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الهالل الأحمر تفتتح مرحلة جديدة 
من م�ساريعها التنموية يف �سقطرى

•• �سقطرى-وام:

افتتحت هيئة الهالل الأحمر 
م��رح��ل��ة جديدة  الإم���ارات���ي، 
يف  التنموية  م�شاريعها  م��ن 
اليمني،  ���ش��ق��ط��رى  اأرخ��ب��ي��ل 
�شكنية  وح���دة   22 ت�شمنت 
ومدر�شة، بناء على توجيهات 
ومتابعة  ال��ر���ش��ي��دة،  ال��ق��ي��ادة 
���ش��م��و ال�������ش���ي���خ ح����م����دان بن 
زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
رئي�س  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ال��ه��ي��ئ��ة. وك��ان��ت ال��ه��ي��ئ��ة، قد 
بداأت تنفيذ توجيهات القيادة 
ال��ر���ش��ي��دة، ب��اإن�����ش��اء ع���دد من 
احليوية،  التنموية  امل�شاريع 
يف اأعقاب الأعا�شري املتتالية 
ال����ت����ي ����ش���رب���ت الأرخ����ب����ي����ل، 

خالل الأعوام املا�شية.
وق��ام وف��د م��ن هيئة الهالل 
يرافقه  الإم���ارات���ي،  الأح��م��ر 
عدد من امل�شوؤولني اليمنيني، 
امل�شاريع  م��ن  جانب  بافتتاح 
التنموية يف �شقطري، والتي 
مرحلة  ت���د����ش���ني  ت�����ش��م��ن��ت 
ال�شيخ  م��دي��ن��ة  م��ن  ج��دي��دة 
زاي�������د، ا���ش��ت��م��ل��ت ع���ل���ى 22 

وحدة �شكنية.
               )التفا�شيل �س6(

اإ�ضراب واإغالق للطرق يف بغداد.. وانقطاع الإنرتنت

املتظاهرون ي�سيطرون على ميناء اأم ق�سر بالب�سرة 

رو�سيا قلقة من تقلي�ص اإيران 
النووي  بالتفاق  التزاماتها 

•• عوا�سم-وكاالت:

عن  الثالثاء،  اأم�س  رو�شيا،  اأعربت 
اإي������ران تقلي�س  ن���واي���ا  م���ن  ق��ل��ق��ه��ا 
ال����ت����زام����ات����ه����ا مب����وج����ب الت����ف����اق 
النووي، الذي مت التو�شل اإليه عام 
الوليات  منه  وان�شحبت   ،2015
امل����ت����ح����دة ال�����ع�����ام امل����ا�����ش����ي. وق�����ال 
با�شم  املتحدث  بي�شكوف  دمي��ري 
بوتن  فالدميري  الرو�شي  الرئي�س 
لل�شحفيني اإننا نراقب بقلق تطور 
الو�شع م�شيفا نحن نوؤيد احلفاظ 

على هذا التفاق.
الإي��������راين ح�شن  ال��رئ��ي�����س  وك�����ان 
روح������اين، ق���د ق����ال يف خ��ط��اب بثه 
الهواء  على  احل��ك��وم��ي  التلفزيون 
طهران  اإن  ال����ث����الث����اء،  م���ب���ا����ش���رة 
ال���ت���زام���ات جديدة  ع���ن  ���ش��ت��ت��خ��ل��ى 
الذي  ال��ن��ووي  الت��ف��اق  م�شمنة يف 
الكربى  ال�شت  ال���دول  م��ع  اأب��رم��ت��ه 
الرئي�س  واأو�����ش����ح   .2015 ع����ام 
�شت�شتاأنف  اإي�������ران  اأن  الإي��������راين 
يف  ال��ي��وران��ي��وم  تخ�شيب  ع��م��ل��ي��ات 
تقع  ال��ت��ي  ال��ن��ووي��ة،  ف���وردو  من�شاأة 
على بعد نحو 180 كيلومرا اإىل 

اجلنوب من طهران.

يحقق  قانون  واإق���رار  العام  الدين 
العدالة ال�شريبية. 

باإجراء  فتتمثل  الثانية  املهمة  اأم��ا 
انتخابات نيابية مبكرة تنتج �شلطة 
الثالثة  وامل���ه���م���ة  ال�����ش��ع��ب.  مت��ث��ل 
ملناه�شة  ج���دي���ة  ب��ح��م��ل��ة  ال���ق���ي���ام 
قوانني  اإق��رار  الف�شاد، من �شمنها 
وا�شتعادة  ال��ق�����ش��اء  ا���ش��ت��ق��الل��ي��ة 

الأموال العامة املنهوبة.

•• الفجر – خرية ال�سيباين

اأم��ري��ك��ا على ن��وع من  لقد اع��ت��ادت 
الد�شتور  وي�شمح  الدائم.  التعاي�س 
ب���ت���وازن ال��ق��وى ه����ذا، خ��ا���ش��ة عرب 
اأق�شاط،  على  الكونغر�س،  جتديد 
تف�شيل  طريق  ع��ن  اأو  �شنتني،  ك��ل 
ال�شيوخ  جم��ل�����س  يف  اجل��م��ه��وري��ني 
الكربى  الدميقراطية  -ال��ولي��ات 
مثل كاليفورنيا اأو نيويورك لديها 
ن��ف�����س ع���دد ن����واب ال���ولي���ات الأق���ل 
�شكانية،  كثافة  مرة   70 اإىل   35
ال�شنوات  يف  ول��ك��ن  واي��وم��ن��غ.  مثل 
الجتاه.  ه��ذا  ح��دة  زادت  الأخ����رية 
البيت  ي��ك��ن  1996، مل  ع���ام  م��ن��ذ 
الكونغر�س  وجم��ل�����ش��ي  الأب���ي�������س 
ال طيلة  على نف�س املوجة �شيا�شياً 
�شنوات  اأرب���ع  فقط:  اأع���وام  ثمانية 
واثنان  بو�س،  دبليو  ج��ورج  عهد  يف 
حت��ت ق��ي��ادة اأوب���ام���ا، وع��ام��ان حتت 

•• بريوت-وكاالت

اأم�س  ال���ل���ب���ن���اين،  اجل���ي�������س  اأع�������اد 
ال�شاحلي  الطريق  فتح  ال��ث��الث��اء، 
بريوت  العا�شمة  �شمايل  الرئي�شي 
العت�شام  ن��ق��ط��ة  وف��ك��ك  ب��ال��ق��وة، 
واخليم التي اأقامها املحتجون منذ 

اأ�شبوعني هناك.
 4 اللبناين  الأم���ن  ق��وى  واأوق��ف��ت 
���ش��ب��ان ح���اول���وا اع���را����س اجلي�س 
ال�شارعني  ع��ن��د  ف��ت��ح  م���ن  وم��ن��ع��ه 
الطريق  يف  وال�������ش���رق���ي  ال���غ���رب���ي 
ال�شاحلي الرئي�شي عند حملة جل 

الديب.
وذكرت اأن اجلي�س اللبناين ا�شتقدم 
ج��راف��ات واآل��ي��ات لإع���ادة فتح عدد 
اإىل  م�شرية  املقفلة،  الطرقات  من 
اأنه يتوجه حاليا اإىل منطقة الزوق 
الرئي�شي  ال���ط���ري���ق  ف��ت��ح  لإع�������ادة 
ه���ن���اك. ويف ال���ي���وم ال��ع�����ش��ري��ن من 
قرر  لبنان  يف  ال�شعبية  التحركات 
اعت�شامات  ت��ن��ف��ي��ذ  امل���ت���ظ���اه���رون 
وامل�شارف  العامة  املوؤ�ش�شات  اأم���ام 
التجارية  وال����ب����ن����وك  امل����رك����زي����ة 

ومكاتب �شركات الت�شالت.
واأغ������ل������ق امل���ح���ت���ج���ون ال�����ط�����رق يف 

•• بغداد-وكاالت:

اأن  م�����ت�����ع�����ددة  م�����������ش�����ادر  اأك����������د 
�شيطروا  العراقيني  املتظاهرين 
���ش��ب��ه ك���ام���ل ع��ل��ى ميناء  ب�����ش��ك��ل 
فيما  ال����ب���������ش����رة  يف  ق�������ش���ر  اأم 
العا�شمة  يف  م��ت��ظ��اه��رون  اأغ��ل��ق 
ال��ع��دي��د م��ن طرقات  ال��ع��راق��ي��ة 
بغداد لليوم الثالث على التوايل 
قتل  بينما  ع��ام،  لإ�شراب  تنفيذا 
ث��الث��ة م��ت��ظ��اه��ري��ن ع��ل��ى الأق���ل 
خالل ا�شتباكات مع قوات الأمن 

جنوب البالد.
بوابة  اأم���ام  املحتجون  ويحت�شد 
م�شفاة نفط حمافظة الديوانية 
)جنوب البالد(، ومينعون دخول 

ال�شاحنات وخروجها.
ويف اجلنوب اأي�شا، قتل متظاهر 
اآخ�����رون خ���الل تفريق  واأ���ش��ي��ب 
تظاهرة  العراقية  الأم���ن  ق���وات 
حا�شدة اأمام بوابة ميناء اأم ق�شر 

يف حمافظة الب�شرة.
�شيطرة  ل����ق����ط����ات  واأظ�������ه�������رت 
املحتجني على اآلية ع�شكرية، بعد 
ان�شحاب قوة من اجلي�س رف�شت 

وقطع الطرق الرئي�شية يف اأحياء 
العا�شمة العراقية، وجها جديدا 
ال�شلمي  الح���ت���ج���اج  اأوج�����ه  م���ن 
اإىل  ف��ب��الإ���ش��اف��ة  للمتظاهرين، 
وال�شنك  اجل��م��ه��وري��ة  ج�����ش��ري 
قطع متظاهرون ج�شر الأحرار، 

اأحد اأهم اجل�شور داخل بغداد.
و�شهد يوم الثالثاء انقطاع خدمة 
الإنرنت جمددا يف العراق، بعد 

اأن عادت لفرة وجيزة.
ال����وزراء ع���ادل عبد  وك���ان رئي�س 
امل��ه��دي ع��ق��د، الث��ن��ني، اجتماعا 
الق�شاء  جمل�س  رئي�س  بح�شور 
النواب  جمل�س  ورئ��ي�����س  الأع��ل��ى 
ووزيري الدفاع والداخلية وعدد 

من القادة الأمنيني.
وب���ح���ث الج���ت���م���اع الإج���������راءات 
الأم��ن والنظام  ال��الزم��ة حلفظ 
العراقية  وامل���ن���اط���ق  ب����غ����داد  يف 

الأخرى التي ت�شهد مظاهرات.
واأك������������د امل����ج����ت����م����ع����ون دع���م���ه���م 
لل�شلطتني الق�شائية والت�شريعية 
والأجهزة الأمنية لفر�س الأمن 
املتظاهرين  وحماية  وال�شتقرار 

واملمتلكات اخلا�شة والعامة.

قيادة ترامب.
الناخبون  مي���ن���ح  ع���ن���دم���ا  وح���ت���ى 
اأغلبية  البيت الأبي�س  الأمريكيون 
وا�شحة، كما كان احلال مع دونالد 
ت���رام���ب يف ال��ع��ام��ني الأول������ني من 
ولي���ت���ه، ت��ب��ق��ى ه��ن��اك ال��ع��دي��د من 

ب��ريوت واأج���زاء اأخ���رى م��ن لبنان، 
على  احتجاجات  موجة  موا�شلني 
النخبة احلاكمة، مما اأدخل البالد 
تعاين  وق���ت  يف  �شيا�شي،  م����اأزق  يف 

اأزمة اقت�شادية طاحنة.
اأ�شدرت جمموعة  اآخ��ر،  ويف تطور 
حل��ق��ي ب��ي��ان��ا، ال��ث��الث��اء، ي��ح��دد ما 
الوا�شح  ال��ن��ا���س  ب�مطلب  و�شفته 
الذي مت التعبري عنه يف مظاهرات 

ال�شتباك مع املتظاهرين.
وتاأتي هذه التطورات فيما ذكرت 
قوات  اأن  وطبية  اأم��ن��ي��ة  م�����ش��ادر 
واأ�شابت  �شخ�شني،  قتلت  الأم��ن 

يف حمافظة النا�شرية.  12
ع�شائر  اأم���ه���ل���ت  ك����رب����الء،  ويف 
العراقية،  احل��ك��وم��ة  امل��ح��اف��ظ��ة، 

ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي حت����ول دون اق����رار 
اإ�شالحات �شعبة. كان ترامب غري 
اأ�شا�شيات  ع��ن  ال��راج��ع  على  ق���ادر 
اأو جمع الأم��وال لبناء  اأوباما كري، 
ال��ك��ام��ل جل����داره ع��ل��ى احل����دود مع 
املك�شيك.        )التفا�شيل �س16(

ل�����ب�����ن�����ان. وح�����������ددت امل����ج����م����وع����ة، 
املنظمة  اجل����ه����ات  اإح��������دى  وه������ي 
ل��الح��ت��ج��اج��ات ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت يف 
املطالب  املا�شي،  اأكتوبر  منت�شف 
ب��ت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة م�����ش��غ��رة، من 
خ����ارج ق���وى ال�����ش��ل��ط��ة. وق���ال���ت اإن 
تقوم  اأن  عليها  امل�شغرة  احلكومة 
ب��ث��الث م��ه��ام حم���ددة ه��ي: الأوىل 
اإدارة الأزم��ة املالية وتخفيف عبء 

قتلة  ل���ت�������ش���ل���ي���م  �����ش����اع����ة،   72
وعلق  امل���ح���اف���ظ���ة.  م���ت���ظ���اه���ري 
امل��ت��ظ��اه��رون لف��ت��ة ع��ل��ى مبنى 
كربالء،  يف  الإيرانية  القن�شلية 
باأمر  مغلقة  اأن��ه��ا  عليها  ك��ت��ب��وا 
�شقوط  غ�����داة  وذل�����ك  ال�����ش��ع��ب، 
املتظاهرين  ���ش��ف��وف  يف  ق��ت��ل��ى 

خالل حماولة اقتحام القن�شلية 
العا�شمة،  يف  اأم�����ا  الإي����ران����ي����ة. 
اأغ��ل��ق امل��ت��ظ��اه��رون ال��ع��دي��د من 
طرقات بغداد لليوم الثالث على 
العام،  لالإ�شراب  تنفيذا  التوايل 
ك��م��ا ان��ط��ل��ق��ت م��ظ��اه��رة يف حي 
العام  الإ���ش��راب  وب��ات  ال�شيدية. 

امل�سرتكة  ال��دوري��ة  ت�سيري 
الثانية يف املنطقة الآمنة ب�سوريا

•• عوا�سم-وكاالت:

ورو�شية  ت���رك���ي���ة  ق������وات  ب�������داأت 
م�شركة  دوري�����ات  ث���اين  ت�شيري 
اأم�س  ����ش���وري���ا،  ����ش���رق  ���ش��م��ال  يف 
الثالثاء، تنفيذا لتفاق �شوت�شي 
ال���ذي وق��ع��ه ال��رئ��ي�����ش��ان الركي 
املا�شي  اأكتوبر   22 يف  والرو�شي 
اجلمعة  و����ش���ه���دت  رو����ش���ي���ا.   يف 
دوريات  اأول  ت�شيري  بدء  املا�شية 
تركية  ق��������وات  ب�����ني  م�������ش���رك���ة 

ورو�شية يف �شمال �شرق �شوريا.

من اأهم ال�ضتحقاقات منذ احلرب العاملية الثانية
انتخابات بريطانيا: رهان خطري بالن�سبة لكل الأحزاب!

•• الفجر – خرية ال�سيباين

�شيكون  اأ�شابيع،  ب�شعة  وطيلة  نوفمرب،   6 الأرب��ع��اء  ال��ي��وم  م��ن  اب��ت��داًء 
جمل�س العموم فارًغا. بعد عدة حماولت فا�شلة، انتزع بوري�س جون�شون 
باأنها  النتخابات  ه��ذه  وتعد  دي�شمرب.   12 يف  جديدة  عامة  انتخابات 
�شتكون واحدة من اأهم النتخابات بالن�شبة للمملكة املتحدة منذ احلرب 

العاملية الثانية.
بالحتاد  الدولة  عالقة  م�شتقبل  يتوقف  ال�شتحقاق،  هذا  نتيجة  على 
الأوروبي، بعد ثالث �شنوات ون�شف من ال�شتفتاء ل�شالح الربيك�شيت. 
و�شيخو�س كل حزب هذه النتخابات على اأمل احل�شول على املزيد من 

املقاعد، ولكن اأي�شا اخلوف من خ�شارتها.                )التفا�شيل �س15(

مواقــيت ال�صالة
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متظاهرون يعاينون مركبة للجي�س تركوها خلفهم لدى ان�شحابهم من جنوب الب�شري  )رويرز(

الغلبية امل�شتحيلة

طالب لبنانيون يتظاهرون يف مدينة �شيدا  )ا ف ب(

الق�ضاء الإ�ضرائيلي يوؤيد طرد مدير هيومن رايت�س
اإ�سرائيل تتجه اإىل انتخابات ثالثة

جمع الأغلبية �ضبه م�ضتحيل:
اأمريكا تعتاد على التعاي�ص احلزبي الدائم!

اجلي�ص اللبناين يعيد فتح طرق بالقوة

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اإن  الإ�شرائيلي،  ال�شيا�شي  النظام  يف  م�شوؤولون  قال 
بعد  ع��ام،  خ��الل  ثالثة  انتخابات  اإىل  ذاه��ب��ة  ال��ب��الد 
وفق  وطنية،  وح��دة  حكومة  ت�شكيل  فر�شة  ان��ع��دام 
يف  م�شوؤولني  ام�س، عن  اإ�شرائيل  نقلته �شحيفة  ما 
اأحزاب الليكود، اأزرق اأبي�س، اإ�شرائيل بيتنا، واليمني 

اجلديد.
وي��ق��ول اأح���د امل�����ش��وؤول��ني اإن���ه يف ال��و���ش��ع ال���ذي ن�شاأ 
رئي�س  با�شم  املتحدثني  م��ع  التحقيق  بعد  وخا�شة 
احلكومة، الأ�شبوع املا�شي، وردود الفعل التي اأثارها 
بني  املواقف  يف  الختالفات  اأ�شبحت  املع�شكرين،  يف 
الطرفني كبرية للغاية وغري قابلة للج�شر، والو�شع 
ال����وزراء ه��و الع��ت��ب��ار احلا�شم يف  ال��ق��ان��وين لرئي�س 

ال�شراع بني احلزبني.

امل�شت�شار  ق����رار  ي��ن��ت��ظ��ر  اأب��ي�����س   – اأزرق  اإن  وق����ال 
�شد  اتهام  لئحة  تقدمي  ب�شاأن  للحكومة  القانوين 
بنيامني نتانياهو يف غ�شون اأ�شابيع قليلة، وبالن�شبة 
حلزب اأزرق – اأبي�س، حتى اإذا األغى مندلبليت تهمة 
الر�شوة، فاإن اأي لئحة اتهام �شد نتانياهو �شتعرقل 

اإمكانية ت�شكيل حكومة معه.
قرار  اأم�س  الإ�شرائيلية  العليا  املحكمة  واأّي���دت  ه��ذا 
ك��ب��ري يف منظمة هيومن  م�����ش��وؤول  ط���رد  احل��ك��وم��ة 
امل���ف���ر����س ملقاطعة  ب�����ش��ب��ب دع���م���ه  راي���ت�������س ووت�������س 

اإ�شرائيل.
و�شعت الدولة العربية منذ اأكرث من عام لطرد مدير 
اإ�شرائيل  يف  ووت�����س  راي��ت�����س  هيومن  منظمة  مكتب 

والأرا�شي الفل�شطينية عمر �شاكر.
ويرك القرار الآن للحكومة لتقرر اإن كانت �شتطرد 

�شاكر اأم ل.

اجلزائر حتقق يف �سدامات
 بني ال�سرطة وق�ساة م�سربني

•• اجلزائر-وكاالت:

فتحت وزارة العدل اجلزائرية حتقيقا ب�شاأن �شدامات جرت اإثر تدخل قوات الأمن �شد 
ق�شاة م�شربني داخل حمكمة يف وهران، �شمال غربي اجلزائر.

واأفادت الوزارة، يف بيان، اأنها اأمرت باإجراء حتقيق معمق حول ما جرى، بهدف حتديد 
امل�شوؤوليات، وملنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من �شاأنها امل�شا�س ب�شمعة الق�شاء.

وبح�شب م�شاهد بثتها مواقع اإخبارية، فقد اقتحمت قوات الأمن، الأحد، جمل�س ق�شاء 
ق�شاة  اإ�شراب  ف�س  ملحاولة  العا�شمة،  اجلزائر  غرب  كلم   400 م�شافة  على  وه��ران، 

اعت�شموا داخل املحكمة، مما اأدى اإىل وقوع �شدامات.
اإط��ار حركة تغيري  امل�شربون يريدون منع تن�شيب ق�شاة جدد عينوا حديثا، يف  وكان 

اأجرتها وزارة العدل، و�شملت ن�شف اجل�شم الق�شائي.
اإ�شرابا  مفتوحا  غري  اأكتوبر،   27 واأث��ار هذا التبديل املفاجئ لثالثة اآلف قا�س، يف 
الوزارة  وحملت  تامة.  �شبه  ب�شورة  اجلزائر  حماكم  �شل  مما  ال�شلك،  ه��ذا  يف  م�شبوق 

الق�شاة امل�شوؤولية ب�شكل �شمني يف بيانها، مبدية اأ�شفها لوقوع ال�شدامات.
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حممد بن را�شد خالل ا�شتقباله رئي�س بيالرو�شيا  )وام(

اطلع على مركز ال�ضرطة الذكي والتقى فريق الإمارات يف بطولة العامل للروبوتات والذكاء ال�ضطناعي
حممد بن را�سد ورئي�ص بيالرو�سيا يبحثان �سبل
 تعزيز التعاون وتو�سيع اآفاق العالقات الثنائية

حممد بن زايد وحممد بن �شلمان وعبد ربه من�شور خالل ح�شورهم توقيع اتفاق الريا�س   )وام(

�ضهدا مرا�ضم توقيع اتفاق الريا�س بني احلكومة اليمنية واملجل�س النتقايل
حممد بن زايد وحممد بن �سلمان يبحثان عالقات البلدين 
وتطورات ملف اليم��ن والق�ساي��ا الإقليمي��ة والدولي��ة

•• دبي -وام :

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل - يف ق�شر �شموه 
يف زعبيل ظهر ام�س - فخامة األك�شندر لوكا�شينكو رئي�س جمهورية 
ال�شيف  �شموه مع  تبادل  وقد  البالد حاليا.  ي��زور  ال��ذي  بيالرو�شيا 

بح�شور �شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم 
دبي احلديث حول �شبل تعزيز التعاون وتو�شيع اآفاق العالقات الثنائية 

بني دولة الإمارات وبيالرو�شيا خا�شة يف قطاع ال�شتثمارات.
على  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  اطلع  اأخ��رى  من جهة 
مركز  يف  دبي  ل�شرطة  العامة  للقيادة  التابع  الذكي  ال�شرطة  مركز 

�شرطة املرقبات.                                       )التفا�شيل �س3-2(

•• الريا�س-وام:

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
�شاحب  اأم�س  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
اآل  العزيز  عبد  ب��ن  �شلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�شمو 
�شعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير دفاع اململكة 

اللقاء  ال�شقيقة. وبحث اجلانبان - خالل  ال�شعودية  العربية 
الذي جرى يف الديوان امللكي بالريا�س - العالقات الأخوية 
بني دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�شعودية 
على امل�شتويات كافة اإ�شافة اإىل تطورات ملف اليمن وال�شبل 
تطلعاته  لتحقيق  ال�شقيق  اليمني  ال�شعب  مب�شاعدة  الكفيلة 

امل�شروعة يف التنمية وال�شالم.         )التفا�شيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�سد يلتقي فريق الإمارات يف بطولة 

العامل للروبوتات والذكاء ال�سطناعي
•• دبي-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  التقى �شاحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، يف ق�شر زعبيل ظهر ام�س، فريق 
هند�شي  ت�شميم  اأف�شل  فئة  ع��ن  الذهبية  بامليدالية  الفائز  الإم����ارات  دول��ة 
للروبوت، يف بطولة العامل للروبوتات والذكاء ال�شطناعي فري�شت جلوبال، 

التي ا�شت�شافتها دبي يف الفرة من 24 – 27 اأكتوبر املا�شي.
البطولة  اإجن��از يف  الإماراتي على ما حققوه من  الفريق  اأع�شاء  وهناأ �شموه 

العاملية، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والنجاح يف حت�شيلهم العلمي ويف خدمة 
م�شتقبل دولة الإمارات. ح�شر اللقاء معايل جميلة بنت �شامل م�شبح املهريي 
وزيرة دولة ل�شوؤون التعليم العام ومعايل عمر بن �شلطان العلماء وزير دولة 
للذكاء الإ�شطناعي. ومثل دولة الإمارات يف بطولة العامل للروبوتات والذكاء 
ال�شطناعي فري�شت جلوبال �شبعة من طالب املدار�س الثانوية، هم كل من: 
الفجرية  دب��ا  مدر�شة  م��ن  ال�شريدي  علي  و�شيخة  الظنحاين  �شعيد  ���ش��وق 
للتعليم الثانوي، وحمد �شعيد وعبد اهلل جودت وعبد الرحمن عبد اهلل وغازي 

�شامل وحممد يا�شر من مدر�شة را�شد بن �شعيد للتعليم الثانوي يف حتا.

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�ص بيالرو�سيا

ا�ضتعر�ضا امل�ضتجدات يف منطقتي اخلليج العربي وال�ضرق الأو�ضط، والق�ضايا الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد وحممد بن �سلمان يبحثان عالقات البلدين وتطورات ملف اليمن 

حممد بن زايد وحممد بن �سلمان ي�سهدان مرا�سم توقيع »اتفاق الريا�ص« بني احلكومة اليمنية واملجل�ص النتقايل

الوطني للتاأهيل و ال�سحة العاملية ينظمان ور�سة لتطوير خدمات الوقاية من تعاطي املخدرات

•• دبي -وام :

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل - يف ق�شر �شموه يف زعبيل ظهر 
ام�س - فخامة األك�شندر لوكا�شينكو رئي�س جمهورية بيالرو�شيا الذي يزور 

البالد حاليا.

بن  حممد  بن  مكتوم  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  ال�شيف  مع  �شموه  تبادل  وق��د 
را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي احلديث حول �شبل تعزيز التعاون وتو�شيع 
قطاع  يف  خا�شة  وبيالرو�شيا  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني  الثنائية  العالقات  اآف���اق 

ال�شتثمارات.
واأع��رب رئي�س بيالرو�شيا عن �شعادته بزيارة دول��ة الإم��ارات والط��الع عن 
قرب على املنجزات احل�شارية التي حققتها الدولة على خمتلف امل�شتويات 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  القيادة  بف�شل 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل" و�شاحب  "حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
اهلل"  "رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
.. موؤكدا عمق عالقات ال�شداقة التي تربط بالده مع دولة الإم��ارات على 

امل�شتويني الر�شمي وال�شعبي.
رئي�س  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو   .. اللقاء  ح�شر 

موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة و�شعادة اأحمد حممد منقو�س 
الطنيجي �شفري الدولة لدى جمهورية بيالرو�شيا و�شعادة اأندري لوت�شينوك 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأق��ام  وقد  الدولة.  لدى  بيالرو�شيا  جمهورية  �شفري 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ماأدبة غداء تكرميا للرئي�س ال�شيف ح�شرها عدد 
من ال�شيوخ واأ�شحاب املعايل الوزراء وكبار امل�شوؤولني يف الدولة من مدنيني 

وع�شكريني والوفد املرافق للرئي�س ال�شيف.

••الريا�س-وام:

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، اأم�س الثالثاء �شاحب ال�شمو امللكي 
الأمري حممد بن �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود ويل العهد نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء وزير دفاع اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة.
وبحث اجلانبان - خالل اللقاء الذي جرى يف الديوان امللكي بالريا�س 

- العالقات الأخوية بني دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية 
ال�شعودية على امل�شتويات كافة اإ�شافة اإىل تطورات ملف اليمن وال�شبل 
الكفيلة مب�شاعدة ال�شعب اليمني ال�شقيق لتحقيق تطلعاته امل�شروعة يف 

التنمية وال�شالم.
كما ا�شتعر�س �شموهما امل�شتجدات يف منطقتي اخلليج العربي وال�شرق 
الأو�شط، والق�شايا الإقليمية والدولية حمل الهتمام امل�شرك وتبادل 

وجهات النظر ب�شاأنها.

واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان خالل اللقاء عمق 
من  �شلبة  ق��اع��دة  اإىل  ت�شتند  التي  ال�شعودية   - الإم��ارات��ي��ة  العالقات 

التفاهم والثقة والحرام املتبادل وامل�شري امل�شرك ..
املنطقة  يف  ال�شتقرار  تعزيز  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  دور  مثمنا 

خالل هذه الظروف ال�شتثنائية املهمة التي ت�شهدها.
م�ش�ت�شار  نهي�����ان  اآل  زاي�����د  بن  طحن�ون  ال�ش���يخ  �ش��مو  اللق�������اء  ح�شر 
الأمن الوطن���ي وال�ش���يخ زايد بن حمدان بن زاي�������د اآل نهي����ان ومعال�ي 

اأن���������ور بن حممد قرق�����ا�س وزي���ر الدولة لل�ش������وؤون اخلارجية  الدكتور 
و�شعادة ال�شيخ �ش�������خبوط بن نهي������ان اآل نهيان �ش����������فري الدول��������ة ل������دى 
اململك�������ة العربية ال�ش������عودية ومعال������ي علي ب����ن حم������اد ال�شام�شي نائب 
الأمني العام للمجل�س الأعلى لالأمن الوطن�������ي ومعال�������ي عل����ي �ش��������عيد 
حممد  و�ش�����عادة  للجمارك  الحتادي��������ة  الهيئ���������ة  رئي�س  النيادي  مطر 
من  وع������دد  اأب��وظبي  عه���د  ول���ي  دي�������وان  وكي�������ل  املزروع������ي  مب������ارك 

امل�شوؤولني.

•• الريا�س-وام:

نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان بن 

•• اأبوظبي-وام:

بداأت ام�س اأعمال ور�شة العمل الإقليمية لبناء القدرات حول تطوير خدمات 
الوقاية من تعاطي واإدمان املخدرات التي ي�شت�شيفها املركز الوطني للتاأهيل 
حتى 7 نوفمرب اجلاري يف فندق فريمونت باب البحر باأبوظبي، بالتعاون 

عبدالعزيز اآل �شعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة 
احلكومة  بني  الريا�س   اتفاق  توقيع  مرا�شم  ام�س  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية 
ربه  عبد  اليمني  الرئي�س  فخامة  بح�شور  اجلنوبي  النتقايل  واملجل�س  اليمنية 
من�شور هادي. كما �شهد التفاق - الذي وقعه اجلانبان يف الديوان امللكي ال�شعودي 

دور  وتعزيز  دمج  بهدف  وذلك  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  الإقليمي  املكتب  مع 
اأحدث  على  ال�شوء  وت�شليط  الإدم���ان  م�شاكل  مواجهة  يف  العامة  ال�شحة 

التطورات وامل�شتجدات يف فهم وعالج ا�شطرابات الإدمان.
الوطني  امل��رك��ز  ع��ام  مدير  الغافري  ع��ب��داهلل  حمد  الدكتور  �شعادة  وت��وج��ه 
الر�شيدة  للقيادة  بال�شكر  للور�شة  الفتتاحية  باجلل�شة  كلمته  يف  للتاأهيل 

يف الريا�س حتت رعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ طحنون  �شمو   - ال�شعودية  العربية  اململكة  �شعود عاهل 
م�شت�شار الأمن الوطني وال�شيخ زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان ومعايل الدكتور 
اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية و�شعادة ال�شيخ �شخبوط 

يقدمها  التي  احلثيثة  اجلهود  اإىل  م�شرياً  الدائمة  املتابعة  و  الدعم  على 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
�شوؤون الرئا�شة للمركز يف املجالت البحثية لتطوير برامج العالج والتاأهيل 

والتوعية .
املركز  اأثمر عن ح�شول  القيادة  اأن الدعم الالحمدود من  واأ�شاف �شعادته 

بن نهيان اآل نهيان �شفري الدولة لدى اململكة العربية ال�شعودية ومعايل علي بن 
حماد ال�شام�شي نائب الأمني العام للمجل�س الأعلى لالأمن الوطني ومعايل علي 
مبارك  حممد  و�شعادة  للجمارك  الحت��ادي��ة  الهيئة  رئي�س  النيادي  مطر  �شعيد 

املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي وعدد من امل�شوؤولني.

ال�شحة  مع منظمة  متعاون  »مركز  �شفة  على  قبل فرة  للتاأهيل  الوطني 
العاملية« كاأول مركز اإقليمي يح�شد هذه ال�شفة، التي توؤهله ليكون مرجعاً 
على  والتاأهيلية  والعالجية  البحثية  وتفرعاته  الإدم����ان  ع��ل��وم  جم��ال  يف 
امل�شتوى الإقليمي، ما يوؤكد املكانة الإقليمية والعاملية للمركز، ويبلور روؤية 

القيادة الر�شيدة يف التطور وحتقيق اأف�شل النتائج على امل�شتويات كافة.
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اأخبـار الإمـارات

اطلع على مركز ال�ضرطة الذكي يف املرقبات

حممد بن را�سد: التحّول الذكي خيار ا�سرتاتيجي لتوفري خدمات حيوية بكفاءة وجودة عالية ت�سمن راحة النا�ص

2021، ومت��ا���ش��ي��ا مع  دب���ي  خ��ط��ة 
لتحويل  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة 
واأ�شار  العامل.  اأذك��ى مدن  اإىل  دبي 
اأن  اإىل  دب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام  القائد 
الذكية  البيئة  نحو  ال��ت��ح��ول  ه��ذا 
حكومة  ح���ر����س  اإط�������ار  يف  ي����اأت����ي 
م�شتويات  اأع��ل��ى  �شمان  على  دب��ي 
وتلبية  ل���ل���م���ت���ع���ام���ل���ني  ال������راح������ة 
اأرقى  ب��ت��ق��دمي  احتياجاتهم  ك��اف��ة 
اخلدمات ال�شرطية الذكية املبتكرة 
وي�شر،  ب�����ش��ه��ول��ة  امل��ج��ت��م��ع  لأف�����راد 
املراجعني  ع��دد  تقليل  اإىل  و���ش��وًل 
 ،80% للمراكز احلكومية بن�شبة 
اإ�شافة اإىل توفري اأف�شل اخلدمات 

لفئة اأ�شحاب الهمم.
ويف هذه املنا�شبة، قال اللواء خبري 
م�شاعد  املن�شوري،  اإبراهيم  خليل 
البحث  ل���������ش����وؤون  ال����ع����ام  ال���ق���ائ���د 
اجلنائي، اإن هذا التحول يهدف اىل 
الر�شيدة  القيادة  توجهات  حتقيق 

مكانة  على  تاأكيدا  الأوق����ات،  كافة 
دب���ي ب��ني اأك���رث م���دن ال��ع��امل التي 
ت��ت��م��ت��ع ب��اأع��ل��ى م�����ش��ت��وي��ات الأم����ن 
ا�شتقبال  يف  ك����ان  وق����د  والأم��������ان. 
مركز  اإىل  و����ش���ول���ه  ل����دى  ���ش��م��وه 
اللواء  ���ش��ع��ادة  امل���رق���ب���ات،  ���ش��رط��ة 
عبد اهلل خليفة املري، القائد العام 
مديري  م��ن  وع���دد  دب���ي،  ل�شرطة 
ال�شباط،  وك��ب��ار  العامة  الإدارات 
ح��ي��ث ا���ش��ت��م��ع ���ش��م��وه ل�����ش��رح حول 
اخلدمات التي وفرها املركز وي�شل 
رئي�شية  خ��دم��ة   27 اإىل  ع���دده���ا 
اجلنائية  اخل�����دم�����ات  جم������ال  يف 
 33 اإىل جانب  واملرورية وغريها، 
دون  املركز  يقدمها  فرعية  خدمة 
ت���دخ���ل ب�������ش���ري، ب�����ش��ب��ع ل���غ���ات هي 
والإ�شبانية  والجنليزية  العربية 
والرو�شية  والأمل��ان��ي��ة  والفرن�شية 
الطبيعة  ي��راع��ي  وال�����ش��ي��ن��ي��ة، مب��ا 
على  وتي�شرياً  دب��ي  ملدينة  العاملية 

تتحول  بحيث  املتعاملني،  جمهور 
اإىل   100% ب��ن�����ش��ب��ة  اخل����دم����ات 

خدمات ذكية دون تدخل ب�شري.
الرائد  امل�����ش��روع  ه���ذا  اأن  واأ����ش���اف 
التوجهات  م���ع  ي��ن�����ش��ج��م  وامل��ب��ت��ك��ر 
العاملية  وال���ت���ط���ورات  احل��ك��وم��ي��ة 
�شيما  ل  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  يف جم���ال 
التحول الذكي يف تقدمي اخلدمات 
مراكز  يف  امل��راج��ع��ني  ع��دد  وتقليل 
الذكاء  تقنيات  وت�شخري  اخلدمة، 
العمليات  تطوير  يف  ال�شطناعي 
العميد  ق���ال  ب�����دوره،  واخل���دم���ات. 
ع��ل��ي غ����امن، م��دي��ر م��رك��ز �شرطة 
املرقبات، اإن التحول الذكي يرافقه 
اإعادة توزيع للكوادر الب�شرية التي 
ال�شابق  ال��ن��ظ��ام  وف���ق  تعمل  ك��ان��ت 
�شرطة  يف  اأخ������رى  وظ���ائ���ف  ع��ل��ى 
التحول  عملية  ف����اإن  ل��ذل��ك  دب����ي، 
م��ّرت ب��اأرب��ع م��راح��ل، هي الت�شغيل 
واأخرياً  التمكني  يليها  التحول  ثم 

وهذا  ل��ري��ادت��ه..  الفر�شة  متنحنا 
هو هدفنا وكلنا ثقة يف قدرتنا على 
اخلطط  بتنفيذ  باللتزام  حتقيقه 
والبدء  املعتمدة  وال�شراتيجيات 
الآخ����رون يف هذا  انتهى  م��ن حيث 
التطور  على  �شموه  واأثنى  املجال. 
امل�شتمر الذي حتر�س عليه �شرطة 
ل��رف��ع م�����ش��ت��وى كفاءة  دب���ي ���ش��ع��ي��اً 
للجمهور،  امل���ق���دم���ة  اخل�����دم�����ات 
م�شرياً �شموه اإىل �شرورة الهتمام 
القادرة  ال�شرطية  ال��ك��وادر  ب��اإع��داد 
ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ب��ي��ئ��ة الذكية 
الأ�شمل يف  �شتكون قريباً هي  التي 
يف  ال�شرطة  عنا�شر  واإم����داد  دب���ي، 
خمتلف مواقعهم بالتدريب الالزم 
ل��ت��ح��ق��ي��ق الن���ت���ق���ال ال�����ش��ل�����س اإىل 
ا�شتمرار  يكفل  مبا  الذكية،  البيئة 
اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة جل��م��ي��ع اأف����راد 
توقعاتهم  تتجاوز  ب�شورة  املجتمع 
اأمنهم و�شالمتهم يف  وت�شمن لهم 

ودع������م ا����ش���رات���ي���ج���ي���ة الإم���������ارات 
اإىل  ال�شاعية  ال�شطناعي  للذكاء 
تكنولوجيا  اأدوات  وتنظيم  تطوير 
تكون  بحيث  ال�شطناعي،  ال��ذك��اء 
جزءاً ل يتجزاأ من منظومة العمل 
ي�شاهم  ال���دول���ة مب��ا  احل��ك��وم��ي يف 
املت�شارعة  امل��ت��غ��ريات  م��واج��ه��ة  يف 
وحتقيق تطور نوعي يف الأداء العام 
عرب  وذل���ك  ك��اف��ة،  امل�شتويات  على 
كاملة  ذكية  رقمية  منظومة  بناء 
اأوًل  للتحديات  تت�شدى  ومت�شلة 
باأول، وتقدم حلوًل عملية و�شريعة 

تت�شم باجلودة والكفاءة.
من جانبه، قال العميد خالد نا�شر 
العامة  الإدارة  م��دي��ر  ال����رزوق����ي، 
فريق  رئي�س  ال�شطناعي،  للذكاء 
مركز  حت���ول  اإن   ،SPS م�����ش��روع 
�شرطة  مركز  اإىل  املرقبات  �شرطة 
هند�شة  اإع��������ادة  ع���ل���ى  ي���ق���وم  ذك�����ي 
الإجراءات التي يقدمها املركز اإىل 

اجلن�شيات،  خمتلف  من  املراجعني 
وذل���ك يف اإط����ار خ��ط��ة ���ش��رط��ة دبي 
اإىل مراكز �شرطة  الكامل  للتحول 
ذكية تقدم خدماتها للجمهور على 
توقف.  وب�����دون  ���ش��اع��ة   24 م����دار 
واأو�شح �شعادة اللواء عبد اهلل خليفة 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأن  امل���ري 
ا�شراتيجية  خ��ط��ة  انتهجت  دب���ي 
املتعاملني  خدمة  م��راك��ز  لتحويل 
ذك���ي���ة،  م����راك����ز  اإىل  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة 
ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  من  انطالقاً 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
دبي  ح��ك��وم��ة  ال���رام���ي���ة اىل ج��ع��ل 
امل�شتقبل،  ت�شت�شرف  ذكية  حكومة 
بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ومبتابعة 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم، ويل 
عهد دبي، رئي�س املجل�س التنفيذي 
بوابة  اإىل  دب��ي  لتحويل  ل��الإم��ارة، 
ل��ل��ع��ب��ور ن��ح��و امل�����ش��ت��ق��ب��ل، يف حني 
اإطار  التحويل كذلك يف  ياأتي هذا 

•• دبي-وام:

اطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل، ام�س يرافقه معايل 
الفريق �شاحي خلفان متيم، نائب 
رئ��ي�����س ال�����ش��رط��ة والأم����ن ال��ع��ام يف 
الذكي  ال�شرطة  م��رك��ز  على  دب���ي، 
التابع للقيادة العامة ل�شرطة دبي 
والذي  امل��رق��ب��ات،  �شرطة  مركز  يف 
تقليدي  ���ش��رط��ة  م��رك��ز  اأول  ي��ع��د 
�شمن  ذك�����ي  م���رك���ز  اإىل  ي���ت���ح���ول 
اإط����ار خ��ط��ة ���ش��رط��ة دب���ي للتحول 
ذكية  ���ش��رط��ة  م��راك��ز  اإىل  ال��ك��ام��ل 
تعمل على مدار 24 �شاعة لتقدمي 
ت��دخ��ل ب�شري.  خ��دم��ات ذك��ي��ة دون 
ل  امل�شتقبل  ري���ادة  اأن  �شموه  واأك���د 
التي  احل���ل���ول  ب��ت��ب��ن��ي  اإل  ت��ت��ح��ق��ق 
مقدمتها  ويف  ذل�����ك  ع���ل���ى  ت���ع���ني 
املتطورة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ا���ش��ت��ي��ع��اب 
مو�شع  وو�شعها  امل��ج��الت  �شتى  يف 
ال��ت��وظ��ي��ف الأم���ث���ل، م��ن��وه��اً �شموه 
للتحول  الكبرية  الإيجابية  بالآثار 
الذكي يف رفع م�شتوى اأداء خمتلف 
ل�شيما  احل���ك���وم���ي���ة  ال���ق���ط���اع���ات 
الأكرث مالم�شة منها حلياة النا�س 
والتي تقدم خدمات حيوية ل غنى 
عنها على مدار ال�شاعة ومن اأهمها 
وال�شرطية.  الأم���ن���ي���ة  اخل���دم���ات 
وقال �شموه: نقّدم للعامل منوذجاً 
القائم  احلكومي  للعمل  م��ت��ط��وراً 
على تلبية متطلبات املجتمع بحلول 
احتياجاته  ك��اف��ة  تلبي  م�شتقبلية 
الزمنية  الأط�������ر  اأق�������ش���ر  ���ش��م��ن 
العامل   .. ع��ال��ي��ة  وب��ك��ف��اءة وج����ودة 
كبرية  ب�شرعة  يتطور  حولنا  م��ن 
من  فقط  متكنا  ل  والتكنولوجيا 
ولكنها  التطور  هذا  بركب  اللحاق 

19 موظفا  انتقل  النطالق، وقد 
اإىل وظائف اأخرى مع بدء التحّول 

الذكي اليوم.
اأن اخلطوة  غ��امن  العميد  واأو���ش��ح 
نحو  امل��ت��ع��ام��ل  م��رح��ل��ة  يف  الأوىل 
اخل��دم��ة ال��ذك��ي��ة ت��ت��م ع��رب اإدخ���ال 
ه��وي��ت��ه الإم���ارات���ي���ة يف ن��ظ��ام ذكي 
التعرف  مع  كاملة  بياناته  يحفظ 
على ب�شمة الوجه، ول يقوم بهذه 
الأوىل فقط،  امل��رة  اإل يف  اخل��ط��وة 
كمراجع  ت��ذك��رت��ه  رق��م  ينتظر  ث��م 
الذكية،  اخل��دم��ة  ع��ل��ى  للح�شول 
يت�شمن  ال��ذك��ي  امل��رك��ز  اأن  م�شرياً 
اخلدمات  ت��ق��دم  مغلقة  غ��رف   4
املتعامل  وي�������ش���ت���ط���ي���ع  ال����ذك����ي����ة، 
مع  ال�شا�شة  خ��الل  م��ن  ال��ت��وا���ش��ل 
غرف العمليات، اإىل جانب غرفتني 
مع  ال�شخ�شي  ل��ل��ت��وا���ش��ل  ذك��ي��ت��ني 
التي  الق�شايا  ح��ال��ة  يف  امل��وظ��ف��ني 
ت�شتدعي وجود �شباط، وكافة تلك 
تلقائي  ب�شكل  تغلق  ال�شتة  الغرف 
�شبابي  ب�����ش��ت��ار  زج��اج��ه��ا  وُي���غ���ّل���ف 
مي��ن��ع روؤي����ة م��ن ب��داخ��ل��ه��ا حفاظا 

على خ�شو�شية تلك احلالت.
وقال اإن املركز يوفر اأي�شا 8 اأجهزة 
للمراجعني،  خدماتها  تقدم  ذكية 
خلدمة  جم�����ه�����زة  م���ن���ه���ا  اأرب������ع������ة 
الهمم،  اأ����ش���ح���اب  م���ن  امل���راج���ع���ني 
"اآيباد"  ذكية  اأجهزة   4 جانب  اإىل 
ا�شتخدامها  امل���راج���ع���ني  ب���اإم���ك���ان 
لإن����ه����اء اإج����راءات����ه����م، م����وؤك����دا اأن 
ه���ذا ال��ت��ح��ول ي���اأت���ي ان��ط��الق��ا من 
ح��ر���س ���ش��رط��ة دب���ي ع��ل��ى ت�شخري 
التكنولوجيا وتطويعها وال�شتفادة 
الفنية  وال����ك����وادر  ال��ت��ق��ن��ي��ات  م���ن 
ال�شرطة،  رج��ل  خلدمة  والب�شرية 
وم��ك��اف��ح��ة اجل��رمي��ة واحل���د منها 
تفوق  راق����ي����ة  خ����دم����ات  وت����ق����دمي 

تطلعات املتعاملني.

احتياجاته كافة  تلبي  م�ستقبلية  بحلول  املجتمع  متطلبات  مالقاة  يف  منوذجا  للعامل  نقدم  يوؤكد:  • �سموه 

م�سابقة ال�سيخة فاطمة بنت مبارك الدولية 
للقراآن الكرمي توا�سل فعالياتها لليوم الرابع

•• دبي-وام:

ت��وا���ش��ل��ت ع��ل��ى م�����ش��رح ن���دوة ال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم بدبي 
مناف�شات م�شابقة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك الدولية 
للقراآن الكرمي يف يومها الرابع للدورة الرابعة والتي 
اجلاري  نوفمرب  تقيم فعالياتها يف الفرة من 9-2 
ملحه،  ب��و  حممد  اإب��راه��ي��م  امل�شت�شار  �شعادة  بح�شور 
الثقافية  لل�شوؤون  دبي  ال�شمو حاكم  م�شت�شار �شاحب 
والإن�شانية رئي�س اللجنة املنظمة جلائزة دبي الدولية 
للقراآن الكرمي، واأع�شاء اللجنة املنظمة للجائزة وعدد 
من م�شوؤويل الدوائر احلكومية ومرافقو املت�شابقات، 

وجمع غفري من احل�شور .
للم�شابقة  الرابع  اليوم  يف  التحكيم  جلنة  وا�شتمعت 
عطرة  ت���الوات  اإىل  وامل�شائية  ال�شباحية  بفرتيها 
لكتاب اهلل من املت�شابقات من عدة دول اذ اأن فعاليات 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  مل�شابقة  الرابعة  ال��دورة 
الدولية للقراآن الكرمي �شهدت يف هذا العام م�شاركة 
وا�شعة من الدول العربية والإ�شالمية وخمتلف دول 

العامل بلغ عددها 68 دولة.
وق����ال ال��دك��ت��ور ���ش��ع��ي��د ع���ب���داهلل ح����ارب ن��ائ��ب رئي�س 
اللجنة املنظمة جلائزة دبي الدولية للقراآن الكرمي اإن 
م�شابقة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقراآن 
الكرمي حققت جناحا َكبريا على امل�شتوى العاملي منذ 
بدايتها قبل ثالثة �شنوات وذلك بف�شل اهلل تعاىل ثم 
رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولية رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 

موؤ�ش�س هذه اجلائزة املباركة،.
وا�شاف ان اجلائزة بداأت بفرعني فقط هما امل�شابقة 
تنظم  الآن  وها هي  الإ�شالمية،  وال�شخ�شية  الدولية 
وفعاليات  دائ���م  ن�شاط  ف��ى  يجعلها  مم��ا  ف��رع��ا   14
اأق�شى  اجل��ائ��زة  وت��ب��ذل  ك��م��ا  ال��ع��ام  ط���وال  متوا�شلة 
جهودها يف املحافظة على كتاب اهلل وحفظه وجتويده 
وتالوته و ت�شدراجلائزة �شنويا بعدد من الإ�شدارات 
والفقه  وال�شرعية  العلمية  املو�شوعات  تتناول  التي 
املو�شوعات  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�شريفة  النبوية  وال�شنة 

الأخرى.

حممد بن را�سد يهنئ موؤ�س�سة دبي لتنمية ال�ستثمار على الفوز برئا�سة »وايبا«
•• دبي-وام:

ه��ن��اأ ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س 
لتنمية  دب��ي  موؤ�ش�شة  اهلل  رع��اه  دب��ي 
الإم���ارات  دول���ة  ف��وز  على  ال�شتثمار 
ممثلة مبدينة دبي برئا�شة اجلمعية 
ل��ه��ي��ئ��ات ال���ش��ت��ث��م��ار وايبا  ال��دول��ي��ة 

للعامني 2019 - 2021 .
وق�����ال ���ش��م��وه - ع��ق��ب اط���الع���ه من 
�شعادة فهد القرقاوي املدير التنفيذي 
للموؤ�ش�شة على نتائج النتخابات التي 
وار�شو   البولندية  العا�شمة  يف  جرت 
اأوائ������ل ���ش��ه��ر اأك���ت���وب���ر امل��ا���ش��ي وفوز 
دب���ي ب��ال��رئ��ا���ش��ة ك����اأول م��دي��ن��ة عاملية 
اإن��ن��ا فخورون   - املن�شب  ب��ه��ذا  ت��ف��وز 
الوطنية  م��وؤ���ش�����ش��ات��ن��ا  ب�����اجن�����ازات 
ال��ذي��ن نعول  ال��وط��ن  �شباب  وج��ه��ود 
�شاأن  اإع��الء  يف  قدما  للم�شي  عليهم 
دولتنا العزيزة يف املحافل واملنظمات 

�شموه  معتربا  وال��دول��ي��ة،  القليمية 
الدولية  اجلمعية  برئا�شة  دب��ي  ف��وز 
ل��ه��ي��ئ��ات ال���ش��ت��ث��م��ار م��ن ب��ني 147 
تاأكيدا  اجل��م��ع��ي��ة  يف  ع�����ش��وا  دول�����ة 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  مكانة  على 

امل��ت��ح��دة يف الأو����ش���اط ال��دول��ي��ة ويف 
الفوز  هذا  ويعك�س  املجالت  خمتلف 
م����دى ال��ث��ق��ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي حتظى 
بها بالدنا يف جمتمع املال والأعمال 

وامل�شتثمرين العامليني .

ال���ق���رق���اوي  ف���ه���د  ذك�����ر  ذل�����ك  واإىل 
امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���وؤ����ش�������ش���ة دب���ي 
اجلمعية  رئي�س  ال�شتثمار  لتنمية 
دبي  اأن  ال�شتثمار  لهيئات  ال��دول��ي��ة 
اجلمعية  ب��رئ��ا���ش��ة  ك��م��دي��ن��ة  ف�����ازت 

خا�شت  وع��ري��ق��ة  ع��دي��دة  دول  ع��ل��ى 
غ���م���ار الن���ت���خ���اب���ات م����ا ي�����ش��ري اإىل 
ال��ت��ي عززتها  ال��را���ش��خ��ة  امل�����ش��داق��ي��ة 
ال�شركات  اأو���ش��اط  و  دب��ي يف جمتمع 
م�شتوى  وعلى  العاملية  ال�شتثمارية 
الأفراد، منوها بفوز دبي كاأول مدينة 
اللقب  بهذا  تفوز  اجلمعية  تاريخ  يف 
الذي عادة ما يكون على م�شتوى دول 

ولي�س مدنا.
اجلمعية  دور  ال����ق����رق����اوي  و�����ش����رح 
الدولية لهيئات ال�شتثمار يف اجلمع 
وال��ت�����ش��اور وبناء  امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ب���ني 
على  اإن  بينهم  فيما  �شراكة  عالقات 
م�شتوى اأفراد اأو �شركات اأو موؤ�ش�شات 
حكومية وغري حكومية وهي جمعية 
غ����ري رب���ح���ي���ة وم����ق����ره����ا ج���ن���ي���ف يف 
لهيئات  ك��م��ن��ت��دى  وت��ع��م��ل  ���ش��وي�����ش��را 
ال�شتثمار يف العامل كما توفر فر�س 
واأف�شل  الأف����ك����ار  وع���ر����س  احل������وار 
ل�شتثمارات  ل��ل��روي��ج  امل���م���ار����ش���ات 

اأع�شائها.



األربعاء    6   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12776  
Wednesday   6   November   2019  -  Issue No   12776

04

اأخبـار الإمـارات
حوايل 175 مليون درهم اإيرادات �سندوق الزكاة خالل 9 اأ�سهر

•• اأبوظبي-وام:

2019 وحتى نهاية  اإي��رادات �شندوق الزكاة منذ بداية عام  بلغ اإجمايل 
عام  اأم��ني  وف��ق  دره��م��ا   179 و  األ��ف��ا  و35  175مليونا  الثالث  ال��رب��ع 

�شندوق الزكاة �شعادة عبداهلل بن عقيده املهريي.
وقال اأمني عام �شندوق الزكاة اإن ال�شندوق حقق %87.5 من الإيرادات 
وعلى  ومتوازنة  متتابعة  بخطوات  ي�شري  واأن��ه   2019 للعام  امل�شتهدفة 
اأعلى م�شتوى من التخطيط �شعيا نحو الريادة والتميز،كل هذا نابع من 
خططه ال�شراتيجية والت�شغيلية، وثقة املزكني يف ال�شندوق الذي انتهج 
يف  املعتمدة  احلوكمة  لنظام  تطبيقا  وذلك  زكواتهم؛  مع  ال�شفافية  مبداأ 
احلكومة الحتادية، حيث يطلع ال�شندوق متعامليه على تقارير اإيرادات 

الزكاة ومبالغ امل�شروفات التي يتم �شرفها عرب م�شاريع ال�شندوق املتعددة 
ال�شرعية، وذلك من خالل و�شائل الإعالم  الزكاة  واملنبثقة من م�شارف 

املتعددة ب�شورة دورية.
التح�شيل  و قنوات  ال�شندوق من خالل اخلدمات  اأن  اإىل  �شعادته  واأ�شار 
واإتاحتها للجمهور، وال�شتفادة من التطور التقني، ا�شتطاع الو�شول اإىل 
اأكرب �شريحة من املزكني، وقدم لهم اخليارات املتنوعة، لأداء وح�شاب الزكاة، 
وهو ما تو�شحه الأرقام والبيانات الإح�شائية، من خالل خمتلف قنوات 
حت�شيل الزكاة ت�شدرتها الإيرادات من خالل املزكني مبا�شرة يف البنوك 
والتي بلغت 58 مليونا و275 األفا و116درهما، ثم تلتها الإيرادات من 
األفا  و114  مليونا   37 بلغت  والتي  ال�شندوق  يف  مبا�شر  املزكني  خالل 
و389 درهما، ثم الإيرادات من خالل خدمات املوبايل "MOB"، والتي 

بلغت 38 مليونا و381 األفا و692 درهما.
وقال اإن ح�شيلة اإيرادات ال�شندوق يرجع اإىل زيادة قنوات التح�شيل التي 
الزكاة و�شاهمت  35 قناة حت�شيل، وفرها �شندوق  اأكرث من  اإىل  و�شلت 
ب�شكل كبري يف جلب اإيرادات اأكرث، اإذ تعترب اخلدمات الإلكرونية والذكية 
التي نقدمها من اأهم موارد ال�شندوق احليوية يف حت�شيل زكاة الأموال 
التكنولوجية  التقنيات  م��واك��ب��ة  اأن  ال�����ش��ن��دوق  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون  وي����درك 
احلديثة هي �شرورة حتمية يف حتقيق اأهدافه حتت �شعار " روؤية ع�شرية 
لفري�شة �شرعية"، وذلك ت�شهيال على املزكي لدفع زكاته من اأي مكان ويف 
ب�شهولة  اأن يدفع زكاته  ي�شتطيع  املزكي  اأن  اإىل  املهريي،  واأ�شار  اأي وقت. 
وي�شر، و�شمن خطوات وا�شحة وخمت�شرة من خالل املوقع الإلكروين 
البطاقات  با�شتخدام   www.zakatfund.gov.ae لل�شندوق 

ب���واب���ات احلكومات  الئ��ت��م��ان��ي��ة. واأ����ش���اف ك��م��ا ميكنه دف��ع��ه��ا م��ن خ���الل 
الإلكرونية، يف البوابة الر�شمية حلكومة الإمارات، وبوابة حكومة اأبوظبي 
الإلكرونية، والبوابة الر�شمية حلكومة دبي، كما يتم من خالل اخلدمات 
الإلكروين،  املح�شل  مثل  ال�شندوق،  يوفرها  التي  الأخ���رى  وال��ق��ن��وات 
وجهاز التح�شيل عن طريق البطاقة البنكية وبرنامج "زكاة فون"، اإ�شافة 
اإىل دفع الزكاة عرب الهاتف املحمول، وخدمة الر�شائل الن�شية الق�شرية 
SMS، وغريها من الو�شائل التي من �شاأنها تي�شري عملية الزكاة، بجانب 
اخلدمة املقدمة لكبار املح�شنني با�شتالم زكواتهم يف مقار عملهم.. ف�شال 
عن خدمة دفع الزكاة من خالل �شركاء ال�شندوق من البنوك وامل�شارف 
جميع  يف  املوزعة  واأجهزتهم  الذكية،  تطبيقاتهم  عرب  الدولة  يف  العاملة 

.ATM اأنحاء الدولة التي تزيد عن 2000 جهاز

•• اأبوظبي -وام:

حممد  علي  بن  اأحمد  معايل  ت��راأ���س 
اأم��ادو با  ال�شايغ وزير دولة، ومعايل 
ال�شنغال،  جمهورية  خ��ارج��ي��ة  وزي���ر 
بني  امل�شركة  اللجنة  اجتماع  ام�س 
دول��ة الإم��ارات وال�شنغال ال��ذي عقد 

يف اأبوظبي.
واأ������ش�����اد م���ع���ايل اأح����م����د ال�������ش���اي���غ - 
يف  الكبري  بالنمو   - الجتماع  خ��الل 
منذ  ال�شنغالية  الإماراتية  ال�شراكة 
اإق���ام���ة ال��ع��الق��ات ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة يف 
دولة  اهتمام  ع��ن  واأع���رب   ،1973
والعالقات  التعاون  بتعزيز  الإم��ارات 
وا�شتك�شاف اآفاق جديدة للتعاون بني 

القطاعني العام واخلا�س للبلدين.

واأ�شار اإىل اأن حجم التبادل التجاري 
ب���ني دول����ة الإم�������ارات وال�����ش��ن��غ��ال قد 
494 مليون دولر  ارتفع من قرابة 
اأمريكي يف 2015 اإىل 626 مليون 

دولر اأمريكي يف 2018.
وقال ال�شايغ :” حتتل دولة الإمارات 
املرتبة الأوىل بني ال�شركاء التجاريني 
وهذا  ال��ع��رب��ي.  ال��ع��امل  يف  لل�شنغال 
ي�شجعنا على تعزيز التبادل التجاري 
قطاعات  يف  وخ��ا���ش��ة  ب��ل��دي��ن��ا،  ب���ني 
الكيميائية  وامل���واد  النفي�شة  امل��ع��ادن 
والتي  والبروكيماويات،  الأ�شا�شية 
التجارة  م���ن  الأك�����رب  ���ش��ك��ل��ت اجل����زء 
الثنائية لل�شلع يف ال�شنوات املا�شية«.

واأثنى على اجلهود امل�شركة لتعزيز 
التنمية امل�شتدامة ومبادرات التنمية 

موؤكدا  والجتماعية..  القت�شادية 
التعاون  اإىل  اإ���ش��ارت��ه  م��ع��ر���س  يف   -
اأن دولة   - التنمية  الثنائي يف جمال 
العديد  ب��ت��م��وي��ل  ق���ام���ت  الإم���������ارات 
م���ن م�����ش��اري��ع ال��ن��ق��ل وال��ت��ع��ل��ي��م يف 
ال�شنغال حيث بلغت قيمة امل�شاعدات 
ال�شنغال  اإىل  امل��ق��دم��ة  الإم���ارات���ي���ة 
 30 م����ن  اأك������رث   2014 ع�����ام  م���ن���ذ 
اأمريكي كما مت تقدمي  مليون دولر 
ال�شنغاليني  للطلبة  الدرا�شية  املنح 
ومنها  ال��دول��ة  جامعات  يف  للدرا�شة 
ج���ام���ع���ة ال���������ش����ورب����ون، ف�������ش���ال عن 
من  ال�شنغالية،  امل���راأة  متكني  برامج 
خالل تدريب 100 ام��راأة يف جمال 

ال�شياحة وال�شيافة.
الأ�شا�س  حجر  بو�شع  معاليه  واأ�شاد 

ملركز حممد بن زايد لالبتكار وريادة 
افتتاحه  ي��ت��م  اأن  امل��ت��وق��ع  الأع����م����ال 
املوؤ�ش�شات  منو  لدعم  اإقليمي  كمركز 
العا�شمة  يف  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية 

ال�شنغالية داكار يف 2021.
وعلى �شعيد التعاون ال�شيا�شي.. قال 
دولة  “تويل  ال�شايغ:  اأحمد  معايل 
جلمهورية  خا�شة  اأهمية  الإم����ارات 
ال�شنغال، كونها واحدة من اأهم الدول 
الأفريقية التي ت�شعى دولة الإمارات 
اإىل بناء عالقات ا�شراتيجية معها. 
كما تقف دولة المارات بالكامل اإىل 
ج��ان��ب ح��ك��وم��ة و���ش��ع��ب ال�����ش��ن��غ��ال يف 
مواجهه الإرهاب بجميع اأ�شكاله من 
خالل العمل امل�شرك على امل�شتويني 

الإقليمي والدويل«.

واأعرب ال�شايغ عن تقديره حلكومة 
ال�شنغال لدعمها طلب دولة الإمارات 
جمل�س  يف  ال��دائ��م��ة  غ��ري  للع�شوية 

-2022 ل��ل��ف��رة  ال������دويل  الأم������ن 
.2023

من جهته، اأكد معايل اأمادو با التزام 

دولة  م��ع  ال��ت��ع��اون  بتعزيز  حكومته 
القت�شادية  الأ�شعدة  على  الإم��ارات 
وال�شيا�شية والثقافية.. موجها ال�شكر 

ا�شت�شافة  على  الإم�����ارات  دول���ة  اإىل 
م�شوؤولون  ح�����ش��ره  ال���ذي  الج��ت��م��اع 

رفيعو امل�شتوى من اجلانبني.

الإمارات تعقد اجتماع اللجنة امل�سرتكة مع ال�سنغال

�ضهد اإطالق جمموعة التكنولوجيا املتقدمة »اإيدج«

حممد بن زايد يوؤكد اهتمام الإمارات بتوظيف التكنولوجيا املتقدمة والذكاء ال�سطناعي يف خدمة التنمية وا�ستدامتها
•• اأبوظبي- وام: 

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
امل�����ش��ل��ح��ة اه��ت��م��ام دول����ة الإم������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ب��ت��ب��ن��ي اأح����دث 
التكنولوجيا  وتطبيقات  احل��ل��ول 
ال�شطناعي  وال����ذك����اء  امل��ت��ق��دم��ة 
وروؤيتها  التنموي  نهجها  اإط���ار  يف 
لتوظيفها  ال��ط��م��وح��ة  امل�شتقبلية 
يف  وا�شتدامتها  التنمية  خدمة  يف 

خمتلف جوانبها.
وقال �شموه - خالل ح�شوره ام�س 
التكنولوجيا  جم��م��وع��ة  اإط������الق 
املتقدمة " اإيدج " - اأن التكنولوجيا 
ت�شكل ركيزة اأ�شا�شية من ركائز بناء 
تطلعاتها  وحتقيق  ال��دول��ة  ق��درات 
واأدوات  ح���ل���ول  م����ن  ت���ق���دم���ه  مب����ا 
الأهداف  اإجن��از  يف  ت�شهم  وو�شائل 
وتوظيف  ال���ت���ح���دي���ات  وت���خ���ط���ي 
الفر�س املتاحة وتر�شيد املوارد مبا 
الوطنية  التنمية  حتقيق  ي�شمن 

امل�شتدامة املرجوة لدولتنا.
اأن دولة الإمارات  اإىل  واأ�شار �شموه 
حثيثة  وجهود  قوية  ب���اإرادة  ت�شعى 
وخ��ط��ى واث��ق��ة وم��ق��وم��ات متنوعة 
اأحد  بو�شفها  مكانتها  تر�شيخ  اإىل 
املتقدمة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م����راك����ز 
واملخت�شني  املطورين  لأهم  ومقرا 
امل��ج��ال احليوي  ب��ه��ذا  وال��ب��اح��ث��ني 

الواعد.
وت�����ه�����دف جم����م����وع����ة " اإي����������دج " 
جوانب  يف  ال���ق���درات  ت��ط��وي��ر  اإىل 
وابتداء  ال�����ش��ن��اع��ات..  م��ن  ع��دي��دة 
م��ن الب��ت��ك��ارات ال��ري��ادي��ة يف قطاع 
ال�شخمة  ال�شتثمارات  ذي  الدفاع 
لالأمن  الأول����وي����ة  تخ�شي�س  م���ع 
اأكرث  الوطني.. جتمع "اإيدج" بني 
�شركات  م��ن��ه��ا  م��وؤ���ش�����ش��ة   25 م���ن 
لل�شناعات  الإم���ارات  ل�شركة  تابعة 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة وجم��م��وع��ة الإم������ارات 
امل��ت��ق��دم��ة ل��ال���ش��ت��ث��م��ارات وت����وازن 

على تاأ�شي�شها وفق ر�شالة جوهرية 
الع�شكري  القطاع  بتطوير  تق�شي 
الر�شمي  الروتني  يعيقه  قد  ال��ذي 
ت�شعى  اإي��دج  فاإن جمموعة  عموماً، 
ال�شوق  اإىل  امل��ن��ت��ج��ات  ج��ل��ب  اإىل 

ب�شرعة اأكرب وباأ�شعار اأقل.
منو  يف  الإ��������ش�������ه�������ام  وب������غ������ر�������س 
والبتكار  امل��ت��ق��دم��ة  التكنولوجيا 
�شراكات  اإي���دج  جمموعة  ..�شتقيم 
الدفاع  ق��ط��اع  متعهدي  م��ع  اأع��م��ق 
و�شانعي املعدات الأ�شلية الرائدين 
ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ال�����ع�����امل وق���ط���اع 

امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي رئ��ي�����س مكتب 
ال�شيخ  ومعايل  التنفيذي  اأبوظبي 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
�شلطان  ال�شيخ  وم��ع��ايل  الت�شامح 
بن طحنون اآل نهيان ع�شو املجل�س 
ع�شو  ���ش��م��ي��ث  واآدم  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
وا�شنطن  ولي����ة  ع��ن  ال��ك��وجن��ر���س 
يف  امل�شلحة  اخل��دم��ات  جلنة  رئي�س 
جمل�س النواب الأمريكي وعدد من 
الوزراء وكبار امل�شوؤولني يف الدولة.
وق��������ال �����ش����ع����ادة ف���ي�������ش���ل ال���ب���ن���اي 
والع�شو  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 

وال������دف������اع ال�������ش���ي���رباين واحل������رب 
ودعم  الإلكرونية  وال�شتخبارات 

املهام.
تقنيات  تطبيق  املجموعة  وتعتزم 
متقدمة مثل القدرات ذاتية التحكم 
ال�شيربانية  امل����ادي����ة  والأن����ظ����م����ة 
واإن��رن��ت الأ���ش��ي��اء واأن��ظ��م��ة الدفع 
واملواد  ال��روب��وت��ات  وعلم  املتطورة، 
الذكاء  ال��رك��ي��ز على  ال��ذك��ي��ة، م��ع 
منتجاتها  خمتلف  يف  ال�شطناعي 

وخدماتها.
ت��د���ش��ني جمموعة  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 

م�شتقلة  وم���وؤ����ش�������ش���ات  ال��ق��اب�����ش��ة 
تد�شني  ح����ف����ل  ح�������ش���ر  اأخ�����������رى. 
ال�شيخ  �شمو  الفريق   .. املجموعة 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��ام��د ب��ن زاي���د اآل 
امل���ن���ت���دب جلهاز  ال���ع�������ش���و  ن���ه���ي���ان 
ال�شيخ  و�شمو  لال�شتثمار  اأبوظبي 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ال��د 
العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 
لأ�شحاب الهمم و�شمو ال�شيخ خالد 
بن حممد بن زايد اآل نهيان ع�شو 

واملتو�شطة  ال�����ش��غ��رية  ال�����ش��رك��ات 
والأو�����ش����اط الأك���ادمي���ي���ة ع��ل��ى حد 
ت�شريع  اإىل  �شت�شعى  ك��م��ا  ����ش���واء.. 
البتكارات من خالل جذب  وت��رية 
واأ�شحاب  ال��ق��ط��اع  خ����رباء  ���ش��ف��وة 
الكفاءات من حول العامل من اأجل 
امل�شاعدة يف تطوير باقة وا�شعة من 
و�شع  من  ب��دءا  الع�شرية  املنتجات 
الت�شورات وانتهاء ببناء القدرات يف 
جمالت �شتى عن طريق قطاعاتها 
املن�شات   : اخل��م�����ش��ة  الأ����ش���ا����ش���ي���ة 
والأ�شلحة  وال�����ش��واري��خ  والأن��ظ��م��ة 

 : ل��ه  ك��ل��م��ة  "اإيدج" يف  امل��ن��ت��دب يف 
ب�شكل  ���ش��ت�����ش��ت��ث��م��ر  امل��ج��م��وع��ة  اإن 
البحث  مناحي  خمتلف  يف  مكثف 
وثيقاً  تعاوناً  و�شتتعاون  والتطوير 
مع العاملني يف اخلطوط الأمامية 
احللول  وت��ط��ب��ي��ق  ت�����ش��م��ي��م  ع��ل��ى 
التحديات  ت��ع��ال��ج  ال��ت��ي  ال��ن��اج��ع��ة 

العاملية احلقيقية.
واأ�شاف اأن احلل يكمن يف مواجهة 
حتديات احلرب الهجينة يف اجلمع 
بني البتكارات ال�شادرة عن القطاع 
التجاري والقطاع الع�شكري، وبناًء 

ط����ارق  ����ش���ع���ادة  ..ق��������ال  "اإيدج" 
الرئي�س  احل��و���ش��ن��ي  ع��ب��دال��رح��ي��م 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي مل���ج���ل�������س ال������ت������وازن 
الق����ت���������ش����ادي ������� امل���ت���خ�������ش�������س يف 
ال�������ش���ن���اع���ات ال����دف����اع����ي����ة ب���دول���ة 
الإم��ارات �� " نحن ن�شتثمر يف اإدارة 
التكنولوجيا  جتلبه  الذي  املجهول 
ع������ن ط�����ري�����ق ت����وج����ي����ه ت���رك���ي���زن���ا 
وقدراتنا نحو قطاع دفاعي واأمني 
م�����ش��ت��دام .. و���ش��ت�����ش��اع��دن��ا اإي����دج يف 
اإمكاناتنا املحلية، مع زيادة  حتويل 
�شادرات  �شعيد  ع��ل��ى  م�����ش��ارك��ات��ن��ا 

الدفاع والأمن.
 ،2018 ع�����ام  خ�����الل  اأن������ه  ي���ذك���ر 
موؤ�شر  الإم��������ارات  دول�����ة  ت�����ش��درت 
البتكار العاملي على م�شتوى العامل 
اإيدج  جمموعة  وتهدف   .. العربي 
اإىل م�����ش��اع��دة دول����ة الإم��������ارات يف 
املرموق  امل��رك��ز  ه��ذا  احل��ف��اظ على 
وتعزيزه .. وتخت�س جمموعة اإيدج 
املتقدمة  التكنولوجيا  جم��الت  يف 
اأخرى عرب طرح  للدفاع وجمالت 
ح���ل���ول ري����ادي����ة. وب��غ��ر���س ح���ل ما 
يواجه العامل من حتديات حقيقية 
.. تكر�س جهودها لطرح اخلدمات 
والتقنيات املبتكرة يف ال�شوق ب�شرعة 
اأكرث  .. وباجلمع بني  اأكرب  وكفاءة 
 12 ي��ق��ارب  25 موؤ�ش�شة وم��ا  م��ن 
األ����ف م��وظ��ف ب����ارع .. ت��وف��ر اإي���دج 
خربتها يف خم�س قطاعات اأ�شا�شية: 
وال�شواريخ  والأن���ظ���م���ة  امل��ن�����ش��ات 
ال�شيرباين  وال����دف����اع  والأ���ش��ل��ح��ة 
واحلرب الإلكرونية ودعم املهام.. 
واليوم ت�شع جمموعة اإيدج ت�شوراً 
ج����دي����داً ل���ل���ق���درات ع����رب ال����ري����ادة 
البحث  ي���دخ���ل  ف��ي��م��ا   .. ال��ت��ق��ن��ي��ة 

والتطوير يف �شميم اأعمالها.
وقد اختري البناي لقيادة املجموعة 
اإدارة  يف  ال��وا���ش��ع��ة  ن��ظ��را خل��ربت��ه 
ال�شركات النا�شئة وتاريخه امل�شهود 
النا�شئة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت�شخري  يف  ل��ه 
التجارية  الفر�س  زي���ادة  اأج��ل  م��ن 

املتاحة يف الوطن واخلارج.
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اأخبـار الإمـارات
�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما ب�ساأن ا�ستبدال 
الهيكل التنظيمي العام ملجل�ص ال�سارقة للتعليم

•• ال�سارقة-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة مر�شوما اأمرييا 
ب�شاأن ا�شتبدال الهيكل التنظيمي العام ملجل�س ال�شارقة للتعليم. ون�س املر�شوم - رقم 26 ل�شنة 2019م - على اأن 
ي�شتبدل الهيكل التنظيمي العام ملجل�س ال�شارقة للتعليم املرفق باملر�شوم الأمريي رقم 5 ل�شنة 2015م بالهيكل 
التنظيمي العام املرفق بهذا املر�شوم. وي�شدر املجل�س التنفيذي بقرارات منه ما يلي .. الهيكل التنظيمي التف�شيلي 
للمجل�س، والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا املر�شوم مبا يف ذلك اعتماد التو�شيف الوظيفي ملهام الوحدات التنظيمية 
يف املجل�س مبا يتفق واخت�شا�شاته.. وا�شتحداث اأو دمج اأو اإلغاء اأية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات املدرجة �شمن 
الهيكل التنظيمي العام امل�شار اإليه يف هذا املر�شوم. وبذلك يلغى املر�شوم الأمريي رقم 5 ل�شنة 2015م. ويعمل بهذا 

املر�شوم من تاريخ �شدوره، وعلى اجلهات املعنية تنفيذه كل فيما يخ�شه، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حاكم ال�سارقة يلتقي اأع�ساء جمال�ص احتادات الكتاب والأدباء العرب والإمارات

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

•• ال�سارقة-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
النهو�س  يف  ال��ث��ق��اف��ة  دور  ع��ل��ى 
وحماربة  وتقدمها،  باملجتمعات 

الأفكار الدخيلة والظالمية.
ج����اء ذل����ك خ����الل ال���ل���ق���اء ال���ذي 
جمع �شموه، �شباح ام�س باأع�شاء 
للكتاب  ال���ع���ام  الحت�����اد  جم��ل�����س 
العرب، واأع�شاء جمل�س  والأدباء 
اإدارة احتاد كتاب واأدباء الإمارات 
يف جمل�شه الأدبي بدارة الدكتور 

املجتمع.
ال�����ش��م��و حاكم  واط���ل���ع ���ش��اح��ب 
ال�������ش���ارق���ة ع���ل���ى خ���ط���ط وروؤي������ة 
الحت����اد ال��ع��ام ل��ل��ك��ت��اب والأدب�����اء 
العرب يف �شبيل حتقيق الأهداف 

املرجوة منه.
للكتاب  ال���ع���ام  الحت������اد  واأ�����ش����اد 
والأدباء العرب مب�شروع ال�شارقة 
الثقايف الذي يعك�س روؤية �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
الثقافة  القا�شمي يف دعم  حممد 
واملثقفني العرب، مثمنني حر�س 
خدمة  ���ش��اأن��ه  م��ا  ك��ل  على  �شموه 

الثقافة العربية.

مكانته  العربي  والكاتب  املثقف 
لأ�شبح لدينا ع�شر ثقايف جديد 

يعيد للثقافة العربية جمدها.
وعرب �شموه عن فخره باملثقفني 
به  يقومون  وما  العرب،  والكتاب 
من جهود وا�شهامات يف الرتقاء 

باملجتمعات.
املوا�شيع  اللقاء عددا من  وبحث 
الثقافية و�شبل النهو�س بالثقافة 

واملثقف العربي.
وناق�س جهود ون�شاطات احتادات 
يف  الثقافية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��ك��ت��اب 
رفد  ودوره���ا يف  العربي،  ال��وط��ن 
بالإ�شدارات  الثقافية  ال�شاحة 

�شلطان القا�شمي.
اللقاء  م�شتهل  يف  �شموه  ورح���ب 
باأع�شاء جمال�س احتادات الكتاب، 
م��ب��ارك��اً ���ش��م��وه لأع�����ش��اء جمل�س 
الحت����اد ال��ع��ام ل��ل��ك��ت��اب والأدب�����اء 
ال���ع���رب، اخ��ت��ي��ار ال��دك��ت��ور عالء 
عبد الهادي اأميناً عاماً لالحتاد، 
يف  وال��ن��ج��اح  التوفيق  ل��ه  متمنياً 

مهامه.
التطور  اأن  اإىل  ���ش��م��وه  واأ�����ش����ار 
�شهدته  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري  ال���ث���ق���ايف 
اأوروبا خالل القرن الثامن ع�شر 
ارتكز  الأن����وار،  بع�شر  �شمي  وم��ا 
على املثقف والأديب، ولو مت منح 

الأدبية واإبراز املثقفني واملبدعني 
العرب، وزيادة احلراك الثقايف يف 

املجتمعات العربية.
اأهمية  اإىل  ال����ل����ق����اء  وت�����ط�����رق 
واحل�شاري  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��وا���ش��ل 
بني العامل العربي وخمتلف دول 
التجارب  على  والط��الع  العامل، 
والهيئات  للموؤ�ش�شات  الثقافية 
منها،  ل����ال�����ش����ت����ف����ادة  ال����ع����امل����ي����ة 
واملثقف  ب��ال��ث��ق��اف��ة  وال���ت���ع���ري���ف 

العربي.
املوؤ�ش�شات  دور  اللقاء  تناول  كما 
ن�شر  يف  وت���اأث���ريه���ا  الإع���الم���ي���ة 
ال��ث��ق��اف��ة وت��ع��زي��زه��ا ب���ني اأف�����راد 

•• ال�سارقة-وام:

ت���راأ����س ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
ويل  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد 
رئي�س  ال�شارقة  حاكم  ونائب  عهد 
وبح�شور  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل���ج���ل�������س 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن �شامل 
حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان  بن 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ال�������ش���ارق���ة 
الجتماع  ام�����س  �شباح  التنفيذي 
للمجل�س  الع��ت��ي��ادي  الأ���ش��ب��وع��ي 

وذلك يف مكتب �شمو احلاكم.
ع���ل���ى حم�شر  ال��ت�����ش��دي��ق  وب���ع���د 

مدير دائرة ويعني مديرا لها.
و���ش��م��ن م���ا ا���ش��ت��ج��د ع��ل��ى جدول 
اأعمال اجلل�شة وجه املجل�س اأمانته 
اجلهات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ال���ع���ام���ة 
توحيد  ب�����ش��اأن  الخ��ت�����ش��ا���س  ذات 
الأنظمة التعريفية امل�شتخدمة يف 
الأرا�شي  م��واق��ع  اإىل  ال���ش��ت��دلل 
والتجارية  ال�����ش��ك��ن��ي��ة  وامل����ب����اين 
يف  وغريها  والزراعية  وال�شناعية 
الإم��ارة، على اأن يكون هناك نظام 
موحد يخدم كل اجلهات اخلدمية 
منها  اخلا�شة  والحتادية  املحلية 

واحلكومية.

مب�شتوى  الرت�����ق�����اء  اإىل  ت���ه���دف 
املخت�شة  ال�����ش��ح��ي��ة  اخل�����دم�����ات 
والأ�شنان  ال��ف��م  ���ش��ح��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
احلكومية  باحل�شانات  لالأطفال 

يف اإمارة ال�شارقة.
واعتمد املجل�س - �شعيا منه لدعم 
املواطنني  م��ن  امل�����ش��اري��ع  اأ���ش��ح��اب 
الأدائية  مب�شتوياتهم  والنهو�س 
الفر�شة  ومنحهم  والقت�شادية، 
لإث���ب���ات ج��دارت��ه��م وق���درات���ه���م يف 
ت��ق��دمي ك��ل م��ا ه��و ن��وع��ي ومتميز 
لدعم  ال�����ش��ارق��ة  موؤ�ش�شة  ط��ل��ب   -
" رواد" باإعفاء  الريادية  امل�شاريع 

املجل�س  .. ناق�س  ال�شابقة  اجلل�شة 
التنموية  امل�����ش��روع��ات  م��ن  ج��م��ل��ة 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  ت��خ��دم  ال��ت��ي 
الج����ت����م����اع����ي����ة والق����ت���������ش����ادي����ة 

والثقافية يف الإمارة.
منطلق  م����ن   - امل��ج��ل�����س  وب�������ارك 
واأجود  اأرق���ى  تقدمي  على  حر�شه 
اخلدمات ال�شحية لأفراد املجتمع 
احل�شانات  ومنت�شبي  ع��ام  ب�شكل 
التفاهم  م��ذك��رة   - خ��ا���س  ب�شكل 
جمل�س  ب�����ني  اإب�����رام�����ه�����ا  امل�����زم�����ع 
ال�������ش���ارق���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وك���ل���ي���ة طب 
والتي  ال�شارقة،  بجامعة  الأ�شنان 

دعمها  ت��ت��ل��ق��ى  ال���ت���ي   - امل�����ش��اري��ع 
ر�شوم  ن�شف  – م��ن  املوؤ�ش�شة  م��ن 
�شنتني  مل����دة  اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة 

اإ�شافيتني.
التنفيذي  امل��ج��ل�����س  اأ����ش���در  وق����د 
 2019 ل�����ش��ن��ة   36 رق���م  ال���ق���رار 
ب�شاأن ترقية وتعيني مدير لدائرة 
اخل���دم���ات الج��ت��م��اع��ي��ة يف اإم����ارة 
ال��ق��رار على  ال�����ش��ارق��ة، حيث ن�س 
اإبراهيم  اأحمد   / ال�شيد  يرقى  اأن 
اإدارة  مدير  احل��م��ادي  امليل  ح�شن 
الت���������ش����ال احل����ك����وم����ي يف دائ������رة 
درجة  اإىل  الجتماعية  اخل��دم��ات 

ويل عهد ال�سارقة : اإطالق جائزة البتكار من اأجل جمتمع مبدع قادر على ر�سم خارطة م�ستقبله

الإمارات منوذج متفرد يف الت�سامح ..وقيم الأخوة الإن�سانية �سمن اأجندتها ال�سنوية

•• ال�سارقة -وام:

ونائب  القا�شمي ويل عهد  �شلطان  بن  �شلطان بن حممد  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي �شرورة اأن يتحول البتكار من فعل 
احلديثة  والتقنيات  بال�شناعات  وامل�شتغلني  املهتمني  على  مقت�شر  دوري 
واخلدمات الإلكرونية اإىل اأ�شلوب حياة ميار�شه اجلميع يف خمتلف املجالت 
من  وذلك  وغريها،  والقت�شادية  والبيئية  والجتماعية  والعملية  العلمية 

اأجل تطوير اأدواتهم وقدراتهم وللنهو�س باأعمالهم واإجنازاتهم.
اأوج��دت جائزة  ذل��ك  لتحقيق  �شعيها  �شبيل  ويف  ال�شارقة  اأن  �شموه  واأو���ش��ح 
امل�شاركة  على  ونحفزهم  املجتمع  اأف��راد  ن�شجع من خاللها  رائ��دة لالبتكار 
الفاعلة، ونتطلع اأن تخلق اجلائزة جمتمعا مبدعا مبتكرا قادرا على مواكبة 

ع�شره ور�شم خارطة م�شتقبله.
وثمن �شمو ويل عهد ال�شارقة دعم واهتمام �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
مل�شرية  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
ال�شراكات  وبناء  املتخ�ش�شة  ال��ق��درات  لبناء  النواحي،  خمتلف  يف  البتكار 
البحثية العاملية، م�شيدا بجهود �شموه يف اإن�شاء املعاهد والكليات واجلامعات 

واملوؤ�ش�شات احلا�شنة لالبتكار والبحث العلمي دعما لريادة العلم والتعليم، 
البتكار،  ا�شراتيجية  لدعم  اجلائزة  فكرة  تاأتي  اجلهود  لتلك  وا�شتكمال 
التحديات  م��ع  م��ت��وائ��م��ة  مبتكرة  من���اذج  لتطوير  ممنهجة  ج��ه��ود  �شمن 
اإم���ارة  يف  ال��ق��ط��اع��ات  ل��ك��ل  اخل��دم��ات  ن��وع��ي��ة يف  نقلة  لإح����داث  امل�شتقبلية 

ال�شارقة.
�شهر  فعاليات  على  امل�شرفة  العليا  اللجنة  اإع��الن  مع  بالتزامن  ذل��ك  ج��اء 
الإمارات لالبتكار يف اإمارة ال�شارقة خالل اجتماعها الذي عقد �شباح ام�س 
ال�شارقة لالبتكار" يف  "جائزة  اإط��الق  �شمو احلاكم عن  الثالثاء يف مكتب 
دورتها الأوىل والتي تقام برعاية كرمية من �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد 
بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة رئي�س املجل�س التنفيذي 
والهادفة اإىل دعم املبتكرين وحتفيزهم امل�شتمر لطرح احللول الإبداعية يف 
املجالت كافة، وتر�شيخ القدرات التناف�شية لتعزيز ال�شتدامة، وتبني مفهوم 

البتكار كثقافة فعالة ودائمة يف الإمارة.
العليا  اللجنة  التنفيذي وتديرها  للمجل�س  العامة  وتتبع اجلائزة لالأمانة 
وتبلغ  ال�شارقة،  اإم���ارة  يف  لالبتكار  الإم����ارات  �شهر  فعاليات  على  امل�شرفة 
جمموع قيمة جوائزها مائة األف درهم موزعة على املراكز الثالثة الأوىل، 

وت�شتهدف عدة فئات تعنى بفئة طالب املوؤ�ش�شات التعليمية العليا واجلهات 
للجائزة  الر�شح  للم�شاركني  و�شبه احلكومية واخلا�شة، ويحق  احلكومية 
ب�شكل فردي اأو جماعي لزيادة التفاعل وت�شليط ال�شوء على اأف�شل امل�شاريع 

البتكارية التي من �شاأنها اأن تخدم م�شلحة الإمارة.
امل�شاركني  اللجنة  تدعو   .. اجلائزة  يف  للم�شاركة  الأ�شا�شية  املتطلبات  وعن 
https:// للتقدم بطلب الر�شح عرب املوقع الإلكروين اخلا�س باجلائزة

innovation.shj.ae ، ويحق لكل م�شارك تقدمي فكرة م�شروع واحد 
املقدم  امل�شروع  يكون  اأن  على  امل�شاركة،  طلب  بنود  بجميع  والل��ت��زام  فقط، 
كتابيا  ت��ق��ري��را  ي�شمل  للم�شروع  اأويل  من���وذج  ت��وف��ر  م��ع  وج��اه��زا  متكامال 
وتقدمي  الإجنليزية،  اأو  العربية  باللغة  اإم��ا  �شفحات  خم�س  على  يزيد  ل 
ت�شجيل مرئي يت�شمن �شرحا خمت�شرا عن طبيعة امل�شروع ب�شرط األ يزيد 
عن دقيقة واحدة، واأن تتناول امل�شاركة اأحد التحديات التي تواجه الفرد اأو 
واأن ل  ال�شارقة،  اإم��ارة  القطاعات يف  اإح��دى  واأن تخدم  املوؤ�ش�شة  اأو  املجتمع 

تكون فكرة امل�شروع قد فازت يف م�شابقات اأو جوائز اأخرى.
التقييم  اأوزان  ت��وزي��ع  مت  ه��ام��ة  ج��وان��ب  ع��دة  التحكيم  معايري  و�شتتناول 
على اأ�شا�شها وهي جمال ونطاق امل�شروع، واأ�شالة الفكرة املبتكرة وم�شتوى 

اإ�شافة  الإب��داع فيها، وقيا�س الأث��ر، والنتائج املرتبة على تنفيذها كما مت 
معيار وجود براءة اخراع للفكرة اأو بحث علمي مت ن�شره عن امل�شروع.

باأهمية  ال��وع��ي  لتعزيز  الأوىل  دورت��ه��ا  يف  لالبتكار  ال�شارقة  ج��ائ��زة  وت��اأت��ي 
البتكار، باعتباره عن�شرا من املحاور ال�شتة الأ�شا�شية لروؤية دولة الإمارات 
املوعد  و�شيكون  املعرفة"،  "متحدون يف  يندرج حتت عنوان  والذي   2021

النهائي لت�شليم امل�شاركات يف 15دي�شمرب 2019م.
القائمة  التحكيم واختيار  للتقييم من قبل جلنة  الطلبات  وبعدها تخ�شع 
الق�شرية واإعالن اأ�شماء املر�شحني املقبولني للم�شاركة يف 23 يناير 2020 
الأوىل  الثالثة  املراكز  عن  لالإعالن  اخلتامي  احلفل  موعد  اإىل  و�شول  م 
الذي �شيقام تزامنا مع فعاليات �شهر الإم��ارات لالبتكار فرباير املقبل من 

عام 2020م.
وت�شعى اجلائزة اإىل حتقيق روؤيتها من خالل متكني البتكار كاأ�شلوب حياة 
يف اإمارة ال�شارقة وحتقيق التطور والتنمية ال�شاملة وامل�شتدامة، من خالل 
لالأفراد  واجلاهزية  القدرة  ورف��ع  تنموي  كمحرك  البتكار  منظومة  بناء 
يف  اإيجابي  تغيري  اإح��داث  على  وال��ق��درة  العمل  اأنظمة  لتطوير  واملوؤ�ش�شات 

حياة الإن�شان وم�شتقبله.

•• اأبوظبي-وام:

املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  د�شنتها  التي  الت�شامح  اأهمية مبادرات  تكمن 
العام اجل��اري يف كونها جت�شد روؤي��ة الدولة واملتمثلة يف حماربة  منذ مطلع 
ال��ت��ط��رف وال��ك��راه��ي��ة وت��ع��زي��ز الن��ف��ت��اح ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ات الأخ����رى مم��ا مينح 
الإمارات التفرد يف هذا املجال حيث باتت حمطة هامة اإقليميا ودوليا لتفعيل 
وامللتقيات بح�شور نخب  املوؤمترات  لأبرز  ا�شت�شافتها  القيم من خالل  هذه 

فكرية واأكادميية وجمتمعية فاعلة.
يف  �شهريا  تنظم  التي  النوعية  الفعاليات  و  امل��ب��ادرات  اإن  فيه  �شك  ل  ومم��ا 
�شفارات  دور  مع  بالتوازي  الأهلية  واملنظمات  واخلا�شة  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
وتر�شيخ  ل�شتدامة  حقيقية  بداية  يعترب   ، خارجيا  لها  الرويج  يف  الدولة 
�شرائح  ل��دى  والثقافات  الديانات  خمتلف  مع  والتعاي�س  الت�شامح  مفاهيم 
خمتلفة يف املجتمع الإماراتي الذي بات اأكرث وعيا واإدراكا باأهمية هذه القيم 

الإن�شانية النبيلة والذي لبد اأن يت�شارك اجلميع يف ن�شرها وتعزيزها .
ونظرا لأهمية تر�شيخ قيم التعاي�س ال�شلمي والأخوة الإن�شانية الذي تتخذه 
دولة الإمارات نهجا لها انعك�س ذلك على دور العبادة لغري امل�شلمني يف الدولة، 
حيث �شهد �شهر �شبتمر املا�شي قيام " دائرة تنمية املجتمع " يف اأبوظبي بت�شليم 

دور العبادة القائمة يف الإمارة والبالغ عددها 18 دار عبادة لغري امل�شلمني ، 
ا�شتكملت و�شع الأطر القانونية وال�شيا�شات  اأن  اأعمالها بعد  رخ�س ممار�شة 
والإجراءات التي ت�شمن لرعايا تلك الديانات ممار�شة �شعائرهم الدينية بكل 

ي�شر و�شال�شة مبا يتوافق مع القوانني والنظم املعمول بها يف الدولة. 

 اإثراء املحتوى املعريف والثقايف للت�ضامح..
وتتطلع دولة الإمارات اإىل اإثراء املحتوى املعريف والثقايف للت�شامح، ومناق�شة 
اأف��راد املجتمع، وتر�شيخ  دور قيم الت�شامح يف حتقيق التالحم املجتمعي بني 
هذا  يف  املتخ�ش�شة  امل��ن��ت��دي��ات  ع��ق��د  خ���الل  م��ن  املجتمعي  ال��ت��الح��م  م��ف��ه��وم 

املجال.
ل�  الثالثة  ال���دورة  الإ���ش��الم��ي��ة  للثقافة  زاي���د  دار  نظمت   .. ال�شياق  ه��ذا  ويف 
"منتدى الت�شامح" حتت �شعار "دور الت�شامح يف التالحم املجتمعي " ويهدف 

اإىل بناء ج�شور التوا�شل احل�شاري، وتر�شيخ مفهوم التالحم املجتمعي.
مت�شامح" و�شل  املليون  "وثيقة  يف  امل�شاركني  عدد  اأن  املنتدى  خالل  واأعلن 
املتوقع يف  األ��ف زائ��ر وم��ن   950 املن�شة  األ��ف م�شارك وع��دد زوار   790 اإىل 
هدف  اإىل  بالوثيقة  امل�شاركني  ع��دد  ي�شل  اأن  اجل���اري  نوفمرب  �شهر  نهاية 
املليون مت�شامح. كما عقد منتدى اآخر حتت عنوان "الأخوة الإن�شانية .. روؤية 

الإمارات لعامل مت�شامح" نظمته �شحيفة الحتاد الإماراتية والذي ركز على 
عاملية  اإن�شانية  ر�شائل  حتمل  والتي  الدولة  د�شنتها  التي  املوؤ�ش�شات  مبادرات 
كتوجه  والكراهية  التطرف  وتنبذ  الت�شامح  وتوؤكد  الإن�شاين  امل�شرك  تعزز 
احلكومي  القطاع  فيها  مبا  كافة  املجتمع  فئات  فيه  تنخرط  ع��ام  جمتمعي 
واخلا�س . وتكري�شا للمبادرات الرامية اإىل تعزيز الوعي مبفاهيم الت�شامح .. 
اأ�شدر" املعهد الدويل للت�شامح " يف دبي -التابع ملوؤ�ش�شة مبادرات حممد بن 
را�شد اآل مكتوم العاملية - العدد الأول من "منرب الت�شامح " .. الن�شرة الرقمية 
التي تركز على جتربة الت�شامح التي تنتهجها دولة الإمارات مت�شمنة التنوع 

احل�شاري وثقافة قبول الآخر .
وياأتي اإ�شدار العدد الأول من ن�شرة " منرب الت�شامح " بالتزامن مع ا�شتعداد 
الدولة ل�شت�شافة الدورة الثانية من القمة العاملية للت�شامح 2019 والتي 
تقام حتت �شعار "الت�شامح يف ظل الثقافات املتعددة: حتقيق املنافع الجتماعية 
والقت�شادية والإن�شانية و�شول اإىل عامل مت�شامح " وذلك مب�شاركة وا�شعة 

من دول عربية واأجنبية.

 ن�ضاط دبلوما�ضي اإماراتي مكثف للرتويج لقيم الت�ضامح ..
العامل  اأنحاء  املنت�شرة يف  الدولة  �شفارات  �شهدت   .. امل�شتوى اخلارجي  وعلى 

كافة ن�شاطا دبلوما�شيا مكثفا لتحقيق ر�شالة الدولة الإن�شانية فقد �شاركت 
يف العديد من اللقاءات واملنتديات الدولية التي تتمحور حول حماربة خطاب 
الت�شامح يف املنطقة والعامل. ويف هذا الإط��ار �شاركت �شفارة  الكراهية ون�شر 
الدولة يف النم�شا يف اللقاء الدويل الذي نظمه مركز امللك عبد اهلل بن عبد 
النم�شاوية  بالعا�شمة  والثقافات  الأدي���ان  اأت��ب��اع  بني  للحوار  العاملي  العزيز 
خطاب  مناه�شة  يف  وال�شيا�شات  والإع����الم  ال��دي��ن  "دور  ع��ن��وان  حت��ت  فيينا 
ملناه�شة  امل�شرك  والعمل  التعاون  تفعيل  �شبل  اللقاء  وناق�س  الكراهية".. 
والتما�شك  للن�شيج  حقيقيا  تهديدا  ي�شكل  اأ�شبح  ال��ذي  الكراهية،  خطاب 
الجتماعي يف مناطق متعددة من العامل فيما تبادل امل�شاركون الآراء وجتارب 
�شفارة  اأم��ا  ال��دول��ي��ة.  واملنظمات  والإع��الم��ي��ة  الدينية  وال��ق��ي��ادات  املوؤ�ش�شات 
الدولة يف اليونان فقد نظمت اأ�شبوعا للت�شامح للتعريف بدور الإمارات الهام 
الدين  رج��ال  نخبة من  بح�شور  الأخ��رى  للدول  كنموذج  الت�شامح  اإر�شاء  يف 
 .. املهتمني  اليونانية وعدد كبري من  وامل�شوؤولني يف احلكومة  والأكادمييني 
و�شلط املوؤمتر ال�شوء على املبادئ الواردة يف وثيقة الأخوة الإن�شانية من اأجل 
الدكتور  الإمام الأكرب  التي وقعها ف�شيلة  امل�شرك،  العاملي والعي�س  ال�شالم 
الكني�شة  بابا  البابا فرن�شي�س،  ال�شريف، وقدا�شة  الأزهر  �شيخ  الطيب،  اأحمد 

الكاثوليكية، يف اأبوظبي.

جمعية ال�سارقة اخلريية : املباين ال�ستثمارية املالذ الآمن نحو تنمية م�ستدامة مل�ساريع خريية
•• ال�سارقة -وام:

دعت جمعية ال�شارقة اخلريية املح�شنني اإىل امل�شاهمة يف 
واحدة  متثل  كونها  ال�شتثمارية  اجلمعية  م�شاريع  دع��م 
امل�شاريع  تنفيذ  يف  عليها  تعتمد  التي  الدخل  قنوات  من 

اخلريية املختلفة داخل الدولة وخارجها.
باهتمام  حتظى  ال�شتثمارية  املباين  اأن  اجلمعية  واأك��دت 
القليلة  ال�شنوات  م���دار  وع��ل��ى  م�شوؤوليها  قبل  م��ن  ب��ال��غ 
يف  البي�شاء  الأي����ادي  اأ���ش��ح��اب  ت��ربع��ات  �شاهمت  املا�شية 
التابعة للجمعية لتكون واحدة  املباين  العديد من  اإن�شاء 
من م�شادر الدخل التي تعتمد عليها اجلمعية يف الإنفاق 
بالداخل  والإن�شانية  اخلريية  واأعمالها  م�شاريعها  على 

واخلارج.
وق����ال ع��ب��داهلل م��ب��ارك ال���دخ���ان اأم����ني ع���ام اجل��م��ع��ي��ة اإن 
يف  تتمثل  ال�شتثمارية  امل��ب��اين  على  اجلمعية  عمل  اآل��ي��ة 
يف  املباين  تلك  اإي���رادات  ن�شبة  من  باملائة   50 تخ�شي�س 
اإن�شاء مباين اأخرى اإىل جانب �شيانة املباين نف�شها حال 
احلاجة اإىل ترميمها ويتم تخ�شي�س ال� 50 باملائة الباقية 
لدعم امل�شاريع اخلريية التي تنفذها اجلمعية ..مو�شحا 
اأن  يعني  ال�شتثمارية  املباين  مل�شاريع  املح�شنني  تربع  اأن 
املتربع �شاهم يف عدة م�شاريع ولي�س م�شروعا واحدا بعينه 

واأن تربعه اأ�شبح �شدقة جارية.
واأ�شار اإىل اأن روافد املباين ال�شتثمارية املن�شوبة للجمعية 
بقيمة  الداخلية  امل�شاعدات  من  حزمة  تنفيذ  يف  �شاهمت 

ال�شجناء و�شداد  كربة  لتفريج  ذهبت  درهم  مليون   1.5
ال�شداد  يف  املتع�شرين  عن  والإي��ج��ارات  الكهرباء  فواتري 
الر�شوم  وت�شديد  اجلماعي  العر�س  م�شروع  دعم  وكذلك 
الدرا�شية عن غري املقتدرين ودعم برامج احلج والعمرة 
.. وعلى �شعيد امل�شاريع اخلارجية �شاهمت روافد املباين 
ال�شتثمارية يف دعم دارا لالأيتام يف بنجالدي�س ومدر�شة يف 
ت�شاد وحفر عدد من الآبار يف الهند وراج�شتان وبريتوريا 
بجانب تنفيذ بع�س امل�شاريع يف طاجك�شتان وكازاخ�شتان 
بتكلفة  الهند  جمهورية  يف  الوقف  ثمار  مدر�شة  واإن�شاء 
350 األف درهم وحفر نحو 10 اآبار متنوعة يف ال�شودان 
وغانا ومالوي وجنوب اأفريقيا والهند ومدغ�شقر بقيمة 

اإجمالية بلغت 300 األف درهم.

العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4398 تنفيذ جتاري  
املن�شوري   ع��ب��داهلل ط��ال��ب ح�شني  ع��ب��دال��رح��م��ن  ����ش���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
الإ���ش��الم��ي -  دب��ي  التنفيذ/بنك  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
وميثله / نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي - قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )470935( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4521   تنفيذ جتاري  
م م جمهول  ذ  �س   - ال�شمنتية  لل�شناعات  الفهيم  املنفذ �شده/1-  اىل 
العام  للنقل  الم��ريي  التنفيذ/عبدالعزيز  ان طالب  القامة مبا  حمل 
- �س ذ م م وميثله / احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي - قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  وق��دره )158960( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/3002 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- ات�س بي اي ليموزين �شريفي�ش�س - �س ذ م م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/كاي او اأي تكنولوجيز 
- �س م ح  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )15111( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/4922 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- نوفو اياليت للعطالت - �س ذ م م جمهول حمل 
يو�شف   / وميثله  ك��وري��ا  ماتيو  التنفيذ/انو  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  حممد احمد يو�شف احلمادي - قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )19942( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
املذكور  بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



األربعاء    6   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12776  
Wednesday   6   November   2019  -  Issue No   12776

06

اأخبـار الإمـارات
بلدية مدينة اأبوظبي تطلق نظام ا�ستالم و نقل اأ�سول البنية التحتية

•• اأبوظبي-الفجر:

اأطلقت بلدية مدينة اأبوظبي من خالل قطاع البنية التحتية 
التحتية  البنية  اأ���ش��ول  نقل  و  ا�شتالم  نظام  البلدية  واأ���ش��ول 
على  احل��ف��اظ  نحو  البلدية  ا�شراتيجية  م��ن  انطالقا  وذل��ك 
الرقمية،  التوجهات  املتبعة نحو  واملنهجية  وا�شتدامتها  البيئة 
العقاريني  املطورين  جميع  البلدية  دع��ت  الإط��ار  ه��ذا  و�شمن 
لأ�شول البنية التحتية اإىل ور�شة عمل ، اأو�شحت من خاللها 
اأن ال��ه��دف الأ���ش��ا���ش��ي م��ن ن��ظ��ام ا���ش��ت��الم و نقل اأ���ش��ول البنية 
ال�شراتيجيني  �شركائها  الإج��راءات مع  ت�شهيل  التحتية  هو 
�شال�شة  التحتية و�شمان  البنية  اأ�شول  اأهمية احلفاظ على  و 
وفقاً  اأبوظبي  مدينة  بلدية  اإىل  املطورين  م��ن  الأ���ش��ول  نقل 

لالإجراءات والنظم .
الراأ�شمالية  امل�����ش��اري��ع  �شي�شمل  ال��ن��ظ��ام  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأك�����دت 

)م�شاريع البلدية( وم�شاريع املطورين. 
ويحتوي النظام على قاعدة بيانات لالأ�شول امل�شتلمة اأو اجلاري 
ت�شليمها اإىل البلدية وبالتايل ت�شهيل متابعة �شري نقل الأ�شول 
اأداء قيا�شية تهدف  اإىل البلدية، بالإ�شافة اإىل و�شع موؤ�شرات 
اإىل تعزيز التزام كافة اجلهات ذات العالقة من اأجل املحافظة 

على اأ�شول البنية التحتية.
وي�شمل نظام ا�شتالم اأ�شول البنية التحتية التايل:

املوقع اللكروين ) الويب ( اخلا�س بنظام ا�شتالم  • تطوير 
اأ�شول امل�شاريع الراأ�شمالية والتطويرية

)التابلت(  اللوحي  املوبايل" والكمبيوتر  " تطبيق  تطوير   •

البنية  اأ�شول  على  املوقعي  التفتي�س  عمليات  باإجراء  اخلا�س 
التحتية يف املوقع وربط هذا التطبيق مع  نظام الويب.

• ا�شتحداث قاعدة بيانات موحدة ت�شتمل على بيانات امل�شاريع 
، الأ�شول واملطورين وربطها بنظام الويب وتطبيق املوبايل.

امل�شاريع  ب��ي��ان��ات  ل��ع��ر���س  ت��ف��اع��ل��ي��ة  ت��ق��اري��ر  ا���ش��ت��ح��داث   •
تف�شيلياً 

لروؤى م�شتقبلية تطويرية  اأنها تعمل وفقاً  البلدية  واأو�شحت 
مع  النظام  رب��ط  مثل:  التحتية  البنية  اأ���ش��ول  ا�شتالم  لنظام 
التكنولوجية  الأج��ه��زة  ا�شتخدام  و  الأخ���رى  البلدية  اأنظمة 
احل��دي��ث��ة م��ث��ل ال��ن��ظ��ارات ال��رق��م��ي��ة، وال��ط��ائ��رات ب���دون طيار 
وا���ش��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ات ح��دي��ث��ة ل��ت��ح��دي��د ح��ال��ة اأ����ش���ول البنية 

التحتية.

الهالل الأحمر تفتتح مرحلة جديدة من م�ساريعها التنموية يف �سقطرى

اعتبارات  اأي  م���ن  ق����رب����ى،اأق����وى 
والهم  واح������د،  ف��امل�����ش��ري  اأخ�������رى، 
نقدمه  م���ا  وب���ال���ت���ايل  م�������ش���رك، 
اإن�شاين  وال��ت��زام  علينا،  واج��ب  هو 
واأخ����الق����ي جت����اه الأ�����ش����ق����اء، ولن 

ندخر و�شعا يف القيام به".
واأ���ش��اف الفالحي " ه��ذا ه��و نهج 
الإمارات الدائم يف تقدمي العون و 
املتاأثرين  مل�شتحقيها من  امل�شاعدة 
م��ن ال��ك��وارث و الأزم����ات، لي�س يف 
ال��ي��م��ن وح��ده��ا ب��ل يف ك��ل م��ك��ان ، 
وهو ما ورثاه من املوؤ�ش�س، املغفور 
�شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ  الوالد  له 

بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  حر�س   -
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 
الهيئة،  رئ��ي�����س  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة 
التنمية  جم�������الت  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
اإىل  والإعمار يف �شقطرى، م�شريا 
يتابع عن قرب حتركات  �شموه  اأن 
على  والتنموية  الإن�شانية  الهيئة 
الأرخبيل،  يف  الإن�شانية  ال�شاحة 
املزيد  ب��ب��ذل  دائ��م��ا  �شموه  وي��وج��ه 
بجانب  ل���ل���وق���وف  اجل����ه����ود  م����ن 
الأ�شقاء هناك وتلبية احتياجاتهم 

ال�شرورية يف املجالت كافة.
�شباقة  ك��ان��ت  الإم������ارات  اإن  وق����ال 

الهالل  ع��ام  اأم��ني  وق��ال  اله�شة". 
بعناية  در���ش��ت  الهيئة  اإن  الأح��م��ر 
التي  احليوية  امل�شاريع  و  الربامج 
حت��ت��اج��ه��ا ���ش��ق��ط��رى، و���ش��رع��ت يف 
تنفيذها عقب الكارثة التي حلقت 
قطاعات  تخدم  كونها  بالأرخبيل 
وا�����ش����ع����ة م�����ن امل����ت���������ش����رري����ن من 
الهيئة  اأن  اإىل  م�شريا  الأعا�شري، 
ال�شلطات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ع��م��ل��ت 
اأهدافها  لتحقيق  ه��ن��اك،  املحلية 
التنموية، وذلك من خالل اتفاقية 
حمافظة  م��ع  توقيعها  مت  ت��ع��اون 
جهود  لتعزيز  �شقطري  اأرخ��ب��ي��ل 

للم�شاكن  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  متثل 
املزمع اإن�شاوؤها يف املدينة.

وفد  اف���ت���ت���ح   .. اآخ������ر  حم�����ور  ويف 
الهالل الأحمر الإماراتي، مدر�شة 
والتي  الأرخ��ب��ي��ل،  يف  عطايا"   "
مت مت��وي��ل��ه��ا م���ن ري����ع م��ع��ر���س " 
تنظمه  ال����ذي  اخل�����ريي،  عطايا" 
كل  ريع  ويخ�ش�س  �شنويا،  الهيئة 
ق�شايا  ل��دع��م  دورات������ه  م���ن  دورة 

اإن�شانية وتنموية حيوية.
الدكتور حممد عتيق  واأكد �شعادة 
لهيئة  ال���ع���ام  الأم�����ني  ال���ف���الح���ي، 
املنا�شبة  ب��ه��ذه   - الأح��م��ر  ال��ه��الل 

 - ث������راه  اهلل  ط���ي���ب   - ن���ه���ي���ان  اآل 
الر�شيدة،  ق��ي��ادت��ن��ا  ع��ل��ي��ه  وت�����ش��ري 
ع��ن��ه لأن�����ه مبثابة  ال���ت���ي مل حت���د 
واإرث  ثاقبة،  روؤية حكيمة، ونظرة 
باملبادرات  ممهد  طريق  و  متفرد، 
والتي  الإي����ج����اب����ي����ة،  و  ال���ن���وع���ي���ة 
و�شعت الإمارات يف م�شاف الدول 
التي تعمل من اأجل الإن�شان اأينما 
كان، و ت�شعى ل�شعادته، و ح�شوله 
العي�س  و  احل��ي��اة  يف  حقوقه  على 
ال��ك��رمي، من خ��الل ما تنفذه من 
ب���رام���ج وم�����ش��اري��ع ت��ع��زز جمالت 
املناطق  و  ال�����ش��اح��ات  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة 

الواجب  ن�����داء  ت��ل��ب��ي��ة  يف  ك���داأب���ه���ا 
الإن���������ش����اين، يف اأع����ق����اب ال���ك���وارث 
التي  الأع����ا�����ش����ري،  و  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
خالل  �شقطري  اأرخ��ب��ي��ل  ���ش��رب��ت 
عرب  وحت��رك��ت  املا�شية،  ال�شنوات 
الأحمر  الهالل  الإن�شاين  ذراع��ه��ا 
الإم��ارات��ي جت��اه الأ���ش��ق��اء، وعززت 
الإن�شانية،  لأو�شاعهم  ا�شتجابتها 
دون  ب��ح��ت،  اإن�����ش��اين  منطلق  م��ن 
 " النظر لأي اأخرى ، م�شددا على 
اأن ما يربط ال�شعبني الإماراتي و 
اليمني، من و�شائج �شاربة يف عمق 
التاريخ، وعالقات اأخوية، و�شالت 

•• �سقطرى-وام:

الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  اف��ت��ت��ح��ت 
الإم����ارات����ي، م��رح��ل��ة ج���دي���دة من 
اأرخبيل  يف  ال��ت��ن��م��وي��ة  م�شاريعها 
 22 ت�شمنت  ال��ي��م��ن��ي،  ���ش��ق��ط��رى 
بناء  وم����در�����ش����ة،  ���ش��ك��ن��ي��ة  وح������دة 
الر�شيدة،  القيادة  توجيهات  على 
بن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  ومتابعة 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف 

منطقة الظفرة رئي�س الهيئة.
وك��ان��ت ال��ه��ي��ئ��ة، ق��د ب����داأت تنفيذ 
الر�شيدة،  ال����ق����ي����ادة  ت���وج���ي���ه���ات 
باإن�شاء عدد من امل�شاريع التنموية 
الأعا�شري  اأع���ق���اب  يف  احل���ي���وي���ة، 
الأرخبيل،  �شربت  ال��ت��ي  املتتالية 

خالل الأعوام املا�شية.
وقام وفد من هيئة الهالل الأحمر 
الإم�������ارات�������ي، ي���راف���ق���ه ع������دد من 
امل�شوؤولني اليمنيني، بافتتاح جانب 
من امل�شاريع التنموية يف �شقطري، 
مرحلة  ت��د���ش��ني  ت�شمنت  وال���ت���ي 
زايد،  ال�شيخ  مدينة  م��ن  ج��دي��دة 
�شكنية،  وح���دة   22 على  ا�شتملت 
م���ن غرفتني  ك���ل وح�����دة  ت��ت��ك��ون 
ليبلغ  وم��ط��ب��خ،  وح���م���ام  و���ش��ال��ة 
ال��ت��ي مت  ال�شكنية  ال��وح��دات  ع��دد 
وحدة،   183 الآن  حتى  افتتاحها 
�شكنية  وح�����دة   361 اأ����ش���ل  م���ن 

اجلزيرة،  يف  الإع���م���ار  و  ال��ت��ن��م��ي��ة 
حيث مولت الهيئة مبوجبها، عددا 
وامل�شاريع  الإن�شانية  الربامج  من 
زمن  يف  النور  راأت  التي  التنموية 
وجيز، وها هي اليوم تقف �شاهدة 
على حجم الإجناز و �شدق التوجه 
املعاناة  اأج��ل تخفيف  العمل من  و 

الإن�شانية لأهلنا يف �شقطري.
الأحمر  الهالل  م�شاريع  اأن  يذكر 
بجانب  ت�����ش��م��ن��ت  ����ش���ق���ط���رى،  يف 
ومرافقها  زاي�����د،  ال�����ش��ي��خ  م��دي��ن��ة 
اخلدمية  و  التعليمية  و  ال�شحية 
الأخ��������رى، اإن�������ش���اء و���ش��ي��ان��ة 42 
مدر�شة،   14 يف  درا���ش��ي��ا،  ف�����ش��ال 
وت���وف���ري امل��ع��ي��ن��ات ال��درا���ش��ي��ة من 
اإىل  ل��ل��ط��الب،  وغ��ريه��ا  حوا�شيب 
و  و�شيانة  رو�شتني  اإن�شاء  جانب 
44 م�شجدا، واإن�شاء �شبكة  تاأهيل 
مياه بطول 75 كيلو مرا، اإ�شافة 
ب��ح��ري حلماية  اإن�����ش��اء ح��اج��ز  اإىل 
بالعا�شمة  ال�شمكي  الإن��زال  مركز 
قارب   100 وت��وف��ري  "حديبو"، 
ل���الأه���ايل ال��ذي��ن مي��ت��ه��ن��ون �شيد 
الأ�شماك، الذي يعترب من م�شادر 
الدخل الرئي�شة يف الأرخبيل ، ومل 
الرفيهي  اجل��ان��ب  الهيئة  تغفل 
اأن�شاأت  ح��ي��ث  واأ����ش���ره���م،  لل�شكان 
ملعبني  و  ع���ام���ت���ني  ح���دي���ق���ت���ني 

ملمار�شة الريا�شة.

اللواء علي عبداهلل بن علوان :

منظومة ال�ستدعاء الإلكرتوين حتقق اجلاهزية عند احلالت الطارئة
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ال����ل����واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل بن  اأك�����د   
�شرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  علوان 
التي  التقنية  اأن   اخل��ي��م��ة،  راأ�����س 
ال��داخ��ل��ي��ة يف  وزارة  ب��ه��ا  ت��ت��ع��ام��ل 
والأمنية  اخلدمية  واجباتها  اأداء 
�شرعة  زم�����ن  ت��ق��ل��ي�����س  م���ف���اده���ا 
قدرات  تطوير  ودع��م  ال�شتجابة 
باخلدمات  والرت����ق����اء  ال��ع��ام��ل��ني 

الأم����ر ال����ذي ي��ح��ت��م ع��ل��ى ك��ل من 
ال�شتجابة  �شرعة  الر�شالة  وردت��ه 
الذي  امل��وق��ع  اىل  ف���وراً  باحل�شور 
وتكليفه  الر�شالة  يف  حت��دي��ده  مت 

بالتواجد به خالل زمن حمدد.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال �شعادته، 
�شامل  ع���ل���ي  ال����دك����ت����ور  ل��ل��ع��م��ي��د 
العمليات  م���دي���رع���ام  ال��ط��ن��ي��ج��ي 
الداخلية، والوفد  املركزية بوزارة 
املرافق له، بح�شور �شعادة العميد 

ال�شعور  حت��ق��ي��ق  وت��ال��ي��ا  امل��ق��دم��ة 
بالأمن والأمان .

وقال اللواء النعيمي : ان منظومة 
ال���ش��ت��دع��اء الإل���ك���روين ال��ت��ي مت 
ا���ش��ت��ح��داث��ه��ا ل��ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام رفع 
اجل��اه��زي��ة مل��رت��ب ال��ق��ي��ادة العامة 
راأ���س اخليمة يف احلالت  ل�شرطة 
الطارئة، من خالل ار�شال ر�شائل 
للمرتب  ال���ك���رون���ي���ة  ا����ش���ت���دع���اء 
املعني خالل فرة زمنية حمددة، 

نائب  احل��دي��دي  خمي�س  اهلل  عبد 
ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة راأ�����س اخليمة، 
حممد  ال��دك��ت��ور  العميد  و���ش��ع��ادة 
����ش���ع���ي���د احل����م����ي����دي م����دي����ر ع���ام 
ال��ع��م��ل��ي��ات امل���رك���زي���ة، وع�����دد من 

�شباط ال�شرطة.
ال��ل��ق��اء، مناق�شة  خ���الل  ح��ي��ث مت 
منظومة  عمل  اآل��ي��ة  وا�شتعرا�س 
ال��را���ش��ل الإل����ك����روين، واج����راء 
اأر�س الواقع بتطبيق  جتربة على 

ن��ظ��ام ا���ش��ت��دع��اء ال���ك���روين على 
ب�شرطة  ال��ع��م��ل��ي��ات  اإدارة  م��رت��ب 
املوؤ�شر  قيا�س  ومت  اخليمة،  راأ����س 
حتقيق  ن���ت���ي���ج���ت���ه  ك����ان����ت  ال��������ذي 

ال��ع��م��ل��ي��ات، وت��ك��ث��ي��ف ور�����س ن�شر 
ال�شتدعاء  ن��ظ��ام  ح����ول  امل��ع��رف��ة 
الإل����ك����روين ع��ل��ى ج��م��ي��ع املرتب 
النظام  ويحقق  املعرفة  تعم  حتى 

اأكد  املطلوب فعلياً مما  امل�شتهدف 
جناح النظام وفعاليته.

ووج����ه ���ش��ع��ادة ال���ل���واء ب��ن علوان، 
ب�����ش��رورة ت��دري��ب ���ش��ب��اط مرتب 

ع���رب تعزيز  اه���داف���ه  امل�����ش��ت��ح��دث 
زمن �شرعة ال�شتجابة يف احلالت 
ال�شعور  م��وؤ���ش��ر  ل��دع��م  ال��ط��ارئ��ة 

بالأمن والأمان.

ي�ضجع الأبناء على الإيجابية

الإمارات للتنمية املجتمعية تنظم  الكايزن الرتبوي
حماكم راأ�ص اخليمة تطلق 83 خدمة اإلكرتونية لل�سركات والبنوك

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

للتنمية  الإم����ارات  جمعّيُة  نظمت 
بعنوان:  حم���ا����ش���رة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
الدكتور  تقدمي  الربوي  الكايزن 
تربوي  م�شت�شاري  اأبل  عبدالعزيز 
ال��ك��وي��ت، وذل����ك �شعياً  م���ن دول����ة 

واخلا�شة.
ا�شتهل الدكتور عبدالعزيز حديثه 
الربوي،  ب��ال��ك��اي��زن  ب��ال��ت��ع��ري��ف 
واأهميته يف بناء الرابط الأ�شري 
 ، الأ�شرية  العالقات  وا�شتمرارية 
وقال الدكتور عن الربية : تعترب 
الربية من املهّمات ال�شعبة التي 

للتنمية  الإم���������ارات  ج��م��ع��ي��ة  م���ن 
الإجتماعية يف الإ�شهام ف�ي حتق�ي�ق 
وتط�وي�ر  الأ����ش�������ري  ال���ش��ت�����ق�����رار 
مت�ت�لك  مت�رابط�ة  اإم�اراتي�ة  اأ�ش�رة 
اأكرث  بح�شور  جناحها،   مقومات 
وم���ت���درب���ة من  80 م���ت���درب���اً  م���ن 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ن  ال��ع��دي��د 

تتطلب بذل جمهود كبري من الأم 
والأب لتحقيق تربية �شليمة ولكن 
املهمه،  بهذه  الإ�شتمتاع  م��ن  لب��د 
العمل  ع��ل��ى  الأب����ن����اء  ت�����ش��ج��ي��ع  و 
اإي��ج��اب��ي��ٍة وع���دم نقدهم  ب��ط��ري��ق��ٍة 

طواَل الوقت.
ب��ن عنرب نائب  ���ش��امل  وق���ال خلف 

الرئي�س املدير العام للجمعية: اإن 
جمعية الإمارات تركز حما�شراتها 
اأ�شرة وعالقات  ودوراتها على بناء 
ا���ش��ري��ة م��راب��ط��ة ف���الأ����ش���رة تعد 
املجتمع،  ب��ن��اء  يف  الأوىل  ال��ل��ب��ن��ة 
انهياره  اأو  املجتمع  ب��ن��اء  ويعتمد 

على بنائها اأو انهيارها.

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

ك�شفت دائرة حماكم راأ�س اخليمة، 
احلكومة  ه��ي��ئ��ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
الإل��ك��رون��ي��ة، ال��ي��وم، ع��ن اإطالق 
خا�شة  اإل��ك��رون��ي��ة  خ��دم��ة   83
واملوؤ�ش�شات،  والبنوك  بال�شركات 
املدنية  الق�شايا  طلبات  لتقدمي 
ال���ث���الث  ال���ت���ق���ا����ش���ي  يف درج��������ات 
)الب������ت������دائ������ي������ة وال�����ش����ت����ئ����ن����اف 
طلبات  اإىل  بالإ�شافة  والتمييز( 
ال�شتعالم  م��ن  امل��ت��ع��ددة،  التنفيذ 
واحلجز  والإع����������الن  وال���ت���ن���ف���ي���ذ 
وال�����ش��رف وغ���ريه���ا، وال��ت��ي تتيح 
ر�شومه  ودف������ع  ال���ط���ل���ب  ت���ق���دمي 
الطلب  حالة  ومتابعة  الكرونيا 
القا�شي  ق������رار  ع���ل���ى  والط��������الع 
املوقع  خ�����الل  م����ن  الل�����ك�����روين 
اأو من خ��الل ر�شائل  الل��ك��روين 
والر�شائل  الل���ك���روين  ال���ربي���د 
احلاجة  دون  ال��ق�����ش��رية  الن�شية 

للح�شور اإىل مقر املحاكم. 
ال�شتعالم على الق�شايا:

التحول  يف  ال��دائ��رة  ا�شراتيجية 
لدعم  وال����رق����م����ي  الل������ك������روين 
التقا�شي عن  املحاكم يف  توجهات 

بعد، والعمل الالورقي.
ال�شركات  ع����دد  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
امل���������ش����ت����ف����ي����دة م�������ن اخل������دم������ات 
موؤ�ش�شة   35 ب��ل��غ  الإل��ك��رون��ي��ة 
�شبه  موؤ�ش�شات  و3  بنوك   7 منها 
ال�شركات  اآخر من  حكومية وعدد 
�شاهمت  وق��د  املختلفة،  اخلدمية 
هذه اخلدمات يف تي�شري اإجراءات 
ال�شتجابة  و����ش���رع���ة  ال��ت��ق��ا���ش��ي 

والتنفيذ للطلبات الق�شائية. 
اع���ت���م���اد  اأن  اخل������اط������ري  واأك����������د 
التقنيات  ع��ل��ى  ال��ق�����ش��اة  ال�����ش��ادة 
�شرعة  يف  ���ش��اه��م  الإل���ك���رون���ي���ة 
اإج��راءات التقا�شي، و�شمان  اإنهاء 
ال�شفافية، وتوفري الوقت واجلهد 
ع����ل����ى امل����ت����ع����ام����ل����ني، م�����ن خ����الل 
يتم  التي  الطلبات  اإ�شدار قرارات 
يف  قبلهم  من  اإلكرونيا  توقيعها 
جميع مراحل الدعوى واإجراءات 

التنفيذ.

واأو����ش���ح امل�����ش��ت�����ش��ار اأح��م��د حممد 
اخل���اط���ري رئ��ي�����س دائ����رة حماكم 
اخلدمات  ه���ذه  اأن  اخل��ي��م��ة  راأ�����س 
ت�شجيل  خلدمات  ا�شتكمال  تاأتي 
ع��ل��ى عري�شة  والأم������ر  ال��ق�����ش��اي��ا 
الق�شايا  عن  ال�شتعالم  وخدمات 
ال��ت��ي ت��ك��ون امل��وؤ���ش�����ش��ة ط��رف��ا بها 
وم�شركة باخلدمات اللكرونية، 
التعامل  ي����ع����زز  ال��������ذي  الأم����������ر 
الإلكروين عن بعد ويوفر الوقت 
الدائرة  متعاملي  ع��ل��ى  واجل��ه��د 
�شمن  اإ����ش���ع���اده���م،  يف  وي�������ش���اه���م 
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اأخبـار الإمـارات

�سرطة الفجرية تطلق حملة حماية 
الأطفال م�سوؤوليتنا جميعًا

•• الفجرية -الفجر:

اأطلقت القيادة العامة ل�شرطة الفجرية 
ممثلة باإدارة املرور والدوريات فعاليات 
ال��ف��رع��ي��ة اخلام�شة  واأن�����ش��ط��ة احل��م��ل��ة 
���ش��ع��ار ) حماية  ل��ل��ع��ام اجل�����اري حت���ت 
اعتبارا   ) جميعا  م�شوؤوليتنا  الأط��ف��ال 
من مطلع نوفمرب وملدة �شهرين �شمن 
اخلطة الت�شغيلية لإدارة املرور واملبادرة 
الثقافة  م���ب���ادئ  ب��ر���ش��ي��خ  اخل���ا����ش���ة 
التوعية  ب���رام���ج  م���ن خ���الل  امل���روري���ة 
لإ�شراتيجية  جت�شيدا  وذلك  املرورية 
الفجرية  و����ش���رط���ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
ب����ه����دف ج���ع���ل ال�����ط�����رق اأك�������رث اأم����ن����ا. 

املرور  اإدارة  را�شد بن عوا�س مدير  العميد دكتور علي  �شعادة  اأكد  ومن جانبه 
والدوريات اأن �شالمة الأبناء م�شوؤولية جمتمعية م�شركة بني كافة القطاعات 
املعنية بتوفري ال�شالمة املرورية لالأبناء من خمتلف املراحل العمرية ويقوم 
اأول��ي��اء الأم����ور ب��ال��دور الأه���م يف توعية الأب��ن��اء وت��وف��ري املحيط الآم���ن لهم 
وخا�شة  بهم  املحيطة  الأخ��ط��ار  كافة  م��ن  اأرواح��ه��م  �شالمة  على  واملحافظة 
اأكرث  اأن احلملة تلقي ال�شوء على  اأو�شح مدير املرور  خماطر الطريق.  كما 
املمار�شات اخلطرة التي يرتكبها بع�س اأولياء الأمور والتي ت�شكل خطرا كبريا 
على �شالمة الأبناء وخا�شة عند تواجدهم يف املركبة كال�شماح لالأطفال من 
�شن العا�شرة فما دون للجلو�س يف املقاعد الأمامية وعدم احلر�س على توفري 
اأرب��ع �شنوات وترك الأطفال مبفردهم يف  مقاعد احلماية لالأطفال من عمر 
املركبة وهي يف حالة الت�شغيل وعدم النتباه لتواجدهم خلف املركبات يف املنزل، 
ودعا العميد بن عوا�س اإىل اللتزام واحلر�س على �شالمة الأطفال من اأخطار 
اأول م��وزة عبدال�شالم الدرمكي مدير فرع  امل��الزم  امل��روري��ة. واأ���ش��ار  احل��وادث 
اأن دور حمالت وبرامج التوعية مبخاطر  امل��روري بالإنابة  التوعية والإع��الم 
القائمني على وقاية  املرورية لدى  والثقافة  الوعي  يعزز  وم�شببات احل��وادث 
وحماية الأطفال من احلوادث وتعليمهم مبادئ وقواعد ال�شالمة املرورية مما 
يوؤدي اإىل بناء جيل واع وقادر على املحافظة على �شالمته من اأخطار احلوادث.  
املختلفة ودور  التوعوية  الربامج  اأهم  املرورية  التوعية  اأو�شح مدير فرع  كما 
احلملة يف ن�شر الوعي والثقافة املرورية وتقدمي الن�شائح والإر�شادات الوقائية 
الن�شية  الر�شائل  عرب  التوعية  اإىل  بالإ�شافة  املختلفة  التوعية  نقاط  عرب 
وو�شائل التوا�شل الجتماعي واإلقاء املحا�شرات التوعوية وتوزيع الربو�شورات 

و الكتيبات. 

جامعة دبي تنظم املوؤمتر الدويل لالإ�سارة واأمن املعلومات مب�ساركة 20 دولة
•• دبي-الفجر:

نظمت جامعة دبي مبقرها يف املدينة الأكادميية املوؤمتر العلمي 
مع  بالتعاون  املعلومات  واأم���ن  الإ���ش��ارة  ملعاجلة  ال��ث��اين  ال���دويل 
جمعية مهند�شي الكهرباء واللكرونيات العاملية ورعاية ودعم 

هيئة كهرباء ومياه دبي ومب�شاركة وفود علمية من 20 دولة.
اأهمية  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  الب�شتكي  عي�شى  ال��دك��ت��ور  واأك����د 
البحوث والدرا�شات التي يطرحها املوؤمتر وعلى اهتمام اجلامعة 
م�شيدا  الإ���ش��ارات  ومعاجلة  املعلومات  باأمن  املتعلقة  بالبحوث 
باأهمية املوؤمتر وجهود فرع اجلمعية يف الإم��ارات ورعاية ودعم 

هيئة كهرباء ومياه دبي.

يف  اجلمعية  ف��رع  رئي�شة  طاهر  فاطمة  ال��دك��ت��وره  وا�شتعر�شت 
ع��دد كبري من  وان�شمام  الم���ارات  تاريخ اجلمعية يف  الإم���ارات 
املهند�شني والطلبة الدار�شني للهند�شة الكهربائية واللكرونية 
موؤ�ش�س  الب�شتكي  الدكتور  اإىل  بال�شكر  وتوجهت  اجلمعية.  اإىل 
فرع اجلمعية يف المارات على دعمه واهتمامه الدائم باأن�شطة 

اجلمعية والأع�شاء.
دب��ي ورئي�س  الأ���ش��ت��اذ يف جامعة  واث���ق من�شور  ال��دك��ت��ور  واأ���ش��ار 
اللجنة الفنية للموؤمتر اإىل اأن اجلل�شات العلمية والفنية والتي 
ح�شرها ع��دد من خ��رباء ال�شناعة يف دول��ة الإم���ارات واملخرع 
الإماراتي اأحمد جمان تناولت العديد من البحوث يف جمالت 
والروبوت  والت�شالت  الطبية  والبيولوجيا  الإ�شارات  معاجلة 

واأمتتة البيانات واحلو�شبة ال�شحابية. 
كما �شهدت اجلل�شات عر�س عدد من املو�شوعات احليوية منها 
الأمن ال�شيرباين وقدمها الدكتور اأرن�شتو دمياين خبري الذكاء 
والنظم  ال�شطناعي  الذكاء  مبعهد  الأول  واملدير  ال�شطناعي 
، واه��م��ي��ة الت�����ش��الت والإ����ش���ارات يف  ال��ذك��ي��ة يف جامعة خليفة 
�شفرات وطال�شم اجلرائم  ابتداء من فك  املجالت  العديد من 
الذكية  امل��دن  وتطوير  لإن�شاء  املنا�شبة  البيئة  بتاأمني  وانتهاء 

وحت�شني حياة الإن�شان ومتطلباته الع�شرية.
وت��خ��ل��ل امل���وؤمت���ر ع���دد م��ن امل��ن��ت��دي��ات ح���ول م��ع��اجل��ة الإ����ش���ارات 
والبتكارات  البحوث  اأن  اإىل  ولفت  الذكية.  وامل��دن  اللكرونية 

اجلديدة التي مت عر�شها �شتن�شر يف جملة علمية عاملية.

•• اأبوظبي-وام:

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء وزي���ر ���ش��وؤون ال��رئ��ا���ش��ة، ام�س 
الأول  النائب  �شعيد  علي  دول��ت  معايل  الوطن،  بق�شر 
لرئي�س جمل�س الوزراء بجمهورية طاجيك�شتان والوفد 

املرافق له.
العالقات  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل  ب��ح��ث  ال���ل���ق���اء  ج����رى خ����الل 
القت�شاد  جم��الت  يف  البلدين  بني  وتنميتها  الثنائية 
من  وغريها  والطاقة  وال�شياحة  والثقافة  وال�شتثمار 

جمالت التعاون مبا يحقق امل�شلحة امل�شركة للبلدين 
وال�شعبني ال�شديقني.

ح�����ش��ر ال��ل��ق��اء م��ع��ايل ���ش��ه��ي��ل ب���ن حم��م��د ف���رج فار�س 
املزروعي وزير الطاقة وال�شناعة، ومعايل فار�س حممد 
املزروعي امل�شت�شار بوزارة �شوؤون الرئا�شة، و�شعادة را�شد 
لقطاع  ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون  وزارة  وك��ي��ل  ال��ع��ام��ري  �شعيد 
ال�شويدي  �شيف  حممد  و���ش��ع��ادة  احل��ك��وم��ي،  التن�شيق 
الدكتور  و�شعادة  للتنمية،  ابوظبي  �شندوق  عام  مدير 
ال��دول��ة غري  �شفري  اجل��اب��ر  �شلطان  ب��ن  اأح��م��د  حممد 

املقيم لدى طاجيك�شتان.

•• اأبوظبي-وام: 

وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  معايل  ا�شتقبل 
الت�شامح اأم�س الأول �شعادة رايناثا اريا�شينا �شكرتري وزارة 
اخلارجية بجمهورية �شريالنكا الدميقراطية ال�شراكية 

والوفد املرافق له .
ورحب معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك يف بداية ال�شتقبال 

بال�شيف والوفد املرافق له وناق�س معه العالقات الثنائية 
م�شلحة  فيه  ملا  وتطويرها  تعزيزها  و�شبل  البلدين  بني 

ال�شعبني ال�شديقني.
الذى جرى بق�شر  ال�شتقبال  الطرفان خالل  تناول  كما 

معاليه التطورات الإقليمية فى منطقة ال�شرق الأو�شط .
جمهورية  �شفري  جايا�شينها  ماجنيتا  �شعادة  اللقاء  ح�شر 

�شريالنكا الدميقراطية الإ�شراكية لدى الدولة.

من�سور بن زايد ي�ستقبل النائب الأول 
لرئي�ص جمل�ص الوزراء بطاجيك�ستان

نهيان بن مبارك ي�ستقبل �سكرتري وزارة خارجية �سريالنكا

•• دبي-وام: 

العرب  ب��رج  الأول يف فندق  اأم�����س  اأُق��ي��م م�شاء  خ��الل حفل كبري 
جمريا، مت اإطالق الن�شخة اخلا�شة مبدينة دبي للعبة مونوبويل 
منطقة  يف  الأوىل  املدينة  دب��ي  تعد  حيث  العامل،  ح��ول  املعروفة 
ن�شختها  لتمتلك  الخ��ت��ي��ار  عليها  ي��ق��ع  ال��ت��ي  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق 
اخلا�شة من اللعبة اللوحية ال�شهرية والتي يعود تاريخ ابتكارها 
اإىل العام 1935 ويقدر عدد من لعبها حول العامل بنحو مليار 
�شخ�س. وغّطت مونوبويل دبي اأبرز معامل الإمارة ومن �شمنها 
اأهم وجهات دبي القاب�شة، وهي: برج العرب جمريا  خم�شة من 
العقار الأغلى قيمة يف اللعبة، و”جمريا بيت�س هوتيل” و”جمريا 
“�شوق  الرائدتني،  الرفيه  الإمارات” اإىل جانب وجهتي  اأب��راج 
مدينة جمريا” و” القرية العاملية”، وبهذا تكون دبي القاب�شة 
اللعبة.  من  الن�شخة  ه��ذه  يف  املعامل  من  ع��دد  باأعلى  حظيت  قد 
وُتعد هذه اخلطوة �شهادة جديدة على مكانة دبي ومدى تقدير 
الإقليمي  ال�شعيدين  على  رائ���دة  �شياحية  كوجهة  لها  ال��ع��امل 
واأرقى  ال��ف��ن��ادق،  اأف�شل  م��ن  م��ن جمموعة  ت�شمه  وال��ع��امل��ي مب��ا 
مراكز الت�شوق عاملية امل�شتوى وغريها من مقومات اجلذب التي 
جعلت منها ِقبلَة لل�شفر يف املنطقة مدعومة ببنية اأ�شا�شية عالية 
قال  املنا�شبة،  هذه  ويف  التنّوع.  بالغة  ترفيهية  وخيارات  الكفاءة 
�شعادة عبداهلل احلباي، رئي�س دبي القاب�شة: “ �شعداء ب�شراكتنا 
ن�شخة  لإط���الق  موفز”  “وينينج  و  “ها�شربو”  م��ع  اجل��دي��دة 
اأن  لعبة مونوبويل اخلا�شة باإمارة دبي حملياً وعاملياً. وي�شرفنا 
يكون لدبي القاب�شة العدد الأكرب من املعامل والفنادق املرموقة 
 “ التابعة لها يف الإم��ارة على لوحة الّلعبة ال�شهرية.” واأ�شاف: 
نفتخر بالدور احليوي الذي �شاهمت به دبي القاب�شة على مدى 
العمراين لالإمارة عرب العديد  الأفق  مالمح  ر�شم  يف  عاماً   15

هذه  باختيار  ونعتز  الفريدة،  وال�شروح  ال��رائ��دة،  امل�شاريع  من 
اإ���ش��دار لعبة م��ون��وب��ويل اخل��ا���س بدبي  الإب��داع��ات لتظهر على 

والوحيد ملدينة يف منطقة ال�شرق الأو�شط«.
الثقافية  امل��ع��امل  م��ن  ع���دداً  دبي”  “مونوبويل  ت�شمني  وح���ول 
املهمة يف الإمارة اأبرزها منطقة الفهيدي التاريخية التي تعك�س 
الإرث الإماراتي العريق، اأكدت �شعادة هالة بدري، مدير عام هيئة 
ال�شرق  ك��اأول مدينة يف  دب��ي  اختيار  اأن  دب��ي  والفنون يف  الثقافة 
الأو�شط لت�شبح معاملها جزءاً من اللعبة ال�شهرية “مونوبويل” 
ال�شياحية،  معاملها  م���دى مت��ي��ز  وُي��ظ��ه��ر  الإم�����ارة  م��ك��ان��ة  ي��ر���ّش��خ 
الفهيدي  اأن حي  اإىل  الإبهار، لفتًة  اأيقونة يف  التي جعلت منها 
يحظى  اللوحية  اللعبة  م��واق��ع  �شمن  يتواجد  ال��ذي  التاريخي 
والقيمة  والعراقة،  ال��راث  بخ�شو�شية فريدة جتمع بني روعة 
اأحد  التاريخي  الفهيدي  حي  “ُيعد  وق��ال��ت:  العالية.  الثقافية 
اأبرز املعامل التي تعك�س الوجه احل�شاري لدبي، مبا يت�شمنه من 
مراكز ثقافية ومتاحف متخ�ش�شة وجمعيات فنية، وما يقدمه 
يف  الإب��داع��ي  احل���راك  اإث���راء  على  عملت  واأن�شطة  فعاليات  م��ن 
واأب��رزت ثقافة  دب��ي،  ت�شكيل ثقافة جمتمع  و�شاهمت يف  الدولة، 
الإمارات وهويتها الوطنية، ليكون مبثابة ج�شر ح�شاري يربط 

بني املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل«.
جمريا:  ل�مجموعة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  �شيلفا،  ج��وزي��ه  وق���ال 
املاليني  ق��ل��وب  يف  خا�شة  مبكانة  ’مونوبويل‘  لعبة  “تتمتع 
بح�شور  للغاية  ف��خ��ورون  ونحن  ال��ع��امل،  ح��ول  عا�شروها  مم��ن 
ن�شخة  ’جمموعة جمريا‘ �شهرة يف  فنادق  اأك��رث  ع��دد مميز من 
من  �شيعزز  ذل��ك  اأن  �شك  ول  اللعبة،  ه��ذه  م��ن  احل�شرية  دب��ي 
رم�شان،  نبيل  وقال  وعاملّياً”.  اإقليمياً  التجارية  عالمتنا  مكانة 
الكبرية  لل�ّشعبية  “نظراً  للتجزئة:  لدبي  التنفيذي  الرئي�س 
الن�شخة  �شتمنح  ال��ع��امل،  ح��ول  مونوبويل  لعبة  بها  تتمتع  التي 

جمريا”  مدينة  “ب�شوق  عاملياً  للتعريف  ثمينة  فر�شة  اجلديدة 
باأهمية خا�شة  اأب��رز وجهات التجزئة يف دبي ويحظى  اأحد  كونه 
التنفيذي  الرئي�س  اأن��وه��ي،  ب��در  ق��ال  املدينة.” ب���دوره،  زوار  من 
الإمارة  معامل  قائمة  اإىل  بان�شمامنا  “نفخر  العاملية:  للقرية 
هي  العاملية  فالقرية  دبي”؛  “مونوبويل  لعبة  �شمن  امل��م��ي��زة 
جزء رئي�س من ق�شة جناح اإمارة دبي. اإن ال�شراكات مع عالمات 
’ها�شربو‘ و’وينينج موفز‘ متثل  جتارية عاملية بارزة على غرار 
مع  متا�شياً  وتاأتي  املتنامية  العاملية  �شهرتنا  على  وا�شحة  دلل��ة 
اأوق��ات ممتعة  العاملية بتمكني زواره��ا من ق�شاء  اأه��داف القرية 
وا�شتثنائية �شواًء يف احلقيقة اأو يف اللعبة.” وت�شمل “مونوبويل 
دبي” جمموعة كبرية من املعامل الأ�شا�شية يف دبي ومنها “برواز 
“بلدية  ال��ذي نفذته  دبي”، املعلم ال�شياحي الأح��دث يف الإم��ارة 
العرو�س  لع�شرات  الرئي�س  املوقع  تعد  دبي” و”اأوبرا دبي” التي 
حديقة  اأكرب  جاردن”،  مرياكل  “دبي  وحديقة  املتميزة،  العاملية 

اأزهار يف الإمارة بت�شكيالت فنية لأكرث من 50 مليون زهرة.
التي  ال��ع��ق��ارات والأم��اك��ن  الك�شف خ��الل احلفل ع��ن جميع  ومت 
مدار�س،  فيها  مب��ا  دب���ي  ن�شخة  يف  ح�����ش��وره��ا  ح��ج��ز  ا�شتطاعت 
وموؤ�ش�شات مالية كبنك دبي التجاري، ومراكز ت�شوق رائدة مثل 
�شياحية معروفة من  �شيتي، ووجهات  وفي�شتفال  الإم��ارات  مول 
ودبي  وب��ل��ووات��رز،  ال�شيف،  و���ش��ارع  ووك،  و�شيتي  لم��ري  �شمنها 
مارينا، وبرج خليفة، وحديقة اأكوافنت�شر املائية، وفندق ومنتجع 
اأتالنت�س النخلة، يف حني مت الإعالن عن طرح “مونوبويل دبي” 
“ال�شيد مونوبويل”، وهو  اأن  للبيع اعتباراً من اليوم. ُي�شار اإىل 
ال�شخ�شية الكرتونية ال�شهرية التي متثل هذه اللعبة منذ عقود 
طويلة، قد قام بجولة �شملت هذه الأماكن ال�شياحية والثقافية 
بحيث ا�شتمرت زيارته لدبي لعدة اأ�شابيع �شبقت احلفل الر�شمي 

لإطالق ن�شخة مونوبويل دبي ا�شتمتع خاللها مبعامل املدينة.

فيه   حثت  فيديو  الجتماعي   التوا�شل  على  مبن�شاتها  اأبوظبي  �شرطة  بثت 
ال�شائقني على اإف�شاح الطريق ملركبات الطوارئ  مبا ي�شمن �شرعة ال�شتجابة 

يف التعامل مع احلوادث وتنفيذ املهام الإن�شانية  يف اإنقاذ امل�شابني.
 ودعت اإىل �شرورة التعاون يف بلوغ اأعلى م�شتويات ال�شالمة املرورية وتخفي�س 
عدد الوفيات الناجتة عن احلوادث املرورية ، وحتقيق امل�شتهدف من موؤ�شرات 

الأجندة الوطنية وفق روؤية احلكومة.
وكانت �شرطة  اأبوظبي قدمت يف وقت �شابق التوعية  ب�شبع  لغات حول  تعديل 
خمالفة “ عدم اإعطاء اأف�شلية واأولوية الطريق ملركبات الطوارئ اأو الإ�شعاف 
وامل��رور الحتادي  ال�شري  “ ال��واردة يف قانون  الر�شمية  املواكب  اأو  ال�شرطة  اأو 
 6 30 يوما و  3000 درهم مع  حجز املركبة  اأ�شبحت قيمتها املادية  والتي 
نقاط مرورية  ، تعزيزاً لأمن و�شالمة الطرق و بلوغ اأعلى م�شتويات ال�شالمة 

املرورية .

•• اأبوظبي-الفجر: 

احتفلت الرابطة الثقافية الفرن�شية يف اأبوظبي مبرور 
يف  اأقيمت  �شخمة  بفعالية  تاأ�شي�شها  على  عاًما   45
عام  تاأ�شي�شها  فمنذ  اأب��وظ��ب��ي.  انركونتيننتال  ف��ن��دق 
الوحيد  املركز  تعد  التي  الرابطة  ا�شتقبلت   ،1974
املعتمد لتعلم اللغة الفرن�شية والتبادل الثقايف، ما يفوق 

وطالبة طالب   2000
اآل  م��ب��ارك  ب��ن  ن��ه��ي��ان  ال�شيخ  م��ع��ايل  الح��ت��ف��ال  ح�شر 
�شفري  ب��وي،  لودوفيك  و�شعادة  الت�شامح،  وزي��ر  نهيان، 

فرن�شا لدى دولة الإمارات، بالإ�شافة اإىل �شفراء اأملانيا 
ولوك�شمبورغ  واإيطاليا  واإ�شبانيا  والربازيل  واأ�شراليا 

واملك�شيك والفلبني واملغرب ورو�شيا.
 “ املنا�شبة:  بهذه  معلًقا  ب��وي  لودوفيك  ال�شفري  وق��ال 
اأت�شرف حًقا بح�شور معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل 
نهيان، وزير الت�شامح لحتفالية الذكرى 45 لتاأ�شي�س 
واإلقائه  اأب��وظ��ب��ي.  يف  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��راب��ط��ة 
والتعليم  والثقافة  الت�شامح  معاين  حول  رائًعا  خطاًبا 
والحرام. اإن هذا كله يدل على اأن احتفالنا مبرور 45 
عاًما على جناح الرابطة الثقافية الفرن�شية يف اأبوظبي 

لي�س حم�س م�شادفة«.
ذوقية  رح��ل��ة  400 �شيف  ال����  خ��ا���س  احل��ف��ل،  وخ���الل 
فيفيان  ال�شيف  لهم  ق��دم  حيث  الفرن�شي،  اجل��ن��وب  يف 
دوران احلا�شل على جنمة مي�شيلني وجبة ع�شاء فاخرة، 
التي  الرائعة  الكور�شيكية  الفرقة  مو�شيقى  اأنغام  على 
العاملية والأغ��ان الفرن�شية  قدمت العديد من الأحل��ان 
الراق�شة وعرو�س الكابيال امل�شتوحاة من اأ�شعار الرعاة 

والتي تعك�س ثقافة الفالح الكور�شيكي.
عن  وثائقي  برنامج  مب�شاهدة  ال�شيوف  ا�شتمتع  كما 
رحلة الرابطة الثقافية الفرن�شية يف اأبوظبي ودورها يف 

تعزيز احلوار الثقايف الإماراتي الفرن�شي. وح�شلوا على 
كتاب يتحدث عن تاريخها مت اإنتاجه واعتماده بالتعاون 

CNRS و CEFAS ما بني
ومن جانبه، قال ال�شيد �شلطان احلجي، رئي�س الرابطة 
ال�شدد:  ب��ه��ذا  معلًقا  ب��اأب��وظ��ب��ي،  الفرن�شية  الثقافية 
اأبوظبي،  يف  الفرن�شية  الثقافية  الرابطة  يف  “ن�شعى 
الهادفة  التجارب  ن�شر  يف  ت�شاهم  التي  الفر�س  خللق 
والذكريات املميزة. وقد كنا دوًما يف ال�شدارة يف جمال 
اإطالق املبادرات والفعاليات العاملية التقدمية واملبتكرة 

التي ت�شاهم يف بناء امل�شهد الثقايف يف اأبوظبي«

الن�ضخة ت�ضّمنت اأهم معامل الإمارة واأُطلقت يف فندق برج العرب

دبي اأول مدينة يف ال�سرق الأو�سط متتلك اإ�سدارها 
اخلا�ص من لعبة مونوبويل ال�سهرية عامليا 

�سرطة  اأبوظبي تبث فيديو حول اأهمية اإف�ساح الطريق ملركبات الطوارئ والإ�سعاف والدفاع املدين

بح�ضور نهيان بن مبارك  

الرابطة الثقافية الفرن�سية يف اأبوظبي حتتفي 
مبرور 45 عاًما على تاأ�سي�سها
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اأخبـار الإمـارات

ح�سة بوحميد تفتتح قمة دبي العاملية لت�سهيل �سياحة اأ�سحاب الهمم
•• دبي -وام: 

افتتحت معايل ح�شة بنت عي�شى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع، ام�س معر�س 
التجاري  دب��ي  مركز  يف  يعقد  ال��ذي   2019 الهمم  لأ�شحاب  ال���دويل  اإك�شبو 
العاملي على مدار ثالثة اأيام متتالية من 5 وحتى 7 نوفمرب اجلاري مب�شاركة 

حوايل 245 �شركة دولية ومركز متخ�ش�س بتاأهيل اأ�شحاب الهمم.
التي  الهمم  اأ�شحاب  �شياحة  لت�شهيل  العاملية  دب��ي  قمة  معاليها  افتتحت  كما 
تقام لأول مرة يف دبي بعد اأن قامت بجولة يف املعر�س تفقدت خاللها اأجنحة 
اأف�شل  على  اطلعت  حيث  امل�����ش��ارك��ة  اخل��ا���ش��ة  وال�����ش��رك��ات  احلكومية  اجل��ه��ات 
التقنيات احلديثة واحللول الذكية التي ت�شاهم يف ت�شهيل حياة اأ�شحاب الهمم 

ومتكينهم من العتماد على اأنف�شهم.
واأعربت معاليها عن تقديرها للجهود املبذولة على م�شتوى الدولة لالرتقاء 
بحياة اأ�شحاب الهمم م�شرية اإىل اأن املعر�س والقمة يلعبان دورا مهما على هذا 
ال�شعيد. رافق معاليها خالل اجلولة عدد من كبار ال�شخ�شيات الر�شمية على 
التنفيذي لإم��ارة دبي  العام للمجل�س  الب�شطي الأم��ني  راأ�شهم �شعادة عبد اهلل 
ومعايل حميد القطامي مدير عام هيئة ال�شحة بدبي و�شمو الأمري مرعد بن 
زيد رئي�س املجل�س الأعلى ل�شمان حقوق اأ�شحاب الهمم يف الأردن و�شعادة داوود 
العام لهيئة تنمية  اأحمد جلفار املدير  الهاجري مدير عام بلدية دبي و�شعادة 
املجتمع و�شعادة اأحمد حمبوب مدير عام جمارك دبي و�شعادة حميد بن دراي 

املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي خلدمات الإ�شعاف.
وعربت معاليها عن فخرها بالوقوف اإىل جانب اأ�شحاب الهمم والتحدث من 
اأجل م�شتقبل اأف�شل لهذه الفئة من املجتمع والذي يتوا�شل البناء وال�شتعداد 
الإرادة  اأف�شل واأجمل بكثري مما نطمح له وذلك بف�شل  الغد  اليوم ليبدو  له 
والعزمية والقدرة على العطاء وكذلك بف�شل احلر�س واملتابعة والإ�شرار على 
الذي  الدعم  بف�شل  واأي�شا  املدى  والبعيدة  الق�شرية  التنموية  الأه��داف  بلوغ 
اليوم  فيه  نحن  الذي  والتحفيز  والدعم  الر�شيدة  القيادة  يوم من  كل  نلم�شه 
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  وح�شور  ومتابعة  برعاية 
اإك�شبو  دبي للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإم��ارات راعي معر�س 

اأ�شحاب الهمم الدويل وقمة دبي الدولية لت�شهيل �شياحة اأ�شحاب الهمم.
وقالت اإن حتقيق روؤية حكومتنا الر�شيدة بجعل دولة الإمارات العربية املتحدة 
�شديقة لأ�شحاب الهمم مهمة عاجلة نتبناها بحر�س واهتمام لتحقيق اأف�شل 
ما  خالل  من  لذلك  ونتطلع  العاملية  التناف�شية  �شلم  على  التنموية  املوؤ�شرات 
تقدمه وزارة تنمية املجتمع �شمن عطاء حكومة الإمارات اإىل اأ�شحاب الهمم 
وذويهم وخمتلف الفئات املجتمعية ..م�شرية اإىل ان لدينا اليوم “كود” الإمارات 
لأ�شحاب الهمم ومن�شة توظيف اأ�شحاب الهمم والكثري من املقومات واملعايري 
واملنجزات التي تدفع بدبي ودولة الإم��ارات قدما لأن ت�شبح جمتمعا �شديقا 

وملبيا لطموحات وتطلعات اأ�شحاب الهمم.
ال�شيا�شات والأنظمة والت�شريعات يف الأعوام  واأ�شافت معاليها : �شكلت حزمة 
الأخرية حزام اأمان وم�شدر ثقة حلياة ذات جودة عالية ينعم بها اأ�شحاب الهمم 
ت�شمن ممار�شتهم حلقوقهم كمواطنني كاملي الأهلية يف جمتمع اآمن م�شتقر 
 : وقالت   .. املجتمع  يف  الكامل  والدمج  العدالة  لهم  ويحقق  باجلميع  يرحب 
اإننا يف هذه القمة اليوم نت�شارك واإياكم اإرادة توفري كل ما هو جديد يف عامل 

اأكرث  م�شتقبلهم  وجعل  حياتهم  لتي�شري  الهمم  لأ�شحاب  الداعمة  التقنيات 
ت�شهل  م�شاندة  وخدمات  ذكية  حلول  جمموعة  عرب  املجالت  �شتى  يف  �شهولة 

ظروف حياتهم ومتنحهم تطلعات اأكرث مل�شتقبل اأف�شل.
التنفيذي  للمجل�س  العام  الأم��ني  الب�شطي  اهلل  عبد  �شعادة  األقى  جانبه  من 
لإمارة دبي كلمة تطرق فيها اإىل �شفات اأ�شحاب الهمم الإن�شانية وامليزات التي 
ميتلكونها والتي جعلتهم يتقدمون عن غريهم وهذه ال�شفات تكمن يف القوة 

والإرادة والإيجابية يف التعامل مع الأمور احلياتية.
واأ�شار الب�شطي اإىل الإجنازات امللمو�شة التي حققتها اإمارة دبي يف جمال تعزيز 
82 باملائه من �شكان  اأن ما ن�شبته  اأ�شحاب الهمم باملجتمع مو�شحا  دمج فئة 
باملائه   86 ح��وايل  واأن  املجتمع  يف  الهمم  اأ�شحاب  بدمج  يوؤمنون  دب��ي  اإم���ارة 
يعملون على دجمهم وي�شاعدونهم على ذلك واأن ما ن�شبته حوايل 96 باملائه 

يفتخرون باأ�شدقائهم من اأ�شحاب الهمم.
وا�شتعر�س �شعادته ق�شتني ملهمتني يف جمال اأ�شحاب الهمم حيث عر�س ق�شة 
�شيف الفال�شي وهو مواطن عمره 26 عاما ولد باإعاقة ب�شرية لكنها مل تثنه 
عن التميز فتعامل مع احلياة بكل حوا�شه فتفوق يف درا�شته حيث اأنهى درا�شة 

املاج�شتري يف املوارد الب�شرية وهو حاليا يكمل الدكتوراة.
وحتدث الب�شطي حول جتربة علياء الزعابي 15 عاما وهي م�شابة مبتالزمة 
داون التي ج�شدت مثال حّيا للعزمية والإ�شرار حيث متتلك مواهب متميزة 
يف املو�شيقى والريا�شة وقد عملت على تطوير موهبتها الريا�شية يف اجلمباز 
و�شاركت يف دورة الألعاب الإقليمية باأبوظبي وح�شلت على امليدالية الذهبية يف 
اجلمباز لالأوملبياد اخلا�س ...م�شريا اإىل اأن هنالك الكثري من الق�ش�س امللهمة 

يف هذا املجال والتي مل تعرف امل�شتحيل.
من جهته قال معايل حميد القطامي مدير عام هيئة ال�شحة بدبي اإن الهيئة 
الهمم  اأ�شحاب  �شيا�شات  التجارب يف دعم وتعزيز  اأف�شل  حري�شة على تقدمي 
لت�شبح دبي مدينة �شديقة لأ�شحاب الهمم لفتا اإىل اأن هذا التوجه ينبع من 
ال�شيا�شات احلكومية املوجهة والداعمة لذلك فهي حري�شة على تعزيز الدخول 
وامل�شاركة يف كافة التفاقيات والفعاليات العاملية التي تعنى بهذه ال�شريحة من 
التمتع مب�شتوى  التي تكفل لهم  والت�شريعات  القوانني  املجتمع وكذلك و�شع 
لهم  ال�شحي  اجلانب  اأهمية  اإىل  بالإ�شافة  الأخ��رى  الفئات  مع  مت�شاٍو  حياة 
والذي كفل لهم رعاية �شحية متميزة و�شاملة وعالية اجلودة �شواء من حيث 
توفري الأدوات والتجهيزات احلديثة للفح�س اأوالتدخل املبكر لتقييم ودرا�شة 

احتياجات هذه الفئة.
واأو�شح اأنه مت حتقيق العديد من الإجنازات ال�شحية يف جمال اأ�شحاب الهمم 
الهيئة بتحديث من�شاآتها ومبانيها كي تكون منا�شبة  التزمت  الدولة حيث  يف 
الفح�س  برنامج  و�شع  2017 مت  ع��ام  اأن��ه يف  كما  الهمم  اأ�شحاب  ل�شتخدام 
اأن  اإىل  ...لفتا  الأولية  ال�شحية  املراكز  النمائي �شمن خدمات  للتاأخر  املبكر 
والنمو  دبي  يف  ال�شحية  ال�شياحة  ل�شناعة  ر�شالتها  حتقيق  يف  ما�شية  الهيئة 
بقطاع ال�شياحة ال�شحية وزيادة اإ�شهام دبي يف ال�شياحة الدولية وتعزيز اأنظمة 
حوكمة ال�شياحة ال�شحية وذلك بهدف ا�شتقطاب 500 األف �شائح من اأ�شحاب 

الهمم لت�شبح دبي مدينة �شديقة لأ�شحاب الهمم.
اأ�شحاب  الأعلى ل�شمان حقوق  املجل�س  رئي�س  زيد  بن  الأم��ري مرعد  وحت��دث 
يف  الها�شمية  الأردن��ي��ة  اململكة  حققتها  التي  الإجن����ازات  ع��ن  الأردن  يف  الهمم 

جمال اأ�شحاب الهمم وذلك من خالل و�شع القوانني والت�شريعات التي تكفل 
والتقييد  ال��ع��زل  ع��ن  بعيدا  منفتحة  حياة  على  وح�شولها  الفئة  ه��ذه  حقوق 
مو�شحا اأن الأردن ب�شدد اإطالق ا�شراتيجية وطنية لتمويل منظومة الإيواء 
اإىل بيئة داجمة تكفل عي�س اأ�شحاب الهمم يف حميط بيولوجي يكافح العزل 

والإق�شاء.
اأعينها  ن�شب  املي�شرة  ال�شياحة  ق�شية  و�شعت  الأردن��ي��ة  الدولة  اأن  اإىل  ولفت 
املرافق  ك��اف��ة  ت�شم  من��وذج��ي��ة  مناطق  بتنفيذ  وب����داأت  اأه��داف��ه��ا  اأب���رز  و�شمن 
العقبة  مدينة  بينها  م��ن  الهمم  اأ���ش��ح��اب  لفئة  امل��ه��ي��اأة  وال�شحية  ال�شياحية 
والبراء ومنطقة العبديل يف قلب عمان ..م�شريا اإىل ثراء التجربة الإماراتية 
اأ�شحاب الهمم من حيث توفري البنية التحتية واملن�شاآت واملرافق  يف دعم فئة 
اخلا�شة بهم وكذلك من حيث اإقامة الفعاليات واملوؤمترات املختلفة التي ت�شب 

يف م�شلحة هذه الفئة.
و�شرح �شعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي باأن اأ�شحاب الهمم هم جزء 
اأولت القيادة الر�شيدة اهتماما كبريا بهذه الفئة عن طريق  من املجتمع وقد 
�شن القوانني والت�شريعات التي تكفل لهم ممار�شة حياتهم اليومية واأن�شطتهم 
للبيئة  “كود دبي”  البلدية تبنت  اأن  اإىل  املختلفة بكل �شهولة وي�شر ..م�شريا 
املوؤهلة الذي يعتمد معايري الت�شميم ال�شامل للمباين ويراعي كافة متطلبات 
التدقيق  “قوائم  كتيب  اأ�شدرت  فقد  عليه  وبناء  فئاته  اختالف  على  املجتمع 
اخلا�شة با�شراطات الت�شميم ال�شامل” ويحتوي جميع ال�شراطات الواجب 
توافرها يف املباين اجلديدة والقائمة ليتم ت�شنيفها على اأنها �شديقة لأ�شحاب 

الهمم.
وتطرق �شعادته اإىل عدد من الإجنازات التي حققتها البلدية يف جمال اأ�شحاب 
اأ�شحاب الهمم بالإ�شافة اإىل تهيئة املرافق املختلفة  الهمم من بينها توظيف 
على  وذك��ر  الريا�شية  الألعاب  و�شاحات  ومناطق  ال�شيد  ومن�شات  وال�شواطئ 
يتنا�شب  ب�شكل  ت�شميمها  مت  التي  القراآنية  احلديقة  احل�شر  ل  املثال  �شبيل 

متاما مع كافة احتياجاتهم.
اإن  املجتمع  تنمية  لهيئة  العام  املدير  جلفار  الكرمي  عبد  اأحمد  �شعادة  وق��ال 
حتقيق اأهداف القمة يتطلب تكاتف اجلهود بني امل�شرعني واجلهات احلكومية 
وم��زودي اخلدمة واأف��راد املجتمع وال��ذي يفر�س اأن يلعب دورا اإيجابيا حتى 

يتمكن اأ�شحاب الهمم من ممار�شة حقوقهم يف هذا اجلانب.
الهمم وت�شريع قوانني  اأ�شحاب  �شريحة  العمل على دعم  اأنه يجب  اإىل  واأ�شار 
حلماية حقوقهم وتوفري اأف�شل اخلدمات لهم منوها اإىل العديد من الإجنازات 
التي طبقتها دبي يف هذا املجال مثل مبادرة “جمتمعي مكان للجميع” وتوفري 
باقة من اخلدمات املتكاملة لأ�شحاب الهمم مثل امل�شارات يف املرو وتخ�شي�س 
ال�شمعية  الإع��اق��ة  ل��ذوي  مغلقة  بدوائر  املحطات  وتزويد  لهم  حم��ددة  اأماكن 
مع متطلباتهم من خالل  تتالءم  لهم  �شياحية  توفري خدمات  اإىل  بالإ�شافة 
تخ�شي�س غرف خا�شة يف الفنادق وتخ�شي�س �شيارات اأجرة مهياأة لهم وعمل 
تنمية  هيئة  اأن  اإىل  لفتا  خمتلفة  �شياحية  وم��راف��ق  خدمات  على  خ�شومات 
املجتمع ت�شاهم يف توفري حياة اأف�شل لهذه الفئة من خالل تنفيذ املبادرات وكل 

ما يراعي هذه الفئة لتجاوز التحديات وال�شعوبات التي تواجهها.
هذه  اأهمية  على  الآ�شيوية  الباراملبية  اللجنة  رئي�س  الع�شيمي  ماجد  و�شدد 
القمة التي تعنى ب�شاأن ال�شفر وال�شياحة بالن�شبة لأ�شحاب الهمم فهم جزء من 

املجتمع وال�شياحة وال�شفر حق لأ�شحاب الهمم وهو اأمر يجب الأخذ به عند 
و�شع القوانني والت�شريعات فاإذا ما مت ذلك فنحن على الطريق ال�شحيح.

وحتدث الع�شيمي اأي�شا عن التحديات التي تواجه اأ�شحاب الهمم عن ال�شفر 
الجتهادات  جمع  وعملية  والقوانني  الت�شريعات  اإع��ادة  اإىل  احلاجة  ..م��وؤك��دا 
والتجارب يف هذا الكود ليكون ملزما �شيوفر الكثري من الجتهادات يف عملية 
تهيئة املرافق واخلدمات واملتطلبات اإىل تعديل ت�شريعاتنا وقوانيننا لكي تتالءم 
مع اجلميع ..وقال اإن اأ�شحاب الهمم بحاجة لالطمئنان على املرافق والإقامة 
واملوا�شالت لكي يحظوا بتجربة ممتعة يف ال�شفر بدل اأن تكون جتربة مليئة 

بالكوابي�س املزعجة.
من جانبه اأو�شح خليل �شقر رئي�س اإدارة الت�شال املوؤ�ش�شي يف جمارك دبي يف 
كلمة األقاها نيابة عن مدير عام جمارك دبي اإن جمارك دبي و�شعت العديد من 
اأ�شحاب الهمم وت�شهل من معامالتهم  القوانني والت�شريعات التي تدعم فئة 
بينهم  وم��ن  املتعاملني  اإ���ش��ع��اد  هدفها  دب��ي  ج��م��ارك  و�شعت  حيث  اجلمركية 
اأ�شحاب الهمم وقد وفرت اجلمارك ممرات اآمنة لت�شهيل مرور اأ�شحاب الهمم 
كامل  اإعفاء  مع  الهمم  لأ�شحاب  اجلمركي  بالتخلي�س  خا�شة  ذكية  وعربات 
لالأجهزة اخلا�شة بهم وتوفري فر�س عمل لهم وتوظيفهم حيث يوجد العديد 
من املتميزين اأ�شحاب الإجن��ازات والبطولت من فئة اأ�شحاب الهمم يعملون 

يف جمارك دبي.
وقال زيد املعمري من موؤ�ش�شة دبي خلدمات الإ�شعاف اإن املوؤ�ش�شة كغريها من 
اأ�شحاب الهمم وت�شهم يف  اجلهات احلكومية يف الدولة تعمل على الأخ��ذ بيد 
ت�شهيل حياتهم عن طريق م�شاعدتهم م�شريا اإىل اأن املوؤ�ش�شة اأطلقت تطبيقي 
الهمم التوا�شل معهم  لأ�شحاب  خاللها  من  ميكن  “علم” و”�شامع” والتي 

وطلب الإ�شعاف يف حالة احلاجة اإليه.
واأفاد طه احلمري اخت�شا�شي اإ�شعاد املجتمع يف هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” 
على  احل�شول  �شهولة  يف  ال��ع��امل  على  الأوىل  املرتبة  احتلت  التي  الهيئة  اإن 
الكهرباء لل�شنة الثالثة على التوايل تعمل على دعم اأ�شحاب الهمم حيث حققت 
العديد من الإجنازات يف هذا املجال وفازت باأف�شل جهة رائدة راعية لأ�شحاب 

الهمم عام 2018.
وقال املهند�س عبد الر�شا اأبو احل�شن املدير التنفيذي للتخطيط وامل�شاريع يف 
�شهلة للجميع  الهيئة تتمثل يف تقدمي خدمات  روؤي��ة  اإن  هيئة موا�شالت دبي 
امل�شاعدة ملن هم بحاجة  اأخذنا على عاتقنا  اأ�شحاب الهمم حيث  راأ�شهم  وعلى 
والكثري  دبي”  “كود  وتفعيل  بتطوير  وقمنا  الهمم  اأ�شحاب  م��ن  للم�شاعدة 
البنية  وحتديد  املباحثات  هذه  اإ�شافة  على  ت�شاعد  التي  الدولية  الرموز  من 

التحتية.
وت��وف��ري حياة  الهمم  اأ���ش��ح��اب  دع��م  تكمن يف  اأن مهمتنا  احل�شن  اأب��و  واأو���ش��ح 
اأو  امل��رو  يف  ���ش��واء  التنقل  حيث  م��ن  التحتية  البنية  يف  لهم  اأ�شهل  وخ��دم��ات 
اأنواع  لكافة  كافة اخلدمات  لتوفري  ثابتة  ن�شري على خطوات  البا�شات ونحن 

الإعاقات يف و�شائل النقل.
كما حتدث عدد من اخلرباء الدوليني حول التحديات التي يواجهها اأ�شحاب 

الهمم اثناء ال�شفر وكيفية التغلب عليها.
وتختتم القمة اأعمالها اليوم مبجموعة من التو�شيات التي ت�شلط ال�شوء على 
اأهمية القمة ودورها يف جعل جميع مدن العامل اأكرث �شداقة لأ�شحاب الهمم.

•• دبي-وام:

م�شاركتها  خالل  الإ�شعاف  خلدمات  دبي  موؤ�ش�شة  ا�شتعر�شت 
الدويل  الهمم  اأ�شحاب  اإك�شبو  الثالثة من معر�س  ال��دورة  يف 
العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  يف  ام�س  افتتح  ال��ذي   2019
منها  مواكبة  الهمم  لأ�شحاب  املقدمة  وخدماتها  تطبيقاتها 
الهمم  لأ�شحاب  الإم��ارات  دول��ة  توليه  الكبريالذي  لالهتمام 
وحر�شا على توفري الرعاية والعناية بهم من خدمات الطب 

الطارئ املتخ�ش�شة .
خلدمات  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  ال���دراي  خليفة  وق��ال 

معار�س  يف  الفعالة  امل�شاركة  على  داأب��ت  املوؤ�ش�شة  اإن  الإ�شعاف 
اك�شبو لأ�شحاب الهمم حيث د�شنت خالل الدورتني ال�شابقتني 
متطلبات  تلبي  اخل��دم��ات  م��ن  جمموعة   2018-2017
اأعلى  عند  راقية  مبادرات  لهم  وتوفر  وذويهم  الهمم  اأ�شحاب 

م�شتويات اجلودة والتميز .
واأو�شح اأن موؤ�ش�شة دبي خلدمات الإ�شعاف طرحت عدة اأن�شطة 
حكومتنا  ل��روؤي��ة  نوعية  اإ���ش��اف��ة  �شكلت  من��وذج��ي��ة  وف��ع��ال��ي��ات 
من  اأولوياتها  راأ���س  على  الهمم  اأ�شحاب  ت�شع  التي  الر�شيدة 
ودجمهم  طموحاتهم  بتحقيق  والعناية  بهم  الهتمام  حيث 
كافة  على  احل�شول  و�شمان  الإم��ارات��ي  املجتمع  يف  بالكامل 

ح��ق��وق��ه��م م���ن ح��ي��ث ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ع��م��ل وال���رع���اي���ة ال�شحية 
ال�شريعة  لال�شتجابة  املعنية  ال��دول��ة  اأج��ه��زة  جميع  وت�شخري 
لكل متطلباتهم واأ�شار اإىل وحدة النقل اخلا�س - وهي مركبة 
اإ�شعافية خم�ش�شة لنقل ا�شحاب الهمم مت اطالقها يف العام 
2014 و تطويرها وحت�شني قدراتها لتقدمي العناية الفائقة 
الراحة  ت��وف��ر  ال��وح��دة  اأن ه��ذه  اإىل  الهمم - لف��ت��ا  لأ���ش��ح��اب 
مت  ب��اأن��ه  منوها  الهمم  اأ�شحاب  ورع��اي��ة  ع��الج  وتي�شر  التامة 
تدريب الكوادر الطبية بال�شورة املطلوبة على كيفية التعامل 
مع هذه طبيعة حالت اأ�شحاب الهمم نظرا ملا حتتاج اإليه من 

رعاية فائقة خمتلفة وحر�س يف التعامل معه.

اإ�سعاف دبي تعر�ص خدمات خا�سة لأ�سحاب الهمم يف معر�ص اإك�سبو 2019

العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/3554   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- هري�س اونيكري�شنان  نيليول بارا مبيل جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�شكيف بولي�شريي وميثله / هاين 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  رجب مو�شى عبداهلل اجل�شمي - قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )28421.5( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/3362 تنفيذ جتاري  
���س  جمهول  م  د  م   - تريدينغ  ���ش��ده/1- ملينيوم بروليوم  املنفذ  اىل 
للزيت  الوطنية  ال�شارقة  التنفيذ/�شركة  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
املزلق - ذات م�شوؤولية حمدودة وميثله / مي�شال اأمادو �شلهوب - قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )747168.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
يف الق�شية رقم  2019/803 جتاري جزئي 

 : بوكالة  �شابقا(  الوطني  الإحت��اد  )بنك  التجاري  ابوظبي  بنك   : املرفوعة من 
عبداهلل حممد ر�شول و�شركاوؤه   �شد / طالل نا�شر زاهر �شعيد ال�شبلي 

تكليفي  واملت�شمن   2019/10/27 يف  امل��وؤرخ  اأبوظبي  حمكمة  كتاب  اىل  بال�شارة 
خبريا يف الق�شية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع اخلربة 
ال�شاعة 12.00 ظهرا -  املوافق 2019/11/14  املذكورة يوم اخلمي�س  الق�شية  يف 
وذلك على العنوان التايل : مكتب اخلبري : احمد ماجد لوتاه- الهالل كابيتال- 
الطابق الثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي الوطنية للتامني - مقابل ديرة �شيتي 
املذكور  املوعد  يف  للح�شور  ندعوكم  لذا   04-2999000 هاتف  بور�شعيد  �شنر- 

وتقدمي كافة مالديكم من م�شتندات ومذكرات .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )392(

الهالل كابيتال
اعالن ن�شر اجتماع خربة   

العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

 يف الدعوى رقم 2019/2408 امر اداء 
اىل املدعى عليه/ 1- الربق للتنظيف بالبخار 2-راجي�س �شيف برا�شاد  جمهويل حمل 
القامة  مبا ان املدعي/ملتى في�س فيول للتجارة - �س ذ م م وميثله / ب�شار عبداهلل علي 
ابراهيم امل�شايبة - طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 
2019/10/14 بالزام املدعى عليهما / الربق للتنظيف بالبخار وراجي�س �شيف برا�شاد 
 47115 مبلغ  م  م  ذ  �س   - للتجارة  فيول  في�س  /ملتى  للمدعية  بالت�شامن  يوؤديا  ب��ان 
درهم )�شبعة واربعون الفا ومائة وخم�شة ع�شر درهما ( والفائدة القانونية 9% �شنويا 
من تاريخ املطالبة الق�شائية يف 2019/10/10 حتى متام ال�شداد والر�شوم وامل�شاريف 
ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خالل 15 

يوم من اليوم التايل لن�شر هذا العالن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/854 جتاري كلي                                              
اىل املدعي عليه/1- �شركة برون الإمارات للمقاولت وال�شناعة - ذ م م  جمهول حمل القامة 
بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  م(  م  )ذ  العامة  للمقاولت  ريالين�س   / املدعي  اأن  مبا 
العامة  املذكورة اعاله ل�شالح/ ريالين�س للمقاولت  املنعقدة بتاريخ 2019/7/10 يف الدعوى 
)ذ م م( - اأول : بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )1.048.488.53( مليون وثماين 
القانونية  والفائدة   ، فل�شا  واربعمائة وثماين وثمانون درهم وثالثة وخم�شون  الف  واربعون 
بواقع 9% �شنويا من تاريخ 2018/10/31 وحتى متام ال�شداد. ثانيا : بعدم قبول طلب �شحة 
وامل�شروفات  بالر�شوم  والزمتها  301/2019 ججز حتفظي جتاري  التحفظي   وتثبيت احلجز 
املحاماة.    حكما مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل  اتعاب  الف درهم مقابل  ومبلغ 
ال�شيخ  ال�شمو  با�شم �شاحب  الع��الن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثالثني 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/3921 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1-يه ا�س تي تيليكوم - �س ذ م م 2-علي �شليمان مراد عبداهلل 
الإ�شالمي  دبي  بنك  املدعي/  ان  القامة مبا  البلو�شي - جمهويل حمل  الطاهر 
�شركة م�شاهمة عامة - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليهم بالت�شامن والت�شامم والتكافل مببلغ وقدره )518.833.04 درهم( والر�شوم 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها 
 Ch1.C.13 جل�شة يوم الإثنني  املوافق 2019/11/11 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/3923 جتاري جزئي                 

اىل امل��دع��ي عليه /1-ع��ب��دامل��ل��ك ف��ري��د عبدامللك حممد جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ بنك دبي التجاري )�س م ع( قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره )214.065.95( )مائتان واربعة ع�شر 
والفوائد   2019/9/1 تاريخ  يف  كما  فل�س(  وت�شعون  وخم�شة  دره��م  و�شتون  وخم�شة  الف 
رفع  تاريخ  الدعوىومن  رفع  تاريخ  وحتى   2019/9/1 تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 
الدعوى وحتى ال�شداد التام مع �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة لتعلق الدعوى 
بدين جتاري والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الإثنني 
املوافق 2019/11/11 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/4087 جتاري جزئي                 

م م  جمهول حمل  ذ  العامة - �س  �شيز للتجارة  اأوف��ر  املدعي عليه / 1- جولدن  اىل 
روي��ال كيك�س لتح�شري احللويات وميثله / وج��دان عبداهلل  املدعي/  ان  القامة مبا 
بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�شويدي  �شهاب  اأب��و  حممد 
قانونا/ حممد  م وميثلها  م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  �شيز  اأوف��ر  املدعي عليها جولدن 
ن�شيور بن امور مببلغ وقدره )16.991.52 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة   9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم الأحد  املوافق  2019/11/24  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch1.C.13

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• اأبوظبي-الفجر:

املوؤ�ش�شة  الإم�����ارات،  موؤ�ش�شة  اأع��ل��ن��ت 
ال��وط��ن��ي��ة ال���ت���ي ت��ه��ت��م مب���ج���ال رفع 
امل�شوؤولية  وتر�شيخ  ال�شباب  ك��ف��اءات 
العام  ال���ق���ط���اع���ني  ب����ني  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
واخلا�س، عن انتهاء مرحلة التحكيم 
ل�شباب  الإم������ارات  مل�����ش��اب��ق��ة  الأخ�����رية 
اخلليج العربي 2019، والتي تهدف 
اإىل ت�شجيع ال�شباب على التحلي بروح 
وم�شروعات  اأف��ك��ار  وت��ط��وي��ر  امل��ب��ادرة 
تاأثري  حت���دث  جمتمعية  وم���ب���ادرات 
اإي����ج����اب����ي م���ل���م���و����س وم���������ش����ت����دام يف 

جمتمعاتهم.
تاأهلت  ال��ت��ي   14 ال������  ال��ف��رق  عر�شت 
اأمام  م�شروعاتهم  النهائية  للمرحلة 
وال��ت��ي �شمت  جل��ن��ة حتكيم اجل��ائ��زة 
العفيفي،  اأدي�����ب  ال���دك���ت���ور  م���ن  ك����اًل 
للم�شاريع  الوطني  ال��ربن��ام��ج  مدير 
الذراع  واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة 

ال�شغرية  امل�شاريع  ملجل�س  التنفيذي 
واملتو�شطة، و الدكتور �شيف ال�شّعايل 
احلا�شنة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر 
والعقود الإجتماعية هيئة امل�شاهمات 

املجتمعية )معاً(،
التنفيذي  املدير  البو�شعيدي،  ون��ربة 
ال�شابة،  العربية  القيادات  يف موؤ�ش�شة 
باملركز  ال��ف��ائ��ز  ال�����ش��م��ري  وع���ب���داهلل 
ل�شباب  الإم������ارات  ج��ائ��زة  ال��ث��اين يف 

اخلليج العربي 2017.
�شيتم الإعالن عن الفائزين الثالثة 
باملركز  ال��ف��ائ��ز  يح�شل  ح��ي��ث  ق��ري��ًب��ا 
 70 قدرها  مالية  جائزة  على  الأول 
األ����ف دره���ًم���ا اإم���ارات���ًي���ا ف��ي��م��ا يح�شل 
األف   50 على  الثاين  باملركز  الفائز 
وي��ح�����ش��ل �شاحب  اإم���ارات���ًي���ا  دره���ًم���ا 
درهًما  األ���ف   25 ال��ث��ال��ث على  امل��رك��ز 

اإمارتًيا.
وت�����ق�����دم اجل������ائ������زة ك����ذل����ك ال����دع����م 
للفائزين من خالل �شراكات موؤ�ش�شة 

يح�شل  اإذ  ال�شراتيجية،  الإم����ارات 
الفائزون على التوجيه والرعاية من 
ال�شابة،  العربية  ال��ق��ي��ادات  موؤ�ش�شة 
بالإ�شافة اإىل ع�شوية ملدة عام كامل 
ال��ت��ك��ال��ي��ف جل��م��ي��ع اخلدمات  م��ع��ف��اة 
الدولية  املعار�س  يف  “امل�شاركة  مثل 

التجارية وح�شور  والبعثات  واملحلية 
�شواء  املتخ�ش�شة  التدريبية  ال��دورات 
اخلارجي،  اأو  امل��ح��ل��ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
ف�����ش��اًل ع���ن اإم��ك��ان��ي��ة ال���و����ش���ول اإىل 
امل���ن���اق�������ش���ات احل���ك���وم���ي���ة الحت����ادي����ة 
ملدة  )م��ك��ت��ب(  عمل  م�شاحة  وت��وف��ري 

وزارة  برنامج  من  مقدمة  اأ�شهر   3
القت�شاد الوطني للم�شاريع واملن�شاآت 
بالإ�شافة  وامل���ت���و����ش���ط���ة  ال�������ش���غ���رية 
اإىل ح�����ش��ور خم��ي��م ت��دري��ب��ي ملُ����دة 5 
واملهارات  ب��اخل��ربات  لتزويدهم  اأي���ام 
م�شروعاتهم  لإط���������الق  ال�����الزم�����ة 

اخل��ا���ش��ة.  ت��ه��دف ج��ائ��زة الإم�����ارات 
دعم  اإىل  ال���ع���رب���ي  اخل��ل��ي��ج  ل�����ش��ب��اب 
الريادة  وم����ه����ارات  ق�����درات  وحت��ف��ي��ز 
منطقة  يف  ال�شباب  لدى  الجتماعية 
وُم�����ش��اع��دت��ه��م ع��ل��ى تطوير  اخل��ل��ي��ج 
للتحديات  ت�شتجيب  مبتكرة  ح��ل��ول 

يواجهونها،  ال����ت����ي  الج���ت���م���اع���ي���ة 
لإحداث  ال���الزم  بالدعم  وت��زوي��ده��م 
وم�شتدام  اإي��ج��اب��ي  اج��ت��م��اع��ي  ت��اأث��ري 
جمتمعاتهم  ع���ل���ى  ب���ال���ن���ف���ع  ي����ع����ود 

وبلدانهم.
امل����ه����ريي، املدير  ال�����ش��ي��د م��ه��ن��ا  ه���ن���اأ 
التنفيذي لل�شوؤون الإدارية والعمليات 
امل�شارك  ال�شباب  الإم���ارات  مبوؤ�ش�شة 
ال�شباب  بكل  فخورون  قائاًل:” نحن 
امل�������ش���ارك يف اجل����ائ����زة واأمت����ن����ى لهم 
ا�شراكهم  فمجرد  التوفيق،  جميًعا 
يف اجل����ائ����زة ي����وؤك����د ان���ه���م ع���اق���دون 
اأثر  اإحداث  العزم على التغيري وعلى 

اجتماعي اإيجابي«.
موؤ�ش�شة  ت���وؤم���ن   “ امل���ه���ريي:  وق����ال 
بروح  ال�����ش��ب��اب  حت��ل��ي  اأن  الإم��������ارات 
امل���ب���ادرة ه���و ط��ري��ق��ه��م لإح�����داث اأثر 
اإيجابي ملمو�س وُم�شتدام يف املُجتمع، 
لذا، نعمل دائًما على ت�شجيع ال�شباب 
ومبادرات  وم�شروعات  اأفكار  لتطوير 

للتحديات  ُمبا�شر  ب�شكل  ت�شتجيب 
املجتمعية التي تواجههم«.

واأك��د اأن اإط��الق اجلائزة جاء منذ 4 
قدرات  دع��م وحتفيز  ب��ه��دف  ���ش��ن��وات 
لدى  الجتماعية  ال��ري��ادة  وم��ه��ارات 
واليوم  اخل��ل��ي��ج،  منطقة  يف  ال�شباب 
اأ���ش��ب��ح��ت اجل���ائ���زة واح�����دة م���ن اأهم 
اجل��وائ��ز يف جم��ال ري���ادة الأع��م��ال يف 

املنطقة.
النجاح  قائاًل:” ه��ذا  حديثه  واأن��ه��ى 
ال����دع����م  ل�������ول  ل���ي���ت���ح���ق���ق  ي����ك����ن  مل 
القيادة  م���ن  امل��ت��وا���ش��ل��ة  وال���رع���اي���ة 
بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  و�شمو  الر�شيدة، 
زايد اآل نهيان، وزير اخلارجية رئي�س 
الإم�������ارات،  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
جمل�س  لأع�����ش��اء  احلثيثة  وامل��ت��اب��ع��ة 
بالإ�شافة  الإم�����ارات،  موؤ�ش�شة  اإدارة 
اإىل ج��ه��ود وم�����ش��اه��م��ات ���ش��رك��ائ��ن��ا يف 
اأ�شكال  كافة  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  ال��ربام��ج 

الدعم املايل والتقني للجائزة«.

•• ابوظبي-وام:

باملبادرات  ح��اف��اًل   2019 ع��ام  ك��ان 
وزارة  جلنة  اأطلقتها  التي  الداخلية 
اخلارجية والتعاون الدويل لل�شعادة 
والبتكار لإ�شعاد موظفي الوزارة من 
خالل و�شع اأول ا�شراتيجية خا�شة 
بالبتكار للوزارة حيث نفذت اللجنة 
ع���ددا م��ن الن�����ش��ط��ة وامل���ب���ادرات فى 
لعام  خطة  و�شعت  فيما  املجال  ه��ذا 
2020 يف اإطار تطلعاتها امل�شتقبلية 
الأفكار  تنفيذ  عملية  لتنظيم  وذلك 
واإبراز  وال�شعادة  بالبتكار  اخلا�شة 
يف  واإجنازاتهم  ال��وزارة  موظفي  دور 
عن  ف�شاًل  وال�شعادة  البتكار  جمال 
متكينهم واإ�شراكهم يف عملية تنفيذ 

الأفكار املقرحة.
الأ�شول  اأه����م  م���ن  الأف������راد  وي��ب��ق��ى 
القّيمة لدى املوؤ�ش�شات التي يعملون 
بها نظراً ملا يتمتعون به من اإمكانات 
ت�شاعدهم يف حتقيق اإجنازات كربى 
ال�شبل والظروف  اإذا ما توّفرت لهم 
ال��داع��م��ة ل��ذل��ك. ف��ك��ل ف���رد يف بيئة 
بناًء  خمتلفاً  م��ن��ظ��وراً  ي��ق��ّدم  العمل 
احلياة،  وخ���ربات���ه يف  ع��ل��ى جت��رب��ت��ه 
اإيجابي من خالل  اأثر  فيمكنه ترك 

العمل الذي يقوم به.
وحتر�س دولة الإم��ارات على توفري 
ال�شعادة والرخاء والرفاهية ل�شعبها 
ولتعزيز  اأر����ش���ه���ا.  ع��ل��ى  وامل��ق��ي��م��ني 
ال��دول��ة بتعيني معايل  ق��ام��ت  ذل���ك، 
عهود الرومي وزيرة دولة لل�شعادة يف 
2016، كما اعتمدت الربنامج  عام 
والذي  والإيجابية  لل�شعادة  الوطني 

ال�شيا�شات  م����ن  جم���م���وع���ة  ي�����ش��م 
واخل���دم���ات ال��ت��ي ت��ع��زز م��ن اأمن���اط 

احلياة الإيجابية.
لروؤية  ال��وط��ن��ي��ة  ل��الأج��ن��دة  ووف���ق���اً 
الإمارات “جمتمع متالحم حمافظ 
دولة  حكومة  ت��ه��دف  هويته”،  على 
اأف�شل  ب����اأن ت��ك��ون ���ش��م��ن  الإم������ارات 
بحلول  ال�����ع�����امل  يف  دول  خ���م�������س 
ال�شعادة  ملوؤ�شر  وفقاً  وذلك   ،2021
الفرد  تقييم  يقي�س  وال���ذي  ال��ع��امل��ي 
والر�شا عن احلياة  املعي�شة،  مل�شتوى 
ي�شتند  ل��ل��راأي  ا�شتطالع  خ��الل  م��ن 
ع��ل��ى حم����اور حُم�����ددة م��ث��ل: الناجت 
الواحد،  ل��ل��ف��رد  الإج����م����ايل  امل��ح��ل��ي 
املتوقع،  ال�شحي  ال��ع��م��ر  وم��ت��و���ش��ط 
اأخ����رى مثل  ب��الإ���ش��اف��ة اإىل حم���اور 
ال��دع��م الج��ت��م��اع��ي، وح��ري��ة تقرير 
والكرم  احل���ي���اة،  يف  ال���ف���رد  خ���ي���ارات 

املعي�شي، والف�شاد.
وزارة  ق����ام����ت  الإط������������ار،  ه������ذا  ويف 

بت�شكيل  الدويل  والتعاون  اخلارجية 
ال�����ش��ع��ادة والب��ت��ك��ار يف تاريخ  جل��ن��ة 
مبوجب القرار   ،2019 يناير   30
الوزاري رقم 60 - 1 ل�شنة 2019 
الأ�شا�شية  امل��ق��وم��ات  ه���ذه  لتفعيل 
تر�شيخ  اإىل  توؤول  روؤية  لها  فو�شعت 
يف  رائ����دة  كموؤ�ش�شة  ال�����وزارة  م��ك��ان��ة 
ال�شرق  والإب���داع يف  البتكار  جم��ايل 
يف  العمل  بيئة  جعل  واإىل  الأو���ش��ط، 

الوزارة اأ�شعد بيئة عمل.
وق��������ال ال�������ش���ي���د حم����م����د اإب����راه����ي����م 
ال�شعادة  جلنة  رئي�س   – ال��ظ��اه��ري 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س   – والب���ت���ك���ار 
جلنة  ت�����ش��ك��ي��ل  “جاء  ل���ل�������ش���ع���ادة: 
اأع�شاء  بع�شوية  والبتكار  ال�شعادة 
والقطاعات،  الإدارات  خمتلف  م��ن 
ا�شراتيجيتها  ا����ش���ت���م���دت  ح���ي���ث 
اخلارجية  وزارة  ا�شراتيجية  م��ن 
والتعاون الدويل. ونفتخر بامل�شاريع 
واملبادرات التي مت تنفيذها خالل عام 

ومبادرات  م�شاريع  ولدينا   ،2019
اأك����رب ق���ادم���ة و���ش��ت��ك��ون ل��ي�����س فقط 
دي���وان  م��وظ��ف��ي  وت��ن��ف��ي��ذ  بتخطيط 
باإ�شراك موظفي  ال��وزارة، واإمنا  عام 
ال������وزارة ال��ع��ام��ل��ني يف ال��ب��ع��ث��ات ويف 
مكاتب ال��وزارة الفرعية يف الإمارات 

الأخرى.
ال��ت��ي تعمل  امل��خ��رج��ات  ان  وا����ش���اف 
اللجنة على حتقيقها تت�شمن زيادة 
امل��ط��ب��ق��ة يف جمال  الأف����ك����ار  ن�����ش��ب��ة 
موؤ�شر  ورف�����ع  والب���ت���ك���ار  ال�������ش���ع���ادة 
الب��ت��ك��ار يف ج��ائ��زة حممد ب��ن را�شد 
عن  ف�شاًل  املتميز  احلكومي  ل��الأداء 
ت���اأه���ي���ل م��وظ��ف��ني م��ت��خ�����ش�����ش��ني يف 
جمال البتكار ورفع م�شتوى �شعادة 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  موظفني 

الدولة.
باملبادرات  2019 حافاًل  ع��ام  وك��ان 
الداخلية التي اأطلقتها جلنة ال�شعادة 
والبتكار لإ�شعاد موظفي الوزارة من 

خالل و�شع اأول ا�شراتيجية خا�شة 
والتعاون  لوزارة اخلارجية  بالبتكار 
اللجنة  اأ�����ش����رك����ت  ح���ي���ث  ال���������دويل 
�شعار  ت�شميم  يف  ال�����وزارة  م��وظ��ف��ي 
ال��ل��ج��ن��ة م���ن خ����الل م�����ش��اب��ق��ة حيث 
الفعاليات  من  ع��دداً  اللجنة  نظمت 
ال��ت��وع��وي��ة يف ح���ول الب��ت��ك��ار ومنها 
“جتربة  عنوان  حتت  نقا�شية  حلقة 
مبادرة  �شمن  اندرجت  دبلوما�شي” 
ابتكار” وا�شت�شافت خاللها  “�شاعة 
نائب  امل��ن�����ش��وري،  علي  مطر  ال�شيد 
رئي�س بعثة الدولة يف كانربا فتحّدث 

عن البتكار يف الدبلوما�شية.
وال�شعادة  الب���ت���ك���ار  جل��ن��ة  وع���ق���دت 
التنمية  دائ���������رة  م�����ع  وب����ال����ت����ع����اون 
ور�شة  اأب����وظ����ب����ي  يف  الق���ت�������ش���ادي���ة 
الفكرية  امل���ل���ك���ي���ة  ح�����ول  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
وخ���دم���ات ب��رن��ام��ج ت��ك��ام��ل وذل���ك يف 
ال���وزارة. وح�شر اجلل�شة  دي��وان عام 
والدبلوما�شيني  امل�شوؤولني  من  عدد 

واملوظفني ومت خاللها �شرح مفهوم 
حلمايتها  واحل��اج��ة  الفكرية  امللكية 
ب���راءات الخراع  م��ن خ��الل حقوق 
التجارية  والعالمات  الن�شر  وحقوق 

وحقوق الت�شميم.
كما عقدت اللجنة اأول جل�شة ع�شف 
الريا�س  الدولة يف  �شفارة  ذهني مع 
اأول  يف م��و���ش��وع الب���ت���ك���ار، واأع������ّدت 
دبلوم  اأطلقت  كما  للمقرحات  دليل 
الب��ت��ك��ار و���ش��ارك��ت م��ع مركز حممد 
بن را�شد لالبتكار احلكومي يف رحلة 
الب���ت���ك���ار ك���ان���ت وج��ه��ت��ه��ا ال���ولي���ات 

املتحدة الأمريكية.
اإىل  الأق��رب  للمبادرات  بالن�شبة  اأم��ا 
ال�شعادة،  لقيمة  الج��ت��م��اع��ي  ال�شق 
فاأطلقت الربنامج ال�شيفي لالأطفال 
اأطفال  م���ن  ا���ش��ت��ق��ب��ل ع�����دداً  وال�����ذي 
موظفي الوزارة على مدى اأ�شبوعني 
الرفيهية  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات  ح���اف���ل���ني 
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة ف�����ش��اًل عن 

اأخرى  اجتماعية  م���ب���ادرات  اإط����الق 
وم��ن��ه��ا ت���وزي���ع ب��ط��اق��ة ف���زع���ة على 

جميع موظفي الوزارة.
الأ�شرّية  الأوا���ش��ر  تعزيز  �شبيل  ويف 
ملنت�شبي الوزارة قامت اللجنة بتعميم 
امل���دار����س على  اإىل  ال���ع���ودة  ���ش��ي��ا���ش��ة 
الوزراء  جمل�س  كان  حيث  املوظفني 
برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
دبي، رعاه اهلل، قد اعتمد الدوام املرن 
للموظفني يف احلكومة الحتادية يف 
بالعام  اخلا�شة  والظروف  املنا�شبات 
دور  ب��ه��دف تفعيل  وذل���ك  ال��درا���ش��ي 
الآباء والأمهات يف العملية الربوية 
الأ�شري  التالحم  م�شتويات  وتعزيز 
اجلديدة  املبادرة  وتاأتي  املجتمع.  يف 
املدار�س«  اإىل  »العودة  �شيا�شة  �شمن 
التي اأطلقتها احلكومة الحتادية مع 
بداية العام الدرا�شي احلايل مببادرة 

لل�شعادة  ال���وط���ن���ي  ال���ربن���ام���ج  م���ن 
التي�شري  ب���ه���دف  احل����ي����اة  وج��������ودة 
ع��ل��ى الآب����اء والأم���ه���ات ال��ع��ام��ل��ني يف 
جهود  يدعم  ما  الحتادية  احلكومة 
احلكومة يف تطوير النظام التعليمي 
يف ال��دول��ة و���ش��وًل ل��روؤي��ة الإم����ارات 

.2071 ومئويتها   2021
يف  والبتكار  ال�شعادة  جلنة  واأطلقت 
الدويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
ال�شّحية ومنها  امل��ب��ادرات  م��ن  ع���دداً 
وذلك  للرفع  القابلة  املكاتب  توزيع 
العمل  ب��ي��ئ��ة  يف  ال�����ش��ح��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
بالتعاون  ال�شهر”  “فوالة  وم��ب��ادرة 
اخلارجية  وزارة  �شباب  جمل�س  م��ع 
وذل������ك �شمن  ال��������دويل  وال����ت����ع����اون 
اإ�شعاد  اإىل  الهادفة  اللجنة  مبادرات 
ال��وع��ي ال�شحي،  امل��وظ��ف��ني وت��ع��زي��ز 
وتقام “فوالة ال�شهر” يف اآخر خمي�س 
الدخول  ب��واب��ات  ع��ن��د  ك��ل �شهر  م��ن 
الوزارة.  ع��ام  دي��وان  ملبنى  الرئي�شية 
ك��م��ا وج����اءت م���ب���ادرة ف��وال��ة لتدعم 
ال�شراتيجية  اأه��داف  اأول  لتحقيق 
اأطلقها  التي  الوطنية جلودة احلياة 
وجودة  لل�شعادة  الوطني  ال��ربن��ام��ج 
لت�شجيع   ،2019 اأب��ري��ل  يف  احل��ي��اة 
تبني اأ�شلوب احلياة ال�شحي والن�شط، 
كما تن�شجم مع روؤية دولة الإمارات 
ح�شاب  اإ����ش���اف���ة  مت  ك��م��ا   .2021
يف  والب��ت��ك��ار  ال�شعادة  للجنة  خا�س 
ن��ظ��ام الأر���ش��ف��ة الإل��ك��رون��ي��ة حيث 
ك��ان��ت جل��ن��ة ال�����ش��ع��ادة والب��ت��ك��ار هي 
م�شتنداتها  باأر�شفة  تقوم  جلنة  اأول 
�شبيل  وذلك يف  الإلكروين  بال�شكل 

توثيق البتكارات احلكومية.

•• دبي -وام:

اأع��ل��ن م��رك��ز ح��م��دان ب��ن حممد لإح��ي��اء ال���راث اأم�����س الأول 
الق�شة  م�شابقة  م��ن  الثالثة  ال���دورة  يف  الفائزين  اأ�شماء  ع��ن 
الق�شرية وذلك �شمن حفل تكرمي خا�س اأقيم يف جناح املركز 
مبعر�س ال�شارقة الدويل للكتاب الذي ت�شتمر فعالياته لغاية 

اجلاري. نوفمرب   11
وكّرم �شعادة عبد اهلل حمدان بن دملوك، الرئي�س التنفيذي ملركز 
حمدان بن حممد لإحياء الراث الفائزين بامل�شابقة بح�شور 
والطلبة واحل�شور  الأم��ور  واأول��ي��اء  امل�شوؤولني  ع��دد كبري من 
يف  جهودها  على  الها�شمي،  بديعة  ال��دك��ت��ورة  تكرمي  مت  حيث 

نظمها  التي  التدريبية  الور�س  العام عرب  الطلبة هذا  تدريب 
املركز.

و قال عبد اهلل حمدان بن دملوك ان م�شابقة الق�شة الق�شرية 
اإدارة البحوث والدرا�شات، وحققت هذه  اأهم فعاليات  تعد من 
امل�شابقة جناحاً كبرياً يف الأعوام الثالثة املا�شية، ومت اإدراجها 

�شمن خطط العمل ال�شنوية على اأجندة الإدارة واملركز .
واأ�شاف بن دملوك ان الق�ش�س املقدمة يف م�شابقة هذه الدورة، 
تك�شف حرفية عالية للم�شاركني وكان م�شتوى الأعمال �شابقاً 
لأعمارهم، وهو اأمر يدعو للفخر وي�شجعنا على ال�شتمرار على 
مفتوحة  امل�شابقة  ان  اىل  م�شريا  الثقايف  الربوي  النهج  هذا 
جلميع اجلن�شيات العربية وتعزز من اأهمية اللغة العربية على 

م�شتوى الطلبة واملدار�س احلكومية واخلا�شة يف دبي.
ال��ث��ال��ث��ة م��ن م�شابقة الق�شة  ال����دورة  اأط��ل��ق  امل��رك��ز ق��د  وك���ان 
وطالبات  لطالب  واملوجهة  املا�شي،  مار�س  �شهر  يف  الق�شرية 
الكتابة،  املدار�س احلكومية واخلا�شة من املوهوبني يف جمال 
 10 وبالتعاون مع منطقة دبي التعليمية ووقع الختيار على 
مدار�س و مت تكرمي املدار�س التالية: مدر�شة الرازي للتعليم 
اخل��ا���ش��ة، مدر�شة ماريا  – ب��ن��ني، مدر�شة الحت���اد  الأ���ش��ا���ش��ي 

القبطية للتعليم الثانوي – بنات، مدر�شة دبي الدولية.
عمريتني  ف��ئ��ت��ني  م��ن  امل���دار����س  ط���الب  امل�����ش��اب��ق��ة  ت�شتهدف  و 
خمتلفتني وهما احللقة الثانية “12 – 14 �شنة”، واملرحلة 

الثانوية “15 – 17 �شنة«.

حمدان بن حممد لإحياء الرتاث يكرم الفائزين يف م�سابقة الق�سة الق�سرية

جلنة وزارة اخلارجية لل�سعادة والبتكار حتقق عددا من الجنازات فى 2019 وت�سع خطة 2020 للتطلع للم�ستقبل

موؤ�س�سة الإمارات تعلن عن انتهاء مرحلة التحكيم الأخرية جلائزة الإمارات ل�سباب اخلليج العربي 2019

•• ال�سارقة-الفجر:

ال�38 التي  ال��دويل للكتاب يف دورت��ه  يوا�شل معر�س ال�شارقة 
اجلاري،  نوفمرب  من   9 حتى  للكتاب،  ال�شارقة  هيئة  تنظمها 
بال�شعر  املتخ�ش�شة  الثقافية  الفعاليات  م��ن  جمموعة  عقد 
والأدب والرواية بح�شور نخبة من الأدباء الإماراتيني والعرب 

والعامليني، بينهم حائزون على جوائز اأدبية عاملية كبرية.

�شارك  )تقا�شيم(  بعنوان  �شعرية  اأم�شية  الثقايف  املقهى  و�شهد 
وال�شاعرة  الهدية،  اهلل  عبد  الإم��ارات��ي  ال�شاعر  م��ن  ك��ل  فيها 
امل�شرية هبة الفقي، وح�شرها عدٌد كبري من جمهور املعر�س 

ومتذوقي ال�شعر العربي.
واحلنني  والع�شق  التاريخ  مو�شوعات  ح��ول  ال�شاعران  وط��اف 
وامل��راأة والهم العربي، كما تغنيا بحوا�شر بع�س املدن العربية 

والإ�شالمية العريقة كالقد�س وبغداد وجلفار.

واأن�����ش��د ال�����ش��اع��ر الإم����ارات����ي ع��ب��د اهلل ال��ه��دي��ة جم��م��وع��ة من 
ال��روح، عربية  يا عذبة  اأم�شي،  بينها: جلفار، عيناك،  ق�شائده 

اجلدين، ومن اأبياتها: 
اأ���ش��وق خطى دروب���ي امل��ث��ق��ل��ة        ببنات اف��ك��اري و�شيل  اأم�شي 

الأ�شئلة
اأم�����ش��ي وح���ويل ال��ت��ي��ه اأ���ش��ب��َل ل���ي���لَ���ه       ح��زن��اً وع��رب��د باجلراح 

املوغلة

وح���دي اأط����وف ال��ه��م دون م���دي���ن���ت���ي         م��ذ ���ش��رع��ت اأبوابها 
للبلبلة

بعك�س  وجهتها  لي�شوق  ال����ن����وى         قافلة  ع���راب  وا�شتقبلت 
البو�شلة

اأما ال�شاعرة هبة الفقي فقد اأن�شدت من ق�شائدها: موال ع�شق، 
�شقوط، من يل �شواك؟، ما عدت ليلى، طواف بذاكرة ال�شوق، 

خمر ال�شعادة، ومنها:

قلبي يغازل �شراً كل ما ف��ي��ه           والعني تنظر ما يف القلب 
اأخفيه

بع�شي تناثر يف اأرجاء ب�شمته       وذاب كلي بلحن ال�شحر من 
فيه

ما كنت اأعلم اأن ال�شعر معجزًة         حتى راأيتك بالأنغام ترويه
اأين ولو ح��اول الع�شاق ترجمتي        حرف ع�شي و�شري بني 

اأيديه 

ا�ضت�ضافت ال�ضاعرين عبد اهلل الهدية وهبة الفقي

تقا�سيم ال�سعر جتمع الق�سيدة الإماراتية وامل�سرية يف ال�سارقة الدويل للكتاب
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اأخبـار الإمـارات
هيئة تطوير معايري العمل بال�سارقة تبحث التعاون مع اجلمعية البنغالية

•• ال�سارقة -وام :

بحث �شعادة �شامل يو�شف الق�شري رئي�س 
بال�شارقة  ال��ع��م��ل  م��ع��اي��ري  ت��ط��وي��ر  هيئة 
خ���الل ل��ق��ائ��ه اأم�����س وف����داً م��ن اجلمعية 
ال��ب��ن��غ��ال��ي��ة يف ال�����ش��ارق��ة ب��رئ��ا���ش��ة حممد 
يف  التعاون  اجلمعية  رئي�س  الب�شري  عبد 
والجتماعية  الثقافية  الأن�شطة  تفعيل 
واطلع   . البنغالية  للعمالة  والريا�شية 
الوفد الزائر على ن�شاأة الهيئة و�شيا�شتها 
وخ��ط��ت��ه��ا ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة ال���ه���ادف���ة اإىل 
ال�شارقة  اإم�����ارة  يف  ال��ع��م��ل  بيئة  حت�شني 

العمل  ال���الزم لأ�شحاب  ال��دع��م  وت��ق��دمي 
والعمال يف الإمارة.

مبر�شوم  اأن�شاأت  قد  الهيئة  اأن  اإىل  واأ�شار 
ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأ����ش���دره  اأم����ريي 
القا�شمي  ب��ن حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان  ال��دك��ت��ور 
ال�شارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 
انطالقاً من حر�س على توفري بيئة عمل 
مبدعة ومثالية يف اإمارة ال�شارقة و تقدمي 
الدعم لأ�شحاب العمل والعمال بالتعاون 
املعنية  احلكومية  اجلهات  مع  والتن�شيق 
مب�شتوى  للنهو�س  اخل��ا���ش��ة  وامل��ن�����ش��اآت 
الذي  التطور  ومواكبة  القطاع  ه��ذا  اأداء 

ت�شهده اإمارة ال�شارقة ب�شكل خا�س ودولة 
الإمارات ب�شكل عام.

ت��ه��دف اإىل توفري  ال��ه��ي��ئ��ة  ب���اأن  واأ����ش���اف 
بالتعاون  للعمال  ال��الزم��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
املعنية  احلكومية  اجلهات  مع  والتن�شيق 
واملن�شاآت اخلا�شة واقراح ال�شراتيجيات 
ل��ت��ط��وي��ر معايري  ال���الزم���ة  وال�����ش��ي��ا���ش��ات 
�شكن  وجممعات  مرافق  وتطوير  العمل 
الالزمة  العامة  املعايري  واق��راح  العمال 
النواحي  م��ن  العمالية  ال��ك��وادر  لتاأهيل 
العمال  م�شتوى  وتطوير  واملهنية  الفنية 

ثقافياً وفكرياً و�شحياً .

جائزة ال�سارقة لالت�سال احلكومي تتو�سع عامليا وت�ستحدث 8 فئات جديدة

واأبدعت  للبيانات  ا�شتخدام  اأف�شل 
تو�شيل  ب��ه��دف  ع��ر���ش��ه��ا  ف��ن��ون  يف 
الفئات  ت�������ش���م  ك���م���ا  امل����ع����ل����وم����ات. 
لزيادة  فكرة  اأف�شل  فئة  اجل��دي��دة، 
/التاأثري/،  امل�شتقبل  اأجيال  اإ�شراك 
يعمل يف  اأو فريق  اإىل هيئة  ومُتنح 
حملة اأثبتت زيادة التفاعل من ِقبل 
جماهري خمتلفة من جيل ال�شباب 
�شراكة  ������ح  اأجّنَ وف���ئ���ة  وال���ي���اف���ع���ني، 
للتوا�شل املجتمعي، ومُتنح اإىل هيئة 
اأثبتت جناح حملة ما بالعتماد على 
�شراكة مبتكرة بني طرفني اأو اأكرث، 
للتعامل مع  م��ب��ادرة  اأف�����ش��ل  وف��ئ��ة 
للهيئات  ومُت��ن��ح  املفربكة،  الأخ��ب��ار 
لتحليل  ناجحة  اأدوات  ط��ّورت  التي 

املعلومات ور�شد للمزيف منها.

•• ال�سارقة-واأم:

لالت�شال  ال������دويل  امل���رك���ز  ك�����ش��ف 
احلكومي، التابع للمكتب الإعالمي 
حلكومة ال�شارقة، عن تو�شيع نطاق 
جائزة ال�شارقة لالت�شال احلكومي 
جديدة  فئات   8 عاملياً، وا�شتحداث 
الفئات  بع�س  تطوير  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

املعتمدة يف الدورة ال�شابقة.
واأعلن املركز عن فتح باب الت�شجيل 
اجلائزة   م���ن  ال�����ش��اب��ع��ة  ال������دورة  يف 
اب����ت����داء م����ن 6 ن���وف���م���رب اجل�����اري 
5 دي�����ش��م��رب امل��ق��ب��ل، وذلك  ول��غ��اي��ة 
ت��ت��وزع ج��غ��راف��ي��اً على  16 ف��ئ��ة  يف 
اإم����ارة ال�����ش��ارق��ة، ودول����ة الإم�����ارات، 
اأن  على  والعامل  العربية،  واملنطقة 
يف  املتميزة  للتجارب  متاحة  تكون 
الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي، وب��ع��د اختيار 
املر�شحة  اجل��ه��ات  التحكيم  جل��ن��ة 
للم�شاركة يف اجلائزة تفتح لها باب 
تقدمي امللفات الداعمة مل�شاركتها يف 

املقبل. دي�شمرب   8
لالت�شال  ال�����دويل  امل���رك���ز  وي��ن��ظ��م 
للجائزة  ال�شابعة  ال��دورة  احلكومي 
ب���ال���ت���زام���ن م����ع امل���ن���ت���دى ال�����دويل 
الذي   2020 احلكومي  لالت�شال 
رعاية  حتت  التا�شعة  دورت��ه  تنعقد 

احل��ك��وم��ي وت�����ش��ه��ي��ل ال��ت��ف��اع��ل مع 
اجلمهور.

واأبقت اإدارة اجلائزة على ثالث فئات 
ال�شابقة  ال��دورة  من  معتمدة  كانت 
وه�����ي، ف��ئ��ة اأف�������ش���ل امل���م���ار����ش���ات يف 
الت�شال احلكومي لإمارة ال�شارقة، 
خالل  لالت�شال  اإدارة  اأف�شل  وفئة 
الأزم�������ات يف دول����ة الإم��������ارات، اإىل 
لل�شباب  م��ب��ادرة  اأف�شل  فئة  جانب 
– املنطقة  يف الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي 

العربية.
 واأكدت جواهرالنقبي، مدير املركز 
ال�����دويل ل��الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي، اأن 
تو�شيع  خ��الل  م��ن  ت�شعى  اجل��ائ��زة 
حتقيق  اإىل  اجل�����غ�����رايف  ن���ط���اق���ه���ا 
للمركز  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  الأه�����داف 
متميزة  منظومة  بناء  اإىل  الرامية 
يف فكر الت�شال احلكومي  وتطوير 
العاملي،  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  مم��ار���ش��ات��ه 
اإمارة  مكانة  تر�شيخ  يف  ي�شهم  مب��ا 
اإقليمي  كمركز  ال��ري��ادي��ة  ال�شارقة 
وع����امل����ي ي���دع���م ال���ف���ك���ر امل���ت���ق���دم يف 
يف  دوره  ويعزز  احلكومي  الت�شال 

نه�شة وتنمية املجتمعات.
" ترجم اجلائزة  واأ�شافت النقبي 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  وت��وج��ي��ه��ات  روؤى 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 

الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 

املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة.
وت�������ش���م���ل ال���ف���ئ���ات اجل�����دي�����دة من 
املجتمع"  "�شوت  ف���ئ���ة  اجل����ائ����زة 
العربية  الإم����ارات  ب��دول��ة  اخلا�شة 
اجلهة  اأو  للحملة  ومُت��ن��ح  املتحدة، 
التي اأحدثت اأكرب تاأثري يف املجتمع 
من خالل الت�شال احلكومي، وفئة 
اأحدث  اإع��الم��ي  ب��رن��ام��ج  "اأف�شل 
الذي  للربنامج  متنح  فارقاً" التي 
اأحدث تاأثرياً اجتماعياً اإيجابياً من 
التوا�شل الجتماعي  خالل و�شائل 
التقليدية.  الإع�������الم  و����ش���ائ���ل  اأو 
لالت�شال  م��ن�����ش��ق  "اأف�شل  وف���ئ���ة 
للموظف  مت��ن��ح  ال��ت��ي  احلكومي" 
الذي يظهر قدرات مثالية يف تويل 
حكومية  هيئة  يف  الت�شال  وظيفة 

بدولة الإمارات.
اأما على امل�شتوي العاملي فا�شتحدثت 
اجلائزة فئة اأف�شل �شورة اإعالمية 
ل����الت���������ش����ال احل�����ك�����وم�����ي، ومت���ن���ح 
ل�شخ�شية اأو جهة اإعالمية اأ�شهمت 
ت��اأث��ري يف وعي  اإح���داث  �شورتها يف 
اجلماهري اأو مواقفهم جتاه ق�شية 
ا�شتخدام  اأف�������ش���ل  وف���ئ���ة  م��ع��ي��ن��ة، 
اأظهرت  هيئة  اإىل  ومُتنح  للبيانات، 

فئات  خ���م�������س  اجل�����ائ�����زة  وط��������ورت 
ات�شال  اأف�����ش��ل  ف��ئ��ة  ���ش��اب��ق��ة وه����ي 
التوا�شل  و����ش���ائ���ل  ع����رب  ح���ك���وم���ي 
العربية،  امل��ن��ط��ق��ة  يف  الج��ت��م��اع��ي 
ح��ي��ث ك��ان��ت ه���ذه اجل���ائ���زة متاحة 
اأف�شل  وفئة  فقط،  اخلليج  ملنطقة 
متاحة  وهي  حكومي  ات�شال  حملة 
كانت  اأن  بعد  العامل  ح��ول  للجميع 
وفئة  الإم�����ارات،  ل��دول��ة  خم�ش�شة 
اأف�شل �شخ�شية موؤثرة عرب و�شائل 
املقت�شرة  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
كانت  اأن  بعد  الإم����ارات،  دول��ة  على 
العربي،  اخل��ل��ي��ج  مل��ن��ط��ق��ة  م��ت��اح��ة 
ملوظف  دع��م  منظومة  اأف�شل  وفئة 
الت�������ش���ال احل���ك���وم���ي  ال���ت���ي كانت 
الر�شمي.  املتحدث  على  مقت�شرة 
ا�شتخدام  اأف�������ش���ل  ف���ئ���ة  واأخ���������رياً 
التوا�شل  يف  احلديثة  للتكنولوجيا 
مقت�شرة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع��ي، 
على التطبيقات الذكية  بهدف دعم 
اآلية  وتي�شري  احل��ك��وم��ي  الت�����ش��ال 
مع  الإي��ج��اب��ي  وال��ت��وا���ش��ل  التفاعل 
اإذ اأ�شبحت هذه  الفئات امل�شتهدفة، 
الهيئات  اأو  املوؤ�ش�شات  ت�شمل  الفئة 
تطبيًقا  اأط��ل��ق��ت  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة 
ا�شتخدمت تقنية  اأو  اأو فيديو  ذكًيا 
الت�شال  دع��م  على  ت�شاعد  حديثة 

هذا املجال.
و�شمت اجلائزة يف الدورة ال�شاد�شة 
ممار�شة  اأف�����ش��ل  ه����ي،   ف��ئ��ة   14
ال�شارقة،  اإم���ارة   - حكومي  ات�شال 
اإل��ك��روين حكومي  واأف�����ش��ل موقع 
امل�شوؤولية  يف  مم���ار����ش���ة  واأف�������ش���ل 
الجتماعية واأف�شل تعامل اإعالمي 
حكومي  توا�شل  واأف�شل  اأزم���ة  م��ع 
خارج الدولة واأف�شل منظومة دعم 
حملة  واأف�شل  الر�شمي  للمتحدث 
دولة  ال�شلوك-  لتغيري  م��ب��ادرة  اأو 
الإمارات، واأف�شل تطبيق اإلكروين 
يف  �شبابية  مبادرة  واأف�شل  حكومي 
مبادرة  واأف�شل  احلكومي  الت�شال 

الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
العالقة  تعزيز  يف  ال�شارقة،  حاكم 
احلكومية  واملوؤ�ش�شات  املجتمع  بني 
واع�����ت�����م�����اد م�����ب�����داأ ال����ت����ف����اع����ل بني 
الطرفني ودعم ال�شراكة يف م�شرية 
التنمية والبناء التي يجب اأن ت�شهم 
من  املجتمعية  املكونات  كافة  فيها 

موؤ�ش�شات واأفراد".
اجل���ائ���زة  اأن  ال��ن��ق��ب��ي  واأو�����ش����ح����ت 
حت��ر���س ع��ل��ى ب��ن��اء ال��وع��ي باأهمية 
ال�شباب  ل��دى  الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي 
بهذا  الن��خ��راط  على  وت�شجيعهم 
وت�������ش���ع �شمن  امل�����ه�����م،   ال����ق����ط����اع 
املتميزة يف  اأعمالهم  دعم  اأولوياتها 

احلكومي  الت�������ش���ال  يف  اإع���الم���ي���ة 
الت�شال  يف  مم���ار����ش���ة  واأف���������ش����ل 
ا�شراتيجية  واأف�������ش���ل  ال���داخ���ل���ي 
واأف�������ش���ل حملة  ات�������ش���ال ح��ك��وم��ي 
تفاعل  واأف�������ش���ل  ات�����ش��ال ح��ك��وم��ي 
ل��الت�����ش��ال احل��ك��وم��ي ع��رب �شبكات 
التوا�شل الجتماعي- دول جمل�س 

التعاون اخلليجي.
يف  امل�شاركات  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  ي�شار 
اإطالق دورتها الأوىل  اجلائزة منذ 
2012 ولغاية دورة العام  يف العام 
م�����ش��ارك��ة منها   756 ب��ل��غ  امل��ا���ش��ي 
و255  ال�شارقة  اإم���ارة  من   337
من باقي اأنحاء الدولة و164 من 

•• ابوظبي -وام:

وزارة اخلارجية  دول��ة مبكتبه يف  وزي��ر  ن�شيبة  اأن��ور  زك��ي  ا�شتقبل معايل 
والتعاون الدويل ام�س معايل اأمادو با وزير خارجية جمهورية ال�شنغال 
اأن���ور ن�شيبة بالعالقات  ال���ذي ي���زور ال��ب��الد ح��ال��ي��ا. واأ���ش��اد م��ع��ايل زك��ي 
دولة  اهتمام  املجالت معربا عن  �شتى  وال�شنغال يف  الإم���ارات  دول��ة  بني 
يف  وكذلك  الثقافية  و  التعليمية  امل��ج��الت  يف  التعاون  بتعزيز  الإم���ارات 
اطار الفرانكوفونية والدبلوما�شية العامة والتدريب . واأكد على اأهمية 
يف  عقد  ال��ذي  وال�شنغال  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني  امل�شركة  اللجنة  اجتماع 
اأبوظبي �شباح ام�س ، ملا له من نتائج تعزز التعاون الثنائي بني البلدين 
ال�شديقني. من جانبه اأكد معايل اأمادو با حر�س بالده على اآفاق التعاون 
مع دولة الإمارات يف خمتلف املجالت م�شيدا بدعم دولة الإمارات لق�شايا 
التنمية وال�شالم والتدريب والتعليم يف جمهورية ال�شنغال. ح�شر اللقاء 
�شعادة يعقوب احلو�شني م�شاعد الوزير ل�شوؤون املنظمات الدولية و�شعادة 

اإبراهيم �شوري �شيال �شفري جمهورية ال�شنغال لدى الدولة .

انطالق اأعمال امللتقى الثاين للمدار�س املنت�ضبة لليون�ضكو بال�ضارقة

وزارة الرتبية والتعليم ت�ستهدف 121 مدر�سة يف الدولة لتعزيز املمار�سات التعليمية
 •• ال�سارقة-الفجر: 

لليون�شكو  املنت�شبة  للمدار�س  الثاين  امللتقى  اأعمال  الأول،   اأم�س  انطلقت 
والذي يقام برعاية معايل ح�شني احلمادي وزير الربية والتعليم، وتنظمه 
 121 �شبكة املدار�س املنت�شبة لليون�شكو التابعة لوزارة الربية، م�شتهدفاً 
طالب  األ��ف   130 نحو  فيها  يدر�س  اليون�شكو  �شبكة  اإىل  تنتمي  مدر�شة 

وطالبة، وذلك يف م�شرح مدار�س الإمارات الوطنية بال�شارقة.
ثم  وم��ن  ال�شارقة  ب��داي��ة يف  يومني  م��دار  على  ينفذ  ال��ذي  امللتقى  يهدف 
بتجربة  يت�شل  فيما  العاملي  امل�شتوى  على  اخل��ربات  تبادل  اإىل  اأبوظبي، 
املدار�س املنت�شبة لليون�شكو والطالع على اأف�شل املمار�شات يف هذا ال�شاأن 
حتقيقا لأجيال مفكرة ومبدعة وقادرة على بناء جمتمعاتها وامل�شاركة يف 

حل الق�شايا العاملية التي مت�س املجتمعات. 
تتمحور  ال��ت��ي  التفاعلية  ال��ور���س  م��ن  جمموعة  تنفيذ  امللتقى  وت�شمن 
املدار�س  يف  املتبعة  املمار�شات  واأف�شل  امل�شتدامة،  التنمية  ح��ول  اأهدافها 
لتعزيز  باملن�شقني  خا�شة  ور�شة  تنفيذ  بجانب  عامليا،  لليون�شكو  املنت�شبة 

دورهم يف التن�شيق والعمل. 
ونتاجات  اب��ت��ك��ارات  ت�شمن  م�شاحب  م��ع��ر���س  ع��ل��ى  امللتقى  ا�شتمل  ك��م��ا 
ال��دول��ة يف جم��الت حيوية،  م��ن طلبة  واب��داع��ات علمية مميزة ملجموعة 

تت�شل بق�شايا ال�شتدامة يف خمتلف القطاعات. 
وقدم عدد من اخلرباء العامليني واملخت�شني اأوراق عمل يف موا�شيع حيوية، 
اأكدوا فيها اأهمية تفعيل التوا�شل بني اأع�شاء ال�شبكة والتفاعل بني الطلبة 
باملدار�س  اخل��ا���س  ال��ع��ام  وال��ت��وج��ه  املمار�شات  واأف�����ش��ل  اأب���رز  �شرح  بجانب 

املنت�شبة لليون�شكو.
�شهد امللتقى �شعادة اأمل الكو�س الوكيل امل�شاعد يف وزارة الربية والتعليم، 
والدكتور  للتعليم،  ال�شارقة  رئي�س جمل�س  الكعبي  �شعيد  الدكتور  و�شعادة 
كينيث فيدرا مدير عام املدار�س الوطنية يف الإمارات، وعدد من امل�شوؤولني 
العام  امللتقى هذا  ويقام  والطلبة،  الربويني  التعليم وح�شد من  وخ��رباء 

بدعم من مدار�س الإمارات الوطنية.
ويوفر امللتقى من�شة فعالة حتقيقاً لآلية عمل مهمة للتوا�شل بني املدار�س 
التعليمية  والتجارب  اخل��ربات  اأف�شل  تبادل  ل�شمان  لليون�شكو،  املنت�شبة 
املتعّلقة  التعليمي  املجال  يف  املمار�شات  اأف�شل  عر�س  خ��الل  من  ال��رائ��دة 

مبحاور اليون�شكو وغريها من الأمور التي تنه�س باملجتمعات. 
واملواطنة  والت�شامح  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  يف  امل��ح��اور  ه��ذه  وتتمثل 
ومعرفة  وع��ي  زي���ادة  ج��ان��ب  اإىل  الأخ���رى  الق�شايا  م��ن  وغ��ريه��ا  العاملية، 
املن�شقني بال�شبكة العاملية للمدار�س املنت�شبة لليون�شكو واآلية عملها والدور 

املنوط بها .
اخلا�شة  امل��م��ار���ش��ات  ب��اأف�����ش��ل  للتعريف  �شانحة  ف��ر���ش��ة  احل���دث  وي�شكل 
ا�شتعرا�س  مت  حيث  لليون�شكو  املنت�شبة  امل��دار���س  يف  التعليم  با�شتدامة 
بجوانب  التعريف  بجانب  وال��ربت��غ��ال  بريطانيا  مثل  رائ���دة  دول  جت��ارب 
مناذج ملبادرات مميزة حملية تطرقت اإليها موانىء دبي والهيئة الحتادية 

للتناف�شية والإح�شاء. 
ال��وط��ن��ي��ة يف  امل���دار����س  ع���ام  م��دي��ر  األ��ق��اه��ا  بكلمة  اأع��م��ال��ه،  امللتقى  ا�شتهل 
الكبري الذي توؤديه  ال��دور  اأكد على  الإم��ارات الدكتور كينيث فيدرا حيث 
لليون�شكو  التابعة  املدار�س  دور  تر�شيخ  امللتقى يف  واأهمية  اليون�شكو  �شبكة 
لتحقيق الهدف الرابع من اأهداف التنمية امل�شتدامة لليون�شكو وفهم اأكرث 

لتحديات وفر�س امل�شتقبل. 
لليون�شكو  املنت�شبة  املدار�س  خطة  الكو�س  اأم��ل  �شعادة  ا�شتعر�شت  بدورها 
لعام 2020 يف الدولة، وامل�شتمدة من حماور واأهداف التنمية امل�شتدامة 
املعتمدة من قبل منظمة اليون�شكو كونها اأجندة عاملية ت�شتدعي العمل على 
تكري�شها لدى الطلبة نظرا ملا جت�شده من روؤى ت�شهم يف حتقيق التنمية 

والتطور يف مناحي احلياة لل�شعوب.
بالدولة  لليون�شكو  التابعة  املدار�س  �شبكة  اإن  الرئي�شية،  كلمتها  يف  وقالت 
ت�شعى اإىل توثيق اأف�شل الروؤى واملمار�شات التعليمية وتعزيز دور الطلبة، 

لكي ي�شاهموا يف بناء اأطر تقدم جمتمعاتهم ورفدها مبمكنات تطورها. 
واأكدت اأن بناء ال�شغف لدى الطالب للتعلم والتطور والإجناز اأمر حموري 
تطوير  على  يحر�س  اأن  طالب  كل  وعلى  امل�شتقبل،  اأجيال  يف  لال�شتثمار 

ال�شخ�شية  اأهدافه  ويحقق  الع�شر  مهارات  ليواكب  امل�شتمر  والتعلم  ذاته 
والوطنية. 

واأ�شارت �شعادتها اإىل اأننا نحر�س من خالل اأهداف وعمل �شبكة اليون�شكو 
اأن تكون  اإىل  العامل، ونتطلع  الطلبة لق�شاياهم وق�شايا  اإىل تعميق فهم 
للنهج  الأ�شا�شية  امل��ب��ادىء  ه��ي  والت�شامح  والن��ف��ت��اح  والتعلم  احل���وار  لغة 

ال�شائد ليجاد م�شاحة اأو�شع للتعلم والتفرد والإجناز. 
ولفتت اإىل اأن اجلهود متوا�شلة والعمل م�شتمر لتحقيق اأهداف اليون�شكو 
اإطالق  خ��الل  من  امل�شتدامة  التنمية  اأه���داف  من  ال��راب��ع  الهدف  ل�شيما 
الربامج وحفز بيئة التعلم يف املدار�س للم�شاركة، ودمج الطلبة وتفاعلهم 

مع اأهداف عاملية ت�شهم يف بناء الطالب وجعله متميزا بهوية عاملية.
عامل  حتقيق  يف  جميعها  ت�شب  متنوعا  هدفا   17 لليون�شكو  اأن  وذك���رت 
عن  وعربت  �شويا،  والعمل  اجلهود  تكاتف  تتطلب  وهي  واإيجابي،  مزدهر 
العمل  من  يجعلون  الذين  ال�شركاء  ولكل  اليون�شكو  للجنة  �شكرها  بالغ 

ب�شكل اأف�شل ومنظم وهادف اأي�شا. 
واأكدت اأن دولة الإمارات من الدول ال�شباقة يف جمال تنمية الإن�شان، وهي 
تتخذ من روؤى القيادة الر�شيدة لال�شتمثار يف الفرد حمركا اأ�شا�شيا ونهجا 
عامليا من خالل النفتاح على الآخ��ر والتعاون العاملي يف كل ما من �شاأنه 
�شمعة طيبة ووطنا يحت�شن  اأف��رز  ما  وه��و  العامل،  ورق��ي  �شعادة وحت�شر 

العديد من اجلن�شيات. 
يذكر اأن امللتقى الذي يقام على مدار يومني يف ال�شارقة واأبوظبي ي�شتهدف 
الدولة، وعددها  اليون�شكو يف  �شبكة  املن�شوية حتت مظلة  املدار�س  جميع 

وطالبة.  طالب  األف   130 ونحو  مدر�شة   121
واأ�شحاب  امل�شاركة  ال��ف��رق  الكو�س  اأم���ل  �شعادة  ك��رم��ت  امللتقى  نهاية  ويف 
العطاءات من العاملني يف �شبكة اليون�شكو من من�شقني وتربويني وخرباء 

تعليم.

العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4801   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- فا�شت تيليكوم للتجارة العامة - �س ذ م م جمهول 
ليمتد  لنك�س  تريدينج  التنفيذ/جلوبال  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
ومي��ث��ل��ه / ه����اين رج����ب م��و���ش��ى ع���ب���داهلل اجل�����ش��م��ي - ق���د اأق�����ام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)6336382.78( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4834   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ ���ش��ده/1- اي �شارب دي بليو �شي - �س ذ م م  جمهول حمل 
منطقة  ماركتنج  بروجكت�س  التنفيذ/فالج�شب  طالب  ان  مبا  القامة 
اأقام  حرة - ذ م م  وميثله / هاين رجب مو�شى عبداهلل اجلم�شي - قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  وق��دره )419963( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4803   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- كامل لل�شناعة - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
هاين   / وميثله  ح  م  ���س   - للمعادن  التنفيذ/األبني  طالب  ان  مب��ا 
رجب مو�شى عبداهلل اجلم�شي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )137467.50( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

ا����ش���ي���ه   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اجلن�شية  امل��غ��رب   ، ك��م��الن 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )E C 8 9 5 4 1 4 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

 0503345699

فقدان جواز �سفر

مارى  ميكا   / امل��دع��و  فقد 
الفلبني     ، ط��ال��ب  ايلي�شان 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )P6847423A( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

 0568731124

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / عمران حممد 
رجب علي ملكاوي ، الردن 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)o177969( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

 0569204404

فقدان جواز �سفر

حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ع�������ري�������ف ح�����������ش�����ني حم���م���د 
بنغالدي�س   ، م��ي��اه  ع���ب���داهلل 
�شفره رقم  اجلن�شية - ج��واز 
من   )BE0521284(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0554424402    

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / �شيفي�س خان 
الهند   ، �شيفاكومار  راجينا 
�شفره  ج�������واز  اجل���ن�������ش���ي���ة 
)K3888923( رق����م 

م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

 0508889701

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / حممد �شومون 
بنغالدي�س     ، ن����ب����ي  ن�������ور 
رقم  �شفره  ج��واز  اجلن�شية 
 )0 4 3 9 3 2 1 E B (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

 0563458453

فقدان جواز �سفر

ف�����ق�����د امل�����دع�����و/ب�����رو������ش�����ى 
اوغ��������ن��������دا   ، ن��������ال��������واجن��������ا 
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية 
)A00148249( يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
اق���رب  او  اوغ����ن����دا  ب�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفر
موفيز  امل���دع���و/����ش���ف���ي���ق  ف���ق���د 
اجلن�شية ب���ن���غ���الد����س   ،  اهلل 
ج�����������������������واز ����������ش���������ف���������ره رق���������م 
)BY0018608( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق��رب  او  البنغالدي�شية 

�شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفر

ف�������ق�������د امل�����������دع�����������و/ زي�����ن�����ب 
ماكابينديج جندى ، الفلبني 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)P3699023A(  يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفر

فقدان �شهادة اأ�شهم ت
رقم  ال�شهم  �شهادة  فقدت 
10166583 با�شم/ علي 
ح�شن علي ال�شيخ الرميثي، 
���������ش��������ادرة م�������ن م�������ش���رف 
اأبوظبي الإ�شالمي وعددها 
من وع����ل����ى  ����ش���ه���م   150"

بامل�شرف  ت�شليمها  يجدها 
املذكورة اأعاله. 

زكي ن�سيبة ي�ستقبل وزير خارجية ال�سنغال
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عربي ودويل
�سعود بن �سقر ي�ستقبل �سفري 

اأذربيجان لدى الدولة
•• راأ�س اخليمة-وام:

راأ�س اخليمة،  ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى حاكم  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب 
ام�س يف ق�شر �شموه مبدينة �شقر بن حممد �شعادة ماهر حممد علييف �شفري جمهورية اأذربيجان 
لدى الدولة الذي قدم لل�شالم على �شموه مبنا�شبة ت�شلمه مهام عمله اجلديد. ورحب �شاحب ال�شمو 
حاكم راأ�س اخليمة بال�شفري الأذربيجاين، متمنياً له التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله مبا ي�شهم يف 
تعزيز اأوا�شر التعاون امل�شرك بني البلدين ال�شديقني على خمتلف ال�شعد. ومن جانبه، عرب �شعادة 
ماهر حممد علييف عن بالغ �شكره وتقديره ل�شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة على كرم ال�شيافة 

وح�شن ال�شتقبال، مثنياً على العالقات ال�شراتيجية القوية التي تربط البلدين.

تفقد موقع متحف زايد الوطني والذي يروي �ضرية حياة الوالد املوؤ�ض�س

�سيف بن زايد يطلع على ال�سرتاتيجية اخلم�سية لقطاع الثقافة يف اأبوظبي
•• اأبوظبي- وام: 

اطلع الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال����������وزراء وزي������ر ال���داخ���ل���ي���ة على 
لقطاع  اخلم�شية  ال�شراتيجية 
وامل�شاريع  اأب���وظ���ب���ي،  يف  ال��ث��ق��اف��ة 
عر�س  يف  م�شتقباًل  لها  املخطط 
قدمته دائرة الثقافة وال�شياحة – 

اأبوظبي يف منارة ال�شعديات.
وع�����������ق�����������ب الط���������������������������الع ع�����ل�����ى 
ال�شراتيجية، تفقد �شموه موقع 
م��ت��ح��ف زاي�����د ال���وط���ن���ي، اجل����اري 
تطويره حالياً يف املنطقة الثقافية 
يف ال�شعديات، والذي يعد اأحد اأهم 
ا�شراتيجية  وم���ب���ادرات  م�شاريع 

اأبوظبي الثقافية.
ال�شراتيجية  ع����ر�����س  ح�������ش���ر 
موقع  يف  واجل�����ول�����ة  ال���ث���ق���اف���ي���ة 
ال����وط����ن����ي، معايل  زاي������د  م��ت��ح��ف 
حممد خليفة املبارك، رئي�س دائرة 
�شيف  و�شعادة  وال�شياحة،  الثقافة 
الثقافة  دائرة  �شعيد غبا�س، وكيل 
امل�شوؤولني  م��ن  وع���دد  وال�شياحة، 

وكبار ال�شخ�شيات.
الثقافية،  ال�شراتيجية  وتعمل 
���ش��ن��وات، على  ال��ت��ي مت��ت��د خلم�س 
والبنية  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��رك��ائ��ز  دع���م 
التحتية للقطاع الثقايف يف الإمارة، 
الإ�شراتيجية خم�شة  وقد حددت 
تتمثل يف؛ حماية  رئي�شية  اأه��داف 
تراث اأبوظبي الثقايف وا�شتدامته، 
الثقايف  ب��ال��راث  ال��وع��ي  وت��ع��زي��ز 
املجتمع  م�شاركة  وزي���ادة  والفنون 
اأن�شطتها،  يف  وال���������زوار  امل���ح���ل���ي 
حمركاً  باعتباره  الإب���داع  وحتفيز 
الجتماعي،  وال��ت��غ��ي��ري  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
الب�شرية  ال���ك���وادر  ومت��ك��ني  وب��ن��اء 
ال���وط���ن���ي���ة يف ق���ط���اع ال���ث���ق���اف���ة يف 
اأب���وظ���ب���ي، واأخ�������رياً، امل�����ش��اه��م��ة يف 

النمو والتنويع القت�شادي.
ويف ال�شنوات املا�شية، حققت دائرة 
اأبوظبي   – وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
وامل�شاريع  امل��ن��ج��زات  م��ن  ال��ع��دي��د 
اثراء  الطموحة والتي �شاهمت يف 
مهدت  وق��د  ال��ع��ام،  الثقايف  امل�شهد 
اهداف  �شياغة  اإىل  املنجزات  هذه 
اخلم�شية  الثقافية  ال�شراتيجية 
اجل�����دي�����دة، ح���ي���ث مت�������ش���ي دئ����رة 
الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي قدماً 
اإجنازها  ن��ح��و  ���ش��ري��ع��ة  ب��خ��ط��وات 

بالكامل يف امل�شتقبل القريب.
وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة  وب��ذل��ت 
للحفاظ  حثيثة  اأبوظبي جهوداً   -
ع��ل��ى ال������راث ال���ث���ق���ايف يف اإم�����ارة 
اأب��وظ��ب��ي وا���ش��ت��دام��ت��ه، وذل���ك عن 
الراث  طريق مبادراتها يف �شون 
امل���ع���ن���وي وال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة يف 
الإمارة، والتي اأّكدت ريادة اأبوظبي 
العاملية يف هذا املجال بالتوازي مع 
تطوير املزيد من امل�شاريع الثقافية 
التقنيات  على  املعتمدة  احل��دي��ث��ة 
اأهم  راأ���س  وي��اأت��ي على   .. الرقمية 
ال�����راث  الإجن�����������ازات يف ح���م���اي���ة 
بال�شراكة  ال��دائ��رة  جن��اح  املعنوي، 
بالراث  امل��ع��ن��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م���ع 
واجل���م���ع���ي���ات وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني، يف 
ت�شجيل ثمانية عنا�شر من الراث 
التمثيلية  القائمة  على  ال��وط��ن��ي 
غري  ال��ث��ق��ايف  ل��ل��راث  لليون�شكو 
ال�شقارة  وه���ي  ل��ل��ب�����ش��ري��ة،  امل����ادي 
وال�������ش���دو وال���ع���ي���ال���ة وال���ت���غ���رودة 
وال����ق����ه����وة وامل���ج���ل�������س وال�����ع�����ازي 
والرزفة .. وتوا�شل دائرة الثقافة 
وال�شياحة – اأبوظبي احلفاظ على 

املن�شاآت  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ع��ام  ط����وال 
ت�����ش��رف عليها يف  ال��ت��ي  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
خمتلف اأنحاء الإمارة؛ مثل منارة 
ال�شعديات واملجّمع الثقايف ومركز 
وجمموعة  ل���ل���ف���ن���ون،  ال����ق����ط����ارة 
كما  ال��ع��ني،  يف  التاريخية  امل��ب��اين 
تنظم الدائرة اأي�شاً جمموعة من 
ال�شنوية  والفعاليات  املهرجانات 
م����ن م�����وؤمت�����رات وم���ع���ار����س مثل 
اأبوظبي  وف���ن  م��ه��رج��ان احل�����ش��ن 

واليوم املفتوح لالآثار.
ويف خطتها اخلم�شية، �شتقدم دائرة 
اأبوظبي   – وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
املتخ�ش�شة  امل���ب���ادرات  م��ن  امل��زي��د 
م���ث���ل امل������وؤمت������رات وامل���ه���رج���ان���ات 
واملعار�س التفاعلية والتي ت�شاهم 
يف ا�شتك�شاف الق�شايا واملو�شوعات 
ال��ث��ق��ايف، �شواء  ب��امل�����ش��ه��د  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
لتقدمي  اأو  مبكوناتها  لالحتفاء 
دائرة  وت��ب��دي  ل��ه��ا.  عملية  ح��ل��ول 
اأبوظبي   – وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
التعليم  مببادرات  خا�شاً  اهتماماً 
ال���ث���ق���ايف امل���وج���ه���ة ل��ل�����ش��ب��اب مثل 
بالتعاون  امل��واه��ب،  تنمية  برنامج 
م����ع دائ��������رة ال���ت���ع���ل���ي���م وامل���ع���رف���ة، 
الطالب  ب��اك��ت�����ش��اف  ي���ق���وم  ال�����ذي 
الفني  تطورهم  ورعاية  املوهوبني 
.. وتنه�س بدور رائد يف دفع عجلة 
عرب  والثقافية  الفكرية  احل��رك��ة 
الدرا�شات  ون�����ش��ر  الأب���ح���اث  دع���م 
وتنظيم  وال��ع��ل��م��ي��ة  الأك����ادمي����ي����ة 
املطبوعات  واإ������ش�����دار  امل���ع���ار����س 
الأدبية،  وال�����ش��ال���ش��ل  وامل��ن�����ش��ورات 
واملواد  التعليمية  امل����وارد  وك��ذل��ك 

التو�شيحية وم�شاريع الرجمة.
وتبنت دائرة الثقافة وال�شياحة – 
وا�شراتيجيات  �شيا�شات  اأبوظبي 
ج����دي����دة ل���ب���ن���اء م�������وارد واأ�����ش����ول 
متا�شياً  وتنميته،  الثقايف  القطاع 
م����ع ق����ان����ون ال�������راث ال���ث���ق���ايف يف 
ال�شيا�شات  هذه  واأثمرت  اأبوظبي. 
الإيجابية  النتائج  من  الكثري  عن 
وال�شراكات  الأب����ح����اث  جم����ال  يف 
ال�������ش������رات������ي������ج������ي������ة، وال�����ك�����ت�����ب 
والإ���ش��دارات، وتطوير جمموعات 
ومتحف  اأبوظبي  اللوفر  مقتنيات 
جوجنهامي  و  ال����وط����ن����ي  زاي��������د 
اأب������وظ������ب������ي، واع�����ت�����م�����اد امل�����ب�����ادئ 
التوجيهية لتطوير مواقع الراث 
العاملي لليون�شكو و�شيا�شة ت�شجيل 

وحفظ الراث احلديث.
وم��ع وج���ود ه��ذه الأ���ش�����س القوية، 
تركز دائرة الثقافة وال�شياحة على 
تطوير قطاع ثقايف م�شتدام يدعم 
ويوفر  ال��وط��ن��ي��ة  ال����ق����درات  ب���ن���اء 
وبالتايل  العمل،  املزيد من فر�س 
القت�شادي  ال��ن��م��و  يف  امل�����ش��اه��م��ة 
وبناًء على هذه   .. التنويع  وخطة 

ا�شتخدامها كمراكز  واإع��ادة  املهمة 
ث��ق��اف��ي��ة وجم��ت��م��ع��ي��ة، م��ث��ل موقع 
اجلاهلي  وقلعة  الثقايف،  احل�شن 
يف العني التي تعد من اأكرب القالع 
الدفاعية يف الدولة وت�شم معر�شاً 
للرحالة مبارك بن لندن، ومركز 
القطارة للفنون الذي مت ت�شميمه 
مباين  و�شط  املحلي  ال��ط��راز  على 
امل�شيد  املويجعي  وق�شر  ق��دمي��ة، 
اأكرث  العني منذ  الواحات يف  قرب 
100 ع�����ام. وت��ع��ت��م��د دائ����رة  م���ن 
اأبوظبي   – وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
لإدارة  ال��ي��ون�����ش��ك��و  خ��ط��ة  اأي�������ش���اً 
بالتن�شيق  العاملي  ال���راث  م��واق��ع 
ال��دوائ��ر واجل��ه��ات احلكومية  م��ع 
امل��ح��ل��ي��ة وال��ه��ي��ئ��ات ال��ع��امل��ي��ة ذات 
ال�شلة، وتطبق خطة اإدارة احلفظ 
واملعامل  الأثرية  للمواقع  ال�شامل 

الثقافية الأخرى.
على  احل���ف���اظ  اإىل  وب���الإ����ش���اف���ة 
ال�����راث ال���ق���دمي، ت��وا���ش��ل دائ���رة 
اأبوظبي   – وال�����ش��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
ل�شتدامة  ال����رائ����دة  م���ب���ادرات���ه���ا 
وتعزيز الراث املعا�شر يف الإمارة، 
وال����������ذي ي���ح���ت���ف���ي ب�������الإجن�������ازات 
امل���ع���ا����ش���رة مب����ا يف ذل�����ك امل���واق���ع 
الثقافية  الأه��م��ي��ة  ذات  وامل���ب���اين 
..وت��ه��دف ه��ذه امل��ب��ادرات اإىل جرد 
وتقييم اأهمية وحالة تراث ما بعد 
اكت�شاف النفط، وو�شع التو�شيات 
واحلوافز  والأن��ظ��م��ة  والر����ش���ادات 
لالحتفاء  امل����ادي����ة  وغ����ري  امل���ال���ي���ة 
ب���ال���ت���اري���خ احل���������ش����ري احل���دي���ث 

وحمايته واحلفاظ عليه.
التاريخي  الف��ت��ت��اح  ا�شتحوذ  وق��د 
عام  اأبوظبي"  ال��ل��وف��ر  ل�"متحف 
وا�شع،  عاملي  اهتمام  على   2017
مبا  الأول  ع���ام���ه  يف  رح����ب  ح��ي��ث 
بينما  زائ�������ر  م���ل���ي���ون  ع����ن  ي����زي����د 
و�شط  يف  احل�شن  موقع  يت�شمن 
مدينة اأبوظبي العديد من املعامل 
ب���زوغ وجهة  م��الم��ح  ر�شمت  ال��ت��ي 
يف  باحلياة  ناب�شة  جديدة  ثقافية 

قلب العا�شمة.
التاريخي  احل�شن  ق�شر  وخ�شع 
�شاملة  وجت��دي��د  ت��رم��ي��م  لعملية 
واملمار�شات  امل��ع��اي��ري  اأع���ل���ى  وف����ق 
ي�شتقطب  اأن  وي��ت��وق��ع  ال��ع��امل��ي��ة، 
بنهاية  زائ���ر   200،000 ق��راب��ة 
عام 2019 .. بدوره، �شهد املجّمع 
الثقايف، الذي يعد اأول مركز ثقايف 
حديث يف الإمارات، عملية جتديد 
واإعادة تاأهيل مرافقه ل�شتخدامها 
يف جميع اأ�شكال الفنون الإبداعية 
املجّمع  وي��ح��ت�����ش��ن   .. امل��ع��ا���ش��رة 
اأبوظبي  م��ك��ت��ب��ة  اأي�������ش���اً  ال���ث���ق���ايف 
جتتذب  التي  اجل��دي��دة،  لالأطفال 
زائ���ر   5،000 م���ن  اأك�����رث  ح��ال��ي��اً 

التغري الإيجابي. وتتوا�شل اأعمال 
الوطني،  زاي�����د  م��ت��ح��ف  ت��ط��وي��ر 
الإمارات،  لدولة  الوطني  املتحف 
حيث يروي �شرية وم�شرية الوالد 
املوؤ�ش�س، املغفور له ال�شيخ زايد بن 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه،  �شلطان 
م�شلطاً ال�شوء على تاريخ الإمارات 
مع  الثقافية  وعالقاتها  واملنطقة 
العامل  اأن���ح���اء  ال��ب��ل��دان يف ج��م��ي��ع 
وقيم  روؤي�����ة  امل��ت��ح��ف  وي��ج�����ش��د   ..
تاريخ  وي���ع���ر����س  زاي�������د،  ال�������ش���ي���خ 
اأقدم  الإم���ارات العريق منذ  اأر���س 
قيام  وق�شة  الب�شرية  امل�شتوطنات 
الدلئل  على  بالعتماد  الحت���اد، 
من  وا�شعة  جمموعة  يف  املكت�شفة 
امل��واق��ع الث��ري��ة ال��ق��دمي��ة، ف�شاًل 
الأ�شيلة  التاريخية  ال��وث��ائ��ق  ع��ن 
ملا�شي  جديدة  �شورة  تر�شم  التي 
باحل�شارات  وع��الق��ت��ه��ا  امل��ن��ط��ق��ة 

العاملية.
الوطني  زاي������د  م��ت��ح��ف  وي��ت��م��ت��ع 
باأهمية خا�شة عند �شعب الإمارات 
ل����ه �شدى  و����ش���ي���ك���ون  وامل���ن���ط���ق���ة، 
اإذ تعر�س جمموعته  عامليا كبريا، 
الوطنية  املقتنيات  اأف�شل  الدائمة 
من  امل����ع����ارة  ال���ق���ط���ع  ج���ان���ب  اإىل 
امل��ت��اح��ف ال��ع��امل��ي��ة ال���رائ���دة، بينما 
�شي�شاهم برنامج املعار�س اخلا�شة 
من  ح��ي��وًي��ا  ج���زًء  املتحف  جعل  يف 
امل�شهد الثقايف الوطني والإقليمي 
تفويت  مي����ك����ن  ول  وال�������������دويل، 

م�شاهدة جمموعاته.
ويعد متحف زايد الوطني تكرمياً 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ل�شخ�س 
بن �شلطان اآل نهيان، والقيم التي 
حياته،  يف  ت��ر���ش��ي��خ��ه��ا  ع��ل��ى  ع��م��ل 
بالتعليم  اإمي����ان����ه  ت�����ش��م��ل  وال���ت���ي 
البيئة  على  ب��احل��ف��اظ  واه��ت��م��ام��ه 
وت��وث��ي��ق ال��ت��اري��خ وال����راث ودعم 
الثقافة، وكل ذلك مدفوع بالعمل 
الإن�شاين واخلريي. وو�شع اللورد 
ن����ورم����ان ف���و����ش���ر، احل����ائ����ز على 
للهند�شة  العاملية  بريتزكر  جائزة 
املعماريني  اأك���رث  واأح���د  امل��ع��م��اري��ة 
غزارة يف امل�شاريع يف جيله، ت�شميم 
�شركته  ف������ازت  اأن  ب���ع���د  امل���ت���ح���ف 
باملناق�شة  بارترنز"،   + "فو�شر 
وا�شتلهم   .. ل��ل��م�����ش��روع  ال��ع��امل��ي��ة 
املميزة  الأب�����راج  ت�شميم  ف��و���ش��ر 
للمتحف على �شكل اأجنحة ال�شقر، 
بال�شقور  زاي���د  ال�شيخ  �شغف  م��ن 
يف  لل�شقارة  ال��ع��ري��ق��ة  وال��ت��ق��ال��ي��د 
اخل��ل��ي��ج .. واع��ت��م��د يف ن��ح��ت هذه 
الديناميكا  مبادئ  على  الأجنحة 
ال��ه��وائ��ي��ة ل��ت��ك��ون مب��ث��اب��ة اأب�����راج 
ال�شم�س  تهوية تخفف من ح��رارة 
معا�شرة  اإ���ش��ارة  يف   - "براجيل" 
يف  املعمارية  الهند�شة  تقاليد  اإىل 

بال�شراكة  ال�شاأن  بهذا  التزاماتها 
بهذه  ال��وع��ي  لتعزيز  املجتمع  م��ع 
نف�س  ويف  حية،  وابقائها  العنا�شر 
الوقت العمل على ت�شجيل عنا�شر 
اأخ����رى يف امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة. ويف 
ال�شياق ذاته، قطعت دائرة الثقافة 
خطوات  – اأب��وظ��ب��ي  وال�����ش��ي��اح��ة 
متقدمة لتوثيق التاريخ ال�شفهي، 
مدعومة بالنجاح امل�شتمر للموؤمتر 
اخلليجي ال�شنوي للراث والتاريخ 
ال�شفهي، اإىل جانب م�شاركة دائرة 
الفعاليات  يف  وال�شياحة  الثقافة 
املحلية  ال���راث���ي���ة  وامل���ه���رج���ان���ات 
وت�شاهم  وال��ع��امل��ي��ة،  والإق��ل��ي��م��ي��ة 
ال���دائ���رة يف امل�����ش��اري��ع وامل���ب���ادرات 
الأخرى  املوؤ�ش�شات  تقدمها  التي 
مثل موؤ�ش�شة �شالمة بنت حمدان 
نن�شى"  "لئال  وم��ب��ادرة  نهيان،  اآل 
وتعريف  احل���رف���ي���ني  ول���دع���م   ..
احلرفية  ب����امل����ه����ارات  اجل���م���ه���ور 
تنظم  وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا،  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
دائ��������رة ال�������ش���ي���اح���ة وال���ث���ق���اف���ة – 
احلرف  مهرجان  �شنوياً  اأبوظبي 
العني  يف  التقليدية  وال�����ش��ن��اع��ات 
الأخ�����رية  ال�������ش���ن���وات  و����ش���ه���دت   ..
"بيت القهوة" و"بيت  اإن�شاء  اأي�شاً 
تقاليد  على  للحفاظ  احلرفيني" 
العربية  ال��ق��ه��وة  وت��ق��دمي  اإع�����داد 
وتت�شمن  الإم���ارات���ي���ة،  واحل�����رف 
اخلطط امل�شتقبلية اقامة مهرجان 
 ،2020 ع����ام  ال��ب��ح��ري  ل���ل���راث 
الأداء  وبيت للراث لعر�س فنون 

التقليدية.
وت���ت���م���ث���ل اأح�������د م���ن���ج���زات دائ�����رة 
على  للحفاظ  وال�شياحة  الثقافة 
البيئة التاريخية لالإمارة، جناحها 
العني  العديد من مواقع  اإدراج  يف 
اليون�شكو  قائمة  على  التاريخية 
جبل  مثل  العاملي،  ال���راث  مل��واق��ع 
ح��ف��ي��ت وه��ي��ل��ي وب����دع ب��ن��ت �شعود 
وال��ع��دي��د م��ن ال���واح���ات، ح��ي��ث مت 
ل�شتقبال  ال���ع���ني  واح�����ة  ت��ط��وي��ر 
مميزاتها  على  والتعرف  اجلمهور 
احلفريات  اأعمال  تتوا�شل  كما   ..
والتنقيب والتوثيق وحماية املواقع 
الأثرية الهامة يف اأبوظبي، مبا يف 
ذل����ك ج���زي���رة م������رّوح ال���ت���ي ت�شم 
ا�شتوطنها  م��ع��روف��ة  ق��ري��ة  اأق����دم 
الإن�����ش��ان يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي قبل 
وجزيرة  ع�����ام،   8،000 ح�����وايل 
فيها  اكت�شف  التي  يا�س  بني  �شري 
اأول  يا�س،  بني  �شري  ودي��ر  كني�شة 
موقع م�شيحي يف الدولة، ومواقع 
بينونة الحفورية. وتعمل الدائرة 
كذلك على �شون املباين التاريخية 
اإىل  تعود  التي  الطبيعية  واملعامل 
اك��ت�����ش��اف النفط،  ق��ب��ل  ع�����ش��ر م���ا 
واملن�شاآت  املعامل  وترميم  وتطوير 

ال��دائ��رة قدماً  تتطلع  الإجن����ازات، 
اإىل تعزيز احلركة الثقافية، ور�شد 
والقت�شادي،  الجتماعي  اأث��ره��ا 
العمليات  �شل�شلة  ن��ط��اق  وتو�شيع 
التوزيع وحتقيق  لت�شمل  الثقافية 
الوظائف،  وخلق  اقت�شادي،  دخ��ل 

واملوؤ�ش�شات ال�شريكة.
التعليم  وم��راف��ق  ب��رام��ج  وتنت�شر 
الإم��������ارة، يف حني  وال���ت���وا����ش���ل يف 
ت�شمل م��ب��ادرات ب��ن��اء ال��ق��درات يف 
اإح�شاء  ب��رن��ام��ج  ال��ث��ق��اف��ة  ق��ط��اع 
اأب����وظ����ب����ي، و�����ش����راك����ات الأب����ح����اث 
الأكادمييات  م��ع  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
واجلامعات، واإن�شاء برنامج للمنح 
الثقافية، وو�شع �شيا�شات حكومية 
الجتماعي  ل��ل��ت��ط��وي��ر  م�����ش��رك��ة 

والقت�شادي.
التنفيذ  يف  ال���ش��ت��م��رار  وي�����ش��م��ن 
القطاع  ل���ش��رات��ي��ج��ي��ة  ال��ن��اج��ح 
اأبوظبي  م��وق��ع  ت��ر���ش��ي��خ  ال��ث��ق��ايف 
بالتوازي  للثقافة،  عاملية  عا�شمة 
رئي�شياً  حمركاً  الثقافة  جعل  مع 
والقت�شادي  الجتماعي  للتطور 
.. وتعمل دائرة الثقافة وال�شياحة 
وت�شجيل  ر���ش��د  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي   -
ال�شناعات  م�����ش��اه��م��ات  وحت��ل��ي��ل 
الإبداعية يف اإجمايل الناجت املحلي 
حتديد  اإىل  بالإ�شافة  والتوظيف 
ت���اأث���ريه���ا الج���ت���م���اع���ي. واأت���اح���ت 
اأبوظبي لعب  العديد من م�شاريع 
دور اأكرب يف ت�شكيل امل�شهد الثقايف 
ع���ل���ى ال�����ش��ع��ي��د ال���������دويل، وذل����ك 
الدبلوما�شية  اأهمية  من  انطالقاً 
ايجابي  ت��اأث��ري  ال��ث��ق��اف��ي��ة يف خ��ل��ق 
بعيد املدى على خمتلف الأطراف، 
م����ع ال�����ق�����درة ع���ل���ى ب����ن����اء رواب�����ط 
عميقة بني الأمم والثقافات؛ مثل 
التاريخية مع احلكومة  التفاقية 
ال���ف���رن�������ش���ي���ة ال����ت����ي اأ�����ش����ف����رت عن 
اأبوظبي"،  اللوفر  "متحف  ان�شاء 
"احلفاظ على  وا�شت�شافة موؤمتر 
ال���راث ال��ث��ق��ايف امل��ه��دد باخلطر" 
التحالف  ت�شكيل  اإىل  اأدى  وال��ذي 
"األف"،  ال���راث  حلماية  ال���دويل 
اإىل جانب "القمة الثقافية" التي 
وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  تنظمها 
مع  بال�شراكة  �شنوياً  اأبوظبي   –
ث��ق��اف��ي��ني ميثلون  ���ش��رك��اء  خ��م�����س 
ال���ق���ط���اع���ات امل����وؤث����رة يف جم���الت 
الفنون والإعالم والراث واملتاحف 
الن�شخة  وجتمع   .. والتكنولوجيا 
الثقافية"  "القمة  م���ن  ال��راب��ع��ة 
العام القادم قادة الثقافة والعقول 
امل���ب���دع���ة م����ن اأرج���������اء امل���ع���م���ورة، 
ملناق�شة ال�شبل التي ميكن للثقافة 
اأن تلعب من خاللها دوراً حمورياً 
العاملية  بالق�شايا  ال��وع��ي  ل��زي��ادة 
على  ت�شجع  ثقافية  ج�شور  وب��ن��اء 

اأ�شبوعياً.
وو���ش��ع��ت م��ب��ادرات دائ���رة الثقافة 
الإماراتية  العا�شمة  وال�����ش��ي��اح��ة 
حم��ط اأن��ظ��ار ال��ع��امل، وم��ن بينها 
"فن اأبوظبي"، الذي يجتذب اأكرث 
حل�شور  م�����ش��ارك   75،000 م��ن 
امل�شتمر  املفتوح  برناجمه  فعاليات 
وي�شتقطب   .. ال���ع���ام  م����دار  ع��ل��ى 
من  اأبوظبي" اأك��رث  "فن  معر�س 
وتتجاوز  �شنوياً،  زائ��ر   12،000
املباعة  ال��ف��ن��ي��ة  الأع����م����ال  ق��ي��م��ة 
خالله 18 مليون درهم .. وتنظم 
اأبوظبي  "قمة  ���ش��ن��وي��اً  ال����دائ����رة 
دورتها  ا�شتقطبت  الثقافية" التي 
احلركة  رواد  م��ن   488 ال��ث��ال��ث��ة 
العامل،  اأنحاء  الثقافية من جميع 
موؤ�ش�شات  م���ع  ب��ال�����ش��راك��ة  وذل����ك 
الثقافة،  ع��امل  يف  مرموقة  عاملية 
الق�شايا  مناق�شة  حيث جنحت يف 
امل��ل��ح��ة ع��امل��ي��ا وال���ت���ح���دي���ات اأم����ام 
ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل ال��ث��ق��ايف، واق���راح 

حلول عملية لها.
اجلاري  امل�شاريع  قائمة  وتت�شمن 
يف  الثقافية  املنطقة  يف  تطويرها 
ال�����ش��ع��دي��ات ك��ل م��ن م��ت��ح��ف زايد 
 .. اأبوظبي  جوجنهامي  و  الوطني 
و�شيتم قريباً تعزيز امل�شهد الثقايف 
يف العني باإ�شافة املزيد من املعامل 
الفريدة، مبا يف ذلك متحف العني 
بعد جتديده، ومنتزه جبل حفيت 
ال�������ش���ح���راوي، وب���ي���ت حم��م��د بن 

خليفة، وقلعة املربعة.
الثقافية  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  وت��ن�����س 
بالراث  الوعي  تعزيز  على  اأي�شاً 
م�شاركة  وزي��ادة  والفنون،  الثقايف 
امل���ج���ت���م���ع امل����ح����ل����ي وال��������������زوار يف 
اأن�شطتها، وحتفيز الإبداع كمحرك 
 .. الجتماعي  والتغيري  للتعليم 
وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة  وتعمل 
والثقافة  ال��ف��ن��ون  ت��وظ��ي��ف  ع��ل��ى 
والراث لبناء قنوات من التوا�شل 
مع الأجيال ال�شابة وجميع �شرائح 
الزخم  ه��ذا  يف  واإ�شراكها  املجتمع 
�شيا�شات  و�شع  جانب  اإىل  الثقايف 

لدعم وتطوير القطاع الثقايف.
وتنظم دائرة الثقافة وال�شياحة – 
اأبوظبي جمموعة كبرية ومتنوعة 
من الربامج واملبادرات ال�شنوية يف 
اأنحاء  جميع  يف  الثقافية  امل��واق��ع 
الإمارة والتي تغطي جميع اأ�شكال 
التعبري الإبداعي، مبا يف ذلك فنون 
املو�شيقية  احل��ف��الت  مثل  الأداء، 
وال���غ���ن���ائ���ي���ة وال���ب���ال���ي���ة والأوب��������را 
اأب���وظ���ب���ي  يف م���و����ش���م م���و����ش���ي���ق���ى 
وبرنامج  العود  وبيت  الكال�شيكية 
العرو�س  ج���ان���ب  اإىل  اأم�������ش���ي���ات، 
الب�شرية؛  وال��ف��ن��ون  امل�����ش��رح��ي��ة، 
فنية  ف��ع��ال��ي��ات  ال���دائ���رة  تنظم  اإذ 

الأبراج  ارتفاع  املنطقة - وي��راوح 
وتوفر  م������راً.  و123   83 ب���ني 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة م���ن متحف  ال����رده����ة 
ترحيبية  م�����ش��اح��ة  ال��وط��ن��ي  زاي���د 
املتحف  ي���ع���د  ح���ي���ث  ب���اجل���م���ي���ع، 
ومكاناً  وثقافية  وطنية  موؤ�ش�شة 
للتعلم، ميثل املعر�شان يف الطابق 
يتم  حيث  املتحف؛  قلب  الأر���ش��ي 
لل�شيخ  ال�شتثنائية  ال�شرية  �شرد 
الإمارات  دول��ة  اإن�شاء  وق�شة  زاي��د 
املعر�س  يف  امل����ت����ح����دة  ال���ع���رب���ي���ة 
معر�س  يك�شف  بينما  الرئي�شي، 
املناظر الطبيعية واحلياة التحول 
يف املناظر الطبيعية وكيفية ت�شكل 

املوارد الطبيعية الغنية.
املتحف،  م���ن  الأول  ال��ط��اب��ق  ويف 
الربوة  �شكل  معار�س  اأربعة  تتخذ 
املعلقة، وهي تاأخذ الزائر يف رحلة 
ع���رب ت���اري���خ ال���ب���الد، م��ن��ذ و�شول 
وظهور  ال��ب�����ش��ري��ة  ال��ه��ج��رات  اأول 
الثقافة  اإىل  و�����ش����وًل  ال����واح����ات 

املعا�شرة الناب�شة بالتنوع.
الأربعة  املعار�س  ه��ذه  تعليق  ومت 
العلوية  امل���رك���زي���ة  ال���رده���ة  ف����وق 
ل��ت�����ش��ك��ل ق�����اع�����دة ل���ك���ل ج����ن����اح .. 
التلة  اإىل  ال�شعود  ل��ل��زوار  وميكن 
اخلارجية التي يبلغ ارتفاعها 30 
ت�شاري�س  م��ن  وامل�شتوحاة  م���ًرا، 
قواعد  ب����ني  وامل�������ش���ي  الإم�����������ارات، 
الأج��ن��ح��ة ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى منظر 
الثقافية  ال�شعديات  ملنطقة  فريد 
مناظر  ذات  ح���دي���ق���ة  ت���رب���ط   ..
مر   400 مل�شافة  متتد  طبيعية 
ت�شتك�شف  اإذ  امل��ت��ح��ف��ي،  ب��ال�����ش��رد 
املحطات الرئي�شية يف حياة ال�شيخ 
الوقت تربط بني  زاي��د، ويف نف�س 
املنطقة  وم��واق��ع  والبحر  املتحف 

الثقافية الأخرى.
الوطني  زاي�������د  م���ت���ح���ف  وي����ق����دم 
جت��رب��ة ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا حتفز 
على التفكري واحلوار الديناميكي 
والتفاعلي مع الغو�س يف تفا�شيل 
الوالد  وق��ي��م  وروؤى  و���ش��رية  ح��ي��اة 
امل��وؤ���ش�����س وت���اري���خ امل��ن��ط��ق��ة .. ومت 
جمموعات  عر�س  اأ�شلوب  تطوير 
تثقيفية  جت��رب��ة  لتقدمي  املتحف 
متكاملة للزوار من جميع الأعمار 
التعليمية، مع مراعاة  وامل�شتويات 
الهمم.  اأ�����ش����ح����اب  اح����ت����ي����اج����ات 
للمتحف  ال�شردية  الروؤية  وت�شمل 
و�شائط غري تقليدية، مبا يف ذلك 
�شا�شات اللم�س التفاعلية والر�شوم 
ال�شمعية  وامل�������واد  ال��ت��و���ش��ي��ح��ي��ة 
التفاعل  م����ي����زات  م����ع  والأف���������الم 

الرقمي.
الوطني"  زاي��د  "متحف  و�شينظم 
تطويره  يجري  تعليمياً  برناجماً 
املناهج  م����ع  ل��ي��ت��م��ا���ش��ى  ح����ال����ي����اً 
امل���ع���ت���م���دة يف دول�����ة  ال����درا�����ش����ي����ة 

الإمارات.
وخ���الل ال��ف��رة م��ن ع���ام 2009 
اإىل 2017، تعاونت دائرة الثقافة 
املتحف  م��ع  اأبوظبي   - وال�شياحة 
تطوير  على  الربيطاين  الوطني 
م��ت��ح��ف زاي�����د ال���وط���ن���ي .. ورك���ز 
جوانب  تطوير  على  التعاون  ه��ذا 
ذلك  يف  مب��ا  املتحف  م��ن  خمتلفة 
وا�شراتيجية  ال�����ش��ردي��ة،  ال��روؤي��ة 
ج���م���ع امل���ق���ت���ن���ي���ات وامل���ج���م���وع���ات، 
وعقب   .. ال���ت���دري���ب���ي���ة  وامل����������وارد 
التفاقية  مراحل  جميع  ا�شتكمال 
امل�شركة، يتم حالياً تنفيذ مراحل 
طريق  ع����ن  ال���ت���ال���ي���ة  ال���ت���ط���وي���ر 
متحف زايد الوطني من اخلرباء 

واملتخ�ش�شني.
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•• اأبوظبي-وام :

لالأر�شاد  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  اح��ت��ف��ى 
ام�س ب�اليوم العاملي للتوعية باأمواج 
ت�شونامي - الذي ي�شادف اخلام�س 

من نوفمرب من كل عام-.
ويركز احلدث هذا العام على احلد 
بدرجة كبرية مما تلحقه الكوارث 
بالبنية  اأ�����ش����رار  م���ن  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
من  ت�شببه  وم��ا  احليوية  التحتية 
ومن  الأ�شا�شية،  للخدمات  تعطيل 
بينها املرافق ال�شحية والتعليمية، 
على  ق��درت��ه��ا  تنمية  م��ن��ه��ا  ب��ط��رق 
الكوارث  ت��ل��ك  وج����ه  يف  ال�����ش��م��ود 

بحلول عام 2030.
املنا�شبة  ب����ه����ذه  امل�����رك�����ز  ون����ظ����م 
م����دار�����س  ت���وع���ي���ة يف  حم����ا�����ش����رة 
ملتقى  �شمن  الوطنية،  الإم����ارات 
لليون�شكو،  امل��ن��ت�����ش��ب��ة  امل�����دار������س 
طالبة   120 ال���  ق��راب��ة  مب�شاركة 
التدري�شية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأف��������راد  م����ع 
ا�شتعرا�س  والإداري���ة، ومت خاللها 
ع����دد م���ن امل��وا���ش��ي��ع ال��ت��ي �شملت 
التكتوين  الإم�������ارات  دول����ة  م��وق��ع 
وال�شبكة  العامل،  بالن�شبة خلارطة 
الإماراتية،  ال��وط��ن��ي��ة  ال��زل��زال��ي��ة 
وزلزالية الدولة واملناطق املجاورة 
ح�شب ت�شجيالت ال�شبكة الوطنية 
العربية  وال�����ش��ف��ي��ح��ة  ل����ل����زلزل، 
الواقعة  الزلزالية  امل�شادر  واأن���واع 
التعريف  ومت  ح������دوده������ا،  ع���ل���ى 
واأ�شبابها  ال��ت�����ش��ون��ام��ي  ب��ظ��اه��رة 
واأن������واع������ه������ا، و�����ش����ف����ات الأم���������واج 
الت�شونامية، وتاريخ هذه الظاهرة 

يف املنطقة.
ومت خالل املحا�شرة عر�س خرائط 
امل�شتغرق  ال��زم��ن  �شيناريو  تو�شح 
للو�شول  ال��ت�����ش��ون��ام��ي��ة  ل���الأم���واج 
امل��ط��ل��ة على  ال�����دول  ���ش��واط��ئ  اإىل 

بحر العرب وبحر عمان، وت�شّليط 
املبكر  الإن���ذار  اأهمية  على  ال�شوء 
م�شتوى  على  الت�شونامي  خلطر 
للتعامل  امل��رك��ز  وخ��ط��ة  امل��ن��ط��ق��ة، 
مع خطر الت�شونامي. واأكد �شعادة 
املندو�س،  اأحمد  اهلل  عبد  الدكتور 
لالأر�شاد  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  م��دي��ر 
لالأر�شاد  الآ�شيوي  الحت��اد  رئي�س 
اأهمية   - املنا�شبة  بهذه   - اجل��وي��ة 
تبذلها  ال���ت���ي  احل��ث��ي��ث��ة  اجل����ه����ود 
اجلوية  ب��الأر���ش��اد  املعنية  اجلهات 
العامل  دول  خمتلف  يف  وال����زلزل 
وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا ال��ف��اع��ل��ة ل��ل��ح��د من 
ت�����ش��ون��ام��ي وحماية  اأم����واج  ت��ب��ع��ات 

ماليني الأرواح واملمتلكات.
باليوم  الح���ت���ف���اء  “يعد  وق������ال: 
ت�شونامي  باأمواج  للتوعية  العاملي 
العامة  اأعلنت عنه اجلمعية  ال��ذي 
لالأمم املتحدة يف دي�شمرب 2015، 
فر�شة مهمة لت�شّليط ال�شوء على 
ال���دور امل��ح��وري ال��ذي ت�شطلع به 
ه��ي��ئ��ات وم��راك��ز الأر����ش���اد اجلوية 
واأهمية  ال����ع����امل،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

التن�شيق امل�شرك والتعاون وتوعية 
ال�شكان خ�شو�شاً يف املناطق الأكرث 
تعر�شاً لهذه الظاهرة التي خلفت 
القت�شادية  الأ���ش��رار  م��ن  الكثري 
واأ�شار  والبيئية”.  والجتماعية 
الإم������ارات  دول����ة  اأن  اإىل  ���ش��ع��ادت��ه 
م��ن خ���الل ج��ه��ود امل��رك��ز الوطني 
ملختلف  راف������داً  ب���ات���ت  ل���الأر����ش���اد، 
الإقليمية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  اجل���ه���ات 
الطق�س،  بعلوم  املعنية  وال��دول��ي��ة 
وم����رك����زاً ي�����ش��م اأف�����ش��ل اخل����ربات 
واأح�����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات وي��دع��م جهود 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي والأب����ح����اث التي 
والتنبوؤات  الر�شد  عمليات  تغطي 
املناخ  والإن��ذار وحت�شني  والتحليل 
حر�س  موؤكدا  ال�شتمطار،  وعلوم 
املركز الدائم على م�شاركة خرباته 
وهيئات  م��راف��ق  ك��ل  م��ع  ومعرفته 
وموؤ�ش�شات الأر�شاد يف دول العامل 
كافة. ويزود املركز اجلهات املعنية 
الهيئة  خ������الل  م�����ن  ال�����دول�����ة  يف 
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات 
وال����ك����وارث ب��ت��ق��اري��ر ع���ن ال����زلزل 

وي�����ش��ارك يف ت��ع��زي��ز ن��ظ��ام الإن����ذار 
الت�شونامية  الأم��واج  خلطر  املبكر 
ل���ه���ا مناطق  ت��ت��ع��ر���س  ق����د  ال���ت���ي 
���ش��م��ال غ���رب امل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي – 
بحر العرب وبحر عمان وي�شطلع 
املعنية  اجل����ه����ات  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
الكوارث  خم��اط��ر  م���ن  ب��ال��ت��وع��ي��ة 
اإىل  ي�����ش��ار  ال���دول���ة.  يف  الطبيعية 
ع�شو  لالأر�شاد  الوطني  املركز  اأن 
يف امل���ن���ظ���م���ة ال���ع���امل���ي���ة ل���الأر����ش���اد 
التنفيذي،  وجم��ل�����ش��ه��ا  اجل����وي����ة 
التن�شيق احلكومي الدويل  وفريق 
للتحذير من ت�شونامي يف املحيط 
الهندي و جلنة الأعا�شري املدارية 
التابعني  ال����ه����ن����دي  ل���ل���م���ح���ي���ط 
التنفيذي  وامل���ك���ت���ب  ل��ل��م��ن��ظ��م��ة، 
املعنيني  ال���ع���رب  ال�������وزراء  مل��ج��ل�����س 
ب�����ش��وؤون الأر����ش���اد اجل��وي��ة واملناخ، 
واللجنة العربية الدائمة لالأر�شاد 
العربية،  الدول  اجلوية يف جامعة 
ورئا�شة الحتاد الأ�شيوي لالأر�شاد 
الثاين)اآ�شيا(  الإق��ل��ي��م   - اجل��وي��ة 

من 2017 اإىل 2021.

•• ال�سارقة -وام:

اف��ت��ت��ح��ت ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ارق��ة ل���الإذاع���ة 
القيادة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وال��ت��ل��ف��زي��ون 
م�شرح  ال�������ش���ارق���ة  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
مبختلف  املجهزين  الأم��ل  وا�شتوديو 
الالزمة  الفنية  وامل��ع��دات  التقنيات 
ل���دع���م ال�����ش��ي��ا���ش��ات الإ����ش���الح���ي���ة يف 
ال�شارقة  يف  العقابية  املن�شاآت  مراكز 
اأطلقتها  م�����ب�����ادرة  ����ش���م���ن  ذل������ك  و 
الفن  دور  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف  ال���ه���ي���ئ���ة 
والتاأكيد  النزلء  تاأهيل  يف  والإب���داع 
والثقافية  التنموية  امل�شوؤولية  على 
الإعالمية جتاه خمتلف  للموؤ�ش�شات 
فئات املجتمع. جاء ذلك خالل حفل 
العقابية  ب��امل��وؤ���ش�����ش��ة  م���وؤخ���را  اأق���ي���م 
ال�شارقة  ب�����ش��رط��ة  والإ����ش���الح���ي���ة 
ب��ح�����ش��ور ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن اأحمد 
ال�شارقة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي 
الزري  �شيف  اللواء  و�شعادة  لالإعالم 
ال�شارقة  �شرطة  عام  قائد  ال�شام�شي 
و����ش���ع���ادة ح�����ش��ن ي��ع��ق��وب اأم�����ني عام 
يرافقهم  ل��الإع��الم  ال�شارقة  جمل�س 
ك����ّل م���ن ����ش���امل ال��غ��ي��ث��ي م���دي���ر قناة 
ال�������ش���ح���ي مدير  وخ����ال����د  ال�������ش���ارق���ة 
الذيد.  م��ن  ال��و���ش��ط��ى  ق��ن��اة  هند�شة 
اأحمد  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان  ال�����ش��ي��خ  واأك�������د 
العمل  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ات  اأن  القا�شمي 
املرتكز  البناء هي  والتعاون  امل�شرك 
والأ�شا�س الذي كر�شه �شاحب ال�شمو 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
الإم���ارة  موؤ�ش�شات  ملختلف  ال�شارقة 
باب  ل��ه��ذا نفتح  واإدارت���ه���ا وه��ي��ئ��ات��ه��ا 
التعاون الدائم واملتوا�شل مع القيادة 
العامة ل�شرطة ال�شارقة للتاأكيد على 
روؤي��ة الإم��ارة يف النطالق من الفن 
والإبداع لالرتقاء والنهو�س مبختلف 

اأمامهم  امل��ج��ال  وف��ت��ح  املجتمع  ف��ئ��ات 
النه�شة  م�شرية  يف  اأيديهم  لي�شعوا 

التي تقودها الإمارة والدولة.
اأحمد  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان  ال�����ش��ي��خ  وق������ال 
القا�شمي : نوؤمن يف جمل�س ال�شارقة 
الإعالمّية  ال��ر���ش��ال��ة  اأن  ل���الإع���الم 
واأن قيمتها  املاألوفة  تتجاوز �شورتها 
واإمنا  �شناعتها  اأو  اإر�شالها  يف  لي�شت 
ت�شتهدفها  التي  الفئة  على  اأثرها  يف 
لهذا ناأمل اأن يكون امل�شرح يف املن�شاآت 
للجهود  ومن���وذج���اً  ر���ش��ال��ة  العقابية 
متكاماًل  م�����ش��روع��اً  ال���ن���زلء  ت��اأه��ي��ل 

لتوظيف الفن يف جهود دمج النزلء 
وتاأهيلهم على خمتلف امل�شتويات .

الزري  �شيف  ال��ل��واء  اأك���د  جانبه  م��ن 
ال�شارقة  �شرطة  عام  قائد  ال�شام�شي 
الإ�شالحية  و  العقابية  املوؤ�ش�شة  اأن 
تعمل دائماً من خالل مبادراتها �شواء 
اأو خارجها، من  املوؤ�ش�شة  داخل  كانت 
اأجل تعزيز اجلانب الإيجابي للنزيل 
وذلك من خالل تقومي �شلوكه والتي 
اأ�شبح بف�شلها الكثريون من النزلء 
اإ�شافة  واإي��ج��اب��ي��ني  منتجني  اأف����رادا 
مل�����ش��ارك��ت��ه��م يف الع����م����ال وال���ربام���ج 

اإىل  ..م�شرياً  الإعالمية  و  الإنتاجية 
اأن املوؤ�ش�شة ل تكتفي بهذا القدر من 
امل���ب���ادرات ب��ل ت��دع��م��ه��ا ب��ال��ع��دي��د من 
لأ�شر  الخ��رى  الجتماعية  الربامج 
مطمئناً  النزيل  يكون  حتى  ال��ن��زلء 
للرعاية  بتلقيها  وذل��ك  اأ�شرته  على 
ال��ك��رمي��ة م���ن امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع��ق��اب��ي��ة و 
الإ����ش���الح���ي���ة يف ال�������ش���ارق���ة. ب����دوره 
ال�شارقة  هيئة  اإن  الغيثي  �شامل  ق��ال 
ل����الإذاع����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون ت��ن��ط��ل��ق من 
باأن  فيها  توؤمن  ثابتة  مركزية  روؤي��ة 
�شاملة  ت��ن��م��وي��ة  الإع�����الم  م�����ش��وؤول��ي��ة 
املرئي  امل���ح���ت���وى  ت���ق���دمي  وت���ت���ج���اوز 
وامل�شاهدين  ل��ل��م��ت��اب��ع��ني  وامل���ك���ت���وب 
لت�شل اإىل الرتقاء بوعيهم وذائقتهم 
م�شرية  يف  �شركاء  ليكونوا  وتهيئتهم 
التي  والثقافية  احل�شارية  النه�شة 
لهذا  والدولة  ال�شارقة  اإمارة  تقودها 
جن�شد هذه الروؤية على اأر�س الواقع 
مببادرات وم�شاريع تقود اأبناء املجتمع 
لكت�شاف  ف��ئ��ات��ه��م  مبختلف  امل��ح��ل��ي 
الإيجابي  واأث������ر  امل��م��ك��ن��ة  ق���درات���ه���م 
املمكن، ونزلء املن�شاآت العقابية فئات 
املجتمع ونحن  ل ميكن جت��اوزه��ا يف 
نوؤمن باأن الفن والإبداع قادر على فتح 
ا�شتقراراً  اأك��رث  حلياة  اأمامهم  الأف��ق 
اأن التاأهيل  و�شالمة ووعي . واأ�شاف 
املعروفة  الأ�شاليب  من  واح��د  بالفن 
الدرا�شات  اأث��ب��ت��ت  وال����ذي  ال��ع��امل  يف 
تغيري  اإح��داث  يف  فاعليته  والتجارب 
لهذا  العقابية  املن�شاآت  نزلء  يف حياة 
وانطالقاً من توجهات اإمارة ال�شارقة 
والفني  امل�����ش��رح��ي  احل�����راك  دع���م  يف 
امل�شرح  ان�����ش��اء  ي���اأت���ي  ب�����ش��ورة ع��ام��ة 
جلهود  ي�شاف  جديداً  مركزاً  ليكون 
وتقدمي  امل�شرحي  بالعمل  النهو�س 
اأع���م���ال اإب���داع���ي���ة ج���دي���دة ف��ي��ه على 

امل�شتوى املحلي والعربي.

•• دبي-الفجر:

والأمن  ال�شرطة  رئي�س  نائب  متيم،  خلفان  �شاحي  الفريق  معايل  تراأ�س 
العام بدبي، مبكتبه �شباح اليوم اجتماعا ملناق�شة عدد من املوا�شيع املتعلقة 
بتنظيم وتطوير وت�شغيل �شاحات قوارب ال�شيد بدبي، والإجراءات اخلا�شة 
وا�شتغالل  ل��ه��ا،  غ��ري خم�ش�شة  اأم��اك��ن  يف  ووج��وده��ا  ال��ق��وارب  مبخالفات 
اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  خمتلفة  لأغ���را����س  ال�شيد  ل��ق��وارب  املخ�ش�شة  ال�����ش��اح��ات 
م�شتودعات وور�س لت�شنيع الزوارق وتخزين خملفات ال�شيارات والأغرا�س 
العامة التي ل تتعلق مبهنة ال�شيد، اإىل جانب اإ�شاءة ا�شتغالل رخ�س ال�شيد 

بطريقة خمالفة للقانون.
ووجه معايل الفريق �شاحي خلفان متيم، ب�شرورة معاجلة هذه املمار�شات، 

ولفت نظر مرتكبيها من ال�شيادين قبل اتخاذ اأية اإجراءات قانونية بحقهم 
اأو خمالفتهم.

القائد  اأحمد حممد بن ثاين، م�شاعد  اللواء طيار  ح�شر الجتماع �شعادة 
رئي�س  باحلبالة،  نا�شر  علي  وال�شيد  املنافذ،  ل�شوؤون  دب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام 
التعاونية ل�شيادي الأ�شماك، واملقدم را�شد ثاين  اإدارة جمعية دبي  جمل�س 
العايل، رئي�س ق�شم الأمن البحري ب�شرطة دبي، واملقدم �شامل الكعبي، قائد 
ال�شرب الرابع بجهاز حماية املن�شاآت احليوية وال�شواحل، واملهند�س اإبراهيم 
حممد جمعة، مدير ق�شم البيئة البحرية ببلدية دبي، وال�شيد �شعيد خليفة 

املري.
رئي�س  ن��ائ��ب  م��دي��ر مكتب  امل��ق��ع��ودي،  اأح��م��د  العميد  الج��ت��م��اع  كما ح�شر 

ال�شرطة والأمن العام بدبي.

•• دبي-الفجر:
التي  الوطنية  ال�شيا�شة  م��ع  متا�شيا 
اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اهلل، لتمكني اأ�شحاب الهمم، وتنفيذاً 
ملبادرة �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد 
اآل م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دبي،  ب��ن را���ش��د 
 “ لالإمارة،  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
الرامية  للجميع”،  جمتمعي...مكان 
لأ�شحاب  �شديقة  دبي  مدينة  جلعل 
وبرعاية   ،2020 ب��ح��ل��ول  ال��ه��م��م 
اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  من 
للطريان  دب���ي  هيئة  رئ��ي�����س  م��ك��ت��وم، 
دبي،  رئي�س موؤ�ش�شة مطارات  املدين، 
التنفيذي  الرئي�س  الأع��ل��ى  الرئي�س 
لطريان الإمارات واملجموعة، �شاركت 
دب��ي ممثلة  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
معر�س  يف  الهمم  اأ���ش��ح��اب  مبجل�س 
انطلقت  الذي  الهمم  اأ�شحاب  اإك�شبو 
فعالياته اأم�س الثالثاء، يف مركز دبي 
ال��ع��امل��ي. واأط��ل��ق��ت �شرطة  ال��ت��ج��اري 
مبادرة  املعر�س  فعاليات  خ��الل  دب��ي 
توعية  اإىل  ال��ه��ادف��ة  “ل�شالمتي” 
اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م وم��ن��ه��م الأط���ف���ال 

الذين يعانون من التوحد باإجراءات 
�شل�شلة  خ��الل  م��ن  العامة  ال�شالمة 
التعامل  كيفية  لهم  تو�شح  ق�ش�شية 
مبا  املختلفة  احل��ي��ات��ي��ة  امل��واق��ف  م��ع 
ي��ح��ق��ق الأم�����ن والأم������ان ل��ه��م. واأك���د 
املقدم الدكتور �شعود الرميثي، رئي�س 
ال�شل�شلة  اأن  الهمم  اأ�شحاب  جمل�س 
كتاباً،   12 م���ن  ت��ت��ك��ون  ال��ق�����ش�����ش��ي��ة 
ي��ح��ت��وي ك���ل ك��ت��اب م��ن��ه��ا ع��ل��ى ق�شة 

ت�شتهدف خمتلف الفئات من اأ�شحاب 
الهمم، وُمعدة خ�شي�شاً لتتنا�شب مع 
التوحد  من  يعانون  الذين  الأط��ف��ال 
الهادفة  الر�شالة  اإي�شال  وت�شتطيع 
لهم بكل ي�شر و�شهولة. واأ�شاف املقدم 
الق�ش�شية  ال�����ش��ل�����ش��ل��ة  اأن  ال��رم��ي��ث��ي 
املُعدة من قبل خ��رباء وخمت�شني يف 
الهمم،  اأ���ش��ح��اب  م��ع  التعامل  جم��ال 
حت���ت���وي ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ه��م��ة من 

ب�شكل  املعلومات  التي تقدم  الق�ش�س 
ب�شور  م��دع��وم��ة  ل��الأط��ف��ال،  ُمب�شط 
ال�شل�شلة  اأن  م��ب��ي��ن��اً  ���ش��ل�����س،  و����ش���رح 
لالأهايل  قّيمة  م��ادة  ُتعد  الق�ش�شية 
الرعاية  خدمات  ومقدمي  واملعلمني 
ممت  �شُ لأن����ه����ا  ال���ه���م���م  لأ�����ش����ح����اب 
املهارات  الهمم  اأ�شحاب  تعليم  بهدف 
يحقق  مب����ا  احل����ي����اة  يف  الأ����ش���ا����ش���ي���ة 
كل  اأن  وت��اب��ع  لهم.  العامة  ال�شالمة 

لالأطفال  ي��ق��دم  ال�شل�شلة  م��ن  ك��ت��اب 
مادة علمية حول ا�شراتيجية فّعالة 
ال�شالمة  على  احل��ف��اظ  كيفية  ح��ول 
اليومية،  احل��ي��اة  م��واق��ف  خمتلف  يف 
امل�شعد  ا����ش���ت���خ���دام  ك��ي��ف��ي��ة  وم���ن���ه���ا 
يف  التنمر  م��ع  والتعامل  الكهربائي، 
ال��ع��ام��ة، وكيفية  وامل��ن��اط��ق  امل���دار����س 
وكيفية  ال��ه��وي��ة،  ب��ط��اق��ة  ا���ش��ت��خ��دام 
الأماكن  التواجد يف  الت�شرف خالل 

العامة ويف احلافلة املدر�شية، وكيفية 
عبور ال�شارع باأمان، وكيفية الت�شرف 
ال�شيارة م��ن خ��الل احل��ر���س على  يف 
وو�شع  اخللفية  املقاعد  يف  اجللو�س 

حزام الأمان.

مركز ال�ضرطة الذكي
دبي  �شرطة  قدمت  املعر�س،  وخ��الل 
اإىل الزوار من اأ�شحاب الهمم  �شرحاً 

مركز  يوفرها  التي  اخل��ادم��ات  ح��ول 
ال�شرطة الذكي«SPS« لهم والبالغة 
خدمة  و23  رئ��ي�����ش��ي��ة  خ��دم��ة   27
فرعية، منها خدمة فتح بالغ جنائي 
وخ���دم���ة دف����ع امل��خ��ال��ف��ات امل����روري����ة، 
اجلنائية،  احل����ال����ة  ����ش���ه���ادة  وط���ل���ب 
وغ����ريه����ا م����ن اخل����دم����ات ال���ت���ي يتم 
اأي  تقدميها على مدار ال�شاعة ودون 

تدخل ب�شري.

»ecrime »من�ضة
اإىل  �شرحاً  دب��ي  �شرطة  وق��دم��ت  كما 
زوار من�شتها يف املعر�س حول من�شة 
ال�شبكة  على  املتوفرة   »»ecrime
بالغات  بتلقي  واخلا�شة  العنكبوتية 
باجلرائم  املتعلقة  اجل��م��ه��ور  اأف�����راد 
و�شهلة  �شل�شلة  ب�شورة  الإلكرونية 
م����ن خ�����الل ال����ع����ن����وان الإل�����ك�����روين 

.www.ecrime.ae
من�شة  اأن  دب�������ي  �����ش����رط����ة  وب����ي����ن����ت 
» ه��ي ع��ب��ارة ع��ن خدمة   ecrime«
و�شكاوى  ب����الغ����ات  ب��ت��ل��ق��ي  م��ع��ن��ي��ة 
والتي  ب��الإن��رن��ت  املتعلقة  اجل��رائ��م 
ت�������ش���م���ل: الب�������ت�������زاز الإل�������ك�������روين، 
التحويالت  اإل����ك����روين،  الخ������راق 
م�شرياً  الئتمانية،  والبطاقة  املالية، 
ياأتي متا�شياً  اإط��الق اخلدمة  اأن  اإىل 
وتطرحها   ،2021 دب���ي  خ��ط��ة  م��ع 
يف  الل����ك����رون����ي����ة  امل����ب����اح����ث  اإدارة 
العنكبوتية  ال�شبكة  على  دبي  �شرطة 
اجلمهور  ي��خ��دم  �شهل  ت�شميم  ع��رب 
ال�شكاوى  ا���ش��ت��ق��ب��ال  عملية  وي�����ش��ه��ل 
وي�شاهم يف �شرعة ال�شتجابة لها من 
ذات  ال�شرطية  واملراكز  الإدارات  قبل 

الخت�شا�س.

••  دبي - د.حممود علياء

نظمت ندوة الثقافة والعلوم موؤمتراً 
�شحفياً بح�شور بالل البدور رئي�س 
حماد  بن  حماد  ود.  الإدارة  جمل�س 
واجلوائز  امل�����ش��اب��ق��ات  رئ��ي�����س جل��ن��ة 
ود. جناة مكي املن�شق العام ملهرجان 
الإمارات للمل�شق “البو�شر” الذي 
�شيفتتح يوم الثنني 11 نوفمرب يف 
متام ال�شاعة ال�شابعة م�شاء مب�شاركة 
74 دولة من خمتلف قارات العامل 

و365 مل�شقاً فنياً.
اللغة  ه��ي  الفنون  اأن  ال��ب��دور  واأك���د 
املبدعون  ب��ه��ا  ي��ع��رب  ال��ت��ي  ال��ع��ال��ي��ة 
عن مكنون دواخلهم، وتكون ر�شالة 

مبا�شرة ما بني املبدع واملتلقي.
مقدمة  يف  الب�شرية  الفنون  وتاأتي 
احلا�شة  لأن  الإب��داع��ي��ة،  ال��ر���ش��ائ��ل 
الب�شرية تلتقط الر�شائل الإبداعية 
مب���ج���رد امل�������ش���اه���دة، ل�����ذا ان���ح���ازت 
تنظيم  اإىل  وال��ع��ل��وم  الثقافة  ن���دوة 
مهرجان الإمارات الدويل للمل�شق 
الإبداعية  الو�شيلة  “البو�شر”، 
الر�شائل  م��ن  الكثري  تختزل  ال��ت��ي 
التي يعرب بها الفنانون عن روؤيتهم 

جتاه املو�شوع املطروح.
واأ������ش�����اف ال����ب����دور مل����ا ك���ان���ت دول����ة 
حتتفل  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
“عام  ب�������   2019 ال������ع������ام  ه��������ذا 
املهرجان  ���ش��ع��ار  ج���اء  الت�شامح”، 

روؤية  ع��ن  ل��ي��ع��رب  الأوىل  دورت����ه  يف 
ل��ل��ت�����ش��ام��ح وال����ع����م����ل على  امل����ب����دع 
فنية  مل�شقات  خ��الل  من  ترجمته 
بغ�س النظر عن انتمائه العقائدي 
وال���ن���وع���ي.  ورك�����زت د. جن���اة مكي 
على متييز الأعمال الفنية املقدمة، 
واك��ت��م��ال ف��ك��رة ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي من 
ال��رم��ز وال��ل��ون وال���روح التي تعك�س 
لدى  والت�شامح  التوافق  من  حالة 

الفنان.
على  امل�������ش���رف  اأن  م��ك��ي  واأ����ش���اف���ت 
ال���دك���ت���ور ع���رف���ات نعيم  امل���ه���رج���ان 
جمال  يف  اإب��داع��ي��ة  ور���ش��ة  �شينظم 
لت�شجيع  و”البو�شر”  الت�شميم 
ال��ف��ن��ان��ني ال�����ش��ب��اب وال����ذي حر�شت 

اأعمالهم  ت�����ش��م��ني  ع��ل��ى  امل��ه��رج��ان 
���ش��م��ن امل�������ش���ارك���ات. وث��م��ن��ت مكي 

جامعات  خم��ت��ل��ف  م���ن  امل�������ش���ارك���ات 
الفنانني  ق��ب��ل  م���ن  ����ش���واء  ال���دول���ة 

الفنون  كليات  وطلبة  والأكادمييني 
بكافة تخ�ش�شاتهم.

الفريق �ساحي خلفان يبحث تطوير وت�سغيل �ساحات قوارب ال�سيد بدبي

خالل م�ضاركتها يف »اأك�ضبو«

�سرطة دبي تطلق مبادرة »ل�سالمتي« لتوعية اأ�سحاب الهمم باإجراءات ال�سالمة

مهرجان املل�سق »البو�سرت« »مب�ساركة74 دولة  و365 مل�سقًا فّنّيًا« يف ندوة الثقافة والعلوم

ال�سارقة لالإذاعة والتلفزيون تفتتح م�سرح وا�ستوديو الأمل يف مبنى املن�ساآت العقابيةالوطني لالأر�ساد يحتفي باليوم العاملي للتوعية باأمواج ت�سونامي
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اعتقلت قوات تركية يف �شمال �شوريا �شقيقة لأبو بكر البغدادي زعيم 
تنظيم داع�س الإرهابي الذي قتل يف نهاية ت�شرين الأول-اأكتوبر يف 
هجوم نفذته وحدة كوماندو�س اأمريكية، على ما اأفاد م�شوؤول تركي 
امل�����ش��وؤول طالبا ع��دم الك�شف ع��ن ا�شمه  اأم�����س ال��ث��الث��اء. وق��ال  كبري 
ب�شمال  اأعزاز”  يف  ال��ب��غ��دادي  بكر  اأب��و  �شقيقة  على  تركيا  “قب�شت 
غرب �شوريا. واأو�شح “قب�س على ر�شمية عواد املولودة عام 1954 
خالل هجوم على مع�شكر قرب اأعزاز«. واأ�شاف اأن �شقيقة البغدادي 
كانت برفقة زوجها وزوجة ابنها وخم�شة اأطفال. وقال اإن “البالغني 
)من  �شنعلمه  “ما  اأن  م��وؤك��دا  لال�شتجواب”  يخ�شعون  ال��ث��الث��ة 
ال�شتجواب( �شي�شاعد تركيا وكذلك باقي اأوروبا على حماية نف�شها 
ب�شكل اأف�شل من الإرهابيني«. من جهته، اأفاد مدير املر�شد ال�شوري 
األقت القب�س  “قوات تركية  اأن  حلقوق الإن�شان رامي عبد الرحمن 
على اأخت البغدادي اأم�س بالليل يف خميم يف �شواحي مدينة اأعزاز«. 
اأنه مت اعتقالها مع زوجها وزوجة ابنها واأحفادها اخلم�شة،  واأو�شح 
مدينة  وتقع  اآخ��ري��ن«.  عراقيني  “اأربعة  اعتقال  اإىل  كذلك  م�شريا 
اأعزاز يف منطقة ب�شمال غرب �شوريا ت�شيطر عليها تركيا بعد الهجوم 
الع�شكري الذي نفذته عام 2016. واأعلن الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترامب يف 27 ت�شرين الأول-اأكتوبر مقتل البغدادي يف عملية نفذتها 
�شوريا على  �شمال غرب  الليل يف  اأمريكية خالل  وحدة كوماندو�س 

م�شافة ب�شع كيلومرات من احلدود الركية.

يوم  �شوريا  يف  م�شرعه  لقي  بورمي  وم�شور  م�شعف  اأ�شدقاء  ق��ال 
الأحد واأفراد يف اأ�شرته اإنه �شافر اإىل هناك انطالقا من اإح�شا�س باأن 
من الواجب خدمة الآخرين. وجاء مقتل زاو �شينج )39 عاما(، وهو 
من اأفراد اأقلية كات�شني ب�شمال ميامنار املعروفة اأي�شا با�شم بورما، 
جماعة  وحملت  م��ورت��ر.  قذيفة  ب�شظايا  قاتلة  اإ�شابة  اإ�شابته  اإث��ر 
حل�شابها،  يعمل  زاو  ك��ان  ال��ت��ي  امل�شيحية،  الأح����رار  ب��ورم��ا  ح��را���س 
القوات املدعومة من تركيا م�شوؤولية مقتله، وقالت اإنه لقي م�شرعه 
ديفيد  الأمريكي  وقال  ا�شتباكات خارج مدينة تل متر.  ي�شور  وهو 
اإيوبانك موؤ�ش�س اجلماعة اإن زاو �شجل يف اليوم ال�شابق عملية اإنقاذ 
كنت  لأن��ك  “�شكرا  بيان  يف  وق��ال  اجلماعة.  نفذتها  اأ�شخا�س  ع��دة 
اأخي ولكونك غري هياب يف كل �شيء. �شكرا لك لأنك بّينت يل كيف 
اأعي�س ولإ�شفاء نور على العامل. �شكرا لك لذهابك اإىل بلد اآخر لأن 
اآخرين �شاعدوك كما قلت«. وكانت تركيا بداأت هجومها عرب احلدود 
يف التا�شع من اأكتوبر ت�شرين الأول م�شتهدفة قوات الأكراد يف �شمال 
اأن �شحب الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب قواته  �شرق �شوريا بعد 
العاملني  على  الهجوم  عن  م�شوؤوليتها  تركيا  ونفت  املنطقة.  من 

باجلماعة امل�شيحية الذي اأ�شفر اأي�شا عن اإ�شابة مرجم عراقي.
وكان زاو �شينج �شافر اإىل �شوريا والعراق عدة مرات ملعاجلة امل�شابني 

يف اخلطوط الأمامية وت�شجيل النتهاكات احلقوقية.

 
“ت�شيق”،  التحاور مع وا�شنطن  اأن قنوات  اأم�س  يانغ  اأعلنت بيونغ 
لكوريا  ت�شنيفها  على  الأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأّك����دت  بعدما 

ال�شمالية على اأنها دولة راعية لالإرهاب.
مع  نووية  حمادثات  من  املا�شي  ال�شهر  ال�شمالية  كوريا  وان�شحبت 
الوليات املتحدة على م�شتوى فرق العمل ُنّظمت يف ال�شويد، م�شرية 
اإىل �شعورها بالإحباط جّراء عدم تقدمي وا�شنطن حلوًل “جديدة 
م�شدود  ط��ري��ق  اإىل  الطرفني  ب��ني  امل��ف��او���ش��ات  وو�شلت  وخ��اّلق��ة«. 
اأون  جونغ  كيم  ال�شمالية  كوريا  زعيم  بني  هانوي  قمة  انتهت  منذ 
والرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف �شباط-فرباير بخالف ب�شاأن 

تخفيف العقوبات وما ينمت لبيونغ يانغ تقدميه يف املقابل.
وطالبت بيونغ يانغ مذاك وا�شنطن باقراح نهج جديد بحلول نهاية 
اآخرها الأ�شبوع املا�شي  العام ونّفذت �شل�شلة جتارب �شاروخية، كان 

عندما اأعلنت اختبار “قاذفة �شواريخ متعددة كبرية احلجم«.
كوريا  ت�شنيف  �شنوي  تقرير  يف  اخلارجية  وزارة  اأك���دت  واجلمعة، 
يف  “متورطة  اأنها  على  م�شددة  ل��الإره��اب،  راعية  كدولة  ال�شمالية 

عمليات اغتيال خارج اأرا�شيها«.

عوا�سم

انقرة

دم�شق

�شيول

حترير259 �سخ�سًا 
يف مركز احتجاز بنيجرييا

•• اأبوجا-وكاالت:

مت اإطالق �شراح 259 �شخ�شاً من مركز احتجاز غري قانوين يقع يف م�شجد 
مبدينة اإبادان بجنوب غرب نيجرييا، حيث كانوا يعي�شون يف عبودية، وفقاً 
ملا اأفادت به ال�شرطة النيجريية. وقد مت اإطالق �شراح املحتجزين عندما 
امل�شجد يف  اإب��ادان،  اأوي��و عا�شمتها  التابعني لولية  ال�شرطة  اقتحم رج��ال 
حي اأوجو. ونقلت ال�شحافة املحلية عن مفو�س ال�شرطة، �شينا اأولوكولو، 
ام��راأة و191 رج��اًل و11 طفاًل و”23   34 املركز كان بداخله  اإن  قوله 
عامني  بني  ت��راوح  ملدة  بال�شال�شل  وربطوا  احُتجزوا  اأنهم  يُزعم  مري�شاً 
وع�شرة اأعوام«. وجاء حترك ال�شرطة بعد تلقيها لبالغ من �شاب، يبلغ من 

العمر 17 عاماً، اأفاد باأنه هرب من مكان مماثل يف اإبادان.
وقال اأولوكولو لل�شحفيني “ال�شاب قال اإن ال�شحايا تعر�شوا ل�شوء معاملة 
و�شوء تغذية، وعوملوا كعبيد وقاموا باأعمال ق�شرية. ويف كثري من الأحيان 

مل يتم اإبالغ اأي �شخ�س بوقوع وفيات«.
ولي�شت هذه هي املرة الأوىل التي تظهر فيها اأهوال من هذا النوع يف تلك 

املراكز، وخا�شة يف �شمال البالد.
لتعديل  امل��راك��ز  تلك  اإىل  اآب��ائ��ه��م  قبل  م��ن  ال�شباب  اإر���ش��ال  يتم  م��ا  وع���ادة 

�شلوكهم اأو لالإقالع عن عادات �شارة مثل تعاطي املخدرات.
يذكر اأنه يف نهاية �شبتمرب )اأيلول( املا�شي، مت حترير حواىل 300 �شحية 
من مركز يقع يف ولية كادونا ال�شمالية، حيث كان يتم تقييدهم ب�شال�شل 

من اأقدامهم، وتعر�شوا ل�شوء معاملة وتعذيب.

بعد 40 عامًا من اأزمة الرهائن 

عزلة دولية وديكتاتورية وعنف واقت�ساد اإيراين مدمر 

منظر من اجل�سر: املحتجون العراقيون حتت النريان 
•• بغداد-رويرتز:

يحكي علي اأنه �شاهد بعينيه اأكرث من 50 �شخ�شا ي�شقطون قتلى اأمامه 
منذ بداأت الحتجاجات املناه�شة للحكومة يف العراق ال�شهر املا�شي.

وقال علي وهو يف اأوائل الع�شرينات من العمر ومن حي مدينة ال�شدر اأحد 
الأحياء الفقرية يف بغداد “اأول واحد كانت �شدمة اإيل، ال�شاب كان معروف 

اإيل و�شربوه ب�شدره«.
اأ�شدقائي،  نا�س، منهم  �شايف  اأين   ... ب�شرعة  املوت  “تعودنا على  واأ�شاف 

اختنقوا غرقوا اأو انق�شموا جماجمهم من قنابل الغاز اأو ال�شوتية.«
وقال “ما نقدر نب�شي )نبكي( على مل اأج�شادهم .

�شقطوا  عراقيا   250 من  اأك��رث  اإن  واأمنية  طبية  وم�شادر  �شهود  ويقول 
قتلى منذ بداية اأكتوبر- ت�شرين الأول يف احتجاجات على احلكومة التي 

يعتربونها حكومة فا�شدة اأ�شرية امل�شالح الأجنبية.
ومل يرد تعليق على الفور من وزارة الداخلية التي ت�شرف على العديد من 
 150 اإن ما يقرب من  وح��دات القوى الأمنية، لكن تقريرا حكوميا قال 
�شخ�شا ُقتلوا يف الأ�شبوع الأول من ال�شطرابات وكانت اإ�شابات 70 يف املئة 

منهم بالر�شا�س يف الراأ�س وال�شدر.
اتكاأ علي على كومة من البطاطني القذرة على �شفة نهر دجلة حتت ج�شر 

اجلمهورية وراح يروي ق�ش�س زمالئه القتلى.
بع�شهم  وال�شبية،  ال�شباب  مئات  اأق��ام  املا�شية  الع�شرة  الأي��ام  مدى  وعلى 
�شغار يف الثانية ع�شرة من العمر، خياما على اجل�شر وحتته. وهم ي�شمون 
عمال  يرتديه  خ��وذات مما  وي��رت��دون  للثورة”  الأم��ام��ي  “اخلط  اأنف�شهم 
هتافات  وي���رددون  وجوههم  على  الغاز  من  واقية  اأقنعة  وي�شعون  البناء 

تطالب باإ�شقاط احلكومة.

ترف�س  التي  الوحيدة  لي�شت  “اإيران  اأن  الكاتب  وراأى 
مواجهة ما�ٍس خمزي. لقد تطلب الأمر من احلكومة 
الأمريكية �شتني عاماً لالعراف بدورها يف النقالب 
اأطاح  وال��ذي  املركزية  ال�شتخبارات  وكالة  من  املدعوم 
 ،1953 يف  م�شدق  حممد  الإي���راين  ال���وزراء  برئي�س 
لت�شدر احلكومة  عاماً  و�شتني  الأم��ر خم�شة  وا�شتغرق 
لي�س  الفرة.  تلك  عن  الر�شمية  ال�شجالت  الأمريكية 

ثمة �شبب كبري للفخر«.

مقاي�ضة ال�ضجناء
اإىل ذلك، ت�شاءل الكاتب ملاذا ا�شتمرت اإيران يف �شيا�شة 
“قد  ق��ائ��اًل:  عاًما؟”،  اأرب��ع��ني  منذ  وم��دم��رة  خم��زي��ة 
تكون هناك مكا�شب اأو تنازلت مالية ق�شرية الأجل يف 
مقاي�شة ال�شجناء، مثل تلك التي حدثت مع الوليات 
املتحدة عند توقيع خطة العمل ال�شاملة امل�شركة عام 
2016. لكن هذه اأقل اأهمية من النقا�س الدائر داخل 

اإيران حول الجتاه ال�شيا�شي للبالد«.

•• وا�سنطن-وكاالت:

ال�شفارة  الأرب���ع���ني لق��ت��ح��ام  ال���ذك���رى  اإي������ران  اأح���ي���ت 
لأمريكا”،  “املوت  للنظام  امل��وال��ون  وهتف  الأمريكية، 
وُب���ث امل�����ش��ه��د يف ك��ل اأن���ح���اء ال���ع���امل، الأم����ر ال���ذي اأثار 
وحكومات  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  م��ن  غا�شبة  ت�شريحات 

الأخرى.
وكتب جون ليربت، اأحد الرهائن ال�شابقني يف ال�شفارة 
الأمريكية يف طهران، يف موقع “اأتالنتيك كاون�شيل”، 
اأن ال�شموم التي انت�شرت يف طهران منذ اأربعة عقود مل 

تتبدد بعد. 
والدليل  النظام،  را�شخة يف  ت��زال  ل  ه��ي   ، ال��واق��ع  ويف 
زاغاري  ون��ازان��ني  ن��ام��ازي،  و�شياماك  بانكر،  ذل��ك  على 
ل  ط��ه��ران  يف  ال�شلطات  �شجنتهم  واآخ����رون  رات��ك��ل��ي��ف، 
على  “يتج�ش�شون”  اأن��ه��م  ادع��ائ��ه��ا  غ��ري  اآخ���ر  ل�شبب 

“ميت«.
�شيئاً،  تتعلم  مل  عاماً   40 ويف  اإي���ران  اإن  الكاتب  وق��ال 
املدمر  امل�شار  يف  وا�شتمرت  الأ�شلية  اأخطائها  �شاعفت 
كما يف اأزمة الرهائن الذي انطلق يف اأعقاب ثورة عنيفة. 
واأوقع هذا امل�شار، وهو كتاب مدر�شي للدبلوما�شية غري 

املاهرة، الأمة وماليني الإيرانيني يف الفو�شى.

قرارات �ضيئة
ولفت الكاتب اإىل اأن ال�شجل الإيراين وا�شح، وحُمبط. 
قرارات  اإي��ران  يف  امل�شوؤولون  اتخذ  عاماً،  اأربعني  ومنذ 
القرار  راأيهم يف  يوؤخذ  الذي مل  الإيرانيون  دفع  �شيئة 
الثمن، بعد اأن اأ�شبحوا �شحايا اأخطاء زعمائهم. وكانت 
ال��ن��ت��ائ��ج ح��رب��اً، وع��زل��ة دول��ي��ةن ودي��ك��ت��ات��وري��ة، وعنفاً 

واقت�شاداً مدمراً، وفراراً للمتعلمني واملهرة. 
ووجد الإيرانيون نف�شهم بعملة بال قيمة، وجواز �شفر 
مرفو�س يف كل مكان تقريباً، ومع الآلف من �شحايا 
احل��رب والأرام����ل والأي��ت��ام وامل��ع��وق��ني. وعندما هاجم 
الرئي�س العراقي �شدام ح�شني اإيران يف �شبتمرب)اأيلول( 
ت�شرفاتهم  �شوء  ب�شبب  الإي��ران��ي��ون  يجد  مل   ،1980

الديبلوما�شية، اأي دعم اأو تعاطف اأجنبي تقريباً. 
ولفت الكاتب اإىل اأن تلك الأحداث اأثرت عليه �شخ�شياً 
 444 اعتقلوا  اأمريكية  50 رهينة  ب�شفته واح��داً من 
داخل  من  الأوىل  للمرة  �شمع  عندما  باأنه  مقراً  يوماً، 

�شجن الكوميت، الطائرات العراقية تهاجم طهران كانت 
ردة فعله: “ح�شناً، لقد ح�شلوا على ما يواجهونه«.

ول��ف��ت اإىل اأن اأح����داً مل ي��داف��ع ع��ن اإي����ران. وب��ع��د ذلك 
الدويل  واملجتمع  املتحدة  ال��ولي��ات  التزمت  ب�شنوات، 
ال�شمت على ا�شتخدام �شدام الغاز ال�شام �شد اإيرانيني، 
واأكراد عراقيني. ومع ذلك، مل يح�شل الإيرانيون على 

اأي تعاطف.
وبعد اأربعني عاماً، يجب اأن يعرف، حتى اأكرث العارفني، 
كارثة  كان  و1981   1979 بني  الرهائن  احتجاز  اأن 
كل  م���رور  بعد  اأن���ه  ال��الف��ًت  لكن  و�شعبها.  اإي����ران  على 
اأنف�شهم  اإي�����ران ي��خ��دع��ون  ي����زال ق����ادة  ال��وق��ت ل  ه���ذا 
ومواطنيهم، ومل يقروا عالنية بالكارثة، ولن يعرفوا 

على الأرجح بخطئهم.
اأخرب  1998، عندما  اإل��ي��ه يف  اأك���رث م��ا و���ش��ل��وا  وك���ان 
كري�شتيان  ح��دي��ث��اً،  املنتخب  الرئي�س  خ��امت��ي  حممد 
اأمانبور من “�شي اإن اإن” باأنه “ياأ�شف” للجروح التي 
اأ�شابت م�شاعر الأمريكيني والناجمة عن احتجاز اإيران 
52 دبلوما�شياً اأمريكياً، ولكن من املفارقات اأن خامتي 
نف�شه اأ�شبح الآن رهينة من نوع اآخر، اإذ جرد من جواز 
�شفره، ومنع من الظهور يف و�شائل الإعالم الإيرانية«.

ويف 2016، عندما كان الأمريكيون يناق�شون اإيجابيات 
التفاق  بعد  امل�شركة  ال�شاملة  العمل  خطة  و�شلبيات 
النووي، مل ينتقد بع�س املعار�شني م�شمون التفاقية، 
اإي�����ران يف اح��ت��ج��از الأج���ان���ب ومزدوجي  ���ش��ج��ل  ول��ك��ن 
من  يف  نثق  اأن  ميكننا  كيف  و�شاألوا  ره��ائ��ن،  اجلن�شية، 

يقدم على اأمر مماثل؟

اأحمدي جناد
مل ت��ق��ر اإي�����ران اأب�����ًدا مب��ا ح���دث اأث���ن���اء اأزم����ة الرهائن 
العامة  اجلمعية  زي���ارة  اأث��ن��اء   ،2011 ويف  الإي��ران��ي��ة. 
ل����الأمم امل��ت��ح��دة، حت���دث ال��رئ��ي�����س الإي������راين حممود 
“العقلية  على  الق�شاء  اإىل  احلاجة  عن  جناد  اأحمدي 

ال�شلبية” امل�شتمرة بني الأمريكيني والإيرانيني. 
وعندما قال له الكاتب اإن اإحدى طرق لذلك هي رف�س 
تعيني حمتجزي رهائن �شابقني يف منا�شب يف حكومته، 
مرافقيه  بع�س  وح���اول  م�شتغرباً.  جن��اد  اأح��م��دي  ب��دا 
“ح�شًنا  جناد:  اأحمدي  اأجاب  فيما  ابت�شاماتهم،  اإخفاء 

، لقد عاملناك جيًدا وقتها، األي�س كذلك؟«.

الع�شرات على ج�شري اجلمهورية  للدموع وقتلت  امل�شيل  والغاز  ال�شوتية 
وال�شنك املتجاورين.

وجتمد احلال على هذا الو�شع املتوتر بني اجلانبني. وقال علي بينما كانت 
قوات الأمن تطلق عددا من عبوات الغاز امل�شيل للدموع “نرميهم باحلجر 

و بريدوا بقتلنا«.

يف  املح�شنة  اخل�شراء  املنطقة  اإىل  ال�شاحة  من  امل��وؤدي  اجل�شر  �شهد  وقد 
بني  عنيفة  ا�شتباكات  الأجنبية  وال�شفارات  احلكومة  مباين  حيث  بغداد 

املحتجني والقوات الأمنية.
واأقام املحتجون امل�شلحون باملقاليع متاري�س من الألواح احلديدية والكتل 
والقنابل  املطاطية  الطلقات  الأم��ن��ي��ة  ال��ق��وى  وا�شتخدمت  اخلر�شانية. 

على  الإ�شرار  ال�شلطة  املوجودون يف  “يوا�شل  واأ�شاف 
اأن احتجاز الرهائن يف 1979 كان ن�شراً رائًعا رغم كل 
للبع�س،  بوالن�شبة  ذل��ك.  اإىل عك�س  ت�شري  التي  الأدل��ة 
مثل اأحمدي جناد، ل عالقة لتلك الأحداث باحلا�شر، 

فهي حدثت منذ زمن بعيد يف جمرة بعيدة، بعيدة«.
ول تزال احلكومة ترعى منا�شبات اإحياء ذلك بامل�شريات 
اإيران  قادة  من  العديد  وا�شتفاد  وال�شعارات.  واخلطب 
احل��ال��ي��ني م��ن ت��ل��ك الأح�����داث، وا���ش��ت��خ��دم��وه��ا ل�شحق 

مناف�شني، وتثبيت الديكتاتورية، وتوطيد ال�شلطة.
وختم الكاتب باأن اإيران عالقة يف فخ من �شنعها. وي�شتمر 
الذين يف قمة ال�شلطة يف تكرار نف�س الرواية الكاذبة. 
واإذا كان احتجاز الرهائن جيداً يف حينه، فاإنه ل يزال 
كذلك الآن. واإذا تخلى النظام عن �شيا�شة مدمرة ب�شكل 
خ�شومه  ب��اأن  الع��راف  اإىل  �شمنياً  �شي�شطر  وا�شح، 
كانوا على حق، واأنه اأخطاأ منذ اأربعني عاماً وت�شبب يف 
اأ�شرار ل ح�شر لها لإيران والإيرانيني. وبدل الإقرار 

بذلك، فاإنه ي�شاعف اخلطاأ، بتكراره.

الدويل،  القانون  وف��ق  الواجبة  وامل�شاءلة  املحا�شبة 
والأمر ي�شمل اأي�شاً التجمعات الإقليمية جمعاء ودون 
هذا  م�شتوى  على  فعل  ردود  ي�شتوجب  كما  ا�شتثناء، 

احلدث اخلطري من كافة دول العامل«.
اأم�س ج��دد فيه  وك��ان الحت��اد الأوروب���ي اأ���ش��در بياناً 
اأن كل الن�شاط ال�شتيطاين يف الأرا�شي  تاأكيده على 
امل��ح��ت��ل��ة غ���ري ق���ان���وين مب���وج���ب ال���ق���ان���ون ال�����دويل، 
واحتمالت  للحياة  ال��دول��ت��ني  ح��ل  قابلية  وي��ق��و���س 
ال�شالم الدائم، كما مت التاأكيد عليه من خالل قرار 

جمل�س الأمن 2334.
ودع���ا الحت����اد الأوروب�����ي اإ���ش��رائ��ي��ل اإىل اإن��ه��اء جميع 

•• رام اهلل-وكاالت:
انتقدت وزارة اخلارجية واملغربني الفل�شطينية، اأم�س 
الثالثاء، �شعف مواقف الحتاد الأوروبي اإزاء ت�شاعد 
الأرا�شي  وم�شادرة  لإ�شرائيل  ال�شتيطاين  التو�شع 
الفل�شطينية. وقالت الوزارة، يف بيان �شحايف، اإنها “اإذ 
تقدر البيان ال�شادر عن الحتاد الأوروبي بخ�شو�س 
م�شادرات الأم�س، فاإنها تت�شاءل: ماذا عن م�شادرات 

اليوم؟ وماذا عن م�شادرات يوم غد وبعد غد؟«.
يعتقد  الأوروب���ي  الحت��اد  اأن  الوا�شح  “من  واأ�شافت 
اأنه بت�شديره هذه البيانات يعفي نف�شه من م�شوؤولية 

كقوة  التزاماتها  مع  متا�شيا  ال�شتيطانية،  الأن�شطة 
التوجه  اأن  الفل�شطينية  اخلارجية  واعتربت  حمتلة. 
اإمكانية  على  الق�شاء  يف  “يتمثل  لإ�شرائيل  احل��ايل 
قيام الدولة الفل�شطينية عرب الت�شريع يف ال�شتيالء 
ال���دومن���ات يف م��ن��اط��ق ح�شا�شة  اآلف  ب��ل  امل��ئ��ات  ع��ل��ى 
حل  على  الق�شاء  بهدف  الغربية  ال�شفة  يف  ورئي�شة 

الدولتني«.
املت�شارعة يف  الإ�شرائيلية  الإج��راءات  اأن  اإىل  واأ�شارت 
تعك�س  “اإمنا  الفل�شطينية  الأر����س  على  ال�شتيالء 
تقوده  كولونيالياً  عن�شرياً  فا�شياً  جهنمياً  خمططا 
دولة الحتالل وبتواطوؤ كامل من الوليات املتحدة«.

انتقاد فل�سطيني ل�سعف املواقف الأوروبية اإزاء ال�ستيطان

حمتجو هوجن كوجن يخططون ملزيد من التجمعات 
•• هوجن كوجن-رويرتز:

الرئي�س  ب���اأع���م���ال  ال��ق��ائ��م  ع���رب 
ك����وجن  ه��������وجن  يف  ال����ت����ن����ف����ي����ذي 
اأم�������������س ع������ن اأ������ش�����ف�����ه ال�������ش���دي���د 
مل�����ش��ارك��ة م��وظ��ف��ي احل��ك��وم��ة يف 
الحتجاجات التي دفعت باملدينة 
اأكرب  اإىل  ال�����ش��ني  حتكمها  ال��ت��ي 
اأزم�����ة م��ن��ذ ع��ق��ود ف��ي��م��ا يخطط 
الن�شطاء لحتجاجات جديدة يف 

اأنحاء املدينة.
باأعمال  القائم  جاءت ت�شريحات 
الرئي�س التنفيذي للمدينة ماثيو 
ل�شحيفة  ت��ع��ل��ي��ق  ب��ع��د  ت�����ش��ي��وجن 
بل�شان  الناطقة  اليومية  ال�شعب 
ال�شيني  ال�������ش���ي���وع���ي  احل��������زب 
ب���اأن م��وظ��ف��ي احلكومة  احل��اك��م 
يف ه��وجن ك��وجن ال��ذي��ن يدعمون 
للحكومة  املناه�شة  امل��ظ��اه��رات 
مثريي  م����ع  ي���ه���ل���ك���ون  “�شوف 

م�شتقل يف  واإج���راء حتقيق  العام 
مزاعم عن وح�شية ال�شرطة.

التي  الح���ت���ج���اج���ات،  وح���ظ���ي���ت 
للرئي�س  خ��ط��ريا  حت��دي��ا  ت�شكل 
بدعم  ب��ي��ن��غ،  ج��ني  ���ش��ي  ال�شيني 
وا����ش���ع م���ن ���ش��ك��ان ه����وجن كوجن 
احلكومة  موظفي  بع�س  وبينهم 
القطاع  ومدر�شون وموظفون يف 

املايل.
وقال ت�شيوجن “يف الأ�شهر القليلة 
جدا  �شغري  ج��زء  انتهك  املا�شية 
القانون  احل��ك��وم��ة  موظفي  م��ن 
اح���ت���ج���اج���ات غري  و����ش���ارك���وا يف 

قانونية. ناأ�شف ب�شدة لذلك«.
وم�شى قائال “وظيفتهم الأوىل 
هي خدمة املجتمع ودعم �شيا�شات 
م�شوؤولية  ه���ي  ه����ذه  احل���ك���وم���ة 

موظفي احلكومة«.
باأعمال  القيام  ت�شيوجن  وي��ت��وىل 
ال��رئ��ي�����ش��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ك����اري لم 

الحتجاجات  ك���ان���ت  ال�����ش��غ��ب«. 
قانون  م�����ش��روع  ب�شبب  ب���داأت  ق��د 
اإلغاوؤه  ج��رى  املجرمني  لت�شليم 
بعد ذلك وت�شاعدت يف منت�شف 
ي��ون��ي��و ح���زي���ران ���ش��د م���ا يقول 
ال�شني  اإنه تدخل من  املحتجون 

الربيطانية  امل�شتعمرة  �شوؤون  يف 
ال�شابقة التي احتفظت بحرياتها 
وقت ال�شتعمار عندما عادت اإىل 

ال�شيادة ال�شينية عام 1997.
مبطالبهم  املتظاهرون  ويتم�شك 
النتخاب  اإق���رار ح��ق  بينها  وم��ن 

التي تزور الرب الرئي�شي لل�شني 
ح��ي��ث ع���رب ال��رئ��ي�����س ���ش��ي جني 
ال�شينية  بينغ عن ثقة احلكومة 

الكبرية فيها.
وبعد مظاهرات خالل احتفالت 
اأكتوبر-   31 يف  ال��ه��ال��وي��ن  عيد 
املحتجون  ن�شر  الأول،  ت�شرين 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  خ��ط��ط��ا 
الجتماعي لالحتفال بيوم جاي 
اأقنعة  ارت���داء  م��ن خ��الل  فوك�س 

جاي فوك�س املبت�شمة البي�شاء.
وي���ج���ري الح���ت���ف���ال ب���ي���وم جاي 
ليلة  اأي�شا  ُي�شمى  ال��ذي  فوك�س، 
ب���ون ف��اي��ر، ب��الأل��ع��اب ال��ن��اري��ة يف 
ت�شرين  ن��وف��م��رب  م���ن  اخل��ام�����س 

الثاين يف بريطانيا.
الأقنعة  ارت��������داء  لم  وح����ظ����رت 
املحتجني  ل��ك��ن  امل��ا���ش��ي  ال�����ش��ه��ر 
ال��ق��رار ب�شورة  ي��ت��ج��اه��ل��ون ه���ذا 

كبرية.

قلق اأوروبي من ا�ستئناف 
اإيران اأن�سطة نووية  

•• بروك�سل-اأ ف ب:

اأم�س  الأوروب������������ي  الحت��������اد  ع����رب 
الثالثاء عن “قلقه ال�شديد” ازاء 
ان�شطة  ا�شتئناف  ط��ه��ران  اع���الن 
جممدة  كانت  يورانيوم  تخ�شيب 
التفاق  ع���ن  ال���دف���اع  ان  واع���ت���رب 
النووي املربم عام 2015 “يزداد 

�شعوبة«.
وقالت مايا كو�شيان�شيت�س الناطقة 
ب���ا����ش���م وزي�������رة خ���ارج���ي���ة الحت�����اد 
موغرييني  ف��ي��دي��ري��ك��ا  الوروب�����ي 
ازاء  ال�����ش��دي��د  ق��ل��ق��ن��ا  ع���ن  “نعرب 
اع����الن ال��رئ��ي�����س ح�����ش��ن روح����اين 
ال�����ذي ع����اد ع���ن ال���ت���ع���ه���دات التي 
ق��ط��ع��ت��ه��ا ط���ه���ران. ن��ح�����س اي����ران 
اج���راءات جديدة  اتخاذ  ع��دم  على 
اإ�شايف  ب�����ش��ك��ل  ت��ق��و���س  اأن  مي��ك��ن 
الدفاع  بات  ال��ذي  النووي  التفاق 

عنه يزداد �شعوبة«.
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العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6 

اإعــــــــــالن
لت�شجيل  ال�ش�����ادة/كويك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب املركبات  رخ�شة رقم:2246663 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة طارق علي �شالح �شامل الفردي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6 

اإعــــــــــالن
�شبوجن  ال�ش�����ادة/كافترييا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب بوب  رخ�شة رقم:1418635 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خالد جمعه �شعيد نا�شر القبي�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة هارون لتجارة 

مواد البناء ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1108299 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد �شالح الدين حممد هارون %24

تعديل ن�شب ال�شركاء 
حممد هارون باد�شاه مياه من 49% اىل %25

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

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

العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6 

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

الفاية لالغنام
رخ�شة رقم:CN 1997669  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6 

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

�شمراء النيل
رخ�شة رقم:CN 1162396  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6 

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

احلو�شني خلدمات الفراح
رخ�شة رقم:CN 1031029  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون نكنيم لل�شيدات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1534628 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نظام �شهيل ال�شيد %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل فرج فهاد فرج الهاجري %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نوره عبداهلل يو�شف ابراهيم احلمادي

تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�شاحة 2*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/�شالون نكنيم لل�شيدات
NICK NAME LADIES SALON

اىل/�شالون نكنيم لل�شيدات ذ.م.م
NICK NAME LADIES SALON LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع م�شتح�شرات التجميل - بالتجزئة )4772008(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/احلى مو�شم للنقليات العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1185472 

تعديل مدير/ا�شافة امتياز احمد نظري

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/احلى مو�شم للنقليات العامة

AHLAA SEASONS GENERAL TRANSPORT

اىل/احلى مو�شم للنقليات العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

AHLAA SEASONS GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/وادي الكرم للنقليات العامه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2728612 

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/وادي الكرم للنقليات العامه

WADI AL KURAM GENERAL TRANSPORT

اىل/وادي الكرم للنقليات العامه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

WADI AL KURAM GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالة مادا للبلياردو ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2501088 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل ح�شني ابوبكر ال�شاطري الها�شمي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد حمدي الكردي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مرمي علي ابراهيم احلو�شني

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/�شالة مادا للبلياردو ذ.م.م
MADA BILLIARDS HALL LLC

اىل/�شالة مادا للبلياردو  - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
MADA BILLIARDS HALL - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
حمامون  وم�شاركوه  ا�شماعيل  ال�ش�����ادة/عبدالقادر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب وم�شت�شارون قانونيون رخ�شة رقم:1017595 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبدالقادر ا�شماعيل حممد جاروه املازمي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبدالقادر ا�شماعيل حممد جاروه املازمي من 100% اىل %95
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شالح طويرد �شامل املنهايل %5

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�شاحة 0.20*0.40 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/عبدالقادر ا�شماعيل وم�شاركوه حمامون وم�شت�شارون قانونيون

ABDEL QADIR ISMAIL & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULANTS
اىل/عبدالقادر ا�شماعيل وم�شاركوه حمامون وم�شت�شارون قانونيون ذ.م.م

ABDEL QADIR ISMAIL & ASSOCIATES ADVOCATES & LEGAL CONSULANTS LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12776 بتاريخ 2019/11/6 

 اإعـــالن �شطب قيد
�شي  �شي  جي  او  �شي  ا�س  جي  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
كاز �شروى �شرفي�س )اجلن�شية: كازاخ�شتان( قد تقدمت بطلب �شطب 
قيد فرع ال�شركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: �شارع حمدان - برج الغيث 
الطابق 8 اية بيزن�س �شنر مكتب 856 - �س.ب 30471( واملقيدة حتت 
لحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )2458( رقم 
التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2( رقم  الحتادي  القانون 
اعتماد  �شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة 
باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع  الرخي�س  اجراءات  دليل 
واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق يف العرا�س 
ان يتقدموا باعرا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من تاريخ 
التجاري  الت�شجيل  اإدارة  القت�شاد  وزارة  التايل:  العنوان  على  الن�شر 

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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اأمثال لأعمال ال�سباغ - ذ م م
مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية الغري عادية املوثق 
لدى كاتب العدل تاريخ 2019/10/16  يعلن امل�شفي/ مكتب 

فوك�س لتدقيق احل�شابات  - الها�شمي عن ت�شفية �شركة:
اأمثال لأعمال ال�ضباغ - ذ م م

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي بالرقم
مطالبة  اأو  اعرا�س  اأي  لديه  من  فعلى   CN-1188803  
التقدم اإىل مكتب امل�شفى املعني هاتف رقم 026441888 �س 
ب  47818 ابوظبي  �شارع ال�شالم بناية املن�شور تاور الطابق 
)12( مكتب رقم )1202( واإح�شار امل�شتندات الثبوتية وذلك 

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

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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�سما ب�ساور للمقاولت العامة- ذ م م
 بناء على قرار اجتماع ال�شركاء املوثق لدى كاتب العدل. 

يعلن امل�شفي مكتب القمة –حما�شبون قانونيون عن ت�شفية 
�ضركة: )�ضما ب�ضاور للمقاولت العامة - ذ م م(

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي بالرقم
مطالبة  اأو  اعرا�س  اأي  لدية  من  فعلى   CN-1138438  
 026766166 رقم  هاتف  املعني  امل�شفى  مكتب  اإىل  التقدم 
فاك�س 026766566 �س ب 128190 ابوظبي- �شارع النجدة 
بناية عبد اهلل مهري عبد اهلل حميان بناية رقم 1341 بلوك 
)C( الطابق 17 مكتب رقم 1701 م�شطحبا معه كافة الأوراق 
يوما من   45 اأق�شاها  الثبوتية وذلك خالل مدة  وامل�شتندات 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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القرم لتجارة ال�سماك-ذ م م
تاريخ  يف  املنعقدة  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
2019/11/03 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم    1955015227 يعلن 

امل�شفى زايد ت�شارترد اأكاونت لتدقيق احل�شابات، عن ت�شفية �شركة:
))القرم لتجارة ال�ضماك -ذ م م((
ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي بالرقم

على  حقوق  اأو  مطالبة  اعرا�س  اي  لديه  من  فعلى   CN-1086664

املوؤيدة  امل�شتندات  مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�شركة 
من  يوماً   45 وملدة  الر�شمي  الدوام  خالل  وذلك  امل�شفى،  اإىل  لذلك 
تاريخ ن�شر هذا الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن 
�شندوق   ،  02  /  6666828 امل�شفى:  تليفون  باملطالبة.   حقه  ي�شقط 
  M9 امل�شفح  ابوظبى-   -  info@zcaa.ae اإمييل:   )41145( بريد 

.)M12( مكتب رقم ) M( بناية نايع �شعيد النيادي الطابق

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ش��الت )ق���ط���اع النقل 

البحري( بان /�شركة �شك�س كون�شرتاكت املحدودة قد تقدم 

بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  اع��را���س على ت�شجيل ه��ذه  ل��ه  ك��ل م��ن  على 

مدة  خ��الل  اب��وظ��ب��ي  ال�شفن  ت�شجيل  مكتب  م��راج��ع��ة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا العالن.

 قطاع النقل البحري

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�شالت

�شيا�شة الرتاخي�س والت�شجيل البحري

                   اإ�ضم ال�ضفينة                    رقم الت�ضجيل ال�ضابق          العلم ال�ضابق
               ماتيلدا                                      •••                    •••
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة ال�شحراء لت�شميم 

 CN وان�شاء احلدائق ذ.م.م فرع ابوظبي رخ�شة رقم:1180665 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
Desert Group Investment LLC ا�شافة ديزرت جروب انف�شتمنت �س.ذ.م.م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شركة المارات لال�شتثمار والتنمية- �شركة م�شاهمة خا�شة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
EMIVEST UNITED LLC حذف امييف�شت يونايتد �س.ذ.م.م

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ديجيتال �شوند لتجارة 

CN وت�شليح م�شجالت ال�شيارات رخ�شة رقم:1170770 
قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ا�شم جتاري من

ديجيتال �شوند لتجارة وت�شليح م�شجالت ال�شيارات
DIGITAL SOUND CARS RECORDERS TRADING AND REPAIRING

اىل/ديجيتال �شوند لتجارة زينة وم�شجالت ال�شيارات ذ.م.م
DIGITAL SOUND CARS ACCESSORIES AND RECORDERS TRADING

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

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

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1466151 
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة حممد مبارك حممد �شلطان ال�شام�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شهيب �شينكانديل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1109996 
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة حممد مبارك حممد �شلطان ال�شام�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شهيب �شينكانديل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

ب�شكل  املحافظني  حزب  ويرف�شه 
ا�شتفتاء  اأن  فكرة  وي��دع��م  ق��اط��ع، 
فريًدا،  “حدًثا  ك��ان   2014 ع��ام 
كل  واح����دة يف  م���رة  تنظيمه  ي��ت��م 

جيل«.

حزب الربيك�ضيت  -  5
عوامل المل

حققت احلركة املناه�شة لأوروبا، 
 30 ال��ع��ام،  ب��داي��ة  انطلقت  ال��ت��ي 
النتخابات  يف  ب��امل��ائ��ة   5 ف��ا���ش��ل 
و�شيحاول  الأخ������رية.  الأوروب����ي����ة 
فاراج،  نايجل  ال�شعبوي  زعيمها، 
الناخبني  اإق���ن���اع  ال��و���ش��ائ��ل،  ب��ك��ل 
ب��اأن اتفاق اخل��روج ال��ذي تفاو�س 
ع��ل��ي��ه ب��وري�����س ج��ون�����ش��ون، يخون 
يونيو  يف  ج��رى  ال���ذي  ال�شتفتاء 
يف  ال���ن���ائ���ب  و����ش���ي���ذّك���ر   .2016
ال���ربمل���ان الأوروب���������ي، م������رورا، ان 
بوعده  ي���ف  مل  ال��������وزراء  رئ��ي�����س 
ب���اخل���روج ب����اأي ث��م��ن ب��ح��ل��ول 31 
ال�������رادر  اأك����ت����وب����ر. مل ي���ر����ش���ح 
ال�شابق، لكنه �شيقود حملة وطنية 
لدعم 600 مر�شح حلركته، حتى 
وان اأ�شعف ذلك حزب املحافظني، 
املطلقة  الأغ��ل��ب��ي��ة  م��ن  وي��ح��رم��ه 
ال���ع���م���وم. وم����ع ذلك،  يف جم��ل�����س 
يظل  مقاعد،  ح�شد  يف  اأمله  ف��اإن 
املح�شوبة  النتخابية  ال��دوائ��ر  يف 
ت��ق��ل��ي��دي��ا ع���ل���ى ح�����زب ال���ع���م���ل يف 
امل�شاندة  اإجن��ل��را،  و�شمال  و�شط 

للربيك�شيت.
 

ما ميكن ان يخ�ضاه
ا�شتعاد بوري�س جون�شون ال�شيطرة 
املوؤيدين  الناخبني  جمهور  على 
للربيك�شيت. وهو يرف�س اأي اتفاق 
الربيك�شيت.  ح���زب  م��ع  ان��ت��خ��اب��ي 
واإن انت�شارا كبريا ل� “بوجو” لن 
ف���اراج:  نايجل  م�شلحة  يف  ي��ك��ون 
ف��ف��ي ال��ل��ح��ظ��ة ال���ت���ي ت���غ���ادر فيها 
الأوروبي،  الحت��اد  املتحدة  اململكة 
ي�شغله  ال������ذي  امل���ق���ع���د  ���ش��ي��خ�����ش��ر 
ال����ربمل����ان الأوروب��������ي م��ن��ذ عام  يف 
1999، واملنرب الذي �شنع جمده 

وح�شوره.       عن لك�ضربي�س

ما ميكن ان يخ�ضاه
ن����ادرا م��ا ت�����ش��ري الن��ت��خ��اب��ات كما 
وق�����د عا�شت  ل���ه���ا.  ه����و خم���ط���ط 
التجربة  م��رارة هذه  ترييزا ماي 
ون�����������ش�����ف، حيث  ع�����ام�����ني  ق����ب����ل 
اأغلبيتهم  امل���ح���اف���ظ���ون  خ�������ش���ر 
رئي�شة  لأن  ال���ربمل���ان  يف  امل��ط��ل��ق��ة 
ال���������������وزراء خ����ط����ط����ت لن���ت�������ش���ار 
ي��ك��ل��ف خطاب  اأن  ومي��ك��ن  ك��ب��ري. 
امل���وؤي���د ب�شدة  ب��وري�����س ج��ون�����ش��ون 
ع�شرة  امل��ح��اف��ظ��ني  للربيك�شيت، 
ن����واب يف ا���ش��ك��ت��ل��ن��دا، وه���ي اأر����س 
يتحّتم عليه  كما  لأوروب��ا.  موؤيدة 
العمال  ح��زب  من  مقاعد  افتكاك 
اإجن��ل��را، حيث  و�شمال  و���ش��ط  يف 
ل�شالح اخلروج  الت�شويت  انت�شر 
من الحت��اد الأوروب��ي. وللو�شول 
يوؤكد،  ان��ف��ك  م��ا  فهو  ه��ن��اك،  اإىل 
ال�شتثمارات  ع��ل��ى  اأ���ش��اب��ي��ع،  م��ن��ذ 
الربيطاين  ال��ن��ظ��ام  يف  ال�شخمة 
املحافظة  ويف  ال�شحي،  للتاأمني 
األف   20 بتوظيف  ال��ن��ظ��ام،  على 
مكان  الف   10 وب���ن���اء  ���ش��رط��ي، 
م��ن غري  ذل���ك،  وم��ع  ال�شجن.  يف 
النتخابي  اجل�������ش���م  اأن  امل����وؤك����د 

ال�شعبي �شيمنحه ثقته.

حزب العمل  -  2
عوامل المل

ح�����زب ال���ع���م���ل ع���ل���ى ق���ن���اع���ة ب����اأن 
النتخابات �شتجرى حول الق�شايا 
الربيك�شيت.  من  اأك��رث  الوطنية، 
ومل���راع���اة امل��اع��ز وامل��ل��ف��وف، يعتزم 
اتفاقية  ب�����ش��اأن  ال��ت��ف��او���س  اإع�����ادة 
الأوروبي،  الحت��اد  مع  الن�شحاب 
عن  الربيطانيني  ا�شت�شارة  قبل 
اي�شا  وي��ع��د  ال���ش��ت��ف��ت��اء.  ط��ري��ق 
بالإ�شافة  ك��ربى،  بيئية  باتفاقية 
امليزانية  يف  ك���ب���رية  زي�������ادة  اإىل 
العامة،  ل��ل��خ��دم��ات  امل��خ�����ش�����ش��ة 
ال�����ش��ح��ة العامة.  ن��ظ��ام  ب����دًء م��ن 
ال�شكك  �شبكة  ت��اأم��ي��م  يعتزم  كما 
املياه  موزعي  وكذلك  احلديدية، 

والكهرباء. 
  وب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع���ن ال��ت��اأخ��ر يف 
ي�شمح  ال�����������راأي:  ا����ش���ت���ط���الع���ات 

م�شتوى تردد الناخبني بكل الآمال 
فهو ميلك اأكرب قاعدة ن�شالية يف 
اأوروبا، بن�شف مليون ع�شو. وكان 
قد هزم يف انتخابات عام 2017، 
املحافظني  ح��ارم��ا  التوقعات،  ك��ل 

من الأغلبية يف و�شتمن�شر.

ما ميكن ان يخ�ضاه
من  ال���ع���م���ل  ح������زب  مت����وق����ع  اإن 
الناخبني  -م���ن���ح  ال��ربي��ك�����ش��ي��ت 
الثالثة  التفاقية  رف�س  امكانية 
من  عليها  التفاو�س  �شيتم  ال��ت��ي 
للغاية.  معقدا  -يبدو  لندن  قبل 
كما يعاين احلزب من عدم �شعبية 
الذي  ك��ورب��ني،  ج��ريمي��ي  زعيمه، 
يعتربه الراأي العام �شعيًفا وغري 

كفء وراديكاليا.
التق�شف  ان��ه��اء  على  وب��ت��اأك��ي��ده��م 

ل(.   3 ف���ا����ش���ل   55(  2014
الوقت  يف  الن���ت���خ���اب���ات  وج������اءت 
�شهر  قبل  لهم،  بالن�شبة  املنا�شب 
ال�شابق  زع��ي��م��ه��م  حم��اك��م��ة  م���ن 
بتهمة  يناير  يف  �شاملوند  األيك�س 
الع������ت������داء اجل���ن�������ش���ي وحم����اول����ة 

الغت�شاب.

ما ميكن ان يخ�ضاه
يوا�شلون  لأن��ه��م  ال��ك��ث��ري،  لي�س   
ال��ت��ق��دم يف ا���ش��ت��ط��الع��ات ال����راأي. 
حتالف  اإىل  ���ش��ي��ح��ت��اج��ون  لكنهم 
اأو حتى  ال��ع��م��ل،  ق���وي م���ع ح���زب 
الدميقراطيني،  الليرباليني  مع 
ع��ل��ى اأم�����ل اإج������راء ا���ش��ت��ف��ت��اء ثاٍن 
جريميي  وك��ان  ال�شتقالل.  حول 
كوربني قد �شرح اإن هذا ال�شتفتاء 
“لي�س �شرورًيا ول مرغوًبا فيه”. 

الناخبني اإذا مل يظل الربيك�شيت 
ط�����وال احلملة  ان��ت��خ��اب��ي��ا  ره���ان���ا 

النتخابية.

النــــفــــ�ــــضــــالــــيــــون   –  4
الإ�ضكتلنديون

عوامل المل
القومي  احل���زب  ينتزع  اأن  ميكن 
التي   13 ال�  املقاعد  الإ�شكتلندي 
ا�شكتلندا  يف  املحافظون  ميتلكها 
م���ق���ع���ًدا.   50 ب����ذل����ك  ل���ي�������ش���غ���ل 
حلملة  ال����ق����وم����ي����ون  وي����خ����ط����ط 
جديد  ا�شتفتاء  تنظيم  حم��وره��ا 
ال���ف���رة  ال�����ش����ت����ق����الل يف  ح������ول 
عام  املحاولة  ف�شل  رغ��م  القادمة، 

العامة،  اخل��دم��ات  واإع���ادة متويل 
�شحب  امل����ح����اف����ظ����ني  ب�����اإم�����ك�����ان 
كما  اقدامهم.  حتت  من  الب�شاط 
ميكن  للنخبة  امل��ع��ادي  خطابه  ان 
الو�شطيني  ال��ن��اخ��ب��ني  ُي��ب��ع��د  اأن 
الت�شويت كحاجز  يغريهم  الذين 
اإىل  وبالنظر  جون�شون.  لبوري�س 
ا�شتطالعات  يف  احل���ايل  ال��ت��اأّخ��ر 

الراأي، �شيكون النت�شار معجزة.

ــــــيــــــون  ــــــيــــــربال ــــــل -ال  3
الدميقراطيون

عوامل المل
تدفعهم ديناميكية جو �شوين�شون، 
 39 العمر  من  البالغة  زعيمتهم 

عاًما، يج�شدون ت�شويت “البقاء” 
يف الحت�����اد الأوروب��������ي اأك����رث من 
�شبتمرب،  م��ن��ذ  اآخ������ر.  ح����زب  اأي 
الربيك�شيت،  اإل��غ��اء  ع��ن  يدافعون 
النتخابات  م���ن  ا���ش��ت��ف��ادوا  وق���د 
وك��ذل��ك من  والأوروب���ي���ة،  املحلية 
حزب  من  الربملانيني،  ان�شقاقات 
امل���ح���اف���ظ���ني وال���ع���م���ل -ع���دده���م 
وميكن  امل����ج����م����وع.  يف  ع�������ش���ري���ن 
الفوز  الدميقراطيني  لليرباليني 
وبينما  مقعًدا.  اأربعني  من  باأكرث 
املتطرف  اجلناح  اإىل  الكفة  متيل 
داخل احلزبني احلكوميني، ميكن 
للحركة الليربالية الدميقراطية 
ناخبيها  ا����ش���ت���ع���ادة  يف  ت���اأم���ل  اأن 

كحزب  ذاتها  وتاأكيد  الو�شطيني، 
ملمار�شة  م���ع���ه  الت�����ف�����اق  ي���ج���ب 

احلكم.

ما ميكن ان يخ�ضاه
اأ�شا�شي  ب�شكل  تقدمهم  ي��ت��وق��ف 
اأن�شار  من  تكتيكي  ت�شويت  على 
ام���ام  ال��ط��ري��ق  ل��غ��ل��ق  “البقاء” 
تكن  مل  ان  ج��ون�����ش��ون،  ب���وري�������س 
ات��ف��اق��ات ان��ت��خ��اب��ي��ة. وع��ل��ى غرار 
تعزيز  ي������ري������دون  امل����ح����اف����ظ����ني، 
العامة،  ال�����ش��ح��ة  ن��ظ��ام  م��ي��زان��ي��ة 
وك��ح��زب ال��ع��م��ل، ي��ري��دون اإعطاء 
دفعة ل�شيا�شات حماية البيئة. مع 
ذلك، قد يفقدون جاذبيتهم لدى 

من اأهم ال�ضتحقاقات منذ احلرب العاملية الثانية 

انتخابات بريطانيا: رهان خطري بالن�سبة لكل الأحزاب...!
•• الفجر – خرية ال�سيباين

ب�ضعة  وطيلة  نوفمرب،   6 الأربــعــاء  اليوم،  من  ابــتــداًء 
اأ�ضابيع، �ضيكون جمل�س العموم فارًغا. بعد عدة حماولت 
انتخابات عامة جديدة  انتزع بوري�س جون�ضون  فا�ضلة، 
�ضتكون  باأنها  النتخابات  هذه  وتعد  دي�ضمرب.   12 يف 

املتحدة  للمملكة  بالن�ضبة  النتخابات  اأهم  من  واحدة 
منذ احلرب العاملية الثانية.

عالقة  م�ضتقبل  يتوقف  ال�ضتحقاق،  هذا  نتيجة  على 
الدولة بالحتاد الأوروبي، بعد ثالث �ضنوات ون�ضف من 
ال�ضتفتاء ل�ضالح الربيك�ضيت. و�ضيخو�س كل حزب هذه 
املقاعد،  من  املزيد  على  احل�ضول  اأمل  على  النتخابات 

ولكن اأي�ضا اخلوف من خ�ضارتها.
حزب املحافظني  -  1

عوامل المل
اكتوبر،   27 اللندنيــة،  اأوبزيرفر  ذا  قراءة  ان  �ضك  ل 
ا�ضعدت بوري�س جون�ضون. فال�ضتطالع الأخري لل�ضحيفة، 
حزب  على  نقطة   16 بـ  تقدما  املحافظني  حــزب  مينح 

الت�ضويت  نظام  وبف�ضل  املقبلة.  النتخابات  يف  العمل 
ــزاب  الأح يخدم  الــذي  واحــدة،  دورة  يف  الفــراد  على 
ياأمل  اأن  الــوزراء  رئي�س  باإمكان  حزبه،  مثل  احلكومية، 
اأغلبية مطلقة يف و�ضتمن�ضرت. ومن ثم  يف احل�ضول على 
ي�ضبح الت�ضديق على التفاق الذي مت التفاو�س عليه مع 

بروك�ضل يف منت�ضف اأكتوبر، جمرد اإجراء �ضكلي.

زعيم حزب العمل جريميي كوربني

رئي�شة وزراء ا�شكتلندا وزعيمة القوميني نيكول �شتورجيون

زعيمة الليرباليني الدميقراطيني جو �شوين�شون

رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�شون

ملن �شتكون الأغلبية يف و�شتمن�شر

قد يفقد الليرباليون الدميقراطيون جاذبيتهم لدى الناخبني اإذا مل يكن الربيك�ضيت رهانا انتخابيا طوال احلملة 

ميكن اأن ينتزع احلزب القومي الإ�سكتلندي املقاعد ال� 13 التي ميتلكها املحافظون يف ا�سكتلندا

اأمــــــــــل حــــزب 
ــت  ــي ــض ــ� ــك ــربي ال
يظل يف الدوائر 
النـــتـــخـــابـــيـــة 
املـــحـــ�ـــضـــوبـــة 
على  تــقــلــيــديــا 
حـــــزب الــعــمــل 
و�ــــــضــــــط  يف 
اإجنلرتا و�ضمال 

اأن  ميـــــــكـــــــن 
يــكــلــف خــطــاب 
ـــــــس  ـــــــ� ـــــــوري ب
جـــــونـــــ�ـــــضـــــون 
ب�ضدة  ـــد  ـــوؤي امل
ــيــت  ــلــربيــكــ�ــض ل
عـــ�ـــضـــرة نــــواب 
ــني  ــظ ــاف ــح ــم ــل ل
ا�ضكتلندا يف 

فاراج... النائب الأوروبي وزعيم حزب الربيك�شيت

يعاين حزب العمل من عدم �ضعبية زعيمه، و�ضيكون انت�ضاره معجزة
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�شباح  اأور���ش��ي  يف  ال���درك  لعنا�شر  م��وق��ع  على 
الث��ن��ني«. واأ���ش��اف “بعد ت��ب��ادل لإط���الق النار 
دخول  م��ن  املهاجمون  متّكن  ل�شاعات،  ا�شتمر 
من  عنا�شر  خم�شة  خ�شرنا  ول��الأ���ش��ف،  امل��وق��ع. 
اأن خم�شة  اأخ�����رى  م�����ش��ادر  واأف������ادت  ال������درك«. 
قتلوا  خا�شة  �شركة  حل�شاب  يعملون  مدنيني 

كذلك يف الهجوم.
اأودالن  ولي��ة  يف  املوقع  اإىل  تعزيزات  واأُر�شلت 
الذي وجده عنا�شر الأمن مت�شرراً ب�شكل كبري. 
والأحد، قتل اأربعة اأ�شخا�س بينهم نائب رئي�س 
بلدية مدينة يف �شمال بوركينا فا�شو يف كمني يف 

 •• واغادوغو-اأ ف ب:

يف  مدنيني  وخم�شة  اأم��ن  عنا�شر  خم�شة  قتل 
هجوم ا�شتهدف قاعدة للدرك يف �شمال بوركينا 
فا�شو، ق��رب احل���دود م��ع م��ايل، وف��ق م��ا اأفادت 

م�شادر اأمنية.
ي�شتهدف  ال��ذي  الأخ���ري  ه��و  ال��دام��ي  والهجوم 
والذي  اإف��ري��ق��ي��ا  غ��رب  يف  ال��واق��ع  البلد  �شمال 
اأ�شفر  لالإرهابيني  مت��رد  �شد  معركة  يخو�س 
لفران�س  اأمني  م�شدر  وقال  القتلى.  مئات  عن 
هجوًما  امل�شلحني  الأف��راد  ع�شرات  “نّفذ  بر�س 

منطقة �شهدت هجمات اإرهابية متكررة.
�شيا�شيا  وه�س  فقرياً  بلداً  فا�شو  بوركينا  وتعد 
يف قلب منطقة ال�شاحل وتعاين قواتها الأمنية 

من نق�س املعدات و�شعف التدريب والتمويل.
موجة  ال��ب��الد  يف  ال�شمالية  ال��ولي��ات  وت��واج��ه 
عنف جهادي منذ اأربع �شنوات و�شلت من مايل 

املجاورة.
 630 من  اأك��رث  مقتل  عن  الهجمات  واأ�شفرت 
البالد، وفق ح�شيلة جمعتها  اأنحاء  ا يف  �شخ�شً
األف   500 ن��ح��و  اأج����رب  ب��ي��ن��م��ا  ب��ر���س  ف��ران�����س 

�شخ�س على الفرار من منازلهم.

ع�سرة قتلى بهجوم يف بوركينا فا�سو 

للفوز مبجل�ص ال�سيوخ واحل�سول على جميع ال�سالحيات، 
على الدميقراطيني ك�سب ثالثة مقاعد وعدم خ�سارة اأي مقعد

 اإذا كان من ال�سعب على الدميقراطيني ا�ستعادة البيت الأبي�ص، 
ف�س��يكون م��ن الأ�سع�ب �س���يطرته��م على جمل��ص ال�س��يوخ

كونغر�س م�ضرتك؟
الناخبون  مي���ن���ح  ع���ن���دم���ا  وح���ت���ى 
الأمريكيون البيت الأبي�س اأغلبية 
وا�شحة، كما كان احلال مع دونالد 
ت���رام���ب يف ال��ع��ام��ني الأول�����ني من 
ال��ع��دي��د من  ولي��ت��ه، تبقى ه��ن��اك 
ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي حت���ول دون اق���رار 
الرئي�س  ك���ان  �شعبة.  اإ���ش��الح��ات 
الأمريكي غري قادر على الراجع 
اأو جمع  اأوباما كري،  اأ�شا�شيات  عن 
الأم�����وال م��ن اأج���ل ال��ب��ن��اء الكامل 

جل��داره على احل��دود مع املك�شيك  
املقبل  الرئي�س  ل��دى  �شيكون  فهل 
ل��ل��م��ن��اورة؟ ل �شيء  اأك����رب  جم����ال 
ك��ان م��ن ال�شعب  اإذا  م��وؤك��د. لأن���ه 
على الدميقراطيني ا�شتعادة البيت 
الأ�شعب  م��ن  ف�شيكون  الأب��ي�����س، 
ع���ل���ى جمل�س  ال�����ش��ي��ط��رة  ع��ل��ي��ه��م 
ك�شب  يبدو  املقابل،  ويف  ال�شيوخ... 
م�شتحيلة  مهمة  ال��ن��واب  جمل�س 

للجمهوريني.
وللفوز مبجل�س ال�شيوخ واحل�شول 

ال�شالحيات،  “جميع”  ع���ل���ى 
�شيتعني على الدميقراطيني الفوز 
ب��ث��الث��ة م��ق��اع��د وع���دم خ�����ش��ارة اأي 
النتخابات  ان��ه��م يف  غ��ري  ك��ر���ش��ي. 
األب�����ام�����ا، ك����ان����وا قد  الأخ��������رية يف 
ا�شتفادوا من ظروف مواتية للغاية، 
حيث اتهم املر�شح اجلمهوري روي 

ر ... مور باإ�شاءة معاملة الُق�شّ
امل���ح���اف���ظ، من  امل���ع���ق���ل  ه�����ذا   ويف 
مقعًدا،  يخ�شروا  اأن  ج��ًدا  املحتمل 
و�شيكون عليهم حينها ك�شب اأربعة، 

وهذا لي�س م�شتحياًل يف كولورادو 
كارولينا  نورث  اأو  وماين  واأريزونا 
ان  اخل�����ش��و���س. مبعنى  وج��ه  على 
ارتكاب  ع��دم  الدميقراطيني  على 
اأن  ن��ن�����ش��ى  ان  دون   ... خ���ط���اأ  اي 
املحكمة العليا حتولت بو�شوح اإىل 

املع�شكر املحافظ.

الأحزاب التقليدية غارقة
تعقيًدا،  اأك��رث  ال�شيا�شي  امل�شهد  اإن 
ي�شميه  م���ا  ي��ر���ش��م  ان���ه  درج����ة  اىل 

حملة وا���ش��ع��ة م��ن الع��ت��ق��الت يف 
املنطقة«.

اإر����ش���ال  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب��ة  وت��ل��ف��ت 
اأردوغ�����ان، ق��وات��ه ع��رب احل���دود مل 
ي��ك��ن ف��ق��ط ب��ه��دف ���ش��د الأك������راد، 
ال���ذي���ن مي��ث��ل��ون، ب�����راأي الأت�����راك، 
ت��ه��دي��داً ل���ش��ت��ق��راره��م. ف��ق��د اأكد 
اأردوغان، حتت �شغط �شيا�شي حلل 
اأزم���ة ال��الج��ئ��ني، احل��اج��ة ملنطقة 
اآم��ن��ة ل��ب��دء اإع���ادة بع�س م��ن 3.6 
تركيا.  يف  يقيمون  ���ش��وري  مليون 
لكن ح�شب الكاتبة، مع تقدم قوات 
ل  رو�شية،  بقوات  مدعومة  الأ�شد 
اأن يعود طواعية عدد كبري  يتوقع 

من الالجئني. 
ويف موؤ�شر على ا�شتمرار القتال يف 
املر�شد  لفت  ���ش��وري��ا،  �شرق  �شمال 
ال�������ش���وري حل���ق���وق الإن�������ش���ان، اإىل 
وق����وع ا���ش��ت��ب��اك ب���ني ق����وات تركية 

مرة  لأول  وذل��ك  �شوريني،  وجنود 
منذ عبور الأتراك احلدود. واأفيد 
ع��ن خم�شة  ي��ق��ل  م��ا ل  ع��ن مقتل 
جنود �شوريني باأثر ق�شف مدفعي 

تركي. 
مدعومة  �شورية  وحدات  وعر�شت 
و�شائل  على  �شريطاً م�شوراً  تركياً 
ال����ت����وا�����ش����ل الج����ت����م����اع����ي اأظ���ه���ر 
ال�شتيالء على عربتني ع�شكريتني 
�شوريني.  جنود  وثالثة  �شوريتني، 
ع���ن���د تخوم  ال����ش���ت���ب���اك���ات  ومت�����ت 
املنطقة التي ت�شيطر عليها تركيا. 
وت�شري كاتبة املقال لتدفق لجئني 
عقب النتفا�شة التي خرجت �شد 
ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي�����س ب�����ش��ار الأ���ش��د يف 
حكومة  ت��ك��ن  مل  ول��ك��ن   .2011
الأ����ش���د وح��ده��ا ه��ي ال��ت��ي ت�شببت 

بهروب مدنيني. 
وي��ق��ول خليل، لج��ئ م��ن ب��ل��دة تل 

خرجوا  ال�شكان  معظم  اإن  اأبي�س، 
ب���ع���دم���ا اأم����رت����ه����م ق�������وات ك���ردي���ة 
باملغادرة قبل قرابة خم�س �شنوات، 
م����ا اأج����ربه����م ع���ل���ى ال���ل���ج���وء اإىل 

تركيا. 
العفو  مل��ن��ظ��م��ة  ل���ت���ق���ري���ر  وت���ب���ع���اً 
الدولية، اأكرهت حتى بع�س الأ�شر 
ال��ك��ردي��ة ع��ل��ى اخل����روج م��ن قرية 
عبدي كوي، يف اإطار حملة تهجري 
نفذتها  ق�����رى  وت����دم����ري  ق�������ش���ري 
ميلي�شيات كردية يف 2015. واتهم 
خليل ميلي�شيا كردية باعتقال اأحد 

اأقاربه، وابتزاز اآخر.
مدير  ب��������ايل،  م�����ش��ط��ف��ى  ول����ك����ن 
�شوريا  ل���ق���وات  الإع���الم���ي  امل��ك��ت��ب 
مزاعم  نفى  )ق�شد(  الدميقراطية 
امليلي�شيات،  قبل  من  املعاملة  �شوء 
“تلفيق  جم����������رد  واع�������ت�������ربه�������ا 
اتهامات  ن��ف��ى  ك��م��ا  واأكاذيب”. 

وجهتها منظمة العفو الدولية. 
وم��ع خ��روج ق��وات ك��ردي��ة م��ن تلك 
ال�شعبي  الغ�شب  ت�شاعد  املنطقة، 
ب�شبب تفجري �شيارات واألغام، مما 
اأدى ملقتل مدنيني يف بلدات وقرى 
�شيطرت عليها قوات مدعومة من 
�شيارة  انفجار  ت�شبب  وق��د  تركيا. 
اأبي�س  ت����ل  م���دي���ن���ة  يف  م��ف��خ��خ��ة 
ب���اه���ت���زاز م���ب���ان ع����رب احل�������دود يف 
ا�شتمرار  ويعترب  قلعة.  اأقجة  بلدة 
العنف من اأحد الأ�شباب التي يقول 
العودة  من  متنعهم  باأنها  لجئون 

فوراً اإىل �شوريا. 
ورغ������م ذل������ك، ي���ت�������ش���اءل ع�����دد من 
���ش��ت��ك��ون حياتهم  ك��ي��ف  ال��الج��ئ��ني 
�شيطر  ن�شبياً  �شغرية  منطقة  يف 
اأردوغان ول تزيد م�شاحتها  عليها 
بني  م��رب��ع  كيلومر   3600 ع��ن 
اأبي�س.  وت���ل  ال��ع��ني  راأ������س  ب��ل��دت��ي 

“�شنكون هناك داخل  وقال خليل: 
�شجن. كنا ناأمل اأن ي�شيطروا على 

كامل اخلط احلدودي«.
خطة  اإىل  امل���ق���ال  ك��ات��ب��ة  وت�����ش��ري 
بلدات   10 لبناء  اأردوغ���ان  و�شعها 
م�شايف  ت�شم  الآم���ن���ة،  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
ومدار�س ومناطق �شناعية لإ�شكان 
مليون �شخ�س. وقد وزعت ن�شرات 
اأجانب  �شحفيني  ع��ل��ى  مطبوعة 
اأث���ن���اء م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي. وج����اء يف 
الن�شرة اأن تركيا �شت�شتخدم اأمواًل 
دول���ي���ة ل��ت��غ��ط��ي��ة ك��ل��ف��ة ب���ن���اء تلك 
دولر.  م��ل��ي��ار   26 ق���راب���ة  امل�����دن، 
�شتاأتي  اأي���ن  م��ن  يت�شح  مل  ول��ك��ن 

تلك الأموال.
واإىل ذلك، لي�س معروفاً بعد كيف 
�شتلقى خطة اأردوغان �شدى لدى 
اأزمة  ت��ع��ت��رب  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 
ال��الج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني اأح����د اأكرب 
واأكدت  تواجهها،  التي  التحديات 
دوماً اأنه، مبوجب القانون الدويل، 
ل ميكن اإكراه لجئني على العودة 

اإىل بلدهم الأ�شلي. 
اأردوغ����ان  م��وؤخ��راً  وب��ع��دم��ا اجتمع 
م��ع الأم���ني ال��ع��ام ل���الأمم املتحدة، 
اأنطونيو غوتريي�س، قالت املنظمة 
الدولية �شمن بيان اإنها ت�شدد على 
بالعودة  املتعلقة  الأ�شا�شية  املبادئ 
ال���ط���وع���ي���ة والآم�����ن�����ة وال���ك���رمي���ة 

لالجئني. 
ل��ك��ن، وح�����ش��ب ال��ك��ات��ب��ة، ل��و وفرت 
املنطقة الآمنة فر�شة لعودة بع�س 
ب��ي��وت��ه��م، ف��ه��ي ل  ال��الج��ئ��ني اإىل 
ملن هربوا من مناطق  �شيئاً  توؤمن 
اأخرى يف �شوريا. ويف هذا ال�شياق، 
قال فوؤاد حممود، لجئ يقيم قرب 
“ل اأعتقد  احلدود يف اأقجة قلعة: 
ل�شكان  بالن�شبة  معنى  ل��ذل��ك  اأن 

الرقة اأو دير الزور«. 

رو�سيا وتركيا تنفذان ثاين دوريات قرب كوباين 
 •• ا�سطنبول-رويرتز:

قامت قوات تركية ورو�شية يف عربات مدرعة بثاين دوريات م�شركة يف �شمال 
جماعة  اأرغ��م  البلدين  بني  اتفاق  مبوجب  اأم�س  كوباين  مدينة  ق��رب  �شوريا 
الركية.  احل���دود  م��ن  القريبة  املنطقة  م��ن  الن�شحاب  على  ك��ردي��ة  م�شلحة 
و�شنت تركيا وقوات املعار�شة ال�شورية املتحالفة معها قبل نحو �شهر هجوما 
عرب احلدود على وحدات حماية ال�شعب الكردية و�شيطرت على منطقة طولها 

120 كيلومرا على امتداد احلدود.
واتفقت مو�شكو واأنقرة فيما بعد على اإبعاد املقاتلني الأكراد اإىل عمق ل يقل 
م�شركة  دوري���ات  تنفيذ  وعلى  الركية  احل���دود  جنوبي  كيلومرا   30 ع��ن 
اأم�س  اأردوغ��ان  ملراقبة تنفيذ هذا التفاق. وقال الرئي�س الركي رجب طيب 
الثالثاء اإن وحدات حماية ال�شعب الكردية ال�شورية مل تن�شحب من “منطقة 
مع  تركية  ات��ف��اق��ات  م��ن  ال��رغ��م  على  ���ش��وري��ا  ���ش��رق  �شمال  يف  مزمعة  اآمنة” 
والتنمية  العدالة  حزب  من  لنواب  اأردوغ���ان  وق��ال  ورو�شيا.  املتحدة  الوليات 
احلاكم يف اأنقرة اإن مقاتلي وحدات حماية ال�شعب ما زالوا يف تل رفعت ومنبج 
اأن  واأ�شاف  الأخ��رية.  عمليتها  تركيا يف  ا�شتهدفتها  التي  العني  راأ���س  و�شرقي 
تركيا �شتلتزم باتفاقاتها طاملا اأوفت الوليات املتحدة ورو�شيا بوعودهما. وقال 
اإىل اجلانب  احل��دودي  اجل��دار  اإن عربات مدرعة دخلت عرب فجوة يف  �شاهد 
ال�شوري واجتهت �شرقا. وقالت م�شادر اأمنية اإن الدوريات �شتغطي م�شافة 75 
كيلومرا بعمق خم�شة كيلومرات من احلدود. ون�شرت وزارة الدفاع الركية 
�شورا على توير تظهر جنودا من اجلانبني الركي والرو�شي وهم يجتمعون 
تتم  العملية  اإن  وقالت  ال��دوري��ات  ب��دء  قبل  خلرائط  وينظرون  احل��دود  عند 

با�شتخدام طائرات م�شرية اأي�شا.

اأنقرة: املقاتلون الأكراد مل يغادروا املنطقة الآمنة 
•• اأنقرة-رويرتز:

قال الرئي�س الركي رجب طيب اأردوغان اأم�س اإن وحدات حماية ال�شعب الكردية 
واإن  تركيا  م��ع  احل���دود  ط��ول  على  �شوريا  داخ��ل  املناطق  بع�س  م��ن  تن�شحب  مل 

القوات الأمريكية ما زالت تنظم دوريات م�شركة معها.
ان�شحاب  ب�شاأن  ورو�شيا  املتحدة  الوليات  مع  منف�شلني  اتفاقني  تركيا  واأبرمت 
وحدات حماية ال�شعب من “املنطقة الآمنة”، التي تعتربها اأنقرة جماعة اإرهابية، 
من “املنطقة الآمنة” التي تعتزم اأنقرة اإقامتها يف �شمال �شرق �شوريا. ويف حني 

قالت وا�شنطن ومو�شكو اإن املقاتلني غادروا، اأكد اأردوغان اأن هذا مل يحدث.
اإن مقاتلي  اأن��ق��رة  والتنمية احلاكم يف  العدالة  ح��زب  لنواب من  اأردوغ���ان  وق��ال 
التي  العني  راأ����س  و�شرقي  ومنبج  رفعت  ت��ل  زال���وا يف  م��ا  ال�شعب  وح���دات حماية 
ا�شتهدفتها تركيا يف عمليتها الأخرية. واأ�شاف اأن تركيا �شتلتزم باتفاقاتها طاملا 

اأوفت الوليات املتحدة ورو�شيا بوعودهما.
وقال لل�شحفيني يف الربملان لحقا اإن القوات الأمريكية ل تزال جتري دوريات 
م�شركة مع وحدات حماية ال�شعب الكردية داخل القطاع احلدودي الذي يبلغ 
عمقه 30 كيلومرا والذي يتعني اأن تن�شحب منه القوات الكردية. وقال الرئي�س 
الركي “اأنى لنا اأن ُنف�شر اإجراء اأمريكا دوريات )م�شركة( مع منظمات اإرهابية 
ما  لي�س هذا  بالن�شحاب؟.  ق��رارا  اتخذوا  اأنهم  الرغم من  على  املنطقة  تلك  يف 

اتفقنا عليه«.

امل�شتحيل جمع الأغلبية.
على  ���ش��ري��ب��ة  ف���ر����س  اأرادت  اإذا 
ال��������رثوة، ع���ل���ى ���ش��ب��ي��ل امل����ث����ال، اأو 
“الرعاية الطبية للجميع”، يجب 
على اإليزابيث وارين احل�شول على 
اأغلبية الأ�شوات يف جمل�س النواب، 
مع�شكرها  يف  ال��ب��ع�����س،  اأن  رغ����م 

اخلا�س، يعار�شون هذه التدابري.

ويف جمل�س ال�شيوخ، تتطلب معظم 
ال��ق��وان��ني اأغ��ل��ب��ي��ة 60 ���ش��وًت��ا من 
ا�شتخدمت  لو  وحتى   .100 اأ�شل 
الإج������������راء اخل������ا�������س، واع���ت���م���دت 
الب�شيطة،  ب��الأغ��ل��ب��ي��ة  ال��ت�����ش��وي��ت 
بع�س  اأن  ب���ه  امل�����ش��ّل��م  م���ن  ف��ل��ي�����س 
املعتدلني  ال�شيوخ  جمل�س  اأع�شاء 
�شينحازون اإليها. ... يبقى اللجوء 

نيويورك  ���ش��ح��ي��ف��ة  يف  ال���ك���ات���ب 
“نظام  فريدمان،  توما�س  تاميز، 
يجد احلزبان  الأربعة”.  الأح��زاب 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ان ���ش��ع��وب��ة م��ت��زاي��دة يف 
احلفاظ على خطهما اذ جتاوزهما 
منهما،  ك��ل  داخ��ل  املتطرف  التيار 
و”ال�شراكية”.  “الرامبية” 
يكون من  يكاد  الظروف،  ويف هذه 

هذه  لكن  املرا�شيم،  ا�شتخدام  اىل 
الخ����رية م��وؤط��رة ل��ل��غ��اي��ة، وميكن 
ي�����ش��ه��د على  ت���رام���ب ان  ل��دون��ال��د 
قانونية  ملعارك  م�شادر  اإنها  ذلك: 
طويلة، كما كان احلال مع املر�شوم 
بع�س  رع��اي��ا  دخ���ول  ال���ذي يحظر 

البلدان اىل الراب الأمريكي.
عن لزيكو

جمع الأغلبية �ضبه م�ضتحيل:

اأمريكا تعتاد على التعاي�ص احلزبي الدائم...!
   يبدو الفوز مبجل�س النواب مهمة م�ضتحيلة للجمهوريني

الغلبية امل�شتحيلة

•• الفجر – خرية ال�سيباين
جتديد  عرب  خا�ضة  هذا،  القوى  بتوازن  الد�ضتور  وي�ضمح  الدائم.  التعاي�س  من  نوع  على  اأمريكا  اعتادت  لقد 
الكونغر�س، على اأق�ضاط، كل �ضنتني، اأو عن طريق تف�ضيل اجلمهوريني يف جمل�س ال�ضيوخ -الوليات الدميقراطية 
الكربى مثل كاليفورنيا اأو نيويورك لديها نف�س عدد نواب الوليات الأقل 35 اإىل 70 مرة كثافة �ضكانية، مثل 
وايومنغ.    ولكن يف ال�ضنوات الأخرية زادت حدة هذا الجتاه. منذ عام 1996، مل يكن البيت الأبي�س وجمل�ضي 
بو�س،  دبليو  جورج  عهد  يف  �ضنوات  اأربع  فقط:  اأعوام  ثمانية  طيلة  ال  �ضيا�ضيًا  املوجة  نف�س  على  الكونغر�س 

واثنان حتت قيادة باراك اأوباما، وعامان حتت قيادة دونالد ترامب.

ل توؤمن �ضيئًا ملن هربوا من مناطق اأخرى يف �ضوريا

املنطقة الآمنة لي�ست حاًل مل�ساكل الالجئني ال�سوريني
•• وا�سنطن-وكاالت:

اأبي�س  ت���ل  ل��ب��ل��دة  زي���ارت���ه���ا  ع��ن��د 
�شهدت  ت���رك���ي���ا،  م����ع  احل�����دودي�����ة 
مكتب  م����دي����رة  غ�������ول،  ك����ارل����وت����ا 
يف  تاميز”  “نيويورك  �شحفية 
اإ�شطنبول، فرحة لجئني �شوريني 
عند �شماعهم اأنباء عن تقدم قوات 
لقتطاع  ت���رك���ي���ا  م����ن  م���دع���وم���ة 
منطقة اآمنة يف �شمال �شرق �شوريا، 
ع��ودة لجئني  اأم��ام  الطريق  وفتح 

اإىل وطنهم.
ومن هوؤلء ح�شن خليل، 37 عاماً، 
واحد من ثمانية اأخوة واأقارب لهم 
املنازل  م��ن  ا���ش��ت��اأج��روا جم��م��وع��ة 
ويعملون  اأبي�س،  تل  اأط���راف  عند 
ا�شتعادة  بانتظار  قريبة،  م��زارع  يف 
بيوتهم. وقال: “نحن خارج بلدتنا 

منذ خم�س �شنوات«.
ميتزج  امل��ق��ال،  كاتبة  ح�شب  ولكن، 
ب���ع�������س ال����ق����ل����ق ب����ف����رح����ة ه�������وؤلء 
اإنه  وت��ق��ول  ال�شوريني.  الالجئني 
ع��ن��د ا���ش��ت��ي��الء ت��رك��ي��ا ع��ل��ى ذلك 
اجليب من الأرا�شي ال�شورية، هي 
مبحاذاة  ح��دودي��ة  منطقة  تقتطع 
ح���دوده���ا اجل��ن��وب��ي��ة م���ع الأك������راد 
الذين ا�شتولوا على املنطقة و�شط 

فو�شى احلرب يف �شوريا. 
تركيا  غ��زو  اأن  ت��رى  الكاتبة  لكن 
بالن�شبة  ج��دي��دة  مب�شكلة  ت�شبب 
احلكومة  لأن  ال��الج��ئ��ني  ل���ه���وؤلء 
قوات  ن�شرت  م��ا  �شرعان  ال�شورية 
مما  املحيطة،  املناطق  يف  ع�شكرية 
املت�شوقني  م���ن  ع����دد  خ����وف  اأث������ار 

للعودة اإىل وطنهم.
حمامي  ح��م��ي��دة،  م�شطفى  وق���ال 
معار�س:  حقوقي  ونا�شط  �شوري 
“ده�شنا عند دخول النظام اإىل تلك 
�شن�شهد  النظام،  عاد  ف��اإن  املناطق. 

ال�سني »تاأ�سف« لن�سحاب وا�سنطن من باري�ص للمناخ  •• بكني-اأ ف ب:

“اأ�شفها”  عن  اأم�س  ال�شني  اأعربت 
اإبالغ الأمم املتحدة  لقرار وا�شنطن 

بالن�شحاب ر�شميا من اتفاقية باري�س للمناخ.
وم�����ش��ى ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي دون���ال���د ت��رام��ب يف ق����رار الن�����ش��ح��اب من 
التفاقية  اأول موعد ممكن مبوجب  كان متوقعا، يف  وال��ذي  التفاقية، 

التي وقعها �شلفه باراك اأوباما.
اإيجاز  يف  �شوانغ  غينغ  ال�شينية  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدث  وق��ال 
�شحايف روتيني “ناأمل اأن تتحمل الوليات املتحدة مزيدا من امل�شوؤولية 
واأن تقوم باملزيد لالإ�شهام كقوة دفع يف عملية التعاون متعدد الأطراف 

بدل من اإ�شافة طاقة �شلبية” لها.
تواجهه  م�شرك  حت��د  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��رّي  اأن  “نعتقد  امل��ت��ح��دث  واأ���ش��اف 

الب�شرية جمعاء«.
وياأتي املوقف ال�شيني ع�شية التوقيع املقرر يف بكني على وثيقة م�شركة 
حول املناخ من جانب الرئي�س �شي جينبيغ ونظريه الفرن�شي اإميانويل 

ماكرون الذي يقوم بزيارة ر�شمية.
للمناخ”  باري�س  اتفاقية  ع��ودة عن  “ل  ب��اأن  اإعالنا  الوثيقة  و�شتت�شمن 

الفرن�شية  ال����رئ����ا�����ش����ة  ب���ح�������ش���ب 
ال����ت����ي اأ�����ش����ف����ت ال�����ث�����الث�����اء اأي�������ش���ا 
ل��ل��ق��رار الأم���ريك���ي الن�����ش��ح��اب من 

التفاقية.
وال�شني اأكرب الدول امل�شببة لنبعاثات الغازات الدفيئة امل�شوؤولة بدورها 
عن الحتبا�س احلراري. ولدى الإعالن عن القرار، كرر وزير اخلارجية 
قال  عندما   2017 ع��ام  ت��رام��ب  ت�شريحات  بومبيو  مايك  الأم��ريك��ي 
على  من�شف”  غري  ب�شكل  اقت�شاديا  “عبئا  تفر�س  باري�س  اتفاقية  اإن 
الوليات املتحدة. و�شتن�شحب الوليات املتحدة ر�شميا من التفاقية يف 
الرابع من ت�شرين الثاين-نوفمرب 2020، اأي بعد يوم من النتخابات 

الرئا�شية التي ي�شعى ترامب للفوز فيها بولية ثانية.  
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

وا���ش��ل��ت ف���رق ب��ل��دي��ة دب���ي ح�شد 
امل���زي���د م���ن ال��ب��ط��ولت والأل���ق���اب 
ال�شنوية  لإجن���ازات���ه���ا  لت�شيفها 
من  فرقها  م�شتوى  على  ال�شابقة 
لبلدية  املنت�شبني  والبنات  البنني 
واملواطنات  امل���واط���ن���ني  م���ن  دب����ي 
ال�شمو  �شاحب  بقرار  وامل�شمولني 
رئي�س الدولة من الفئات الأربعة، 
الفردية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الأل����ع����اب  يف 
وت�شارك  تنظمها  التي  واجلماعية 

فيها باعتالء من�شات التتويج.

وم����ا زال�����ت ب���ال���ذاك���رة الإجن������ازات 
خالل  البلدية  بنات  حققتها  التي 
م�شاركتهن الأكرب يف دورة ال�شيخة 
لل�شيدات  الريا�شية  لالألعاب  هند 
الأك�����رب م���ن ن��وع��ه��ا، وال���ت���ي تقام 
ال�����ش��ي��خ حمدان  ���ش��م��و  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
الريا�شي،  دب����ي  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
وحتت رعاية حرم �شاحب ال�شمو- 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 

-�شمو ال�شيخة هند بنت مكتوم بن 
جلنة  وتنظمها  مكتوم،  اآل  جمعة 
امل�������راأة وال���ري���ا����ش���ة مب��ج��ل�����س دبي 

الريا�شي. 

بطولت واألقاب
وب�شمت بنات بلدية دبي باخلم�شة 
خ����الل ال������دورة ومب��ق��دم��ت��ه��ا فوز 
موؤ�ش�شة  اأف�شل  بلقب  دب��ي  بلدية 
مل�شاركة 163 لعبة من منت�شبات 
بلدية دبي ومب�شاركة فرق البلدية 
الع�شرة  ال��دورة  يف جميع بطولت 
�شهدتها  التي  واجلماعية  الفردية 

باملركز  فوزها  جانب  اإىل  ال���دورة، 
التحدي  األ��ع��اب  ب��ط��ول��ة  يف  الأول 

ب���ط���ول���ة كرة  ال����ث����اين يف  وامل����رك����ز 
ال�شلة، والثالث يف بطولة البولنج، 
الالعبة  ف�����وز  ج����ان����ب  اإىل  ه�����ذا 
الكرو�شفيت  ف��ردي  ببطولة  نازية 
وزميلتها اأماندا ميديرو�س باملركز 

الثالث.

قدر  على  بناتنا   : احلــمــادي 
امل�ضوؤولية

اأك���دت���ه ع��ائ�����ش��ة احلمادي  ه���ذا م��ا 
الب�شرية  امل�������وارد  اإدارة  م���دي���رة 
م�شاركة  كانت  بقولها  دبي  ببلدية 
بناتنا �شمن فرق البلدية على قدر 

اأقيمت  التي  ال���دورة  يف  امل�شوؤولية 
حتت �شعار “ اإرادة ، حتدي ، فوز” 
والدعم  ل��ل��رع��اي��ة  ذل���ك  واأرج���ع���ت 
به جميع فرقنا من  ال��ذي حتظى 
�شعادة  م��ن  ال��ب��ل��دي��ة  يف  اجلن�شني 
املهند�س داوود الهاجري مدير عام 
قناعتنا  وفق  تاأتي  والتي  البلدية، 
جميعاً على جعل الريا�شة ا�شلوب 
حياة جلميع منت�شبي البلدية مبا 
وبالتاأكيد  الريا�شية،  فرقها  فيها 
حياة  ع���ل���ى  ب����الإي����ج����اب����ي����ة  ت����ع����ود 

اجلميع. 
ووجهت احلمادي ال�شكر والتقدير 

مكتوم  ب��ن��ت  ه��ن��د  ال�شيخة  ل�شمو 
لرعايتها  م��ك��ت��وم  اآل  ج��م��ع��ة  ب���ن 
روؤيتها  تعك�س  التي  ال���دورة  لهذه 
بالدور الكبري الذي تقوم به بنات 
الإمارات يف جميع املجالت، موؤكدة 
ع��ل��ى ال��راب��ط ال��وث��ي��ق ب��ني امل���راأة 
باتت  حيث  والريا�شة،  الإماراتية 
الأن�شطة الريا�شية حتظى مبكانة 
الإماراتية،  امل����راأة  ح��ي��اة  يف  ه��ام��ة 
كعن�شر  الريا�شة  مكانة  وتر�شيخ 
للمراأة  اليومية  احلياة  يف  اأ�شا�شي 
الطريق  الإم���ارات���ي���ة، مم���ا مي��ه��د 
حقيقي  ري���ا����ش���ي  اإرث  ل��ت�����ش��ك��ي��ل 

اأ�شا�شه املراأة الإماراتية. 
على  للقائمني  ال�شكر  وجهت  كما 
الدورة، وا�شتطرت قائلة اإن و�شول 
ير�شخ  ال�شابعة  لن�شختها  ال���دورة 
ال��ري��ا���ش��ة كعن�شر  م��ك��ان��ة  وي��ع��زز 
للمراأة  اليومية  احلياة  يف  اأ�شا�شي 
حديثاها  وخ��ت��م��ت  الإم����ارات����ي����ة، 
بالقول ان جميع الفرق الريا�شية 
يف البلدية توا�شل حت�شرياتها وفق 
ملوا�شلة  وم��درو���ش��ة  ه��ادف��ة  خطط 
حتقيق املزيد من البطولت خالل 
جميع  يف  وم�����ش��ارك��ات��ه��ا  تنظيمها 
البطولت املقبلة على مدار العام.

•• دبي-الفجر

اأع��ل��ن��ت الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��� “جائزة 
اآل مكتوم لالإبداع  را�شد  حممد بن 
الريا�شي” اإحدى “مبادرات حممد 
عن  العاملية”  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ووزيرة  الأومل��ب��ي��ة  البطلة  م�شاركة 
زميبابوي  ج��م��ه��وري��ة  يف  ال��ري��ا���ش��ة 
ك��ري�����ش��ت��ي ك���وف���ن���ري ل��ل��ت��ح��دث يف 
م��وؤمت��ر الإب����داع ال��ري��ا���ش��ي الدويل 
 18 ي���وم  اجل���ائ���زة  �شتنظمه  ال����ذي 
هيلتون  ف��ن��دق  يف  امل��ق��ب��ل  ن��وف��م��رب 
“الت�شامح  ���ش��ع��ار  حت���ت  احل���ب���ت���ور 

وال�شالم يف الريا�شة«. 
الريا�شية  ال���وزي���رة  اخ��ت��ي��ار  وي��اأت��ي 

للحديث  الأوملبية  والبطلة  ال�شابة 
ال�شخ�شيات  م��ن  كونها  امل��وؤمت��ر  يف 
اأفريقيا  ق��ارة  امل��وؤث��رة يف وطنها ويف 
تر�شيخ  على  دائ��م��ا  وتعمل  وال��ع��امل 
وال�شتفادة  للريا�شة  النبيلة  القيم 
امل��ج��ت��م��ع خلدمة  م��ك��ان��ت��ه��ا يف  م���ن 
���ش��ب��اب وط��ن��ه��ا والرت���ق���اء مب�شتوى 
ب�شكل عام وبالريا�شة على  حياتهم 

نحو خا�س. 
الأوىل  ك��ري���ش��ت��ي  م�����ش��ارك��ة  وت���ع���د 
خم�ش�س  م���وؤمت���ر  يف  ن��وع��ه��ا  م���ن 
ل���الإب���داع ال��ري��ا���ش��ي وي��دع��م جهود 
متكي املجتمعات من خالل ع�شوية 
“مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم 
لالإبداع الريا�شي” كما ي�شعى لن�شر 

الريا�شة  يف  وال�شالم  الت�شامح  قيم 
يف  الإب����داع  نهج  تر�شيخ  ج��ان��ب  اإىل 
التي  القّيم  وه��ي  الريا�شي،  العمل 
ال�����ذي تلعبه  ال������دور  ت��ت��ن��ا���ش��ب م���ع 
يف  الوطني  امل�شتوى  على  كري�شتي 

دولتها والقاري والعاملي. 
واأعلنت كري�شتي كوفنري اعتزالها 
نهائي  ب�����ش��ك��ل  ال�����ش��ب��اح��ة  ري���ا����ش���ة 
الألعاب  دورة  مناف�شات  نهاية  بعد 
ري���و دي ج���ان���ريو عام  الأومل���ب���ي���ة يف 
على  حافلة  م�شرية  بعد   2016
امل�����ش��ت��وى الأومل����ب����ي وال���ع���امل���ي حيث 
اأفريقية  ���ش��ب��اح��ة  اأف�������ش���ل  ت��ع��ت��رب 
وواح����دة م��ن اأف�����ش��ل ال�����ش��ب��اح��ات يف 
التاريخ لكونها توجت ب�7 ميداليات 

يف تاريخ الألعاب الأوملبية، من بينها 
لقبان اأوملبيان يف م�شابقة 200 مر 
على الظهر وهي امل�شافة التي تعترب 

من تخ�ش�شها، كما بلغ ر�شيدها يف 
بطولت العامل 13 ميدالية.

الرموز  اأه�����م  م���ن  ك��ري���ش��ت��ي  وت���ع���د 

اعتزالها  وبعد  العاملية،  الريا�شية 
لع�شوية  اخ�����ت�����ريت  ال�������ش���ب���اح���ة 
كممثلة  الدولية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة 
ع�شوية  وك����ذل����ك  ل���ل���ري���ا����ش���ي���ني 
الأفريقية  الأومل��ب��ي��ة  اللجنة  هيئة 
ملكافحة  الدولية  الوكالة  وع�شوية 

املن�شطات.
ك����م����ا ت����ع����ت����رب ك�����وف�����ن�����ري رم������زا 
وق����د و���ش��ف��ه��ا رئي�س  ل��زمي��ب��اب��وي 
زمي����ب����اب����وي ب���ال���ك���ن���ز الأف����ري����ق����ي 
وقد  لأفريقيا،  الريا�شي  وال��رم��ز 
قبل  ل��ف��رة  ال�شيا�شة  ع��ن  ابتعدت 
اأن تقبل تويل من�شب وزيرة ال�شباب 
املهم  القطاع  لقيادة هذا  والريا�شة 
ال�شباب  رعاية  يف وطنها من خالل 

فئات  بني  الريا�شة  ممار�شة  ون�شر 
الرعاية  م��ن  امل��زي��د  وم��ن��ح  املجتمع 
الغني  ال��وط��ن  ه��ذا  يف  للريا�شيني 
والطاقات  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ب����ال����رثوات 
كما  الريا�شية،  امل��واه��ب  ال�شبابية 
فرقاً  لت�شنع  دوم����اً  وق��ت��ه��ا  ت��ك��ر���س 
حول  ال��ري��ا���ش��ة  ويف  جم��ت��م��ع��ه��ا  يف 
العامل، حيث ت�شتهر كري�شتي اأي�شاً 
باأن�شطتها اخلريية وحبها للريا�شة 

والأطفال واحلياة الربية والبيئة.
واأعلنت الأمانة العامة للجائزة عن 
توجيه الدعوات لقيادات الحتادات 
واملوؤ�ش�شات الريا�شية و�شّناع القرار 
وجميع العاملني يف القطاع الريا�شي 
عموما واجلامعات حل�شور املوؤمتر، 

ك��م��ا وج���ه���ت دع�����وة خ��ا���ش��ة لحت���اد 
الإم��ارات لل�شباحة ولعبي منتخب 
املوؤمتر  لل�شباحة حل�شور  الإم��ارات 
الأوملبية  وال��ب��ط��ل��ة  ال���وزي���رة  ول��ق��اء 
�شتطرحه  ال�شهرية وال�شتفادة مما 

يف حديثها اأثناء املوؤمتر.
املوؤمتر  جل�شات  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ال���ه���واء مبا�شرة  ع��ل��ى  ب��ث��ه��ا  ���ش��ي��ت��م 
ع��رب ق��ن��اة دب���ي ال��ري��ا���ش��ي��ة وكذلك 
الجتماعي  التوا�شل  ح�شابات  عرب 
لتعميم  للجائزة  الر�شمي  وامل��وق��ع 
ال��ف��ائ��دة وت��وف��ري ال��ف��ر���ش��ة جلميع 
وامل�������ش���وؤول���ني يف كل  ال���ري���ا����ش���ي���ني 
مكان لال�شتفادة ما �شيتم طرحه يف 

جل�شات املوؤمتر. 

•• ال�سارقة-الفجر    

ح�شد فريق نا�شئة وا�شط كاأ�س نا�شئة ال�شارقة لكرة قدم ال�شالت، الذي 
نظمته نا�شئة ال�شارقة التابعة ملوؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة القادة واملبتكرين 
يف ال�شالة الريا�شية مبركز نا�شئة الذيد بنظام خروج املغلوب، ومب�شاركة 
اإمارة  ومناطق  مدن  يف  املنت�شرة  الثمانية  مراكزها  مثلوا  لعباً،   120

ال�شارقة، وجاء فريق نا�شئة دبا احل�شن يف املركز الثاين، وفريق نا�شئة 
كلباء ثالثاً.

و�شهدت املباراة اخلتامية لتحديد املركزين الأول والثاين مناف�شة قوية 
�شادها  مثرية  اأج��واء  يف  احل�شن،  دب��ا  ونا�شئة  وا�شط  نا�شئة  فريقي  بني 
التحدي، حتى اأحكم فريق وا�شط �شيطرته على جمريات �شاملباراة خالل 
احل�شن  دب��ا  فريق  على  الفوز  حمققاً  والثاين  الأول  ال�شوطني  اأح��داث 

اأحمد  و�شعيد  ا�شماعيل  اهلل  عبد  للفائز،  و�شجل   ،2-8 قا�شية  بنتيجة 
ورا�شد علي اأحمد وح�شن يون�س وحمد �شيف، بينما �شجل للخا�شر خالد 

اأحمد ورا�شد علي �شعيد. 
واأمطر فريق نا�شئة كلباء مرمى فريق نا�شئة املدام بع�شرة اأهداف مقابل 
اأهداف  الثالث والرابع، واأح��رز  واح��داً، يف مباراة حتديد املركزين  هدفاً 
فريق نا�شئة كلباء كل من علي حممد “�شوبر هاتريك”، ومن�شور را�شد 

فيما  هدفاً،  را�شد  اهلل  وعبد  “هدفني”،  اهلل  عبد  ويو�شف  “هاتريك”، 
�شجل الهدف الوحيد لفريق نا�شئة املدام النا�شئ مروان �شعيد.

وجاءت مناف�شات الكاأ�س، بهدف الك�شف عن النماذج ال�شبابية الواعدة يف 
جمال كرة ال�شالت، واختيار اأف�شل الالعبني والعمل على رفع م�شتوى 
على  للمناف�شة  وتاأهيلهم  احلركية  مهاراتهم  وتطوير  البدنية  لياقتهم 

امل�شتويني املحلي والدويل.  

فرق بلدية دبي تب�ضم باخلم�ضة على األقاب دورة ال�ضيخة هند 2019 

احلمادي : دعم ورعاية قيادتنا يعزز اأهمية الريا�سة يف احلياة اليومية للمراأة الإماراتية

اجلاري تنظمه جائزة حممد بن را�ضد لالإبداع الريا�ضي يوم 18 

البطلة الأوملبية والوزيرة كري�ستي كوفنرتي تتحدث يف موؤمتر الإبداع الريا�سي الدويل 

»فريق وا�سط« يح�سد كاأ�ص نا�سئة ال�سارقة لكرة ال�سالت

•• دبي –الفجر:

الوطني  ملنتخبنا  الفني  املدير  اأعلن   
الأبي�س  ق��ائ��م��ة  م��ارف��ي��ك  ف���ان  الأول 
ملواجهة منتخب فيتنام يوم  ا�شتعداداً 
العا�شمة  يف  اجل�����اري  ن��وف��م��رب   14
ه�����ان�����وي ����ش���م���ن اجل�����ول�����ة ال���راب���ع���ة 
املوؤهلة  امل�����ش��رك��ة  ال��ت�����ش��ف��ي��ات  م���ن 
 2022 ال���ع���امل  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل 
حل�شاب   2023 اآ�شيا  كاأ�س  ونهائيات 

املجموعة ال�شابعة. 
24 لعباً هم : علي  و�شمت القائمة 
خ�شيف ، �شامل را�شد ، خليفة احلمادي 
 ، ، عمر عبدالرحمن  ، خلفان مبارك 
 ، رم�شان  ع��ب��داهلل   ، العطا�س  حممد 
زايد العامري    “ اجلزيرة “ حمدان 
الوحدة   “ برغ�س  حممد   ، ال��ك��م��ايل 
بندر   ، �شاكر  ، حممد  “ خالد عي�شى 
“ ع��ادل احلو�شني  “ العني  الإحبابي 
“ وليد  “ ال�����ش��ارق��ة  �شالح  احل�شن   ،

اإ�شماعيل   ، ج���اب���ر  ي��و���ش��ف   ، ع��ب��ا���س 
“ �شباب  خ��ل��ي��ل  اأح���م���د   ، احل����م����ادي 
“ جا�شم يعقوب ، طارق  الأه��ل��ي دب��ي 
اأحمد ، حبيب الفردان” الن�شر” علي 

�شالح ، علي �شاملني “ الو�شل«. 
م�شاء  دب��ي  الأبي�س جتمعه يف  وي��ب��داأ 
مباريات  ن��ه��اي��ة  ب��ع��د  اجل��م��ع��ة  ي����وم 
دوري  م�شابقة  م��ن  ال�شابعة  اجل��ول��ة 
اخلليج العربي ، ا�شتعداداً لل�شفر اإىل 
فجر  بانكوك  التايالندية  العا�شمة 

ملدة  خارجي  مع�شكر  لإق��ام��ة  ال�شبت  
هانوي  اإىل  ال��ت��وج��ه  قبل  اأي���ام  اأرب��ع��ة 

خلو�س مباراة فيتنام .
الوطني  ملنتخبنا  الفني  اجلهاز  وك��ان 
ب���ق���ي���ادة ف����ان م���ارف���ي���ك ح���ر����س على 
اخلليج  دوري  م����ب����اري����ات  ح�������ش���ور 
الالعبني  م�����ش��ت��وى  مل��ت��اب��ع��ة  ال��ع��رب��ي 
امل��ن�����ش��م��ني ل��ل��ق��ائ��م��ة وال���وق���وف على 
جاهزيتهم الفنية والبدنية بالإ�شافة 
لبع�س  ميدانية  ب��زي��ارات  القيام  اإىل 

الأن��دي��ة والل��ت��ق��اء ب��الأج��ه��زة الفنية 
الالعبني  برامج  اأكرث حول  للتن�شيق 

الدوليني. 
ممثاًل  الإداري  اجل���ه���از  اأن���ه���ى  ك��م��ا 
بالدكتور ح�شن �شهيل م�شرف املنتخب 
املنتخب  م���دي���ر  را����ش���د  واإ����ش���م���اع���ي���ل 
واللوجي�شتية  الإداري����ة  الأم���ور  كافة 
م��ث��ل مالعب  ب��ان��ك��وك وه����ان����وي،  يف 
التدريب ومقر الإقامة واملوا�شالت . 
ويغيب عن �شفوف منتخبنا يف مباراة 

فيتنام الهداف علي مبخوت حل�شوله 
اإن��ذاري��ن واأح��م��د ب��رم��ان وخليل  على 
�شهدت  ف��ي��م��ا   ، ل��الإ���ش��اب��ة  اب���راه���ي���م 
لنادي  الأي�شر  الظهري  ع��ودة  القائمة 
ل�شفوت  جابر  يو�شف  الأه��ل��ي  �شباب 

املنتخب جمدداً بعد تاألقه يف مباريات 
دوري اخلليج العربي ، كذلك  حبيب 

الفردان. 
ويحتل منتخبنا الوطني املركز الثالث 
ب��امل��ج��م��وع��ة ب��ر���ش��ي��د 6 ن���ق���اط من 

فوزين على ماليزيا بهدفني لهدف يف 
اإندوني�شيا بخما�شية  كوالملبور وعلى 
نظيفة بدبي ، قبل اأن يخ�شر مواجهته 
اأمام تايالند باجلولة املا�شية بهدفني 

لهدف.

مع�ضكر خارجي يف بانكوك قبل التوجه اإىل هانوي

الوطني  منتخبنا  قائمة  يف  لعبًا   24
ا�ستعدادًا ملواجهة فيتنام
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 •• دبي-الفجر:

تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة  ت��وا���ش��ل   
م�شروع  ع��رب  امل��ت��ج��ددة  انطالقتها 
املواهب  ورعاية  لتاأهيل  اأكادمييتها 
ال�������ش���اع���دة م����ن اأج�������ل خ���ل���ق جيل 
املناف�شة  ع��ل��ى  ق���ادر  �شليم  ري��ا���ش��ي 
لنهج  ا���ش��ت��م��رارا  امل�شتقبل  يف  عامليا 
الو�شول  يف  الر�شيدة  القيادة  وفكر 

اإىل الرقم واحد.
موؤ�ش�شة  اأك��ادمي��ي��ة  م�����ش��روع  وي��ع��د 
ال�شغار  ل��ت��اأه��ي��ل  ت��ي��م  ال��ف��ي��ك��ت��وري 
من  نوعه  من  الأول  هو  والنا�شئني 
ا�شتقطاب  يف  ال��ه��دف  حتديد  حيث 
�شاعدة  وجن��وم  واعدين  مت�شابقني 
م�شتقبال  امل���وؤ����ش�������ش���ة  ف�����رق  ت���خ���دم 
اإ�شراف  حت��ت  بالتدريب  وتاأهيلهم 
نخبة متميزة من اخلرباء لي�شبحوا 

اأبطال يف امل�شتقبل القريب.
توا�شل  التوايل  على  الثاين  وللعام 
ال���ع���ام املا�شي  ب���داأت���ه  امل��وؤ���ش�����ش��ة م���ا 
الإدارة  جم��ل�����س  ق�����رارات  تنفيذ  يف 
باإطالق الأكادميية الأول من نوعها 
يف  ال�شغرية  امل��واه��ب  ا�شتقطاب  يف 
امل��ائ��ي��ة و�شقلها  ال���دراج���ات  ري��ا���ش��ة 

ال���ت���ج���م���ع���ات  امل���������ش����ارك����ة يف  ع������رب 
التدريبية باإ�شراف اخلرباء من اأهل 
ومن  وفنيني  مدربني  الخت�شا�س 

ثم امل�شاركة يف املناف�شات الر�شمية.
الأه����داف  ت��ل��ك  ت��اأك��ي��د  وراء  و�شعيا 
وقرارات  تو�شيات  تنفيذ  اجل  ومن 
ب������داأت  امل���وؤ����ش�������ش���ة  اإدارة  جم���ل�������س 
الكادمية خطوات مبكرة �شيف هذا 
العام بعد الطالع على التجربة يف 
دورها  لتفعيل  وذل���ك  الأول  ال��ع��ام 
عرب  املواهب  من  املزيد  وا�شتقطاب 
يقوده  متكامل  عمل  فريق  ت�شكيل 
جمل�س  ع�شو  امل���ري  خمي�س  غ��امن 

تيم  ال��ف��ي��ك��ت��وري  م��وؤ���ش�����ش��ة  اإدارة 
علي  حممد  عاما” ي�شم  “م�شرفا 
والنجم  “اإداريا”  ال�شماج  اهلل  عبد 
دوالياك  �شتيفان  الفرن�شي  العاملي 
ال���ع���امل ع����دة م����رات يف فئات  ب��ط��ل 

حمريف واقف “مدربا«.
وجن���ح���ت الأك���ادمي���ي���ة وم���ن���ذ �شهر 
من  ع��دد  تنفيذ  يف  املا�شي  �شبتمرب 
اجلهازين  اإ����ش���راف  حت��ت  ال���ربام���ج 
الفني والإداري ومتابعة حثيثة من 
امل�شاركني يف  املنت�شبني  اأم��ور  اأولياء 
التدريبات على فرتني اأ�شبوعيا يف 

جمريا  ومب�شاركة عدد متميز من 
املت�شابقني ال�شغار واللذين ان�شموا 
ال�شتفادة  اأم�����ل  ع��ل��ى  ل��ل��ت��دري��ب��ات 
الرهانات  خل��و���س  وال��ت��اأه��ل  م��ن��ه��ا 
مناف�شات  بينها  وم���ن  امل�شتقبلية 
ال��دول��ي��ة للفئات  ب��ط��ول��ة الإم�����ارات 
واق��ف جي بي 3.3 وواق��ف جي بي 

.3.1 بي  جي  وواقف   3.2
امل���ري ع�شو  غ���امن خمي�س  وك�����ش��ف 
الفيكتوري  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 
تيم النقاب عن التوجهات اجلديدة 
ل�شتقطاب املزيد من املواهب واإتاحة 

الفر�شة كاملة لهم لإبراز قدراتهم 
ومن ثم اختيارهم كاأع�شاء يف فريق 
ي�شارك يف  وال��ذي �شوف  الأكادميية 
بواب  ويكون  املنا�شبات  من  العديد 
عامل  يف  لهم  احلقيقية  الن��ط��الق 

الريا�شات البحرية.
برامج  امل�شاركة يف  اأن  املري  واأو�شح 
ت��ي��م والتي  ال��ف��ي��ك��ت��وري  اأك���ادمي���ي���ة 
ت��ت��خ��ذ م���ن اإم�������ارة دب����ي م���ق���را لها 
متاحة للمواهب الوطنية ال�شاعدة 
عاما   15-8 م��ن  العمرية  للفئات 
ومل����ن ي���رغ���ب ح��ي��ث ���ش��ت��خ�����ش�����س 4 

ح�ش�س تدريبية لإجراء الختبارات 
واإظهار املوهبة ومن ثم يتم اختيار 
يخ�شع  ����ش���وف  وال�������ذي  امل��ت�����ش��اب��ق 
بهدف  تدريبية  جل��رع��ات  اأ�شبوعيا 
امل�شاركني  من  عدد  واختيار  تاأهيله 
بعدها للم�شاركة يف فعاليات بطولة 

الإمارات الدولية 2020
ب�شكل  لها  التدريبات حدد  اأن  وق��ال 
خا�س يومي الأحد والثالثاء من كل 
املقر  ويف  امل�شائية  الفرة  يف  اأ�شبوع 
ال�شيادين  م��رف��اأ  مقابل  التدريبي 
العامل  بطل  ب��اإ���ش��راف   1 جمريا  يف 

والذي  دوال��ي��اك  �شتيفان  الفرن�شي 
تاأهيل  يف  املتخ�ش�شني  اأح����د  ي��ع��د 

املواهب عامليا اإن مل يكن الأول.
حديثه  خ���ت���ام  يف  امل������ري  وح����ر�����س 
ع��ل��ى ت��وج��ي��ه ال�����ش��ك��ر اجل���زي���ل اإىل 
الفيكتوري  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 
بن  حممد  امل��ر  ح��ري��ز  برئا�شة  تيم 
ح��ري��ز ع��ل��ى ال��دع��م ال��ك��ب��ري مل�شروع 
يف  املواهب  وتاأهيل  �شقل  اأكادميية 
نابع  اأم��ر  وه��و  البحرية  الريا�شات 
العلمي  التاأهيل  ب��اأن  قناعاتهم  من 
للمواهب  الفر�شة  يتيح  واملنهجي 

م�شوار  يف  قدما  وامل�شي  ال���ربوز  يف 
التاألق من اأجل خلق جيل قادر على 

املناف�شة م�شتقبال. 
اأك����ادمي����ي����ة  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل����دي����ر 
تاأهيل  يف  اأ�شهمت  تيم  الفيكتوري 
امل��ا���ش��ي من  ال��ع��ام  م��واه��ب متميزة 
الأوىل  ول���ل���م���رة  امل�������ش���ارك���ة  خ�����الل 
يف م���ن���اف�������ش���ات  ب���ط���ول���ة الإم��������ارات 
امل��ائ��ي��ة والتي  ل��ل��دراج��ات  ال��دول��ي��ة 
�شهدت اإطالق فئات جديدة لل�شغار 
و3.2   3.3 واق����ف  يف  وال��ن��ا���ش��ئ��ني 

و3.1

•• حارب ال�سعبي- الّذيد-الفجر:

زيارة  الريا�شي  الثقايف  الذيد  بنادي  واملجتمعية  الثقافية  اللجنة  نظمت 
لفريق الكاراتيه بالنادي ونظريه بنادي �شباب الأهلي بدبي اإىل دكان حارب، 
الزيارة  الذيد، وتاأتي  التجارية يف مدينة  اأقدم املحالت  اأحد  والذي يعترب 
يف اإطار اهتمام اللجنة بتعريف الن�سء وزوار النادي بتاريخ وتراث منطقة 
الذيد،  وقام كل من الأ�شتاذ خليفة مبارك بن دملوك ع�شو جمل�س الإدارة 
ورئي�س اللجنة الثقافية بنادي الذيد ، والدكتور حمود خلف العنزي املدير 
التنفيذي بالنادي ،  مبرافقة الفريق خالل زيارته لدكان حارب، وقد ا�شتمع 
احل�شور اإىل �شرح من ال�شيد نا�شر �شعيد الطنيجي حفيد املرحوم حارب 
واملواد  الدكان  تاريخ  �شرح حول  اإىل  الدكان  �شاحب  الطنيجي  م�شعود  بن 
التي كان يبيعها يف فرة تاأ�شي�س الدكان ما قبل قيام احتاد دولة الإمارات، 

ثم قام الزوار بزيارة الوجيه م�شبح بن اأحمد الطنيجي اأحد اأعيان وجتار 
الذيد ومن اجليل املوؤ�ش�س لنادي الذيد.

وعرب �شامل حممد بن هويدن الكتبي  رئي�س جمل�س اإدارة نادي الذيد الثقايف 
الريا�شي  عن �شعادته بهذه املبادرة وخا�شة مب�شاركة لعبي ومدربي نادي 
التاريخية  ملعرفة الراث  املبادرة  ، وكذلك  لأهمية هذه  اأهلي دبي  �شباب 
اخلا�س مبدينة الذيد وحلظات ل تن�شى من ذاكرة اأهل الذيد وكل من مر 

بها مع دكان حارب
واأ�شاد م�شوؤولو فريق الكاراتيه يف نادي �شباب الأهلي بكرم ال�شيافة وحفاوة 

ال�شتقبال وهذه املبادرة الطيبة من نادي الذيد للتعريف براث منطقته.
واجلدير بالذكر اأن دكان حارب يقع  يف حي احل�شن الذي كان ميد �شكان 
الفحم واحلطب  املختلفة، وي�شتقبل منهم  باحتياجاتهم  الو�شطى  املنطقة 

الذي كان ي�شدره اإىل ال�شارقة بطريقته اخلا�شة. 

•• عّمان-الفجر

الوطني  منتخبنا  لع���ب  اأ����ش���اف 
ح�شن  ع���ل���ي  ل����ل����ج����ودو  ل���ل�������ش���ب���اب 
الدرمكي امليدالية الذهبية الرابعة 
البطولة  يف  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ل��ر���ش��ي��د 
ل��ل��ج��ودو وال���ك���ات���ا، التي  ال��ع��رب��ي��ة 
اختتمت اأم�س يف  العا�شمة الأردنية 
11 دول���ة وهي:  ع��ّم��ان مب�����ش��ارك��ة 
الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، 
ل��ب��ن��ان، فل�شطني،  ���ش��وري��ا،  ال��ي��م��ن، 
م�شر، املغرب، بالإ�شافة اإىل الأردن 
ال��ب��ل��د امل�����ش��ي��ف، وق���د ج���اء تتويج 

ال��درم��ك��ي ب��ذه��ب وزن ف��وق 100 
كغم لفئة ال�شباب ، لي�شيف اإجنازا 
جديدا يف م�شواره الريا�شي العربي 
ح��ارب جمعة  اأحرزالالعب  بينما   ،
امليدالية الف�شية يف مناف�شات وزن 
النقبي  و���ش��ع��ي��د  ك��غ��م   100 حت��ت 
، ون���ال  73 ك��غ��م  ب���رون���زي���ة حت���ت 
را�شد احلو�شني برونزية وزن حتت 
66 كغم ، مما رفع ر�شيد منتخبنا 
منها 4 ذهبيات و2  ميداليات   10
ف�شية و4 برونزيات ،بجانب كاأ�س 
النهائي  الرتيب  يف  الأول  امل��رك��ز 
ع���ل���ى م�����ش��ت��وى ال����ف����ردي ،وك����اأ�����س 

العام  ال��رت��ي��ب  يف  الأول  امل���رك���ز 
الوطنية  املنتخبات  م�شتوى  علي 
العام  ال��رت��ي��ب  امل�����ش��ارك��ة وث���ال���ث 
مدرب  ا�شتحق  ،فيما  ال�شباب  لفئة 
للمراحل  ال��وط��ن��ي��ة  م��ن��ت��خ��ب��ات��ن��ا 
العمرية الياباين نويا لقب اأف�شل 
ال��ب��ط��ول��ة..وق��د حرمت  م���درب يف 
ال����ش���اب���ة لع����ب م��ن��ت��خ��ب��ن��ا احمد 
احل�شول  م���ن  ال���ث���م���ريي  ج��ا���ش��م 
على الذهبية الثالثة ،كذلك را�شد 
بالإ�شابة  ت��اأث��ر  ال����ذي  احل��و���ش��ن��ي 
امل�شاركة يف  اأدى لعتذاره عن  مما 
مناف�شات  ختام  يف  ال�شباب  بطولة 

امل�����رة  “اأم�س”وهي  ال���ب���ط���ول���ة 
نا�شئونا  فيها  ي�شارك  التي  الأوىل 

متهيدا  ال�شباب  فئة  مناف�شات  يف 
لت�شعيدهم  للفئة الأعلى .

وث��م��ن ���ش��ع��ادة حم��م��د ب���ن ثعلوب 
امل�شارعة  احت���اد  رئ��ي�����س  ال���درع���ي، 
الوطني  منتخبنا  ت��ف��وق  واجل���ودو 
ل���ف���ئ���ة ال�������ش���ب���اب وال���ن���ا����ش���ئ���ني يف 
والكاتا  للجودو  العربية  البطولة 
الأردين  الحت���اد  ا�شت�شافها  ال��ت��ي 
العربي  الحت���اد  ب��اإ���ش��راف  للجودو 
ل���ل���ج���ودو ،وال�����ت�����ي ����ش���ه���دت ت���األ���ق 
للجودو  الإم��ارات��ي  الأم��ل  منتخب 
بطولتي  بعد  تاألقه  وا�شل  ال��ذي   ،
اأ����ش���ي���ا واخل���ل���ي���ج ل��ي�����ش��ي��ف اإجن�����ازا 

العربي  امل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  ج����دي����دا 
والدعم  الكرمية  ال��رع��اي��ة  بف�شل 
ي���ج���ده قطاع  ال�����ذي  ال����الحم����دود 
القيادة  م���ن  وال��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ب��اب 
الأمل  منتخب  ،لي�شتحق  الر�شيدة 
ال��الئ��ق تقديرا  ال��ت��ك��رمي  ال���واع���د 
ظل  ال���ذي  الت�شاعدي  للم�شتوى 
ي��ق��دم��ه م���ن ب��ط��ول��ة لأخ�����رى مما 
على  ك��ب��رية  �شمعه  اجل���ودو  اأك�شب 
بعثة  وك���ان���ت   .. امل�����ش��ت��وي��ات  ك��اف��ة 
لل�شباب  للجودو  الوطني  منتخبنا 
عربية  يف  �شاركت  التي  والنا�شئني 
جا�شم  حم��م��د  ���ش��م��ت  ق���د  الأردن 

للبعثة  رئي�شا  امل�شاعد  ال�شر  اأم��ني 
،وامل��درب الياباين نويا و6 لعبني 
للفئتني وهم اأحمد جا�شم 60 كغم 
كغم،�شعيد   66 احلو�شني  ،را���ش��د 
البدري  ك��غ��م،ع��ي�����ش��ى  النقبي73 
فوق  جمعة   كغم،حارب   81 حتت 
الدرمكي  ح�شن  100كغم،وعلي 

 100 ف���وق  وزن  ����ش���ارك يف  ال����ذي 
كغم لفئة ال�شباب والنا�شئني.

بعثة  ت���ع���ود   - اآخ������ر  ج���ان���ب  م����ن   
م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال���وط���ن���ي ل���ل���ج���ودو من 
الأردن يف العا�شرة من م�شاء اليوم 
الأرب����ع����اء ب���ط���ريان الإم�������ارات عن 

طريق مطار دبي الدويل .

اليوم  تعود  والبعثة  الأردن  عربية  يف  الإمارات  جلودو  10ميداليات 

توا�ضل م�ضوارها للعام الثاين على التوايل

اأكادميية الفيكتوري تيم ت�سعى لتاأهيل املواهب ال�ساعدة
املري: فر�ضة لكت�ضاف جنوم امل�ضتقبل عمر 8-15 عاما

م�ضت�ضيفًا �ضباب الأهلي دبي 

نادي الذيد ينظم زيارة لدكان 

•• ال�سارقة-الفجر

ال�شراكة  ا�شتثمار«، يف موا�شلة   « ال�شارقة لال�شتثمار  نادي  �شركة  جنحت 
مع هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة، من خالل جتديد التعاقد مع م�شنع مياه 
« مبوجب هذا  » مياه زلل  تقوم  وبذلك  التوايل.  الثاين على  للعام  زلل 
العقد بتوفري كافة احتياجات اإدارات و�شركات نادي ال�شارقة الريا�شي، من 

املياه طوال مدة �شريان التعاقد.
ومن جهته اأكد �شعادة اإبراهيم اجلروان، ع�شو جمل�س اإدارة نادي ال�شارقة 
الريا�شي، رئي�س �شركة ال�شارقة لال�شتثمار، على حر�س �شركة ال�شتثمار 
على جلب وتوفري اأف�شل العرو�س املمكنة للنهو�س باجلانب ال�شتثماري يف 
نادي ال�شارقة، وذلك ملا يوليه جمل�س اإدارة النادي من اهتمام كبري بالنجاح 
ا�شم  من  املرجوة  ال�شتفادة  وحتقيق  الريا�شية،  الفرق  ورعاية  ت�شويق  يف 

اإىل  بال�شكر  واإداري��ة. وتقدم اجل��روان  الذي ي�شهد نه�شة ريا�شية  النادي 
هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة برئا�شة �شعادة الدكتور املهند�س را�شد الليم، 
ولإدارة م�شنع مياه زلل التابع للهيئة، على الثقة املتبادلة بني الطرفني 
وجتديد التعاقد للعام الثاين كمورد مياه ال�شرب احل�شري لنادي ال�شارقة 
الريا�شي  2019-2020 متمنياً موا�شلة التعاون مع الهيئة فيما يعود 
بالنفع على الطرفني.   ويف ال�شياق ذاته، اأكد �شعادة الدكتور املهند�س را�شد 
الليم رئي�س هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة اأن اإدارة م�شنع مياه زلل التابع 
والق�شايا  املجتمع  خدمة  يف  ال��ب��ارز  دوره���ا  تدعيم  على  حتر�س  للهيئة، 
الريا�شية،  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  والأن�����ش��ط��ة  الفعاليات  دع��م  خ��الل  م��ن  احل��ي��وي��ة 
الذي  التقدم احل�شاري والثقايف والإجتماعي والريا�شي  لت�شتمر م�شرية 
�شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  بقيادة �شاحب  الإم��ارة،  ت�شهده 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة - حفظه اهلل-.  واأ�شار اإىل اأن 

رعاية م�شنع مياه زلل هذا العام لنادي ال�شارقة الريا�شي، تاأتي لتعك�س 
والتوا�شل مع اجلهات احلكومية  الريا�شية،  املواهب  بدعم  امل�شنع  التزام 
الثقافة الريا�شية بني  واخلا�شة واملوؤ�شات الريا�شية، بهدف تعزيز ون�شر 
كافة فئات املجتمع، مما يعزز ال�شحة العامة باإمارة ال�شارقة ب�شكل خا�س 
ودولة الإمارات ب�شكل عام، و�شيكون له الأثر الإيجابي يف تر�شيخ امل�شوؤولية 
الرعاية،  » من خالل هذه   : اأو�شح  و  الأداء.  املجتمعية، وتطوير م�شتوى 
يوفر م�شنع زلل كافة احتياجات نادي ال�شارقة الريا�شي من املياه التي 
ينتجها امل�شنع، با�شتخدام اأحدث التكنولوجيا العاملية يف اإنتاج املياه املعباأة، 
ينظمها  ال��ت��ي  والفعاليات  الالعبني  وت��دري��ب��ات  ال��ن��ادي  م��ب��اري��ات  جلميع 
الداعمة  م��ن اجل��ه��ات  نكون  اأن  الرعاية  ه��ذه  م��ن خ��الل  ال��ن��ادي. ون�شعى 
للنادي لتحقيق مزيداً من الإجنازات والبطولت خالل هذا العام والأعوام 

القادمة. «

ال�سارقة لال�ستثمار جتدد عقد » مياه زلل « راعيًا لنادي ال�سارقة
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الفجر الريا�ضي

بايرن  رئي�س  هوني�س  اأويل  اأع��ل��ن 
ميونيخ بطل الدوري الأملاين لكرة 
املا�شية،  ال�شبعة  املوا�شم  يف  القدم 
نف�شه  �شيمهل  البافاري  النادي  اأن 
ثالثة اأ�شابيع لإيجاد بديل للمدرب 
الكرواتي نيكو كوفات�س بعد اإعفائه 

من مهامه ب�شبب النتائج ال�شيئة.
ليل  ت�شريحات  يف  هوني�س  وق���ال 
ال���ن���ادي  م���������ش����وؤويل  اإن  الإث�����ن�����ني، 
بالطريقة  ب���ه���دوء  “�شيفكرون 

املالئمة ملعاجلة هذا الأمر«.
الآن حتى  اأن��ه من  “اأعتقد  اأ���ش��اف 
�شد  ملعبنا  خ���ارج  املقبلة  امل���ب���اراة 
ت�شرين   23 )يف  دو������ش�����ل�����دورف 
التوقف  فرة  بعد  الثاين-نوفمرب 
اأ�شابيع،  ث��الث��ة  خ���الل  ال���دول���ي���ة( 
�شنعرف كيفية حل م�شاألة املدرب«.

من  ع��ام��ا(   48( كوفات�س  واأع��ف��ي 
من�شبه الأحد غداة اخل�شارة املذلة 
اينراخت  اأمام  بايرن  تلقاها  التي 
يف   5-1 ب��ن��ت��ي��ج��ة  ف����ران����ك����ف����ورت 
البوند�شليغا،  من  العا�شرة  املرحلة 
وكانت الأ�شواأ له يف الدوري املحلي 

منذ عام 2009.
وت�������داول�������ت ال�������ش���ح���ف الأمل����ان����ي����ة 

ع����دة م���ط���روح���ة خلالفة  اأ����ش���م���اء 
الفريق  يقود  ك��ان  ال��ذي  الكرواتي 
م��ن��ه��ا مدرب  ال���ث���اين،  يف م��و���ش��م��ه 
اإريك  الهولندي  اأم�شردام  اأياك�س 
ما�شيمليانو  والإي���ط���ايل  ه���اغ،  ت��ن 
األ����ي����غ����ري، وال����ربت����غ����ايل ج���وزي���ه 
فينغر،  اأر�شني  والفرن�شي  مورينيو 
ماوري�شيو  الأرجنتيني  اىل  اإ�شافة 
واملهاجم  رانييك  ورال��ف  بوكيتينو 
الدويل ال�شابق الأملاين مريو�شالف 

كلوزه.

“�شكاي”  �شبكة  ك�شفت  والثالثاء، 
يف اأملانيا اأن النادي البافاري توا�شل 
م��ع امل����درب احل����ايل ل��ب��اري�����س �شان 
توخل،  توما�س  الفرن�شي،  جرمان 
بورو�شيا  ت���دري���ب  ل���ه  ���ش��ب��ق  ال����ذي 
دورمت���ون���د ب��ني ال��ع��ام��ني 2015 

و2017.
لكن امل�شدر ذاته عاد واأكد اأن توخل 

فوري«. ب�شكل  الرتباط  “رف�س 
ومل تقدم ال�شبكة تفا�شيل اإ�شافية 
بهذا ال�شاأن، علما باأن تقارير �شابقة 

ك���ان اخليار  ت��وخ��ل  اأن  اىل  اأ����ش���ارت 
لبايرن  التنفيذي  للرئي�س  املف�شل 
ك��ارل-ه��اي��ن��ت�����س روم��ي��ن��ي��غ��ه، لدى 
-2017 مو�شم  نهاية  يف  البحث 
2018 عن خلف للمخ�شرم يوب 
اعتزاله  ع���اد ع��ن  ال����ذي  ه��اي��ن��ك�����س 
يف ب���داي���ات امل��و���ش��م امل���ذك���ور لتويل 
املدرب  اإق��ال��ة  بعد  التدريب،  مهمة 

الإيطايل كارلو اأن�شيلوتي.
ويف ح���ني ك����ان ا����ش���م ت���ن ه����اغ من 
اأكد  للمن�شب،  ب��ق��وة  امل��ط��روح��ني 

امل�����درب ال����ذي اأ����ش���رف ���ش��اب��ق��ا على 
الفريق الرديف لبايرن )2013-
نهاية  حتى  �شيبقى  اأن��ه   ،)2015
املو�شم احلايل على الأقل مع نادي 

العا�شمة الهولندية.
وقال يف موؤمتر �شحايف “جتمعني 
عالقة وثيقة مع فريقي واجلميع 
يف اأياك�س، لذا ميكنني اأن اأوؤكد اأنني 
املو�شم”،  ه���ذا  اأي��اك�����س  يف  ���ش��اأب��ق��ى 
م�شيفا “بايرن ناٍد كبري ا�شتمتعت 
بعملي هناك. لكن الآن اأنا باٍق مع 

اأياك�س«.
واأ�شار بايرن يف بيان اإعفاء كوفات�س، 
فليك  هانز-دير  م�شاعده  اأن  اىل 
�شيتوىل  “هانزي”(،  ب���  )امل��ع��روف 
مهام التدريب ب�شكل موقت حاليا، 
املهمتني  امل��ح��ط��ت��ني  يف  ل���ش��ي��م��ا 
ا�شت�شافة  الأ���ش��ب��وع:  ه��ذا  للفريق 
اأومل��ب��ي��اك��و���س ال��ي��ون��اين الأرب��ع��اء يف 
اجلولة الرابعة للمجموعة الثانية 
يف دوري اأبطال اأوروب��ا، وا�شت�شافة 
بورو�شيا  املا�شي  املو�شم  يف  و�شيفه 
املرحلة  يف  ال�������ش���ب���ت  دورمت������ون������د 
احل������ادي������ة ع���������ش����رة م�����ن ال��������دوري 

الأملاين.

•• الفجرية-الفجر

يف  الأج�شام  لبناء  العامل  بطولة  يف  امل�شاركة  والبعثات  املنتخبات  وا�شلت 
الفجرية، توافدها اإىل الدولة، على اأن تكتمل و�شول اآخر الوفود امل�شاركة 

اليوم الأربعاء.
ال��ب��ط��ول��ة يف وق���ت �شابق  اأك���رث م��ن بعثة م�����ش��ارك��ة يف  اأن و���ش��ل��ت  و���ش��ب��ق 
ودول  وهنغاريا  ورو�شيا  وال��ع��راق  وم�شر  ومنغوليا  ال�شني  كجمهورية 

اأخرى.
وي�شارك منتخب الإمارات يف البطولة التي تنطلق مناف�شاتها يف الثامن 
ال�شابقة، حيث  ال��ع��امل  ب��ط��ولت  ل��ه يف  بعثة  ب��اأك��رب  اجل���اري،  ال�شهر  م��ن 

يراأ�س بعثة املنتخب نائب رئي�س جمل�س احتاد الإم��ارات لبناء الأج�شام 
واللياقة البدنية، علي عبداهلل بن حيدر، التي ت�شم مدير املنتخب في�شل 
املدرب  وم�شاعد  الزعابي  �شاملني  زوي��د  الفني  وامل��دي��ر  الزعابي،  الغي�س 

�شلمان عجيل، واحلكم الدويل حممد �شاهني.
وتتاألف بعثة املنتخب الإماراتي من 40 لعبا يف بناء الج�شام والفيزيك، 
حيث ي�شم فئة منتخب بناء الج�شام للرجال : ايوب العمار بوزن /60/ 
كيلوغرام، وعبد اهلل ح�شني بوزن /65/ كغ ، وخالد مو�شلوه بوزن /70/ 
كغ ، و حممد �شامل الزحمي وم�شعود ها�شم، واملا�س مو�شى بوزن /80/ 
كغ ، وعبد اهلل ح�شن بوزن /85/ كغ وخالد بخيت بوزن /90/ كغ وفهد 
خلفان واحمد املدين بوزن /95/ كغ وحممد خلفان بوزن /100/ كغ ، 

بينما يتاألف منتخب فئة كال�شيك الج�شام من الالعبني: عبد الرحمن 
اخلاطري لطول /168/ �شنتمرا، وهادف مطر لطول /171/ �شنتمرا 
ومروان البلو�شي وخليفة برمان لطول /175/ �شنتمرا وحممد يو�شف 
لطول /180/ �شنتمرا ، ومو�شى ابراهيم وعبد اهلل مبارك لأكرث من 

طول /180/ �شنتمرا.
وي�شم منتخب الفيزيك الكال�شيك لدولة الإمارات، كل من احمد �شعيد 
�شنتمرا   /175/ ل��ط��ول  خليفة  وخمي�س  �شنتمرا   /171/ ل��ط��ول 
و�شهيل علي، وهالل �شعيد لطول /180/ �شنتمرا وحامد عبد الرحيم 

وبدر خمي�س لطول اأكرث من 180 �شنتمرا.
ونا�شر  اب��راه��ي��م  اهلل  عبد  م��ن  ك��ل  ي�شم  للرجال  الفيزيك  منتخب  اأم��ا 

اهلل  عبد  و�شعيب  حممد  ورا�شد  البلوكي  ورا�شد  ا�شماعيل  وحمد  يو�شف 
و�شلطان  ابراهيم  دروي�س وحممد  �شامل وجمعة �شالح وحممود  و�شعيد 
فئة  ويف  �شنتمرا   /182-170/ من  الأط���وال  يف  يو�شف  واحمد  علي 
املو�شكالر ي�شارك كل من عبد اهلل ح�شن حممد علي ثاين وم�شاري جمعة 

دار وخليفة عبيد.
يف  الأج�شام  لبناء  العامل  بطولة  يف  امل�شاركة  والبعثات  ال��وف��ود  واأع��رب��ت 
لقيت  التي  الكبرية  واحل��ف��اوة  ال�شتقبال  بح�شن  �شعادتها  عن  الفجرية 
بها من اللجنة املنظمة للبطولة ، موؤكدين ان ح�شن التنظيم وال�شتعداد 
يعك�شان املجهودات التي بذلتها اجلهات املنظمة يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة.

و�سول بعثات الدول امل�ساركة يف بطولة العامل لبناء الأج�سام يف الفجرية

�شتة  من  �شل�شلة  �شنز  فينيك�س  اأنهى 
انت�شارات متتالية ل�شيفه فيالدلفيا 
ان����ط����الق  يف  ����ش���ي���ك�������ش���رز  ����ش���ف���ن���ت���ي 
الأمريكي  ال�شلة  ك���رة  دوري  م��و���ش��م 
ل��ل��م��ح��رف��ني ج��ع��ل��ت��ه ال���وح���ي���د دون 
 109-114 عليه  وت��ف��وق  ه��زمي��ة، 
ال������ذي �شجل  ب���وك���ر  ب��ف�����ش��ل دي���ف���ن 
غولدن  من  كل  وو�شع  نقطة.   40
���ش��ت��اي��ت ووري�����رز وه��ي��و���ش��ن روكت�س 
الأول  بفوز  املتتالية،  لهزائمهما  حدا 
باليزرز  ترايل  بورتالند  �شيفه  على 
م�شيفه  على  والثاين   ،118-127

ممفي�س غريزليز 100-107.
ملعب  م�����ب�����اراة  ف���ي���الدل���ف���ي���ا  ودخ�������ل 
اأرينا”  ري������زورت  ���ش��ت��ي��ك  “تالكينغ 
ال�شرقية،  املنطقة  لرتيب  مت�شدرا 
كالفريق  ال�������ش���ريف  ل��ل��ق��ب  وح����ام����ال 
ال���وح���ي���د ال������ذي مل ي��خ�����ش��ر ب���ع���د يف 
م�شيفه  اأم����ام  �شقط  لكنه  ال�����دوري، 
الأرب����ع����ني لالعبه  ال���ن���ق���اط  ب��ف�����ش��ل 
ال�������ش���اب. واأ����ش���ب���ح ب���وك���ر ال������ذي اأمت 
والع�شرين  الثالثة  املا�شي  الأ���ش��ب��وع 
م���ن ال��ع��م��ر، ث��ام��ن اأ���ش��غ��ر لع����ب يف 
اآلف  �شتة  عتبة  اىل  ي�شل  ال����دوري 
نقطة. وهو اأ�شاف خالل املباراة اأربع 

متابعات وثالث متريرات حا�شمة.
ولقي بوكر ت�شجيعا كبريا من اأن�شار 
بي”  يف  “اأم  ه��ت��ف��وا  ال���ذي���ن  ف��ري��ق��ه 
)“اأف�شل لعب يف الدوري”( وهو يف 

طريقه اىل خارج امللعب بعد املباراة.
تواليا  الثالث  ف��وزه  فينيك�س  وحقق 
اأداء  م��ب��اري��ات، يف  �شبع  واخل��ام�����س يف 
حني  امل��ا���ش��ي،  للمو�شم  متاما  مغاير 
خام�س  لتحقيق  م��ب��اراة   29 انتظر 
مدرب  النتيجة  ه���ذه  وم��ن��ح��ت  ف���وز. 
ثقة  جرعة  وليام�س  مونتي  الفريق 
بالقول  لعبيه  اىل  توجه  اذ  ك��ب��رية، 
“اأنتم  ف��ي��الدل��ف��ي��ا  ع��ل��ى  ال���ف���وز  ب��ع��د 
اأي كان يف هذا  ق��ادرون على مواجهة 

الدوري مهمة رائعة اأيها ال�شبان«.
بلوغ  يف  ف�شل  ال���ذي  فينيك�س  وت��ق��دم 
اأوف”(  )“بالي  الق�شائية  الأدوار 
للدوري الأمريكي منذ العام 2010، 
املنطقة  ترتيب  ال��ث��اين يف  امل��رك��ز  اىل 
ليكرز  اأجنلي�س  لو�س  خلف  الغربية 

وجنمه ليربون جيم�س.
ف��ي��الدل��ف��ي��ا �شدارة  ف��ق��د  امل��ق��اب��ل،  يف 

املنطقة ال�شرقية ل�شالح ميامي هيت 
الذي كان قد فاز الأحد على هيو�شن 

روكت�س بنتيجة كبرية 100-129.
زميله  ك��ان  بوكر،  نقاط  اىل  واإ�شافة 
الإ����ش���ب���اين ري���ك���ي روب���ي���و ق��ري��ب��ا من 
دابل”،  “تريبل  م���ع  امل����ب����اراة  اإن���ه���اء 
اإليها  اأ�شاف  21 نقطة  ت�شجيله  بعد 
اكتفى  لكنه  حا�شمة،  مت��ري��رات  ع�شر 

بتحقيق �شبع متريرات حا�شمة.
م�شجل  اأف�����ش��ل  ه���ورف���ورد  اآل  وك����ان 
وخم�س  نقطة   32 م��ع  لفيالدلفيا 
حا�شمة،  مت���ري���رات  واأرب�����ع  م��ت��اب��ع��ات 
نقطة   24 هاري�س  توبيا�س  واأ���ش��اف 
�شفنتي  وخ����ا�����س  م���ت���اب���ع���ات.  و10 
تواليا  ل��ه  ال��ث��ان��ي��ة  امل���ب���اراة  �شيك�شرز 
ال��ك��ام��ريوين جويل  م��ن دون جن��م��ه 
الإيقاف  عقوبة  ينفذ  ال���ذي  اإمبييد 
ميني�شوتا  لعب  مثل  مثله  ملباراتني، 
تاونز،  ك���ارل-اأن���ط���وين  مت��ربوول��ف��ز 
امللعب  اأر���س  على  بينهما  اإ�شكال  بعد 
انتهت  املا�شي  الأرب��ع��اء  مباراة  خالل 
تاونز،  غ��ي��اب  ويف  ف��ي��الدل��ف��ي��ا.  ب��ف��وز 
�شيفه  اأم���ام  خ�شارة  ميني�شوتا  تلقى 
ميلووكي باك�س بنتيجة 134-106، 
ف��ي��ه��ا جن��م ميلووكي  ب���رز  م���ب���اراة  يف 
اأنتيتوكومنبو  ي��ان��ي�����س  ال���ي���ون���اين 
بت�شجيل 34 نقطة، اأ�شاف اإليها 15 
متابعة و�شت متريرات حا�شمة. وقاد 

هذا  �شجله  رفع  اىل  فريقه  اليوناين 
املو�شم اىل خم�شة انت�شارات يف مقابل 
خ�شارتني، بينما اأ�شاف زميله كري�س 
تاأخر  مباراة  يف  نقطة   26 ميدلتون 
عطل  لإ�شالح  دقيقة   49 انطالقها 

يف �شلة قاعة “تارغت �شنر«.
ميني�شوتا  �شفوف  يف  الأف�شل  وك��ان 

اأندرو ويغنز مع 25 نقطة.
و����ش���ه���دت م���ب���اري���ات الأم���������س اإن���ه���اء 
فريقني من الأبرز يف الدوري، �شل�شلة 
م���ن ال���ه���زائ���م امل��ت��ت��ال��ي��ة ال��ت��ي عكرت 

انطالق مو�شمهما.
توج  ال���ذي  ووري����رز  �شتايت  ف��غ��ول��دن 
بطال للدوري ثالث مرات يف املوا�شم 
النهائي  ال��دور  وبلغ  املا�شية  اخلم�شة 
�شل�شلة  اأوق����ف  ت��وال��ي��ا،  م���رات  خم�س 
بتغلبه على �شيفه  من ثالث هزائم، 

بورتالند بفارق ت�شع نقاط.
�شتيف  بقيادة مدربه  ويعاين ووري��رز 
ك����ري يف م��ط��ل��ع امل���و����ش���م احل�������ايل، اذ 
حقق اأم�س فوزه الثاين فقط يف �شبع 
لعدد من  ووري���رز  ويفتقد  م��ب��اري��ات. 
ل��غ��ي��اب��ات مطولة  ال���ب���ارزي���ن  لع��ب��ي��ه 
ب�شبب الإ�شابة، ل�شيما �شتيفن كوري 
رح���ل عنه  بينما  وك���الي ط��وم�����ش��ون، 
دورانت  كيفن  املا�شي  املو�شم  اأواخ���ر 
منتقال اىل بروكلني نت�س، علما باأنه 
املو�شم  ط��وال  اأي�شا  يغيب  اأن  يتوقع 

ب�شبب اإ�شابة.
�شتايت  لغولدن  م�شجل  اأف�شل  وك��ان 
نقطة   34 م��ع  با�شكال  اإري���ك  لع��ب��ه 
اأمت الإثنني عامه  و13 متابعة الذي 
داميان  كان  بينما  والع�شرين،  الثالث 
 39 م��ع  لبورتالند  الأف�شل  ل��ي��الرد 
اخل�شارة  ب��ورت��الن��د  وت��ل��ق��ى  ن��ق��ط��ة. 
�شبع  وال���راب���ع���ة يف  ت���وال���ي���ا  ال��ث��ان��ي��ة 
الذي  روكت�س  اأما هيو�شن  مباريات. 
الغربية  امل��ن��ط��ق��ة  ن��ه��ائ��ي  ن�����ش��ف  ب��ل��غ 
العادة على  املا�شي، فعّول كما  املو�شم 
�شلة  ال��ذي دك  ه���اردن  جنمه جيم�س 
من  ناجحة  حم��اول��ة  ب�12  ممفي�س 
نقطة   44 م��ع  ال��ل��ق��اء  واأن��ه��ى   ،28
وع�������ش���ر م���ت���اب���ع���ات و����ش���ت مت���ري���رات 
حا�شمة. وقاد هاردن فريقه اىل الفوز 
الأول بعد هزميتني، والرابع يف �شبع 
م��ب��اري��ات. يف امل��ق��اب��ل، ك��ان ال�شاب جا 
مورانت )20 عاما( اأف�شل م�شجل يف 
�شفوف غرزليز مع 23 نقطة، اأ�شاف 
اإليها خم�س متابعات و�شت متريرات. 
اىل ذل����ك، ف����از ب��روك��ل��ني ن��ت�����س على 
-135 بيليكانز  اأورليانز  نيو  �شيفه 

لالعبه  ن��ق��ط��ة   39 ب��ف�����ش��ل   125
براديل  ق���اد  بينما  اإي��رف��ي��ن��غ،  ك��اي��ري 
وا�شنطن  فريقه  ال�22  بنقاطه  بيل 
ويزاردز للفوز على ديرويت بي�شتونز 

.99-115

فيالدلفيا يخ�سر �سجله النظيف ب�سقوط يف فينيك�ص 

بايرن يبحث عن بديل لكوفات�ص
راين  ال��ق��دم  لكرة  ال��وي��ل��زي  املنتخب  م��درب  ا�شتدعى 
التي  الت�شكيلة  اإىل  بايل  غاريث  امل�شاب  قائده  غيغز 
ت��خ��و���س م���ب���ارات���ني ���ش��د اأذرب���ي���ج���ان وامل���ج���ر �شمن 
وقت  يف   2020 اأوروب���ا  كاأ�س  اإىل  املوؤهلة  الت�شفيات 

لحق هذا ال�شهر.
البالغ من  الإ�شباين  ري��ال مدريد  وغ��اب لع��ب جناح 
العمر 30 عاما، عن املالعب منذ املباراة بني منتخب 
13 ت�شرين الأول-اأكتوبر  بالده وكرواتيا )1-1( يف 
املا�شي �شمن مناف�شات املجموعة اخلام�شة للت�شفيات، 

ب�شبب معاناته من اإ�شابة على م�شتوى ربلة ال�شاق.
وي��ح��ت��ل امل��ن��ت��خ��ب ال��وي��ل��زي امل��رك��ز ال���راب���ع يف ترتيب 
مباريات،  �شت  م��ن  ن��ق��اط  ث��م��اين  بر�شيد  املجموعة، 
عن  واأرب���ع  املت�شدرة  كرواتيا  ع��ن  نقاط  �شت  وب��ف��ارق 

املجر الثانية )لكل منهما �شبع مباريات(.
ت�شرين   16 يف  اأذرب���ي���ج���ان  ع��ل��ى  �شيفة  وي��ل��ز  وحت���ل 
 19 يف  امل��ج��ر  ت�شت�شيف  اأن  ق��ب��ل  ال��ث��اين/ن��وف��م��رب، 

منه.
بايل  خو�س  امكانية  ت��زال  ل  ا�شتدعائه،  رغ��م  وعلى 
املا�شي  الأ�شبوع  ع��اود  اأن��ه  اذ  �شك،  للمباراتني مو�شع 

فقط التمارين اخلفيفة مع فريقه الإ�شباين.
من  اأي���ام  بعد  لها  تقرير  يف  “اآ�س”  �شحيفة  ونقلت 

“وجود  ن��ادي��ه،  ت�شمه يف  ع��ن م�شدر مل  ب��اي��ل،  اإ�شابة 
واأنه  بايل”،  غاريث  اإ�شابات  ب�شاأن  جماعية  ه�شترييا 
يتوقف عن اللعب مبجرد تعر�شه لإ�شابة، مهما كانت 

طفيفة.
وبح�شب اح�شاءات ال�شحيفة املدريدية، غاب الالعب 
اإ�شابة   24 ب�شبب  امللكي  ال��ن��ادي  م��ب��اراة مع   94 عن 
اآتيا  �شفوفه  اىل  ان�شمامه  منذ  لها  تعر�س  خمتلفة 

من توتنهام الإنكليزي يف �شيف العام 2013.
ويبقى م�شتقبل بايل مع النادي امللكي حمل اأخذ ورد 
اىل  زي���دان  ال��دي��ن  زي��ن  الفرن�شي  ع���ودة  بعد  ل�شيما 
كان  وبعدما  املا�شي.  املو�شم  يف  لريال  الفنية  الإدارة 
 2019 ال��وي��ل��زي ق��ري��ب��ا م��ن ال��رح��ي��ل خ���الل �شيف 
يف ظل رغبة وا�شحة من زي��دان بذلك، ع��اد وبقي يف 
يف  ع���اودت  ال��ت��ق��اري��ر  لكن  ب��رن��اب��ي��و.  �شانتياغو  ملعب 
الأيام املا�شية التطرق اىل احتمال رحيل الالعب عن 
يعر�شه  اأن  احتمال  عن  حديث  و�شط  ن��ادي��ه،  �شفوف 
ريال، اإ�شافة اىل مبلغ 90 مليون دولر، ل�شم رحيم 
ذلك،  اىل  الإنكليزي.  �شيتي  مان�ش�شر  من  �شرلينغ 
الإيطايل  يوفنتو�س  و�شط  خط  لعب  غيغز  ا�شتدعى 
ي��خ��و���س م��ب��ارات��ه الأوىل يف  ق��د  ال���ذي  اآرون رام�����ش��ي 

الت�شفيات بعد معاناة مع اإ�شابة يف الفخذ.

غيغز ي�ستدعي بايل يف 
ت�سفيات كاأ�ص اأوروبا 

�شتكون فرق باري�س �شان جرمان الفرن�شي، وبايرن ميونيخ الأملاين، ومان�ش�شر 
اأمام فر�شة  الإ�شباين  واأتلتيكو مدريد  الإيطايل  الإنكليزي ويوفنتو�س  �شيتي 
ح�شم التاأهل اىل دور ال�16 يف م�شابقة دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم، بحال 

حققت نتائج اإيجابية الأربعاء يف اجلولة الرابعة.
يف املجموعة الأوىل، �شي�شمن الفريق الباري�شي التاأهل اىل الدور املقبل بحال 
متكن من الفوز على �شيفه كلوب بروج البلجيكي، اأو بحال تعادله وفوز ريال 

مدريد الإ�شباين على �شيفه غلطة �شراي الركي.
وحقق فريق املدرب الأملاين توما�س توخل يف مباراة الذهاب يف اجلولة الثالثة 
فوزا �شاحقاً خارج ميدانه على الفريق البلجيكي بخما�شية نظيفة، ما يجعله 

مر�شحا لتكرار الفوز على ملعب “بارك دي بران�س” يف باري�س غدا.
لكن �شان جرمان يدخل مباراته القارية على خلفية خ�شارته املفاجئة حمليا 
اجلمعة يف املرحلة الثانية ع�شرة من الدوري الفرن�شي، ب�شقوطه اأمام م�شيفه 
املجموعة  ت��رت��ي��ب  ج��رم��ان  ���ش��ان  وي��ت�����ش��در   .2-1 بنتيجة  امل��ت��وا���ش��ع  دي��ج��ون 
بالعالمة الكاملة )ت�شع نقاط من ثالثة انت�شارات(، اأمام ريال الثاين مع اأربع 
نقاط، وكلوب بروج الثالث مع نقطتني، وغلطة �شراي �شاحب املركز الأخري 

مع نقطة وحيدة.
عدد  يف  القيا�شي  ال��رق��م  �شاحب  امللكي  ال��ف��ري��ق  ي�شعى  جهته،  م��ن 
فقدها  التي  البطل  و�شورة  هيبته  ل�شتعادة  مرة(  الألقاب )13 
مبارياته  وخ��الل  الإنكليزي.  ليفربول  ل�شالح  املا�شي  املو�شم  يف 
فوز  بتحقيق  ري��ال مدريد  اكتفى  املو�شم،  هذا  امل�شابقة  الثالث يف 

 2-2 ب��روج  مع  �شعب  وتعادل  الركي،  الفريق  على  وحيد  بهدف 
نظيفة،  بثنائية   55 الدقيقة  حتى  م��ت��اأخ��راً  ك��ان  بعدما 

وخ�شارة مذلة بثالثية نظيفة اأمام �شان جرمان يف 
اجلولة الأوىل.

و�شيكون املدرب الفرن�شي لريال زين الدين زيدان 
ل����الأداء املراجع  اإي��ج��اد ح��ل �شريع  اأم���ام حت��دي 

للنادي امللكي على ال�شعيد القاري هذا املو�شم.
بعد  م��ب��اري��ات��ه  اأوىل  ميونيخ  ب��اي��رن  وي��خ��و���س 
اإعفاء الكرواتي نيكو كوفات�س من من�شبه على 
التي  ال�شيئة  النتائج  بعد  الفنية  الإدارة  راأ���س 
اخل�شارة  واآخ��ره��ا  املا�شية،  ال��ف��رة  يف  حققها 
بنتيجة  ال�شبت  فرانكفورت  اي��ن��راخ��ت  اأم���ام 

.5-1
اليوناين  اأوملبياكو�س  اأم���ام  امل��ب��اراة  و�شتكون 
مبثابة  الثانية،  املجموعة  مناف�شات  �شمن 
قيادته  �شيتوىل مهمة  الذي  للفريق  اختبار 
“هانزي”(  ب���  )امل��ع��روف  فليك  ه��ان��ز-دي��ر 
م�����ش��اع��د ك��وف��ات�����س ال�����ش��اب��ق، حل��ني اختيار 

مدرب اأ�شيل.
اأويل ه��ون��ي�����س يف  ال����ن����ادي  رئ��ي�����س  وق�����ال 
ال���ن���ادي  اإن  الإث����ن����ني،  ل��ي��ل  ت�����ش��ري��ح��ات 
لختيار  اأ���ش��اب��ي��ع  ث��الث��ة  نف�شه  �شيمهل 
مدرب جديد، مع تداول ال�شحف املحلية 

نتائجه  عك�س  وعلى  كوفات�س.  املحتملني خلالفة  املدربني  العديد من  اأ�شماء 
الأخرية حمليا، يت�شدر بايرن ترتيب املجموعة بالعالمة الكاملة، و�شيح�شم 
تاأهله اىل دور ال�16 بحال فوزه على �شيفه اأوملبياكو�س. و�شبق للنادي البافاري 
اأن فاز على النادي اليوناين يف اجلولة الثالثة، لكنه عانى للخروج متفوقا على 

م�شيفه 2-3.
على  فوزه  جتديد  الإنكليزي  توتنهام  على  �شيتعني  نف�شها،  املجموعة  و�شمن 

م�شيفه النجم الأحمر بلغراد ال�شربي لالقراب من اإحدى بطاقتي التاأهل.
املو�شم  الذي حل و�شيفا لبطل  الأرجنتيني ماوري�شيو بوكيتينو  وحقق فريق 
املا�شي يف امل�شابقة، انت�شارا بخما�شية نظيفة يف اجلولة املا�شية اأعاد له الأمل 
بامكان موا�شلة م�شواره القاري، بعدما تلقى خ�شارة تاريخية اأمام بايرن 7-2 

يف اجلولة الثانية، وتعادل افتتاحي 2-2 اأمام اأوملبياكو�س.
ويت�شدر بايرن املجموعة بت�شع نقاط، اأمام توتنهام )4 نقاط( والنجم الأحمر 
�شيتي  مان�ش�شر  و�شع  يختلف  ول  واح��دة(.  )نقطة  واأوملبياكو�س  نقاط(   3(
جمموعته  يت�شدر  اأي�����ش��اً  فهو  واأمل��ان��ي��ا،  فرن�شا  يف  نظرييه  ع��ن  اإن��ك��ل��را  بطل 
الثالثة بت�شع نقاط من ثالثة انت�شارات، واإ�شافة فوز جديد اإىل ر�شيده 

يكفيه حل�شم عبوره اىل الدور املقبل.
ويحل �شيتي �شيفا على اأتالنتا الإيطايل الوافد اجلديد اإىل دوري 

ثالث الأب����ط����ال وال����ذي  بعد  نقطة  اأي  بعد  يحقق  مل 
ملعب  يف  اأخرها  كان  خ�شارات 
بفوز  وان���ت���ه���ت  الحت��������اد 
يف   1-5 ال�”�شيتيزنز” 

اجلولة الثالثة.
وت�����������ش�����ه�����د امل����ج����م����وع����ة 
بني  م�شري  حتديد  مباراة 
دي���ن���ام���و زغ������رب ال���ك���روات���ي 
دانييت�شك  ���ش��اخ��ت��ار  و���ش��ي��ف��ه 
الفريقني  م��ن  ول��ك��ل  الأوك������راين. 
اأرب��ع نقاط يف ر�شيده، وهما تعادل 
اأي من  2-2، وفوز  املا�شية  يف اجلولة 
على  احل�شول  اأف�شلية  مينحه  الفريقني 
ال�16. و�شيكون يوفنتو�س  اإحدى بطاقتي دور 
التاأهل عن  امكانية ح�شم بطاقتي  اأم��ام  واأتلتيكو 
املجموعة الرابعة فيما لو فاز الأول على م�شيفه 
لوكوموتيف مو�شكو الرو�شي والثاين على م�شيفه 
الفريقان  الأملاين. ويت�شاوى  باير ليفركوزن  اأي�شاً 
اأف�شلية  م��ع  ن��ق��اط  ب�شبع  والإ����ش���ب���اين  الإي���ط���ايل 
ال�شدارة لنادي تورينو، مقابل ثالث نقاط للفريق 
اأي  بح�شد  ل��ي��ف��رك��وزن  ينجح  مل  فيما  ال��رو���ش��ي، 
بعد  نقطة. وفاز يوفنتو�س يف اجلولة املا�شية 1-2 
ال�شاعة  رب��ع  حتى  متاأخراً  فيها  ك��ان  طويلة  معاناة 
الأخري من املباراة، قبل ي�شجل له الأرجنتيني باولو 
دي��ب��ال ه��دف��ني يف غ�����ش��ون دق��ي��ق��ت��ني، فيما تخطى 

اأتلتيكو �شيفه الأملاين حينها بهدف دون مقابل.

جولة ح�سم التاأهل خلم�سة من الكبار باأبطال اأوروبا



يبني بيته بالكامل من املخلفات
احلديدي  تيمور  جل�س  ال��ق��اه��رة،  اأط���راف  على  الب�شيط  بيته  يف 
يحكي ق�شة مثرية عن املواد التي ا�شتخدمها يف بنائه، وهي، من 

الألف اإىل الياء، م�شتخرجة من املخلفات.
فكل ركن يف البيت يحاكي الطبيعة، وكل �شئ باملكان م�شنوع من 
املخلفات، حتى اأخ�شاب الطاولت التي تبدو متاآكلة، فقد اأخرجت 

من البحر واأعيد ا�شتخدامها.
البيت باأكمله، الذي ا�شتغرق العمل به 4 �شنوات، بني من املخلفات، 
يقول  واحل���رارة، ح�شبما  ال��ربودة  التي حتميه من  حتى جدرانه 
احلديدي مالك البيت الواقع يف منطقة ال�شيخ زايد القريبة من 

العا�شمة امل�شرية.
تهدف  التي  فكرته،  تنفيذ  يف  التو�شع  يتم  اأن  احل��دي��دي  وي��اأم��ل 
اآمن  ب�شكل  ا�شتهالكها  وتر�شيد  ال�شلبة،  املخلفات  تدوير  لإع��ادة 

وغري مكلف.
اأكرب  م�شتوى  على  امل�شروع  نفذ  "لو  قائال:  احل��دي��دي   وحت��دث 
���ش��ي��وف��ر ك��ث��ريا ج���دا لأن��ه��ا خم��ل��ف��ات م��ن دون مت��ن ون��ح��ن فقط 

�شننقلها".
"جربنا  بيته، م�شيفا:  بناء  ا�شتخدمها يف  التي  امل��واد  وك�شف عن 
ب��ع��ب��وات بال�شتيك مملوءة  ب��داأن��ا  امل��خ��ل��ف��ات.  ن���وع م��ن  اأك���رث م��ن 
وخ�شب  �شيارات  واإط���ارات  زجاجية  قنينات  وا�شتعملنا  بالرمال، 
قدمي من بيوت اأو ق�شور. املادة الأ�شا�شية واجلديد هنا يف البيت 

هي اخلر�شانة".
ت�شميم غري معتاد بدا عليه البيت، حتى بالن�شبة لأ�شحابه الذين 
اعتادوا العي�س يف حي الزمالك الراقي، لكن هذا املكان ي�شتجمون 

فيه بعيدا عن الزدحام والتلوث يف القاهرة.

زيارة جارة جلارتها تنتهي بتعوي�ص مادي
تكلف  ق��د  لكنها  ع��م��د  ودون  ���ش��دف��ة  ت��ق��ع  متوقعة  غ��ري  اأح����داث 
ال�شخ�س الكثري، وهذا حتديًدا ما حدث يف مدينة اخلرب ال�شعودية 
باملنطقة ال�شرقية؛ حيث انتهت زيارة جارة جلارتها بدفع تعوي�س 

مادي نظري ت�شبب طفل الزائرة مبوت قطة امل�شيفة.
اآلف ري��ال، نظري قيام ابنها   3 ويف التفا�شيل قامت ام��راأة بدفع 
الذي مل يتجاوز اخلم�س �شنوات ب�شنق قطة جارتها بحي العقربية 

يف حمافظة اخلرب.
الغريبة،  الواقعة  تفا�شيل  علي"  "اأم  ك�شفت  "الوطن"  وبح�شب 
مبينة اأّن جارتها _من جن�شية عربية_ دعتها لتناول كوب قهوة 

يف منزلها بعد ذهاب اأبنائهما للمدار�س.
م�شيفة باأنها ذهبت لتناول القهوة مع ابنها لدى جارتها، وتناول 
اأط��راف احلديث يف عدد من الأم��ور التي تخ�شهما، وابنها يلعب 
"اأم علي"  البيت، وبعد �شاعة من جلو�شهما تفاجاأت  ويلهو داخل 
القطة وقد  �شنوات يدخل ومعه  الذي مل يتجاوز اخلم�س  بابنها 
قام بو�شع حبل حول عنقها وعند تفح�س القطة تبني باأنها قد 

فارقت احلياة.
وعند  وتبكي،  ت�شرخ  اأخ���ذت  اأن  اإل  البيت  �شاحبة  م��ن  ك��ان  فما 
"اأم علي" تهدئتها قامت بطردها هي وابنها من البيت،  حماولة 
م�شيفة: قمت بطرق الباب جمدًدا خوًفا عليها من اإيذاء نف�شها 
ولكنها مل تقم بفتح الباب اإل بعد ربع �شاعة وهي يف حالة نف�شية 
�شيئة. واأكدت "اأم علي" باأنها اأخربت زوجها باحلادثة فاأبلغها باأنه 
�شيقوم ب�شراء قطة لها فور انتهائه من عمله، اإل اأّن جارتها رف�شت 
�شنوات  اأرب��ع  اأك��رث من  لها  التي فارقت احلياة  ذل��ك؛ لأّن قطتها 

لديها، فهي من نوع �شريازي قامت ب�شرائها منذ 5 �شنوات.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ما هو عيد الرجال واإىل ماذا يهدف؟ 
يف  ويتمثل  يتبع الكثري من الرجال حول العامل تقليداً يدعى "موفمرب" ي�شتمر طوال نوفمرب "ت�شرين الثاين"، 

الإحجام عن حالقة ال�شارب واللحية �شهراً كاماًل. 
ويهدف هذا العيد الذي ظهر يف 2003، اإىل رفع الوعي بق�شايا ال�شحة لدى الرجال، وجمع التربعات ملوؤ�ش�شات 

�شحية يف العديد من البلدان مثل موؤ�ش�شة �شرطان الربو�شتات يف اأ�شراليا. 
ومنذ ذلك احلني دخلت احلملة يف �شراكة مع عدد ل يح�شى من املنظمات ال�شحية، و�شارك اأكرث من 5 ماليني 
اإىل  وانتقلت  الربو�شتات،  ب�شرطان  الوعي  على  فقط  الركيز  احلملة  جت��اوزت  كما  العيد.  يف  العامل  حول  رجل 

امل�شاكل ال�شحية الأخرى للرجال مثل �شرطان الربو�شتات. 
وعلى الرجال امل�شاركني يف احلملة المتثال للقواعد التالية: 

1 - البدء بوجه حليق:يجب على الرجل البدء بوجه حليق يف 1 نوفمرب، مبا يف ذلك ال�شاربني وال�شالفني. 
2 - منو ال�شارب:يجب ترك ال�شارب دون حالقة لينمو طيلة �شهر كامل، وي�شمح بت�شذيبه اإن تطلب الأمر. 

داع��ي لال�شراك يف هذا  ق��ادر على حتمل منو حليتك و�شاربيك، فال  :اإذا كنت غري  و���ش��وارب طبيعية  3 - حلى 
التحدي، لأن ا�شتخدام حلية اأو �شارب مزيف اأمر غري مقبول. 

التي تواجهه  امل�شائل  الت�شرف مثل رجل حقيقي وبقوة مع جميع  الرجل  الت�شرف مثل رجل حقيقي:على   -  4
خا�شة التي تتعلق ب�شحته، اإ�شافة اإىل تعامله مع الآخرين بطريقة نبيلة ومب�شوؤولية كبرية. 
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كيف حافظت هذه املمثلة ال�سبعينية على �سبابها؟
اأمراً  اإن حمافظة املراأة على جمالها و�شبابها مع التقدم بالعمر، قد يكون 
اأ�شبه بامل�شتحيل، ولكن املمثلة جاكلني �شميث، حققت هذه املعادلة ال�شعبة 
رغم بلوغها الرابعة وال�شبعني من العمر.  وظهرت �شميث التي كانت اإحدى 
جنمات م�شل�شل "مالئكة عائلة ت�شاريل"، يف العديد من ال�شور التي ن�شرت 
موؤخراً، وكاأنها يف ريعان �شبابها ب�شعرها الالمع ال�شحي وب�شرتها الن�شرة 
الناعمة.  وبرزت �شميث يف الثمانينيات من القرن املن�شرم، يف اأدوار قيادية يف 
الأفالم التلفزيونية بدءاً من فلون�س نايتنغيل اإىل جاكي كينيدي، وح�شلت 
على جائزة غولدن غلوب كاأف�شل ممثلة.  وقالت �شميث باأن �شر ن�شارتها 
و�شبابها يعود اإىل اتباعها نظام حياة �شحي، حيث اعتادت على تناول الكثري 
من التوت واخل�شروات، وممار�شة التمارين الريا�شية بانتظام، اإ�شافة اإىل 
امتناعها عن التدخني وتناول امل�شروبات الكحولية.  وعلى الرغم من اأنها 
ت�شتخدم تق�شري الوجه واملعاجلة بالليزر، اإل اأنها تقول اإنها جتنبت الكثري 
حتر�س  كما  ال�شيليكون.   وح�����ش��وات  ال��ك��ربى،  التجميلية  اجل��راح��ات  م��ن 
على  للحفاظ  الليل  يف  النوم  من  كافية  كمية  على  احل�شول  على  �شميث 
�شباب ب�شرتها قدر امل�شتطاع، وفق ما نقلت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

بال�سدفة.. اإنقاذ 4 اأ�سخا�ص يف غابة
وّثق �شريط فيديو حلظات اإنقاذ 4 رو�س علقوا يف غابة "متجمدة" �شمال 

�شرقي البالد، يف موقع يقع �شمن نطاق القطب ال�شمايل.
الأ�شخا�س  تاميز" الرو�شية،  "مو�شكو  �شحيفة  ن�شرتها  لقطات  واأظهرت 
بغية  املنطقة،  غطت  التي  والثلوج  العاتية  الرياح  ي�شارعون  وهم  الأربعة 
راأت��ه��م مبح�س  اأن  امل��ك��ان، بعد  اإىل ط��ائ��رة م��روح��ي��ة هبطت يف  ال��و���ش��ول 
ال�شدفة. وكانت الطائرة مبثابة طوق جناة لهوؤلء الرو�س، وهم 3 رجال 

و�شيدة، خرجوا يف رحلة على من العربات التي ت�شري على الثلوج.
اإىل مدينة  ال��و���ش��ول  اأج���ل  م��ن  ك��ي��ل��وم��را،   270 الأرب��ع��ة م�شافة  وق��ط��ع 
�شريدنيكوليم�شك يف ياقوتيا �شمال �شرقي الحتاد الرو�شي، وهي منطقة 

تقع �شمن دائرة املنطقة القطبية ال�شمالية.
يبحثوا عن  اأن  عليهم  وبات  املجموعة،  تعطلت عربات  الرحلة،  اأثناء  لكن 
ملجاأ م�شيا على الأقدام، وذلك يف ظل طق�س �شديد الربودة، ودرجة حرارة 

و�شلت اإىل 18 حتت ال�شفر، دون اأن يحمل اأي منهم هاتفه ال�شخ�شي.
قائدها  ور�شد  امل��ك��ان،  يف  تلحق  مروحية  طائرة  هناك  كانت  وبال�شدفة، 

وجود الأربعة، الذين بداأوا يف التلويح باأياديهم عندما راأوها.
وقال قائد الطائرة �شيمون �شيميونوف يف ت�شريحات �شحفية، اإنه اعترب 
وجود الأربعة يف هذه املنطقة اأمرا غريبا، خا�شة اأنه ل توجد و�شائل نقل 

يف املنطقة، كما مل يكن لديهم عربات التزلج.
باإجراء هبوط يف  له  ال�شماح  ال�شلطات  اأنه طلب من  �شيميونوف  واأ�شاف 

املنطقة من اأجل م�شاعد الأربعة الذين كانوا يواجهون خطر املوت بردا.

فر�سة جديدة لتحديث 
اآيفون القدمي؟ 

"اأبل"  م���ن  ر���ش��م��ي  ب��ع��د حت���ذي���ر 
"اآيفون"  ه����وات����ف  مل�����ش��ت��خ��دم��ي 
اأن  م��ن  "اآيباد" القدمية  واأج��ه��زة 
اإذا  �شتتعطل  خ�شائ�شها  ب��ع�����س 
الأحد،  ي��وم  قبل  حتديثها  يتم  مل 
ف��ت��ح��ت ال�����ش��رك��ة الأم���ريك���ي���ة بابا 
الفر�شة  فاتتهم  من  اأم��ام  جديدا 

الأخرية.
حتديث  عملية  تتم  مل  ح��ال  ففي 
بحلول   "5 "اآيفون  ه�����وات�����ف 
امل�شتخدمني  ف������اإن  ن���وف���م���رب،   3
اإمت������ام  اإىل  ب���ح���اج���ة  ي�������ش���ب���ح���ون 
ا�شتخدام  ع��رب  ال��ه��ات��ف  ا���ش��ت��ع��ادة 
من  �شي"،  "بي  اأو  م��اك  حوا�شيب 

اأجل حتديث الن�شخ الحتياطية.
وق����ال����ت ال�������ش���رك���ة ق���ب���ل اأي��������ام، اإن 
 2012 عام  �شدرت  التي  اأجهزتها 
 ،"5 "اآيفون  هاتف  مثل  قبله  وم��ا 
لنظام  عاجل  حتديث  اإىل  بحاجة 

.iOS 10.3.4 الت�شغيل
على  امل�شتخدم  يقدم  مل  ح��ال  ويف 
فاإن وظائف مثل  النظام،  حتديث 
"اآي كالود" ومتجر اأبل لن تعمل 
على جهازه، كما �شي�شاعد حتديث 
على  املحافظة  يف  الت�شغيل  ن��ظ��ام 
دق��ة ن��ظ��ام حت��دي��د امل��واق��ع العاملي 

)جي بي اإ�س(.
التحديث  اأن  "اأبل"  واأ����ش���اف���ت 
التي  الأع��م��ال  ا�شتمرار  يف  ي�شاهم 
ت��ع��ت��م��د ع���ل���ى ال����وق����ت وال���ت���اري���خ، 
الإل��ك��روين، ومتجر  الربيد  مثل 
اإىل  بالإ�شافة  كالود"،  و"اآي  اأب��ل 

مت�شفحات الإنرنت.
من  اأق����دم  ن�شخا  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
عن  ���ش��ت��ت��وق��ف  "اآيباد"  اأج����ه����زة 
يتم  مل  ح�����ال  يف  اأي�������ش���ا  ال���ع���م���ل 

حتديثها.

قارب يتحرك من مكانه 
لأول مرة بعد 100 عام 

حترك قارب حديدي عالق على �شخور 
يف منحدر بالقرب من �شاللت نياجرا 

بكندا لأول مرة منذ 101 عام.
وت�شببت اأحوال الطق�س ليلة الحتفال 
ال��ق��ارب من  الهالوين يف حت��رك  بعيد 
موقعه الذي علق فيه منذ عام 1918.

التابعة  بارك�س،  نياجرا  وكالة  ون�شرت 
بكندا،  اون����ت����اري����و  م��ن��ط��ق��ة  حل���ك���وم���ة 
التوا�شل  م��واق��ع  ع��ل��ى  ف��ي��دي��و  مقطع 
الجتماعي اأم�س الأول اجلمعة يو�شح 

حركة القارب.
امل�شوؤولني  اأح������د  ه���ي���ل،  ج���ي���م  وق������ال 
اأنه  بالوكالة يف مقطع الفيديو" يبدو 
ان��ق��ل��ب ع��ل��ى ج��ن��ب��ه وحت����رك لالجتاه 

املعاك�س".
املكان  نف�س  يف  لي�س  واأ�شاف" ال��ق��ارب 
الذي كان فيه اأم�س، يبدو اأنه على بعد 

50 مرا من موقعه الأ�شلي".

ت�سعيني يوقع بل�ص اقتحم منزله       
�شميث،  ب��رن��ارد  ا�شتيقظ  ن��وم عميق،  يغط يف  ك��ان  بينما 
البالغ من العمر 93 عاماً، على جلبة و�شجيج يف الطابق 
ال�شفلي من منزله، فقرر التحقق من الأمر وهبط اإىل 

الأ�شفل عرب ا�شتخدام كر�شي ال�شالمل املتحرك. 
ل�شاً  �شميث  ال�شيد  �شاهد  الكر�شي،  على  هبوطه  وبعد 
املطبخ،  يف  يتوقف  اأن  قبل  امل��ن��زل  �شالة  اأرج����اء  ي��ج��وب 
وكان  "مرحباً"،  له  وق��ال  كتفه  على  ورّب��ت  اإليه  فتوجه 
ب���اأن امل��واج��ه��ة قد  اأدرك  اأن���ه  ع��ل��ى و���ش��ك م��واج��ه��ت��ه، اإل 
الأمامي  ال��ب��اب  اإىل  ف��وره  م��ن  ف��ُه��رع  ل�شاحله،  تكون  ل 

ب�شرعة و�شرع باإطالق �شرخات ا�شتغاثة. 
اإثر ذلك، اأطلق الل�س �شاقيه للريح وفّر من املكان على 
ال�شرعة، تاركاً خلفه دلياًل على جرميته متّثل يف  جناح 
بداأت  امل��ك��ان،  اإىل  ال�شرطة  و�شول  ول��دى  ن�شائي.   قفاز 
اأدل��ة، فتم العثور على  اأي  عمليات البحث والتحري عن 
قفاز ن�شائي �شقط من ال�شارق لدى فراره من املنزل، ومت 
وبالفعل  الل�س.  لتحديد هوية  النووي  حتليل احلم�س 
ه�شر  مايكل  الل�س  على  العثور  م��ن  ال�شرطة  متكنت 
امل��ح��رف هي�شر،  اأن��ك��ر الل�س  )46 ع��ام��اً(.  م��ن جهته 
التهامات املوجهة، لكن هيئة املحلفني يف حمكمة كراون 
عليه  وحكمت  املا�شي،  الأ�شبوع  يف  اأدانته  ي��ورك  مبدينة 

بال�شجن ملدة عامني و�شتة اأ�شهر بتهمة ال�شطو. 
الكثري  لديه  هي�شر  ف��اإن  ال�شرطة،  يف  م�شادر  وبح�شب 
من �شوابق ال�شرقة بلغ عددها 150 �شابقة، وفق ما نقلت 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

ي�ستعينان بغوغل لكت�ساف اإ�سابة طفلتهما بال�سرطان
ال��ب��ح��ث غوغل،  اإىل حم���رك  ب��ري��ط��ان��ي��ان  جل���اأ وال�����دان 
اأخطا  اأن  بعد  ب��ال�����ش��رط��ان،  طفلتهما  اإ���ش��اب��ة  لكت�شاف 

الأطباء يف ت�شخي�س حالتها. 
ولحظت لورا فارمر مايا )39 عاماً( وزوجها تياغو مايا 
)40 عاماً(، اأن ابنتهما بياتريز البالغة من العمر ثالث 
�شنوات اأ�شبحت اأقل ن�شاطاً، وتعاين من التعب والإرهاق 
يف يوليو "متوز" املا�شي، لكن الأطباء �شخ�شوا اإ�شابتها 
مبر�س فريو�شي، وو�شفوا لها بع�س امل�شادات احليوية.

اأعرا�س  تتح�شن  اأ�شهر، عندما مل  ع��دة  بعد  ذل��ك،  وم��ع 
لكت�شاف  بالرعب  و�شعرا  والديها،  قلق  ازداد  الطفلة، 
اأن اأعرا�شها ت�شري اإىل ورم اأرومي ع�شبي، وهو �شرطان 
 % عداوين ي�شيب الطفال، مع فر�شة ل تزيد عن 40 

للنجاة على املدى الطويل.
اأن بحثا ع��ن ه���ذه الأع���را����س ع��ل��ى غ��وغ��ل، طلبا  وب��ع��د 
م��ن الأط���ب���اء اإج����راء امل��زي��د م��ن الخ���ت���ب���ارات، واأظهرت 
اإدخال الطفلة  فحو�شات الدم وجود خطاأ ما، لذلك مت 
اإىل امل�شت�شفى على الفور. واكت�شف الأخ�شائيون اإ�شابتها 

بورم خبيث فوق كليتها يف �شبتمرب "اأيلول" املا�شي.
اأ�شبوع  بعد  الكيماوي  للعالج  اخل�شوع  بياتريز  وب���داأت 
ومن  ب��ال�����ش��رط��ان،  اإ�شابتها  ت�شخي�س  م��ن  فقط  واح���د 
���ش��اق��ة م���ن العالج  ل��ث��م��اين ج����ولت  اأن ت��خ�����ش��ع  امل���ق���رر 

الكيماوي على مدى الأ�شهر ال� 18 املقبلة.
وحت���دث وال���د الطفلة ال��ل��ذان ل ي��ل��وم��ان الأط��ب��اء على 
اخلطاأ الذي وقعوا فيه للمرة الأوىل، وذلك بهدف رفع 
الوعي بني الآباء والمهات، ب�شعوبة ت�شخي�س ال�شرطان 

لدى الأطفال، بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية. بيثاين جوي لينز خالل ح�ضورها العر�س الأول لفيلم  »Ford V Ferrari«  يف هوليوود، كاليفورنيا.  ا ف ب

ال�سني ترمم 
لوحات جدارية 

يف اأكرب معبد 
ذك��������رت ال�������ش���ل���ط���ات امل���ح���ل���ي���ة يف 
ال�شني  ب�شمايل  �شان�شي  مقاطعة 
اأن اأعمال ترميم لوحات جدارية، 
اأ�شرة  ع��ه��د  اإىل  ت��اري��خ��ه��ا  ي��رج��ع 
-1271" الم���رباط���وري���ة  ي����وان 
اأكرب  يونغله،  ق�شر  يف   "1368
معبد طاوي يف ال�شني، �شتبداأ يف 

عام 2020.
ويقع ق�شر يونغله، الذي مت بناوؤه 
يف عهد اأ�شرة يوان المرباطورية، 
مدينة  يف  رويت�شنغ  حمافظة  يف 
�شان�شي، فيما  يونت�شنغ مبقاطعة 
للوحات  الإجمالية  امل�شاحة  تبلغ 
اأكرث  هناك  املحفوظة  اجل��داري��ة 

من 1005 اأمتار مربعة.
وقال �شي جيو لونغ، رئي�س معهد 
اللوحات  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  ب��ح��وث 
يونغله  ق�������ش���ر  يف  اجل�������داري�������ة 
جمع  اأكملوا  العمال  اإن  ب�شان�شي، 
للوحات  ال���رق���م���ي���ة  امل���ع���ل���وم���ات 
مبراقبة  وق�����ام�����وا  اجل������داري������ة، 
وحتليل درجة احلرارة والرطوبة 
وم�شتوى ثاين اأك�شيد الكربون يف 
عملية  ب��دء  قبل  املحيطة  البيئة 

الرميم.
املتوقع  م����ن  اأن  ����ش���ي  واأ������ش�����اف 
الرميم  اأع����م����ال  م���ن  الن���ت���ه���اء 

واحلماية خالل ثالث �شنوات.

مركز الفلك الدويل : حدث فلكي نادر ي�سهده العامل العربي الثنني املقبل
ي�شهد العامل العربي يوم الثنني املقبل حدثا فلكيا نادرا 
13 �شنة حيث، �شيعرب كوكب عطارد  اإل بعد  لن يتكرر 
اأمام قر�س ال�شم�س وميكن م�شاهدته من و�شط وغرب 
العامل. وت�شمى هذه الظاهرة فلكيا بالعبور ويف حني اأنه 
اأنه  اإل  ل ميكن م�شاهدة هذه الظاهرة بالعني املجردة 
ميكن م�شاهدتها بالتل�شكوبات ال�شغرية ومن ال�شروري 
جدا ا�شتخدام مر�شح �شم�شي خا�س لأن النظر مبا�شرة 
وقال  ال��دائ��م.  النظر  لفقدان  ي���وؤدي  ق��د  ال�شم�س  نحو 
املهند�س حممد �شوكت عودة مدير مركز الفلك الدويل 
: يبداأ العبور ال�شاعة 12:35 �شباحا بتوقيت غرينت�س 
بتوقيت  ع�شرا   03:20 ال�شاعة  ال���ذروة  اإىل  و�شي�شل 
بتوقيت  م�����ش��اء   06:04 ال�����ش��اع��ة  و�شينتهي  غرينت�س 
ون�شف.  �شاعات  خم�س  العبور  مدة  و�شتكون  غرينت�س 
واأ�شاف : كوكب عطارد عبارة عن قر�س ولي�س نقطة 
العبور يحتاج  ولذلك فاإن قر�س كوكب عطارد يف هذا 
ال�شم�س  م��ن  ي��خ��رج  اأو  ليدخل  ثانية  و41  دقيقة  اإىل 
وعطارد  الزهرة  لكوكبي  اإل  العبور  يحدث  ول  كامال. 
الأر�س  بني  الكوكب  مير  عندما  العبور  ويحدث  فقط 
الأر����س  دوران  م�شتوى  نف�س  ع��ل��ى  وي��ك��ون  وال�شم�س 

اأ�شود  ك��ق��ر���س  ال��ك��وك��ب  ي��ب��دو  وع��ن��ده��ا  ال�شم�س  ح���ول 
روؤية  ميكن  اأن��ه  ح��ني  ويف  ال�شم�س  قر�س  اأم���ام  �شغري 
كوكب  عبور  ف��اإن  امل��ج��ردة  بالعني  ال��زه��رة  كوكب  عبور 
الفلكية  الأجهزة  با�شتخدام  اإل  روؤيته  ميكن  ل  عطارد 
بامل�شاركة يف  ب��روؤي��ة احل��دث  ال��راغ��ب��ون  ول��ذل��ك ين�شح 
اإحدى الأر�شاد العامة التي تقيمها اجلمعيات الفلكية 
يبداأ  تقريبي  وب�شكل  ال��ع��ام��ة.  الأم��اك��ن  يف  للجمهور 
الوقت  نف�س  يف  العامل  دول  خمتلف  يف  وينتهي  العبور 
ال��دول العربية ل  ففروق التوقيت يف هذا احل��دث بني 
الدولة  موريتانيا  و�شتكون  ال��واح��دة  الدقيقة  تتجاوز 
كامال  العبور  م�شاهدة  ميكنها  التي  الوحيدة  العربية 
حيث �شتغيب ال�شم�س يف باقي الدول العربية قبل انتهاء 
ال��دول العربية يف  العبور بل �شتغيب ال�شم�س يف جميع 
اآ�شيا اإ�شافة اإىل م�شر وال�شودان قبل و�شول العبور اإىل 
ذروته وعليه فاإن الدول العربية الواقعة يف الغرب هي 
الأف�شل لر�شد هذه الظاهرة الفلكية النادرة. وقد كان 
و�شيكون   2016 مايو   9 يوم  لكوكب عطارد  اآخ��ر عبور 
2032 وب�شكل عام  13 نوفمرب  املقبل مب�شيئة اهلل يوم 

يحدث عبور عطارد 13 مرة يف القرن.

اأجنلينا جويل تخلي موقع 
الت�سوير ب�سبب قنبلة

اأخلى فريق عمل فيلم The Eternals موقع الت�شوير وكان طاقم املُمّثلني 
وذلك  م��ادن،  ريت�شارد  العاملي  واملمثل  جويل ،  العاملية  اأجنلينا  الّنجمة  ي�شّم 
ب�شبب العثور على ُقنبلة يف موقع الّت�شوير، ُيعتقد باأّنها األقيت ُهناك منذ اأّيام 

النازّية   يف احلرب العاملية الثانية.
�شّرح  فقد  الربيطانية،  �شن"  "ذا  ل�شحيفة  املُ��ق��ّرب��ة  امل�شادر  اأح��د  وبح�شب 
"لقد كان الأمر ُمرعًبا ب�شكل وا�شح، فالقنبلة كانت ُهناك منذ عقود  قائاًل: 

مل يلم�شها اأحد، ومن يعلم ما كان �شيحدث يف حال عبث فيها اأحدهم".
واأ�شاف امل�شدر قائاًل: "تواجد يف موقع الّت�شوير ِكبار النجوم العامليني، ول 

اأحد كان �شينجو منها. وحُل�شن احلظ، تعامل اخُلرباء معها".


