم�شاهدة  �حلركة �لدوؤوبة 

�لتي ي�شهدها يوميا قبل مغيب كل 
�شم�ض حتى �لجانب ل تتو�نى عن 
�لتذكارية  �ل�شور  و�لتقاط  زيارته 
��شتعر��شات  متابعة  بجانب  ف��ي��ه  

�لبل �ملزيونة عليه
بف�شل جهود  �ملليون  �شارع  وحت��ول 
للمهرجان،  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة 
�خلدمات  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��دي��ن��ة  �إىل 
عزب  على جانبيه  تنت�شر  و�ملر�فق، 
جمل�ض  دول  م���ن  �لإب�����ل  �أ����ش���ح���اب 
�لتعاون �خلليجي و�ل�شرق �لأو�شط 
للم�شاركة يف  كان ذلك  �شو�ء  كافة، 
�لإبل،  ملز�ينة  عاملي  مهرجان  �أك��رب 
لعر�ض  �ملنا�شبة  تلك  ل�شتغالل  �أم 

للبيع،  متميزة  �إب��ل  م��ن  لديهم  م��ا 
فر�شة  ي��وف��ر  �مل��ه��رج��ان  �أن  خا�شة 
ك��ب��رية ب��وج��ود �أ���ش��ه��ر م��الك �لإبل 
و�ملهتمني باقتناء �أف�شل �ل�شاللت 
�إىل ما  و�أجمل »�ملزيونات«، لتن�شم 
ميلكونه من �إبل تتميز مبو��شفات 
جمالية يعرفها جيد�ً ع�شاق �لإبل.

�لنهائي  �ل�����ش��ب��اق  ن��ت��ائ��ج  �إع������الن   
لبطولة �ل�شلوقي �لعربي �لرت�ثي

يف  �لنهائي  �ل��ت��ح��دي  ���ش��وط  �شهد   
م�����ش��اب��ق��ة �ل�����ش��ل��وق��ي �ل��ع��رب��ي قوة 
�مل��ت�����ش��اب��ق��ني يف موقع  ب���ني  ون���دي���ة 
ز�يد  مدينة  م�شمار  على  �ل�شباق 
قبل �أن تعلن جلنة �لتحكيم  نتائج 

�شوط للذكور و�شوط لالإنات لفئات 
�حل�ض و�لأري�ض.

�لذكور  �شوط  مناف�شات  و�أ���ش��ف��رت 
عن فوز “مبدع24-” ملالكه �أحمد 
�لثاين  �مل��رك��ز  ويف  ق��ط��ام��ي،  ح�شن 
عبد�هلل  مل��ال��ك��ه  “خطاف16-” 
�لثالث  �ملركز  ويف  �لبلو�شي،  ح��ارب 
حمد  خليفة  ملالكه  “�ملرتو15-” 

�ل�شام�شي.
باملركز  ج���اءت  �لإن�����اث،  ���ش��وط  ويف 
“جمرة64-” ملالكها جمعة  �لأول 
�لثاين  �مل���رك���ز  ويف  ف���اي���ل،  خ���اط���ر 
حمد  �شيف  ملالكه  “�إنعا�ض86-” 
�ل�شام�شي، و�ملركز �لثالث “جندة-

�ملر  بن  ز�يد  �ل�شيخ  119” ملالكه 
�آل مكتوم.

و�أو�شح حمد �لغامن، مدير بطولة 
�لرت�ثي،  �لعربي  �ل�شلوقي  �شباق 
�أن����ه ���ش��ي��ت��م ت���وزي���ع �جل���و�ئ���ز وفقاً 
فح�ض  نتائج  قبل  م��ن  لعتمادها 
غري  �ملن�شطات  م��ن  وخ��ل��وه��ا  �ل���دم 

�لقانونية.
�لعربي  �ل�شلوقي  ���ش��ب��اق  �أن  وق���ال 
يعد من �أكرث �ملناف�شات �لتي ت�شهد 
�لفعاليات  �شمن  جماهرييا  رو�ج��ا 
�شهد  حيث  للمهرجان،  �مل�شاحبة 
قوية،  مناف�شات  �لعام  هذ�  �ل�شباق 
يف  �شلق   98 م�����ش��ارك��ة  �شجل  وق���د 
“�لت�شفيات”،  �لتاأهيلي  �ل�شباق 
من  �شلقا   15 م��ن��ه  ت��اأه��ل  و�ل����ذي 
�لذكور و15 من �لإناث للم�شاركة 
يف �ل�شباق �لنهائي �لذي مت �إقامته 

م�شاء �أم�ض �جلمعة.
 

اإعالن نتائج مزاينة التمور
و�ملزروعي  �ل�شي�شي  ق��م��ة  يف  �مل���رر 
ع��ل��ى �ل��دب��ا���ض و�ل��ع��ري��اين يح�شد 

�خلال�ض و�لفر�ض
مهرجان  يف  �لتحكيم  جلنة  �أعلنت 
مز�ينة  م�����ش��اب��ق��ة  ن��ت��ائ��ج  �ل��ظ��ف��رة 
فعاليات  ���ش��م��ن  �مل���ق���ام���ة  �ل���ت���م���ور 
م��ه��رج��ان �ل��ظ��ف��رة  و�ل��ت��ي �شهدت 
�إق����ب����ال ك���ب���ري� م���ن �مل�������ش���ارك���ني يف 
“�لفر�ض  �لأرب��ع��ة:   �ملز�ينة  فئات 
و�لدبا�ض”،  و�خل��ال���ض  و�ل�شي�شي 
تقدمي  على  مت�شابق  ك��ل  وح��ر���ض 
جتذب  �لتمور  من  �بتكارية  من��اذج 
يف  �مل�شابقة  ملوقع  و�ل��ز�ئ��ر  �مل�شاهد 
مزيد  ��شفى  مم��ا  �ل�شعبي  �ل�شوق 
من �لقوة على �مل�شابقة قبل �ن تعلن 

�لفائزين  ����ش��م��اء  �ل��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة 
حيث  �أ�شفرت مز�ينة متور �لفر�ض 
ع����ن ف�����وز ���ش��ل��ط��ان ���ش��ع��ي��د حممد 
�لأول،  ب��امل��رك��ز  �ل��ع��ري��اين  �شلطان 
�شعيد  ح��م��ي��د  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  ويف 
حم���م���د ���ش��ل��ط��ان �ل����ع����ري����اين، ويف 
�ملركز  �لثالث �شعيد حموده خمي�ض 
مطر  �ل��ر�ب��ع  �ملركز  ويف  �لعرياين، 
ويف  �ل�شام�شي،  حممد  مفتاح  علي 
بتال  �شلطان  بتال  �خلام�ض  �ملركز 

مبارك �ملرر.
ويف مز�ينة متور �ل�شي�شي، ح�شلت 
مبارك  ح��م��ده  �لول  �مل���رك���ز  ع��ل��ى 
�لثاين  �مل���رك���ز  ويف  �مل������رر،  م�����ش��ب��ح 
�ح���م���د م��ك��ت��وم ف���ن���دي غ����امن ، ويف 
جابر  ���ش��امل  �شعيد  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز 
حممد  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  ويف   ، �شعيد 
ويف  �ملن�شوري،  دمينه  حمد  �حمد 
�ملركز �خلام�ض فار�ض مكتوم فندي 
غامن �مل��زروع��ي. ون��ال �ملركز �لأول 
حمد�ن  �خلال�ض  مت��ور  مز�ينة  يف 
�ملركز  ويف  �لعرياين،  �شعيد  حممد 
�لثاين عبيد �شعيد ن�شيب �ملزروعي، 
م�����وزه حممد  �ل���ث���ال���ث  �مل���رك���ز  ويف 
عف�شان �ملزروعي، ويف �ملركز �لر�بع 
���ش��ع��ي��دة ب��ل��و���ض حم��م��د �مل���زروع���ي، 
�ملركز �خلام�ض عائ�شه خمي�ض  ويف 
متور  مز�ينة  يف  �أم��ا  �ملهريي.  علي 
من  �لأول  �ملركز  كان  فقد  �لدبا�ض 
ن�شيب �شلهام حرمو�ض �ملزروعي، 
مكتوم  م�����وزه  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  ويف 
�لفندي �ملزروعي، ويف �ملركز �لثالث 
�شماء عبد�هلل ب��ر�ك �مل��زروع��ي، ويف 
���ش��امل جابر  �ل��ر�ب��ع مباركة  �مل��رك��ز 
�خلام�ض  �مل���رك���ز  ويف  �مل���ن�������ش���وري، 

حممد قماد ر��شد �ملن�شوري.

•• ال�شارقة-وام:

ت����ر�أ�����ض ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
حم��م��د ب���ن ���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي ويل 
ع��ه��د ون��ائ��ب ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة رئي�ض 
�ل�شارقة  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�ض 
بن  ع��ب��د�هلل  �ل�شيخ  �شمو  وبح�شور 
���ش��امل ب��ن ���ش��ل��ط��ان �ل��ق��ا���ش��م��ي نائب 
�ملجل�ض  رئي�ض  نائب  �ل�شارقة  حاكم 
�لتنفيذي �شباح �م�ض جل�شة �ملجل�ض 
�لأ���ش��ب��وع��ي��ة وذل����ك يف م��ك��ت��ب �شمو 

�حلاكم.
وبعد �أن �شادق �ملجل�ض على حم�شر 
ع����دد� من  �ع��ت��م��د  �ل�����ش��اب��ق��ة  جل�شته 
�مل����ق����رتح����ات �مل����ق����دم����ة م�����ن د�ئ������رة 
�ل�شارقة  يف  �لجتماعية  �خل��دم��ات 
�أف�شل  �آلياتها وتقدمي  حول تطوير 
وذلك  �مل�شتفيدين،  لكافة  �خلدمات 
حتقيق  يف  �ل�����د�ئ�����رة  خ���ط���ة  ���ش��م��ن 
�ل��ت��ك��ام��ل ب���ني خ��دم��ات��ه��ا وم���ر�ع���اة 

�لفئات �لجتماعية �ملتنوعة.
�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  وتنفيذ� 

حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�ض �لأعلى حاكم 
�لكرمية  �حل��ي��اة  توفري  يف  �ل�شارقة 
�إمارة  ملو�طني  �لأ���ش��ري  و�ل�شتقر�ر 
�ل�شارقة و�شمن مبادرة �شموه مبنح 
�عتمد   .. �شكنية  م��ن��ح��ة   4400
�ملجل�ض تنفيذ عدد 80 م�شكنا �شمن 
�ل�شارقة  �إمارة  �ل�شكنية يف  �ملجمعات 
ملكرمة  �ل��دف��ع��ات  �أوىل  متثل  و�ل��ت��ي 

�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة.
خليفة  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  و��شتعر�ض 

م�����ش��ب��ح �ل��ط��ن��ي��ج��ي رئ���ي�������ض د�ئ�����رة 
�لت�شميمية  �مل��خ��ط��ط��ات  �لإ����ش���ك���ان 
ل��ه��ذه �مل�����ش��اك��ن و�ل��ت��ي ���ش��ت��ت��وزع على 
�ل�شارقة  مب��دي��ن��ة  �ل�����ش��ي��وح  منطقة 
و�حلر�ي �ل�شكنية مبدينة خورفكان 
كلباء..  مب���دي���ن���ة  �ل���ب���ح���رية  وح�����ي 
م�شري� �إىل عمل �لد�ئرة بالتعاون مع 
�جلهات �ملخت�شة لتجهيز �مل�شروعات 
�لإ���ش��ك��ان��ي��ة �ل��ق��ادم��ة وع��ر���ش��ه��ا على 
�ملجل�ض لالعتماد يف �ملر�حل �لقادمة. 
على  ل��ل��د�ئ��رة  ���ش��ك��ره  �ملجل�ض  وق���دم 

�ل�شوؤون  كل  على  �لعمل  يف  جهودها 
�ل�شكنية  �ملجمعات  بتنفيذ  �ملتعلقة 

بالتعاون مع خمتلف �جلهات.
ك���م���ا �ع���ت���م���د �مل���ج���ل�������ض ج���م���ل���ة من 
من  �ملقدمة  �لتطويرية  �ملقرتحات 
هيئة مطار �ل�شارقة �لدويل و�ملتعلقة 
وتوفري  �خل��دم��ي��ة  �مل��ر�ف��ق  بتطوير 
للم�شافرين  �ل���ر�ح���ة  ���ش��ب��ل  �أف�����ش��ل 
ب��ال��ت��ز�م��ن م��ع �ل��ن��م��و �ل��ك��ب��ري �لذي 
ب�شكل  زيادته  و�ملتوقع  �ملطار  �شهده 

�أكرب خالل �ل�شنو�ت �لقادمة.
ك���م���ا ن���اق�������ض �مل���ج���ل�������ض ج���م���ل���ة من 
�لهامة  �حل���ك���وم���ي���ة  �مل����و�����ش����وع����ات 

�لعمل  ����ش���ري  ب���ت���ط���وي���ر  �مل���ت���ع���ل���ق���ة 
�مل�شروعات  �أف�شل  وتنفيذ  �حلكومي 

�لتنموية يف كافة �ملجالت �خلدمية 
و�لبنى �لتحتية.

•• دبي-وام:

�أطلق �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
�آل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي  ب��ن ر����ش��د 
�مل��ج��ل�����ض �ل��ت��ن��ف��ي��ذي، مرحلة  رئ��ي�����ض 
�ل�شعادة  �أج��ن��دة  برنامج  من  جديدة 
مع  تز�مناً  �لذكية،  دبي  تنفذه  �لذي 
���ش��ن��و�ت ع��ل��ى �نطالقها  �أرب����ع  م���رور 
�ل�شعادة  لتعزيز   ،2016 �ل��ع��ام  يف 
�ع��ت��م��د �شموه  يف م��دي��ن��ة دب����ي، ك��م��ا 
�ل�شعادة،  لأبطال  جديدين  م�شميني 
هما �أخ�شا�شي جتربة �ملدينة �لذكية 
�ل�����ش��ع��ادة يف جم���ال خدمة  لأب���ط���ال 
�لعمل  بيئة  و�أخ�����ش��ائ��ي  �مل��ت��ع��ام��ل��ني، 
لأب���ط���ال �ل�����ش��ع��ادة يف جم���ال �مل����و�رد 
�لب�شرية. جاء ذلك خالل زيارة �شمو 
ر��شد  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��د�ن  �ل�شيخ 
�لذكية،  دب���ي  مكتب  مل��ق��ر  م��ك��ت��وم  �آل 
�شعادة  �شموه  ��شتقبال  يف  ك��ان  حيث 
ب�شر،  بن  بنت بطي  �لدكتورة عائ�شة 
م��دي��ر ع���ام دب���ي �ل��ذك��ي��ة، وع����دد من 
�شموه حر�ض  و�أكد  �ملكتب.  م�شوؤويل 
و�لنموذج  �ل����ق����دوة  ت���ك���ون  �أن  دب�����ي 

لأهلها  ت�شمن  �لتي  �لذكية  للمدن 
�لر�شا  م�����ش��ت��وي��ات  �أع���ل���ى  وزو�ره��������ا 
“�أبطال  ���ش��م��وه:  وق����ال  و�ل�������ش���ع���ادة، 
من  �أ�شياًل  مكوناً  �أ�شبحو�  �ل�شعادة 
وقد  �لذكية،  للمدن  �لناعمة  �ل��ق��وة 
با�شتخد�م  وجهنا �جلهات �حلكومية 
�مل�شميني �جلديدين لأبطال �ل�شعادة 
�شمن فرق عملهم، وتوحيد �جلهود 
تطوير  يخدم  و�ح��د  ه��دف  لتحقيق 
�لذكية  �ملدينة  وبناء  ت�شميم  �أ�شلوب 
جودة  وحت�شني  �ملعايري،  �أف�شل  وفق 
�لعي�ض  ل��ت��ع��زي��ز جت��رب��ة  �خل���دم���ات، 

ل�شكان وز�ور دبي.
دب��ي - خالل  �شمو ويل عهد  و�ط��ل��ع 
�لزيارة - على تقرير قّدمه فريق دبي 
و�لعاملي  �ملحلي  �لتاأثري  �لذكية حول 
�ل�شنو�ت  خ����الل  �ل�����ش��ع��ادة  لأج���ن���دة 
�ل���ث���الث �مل��ا���ش��ي��ة، ح��ي��ث ت��ل��ق��ت دبي 
�لتعاون  طلبات  م��ن  �لعديد  �لذكية 
�شمن هذ� �لإط��ار من د�خ��ل �لدولة 
�تفاقيات  توقيع  �أثمر  ما  وخارجها، 
حكومتي  يف  �ل�شعادة  �أجندة  لتطبيق 
دعوة  جانب  �إىل  و�لفجرية،  عجمان 

ر�شمية تلقتها دبي �لذكية من رئا�شة 
لعر�ض  بوتان،  مملكة  وزر�ء  جمل�ض 
�ل�شعادة  و�أج����ن����دة  �لإم�������ارة  جت���رب���ة 
فريق  ت���ع���اون  �إىل  �إ����ش���اف���ة  ع��ل��ي��ه��م، 
�ل�شركات  �إح��دى  مع  �ل�شعادة  �أجندة 
�لعاملية ل�شتحد�ث �أطر عمل موحدة 
من �شاأنها دعم حكومات �ملدن لتعزيز 
�ل��ي��وم��ي��ة ل��ل��م��دن جلميع  �ل���ت���ج���ارب 

�ملقيمني و�لزو�ر.

و��شتمع �شمو ويل عهد دبي - خالل 
�لزيارة - �إىل �شرح مف�شل قدمه حمد 
مكتب  يف  م�شاريع  م��دي��ر  �ل��ع��و���ش��ي، 
�ل�شعادة،  �أج��ن��دة  وق��ائ��د  �لذكية  دب��ي 
حول �إجناز�ت �لأجندة وفريق �أبطال 
�شعادة  بطل   78 من  ن  �ملكوَّ �ل�شعادة 
و�ملو�رد  �ملتعاملني  �إد�ر�ت خدمة  من 
حكومية  ج��ه��ة   43 م���ن  �ل��ب�����ش��ري��ة 
و�شبه حكومية وخا�شة يف �إمارة دبي، 

وم��ا ق��دم��وه م��ن ج��ه��ود ل��رف��ع كفاءة 
�ملقدمة  و�خلدمات  �حلكومي  �لعمل 

يف �ملدينة ب�شكل عام.
�أبرز  و�طلع �شمو ويل عهد دبي على 
خم��رج��ات ون��ت��ائ��ج �مل�����ش��اري��ع �ملطبقة 
للربنامج �لتدريبي “ت�شميم �ملدن”، 
�شنوياً  �ل��ذك��ي��ة  دب����ي  ت��ن��ظ��م��ه  �ل����ذي 
�ل�شعادة، ويرتكز  و�ملخ�ش�ض لأبطال 
ع���ل���ى ث���الث���ة حم������اور رئ��ي�����ش��ة هي: 

حيث  و�لت�شميم  و�لإن�����ش��ان  �ل��ذك��اء 
�ل�شنو�ت  خ��الل  �ل�شعادة  �أب��ط��ال  ز�ر 
�لثالث �ملا�شية عدد�ً من �ملدن حول 
وكوبنهاجن  فلوريد�  �شملت:  �لعامل 
وط����وك����ي����و، ك����ج����زء م�����ن �ل���ربن���ام���ج 
برنامج  �أ����ش���ف���ر  ح���ي���ث  �ل���ت���دري���ب���ي، 
عن  كوبنهاجن  يف  �ملدن”  “ت�شميم 
ت�شميم 23 م�شروعاً فردياً وجماعياً 

لأبطال �ل�شعادة.

كما تابع �شموه عر�شاً قدمته �شركة 
�ت�شالت حول �مل�شروع �لفردي، �لذي 
يو�شح كيفية �ل�شتفادة من �لربنامج 
دبي  حماكم  م��ع  �لتعاون  طريق  ع��ن 
لتمكني �ت�شالت من �لتحقق �ملبا�شر 
للحد  وذل���ك  �لعدلية  �ل��وك��الت  م��ن 
م���ن ح����الت �لح���ت���ي���ال ع���رب ��شد�ر 
بطاقات �ل�شر�ئح �لذكية، وعر�شاً من 
هيئة كهرباء ومياه دبي، حول كيفية 
�ل�شعادة  م��وؤ���ش��ر  ب��ي��ان��ات  ����ش��ت��خ��د�م 
�ل��ت��اب��ع ل��دب��ي �ل��ذك��ي��ة ل��ل��ت��ع��رف على 
ب�شكل  وفهمها  �ملتعاملني  مالحظات 
�لهيئة  ف���ري���ق  م���ع  و�ل��ع��م��ل  ع��م��ي��ق، 
على �إعادة ت�شميم جتارب �ملتعاملني 

لتح�شني م�شتويات �شعادتهم.
و�طلع �شموه على عر�ض من �لإد�رة 
�لأجانب  و����ش���وؤون  ل��الإق��ام��ة  �ل��ع��ام��ة 
بدبي حول نتائج وخمرجات م�شروع 
�أظهر �لأثر �لإيجابي للعمل �جلماعي 
ب���ني ع����دد م���ن �جل���ه���ات يف دب�����ي، يف 
�إىل  للو�شول  �لكلية  �لتجربة  تعزيز 
م���ط���ار�ت دب����ي، وع���ر����ض ُم���ق���دم من 
بلدية دبي عن �أبرز �لدرو�ض �مل�شتفادة 

“ت�شميم  �ل��ت��دري��ب��ي  �ل��ربن��ام��ج  م��ن 
و�أبرز  طوكيو،   2019 لعام  �ملدن” 
��شتخد�م  �شبل  على  �ل��رتك��ي��ز  قيمة 
يف  �لثقافية  �ملعايري  و�أخ���ذ  �لبيانات 
عني �لعتبار وتاأثريها على ت�شميم 

وتقدمي خدمات �ملدينة.
بنت  عائ�شة  �لدكتورة  �شعادة  وقالت 
 :  - �ملنا�شبة  ب��ه��ذه   - ب�شر  ب��ن  ب��ط��ي 
“ُندرك يف دبي �لذكية �لدور �ملنوط 
�لتحول  �لإ���ش��ر�ف على عملية  بنا يف 
�لذكي يف �إمارة دبي، ورفع م�شتويات 
�ل�شتفادة  �ملجتمع عرب  �أف��ر�د  �شعادة 
�لهدف  وه�����ذ�  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  م���ن 
بت�شافر  �إل  يتاأتى  لن  �ل�شرت�تيجي 
�جل����ه����ود و�ل����ت����ع����اون �مل�������ش���رتك بني 
ل��روؤي��ة قيادتنا  ك��اف��ة �جل��ه��ات، وف��ق��اً 
حتقق  مبا  نفتخر  و�ل��ي��وم  �لر�شيدة. 
ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د �ل���ت���ع���اون �مل���ث���م���ر بني 
�حلكومية  و�شبه  �حلكومية  �جلهات 
عززته  و�ل������ذي  دب�����ي،  يف  و�خل���ا����ش���ة 
مبادرة “�أجندة �ل�شعادة” جلعل دبي 
�مل��دي��ن��ة �لأذك����ى و�لأ���ش��ع��د ع��ل��ى وجه 

�لأر�ض ».

•• اأبوظبي-وام:

�لتي  �لجتماعية  و�مل��ن��اف��ع  �مل��ال��ي��ة  �لإع��ان��ات  قيمة  بلغت 
خالل  دره��م  مليار   5.55 �لحت��ادي��ة  �حلكومة  قدمتها 
�إطار  وذل��ك يف   2019 �لعام  �لأوىل من  �لت�شعة  �لأ�شهر 
لتعزيز  للمو�طنني  �ل��دع��م  ت��ق��دمي  على  �ل��دول��ة  ح��ر���ض 

�لتما�شك �لأ�شري و�لتالحم �ملجتمعي.
�ملالية و�ملنافع  �لإع��ان��ات  �أن قيمة  �لأرق��ام  �أح��دث  وتظهر 
% من   16 �لجتماعية �ملقدمة للمو�طنني �شكلت نحو 
 32.4 �لبالغة  �لحت��ادي��ة  �ل���وز�ر�ت  �إج��م��ايل م�شروفات 

م��ل��ي��ار دره����م ت��ق��ري��ب��ا خ����الل �ل���ف���رتة م���ن ي��ن��اي��ر وحتى 
�شبتمرب �لعام �جلاري.

وتت�شمن قائمة �لدعم �لذي تقدمه �حلكومة �لحتادية 
من خالل وز�رة تنمية �ملجتمع �لإعانات �لجتماعية ودعم 
�لأ�شعار بالإ�شافة �إىل �لدعم �لنقدي �ملبا�شر للم�شتحقني 
كما ي�شمل �لدعم �أي�شا �أ�شحاب �لهمم و�مل�شنني و�لرعاية 

�لجتماعية ومنح �لزو�ج وخدمات �أخرى.
�ملجتمعي  �ل��ت��الح��م  بتعزيز  �خل��ا���ش��ة  �لق�شايا  وحت��ظ��ى 
خ�ش�ض  حيث   2021 �لإم���ار�ت  روؤي��ة  يف  كبرية  باأهمية 
لها �شمن �لأجندة �لوطنية موؤ�شر يتم من خالله قيا�ض 

مدى متتع �أبناء �ملجتمع باملبادئ و�لقيم �ملرتبطة بالهوية 
بني  �ملجتمعية  و�ل�شر�كة  �لجتماعي  و�لتكافل  �لوطنية، 

كل مكونات �ملجتمع.
بهويته  يعتز  جمتمع  يف  �ل��ت��الح��م  ت��ع��زي��ز  �أن  �إىل  ي�����ش��ار 
و�نتمائه من خالل توفري بيئة �شاملة تدمج يف ن�شيجها 
�لإم����ار�ت  ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى  �ملجتمع وحت��اف��ظ  ف��ئ��ات  خمتلف 
�ملجتمعي  ت��الح��م��ه��ا  م���ن  وت���ع���زز  وت��ق��ال��ي��ده��ا  وت���ر�ث���ه���ا 
�لوطنية  �لأجندة  لتحقيقه  ت�شعى  ما  �أه��م  من  و�لأ�شري 
للدولة �لتي ت�شكل مبثابة خارطة طريق للتنمية �ل�شاملة 

يف �لدولة.

اأ�سهر  9 خالل  احلكومة  قدمتها  اجتماعية  ومنافع  مالية  اإعانات  درهم  مليار   5.55

اطلع على اإجنازات اأجندة ال�شعادة مع مرور اأربع �شنوات على اإطالق دبي الذكية

حمدان بن حممد : اأبطال ال�سعادة اأ�سبحوا مكونًا اأ�سياًل من القوة الناعمة للمدن الذكية

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

•• راأ�س اخليمة-وام:

����ش��ت��ق��ب��ل ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 
 ، ر�أ�ض �خليمة  �لأعلى حاكم  �ملجل�ض  �لقا�شمي ع�شو 
�م�ض يف ق�شر �شموه مبدينة �شقر بن حممد، �شعادة 
جلمهورية  �ل��ع��ام  �لقن�شل  ب��وك��اري،  جيفتي  �شاماتا 
ل��ه��ا. ون��اق�����ض �شاحب �ل�شمو  �مل��ر�ف��ق  غ��ان��ا، و�ل��وف��د 
حاكم ر�أ�ض �خليمة مع �شعادة �لقن�شل �لعام - خالل 
�إىل تعزيز  �ل��ه��ادف��ة  �مل��و����ش��ي��ع  �ل��ل��ق��اء - ج��م��ل��ة م��ن 
�لعالقات بني ر�أ�ض �خليمة وجمهورية غانا يف �لعديد 

من �ملجالت.
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي 
ع��ل��ى ع��م��ق �ل���ع���الق���ات �ل��ت��ي ت��رب��ط دول����ة �لإم������ار�ت 
من  �ملزيد  حتقيق  �شاأنها  من  و�لتي  غانا  بجمهورية 

�لتقدم و�لرخاء لل�شعبني.
من جانبها عربت �شعادة �شاماتا جيفتي بوكاري عن 
ر�أ�ض  حاكم  �ل�شمو  ل�شاحب  وتقديرها  �شكرها  بالغ 
�خليمة على كرم �ل�شيافة وح�شن �ل�شتقبال، م�شيدة 
بني  ت��رب��ط  �ل��ت��ي  �ل��ق��وي��ة  �ل�شرت�تيجية  بالعالقات 

دولة �لإمار�ت وجمهورية غانا.

�سعود بن �سقر ي�ستقبل قن�سل عام غانا

�شفقات جتاوزت قيمتها 20 مليون درهم

�سارع املليون قبلة اأ�سهر مالك الإبل وع�ساق الأ�سالة واجلمال يف مهرجان الظفرة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - الفجر:

من  �أب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  �أط��ل��ق��ت 
خ����الل م���رك���ز ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ز�ي����د، 
�ل�������ش���رك���اء: مركز  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون 
)تدوير(،  �ل��ن��ف��اي��ات  لإد�رة  �أب��وظ��ب��ي 
�أبوظبي،  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
للنقل  �ل�����������ش�����ح�����ر�ء  وجم�����م�����وع�����ة 
�لر��شد  وجم���م���وع���ة  و�ل��ت��خ��ل��ي�����ض، 
رجل  وجمموعة  و�لتخلي�ض،  للنقل 
�لعامة،  و�مل��ق��اولت  للنقل  �ل�شحر�ء  
و�شركة غنتوت للنقل،  حملة للحفاظ 
على �ملظهر �لعام يف مدينة حممد بن 
من  �لفرتة  يف  �حلملة  وت�شتمر  ز�ي��د 
يناير   31 �إىل  �جلاري  دي�شمرب   15
2020 ، بهدف �حلفاظ على نظافة 
�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  وتعزيز  �ملدينة 
�أهايل  وتوعية  �ملجتمع،  �أف���ر�د  ل��دى 
�إخطار  ب�����ش��رورة  �ل�����ش��ك��ن��ي��ة  �مل��ن��اط��ق 
�ملنت�شرة  �ل��ن��ف��اي��ات  ب��اأم��اك��ن  �لبلدية 
�مل���دي���ن���ة وت�شر  ت�����ش��وه م��ن��ظ��ر  �ل���ت���ي 
مع  وتتنافى  �ل��ع��ام  و�ل���ذوق  بال�شحة 

مظهر �ملدينة �حل�شاري.
وت��ت�����ش��م��ن �حل��م��ل��ة ع��م��ل��ي��ات �إز�ل�����ة 
يف  �ل��ع��ام  للمظهر  �مل�شوهة  �لنفايات 
وحتديد  وح�����ش��ر  �ل�شكنية،  �مل��ن��اط��ق 
ونوعاً،  كماً  �ملنت�شرة  �لنفايات  �أن���و�ع 
كما تعمل �حلملة على �إ�شر�ك �لقطاع 
ع��ل��ى مظهر  �مل��ح��اف��ظ��ة  �خل���ا����ض يف 
�ملت�شببة  �جل���ه���ات  وم��ع��رف��ة  �مل��دي��ن��ة 
لتوعيتها  �ل���ن���ف���اي���ات  ه����ذه  ن�����ش��ر  يف 
ب��اأخ��ط��اره��ا ل��ل��ح��د م���ن �ن��ت�����ش��ار هذه 

�ل��ظ��اه��رة م�����ش��ت��ق��ب��اًل. وك�����ش��ف مركز 
بلدية مدينة ز�يد �أن �حلملة جنحت 
�نطالقتها  �لأول من  �لأ�شبوع  خالل 
1179.46 طناً  �أك��رث م��ن  �إز�ل���ة  يف 
وخملفات  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �ل��ن��ف��اي��ات  م���ن 
و��شتهدفت �حلملة  �لبناء وغريها.   
�مل�شوهة  �لنفايات  �أن���و�ع  جميع  �إز�ل���ة 
�ل�شكنية،  �مل��ن��اط��ق  يف  �ل��ع��ام  للمظهر 
�لنفايات  �أن�������و�ع  وحت���دي���د  وح�����ش��ر 
�لقطاع  و�إ�شر�ك  ونوعا،  كماً  �ملنت�شرة 

ع��ل��ى مظهر  �مل��ح��اف��ظ��ة  �خل���ا����ض يف 
�ملناطق  �أه��������ايل  وت���وع���ي���ة  �مل����دي����ن����ة، 
�ل�شكنية ب�شرورة �إخطار �لبلدية عن 
�أماكن �لنفايات �ملنت�شرة يف مناطقهم، 
وتعريز �مل�شوؤولية �ملجتمعية من لدى 
�جلهات  وم���ع���رف���ة  �ل�������ش���ك���ان،  �أف�������ر�د 
�لنفايات  ه�����ذه  ن�����ش��ر  يف  �مل��ت�����ش��ب��ب��ة 
و�تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة 
�مل�شتقبل  يف  وخم��ال��ف��ت��ه��ا  ل�شبطها 

للحد من �نت�شار هذه �لظاهرة.

•• ابوظبي-الفجر:

ب��امل��و�ك��ب��ة م���ع دخ�����ول ج���ائ���زة �مل�����وؤرخ 
�ل�شاب �لعقد �لثاين وحتقيق �أهد�فها 
�ملن�شودة يف �لأو�شاط �لطالبية؛ �أعلن 
ميز�نية  زي��ادة  �لوطني عن  �لأر�شيف 
ن�شختها  يف  �ل�������ش���اب  �مل�������وؤرخ  ج���ائ���زة 
نطاق  تو�شيع  وع��ن  ع�����ش��رة،  �حل��ادي��ة 
�لثانية  �حللقة  لت�شتقطب  �جل��ائ��زة 
�لإمار�ت  دول��ة  �مل��د�ر���ض يف  من طلبة 
�لعربية �ملتحدة، وذلك بالنظر للدور 
�لذي توؤديه هذه �جلائزة على �شعيد 
�لبحث  وت�شجيع  �لوطنية،  �لتن�شئة 
ت��اري��خ �لإم������ار�ت، وت��ن��م��ي��ة �لوعي  يف 
وبهدف  �ل��ط��ل��ب��ة،  ل����دى  �ل���ت���اري���خ���ي 
��شتقطاب �ملزيد من �لطلبة �مل�شاركني 
يف ج���ائ���زة �مل������وؤرخ �ل�����ش��اب �ل���ت���ي يتم 
تنظيمها بامل�شاركة مع وز�رة �لرتبية 
�لأر�شيف  �ه��ت��م��ام  وج����اء  و�ل��ت��ع��ل��ي��م. 
�لثانية  �حللقة  با�شتقطاب  �لوطني 
ب���ه���دف تعزيز  �مل����د�ر�����ض  م���ن ط��ل��ب��ة 
لقيادته  و�ل������ولء  ل��ل��وط��ن  �لن���ت���م���اء 
�لوطنية  �لهوية  وتر�شيخ  �حلكيمة، 
�ملو�طنة  مبادئ  �لن�ضء، وغر�ض  لدى 
وتنمية  �لطلبة،  نفو�ض  يف  �ل�شاحلة 
جانب  �إىل  لديهم  �لتاريخي  �ل��وع��ي 
و�لتحليل،  �لنقد  يف  مهار�تهم  تنمية 
�لأ�شاليب  ��شتخد�م  على  وت�شجيعهم 
�ل���ب���ح���ث، وح���ث���ه���م على  �مل���ب���ت���ك���رة يف 
�لعمل من �أجل حفظ تاريخ �لإمار�ت 
�ملدّون،  غري  تاريخها  بجمع  وتر�ثها 
للقبائل  �لأف��ر�د  �نتماء�ت  در��شة  ويف 
تعك�ض  �لتي  و�لعنا�شر  �لأن�شاب،  عرب 
�ل�شعادة و�لت�شامح وحو�ر �حل�شار�ت. 
وح����ددت جل��ن��ة ج��ائ��زة �مل����وؤرخ �ل�شاب 
�لأر�شيف  يف  �جتماعها  ع��ق��دت  �ل��ت��ي 
�آلية �شري �جلائزة يف دورتها  �لوطني 
�شيتم  �إذ  ومر�حلها؛  ع�شرة  �حل��ادي��ة 

 2020 ي��ن��اي��ر  �إط�����الق �جل���ائ���زة يف 
�لوطني  �لأر����ش���ي���ف  ب���ني  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
و�شتقوم  و�ل��ت��ع��ل��ي��م،  �ل��رتب��ي��ة  ووز�رة 
م�شاركات  ب��ا���ش��ت��الم  �جل���ائ���زة  جل��ن��ة 
�شهر  م��ن  �ل��ث��اين  �لن�شف  يف  �لطلبة 
وتكرمي  �لتحكيم  و���ش��ي��ك��ون  �أب���ري���ل، 

�لفائزين يف �شهر يونيو �ملقبل.
�مل�����وؤرخ �ل�شاب  وق��ام��ت جل��ن��ة ج��ائ��زة 
فئات  �أربع  بتحديد   2020-2019
و�لتاريخ  �ل�����ش��ف��اه��ي،  �ل��ت��اري��خ  ل��ه��ا: 
�لقت�شادي،  و�ل���ت���اري���خ  �جل����غ����ر�يف، 

و�لتاريخ �لجتماعي.
�جلديدة  �لن�شخة  مو��شيع  وت���دور   

�ملو��شيع  من  عدد  حول  �جلائزة  من 
�ل���ت���اري���خ���ي���ة و�ل���وط���ن���ي���ة م���ث���ل ع���ام 
�لت�شامح، وقيم �لقائد �ملوؤ�ش�ض �ل�شيخ 
���ش��ل��ط��ان وم���اآث���ره ومبادئه  ب��ن  ز�ي����د 
�ل���وط���ن���ي���ة، و����ش���ه���د�ء �ل����و�ج����ب وما 
�لجتماعية،  �لأو�شاط  يف  بهم  يتعلق 
ودر����������ش��������ات �لأن�����������ش�����اب و�ل���ق���ب���ائ���ل 
�لتاريخ  ورو�ي����������ات  و�ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
�ل�شفاهي، و�لأ�شعار و�لفنون �ل�شعبية 
و�ل�شور  و�مل����ر������ش����الت  و�لأم������ث������ال، 
و�حلرف  و�ملهن  �لقدمية،  و�ملقتنيات 
�ليدوية و�لأ�شو�ق، و�ملو�قع �لتاريخية 
و�لأثرية و�لعمارة �لتقليدية، و�حلياة 

�ل��ب��ح��ري��ة وم���ا فيها م��ن غ��و���ض على 
�ل��ل��وؤل��وؤ و���ش��ي��د ل��الأ���ش��م��اك، و�مل����د�و�ة 
ب��ال��ط��ب �ل�����ش��ع��ب��ي، ودرو������ض وع���رب يف 
�لرتبية �لأخالقية، ودر��شات عن دور 
�مل���ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة، و�لح��ت��ف��ال مبرور 
�لإمار�ت،  دولة  قيام  ن�شف قرن على 

وح�شار�ت �لإمار�ت �لقدمية.
�لوطني  �لأر�شيف  �أن  بالذكر  �جلدير 
�لرتبية  وز�رة  م�����ع  وب���ال���ت���ن�������ش���ي���ق 
ع���دد من  بتنظيم  ���ش��ي��ق��وم  و�ل��ت��ع��ل��ي��م 
�إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي  �لتعريفية  �ل��ور���ض 
وذلك  �ل�شاب  �مل��وؤرخ  بجائزة  �لتوعية 

بعد �إطالق �لن�شخة �جلديدة.

•• اأم القيوين - وام:

�شعود  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ  �شمو  �فتتح 
بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين 
�أم�ض �لأول  رئي�ض �ملجل�ض �لتنفيذي 
�أدفان�ض كيو كلينك يف  �ألتميت  عيادة 

�أم �لقيوين.
�أح��م��د بن  �ل�شيخ  ذل��ك بح�شور  ج��اء 
���ش��ع��ود ب��ن ر����ش��د �مل��ع��ال ن��ائ��ب رئي�ض 
بن  علي  و�ل�شيخ  �لتنفيذي  �ملجل�ض 
د�ئرة  رئي�ض  �مل��ع��ال  ر����ش��د  ب��ن  �شعود 
بن  �شعود  بن  �شقر  و�ل�شيخ  �لبلدية 
ر�����ش���د �مل��ع��ال و����ش���ع���ادة ���ش��ي��ف حميد 
عهد  ويل  �شمو  مكتب  م��دي��ر  ���ش��امل 
عهد  ويل  �شمو  و�ط��ل��ع  �لقيوين.  �أم 
�أم �ل��ق��ي��وي��ن و�ل�����ش��ي��وخ ع��ل��ى �أح���دث 
جتهيز  مت  �لتي  �لطبية  �لتجهيز�ت 
�لعيادة بها و�ملزودة من قبل عدد من 
جمال  يف  �ملخت�شة  �لعاملية  �ل�شركات 

�لأمر��ض �جللدية و�لتجميل.
وقال �ل�شيخ �أحمد بن �شعود بن ر��شد 
�ملعال �إن توفري �خلدمات �لطبية ذ�ت 
�أحد  ه��و  �لإم����ارة  �لعالية يف  �جل���ودة 
حكومة  �إليها  ت�شعى  �لتي  �لأه���د�ف 
�لنوعية  �مل�شاريع  وتدعم  �لقيوين  �أم 

يف هذ� �ملجال، لرفع جودة �خلدمات 
�ل�شحية �ملقدمة لأفر�د �ملجتمع.

�أدفان�ض  “�ألتميت  ع���ي���ادة  وت��ع��ت��رب 
�شركة  م�شاريع  كلينك” ب��اك��ورة  كيو 

“جلوبال فين�شرز �لمار�ت” �ل�شركة 
�لنوعية  �ل�شتثمار�ت  يف  �ملتخ�ش�شة 
يف �لإم���ارة ودول���ة �لم���ار�ت �لعربية 

�ملتحدة.

•• ال�شارقة-الفجر:

�لبحوث  جم��ال  يف  للتعاون  تفاهم  م��ذك��رة  �ل�����ش��ارق��ة  جامعة  وق��ع��ت 
و�لتعليم وبر�مج �لتدريب مع جامعة ولية ميند�ناو �لو�قعة يف مدينة 
جرن�ل �شانتو�ض �لفلبينية، وقعها عن جامعة �ل�شارقة مديرها �لأ�شتاذ 
وقعها  ميند�ناو  ولية  جامعة  وعن  �لنعيمي،  جمول  حميد  �لدكتور 
مديرها �لدكتور �أن�شارى علي، وذلك بح�شور �لأ�شتاذ �لدكتور معمر 
علي بالطيب، نائب مدير �جلامعة ل�شوؤون �لبحث �لعلمي و�لدر��شات 
ل�شوؤون  �جلامعة  مدير  نائب  حميد،  قتيبة  �لدكتور  و�لأ�شتاذ  �لعليا، 

�لكليات �لطبية و�لعلوم �ل�شحية وعميد كلية �لطب، و�لدكتور �شالح 
طاهر �حلاج، نائب مدير �جلامعة ل�شوؤون �ملجتمع، و�لأ�شتاذ �لدكتور 
م�شعود �إدري�ض، �لقائم باأعمال مدير موؤ�ش�شة �ل�شارقة �لدولية لتاريخ 
�لعلوم عند �لعرب و�مل�شلمني و�لدكتور طارق مر�بطني، مدير مكتب 
�لعالقات �لدولية، و�لأ�شتاذ �لدكتور عبد �لعزيز �شفيان نائب مدير 

مكتب �لعالقات �لدولية.
��شتهل مدير �جلامعة �للقاء بالرتحيب مبدير جامعة ولية ميند�ناو 
مع  �ل��ت��ع��اون  �أ���ش��ك��ال  بكافة  �ل�����ش��ارق��ة  جامعة  ترحيب  على  م��وؤك��د�   ،
�أن�شاأها  �أن  �ملوؤ�ش�شات �لعلمية، ثم قدم نبذة عن جامعة �ل�شارقة منذ 

�لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رئي�شها 
ورع���اه(،  ت��ع��اىل  �هلل  �ل�����ش��ارق��ة )حفظه  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�ض  ع�شو 
ومكوناتها  �جل��ام��ع��ة،  تطرحها  �ل��ت��ي  �لعلمية  �ل��رب�م��ج  و��شتعر�ض 
طالبها  وع��دد  �لطبي،  و�ملجمع  �لتميز  ومر�كز  �لبحثية  �ملعاهد  من 
وخريجيها وغري ذلك �لكثري مما �أهلها لتكون كربى جامعات �لدولة 

كما قال.  
من جانبه قدم �لدكتور �أن�شارى �ل�شكر و�لتقدير على ح�شن �ل�شتقبال 
و�ل�شت�شافة من قبل جامعة �ل�شارقة، ثم ��شتعر�ض نبذة عن جامعة 
�لفلبينية،  �جلامعات  �أك��رب  �إح���دى  �أن��ه��ا  �إىل  م�شري�  ميند�ناو  ولي��ة 

وت�شم �شبع كليات، كما قدم نبذة خمت�شرة عن �لرب�مج �لتي تطرحها 
�إىل جانب  �شتعمل على طرحها م�شتقبال  �لتي  �لرب�مج  حاليا وتلك 

عدد �لطلبة �ملنت�شبني �إليها وعدد خريجيها.
ومبوجب �لتفاقية، �شيعمل �لطرفان على تعزيز �لتعاون يف �جلو�نب 
�لأكادميية و�لبحثية من خالل م�شاريع بحثية وتطويرية م�شرتكة، 
�إىل جانب �لتعاون يف جمال تبادل �ملو�د �لتعليمية و�لعلمية، وتبادل 
بر�مج  يف  و�لتعاون  �لعلمية،  و�ملن�شور�ت  و�ملعلومات  �لبحثية  �مل��و�د 
وكذلك  �لتدريبية،  و�ل��رب�م��ج  و�لطلبة  و�لباحثني  �لأ���ش��ات��ذة  ت��ب��ادل 

�إقامة ور�شات عمل وموؤمتر�ت و�أن�شطة م�شرتكة.

جامعة ال�سارقة توقع مذكرة تفاهم مع اإحدى اأكرب اجلامعات الفلبينية

ويل عهد الفجرية يت�سلم مقطوعة مو�سيقية 
مهداة من رئي�س الكون�سرفتوار الإيطالية

 الوطني للتاأهيل يوؤكد اأهمية اعداد كوادر 
وطنية مبجال الوقاية والعالج من الإدمان

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �ملركز �لوطني للتاأهيل �للتز�م بتاأهيل �لكو�در �لوطنية يف جمال �لوقاية 
من  لتمكينهم  �لعقلية  �مل��وؤث��ر�ت  على  �لإدم���ان  مر�ض  من  و�لتاأهيل  و�ل��ع��الج 
مر�شى  م��ع  �لتعامل  �أ�شاليب  على  للتدريب  �لفر�ض  �أف�شل  على  �حل�شول 
ور�شة  يف  ذل��ك  ج��اء  �لعلمية.  �لأ���ش�����ض  على  مبني  منهج  �ت��ب��اع  ع��رب  �لإدم����ان 
�لعقابية  للموؤ�ش�شات  �لعامة  �لإد�رة  �ملجال ملوظفي  �ملركز يف هذ�  عمل نظمها 
و  �لد�خلية  ب��وز�رة  �لحتادية  �ملخدر�ت  ملكافحة  �لعامة  و�لإد�رة  و�لإ�شالحية 
ركزت على كيفية �لتعامل مع مر�شى �لإدمان وم�شتخدمي �ملوؤثر�ت �لعقلية. 
وقال �شعادة �لدكتور حمد بن عبد�هلل �لغافري مدير عام �ملركز �إن هذه �لور�شة 
�رتكزت على �أهد�ف رئي�شية هي �لتعريف مبر�حل �لتعايف و�حتياجات �ملري�ض 
و  �لإدم��ان.  للتعامل مع مر�شى  �ملتبعة  و�ل�شيا�شات  �لقو�نني  �إىل جانب طرح 
�أكد �شعي �ملركز من خالل هذه �لور�شة �إىل توفري جميع �حللول �لتي ت�شهم يف 
بناء جمتمع �شحي و و�ع ومناق�شة �لدور �لكبري لن�شر �لوعي باملخاطر �لناجتة 
عن �لتعاطي و�لتي توؤثر ب�شكل �شلبي على خمتلف �لنو�حي �ل�شحية �لنف�شية 
و �لجتماعية على م�شتوى �لفرد و �لأ�شرة و �ملجتمع. من جانبه قدم �لدكتور 
حما�شرة  �لعمل  ور�شة  خالل  باملركز  �لعمليات  �إد�رة  مدير  �حلو�شني  حممد 
حول “ دور �خلدمة �لإجتماعية يف جمال عالج وتاأهيل مر�شى �لإدمان” ركز 
فيها على �ملوؤ�شر�ت �لجتماعية و�ل�شلوكية لالإدمان على �ملخدر�ت و�أهمية �أن 
و�لعو�مل  �ملوؤ�شر�ت  بتلك  كاملة  در�ي��ة  على  �لجتماعيون  �لأخ�شائيون  يكون 
�لتي توؤدي �إىل تعاطي �ملخدر�ت بني فئة �ملر�هقني و�ل�شباب وكيفية در��شتها 
وحتليلها ب�شكل علمي و�لتي بدورها ت�شاعد يف و�شع خطط �لوقاية و�لتوعية 
�أن�ض  �لدكتور  قال  جانبه  من  �ملتعافني.  للمر�شى  �لالحقة  �لرعاية  وبر�مج 
حممود فكري رئي�ض ق�شم �لتثقيف �ل�شحي باإد�رة �ل�شحة �لعامة و �لبحوث 
للتو��شل  قنو�ت  �إن�شاء  �إىل  تهدف  �لور�شة  ه��ذه  �إن  للتاأهيل  �لوطني  باملركز 
بني �ملركز و �لعاملني يف هذ� �ملجال من �ملوؤ�ش�شات و �لهيئات �ملختلفة يتم من 
�أهم �مل�شتجد�ت و �لتحديات  خاللها تبادل �ملعرفة و �خلرب�ت و �لتعرف على 
�لتي تو�جههم و حتديد �حتياجاتهم من دور�ت و ور�ض عمل لتنمية قدر�تهم و 

مهار�تهم يف جمالت �لوقاية و �لعالج و �لتاأهيل.

•• الفجرية -وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي 
ويل عهد �لفجرية يف مكتبه بالديو�ن �لأمريي علي عبيد 
�جلميلة  للفنون  �لفجرية  �أكادميية  عام  مدير  �حلفيتي 
حلم  عنو�ن  حتت  مو�شيقية  مقطوعة  �شموه  �شلم  �ل��ذي 
�لربوفي�شور  ت��األ��ي��ف  م��ن  �ل��ف��ج��رية  �ل��ر���ش��ي��د يف  ه����ارون 
زمبينيا  باولو  �أهد�ها  �لتي  و  ب�شريي  روبرتو  �لإيطايل 
عهد  ويل  �شمو  �إىل  �لإي��ط��ال��ي��ة  �ل��ك��ون�����ش��رف��ت��و�ر  رئ��ي�����ض 
�ملدينة  مبهرجان  �لأك��ادمي��ي��ة  م�شاركة  خ��الل  �لفجرية 
�لوترية �لذي �أقيم يف فلورن�شا بايطاليا. و ��شتمع �شموه 

�لأكادميية  �إىل �شرح مف�شل حول م�شاركة  �للقاء  خالل 
قدمتها  �لتي  �ملو�شيقية  �ملقطوعات  �أب��رز  و  �ملهرجان  يف 
�أورك�شرت� �لأكادميية متمنيا �لنجاح و�لتوفيق لالأكادميية 

و زيادة عدد �مل�شاركات �ملو�شيقية �لدولية �ملقبلة.
بدوره توجه �حلفيتي بال�شكر �إىل �شمو �ل�شيخ حممد بن 
لالأكادميية..  يوفره  �لذي  �لكبري  للدعم  �ل�شرقي  حمد 
�لأك��ادمي��ي��ة �خل��ارج��ي��ة تنبع  م�����ش��ارك��ات  �أن  �إىل  م�����ش��ري� 
�لفن  ر�شالة  �إي�شال  بهدف  �شموه  وتوجيهات  روؤى  م��ن 
�ل�شامية �لتي تتبناها دولة �لإم��ار�ت �إىل �ملحافل �لفنية 
مدير  �لزحمي  �شامل  �شعادة  �للقاء  ح�شر  �لعامل..  حول 

مكتب ويل عهد �لفجرية.

را�سد املعال يفتتح عيادة األتميت 
اأدفان�س كيو كلينك باأم القيوين

•• راأ�س اخليمة -وام:

لبى �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل 
عهد ر�أ�ض �خليمة دعوة �ل�شيخ �شقر بن جمال بن �شقر 
�لقا�شمي �إىل ماأدبة �لغد�ء �لتي �أقامها يف عزبته مبنطقة 

�ل�شو�ن بر�أ�ض �خليمة تكرميا ل�شموه.
�ل�����ش��ي��خ ج��م��ال ب���ن ���ش��ق��ر ب���ن �شلطان  ح�����ش��ر �مل���اأدب���ة .. 
يف  �لهجن  ل�شباق  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  رئي�ض  �لقا�شمي 
ر�أ�ض �خليمة و �ل�شيخ �شلطان بن جمال بن �شقر �لقا�شمي 

بر�أ�ض  �لأم��ريي  �لديو�ن  �ملو�طنني يف  �شوؤون  �إد�رة  مدير 
�خليمة و �ل�شيخ �أرحمه بن �شعود بن خالد �لقا�شمي مدير 
و  �خليمة  ر�أ����ض  عهد  ويل  �شمو  ملكتب  �لإع��الم��ي  �لق�شم 
�ل�شيخ حممد بن �شعود بن خالد �لقا�شمي و �ل�شيخ �شقر 
بن عمر بن عبد�هلل �لقا�شمي و�ل�شيخ عبد�هلل بن �شلطان 
�شقر  بن  جمال  بن  حممد  �ل�شيخ  و  �لقا�شمي  �شامل  بن 

�لقا�شمي وعدد من �مل�شوؤولني و�أبناء �لقبائل.
�أمام  و�شعبية  وطنية  ق�شائد  �ل�شعر�ء  م��ن  ع��دد  �أل��ق��ى  و 

�شموه بهذه �ملنا�شبة.

جمعية ال�سحفيني الإماراتية 
تنظم معر�سًا للفن الت�سكيلي

•• دبي-الفجر: 

 : بعنو�ن  �لت�شكيلي  للفن  معر�شاً  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شحفيني  جمعية  تنظم 
جماليات  �خلط �لعربي للزميل �لإعالمي �لفنان حممد خمتار جعفر يف 

مقرها بحي �لفهيدي �لتاريخي دبي، وي�شتمر �ملعر�ض ليوم و�حد.
جمعية  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �حلمادي  حممد  ح�شور  يف  �ملعر�ض  ويفتتح 
و�ل�شادة من هيئة  �إد�رة �جلمعية،  و�أع�شاء جمل�ض  �لإمار�تية  �ل�شحفيني 
دبي للثقافة و�لفنون و�إد�رة �لرت�ث �لعمر�ين ببلدية دبي و�أع�شاء �جلمعية 

من كافة �ملوؤ�ش�شات �ل�شحفية و�لإعالمية بالدولة.

ويل عهد راأ�س اخليمة يلبي دعوة �سقر 
بن جمال القا�سمي ملاأدبة غداء

ت�شتمر من 15 دي�شمرب اجلاري اإىل 31 يناير 2020الأر�سيف الوطني يرفع ميزانية جائزة املوؤرخ ال�ساب، وي�ستقطب فيها احللقة الثانية من الطلبة

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق حملة للحفاظ على املظهر العام يف مدينة حممد بن زايد
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يف  �حلديد  �ل�شكك  عمال  ي�شاعف  �مل��ي��الد،  عيد  ع�شية  �ق��رت�ب  مع 
فرن�شا خطو�تهم �شد �إ�شالح نظام �ملعا�شات �لتقاعدية، وذلك قبل 
�أ�شبوعني من �ملوعد �لذي حددته �حلكومة ل�شتئناف �ملناق�شات مع 

�ل�شركاء �لجتماعيني يف �ل�شابع من كانون �لثاين-يناير.
وي�شهد عدد �مل�شربني تر�جعا حيث �شارك �لثنني حو�ىل %10 من 
موظفي �ل�شركة �لوطنية لل�شكك �حلديد، ون�شف عدد �ل�شائقني. 
لكن �لو�شع �شيبقى م�شطربا يف �ليوم �لع�شرين من �لإ�شر�ب، �شو�ء 
يف �شبكة �ل�شكك �حلديد �أو قطار�ت �ل�شو�حي �أو مرتو باري�ض مع 

بقاء 6 خطوط من �أ�شل 16 مغلقة ب�شكل تام.
ومن �ملتوقع �أن تعلن �ل�شركة �لوطنية لل�شكك �حلديد مو�عيد عمل 
 28 يومي  خالل  �لأ�شبوع  نهاية  لعطلة  �لبعيدة  �مل�شافات  قطار�ت 

و29 كانون �لأول-دي�شمرب.
�لعامة  �لكونفدر�لية  نقابة  خططت  �حلما�شة،  على  �لبقاء  وبغية 
للعمل )�شيه جيه تيه( للقيام بتحركات طو�ل �لأ�شبوع، وخ�شو�شا 
�مل��ي��الد بني  بعيد  �مل��ب��ادر�ت لالحتفال  م��ن  “جمموعة  �ت��خ��اذ  ع��رب 

وفقا ملا قاله �أمينها �لعام لور�ن بر�ن. �مل�شربني”، 
�لتحرك  ذروة  تكون  �ن  �ملتوقع  من  �أن  ماير  �إري��ك  �لنقابي  و�أو�شح 
يوم �ل�شبت 28 �ل�شهر، مع تعبئة يف جميع �أنحاء �لبالد بدعوة من 

�لنقابة �ملذكورة ونقابة )�شود ر�ي(.

ميناء  يف  ليبيا  �شو�حل  قبالة  �إنقاذهم  مت  مهاجر�ً   162 نحو  نزل 
تار�نتو �لإيطايل، وفق ما �أفادت منظمة “�إ�ض �أو �إ�ض ميديتري�نيه” 

غري �حلكومية �أم�ض .
50 قا�شر�ً وخم�ض  �إنقاذ �ملهاجرين وبينهم  �أنه مت  و�أفادت �ملنظمة 
ن�شاء حو�مل، “من قبل فريق �لإنقاذ و�لبحث �لتابع ملنظمة +�إ�ض �أو 
�إ�ض ميديتري�نيه+ يف عمليتي �إنقاذ كبريتني يف �ملياه �لدولية قبالة 

�شاحل ليبيا �جلمعة 20 كانون �لأول-دي�شمرب«.
ا كانو� “مذعورين”  و�أفادت �أنه يف �أول عملية، مت �إنقاذ 112 �شخ�شً

على منت قارب مطاطي كان على و�شك �لغرق.
50 �آخرين من قارب خ�شبي قبل منت�شف  و�أ�شافت �أنه مت �نت�شال 

�لليل بوقت ق�شري “يف ظل ظروف جوية وبحرية خطرية«.
�جلوية  �لأح�����و�ل  ب�شبب  م��ال��ط��ا  �إىل  نقلهم  �مل��م��ك��ن  م��ن  ي��ك��ن  ومل 

�ل�شيئة.
�ملهاجرين  جلميع  �أذن���ت  �لإيطالية  �ل�شلطات  �أن  �ملنظمة  وذك���رت 

�لذين مت �إنقاذهم بالنزول يف تار�نتو يف �إطار عملية متت �لثنني.
وو�شفت عمليتي �لإنقاذ باأنهما كانتا “�شعبتني للغاية«.

منت  على  للمنظمة  �لتابعة  و�لإن��ق��اذ  �لبحث  عمليات  من�ّشق  و�أف��اد 
�شفينة “�أو�شن فايكنغ” نيكول �شتال �أن “�أحو�ل �لطق�ض تدهورت 
ب�شكل كبري ومت�شارع. وكان من �شاأن �حلالتني بكل تاأكيد �أن تف�شيا 

�إىل ماآ�ض لو تاأخّرت �مل�شاعدة قلياًل«.

مددت حمكمة رو�شية �أم�ض حتى نهاية �آذ�ر-مار�ض �عتقال �أمريكي 
�لغربية لإطالق  �لدعو�ت  بعد، رغم  م�شجون منذ عام ومل يحاكم 
ويالن  توقيف  �ملا�شي  �لعام  �لأول-دي�شمرب  كانون  يف  ومت  �شر�حه. 
كذلك،  و�لربيطانية  و�لكندية  �لإيرلندية  �جلن�شيات  يحمل  �لذي 
بعد �تهامه باحل�شول على معلومات م�شنفة على �أنها �أ�شر�ر �لدولة. 

وقد يتم �شجنه لفرتة ت�شل �إىل 20 عاًما يف حال �إد�نته.
�أنه  �إىل  �ملرفوعة �شّده، م�شري�ً  بالق�شية  عاًما(  وي��الن )49  ون��دد 

يعتقد �أنه موقوف “كرهينة” بانتظار تبادل حمتمل لل�شجناء.
و�لثنني، ز�ر نائب رئي�ض �لبعثة �لدبلوما�شية �لأمريكية يف رو�شيا 
بارت غورمان ودبلوما�شيون من كند� و�إيرلند� وبريطانيا ويالن يف 
�شجن ليفورتوفو �خلا�شع لإجر�ء�ت �أمنية م�شددة، حيث حملو� له 

�لطعام ومعايد�ت مبنا�شبة عيد �مليالد من �أفر�د عائلته وموؤيديه.
لعيد  يومان  “بقي  قوله  غ��ورم��ان  عن  �لأمريكية  �ل�شفارة  ونقلت 

�مليالد، �لعطلة �لتي �شيق�شيها بول ويالن وحده يف ليفورتوفو«.
و�أ�شاف “مل ي�شمع بول �شوت �أهله منذ 12 عاًما. �منحو� بول �شيًئا 

من �ل�شعادة مبنا�شبة عيد �مليالد ودعوه يت�شل باأهله«.

عوا�شم

باري�س

روما

مو�سكو

طالب تظاهروا يف اجلزائر 
رغم وفاة قايد �سالح 

 •• اجلزائر -اأ ف ب

�أم�����ض يف �جلز�ئر  �ل��ط��الب و�مل��و�ط��ن��ني جم��دد�  �أل��ف �شخ�ض م��ن  تظاهر نحو 
�لعا�شمة رغم مر�شوم �حلد�د �لوطني يف �أعقاب وفاة �لفريق �أحمد قايد �شالح، 

“�لو�شي” على �لنظام �لذي يطالب �ملحتجون برحيله.
�لتو�يل- رغم �حلد�د  44 على  �ل�  نظم �لطالب تظاهرتهم �لأ�شبوعية- وهي 
�لوطني ملدة ثالثة �أيام، وهذ� ما حد� ببع�ض �ملارة �إىل توبيخهم معتربين �أنه 
من “�ملعيب عدم �حرت�م �حلد�د”، بح�شب �شحافية من وكالة فر�ن�ض بر�ض. يف 
�ملقابل، لي�ض هناك �ي �شعار �أو لفتة ت�شتهدف مبا�شرة قايد �شالح �لذي طاملا 
كان عر�شة لهتافات �شده يف تظاهر�ت “�حلر�ك”، حركة �لحتجاج يف �جلز�ئر 

منذ 22 �شباط-فرب�ير.
�لثنني عن  2004 �شباح  عام  للجي�ض منذ  �لعامة  �لأرك��ان  رئي�ض  تويف  وقد 
عمر يناهز 79 عاما جر�ء �أزمة قلبية. وقال �لعديد من طالب لفر�ن�ض بر�ض 
�ن “وفاة قايد �شالح ل تغري �شيًئا” بالن�شبة ل “�حلر�ك«. وقالت كاهنة )22 
عاما( �لطالبة يف علم �لأحياء “ل�شنا �شد �شخ�ض بل �شد نظام )...( لكن �تفقنا 
على �نه لن يكون هناك �شعار�ت �و لفتات مناه�شة �حرت�ما للموتى«. �ما �إميان 
وهي طالب )20 عاما(، فقالت �ن مطالب �لطالب لي�شت �شده بل �شد �لنظام، 
“�نه بني يدي �هلل �لآن«. ورغم ذلك، ت�شتمر �لهتافات يف ��شتهد�ف �لقيادة �لعليا 
�لع�شكرية، وهي هيكلية غري �شفافة تدير ب�شكل �أو باآخر علنا، بح�شب �لفرت�ت، 
ل  مدنية  “دولة  متظاهرون  وه��ت��ف   .1962 ع��ام  ��شتقاللها  منذ  �جل��ز�ئ��ر 

و”�جلرن�لت يف �لقمامة و�جلز�ئر �شتح�شل على ��شتقاللها«. ع�شكرية”، 

و�عترب �ل�شفري �ل�شابق �ن تون�ض لها ما يكفيها من �لأزمات 
�لد�خلية ول يخدمها �أن تكون طرفا يف �شر�ع د�خلي يهم 
دولة �شقيقة موؤكد� �ن �حلل يكمن يف �لعودة �ىل �لبو�شلة 
�خلارجية �لتون�شية �لقائمة على �حلياد وعدم �لتدخل يف 

�ل�شاأن �لد�خلي للدول �ل�شديقة و�ل�شقيقة.
وختم عبد �هلل تدوينته بالتن�شي�ض على �أن �أمن ليبيا من 

�أمن تون�ض �ل�شرت�تيجي ول جمال للعبث به.
�لثنني  �جتمع  قد  �شعّيد  قي�ض  �لتون�شي  �لرئي�ض  وك��ان 
و�ملدن  للقبائل  �لأع��ل��ى  �ملجل�ض  مبمثلي  ق��رط��اج  بق�شر 
�لليبية لتباحث �لإمكانيات �ملتاحة للخروج مببادرة حلل 

�لأزمة �لليبية.

•• الفجر -تون�س

تدوينة  �هلل يف  عبد  �شمري  �ل�شابق  �لتون�شي  �ل�شفري  نّبه 
ن�شرها على �شفحته �خلا�شة مبوقع �لتو��شل �لجتماعي، 
نبه �لرئي�ض �لتون�شي قي�ض �شعيد من �ل�شقوط يف فخ جر 

تون�ض �أن ت�شبح طرفا يف �لأزمة �لليبية ح�شب قوله.
�لثنني  �ل�شادر  لل�شالم  تون�ض  �ع��الن  �أن  �هلل  و�أك��د عبد 
لدعم  ي��دع��و  �ملجل�ض  ذل���ك  مبمثلي  �ل��رئ��ي�����ض  ل��ق��اء  ب��ع��د 
يعني  م��ا  وه��ذ�  �ل�شعبية  بامل�شروعية  �حلالية  �ل�شرعية 
بو�شوح وب�شريح �لعبارة دعم �شرعية حكومة �ل�شر�ج وهو 

ما يعني ��شطفافا مع طرف يف �لنز�ع �شد �خر.

تون�س: دبلوما�سي �سابق يحذر من التدخل يف ال�ساأن الليبي

بعد اأ�شبوعني من الت�شريب، 
�شّنت احلرب

   حتى �ليوم �لذي �أرعبتها وثيقة. 
“�لأهد�ف  ق�������ش���م  م�����ن  ق�����ادم�����ة 
�لأم�����ن  وك����ال����ة  يف  �خلارجية” 
ت�شعى  �لأم����ري����ك����ي����ة،  �ل����ق����وم����ي 
على  للح�شول  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
لغزو  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  م���ن  ق�����ر�ر 
دبليو  جورج  حكومة  لكن  �لعر�ق، 
ب��و���ض حم��م��وم��ة، ه��ن��اك مقاومة. 
تت  تن�شّ ق��ان��ون��ي��ة،  وب�����ش��ورة غ��ري 
ع��ل��ى ب��ع�����ض م�����ش��ادر ���ش��ّت��ة بلد�ن 
ه���ذه  يف  �لن������خ������ر�ط  يف  ت�������رتدد 
�ملغامرة غري موؤكدة �لنتائج، حتى 
عليها  �ل�شغط  �لم��ر  �قت�شى  ل��و 
م��ب��ا���ش��رة.     ق��ام��ت كاثرين غون 
بت�شريب �ملعلومة، وقامت �شحيفة 
�لأوبزرفر �ليومية بن�شر �ل�شكوب، 
تخلت  ح������������دث...  م������ا  ون������ع������رف 
�مل��ت��ح��دة ع��ن �حل�شول  �ل���ولي���ات 
وبعد  �مل��ط��ل��وب��ة...  �لأغ��ل��ب��ي��ة  على 
ب��د�أت �حل��رب، ووجدت  �أ�شبوعني، 

كاثرين نف�شها يف �ل�شجن.
   يروي فيلم “�لأ�شر�ر �لر�شمية”، 
�ل����ذي �أع�����ده غ��اف��ن ه����ود، و�ل���ذي 
يناير   2 يف  ف��رن�����ش��ا  يف  ����ش���ي���وزع 
لمر�أة  �لبطولية  �حللقة  �ل��ق��ادم، 
�شابة، �لتي على حد تعبريها،” مل 
يكن قدرها �أن جتد نف�شها فري�شة 

للر�أي �لعام �لربيطاين«. 
   »م��ب��ّل��غ��ة م���ن ن����وع خ���ا����ض، كما 
�ل�شحفي  ب���ر�ي���ت،  م���ارت���ن  �أ����ش���ار 
�لذي ن�شر �لق�شة يف ذلك �لوقت، 
فيها نوع من �ل�شذ�جة و�لطهارة، 
ودون �أي ح�شاب �آخر �شوى �لرغبة 
يف وق��ف �حل���رب ح��ًق��ا، �إن��ه��ا كانت 
�ملرحلة،  ت��ل��ك  يف  ب�����ش��دق،  ت��وؤم��ن 
كافية،  ���ش��ت��ك��ون  م���ب���ادرت���ه���ا  ب�����اأن 
بدليل �نها �شّلمت تلك �ملذكرة �إىل 

و�شارت  جد�”.  برجو�زيا  ن�شاطا 
وتعلمت  و�ل����دي����ه����ا،  خ���ط���ى  ع���ل���ى 

�ملاندرين.
�لأخالقي  �ملعنى  �ختبار  �شيتم     
عن  بالك�شف  عائلتها  مييز  �ل��ذي 
�أم ل، ه��ل ي��ج��ب �ن  ه���ذه �مل��ذك��رة 
ت����وؤدي و�ج��ب��ه��ا؟ نعرف  �أو  ت��خ��ون 
ي�شبق  “مل  وق��ررت.  كيف ح�شمت 
�حلجم  بهذ�  ت�شريب  �ي  ُن�شر  �ن 
�ل�����ش��ح��ف، وم����ع ذلك  �إح������دى  يف 
كان  �شيء.  �أي  �حلكومة  تفعل  مل 
�ل��ربمل��ان، ومن  ت�شويت يف  ه��ن��اك 
�أقل من  نائبا، عار�شه   650 بني 
200. وبعد كل هذه �ل�شنو�ت، ل 
�لعتقاد  نف�شي من  منع  �أ�شتطيع 

باأنني ف�شلت«.

متهمة باخليانة العظمى
  �إن �لتي مل تخطط �إىل �أن تكون 
���ش��ت��ك��ون كذلك  حت���ت �لأ������ش�����و�ء، 
و�ملحاكمة.  �لتحقيق  م��دة  ط���و�ل 
د�فع  �لعظمى،  باخليانة  متهمة 
�إمير�شون،  ب��ن  �ملحامي  غ��ون  ع��ن 
�ل��ف��ي��ل��م ر�لف  ي��ج�����ش��ده يف  �ل����ذي 
فيني�ض، و�لذي لعب ورقة خطرة 
رئي�ض  حكومة  ��شتفز�ز  يف  متثلت 
�ل���������وزر�ء ت�����وين ب���ل���ري ب��ح��ج��ة �أن 
و�ن  قانونية،  غري  نف�شها  �حل��رب 

�حليل هي �لتي �شمحت ب�شّنها.
�إىل �لقر�ر    ولتفادي �ل�شطر�ر 
�أخ����رى م��دف��ون��ة عميقا،  ب��اأ���ش��ر�ر 
�ملطاف  نهاية  يف  �لنيابة  �أ�شقطت 
عام  غون  لكاثرين  �ملوجهة  �لتهم 
2004. “من ناحية كنت �شعيدة، 
يل  �ل�������ش���ل���ط���ات  م�������ش���اي���ق���ات  لأن 
�شتتوقف، و�شاأتخل�ض من هر�شلة 
و�شائل �لإعالم، ومن جهة �أخرى، 
�ل�����ش��دي��د، لأنني  ب��الأ���ش��ى  ���ش��ع��رت 
ت��ق��دمي م��ب��د�أ هذه  م���ررت بجانب 

�حلرب �إىل �لعد�لة«.
ك��اث��ري��ن غ����ون �لآن يف  ت��ع��ي�����ض     
تركيا مع زوجها، من �أ�شل تركي، 
و�ب��ن��ت��ه��ا �ل��ب��ال��غ��ة م��ن �ل��ع��م��ر 11 
رهيبة...  �ل��ن��ت��ائ��ج  “كانت  ع��اًم��ا. 
ا  لي�ض فقط بالن�شبة يل، ولكن �أي�شً
بال�شيق  �شعر  لقد  ل��ه.  بالن�شبة 
وقد  �ل�شديد يف �ململكة �ملتحدة”، 
حاولت �حلكومة �لربيطانية حتى 
ترحيله. يف ذل��ك �ل��وق��ت، ك��ان كل 
�لزوجني،  لتخويف  م���رّبر�  ���ش��يء 
�أم  �شاءت  غ��ون،  كاثرين  �ن  ويبدو 

�أبت، قد ولدت للمعركة.
   لقد �أعطى �لفيلم �جتاًها جديًد� 
حلياتها، يف ع�شر �لأخبار �لز�ئفة 
مارتني  �رت  و”مع  و�ل���ت���دخ���ل. 
فيما  �لنظر  ب�شدد  نحن  ب��ر�ي��ت، 
حملة  يف  �لعمل  با�شتطاعتنا  �إذ� 
و�لتالعب  �ل���ت���وظ���ي���ف  ت�����ش��ج��ب 
�ل�شيا�شي، لأنه يف �لنهاية، وحدها 

�حلقيقة تعلو وتنت�شر«.
عن لوجورنال دي دميان�س

�شديقة قامت بت�شليمها �إلينا«. 
  وبالتايل، ل ميكن مقارنة حركة 
�آخرين  �أم��ري��ك��ان  مببّلغني  غ���ون 
جوليان  �أو  ���ش��ان��ودن  �إدو�رد  م��ث��ل 
وبالن�شبة  �لأ������ش�����رت�يل.  �أ�����ش����اجن 
ل��ه��ذ� �لأخ�����ري، ت��ع��رّب �ل�����ش��اب��ة عن 
فظيع،  و�شعه  “�ن  حقيقي،  قلق 
�أن��ه يو�جه خطر  �لنا�ض  ي��درك  ل 
�مل����وت ���ش��ج��ي��ن��ا«.    حت���ت مالمح 
تعود  ن���اي���ت���ل���ي،  ك�����ري�  �ل�������ش���م���ر�ء 
لتطاردنا  �ل�شقر�ء،  غون،  كاثرين 
بعد �شتة ع�شر عاماً من �لوقائع. 

بذلك  �لقيام  �إىل  ��شطررت  “�إذ� 
ذ�ته  �لفعل  ف�شاأعيد  �أخ���رى،  م��رة 
ك���ان رد فعلي  ل��ق��د  �أخ������رى.  م���رة 
د�خلي  �إىل  و����ش��ت��م��ع��ت  غ���ري���زًي���ا، 
جميًعا  د�خ���ل���ن���ا  يف  و�����ش����م����ريي. 
خط �أحمر ور�أي��ت �حل��رب قادمة، 
م��ربر على  �أي  لها  يكن  ح��رًب��ا مل 
�لإط��������الق... ت��ل��ك �مل���ذك���رة كانت 
هذه  ج�������اءت  �لأحمر”.  خ��ط��ي 
�لكلمات دفعة و�حدة، يف حني كانت 
كاثرين غ��ون، حتى تلك �للحظة، 
جتيب بحذر خالل �حل��و�ر، وتزن 

كل كلمة من كلماتها.

طفولة يف تايوان
 ت�شانغ كاي ت�شيك

   م�شري غريب... ن�شاأت كاثرين 
غون يف تايو�ن خالل حقبة حزب 
�شيانغ كاي �شيك �لو�حد وخلفائه. 

“حتى و�ن كنت طفلة ل ت�شتوعب 
وهو  و�ل������دي،  �أن  �أدرك������ت  ك���ث���ري�، 
على  ك��ان  �ل�شينية،  �للغة  مدر�ض 
غريباً  �أج��د  وكنت  ���ش��ود�ء.  قائمة 
�لتخفي  و�ل����دت����ي  ع��ل��ى  ك����ان  �ن����ه 
لكي تذهب �ىل ممار�شة �لرق�ض. 
ويعترب  حم������ظ������ور�،  ك�������ان  ل����ق����د 

فيلم »الأ�شرار الر�شمية« يروي �شريتها:

كاثرين غون: جا�سو�سة اإجنليزية �سد حرب العراق...!
مبّلغة من نوع خا�س، فيها نوع من ال�شذاجة والطهارة 

اإذا ا�سطررت �ساأعيد الفعل ذاته مرة اأخرى، فقد كان رد فعلي غريزًيا، وا�ستمعت اإىل �سمريي

كري� نايتلي يف دور كاثرين

�ملجل�ض 
�لأعلى 
للقبائل 
و�ملدن 
�لليبية 

عند 
قي�ض 
�شعيد

مل�شق فيلم �ل�شر�ر �لر�شمية

   امراأة كادت اأن توقف 
العراق...  يف  احلــرب 
غون،  كاثرين  ا�شمها 
 ،2003 عـــام  ــت  ــان ك
 27 الــعــمــر  ــن  م تبلغ 
عاًما، وتعمل مرتجمة 
التــ�ــشــالت  مــقــر  يف 
ـــرع  احلــــكــــومــــيــــة، ف
العــــرتا�ــــس الــتــابــع 
لأجــهــزة املــخــابــرات 
كانت  الــربيــطــانــيــة. 
ــة: وّقــعــت على  جــدّي
�ــشــرط الــ�ــشــرّيــة، ول 

تنوي تخطيه.

•• الفجر – خرية ال�شيباين

دون اأي ح�شابات اأخرى، كانت رغبتها حّقا منع احلرب يف العراق
غون: »بعد كل هذه ال�شنوات، ل اأ�شتطيع منع نف�شي من العتقاد باأنني ف�شلت«

كاثرين غون... كادت �أن توقف �حلرب يف �لعر�ق

�لبطلتان معابو�ض.. �حلرب باي ثمن
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عربي ودويل

خالية  ك���ف���اء�ت  ح��ك��وم��ة  بت�شكيل 
و�أن��ه��ا توقعت ذلك  �لأح����ز�ب  م��ن 

منذ �لبد�ية.
كانت  �أط����ر�ف  “هناك  �أن  و�أك���د    
�لطاولة  حت��ت  ل��ل��ت��ف��او���ض  ت��دف��ع 
“قلب  �أ����ش���و�ت ح���زب  �أن  وت��ع��ت��رب 
تون�ض” حالل يف �نتخابات رئا�شة 
�مل��ج��ل�����ض وح������ر�م يف �مل�����ش��ارك��ة يف 

�حلكم«.

م�شاندة وتاأييد
    يف �مل��ق��اب��ل، �أك����د رئ��ي�����ض حركة 
�أم�ض  �ل��غ��ن��و���ش��ي  ر�����ش���د  �ل��ن��ه�����ش��ة 
�لثالثاء، �أن تون�ض يف حاجة �ليوم 
مفتوحة  وطنية  كفاء�ت  حلكومة 
ل��ك��ل �لأح�������ز�ب و�ل���ت���ي���ار�ت وغري 

�لأحز�ب.
ت�شريح،  يف  �لغنو�شي  و�أو���ش��ح     
�حلكومة  ت���خ���دم  �أن  �لأه�������م  �أن 
معترب�  تون�ض،  م�شلحة  �لقادمة 
رئي�ض  من  �ملقرتحة  �لت�شكيلة  �أن 
�جلملي  �حلبيب  �ملكلف  �حلكومة 
وطنية  كفاء�ت  بحكومة  و�ملتعلقة 
“�شتحظى بدعم كبري مل حتظ به 
�أية حكومة �شابقة ب�شبب �نفتاحها 
�إق�شائها  وع������دم  �جل���م���ي���ع  ع���ل���ى 

ح�شب تعبريه. �أحد�”، 
   يف ذ�ت �ل�شياق، دعا حامت �ملليكي 
ق��ل��ب تون�ض  ك��ت��ل��ة ح����زب  رئ��ي�����ض 
حلركة  �مل���ع���ل���ن  غ����ري  “�حلليف 
�ل�شيا�شية  �لأح������ز�ب  �لنه�شة” 
�إىل دعم حكومة �لكفاء�ت وتهيئة 

�أر�شية مالئمة لإجناحها. 
�لنائب يف �لربملان  ن��ّدد    يف ح��ني 
ت���ون�������ض عيا�ض  ق���ل���ب  ح�����زب  ع����ن 
�ل��ل��وم��ي، ب��ت��دّخ��ل �ل��رئ��ي�����ض قي�ض 
ت�شكيل  م�����������ش�����اور�ت  يف  ����ش���ع���ّي���د 
�شعّيد  �أّن  �إىل  م�شري�  �حل��ك��وم��ة، 
�لد�شتورّية  ���ش��الح��ي��ات��ه  جت����اوز 
رئي�ض �حلكومة  وتدّخل يف مهّمة 
�مل��ك��ّل��ف �حل��ب��ي��ب �جل��م��ل��ي، قائال 
بتجاوز  ل��ن��ف�����ش��ه  ي�����ش��م��ح  ‘’كيف 

�لد�شتور.
 و�أ�شاف �أّن رئي�ض �لدولة ��شتدعى 
بت�شكيل  �مل���ع���ن���ّي���ة  �أح��������ز�ب  �أرب�������ع 
�شعّيد  قي�ض  �أّن  و�عترب  �حلكومة، 
�أق�����ش��ى ب��اق��ي �لأح�����ز�ب، ق��ائ��ال ‘’ 
لدينا رئي�ض جمهورّية �إق�شائي’’، 
‘’ �أك�����رب خ��ط��ر �أن  و�أت���ب���ع ق���ائ���ال 

نذهب �إىل حكومة رئي�ض. 

   وك�شف �أمني عام حركة �ل�شعب 
�شعّيد  قي�ض  �أّن  �مل���غ���ز�وي،  زه���ري 
كان حري�شا خالل �لجتماع على 
عودة �حلو�ر بني �لأحز�ب �لأربعة 
�لدميقر�طي  و�ل��ت��ي��ار  )�لنه�شة 
تون�ض(،  وحت��ي��ا  �ل�����ش��ع��ب  وح��رك��ة 
ر��شد  �لنه�شة  حركة  رئي�ض  لكن 
�لوقت  ب�������اأّن  �أع���ل���م���ه  �ل���غ���ن���و����ش���ي 
ب�شاأن  �مل�شاور�ت  بخ�شو�ض  �نتهى 
هناك  يعد  ومل  �حلكومة،  ت�شكيل 
�حلو�ر  �إىل  ل��ل��ع��ودة  �إم��ك��ان��ي��ة  �أي 
جعل  مما  �ل�شاأن،  ه��ذ�  بخ�شو�ض 
قي�ض �شعيد يرفع �جلل�شة، ح�شب 

قوله.

حكومة كفاءات
�ملذكور  �لج��ت��م��اع  �ن  �ىل  ي�شار     
عقد دون ح�شور رئي�ض �حلكومة 
�ملكلف �جلبيب �جلملي �لذي �أ�شار 
�شحفية  ن�����دوة  خ����الل  ذل����ك  �ىل 
ع��ق��ده��ا، م��وؤك��د� ع��ل��ى �ن م��ن حق 
�لجتماع  �جل���م���ه���وري���ة  رئ���ي�������ض 
مب��م��ث��ل��ي �لح��������ز�ب �مل�����ذك�����ورة يف 
غيابه وعلى �ن ل علم له بفحوى 

�لجتماع.
   و�أك����د رئ��ي�����ض �حل��ك��وم��ة �ملكلف 
�حلبيب �جلملي �نه “قرر ت�شكيل 
م�شتقلة  وطنية  ك��ف��اء�ت  حكومة 
عن كل �لحز�ب مقيا�شها �لكفاءة 
و�لقدرة  �ليد(  )نظافة  و�لنز�هة 
ورجال”،  ن�����ش��اء  �ل��ت�����ش��ي��ري  ع��ل��ى 
ت�شكيله  �شيعلن  �أّن�����ه  �ىل  م�����ش��ري 
�لقليلة  �لأي�����ام  خ���الل  �حل��ك��وم��ة 
�ل���ق���ادم���ة و���ش��ي��ت��م ع��ر���ش��ه��ا على 
�إحالتها على  جميع �لأح��ز�ب قبل 
“ليتحمل  و  �لثقة  لنيل  �ل��ربمل��ان 

�جلميع م�شوؤولياته«.
�ل��ن��ز�ه��ة يف  ع��ام��ل     وبخ�شو�ض 
�خ��ت��ي��ار �أع�����ش��اء �حل��ك��وم��ة، �شدد 
�جلملي على �ن �ملق�شود بالإن�شان 
ي�����ش��در يف  �شخ�ض مل  �ي  �ل��ن��زي��ه 
حقه حكم ق�شائي يدينه، م�شيفا 
بريئا  يبقى  �شبهة  عليه  م��ن  ب���اأن 

حتى يد�ن.
   �أم����ا ع���ن �ل��ت��ح��زب ف��ق��د �عترب 
�جلملي �ن معنى �ن يكون �لوزير 
م�شوؤول  ل��ي�����ض  �ي  م��ت��ح��زب  غ��ري 
ذلك  �شوى  وم��ا  حزبية  هياكل  يف 
فهو م�شتقل حزبيا، مربز� “ل�شت 

�أ�شق  ولن  �لغيب  �أعلم  ول  قا�شيا 
�شاأحترى   … �لنا�ض  قلوب  على 
بكل �لطرق �مل�شروعة و�ن ثبت �ن 
�أي م�شوؤول يف �حلكومة ينتمي �ىل 

حزب ما ف�شيقع �إعفاوؤه«.
برئي�ض  ل���ق���اءه  �أّن  �ىل  و�أ����ش���ار     
متحور  ����ش���ع���ي���د  ق���ي�������ض  �ل�����دول�����ة 
بخ�شو�ض  �����ش���ت�������ش���ارت���ه  ح������ول 
�لدفاع  حقيبتي  لتويل  �ملر�شحني 

و�خلارجية.

خدعة ومغالطة وا�شتغباء 
   ه���ذ� �خل���ي���ار �جل���دي���د لطبيعة 
�حل��ك��وم��ة وت��رك��ي��ب��ت��ه��ا �ث����ار ردود 
عام  �أم���ني  و�ع��ت��رب  متنوعة،  فعل 
ح���رك���ة �ل�����ش��ع��ب زه����ري �مل���غ���ز�وي، 
�حلكومة  �أّن  �ذ�ع����ي،  ت�شريح  يف 
�لقادمة “لي�شت حكومة كفاء�ت” 
رئي�ض �حلكومة �حلبيب  قال  كما 
�جلملي و�إمّنا هي “خدعة وكذبة 
كبرية وهي حكومة حركة �لنه�شة 
تعبريه،  حّد  على  تون�ض”،  وقلب 

�لكتلة  ه����و  �حل�������ّر  �ل����د�����ش����ت����وري 
�ل���وح���ي���دة يف �ل���ربمل���ان �ل��ت��ي كان 
�مل�شاركة  م��ن  و����ش��ح  م��وق��ف  ل��ه��ا 
كتلتها  �أّن  وق���ال���ت  �حل��ك��وم��ة،  يف 
و�مل�شوؤولّية  �جل��دّي��ة  يف  مثال  ه��ي 

و�لن�شباط.
�لإ�شالح  كتلة  رئ��ي�����ض  وح��ّم��ل      
�ل��وط��ن��ي، ح�����ش��ون��ة �ل��ن��ا���ش��ف��ي ما 
�آل���ت �إل��ي��ه �لأو����ش���اع �حل��ال��ي��ة �إىل 
�لنتخابات  يف  �ل��ف��ائ��زة  �لأح����ز�ب 

وخا�شة حركة �لنه�شة. 
  و�أ����ش���اف يف ت�����ش��ري��ح �ذ�ع�����ي �أن 
�ل�شعب”  “حركة  و  “�لتيار” 
خالل  م��ن  �لنه�شة  ت��وري��ط  �أر�د� 
وعدم  �مل�����ش��اور�ت  م��ن  �ن�شحابهما 
�أن  ك��م��ا  �مل�����ش��ارك��ة يف �حل���ك���وم���ة، 
�أي�شا  بتوريطهما  قامت  �لنه�شة 
بعد �إعالنها عن عدم رغبتهما يف 

�مل�شاركة يف �حلكم.
   وقال �لنا�شفي �إن كتلة �لإ�شالح 
رئي�ض  ب��ق��ر�ر  تتفاجاأ  مل  �لوطني 
�جلملي  �حلبيب  �ملكلف  �حلكومة 

حكومة  ت�����ش��ك��ي��ل  �ىل  ف��ي��ه  دع���ي���ا 
ما ل ميكن  وهو  م�شتقلة  كفاء�ت 
تن�شيق  وف��ي��ه  م�شادفة،  ي��ك��ون  �أن 
ذل��ك يقول �حلبيب  و����ش��ح، وبعد 
�جلملي �أنه م�شتقل متاما عن كل 
�شتكون  �حل��ك��وم��ة  و�أن  �لأح�����ز�ب، 
حزبي،  مت��ث��ي��ل  �أي  ع���ن  م�شتقلة 
وهو ما �عتربه �لعجبوين �شيا�شة 

��شتغباء.
   وو���ش��ف��ت رئ��ي�����ش��ة ك��ت��ل��ة �حلزب 
ع��ب��ري مو�شي،  �حل����ّر  �ل��د���ش��ت��وري 
�شفحتها  على  مبا�شر  فيديو  يف 
م�شاور�ت  بالفاي�شبوك،  �لر�شمية 
�جلملي  �حلبيب  حكومة  ت�شكيل 
�مل�شل�شالت  ح��ل��ق��ات  م���ن  ب��ح��ل��ق��ة 

�لرتكّية و�ملك�شيكّية. 
   و����ش��ت��ه��ز�أت م��و���ش��ي مب��ا و�شفه 
كفاء�ت  حكومة  �جلملي  �حلبيب 
���ش��ي��ك��ّون حكومة  و�أّن������ه  م�����ش��ت��ق��ّل��ة 
‘’ �شي�شرب  مبناأى عن �لأح���ز�ب، 
�حلائط’’.  ع���ر����ض  ب������الأح������ز�ب 
�حل�����زب  �إىل  م���و����ش���ي  و�أ��������ش�������ارت 

متابعا ‘’ �لغنو�شي كان م�شر� على 
�لذهاب �إىل �ل�شيناريو �لذي �أعلن 
عليه �حلبيب �جلملي وهي خطة 
�لبد�ية حتى  منذ  �لنه�شة  حركة 
يف �لوقت �لذي كانت تتفاو�ض فيه 
معنا ولهذ� �ختارت حركة �ل�شعب 

و�لكتلة �لدميقر�طية �ملعار�شة«.
   وق���ال �أم���ني ع��ام ح��رك��ة �ل�شعب 
�لتون�شيني  �إّن  �ل���ث���الث���اء،  �أم�������ض 
�شيكت�شفون من هي �لأحز�ب �لتي 
�لتي  �لكفاء�ت  حكومة  ور�ء  تقف 
�أعلن عنها رئي�ض �حلكومة �ملكلف 

�حلبيب �جلملي.
�لنه�شة  رف�������ض  �أّن  و�ع����ت����رب     
ي���وؤّك���د قر�رها  �ل��ت�����ش��اور  مل��و����ش��ل��ة 
�ل��ت��ح��ال��ف م���ع ق��ل��ب ت��ون�����ض منذ 
�لتذ�كي  ح��اول��ت  لكنها  �ل��ب��د�ي��ة 
بالت�شاور مع  و�لتحايل و�لتظاهر 

بقية �لأحز�ب.
   و�أعلن �ملغز�وي �أّن حركة �ل�شعب 
�أن ل تكون يف  قررت ب�شكل نهائي 
حكومة �حلبيب �جلملي و�شتكون 

ثاين  وه��ي  �لدميقر�طية  �لكتلة 
�ملعار�شة  يف  �ل����ربمل����ان،  يف  ك��ت��ل��ة 
و�شتو��شل �لعمل وتقدمي م�شاريع 

�لقو�نني ل�شالح �لتون�شيني.
�ع��ت��رب حزب  ذ�ت���ه،  �ل�شياق     ويف 
�آف��اق تون�ض �ن ق��ر�ر رئي�ض  ح��زب 
حكومة  بتكوين  �ملكلف  �حلكومة 
“حماولة  م�������ش���ت���ق���ل���ة  ك������ف������اء�ت 
�لعام حتت م�شمى  �ل��ر�أي  ملغالطة 
و�ل��ت��غ��ط��ي��ة على  �ل����ش���ت���ق���الل���ي���ة 
حتالفات غري معلنة و�لهروب من 

حتمل تبعاتها«.
   و�أك��د �حلزب يف بيان �شادر عنه 
بفي�شبوك  ���ش��ف��ح��ت��ه  ع��ل��ى  ن�����ش��ره 
ومبنطق  �لأج�����در  م��ن  “كان  �ن���ه 
�أن يعلن  �إما  �ل�شيا�شية،  �مل�شوؤولية 
�لفائزون يف �لنتخابات حتالفاتهم 
�لربملان  ث��ق��ة  ل��ن��ي��ل  وب���ر�جم���ه���م 
ت�شكيل  يف  ب��ف�����ش��ل��ه��م  �لإق�������ر�ر  �أو 
لنتائج  مم��ث��ل��ة  �شيا�شية  ح��ك��وم��ة 
�لنتخابات و�ملرور �إىل ما يقت�شي 
�لد�شتور من �إحالة �مل�شوؤولية �إىل 

يف  و�لن��ط��الق  �جلمهورية  رئي�ض 
�لأح����ز�ب  �مل�����ش��اور�ت م��ع خمتلف 
�لنيابية  و�ل���ك���ت���ل  و�لئ����ت����الف����ات 
على  �لأق����در  �ل�شخ�شية  لخ��ت��ي��ار 

ت�شكيل �حلكومة«.
“غري معني  �أن����ه    وذك����ر �حل����زب 
�لنه�شة”،  حكومة  يف  بامل�شاركة 
على  ح���ري�������ض  �ن�����ه  �ىل  م�������ش���ري� 
�حرت�م نتائج �لنتخابات وتطبيق 

�لد�شتور.
  و�عترب ع�شو جمل�ض �لنو�ب عن 
�أن  �لتيار ه�شام �لعجبوين،  حركة 
متاما  م�شتقلة  ك���ف���اء�ت  ح��ك��وم��ة 
عن كل �لأحز�ب لي�شت �ل �شيا�شة 

��شتغباء ح�شب قوله.
�لغنو�شي رئي�ض  ر��شد  �أن  و�أك��د     
مبادرة  رف�������ض  �ل��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة 
رئي�ض �جلمهورية و�أعطى �ل�شوء 
�ملكلف  �حلكومة  لرئي�ض  �لأخ�شر 
ليعلن عن ت�شكيل حكومة كفاء�ت 
ب��ي��ن��م��ا ���ش��ب��ق ذل����ك ب���ي���ان حلركة 
تون�ض  قلب  و�خ��ر حلزب  �لنه�شة 
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اأ�سوات الإ�سالح: 

 »ق��ل��ب ت��ون�����س« 
ح���������������الل يف

وح��رام  املجل�س   
احل�����ك�����م يف 

بعد ف�شل اجتماع قرطاج:

تون�س: نحو حكومة ُم�ستقّلة عن كل الأحزاب...!
•• الفجر -تون�س

   انتهى اجتماع قرطاج الذي دعا اإليه الرئي�س قي�س 
�شعّيد دون التو�شل لتفاق بني ممثلي اأحزاب النه�شة 

وحتيا تون�س والتيار وحركة ال�شعب.
اليوم  جمع  لقاء  اإن  التون�شية،  الرئا�شة  واأعلنت     

رئي�س  من  بكل  �شعيد  قي�س  الرئي�س  قرطاج  بق�شر 
عام  ــني  واأم الغنو�شي  را�شد  النه�شة  حركة  حــزب 
عام  ــني  واأم عبو  حممد  الدميقراطي  التيار  حــزب 
حتيا  حــزب  ورئي�س  املــغــزاوي  زهــري  ال�شعب  حركة 
ت�شكيل  م�شار  حول  للتباحث  ال�شاهد،  يو�شف  تون�س 

احلكومة اجلديدة.

»جيم اأوفر«
بـ في�شبوك ت�شديد     ونقلت الرئا�شة على �شفحتها 
وطنية  مقاربة  على  العتماد  “�شرورة  على  �شعيد 
ملعاجلة الو�شع الذي تعي�شه تون�س اليوم” وتذكريه 
القوى  خمتلف  ودعــوتــه  جــامــعــا  دورا  “له  ـــاأن  ب
لالإ�شراع  �شواء  كلمة  على  الجتماع  اإىل  ال�شيا�شية 

الأمل  بــاأن  يقينه  عن  واإعــرابــه  احلكومة  بت�شكيل 
يظل قائما يف القدرة على جتاوز هذا الظرف الذي 

تعي�شه تون�س«.
اأن  على  اللقاء  خــالل  الرتكيز  مت  انــه  واأ�شافت     
اقت�شادية  هي  والتون�شيات  التون�شيني  انتظارات 

واجتماعية بالأ�شا�س.

تون�س:  َاف��اق 
اجلملي  ق��رار 
حم������اول������ة 
ل��ل��م��غ��ال��ط��ة 
وال��ت��غ��ط��ي��ة 
حتالفات  على 
ُمعلنة غ���ري 

تون�س:  قلب 
رئي�س  لدينا 
ج��م��ه��ورّي��ة 
اإق�������س���ائ���ي 
خطر  واأك���رب 
اإىل  اأن نذهب 
رئي�س حكومة 

�جلملي... حكومة غري متحزبة

ح�شونة �لنا�شفي- و�شط- يتهم

وف�شل لقاء �لفر�شة �لخرية

عبري مو�شي... ت�شكيل �حلكومة م�شل�شل تركي

�للومي يندد باق�شاء حزبه

الغنو�شي ل�شعيد: الوقت انتهى بخ�شو�س امل�شاورات، ومل يعد هناك اأي اإمكانية للعودة اإىل احلوار 
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عربي ودويل

بال�شور:  2019

عام مواكب الغ�سب يف جميع اأنحاء العامل...!
مل  ذل��ك  لكن  ط��ب��ون،  �ملجيد  عبد 
يف  �ملتظاهرين  �حتجاجات  يوقف 

�ل�شو�رع. 
9 -منذ �ليوم �لأول من مظاهر�ت 
 17 يف  �ل�شفر�ء”  “�ل�شرت�ت 
�نخف�شت   ،2018 ن����وف����م����رب 
نهاية  يف  ح������اد  ب�����ش��ك��ل  �ل���ت���ع���ب���ئ���ة 
�ل��ع��ام. ويف كل �لح���و�ل، متيز عام 
�ملنتظمة  �ملظاهر�ت  بتلك   2019
-�ل��ت��ي ح�شدت  �ل��ي��وم  ح��ت��ى   56-
ل��الح��ت��ج��اج يف  �ل��ف��رن�����ش��ي��ني  �آلف 
�أ�شعار  يف  �لرت���ف���اع  ���ش��د  �ل��ب��د�ي��ة 
�لوقود، ثم ب�شكل عام �شد �نحد�ر 
م�شتويات �ملعي�شة. وكما تربز هذه 
 ،2019 م��ار���ض   16 يف  �ل�����ش��ورة 
�ل��ع��ن��ي��ف��ة ورّد  �مل���ظ���اه���ر�ت  خ��ّل��ف��ت 
�لعديد من  عليها،  �ل�شرطة  ق��و�ت 
�جل���رح���ى وت�����ش��ب��ب��ت يف �ي���ق���اف ما 
�ملحتجني.  م��ن  �لف   10 ي��ق��ارب 
“�ل�شرت�ت  ح����ر�ك  ي��ت��ج��ه  وب��ي��ن��م��ا 
ي�شل  �ل����ذب����ول،  �ىل  �ل�شفر�ء” 
�إ�شالح  ���ش��د  ع���ام  ����ش��ر�ب  فرن�شا 

�ملعا�شات.
�لرئا�شية  �لنتخابات  -�أث��ارت   10
و�لتي  ف��ن��زوي��ال،  يف   2018 ل��ع��ام 
م���ك���ن���ت ن���ي���ك���ول����ض م����������ادورو من 
�شبهات  رغ���م  �ل�����ش��ل��ط��ة  يف  �ل��ب��ق��اء 
عنيفة  �حتجاجات  �ث��ارت  �لتزوير، 
�ن�شمام  ورغ�������م   .2019 ع������ام 
�لعديد من �ملحتجني �إىل �لرئي�ض 
بالنيابة خو�ن غو�يدو، �لذي حاول 
�ل�شتيالء على �ل�شلطة، ف�شل هذ� 
�لأخري يف ح�شد �جلي�ض لق�شيته. 
�ملظاهر�ت  ح��م��ا���ض  خ��ف��ت  و�ل���ي���وم، 
و�أ�شبح  ل���ل���ح���ك���وم���ة،  �مل���ن���اه�������ش���ة 
م��وؤي��دو م���ادورو ي��ب��دون دعمهم له 
�ل�شورة  ترتجم  كما  �ل�����ش��و�رع،  يف 
نوفمرب   21 بتاريخ  ك��ار�ك��ا���ض،  يف 

.2019
عن �شالت اف ار

•• الفجر – خرية ال�شيباين
   م����ن �����ش����و�رع ه���ون���غ ك���ون���غ �إىل 
�جلز�ئر، مرور�ً بالعر�ق وكاتالونيا 
 2019 ع������ام  ����ش���ي���ظ���ل  ول����ب����ن����ان، 
ع����اًم����ا ت�����ش��اع��ف��ت ف���ي���ه �حل���رك���ات 

�لحتجاجية �لجتماعية.
   ل��ق��د خ��رج��ت �أع�����د�د ه��ائ��ل��ة من 
�لعامل  �أن��ح��اء  جميع  يف  �ملو�طنني 
ع��ن حقوقها،  دف��اع��ا  �ل�����ش��و�رع  �إىل 
�ل�شيا�شي،  �لتغيري  �إىل  للدعوة  �أو 
من  غ�����ش��ب��ه��ا  ع�����ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري  �أو 
�لر�هنة. خرجت يف هدوء  �ملو�قف 
��شاحبها  م��ا  غالبا  ولكن  �أح��ي��ان��ا، 
�ل��ع��ن��ف، وق���د �أث���م���رت ب��ع�����ض هذه 
�شترتك  ح����ني  يف  �لن���ت���ف���ا����ش���ات، 

�أخرى ب�شماتها �إىل �لأبد.
   نظرة عامة على �شور �لنتفا�شات 

�ل�شعبية �لرئي�شية لعام 2019:
 1 -متظاهرون يلوحون بالأعالم 
�ل��ك��ات��ال��ون��ي��ة خ���الل جت��م��ع حا�شد 
�أك����ت����وب����ر   18 يف  ب���ر����ش���ل���ون���ة  يف 
من  ت�����ش��ع��ة  �إد�ن��������ة  �إث������ر   ،2019
�ل����ق����ادة �لن��ف�����ش��ال��ي��ني م����ن قبل 
بتهمة  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة  �لعليا  �ملحكمة 
ومتت  “�لفتنة”.  ف��ت��ي��ل  ����ش��ع��ال 
�إد�نتهم بامل�شاركة يف �أو دعم تنظيم 
��شتفتاء حول �ل�شتقالل يف �أكتوبر 
2017، و�لذي �شهد فوز �ملوؤيدين 
لالنف�شال.  �إ�شر�بات عامة، قطع 
�ل���ط���رق، و����ش��ت��ب��اك��ات ع��ن��ي��ف��ة مع 
م�شرًحا  كاتالونيا  كانت  �ل�شرطة: 
ورغ����م   ،2019 ع�����ام  ل���ل���ت���وت���ر�ت 
ك����ل ذل������ك، مل حت�����ش��ل �ل���ت���ي���ار�ت 
�شيء  على  �لآن  حتى  �لنف�شالية 

تقريًبا من �حلكومة �لإ�شبانية.
�بتلى  �أكتوبر،  من  �لأول  -منذ   2
�ل���ع���ر�ق ب��اح��ت��ج��اج��ات ك��ب��رية �شد 
�لف�شاد �ل�شيا�شي، و�شعف �خلدمات 
�لعامة، ونق�ض �لوظائف و�لتدخل 

�أخ���رًي� على  �إي��ف��و مور�لي�ض  �أج��رب 
ن��وف��م��رب، قبل   10 �ل���ش��ت��ق��ال��ة يف 
ب��ع��د �ن  �ل��ل��ج��وء �إىل �لأرج���ن���ت���ني، 
و�جلي�ض.  �ل�����ش��رط��ة  ع��ن��ه  ت��خ��ل��ت 
يف ب��ول��ي��ف��ي��ا، ت��ظ��اه��ر �ل��ع��دي��د من 
هو  كما  �ل�شابق،  �لرئي�ض  م��وؤي��دي 
�ل�شورة يف كوت�شابامبا،  تربز هذه 
�آخ����ر   .2019 ن���وف���م���رب   18 يف 
�ع����الن  �لآن،  ح���ت���ى  �ل����ت����ط����ور�ت 
يوم  �أنيز  جانني  بالنيابة  �لرئي�شة 
�ل�شبت 14 دي�شمرب ��شد�ر بطاقة 
ج��ل��ب ���ش��د �إي��ف��و م��ور�ل��ي�����ض، وهو 
�لفتنة  بتهمتي  حتقيقات  مو�شوع 

و�لإرهاب.
ا  �أي�شً  2019 ع����ام  -���ش��ي��ب��ق��ى   7
�لآلف  فيه مئات  �شار  �ل��ذي  �لعام 
�لعا�شمة  يف  �لأ�����ش����خ����ا�����ض  م����ن 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة، ك��م��ا ه���و �حل�����ال يف 
 ،2019 �أك���ت���وب���ر   19 �ل�������ش���ورة، 
لإل���غ���اء �ل��ربي��ك�����ش��ي��ت و�ل���دف���ع من 
ومع  ث����اٍن.  ����ش��ت��ف��ت��اء  تنظيم  �أج����ل 
ذل����ك، ف��ق��د ح��ق��ق رئ��ي�����ض �ل�����وزر�ء 
�مل���وؤي���د لهذ�  ب��وري�����ض ج��ون�����ش��ون، 
�خل�����روج م���ن �لحت�����اد �لأوروب�������ي، 
�نت�شار�  �ملحافظني،  حزب  وحزبه، 
�لربملانية  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  م��ه��ّم��ا 
�ملبكرة يوم �خلمي�ض 12 دي�شمرب. 
�ليوم  �ل��وزر�ء  وباتت طريق رئي�ض 
�شالكة لتكري�ض �لربيك�شيت و�قعا.

�لرت�شح  �عتز�مه  �إع���الن  -بعد   8
ل��ف��رتة ولي����ة خ��ام�����ش��ة ع��ل��ى ر�أ����ض 
�لعزيز  ع���ب���د  و�ج��������ه  �جل������ز�ئ������ر، 
غري  �شعبًيا  �ح��ت��ج��اًج��ا  بوتفليقة 
م�����ش��ب��وق، ك��م��ا ت���ب���نّي �ل�������ش���ورة يف 
مار�ض   8 يف  �ل��ع��ا���ش��م��ة،  �جل���ز�ئ���ر 
 81 �ل���رئ���ي�������ض،  �أع����ل����ن   .2019
بعد  �أب��ري��ل،   2 ��شتقالته يف  ع��اًم��ا، 
وبعد  �ل�شلطة.  يف  ع��ام��ا  ع�شرين 
ت�شعة �أ�شهر من �لرتباك �ملوؤ�ش�شي، 
مت �ن���ت���خ���اب �ل���رئ���ي�������ض �جل���دي���د، 

�لإي��������ر�ين. �ن��دل��ع��ت �ل��ع��دي��د من 
خالل  خا�شة  �لعنيفة،  �ملو�جهات 
27 نوفمرب، �لذي  �ليوم �لدموي 
�لإير�نية.  �لقن�شلية  ح��رق  �شهد 
و�أدى هذ� �حلدث، �ىل جانب �أ�شياء 
�أخرى، �إىل ��شتقالة رئي�ض �لوزر�ء 
عادل عبد �ملهدي يف 29 نوفمرب. 
�ل�شحايا،  ع���دد  جم��م��وع  وجت����اوز 
450 ع��ر�ق��ًي��ا خ���الل هذه  م��ق��ت��ل 

�لحتجاجات.
�شقطت  �أك���ت���وب���ر،   18 -م���ن���ذ   3
حيث  �شعبي  مت��رد  فري�شة  ت�شيلي 
�ح��ت��ج �مل��ت��ظ��اه��رون ع��ل��ى ع���دد من 
�ج�������ر�ء�ت �ل��ت��ق�����ش��ف، م��ن��ه��ا زي����ادة 
�لإجر�ء  وه��و  �مل���رتو،  ت��ذك��رة  �شعر 
�ل��ك��ا���ض. يف �ل�شورة،  �أف��ا���ض  �ل��ذي 
�حتجاجا،  �لنار  ي�شعلون  ت�شيليون 
�لأوىل  �ل�شنوية  للذكرى  و�ح��ي��اء 
�لأ�شليني  �ل�����ش��ك��ان  زع��ي��م  ل���وف���اة 
كاتريالنكا  كاميلو  مابوت�شي  يف 
م����و�ج����ه����ة مع  ق���ت���ل يف  -�ل�����ذي�����ن 
 14 ����ش���ان���ت���ي���اغ���و،  -يف  �ل�������ش���رط���ة 
وي����ط����ال����ب   .2019 ن����وف����م����رب 
�شيبا�شتيان  �لرئي�ض  �لت�شيليون 
بينري� باإ�شالح �جتماعي �أكرب، وقد 
�لتد�بري  بع�ض  �لخ��ري  ه��ذ�  �أعلن 
�ملتظاهرين، منها  �إر�شاء  �أجل  من 

خطة بقيمة 5 مليار�ت جنيه
�حتجاج  ح��رك��ة  لبنان  -ي��و�ج��ه   4
ت�شتهدف  �أكتوبر   17 منذ  �شعبية 
�ل�شيا�شية.  و�ل��ط��ب��ق��ة  �ل���ق���ي���اد�ت 
وي��ط��ال��ب �مل��ت��ظ��اه��رون م��ن جميع 
�ل�شورة  ه����ذه  يف  ك��م��ا  �لأج�����ي�����ال، 
نوفمرب   12 يف  �ل��ت��ق��ط��ت  �ل���ت���ي 
ح�شر�ً  ت��ت��األ��ف  بحكومة   ،2019
و�مل�شتقلني.  �ل���ت���ك���ن���وق���ر�ط  م����ن 
ورغ�����م ����ش��ت��ق��ال��ة رئ��ي�����ض �ل������وزر�ء 
�أكتوبر،   29 يف  �حل���ري���ري  ���ش��ع��د 
م�شتمرة.  �لح��ت��ج��اج��ات  ت����ز�ل  ل 
و�رتفع من�شوب �لعنف يوم �ل�شبت 

بنيل ثالثة �أرب��اع �ملقاعد �ل� 452 
جمال�ض  يف  �ل�����ره�����ان،  م���و����ش���وع 

�ملقاطعات �لثمانية ع�شر.
ب�شرعة  �لحتجاجات  -�نت�شرت   6
�إيفو  �ن���ت���خ���اب  ب���ع���د  ب��ول��ي��ف��ي��ا  يف 
مور�لي�ض، �لرئي�ض �ل�شابق للبالد، 
ف��ي��ه��ا لفرتة  يف ظ����روف م�����ش��ك��وك 
 .2019 �أك��ت��وب��ر  ولي���ة ر�ب��ع��ة يف 

�مل�شاور�ت  وت�شتمر  دي�شمرب.   14
لتكوين حكومة جديدة بعد تعيني 

رئي�ض وزر�ء جديد.
من  �ل���������ش����اد�����ض  �ل�������ش���ه���ر  -يف   5
�لح�����ت�����ج�����اج�����ات، جت����ّم����ع �أه�������ايل 
ه���ون���غ ك���ون���غ يف ف��ي��ك��ت��وري��ا ب���ارك 
لتذكري   ،2019 دي�����ش��م��رب   8 يف 
�ل�شيا�شية يف  �لأزم��ة  باأن  �حلكومة 

ب���د�أت حركة  بعد.  تنته  �ل��ب��الد مل 
�لح���ت���ج���اج يف ي��ون��ي��و �مل���ا����ش���ي يف 
�أعقاب رف�ض م�شروع قانون يجيز 
�ل�شني،  �إىل  �مل��ط��ل��وب��ني  ت�����ش��ل��ي��م 
و�لذي مت تعليقه منذ ذلك �حلني. 
�نتخابات  �لآن  �مل��ح��ت��ج��ون  وي��ري��د 
�لدميقر�طية  م���ن  و�مل���زي���د  ح���رة 
�ملتز�يد.  ب��ك��ني  خ��ن��اق  م��و�ج��ه��ة  يف 

مت���ي���زت �مل���ظ���اه���ر�ت ب��ال��ع��ن��ف بني 
�شيما  ول  و�ملتظاهرين،  �ل�شرطة 
عدة  ��شتمر  �ل��ذي  �حل�شار  خ��الل 
�أيام ل�شتعادة جامعة �لبوليتكنيك 
�لطالب  �أي���دي  م��ن  يف هونغ كونغ 
حقق  نوفمرب،   23 يف  �ملحتجني. 
�ملرت�شحون �ملوؤيدون للدميقر�طية 
فوز� �شاحقا يف �لنتخابات �ملحلية، 

فرن�شا

بوليفيا

هونغ كونغ

ت�شيلي

كاتالونيا

بريطانيا

فنزويال

لبنان �لعر�ق

درعا ت�ستعد لعيد امليالد ب� »فرحة ناق�سة«   •• درعا-اأ ف ب

رزق  ج��رج�����ض  �لأب  ي�شع  �ل�����ش��وري��ة،  درع���ا  م��دي��ن��ة  �ل��ب�����ش��ارة يف  ���ش��ي��دة  كني�شة  يف 
مب�شاعدة �شبان �للم�شات �لأخرية على �لقاعة �لرئي�شة ��شتعد�د�ً لالحتفال بعيد 
�أ���ش��ر�ر� ج�شيمة،  بها  �أحل��ق��ت  م��ع��ارك  �آث���ار  م��ن  بعد ترميمها  �لأول فيها  �مل��ي��الد 
�شنو�ت  �أق��ارب��ه��م خ���الل  م��ن  ك��ث��ريي��ن  ه��ج��رة  ت��ف��ارق��ه غ�شة  ل��ن  �حتفالهم  ل��ك��ن 
�لزينة و�ملقاعد، ي�شرق رزق  �لتنظيف وو�شع  �أحد متعب بني  �حلرب. خالل يوم 
و�شع  جانبية  بغرفة  مكتفياً  �مليالد،  قبل  �لأخ��ري  �لقد��ض  لإقامة  قليلة  �شاعات 
�شخ�شاً،  خم�شني  يتجاوز  ل  ما  بح�شور  بال�شتيكية  كر��ض  على  �لأيقونات  فيها 
غالبيتهم من كبار �ل�شن. ويختم جرج�ض عظته، بدعوة من ح�شر من رعية يف 
مدينة درعا، �إىل �مل�شاركة بكثافة يف قد��ض ليلة �مليالد �لثالثاء. ويقول جرج�ض 
لوكالة فر�ن�ض بر�ض �إن “500 عائلة م�شيحية كانت تعي�ض يف �ملدينة قبل �حلرب 
�مل�شتمر منذ  �لنز�ع  �شنو�ت  خالل  �لن�شف”  �إىل  �لعدد تر�جع  500 عائلة، لكن 
نحو ت�شع �شنو�ت. خالل �شنو�ت طويلة تقا�شمت فيها �لقو�ت �حلكومة و�لف�شائل 

�شبه خالية من �مل�شيحيني، ومل يبَق فيها �شوى �لآباء و�لأمهات وكبار �ل�شن بعدما 
�أو �لعمل، وجر�ء توقف �لكثري من مر�فق  رحل معظم �ل�شباب بحثاً عن �لأم��ان 
�حلياة يف درعا خالل فرتة �حلرب«. كني�شة �شيدة �لب�شارة و�حدة من ثالث كنائ�ض 
�لربوت�شتانت  �أن كني�شة  �إذ  �أف�شل منهما،  و�إن كان و�شعها  درع��ا،  فقط يف مدينة 
�لإجنيليني �أغلقت �أبو�بها متاماً، يف حني ل يتو�جد كاهن كني�شة يوحنا �لدم�شقي 
للروم �لكاثوليك ب�شكل د�ئم فيها. وتنت�شر يف �ملحافظة �جلنوبية ب�شكل عام كنائ�ض 

عدة منها ما هو �أثري، لكنها �ليوم باتت �شبه خالية.
�إثنتان تعود�ن للع�شر  �إزرع �شمال درعا، �لتي ت�شم كنائ�ض عدة بينها  ويف مدينة 
�لبيزنطي، ُيح�شي �خلوري �إيليا تفنكجي يف كني�شة جاورجيو�ض للروم �لأرثوذوك�ض 
ب�شكل دوري بيانات �ل�شكان �مل�شيحيني �لذي هاجرو� �أو نزحو� �إىل مناطق �أخرى. 
و�أح�شى �خلوري ثمانني �شاباً هاجرو� من �ملدينة �لتي ت�شم مئة عائلة م�شيحية. 

�ملعار�شة �ل�شيطرة على مدينة درعا، كانت كني�شة �شيدة �لب�شارة للروم �لأرثوذك�ض 
�إل  ت�شلم من �شظايا وقذ�ئف طالتها  �لتما�ض بني �لطرفني. ومل  تقع على خط 
�أنها و��شلت رغم ذلك �إحياء �لأعياد. و�شيطرت �لقو�ت �حلكومية يف �شيف �لعام 
2018 على كامل حمافظة درعا �إثر عملية ع�شكرية و�تفاقات ت�شوية و�إجالء مع 
�لف�شائل �ملعار�شة. وقبل �شهر، �نطلقت �أعمال �لرتميم يف �لكني�شة، فاأعيد �إ�شالح 
�شقفها �لذي خرقته قذيفة، و�أغلقت فتحات تركتها �شظايا �لر�شا�ض يف جدر�نها، 
و��شتبدل زجاج نو�فذها. ويف �لقاعة �لرئي�شية، مت�شح �شابات �لأر�شية �مل�شنوعة 
�آخ��رون لتوجيهات رزق �لذي ي�شع  �للون، بينما ي�شتمع  �أبي�ض و�أ�شود  من بالط 

�شليباً خ�شبياً كبري�ً �أمام �ملذبح ومن خلفه زجاج ُر�شمت عليه �أيقونات ملونة.
هذه  ك��ل  وب��رغ��م  ب�شيطة.  ميالد  زينة  �لكني�شة  ج���در�ن  على  ُعلقت  �خل���ارج،  ويف 
�ل�شتعد�د�ت، ل يتوقع جرج�ض ح�شور�ً كثيفاً. ويو�شح “باتت بع�ض �لقرى �ليوم 

وي�شيف  �ل�شن”.  وكبار  �لعجزة  �شوى  �مل��ن��ازل،  من  �لكثري  يف  يبَق،  “مل  ويقول 
“�أمتنى لو ياأتي ذلك �ليوم �لذي �أُح�شي فيه �ل�شباب �لعائدين«.

�لتي  �ل�شيدة  وتقول  للدعاء.  جاورجيو�ض  كني�شة  عاماً(   76( ذياب  و�شيلة  تزور 
�أمريكا  �إىل  م�شافر�ت  وبناتي  �لعائلة،  ملّة  هو  “�لعيد  تقليدياً  �أ�شود  ثوباً  ترتدي 

و�أوروبا )..( كيف يل �أن �أحتفي لوحدي و�أزّين �ل�شجرة«.
�غرورقت عينا و�شيلة بالدموع قبل �أن مت�شحها بو�شاح �أبي�ض و�أ�شود و�شعته على 
ر�أ�شها وظهر من حتته بع�ض من خ�شالت �شعرها �لأبي�ض. وتاأمُل و�شيلة �أن ياأِت 

ذلك �ليوم �لذي يلتَم فيه �شمل �لعائلة مرة �أخرى، لكنها ل تعتقد �أنه قريب.
�شاأرى بناتي مرة  �أنني  �أعتقد  ج��د�ً، وكذلك هولند�، ل  “كند� بعيدة جد�ً  وتقول 

�أخرى«.
على بعد �أقل من ع�شرة كيلومرت�ت من �إزرع، تقع بلدة �شقر� �مل�شيحية و�لتي ُتعرف 

بكني�شة تعود للعام 1560 للميالد ومببان �أثرية من �لعهد �لروماين.
ل تز�ل �شظايا �لر�شا�ض يف جدر�ن عائلة �أر�شيد �شاهدة على معارك عنيفة وقعت 

يف �لبلدة يف �لعام 2013.

�جلز�ئر
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة-الفجر

�مل�شد�ض  ل��رم��اي��ة  �ل��وط��ن��ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ي��و����ش��ل 
�لهو�ء ح�شاده للميد�ليات يف  و�لبندقية �شغط 
�لهو�ئية  لالأ�شلحة  �لعربية  �لبطولة  مناف�شات 
كرمية  برعاية  مناف�شاتها  تقام  و�لتي   2019
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�ض  ع�شو  �لقا�شمي  حممد 
�ل���ذي���د �لثقايف  ن�����ادي  �ل�����ش��ارق��ة ع��ل��ى م��ي��ادي��ن 
�ل�شابع  ح��ت��ى  وت�����ش��ت��م��ر  ب��ال�����ش��ارق��ة  �ل��ري��ا���ش��ي 
�جل��اري مب�شاركة  دي�شمرب  �شهر  و�لع�شرين من 
و�ل�شعودية  �لإم��������ار�ت  ه���ي  ع��رب��ي��ة  دول  ت�����ش��ع 
و�لعر�ق  ع��م��ان  و�شلطنة  و�ل��ب��ح��ري��ن  و�ل��ك��وي��ت 

و�شوريا وم�شر و�ل�شود�ن .

وقد و�شل ر�شيد منتخبنا يف نهاية �ليوم �لثالث 
للبطولة �ىل 12 ميد�لية بينها �ربع ميد�ليات 
ذه��ب��ي��ة وم��ث��ل��ه��ا ف�����ش��ي��ة وم��ث��ل��ه��ا ب���رون���ز حيث 
“�لدرزن”بينما  هذه  ونا�شئاتنا  نا�شئونا  ح�شد 
ننتظر �ن يح�شد �لكبار بع�ض �مليد�ليات لنزيد 
ر�شيدنا يف �لبطولة . و�أعرب عبد �هلل بن يعقوب 
�لزعابي �لأمني �لعام لالحتاد عن �شعادته بهذه 
�ل��ن��ت��ائ��ج م��وؤك��د� �ن��ه��ا ت��رتج��م ج��ه��ود �جلهازين 
�شحة  وت����وؤك����د  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات  و�ل���ف���ن���ي  �لإد�ري 
ب��ه �لحت����اد و�لذي  �ل���ذي ي�شري  �مل�����ش��ار و�ل��ن��ه��ج 
�لتطور  ليالحق  �مل�شتوى  يتطور  �ن  معه  ناأمل 
قد  �لبطولة  وك��ان��ت   . للرماة  و�ل���دويل  �ل��ق��اري 
�شهدت  )6( م�شابقات للنا�شئني �شمن فعاليات 
للرماية  �لوطني  �ملنتخب  ح�شد  وق��د  �لبطولة 

�أقر�نه  مع  قوية  مناف�شة  و�شط  �مليد�ليات  على 
منتخبنا  ح�شد  ح��ي��ث  �مل�����ش��ارك��ة  �ملنتخبات  م��ن 
فرق  ذهبية  على  �لهو�ئي  �مل�شد�ض  مناف�شات  يف 
م�شد�ض  نا�شئني وف�شية فردي م�شد�ض  نا�شئني 
وف�شية فرق م�شد�ض  نا�شئات  وبرونزية فردي 

م�شد�ض نا�شئات .

اأما يف مناف�شات البندقية الهوائية 
نا�شئني  بندقية  ف��رق  ذهبية  ع��ل��ى   ح�شل  فقد 
نا�شئني  بندقية  فردي  وبرونزبة  وف�شية  وذهب 
ثالث  وب��رون��زي��ة  نا�شئات  بندقية  ف��رق  وف�شية 
مناف�شات  ويف  ن��ا���ش��ئ��ات  ب��ن��دق��ي��ة  ف����ردي  م��ك��رر 
�ملختلط للفرق فقد فاز بذهبية �ملختلط بندقية 

وبرونزية �ملختلط م�شد�ض .

�أع���ل���ن جم��ل�����ض دب����ي �ل���ري���ا����ش���ي عن 
�لدورة  حل�شور  �لت�شجيل  ����ش��ت��م��ر�ر 
دبي  “موؤمتر  م���ن  ع�����ش��رة  �ل���ر�ب���ع���ة 
“مبادر�ت  �أح���د  �لدويل”  �ل��ري��ا���ش��ي 
�ل����ذي  �لعاملية”  ر������ش����د  ب����ن  حم���م���د 
حتت  �ل��ري��ا���ش��ي  دب��ي  جمل�ض  ينظمه 
رعاية �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
ع��ه��د دبي  م��ك��ت��وم ويل  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
دبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�ض  رئي�ض 
حتت  �ل��ري��ا���ش��ي،  دب��ي  جمل�ض  رئي�ض 
�لقدم  كرة  م�شتقبل  “م�شرعات  �شعار 
“ يوم �ل�شبت 28 دي�شمرب 2019 يف 

قاعة �جلوهرة مبدينة جمري�.
�ل�شاعة  ح��ت��ى  �ل��ت�����ش��ج��ي��ل  وي�����ش��ت��م��ر 
�خلمي�ض  غد  يوم  م�شاء  من  �لعا�شرة 
�ملوقع  ع���رب  �جل�����اري  دي�����ش��م��رب   26
ملختلف    www.dubaiisc.ae
�ملوؤمتر،  ح�شور  يف  �ل��ر�غ��ب��ة  �ل��ف��ئ��ات 
معا  لت�شكل  جل�شاته  ت��ت��ك��ام��ل  �ل���ذي 
بع�شا من م�شرعات �مل�شتقبل لتطوير 
كرة �لقدم يف دولة �لإم��ار�ت و�لعامل، 
�لتجارب  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ت�����ش��ل��ط  ك��م��ا 
ناجحا  منوذجا  متثل  �لتي  �لناجحة 
لتحقيق �لتطوير من خالل �لتطبيق 
و��شتخد�م  ل����الح����رت�ف  �ل�����ش��ح��ي��ح 
�لأهد�ف  لتحقيق  �مل�شتقبل  م�شرعات 

�ملن�شودة.   
للموؤمتر  �لأوىل  �جل��ل�����ش��ة  ت�����ش��ل��ط 
�لكرة  ع������ودة  �أ������ش�����ر�ر  ع���ل���ى  �ل�������ش���وء 
م�شتوى  على  �لقمة   �إىل  �لإجنليزية 
�لدوري �لإجنليزي �ملمتاز و�ملنتخبات 
�لإجن���ل���ي���زي���ة جل��م��ي��ع �ل���ف���ئ���ات، من 
�مل�شتوى  على  ناجحة  جت���ارب  خ��الل 
و�لعاملي  �لأوروب����������ي  و  �لإجن����ل����ي����زي 
و�لتدريب  �للعب  جن��وم  م��ن  لثالثة 
فان  �أدوي���ن  �لهولندي  ه��م:  و�لإد�رة، 
دي���ر ���ش��ار �حل��ار���ض �ل�����ش��اب��ق �لعمالق 
لأندية �ياك�ض ويوفنتو�ض ومان�ش�شرت 
يونايتد ومنتخب هولند�، و �لإيطايل 
فابيو كابيللو �ملدرب �ل�شابق لعدد من 

�لأوروب��ي��ة �لكربى ومنتخب  �لأن��دي��ة 
�شوريانو  و�لإ�شباين فري�ن   ، �إجنلرت� 
�شيتي  مل��ج��م��وع��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر 
�ل�شيخ  �شمو  ميلكها  �لتي  �لريا�شية 
من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ض 
جمل�ض �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة، 
مان�ش�شرت  ن���ادي  ملكيتها  يف  وت�����ش��م 
ق���ار�ت  �لأن���دي���ة يف  م��ن  �شيتي وع����دد 

�أوروبا و�آ�شيا و�أمريكا �جلنوبية.   
و���ش��ي��غ��ط��ي ك���ل م��ت��ح��دث ج��ان��ب��ا من 
�ل���ع���م���ل �لح��������رت�يف يف كرة  ج����و�ن����ب 
و�إد�رة  و�ل��ت��دري��ب  �للعب  وه��ي  �ل��ق��دم 
�لأندية �ملحرتفة وهي �آر�ء مهمة كون 
جناحات  حقق  قد  �ملتحدثني  من  كل 
كبرية متثل مرجعا مهما للمتابعني، 
عن  جل�شة  تخ�شي�ض  �إع����الن  وم��ن��ذ 
�أ�شاف  للقمة  �لإجنليزية  �لكرة  عودة 
له  �لأول  �إجن��از� جديد� هو  ليفربول 
�لإجنليزية  �ل��ك��رة  ت��اري��خ  و�ل��ث��اين يف 
�ل���ع���امل لالأندية  ب��ك��اأ���ض  �ل���ف���وز  وه���و 
�ملحور  لهذ�  �ل�شليم  �لختيار  ليوؤكد 
و�أه��م��ي��ة �لط����الع ع��ل��ى �أ����ش���ر�ر جناح 

�لكرة �لإجنليزية.  
كرة  ت�شهده  �ل��ذي  �لكبري  �لنمو  وم��ع 
�ل���ق���دم �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة يف دول����ة �لإم�����ار�ت 
و�مل�����ش��ت��وى �ل���ق���اري و�ل��ع��امل��ي و�ل���ذي 
�لكبري  �ل��ف��ن��ي  �مل�����ش��ت��وى  يف  جت�����ش��د 
لل�شيد�ت  �ل����ع����امل  ك����اأ�����ض  ب���ب���ط���ول���ة 
كاأ�ض  مل��ب��ار�ة  �م����ر�أة  وق��ي��ادة   2019
�ل�����ش��وب��ر �لأوروب�����ي ل��ل��رج��ال خ�ش�ض 
جمل�ض دبي �لريا�شي �جلل�شة �لثانية 
يف �ملوؤمتر لتكون خم�ش�شة لكة �لقدم 
يف  �مل����ر�أة  “متكني  ب��ع��ن��و�ن   �لن�شائية 
�مل�شاركات  تتقدم  حيث  �لقدم”،  كرة 
وهي  ف���ر�ب���ارت  �شتيفاين  �جلل�شة  يف 
�لقدم،  لكرة  فرن�شّية  ق��دم  ك��رة  حكم 
وه���ي م��درج��ة ���ش��م��ن ق��ائ��م��ة �حلّكام 
 ،2009 ع��ام  منذ  للفيفا  �ل��دول��ّي��ني 
ف��رن�����ش��ّي��ة حت��ك��م يف  �أّول ح��ك��م  وه����ي 
�لدرجة  دوري  بطولة  م��ن  م��ب��اري��ات 

ومّتت  ل���ل���رج���ال،  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة  �لأوىل 
جمموعة  �إىل  لتن�شّم  ترقيتها  حالّياً 
للدرجة  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل�������دوري  ح���ك���ام 
�لأوىل على �أ�شا�ض د�ئم ملو�شم 2019 
�مر�أة  �أول  �أ�شبحت  كما   ،2020 –
�لأوروب���ي  �ل�شوبر  ك��اأ���ض  م��ب��ار�ة  تقود 
و”ت�شيل�شي”  “ليفربول”  ب����ني 
�ملا�شي  �أغ�شط�ض   14 يف  �لإنكليزيني 
�ملبار�ة  �إد�رة  م��ن  قليلة  �أ���ش��اب��ي��ع  بعد 
لل�شيد�ت  �ل���ع���امل  ل��ك��اأ���ض  �ل��ن��ه��ائ��ّي��ة 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ب��ني  “فيفا”  م��ن 

�لأمريكّية وهولند� يف ليون.
�لالعبات  �جل��ل�����ش��ة  يف  ت��ت��ح��دث  ك��م��ا 
نادي  لعبة  برونز  لو�شي  �لدوليات: 
�إجنلرت�  وم��ن��ت��خ��ب  �ل��ف��رن�����ش��ي  ل��ي��ون 
ل��ل�����ش��ّي��د�ت ل��ك��رة �ل���ق���دم، وق���د �رتدت 
كافة  يف  �لجنليزي  �ملنتخب  قمي�ض 
 ،2013 �لكربى منذ عام  �لبطولت 
وف������ازت ب��ال��ك��ث��ري م���ن �لأل����ق����اب مثل 
من  ل��ل��ع��ام  لع��ب��ة  “�أف�شل  ج��ائ��زَت��ي 
كما  �ملحرتفني”،  �ل��الع��ب��ني  ر�ب��ط��ة 
قدم  ك��رة  لعبة  “�أف�شل  جائزة  نالت 
�جنليزية للعام” يف ت�شويت �إذ�عة “بي 

“�أف�شل  و�أي�شا على جائزة  بي �شي”، 
لعبة يف �أوروبا”، و �شارة غاما قائدة 
فريق “يوفنتو�ض” ومنتخب �إيطاليا 
يقارنها �جلميع  و�ل��ت��ي  �ل��ق��دم،  ل��ك��رة 
�لثنان  ُيعترب  �إذ  كيلليني  بجورجيو 
فريقهما،  يف  �ل����دف����اع  م���رك���ز  ق���ل���ب 
3 يف كّل  �ل��ق��م��ي�����ض رق���م  وي���رت���دي���ان 
من فريق �لنادي و�ملنتخب، ولكونهما 
و�شتكون  وه��ادَئ��ني،  و�قعينَي  قائدين 
�إىل جانبها يف �جلل�شة �أماندين هرني 
لع��ب��ة ن����ادي ل��ي��ون وق���ائ���دة منتخب 
ف��رن�����ش��ا ل��ل�����ش��ّي��د�ت �مل��ت��األ��ق��ة يف مركز 
�ل��و���ش��ط �ل��دف��اع��ي، وه���ي ق��د �رت���دت 
لل�شابات  �لفرن�شي  �ملنتخب  قمي�ض 
�لعديد  يف  و���ش��ارك��ت   2009 ع���ام  يف 
م��ن �ل��ب��ط��ولت �ل��دول��ي��ة م��ع منتخب 
�أ�شبحت  كما  �لأول  و�ملنتخب  �ل�شباب 
منذ  �لأول  �لفرن�شي  �ملنتخب  ق��ائ��دة 
ما  �أّن  �لنقاد  ويوؤكد   ،2017 �أكتوبر 
موقعها  يف  ��شتثنائّية  ه��رني  يجعل 
حما�شها  ه����و  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب  ك����ق����ائ����دة 
�إذ ميكنها  �لبدنّية.  وقّوتها  �لتناف�شي 
�لقيام بكّل �شيء – من �لت�شجيل عن 

ب��ع��د، �أو �ل��ت��م��ري��ر�ت ح��ول �مل��ل��ع��ب، �أو 
قطع �لكرة يف �ملو�جهات �لثنائية بني 

�لالعبات.

جنوم يف اللعب والتدريب 
خ�ش�شت  ج��ل�����ش��ة  �مل����وؤمت����ر  ي��ت�����ش��م��ن 
ل��الع��ب��ني �ل��ن��ج��وم �ل�����ش��ب��اب ي��ت��م فيها 
ت�شليط �ل�شوء على دور كرة �لقدم يف 
عاديني  �أ�شخا�ض  �ل�شغار من  حتويل 
�إىل  معدومة  �أو  حم���دودة  باإمكانيات 
جنوم عامليني يف �أعمار مبكرة وتغيري 
م�شرية حياتهم وحتويلهم �إىل مناذج 
ملهمة للماليني من �ل�شباب من حول 
�لعامل،  م�شتقبل �لالعبني وحتويلهم 
م���ن �أ���ش��خ��ا���ض ع���ادي���ني ي��ع��ي�����ش��ون يف 
ذلك  من  �أق��ل  �أو  متو�شطة  م�شتويات 
ليكونو� جنوما يف �أوطانهم ويف �لعامل 
كل  يف  لل�شباب  �إل��ه��ام  وم�شدر  �أج��م��ع 
ثالث  �جلل�شة  يف  و�شيتحدث  م��ك��ان، 
�ملوؤمتر  يف  ي�����ش��ارك��ون  ���ش��ب��اب  جن����وم 
لأول مرة وه��م:  ج��و�و فيليك�ض جنم 
“�أتلتيكو مدريد” و�ملنتخب �لربتغايل 
�لذي �أ�شبح �أغلى لعب �شاب يف �لعامل 

�لربتغالية  �لعا�شمة  من  �نتقل  حني 
�شفقة  يف  �ل���ش��ب��ان��ي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة  �إىل 
قيا�شية بلغت 126 مليون يورو، كما 
�أ�شبح �لآن من بني �لالعبني �لأعلى 
لوكاكو  روم��ي��ل��و  و  �ل���ع���امل،  يف  �أج�����ر�ً 
جنم �نرت ميالن و�ملنتخب �لبلجيكي 
�لذي لفت �لأنظار يف مو�شم 2013-
�إيفرتون  فريق  �إىل  عندما   ،2014
�لإع��ارة ملدة مو�شم و�حد،  على �شبيل 
وبعد م�شاعدته �إيفرتون للو�شول �إىل 
حتقيق رقم قيا�شي من عدد �لنقاط، 
قيا�شية  �شفقة  يف  �لفريق  �إىل  �ن�شم 
جنيه  م���ل���ي���ون   28 ق��ي��م��ت��ه��ا  ب��ل��ق��ت 
وح�شل   ،2014 ع���ام  يف  ��شرتليني 
على   2017-2016 م���و����ش���م  يف 
ر�بطة  م��ن  للعام  لع��ب  �أف�����ش��ل  لقب 
مع  عقد�ً  ووق��ع  �ملحرتفني  �لالعبني 
 2017 ع���ام  يف  ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت 
�إ�شرتليني،   جنيه  مليون   75 مقابل 
 2019- �مل���و����ش���م  ه�����ذ�  �ن���ت���ق���ل  ث����م 
2020 �إىل نادي �إنرت ميالن مقابل 
 80 �لنادي وقدره  �أعلى مبلغ يدفعه 
�أما  حاليا،  يتاألق  حيث  ي��ورو،  مليون 

ثالث �لالعبني فهو مري�ليم بيانيت�ض 
ومنتخب  ي��وف��ن��ت��و���ض  �أل���ع���اب  ���ش��ان��ع 
�لبو�شنة �لذي  بد�أ م�شو�ره يف �ملالعب 
ناديي  �شفوف  يف  باللعب  �لأوروب���ي���ة 
�لفرن�شي،  �ل�����دوري  يف  ول��ي��ون  م��ي��ت��ز 
�ن���ت���ق���ل �إىل روم������ا �لإي�����ط�����ايل يف  ث����م 
فريق  م���ع  ت���األ���ق  2011حيث  ع����ام 
خط  لع��ب��ي  �أف�����ش��ل  ك��اأح��د  �لعا�شمة 
�ل��و���ش��ط ع��ل��ى �لإط������الق و ����ش���ارك يف 
159 مبار�ة �شجل خاللها 27 هدًفا 
�ل��ع�����ش��ر�ت، م��ا دف���ع �لعمالق  و���ش��ن��ع 
»يوفنتو�ض« ل�شر�ئه يف 2016 ليكون 
�أحد �لالعبني �لأ�شا�شيني يف �لفريق، 
وفاز مع �لفريق بثالثة �ألقاب يف دوري 
�لدرجة �لأوىل �لإيطايل، و�ثنان من 
كاأ�ض �إيطاليا �إىل جانب كاأ�ض �ل�شوبر 

�لإيطالية.
فيما جتمع �جلل�شة �لأخرية �ملخ�ش�شة 
ل�شتخد�مات �لتكنولوجيا يف �لتدريب 
ث��الث��ة م���ن �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات �مل��م��ي��زة يف 
�ل���ذي���ن ميتلكون  �ل���ق���دم  ك����رة  ع����امل 
م�شرية حافلة  كالعبني، كما حققو� 
متيز� وجناحا بعد حتولهم �إىل عامل 
�لتدريب وهم:  ديدييه دي�شان مدير 
و�لفائز  �لفرن�شي  �ل��وط��ن��ي  �ملنتخب 
بكاأ�ض �لعامل لعام 2018 �لذي يعود 
للم�شاركة كمتحدث يف �ملوؤمتر للمرة 
�لفني  �مل��دي��ر  جيجز  ري��ان  و  �لثانية، 
مان�ش�شرت  و�أ����ش���ط���ورة  وي��ل��ز  ملنتخب 
�ملدير  �ينز�جي  و�شيموين   ، يونايتد 
وقد  �لإي��ط��ايل،  لت�شيو  لنادي  �لفني 
�حتل ديدييه دي�شان عناوين �ل�شحف 
ثالث  �أ�شبح  بعدما   2018 يوليو  يف 
�لعامل  بكاأ�ض  يفوز  �لعامل  يف  �شخ�ض 
له  �شبق  �أن  بعد  فني،  كالعب ومدير 
�ل��ف��وز ب��ك��اأ���ض �ل��ع��امل ك��الع��ب وقائد 
كما   ،1998 يف  �لفرن�شي  للمنتخب 
جن���ح خ����الل ف����رتة ع��م��ل��ه ك��الع��ب يف 
�لفوز  بثالثة �ألقاب يف دوري �لدرجة 
�ثنني  ول���ق���ب���ني  �لي�����ط�����ايل،  �لأوىل 

�لفرن�شي  �لأوىل  �ل���درج���ة  دوري  يف 
وبطولتني يف دوري �أبطال �أوروبا، وتوج 
م��ع منتخب فرن�شا  �ل���دويل  م�����ش��و�ره 
�لقدم  ك��رة  يف  �لذهبي  للجيل  كقائد 
�لعامل  كاأ�ض  ببطولة  ف��از  �لفرن�شية، 
�أوروبا 2000  �أمم  وبطولة   1998
فنيا  مدير�ً  �أ�شبح  كما  �ل��ت��و�يل،  على 
 2012 ع��ام  يف  �لفرن�شي  للمنتخب 
ح���ي���ث ق�����اد ف���ري���ق���ه ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة مرة 
�ملركز  و�أح���رز  �لبطولت  على  �أخ���رى 
 2016 �أوروب��ا  �لثاين يف بطولة �أمم 
�لقدم  لكرة  �لعامل  كاأ�ض  بقب  فاز  ثم 
2018 برو�شيا، �أما ريان جيجز فقد 
لعب  �ملهنية  م�شريته  معظم  ق�شى 
يونايتد  مان�ش�شرت  فريق  يف  �أ�شا�شيا 
�ل�شري  �لأ�شطوري  �مل��درب  حتت قيادة 
�أل��ي��ك�����ض ف��ريج�����ش��ون  و����ش���اه���م بفوز 
من  ع���دد  ب��اأك��رب  ي��ون��اي��ت��د  مان�ش�شرت 
�ألقاب �لأندية يف �إجنلرت�، مبا يف ذلك 
13 لقبا يف �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز 
و4  م���رت���ني  �أوروب��������ا  �أب����ط����ال  ودوري 
ك��وؤو���ض �لحت���اد �لإجن��ل��ي��زي وبطولة 
�عتز�له  وبعد  لالأندية،  �لعامل  كاأ�ض 
�للعب مت تعيينه مدربا ملنتخب وطنه 
ويلز حيث يعمل حاليا لو�شع �ملنتخب 
يف مكان متقدم �شمن �ملناف�شني على 

�ألقاب �لبطولت �لأوروبية و�لعاملية.
�لنجوم  �أحد  �ينز�جي  �شيموين  ويعد 
�ل��ت��دري��ب حاليا،  ع���امل  �ل�����ش��اط��ع��ة يف 
فبعد �أن خطف �لأنظار عندما متكن 
من قيادة فريق لت�شيو كمدرب للتويج 
�ملا�شي  �ملو�شم  �إيطاليا يف  كاأ�ض  بلقب 
 ،2017 يف  �لإيطايل  �ل�شوبر  وكاأ�ض 
�لدوري  بطولة  يف  للم�شاركة  ليتاأهل 
�لأوروب���������ي خ����الل �مل���و����ش���م �جل�����اري، 
جن��ح قبل ع��دة �أي���ام م��ن �ل��ف��وز بكاأ�ض 
للمرة  �أقيم  �لذي  �لإيطايل  �لو�شوبر 
�ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  �لأوىل 
يف   1-3 يوفنتو�ض  على  تغلب  حيث 

�ملبار�ة �لنهائية. 

موؤمتر دبي الريا�شي الدويل ي�شتعر�س »م�شرعات م�شتقبل كرة القدم«  

جمل�س دبي الريا�سي ي�ست�سيف جنوم اللعب والتدريب والإدارة الريا�سية يف الدورة 14 للموؤمتر

 40 �لتجديف فئة  �أبوظبي لقو�رب  �شباق  �لإم���ار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي  ينظم 
قدماً، يف �لثالثة و�لن�شف ع�شر�ً يوم �ل�شبت �ملقبل، �أمام �ملن�شة �لرئي�شة 

يف �لقرية �لرت�ثية �لتابعة للنادي على كورني�ض �أبوظبي.
و�أعلن �لنادي �أن باب �لت�شجيل لل�شباق مفتوح حتى �لعا�شرة من �شباح 
يوم �خلمي�ض �ملقبل يف ق�شم �ل�شباقات �لبحرية بالقرية �لرت�ثية، فيما 
�أبوظبي  م�شرح  يف  �لأ���ش��و�ط  ت��وزي��ع  وق��رع��ة  �لتنويري  �لجتماع  يقام 
بح�شور  مبا�شرة  �لت�شجيل  وقت  �نتهاء  بعد  نف�شه  �ليوم  “�لكا�شر” يف 
و�لبحارة  �لنادي  يف  �لبحرية  �ل�شباقات  ق�شم  يف  و�مل�شوؤولني  �لنو�خذة 

�مل�شاركني يف �ل�شباق.
�أ�شو�ط  �أربعة  �إىل  وينق�شم  بحرية،  �أميال  �أربعة  مل�شافة  �ل�شباق  ويقام 
يحمل كل �شوط لوناً من �ألو�ن علم �لدولة “�لأحمر و�لأخ�شر و�لأبي�ض 
“�شر�عي”  �لبو�ني�ض  �شباق  �ملقبل  �جلمعة  يوم  ي�شهد  فيما  و�لأ�شود”، 

�لذي يقام يف مياه منطقة �لبطني.

جمعية  و”  �لجتماعية  للتنمية  �لإم����ار�ت  جمعية  وق��ع��ت 
يف  �لطرفني  جهود  لتوحيد  ت��ع��اون  �تفاقية   “ �لريا�شيني 
�لعمل  مبعايري  يت�شل  وما  �ملهني  �لعمل  �أ�ش�ض  ن�شر  جمال 
و�أخالقياته، وتوفري فر�ض �لتطور �ملهني للعاملني يف �لقطاع 
و�لعاملني يف  و�لإد�ري���ني  و�مل��درب��ني  �ملعلمني  �لريا�شي من 
�لوظائف �مل�شاندة ممن ي�شعون لتح�شني معارفهم وتطوير 
مهار�تهم وت�شجيع �جلانب �لعملي يف حياتهم �ملهنية و�لذي 
�خلرب�ت  م��ن  و�ل���ش��ت��ف��ادة  �ل�شحي،  بال�شكل  تطبيقه  يتم 
لدى �لطرفني بغية تعزيز وتطوير �ملجال �ملهني يف �لدولة 
من  لتمكينهم  �لوطنية  للكو�در  �لإيجابية  �لكفاءة  وتعزيز 

�ل�شطالع باأدو�رهم يف تطوير ريا�شة �لإمار�ت.
�ملدير  ع��ن��رب،  ب��ن  �إ�شماعيل  ���ش��امل  �لت��ف��اق��ي��ة خلف    ووق���ع 
و�لدكتور  �لج��ت��م��اع��ي��ة،  للتنمية  �لإم�����ار�ت  جلمعية  �ل��ع��ام 
�أحمد �ل�شريف، رئي�ض جمعية �لريا�شيني، بح�شور �لدكتور 
�ل�شم�شي  وع��دن��ان  �جلمعية  رئي�ض  نائب  �ل�شكار  �إب��ر�ه��ي��م 

�لأمني �لعام. 
حر�ض  يعك�ض  �لت��ف��اق��ي��ة  توقيع  �أن  عنرب  ب��ن  خلف  و�أك���د   
�جلانبني على �أهمية ت�شافر �جلهود لتحقيق خطط �لتنمية 
�لجتماعية و�لريا�شية يف �لإمارة و�لدولة ب�شكل عام تعزيز 
�لتطوعي،  �لعمل  يف  �لت�شاركي  �ملوؤ�ش�شي  �لتعاون  عالقات 

وتبادل �خلرب�ت للو�شول نحو �أد�ء �أف�شل يف جمال �لتنمية 
�لجتماعية و�لريا�شية. 

 و�أ�شار �لدكتور �أحمد �ل�شريف �إىل �هتمام جمعية �لريا�شيني 
بتقدمي بر�مج تتميز مب�شتو�ها �لنوعي و�لتي تتخ�ش�ض يف 
�لريا�شية  �لأن�شطة  وممار�شة  �لبدني������ة  �لرتبي����ة  جم��ال 
�أن �جلمعية ت�شعى للم�شاهمة يف حتقيق �لرتقاء  خ�شو�شاً 
�لريا�شي  �لقطاع  �لعاملني يف  م��ن  �ل��وط��ن  �أب��ن��اء  مب��ه��ار�ت 
�حلركية  ب��اأمن��اط��ه��ا  �ملت�شمة  �ل�شحية  للحياة  و�ل���رتوي���ج 
وجانبها �لإبد�عي وتوفري فر�ض �لتطور �ملهني للعاملني يف 

�لقطاع �لريا�شي.

�سباق اأبوظبي لقوارب التجديف 
»40 قدمًا« ينطلق ال�سبت

الإمارات للتنمية وجمعية الريا�سيني يوقعان اتفاقية التطوير املهني

�شت م�شابقات للكبار اليوم 

 منتخب النا�سئني يح�سد 12 ميدالية يف عربية الرماية بال�سارقة 
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قبول اعتذار ح�شن �شهيل واإ�شماعيل را�شد

تكليف عي�سى مري لالإ�سراف على املنتخبات 
وتعيني يا�سر �سامل مديرًا للمنتخب الأول

الأ�سرتايل �سكوت ثالثا يف »ال�سباق اإىل دبي«

•• العني-الفجر 

تختتم بطولت تارجت لرماية �ل�شبورتنج للمو�شم �حلايل ع�شر يوم 
�جلمعة �ملقبل بنادي �لعني للفرو�شية و�لرماية و�جلولف ومب�شاركة 

و��شعة من �لرماة �ملحليني و�ل�شيوف من خمتلف دول �لعامل .
ور�شد “حممد بن حم” ر�عي �لبطولة جو�ئز مالية للمو�شم ب�شفة 
�شيتم منح بريق على  عامة وللبطولة �خلتامية ب�شفة خا�شة حيث 
غر�ر بطولت �لهجن و�خليل ومبلغ ع�شرة �لف درهم للفائز �لول 
مب��ج��م��وع �مل�����ش��ارك��ات ط���و�ل �مل��و���ش��م يف ك��ل ف��ئ��ة م��ن �ل��ف��ئ��ات �لثالث 

�شيتم  بينما   ) �شنة   17 –  12  ( و�لنا�شئني  و�لهو�ة  “�ملحرتفني 
ت��ك��رمي �ل��ف��ائ��زي��ن ب��امل��ر�ك��ز �ل��ث��الث��ة �لو�ئ����ل يف ك��ل ف��ئ��ة م��ن �لفئات 
ويح�شل  دره��م  �لف  �لول خم�شة  باملركز  �لفائز  ينال  �لثالث حيث 
�لفائز �لثاين على ثالثة �لف درهم ويح�شل �لفائز �لثالث على �ألفي 

درهم .
وذكر �لنجم �لوملبي خالد �لكعبي �مل�شرف �لعام على �لبطولة �أن هذه 
“جمموعة بن حم” بل  �ل��ذي ترعاه   �لبطولة لي�شت �حل��دث �لأول 
�شبق لها رعاية �أحد�ث ريا�شية عديدة �إميانا منها بدورها �ملجتمعي 
لكافة �ل�شر�ئح من جمتمعنا �لريا�شي كما �أن حممد بن حم ريا�شي 

�لبطولة  وي�����ش��ارك يف  �خل��رط��و���ض  رم��اي��ة  يع�شق  �لأول  �ل��ط��ر�ز  م��ن 
لت�شجيع  �لرماية  يدعم  و  �لقدرة  �شباقات  فر�شان  �أحد  وهو  �حلالية 

�لرماة وحتفيز �لآخرين ملمار�شة �للعبة.
و�أعرب �لكعبي عن �أمله يف �أن تكون �لبطولة م�شك ختام �ملو�شم و�أن 
ت�شهد �أرقاما قيا�شية وم�شتوى متميز �شو�ء على �شعيد �ملحرتفني �أو 

�لهو�ة �أو �لنا�شئني .
ووجه �ل�شكر �إىل �أ�شرة جمموعة بن حم على دعمها للريا�شة ب�شفة 
عامة و�لرماية ب�شفة خا�شة متمنيا �أن حتذو باقي �ملوؤ�ش�شات �لوطنية 

حذو جمموعة بن حم يف تفاعلها ودعمها ل�شبابنا وريا�شيينا .

جوائز مالية لالأوائل و»بريق« لأول كل فئة للمو�شم  

»بن حم« يرعى ختام بطولة تارجت لرماية »ال�سبورتنج« بالعني 

•• الريا�س-الفجر

ت����األ����ق �ل���ف���ر����ش���ان �لإم�����ار�ت�����ي�����ون 
ع��ل��ى م��ن��اف�����ش��ات ق��ف��ز �حل���و�ج���ز يف 
م��ه��رج��ان �ل��درع��ي��ة ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة و 
�أ�شبوعني  م���د�ر  ع��ل��ى  �أق��ي��م  �ل���ذي 
�لريا�ض  يف  �ل���ده���ام���ي  مب���زرع���ة 
باململكة �لعربية �ل�شعودية ، �شمن 
�لفعاليات �لريا�شية �لعاملية ملو�شم 
�لدرعية مب�شاركة �أكرث من 170 
ف��ار���ش��ا وف��ار���ش��ة م��ن خمتلف دول 
�ل��ع��امل يف �ل��ب��ط��ول��ة �مل��ع��ت��م��دة من 
�لحتاد �لدويل للفرو�شية و�ملوؤهلة 
بالنقاط �مل�شجلة بها للم�شاركة يف 
يف  �ملقبلة  �لأومل��ب��ي��ة  �لأل��ع��اب  دورة 

طوكيو 2020 وبطولة �لعامل.
ب�شكل  �لإم�������ار�ت  ف��ر���ش��ان  ت���األ���ق  و 
ملحوظ منذ �ليوم �لأول للمهرجان 
مبا لفت �أنظار جميع �حل�شور من 

متابعني  و  ري��ا���ش��ي��ني  و  ف��ر���ش��ان 
بد�أ  ، حيث  �لعامل  �نحاء  كافة  من 
�لإمار�تي  �لفار�ض  بتحقيق  �لتاألق 
من   - �مل����ه����ريي  ح��م��ي��د  �هلل  ع���ب���د 
�لفوز   - للفرو�شية  �ل�شارقة  ن��ادي 
�جلائزة  ���ش��وط  يف  �لأول  ب��امل��رك��ز 
مهرجان  �أي������ام  �أوىل  يف  �ل���ك���ربى 
�أ�شبوعه  يف  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  �ل��درع��ي��ة 
�لإمار�تي  �لفار�ض  �لأول تاله فوز 
حممد �لكميتي �لذي جاء يف �ملركز 
�ل��ث��اين يف �أح���د �لأ���ش��و�ط �لكربى 
و�ل�شباب  �ل��ن��ا���ش��ئ��ني  ف��ئ��ة   - م��ن  و 
عي�شى  �لإمار�تي  �لفار�ض  –�نتزع 
مناف�شة  بعد  �لأول  �ملركز  �لعوي�ض 
�شديدة مع �لفار�ض �ل�شعودي وليد 
�لغامدي �لذي حّل ثانياً كما تاألق 
–�لفار�ض  �ل�����ش��غ��رى  – �ل��ف��ئ��ة  يف 
�ل���ك���رب���ي و كان  �لإم�����ار�ت�����ي م����ويف 
�لفار�ض  ب��ت��ح��ق��ي��ق  م�����ش��ك��ا  �خل���ت���ام 

�ملركز  �لعوي�ض  عي�شى  �لإم���ار�ت���ي 
�لأول يف فئة �ل�شباب و�لنا�شئني، يف 
�ليوم ما قبل �لأخري من �ملهرجان 

�لدويل.
ك���م���ا ����ش���ه���د م����ه����رج����ان �ل���درع���ي���ة 
�لثاين  �أ����ش���ب���وع���ه  يف  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
م�������ش���ارك���ة �ل�������ش���ي���خ ����ش���خ���ب���وط بن 
�شفري  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان 

�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول����ة 
بال�شعودية يف �شوط �لفئة �ل�شغرى 
�مل�شاركة يف  ع��ن  غ��ي��اب ط��وي��ل  بعد 

بطولت �لفرو�شية.
جدير بالذكر �أن �لآمال تعقد على 
�ل��ف��ار���ض �لإم���ار�ت���ي �مل��وه��وب عبد 
 – ف��ر���ش��ه  �مل���ه���ريي و  �هلل ح��م��ي��د 
ت�شا ت�شا ت�شا – من نادي �ل�شارقة 
للفرو�شية لنيل �لنقاط �ملطلوبة يف 
على  �حل�شول  و  �ملقبلة  �لبطولت 
دورة  يف  للم�شاركة  �لتاأهل  بطاقة 
�ملقبلة يف طوكيو  �لأوملبية  �لألعاب 
مهرجان  يف  ت��األ��ق��ه  ب��ع��د   2020
بدعم  �لوطن  فر�شان  �لدرعية مع 

من ��شطبالت �ل�شر�ع.
�لدكتور  �ل����ل����و�ء  ����ش���ع���ادة  ع����رب  و 
�حتاد  رئي�ض  �لري�شي  نا�شر  �أحمد 
�ل�شباق عن  و  للفرو�شية  �لإم��ار�ت 
بالغ فخره و �شعادته �لكبرية بهذ� 

�لوطن  لفر�شان  �لإم��ار�ت��ي  �لتاألق 
، حيث �أف��اد ب��اأن �لأم��ر �أ�شبح عادة 
ل���دى ف��ر���ش��ان ق��ف��ز �لإم�����ار�ت على 
�لدولية  �ملحافل  يف  �لد�ئم  �لتاألق 
قفز  دوري  ���ش��م��ن  ج����اءت  �ل��ت��ي  و 
�حل����و�ج����ز �مل���ح���ل���ي �مل�����ش��ت��م��ر على 
مد�ر �ملو�شم و �لذي �شقل مهار�ت 
فر�شاننا على مد�ر �لأعو�م �لثالثة 
�ملا�شية و خلق مزيد� من �لفر�شان 
�لري�شي  �أ���ش��اف  كما   ، �لفار�شات  و 
�إخو�نهم  مع  فر�شاننا  �حتكاك  �أن 
ر�شيد  من  �شيزيد  �ململكة  فر�شان 
�خلربة لدى �جلانبني ما �شي�شهم 
يف �ل�شعود د�ئما لالأعلى و �لرتكيز 
متنى  و   ، �لعاملية  �ل��ب��ط��ولت  على 
�لري�شي �لتوفيق و �ل�شد�د للفار�ض 
على  �حل�شول  يف  �ملهريي  عبد�هلل 
لطوكيو  للتاأهل  �ملطلوبة  �لنقاط 
فر�شان  جن��اح��ات  لتكلل   2020

�ل���وط���ن �ل���ع���ام �مل��ق��ب��ل ك��م��ا مت يف 
�لفار�ض  جنح  عندما  �ملا�شي  �لعام 
�ملوهوب عمر عبد �لعزيز �ملرزوقي 

ح�شد  يف  �لوطني  منتخبنا  فار�ض 
�أول ميد�لية �أوملبية باإ�شم �لإمار�ت 
يف دور�ت �لألعاب �لأوملبية لل�شباب 

باقتنا�شه ف�شية �ملركز �لثاين لفئة 
�لأوملبية  ب���ال���دورة  �حل���و�ج���ز  ق��ف��ز 

�لثالثة لل�شباب يف بيون�ض �آير�ض.

املهريي ي�شابق الزمن للح�شول على تذكرة طوكيو 2020

فر�سان القفز يتاألقون يف مهرجان الدرعية على مدار اأ�سبوعني
الري�شي : �شعيد باحتكاك فر�شان الوطن مع اإخوانهم باململكة و اأمتنى التوفيق للمهريي

ينظم �حتاد �لإمار�ت لكرة �ليد بالتعاون مع جمل�ض 
بالز�  �رب��ي��ان  �إم  “�إ�شتوديو  ف��ن��دق  يف  �لريا�شي  دب��ي 
ومدربة  مدربا   24 ل�  تدريبية  دورة  �ليوم  “ بدبي 
�لدويل  �ملحا�شر  يقدمها  و�ملو�طنات  �ملو�طنني  من 

�لبحريني �لدكتور نبيل طه.
وتهدف �لدورة - �لتي ت�شتمر حتى يوم 28 دي�شمرب 
�ملو�طنني  �مل���درب���ني  م���ه���ار�ت  تنمية  �إىل   - �جل����اري 
�لتدريب  قادرين على �حل�شول على رخ�ض  ليكونو� 
�مل��ع��ت��م��دة م��ن �لحت����اد �ل����دويل ل��ك��رة �ل��ي��د بالدولة 
عام  ب�شكل  �ل��دول��ة  يف  باللعبة  �لرت��ق��اء  ي�شهم يف  م��ا 

ومب�شريتهم �ملهنية على وجه �لتحديد.
هي  رئي�شية  حم��اور   5 �لتدريبية  �ل���دورة  وتت�شمن 

�لأمور �لتنظيمية للوحدة �لتدريبية، وتطوير �ملهار�ت 
وتطوير  و�لتخطيط،  �لتدريب  مبادئ  و  �لأ�شا�شية، 
�لتدريب  وط��رق  �ملقاومة،  متارين  با�شتخد�م  �لقوة 
و�لتمارين و�أ�شاليب �لتعليم مق�شمة على 6 ح�ش�ض 
در��شية، و يتنوع �ملحتوى �لدر��شي بني �ملادة �لعلمية 
 4 نبيل خالل  �لدكتور طه  �شيقدمها  �لتي  �لنظرية 
�لذي  �لعملي  �لتطبيقي  و�ل�����ش��ق  در����ش��ي��ة،  ح�ش�ض 
در��شيتني..ومن  ح�شتني  خ��الل  �ملتدربني  �شيوؤديه 
�ملقرر ح�شور �شعادة حممد عبد�لكرمي جلفار رئي�ض 
جمل�ض �إد�رة �لحتاد �لفتتاح لت�شجيع �مل�شاركني على 
�لعمل يف  �رتقاء م�شتوى  �ل�شتفادة مبا ينعك�ض على 

�لأندية و�ملنتخبات وتطوير �للعبة ب�شكل عام.

احتاد كرة اليد ينظم دورة تدريبية لتاأهيل املدربني

احتاد البادل تن�س يعتمد تطوير 
املناف�سات واإطالق مبادرات جديدة

•• دبي-وام:

�عتمد جمل�ض �إد�رة �حتاد �لإمار�ت لريا�شة �لبادل تن�ض خطة تطوير �لبطولت 
�لتي تقام على مد�ر �ملو�شم و�ملبادر�ت �جلديدة لإقامة �أحد�ث دولية خالل �لعام 
�ملقبل وذلك بعد �لنجاح �لذي حققته �لن�شخة �لأوىل من بطولة �لإمار�ت �لتي 
�لعام �جلاري مب�شاركة لفتة من  �أقيمت على مد�ر  5 بطولت رئي�شة  �شمت 
د�خل وخارج �لدولة. جاء ذلك خالل �لجتماع �لذي عقد �أم�ض �لأول يف جممع 
�آل  ند �ل�شبا �لريا�شي وتر�أ�شه بالإنابة عن �ل�شيخ �شعيد بن مكتوم بن جمعة 
مكتوم رئي�ض �حتاد �لإمار�ت لريا�شة �لبادل تن�ض خليفة يو�شف خوري �لنائب 
�لأول لرئي�ض �لحتاد بح�شور كل من حممد مبارك �ملطيوعي �لنائب �لثاين 
�حلو�شني  �لعام وجمال حممد  �لأم��ني  �مل��ري  و�شعيد حممد  �لحت��اد  لرئي�ض 

مدير جلنة �مل�شابقات و�إبر�هيم ح�شني �لفرد�ن �ملدير �ملايل.
و�أعرب خليفة يو�شف خوري �لنائب �لأول لرئي�ض �لحتاد �لجتماع عن �شكره 
�إىل �ل�شيخ �شعيد بن مكتوم بن جمعة �آل مكتوم على دعمه ومتابعته �لد�ئمة 

لهذه �لريا�شة .
هذه  وت��ط��وي��ر  ن�شر  �إىل  �ل��ه��ادف  �لعمل  جن��اح  �أ���ش��ا���ض  توجيهاته  �أن  .م���وؤك���د�ً 
�لحتاد  وي�شعى  �لأخ���رية  �ل�شنو�ت  يف  ك��ب��رية  خ��ط��و�ت  تقطع  �ل��ت��ي  �لريا�شة 
وباأف�شل  �ل�شحيحة  �لأ���ش�����ض  وف��ق  ج��ذوره��ا  وتر�شيخ  �لبناء  عملية  ملو��شلة 
�ملمار�شات �ملتو�فقة مع قو�عد �لحتاد �لدويل للبادل تن�ض و�لو�شول �إىل �أكرب 
عدد من �ملمار�شني يف جميع �إمار�ت �لدولة. و��شتعر�ض خالل �لجتماع ختام 
“بطولة �لإمار�ت” و�لتي �شمت 5 بطولت رئي�شية �أقيمت بالفرتة بني �شهري 
�أبوظبي ودبي وحققت  �أندية خمتلفة يف  �ملا�شي ودي�شمرب �جلاري يف  فرب�ير 
�ل�شاحة  �لإم��ار�ت��ي على  تو�جد �لحت��اد  تاأكيد  بد�ية من  �إيجابية  نقاط  �أرب��ع 
�لدولية من خالل حجز هذه �ملو�عيد للبطولت على روزنامة �لحتاد �لدويل 
يف  �مل�شاركني  �لدوليني  �لالعبني  عدد  يف  �لزيادة  ..وثانيا  �ل�شنوية  لفعالياته 
بطولة �لإم��ار�ت �لقادمني من خارج �لدولة كون هذه �لبطولت معتمدة من 
رفع  ..وثالثاً  �لعاملي  �لت�شنيف  �لدويل ومتنح نقاطاً على لئحة  قبل �لحتاد 
�أج��و�ء �لتحدي لت�شجيع �لالعبني �ملحليني على رفع  �ملناف�شة وخلق  م�شتوى 
من  �ملحلية  و�لأن��دي��ة  �لحت��اد  بني  �لتو��شل  تعزيز  ..ور�ب��ع��ا  �ملهاري  �مل�شتوى 
�أخ��رى. كما مت �لط��الع خالل �لجتماع  �لأندية نف�شها من جهة  جهة وبني 
على مقرتحات �ملو�شم �جلديد و�أبرزها �لبطولة �لرئي�شية �لتي ي�شعى �لحتاد 
لتنظيمها يف �شهر مار�ض �ملقبل وتكون �لغاية �لرئي�شية فيها �لرتويج للدولة 
ب�شورة عامة كمق�شد �شياحي و�قت�شادي وريا�شي وحمطة مهمة لن�شر ريا�شة 
�لكامل قريبا.  �لت�شور  �أن يتم �عتماد  �لبادل تن�ض على م�شتوى �ملنطقة على 
تق�شيم  حيث  من  للبطولت  �ملحلي  �لت�شنيف  نظام  مقرتح  در��شة  متت  كما 
م�شتويات �لبطولت �إىل 3 فئات وفق �لنظام �لربيطاين وذلك لت�شجيع �ملزيد 
لديهم  �لرهبة  حاجز  وك�شر  �لبطولت  يف  للم�شاركة  و�ملبتدئني  �ل��ه��و�ة  م��ن 

وت�شجيع �لالعبني �ملميزين على �لتناف�ض يف �لفئات �لأقوى تدريجياً.
�مل���ايل ل��الحت��اد و�ل���ذي ج��اء م��ت��و�زن��ا وفق  �أي�����ش��ا على �لتقرير  ومت �لط���الع 
متطلبات �ملرحلة �حلالية ومتت �لتو�شية ب�شرورة �إيجاد ر�ٍع د�ئم للبطولت 

�لرئي�شية من �أجل �شمان �ل�شتمر�رية وزيادتها على �ملدى �لطويل.

•• دبي –الفجر:

 كلفت �للجنة �لنتقالية باحتاد �لإمار�ت لكرة �لقدم عي�شى 
مري عبد�لرحمن ع�شو �للجنة �لنتقالية مبهام �لإ�شر�ف 
بناًء  وذل��ك  �ملقبلة  �ملرحلة  خالل  �لوطنية  �ملنتخبات  على 
�مل��ن��ت��خ��ب��ات و�ل�شوؤون  ع��ل��ى �ل��ت��و���ش��ي��ة �مل��ق��دم��ة م��ن جل��ن��ة 
دي�شمرب   18 بتاريخ  ُعقد  �ل��ذي  �جتماعها  خ��الل  �لفنية 

�جل��اري . فيما مت تعيني يا�شر �شامل لعب ن��ادي �لوحدة 
ومنتخبنا �لوطني �ل�شابق مدير�ً للمنتخب �لأول . وتقدم 
ح�شن  �ل��دك��ت��ور  �إىل  و�لتقدير  بال�شكر  �ل��ق��دم  ك��رة  �حت���اد 
عن  باعتذ�رهما  تقدما  �للذين  ر����ش��د  و�إ�شماعيل  �شهيل 
مو��شلة �لعمل مع �ملنتخب �لوطني لظروفهما �خلا�شة ، 
مثمنني جهودهما �لكبرية و�إخال�شهما وتفانيهما بالعمل 

وتعاونهما مع �جلميع.

•• دبي-وام:

�لأ�شرت�لية  �لبطولة  بلقب  �شكوت  �آدم  �ل�شرت�يل  توج 
على  �لتغلب  بعد  �لح��رت�يف  م�شو�ره  يف  �لثانية  للمرة 
فر�شة  ليعزز  مثرية  فا�شلة  م��ب��ار�ة  يف  هندري  مايكل 
�لعاملية �لتي تقام  تو�جده يف بطولة جولة مو�نئ دبي 
جمري�  ع��ق��ار�ت  م��الع��ب  على  �ملقبل  نوفمرب  �شهر  يف 
ب��ن حممد  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  للجولف حت��ت 
دبي  جمل�ض  رئي�ض  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
 335 ليب�شكي  ك�شب  �لبطولة  يف  وب��ف��وزه  �لريا�شي. 

نقطة لي�شعد �إىل �ملركز �لثالث يف ترتيب “�ل�شباق �إىل 
دبي«.

وو  مني  و  �أورم�شبي  ويد  �لأ�شرت�يل  �لثالثي  وت�شارك 
يل و ن��ي��ك ف��الن��اغ��ان �مل��رك��ز �ل��ث��ال��ث يف ج��ول��د كو�شت 
وك�شب كل منهم 87.8 نقطة .. ودخل ثالثتهم ترتيب 
“�ل�شباق �إىل دبي” يف �ملركز 13 بعد �أول حدث لهم هذ� 
�ملو�شم. و�أنهى �جلنوب �أفريقي بر�ي�ض �ي�شتون �لبطولة 
يف �ملركز �لعا�شر مكرر ليح�شد 34.8 نقطة و لينتقل 
من �ملركز 68 �إىل �ملركز 25 يف “�ل�شباق �إىل دبي” بعد 

�أن لعب يف ثالثة �أحد�ث يف �جلولة �لأوروبية.
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الفجر الريا�ضي

قال بريند�ن رودجرز مدرب لي�شرت �شيتي �إن مو�جهة 
ق��م��ة �ل����دوري �لإجن��ل��ي��زي �مل��م��ت��از ل��ك��رة �ل��ق��دم �أمام 
ليفربول �ملت�شدر يوم �خلمي�ض �ملقبل �شتكون مقيا�شا 

حقيقيا للمكانة �لتي ي�شتحقها فريقه هذ� �ملو�شم.
قال بريند�ن رودجرز مدرب لي�شرت �شيتي �إن مو�جهة 
ق��م��ة �ل����دوري �لإجن��ل��ي��زي �مل��م��ت��از ل��ك��رة �ل��ق��دم �أمام 
ليفربول �ملت�شدر يوم �خلمي�ض �ملقبل �شتكون مقيا�شا 

حقيقيا للمكانة �لتي ي�شتحقها فريقه هذ� �ملو�شم.
وخ�شر لي�شرت �شيتي، �شاحب �ملركز �لثاين، 2-1 �أمام 
جيم�ض  �أح���رز  حينما  �أكتوبر  يف  �أنفيلد  يف  ليفربول 
ميلرن هدفا من ركلة ج��ز�ء يف �لوقت �ملحت�شب بدل 

�ل�شائع.
�أن متثل �جلماهري د�فعا  �إنه ياأمل يف  وقال رودج��رز 
لالعبني �أمام ليفربول �لذي مل يخ�شر �أي مبار�ة يف 

�لدوري حتى �لآن.
و�أ�شاف رودجرز، مدرب ليفربول �ل�شابق، لل�شحفيني 
ليفربول  لأن  لنا  بالن�شبة  �أخ��رى  �شعبة  مبار�ة  �إنها 
�أحد �أكرث �لفرق ثباتا يف �لأد�ء منذ فرتة طويلة. لكن 
�شنخو�ض �ملبار�ة على ملعبنا ونريد �أن نظهر قدر�تنا 
لقدر�تنا  حقيقيا  مقيا�شا  �شتكون  �ملبار�ة  �حلقيقية. 

و�ختبار� لنا.

�خلروج  ن�شتحق  وكنا  �أنفيلد  يف  جيد�  �أد�ء  »قدمنا 
�أر�شنا  على  نلعب  �مل��ب��ار�ة.  ه��ذه  من  �لتعادل  بنقطة 

و�ملوؤ�زرة �جلماهريية �شت�شاعدنا«.
وقل�شت �لهزمية 3-1 �أمام مان�ش�شرت �شيتي �شاحب 
�ملركز �لثالث يوم �ل�شبت �ملا�شي �لفارق بني �لفريقني 
بفارق  لي�شرت  يتاأخر  بينما  فقط  و�ح���دة  نقطة  �إىل 
ع�شر نقاط عن ليفربول. وقال رودجرز �إنه ل يفكر 

يف �ل�شر�ع على �للقب.
�لنقاط  يف  ف���ارق  بالفعل  “يوجد  رودج����رز  و�أو���ش��ح 
ي�شعب تقلي�شه قيا�شا �إىل عدد �لنقاط �لتي فقدها 
ليفربول حتى �لآن. ل يز�ل �أمامنا �لكثري لن�شل �إىل 

�مل�شتوى �ملن�شود.
»لدي وجهة نظر فيما حققناه. نحرتم ما و�شلنا له. 
�أكرب  �أح��د  يعترب  �ل��ذي  �شيتي  مان�ش�شرت  ن��و�ج��ه  كنا 
للغاية  ي�شعب  �لأد�ء  بهذ�  يلعبون  حينما  �لأن��دي��ة. 

على �أي فريق جمار�تهم.
�ملركز  نحتل  ب��ال��رب�ع��ة.  �شيتي  لي�شرت  لع��ب��و  متيز 
�ل��ث��اين وت��اأه��ل��ن��ا ل��ل��دور ق��ب��ل �ل��ن��ه��ائ��ي ل��ك��اأ���ض ر�بطة 
�لأن���دي���ة �لإجن��ل��ي��زي��ة. ن��ب��ذل د�ئ��م��ا ق�����ش��ارى جهدنا 
ونحاول تقدمي �أد�ء يظهر مدى �لتطور �لذي و�شلنا 

له.

مواجهة ليفربول اختبار 
حقيقي للي�سرت �سيتي 

يونايتد  مان�ش�شرت  فريق  م��درب  �شول�شكاير  غونار  �أويل  �لرنوجي  ر�أى 
�أن لعبه �لفرن�شي بول بوغبا �لعائد بعد غياب  �لإنكليزي لكرة �لقدم، 

�أف�����ش��ل لع���ب خ��ط و�شط” يف  م��ط��ول ب�شبب �لإ���ش��اب��ة، ه��و 
�لعامل.

�لعامل مع منتخب بالده،  كاأ�ض  لقب  و�شارك حامل 
�أمام  �لتي خ�شرها فريقه  �ملبار�ة  �لأح��د كبديل يف 

�لإنكليزي  �ل�����دوري  ت��رت��ي��ب  م��ت��ذي��ل  و�ت���ف���ورد 
�مل����م����ت����از ب����ه����دف����ني ن���ظ���ي���ف���ني. ودخ�����ل 

�لفرن�شي يف �لدقيقة 64 بعدما كان 
فريقه متاأخر� بالهدفني، وكاد �أن 

�لأخرية  �ل��دق��ائ��ق  يف  ي�شجل 

من �ملبار�ة.
عن  غيابه  بعد  �لفريق  �شفوف  يف  لبوغبا  �لأوىل  �مل�شاركة  ه��ذه  وكانت 
�لبالغ من  �أيلول �شبتمرب. وتعر�ض �لالعب  �أو�خ��ر  �ملالعب منذ 
�لعمر 26 عاما، لإ�شابة يف �لكاحل �أو�خر متوز/يوليو �ملا�شي، 
وعاد ب�شكل موقت �ىل �ملالعب، قبل �أن يبتعد جمدد� ب�شبب 

مفاعيل �لإ�شابة ذ�تها.
و���ش��ارك ب��وغ��ب��ا يف ���ش��ت م��ب��اري��ات ف��ق��ط م��ع ف��ري��ق��ه هذ� 

�ملو�شم يف �لدوري.
وي���رج���ح �أن ي��ك��ون �ل��ف��رن�����ش��ي �أ���ش��ا���ش��ي��ا يف 
�ملقبل  �ل�شتحقاق  ح�شابات مدربه يف 
ي�شت�شيف  ع��ن��دم��ا  �خل��م��ي�����ض 
نيوكا�شل  �حلمر  �ل�شياطني 
�ل���ت���ا����ش���ع���ة  �مل�����رح�����ل�����ة  يف 
ع�����ش��رة م��ن �ل����دوري 
يجد  حيث  �مل��م��ت��از، 
�شول�شكاير نف�شه 

حمتاجا �ىل �لإبد�ع �لذي قد يوفره �لفرن�شي لك�شر دفاع �ملناف�شني.
نيوكا�شل  مببار�ة  �خلا�ض  �ل�شحايف  �ملوؤمتر  يف  �شول�شكاير  وقال 

دعونا نرى كيف �شيكون رد فعله، ومباذ� ي�شعر )...( لقد كان 
جيد� جد� عندما عاد �ىل �لفريق. وقد يكون كذلك �ذ� دفعنا 

به منذ �لبد�ية.
ور�أى �شول�شكاير �أن بوغبا قادر على �أد�ء �أدو�ر خمتلفة “يف 
�أي مكان، وميكنه �شغل �أي مركز يف خط �لو�شط. �إنه لعب 
�أن يتقدم �ىل  خط و�شط من �لدفاع �إىل �لهجوم. ميكنه 
�لعمق ويلعب �لتمرير�ت �لطويلة. ميكنه �خرت�ق منطقة 

�خل�شم و�ملزج بني �لدفاع و�لهجوم كما فعل �لأحد.
و�أعترب �شو�شكاير �أن فائدة تو�جد بوغبا يف ت�شكيلته يعود 

�ىل كونه �أف�شل لعب خط و�شط متكامل يف �لعامل.
و�شبق ل�شول�شكاير �ن �أكد �لأ�شبوع �ملا�شي، �ن بوغبا 

باٍق مع �لفريق خالل فرتة �لنتقالت �ل�شتوية، 
ع��ل��ى رغ���م �ل��ت��ق��اري��ر �مل��ت��ك��ررة �ل��ت��ي تتحدث 
ع��ن �ه��ت��م��ام ري���ال م��دري��د �لإ���ش��ب��اين ومدربه 

�لفرن�شي زين �لدين زيد�ن بالتعاقد معه.
فعل  رد  ع��ن  يبحث  �أن��ه  �إىل  �شول�شكاير  ولفت 

يونايتد  ف�شل  بعدما  نيوكا�شل  �شد  لعبيه  من 
جمدد� يف حتويل هيمنته �إىل نتيجة �إيجابية �أمام 

و�تفورد، معترب� �أن من نقاط قوة فريقه رد فعلنا 
بعد �لنتائج �ل�شيئة.

ويحتل مان�ش�شرت يونايتد �ملركز �لثامن يف �لرتتيب 
 24 ب��ف��ارق  م���ب���ار�ة،   18 م��ن  25 نقطة  ب��ر���ش��ي��د 
ن��ق��ط��ة ع��ن �مل��ت�����ش��در ل��ي��ف��رب��ول، ع��ل��م��ا �ن �لأخ���ري 
�لأندية يف  �قل لن�شغاله مبونديال  خا�ض مبار�ة 

�لدوحة، حيث توج باللقب �ل�شبت �ملا�شي على 
عليه  ب��ف��وزه  �ل��رب�زي��ل��ي  فالمنغو  ح�����ش��اب 

يف �لنهائي. -1�شفر 
�لثبات  على  نحافظ  مل  �شول�شكاير  وقال 
�شل�شلة  نحقق  مل  لكننا  ن��رغ��ب  كنا  كما 
�ملو�شم  ن��ه��اي��ة  يف  فعلنا  مثلما  )���ش��ي��ئ��ة( 
رد فعل  ه���ن���اك  ���ش��ي��ك��ون  ل�����ذ�  �مل���ا����ش���ي، 

بالتاأكيد.

و�أقر �شول�شكاير باأن �لتقدم كان �أبطاأ من �ملتوقع، م�شري� �إىل �أنه يركز 
حاليا على تطوير فريق ميكنه �لهيمنة و�لنت�شار.

وقال لقد �حتاج ليفربول �ىل ب�شع �شنو�ت للو�شول �إىل هذه 
�ملرحلة ونحن بحاجة �إىل مو��شلة �لبناء لأن هذ� ما نريد 
�لو�شول �إليه نعم، نحن جيدون يف �لهجمات �ملرتدة. نعم، 

لدينا وترية ولعبون �شريعون.
وت��اب��ع ي��ج��ب �أن ن��ح��اف��ظ د�ئ��م��ا ع��ل��ى ذل���ك لأن ه���ذ� من 
تقاليدنا. �لآن نحن بحاجة لأن نكون �أف�شل يف �لفوز على 

فرق �أ�شفل �لرتتيب.

�سول�سكاير: بوغبا اأف�سل خط و�سط يف العامل

•• الكويت-وام:

�لبطولة  يف  �لإجن����از�ت  حتقيق  �أم�����ض  للمبارزة  �لإم����ار�ت  ب��ط��الت  و��شلت 
�لعربية للعمومي” �لكبار” و �ملقامة بدولة �لكويت �ل�شقيقة.

م�شتوى  على  ذهبيتني  ميد�ليتني  �ل�شابر  و  �لفلوريه  منتخبا  ح�شد  فقد 
�لآن  حتى  �لدولة  بعثة  نالتها  �لتي  �لذهبية  �مليد�ليات  عدد  لي�شبح  �لفرق 
3 ميد�ليات بعد �أن ح�شدت �أم�ض قبل �لأول �لالعبة نورة �لربيكي �مليد�لية 

�لذهبية يف مناف�شات �لفردي.
و على م�شتوى مناف�شات �لرجال حقق �أم�ض لعبو منتخب �لإيبيه �مليد�لية 
�لربونزية لريتفع �لر�شيد �لإجمايل للبعثة �إىل 7 ميد�ليات ملونة منها 3 

ذهبيات �إحد�ها للفردي و �ثنتان للفرق و4 برونزيات بو�قع 3 للفردي لكل 
من لطيفة �حلو�شني، وعبد �هلل �حلمادي، و�لعنود مربوك، وبرونزية �لفرق 

ل�شالح �لإيبيه للرجال.
و فاز منتخب �شالح �ل�شابر للبنات �م�ض على منتخب �لعر�ق بنتيجة -45 
17 يف ن�شف �لنهائي ويف �ملبار�ة �لنهائية على منتخب �شوريا بنتيجة 45 - 
29 .. فيما تاأهل منتخب �لفلوريه للبنات مبا�شرة �إىل �ملبار�ة �لنهائية نظر� 
لأن ترتيبه يف �لفردي كان متقدما و �لتقى يف �لنهائي مع منتخب قطر وفاز 

عليه بنتيجة 45 - 29 لي�شمن �لذهب.
و بخ�شو�ض منتخب �ليبيه للرجال فقد فاز على �شوريا بنتيجة 45 - 25 
�أمام �ململكة �لعربية �ل�شعودية بنتيجة -45  �أنه خ�شر  يف ربع �لنهائي غري 

�لثالث. باملركز  ليتوج   38
تعد هذه هي �ملرة �لأوىل �لتي يحقق فيها منتخب �لفتيات تلك �لإجناز�ت 

�لكبرية على �مل�شتوى �لعربي بالن�شبة للفردي و�لفرق �لعمومي.
وت�شتاأنف غد� مناف�شات فرق �شالح �لإيبيه للبنات على �أمل ح�شد ميد�لية 

جديدة قبل �أن تعود �لبعثة م�شاء �ليوم من �لكويت عرب مطار �ل�شارقة.
�لعام لالحتادين  �ل�شر  �أمني  �ملطرو�شي  �لدكتورة هدى  هناأت  ناحيتها  من 
�لإمار�تي و �لعربي ع�شو �ملكتب �لتنفيذي بالحتاد �لآ�شيوي بنات �لإمار�ت 
�أن  �إىل  م�شرية  �لعربية  �لبطولة  يف  حتققت  �لتي  �لكبرية  �لإجن���از�ت  على 
مناف�شات  يف  جديدة  ميد�لية  ي�شيف  ب��اأن  �ليبيه  منتخب  يف  كبرية  ثقتها 

�لغد حل�شم �ل�شد�رة يف جدول �لرتتيب �لعام لدولة �لإمار�ت.

وقالت �ملطرو�شي: “ �عتدنا من بطالت �لإمار�ت .. �لتميز و�أكرب مثال على 
ذلك نتائجهن �ملبهرة يف �لدورة �خلليجية للمر�أة يف �أكتوبر �ملا�شي ثم يف هذه 
�لبطولة �لتي تعد �أف�شل ختام لعام 2019 .. ويف �ملجمل هذه �لنتائج كلها 
توؤكد �أن �حتاد �لإمار�ت برئا�شة �ملهند�ض �ل�شيخ �شامل بن �شلطان �لقا�شمي 
ي�شري يف �لجتاه �ل�شحيح و ميلك مقومات �لتطور ملو��شلة �لإجناز�ت على 

جميع �مل�شتويات �لإقليمية و�لقارية«.
�ملن�شوري ع�شو  �شعادة حممد غامن  به  يقوم  �لذي  �لكبري  بالدور  و�أ�شادت 
�لالعبات  و  �لالعبني  �لبعثة يف �حلفاظ على تركيز  رئي�ض  �لإد�رة  جمل�ض 
�ملدربني  ب��دور  ونوهت  �لكويت  لهم يف  و�مل���وؤ�زرة  �لدعم  وتوفري كل عنا�شر 

و�لإد�ريني �أي�شا.

بعثة الإمارات ترفع ر�سيدها اإىل 7 ميداليات يف البطولة العربية للمبارزة بالكويت

رو�سيا م�سممة على امل�ساركة 
الأوملبية حتت رايتها 

�أعلنت �للجنة �لأوملبية �لرو�شية �أم�ض �نها عازمة على م�شاركة ريا�شييها يف 
دورة �لألعاب �لأوملبية �ل�شيفية طوكيو 2020 حتت ر�ية بالدهم، موؤكدة 
�أنه �شيتم �لطعن بعقوبة �ل�شتبعاد من �ملناف�شات �لريا�شية �لكربى على 

خلفية �لتالعب ببيانات فحو�ض �ملن�شطات.
وقال رئي�ض �للجنة �شتاني�شالف بوزديناكوف بعد �جتماع �لثالثاء �للجنة 
�لأوملبية �لرو�شية هي ع�شو كامل �حلقوق يف �حلركة �لأوملبية )...( ولهذ� 
�ل�شبب لدينا كل �لأ�شباب �ملوجبة لالعتقاد باأننا �شن�شكل فريقا للم�شاركة 

يف طوكيو حتت �لعلم �لرو�شي.
وتابع �شنبذل ق�شارى جهدنا ل�شمان ذلك.

و�أكد بوزنياكوف �أن �للجنة �لأوملبية �لرو�شية، كع�شو موؤ�ش�ض يف �لوكالة 
جمل�ض  قر�ر  على  �لثالثاء  �شتو�فق  رو�شاد�،  �ملن�شطات  ملكافحة  �لرو�شية 
بعدم قبول  �لأول/دي�شمرب،  كانون   19 رو�شاد� يف  �ل�شادر على  �لإ�شر�ف 

�لعقوبات �لتي فر�شتها �لوكالة �لدولية ملكافحة �ملن�شطات و�د�.
�أع��و�م عن  �أربعة  �إيقاف رو�شيا  �ل�شهر �حل��ايل  �لتا�شع من  و�أق��رت و�د� يف 
�مل�شاركة يف �مل�شابقات �لريا�شية �لدولية، يف خطوة �عتربتها مو�شكو ماأ�شاة 

�شببها ه�شترييا مناه�شة لها.
و�شادقت �للجنة �لتنفيذية للوكالة باإجماع �أع�شائها �ل�12 خالل �جتماع 
�لمتثال  مر�جعة  جلنة  من  تو�شية  على  �ل�شوي�شرية،  ل��وز�ن  مدينة  يف 
�لتابعة لها، طلبت فيها �إيقاف رو�شيا �أربعة �أعو�م عن �مل�شاركة يف �مل�شابقات 
 2022 ب��ك��ني  و�أومل��ب��ي��اد  �ل�شيفي،   2020 ط��وك��ي��و  �أومل��ب��ي��اد  ي�شمل  مب��ا 

�ل�شتوي.
�أ�شار م�شوؤولو و�د� �ىل   ،2022 وب�شاأن مونديال كرة �لقدم يف قطر عام 
م�شري  يح�شمو�  �أن  دون  من  �لت�شفيات،  يف  للم�شاركة  موؤهلة  رو�شيا  �أن 
لكرة  �ل��دويل  �لحت��اد  د�ع��ني  �إليها،  تاأهلها  بحال  �لنهائيات  م�شاركتها يف 

�لقدم فيفا �ىل �لتقدم باقرت�حات يف هذ� �ل�شاأن.
�لعقوبات  �لي��ق��اف  ق��ر�ر  ���ش��دور  بعد  بوتني  ف��الدمي��ري  �لرئي�ض  و�نتقد 
باعتبارها ذ�ت دو�فع �شيا�شية، م�شدد� على �شرورة م�شاركة ريا�شيي بالده 
حتت علمها. وقال يف ت�شريحات �لأ�شبوع �ملا�شي “�ذ� مل يكن ل�+و�د�+ �أي 

م�شاكل مع جلتنا �لأوملبية �لوطنية، على فريقنا �ن ي�شارك حتت ر�يته.
ريا�شيي  غالبية  �أن  على  م�شدد�  ف��ردي��ا،  يكون  �أن  عقاب  �أي  على  وت��اب��ع 
“يخالف �ل�شرعة  بالده مل تلوثهم �ملن�شطات، و�ن قر�ر �لوكالة �لدولية 

�لأوملبية.
ويف حني �أكدت �ل�شلطات �لرو�شية �نها �شتعمد �ىل رف�ض قر�ر و�د�، تنتظر 
رو�شاد� �ملو�فقة �لر�شمية ملوؤ�ش�شيها )�للجنتني �لأوملبية و�لبار�ملبية(، قبل 

�إخطار �لوكالة �لدولية باأنها تطعن بقر�ر �لعقوبات.
�لريا�شية  �لتحكيم  حمكمة  �ىل  �لق�شية  �شرتفع  ب��ذل��ك،  �لقيام  وعند 

)كا�ض( �لتي تتخذ من مدينة لوز�ن �ل�شوي�شرية مقر� لها.
خالل  �لوطني  �لن�شيد  وع��زف  �لرو�شي  �لعلم  رفع  عدم  �لعقوبة  وت�شمل 
�أمام  �مل��ج��ال  فتح  م��ع  �ل��دول��ي��ة،  �لريا�شية  و�مل�شابقات  �لأومل��ب��ي��ة  �لأل��ع��اب 
وذلك  “نظافتهم”،  �أثبتو�  �لذين  �لرو�ض  �لريا�شيني  م�شاركة  �إمكانية 
بيونغ  �ل�شتوي يف   2018 �أوملبياد  خ��الل  ج��رى  كما  ر�ي��ة حمايدة،  حتت 
ت�شانغ. ومت فر�ض حظر على �لوكالة �لرو�شية ملكافحة �ملن�شطات رو�شاد� 
منذ قر�بة ثالثة �أعو�م بعد تك�شف ف�شول برنامج تن�شط ممنهج �نخرطت 

فيه خمتلف �أجهزة �لدولة �لرو�شية بني �لعامني 2011 و2015.

�أكد رئي�ض نادي �إ�شتوديانتي�ض دي ل بالتا �لأرجنتيني، 
بني  م��ف��او���ش��ات  ه��ن��اك  �أن  ف����ريون،  �شبا�شتيان  خ����و�ن 
�أندري�ض  �لإ�شباين  �لو�شط  و�أ�شطورة خط  �لنادي  �إد�رة 
مفاو�شات  هناك  ف��ريون:  معه.وقال  للتعاقد  �إنيي�شتا 

مفتوحة مع بع�ض �لأطر�ف.
و�شبق لإنيي�شتا )35 عاماً( �للعب يف �شفوف بر�شلونة 
ملدة 22 عاماً قبل �أن ينتقل يف �شيف 2018 للعب يف 
�شفوف في�شيل كوبي �لياباين، وتوج مع منتخب بالده 

�لإ�شباين مبونديال 2010 يف جنوب �أفريقيا.
مدرب  ب��ج��و�ر  لعب  �أن  ب�الر�شام  �مللقب  لالعب  و�شبق 
�لفريق  م��ع  ميليتو،  غابرييل  �حل���ايل،  �إ�شتوديانتي�ض 

زميله  ملر�فقة  بفر�شة  �شيحظى  �أن��ه  كما  �لكاتالوين، 
�ل�شابق بالرب�شا و�لالعب �حلايل للفريق �لأرجنتيني، 

خافيري ما�شكري�نو.
ين�شاه  لن  �أم��ر  هو  �إنيي�شتا  عن  �لبحث  ف��ريون:  وتابع 

�لنا�ض، بعيد�ً عن ح�شم �ل�شفقة �أم ل.
جا�شتون  �ملخ�شرم،  �إ�شتوديانتي�ض  مهاجم  كتب  ب��دوره 
لالعب  ر�شالة  �إن�شتغر�م  على  ح�شابه  عرب  فرينانديز، 

في�شيل كوبي هيا يا �أندري�ض، لن تندم.
�لدوري  ج��دول  يف  �ل�13  �ملركز  �إ�شتوديانتي�ض  ويحتل 
نقطة   16 بر�شيد  فريقاً   24 من  �ملكون  �لأرجنتيني 

وبفارق 14 عن �ملت�شدر، �أرخنتينو�ض جونيورز. 

اإ�ستوديانتي�س يبداأ التفاو�س 
ل�سم اإنيي�ستا

�مل�شرب  لكرة  �لنيوزيلندية  �أوك��الن��د  دورة  منظمو  �أعلن   
�ن�شحاب �لكندية بيانكا �أندريي�شكو �مل�شنفة خام�شة عامليا، 

ل�شتمر�ر معاناتها من �إ�شابة يف �لركبة.
�أ�شرت�ليا �ملفتوحة، �أوىل  وتعد �لدورة حت�شريية لبطولة 
�إذ�  م��ا  للمو�شم �جل��دي��د. ومل يعرف  �ل��ك��ربى  �ل��ب��ط��ولت 
2019 بلقب بطولة  �ملتوجة يف �شيف  �أندريي�شكو،  كانت 
�شالم  �لغر�ند  بطولت  �آخ��ر  �ملفتوحة،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 

للمو�شم �ملن�شرم، �شت�شارك يف �لبطولة �لأ�شرت�لية.
�أندريي�شكو  �إن  مقت�شب،  بيان  يف  �أوك��الن��د  منظمو  وق��ال 
)19 عاما( �مل�شنفة �أوىل يف �لدورة �لنيوزيلندية، �أجربت 

على �لن�شحاب من �ملناف�شة ب�شبب م�شكلة يف �لركبة.

وقد يهدد تو��شل �لإ�شابة م�شاركة �أندريي�شكو يف بطولة 
�أ�شرت�ليا.

ومن �ملقرر �أن تنطلق دورة �أوكالند يف �ل�شاد�ض من كانون 
على  �لأ���ش��رت�ل��ي��ة  �لبطولة  تنطلق  بينما  ي��ن��اي��ر،  �ل��ث��اين 

مالعب ملبورن يف 20 منه.
وحفل عام 2019 بالن�شبة للكندية بالكثري من �لنجاحات 
حيث �شعدت يف �لت�شنيف �لعاملي لالعبات �ملحرتفات من 

�ملركز 152 �إىل �خلام�ض.
وفازت �أندريي�شكو بثالثة �ألقاب مهمة هذ� �لعام )�إنديان 
�ملتحدة  و�ل���ولي���ات  �لكندية  وت��ورون��ت��و  �لأم��ريك��ي��ة  وي��ل��ز 

�ملفتوحة( قبل �إنهاء مو�شمها باإ�شابة.

اأندريي�سكو ين�سحب من دورة اأوكالند



اأول عملية زراعة للراأ�س يف غ�سون 10 �سنوات
يعتقد طبيب جر�ح بريطاين خمت�ض يف �لأع�شاب �أن �أول عملية 
لنقل وزر�عة �لر�أ�ض يف �لتاريخ ميكن �أن تتحول �إىل حقيقة و�قعة 

يف غ�شون عقد من �لزمن.
وق����ال �ل��دك��ت��ور ب��رو���ض م��اث��ي��و، �ل��رئ��ي�����ض �ل�����ش��ري��ري �ل�����ش��اب��ق يف 
م�شت�شفيات جامعة هال �لتعليمية، �إن �لتقدم يف جمال �لروبوتات، 
�أن يجعل  �لأع�����ش��اب، ميكن  وج��ر�ح��ة  وزر�ع���ة �خلاليا �جلذعية، 
من �ملمكن نقل �لدماغ و�حلبل �ل�شوكي بني ج�شدين يف �مل�شتقبل 
ميتني،  جثتي  بني  ر�أ���ض  زرع  عملية  �إج��ر�ء  بالفعل  ومت  �لقريب. 
حيث �شهدت عملية ��شتغرقت 18 �شاعة �إعادة ربط �لعمود �لفقري 
و�لأع�شاب و�لأوعية �لدموية، يف جامعة هاربني �لطبية يف �ل�شني 

قبل عامني.
وبد�أ �ل�شيد ماثيو �لتفكري يف هذه �لنظرية "غري �مل�شتحيلة" �أثناء 
علمي  خيال  ق�شة  كري�شالي�ض:  تدعى  علمي  خيال  رو�ي��ة  كتابة 
�مل�شتقبلي  �ملوؤلف  مع  بالتعاون  �خلالدة،  �لإمكانات  حول  جر�حي 

مايكل جيه يل.
طرح  جم��رد  هدفنا  ك��ان  �لبد�ية  "يف  �لتليغر�ف  ل�شحيفة  وق��ال 
�أن��ه لي�شت  ذل��ك  �أدرك���ت بعد  �لأم���ر �شخيفاً، لكنني  وب��د�  �لأف��ك��ار 
كذلك". و�أ�شاف "�إذ� قمت بزرع �لدماغ و�حلفاظ على �ملخ و�حلبل 

�ل�شوكي معاً، فهذ� يف �لو�قع لي�ض م�شتحياًل".
وميكن �أن ت�شاعد �لعملية �لأ�شخا�ض �لذين يعانون من �ل�شمور 
ميل  دي��ل��ي  �شحيفة  بح�شب  �لأط������ر�ف،  م��ب��ت��وري  �أو  �ل��ع�����ش��ل��ي، 

�لربيطانية.
وكان عامل �لكمبيوتر �لرو�شي فالريي �شبرييدونوف، �لذي يعاين 
من �ل�شمور �لع�شلي، قد تطوع لي�شبح �أول �شخ�ض جتري عليه 
عملية زرع ر�أ���ض منذ عامني، لكن �لبحث ف�شل يف �حل�شول على 
�لأخالقية،  �مل��خ��اوف  ب�شبب  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �أوروب���ا  يف  �لدعم 

ولكن مت �ل�شماح به يف �ل�شني.

مارادونا: الف�سائيون اختطفوين لثالثة اأيام 
حتدث �أ�شطورة كرة �لقدم، دييغو مار�دونا، موؤخر� لو�شائل �إعالم 

�أرجنتينية، كا�شفا عن تعر�شه لالختطاف من قبل "ف�شائيني".
ويف مقابلة مع قناة "تي يو �شي �شبورت�ض"، ذكر مار�دونا رد� على 
�شوؤ�ل فيما �إذ� كان يوؤمن بالأج�شام �لغريبة و�لف�شائيني، �أنه "ذ�ت 
مرة، بعدما تناولت قليال من �مل�شروبات �لكحولية، كنت يف عد�د 

�ملفقودين من �ملنزل ملدة 3 �أيام".
مار�دونا  ع��ن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  ميل"  "ديلي  �شحيفة  م��وق��ع  ون��ق��ل 
قوله: "بعدما و�شلت �إىل �ملنزل، قلت �إن �أج�شاما غريبة ف�شائية 
�ختطفتني، �أخذوين معهم خارج �لأر�ض، ول �أ�شتطيع �أن �أخربكم 

�أكرث من ذلك".
�أنه لعب عدة  �لتي ك�شفها مار�دونا خالل مقابلته،  �لأ�شياء  ومن 

مر�ت ملنتخب بالده دون �أن ينام �شاعة و�حدة يف �لليلة �ل�شابقة.
ورد� على �شوؤ�ل حول �ل�شيوف �لذين �شيختارهم �إن فكر يف تنظيم 
ولول  �شافيز  وهوغو  كا�شرتو  "فيدل  مار�دونا:  قال  ع�شاء،  حفل 
�لرئي�ض  كري�شرن  ون�شتور  �ل�شابق،  �لرب�زيلي  �لرئي�ض  �شيلفا  دل 
�لأرجنتيني  �لرئي�ض  ف��رن��ان��دي��ز  و�أل��ربت��و  �ل�����ش��اب��ق،  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
�ل�شابقة،  �لأرجنتينية  �لرئي�شة  كري�شرن  وكري�شتينا  �ل�����ش��اب��ق، 

وليونيل مي�شي جنم نادي بر�شلونة".
جدير بالذكر �أن مار�دونا، �لذي �عتزل �للعب عام 1997، قد عا�ض 
م�شرية تدريبية متنوعة، �أ�شرف خاللها على �ملنتخب �لأرجنتيني، 

وعلى �أندية يف �لأرجنتني و�لإمار�ت و�ملك�شيك.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

املالب�س الفاخرة جتعلك تبدو اأكرث كفاءة
�أفعاله ومهار�ته، لكن هناك بع�ض  �أن �حلكم على كفاءة �شخ�ض ما تعتمد ب�شكل رئي�شي على  يفرت�ض �لكثريون 

�لعو�مل �لأخرى �لتي يجب �أن نغفل عنها.
وت�شري �لدر��شات، �إىل �أن هناك عو�مل �أخرى من �لطول �إىل �لثقة، وحتى �لطريقة �لتي مي�شي بها �ل�شخ�ض �أو 

ر�ئحته، ميكن �أن يكون لها تاأثري�ت غري و�عية على كيفية تقييمنا لكفاءة �لآخرين و�أهليتهم للثقة.
و ت�شيف �أبحاث جديدة من �شركة برين�شتون عن�شر�ً �آخر �إىل �لقائمة �لطويلة، من �لعو�مل �لتي حتتاج �إىل �أخذها 
بعني �لعتبار عند �لبحث عن وظيفة جديدة، فحتى �لختالفات �لدقيقة ب�شكل ل ي�شدق يف مالب�شك، ميكن �أن 

توؤثر على �لطريقة �لتي يحكم بها �لأ�شخا�ض على كفاءتك، وتت�شكل هذه �لنطباعات يف �أقل من ثانية.
وتقول �لدر��شة �إن �رتد�ء مالب�ض فاخرة باهظة �لثمن، ميكن �أن يكون له مفعول �ل�شحر على �لآخرين، ويجعلك 
ترتديها يف مقابلة  كنت  �إذ�  �لوظيفة،  على  للح�شول  وترفع من فر�شك  �لفور،  على  وثقتهم  باهتمامهم  حتظى 

عمل.
ولحظ �لباحثون، �ن هذه �لنتائج كانت �شحيحة، حتى عندما طلب من �مل�شاركني �لنظر �إىل �شور جمموعة من 
�لأ�شخا�ض، بغ�ض �لنظر عن مالب�شهم، لكن تاأثري فخامة و�أناقة �ملالب�ض كان و��شحاً على حكم �لنا�ض على كفاءة 

مرتديها.
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ك�سف غمو�س الهياكل العظمية يف الإ�سكندرية
ك�شفت �أجهزة �لأمن �مل�شرية، عن �لغمو�ض �لذي �كتنف �لعثور على هيكلني 

عظميني بطريق حمور �ملحمودية مبنطقة حمرم بك بالإ�شكندرية.
�أنفا�شهما  �أن �لهياكل �لعظمية ملوظف على �ملعا�ض وزوجته، ولفظا  وتبني 
ع�شابي  ت�شكيل  ق��ام  ث��م  ج��اب��ر،  �شيدي  مبنطقة  �شقتهما  د�خ���ل  �لأخ����رية 

تخ�ش�ض بال�شتيالء على �ل�شقق بنقلهما �إىل مكان �لعثور عليهما.
وذكرت �شحيفة "�لوطن" �مل�شرية �أن �لت�شكيل �لع�شابي قام بتزوير عقد 
�أنهما مل يظهر� يف �ملنطقة  �أن تبني  �ل�شقة �لتي يقيم فيها �ل�شحايا بعد 
�ل�شقة عرثو� عليهما يف حالة حتلل  و�أثناء دخولهم  لفرتة زمنية كبرية، 

فقامو� بالتخل�ض من �لهيكلني �لعظميني.
و�إثر ذلك قامت قو�ت �لأمن �مل�شرية باإلقاء �لقب�ض على �لت�شكيل �لع�شابي 
�ملكون من 6 �أ�شخا�ض، فيما با�شرت �لنيابة �لتحقيق. وبد�أت �لق�شة بعثور 
عظمية  هياكل  على  �لأح��د،  �لإ�شكندرية،  و�شط  �جلديدة  �حل�شرة  �أه��ايل 
�لنيابة  وطلبت  �ل��زه��ور.  ك��وب��ري  م��ن  بالقرب  �ملحمودية  حم��ور  بطريق 
�لعيان،  �شهود  من  عدد  ��شتدعاء  وق��ررت  �لو�قعة،  ب�شاأن  �ملباحث  حتريات 
ملناق�شتهم حول مالب�شات حول �لو�قعة، وعقب مرور 72 �شاعة علي و�قعة 

�لعثور �لهياكل �لعظمية، ك�شفت �أجهزة �لأمن مالب�شات �لو�قعة.

حتذير من خطاأ �سائع لت�سغيل ال�سيارة 
حذر خرب�ء �لهيئة �لأملانية للفح�ض �لفني، من �أن تو�شيل �لكابالت ب�شكل 
ي�شكل خ��ط��ورة كبرية على  ق��د  �ل����دور�ن،  ب��دء  �مل�شاعدة على  �أث��ن��اء  خاطئ 

�إلكرتونيات و�أجهزة �ل�شيارة �لأخرى.
على  تعتمد  �أ�شبحت  �حلديثة  �مل��ودي��الت  �أن  �لأمل��ان��ي��ة  �لهيئة  و�أو���ش��ح��ت 
�شديدة  �مل�شاعدة، وهي  �لأنظمة  و�لعديد من  م�شت�شعر�ت ووح��د�ت حتكم 
�حل�شا�شية للمعاملة غري �ل�شحيحة، كما �أن توليد �شر�رة عند تو�شيل �أو 

ف�شل �لكابالت قد ينتج عنه على �شبيل �ملثال فقد�ن للبيانات.
لعملية  �ل�شحيح  �لرتتيبب  �تباع  هو  �أهمية  �لأك��رث  �أن  �خل��رب�ء  و�أ���ش��اف 
تو�شيل �لكابالت و�أماكن و�شع �مل�شابك �لطرفية، و�لتي تختلف من �شيارة 

لأخرى.
وعلى �أية حال فاإنه يحظر تو�شيل �مل�شبك �لأ�شود �ل�شالب بالقطب �ل�شالب 
خروج  طريق  عن  بالبطارية  �لإ���ش��ر�ر  لتجنب  وذل��ك  �لفارغة،  للبطارية 

�حلم�ض.
�ملوجب  بالقطب  �لأحمر  �لكابل  تو�شيل  يف  �ل�شحيحة  �لطريقة  وتتمثل 

بالبطارية �ملانحة �أول، وبعدها بالقطب �ملوجب للبطارية �لفارغة.
وبعد ذلك يتم تو�شيل �لكابل �لأ�شود بالقطب �ل�شالب للبطارية �ملانحة، 
ثم تو�شيله بكتلة �ملحرك لل�شيارة �ملعطلة، كما ير�عى �أل توجد �لكابالت 

ميزة غري م�سبوقة 
يف كامريا اآيفون

�شركة  �أن  تقنية،  ت��ق��اري��ر  ك�شفت 
باأن تطّور  ل�شركات  "�أبل" �شمحت 
�إك�ش�شو�ر "فال�ض" خا�ض بهو�تف 
�شيتيح  م���ا  وه����و   ،"11" �آي���ف���ون 
�شور�  يلتقطو�  �أن  للم�شتخدمني 

�أكرث �حرت�فية يف �مل�شتقبل.
ويكت�شي هذ� �لتطور �أهمية كبرية، 
لأن م�شتخدمي هاتف �آيفون ظلو� 
"فال�ض" خارجي،  يعتمدون  على 
�إىل طرف ثالث عن  بال�شتناد  �أي 

طريق تطبيقات ذكية م�شاعدة.
جهاز  �إىل  �مل�شتخدم  يلجاأ  وح��ني 
�إحلاقه  يجري  خارجي  "فال�ض" 
بالهاتف دون �أن يكون معتمد� من 
ي�شتفيد من مز�يا  ل  فاإنه  "�أبل"، 
�لهاتف،  يف  �مل����وج����ودة  �ل��ت�����ش��وي��ر 
عملية   م��ن  �ل�����ش��ورة  ت�شتفيد  ول 
�ملعاجلة �ملحرتفة، لكن هذ� �لأمر 

�شي�شحي جزء� من �ملا�شي.
وت��ب��ع��ا ل���ذل���ك، ف����اإن �ل��ف��ال���ض لن 
بل  ف���ق���ط،  �لإ������ش�����اءة  دور  ي��ل��ع��ب 
�أكرث  �شور  �لتقاط  على  �شي�شاعد 
ج����ودة يف �لأم���اك���ن �مل��ظ��ل��م��ة وذ�ت 

�لإ�شاءة �ملحدودة.
"فورب�ض"  جم��ل��ة  م���وق���ع  و�أوق������ع 
�لأم��ريك��ي��ة ن��ق��ال ع��ن م�����ش��ادر مل 
تعكف  "�أبل"  �أن  ����ش��م��ه��ا،  ي���ذك���ر 
�ملطلوبة  �مل��و����ش��ف��ات  حت��دي��د  على 
�ل���ذي  "�لفال�ض"  �إك�����ش�����ش��و�ر  يف 
�شيجري ت�شميمه حتى يعمل عن 

طريق مو�شل.
ويف ح��ال جن��ح ه��ذ� �مل�����ش��روع، فاإن 
مناف�شتها  على  �شتتفوق  "�أبل" 
"�شام�شونغ"،  �جلنوبية  �ل��ك��وري��ة 
معتمدتني  ظلتا  �ل�����ش��رك��ت��ني  لأن 
طرف  م��ن  "فال�ض"  تقنيات  على 

ثالث.

طفل هاري جنم 
�سورة عيد امليالد

لعائلة  �لأمري  �لتقطت  بلقطة عفوية، 
دوقة  زوج��ت��ه  برفقة  فيها  ظهر  هاري  
ملنا�شبة  وذل��ك  ماركل ،  �شا�شك�ض  ميغان 
فيها ظهور  �مل���ي���الد، وك���ان لف��ت��اً  ع��ي��د 
جنم  ب�����د�  �ل������ذي  " �آرت�شي "  �ب���ن���ه���م���ا 
�لظريف  بوجهه  �آرت�شي  وبد�  �للحظة. 
�أمام عد�شة �لكامري� بينما كان يزحف 
�لأم���ري هاري  و�ل���د�ه  وك��ان  باجتاهها، 
�أمام  خلفه  يجل�شان  م��ارك��ل  وم��ي��غ��ان 
�شجرة �لكري�شما�ض وي�شحكان يف لقطة 
�أول  وك���ان  و�لأ����ش���ود.  بالأبي�ض  ن�شرت 
�ملعايدة  بطاقة  ع��ن  �لنقاب  ك�شف  م��ن 
كومونويلث  "ر�بطة  ح�شاب  �ملنتظرة 
�مللكة" عرب �شفحتها �خلا�شة على �أحد 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، حيث غّرد 
بطاقة  �أج��م��ل  ن�����ش��ارك  "فقط  ق��ائ��اًل: 
رئي�شنا،  ونائبة  رئي�شنا  من  كري�شما�ض 

دوق ودوقة �شا�شك�ض".

�سقطة من ال�سرير تنقذ طفلة م�سابة بورم      
بورم  عمرها  م��ن  �ل�شابعة  يف  بريطانية  طفلة  �أ�شيبت 
�إىل  ونقلها  �نهيارها  �إىل  �أدى  مم��ا  �لتن�ض،  ك��رة  بحجم 
 10 د�م���ت  ج��ر�ح��ي��ة  لعملية  تخ�شع  �أن  قبل  �مل�شت�شفى 
تظن  عاماً(   30( دنلوب  �شيلي  كانت  متو��شلة.   �شاعات 
�أمر  �أع���و�م(،   7( �أنابيل  لبنتها  �خلرقاء  �لت�شرفات  ب��اأن 
عقت بعدما ك�شفت �لفحو�شات �لطبية  طبيعي. �إل �أنها �شُ
�إىل عدم  �أدى  �ل��دم��اغ  ب��ورم �شخم يف  �بنتها م�شابة  ب��اأن 
تو�زن ت�شرفاتها.  وكانت �شيلي قد تخلت عن حماولت 
ب�شبب عدم مقدرتها  �لدر�جة  �بنتها كيفية ركوب  تعليم 
على �لتو�زن، بعدما حاولت جاهدة فعل ذلك دون جدوى. 
ب�شكل  �مل�شي  على  مقدرتها  ع��دم  م��ن  �لطفلة  عانت  كما 
�إىل �ملنزل من �ملدر�شة وهي م�شابة  متو�زن وكانت تعود 
من  �ل��ك��ث��ري  يف  �لأر�����ض  ع��ل��ى  و�شقوطها  ت��ع��رثه��ا  ب�شبب 
�ل�شرير وهي يف �شن  �أنابيل من  �لأح��ي��ان.  وبعد �شقوط 
�ل�شاد�شة، ب��د�أت تعاين من �شد�ع �شديد وق��يء، مما دفع 
و�لديها لنقلها �إىل �مل�شت�شفى حيث �كت�شف �لأطباء وجود 
ورم بحجم كرة �لتن�ض يف دماغها.  وبعد �أن خ�شعت لعملية 
جر�حية ناجحة ��شتغرقت 10 �شاعات لإز�لة �لورم، مكثت 
�لطفلة يف �مل�شت�شفى ملدة �شهر، ومن ثم عادت �إىل �ملنزل 
لتو�جه حتديات �أخرى جديدة.  وبد�أت �أنابيل رحلة د�مت 
�أخ��رى، وحت�شنت حالتها  مرة  �مل�شي  لتعلم  �أ�شهر  ثمانية 
ب�شكل ملحوظ، �إل �أنها مل تتماثل لل�شفاء ب�شكل تام بعد، 
�إذ ل يز�ل �جلزء �لأي�شر من ج�شمها �شعيفاً، �إ�شافة �إىل 

�شعف يف �لب�شر يف عينها �لي�شرة. 

هيونداي تطّور �سيارة طائرة
ك�شفت �شركة "هيوند�ي" عن عزمها تقدمي منوذج ل�شيارة 
 ،2020 �ل�شتهالكية  �لإل��ك��رتون��ي��ات  معر�ض  يف  ط��ائ��رة 
��شتثمار�ت  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  ��شرت�تيجيتها  �شمن  وذل���ك 
مليار�ت �لدولر�ت يف و�شائل �لنقل �مل�شتقبلية. و�شتعّرف 
�لقادم  يناير  من  �ل�شاد�ض  يف  �جلنوبية  �لكورية  �ل�شركة 
�جلمهور على مركبتها "باف"، ولكنها مل تقدم مزيد� من 
�إ�شارتها  با�شتثناء  �لطائرة،  �خلا�شة مبركبتها  �ملعلومات 
نقل  ح�شبما  �ملزدحمة،  �مل��دن  عرب  �لنقل  يف  �أهميتها  �إىل 
�ل�شركة  وتعد  �لتقنية.  لالأخبار   AIT NEWS موقع 
�لكورية �جلنوبية و�حدة من �أكرث �ل�شركات �مل�شتثمرة يف 
هذ� �ملجال من بني �أكرث من 70 �شركة تعمل على مركبات 
�شهر  ر�شمي يف  ب�شكل  قدمت  �ل�شخ�شية، حيث  �لطري�ن 
 Urban Air �حل�شري  �جل��وي  �لتنقل  ق�شم  �شبتمرب 
وكالة  يف  �شابق  مهند�ض  تعيني  عن  و�أعلنت   Mobility

�لف�شاء �لأمريكية "نا�شا" لرئا�شة �ملجموعة �جلديدة.

ر�سد اأحداث كوكب الأر�س من الف�ساء 
�مل��ا���ش��ي��ة �زده�����ار� يف ��شتخد�م  �ل��ع�����ش��ر  ���ش��ه��دت �لأع�����و�م 
�لر�شد  لأغ���ر�����ض  �ل�شناعية  �لأق���م���ار  ع��رب  �ل��ت�����ش��وي��ر 
�أهم �لأحد�ث �لتي �شهدها كوكب  و�ملر�قبة ومت ت�شجيل 

�لأر�ض على مدى �لعقد �ملا�شي من �لف�شاء.
ويرجع هذ� لزدهار وتطور �لأقمار �ل�شناعية �ملخ�ش�شة 
لال�شتخد�م �لتجاري مما �أدى خلف�ض تكلفة هذ� �لنوع 
�أتاحت �حل�شول على  من �لت�شوير وتطوير تكنولوجيا 
�ل��ع��امل على  �أن��ح��اء كثرية ح��ول  �ل��دق��ة م��ن  �شور عالية 

�لفور تقريبا حتى على �لهو�تف. عامل يف مركب �شغري يثبت زخرفة عيد امليالد التي تظهر �شانتا كلوز يف بركة يف هانوي. ا ف ب

كيف يبدو منزل فيلم 
هوم األون بعد 30 عامًا؟

ت��ق��ري��ب��اً على  30 ع���ام���اً  م���ر ن��ح��و 
ع�����ر������ض ف����ي����ل����م �ل���ك���ري�������ش���م���ا����ض 
�أو  �ألون"  "هوم  �ل���ك���ال����ش���ي���ك���ي 
3 عقود  وبعد  �ملنزل"،  يف  "وحيد�ً 
من �لزمن، يبدو �ملنزل �لذي �شور 

فيه �لفيلم خمتلفاً ب�شكل كامل.
يقع  �مل���ن���زل  �إن  �ل��ب��ع�����ض  وي��ع��ت��ق��د 
يف ���ش��ي��ك��اغ��و، ل��ك��ن��ه يف �ل���و�ق���ع يف 
ت�شوير  و�شهد  �إل��ي��ن��وي،  وينيتكا، 
�ل��ف��ي��ل��م �ل����ذي ي��ح��ك��ي ق�����ش��ة طفل 
ك�����ان ع���ل���ي���ه حم����ارب����ة �ث����ن����ني من 
عائلته  تركته  عندما  �لل�شو�ض، 
�ملنزل  يف  ل��وح��ده  ق�شد  غ��ري  ع��ن 

خالل عطلة �لكري�شما�ض. 
وعر�ض �ملنزل بعد �أعمال �لتجديد 
 2.4 مقابل  للبيع  لها  �لتي خ�شع 
وكالة  ب��و����ش��ط��ة  دولر،  م��ل��ي��ون 
�ل��ع��ق��ار�ت ك��ول��دوي��ل ب��ان��ك��ر، وبيع 
مليون   1.58 م��ق��اب��ل  �ل��ن��ه��اي��ة  يف 
�ل�شعر  من  كثري�ً  باأقل  �أي  دولر، 

�ملطلوب.
�ملذهل  �مل����ن����زل  م�����ش��اح��ة  ت��ب��ل��غ  و 
�مل��ك��ون م��ن ث��الث��ة ط��و�ب��ق 4250 
ق��دم مربعة، وه��و قريب ج��د�ً من 
بحرية مي�شيغان، بح�شب �شحيفة 

مريور �لربيطانية.
ويف حديثه عن كيفية �ختيار �ملنزل، 
كولومبو�ض  ك��ري�����ض  �مل��خ��رج  ق���ال 
منا�شب  منزل  �إىل  �حتجنا  "لقد 
عو�مل  ويقدم  �ملثرية،  للمغامر�ت 
وهذ�  للم�شاهدين،  ب�شرية  ج��ذب 
�ل��ن��وع م��ن �مل���ن���ازل ع���ادة م��ا يكون 
�أخلد  �أن  و�أردت  لالأطفال،  ممتعاً 

هذه �لتجربة �إىل �لأبد".

العالج بالربودة يعزز مناعة اجل�سم
�ل�شحية  �ل��ع��الج��ات  �أج���ل  م��ن  �ل���ربد  ت�شخري  ي��ع��د 
�لوقت  يف  �لأهمية  بالغ  �أم��ر�ً  �ل�شخ�شية  و�لرفاهية 

�حلايل.
�ملعتمدة  �لو�شائل  كاأ�شعب  وتربز طريقة ومي هوف 
ل���ش��ت��خ��د�م ت��ربي��د �جل�����ش��م، ب��ه��دف �حل�����ش��ول على 

�لكثري من �لفو�ئد �ل�شحية.
�لطريقة  ه��ذه  �خ��ت��ربت  �لتي  �شباي�شر  كيت  وت��ق��ول 
"�إن �لعالج باملاء �لبارد ميكن �أن يعزز مناعة �جل�شم، 
�للتهابات،  من  ويقلل  �لأي�ض،  عمليات  من  وي�شرع 
ويحمي من �أمر��ض �لقلب و�لأوعية �لدموية، ويعزز 

�ل�شحة �لعقلية يف نف�ض �لوقت".
�أعمدة  "تقوم طريقة هوف على ثالثة  وت�شرح كيت 
فاإىل  و�لتنف�ض، و�للتز�م،  بالربد،  �لعالج   : �أ�شا�شية 
 15 �إىل نحو  ت�شتمر  �لتي  �لبارد  �ملاء  جانب جل�شات 
و�لزفري،  �ل�شت�شناق  متارين  ممار�شة  يجب  دقيقة، 
و�ل��ت��ي ���ش��اع��دت ه���وف ع��ل��ى حب�ض �أن��ف��ا���ش��ه مل���دة 10 

دقائق".
وحتمل هذه �لطريقة ��شم ومي هوف، وهو �لهولندي 
حيث  �لثلج"،  "رجل  با�شم  ويلقب  �ب��ت��ك��ره��ا،  �ل���ذي 

�جلليد  حت��ت  لل�شباحة  ع��امل��ي��اً  قيا�شياً  رق��م��اً  حطم 
�إيفر�شت وهو يرتدي  57 م��رت�ً، وت�شلق قمة  مل�شافة 

�شرو�ًل ق�شري�ً وحذ�ء�ً فقط.
وب��ح��ث ه���وف �ل��ب��ال��غ م��ن �ل��ع��م��ر 60 ع��ام��اً يف عالج 
�أقدمت زوجته �لتي  �أن  �لربد، وطور �لربنامج، بعد 
كانت تعاين من �لكتئاب على �لنتحاريف عام 1995. 
�ل��ع��الج، هو  �إن هدفه م��ن ه��ذه �لطريقة يف  وي��ق��ول 

جعل �لنا�ض �أ�شحاء و�أقوياء وي�شعرون بال�شعادة.
�شهاد�ت  �شتجد  �لإن��رتن��ت،  �شبكة  على  موقعه  وعلى 
على مر�ض  �لإيجابي  بتاأثري طريقته  �ملعجبني  من 

�لت�شلب �ملتعدد و�لكتئاب و�لن�شباط �لذ�تي.
�أم�شرتد�م  جامعة  يف  �أجريت  �لتي  �لأب��ح��اث  �أن  كما 
�ملفا�شل  بالتهاب  �مل�شابني  على  �لنظام  �آث���ار  ح��ول 
�أ�شفل  يف  مفا�شل  �ل��ت��ه��اب  وه���و  �مل���ح���وري،  �ل��ف��ق��ري 
�لظهر، كانت لها نتائج �إيجابية باملثل، حيث وجدت 
�للتهابية،  �ل��ربوت��ي��ن��ات  م��ن  ق��ل��ل  ه���وف  ن��ظ��ام  �أن 
"نهجاً  وي��ح��ت��اج �إىل م��زي��د م��ن �ل��در����ش��ة ب��اع��ت��ب��اره 
ع��الج��ي��اً ج��دي��د�ً ل���دى �مل��ر���ش��ى �ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 

�للتهابات.

طليق مادونا يرفع دعوى 
�سّدها 

تقدم  غاي ريت�شي  طليق �ملغنية �لعاملية  مادونا  بدعوى ق�شائية �شّدها، وذلك 
تز�مناً مع عيد �مليالد، للمطالبة بتطبيق وتنفيذ �أحكام �ملحكمة، وحتديد�ً يف 
�خلالف بينهما حول �ملكان �لذي ينبغي �أن يق�شي فيه بع�ض �أطفال مادونا 

�ل�شتة عيد �مليالد.
مًعا معركة مريرة وق�شايا عديدة  كانا خا�شا  وريت�شي  �أن مادونا  �إىل  ي�شار 
19 عاماً،  يف �ملحاكم يف لندن ونيويورك ب�شاأن ح�شانة �بنهما �لوحيد روكو 
�نتهى �لأمر يف عام 2016 مع �ل�شماح لروكو بالعي�ض يف �ململكة �ملتحدة مع 

و�لده.
هذ� �إ�شافة، �إىل �أنهما كانا تبنيا طفاًل يدعى ديفيد باند�، 14، من مالوي.


