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حممد بن را�شد ي�شدر ق�نون� ب�ش�أن دائرة دبي الذكية
•• دبي-وام:

رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم،  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء، رعاه �هلل، ب�شفته حاكماً لإمارة دبي �لقانون 
رقم 1 ل�شنة 2020 ب�شاأن د�ئرة دبي �لذكية، و�لذي ُتطّبق �أحكامه على 
مكتب مدينة دبي �لذكّية" �ملُن�شاأ مبوجب �لقانون رقم 29 ل�شنة 2015، 
باعتباره د�ئرة حكومية تتمتع بال�شخ�شية �لعتبارية و�لأهلية �لقانونية 
�لالزمة لتحقيق �أهد�فها و�لقيام بالخت�شا�شات �ملُنوطة بها مُبوجب هذ� 
�لقانون و�لت�شريعات �ل�شارية يف �لإمارة، وُتلحق باملجل�س �لتنفيذي لإمارة 
ُم�شّمى  �لذكّية حَمل  د�ئرة دبي  ُم�شّمى  �أن يِحل  �لقانون على  دبي. ون�ّس 
مكتب مدينة دبي �لذكّية �أينما ورد يف �أي ت�شريع معمول به يف �إمارة دبي. 

�أهد�ف �لد�ئرة.                                                    )�لتفا�شيل �س3(

نتيجة �شقوط الأمطار والرياح ال�شديدة
الرتبية توجه بتوفري �شي�نة ع�جلة للمرافق املت�شررة ب�ملدار�س

•• دبي - حم�شن را�شد

على  �حلكومية  �مل��د�ر���س  �إد�ر�ت  كافة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  وجهت 
�لأمطار  �شقوط  عن  �لناجمة  �لأ���ش��ر�ر  كافة  بح�شر  �لدولة  م�شتوى 
مبختلف �ملد�ر�س وريا�س �لأطفال بجميع �مار�ت �لدولة و�لتو��شل مع 
�د�رة �لأبنية �ملدر�شية بالوز�رة وتزويدها بتقرير مف�شل موثق بال�شور 
�لد�رة  توجيه  مت  كما  �لأ���ش��ر�ر.  تلك  كافة  ع��الج  �شرعة  لها  ليت�شنى 
�ل�شيانة  وتوفري  �ملد�ر�س  �د�ر�ت  مع  �لتجاوب  ب�شرعة  بالوز�رة  �ملعنية 
حالت  يف  �ملعتمدة  �خلطط  وتفعيل  �ملت�شررة  �ملر�فق  جلميع  �لعاجلة 
�لأزمات و�لطو�رئ، د�عية �إىل �إعد�د تقارير تف�شيلية عن حالة جميع 

�ملر�فق �ملت�شررة قبل وبعد �شيانتها.
�أن  �لتعليمية  �ل�شارقة  ل�»�لفجر« ح�شة �خلاجة مديرة منطقة  و�أكدت 
�أغلب �ملد�ر�س �حلكومية يف �ل�شارقة حر�شت �أم�س على �لدو�م يف �أول 

يوم من �أيام �لف�شل �لدر��شي �لثاين.             )�لتفا�شيل �س11(
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�شهد جانبا من خلوة خرباء الذكاء ال�شطناعي

حممد بن را�شد: الإم�رات حتت�شن اأف�شل عقول
 الع�مل يف جم�لت عدة ومن اأهمه� الذك�ء ال�شطن�عي

•• دبي -وام:

مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�أ�شبحت  �ل�شطناعي  �لذكاء  تكنولوجيا  �أن  �هلل،  رع��اه 
و�ل�شعوب  �ل����دول  م�شتقبل  ل�شناعة  �أ���ش��ا���ش��ي��اً  حم����ور�ً 
رئي�شياً يف خطط عمل حكومات  �لعامل، وعن�شر�  حول 

و�لقطاعات  �لعاملية  �لأ���ش��و�ق  لنمو  وحم��ف��ز�ً  �مل�شتقبل، 
�لقت�شادية �جلديدة.

يف  عاملياً  �ل�شباقة  �ل��دول  �لإم���ار�ت من  �إن  �شموه  وق��ال 
ر�شم  يف  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء  تكنولوجيا  دور  ت��ع��زي��ز 
مالمح �مل�شتقبل، فهو ركيزة ل�شرت�تيجياتنا �مل�شتقبلية 
وخططنا �لتنموية للخم�شني عاماً �ملقبلة، و�أد�ة حيوية 

لتطوير �لعمل يف كافة �ملجالت.   )�لتفا�شيل �س2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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حممد بن ر��شد خالل  ح�شوره خلوة خرب�ء �لذكاء �ل�شطناعي  )و�م(

طالب �جلامعات يو��شلون �لتظاهر �شد �حلكومة �لعر�قية )رويرتز(

�لرحوي ... لقاء موجب للم�شاءلة

بحث مع الرئي�س الأندوني�شي عالقات البلدين وتطورات الأو�شاع الإقليمية والدولية

حممد بن زايد يعزي �شلط�ن عم�ن بوف�ة ق�بو�س بن 
�شعيد ويوؤكد اأن العالق�ت بني البلدين قوية ورا�شخة

•• م�شقط -وام: 

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�م�س و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملغفور له �ل�شلطان قابو�س 
بن  ط��ارق  ب��ن  هيثم  �ل�شلطان  جاللة  �إىل  �شعيد  ب��ن 

تيمور �آل �شعيد �شلطان عمان �ل�شقيقة.

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أخ��رى بحث �شاحب  من جهة 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
جوكو  �ل��رئ��ي�����س  وف��خ��ام��ة  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى 
عالقات  �م�س  �إندوني�شيا  جمهورية  رئي�س  وي���دودو 
وفر�س  و�إمكانات  �لبلدين  بني  و�لتعاون  �ل�شد�قة 
تنميتها ودعمها يف �ملجالت كافة مبا يحقق �مل�شالح 
�ملتبادلة للبلدين و�شعبيهما.   )�لتفا�شيل �س3-2(

حممد بن ز�يد خالل تقدميه و�جب �لعز�ء �ىل �ل�شلطان هيثم بن طارق  )و�م(

ا�شتمرار الحتجاجات الطالبية �شد النظام الإيراين

ترامب حمذرًا اإيران: لن ن�شمح مبجزرة اأخرى �شد املتظ�هرين
النه�شة توؤكد اأنه هّناأ اردوغان بال�شيارة الرتكية

اجتم�ع اإ�شطنبول: نواب يط�لبون مب�ش�ءلة الغنو�شي! 

ملي�شيات الوفاق تخرق هدنة جنوب طرابل�س

النواب الليبي يط�لب اجلي�س امل�شري لال�شتعداد للتدخل 
•• بنغازي-وكاالت:

�شالح،  �ل��ل��ي��ب��ي عقيلة  �ل���ن���و�ب  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ط��ال��ب 
جمل�س �لنو�ب �مل�شري بدعوة �لقو�ت �مل�شلحة �مل�شرية 
للتدخل �لع�شكري �إذ� ما قررت تركيا غزو ليبيا وتهديد 
�إىل  ي�شعى  �لليبي  �ل�شعب  �إن  �لقومي، وقال  �أمن م�شر 
�إرهابية  موؤ�مرة  يو�جه  لكنه  دميقر�طية،  مدنية  دولة 
و�لد�عمة  �لدموي  �لتاريخ  �شاحبة  تركيا  خلفها  تقف 
من�شة  على  من  كلمته  خالل  �شالح  و�أو�شح  لالإرهاب. 
�لربملان �مل�شري يف �جلل�شة �لعام �أم�س �لأحد، �أن �تفاق 
�لد�شتوري،  لالإعالن  خمالف  وهو  �شقط،  �ل�شخري�ت 
وح��ك��وم��ة �ل���وف���اق ه��ي ح��ك��وم��ة و���ش��اي��ة و���ش��ق��ط��ت منذ 

عامني.
�إىل ذلك، �تهم �جلي�س �لوطني �لليبي �مليلي�شيات �لتابعة 
للوفاق بخرق �لهدنة يف منطقتي عني ز�رة و�لزطارنة 

جنوب طر�بل�س.
مو�شكو  دع���وة  على  مو�فقتها  �ل��وف��اق  حكومة  و�أع��ل��ن��ت 

و�أنقرة وقف �إطالق �لنار، بعد �شاعات على �شدور �إعالن 
مماثل من �جلي�س �لوطني �لليبي.

لإطالق  وق��ف��اً  �لليبي،  �لوطني  �جلي�س  �أع��ل��ن  وبعدما 
�ل��ن��ار يف �ملنطقة �ل��غ��رب��ي��ة م��ن �ل��ب��الد، ع���اد وك�����ش��ف �أن 
ميلي�شيات تابعة للوفاق خرقت �لهدنة يف طر�بل�س. كما 
�أكد �جلي�س �أن قو�ته ملتزمة بالهدنة رغم خرقها من 

قبل ميلي�شيات �لوفاق.
للقو�ت  �لعامة  �ل��ق��ي��ادة  با�شم  �لر�شمي  �ملتحدث  وك��ان 
�مل�شلحة �لليبية، �أحمد �مل�شماري، �و�شح يف بيان م�شور، 
 24:01 �ل�����ش��اع��ة  م��ن  �شيكون  �ل��ن��ار  �إط����الق  وق���ف  �أن 
�ملو�فق 12 يناير )كانون �لثاين( 2020، على �أن يلتزم 
على  �ل�شر�ج-  فايز  حكومة  �ملقابل-ملي�شيات  �لطرف 
�لتوقيت، حمذرة  �ل��ن��ار يف ه��ذ�  �إط���الق  �لل��ت��ز�م بوقف 
من �أن �لرد �شيكون قا�شياً على �أي خرق للهدنة من قبل 
�لأملانية،  �مل�شت�شارة  �أك��دت  نف�شه،  �ل�شياق  يف  �مللي�شيات. 
لل�شالم  �شت�شت�شيف موؤمتر�ً  �أن بالدها  �أجنيال مريكل 

يف ليبيا.

•• الفجر -تون�س

�حتو�ء  �لنه�شة  ح��رك��ة  ح��اول��ت 
و�ملتعددة  �حل������ادة  �لن����ت����ق����اد�ت 
�ملوجهة لرئي�شها ر��شد �لغنو�شي 
ولقائه  تركيا  �ىل  زيارته  ب�شبب 
�ردوغ���ان بعد مرور  رج��ب طيب 
�إ�شقاط  على  �شاعة   24 �قل من 
�لربملان حكومة �حلبيب �جلملي 

�ملقرتحة.
�لغنو�شي  �ن  �ل��ن��ه�����ش��ة  و�أب������رزت 
�إىل  زي�����ارة  �ل�����ش��ب��ت  ع�����ش��ي��ة  �دى 
م����دي����ن����ة �����ش���ط���ن���ب���ول و�ل���ت���ق���ى 
ب��ال��رئ��ي�����س �ل���رتك���ي رج���ب طيب 
�حلو�ر  �ن  �ىل  �أردوغ�����ان. لف��ت��ة 
ب�����ني �ل����رج����ل����ني مت����ح����ور ح���ول 
�ملنطقة  �ل��ت��ط��ور�ت �جل��دي��دة يف 
و�ىل  تو�جهها  �لتي  و�لتحديات 
فيها  هناأ  منا�شبة  ك��ان  �للقاء  �ن 

�أردوغ��ان على  �لرئي�س  �لغنو�شي 
�ل�شيارة �لرتكية �جلديدة و�لتي 
تعترب منوذجا يحتذى  �نها  قال 

لل�شناعات �لوطنية.
و�أب������رزت �ل��ن��ه�����ش��ة يف ب��ي��ان��ه��ا �ن 
�ل���غ���ن���و����ش���ي دع�����ا �ردوغ����������ان �إىل 

�لأتر�ك  �لأع��م��ال  رج��ال  ت�شجيع 
و�ل�شتثمار  ت��ون�����س  زي�����ارة  ع��ل��ى 
رجال  م��ع  ���ش��ر�ك��ات  وب��ع��ث  فيها 
يعّدل  مب��ا  �لتون�شيني  �لأع��م��ال 

�مليز�ن �لتجاري بني �لبلدين.
)�لتفا�شيل �س12(

•• عوا�شم-وكاالت:

حّذر �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب �لنظام �لإير�ين من 
�أّنه ل مُيكن �أن تكون هناك جمزرة �أخرى بحّق �ملتظاهرين 
�ل�شلمّيني، يف �إ�شارة منه �إىل �حلركة �لحتجاجّية �لتي كانت 

�إير�ن �شهدتها يف نوفمرب)ت�شرين �لثاين( �ملا�شي.
ل  ت��وي��رت  �لجتماعي  �لتو��شل  م��وق��ع  على  ت��ر�م��ب  وك��ت��ب 
�ملتظاهرين  ب��َح��ّق  �أخ����رى  ه��ن��اك جم����زرة  ت��ك��ون  �أن  مُي��ك��ن 

�ل�شلمّيني، ول قطع لالإنرتنت، �لعامل ُير�قب.
و�أّن  جانبه،  �إىل  يقف  �أّن���ه  �لإي����ر�ين  لل�شعب  ت��ر�م��ب  و�أّك���د 
�لوليات �ملّتحدة تتابع عن كثب �لحتجاجات �لتي �ندلعت 
�لأوكر�نّية،  �ل��ط��ائ��رة  �أ���ش��ق��ط��ت  ب��اأن��ه��ا  �إق����ر�ر ط��ه��ر�ن  ب��ع��َد 
و�أ�شاف �إىل �ل�شعب �لإير�ين �ل�شجاع �لذي يعاين منذ فرتة 
طويلة: �أنا �إىل جانبُكم منذ بد�ية رئا�شتي، و�شتظّل �إد�رتي 
و�شجاعتكم  كثب،  عن  تظاهر�تكم  نتابع  نحن  جانبكم،  �إىل 

ُتلهمنا.
�إير�نية  �ل���ط���الب يف ج��ام��ع��ات  ه���ذ� وخ���رج���ت ح�����ش��ود م���ن 

�لحتجاجات  بف�س  ���ش��ري�زي،  علي  �لأع��ل��ى،  �ملر�شد  ممثل 
بالتبعية  �ملحتجني  و�شف  كما  تتوقف،  مل  ح��ال  يف  بالقوة 

لأمريكا و�إ�شر�ئيل، وفقا لو�شائل �إعالم �إير�نية.
على  للدموع  �مل�شيل  �لغاز  �ل�شغب  مكافحة  �شرطة  و�أطلقت 
�آلف �لإير�نيني �لذين خرجو� �إىل �ل�شو�رع يف وقت متاأخر 
ردد  فيما  �أخ����رى،  وم���دن  �لعا�شمة  �ل�����ش��ب��ت، يف  م�����ش��اء  م��ن 
غ�شبهم  موجهني  للديكتاتور  �مل��وت  �شعار  منهم  �لكثريون 

�إىل �ملر�شد �لأعلى علي خامنئي.
ون�������ش���رت وك������الت �أن����ب����اء م��رت��ب��ط��ة ب���ال���دول���ة ت���ق���اري���ر عن 
�لحتجاجات، بينما جرى تد�ول مقاطع م�شورة للمظاهر�ت 

على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي.
�لأحد:  رئي�شي  عنو�ن  يف  �لإير�نية  �عتماد  �شحيفة  وقالت 
��شتقالة  �ل�شعب هو  �أن مطلب  �عتذرو� و��شتقيلو�، م�شيفة 

منهم ور�ء �شوء �إد�رة �أزمة �لطائرة.
176 �شخ�شا كانو� على منت �لطائرة حتفهم، ومن  ولقي 
يحملون جن�شية  �ل��ذي��ن  �لإي��ر�ن��ي��ني  م��ن  كبري  ع��دد  بينهم 

مزدوجة.

وذلك  �لأح��د،  �أم�س  �حلاكم،  �لنظام  �شد  �شعار�ت  مرددين 
�حلر�س  �ع���رت�ف  بعد  �ل��ب��الد  يف  ك��ب��رية  �حتجاجات  �شمن 
�خلطاأ،  طريق  عن  �أوكر�نية  رك��اب  طائرة  باإ�شقاط  �لثوري 

و�شط تهديد�ت من �حلر�س �لثوري با�شتخد�م �لقوة.
وجتمع طالب وطالبات جامعة به�شتي يف طهر�ن، مرددين 
عبار�ت منددة باإ�شقاط �لطائرة �لأوكر�نية، و�أطلقو� هتافات: 
لنا،  �نظمو�  متفرجني  نريد  ل  �أمريكا..  ولي�س  هنا  عدونا 

وفقا لفيديوهات ن�شرتها وكالة �إير�ن �إنرتنا�شيونال.
�إير�ن،  �شمايل  د�م��غ��ان،  جامعة  يف  �حتجاجات  �ندلعت  كما 
على  �لهتافات  وت��رك��زت  �ل��ب��الد،  و���ش��ط  �أ���ش��ف��ه��ان،  وجامعة 
و�ملر�شد  يقتل،  �ل��ث��وري  �حل��ر���س  �لإي����ر�ين:  �لأع��ل��ى  �ملر�شد 

يدعمه.
على  �ل�شغوط  �إير�نية  و�شحف  �إير�نيون  حمتجون  وكّثف 
يف  وج��وده��ا  �ل�شغب  مكافحة  �شرطة  وع���ززت  �ل��ب��الد،  ق���ادة 
ركاب  ط��ائ��رة  باإ�شقاط  �جلي�س  �أق��ر  بعدما  �لأح���د،  ط��ه��ر�ن 

�أوكر�نية بطريق �خلطاأ.
�لإي����ر�ين، على ل�شان  �ل��ث��وري  وم��ن ناحيته، ه��دد �حل��ر���س 

اإثيوبي� تطلب و�ش�طة جنوب 
اإفريقي� حلل اأزمة �شد النه�شة

•• اأدي�س اأبابا-وكاالت

رئي�س  دع��ا  �لنه�شة،  �شد  ملفاو�شات  و��شنطن  �جتماع  �ن��ط��الق  م��ن  و�ح��د  ي��وم  قبل 
للو�شول  وم�شر  ب��الده  بني  للتو�شط  �إفريقيا  جنوب  �أحمد،  �آب��ي  �لإثيوبي،  �ل���وزر�ء 
�إىل حل ب�شاأن �لأزمة. ونقلت و�شائل �إعالم غربية، �أم�س عن رئي�س �لوزر�ء �لإثيوبي 
�لذي يزور جنوب �إفريقيا ت�شريحاته �لتي دعا فيها جنوب �إفريقيا، ب�شفتها �لرئي�س 
�ملقبل لالحتاد �لإفريقي بالو�شاطة حلل �خلالفات مع م�شر، قائال �إنه ميكن جلنوب 

�إفريقيا �لتو�شط مع م�شر للو�شول �إىل حل ب�شاأن �أزمة �شد �لنه�شة.
عقده  �شحايف  م��وؤمت��ر  يف  ر�م��اف��وز�،  �شرييل  �إفريقيا  جنوب  رئي�س  ذك��ر  جانبه  م��ن 
�أن تلعب دور�  �إفريقيا م�شتعدة  �أن جنوب  بعد �ملحادثات مع رئي�س �ل��وزر�ء �لإثيوبي 
�أن �لرئي�س �مل�شري عبد �لفتاح �ل�شي�شي  �أزمة �ل�شد، موؤكد�  للو�شول �إىل حل ب�شاأن 

�أبدى ��شتعد�د بالده للنقا�س مع �إثيوبيا حول �لأزمة.
ياأتي ذلك قبل يوم من �جتماع �شيعقد �ليوم يف و��شنطن دعت �إليه �لإد�رة �لأمريكية 

كل من م�شر و�ل�شود�ن و�إثيوبيا، وبح�شور ممثلني عن �لبنك �لدويل.

اإ�ش�ب�ت مبواجه�ت بني الأمن واملتظ�هرين يف العراق
•• بغداد-وكاالت

�أفادت و�شائل �إعالم عر�قية، �أم�س 
�لأح�����د، ن��ق��اًل ع���ن م�����ش��در �أمني 
قرب  �مل�شادمات  ح�شيلة  بارتفاع 
 59 �إىل  و�����ش���ط  ج��ام��ع��ة  م��ب��ن��ى 
م�����ش��اب��اً، ب��ي��ن��ه��م 48 ع��ن�����ش��ر�ً يف 

�ل�شرطة.
�لعربية  م���ر�����ش���ل  �أف������اد  وق��ب��ل��ه��ا 
و�حلدث يف �لعر�ق باإغالق جامعة 
ب��ع��د مو�جهات  �ل��ك��وت  و����ش��ط يف 

بني �ملتظاهرين وقو�ت �لأمن.
�ل�����ش��ب��ت، وب��ي��ن��م��ا و�شل  وم�������ش���اء 
ع�����دد ك���ب���ري م����ن �مل��ح��ت��ج��ني �إىل 
و���ش��ط كربالء،  �ل��ت��ظ��اه��ر  ���ش��اح��ة 
ن��ا���ش��ط��ون م��دن��ي��ون بتجدد  �أف�����اد 
�لقو�ت  وب��ني  بينهم  �ل�شتباكات 

�لأمنية.
�شقوط  �مل���ع���ل���وم���ات  �أك�������دت  ك���م���ا 
ق��ت��ي��ل وع����دد م���ن �جل���رح���ى، بعد 
�حلكومية  �لقو�ت  ��شتخدمت  �أن 
�ل����ق����ن����اب����ل �مل���������ش����ي����ل����ة ل����ل����دم����وع 

و�لر�شا�س �حلي.
�ملحتجني  �أن  �ل��ن��ا���ش��ط��ون  و�أف�����اد 

قطعو� طرقات رئي�شية وج�شور�ً.
ي�شار �إىل �أنه منذ �أيام عدة، تنت�شر 
و�شائل  على  نا�شطني  من  دع��و�ت 
ل�شتئناف  �لجتماعي  �لتو��شل 
�ل�شهر  م���ن  �ل��ع��ا���ش��ر  �حل�����ر�ك يف 

مع  ل��ي��ت��ن��ا���ش��ب  �ل�����ش��ن��ة  يف  �لأول 
من  �لأول  يف  �لأوىل  �ن��ط��الق��ت��ه 

�ل�شهر �لعا�شر.
من  �أك��ر  منذ  �لعر�قيون  وي��ن��دد 
�ل�شيا�شية  بالطبقة  �أ�شهر  ثالثة 
بالف�شاد  يتهمونها  �لتي  �حلاكمة 

و�ملح�شوبيات.

يعتربن العمل يف الوكالة رائعا:
هكذا ا�شتوىل الن�ش�ء على ال�شلطة يف »�شي اأي ايه«!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

لوكالة  �لأرب��ع��ة  �لرئي�شية  �لد�ري����ة  �ملنا�شب  �ل��ي��وم  ن�شوي  رب��اع��ي  ي�شغل 
�ي���ه(. و�إذ� حكمنا م��ن خالل  �أي  �مل��رك��زي��ة �لأم��ري��ك��ي��ة )�ل�����ش��ي  �مل��خ��اب��ر�ت 
�شهاد�ت عميالت �شابقات، فاإن هاته �جلا�شو�شات ل تقلن �شجاعة ومغامرة 

عن �لرجال، بل ولهن بع�س �مليز�ت �ل�شافية.
و�لدة زوي هي �أّم ظريفة... غالًبا ما تفّت�س ب�شكل غريب يف حفا�شات �بنتها. 
ورغم �ن زوي مل يتجاوز وجودها ب�شعة �أ�شهر، فهناك �شبب وجيه للت�شاوؤل 

ملاذ� تخبئ و�لدتها يف �أغر��شها �أ�شياء تنغزها.)�لتفا�شيل �س15(

�أماريلي�س فوك�س �جلا�شو�شة �حل�شناء
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اأخبـار الإمـارات

�شهد جانبا من خلوة خرباء الذكاء ال�شطناعي

حممد بن را�شد: الإم�رات حتت�شن اأف�شل عقول الع�مل يف جم�لت عدة ومن اأهمه� الذك�ء ال�شطن�عي

ميتد  ه����اك����اث����ون  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
�شركة  ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه  �أي�����ام  لأرب���ع���ة 
م��اي��ك��رو���ش��وف��ت مب�����ش��ارك��ة نخبة 
م��ن �خل����رب�ء و�ل��ع��ل��م��اء يف جمال 
و�لبيانات  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء 
فر�شة  �مل��رح��ل��ة  ه���ذه  و�شتتيح   ..
ل���ل���م�������ش���ارك���ني ل���ت���ط���وي���ر روؤ�ه�������م 
يف  �لعملية  وخرب�تهم  �مل�شتقبلية 
توظيف �أدو�ت �لذكاء �ل�شطناعي 
�لناجحة  �لتجارب  على  و�لتعرف 

ل�شركة "مايكرو�شوفت".
و�شيعمل �مل�شاركون خالل �ملرحلة 
�لربنامج  م��ن  و�لأخ����رية  �لثالثة 
ع���ل���ى جت����رب����ة �حل����ل����ول �ل����ت����ي مت 
تطوير  يف  وت��وظ��ي��ف��ه��ا  ب��رجم��ت��ه��ا 
�أد�ء  وتعزيز  و�ملنتجات  �خل��دم��ات 
�لعمل �حلكومي يف دولة �لإمار�ت 
بالعتماد على �لتقنيات �حلديثة.

����ش��ت��ق��ط��اب مو�هب  ب��رن��ام��ج  �أم����ا 
فيهدف  �ل����ش���ط���ن���اع���ي  �ل�����ذك�����اء 
�لعاملية  �مل���و�ه���ب  ����ش��ت��ق��ط��اب  �إىل 
و�مل����ت����خ���������ش���������ش����ة م�������ن �ل���ط���ل���ب���ة 
�جلامعات  وخ��ري��ج��ي  �مل��ربجم��ني 
وح���ام���ل���ي �����ش����ه����اد�ت �ل���ع���ال���ي���ة يف 
�مل�شتقبلية  �لتكنولوجيا  قطاعات 
م���ن خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء �ل���ع���امل �إىل 

دولة �لإمار�ت.
توفري  على  �ل��ربن��ام��ج  ي��رك��ز  كما 
لدعم  و�مل��ب��ت��ك��رة  �مل��الئ��م��ة  �لبيئة 
�بتكار�تهم  ت��ط��وي��ر  يف  �مل���و�ه���ب 
و�خرت�عاتهم وم�شاريعهم �ملرتكزة 
مثل  �حلديثة  �لتكنولوجيا  على 
و�لروبوتات  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء 
�لأ�شياء  و�إن�����رتن�����ت  و�ل����ربجم����ة 

و�ملركبات ذ�تية �لقيادة وغريها.
�لعاملية  �مل��و�ه��ب  توظيف  و�شيتم 
و�ملبادر�ت  �ل�����ش��رك��ات  خمتلف  يف 
و�مل�����������ش�����اري�����ع �مل���ع���ن���ي���ة ب����ال����ذك����اء 

ن��رت��ك��ز يف جهودنا  ���ش��م��وه:  وق����ال 
�لإمار�ت  دول��ة  م�شتقبل  ل�شناعة 
تتبنى  ����ش��ت�����ش��ر�ف��ي��ة  روؤي������ة  ع��ل��ى 
�لعاملية،  و�ل��ت��ط��ور�ت  �ل��ت��وج��ه��ات 
و�ملو�هب  �ل�شابة  �لعقول  وت��دع��م 
�ل�����و�ع�����دة، وت�����ش��ج��ع �لب���ت���ك���ار�ت 
�حل���دي���ث���ة و�لأف����ك����ار �لإب���د�ع���ي���ة، 
�ملتطورة  �لتكنولوجيات  وتتبنى 
.. نريد �أن تكون �لإم��ار�ت �خليار 
�لتكنولوجيا  ل�������ش���رك���ات  �لأول 
جمالت  يف  �ملتخ�ش�شة  و�مل��و�ه��ب 
�لعامل  ح��ول  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء 
�لإم������ار�ت من  ت��ك��ون  �أن  ن��ري��د   ..
�أف�شل دول �لعامل يف تطوير هذ� 
يف  و�ل�شتثمار  �مل�شتقبلي  �لقطاع 

�إمكانياته.
مبو�هب  ن��رح��ب  �شموه:  و�أ���ش��اف 
�ل��ع��امل يف دول���ة �لإم�����ار�ت لتكون 
وجتاربهم  لب��ت��ك��ار�ت��ه��م  خم��ت��رب�ً 
�ل����ذك����اء  و�أف�����ك�����اره�����م يف جم������ال 
.. نريد من �جلهات  �ل�شطناعي 
�خلا�س  �لقطاع  ورو�د  �حلكومية 
�ل�شر�كات  ت���ط���وي���ر  �ل����دول����ة  يف 
ل��ت��وف��ري بيئة  وت��ك��ث��ي��ف �جل���ه���ود 
�لذكاء  لتطور  وحم��ف��زة  حا�شنة 

�ل�شطناعي.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد  كما 
�آل مكتوم توقيع  حممد بن ر��شد 
"برنامج  م��ب��ادرة  �إط���الق  �تفاقية 
�ل�شطناعي"  �ل�����ذك�����اء  حت�����دي 
�لوطني  �لربنامج  بني  بال�شر�كة 
و�شركة  �ل����ش���ط���ن���اع���ي  ل���ل���ذك���اء 
وقعها  �ل��ت��ي  "مايكرو�شوفت"، 
وزير  �لعلماء  �شلطان  معايل عمر 
�لدولة للذكاء �ل�شطناعي، و�شيد 
ح�شي�س �ملدير �لعام ملايكرو�شوفت 

يف �لإمار�ت.
وي����اأت����ي �إط������الق ب���رن���ام���ج حتدي 

و�ل�����ق�����وى �ل���ع���ام���ل���ة و�ل���ب���ي���ان���ات، 
و�لتعليم،  و�ل�شيا�شات،  و�حلوكمة 
�ل�شيرب�ين،  و�لأم��������ن  و�ل�����دف�����اع 
و�لقت�شادي،  �مل�����ايل  و�ل���ق���ط���اع 
�لذكية،  �حل��ك��وم��ي��ة  و�خل����دم����ات 
و�لنظام  و�لبيئة،  �ملناخي  و�لتغري 
�لق�شائي، وغريها من �لقطاعات 

�حليوية.
ومت����ث����ل خ����ل����وة خ��������رب�ء �ل����ذك����اء 
خم���رج���ات  �أوىل  �ل����ش���ط���ن���اع���ي 
للذكاء  �لإم������ار�ت  �شبكة  م���ب���ادرة 
��شتقطبت  �ل���ت���ي  �ل���ش��ط��ن��اع��ي، 
م�شاركة  طلب   1000 م��ن  �أك��ر 
خ���������رب�ء وخم���ت�������ش���ني منذ  م�����ن 
�إط���الق���ه���ا، وت���ه���دف �ل�����ش��ب��ك��ة �إىل 
�جلهات  جت���م���ع  م��ن�����ش��ة  ت���وف���ري 
و�ل�شركات  و�خل��ا���ش��ة  �حلكومية 
�لعاملية و�لنا�شئة و�ملر�كز �لعلمية 
�لأكادميية  و�ملوؤ�ش�شات  و�لبحثية 
�لأعمال  وم�����ش��رع��ات  وح��ا���ش��ن��ات 
لبحث وتبادل �خل��رب�ت يف جمال 
على  وتعمل  �ل�شطناعي،  �لذكاء 
�إىل  و�لتو�شيات  �مل��ق��رتح��ات  رف��ع 
مبجال  �ملعنية  و�جلهات  �لإد�ر�ت 
ور�شم  �ل�شرت�تيجيات  تخطيط 
عليها  للبناء  �مل�شتقبلية  �خلطط 
ت�شرع  �إط��الق مبادر�ت جديدة  يف 

تبني �لذكاء �ل�شطناعي.
وت��ع��د ه��ذه �مل��ب��ادرة �إح���دى ركائز 
�ل��وط��ن��ي للذكاء  �ل��ربن��ام��ج  ع��م��ل 
�ل���ش��ط��ن��اع��ي �ل���ذي ي�����ش��رف على 
ت��ن��ف��ي��ذ ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لإم�������ار�ت 
 2031 �ل����ش���ط���ن���اع���ي  ل���ل���ذك���اء 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  �أط���ل���ق���ه���ا  �ل���ت���ي 
�ل�������ش���ي���خ حم���م���د ب�����ن ر�������ش�����د �آل 
م���ك���ت���وم ن����ائ����ب رئ���ي�������س �ل����دول����ة 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
قطاع  دع���م  ب��ه��دف  �هلل"،  "رعاه 

�لذكاء �ل�شطناعي يف �إطار جهود 
تعزيز �شر�كة �حلكومة مع خمتلف 
و�ملوؤ�ش�شات  �خل���ا����ش���ة  �جل����ه����ات 
ل��ت�����ش��ري��ع حركة  �ل��ع��امل��ي��ة وذل�����ك 
تبني تقنيات �لذكاء �ل�شطناعي، 
�لوطنية  �مل���و�ه���ب  خ����رب�ت  وب��ن��اء 
�مل���ت���م���ك���ن���ة ل���ت���ح���ق���ي���ق خم����رج����ات 
للذكاء  �لإم�������ار�ت  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
وتعزيز   ،2031 �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
�لقطاعات  يف  �ل���دول���ة  ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
�إىل توفري  �مل�شتقبلية، كما تهدف 
�لبنية �لتحتية �لأ�شا�شية �لد�عمة 
�لذكاء  تقنيات  وتطبيق  لختبار 

�ل�شطناعي.
وه����دف����ت خ���ل���وة خ������رب�ء �ل���ذك���اء 
نوعها  م��ن  �لأوىل  �ل���ش��ط��ن��اع��ي، 
جهود  دع������م  �إىل  �مل���ن���ط���ق���ة،  يف 
�أهم  حتديد  يف  �لإم����ار�ت  حكومة 
�لقطاعني  تو�جه  �لتي  �لتحديات 
جمال  يف  و�خل�����ا������س  �حل���ك���وم���ي 
ت���وظ���ي���ف ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا �ل����ذك����اء 
�ل���ش��ط��ن��اع��ي يف دول���ة �لإم�����ار�ت، 
وت�����ب�����ادل �خل���������رب�ت و�ل����ت����ج����ارب 
لإطالق مبادر�ت ت�شهم يف ت�شريع 
وو�شع  �ل�شطناعي،  �لذكاء  تبني 
�لأطر �لتنظيمية �لالزمة ملو�كبة 

�ملتغري�ت �ملت�شارعة يف �لعامل.
ومتثل �خللوة من�شة ل�شتعر��س 
�أحدث �حللول �مل�شتقبلية �لقائمة 
�حلديثة  �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ع���ل���ى 
يخدم  مب����ا  ت��وظ��ي��ف��ه��ا  وك���ي���ف���ي���ة 
�لقطاعات �ل�شرت�تيجية يف دولة 
مركز�ً  مكانتها  وي��ع��زز  �لإم�����ار�ت 
�لذكاء  تكنولوجيا  يف  ر�ئ��د�ً  عاملياً 

�ل�شطناعي.
�لذكاء  خ�����رب�ء  خ���ل���وة  يف  ����ش���ارك 
نظمها  �ل�����ت�����ي  �ل�����ش����ط����ن����اع����ي 
�ل�����ربن�����ام�����ج �ل�����وط�����ن�����ي ل���ل���ذك���اء 

و�لتعامالت  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء 
�لتقنيات  م��ن  وغ��ريه��ا  �ل��رق��م��ي��ة 
مبادر�ت  وتت�شمن  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت 
تخدم  وخا�شة  حكومية  وب��ر�م��ج 
جميع �لقطاعات �حليوية يف دولة 
جديدة  ف��ر���ش��اَ  وتخلق  �لإم�����ار�ت 

وو�عدة يف �ملنطقة و�لعامل.
�لذكاء  حتدي  برنامج  وي�شتهدف 
لثالثة  ميتد  �ل��ذي  �ل�شطناعي، 
�أ�شهر، موظفي �جلهات �حلكومية 
لرفد  وي�شعى  �لإم����ار�ت،  دول��ة  يف 
ج��ه��ود حكومة دول���ة �لإم�����ار�ت يف 
�إع����د�د �أج��ي��ال م��ن خ���رب�ء �لذكاء 
باملهار�ت  ومتكينهم  �ل�شطناعي 
و�لأدو�ت و�لأفكار �ملبتكرة لتحقيق 
متقدمة  وم��ع��رف��ي��ة  علمية  ن��ق��ل��ة 

خالل �ل�شنو�ت �ملقبلة.
وميكن للجهات �لر�غبة بامل�شاركة 
موظفيها  ت��ر���ش��ي��ح  �ل��ربن��ام��ج  يف 
�أ�شحاب �خلربة يف توظيف �لذكاء 
تطوير  جم���الت  يف  �ل�شطناعي 
�خل�����دم�����ات �حل���ك���وم���ي���ة و�إع��������د�د 
�لتقنيات  ت��وظ��ف  مبتكرة  ب��ر�م��ج 
�إي��ج��اد ح��ل��ول فعالة  �مل��ت��ق��دم��ة يف 

ملختلف �لتحديات.
من  �لأوىل  �مل���رح���ل���ة  وت��ت�����ش��م��ن 
�ل���ربن���ام���ج جم��م��وع��ة م���ن ور����س 
و�لأن�شطة  و�لج��ت��م��اع��ات  �لعمل 
�لع�شف  وج��ل�����ش��ات  �ل���ت���دري���ب���ي���ة، 
�لآر�ء  تبادل  �إىل  �لهادفة  �لذهني 
و�خل��رب�ت لتحديد جمموعة من 
�ل��ت��ح��دي��ات �ل��ت��ي ت��و�ج��ه توظيف 
تكنولوجيا �لذكاء �ل�شطناعي يف 
�جلهات �مل�شاركة، ومناق�شة �حللول 
ور�شم خمطط لها لت�شريع عملية 
تبني تقنيات �لذكاء �ل�شطناعي.

وت�شمل �ملرحلة �لثانية رحلة عمل 
�لأمريكية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �إىل 

�ل�شطناعي بالتعاون مع �شركتي 
"�إرن�شت ويونغ" و"لينكد�إن" �أكر 
�جلهات  م���ن  خ���ب���ري�ً   350 م���ن 
و�ل�شركات  و�خل��ا���ش��ة  �حلكومية 
�لعاملية و�لنا�شئة و�ملر�كز �لعلمية 
�لأكادميية  و�ملوؤ�ش�شات  و�لبحثية 
يف دول������ة �لإم�����������ار�ت وخ���ارج���ه���ا، 
عدة  �إىل  �مل�����ش��ارك��ني  تق�شيم  ومت 
م�شتقبل  مل��ن��اق�����ش��ة  جم���م���وع���ات 

�لقطاعات �حليوية.
ب��ج��ل�����ش��ة ع�شف  وب�������د�أت �خل���ل���وة 
�لتحديات  �أب����رز  ل��ت��ح��دي��د  ذه��ن��ي 
�جل��ه��ات �حلكومية  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي 
تبني  جم���������ال  يف  و�خل������ا�������ش������ة 
�ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  تكنولوجيا 
وت�شليط  �ملختلفة،  �لقطاعات  يف 
�ل�������ش���وء ع���ل���ى �ل���ف���و�ئ���د و�مل����ز�ي����ا 
�لأدو�ت  توفرها  �ل��ت��ي  �لإ���ش��اف��ي��ة 
حيث  من  �حلديثة  �لتكنولوجية 
ت��ع��زي��ز ك���ف���اءة �ل��ع��م��ل و�لرت���ق���اء 
مب�شتويات �خلدمات وجودة حياة 

�لفرد.
جمموعة  �مل���������ش����ارك����ون  ون���اق�������س 
م��ن �حل��ل��ول �مل��ب��ت��ك��رة و�مل���ب���ادر�ت 
�لتحديات،  مل���ع���اجل���ة  �جل����دي����دة 
ب����اأف����ك����ار ت���رت���ك���ز على  و�خل���������روج 
تو�شيات �خللوة مبا يعزز �لتعاون 
�مل�شرتك بني �لقطاعني �حلكومي 
ب��ن��ي��ة حتتية  ل��ت��وف��ري  و�خل����ا�����س 
م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ت���دع���م م��ك��ان��ة دول���ة 
�لإمار�ت وحتولها �إىل مركز عاملي 
�لذكاء  تقنيات  وتطوير  لختبار 

�ل�شطناعي.
ورك���ز �مل�����ش��ارك��ون يف �خل��ل��وة على 
و�ملجالت  �لقطاعات  من  �لعديد 
م��ث��ل �ل���رع���اي���ة �ل�����ش��ح��ي��ة وج����ودة 
�حل������ي������اة، و�ل����ن����ق����ل و�خل�����دم�����ات 
�لتحتية،  و�ل��ب��ن��ي��ة  �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة 

•• دبي -وام:

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أكد �شاحب 
رئي�س  ن��ائ��ب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
حاكم دبي رعاه �هلل، �أن تكنولوجيا 
�أ�شبحت  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  �ل����ذك����اء 
م�شتقبل  ل�شناعة  �أ�شا�شياً  حم��ور�ً 
�لعامل،  ح���ول  و�ل�����ش��ع��وب  �ل�����دول 
عمل  خطط  يف  رئي�شياً  وعن�شر� 
لنمو  �مل�شتقبل، وحمفز�ً  حكومات 
و�لقطاعات  �ل��ع��امل��ي��ة  �لأ������ش�����و�ق 

�لقت�شادية �جلديدة.
�لإم���������ار�ت من  �إن  ���ش��م��وه  وق�����ال 
�لدول �ل�شباقة عاملياً يف تعزيز دور 
�ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  تكنولوجيا 
يف ر���ش��م م��الم��ح �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، فهو 
�مل�شتقبلية  ل�شرت�تيجياتنا  ركيزة 
للخم�شني  �ل��ت��ن��م��وي��ة  وخ��ط��ط��ن��ا 
عاماً �ملقبلة، و�أد�ة حيوية لتطوير 
�ملرتبطة  �ملجالت  كافة  يف  �لعمل 
بحياة �لنا�س .. و�إن تقنيات �لذكاء 
�ل�شطناعي لي�شت حم�شورة على 
�شرتفع  ب��ل  �حلكومية  �خل��دم��ات 
من م�شتوى معي�شة �لفرد يف دولة 

�لإمار�ت.
ج����اء ذل����ك خ����الل ح�����ش��ور �شموه 
�ل�شطناعي  �لذكاء  خ��رب�ء  خلوة 
�لوطني  �ل��ربن��ام��ج  نظمها  �ل��ت��ي 
مب�شاركة  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء 
من  خ�����ب�����ري�   350 م�����ن  �أك���������ر 
يف  و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعني 
�لفر�س  ملناق�شة  �لإم����ار�ت،  دول��ة 
تبني  يف  �مل�شتقبلية  و�ل��ت��ح��دي��ات 
�لدولة  يف  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  �ل���ذك���اء 
ودور هذه �لتقنيات يف ر�شم مالمح 

خمتلف �ملجالت �لرئي�شية.
�ل�شيخ  �شمو  م��ن  ك��ل  �شموه  ر�ف���ق 
ح��م��د�ن ب��ن حم��م��د ب��ن ر����ش��د �ل 
ومعايل  دب����ي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم 
حم��م��د ع��ب��د�هلل �ل��ق��رق��اوي وزير 
و�مل�شتقبل،  �لوزر�ء  �شوؤون جمل�س 
ومعايل عمر �شلطان �لعلماء وزير 

�لدولة للذكاء �ل�شطناعي.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و�أط���ل���ق 
مكتوم  �آل  ر�������ش�����د  ب�����ن  حم����م����د 
�لذكاء  مو�هب  ��شتقطاب  برنامج 
�ل���ش��ط��ن��اع��ي �ل�����ذي ي���ه���دف �إىل 
�إن�شاء خمترب عاملي متخ�ش�س يف 
جمال �لذكاء �ل�شطناعي يف دولة 
�خلرب�ت  �أف�����ش��ل  ي�شم  �لإم�����ار�ت 
و�لعاملية،  �ل���وط���ن���ي���ة  و�مل�����و�ه�����ب 
ويوفر لها م�شاحة للعمل يف بيئة 
مبتكرة  ح��ل��ول  لتطوير  متقدمة 

وم�شاريع ر�ئدة تخدم �لإن�شانية.

و�شتتاح  �ل��دول��ة،  يف  �ل�شطناعي 
ل��ه��ا �ل��ف��ر���ش��ة ل���ت���ب���ادل �خل����رب�ت 
�لعاملية،  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  مع 
على  �لطموحة  �أف��ك��اره��ا  وع��ر���س 
و�خلا�شة  �حل���ك���وم���ي���ة  �جل����ه����ات 

د�خل �لدولة وخارجها.
و�شيوفر برنامج ��شتقطاب مو�هب 
�لعديد  �ل����ش���ط���ن���اع���ي  �ل�����ذك�����اء 
م��ن �مل��م��ي��ز�ت و�حل��و�ف��ز �خلا�شة 
نظام منح  ذل��ك  للمو�هب، مبا يف 
ورو�د  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن  �لإق�����ام�����ة 
و�أ�شحاب  و�مل��ب��ت��ك��ري��ن  �لأع����م����ال 
�ملو�هب لفتح �آفاق جديدة لرجال 
لال�شتفادة  و�مل��ب��ت��ك��ري��ن  �لأع���م���ال 
�لتناف�شية  �ل��دول��ة  �إمكانيات  م��ن 
يف �شتى �مل��ج��الت ومب��ا ي��ع��زز من 
��شتثمارية  وج��ه��ة  �ل��دول��ة  مكانة 

جاذبة لالأعمال.
�لفر�شة  �مل���ب���ادرة  ه���ذه  تتيح  ك��م��ا 
ل���ل���ج���ه���ات �حل���ك���وم���ي���ة يف دول�����ة 
�لإمار�ت للتو��شل مع �أهم �لعقول 
يف  وتوظيفها  �لعاملية  و�ل��ك��ف��اء�ت 
حتقيق �إجناز�ت تنه�س بالقت�شاد 
مب�شتويات  وت���رت���ق���ي  �ل���وط���ن���ي 

�لإنتاجية و�لعمل.
��شتقطاب  برنامج  �إطالق  وي�شكل 
مو�هب �لذكاء �ل�شطناعي ركيزة 
خمرجات  حت���ق���ي���ق  يف  رئ��ي�����ش��ي��ة 
للذكاء  �لإم�������ار�ت  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�لتي   ،2031 �ل����ش���ط���ن���اع���ي 
�ملا�شي  �أب���ري���ل  يف  �ع��ت��م��اده��ا  مت 
جلعل دول��ة �لإم���ار�ت ر�ئ��دة عامليا 
�ل�شطناعي  �ل����ذك����اء  جم����ال  يف 
لتطوير  و�ل�شعي   2031 بحلول 
�لذكاء  توظف  متكاملة  منظومة 
�ملجالت �حليوية  �ل�شطناعي يف 

للدولة.
ثمانية  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  وت��غ��ط��ي 
ت�شمل:  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �أه��������د�ف 
تر�شيخ مكانة �لدولة وجهة للذكاء 
تناف�شيتها  وزي����ادة  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
عرب  �لأول��وي��ة  ذ�ت  �لقطاعات  يف 
�إىل  �ل�شطناعي،  �ل��ذك��اء  تطوير 
ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة خ�شبة  ج��ان��ب 
و�عتماده  �ل���ش��ط��ن��اع��ي،  ل��ل��ذك��اء 
وحت�شني  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  خ���دم���ات  يف 
�حلكومة،  و�أد�ء  �ملعي�شة  م�شتوى 
على  �ملو�هب  وتدريب  و��شتقطاب 
و��شتقطاب  �مل�شتقبلية،  �لوظائف 
عامليا،  �ل��ر�ئ��دة  �لبحثية  �ل��ق��در�ت 
�لتحتية  �لبيانات و�لبنية  وتوفري 
�لأ�شا�شية �لد�عمة لت�شبح مبثابة 
من�شة �ختبار للذكاء �ل�شطناعي، 
�إىل جانب �شمان �حلوكمة �لفعالة 

و�لتنظيم �لأمثل.

حممد بن را�شد:
لخرتاع�تهم خمتربا  الإم�رات  دولة  جلعل  الع�مل  اأنح�ء  جميع  من  ال�شطن�عي  الذك�ء  مواهب  • ندعو 

الفرد معي�شة  م�شتوى  من  �شرتفع  بل  احلكومية  اخلدم�ت  على  حم�شورة  لي�شت  ال�شطن�عي  الذك�ء  • تقني�ت 

ال�شطن�عي الذك�ء  يف  املتخ�ش�شة  واملواهب  التكنولوجي�  ل�شرك�ت  الأول  اخلي�ر  الإم�رات  دولة  تكون  اأن  • نريد 

ال�شطن�عي الذك�ء  تكنولوجي�  وتبني  تطوير  يف  الع�مل  دول  اأف�شل  من  الإم�رات  تكون  اأن  • هدفن� 

عزي �شلطان عمان بوفاة قابو�س بن �شعيد

حممد بن زايد: العالق�ت بني الإم�رات و�شلطنة عم�ن قوية ورا�شخة ت�شرب بجذوره� يف اأعم�ق الت�ريخ 

�ل�����ش��دي��دة وع��م��ل م��ع �مل��غ��ف��ور له 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ 
خري  �أج�������ل  م����ن  �هلل،  رح���م���ه���م���ا 
�لعماين،  و  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شعبني، 
و�لعربية  �خل��ل��ي��ج��ي��ة  و�ل�����ش��ع��وب 
�لتنمية  يف  وم�����ش��ل��ح��ت��ه��ا  ك���اف���ة، 
و�ل����رخ����اء و�ل�������ش���الم وت�����رك �إرث�����اً 
ث���ري���اً م���ن �لإجن��������از�ت و�مل���و�ق���ف 
�ل��ت��ي مت��ث��ل م�شدر  و�ل�����ش��ي��ا���ش��ات 

�إلهام لالأجيال �لقادمة".
�ل��ع��الق��ات بني  �أن  ���ش��م��وه  �أك����د  و 
دول����ة �لإم�������ار�ت و���ش��ل��ط��ن��ة عمان 

مكتب  تنفيذي  م��دي��ر  ن��ه��ي��ان  �آل 
�شوؤون �أ�شر �ل�شهد�ء يف ديو�ن ويل 
بن  ذي���اب  �ل�شيخ  و  �أب��وظ��ب��ي  عهد 

طحنون �آل نهيان.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أك�����د  و 
توحد  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
يف  �ل�شقيقني  �ل�شعبني  م�����ش��اع��ر 
دول����ة �لإم�������ار�ت و���ش��ل��ط��ن��ة عمان 
ي�شودها  �ل��ت��ي  �للحظات  ه��ذه  يف 
قائد  �لأ�شى على رحيل  و  �حل��زن 
له  و عاملي كبري  خليجي و عربي 
ب�شماته �خلالدة يف تاريخ �ملنطقة 

�ل�شلطان  جل��الل��ة  �شموه  ومت��ن��ى 
هيثم بن طارق �آل �شعيد �لتوفيق 
ب�����الده نحو  ق���ي���ادة  �ل��ن��ج��اح يف  و 
و�لتنمية  �ل���رف���ع���ة  م����ن  م����زي����د 
و�لتقدم ول�شلطنة عمان �ل�شقيقة 
ظل  يف  و�مل��ن��ع��ة  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  دو�م 

قيادتها �جلديدة.
من جانبه �أعرب جاللة �ل�شلطان 
���ش��ع��ي��د عن  �آل  ب���ن ط�����ارق  ه��ي��ث��م 
ج��زي��ل ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره مل��ا �أب���د�ه 
طيبة  �أخ��وي��ة  م�شاعر  م��ن  �شموه 
�ل�شقيقة  ع���م���ان  ���ش��ل��ط��ن��ة  جت����اه 

�ل��ف��ري��ق ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�ل�����وزر�ء وزي���ر �ل��د�خ��ل��ي��ة و �شمو 
�ل�شيخ طحنون بن ز�يد �آل نهيان 
�شمو  و  �لوطني  �لأم���ن  م�شت�شار 
�آل نهيان  �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�ل�شيخ  ���ش��م��و  و  �ل��رئ��ا���ش��ة  ����ش���وؤون 
خالد بن حممد بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو 
مكتب �أبوظبي �لتنفيذي و �ل�شيخ 
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ط��ح��ن��ون ب���ن حممد 

و�شتظل  ت��ز�ل  ول  كانت  �ل�شقيقة 
باإذن �هلل تعاىل و�إر�دة قيادتيهما.. 
يجمع  م���ا  لأن  ور�����ش���خ���ة  ق���وي���ة 
����ش���ع���ب���ي �ل���ب���ل���دي���ن م�����ن رو�ب������ط 
�أعماق  يف  بجذوره  ي�شرب  �أخوية 
�لتاريخ و ي�شتند �إىل �أ�ش�س متينة 
�لقيم  و  �جل����غ����ر�يف  �جل������و�ر  م���ن 
�مل�شرتكة  �لتقاليد  و  �ل���ع���اد�ت  و 
و�مل�شاهرة  �ل��ق��رب��ى  ع���الق���ات  و 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي وغريها  و�ل��ع��م��ق 
من �لعو�مل �لتي تك�شب عالقات 

�لبلدين خ�شو�شيتها ومتيزها.

و �لعامل.
�ل�شلطان  مبناقب  �شموه  �أ���ش��اد  و 
يف  ودوره  �هلل"  "رحمه  ق��اب��و���س 
ب��ن��اء ���ش��ل��ط��ن��ة ع��م��ان �حل��دي��ث��ة و 
�شنع نه�شتها �حل�شارية وتعزيز 
�لعمانية   – �لإمار�تية  �لعالقات 
�خلليجي  �ل��ع��م��ل  دع����م  ب��ج��ان��ب 
و�ل��ع��رب��ي �مل�����ش��رتك و�ل��ع��م��ل من 
�أج����ل �ل�����ش��الم و�ل����ش���ت���ق���ر�ر على 

�مل�شتويني �لإقليمي و�لعاملي.
وقال �شموه : �إن �ل�شلطان قابو�س 
ك�����ان رم�������ز�ً ل��ل��ح��ك��م��ة و �ل������روؤى 

•• م�شقط -وام: 

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ق������دم 
�آل ن��ه��ي��ان ويل  حم��م��د ب���ن ز�ي����د 
�لقائد  ن����ائ����ب  �أب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
�لأع���ل���ى ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة �م�س 
و�ج��ب �ل��ع��ز�ء يف وف��اة �ملغفور له 
�إىل  �شعيد  ب��ن  قابو�س  �ل�شلطان 
طارق  بن  هيثم  �ل�شلطان  جاللة 
بن تيمور �آل �شعيد �شلطان عمان 

�ل�شقيقة.
تعازي  جاللته  �إىل  �شموه  نقل  و 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
مو��شاته  وخ��ال�����س  �هلل  ح��ف��ظ��ه 
�لكرمية  ب��و���ش��ع��ي��د  �آل  لأ�����ش����رة 
و �ل�����ش��ع��ب �ل��ع��م��اين �ل�����ش��ق��ي��ق .. 
فقيد  يتغمد  �أن  تعاىل  �هلل  د�عيا 
�لعربي  �ل���ع���امل���ني  و  �ل�����ش��ل��ط��ن��ة 
رحمته  ب����و������ش����ع  و�لإ������ش�����الم�����ي 
و�شعبه  �أه��ل��ه  يلهم  و�أن  وغ��ف��ر�ن��ه 

�ل�شرب و�ل�شلو�ن.
�إىل جانب  �ل��ع��ز�ء  ق���دم و�ج���ب  و 
���ش��م��وه وف����د رف��ي��ع ���ش��م ك���ال من 
حممد  ب��ن  طحنون  �ل�شيخ  �شمو 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
�لعني و�شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد 
�ملجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم��������ارة �أب���وظ���ب���ي و 

�لكبري  ف���ق���ي���ده���م  يف  و����ش���ع���ب���ه���ا 
�ل�����ش��ل��ط��ان ق��اب��و���س ب��ن ���ش��ع��ي��د. و 
�لعالقات  م��ت��ان��ة  ج��الل��ت��ه  �أك�����د 
بني  �ملتجذرة  �لتاريخية  �لأخوية 
دول����ة �لإم�������ار�ت و���ش��ل��ط��ن��ة عمان 
وحر�س  �ل�����ش��ق��ي��ق��ني  و���ش��ع��ب��ي��ه��م��ا 
توثيقها  مو��شلة  على  قيادتيهما 
�ل��ب��ل��دي��ن.. متمنيا  مل���ا ف��ي��ه خ���ري 
لدولة �لإمار�ت مزيد� من �لتقدم 
و�لتنمية و�لرفعة يف ظل قيادتها 
�ملر�فق  �لوفد  كما �شم  �حلكيمة. 
ل�����ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
معايل   .. ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
قرقا�س  حممد  بن  �أن��ور  �لدكتور 
�خلارجية  لل�شوؤون  �ل��دول��ة  وزي��ر 
ومعايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي 
وزير دولة ل�شوؤون �لدفاع و معايل 
�ل����رك����ن ع����ب����د�هلل مهري  �ل�����ل�����و�ء 
و  �مل�شاندة  �لوحد�ت  قائد  �لكتبي 
�لنيادي  مطر  �شعيد  علي  معايل 
رئي�س �لهيئة �لحتادية للجمارك 
و معايل علي بن حماد �ل�شام�شي 
للمجل�س  �ل���ع���ام  �لأم������ني  ن���ائ���ب 
معايل  و  �لوطني  لالأمن  �لأع��ل��ى 
رئي�س  �مل����ب����ارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ل���دون 
ع�شو  �لتنفيذية  �ل�����ش��وؤون  ج��ه��از 
�لتنفيذي و�شعادة حممد  �ملجل�س 
مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل 

عهد �أبوظبي.
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اأخبـار الإمـارات

بحث مع الرئي�س الأندوني�شي عالقات البلدين وتطورات الأو�شاع الإقليمية والدولية

حممد بن زايد: الإم�رات واإندوني�شي� تقدم�ن للع�مل منوذجني ح�ش�ريني يف الت�ش�مح والو�شطية وقبول الآخر
•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بحث 
ويدودو  ج��وك��و  �لرئي�س  وف��خ��ام��ة  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
رئي�س جمهورية �إندوني�شيا �أم�س عالقات �ل�شد�قة و�لتعاون بني �لبلدين 
�مل�شالح  يحقق  مب��ا  كافة  �مل��ج��الت  يف  ودعمها  تنميتها  وف��ر���س  و�إم��ك��ان��ات 
�ملتبادلة للبلدين و�شعبيهما �إ�شافة �إىل جممل �لق�شايا �لإقليمية و�لدولية 

ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.
ورحب �شموه �� خالل جل�شة �ملحادثات �لتي عقدها �جلانبان يف ق�شر �لوطن 
�إىل  �لإم��ار�ت..ون��ق��ل  دول��ة  �إىل  �لأندوني�شي  �لرئي�س  ب��زي��ارة   ��� �أبوظبي  يف 
فخامته حتيات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل ومتنياته لبلده و�شعبه مزيد� من �لتقدم و�لنماء و�ل�شتقر�ر.. 
كما �شكر فخامته لتلبية دعوة ح�شور فعاليات �أ�شبوع �أبوظبي لال�شتد�مة 
�إطار �لعالقات �لتنموية �ملتنامية بني بلدينا و�شعينا �مل�شرتك لتحقيق  يف 

�لتنمية �مل�شتد�مة ل�شعبينا �ل�شديقني.
�ل��ت��ي جتمع ب��ني دول���ة �لإم�����ار�ت وجمهورية  �ل��ع��الق��ات  �إن  ���ش��م��وِه:  وق���ال 
�إندوني�شيا تتميز بالتطور.. و�أ�شاف مل�شت خالل زيارتي بلدكم �ل�شديق يف 
يوليو من عام 2019 حر�س فخامتكم �لكبري على تطوير �لعالقات مع 

دولة �لإمار�ت ودفعها �إىل �لإمام على خمتلف �مل�شتويات. 
و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �أهمية �لعمل معا خالل 

�لفرتة �ملقبلة على دفع �لعالقات �إىل �لأمام يف �ملجالت كافة.
وقال �شموه �إن �لإمار�ت و�إندوني�شيا تقدمان للعامل منوذجني ح�شاريني يف 
�إد�رة �لتعددية �لثقافية و�لدينية و�لعرقية من خالل �لت�شامح و�لو�شطية 
�لتي  �لرئي�شية  �جلو�نب  �أح��د  ه��ذ�  �أن  م�شيفا  �لآخ���ر..  وقبول  و�لتعاي�س 
بلدينا  ب��ني  فيما  و�لتن�شيق  للتعاون  مهمة  م�شاحات  وتخلق  بيننا  جتمع 
�حلنيف  �لإ�شالمي  لديننا  و�لإن�شاين  �حل�شاري  �لوجه  جت�شيد  �أج��ل  من 
وتقدمي �شورة حقيقية عن �مل�شلمني على �ل�شاحة �لدولية ، بعد �أن �شوهتها 

ممار�شات قوى �لإرهاب �لتي تدعى �حلديث با�شم �لإ�شالم.

�لتوتر �لذي ت�شهده منطقتا �خلليج �لعربي  �أنه يف ظل  و�شدد �شموه على 
و�ل�شرق �لأو�شط.. فاإن دولة �لإمار�ت تدعم �ل�شالم و�ل�شتقر�ر �لقائمني 
على �لحرت�م وعدم �لتدخل يف �ل�شوؤون �لد�خلية.. وتتطلع �إىل �لتعاون مع 

بلدكم �ل�شديق يف �لعمل من �أجل دعم �ل�شلم �لإقليمي.
و�أ�شار �شموه �إىل �أن جمهورية �إندوني�شيا هي �أكرب دولة �إ�شالمية من حيث 
عدد �ل�شكان.. ولها دورها �ملهم �شمن منظومة �لعمل �لإ�شالمي من خالل 
"منظمة �لتعاون �لإ�شالمي".. ودولة �لإمار�ت حري�شة على دعم منظمة 
�لتعاون �لإ�شالمي و�شيانة وحدتها وتعزيز دورها يف �لعامل خا�شة يف ظل 
�لتحديات �لكبرية �لتي تو�جه �لعامل �لإ�شالمي وحتتاج �إىل روؤى موحدة 

ومت�شقة يف �لتعامل معها مل�شلحة �ل�شعوب �لإ�شالمية.
من جانبه �أعرب فخامة رئي�س جمهورية �إندوني�شيا عن �شعادته بزيارة دولة 
�لإمار�ت.. كما �أعرب عن �شكره وتقديره حلفاوة �ل�شتقبال �لتي حظي بها 

و�لوفد �ملر�فق لفخامته.
ورح���ب ف��خ��ام��ت��ه ب��ت��وق��ي��ع �ل��ب��ل��دي��ن �م�����س �ل��ع��دي��د م��ن م���ذك���ر�ت �لتفاهم 
وتنمية  �لبلدين  ب��ني  �لتعاون  �آف���اق  تو�شيع  �إىل  تهدف  �لتي  و�لتفاقيات 

جمالته.
ت�شهده  �ل��ذي  �لتقدم  مب�شتوى  �شعادته  �إىل  �لإندوني�شي  �لرئي�س  و�أ���ش��ار 
�إىل  وتطورها  تو��شل منوها  �أن  �إىل  �ل�شديقني متطلعا  �لبلدين  عالقات 
�آفاق �أرحب.. وقال �إن دولة �لإم��ار�ت تعد �إحدى �أهم �شركاء �إندوني�شيا يف 
�ملجالت �لقت�شادية و�ل�شتثمارية.. م�شري� �إىل �شندوق �إندون�شيا �ل�شيادي  
�لذي تبحث بالده تاأ�شي�شه. و�أعرب عن �شكره للدولة ملنح �لأر�س �لتي �شيقام 
�أبوظبي..مثمنا  �لعا�شمة  يف  �جلديد  �لأندوني�شية  �ل�شفارة  مبنى  عليها 
و�أكد حر�س  �لإم��ار�ت.  دولة  تنفذها  �لتي  �لإن�شانية  و�ملبادر�ت  �مل�شروعات 
بالده على تقوية وتو�شيع عالقاتها مع دولة �لإمار�ت ودفعها �إىل �لأمام يف 
خمتلف �جلو�نب خا�شة �لقت�شادية و�ل�شتثمارية و�لتجارية و�لتنموية ملا 
فيه م�شلحة �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شديقني.. م�شري� �إىل �أن دولة �لإمار�ت 
ل�شعوب  و�ل�شتقر�ر  و�ل�شالم  �لتنمية  جهود  دع��م  يف  حم��وري  ب��دور  تقوم 

�ملنطقة و�لعامل وهو دور يحظى بتقدير و�حرت�م دويل.

ودون فخامة �لرئي�س �لإندوني�شي كلمة له يف �شجل كبار زو�ر ق�شر �لوطن 
�لتي  �لعالقات  �أع��رب فيها عن �شعادته بزيارة دولة �لم��ار�ت موؤكد� عمق 

جتمع �لبلدين �ل�شديقني متمنيا لها مزيد� من �لتطور و�لنمو.
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق   .. �للقاء  ح�شر 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ حامد بن ز�يد �آل نهيان ع�شو 
�ملجل�س �لتنفيذي و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
نهيان ع�شو  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خالد بن حممد  و�شمو  �ل��دويل  و�لتعاون 
بن  ذياب  �ل�شيخ  و�شمو  �لتنفيذي  �أبوظبي  مكتب  رئي�س  �لتنفيذي  �ملجل�س 
حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي وعدد من �لوزر�ء 

وكبار �مل�شوؤولني.
كما ح�شره �لوفد �ملر�فق لفخامة �لرئي�س �لإندوني�شي �لذي ي�شم معايل 
كال من .. ريتنو مار�شودي وزيرة �خلارجية وبر�تيكنو وزير �لدولة و�إيرلنغا 
باجنيتان  بن�شار  ول��وه��وت  �لقت�شادية  لل�شوؤون  �ملن�شق  �ل��وزي��ر  ه��ارت��ارت��و 
�لوزير �ملن�شق لل�شوؤون �لبحرية و �ل�شتثمارية وفخر �لر�زي باتوبار� وزير 
�ل�شوؤون �لدينية و�أغو�س �شوبارمانتو وزير �لتجارة وعارفني ت�شريف وزير 
للدولة  �ململوكة  �ل�شركات  وزي��ر  طاهري  و�إري��ك  �ملعدنية  و�ل��روة  �لطاقة 
�أندري  �ل�شفري  و�شعادة  �ل�شتثمار  تن�شيق  جمل�س  رئي�س  حلظاليا  وبهليل 
هادي رئي�س بروتوكول �لدولة مدير عام �شوؤون �ملر��شم و�لقن�شلية يف وز�رة 

�خلارجية و�شيد مارويل �شيماجنو نتاك قائد قو�ت �لأمن �لرئا�شية.
�آل نهيان ماأدبة ع�شاء ر�شمية  و�أقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 

تكرميا ل�شيف �لبالد فخامة جوكو ويدودو و�لوفد �ملر�فق.
�لذي  �إندوني�شيا  جمهورية  ل�شفارة  �جلديد  للمبنى  جم�شم  على  و�طلعا 
�لكبري  �جل��ام��ع  خمطط  على  �طلعا  كما   .. �أب��وظ��ب��ي  �لعا�شمة  يف  �شيقام 
�لذي �شيقام يف مدينة �شوكارتا �لإندوني�شية على نفقة �لدولة وي�شتوحى 
�آلف   10 وي�شتوعب  �أبوظبي  ز�ي��د يف  �ل�شيخ  �جلامع ت�شميمه من جامع 

من �مل�شلني.
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وك��ان 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة قد ��شتقبل �م�س فخامة جوكو ويدودو 

رئي�س جمهورية �إندوني�شيا �ل�شديقة �لذي يقوم بزيارة ر�شمية للدولة.
���� مر��شم  �أبوظبي  �ل��وط��ن يف  ل��دى و�شوله ق�شر   ���� �ل��ب��الد  وج��رت ل�شيف 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شطحب  حيث  ر�شمية  ��شتقبال 
جلمهورية  �لوطني  �ل�شالم  عزف  و  �ل�شرف  من�شة  �إىل  �ل�شيف  نهيان  �آل 
�إندوني�شيا.. فيما �أطلقت �ملدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة فخامة �لرئي�س 

جوكو ويدودو.
�ل�شيوخ  �شمو  من  م�شتقبليه  كبار  �لإندوني�شي..  �لرئي�س  فخامة  �شافح  و 
�شاحب  �شافح  فيما  للدولة  بزيارته  رحبو�  �لذين  و�مل�شوؤولني  �ل���وزر�ء  و 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان.. �لوزر�ء و كبار �مل�شوؤولني �ملر�فقني 

للرئي�س �ل�شيف.
�لبلدين  ب��اأع��الم  ملوحني  �لأط��ف��ال  م��ن  جمموعة  �ل�شتقبال  يف  ك��ان  كما 

�بتهاجا بزيارة �لرئي�س �ل�شيف.
نهيان  �آل  ز�يد  �شيف بن  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  ��شتقبال فخامته..  و كان يف 
ز�يد  بن  �ل�شيخ حامد  و�شمو  �لد�خلية  وزي��ر  �ل��وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 
�آل نهيان ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي و �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان 
وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل و �شمو �ل�شيخ خالد بن حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي رئي�س مكتب �أبوظبي �لتنفيذي و�شمو �ل�شيخ 
ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد �أبوظبي وعدد من 

�لوزر�ء وكبار �مل�شوؤولني.
و ير�فق �لرئي�س �ل�شيف وفد ي�شم معايل كال من ريتنو مار�شودي وزيرة 
�ل��وزي��ر �ملن�شق  �إي��رلن��غ��ا ه��ارت��ارت��و  �ل��دول��ة و  �خل��ارج��ي��ة و بر�تيكنو وزي���ر 
لل�شوؤون  �ملن�شق  �ل��وزي��ر  باجنيتان  بن�شار  ول��وه��وت  �لقت�شادية  لل�شوؤون 
و  �لدينية  �ل�شوؤون  وزي��ر  باتوبار�  �ل��ر�زي  فخر  و  �ل�شتثمارية  و  �لبحرية 
�أغو�س �شوبارمانتو وزير �لتجارة وعارفني ت�شريف وزير �لطاقة و�لروة 
حلظاليا  وبهليل  للدولة  �ململوكة  �ل�شركات  وزي��ر  طاهري  و�إري��ك  �ملعدنية 
رئي�س  ه���ادي  �أن����دري  �ل�شفري  و���ش��ع��ادة  �ل�شتثمار  تن�شيق  جمل�س  رئي�س 
بروتوكول �لدولة مدير عام �شوؤون �ملر��شم و�لقن�شلية يف وز�رة �خلارجية 

و�شيد مارويل �شيماجنو نتاك قائد قو�ت �لأمن �لرئا�شية.

�شلط�ن العوي�س الثق�فية ت�شدر ن�شو�ش� �شعرية 
ملجموعة من �شعراء الإم�رات الراحلني

•• دبي -وام: 

�أ�شدرت موؤ�ش�شة �شلطان بن علي �لعوي�س ن�شو�شا �شعرية ملجموعة خمتارة من �شعر�ء �لإمار�ت �لر�حلني ر�وحت 
بني �ل�شعر �لف�شيح و�لعامي فى خمتلف �لغر��س �ل�شعرية وذلك تخليد�ً لذكرى هوؤلء �ل�شعر�ء �لر�حلني �لذين 

تركو� ب�شمة يف �مل�شهد �ل�شعري �ملحلي و�لعربي.
ومبارك  �ل�شايغ  وحبيب  ثاين  ر��شد  �أحمد  �ل�شعر�ء  من  لكل  ق�شائد  �ملوؤ�ش�شة  ��شدرتها  �لتي  �ملفكرة  �شمت  فقد 
�لعقيلي و�شامل بن علي �لعوي�س ومبارك �شيف �لناخي و�أحمد بن �شلطان بن �شليم وخلفان بن م�شبح بن خلفان 
و�شلطان بن علي �لعوي�س و�أحمد �أمني �ملدين وحمد خليفة بو�شهاب وحممد خليفة بن حا�شر وعو�شة بنت خليفة 

�ل�شويدي فتاة �لعرب ور��شد �خل�شر و�شقر بن �شلطان �لقا�شمي.

حمكمة اأبوظبي العم�لية تنهي نزاع� جم�عي� لـ 540 ع�مال ب�إمت�م ت�شليم م�شتحق�تهم
•• اأبوظبي-وام:

وز�رة  م��ع  بالتعاون  �لعمالية،  �أب��وظ��ب��ي  حمكمة  متكنت 
�ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني، من �إنهاء نز�ع عمايل جماعي 
ل� 540 عامال ً، وذلك من خالل �لنتقال �إىل موقع �شكن 
�لإجر�ء�ت  جميع  و�ت��خ��اذ  �ملتنقلة،  �ملحكمة  عرب  �لعمال 
و�إ�شد�ر  �لق�شايا  ونظر  �ملطالبات  تقييد  من  �لقانونية 
�أحكام ق�شائية مب�شتحقات كل عامل على حدة مع �لنفاذ 
�ملعجل، وت�شليم �مل�شتحقات من دون �حلاجة �إىل مر�جعة 
�لإج��ر�ء�ت �لالزمة  �لعمالية، كما مت عمل  �ملحكمة  مقر 

لنقل �إقامات �لعمال �لر�غبني بذلك �إىل �شركة �أخرى.

و�أفادت حمكمة �أبوظبي �لعمالية، �أن �شرعة �إنهاء �لق�شايا 
�مل�شتحقات  و�شول  وت�شهيل  �جلماعية  وخا�شة  �لعمالية 
�إىل �لعمال، تعد من �لأولويات �لرئي�شة تنفيذ� لتوجيهات 
�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�س جمل�س 
�لق�شاء يف  د�ئ��رة  رئي�س  �لرئا�شة،  ���ش��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء، 
�أبوظبي، باأهمية �شرعة �لف�شل يف �لق�شايا وتق�شري �أمد 
�لتقا�شي، لتحقيق �لهدف �لرئي�س لد�ئرة �لق�شاء �ملتمثل 

يف ق�شاء عادل وناجز.
بالتن�شيق  و����ش��ح��ة وحم����ددة  �آل��ي��ة  �ع��ت��م��اد  �إىل  و�أ����ش���ارت 
وقت  يف  �لنز�عات  تلك  �إنهاء  ت�شمن  �ملعنية،  �جلهات  مع 
ق��ي��ا���ش��ي، وح�����ش��ول جميع �لأط�����ر�ف ع��ل��ى �حل��ق��وق �لتي 

نظمها �ل��ق��ان��ون، وذل���ك يف �إط���ار ح��ر���س دول���ة �لإم����ار�ت 
يف  حمايتهم  و�شمان  �لعمال  حقوق  و���ش��ون  حفظ  على 
ظل �شيادة �لقانون، عرب منظومة ق�شائية متطورة تلبي 

جميع �ملتطلبات وت�شمن حتقيق �لعد�لة �لناجزة.
و�أ����ش���ادت د�ئ����رة �ل��ق�����ش��اء، ب��ت��ك��ام��ل �جل��ه��ود ب��ني �جلهات 
�ملعنية، ل�شمان توفري �خلدمات �لتي من �شاأنها م�شاعدة 
�ملرحلة  �ملعي�شية خالل  �لعمال على حت�شيل متطلباتهم 
�لنتقالية نحو �لت�شوية �لنهائية لأو�شاعهم، مع �جلهود 
�إعد�د  يف  و�لتوطني  �لب�شرية  �مل��و�رد  ل��وز�رة  �ل�شتثنائية 
�أخرى  �شركات  �إىل  بالنتقال  �لر�غبني  بالعمال  ك�شوف 

وت�شوية �أو�شاعهم.

حممد بن را�شد ي�شدر ق�نون� ب�ش�أن دائرة دبي الذكية
•• دبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم،  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �أ�شدر �شاحب 
 1 �لقانون رقم  لإم��ارة دبي  �ل���وزر�ء، رع��اه �هلل، ب�شفته حاكماً  رئي�س جمل�س 
"مكتب  �أحكامه على  �لذكية"، و�لذي ُتطّبق  "د�ئرة دبي  ب�شاأن   2020 ل�شنة 
2015، باعتباره  29ل�شنة  �لقانون رقم  �لذكّية" �ملُن�شاأ مبوجب  مدينة دبي 
�لالزمة  �لقانونية  و�لأه��ل��ي��ة  �لعتبارية  بال�شخ�شية  تتمتع  حكومية  د�ئ���رة 
�لقانون  ه��ذ�  مُبوجب  بها  �ملُنوطة  بالخت�شا�شات  و�لقيام  �أهد�فها  لتحقيق 

و�لت�شريعات �ل�شارية يف �لإمارة، وُتلحق باملجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي.
"مكتب  ُم�شّمى  ون�ّس �لقانون على �أن يِحل ُم�شّمى "د�ئرة دبي �لذكّية" حَمل 
دبي. �أهد�ف  �إمارة  به يف  ت�شريع معمول  �أي  مدينة دبي �لذكّية" �أينما ورد يف 

�لد�ئرة.
وتهدف د�ئرة دبي �لذكية، وفقاً للقانون، �إىل تعزيز مكانة دبي ودعم ُجهودها 
�ملُ�شتوى  على  �ملحافظة  يف  و�ملُ�شاهمة  �لذكية،  �ملُ��ُدن  من��وذج  �إىل  ل  �لتحوُّ نحو 
�لعايل من �جلودة يف تقدمي �خلدمات لأفر�د �ملُجتمع وفئاته �ملختلفة، و�شمان 
�لتقنيات  ��شتخد�م  خ��الل  م��ن  �ملُجتمع،  لأف���ر�د  و�لرفاهية  �ل�شعادة  حتقيق 
�حلديثة، وت�شهيل وتن�شيط �ل��ّدورة �لقت�شادّية يف �لإم��ارة من خالل ت�شهيل 
ة �إلكرتونياً، وكذلك  تبادل �ملُعامالت و�لبيانات بني �جلهات �حلكومية و�خلا�شّ

رفع م�شتوى �لفعالية و�لكفاءة يف �لأد�ء �حلكومي، من خالل متكني �جلهات 
ثقة  تعزيز  �إىل  �إ�شافة  وخدماتها،  و�أن�شطتها  �أعمالها  �أمتتة  من  �حلكومية 

�جلمهور بالعتماد على �خلدمات �لذكية.

مهام واخت�شا�شات.
ون�ّس �لقانون على �أن يكون لد�ئرة دبي �لذكية يف �شبيل حتقيق �أهد�فها، مهام 
ل �لذكي و�ل�شيا�شات و�خلطط �لد�عمة  و�شالحيات ت�شمل: و�شع خطة �لتحوُّ
ل �لذكي  لها، و�لرب�مج و�ملبادر�ت يف جمال تقنية �ملعلومات، مبا ي�شمن �لتحوُّ
�إىل  ورفعها  �ملجال،  و�لبتكار يف هذ�  �لإب��د�ع  و��شتمر�رية  للجهات �حلكومية 
�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي لعتمادها، و�لإ�شر�ف على كافة �مل�شائل �ملتعلقة 
بالتن�شيق  �حُلكومّية  �لذكي لدى �جلهات  �لتحول  �ملعلومات وعملّيات  بتقنّية 
�لإ�شر�ف  وكذلك  لالإمارة،  �لتنفيذي  للمجل�س  �لعاّمة  �لأمانة  مع  و�لتعاون 
ل  ة بالتحوُّ على تطبيق �ل�شيا�شات و�ل�شرت�تيجيات و�مل�شاريع و�ملُبادر�ت �خلا�شّ
�لذكي لدى �جلهات �حُلكومّية، وتطوير و�إد�رة �لأنظمة �حُلكومّية �ملُ�شرتكة، 
و�مل�شاريع و�لرب�مج و�لتطبيقات �ملوحدة للجهات �حلكومية، على نحو يدعم 

ل �لذكي، بالتن�شيق مع �جلهات �حلكومية �ملعنية. �لتحوُّ
كما تخت�س �لد�ئرة بعقد �ل�شر�كات مع �جلهات �ملعنية د�خل �لإمارة وخارجها، 
ل �لذكي، مبا مُيّكنها  لال�شتفادة من �أف�شل �ملُمار�شات �ملُطّبقة يف جمال �لتحوُّ

خطط  و�إق��ر�ر  باخت�شا�شاتها،  و�لقيام  �أهد�فها  حتقيق  يف  جهودها  دعم  من 
�ملعلومات  وتقنّية  �ل��ذك��ي  ل  بالتحوُّ �خلا�شة  و�مل�شاريع  �مل��ب��ادر�ت  وميز�نيات 
�لّد�عمة  �لت�شريعات  وُم��ر�ج��ع��ة  �ق���رت�ح  �إىل  بالإ�شافة  �حُل��ك��وم��ّي��ة،  للجهات 
�جلهات  مع  بالتن�شيق  �مل�شرتكة  �حلكومية  للخدمات  �لذكي  ل  �لتحوُّ لعملية 
�حُلكومّية �ملعنية، وت�شجيع �لقطاعني �لعام و�خلا�س على �ملُ�شاركة يف عمليات 
جميع  على  حتتوي  مركزية،  بيانات  ق��اع��دة  و�إد�رة  و�إن�����ش��اء  �ل��ذك��ي،  ل  �لتحوُّ
لدى  ��رة  �ملُ��ت��وفِّ بالبيانات  وتغذيتها   ، ل  �لتحوُّ ه��ذ�  لدعم  �ل��الزم��ة  �ملعلومات 

ورة �شل�شة و�آمنة. ة، ب�شُ �جلهات �حُلكومّية و�جلهات �خلا�شّ
وتتوىل د�ئرة دبي �لذكية �إن�شاء بّو�بة �إلكرتونية للتطبيقات �لذكّية، و�لإ�شر�ف 
تقنّية  بقطاع  �ملرتبطة  �لأد�ء  ��ر�ت  ُم��وؤ���شِّ وو���ش��ع  وت��ط��وي��ره��ا،  ت�شغيلها  على 
و�ل�شرت�تيجّيات  �لعاّمة  يا�شات  �ل�شِّ بتطبيق  �للتز�م  لِقيا�س مدى  �ملعلومات، 
مع  بالتن�شيق  وذل��ك  �لذكي،  ل  بالتحوُّ �ملُتعلِّقة  و�ملعايري  و�مل�شاريع  و�ملُ��ب��ادر�ت 
ر�ت  �لأمانة �لعاّمة للمجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي، ومبا ل يتعار�س مع ُموؤ�شِّ
�ملو�رد  و��شتخد�م  �لعاّمة،  و�خل��دم��ات  �حُلكومّية  باخلدمات  ة  �خلا�شّ �لأد�ء 
بالتن�شيق مع �جلهات �حلكومية  �لذكي  ل  �لتحُوّ لدعم عملّية  دبي  �ملُتاحة يف 
�ملعنية، ودعم ومتكني ��شتحد�ث �خلدمات �لذكية �ملُبتكرة بالتن�شيق و�لتعاون 
وتطويرها يف  �لتحتّية  �لُبنى  و�إن�شاء  �لتنفيذي،  للمجل�س  �لعامة  �لأمانة  مع 
�أخرى تكون  �أو �شالحّيات  �ملجالت ذ�ت �لعالقة بتقنّية �ملعلومات، و�أي مهام 

لزمة لتحقيق �أهد�فها، �أو يتم تكليُفها بها من �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي.
ون�ّس �لقانون على �أن يكون لد�ئرة دبي �لذكية مدير عام يتم تعيينه مبر�شوم 
ُي�شدره �شاحب �ل�شمو حاكم دبي، ويكون �ملُدير �لعام للد�ئرة م�شوؤوًل ُمبا�شرًة 
به مُبوجب هذ�  �ملنوطة  �ملهام  تنفيذ  �لتنفيذي لإم��ارة دبي عن  �ملجل�س  �أم��ام 
ادرة مُبوجِبه، و�لت�شريعات �ل�ّشارية يف �لإمارة، وما يتم  �لقانون و�لقر�ر�ت �ل�شّ

تكليُفه به من �ملجل�س �لتنفيذي لالإمارة.
ويكون لد�ئرة دبي �لذكية يف �شبيل قيامها بالخت�شا�شات �ملنوطة بها مبوجب 
هذ� �لقانون، �ل�شتعانة مبن تر�ه ُمنا�ِشباً من �جلهات �حلكومية، وعلى هذه 
من  لتمكينها  لها  �ل��الزم  �ل��ّدع��م  وتقدمي  �ل��د�ئ��رة  مع  �لتام  �لتعاون  �جلهات 

حتقيق �أهد�فها.
وُي�شِدر رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي �لقر�ر�ت �لالزمة لتنفيذ �أحكام 
باإن�شاء مكتب مدينة   2015 �لقانون رقم /29/ ل�شنة  �لقانون، وُيلغى  هذ� 
دبي �لذكّية، كما ُيلغى �أي ن�س يف �أي ت�شريٍع �آخر �إىل �ملدى �لذي يتعار�س فيه 
و�لقر�ر�ت  و�للو�ئح  بالت�شريعات  �لعمل  ي�شتمر  �أن  على  �لقانون،  و�أحكام هذ� 
ادرة تنفيذ�ً للقانون رقم /29/ ل�شنة 2015، �إىل �ملدى �لذي ل تتعار�س  �ل�شّ
حني  �إىل  وذل��ك  �لإم���ارة،  يف  �ل�شارية  و�لت�شريعات  �لقانون  ه��ذ�  و�أح��ك��ام  فيه 
دور �لت�شريعات و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �لتي حتل حمّلها، وُيعمل بهذ� �لقانون  �شُ

دوره، وُين�شر يف �جلريدة �لر�شمّية. من تاريخ �شُ
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احلك�م يهنئون ال�شلط�ن هيثم بن ط�رق اآل �شعيد بتن�شيبه �شلط�ن� لعم�ن
بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة برقية تهنئة �إىل �أخيه �شاحب �جلاللة 
�آل �شعيد مبنا�شبة تن�شيبه �شلطانا ل�شلطنة  �ل�شلطان هيثم بن طارق 

عمان �ل�شقيقة.
يف  و�ل�شد�د  بالتوفيق  جلاللته  متنياته  �شادق  عن  فيها  �شموه  وع��رب 
مو��شلة قيادة نه�شة �ل�شلطنة وتقدمها ولل�شعب �لعماين مبزيد من 

�لرخاء.
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س 

�لأعلى حاكم �لفجرية برقية تهنئة �إىل �أخيه �شاحب �جلاللة �ل�شلطان 
عمان  ل�شلطنة  �شلطانا  تن�شيبه  مبنا�شبة  �شعيد  �آل  ط��ارق  ب��ن  هيثم 

�ل�شقيقة.
عهد  ويل  �ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 
�لفجرية برقية تهنئة مماثلة �إىل جاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق �آل 

�شعيد �شلطان عمان باملنا�شبة نف�شها.
�ملجل�س  ع�شو  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�جلاللة  �شاحب  �أخ��ي��ه  �إىل  تهنئة  برقية  �لقيوين  �أم  ح��اك��م  �لأع��ل��ى 

�آل �شعيد مبنا�شبة تن�شيبه �شلطانا ل�شلطنة  �ل�شلطان هيثم بن طارق 
عمان �ل�شقيقة.

�أم  عهد  ويل  �مل��ع��ال  ر����ش��د  ب��ن  �شعود  ب��ن  ر����ش��د  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 
�آل  �لقيوين برقية تهنئة مماثلة �إىل جاللة �ل�شلطان هيثم بن طارق 

�شعيد �شلطان عمان باملنا�شبة نف�شها .
كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�جلاللة  �شاحب  �أخ��ي��ه  �إىل  تهنئة  برقية  �خليمة  ر�أ����س  حاكم  �لأع��ل��ى 
�حلكم  مقاليد  توليه  مبنا�شبة  �شعيد  �آل  ط���ارق  ب��ن  هيثم  �ل�شلطان 

�شلطاناً ل�شلطنة عمان �ل�شقيقة.
و�ع����رب ���ش��م��وه ع��ن مت��ن��ي��ات��ه ل�����ش��اح��ب �جل��الل��ة �ل�����ش��ل��ط��ان ه��ي��ث��م بن 
للمغفور  �ملباركة  �مل�شرية  مو��شلة  يف  و�ل�شد�د  �لتوفيق  ب��دو�م  ط��ارق 
له �ل�شلطان �لر�حل قابو�س بن �شعيد ولل�شعب �لعماين �ل�شقيق دو�م 
طارق  بن  هيثم  لل�شلطان  �لر�شيدة  �لقيادة  ظل  يف  و�لزده���ار  �لرخاء 
�لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما  �شعيد.  �آل 
ويل عهد ر�أ�س �خليمة برقية تهنئة مماثلة ل�شاحب �جلاللة �ل�شلطان 

هيثم بن طارق �آل �شعيد �شلطان عمان.

•• العني-وام:

مبارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  ح�شر 
�ل�شيخ  �لت�شامح ومعايل  وزير  نهيان  �آل 
ن��ه��ي��ان ع�شو  �آل  ب���ن ط��ح��ن��ون  ���ش��ل��ط��ان 
�ل�شتقبال  ح��ف��ل  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����س 
�شاملني  �آل  ح��م��د�ن  �أق��ام��ه خليفة  �ل���ذي 
�مل���ن�������ش���وري مب��ن��ا���ش��ب��ة زف�����اف جن��ل��ي��ه " 
�آل  نا�شر  مبارك  " على كرمية  �شلطان 
كرمية  على  عي�شى  و  �ملن�شوري  �شاملني 

�شيف �شلطان بن �للوي�شي �لنعيمي.
كما ح�شر �حلفل �لذي �أقيم م�شاء �أم�س 
�لعني  م��رك��ز  يف  �لأف������ر�ح  ب��ق��اع��ة  �لأول 
ل��ل��م��وؤمت��ر�ت �ل�����ش��ي��خ م��ب��ارك ب��ن نهيان 
بن  ز�ي���د  و�ل�شيخ  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن 
�شلطان بن طحنون �آل نهيان وعدد من 
و�أعيان  �ل�شخ�شيات  وك��ب��ار  �مل�����ش��وؤول��ني 
�مل��ن��ط��ق��ة وج���م���ع م���ن �مل��ه��ن��ئ��ني و�لأه�����ل 

و�لأ�شدقاء.

نهي�ن بن مب�رك و�شلط�ن بن طحنون يح�شران اأفراح اآل �ش�ملني املن�شوري والنعيمي

�شقر غب��س ورئي�شة الحت�د الربمل�ين الدويل يبحث�ن تعزيز التع�ون امل�شرتك

�لحت���ادي تقل �أع��م��اره��م ع��ن 40 
ع���ام���ا م���ا ي���وؤك���د �له���ت���م���ام �ل���ذي 
توليه دولة �لمار�ت لفئة �ل�شباب 
و �حلر�س علي م�شاركتهم يف �شتي 

�ملجالت.
من جهتها �أ�شادت معايل جابريال 
رئ��ي�����ش��ة �لحت����اد �لربملاين  ب����ارون 

و�لتعاي�س  �ل��ت�����ش��ام��ح  ن��ه��ج  وت��ب��ن��ي 
�لدولة  ح��ق��ق��ت��ه  �ل�����ذي  و�ل���ن���ج���اح 
�لنوعية  �لفجوة  �شد  يخ�س  فيما 

وحتقيق �لتو�زن بني �جلن�شني.
�شاحب  ب����ق����ر�ر  م��ع��ال��ي��ه  و�أ������ش�����اد 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" 

وث��م��ن��ت �لإجن�����از�ت �ل��ك��ب��رية �لتي 
حت���ق���ق���ه���ا دول�������ة �لم�����������ار�ت على 
�ملتنامي  �ل��دور  و  �ل�شعد  خمتلف 
يف  �لحت�����ادي  �ل��وط��ن��ي  للمجل�س 
�أع��م��ال �لحت���اد �ل��ربمل��اين �لدويل 
�ملقرتحات  ت���ق���دمي  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
و�مل���ب���ادر�ت و�لأف��ك��ار �ل��ت��ي تتناول 

�شارة  و  �ل�شويدي  �ملهريي و مرية 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  �أع�����ش��اء  ف��ل��ك��ن��از 
�ل��دك��ت��ور عمر  �شعادة  و  �لحت���ادي 

�لنعيمي �لأمني �لعام للمجل�س.
غبا�س  �شقر  م��ع��ايل  ��شتعر�س  و 
خ����الل �ل���ل���ق���اء جت���رب���ة �ل����دول����ة و 
�ل�شباب  و  �مل��ر�أة  ريادتها يف متكني 

�ملر�أة  متثيل  ن�شبة  ب��رف��ع  �ل���دويل 
�إىل  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  يف 
بدوره  ي�شهم  و�لذي  �ملائة  يف   50
يف جعل دولة �لم��ار�ت من �لدول 
�ل����ر�ئ����دة يف جم����ال مت��ك��ني �مل����ر�أة 
يف  �جلن�شني  بني  �ل��ت��و�زن  وتعزيز 

�ملجال �ل�شيا�شي.

�مل��ر�أة �لإمار�تية  رفع ن�شبة متثيل 
�إىل  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  يف 
�لت�شريعي  �لف�شل  خالل   50%
�حل������ايل �لأم�������ر �ل������ذي �أ����ش���ه���م يف 
تعزيز �لدور �لت�شريعي و�لربملاين 
للمر�أة �لإمار�تية.. م�شري� �إىل �أن 
25? من �أع�شاء �ملجل�س �لوطني 

•• اأبوظبي-وام:

�أك����د م��ع��ايل ���ش��ق��ر غ��ب��ا���س رئي�س 
عمق  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س 
�ل�شر�كة  و  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �ل��ع��الق��ات 
�ملجل�س  ب�����ني  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
و�أ�شار  �ل��دويل  �لربملاين  و�لحت��اد 
�إىل �لدور �ملهم �لذي يلعبه �لحتاد 
�شعيد  ع���ل���ى  �ل�������دويل  �ل����ربمل����اين 
و�شعوب  ل�����دول  �ل��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق 
�لق�شايا  �أه���م  ومناق�شته  �ل��ع��امل 
وم�شاهمته  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية 
يف تعزيز �ل�شالم و�لت�شامح و دعم 
�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة يف خطة 

عام 2030 .
��شتقبال معاليه  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
�أم�س  �أب��وظ��ب��ي  �مل��ج��ل�����س يف  مب��ق��ر 
رئي�شة  ب������ارون  ج���اب���ري���ال  م���ع���ايل 
�لحتاد �لربملاين �لدويل �لتي تزور 
�لبالد بدعوة من �ملجل�س �لوطني 
�لحتادي بح�شور معايل �لدكتور 
علي �لنعيمي و�شعادة كل من علي 
و مرو�ن  �ل�شعفار  �أ�شامة  و  جا�شم 

خم��ت��ل��ف �ل��ق�����ش��اي��ا و حت��ظ��ى بكل 
�لدول  ق��ب��ل ممثلي  م��ن  �ل��ت��ق��دي��ر 
ي�شهم  م���ا  �لحت������اد  يف  �لأع�������ش���اء 
يف ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دول����ة �لم�����ار�ت 
فيما يخدم  ومبادرة  ر�ئ��دة  كدولة 

�لإن�شانية جمعاء.
و����ش���ددت م��ع��ايل رئ��ي�����ش��ة �لحت����اد 
�أهمية  ع���ل���ى  �ل�������دويل  �ل����ربمل����اين 
�لربملانات  ت��ل��ع��ب��ه  �ل������ذي  �ل�������دور 
�شعوب  ب���ني  �ل��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  يف 
�أف�شل  م�شتقبل  ل�شمان  �ل��ع��امل 
دور  �أن  �إىل  م��ن��وه��ة  ل��ل��ب�����ش��ري��ة.. 
�لحت������اد �ل����ربمل����اين �ل������دويل بات 
�ليوم �أكر �أهمية نظر� للتحديات 
من  �ل����ع����امل  دول  ت����و�ج����ه  �ل����ت����ي 
�ملناخي  �لتغري  حت��دي��ات  مو�جهة 
وحم���ارب���ة �لإره������اب و�ل��ت��ط��رف و 
تفعيل  ع��رب  �ل�شر�عات  م��ن  �حل��د 
دور �لحتاد يف �إر�شاء مبد�أي �ل�شلم 
و�لأم����ن �ل��دول��ي��ني وت��ع��زي��ز ون�شر 
قيم �لت�شامح و�لعتد�ل و�لتعاي�س 
�لإن�شاين و�أهمية حتقيق �لأهد�ف 

�ملن�شودة للتنمية �مل�شتد�مة .

و�شع حجر الأ�ش��س ملبني �شف�رة اإندوني�شي� يف اأبوظبي 
•• اأبوظبي-وام:

و�شعت معايل ريتنو مار�شودي وزيرة خارجية �إندوني�شيا �م�س حجر �لأ�شا�س 
ملبنى �ل�شفارة �لإندوني�شية يف �لعا�شمة �أبوظبي.

ح�شر �ملر��شم .. معايل �شهيل بن حممد فرج فار�س �ملزروعي وزير �لطاقة 

بن  و�شعادة حممد عبد�هلل  دول��ة  وزي��ر  ن�شيبة  �أن��ور  زكي  و�ل�شناعة ومعايل 
لووت  ومعايل  �لإندوني�شية  �جلمهورية  لدى  �لدولة  �شفري  �لغفلي  مطلق 
ومعايل جيندر�ل  �إندوني�شيا  و�لبيئة يف جمهورية  �ملالحة  وزير  باندجيتان 

ر�زي وزير �ل�شوؤون �لدينية يف جمهورية �أندوني�شيا و�لوفد �ملر�فق.
كما ح�شر مر��شم �لتد�شني.. �شعادة �أحمد �حلاي �لهاملي مدير �إد�رة �شرق 

�آ�شيا يف وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل و�شعادة �شعيد عبد�هلل �لقمزي مدير 
�إد�رة �شوؤون �لزيار�ت يف �لوز�رة. و�أكدت معايل وزيرة خارجية �إندوني�شيا - يف 
كلمة لها بهذه �ملنا�شبة -�أهمية هذه �خلطوة يف تعزيز �لتمثيل �لدبلوما�شي 
ودولة  �أندوني�شيا  جمهورية  تربط  �لتي  �ل��ع��الق��ات  وتطوير  �لإندوني�شي 
�لتي  �لعالقات  وعمق  مبتانة  معاليها  و�أ���ش��ادت  �ملتحدة.  �لعربية  �لإم���ار�ت 

تربط �أندوني�شيا و�لإمار�ت و�لتي تعززها �لإر�دة �مل�شرتكة حلكومتي و�شعبي 
- يف  �ملزروعي  �شهيل  بن  فار�س  �أك��د معايل  �ل�شديقني. من جهته  �لبلدين 
�ملجالت  �لتعاون يف  �لإم��ار�ت على تعزيز  �ملنا�شبة- حر�س دولة  كلمة بهذه 
كافة مع جمهورية �إندوني�شيا يف ظل �لعالقات �لثنائية �ملتميزة �لتي جتمع 

بني �لبلدين و�لتي ت�شهد منو� �شريعا يف �لعديد من �لقطاعات �ملختلفة .

اأنهو اأداء املنا�شك يف �شهولة وي�شر

جمعية ال�شحفيني تنظم رحلة العمرة لـ 50 ع�شوا 
•• دبي -الفجر: 

نظمت جمعية �ل�شحفيني �لإمار�تية 
رحلة عمرة �إىل بيت �هلل �حل��ر�م يف 
�لنبوي  �مل�شجد  مكة �ملكرمة وزي��ارة 
�أع�شاء  م���ن   50 ل���ع���دد  �ل�����ش��ري��ف 
�جلمعية ومر�فقيهم، خالل �لفرتة 
من 8 – 11 يناير �جلاري، ميثلون 
و�لإعالمية  �ل�شحفية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
بالدولة، برعاية �ت�شالت، و�أ�شرفت 
نائب  �ملعينى  ف�شيلة  �لرحلة  على 

رئي�س جمل�س �د�رة �جلمعية.
�شعادتهم  ع���ن  �لأع�������ش���اء  و�أع�������رب 

�ل���غ���ام���رة ب��ت��ن��ظ��ي��م �جل��م��ع��ي��ة لهذه 
بالن�شبة  �أمنية  كانت  �لتي  �لرحلة 
�شيحانه  �هلل  بف�شل  وحتققت  لهم 
وت�����ع�����اىل و�ل����ع����م����ل �ل�������������دوؤوب من 
خ���الل  �جل���م���ع���ي���ة  �إد�رة  جم���ل�������س 
�ل���ف���رتة �ل�����ش��اب��ق��ة و�ل�����ذي مت��ث��ل يف 
�لأن�شطة  لتنظيم  �لكبرية  �لطفرة 
�لتدريبية  و�ل������دور�ت  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
و�أي�شا  و�ل����ن����دو�ت  �ل��ع��م��ل  وور������س 

�لن�شطة �لرتفيهية.
منذ  بالتلبية  قامو�  �لأع�شاء  وق��ام 
�أن و�شلو� �إىل مطار جدة وحتى �أن 
و�شلو� بيت �هلل �حلر�م يف طريقهم 

ملدة  �ن��ق��ط��اع  دون  �مل��ك��رم��ة  مكة  �ىل 
�شاعتني ون�شف متو��شلة، يف �أجو�ء 
وتعاىل  �شبحانه  هلل  وخ�شوع  دينية 
�لن�شك  ه��ذ�  �أد�ء  منهم  يتقبل  لن 
منا�شك  �لأع�����ش��اء  و�أن��ه��ي  �لعظيم. 
رحاب  يف  و�بتهال  خ�شوع  يف  �لعمرة 
�مل�شجد  وزي������ارة  �حل������ر�م  �هلل  ب��ي��ت 
�ل��ن��ب��وي �ل�����ش��ري��ف وم��ن��ه��م م��ن �أدى 
�أك���ر ث��الث ع��م��ر�ت يف ه��ذ� �لوقت 
�ل��ق�����ش��ري، ح��ي��ث ك���ان���ت �ل��رح��ل��ة 3 
�أيام يف مكة �ملكرمة ويوم يف �ملدينة 
�مل����ن����ورة. و�أ�����ش����ار وف����د �مل�������ش���ارك �أن 
�لعام  ه��ذ�  ن�شاط  ت�شتهل  �جلمعية 

برحلة دينية لأع�شاء، ليكون فاحتة 
خري لنا جمعياً ولدولتنا �حلبيبة، يف 
من  �لتي  و�لفعاليات  �لأن�شطة  ظل 
�ملقرر تنفيذها خالل �لعام 2020 
عا�شمة  ب���دب���ي  �لح����ت����ف����ال  م��ن��ه��ا 
دبي  و��شت�شافة  �ل��ع��رب��ي،  ل��الإع��الم 
و�مل�شاركة   ،2020 �ك�شبو  ملعر�س 
�لكبرية من �لعالم �ملحلى يف ذلك، 
و�أي�شا من �ملقرر �أن يتم �لنتهاء من 
�ملقر �جلديد للجمعية يف نهاية هذ� 
�لرحلة متجان�س،  وفد  وكان  �لعام. 
�ل�شحفية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ك��اف��ة  وم��ث��ل 
تعمل  �لتي  �جلن�شيات  كافة  و�أي�شا 

�ع�شاء  م��ن  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�����ش��ح��اف��ة  يف 
�جلمعية �شو�ء كانت هذه �جلن�شيات 
كبار  �جنبية، ومت مر�عاة  �و  عربية 
�ل�شن و�أي�شا متثيل �ل�شباب و�لتنوع 
بني �لرجال و�لن�شاء ومر�عاة �لن�شب 
يف متثيل �ل�شحف، لتحقيق �لتوز�ن، 
�لوفد  �أن  �ىل  �أدى  �لتجان�س  وه��ذ� 
�لرحلة  و�ح���دة ط��و�ل  �أ���ش��رة  �أ�شبح 
وحتى توديعهم لبع�شهم �لبع�س يف 
مطار دبي، وكانت �لفرحة و�ل�شرور 
م�شقة  رغ��م  �ل��وج��وه  على  و�لبهجة 
و�لظروف  �ل�شفر  وع��ن��اء  وم��ت��اع��ب 

�لطبيعية �لغري مالئمة.

�لرعاية  �جل���م���ع���ي���ة،  وف�����د  و����ش���ك���ر 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة م���ع �ت�������ش���الت يف 
�إطار م�شئوليتها جتاه مع موؤ�ش�شات 

لأن�شطة  ورعايتها  �مل���دين  �ملجتمع 
�جلهود  و�أي�شا  �جلمعية،  وفاعليات 
�شركة  فريق  بها  ق��ام  �لتي  �لكبرية 

�أد�ء  و�ل�شياحة، لإمت��ام  لل�شفر  ثريا 
���ش��ه��ول��ة وي�شر  �ل��ع��م��رة يف  م��ن��ا���ش��ك 

لالأع�شاء.
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اأخبـار الإمـارات
فرز الأعم�ل امل�ش�ركة يف الدورة الـ 9 من ملتقى ال�ش�رقة للخط »مكنون«

•• ال�شارقة-وام:

�نتهت جلنة �لفرز �لفنية للدورة �لتا�شعة من ملتقى �ل�شارقة للخط - �لذي 
�إد�رة �ل�شوؤون  ينطلق يف بد�ية �أبريل �ملقبل حتت �شعار مكنون بتنظيم من 
�لثقافية يف د�ئرة �لثقافة بال�شارقة - من فرز �لأعمال �مل�شاركة يف �ملعر�س 
�لعام مل�شابقة �مللتقى. وكانت �للجنة قد ��شتقبلت 170 �شحنة من دول عاملية 
 300 نحو  �ختيار  و�أجمعت على  500 عمل خطي  يقارب  ما  �شملت  عدة 

عمل يف �لجتاه �لأ�شيل و50 عمال يف �خلطوط �حلديثة و�ملعا�شرة.
و�أ�شرف حممد �إبر�هيم �لق�شري مدير �إد�رة �ل�شوؤون �لثقافية مدير �مللتقى 
على �شري عملية جلنة �لفرز �لتي تكونت من رئي�س �للجنة خالد �جلالف 
�أبا عبيدة  من �لإمار�ت و�أع�شاء �لفرز جهاد �لعامري من �لأردن، وحممد 

من �ملغرب و�أحمد حممد �شيد من م�شر و�أ�شامة �حلمز�وي من �شوريا.
�ملتميزة  لالأعمال  تقديرية  جو�ئز  تخ�ش�س  �مللتقى  م�شابقة  �أن  �إىل  ي�شار 
وهي  �لتحكيم  جلنة  قبل  من  �ختيارها  يجري  �لعام  �ملعر�س  يف  �مل�شاركة 
�جلائزة �لكربى وق�يمتها 15000 دولر �أمريكي وثالث جو�ئز لالجتاه 
�خلطية  للفنون  جو�ئز  وثالث  دولر   6000 منها  كل  "�لأ�شيل" قيمة 
�حلديثة و�ملعا�شرة قيمة كل منها 6000 دولر بالإ�شافة �إىل جائزة جلنة 

�لتحكيم �خلا�شة باخلطاط �لإمار�تي قيمتها 6000 دولر.
�لق�شم  يف  �لأ�شيل  �لجت��اه  هما:  ق�شمني  �مللتقى  يف  �لعام  �ملعر�س  وي�شم 
�لأول  �لثاين ويربز  �لق�شم  �ملعا�شرة و�حلديثة يف  و�لفنون �خلطية  �لأول 
فن  يف  �لتقليدية  �خلطية  �للوحة  �إن��ت��اج  يف  عليها  �ملتعارف  �لفنية  �ل�شيغ 

�خلط �لعربي وما ت�شمه من �أ�شاليب متنوعة .

�شلط�ن الق��شمي ي�شدر ق�نون� ب�ش�أن املوازنة الع�مة 
حلكومة ال�ش�رقة عن ال�شنة امل�لية 2020

•• ال�شارقة-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
ب�شاأن  2020م،  ل�شنة   1 رقم  �لقانون  �ل�شارقة  �لأعلى حاكم  �ملجل�س 
2020م.  �ملالية  �ل�شنة  عن  �ل�شارقة  �إم���ارة  حلكومة  �لعامة  �مل��و�زن��ة 
�ل�شارقة يف  �إمارة  �لعامة حلكومة  باملو�زنة  ُيعمل  �أن  �لقانون  ويق�شي 
وح�شب  2020م.  دي�شمرب   31 حتى  2020م  يناير  �أول  م��ن  �مل��دة 
�عتماد  �أو من ينوب عنه  �ملركزية  �ملالية  د�ئ��رة  �لقانون، لرئي�س  مو�د 
�ملناقالت �ملالية �ملطلوبة بني �أن�شطة �جلهة �حلكومية بناًء على طلبها 

وبعد در��شة �ملربر�ت �ملقدمة وبحيث ل يوؤثر �شلبياً على موؤ�شر�ت �أد�ء 
�لأن�شطة �ملنقول منها.

كما يجوز تفوي�س �جلهات �حلكومية �شالحية �إجر�ء �ملناقالت �ملالية 
�لأول.  �لباب  عد�   100% بن�شبة  �لو�حد  �لن�شاط  وبنود  �أب��و�ب  بني 
حالت  يف  �ل�شارقة  لإم���ارة  �لتنفيذي  للمجل�س  ف��اإن  للقانون  ووف��ق��اً 
�ل��و�ردة يف  �مل�شروفات غري  ب�شاأن  �لالزمة  �لقر�ر�ت  �إ�شد�ر  �ل�شرورة 
�ملو�زنة �لعامة، �أو �لنقل من باب �إىل �أبو�ب �أخرى من �ملو�زنة �لعامة 
يناير  �أول  �عتبار�ً من  �لقانون  �ملالية. وُيعمل بهذ�  �ل�شنة  خالل هذه 

�لر�شمية. �جلريدة  يف  وين�شر  2020م، 

ح�كم ال�ش�رقة يعتمد املوازنة الأكرب ت�ريخي� يف الإم�رة للع�م 2020 بقيمة 29.1 ملي�ر درهم
•• ال�شارقة -وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �ع��ت��م��د 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل����دك����ت����ور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
ح���اك���م �ل�������ش���ارق���ة �أم�������س �مل���و�زن���ة 
نفقات  ب��اإج��م��ايل  ل��الإم��ارة  �لعامة 
دره���م  م��ل��ي��ار   29،1 ن��ح��و  ب��ل��غ��ت 
�ملتوقع  �لن���ف���اق  ح��ج��م  وب��ن��م��و يف 
مقارنة  ب��امل��ائ��ة   2 ق��دره��ا  بن�شبة 

مبو�زنة عام 2019.
ب���ن �شعود  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  وق�����ال 
�ملالية  د�ئ������رة  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�ملنا�شبة  بهذه  بال�شارقة  �ملركزية 
تبنت  ل��الم��ارة  �لعامة  �مل��و�زن��ة  �إن 
و�لأولويات  �لأه���د�ف  من  �لعديد 
�لتي  و�مل����ال����ي����ة  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�ل�شامية  �ل���ت���وج���ي���ه���ات  ع��ك�����ش��ت 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �ل�شمو  ل�شاحب 
وروؤيته �ل�شاملة و�ملتجددة وكذلك 
�لتنفيذي  �مل���ج���ل�������س  ت����وج����ه����ات 
لد�ئرة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  و�ل���روؤي���ة 
�ل��ت��ي تعمل على  �مل��رك��زي��ة  �مل��ال��ي��ة 
حتقيق �أعلى م�شتويات �ل�شتد�مة 
�ملالية  �مل���و�رد  �إد�رة  وك��ف��اءة  �ملالية 
�جلهات  ق���در�ت  ودع���م  �حلكومية 
�خلدمات  ت���ق���دمي  يف  �حل��ك��وم��ي��ة 
حددتها  موؤ�شر�ت  وفق  �حلكومية 
حكومة  يف  �ملطبقة  �لأد�ء  م��و�زن��ة 

�ل�شارقة.
�شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  و�أ���ش��اف 
لهذ�  �لعامة  �مل��و�زن��ة  �أن  �لقا�شمي 
تاريخ  يف  �لأك�������رب  ت��ع��ت��رب  �ل����ع����ام 
�لمارة وتبنت �أولويات ��شرت�يجية 
�لمارة  �قت�شاد  حتفيز  جم��ال  يف 
و�ملتطلبات �لتنموية و�لجتماعية 
�لنمو  م���ع���دلت  ل�����ش��م��ان حت��ق��ي��ق 
�لق����ت���������ش����ادي �ل����ت����ي ت�������ش���اه���م يف 
�ل�شارقة على �خلارطة  دور  تعزيز 
و�لعاملية  �لقليمية  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�ملايل  �ل�شتقر�ر  حتقيق  و�شمان 
�لتناف�شية  م�����ش��ت��وى  وحت�������ش���ني 
لالإمارة من خالل تقدمي خدمات 

م��ال��ي��ة و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة مم���ي���زة و 
�لبيئة  ت���وف���ري  م�����ش��ت��وى  ت���ر�ع���ي 
�ملحليني  للم�شتثمرين  �جل��ذ�ب��ة 
�لبيئة  وت������وف������ري  و�ل������دول������ي������ني 
خمتلفة  جم�����الت  يف  �ل�����ش��ي��اح��ي��ة 
منها �ل�شياحة �لثقافية و�لرت�ثية 
و�لرتفيهية  و�لعلمية  و�لعالجية 
و�ملوؤ�شر�ت  �مل��ع��ط��ي��ات  ت��ك��ون  و�أن 
�ملعايري  ���ش��م��ن  ك���اف���ة  �ل��ن��ت��ائ��ج  و 
معدلت  حيث  من  �لدولية  �ملالية 
�لقطاعي  �لإن����ف����اق  و  �ل��ت�����ش��خ��م 
�لكلي  �لقت�شاد  م��وؤ���ش��ر�ت  وبقية 
�شيا�شات  �أط���ر  ت��ع��زي��ز  ج��ان��ب  �إىل 
�شبط وتر�شيد �لنفاق �حلكومي.

�شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  و�أو���ش��ح 
�لتوجه  تعزز  �ملو�زنة  �أن  �لقا�شمي 
لتطوير  ل��الم��ارة  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
�ل���ب���ن���ي���ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة يف �مل�����ر�ف�����ق و 
و�ملحافظة  �حل���ي���وي���ة  �مل����ج����الت 
�لعامة  �ل�����ش��ح��ة  و  �ل��ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
و ت��و���ش��ي��ع �ل��رق��ع��ة �خل�������ش���ر�ء يف 
�لبيئة  دع���ائ���م  و�إر������ش�����اء  �لم�������ارة 
وتطوير  �ل���و�ع���دة  �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة 
جم������الت �ل����ش���ت���ث���م���ار يف �مل������و�رد 
�لتوظيف  فر�س  وزي��ادة  �لب�شرية 
و�ل���ت���ي مت��ث��ل �إح������دى �لأول����وي����ات 
�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل�شارقة و�لعمل �جلاد على  حاكم 
�ملنا�شبة  �لتنظيمية  �لبيئة  تهيئة 
لهم بغر�س �لبد�ع و�لبتكار وذلك 
من خالل دعم �جلهات �حلكومية 
�لتمويل  متطلبات  وتوفري  ماليا 
قدر�تها  ل��ت��ع��زي��ز  ك��اف��ة  �ل���الزم���ة 
وم�شاريعها  م��ب��ادر�ت��ه��ا  تنفيذ  يف 

�ل�شرت�تيجية و�لت�شغيلية.
ت�شمن  �مل�����و�زن�����ة  �أن  �إىل  ون������وه 
�ملميزة  �خل��دم��ات  �أف�����ش��ل  حتقيق 
و�مل��ق��ي��م��ني يف جميع  ل��ل��م��و�ط��ن��ني 
�أف�شل  �مل��ج��الت �حل��ي��ات��ي��ة ووف���ق 
�مل��ع��اي��ري و�مل��م��ار���ش��ات �ل��ت��ي حتقق 
للمجتمع  و�ل�������ش���ع���ادة  �ل��رف��اه��ي��ة 
حيث �أ�شبح لل�شارقة مكانة مميزة 
�لثقافية  �ل��ع��امل��ي��ة  �خل��ارط��ة  ع��ل��ى 

 23/ ن�شبة  �ملو�زنة  هذه  ولت�شكل 
�أما   .. �لعامة  �ملو�زنة  من  باملائة/ 
م��و�زن��ة �ل��دع��م و�مل�����ش��اع��د�ت فقد 
من   / ب��امل��ائ��ة   13  / ن��ح��و  �شكلت 
 3/ بن�شبة  لتزد�د  �لعامة  �مل��و�زن��ة 
مقارنة   2020 ع���ام  يف  ب��امل��ائ��ة/ 
�شكلت  ح�����ني  يف   2019 ب����ع����ام 
م�����و�زن�����ة ت�������ش���دي���د�ت �ل���ق���رو����س 
ب��امل��ائ��ة/ من  ن�شبة /6  وف��و�ئ��ده��ا 
لعام  �ل���ع���ام���ة  �مل�����و�زن�����ة  �ج����م����ايل 
 19/ م��ق��د�ره��ا  ب���زي���ادة   2020
باملائة / عن مو�زنة 2019 وهذ� 
ي��ع��زز م��ن ق���درة �حل��ك��وم��ة ويوؤكد 
متانة �ملالءة �ملالية لها يف ت�شديد 

�لتز�ماتها كافة .
و ب�����ش��ك��ل ع���ام و م���ن �أج����ل متكني 
�أهد�فها  حت��ق��ي��ق  م���ن  �حل���ك���وم���ة 
وم�����ب�����ادر�ت�����ه�����ا �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
و�لت�شغيلية فقد عملت د�ئرة �ملالية 
على تعزيز �ل�شتقر�ر و�ل�شتد�مة 
�ملالية للحكومة و�لعمل على زيادة 
باملائة   2 بن�شبة  �لن��ف��اق  م�شتوى 
�جلهات  م��ت��ط��ل��ب��ات  ب��ذل��ك  لتلبي 
قدرتها  وحت�������ش���ني  �حل���ك���وم���ي���ة 
�لتنمية  متطلبات  م��و�ج��ه��ة  على 
�شبط  موؤ�شر�ت  م�شتوى  وتطوير 

وتر�شيد �لنفاق �حلكومي.
�لد�ري  �لت�شنيف  �شعيد  على  و 
للمو�زنة �لعامة حلكومة �ل�شارقة 
�حلكومية  �جلهات  مو�زنة  خا�شة 
" فقد  �مل�شتقلة  �لهيئات  وم��و�زن��ة 
�ملحافظة  �ملالية على  د�ئ��رة  عملت 
بالتن�شيق مع هذه �جلهات على  و 
�ملو�زنات  لهذه  �لن�شبية  �لأه��م��ي��ة 
 2020-2019 �ل�شنتني  خ��الل 
لت�شكل مو�زنة �جلهات �حلكومية 
 2020 ل���ع���ام  ب���امل���ائ���ة   67 ن��ح��و 
وب���زي���ادة م��ق��د�ره��ا 5 ب��امل��ائ��ة عن 
�شكلت  ح���ني  يف   2019 م���و�زن���ة 
مو�زنة �لهيئات �مل�شتقلة نحو 33 

باملائة لعام 2020.
على  �مل��و�زن��ة  تبويب  عملية  وتعد 
�لقت�شادية  �ل��ق��ط��اع��ات  �أ����ش���ا����س 

هذه  على  ح�شولها  و�أن  و�لعلمية 
للروؤية  نتيجة  ه��و  �ملميزة  �ملكانة 
�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�ل�����ش��ارق��ة وق��ي��ادت��ه لعملية  ح��اك��م 
�لبناء بطريقة تر�كمية وم�شتمرة 
�ل�����ش��ارق��ة ع��ا���ش��م��ة عاملية  ل��ت��ك��ون 
�لإجناز�ت  من  ذلك  وغري  للكتاب 

�لتي نفتخر فيها جميعا .
من جانبه �أكد �شعادة وليد �ل�شايغ 
�ملدير �لعام لد�ئرة �ملالية �ملركزية 
عملت   2020 ع����ام  م����و�زن����ة  �أن 
�إط����ار ع��م��ل��ي لتنفيذ  ع��ل��ى ت��وف��ري 
�شاحب  و�أول�������وي�������ات  ت���وج���ي���ه���ات 
تكون  �أن  �ل�شارقة يف  �ل�شمو حاكم 
�ل�شرت�تيجية  �لأد�ة  �ملو�زنة  هذه 
��شرت�تيجية  و  روؤي��ة  �لتي ترتجم 
ع�شري  مب���ن���ظ���ور  و  �حل����ك����وم����ة 
عملية  ف�������اإن  ع���ل���ي���ه  و  وم���ت���ط���ور 
�مل���و�زن���ة مت يف ���ش��وء �طار  �إع�����د�د 
�إ�شافة  �لأج����ل  م��ت��و���ش��ط  �لن���ف���اق 
�لعامة لالمارة  �مل��و�زن��ة  رب��ط  �إىل 
بالعديد من �ملوؤ�شر�ت �لقت�شادية 
و�لجتماعية ومنها زيادة م�شتوى 
وتقدمي  �لق���ت�������ش���ادي  �ل��ت��ح��ف��ي��ز 
فر�س  وتوفري  �لجتماعي  �لدعم 
لتنعم  �مل���الئ���م  و�ل�����ش��ك��ن  �ل��ع��م��ل 
و�لطمئنان  بال�شتقر�ر  �لعو�ئل 
�أكد عليها  و�لتكاتف �لإ�شري �لتي 
يف  �ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب 
هاج�شا  متثل  و�لتي  منا�شبة  �أكر 
لتحقيق  ���ش��ع��ي��ه  �إط�����ار  يف  ل�����ش��م��وه 
�لد�ئم  و �لزده��ار  �لرغيد  �لعي�س 
�أر�س  على  و�ملقيمني  للمو�طنني 

�لإمارة �لبا�شمة.
�ملو�زنة  �أن  �إىل  �ل�����ش��اي��غ  و�أ����ش���ار 
�جلارية �شكلت نحو /59 باملائة/ 
من �ملو�زنة �لعامة لعام 2020 و 
ب��زي��ادة م��ق��د�ره��ا /4 ب��امل��ائ��ة/ عن 
��شتمرت  ف��ي��م��ا   2019 م���و�زن���ة 
�مل�شاريع  مو�زنة  دعم  يف  �حلكومة 
�ل�شتمر�رية  ل�شمان  �لر�أ�شمالية 
على  �لن��ف��اق  �حتياجات  تلبية  يف 
 2020 ع�����ام  يف  �مل�������ش���اري���ع  ه�����ذه 

�لتي  �لأدو�ت  �أه�����م  م���ن  و�ح������دة 
�ل�شرت�تيجي  �ل���ت���وج���ه  ت��ع��ك�����س 
للحكومة فقد �حتل قطاع �لتنمية 
باملائة   36 ن�����ش��ب��ة  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لعامة لعام  �مل��و�زن��ة  �ج��م��ايل  م��ن 
�لهتمام  يعك�س  وه����ذ�   2020
تطوير  يف  للحكومة  �ل�شتثنائي 
�ل���ب���ي���ئ���ة �لق���ت�������ش���ادي���ة ل����الم����ارة 
�مل�شتثمرين  ج���ذب  ع��ل��ى  و�ل��ع��م��ل 
و�لتحفيز  �لنمو  �جتاهات  وتعزيز 

�لقت�شادي وتناف�شية �لمارة.
يف حني ياأتي قطاع �لبنية �لتحتية 
�ل���ث���ان���ي���ة يف �لأه���م���ي���ة  ب���امل���رت���ب���ة 
�لن�شبية فقد �شكل نحو 33 باملائة 
�لعامة لعام  �مل��و�زن��ة  �ج��م��ايل  م��ن 
مقد�رها  زي���ادة  ليحقق   2020
10 باملائة يف عام 2020 مقارنة 

بعام 2019 .
�أما قطاع �لتنمية �لجتماعية ففي 
�لوقت �لذي �شكلت �أهميتة �لن�شبية 
�جمايل  م����ن  ب���امل���ائ���ة   24 ن���ح���و 
فقد   2020 لعام  �لعامة  �ملو�زنة 
ح��ق��ق ه����ذ� �ل��ق��ط��اع ن�����ش��ب��ة زي����ادة 
عام  مو�زنة  عن  باملائة   1 مقد�ها 
2019 ما يعك�س حجم وم�شتوى 
�لهتمام بهذ� �لقطاع بعدما �حتل 
�مل��رت��ب��ة �ل��ث��ال��ث��ة وذل����ك م���ن �أجل 
�أف�����ش��ل �خل��دم��ات و�لدعم  ت��وف��ري 
و�ملقيمني  للمو�طنني  و�مل�شاعد�ت 
يف �لم��ارة يف حني �شكلت �لأهمية 
�حلكومية  �لد�رة  لقطاع  �لن�شبية 
و �لأمن و �ل�شالمة نحو 7 باملائة 
�لعامة لعام  �مل��و�زن��ة  �ج��م��ايل  م��ن 

.  2020
عنا�شر  حت��ل��ي��ل  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى  و 
�ملو�زنة �جلارية لعام 2020 فقد 
ن�شبة  �لأج����ور  و  �ل���رو�ت���ب  �شكلت 
�ملو�زنة  �ج��م��ايل  م��ن  ب��امل��ائ��ة   44
 5 بزيادة   2020 لعام  �لت�شغيلية 
2019 يف حني  ع���ام  ع��ن  ب��امل��ائ��ة 
�شكلت �مل�شروفات �لت�شغيلية ن�شبة 
وبن�شبة   2020 لعام  باملائة   51
 2019 5 باملائة عن مو�زنة  منو 

�لر�أ�شمالية  �مل�������ش���روف���ات  �أم�����ا   .
ف��ق��د ���ش��ك��ل��ت ن��ح��و 4 ب���امل���ائ���ة من 
 2019 ل��ع��ام  �لت�شغيلية  �مل��و�زن��ة 
�ملو�زنة  حققت  ف��ق��د  ع���ام  وب�شكل 
 4 مقد�رها  منو  ن�شبة  �لت�شغيلية 
بعام  مقارنة   2020 لعام  باملائة 
موؤ�شر�ت  �أي�����ش��ا  وه����ذه   2020
بتعزيز  �حل��ك��وم��ة  �ه��ت��م��ام  تعك�س 
�حلكومية  للجهات  �ملالية  �لقدرة 
�ل�شرت�تيجية  �أه��د�ف��ه��ا  لتحقيق 

و�لت�شغيلية.
�لعامة  �لي������ر�د�ت  �شعيد  ع��ل��ى  و 
للحكومة ففي �لوقت �لذي ت�شكل 
فيه هذه �لير�د�ت �مل�شدر �لرئي�شي 
�ل��ع��ام��ة �هتمت  �مل���و�زن���ة  ل��ت��م��وي��ل 
��شتثنائية  ب��ط��ري��ق��ة  �حل���ك���وم���ة 
وحت�شني  �لي�����ر�د�ت  ه���ذه  بتنمية 
�لأدو�ت  وتطوير  �لتح�شيل  كفاءة 
�لتي  و�لذكية  �لتقنية  و�لأ�شاليب 

تعزز هذه �لتوجه .
�لير�د�ت  �جتاهات  حتليل  وب�شاأن 
�ل���ع���ام���ة ف��ق��د ���ش��ك��ل��ت �لإي��������ر�د�ت 
من  باملائة   74 ن�شبة  �لت�شغيلية 
�إج���م���ايل م���و�زن���ة �لي������ر�د�ت لعام 
ن�شبة  ب���ل���غ���ت  ح�����ني  يف   2020
باملائة   11 �لر�أ�شمالية  �لإي���ر�د�ت 
لعام 2020 و�لير�د�ت �ل�شريبية 
جمموع  م����ن  ب���امل���ائ���ة   10 ن���ح���و 
ذ�ته  وب��الجت��اه  �لعامة  �لي����ر�د�ت 
ن�شبة  �جلمركية  �لإي���ر�د�ت  �شكلت 

�لنفط و �لغاز  �إير�د�ت  و  باملائة   4
نحو 1 باملائة من �جمايل مو�زنة 

�لإير�د�ت لعام 2020 .
�لإي������ر�د�ت  حت��ل��ي��ل  �شعيد  ع��ل��ى  و 
للجهات  �لإد�ري  �لت�شنيف  وف��ق 
فقد  �ل�شارقة  �إم��ارة  يف  �حلكومية 
لإير�د�ت  �لن�شبية  �لأهمية  بلغت 
�جلهات �حلكومية نحو 51 باملائة 
م���ن جم���م���وع م���و�زن���ة �لإي�������ر�د�ت 
�لن�شبية  �لأه����م����ي����ة  ب��ل��غ��ت  ح����ني 
نحو  �مل�شتقلة  �لهيئات  لإي�����ر�د�ت 
مو�زنة  �إج��م��ايل  م��ن  باملائة   49
و�لتي  �لعامة للحكومة  �لي��ر�د�ت 
باملائة   1 م����ق����د�رة  من����و�  ح��ق��ق��ت 
2019 . و مبنا�شبة  مقارنة بعام 
�إع��ت��م��اد م��و�زن��ة �لإم����ارة مبر�شوم 
من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 

عن  �ملركزية  �ملالية  د�ئ��رة  �أع��رب��ت 
�لد�عمة  للجهود  تقديرها  ف��ائ��ق 
�جلهات  ب��ذل��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  و�مل���م���ي���زة 
�ملو�زنة  �جن��از  يف  كافة  �حلكومية 
وتقدميها  ق��ي��ا���ش��ي��ة  ف���رتة  خ���الل 
و�مل�شاندة  �ل���دع���م  �أن������و�ع  جل��م��ي��ع 
ل���د�ئ���رة �مل��ال��ي��ة �مل���رك���زي���ة وب����ذ�ت 
�لوقت فاإن �لد�ئرة تقدم �شكرها و 
تقديرها ل�شمو �ل�شيخ �شلطان بن 
ويل  �لقا�شمي  �شلطان  بن  حممد 
رئي�س  �ل�شارقة  حاكم  ونائب  عهد 
�ملجل�س �لتنفيذي و�أع�شاء �ملجل�س 
�لتنفيذي ملا قدموه من توجيهات 
�عد�د  ف��رتة  طيلة  ومتابعة  ودع��م 
لعام  ل����الم����ارة  �ل���ع���ام���ة  �مل�����و�زن�����ة 
لرئي�س  �ل�شكر  وك��ذل��ك   2020
�ل�شت�شاري  �مل��ج��ل�����س  و�أع�������ش���اء 
�لقيمة  وتو�شياتهم  ملقرتحاتهم 

و�ليجابية.

اإدارة الت�شنيف وقيد املهن حتقق اإجنازات مميزة حتى نهاية العام 2019

بلدية مدينة اأبوظبي ت�شجل 3128 مهند�شً� �شمن نظ�م الت�شنيف وقيد املهن.. واأمتتة جميع اخلدم�ت 
•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ح���ق���ق���ت 
خالل �لعام �ملا�شي 2019 �لعديد 
�إد�رة  �شعيد  ع��ل��ى  �لإجن������از�ت  م��ن 
�لذي  �لأم��ر  �ملهن،  وقيد  �لت�شنيف 
�نعك�س �إيجابيا على �رتفاع م�شتوى 
من  و�مل�شتفيدين  �ملتعاملني  ر���ش��ا 

خدمات �لبلدية.
�إد�رة  �أجن�����زت  �لإط������ار  ه����ذ�  ���ش��م��ن 
– قطاع  �مل���ه���ن  وق���ي���د  �ل��ت�����ش��ن��ي��ف 
�ملا�شي  �لعام  خ��الل  �مل��دن  تخطيط 
لت�شريعات  �ل��ت��ح�����ش��ي��ن��ي  �مل�������ش���روع 
و�لذي  �ملهند�شني  وقيد  �لت�شنيف 
�لفنية،  �ل���ك���و�در  م�����ش��روع  ت�����ش��م��ن 
وحتديث  �لتطويرية،  و�لت�شريعات 
و�لت�شنيف  �ل���ق���ي���د  ت�������ش���ري���ع���ات 
د�ئرة  يف  �ملخت�شني  م��ع  بالتن�شيق 

�لبلديات و�لنقل.
 100% ن�شبة  �لإد�رة  حققت  كما 
�لتح�شينية  �خل���ط���ة  �إجن�������از  م����ن 
�شاملة:  �ملهند�شني،  قيد  خل��دم��ات 
معلومات،  ع��ل��ى  �حل�������ش���ول  ط��ل��ب 
مهند�شني،  ق��ي��د  ت��ع��دي��ل  وخ���دم���ة 
وخدمة قيد مهند�س لأول مرة، كما 
مل�شفوفة   100% بن�شبة  �متثلت 

�حل�����ش��ول على م��ع��ل��وم��ات  98 % 
مهند�س  ق��ي��د  ت��ع��دي��ل  وط���ل���ب���ات   ،
قيد  ت�����ش��ج��ي��ل  ط��ل��ب��ات  و   ،95%

مهند�س جديد لأول 95 %.
�أن�شطة   9 �لبلدية  ��شتحدثت  كما 
و�ل�شت�شاريني  للمقاولني  مهنية 
�لتنمية  د�ئ��������رة  م����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
ك���ف���اءة قطاع  ل���رف���ع  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لعقد  و�إجن������از  و�لإن�������ش���اء،  �ل��ب��ن��اء 
�مل��وح��د ل��ل��م�����ش��اري��ع، و�أمت���ت���ة جميع 
خدمات �إد�رة �لت�شنيف وقيد �ملهن.

�إجن��از معامالت فئات  وعلى �شعيد 
ومكاتب  �مل��ق��اولت  �شركات  ت�شنيف 
للعام  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة  �ل����ش���ت�������ش���ار�ت 
�لإجن����از  ح��ج��م  ب��ل��غ  ف��ق��د   2019
�ل�شت�شاريني  معامالت  بخ�شو�س 
135 معاملة  758 معاملة، منها 
جتديد،  م��ع��ام��ل��ة  و540  ت��ع��دي��ل، 
مرة  لأول  ت�شنيف  م��ع��ام��ل��ة  و83 
�ملقاولني  م��ع��ام��الت  ت��ت��وزع  بينما   ،
معاملة   1867 ع���دده���ا  و�ل���ب���ال���غ 
معاملة   217 ع���ل���ى  ل��ل��م��ق��اول��ني 
و373  جت��دي��د،  و1277  ت��ع��دي��ل، 

ت�شنيف �أول مرة.  
�ملقيدين  �ملهند�شني  ع���دد  ب��ل��غ  ك��م��ا 

3128 مهند�شا.

نظام  يف  �مل���ه���ن���د����ش���ني  ق���ي���د  ن����ظ����ام 
)�شمارت هب) ومن هذه �خلدمات: 
لأول  جديد  مهند�س  قيد  ت�شجيل 
، جتديد قيد مهند�س، تعديل  مرة 
مهند�س،  قيد  تعليق  مهند�س،  قيد 
طلب �حل�شول على معلومات، طلب 
موعد مع مهند�س، طلب تظلم من 
�ل�شهاد�ت  �إ����ش���د�ر  م��ه��ن��د���س،  ق��ب��ل 
�لقيد  �ملعتمدة للمهند�شني، متديد 

�ل�شالحيات.
عمل  ور����ش���ة   14 �لإد�رة  ون��ظ��م��ت 
�لبلدي  �لنظام  يف  �ملعنية  ل���الإد�ر�ت 
للتوعية  �ل�شرت�تيجيني  و�ل�شركاء 
با�شرت�طات ومتطلبات �لت�شجيل يف 

نظام قيد �ملهند�شني.
ك��م��ا ح��ر���ش��ت �ل��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى توعية 
�لتو��شل  م��و�ق��ع  ع��رب  �مل��ه��ن��د���ش��ني 
�لجتماعي، وتفعيل جميع خدمات 

�ملهند�س  قيد  نقل  ملهند�س،  �مل��وؤق��ت 
من موؤقت �إىل د�ئم .

وقيد  �ل��ت�����ش��ن��ي��ف  �إد�رة  جن��ح��ت  و 
�مل�شتهدفات  حتقيق  يف  �ملهند�شني 
حيث  �لأد�ء  مب���وؤ����ش���ر�ت  �خل��ا���ش��ة 
�إجناز طلبات ت�شنيف  ن�شبة  و�شلت 
�ملحدد  �لوقت  �شمن  �ل�شت�شاريني 
وطلبات   ،  100% ع��م��ل  �أي����ام   5
ت�شنيف �ملقاولني 98 %، وطلبات 

جمعية عجم�ن التع�ونية لل�شي�دين
دعوة حل�شور اجتماع 

اجلمعية العمومية العادية
ي�شر جمل�س �لإد�رة دعوة �ل�شادة/ �مل�شاهمني حل�شور �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية 
يف متام �ل�شاعة  �خلام�شة م�شاًء يوم �ل�شبت �ملو�فق 2020/1/25 يف جمل�س �ل�شيادين 
مب�شريف عند مو�قف �لطر�د�ت ، ويف حال عدم �كتمال �لن�شاب �لقانوين وهو �أغلبية 
�شاعة من �لجتماع �لول  تاأجيل �لجتماع �ىل �جتماع �خر يعقد بعد  �شيتم  �لأع�شاء 
�لأقل  �أو خم�شة ع�شر ع�شو� على  �لأع�شاء  �لن�شاب هو ع�شر عدد  �ملكان ويكون  بنف�س 

وذلك للنظر يف جدول �لأعمال �لتايل : 
1- �لت�شديق على حم�شر �جلل�شة �ل�شابقة للجمعية �لعمومية للعام 2018

2- �لت�شديق على تقرير جمل�س �لإد�رة عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2019/12/31 . 

3- �لت�شديق على تقرير مدقق �حل�شابات للعام �ملنتهي يف 2019/12/31 م .

4- مناق�شة �مليز�نية �لعمومية و�حل�شابات �خلتامية و�لت�شديق عليها وعلى ن�شب توزيع 

�لرباح �ملقرتحة من جمل�س �لد�رة عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2019/12/31 و�شوف 
تبقى �حل�شابات معرو�شة يف مقر �جلمعية �لرئي�شي ملدة ��شبوعني قبل موعد �لجتماع 

ملن يرغب يف �لطالع عليها من �لع�شاء 
5- �إبر�ء ذمة �ع�شاء جمل�س �لإد�رة عن �عمالهم خالل �ل�شنة �ملنتهية يف 2019/12/31

6- �إبر�ء ذمة �ل�شادة مدققي �حل�شابات عن �عمالهم خالل �ل�شنة �ملنتهية يف 2019/12/31

7- تعيني مر�قب �حل�شابات وحتديد مكافاته لعام 2020.

يجوز لكل م�شاهم �أن يوكل عنه غريه من �مل�شاهمني حل�شور �لجتماع بتوكيل ر�شمي 
م�شدق من كاتب �لعدل �و ��شطحاب بطاقة ع�شوية �ملنوب عنه لثبات �لنابة - على 

�نه ليجوز �أن ينوب م�شاهم عن �أكر من �شخ�س . لال�شتف�شار هاتف : 067444844
املدير العام /   يو�شف �شعيد ال�شام�شي  
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة اأبوظبي تنقذ 32 �شخ�ش� حم�شورين و25 �شي�رة ب�لأودية ب�لعني 

•• اأبوظبي-الفجر:

نفذ فريق �لإنقاذ يف �مل�شطحات �ملائية بالعني �لتابع ملديرية 
�إنقاذ  �أبوظبي عمليات  �لعامة يف �شرطة  �لطو�رئ و�ل�شالمة 
�ملائية بالتعاون مع �ل�شركاء  خمتلفة يف �لأودية و�مل�شطحات 
�ل�شرت�تيجيني بلدية منطقة �لعني و �شركة �لعني للتوزيع 
17 �شخ�شا  �إنقاذ  ، حيث قامت بعملية  �ملدين  �لدفاع  و�إد�رة 
�أ�شخا�س يف و�دي   8 ب��و�دي �شاع و  حا�شرتهم مياه �لأمطار 
غ�شابة ، 25 مركبة يف م�شمار �لدر�جات �لهو�ئية بالبطني 
�مل��ق��ام، وهم  ب��و�دي  �أ�شخا�س   7 �إن��ق��اذ  �لعمليات  �شملت  كما   ،
بحالة جيدة حيث كانو� يق�شون �أوقاتهم بال�شتمتاع باأجو�ء 

هطول �لأمطار. 
�ملائية تلقى ثالث بالغات  �مل�شطحات  �لإنقاذ يف  وكان فريق 
مع  �شريعة  ��شتجابة  يف  وتعامل  �شاع   ب��و�دي  �أم�س  متفرقة 
�لبالغات و�إنقاذ �ملح�شورين بالو�دي ونقلهم �إىل �أماكن �آمنة 
وتقدمي �لرعاية �لطبية �لأولية كما نفذت قر�بة 93 مهمة 

�إ�شعافية خمتلفة 
�إىل �لبتعاد عن  �ملو�طنني و�ملقيمني  �أبوظبي  و دعت �شرطة 
و�إر�شاد�ت  بتعليمات  و�لتقيد  �مل��ي��اه  جتمع  و�أم��اك��ن  �لأودي����ة 
�ل�شالمة نتيجة ��شتمر�ر �لتقلبات �جلوية ، وجتنب �لقرت�ب 
�ملك�شوفة و  ، و �لأماكن  �لتمديد�ت �لكهربائية  من خطوط  

�لقريبة من �لأ�شجار �أثناء هطول �لأمطار

اأطلقه جمل�س الوزراء لتعزيز تكامل عمل اجلهات الحتادية واملحلية 

مرمي املهريي : جمل�س الإم�رات لالأمن الغذائي يعزز حوكمة ملف الغذاء بني اجله�ت املعنية ب�لدولة
واحلكومية والقطاع اخلا�س وكل اأفراد املجتمع الحتادية  اجلهات  ت�شم  م�شرتكة  م�شوؤولية  الغذائي  الأمن  منظومة  • تطبيق 

•• دبي-وام:

�أك����دت م��ع��ايل م���رمي ب��ن��ت حممد 
دولة  وزي��رة  �ملهريي  �شعيد ح��ارب 
جمل�س  ق��ر�ر  �أن  �لغذ�ئي  ل��الأم��ن 
�لإمار�ت  بت�شكيل جمل�س  �ل��وزر�ء 
�ل���غ���ذ�ئ���ي مي���ث���ل خطوة  ل����الأم����ن 
حوكمة  منظومة  لتعزيز  �أ�شا�شية 
�لغذ�ئي بني خمتلف  �لأم��ن  ملف 
وحتقيق  �ل������دول������ة،  يف  �جل����ه����ات 
م�������ش���ت���ه���دف���ات �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 

�لوطنية لالأمن �لغذ�ئي.
�ملهريي  وت���رت�أ����س م��ع��ايل م���رمي 
جمل�س �لإمار�ت لالأمن �لغذ�ئي، 
وتتاألف ع�شويته من ممثلني عن 
�لبيئة  ووز�رة  �لق��ت�����ش��اد،  وز�رة 
�لطاقة  ووز�رة  �مل��ن��اخ��ي،  و�لتغري 
و�ل�شناعة، ووز�رة �ل�شحة ووقاية 
�ملجتمع، ووز�رة �لرتبية و�لتعليم، 
�لطو�رئ  لإد�رة  �لوطنية  و�لهيئة 
و�لأزم����ات و�ل��ك��و�رث، �إ���ش��اف��ة �إىل 
�حلكومية  �جل��ه��ات  يف  م�شوؤولني 
وقالت  �لإم�������������ار�ت.  خم���ت���ل���ف  يف 
�إن جمل�س  معايل مرمي �ملهريي: 
يج�شد  �لغذ�ئي  لالأمن  �لإم���ار�ت 
�لر�مية  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة  روؤي����ة 
قائم  م��ل��م��و���س  دور  �إح������د�ث  �إىل 
ع��ل��ى �ل��ت��ع��اون ب��ني ج��م��ي��ع هيئات 

�ملقبلة لتحقيق �أف�شل �لنتائج.
لالأمن  �لإم����ار�ت  جمل�س  ويعمل 
�ل�����غ�����ذ�ئ�����ي وف�������ق �آل������ي������ة ت����ر�ع����ي 
�إد�رة  يف  �مل�������ش���رتك���ة  �ل���ت���وج���ه���ات 
م���ن���ظ���وم���ة �لأم���������ن �ل����غ����ذ�ئ����ي يف 
�لدولة، �لتي تتمثل يف �لأمن �ملائي 
و�أمن �لطاقة، و�لطو�رئ و�لأزمات 
و�لإنتاج  �ل�شرت�تيجي،  و�ملخزون 
�لغذ�ء،  و�شالمة  �ملحلي  �ل��زر�ع��ي 
وتنويع  �خل����ارج����ي،  و�ل���ش��ت��ث��م��ار 

م�شادر �ل�شتري�د، و�لتغذية.
ويعد �ملجل�س �جلهة �ملركزية �ملعنية 
�ل�شرت�تيجية  ت��ن��ف��ي��ذ  مب��ت��اب��ع��ة 
�ل��وط��ن��ي��ة ل���الأم���ن �ل���غ���ذ�ئ���ي مع 
مهام  وتت�شمن  �مل��ع��ن��ي��ة،  �جل��ه��ات 
تنفيذ  ع��ل��ى  �لإ������ش�����ر�ف  �مل��ج��ل�����س 
�ل�شرت�تيجية  و�أه������د�ف  خ��ط��ط 
�أه������������د�ف   5 ت����ت���������ش����م����ن  �ل������ت������ي 
جتارة  ت�شهيل  ه��ي:  ��شرت�تيجية 
وت��ن��وي��ع م�شادر  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل���غ���ذ�ء 
�إن��ت��اج حملي  �ل���ش��ت��ري�د، وتطوير 
بالتكنولوجيا  مم��ك��ن  م�����ش��ت��د�م 
ل��ك��ام��ل ���ش��ل�����ش��ة �ل��ق��ي��م��ة، و�حل���د 
م��ن ف��ق��د وه���در �ل���غ���ذ�ء، و�شمان 
����ش���الم���ة �ل����غ����ذ�ء وحت�������ش���ني نظم 
ملو�جهة  �لقدرة  وتعزيز  �لتغذية، 
�ملخاطر و�لأزمات �ملتعلقة بالأمن 

�لغذ�ئي.

�إد�رة  ب��ه��دف  �ل��دول��ة  وم��وؤ���ش�����ش��ات 
�لأمثل،  �لنحو  على  �ل��غ��ذ�ء  ملف 
هذ�  لإد�رة  مركزية  من�شة  وخلق 
و�شمان  وف��ع��ال��ي��ة  ب��ك��ف��اءة  �مل���ل���ف 
ت��ن��ف��ي��ذ خ���ط���و�ت���ه يف �إط������ار روؤي����ة 
وت�شع  �لتحديات  حتدد  م�شرتكة 
�أر�س  ع��ل��ى  ل��ه��ا  �لعملية  �حل��ل��ول 
تطبيق  �أن  �إىل  م�����ش��رية  �ل���و�ق���ع، 
وتوفري  �لغذ�ئي  �لأم��ن  منظومة 
منا�شبة  ب��اأ���ش��ع��ار  �ل�شحي  �ل��غ��ذ�ء 
يف كل �لأوق��ات مبا يف ذلك �أوقات 
�ل����ط����و�رئ و�لأزم�������ات ل��ك��ل �أف����ر�د 
م�شرتكة  م�����ش��وؤول��ي��ة  ه��و  �ملجتمع 
�لحتادية  �حلكومية  �جلهات  بني 
وكل  �خل��ا���س،  و�ل��ق��ط��اع  و�ملحلية 
تفعيل  يتطلب  ما  �ملجتمع،  �أف��ر�د 
ي�����ش��رف عليها  م��ن��ظ��وم��ة وط��ن��ي��ة 
حيوياً  دور�ً  �شيلعب  �لذي  �ملجل�س 
و�لخت�شا�شات  �لأدو�ر  توزيع  يف 
وحتقيق  �جل��ه��ود  تناغم  و���ش��م��ان 
�ل��ن��ج��اح��ات و�لإجن�������از�ت يف ملف 

�لأمن �لغذ�ئي �لوطني.
تطبيق  �إن  م��ع��ال��ي��ه��ا:  و�أ����ش���اف���ت 
منظومة �حلوكمة لالأمن �لغذ�ئي 
�ملجل�س  خ�������الل  م�����ن  �ل����وط����ن����ي 
من  �ل��ع��دي��د  حتقيق  يف  �شي�شاهم 
�لفو�ئد �لجتماعية و�لقت�شادية 
 ،2021 ع������ام  ح���ت���ى  �مل���ل���م���و����ش���ة 

كما تت�شمن مهام �ملجل�س مر�جعة 
�ل���ت�������ش���ري���ع���ات �مل���ع���ن���ي���ة ب���ال���غ���ذ�ء 
�مل�شتوى  ع���ل���ى  �ع���ت���م���اده���ا  ق���ب���ل 
�لحت������ادي، و�ل���ت���اأك���د م���ن تطبيق 
�لوطني  �لغذ�ئي  �لأم��ن  منظومة 
ذ�ت  و�لت�شريعات  و�ل�شرت�تيجية 
ومتكاملة  �شاملة  ب�شورة  �لعالقة 
بني جميع �إمار�ت �لدولة، و�قرت�ح 
و�ل�شيا�شات  و�لت�شريعات  �لأنظمة 
�لغذ�ئي  �لأم�����ن  ب��ت��ع��زي��ز  �مل��ع��ن��ي��ة 
للدولة، وحتديد �أجندة �ل�شتثمار 
وخارج  د�خ���ل  �ل��غ��ذ�ء  منظومة  يف 
�ملعنية  �ملخاطر  ودر��شات  �لدولة، 
ب��ت��اأث��ري �ل��ت��ح��دي��ات �ل��ع��امل��ي��ة على 
م��ن��ظ��وم��ة �لأم������ن �ل���غ���ذ�ئ���ي مثل 
و�ل�شتقر�ر  و�جلفاف  �ملناخ  تغري 
للغذ�ء  �مل�شدرة  للدول  �ل�شيا�شي 
وغريها، وتطوير مبادر�ت �لإمد�د 
�لغذ�ء  ملنتجات  و�مل��ت��ن��وع  �ل�شامل 
و�لبنية  �ل��ل��وج��ي�����ش��ت��ي  ك���ال���رب���ط 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة و�ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة و�جل����ودة 
وتطوير  و�ل���ش��ت��ري�د،  و�لت�شدير 
ق��و�ع��د �ل��ب��ي��ان��ات. وي��ق��دم �ملجل�س 
�لوزر�ء  �إىل جمل�س  تقارير دورية 
حتقيقه  مت  �ل��ذي  �لتقدم  تتناول 
�لد�عمة  و�مل�������ش���اري���ع  و�مل�����ب�����ادر�ت 
ل��ت��ح��ق��ي��ق �أه����د�ف����ه �مل��ج��ل�����س، كما 
�لأمن  موؤ�شر  متابعة  على  يعمل 

وتتمثل �أبرز �لفو�ئد يف خلق �أكر 
من 16 �ألف فر�شة عمل بالدولة، 
باأكر من  �لزر�عي  �لإنتاج  وزيادة 
عو�ئد  وحتقيق  طن،  �أل��ف   100
 22 ن��ح��و  �إىل  ت�����ش��ل  �ق��ت�����ش��ادي��ة 
م��ل��ي��ار دره�����م، وم���و�ءم���ة �جلهود 
�ل�شرت�تيجية  م���ع  �حل��ك��وم��ي��ة 

�لوطنية لالأمن �ملائي.

�ملهريي  م����رمي  م���ع���ايل  و�أ�����ش����ادت 
ب��ج��ه��ود �جل���ه���ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات يف 
و�خلا�س  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع��ني 
بالتعاون  ملمو�س  تغيري  لإح��د�ث 
�لغذ�ئي، معربة  مع مكتب �لأم��ن 
�لتعاون  ت��وث��ي��ق  �إىل  تطلعها  ع��ن 
�لقائم من خالل جمل�س �لإمار�ت 
�لفرتة  خ����الل  �ل���غ���ذ�ئ���ي  ل���الأم���ن 

�لرب�مج  وحتديد  �لعاملي  �لغذ�ئي 
�لكفيلة بالو�شول بدولة �لإمار�ت 
يف  دول  ع�شر  �أف�����ش��ل  م�شاف  �إىل 
و�أن   ،2021 ع��ام  بحلول  �مل��وؤ���ش��ر 
�ملوؤ�شر  يف  �لأول  �مل��رك��ز  يف  ت�شبح 
جمل�س  و���ش��ُي�����ش��ك��ل   .2051 ع���ام 
�لإم�����ار�ت ل��الأم��ن �ل��غ��ذ�ئ��ي جلانا 
وطنية لتنفيذ �آليات عمل �ملجل�س 
وتطبيق  �لأم�����ث�����ل،  �ل���ن���ح���و  ع���ل���ى 
�ل��وط��ن��ي��ة لالأمن  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�جلهات  م��ع  بالتن�شيق  �ل��غ��ذ�ئ��ي 
جلنة  �ملجل�س  تتبع  فيما  �ملعنية، 
�لقطاعني  مت���ث���ل  �����ش���ت�������ش���اري���ة 
�خل���ا����س و�لأك�����ادمي�����ي و�خل�����رب�ء 
"�للجنة  ت�����ش��م��ى  �ل���ع���الق���ة  ذوي 

�لغذ�ئي"،  ل��الأم��ن  �ل���ش��ت�����ش��اري��ة 
�ل��ت��ي ي��ت��م �خ��ت��ي��ار �أع�����ش��ائ��ه��ا بناء 
بتوفري  وت���ع���ن���ى  خ���رب�ت���ه���م  ع���ل���ى 
و�لتقنية  �ل��ف��ن��ي��ة  �ل����ش���ت�������ش���ار�ت 
�ملعنية  �ل�������ش���ي���ا����ش���ات  مل���ق���رتح���ات 
بالأمن �لغذ�ئي، ودر��شة �ملقارنات 
�ملعيارية ب�شاأن �آليات تعزيز �لأمن 
�ق�����رت�ح  �إىل  �إ����ش���اف���ة  �ل����غ����ذ�ئ����ي، 
�ل�شلة  ذ�ت  و�مل����ب����ادر�ت  �مل�����ش��اري��ع 
بالأمن �لغذ�ئي، كما ُيعني جمل�س 
�لإم����ار�ت ل��الأم��ن �ل��غ��ذ�ئ��ي فريقاً 
ليمثل  �لغذ�ئي  �لأم��ن  مكتب  من 
لتنظيم  للمجل�س  �لعامة  �لأمانة 
�لدورية  �ل��ت��ق��اري��ر  �أع��م��ال��ه ورف���ع 

للجهات ذ�ت �ل�شلة.

ج�معة عجم�ن ت�شت�شيف وفدا متعدد اجلن�شي�ت يف خميمه� ال�شتوي
•• عجمان -الفجر 

�ملخيم  ع���ج���م���ان  ج���ام���ع���ة  ن���ظ���م���ت 
�ل�شتوي �لذي ي�شهد وللمرة �لأوىل 
زيارة وفد طالبي متعدد �جلن�شيات 
من  وطالبة  طالبا   42 من  يتاألف 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  وه��ي:  دول  ثمان 
�لأمريكية و�أملانيا وهولند� وكرو�تيا 
وفيتنام  و�ل����ه����ن����د  و�����ش����ن����غ����اف����ورة 

وتايو�ن.
ومت �لإعد�د لهذ� �ملخيم من قبل قد 
ثالث كليات يف �جلامعة، وهي كلية 
�ملعلومات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل��ه��ن��د���ش��ة 
و�لت�شميم  و�لفنون  �لعمارة  وكلية 
�لأعمال، وبالتعاون مع  �إد�رة  وكلية 
�إد�رة �لتو��شل �ملجتمعي باجلامعة، 
ب����ه����دف �ل���ت���ع���ري���ف ب���ث���ق���اف���ة دول����ة 
�ل�شياحية  معاملها  و�أب���رز  �لإم����ار�ت 
�ملعمارية  وه��ن��د���ش��ت��ه��ا  و�ل���رت�ث���ي���ة 
تعريف  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �مل��ت��م��ي��زة، 
�لوفد بجامعة عجمان، هذ� �ل�شرح 
�ل��ع��ل��م��ي �ل���ذي مي��ث��ل �أق����دم جامعة 

خا�شة يف منطقة �خلليج.
ت�شّمن �ملخيم �لعديد من �لزيار�ت 

و�لطلبة  �لعليا  �ل��در����ش��ات  لطلبة 
�جل����ام����ع����ي����ني لك����ت���������ش����اب �خل�����ربة 
�أف�شل  وم�شاهدة  و�لعملية  �لعلمية 
و��شتخد�م  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة  �مل��م��ار���ش��ات 
و��شتك�شاف  فيها،  �ل�شناعي  �لذكاء 
مدينة  يف  �ل���وظ���ي���ف���ي���ة  �ل����ف����ر�����س 
�لذهب، بالإ�شافة �إىل ق�شاء �أجو�ء 
وطنهم  يف  و�ل��ف��رح  بالبهجة  مليئة 

�لثاين، �لإمار�ت.

�أن  �إىل  م�شريين  �لد�فئة،  �لأ�شرية 
هذ� �ملخيم كان فر�شة لهم لتكوين 
�شد�قات بينهم وبني �أ�شخا�س جدد 

من عدد من �لدول يف �لعامل.
حفل  تنظيم  مت  �مل��خ��ي��م،  خ��ت��ام  ويف 
للم�شاركني  �ل�������ش���ه���اد�ت  ل��ت�����ش��ل��ي��م 
�ل�شغري،  ك����رمي  �ل���دك���ت���ور  ق��دم��ه��ا 
ب���ح�������ش���ور عدد  م���دي���ر �جل����ام����ع����ة، 
م��ن �مل�����ش��وؤول��ني يف �جل��ام��ع��ة، وعرّب 

زيارة  منها:  �ل�شياحية،  و�لرحالت 
�إىل برج خليفة، �أعلى برج يف �لعامل، 
�أك��رب مركز جتاري  و�إىل دبي م��ول، 
رحلة  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة  �ل����ع����امل،  يف 
�لكثبان  بجمال  للتمتع  �شحر�وية 
�ل���رم���ل���ي���ة �ل���ت���ي ت���زخ���ر ب���ه���ا دول����ة 
�لذهبية  ���ش��ح��ر�ئ��ه��ا  يف  �لإم�������ار�ت 

�لو��شعة.
وُي���ع���د ه����ذ� �مل��خ��ّي��م م��ن�����ش��ة فريدة 

�لكليات  من  �لعديد  �لوفد  ز�ر  كما 
و�شهدو�  �جل���ام���ع���ة،  يف  و�مل�����ر�ف�����ق 
�لعديد من ور�س �لعمل �ملتخ�ش�شة 
�أبوظبي  م��ن  ك��ل  وز�رو�  و�ملتنوعة، 

ودبي و�ل�شارقة.
وع���رّب �ل��وف��د �ل��ز�ئ��ر ع��ن �شعادتهم 
بزيارة دولة �لإمار�ت، و�لعديد منهم 
متّثل هذه �لزيارة �لأوىل له، و�أكدو� 
و�لأجو�ء  �ل�شيافة  لكرم  �متنانهم 

ل�شت�شافة  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  ك���رمي  د. 
�لإمار�ت،  �ل��ث��اين،  بلدهم  يف  �لوفد 
بلد  بثقافة  تعريفهم  يف  و�مل�شاهمة 
�جلهود  على  و�أث��ن��ى  متميز،  ع��رب��ي 
�لتي بذلتها �ملهند�شة تزيني �شريف، 
وتكنولوجيا  �ل��ه��ن��د���ش��ة  ك��ل��ي��ة  م���ن 
�ملخيم  ه���ذ�  تنظيم  يف  �مل��ع��ل��وم��ات، 
�لتي  �لفعاليات  ملختلف  و�لتن�شيق 

�أقيمت خالله.

ح�شة بوحميد تطلع رئي�س اجلمعية الع�مة لالأمم 
املتحدة على جتربة الإم�رات يف متكني الأ�شر املنتجة

دبي- و�م:
�مام  �ملجتمع  تنمية  وزي���رة  بوحميد  عي�شى  بنت  ح�شة  معايل  �تعر�شت 
معايل تيجاين حممد باندي رئي�س �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة �أهد�ف 
�لتنمية �مل�شتد�مة وحر�س دولة �لإمار�ت على حتقيق �أجندتها من خالل 
جهودها �مل�شهودة �أمام �لعامل عرب مبادر�تها وم�شاريعها �ملختلفة �لد�عمة 
ملفهوم �لرعاية و�لتنمية وحتقيقا للرفاه و�لعي�س �لكرمي ل�شعب وجمتمع 

دولة �لإمار�ت.
جاء ذلك خالل زيارة معايل تيجاين حممد باندي رئي�س �جلمعية �لعامة 
لالأمم �ملتحدة جناح �ل�شنعة لالأ�شر �لإمار�تية �ملنتجة يف �لقرية �لعاملية 
حيث �لتقى معايل ح�شة بنت عي�شى بوحميد وزيرة تنمية �ملجتمع وعدد� 
للقرية  �لتنفيذي  �لرئي�س  �أن��وه��ي  ب��در  بح�شور  �ل����وز�رة  م�����ش��وؤويل  م��ن 

�لعاملية.
و�طلع �مل�شوؤول �لممي على �أبرز �لرب�مج و�مل�شاريع �لتنموية �لجتماعية 
�ملجتمع  فئات  من  عدد  ومتكني  لدعم  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  تقدمها  �لتي 
نحو  �ل�شغر  �ملتناهية  م�شاريعهم  ورف��د  �لهمم  و�أ�شحاب  و�مل��ر�أة  كالأ�شرة 
تنموية  ب��روؤي��ة  ولأ���ش��ره��م  لهم  �لق��ت�����ش��ادي  �ل�شتقالل  وحتقيق  �لتميز 

م�شتد�مة.
كما �طلع معايل رئي�س �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة على منتجات �لأ�شر 
�لإمار�تية �مل�شاركة يف �جلناح وتعرف على �خلطط و�لرب�مج �لتي تقدمها 
وز�رة تنمية �ملجتمع دعما لالأ�شر �ملنتجة يف دولة �لإم��ار�ت بالإ�شافة �إىل 
ومتكينهم  �لهمم  لأ�شحاب  �ل��دع��م  �أوج���ه  خمتلف  تقدمي  يف  �ل���وز�رة  دور 
�قت�شاديا من خالل �لرب�مج و�مل�شاريع �لتي ت�شرف عليها �لوز�رة كم�شروع 
�لهمم  �أ�شحاب  يبدعها  �لتي  �لهمم  و�أ�شاور  �ملجوهر�ت  "قالدة" لت�شميم 

باإ�شر�ف ومتابعة من وز�رة تنمية �ملجتمع.
�لتجارب  �لتي تعزز تبادل  �لزيار�ت  �أهمية مثل هذه  و�ك��دت معاليها على 
و�خل����رب�ت ب��ني دول���ة �لإم�����ار�ت وخم��ت��ل��ف �ل����دول و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �لإقليمية 
و�لعاملية وحتفز �لطالع على �لتجارب �لناجحة يف �لدول �ملتقدمة م�شرية 
�ل��دول �لر�ئدة يف دعم �لأ�شرة وتنميتها  �أن دولة �لإم��ار�ت تعترب من  �إىل 
�لتنمية  باأن  �لإم��ار�ت  �إمياناً من حكومة  �أولوياتها  قائمة  وو�شعها �شمن 
تبد�أ من �لأ�شرة و�أن بناء �لإن�شان مكون �أ�شا�شي لنه�شة وتطور �ملجتمع مبا 
يدعم م�شرية �لتنمية �مل�شتد�مة. و�أ�شاد تيجاين و�لوفد �ملر�فق له بنوعية 
�ملو�طنني  ك��ب��ار  م��ن  �ملجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  مب�شاركة  ومتيزها  �ملنتجات 
يعزز  �لأ�شر  به  حتظى  �ل��ذي  �لدعم  �أن  م��وؤك��د�ً  و�ل�شباب  �لهمم  و�أ�شحاب 
��شتقر�رها �ملعنوي و�لقت�شادي وير�ّشخ مفهوم �لتنمية �مل�شتد�مة ويدفع 

بعجلة �لتنمية نحو �لتميز.

وكيل وزارة الداخلية يبحث مع �شفرية مونتينيغرو 
اجلبل الأ�شود تعزيز التع�ون والتن�شيق

•• ابوظبي-وام: 

�لتقى �لفريق �شيف عبد�هلل �ل�شعفار وكيل وز�رة �لد�خلية يف مكتبه �شباح 
لدى  �لأ���ش��ود  �جلبل  مونتينيغرو  �شفرية  بيكنت�س  دو�شانكا  �شعادة  �م�س 
�لدولة. ومت خالل �للقاء بحث عدد من �ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك، 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  ب��ني  و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  و���ش��ب��ل 

وجمهورية مونتينغرو �جلبل �لأ�شود يف �ملجالت �لأمنية.
عام  مدير  �لزعابي  �خل�شر  �شلطان  ر��شد  �لدكتور  �لعميد  �للقاء  ح�شر 

�ل�شوؤون �لقانونية بالوز�رة.

ف�����ريوز  �مل������دع������وة /  ف����ق����دت 
ب���������ازه���������اي���������اك���������اث ح�����م�����زه 
�ل����ه����ن����د     ، ب�������ازه�������اي�������اك�������اث 
�جلن�شية - جو�ز �شفرها رقم 
)0857293S( من يجده 
رقم   بتليفون  �لت�شال  عليه 

0588716161

فقدان جواز �شفر
ف���ق���دت �مل����دع����وة / �ح���الم 
يحى عمر هارون ، �شود�نية   
�شفرها  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )P02107971( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0506891119

فقدان جواز �شفر
منال   / �مل�����دع�����وة  ف����ق����دت 
م����غ����رب����ي����ة     ، �ج���������ك���������اين 
�شفرها  ج���و�ز   - �جلن�شية 
 )NG3623767( رقم
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده  م���ن 
�و  �مل��غ��رب��ي��ة  �ل�����ش��ف��ارة  �ىل 

�أقرب مركز �شرطة

فقدان جواز �شفر
فقد �ملدعو / �شاه فهد خان 
باك�شتاين     ، ف��ر�ز خان  �شاه 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
من   )4136851( رق��م 
�ىل  ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
�ل�����ش��ف��ارة �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة �و 

�أقرب مركز �شرطة

فقدان جواز �شفر
ف��ق��د �مل���دع���و / ����ش���ايف �هلل 
باك�شتاين     ، خ��ان  �هلل  عطا 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
من   )2749801( رق��م 
�ىل  ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ج��ده 
�ل�����ش��ف��ارة �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة �و 

�أقرب مركز �شرطة

فقدان جواز �شفر
بونيفي�س   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
فالنار��شو بونيفي�س ، �لهند   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )L4583352( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0567165653

فقدان جواز �شفر
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اأخبـار الإمـارات

•• ابوظبي-وام:

�لقو�ت  يف  �لتدريب  مر�كز  ��شتقبلت 
�مل�شلحة �أم�س �لأول  برنامج �خلدمة 
�ملوظفني  لفئة   13 للدفعة  �لوطنية 
ليو�  مع�شكر  م��ن  ك��ل  ��شتقبل  ح��ي��ث 
�لعني،  ومع�شكر  �لظفرة،  منطقة  يف 
ومع�شكر �شيح �للحمة مبدينة �لعني، 
ومع�شكر �ملنامة بعجمان منذ �ل�شباح 
�أعد�د� كبرية ومت ت�شجيلهم يف �لدورة 
متطلبات  �مللتحقني  جميع  وت�شليم 
خا�شة  وعهدة  مالب�س  من  �ملجندين 

بهم .
باملع�شكر  �مل��ج��ن��دي��ن  ت��ع��ري��ف  وج����رى 
تنظيم  �إىل  �إ�شافة  �لد�خلي  و�لنظام 
حم���ا����ش���ر�ت م���ن ق��ب��ل �مل���درب���ني قبل 
�أظهر  حيث  �لتدريبية  �ل��دورة  �فتتاح 
وثقة  وحما�شا  ك��ب��ري�  �ق��ب��ال  �لطلبة 

بالإلتحاق باخلدمة �لوطنية.
برنامج  �إىل  �مل���ج���ن���دون  و���ش��ي��خ�����ش��ع 
ت��ط��وي��ره وفقاً  م��ت��ك��ام��ل مت  ت��دري��ب��ي 
يوؤكد  م��ا  �لعاملية  �مل��م��ار���ش��ات  لأف�شل 
حر�س �لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة 
�لتدريبية  باملنظومة  �لرت��ق��اء  على 
وتعزيزها  وت���ط���وي���ره���ا  ل���ل���ربن���ام���ج 

مبناهج عالية �مل�شتوى.
�لوطنية  �خل���دم���ة  ب���رن���ام���ج  وي���رك���ز 
ع��ل��ى حتويل  م��ن��ه  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  يف 
�مل��ج��ن��دي��ن م��ن �ل�����ش��ب��غ��ة �مل��دن��ي��ة �إىل 
�ل�������ش���ب���غ���ة �ل���ع�������ش���ك���ري���ة م�����ن خ���الل 
�ل�شالح  وحمل  �لع�شكرية  �لتدريبات 
�ل�شبط  على  وتعويدهم  و��شتخد�مه 
م�شتوى  وت��ع��زي��ز  �لع�شكري  و�ل��رب��ط 
�لقيم  وت��ر���ش��ي��خ  �ل��ب��دن��ي��ة  ل��ي��اق��ت��ه��م 
�لوطنية يف نفو�شهم و�شقل مهار�تهم 
ذلك  بعد  لتبد�أ  وتطويرها  �لقيادية 
مرحلة �لتدريب �لتخ�ش�شي �لتي يتم 
�لتدريب فيها على مهن وتخ�ش�شات 
ليتم  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  تخدم  حم��ددة 
توزيعهم بعد �لتخ�ش�س على وحد�ت 
وب�شورة  ليمار�شو�  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 
و�لتخ�ش�شات  �مل���ه���ن  ه�����ذه  ف��ع��ل��ي��ة 
ب��ح��رف��ي��ة ع��ال��ي��ة ج��ن��ب��اً �إىل ج��ن��ب مع 
�إخو�نهم �لعاملني يف �لقو�ت �مل�شلحة 
�ملحا�شر�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د  ج��ان��ب  �إىل 
مدربني  �أي���دي  على  �شيتلقونها  �لتي 
�لقيم  ت��ع��زي��ز  ب���ه���دف  م��ت��خ�����ش�����ش��ني 
لديهم  وت��ع��زز  و�لوطنية  �لإ�شالمية 
قيم �لولء و�لنتماء للوطن و�لقيادة 
 – �ل���وط���ن  “�هلل -  ���ش��ع��اره��م  ل��ي��ك��ون 

رئي�س �لدولة .

�ل�شيخ  ط���ي���ار  �ل���رك���ن  �ل����ل����و�ء  و�أك������د 
�أح����م����د ب����ن ط���ح���ن���ون ب����ن حم���م���د �آل 
�لوطنية  �خلدمة  هيئة  رئي�س  نهيان 
�ملجندين  ح��ر���س  �ن  و�لح��ت��ي��اط��ي��ة 
�لتدريبية  باملع�شكر�ت  �للتحاق  على 
و�لفهم  �لإدر�ك  م�����ش��ت��وى  ي��ع��ك�����س 
لو�جب �لدفاع عن �لوطن �ملن�شو�س 
�أن�����ه يج�شد  ك��م��ا  �ل��د���ش��ت��ور  ع��ل��ي��ه يف 
ل��ق��ان��ون �خلدمة  �ل���و�ع���ي  �لم��ت��ث��ال 
�ل��وط��ن��ي��ة و�لح��ت��ي��اط��ي��ة �ل�����ش��ادر عن 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل«.

وق���ال �إن��ن��ا نعترب ه���ذ� �ل��ي��وم ي���وم عز 
وفخر للدولة وموؤ�ش�شاتها ونوؤكد �أننا 
جميعا ودون ��شتثناء ملزمون �لتز�ما 
دينيا ود�شتوريا و�أخالقيا للدفاع عن 
�ل��وط��ن و�ل����ذود ع��ن ح��م��اه و�حلفاظ 
نن�شى  ولن  ومكت�شباته  مقدر�ته  على 
�مل��غ��ف��ور ل��ه م��وؤ���ش�����س �لحت����اد �ل�شيخ 
ز�يد �لذي كان يوؤكد دوما باأن طريق 
�جلندية �شاق وطويل ل يبلغ منتهاه 
�إل �لرجال �ملوؤمنون بربهم وبقد�شية 

ثرى وطنهم.
ونبه �ملجندين �لذين �لتحقو� بالدفعة 
هي  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل��دم��ة  �أن  �ىل   13
�لرجال  معادن  يظهر  �ل��ذي  �لختبار 
�مل�شمار �حلقيقي لإثبات �شدق  وهي 
و�ل�شتعد�د  �لن���ت���م���اء  وق����وة  �ل�����ولء 
يف  للت�شحية  �مل�����ش��روط  غ��ري  �مل��ط��ل��ق 
يعك�س  �أن  ي��ج��ب  ل���ذ�  �ل���وط���ن  ���ش��ب��ي��ل 
�مل�����ش��رف��ة للجندي  �ل�����ش��ورة  �جل��م��ي��ع 
و�لن�شباط  �لل���ت���ز�م  يف  �لم���ار�ت���ي 
�مل�شئولية  و�لأخالق وحتمل  و�لأمانة 
و�لعمل بروح �لفريق �لو�حد لأن هذه 
�لتدريب  مهمة  جت��ع��ل  �لأخ��الق��ي��ات 
على  ون��ح��ن  و�أ���ش��ه��ل  �أي�شر  �لع�شكري 
ث��ق��ة ت��ام��ة ب���اأن ع��ي��ال ز�ي���د ع��ل��ى قدر 

�إياها  منحتهم  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  �ل��ث��ق��ة 
و�لفخر  للعز  م�شدر  و�أن��ه��م  �ل��ق��ي��ادة 
و�ل�شرف و�لكر�مة لوطنهم وقيادتهم 

ول�شعب �لإمار�ت.
ل�شاحب  �جل��زي��ل  �شكره  ع��ن  و�ع���رب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي����د �آل 
نائب  �ب����وظ����ب����ي  ع���ه���د  ويل  ن���ه���ي���ان 
على  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 
�خلدمة  لربنامج  �ل��الحم��دود  دعمه 
�شكل  �ل���ذي  �ل��ربن��ام��ج  ه��ذ�  �لوطنية 
ن���ق���ل���ة ن���وع���ي���ة م���ل���ح���وظ���ة يف جم���ال 
ت�شتدعي  �ل�شباب وهي جتربة  متكني 
�لقيادة  بحكمة  و�ل��ت��ق��دي��ر  �لإ����ش���ادة 
ت�شع  �أن  ��شتطاعت  �ل��ت��ي  دول��ت��ن��ا  يف 
وع�شكري/  وت��رب��وي  /وطني  برنامج 
وينور  بال�شباب  ينه�س  و�ح���د  �آن  يف 
ويبحث  مهار�تهم  وي�شقل  عقولهم 
�ل���ق���وة لديهم  ن���ق���اط وم���ك���ام���ن  ع���ن 
�ل�شعف  نقاط  وير�شد  في�شتثمرها 
ف��ي��ع��اجل��ه��ا وي���وج���ه �مل��ج��ن��دي��ن نحو 
��شتد�مة  ويحقق  �ل�شحيح  �لطريق 
�لتنمية  �أد�ة  تعترب  �ل��ت��ي  �لفئة  ه��ذه 

وهدفها �لرئي�شي.
و�أعرب �لعديد من �ل�شباب �ملنت�شبني 
عن �شعادتهم وفخرهم ببدء خدمتهم 

هذه  ينتظرون  �إنهم  وقالو�  �لوطنية 
�لتدريب  م���ر�ك���ز  ل���دخ���ول  �ل��ل��ح��ظ��ة 
�شينالون  �ل��ذي  �لو�جب  ب��اأن  موؤمنني 
بالدخول  ح�����ان  ق����د  ت���اأدي���ت���ه  ����ش���رف 
�لعملي  ب�شكله  �ل��ت��دري��ب��ي  للمع�شكر 
�ملرحلة  ت���ل���ك  ي���ج���ت���ازو�  �أن  �آم����ل����ني 
ب�شرف وع��زة وك��ر�م��ة كما ه��و �حلال 
عن  م��ع��ربي��ن  �لع�شكرية  �خل��دم��ة  يف 
�لدفعة  ه��ذه  يف  ي��ك��ون��و�  ب���اأن  �شرفهم 
و�لحتياطية  �لوطنية  �خل��دم��ة  م��ن 
ي��ك��ت�����ش��ب��و� كل  �أن  �ل���ب���الد م��ت��م��ن��ني  يف 
�لكثري  عليهم  �شت�شفي  �لتي  �ملهار�ت 

من �لإيجابيات يف حياتهم.
متحم�شون  �أن���ه���م  �إىل  ������ش����ارو�  ك��م��ا 
للغاية لدخول مر�كز �لتجنيد و�أنهم 
�أن يكونو�  حري�شون ومنذ فرتة على 
هذه  لجتياز  وم�شتعد�ين  جاهزين 
�لدورة وهم د�ئما ما يحفزون �ل�شباب 
على ذلك لنه �شرف لكل �أبناء �لوطن 
�ل��وط��ن��ي يف  �ل��ع��ر���س  �أن ي�����ش��ارك��و� يف 

�لنت�شاب للخدمة �لوطنية.
�لعلماء  وقال معايل عمر بن �شلطان 
�ول  �لإ�شطناعي  للذكاء  دول��ة  وزي��ر 
بكل  ب��ان��ه  �لوطنية  �خل��دم��ة  وزي���ر يف 
���ش��رف �للتحاق  ن��ل��ت  ف��خ��ر و�ع���ت���ز�ز 

م��ن �خلدمة  ع�شر  �ل��ث��ال��ث��ة  ب��ال��دف��ع��ة 
�قل  هي  �لوطن  خدمة  لأن  �لوطنية 
ما ميكن تقدميه لهذ� �لوطن �لعزيز 

ومتنياتي لأخوتي يف �مليد�ن.
�لوطنية  �خل��دم��ة  �ن  م��ع��ال��ي��ه  و�أك����د 
�لوطن  ح����ب  ع����ن  ل��ل��ت��ع��ب��ري  ف���ر����ش���ة 
يدخرو�  مل  �لذين  لقادته  و�لمتنان 
جهد�ً يف بناء دولة ي�شار لها بالبنان« 
معربا عن �ل�شتعد�د للت�شحية باأغلى 
�أن تظل �لإمار�ت  �أج��ل  ما منلك، من 
و�ح����ة �لأم�����ن و�لأم�������ان وت��ب��ق��ى ر�ية 
�لوطن عالية خفاقة، موؤكد� �ن �شرف 
�لوطنية ل يد�نيه �شرف فهو �ل�شرف 
�لنتماء  عنو�ن  للوطن  و�لعطاء  كله 

و�لولء.
وقال خالد حممد بني مالك ويل �مر 
�إن  مالك  بني  حممد  خالد  �إب��ر�ه��ي��م 
�لوطن ي�شتحق من �أبنائه �أن يقومو� 
بخدمته ويبادلو� رعايته لهم بالعطاء 
�أبناء  مطالباً  �أجله«،  من  و�لت�شحية 
��شتعد�د  ع��ل��ى  ي��ك��ون��و�  �أن  �لإم������ار�ت 
لبذل كل غاٍل ونفي�س من �أجل �لوطن 
يف  �ملو�طنني  �ل�شباب  �إحل��اق  �ن  حيث 
�خلدمة �لوطنية ردع عملي للطامعني 
تثبت  و�ملرتب�شني، حيث  و�حلا�شدين 

قادرة  �لإم���ار�ت  �أن  �لوطنية  �خلدمة 
ب�شو�عد  �لوطني  �أمنها  حماية  على 
تر�ب  حماية  على  وبحر�شهم  �أبنائها 

وطنهم و�لذود عنه بدمائهم.
توؤكد  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل���دم���ة  �ن  و�ك�����د 
و�لقيادة  للدولة  �لإم���ار�ت  �أبناء  ولء 
�لر�شيدة، �لتي مل تاأُل جهد�ً يف تقدمي 
�أنه ي�شب  كل ما متلك لأبنائها ، كما 
�لذين ومن  �ل�شباب،  فئة  يف م�شلحة 
�لوطن،  و�ج��ب  لأد�ء  توجههم  خ��الل 
وبناء  �لل��ت��ز�م  �شبال يف  �إمن��ا يجدون 
و�شيلة  �أنه  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شخ�شية، 
و�لنتماء  �ل��وط��ن،  ح��ب  ع��ن  للتعبري 

�إليه.
وق�������ال ع����ب����د�هلل ����ش���م���ري �ح����م����د ويل 
تلبية  �إن  ���ش��م��ري  ع���ب���د�هلل  �م���ره���الل 
�للتحاق  �شرف  لنيل  �لإم���ار�ت  �أب��ن��اء 
�لبنيان  تعك�س  �ل��وط��ن��ي��ة،  ب��اخل��دم��ة 
�ملغفور  �أ�ش�شه  �ل��ذي  و�لر��شخ  �لقوي 
له، �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، 
�لوطن  ل���ق���و�ع���د  ث�������ر�ه،  �هلل  ط���ي���ب 
�لتي  �لأ�شيلة  و�لقيم  �ملبادئ  وتعك�س 
�ملو�طنني  وق��ل��وب  وج���د�ن  يف  غر�شت 
ل����رت�ب بالدهم  وع�����ش��ق��ه��م  يف ح��ب��ه��م 
وتقدمي �لت�شحيات �لغالية من �أجله 

حتى يبقى �لوطن عزيز�ً �شاخماً بني 
���ش��ائ��ر �ل��ب��ل��د�ن و�ل�����ش��ع��وب م���وؤك���د�ً �أن 
�لقانون �لذي فر�س �إلز�مية �خلدمة 
�لوطنية على �أبناء �لوطن من �لذكور، 
�أج���ل رد ج���زء من  ف��ر���ش��ة طيبة م��ن 
عنه،  �ل��دف��اع  �ل��غ��ايل  للوطن  �جلميل 
�شد كل من ت�شّول له نف�شه، �لنيل من 

�إجناز�ت ومكت�شبات �لوطن .
�أد�ء  �أن  ع��ب��د�هلل  د�وود  �مل��ج��ن��د  و�أك����ًد 
�خل����دم����ة �ل���وط���ن���ي���ة ����ش���رف وو�ج�����ب 
�أبناء  وطني عظيم، لن يتو�نى جميع 
�ل�شطالع  يف  �مل��ع��ط��اء  �ل���وط���ن  ه���ذ� 
�شت�شهم  �ل��ع�����ش��ك��ري��ة  �أن  خ��ا���ش��ة  ب����ه، 
�لوطن،  ه��ذ�  �أب��ن��اء  م��ه��ار�ت  يف �شقل 
�ل�شفات  �كت�شاب  على  وم�شاعدتهم 
حتديد  م��ن  متكنهم  ك��م��ا  �ل��ق��ي��ادي��ة، 

م�شتقبلهم �لتعليمي و�ملهني.
�لبلو�شي  حممد  علي  ق��ال  جهته  من 
�نه على �أمت �ل�شتعد�د لتاأدية �خلدمة 
�لوطنية، ورد �جلميل لوطنه، معرب�ً 
�لتجربة،  ه��ذه  بخو�س  �شعادته  ع��ن 
�لوطنية  �خل��دم��ة  �أد�ء  �أن  �إىل  لف��ت��اً 
�لقتالية  م���ه���ار�ت���ه  ل��ت��ن��م��ي��ة  ف��ر���ش��ة 
عن  ف�شاًل  �لعملية،  خ��رب�ت��ه  و�شقل 
ت��ع��زي��ز م�����ش��اع��ر �حلب  �أه��م��ي��ت��ه��ا يف 
و�ل����ولء ل��وط��ن��ه، وغ��ر���س ق��ي��م حتمل 
�ل�شباب،  لدى  و�لن�شباط  �مل�شوؤولية 
موؤكد�ً �أن �أد�ء �خلدمة �لوطنية �شرف 

عظيم له .
وقال نا�شر حممد عبا�س �إنه م�شتعد 
ل��ت��ل��ب��ي��ة ن����د�ء �ل���وط���ن، و�ل����دف����اع عن 
فخر  �لوطنية  فاخلدمة  مكت�شباته، 
و�شرف لكل مو�طن يف حتقيق �لأمن 
و�لأم��ان لهذه �لدولة، �لتي �شعت ول 
�لر�حة  �شبل  كل  لتوفري  ت�شعى  ت��ز�ل 
تعزيز  يف  ���ش��ت�����ش��ه��م  �ل���ت���ي  ل�����ش��ع��ب��ه��ا، 
�ل�شباب  وحت��ف��ي��ز  �ل��وط��ن��ي��ة،  �ل��ه��وي��ة 

�لوطنية  �مل�شاعر  وتعميق  ل��ل��م��ب��ادرة 
لدى �جلميع، م�شيفاً �أن هذ� �لتوجه 
و�ملبادئ  �ل��ق��ي��م  غ��ر���س  �إىل  ���ش��ي��وؤدي 
�لوطنية لتهيئة و�إعد�د �أجيال مدركة 
حمايته  و�����ش����رورة  �ل���وط���ن  لأه��م��ي��ة 

وحماية �أمنه .
وع����رب ج���م���ال ج��ا���ش��م �ل��ب��ل��و���ش��ي عن 
ب���ال���ت�������ش���ج���ي���ل يف �خل���دم���ة  ف���رح���ت���ه 
�لوطنية لأد�ء و�جب �لوطن، و�أكد �أنه 
�لأمامية،  �ل�شفوف  يف  ليكون  جاهز 
و�أن وجوده يف �ملع�شكر يف وقت مبكر، 
�لو�جب  تلبية  يوؤكد مدى حما�شه يف 
�ل��وط��ن��ي، وه���و �أق����ل و�ج����ب ي��ق��وم به 

�ل�شباب من �أجل وطنهم .
ويل  �ل�شحي  �حمد  عبد�لنا�شر  وقال 
وطني،  و�ج��ب  �لوطنية  �خلدمة  �م��ر 
ول���ذل���ك ف����اإن �جل��م��ي��ع ح��ري�����س على 
وهوؤلء  وت��ف��ان،  �إخ��ال���س  بكل  تاأديته 
�ل�����ش��ب��اب ي��ت��ف��ق��ون ج��م��ي��ع��ا ع��ل��ى حب 
وط��ن��ه��م و�ل���ش��ت��ج��اب��ة ل��ك��ل م���ا يرفع 
�أن خدمة  �شاأنه، وقد تربينا على  من 
م�شوؤولية  عليه  و�مل��ح��اف��ظ��ة  �ل��وط��ن 
�لوطنية  �خلدمة  و�أن  �أبنائه،  جميع 
�جلميع،  بها  ي�شعر  وطنية  م�شوؤولية 
حماية  م��ع��ان��ي��ه��ا  �أب�������ش���ط  يف  لأن����ه����ا 
لإجن���������از�ت �ل����وط����ن، وح����ر�����س على 
ب��ه ودف����اع ع��ن��ه، ويف �لوقت  �لرت���ق���اء 
معانيها  بكل  �مل�شوؤولية  تعلمنا  نف�شه، 
ويل  �مل��ال  �ح��م��د  عبد�ل�شمد  وق���ال   .
و�ج��ب على  �لوطنية  �إن �خلدمة  �مر 
بالفخر  �أ�شعر  و�شخ�شياً  مو�طن،  كل 
و�لعتز�ز، و�أنا �أرى كل هوؤلء �ل�شباب 
يتد�فعون من �أجل �أن يفوز كل و�حد 
عرب  وط��ن��ه،  خدمة  يف  بال�شبق  منهم 
�خلدمة �لوطنية، ورمبا �أدركت �ليوم 
�لتوحد،  معنى  م�شى  وق��ت  �أي  قبل 
و�لولء  �ل��وط��ن،  قيم  قيمة من  حتت 
�لر�شيدة،  وقيادته  للوطن  و�لنتماء 
�شلوكيات،  �إىل  �ل��ق��ي��م  ه���ذه  وحت��وي��ل 
حلب  تاأكيد  �لوطن  ت��ر�ب  ع�شق  ففي 
�ل��دف��اع عنه،  �ل��ذي يتجلى يف  �لوطن 
و�ملحافظة على مكانته وتعزيز وحدته 
�لأبناء  �شخ�شية  وت��ع��زي��ز  و�شيانته، 
بالثقة بالنف�س، و�لعتماد على �لذ�ت 

وحتمل �مل�شوؤولية .
و�جمع ذوو �ملجندين على �ن �خلدمة 
كل  جبني  على  �شرف  و���ش��ام  �لوطنية 
�بنائهم  ����ش��ت��ع��د�د  م��و�ط��ن،م��وؤك��دي��ن 
و�أم���و�ل���ه���م يف �شبيل  �أن��ف�����ش��ه��م  ل��ب��ذل 
�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ه����ذ� �ل���وط���ن وعلى 

رفعته وتقدمه و�زدهاره.

•• اأبوظبي-الفجر: 

للتكنولوجيا  �لإم��ار�ت  كلية  �أقامت 
تطوير  �إىل  ت���ه���دف  ع���م���ل  ور�����ش����ة 
�لتدري�شية  �لهيئة  �أع�����ش��اء  ق���در�ت 
ب��ك��ل��ي��ة �لإم�������ار�ت ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
جم�����ال �ل���ت���ط���ب���ي���ق���ات �لأك����ادمي����ي����ة 
لتقنية �ملعلومات و�لرتقاء مبعايري 
�لكلية وف��ق��اً لأحدث  د�خ��ل  �جل���ودة 
�لتدري�س  ط��رق  يف  �لعاملية  �لنظم 
تقنيات  �أح��دث  با�شتخد�م  �حلديثة 

�لتعليم �ملتطّورة.
�لرحيم  ع��ب��د  �ل��ربوف��ي�����ش��ور  وق����ال 
����ش���اب���وين، رئ��ي�����س ك��ل��ي��ة �لإم������ار�ت 
كلية  يف  “ن�شعى  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا: 

تطوير  �إىل  للتكنولوجيا  �لإم���ار�ت 
�أع�شاء  م��ه��ار�ت  وحت��دي��ث  وتنمية 

�لهيئة �لتدري�شية با�شتمر�ر. 
�لعمل  ور�شة  “تاأتي  قائاًل  و�أ���ش��اف 

متكامل  ب���رن���ام���ج  �إط��������ار  يف  ه�����ذه 
�لعملية  ل��ت��ط��وي��ر  �ل��ك��ل��ي��ة  و���ش��ع��ت��ه 

ت��ع��ت��م��د على  ب���ح���ي���ث  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
هيئة  �أع�شاء  بني  �مل�شتمر  �لتفاعل 
وذل����ك وفقاً   و�ل���ط���الب  �ل��ت��دري�����س 
�ل��ت��ع��ل��ي��م ومبا  مل��ع��اي��ري �جل������ودة يف 
ُيحقق �ل�شتفادة �لق�شوى للطالب 

من �مل�شاقات �ملختلفة«.
ور�شة  “ت�شّمنت  ي���ق���ول  وم�����ش��ى 
�لأ�شاليب  ب��اأح��دث  �لتعريف  �لعمل 
�لأكادميية  �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  جم���ال  يف 
ل����ت����ق����ن����ي����ات �مل�����ع�����ل�����وم�����ات، و����ش���ب���ل 
����ش��ت��خ��د�م��ه��ا ب��ال�����ش��ك��ل �لأم����ث����ل يف 
وقد  �لطلبة.  مع  �لفّعال  �لتو��شل 
نظام  تفعيل  كيفية  ��شتعر��س  مّت 
وحتديثاته   »Moodle« �مل����ودل 
وت��وث��ي��ق تقييم  ر���ش��د  �لأخ�����رية يف 

مو�ءمته  من  و�لتاأكد  �لطلبة،  �أد�ء 
�ملجال  ه��ذ�  يف  �ملُعتمدة  �ملعايري  مع 
�لختبار�ت  �ل�����ش��ف��ي��ة،  ل��الأن�����ش��ط��ة 

و�مل�شاريع �لف�شلية«.
و�أك����������د ح����ر�����س ك���ل���ي���ة �لإم������������ار�ت 

عقد  م��و����ش��ل��ة  ع��ل��ى  للتكنولوجيا 
�لتي  �لنقا�س  وحلقات  �لعمل  ور���س 
ُي�شارك فيها �أع�شاء هيئة �لتدري�س 
�أحدث  مو�كبة  �أهمية يف  لها من  ملا 
�ملُ�������ش���ت���ج���د�ت، ودع����م����اً ل��ل��ت��ك��ام��ل يف 

�للياقة  وحت�شني  �ل��ذ�ت��ي  �لتطوير 
�ملهنية على �شعيد �لتدري�س، �لبحث 
�شمان  مع  �ملجتمع  وخدمة  �لعلمي 
ح�����ش��ول ط��الب��ن��ا وط��ال��ب��ات��ن��ا على 

موؤهالت تعليمية عاملية �مل�شتوى«.

مراكز تدريب القوات امل�شلحة ت�شتقبل الدفعة الـ 13 من جمندي اخلدمة الوطنية

كلية الإم�رات للتكنولوجي� تقيم ور�شة عمل لأع�ش�ء 
الهيئة التدري�شية يف جم�ل تقنية املعلوم�ت
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•• اأبوظبي - الفجر

�أنظمة  متكني  على  حر�شها  �شمن 
�لزر�عي  �لقطاع  يف  �حليوي  �لأم��ن 
و�لرتويج لأف�شل �ملمار�شات �ملت�شلة 
للزر�عة  �أبوظبي  هيئة  دعت  بذلك، 
�لروة  م��رب��ي  �لغذ�ئية  و�ل�شالمة 
�لل���ت���ز�م  �����ش����رورة  �إىل  �حل��ي��و�ن��ي��ة 
�خلا�شة  �ملمار�شات  �أف�شل  بتطبيق 
لالأغنام،  �ل������ولد�ت  م��و���ش��م  ب������اإد�رة 
وت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات �لأم�����ن �حليوي 
�ل��رتب��ي��ة، وذل���ك تعزيز�ً  يف ح��ظ��ائ��ر 
و�شمان  �لقطيع،  و�شالمة  ل�شحة 
و�ملنا�شبة  �لكاملة  �ل��رع��اي��ة  ت��ق��دمي 
علمية  �أ�ش�س  وف��ق  �جل��دد  للمو�ليد 
�لعائد  ت��ع��ظ��ي��م  يف  ت�����ش��ه��م  و���ش��ل��ي��م��ة 
م���ن عملية  و�ل��ب��ي��ئ��ي  �لق���ت�������ش���ادي 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �لرتبية وحتقيق 
�إمارة  يف  �حليو�نية  �ل���روة  لقطاع 
منظومة  لرت�شيخ  و���ش��وًل  �أبوظبي 
�لأمن �لغذ�ئي و�حليوي يف �لإمارة.

و�أكدت �لهيئة �أن عملية �إد�رة �لروة 
تكاملية;  تكون  �أن  يجب  �حليو�نية 

من  مرحلة  �أي  جن��اح  يرتبط  حيث 
مر�حل �لرتبية على �ملرحلة �ل�شابقة 
حت�شني  �أه����م����ي����ة  م���و����ش���ح���ة  ل����ه����ا، 
قب��ل  �مل��ع��وي  �لت�شمم  �شد  �لأم��ه��ات 
�لو�لدة ب�ش��هر، وع��دم �إعط��اء �أدوي��ة 
�آخر  �أية حت�شينات خالل  �إج��ر�ء  �أو 
�إل مبعرفة  �حل��م��ل  م��ن  �أ���ش��ب��وع��ني 
�لبيطري،  �ل��ط��ب��ي��ب  و�����ش���ت�������ش���ارة 
و�لن�ش��اطات  �حل����رك����ات  وجت���ن���ب 
ت�ش��بب  و�ل��ت��������ي  �ل�����ش��روري��������ة  غ���ري 

لتجنب  ل��الأم��ه��ات  �ل��ب��دين  �ل�شغط 
ح������دوث �لإج����ه����ا�����س، م����ع ����ش���رورة 
و�أن  ل��ل��ولدة  نظيفة  حظائر  توفري 
تك��ون تهويتها جيدة ويف معزل عن 
�ل��ت��ي��ار�ت �ل��ه��و�ئ��ي��ة �ل���ب���اردة، وعزل 
�لأمهات �ملتوقع ولدتها خالل 5-4 
�أي���ام يف ح��ظ��رية خ��ا���ش��ة، م��ع �أهمية 
�خلا�س  �ل���������ولد�ت  ���ش��ج��ل  جت��ه��ي��ز 

باملزرعة.
�إب��ق��اء �لأمهات  ب��اأن��ه ي��ج��ب  و�أف�����ادت 

قريبة �لولدة �شمن رقابة م�شتمرة 
للتاأكد من عدم تع�شر عملية �لولدة، 
مو�شحة �أن ن�شبة �شئيلة فقط منها 
�أو تلك  �إىل �مل�شاعدة كالثنايا  حتتاج 
ل��ل��م��رة �لأوىل ح��ي��ث تتم  ت��ل��د  �ل��ت��ي 
ذ�تي  ب�شكل  غ��ال��ب��اً  �ل�����ولدة  عملية 
وطبيعي دون �حلاجة لتدخل �ملربي، 
�لرعاية  ت��ق��دمي  ���ش��رورة  �إىل  لف��ت��ة 
للمو�ليد �جلدد بعد �لولدة مبا�شرة 
�لتنف�س  على  م�شاعدتها  خالل  من 

فتحتي  تنظيف  ع��رب  خروجها  ف��ور 
و�لرتبيت  �ل�������ش���و�ئ���ل  م����ن  �لأن�������ف 
�شلوع   ع����ل����ى  ب�����رف�����ق(  )�ل�����������ش�����رب 
��شتجابة  �ملولود يف حال عدم وجود 
�ل��ت��ن��ف�����س، ومر�عاة  ع��ل��ى  مل�����ش��اع��دت��ه 
 10 بعد  �ل�����ش��ري على  �حل��ب��ل  قطع 
�شم من �ل�شرة يف حال عدم �نقطاعه 
من تلقاء نف�شه، و�لتاأكد من وقوف 
وت��ط��ه��ري �شرع  ج��ي��د،  ب�شكل  �مل��ول��د 
غ�شله  خ���الل  م��ن  ج��ي��د  ب�شكل  �لأم 

باملاء متهيد�ً لعملية �لر�شاعة.
عزل  ���ش��رورة  على  �لهيئة  و���ش��ددت 
�ل��و�ل��دة مع وليدها يف حظرية  �لأم 
و�لتاأكد  �ملولود  ومر�قبة  �ل���ولد�ت، 
لل�شرع  و�����ش����ول����ه  �إم����ك����ان����ي����ة  م�����ن 
�لأمهات  تبقى  �أن  على  للر�شاعة، 
مع مو�ليدها ملدة يومني �إل��ى �أربعة 
�أي��ام بح�شب �شحة �ملو�ليد وقدرتها 
�لأمهات  �ل��ر���ش��اع��ة، وجت��م��ي��ع  ع��ل��ى 
�ل��و�ل��������دة وم��و�ل��ي��ده��ا ب��ع��د ذل���ك يف 
ح��ظ��ائ��������ر خ��ا���ش��ة ب��ح��ي��ث ي��ر�ع��ى �أن 
و�أن  متجان�ش��ة  جمموعة  ك��ل  تكون 
ت��ك��ون �ل��ف��رتة ب��ني �أول و�آخ���ر ولدة 

تعطى  �أن  ع��ل��ى  �أ���ش��ب��وع��ني،  ح����و�يل 
فيتامني  م��ن  جرعة  �ملو�ليد  جميع 
“ه” مع �ش��يلينيوم، وحت�شينها �شد 
هذه  كافة  وتوثيق  �ملعوي،  �لت�ش��مم 
�لإجر�ء�ت يف �شجل �لولدة �خلا�س 

مبو�ليد �ملو�شم.
و�أو�شحت �لهيئة باأنه يف حال وجود 
م�شاكل  من  �أمهاتها  تعان��ي  مو�ليد 
���ش��ح��ي��ة م���ث���ل �ل���ت���ه���اب �ل�������ش���رع �أو 
لإر�شاع  �لناجت  �حلليب  كفاية  ع��دم 
مولودها ويجب �إر�ش��اع هذه �ملو�ليد 
تلك  �أو  �لإدر�ر  ع��ال��ي��ة  �أم���ه���ات  م��ن 
�لو�لدة  بعد  مو�ليدها  نفقت  �لتي 
م���ب���ا����ش���رة، و�����ش����رورة م��ت��اب��ع��ة هذه 
من  و�لتاأكد  م�شتمر  ب�ش��كل  �ملو�ليد 
�أن��ه��ا ت��ن��اول��ت ح��ل��ي��ب �ل��ل��ب��اأ بكميات 

كافية ومتابعتها حتى �لفطام.
�ملحافظة على  �أهمية  �لهيئة  و�أكدت 
م�شتوى جيد من �لتغذية لالأمهات 

خالل �ل�شهر �لأول بعد �لولدة وهي 
�نخفا�س  �أن  حيث  �لر�شاعة،  ف��رتة 
م�شتوى �لتغذية يف هذه �لفرتة يوؤثر 
�شلباً على كمية ونوع �حلليب �ملنتج، 
و�نخفا�س وزن �مليالد و�لفطام ووزن 
�لأم، مبينة �أن كمية �حلليب �ملنتجة 
معدلت  م��ع  مبا�شر  ب�شكل  ترتبط 
�لر�شيعة وزي��ادة وزنها  �ملو�ليد  منو 
وخا�شة يف �ل�شهر �لأول من عمرها، 
ب�ش��رعة منو  �ل��ف��رتة  ه��ذه  �إذ مت��ت��از 
�ملو�ليد،  لدى  عالية  حتويل  وكفاءة 
ك��ي��ل��وغ��ر�م��ات من   5 ك���ل  �أن  ح��ي��ث 
و�ح���د�ً  �حل��ل��ي��ب تعطي ك��ي��ل��وغ��ر�م��اً 
خالل  للمو�ليد  بالن�شبة  �لنمو  من 
�ل�شهر �لأول من عمرها، �إىل جانب 
م�������ش���اه���م���ة �حل���ل���ي���ب خ������الل ف���رتة 
�ملو�ليد  مناعة  زي���ادة  يف  �ل��ر���ش��اع��ة 
�لطفيليات  �شد  وخ�شو�شاً  �جل��دد 
�لغذ�ئية   �ل��ق��ي��م��ة  لرت���ف���اع  وذل�����ك 

للحليب باعتباره غذ�ء كاماًل.
ك���م���ا دع�����ت �ل��ه��ي��ئ��ة م���رب���ي �ل�����روة 
�����ش����رورة  �إىل  ك����اف����ة،  �حل���ي���و�ن���ي���ة 
�ل��ت��و����ش��ل م��ع��ه��ا م���ن خ����الل زي����ارة 
�لبيطرية  و�ل��ع��ي��اد�ت  �مل�شت�شفيات 
خمتلف  على  و�مل��وزع��ة  لها  �لتابعة 
مناطق �إمارة �أبوظبي، وزيارة موقعها 
�لإلكرتوين و�لطالع على �لن�شر�ت 
�لإر�شادية و�لتوعوية �لتي ت�شدرها 
تعزز  قيمة  معلومات  من  تقدمه  ملا 
�جلانب �ملعريف لدى �ملربني، وت�شهم 
ومهار�تهم  بخرب�تهم  �لرت��ق��اء  يف 
�لإن��ت��اج �حليو�ين و�لأمن  يف جم��ال 
ت���زوي���ده���م  ج����ان����ب  �إىل  �حل�����ي�����وي، 
جمال  يف  �ملتبعة  �ملمار�شات  باأف�شل 
و�لتي  �حل��ي��و�ن��ي��ة،  �ل�����روة  ت��رب��ي��ة 
�مل�شتد�م  �لنمو  حتقيق  لهم  ت�شمن 
�لعائد  وزي�����ادة  �ل��رتب��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة  يف 

�لقت�شادي منها.

•• دبي -وام:

�لتي  �ل�شرت�تيجية  �جناز�تها  �أب��رز  من  بع�شرة  �لعليا  �لتقنية  كليات  �حتفت 
حتققت على مد�ر �ل�شنو�ت �لأربع �لأخرية وذلك خالل موؤمترها ن�شف �ل�شنوي 
��شتعر�شت خالله  و�لذي  �لر�بع  للجيل  �لتغيري  رو�د  �شعار  �لذي عقدته حتت 

تفا�شيل تلك �لجناز�ت وكرمت فرق �لعمل �لقائمة عليها.
�لتجريبية من بو�بة ك��و�در لتعزيز  �إط��الق �ملرحلة  �آخ��ر تلك �لجن���از�ت  وك��ان 
فر�س توظيف �خلريجني و�لتي �شتعلن تفا�شيلها قريباً، بالإ�شافة �إىل �لنجاح 
يف �حت�شان 25 �شركة نا�شئة �شمن �ملناطق �حلرة �لقت�شادية �لبد�عية للطلبة 
و�لتي ت�شتهدف تخريج �شركات و رو�د �أعمال، ف�شال عن �ل�شهاد�ت �لحرت�فية 
يف  للعمل  �خلريجني  وتوجيه  حمليا،  للرب�مج  �لأك��ادمي��ي  و�لع��ت��م��اد  �لعاملية 

�لقطاع �خلا�س ودعم ملف �لتوطني.
وخالل �مللتقى �لذي ح�شره 1200 من �أع�شاء �لهيئتني �لإد�رية و�لتدري�شية 
..�شلط �شعادة �لدكتور عبد�للطيف �ل�شام�شي مدير جممع كليات �لتقنية �لعليا 
يف كلمته �لرئي�شية �ل�شوء على �أبرز ع�شرة �إجناز�ت حققتها �لكليات يف �لأعو�م 
2016 - 2019، و�لتي ت�شع �أ�شا�شا قويا لالنطالق نحو �ل�شتعد�د للخم�شني 
يف �إطار خطة “�جليل �لر�بع” �لر�مية لتخريج “قادة فنيني متخ�ش�شني” و 
و�أكد  �شركات.  وتخريج  �أعمال  ك��رو�د  �شباب  و�إع���د�د  للجميع”،  “تعليم  توفري 
للمزيد  للو�شول  �شعي  وهناك  �لبد�ية،  يبقى  حتقق  ما  �أن  �ل�شام�شي  �لدكتور 

من �لجناز�ت مبا يتما�شى مع طموحات قيادتنا �لر�شيدة وروؤيتها �مل�شتقبلية، 
م�شتعر�شا عدد� من �لجناز�ت �لتي حققتها �لكليات و�ملتمثلة يف ح�شول كافة 
بالدولة  �لأكادميي  �لإعتماد  على �عتماد هيئة  71 برناجماً  بر�جمها وعددها 
�جناز�ً نظر�ً لنوعية هذه �لرب�مج كونها تطبيقية ومرتبطة  يعد  مما   CAA
بال�شهاد�ت �لحرت�فية �لعاملية، وكذلك جناح �لكليات من خالل تطبيق منوذج 
�لهجني” يف ربط بر�جمها بال�شهاد�ت �لحرت�فية �لعاملية من خالل  “�لتعليم 
لدينا  لي�شبح  �لحرت�فية،  لل�شهاد�ت  مانحة  عاملية  موؤ�ش�شة   22 مع  �شر�كة 

�ليوم 3720 من �لطلبة يحملون هذه �ل�شهاد�ت وفق تخ�ش�شاتهم.
و�أ�شار �إىل ما حتقق على م�شتوى تعزيز فر�س توظيف �خلريجني، حيث جنحت 
من  �خلا�س  �لقطاع  يف  للعمل  �خلريجني  توجيه  �إع��ادة  ن�شبة  رف��ع  يف  �لكليات 
جلميع  �لعملي  �لتدريب  جلعل  �لتوجه  �ىل  بالإ�شافة   ،  57% �ىل   26%

�لطلبة يف �لقطاع �خلا�س.
وعلى م�شتوى �لتوطني، عر�س �لدكتور �ل�شام�شي �إجناز�ت �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية 
من خالل مبادرتي “�شند” و”هادف”، حيث جنح برنامج “هادف” �ملتخ�ش�س 
�مل�شتوى  يف �لتطوير �ملهني لأع�شاء �لهيئة �لتدري�شية يف تعزيز �لتوطني على 
�مللتحقني بهادف من �متام متطلبات �لربنامج  �لأكادميي حيث متكن 47 من 
�إىل  �لتدري�شية  �لهيئة  �أع�شاء  �شمن  �لإمار�تيني  �لأ�شاتذة  عدد  لي�شل  بنجاح 
�لكو�در  “ 103” من  توظيف  مت  �لإد�ري  �مل�شتوى  على  بينما  �أ�شتاذ�،   132
�مل��و�ط��ن��ة م��ن ذوي �خل���رب�ت وك��ذل��ك �خل��ري��ج��ني �جل���دد، حيث �رت��ف��ع��ت ن�شبة 

�لثالث  �ل�شنو�ت  خ��الل  �لإد�ري  �جلانب  يف  �لتوظيف  م�شتوى  على  �لتوطني 
%61. وتطرق �لدكتور �ل�شام�شي لال�شارة  �أكر من  �إىل  �لأخ��رية يف �لكليات 
�إىل تد�شني مناطق حرة �قت�شادية �بد�عية يف فرعي �لكليات بدبي ور�أ�س �خليمة 
�لكليات  م�شري�ً �ىل �أن هذه �ملناطق حتت�شن �ليوم نحو 25 �شركة نا�شئة لطلبة 
ومت �لعمل عليها وفق متطلبات مر�حل منظومة حا�شنات �لأعمال ويتم تنفيذ 
ومتويلها  لتطويرها  �مل�شاريع  �أ�شحاب  للطلبة  متخ�ش�شة  تدريبية  مع�شكر�ت 

للو�شول لتخريج �شركات ورو�د �أعمال.
وحتدث �لدكتور �ل�شام�شي حول �لجناز�ت �لتي حتققت على م�شتوى �لتحول 
�لرقمي للحرم �جلامعي منوها �ىل �ل�شر�كة مع “بالك بورد �لعاملية” وح�شول 
�لكليات على جائزة بالك بورد �لعاملية عن فئة “قيادة �لتغيري” وذلك تقدير�ً 
�لتعليمية  �ملح�شالت  لدعم  �بتكارية  ��شرت�تيجيات  تبني  تعزيز  يف  مل�شاهمتها 
و�لنجاح �لطالبي، بالإ�شافة �ىل توجه �لكليات كاأول موؤ�ش�شة تعليمية يف �لدولة 
 »eTeacher – �لرقمي  “�ملعلم  �لتدري�شية �شهادة  �لهيئة  �أع�شاء  نحو منح 

و�ل�شادرة عن “بالك بورد “ �لعاملية.
وثمن �لدكتور �ل�شام�شي فوز كليات �لتقنية بجائزة “رو�شبا” �لعاملية �ملرموقة 
�لفئة �لذهبية لل�شحة و�ل�شالمة �ملهنية لعام 2019م من قبل �جلمعية �مللكية 
على  ع��ايل  تعليم  موؤ�ش�شة  �أول  بذلك  لتكون  �حل���و�دث  م��ن  للحد  �لربيطانية 
لتطبيقها  وذل��ك  �لعاملية  �جلائزة  بهذه  تفوز  �لعربي  و�لوطن  �لدولة  م�شتوى 
جناح  �إىل  �أي�شاً  �أ���ش��ار  كما  و�ل�شالمة،  �ل�شحة  نظم  �إد�رة  يف  �ملعايري  لأف�شل 

�ملنطقة  م�شتوى  على  �لتطبيقي  للتعليم  عاملية  �شبكة  �أول  تاأ�شي�س  يف  �لكليات 
»GAEN«، و�لتي ت�شم ت�شع موؤ�ش�شات تعليم تطبيقي عاملية ��شافة لن�شمام 
ذ�ت  موؤ�ش�شة   25 ت�شم  و�ل��ت��ي  �لفنلندية  �لتطبيقية  �لعلوم  جامعات  ر�ب��ط��ة 

�خلربة يف جمال �لتعليم �لتطبيقي.
م��ن ج��ان��ب��ه حت���دث �ل��دك��ت��ور �ل��ك�����س ز�ه��ي��ف��ت�����س �ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لل�شوؤون 
�لأكادميية بالكليات، حول كيفية دعم ما حتقق من �جناز�ت و ��شتد�مة �لنجاح 
يف �لكليات م�شري�ً �ىل �أهمية �لرتكيز ب�شكل م�شتمر على �لتطور�ت �لتكنولوجية 
ومتابعة �مل�شتجد�ت يف �ملهار�ت، و�أن تكون كافة عنا�شر �ملنظومة �لتعليمية و�عية 
بالأهد�ف و�ملخرجات �لتي ت�شعى �لكليات لتحقيقها بدء�ً من �لطلبة و�ملوظفني 
ت��ع��زي��ز قنو�ت  �لأم�����ور، و����ش���رورة  و�أول���ي���اء  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ني  لل�شركاء  و���ش��ول 
�لتو��شل بني �لطلبة و�لأ�شاتذة وتعميق وعي �لطالب باحلياة �جلامعية خا�شة 
و�أن �لكليات �ليوم تلعب �أدور�ً �أو�شع تتخطى �لتخريج للتوظيف �ىل تخريج رو�د 
كفاء�ت  تاأهيل  مبعنى  �لتوظيف  بعد  ما  مبرحلة  ي�شمى  فيما  و�شركات  �أعمال 
قادرة على �شناعة فر�شها �لوظيفية ل �نتظارها. ومت خالل �مللتقى عقد جل�شة 
نقا�شية حول �خلطط �مل�شتقبلية �ملتعلقة بالجناز�ت �لتي حتققت و�جلديد على 
م�شتوى خطة “�جليل �لر�بع” لدعم حتقيق �لأهد�ف و�ملرتكز�ت �ل�شرت�تيجية. 
عقب ذلك مت �لعالن عن �لفائزين بجو�ئز �لتميز على م�شتوى �ملوظفني و�لتي 
�ملجهول”  “و�جلندي  �شملت فئات “�ملوظف �ملتميز “ و “�ملوظف �ل�شتثنائي”، 

و “�ملوظف �ملبدع” و “�لعمل �ملجتمعي«.

•• ابوظبي-الفجر:

�لأحمر  لهيئة  �لإن�شانية  �ل��رب�م��ج  �أب���رز  �أح��د  �لنعمة-  حفظ  م�شروع  يو��شل 
�لتي  �ملختلفة  �ليومية  م�شاريعه  تنفيذ   - للدولة  �خلريية  �ل���ذر�ع  �لإم��ار�ت��ي 
تتخ�ش�س بتقدمي �لدعم للم�شتفيدين د�خل وخارج �لدولة، و�أعلن عن �ح�شائية 

�ملو�د �ملوزعة لدعم �حلاجات �لإن�شانية مع نهاية 2019.
�أ�شر  بينها  من  �ل�شر�ئح،  من  �لعديد  �مل�شروع  من  �مل�شتفيدين  قائمة  و�شمت 
�لأيتام، و�لعمال من خمتلف �ملر�فق �لإن�شائية و�خلدمية يف �لدو�ئر �حلكومية 
و�خلا�شة، و�لأ�شر ذ�ت �لدخل �ملحدود، �أ�شافة �إىل �أ�شر نزلء �ملوؤ�ش�شات �لعقابية 
�شريحة  كل  مع  �لتعامل  ويتم  �لأخ���رى،  �ل�شر�ئح  من  و�لعديد  و�لإ�شالحية، 

مبا ي�شد �حلاجة �شو�ء من حيث طبيعة �حلاجة �ملقدمة لهم، �أو من حيث عدد 
�لأفر�د، وما �إىل ذلك.

وت�شمنت �مل�شاريع �لتي نفذها �لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف م�شروع حفظ �لنعمة 
)�شمن جمال �لأغذية( منذ بد�ية �لعام �حلايل 2019 تقدمي نحو 834 �لفاً 
و904 وجبة غذ�ئية �شمن مو��شفات جودة ورقابة عالية على �لأغذية للتاأكد 
ب�شكل  �لوجبات  ه��ذه  تقدمي  على  �لهيئة  وحر�شت  ��شتعمالها،  �شالحية  من 
نفقات  توفري  يف  منها  ورغبة  ��شتهالكها،  يف  �مل�شتفيدين  على  ت�شهياًل  جاهز 

�لطهي، و��شتهالك �لوقت و�جلهد.
على �شعيد مت�شل، بلغ عدد �ملو�د �ملوزعة من �للحوم �لطازجة على �مل�شتفيدين 
�للحوم  ج��ودة  على  �مل�شروع  وحر�س  طّناً،   30 نحو  �لنعمة  حفظ  م�شروع  من 

�ملقدمة وجاهزيتها، و�لرقابة �مل�شبقة على معرفة مدى �شالحيتها لالإ�شتهالك 
�لب�شري �شمن خمترب�ت طبية، و�إ�شر�ف �أطباء بيطريني متخ�ش�شني.

يف �لإطار ذ�ته، قدم �لهالل �لأحمر �لإمار�تي 650 طناً من �لفو�كه و�خل�شر 
�لطازجة للم�شتفيدين من م�شروع حفظ �لنعمة، ومت توزيع هذه �ملو�د يف ظل 
خمازن جمهزة باأحدث �ملكائن �ملخ�ش�شة للتربيد و�لتجفيف و�لتجميد، و�شمن 
�جلهات  م��ن  �مليد�نية  ل��ل��زي��ار�ت  �مل��ر�ف��ق  ه��ذه  جميع  وتخ�شع  خا�شة،  �شيار�ت 

�ملخت�شة للوقوف على مدى قدرتها لتقدمي �ملو�د ب�شكل �آمن و�شليم.
كما قدم �لهالل �لأحمر �لإمار�تي 7000 طرد غذ�ئي للم�شتفيدين من م�شروع 
حفظ �لنعمة، وت�شمن �لطرد �لعديد من �ملو�د �لغذ�ئية �لتي حتتاجها �لأ�شر، 
ومتت مر�عاة �لتوزيع من حيث حاجات �لأطفال، و�أ�شحاب �لهمم، �إ�شافة لعدد 

�فر�د �لأ�شرة، وما يكفي ل�شد حاجتها خالل فرتة زمنية معينة.
كغ   1  = )ربطة خبز  �ل��ف   300 تقدمي  �ي�شاً  �لغذ�ئية  �مل��و�د  قائمة  وت�شمنت 
و150  �لتمور،  من  و12 طناً  �جلافة،  �مل��و�د  من  170 طناً  ونحو   ، للربطة( 
ك��ربى ومتربعني  ت�شوق  بالتعاون مع مر�كز  و�لأل��ب��ان  �لع�شائر  �ل��ف لرت من 

وموؤ�ش�شات خدمية حكومية وخا�شة.
هذ� وي�شعى �لهالل �لأحمر �لإمار�تي من خالل م�شروع حفظ �لنعمة �إىل �شد 
و�آمنة،  �شهلة  بطريقة  �مل�شاعد�ت  وو���ش��ول  �مل�شتفيدة،  �ل�شر�ئح  ل��دى  �حلاجة 
ثقافة  وغر�س  �حلاجة،  عن  �لفائ�س  تدوير  خالل  من  �لبيئة  على  و�ملحافظة 
و�لإ�شتفادة  و�لإ�شتهالك،  �لهدر  �مل��و�رد من  �ملجتمع، وحفظ  �ف��ر�د  �لعطاء بني 

منها على وجه �أف�شل.

كلي�ت التقنية العلي� تعر�س اأبرز اإجن�زاته� يف ملتق�ه� ن�شف ال�شنوي

الهالل الأحمر الإم�راتي يعزز ح�شور )حفظ النعمة( لدعم احل�ج�ت الإن�ش�نية

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شحية يف  �لرعاية  �لتنظيمية لقطاع  �أبوظبي، �جلهة  �ل�شحة  د�ئرة  ح�شلت 
�لإمارة �شمن �شر�كة جمعتها مبعهد كارنيجي ميلون لهند�شة �لربجميات، على 
 ، CERT حقوق وتر�خي�س ت�شغيل “فريق �ل�شتجابة لطو�رئ �حلا�شب �لآيل
بهدف تعزيز بيئة �لأمن �لرقمي للقطاع �ل�شحي يف �أبوظبي وحماية �ملعلومات 

وبنيتها �لتحتية و�شمان ��شتمر�رية �لأعمال مبختلف �لظروف.
�لتابع  �ل�شحي  للقطاع  �لآيل  �حلا�شب  لطو�رئ  �ل�شتجابة  فريق  تاأ�شي�س  ومت 
�ل�����ش��ي��رب�ين م��ن خ���الل حماية  �لأم����ن  ب��ه��دف تطبيق  �ل�شحة وذل���ك  ل��د�ئ��رة 
�لأعمال. وقال  ��شتمر�رية  و�لتاأكد من �شرورة  لها  �لتحتية  و�لبنية  �ملعلومات 
عبد�هلل بدر �ل�شيعري، رئي�س �أمن �ملعلومات يف د�ئرة �ل�شحة �أبوظبي : يعمل 
حو�دث  ر�شد  على  �ل�شحي  للقطاع  �لآيل  �حلا�شب  لطو�رئ  �ل�شتجابة  فريق 

�أمن �ملعلومات على م�شتوى �لقطاع �ل�شحي بالإ�شافة �إىل حتديد مدى خطورة 
�لفريق مهمة  �لهامة، حيث يتوىل  �لتحتية  �لبنية  وتاأثري هذه �حل��و�دث على 
�ملعلومات  �أمن  تهديد�ت  حول  �ل�شحية  �لقطاعات  يف  �مل�شلحة  �أ�شحاب  �إ�شعار 
�لآيل  بناء فريق عمل لال�شتجابة لطو�رئ �حلا�شب  �شي�شهم يف  �ملتو�جدة مما 
للقطاعني �حلكومي و�خلا�س. و�أ�شاف �ل�شيعري: يف �لوقت �لذي ي�شهد فيه 
�لعامل ثورة غري م�شبوقة يف قطاع �لتكنولوجيا و�لت�شال، �أ�شبح �لأمن �لرقمي 
�أ�شا�شياً يف منظومة �أي قطاع، ول ت�شتثنى �لرعاية �ل�شحية من ذلك،  عن�شر�ً 
حيث حتر�س �لد�ئرة على توفري كافة �لو�شائل و�لإمكانات مبا ي�شمن حماية 

�ملعلومات و�لبنية �لتحتية للقطاع.
جدير بالذكر �أن “فريق �ل�شتجابة لطو�رئ �حلا�شب �لآيل للقطاع �ل�شحي” 
�لتابع لد�ئرة �ل�شحة هو �لثاين على �مل�شتوى �لقطاع �ل�شحي �حلكومي حول 

�لعامل.

ب��ن ركا�س  ���ش��امل حم��م��د  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  ق���ال 
ع�����ش��و �مل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت�����ادي ���ش��اب��ق��اُ  �إن 
�ل�شلطان قابو�س بن �شعيد  كان منارة يف �خلري 
و�لوفاء و�حلكمة ورحيله خ�شارة لالأمة �لعربية 

و�ل�شعب �لُعماين �ل�شقيق.
و�أ����ش���اف يف ت�����ش��ري��ح ل���ه �أن �ل���ر�ح���ل ك���ان من 
�لقادة �لكبار و�لرجال �لتاريخيني �أعطى لبلده 
ونا�شه �لأمناء و�لعمر�ن و�ملقدر�ت و�لجناز�ت، 
�ملفرحة  �لأم���ور  �شيتذكر  �ل��ر�ح��ل  يتذكر  وم��ن 
�شلطنة  م��ن  م��ك��ان  ك��ل  ل�شعبه يف  ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي 

وقوية  ر��شخة  دول��ة  لهم  تاركاً  �ل�شقيقة  ُعمان 
“ بالطيبة  “ رحمه �هلل  وم��زده��رة، وق��د متيز 
وبرحيله  �لأ�شيلة،  �لعربية  و�لقيم  و�ل�شماحة 
بعالقات  معها  �رتبط  �شديقاً  �لإم���ار�ت  فقدت 
�لأخ����وة و�ل�����ش��د�ق��ة بني  مم��ي��زة ج���د�ً، مر�شخاً 
وتر�شخها  �لتاريخ  عليها  ي�شهد  �لتي  �لبلدين 
�لعالقات �ملتينة. وتابع �ل�شيخ �شامل بن ركا�س: 
ن�شاطر �ل�شعب �لُعماين �جلار و�ل�شقيق �لعز�ء، 
رحمته  ب��و����ش��ع  �ل��ر�ح��ل  يتغمد  �أن  �هلل  ون�����ش��األ 

وي�شكنه ف�شيح جناته.

�شحة اأبوظبي تعزز الأمن الرقمي للقط�ع من خالل فريق ال�شتج�بة لطوارئ احل��شب الآيل�ش�مل بن رك��س: ال�شلط�ن ق�بو�س من الق�دة الكب�ر والرج�ل الت�ريخيني

حر�شًا على متكني اأنظمة الأمن احليوي 

»الزراعة وال�شالمة الغذائية« تدعو مربي الرثوة احليوانية 
لتب�ع اأف�شل املم�ر�ش�ت يف اإدارة مو�شم الولدات
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•• عجمان - الفجر: 

وزع ف��ري��ق م�����ش��روع بنك �لإم����ار�ت 
ر��شد  بن  حميد  مبوؤ�ش�شة  للطعام 
�لنعيمي �خلريية 108 �ألف وجبة 
غ��ذ�ئ��ي��ة ع��ل��ى �لأ����ش���ر �مل��ت��ع��ف��ف��ة يف 
باإمارة عجمان  �لعديد من �ملناطق 

خالل عام 2019.
وق����ال����ت �ل�����ش��ي��خ��ة ع�����زة ب���ن���ت عبد 
موؤ�ش�شة  ع���ام  م��دي��ر  �لنعيمي  �هلل 
�خلريية  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد 
للطعام  �لإم����ار�ت  بنك  م�شروع  �إن 
�إطار  �ملوؤ�ش�شة ياأتي يف  �لذي تتبناه 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
ح��م��ي��د ب���ن ر�����ش���د �ل��ن��ع��ي��م��ي ع�شو 
عجمان  ح���اك���م  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س 
بن  ع��م��ار  �ل�شيخ  �شمو  م��ن  وب��دع��م 
عجمان،  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد 
ذوي  م��ن  �ملتعففة  �لأ���ش��ر  خل��دم��ة 

�لدخل �ملحدود يف �إمارة عجمان.
و�أ�شادت مديرة �ملوؤ�ش�شة باخلطو�ت 
�إجناح  ل�����ش��م��ان  �ت��خ��اذه��ا  �ل��ت��ي مت 
للطعام،  �لإم�������ار�ت  ب��ن��ك  م�����ش��روع 
وثّمنت جهود جميع �لقائمني على 
موؤ�ش�شة  روؤي�����ة  لتحقيق  �مل�����ش��روع 
حميد بن ر��شد �لنعيمي �خلريية، 
�إن�شانية  منظومة  �لبنك  يكون  كي 
�لتعا�شد  روح  ت����ع����زز  م���ت���ك���ام���ل���ة 
و�لتعاون يف �ملجتمع عرب �ل�شتفادة 
�إطار  �شمن  �لأغ���ذي���ة  ف��ائ�����س  م��ن 
م��وؤ���ش�����ش��ي ُم�����ش��ت��د�م، ب��ح��ي��ث يكون 

جزء�ً  و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني  جميع 
ف����اع����اًل يف ه������ذ� �ل���ن���ه���ج �خل����ريي 
و�لإن�شاين، ف�شاًل عن �مل�شاهمة يف 
خالل  م��ن  �لغذ�ئي  �لأم���ن  حتقيق 

تقليل هدر �لطعام.
م�شروع  �أن  �ل�شياق  ه��ذ�  يف  و�أك���دت 
بادرة  يعد  للطعام  �لإم�����ار�ت  بنك 
ت��ع��ك�����س ر���ش��ال��ة �مل�������ش���روع �خل���ريي 
�لغذ�ء  ت���وف���ري  �إىل  ي���ه���دف  �ل�����ذي 

و�إب����ر�ز  �ملتعففة،  ل��الأ���ش��ر  �مل��ن��ا���ش��ب 
ق��ي��م �ل��ت��ك��اف��ل  �مل��ج��ت��م��ع��ي، وغر�س 

ثقافة �لعطاء.
دعم  �لنعيمي  عزة  �ل�شيخة  وثمنت 
�مل�شروع  �مل�����ش��ارك��ة يف ه��ذ�  �جل��ه��ات 
يومي  ب�شكل  وم�شاهمتها  �خل��ريي 
�ل���ل���ول���و ومطعم  م���رك���ز  ول���ش��ي��م��ا 
 asif real و�شركة  �لبحر  ث��م��ار 

يف عجمان.  sweet

•• دبي-الفجر: 

و�ل�شيطرة  �لقيادة  �إد�رة مركز  �أك��دت 
يف �لإد�رة �لعامة للعمليات يف �شرطة 
دبي �أن عدد �حلو�دث �ملرورية �مل�شجلة 
�لإمارة،  يف  �ملا�شية  �شاعة  خالل 24 
8 ح���و�دث  303 ح����و�دث م��ن��ه��ا  ب��ل��غ 

بليغة و295 حادثاً ب�شيطاً.
�أنه  و�ل�شيطرة  �ل��ق��ي��ادة  م��رك��ز  وب��ني 
هاتف  ع���ل���ى  م���ك���امل���ة   7471 ت��ل��ق��ى 
�شاعة   24 خ���الل   )999( �ل��ن��ج��دة 
�لت�شال  مركز  تلقى  بينما  �ملا�شية، 

.901 �لرقم  على  مكاملة   1358
�ملزروعي  مهري  �شيف  �لعميد  نا�شد 
مدير �لإد�رة �لعامة للمرور �ل�شائقني 
�إىل توخي �حليطة و�حلذر و�لنتباه 
�لطق�س،  تقلبات  عند  �ل��ق��ي��ادة  �أث��ن��اء 
و�للتز�م باإر�شاد�ت �ل�شالمة �ملرورية، 
وحت���ذي���ر�ت �ل��ن�����ش��ر�ت �جل���وي���ة قبل 

�ل��ب��دء يف �ل��ق��ي��ادة، وع���دم �خل���روج �إل 
يف حالت �ل�شرورة لتجنب �حلو�دث، 
�لأمطار  ب�شبب  �ل��روؤي��ة  لتدين  نظر�ً 
�ل��غ��زي��رة وه��ب��وب �ل���ري���اح، د�ع��ي��اً �إىل 
�ل��ق��ي��ادة ب��ح��ذر و�ن��ت��ب��اه وع���دم �إيقاف 
ب�شكل  �إل  �لطريق  �ملركبة خارج حرم 

�آمن جتنباً للحو�دث.

وح����ث �ل�����ش��ائ��ق��ني ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ترك 
مركباتهم  ب�����ني  ك����اف����ي����ة  م�������ش���اف���ة 
و�مل����رك����ب����ات �ل���ت���ي ت�����ش��ري �أم���ام���ه���م، 
بخط  و�لل���ت���ز�م  �ل�����ش��رع��ة،  وتخفيف 
�ل�����ش��ري وع�����دم ت��غ��ي��ري �مل�������ش���ار �إل يف 
حالت �ل�شرورة، م�شدد�ً على �شرورة 
�تباع �ل�شائقني �لن�شائح و�لإر�شاد�ت، 
�لتي تطلقها جميع �جلهات يف �لدولة 

لتكون طرقنا �آمنة. 
�ملزروعي  م��ه��ري  �شيف  �لعميد  ون��ب��ه 
�لتي تقع  �مل��روري��ة،  �أن �حل���و�دث  �إىل 
خطرة،  تكون  �ملمطرة  �لأج��و�ء  �أثناء 
جميع  ��شتخد�م  �أه��م��ي��ة  �إىل  م�����ش��ري�ً 
���ش��اع��ات �ل�شباح  �مل��رك��ب��ات �لأن����و�ر يف 
�مل��ب��ك��ر، و�ل��ت��اأك��د م��ن ح��ال��ة �لطق�س، 
�ملختلفة  �لإع���الم  و�شائل  خ��الل  م��ن 
�خلطرة،  �مل��روري��ة  �حل���و�دث  لتفادي 
بالإ�شافة �إىل �خلروج �إىل �لعمل قبل 

وقت كاٍف.

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

�أع��ل��ن��ت د�ئ���رة حم��اك��م ر�أ����س �خليمة 
بالكامل  ورقي  �أول ملف ل  �جنازها 
و�مل�شتعجلة  �لوقتية  بالأمور  خا�س 
�لأد�ء،  و�أو�م����������ر  �ل���ع���ر�ئ�������س  م����ن 
�حلكومة  هيئة  م��ع  بالتعاون  وذل��ك 
�ملنظومة  وت���ت���ي���ح  �لإل����ك����رتون����ي����ة، 
و�ل�شركات  �ملجتمع  لأف��ر�د  �جلديدة 
�لأمر  ت�شجيل  و�ملحامني،  و�لبنوك 
على عري�شة و�أمر �لأد�ء �إلكرتونياً، 
�ملخت�س  �لفريق  ليتم مر�جعته من 
�إ�شناد  ثم  �ملحاكم ومن  د�ئ��رة  �شمن 
�ملعني،  للقا�شي  �إل��ك��رتون��ي��اً  �لطلب 
ليقوم بالطالع على �لطلب بجميع 
م���ع���ل���وم���ات���ه م����ن ح���ي���ث �لأط��������ر�ف 
و�مل�شتند�ت  و�ل���وق���ائ���ع  و�ل��ط��ل��ب��ات 
�مل��ق��دم��ة �ل��د�ع��م��ة م��ن خ���الل نظام 
و�لتوقيع  �ل���ق���ر�ر  و�ت���خ���اذ  �مل��ح��اك��م 
�إ�شناده  ث���م  وم���ن  �إل��ك��رتون��ي��اُ  ع��ل��ي��ه 
مبتابعة  �ملعني  للفريق  �إل��ك��رتون��ي��اً 
لت�شبح  و�ل���ق���ر�ر�ت،  �لأو�م����ر  تنفيذ 
�ملنظومة  م����ر�ح����ل  ج��م��ي��ع  ب���ذل���ك 
دون  بالكامل  �إل��ك��رتون��ي��ة  �جل��دي��دة 

�حلاجة لالأور�ق.

�أح�����م�����د حممد  �مل�������ش���ت�������ش���ار  و�أك���������د 
�خلاطري رئي�س د�ئرة حماكم ر�أ�س 
�لتي  �جلديدة  �ملنظومة  �أن  �خليمة 
�أطلقتها �ملحاكم لالأو�مر �لق�شائية، 
تعد �إجناز� جديد� ي�شاف �إىل �شجل 
�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة، و�شمن  �إجن��از�ت��ه��ا 
ورق”،  ب��ال  “حماكم  ن��ح��و  توجهها 
هذه  �أن  مبينا  بعد،  ع��ن  و�لتقا�شي 
�لقيادة  لروؤية  ترجمة  تاأتي  �جلهود 
�لق�شائي،  �لعمل  بتطوير  �لر�شيدة 
للمتعاملني،  �إج�����ر�ء�ت�����ه  وت�����ش��ه��ي��ل 
وتفعيل ��شتخد�م �لتقنيات �حلديثة 

و�لذكية، مبا يحقق توجهات حكومة 
ر�أ�س �خليمة.

حماكم  �أن  �خل�����اط�����ري  و�أو�������ش������ح 
ر�أ������س �خل��ي��م��ة ت��ع��م��ل ���ش��م��ن خطط 
�لرقمي،   �ل��ت��ح��ول  يف  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
خطتها  �إط����������ار  يف  ت�����اأت�����ي  و�ل�����ت�����ي 
2019م،  �ملن�شرم  للعام  �لت�شغيلية 
ملفات  بتطبيق  �أث��م��رت  �أن��ه��ا  منوها 
ل ورقية بالكامل �شمن �لأو�مر على 
عري�شة و�أو�م��ر �لأد�ء و�لتي  تعترب 
من �ملبادر�ت �لر�ئدة يف جمال �لعمل 
�ملنطقة،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  �ل��ق�����ش��ائ��ي 

حيث ت�شعى �ملحاكم بخطى مدرو�شة 
ومتنا�شقة يف �ل�شتفادة من �لتقنيات 
�حلديثة و�لتحول �لرقمي يف تطوير 
م��ن��ظ��وم��ت��ه��ا �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة مب���ا يخدم 
�أه��د�ف��ه��ا �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة م��ن حيث 
و�شهولة  �لق�شائي  �لنظام  يف  �لثقة 
�إ�شد�ر  و���ش��رع��ة  للق�شاء  �ل��و���ش��ول 
�لعادلة للحفاظ  �لأو�م��ر و�لقر�ر�ت 

على م�شالح �ملجتمع و�ملتعاملني.
ر�أ����س �خليمة  رئي�س حم��اك��م  وث��م��ن 
�مل�شرفني  �ل��ق�����ش��اة  �ل�������ش���ادة  ج���ه���ود 
و�مل�شتعجلة،  �ل��وق��ت��ي��ة  �لأم����ور  ع��ل��ى 

�إد�رة  م���ن  �لإد�ري  �ل��ع��م��ل  وف���ري���ق 
�خلدمات �لق�شائية باملحاكم، وهيئة 
�حلكومة �لإلكرتونية، مل�شاهمتهم يف 
�أول ملف غري ورقي  �إجن��اح ت�شجيل 
�أنه  خا�س بالأمور �مل�شتعجلة، مبينا 
�لتقنية،  �ملنظومة  ه��ذه  با�شتخد�م 
ي���ت���م �ل����ش���ت���غ���ن���اء ع����ن �مللف  ����ش���وف 
�لورقي و�لكتفاء بامللف �لإلكرتوين 
ي�شتهلك  �لأث��ر يف توفري ما  له  مما 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �شنوياً،  �لأور�ق  م��ن 
���ش��رع��ة �ل���ش��ت��ج��اب��ة، و�ت��خ��اذ �لقر�ر 
وتوفر �ملعلومات بكل �شهولة ومرونة 

لكافة �ملوظفني و�ملتعاملني.

اإجناز ق�شائي غري م�شبوق 

حم�كم راأ�س اخليمة حتقق ملف� غري ورقي 
ب�لأوامر الوقتية وامل�شتعجلة 

موؤ�ش�شة حميد اخلريية توزع اأكرث من 100 األف وجبة 
غذائية على الأ�شر املتعففة بعجم�ن يف 2019

•• دبي-الفجر 

�أكد �لعقيد �شعيد �ملدحاين، مدير مركز �شرطة �ملو�نئ بالنيابة، �أن �شرطة 
دبي مل ت�شجل �أية حالة غرق �أو حو�دث بحرية خالل فرتة نهاية �لأ�شبوع 
ب�شبب تقلبات �حلالة �جلوية �لتي متر بها �ملنطقة، م�شري�ً �إىل �أن �شرطة 
دبي ممثلة يف �لأمن �لبحري و�لنقاذ �لبحري عززت من تو�جد كو�درها 
�لب�شرية يف �ملناطق �لبحرية على م�شتوى �إمارة دبي، �إىل جانب تو�جدها يف 
مناطق �ل�شيول و�لوديان مبنطقة حتا للتعامل على �أي حالة طارئة وعلى 

مد�ر 24 �شاعة و�ل�شتجابة لها يف �أقل وقت ممكن.
من جانبه، �أو�شح �ملقدم علي عبد �هلل �لق�شيب �لنقبي، رئي�س ق�شم �لنقاذ 
�إنقاذ بحرية للتعامل مع �حلالت �لطارئة يف  �لبحري، �أن هناك 9 نقاط 

خمتلف �أرجاء �لإمارة ت�شم غو��شني ومنقذين �إ�شافة �إىل زو�رق ودر�جات 
�أف��ر�د �جلمهور يف  برمائية مع طو�قمها جاهزة خلدمة  ودر�ج��ات  مائية 

حال وقوع �أي حالة طارئة.
ولفت �إىل �أن هناك 4 دوريات يف منطقة حتا للتعامل مع �حلالت �لطارئة 
يف  و3  �حل��م��ري��ة،  منطقة  يف  بحريتان  ودوري���ت���ان  و�ل���ودي���ان،  �ل�شيول  يف 
منطقة ديرة، و�ثنتان يف خور دبي، ودورية و�حدة يف منطقة �جل�شر �لعائم، 
ودوريتان يف منطقة �جلمري� �لأوىل، وثالثة دوريات يف �جلمري� �لثانية، 
ودوريتان يف منطقة �جلمري� �لثالثة، ودورية و�حدة يف منطقة عني دبي، 
و�ل�شحب  �لنت�شال  معد�ت  بكافة  م��زودة  �ل��دوري��ات  جميع  �أن  �إىل  م�شري�ً 

وو�شائل �لإنقاذ �لالزمة للتعامل مع �أية حالة طارئة.
ودعا �ملقدم �لنقبي �جلمهور �لت�شال بغرفة �لعمليات يف �شرطة دبي على 

�شرطة دبي  مع  �لتو��شل  �أو  طارئة،  حالة  �أي  وقوع  حال  يف  �لرقم 999 
�ملكان  يتم و�شف  و�أن  باأمان”،  “ �أبحر  �لذكي  �لتطبيق  عن طريق خدمة 
�أهمية  من  لذلك  ملا  للبالغ  �ل�شريعة  �ل�شتجابة  �أج��ل  من  وو���ش��وح  بدقة 

بالغة يف م�شاعدة �ملحتاجني 
كما ودعا �لنقبي �إىل �أفر�د �ملجتمع �إىل توخي �حليطة و�حلذر يف �ملناطق 
و�للتز�م  �ملكان،  �ملتو�جدين يف  �لإنقاذ  لن�شائح رجال  �لبحرية و�لمتثال 
بالإر�شاد�ت و�لتعليمات كافة، وذلك حفاظا على حياتهم وجتنب تعر�شهم 
للخطر جر�ء �لتيار�ت �لبحرية و�رتفاع �لأمو�ج، موؤكد�ً على �أهمية �للتز�م 
بالتعليمات و�ل�شرت�طات �لتي ت�شعها �لبلدية و�شرطة دبي على حد �شو�ء، 
و�ل�شتجابة لإ�شارة رفع �لعلم �لأحمر �لذي يعني عدم �ل�شباحة ملا لذلك 

من خطر على حياتهم.

•• راأ�س اخليمة- الفجر  

و�لأزمات  �ل��ط��و�رئ  �إد�رة  فريق  عقد 
�جتماعاً  �خليمة  ر�أ���س  لإم��ارة  �ملحلي 
طارئاً يف �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س 
�خليمة تر�أ�شه �شعادة �للو�ء علي عبد 
�ل��ن��ع��ي��م��ي ق���ائ���د عام  ب���ن ع���ل���و�ن  �هلل 
�لفريق  رئي�س  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة 

وبح�شور جميع �أع�شاء �لفريق .
ح��ي��ث �أك���د �ل��ل��و�ء ب��ن ع��ل��و�ن ع��ل��ى �أن 
�أم���ط���ار�ً غ��زي��رة غري  �لإم����ارة �شهدت 
م��ت��وق��ع��ة ب�����د�أت م��ن��ذ م�����ش��اء �جلمعة 
ز�لت  �ل��ت��ايل ول  �ل��ي��وم  وح��ت��ى �شباح 
م�شتمرة يف بع�س �ملناطق، مما �أدى �إىل 
و�لأودية  �ل�شعاب  من  �لعديد  جريان 

لطبيعة  ون��ت��ي��ج��ة  ع���ال���ي���ة،  ب��ك��ث��اف��ة 
كانت  لالإمارة  �جلغر�فية  �لت�شاري�س 
هناك بع�س �لأ�شر�ر �لتي وقعت على 
بع�س �ملناطق يف �لإمارة وعلى منازل 
�أماكن جريان  �لقريبة من  �ملو�طنني 
�لطرق  بع�س  تعر�شت  �لأودي���ة،  كما 
�حل��ي��وي��ة يف �لإم�����ارة لم��ط��ار غزيرة 
�مل��ع��ت��ادة يف  �مل��ع��دلت �لطبيعية  ت��ف��وق 
مثل هذ� �لتوقيت ما نتج عنها بع�س 
����ش��ت��دع��ت �ىل تدخل  �ل��ت��ي  �لأ����ش���ر�ر 
�ملحلي  و�ل����ط����و�رئ  �لأزم��������ات  ف���ري���ق 
�ملخت�شة يف  �جل��ه��ات  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
�لإم�����ارة مل��ع��اجل��ت��ه��ا، ح��ي��ث مت تقدمي 
120 من �لأ�شر  خدمات �إجالء عدد 
من �أهايل �ملنازل �لتي ت�شررت بيوتهم 

من �لأمطار �لغزيرة وجريان �لوديان 
و�ل�شيول �إىل بع�س �لفنادق و�لأماكن 
م�شتمرة  �جل��ه��ود  ز�ل���ت  ول  �لآم���ن���ة، 
�لبالغات  م��ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل  وم��ت��و����ش��ل��ة 
�لتي قدمها �لأهايل لغرفة �لعمليات 
يف �شرطة ر�أ�س �خليمة من ت�شررهم 

من �لوديان يف �ملناطق �ملعنية.
ر�أ�س  �شرطة  عام  قائد  �شعادة  و�أو�شح 
وقوع  ت�شهد  مل  �لإم����ارة  ب��اأن  �خليمة 
حو�دث مرورية بليغة حيث كان هناك 
عدد ب�شيط من �حلو�دث وذلك نتيجة 
87 دورية مرورية منت�شرة يف  وجود 
لتقدمي  �لإم�������ارة  و�����ش����و�رع  م���ي���ادي���ن 

�لدعم �لالزم للجميع .
كما �أو���ش��ح �ل��ل��و�ء علي ب��ن ع��ل��و�ن �ن 

�حل���ف���اظ ع��ل��ى ���ش��الم��ة ك���اف���ة �أف�����ر�د 
�لأزمات  �أولوية لفريق  �ملجتمع متثل 
و�أن �جل��م��ي��ع لن  �مل��ح��ل��ي  و�ل���ط���و�رئ 
�أو  ي��ت��و�ين ع��ن ت��ق��دمي �أي م�����ش��اع��دة 
�أهبة  على  وكلنا  �ملبلغني  جلميع  دعم 
�نتهاء  ح��ت��ى  ط����ارئ  لأي  �ل���ش��ت��ع��د�د 
�ل�����ظ�����روف �جل����وي����ة �ل����ت����ي مت����ر بها 
للتو��شل   �جل��م��ه��ور  وح���ث  �لإم�������ارة، 
للحالت   )  999  ( �لأرق���������ام  ع���ل���ى 
لال�شتف�شار�ت   )  901( �أو  �لطارئة  
و�حل��الت �لغري طارئة ، د�عياً جميع 
�لتفاعل  ب�����ش��رورة  �مل��ج��ت��م��ع  ���ش��ر�ئ��ح 
و�لتعاون مع �جلهاز �ل�شرطي وجميع 
�لإر�شاد�ت  و�ت��ب��اع  �ملخت�شة  �جل��ه��ات 
متابعة  بالإ�شافة  و�مل��روري��ة،  �لأمنية 

عرب  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة  توجيهات 
�ملعتمدة  و�لتو��شل  �لت�شال  ق��ن��و�ت 
مو�قع  على  �لإلكرتونية  وح�شاباتها 
�مل�شادر  وجميع  �لجتماعي  �لتو��شل 

�لر�شمية يف �لدولة.
�ملا�شيني  �ليومني  وخ���الل  �ن��ه  حيث 
�����ش���درت ���ش��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة عدد 
باللغة  وتوعوية  حتذيرية  ن�شرة   16
�لعربية و�لعديد من �للغات مبا فيها 
�ل��ل��غ��ة �لإجن��ل��ي��زي��ة م���ن خ���الل كافة 
�لتابعة  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل 

ل�شرطة ر�أ�س �خليمة.
و�أك����د ���ش��ع��ادة ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة ر�أ�س 
وقعت  ل��الم��ط��ار  نتيجة  �أن���ه  �خليمة 
�إم���ر�أة  وف���اة  عنها  نتج  موؤ�شفة  ح��ال��ة 

�لأفريقية  عاملة منزل من �جلن�شية 
�ملنازل  �أح����د  ���ش��ق��وط ح��ائ��ط  ن��ت��ي��ج��ة 
�لو�قع بالقرب من جريان �ل��و�دي يف 
منطقة �لفحلني، كما �أن هناك عامل 
�آ�شيوي مفقود يف و�دي �شعم ول تز�ل 
م�شتمرة  و�لنقاذ  �لبحث  فرق  جهود 

وقائمة يف �لبحث عنه حتى �لأن. 
وق���د وج���ه ���ش��ع��ادة ق��ائ��د ع���ام �شرطة 
ملعاينة  جل��ن��ة   بت�شكيل  �خليمة  ر�أ����س 
تبا�شر مهام  �ن  �لأ�شر�ر على  وح�شر 

عملها منذ �شباح �لغد للقيام بزيار�ت 
م��ي��د�ن��ي��ة ل��ل��م��ن��اط��ق �مل���ت���اأث���رة، ورفع 

تقارير بالأ�شر�ر �لتي حلقت بها.
علو�ن  ب��ن  علي  �ل��ل��و�ء  �شعادة  ونا�شد 
�ل��ن��ع��ي��م��ي، �جل��م��ه��ور ب�������ش���رورة عدم 
م��غ��ادرة �مل��ن��ازل وع���دم �رت��ي��اد �لطرق 
�ملوؤدية �إىل مناطق �لوديان �أو �جلبال 
و�مل��رت��ف��ع��ات، موكد�ً  �ل��ق��م��م  و�أع�����ايل 
�ملوؤدية  �لطرق  بع�س  �إغ��الق  مت  باأنه 
�ل���ق���م���م �جل���ب���ل���ي���ة يف  م����ن  ع�����دد  �إىل 

�إىل  �جلمهور  لتعر�س  منعاً  �لإم���ارة، 
وتدحرج  و�لن����زلق  �ل�شو�عق  خطر 
�ل�شخور نظر�ً لتغري �لأحو�ل �جلوية 
م�شتمرة،  ب��غ��ز�رة  �لأم���ط���ار  وه��ط��ول 
�جلميع،  �أرو�ح  �شالمة  على  وحفاظاً 
وفرق  �ل�����ش��رط��ة  م��ر�ك��ز  ب���اأن  م�شيفاً 
�لبحث و�لإن��ق��اذ  يف �لإم���ارة على �أمت 
�ل�شتعد�د لتقدمي كافة خدماتها �إىل 
�جلمهور وعلى مد�ر �ل�شاعة، متمنياً 

�لأمن و�ل�شالمة للجميع.

ت�شكيل جلنة حل�شر تاأثريات الأمطار الغزيرة 

فريق الطوارئ والأزم�ت املحلي براأ�س اخليمة 
يعقد اجتم�عً� ط�رئً� ملواجهة الأمط�ر 

•• اأبوظبي-وام:

�لربوفي�شور  معايل  �لدبلوما�شية  �لإم��ار�ت  �أكادميية  ��شت�شافت 
تيجاين حممد باندي رئي�س �لدورة �لر�بعة و�ل�شبعني للجمعية 
“حتديات  ح��ول  تفاعلية  نقا�س  جل�شة  يف  �ملتحدة  ل��الأمم  �لعامة 

وفر�س �لتعددية �لدبلوما�شية«.
دولة  وزي���ر  ن�شيبة  �أن���ور  زك��ي  م��ع��ايل  �جلل�شة  فعاليات  ���ش��ارك يف 
�أكادميية �لإمار�ت �لدبلوما�شية و�شعادة لنا  �أمناء  ع�شو جمل�س 
زكي ن�شيبة �ملندوبة �لد�ئمة للدولة لدى �لأمم �ملتحدة و �شعادة 
�إىل  �لدبلوما�شية  �لإم��ار�ت  �أكادميية  عام  مدير  ليون  برناردينو 
جانب عدد من �ملندوبني �لد�ئمني لدى �لأمم �ملتحدة بالإ�شافة 
�أكادميية  �لتدري�شية و�ملوظفني يف  �لهيئة  �أع�شاء  و  �إىل �لطالب 

�لإمار�ت �لدبلوما�شية.
و�شلطت �جلل�شة �ل�شوء على �لدور �لذي ت�شهم به �لأمم �ملتحدة 

و�أب��رزت جهودها يف  و�لتعددية  �لت�شامح  لقيم  باعتبارها حا�شنة 
حتقيق �أهد�ف �لتنمية �ل�شاملة و�مل�شتد�مة.

و رك����ز �حل�����و�ر ع��ل��ى �أه��م��ي��ة خ��ط��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة لالأمم 
�ملتحدة لعام 2030 و �لتي ت�شكل خارطة طريق عاملية لتحقيق 

�لتعددية.
طالب  �إىل  وجهها  كلمة  يف  بانديو  حممد  تيجاين  �شعادة  �أك��د  و 
�لأط���ر�ف  ت��ع��اون دويل متعدد  �إىل  ه��ن��اك ح��اج��ة  �أن  �لأك��ادمي��ي��ة 
�أمر  �جلميع  وم�شاركة  كافية  تعد  مل  ل��ل��دول  �لفردية  فاجلهود 

�أ�شا�شي«.
و قال �إن �أكادميية �لإمار�ت �لدبلوما�شية جتمع بني عنا�شر متعددة 
�أهمها �ل�شعي من �أجل �ملعرفة وتوجه بال�شكر �إىل �لأكادميية على 

توفري هذه �ملن�شة �حليوية ملناق�شة �لق�شايا �لعاملية«.
ه���ذه �جلل�شة  “توؤكد  ن�شيبة  �أن����ور  زك���ي  م��ع��ايل  ق���ال  ج��ان��ب��ه  م��ن 
�ملا�شة  �لدبلوما�شية �حلاجة  �لإم��ار�ت  �أكادميية  ��شت�شافتها  �لتي 

�أكر �شمولية وتعددية يف مو�جهة �لتحديات �لعاملية  لتبني نهج 
�لقائمة.

�ملتميزة  �لنخبة  هذه  با�شت�شافة  �لأكادميية  “ تفخر   : �أ�شاف  و 
و�إبر�ز  �حل��ي��وي  �مل��و���ش��وع  ه��ذ�  ملناق�شة  �لعاملية  �ل�شخ�شيات  م��ن 
�لدور �لأ�شا�شي �لذي ي�شهم به �لدبلوما�شيون يف حتقيق �أهد�فها 
و�حدة  �لتعددية  تعترب  �ملطاف  نهاية  يف   “  : وق��ال  �لطموحة«. 
�مل�شرتك  و�ل��رخ��اء  �لزده���ار  لتحقيق  �ملتاحة  �ل�شبل  �أف�شل  م��ن 
و�شمان �مل�شاو�ة بني جميع �شعوب �لعامل وحلاقهم بركب �لتقدم 
و�لزدهار«. تاأتي جل�شة �لنقا�س �لتفاعلية يف �إطار برنامج فعاليات 
��شت�شافة  �إىل  ت�شعى  �ل��ت��ي  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  �لإم������ار�ت  �أك��ادمي��ي��ة 
متحدثني مرموقني من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وخارجها 
لتوفر من خاللها من�شة تفاعلية فريدة �أمام طالب �لأكادميية 
و�شيوفها وتتيح لهم �لفر�شة لدر��شة ومناق�شة �ل�شوؤون �لدولية 

وم�شتجد�تها«.

�شرطة دبي: ل حوادث بحرية خالل تقلب�ت الأحوال اجلوية

اأك�دميية الإم�رات الدبلوم��شية ت�شت�شيف رئي�س اجلمعية الع�مة لالأمم املتحدة يف جل�شة نق��شية 
بواقع 8 بليغة و295 ب�شيطة

�شرطة دبي تتع�مل مع 303 حوادث 
مرورية خالل 24 �ش�عة امل��شية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر: 

�للو�ء عبد �هلل خليفة  �أ�شاد معايل 
دبي،  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  �مل���ري، 
�لتابعة  �إ�شعاد  بطاقة  بجهود جلنة 
ل�شرطة دبي، و�لنتائج �لتي حققتها 
�أثمرت عن  و�لتي   ،2019 ع��ام  يف 
مليوناً   121 ي��ب��ل��غ  م�����ايل  وف�����ر 
لكافة  دره��م��اً  و114  �أل��ف��اً  و131 

�لقطاعات �لتي ت�شمها �للجنة.
�ط�����الع معاليه  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
�للجنة  حققتها  �لتي  �لنتائج  على 
للعام �ملا�شي، بح�شور �ل�شيدة منى 
�لعامري، رئي�س جلنة بطاقة �إ�شعاد، 

�حلمادي،  م�شعود  �مل��ق��دم  ونائبها 
وعدد من �ل�شباط و�لأفر�د. 

ووج�������ه م����ع����ايل �ل�����ل�����و�ء ع���ب���د �هلل 
�لرتكيز  ب�����ش��رورة  �مل�����ري،  خ��ل��ي��ف��ة 
كالتعليم  �حليوية  �لقطاعات  على 
رفع  ت��اأث��ري يف  لها  و�ل��ت��ي  و�ل�شحة 
م�شتوى �ل�شعادة لدى �ملوظفني يف 
�جلهات �حلكومية و�شبه �حلكومية 

�ملن�شمة �إىل برنامج “�إ�شعاد«.
منى  �ل�شيدة  ��شتعر�شت  ب��دوره��ا، 
تقرير�ً  �للجنة،  رئي�س  �ل��ع��ام��ري، 
�لتي  �مل��ايل  �لوفر  لنتائج  تف�شيلياً 
ح��ق��ق��ت��ه��ا �ل���ق���ط���اع���ات خ�����الل عام 
2019م، و�لذي بلغ  121 مليونا 

و 131 �ألفا و 114 درهما، م�شرية 
�لتجارية  �ملجمعات  ق��ط��اع  �أن  �إىل 
���ش��ام��ي��ة �شاهني،  �ل�����ش��ي��دة  ب��رئ��ا���ش��ة 
حيث  م���ن  �لأوىل  �مل���رت���ب���ة  �ح���ت���ل 
��شتفاد  �ل����ذي  �مل����ايل  �ل��وف��ر  ق��ي��م��ة 
و�لذي  �إ���ش��ع��اد،  بطاقة  حاملو  منه 
و66  �ل��ف��اً  و86  م��ل��ي��ون��اً   31 ب��ل��غ 
�لذي  �لتعليم،  قطاع  يليه  دره��م��اً، 
حيث  �شيف،  زك��ري��ا  �ل�شيد  ي��ر�أ���ش��ه 
حقق وفر�ً مالياً قيمته 20 مليوناً 
ومن  درهماً،   626 و  �لفاً  و 245 
قطاع  �لثالثة  �مل��رت��ب��ة  يف  ي��اأت��ي  ث��م 
�لرتفيهية  و�مل���ت���ن���زه���ات  �مل��ط��اع��م 
 ، �لبلو�شي  �إبر�هيم  �ل�شيد  برئا�شة 

 39 و  20  مليوناً  بوفر مايل بلغ 
توزع  ف��ي��م��ا  دره���م���اً،   327 و  �ل���ف���اً 
ب��اق��ي �ل��وف��ر �مل���ايل ب��ني �لقطاعات 
فريق  فيها  ين�شط  �ل��ت��ي  �لأخ����رى 

.« “�إ�شعاد 
تقريرها،  يف  �ل���ع���ام���ري  وق���دم���ت 
�ملقدمة  �لعرو�س  بعدد  �إح�شائيات 
�لتجارية  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  من 
و�لتي  وخ���ارج���ه���ا  �ل����دول����ة  د�خ�����ل 
خمتلف  يف  ع��ر���ش��اً   4835 بلغت 
�ل��ق��ط��اع��ات، ����ش��ت��ف��اد م��ن��ه��ا 147 
�ألفاً و579 موظف ممن يحملون 
جهة   230 �إىل  وينتمون  �لبطاقة 
حكومية و�شبه حكومية يف خمتلف 

�إمار�ت �لدولة، علماً باأن عدد مر�ت 
و058  �أل��ف��اً   984 بلغ  �ل�شتفادة 
�أن  م���وؤك���دة  و�أ����ش���ره���م،  للموظفني 
 46 يف  منت�شرة  “�إ�شعاد”  عرو�س 

دولة حول �لعامل.
بطاقة  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  وت���ط���رق���ت 
�لإن�شانية  �مل����ب����ادر�ت  �إىل  �إ����ش���ع���اد 
�للجنة  نفذتها  �لتي  و�لجتماعية 

�إىل  م�����ش��رية   ،2019 ع���ام  خ���الل 
مبادرة،   36 �إىل  و���ش��ل  �ل��ع��دد  �أن 
و132  �أل����ف����اً   16 م��ن��ه��ا  ����ش��ت��ف��اد 
�ملبادر�ت  �أن  �إىل  م�شرية  �شخ�شاً، 
�لعالجية،  �مل���ب���ادر�ت  ب��ني  ت��وزع��ت 
و�لتعليمية، و�لدعم �ملادي، و�لدعم 
و�لتقدير  و�ل��ت��ح��ف��ي��ز  و�ل��ت��م��ك��ني، 

وغريها من �ملبادر�ت �لأخرى.

�للو�ء  �أث��ن��ى  �لج��ت��م��اع،  نهاية  ويف 
�مل����ري، ع��ل��ى �ل��ن��ت��ائ��ج �مل��م��ت��ازة �لتي 
بطاقة  جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ��شتعر�شتها 
�إ�شعاد، ووجه بتكرمي �شركاء �إ�شعاد 
�لقطاعات  وروؤ�����ش����اء  �مل���ت���ع���اون���ني، 
�أكر،  �أن�شطتهم  �لذين كانت ن�شبة 
وحققو� وفر�ً مالياً �أعلى، بالإ�شافة 
و�جلهات  �لأ���ش��خ��ا���س  ت��ك��رمي  �إىل 

�ملبادر�ت  دع���م  يف  ���ش��اه��م��و�  �ل��ذي��ن 
�لإن�������ش���ان���ي���ة �ل���ت���ي ن��ف��ذت��ه��ا جلنة 
ك��م��ا ح���ث معاليه  �إ����ش���ع���اد،  ب��ط��اق��ة 
�أع�شاء �للجنة على بذل �ملزيد من 
�جلهود و�بتكار �ملزيد من �لو�شائل 
�ل�شعادة  حت��ق��ق  �ل��ت��ي  �لإب���د�ع���ي���ة، 
يف  و�لطماأنينة  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  وت��ع��زز 

�ملجتمع

•• ال�شارقة-الفجر:

�أمريكي  دولر  �لإمار�تية مببلغ مليون  �ل�شارقة �خلريي  بيت  موؤ�ش�شة  تربعت 
مب�شاعدة  �ملعنية  �لعاملية  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �ملوؤ�ش�شة  �لكبري  �لقلب  م�شاريع  ل��دع��م 
و�لتي  �لدميقر�طية،  كينيا  جمهورية  يف  �لعامل،  ح��ول  و�ملحتاجني  �لالجئني 
كاكوما  ملخيم  �لتحتية  �لبنى  وتطوير  �لأ�شا�شية  �خل��دم��ات  توفري  ت�شتهدف 

لالجئني ومنطقة كالوبي �ملحاذية له.
�لقلب  زي��ارة نظمتها  �ل�شارقة �خلريي يف  بيت  بعد م�شاركة  �لترّبع،  وجاء هذ� 
كينيا،  جمهورية  من  �لغربية  �ل�شمالية  �ملنطقة  يف  �ل��و�ق��ع  �ملخيم  �إىل  �لكبري 
�شّمت جمموعة من �ل�شخ�شيات �لر�شمية من روؤ�شاء ومدر�ء تنفيذيني ورجال 
ب�  �أعد�دهم  �لتي تقدر  �أو�شاع �لالجئني  �ّطلعو� خاللها على  �إمار�تيني،  �أعمال 

ن�شمة.  �ألف   191،500
رئي�شة  �لقا�شمي،  �ل�شيخة جو�هر بنت حممد  �شمو  �لزيارة توجيهات  وترتجم 
�ملفو�شية  ل��دى  �لالجئني  لالأطفال  �ل��ب��ارزة  �ملنا�شرة  �لكبري،  �لقلب  موؤ�ش�شة 
�ل�شامية لالأمم �ملتحدة ل�شوؤون �لالجئني، �لد�عية �إىل تعزيز م�شاركة �ملوؤ�ش�شات 
�حلكومية و�خلا�شة و�ملجتمع �ملحلي يف �مل�شاعي �لإن�شانية �لعاملية �لر�مية �إىل 

توفري �لحتياجات �لأ�شا�شية للفقر�ء و�لالجئني حول �لعامل. 
وياأتي �ختيار “�لقلب �لكبري” ملخيم كاكوما، ��شتجابًة للتحديات �لإن�شانية �لتي 

و�لكونغو  و�ل�شومال  �ل�شود�ن  جنوب  من  غالبيتهم  جلاأ  �لذين  �شكانه  يعانيها 
�لدميقر�طية هرباً من �لأزمات و�ل�شر�عات �لتي تعي�شها بلد�نهم، حيث ي�شهد 
�ملخيم نق�شاً حاد�ً يف خدمات �لرعاية �ل�شحية و�لتعليم، وغياب �لبنية �لتحتية 
و�لكهرباء و�ملياه �ل�شاحلة لل�شرب، �إ�شافة �إىل معاناتهم من �أزمة �جلفاف �لتي 

حلت على �لبالد ما يوؤدي �إىل تف�شي �لأمر��س ب�شكل م�شتمر.  
“�إن  وقال �شعادة �شلطان حممد �خليال، �لأمني �لعام لبيت �ل�شارقة �خلريي: 
�نعكا�س  �ل�شارقة، هي  �إم��ارة  �ملوؤ�ش�شات يف  وبر�مج  �شيا�شات  ت�شكل  �لتي  �لثقافة 
�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  حر�س  �لتي  �لأ�شيلة  و�مل��ب��ادئ  للقيم 
�أن تكون جوهر  �ل�شارقة على  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  بن حممد 
حممد  بنت  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  وترجمتها  و�حل�شاري،  �لتنموي  م�شروعنا 
�لقا�شمي، �إىل مبادر�ت وبر�مج �شملت �شاحات عاملية يحتاج �لنا�س فيها وخ�شو�شاً 

�لالجئني �إىل من يقف بجانبهم ويعنيهم على توفري �حتياجاتهم«.
“هذ� �لترّبع تعبري عن دورنا وو�جبنا نحو دعم �لأهد�ف  وتابع �لأمني �لعام: 
مل�شاعدة  تبذلها  �لتي  و�جل��ه��ود  �لكبري”  “�لقلب  ملوؤ�ش�شة  �لنبيلة  �لإن�شانية 
للمزيد من  نتطلع  ون��ح��ن  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  و�مل��ح��ت��اج��ني يف خمتلف  �ل��الج��ئ��ني 
�ملوروث  ع��ن  يعرب  �ل��ذي  �لعطاء  يف  �ل�شتمر�ر  بهدف  �ملوؤ�ش�شات  ب��ني  �لتعاون 

�لأ�شيل و�لثقافة �جلميلة للمجتمع �لإمار�تي«.
�لأم��ن��اء يف  رئي�س جمل�س  ن��ائ��ب  ���ش��ع��ادة علي حممد �خل��ي��ال  ق��ال  وم��ن جهته 

�لكبري” تعززت  “�لقلب  �لتي نظمتها  �لزيارة  “خالل  �خل��ريي:  �ل�شارقة  بيت 
بل منهجاً  ��شتثنائية،  يكون ممار�شة  �أن  �لإن�شاين ل يجب  �لعمل  باأن  قناعاتنا 
�أدع��و كل موؤ�ش�شة يف  لهذ�  �ملجتمعات،  ثقافة  �أ�شياًل يف  م�شتد�ماً، ومكوناً  ثابتاً 
�إطار �لعمل �خلريي �أو خارجه، لنتهاز �لفر�س �ملتاحة للتو��شل مع �ملحتاجني، 
وترتيب بر�جمها بحيث يكون �لعمل �لإن�شاين جوهرها وبو�شلتها، فهذ� �لنوع 

من �لعمل هو م�شوؤوليًة عامة ولي�س جمرد تخ�ش�س«. 
وتوجهت مرمي �حلمادي مدير موؤ�ش�شة �لقلب �لكبري” بال�شكر ملوؤ�ش�شة “بيت 
�ل��ذي قدمته خدمًة  �ل�شخي  للتربع  تقديرها  وع��ربت عن  �ل�شارقة �خلريي”، 
�أعد�د  “هناك �زدياد كبري يف  لالإن�شانية وتلبيًة لحتياجات �لالجئني، وقالت: 
لهم  �ملقدمة  �لأ�شا�شية  �خلدمات  يف  حاد  نق�ٌس  يقابله  �لعامل،  حول  �لالجئني 
كالتعليم و�لرعاية �ل�شحية و�لبنى �لتحتية، �لأمر �لذي ي�شيف لأزمة �لالجئني 
لذ�  �ل���دويل،  �مل�شتوى  على  بو�قعهم  �لنهو�س  مهام  ويعرقل  جديدة  حتديات 
ننظر لتربع موؤ�ش�شة )بيت �ل�شارقة �خلريي( باعتباره ��شتجابًة لهذ� �لتحدي 
وجت�شيد�ً للدور �ملنوط باملوؤ�ش�شات عامًة ملو�جهة �لأزمات �لإن�شانية �لتي �أفرزتها 

�ل�شر�عات �مل�شتمرة«. 
وتابعت �حلمادي: “و�شعت �لزيار�ت �لتي تنظمها “�لقلب �لكبري”، �لالجئني 
و�حتياجاتهم يف د�ئرة �هتمام �ملوؤ�ش�شات �ملدنية و�لر�شمية، و�أر�شت �أ�ش�س عالقة 
جديدة بني �لالجئني و�ملحتاجني و�جلهات �لد�عمة تقوم على �حلو�ر و�لتو�فق 

حول �لأولويات و�شبل توفريها«. و�أ�شافت �حلمادي: “متكنت �لقلب �لكبري من 
جذب �هتمام �لعامل لأهمية تعليم �لالجئني وتوفري �لرعاية �ل�شحية �ملالئمة 
حقوًقا  بو�شفها  باأمان  و�لعي�س  �ل�شحية  و�لرعاية  للتعليم  ننظر  فنحن  لهم، 
�أ�شا�شية ل يجوز �لنتقا�س منها �أو ��شتثنائها، وبو�شفها �لطريق �لأمثل حلماية 

�أجيال كاملة من بر�ثن �جلهل و�لتخلف و�لتع�شب«.  
يذكر �أن موؤ�ش�شة بيت �ل�شارقة �خلريي �أن�شئت يف �لعام 1996 بهدف حتقيق 
ق��ف��زة ن��وع��ي��ة ف�����ي جم���الت �ل��ع��م��ل �خل���ريي �إىل ج��ان��ب �إح���ي���اء م��ب��د�أ �لتكافل 
يعنى  م��ا  منها  �ل��دول��ة  وخ���ارج  د�خ���ل  ع��دة  م�شاريع  على  وعملت  �لج��ت��م��اع��ي، 

بالتعليم و�ل�شحة وغريها.
بد�أت �لقلب �لكبري �أعمالها يف �لعام 2008 بعدد من �ملبادر�ت �لإن�شانية، قبل �أن 
تتحول �إىل موؤ�ش�شة يف �لعام 2015 بتوجيهات من قرينة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، �شمو 
�لقا�شمي، بهدف ح�شد �جلهود �لإن�شانية مل�شاعدة  �ل�شيخة جو�هر بنت حممد 
ومنذ  �ل��ك��رمي.  �لعي�س  م��ن  ومتكينهم  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  جميع  يف  �مل�شت�شعفني 
دولة حول   20 �أكر من  م�شتد�مًة يف  �لكبري م�شاريعاً  �لقلب  تاأ�شي�شها دعمت 
�إىل  بالإ�شافة  و�لتعليم،  كال�شحة  �لأ�شا�شية  �حليوية  �لقطاعات  �شملت  �لعامل 
توفريها �لحتياجات �لأ�شا�شية لالأفر�د و�جلماعات يف �لأماكن �لأكر ت�شرر�ً 

نتيجة �لفقر وتنامي �لنز�عات.

•• راأ�س اخليمة -الفجر: 

تفقد معايل �لفريق �شاحي خلفان متيم نائب رئي�س �ل�شرطة و�لأمن و�لعام يف 
دبي رئي�س جمل�س قياد�ت �ل�شرطة يف وز�رة �لد�خلية غرفة عمليات �شرطة ر�أ�س 
�خليمة بح�شور �شعادة �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي قائد عام �شرطة 
�مل��و�رد و�خلدمات  �أحمد �لطري مدير عام  �لعميد جمال  ر�أ���س �خليمة و�شعادة 

�مل�شاندة �ملدر�ء �لعامون ومدر�ء �لإد�ر�ت.

و�أ�شاد معايل �شاحي خلفان متيم خالل �لزيارة �لتي ر�فقه فيها �لعميد �ملهند�س 
ح�شني �أحمد �حلارثي مدير عام �خلدمات �للكرتونية و�لت�شالت ، و�ملهند�س 
علي حم�شن �ملعمري �ملدير �لتنفيذي ملجموعة �ملدينة �لآمنة ، و�لعميد �أحمد 
�ملقعودي مدير مكتب نائب رئي�س �ل�شرطة و�لأمن �لعام بدبي ، و�لعميد وليد 
�ملناعي، مدير عام �إد�رة �لتطوير و�لبتكار، مبكتب نائب رئي�س �ل�شرطة و�لأمن 
�لعام يف دبي، بالدور �ملحوري �لذي تقوم به غرفة عمليات �شرطة ر�أ�س �خليمة يف 
تلقي �لبالغات وحتويلها �إىل جهات �لخت�شا�س بال�شرعة �لق�شوى �ملمكنة مبا 

يحافظ على �أمن و�شالمة وممتلكات �ملو�طنني و�ملقيمني ويحقق �أهد�ف وز�رة 
�لد�خلية �لإ�شرت�تيجية يف تعزيز �لأمن و�لأمان .

�لآلية  على  �ملركزية  �لعمليات  لغرفة  �لتفقدية  �ل��زي��ارة  خ��الل  معاليه  و�طلع 
�ملتبعة يف ��شتقبال �لبالغات وحتويلها للجهات �ل�شرطية �ملعنية وفقا لطبيعتها 
�لو�شول  عند  معها  �لتعامل  �شرعة  ي�شمن  مب��ا  �ل��ب��الغ��ات  ه��ذه  تتبع  وط���رق 

ملو�قعها وتقدمي م�شتويات عالية من �خلدمة وفق �أعلى معايري �جلودة .
وناق�س معايل نائب رئي�س �ل�شرطة و�لأمن �لعام يف دبي رئي�س جمل�س قياد�ت 

�شرطة  ع��ام  قائد  �ل��ذي عقده مع  �لجتماع  خ��الل  �لد�خلية  وز�رة  �ل�شرطة يف 
عمل  �آلية  �لتفقدية،  �ل��زي��ارة  هام�س  على  �ملخت�شني  و�ل�شباط  �خليمة  ر�أ���س 
�أنظمة و�شبكات �لت�شال للو�شول �إىل كافة  غرفة �لعمليات �ملركزية وجاهزية 

�لدوريات �لعاملة �شمن مناطق �خت�شا�س �لإمارة .
من جانبه �أعرب قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة عن �شكره و�متنانه ملعايل �لفريق 
�شاحي خلفان لدعمه �ملتو��شل �لذي ي�شهم يف تطوير �آليات �لعمل �ل�شرطي يف 

كافة �لقطاعات ب�شورة تدفع باجتاه حتقيق روؤية و�أهد�ف وز�رة �لد�خلية .

�ش�حي خلف�ن يطلع على اآلية العمل يف غرفة عملي�ت �شرطة راأ�س اخليمة

حققت وفرًا ماليًا بقيمة 121 مليون درهم 

الق�ئد الع�م ل�شرطة دبي يطلع 
على نت�ئج »اإ�شع�د« للع�م 2019

بهدف توفري خدمات الرعاية ال�شحية والتعليم 

بيت ال�ش�رقة اخلريي تترّبع مبليون دولر لدعم م�ش�ريع موؤ�ش�شة القلب الكبري مبخيم ك�كوم� لالجئني يف كيني� 

•• ابوظبي-وام:

��شتقبل معايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي وزير �لدولة 
�م�س  �شباح  باأبوظبي  �ل���وز�رة  مقر  يف  �ل��دف��اع  ل�شوؤون 
�خلارجية  لل�شوؤون  �لدولة  وزير  و�كاميا  كنجي  معايل 
وكيل  �لظاهري  �شامل  مطر  �شعادة  بح�شور  �لياباين، 

وز�رة �لدفاع.
و�لتن�شيق  �ل���ت���ع���اون  ع���الق���ات  �جل���ان���ب���ان  و����ش��ت��ع��ر���س 
�مل��ت��ح��دة ودولة  ب��ني دول���ة �لإم�����ار�ت �لعربية  �مل�����ش��رتك 
�ل��دف��اع��ي��ة و�لع�شكرية  و�ل�����ش��وؤون  �مل��ج��الت  �ل��ي��اب��ان يف 

و�أهمية تعزيز هذ� �لتعاون مبا يخدم �مل�شالح �ملتبادلة 
للبلدين �ل�شديقني.

موؤكد�ً  و�كاميا  ب��زي��ارة معايل كنجي  �ل��ب��و�ردي  ورح��ب 
�لر�شيدة  قيادتها  وبتوجيهات  �لإم����ار�ت  دول��ة  حر�س 

على تعزيز تعاونها مع �ليابان.
و�لق�شايا  �ل��ت��ط��ور�ت  �آخ��ر  بحث  �للقاء  خ��الل  مت  كما 
وتبادل  �مل�����ش��رتك  �له��ت��م��ام  ذ�ت  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية 

وجهات �لنظر ب�شاأنها.
ح�شر �للقاء عدد من كبار �ل�شباط و�مل�شوؤولني يف وز�رة 

�لدفاع و�أع�شاء �لوفد �ملر�فق لل�شيف.

درا�شة خليجية حول اإعداد معلم اللغة 
العربية للن�طقني بلغ�ت اأخرى

•• ال�شارقة-وام:

ك�شف �لدكتور عي�شى �حلمادي مدير �ملركز �لرتبوي للغة �لعربية لدول 
�إع��د�د معلم  “مقرتح  �إ�شد�ر �ملركز در��شة بعنو�ن  �خلليج يف �ل�شارقة عن 
�للغة �لعربية للناطقني بلغات �أخرى. و �أو�شح �حلمادي بهذه �ملنا�شبة �أن 
�لدر��شة تعد م�شروعا متكامال بهدف �إعد�د معلم �للغة �لعربية للناطقني 
بلغات �آخرى حتقيقا لأهدف �ملركز يف جمال تطوير تعليم �للغة �لعربية و 
تعلمها على �أ�ش�س تربوية وعلمية ومهنية متميزة ويعد �متد�د� لإ�شد�ري 
معلمي  وتدريب  و�إع��د�د  �ختيار  معايري  تطوير  بعنو�ن:  �ل�شابقني  �ملركز 

�للغة �لعربية لعامي 2017م، و2019م.

البواردي ي�شتقبل وزير الدولة لل�شوؤون اخل�رجية الي�ب�ين
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -الفجر: 

�لت�شويقية  �ل����وج����ه����ات  ت��ن��ت��ع�����س 
�ل�شتاء،  مو�شم  خ��الل  و�لرتفيهية 
�إم����ارة  يف  ف��ي��ل��ج��ز�  في�شتفال  وي��ع��د 
ترفيهية  ت�شويقية  وجهة  عجمان 
ر�ئدة يف �إمارة عجمان طو�ل �لعام 
، ومتثل عن�شر جذب رئي�شي نظر� 
لتنوع �ملنتجات فيه باأ�شعار منا�شبة، 
لت�شم �لوجهة قرية كربى حتتوي 
�ل��ع��دي��د م���ن �مل���ح���الت �ل��ت��ي تقدم 
خمتلف �ملنتجات و�لب�شائع بعرو�س 
�إىل جانب من�شة  د�ئمة،  ترويجية 
للماأكولت مبختلف �نو�عها لتلبي 
وكذلك  و�جلن�شيات  �لذو�ق  كافة 
لعبة   35 حتتوي  لاللعاب  من�شة 
�لعمرية  �ل��ف��ئ��ات  ل��ك��اف��ة  م��ت��ن��وع��ة 
و�لحتفالت  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  وتنظيم 
ب�����ش��ك��ل ي��وم��ي مم���ا ي��ج��ذب �ل����زو�ر 
�جلن�شيات  خمتلف  من  و�لعائالت 
ل����زي����ارة ف��ي�����ش��ت��ف��ال ف��ي��ل��ج��ز ط���و�ل 

�لعام.
ويتوقع ��شحاب �ملحالت و�لبائعني 
�ل���زو�ر و�ملبيعات هذه  �ع���د�د  زي���ادة 
�ل��ع��ام ن��ظ��ر� لالأجو�ء  �ل��ف��رتة م��ن 
�ل���ت���ي ي��ت��م��ي��ز ب��ه��ا م���ن���اخ �لإم������ار�ت 
�ل�شتاء لي�شمن  �أ�شهر ف�شل  خالل 
�ملفتوحة  �لماكن  فيلجز  في�شتفال 
للعائالت،  متنف�شا  ليعد  و�ملغلقة، 
لفت  ح�شور  �لوجهة  ت�شهد  حيث 
ل�شيما  �ل����ع����ط����الت  �ي�������ام  خ������الل 
�ل����ع����دي����د من  �إم����ت����الك����ه  ظ�����ل  يف 

يف  �ملتميز  موقعة  ومنها  �ملقومات 
�إم���ار�ة عجمان وق��رب��ه م��ن �لطرق 
�ليه  �ل��و���ش��ول  و�شهولة  �لرئي�شية 
وتو�فر كافة �خلدمات وعلى ر��شها 
توفري �ملو�قف �ملجانية للمت�شوقني، 
�إ�شافة �إىل جودة �ملنتجات �ملعرو�شة 
�لذو�ق  جلميع  وتلبيتها  وتنوعها 

و�لعمار وتناف�شية �ل�شعار.
وقال فادي �حلزيني مدير تطوير 
فيلجز،  ف��ي�����ش��ت��ف��ال  يف  �لأع�����م�����ال 
ت�شويقية  وجهة  فيلجز  في�شتفال 
ترفيهية لكافة �لأعمار و�جلن�شيات 
وت�����خ�����دم ب�������ش���ك���ل ع������ام �مل���و�ط���ن���ني 
عجمان  يف  و�ل�شائحني  و�ملقيمني 
نظر�  عام  ب�شكل  و�لم���ار�ت  خا�شة 
عجمان  �إم����ارة  يف  �ملتميز  للموقع 
و���ش��ه��ول��ة و����ش���رع���ة  �ل���و����ش���ول له 

جانب  �إىل  �لم����ار�ت،  خمتلف  م��ن 
مطاعم  من  �خلدمات  كافة  تو�فر 
وم��و�ق��ف ���ش��ي��ار�ت ودخ���ول جماين 
�خلدمات،  م���ن  وغ���ريه���ا  ل��ل��وج��ه��ة 
و�أكد �ن �لإد�رة حري�شة على تنفيذ 
�أجندة فعاليات طو�ل �لعام تتو�فق 
مع �لأجندة �لوطنية من منا�شبات 
و�أعياد، و��شاف �ن �لوجهة تت�شمن 
حديثة  ب���دي���ك���ور�ت  ك����ربى  ق���ري���ة 
كافة  ت���ل���ب���ي  م���ت���ن���وع���ة  وب�������ش���ائ���ع 
�لقائمني  �أن  �لحتياجات، مو�شحا 
�شالة  تنفيذ  ب�شدد  �لوجهة  على 
تزلج هي �لوىل من نوعها يف �إمارة 

عجمان.
و�أ����ش���اد م��دي��ر ت��ط��وي��ر �لأع���م���ال يف 
�لقيادة  بجهود  فيلجز،  في�شتفال 
�لر�شيدة ودعمها �ملتو��شل لتطوير 

ق����ط����اع �ل���ت���ج���زئ���ة و�ل����رتف����ي����ه يف 
�لكبري  �لتعاون  ثمن  كما  �لإم���ارة، 
م���ن ق��ب��ل �جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة وعلى 
و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ���رة  ر�أ�شها 
�لتنمية �لقت�شادية ود�ئرة  ود�ئرة 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ش��ي��اح��ي��ة، �لم����ر �لذي 
لت�شتقبل  �لوجهة  تطوير  من  عزز 
�ألف  �شهريا ما يقارب 75 �إىل 85 

ز�ئر. 
� رئي�س  د�ف������ون  ب���ن  و�أك������د حم��م��د 
جمل�س �إد�رة جمعية  �شفر�ء جمل�س 
“في�شتفال  �أن  ع��ل��ى   ، �لم��������ار�ت 
ر�ئ���دة  ت�����ش��وي��ق��ي��ة  فيلجز” وج��ه��ة 
ت��وف��ر ل���ل���زو�ر جت��رب��ة ف���ري���دة من 
ن����وع����ه����ا  ن����ظ����ر� ل���ت���ن���وع �مل���ح���الت 
�همية  ع��ل��ى  وم����وؤك����د�  و�مل��ن��ت��ج��ات 
�لزو�ر  جذب  يف  �مل�شتمرة  �لعرو�س 

فال�شك  �ل�شنة،  ط��و�ل  و�ملت�شوقني 
تطور  يف  فيلجز”  “في�شتفال  �ن 
�ملحالت  ناحية  م��ن  ���ش��و�ء  م�شتمر 
�خل���دم���ات  ت���ق���دمي  �و  �ل���ع���ار����ش���ة 
بجهود  م�����ش��ي��د�ً  �لإد�رة،  ق��ب��ل  م��ن 
ر�ئدة  �مل�شوؤولني يف توفري خدمات 
وتنظيم فعاليات متنوعة ت�شتقطب 
�ف������ر�د �جل��م��ه��ور وت��خ��اط��ب كافة 

�لعمار و�جلن�شيات.
و�ك����د �ن ج��م��ع��ي��ة  ���ش��ف��ر�ء جمل�س 
ب�����ش��ر�ك��ة فعالة  ت��رت��ب��ط  �لم������ار�ت 
ود�ئمة مع “في�شتفال فيلجز” من 
فعاليات  تنظيم  يف  �لتعاون  خ��الل 

جماهريية طو�ل �لعام.
مطعم   � ق���������دري  حم����م����د  وق���������ال 
�لوجهة  �أن  �ل�����ش��رق��ي��ة،  �مل����اأك����ولت 
ف���ري���دة ت�شيف  ت��ت��م��ي��ز مب��ق��وم��ات 

جانب  �ن  م�شيفا  �ل��ز�ئ��ر،  لتجربة 
يلبي  �ل��ذي  بالتنوع  يتميز  �ملطاعم 
�أعد�د  زي���ادة  وت��وق��ع  �لأذو�ق  ك��اف��ة 
�لطيبة  ل����الأج����و�ء  ن���ظ���ر�  �ل�������زو�ر 
خالل هذ� �لوقت من �لعام، و�أ�شار 
�ل�شرقية  �مل��اأك��ولت  مطعم  �ن  �إىل 
يقدم جملة من �لوجبات و�لأطباق 
�أمهر  ي��د  على  و�ل�شامية  �مل�شرية 

�لطباخني.
�شاحبة   � م�شطفي  وف����اء  و�أك�����دت 
�لكربى  ب��ال��ق��ري��ة  �مل���ح���الت  �أح�����د 
منذ 3 �شنو�ت، على تطور �لوجهة 
وزيادة �لقبال عليها،  مو�شحة �أن 
�لألعاب  منطقة  وكذلك  �لفعاليات 
و�مل��ط��اع��م ���ش��ه��دت ت��ط��ور�ت كبرية 
�أ�شادت  ���ش��ن��و�ت، ك��م��ا  خ���الل ث���الث 
ب��ت��ن��وع �مل��ح��الت �لأم����ر �ل���ذي يعزز 

جتربة �لز�ئر، و�أو�شحت �أنها تقدم 
منتجات للعناية بالب�شرة مبنتجات 

طبيعية.
من جانبه �أكد �بر�هيم علي �  حمل 
�أن  على  و�ل��ب��خ��ور،  للعطور  كرتري 
�لوجهة تعد عالمة ر�ئدة يف جمال 
عجمان،  يف  و�ل���رتف���ي���ه  �ل���ت�������ش���وق 
م�������ش���ي���د� ب���ال���ت���ن���وع �ل���ك���ب���ري �ل����ذي 
حر�شها  وك��ذل��ك  �ل��وج��ه��ة  ت�شهده 
�ملطاعم  م���ن  ب���اق���ات  ت���وف���ري  ع��ل��ى 
تطلعات  تلبي  و�ملنتجات  و�لل��ع��اب 

كافة �لفئات �لعمرية.
�أحد   � �ل��و�يل  �لدكتور ها�شم  وق��ال 
�لزو�ر، “في�شتفال فيلجز، يعد من 
�أهم �لنقاط �ليجابية و�لتي تزيد 
من �أعد�د زو�ره وجناحه ب�شكل عام 
، كونه بعيد كل �لبعد عن �لأماكن 

�إليه،  �ل��و���ش��ول  و�شهولة  �مل��زدح��م��ة 
�إ����ش���اف���ة ل��ق��رب��ه م���ن ع����دة �إم�����ار�ت 
ور�أ�س  �لقيوين  و�أم  �ل�شارقة  مثل 
�خل��ي��م��ة ، ك��م��ا ي��ت��م��ي��ز ب���اأن���ه د�ئ���م 
يجعل  م��ا  وه��ذ�  �ملعرو�س  ومتعدد 
عليه  مرتددين  وزبائن  ز�ئرين  له 
ط���و�ل �ل��ع��ام مم��ا ي��زي��د م��ن ن�شبة 

مبيعات �ملحالت”.
وقالت مروة حممد �لها�شمي � �أحد 
“في�شتفال فيلجز”  “ي�شهد  �لزو�ر 
، على ت�شارع وترية �لنمو �ل�شياحي 
ن��ظ��ر� لمتالك  �إم�����ارة ع��ج��م��ان  يف 
فريدة  �شياحية  م��ق��وم��ات  �لم����ارة 
مق�شد�  م��ن��ه��ا  ج��ع��ل��ت  وم��ت��ن��وع��ة 
ومتنف�شا للجميع، لت�شبح �لوجهات 
�هم  م��ن  و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة  �لت�شويقية 
ملختلف  �ل�شياحي  �جل��ذب  عنا�شر 
وقالت  و�لعمار”.  �جل��ن�����ش��ي��ات 
 “ �ل��زو�ر  �أح��د   � ليلى �شامل �لكعبي 
“في�شتفال فيلجز” وجهة ترفيهية 
ت��وف��ر جت��رب��ة ت�����ش��وي��ق��ي��ة ف���ري���دة ، 
و�أماكن  �مل��ط��اع��م  ب��وج��ود  وخ��ا���ش��ة 
وتنوع  وت����ع����دد  �لط�����ف�����ال  ت���رف���ي���ه 
�ملعرو�س، معتربة �لوجهة متنف�س 
للكثري من �لأ�شر من �أعباء �لعمل 
�نه يفتح  ، كما  و�شغوطات �حلياة  
جمالت عمل للكثريين ويزيد من 
فعاليات  بتنوع  م�شيدة   ، دخولهم 
�ل��ع��ام وجتذب  ت�شتمر ط���و�ل  �ل��ت��ي 
كما  �مل��ج��ت��م��ع،  م��ن  ك��ب��رية  �شريحة 
�أ�شادت بجهود �لد�رة يف توفري كافة 

�خلدمات �لتي يحتاجها �لزو�ر”.

حممد قدريليلى �شامل الكعبي فادي احلزينيوفاء م�شطفى حممد بن دافونمروة حممد الها�شمي ابراهيم عليها�شم الوايل

•• دبي-الفجر:

�جلن�شية  م��ن  �ل�شباب  م��ن  جمموعة  على  �لقب�س  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �أل��ق��ت 
يتظاهرون  وهم  فيديو  مقطع  بن�شر  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  عرب  قامو�  �لعربية 

بتعاطي �ملخدر�ت ومت حتويلهم �ىل �جلهات �لق�شائية.
و�أكد �لعقيد خالد علي بن مويزه مدير �لإد�رة �لعامة ملكافحة �ملخدر�ت بالنيابة �أن �لفرق 
�ملعنية قامت بالتحرك فور �نت�شار مقطع �لفيديو على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي �ذ مت 
�شبط �ملجموعة خالل �شاعات وحتويلهم للجهات �ملخت�شة لتخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة 
�أن مو�قع �لتو��شل لي�شت منابر للتباهي حول �ل�شلوكيات �ل�شاذة  �إىل  حيالهم، م�شري�ً 

بحد و�شفه و�لتي تخد�س بالن�شيج �لجتماعي وت�شبب �شرخاً يف �ملجتمع. 
و�أ�شاف �أن �شرطة دبي تركز �هتمامها على مر�قبة مو�قع �لتو��شل �لجتماعي ل�شبط 
�آفة �ملخدر�ت عربها، �ذ متكنت من توجيه �شربات موجعة لتجار  كل من يحاول ن�شر 
مع  بالتعاون  �لتو��شل  مو�قع  عرب  �ل�شخ�شية  ح�شاباتهم  �إغ��الق  خ��الل  من  �مل��خ��در�ت 
خمتلف �جلهات �ملخت�شة، لفتاً �إىل �أن �لأ�شرة تعترب خط �لدفاع �لأول للت�شدي لهذه 
�لظاهرة لذ� يتعني عليهم توعية �أبنائهم حول �ملخدر�ت و�حلر�س على �نتقاء �لأ�شدقاء 

بعناية كبرية. 
و�أه��اب �لعقيد خالد بن مويزه باجلمهور �إىل عدم تد�ول تلك �لفيديوهات يف �مل�شائل 
وقد  وحياته،  �لفرد  �شحة  على  خطورة  ت�شّكل  لكونها  �ملخدرة،  �مل��و�د  بتعاطي  �ملتعلقة 

جتر عدد�ً من �لأ�شخا�س �إىل جتربة فكرة تعاطي �ملخدر�ت، م�شدد�ً على �أن �شرطة دبي 
ت�شرب بيد من حديد كل من ت�شول له نف�شه بالعبث بقو�نني �لدولة بق�شد �لتعاطي 
�و �لرتويج �و �ملتاجرة وكذلك ت�شوير مقاطع فيديو ت�شهم يف ن�شر �أفكار هد�مه ت�شر 

باملجتمع وت�شهم يف �نت�شار �أفكار �شلبيه.  
تقنية  ج��ر�ئ��م  مكافحة  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )5( رق��م  �لحت���ادي  �ل��ق��ان��ون  �ن  وي��ذك��ر 
�لتي ل  �ملوؤقت و�لغر�مة  بال�شجن  “ يعاقب  �إن��ه  29على  �مل��ادة رقم  ت يف  �ملعلومات ن�شّ
�و  �إلكرتوين  �و بيانات على موقع  �و �خبار  جتاوز مليون درهم كل من ن�شر معلومات 
�ي �شبكة معلوماتية �و و�شيلة تقنية معلومات بق�شد �ل�شر�ر ب�شمعة �و هيبة �و مكانة 

�لدولة �و �ي من موؤ�ش�شاتها«.

 ••  دبي - حم�شن را�شد

كافة  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  وجهت 
�إد�ر�ت �ملد�ر�س �حلكومية على م�شتوى 
�لدولة بح�شر كافة �لأ�شر�ر �لناجمة 
عن �شقوط �لأمطار مبختلف �ملد�ر�س 
وري����ا�����س �لأط����ف����ال ب��ج��م��ي��ع �م�����ار�ت 
�لأبنية  �د�رة  م��ع  و�ل��ت��و����ش��ل  �ل��دول��ة 
بتقرير  وتزويدها  ب��ال��وز�رة  �ملدر�شية 
لها  ليت�شنى  بال�شور  م��وث��ق  مف�شل 
�لأ�شر�ر. كما  تلك  �شرعة عالج كافة 
بالوز�رة  �مل��ع��ن��ي��ة  �لد�رة  ت��وج��ي��ه  مت 
�ملد�ر�س  �د�ر�ت  مع  �لتجاوب  ب�شرعة 
وت���وف���ري �ل�����ش��ي��ان��ة �ل��ع��اج��ل��ة جلميع 
�مل���ر�ف���ق �مل��ت�����ش��ررة وت��ف��ع��ي��ل �خلطط 
�ملعتمدة يف حالت �لأزمات و�لطو�رئ، 
د�عية �إىل �إعد�د تقارير تف�شيلية عن 
ح��ال��ة ج��م��ي��ع �مل���ر�ف���ق �مل��ت�����ش��ررة قبل 

وبعد �شيانتها.
�خلاجة  ل�”�لفجر”ح�شة  و�أك������دت 
�أن  مديرة منطقة �ل�شارقة �لتعليمية 
�ل�شارقة  يف  �حلكومية  �ملد�ر�س  �أغلب 
حر�شت �أم�س على �لدو�م يف �أول يوم 
من �أيام �لف�شل �لدر��شي �لثاين رغم 
وهطول  �ل�شعبة  �جل��وي��ة  �ل���ظ���روف 

�لأمطار ب�شكل مكثف .
�إد�ر�ت  ب��ع�����س  �أن  �إىل  �أ����ش���ارت  ف��ي��م��ا 
ق����ررت تعطيل  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل����د�ر�����س 
ع��ل��ى م�شلحة  �ل��در����ش��ة ب��ه��ا ح��ر���ش��اً 
�لأمطار  مياه  ت�شببت  بعدما  �لطلبة، 
يف ع���رق���ل���ة ح����رك����ة �ل�������ش���ري و�مل�������رور 

بالطرق �ملوؤدية لها.

و�أف��������ادت ب�����اأن ت��ل��ك �مل����د�ر�����س ب����ادرت 
�لأمور  لأولياء  ن�شية  ر�شائل  باإر�شال 
نتيجة  ب��ه��ا  �ل��در����ش��ة  بتعطيل  تفيد 
�إطار  �شوء �لأح��و�ل �جلوية، وذلك يف 
�ملد�ر�س  لإد�ر�ت  �ل������وز�رة  ت��ف��وي�����س 
تعطيل  ح��ول  �ملنا�شب  �ل��ق��ر�ر  باإتخاذ 
�لدر��شة من عدمه وفقاً حلالة وو�شع 

كل مدر�شة.
�لرتبية  وز�رة  �أن  �خل���اج���ة  و�أك������دت 
يف  �لطلبة  م�شلحة  ت�شع  و�لتعليم 
تذليل  على  وتعمل  �أولوياتها  مقدمة 
كافة �لعقبات �لتي ميكن �أن تعرت�س 
�أد�وؤهم، �إىل جانب حر�شها على تعزيز 

حت�شيلهم �لدر��شي.
�إج���ر�ء �شيانة  �ل��ب��دء يف  �إىل  و�أ���ش��ارت 

بكافة  �مل���ت�������ش���ررة  ل��ل��م��ر�ف��ق  ع��اج��ل��ة 
�شقوط  نتيجة  �حل��ك��وم��ي��ة  �مل���د�ر����س 
�لتي  �ل�شديدة  و�لرياح  �لأمطار  مياه 

�شهدتها �أغلب �إمار�ت �لدولة �أم�س.
م�شوؤولة  م�����ش��ادر  �ف�����ادت  ���ش��ي��اق  ويف 
�نها  بالوز�رة  �ملدر�شية  �لأبنية  ب��اإد�رة 
ت��ل��ق��ت ع����دة �ت�������ش���الت وت���ق���اري���ر من 

�مل��د�ر���س منها مدر�شة  ع��دد كبري من 
مليحة للبنات بال�شارقة حيث ت�شببت 
�شالة  ���ش��ق��ف  ����ش���ق���وط  يف  �لأم�����ط�����ار 
�مل��در���ش��ي نتيجة  و�مل��ق�����ش��ف  �ل��ط��ع��ام 
�لأمطار  و ه��ط��ول  �ل�����ش��دي��دة  �ل��ري��اح 
ب���غ���ز�رة، م���ا ن��ت��ج ع��ن��ه �أ����ش���ر�ر بالغة 
حدوث  دون  �ملدر�شي  �ملق�شف  مببنى 

�أي �إ�شابات بالطالبات.
�ملدر�شة  �إد�رة  �ن  �مل�شادر  ذ�ت  و�أ�شارت 
�لأبنية  لإد�رة  رفعته  تقرير  ذك��رت يف 
�لطعام  �شالة  �أن  ب��ال��وز�رة  �لتعليمية 
�أ�شبحت غري �شاحلة نهائياً ل�شتقبال 
على  حر�شت  �أنها  م��وؤك��دة  �لطالبات، 
باملدر�شة  �مل��ع��ن��ي  �مل��ه��ن��د���س  خم��اط��ب��ة 

لتوفري �ل�شيانة �ملطلوبة.
كما  �أي�����ش��ا  رف��ع��ت  مت�شل  ���ش��ي��اق  ويف 
�لبنية  ب������اإد�رة  �مل�����ش��ادر  ذ�ت  �ف�����ادت 
بال�شارقة  �ن  رو�شة مليحة  �ملدر�شية 
�أ�شر�ر  ي��و���ش��ح وج����ود  ت��ق��ري��ر  رف��ع��ت 
بع�س  �أن  م��وؤك��دة  مر�فقها،  مبختلف 
�لد�رية  و�ملكاتب  �لدر��شية  �لف�شول 

ت�شري  �ل�شقف  يف  م��ي��اه  جت��م��ع��ات  ب��ه��ا 
يف  �لأ�شقف  تلك  �شقوط  �إمكانية  �إىل 

�أي وقت.
�إىل  �إىل ت�شرب مياه �لأمطار   ولفتت 
�أن يت�شبب  م��ا مي��ك��ن  �مل��ك��ي��ف��ات، وه���و 
�إىل ج��ان��ب ذلك  ك��ه��رب��ائ��ي،  م��ا���س  يف 
ت�شققات يف جدر�ن  وج��ود  �إىل  �أ�شارت 
�ل�شفوف نتيجة �ملاء �ملت�شاقط بغز�رة 

من �لأ�شقف.
ودعت �إد�رة �لرو�شة �إىل �شرورة �إتخاذ 
�لإج����ر�ء �ل���الزم ب��اأ���ش��رع وق��ت ممكن، 
ت�شكل  �لأ����ش���ر�ر  ه���ذه  و�أن  خ�شو�شاً 
خطر�ً على �لطلبة و�لهيئة �لتعليمية 

و�لد�رية بالرو�شة.
وز�رة  �أم���ور  �أول��ي��اء  دع��ا  م��ن جانبهم 

قر�ر  �إ����ش���د�ر  �إىل  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة 
بكافة  �ل����در������ش����ة  ب��ت��ع��ط��ي��ل  ي��ق�����ش��ي 
�ملد�ر�س �حلكومية و�خلا�شة بدًل من 
تفوي�س �إد�ر�ت �ملد�ر�س يف �تخاذ ذلك 

�لقر�ر.
مل  �مل��د�ر���س  �إد�ر�ت  بع�س  �أن  و�أك����دو� 
�أم�س  �ل��در����ش��ة  تعطيل  ق����ر�ر  ت��ت��خ��ذ 
ل��ل��دو�م يف ظل  �لطلبة  دع��ا  م��ا  �لأول 
�أنهم  �إل  �لقا�شية،  �جل��وي��ة  �ل��ظ��روف 
للمد�ر�س  ذه���اب���ه���م  �أث����ن����اء  ف���وج���ئ���و� 
هو�تف  على  مر�شله  ن�شية  بر�شائل 
�أمورهم وبريدهم �للكرتوين  �أولياء 
�شوء  ب�شبب  �ل��در����ش��ة  بتعطيل  تفيد 

�لأحو�ل �جلوية.
�لرتبية  وز�رة  �لأم��ور  �أول��ي��اء  وطالب 
و�لتعليم بالتن�شيق مع هيئة �لأر�شاد 
و�شع  مل���ع���رف���ة  �ل�����دول�����ة  يف  �جل����وي����ة 
�ملقبلة  �لأي������ام  يف  �جل���وي���ة  �لأح�������و�ل 
�إت��خ��اذ ق��ر�ر موحد بتعطيل  وم��ن ثم 

�لدر��شة من عدمه.
قر�ر  �إت���خ���اذ  ����ش���رورة  �إىل  م��وؤك��دي��ن 
موحد ، حر�شاً على م�شلحة �لطلبة، 
حيث �أن بع�س �إد�ر�ت �ملد�ر�س �أر�شلت 
�أم�����س لأول���ي���اء �لأم�����ور ر���ش��ائ��ل تفيد 
ب��ي��ن��م��ا مل تعلن  �ل���در�����ش���ة،  ب��ت��ع��ط��ي��ل 

�إد�ر�ت مد�ر�س �أخرى موقفها.
و�أفاد �أولياء �لمور باأن �أغلب �ملد�ر�س  
�حل��ك��وم��ي��ة �ل���ت���ي مل ت�����ش��در ق�����ر�ًر� 
تغيب  �أم�������س  ب��ه��ا  �ل���در�����ش���ة  بتعطيل 
يف  �أنف�شهم  تلقاء  من  طالبها  جميع 
�لدر��شي  �لف�شل  �أي����ام  م��ن  ي���وم  �أول 

�لثاين.

بعد ن�شرهم ملقطع فيديو يتظاهرون فيه بتعاطي املخدرات

�شرطة دبي حتيل جمموعة �شب�ب اإىل اجله�ت املخت�شة

نتيجة �شقوط الأمطار والرياح ال�شديدة

الرتبية توجه بتوفري �شي�نة ع�جلة للمرافق املت�شررة ب�ملدار�س

في�شتفال فيلجز ت�شوق وفعاليات طوال العام

املقوم�ت املتنوعة عززت من دوره الت�شويقي والرتفيهي لي�شتقطب ك�فة الأعم�ر واجلن�شي�ت

• تفعيل اخلطط املعتمدة لالأزمات والطوارئ 
• �شقوط �شقف �شالة الطعام مبدر�شة مليحة للبنات
• مدار�س حكومية تقرر تعطيل الدرا�شة ال�شاعة 7 �شباحًا
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عربي ودويل
لال�شتفادة من معلوماته عن �شيا�شة �إير�ن �لغام�شة. 

مهمة مكوكية..   و�أم�شى �ل�شفري �ل�شوي�شري �لأيام �لتالية ملقتل �شليماين 
متنقاًل يف مهمة مكوكية ديبلوما�شية �شرية لإتاحة �لق�شة للجانبني للتحدث 
ب�شر�حة. وكان ذلك مناق�شاً للكمات �لتي تبادلها تر�مب وظريف على تويرت. 
ورد  تر�ثية،  مو�قع  بينها  �إير�نياً،  موقعاً   52 بق�شف  تر�مب  تهديد�ت  فبعد 
�ل�شوي�شرية لإي�شال ر�شالة  بال�شفارة  �لإي��ر�ين  �ت�شل وزير �خلارجية  ظريف، 
�إىل �لوليات �ملتحدة. و�أفاد م�شوؤولون �أمريكيون �أن �لر�شالة كانت �أكر حتفظاً، 
و�لبيانات من �جلانبني �شاهمت يف جتنب �شوء �لتقدير. وقال م�شوؤول كبري يف 
�إد�رة تر�مب: “عندما كانت �لتوتر�ت مع �إير�ن عالية، لعب �ل�شوي�شريون دوًر� 
مفيًد� وموثوًقا يقدره كال �جلانبني... نظامهم ي�شبه �ل�شوء �لذي ل ينطفئ.

الغزو الأمريكي.. ويذكر �نه يف �ل�شنو�ت �لتي تلت �لغزو �لأمريكي للعر�ق 
عام 2003 ، نقلت �شوي�شر� �لر�شائل للم�شاعدة يف جتنب �ل�شتباكات �ملبا�شرة. 
�تفاق  �إىل  �أدت  حم��ادث��ات  ��شت�شافت  من�شبه،  �أوب��ام��ا  �لرئي�س  ت��وىل  وعندما 
�أولوية  �ل�شوي�شرية  لل�شركات  كانت  �لعقوبات  و��شنطن  رفعت  وعندما  ن��ووي. 

على مناف�شيها.

�لر�شائل بني �لبيت �لأبي�س و�لقيادة �لإير�نية. ويقول دبلوما�شيون �شوي�شريون 
�إن �جلهاز يعمل على �شبكة حكومية �شوي�شرية �آمنة تربط �شفارتها يف طهر�ن 
�إل م�شوؤولون كبار  ب��وز�رة �خلارجية يف برن و�شفارتها يف و��شنطن. ول ميلك 

�لبطاقات �لأ�شا�شية �لالزمة ل�شتخد�م �جلهاز.
وهو  ل��ي��ت��ر،  م��ارك��و���س  �ل�شوي�شري  �ل�شفري  وق���ام  ال�شوي�شري..  ال�شفري   
�لأمريكية  �لر�شالة  بت�شليم  ع��اًم��ا،   53 �لعمر  م��ن  يبلغ  حم��رتف  دبلوما�شي 
�لإي����ر�ين حممد ج��و�د ظريف يف وق��ت مبكر من  �إىل وزي��ر �خل��ارج��ي��ة  باليد 
�شباح يوم �جلمعة، وفًقا مل�شوؤولني �أمريكيني و�شوي�شريني. ورد ظريف بغ�شب 
على �لر�شالة �لأمريكية، بح�شب م�شوؤول مطلع على �لتبادلت. وقال �إن وزير 
�مل�شاكل«.   �شبب كل  �أمريكا هي  “بومبيو بلطجي.  �لأمريكية مايك  �خلارجية 
�أب��و�ب مغلقة  وي��زور �ل�شفري �ل�شوي�شري و��شنطن دوري��اً لإج��ر�ء لقاء�ت خلف 
تو�قني  و�ل�شتخبار�ت  �خلارجية  وز�رة  يف  م�شوؤولني  بح�شب  �لبنتاغون،  مع 

يبذلونها  جهود  لأي  )�ل�شوي�شريني(  نقدر  “�إننا  ق��ال  لكنه  �ل��ت��ب��ادلت،  على 
لتوفري قناة فعالة لتبادل �لر�شائل عند �حلاجة و�إذ� لزم �لأمر«.

�لقناة �خللفية وف��رت ج�شر�ً  �إن  �إي��ر�ين  حرق كل اجل�شور.. وق��ال م�شوؤول   
جيد�ً، عندما مت حرق جميع )�جل�شور( �لأخرى...يف �ل�شحر�ء، حتى قطرة ماء 
تكون مهمة«. من �ل�شفارة �ل�شوي�شرية، وهي ق�شر من عهد �ل�شاه مطل على 
طهر�ن، لعبت برن دور �لو�شيط �لديبلوما�شي طو�ل �ربعة عقود و�شبع وليات 
�لنووي  �لت��ف��اق  حتى  كارتر  جيمي  �إد�رة  ظل  يف  �لرهائن  �أزم��ة  منذ  رئا�شية، 
�لأمريكيون  �أر�شل  كهذ�.  ما �شهدت �ختبار�ً  ن��ادر�ً  �أوباما. ولكن  ب��ار�ك  يف عهد 
�لر�شالة �لأوىل بعد قليل من تاأكيد و��شنطن مقتل �شليماين، �لوجه �لأبرز يف 

�حلر�س �لثوري �لإير�ين، ح�شب �مل�شوؤولني �لأمريكيني.
 اآلة فاك�س..  وو�شلت �لر�شالة على �آلة فاك�س خا�شة م�شفرة يف غرفة مغلفة 
لتبادل   ، �لثورة  منذ  ��شتد�مة  �لأك��ر  �لطريقة  وهي  �ل�شوي�شرية،  �لبعثة  من 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�جلر�ل  �لقد�س  فيلق  قائد  قتلت  �لتي  �لأمريكية  �ل�شربة  على  �شاعات  بعد 
�إىل  خلفية  قناة  عرب  عاجلة  ر�شالة  �لأمريكية  �لإد�رة  وجهت  �شليماين،  قا�شم 
�إن  جورنال”  �شرتيت  “وول  �شحيفة  وق��ال��ت  ت�شعدي.  ل  مفادها:  ط��ه��ر�ن، 
و�شائل  �ل�شوي�شرية يف طهر�ن، و�حدة من  �ل�شفارة  �أر�شل عرب  �مل�شفر  �لفاك�س 

�لتو��شل �ل�شرية �ملبا�شرة بني �جلانبني، بح�شب م�شوؤولني �أمريكيني. 
�لإي��ر�ن��ي��ون م��زي��د�ً من  �لأب��ي�����س و�ل��زع��م��اء  �لبيت  ت��ب��ادل  �لتالية،  �لأي����ام  ويف 
�لر�شائل �لتي و�شفها م�شوؤولون يف كال �لبلدين باأنها موزونة �أكر بكثري من 
�لتعابري �حلادة �لتي يتبادلها �مل�شوؤولون علناً. وبعد �لرد �لإير�ين �ل�شاروخي 
�إ�شابات، بد�  �أمريكية و�لذي مل يوقع  على قاعدتني ع�شكريتني توؤويان قو�ت 
وقال  �لآن.  �أقله  مفتوح،  ع��دو�ن  �شفري  عن  ترت�جعان  وو��شنطن  طهر�ن  �أن 
م�شوؤول �أمريكي رفيع: “ل نتو��شل مع �لإير�نيني بهذ� �لقدر عادة، لكن عندما 
�شوء  وجتنب  �لر�شائل  �إي�شال  يف  حا�شماً  دور�ً  �ل�شوي�شريون  لعب  بذلك،  قمنا 
�لتقدير«. ورف�س متحدث با�شم �لبعثة �لإير�نية لدى �لأمم �ملتحدة �لتعليق 

قن�ة خلفية نزعت فتيل حرب بني اأمريك� واإيران

مرزوق: اللقاء يوؤكد اأن قرار 
النه�شة مرتبط بتوجيهات تركيا 

 لفتة �ىل �ن �حلو�ر بني �لرجلني 
متحور حول �لتطور�ت �جلديدة يف 
�ملنطقة و�لتحديات �لتي تو�جهها 
هناأ  منا�شبة  ك��ان  �ل��ل��ق��اء  �ن  و�ىل 
�أردوغان  �لرئي�س  �لغنو�شي  فيها 
�ل��رتك��ي��ة �جلديدة  �ل�����ش��ي��ارة  ع��ل��ى 
و�ل���ت���ي ق����ال �ن��ه��ا ت��ع��ت��رب منوذجا 

يحتذى لل�شناعات �لوطنية.
بيانها  يف  �ل��ن��ه�����ش��ة  و�أب����������رزت    
�إىل  �ردوغ�������ان  دع����ا  �ل��غ��ن��و���ش��ي  �ن 
�لأت����ر�ك  �لأع���م���ال  رج���ال  ت�شجيع 
على زيارة تون�س و�ل�شتثمار فيها 
�لأعمال  رج��ال  مع  �شر�كات  وبعث 

�ل��ت��ون�����ش��ي��ني مب����ا ي����ع����ّدل �مل���ي���ز�ن 
�لتجاري بني �لبلدين.

ز�د م��ن �جل���دل �حلا�شل  ب��ي��ان     
على  تذ�كيا  و�عترب  �ل��زي��ارة  ح��ول 
�لر�ي �لعام و��شتبالها له، ل�شيما 
بان  �ملتعلقة  �ل��ذري��ع��ة  بخ�شو�س 
�ردوغان  لتهنئة  خ�ش�شت  �لزيارة 

على �ل�شيارة �لرتكية.
   وطالب عدد من �لنو�ب على غر�ر 
وع��ب��ري مو�شي  �ل���رح���وي  �مل��ن��ج��ي 
مل�شاءلة  ت��خ�����ش�����س  ج��ل�����ش��ة  ب��ع��ق��د 
مذكرين  �ل��زي��ارة  ح��ول  �لغنو�شي 
يف  �حلكومة  �إ�شقاط  مع  بتز�منها 

�ل����زي����ارة �ل���ت���ي وق���ع���ت ب��ع��ي��د� عن 
ر�ت عبري  رقابتها.    من جهتها، 
�لد�شتوري  �حل��زب  رئي�شة  مو�شي 
�حلر، يف تعليقها على �لزيارة، “�ن 
�لغنو�شي  م��ن  �ل��ث��ق��ة  �شحب  ع���دم 
ي��ع��ت��رب خ��ي��ان��ة ل��ل��وط��ن وت���و�ط���وؤ 
�لتون�شي  �ل���ق���وم���ي  �لأم������ن  ���ش��د 

جمل�س نو�ب �ل�شعب.
  وكانت وكالة �نا�شول �لرتكية قد 
�لرئي�س  �ن  �ل�شبت  م�شاء  ك�شفت 
رج���ب ط��ي��ب �أردوغ�������ان ع��ق��د لقاء 
م��غ��ل��ق��ا م���ع رئ��ي�����س جم��ل�����س نو�ب 
�لنه�شة  ح��رك��ة  ورئ��ي�����س  �ل�����ش��ع��ب 
مدينة  يف  �ل����غ����ن����و�����ش����ي  ر��������ش������د 

�إ�شطنبول.
�ل�شتقبال  �ن  �ل��وك��ال��ة  و�ب����رزت    
بق�شر  �ل��رئ��ا���ش��ي  �ملكتب  يف  ج��رى 
�أية  ت��ق��دم  �ن  دون  باهت�شة،  دومل���ه 
�لوكالة  و�شددت  �خ��رى.  تفا�شيل 
على �أن �للقاء �أغلق �أمام �ل�شحافة 

يف �إ�شطنبول. 

موجب للم�شاءلة
   و�عترب �أمني عام حركة م�شروع 
تون�س، حم�شن مرزوق، �أن “ذهاب 
رئي�س جمل�س نو�ب �ل�شعب ورئي�س 
حركة �لنه�شة ر��شد �لغنو�شي �إىل 

حركة حتيا تون�س مربوك كر�شيد، 
�ن �ل���زي���ارة و�ل��ل��ق��اء �مل��ن��ف��رد هتك 
لالأعر�ف �لدبلوما�شية، وم�ّس من 

�ل�شيادة �لوطنّية لتون�س. 
على  كر�شيد  ن�شرها  تدوينة  ويف    
�شفحته �لر�شمّية بفاي�شبوك �أم�س 
له  م�شموحا  ‘’لي�س  ق��ال  �لأح����د، 
�للتقاء بالرئي�س �لرتكي منفرد� 
�لتون�شي’’،  �ل�شفري  ح�شور  دون 
هو  �جلمهورّية  رئي�س  �أّن  و�أ�شاف 
�لوحيد �ملخّول له �أن يعقد �جتماعا 
�أجنبّية.  دول����ة  ب��رئ��ي�����س  م��ن��ف��رد� 
و�أ�شار كر�شيد �إىل �أّن �لدعوة �لتي 
وّجهها �أردوغان للغنو�شي يجب �أن 
و�إن  حتى  �لدولة،  مبوؤ�ش�شات  متّر 
ل��ل��غ��ن��و���ش��ي ب�شفة  ك��ان��ت م��وّج��ه��ة 

حزبّية �أو �شخ�شّية. 
  و�أّكد كر�شيد �أّن �لغنو�شي ب�شفته 
حق  من  �لتون�شي  للربملان  رئي�شا 
د�ر يف هذه  م��ا  ت��ع��رف  �أن  �ل��دول��ة 

�لرئي�س �لرتكي  ��شطنبول ملقابلة 
�أردوغ��ان مبا�شرة بعد  رجب طيب 
كما  �لربملان،  يف  �حلكومة  �شقوط 
يوؤكد  مماثلة،  منا�شبات  يف  ذه��ب 
�أخ����رى مب��ا ل جم���ال لل�شّك  م���رة 
�لنه�شة  ح���رك���ة  ق������ر�ر  �أن  ف���ي���ه 

مرتبط بتوجيهات تركيا«.
   وقال حم�شن م��رزوق يف تدوينة 
“على  �إن��ه  �لر�شمية  �شفحته  على 
�ل�شعب  ن������و�ب  جم��ل�����س  �أع�������ش���اء 
كيف  �أنف�شهم  ي�شاألو�  �أن  �لأح���ر�ر 
رئا�شة  موؤ�ش�شة  تتحول  �أن  ميكن 
جمل�شهم يف �شخ�س رئي�س �ملجل�س 
�أجنبية؟  ل��دول��ة  تبعية  ح��ال��ة  �إىل 
هذ� �شبب �إ�شايف لإحد�ث تغيري يف 

رئا�شة �ملجل�س«.
�أن  “�لغنو�شي ميكن  ب��اأن  وتابع     
متى  �لرتكي  زعيمه  للقاء  يذهب 
�أما  �ل�شخ�شية  ب�شفته  ولكن  �شاء 
�ملوؤمتن على  �لربملان  �شفة رئي�س 

مقبول  غري  فهذ�  �ل�شعب،  �شيادة 
ول يجب �أن يتو��شل«.

  يف ذ�ت �ل�شياق، �عترب �لنائب عن 
�لرحوي،  منجي  �ل�شعبية  �جلبهة 
“�للقاء �لذي جمع  يف تدوينة، �ن 
�لغنو�شي  ر����ش��د  �ل���ربمل���ان  رئ��ي�����س 
ب��ال��رئ��ي�����س �ل���رتك���ي رج����ب طيب 
ب�شفته �حلزبية  ك��ان  �إذ�  �ردوغ���ان 
طرف  من  للم�شاءلة  موجب  فهو 
يكن  مل  �إذ�  �جل��م��ه��وري��ة،  رئ��ي�����س 
على علم به، و�ن كان ب�شفة رئي�س 
�ل�شعب فهو موجب  ن��و�ب  جمل�س 

للم�شاءلة �أمام �ملجل�س«.
خلط  “هناك  �أّن  �ىل  و�أ�����ش����ار    
�أمر  وه����ذ�  �ل�شفتني  ب��ني  و����ش��ح 
تكرر وميثل خطر� على �ملوؤ�ش�شات 

و�لدميقر�طية«.

هتك لل�شيادة
  و�ع��ت��رب �ل��ن��ائ��ب يف �ل��ربمل��ان عن 

�لتون�شية”  �ل�����ش��ي��ادة  يف  وت��ف��ري��ط 
ح�شب ت��ع��ب��ريه��ا.   وع���رّب كثريون 
�لجتماعي  �لتو��شل  �شفحات  يف 
معتربين  ل���ل���زي���ارة  ���ش��ج��ب��ه��م  ع���ن 
عثمانية  �إي��ال��ة  لي�شت  تون�س  “�أن 
تنظيم  م��ن  ف��رع��ا  لي�س  وب��رمل��ان��ه��ا 

�لإخو�ن �مل�شلمني«.

النه�شة توؤكد اأنه هّناأ اردوغان بال�شيارة الرتكية

اجتم�ع اإ�شطنبول: نواب يط�لبون مب�ش�ءلة الغنو�شي...! 
منجي الرحوي: لقاء الغنو�شي باردوغان موجب للم�شاءلة
كر�شيد: هتك لالأعراف الدبلوم��شية، وم�ّس من ال�شي�دة التون�شية

لقاء �لغنو�شي �ردوغان يطرح ��شئلةكور�شيد:   من حق �لدولة �أن تعرف ما د�ر يف هذه �لزيارة�لرحوي:  لقاء موجب للم�شاءلة

مرزوق..  �شبب �إ�شايف لإحد�ث 
تغيري يف رئا�شة �ملجل�س

•• الفجر -تون�س
   حاولت حركة النه�شة احتواء النتقادات احلادة 
ب�شبب  الغنو�شي  را�شد  لرئي�شها  املوجهة  واملتعددة 
اردوغ���ان  طيب  رج��ب  ولقائه  تركيا  اىل  زي��ارت��ه 
الربملان  اإ�شقاط  على  �شاعة   24 من  اأقل  مرور  بعد 
واأب���رزت  امل��ق��رتح��ة.    اجلملي  احلبيب  حكومة 
اإىل  زيارة  ال�شبت  ع�شية  ادى  الغنو�شي  ان  النه�شة 
رجب  الرتكي  بالرئي�س  والتقى  ا�شطنبول  مدينة 

طيب اأردوغان.

•• وا�شنطن-وكاالت

�إد�رة تر�مب  – �لعر�قية، وعلى  �لأمريكية  �لعالقة  لتز�ل هناك فر�شة لإنقاذ 
ر�أب �ل�شدع، و�إبقاء وجود ع�شكري حيوي يف �لعر�ق. 

هذ� ر�أي ميغان �أو�شيليفان، �أ�شتاذة �لعالقات �لدولية لدى جامعة هارفارد، ونائبة 
�لأمريكي  �لرئي�س  عهد  يف  و�أفغان�شتان  �لعر�ق  ل�شوؤون  �لقومي  �لأم��ن  م�شت�شار 
�أن  من  �أفريز”  “فورين  �لأ�شبق جورج بو�س و�لتي حتذر يف مقال �شمن موقع 
�ل�شريع  �لتمزق  �شليماين، تكمن يف  قا�شم  �لإي��ر�ين  �لقائد  تد�عيات قتل  �أخطر 

للعالقات بني �لوليات �ملتحدة و�لعر�ق. 
ولكنها ت�شري �إىل �أنه ل يز�ل هناك فر�شة لإنقاذ هذه �لعالقة �ملهمة، ولكن ذلك 
تعديل  على  وق��درة  ت��ر�م��ب،  دون��ال��د  �لأم��ري��ك��ي،  �لرئي�س  �إد�رة  ��شتعد�د  يتطلب 

�لنقا�س يف وقت ق�شري جد�ً. 
وترى �لكاتبة �أن �لنهج �لأمريكي �حلايل- يف �لدعوة لفر�س عقوبات �شد �لعر�ق 

�إذ� طالب بخروج �لقو�ت �لأمريكية- يخاطر دون د�ٍع بتحويل �شديق �إىل عدو. 
�إىل ذلك، �شوت �لربملان �لعر�قي، يف 5 يناير) كانون �لثاين( على خروج جميع 

�لقو�ت �لأجنبية من �لأر��شي �لعر�قية، 
�أمريكي  ج���ن���دي   5،200 ف��ي��ه��ا  مب����ا 
من  بدعوة  �لعر�ق  يف  حالياً  يتو�جدون 
هدد  ���ش��اب��ق��ة،  منا�شبات  ويف  ح��ك��وم��ت��ه.  
ن����و�ب ع��ر�ق��ي��ون ب��ات��خ��اذ خ���ط���و�ت، كما 
ج����رى يف ف����رب�ي����ر) ����ش���ب���اط( �لأخ�����ري، 
�أر�د  �أنه  عندما كتب تر�مب على تويرت 
�لإبقاء على �لقو�ت �لأمريكية يف �لعر�ق 

لأجل مر�قبة �إير�ن. 

مرحلة خمتلفة
�ل��ك��ات��ب��ة، ه����ذه مرحلة  ول���ك���ن، ح�����ش��ب 
خم��ت��ل��ف��ة. ف��ق��د ع��م��ل رئ��ي�����س �ل������وزر�ء 
�لعر�قي عادل عبد �ملهدي على نزع فتيل 
تغريدة  ع��ن  جن��م��ت  �شيا�شية  ع��ا���ش��ف��ة 
تر�مب يف �لعام �ملا�شي. ولكن يوم �لأحد 
ل���ق���ر�ر �لربملان  دع��م��ه  �أع���ل���ن  �لأخ������ري، 
�نتقد  �لأمريكية. كذلك،  �لقو�ت  خروج 
�هلل  �آي���ة  �ل��ع��ر�ق  يف  �ل�شيعية  �مل��رج��ع��ي��ة 
�شد  �لأمريكية  �لغارة  �ل�شي�شتاين  علي 
�لدين  �أك��ر رج��ال  م��ن  �شليماين، وه��و 
ن���ف���وذ�ً، وك����ان مي��ث��ل �شوتاً  �ل��ع��ر�ق��ي��ني 

لالعتد�ل ود�عماً ب�شورة غري مبا�شرة للوجود �لأمريكي يف �لعر�ق. و�أ�شبح عادل 
عبد �ملهدي، بو�شفه رئي�س وزر�ء موؤقتاً، م�شطر�ً ملناق�شة رحيل �لقو�ت �لأمريكية 
مع و��شنطن. وتنت�شر تلك �لقو�ت مبوجب �تفاق ر�شمي مت عرب تبادل ر�شائل بني 
وزيري خارجية �لبلدين، ولذ� مي�شك رئي�س �لوزر�ء – ل �لربملان بزمام �لق�شية. 
وترى �لكاتبة �أنه، عو�س �عتبار هذ� �لقر�ر نافذ�ً، ينبغي على �لإد�رة �لأمريكية 
و�شيلة، يف  و�إيجاد  �لوقت،  توتر�ت و�شر�ء  �لنقا�س بهدف تخفيف  تقارب هذ�  �أن 

نهاية �ملطاف، لتمكني �لقو�ت �لأمريكية من �لبقاء يف �لعر�ق.
  

وجود �شروري
�إىل  �لكاتبة  تلفت  مبو�شوعية؟  �لق�شية  ه��ذه  مع  �لتعامل  يفرت�س  مل��اذ�  ولكن 
�أمريكية  قو�ت  هناك  يز�ل  ما  �أنه  علمهم  لدى  ينده�شون  �لأمريكيني  بع�س  �أن 
�لنت�شار  �أوج  يف  جندي   170،000 من  �أق��ل  �لرقم  ك��ان  �إن  )وحتى  �ل��ع��ر�ق  يف 
�لقو�ت  تلك  ع��ودة  �أن  �لأمريكيني  من  ع��دد  يعتقد  وق��د  �ل��ع��ر�ق(.  يف  �لأمريكي 
ع�شكرياً  در���ش��اً  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تعلمت  كما  ول��ك��ن  �شائبة.  ف��ك��رة  �ل��وط��ن  �إىل 
قر�ره  �أوباما  ب��ار�ك  �لرئي�س  �تخذ  عندما   ،2011 عام  يف  قا�شياً  وديبلوما�شياً 

ب�شحب �لقو�ت �لأمريكية من �لعر�ق، يعترب �لوجود يف �لعر�ق �أ�شا�شياً ل�شتقر�ر 
�ل�شرق �لأو�شط وحلماية �مل�شالح �لأمريكية، يف �مل�شتقبل �ملنظور على �لأقل.  �إىل 
�إع��ادة جتميع  د�ع�س من  ملنع  �لعر�ق �شرورياً  �لأمريكي يف  �لوجود  ذل��ك، يعترب 
قو�ته، وت�شكيل نف�س نوع �لتهديد �لذي مثله قبل �شنو�ت. وفيما ت�شتحق قو�ت 
عر�قية �لإ�شادة لطردها د�ع�س من مدن عر�قية، وفر �لتحالف بقيادة �أمريكية 
�لدعم �ل�شروري. وما ز�ل لدى د�ع�س قدر�ت و�أتباع يف بع�س �ملناطق من �لعر�ق 
��شتقر�ر وعدم  �لال  ��شتغالل حالة  �شليماين يف  قبل مقتل  وب��د�أ، حتى  و�شوريا، 
�ليقني يف كال �لبلدين لإعادة �إر�شاء وجوده. ول �شك يف �أن �لإعالن �لأخري ب�شاأن 
وقف �لتحالف بقيادة �أمريكية عملياته �شد د�ع�س من �أجل �لتح�شري لالنتقام 

�لإير�ين �أمر مقلق.

ت�شيي�س
وح�شب كاتبة �ملقال، لي�س د�ع�س �لتحدي �لوحيد �لذي ت�شاعد �لوليات �ملتحدة 
�أمام  �أكر �شعفاً  �شتكون بغد�د  �لأمريكي،  �لوجود  �إذ بدون  �لعر�ق يف مقاومته. 
�كت�شاب طهر�ن مزيد�ً من �لقوة. ولطاملا تعترب �لوليات �ملتحدة �أن �حتو�ء �إير�ن 
دعمها  ي��ظ��ل  �أ���ش��ا���ش��ي��ة،  م�شلحة  مي��ث��ل 
�إن  بع�شهم  يقول  وقد  �أ�شا�شياً.  للعر�ق 
�لعر�ق،  على  فعلياً  تهيمن  باتت  �إي��ر�ن 

ولكن ذلك ت�شوير مب�شط.
 وي����ع����ود ���ش��ب��ب��ه لأن������ه ب������دون �ل���وج���ود 
���ش��ي�����ش��ه��ل على  �ل����ع����ر�ق،  �لأم���ري���ك���ي يف 
�إير�ن ت�شيي�س �لربملان و�لقو�ت �مل�شلحة 
�لعر�قية، ولتك�شب مزيد�ً من �ل�شيطرة 
بحرية،  تنقل  وك��ي  �لنفط،  م��و�رد  على 
�إىل  �إم����د�د�ت  �لعر�قية،  �لأر����ش��ي  ع��رب 
�شوريا  �إي��ر�ن يف  جماعات مدعومة من 

ولبنان.
و�إىل ذلك، ترى �لكاتبة �أن �لعر�ق ميثل 
لعدم  �أو  �ملنطقة-  يف  لال�شتقر�ر  ر�فعة 
�لقت�شاد  ي��وؤث��ر على  �ل���ش��ت��ق��ر�ر- وه��و 
�أ�شو�ق  �ل��ت��اأث��ري على  �ل��ع��امل ع��رب  ح��ول 

�لنفط �لعاملية.
�إىل ذلك، على �لوليات �ملتحدة �أن توؤ�شر 
وطرق  طبيعة  مناق�شة  على  لنفتاحها 
�إنها  قولها  عو�س  �لعر�ق،  مع  عالقتها 
�شتبقي على قو�تها يف �لعر�ق رغم �إر�دة 

حكومته. 

رئي�س وزراء اأ�شرتالي� يقرتح التحقيق يف حرائق الغ�ب�ت 
•• ملبورن-رويرتز

قال رئي�س �لوزر�ء �لأ�شرت�يل �شكوت موري�شون �أم�س �لأحد �إنه �شيقرتح �إجر�ء 
�مل�شتعرة يف �لبالد، وذلك  �لغابات  حتقيق وطني بخ�شو�س �ل�شتجابة حلر�ئق 
تويف  فيما  �لكارثة،  مع  �حلكومة  لتعامل  �أ�شابيع  منذ  متو��شلة  �نتقاد�ت  بعد 
��شتمر�ر  �شيا�شيا على نحو متز�يد مع  �لأزم��ة منحى  �آخ��ر. وتاأخذ  �إطفاء  رجل 
�لأر��شي  من  �لأف��دن��ة  ماليني  على  �أ�شهر  ثالثة  نحو  منذ  �مل�شتعرة  �حل��ر�ئ��ق 
28 �شخ�شا وتدمري �ألفي منزل. وقال موري�شون  و�لغابات مما �أ�شفر عن وفاة 
ملر�جعة  حاجة  هناك  �أن  �لو��شح  “من  )�إي��ه.ب��ي.���ش��ي(  تلفزيون  مع  مقابلة  يف 
ت�شكيل جلنة حتقيق  ينبغي  كان  �إذ�  عما  �شوؤ�له  على  ورد�  وطنية لال�شتجابة«. 
�شيكون  ذلك  �أن  “�أعتقد  موري�شون  قال  نفوذ،  ذ�ت  ق�شائية  هيئة  وهي  ملكية، 
�شروريا و�شاأقدم �قرت�حا عن طريق �حلكومة يف�شي �إىل ذلك، لكن يتعني �أن 
بالت�شاور مع �لوليات و�لأقاليم«. و�أدى �نخفا�س يف درجات �حلر�رة  يتم ذلك 
�أثناء عمله يف  �إطفاء تويف  �إىل تر�جع �شدة �حلر�ئق، لكن رجل  �لأ�شبوع  مطلع 
�إن �خلطر  �ل�شلطات  وقالت  �أل�شنة لهب جديدة.  �ندلعت  فيكتوريا حيث  ولية 
�أبعد ما يكون عن �لنتهاء و�إن من �ملتوقع �أن ت�شهد �لبالد طق�شا حار� من جديد. 
ورف�س موري�شون �لنتقاد �ملوجه حلكومته باأنها مل تبذل جهود� كافية قبل بدء 
مو�شم �حلر�ئق، لكنه �أقر باأن بع�س جهود �ل�شتجابة للحر�ئق فور �ندلعها كان 
معها  �لتعامل  �أ�شياء مبقدوري  هناك  “كانت  و�أ�شاف  تكون خمتلفة.  �أن  ميكن 

على �لأر�س ب�شكل �أف�شل«.

م�شوؤول اأمل�ين: بالدن� بح�جة اإىل املزيد من امله�جرين
•• برلني-وكاالت

قال ع�شو جمل�س �إد�رة يف وز�رة �لعمل �لحتادية �لأملانية �أم�س �لأحد �إن 
�أملانيا بحاجة ما�شة �إىل �ملزيد من �لقوى �لعاملة �ملاهرة من �ملهاجرين ل�شد 
�لثغر�ت يف �شوق �لعمل و�حلفاظ على ��شتقر�ر نظام �لرعاية �لجتماعية 
�لأج��ان��ب ميثلون  ك��ان   ،2011 يونيو )ح��زي��ر�ن(  �أن��ه يف  �إىل  وي�شار  بها. 
نحو %20 من �لقوى �لعاملة �جلديدة؛ ويف �ل�شهر نف�شه عام 2019، 
�أملانيا من خارج  يف  �لعاملة  �لقوى  ن�شبة  ز�دت  كما   .60% �لن�شبة  بلغت 
�لحتاد �لأوروبي ب�شكل كبري. و�شرح ع�شو جمل�س �إد�رة وكالة �لتوظيف 
�لحتادية، د�نييل تريزينباخ، باأن هناك حاجة ملزيد من �لقوى �لعاملة من 
�خلارج جلعل نظام �ل�شمان �لجتماعي “�شامد�ً يف �مل�شتقبل«. و�أ�شاف �أن 

“�ملناف�شة �لعاملية على هذه �لقوى �لعاملة تزد�د حدة«.
وقال: “�إننا نالحظ �أن دول مثل �ليابان وكوريا �جلنوبية �أو دول �أجنلو-
من  �مل��اه��رة  �لعمالة  توظيف  يف  بقوة  ت�شتثمر   ... كال�شيكية  �شاك�شونية 

�خلارج«.

النهج الأمريكي يخاطر بتحويل �شديق اإىل عدو 

هل ل يزال اإنق�ذ العالق�ت بني اأمريك� والعراق ممكنً�؟
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عربي ودويل

�إينغ ون  ت�شاي  تايو�ن  رئي�شة  �أم�س  �لر�شمي  �ل�شيني  �لإع��الم  �تهم 
�لتي �أعيد �نتخابها لولية ثانية بغالبية و��شعة، ب”�لغ�س” وباتباع 

“تكتيكات قذرة” م�شككا ب�شرعية حملتها.
ت�شلط  مهاجمة  على  �لنتخابية  حملتها  بنت  �لتي  ون  �إينغ  وف��ازت 
بكني، ب57،1 باملئة من �لأ�شو�ت رغم حملة �لتخويف �لقت�شادية 

و�لدبلوما�شية �لتي �شنتها �ل�شلطة �ل�شيوعية لعزل �جلزيرة.
وكتبت  �شرعيته.  يف  و�شككك  �حل��دث  �أهمية  من  بكني  �إع��الم  وقلل 
هذه  �أن  �لو��شح  “من  �فتتاحيتها  يف  �جلديدة  �ل�شني  �أنباء  وكالة 
ت�شاي  �أن  و�أ���ش��اف��ت   . �أن  �إىل  م�شرية  طبيعية”،  �نتخابات  لي�شت 
مثل  ق��ذرة  “تكتيكات  ��شتخدما  �لدميوقر�طي  �لتقدمي  و�حل��زب 
�ل��غ�����س و�ل��ق��م��ع و�ل��رته��ي��ب ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى �لأ�����ش����و�ت«. و�تهمت 
“قوى  وحّملت  �أ���ش��و�ت  ب�شر�ء  �ملنتخبة  �لرئي�شة  �أخ��رى  �فتتاحية 

خارجية ظالمية” جزء� من م�شوؤولية نتائج �لنتخابات.
و�عتربت �لوكالة �ل�شينية �أن فوز ت�شاي �إينغ ون �لتي ح�شلت على 
عام  �لرئا�شية  �لنتخابات  يف  نتائجها  متجاوزة  �شوت  مليون   8،1

2016، جمرد “�شربة حظ«.
با�شتعادة  �شابقا  وتعهدت  �أر��شيها  من  ج��زء�  تايو�ن  وتعترب�ل�شني 

�ل�شيطرة عليها، ولو بالقوة �إذ� �حتاج �لأمر.

ُنقل ع��ن وزي��ر �ل��دف��اع �ل��ربي��ط��اين ب��ن و�ل����س قوله يف مقابلة مع 
�ملعد�ت  يف  �ل�شتثمار  بريطانيا  على  �إن  ت��امي��ز  ���ش��ن��د�ي  �شحيفة 
�لدفاعية كي يقل �عتمادها على �لتغطية �جلوية وطائر�ت �لتج�ش�س 

�لأمريكية يف �ل�شر�عات يف �مل�شتقبل.
وت�شع بريطانيا “عالقتها �خلا�شة” مع و��شنطن يف بوؤرة �شيا�شتها 
�خلارجية بو�شفها حليفا قويا للوليات �ملتحدة كما �أنها تعد �أي�شا 

ب�شكل تقليدي دعامة ومد�فعا قويا عن حلف �شمال �لأطل�شي.
�ت�شمت  تعليقات  و�ل�����س يف  ب��ن  ق���ال  ت��امي��ز  ل�����ش��ن��د�ي  ول��ك��ن طبقا 
بال�شر�حة ب�شكل غري عادي �إن �ملخاوف من �نتهاج �لوليات �ملتحدة 
خالل رئا�شة دونالد تر�مب �شيا�شات �نعز�لية على نحو �أكرب جعلته 

ي�شعر بالقلق.
وُنقل عن بن و�ل�س قوله “ �أ�شعر بقلق من �إنه �إذ� تخلت �لوليات 
�ملتحدة عن زعامتها حول �لعامل فاإن ذلك �شيكون �أمر� �شيئا للعامل 

ولنا. نخطط لالأ�شو�أ وناأمل يف �لأف�شل.
�ملتحدة من �شوريا.  �لوليات  �ن�شحاب  �ملا�شي �شهدنا  �لعام  » خالل 
حلف  على  يجب  �إن��ه  ق��ال  حيث  �لعر�ق  ب�شاأن  تر�مب  دونالد  وبيان 

�شمال �لأطل�شي تويل �لقيادة وبذل �ملزيد يف �ل�شرق �لأو�شط«.
حتالف  م��ن  ج���زء�  د�ئ��م��ا  �شتظل  بريطانيا  �أن  �ف��رت����س  �إن  وق���ال 
خططها  ت�شع  �أن  �حلكومة  على  ويجب  �شحيحا  يعد  مل  �أمريكي 

طبقا لذلك.

لها  تابع  �إقليم  تايو�ن  ب��اأن  �ل�شني لن تغري موقفها  �إن  قالت بكني 
و�إن �لعامل لن يعرتف مطلقا �إل “ب�شني و�حدة” وذلك عقب �إعادة 
�نتخاب �لرئي�شة ت�شاي �إينج وين و�إعالنها �إنها لن تخ�شع لتهديد�ت 

�ل�شني.
جهودها  �ل�شني  تعزيز  ق�شيتا  �لنتخابية  �حلملة  على  وهيمنت 
ونظامان(  و�ح��د  )بلد  من��وذج  مبوجب  حكمها  تقبل  ت��اي��و�ن  جلعل 
حتكمها  �ل��ت��ي  ك��وجن  ه��وجن  يف  للحكومة  �ملناه�شة  و�لح��ت��ج��اج��ات 
�ل�شني. وتقول �ل�شني �إن تايو�ن �إقليم تابع لها . وتقول تايو�ن �إنها 

بلد م�شتقل.
وفازت ت�شاي باأغلبية �شاحقة بفرتة جديدة مدتها �أربع �شنو�ت كما 

حقق �أي�شا حزبها �لدميقر�طي �لتقدمي �أغلبية يف �لربملان.
وقالت ت�شاي لدى �جتماعها مع برنت كري�شتن�شن رئي�س ما يعد من 
�لناحية �لو�قعية �شفارة �لوليات �ملتحدة يف تايبه �إن “�لدميقر�طية 
تايو�ن  �شركة  و�أ�شا�س  ت��اي��و�ن  متتلكه  ما  �أغلى  فعال  هي  و�حل��ري��ة 

و�لوليات �ملتحدة على �ملدى �لبعيد«.
ق�شايا  ب�شاأن  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  مع  �لتعاون  بزيادة  ت�شاي  وتعهدت 

ترت�وح بني �لدفاع و�لقت�شاد.

عوا�شم

بكني

لندن

تايبه

الربمل�ن الأردين ين�ق�س منع 
ا�شترياد الغ�ز من اإ�شرائيل  

•• عمان-اأ ف ب

يناق�س جمل�س �لنو�ب �لأردين �لأحد �ملقبل مقرتحا نيابيا ملنع ��شتري�د �لغاز من 
حيز  ودخ��ل  عاما   15 مدته  دولر  مليار�ت  ع�شرة  بقيمة  �تفاق  مبوجب  �إ�شر�ئيل 
�لطر�ونة خالل جل�شة  �ملجل�س عاطف  رئي�س  دعا  �ل�شهر �حل��ايل.  �لتنفيذ مطلع 
�أم�س �للجنة �لقانونية �إىل “تكثيف �جلهد و�لعمل من �أجل �إجناز �لقرت�ح مبنع 
�لأحد  �ملجل�س  �أعمال  ج��دول  على  عر�شه  �إىل  لي�شار  �إ�شر�ئيل  من  �لغاز  ��شتري�د 

م�شري� �إىل مذكرة وقعها 58 نائبا من ��شل 130 يف �ملجل�س. �ملقبل”، 
“�للجنة  �أن  �لعود�ت  �ملنعم  عبد  �لنيابية  �لقانونية  �للجنة  رئي�س  �كد  جهته،  من 
قامت بدر��شة هذ� �ملقرتح بكل �أبعاده �لقانونية، و�شيتم و�شع مقرتح �لقانون لكي 
مع  يتو�فق  مبا  �حلكومة  �إىل  �إر�شاله  و�شيتم  ب�شاأنه،  �ل��ر�أي  �لنو�ب  جمل�س  يقرر 
“�حلكومة ب�شدد  �إن  �لإج���ر�ء�ت«. وقال رئي�س �ل��وزر�ء عمر �ل��رز�ز �لحد �ملا�شي 
م�شري� �إىل “�إنها حتتاج �ىل مهلة زمنية لالجابة  مر�جعة كل �إتفاقيات �لطاقة”، 
 600 �شيوفر  �أن��ه  قائلة  �لتفاق  عن  �لأردنية  �حلكومة  ود�فعت  �لت�شاوؤلت«.  عن 
�لكهرباء  �شركة  وتوؤكد  �لطاقة.  جمال  يف  �لدولة  نفقات  من  �شنوياً  دولر  مليون 
�لردنية �إن �لتعاقد مع �شركة “نوبل �يرجي” كان “�خليار �لأخري بعد �إنقطاع 
دينار  مليار   5،5 ح��و�ىل  بلغت  �ملرت�كمة  ديونها  �ن  �ىل  م�شرية  �مل�شري”،  �لغاز 
)حو�ىل ثمانية مليار�ت دولر(. وحذرت وزيرة �لطاقة و�لروة �ملعدنية �لأردنية 
�لإ�شر�ئيلي يبلغ  �لغاز  �تفاقية  �لعودة عن  �أن ثمن  �ملا�شي من  �ل�شهر  هالة زو�تي 
�لكهرباء  �شركة  و�أعلنت  ج��ز�ئ��ي.  ك�شرط  و�ح���دة  م��رة  وي��دف��ع  دولر،  مليار   1،5
�لوطنية )�ململوكة بالكامل للحكومة �لردنية( يف �لأول من �ل�شهر �حلايل عن بدء 
�ل�شخ �لتجريبي للغاز �لطبيعي �مل�شتورد �إ�شر�ئيل، م�شرية �إىل �أن “�ل�شخ �لتجريبي 

ي�شتمر ملدة ثالثة �أ�شهر، وفقا للمتطلبات �لفنية و�لعقدية بني �جلانبني«.

طهران حتذر اأهايل ال�شحايا من الت�شال بالإعالم

احتج�ج�ت بعد اعرتاف اإيران ب�إ�شق�ط الط�ئرة الأوكرانية 

وع��ر���ش��ت �ل��وك��ال��ة �ل��ت��ي ينظر ل��ه��ا ع��ل��ى ن��ط��اق و��شع 
ملجموعة  �شور�  �لثوري  �حلر�س  من  مقربة  باعتبارها 
وكالة  وذك���رت  ل�شليماين.  ممزقة  و���ش��ورة  �لنا�س  م��ن 
�ألف  �إىل   700 بنحو  ي��ق��در  �ملحتجني  ع��دد  �أن  ف��ار���س 
�شخ�س. و�أظهرت لقطات م�شورة على تويرت حمتجني 

يطالبون با�شتقالة خامنئي ب�شبب هذه �لكارثة.
وه��ت��ف م��ئ��ات �لأ���ش��خ��ا���س �أم����ام ج��ام��ع��ة �أم���ري ك��ب��ري يف 

طهر�ن “�رحل �رحل �أيها �لزعيم �لأعلى )خامنئي(«.
�للقطات  ���ش��ح��ة  م���ن  �ل��ت��ح��ق��ق  ل���روي���رتز  ي��ت�����ش��ن  ومل 

�مل�شورة.
وحتولت مظاهر�ت يف �إير�ن �شد زيادة يف �أ�شعار �لوقود 
�إىل �حتجاجات �شيا�شية �لعام �ملا�شي مما �أدى �إىل �أعنف 
قمع منذ ن�شاأة �جلمهورية قبل 40 عاما. وقال ثالثة 
�إن نحو  لرويرتز  �لإير�نية  �لد�خلية  بوز�رة  م�شوؤولني 

•• عوا�شم-وكاالت:

�أوكر�نية  رك��اب  ط��ائ��رة  �إ�شقاطها  �إي���ر�ن  �ع���رت�ف  �أث���ار 
ومقتل كل من كانو� على متنها وعددهم 176 �شخ�شا 
غ�شبا دوليا و�أدى �إىل �حتجاجات متز�يدة �شد �ل�شلطات 
�لإي��ر�ن��ي��ة يف ط��ه��ر�ن وم���دن �أخ���رى وق��ال��ت �إي���ر�ن يوم  
�أم�س �لأول �ل�شبت فيما و�شفه �لرئي�س ح�شن روحاين 
باأنه “خطاأ كارثي” �إن دفاعاتها �جلوية �أطلقت بطريق 
�خلطاأ �شاروخا �أ�شقط �لطائرة �لأوكر�نية يوم �لأربعاء 
�إي��ر�ن هجمات �شاروخية  �شن  ��شتنفار بعد  �أثناء حالة 
تنفي  �إي���ر�ن  وظلت  �ل��ع��ر�ق.  يف  �أمريكية  �أه���د�ف  على 

لأيام بعد حتطم �لطائرة �أنها �أ�شقطتها.
�لإير�ين  و�جلي�س  �مل�شوؤولني  كبار  تقدمي  م��ع  وحتى 
�ل�شلطات عرب  ���ش��د  �م��ت��دت �لح��ت��ج��اج��ات  �ع��ت��ذ�ره��م 
�إي��ر�ن مبا يف ذلك �لعا�شمة طهر�ن و�شري�ز و�أ�شفهان 
دونالد  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  و�أروم���ي���ه. وجل���اأ  وه��م��د�ن 
وقال  للمتظاهرين  تاأييده  ليبدي  تويرت  �إىل  تر�مب 
م�شدر  و���ش��ج��اع��ت��ك��م  ك��ث��ب  ع��ن  �ح��ت��ج��اج��ات��ك��م  “نتابع 
وقال تر�مب �إنه ل ي�شعى �إىل “تغيري �لنظام”  �إلهام”. 

يف �إير�ن.
�ل�شماح  �لإير�نية  “ يجب على �حلكومة  تر�مب  وقال 
�حلقائق  و�إع���الن  مبر�قبة  �لإن�����ش��ان  حقوق  جلماعات 
�لإي���ر�ين  �ل�شعب  �حتجاجات  ب�شاأن  �لأر����س  على  م��ن 
للمحتجني  �أخ���رى  مذبحة  وق���وع  ميكن  ل  �مل�شتمرة. 

�ل�شلميني ول �إغالق �لنرتنت. �لعامل ير�قب«.
�ل�شلطات  �حتجاز  �لربيطانية  �خلارجية  وز�رة  و�أكدت 
ماكري  روب  ب��ط��ه��ر�ن  �ل��ربي��ط��اين  �ل�شفري  �لإي��ر�ن��ي��ة 
“�نتهاكا  ون��ددت بهذه �خلطوة بو�شفها  لفرتة وجيزة 
ت�شنيم  وك��ال��ة  وك��ان��ت  �لدويل”.    ل��ل��ق��ان��ون  ���ش��ارخ��ا 
لالأنباء قد ذكرت يف وقت �شابق �أن ماكري �عتقل لعدة 
�ملحتجني  لتحري�شه  كبري  �أم��ري  جامعة  �أم��ام  �شاعات 

�ملناه�شني للحكومة.

وق���ال وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل��ربي��ط��اين دوم��ي��ن��ي��ك ر�ب يف 
بيان “ �عتقال �شفرينا يف طهر�ن دون �أ�شا�س �أو تف�شري 

�نتهاك �شارخ للقانون �لدويل.
باإمكانها  ف����ارق����ة.  حل��ظ��ة  يف  �لإي����ر�ن����ي����ة  »�حل���ك���وم���ة 
�ل�شتمر�ر يف و�شع �ملنبوذ مع كل ما ي�شتتبع ذلك من 
لوقف  خ��ط��و�ت  �ت��خ��اذ  �أو  و�ق��ت�����ش��ادي��ة  �شيا�شية  ع��زل��ة 

ت�شعيد �لتوتر و�نتهاج طريق دبلوما�شي م�شتقبال«.
ودع����ا م��ه��دي ك��روب��ي �أح����د زع��م��اء �حل��رك��ة �خل�شر�ء 
�ملعار�شة يف �إير�ن �لزعيم �لأعلى �آية �هلل علي خامنئي 

�إىل �لتنحي ب�شبب �إ�شقاط �لطائرة �لأوكر�نية.
�لطائرة مع مطالبة  �إ�شقاط  �أجنبية  و�أد�ن��ت حكومات 
و�أوكر�نيا  ك��ن��د�  ول��ك��ن   . بتعوي�شات  �إي����ر�ن  �أوك��ر�ن��ي��ا 
�أوىل  خ��ط��وة  ب��اأن��ه  �إي����ر�ن  �ع���رت�ف  و�شفت  وبريطانيا 
مهمة. وقال رئي�س �لوزر�ء �لكندي جا�شنت ترودو �لذي 
فقدت بالده 57 �شخ�شا كانو� على منت �لطائرة خالل 
موؤمتر �شحفي يف �أوتاو� �إن “ما �أقرت به �إير�ن يف غاية 
�أن  م��روع. يجب  �أم��ر  �إ�شقاط طائرة مدنية  �خلطورة. 

تتحمل �إير�ن �مل�شوؤولية كاملة«.
و�أ�شاف “كند� لن تهد�أ قبل �ملحا�شبة و�لق�شا�س و�إنهاء 
�إ�شارة لعائالت  يف  �لعائالت”  �لأم��ر وهذ� ما ت�شتحقه 

�ل�شحايا.
�ملحققني  بالتعاون مع  تعهد  روح��اين  �إن  ت��رودو  وق��ال 
�لكنديني و�لعمل على وقف �لتوتر يف �ملنطقة ومو��شلة 

�حلو�ر.
يف  �لر�شمية  �شبه  �لإير�نية  فار�س  �أنباء  وكالة  وذك��رت 
ما  �إن  للحكومة  مناه�شة  ��شطر�بات  عن  ن��ادر  تقرير 
�شد  ط��ه��ر�ن  يف  ���ش��ع��ار�ت  رددو�  حمتج  �أل���ف  �إىل  ي�شل 

�ل�شلطات.
�أي�شا  مزقو�  �ل�شارع  يف  �ملتظاهرين  �أن  �لتقرير  وذك��ر 
باحلر�س  �لقد�س  فيلق  قائد  �شليماين  لقا�شم  ���ش��ور� 
�لثوري �لذي قتلته و��شنطن يف �شربة بطائرة م�شرية 

يف �لعر�ق يف �لثالث من يناير- كانون �لثاين.

1500 �شخ�س ًقتلو� خالل �ل�شطر�بات �لتي ��شتمرت 
�لثاين على  15 نوفمرب ت�شرين  �أ�شبوعني يف  �أقل من 
�لرغم من �أن جماعات حقوقية دولية �أعطت رقما �أقل 
من ذلك بكثري وو�شفت �إير�ن ذلك �لتقرير بانه “�أنباء 
كاذبة«. هذ� وحذرت �لأجهزة �لأمنية يف �إير�ن جمموعة 
باأن  �لإير�نيني،  �لأوكر�نية  �لطائرة  �شحايا  �أ�شر  من 
عليهم �لمتناع عن �إجر�ء مقابالت مع و�شائل �لإعالم 
�لناطقة بالفار�شية خارج �إير�ن �إذ� كانو� يريدون ت�شلم 
جثث �أبنائهم، وذلك وفقاً لتقارير نقلها موقع “�إير�ن 

�أم�س �لأحد. �إنرتنا�شونال”، 
وت�������ش���اءل ك��ث��ري م���ن �لإي����ر�ن����ي����ني ع���ن �ل�����ش��ب��ب يف �أن 
�جلوي  و�مل���ج���ال  ط��ه��ر�ن  م��ط��ار  تغلق  مل  “�ل�شلطات 
للبالد وقت �أن كانت يف حالة تاأهب ل�شد �نتقام حمتمل 

بعد �ل�شربات �ل�شاروخية«.

مليار�ت  لإي��د�ع  �حل�شاب  هذ�  �لعر�ق  وي�شتخدم  �لأمريكي(.  �ملركزي  )�لبنك 
�لدولر�ت �لتي يح�شل عليها من عائد�ت �لنفط. ويعني هذ� �لقر�ر، يف حال 
ح�شوله، �أن �لعر�ق لن يكون قادر� على �شحب �أي �أمو�ل من هذ� �لر�شيد، مما 

قد يوؤدي �إىل �نهيار �لنظام �مل�شري �لعر�قي و�شل �لقت�شاد �ملحلي.
�حلكومة  رئي�س  �أبلغ  �أمريكيا  م�شوؤول  �إن  جورنال”،  �شرتيت  “وول  وقالت 
�لعر�قية �مل�شتقيل عادل عبد �ملهدي يف مكاملة هاتفية، �لأربعاء �ملا�شي، بالعقوبة 

�جلديدة و�لأ�شر�ر �لتي �شتنجم عنها.
�شيكون  �حل�شاب  �لعر�قية يف  �لأ���ش��ول  ف��اإن جتميد  تنفيذ �خلطوة،  ح��ال  ويف 
خطوة غري م�شبوقة. ويقدم بنك �لحتياطي �لفيدر�يل يف نيويورك خدمات 

م�شرفية لنحو 250 م�شرفا مركزيا وموؤ�ش�شات حكومية حول �لعامل.
�أ�شدر، مطلع يناير �جل��اري، قر�ر� غري ملزم يدعو  وكان �لربملان �لعر�ق قد 

�إىل �ن�شحاب �لقو�ت �لأجنبية من �لعر�ق، ولقي �لقر�ر دعما من عبد �ملهدي.

•• عوا�شم-وكاالت:

ل تز�ل �لوليات �ملتحدة متم�شكة، على ما يبدو، ببقاء قو�تها يف �لعر�ق لفرتة 
�لبارز يف  �لقيادي  �ملطالبة برحيلها عقب مقتل  �لأ�شو�ت  �رتفاع  �أط��ول، رغم 
ميلي�شيات  قائد  نائب  �ملهند�س  مهدي  و�أب��و  �شليماين،  قا�شم  �لثوري  �حلر�س 

�حل�شد �ل�شعبي، بعملية �أمريكية خاطفة يف بغد�د، قبل 9 �أيام.
��شتمر  ح��ال  يف  ب��غ��د�د،  على  �شتفر�شها  بعقوبات  و��شنطن  ل��وح��ت  �أن  وب��ع��د 
بالدهم،  من  �لأمريكية  �لقو�ت  �إخ��ر�ج  �إىل  ترمي  م��ب��ادر�ت  ط��رح  يف  �شا�شتها 
قالت �شحيفة “وول �شرتيت جورنال” �لأمريكية، �إن �لوليات �ملتحدة هددت 

بحرمان �لعر�ق من مليار�ت �لدولر�ت.
و�أو�شحت �ل�شحيفة نقال عن م�شادر مل ت�شمها، �أن وز�رة �خلارجية �لأمريكية 
هددت بغد�د بتجميد ح�شاب م�شريف تابع للعر�ق يف �لبنك �لحتياطي �لفدر�يل 

وجاءت خطوة �لربملان بعد قتلت �لقو�ت �لأمريكية ب�شربة �شاروخية �شليماين 
و�ملهند�س قرب مطار بغد�د، فيما �عتربته بغد�د �نتهاكا ل�شيادتها.

وبعدها، هدد �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب بفر�س عقوبات �شديدة �إذ� ما 
م�شى �لعر�ق قدما يف �إخر�ج �لقو�ت �لأمريكية من �لبالد.

5 �آلف جندي �أمريكي يف عدد من �لقو�عد �لع�شكرية يف  ويتمركز �أكر من 
عام  تاأ�ش�س  �ل��ذي  “د�ع�س”  ملحاربة  �ل��دويل  �لتحالف  �لعر�ق، وهم جزء من 

2014 ملو�جه �لتنظيم �لإرهابي.
تو�جه  �ل��ت��ي  �ل���دول  ح��رم��ان  ب�شلطة  �ل��ف��ي��در�يل  �لح��ت��ي��اط��ي  �لبنك  ويتمتع 
ح�شابا  �لبنك  جمد  وبالفعل،  �مل�شرفية.  بح�شاباتها  �لت�شرف  م��ن  عقوبات 
�أ�شابيع، بعدما حامت �شكوك حول  2015 لعدة  �لعر�قية يف  تابعا للحكومة 
�لإرهابي.  “د�ع�س”  �إير�نية وتنظيم  �حتمال ت�شرب �أمو�ل عر�قية �إىل بنوك 
ورف�س م�شوؤولون يف �لبنك و�خلارجية �لأمريكية و�ل�شفارة �لعر�قية �لتعليق 

�لبنك  �لعر�قية لدى  �لو��شح حجم �لأم��و�ل  �ملعلومات. ولي�س من  على هذه 
فاإن لدى �لبنك 3  �لأمريكي، لكن بح�شب معلومات “وول �شرتيت جورنال”، 

مليار�ت دولر للبنك �ملركزي �لعر�قي حتى نهاية 2018.
�إىل ذلك، �أفاد متظاهرون �أم�س �لأحد �أن متظاهرين �ثنني قتال و�أ�شيب نحو 
لتفريق  �ل�شبت  �أم�س  �لر�شا�س  �لأمنية  �لقو�ت  فتحت  عندما  �آخ��ري��ن،   10
�قتحام مبنى حمافظة كربالء )118 كيلومرت�ً جنوبي  متظاهرين حاولو� 
بغد�د(. و�أبلغ �ل�شهود �أن “متظاهرين حاولو� �قتحام مبنى حمافظة كربالء 
وقامت �لقو�ت �لأمنية بتفريقهم باإطالق �لر�شا�س ملنع و�شولهم �إىل �ملبنى، 
مدينة  و�شط  �آخ��ري��ن   10 نحو  وج��رح  �ثنني  متظاهرين  مبقتل  ت�شبب  مم��ا 
�لرتبية  �شاحة  يف  �ملتظاهرين  ح�شر  �إىل  �لأمنية  �ل��ق��و�ت  وت�شعى  ك��رب��الء«. 
من  �أك��ر  قبل  �نطالقها  منذ  �لتظاهر  د�ئ��رة  تو�شيع  وع��دم  �لعت�شام  مركز 

100 يوم.

وا�شنطن تهدد بغداد بـ »ملي�رات النفط«: اأموالكم يف خزائنن� 

ل�شاحبة اجلاللة ذاكرة طويلة ل ترحم:

اإليزابيث الث�نية وع�ئلته�: قب�شة حديدية يف قف�ز حريري...!
رغم وجودها الناعم، فاإن اإليزابيث الثانية تزن اأفراد اأ�شرتها جيًدا، دون اأي وهم اأو ت�شاهل مفرط

•• الفجر – خرية ال�شيباين
1953، ر�شم  ي��ون��ي��و   2 �ل��ع��ر���س،  ي���وم �ع��ت��الئ��ه��ا     يف 
�ل�شهري �شي�شيل بيتون، تلك �ل�شورة بالأبي�س و�لأ�شود 
للملكة �جلديدة. يف �ل�شورة، مت�شك �إليز�بيث �لثانية، 
�لتاج  ب��ي��ده��ا، وع��ل��ى ر����ش��ه��ا  �ل�����ش��وجل��ان  26 ع���اًم���ا، 
�لإمرب�طوري. كانت تبدو ه�شة، رقيقة، وي�شهل �لتالعب 

�مللكة  تتمّتع  م�شلل.  �نطباع  ب��ه��ا... 
�جلديدة ب�شلطة �أقوى لأنها هادئة. 
وبدون  غلظة،  بال  دول��ة  رئي�شة  �نها 
عيب و��شح، ول ت�شت�شلم �أبًد�. ولكن، 
لئن قورنت من قبل بفكاهي بو�شادة، 
�ل��وه��م �لعتقاد  ���ش��ي��ك��ون م��ن  ف��اإن��ه 
باأنه ميكن غ��رزه��ا.    هذ� �لت�شميم 
و�حلزم يعمل ب�شكل خا�س يف �شوؤون 
�لأمر  يتعلق  عندما  خا�شة  �لأ���ش��رة، 
باإعادة �ىل �ل�شف و�لن�شباط �أفر�د 
بو�جبهم  ي�شحون  �ل��ذي��ن  �لع�شرية 
ع���ل���ى م����ذب����ح رغ���ب���ات���ه���م �ل����ذ�ت����ي����ة. 
وقع  �ل�شفة،  ه��ذه  جتاهال  ولأنهما 

هاري وميغان يف �لت�شّلل.    من وجهة 
نظر �مللكة، يجب �أن يعلو �لو�جب ويتفوق على نب�شات 
�ل��ق��ل��ب و�مل�����ش��اع��ر يف ج��م��ي��ع �ل���ظ���روف. ف��خ��الل فرتة 
حتييد  يف  �لثانية  �إليز�بيث  جنحت  �لطويلة،  حكمها 
ميول �لتمرد لدى �أع�شاء ع�شرية وند�شور، تاركة لهم 
فقط �خليار بني �لولء �أو �خلزي.   وبدون مز�ج، عزلت 

�ن�شتاغر�م �شورة نرى فيها �مللكة مع �أمري ويلز، ووليام 
و�بنه جورج مبنا�شبة �لعقد �جلديد، �أعطت على �لفور 
مو�فقتها. كانت �لر�شالة و��شحة: لقد تقل�شت �مللكية 
يعد  �لتكلفة... ومل  لتقليل  �ل�شا�س  رموزها  ح��دود  يف 

لدوق ودوقة �شا�شك�س مكانهما يف �ل�شبكة �جلديدة.
   م��ن خ���الل حم��اول��ت��ه �ن ي��ف��ر���س ع��ل��ى ج��دت��ه قبول 
خارطة طريق معّينة حول دور جديد “بدو�م جزئي”، 

�أن �ل����ق����ر�ر�ت ع��ن��د �ل  ن�����ش��ي ه����اري 
ون��د���ش��ور م��درو���ش��ة ج���ي���ًد�. تخ�شع 
رئ��ي�����ش��ة �ل����دول����ة ل��ل��م��ت��غ��ري�ت بدل 
ب��ه��ا. ومل����اذ� تغيري م��ا يعمل  �مل���ب���ادرة 
هو  ه��ذ�  جيد؟  ب�شكل  ي�شري  ك��ان  �إذ� 
�شعارها. �إنها تبجل �لعر�ف �ملعمول 
و�بتكار  جت��دي��د  �أي  �أن  وت����رى  ب��ه��ا، 
ي��زع��ج �ل��ن��ظ��ام �حل���ايل وي��رب��ك��ه. كما 
يجب ��شت�شارة رئي�س �لوزر�ء، و�ي�شا 
�لكبرية يف  �لعائلة  �لكومنولث،  قادة 

�خلارج �لتي تر�أ�شها. 
   �لغريب، �أنه رغم وجودها �لناعم، 
ف����اإن �إل��ي��ز�ب��ي��ث �ل��ث��ان��ي��ة ت���زن �أف����ر�د 

�أ�شرتها جيًد�، دون �أي وهم �أو ت�شاهل 
مفرط. 

“يجب ك�شب ثقتها... كان ينبغي على �لدوق و�لدوقة 
بهدوء،  ت��ق��رر  �أن  لها  و�ل�����ش��م��اح  و�حل���ل،  �مل�شكلة  ���ش��رح 
دون ت�شّرع. فاإذ� كان هناك �شيء تكرهه، فهو �ملفاجاآت 

ي�شّدد متعاون �شابق. �ل�شيئة”، 

و�أحالت �ىل غياهب �لن�شيان كل �لذين كانو� ميتنعون 
ع��ن �ل���دخ���ول يف �ل��ق��ال��ب �مل��ل��ك��ي �ل��ك��ال���ش��ي��ك��ي: �أختها، 
ون��د���ش��ور، وزوجها  وع��م��ه��ا، دوق  م��ارغ��ري��ت،  �لأم�����رية 
و�لأمري  ي��ورك،  دوق��ة  و�شارة،  ديانا،  و�لأم��رية  �ل�شابق، 

�أندرو، ومنذ 8 يناير، �لزوجان هاري وميغان.

قب�شة حديدية يف قفاز حريري
�ملو�جهة  �لثانية  �إل��ي��ز�ب��ي��ث  ت��ك��ره     
�مل��ب��ا���ش��رة. ه��ادئ��ة وم���ت���و�زن���ة، تقبل 
يتخذها  �ل���ت���ي  ب����ال����ق����ر�ر�ت  �مل���ل���ك���ة 
م�������ش���ت�������ش���اروه���ا، ف���ه���ي رئ��ي�����ش��ة غري 
بالتعليمات،  تتعاطى  ول  توجيهية 
ولديها ثقة تامة مبروؤو�شيها. وتوؤكد 
للتنظيم  �نحيازها  �ل�شهاد�ت  جميع 

يف �لعمل. 
�ملر�شلة  �مل�����ش��ت��ن��د�ت  �إرج�������اع  ي��ت��م     
تو�شيحها  مت  وق����د  ب�����ش��رع��ة  �إل��ي��ه��ا 
وتتمتع  �لأ����ش���ول.  ح�شب  وتوقيعها 
بذ�كرة ممتازة، فهي تكتفي بتقدمي 
للحلول  رف�������ش���ه���ا  �أو  م���و�ف���ق���ت���ه���ا 
�ملقرتحة دون �خلو�س يف �لتفا�شيل. 
ويجب �ن تعرف معها كيف تف�ّشر �شفرة وتفكّكها. على 
�شبيل �ملثال، “هل �أنت متاأكد؟، يعني �لرف�س �لنهائي. 
تعني فكرة �شخيفة.     “يف ماذ� ميكن �أن ي�شاعد هذ�؟”، 
لهذ� �ل�شبب، عندما �قرتح �شكرتريتها �خلا�س، �إدو�رد 
ين�شر على  �أن  ت�����ش��ارل��ز،  �لأم����ري  م��ع  ب��الت��ف��اق  ي��ون��غ، 

امللكة ل تن�شى
�ل�شابقة يف هوليوود،  �أن ميغان، �ملمثلة     من �لو��شح 
�لتمثيل  يف  وم��ت��وت��رة،  م�شغولة  �أي  د�ئ��ًم��ا،  تعمل  �لتي 
�لزمان  ع��رب  �مللكية  �ملوؤ�ش�شة  �أن  تفهم  مل  و�لأع��م��ال، 
تتطور ببطء. عند عودته من كند�، طالب هاري بالرد 
بدو�م  وظيفة  على  �حل�����ش��ول  �ق��رت�ح��ه  على  �ل��ف��وري 
يف  عطلتها  تق�شي  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �مل��ل��ك��ة،  طلبت  ج��زئ��ي. 
)�شرق  �شاندرينغهام  يف  �مليالد  عيد 
ح�شول  بحجة  �لنتظار،  �إجنلرت�(، 
وحماية  وموؤ�ش�شية  مالية  تد�عيات 
�م��ن��ي��ة ج���ر�ء ه���ذ� �ل��و���ش��ع �جلديد. 
��شتخد�م  ف�����اإن  ذل�����ك،  ع��ل��ى  ع�����الوة 
جتارية  لأغر��س  �خلريية  �لأن�شطة 
يطرح م�شاكل �أخالقية. ون�شحته �أن 
�أوًل مع و�ل��ده �لأمري  يناق�س �لأم��ر 
ت�شارلز ومع �شقيقه ويليام.    جتاهل 
�مللكية،  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ات  وه�����اري  م��ي��غ��ان 
�ملالكة  �لعائلة  ع��ن  رحيلهما  و�أع��ل��ن��ا 
�مللكة.  �إخ��ط��ار  دون  �ن�شتاغر�م  على 
ومت �إ�شعار و�لده و�شقيقه قبل ع�شر 
دق��ائ��ق م��ن �إر���ش��ال �خل���رب.  �شيتعّلم 
�مل�شكلة  ح�شابهما:  على  �ل��در���س  �شا�شك�س  ودوق��ة  دوق 
لي�س يف �أن ُيغفر ملثل هذه �لأ�شياء؛ �مل�شكلة هي �أنها ل 
�أبًد�. وبكل ب�شاطة، كاإجنليزية ��شيلة، ل�شاحبة  ُتن�شى 

�جلاللة ذ�كرة طويلة ل ترحم.         
        عن لوبوان

�لتمرد مرفو�س�ل�شورة ر�شالة م�شمونة �لو�شول

ــدمي  ــق ــت تــكــتــفــي ب
رف�شه�  اأو  موافقته� 
دون  املقرتحة  للحلول 
التف��شيل يف  اخلو�س 

امللكة،  نظر  وجهة  من 
الواجب  يعلو  اأن  يجب 
امل�ش�عر  على  ويتفوق 
ــروف ــظ ال جــمــيــع  يف 
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اإع����������الن
�نريجي حللول  �ل�ش�����ادة/�شمارت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لطاقة ذ.م.م رخ�شة رقم:2729567 

تعديل ن�شب �ل�شركاء

�حمد طارق عبد�للطيف �حمد �لبهي من 20% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف طارق عبد�لطيف �حمد �لبهي

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12830 بتاريخ 2020/1/13 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم موز�ييك ذ.م.م 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2101063 
تعديل ن�شب �ل�شركاء/حممد دروي�س �شلمان عبد�هلل �لقمزي من 5% �ىل %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعد زياد �ملب�شوط %12
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جمال عبد�حلميد مرعي %16

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد م�شطفى �لكرمي %21
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ليلكي لد�رة �ملطاعم �س.ذ.م.م

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

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

العدد 12830 بتاريخ 2020/1/13 

اإع����������الن
�ل�شرقية  �ل�ش�����ادة/ن�شيم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN للوجبات �خلفيفة رخ�شة رقم:2697055 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عادل جميل غامن علي �لعلوي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ر�يه �حمد علي �حلنطوبي

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

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

العدد 12830 بتاريخ 2020/1/13 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
لد�رة  ولفز  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:2733070 
و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  �ملن�شاأت 

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

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

العدد 12830 بتاريخ 2020/1/13 

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

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2415093 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نا�شر حممد �شليمان �بر�هيم �لبلو�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد بن حفيظ حممد عبد�لغفار
تعديل وكيل خدمات

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

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

العدد 12830 بتاريخ 2020/1/13 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �ل�شهلة للمقاولت �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1017129 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �ن�شار بويل كابا�شريى %24

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شانيلكومار �شا�شيدهار�ن بيالى %25
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/خادم �شلطان ر��شد �جلنيبي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ خادم �شلطان ر��شد �جلنيبي من 100% �ىل %51
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

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

تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة �ل�شهلة للمقاولت �لعامة  
AL SHAHLA GENERAL CONTRACTING ESTABLISHMENT

�ىل/تايتنز للمقاولت كهروميكانيكية ذ.م.م
TITANS ELECTROMECHANICAL CONTRACTING LLC

�أبوظبي �بوظبي - م�شفح �ل�شناعية �ملالك/حكومة �بوظبي م 37 ق 18 مكتب 30 �ىل  تعديل عنو�ن/من 
�أبوظبي جزيرة �بوظبي �شرق 9-2 363319 363319 �ل�شيخ �شهيل �شامل بن حم و�خرين

تعديل ن�شاط/��شافة �ملقاولت �مليكانيكية )4220903(
تعديل ن�شاط/��شافة �ملقاولت �لكهربائية )4220904(

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(
�أربعة ع�شر  فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة 

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

العدد 12830 بتاريخ 2020/1/13 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملوؤ�ش�شة �لفخمة للمقاولت �للكرتوميكانيكية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1071345 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ح�شن عبد�حلق عبد�ملالك عبد�ل�شمد �لربيكي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ ح�شن عبد�حلق عبد�ملالك عبد�ل�شمد �لربيكي من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ما�شينجال ر�شيد %49

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

تعديل ��شم جتاري من/�ملوؤ�ش�شة �لفخمة للمقاولت �للكرتوميكانيكية  
ROYAL ELECTRO-MECHANICAL CONTRACTING ESTABLISHMENT

�ىل/�لفخمة للمقاولت �للكرتوميكانيكية ذ.م.م
ROYAL ELECTRO-MECHANICAL CONTRACTING LLC

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

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

العدد 12830 بتاريخ 2020/1/13 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل رفيق �لعامل خريتي لت�شليح كهرباء 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيار�ت رخ�شة رقم:1037355 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/رفيق �لعامل خري�تي مياه من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ رفيق �لعامل خري�تي مياه من 100% �ىل %25
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد عتيق حممد مبارك �ل�شويدي من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد عتيق حممد مبارك �ل�شويدي من 0% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد من�شور عامل حممد حمبوب �لعامل %24

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

تعديل ��شم جتاري من/حمل رفيق �لعامل خريتي لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت  
RAFIQ ALALAM KHAYRATI AUTO ELECTRICAL REPAIRS SHOP

�ىل/حمل رفيق �لعامل خريتي لت�شليح كهرباء �ل�شيار�ت ذ.م.م
RAFIQ ALALAM KHAYRATI AUTO ELECTRICAL REPAIRS SHOP LLC

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

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

العدد 12830 بتاريخ 2020/1/13 

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

�لذهبية للنقليات �لعامة
رخ�شة رقم:CN 16854149 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12830 بتاريخ 2020/1/13 

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

�لبيئية
رخ�شة رقم:CN 2434124 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12830 بتاريخ 2020/1/13 

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

�شيدم لالملنيوم ذ.م.م - فرع �أبوظبي/منفذ بيع
رخ�شة رقم:CN 1037143 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12830 بتاريخ 2020/1/13 

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

CN 2662535:مل�شاهري رخ�شة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12830 بتاريخ 2020/1/13 

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

و�ي �ك�شرب�س لتو�شيل �لطلبات
 رخ�شة رقم:CN 1894759 تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12830 بتاريخ 2020/1/13 

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

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2258562 
تعديل ��شم جتاري من/مطعم �شي بوز  

CHE BOGZ RESTAURANT

�ىل/مطعم ليايل �ملحرو�شة
LAYALI AL MAHROUSA RESTAURANT

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

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

العدد 12830 بتاريخ 2020/1/13 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/لورد للمجوهر�ت ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1029188 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �بر�هيم حميد خمي�س بخيت �ليزيدي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد رفيع عبد�هلل �حمد �لعو�شي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف نا�شر م�شعود �بر�هيمي

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

تعديل ��شم جتاري من/لورد للمجوهر�ت ذ.م.م  
LORD JEWELLERY LLC

�ىل/ليدي لند لل�شيلة و�لعبايا- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
LLC وؤ   -LADY LAND SHEILA AND ABAYA

تعديل ن�شاط/��شافة تف�شيل وخياطة �ملالب�س �لن�شائية �لعربية )�لعباء�ت �لن�شائية( )1410906(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �ملجوهر�ت و�مل�شوغات من �لملا�س و�لحجار �لكرمية- بالتجزئة )4773202(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �ل�شاعات وقطع غيارها- بالتجزئة )4773204(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �مل�شوغات و�ملجوهر�ت و�لحجار �لكرمية �مل�شتعملة- بالتجزئة )4774002(

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

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

العدد 12830 بتاريخ 2020/1/13 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة �جلميل �جلديدة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1047393 
�لو�حد  �ل�شخ�س  �شركة  �لقاب�شة-  دكان  وبيع/��شافة  تنازل  �ل�شركاء  تعديل 

DOKKAN HOLDING- Sole Proprietorship L.L.C ذ.م.م
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيف �لدين �شانيلي بار�مبيل حيدر

تعديل وكيل خدمات/حذف غالب عبد�هلل �حمد عبد�هلل �حلو�شني
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/بقالة �جلميل �جلديدة  

NEW AL JAMEEL GROCERY
�ىل/بقالة �جلميل �جلديدة- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

NEW AL JAMEEL GROCERY- NEW AL JAMEEL GROCERY LLC
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 12830 بتاريخ 2020/1/13 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لدري�شة للمقاولت �لعامة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1086505 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �حمد خ�شر عبد�لقادر %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عز�ن نا�شر �شالح هالل �حل�شرمي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حارب بن يعرب بن ماجد �ل�شيفي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف منى �شيف �شعيد �ل�شهومي

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12830 بتاريخ 2020/1/13 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون عنقود �لع�شل 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب لل�شيد�ت رخ�شة رقم:1150811 
تعديل وكيل خدمات/��شافة فاطمة �حمد ح�شن ديو�ين

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شيتي ماريام �ماباو و�تاماما %100
تعديل وكيل خدمات/حذف �شاحلة �شمباخ �شاملني �ل�شام�شي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيتي ماريام �ماباو و�تاماما
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

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

العدد 12830 بتاريخ 2020/1/13 

اإع����������الن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شركة هادرو لفو 

CN للمقاولت �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:1150810 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ح�شني عبد�لكرمي ح�شني عي�شى �ل علي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شعود عبد�لعزيز يحيى دويل �ل�شعيدي

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

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

العدد 12830 بتاريخ 2020/1/13 

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

CN لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م رخ�شة رقم:1198967 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل ن�شب �ل�شركاء
�فر�ح �شيف حممد من 51% �ىل %95

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف بدر بن حممد بن عبد�لعزيز �لدغير

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

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

باعتبار �ن عائلتها متار�س �ملهنة وهو 
ما يف�شر رحالتها �لعديدة �إىل جنوب 
“كان  �ل�شرق �لأو�شط.  �أو  �آ�شيا  �شرق 
هديف هو �لتو��شل مع جتار �لأ�شلحة 
�إرهابيي  �إىل  و�إح�شارهم  لتجنيدهم 
يحاولون  �ل��ذي��ن  �ل��ق��اع��دة،  تنظيم 
�لقانونية  غ���ري  �مل������و�د  ه����ذه  ����ش���ر�ء 

�لقاتلة و�ملدمرة ل�شتخد�مها«.
   يف يوم ما من عام 2008، و�شلت 
فوك�س �ىل هدفها. نحن يف كر��شي، 
ع��ل��ى �شاطئ  �ل��ت��ح��دي��د  ع��ل��ى وج����ه 
ك��ل��ي��ف��ت��ون، ع��ل��ى ب��ح��ر �ل���ع���رب، وهو 
�لباك�شتانية.  للعائالت  �شهري  مكان 
لها موعد مع جهة �ت�شال �شّمته فور� 
�لت�شابه  ب�شبب  �حل�شان”،  “ر�أ�س 
وبف�شل  �لبدنية.  �للياقة  حيث  من 
كانت  جّندته،  �أ�شلحة  تاجر  ج��اك��ب، 
�أن تلتقي بثالثة ممثلني  على و�شك 
�ملرتبطة  �جل��ه��ادي��ة  �جل��م��اع��ات  ع��ن 
طالبان،  وح��رك��ة  �ل��ق��اع��دة  بتنظيم 
كر�ت�شي  م��ن  منطقة  يف  تعمل  �لتي 

�إىل بي�شاور.

جا�شو�س واإرهابي
 يتبادلن املعلومات

ينتظرونها  رج��ال ملتحون     ثالثة 
وثالثة  ����ش���غ���رية،  ���ش��ق��ة  ب�����اب  ور�ء 
وفرة  ف�����ور�ً.  �ن��ت��ب��اه��ه��ا  لفتت  �أ���ش��ي��اء 
�لثالثي  وزع���ي���م  ور����ش���ي���ع،  �ل��ك��ت��ب، 
بنف�شه بني  �لطفل  �لذي يحمل هذ� 
�شريالية.  �لتالية  �ملحادثة  ذر�ع��ي��ه. 
�جلا�شو�شة،  ط��ل��ب��ت  �شّنه؟”  “كم 
�لإرهابي  ي��ج��ي��ب  �أ�شهر”،  “�أربعة 
ي�����ش��ع��ل �ل��ر���ش��ي��ع. ث���م تبادل  ب��ي��ن��م��ا 
�مل��ت��ن��اق�����ش��ان يف ك��ل �شيء  �ل��ط��رف��ان 
منّقع  ق���رن���ف���ل  �مل���ع���ل���وم���ات:  ب��ع�����س 
�أزي�س  و�أزه��������ار  لأح���ده���م���ا،  �مل�����اء  يف 
ل��ل��ط��رف �لآخ����ر، ق��ب��ل �لن���خ���ر�ط يف 
ه��ج��وم �ل��ق��اع��دة �ل��ق��ادم �ل���ذي فجاأة 
تاأييده:  ي���ري���د  �لإره�����اب�����ي  ي��ع��د  مل 
حمظور”،  ح�����ر�م،  �مل�����ش��ل��م��ني  “قتل 
يقول، وقد �ثرت فيه �أبوته يف �لآونة 

�لأخرية.
  �أثار �مل�شهد �جلدل، و�تهمت فوك�س 
لو  كما  ت�شتمر  لكنها  �ختلقته،  باأنها 
�لن�شاء  �أن  “�أعتقد  �أن �شيًئا مل يكن: 
�لنف�شية  �ل��ن��اح��ي��ة  م���ن  ق����درة  �أك����ر 
�لذكور  ن��ظ��ر�ئ��ه��ن  م��ن  و�ل��ع��اط��ف��ي��ة 
�مليد�ين  �لعمل  م��ن  �ل��ن��وع  ه��ذ�  على 
و�لت�شلل، لديهن قدرة حقيقية على 
�أعد�ئنا،  �أن�شنه  من  بد  ل  �لتعاطف. 
و�إل فلن  ول ج��دوى من �شيطنتهم، 
نفهم �أبد�ً جذور �مل�شكلة �لإرهابية ».

ا�شتجوابات عنيفة
   مل نعد يف زمن ميلي�شا بويل ماهلي. 
وبالن�شبة للذين ما ز�لو� ي�شككون يف 
قدرة �لإناث على ��شتجو�ب �ملقاتلني 
ندى  ق�شية  ت��ث��ب��ت  ق��وي��ة،  ب��ط��ري��ق��ة 
باكو�س �أنهم خمطوؤون ب�شدة. �ل�شابة، 
�لتي �ن�شمت �إىل وكالة �ل�شتخبار�ت 
�إد�رة  و�إىل   ،2000 ع���ام  �مل��رك��زي��ة 
11-9، عامل للرجال  �لعمليات بعد 
�لوحيدة  �ملهمة  كانت  حيث  بامتياز 
ل��ل��ن�����ش��اء ه��ي ك��ت��اب��ة �ل��ت��ق��اري��ر طو�ل 
�ليوم.     مّت �إر�شال ندى ب�شرعة �إىل 
با�شتجو�ب  مكلفة  ه��ي  وه��ا  �مل��ي��د�ن. 
رئي�س �لوزر�ء �ل�شابق ل�شد�م ح�شني، 
ط����ارق ع���زي���ز، وه���و ع��ل��ى ���ش��ري��ره يف 
و�شولها  يكن  مل  ببغد�د.  �مل�شت�شفى 
حم�����ل ت����رح����ي����ب، وع��������رّب ع�����ن ذل���ك 
�قرتبت  عندما  �خلا�شة.  بطريقته 
عن  �ل�شبعيني  �لعجوز  ك�شف  ن��دى، 
حتتي،  و���ش��رو�ل  �لنحيفتني  �شاقيه 
�شدمت. وعندما بد�أ �شجناء �آخرون، 
غريزة  د�خلها  �أيقظو�  �أنهم  �عتقدو� 
و�لتعبري عن  �ل�����ش��ر�خ  �لأم��وم��ة، يف 
وق�شوتها:  �برزت �شر�متها  �شيقهم، 
حتى  ت��ن��ت��ه��ون،  ع��ن��دم��ا  يل  “��شريو� 

ميكننا مو��شلة �لعمل«.
   وب�شرعة، مت تعيني باكو�س يف �خللية 
�لزرقاوي،  م�شعب  �أب��و  تتعقب  �لتي 

�لأردين �لذي بايع بن لدن. 
و�شربة �شغرية �نهت جمنونا دمويا 

كان �شلف د�ع�س.
 يف ك��ت��اب��ه��ا �مل�����ش��ت��ه��دف، ت��ق��ول ندى 
�لأوىل  رحالتها  �إح���دى  �إن  باكو�س، 
����ش���ري ح��ي��ث كان  م���وق���ع  �إىل  ك���ان���ت 
�لغرق  وحماكاة  �لنوم  من  �حلرمان 
�أن  يبدو  م��ا  عك�س  وعلى  �ملعتاد.  ه��و 
بع�س �لذكور يف �لفريق قد توّقعوه، 

مل تتقياأ فطور �شباحها. 
* احلياة ال�شرية، كتاب 
اأماريلي�س فوك�س، جيه �شي 
لتي�س. �شتعقد اجلا�شو�شة 
ال�شابقة لقاء فقط مع اجلمهور 
يف 14 يناير يف باري�س، قبل يوم 
واحد من �شدور الكتاب.
عن لوجورنال دي دميان�س

ر�شائل �شرية خمباأة 
يف حفا�شات الر�شيع

   ج��و����ش��ي�����س ي�����ش��ح��ب��ه��م �أط����ف����ال، 
جو��شي�س  لكن  ذل��ك.  ر�أي��ن��ا  �ن  �شبق 
مع  معادية  �أر����س  يف  ���ش��ر�،  يعملون، 
ر�شيع يف �لح�شان، فهذ� جديد. مل 
تتحّرج �ل�شابة فوك�س، �ما �ن يقبلو� 
�ل�شتمر�ر  �أر�دو�  �إذ�  �لقطيعة:  �و 
وكالة  يف  خدماتها  من  �ل�شتفادة  يف 
�ملخابر�ت �ملركزية، ف�شتكون مع زوي 
يف  �نه  ببطنها،  ملت�شقة  بحفاظاتها 
�لنهاية �ملخباأ �ملثايل.    تقوم فوك�س 
�ل�شرية،  �ل���ر����ش���ائ���ل  ج��م��ي��ع  ب��ح�����ش��و 
�لوكالة  �إىل مقر  �إر�شالها  �لتي تريد 
حفا�شات  يف  ف��رج��ي��ن��ي��ا،  لن��غ��ل��ي،  يف 
�ل��ر���ش��ي��ع��ة. وم��ث��ل ه���ذه �حل��ي��ل��ة، ما 
ب���ال م�شاعدي  ع��ل��ى  ل��ت��خ��ط��ر  ك��ان��ت 
�أم��اري��ل��ي�����س فوك�س  ب���ون���د.     جيم�س 
���ش��اب��ق��ة بوكالة  �ل���ي���وم ���ش��اب��ط��ة  ه���ي 
�لثامنة  يف  �مل��رك��زي��ة.  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت 
و�ل��ث��الث��ني م��ن ع��م��ره��ا، قطعت مع 
�إنها  �لأطفال.  لي�س مع  لكن  �حليل، 
�لثاين،  طفلها  بتقدمي  ج��ًد�  فخورة 
�لأب.  م��ن  لأ�شالفها  ت��ق��دي��ر�ً  ب��وب��ي، 
ي�شري  ل  كما  ���ش��اح��رة،  �شغرية  ف��ت��اة 
ي�شادف  و�ل���ت���ي  ����ش��م��ه��ا.  ذل����ك  �ىل 
�أن����ه����ا، م����ن خ�����الل و�ل�����ده�����ا، تعترب 
بوبي  �مللقب  كينيدي  روب���رت  �شليلة 
م��ب��ا���ش��رة ».     ي��ع��ي�����س �ل���زوج���ان يف 
حيث  �أجنلو�س  لو�س  يف  ع�شري  حي 
�ملا�شي  �ل���ق���رن  ���ش��ب��ع��ي��ن��ات  ز�ل����ت  م���ا 
ت��ط��ف��و ع��ل��ى �ل�����ش��ط��ح. �مل���ن���زل، �لذي 
حتده �لأ�شجار �لعمالقة، هو فو�شى 
عقد.  دون  �ل�شيدة  بها  تقر  جميلة 
ت�شحك  ما”،  ن��وع��ا  هيبيني  “نحن 
ت���زوج���ت حافية  �ل���ت���ي  �أم���اري���ل���ي�������س، 
يف  كينيدي،  �ل  معقل  يف  �ل��ق��دم��ني، 
ك��ي��ب ك���ود )م��ا���ش��ات�����ش��و���ش��ت�����س(، وهي 
�لأزهار  وت��اج  �لأبي�س  �لثوب  ترتدي 
ح���ول �ل����ر�أ�����س.   يف �لث���ن���اء، يجل�س 
زوج��ه��ا و���ش��غ��ريت��ه ب��ني ذر�ع���ي���ه، ما 
“ل  جا�شو�شة؟  يتزوج  وهو  �ح�شا�شه 
���ش��ب��ق �ن تركت  ل��ق��د  ت��ق��ري��ب��ا،  ���ش��يء 
هذ�  ي���رد  �لتقيتها”،  ع��ن��دم��ا  �مل��ه��ن��ة 
وقد  �ل��وث��ائ��ق��ي.  �ل�شينمائي  �مل��خ��رج 
كانت جولة �لرتويج لكتابها، �حلياة 
�ل�شرية *، ناجحة، وهناك فيلم قيد 

�لجناز.

�شابقة
ق�ش�س  د�ئ�����ًم�����ا  �جل���م���ه���ور  ي���ح���ب    
عندما  ذل���ك  م��ن  و�أك����ر  �لتج�ش�س، 
ت���ك���ون �مل������ر�أة ه���ي �ل���ت���ي ت�����روي تلك 
نعرف جميعا  ه��اري،  ماتا  �لق�ش�س. 
�شيدة  �لأ�����ش����ط����وري����ة.  �مل���������ر�أة  ت���ل���ك 
�ل��ت��ق��ي��ن��اه��ا مل تلعب  ي���وم  �لغ������ر�ء. 
�جل��ا���ش��و���ش��ة �ل�����ش��اب��ق��ة ف��وك�����س هذه 
�ل��ورق��ة. لقد ج��اءت يف جينز، و�شعر 
�ي  م����اك����ي����اج...  ودون  م���رت���ب  غ����ري 
�أن  كتابها،  يف  ونعلم  �لطبيعة.  على 
تعليمه  يتم  �أ���ش��ل��وب  �أول  ه��و  �لتنكر 
للجو��شي�س يف “�ملزرعة”، كما ت�شمى 

وكالة �ملخابر�ت �ملركزية. 
�قت�شرت  ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا،  يف  ه���ن���ا    
�مل��ق��اب��ل��ة، على  ن��ه��اي��ة  �جل��م��ي��ل��ة، يف 
ت��غ��ط��ي��ة ���ش��ع��ره��ا ب��ق��ب��ع��ة ع��ل��ى غ���ر�ر 
�لنجوم  ن��ظ��ار�ت  م��و���س وو���ش��ع  كيت 
قبل �ن تغيب يف �شيارة رباعية �لدفع 
�شود�ء �شخمة لت�شوية م�شكلة �إد�رية 
تنفذها  �أن  ي��ف��رت���س  مهمة  ق��امت��ة. 
بني  ور���ش��ي��ع  تعاملها،  بعد  ب�شهولة 
�أ�شلحة مرتبطني  ذر�عيها، مع جتار 

بتنظيم �لقاعدة.
ت�شيل  �ل��ظ��ل،  يف  ملوؤ�ش�شة  بالن�شبة     
�لكثري من  �ملركزية  �ملخابر�ت  وكالة 
�حل����رب م��ن��ذ �أك�����ر م���ن ع�����ام. وه���ذه 
�لخفاقات،  ز�وي�����ة  م���ن  ل��ي�����س  �مل����رة 
و�لخ���ط���اء، و�ل��ع��م��ل��ي��ات �ل�����ش��ري��ة �أو 
�ل�شاليب �لقذرة... ل، لقد �أ�شبحت 
“�ملزرعة” ��شتثناء، �إنها �أول موؤ�ش�شة 
رباعي من  �لبالد مكنت  حكومية يف 
مو�قعها  �إىل  �ل�شعود  من  �ل�شيد�ت 
�أربعة  �ل���ق���ر�ر.  ���ش��ن��ع  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
بينهن  وم��ن  ع��اٍل،  كعبهّن  جو��شي�س 
رئي�شة  �أ�شبحت  �لتي  ها�شبل،  جينا 

�لوكالة عام 2018.

رئي�شة جديدة، اأكرث �شرية
تاريخ  يف  �ب������د�  ه�����ذ�  ي���ح���دث  »مل    
تيم  ي��وؤك��د  �لأمريكية”،  �حل��ك��وم��ة 
“�رث  ك��ت��اب  وم��وؤل��ف  وي���ر، �شحفي 
وخبري يف �أ�شر�ر وكالة  من �لرماد”، 
ته�شيم  �مل��رك��زي��ة، لقد مت  �مل��خ��اب��ر�ت 
“�إنها  �ل�شهري”.  �لزجاجي  �ل�شقف 
�لوكالة،  للعمل يف  ر�ئعة  حًقا حلظة 
�شّرحت  ما  هذ�  �شفنا”،  يف  �لتاريخ 
37 عاًما، توجد  به نيكول دي هاي، 
�ملخابر�ت  وك��ال��ة  يف  ع��اًم��ا   15 م��ن��ذ 

�ملركزية. 

وكالة  م���دي���ر  ب���ح���م���اي���ة  م���ك���ّل���ف���ة     
�مل��رك��زي��ة م��اي��ك��ل هايدن  �مل��خ��اب��ر�ت 
بني 2006 و2009، حتتفظ هذه 
�ل�شقر�ء �لودودة بذكريات ر�ئعة عن 
�أك��ر من خم�س  “مل نكن  �لتجربة: 
ممتازين  ك��ان��و�  �ل��رج��ال  لكن  ن�شاء، 
���ش��اع��ات م��ًع��ا يف  �أم�شينا  ل��ق��د  م��ع��ي. 
�لن��ت��ظ��ار د�خ���ل �ل�����ش��ي��ار�ت، ووزعت 
�ل��ن�����ش��ائ��ح يف عالقتهم  م���ن  �ل��ك��ث��ري 
�نتقلت  �لزوجة”...  �أو  بال�شديقة 
نيكول �إىل �لعالقات �لعامة. ولوكالة 
�ل���ي���وم مكتب  �مل���رك���زي���ة  �مل���خ���اب���ر�ت 
�مل�شالة  ه��ذه  ب�شاأن  يتو��شل  �شحفي 
ف���وج���ود رئ��ي�����ش��ة جديدة  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة، 

يفر�س ذلك.
نفوذ  ذ�ت  م��وظ��ف��ة  رئ��ي�����ش��ة!  و�ي    
�م�����ر�أة  �أول   2013 ع����ام  �أ���ش��ب��ح��ت 
�ل�شرية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  �إد�رة  ت����ر�أ�����س، 
لكن  �ملركزية.  �ل�شتخبار�ت  بوكالة 
ما�شي جينا ها�شبل لحقها، وك�شفت 
�ل�شحافة �أنها �د�رت قبل ع�شر �شنو�ت 
و�شاركت  ت��اي��الن��د،  يف  ���ش��ري��ا  �شجنا 
�خلا�شة  �لفيديو  مقاطع  تدمري  يف 
�أجريت  �ل��ت��ي  �لعنيفة  بالتحقيقات 

هناك... و�جربت على �ل�شتقالة.
  �عادها دونالد تر�مب لالأ�شو�ء عام 
ناخبي  متاما  تنا�شب  فهي   ،2018
ت�شعيد  �ن  كما  �مل��ل��ي��اردي��ر،  �لرئي�س 
�شرر  �أي  يلحق  �أن  مي��ك��ن  ل  �م�����ر�أة 
توليها  منذ  “لكن  �لوكالة.  ب�شورة 
�ألقت فقط خطبتني، ي�شري  �ملن�شب، 
من  جمموعة  موؤلف  بر�دو�س،  جون 
�لكتب عن منظمة يدر�شها منذ حرب 
�لوكالة  جتعل  �إنها  ر�أي��ي،  يف  فيتنام، 
م�شى،  وق����ت  �أي  م���ن  ���ش��رّي��ة  �أك�����ر 
ن��ع��م، للن�شاء  ل���ذ�،  ل��ل��ظ��ل،  وت��ع��ي��ده��ا 
كنموذج يف �على هرم �شي �أي �يه، لكن 

يجب �ن يكّن مناذج جيدة«.

ق�شيتان �شد �شي اأي ايه 
   �شو�ء كّن ربات �أ�شر �أو عازبات، ر�أت 
�لن�شاء منا�شب -�ملحللني، و�لعمالء 
�ل�شريني، ومديري �ملحطات يف �أكر 
تلو  �ل��و�ح��دة  -تفتح  �لنائية  �ملناطق 
�ل�شنني.  م��ر  على  �مامهن  �لأخ���رى 
لكن تاأنيث �ملاموث �شي �أي �يه عملية 
ط���وي���ل���ة.     ل��ق��د مت رف����ع ق�شيتني 
كارها  يعترب  �ل��ذي  �مل�شّغل،  هذ�  �شد 
�شدهن.  �لتمييز  ومي��ار���س  للن�شاء، 

�ل��ث��غ��رة، و���ش��ي��ت��م دف��ع��ه��ن ع��ل��ى ر�أ����س 
�خلاليا حلظة تخّرجن من �جلامعة. 
مثل تري�شي و�لدر، �لتي تو�شك على 
ن�شر كتاب عن جتربتها. كانت بالكاد 
ع���اًم���ا عندما   20 �ل��ع��م��ر  م���ن  ت��ب��ل��غ 
�لرئي�س  ج��ان��ب  �ىل  نف�شها  وج���دت 
ع�شية  ب����ني  ب������اول  ك���ول���ن  �أو  ب���و����س 
و�شحاها.    �ملر�أة �لوحيدة �لتي عملت 
ثم  �ملركزية،  �ل�شتخبار�ت  وكالة  يف 
ل  �ل��ف��ي��در�يل،  �لتحقيقات  مكتب  يف 
�لكاليفورنية تتذكر  �مل��ر�أة  تز�ل هذه 
�أول �شجني عربي م�شلم مت ��شتجو�به 
ت���روي،  “بغباء،   .2001 ع���ام  ب��ع��د 
�إرهابًيا. وحيد�، يف  �أ�شبح  �شاألته ملاذ� 
�لقاعدة،  تنظيم  �إىل  �ن�شم  �ل�شارع، 
�أفهم”.  وب��د�أت  عائلته،  �أ�شبح  �ل��ذي 
بكر�هيته  �أي�شا  ��شطدمت  �نها  �ل 
�لكاملة لأمريكا و�ليهود. “�ل�شيا�شة 
 ... �ل��ي��ه��ود  لكن  ح�شناً،  �لأم��ري��ك��ي��ة، 
�أن �لنا�س  �أع��رف  �أكن  لقد ذهلت. مل 

يكرهوننا �ىل هذ� �حلد«.
   وه�����ي �ل���ت���ي ���ش��ت��ب��ل��غ ك���ول���ن ب����اول 
ورئ���ا����ش���ة �جل���م���ه���وري���ة ب���ع���دم وج���ود 
�لعر�ق.  يف  �ل�شامل  �ل��دم��ار  �أ�شلحة 
�لأمم  يف  ب�������اول  ���ش��م��ع��ت  “عندما 
كان  لقد  ب��ال��رع��ب:  �شعرت  �مل��ت��ح��دة، 
يقول �شيًئا �آخر متاًما، مل تكن وكالة 
�مل��خ��اب��ر�ت �مل��رك��زي��ة ه��ي �ل��ت��ي خانت 
�ل��ب��ي��ت �لأب���ي�������س ول��ك��ن �ل��ع��ك�����س هو 

�لذي حدث«.

موعد يف كرات�شي
�لتي  فوك�س  �أماريلي�س  �إىل  لنعد      
�بنتها  حفا�شات  �شحن  يف  ت��رتدد  مل 
مب��ع��ل��وم��ات ح�����ش��ا���ش��ة. �ن�����ش��م��ت �إىل 
جد�.  �ملغلق  �ل�شريني  �لعمالء  ن��ادي 
�شاأفعل  �أخ���رًي�  لكنني  وح��دي  “كنت 
ما �أردت د�ئًما، �إحباط �أكر �لهجمات 

فتًكا” قالت بجدية. 
   �إن �ل�شيناريو �لذي تخيلته �لوكالة 
�عتربنا  �إذ�  �إىل حد كبري  مبالغ فيه 
ب�شكل  �ملختار ي�شتهر  �لإقامة  بلد  �أن 
مو�طنيه.  ع��ل��ى  بالتج�ش�س  خ��ا���س 
يف  �آخ��ر  عميل  م��ن  متزوجة  فوك�س، 
و�لد  وهو  �ملركزية،  �ملخابر�ت  وكالة 
ل��ل��ع��ي�����س يف  ي���غ���ادر  زوي،  �ل�����ش��غ��رية 
تاجر  باعتباره  �شنغهاي،  يف  �ل�شني، 
حقيقي،  زو�ج  كاملة:  تغطية  فنون. 
حقيقية،  وم���ه���ن���ة  ح��ق��ي��ق��ي،  ط���ف���ل 

وثائق مزورة ليثبت �أّن �شد�م ح�شني 
�لنيجريي  �ل��ي��ور�ن��ي��وم  ل�شر�ء  �شعى 
من �أجل �شنع �أ�شلحة �لدمار �ل�شامل 
مل  و�ل��ت��ي  ميتلكها،  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ه��رية 
يجدها �أحد �بد�. �نتقام فوري: هوية 
فالريي بالم، جا�شو�شة �شرية، ُيلقى 

بها فري�شة لل�شحافة.
عملية  حكومته،  حترقه  جا�شو�س     
بالتايل  و�ح���رتق���ت  م�����ش��ب��وق��ة،  غ���ري 
وكالة  يف  �ملهنية  وحياتها  م�شريتها 
قامت  �مل����رك����زي����ة،  �ل�����ش����ت����خ����ب����ار�ت 
فالريي بالم بطّي �ل�شفحة، وتتقدم 
�شعار  حت���ت  �ل��ك��ون��غ��ر���س  �إىل  �ل���ي���وم 

�لدميقر�طيني يف نيو مك�شيكو.
�لذي  �لنتخابية،  حملتها  وفيديو   
هو  “�شري”،  ع��ن��و�ن  �أي�����ش��ا  ي��ح��م��ل 
�إطار�ت  �زي��ز  مع  �لعنيف،  �لنوع  من 
�لغبار  م����ن  و����ش���ح���اب���ة  �ل���������ش����ي����ار�ت، 

و�إطالق نار كنغم م�شاحب.

نقطة حتول 11 �شبتمرب
   �أح�����دث 11 ���ش��ب��ت��م��رب ق��ط��ي��ع��ة يف 
�ملركزية. عام  �ملخابر�ت  تاريخ وكالة 
2001، كان �لإرهاب ل يز�ل مفهوًما 
ب��ع��ي��د�، وك���ان �جل��و����ش��ي�����س غ��رق��ى يف 
�لبائد،  �ل�شوفياتي  �لحت���اد  م��ع��ارف 
بن  �أ�شامة  رج��ال،  �أن  ي�شتوعبون  ول 
لدن، من �أعماق كهف يف �أفغان�شتان، 

�أعلن �حلرب على �أمريكا. 
من  �لت�شلل  �ىل  �ل�شابات  �شارعت     

�ملخرج  م���ن  مب���ب���ادرة   ،1992 ع���ام 
�يه  �أي  �شي  �أط��ل��ق��ت  غيت�س،  روب���رت 
�لزجاجي”  “�ل�شقف  ح���ول  در�����ش���ة 
�لن�شاء،  ب��ه  ت�شطدم  �ل���ذي  �ل�شهري 
من  باملئة   40 ميثلن  �أن��ه��ن  و�ت�شح 
ب��امل��ائ��ة فقط   9 كتلة �لج����ور، ول��ك��ن 
�إد�ري��ة. وهذ�  منهن ي�شغلن منا�شب 
عام  ب��امل��ئ��ة   19 �إىل  �رت���ف���ع  �ل���رق���م 

.2016
  »ك�����ان ه���ن���اك وج�����ود ن�����ش��ائ��ي على 
�ل���ّدو�م، يوؤكد ج��ون ب��ر�دو���س، ولكنه 
ظ����ل حم���������ش����وًر� ل���ف���رتة ط���وي���ل���ة يف 
�لن�شاء  يق�شي  �ل��ث��ان��وي��ة.  �مل��ن��ا���ش��ب 
لالرتقاء  ���ش��ن��و�ت  ع�����ش��ر  م���ن  �أك�����ر 
�مل�شتوى  �إىل  �ل��وظ��ي��ف��ي  �ل�����ش��ل��م  يف 
�ل����ت����ايل. وك������ان ي���ج���ب �ن���ت���ظ���ار عام 
منهن  و�ح����دة  تعيني  ليتم   1978
رئي�شة ملحطة �شي �أي �يه. مل تكن �أي 
منهن م�شوؤولة عن ق�شم من مديرية 
“ ذ�ك   .1994 ع��ام  �لعمليات حتى 
�ل���ع���ام، ع��ل��ى وج���ه �ل��ت��ح��دي��د، و�شل 
ورفعت  �ل��الع��ودة،  نقطة  �إىل  �لتوتر 
م��ائ��ت��ا ���ش��ي��دة دع�����وى ق��ان��ون��ي��ة �شد 
�لوكالة، �نتهت بان دفعت لهن مليون 
دولر كتعوي�س وج��رب ���ش��رر.   ومع 
ذلك، وحتى تعيني �لرباعي �لقيادي 
م����وؤخ����ًر�، ي��ظ��ل �ل��ن��ظ��ام ع��ل��ى حاله. 
�لرجل �لثاين �أو �لثالث، �أبد� �لول. 
وهو ما دفع �جلا�شو�شة جينا بينيت، 
�ن  �لإره���اب، �ىل  من مركز مكافحة 

تقول ذ�ت ي��وم، وك��ان��ت م��ن ب��ني �أول 
�إىل تهديد بن لدن  �لوكالة  من نبه 
بيجيلو  ك��اث��ري��ن  منها  -و��شتلهمت 
فيلمها زيرو د�رك ثريتي: “م�شاعد، 
�إنه  عندنا،  زجاجًيا  �شقًفا  لي�س  �إن��ه 
�شالتكني،  ن����ور�  وت�����ش��ي��ف  جد�ر”. 
عام  م��ن  للوكالة  �لتنفيذية  �مل��دي��رة 
“نعلم   :1997 ع���ام  �إىل   1995
جميًعا �أن جيم�س بوند جمرد خيال، 
�أبعد  هو  م��وؤن��ث،  بوند  جيم�س  ولكن 
موقع  ي��ق��ول  �ل���ي���وم،  �خليال”.  م��ن 
�لتكافوؤ  �أن  �لإل��ك��رتوين،  �ي��ه  �أي  �شي 
قد حتقق على جميع �مل�شتويات، من 

�ملوظفني �إىل �ملديرين.

النتقام من فالريي بالم
بويل ماهلي �جليل  ميلي�شا     متثل 
�لأكرب �شنا. دخلت �لعمل عام 1987، 
�لذي  �لعامل  ي�شبه  �لتج�ش�س  كان  ملّا 
و�شفه توم كالن�شي. عندما تتحدث 
عن وظيفتها �لأوىل وتعّدد معد�تها، 
“م�شباح  ن��ب��ت�����ش��م:  �ن  �ل  من��ل��ك  ل 
�أمامي، بو�شلة، خر�ئط �لطرق، عدة 
�لذي  �لكتاب  ...” ويركز  �ل�شيدلية 
كتبته )�لأمن �لقومي �أمي 2008(، 
تتحدث  �لوقائع و�حلقائق، ول  على 

فقط  -ت��ب��وح  �مل�شاعر  ع��ن  قلياًل  �إل 
بالزو�ج وخم�شة �أب��ن��اء.     نكت�شف يف 
�أي  ل�شي  ممتعة  م�شطلحات  �لكتاب 
�يه: “عمليات �لتغطية” لالأكاذيب، 
�مل����ع����ل����وم����ات،  ل�������ش���رق���ة  “جنمع” 
لئن   ... �ل��ر���ش��اوى  ع��ن  “تعوي�س” 
مع  ورحيمة  حليمة  ماهيل  تكن  مل 
�شنو�ت  ب��ع��د  ن�شر  ك��ت��اب  يف  �ل��وك��ال��ة 
 ،2002 ع���ام  م��غ��ادرت��ه��ا  م��ن  قليلة 
بارزة  �لآن  �أ���ش��ب��ح��ت  م�شريتها  ف���ان 
و��شنطن،  يف  �لتج�ش�س  م��ت��ح��ف  يف 
يف  وجا�شو�شات”.  “ن�شاء  ق�����ش��م  يف 
�ل��ن��ه��اي��ة، ك���ان���ت و�ح������دة م���ن �أو�ئ�����ل 
ر�شمي،  غري  غطاء  دور  مار�شو�  من 
عميل �شري، �ي نخبة �لنخبة، �أولئك 
تغطية  �أو  ح��ز�م  دون  يعملون  �لذين 
دبلوما�شية، �أولئك �لذين ت�شارع �شي 
ل منهم وتاأكيد �نها ل  �أي �يه للتن�شّ
تعرفهم يف حالة حدوث خلل.مكانة، 
مي��ك��ن �ن ت��خ��ف��ي م���ز�ل���ق، ك��م��ا تبنّي 

حالة فالريي بالم.
   عام 2003، مل ترق ل�شقور �إد�رة 
بو�س ت�شريحات �ل�شفري زوجها، جو 
ويل�شون. كانو� يدفعون من �أجل �شن 
ح��رب على �ل��ع��ر�ق: وك���ان ه��و ي�شدد 
على  يعتمد  �لأبي�س  �لبيت  �أن  على 

من�شب م�ش�عد، لي�س �شقًف� 
زج�جًي� للمراأة، اإنه جدار

مل تخن وكالة املخابرات 
املركزية البيت الأبي�س، بل العك�س

كان هناك دائًما وجود ن�شائي، لكنه كان 
لفرتة طويلة حم�شوًرا يف املنا�شب الثانوية

يعتربن العمل يف الوكالة رائعا:

هكذا ا�شتوىل الن�ش�ء على ال�شلطة يف »�شي اأي ايه«...!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

الداري��ة  املنا�شب  اليوم  ن�شوي  رباعي  ي�شغل     
املركزية  املخابرات  لوكالة  الأربعة  الرئي�شية 

الأمريكية “ال�شي اأي ايه”. 
عمي�����الت  �ش�����هادات  خ����الل  من  حكمن����ا  واإذا 

�شجاعة  تقلن  فاإن هاته اجلا�شو�شات ل  �شابقات، 
امليزات  بع�س  ولهن  ب��ل  ال��رج��ال،  ع��ن  ومغامرة 

ال�شافية.
تفّت�س  ما  غالًبا  ظريفة...  اأّم  هي  زوي  وال��دة    

ب�شكل غريب يف حفا�شات ابنتها. 
اأ�شهر،  ب�شعة  وجودها  يتجاوز  مل  زوي  ان  ورغم 

تخبئ  مل��اذا  للت�شاوؤل  وجي�����ه  �ش�����بب  فهناك 
ان  بدل  تنغزه�ا  اأ�ش�����ياء  اأغرا�شه���ا  يف  والدتها 
اأرداف  وتعّطر  وتنّظف  تهّوي  غريها،  مثل  تفعل 

مولودها اجلديد.
اأن  يجب  ك��ان  ال��ع�����������دو؟     خل���داع  ر�شي���ع     

جت����روؤ.  

 26 فوك����س،  اأماريلي�س   ،2007 ع��ام  يف  نحن   
عاًما، عليها القي���ام مبهم����ة: الولي�����ات املتحدة 
تخو�س حرًب���ا منذ هجم���ات 11 �شبتمرب 2001، 
وتريد  حمايته��م،  ينتظ��رون  “الأمريكيون  و 
الأمريكية  امل��رك��زي��ة  ال�ش�����تخبارات  وك��ال��ة 

نتائج«.

تري�شي و�لدر تو�شك على ن�شر كتاب عن جتربتها

ندى باكو�س موؤلفة كتاب �مل�شتهدف

متثل ميلي�شا بويل ماهلي �جليل �لأكرب �شنا

تزوجت حافية �لقدمني غالف �لكتابمغامر�ت مثرية يف قلب �لرهاب

�أماريلي�س فوك�س �جلا�شو�شة �حل�شناء

مل يحدث هذا اأبدا يف تاريخ احلكومة الأمريكية اإذ مت ته�شيم ال�شقف الزجاجي ال�شهري

اأربــــــــعــــــــة 
ــ�ت  ــش ــو� ــش ــ�� ج
يــقــدن وكــ�لــة 
ـــرات  ـــ�ب ـــخ امل
ـــة،  ـــزي ـــرك امل
ــع  ــم ــش ــ� ي مل 
ـــن اأحـــــد ـــه ب

لـــــلـــــمـــــراأة 
ـــــــــــــــدرة  ق
على  حقيقية 
الــتــعــ�طــف، 
بــــد ول 
اأنــ�ــشــنــة  مـــن   
الأعــــــــــداء
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منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م
HALOGEN   : بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية

�ملودعة بالرقم :   143543   بتاريخ : 2010/06/13
�مل�شجلة بتاريخ : 2011/01/31

باإ�شم �ملالك :  هالوجن �شوفتوير �نك
وعنو�نة: 495 مار�س رود، �شويت 500، �وتاو�، �وه �ن

 كاي2كاي 3دجي1، كند�
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة 9
بيانات �لتعديل:

��شم من �نتقلت �إلية �مللكية: �شابا �شوفتوير )كند�( �نك.
عنو�نه: مارت�س رود، �وتاو�، �و �إن، كيه2  كيه    3 جي 1، كند� 

تاري�خ �نتقال �مللكية: 2019/07/14
تاريخ �لتاأ�شري: 2020/01/08 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  يناير  2020 العدد 12830 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 322298           بتاريخ : 2019/12/12
با�ش��م: �ن�شتاجر�م �ل �ل �شي

وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

برنامج لإن�شاء و�إد�رة �ل�شفحات �ل�شخ�شية وح�شابات �مل�شتخدمني على و�شائط �لتو��شل �لجتماعي؛ بر�مج 
)برجميات( �لكمبيوتر ل�شبكات �لتو��شل �لجتماعي و�لتفاعل مع �ملجتمعات مبا�شرة عرب �لإنرتنت؛ بر�مج 
 - �ل�شمعي  و�ملحتوى  و�لفيديو  و�ل�شوت  و�ل�شور  �لفوتوغر�فية  �ل�شور  لتعديل  �لكمبيوتر  )برجميات( 
�لب�شري مع مر�شحات )فالتر( �لت�شوير �لفوتوغر�يف وموؤثر�ت �لو�قع �ملعزز )�يه �ر( و�ملعنى بها �لر�شومات 
�إر�شال لل�شور  )�جلر�فيك�س( و�لر�شوم �ملتحركة و�لن�شو�س و�لر�شومات؛ بر�مج كمبيوتر لتعديل ومتكني 
و�ل�شوت و�ملحتوى �ل�شمعي – �لب�شري وحمتوى �لفيديو و �لبيانات؛ برنامج �ملر��شلة؛ بر�مج )برجميات( 
�لكمبيوتر قابلة للتحميل لجل م�شاهدة و�لتفاعل مع تلقيم �ل�شور و�ل�شوت و�ملحتوى �ل�شمعي – �لب�شري 

وحمتوى �لفيديو و�لن�شو�س و�لبيانات �ملرتبطة بها
بالفئة: 9

و�شف �لعالمة: عبارة عن �شورة �لطيف متعدد �لألو�ن متادرج
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  يناير  2020 العدد 12830 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 322299            بتاريخ : 2019/12/12
با�ش��م: �ن�شتاجر�م �ل �ل �شي

وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لويب  �شفحات  �أو  �جلماعية  و�ل�شفحات  �لطلب  �للكرتونية ح�شب  �ل�شخ�شية  �ل�شفحات  �لكمبيوتر يف طبيعة  خدمات 
و�لبيانات؛  و�ملحتوى  و�لن�س  و�ل�شور  و�لفيديو  �ل�شوت  ذلك  يف  مبا  حم��ددة  معلومات  �أو  �مل�شتخدم  تعريف  توفري  �لتي 
خدمات �لكمبيوتر و�ملعنى بها تن�شيق حمتوى تعريف �مل�شتخدم مبا�شرة عرب �لإنرتنت و�لإعالنات و�إن�شاء قنو�ت و�شائط 
�لجتماعية؛ توفري �ل�شتخد�م �ملوؤقت للرب�مج غري �لقابلة للتنزيل لل�شبكات �لجتماعية و�إن�شاء جمتمع �فرت��شي ونقل 
�ل�شوت و�لفيديو و�ل�شور و�لن�س و�ملحتوى و�لبيانات؛ توفري �ل�شتخد�م �ملوؤقت للرب�مج غري �لقابلة للتحميل لتحميل 
و�لبيانات  و�لن�شو�س  �لفيديو  وحمتوى  �لب�شري   - �ل�شمعي  و�ملحتوى  �ل�شور  وم�شاركة  نقل  ومتكني  و�أر�شفة  وتنزيل 
�ل�شتخد�م  توفري  �لإلكرتونية؛  �ملر��شلة  �أجل  للتنزيل من  �لقابلة  للرب�مج غري  �ملوؤقت  �ل�شتخد�م  توفري  بها؛  �ملرتبطة 
و�ملحتوى  �ل�شور  بها  و�ملعنى  �لإلكرتونية  �لو�شائط  قنو�ت  مع  و�لتفاعل  للعر�س  للتنزيل  �لقابلة  غري  للرب�مج  �ملوؤقت 
�لكمبيوتر غري  �ملوؤقت لرب�مج  �ل�شتخد�م  توفري  و�لتعليق؛  فيديو حية  ولقطات  �لفيديو  �لب�شري وحمتوى   - �ل�شمعي 
غري  للرب�مج  �ملوؤقت  �ل�شتخد�م  توفري  �ملحتوى؛  يف  و�ل�شرت�ك  �ملحتوى  ونا�شري  �ملحتوى  على  للعثور  للتنزيل  �لقابلة 
لإن�شاء  للتنزيل  �لقابلة  غري  للرب�مج  �ملوؤقت  �ل�شتخد�م  توفري  �ملتعددة؛  �لو�شائط  ترفيه  حمتوى  لبث  للتنزيل  �لقابلة 

و�حلفاظ على �لتو�جد مبا�شرة عرب �لإنرتنت لالأفر�د و�ملجموعات و�ل�شركات و�لعالمات �لتجارية
بالفئة: 42

و�شف �لعالمة: عبارة عن �شورة �لطيف متعدد �لألو�ن متادرج
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  يناير  2020 العدد 12830 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  د�يودبوتا �نرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 322338           بتاريخ : 2019/12/15
با�ش��م: و�ت�س �ب �نك.

وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�أجهزة �لكمبيوتر؛ برنامج لل�شبكات �لجتماعية؛ �أدو�ت تطوير �لربجميات؛ برنامج لالإ�شتخد�م بو�شفها و�جهة 
برجمة �لتطبيقات )�إيه بي �آي(؛ برنامج لإن�شاء و�إد�رة و�لتفاعل مع �ملجتمع عرب �لنرتنت؛ بر�مج كمبيوتر لإن�شاء 
و�لتعليق  و�لربط  و�لتدفق  و�لتدوين  و�لتو�شيم  و�لعر�س  و�لن�شر  و�لعر�س  و�لو�شول  وتنزيل  وحتميل  وحترير 
�أو  �للكرتونية  �لع��الم  و�شائل  توفري  ذلك  �أو غري  وتبادل  و�إر���ش��ال  وت�شمني  على  و�لتعليق  �مل�شاعر حول  وتبني 
�ملعلومات عرب �شبكات �لكمبيوتر و�لت�شالت؛ برنامج لتعديل �ل�شور �لفوتوغر�فية و�ل�شور و�ل�شوت و�لفيديو 
بها  و�ملعنى  �آر(  )�إي��ه  �ملعزز  �ل��و�ق��ع  وم��وؤث��ر�ت  �لفوتوغر�يف  �لت�شوير  مر�شحات  مع  �لب�شري  �ل�شمعي  و�ملحتوى 
و�لو�شالت  �لو�شفية  و�لعالمات  �جلغر�فية  و�لعالمات  و�لر�شومات  و�لن�شو�س  �ملتحركة  و�لر�شوم  �جلرفيك 
برجميات  و�ملعلومات؛  �لبيانات  وتخزين  وتبادل  ونقل  وتعديل  وتنظيم  وحترير  و�إد�رة  جلمع  بر�مج  �لت�شعبية؛ 
�لكمبيوتر للتجارة �لإلكرتونية �لقابلة للتحميل لل�شماح للم�شتخدمني لأد�ء �ملعامالت �لتجارية �لإلكرتونية عرب 
�لإنرتنت و�شبكات �لت�شالت؛ برنامج لإر�شال و��شتقبال �لر�شائل �إلكرتونية و�لتنبيهات و�لإخطار�ت و�لتذكري�ت؛ 
برنامج  و�لآلت؛  �لب�شر  بني  �لتفاعل  لتي�شري  تف�شريية  و�جهة  بها  و�ملعنى  �لربجميات  �لبحث؛  حمرك  برنامج 
بني  و�لتو��شل  �لتفاعل  لت�شهيل  برنامج  �لفرت��شية؛  �ملجتمعات  د�خل  �ملجموعات  �إىل  و�لو�شول  و�إد�رة  لإن�شاء 
و�ملحتوى  و�ل�شوت  �ل�شور  تغذية  مع  و�لتفاعل  للعر�س  برنامج  �ل�شطناعي(؛  )�لذكاء  �آي  �إيه  ومن�شات  �لب�شر 
لإر�شال  برجميات  �لكمبيوتر؛  برجميات  و�لبيانات؛  �ملرتبطة  و�لن�شو�س  �لفيديو  و�ملحتوى  �لب�شري  �ل�شمعي 
و��شتقبال �لر�شائل �للكرتونية و�لر�شومات و�ل�شور و�ل�شوت و�ملحتوى �ل�شمعي �لب�شري عرب �لإنرتنت و�شبكات 
�لعاملية؛ �لربجميات يف طبيعة تطبيقات �لهاتف �ملتحرك؛  بطاقات منط تعريف �مل�شرتكني )��س �ي  �لت�شالت 
وبر�مج  �ل�شخ�شية  �ملعلومات  لإد�رة  برنامج  و�لن�س؛  و�لفيديو  و�ل�شوت  و�لر�شومات  �ل�شور  ملعاجلة  بر�مج  �م(؛ 
�ل�شور  ونقل  �لفرت��شي  �ملجتمع  مع  و�لتفاعل  �لجتماعية  �ل�شبكات  حمتوى  لإد�رة  برنامج  �لبيانات؛  مز�منة 
و�لن�شو�س  و�لبيانات  �لفوتوغر�فية و�لفيديو  �لفيديو و�ل�شور  �ل�شمعي و�لب�شري و�ملحتوى  و�ل�شوت و�ملحتوى 
و�لر�شائل و�لتعليقات و�لإعالنات و�شائل �لإعالم �لت�شالت و�ملعلومات؛ برنامج لعر�س و م�شاركة موقع �مل�شتخدم 
و�لعثور على و حتديد و�لتفاعل مع �مل�شتخدمني �لأخرين و�لأماكن �لأخرى؛ برنامج �إد�رة عالقات �لزبائن )�شي 
�آر �إم(؛ برنامج لتوفري معلومات �مل�شتهلك؛ برنامج �ملر��شلة؛ برنامج لت�شهيل وترتيب لتمويل وتوزيع جمع �لأمو�ل 
و�لتربعات؛ بر�مج خلدمات جمع �لتربعات �خلريية عرب �لإنرتنت وخدمات �لتربع �ملايل؛ بر�مج ل�شتخد�مها يف 
ت�شهيل نقل �ل�شوت عرب مكاملات بروتوكول �لإنرتنت )يف �و �ي بي( و�ملكاملات �لهاتفية ومكاملات �لفيديو و�لر�شائل 

�لن�شية و�لر�شائل �لفورية وخدمات �ل�شبكات �لجتماعية على �لإنرتنت
بالفئة: 9

و�شف �لعالمة: عبارة عن حرف B باللون �لبي�س د�خل بالون/فقاعة د�ئري باللون �لخ�شر وله �طار باللون 
�لبي�س

�ل�ش��رت�طات: 
�إر�شاله  �أو   ، �لقت�شاد  وز�رة  يف  �لتجارية  �لعالمات  لإد�رة  مكتوباً  به  �لتقدم  ذل��ك  على  �عرت��س  لديه  من  فعلى 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  يناير  2020 العدد 12830 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  د�يودبوتا �نرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 322339  بتاريخ : 2019/12/15
با�ش��م: و�ت�س �ب �نك.

وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لآخ��ري��ن عرب  وخ��دم��ات  �شلع  ترويج  �ملعلومات؛  وخ��دم��ات  �ل�شوق  �أب��ح��اث  توفري  و�ل��رتوي��ج؛  و�لإع���الن  �لت�شويق  خدمات 
�لإنرتنت و�شبكات �لت�شالت؛ خدمات �لأعمال و�لإعالن؛ �خلدمات �ل�شت�شارية يف جمالت �لإعالن و�لت�شويق؛ ت�شهيل 
للبائعني  �إلكرتونية  �أ���ش��و�ق  توفري  و�لت�����ش��الت؛  �لكمبيوتر  �شبكات  عرب  ثالث  لطرف  و�ملنتجات  �خل��دم��ات  وبيع  تبادل 
�ل�شبكات �لتجارية؛ �لتوظيف  �مل�شرتين؛  �لبائعني مع  �لت�شهيالت عرب �لإنرتنت لربط  للب�شائع و/�أو �خلدمات؛  توفري 
عرب  �ملبوبة  �لإع��الن��ات  م�شاحة  توفري  بها  و�ملعنى  �ملعلومات  توزيع  و�خل��دم��ات  و�لإع���الن  �لدعاية  �لتوظيف؛  وخ��دم��ات 
و�خلدمات  و�لتطوعية  و�لإح�شان  �خلريية  بالأن�شطة  �لعام  للوعي  �لرتويج  بها  و�ملعنى  �خلريية،  �خلدمات  �لإن��رتن��ت؛  
�ملجتمعية و�لعامة و�لأن�شطة �لإن�شانية؛ توفري معلومات دليل �لهاتف عرب �لنرتنت و�شبكات �لت�شالت؛  خدمات �لكتالوج 
�إد�رة عالقات �لزبائن؛ خدمات �ل�شت�شارة و م�شاعدة �لعمال؛ توفري �لت�شهيالت عرب �لإنرتنت �لتي ت�شم  �لإلكرتوين؛ 
تعليقات �مل�شتخدمني ب�شاأن منظمات �لأعمال ومقدمي �خلدمات و�ملو�رد �لأخرى؛ توفري �أدلة �لأعمال �لتجارية مبا�شرة 

عرب �لإنرتنت �لتي ت�شم �ل�شركات و�ملنتجات و�خلدمات من �لآخرين
بالفئة: 35

و�شف �لعالمة: عبارة عن حرف B باللون �لبي�س د�خل بالون/فقاعة د�ئري باللون �لخ�شر وله �طار باللون �لبي�س
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  يناير  2020 العدد 12830 

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

 جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م
HALOGEN   : بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية

�ملودعة بالرقم :   143544   بتاريخ : 2010/06/13
�مل�شجلة بتاريخ : 2011/01/31

باإ�شم �ملالك :  هالوجن �شوفتوير �نك
وعنو�نة: 495 مار�س رود، �شويت 500، �وتاو�، �وه �ن

 كاي2كاي 3دجي1، كند�
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة 35
بيانات �لتعديل:

��شم من �نتقلت �إلية �مللكية: �شابا �شوفتوير )كند�( �نك.
عنو�نه: مارت�س رود، �وتاو�، �و �إن، كيه2  كيه    3 جي 1، كند� 

تاري�خ �نتقال �مللكية: 2019/07/14
تاريخ �لتاأ�شري: 2020/01/08 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  يناير  2020 العدد 12830 

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

 جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م
HALOGEN   : بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية

�ملودعة بالرقم :   143545   بتاريخ : 2010/06/13
�مل�شجلة بتاريخ : 2011/01/31

باإ�شم �ملالك :  هالوجن �شوفتوير �نك
وعنو�نة: 495 مار�س رود، �شويت 500، �وتاو�، �وه �ن  كاي2كاي 3دجي1، كند�

�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة 42
بيانات �لتعديل:

��شم من �نتقلت �إلية �مللكية: �شابا �شوفتوير )كند�( �نك.
عنو�نه: مارت�س رود، �وتاو�، �و �إن، كيه2  كيه    3 جي 1، كند� 

تاري�خ �نتقال �مللكية: 2019/07/14
تاريخ �لتاأ�شري: 2020/01/08 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  يناير  2020 العدد 12830 

منوذج اإعالن الن�شرعن انتقال امللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م
clinicians   : بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية

�ملودعة بالرقم :   174718   بتاريخ : 2012/06/05
�مل�شجلة بتاريخ : 2013/06/17

باإ�شم �ملالك :  نات�شور�ل هيلث لبور�توريز ليمتد
وعنو�نة: �شنرت�ل بارك در�يف، هندر�شون، �وكلند 0610 نيوزيلند�

 �شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة 5
بيانات �لتعديل:

��شم من �نتقلت �إلية �مللكية: دوجال�س فارما�شوتيكالز ليمتد
عنو�نه: �شنرتل بارك دريف، لينكولن، �وكالند 0610، نيوزيلند� 

تاري�خ �نتقال �مللكية: 2019/09/24
تاريخ �لتاأ�شري: 2020/01/08 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  يناير  2020 العدد 12830 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 321743           بتاريخ : 2019/12/06
با�ش��م: �ن�شتاجر�م �ل �ل �شي

وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�خلدمات  �لدفع؛  وخيار�ت  �آمنة  �لتجارية  �ملعامالت  توفري  بها  و�ملعنى  �ملالية  �ملعامالت  معاجلة  خدمات 
�ملالية و�ملعنى بها �ملعاجلة �لإلكرتونية و�لنقل �لالحق لبيانات دفع �لفو�تري مل�شتخدمي �لإنرتنت و�شبكات 
�لت�شال؛ خدمات حتويل �لأمو�ل �لإلكرتونية؛ بطاقة �لئتمان، بطاقة �خل�شم، خدمات معاجلة �ملعامالت؛ 
�خلدمات �لتجارية و�ملعنى بها خدمات معاجلة معامالت �لدفع؛ تقدمي خدمات دفع �لفو�تري عرب تطبيقات 

�لهاتف �ملحمول �لإلكرتونية
بالفئة: 36

و�شف �لعالمة: عبارة عن �شورة رمزية لكامري� �أو �لة ت�شوير باللون �ل�شود 
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  يناير  2020 العدد 12830 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 322340            بتاريخ : 2019/12/15
با�ش��م: و�ت�س �ب �نك.

وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لكمبيوتر  �شبكات  مل�شتخدمي  �ل��ف��و�ت��ري  دف��ع  بيانات  ون��ق��ل  معاجلة  �مل��ال��ي��ة؛  �مل��ع��ام��الت  معاجلة  خ��دم��ات 
�ملدين  وب��ط��اق��ات  �لئ��ت��م��ان  �لأم����و�ل؛ خ��دم��ات معاجلة معامالت بطاقات  و�لت�����ش��الت؛ خ��دم��ات حت��وي��ل 
وبطاقات �لهد�يا؛ خدمات �لتاجر و�ملنعى بها خدمات معاجلة معامالت �لدفع؛ توفري خدمات �لدفع عرب 
�لهاتف �ملحمول �لإلكرتونية لالآخرين؛ �خلدمات �ملالية؛ خدمات معاجلة �لدفع؛ خدمات �ملعامالت �ملالية 

بالفئة: 36
و�شف �لعالمة: عبارة عن حرف B باللون �لبي�س د�خل بالون/فقاعة د�ئري باللون �لخ�شر وله �طار 

باللون �لبي�س
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  يناير  2020 العدد 12830 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 322341            بتاريخ : 2019/12/15
با�ش��م: و�ت�س �ب �نك.

وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لإنرتنت؛  عرب  ومبا�شرة  و�للكرتونية  �حلا�شوبية  �لبيانات  قو�عد  �إىل  �لو�شول  �إمكانية  توفري  �لت�����ش��الت؛  خدمات 
و�ل�شوت  و�ل�شور  و�لر�شومات  و�لر�شائل  للبيانات  �لإلكرتوين  �لنقل  بها  و�ملعنى  و�لال�شلكية  �ل�شلكية  �لت�شالت  خدمات 
و�لفيديو و�ملعلومات؛ توفري منتديات مبا�شرة على �لإنرتنت للتو��شل ب�شاأن �ملو�شوعات ذ�ت �لهتمامات �لعامة؛ توفري 
رو�بط �ت�شالت مبا�شرة عرب �لإنرتنت تنقل م�شتخدمي �أجهزة �ملحمولة و�لإنرتنت �إىل مو�قع حملية وعاملية مبا�شرة عرب 
�لإنرتنت �أخرى؛ ت�شهيل �لو�شول �إىل مو�قع ويب لطرف ثالث �أو �إىل حمتوى �إلكرتوين �آخر لطرف ثالث عرب ت�شجيل 
خدمات  �لإلكرتونية؛  �لإعالنات  ولوحات  �لفورية  �لر�شائل  وخدمات  �لإنرتنت  عرب  �لدرد�شة  غرف  توفري  عاملي؛  دخول 
بث �ل�شوت و�لن�شو�س و�لفيديو عرب �لإنرتنت �أو �شبكات �لت�شالت �لأخرى؛ خدمات بروتوكول �ل�شوت عرب �لإنرتنت 
�ل�شبكات  �لبيانات �حلا�شوبية يف جمال  �إىل قو�عد  �إمكانية �لو�شول  �لهاتفية؛ توفري  �و �ي بي(؛ خدمات �لت�شالت  )يف 
�لجتماعية؛ تبادل �ل�شور من �لنظري �إىل �لنظري وخدمات تبادل �لفيديو؛ خدمات غرف �لدرد�شة لل�شبكات �لجتماعية؛ 
عقد �ملوؤمتر�ت عن بعد؛ خدمات �لت�شالت و�ملنعى بها خدمات نقل �لبيانات و��شتقبالها عرب �شبكات �لت�شالت؛ خدمات 
و�ل�شوت  و�لبيانات  لل�شوت  �إلكرتوين  تبادل  �لفورية؛  �ملر��شلة  خدمات  �لويب؛  �لر�شائل  �ملتنقلة؛  �لهاتفية  �لت�شالت 

و�لفيديو و�لن�س و�لر�شومات؛ �لنقل �لإلكرتوين �مل�شفر وت�شليم �لبيانات �مل�شرتدة
بالفئة: 38

و�شف �لعالمة: عبارة عن حرف B باللون �لبي�س د�خل بالون/فقاعة د�ئري باللون �لخ�شر وله �طار باللون �لبي�س
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  يناير  2020 العدد 12830 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 322343            بتاريخ : 2019/12/15
با�ش��م: و�ت�س �ب �نك.

وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�لإنرتنت؛  عرب  مبا�شرة  �لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات  خدمات  �لجتماعية؛  �ل�شبكات  خدمات 
خدمات �لتحقق من �مل�شتخدم؛ خدمات �لتحقق من �لهوية؛ خدمات �لتحقق من هوية �لعمال 

�لتجارية
بالفئة: 45

و�شف �لعالمة: عبارة عن حرف B باللون �لبي�س د�خل بالون/فقاعة د�ئري باللون �لخ�شر 
وله �طار باللون �لبي�س

�ل�ش��رت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 

، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  يناير  2020 العدد 12830 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 322383           بتاريخ : 2019/12/16
با�ش��م: �ن�شتاجر�م �ل �ل �شي

وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

خدمات معاجلة �ملعامالت �ملالية و�ملعنى بها توفري معامالت جتارية �آمنة وخيار�ت �لدفع؛ �خلدمات �ملالية 
و�ملعنى بها �ملعاجلة �لإلكرتونية ونقل بيانات دفع �لفو�تري لحًقا مل�شتخدمي �لإنرتنت و�شبكات �لت�شال؛ 
�ملعامالت؛  ، خ��دم��ات معاجلة  �مل��دي��ن  �لئ��ت��م��ان، بطاقات  �لإل��ك��رتون��ي��ة؛ بطاقات  �لأم���و�ل  خ��دم��ات حتويل 
�لهاتف �ملحمول  �لدفع عرب  �لدفع؛ توفري خدمات  �لتاجر و�ملنعى بها خدمات معاجلة معامالت  خدمات 

�لإلكرتونية
بالفئة: 36

و�شف �لعالمة: عبارة عن كلمة INSTAGRAM باحرف لتينية باللون �ل�شود
�ل�ش��رت�طات: 

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.

ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  يناير  2020 العدد 12830 

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
د�يودبوتا �نرتنا�شيونال

بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 322342            بتاريخ : 2019/12/15
با�ش��م: و�ت�س �ب �نك.

وعنو�نه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، �لوليات �ملتحدة �لمريكية
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :

�ملناق�شات و�حل�شول على  للم�شاركة يف  للم�شتخدمني  �فرت��شية  �ن�شاء جمتمعات  بها  و�ملعنى  �لكمبيوتر  خدمات 
�لكمبيوتر  خدمات  و�ملجتمعية؛  و�لتجارية  �لجتماعية  �ل�شبكات  يف  و�لنخر�ط  نظر�ئهم  من  �لر�جعة  �لتغذية 
و�ملعنى بها ��شت�شافة �ملر�فق �لإلكرتونية لالآخرين لتنظيم و�إجر�ء �ملناق�شات عرب �شبكات �لنرتنت و�لت�شالت؛ 
خدمات �لكمبيوتر و�ملعنى بها توفري حمركات �لبحث للح�شول على �لبيانات عرب �شبكة �لإنرتنت و�لت�شالت؛ 
بر�مج غري �لقابلة للتحميل ل�شبكات �لتو��شل �لجتماعي وخلق جمتمع �فرت��شي ونقل �ل�شوت و�لفيديو و�ل�شور 
و�لن�شو�س و�لبيانات؛ خدمات توفري خدمات �لتطبيقات )�يه ��س بي(؛ توفري خدمات تطبيق )�يه ��س بي( ي�شم 
�لربنامج لتمكني �أو ت�شهيل �ن�شاء وحترير وحتميل وتنزيل و�لدخول �و �لو�شول وعر�س ون�شر وم�شاهدة و��شافة 
وت�شمني  ما  �شئ  على  و�لتعقيب  ما  �شئ  حول  �مل�شاعر  �إىل  و�لتاأ�شري  و�لتعليق  ورب��ط  وتدفق  و�ملدونات  �لعالمات 
و�لإر�شال و�مل�شاركة �أو بطريقة �أخرى توفري �ملعلومات �أو �ملعلومات �لإلكرتونية عرب �لإنرتنت و�شبكات �لت�شالت؛ 
وتبادل  �ل�شخ�شية  �لهوية  بيانات  نقل  من  �مل�شتخدمني  متكن  �لتي  �لنرتنت  عرب  مبا�شرة  �شبكة  خدمة  توفري 
�لبيانات  وقو�عد  �لفهار�س  من  �ملعلومات  توفري  متعددة؛  �لإن��رتن��ت  مر�فق  وب��ني  مع  �ل�شخ�شية  �لهوية  بيانات 
�ملعلومات قابلة للبحث مبا يف ذلك �لن�شو�س و�لوثائق �لإلكرتونية وقو�عد �لبيانات و�لر�شومات وو�شائل �لإعالم 
�لإنرتنت  عرب  و�لب�شرية  �ل�شمعية  و�ملعلومات  و�لفيديو  و�ل�شوت  و�ل�شور  �لفوتوغر�فية  و�ل�شور  �لإلكرتونية 
باإجر�ء  للم�شتخدمني  لل�شماح  للتنزيل  �لقابلة  غ��ري  �لإلكرتونية  �لتجارة  ب��ر�م��ج  توفري  �لت�����ش��الت؛  و�شبكات 
�لتي  ��س(  �يه  �يه  )��س  كخدمة  �لربجميات  و�لت�شالت؛  �لإنرتنت  �شبكة  عرب  �لإلكرتونية  �لتجارية  �ملعامالت 
تت�شمن بر�مج لإر�شال و��شتقبال �لر�شائل و�لإ�شعار�ت و�لتنبيهات �لإلكرتونية؛ برنامج غري قابل للتنزيل ملعاجلة 
�لدفعات �لإلكرتونية؛ خدمات �ملن�شة كخدمة )بي �يه �يه ��س( �لتي تت�شمن بر�مج حا�شوبية ت�شمح للم�شتخدمني 
ل�شتخد�مها  �ي(  بي  )�ي��ه  �لتطبيقات  برجمة  بر�مج  توفري  �لإلكرتونية؛  و�لتجارة  �لعمال  �ملعامالت  ب��اإج��ر�ء 
للر�شائل  ب��ر�م��ج  و�ل��ب��ي��ان��ات؛  و�مل��ح��ت��وى  و�لن�شو�س  و�ل�����ش��ور  و�لفيديو  �ل�شوت  ونقل  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �لر�شائل  يف 
�لإلكرتونية؛ توفري بر�مج لتبادل وعر�س موقع �مل�شتخدم و�لتخطيط لالأن�شطة مع م�شتخدمني �آخرين وتقدمي 
�لتو�شيات؛ مزود خدمة �لتطبيق )�يه ��س بي( ي�شم برنامج لتمكني �أو ت�شهيل م�شاركة وعر�س موقع �مل�شتخدم 
�أن�شطة �لتخطيط مع م�شتخدمني �آخرين وتقدمي تو�شيات؛ توفري بر�مج لت�شهيل �لتفاعل و�لت�شال بني �لب�شر 
ت�شهيل  �أو  لتمكني  برنامج  ي�شم  ب��ي(  ����س  )�ي��ه  �لتطبيق  م��زود خدمة  �ل�شطناعي(؛  )�ل��ذك��اء  �آي  �إي��ه  ومن�شات  
�لتفاعل و�لت�شال بني �لب�شر ومن�شات �إيه �آي )�لذكاء �ل�شطناعي(؛ توفري بر�مج لتعديل �ل�شور �لفوتوغر�فية 
�ملعزز )�يه  �لو�قع  �ل�شمعي و�لب�شري مع مر�شحات فوتوغر�فية وموؤثر�ت  و�ل�شور و�ل�شوت و�لفيديو و�ملحتوى 
�لبيانات  وعالمات  �جلغر�فية  و�لعالمات  و�لر�شومات  و�لن�شو�س  �ملتحركة  و�لر�شوم  �جلرفيك  بها  و�ملعنى  �ر( 
�لو�شفية و�لرو�بط �لت�شعبية؛ من�شة كخدمة )بي �يه �يه ��س( ت�شم من�شات بر�مج لل�شبكات �لجتماعية و�إد�رة 
حمتوى �ل�شبكات �لجتماعية وخلق جمتمع �فرت��شي ونقل �ل�شور و�ملحتوى �ل�شمعي �لب�شري و�ملحتوى �لفيديو 
و�ل�شور �لفوتوغر�فية و�لفيديو و�لبيانات و�لن�شو�س و�لر�شائل و�لإعالنات و�لإعالن و�شائل �لإعالم و�لت�شالت 
و�ملعلومات؛ توفري �لت�شهيالت عرب �لإنرتنت �لتي تتيح �ل�شتخد�م �ملوؤقت للرب�مج غري �لقابلة للتنزيل من �أجل 
و�ل�شور  و�لتذكري�ت  �لإلكرتونية  �لر�شائل  وتنبيهات  �لفورية  و�لر�شائل  �لإلكرتونية  �لر�شائل  و��شتقبال  �إر�شال 
�لفوتوغر�فية و�ل�شور و�جلرفك و�لبيانات و�ل�شوت و�لفيديو و�ملحتوى �ل�شمعي �لب�شري عرب �لإنرتنت و�شبكات 
�لت�شالت؛ توفري ��شتخد�م موؤقت للرب�مج �حلا�شوبية غري �لقابلة للتنزيل ل�شتخد�مها يف ت�شهيل �نتقال مكاملات 
�ل�شوت عرب بروتوكول �لإنرتنت )يف �و �ي بي( و�ملكاملات �لهاتفية ومكاملات �لفيديو و�لر�شائل �لن�شية و�لر�شائل 
�لإلكرتونية و�لر�شائل �لفورية وخدمات �ل�شبكات �لجتماعية عرب �لإنرتنت؛ خدمات مزود �لتطبيقات )�يه ��س 
بي( �لتي تت�شمن بر�مج لتمكني �أو ت�شهيل مكاملات �ل�شوت عرب بروتوكول �لإنرتنت )يف �و �ي بي( و�ملكاملات �لهاتفية 
ومكاملات �لفيديو و�لر�شائل �لن�شية و�لر�شائل �لإلكرتونية و�لر�شائل �لفورية وخدمات �ل�شبكات �لجتماعية عرب 
�لفيديو؛   وحترير  وت�شجيل  �لفوتوغر�فية  �ل�شور  وحترير  �أخ��ذ  يف  ل�شتخد�مها  �لربجميات  توفري  �لإنرتنت؛ 
مزود خدمة �لتطبيقات )�يه ��س بي( ي�شم برنامج لتمكني �أو ت�شهيل �أخذ وحترير �ل�شور �لفوتوغر�فية وت�شجيل 
وحترير �لفيديو؛ تطوير بر�مج �لكمبيوتر ؛ خدمات �لكمبيوتر و�ملعنى بها ��شت�شافة �ملر�فق �لإلكرتونية لالآخرين 
لإجر�ء مناق�شات تفاعلية عن طريق �شبكات �لت�شالت؛ توفري بر�مج �إلكرتونية؛ مقدم خدمة �لتطبيقات و�ملعنى 
�لبيانات يف جمالت  بها توفري و��شت�شافة و�إد�رة وتطوير و�شيانة �لرب�مج و�لربجميات ومو�قع �لويب وقو�عد 
�لت�شالت �لال�شلكية و �لو�شول �إىل معلومات �لهو�تف �ملتنقلة و�إد�رة �لبيانات عن بعد من �أجل تو�شيل �لال�شلكي 
للمحتوى �إىل �أجهزة �لكمبيوتر �ملحمولة و�أجهزة �لكمبيوتر �ملحمولة و�لأجهزة �لإلكرتونية �لنقالة؛ مقدم خدمة 
وتعديل  حتميل  على  �لقدرة  للم�شتخدمني  تتيح  �لتي  �لإنرتنت  عرب  �لت�شهيالت  توفري  بي(؛  ��س  )�يه  �لتطبيق 
موؤقت  ��شتخد�م  توفري  و�لبيانات؛  و�جل��رف��ك  و�لن�شو�س  �لفوتوغر�فية  و�ل�شور  و�لفيديو  �ل�شوت  وم�شاركة 
للرب�مج و�لتطبيقات غري �لقابلة للتنزيل مبا�شرة على �لإنرتنت من �أجل �لر�شائل �لفورية �نتقال �ل�شوت عرب 
بروتوكول �لإنرتنت )يف �و �ي بي( وموؤمتر�ت �لفيديو و�ملوؤمتر�ت �ل�شوتية؛ خدمات �لكمبيوتر و�ملعنى بها �إن�شاء 
جمتمع على �لنرتنت للم�شتخدمني �مل�شجلني لالنخر�ط يف �ل�شبكات �لجتماعية؛ خدمات ت�شفري �لبيانات؛ �لنقل 
�لإلكرتوين �مل�شفر وت�شليم �لبيانات �مل�شرتدة؛ بر�مج وتطبيقات غري قابلة للتنزيل لإد�رة عالقات �لعمالء )�شي 
�ر �م(؛ مزود خدمة �لتطبيق )�أيه ��س بي( ي�شم برنامج لإد�رة عالقات �لزبائن )�شي �ر �م(؛ توفري خدمات من�شة 
�لربجميات عرب �لإنرتنت �لتي متنح �مل�شتخدمني �لقدرة على ن�شر �لت�شنيفات و�ملر�جعات و�لإحالت و�لتو�شيات 
؛  �حلكومية  و�ل��وك��الت  �لعامة  و�خل��دم��ات  و�لأح���د�ث  �خلدمات  ومقدمي  و�ملطاعم  �لتجارية  بالأعمال  �ملتعلقة 
خدمات �لكمبيوتر على وجه �خل�شو�س مزود خدمة �لتطبيقات �لذي يتميز بربجمة و�جهة برجمة �لتطبيقات 
)�يه بي �ي( لإد�رة عالقات �لعمالء )�شي �ر �م(؛ ��شت�شافة �ملحتوى �لرقمي على �شبكة �لإنرتنت؛ توفري برجميات 
لت�شهيل وترتيب لتمويل وتوزيع جمع �لتربعات و�لتربعات؛ توفري بر�مج خلدمات جمع �لتربعات �خلريية عرب 

�لإنرتنت وخدمات �لتربع �ملايل
بالفئة: 42

و�شف �لعالمة: عبارة عن حرف B باللون �لبي�س د�خل بالون/فقاعة د�ئري باللون �لخ�شر وله �طار باللون 
�لبي�س

�ل�ش��رت�طات: 
�إر�شاله  �أو   ، �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوباً  �لتقدم  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  يناير  2020 العدد 12830 

منوذج �إعالن �لن�شرعن �نتقال �مللكية 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :

 جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م
BLACK GOLD   بطلب �نتقال ملكية �لعالمة �لتجارية �لتالية : بالك جولد

�ملودعة بالرقم :   130501   بتاريخ : 2009/06/17
�مل�شجلة بتاريخ : 2011/09/26

باإ�شم �ملالك :  ناتي�شور�ل بايو ري�شور�شي�س برهاد )733268 يو(
وعنو�نة: منرب1، جالن �شريي، بيلنتوجن، تامان، برييند�شرتين

�شريي بيلنتوجن 81750 ما�شاي، جوهور، ماليزيا 
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة 30
بيانات �لتعديل:

��شم من �نتقلت �إلية �مللكية: بازر روت )�م( ��س دي �ن بي �ت�س دي
عنو�نه: منرب1 جالن �شريي بلينتوجن، تامان، برييند�شرتيان �شريي بلينتوجن، 81750 ما�شاي، 

جوهور، ماليزيا 
تاري�خ �نتقال �مللكية: 2019/04/07

تاريخ �لتاأ�شري: 2020/01/08 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  يناير  2020 العدد 12830 

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / جاه للمكية �لفكرية     

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرق�م : 136547
با�ش������م : �أريا كوزميتيك�س �نرتنا�شيونال ليميتد

�جلزر  ت��ورت��ول،  ت���اون،  رود  �شنرت،  �إنكوربوري�شنز  �وف�����ش��ور    957 ����س.ب:   : وعنو�ن����ه 
�لعذر�ء �لربيطانية

و�مل�شجلة حتت رقم: )107137(    بتاريخ : 2010/08/23  
�نت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  �ع��ت��ب��ار�ً  �خ��رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  ن��اف��ذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلم��اية يف :   2019/12/07  �إىل2029/12/07.
هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )19( من �لقانون �لحتادي رقم 1992/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  يناير  2020 العدد 12830 

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

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
BLACK GOLD   بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية: بالك جولد

�ملودعة بالرقم:   130501   بتاريخ: 2009/06/17
و�مل�شجلة حتت �لرقم : 152881

باإ�شم :    بازر روت )�م( ��س دي �ن بي �ت�س دي
 81750 بلينتوجن،  �شريي  برييند�شرتيان  ت��ام��ان،  بلينتوجن،  �شريي  ج��الن  من��رب1    : وعنو�نة 

ما�شاي، جوهور، ماليزيا
�شورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 30
�نتهاء �حلماية يف :   �أخرى �عتبار�ً من تاريخ  و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت 

2019/06/17          وحتى تاريخ :   2029/06/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
الثنني  13  يناير  2020 العدد 12830 

حك���وم��ة دب�����ي- �شلط�ة واح�ة دب�ي لل�شيليك�ون
اإع��الن 2020/2

تعلن �شلطة و�حة دبي لل�شيلكون عن �إلغاء / تعديل 
بكل  ه���و حم���دد  �ل��رخ�����س ح�شبما  ب��ي��ان��ات  ب��ع�����س 
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الفجر الريا�ضي

ت�شارك �جلز�ئر مت�شدرة �لرتتيب 
و2018،   2016 ل����دور�ت  �ل��ع��ام 
�خلام�شة  �ل��ن�����ش��خ��ة  م��ن��اف�����ش��ات  يف 
من دورة �لألعاب لالأندية �لعربية 
لل�شيد�ت، �حلدث �لريا�شي �لأبرز 
�لعربية،  �مل��ر�أة  ريا�شة  على �شعيد 
�ل�شارقة  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ن��ظ��م��ه  �ل����ذي 
قرينة  ب���رع���اي���ة  �مل��������ر�أة  ل���ري���ا����ش���ة 
�ل�شارقة،  ح��اك��م  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
حممد  بنت  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو 
�لقا�شمي، رئي�شة موؤ�ش�شة �ل�شارقة 
�ل�شارقة،  �إم��ارة  يف  �مل���ر�أة،  لريا�شة 
خ���الل �ل��ف��رتة م��ن 2 وح��ت��ى 12 

فرب�ير �ملقبل.
وتخو�س لعبات �جلز�ئر مناف�شات 
ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ����ش���ّت �أل����ع����اٍب وه���ي: 
وكرة  �ل��ط��ائ��رة،  وك���رة  �ل�شلة،  ك��رة 
و�لكار�تيه،  و�ل��رم��اي��ة،  �ل��ط��اول��ة، 

و�ل���ق���و����س و�ل�������ش���ه���م، ت�����ش��ع��ى من 
على  �حل�������ف�������اظ  �إىل  خ�����الل�����ه�����ا 
�مليد�ليات  م��ن  �لثقيلة  ح�شيلتها 

�لتي ح�شدتها.
وكانت �جلز�ئر قد ظفرت باملرتبة 
�مل��ي��د�ل��ي��ات، يف  �لأوىل يف جم��م��وع 

 ،2016 ع����ام  �ل��ث��ال��ث��ة،  �ل��ن�����ش��خ��ة 
ح��ي��ث ب��ل��غ ع����دد م��ي��د�ل��ي��ات��ه��ا 19 
و5  ذهبيات،   9 توّزعت بني  ملونة 

�أحرزها  ب��رون��زي��ات،  و5  ف�شيات، 
�ل�شباب،  لتكوين  �لريا�شي  ن���ادي 
ون����ادي �ل��ري��ا���ش��ي �ل��ن�����ش��وي، فيما 
ح��ق��ق��ت يف �ل��ن�����ش��خ��ة �ل��ر�ب��ع��ة عام 
من  م���وؤل���ف���ة  ح�����ش��ي��ل��ة   ،2018
و7  ذه��ب��ي��ات   7( م��ي��د�ل��ي��ة،   16
ح�شدها  وب���رون���زي���ت���ان(  ف�����ش��ي��ات 
ن����������ادي �جل����م����ع����ي����ة �ل����ري����ا�����ش����ي����ة 
مولودية  ون���ادي  �لوطني،  ل��الأم��ن 

�لعا�شمة.
وح����ول م�����ش��ارك��ة �جل����ز�ئ����ر، قالت 
نائب  �لنقبي،  ع�شكر  ن��دى  �شعادة 
�لعليا  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ���ي�������س 
موؤ�ش�شة  ع������ام  م����دي����ر  ل������ل������دورة، 
�ل�شارقة لريا�شة �ملر�أة: “للجز�ئر 
�لريا�شية  باملنجز�ت  مليء  تاريخ 
حققت  حيث  ميادينها،  مبختلف 
لعباتها �لكثري من �لألقاب �ملهمة 

خالل �ل��دور�ت �ملا�شية ما خولتها 
لأن تكون و�حدة من �لدول �شاحبة 
�لأد�ء �ملتميز �لذي ناأمل باأن ن�شهد 

على مثيله يف �لن�شخة �ملقبلة«.
وتابعت �لنقبي: “نتطلع هذ� �لعام 
نحو مرحلة جديدة من �لنجاحات 
�ملر�أة  ري��ا���ش��ة  م�شرية  ت��دع��م  �ل��ت��ي 
وت���ري���ه���ا ب���ال���ت���ج���ارب و�ل���ن���م���اذج 
جزء�ً  �لريا�شة  �أن  وتوؤكد  �مللهمة، 

�حل�شاري  �مل�����ش��ه��د  م���ن  �أ����ش���ي���اًل 
لتحقيق  ف��ع��ال��ة  و�أد�ة  و�ل��ت��ن��م��وي 
ملا  �لجتماعي  و�ل�شتقر�ر  �لتطور 
�إي��ج��اب��ي كبري على  ت��اأث��ري  لها م��ن 
و�ملجتمعات  �لأف��ر�د  بني  �لعالقات 
لالأندية  �لألعاب  دورة  �أن  يذكر   .«
�لعربية لل�شيد�ت �نطلقت يف �لعام 
2012 مببادرة كرمية من قرينة 
�ل�شارقة،  ح��اك��م  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 

حممد  بنت  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي، 
موؤ�ش�شة  رئي�شة  �لأ����ش���رة،  ل�����ش��وؤون 
�مل������ر�أة، وتقام  ل��ري��ا���ش��ة  �ل�����ش��ارق��ة 
كل  �ل�شارقة  �إم���ارة  يف  مناف�شاتها 
�ل�شارقة  موؤ�ش�شة  وتعُكف  عامني، 
لريا�شة �ملر�أة حالياً على �ل�شتعد�د 
ل��ت��ن��ظ��ي��م ن�����ش��خ��ت��ه��ا �خل���ام�������ش���ة يف 

فرب�ير �ملقبل.

•• بوريرام - �شامل النقبي
ت�شوير - عادل النعيمي 

يخو�س منتخبنا �لأوملبي لكرة �لقدم 
و�لربع  �خل��ام�����ش��ة  �ل�����ش��اع��ة  مت����ام  يف 
بتوقيت  ظ���ه���ر�ً  و�ل���رب���ع  �ل��ث��ان��ي��ة   “
�لثنني  �ليوم  م�شاء  “ من  �لإم���ار�ت 
مبار�ته �لثانية يف نهائيات كاأ�س �آ�شيا 
حتت 23 عاماً �ملقامة حالياً يف تايلند 
�لأوملبية  �لأل��ع��اب  دورة  �إىل  و�مل��وؤه��ل��ة 
�ملجموعة  حل�����ش��اب   2020 ط��وك��ي��و 
�ملنتخب  ي��ت�����ش��دره��ا  �ل���ت���ي  �ل���ر�ب���ع���ة 
ومنتخبنا  نقاط   3 بر�شيد  �لأردين 
ثالثاً  وف��ي��ت��ن��ام  نقطة  ب��ر���ش��ي��د  ث��ان��ي��اً 
بذ�ت �لر�شيد وكوريا �ل�شمالية ر�بعاً 

دون �أي نقطة .
�لأومل���ب���ي مو�جهة  �لأب��ي�����س  وي��دخ��ل 
�ليوم  بطموحات كبرية نحو حتقيق 
�لر�بعة  �لنقطة  �إىل  و�لو�شول  �لفوز 
و�إنعا�س �آماله يف �ملناف�شة على �إحدى 
ربع  �ل��دور  �إىل  �ملوؤهلتني  �لبطاقتني 
�ملبار�ة  تعادله يف  بعد  �لنهائي خا�شة 
�شلبياً  ف��ي��ت��ن��ام  منتخب  �أم����ام  �لأوىل 
دون �أهد�ف يف مبار�ة جاءت قوية من 

�جلانبني .
ملو�جهة  حت�شري�ته  منتخبنا  و�ختتم 
تدريبية  ب��اأد�ء ح�شة  �ل�شمالية  كوريا 
�أم�������س حت���ت ق���ي���ادة و�إ�����ش����ر�ف �ملدير 
�لفني ما�شيج �شكورز� وجهازه �مل�شاعد 
حمد�ن    : ه���م  لع���ب���اً   23 مب�����ش��ارك��ة 
“ �حت��اد كلباء  ، ماجد ر��شد  �ل��ب��ارود 
“ خالد �لظنحاين ، حممد �حلمادي 
، خ��ال��د ع��ب��د�ل��رح��م��ن �ل��ظ��ن��ح��اين “ 
“ عبد�هلل رم�شان ، خليفة  بني يا�س 
، ز�يد  �ل��ع��ط��ا���س  �حل���م���ادي ، حم��م��د 
�لعامري”  عبد�لرحمن   ، �ل��ع��ام��ري 
�جل��زي��رة “ م��اج��د ���ش��رور “ �ل�شارقة 
عيد  خمي�س  عيد   ، �لنوبي  “ خلفان 
�شاكر  دبي” حممد  �لأه��ل��ي  �شباب   “
، يحيى ن���ادر ، ع��ل��ي ع��ي��د “ �ل��ع��ني “ 
علي  �شعيد   ، �لبلو�شي  يعقوب  جا�شم 
�شويد�ن “ �لن�شر “ حممد �ل�شام�شي 

، ط��ح��ن��ون ح��م��د�ن �ل��زع��اب��ي ، يحيى 
 ، “ علي �شالح   “ �ل��وح��دة  �لغ�شاين 

عبد�لرحمن �شالح  “ �لو�شل » .
وح���ر����س �جل���ه���از �ل��ف��ن��ي ع��ل��ى عقد 
بعد  �لالعبني  مع  مكثفة  �جتماعات 
نهاية مبار�ة فيتنام مت خاللها متابعة 
كوريا  وم��ب��ار�ة  فيتنام  م��ب��ار�ة  �شريط 
�ل�شمالية مع �لأردن وحتليل �حلالت 
منتخب  يف  و�ل��ق��وة  �ل�شعف  ون��ق��اط 
و�أ�شلوب  وط��ري��ق��ة  �ل�شمالية  ك��وري��ا  
ل��ع��ب��ه وك���ذل���ك �ل���ت���ع���رف ع��ل��ى بع�س 
�لالعبني  �أد�ء  ر�فقت  �لتي  �جل��و�ن��ب 
تاليف  وحم���اول���ة  �لأوىل  �مل����ب����ار�ة  يف 

بع�س �لأخطاء .
ملنتخبنا  �لإد�ري  �جل����ه����از  وي����ق����وم 
�مل�شرف  ب��ع��ب��د�ل��ق��ادر ح�����ش��ن  م��ت��م��ث��اًل 
بوهندي  وج��م��ال  للمنتخب  �لإد�ري 
لتهيئة  �ملنتخب بجهود كبرية   مدير 

من  �لنف�شية  �لناحية  م��ن  �لالعبني 
خالل �ملحا�شر�ت �لنظرية و�جلل�شات 
�لالعبني  م����ن  ع�����دد  م����ع  �جل���ان���ب���ي���ة 

�ملوؤثرين يف �شفوف �ملنتخب .
م�شتمرة  مب��ت��اب��ع��ة  �ل��ب��ع��ث��ة  وحت���ظ���ى 
�للجنة  و�أع�����ش��اء  رئي�س  م��ن  ود�ئ��م��ة 
�لن��ت��ق��ال��ي��ة لحت�����اد �لإم��������ار�ت لكرة 
�لقدم و�لأمني  �لعام �لذين يحر�شون 
ب�شكل يومي على �لتو��شل مع �جلهاز 
�لالعبني  على  لالطمئنان  �لإد�ري 

وبث روح �حلما�س فيهم .
ويتو�جد مع �لبعثة يف مدينة بورير�م 
بن  و�أح��م��د  عبد�لرحمن  مري  عي�شى 
�لنتقالية  �للجنة  ع�����ش��وي  دروي�����س 

لحتاد �لكرة .
وع��ني �لحت���اد �لآ���ش��ي��وي ل��ك��رة �لقدم 
لإد�رة  ُع���م���اين  دويل  حت��ك��ي��م  ط���اق���م 
�ل�شمالية  كوريا  مع  منتخبنا  م��ب��ار�ة 

بقيادة �أحمد �لكاف “�شاحة “ يعاونه 
�أبوبكر �لعامري “ م�شاعد �أول” ر��شد 
“ و�ملاليزي  ث���ان  “ م�����ش��اع��د  �ل��غ��ي��ث��ي 

حممد �أمريول “ حكماً ر�بعاً » .

جا�شم يعقوب : جاهزون للمباراة 
وطموحنا الفوز

�لن�شر  ن�������ادي  لع������ب  ج���ا����ش���م  �أك�������د 
�كتمال  �لأومل��ب��ي،  �لوطني  ومنتخبنا 
�لثانية  �ملبار�ة  �ملنتخب لأد�ء  جاهزية 
�شنة   23 �آ�شيا حتت  كاأ�س  نهائيات  يف 
�أن  �إىل  م�شري�ً  �ل�شمالية،  كوريا  �أم��ام 
جميع �لالعبني على �أهبة �ل�شتعد�د 
نتيجة  وحت���ق���ي���ق  �ل����ل����ق����اء  خل����و�����س 
�أكر  �لأوملبي  �لأبي�س  �إيجابية تقرب 

من �لتاأهل �إىل �ملرحلة �لتالية.
ووعد ج�شم يعقوب مب�شاعفة �جلهود 
من �أجل حتقيق �لفوز و�حل�شول على 

�لنقاط �لثالث، لفتاُ �إىل �أن �ملنتخب 
�لأوىل  �مل��ب��ار�ة  يف  جيدة  ب�شورة  �أدى 
يحالفه  مل  �حل��ظ  لكن  فيتنام  �أم���ام 
�نتهت  حيث  مناف�شه  على  �لتفوق  يف 

�ملبار�ة بالتعادل �ل�شلبي.
و�أبان �لالعب �ل�شاب �أن �جلهاز �لفني 
بال�شورة  �ملنتخب  �إع��د�د  على  حر�س 
�لثانية،  م��ب��ار�ت��ه  خل��و���س  �مل��ط��ل��وب��ة 
�لأخطاء  بع�س  ت�شحيح  على  وعمل 
�لتي �شاحبت �لأد�ء �أمام فيتنام، و�شدد 
على تفادي �ل�شلبيات بجانب �لرتكيز 
�لتي  �لعديدة  �لإيجابيات  تعزيز  على 

خرج بها �لأوملبي من �للقاء �لأول.
وح�����ول �مل��ن��اف�����ش��ة ب���ني �مل��ن��ت��خ��ب��ات يف 
�و����ش���ح جا�شم  �ل���ر�ب���ع���ة،  �مل��ج��م��وع��ة 
�شتكون  �مل��ن��ت��خ��ب��ات  ك���ل  �أن  ي��ع��ق��وب 
حري�شة على حتقيق �لفوز يف �جلولة 
م��ب��ا���ش��ر على  ت���اأث���ريه���ا  لأن  �ل��ث��ان��ي��ة 
�أنهم   ح��ظ��وظ ك���ل م��ن��ت��خ��ب، م���وؤك���د�ً 
�أمام  �ل��ف��وز  حتقيق  �أه��م��ي��ة  ي���درك���ون 
يف  جهد�ً  ياألو�  ولن  �ل�شمالية،  كوريا 
�ملنتخب  يو��شل  حتى  حتقيقه  �شبيل 

م�شو�ره يف هذه �لبطولة.
�ملبار�ة  �أه��م��ي��ة  ن����درك   : ���ش��ال��ح  ع��ل��ي 

و�شنظهر ب�شكل خمتلف
�لو�شل  ن��ادي  وع��د علي �شالح لع��ب 
بتقدمي  �لأومل��ب��ي،  �لوطني  ومنتخبنا 
�ملنتخب  �أج��ل قيادة  كل ما ميلك من 
على  �لفوز  لتحقيق  زمالئه  بقية  مع 
�لثانية  �مل���ب���ار�ة  يف  �ل�شمالية  ك��وري��ا 
نهائيات  يف  �لر�بعة  �ملجموعة  �شمن 
موؤكد�ً  ���ش��ن��ة،   23 �آ���ش��ي��ا حت��ت  ك��اأ���س 
�أن  بعد  �لتاألق  مو��شلة  على  حر�شه 

ظهر ب�شورة لفتة يف �ملبار�ة �لأوىل.
وق������ال ع���ل���ي ����ش���ال���ح �أن����ه����م ي���درك���ون 
�لأهمية �لكبرية لهذه �ملبار�ة و�شرورة 
حتقيق �لفوز فيها، م�شيفاً �أن �جلهاز 
�لفني حتدث �إىل �لالعبني وطالبهم 
بتقدمي �أف�شل م�شتوى و�لتفوق على 

كوريا �ل�شمالية.
�ملنتخب  �أن  �إىل  ���ش��ال��ح  ع��ل��ي  و�أ����ش���ار 
�لأومل���ب���ي ي�شم جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 
�ل��الع��ب��ني �مل��وه��وب��ني �ل��ذي��ن ميلكون 

�لكثري ليقدموه خالل هذه �لبطولة، 
متمنياً �أن يوفقو� يف ت�شخري قدر�تهم 
قيادته  يف  وينجحو�  �ملنتخب  ل�شالح 
للو�شول �إىل دورة �لألعاب �لأوملبية يف 
طوكيو 2020. و�أعلن جنم �ملنتخب 
�لأوملبي �أنه ��شتعد ب�شكل خا�س لهذه 
كل  فيها  يقدم  �أن  ياأمل  �لتي  �مل��ب��ار�ة، 
م��ا مي��ل��ك وي�����ش��ه��م م��ع ب��ق��ي��ة زمالئه 
يعزز حظوظ  �ل��ف��وز، حتى  يف حتقيق 
هذه  يف  �مل�����ش��و�ر  مو��شلة  يف  �ملنتخب 
منتخبات  ت�شم  �لتي  �ملهمة  �لبطولة 
عن  جميعها  تبحث  ومتمر�شة  قوية 

لقب �لبطولة.
وحتدث علي �شالح عن �حلالة �ملعنوية 
يتمتع  �جل��م��ي��ع  �أن  م��ب��ي��ن��اً  ل��الع��ب��ني، 
ومتحم�شون  ع��ال��ي��ة،  م��ع��ن��وي��ة  ب����روح 
�خلروج  يف  وي��رغ��ب��ون  �للقاء  خلو�س 
بنتيجة �إيجابية تدعم موقف �ملنتخب 

�ملنتخب يف �ملناف�شة على �لتاأهل .

•• دبي - وام:

�شهدت مناف�شات بطولة دبي �ملفتوحة 
�لثاين  ي���وم���ه���ا  يف  ����ش���ريف  ل��ل��ك��اي��ت 
و�خلتامي �ل��ذي ج��رت �أح��د�ث��ه �أم�س 
بجمري�  ن�شنا�س  �شاطئ  على  �لأول 
بروز عدد من �ملو�هب �لإمار�تية �لتي 
تنبئ مب�شتقبل و�عد يف هذه �لريا�شة 
على  نف�شها  فر�شت  و�ل��ت��ي  �ل�شائقة 
روزنامة نادي دبي �لدويل للريا�شات 

�لبحرية للعام �لثالث على �لتو�يل.
مناف�شات  ع���ل���ى  �ل�������ش���ت���ار  و�أ������ش�����دل 
و�ل���ت���ي يحر�س  �ل��ك��ب��رية  �ل��ب��ط��ول��ة 
نادي دبي �لدويل للريا�شات �لبحرية 
على  �ل��ت��و�يل  على  �لثالث  وللمو�شم 
ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا م���ن �أج�����ل ت���وف���ري �أج�����و�ء 
وجنوم  �مل���و�ه���ب  وت�شجيع  تناف�شية 
موهبتهم  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  �مل���ن���ت���خ���ب 

�لأبطال  م��ع  و�ل��ت��ن��اف�����س  ب��الح��ت��ك��اك 
ياأتون  �ل��ذي��ن  و�مل�����ش��ن��ف��ني  �ل��ع��امل��ي��ني 
�ل�شتعد�د  �ج���ل  م���ن  �لإم�������ار�ت  �إىل 
و�لتح�شري لكربى �ملنا�شبات �لدولية 
و�لعاملية خا�شة و�ن �حلدث �شيطرق 
�أبو�ب �لدور�ت �لوملبية �عتبار� من /

طوكيو 2020/.
�أحد�ثه  �ل���ذي ج���رت  وج��م��ع �حل���دث 
عن  يزيد  ما  و�ل�شبت  �جلمعة  يومي 
ميثلون  ومت�شابقة  مت�شابق   100
ح��ي��ث حققت  دول�����ة   30 م���ن  �أك�����ر 
�لبطولة �لنجاح �ملطلوب رغم �حلالة 
�جلوية و��شتمتع �جلمهور و�مل�شاركون 
و�شط  ر�ئعة  ب��اأج��و�ء  معا  و�مل�شاركات 
�ل�����ن�����ادي وجلنة  م�������ش���ئ���ويل  �ه���ت���م���ام 
و�لتجديف  �شريف  للكايت  �لإم���ار�ت 
�ل�شيخ  برئا�شة  �مل���اء  على  و�لتزحلق 
�أحمد بن حمد�ن بن حممد �آل نهيان 

ومتابعة  �حل�شور  على  حر�س  �ل��ذي 
�لفعاليات يف يومها �لثاين.

بطلنا  �لوطني  منتخبنا  قائد  وجن��ح 
عبيد  حم���م���د   54 رق�����م  �مل���ت�������ش���اب���ق 
يف  �لأول  �مل��رك��ز  �ن��ت��ز�ع  يف  �ملن�شوري 
- مو�طنني  �لألعاب �حلرة  مناف�شات 
�ملنتخب  يف  زم���الئ���ه  ع��ل��ى  م��ت��ف��وق��ا 
 69 رق��م  �ملت�شابق  �لبطلني  �لوطني 
�ل��ذي حل  �ل�شويدي  �شامل بن جر�س 
يف �ملركز �لثاين للرتتيب �لعام لهذه 
�لفئة و�ملت�شابق رقم 51 �شهيل �ملري 

�لذي حل يف �ملركز �لثالث.
�مل��ن��اف�����ش��ات ول��ل��م��رة �لأوىل  و���ش��ه��دت 
�ملت�شابق  �ل���ن���ا����ش���ئ  �ل���ب���ط���ل  ����ش���ع���ود 
و�لذي  �مل��ح��ريب��ي  ع��ب��د�هلل   67 رق���م 
بطولة  يف  �لأوىل  ل���ل���م���رة  ي�������ش���ارك 
�لتتويج  من�شات  �إىل  �ملفتوحة  دب��ي 
حمققا �ملركز �لثالث يف فئة �لنا�شئني 

 73 رق��م  �للبناين  �ملت�شابقني  خلف 
جرب�ئيل كا�شكا�س �لذي ظفر باملركز 
�ليك�س   33 رق���م  و�ل��ف��رن�����ش��ي  �لأول 
�ند�شيدي �لذي حل يف �ملركز �لثاين.

�لألعاب  يف  �ل���رج���ال  م��ن��اف�����ش��ات  ويف 
لوي�س  ديفيد  �لربيطاين  ف��از  �حل��رة 
�ل�شريلنكي  وح����ل  �لأول  ب���امل���رك���ز 
ثم  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يف  �ني�شكا  د�ن��ي��ال 
برمي ن�شي�شني ثالثا �أما فئة �ل�شيد�ت 
 49 رق��م  �ملت�شابقة  ف��وز  �شهدت  فقد 
باملركز  دوغ��ال���س  ���ش��ار�  �لربيطانية 
و�لبولندية  �ملت�شابقة  ون��ال��ت  �لأول 
ميادونوفا  ك��ري�����ش��ت��ي��ن��ا   68 رق�����م 
�ملت�شابقة  ح��ل��ت  فيما  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز 
يف  غ��ي��وود  غرييلد�  م��ايف  �لربتغالية 

�ملركز �لثالث.
كما ملع �أبطالنا يف مناف�شات توين تيب 
على م�شار �ن�شيابي �شهد �إقامة ثالث 

ن�شنا�س  ���ش��اط��ئ  رو�د  �أم�����ام  م���ر�ح���ل 
وو���ش��ط �أج�����و�ء مم��ط��رة ر�ئ��ع��ة حتت 
زخات �لإمطار حيث جنح �ملت�شابق رقم 
70 ر��شد �لفال�شي من �نتز�ع �ملركز 
مو�طنني  ت��ي��ب  ت��وي��ن  ف��ئ��ة  يف  �لأول 
بينهم  من  مناف�شني   6 على  متفوقا 
رقم  �ملت�شابق  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  �شاحب 
54 حممد عبيد �ملن�شوري و�شاحب 
�ملركز �لثالث �ملت�شابق رقم 51 �شهيل 
 17 رق��م  �ملت�شابق  �حتل  بينما  �مل��ري 
وجاء  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز  �ملحريبي  �حمد 
ب��اجل��اف��ل��ة يف  خ��ال��د   9 رق���م  �ملت�شابق 
رقم  �ملت�شابق  وجن��ح  �خلام�س  �مل��رك��ز 
67 بطلنا �ل�شاعد عبد �هلل �ملحريبي 
من �ل�شعود �أي�شا �إىل من�شة �لتتويج 
يف فئة �لنا�شئني حمرز� �ملركز �لثالث 

.
ويف مناف�شات �لرجال كان �ملركز �لأول 

من ن�شيب �ملت�شابق رقم 81 �للبناين 
نور دند�شلي فيما حل �ملغربي و�شيف 
�إفريقيا �ملت�شابق رقم 32 ه�شام تري� 
�ملت�شابق  وح�����ش��ل  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  يف 
جان�شون  �ل����ربي����ط����اين   98 رق������م 
وتاألقت  �ل��ث��ال��ث  �مل��رك��ز  على  �دو�ردز 
يف  �نغريب  ماريا   49 رق��م  �ملت�شابقة 
حمققة  تيب  توين  �شيد�ت  مناف�شات 
 10 م�����ش��ارك��ة  و����ش���ط  �لأول  �مل���رك���ز 
بجد�رة  عليهن  وتقدمت  مت�شابقات 
 34 رق��م  �ملت�شابقة  ثانية  حلت  فيما 
ونالت  ج����ي����ووث  م������اري  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 
�مل���رك���ز �ل��ث��ال��ث �مل��ت�����ش��اب��ق��ة رق����م 68 
ميادونوفا  كري�شتينا  و�ل��ب��ول��ن��دي��ة 
�ليوم  مناف�شات  خ��ت��ام  ع��ق��ب  وج���رت 
�لثاين و�لأخري يف �جلولة �لأوىل من 
�شريف  للكايت  �ملفتوحة  دبي  بطولة 
و�لبطالت  �لأب���ط���ال  ت��ت��وي��ج  م��ر����ش��م 

ع���ب���د �هلل ح����ارب  ب���ح�������ش���ور حم���م���د 
�لدويل  دب��ي  لنادي  �لتنفيذي  �ملدير 
حممد  وه���زمي  �لبحرية  للريا�شات 
�ل�����ش��ب��اق��ات يف  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��ق��م��زي 
رئي�س  نائب  باجلافلة  وخالد  �لنادي 
/�لإمار�ت  �لتجارية  �لعمليات  د�ئ��رة 

وعمان/ يف طري�ن �لإمار�ت.
و�����ش����م����ل �ل����ت����ك����رمي ك�����ل �ل���ف���ائ���زي���ن 
�ليومني  م��ن��اف�����ش��ات  يف  و�ل���ف���ائ���ز�ت 
ع�شرة  لإح����������دى  و�ل������ث������اين  �لأول 
ف��ئ��ة يف م��ن��اف�����ش��ات ه���اي���دروف���وي���ل /

رج���ال و���ش��ي��د�ت وم��و�ط��ن��ني/ وتوين 
ومو�طنني  و����ش���ي���د�ت  /رج������ال  ت��ي��ب 
ون��ا���ش��ئ��ني/ و�لأل���ع���اب �حل���رة “رجال 
ونا�شئني” كما  وم��و�ط��ن��ني  و���ش��ي��د�ت 
خلدما  �شريف  كايت  موؤ�ش�شة  قدمت 
جتهيز�ت �لريا�شات �لبحرية �ملتعددة 
دند�شلي  ع��ام��ر  م��دي��ره��ا  بح�شورها 
�لفئات  لأب��ط��ال  قيمة  عينية  ج��و�ئ��ز 
وحمبي  �مل���و�ه���ب  ت�شجيع  �ج���ل  م���ن 
هذه �لريا�شة بالتعاون مع نادي دبي 

�لدويل للريا�شات �لبحرية.

املن�شوري والفال�شي بطال احلرة وتوين تيب .. واملحريبي جنم �ش�عد يف بطولة دبي املفتوحة للك�يت �شريف

• جا�شم يعقوب : جاهزون للمباراة وطموحنا الفوز 
 • علي �شالح : ندرك اأهمية املباراة و�شنظهر ب�شكل خمتلف

ب�شعار الفوز والو�شول اإىل النقطة الرابعة

الأبي�س الأوملبي يواجه كوري� ال�شم�لية يف بوريرام اليوم

ت�شارك لعباتها يف �شتة األعاب

اجلزائر ت�شعى للحف�ظ على األق�به� يف »عربية ال�شيدات 2020«
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•• اأبوظبي-الفجر:

من  �لثاين  �ل��دور  فعاليات  �نطلقت 
من�شة �أبطال دو لكرة �لقدم، موطن 
�لكوؤو�س �لر�شمية لكرة قدم �ل�شباب 
يف �ل���دول���ة وذل�����ك يف م��دي��ن��ة ز�ي���د 
حتت  �أبوظبي  بالعا�شمة  �لريا�شية 
�أنظار فريق من ك�شايف لليغا لر�شد 
لفرتة  و�إخ�شاعهم  �مل��و�ه��ب  �أف�شل 
للكفاء�ت  دو لليغا  �ختبار يف مركز 

�لعالية.
�خ��ت��ت��م��ت �ل��ب��ط��ول��ة ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا يف 
�ل�����ش��ارق��ة و�لإم�������ار�ت �ل�����ش��م��ال��ي��ة يف 
وبد�أت  �ملا�شي  �لعام  من  �شابق  وقت 
�لبطولة  �لثاين من  �ل��دور  فعاليات 

مب��ب��اري��ات ك��اأ���س ف��رج��ان �لإم�����ار�ت 
و�ل��ث��اين على  �لأول  �لأ���ش��ب��وع��ني  يف 

يف  ُم��ب��اري��ات��ه��ا  �ل��ب��ط��ول��ة  تختتم  �أن 
�لثالث  �لأ����ش���ب���وع���ني  يف  �أب���وظ���ب���ي 

دب��ي يوم  �إىل  �أن ت�شل  و�ل��ر�ب��ع قبل 
فرب�ير.  8

لليغا  مع  بال�شر�كة  �لبطولة  توفر 
و�لتعليمية  �ل��ري��ا���ش��ي��ة  و�مل��ج��ال�����س 
�ملُختلفة يف �لدولة من�شة فريدة من 
جميع  م��ن  �مل��وه��وب  لل�شباب  نوعها 
�أنحاء دولة �لإمار�ت �لعربية �ملُتحدة 
من  للم�شاركني  �أبو�بها  تفتح  حيث 
ممت  و�شُ ع��اًم��ا   18 حتى   10 �شن 
�لالعبني  �ألف  لتجمع  ا  خ�شي�شً
�أو  �ملد�ر�س �شو�ء كانت حكومية  من 
�لإم����ار�ت  �أن��ح��اء  جميع  م��ن  خا�شة 
�لغربية �ملُتحدة ف�شاًل عن �لأطفال 
�لذين ميلكون �شغًفا للعب ُكرة �لقدم 

مع فرقهم �خلا�شة خارج �ملدر�شة.
�أغ���ي���الر ك�����ش��اف لليغا   ي���اغ���و  ع��ل��ق 
على  �لبطولة  حققت  لقد  قائاًل:” 

��شتثنائية  ن��ت��ائ��ج  ���ش��ن��و�ت   5 م����د�ر 
للكفاء�ت  لل��ي��غ��ا  دو  م��رك��ز  و�أم����دت 
�لعالية بالعديد من �ملو�هب �ل�شابة 

�لتي مُتثل قو�م �لفريق �لآن«.

مبا  ف������خ������ورون  ن����ح����ن  و�أ�شاف” 
�أن  وناأمل  �لآن  �ملن�شة حتى  �أجنزته 
�ملُميزين  �لالعبني  من  �ملزيد  ن�شم 
للكفاء�ت  لل���ي���غ���ا  دو  م���رك���ز  �إىل 

�لقدم  كرة  للعب  لإع��د�ده��م  �لعالية 
ومو��شلة  �ح�����رت�يف  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
كالعبني  �ل�����ك�����روي�����ة  م�������ش���ريت���ه���م 

حُمرتفني �شو�ء حملًيا �أو عاملًيا«.

•• عجمان- وام:

�ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى  �شهد �شاحب 
حاكم عجمان و�شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان م�شاء 
18 من  �ل�  للن�شخة  �لأخ��ري و�حلفل �خلتامي  �ليوم  �لأول مناف�شات  �أم�س 
بطولة عجمان جلمال �خليل �لعربي 2020 �لتي �أقيمت حتت �شعار “ عام 

�ل�شتعد�د للخم�شني “ على مدى 4 �أيام.
ح�شر حفل �ليوم �خلتامي .. �ل�شيخ �أحمد بن حميد �لنعيمي ممثل �شاحب 
�ل�شمو حاكم عجمان لل�شوؤون �لإد�رية و�ملالية و�ل�شيخ عبد �لعزيز بن حميد 
�لنعيمي رئي�س د�ئرة �لتنمية �ل�شياحية و�ل�شيخ ر��شد بن حميد رئي�س د�ئرة 
�لبلدية و�لتخطيط و�ل�شيخ ز�يد بن حمد بن حمد�ن �آل نهيان نائب رئي�س 
جمعية �لإم��ار�ت للخيول �لعربية و�ل�شيخ ر��شد بن عمار �لنعيمي و�ل�شيخ 

عبد�هلل بن ماجد �لنعيمي .
كما ح�شر �حلفل عدد من �ل�شيوخ و�شعادة عبد�هلل �أمني �ل�شرفاء �مل�شت�شار 
بديو�ن حاكم عجمان وروؤ�شاء ومديري �لدو�ئر يف �إمارة عجمان بالإ�شافة 
�لفرو�شية  بريا�شة  و�ملهتمني  و�مل�����ش��وؤول��ني  �لإم����ارة  �شيوف  م��ن  ع��دد  �إىل 

وجمهور غفري.
�أربع  بعمر  “ للفحول  “ �أ  �لثامنة  بالفئة  �خلتامي  �ليوم  مناف�شة  وب���د�أت 
�شنو�ت فما فوق حيث فاز �لفحل “ عدو�ن �لزبري “ باملركز �لأول و�ململوك 
ملربط مهذب للخيول �لعربية بر�شيد 17 . 92 نقطة وجاء باملركز �لثاين 
�لفحل “ �شلو�ن �لزبري “ و�ململوك ملربط غلفا للخيول �لعربية وح�شل على 
50 . 91 نقطة و�حتل �ملركز �لثالث �لفحل” ك �أ بادي” و�ململوك ملربط 

غلفا للخيول �لعربية وح�شل على 17. 91 نقطة .
و�نتزع �ملركز �لأول يف �لفئة �لثامنة “ ب “ للفحول بعمر �أربع �شنو�ت فما 
فوق �لفحل “ نرب��س غرناطة “ و�ململوك لأحمد ر��شد خلف �لعتيبة وح�شل 
 “ �لزبري  “ �شقر�ط  �لفحل  �لثاين  �ملركز  يف  وج��اء  نقطة   91  .  50 على 
و�ململوك ليو�شف عبد�هلل ف�شلي وح�شل على 50 .91 نقطة و�حتل �ملركز 

�لثالث �لفحل “ معجب عذبة “ و�ململوك ملحمد �أحمد عبد�للطيف �آل علي 
وح�شل على 33 . 91 نقطة .

وفاز باملركز �لأول يف �لفئة �لثامنة “ ج “ بعمر �أربع �شنو�ت فما فوق �لفحل 
“ ع .ج جنر�ن  “ و�ململوك ملربط �لطيار للخيول �لعربية وح�شل على 67 
. 91 نقطة وجاء باملركز �لثاين �لفحل “جنتلمان” و�ململوك لل�شيد عادل 
�ملركز  و�ح��ت��ل  نقطة   91  .  67 �مل��رزوق��ي وح�شل على  �أح��م��د  عمر حممد 
�لثالث �لفحل “ �أ .�س. جو�ل “ و�ململوك لل�شيد خلف �أحمد خلف �لعتيبة 

وح�شل على 17 . 91 نقطة.
ويف نهاية كل �شوط مت توزيع �جلو�ئز على �أ�شحاب �لفحول �لفائزة باملر�كز 

�لأوىل.
ومت تكرمي �أ�شحاب ومربي �خليول بجائزة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن 
�لت�شجيعية للمو�طنني  ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان 
مالك �خليول �لعربية و�مل�شاركة يف بطولت فئة �لفحول حيث فاز باجلائزة 
وفاز  ع��ل��ي  �آل  �أح��م��د  حم��م��د  �ل�شيد   - دره���م  �أل���ف   50 وقيمتها   - �لأوىل 
باجلائزة �لثانية - وقيمتها 30 �ألف درهم – مربط غلفا للخيول �لعربية 

وفاز باجلائزة �لثالثة - وقيمتها 25 �ألف درهم - خلف بن �أحمد �لعتيبة .
و�أ���ش��ف��رت نتائج �ل��ب��ط��ولت �ملختلفة ع��ن �ن��ت��ز�ع �مل��ه��رة “ �لأري����ام ع��ت��اب “ 
�لأريام  ل�شطبالت  و�ململوكة  �شنة  بعمر  �لفلو�ت  لفئة  �لذهبية  �لبطولة 
للخيول �لعربية وبلغت قيمة �جلائزة 50 �ألف درهم .. فيما ح�شلت �ملهرة 
على  وح�شلت  �لف�شية  على  �لهاجري  غامن  �لهو�جر” للدكتور  “ هاللة 
40 �ألف درهم ونالت �لربونزية �ملهرة “ �لأريام بروق “ ل�شطبالت �لأريام 

للخيول �لعربية وقيمتها 30 �ألف درهم .
و�نتزع �لبطولة �لذهبية لفئة �ملهر�ت - �ملهرة “ �أي يف برييل ر�ين  “ ملربط 
 “ �ملهرة  فيما ح�شلت  درهم  �ألف   80 �لعربية وقيمتها  للخيول  بن هميلة 
كوثر �ل�شيد “ ملربط ليو� للخيول �لعربية على �لبطولة �لف�شية وقيمتها 
حممد  غامن  “للدكتور  �لهو�جر  “ �ل��رمي  �ملهرة  وف��ازت  دره��م  �أل��ف   50

�لهاجري بالربونزية وقيمتها 40 �ألف درهم.

دبي  ملربط   “ �شينية  دي   “ �لفر�س   - لالأفر��س  �آلذهبية  �لبطولة  وحقق 
�لبطولة  على  ح�شل  فيما   .. دره��م  �أل��ف  مائة  وقيمتها  �لعربية  للخيول 
�لف�شية �لفر�س “ �لأريام �شكرية “ لإ�شطبالت �لأريام �لعربية وقيمتها 60 
�ألف درهم ونال �لبطولة �لربونزية �لفر�س “ دي �ينا�س” ملربط �جلو�هر 

للخيول �لعربية وقيمتها 50 �ألف درهم .
�أما بالن�شبة لبطولة �لأفالء فقد فاز بالبطولة �لذهبية �ملهر “ دي �شهري  “ 
ملربط دبي للخيول �لعربية وقيمتها 50 �ألف درهم فيما ح�شل على �لبطولة 
�لف�شية �ملهر “ �رجو�ن �لبد�ير “ لل�شيخ حممد بن �شعود �لقا�شمي وقيمتها 
40 �ألف درهم ونال �لبطولة �آلربونزية �ملهر “ ع ج عجبان “ لل�شيخ عبد�هلل 

بن ماجد �لقا�شمي وقيمتها 30 �ألف درهم.
و�نتزع �لبطولة �آلذهبية �لأمهار.. �ملهر “ دي نايل” لل�شيخ �شعيد بن مكتوم 
“ �لأريام  �ملهر  ن��ال  فيما   .. دره��م  �أل��ف   80 وقيمتها  مكتوم  �آل  ب��ن جمعة 
وقيمتها  �لف�شية  �لبطولة  �لعربية  للخيول  �لأري���ام  ل�شطبالت  �شكالن” 
50 �ألف درهم وفاز �ملهر “ برق �لب�شتان “ ملربط �جلو�هر للخيول �لعربية 

بالبطولة �لربونزية وقيمتها 40 �ألف درهم.
�أما �لبطولة �آلذهبية لفئة �لفحول فقد �نتزعها �لفحل “ �شلو�ن �لزبري “ 
ملربط غلفا للخيول �لعربية وقيمتها مئة �ألف درهم .. فيما فاز بالبطولة 
�لف�شية �لفحل “ عدو�ن �لزبري “ ملربط مهذب للخيول �لعربية وقيمتها 
60 �ألف درهم ونال �لربنزية �لفحل “ ع ج جنر�ن “ ملربط �لطيار للخيول 

�لعربية وح�شل على 50 �ألف درهم.
وح�شلت على جائزة �ملزرعة �لر�ئدة يف �لإم��ار�ت �إ�شطبالت �لأريام .. فيما 
ح�شل على جائزة جو�د �لإم��ار�ت �لر�ئد �جلو�د “ دي �شينية “ ملربط دبي 
للخيول �لعربية وفاز بجائزة �جلو�د �لفائز باأكرب عدد من �لنقاط و�ململوك 

ملو�طن �جلو�د “ عدو�ن �لزبري “ ملربط مهذب للخيول �لعربية?.
و�أ�شاد �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان بجهود وم�شاندة 
و�هتمام ودعم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
“حفظه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 

�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
لريا�شة  �لإم���ار�ت  حكام  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  و�أ�شحاب  �مل�شلحة 
لالهتمام  طبيعي  �متد�د  هي  �ملقدرة  �جلهود  هذه  �أن  موؤكد�ً   .. �لفرو�شية 
و�أبناء دولة  �لكبري �لتي جتده هذه �لريا�شة �لعربية �لأ�شيلة من �لقيادة 
�لريا�شة ومو�شوع �هتمام  �لفتية منارة يف هذه  �لإم��ار�ت مما جعل دولتنا 

وح�شور عاملي.
�لفرو�شية وجدت يف عجمان رعاية خا�شة ومتابعة  ريا�شة  �أن  �شموه  و�أك��د 
�ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  حثيثة 

�لأعلى حاكم عجمان .
و�إبد�عاً  ت��ط��ور�ً  �أك��ر  ع�شر  �لثامنة  دورت��ه��ا  تاأتي يف  �لبطولة  ه��ذه  وق���الإن 
وخا�شة �نها �شهدت مناف�شاتها حتكيما من قبل حمكمني خليجني من دول 
جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربي �لأمر �لذي يعزز من مكانتها �شمن 
�لريا�شية يف دول��ة �لإم���ار�ت ويجعلها من جهة  �لأح��د�ث و�لفعاليات  �أب��رز 

�أخرى ملتقى �شنوياً جامعاً ملمار�شي وع�شاق هذه �لريا�شة
و�أ�شاف �أن تنظيم هذ� �لنوع من ملناف�شات و�لبطولت �خلا�شة بجمال �خليل 
�أو �ل�شارقة مكن من جذب مالك جدد  �أبوظبي  �أو  �أو دبي  �شو�ء يف عجمان 
ومربي �خليول للدخول يف تلك �مل�شابقات و�لتناف�س وهذ� ما �شجع �ملو�طنني 

على �لهتمام باخليل كثري�.
وبالن�شبة لتقارب �لنتائج بني �خليول �مل�شاركة يف هذه �لدورة .. �أرجع �شموه 
ذلك �إىل عدة �أ�شباب �أبرزها تقارب �مل�شتوى من خالل �لهتمام �لكبري من 
�ملالك ومربي �خليل ودخول خيول جديدة يف �ملناف�شات و�لهتمام ب�شاللة 

�خليل �لعربية �لأ�شيلة.
وتقدم �شموه بجزيل �ل�شكر و�لتقدير لل�شركات و�ملوؤ�ش�شات و�لهيئات �لر�عية 
�ملنظمة على  �لفرو�شية بالدولة و�للجنة  و�لدو�ئر �ملحلية بعجمان و�أندية 
�لتظاهرة  ه��ذه  و�ن��ط��الق  �إجن���اح  �شاهم يف  م��ن  �مل��ب��ذول��ة وجميع  ج��ه��وده��ا 

�لريا�شية.

حميد النعيمي ي�شهد خت�م الن�شخة الـ 18 من بطولة عجم�ن جلم�ل اخليل العربي 2020

فاز �لالعب عادل خالد، من مدر�شة �لإمار�ت لل�شر�ع �لتابعة لنادي 
“بطل  بطولة  يف  تر�ث �لإمار�ت، باملركز �لأول لفئة “ليزر ريديل”، 
دبي،  زو�رق  ن��ادي  نظمها  �لتي  �لأوىل”،  �جلولة   - لل�شر�ع  �لإم���ار�ت 

ب�شاطئ جمري� يف دبي، يومي �جلمعة و�ل�شبت.
و�أ�شاد خليفة حا�شر �ملزروعي مدير مدر�شة �لإمار�ت لل�شر�ع، بالروح 
�لتناف�شية ملنت�شبي �ملدر�شة، موؤكد�ً �أن م�شاركة طالب �ملدر�شة يف مثل 
هذه �لبطولت تتيح لهم فر�شة �لحتكاك بالفرق و�كت�شاب �ملزيد من 

�إطار  يف  وذلك  �ملناف�شني،  م�شتويات  على  و�لتعرف  و�ملهار�ت  �خلربة 
�شقل مو�هب طالب �ملدر�شة وتاأهيلهم حل�شد �لبطولت، ومو��شلة 

�لتميز و�لريادة يف هذ� �ملجال.
�لإم���ار�ت  ت���ر�ث  ل��ن��ادي  �لتابعة  لل�شر�ع  �لإم����ار�ت  مدر�شة  �أن  ي��ذك��ر 
جت منذ �فتتاحها �لكثري من �أبطال �للعبة �لذين حققو� مر�كز  خرَّ
حمافظني  ودولياً،  و�إقليمياً  حملياً  م�شاركاتهم  خمتلف  يف  متقدمة 

على علو كعب �لدولة ومكانتها �لرفيعة يف �لريا�شات �لبحرية.

ن�دي تراث الإم�رات يحرز املركز الأول 
يف بطولة بطل الإم�رات لل�شراع

•• اأبوظبي -وام:

تتبنى �لإمار�ت حاليا م�شروعا و�عد� لتطوير كرة �لقدم لل�شالت، �شو�ء على 
بتو�شيع  �للعبة  ن�شر  م�شتوى  على  �أو  �مل�شتحدثة،  �ملحلية  �مل�شابقات  م�شتوى 
قاعدة �مل�شاركة، �أو ت�شكيل منتخبات قوية للمر�حل �ل�شنية �لنا�شئني و�ل�شباب 
�أو  م���رة،  لأول  لل�شالت  �ل��ق��دم  ك��رة  �شيد�ت  ملنتخب  ن���و�ة  وو���ش��ع  و�لأومل���ب���ي، 
تاأهيل �لكو�در �لتحكيمية و�لتدريبية و�لإد�رية، بالإ�شافة �إىل �لتو�جد بقوة 
على م�شتوى �ملنا�شب �لدولية، وحتقيق �لتحول �لرقمي “ �لديجيتال “ يف 

�لت�شجيل و�لتحكيم و�لقو�ئم.
�حتفال  متو�زية، مع  كلها يف خطوط  ت�شري  �لتي  كل هذه �جلهود  وتتو�كب 
10 �شنو�ت على ميالدها يف �لإم��ار�ت وت�شكيل جلنة خمت�شة  �للعبة مبرور 
لإد�ر�تها تتبع �حتاد كرة �لقدم، وكذلك مع �جتاه �لدولة ومبادر�ت قيادتها 
�لر�شيدة لال�شتعد�د للخم�شني، ومعدلت �لنمو و�لتطور �ملت�شارعة يف خمتلف 

قطاعات �لدولة.
ويقول �شعادة عبد �مللك جاين رئي�س �للجنة �لتنفيذية لكرة �لقدم لل�شالت 
�إنه وبعد ع�شر �شنو�ت على �لتاأ�شي�س، متر كرة �لقدم لل�شالت مبرحلة توهج 
من  �لأفقي”،  �لنت�شار  �أن يتم ت�شميتها بعملية”  يف �لوقت �لر�هن، وميكن 
مت�شمنة  �ل�شنية  �ملر�حل  و�إ�شافة  و�لبطولت،  �مل�شابقات  عدد  تكثيف  خالل 
عن  و�لبحث  �لكبار،  قاعدة  تو�شيع  عن  ف�شال  و�لأوملبي،  و�ل�شباب  �لنا�شئني 

وبهذه  �مل�شابقات،  وب��اق  �ل�شالت  دوري  يف  للم�شاركة  جديدة  �أن��دي��ة  �إ�شافة 
�شاحب  ك��اأ���س  بطولة  يف  �مل�شاركة  لالأندية  �لعني  ن��ادي  ف�شي�شاف  �ملنا�شبة 
�ل�شمو رئي�س �لدولة 2020، كما �أننا ن�شعى لإ�شافة نادي �لو�شل للم�شاركة 

يف �ملو�شم �لقادم.
و�أ�شاف : “ عدد �لأندية �مل�شاركة يف �لدوري حاليا 10، ونبذل جهود� كبرية 
للو�شول �إىل �لرقم 16، جنبا �إىل جنب مع تاأ�شي�س كرة �ل�شالت لل�شيد�ت، 
للتمويل  م��و�رد  �لبحث عن  للبطولت، مع  �لتنظيم  وحتقيق �لحرت�فية يف 
�لذ�تي، و�لنفتاح على �خلارج للم�شاركة يف �لبطولت من �أجل حتقيق �ملزيد 
من �لنمو و�ل�شعود يف �لت�شنيف �لقاري، حيث �شهدت �ل�شنو�ت �لأخرية �لتقدم 

يف �لت�شنيف ل� 6 مر�كز على �مل�شتوى �لآ�شيوي من �ملركز 27 �إىل 21«.
وتابع :” وقد جنحنا يف �لفرتة �لأخرية يف طرح ��شم �لإم��ار�ت بقوة �آ�شيويا 
ل�شت�شافة �لبطولت و �مل�شاركة يف كل �لت�شفيات و�لبطولت �لدولية، حتى 
من  لنا  �لبطولت  لإ�شناد  ت�شعى  �لتي  هي  حاليا  �لآ�شيوية  �للجنة  �أ�شبحت 
للكبار، وت�شفيات  �آ�شيا  �لإم��ار�ت ت�شفيات  ��شت�شافت  و�أخ��ري�  �أجل تنظيمها، 

�ملنتخبات �لأوملبية حتت 23 عاما، و�أقمنا �أخري� �أي�شا دورة للمدربني �مل�شتوى 
�لثاين، ودورة �أخرى للمدربني �مل�شتوى �لأول، ودورة حتكيم دولية جنحت يف 
تاأهيل 25 حكما �شابا جديد� ح�شلو� على رخ�شة �لتحكيم، ويديرون �ملباريات 

حاليا على م�شتوى م�شابقات �ل�شباب، كل هذ� يف �لعام �ملا�شي فقط«.
وقال: “ �للجنة �لتي �شبقتنا بذلت جهد� كبري� يف �لتاأ�شي�س، ونحن مل نبد�أ 
من �ل�شفر، لكننا نحاول ��شتثمار �ملعطيات �لإيجابية �حلالية، لتحقيق قيمة 
م�شافة، ميكن �أن ت�شاعد من ياأتي بعدنا لالرتقاء بهذه �للعبة، خ�شو�شا �أن 
قيادتنا �لر�شيدة تدفعنا للتخطيط للخم�شني عاما �ملقبلة، ونحن يف �للجنة 
�لتنفيذية هدفنا يف نهاية �خلم�شني �أن تكون �لإمار�ت متو�جدة على من�شات 
�لتتويج يف �أي بطولة ن�شارك بها على �أي م�شتوى �شو�ء كان �إقليميا �أو قاريا 
�أو�شح  �أو عامليا، وهذ� طموح م�شروع«. وعن �مل�شابقات �جلديدة �مل�شتحدثة.. 
�ل��دوري �لعام وكاأ�س  3 م�شابقات هي  “ منذ عامني كان لدينا فقط  جاين: 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة وكاأ�س �ل�شوبر، و�لآن �أ�شبح لدينا 8 م�شابقات، 
�ل�شباب،  ودوري  �لحت����اد،  ك��اأ���س  ه��ي  ج��دي��دة  ب��ط��ولت   5 ��شتحدثنا  ح��ي��ث 

مت  فريق  وهناك  للجامعات،  و�أخ��رى  لالأكادمييات  بطولة  و  �ل�شباب،  وكاأ�س 
لل�شالت  �لقدم  لكرة  بال�شارقة  �مل��ر�أة  ريا�شة  موؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  جتهيزه 
لل�شيد�ت، ليكون نو�ة للمنتخب«. وعن �لعو�مل �مل�شاعدة �لتي ميكن �أن ت�شهم 
بالن�شبة لنا هو تبني  “ �أه��م عامل   : .. ذك��ر  �لقدم لل�شالت  ك��رة  يف تطوير 
�أندية �ملحرتفني لكرة �لقدم لل�شالت، مبعنى �أن كل نادي م�شارك يف دوري 
�ملحرتفني �أو دوري �لدرجة �لأوىل يجب �أن يكون لديه فريق مو�زي ي�شارك 
يف كرة �ل�شالت، لأن كرة �ل�شالت هي لعبة �ملهار�ت �لفنية و�لأد�ء �لر�شيق، 
�لعالية  �ملهار�ت  �أ�شحاب  من  لعبني  لكت�شاف  منجما  تكون  �أن  لها  وميكن 
�أبرز �لأولويات  �لكرة بدوري �ملحرتفني و�ملنتخبات �لوطنية”. وحول  لفرق 
در�س  من  �لكثري  “تعلمنا  ق��ال:   .. �خلارجية  �مل�شاركات  م�شتوى  على  حاليا 
ب�شبب  للنهائيات  �لتاأهل  من  نتمكن  مل  لأننا  �لأخ��رية،  �لآ�شيوية  �لت�شفيات 
هدف و�حد، برغم �أننا منتخب متطور، وبناء عليه فاإن �لت�شفيات �لآ�شيوية 
�لإمار�ت  �أن  يعلمون  �أولوياتنا حاليا لأن �جلميع  ر�أ���س  �ملقبل هي على  �لعام 
فاإننا  �لأندية  م�شتوى  وعلى  �لنهائيات.  يف  بقوة  متو�جدة  تكون  �أن  ت�شتحق 
يف نهاية �ل�شهر �جلاري لدينا بطولة دولية ودية لأندية �ل�شارقة وعددها 6 
م�شر  وجمهورية  و�شلوفاكيا  �ملجر  من  �أخ��رى  �أندية  فيها  و�شت�شارك  �أندية، 
�لعربية، كما �أن نادي �شباب �لأهلي دبي �شي�شت�شيف بطولة �لأندية �لآ�شيوية 
يف �شهر �أغ�شط�س �ملقبل، و�شن�شع كل �إمكانات �للجنة حتت ت�شرف نادي �شباب 

�لأهلي، لأن هذه �لبطولة تقام لأول مرة يف �لإمار�ت«.

�شباب الأهلي دبي ي�شت�شيف بطولة اآ�شيا لالأندية اأغ�شط�س املقبل لأول مرة 

كرة ال�ش�لت الإم�راتية تدخل »الع�شرية اجلديدة« ب��شتحداث 5 م�ش�بق�ت متنوعة
• عبد امللك جاين: ان�شمام العني لكاأ�س رئي�س الدولة مك�شب كبري والو�شل يف الطريق 

• التواجد على املن�شات الآ�شيوية والعاملية اأبرز الأولويات يف ت�شور »ال�شتعداد للخم�شني«

مواهب اأبوظبي على رادار ك�ش�يف لليغ� يف من�شة اأبط�ل »دو«

نه�ئي ك�أ�س اخلليج العربي على 
ا�شت�د زعبيل اجلمعة املقبل

•• دبي-وام:

قررت “ ر�بطة �ملحرتفني “ �إقامة مبار�ة نهائي كاأ�س �خلليج 
دب��ي، يف  �لأهلي  �شباب  و  �لن�شر  �شتجمع فريقي  �لتي  �لعربي 
بنادي  زعبيل  ��شتاد  على  �ملقبل  �جلمعة  م�شاء  م��ن  �لثامنة 

�لو�شل باإمارة دبي .
كانت ركالت �جلز�ء �لرتجيحية قد ح�شمت تاأهل �شباب �لأهلي 
يف  �أقيم  �ل��ذي  �لعربي  �خلليج  كاأ�س  نهائي  ن�شف  يف  و�لن�شر 

�لعا�شر من يناير �جلاري �أمام كل من �جلزيرة و�لعني.
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة _ مليحة- الفجر

من  �ل��ن��ادي  لعبو  حققه  مبا  �لريا�شي  مليحة  ن��ادي  �إد�رة  جمل�س  �أ���ش��اد 
م�شاركات متميزة خالل �ملو�شم �لريا�شي 2019-2020 يف كافة �لفرق 

�لريا�شية وهناأ فريق �ليد على �إجناز�ته وفريق �ل�شباحة .
جاء ذلك خالل �جتماع جمل�س �لإد�رة �لذي عقد م�شاء �أم�س مبقر �لنادي 
يف منطقة مليحه برئا�شة حممد �شلطان �خلا�شوين رئي�س جمل�س �لإد�رة 
جمل�س  رئي�س  نائب  �لكتبي  �خلا�شوين  �شعيد  �شامل  �هلل  عبد  وح�شره 
�ل�شر  �أم��ني  �لكتبي  �مل��ايل و خليفة حميد متيم �خلا�شوين  �ملدير  �لإد�رة 
�لعام رئي�س جلنة �لتخطيط �ل�شرت�تيجي و �لتميز �ملوؤ�ش�شي و�شامل ر��شد 
حميد ر��شد �لكتبي رئي�س جلنة �لألعاب �لفردية و رعاية �ملوهوبني و عبد 
�ملر�حل  و  �لقدم  ك��رة  قطاع  جلنة  رئي�س  �لقايدي  علي  حممد  ر��شد  �هلل 
�لت�شويق  جلنة  رئي�س  �لكتبي  جر�س  بن  خلفان  �شامل  �هلل  وعبد  �ل�شنية 
و �ل���ش��ت��ث��م��ار وحم��م��د ع��و���س ع��ل��ي �شعيد �لكتبي رئ��ي�����س جل��ن��ة �لإع���الم 
�لألعاب  جلنة  رئي�س  �لكتبي  خ�شوين  �شعيد  مهري  وه���ادي  �لت�����ش��ال  و 
�لثقافية  �للجنة  رئي�س  �لكتبي  بالعجيد  �شعيد علي  �هلل  �جلماعية وعبد 

و �خلدمة �ملجتمعية .
ويف بد�ية �لجتماع �أثنى حممد �شلطان �خلا�شوين على جهود �لالعبني 
و�لثقافية  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  وك��ذل��ك يف  �ل��ن��ادي  ف���رق  يف خمتلف 
مع  تتكامل  و�ل��ت��ي  �ل��ن��ادي  يف  �ملبذولة  باجلهود  �أ���ش��اد  حيث  و�لتطوعية  
جهود �أندية �لإمارة �لبا�شمة يف �حت�شان �لالعبني و�مل�شاركة يف �لفعاليات 
و�لبطولت  لفتاً �إىل �أن جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي يقف مع نادي مليحه 

من �أجل حتقيق �لإجن��از�ت و�لبطولت من و�قع �لدعم �لكبري للريا�شة 
حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قبل  من  و�لريا�شيني 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة مما يعد د�فعاً لالأندية لبذل 
�ملزيد من �جلهود خا�شة بعد حتقيق نادي مليحة للعديد من �لإجناز�ت.

جمل�س  لرئي�س  و�لتقدير  بال�شكر  مليحه  ن��ادي  با�شم  �خلا�شوين  وتقدم 
فعاليات  لكافة  �لد�ئمة  �ملتابعة  على  �لعام  ولالأمني  �لريا�شي  �ل�شارقة 
وفرق �لنادي وهو ما يوؤكد حر�س جمل�س �ل�شارقة �لريا�شي على �ملتابعة 
�إيجابياً  �أث��ر�ً  ي�شكل  مليحه مما  ن��ادي  �شمنها  ومن  �لأندية  مع  �مل�شتمرة 
للنادي لتحقيق �لطموحات يف �ملرحلة �ملقبلة يف كل �لبطولت �لتي ي�شارك 

فيها �لنادي.
وتناول جمل�س �لإد�رة خالل �جتماع متابعة فرق �لنادي يف كافة �لريا�شات 
و�لألعاب �جلماعية و�لفردية عالوة على �لنتائج �لتي حتققت منذ بد�ية 
�ملو�شم و�شول �إىل �مل�شاركات حتى نهاية �ملو�شم و�أليات دعم �ملوهوبني يف 

�لنادي .
وك��ث��ف �لج��ت��م��اع م��ن ت��اأك��ي��ده ع��ل��ى �له��ت��م��ام ب��ك��اف��ة �لأن�����ش��ط��ة �لثقافية 
�لد�عمة  �لفرق  وتاأ�شي�س  �لنادي  با�شم  �لتطوعية  و�مل�شاركات  و�ملجتمعية 

لتلك �لأن�شطة .
و�أكد �لنادي يف نهاية �لجتماع على دوره �شمن منظومة عمل �أندية �إمارة 
يف  للم�شاركة  �ملنطقة  لأبناء  �ملجال  وفتح  �لالعبني  تاأهيل  على  �ل�شارقة 
�لهتمام  �لريا�شية مع  �لتدريبية  وتلقي �حل�ش�س  و�لأن�شطة  �لفعاليات 
بالأن�شطة �لثقافية و�لجتماعية و�لقيام بدور فاعل يف هذ� �ملجال بجانب 

�لن�شاط �لتطوعي .

•• راأ�س اخليمة-الفجر

�أعلن نادي ر�أ�س �خليمة لأ�شحاب �لهمم تعاقده مع �ملدرب �لتون�شي �أنور 
لرفع  �لر�مية  جهوده  �شمن  �حل��ايل  �ملو�شم  نهاية  حتى  زغ��اب  ب�شري  بن 
��شرت�تيجية  �شمن  �ملن�شود  �لتطور  وحتقيق  و�لالعبات  �لالعبني  قدر�ت 
بالو�شول  �لتحدي  و�لبطولت ومو�جهة  �لألقاب  �ملناف�شة على  �لنادي يف 
�لدولة،  وخ��ارج  د�خ��ل  و�لبطولت  �مل�شابقات  جميع  يف  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز  �إىل 
�ل�شحي،  ووف��اء  �لنادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ملفتول،  �شامل  بح�شور  وذل��ك 
نائبة رئي�س جمل�س �لإد�رة وحممد عبد�هلل �أرحمه، رئي�س �للجنة �لفنية، 

ف�شاًل عن ع�شوي جمل�س �لإد�رة حممد غنيم وحممد �لنقبي.
وميلك �ملدرب �جلديد خربة ميد�نية ممتازة من خالل عمله يف �ملنتخبات 
�شنو�ت،  خلم�س  �لكويتي  و�ملنتخب  �شنو�ت   10 نحو  �ملختلفة  �لتون�شية 
عاملية  بطولت   4 يف  دربها  �لتي  �ملنتخبات  مع  �ل��ب��ارزة  نتائجه  �إىل جانب 
و�ل��دور�ت �لبارملبية، ف�شاًل عن خربته �جليدة مع منتخب تون�س لألعاب 

�لقوى.
�لإ�شافة  متثل  باأنها  �جلديد  �مل��درب  مع  �لتعاقد  خطوة  �ملفتول  وو�شف 
�لقوية �لتي يرجوها �لنادي يف �ملو��شم �ملقبلة مع تعاظم �لتطلعات بتخطي 
�لتحدي �لذي ينتظرهم يف �ملنا�شبات �لريا�شية �ملختلفة و�لرغبة يف تعزيز 

�أ�شحاب �لهمم �نطالقاً من روؤية �لنادي �ل�شاعي جلذب �ملزيد من  كفاءة 
�لالعبني و�لالعبات يف �لفرتة �ملقبلة على م�شتوى �إمارة ر�أ�س �خليمة.

و�أ����ش���اف: ���ش��ع��د�ء ب��ه��ذه �خل��ط��وة ون��ب��ح��ث ع��ن �أف�����ش��ل �ل��ظ��روف لتحقيق 
�لأه��د�ف �ملقررة رغم �لظروف �لتي تو�جه �لنادي ب�شبب غياب �ل�شركات 
�ل�شورة  �إظ��ه��ار  ون��ح��اول  �ملختلفة  و�أن�شطته  للنادي  �لر�عية  و�ملوؤ�ش�شات 
�مل�شرفة من خالل �حلر�س على �مل�شاركة يف جميع �مل�شابقات �ملحلية، كما 
نتطلع من خالل تطوير �ملو�هب �إىل �لبحث عن �لنتائج �لتي تعزز �ملكا�شب 

�ملهمة للنادي بعد نحو 3 مو��شم من �إ�شهار �لنادي«.
و�أ�شار �ملفتول �إىل �أن �لجتماع �لأول مع �ملدرب �جلديد كان �إيجابياً وذلك 
ملناف�شة خطة �لعمل خالل �ملرحلة �ملقبلة من خالل �إعد�د �لعنا�شر �لقادرة 
على مو�جهة �لتحدي �لذي ينتظر �لنادي و�لرتكيز على جميع �جلو�نب 
�لتي توؤدي �إىل تاأكيد �لتطور �لكبري �لذي حققه �لنادي يف �لفرتة �ملا�شية 

على �شعيد �مل�شاركات �ملختلفة.
�أن���ور ب��ن ب�شري ع��ن تقديره لثقة ن���ادي ر�أ����س �خليمة  �مل���درب  ب���دوره ع��رب 
�إنه  وق��ال  �حل���ايل،  �ملو�شم  خ��الل  بجهوده  �ل�شتعانة  يف  �لهمم  لأ���ش��ح��اب 
طموح  تلبي  �ل��ت��ي  �لإجن����از�ت  �إىل  للو�شول  ميلك  م��ا  ك��ل  لتقدمي  ي�شعى 
�ملختلفة  �ل�شتحقاقات  يف  �جليدة  �مل��ر�ك��ز  ح�شد  فر�شة  ومتنحه  �ل��ن��ادي 

حملياً وخارجياً.

جمل�س اإدارة ن�دي مليحة يعقد اجتم�عه برئ��شة اخل��شوين ويوؤكد دعمه 
و��شعة لك�فة املوهوبني وللفرق الري��شية والأن�شطة الثق�فية والجتم�عية م�شاحة  �لأح���د  �أم�����س  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة   �ل�شحافية  �ل��ت��ق��اري��ر  �أف����ردت 

�ل�شابق  جنمه  ت�شايف،  م��ع  بر�شلونة  ن��ادي  تعاقد  �حتمال  ع��ن  للحديث 
للحلول على ر�أ�س �لإد�رة �لفنية بدل من �رن�شتو فالفريدي.

وكرر ت�شايف �ن تدريب بطل �لدوري �لإ�شباين يف �ملو�شمني �ملا�شيني هو 
“حلم” له، موؤكد� �نه �لتقى م�شوؤولني يف �لنادي، ور�ف�شا يف �لوقت عينه 
لنادييه  �ح��رت�م��ه  �عتربه  مما  �نطالقا  �ملو�شوع  �شيء” عن  “�أي  ق��ول 

�حلايل و�ل�شابق وفالفريدي.
�لآونة  نتائج خميبة يف  بعد  متز�يدة  �لأخ��ري �شغوطا  ويو�جه 

�أتليتكو  �أم��ام  �لأ�شبوع  2-3 هذ�  �أبرزها �خل�شارة  �لأخ��رية، 
�ملقامة  �لإ�شبانية  �ل�شوبر  �لكاأ�س  نهائي  مدريد يف ن�شف 

�لكاتالوين  �ل���ن���ادي  ك����ان  م���ب���ار�ة  يف  �ل�����ش��ع��ودي��ة،  يف 
متقدما خاللها بنتيجة 2-1 حتى �لدقائق �لع�شر 

�لأخرية.
ديبورتيفو”  “موندو  ���ش��ح��ي��ف��ة  وك�����ش��ف��ت 

�لريا�شي  �مل���دي���ر  �ن  �لأح������د  �ل��ك��ات��ال��ون��ي��ة 
و�ملدير  �أب���ي���د�ل  �إري����ك  �لفرن�شي  لرب�شلونة 

جمدد�  ت�شايف  �لتقيا  غ��ر�و  �أو�شكار  �لتنفيذي 
ليل �ل�شبت �إثر قيادته �ل�شد للفوز على �لريان 

4-1 وبلوغ نهائي م�شابقة كاأ�س قطر ملالقاة �لدحيل، 
بعد لقاء �أول بني �لطرفني �جلمعة.

تويل  �ل�شابق  �لنجم  على  عر�شا  �مل�شوؤولني  �ن  �ل�شحيفة  و�أف����ادت 
ي��ز�ل هو يف�شل �لنتظار  �لإ���ش��ر�ف على �لفريق ب�شكل ف��وري، بينما ل 

لنهاية �ملو�شم.
�ل�شيف، وهذه هي  “ت�شايف يف�شل �حل�شور �ىل كامب نو يف  و�أو�شحت 
�لتعاقد معه  �ملفاو�شات تبقى مفتوحة، و�حتمال  �أو�شلها  �لتي  �لر�شالة 

ب�شكل فوري مل يتم ��شتبعاده بعد«.
و�أ�شارت �لتقارير �ىل �ن ت�شايف يرغب يف �إنهاء �ملو�شم مع فريقه �حلايل، 
�أي�شا م�شوؤولية كبرية بحجم تدريب بر�شلونة يف منت�شف  و�أل يتحمل 
مع  حم��م��وم  ب�شكل  يتناف�س  �ل���ذي  للفريق  ح��رج��ة  حلظة  ويف  �مل��و���ش��م، 
غرميه ريال مدريد يف �شد�رة ترتيب �لدوري �لإ�شباين، وي�شتعد خلو�س 
�لإيطايل  نابويل  �أوروب��ا �شد  �أبطال  دوري  مل�شابقة  �لنهائي  ثمن  �ل��دور 

�ل�شهر �ملقبل.
�ن قر�ر ت�شايف يرتبط بديناميات د�خلية يف  �لتقارير  �أب��رزت بع�س  كما 
جو�شيب  �لنادي  رئي�س  عهد  �نتهاء  قرب  جلهة  ل�شيما  بر�شلونة،  �إد�رة 

ماريا بارتوميو و�لنتخابات �ملقررة لختيار خلف له يف �لعام 2021.
�أحد  �أق��رب �ىل فيكتور فونت،  ت�شايف هو  �ن  �لتقارير  و�أو�شحت بع�س 
�لرئي�س  م��ن  �مل��ق��ب��ل،  �ل��ع��ام  ب��ارت��وم��ي��و  خل��الف��ة  �ملحتملني  �ملر�شحني 

�حلايل.
“يف و�شع  “�إل بايي�س” �أن �لنجم �ل�شابق يجد نف�شه  وكتبت �شحيفة 

يف  مقررة  و�نتخابات  �شعيفة  �إد�رة  جناح  حتت  �شيكون  و�ف��ق،  �ذ�  �شعب 
رف�س، قد يو�جه �نتقاد�ت لرف�شه �لعودة �ىل بيته«. �ذ�  لكن   .2021

مع  ذل��ك  ب��د�أ  �ذ  �ل��ت��دري��ب،  على �شعيد  ت�شايف بخربة حم���دودة  ويتمتع 
�لقدم كالعب  كرة  �عتز�ل مز�ولة  �أعلن  بعدما   2019 �ل�شد يف �شيف 

يف �شفوفه.
قبل  ن�شاأ،  حيث  �لكاتالوين  �لنادي  مع  م�شريته  غالبية  ت�شايف  و�أم�شى 

�لن�شمام �ىل �ل�شد يف 2015.
و�أحرز ت�شايف مع بر�شلونة �شل�شلة من �لألقاب �أبرزها دوري �أبطال 
�أوروب��ا �أرب��ع م��ر�ت، و�ل��دوري �لإ�شباين 
ثماين م��ر�ت. كما كان جنم خط 
جيل  �شمن  �ل�شابق  �ل��و���ش��ط 
ذهبي لكرة �لقدم �لإ�شبانية، 
�ملنتخب  �إح������ر�ز  يف  و���ش��اه��م 
لقب مونديال 2010 وكاأ�س 

�أوروبا 2008 و2012.

ت�ش�يف مدربً� حمتماًل لرب�شلونة يف ال�شيف

•• الفجرية -وام:

�ل�����ش��رق��ي ويل عهد  ب��ن حم��م��د  ب��ن ح��م��د  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  �شمو  ��شتقبل 
ق��ارب و�دي حام وقارب  ، يف مكتبه بالديو�ن �لأم��ريي، فريقي  �لفجرية 
�لثاين  �ل�شوطني  يف  �لأول  �مل��رك��ز  على  ح�شال  �ل��ل��ذي��ن  �ل�شيجي  و�دي 
�لذي نظمه  40 قدماً  �أبوظبي لقو�رب �لتجديف فئة  و�لثالث يف �شباق 

نادي تر�ث �لإمار�ت.
وهناأ �شمو ويل عهد �لفجرية �لفائزين بنيلهم �ملر�كز �لأوىل يف �ل�شباق 
، م�شيد�ً بامل�شتوى �لرفيع �لذي ظهر به �لفريقان ومناف�شتهما �لد�ئمة 

على �ملر�كز �ملتقدمة يف �لبطولت �لدولية و�ملحلية.
�ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  دع��م  على  �شموه  و�أك���د 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �لفجرية ملعظم �لريا�شات �لبحرية يف �لإمارة 

، مثنياً على �جلهود �لتي يبذلها فريقا و�دي حام وو�دي �ل�شيجي لتحقيق 
�لريادة يف مثل هذه �لريا�شات �لبحرية للتجديف.

�ل�شكر  �ل�شيجي  و�دي  وق����ارب  ح���ام  و�دي  ق���ارب  ف��ري��ق��ي  �أع�����ش��اء  وق���دم 
و�لتقدير �إىل �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ويل عهد 
قو�رب  فرق  ثقة  وتعزيز  �لبحرية،  للريا�شات  �لد�ئم  لدعمه   ، �لفجرية 
�ملر�كز �لأوىل ونيل �جلو�ئز يف خمتلف  �ملناف�شة على  �إم��ارة �لفجرية يف 

�ملناف�شات .
حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  ملكيته  تعود  ح��ام  و�دي  ق��ارب  �أن  يذكر 
و�دي  وق��ارب   ، �لفجرية  �لأعلى حاكم  �ملجل�س  �ل�شرقي ع�شو  بن حممد 
�ل�شيجي تعود ملكيته �إىل �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي 

ويل عهد �لفجرية .
ح�شر �للقاء �شعادة �شامل �لزحمي مدير مكتب ويل عهد �إمارة �لفجرية.

ويل عهد الفجرية ي�شتقبل فريقي 
ق�ربي وادي ح�م ووادي ال�شيجي

•• دبي-الفجر

�لإد�رة  ملجل�س  �لثالث  �ل��دوري  �لجتماع  �لإمار�تية  �ملحرتفني  ر�بطة  عقدت 
تر�أ�س  دبي.  باإمارة  �جل��اري  يناير   11 �ملو�فق  �ل�شبت  �لأول  �أم�س  وذلك م�شاء 
�لجتماع عبد�هلل نا�شر �جلنيبي رئي�س جمل�س �إد�رة �لر�بطة، وح�شره يو�شف 
عبد�حلميد  �حلمادي،  �لبحري  �أحمد  حممد  �لرئي�س،  نائب  �خل��وري  حممد 
�مل�شتكي �أع�شاء جمل�س �لإد�رة، وليد �حلو�شني �ملدير �لتنفيذي ود. خالد حممد 

عبد�هلل م�شت�شار تطوير �لأعمال.

�فتتح �لجتماع باعتماد حم�شر �لجتماع �ل�شابق وتقرير �لإجناز، تلته مناق�شة 
جدول �أعمال �جلمعية �لعمومية �لتي �أقيمت م�شاء �أم�س12 يناير �جلاري.

�ملبادر�ت  م�شتجد�ت  على  �لإمار�تية  �ملحرتفني  ر�بطة  �إد�رة  �طلع جمل�س  كما 
�إد�رة  تقرير  خالل  من  �لتطويرية  �مل�شاريع  ثم  �لرعاة،  ون�شاطات  �لت�شويقية 

تر�خي�س �لأندية.
نظام  مثل  �مل�شابقات  تطوير  م��ب��ادر�ت  ع��ن  تقرير  بعر�س  �لجتماع  وتو��شل 
�ملالية  �مل�شتجد�ت  على  ب��الط��الع  �لج��ت��م��اع  و�ختتم  �لإل��ك��رتون��ي��ة.  �جل��دول��ة 

�خلا�شة بالر�بطة و�لنظام �ملايل �لإلكرتوين.

رابطة املحرتفني الإم�راتية تعقد 
اجتم�عه� الدوري الث�لث

ن�دي راأ�س اخليمة لأ�شح�ب الهمم يتع�قد مع املدرب التون�شي اأنور بن ب�شري زغ�ب



ي�شتعيد ب�شره مبعجزة بعدم� فقده ب�ل�شرط�ن
��شتعادة ب�شره،  7 �شنو�ت من  �لعمر  متكن طفل هندي يبلغ من 
نزيف حاد يف  ت�شببت يف  �ل�شرطان  ن��ادرة من  بحالة  �إ�شابته  بعد 
�أع��و�م فقط، عندما ت�شبب   4 عينيه.  وك��ان �شاجار دورج��ي بعمر 
�شرطان �لدم يف مرحلة �لطفولة يف ت�شخم عينيه، ونزيف �لدماء 

منهما وخروجهما من مكانهما.
�آ�شام يف �شمال  و�كت�شف ق�شة �لطفل هيمانتا بي�شو�، حاكم ولية 
�شرق �لهند حيث تعي�س �لأ�شرة، وقدم له �مل�شاعدة لي�شافر 1800 
�لكيميائي  �لعالج  على  للح�شول  �جلنوب،  يف  بنغالور  �إىل  مياًل 

بهدف �لتغلب على �شرطان �لدم.
�أن  بعد  عاماً(  �شيفا )44  نيثا  �لربيطانية  �مل�شرفية  تدخلت  كما 
�لعملية  تكلفة  ودف��ع��ت  �لإع���الم،  و�شائل  م��ن  ق�شته  على  �طلعت 

�حلا�شمة �لتي �أعادت �لب�شر للطفل.
بوليوود  و�أف��الم  و�ملو�شيقى  �لكريكيت  �لذي يحب  �شاجار  و�أ�شبح 
�لآن خالياً من �ل�شرطان، وميكنه �أن يرى من عني و�حدة، ويتطلع 

�إىل �للتحاق باملدر�شة للمرة �لأوىل.
�أنحاء �لعامل  �إىل �لأ�شخا�س �لذين دعموه من جميع  ويف ر�شالة 
، عيناي  للجميع  �شكر�ً  "مرحباً،  �شاجار  قال  طو�ل فرتة عالجه 
ل توؤملاين �لآن. �أحبكم". وت�شعر نيثا �ملقيمة يف لندن، و�لتي دفعت 
تكلفة جر�حة زرع �لقرنية يف �لعني بقيمة 3500 جنيه ��شرتليني 
بال�شرور  للطفل  �مل���ايل  دعمها  ت��و����ش��ل  و�ل��ت��ي  دولر(،   4500(
ل�شفائه �ملذهل. وقالت يف حديث ل�شحيفة ديلي ميل �لربيطانية 
علمت لأول مرة بق�شة �شاجار كان يعاين من �أمل فظيع  "عندما 
وكاد ميوت من �ل�شرطان، �أما �لآن فقد بات طفاًل �شغري�ً �شعيد�ً 

يتطلع للذهاب �إىل �ملدر�شة".

الن�ر تلتهم دار م�شنني 
نقلت هيئة �لإذ�عة و�لتلفزيون �لكرو�تية )�ت�س.�آر.تي( �لر�شمية 
�ندلع  لقو� حتفهم، عندما  �أ�شخا�س  �إن عدة  قولها  �ل�شرطة  عن 

حريق يف د�ر م�شنني بكرو�تيا.
منطقة  يف  للم�شنني،  �و�يزي�س"  "جرين  د�ر  يف  �حل��ري��ق  وك���ان 
40 كيلومرت� �شمال زغرب، قد �ندلع  بعد  "�ندر��شيفات�س" على 

يف �ل�شاعة �خلام�شة �شباحا .
�لأنقا�س  �لإط��ف��اء لتربيد  رج���ال  ��شطر  �حل��ري��ق،  �إخ��م��اد  وب��ع��د 
من  �ملحققون  يتمكن  �أن  قبل  �شاعة  م��ن  لأك���ر  ب��امل��اء  �مل�شتعلة 
�لقتلى  ح�شيلة  �شاتا" �ليومية   24" �شحيفة  وح��ددت  �ل��دخ��ول. 

ب�شتة، نقال عن م�شادر.
وو�شل رئي�س �لوزر�ء، �أندريه بلينكوفيت�س �إىل �ملوقع يف �ل�شباح.

ولدة ن�درة لربك�ن 
�لتقط علماء �شل�شلة من �أ�شو�ت �لهمهمة "�لزلز�لية" يف مناطق 
مبيالد  عالقة  لها  �أن  ليجدو�  وتعقبوها  �ل��ع��امل،  من  خمتلفة 
تف�شري  �إىل  �لعلماء  تو�شل  وبذلك  �لبحر،  �شطح  حتت  بركان 
للغمو�س �لذي حرّي "�ملجتمع �لعلمي �لأكادميي" طو�ل �شهور.

من  �أك���ر  م��ن  �شل�شلة  ت�شجيل  مت   ،2018 ن��وف��م��رب   11 ف��ف��ي 
بالقرب  دقيقة،   40 م��دى  على  ��شتمرت  "نب�شة" غريبة   400
�ملحيط  �شاطئ جزيرة مايوت بني مدغ�شقر وموزمبيق يف  من 
�لهندي. ورغم �أن �أحد� مل ي�شعر بهذه �لنب�شات �أو �لهتز�ز�ت، 
فقد زرع �لعلماء جم�شات يف �لعديد من دول �شرق �أفريقيا، قبل 
مثل  �لعامل  من  خمتلفة  مو�قع  "�لنب�شات" يف  ه��ذه  تتكرر  �أن 
�ألف كيلومرت، يف   18 ت�شيلي وه��او�ي وكند�، وعلى بعد حو�يل 

نيوزيلند�.
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ملي�ردير يبحث عن حبيبة اإىل القمر 
برنامج  مو�شوع  �لقمر  حول  رحلة  يف  تر�فقه  حبيبة  عن  مايز�و�  يو�شاكو  �لياباين  �مللياردير  بحث  رحلة  �شتكون 

وثائقي جديد يف �أحدث مغامرة مثرية يقدم عليها رجل �لأعمال.
ودعا مايز�و� �لبالغ من �لعمر 44 عاما �لعزباو�ت ممن جتاوزن �لع�شرين من �لعمر لالن�شمام �إىل �لربنامج �لذي 
�شتعر�شه خدمة )�أبيما تي.يف( للبث. كان مايز�و� قد باع موقع زوزو �لإلكرتوين لبيع �لأزي��اء بالتجزئة ل�شركة 
�لوحدة  م�شاعر  تدفق  "مع  للربنامج  �لن�شمام  ي�شتقبل طلبات  �إلكرتوين  وكتب على موقع  ج��روب.  �شوفتبانك 

و�لفر�غ علي، هناك �شيء و�حد �أفكر فيه: �أن �أ�شتمر يف حب �مر�أة و�حدة".
و�أ�شاف "�أريد �أن �أعر على �شريكة حياة. ومع �شريكة �حلياة �مل�شتقبلية هذه، �أود �أن �أ�شرخ معرب� عن �حلب ود�عيا 
لل�شالم �لعاملي من �لف�شاء �خلارجي". ومن �ملقرر �أن يذهب مايز�و� يف رحلته حول �لقمر عام 2023 لي�شري بذلك 

�أول م�شافر يف رحلة خا�شة تابعة ل�شركة �شبي�س �إك�س �لتي ميلكها �إيلون ما�شك.
وقال مايز�و� �لذي �نف�شل يف �لآونة �لأخرية عن حبيبته �ملمثلة �أيامي جوريكي )27 عاما( �إنه يعتزم ��شطحاب 

فنانني معه حتى تكون �لتجربة، �لتي �أطلق عليها ��شم )دير مون(، م�شدر �إلهام لهم.
و�شيعر�س �لربنامج �لوثائقي �لذي �شيكون بعنو�ن )فول مون لفرز( على خدمة �أبيما تي.يف وي�شتهدف جمهور� 
من �ل�شبان �لعازفني عن �لتلفزيون. ويقول موقع تلقي طلبات �لن�شمام للربنامج �إنه ينبغي للر�غبات يف �مل�شاركة 

�أن يكن "مهتمات بالذهاب �إىل �لف�شاء وقادر�ت على �مل�شاركة يف �لإعد�د له" و�أن "ياأملن يف �ل�شالم �لعاملي".
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وات�ش�ب يتوقف عن العمل يف ماليني الهواتف  
�أفاد تقرير ن�شرته �شحيفة "�إندبندنت" �لربيطانية، باأن تطبيق "و�ت�شاب" 
بنظامي  �لعاملة  �لذكية،  �لهو�تف  م��ن  �مل��الي��ني  يف  �لعمل  ع��ن  �شيتوقف 
�ل�شهري  �لفوري  �لرت��شل  "�آندرويد" وiOS. ولن يعمل تطبيق  �لت�شغيل 
مع �لهو�تف �لتي تعمل باإ�شد�ر�ت قدمية من �آندرويد وiOS، �بتد�ًء من 
فرب�ير �لقادم، وذلك نظر� لإجر�ء حتديث مهم على "و�ت�شاب" مع نهاية 
�ل�شهر �جلاري. و�إىل جانب جمموعة كبرية من �لهو�تف �لعاملة بنظامي 
ت�شغيل  ميزة  �لآن  منذ  خ�شرت  �آندرويد وiOS، فاإن �أجهزة "ويندوز" قد 
�لعمل  "و�ت�شاب" �شيتوقف عن  �لتطبيق. وبالن�شبة لهو�تف "�آيفون"، فاإن 
يف �أي جهاز يدعم �لإ�شد�ر 8 من iOS، �إل �أن عدد� من �لهو�تف قادر على 
�لتحديث لالإ�شد�ر 9 من نظام �لت�شغيل للتمتع بخدمات �لتطبيق، وهي 

�آيفون 6، و6 بل�س، و5 �شي، و�آيفون 5، و4 �إ�س.
على  ق��ادرة  تكون  لن  فاإنها  �لأق���دم،  و�لإ���ش��د�ر�ت   4 باآيفون  يتعلق  وفيما 

�لتحديث، و�شتخ�شر دعم "و�ت�شاب".
"و�ت�شاب"  توقف  ف��اإن  "�آندرويد"،  �لت�شغيل  بنظام  �لعاملة  �لهو�تف  �أم��ا 
�شنة  ط��رح  و�ل���ذي   ،4.0.3 م��ن  �أق���دم  ب��اإ���ش��د�ر  �لعاملة  �لأج��ه��زة  �شي�شمل 

2011، ويعرف با�شم "�آي�س كرمي �شاندويت�س".

كلمة ال�شر يف توهج رون�لدو.. حمية غذائية
�لنجم  بقاء  �شر  ع��ن  يت�شاءلون  �ل��ق��دم  ك��رة  ع�شاق  م��ن  �لكثريون  ي��ز�ل  ل 
�لربتغايل، كري�شتيانو رونالدو، لعب يوفنتو�س �لإيطايل د�خل �مل�شتطيل 
�لأخ�شر وهو يف �أوج تاألقه رغم بلوغه 34 عاما، و�لذي قلما ي�شتمر معه 

لعبو �لكرة ب�شبب تر�جع لياقتهم �لبدنية.
بالن�شبة لالعب كرة و�شل  �أنه  "ديلي ميل" �لربيطانية  وذك��رت �شحيفة 
�إجر�ء�ت  �لعاملية، يتخذ رونالدو  �لكرة  �ل�34، ول يز�ل على قمة  �إىل �شن 
عطائه  ثم  ومن  ولياقته،  مبهار�ته  حمتفظا  يظل  كي  �إ�شافية  �حرت�زية 

د�خل �مللعب يف �أي ناد يد�فع عن �ألو�ن قمي�شه.
�لذهبية  �ل��ك��رة  ج��ائ��زة  ع��ل��ى  �حل��ائ��ز  رون���ال���دو،  �أن  �ل�شحيفة  و�أو���ش��ح��ت 
 4-3 6 وجبات يف �ليوم مبعدل وجبة كل  "�لبالون دور" 5 مر�ت، يتناول 
�شاعات، كي يح�شل على �حتياجات ج�شمه من �لعنا�شر �لغذ�ئية �لالزمة 
على  �لو�جب  �لغذ�ئي  �لتمثيل  نظام  وليعزز  �لكرة،  لعب  يحتاجها  �لتي 
�أن  �أخ�شائي تغذية منذ  �لنجم �لربتغايل  �أن ميتلكه. وير�فق  كل ريا�شي 
كان ي�شول ويجول يف ريال مدريد، حيث يتبع حمية غذ�ئية تتيح له بناء 
رونالدو  ويتناول  جد�.  منخف�شة  دهنية  كتلة  و�متالك  �شخمة  ع�شالت 
�لأ�شماك،  يف  �مل��وج��ودة  �لنافعة  و�لربوتينات  �لطازجة  و�لفو�كه  �حلبوب 
"�لدون"  يكر  كما  جممدة،  ولي�شت  طازجة  �لأك��الت  تلك  تكون  �أن  على 
د�ئما على تناول كميات وفرية من �ل�شلطة يف كل �لوجبات ويتناول �جلنب 

و�للحوم و�لزبادي منخف�س �لدهن و�لفو�كه وخبز �لأفوكادو �ملحم�س.

امللكة اإليزابيث ت�شتدعي 
ه�ري لجتم�ع اأزمة 

�إل��ي��ز�ب��ي��ث ملكة  ����ش��ت��دع��ت �مل��ل��ك��ة 
ب����ري����ط����ان����ي����ا ح����ف����ي����ده����ا �لأم�������ري 
�أزم���ة وبحث  ه���اري لعقد �ج��ت��م��اع 
به  �خلا�شة  �مل�شتقبلية  �لرتتيبات 
�إعالن  �أعقاب  وبزوجته ميجان يف 
�شيتخليان  �أنهما  ف��ج��اأة  �ل��زوج��ني 
عن مهامهما �مللكية. وقال م�شدر 
يف ق�شر بكنجهام لرويرتز �إن من 
�ملقرر عقد �لجتماع �ليوم �لثنني 
يف منزل �شاندرينجهام �لذي متلكه 
�مللكة �إليز�بيث يف منطقة نورفولك 
�لأمري  بح�شور  �إجن��ل��رت�  ب�����ش��رق 
�لربيطاين  �ل��ع��ه��د  ويل  ت�����ش��ارل��ز 
وو�لد هاري و�لأم��ري وليام �شقيق 
�ملمثلة  ميجان،  و�شتحاول  ه��اري. 
�ل�شابقة،  �لأمريكية  �لتلفزيونية 
�لهاتف  عرب  لالجتماع  �لن�شمام 
من كند� �لتي عادت �إليها �لأ�شبوع 
�ملا�شي لتكون مع �آرت�شي �بنها من 

هاري.
وميجان،  ه����اري  �ل���زوج���ان  وك����ان 
دوق  لقبي  ر�شميا  �للذ�ن يحمالن 
ودوقة �شا�شك�س، قد �أ�شابا �لعائلة 
�مل��ال��ك��ة ب��ال��ده�����ش��ة ي����وم �لأرب���ع���اء 
ع��ن��دم��ا �أع��ل��ن��ا �أن��ه��م��ا ي��رغ��ب��ان يف 
لهما  "منوذج عمل جديد" ي�شمح 
بق�شاء �ملزيد من �لوقت يف �أمريكا 

�ل�شمالية و�ل�شتقالل ماديا.
�مللكة  وميجان  ه��اري  ي�شت�شر  ومل 
�ل��ب��ال��غ��ة م��ن �ل��ع��م��ر 93 ع��ام��ا ول 
�أفر�د �لعائلة �ملالكة �لآخرين قبل 
�إع��الن �لأم��ر على موقع �شا�شك�س 
رويال دوت كوم �لإخباري يف خطوة 
ج���رح���ت م�����ش��اع��ر �مل���ل���ك���ة و�أف�������ر�د 
�لأمل  بخيبة  و�أ�شابتهم  �لعائلة 

ح�شبما �أفاد م�شدر يف �لق�شر.

اأبرز املر�شح�ت
 لـ »اأو�شك�ر« اأف�شل ممثلة
ب������د�أت �ل��ت��وق��ع��ات ت��ت��م��ح��ور ح����ول ج���ائ���زة  
�لأو�شكار  لأف�شل ممثلة، قبل �لإع��الن عن 
�لرت�شيحات للن�شخة �ل�92، �ليوم �لثنني .

وق���د ���ش��م��ت لئ��ح��ة �ل��رت���ش��ي��ح��ات لأف�شل 
جوهان�شون  ���ش��ك��ارل��ي��ت  �ل��ن��ج��م��ة  مم��ث��ل��ة، 
 ،marriage story فيلم  يف  دوره����ا  ع��ن 
�لنجمة ت�شارليز ثريون عن دورها يف فيلم 
عن  رون��ان  �شري�شا  �لنجمة   ،bombshell
�لنجمة   ،little women فيلم  يف  دوره��ا 
 ،Us ل��وب��ي��ت��ا ن��ي��ون��غ��و ع���ن دوره�����ا يف ف��ي��ل��م
فيلم  دوره��ا يف  �إريفو عن  �شينثيا  و�لنجمة 

.Harriet
Abc �لأم��ريك��ي��ة ق��د ك�شفت  وك��ان��ت ق��ن��اة 
توزيع جو�ئز  ع��دم وج��ود مقدم حلفل  عن 
�لتو�يل،  على  �لثاين  للعام  �ل�92  �لأو�شكار 
�ل���ت���ج���رب���ة �لعام  ت���ل���ك  ب���ع���د جن�����اح  وذل������ك 

�ملا�شي.

الأمط�ر تك�شف خي�نة زوجة      
�لزوج  بعدما عاد  �لأمطار خيانة زوجة يف م�شر  ك�شفت 
�إىل منزله باكر�ً قبل �نتهاء موعد عمله �لر�شمي لتغيري 
فوجئ  لكنه  �لأم��ط��ار،  �شدة  ب�شبب  �بتلت  �لتي  مالب�شه 
�رتكاب  �إىل  دفعه  �ل��ذي  �لأم��ر  نومه  غرفة  يف  بع�شيقها 

جرمية بو��شطة �شكني مطبخ.
حيث  خمل  مب�شهد  روؤيتهما  بعد  �أع�شابه  �ل��زوج  وفقد 
بطعنات  عليه  فاعتدى  �شكيناً  و�أح�شر  �ملطبخ  �إىل  �شارع 
متتالية يف منطقة �لبطن. وح�شرت �شرطة �ل�شكندية 
بجرح  م�شاب  �شخ�س  ب��وج��ود  ب��وق��وع  ب��الغ  تلقي  عقب 

نتيجة �لطعن.
وعلى �لفور مت نقله �إىل �مل�شت�شفى لتلقى �لعالج �لالزم 
للتحقيق  �ل�شفاء  مثوله  حلني  �حلر��شة  حتت  وو�شعه 
م��ع��ه، ف��ي��م��ا �ع��ت��ق��ل �مل��ت��ه��م وزوج���ت���ه و�أح��ي��ل��ت �لق�شية 
للتحقيقات، وفقاً ملا نقلته �أم�س �شحيفة �لوفد �مل�شرية.

طفل يتجمد يف جتويف عجالت ط�ئرة 
بالعا�شمة  دي���غ���ول  ����ش���ارل  م��ط��ار  �ل�����ش��ل��ط��ات يف  ع���رت 
�لفرن�شية باري�س، على طفل قادم من كوت ديفو�ر، جتمد 
حتى �ملوت عند درجة حر�رة تقرتب من 50 مئوية حتت 
�ل�شفر. ووجدت �ل�شلطات يف مطار �شارل ديغول �لتلميذ 
من  �لبالغ  بارتيليمي،  ل���ور�ن  عيباهي  �آين  �لإي���ف���و�ري، 
�لعمر 14 عاما، ميتا يف مكان متو�شع عجالت �لطائرة 
عند �لهيكل �ل�شفلي لها. وكانت �لطائرة وهي من طر�ز 
�لفرن�شية،  �جلوية  �خلطوط  ل�شركة  تابعة   777 بوينغ 
قد �أقلعت يف وقت متاأخر من �لليل يوم �لثالثاء، وو�شلت 
�لأربعاء،  �شارل ديغول يف وقت مبكر من يوم  �إىل مطار 

بعد رحلة ��شتمرت 6 �شاعات ون�شف �ل�شاعة.
وقالت وز�رة �لنقل يف كوت ديفو�ر، �إن لقطات تلفزيونية 
�ل�شفلي  بالهيكل  "ت�شبث  �ل��ط��ف��ل  �أن  �أظ���ه���رت  مغلقة 
ذكرته  ملا  وفقا  لالإقالع"،  ت�شتعد  كانت  بينما  للطائرة 

�شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية. 
�أن و�لدي �لطفل، وهو من منطقة  و�أ�شارت �ل��وز�رة �إىل 
يوبوغون �لفقرية يف �أبيدجان �لتي تعد �ملركز �لقت�شاد 
تويف  �لطفل  �أن  �ملحققون  وي�شتبه  هويته.  �أك��د�  للبالد، 
�إما ب�شبب �لربد �لقار�س، حيث تنخف�س درجات �حلر�رة 
�إىل حو�يل 50 درجة مئوية حتت �ل�شفر على �رتفاعات 
�لختناق.  ب�شبب  �أو  و10000 مرت،   9000 ت��رت�وح بني 
وزير  عن  �ملحلية  ماتان"  "فر�تينييت  �شحيفة  ونقلت 
�لفيديو، نرى  "يف  ك��وين قوله  �أم���ادو  �لإي��ف��و�ري  �لنقل 
�لو�شول  من  متكن  �أن��ه  نعتقد  قمي�شا.  يرتدي  �شخ�شا 
�ختباأ  ث��م  �جل���د�ر.  ف��وق  بالت�شلق  �ل��ط��ري�ن  �إىل منطقة 

مت�شك بالهيكل �ل�شفلي للطائرة �أثناء �لإقالع".

قر�س روبوتي ي�شرب اأعم�ق البح�ر
ع���ر����ش���ت ����ش���رك���ة ���ش��ي��ن��ي��ة يف م���ع���ر����س �لإل���ك���رتون���ي���ات 
�شمكة  �شكل  ع��ل��ى  روب����وت  فيغا�س  ب��ال���س  �ل�شتهالكية 
��شت�شعار  ج��ه��از  �أو  ك��ام��ري�  �أي���ة  ق���ادرة على حمل  ق��ر���س 
"روبو  ��شم  �لربوبوت  هذ�  على  ويطلق  �لبحر.  لأعماق 
�شارك"، وهو عبارة عن مركبة مائية ذ�تية �لتحكم قابلة 
للتخ�شي�س ب�شكل كامل، ومت دمج جمموعة من �لتقنيات 
مع نظام دفع زعنفة �لذيل �شبه �ل�شامت، بحيث ميكن 

��شتخد�م �ل�شمكة كاآلة مر�قبة متخفية. جنيفر لوبيز خالل ح�شورها حفل توزيع جوائز جمعية نقاد لو�س اأجنلو�س LAFCA( 2020( يف اإنرتكونتيننتال لو�س اأجنلو�س.)ا ف ب(

م�أ�ش�ة مبدر�شة ب�شبب 
األع�ب الفيديو

�إن �شبيا  قال م�شوؤولون حمليون، 
مب�شد�شني  م�شلحا  ع���ام���ا(   11(
�ملك�شيك  ب�����ش��م��ال  م���در����ش���ة  دخ����ل 
وقتل معلمة و�أ�شاب 6 �آخرين على 
�لأقل قبل �أن ينتحر، م�شريين �إىل 
تاأثري  حت��ت  ك��ان  رمب��ا  �ل�شبي  �أن 

�ألعاب �لفيديو �لعنيفة.
توريون  ب��ل��دي��ة  رئ��ي�����س  و�أو�����ش����ح 
ب�شمال �ملك�شيك، خورجي زيرمينو، 
�إن �ل�شبي قتل بالر�شا�س معلمة 
ثم �نتحر باإطالق �لنار على نف�شه 
�جلمعة،  �شباح  خا�شة  مدر�شة  يف 
�لأقل  ع��ل��ى  ط���الب   5 �أن  م�شيفا 
وم��ع��ل��م��ا �آخ����ر �أ���ش��ي��ب��و� يف �إط���الق 

�لنار.
تلفزيون  ل��ق��ن��اة  زي��رم��ي��ن��و  وق����ال 
�ملحزن  م��ن  م��اأ���ش��اة.  "�إنها  حملية 
يبلغ  ���ش��ب��ي  ي���اأت���ي  �أن  ج����د�  ج����د� 
�ملدر�شة  �إىل  ع��ام��ا   11 �لعمر  م��ن 

م�شلحا مب�شد�شني".
�ل��ت��ق��ط��ت فيما  ����ش���ور  و�أظ����ه����رت 
يبدو من م�شرح �جلرمية ون�شرت 
�لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على 
ي����رق����د�ن و����ش���ط بركة  ���ش��خ�����ش��ني 
على  م�شد�س  وبينهما  �لدماء  من 
�لأر��������س، ف��ي��م��ا ُي��ع��ت��ق��د �أن�����ه فناء 

�ملدر�شة.
تلفزيونية  ل���ق���ط���ات  و�أظ�����ه�����رت 
�ل�شرطة و�جلي�س يطوقون  رجال 

�ملدر�شة.
وقال حاكم ولية كو�هويال، �لتي 
ت��ق��ع ب��ه��ا م��دي��ن��ة ت���وري���ون، ميغيل 
�إن  ري��ك��ي��ل��م، يف م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي 
قبل  و�لدته  توفيت  �ل��ذي  �ل�شبي 
عدة �شنو�ت مل يكن يعاين من �أي 

م�شكالت يف �ملدر�شة.

الل�ش�ن ال�شمني.. �شبب جديد لل�شخري
�نقطاع  م��وؤ���ش��ر�ت  م��ن  ع���اٍل  ب�شوت  �ل�شخري  ُي��ع��د 
فيه  ينقطع  ����ش��ط��ر�ب  وه���و  �ل��ن��وم،  �أث��ن��اء  �لنف�س 
وربطت  �ل��ن��وم،  �أث��ن��اء  ر  متكِرّ ب�شكل  وي��ع��ود  �لَنف�س 
ودهون  �مل�شكلة  ه��ذه  ب��ني  ج��دي��دة  �أمريكية  در����ش��ة 
�شبباً  يكون  قد  �ل�شمني  �لل�شان  �أن  معتربة  �لل�شان 
رئي�شياً لل�شخري �أو �لختناق �أو �لتوقف عن �لتنف�س 

ب�شكل دوري خالل �لليل.
ترجع  �ل�شابقة  �لدر��شات  من  �لكثري  كانت  وفيما 
�ل�شمنة  �إىل  �ل��ن��ف�����س  و�ن��ق��ط��اع  �ل�����ش��خ��ري  م�شكلة 
�لأمريكية  �ل��در����ش��ة  ح����ّددت  �ل��ع��م��وم،  �مل��ف��رط��ة يف 
�لر�بط  هو  �لل�شان  يف  �لدهون  حجم  �نخفا�س  �أن 
�أثناء  �لتنف�س  �لوزن وحت�شن  �لرئي�شي بني فقد�ن 
�مل��ك��ّد���ش��ة ع��ل��ى �لل�شان  �ل��ده��ون  �أن  �ل��ن��وم م��ع��ت��ربة 

تت�شّبب يف �ن�شد�د جمرى �لهو�ء �لعلوي يف �لفم.
و�عتربت �لدر��شة �لتي �أجر�ها باحثون بكلية �لطب 
تكون  �لبدناء  �أن  �لأمريكية  بن�شلفانيا  جامعة  يف 
مقارنة  بكثري  �أعلى  �أل�شنتهم  على  �ل��ده��ون  ن�شبة 

بالأ�شخا�س �لذين يتمتعون بوزن �شحي موؤكدة �أن 
تقليل �لدهون �لز�ئدة ب�شكل عام يف �جل�شم ميكن 
�أن يقلل بدوره من كمية �لدهون يف �لل�شان، وفقاً ملا 

نقلته �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
ي��ع��ان��ون م��ن �نقطاع  67 م�����ش��ارك��اً  و���ش��م��ل �ل��ب��ح��ث 
�لتنف�س �أثناء �لنوم ويعانون �أي�شاً �ل�شمنة �ملفرطة. 
% م��ن وزن��ه��م بعد  وب��ع��د خ�����ش��ارة �مل�����ش��ارك��ني 10 
�ل��ت�����ش��وي��ر بالرنني  �أظ���ه���رت ف��ح��و���ش��ات  �أ���ش��ه��ر،   6
�أثناء  �لتنف�س  ت��وق��ف  درج���ات  حت�شن  �ملغناطي�شي 

 .% �لنوم لدى �مل�شاركني بن�شبة 31 
�لنوم  يف  �ملتخ�ش�س  �شو�ب  ريت�شارد  �لدكتور  وق��ال 
ن�شرتها  �لتي  �جلديدة  للدر��شة  �لرئي�شي  و�ملوؤلف 
و�لعناية  �لتنف�شي  �جلهاز  لطب  �لأمريكية  �ملجلة 
حتديد  ع��ل��ى  �مل��ق��ب��ل��ة  �لأب���ح���اث  "�شرتكز  �مل���رك���زة 
�لل�شان ومعرفة ما  �لفعالة لتقليل دهون  �لو�شائل 
�إذ� كانت خ�شارة �لوزن �أف�شل عرب �حلمية �لغذ�ئية 

�أم عرب عمليات تكميم �ملعدة".

كليب �شيلين� غوميز يتخطى 
الـ7 مليون م�ش�هدة

�ل�7 مليون م�شاهدة،  Rar، للنجمة  �شيلينا غوميز ،  �أغنية  تخطى فيديو كليب 
عرب قناتها �لر�شمية عرىل "يوتيوب"، وذلك بعد يوم و�حد فقط على طرحه..

و�لذي   ،"Rare" �لكليب  مع  بالتز�من  �جلديد،  �ألبومها  غوميز  طرحت  وقد 
ظهرت فيه د�خل �لغابة.

�أغنيتني  �ملا�شي  �لأول/�أك��ت��وب��ر  ت�شرين  �شهر  خ��الل  طرحت  قد  غوميز  وكانت 
وlook at her now، و�للتني حققتاً جناحاً كبري�ً،   lose you to love me

ون�شب م�شاهدة عالية عرب "يوتيوب".
ُيذكر �أن غوميز كانت قد ك�شفت كيف �أم�شت ليلة عيدد �مليالد �ملجيد، ون�شرت 

."Rare" شور�ً لها وهي توّقع على 4000 ن�شخة من �ألبومها �جلديد �لذي�


