
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 36 صفحة- الثمن درهمان

�شهد اإطالق املن�شة الذكية للم�ش�ؤولية املجتمعية لل�شركات

حممد بن را�سد ي�سهد حفل تكرمي اأوائل الإمارات لعام الت�سامح
•• دبي-وام:

كرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
�ل��وزر�ء حاكم دبي  نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
رعاه �هلل، �أم�س �لثالثاء، 14 من �ل�شخ�شيات و�لنماذج 
�ل��د�ع��م��ة للت�شامح،  �ل��ف��ردي��ة و�جل��م��اع��ي��ة و�مل���ب���ادر�ت 
يف حفل �أو�ئ��ل �لإم���ار�ت 2019، �ل��ذي وج��ه �شاحب 
بتخ�شي�شه  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
�لر�ئدة  و�مل��ب��ادر�ت  بال�شخ�شيات  لالحتفاء  �لعام  هذ� 
�شعب  ت�شامح  �إب��ر�ز  دور يف  لها  كان  �لتي  �لت�شامح،  يف 

وثقافاته، مبا يج�شد  �لعامل  و�نفتاحه على  �لإم��ار�ت 
�ل�شمو  �شاحب  �أعلنه  �لذي  �لت�شامح  عام  م�شتهدفات 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�آل  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�أك��د �شاحب  �هلل. 
عز  �هلل  وهبها  قيمة  �أعظم  ميثل  �لت�شامح  �أن  مكتوم، 
وجل لالإن�شان، م�شيد� �شموه بالنماذج �ل�شتثنائية من 
يف  �لوطن،  �أر�شها  على  يعي�شون  ومن  �لإم���ار�ت  �أبناء 

�لت�شامح و�إعالء �لقيم �لإن�شانية.
وق���ال ���ش��م��وه: �ل��ي��وم ن��ك��رم من���اذج ر�ئ��ع��ة جت�شد قيم 

�لت�شامح وقيم ز�يد ونهجه..    )�لتفا�شيل �س3-2(

احلريري يتم�شك مب�قفه.. واإطالق نار باجتاه منزل ميقاتي

احتجاجات لبنان تتحول اإىل ا�ستباكات مع اأن�سار ملي�سيا حزب اهلل

ع�����س��ك��ري��ًا   13 م���ق���ت���ل 
م����ايل   يف  ف����رن���������س����ي����ًا 

•• باري�س-اأ.ف.ب

ُقتل 13 ع�شكرياً فرن�شياً من قوة 
برخان يف مايل يف ح��ادث ت�شادم 
عملية  �أث����ن����اء  م��روح��ي��ت��ن  ب���ن 
���ش��د ج��ه��ادي��ن، ح�شبما  ق��ت��ال��ي��ة 

�أعلنت �لرئا�شة �لفرن�شية �أم�س.
�لرئي�س  �أن  �ل���ب���ي���ان  و�أو������ش�����ح 
ماكرون  �إمي���ان���وي���ل  �ل��ف��رن�����ش��ي 
�أح��ي��ا ب��اأق�����ش��ى درج����ات �لح���ر�م 
�لقو�ت  ذكرى هوؤلء �جلنود من 
و�شتة  �شباط  �شتة  وه��م  �ل��ري��ة، 
�شقطو�  وك����اب����ور�ل  م�����ش��اع��دي��ن 
�أجل  م��ن  وُق��ت��ل��و�  عملية  خ���الل 
�شد  �ل�شعبة  �مل��ع��رك��ة  يف  فرن�شا 

�لإرهاب يف منطقة �ل�شاحل.
ووق���ع �حل���ادث م�شاء �لث��ن��ن يف 
�لتي  ب��رخ��ان  ل��ق��وة  عملية  �إط����ار 
ي�شارك فيها 4500 ع�شكري يف 
منطقة �ل�شاحل. وقد ��شطدمت 
كوغار  مبروحية  تيغر  مروحية 
ه����ج����وم����ي����ة، ب���ح�������ش���ب م�������ش���ادر 

دفاعية.

�ملحتجون  وي����ف����ر�����س  �لأم�����������ن. 
وج��وده��م يف �أج���ز�ء م��ن 3 ج�شور 
رئي�شية يف بغد�د، هي �جلمهورية 
��شتمر�ر  م��ع  و�ل�شنك،  و�لأح����ر�ر 

�ملو�جهات مع قو�ت �لأمن.
وز�رة  ق����ال����ت  �آخ��������ر،  ����ش���ي���اق  ويف 
جرى  �إن  �ل���ع���ر�ق���ي���ة  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
�ع��ت��ق��ال خم��رب��ن ح��اول��و� �حر�ق 

حمال جتارية و�شط بغد�د.
وز�رة  ب���ا����ش���م  �ل���ن���اط���ق  و�أو������ش�����ح 
�ملحنا،  خالد  �لعر�قية  �لد�خلية 
ل��وك��ال��ة �لأن��ب��اء �ل��ع��ر�ق��ي��ة )و�ع(، 
�أو�م���ر ق�شائية  �إ���ش��د�ر  �أن��ه �شيتم 

بحقهم يف وقت قريب.
�ملركزية  �حل��ك��وم��ة  �أن  و�أ�����ش����اف 
ت�شدد على �شرورة توفري �حلماية 
و�أرو�ح  �ملمتلكات  على  و�حل��ف��اظ 
�لذين  �ملخربن  ومنع  �ملو�طنن، 
ي��ح��اول��ون �لع���ت���د�ء ع��ل��ى �أم����و�ل 
�خلا�شة  و�ل���ب���ن���اي���ات  �مل���و�ط���ن���ن 

و�لعامة.

•• الفجر -فريدريك ماورو - ترجمة خرية ال�شيباين

�إليها.  �لنظر  يطاق  ل  �لأح��ي��ان  بع�س  يف  �حلقيقة     
حتت  �لنه�شة  ع�شر  ر���ّش��ام��و  م��ّث��ل��ه��ا  �ل�����ش��ب��ب،  ول��ه��ذ� 
رمزية �مر�أة عارية، حيث يفر�س �حلياء �أن يغ�س �ملرء 
�ل�شهرية،  بوتيت�شيلي  لوحة  هنا  ون�شتح�شر  ب�شره. 
�ملمنوع  ميد��س  �مللك  ��شت�شلم  �أبيلي�س”، حيث  “قذف 
من �لنظر �إىل �حلقيقة، �ىل �ل�شتماع للجهل و�ل�شك 
و�لطر�ء و�لحتيال. ولأنه يحتوي على قدر كبري من 
“�ملوت  �حلقيقة، فاإن ت�شريح �إميانويل ماكرون حول 
�ل�شريري” حللف �لناتو مل حتتمله عديد �لآذ�ن. ومع 
لي�س من  �أ�شا�شين  �شوؤ�لن  �لت�شريح  ذلك، يثري هذ� 

�خلطاأ تناولهما.                    )�لتفا�شيل �س14(
•• بغداد-وكاالت:

�أقدم  �ل��ت��و�يل،  على  �لثالث  لليوم 
قطع  على  �ل��ع��ر�ق��ي��ون  �ملحتجون 
كافة �لطرق �لرئي�شية �ملوؤدية �إىل 
جنوبي  �لب�شرة،  حمافظة  مركز 

�لبالد.
�أم�س  �إع��الم��ي��ة،  ت��ق��اري��ر  وذك����رت 
�أن���ه ج��رى قطع طريق  �ل��ث��الث��اء، 
ج�شر خالد وطريق ج�شر �لكزيزة، 
كما قطع �ملتظاهرون كافة �لطرق 
�ملوؤدية �إىل ميناء �أم ق�شر و�خلور 
�خلزن  وجممع  �لأ�شمدة  ومعمل 

و�لت�شدير من جهة ناحية خور.
بع�س  بقطع  �ملتظاهرون  قام  كما 
�لنفطية  للحقول  �مل��وؤدي��ة  �لطرق 
�لب�شرة،  غربي  �ل��زب��ري  ق�شاء  يف 
فاو،  �خل�شيب-  �أبو  طريق  وقطع 
وع�����زل ق�����ش��اء �ل���ف���او ع���ن مركز 
قطع  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �مل��ح��اف��ظ��ة، 

طريق �لب�شرة - زبري.

•• بريوت-وكاالت

ذك�����������رت �ل������وك������ال������ة �ل����وط����ن����ي����ة 
��شتباكات  �أن  لبنان  يف  ل��الأن��ب��اء 
�للبنانين  �مل���ت���ظ���اه���ري���ن  ب����ن 
وم��ن��ا���ش��ري��ن م��ن ح��رك��ت��ي حزب 
�إط���الق  �إىل  ت��ط��ورت  و�أم����ل  �هلل 
نار يف بريوت يف وقت متاأخر ليل 

�لإثنن-�لثالثاء.
و�شوهدت جمموعات من �لرجال 
بع�شهم  ن����اري����ة،  در�ج�������ات  ع��ل��ى 
ي��رف��ع��ون �أع�����الم ح��رك��ت��ي حزب 
�هلل و�أم��ل، جت��وب �شو�رع بريوت 
فيديو  لت�شجيالت  وف��ق��ا  وذل���ك 
لبنانية  �إع������الم  و����ش���ائ���ل  ب��ث��ت��ه��ا 

ورو�يات �شهود.
لبنانية  �إع����الم  و���ش��ائ��ل  وذك����رت 
�أز�لو�  و�أم��ل  �أن�شار حزب �هلل  �أن 
�شور  للمحتجن مبدينة  خياما 
يف ج��ن��وب �ل��ب��الد و�أ���ش��ع��ل��و� فيها 
�ل���ن���ري�ن مم��ا دف���ع ق���و�ت �لأمن 
للتدخل و�إطالق �لنار يف �لهو�ء.

�للبناين،  �جل��ي�����س  و�أع���ل���ن  ه���ذ� 
�لنار  �أطلق  م�شلح  توقيف  �م�س، 
ب���اجت���اه م���ن���زل رئ��ي�����س �ل������وزر�ء 

�لأ�شبق جنيب مقاتي.
�لتوجيه  مل���دي���ري���ة  ب���ي���ان  و�أك������د 
�للبناين،  لقيادة �جلي�س  �لتابعة 

جديدة.
��شتقالته،  م��ن  �شهر  نحو  وب��ع��د 
���ش��ع��د �حل���ري���ري مت�شكه  �أب�����دى 
يف  ج��دي��دة  حكومة  رئا�شة  بعدم 
لبنان، د�عيا �لرئي�س مي�شال عون 
»فورية«  م�����ش��اور�ت  �إج�����ر�ء  �إىل 
للوزر�ء  ج��دي��د  رئي�س  لر�شيح 

وت�شكيل حكومة جديدة.
�لثالثاء،  �م�س  �أ�شدره  بيان  ويف 
�ل�شابق  �ل��������وزر�ء  رئ��ي�����س  ����ش���دد 
ع��ل��ى �أن�����ه ل ي����رى خ���روج���ا من 
بحكومة  »�إل  �للبنانية  �لأزم����ة 

تكنوقر�ط«.
�إنه بعد  وقال �حلريري يف بيانه 
40 يوما على حر�ك �للبنانيات 
على  �ل�شهر  وقر�بة  و�للبنانين، 
��شتجابة  �حل���ك���وم���ة  ����ش��ت��ق��ال��ة 
و�إف�شاحا  �ل��ع��ارم��ة،  ل�شرختهم 
مطالبهم  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ل���ل���م���ج���ال 
�أن ما  �ل��و����ش��ح  ب��ات م��ن  �ملحقة، 
ه��و �أخ��ط��ر م��ن �لأزم���ة �لوطنية 
�لقت�شادية  و�لأزم������ة  �ل��ك��ب��رية 
وما  بلدنا،  بها  �لتي مير  �حل��ادة 
ب��امل��ع��اجل��ة �جلدية  �ل��ب��دء  مي��ن��ع 
�ملر�بطتن،  �لأزم��ت��ن  لهاتن 
ح��ال��ة �لإن���ك���ار �مل���زم���ن �ل����ذي مت 
�لتعبري عنه يف منا�شبات عديدة 

طو�ل �لأ�شابيع �ملا�شية.

وقتل متظاهر متاأثر� باإ�شابته يف 
�لحتجاجات �لتي �شهدتها بغد�د، 
ب���ه وز�رة  �أع��ل��ن��ت  وق����ت  �أم�������س يف 
�ل��د�خ��ل��ي��ة �ل��ع��ر�ق��ي��ة �ع��ت��ق��ال من 

و�شفتهم ب�املخربن يف �لعا�شمة.
م�شادر  عن  بر�س  فر�ن�س  ونقلت 
�مل��ت��ظ��اه��ر تويف  �إن  ق��ول��ه��ا  ط��ب��ي��ة، 

توقيفه  �ملدعو )ي. ح( جرى  �أن 
�لبحري  �ل��ك��ورن��ي�����س  حم��ل��ة  يف 
على  لإقد�مه  طر�بل�س،  مبدينة 
�إط�����الق �ل���ن���ار م���ن ب��ن��دق��ي��ة من 
�أك�شن باجتاه منزل  طر�ز بومب 
ميقاتي، من دون وقوع �إ�شابات.  
لبنان  ي�شهد  �أكتوبر،   17 ومنذ 

�إث����ر �إ���ش��اب��ت��ه ب��ط��ل��ق م��ط��اط��ي، يف 
�لر�شيد  ب�����ش��ارع  وق��ع��ت  ��شتباكات 

قرب ج�شر �لأحر�ر و�شط بغد�د.
�أ�شو�شيتد  وك��ال��ة  نقلت  وب��دوره��ا، 
عر�قين  م�����ش��وؤول��ن  ع���ن  ب���ر����س 
خالل  �أ���ش��ي��ب��و�  ���ش��خ�����ش��ا   21 �إن 
وقو�ت  متظاهرين  بن  ��شتباكات 

تظاهر�ت و�عت�شامات �شعبية يف 
على  �حتجاجا  �ملدن  �لعديد من 
�لأو�شاع �ل�شيا�شية و�لقت�شادية، 
متخ�شت �إىل حد �لآن عن تقدمي 
�حلريري  �شعد  �حلكومة  رئي�س 

��شتقالته.
�إل �أن ��شتقالة �حلريري مل حتل 

تز�ل  �ل�شيا�شية، حيث ل  �لأزم��ة 
ت�شكيل  �إمكانية  حيال  �ملباحثات 
حكومة متعرثة نتيجة �خلالفات 

بن �لأحز�ب و�لطو�ئف.
�أع��ل��ن يف وقت  وك��ان ميقاتي ق��د 
تكليف  لإع������ادة  ت���اأي���ي���ده  ���ش��اب��ق، 
حكومة  ب��ق��ي��ادة  �حل��ري��ري  �شعد 

ت�سد  ال��ي��م��ن��ي��ة  امل��ق��اوم��ة 
تعز �سرقي  حوثيًا  هجومًا 

•• اليمن-وكاالت

�ملقاومة  م����ن  وح�������د�ت  ك�������ش���رت 
مللي�شيات  ه����ج����وم����اً  �ل���ي���م���ن���ي���ة 
�حل��وث��ي، �مل��و�ل��ي��ة لإي�����ر�ن، على 
�شرقي  ب��اه��ر  جبهة  يف  مو�قعها 

مديرية ماوية، مبحافظة تعز.
�م�س  ع�شكرية،  م�شادر  و�أف���ادت 
�ملقاومة  ق������و�ت  �أن  �ل����ث����الث����اء، 
خلية  �ل��ث��الث��اء  فجر  ��شتهدفت 
�أربعة  وج��رح��ت  وقتلت  ح��وث��ي��ة، 
�ملهاجمن،  م��ن  حوثية  عنا�شر 
ممن  ب��ال��ف��ر�ر،  �لبقية  لذ  فيما 

حاولو� �لت�شلل.

وفد اأمريكي يلتقي اجلرنال حفرت لبحث الأزمة يف ليبيا
•• وا�شنطن-وكاالت:

قالت وز�رة �خلارجية �لأمريكية �إن وفد� �أمريكيا رفيع �مل�شتوى �لتقى 
بقائد �جلي�س �لليبي �جلرن�ل خليفة حفر، وبحث �خلطو�ت �لر�مية 

�إىل وقف �ل�شتباكات و�لتو�شل �إىل حل �شلمي لالأزمة �لليبية.
وبح�شب بيان للخارجية، فقد �شم �لوفد نائبة م�شت�شار �لأمن �لقومي 
و�ل�شفري  كوت�س،  فيكتوريا  �إفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  ل�شوؤون 

�لأمريكي لدى ليبيا ريت�شارد نورلند.
كما �شم �لوفد �لأمريكي �لنائب �لأول مل�شاعد وزير �خلارجية لل�شوؤون 
�شتيفن  و�لعميد  ز�ي�����س،  ماثيو  �لأم��ريك��ي��ة  �لطاقة  وز�رة  يف  �ل��دول��ي��ة 
دمييليانو نائب مدير �إد�رة �لإ�شر�تيجية و�مل�شاركة و�لر�مج يف قيادة 

�لوليات �ملتحدة لإفريقيا �أفريكوم.
و�أكد �مل�شوؤولون خالل �للقاء دعم �لوليات �ملتحدة �لكامل ل�شيادة ليبيا 
رو�شيا  ��شتغالل  �إز�ء  �لبالغ  قلقهم  عن  و�أعربو�  �لإقليمية،  و�شالمتها 

لل�شر�ع على ح�شاب �ل�شعب �لليبي.
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رئي�س الدولة ياأمر بالإفراج عن 662 
�سجينا مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 48 

•• اأبوظبي-وام:

�أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�أحكام يف ق�شايا  �شجيناً ممن �شدرت بحقهم   662 بالإفر�ج عن  �هلل، 
عليهم  ترتبت  �لتي  �ملالية  �لغر�مات  بت�شديد  �شموه  وتكفل  خمتلفة، 
لدولة   48 �ل���  �لوطني  �ل��ي��وم  مبنا�شبة  وذل���ك  �لأح��ك��ام،  لتلك  تنفيذ�ً 
�إطار  �ل�شجناء يف  ع��ن  �لإف���ر�ج  �أم��ر  وي��اأت��ي  �ملتحدة.  �لعربية  �لإم����ار�ت 
لبدء حياة  فر�شة  �إعطائهم  على  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  حر�س 

جديدة و�لتخفيف من معاناة �أ�شرهم.

طالب لبنانيون يتظاهرون ويرفعون �شعار�ت �حتجاج �شد ر�شوم �لدر��شة يف �جلامعة �لمريكية ببريوت

حممد بن ز�يد يكرم �أو�ئل �لإمار�ت لعام �لت�شامح   )و�م(

�لناتو... هل يف طريقه �ىل �لزو�ل؟

�شبان عر�قيون ي�شتبكون مع قو�ت �لأمن يف بغد�د )� ف ب( 

7 اآالف من حمتجي البنزين يف �شج�ن اإيران

عنف دموي واإعدامات ميدانية يف الأهواز

احلقيقة عارية تزعج:

حلف الناتو مات... ولكن اأوروبا مري�سة...!

مقتل متظاهر يف بغداد وقطع طرق الب�شرة

الداخلية تتحدث عن اعتقال خمربني

•• عوا�شم-وكاالت:

�أو  �لأم���ن  ق��و�ت  �أن  �لأه���و�ز  ك�شفت م�شادر حملية يف 
�حلر�س �لثوري �لإير�ين نفذت �إعد�مات ميد�نية �شد 
�شقطت  عندما  �لأه����و�ز،  �إق��ل��ي��م  يف  متظاهرين  �شبان 
بع�س �ملناطق بيد �ملحتجن خالل �حتجاجات �لأ�شبوع 
�ملا�شي �لتي مت قمعها بعنف دموي يف كافة �أنحاء �إير�ن. 
�أن �ملحتجن �لعرب �شيطرو� على عدة  و�أكدت �مل�شادر 
 16 يف  �ل�شبت  م�شاء  منذ  �لإقليم،  يف  ومناطق  بلد�ت 
نوفمر ت�شرين �لثاين حتى قمعها يوم �جلمعة �ملا�شي 
�ملو�فق 22 نوفمر ت�شرين �لثاين، وذلك بعدما قامت 
قو�ت �لأمن با�شتخد�م �لقوة �ملفرطة لتنفيذ �قتحامات 
وعمليات �إنز�ل خا�شة يف منطقتي مع�شور و�لفالحية. 
ه����ذ� و�أع���ل���ن �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م جل��ن��ة �لأم������ن �لقومي 
و�ل�شيا�شة �خلارجية يف �لرملان �لإير�ين، ح�شن نقوي 
ح�شيني، �أم�س �لثالثاء، �أن �ل�شلطات �عتقلت حتى �لآن 

�ملحتجن. من  �آلف   7

قائد قوى  �لعميد رهام بخ�س حبيبي،  �أ�شار  �إىل ذلك، 
�لأمن �لد�خلي يف حمافظة فار�س �لإير�نية، بح�شب ما 
�أفادت وكالة �أنباء فار�س �لثالثاء، �إىل �عتقال 15 من 
اه �أعمال �ل�شغب  �لعنا�شر �لرئي�شية �ل�شالعة يف ما �شَمّ

يف �شري�ز، يف �إ�شارة �إىل �لحتجاجات.
�لإي��������ر�ين، ح�شن  �ل���ث���وري  ق���ائ���د �حل���ر����س  �أن  ي���ذك���ر 
ت  �لتي عَمّ �شالمي، كان و�شف، �لثنن، �لحتجاجات 
�حتجاجاً  نوفمر   15 يف  �لإير�نية  �ملحافظات  معظم 
غري  ب�شكل  �حلكومة  قبل  من  �لوقود  �أ�شعار  رفع  على 
م�شبوق، ب�احلرب، وهدد قائاًل: لن نرك �أي �شيء بال 

رد، و�شنحا�شب �جلميع، على حد تعبريه.
�لتي  ب�احلرب  �أ�شبه  كانت  �لحتجاجات  �أن  �عتر  كما 

��شتعلت يف �ل�شو�رع، وكانت �شيناريو عاملياً.
فيه  �عتقلت  �ل��ذي  �لوقت  يف  �لت�شريحات  تلك  وتاأتي 
كبرية  �أع��د�د�ً  �لإير�نية  و�ل�شرطة  �ل�شتخبار�ت  وز�رة 
�أف�����ادت مو�قع  م��ا  �مل��ح��ت��ج��ن، بح�شب  �مل��و�ط��ن��ن  م��ن 

�إير�نية معار�شة.

بت�جيهات رئي�س الدولة وبدعم من حممد بن زايد
 �سندوق الديون املتعرثة يعلن اإعفاء 1716 مواطنا 

من الديون..تزامنا مع احتفالت الدولة باليوم الوطني 
•• اأبوظبي-وام:

بتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
وبدعم من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومتابعة �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة �أعلن �شندوق معاجلة �لديون �ملتعرثة  
�إعفاء 1716 مو�طنا من مديونياتهم بقيمة �إجمالية تبلغ �أكرث من 787 مليون 

درهم .. بالتعاون مع 15 بنكا وم�شرفا.
رئي�س  �أبوظبي  دي��و�ن ويل عهد  �ل�شويدي مدير  غ��امن  �شعادة جر حممد  وق��ال 
�لقيادة  توجيهات  �إط��ار  �إنه يف  �ملتعرثة..  �لديون  ل�شندوق معاجلة  �لعليا  �للجنة 
و�إجر�ء  �ملتعرثة  �لديون  من  �لإعفاء  مبادر�ت  تنفيذ  �ل�شندوق  يو��شل  �حلكيمة 

�لت�شويات بالتعاون مع عدد من �لبنوك �لوطنية.         )�لتفا�شيل �س3(

األربعاء   27  نوفمبر  2019 م  - 30 ربيع األول  1441  العدد  12793    
Wednesday   27   November   2019  -  Issue No   12793

بت�جيهات رئي�س الدولة  

حممد بن زايد ياأمر ب�سرف قرو�س �سكنية وتوزيع م�ساكن 
واأرا�س على املواطنني بقيمة 6.6 مليار درهم يف اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذ�ً 
�أمر  �هلل..  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
ب�شرف   .. �أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
قرو�س �شكنية وتوزيع م�شاكن و�أر��س �شكنية، بقيمة 
 5000 6.6 مليار درهم لأكرث من  �إجمالية بلغت 

مو�طن يف �إمارة �أبوظبي.
وياأتي �عتماد هذه �حلزمة �لإ�شكانية للمو�طنن يف 
�أبوظبي �نطالقاً من حر�س �لقيادة �حلكيمة  �إمارة 
على �شمان �ل�شتقر�ر �لجتماعي وتعزيز م�شتويات 
�ملعي�شة و�حلياة �لكرمية للمو�طنن وتعزيز دورهم 

يف �لإ�شهام يف دفع عجلة �لتنمية يف �ملجتمع.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  �إط��ار  يف  تاأتي  كما 
�أبوظبي  ب��رن��ام��ج  �شمن  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
للم�شرعات �لتنموية غد�ً 21 مل�شاعفة منح �لقرو�س 
�لدولة  �حتفالت  مع  وتز�مناً  للمو�طنن،  �ل�شكنية 

باليوم �لوطني �ل�� 48.
وبلغت ح�شيلة ما مت �عتماده يف �لعام �جلاري �أكرث 

 250 6000 قر�س �شكني وتخ�شي�س حو�يل  من 
�ش���كنية، حيث  �أر���س   1800 وتوزيع حو�يل  م�شكناً 
 11.6 �لإ�شكانية  للحزمة  �لإجمالية  �لقيمة  بلغت 

مليار درهم.
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اأخبـار الإمـارات

�شهد حفل تكرمي اأوائل االإمارات لعام الت�شامح

حممد بن را�سد: الت�سامح قيمة اإن�سانية عظيمة جت�سدت يف نهج زايد وموروثنا احل�ساري
 االإمارات حتتفي ب�شخ�شيات ومناذج ومبادرات الت�شامح اال�شتثنائية

�إي�������ش���ال �شورة  ���ش��اه��م يف  �ل����ذي 
�ملجتمع  �إىل  �لإم��ار�ت��ي  �لت�شامح 
ومثلها  �أط���ي���اف���ه،  ب��ك��ل  �ل��ل��ب��ن��اين 
ب�شماته  خ��الل  م��ن  متثيل  خ��ري 
�لت�شامح  قيم  ن�شر  يف  �لو��شحة 
و�لإن�����ش��ان��ي��ة و�ل���ت���ي جت�����ش��دت يف 
و�شهد  �مل�����ب�����ادر�ت.  م���ن  �ل���ع���دي���د 
حفل �أو�ئل �لإمار�ت تكرمي فريق 
�لعاملية  �ل��ت�����ش��ام��ح  ق���ي���اد�ت  ع��م��ل 
حممد  بنت  ن��ورة  معايل  برئا�شة 
�ل��ث��ق��اف��ة وتنمية  �ل��ك��ع��ب��ي وزي����رة 
م��ب��ادرة بن  �ل��ذي ميثل  �ملعرفة، 
و�ليون�شكو،  �لإم�������ار�ت  ح��ك��وم��ة 
و�شعيها  �ل��دول��ة  توجهات  تعك�س 
�لت�شامح، وم�شاركة  لر�شيخ روح 
�لعامل �لنموذج �لإمار�تي يف بناء 

جمتمعات �لت�شامح.

ومت تكرمي 14 �شخ�شية ومبادرة 
ع��ل��ى م�شتوى  ف��ردي��ة وج��م��اع��ي��ة 
دول���ة �لإم������ار�ت، و���ش��م��ل��ت قائمة 
�مل��ك��رم��ن ك���ال م���ن؛ ف��ري��ق عمل 
برئا�شة  �لإن�شانية،  �لأخ���وة  لقاء 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن ز�يد 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لرئا�شة،  ����ش���وؤون  وزي����ر  �ل�����وزر�ء 
و�شمو �ل�شيخ عبد �هلل بن ز�يد �آل 
و�لتعاون  �خلارجية  وزير  نهيان، 

�لدويل.
�ل�شيخ  معايل  �لتكرمي  �شمل  كما 
نهيان بن مبارك �آل نهيان، وزير 
ع��م��ل وثيقة  وف���ري���ق  �ل��ت�����ش��ام��ح، 
�ملليون مت�شامح، برئا�شة �لدكتورة 
�لعامة  �مل��دي��رة  �لطنيجي  ن�شال 

لد�ر ز�يد للثقافة �لإ�شالمية.

ع��دد� م��ن �لأف���الم �لق�شرية عن 
بالتز�من  عر�شها  ليتم  �لت�شامح 

مع �ليوم �لعاملي للت�شامح.
�ملعهد  ت����ك����رمي  �حل����ف����ل  و����ش���ه���د 
موؤ�ش�شة  �أول  للت�شامح  �ل����دويل 
�ل���وع���ي حول  ن�����ش��ر  خم��ت�����ش��ة يف 
و�ل�شالم  و�ل��ت��ع��اي�����س  �ل��ت�����ش��ام��ح 
�ل���ذي ميثل  �لتعليم،  ع��ن ط��ري��ق 
�إم��ار�ت��ي��ة ع��امل��ي��ة لتحقيق  م��ن��ارة 
�ل��ت�����ش��ام��ن و�ل���وح���دة ب��ن �أف����ر�د 
�ملجتمع �لو�حد، وتعزيز مفاهيم 
�مل�����ش��او�ة و�ل��ع��دل و�حل��ري��ة، وقد 
ت�شلم �لدرع �شعادة �لدكتور حمد 
�ل�شيباين �لع�شو �ملنتدب للمعهد. 
يف  �لأدي���ان  قاعة  �لتكرمي  و�شمل 
�أب���وظ���ب���ي، �لتي  �ل��ل��وف��ر  م��ت��ح��ف 
ج�����ش��دت م��ف��اه��ي��م �ل��ت�����ش��ام��ح من 

حممد  �ل�شيخ  و�شمو  �لقيوين  �أم 
بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل 

عهد ر�أ�س �خليمة.
�شمو  �ل��ف��ري��ق  �حل��ف��ل  ح�شر  كما 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
عبد�هلل  �ل�شيخ  و�شمو  �لد�خلية، 
بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
و�لتعاون �لدويل، ومعايل �ل�شيخ 
وزير  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان 
بن  ح�شر  �ل�شيخ  و�شمو  �لت�شامح 
�آل م��ك��ت��وم م��دي��ر د�ئ����رة  م��ك��ت��وم 
�ع���الم دب��ي ، وم��ع��ايل حممد بن 
ع��ب��د�هلل �ل��ق��رق��اوي وزي���ر �شوؤون 
جم��ل�����س �ل���������وزر�ء و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل ، 
وعدد من �أ�شحاب �ملعايل �لوزر�ء 

و�مل�شوؤولن.

ف��ري��ق ع��م��ل حتالف  ت��ك��رمي  ومت 
برئا�شة  �ملجتمعات  لأمن  �لأدي��ان 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب��ن ز�ي����د �آل 
رئ���ي�������س جمل�س  ن����ائ����ب  ن���ه���ي���ان، 
�لد�خلية، وميثل  ووزي��ر  �ل���وزر�ء 
�أخالقية  م��ن��ظ��وم��ة  �ل���ت���ح���ال���ف 
عاملية م�شركة �نطلقت من �أر�س 
�لإم��������ار�ت، ب��ه��دف ت�����ش��ه��ي��ل بناء 
و�ملنظمات  �لأدي����ان  ب��ن  �جل�شور 
غري �حلكومية و�خلر�ء يف كافة 
نا�شر  �لتكرمي  و�شمل  �مل��ج��الت. 
�لظاهري �ملفكر و�لكاتب وخمرج 
�لق�شرية،  �لأف����الم  م��ن  �ل��ع��دي��د 
وه���و �ب���ن �لإم�������ار�ت �ل����ذي تبنى 
وعمال،  قول  �لت�شامح  عام  �شعار 
كتاباته  �ن��ع��ك�����س يف  �ل���ذي  �لأم����ر 
و�أع��م��ال��ه و�أف���الم���ه، ح��ي��ث �أخرج 

ومت تكرمي كور�ل �شوت �لت�شامح 
�شامل  بنت  برئا�شة معايل جميلة 
م�����ش��ب��ح �مل����ه����ريي وزي��������رة دول����ة 
ل�شوؤون �لتعليم �لعام، �لذي ي�شم 
ط��ال��ب ميثلون   400 م��ن  �أك���رث 
مدر�شة   68 م��ن  جن�شية   40
�إ�شر�ف  حت��ت  وخ��ا���ش��ة  حكومية 
من  و�ل��ت��ع��ل��ي��م،  �ل���رب���ي���ة  وز�رة 
�لت�شامح  مثلو�  �ل��ذي��ن  �لأط��ف��ال 
وق���دم���و� �شورة  �أب���ه���ى ح��ل��ل��ه،  يف 
مميزة ل��الإب��د�ع �ل��ذي مل يتوقف 
ع��ن��د �ل��ف��ن ف��ح�����ش��ب، ب��ل تخطاه 
و�مل�شاعر  �لت�شامح  قيم  نقل  �إىل 

�لإن�شانية.
و�شمل �لتكرمي �أي�شا، �شعادة حمد 
�لدولة  �شفري  �ل�شام�شي  �شعيد 
�للبنانية،  �جل���م���ه���وري���ة  ل�����دى 

•• دبي-وام:

كرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
�أم�������س  �هلل،  رع�������اه  دب������ي  ح����اك����م 
�ل�شخ�شيات  م��ن   14 �ل��ث��الث��اء، 
و�جلماعية  �ل��ف��ردي��ة  و�ل���ن���م���اذج 
يف  للت�شامح،  �لد�عمة  و�مل��ب��ادر�ت 
 ،2019 �أو�ئ�����ل �لإم������ار�ت  ح��ف��ل 
�لذي وجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
مكتوم  �آل  ر�������ش�����د  ب�����ن  حم���م���د 
لالحتفاء  �لعام  هذ�  بتخ�شي�شه 
�لر�ئدة  و�مل��ب��ادر�ت  بال�شخ�شيات 
يف �ل��ت�����ش��ام��ح، �ل��ت��ي ك���ان ل��ه��ا دور 
�لإم���ار�ت  �شعب  ت�شامح  �إب���ر�ز  يف 
وثقافاته،  �لعامل  على  و�نفتاحه 
مب����ا ي��ج�����ش��د م�������ش���ت���ه���دف���ات ع���ام 
�أع��ل��ن��ه �شاحب  �ل����ذي  �ل��ت�����ش��ام��ح 
�آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو 

نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  و�أك�������د 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم، �أن 
�لت�شامح ميثل �أعظم قيمة وهبها 
ل��الإن�����ش��ان، م�شيد�  ع��ز وج���ل  �هلل 
من  �ل�شتثنائية  بالنماذج  �شموه 
يعي�شون  وم����ن  �لإم��������ار�ت  �أب���ن���اء 
�لت�شامح  يف  �لوطن،  �أر�شها  على 

و�إعالء �لقيم �لإن�شانية.
مناذج  نكرم  �ليوم   : �شموه  وق��ال 
وقيم  �لت�شامح  قيم  ر�ئعة جت�شد 
ز�يد ونهجه، وتعمل على تعزيزها 
يف جمتمع دولة �لإمار�ت.. دولتنا 
�لتي  �لعظيمة  للنماذج  حا�شنة 
وتعك�س  �ل��ت�����ش��ام��ح،  روح  جت�����ش��د 
�لإمار�تي،  �ملجتمع  قيم  �أ���ش��ال��ة 
�لتي  �حل�����������ش�����اري،  وم�����وروث�����ن�����ا 
زرع���ه���ا �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د رح��م��ه �هلل 
�أ�شلوب  ل��ت�����ش��ب��ح  جم��ت��م��ع��ن��ا،  يف 
�أر�س  على  يعي�س  م��ن  لكل  حياة 
�لإمار�ت.. �لت�شامح �أنبل �ل�شمات 
�لعامل،  ي�شقى  وبدونه  �لب�شرية، 
وت��������زد�د �ل�������ش���ر�ع���ات وت���ر�ج���ع 

�لأمم و�حل�شار�ت.
م�شوؤولون  نحن  �شموه:  و�أ���ش��اف 
ن�شر  ع�����ن  وق������ي������اد�ت  جم���ت���م���ع���ا 
و�مل�شاركة  �لت�شامح،  قيم  وتعزيز 
يف تر�شيخ �لنماذج و�لتجارب �لتي 
جت�شد هذه �لقيم.. نريد �أن نرى 
ذلك يف كل جمالت �حلياة.. نريد 
وتاأهيل  �ملت�شامح،  �لطالب  تربية 
مت�شاحمة،  �أج��ي��ال  لريبي  �ملعلم 
�لتي  �ل��ت�����ش��ام��ح  ق���ي���م  وت���ر����ش���ي���خ 
جت�شد �ل�شورة �حلقيقية ملجتمع 

دولة �لإمار�ت.
ح�شر حفل �لتكرمي �شمو �ل�شيخ 
ح��م��د�ن ب��ن حممد ب��ن ر����ش��د �آل 
و�شمو  دب�����ي،  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم 
�ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د بن 
�شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  �ل�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م 
عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد 
عجمان، و�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ح��م��د ب���ن حم��م��د �ل�����ش��رق��ي ويل 
عهد �لفجرية و�شمو �ل�شيخ ر��شد 
بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد 

لديانات  تنتمي  مقتنيات  خ��الل 
دينية  ن�شو�شا  تت�شمن  خمتلفة 
�لتاريخ  على  توؤكد  وخمطوطات 
و�لت�شامح  �مل�����ش��رك  �لإن�������ش���اين 
ب��ن �حل�����ش��ار�ت و�لأدي�������ان، وقد 
ت�شلم �لدرع معايل حممد خليفة 
�لثقافة  د�ئ������رة  رئ��ي�����س  �مل����ب����ارك 

و�ل�شياحة يف �أبوظبي.
ومت تكرمي �لق�س �آندرو توم�شون 
موؤلف كتاب ثقافة �لت�شامح، �لذي 
بان�شجام  �لعي�س  ق�ش�س  ي���روي 
خمتلفة  �شخ�شيات  ب��ن  و���ش��الم 
�لإم�������ار�ت، ويحتفي  �أر�����س  ع��ل��ى 
بن  و�ل��ت��ف��اه��م  �لت�شامح  بثقافة 

�أديان.  10
و����ش���م���ل �ل���ت���ك���رمي م��ت��ح��ف ز�ي����د 
غ���ان���دي �ل���رق���م���ي، �ل�����ذي ي���روي 
�ل��ت�����ش��ام��ح �لتي  �أ���ش��م��ى ق�����ش�����س 
�لإم����ار�ت  دول���ة  موؤ�ش�س  ر�شخها 
�مل����غ����ف����ور ل�����ه �ل�������ش���ي���خ ز�ي��������د بن 
�هلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
�لر�حل  �لهندي  و�لزعيم  ثر�ه" 
غ���ان���دي، ح��ي��ث يحتفي  �مل��ه��امت��ا 
�شاهما  عاملين،  بقائدين  �ملتحف 
بن  و�لوئام  �لت�شامح  روح  بث  يف 
ت����ر�أ�����س فريق  �ل�����ش��ع��وب، ف��ي��م��ا 
�لعمل من دول��ة �لإم���ار�ت معايل 
�لثقافة  وزي�������رة  �ل��ك��ع��ب��ي  ن������ورة 
جمهورية  وم��ن  �ملعرفة،  وتنمية 
�شفري  كابور  بافان  �شعادة  �لهند 

جمهورية �لهند لدى �لدولة.
و�شهد حفل �أو�ئل �لإمار�ت تكرمي 
�لت�ش�امح  ب��رن��ام�����ج  ع��م��ل  ف��ري��ق 
و�لتعاي��س برئا�شة �شعادة �لدكتور 
�ل�������ش���وي���دي مدير  ���ش��ن��د  ج���م���ال 
للدر��شات  �لإم������ار�ت  م��رك��ز  ع���ام 
�لذي  �ل�شر�تيجية،  و�لبحوث 
يركز على تاأ�شيل ثقافة �لت�شامح 
مبد�أ  ربط  خالل  من  و�لتعاي�س، 
�لوطنية  ب���ال���ه���وي���ة  �ل���ت�������ش���ام���ح 
�شاجي  ت��ك��رمي  ومت  �لإم���ار�ت���ي���ة. 
�لهندي  �لأع��م��ال  رج��ل  ت�شرييان 
�مل�����ش��ي��ح��ي �ل����ذي خ���ط ���ش��ط��ر� يف 
ح��ك��اي��ة �ل��ت�����ش��ام��ح �لإم����ار�ت����ي����ة، 
"�أم  م������رمي  م�������ش���ج���د  ب��ت�����ش��ي��ي��د 
عي�شى" يف �إمارة �لفجرية لإخوته 
عليهم  ل��ي�����ش��ه��ل  �لإن�������ش���ان���ي���ة،  يف 
�ل����و�����ش����ول لأق��������رب م�������ش���ج���د، يف 
لفتة هدفت لرد جزء من جميل 
�لإم��ار�ت �لتي ق�شى فيها عقود� 
من حياته. يذكر �أن مبادرة �أو�ئل 
�لإمار�ت تهدف �إىل تعزيز �لنماذج 
�ملجالت  يف  �ملتميزة  �لإم��ار�ت��ي��ة 
على  �ل�����ش��وء  وت�شليط  �ملختلفة 
�أو�ئل �ملنجزين  �إجناز�تها، و�إبر�ز 
�لإمار�تين ممن عملو� باإخال�س 
منذ تاأ�شي�س دولة �لإمار�ت وحتى 
و�شهدت  �لحت��اد،  يومنا لر�شيخ 
�ملا�شية  �لأع�����و�م  خ���الل  �مل���ب���ادرة 
�ل�شخ�شيات  م���ن  ن��خ��ب��ة  ت��ك��رمي 
و�جل��ه��ات م��ن �لأو�ئ����ل �ملنجزين 
و�ملخرعن و�أ�شحاب �لبتكار�ت 
و�ملبادر�ت، كما مت تخليد �لأ�شماء 
و�ملبادر�ت يف ذ�كرة �لإمار�ت عر 
باأو�ئل  خا�شة  �شنوية  مو�شوعة 

�لإمار�ت.

حممد بن را�شد ي�ؤكد : 
واحل�سارات الأمم  وترتاجع  العامل  ي�سقى  وبدونه  الب�سرية  ال�سمات  اأنبل  • الت�سامح 

حياة اأ�سلوب  لت�سبح  �سعبه  يف  زايد  ال�سيخ  زرعها  التي  القيم  اأ�سالة  يج�سدون  الإمارات  • اأوائل 
جت�سدها التي  والتجارب  النماذج  تر�سيخ  يف  وامل�ساركة  الت�سامح  قيم  ن�سر  عن   - وقيادات  جمتمعا   - م�سوؤولون  • نحن 
مت�ساحمة اأجيال  لريبي  املعلم  وتاأهيل  املت�سامح  الطالب  تربية  يف  احلياة..  جمالت  كل  يف  الت�سامح  نرى  اأن  • نريد 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه 
�إطالق �ملن�شة �لذكية للم�شوؤولية �ملجتمعية لل�شركات  �هلل 
�لهادفة �إىل متكن �لقطاع �خلا�س من �مل�شاهمة �لفعالة يف 

عجلة �لتنمية �ملجتمعية �مل�شتد�مة يف �لدولة.
جاء ذلك، خالل �أعمال �لدورة �لثالثة لالجتماعات �ل�شنوية 
�أم�س �لول �لثنن  �لتي �نطلقت  �لإم��ار�ت  حلكومة دول��ة 
�لعمل  ج��ه��ود  توحيد  �إىل  وت��ه��دف  �أب��وظ��ب��ي،  �لعا�شمة  يف 
�لحت���ادي  �مل�شتوين  ع��ل��ى  و�ح����دة  منظومة  يف  �حل��ك��وم��ي 
�لدولة  يف  �لتنموية  �ملو��شيع  ومناق�شة  لدر��شة  و�ملحلي، 
و�شع  يف  �لوطنية  �لقطاعات  و�إ���ش��ر�ك  �مل��ج��الت،  مبختلف 
و�لر�مج  �جل��ه��ود  و��شتعر��س  للدولة  �لتنموي  �لت�شور 
�لتي مت �إجن��ازه��ا يف �إط���ار حتقيق روؤي���ة �لإم����ار�ت 2021 
من  �أك��رث  مب�شاركة   ،2071 �لإم���ار�ت  مئوية  �إىل  و�شول 

حكومي. م�شوؤول   500
ياأتي �إطالق �ملن�شة �لذكية للم�شوؤولية �ملجتمعية لل�شركات، 
�لتي ي�شرف عليها �ل�شندوق �لوطني للم�شوؤولية �ملجتمعية، 
تفعيال لقر�ر جمل�س �ل��وزر�ء رقم 2     ل�شنة 2018، ب�شاأن 

�مل�شوؤولية �ملجتمعية لل�شركات و�ملن�شاآت.

منظ�مة متكاملة للعطاء
�لقت�شاد  وزي��ر  �ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  معايل  وق��ال 
للم�شوؤولية  �ل��وط��ن��ي  �ل�����ش��ن��دوق  �أم���ن���اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�ملجتمعية �إن �ملن�شة �لذكية للم�شوؤولية �ملجتمعية لل�شركات 
ذ�ت  �ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  مل�شاريع  م��وح��د�  مرجعا  متثل 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  ب��اأه��د�ف  �ملرتبطة  �لوطنية  �لأول��وي��ة 
وتعزيز  �ملوؤ�ش�شي  �ل��ع��ط��اء  حتفيز  ي�شمن  مب��ا  �ل��دول��ة،  يف 
قيا�س  ع��ر  �ملجتمع،  تنمية  يف  �خل��ا���س  �لقطاع  م�شاهمة 
وتاأ�شي�س  �لوعي  ون�شر  �مل�شاريع  وتنظيم  �لأد�ء  موؤ�شر�ت 

�ل�شر�كات �جلديدة.
�لدولة  يف  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  منظومة  ترتكز  و�أ���ش��اف: 
على بنية موؤ�ش�شية ر��شخة عر و�شع �إطار حمدد للحو�فز 
و�لمتياز�ت، وبناء قاعدة بيانات �شاملة وموؤ�شر�ت لقيا�س 
ن�شب �لتطور مبا يعزز جناحها، حيث �شهد م�شار �مل�شوؤولية 
�ملجتمعية لل�شركات خطو�ت جادة نحو تنظيم �آليات �لعمل 

على  م�شاريع  �إىل  و�ملبادر�ت و�خلطط  بالر�مج  و�لنتقال 
�أر�س �لو�قع.

وقال �ملن�شوري: نهدف �إىل �لو�شول بت�شنيف دولة �لإمار�ت 
يف جمال �مل�شوؤولية �ملجتمعية لل�شركات �إىل �ل�شد�رة عامليا، 
وربط �أد�ء �ل�شركات بالأثر �لإيجابي مل�شاهماتهم يف خمتلف 
مع  �ملتو�فقة  و�لقت�شادية  و�لبيئية  �لجتماعية  �ملجالت 
�مل�شوؤولية  م��وؤ���ش��ر  لأه����د�ف  حتقيقا  �ل��وط��ن��ي��ة،  �لأول���وي���ات 

�ملجتمعية لل�شركات.
و�أ�شار وزير �لقت�شاد �إىل �أن �ملوؤ�شر يركز على �أ�ش�س علمية 
ودمج  و�لعاملية  �ملحلية  �لتقارير  وبحث  �لبيانات  جمع  يف 
�لوطني  �مل��وؤ���ش��ر  م��ق��ارن��ة  �ل��ب��ي��ان��ات، مب��ا ي�شمن  وت��وح��ي��د 
ل��ل��دول��ة م��ع �ل����دول �لأخ������رى، لإع�����د�د �ل��ت��ق��ري��ر �ل�شنوي 
لل�شركات،  �ملجتمعية  للم�شوؤولية  �لوطني  باملوؤ�شر  �خلا�س 
وتعزيز �لنمو �لقت�شادي وجناح �لأعمال �لتجارية �مل�شوؤولة 

و�لأخالقية.

اإطار تنظيمي للم�ش�ؤولية املجتمعية
�لهادفة  �لإم����ار�ت  دول��ة  روؤي���ة  �إىل  �ملن�شة  �إط���الق  وي�شتند 
لو�شع �إطار تنظيمي مل�شاهمات �مل�شوؤولية �ملجتمعية بحيث 
تعتمد �ملبادر�ت على �أ�ش�س �ختيارية بحتة متار�شها �ل�شركات 
و�ملن�شاآت من منطلق رغبتها يف �لعطاء �ملوؤ�ش�شي و�مل�شاهمة 

يف تنمية �ملجتمع.
ومت���ث���ل �مل��ن�����ش��ة �ل���ذك���ي���ة ل��ل��م�����ش��وؤول��ي��ة �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة بو�بة 
و�ل�شركات  و�ملوؤ�ش�شات  للمنظمات  توفر  ذكية  �إلكرونية 
معلومات �ل�شر�تيجية �لوطنية للتنمية �مل�شتد�مة، و�أهم 
�ملبادر�ت و�لر�مج و�مل�شاريع �لتنموية �لتي مت �إطالقها من 
خاللها، �إ�شافة �إىل تن�شيق �لتفاعل بن �لقطاع �حلكومي 

وموؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س.
وت���ه���دف �مل��ن�����ش��ة �إىل ت��ن��ظ��ي��م �مل�����ش��اه��م��ات �لخ��ت��ي��اري��ة يف 
�مل�����ش��روع��ات و�ل���ر�م���ج �ل��ت��ن��م��وي��ة �مل���درج���ة ف��ي��ه��ا، وتوثيق 
قاعدة  حت��وي  حيث  �ملجتمعية،  �مل�شوؤولية  جهود  وتن�شيق 
ب��ي��ان��ات ���ش��ام��ل��ة ل��ك��ل �ل�����ش��رك��ات و�مل��ن�����ش��اآت �مل���درج���ة، وقيم 
من  �ملقدمة  �لتنموية  و�لر�مج  و�مل�شروعات  م�شاهماتها، 
من  �مل�شتفيدة  و�ل��ق��ط��اع��ات  �ل��دول��ة  يف  �مل�شتفيدة  �جل��ه��ات 

�مل�شاهمات �ملتاحة وفق �لأولويات �لتنموية يف �لدولة.
�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  ح��ول  در����ش��ات  �ملن�شة  تت�شمن  كما 
و�أدلة تعليمية وتدريبية بحيث يوفر �لت�شجيل فيها فر�شة 
�مل�شاركة يف �ملوؤ�شر �لوطني للم�شوؤولية �ملجتمعية لل�شركات، 
�مل�����ش��وؤول��ي��ة �لجتماعية  و�حل�����ش��ول ع��ل��ى ع��الم��ات وج����و�ز 
�ملجتمعية"،  للم�شوؤولية  �لوطني  "�ل�شندوق  عن  �ل�شادرة 
�مل�شوؤولية  ممار�شة  يف  متيز�  �لأك��رث  لل�شركات  متنح  �لتي 

�ملجتمعية و�مل�شاهمة بالتنمية �مل�شتد�مة.

19 م�ؤ�شر اأداء
لقيا�س  �شنويا  وطنيا  م��وؤ���ش��ر�  �لوطني  �ل�شندوق  و�أط��ل��ق 
ت�شتند  حمددة  ملعايري  وفقا  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  موؤ�شر�ت 
على �لإدر�ج �ملنظم لل�شركات �لر�عية و�مل�شتفيدة و�مل�شاريع 
للنتائج  �لر�شمي  �لإع��الن  يتم  �أن  على  �ملعتمدة،  و�لر�مج 
�ملوؤ�شر  .. ويعتمد   2019 �أد�ء يف دي�شمر  19 موؤ�شر  عن 
�مل�شوؤولية  وب���ر�م���ج  �مل�����ش��روع��ات  يف  �مل�����ش��اه��م��ة  ن�����ش��ب  ع��ل��ى 
للموؤ�شر  �لرئي�شية  �لأد�ء  موؤ�شر�ت  ت�شمل  كما  �ملجتمعية، 
مو��شيع،  ثالثة  لل�شركات  �ملجتمعية  للم�شوؤولية  �لوطني 

هي: �أد�ء �ملو�رد �لب�شرية وتطوير �ملجتمع و�لبيئة.
�ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  �أد�ء  تقييم  على  �ل�����ش��ن��دوق  ويعمل 

�ملجتمعي  �لتاأثري  وقيا�س  لل�شركات عر قطاعات خمتلفة 
لها، و�لإعالن عن �أف�شل �ل�شركات يف كل قطاع، و�لإعالن 
�مل�����ش��وؤول��ي��ة �ملجتمعية  ن��ت��ائ��ج و�إح�����ش��ائ��ي��ات  �ل�����ش��ن��وي ع��ن 

لل�شركات و�إ�شد�ر �لتقرير �ل�شنوي �خلا�س بها.
كما مينح عالمة �مل�شوؤولية �ملجتمعية لل�شركات وفقا ملعايري 
معينة تركز على �مل�شاهمة يف �لأولويات �لوطنية، و�لقيمة 
و�لتنفيذ،  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي  و�لتخطيط  �مل�����ش��اف��ة،  �ملحلية 
وقيا�س �لأثر �ملجتمعي و�لبيئي، و�إ�شر�ك �أ�شحاب �مل�شلحة، 

و�لإبد�ع و�لبتكار، و�إد�رة �ملخاطر و�لفر�س.

العاملية. الريادة  نح�  مبادرة   11
وت���ن���درج حت��ت �مل��ن�����ش��ة �ل��ذك��ي��ة �خل��ا���ش��ة ب��ال�����ش��ن��دوق 11 
�إط��ار روؤي��ة �لدولة نحو �لريادة �لعاملية يف  مبادرة تعمل يف 
�لوعي  بزيادة  تعنى  لل�شركات،  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  جمال 
�ل�شر�كة  تفعيل  خ��الل  من  �ملجتمعية،  �مل�شوؤولية  مبفهوم 
مع �ملوؤ�ش�شات على �مل�شتوين �حلكومي و�خلا�س و�ملبادر�ت 

�لوطنية.

لدعم امل�ش�ؤولية االجتماعية. تنم�ية  م�شاريع   5
عن  تبحث  م�شاريع  خم�شة  عن  �لآن  حتى  �ملن�شة  و�أعلنت 
�لتمويل ودعم �ل�شركات و�ملن�شاآت �حلري�شة على �مل�شوؤولية 
�لجتماعية، هي: �لأكادميية �لوطنية للبنية �لتحتية، �لتي 
�لتحتية،  �لبنية  ي�شهم يف تطوير  تعتر م�شروعا متكامال 
�لتحتية  �لبنية  تطوير  وز�رة  م��ن  مبا�شر  بدعم  وحتظى 
ووز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة، ويهدف �مل�شروع �إىل م�شاندة 
�مل�شاهمة �لفعلية كفنين و��شت�شارين  �لكو�در �لوطنية يف 
�لتحتية،  �لبنية  جم��الت  يف  وم�شاندين  فنين  ود�ع��م��ن 

به،  �ملتعلقة  و�ملوؤ�شر�ت  �لتوطن  ��شر�تيجيات  بهدف دعم 
�ملحلية  للتحديات  حلول  لإيجاد  �خلا�شة  �لبيانات  و�إد�رة 

و�لإقليمية وتعزيز �لنمو �لقت�شادي �مل�شتد�م.
�إىل  �لذي يهدف  �لطاقة،  �أل��و�ح  �ملن�شة م�شروع  ت�شمل  كما 
كبار  من  �ملتعففن  لبيوت  �ل�شم�شية  �لطاقة  �أل��و�ح  توفري 
�ل�شمان يف  �لهمم وم�شتفيدي  �أ�شحاب  �أهايل  و  �ملو�طنن 
�ملجتمع  تنمية  وز�رة  من  بدعم  ويحظى  �لنائية،  �ملناطق 
موؤ�شر�ت  م��ع  يتما�شى  م�شتد�م  ح��ي��اة  من��ط  ت��وف��ري  ب��ه��دف 
�لب�شمة �لبيئية �خل�شر�ء و�حل�شول على خدمات �لطاقة 
�ملركز  م�����ش��روع  ي�شمل  و  و�مل�����ش��ت��د�م��ة.  �مل��وث��وق��ة  �حل��دي��ث��ة 
�ل�شلوك،  وتعديل  �مل��ه��ار�ت  لتنمية  مركز�  للتوحد،  �لعاملي 
ومركز� طبيا ي�شم خمت�شن يف �لطب �لنف�شي و�لأع�شاب 
و�لتخاطب و�لتغذية، و�أماكن ترفيهية وتعليمية، وتدعمه 
�لكامل  �لن���دم���اج  حت��ق��ي��ق  ب��ه��دف  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وز�رة 

لأ�شحاب �لهمم وت�شخري �لتكنولوجيا يف دجمهم.
و يهدف م�شروع منجم �لإمار�ت �لذي ترعاه وز�رة �لتغيري 
و�ملناطق  �لأح��ي��اء  يف  �لنفايات  جمع  �إىل  و�لبيئة  �ملناخي 
وموؤ�ش�شاته  �ملجتمع  �أف��ر�د  و�إ���ش��ر�ك  ت�شجيع  عر  �ل�شكنية 
ع��ل��ى �مل�����ش��اه��م��ة يف �ل��ت��ق��ل��ي��ل م���ن �ل��ن��ف��اي��ات ورف�����ع ن�شبة 
معاجلتها، وتقوم فكرته على �إن�شاء وت�شغيل مر�كز لتجميع 
�ل�شكنية  �لأحياء  �لتدوير موزعة على  �لقابلة لإعادة  �ملو�د 
م�شتوى  على  حم��ددة  مناطق  تغطي  ��شر�تيجية  ومو�قع 
هيئة  تدعمه  �ل��ذي  �لعائلة،  قرية  م�شروع  ويعد  �ل��دول��ة. 
�أبرز �مل�شاريع �لتي ت�شمها  تنمية �ملجتمع يف دبي، من بن 
�ملن�شة �لذكية للم�شوؤولية �ملجتمعية لل�شركات بحيث تعمل 
جو�  مينحهم  �لأي��ت��ام  ل��الأط��ف��ال  حقيقي  بيت  ت��وف��ري  على 
عائليا م�شتقر� ومتو�زنا، وي�شتهدف حتقيق هدف �لتنمية 

�مل�شتد�مة رقم و�حد وهو �لق�شاء على �لفقر.

�شندوق وطني.
ويتوىل "�ل�شندوق �لوطني للم�شوؤولية �ملجتمعية" تنظيم 
و�مل�شروعات  �مل�شتفيدة،  و�جلهات  و�ملن�شاآت  �ل�شركات  �إدر�ج 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية،  و�لر�مج فيها، وترويج ون�شر ثقافة 
�مل�شوؤولية  م��ف��ه��وم  يف  ج���ذري  حت���ول  �إح�����د�ث  ي�شمن  مب��ا 
من  و�لن��ت��ق��ال  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  لل�شركات  �ملجتمعية 
باأهمية  �ل��وع��ي  ن�شر  �إىل  �خل��ريي��ة  �لأن�شطة  يف  �مل�شاهمة 

�إطالق مبادر�ت �إمنائية على �مل�شتوى �لوطني.

امل�ستدامة التنمية  باأهداف  املرتبطة  املجتمعية  امل�سوؤولية  مل�ساريع  موحدا  مرجعا  متثل  املن�سة  املن�سوري:  • �سلطان 

را�سخة تعتمد قاعدة بيانات �ساملة وموؤ�سرات لقيا�س التطور موؤ�س�سية  بنية  على  ترتكز  متكاملة  • منظومة 

دولة الإمارات يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات اإىل ال�سدارة عامليا بت�سنيف  • الو�سول 

الدولة نحو الريادة العاملية يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات روؤية  اإطار  يف  وتعمل  املن�سة  حتت  تندرج  مبادرة   11 •

بت�جيهات رئي�س الدولة وبدعم من حممد بن زايد

 �سندوق الديون املتعرثة يعلن اإعفاء 1716 مواطنا من الديون..تزامنا مع احتفالت الدولة باليوم الوطني 
••اأبوظبي-وام:

ب��ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ خليفة 
�لدولة حفظه �هلل  �آل نهيان رئي�س  ز�ي��د  بن 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  م��ن  وب��دع��م 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ومتابعة �شمو 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س 
�أعلن  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س 
���ش��ن��دوق م��ع��اجل��ة �ل���دي���ون �مل��ت��ع��رثة  �إعفاء 
بقيمة  مديونياتهم  م��ن  م��و�ط��ن��ا   1716
�إجمالية تبلغ �أكرث من 787 مليون درهم .. 

بالتعاون مع 15 بنكا وم�شرفا.
وق���ال ���ش��ع��ادة ج��ر حم��م��د غ���امن �ل�شويدي 
مدير ديو�ن ويل عهد �أبوظبي رئي�س �للجنة 

�لعليا ل�شندوق معاجلة �لديون �ملتعرثة.. �إنه 
يو��شل  �حلكيمة  �لقيادة  توجيهات  �إط��ار  يف 
�ل�شندوق تنفيذ مبادر�ت �لإعفاء من �لديون 
�ملتعرثة و�إجر�ء �لت�شويات بالتعاون مع عدد 
�حلياة  تاأمن  بهدف  �لوطنية..  �لبنوك  من 
و�لجتماعي  �لأ���ش��ري  و�ل�شتقر�ر  �لكرمية 
�ملعي�شية  م�شتوياتهم  وتعزيز  �لوطن  لأبناء 
وتوفري �شبل �لر�حة لهم وحتقيق ��شتقاللهم 
يف  �ل���ت���و�زن  حتقيق  يف  ي�شهم  و�ل����ذي  �مل���ايل 

�ملجتمع على �ل�شعد كافة.
و�أ�شاف �أن هذه �ملبادرة تكت�شب �أهمية خا�شة 
كونها تاأتي تز�منا مع �حتفالت دولتنا باليوم 
�لوطني �ل� 48 بهدف بث �لفرح و�ل�شرور يف 
�لأعباء  وتخفيف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لأ���ش��ر  نفو�س 

�ملالية عن كاهلها.
�لبنوك  ل��دور  �ل�شويدي عن تقديره  و�أع��رب 
�ل��وط��ن��ي��ة �ل���ت���ي ت�����ش��ه��م يف حت��ق��ي��ق �أه�����د�ف 
و�لت�شويات  �لإع��ف��اء�ت  خالل  من  �ل�شندوق 

تفاعلها  مثمنا  للمتعرثين..  تقدمها  �لتي 
�ملثمر ودعمها كل ما يعود باخلري و�ل�شعادة 
�أر�شها  على  و�ملقيمن  �ملو�طنن  حياة  على 
و�لذي  و��شتقر�رها  �لأ���ش��ر  متا�شك  ويحقق 
�ملجتمع  بنيان  لقوة  �لأ�شا�شية  �لركيزة  يعد 

وتر�بطه.
و�ل��ف��اع��ل بن  �مل�شتمر  ب��ال��ت��ع��اون  �أ���ش��اد  ك��م��ا 
�ل�����ش��ن��دوق و�ل��ب��ن��وك يف �حت���اد �مل�����ش��ارف و" 
�مل�شرف �ملركزي" لتنفيذ مثل هذه �ملبادر�ت 

و�إجناحها وحتقيق �أهد�فها يف �ملجتمع.
وت�����ش��م��ل ق��ائ��م��ة �ل���ب���ن���وك و�مل�������ش���ارف �لتي 
�أ�شهمت يف �ملبادرة كال من .. جمموعة بنك 
�أبوظبي �لتجاري وم�شرف �لهالل وم�شرف 
�أب��وظ��ب��ي �ل���ش��الم��ي وب��ن��ك �أب��وظ��ب��ي �لأول 
وبنك �شتاندرد ت�شارترد وبنك دبي �ل�شالمي 
�مل�شرق  وبنك  �ل�شالمي  �لم��ار�ت  وم�شرف 
�ل���وط���ن���ي وم�شرف  دب����ي  �لم��������ار�ت  وب���ن���ك 
ن���ور �ل�شالمي  �ل�����ش��ارق��ة �ل���ش��الم��ي وب��ن��ك 

و�مل�شرف  �ل���وط���ن���ي  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س  وب���ن���ك 
�لعربي لال�شتثمار و�لتجارة �خلارجية وبنك 
�لتجاري  دب���ي  وب��ن��ك  �ل��وط��ن��ي  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم 

وم�شرف عجمان.
�ملتعرثة  �ل��دي��ون  معاجلة  �شندوق  �أن  يذكر 
��شتحدث بناء على توجيهات �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�إط��ار حر�س �شموه و�هتمامه  حفظه �هلل يف 
وتوفري  وهمومهم  �ملو�طنن  �أبنائه  بق�شايا 
���ش��ب��ل �لعي�س  ل��ه��م  ت���وؤم���ن  �ل���ت���ي  �مل���ق���وم���ات 
در��شة  �ل�����ش��ن��دوق  ي���ت���وىل  ف��ي��م��ا  �ل����ك����رمي.. 
قرو�س �ملو�طنن �ملتعرثة ومعاجلتها و�إجر�ء 
�مل�شتحّقة  �ل�شخ�شية  ل��ل��ق��رو���س  ت�����ش��وي��ات 
�ملركزي  �مل�شرف  بالتن�شيق مع  عليهم وذلك 

و�مل�شارف يف �لدولة.

متكن القطاع اخلا�س من امل�شاهمة يف التنمية امل�شتدامة يف الدولة

حممد بن را�سد ي�سهد اإطالق املن�سة الذكية للم�سوؤولية املجتمعية لل�سركات

النائب العام للدولة: مكرمة رئي�س الدولة ت�سدر من قائد يعي�س لإ�سعاد �سعبه

اإ�سادة عاملية بجهود ال�سيخة فاطمة بنت مبارك يف دعم حقوق الأطفال ورفاهيتهم 

••اأبوظبي-وام:

�أكد �مل�شت�شار �لدكتور حمد �شيف �ل�شام�شى �لنائب �لعام للدولة �لإمار�ت 
�أن مكرمة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
�ملجيدة  �لوطنية  باملنا�شبة  عليهم  �ملحكوم  بع�س  عن  بالعفو  �هلل  حفظه 
من  وك��ل  �شعبه  لإ���ش��ع��اد  يعي�س  ق��ائ��د  ع��ن  ت�شدر   48 �ل���  �لوطني  لليوم 

يعي�شون على �أر�س �لدولة، وغر�س قيم �لوطنية يف �أبنائها.

�أنه مع هذ� �لعفو �ل�شامي يف �ليوم �لوطنى تلوح للمفرج عنهم  و�أ�شاف 
فر�شة �لندماج يف �ملجتمع و�لعودة �إىل �ل�شلوك �مل�شتقيم، و�أن ي�شبحو� 
يف قادم �لأيام �أفر�د� �شاحلن ي�شاركون يف �لعمل و�لبناء وي�شيفون �إىل 
ويرتبط يف  �أف�شل،  وذويهم حياة  ملنح عائالتهم  و�لنماء،  م�شرية �خلري 
نيل  بفرحة  �أر�شها  على  يعي�شون  �لتي  �لعظيمة  �لدولة  معنى  نفو�شهم 

حريتهم.
كما تك�شف هذه �ملكرمة عن ح�س �إن�شاين رفيع من قائد �لدولة ورئي�شها 

لعفو  بال�شرور  �شعور  من  وذويهم  عنهم  �ملفرج  عائالت  على  تدخله  مبا 
�قرن بيوم �لعزة و�لفخر لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .

م�شتقبال،  �ل�شتقامة  �إىل  بالعفو  �مل�شمولن  للدولة  �لعام  �لنائب  ودع��ا 
ليحققو� لأنف�شهم ولذويهم حياة �أف�شل و�أكرث �إ�شر�قا.

�لتهاين  �آي��ات  �أ�شمى   48 �ل�  �لوطني  �ليوم  �لعام مبنا�شبة  �لنائب  ورف��ع 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  و�لتريكات 
�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 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن 
لالحتاد  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إىل   ، �مل�شلحة  للقو�ت 
حكام �لإمار�ت ، و�أ�شحاب �ل�شمو �أولياء �لعهود �شائال �ملوىل عز وجل �أن 
وموفور  و�ل�شعادة،  �خلري  بكل  �شموهم  على  �ملجيدة  �ملنا�شبة  هذه  يعيد 
بالأمن  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �شعب  وعلى  و�لعافية،  �ل�شحة 

و�ل�شتقر�ر و�لتقدم و�لرخاء.

•• اأبوظبي-وام:

�أ�شاد �لدكتور هاو�رد تايلو �ملدير 

�لتنفيذي لل�شر�كة �لعاملية لنهاء 
�لعنف �شد �لطفال بجهود �شمو 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  �ل�����ش��ي��خ��ة 

منطقة �خلليج �لتي �ن�شمت �إىل 
�لعنف  لإن��ه��اء  �لعاملية  �ل�شر�كة 
�أن  ���ش��د �لأط���ف���ال.. م�����ش��ري� �إىل 
بنجاح  ��شتثمرت  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�لتنمر  �ل��وق��اي��ة م��ن  ب��رن��ام��ج  يف 
يف م���در����ش���ة �مل��خ��ي��م �لإم����ار�ت����ي 
�ململكة  يف  �ل�����ش��وري��ن  ل��الج��ئ��ن 
..وُت��َع��د هذه  �لها�شمية  �لردن��ي��ة 
وت��درج من  �مل�شاهمة مهمة ج��د�أ 
وهي  �آم���ن،  تعليم  م��ب��ادرة  �شمن 
�شنو�ت  خ��م�����س  م��دت��ه��ا  م����ب����ادرة 
وخارج  يف  �لعنف  لإن��ه��اء  مكر�شة 

�ملد�ر�س.

لالأمومة و�لطفولة، �إىل م������خيم 
�ل�شورين  ل��الج��ئ��ن  �لإم�������ار�ت 
نت���ائج  م���ن  ل��ه��ا  وم���ا  �لردن  يف 
و�أ�شره�����م  �لأطفال  على  �يجابية 
و�لإد�ري،  �لتدري�شي  و�لكادرين 
ت������شمنت دور�ت تدريبية  و�لت����ي 
و�ملعلمن  �لأط���ف���ال  ����ش��ت��ه��دف��ت 
�لأمور  و�أول��ي��اء  �لإد�ري  و�ل��ك��ادر 

حول مكافحة �لتنمر.
جتربتنا  :�إن  ق���ائ���ال  و�أ������ش�����اف 
لالأمومة  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  م���ع 
�لربية  ووز�رة  و�ل����ط����ف����ول����ة 
و�لتعل����يم ود�ئرة �لتعليم و�ملعرفة 

�ل��ن�����ش��ائ��ي �لعام  رئ��ي�����ش��ة �لحت����اد 
لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة 
و�ل���ط���ف���ول���ة �ل��رئ��ي�����ش��ة �لأع���ل���ى 
ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية يف دعم 
ح��ق��وق �لأط���ف���ال ورف��اه��ي��ت��ه��م يف 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة 
قيادتها  خ����الل  م���ن  وخ���ارج���ه���ا 
و�لر�مج  ل��ل��م��ب��ادر�ت  ورع��اي��ت��ه��ا 
�لأطفال  جيمع  ت�شتهدف  �ل��ت��ي 
وخا�شة �أولئك �لذين يعي�شون يف 

ظروف �شعبة.
دولة  �إن  ت��اي��ل��و  �ل���دك���ت���ور  وذك�����ر 
�لإم��ار�ت تعد من �أوىل �لدول يف 

�لطيب  ����ش���ع���ادة  �أ���ش��������������اد  ك��م��������������ا 
�ليوني�شف  منظمة  مم��ث��ل  �آدم، 
ل���دول �خل��ل��ي��ج �ل��ع��رب��ي��ة يف بيان 
����ش���ح���ف���ي ب�����ال�����زي�����ارة �ل����ت����ي ق���ام 
لالأمومة  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  ب��ه��ا 
�لإم����ار�ت  و�ل��ط��ف��ول��ة �ىل خميم 
�ململكة  يف  �ل�����ش��وري��ن  ل��الج��ئ��ن 
�شهر  يف  �ل��ه��ا���ش��������������م��ي��ة  �لأردن����ي����ة 
وق�������ال: نثمن  �مل���ا����ش���ي  �ك���ت���وب���ر 
ون���ق���در �ل����زي����ارة �ل���ت���ي ق����ام بها 
ملنظمة  �ل�شر�تيجي  �ل�شريك 
�ل��ي��ون��ي�����ش��ف يف دول�����ة �لإم�������ار�ت 
�لأعلى  �ملجل�س  �ملتحدة،  �لعربية 

�ل�شعيد  ع��������������ل��ى  �ن����ه  و�أو���ش�����������������ح 
كل  م��ن  و�ح�����د�ً  ف����اإن  �لعال����مي، 
للتنمر  يتعر�س  ط����الب  ثالث����ة 
�أقر�نهم..  ق��ب��ل  م��ن  �مل��در���ش��ة  يف 
لتعزيز  م��ل��ح��ة  ح���اج���ة  وه����ن����اك 
�ل���وق���اي���ة م����ن �ل��ت��ن��م��ر و�آل����ي����ات 
�ملعايري  وت���غ���ي���ري  �ل����ش���ت���ج���اب���ة 
�لجتماعية يف �ملد�ر�س وخارجها 
ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن ج��م��ي��ع �لأط���ف���ال، 
�لأك��رث �شعفا، من تعلم  وخا�شة 
وت��ط��وي��ر �مل���ه���ار�ت و�ل��ث��ق��ة �لتي 
حياة  ليعي�شو�  �إل��ي��ه��ا  يحتاجون 

�شحية ومزدهرة.

بدولة �لإمار�ت يف تن���فيذ برنامج 
له����ا  ك�����ان  �لتنم�����ر  من  �ل����وقاية 
نتائج  �ل��ب��ال��غ يف حت��ق��ي��ق  �لأث��������ر 
حالت  ع���دد  خف�س  يف  �إي��ج��اب��ي��ة 
وحت�شن  �مل�����د�ر������س  يف  �ل��ت��ن��م��ر 

�لبيئة �ملدر�شية.
�ليوني�شف  م��ن��ظ��م��ة  يف  و�إن���ن���ا   .
�ملجل�س  م��ب��ادرة  ون����دعم  نفخ����ر 
�لأع��ل��ى ل��الأم��وم��ة و�ل��ط��ف��ول��ة يف 
�لناجحة  �لتجربة  ه����ذه  نق�����ل 
لي������شتفيد  �ل�����دولة  خ���ارج  �إىل 
�شر�ئح  م����ن  ع�����دد  �أك�������ر  م���ن���ه���ا 

�ملجتمع.

ف������ق������د �مل����������دع����������و/ و�����ش����ح����ه 
�����ش����وري����ا   ، ح���������ش����ن  ح���������ش����ن 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج�����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)011609099N( يرجى 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
�قرب  �و  �ل�����ش��وري��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د �مل����������دع����������و/ ������ش�����الم 
�ث���ي���وب���ي���ا   ، م�����ري�����د  ت����ك����ل����و 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
)EP4793323( يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
بال�شفارة �لثيوبية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان ياأمر بالإفراج عن 103 �سجناء مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 48

•• عجمان-وام: 

�أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم عجمان بالإفر�ج عن 103 �شجناء 
مدة  تنفيذهم  خ���الل  و�ل�����ش��ل��وك  �ل�����ش��رية  ح�شن  �أث��ب��ت��و� 
�لعقوبة يف �ملن�شاآت �لإ�شالحية و�لعقابية يف �لقيادة �لعامة 
�لعفو  ���ش��روط  عليهم  �نطبقت  ومم��ن  عجمان  ل�شرطة 
�ملحكومية  و�إعفائهم من مدة  به  للتمتع  �أهليتهم  وثبتت 
�لإب��ع��اد عن  بحقه حكم  و�إب��ع��اد من �شدر  عليهم  �ملتبقية 
�لبالد وذلك مبنا�شبة �ليوم �لوطني �ل� 48 للدولة. وجاء 
�أمر �لإفر�ج حر�شا من �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان على 
ب�شفة خا�شة  �لنزلء  نفو�س  �إىل  و�لأم��ل  �لبهجة  �إدخ��ال 

لتكتمل  عامة  ب�شفة  و�أ�شدقائهم  و�أقربائهم  وعائالتهم 
�ل�شمل مع عائالتهم وذويهم  �لإف��ر�ج لديهم ومل  فرحة 
�أفر�د  باأو�شاع  �لبالغن  و�هتمامه  �شموه  لرعاية  وتاأكيد� 
�ملجتمع على �ختالف �شر�ئحهم و�أو�شاعهم �لجتماعية.

�شاحلة  بعودة  عنهم  للمفرج  متنياته  عن  �شموه  و�أع��رب 
مدة  �أم�شو�  �أن  بعد  �لعامة  و�حل��ي��اة  للمجتمع  وق��ومي��ة 
�لنزلء  ب��ع��ودة  �لوطني  �ل��ي��وم  فرحة  ولتكتمل  عقوبتهم 
�شلطان  �ل�شيخ  �للو�ء  �شعادة  رفع  جهته  من  �أ�شرهم.  �إىل 
بهذه   - عجمان  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  �لنعيمي  ع��ب��د�هلل  ب��ن 
�ملنا�شبة - �أ�شمى �آيات �ل�شكر و�لتقدير �إىل �شاحب �ل�شمو 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  �ل�شيخ 
�ملحكومن  بالعفو ع��ن  ���ش��م��وه  �أم���ر  ع��ل��ى  ح��اك��م ع��ج��م��ان 

و�لذي يعك�س حر�شه على منح �ل�شجناء �لفر�شة ليكونو� 
�أ�شخا�شا �أ�شوياء وليلتئم �شملهم مع عائالتهم.

�أن  باأهمية  عميقا  �إح�شا�شا  يوؤكد  �شموه  �أم��ر  �أن  و�أو���ش��ح 
مفتوحة  �لعودة  �أب��و�ب  تظل  و�أن  بحريته  �لإن�شان  يتمتع 
و�لعر  �لدرو�س  من  و�ل�شتفادة  �لأخطاء  عن  و�لر�جع 
�إىل  �ملا�شية و�شبيال  �لفرة  �ل�شجناء خالل  بها  �لتي مر 

�ل�شتقامة و�لتوبة �لن�شوح يف حياتهم.
و�أعرب �للو�ء �لنعيمي عن متنياته باأن تكون فرة �لعقوبة 
�أ�شوياء  كاأ�شخا�س  كافية لإ�شالحهم وعودتهم للمجتمع 

يقومون بدورهم يف خدمة �لوطن.
و�أكد �أنه �شتتم مبا�شرة �إج��ر�ء�ت �لإف��ر�ج فور� عن �ملفرج 

عنهم لعودتهم �إىل �أ�شرهم .

حمدان بن زايد ي�ستقبل رئي�س حزب امل�سلم فنك�سنل الباك�ستاين

دبي للثقافة تكمل م�سوار الت�سامح من خالل اأبطال ال�سيف

•• اأبوظبي-وام:

بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�آل نهيان ممثل �حل��اك��م يف  ز�ي��د 
منطقة �لظفرة يف ق�شر �لنخيل 
���ش��ع��ادة �ل��ب��ري ب���ك���ار� ���ش��ب��غ��ة �هلل 
�مل�شلم  ح����زب  رئ��ي�����س  �ل���ر�����ش���دي 

فنك�شنل يف باك�شتان.
وق������دم �ل���ب���ري ب����ك����ار� �ل���ر�����ش���دي 
حمد�ن  �ل�شيخ  ل�شمو  �ل����تعازي 
بن ز�يد �آل نهيان يف وفاة �ملغفور 
ل��ه �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن ز�ي����د �آل 
لدولة  �شكره  و�أع��رب عن  نهيان. 
�لإم��ار�ت على دوره��ا يف م�شاعدة 
خمتلف  يف  �لباك�شتاين  �ل�شعب 
و�إقامة  ب��ه��ا  �ل��ت��ي م��ر  �ل���ظ���روف 
�لقطاعات  يف  �لتنموية  �مل�شاريع 

كافة.

•• دبي-وام:

�طلقت هيئة �لثقافة و�لفنون يف 
�لثانية  دبي دبي للثقافة �ملرحلة 
�لتي  �ل�شيف  �أبطال  مبادرة  من 
�ملا�شي  �أغ�����ش��ط�����س  يف  �أط��ل��ق��ت��ه��ا 
بالتعاون مع �شركائها مدينة دبي 
هابي  �شركة  و  وبيكو  �ل�شناعية 
ليف للتوزيع وطلبات وجمموعة 

�لفن من �أجل �خلري.
�ملبادرة  م��ن  �ملرحلة  ه��ذه  وت��ق��وم 
على فكرة �إبد�عية تتمثل يف ر�شم 
�ملاء  ث��الج��ات  على  فنية  ل��وح��ات 
�ملجمعات  على  وتوزيعها  �ل��ب��ارد 
�ل�����ش��ك��ن��ي��ة �خل��ا���ش��ة ب��ال��ع��م��ال يف 

منطقة دبي �ل�شناعية.
�أب��ط��ال �ل�شيف  وت��ه��دف م��ب��ادرة 

�خلدمات  م��وظ��ف��ي  ت��ك��رمي  �إىل 
�لأ�شا�شية �لعامة يف �لهيئة وحي 
�لنظافة  كعمال  للت�شميم  دب��ي 
و�ل����ب����ن����اء و�لأم��������ن وغ����ريه����م يف 
�ل���ذي���ن تتطلب  �مل�����ش��اب��ه��ة  �مل��ه��ن 
�خلارج  يف  �لتو�جد  عملهم  مهام 
�ل�شيف  ح������ر�رة  م���ع  و�ل��ت��ع��ام��ل 
و�إ�شهاماتهم  جلهودهم  تقدير� 
ويف  �ملجتمع.  خ��دم��ة  يف  �لفاعلة 
م�����ش��ه��د ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي ي��ع��ك�����س روح 
�ل��ت�����ش��ام��ح �ل����ذي مت��ت��از ب��ه دولة 
�لإم��ار�ت �شارك �لعمال �لفنانن 
يف ر����ش���م �ل���ل���وح���ات �ل��ف��ن��ي��ة ويف 
�إ����ش���ف���اء م�����ش��اح��ات و�����ش���ع���ة من 
�أه��د�ف خطط  �جلمال ما ج�شد 
دب���ي �ل��ط��م��وح��ة �ل��ت��ي ت��ب��ن��ي من 
�شورة  باأجمل  �مل�شتقبل  خاللها 

و�لتالحم  �ل��ت��م��ا���ش��ك  ب���رز  ح��ي��ث 
�مل�شاركن  �ملجتمعي بن خمتلف 
�لحر�م  وعك�س  �ملبادرة  هذه  يف 
�لذي يكنه �أفر�د �ملجتمع لالأيدي 
يف  لأدو�ره��م  وتقديرهم  �لعاملة 

خدمة �ملجتمع.
و�أكدت هالة بدري مدير عام هيئة 
�لثقافة و�لفنون يف دبي �أن مبادرة 
"�أبطال �ل�شيف" ومنذ �إطالقها 
من  �ل��ع��دي��د  حتقيق  يف  �شاهمت 
�أه��������د�ف ع�����ام �ل���ت�������ش���ام���ح، حيث 
�ملجتمعي  �ل���ر�ب���ط  ق��ي��م  ع����ززت 
�لأفر�د  �لإن�شاين بن  و�لتو��شل 
من خمتلف �جلن�شيات و�لثقافات 
و�أو�شلت م�شاعر �لتقدير للعمال 
ع��ل��ى م��ا ي��ق��دم��ون��ه م��ن خدمات 
م�شرية  يف  م�����ش��اه��م��ات��ه��م  وع��ل��ى 

د�فعا  �شكل  م��ا  و�لتطوير  �لبناء 
�لعطاء  زي���ادة  على  لهم  وح��اف��ز� 

و�لإنتاج.
"�أبطال  م�����ب�����ادرة  �إن  وق�����ال�����ت 
�ل�شيف" ج��اءت �شمن روؤي��ة عام 
تكري�س  يف  �مل��ت��م��ث��ل��ة  �ل��ت�����ش��ام��ح 
�جل��ه��ود م��ن �أج����ل ب��ن��اء جمتمع 
"دبي  ج��ه��ود  �إط���ار  ويف  مت�شامح 
قيم  تر�شيخ  جم��ال  يف  للثقافة" 
و�لتو��شل  و�لإن�شانية  �لت�شامح 
م��ع �لآخ����ر وم���ن خ���الل �ملرحلة 
نو��شل  �مل�����ب�����ادرة  م����ن  �ل���ث���ان���ي���ة 
بطريقة  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ر���ش��ال��ت��ن��ا 
�إب����د�ع����ي����ة م��ب��ت��ك��رة ح���ي���ث منزج 
�لنتاج  ليكون  بالفن  �لإن�����ش��ان��ي��ة 
باجلمال  ن��اط��ق��ة  ف��ن��ي��ة  ل���وح���ات 

و�لتناغم �لإن�شاين �لفريد.

���ش��م��و مم��ث��ل �حل��اك��م يف منطقة 
نائب  يا�شر  بري  و�ل�شيد  �لظفرة 

ح�������ش���ر �ل����ل����ق����اء �����ش����ع����ادة �أح���م���د 
�ل���ظ���اه���ري م���دي���ر مكتب  م��ط��ر 

فنك�شنل  �مل�����ش��ل��م  ح�����زب  رئ���ي�������س 
�لباك�شتاين.

اإينوك حتتفل باليوم الوطني ال� 48
•• دبي - وام: 

2020 دبي باليوم �لوطني �لثامن و�لأربعن لدولة  �إك�شبو  ل�  �إينوك �شريك �لطاقة �ملتكاملة  �حتفلت جمموعة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة حتت �شعار �إرث �لأّولن وذلك عر جمموعة متنوعة من �لأن�شطة �لثقافية �لتي جت�ّشد 

روح �لحتاد وقيم �لفخر بالنتماء للوطن.
وقال �شعادة �شيف حميد �لفال�شي �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة �إينوك :�إن �حتفالت �ليوم �لوطني جت�ّشد فر�شًة 
له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  �أر�شى قو�عدها  �لتي  وروح �لحت��اد  �لت�شامح  �لعظيم لأجد�دنا وقيم  ب��الإرث  لالحتفاء 

�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه.
و�أ�شاف : لقد قطعت دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �أ�شو�طاً كبرية وحققت �إجناز�ت ��شتثنائية على �شعيد �لتنمية 
ممكن  جهد  كل  لبذل  ما�شون  �لعهد  على  �ينوك  يف  ونحن  �لر�شيدة..  قيادتنا  ظل  يف  و�لجتماعية  �لقت�شادية 
للم�شاهمة يف دعم م�شرية �لتنمية و�لزدهار ملا فيه خري ورفاه جميع فئات �ملجتمع ��شتناد�ً �إىل �إرث �أجد�دنا وما 

زرعوه فينا من قيم �إن�شانية ووطنية نبيلة.

من�سور بن زايد يطلق بنك المارات للوظائف 
ملنح اأولوية التعيني للمواطنني يف 160 مهنة

زايد الدولية للبيئة و�سرطة دبي تد�سنان مهرجان الغاف الأول

"بنك �لمار�ت للوظائف"  ومن �ملقرر �أن يبد�أ ت�شغيل �ملرحلة �لأوىل من 
�شمن  وظائفها  بعر�س  جهة   160 توجيه  �ملرحلة  ه��ذه  �شت�شمل  حيث 
موؤ�ش�شات  من  �حلكومية  �شبه  و�ل�شركات  �حلكومية  �جلهات  وهي  �لبنك 
و�مل�شارف  عامة  م�شاهمة  �شركات  ع��ن  ف�شال  وحملية  �حت��ادي��ة  وهيئات 
�لوطنية، فيما �شيتم تطبيق �ملرحلة �لثانية يف بد�ية �لربع �لثاين من �لعام 
�ملقبل حيث �شت�شمل هذه �ملرحلة كافة �جلهات �حلكومية و�شبه �حلكومية 
فاإن  للوظائف"،  �لم����ار�ت  "بنك  عمل  �آل��ي��ة  وبح�شب  �خل��ا���س.  و�ل��ق��ط��اع 
�لوظائف  عن  ب��الإع��الن  ملزمة  �مل�شتهدفة  و�خلا�شة  �حلكومية  �جلهات 
"�لبنك"،  يف  �مل�شتهدفة  �ملهن  عليها �شمن جمموعة  �لتعين  تطلب  �لتي 
 "aejob.ae" حيث باإمكان �ملو�طن �لر�غب بالعمل �لدخول �ىل �ملوقع
على  مبا�شر  ب�شكل  �لتقدمي  ثم  وم��ن  عنها  �ملعلن  �لوظائف  و��شتعر��س 

�لوظيفة �ملنا�شبة له.
�ملو�طن  مع  وظيفية  مقابالت  �لوظائف  عن  تعلن  �لتي  �جلهات  وجت��ري 
�لذي تتو�فق موؤهالته وقدر�ته مع متطلبات �لوظيفة �ملطلوبة ويف حال 

�جتيازه للمقابلة ت�شتكمل �إجر�ء�ت تعيينه من قبل �جلهات �ملعلنة.
للوظائف" �جلهات �حلكومية و�خلا�شة  �لإم��ار�ت  "بنك  �آلية عمل  وتلزم 
مو�طن  �أي  �ج��ت��ي��از  ع��دم  ور�ء  تقف  �ل��ت��ي  �لأ���ش��ب��اب  بتو�شيح  �مل�شتهدفة 
�لوظيفة  على  �ملو�طن  غري  بتعين  لها  �ل�شماح  قبل  �لوظيفية  للمقابلة 

�ملعلن عنها وذلك كله خالل خم�شة �أيام عمل.

•• اأبوظبي-وام:

�لوزر�ء  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �ل�شيخ من�شور بن ز�يد  �أطلق �شمو 
وزير �شوؤون �لرئا�شة.. "بنك �لمار�ت للوظائف" وذلك يف �إطار تنفيذ قر�ر 
و�لقطاع �خلا�س  �ملن�شاآت �حلكومية  باإلز�م كافة  �لقا�شي  �ل��وز�رء  جمل�س 
مبنح �أولوية �لتعين للمو�طنن يف 160 مهنة م�شتهدفة و�لذي ياأتي من 

�شمن حزمة �لقر�ر�ت �جلديدة لدعم ملف �لتوطن.
�ملنعقدة برئا�شة  �ل�شنوية حلكومة �لم��ار�ت  جاء ذلك خالل �لجتماعات 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
"رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن  �ل��وزر�ء حاكم دبي  جمل�س 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 

وح�شور �شمو �أولياء �لعهود.
تتيح  �ل��ك��رون��ي��ة  ح��ك��وم��ي��ة  م��ن�����ش��ة  للوظائف"  �لم�������ار�ت  "بنك  وي��ع��د 
�ملن�شاآت  تعر�شها  �لتي  �لوظائف  على  مبا�شر  ب�شكل  �لتقدمي  للمو�طنن 
بالتوطن  �مل�شتهدفة  �ملهن  جمموعة  �شمن  �خلا�س  و�لقطاع  �حلكومية 
�آلف م�شمى وظيفي وذلك وفقا لآلية  160 مهنة ت�شم خم�شة  وعددها 
�لحتادية  و�لهيئة  و�لتوطن  �لب�شرية  �مل��و�رد  وز�رة  تنفيذها  يف  تت�شارك 
مبا  �حلكومية  �لب�شرية  ل��ل��م��و�رد  �لحت��ادي��ة  و�لهيئة  و�جلن�شية  للهوية 

يعطي �ملو�طنن �أولوية �لتعين يف وظائف �ملهن �مل�شتهدفة. ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  قبل  من  �لكبري  �لهتمام  �إىل  �إ�شافة 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل بهذه 

�ل�شجرة �ملعمرة و�عتمدها �شموه �شعار� ر�شميا لعام �لت�شامح .
من جانبه �أو�شح �لعميد �لدكتور غيث �ل�شويدي مدير �لأكادميية �أن �شرطة 
�ملبادر�ت  من  �لعديد  �شجلت  �إذ  مبكر�  �لبيئي  باجلانب  �هتمامها  ب��د�أت  دب��ي 
�لقيادة  ل��روؤي��ة  ترجمة  �لطبيعية  �لبيئة  وتنمية  حلماية  �ل��ه��ادف��ة  �ل��ر�ئ��دة 
�لر�شيدة باإيجاد بيئة نظيفة و�آمنة وم�شتد�مة من منطلق �إدر�كها باأن �لأهمية 
�لبعد  و�إ���ش��ف��اء  �ل��ه��و�ء  م��ن  �مل��ل��وث��ات  �مت�شا�س  يف  تكمن  للت�شجري  �خلا�شة 

�جلمايل على �ملناطق �حل�شرية يف �لدولة .
وقالت �لدكتورة م�شكان �لعور : " حظيت �لبيئة عموما وق�شايا �ملحافظة على 
�حلياة �لفطرية و�لرية و�لبحرية ب�شكل خا�س باهتمام بالغ يف دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة .. و ياأتي تنظيم مهرجان �لغاف �لأول ليرجم حر�س موؤ�ش�شة 
ز�يد �لدولية للبيئة على فتح قنو�ت �لتو��شل مع �لنا�شئة و�لطلبة لنقل مهار�ت 
متنوعة  ترفيهية  بيئية  فعاليات  و  �أن�شطة  عر  �لطبيعة  مع  �لتعامل  وفنون 
ومن خالل من�شة ز�يد �لذكية �خل�شر�ء وذلك مبا يغذي �لعقول وير�شدها 
ب�شاأن فو�ئد "�لغاف" �لتي ��شتفاد منها �شكان �ل�شحر�ء فكانو� ياأكلون ورقها 
وي�شتخدمون خ�شبها وقود� ومادة للبناء و�لأثاث وي�شتظلون بظاللها �لو�رفة. 
ز�يد  �لعليا يف موؤ�ش�شة  �للجنة  �ل�شاعر ع�شو  �ملهند�س حمد�ن خليفة  و�أو�شح 
يتعدى  للبيئة  �أجيال �شديقة  وتاأهيل  �إع��د�د  عن  �أن �حلديث  للبيئة  �لدولية 
�إعطاء �لطبيعة مكانتها �حلقيقية لي�س فقط يف �ملناهج �لدر��شية  بال�شرورة 
تبث  �لتي  و�لأ�شاليب  وبالو�شائل  �ملجتمعية  و�لفعاليات  �لأن�شطة  �أي�شا يف  بل 
فيها �حلياة ..وقال : " �شممنا جمموعة من ور�س �لعمل �لتفاعلية و�مل�شابقات 
�لغاف  �أ�شجار  خ�شائ�س  ح��ول  �ملعرفة  تعزز  و  بالبيئة  �لهتمام  حتفز  �لتي 
�إىل  �لبيئة �ل�شحر�وية،  وقدرتها على حتمل �جلفاف و�لتعاي�س و�لتاأقلم مع 

جانب فو�ئدها �لبيئية و�لغذ�ئية و�لدو�ئية " .

•• دبي-وام:

د�شنت موؤ�ش�شة ز�يد �لدولية للبيئة بالتعاون مع �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي 
دبي  ل�شرطة  �لتابعة  حماية  م��د�ر���س  طلبة  مب�شاركة  �لأول  �لغاف  مهرجان 
�مل�شتقبل  نفو�س جيل  �لغاف يف  لأ�شجار  و�لثقافية  �لر�ثية  �لقيمة  يعزز  مبا 
�لعنا�شر  و�أحد  تاريخيا مهما  و�إرث��ا  �لت�شامح  لعام  �لر�شمي  �ل�شعار  باعتبارها 
�لذي   - �لرفيهي  �حل��دث  ��شتمل  �لوطنية.  �لهوية  يف  �حلا�شرة  �لأ�شا�شية 
وفنية  بيئية  وف��ع��ال��ي��ات  م�شابقات  على   - دب��ي  �شرطة  �أك��ادمي��ي��ة  ��شت�شافته 
ومو�شيقية وريا�شية متنوعة لتعزيز قيم �لت�شامح وبناء �أجيال �شديقة للبيئة 
�لأ�شجار  من  تعد  و�أنها  خا�شة  �لبيئية  فو�ئدها  و  �لغاف  �شجرة  قيمة  تقدر 
�لوطنية �لأ�شيلة يف �لدولة و رمز� لال�شتقر�ر و�ل�شمود و�لتعاي�س و�ل�شالم يف 
�ل�شحر�ء. ح�شر فعاليات �لتد�شن �شعادة �للو�ء �لأ�شتاذ �لدكتور حممد �أحمد 
بن فهد م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون �لأكادميية و�لتدريب رئي�س �للجنة �لعليا 
ملوؤ�ش�شة ز�يد �لدولية للبيئة و�لعميد �أحمد حممد رفيع مدير �لإد�رة �لعامة 
لل�شوؤون �لإد�رية و�لعميد �لدكتور غيث غامن �ل�شويدي مدير �أكادميية �شرطة 
دبي ونائبه �لعميد �لأ�شتاذ �لدكتور حممد بطي �ل�شام�شي و�لدكتورة م�شكان 
�لعور �لأمن �لعام ملوؤ�ش�شة ز�يد �لدولية للبيئة و�لدكتور عي�شى عبد�للطيف 
خليفة  حمد�ن  و�ملهند�س  للبيئة  �لدولية  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  يف  �مل�شت�شارين  كبري 

�ل�شاعر ع�شو �للجنة �لعليا يف �ملوؤ�ش�شة.
و �أكد �شعادة �للو�ء حممد �أحمد بن فهد �أن �إطالق مهرجان �لغاف �لأول ياأتي 
�لتي ماز�لت تقف �شاخمة و�شاهدة على مرحلة مهمة  �ل�شجرة  تقدير� لهذه 

من �لتحولت �لتاريخية يف �لإمار�ت.
وقال: " �رتبطت �شجرة �لغاف بقلوب �لإمار�تين و وجد�نهم و تاريخهم فقد 
�أوىل �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه �شجرة �لغاف 
�لدولة  �أنحاء  جميع  يف  قطعها  مبنع  وتعليمات  قو�نن  و�أ�شدر  بالغة  �أهمية 

ق�سم خم�س�س لكبار املواطنني واأ�سحاب الهمم يف ال�سعودي الأملاين عجمان
•• عجمان-الفجر:

د�����ش����ن �مل�������ش���ت�������ش���ف���ى �ل�������ش���ع���ودي 
جديد�  ق�شما  عجمان  يف  �لأمل���اين 
�ملو�طنن  كبار  لرعاية  خم�ش�شا 
عناية  ي���وف���ر  �ل���ه���م���م  و�����ش���ح���اب 
�ل�شاعة   م����د�ر  ع��ل��ى  ب��ه��م  خ��ا���ش��ة 
�شاملة  رع���اي���ة  خ���دم���ات  وي���ق���دم 
بالعديد  لالإ�شابة  عر�شة  كونهم 
�ملعقدة،  �ل��ط��ب��ي��ة  �مل�����ش��ك��الت  م���ن 
و�ل�شقوط  �ل���ذ�ك���رة،  �شعف  م��ث��ل 
وه�شا�شة  و�ل�������ش���ع���ف،  �مل����ت����ك����رر، 

�لألفة  ت�شوده  مكان   يف  �لطبيعي 
و�ل�����ود، م��ل��ح��ق ب���ه ح��دي��ق��ة ر�ئعة 
متنح �لكبار و��شحاب �لهمم �لبيئة 
و�ل�شتمتاع  لال�شتجمام  �ملثالية 
�مل�شروبات  وتناول  �لنقي،  بالهو�ء 
�أن�����و�ع �شتى من  �ل�����ش��اخ��ن��ة و���ش��ط 
��شر�حة  و  �جل��م��ي��ل��ة،  �ل��ن��ب��ات��ات 
د�خلية كبرية خم�ش�شة للجلو�س 
�لأحاديث  وتبادل  �لطعام  وتناول 
و�لتفاعل مع �لآخرين ، كما تتوفر 
ملنحهم  ل��ل��م�����ش��ي  م�������ش���ار�ت  ف��ي��ه��ا 
ك��ان��و� يتنزهون  ل��و  ك��م��ا  �ل�����ش��ع��ور 

�لعظام، و�ل�شل�س �لبويل، وتدهور 
�لوظائف �حليوية.

عثمان  رمي  �ل����دك����ت����ورة  وق����ال����ت 
ملجموعة  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي  �ل���رئ���ي�������س 
م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات �ل�����ش��ع��ودي �لمل����اين 
ذلك  م���ن  �ل����ش���ا����ش���ي  �ل���ه���دف  �ن 
�آمن يحمل  يتمثل يف �يجاد مكان 
�أُل���ف���ة �مل���ن���زل وت��ت��وف��ر ب���ه خر�ت 
�لفحو�شات  طبية ممتازة لإجر�ء 
كما  �حلاجة  عند  �لتاأهيل  و�إع���ادة 
�لفحو�شات  �إج���ر�ء  �جل��ن��اح  يتيح  
�لعالج  وج��ل�����ش��ات  �لإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة 

.  كما  يف �حل��د�ئ��ق �لعامة مت��ام��اً 
)رعاية  جناح  يف  �مل�شت�شفى  يوفر 
�ل��ذ�ك��رة( خ��دم��ات م��ت��ع��ددة  منها 
و�لت�شريب  �حل��ق��ن   ، �ل��ق�����ش��ط��رة 
�لرغامي  �لب�شع  �لوريدي، رعاية 
�ل�شطناعي  �ل��ت��ن��ف�����س  ج���ه���از   ،
،ت��وع��ي��ة م��ر���ش��ى �ل�����ش��ك��ري، �إع���ادة 
للعمليات  �خل�شوع  بعد  �لتاأهيل 
�لوظيفي  �ل����ع����الج  �جل����ر�ح����ي����ة، 
على  )�ل�����ت�����دري�����ب  و�ل���ط���ب���ي���ع���ي 
�إد�رة  ،  �إعطاء �لأدوي���ة،   �حلركة( 
�لأمر��س  �إد�رة  تثقيف   ، �لأمل 

و�لأدوي�����������������ة،  رع�����اي�����ة �جل��������روح، 
مثل  �لطبية،  �لأجهزة  و��شتخد�م 
�لإيجابي  �لهو�ئي  �ملجرى  �شغط 
و�أجهزة   ،)CPAP( �مل�����ش��ت��م��ر 
�لتنف�س  و�أج��ه��زة  �ملنزلية،  �ل���رذ�ذ 
ي�شطر   ل  وح��ت��ى  �ل���ش��ط��ن��اع��ي، 
عدة  ب���ن  ل��ل��ت��ن��ق��ل  �مل���ر����ش���ى  ذوو 
�مل�شت�شفى  وف��رت  خمتلفة  عياد�ت 
يف  �خ�شائين  �جلديد  �جلناح  يف 
�لقلب  �أم��ر����س  و  �لباطني  �لطب 
و�لعظام   و�لع�������ش���اب  و�ل���ع���ي���ون 

وغريها.

رئي�س زامبيا يزور واحة الكرامة
•• اأبوظبي -وام:

رئي�س  ل��ون��غ��و  �إدغ�����ار  ف��خ��ام��ة  ز�ر 
ج���م���ه���وري���ة ز�م���ب���ي���ا �م�������س و�ح����ة 
�ل����ك����ر�م����ة يف �أب����وظ����ب����ي وك������ان يف 
�����ش���ت���ق���ب���ال���ه �ل�������ش���ي���خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
طحنون بن حممد �آل نهيان مدير 
تنفيذي مكتب �شوؤون �أ�شر �ل�شهد�ء 

يف ديو�ن ويل عهد �أبوظبي.
و����ش��ت��ع��ر���س �ل��رئ��ي�����س ل��ون��غ��و مع 
�ل�شيخ خليفة بن طحنون �آل نهيان 
م��ر����ش��م ح��ر���س �ل�����ش��رف ث��م و�شع 
�إك��ل��ي��ال م���ن �ل���زه���ور �أم�����ام ن�شب 
�ل�شهيد �لذي يتكون من 31 لوحا 
ي�شتند كل منها على �لآخ��ر كرمز 
و�لت�شامن  و�ل��ت��ك��ات��ف  ل��ل��وح��دة 
�لإم���ار�ت و�شعبها  بن قيادة دول��ة 

وجنودها �لأبطال.
�لز�مبي  �لرئي�س  فخامة  جتول  و 
يف مر�فق و�حة �لكر�مة و �أروقتها 
ب�شحبة �ل�شيخ خليفة بن طحنون 
�آل نهيان �لذي قدم �شرحا مف�شال 
�ل����ت����ي تزخر  �مل�����ر�ف�����ق  ه������ذه  ع����ن 

رفيع  وف��د  و  ز�مبيا  جمهورية  يف 
من كبار �مل�شوؤولن.

رئي�س  ت���وج���ه  �جل���ول���ة  خ���ت���ام  ويف 
جمهورية ز�مبيا �إىل �شجل �لزو�ر 
و�شجل كلمة عر فيها عن تقديره 
�ل��ع��م��ي��ق ل��ت�����ش��ح��ي��ات وب���ط���ولت 
�لعربية  �لم������ار�ت  دول����ة  ���ش��ه��د�ء 

دولة  �أب��ن��اء  وت�شحيات  ب��ب��ط��ولت 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لبو��شل 
وت��ع��ر ع���ن �ل��ك��ث��ري م���ن �ل��ق��ي��م و 

�لدللت �لوطنية �جلليلة.
ر�ف������ق ف���خ���ام���ت���ه خ�����الل �ل����زي����ارة 
�لرحمن  عبد  خليفة  �شعادة  �أي�شا 
�ملرزوقي �شفري �لدولة غري �ملقيم 

�أن  �إىل  �لإ�����ش����ارة  �مل��ت��ح��دة. جت���در 
وطنيا  معلما  تعد  �ل��ك��ر�م��ة  و�ح��ة 
�أبوظبي  �لعا�شمة  يف  وح�����ش��اري��ا 
لبطولت  ت��خ��ل��ي��د�  ت�����ش��ي��ي��ده  مت 
يف  وت�شحياتهم  �لإم���ار�ت  �شهد�ء 
وحماية  �لوطن  �لدفاع عن  �شبيل 

مكت�شباته ومنجز�ته.

الإمارات تفوز بع�سوية املجل�س التنفيذي ملنظمة حظر الأ�سلحة الكيميائية
•• اأبوظبي-وام: 

بع�شوية  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  فازت 
�لأ�شلحة  ح��ظ��ر  مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ج��ل�����س 
 ،2022-2020 م���ن  ل��ل��ف��رة  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
�لآ�شيوية  �ل��دول  عن  �ملندوبة  �ل��دول��ة  لت�شبح 

�لأع�شاء يف �ملنظمة.
�مل��رة �لأوىل �لتي تتوىل فيها دولة   وه��ذه هي 
�لتنفيذي للمنظمة،  �لإمار�ت ع�شوية �ملجل�س 
28 دي�شمر  ب��ت��اري��خ  �إل��ي��ه��ا  �ن�����ش��م��ام��ه��ا  م��ن��ذ 

2000، ومتثلها �شعادة ح�شة عبد �هلل �لعتيبة 
�ملندوبة �لد�ئمة لدولة �لإمار�ت �حلالية لدى 

منظمة حظر �لأ�شلحة �لكيميائية.
�ل���دويل   وب���ذل���ت وز�رة �خل��ارج��ي��ة و�ل���ت���ع���اون 
بالتن�شيق مع بعثاتها �ملعتمدة يف �خلارج جهود� 
ل��دع��م م��ل��ف ت��ر���ش��ي��ح �ل���دول���ة، وق��ام��ت �شفارة 
�ل��دول��ة يف له��اي بتنظيم ور���س عمل يف �شهر 
وذلك  مللفها،  �لرويج  بهدف  �ملا�شي  �شبتمر 
�أبوظبي �لوطنية للبرول  بالتعاون مع �شركة 
�ل�شلع  للجنة  �لتنفيذي  و�مل��ك��ت��ب  "�أدنوك"، 

و�مل������و�د �خلا�شعة لرقابة �ل�شتري�د و�لت�شدير، 
و�لهيئة  �لكيميائي  و�ل��دف��اع  رب��د�ن  و�أكادميية 

�لوطنية للطو�رئ و�لأزمات.
من  �أع�����ش��اء  ت�شعة  م��ن  �مل����جل�س  ويت����ك�����ون 
�أوروبا  �آ�شيا، وخم�شة من  �أفريقيا، وت�شع���ة من 
�لالتينية  �أم��ري��ك��ا  م���ن  و���ش��ب��ع��ة  �ل�����ش��������������رق��ي��ة، 
�لغربية  �أوروب�����ا  م��ن  وع����ش����رة  و�ل��ك��������������اري��ب��ي، 
ي�����عن دوري���ا  و�لدول �لأخرى وع�����ش�و و�ح�����د 
�أم��ري��ك��ا �لالتينية  �آ���ش��ي��ا وم����رة م��ن  م���رة م��ن 

و�لكاريبي.

جا�شمن  �مل��دع��و/لل��ي��ت��ا  ف��ق��د 
م��������������اج��������������الدى �ي���������������������دو�رد 
�لهند   ، ����ش���ول���وم���ون  ج���ي���ورج 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج�����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )N0062181(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
�قرب  �و  �ل��ه��ن��دي��ة  ب��ال�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د �مل����دع����و/م����ي����د�ن����ي����ت 
�ثيوبيا   ، ت����ريي����د�  ���ش��ال��ي��ا 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
)EP3828938(  يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��رث  مم���ن 
بال�شفارة �لثيوبية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو/ حممد نور عامل 
بنغالد�س   ، ع���امل  خ��ور���ش��د 
رقم  �شفره  ج���و�ز  �جلن�شية 
)0046657( يرجى ممن 
يعرث عليه ت�شليمه بال�شفارة 
�لبنغالدي�شية �و �قرب مركز 

�شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
ف�������ق�������د �مل�����������دع�����������و/ حم����م����د 
ج����اه����ان����زي����ب ن����ب����ى ب���خ�������س ، 
باك�شتان �جلن�شية جو�ز �شفره 
رقم )8109022( - يرجى 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة �لباك�شتانية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات
�سفارة الدولة يف كولومبيا تنظم منتدى الت�سامح والتعاي�س

•• بوغوتا-وام:

نظمت �شفارة �لدولة يف كولومبيا، منتدى �لت�شامح و�لتعاي�س 
�ل�شلمي بن �لأديان و�لثقافات، و�لذي �أقيم يف �إطار مبادر�ت 
وجامعة  �لفاتيكان  �شفارة  مع  بالتعاون  وذل��ك  �لت�شامح  ع��ام 

�ونى �غو�شتيانا �لكاثوليكية.
وقال �شعادة �شامل ر��شد �لعوي�س �شفري �لدولة لدى جمهورية 
كولومبيا �إن مفهوم �لت�شامح يف دولة �لإمار�ت، هو نهج غر�شه 
ثر�ه"  �هلل  "طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  ور�شخه 
و�لآباء �ملوؤ�ش�شون، و�نتهجته �لقيادة �لر�شيدة للدولة برئا�شة 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 

حفظه �هلل.
وذكر �أن دولة �لإمار�ت قد �أعلنت عام 2019 عاما للت�شامح، 
لتتويج ما تبنته �لدولة منذ تاأ�شي�شها لتكون ج�شر� للتو��شل 
و�لتعاي�س.. م�شري� �إىل �أنها حتت�شن �أكرث من 200 جن�شية 
�لدولة  كما كفلت قو�نن  و�لح��ر�م،  �لكرمية  باحلياة  تنعم 
�لكر�هية  وج��رم��ت  و�مل�������ش���او�ة،  و�لح������ر�م  �ل��ع��دل  للجميع 

و�لع�شبية، و�أ�شباب �لفرقة و�لختالف.
تر�شيخ  جمال  يف  �ملبذولة  �لدولة  جهود  �شعادته،  و��شتعر�س 
ومكافحة  �لدينية  �ل�شعائر  ممار�شة  وح��ري��ة  �لت�شامح  قيم 
و�إن�شاء  للت�شامح  ��شتحد�ث وز�رة خا�شة  �إىل  �لتمييز، منوها 
�لتمييز  مكافحة  ق��ان��ون  و�إ���ش��د�ر  للت�شامح،  �ل���دويل  �ملعهد 

�لتي  و�لإره��اب  �لتطرف  مكافحة  مر�كز  و�إن�شاء  و�لكر�هية، 
و�إقليميا  حمليا  �ل��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  لتحقيق  �ل���دول���ة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا 

وعامليا.
و�شارك يف �ملنتدى عدد من �ل�شفر�ء �ملعتمدين لدى كولومبيا 
ووفود من �حلكومة �لوطنية و�جلامعات �ملحلية، �إ�شافة �إىل 

ما يزيد عن 300 طالب و�أ�شتاذ جامعي.
ومت خ���الل �حل��ف��ل �ل��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى ن�����ش��خ��ة م��ط��اب��ق��ة لوثيقة 
"بوثيقة �لأخوة �لإن�شانية  �لت�شامح و�لأخوة �لإن�شانية تيمنا 
�لتي وقع عليها  �مل�شرك"،  و�لعي�س  �لعاملي  �ل�شالم  �أجل  من 
وف�شيلة  �لكاثوليكية  �لكني�شة  بابا  فرن�شي�س  �لبابا  قد��شة 

�لإمام  �لأكر �لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ �لأزهر يف �أبوظبي.

حاكم اأم القيوين ياأمر بالإفراج عن عدد 
من ال�سجناء مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 48

•• اأم القيوين-وام:

�أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �أم �لقيوين بالإفر�ج عن 
باحلب�س  �أحكام  �شدهم  �شدرت  ممن  �لقيوين  �أم  يف  و�لعقابية  �ل�شالحية  �ملن�شاأت  ن��زلء  من  عدد 
�ل�شادرة  لالأحكام  تنفيذ�  �لبالد  خارج  �ملو�طنن  غري  و�إبعاد  متفاوتة  عقوبات  ويق�شون  و�لغر�مة 

بحقهم وذلك مبنا�شبة �ليوم �لوطني �ل� 48 للدولة.
للمجتمع  �ل�شاحلة  بالعودة  عنهم  للمفرج  متنياته  عن  �لقيوين  �أم  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�أع��رب 
و�حلياة �لعامة. وياأتي �أمر �لعفو عن �ل�شجناء يف �إطار حر�س �شموه على �إعطاء �ل�شجناء �ملفرج عنهم 

فر�شة بدء حياة جديدة و�إدخال �لبهجة و�ل�شرور �إىل نفو�شهم و�أ�شرهم وعائالتهم ب�شفة عامة .

الإمارات تناق�س التحديات والروؤى امل�ستقبلية لدفع م�سار تطوير القطاع البحري العاملي
•• لندن- وام:

�أكد معايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف �لنعيمي وزير تطوير �لبنية 
�لتحتية رئي�س جمل�س �إد�رة �لهيئة �لحتادية للمو��شالت �لرية و�لبحرية 
تو�جه  حت��دي��ات  �أرب��ع��ة  معاجلة  �لدولية  �لبحرية  �ملنظمة  على  ينبغي  �أن��ه 
�لقطاع �لبحري يف �ل�شنو�ت �ملقبلة و�لتي تتمثل يف �لأمن �ل�شير�ين و�ملو�نئ 

و�لبحارة كمهنة وبناء �لقدر�ت �جلماعية.
�حلادية  �لعمومية  �جلمعية  �جتماعات  يف  م�شاركته  هام�س  على   - و�أ�شاف 
�أن ذلك من �شاأنه تطوير  و�لثالثن للمنظمة �لبحرية �لدولية يف لندن - 
تطوير  وكذلك  �لقطاع  هذ�  يف  �ل�شير�ين  �لأم��ن  لأهمية  �لبحري  �لقطاع 
�ملزيد من �جلهود  �مل�شتقبلية وبذل  �ملتطلبات  تو�ءم  �ملو�نئ بحيث  وحتديث 
�ملنقولة  �لدولية  �لتجارة  لأهميتها على �شعيد  �لبحارة نظر�ً  لتعزيز مهنة 
بحر�ً، ف�شاًل عن بناء �لقدر�ت �لبحرية �جلماعية من خالل بر�مج �لتعاون 

�مل�شركة و�لعمل ب�شورة جماعية بن �لدول.
�أكر �لتحديات �لتي  �أن �لأمن �ل�شير�ين يعد من بن  �إىل  و�أ�شار �لنعيمي 
تو�جه �لقطاع �لبحري، ل�شيما مع �عتماد �ل�شفن ذ�تية �لقيادة يف �مل�شتقبل 
�شالمة  �إىل  بالإ�شافة  و�لت�شالت،  �ملعلومات  تكنولوجيا  �أنظمة  توفر  على 
ت�شيب  �لتي  �لإل��ك��رون��ي��ة  �لهجمات  �نت�شار  ع��ن  ف�شاًل  �لبيانات،  و�شرية 
�لعديد من �شركات �لنقل �لبحري حول �لعامل، لفتا �إىل �أنه يجب مو�جهة 
�لدولية  �لبحرية  للمنظمة  �ل�شر�تيجية  �خلطة  خالل  من  �لتحدي  هذ� 
وو�شع تد�بري �أكرث فعالية ملكافحة تهديد�ت �جلر�ئم �لإلكرونية مبا يحد 

�لتوريد  من خماطر �لأمن �ل�شير�ين ومينع حدوث خلل عاملي يف �شل�شلة 
و�لتجارة �لبحرية �لدولية.

�أما على �شعيد �ملو�نئ .. فقد �أكد معاليه �شرورة مطابقة �ملو�نئ للمتطلبات 
لفتاً  باطر�د،  �ملتنامية  �لبحرية  �لتجارة  لدعم  �لبحري  للنقل  �مل�شتقبلية 
�إىل �أن �ل�شفن �لذكية بحاجة �إىل مو�نئ ذكية ت�شتمل على تقنيات متطورة 
وتعتمد �لأد�ء �لت�شغيلي �لرقمي مبا يعزز من �لعمليات ويرفع من �لكفاءة 

ويخف�س من �لتكاليف �للوج�شتية ويدعم �ل�شتد�مة �لبحرية.
و�أ�شاف �أن مهنة �لبحارة ل تز�ل تو�جه حتدين رئي�شين هما؛ نق�س عدد 
�لبحارة �ملاهرين على م�شتوى �لعامل، و�لقدرة على �لتنبوؤ باحتياجات �ملهار�ت 
�مل�شتقبلية ب�شبب �لتحول �لرقمي، �إل �أن هذه �ملهنة �شتو��شل دورها �ملحوري 
%90 من حجم �لتجارة  و�حليوي يف جمال �لنقل �لبحري و�ل��ذي ي�شكل 
�لعاملية. ولفت �إىل �أن هناك حتديات �أخرى ترتبط بالتنمية �مل�شتد�مة للنقل 
�لبحري، م�شري�ً �إىل �أنه ينبغي على �ملجتمع �لبحري �لدويل �لتعاون ب�شكل 
جماعي لتعزيز �لقدرة �لتناف�شية لهذ� �لقطاع على �مل�شتوى �لعاملي وكذلك 

�ل�شتخد�م �لأمثل مل�شادر �لطاقة و�حلد من �آثارها �لبيئية.
�لبحرية،  �لق�شايا  يف  فاعل  ب�شكل  �لإم����ار�ت  دول��ة  �شاهمت  معاليه:  وق��ال 
�خلطة  م��ع  �لوطنية  �لبحرية  ��شر�تيجيتها  م��و�ءم��ة  على  عملت  حيث 
 ،-2023  2018 من  للفرة  �لدولية  �لبحرية  للمنظمة  �ل�شر�تيجية 
�لدولية  �لبحرية  للمنظمة  �لأول��ي��ة  �ل�شر�تيجية  �إع���د�د  يف  �شاهمت  كما 
حول تخفي�س �نبعاثات �لغاز�ت �لدفيئة من �ل�شفن، بالإ�شافة �إىل مو��شلة 
دعمها لتطوير خطة ملتابعة �لإجر�ء�ت و�لدر��شة �لر�بعة للمنظمة �لبحرية 

�لإم��ار�ت �خلطة  دولة  �أع��دت  كما  �لدفيئة.  �لغاز�ت  �نبعاثات  �لدولية حول 
�لوطنية للتغري �ملناخي 2017-2050 �لتي تهدف �إىل معاجلة حتديات 
�أن  و�أ���ش��اف:  �ملتحدة.  ل��الأمم  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه���د�ف  ودع��م  �مل��ن��اخ  تغري 
�لدولية،  �لبحرية  �ملنظمة  �لأع�����ش��اء يف  �ل���دول  م��ع  تتعاون  �لإم����ار�ت  دول��ة 
ملمار�شة  منهجية  �أف�شل  لتطوير  مقرح  و�شع  يف  م�شاركتها  �إىل  بالإ�شافة 
جلنة  �إط��ار  �شمن  �لقيادة  ذ�تية  �لبحرية  �ل�شفن  ح��ول  �لتنظيمي  �لنطاق 
�ل�شالمة �لبحرية و�للجنة �لقانونية. كما �شاركت يف تطوير معايري جديدة 
و�ل�شجالت  �لحتيايل  بالت�شجيل  �ملرتبطة  �لقانونية  غري  �ملمار�شات  ملنع 
�لحتيالية لل�شفن. وقال معاليه : �شاهمت دولة �لإمار�ت يف �شناعة �لقر�ر 
�شمن �ملنظمة �لبحرية �لدولية، حيث �شمل ذلك �لعديد من �لق�شايا مثل 
تقدمي  عملية  وحت�شن  �لتنفيذي،  �ملجل�س  باإ�شالحات  �ملتعلقة  �ل��ق��ر�ر�ت 
لدى  �حلكومية  غري  للمنظمات  ��شت�شاري  من�شب  على  للح�شول  �لطلبات 
�ملنظمة �لبحرية �لدولية، وطرح �إمكانية �لنتقال من �آلية �لت�شويت �ليدوي 
للمو��شالت  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  و��شتعر�شت  �لإل���ك���روين.  �لت�شويت  �إىل 
�ل�شعيد  �لبحري على  �ملجال  �لإم���ار�ت يف  دول��ة  �إجن��از�ت  �لرية و�لبحرية 
�لوطنية  للجنة  �لدولة  تاأ�شي�س  فيها  مبا  �ملا�شين،  �لعامن  خالل  �ملحلي 
لت�شهيل �لنقل، �لتي جتمع قطاعات �لنقل �لبحري و�جلوي و�لري و�ل�شكك 
�حلديدية حتت �إطار وطني موحد ومن�شة �لنافذة �لو�حدة، بالإ�شافة �إىل 
دعمها للتعليم و�لتدريب �لبحري توقيع مذكرة تفاهم بن حكومة �ل�شارقة 
تاأ�شي�س  و�لأكادميية �لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا و�لنقل �لبحري، بجانب 

�أكادميية �أبوظبي �لبحرية.

يف كلمة افتتاحية لفعاليات الي�م الثاين لالجتماعات ال�شن�ية حلك�مة االإمارات

حممد القرقاوي: الجتماعات ال�سنوية من�سة مفتوحة طوال العام لتج�سيد روؤى القيادة
قيادة االإمارات رفعت ال�شقف وهياأت امل�ارد وحددت الروؤية ليبقى امل�اطن االأ�شا�س واملح�ر والغاية
- دورنا الي�م ت�شميم امل�شتقبل القريب خالل االأع�ام الع�شرة املقبلة والبعيد خلم�شني �شنة قادمة

•• اأبوظبي-وام:

�أك����د م��ع��ايل حم��م��د ب���ن عبد�هلل 
�ل��ق��رق��اوي وزي���ر ����ش���وؤون جمل�س 
�لوزر�ء و�مل�شتقبل ، �أن �لجتماعات 
�لإمار�ت،  دولة  حلكومة  �ل�شنوية 
�لعام،  ط�����و�ل  م��ف��ت��وح��ة  م��ن�����ش��ة 
جهودها  �شتكّثف  �لعمل  فرق  و�أن 
بالعمل معاً بروح �لفريق �لو�حد 
�لجتماعات  خم��رج��ات  لتطوير 

�ل�شنوية.
وقال معاليه يف كلمة بعنو�ن كيف 
�ملقبلة؟،  �لع�شر  �ل�شنو�ت  ن�شّمم 
�لثاين  �ل���ي���وم  �أع���م���ال  �ف��ت��ت��اح  يف 
حلكومة  �ل�شنوية  لالجتماعات 
دولة �لإم��ار�ت.. �إن �ملغفور لهما ، 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ 
و�ل�شيخ ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم، 
و�لآباء �ملوؤ�ش�شن لدولة �لإمار�ت، 
مّثلو� �جليل �لأول من �مل�شّممن، 
�شكلو�  �لذين  �مل�شتقبل  م�شممي 
�ملتقدم  �حل����ي����اة  من����ط  ب�����روؤ�ه�����م 
و�مل���ت���ط���ور �ل������ذي ي��ع��ي�����ش��ه �أب���ن���اء 

�لإمار�ت �ليوم.
قيادتنا  ب������روؤى  �ل���ي���وم  و�أ�����ش����اف 
م �مل�شتقبل �لقريب  �حلكيمة ُن�شمِّ
لالأعو�م �لع�شر �ملقبلة، و�مل�شتقبل 
�لبعيد للخم�شن عاماً �لقادمة... 
�ل�شقف  رف��ع��ت  �لر�شيدة  قيادتنا 
وحّددت لنا �لروؤية، وهياأت �أف�شل 
�ملو�رد و�هتمت باملو�طن باعتباره 
وغ���اي���ة م�شرية  �أ����ش���ا����س وحم�����ور 

�لتنمية".

�حلكومة  تتحول  و�أن  للقطاعات، 
من�شة  �إىل  للخدمات  من�شة  من 
��شتد�مة  لأن  �ل��ت��غ��ي��ري،  ل��ق��ي��ادة 
عالية  ج��ودة  ذ�ت  خدمات  تقدمي 
���ش��ت��ك��ون م��رت��ب��ط��ة ب����اإع����ادة نظر 
���ش��ام��ل��ة يف �مل��ن��ظ��وم��ة ك��ل��ه��ا، حتى 
م��ن�����ش��ة تربط  ت���ك���ون �حل���ك���وم���ة 
م �خلدمة مبتلّقيها، وتتحول  مقدِّ
�إد�رة  �إىل  �ملعلومات  تخزين  م��ن 
ذكية  �شر�كات  بناء  عر  �لبيانات، 
طويلة �لأمد مع �ملوؤ�ش�شات �لقادرة 

على �إد�رة وتطوير �مل�شتقبل.
�لثاين  �لجت���اه  �إن  معاليه  وق���ال 
يتمثل يف �أن ��شتمر�رية تناف�شيتنا 
�شرتبط  �ملقبلة  �مل��رح��ل��ة  خ���الل 
ب��ق��درت��ن��ا ع��ل��ى خ��ل��ق لع��ب��ن كبار 
ي�شتطيعون  �مل����ج����الت  ك���اف���ة  يف 
جت��������اوز ح������دودن������ا �جل���غ���ر�ف���ي���ة، 
يف  �ل��ي��وم  نعي�س  ونحن  خ�شو�شاً 
ع���امل �ل��ت��ك��ت��الت �ل���ك���رى، �لذي 
�لكبار  �ل���الع���ب���ون  ف��ي��ه  ي��ت��ح��ك��م 
و�لقطاعات  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف 
وغريها  و�لإع����������الم  �مل�������ش���رف���ي���ة 
لذلك  �ل��ع��امل،  يف  �لقطاعات  م��ن 
ذ�ت  �شخمة  كيانات  تاأ�شي�س  ف��اإن 
م����الءة م��ال��ي��ة ع��ال��ي��ة ق����ادرة على 
وعاملياً  و�إقليمياً  وطنياً  �ملناف�شة 
هو �لطريق �لأ�شرع للحفاظ على 
تناف�شيتنا وتقليل �لتكاليف ودعم 

�قت�شادنا �لوطني.
�����ش����وؤون جمل�س  و�أ������ش�����اف وزي������ر 
�إن �لجت���اه  و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �ل������وزر�ء 
�لثالث يركز على �شر تفوق دولة 

عّلمتنا  ق��ي��ادت��ن��ا  �إن   " م�����ش��ي��ف��ا.. 
علم  يف  م�شلمات  لدينا  تكون  �أل 
ُنعيد  و�أن  �حل���ك���وم���ي���ة،  �لإد�رة 
ب�شكل  وقدر�تنا  �أنف�شنا  �كت�شاف 
ل  �لتي  �حل��ك��وم��ات  و�أّن  م�شتمر، 
تتطور  ل  و�ل��ت��ي  ت��ن��دث��ر،  تبتكر 
و�ل�شياق،  �ل�����ش��ب��اق  خ����ارج  ت��خ��رج 
تت�شبب  �جل��ام��دة  �حلكومات  لأن 
وم�شرية  ����ش���ع���وب���ه���ا  ت����ر�ج����ع  يف 
وزير  و��شتعر�س  فيها".  �لتنمية 
و�مل�شتقبل  �ل��وزر�ء  �شوؤون جمل�س 
�مل�شتقبلية  �لأ���ش��ئ��ل��ة  م���ن  ع�����دد� 
�لتمعن  تتطلب  �لتي  �جلوهرية 
و�إي����ج����اد �لإج����اب����ة �ل���و�ف���ي���ة لها 
�ملقبلة،  �لعقود  لت�شميم م�شتقبل 
�شكل  ���ش��ي�����ش��ُل��ح  ه����ل  و�أه����م����ه����ا: 

و�أ�شار �إىل �أن �لجتماعات �ل�شنوية 
ور�شة  �شكلت  �ل��ث��ال��ث��ة  دورت��ه��ا  يف 
�شاملة،  وط��ن��ي��ة  ح��ك��وم��ي��ة  ع��م��ل 
حكومي  م�����ش��وؤول   500 ج��م��ع��ت 
وعدد� من �ملو�طنن بروح �لفريق 
�ل�����و�ح�����د حت����ت ر�ي������ة �لحت�������اد.. 
وبحثو�  و�ل���روؤى،  �لأفكار  تبادلو� 
ع�شر�ت �ملبادر�ت �لهادفة ل�شناعة 

�مل�شتقبل.
وقال حممد �لقرقاوي.. " نعي�س 
�ملتغري�ت  ف��ي��ه  ت��ت�����ش��ارع  ع���امل  يف 
وتر�جع  �ل��ت��ط��ور�ت،  وت��ت��الح��ق 
فيه �أدو�ر �حلكومات �أحياناً، ويرز 
�ل��ق��ط��اع �خل���ا����س و�لإع�����الم  دور 
رئي�س  كموؤثر  �لأب��ح��اث،  وم��ر�ك��ز 
وتطور�ته"..  �ل��ع��امل  حت��ولت  يف 

�حلكومات �حلايل للخم�شن �شنة 
هياكلنا  ت�شتطيع  وه��ل  �ملقبلة؟.. 
مو�كبة  �مل�����وج�����ودة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
وطموحات  �ل�����ش��ري��ع��ة  �ل��ت��غ��ري�ت 
قيادتنا �ملرتفعة؟.. وهل �شتتمكن 
�حلفاظ  م��ن  �حلكومية  ثقافتنا 
�شنة  للخم�شن  تناف�شيتنا  ع��ل��ى 

�ملقبلة؟.
�ل��ق��رق��اوي ثالثة  وت��ن��اول حممد 
�لعمل  يف  ج�����دي�����دة  �جت������اه������ات 
�حلكومي �مل�شتقبلي، متثل حماور 
�لفرة  خ���الل  و�ل��ن��ق��ا���س  للبحث 
�لجتاه  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً  �مل��ق��ب��ل��ة، 
حتول  ����ش���رورة  يف  ي��ت��م��ث��ل  �لأول 
م���زود للخدمات  م��ن  �حل��ك��وم��ات 
���ن  ومم���كِّ وم�����ر�ق�����ب  حم���ف���ز  �إىل 

�لقت�شادية  وق��وت��ه��ا  �لإم�������ار�ت 
�ل���ذي ي��رت��ك��ز ع��ل��ى م��ب��د�أ و�ح���د.. 
�من�شة  �ل��دول��ة  موقع  تر�شيخ  هو 
م��ف��ت��وح��ة ل��الأع��م��ال و�لإب���د�ع���ات 
بدون  و�ل���ش��ت��ث��م��ار�ت  و�مل���و�ه���ب 
فكرة  كانت  وقد  قيود،  �أو  حو�جز 
�أعظم  �لآخ����ري����ن  ع��ل��ى  �لن���ف���ت���اح 
تعزيز  خالله  من  ��شتطعنا  مبد�أ 
وموقعنا  وت��ن��اف�����ش��ي��ت��ن��ا  ت��ف��وق��ن��ا 

مركز�ً �قت�شادياً عامليا.
�شوؤ�ًل  �ل��ق��روق��اي  وط���رح حم��م��د 
هذ�  تطوير  �شبل  ح��ول  حم��وري��اً 
�ملقبلة،  ع���ام���اً  للخم�شن  �مل���ب���د�أ 
�أن �لإم��ار�ت ��شتفادت  �إىل  م�شري�ً 
م����ن �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت و�مل�����و�ه�����ب، 
�ل���دول���ة  ت���ف���وق  �����ش���ت���د�م���ة  و�أن 
�ملو�هب  د�ئ�����رة  ت��و���ش��ي��ع  ت��ت��ط��ل��ب 
تنتظر  و�أل  و�ل�����ش����ت����ث����م����ار�ت، 
ق��دوم �مل��و�ه��ب و�ل���ش��ت��ث��م��ار�ت بل 
�لفكرة  �أن  وم��وؤك��د�ً  �إليها،  تذهب 
�ملو�هب  م���ن  ف��ق��ط  ن�����ش��ت��ف��ي��د  �أل 
�ملوجودة على �أر�شنا بل �أن ن�شتفيد 
من �ملو�هب يف كل مكان يف �لعامل، 
�لقت�شاد  مفهوم  من  نخرج  و�أن 
�ملحدد جغر�فياً �إىل �قت�شاد عاملي 

ت�شاركي عابر للحدود.
نحول  �أن  ��شتطعنا  �إذ�   " وق����ال 
دولة �لإمار�ت �إىل من�شة ت�شاركية 
عاملية ت�شتفيد من مو�رد ومو�هب 
�لب�شر �أينما كانو� �شنحقق قفز�ت 
�ق��ت�����ش��ادي��ة، �حل���ل ي��ك��م��ن يف دفع 
وتو�شيعها  �لق��ت�����ش��ادي��ة  ح��دودن��ا 

خارج حدودنا �جلغر�فية".

اجتماعات حكومة الإمارات 
ال�سنوية .. حلول ا�ستباقية 

للتحديات بروح الفريق الواحد 
�أن  �شيكون عليهم  ق��ر�ر وتنفيذي  500 م�شارك بن �شانع  �أك��رث من 
و�ملبادر�ت  �مل�شتقبلية  �لعمل  وبر�مج  للتنفيذ  �لقابلة  �خلطط  ي�شعو� 
دولة  �ل�شنوية حلكومة  �لثالثة لالجتماعات  �لدورة  �أمام  �ل�شتثنائية 
�لحتادية  �جلهات  يجمع  �ل��ذي  �ل�شنوي  �لوطني  ..�حل��دث  �لم���ار�ت 
و�ملحلية و�لفعاليات �لوطنية ملناق�شة �لتحديات وو�شع ت�شور تنموي 
متكامل �لأرك��ان و�لأبعاد مل�شتقبل دولة �لإم��ار�ت و�شوًل �إىل مئويتها 
2071 . بروح �لفريق �لو�حد و�لهدف �لو�حد ي�شارك �جلميع �حتادياً 
وحملياً لر�شم �خلطط وتطوير �لروؤى �إذ �شيكون منوطاً بهذه �لنخب 
�لحتادية  �جل��ه��ود  وتوحيد  ��شتباقية  معاجلات  تطوير  على  �لعمل 
و�ملحلية و�إيجاد حلول تكاملية للتحديات .. تلك �أهد�ف �لدورة �لثالثة 

لجتماعات حكومة �لإمار�ت وكل �لدور�ت �لتالية و�ل�شابقة عليها .
فالإمار�ت ل تنتظر �مل�شتقبل ولكن ت�شابقه ..

فالعامل يتحرك ويتغري كل يوم ودولة �لإمار�ت �ليوم كما يقول معايل 
حممد بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س �لوزر�ء و�مل�شتقبل :" 
لي�شت كما كانت قبل خم�س �أو ع�شر �شنو�ت، و�لعامل بعد خم�س �شنو�ت 

لن يكون كعامل �ليوم �لذي تفوقت فيه دولة �لإمار�ت".
�لز�خر  �لأع��م��ال  �مل���ب���ادر�ت وج���دول  �أه��م��ي��ة �حل���دث يف حجم  وتكمن 
باأجند�ت �شحية وتنموية وتعليمية و�أي�شا بالتحديات �إذ �أن �لجتماعات 
�ل�شنوية حلكومة �لإمار�ت �أ�شبحت مبثابة �ملنتدى �لوطني �لذي يحدد 
لي�س فقط مالمح �ل�شنو�ت �خلم�س �أو �لع�شر �لقادمة و�إمنا كيف ت�شري 
�خلطط يف �شبيل حتقيق �لهدف �لأ�شمى وهو �لرقم و�حد يف مئوية 
�لإم��ار�ت 2071. ول�شك �أن حدثا وطنيا هو �لأبرز يف �لدولة ينظر 
�أن يخرج بنموذج ر�ئد يف �لعمل �لتكاملي على  �أمل وثقة يف  �إليه بكل 
�لر�مج  ح��ول  مفتوحة  مناق�شات  عر  و�ملحلي  �لحت���ادي  �مل�شتوين 
�لتنموية وتطوير �خلطط و�ل�شر�تيجيات، وو�شع ت�شور�ت وحلول 
�أفر�د  ي�شهم يف تعزيز جودة حياة  �مل�شتقبلية مبا  للتحديات  ��شتباقية 

�ملجتمع، وتر�شيخ تناف�شية �لدولة وريادتها .
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �فتتحها  �لتي  �لجتماعات  �أهمية 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي  ر��شد 
"رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
لنموذج  توؤ�شل  �أنها   .. �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
بن  و�لتوجهات  �لأه��د�ف  يف  و�لوحدة  �لتكاملية  نحو  فريد  �إم��ار�ت��ي 
�ملوؤ�ش�شون منذ  �ل��ذي خطه �لآب��اء  ماهو �حت��ادي وحملي ذ�ك �لتوجه 

�ليوم �لأول لقيام دولة �لحتاد .
خمرجات �لجتماعات �ل�شنوية حلكومة دولة �لإمار�ت، �شتم�شي قدماً 
نحو حتقيق م�شتهدفات �لأجندة �لوطنية للدولة و��شعة يف �حل�شبان 
�إطار و�شع  و�لبناء عليها يف  نتائج  �ل�شابقتان من  �لدورتان  ماحققته 
�لفريق  وروح  �لأدو�ر  تكاملية  على  ق��ائ��م  للم�شتقبل  تنموي  ت�شور 
�لو�حد . ولتن�شى �لإمار�ت �جلهود �ل�شتثنائية لل�شخ�شيات �لوطنية 
�أو  �أفكار  �أو  مببادر�ت  �شو�ء  وقيمها  �لتنموية  م�شريتها  ع��ززو�  �لذين 

عطاء ��شتثنائي .
�لإم���ار�ت كخري ختام  �أو�ئ��ل  ولهذ� �شتتم مكافاأة ه��وؤلء بحفل تكرمي 

لهذه �لجتماعات .
كتب : حممد جالل الري�شي 
املدير التنفيذي ل�كالة اأنباء االإمارات )وام( 
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العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2019/2933 تنفيذ جتاري  
م  م  ذ  ���س   - �لفنية  �للكروميكانيكية  �ل�شركة  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �شوكث علي حمبوب خان 
- قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )51527(  به  �ملنفذ 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   2772 مبلغ  �ىل  بالإ�شافة 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات
مركز فتيات الفجرية يحتفل باليوم الوطني ال� 48

•• الفجرية -وام:

نظم مركز فتات �لفجرية يف مقره �م�س، فعاليات و�أن�شطة تر�ثية �شعبية متنوعة حتت �شعار عزة 
وطن �حتفال باليوم �لوطني �ل� 48 للدولة.

جد�ريًة  و�إجن���از  �لأط��ف��ال،  مب�شاركة  وطنية  �إب��د�ع��ي��ة  ور���ش��اً  �شملت  متنوعة  ف��ق��ر�ت  �حل��ف��ل  تخلل 
حتمل �شعار عزة وطن، وم�شابقات تر�ثية ووطنية، ركٍن للحناء، رق�شة �ليولة �ل�شعبية، �إ�شافة �إىل 
�لفجرية  منطقة  مد�ر�س  خمتلف  طلبة  مب�شاركة  ياوطن  حقك  بعنو�ن  وم�شرحية   ، تر�ثية  �ألغاٍز 

�لتعليمية.
وبهذه �ملنا�شبة قالت غادة �لزعابي مديرة مركز فتيات �لفجرية، غادة �لزعابي �ن هذه �ملنا�شبة �لغالية 
تعد عر�شاً �إمار�تياً ي�شارك فيه كافة �شر�ئح �ملجتمع مبختلف جن�شياتهم، ويحتفي بها �ل�شغري قبل 
�لكبري، وهي ��شتذكار للقيم �لنبيلة �لتي ر�شخها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان "طيب 

�هلل ثر�ه" يف �أبناء �شعبه، و�لتي ماز�لت تتو�رثها �لأجيال عاماً بعد عام.

•• دبي-وام:

�شهد �شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ، م�شاء 
�أم�س �لول، حفل �لتخرج �ل�شنوي �لذي �أقامته �لكلية �مللكية 
�لر�ئدة  �ل��دول��ي��ة  �ملوؤ�ش�شة   - دب��ي  يف  للجر�حن  �لأي��رل��ن��دي��ة 
من  منهم   29 وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��اً   63 ل���   - �ل�شحي  �لتعليم  يف 
�ملو�طنن، وذلك يف جممع حممد بن ر��شد �لأكادميي �لطبي 

مبدينة دبي �لطبية.
�لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �لوطني  �لن�شيد  بعزف  �حلفل  وب��د�أ 
�ملتحدة، تالها كلماٍت عطرة من �لذكر �حلكيم، وكلمة �ألقاها 
للجر�حن،  �مللكية  �لكلية  عام  مدير  كيلي  كاهل  �لروفي�شور 

رحب خاللها بح�شور �شمو �ل�شيخ من�شور بن حممد بن ر��شد 
�شتو��شل  �لكلية  �أن  �لتخرج، موؤكد�ً  �آل مكتوم ورعايته حلفل 
�لرعاية  ج��ودة  لتطوير  و�مل��وؤث��رة  �لقيمة  م�شاهماتها  تقدمي 
�ل�����ش��ح��ي��ة. وق���ام �شمو �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب��ن حم��م��د ب��ن ر��شد 
وتفوقهم  جناحهم  مثمناً   .. �خلريجن  بتكرمي  مكتوم،  �آل 
من  جديدة  دفعة  بتخريج  �شعادته  عن  �شموه  معرباً  �لعلمي، 
�ملتخ�ش�شن يف قطاع �لرعاية �ل�شحي و�إد�رت��ه، ومتمنياً لهم 
ومثنياً  و�لأك��ادمي��ي��ة،  �ملهنية  م�شريتهم  يف  و�لتوفيق  �لنجاح 
�شموه على �جلهود �لتي تبذلها �ل�شروح �لأكادميية و�لعلمية 

يف �لدولة ب�شكل عام و�إمارة دبي على وجه �خل�شو�س.
�خلريجن  م��ع  جماعية  ���ش��ورة  ل�شموه  �لتقطت  �خل��ت��ام  ويف 

كبار  م��ن  ع��دد  ح�شور  و���ش��ط  �لكلية،  تدري�س  هيئة  و�أع�����ش��اء 
�ل�شخ�شيات، ونخبة من �لأكادميين و�لباحثن، و�أولياء �أمور 

�لطلبة �خلريجن.
�لكلية  �لذين تخرجو� من  �أن عدد �لطالب  بالذكر  و�جلدير 
من  وطالبات  ط��الب   804 بلغ  �شنة   14 قبل  تاأ�شي�شها  منذ 
�جلودة  �ل�شحية،  �لرعاية  �إد�رة  ت�شمل  خمتلفة  تخ�ش�شات 
�ملهن  يف  و�ل���ق���ي���ادة  �ل�����ش��ح��ي��ة،  �ل��رع��اي��ة  �إد�رة  يف  و�ل�����ش��الم��ة 
�ل�شحية  �لربية  يف  و�ل��دب��ل��وم  �ملاج�شتري  ودرج���ة  �ل�شحية، 
�ملهنية، �لأمر �لذي يعك�س رغبة �خلريجن مبو��شلة �لتعليم 
طموحاتهم  لتحقيق  �ل��الزم��ة  �لأك��ادمي��ي��ة  �مل��ه��ار�ت  و�كت�شاب 

�ملهنية بهدف �لرتقاء بقطاع �لرعاية �ل�شحية.

من�سور بن حممد ي�سهد حفل تخريج طالب الكلية امللكية الأيرلندية للجراحني يف دبي

�شمن فعاليات االجتماعات ال�شن�ية حلك�مة دولة االإمارات ولدعم م�شرية التنمية

اأكرث من 500 م�سوؤول ير�سمون مالمح اخلطط وال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية والأولويات التنموية للع�سرية املقبلة
•• اأبوظبي-وام:

و�ملحلية،  �لحت��ادي��ة  �حلكومية  �جلهات  يف  م�شوؤول   500 من  �أك��رث  بحث 
�أعمال  ختام  يف  �لقادمة،  للع�شرية  �ل�شر�تيجي  �لت�شميم  جل�شات  �شمن 
�لدورة �لثالثة لالجتماعات �ل�شنوية حلكومة دولة �لإمار�ت �لتي �نطلقت يف 
�لعا�شمة �أبوظبي �أم�س �لول، �لأولويات �لتنموية للع�شرية �ملقبلة، و�خلطط 
يف  �لتنمية  م�شرية  بدعم  �لكفيلة  �مل�شتقبلية  و�لتوجهات  و�ل�شر�تيجيات 

�لإمار�ت و�شول �إىل حتقيق م�شتهدفات مئوية �لإمار�ت 2071.
�أهد�ف مئوية �لإم��ار�ت وحماورها �لتي  و��شتعر�س �مل�شاركون يف �جلل�شات 
حكومة،  و�أف�شل  �قت�شاد  و�أف�شل  جمتمع،  و�أف�شل  تعليم،  �أف�شل  تت�شمن 
خالل  من  �ملئوية  م�شتهدفات  وحتقيق  للم�شتقبل  �ل�شتعد�د  �شبل  وبحثو� 
ت�شكيل  تتبنى  ري��ادي��ة  م�شتويات  �إىل  ونقله  �حلكومي  �لعمل  كفاءة  تعزيز 
�لفر�س و��شت�شر�ف �لتحديات ب�شكل مبكر و�لتعامل معها ��شتباقيا بو�شائل 

و�أدو�ت مبتكرة.
وناق�س �مل�شوؤولون �حلكوميون �ل�شيناريوهات و�خلطط �حلكومية �ملقرحة 
و�لر�مج و�ملبادر�ت �لتي �شر�شم مالمح �لع�شرية �لأوىل من �ملئوية، و�آليات 
�ملئوية،  حم��اور  يف  وملمو�شة  �شريعة  نتائج  لتحقيق  وتنفيذها  ت�شميمها 
و�شبل توحيد نظم و�آليات �لعمل �حلكومي حتت مظلة و�حدة على �مل�شتوين 
�لحتادي و�ملحلي ملو�كبة �ملتغري�ت �ملت�شارعة وتطوير فر�س جديدة ت�شهم 
يف دفع م�شرية �لتنمية يف �لدولة، و�لرتقاء مب�شتويات �لأد�ء، مبا ي�شهم يف 
تعزيز مكانة �لدولة وتناف�شيتها عامليا. ففي حمور �ملجتمع، بحث �مل�شاركون 
ومتا�شك  �لوطنية  �لهوية  تعزيز  �شبل  �ل�شر�تيجي،  �لت�شميم  جل�شات  يف 

ون�شرها  فئاته،  ب��ن  �لت�شامح  قيم  وتر�شيخ  �مل�شتقبل،  جمتمع  يف  �لأ���ش��ر 
مدن  �أف�شل  �لإم���ار�ت  م��دن  بجعل  �لكفيلة  �لو�شائل  �إىل  وتطرقو�  عامليا، 
�لعامل للعي�س و�لأوىل يف �لأمن و�ل�شالمة و�ل�شتد�مة من خالل �لعتماد 
�لقت�شاد  ودع��م  �حل�شرية،  �حلياة  نوعية  وحت�شن  �لنظيفة  �لطاقة  على 
�لد�ئري، وتبني �أ�شلوب حياة ذكي وم�شتد�م يعزز �حلياة �ل�شحية �لن�شطة. 
وركز �مل�شاركون على �شبل تعزيز جودة �حلياة يف �ملجتمع، وحتقيق �لتو�زن 
يف جمتمع ت�شوده �لثقة و�لحر�م و�لت�شامن بن خمتلف �لفئات، وحتفيز 
�لأفر�د على تبني �أ�شلوب حياة ريا�شي ون�شط، وتطوير حلول �شاملة لتعزيز 
�ل�شحة يف م�شتقبل ت�شوده �لتغري�ت �ملت�شارعة و�لتفاعل �ملتز�يد مع و�شائل 

و�أدو�ت �لتكنولوجيا.
و�لع�شرين  �لثاين  �لقرن  مهار�ت  �لتعليم  حمور  �شمن  �مل�شاركون  وناق�س 
�لعامل،  يف  مبكر  تعليم  �أف�شل  لتوفري  و�ملقرحات  �مل�شتقبلية  و�لتوجهات 
ووير�شخ  حم��رف��ة،  م��و�ه��ب  ي��وؤه��ل  �لتخ�ش�شات  م��ت��ع��دد  تعليم  وت��ط��وي��ر 
�لح��ر�ف��ي��ة و�ل��ق��ي��م �لأخ��الق��ي��ة �لإي��ج��اب��ي��ة وي��خ��رج ع��ق��ول منفتحة على 

�لعامل.
و��شتعر�شو� مناهج �لتعليم �ملتقدمة و�شبل �لو�شول �إىل تعليم فردي ي�شنع 
�لعامل  يف  تعليمية  تكنولوجيا  �أف�����ش��ل  وت��وف��ري  ع��امل��ي��ن،  و�أب��ط��ال  م��و�ه��ب 
ت�شكيل  ناق�شو�  كما  و�لبحثية،  �لتعليمية  و�ملوؤ�ش�شات  �جلهات  يف  لتوظيفها 
مالمح �أف�شل تعليم عال وم�شتمر يف �لعامل، و�لرتقاء باملوؤ�ش�شات �لتعليمية 
للو�شول �إىل �أف�شل جامعات �مل�شتقبل �لتي توؤهل علماء من �أبناء �لإمار�ت، 
وكيفية تطوير �لأبحاث �ملتقدمة �لتي تخدم �مل�شتقبل و�شول ملرجعية عاملية 

للتعلم مدى �حلياة.

وتعرف �مل�شاركون يف جل�شات �لت�شميم �ل�شر�تيجي للع�شرية �لقادمة، على 
�لتوجهات �مل�شتقبلية �لأكرث تاأثري� يف �لتعليم وتاأثريها على دولة �لإمار�ت، 
و�لأف��ر�د و�ملجتمع وكيف ميكن حلكومة دولة �لإم��ار�ت �ل�شتفادة من هذه 

�لتوجهات وما �لذي يجب تغيريه لتحويلها �إىل فر�س تخدم �لوطن.
مو��شيع  �أرب��ع��ة  �ل��ع��امل  يف  �قت�شاد  �أف�شل  حم��ور  يف  �مل�شاركون  ناق�س  كما 
�لإم��ار�ت خالل  �لقطاع �لقت�شادي يف دولة  ت�شكل ركائز م�شتقبل  رئي�شية 
ب����الأدو�ت  ومتكينها  �مل�شتقبلية  �ل��ط��اق��ات  تطوير  وت�شمل  �ل��ق��ادم،  �لعقد 
�لالزمة لتحقيق �لأهد�ف �ملرجوة، و�آليات تطوير بيئة �قت�شادية متقدمة 

تعتمد �أحدث �لتكنولوجيات �حلديثة.
�قت�شادية جديدة و�لرتقاء  �لقت�شادي على تطوير قطاعات  �ملحور  وركز 
بالقطاعات �حلالية ملو�كبة �ملتغري�ت �ملت�شارعة يف �لعامل، �إ�شافة �إىل توفري 

منظومة متكاملة لدعم ��شتد�مة �لتنمية لالأجيال �لقادمة.
ويف حمور �أف�شل حكومة يف �لعامل"، ��شتعر�س �مل�شاركون ركائز دور حكومة 
�مل�شتقبل يف حتقيق �لغايات �لعليا ومتكن �لإن�شان و�شمان �لأمن و�ل�شتقر�ر 
وتعزيز �شمعة �لدولة، وخدمات حكومة �مل�شتقبل �لتي ت�شمل تطوير خدمات 
بال�شر�كة مع  �شخ�شية رقمية و�فر��شية وتوفري خدمات عاملية م�شممة 

�أفر�د �ملجتمع لتلبية كافة متطلباتهم.
كما مت �لتطرق �إىل مو�شوع �شيا�شات وت�شريعات حكومة �مل�شتقبل و�شرورة 
دولة  مكانة  وتعزيز  و�لنوعية  �ل�شتباقية  و�ل��ق��و�ن��ن  بالأنظمة  �لرت��ق��اء 
�لإمار�ت خمتر� عامليا لأف�شل �ل�شيا�شات و�لت�شريعات �مل�شتقبلية، وتطوير 
وت�شجيع  �لعاملية  �لعقول  �أف�شل  و��شتقطاب  �ملبدعة  و�لب��ت��ك��ار�ت  �لأف��ك��ار 

�ملو�هب �لوطنية على �مل�شاهمة يف م�شرية �لتنمية �لقت�شادية.

��شتعر��شا  �ل��ق��ادم��ة  للع�شرية  �ل�شر�تيجي  �لت�شميم  جل�شات  و�شهدت 
ل�شيناريوهات �مل�شتقبل يف قطاعات �ملجتمع و�لتعليم و�لتوطن و�لقت�شاد 
�لرقمية  و�خل��دم��ات  و�لبحري  و�ل���ري  �جل��وي  و�لنقل  �لعاملية  و�ل��ت��ج��ارة 
و�إد�رة �لبيانات و�ل�شركات �لنا�شئة وريادة �لأعمال و�لبيئة و�لأمن �لغذ�ئي 

و�ل�شحة و�ل�شياحة و�لريا�شة و�لف�شاء و�لت�شريعات.
�مل�شتقبلية  �ل�شيناريوهات  ه��ذه  حتقيق  متطلبات  �أب��رز  �مل�شاركون  وناق�س 
وتوظيفها خلدمة جمتمع دولة �لإمار�ت، وتن�شيق جهود �جلهات �حلكومية 
�إىل  �إ�شافة  �لتكنولوجيا �حلديثة،  �إليها بالعتماد على  و�خلا�شة للو�شول 
�لإم��ار�ت و��شر�تيجياتها  �لتحديات �حلالية و�ملقبلة يف حتقيق روؤية  �أبرز 
قطاع  على  تاأثري�  �لأك��رث  �مل�شتقبلية  �لتوجهات  على  وتعرفو�  �مل�شتقبلية. 
وتوظيفها،  منها  �ل�شتفادة  �لإم���ار�ت  دول��ة  حلكومة  ميكن  وكيف  �ملجتمع، 
م�شالح  تخدم  فر�س  �إىل  �لتوجهات  ه��ذه  لتحويل  �لأ�شا�شية  و�ملتطلبات 
�لوطن و�ملجتمع. وتعد �لجتماعات �ل�شنوية حلكومة دولة �لإمار�ت �ملن�شة 
�إىل  وت��ه��دف  �لإم����ار�ت،  �لتي جتمع فريق عمل حكومة  و�لأ���ش��م��ل  �ل��ك��رى 
توحيد جهود �لعمل �حلكومي يف منظومة و�حدة على �مل�شتوين �لحتادي 
وت�شرك  �ملجالت،  مبختلف  �لدولة  يف  �لتنموية  �ملو��شيع  تناق�س  و�ملحلي، 
و��شتعر��س �جلهود  للدولة  �لتنموي  �لت�شور  �لوطنية يف و�شع  �لقطاعات 
و�لر�مج �لتي مت �إجنازها يف �إطار حتقيق روؤية �لإم��ار�ت 2021، و�شول 
حكومي  م�شوؤول   500 من  �أك��رث  مب�شاركة   ،2071 �لإم���ار�ت  مئوية  �إىل 
يجتمعون لدعم جهود مو�ءمة �ل�شر�تيجيات �لحتادية و�ملحلية و�لتن�شيق 
�مل�شتد�م  �لوطني  �لقت�شاد  وتعزيز  و�لإنتاجية  �لأد�ء  م�شتوى  ورفع  بينها، 

�لقائم على �ملعرفة و�لبتكار.

الجتماعات ال�سنوية حلكومة دولة الإمارات تر�سم مالمح جديدة لتناف�سية الدولة عامليا 
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شنوية  �لج���ت���م���اع���ات  و���ش��ع��ت 
حل����ك����وم����ة �لإم��������������ار�ت خ���ط���وط���اً 
ل��ر���ش��م م��الم��ح جديدة  ع��ري�����ش��ة 
ت�شدير  و  �لإم��������ار�ت  ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
من����وذج����ه����ا �مل����ت����ف����رد، م����ن خ���الل 
�جل��ل�����ش��ة �حل���و�ري���ة �ل��ت��ي جمعت 
�أم���ن���اء �مل��ج��ال�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة على 
م�����ش��ت��وى �إم������ار�ت �ل���دول���ة، وذلك 
���ش��م��ن �أع���م���ال �ل���ي���وم �ل���ث���اين من 
دورتها  يف  �ل�شنوية  �لج��ت��م��اع��ات 
�آليات  على  رك���زت  �ل��ت��ي  و  �لثالثة 
على  �حلكومية  �خل��دم��ات  تطوير 
و�ملحلي،  �لحت��������ادي  �مل�����ش��ت��وي��ن 
و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق ل��ت�����ش��ه��ي��ل �إج��������ر�ء�ت 
�خل���دم���ات �حل��ك��وم��ي��ة مب��ا يعك�س 
ت�����وف�����ري �مل����ت����ط����ل����ب����ات وحت���ق���ي���ق 

�لتطلعات.
ومت����ح����ورت �جل��ل�����ش��ة ح����ول �شبل 
و  �لإم����ار�ت  دول��ة  تناف�شية  تعزيز 
�لعاملية و  �ملحافظة على �شد�رتها 
مو�ءمة �ل�شيا�شات �حلكومية على 
�مل�شتوين �ملحلي و�لحتادي جلعل 
للعقول  ج���اذب���ة  وج��ه��ة  �لإم�������ار�ت 
و�مل���ه���ار�ت وري����ادة �لأع��م��ال خالل 

�لع�شرية �ملقبلة.
�ملحافظة  �أهمية  �جلل�شة  بحثت  و 
على تناف�شية �لدولة يف �لقطاعات 
�ملناف�شة  ظ���ل  يف  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة �ل��ع��ال��ي��ة يف 
و�ل�شيا�شات  �ل���ق���ط���اع���ات،  ه�����ذه 
و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات �ل���ت���ي جت��ع��ل دول���ة 
ري���ادي���ة وجاذبة  �لإم������ار�ت وج��ه��ة 
�لأعمال،  ومم��ار���ش��ة  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار 
وكذلك �لنماذج �ملتميزة يف جمتمع 

�لإمار�ت.

م�اءمة ال�شيا�شات 
�ل����دك����ت����ور حممد  ����ش���ع���ادة  و�أك��������د 
ر����ش��د �أح��م��د �ل��ه��ام��ل��ي �أم����ن عام 
�أبوظبي  لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
دولة  يف  �لت�شريعية  �ملنظومة  �أن 
تكامل  ع���ل���ى  ت��ع��ت��م��د  �لإم�����������ار�ت 

�ل�شيا�شات  ت��ق��ي��ي��م  ع��ل��ى  م�����ش��ت��د�م 
�ل��ت��ي و���ش��ع��ت��ه��ا، و�ل��ت��ج��دي��د فيها 
�ملجتمع  �أف��ر�د  تطلعات  يحقق  مبا 
بالعمل �لتكاملي من �أجل �مل�شتقبل 
لديها  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  م���وؤك���د�ً 
تو�ءم  متكاملة  ت�شريعية  منظومة 
وتبني  �حلكومية  �ل�شيا�شات  ب��ن 

عليها. حمور �لتغيري.
و�شدد �شعادة حميد ر��شد �ل�شام�شي 
�أمن عام �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة 
�ل�شباب  �أن  ع���ل���ى  �ل���ق���ي���وي���ن  �أم 
�مل�شتقبلي  �لتغيري  حم��ور  ميثلون 
�حلكومية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  ت��ط��وي��ر  يف 
و�لعمل �حلكومي، موؤكد�ً �أن قيادة 
دولة �لإمار�ت تعمل وحتر�س على 
�لتي  و�ل�شيا�شات  �مل��ب��ادر�ت  �إي��ج��اد 
�ل�شباب  ق���در�ت  تنمية  �إىل  تهدف 
�لقطاعات  يف  دوره��������م  وت���ع���زي���ز 
�لبتكار  على  تركز  �لتي  �حليوية 
و�ملهار�ت �لقيادية لتحقيق �أهد�فها 

�إىل �مل�شتقبل.

تعزيز التناف�شية
ت��ط��وي��ر �خلدمات  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا 
�لدكتور  ���ش��ع��ادة  �أك����د  �حل��ك��وم��ي��ة، 
�أمن  خليفة  �للطيف  عبد  حممد 
ع����ام �مل��ج��ل�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي لإم�����ارة 
�لعاملي  �لقت�شاد  �أن  ر�أ�س �خليمة، 
تعزز  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات  على  يعتمد 
�لتناف�شية وقال : " دولة �لإمار�ت 
منوذج  تطبيق  يف  �ل�����ش��ب��ق  ح��ق��ق��ت 
تطوير  على  وتعمل  ر�ئ���د،  خدمي 
جتارب �ملتعاملن من خالل در��شة 

�حتياجاته �أوًل باأول".
ت�شميم  �������ش������رورة  �إىل  ل���ف���ت  و 
�مل�شتقبلية  �حل��ك��وم��ي��ة  �خل���دم���ات 
�مل�����ّوح�����دة ع���ل���ى م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة 
يعمل  حكومي  خمتر  خ��الل  م��ن 
وتقييمها،  �خل��دم��ات  جت��رب��ة  على 
�لإج�����ر�ء�ت بن  �أج���ل ت�شهيل  م��ن 
و�حلكومية  �لحت����ادي����ة  �جل���ه���ات 
وماأ�ش�شة عملية �لتن�شيق بينها مبا 
حكومية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ي�شمن 

مبتكرة.

من  م�شتمدة  �أ�شيلة  بقيم  تتحلى 
ن��ه��ج �مل��غ��ف��ور ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�ي����د بن 
�آل نهيان، طّيب �هلل ثر�ه،  �شلطان 
مالمح  ر���ش��م  م��ع  جنب  �إىل  جنباً 
�لإم��ار�ت��ي��ة، مبا  ج��دي��دة للعالمة 
مي��ك��ن �مل��ج��ت��م��ع ب��ف��ئ��ات��ه ك��اف��ة من 
ت�شدير هذه �لقيم �إىل دول �لعامل 

�أجمع.
دول������ة  ح����ك����وم����ة  �أن  �أ��������ش�������اف  و 
ب���ال���ف���ع���ل على  ت���ع���م���ل  �لإم������������ار�ت 
�مل�شتوين  �ل�شيا�شات على  مو�ءمة 
جتارب  وهناك  و�ملحلي  �لحت���ادي 
�لفرة  خ��الل  تنفيذها  مت  فريدة 
جتربة  �إىل  ت���ط���رق  و  �مل���ا����ش���ي���ة. 
�إىل  ��شتندت  �لتي  حكومة عجمان 

من  �مل�شتقبل،  متطلبات  لتلبية 
خالل �لركيز على تعزيز تناف�شية 
�ملرحلة  �شمن  و�ق��ت�����ش��اده��ا  �مل���دن 
�ملقبلة، مبا ي�شمن تعزيز تناف�شية 
�لق��ت�����ش��اد �ل��وط��ن��ي، م�����ش��ري�ً �إىل 
تتكون  �إذ  �لإم����ار�ت  دول���ة  تركيبة 
على  ترتكز  �حت��ادي��ة  حكومة  م��ن 
حملية  وحكومات  عامة،  �شيا�شات 
ترّكز على �شيا�شات خا�شة، وبذلك 
من  �ملزيد  لإيجاد  �لأدو�ر  تتكامل 

�ملبادر�ت �لتي تهم �أفر�د �ملجتمع.
�ل�شعب  م�����ن  �أن��������ه  �إىل  ول����ف����ت 
�لإم����ار�ت  دول���ة  جت��رب��ة  ��شتن�شاخ 
على  تعتمد  لأن��ه��ا  مبا�شر،  ب�شكل 
منوذج خا�س، وتت�شم بروح �ملبادرة 

�ل�شيا�شات  بن  و�مل��و�ءم��ة  �جلهود 
�مل�شتوين �لحتادي و�ملحلي،  على 
بالحتياجات  �لإمل������ام  خ����الل  م���ن 
�مل���خ���ت���ل���ف���ة لأف��������������ر�د �مل���ج���ت���م���ع، 
�حلكومية  �خلطط  يف  وت�شمينها 
للع�شرية �ملقبلة يف دولة �لإمار�ت.

تناف�شية املدن 
�لب�شطي  ع���ب���د�هلل  ���ش��ع��ادة  وق�����ال 
�لتنفيذي  للمجل�س  �لعام  �لأم��ن 
�إن دول�����ة �لإم������ار�ت  لإم������ارة دب����ي 
�ملوؤ�شر�ت  م���ن  �ل��ع��دي��د  ت�����ش��ّدرت 
يتعدى  طموحها  �أن  �إل  �لعاملية، 
م�شتوى  على  �لأوىل  لت�شبح  ذلك 
�لعامل، وذلك يتطلب �لعمل بذكاء 

و�حتياجاتهم  �ملجتمع  �أف���ر�د  �آر�ء 
يف �جلو�نب �لقت�شادية، و�شرورة 
تطوير  ي�شمن  مب��ا  فيها  �لتعمق 
�شيا�شات م�شتقبلية تنعك�س �إيجاباً 

على حياتهم.

منظ�مة متكاملة
�شعيد  حم����م����د  ������ش�����ع�����ادة  وق���������ال 
�ل�������ش���ن���ح���اين م�����دي�����ر �ل�����دي�����و�ن 
�لأم�����ريي يف �إم�����ارة �ل��ف��ج��رية، �إن 
�ل�شيا�شات �حلكومية على م�شتوى 
�لعامل متر مبرحلة من �لتجديد 
�لتوجهات  ه��ذه  ور�أي��ن��ا  و�لتغيري، 
حكومة  يف  ج����ل����ّي����ة  �ل�������ش���ج���اع���ة 
ب�شكل  �ل��ت��ي تعمل  �لإم�����ار�ت  دول���ة 

حكيمة  قيادة  ولديها  و�لتناف�شية، 
تزرع �لثقة لتحقيق �إجناز�ت نوعّية 
نحو �مل�شتقبل و�أ�شاف : "طموحنا 
يف دولة �لإم��ار�ت تطوير �شيا�شات 
�لقطاعات،  خمتلف  يف  وم��ب��ادر�ت 
لت�شبح دولتنا �خليار �لأول لرّو�د 

�لأعمال و�ل�شركات يف �ملنطقة".

ال�شخ�شية االإماراتية
�لدكتور  �شعادة  �أو�شح  جهته،  من 
���ش��ع��ي��د ���ش��ي��ف �مل��ط��رو���ش��ي �لأم���ن 
لإمارة  �لتنفيذي  للمجل�س  �لعام 
�أن من��وذج دول��ة �لإمار�ت  عجمان، 
على  �إي��ج��اب��اً  �نعك�س  �ل�شتثنائي 
�لتي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شخ�شية  ب��ن��اء 

�لقيادة من �مليد�ن
�أ�شماء  ���ش��ع��ادة  ق��ال��ت  م���ن ج��ه��ت��ه��ا 
�مل�شاعد  �ل��ع��ام  �لأم����ن  طليعة  ب��ن 
ل��ل��م��ج��ل�����س �ل���ت���ن���ف���ي���ذي لإم��������ارة 
�لإم���ار�ت  دول��ة  ق��ي��ادة  �إن  �ل�شارقة 
�أ�ش�س  �حلكومي  �لعمل  يف  ر�ّشخت 
و�ل�شتماع  �مل���ي���د�ن،  يف  �ل��ت��و�ج��د 
�لبناء  و  �لأف������ر�د  �ح��ت��ي��اج��ات  �إىل 
�مل�شتقبل،  ن��ح��و  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م  ع��ل��ى 
�لإن�شانية  �مل����ب����ادر�ت  �إىل  لف���ت���ة 
�شاحب  �أطلقها  �لتي  و�ملجتمعية 
بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
خالل  م��ن  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى 
�أف����ر�د  �إىل م��الح��ظ��ات  �ل���ش��ت��م��اع 
�ملبا�شر،  �لبث  بر�مج  عر  �ملجتمع 
وهو ما ين�شجم مع توجهات قيادة 
دول��ة �لإم����ار�ت �لتي �أوج���دت هذه 
�لج��ت��م��اع��ات �ل�����ش��ن��وي��ة، م��ن �أجل 

م�شتقبل �لوطن و�ملو�طن.

املن�شة االأ�شمل.
�لجتماعات  �أن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
تعد  �لإم�����ار�ت  حل��ك��وم��ة  �ل�شنوية 
�ل���ك���رى و�لأ����ش���م���ل �لتي  �مل��ن�����ش��ة 
جتمع فريق عمل حكومة �لإمار�ت، 
�لعمل  جهود  توحيد  �إىل  وت��ه��دف 
�حل���ك���وم���ي يف م���ن���ظ���وم���ة و�ح�����دة 
و�ملحلي،  �مل�شتوين �لحت��ادي  على 
�ملو��شيع  وم���ن���اق�������ش���ة  ل����در������ش����ة 
مبختلف  �ل����دول����ة  يف  �ل��ت��ن��م��وي��ة 
�لقطاعات  و�إ������ش�����ر�ك  �مل����ج����الت، 
�لوطنية يف و�شع �لت�شور �لتنموي 
ل����ل����دول����ة و�����ش���ت���ع���ر�����س �جل���ه���ود 
و�لر�مج �لتي مت �إجنازها يف �إطار 
 "2021 �لإم���ار�ت  "روؤية  حتقيق 
�لإم�������ار�ت  "مئوية  �إىل  و�����ش����وًل 
من  �أك�����رث  مب�����ش��ارك��ة   ،"2071
500 م�شوؤول حكومي لدعم جهود 
مو�ءمة �ل�شر�تيجيات �لحتادية 
بينها،  ف��ي��م��ا  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  و�مل��ح��ل��ي��ة 
و�لإنتاجية  �لأد�ء  م�شتوى  ورف���ع 
وتعزيز �لقت�شاد �لوطني �مل�شتد�م 

�لقائم على �ملعرفة و�لبتكار.

تعتمد على تكامل اجله�د االإمارات  دولة  يف  الت�شريعية  املنظ�مة  الهاملي:  • حممد 
ال�جهة االأوىل يف ريادة االأعمال لت�شبح  االإمارات  تناف�شية  تعزيز  الب�شطي:  • عبداهلل 

العالمة االإماراتية لت�شدير قيمنا اإىل دول العامل مالمح  ر�شم  املطرو�شي:  • �شعيد 
االإمارات متتلك ال�شجاعة لتقييم ال�شيا�شات نح� امل�شتقبل حك�مة  ال�شنحاين:  • حممد 

دولة االإمارات تنمي قدرات ال�شباب وتعزز دورهم يف القطاعات احلي�ية ال�شام�شي:  • حميد 
• حممد عبد اللطيف: ت�شميم اخلدمات احلك�مية امل�شتقبلية من خالل خمترب حك�مي

اأ�ش�س الت�اجد يف امليدان حك�ميًا ر�ّشخت  االإمارات  دولة  قيادة  طليعة:  بن  • اأ�شماء 
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س زامبيا يبحث مع �سندوق اأبوظبي للتنمية �سبل تعزيز التعاون امل�سرتك

•• اأبوظبي -وام:

�إىل  بزيارة  �م�س،  ز�مبيا  رئي�س جمهورية  لونغو  �شاغو�  �إدغ��ار  قام فخامة 
�ل�شويدي  �شيف  حممد  �شعادة  خاللها  �لتقى  للتنمية  �أبوظبي  �شندوق 
�مل�شوؤولن يف  كبار  عدد من  بح�شور  للتنمية،  �أبوظبي  �شندوق  عام  مدير 
وعدد  �ل�شندوق  عام  مدير  نائب  �لقبي�شي  خليفة  و�شعادة  ز�مبيا،  حكومة 

من �مل�شوؤولن يف �ل�شندوق.
كافة  يف  تطويرها  و�شبل  �لثنائية  �لعالقات  �للقاء  خالل  �جلانبان  وبحث 
متويل  ب�شاأن  و�ملتعلق  �لقت�شادي  باجلانب  يتعلق  فيما  خا�شة  �مل��ج��الت، 

�شندوق �أبوظبي للتنمية لعدد من �مل�شاريع �لتنموية يف ز�مبيا.
مهمة  فر�شة  تعد  �ل��زي��ارة  ه��ذه  �إن  �ل�شويدي  �شيف  حممد  �شعادة  وق���ال 
�لتعاون �مل�شرك بن �جلانبن،  �ملتاحة لتعزيز  للتباحث يف كافة �ملجالت 

م�شري�ً �إىل �أن �شندوق �أبوظبي للتنمية، وحكومة ز�مبيا ي�شعيان �إىل تطوير 
�أكر لتكون منوذجاً يحتذي  �لعالقات �لتنموية �مل�شركة و�إعطائها زخماً 

به للتعاون وحتقيق �مل�شالح �مل�شركة بن �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة.
عالقات  بناء  يف  �شاهمت  �لر�شيدة  �لقيادة  توجيهات  �أن  �شعادته  و�أ���ش��اف 
متيزت  حيث  �لأفريقية،  �ل��دول  من  و�لعديد  �ل�شندوق  بن  ��شر�تيجية 
تلك �لعالقة بالتعاون �ملثمر و�لبناء يف كافة �ملجالت، موؤكد�ً �أن �ل�شندوق 
ز�م��ب��ي��ا وم�����ش��ان��دة �حلكومة  �مل�����ش��رك��ة م��ع  �ل��ع��الق��ات  ت��ط��وي��ر  �إىل  يتطلع 
لتحقيق �لتنمية �مل�شتد�مة يف �لبالد من خالل �مل�شاهمة يف تنفيذ �أجندتها 

�لتنموية.
و�أبدى �شندوق �أبوظبي للتنمية ��شتعد�ده للنظر يف متويل �مل�شروعات وفقاً 
لالأولويات و�لحتياجات �لتنموية حلكومة ز�مبيا، حيث �أكد �شعادة �ملدير 
�لعام ��شتعد�د �ل�شندوق لتمويل م�شاريع �لبنية �لتحتية لتحقيق �لتنمية 

و�ل�شتثمارية  �لتنموية  بالفر�س  تتمتع  ز�م��ب��ي��ا  �أن  ل�شيما  �مل�شتد�مة، 
�ملتنوعة، حيث يتطلع �ل�شندوق �إىل زيادة ن�شاطه �لتنموي فيها، وحتقيق 
مع  يتو�فق  مبا  �لقت�شادية  وخططها  بر�جمها  ودع��م  �لتنموية  �أهد�فها 

�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة لالأمم �ملتحدة.
�لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة  �ل�شكر  �لز�مبي  �لرئي�س  من جانبه، قدم فخامة 
حققه  مبا  م�شيد�ً  لز�مبيا،  تنموية  م�شاعد�ت  من  تقدمه  ما  على  �ملتحدة 
�ل�شندوق من �إجناز�ت يف جمال متويل �مل�شاريع �لتنموية، �إ�شافة �إىل جهوده 

يف دعم �لتنمية �لقت�شادية و�لجتماعية يف خمتلف �لدول �لنامية.
�مل�شركة مع  �لعالقات  �إىل تعزيز  �لزيارة  "ن�شعى من خالل هذه  و�أ�شاف 
للتنمية و�لتعاون يف متويل م�شاريع تنموية يف قطاعات  �أبوظبي  �شندوق 
�لبالد  يف  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �لتنمية  لتحقيق  ز�م��ب��ي��ا  حتتاجها  ��شر�تيجية 

وحت�شن �خلدمات �ملقدمة لل�شكان".

و�أ�شار �إىل �أن �شندوق �أبوظبي للتنمية ميتلك خرة كبرية يف متويل �مل�شاريع 
�لتنموية و�ل�شتثمارية �لر�ئدة يف �لدول �لأفريقية، موؤكد�ً �أهمية �لتعاون 
قطاعات  تطوير  يف  �حلكومة  مع  و�مل�شاهمة  �ل�شندوق  مع  �ل�شدد  هذ�  يف 
�قت�شادية، مثل �لطاقة و�لنقل و�لزر�عة، ل�شيما �أن تطوير تلك �لقطاعات 

�شينعك�س ب�شكل مبا�شر على تنمية �لقت�شاد �لكلي يف ز�مبيا.
�لقارة  يف  �لتنموي  ن�شاطه  ب���د�أ  للتنمية  �أب��وظ��ب��ي  ���ش��ن��دوق  �أن  �إىل  ي�شار 
قطاعات  يف  تنموية  م�����ش��اري��ع  م���ول  ح��ي��ث   ،1974 ع���ام  م��ن��ذ  �لأف��ري��ق��ي��ة 
درهم،  مليار   20 قيمتها  ت��ت��ج��اوز  �جمالية  وبقيمة  متنوعة  �قت�شادية 
��شتفادت منها 39 دولة، كما عمل �ل�شندوق على توجيه ��شتثمار�ت منتقاة 
يف قطاعات ��شر�تيجية للم�شاهمة يف دفع عجلة �لتنمية �لقت�شادية، حيث 
بلغت عدد ��شتثمار�ت �ل�شندوق 10 ��شتثمار�ت ما بن م�شاهمات ر�أ�شمالية 

يف �شركات قائمة وحمافظ خا�شة يف عدد من �لدول �لأفريقية.

•• اأبوظبي : رم�شان عطا

�أكد �مل�شاركون يف حفل �ليوم �لوطني 
�لعامة  �لأم��ان��ة  �ل��ذي نظمته   48 �ل��� 
جلائزة خليفة �لربوية حتت �شعار “ 
�لت�شامح يف منظومة �لتعليم �لإمار�تي 
�ملوؤ�ش�شات �لتعلمية  �أهمية دور  “ على 
و�جلامعات  و�مل���ع���اه���د  �مل����د�ر�����س  م���ن 
�ملنجز�ت  ع��ل��ى  �ل�������ش���وء  ت�����ش��ل��ي��ط  يف 
�لتي  �ل��ر�ئ��دة  �حل�شارية  و�ملكت�شبات 
م�شرية  �نطالق  منذ  �لوطن  �شهدها 
48 عاماً، م�شريين �إىل  �لحت��اد قبل 
�لدور �لر�ئد �لذي تنه�س به �لأ�شرة 
و�ملدر�شة وخمتلف موؤ�ش�شات �لتن�شئة 
�لج��ت��م��اع��ي��ة يف غ���ر����س ق��ي��م �ل����ولء 
�لر�شيدة  و�لقيادة  للوطن  و�لنتماء 
يف نفو�س �لن�سء و�لطلبة منذ مر�حل 

عمرية مبكرة .
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل �لح���ت���ف���ال �ل����ذي 
نظمته �لأمانة �لعامة جلائزة خليفة 
�لربوية مبقرها يف �أبوظبي بح�شور 
�����ش����ع����ادة حم���م���د �����ش����امل �ل���ظ���اه���ري 
م�شت�شار رئي�س د�ئرة �لتعليم و�ملعرفة 
ع�����ش��و جم��ل�����س �أم���ن���اء ج��ائ��زة خليفة 
�إب���ر�ه���ي���م ع�شو  �ل���رب���وي���ة، وح��م��ي��د 
�ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ج��ائ��زة، وعدد 
و�لأكادميية،  �ملدر�شية  �لقياد�ت  من 

وموؤ�ش�شات �إعالمية يف �لدولة.  

�فتتاح  �لح��ت��ف��ال  فعاليات  وت�شمنت 
�إمار�تية �شبابية”،  “�إبد�عات  معر�س 
�ملبتكرة  �مل�����ش��روع��ات  م��ن  ع����دد�ً  �شمل 
وخليفة،  �لإم���ار�ت،  جامعات:  لطلبة 
�لعليا،  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  وك���ل���ي���ات  وز�ي���������د، 
�لوطنية،  �لإم��ار�ت  ومد�ر�س  و�لعن، 
�ملباركة،  موؤ�ش�شة  من  مغاوير  وفريق 
و�أك�����ادمي�����ي�����ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م���ب���ارك 

للريا�شة �لن�شائية . 
لآيات  بتالوة عطرة  �حلفل  ب��د�أ  وق��د 
�شعود  �لطالب  قدمها  �حلكيم  �لذكر 
وليد �ملن�شوري  من مد�ر�س �لإمار�ت 

�لوطنية. 
�لعام  �لأم����ن  �لعفيفي  �أم����ل  و�أل���ق���ت 
باملنا�شبة  �ف��ت��ت��اح��ي��ة  ك��ل��م��ة  ل��ل��ج��ائ��زة 
ق��ال��ت ف��ي��ه��ا: ن��ح��ت��ف��ل �ل���ي���وم بذكرى 
�ليوم �لوطني �لثامن و�لأربعن، هذ� 
�ليوم �لذي �رتفعت فيه هامات �ملجد، 
وب��رزت فيه �إىل �لعامل درة جديدة يف 
م�����ش��رية �ل��ب�����ش��ري��ة، وت����اج ع��ل��ى جبن 
�لإن�شانية، وو�شام فخر يعلي من قيم 

�لإن�شان ويحفظ له كر�مته .
يف ه����ذ� �ل���ي���وم �ل��ت��ف��ت �ل��ق��ل��وب حول 
�لقائد �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه 
على  �ملوؤ�ش�شن  و�إخ��و�ن��ه  و�جتمع   ،“
قلب رجل و�حد، ورفعو� علم �لحتاد 
�إيذ�ناً باإنطالق م�شرية وطن ل يعرف 

�مل�شتحيل ، وطن �آمن باإن �لإن�شان هو 
عليها،  �ملحافظة  ينبغي  �لتي  �ل��رثوة 
فقد �ر�شى �لقائد �ملوؤ�ش�س نهجاً جعل 
وركيزته  �لنه�شة  حمور  �لإن�شان  من 
�ل���ذي ت�شري  �لنهج  �حل�����ش��اري��ة، وه��و 
يف  متمثلة  �ل��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  ع��ل��ي��ه 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة -حفظه �هلل- 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 
دبي-  ح��اك��م  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س جمل�س 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  و���ش��اح��ب  �هلل-  رع����اه 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�ل�شمو  �أ���ش��ح��اب  و�إخ��و�ن��ه��م  �مل�شلحة، 
�أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت 

  .
نحتفل �ليوم مبنجز�ت �شجلها �لتاريخ 
مبد�د من ذهب يف �شجالته �لنا�شعة، 
وجعل عنو�نها دولة �لإمار�ت �لعربية 
�مل����ت����ح����دة، ه�����ذه �ل�����دول�����ة �ل���ت���ي بنت 
على  م��رت��ك��زة  وح�����ش��ارت��ه��ا  نه�شتها 
�ل��ع��ل��م و�مل��ع��رف��ة، وم��ر���ش��خ��ة ملنظومة 
تز�ل  ول  فكانت  �لأ�شيلة،  �لقيم  من 
لالأمن  و�ح������ة  �هلل  ب��������اإذن  و����ش���ت���ظ���ل 
�لقلوب  �إل��ي��ه  تهفو  ووط��ن��اً  و�لأم�����ان، 
�لعامل بحثاً  �رج��اء  و�لأف��ئ��دة من كل 

عن �لريادة و�لتميز .

يف ذكرى �ليوم �لثامن و�لأربعن نقف 
للقيادة  و�متنان  ورفعة  وعزة  ب�شموخ 
�لر�شيدة �لتي خطت بنا هذه �مل�شرية 
ف���ري���د�ً يف  �مل��ب��ارك��ة م�شجلة من���وذج���اً 
و�لزدهار  و�لرخاء  �لب�شرية  �لتنمية 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���ع���امل، ف��ف��ي ك��ل يوم 
وطن  �شماء  يف  ج��دي��دة  جن��وم  ت�شطع 

�لتميز و�لريادة و�لالم�شتحيل.
����ش���ل���ط���ان حممد  �ل����ط����ال����ب  و�أل�����ق�����ى 
�لعا�شر  �ل�شف  م��ن  �مل��ن�����ش��وري  حمد 
ق�شيدة  �لوطنية  �لإم���ار�ت  مب��د�ر���س 
طالبات  وق��دم��ت  ب��امل��ن��ا���ش��ب��ة،  �شعرية 
فقرة  �أبوظبي  يف  �لظبيانية  مدر�شة 

فنية تر�ثية . 
حو�رية  جل�شة  �لحتفال  ت�شمن  كما 
منظومة  يف  �ل���ت�������ش���ام���ح   “ ب���ع���ن���و�ن 
كاًل  فيها  �شارك  �لإمار�تي”  �لتعليم 
رئي�س  �مل��ه��ريي   عبيد  عائ�شة   : م��ن 
باإد�رة  وتقييمها  �لكتب  جتريب  ق�شم 
وز�رة  يف  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل�����ش��ف��وف  م��ن��اه��ج 
يو�شف  و���ش��م��ة  و�ل��ت��ع��ل��ي��م،  �ل���رب���ي���ة 
�إد�رة �لإفتاء بالهيئة  �لظاهري مدير 
�لعامة لل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوقاف، 
وخلود عبد�لرحيم مدير �إد�رة مر�كز 
�لعليا  ز�ي��د  مبوؤ�ش�شة  �لهمم  �أ�شحاب 
لأ�شحاب �لهمم، و�مل��الزم  �أول حميد 
ز�ي�����د �ل��ك��ل��ب��اين م���دي���ر ف����رع خدمة 
بالقيادة  و�ل���ش��ت��ق��ط��اب  �مل��ت��ع��ام��ل��ن 

و�أد�رتها  �أب��وظ��ب��ي،  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
�لدكتورة جميلة خاجني ع�شو �للجنة 

�لتنفيذية للجائزة . 
وق�����دم�����ت  ع���ائ�������ش���ة ع���ب���ي���د �مل���ه���ريي  
وتقييمها  �لكتب  ق�شم جتريب  رئي�س 
ب�������اإد�رة م��ن��اه��ج �ل�����ش��ف��وف �ل��ع��ل��ي��ا يف 
عمل  ورق���ة  و�لتعليم  �ل��رب��ي��ة  وز�رة 
�ملدر�شة  ت���رك���ي���ز  ف��ي��ه��ا  ����ش��ت��ع��ر���ش��ت 
�لإمار�تية على حمور �لت�شامح كاأحد 
�ل�شخ�شية  بناء  يف  �لأ�شا�شية  �ملحاور 

�لطالبية . 
�لعلمي  �ل���ع���ر����س  خ����الل  وت���ط���رق���ت 
�لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  دور  �إب����ر�ز  �إىل 
و�لربوية �إقليميا ودوليا يف مو�جهة 
�لفكري  للتطرف  �لعاملية  �لتحديات 
وغ���ر����س ق��ي��م �ل��ت�����ش��ام��ح و�لإع����ت����د�ل، 
�ملدر�شة  م���ن���اه���ج  ب������دور  و�ل���ت���ع���ري���ف 
�لت�شامح  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  يف  �لإم���ار�ت���ي���ة 
و�لأن�شطة  �ملنهجي  �لوعي  من خالل 
�ملوؤ�ش�س  �لباين  فكر  ون�شر  �لطالبية، 
�آل  �شلطان  ز�يد بن  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
ث��ر�ه- وقيادة دولة  نهيان -طيب �هلل 
ت��ع��م��ي��ق م��ف��اه��ي��م وقيم  �لإم�������ار�ت يف 
�لت�شامح من خالل  �ملناهج �لربوية، 
وتوعية خمتلف فئات �ملجتمع باأهمية 
�لت�شامح ودوره يف بناء �لإن�شان �ملنفتح 
على �لع�شر و�ملتقبل لالآخر و�ملتفاعل 

مع خمتلف �لثقافات. 

���ش��م��ة يو�شف  �أ�����ش����ارت  وم����ن ج��ان��ب��ه��ا 
�إد�رة �لإفتاء بالهيئة  �لظاهري مدير 
�لإ�شالمية و�لأوقاف  لل�شوؤون  �لعامة 
�إىل �أن  �لت�شامح  يعتر �أحد �لقو�عد 
�لإن�شانية و�حل�شارية �لتي بنى عليها 
�لدين �لإ�شالمي �أحكامه وت�شريعاته، 
�ملر�شلون  �لآنبياء  �شار عليه  نهٌج  وهو 
�هلل  لدين  دعوتهم  يف  �ل�شالم  عليهم 
�ل��ك��رمي- �شلى �هلل  ع��ز وج��ل، ونبينا 
ع��ل��ي��ه و���ش��ل��م- جت��م��ل ب��ه��ذ� �خل��ل��ق يف 
للت�شامح يف  ف��ك��ان  �أف��ع��ال��ه.  و  �أق��و�ل��ه 
�إر�شاء  يف  ر�ئ��د�ً  دور�ً  �لإ�شالمي  ديننا 
ر�شالته  ون�������ش���ر   ، �لإ������ش�����الم  ق����و�ع����د 

وتعاليمه.  
�لعالقات  حقيقة  �أن  على  �أك���دت  كما 
�لإن�����ش��ان��ي��ة �ل��ت��ي ل ت��ل��غ �لخ���ر و�إمنا 
تدعو للتو��شل �لإن�شاين و�حل�شاري 
�لإن�شاين  �ل��ت��ع��ارف  مق�شد  لتحقيق 
�أث���رى �حل��ي��اة �لإن�شانية  �لآم���ر �ل��ذي 
ب��دع��وى �لت�شامح  ب��اب��ا ل��الآخ��ر  وف��ت��ح 
و�ل��ت��ع��اي�����س ع��ل��ى �خ���ت���الف �لأع������ر�ق 

و�لأجنا�س و�لألو�ن.
وت��ط��رق��ت خ��ل��ود ع��ب��د�ل��رح��ي��م مدير 
�لهمم مبوؤ�ش�شة  �أ�شحاب  �إد�رة مر�كز 
ز�ي����د �ل��ع��ل��ي��ا لأ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م حول 
منظومة  تر�شيخ  يف  �ملوؤ�ش�شة  ج��ه��ود 
�لهمم  �أ���ش��ح��اب  ف��ئ��ة  ل���دى  �لت�شامح 
�آليات دجمهم  يعزز من  و�أ�شرهم مبا 
يف �ملجتمع، قائلة :  لقد ر�ّشخت دولة 
و�لتعاي�س  �ل��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  �لإم������ار�ت 
ن���ه���ج���اً ف���ح�������ش���دت ث�����م�����اره ت���ق���دي���ر�ً 

وحر�شت  �أجمع،  �لعامل  من  و�إعجاباً 
ق��ي��ادت��ن��ا �حل��ك��ي��م��ة ع��ل��ى ت���وف���ري كل 
�أفر�د  جلميع  �ل�شاملة  �لرعاية  �شبل 
�لهمم،  �أ����ش���ح���اب  وم��ن��ه��م  �مل��ج��ت��م��ع 
�شو�ء للجو�نب �لتعليمية �أو �ل�شحية 
و�لجتماعية و�لإن�شانية لتن�شئة جيل 
قوي مت�شلح بالإميان و�لثقة بالنف�س، 
وب���ن���اء جم��ت��م��ع م��ت��م��ا���ش��ك ق����ادر على 
�لتحديات، وذلك من خالل  مو�جهة 
�لتوجيهات �ل�شامية باإن�شاء �ملوؤ�ش�شات 
�لتي تعمل على رعاية وتعليم وتاأهيل 
�لن�سء من �أجل هدف �شام مبنى على 
و�ل�شلوك  و�ل��ع��اط��ف��ة  �ل��ف��ك��ر  ت��ن��م��ي��ة 

و�لرعاية �ل�شاملة.
�لعليا  ز�يد  : تعمل موؤ�ش�شة  و�أ�شافت 
لتوجيهات  وتنفيذ�ً  �لهمم  لأ�شحاب 
خالد  �ل�شيخ  �شمّو  و�إ���ش��ر�ف  ومتابعة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة 
�ملوؤ�ش�ّشة، تعمل ب�شكل جاد على تاأهيل 
�لهمم،  �أ���ش��ح��اب  منت�شبيها  وت��دري��ب 
�ملجتمع،  يف  فاعلن  �أف����ر�د�ً  وجعلهم 
و�لتنمية  �لبناء  م�شرية  يف  م�شاركن 
على �أر����س �ل��دول��ة مب��ا ي��دع��م جهود 
خمتلف  م��ع  مت�شامح  جمتمع  �إي��ج��اد 
�أنهم  �لأطياف و�ل�شر�ئح، على �عتبار 
�لنظر  ت�شتحق  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ر�ئ��ح  م���ن 
للقدر�ت  ن��ظ��ر�ً  �إيجابية،  بعن  �إليها 
�أثبتو�  و�ل���ذي���ن  ب��ه��ا،  يتمتعون  �ل��ت��ي 
ج��د�رت��ه��م وح�����ش��وره��م ومت��ي��زه��م يف 

جمالت عدة.
منظور  م����ن  �ل���ت�������ش���ام���ح  حم�����ور  ويف 

�شرطي حتدث �ملالزم  �أول حميد ز�يد 
�لكلباين مدير فرع خدمة �ملتعاملن 
�إد�رة   - �شرطة   “كلنا  و�ل�شتقطاب  
�ل�شرطة �ملجتمعية “ بالقيادة �لعامة 
�لت�شامح يف  �أبوظبي عن دور  ل�شرطة 
و�لتالحم  �ملجتمعي  �لتكافل  تعزيز 
ت��ر���ش��ي��خ �لأم����ن و�لأم�����ان وحتقيق  يف 
�ملجتمع،  �أف�������ر�د  ل��ك��اف��ة  �ل����ش���ت���ق���ر�ر 
�لأ�شاليب  ع��ل��ى  �ل��رك��ي��ز  خ���الل  م��ن 
�جلرمية  م����ن  ل���ل���وق���اي���ة  �ل���ت���وع���وي���ة 
تهدد  �ل��ت��ي  �ل�شلوكيات  م��ن  وغ��ريه��ا 
م�شري�ً  �ملجتمع،  �أف��ر�د  و�شالمة  �أم��ن 
�طلقتها  �ل��ت��ي  �ل���ر�ئ���دة  �مل���ب���ادرة  �إىل 
 “ �أب��وظ��ب��ي  �ل��ع��ام��ة ل�شرطة  �ل��ق��ي��ادة 
كلنا �شرطة “، و�لتي ت�شتهدف �تاحة 
�لفر�شة لأفر�د �ملجتمع للم�شاهمة يف 
حققت  حيث  �لأمنية،  �ملنظومة  دع��م 
ه���ذه �مل���ب���ادرة ن��ت��ائ��ج �إي��ج��اب��ي��ة ب���ارزة 
�مل�شاركن  ب��اإ���ش��ت��ق��ط��اب  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
خمتلف  من  و�ملقيمن  �ملو�طنن  من 
�جلن�شيات، و�لذين يتم تدريبهم من 
خالل ور�س عمل تطبيقية على �آليات 
�لعمل و�لدور �ملنوط بكل منهم، وقد 
جنحت هذه �ملبادرة يف �أن حتدث �أثر�ً 
�ملجتمع  �شر�ئح  خمتلف  ل��دى  ك��ب��ري�ً 
�لذين �شعر كل منهم بعظم �مل�شوؤولية 
�مل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ه يف ح��م��اي��ة �لأمن 
وتر�شيخ منظومة �لأمان يف �ملجتمع . 
�أم����ل  ويف خ���ت���ام �ل���ف���ع���ال���ي���ات ك���رم���ت 
لدعمهم  تقدير�ً  �مل�شاركن  �لعفيفي 

مل�شرية �جلائزة . 

•• اأبوظبي-وام: 

لونغو  �إدغ���ار  �لرئي�س  فخامة  ز�ر 
�أم�س  ز�م��ب��ي��ا،  رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة 
جامع �ل�شيخ ز�يد �لكبري، ير�فقه 
عبد�لرحمن  خ���ل���ي���ف���ة  �����ش����ع����ادة 
�ملرزوقي �شفري �لدولة غري �ملقيم 
وع��دد من  ز�مبيا،  لدى جمهورية 
وذلك  �لز�مبين  �مل�شوؤولن  كبار 

�شمن زيارته �لر�شمية للدولة.
و��شتهل فخامته و�لوفد �ملر�فق له 
له  �ملغفور  �شريح  ب��زي��ارة  �جل��ول��ة 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
م�شتذكرين   ،- ث���ر�ه  �هلل  طيب   -
�إرثه ونهجه �حلكيم �لذي �أ�شهم يف 

و�لتعاي�س  �لت�شامح  ثقافة  تعزيز 
�شعوب  خم���ت���ل���ف  ب����ن  و�ل���������ش����الم 
و�لوفد  فخامته  وجت���ول  �ل��ع��امل. 
�ملر�فق ي�شطحبهم �شعادة �لدكتور 
يو�شف �لعبيديل، مدير عام مركز 
ج���ام���ع �ل�����ش��ي��خ ز�ي������د �ل���ك���ب���ري يف 
قاعات �جلامع و�أروقته �خلارجية، 
ح���ي���ث ت���ع���رف���و� م����ن خ�����الل �أح����د 
�ملركز  يف  �لثقافين  �لأخ�شائين 
�حل�شارية  �جل��ام��ع  ر���ش��ال��ة  ع��ل��ى 
و�لت�شامح  ل��ل��ت��ع��اي�����س  �ل���د�ع���ي���ة 
�ملنبثقة من  �لآخ��ر  و�لنفتاح على 
ماآثر وقيم �لو�لد �ملوؤ�ش�س، و�لدور 
�لكبري �لذي يقوم به مركز جامع 
�لتعريف  يف  �ل��ك��ب��ري  ز�ي���د  �ل�شيخ 

�ل�شمحة،  �لإ���ش��الم��ي��ة  ب��ال��ث��ق��اف��ة 
بن  �حل�����ش��اري  �لتو��شل  وتعزيز 
حول  و�ل�شعوب  �لثقافات  خمتلف 
�ل���ع���امل. ك��م��ا ت��ع��رف��و� ع��ل��ى تاريخ 
تاأ�شي�س �ل�شرح �لكبري، وجماليات 
�لعمارة  ف���ن���ون  وب����دي����ع  �جل����ام����ع 
�ل��ت��ي جت��ل��ت بو�شوح  �لإ���ش��الم��ي��ة 
زو�ي���اه، وم��ا يحويه من  يف جميع 
جادت  م��ا  و�أروع  ف��ري��دة،  مقتنيات 
مر  على  �لإ�شالمية  �حل�شارة  ب��ه 
وت�شاميم  ف���ن���ون  م����ن  �ل���ع�������ش���ور 
�ختالفها  ع��ل��ى  �ل��ت��ق��ت  ه��ن��د���ش��ي��ة 
وت���ن���وع���ه���ا يف ت�����ش��م��ي��م �جل���ام���ع، 
�لثقافات  �ن�شجام  ج��م��ال  لتعك�س 
و�حد.  �إب��د�ع��ي  عمل  يف  وتناغمها 

ويف ختام �لزيارة، مت �إهد�ء فخامة 
رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة ز�م��ب��ي��ا، ن�شخة 
م��ن ك��ت��اب ف�����ش��اء�ت م��ن ن��ور �أحد 
�ل�شيخ  ج���ام���ع  م���رك���ز  �إ������ش�����د�ر�ت 
ز�ي����د �ل��ك��ب��ري، �ل����ذي ي�����ش��م عدد� 
و�ل�����ش��ور �خلا�شة  �ل��ل��ق��ط��ات  م��ن 
بجائزة ف�شاء�ت من نور للت�شوير 
�ل�شوئي �لتي ينظمها �ملركز �شنويا 
وترز جماليات �لعمارة �لإ�شالمية 
�إهد�ئه  �إىل  بالإ�شافة  �جلامع،  يف 
�لذي  ب��ي��وت �هلل  ك��ت��اب  ن�شخة م��ن 
�لتاريخ  �جلو�مع يف  تاريخ  يتناول 
�ل�شيخ  جامع  فيها  مبا  �لإ�شالمي 
ز�يد �لكبري. يذكر �أن جامع �ل�شيخ 
�شوؤون  ل��وز�رة  �لتابع  �لكبري،  ز�ي��د 

ومتابعة  برعاية  يحظى  �لرئا�شة، 
ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  من 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان،  �آل 
�لرئا�شة  �����ش����وؤون  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء 
�ل�شيخ  جامع  مركز  تاأ�ش�س  حيث 
للحركة  ن��و�ة  ليكون  �لكبري  ز�ي��د 
تتمحور  �لتي  و�لفكرية  �لثقافية 
حول �جلامع، �نطالقا من �لقيمة 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�ل��وط��ن��ي��ة �ل��ت��ي تعر 
ر�شخها  �لتي  و�لقيم  �ملفاهيم  عن 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  �ملغفور له 
يف  �ملتجذرة  �لقيم  تلك  نهيان،  �آل 
�ل���وج���د�ن و�ل���وع���ي، و�ل��ت��ي ت�شكل 
�متد�د� للهوية �لوطنية �مل�شتلهمة 

من تعاليم ديننا �حلنيف.

الت�شامح من�ذج اإماراتي يبهر العامل

» جائزة خليفة الرتبوية« حتتفل باليوم الوطني الثامن والأربعني

رئي�س زامبيا يزور جامع ال�سيخ زايد 
الكبري يف اأبوظبي

• اأمل العفيفي : القائد امل�ؤ�ش�س جعل من االإن�شان املت�شامح حم�ر النه�شة  
• عائ�شة املهريي : الت�شامح يبني ال�شخ�شية الطالبية املنفتحة على ثقافات العامل وقب�ل االآخر
• �شمة الظاهري : ديننا احلنيف يحث على الت�شامح واحرتام الكرامة االإن�شانية 
• خل�د عبدالرحيم: رعاية اأ�شحاب الهمم وتعليمهم ودجمهم يف املجتمع حق د�شت�ري

• حميد الكلباين : » كلنا �شرطة« حققت اآثارًا اإيجابية بارزة يف تر�شيخ االأمن يف املجتمع  
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•• اأبوظبي- وام: 

�لحتادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  �حتفل 
و�لأربعن،  �لثامن  �لوطني  باليوم 
لقيام دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ب��اأب��وظ��ب��ي وذل���ك بح�شور  يف م��ق��رة 
�ملجل�س  رئي�س  غبا�س  �شقر  معايل 
و�أع�����ش��اء �مل��ج��ل�����س و���ش��ع��ادة �لأم���ن 
�ل���ع���ام ل��ل��م��ج��ل�����س و����ش���ع���ادة �لأم���ن���اء 
للمجل�س  �مل�������ش���اع���دي���ن  �ل���ع���ام���ن 
�لأمانة  وموظفي  �لد�ر�ت  وم���در�ء 

�لعامة.
وق����ال م��ع��ايل ���ش��ق��ر غ��ب��ا���س رئي�س 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي يف كلمة له 
بهذه �ملنا�شبة : نحتفل يف هذه �لأيام 
بذكرى عزيزة على قلب كل مو�طن 
�لثامنة  �ل��ذك��رى  �أل وه��ي  �إم��ار�ت��ي 
و�لأرب����ع����ون ل��ق��ي��ام دول����ة �لم�����ار�ت 
يف  ��شتطاعت  �لتي  �ملتحدة  �لعربية 
مدى زمني قيا�شي يف عمر �لأمم - 
منذ تاأ�شي�شها وحتى �لآن – �أن تكوَن 
�لنه�شة  دول��ًة ع�شرية منوذجية يف 
ف��اع��اًل وموؤثر�ً  و���ش��ري��ك��اً  و�ل��ت��ط��ور، 
و�لتقدم  �ل��ع��امل��ي  �ل��ت��ط��ور  ر�شيد  يف 
�لإن�����ش��اين. و�أ���ش��اف :ب��ه��ذه �ملنا�شبة 

�آيات  �أ���ش��م��ى  جميعا  ن��رف��ع  �ل��غ��ال��ي��ة 
�ل�شمو  �شاحب  و�لتريكات  �لتهاين 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب��ن  خليفة  �ل�����ش��ي��خ 
و�شاحب  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
�أبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 

و  �لإم���ار�ت  حكام  �ل�شمو  �أ�شحاب  و 
�أولياء �لعهود و�شعب �لإمار�ت.

�لكرمي. د�عن �هلل �شبحانه وتعاىل 
�لأمن  نعمة  دول��ت��ن��ا  ع��ل��ى  ي���دمي  �أن 
قيادتها  ي��ح��ف��ظ  و�أن  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر 

و�شعبها.
�أن���ه يف ه���ذ� �ليوم  و�أو����ش���ح م��ع��ال��ي��ه 
�لقلوب  م��لء  ن�شتح�شر  �ل��ت��اري��خ��ي 
و�لعقول، وبكل �آيات �حلب و�لعرفان 
موؤ�ش�س  و�شخ�شية  روح  و�ل��ت��ق��دي��ر 

�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �لحت��اد 
و�أخيه  ث����ر�ه-  �هلل  – ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان 
– طيب �هلل  �ل�شيخ ر��شد بن �شعيد 
�لإم���ار�ت  حكام  �إخو�نهما  و   - ث��ر�ه 
�لأ�شا�شية  �ل��ل��ب��ن��ة  و���ش��ع��و�  �ل���ذي���ن 
ل��ب��ن��اء �حت���ادن���ا وق��ي��ام �ل���دول���ة �لتي 
رو�بطها،  وق��وي��ت  ُع��ر�ه��ا،  �لتحمت 
وعقل  �شمري  يف  و�شائجها  وتوثقت 
كل مو�طن.. وبف�شل حكمة �لقيادة 
�لقيادة  ووعي  و�إ�شر�ر  �أ�ش�شت،  �لتي 

�ل��ب��ن��اء يف �شتى  ُت��ك��م��ُل م�شرية  �ل��ت��ي 
دولتنا  ��شتحقت  �حل���ي���اة،  جم���الت 
مبا  �لعامل  دول  �شفوة  بن  مكانتها 
�شعادِة  من  ي��وم  كل  وحتققه  حققته 
�أم����ن مل��و�ط��ن��ي��ه��ا و�مل��ق��ي��م��ن على  و 

�أر��شيها.
�ملنا�شبة  ب���ه���ذه   : م���ع���ال���ي���ه  وق������ال 
�ملجل�س  يف  جميعا  ف��اإن��ن��ا  �ل��ك��رمي��ة 
�لعهد  جُن�����دد  �لحت�������ادي  �ل���وط���ن���ي 
ول�شعب  �لر�شيدِة  لقيادتنا  و�ل���ولء 

�لإم��ار�ت �لويف، على �أن تظَل �أيدينا 
ُمتكاتفًة، و�شو�عُدنا مر�بطًة لرفعة 
وطٍن ر��شٌخ يف قلوبنا، ولتبقى ر�يته 
حري�شن  ولنظل  خ��ف��اق��ًة،  �شاخمًة 
ع��ل��ى ه��وي��ت��ه وثو�بته  ك��ل �حل��ر���س 
وم��ك��ت�����ش��ب��ات��ه، و���ش��ن��دن��ا يف ك���ل ذلك 
�شعٌب  ومعها  خمل�شة،  قيادٍة  حكمُة 
�لقيادة  ت��ل��ك  �أن  �ل��ث��ق��ة يف  ك��ل  وث���ق 

تقوده دوما �إىل �خلري و�لرتقاء.
�ملجل�س  و�أع�������ش���اء  رئ��ي�����س  وح�����ش��ر 

و�حل�شور فعاليات �لحتفال باليوم 
���ش��ارك فيها جميع  و�ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي 
وت�شمنت  �لعامة  �لأم��ان��ة  موظفي 
متنوعة  وت���ر�ث���ي���ة  ث��ق��اف��ي��ة  ف���ق���ر�ت 
�ملكانة  خ���الل���ه���ا  �أك���������دو�  و�ل�����ذي�����ن 
نفو�شهم،  يف  �ملنا�شبة  لهذه  �لكبرية 
�أ���ش��م��ى معاين  وجم�����ش��دي��ن ع��ره��ا 
لقيادته  و�ل�����ولء  ل��ل��وط��ن  �لن��ت��م��اء 

�لر�شيدة.
برنامج �حلفل على معر�س  ��شتمل 

عنو�ن  حتت  �لفوتوغر�فية  لل�شور 
تر�ثية  وخ��ي��م��ة  و�ل��ت�����ش��ام��ح  ز�ي�����د 
ذ�ت طابع  عر�شت م�شغولت يدوية 
قدمية  تقليدية  وم��ن��ت��ج��ات  ت��ر�ث��ي 

عك�شت �أ�شالة �لر�ث �لإمار�تي.
و ت�شمن برنامج �حلفل �أي�شا فقرة 
من  جمموعة  قدمتها  ��شتعر��شية 
�ل��ث��اين للبنن  ز�ي��د  ط��الب مدر�شة 
�مل��زدل��ف��ة للبنات  وط��ال��ب��ات م��در���ش��ة 

تعبري�ً عن هذه �ملنا�شبة.

الإمارات حتتفل بيومها الوطني ال�48 .. وحتيي اإرث الأولني

الوطني الحتادي يحتفل باليوم الوطني ال� 48

•• اأبوظبي-وام:

حتتفل �لإمار�ت بيومها �لوطني �ل� 48 �لذي ي�شادف �لثاين من دي�شمر من 
�لتاريخية �لأه��م يف م�شرية �لدولة، و�لتجربة  كل ع��ام، و�ل��ذي ميثل �ملحطة 

�لحتادية �لأرقى و�لأجنح �إقليمياً وعربياً.
�لإمار�ت  �شهدتها  �لتي  �لتنمية  م�شرية  ل�شتعر��س  فر�شة  �ملنا�شبة  وت�شكل 
طو�ل ما يناهز �ل�5 عقود، و�لتي عززت فيها �لإمار�ت قيم �لر�بط و�لت�شامح 
�لتي �متزجت بالرغبة �ل�شادقة ملوؤ�ش�س دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وباين 
نه�شتها �حلديثة �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، و�إخو�نه �لآباء 
�ملوؤ�ش�شن طيب �هلل ثر�هم وهو ما �شيتم ترجمته يف �حتفال �إرث �لأولن �لذي 
يقام يف مدينة ز�يد �لريا�شية يف �لثاين من دي�شمر. و�شطرت �لإمار�ت خالل 

رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بقيادة   2019 ع��ام 
�لدولة “حفظه �هلل” ق�شة جناح ��شتثنائية بف�شل ما حققته من �إجناز�ت يف 
خمتلف �جلو�نب و�لتي مثلت يف جمموعها �إ�شافة حقيقية مل�شريتها �لتنموية 

�لر�ئدة.
و�شكل �عتماد عام 2019 عاماً للت�شامح �لعنو�ن �لأبرز جلهود �لإمار�ت خالل 
�لعام وهو ما مت ترجمته �إىل مبادر�ت عاملية ت�شدرتها وثيقة �لأخوة �لإن�شانية، 
و�لقد��س �لبابوي يف �أبوظبي، و�لإعالن عن بيت �لعائلة �لإبر�هيمية، و�نتهاء 
بقمة �لت�شامح �لعاملية، و�لتي �شكلت تعبري� �شادقاً عن �لقيم �لإن�شانية �لعميقة 

�لتي تنطلق منها �شيا�شة �لت�شامح �لإمار�تية.
ويف �شياق �آخر مثل �ل�شتحقاق �لنتخابي �أحد �أبرز �ملحطات �لبارزة يف �لعام 
�لر�بعة من �نتخابات �ملجل�س �لوطني �لحتادي  �لدورة  تنظيم  بعد   2019

�لتي �شجلت �رتفاعاً يف �أعد�د �أع�شاء �لهيئات �لنتخابية لت�شل �إىل �أكرث من 
�ألف ناخب، فيما �شغلت �ملر�أة ن�شف مقاعد �لرملان يف �شابقة هي �لأوىل   337

على م�شتوى �لعامل.
�قت�شادياً، حافظ �لقت�شاد �لوطني على منوه �ملتو�زن خالل عام حيث �أكدت 
 1.65 �إىل  �شريتفع  ل��ل��دول��ة،  �لإج��م��ايل  �ملحلى  �ل��ن��اجت  �أن  �لق��ت�����ش��اد،  وز�رة 
تريليون درهم بنهاية �لعام �جلاري، يف حن �عتمدت �لإمار�ت ميز�نية �شخمة 
61.354 مليار درهم وبدون عجز، وهي تعد �لأكر  2020 باإجمايل  لعام 

منذ تاأ�شي�س �لدولة.
وعلى م�شتوى �ملوؤ�شر�ت �لعاملية و��شلت �لإمار�ت �شد�رتها على �مل�شتوى �لعربي 
و�حتلت �ملركز �لأول يف جمال �لتناف�شية، فيما بلغت �ملركز �ل�� 25 على �مل�شتوى 
�لعاملي متقدمة مبرتبتن عن �لرتيب �لعام لل�شنة �ل�شابقة. ودخلت �لإمار�ت 

�لتاريخ من �أو�شع �أبو�به بعد �أن و�شل ر�ئد �لف�شاء �لإمار�تي هز�ع �ملن�شوري 
�إمار�تي وعربي حتط قدماه على  �أول  ليكون  �لدولية  �لف�شائية  �ملحطة  �إىل 
منذ �إن�شائها يف عام 1998، ولتحقق �لإمار�ت طموح  �ملحطة  “�أر�س” تلك 
�أطلق يف نوفمر عام  �ل��ذي  �آل نهيان  ز�ي��د بن �شلطان  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  �لو�لد 
1975 �أوىل �شر�ر�ت �لثورة �لف�شائية يف �ملنطقة، عر �فتتاح �ملحطة �لأر�شية 

لالت�شال بالأقمار �ل�شناعية يف منطقة جبل علي يف دبي.
وعلى �ل�شعيد �لريا�شي، ��شت�شافت �لإمار�ت فعاليات �لدورة �ل� 17 من بطولة 
لالأوملبياد  ع�شرة  �خلام�شة  �لعاملية  �لألعاب  ودورة  �لقدم  لكرة  �آ�شيا  �أمم  كاأ�س 
فيما  للجوجيت�شو،  �لعامل  بطولة  ومناف�شات   ،”2019 “�أبوظبي  �خلا�س 
ت�شتعد ل�شت�شافة فعاليات �شباق جائزة �لحتاد للطري�ن �لكرى للفورمول1 

لعام 2019 يف �أبوظبي.

•• الفجرية-وام:

�شهد �ل�شيخ عبد�هلل بن حمد بن �شيف �ل�شرقي رئي�س 
�لبدنية،  و�ل��ل��ي��اق��ة  �لأج�������ش���ام  ل��ب��ن��اء  �لإم�������ار�ت  �حت����اد 
�مل��ه��رج��ان �ل����ذي �أق��ام��ت��ه ج��م��ع��ي��ة �مل��ع��ل��م��ن يف مقرها 
بالفجرية، �حتفال باليوم �لوطني �ل�48 للدولة حتت 

�شعار �شالم ياد�ر ز�يد.
كل  مب�شاركة  �لفعاليات  من  �لعديد  �ملهرجان  وت�شمن 
من �لقيادة �لعامة ل�شرطة �لفجرية، وجمعية �لفجرية 
�لج��ت��م��اع��ي��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة، وج��م��ع��ي��ة ���ش��و�ع��د �لإم������ار�ت 

�لفجرية لل�شياحة و�لآث��ار، وجمعية  �لتطوعية، وهيئة 
ورعاية  توعية  وجمعية  �لأ���ش��م��اك،  ل�شيادي  �لفجرية 
�إىل  �إ�شافة  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  ووز�رة  �لأح���د�ث، 

�لعديد من �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية بالفجرية.
وجتول �ل�شيخ عبد�هلل �ل�شرقي يف �أركان �ملهرجان �لذي 
مبجموعة  �لأ�شماك  �شيادي  جمعية  م�شاركة  ت�شمن 
كما  ق��دمي��ا،  ت�شتخدم  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �ل�شيد  �أدو�ت  م��ن 
���ش��ارك��ت �ل��ق��ري��ة �ل���ر�ث���ي���ة �ل��ت��اب��ع��ة ل��ه��ي��ئ��ة �لفجرية 
كان  �ل��ت��ي  �ل��ي��دوي��ة  �حل���رف  ببع�س  و�لآث����ار  لل�شياحة 
ميار�شها �أهل �لإمار�ت يف �ل�شابق و�لتي ماز�لت متار�س 

حتى �لوقت �حلايل، �إ�شافة �إىل تقدمي ور�س عن �ل�شنع 
و�ل��ت�����ش��ام��ح، وف��ق��رة رق�����ش��ات �شعبية م��ن ت��ق��دمي طلبة 
وكليات  �لتعليمية  �لفجرية  منطقة  م��د�ر���س  خمتلف 
برق�شة  �حلربية  عو�يد  فرقة  و�شاركت  �لعليا،  �لتقنيا 
�لإمار�ت  �شو�عد  جمعية  قدمت  فيما  �ل�شعبية  �ليولة 
عر�شا غنائيا وعزفا على �لعود وم�شرحية يف حب ز�يد 

وع�شق �لوطن.
وقالت نورة �حلمادميديرة جمعية �ملعلمن بالفجرية.. 
�لإمار�ت  ثقافة  �إب���ر�ز  �إىل  �ملهرجان  خ��الل  من  نهدف 

ورموزها �لذين تركو ب�شمة يف هذ� �لوطن.

عبداهلل ال�سرقي ي�سهد احتفال جمعية املعلمني بالفجرية باليوم الوطني ال�48 للدولة

•• اأبوظبي-وام:

�شمن   - �أبوظبي  بو�بة   - �ملوؤ�ش�شة  مركز  يف  �لأ�شرية  �لتنمية  موؤ�ش�شة  نظمت 
برنامج مكتبة ز�يد �لإن�شانية حديث �لثالثاء حما�شرة عن مفهوم �لت�شامح 
يف فكر �ل�شيخ ز�يد رحمه �هلل قدمها �لإعالمي �لدكتور حممد �لقد�شي وذلك 
بح�شور �أع�شاء فريق مكتبة ز�يد �لإن�شانية وعدد من جمهور موؤ�ش�شة �لتنمية 

�لأ�شرية ورو�د �ملكتبة.
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �أن  حديثه  بد�ية  يف  �لقد�شي  وق��ال 
وكان  وعمال،  ق��ول  معانيه  بكل  �لت�شامح  ث��ر�ه ج�شد مفهوم  �هلل  نهيان طيب 
مثال وقدوة لي�س على �مل�شتوى �لعربي فقط و�إمنا على �مل�شتوى �لدويل كذلك 

وهذ� ما يف�شر حالة �حلزن �لعاملية �لتي �شادت �لعامل بعد رحيله.
ك��ان يعمل وف��ق م�شطلح قيمي عظيم هو  �أن �ل�شيخ ز�ي��د رحمه �هلل  و�أ���ش��اف 
�إ�شالح ذ�ت �لبن وذلك يف كل �ملجالت و�لق�شايا وب�شكل د�ئم، وكان جمل�شه، 
رحمه �هلل مفتوح لأي فرد ويف جميع �لأوقات حيث ي�شتقبل كل من �حتاج �إىل 

لقائه من مو�طنن وغري مو�طنن.
�لإع���الم ت�شبه يف  ب��اأن و�شائل  ك��ان يوؤمن  ز�ي��د، رحمه �هلل،  �ل�شيخ  �أن  و�أو���ش��ح 

�لكلمة، وكان  بكل معنى  ��شر�تيجية  �أفكاره  �مل�شلحة، وكانت  �لقو�ت  �أهميتها 
يف  �ل��زر�ع��ة  باإحياء  وب��د�أ  �ل��ري��ة،  و�لنباتات  بالزر�عة  كثري�  يهتم  �هلل  رحمه 
مدينة �لعن و�شط �ل�شحر�ء، حيث مت وبتوجيهاته غر�س 280 مليون �شجرة، 
بنى على �أثرها 7 مدن يف �ل�شحر�ء وحو�يل 34 قرية، وقام بجهود كبرية من 

�أجل توطن �لبدو يف �أماكنهم وتوفري كافة متطلبات �حلياة �حلديثة لهم.
�لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لإعالمي  �مل�شت�شار  �جلابري  �شيخة  �شكرت  �للقاء  ختام  ويف 
حممد  �ل��دك��ت��ور  �لإع��الم��ي  �لإن�شانية  ز�ي���د  مكتبة  ف��ري��ق  ورئي�شة  �لأ���ش��ري��ة 
عن  مبعلوماته  �للقاء  �أث��رت  �لتي  �لقيمة  وم�شاركته  ح�شوره  على  �لقد�شي 

�لو�لد و�لقائد �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه«.
عام  يف  تنفذه  �ل��ذي  �لثقايف  �لإن�شانية  ز�ي��د  مكتبة  برنامج  �شمن  ذل��ك  ج��اء 
�لت�شامح يف �شالونها �لثقايف �لذي تلتقي فيه �خلر�ت �ملتنوعة لتتبادل �لأفكار 
�أبوظبي باملعرفة و�لثقافة  �أف��ر�ده يف  �خلالقة و�ملبتكرة، وتزود �ملجتمع بكافة 
من خالل �لكتب �ملتنوعة �ملتوفرة يف قاعة �ملكتبة، حيث ت�شتقبل زو�رها وحمبي 
�ملعرفة و�لقر�ء و�ملثقفن خالل �أوقات �لدو�م �لر�شمية من �لأحد �إىل �خلمي�س، 
كما �شتت�شمن فعاليات مكتبة ز�يد �لإن�شانية �ل�شيفية بر�مج وور�س متنوعة 

لالأطفال و�ل�شباب �شيتم �لإعالن عنها خالل �لأيام �ملقبلة.

•• عجمان -الفجر :

نظمت غرفة جتارة و�شناعة عجمان �إحتفالية مبنا�شبة �ليوم �لوطني �ل� 
48 للدولة، و�شهد �حلفل يف �شاحة غرفة عجمان �شعادة عبد�هلل �ملويجعي 
�شامل  و�شعادة  �لد�رة  و�أع�شاء جمل�س  �إد�رة غرفة عجمان  رئي�س جمل�س 
وموظفي  �لإد�ر�ت  وم���در�ء  �لتنفيذيون  و�مل���در�ء  �لعام  �ملدير  �ل�شويدي 
متعاملي  من  وع��دد  عجمان  يف  �لقت�شاد  وز�رة  مكتب  وموظفي  �لغرفة 

�لغرفة و�جلمهور.
طالبات  ع��ر���س  �حل�����ش��ور  وت��اب��ع  �ل��وط��ن��ي،  بال�شالم  �لفعاليات  ��شتهلت 
مدر�شة �أفالون وفرقة دبا �حلربية �إىل جانب �ل�شوق �ل�شعبي �لذي نظمته 
�لغرفة، لت�شارك غرفة عجمان يف �حتفالت �لدولة باليوم �لوطني �لثامن 
و�لربعن حتت �شعار “�إرث �لولين” �لذي يج�شد قيم �لهوية �لإمار�تية 

وموروثها �ل�شعبي و�لثقايف �لأ�شيل.
وقال �شعادة عبد�هلل �ملويجعي “لقد �شهدت وت�شهد دولة �لمار�ت تطور� 
بجهود  و�لإزده����ار  �لتطور  ه��ذ�  ليتحقق  �حل��ي��اة،  ميادين  �شتى  يف  كبري� 
ثر�ه   �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ  �هلل  ب���اإذن  ل��ه  �مل��غ��ف��ور 
و�إخو�نه حكام �لإمار�ت وتبعهم �أبنائهم �لذي �أكلملو� �مل�شرية لرتفع ر�ية 

�لإمار�ت خفاقة.

ل��ت��اأخ��ذ م��ن جتاربه  �ل��وف��ود  �إل��ي��ه  ف��ري��د�ً تفد  �أمن���وذج���اً  ولت�شبح دول��ت��ن��ا 
و�لم���ار�ت  ع��ام  فكل  بعينه،  �شقف  عند  تتوقف  ل  �لتي  جناحه  وق�ش�س 
قيادتها ومو�طنيها ومقيميها بخري و�شعادة  ومن تطور �إىل تطور �أكر.  

وخالل هذه �ملنا�شبة �لوطنية �أتقدم باأ�شمى �لتهاين و�لتريكات �إىل مقام 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 
ومقام �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�إىل مقام �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�هلل  رع��اه  عجمان  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد 
و�إخو�نهم حكام �لإمار�ت و�إىل �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي، ويل 

عهد عجمان و�أولياء �لعهود، مبنا�شبة �ليوم �لوطني �لثامن و�لربعن.
لنجدد  �لوطني  باليوم  نحتفل  عام  “كل  �ل�شويدي  �شامل  �شعادة  و�أ�شاف 
و�لمار�ت  عام  فكل  �لر�شيدة،  وقيادتنا  لدولتنا  و�لنتماء  �ل��ولء  خالله 
و�لذي  �لغالية  دولتنا  باحتاد  و�عتز�ز  وكلنا فخر  و�زده��ار،  و�شعادة  بخري 

يعد �مليالد لالمار�ت �ملتطورة و�ملتقدمة �لطموحة«.
�شهدت تطور�ً  �لتي  �لقطاعات  �أك��رث  �لقت�شادي من  �لقطاع  �ن  �شك  ول 
كبري�ً خالل عهد �لحتاد لت�شبح �لمار�ت مثاًل فريد�ً للريادة و�لتفوق، 
وك��ل��ن��ا ع���زم ع��ل��ى م��و����ش��ل��ة م�����ش��رية �لتميز و�ل���ري���ادة حت��ت ك��ن��ف قيادتنا 

�لر�شيدة، يف عام ��شتثنائي �شعدنا خالله �إىل �لف�شاء. 

التنمية الأ�سرية تنظم حما�سرة عن مفهوم الت�سامح يف فكر ال�سيخ زايد

غرفة عجمان حتتفي باليوم 
الوطني الثامن والأربعني

ت�شيجاني�س  �مل��دع��و/  فقد 
�ثيوبيا     ، �شينيبو  جاتي�شو 
�شفره  ج�������و�ز  �جل���ن�������ش���ي���ة 
)EP3337905( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0528625562

فقدان جواز �سفر

جوليت   / �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
ن����ي����ج����ريي����ا    ، �����ش����ت����ي����ف����ن 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )10270801A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0544555990

فقدان جواز �سفر
�مل����دع����و / م����اوري����ن  ف���ق���د 
ن����ي����ج����ريي����ا     ، د�ن��������ب��������ان��������ا 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )10428685A( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0544555990

فقدان جواز �سفر

ج���وف���ن   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�لفلبن   ، ل��وب��اى  ����ش��ن��ج��و 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )A4432641P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0544685713

فقدان جواز �سفر

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27   

�شركة/ جاهن للت�شميم و�لإبد�ع منطقة حرة )�س.ذ.م.م( ، )رخ�شة 
رقم : 95168( و�لكائنة ب� .�إن 5 ديز�ين ، دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ل�شركة  هذه  ترغب  للتطوير،  دبي  �شلطة  لدى  و�ملرخ�شة   ، �ملتحدة  
جمل�س  بو��شطة  �إتخاذه  مت  و�لذي  للكافة  قر�رها  �إعالن  يف  �ملذكورة 
�لإد�رة يف �إجتماعه �لذي عقد بتاريخ 2019/11/1 ب�شاأن �إغالق وحل 
�ل�شركة.  وفقاً لذلك ، تهيب �ل�شركة باأي طرف معني بالأمر ولديه �أى 
مطالبات فى مو�جهتها عليه تقدمي هذه �ملطالبات خالل 45 يوماً من 

تاريخ هذ� �لإعالن عن طريق �لريد �مل�شجل �أو �لإت�شال
ب� : �ل�شّيدة/ نهى حممد زكي جاهن 

�إ�شم �ل�شركة : جاهن للت�شميم و�لإبد�ع منطقة حرة )�س.ذ.م.م.(
دبي ، دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، هاتف رقم : 0509877893

nohajaheen@gmail.com :لريد �لإلكروين�
لن يتم �لنظر فى �ملطالبات �لتى ترد بعد �إنتهاء فرة �لإ�شعار و�ملحددة 

ب�  45 يوماً. 

اإ�صعــار ت�صفية 
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•• راأ�س اخليمة: الفجر

يف  �لعامة  �خل��دم��ات  د�ئ���رة  ن�شبت 
ر�أ������س �خل��ي��م��ة جم��م��وع��ة �إ����ش���ار�ت 
ب��غ��ي��ة معاجلة  م��ت��ح��رك��ة  م���روري���ة 
عن  �لناجمة  �مل��روري��ة  �لختنافات 
تنفيذ  مو�قع  عند  �ل�شيار�ت  حركة 

م�شاريع �لطرق �جلديدة .
�لتي  �ملتحركة  �مل��روري��ة  �ل����ش���ار�ت 
�ل�شار�ت  ك��ب��دي��ل  ����ش��ت��خ��د�م��ه��ا  مت 
مو�قع   7 يف  �مل����وج����ودة  �ل���ق���دمي���ة 
وت��ق��اط��ع��ات ح��ي��وي��ة يف �م����ارة ر�أ�س 
تقنية  مب����ز�ي����ا  وت��ت��م��ت��ع  �خل���ي���م���ة 
متطورة  و�شهولة �حلركة و�لت�شغيل 
وخ�شائ�س  مقاومة عو�مل �لتعرية 
م��ث��ل �لأم���ط���ار و�لأت����ري����ة وح����ر�رة 

�ل�شم�س.
�حلمادي،  �أح���م���د  �مل��ه��ن��د���س  وق����ال 
ر�أ���س �خليمة:  “خدمات  مدير عام 

�ملتحركة  �ل�����ش����ار�ت  �أوج�����دت  ل��ق��د 
�لتي  �أن  ل��ل��م�����ش��اك��ل  ن��اج��ع��ة  ح��ل��ول 
تنفيذ  عند  �خل��دم��ات  تو�جه  كانت 
و�لطرق   �لعامة  �لأ�شغال  م�شاريع 

ع��ل��ى وج����ه �خل�����ش��و���س ووق���ت���ذ�ك 
حت�������دث �لخ�����ت�����ن�����اق�����ات �مل�����روري�����ة 
و�لزدحامات مما يعيق �لعمل وهي 
�ل�شار�ت  مع  تختفي  �لتي  �مل�شاكل 

ت��ن��ظ��ي��م حركة  ن��ت��ي��ج��ة  �مل��ت��ح��رك��ة 
�ل�����ش��ري وت��ع��زي��ز �ن�����ش��ي��اب��ي��ة �مل����رور 
وحركة �ملركبات طو�ل فرة �لعمل 

يف �مل�شاريع .

لفتا �أن �إ�شار�ت �ملرور �ملوؤقتة تعمل 
بو��شطة “بطاريات” خا�شة بها، يف 
حن متثل نقلة    نوعية يف جمال 
�لعمل يف م�شاريع و�أ�شغال �لطرق يف 

ر�أ�س �خليمة، وت�شاهم يف �حلفاظ 
على ج���ودة خ��دم��ات �ل��ط��رق خالل 
وحت�شن  ت���ط���وي���ره���ا  يف  �ل���ع���م���ل 
خ������دم������ات������ه������ا، وجت������ن������ب ت�����اأخ�����ري 
م�����ش��ت��خ��دم��ي��ه��ا ع���ن �ل���و����ش���ول �إىل 

وجهاتهم، و�شول �إىل �إ�شعادهم.
“�لإ�شار�ت  �أن  �حل��م��ادي  م.  وب���ن 
�ملتنقلة” �جلديدة تتيح فتح �لطرق 
�ملرور،  �أم���ام ح��رك��ة     و�لتقاطعات 
�حلاجة  دون  ف��ي��ه��ا،  �ل��ع��م��ل  خ���الل 
�إىل  �ل�������ش���ري  ح����رك����ة  حت����وي����ل  �إىل 
�أخ��رى، ما يعزز  �أو ط��رق  تقاطعات 
ر�أ�س  ط��رق  على  �حل��رك��ة  �ن�شيابية 
�خليمة، ويقلل من �إزعاج �ل�شائقن 

وم�شتخدمي �لطرق .

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات �ل���ل���و�ء علي 
�لنعيمي  ع�����ل�����و�ن  ب�����ن  �هلل  ع���ب���د 
ر�أ�������س �خليمة  ���ش��رط��ة  ق���ائ���د ع����ام 
ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  ��شتكملت 
��شتعد�د�تها،  ك��اف��ة  �خليمة،  ر�أ����س 
�لوطني  �ليوم  �حتفالت  ل�شتقبال 
بكافة طاقاتها  �شتعمل  ، حيث   48
وتلقى  �ل����ف����وري����ة،  ل���ال����ش���ت���ج���اب���ة 
 999  ( �ل��رق��م��ن  �ل��ب��الغ��ات على 
 )  901  ( و  �ل��ط��ارئ��ة  ل��ل��ح��الت   )
وللبالغات  طارئة  �لغري  للحالت 

�لب�شيطة، وتقدمي �لعون و�مل�شاعدة 
�ملطلوبة يف �أي وقت باأق�شى �شرعة 
عبد  �لعميد  �جتمع  حيث  ممكنة. 
�لد�ئمة  �للجنة  �هلل منخ�س رئي�س 
و�لفعاليات  �لح���ت���ف���الت  ل��ت��اأم��ن 
�أع�شاء �للجنة و�أك��د على  مع كافة 
�جلميع  ي�����ش��ارك  �أن  �أه��م��ي��ة  م���دى 
، وذلك  �ل��وط��ن��ي  �ل���ي���وم  ف��رح��ة  يف 
�إىل جنب يف حفظ  بالتكاتف جنباً 
�لأم����ن و�ل���ش��ت��ق��ر�ر �ل��وط��ن��ي، كما 
�لأمن،  �شاملة لتوفري  �أعدت خطة 
و�ن�شيابية  �مل����روري����ة  و�ل�����ش��الم��ة 
حركة �شري �ملركبات على �لطرقات 

�ل��د�خ��ل��ي��ة و�خل��ارج��ي��ة يف �لإم����ارة، 
ف�����������ش�����اًل ع�������ن ت����ك����ث����ي����ف ح����م����الت 
�ملخالفة  �ملركبات  ل�شبط  تفتي�شية 
ل�شر�طات ولو�ئح وز�رة �لد�خلية 

يف تزين �ملركبات.
كما ��شتعدت �للجنة �لد�ئمة لتاأمن 
�لإمارة  يف  و�لفعاليات  �لحتفالت 
�لأمنية،  �جل��اه��زي��ة  ع��ل��ى  ووق��ف��ت 
و�لأن�شطة  �ل���ف���ع���ال���ي���ات  ل���ت���اأم���ن 
�لت�شهيالت  ك�����اف�����ة  ب����ت����ق����دمي   ،
للجمهور �لذي �شيتو�جد يف مو�قع 
�لحتفالت �ملختلفة ، د�عيًة �جلميع 
�إىل �لحتفال باليوم �لوطني يف جو 

م��ن �ل��ف��رح��ة و�ل�����ش��ع��ادة ب��ع��ي��د�ً عن 
هذه  �شفو  يعكر  �أن  مي��ك��ن  م��ا  ك��ل 

�ملنا�شبة �لوطنية.
منخ�س،  �هلل  ع��ب��د  �ل��ع��م��ي��د  و�أك�����د 
�لدوريات  م��ن  ع��دد  تكثيف  �أن���ه مت 
�لأمنية  �لأو���ش��اع  ملر�قبة  �لأم��ن��ي��ة 
�حليوية،  �مل���ن���اط���ق  يف  ك���ث���ب،  ع���ن 
وم���ن���اط���ق �لح����ت����ف����الت، و�أم����اك����ن 
ف�شاًل  �جلماهري،  وجتمهر  جتمع 
عن تو�جد ) 77 ( دوري��ة مرورية 
حركة  �ن�شيابية  لت�شهيل  ومدنية 
�ل�����ش��ري و�مل�����رور، وجت��ن��ب �لزدح����ام 

و�لختناقات �ملرورية.

�آخ��ر، نا�شد �لعميد عبد  من جانب 
�هلل منخ�س، �فر�د �ملجتمع بالتعاون 
�إخ��و�ن��ه��م م��ن رج���ال �ل�شرطة  م��ع 
و�لأم��������ن، و�ل���ش��ت��م��ت��اع ب����الأج����و�ء 
وعدم  �لوطني  باليوم  �لحتفالية 
وعدم  �لع�شو�ئية،  �مل�شري�ت  �إقامة 
�لر�س بال�شبرييه خالل  ��شتخد�م 
قيادة �ملركبات ،  كذلك مينع �إدخال 
زو�ئد على �ملركبات  مبا يوؤثر على 
وع��دم حتميل   ، و�ل�شالمة  �ل��روؤي��ة 
�لعدد  يتجاوز  رك���اب  ب��ع��دد  �ملركبة 
�مل���ق���رر، ك��ذل��ك مي��ن��ع �خل�����روج من 
�ل��ن��و�ف��ذ وف��ت��ح��ة �ل�����ش��ق��ف،  وعدم 

ت���زوي���د �ل�����ش��ي��ار�ت ب��ال��� ) ه����درز - 
فلر- دبة �شوت( �أو �إ�شد�ر �أ�شو�ت 
�مل��رك��ب��ة ك��امل��ف��رق��ع��ات وغريها،  م��ن 
و�شع  �أو  �لأم��ام��ي  �ل��زج��اج  وتلوين 
�لعميد  ودع�����ا  �أم���ام���ي���ة.  ���ش��م�����ش��ي��ة 
����ش���رورة  �إىل   �ل�������ش���ب���اب   م��ن��خ�����س 
�لحتفالية  �ملمار�شات  عن  �لبتعاد 

�إىل  �لبع�س   قبل  من  تهدف  �لتي 
ل��ف��ت �ل��ن��ظ��ر ك��ال��ن��زول م��ن �ملركبة 
يف  �ملركبة  ت��رك  �أو  �لعام  بالطريق 
و�لوقوف  د�ئ��ر  وحمركها  �لطريق 
�ل��ط��ري��ق دون م���رر، وحذر  و���ش��ط 
من �إلقاء ورمي �ملخلفات بالطريق 
�ل��ع��ام خ��الل �لح��ت��ف��الت ونبه من 

�للوحات  �أرق������ام  ت��غ��ط��ي��ة  خ���ط���ورة 
ب�شورة  �خل���ل���ف���ي���ة  �أو  �لأم����ام����ي����ة 
تخفي �أرقام �للوحة متاماً ، ومتنى 
وطنية  �إج����ازة  �ل��ن��ه��اي��ة  يف  منخ�س 
للجميع  مميزة  و�حتفالت  �شعيدة 
�لأمن  نعمة  �ل��ك��ل  على  ت���دوم  و�أن 

و�لأمان.

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

�مل����رور  �إد�رة  يف  �خل���ي���م���ة، مم��ث��ل��ة  ر�أ�������س  ���ش��رط��ة  ح��ق��ق��ت 
�ل�شف  يف  حمزة  ح�شن  رغ��د  �لطالبة  �أُمنية  و�ل��دوري��ات، 
�خلام�س �لبتد�ئي، مبدر�شة �لن�شر �خلا�شة، وهي عربية 
�جلن�شية ولديها رغبة باأن ت�شبح مبهنة ) �شابط �شرطة (. 

و�أو�شح �لعميد حممد �شعيد �حلميدي مدير عام �لعمليات 
ر�أ�س �خليمة حر�شت على �لإ�شتجابة  �أن �شرطة  �ملركزية، 
حر�س  �إط��ار  �شمن  �أُمنيتها  لها  وحققت  �لطالبة  لرغبة 
�ملجتمعية مع  �مل��ب��ادر�ت  ر�أ���س �خليمة على حتقيق  �شرطة 
�أفر�د �جلمهور، ومد ج�شور �لتو��شل معهم لتعزيز ثقتهم 
وتطبيقاً  ب��ه��ا،  و�إ���ش��ع��اده��م  �مل��ق��دم��ة  �ل�شرطية  ب��اخل��دم��ات 

ثقافة  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �لت�شامح،  ع��ام  خ��الل  ملبادر�تها 
�أ�شكالهم  باختالف  �ملجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  م��ع  �لت�شامح 

وثقافاتهم ومعتقد�تهم، وفئاتهم �لعمرية.
�ملرور  ب���اإد�رة  �مل���روري  و�لإع���الم  �لتوعية  فريق  نّفذ  حيث 
ح�شن  رغ��د  �لطالبة  �أُم��ن��ي��ة  لتحقيق  خطة  و�ل���دوري���ات، 
ح��م��زة، م��ن خ��الل �لقيام بجولة يف �أح��د ���ش��و�رع �لإم���ارة، 

وخالل �جلولة قامت �لطالبة بتوزيع �أعالم دولة �لإمار�ت 
�لن�شائح  وت��ق��دمي  �ل��ع��ام،  �لطريق  على  �ملتحدة،  �لعربية 
و�لإر�شاد�ت �ملرورية �إىل م�شتخدمي �لطريق، �لأمر �لذي 
بهذه  �شعادتها  لتبدي  نف�شها،  �إىل  و�ل�شرور  �لبهجة  �أدخ��ل 
�ملرور و�لدوريات،  �أتيحت لها، �شاكرة رجال  �لتي  �لفر�شة 

نظري حتقيقهم �أُمنيتها، وح�شن تعاملهم معها.
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�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  48 لدولة  �لوطني  �ليوم  مبنا�شبة 
�لأول  �أم�س  و�ل���ر�ث  للثقافة  �ملاجد  جمعة  مركز  ��شت�شاف 
�لثنن �مل�شور �شاملن �ل�شويدي �أول م�شور تلفزيوين �إمار�تي، 
وذلك خالل �جلل�شة �لنقا�شية �لتي عقدت حول �لكتاب �لذي 
وقد  �شاملن.  عكو�س  عنو�ن  �ل�شريف حتت  علي  �لأ�شتاذ  �أع��ده 
�لثقافة  ق�شم  رئي�شة  �ملطريي  �شيخة  �لأ�شتاذة  �جلل�شة  �أد�رت 
�لوطنية باملركز، وح�شرها جمع من موظفي �ملركز وعدد من 

�ملهتمن.
يف  عمله  وب��د�ي��ات  �لت�شوير  يف  ب��د�ي��ات��ه  ع��ن  �شاملن  وحت���دث 
�ملهمة  �لأح����د�ث  م��ن  �لكثري  بعد�شته  وث��ق  حيث  �لتلفزيون، 
خالل عمله يف تلفزيون �لكويت من دبي، وتلفزيون �أر�مكو يف 

�لظهر�ن، وتلفزيون �أبوظبي وتلفزيون �ل�شارقة.
ك��م��ا حت���دث �لأ���ش��ت��اذ ع��ل��ي �ل�����ش��ري��ف - وه���و م�����ش��ور توثيقي 
و�لوطن  �لعربية  �لإم��ار�ت  بدولة  تتعلق  �لتي  لل�شور  وجامع 
بعدها  ليطلع  ب�شاملن  جمعته  �ل��ت��ي  �ل�شدفة  ع��ن   - �لعربي 
�لعمل  ليبد�أ  �لقدمية،  �ل�شور  من  �ل�شخمة  جمموعته  على 

�لعمل هو كتاب  �أول ثمرة لهذ�  على توثيقها وترتيبها، وكان 
�لقدمية، منها  �ل�شور  �لذي ي�شم ع�شر�ت  �شاملن”،  “عكو�س 
�ملوؤ�ش�شن لحتاد دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة،  �شور �لآباء 
و�شور لالأحد�ث و�لأماكن، و�ملنا�شبات، و�شور تلفزيون �لكويت 
�لذي كان يبث من دبي و�لتي تعود �إىل �شنة 1969م، و�شور 
�لقدمية  دبي  مناطق  وبع�س  و�لك�شافة،  بالأعياد  �لحتفالت 

وباقي �لإمار�ت، و�أ�شدقاء �شاملن.
للجمهور  ت��ذك��اري��ة  ���ش��ور  �ل��ت��ق��اط  ج��رى  �جلل�شة  نهاية  ويف 

حمتفياً بلقائه مع �شاملن.

مبنا�شبة الي�م ال�طني 

مركز جمعة املاجد ي�ست�سيف اأول م�سور تلفزيوين اإماراتي 

�سرطة راأ�س اخليمة حتقق اأمنية طالبة عربية 

الي�م ال�طني 48  احتفاالت  لتاأمني  جاهزة  اخليمة  راأ�س  �شرطة  من  77دورية 

العميد عبداهلل منخ�س يطالب اجلمهور بالتعاون مع ال�سرطة وجتنب الفو�سى 

•• دبي-وام:

�لوطني����ة  و�للجنة  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  نظمت 
جمتمعية  توعية  فعالية  �مليكروب����ات  مقاوم���ة  ملكافح����ة 
للم�شي يف حديقة �خلور بدبي حتت �شعار حتدي �لبكترييا 
�ملقاومة وذلك تز�منا مع �ل�شبوع �لعاملي للتوعية بامل�شاد�ت 

�حليوية و �لذي يعقد يف �شهر نوفمر من كل عام.
�مل�شاد�ت  �لوعي مب�شكلة مقاومة  �إذكاء  �إىل  �لفعالية  تهدف 
بامل�شاركة يف تر�شيد  �ملجتمع  �أفر�د  �لعاملية وتوعية  �حليوية 
�ملمار�شات بن  �أف�شل  �مل�شاد�ت �حليوية وت�شجيع  ��شتهالك 
�ل�شيا�شات  وو����ش��ع��ي  �ل�شحين  و�لعاملن  �ملجتمع  �أف����ر�د 

تالفياً لزيادة ظهور مقاومة تلك �مل�شاد�ت .
�لوكيل  �لرند  �لرحمن  عبد  ح�شن  �لدكتور  �شعادة  �أ�شار  و 
�أن  �إىل  ب��ال��وز�رة  �ل�شحية  و�لعياد�ت  �ملر�كز  لقطاع  �مل�شاعد 
ملكافحة  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل��ط��ة  �أن�����ش��ط��ة  �شمن  ت��ن��درج  �لفعالية 
مقاومة �مليكروبات ويف �إطار جهود �لوز�رة لتقدمي �لرعاية 
وم�شتد�مة  مبتكرة  ب��ط��رق  و�ملتكاملة  �ل�شاملة  �ل�شحي�ة 

ت�شمن وقاية �ملجتمع من �لأمر��س.
�لإ����ش���ر�ف يف  �لتوعية مبخاطر  على  �ل����وز�رة  ح��ر���س  و�أك���د 
��شتهالك �مل�شاد�ت �حليوية ب�شكل ع�شو�ئي لتجنب �ملخاطر 
�ل���ق���درة �ملتز�يدة  ����ش��ت��ع��م��ال��ه��ا خ��ا���ش��ة  ���ش��وء  �مل��رت��ب��ة ع��ل��ى 

للجر�ثيم على مقاومتها مبا يوؤدي �إىل فقد�ن فاعليتها .

رئي�شة  ع��ب��د�ل��رز�ق  �ل��دك��ت��ورة جنيبة  �أو���ش��ح��ت  م��ن جانبها 
�أن مقاومة م�شاد�ت  جلنة منع و مكافحة �لعدوى �ملركزية 
قتل  على  قدرتها  �مل�شاد�ت  تفقد  عندما  حت��دث  �مليكروبات 
بح���الت  �مل�شابي����ن  تعر�س  �زدي���اد  �إىل  منوهة  �مليكروبات 
ع���دوى ت�شببه�����ا جر�ثي������������م مق���اومة للم�شاد �حليوي حيث 
تبد�أ بالتكاثر مت�شببة يف �إطالة مدة �ملر�س ما يعني ��شتمر�ر 
حالة �لعدوى وزيادة خطر �نتقالها �إىل �أ�شخا�س �آخرين ولن 
يعود بالإمكان معاجلتها كما يف �ل�شابق ما يتطلب �ملزيد من 
�لرعاية و�لعالج و�للجوء �إىل م�شاد�ت حيوية �أخرى ميكن 
�أن تت�شب يف م�شاعفات جانبية حادة وتهديد كبري لل�شحة 

�لعامة ما مل يتم �لتدخل و�إيجاد حلول جذرية.

موا�سالت عجمان اأكملت 
ا�ستعداداتها لحتفالت 

اليوم الوطني 48 
مبهرجان م�سرية الحتاد

•• عجمان -الفجر:

�لعامة  �مل��و����ش��الت  موؤ�ش�شة  �أن��ه��ت 
�ليوم  يف  ل��الح��ت��ف��ال  ����ش��ت��ع��د�د�ت��ه��ا 
مبهرجان    48 �لم��ار�ت��ي  �لوطني 
و�ل����ذي �شيعقد يف  م�����ش��رية �لحت����اد 
�ل��ع��ل��م يف م��ن��ط��ق��ة �جلرف  ح��دي��ق��ة 
/29-27 ب���ن  م���ا  �ل���ف���رة  خ����الل 
�لمار�ت  دول��ة  تفخر  حيث  نوفمر 
�ملتحدة بتقاليدها �لأ�شيلة  �لعربية 
�لتي تتباها بها بن �لأمم وحتر�س 
و�حيائها  ع��ل��ي��ه��ا  �حل����ف����اظ  ع���ل���ى 
�لوطنية  �لح���ت���ف���الت  يف  وخ��ا���ش��ة 
�ل��ي��وم �لوطني  و�ب���رزه���ا �ح��ت��ف��الت 
�أروع  و�����ش����رب  �حل��ب��ي��ب��ة  ل���دول���ت���ن���ا 
�لأم��ث��ل��ة يف �ل��ت��ع��اي�����س �خل����الق بن 
�ملا�شي و�حلا�شر وقد �شكل �ملهرجان 
و�أً�شيله توؤكد على قوة  لوحة ر�ئعة 
�أبناء  ب��ن  �لعالقة  وعمق  �لتالحم 
�شعب �لمار�ت مع قيادتها فاجلميع 
ي�شعى �ن يبقو� يد� بيد وقوه عظيمه 
�لبناء ورفعة �لوطن حتت  �أجل  من 
ظل قيادة �ل�شيخ خليفه بن ز�يد �آل 
�ملجل�س  و�أع�شاء  �هلل  حفظه  نهيان 

�لعلى حكام �لمار�ت.

ال�سحة حتث اأفراد املجتمع على تر�سيد ا�ستخدام امل�سادات احليوية

يف م�اقع تنفيذ امل�شاريع 

اأ�سغال راأ�س اخليمة تعالج الختناقات 
املرورية با�ستخدام اإ�سارات موؤقتة 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  27  نوفمرب  2019 العدد 12793 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

د���ش��ن م��ع��ايل �ل��ل��و�ء رك��ن ط��ي��ار ف��ار���س خلف �مل��زروع��ي ق��ائ��د عام 
�شرطة �أبوظبي 12 در�جة نارية من فئة �شوبر �شبورت مع فريقها 
�ملخت�س للقيام مبهام �ل�شبط �ملروري ومر�فقة �ملو�كب �لر�شمية 

يف �إمارة �أبوظبي .
�لتي  كافة  مب�شتلزماتها  �ل��دوري��ة  جتهيز�ت  على  معاليه  و�طلع 
�لدورية  وم�����ش��وؤول��ي��ات  م��ه��ام  �أد�ء  م��ن  �ل���دوري���ات  �أف�����ر�د  مت��ك��ن 

�لأمنية.

و�أكد �هتمام �شرطة �أبوظبي مبو��شلة �آفاق �لتطوير يف �آليات عمل 
يف  �جل��ودة  م�شتويات  �أعلى  يحقق  مبا  كافة،  �ل�شرطية  �ل��وح��د�ت 
�خلدمات �لتي تقدمها للمجتمع من �أجل �لأمن وتعزيز �ل�شالمة 

�ملرورية، وفق �أحدث �لتطبيقات �لعاملية.
وتوؤدي دوريات �لدر�جات �لنارية �أعمال ومهام �شرطية وفق �أف�شل 
�ملعايري �ملتقدمة من �شمنها تنظيم حركة �ل�شري ومر�قبة �لطرق 
ملفهوم  قيمة  �إ���ش��اف��ة  وتعتر  �لر�شمية  �لفعاليات  يف  و�مل�����ش��ارك��ة 
يف  ومتنوعة  مهمة  جمالت  لتغطي  و�ل�شرطية  �لأمنية  �لدورية 

�لعمل �ل�شرطي و�لأمني .

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

للطاقة  �لإم����ار�ت  موؤ�ش�شة  نظمت 
�لنووية منتدى جمتمعي يف جمّمع 
فى  ز�ي��د  مبدينة  �لتعليمي  بينونة 
ب��ح�����ش��ور عدد   ، �ل��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة 
و�ل�شكان  �مل��ن��ط��ق��ة  م�������ش���وؤويل  م���ن 
و�ل���������ط���������الب  ح�����ي�����ث �����ش���ت���ع���ر����س 
موؤ�ش�شة  يف  و�ملخت�شون  �ملهند�شون 
�لإم��ار�ت للطاقة �لنووية و�ل�شركة 
�لتابعة لها �شركة نو�ة للطاقة �آخر 
للطاقة  بر�كة  حمطات  م�شتجد�ت 
جتري  وق��ت  يف  �ل�شلمية،  �ل��ن��ووي��ة 
خ��الل��ه �ل���ش��ت��ع��د�د�ت ل��ب��دء حتميل 
�ملحطة  مفاعل  يف  �ل��ن��ووي  �ل��وق��ود 
طبقاً   ،2020 �لعام  بد�ية  �لأوىل 

للمو�فقات �لرقابية و�لتنظيمية.
ق�����ال �مل���ه���ن���د����س حم���م���د �إب���ر�ه���ي���م 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  �حل�����م�����ادي، 
�لنووية:  للطاقة  �لإم��ار�ت  ملوؤ�ش�شة 
�لإم������ار�ت  م��وؤ���ش�����ش��ة  يف  “نحر�س 
�لتو��شل  ع��ل��ى  �ل���ن���ووي���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
�لظفرة  منطقة  �شكان  م��ع  �ل��د�ئ��م 
�شركائنا  �أه��م  من  نعترهم  �لذين 
نعمل  �أن��ن��ا  �شيما  ول  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ن، 
حمطات  م���������ش����روع  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
يف  �ل�شلمية  �لنووية  للطاقة  بر�كة 
�أهمية �طالع  وت��زد�د  �ملنطقة.  هذه 
���ش��ك��ان م��ن��ط��ق��ة �ل��ظ��ف��رة ع��ل��ى �آخر 

على  و�لإج��اب��ة  �مل�شروع  م�شتجد�ت 
فيه  ننتقل  وق��ت  يف  ��شتف�شار�تهم 
�لعمليات  نحو  �لإن�شاء  من عمليات 
�لنووي  �لوقود  وحتميل  �لت�شغيلية 
بد�ية  �لأوىل  �مل��ح��ط��ة  م��ف��اع��ل  يف 
للمو�فقات  ط��ب��ق��اً   2020 �ل���ع���ام 

�لرقابية و�لتنظيمية«.
 

�لطاقة   “ �حل�����م�����ادي:  و�أ������ش�����اف 
كميات  ���ش��ت��وف��ر  �ل�شلمية  �ل��ن��ووي��ة 
�لكهربائية  �ل���ط���اق���ة  م���ن  ك���ب���رية 
ل�شبكة  للبيئة  و�ل�شديقة  �لآم��ن��ة 
توفري  �إىل  �إ�شافًة  �ل��دول��ة،  كهرباء 
للكفاء�ت  جم����زي����ة  ع���م���ل  ف����ر�����س 
�لعقود  م�����دى  ع���ل���ى  �لإم�����ار�ت�����ي�����ة 
بالفر�شة  ���ش��ع��د�ء  ون��ح��ن  �مل��ق��ب��ل��ة. 
�ل��ت��ي �أت��ي��ح��ت ل��ل��ف��رق �مل��خ��ت�����ش��ة يف 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة و�ل�����ش��رك��ات �ل��ت��اب��ع��ة لها 
للتو��شل مع �شكان منطقة �لظفرة 
و�أن�شطتنا  و�طالعهم على خططنا 
من خالل هذ� �ملنتدى �ملجتمعي يف 

مدينة ز�يد«.
 وك���ان���ت ف��ع��ال��ي��ات �مل���ن���ت���دى ب����د�أت 

ومن  باحل�شور،  ترحيبية  بجل�شة 
�لتقدم  ع���ن  ت��ق��دمي��ي  ع���ر����س  ث���م 
ب��ر�ك��ة مع  �ل��ذي حتقق يف حمطات 
�لآمن  �لتحميل  عن  فنية  تفا�شيل 
للوقود �لنووي وم�شتوى �ل�شتعد�د 
وبعد  �لأوىل.  للمحطة  �لت�شغيلي 
�ن��ت��ه��اء �ل��ع��ر���س �ل��ت��ق��دمي��ي، توىل 
و�خل������ر�ء  �ل��ع��ل��ي��ا  �لإد�رة  ف���ري���ق 
�ملتخ�ش�شون �لتابع ملوؤ�ش�شة �لإمار�ت 
للطاقة و�شركة نو�ة للطاقة �لتابعة 
ت�شغيل  ع��ن  و�مل�����ش��وؤول��ة  للموؤ�ش�شة 
و�شيانة �ملحطات، �لإجابة عن جميع 
�حل�شور،  و����ش��ت��ف�����ش��ار�ت  ت�����ش��اوؤلت 
خاطئة  مفاهيمهم  �أي���ة  وت�شحيح 
�ل�شلمية،  �ل��ن��ووي��ة  �ل��ط��اق��ة  ح���ول 
حول  علمية  ح��ق��ائ��ق  و����ش��ت��ع��ر���ش��و� 
�لإ�شعاعات و�أنظمة �لأمان �ملتطورة 
�مل�شتخدمة  �ملتقدمة  �ملفاعالت  يف 
ب������ر�ك������ة م������ن ط������ر�ز   يف حم�����ط�����ات 
و�شعت  ح��ي��ث   ،  APR1400
�ملوؤ�ش�شة �ل�شالمة و�لأمان و�جلودة 
على ر�أ�س �أولوياتها يف كافة مر�حل 
ت��ط��وي��ر �مل��ح��ط��ات، ���ش��و�ء م��ن حيث 

�لبناء  مو��شفات  �أو  �مل��وق��ع  �ختيار 
و�لكفاء�ت  و�لأن��ظ��م��ة  و�مل��ف��اع��الت 

�ملتخ�ش�شة.
�أهمية  على  �ل�شوء  �ملنتدى  و�شلط 
بو�شفها  �ل�شلمية  �لنووية  �لطاقة 
و�شديقاً  وم��وث��وق��اً  �آم���ن���اً  م�����ش��در�ً 
�شيغطي  �ل��ك��ه��رب��اء  لإن���ت���اج  للبيئة 
رب��ع �حتياجات دول��ة �لإم����ار�ت من 
ت�شغيل  ف���ور  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  �ل��ط��اق��ة 
�مل��ح��ط��ات �لأرب�����ع مل�����ش��روع حمطات 

بر�كة للطاقة �لنووية �ل�شلمية، 
مناق�شة  �مل���ن���ت���دى  خ�����الل  وج������رى 
بح�شور جمموعة  �ملو�شوعات  هذه 
من فريق �لإد�رة �لعليا يف �ملوؤ�ش�شة 
حيث  لها؛  �لتابعة  �لفنية  و�ل��ف��رق 
����ش��ت��ع��ر���ش��و� �آخ������ر �ل����ش���ت���ع���د�د�ت 
يف  �لأوىل  ل��ل��م��ح��ط��ة  �ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 
للطاقة  ب����ر�ك����ة  حم���ط���ة  م�������ش���روع 
�ل���ن���ووي���ة �ل�����ش��ل��م��ي��ة، و�خل����ط����و�ت 
�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل���ل���رن���ام���ج �ل����ن����ووي 

�ل�شلمي �لإمار�تي.
وت��ع��ت��ر �مل��ن��ت��دي��ات �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة من 
���ش��م��ن منهجية  �مل��ه��م��ة  �مل��م��ار���ش��ات 

�لنووية،  للطاقة  �لإم��ار�ت  موؤ�ش�شة 
35 منتدى جمتمعياً  حيث عقدت 
منطقة  يف   2010 �ل����ع����ام  م���ن���ذ 
�ل���ظ���ف���رة وك����اف����ة م���ن���اط���ق �ل���دول���ة 
من  �آلف   8 م���ن  �أك�����رث  ح�����ش��ره��ا 
��شتعر��س  خ��الل��ه��ا  مت  �ل�����ش��ك��ان، 
�لرنامج  وم�����ي�����ز�ت  م�������ش���ت���ج���د�ت 
ودوره  �لإم���ار�ت���ي  �ل�شلمي  �ل��ن��ووي 
�لطاقة  م�شادر  تنويع  يف  �لأ�شا�شي 
يف �لدولة و�مل�شاهمة يف بناء �قت�شاد 

قائم على �ملعرفة.
للطاقة  �لإم���ار�ت  موؤ�ش�شة  وتتوىل 
�أرب�������ع حمطات  ت���ط���وي���ر  �ل���ن���ووي���ة 
�ل�شلمة  �لنووية  للطاقة  متطابقة 
�لظفرة  منطقة  يف  بر�كة  موقع  يف 
باإمارة �أبوظبي، حيث و�شلت �لن�شبة 
�لأربع  �ملحطات  يف  لالإجناز  �لكلية 
�إىل �أكرث من %93؛ بينما و�شلت 
ن�شبة �لإجناز يف �ملحطة �لر�بعة �إىل 
�لثالثة  و�ملحطة   82% م��ن  �أك��رث 
و�لثانية   91% ع��ن  ي��زي��د  م��ا  �إىل 
�إىل �أكرث من %95. وبعد ��شتكمال 
تخ�شع  فيها،  �لإن�شائية  �لعمليات 
�لختبار  لعمليات  �لأوىل  �ملحطة 
�نتظار  يف  �لت�شغيلية  و�ل�شتعد�د�ت 
�لت�شغيل من  ح�شولها على رخ�شة 
�لنووية،  للرقابة  �لحتادية  �لهيئة 
�ملر�حل  �إىل  ح��ال��ي��اً  و���ش��ل��ت  و�ل��ت��ي 
رخ�شة  طلب  مر�جعة  يف  �لنهائية 

�لت�شغيل �خلا�شة باملحطة �لأوىل.
�لوقت  �أن��ه يف  �إىل  �ملوؤ�ش�شة  و�أ�شارت 
450 مفاعاًل  نحو  يوجد  �لر�هن، 
�لطاقة  لإن�����ت�����اج  ����ش���ل���م���ي���اً  ن�����ووي�����اً 

�ل����ع����امل، توفر  �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ح����ول 
�لحتياجات  م���ن   10% ح�����و�يل 
�ل���ع���امل���ي���ة ل���ل���ك���ه���رب���اء وف������ق �أع���ل���ى 
بينما  و�ل�شالمة،  �لأم��ان  م�شتويات 

�لنووية  �لطاقة  تكنولوجيا  تتميز 
باأنه ل ينتج عنها �أي غاز�ت كربونية، 
�أكر م�شادر �لطاقة  �أنها ثاين  كما 

منخف�شة �لكربون يف �لعامل.

قائد عام �سرطة اأبوظبي يد�سن 12 دراجة نارية 
لل�سبط املروري ومرافقة املواكب الر�سمية

ت�شغل املحطة االأوىل يف فرباير املقبل

الطاقة النووية ت�ستعر�س م�ستجدات حمطات براكة مع اأهايل الظفرة

 

و�أكد �ملهند�س علي �حلمادي  �ملدير �لتنفيذي لنتقال 
و�ل�شالمة  �لأم����ن  �إج������ر�ء�ت  �أن  �ل���ن���ووي   �ل��رن��ام��ج 
�أعلى  وف��ق  تتم  و�ملجتمع  و�لأف���ر�د  �لعاملن  حلماية 
�لأولوية  ه��ي  �جلميع  �شالمة  و�أن  �لعاملية  �مل��ع��اي��ري 
�لق�شوى لدى موؤ�ش�شة �لإمار�ت للطاقة �لنووية و�أن 
�ل���دول �لخرى  �ل��دول��ة ��شتفادت ك��ث��ري� م��ن خ���ر�ت 
وحققت درجة عالية �لتميز يف �إجر�ء�ت �أمن و�شالمة 

�ملجتمع وحمايته .
 2020 ن��ه��اي��ة  �شهر ف��ر�ي��ر  �أن  و�أ����ش���اف �حل��م��ادي 

�لأول  للمفاعل  �لنووي  �لوقود  حتميل  بدء  �شي�شهد  
�لإجناز  ن�شبة  و�شلت  حيث  �لنووية  بر�كة  حمطة  يف 
�ل��ك��ل��ي��ة يف �مل��ح��ط��ات �لأرب�����ع مل�����ش��روع حم��ط��ات بر�كة 
�ملئة  يف   93 من  �أك��رث  �إىل  �ل�شلمية  �لنووية  للطاقة 
حيث بلغت ن�شبة �لإجناز يف �ملحطة �لر�بعة �إىل �أكرث 
يزيد  م��ا  �إىل  �لثالثة  �ملحطة  ويف  �ملئة  يف   82 م��ن 
�ملئة  يف   95 من  �أكرث  �إىل  و�لثانية  �ملئة  يف  عن 91 
�لإن�شائية  �لعمليات  من  �لنتهاء  مت  �لأوىل  و�ملحطة 

بها ويتوقع ت�شغيلها نهاية فر�ير 2020 .

بدء حتميل املفاعل الن�وي نهاية فرباير

• 60 % ن�شبة الت�طني يف ال�ظائف و�ش�اغر وظيفية يف انتظار االأهايل 
• ت�شغيل املحطة االأوىل يف براكة نهاية فرباير 2020 

•• الفجرية-وام:

باليوم  �لفجرية  جامعة  �حتفلت 
48 لقيام �حت��اد دولة  �ل���  �لوطني 
�لإمار�ت بح�شور معايل �شعيد بن 
حممد �لرقباين �مل�شت�شار �خلا�س 
�لفجرية  ح��اك��م  �ل�شمو  ل�شاحب 

رئي�س جمل�س �أمناء �جلامعة.
كما ح�شر �لحتفال �لدكتور عبد 
جامعة  م���دي���ر  �لأم������ن  �ل���رح���ي���م 
�ل��ف��ج��رية ب���الإن���اب���ة و�أع�������ش���اء من 
�جلامعة  يف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
يو�شف  و�شعادة  �ملال  �شعادة حممد 
�لأكادميية  و�لهيئتن  �مل��ر���ش��ودي 
و�لإد�رية للجامعة و�ل�شاعر �أحمد 
بن طوقان وعدد كبري من طالب 

�جلامعة و�أولياء �لأمور.
�أق��ي��م يف  �ل���ذي  وت�شمن �حل��ف��ل - 
�إل���ق���اء ق�شيدة   - �جل��ام��ع��ة  م��ب��ن��ى 
قدمها  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ب���ه���ذه  ���ش��ع��ري��ة 
كما مت  بن طوقان،  �أحمد  �ل�شاعر 
دولة  ت��ن��اول  م��رئ��ي  ع��ر���س فا�شل 
و�حلا�شر  �مل��ا���ش��ي  ب��ن  �لإم������ار�ت 
و�لنه�شة �حل�شارية �لكبرية �لتي 
توجيهات  بف�شل  �ل���دول  �شهدتها 
 47 م���د�ر  على  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة 
ت��ق��دمي فقر�ت  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ع��ام��ا، 
�شعبية  ورق���������ش����ات  م���و����ش���ي���ق���ي���ة، 
و�لأنا�شيد  �ل�����ش��ع��ر  م���ن  وف���ق���ر�ت 
تر�ثية  وم�������ش���رح���ي���ات  �ل���وط���ن���ي���ة 
معار�س  ج��ان��ب  �إىل  وم�����ش��اب��ق��ات، 
�لفنية  و�ل��ل��وح��ات  �ملنتجة  �لأ���ش��ر 

بالطلبة  �خلا�س  �ل�شور  ومعر�س 
و�لور�س �لفنية �لتي جت�شد �لقيم 

�لنبيلة لدولة �لحتاد .
ورف�����ع م���ع���ايل ���ش��ع��ي��د ب���ن حممد 
�لرقباين خالل �حلفل �أ�شمى �آيات 
�شاحب  �إىل  و�لتريكات  �لتهاين 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
�هلل” و�شاحب  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د 
بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 

�ملجل�س  ع�����ش��و  �ل�����ش��رق��ي  حم��م��د 
و�إخو�نه   ، �لفجرية  حاكم  �لأعلى 
�أول����ي����اء  و�إىل  �لإم������������ار�ت،  ح���ك���ام 
�ل�  �لوطني  �ليوم  مبنا�شبة  �لعهود 
48 �لذي ير�شخ كل قيم �لنتماء 

و�لأ�شالة يف دولة �لإمار�ت.
م����ن ج���ه���ت���ه �أك�������د �ل����دك����ت����ور عبد 
�لرحيم �لأم��ن - يف كلمته خالل 
�ل�شامية  �مل���ع���اين  ع��ل��ى   - �حل��ف��ل 
�أرقى  يج�شد  �ل��ذي  �لوطني  لليوم 
غر�شها  �ل����ت����ي  �ل����ع����ط����اء  م����ع����اين 
�لآب����اء �مل��وؤ���ش�����ش��ون يف ق��ل��وب �شعب 
على  �لقاطنن  وجميع  �لإم����ار�ت 
�أر���س دول��ة �لحت��اد .. م�شري� �إىل 
ت�شهدها  �لتي  �لتطور  م�شرية  �أن 
بف�شل  ت���ع���ود  �ل���ف���ج���رية  ج���ام���ع���ة 

رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد 
�ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  بن 

�ل��ف��ج��رية ، ودعمه  �لأع��ل��ى ح��اك��م 
منارة  �جل���ام���ع���ة  ل��ت��ك��ون  �ل����د�ئ����م 

�ل�شباب  من  �لكفاء�ت  ل�شتقطاب 
ذ�ت  تعليم  لهم  وت��وف��ر  و�ل�����ش��اب��ات 

يدخلو�  �أن  يف  ي�شاعدهم   ، ج���ودة 
�شوق �لعمل بكفاءة وهمة عالية.

جامعة الفجرية حتتفل باليوم الوطني ال� 48

•• اأم القيوين-وام:

�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
حاكم �أم �لقيوين و�شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم 
�لقيوين فعاليات �لحتفال �لذي تنظمة �للجنة �لعليا لالحتفالت يف �أم 

�لقيوين مبنا�شبة �ليوم �لوطني �ل�48 للدولة.
�لأمريي  �ل��دي��و�ن  رئي�س  �ملعال  ر��شد  بن  خالد  �ل�شيخ  �لحتفال  ح�شر 
باأم �لقيوين و�ل�شيخ �أحمد بن �شعود بن ر��شد �ملعال نائب رئي�س �ملجل�س 
�أم �لقيوين و�ل�شيخ ماجد بن �شعود بن بن ر��شد �ملعال  �لتنفيذي لإمارة 
رئي�س د�ئرة �ل�شياحة و�لآثار و�ل�شيخ على بن �شعود بن ر��شد �ملعال رئي�س 
�ل�شيخ  و�ملهند�س  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  بن  �شقر  و�ل�شيخ  �لبلدية  د�ئ��رة 
�للو�ء  و�شعادة  �لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئ��رة  رئي�س  �ملعال  خالد  بن  �أحمد 
�ل�شيخ ر��شد بن �أحمد �ملعال قائد عام �شرطة �أم �لقيوين وعدد من �ل�شيوخ 

�للجنة  رئي�شة  و�لآث���ار  �ل�شياحة  د�ئ��رة  ع��ام  مدير  �لغفلي  علياء  و�شعادة 
�لعليا لالحتفالت باأم �لقيوين ومدر�ء �لدو�ئر �ملحلية و�لحتادية وجمع 
بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أك���د  و�ملقيمن.  �مل��و�ط��ن��ن  م��ن  غفري 
ر��شد �ملعال �أن �لحتفال باليوم �لوطني �ل�48 للدولة يعد منا�شبة غالية 
لتجديد �لولء و�لنتماء للقيادة �حلكيمة لدولة �لإمار�ت و�حلفاظ على 
مري�ث �لآباء و�لأجد�د �ملوؤ�ش�شن لهذه �لدولة �لفتية وتر�شيخ معاين دولة 
�لتي تنعم بثماره وخري�تة وتو��شال  �لأجيال �حلالية  �لحتاد يف نفو�س 
من  �ملزيد  لتحقيق  و�ثقة  وخطى  قوية  ب���اإر�دة  و�لزده���ار  �لتقدم  ملي�شرة 
�لرقي للوطن و�ملو�طنن فى ظل �لقيادة �لر�شيدة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�شاحب  �هلل” و�أخ��ي��ة  “حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
�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 حممد بن ز�يد �آل 
و�خو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد 

�أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت.
كل  بها  يفتخر  عظيمة  �جن���از�ت  م��ن  �لقيادة  حققته  م��ا  �إن  �شموه  وق��ال 
�ل�شيا�شة  تنتهجها  �لتى  �ل��روؤي��ة  ويو�شح  �مل��ث��اب��رة  روح  ويج�شد  م��و�ط��ن 
�حلكيمة لدولة �لمار�ت جتاة �لإن�شان �لذي هو �أغلى و�أعز ثرو�ت �لوطن 
“طيب �هلل  �آل نهيان  ز�ي��د بن �شلطان  �ل�شيخ  �ملغفور له  وذل��ك على نهج 

ثر�ه«.
�لوطني  باليوم  �لحتفال  �إن  �لقيوين  �أم  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  و�أ���ش��اف 
�ل�48 ه��و ����ش��ت��ذك��ار ل��ق��ي��ام �حت���اد �لإم�����ار�ت �ل���ذي �أ���ش��ب��ح ك��ي��ان��ا ر��شخا 
�شاخما مدعوما بالتالحم �لوطني مع قيادتنا �لر�شيدة ومعزز� لقدر�تنا 

و�مكاناتنا �لب�شرية و�لقت�شادية و�لجتماعية.
وتوجة �شاحب �ل�شمو حاكم �أم �لقيوين باأ�شمى �آيات �لتهاين و�لتريكات 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �إىل مقام �شاحب 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �هلل”و�شاحب  “حفظه 

�هلل” و�شاحب  “رعاه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�خو�نهم �أ�شحاب �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى 
�لدولة  ه��ذه  �أر����س  على  و�ملقيمن  �لإم����ار�ت  �شعب  و�إىل  �لإم����ار�ت  حكام 
�لقيوين  �أم  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  بو�شول  ب��د�أ  �لحتفال  وك��ان  �لطيبة. 

ير�فقة �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال و�ل�شيوخ و�مل�شوؤولن.
وتزينت �شماء �إمارة �أم �لقيوين باألو�ن علم �لمار�ت �لز�هية ر�شمتها لأول 
�ل��ذي ق��دم لوحات جوية  م��رة �شبع ط��ائ��ر�ت من �شرب فر�شان �لإم���ار�ت 

جميلة نالت �عجاب �ملتابعن و�أده�شت �مل�شاهدين طو�ل �لعر�س.
وتفقد �شاحب �ل�شمو حاكم �أم �لقيوين و�شمو ويل عهده و�حل�شور ركن 

�لأ�شر �ملنتجة �مل�شاركة يف �حلفل.
للفنون  �لقيوين  �أم  جمعية  م��ن  �لر�ثية  �لعرو�س  �لحتفال  وت�شمن 

�ل�شعبية بالإ�شافة �إىل عرو�س �لألعاب �لنارية.

�سعود املعال وويل عهده ي�سهدان احتفال اإمارة اأم القيوين باليوم الوطني ال� 48 للدولة

توا�سل اأعمال الدورة الثالثة لالجتماعات ال�سنوية حلكومة دولة الإمارات
•• اأبوظبي-وام: 

دولة  �ل�شنوية حلكومة  �لثالثة لالجتماعات  �ل��دورة  �أعمال  �م�س  تو��شلت 
�لإمار�ت �لتي تعقد يف �لعا�شمة �أبوظبي مب�شاركة �أكرث من 500 �شخ�شية 

قيادية وطنية من �جلهات �حلكومية �لحتادية و�ملحلية.
�أو�ئ���ل �لإم����ار�ت بح�شور  �ل�شاد�شة م��ن  �ل���دورة  ت��ك��رمي  �م�����س حفل  و�ق��ي��م 
ختام  يف  وذل��ك  �لدولة  يف  �حلكومية  �جلهات  وم�شوؤويل  وطنية  �شخ�شيات 
�أعمال �لجتماعات. ومت تخ�شي�س حفل �أو�ئل �لإمار�ت لهذ� �لعام لتكرمي 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �لت�شامح  يف  و�ل��ر�ئ��دة  �لد�عمة  و�مل��ب��ادر�ت  �ل�شخ�شيات 
�إبر�ز قيم �لت�شامح يف جمتمع �لإمار�ت و�نفتاحه  و�لحتفاء باإجناز�تها يف 
على �لعامل وثقافاته مبا يج�شد �أهد�ف وتوجهات عام �لت�شامح �لذي �أعلن 
عنه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه 

�هلل".
�لإمار�تية  �لنماذج  تعزيز  �إىل  �لإمار�ت" تهدف  " �أو�ئ��ل  مبادرة  �أن  ُيذكر 
�أو�ئل  و�إب��ر�ز  �إجناز�تها  �ل�شوء على  �ملختلفة وت�شليط  �ملجالت  �ملتميزة يف 
دولة  تاأ�شي�س  منذ  باإخال�س  عملو�  ممن  و�ملقيمن  �لإمار�تين  �ملنجزين 
�لإمار�ت وحتى �ليوم لر�شيخ روح �لحتاد �إ�شافة �إىل فئة �ل�شباب �ملتميزين 

يف خمتلف �ملجالت �لذين �شاهمو� يف رفع علم �لدولة يف �ملحافل كافة.
و�نطلقت �ملبادرة يف �لعام 2014 حيث كرمت خالل دور�تها �ل�شابقة حتى 
�لدولة كافة  �إم��ار�ت  190 �شخ�شية ومبادرة من  �أك��رث من   2018 �لعام 
�لإم���ار�ت  �أو�ئ���ل  ميد�لية  مبنحهم  ومتيزهم  جناحهم  بق�ش�س  و�حتفت 
من  �مل��ن��ج��زي��ن  �لأو�ئ�����ل  �شمن  لُي�شجلو�  �مل���ج���الت  خمتلف  يف  �ل�����ش��اب��ق��ن 
�أ�شماوؤهم يف  �ملخرعن و�أ�شحاب �لبتكار�ت و�ملبادر�ت �ملتميزة كما ُخلدت 

ذ�كرة �لإمار�ت عر �أر�شفة حكومية وكتاب �شنوي خا�س بهم.

الهند متنح مواطني الإمارات تاأ�سرية دخول عند الو�سول اإىل �ستة من مطاراتها
•• اأبوظبي-وام:

�أعلنت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل �أنه �أ�شبح باإمكان مو�طني 
دول����ة �لإم������ار�ت ح��م��ل��ة ج�����و�ز�ت �ل�����ش��ف��ر �ل��ع��ادي��ة غ��ري �مل��ق��ي��م��ن �أو 
�لو�شول  عند  تاأ�شرية  على  �حل�شول  �لهند  جمهورية  يف  �لعاملن 
���ش��احل��ة ل��ل��دخ��ول م��رت��ن مل���دة ب��ق��اء �أق�����ش��اه��ا 60 ي��وم��ا لأغر��س 
�لتجارة و�ل�شياحة و�ملوؤمتر�ت و�لعالج وذلك عر 6 مطار�ت دولية 
و  �آب���اد  حيدر  ع��ن  ف�شال  ودل��ه��ي  وت�شيناي  بنغالور  وه��ي  خم�ش�شة 

كولكاتا ومومباي.
وي�شرط يف �ملو�طنن �لإمار�تين �لر�غبن يف �ل�شفر �إىل جمهورية 
�أو  �إلكرونية م�شبقة  �أن يكونو� حا�شلن على تاأ�شرية دخول  �لهند 

قبل دخول  �ل�شفر  �ملثبتة على جو�ز  �لتاأ�شرية  يكونو� من حملة  �أن 
ز�ر  و�أن  �شبق  �مل�شافر قد  �إذ� كان  �لنظر عما  �لهند بغ�س  جمهورية 
�أل تقل �شالحية ج��و�ز �ل�شفر �لإم��ار�ت��ي عن �شتة  �أم ل على  �لهند 

�أ�شهر مع وجود تذكرة �شفر ملتابعة �لرحلة �أو �لعودة.
تاأ�شرية  �لإم��ار�ت��ي كذلك من��وذج طلب  �مل�شافر  �أن يحمل  يتوجب  و 
�لر�بط  خ��الل  من  �ملعباأة  �لنزول  بطاقة  �إىل  �إ�شافة  �لو�شول  عند 
https://indianvisaonline.gov.in/visa/ �لتايل 

.  visa-on-arrival.htm
 2000 تبلغ  �لو�شول  لدى  �لتاأ�شرية  ر�شوم  �أن  �إىل  �لإ���ش��ارة  جتدر 
روبية هندية �أو ما يعادلها بالعملة �لأجنبية لكل م�شافر مبا يف ذلك 

�لأطفال.
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عربي ودويل

•• راأ�س اخليمة-وام:

مدن  جلامعات  �لثالثة  �لقمة  �خليمة  ر�أ���س  يف  �لأمريكية  �جلامعة  ��شت�شافت 
�لعايل يف  �لتعليم  �لتعاون بن موؤ�ش�شات  �إطار �شعيها لتعزيز  �ملو�نئ، وذلك يف 

قطاع �ملو�نئ و�لقطاع �لبحري.
ورحب �لروفي�شور ح�شن حمد�ن �لعلكيم، رئي�س �جلامعة �لأمريكية يف ر�أ�س 
�شعادته  ع��ن  فيها  وع��ر  �مل�شاركة  بالوفود   - �لقمة  فعاليات  خ��الل   - �خليمة 
ي�شكل  ما  �ملنطقة،  يف  �لأوىل  للمرة  تعقد  �لتي  �لفعالية  هذه  يف  با�شت�شافتهم 
فر�شة هامة لإقامة �لرو�بط بن �جلامعات وبن �لقطاع �لبحري وموؤ�ش�شات 
�لتعليم �لعايل. و�شمت قائمة �مل�شاركن �لدولين �شيوفا من �ليابان وتايو�ن 

وفيتنام وتايالند و�إندوني�شيا و�أ�شر�ليا وكوريا �جلنوبية.
 - ر�أ���س �خليمة  �لتنفيذي ملجموعة مو�نئ  �ملدير  بر�ند،  كليف  �لكابنت  و�شلط 

�لتي تدير من�شاآت �ملو�نئ يف �لإمارة - يف حما�شرة له �ل�شوء على �أهمية مو�نئ 
ر�أ�س  لإمارة  �لبحرية  و�ل�شر�تيجية  ملن�شاآتها،  �حلالية  و�ل�شعة  ر�أ�س �خليمة، 
�خليمة 2030، وهي خطة لتطوير �ملو�نئ �خلم�شة على �متد�د �شاحل �لإمارة 

�لبالغ طوله 64 كيلومر�.
من جهته �ألقى �لدكتور بير دي لجنن، �ملالك و�مل�شت�شار �لرئي�شي ل�”بورت�س 
�آند لوجي�شتيك�س �أدفايزري” - �لذي يتخذ من مدينة مالقة يف �إ�شبانيا مقر� له 
- كلمة رئي�شية يف �لقمة وركزت على تطوير �ملو�نئ - �ملخاطر و�لفر�س، و�آثار 
�لتحول �لرقمي، و�لعوملة و�لتحول يف ��شتخد�م �لطاقة، و�لتحديات �لرئي�شية 

�لتي تو�جه قطاع �ملو�نئ.
�لتوجهات  ح��ول  متحورت  ح��و�ري��ة  جل�شات  بثالث  �لقمة  يف  �حل�شور  و���ش��ارك 
و�لبتكار  �مل��و�ن��ئ  وم��دن  �مل��و�ن��ئ  تو�جه  �لتي  و�لتحديات  �جل��ذري��ة  و�لتغري�ت 
وتعاون �لقطاع �جلامعي يف جمال �ملو�نئ وتغيري �لو�جهات �ملائية ملدن �ملو�نئ.

•• الظفرة -وام:

�أجن�����زت ب��ل��دي��ة م��ن��ط��ق��ة �ل��ظ��ف��رة - 
باإد�رة تن�شيق م�شاريع �لبنية  �ملمثلة 
�لتحتية - ن�شبة %93 من م�شروع 
�أن��ظ��م��ة �إن����ذ�ر وم��ك��اف��ح��ة �حل��ري��ق - 
لها  �لتابعة  باملباين  �لثانية  �ملرحلة 
يهدف  �ملنطقة.  م��دن  م�شتوى  على 
�ملباين  ك����ل  حت���وي���ل  �إىل  �مل�������ش���روع 
منطقة  ببلدية  �خل��ا���ش��ة  �خل��دم��ي��ة 
�ل��ظ��ف��رة م���ن م��ب��اين ت��ق��ل��ي��دي��ة �إىل 
عالية  ت��ت��م��ت��ع مب��و����ش��ف��ات  م���ب���اين 
و�ل�شالمة  �لأم��������ن  ي���خ�������س  ف���ي���م���ا 
ل��ل�����ش��روط و�مل���و����ش���ف���ات �لتي  وف���ق���ا 
لإمارة  �مل��دين  �لدفاع  �إد�رة  و�شعتها 
�أعلي  م��ع  تتما�شي  و�ل��ت��ي  �أب��وظ��ب��ي، 
م���و�����ش���ف���ات �جل�������ودة �مل���ع���م���ول بها 
ع��امل��ي��ا، وذل���ك �ن��ط��الق��ا م��ن حر�س 
و�شالمة  �أمن  على  �لر�شيدة  قيادتنا 
�ملوظفن و�لعاملن و�ملحافظة على 

�لبنية �لتحتية من خطر �حلر�ئق.
�لإد�ري������ة كافة  �مل���ر�ف���ق  ت��زوي��د  ومت 
�لظفرة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ب��ل��دي��ة  �خل��ا���ش��ة 
ز�يد،  مدينة  من  كل  يف  وعددها 9، 

ل��ي��و�، �مل���رف���اأ، غ��ي��اث��ي، �ل�����ش��ل��ع، ودملا، 
�إن�����ذ�ر وم��ك��اف��ح��ة �حلريق  ب��اأن��ظ��م��ة 
ومكافحة  �إن������ذ�ر  �أن��ظ��م��ة  مب�����ش��روع 

�حلريق - �ملرحلة �لأوىل.
ت���زوي���د  مت  �ل���ث���ان���ي���ة  �مل���رح���ل���ة  ويف 
�لإد�ري���ة  و�ملكاتب  و�مل�شالخ  �مل��خ��ازن 
منطقة  م��دن  جميع  يف  لهم  �لتابعة 
من  ع���دد�  �مل�����ش��روع  وي�شمل  �لظفرة 
تت�شمن  و�خلدمية  �لإد�ري���ة  �ملباين 

كهرباء  و10غرف  خم���زن���ا،   36
وحم���������ولت، وور�����ش����ت����ن، وع������دد 2 
 4 �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  للعمال،  م�شاكن 
م�شالخ، و3 مطابخ، وعدد 14 مبنى 
م�شخات  تركيب  وت�شمنت  �إد�ري����ا. 
1000 جالون -دقيقة  �شعة  حريق 
م���ع خ���ز�ن���ات م��ي��اه ���ش��ع��ة 60000 
جالون وم�شخات حريق �شعة 100 
ج���ال���ون -دق��ي��ق��ة م���ع خ���ز�ن���ات مياه 

بالإ�شافة  ج���ال���ون   6000 ���ش��ع��ة 
�حلريق،  مكافحة  مياه  �شبكات  �إىل 
وف��وه��ات ح��ري��ق، وك��ب��ائ��ن خر�طيم 
م��ك��اف��ح��ة �حل���ري���ق، ول���وح���ات حتكم 
�ملرحلة  �إنذ�ر �حلريق. كما ت�شمنت 
ك�شف  �أج��ه��زة  تركيب  �أي�شا  �لثانية 
�ل���دخ���ان، و�أج���ه���زة ك�����ش��ف �حل����ر�رة، 
و�إ���ش��اءة �ل��ط��و�رئ و�أب����و�ب مقاومة 

للحريق، وخمارج طو�رئ.

•• دبي-الفجر:

منح �شعادة �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري، �لقائد �لعام ل�شرطة 
دبي، �أع�شاء جلنة بطاقة �إ�شعاد “ و�شام �شرطة دبي”، وذلك 
نظري جهودهم �ملثمرة يف ��شتقطاب عرو�س و�متياز�ت نوعية 
�إ�شعاد على م�شتوى �لدولة يف  ومتفردة لكافة حاملي بطاقة 

خمتلف �لقطاعات �لتي ت�شتهدفها �لبطاقة.
و�أ�شاد �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري خالل تكرمي �أع�شاء جلنة 
�لعام وعدد من  �لقائد  �لذي ح�شره م�شاعدو  �إ�شعاد،  بطاقة 
�شرطة  مركز  يف  �ل�شرطة  وم��ر�ك��ز  �لعامة  �لإد�ر�ت  م��دي��ري 

�أع�����ش��اء �للجنة ك��ل يف �خت�شا�شه،  �أجن���زه  �أ���ش��اد مب��ا  ب��ردب��ي، 
�إىل  و�خل�����ش��وم��ات  �ل��ع��رو���س  ح���دود  تخطت  �ل��ت��ي  وبالنتائج 
وعالجية  تعليمية  م��ن��ح  وت��وف��ري  �إن�����ش��ان��ي��ة  م���ب���ادر�ت  تنفيذ 
للمع�شورين مادياً. و�أكد �لقائد �لعام ل�شرطة دبي، �أن �جلهود 
�ملا�شية،  �لفرة  �إ�شعاد خالل  بطاقة  فريق جلنة  بذلها  �لتي 
كانت حمل �إ�شادة من خمتلف �جلهات و�لدو�ئر �ملن�شمة �إىل 
دبي  �شرطة  �لعامة يف  �لإد�ر�ت  كافة  د�عيا  “�إ�شعاد”،  برنامج 
�إىل دعم هذ� �لفريق وتذليل �أية �شعوبات قد يو�جهها، لفتا 
�إىل �أن جهودهم تن�شب نحو هدف و�حد وهو حتقيق �ل�شعادة 
ورفع ن�شبة �لر�شا لدى �ملوظفن يف �جلهات �حلكومية و�شبه 

رئي�س  �لعامري،  منى  �ل�شيدة  تقدمت  وب��دوره��ا،  �حلكومية. 
�لعام  �لقائد  �شعادة  �إىل  �جلزيل  بال�شكر  �إ�شعاد،  بطاقة  جلنة 
ل�شرطة دبي، على هذ� �لتكرمي �ملميز و�لر�ئع، م�شرية �إىل �أن 
�ملتابعة �حلثيثة و�لهتمام �مل�شتمر من �شعادته بهذه �للجنة، 
دفعنا �إىل �بتكار و�شائل جديدة ومميزة تعزز من عملنا وتعك�س 
روؤية �شرطة دبي يف جعل �ل�شعادة و�شيلة فًعالة لتحقيق �لر�شا 
�إ�شعاد لن  �أن جلنة بطاقة  ، موؤكدًة  �ملوظفن  �لوظيفي لدى 
لتحقيق  لها  �ملوكلة  �ملهام  كافة  تنفيذ  �شبيل  يف  جهد�ً  تدخر 
�ل�شعادة  �أجله وهو حتقيق  �أن�شئت من  �لذي  �لرئي�س  �لهدف 

لكل من يحمل هذه �لبطاقة �ملميزة.

•• دبي- الفجر:

�أك���د ���ش��ع��ادة �ل��ل��و�ء �ل��دك��ت��ور �ل�����ش��الل �شعيد بن 
ل�شوؤون  �لعام  �لقائد  م�شاعد،  �لفال�شي  هويدي 
�لإد�رة، رئي�س جلنة �لتعين و�لإيفاد، �أن �شرطة 
دبي طبقت �ختبار �لإمار�ت �لقيا�شي “�إم�شات” 
يف تعين �ملوظفن �جلدد �حلا�شلن على �شهادة 
تنفيذها  م��ن  �ن��ط��الق��اً  وذل���ك  �لعامة  �لثانوية 
لروؤية  �لوطنية  �لأج��ن��دة  �أه���م حم���اور  لأح���دى 
�لإمار�ت 2021 و�لذي يركز على حتقيق نظام 
تطبيق  �أن  �إىل  م�شري�ً  �مل�شتوى،  رفيع  تعليمي 
�ختبار “�إم�شات” جاء خالل مقابالت ��شتقطاب 

�لعامة  �لثانوية  �ملو�طنة من خريجي  �لكفاء�ت 
تعين  مت  حيث  �ملا�شي،  �آب  �أغ�شط�س-  �شهر  يف 

�لختبار. �جتازو�  ممن  موظفاً   296
ولفت �للو�ء �ل�شالل �إىل �أن هذ� �لختبار �أ�شبح 
�أحد �شروط �لتعين على م�شتوى �لقيادة �لعامة 
ل�شرطة دب��ي خ��الل �لعام �جل��اري، وذل��ك عماًل 
�ملري  خليفة  �هلل  عبد  �ل��ل��و�ء  �شعادة  بتوجيهات 
�لقائد �لعام ل�شرطة دبي ملا يوفره �لختبار من 
معارف  ح��ول  �لدقيق  للم�شتوى  قيا�س  تقدمي 
وخا�شة  عام  ب�شكل  �لدولة  يف  �لطلبة  ومهار�ت 
�أو  دب��ي  �شرطة  يف  للعمل  لاللتحاق  �ملتقدمن 

�للتحاق بالدر��شة يف �أكادميية �شرطة دبي.

و�أ����ش���اف �ل���ل���و�ء �ل�����ش��الل �أن �خ��ت��ب��ار �لإم�����ار�ت 
منظومة  �شمن  دب��ي  �شرطة  �عتمدته  �لقيا�شي 
عملها يف تعين �ملوظفن �جلدد �حلا�شلن على 
�شهادة �لثانوية �لعامة ملا يحتويه من جمموعة 
�خ���ت���ب���ار�ت �إل��ك��رون��ي��ة وم��ع��ي��اري��ة م��ب��ن��ي��ة على 
�لطلبة  �أد�ء  وتقييم  لقيا�س  �لوطنية  �ملعايري 
�لختبار  ه��ذ�  �أن  و�أك���د  �ل��دول��ة.  م�شتوى  على 
�لثاين  �ل�شف  طلبة  وم��ه��ار�ت  معلومات  يقي�س 
�لعام  �لتعليم  مرحلة  م��ن  �نتهائهم  بعد  ع�شر 
فاإنه  وبالتايل  �لعايل  �لتعليم  ملرحلة  و�نتقالهم 
حول  مفيدة  معلومات  �ل��ق��ر�ر  �أ���ش��ح��اب  يعطي 
�لإم���ار�ت  �ختبار  �أن  و�أ���ش��اف  �لطلبة.  م�شتوى 

�لقيا�شي يوفر �أي�شاً ل�شناع �لقر�ر تقييم و��شح 
تقييم  ورب��ط  �لعام  �لتعليم  ملنظومة  م�شتقبلي 
�أد�ء موؤ�ش�شات �لتعليم �لعام و�لعاملن فيها من 
و�تخاذ  �لطلبة  باأد�ء  و�ملعلمن  �ملد�ر�س  مديري 
�ل����ق����ر�ر�ت �ل���الزم���ة ل��ت��ح�����ش��ن وت��ط��وي��ر نظام 
�لتعليم، م�شري�ً �إىل �أن هذ� �لربط يتيح متابعة 
م�����ش��ت��وى �ل��ط��ل��ب��ة وق��در�ت��ه��م ل��ي�����س ف��ق��ط على 
�شيلتحقون  �لتي  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  م�شتوى 
بها م�شتقباًل و�إمنا كذلك على م�شتوى �جلهات 
�حلكومية �لتي �شيعملون فيها، م�شيد�ً بامل�شتوى 
�لقيا�شي  �لإم����ار�ت  و�ل��ع��ايل لخ��ت��ب��ار�ت  �ملتقدم 

و�لذي يتناول خمتلف �ملو�د �لتدري�شية.

اللواء املري مينح اأع�ساء جلنة بطاقة 
اإ�سعاد و�سام �سرطة دبي

�سرطة دبي ت�ستقطب 296 موظفًا اجتازوا اختبار الإمارات القيا�سي »اإم�سات«

اأمريكية راأ�س اخليمة ت�ست�سيف القمة الثالثة جلامعات مدن املوانئ

بلدية منطقة الظفرة تنجز 93 % من املرحلة 
الثانية مل�سروع اأنظمة اإنذار ومكافحة احلريق

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. �شهد �شمو �ل�شيخ نهيان 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 

لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية �م�س حفل �ل�شتقبال �لذي �أقيم يف جمل�س 
�لوثبة باأبوظبي مبنا�شبة �لعر�س �جلماعي لعدد من �أبناء �ملنطقة.

ح�شر �حلفل �شمو �ل�شيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن 
ويل عهد �أبوظبي وعدد من �أ�شحاب �ل�شعادة.

�لعر�شان  جميع  �حل�شور  و  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  نهيان  �ل�شيخ  �شمو  وهناأ 

وذويهم بهذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة متمنيا لهم حياة �شعيدة وم�شتقرة.
�لر�شيدة  للقيادة  �شكرهم  ع��ن  و�أ���ش��ره��م  �ل��ع��ر���ش��ان  �أع���رب  جانبهم  م��ن 
“حفظه  �آل نهيان رئي�س �لدولة  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو  ل�شاحب 
بكل  دعمه  و  �ل��وط��ن  �شباب  �إ�شعاد  �شبيل  يف  جهد�  يدخر  ل  �هلل” �ل��ذي 
�ل�شعادة و�لرفاه .. م�شيدين  �لو�شائل �لتي تكفل له حياة رغيدة ملوؤها 

�آل نهيان  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  يف �لوقت نف�شه برعاية �شاحب �ل�شمو 
لهذ� �لعر�س �جلماعي �لذي �أدخل �لفرحة �إىل قلوبهم و قلوب ذويهم يف 

هذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة.
و�لفنون  �لأه��ازي��ج  م��ن  خمتلفة  �أن��و�ع��ا  �ل�شعبية  �لفنون  ف��رق  وق��دم��ت 

�لر�ثية و�لق�شائد.

برعاية حممد بن زايد .. نهيان بن زايد يح�سر العر�س اجلماعي ال�سابع لأبناء منطقة الوثبة

ال�سارقة للعمل التطوعي توا�سل ا�ستقبال امل�ساركات يف دورتها 17
•• ال�شارقة-وام:

�لر�شح  طلبات  ��شتقبال  �لتطوعي  للعمل  �ل�شارقة  جائزة  تو��شل 
باب  �إغ����الق  ب��ع��ده��ا  ليتم  �ل��ق��ادم  دي�شمر   31 ح��ت��ى   17 ل��دورت��ه��ا 
�لر�شح، وبدء مرحلة رفع �مللفات �مل�شاركة ومن ثم فرزها وحتكيمها 
باملر�حل  �مل���ح���ددة  �ل���ف���ر�ت  خ���الل  �لتحكيمية  �ل��ل��ج��ن��ة  ق��ب��ل  م���ن 

�لزمنية.
وقال جا�شم حممد �حلمادي، �أمن عام جمل�س �أمناء جائزة �ل�شارقة 
�لإجناز�ت  �أ�شحاب  تكرمي  �إىل  ت�شعى  �جلائزة  �إن  �لتطوعي  للعمل 
�لتطوعية من �لأفر�د و�لأ�شر و�ملوؤ�ش�شات وطلبة �ملد�ر�س و�جلامعات 
يف  �مل�����ش��ارك��ة  على  �ل��ر�غ��ب��ن  م��ن  وموؤ�ش�شاته  �ملجتمع  �أف����ر�د  د�ع��ي��اً 

�جلائزة خالل �لفرة �ملتبقية، حيث يتم �لت�شجيل و��شتقبال �مللفات 
عر بو�بة �جلائزة �لإلكرونية.

�أن �جلائزة ح��ددت ثالث فئات رئي�شية تتمثل يف فئات تتقدم  و�أك��د 
�ختيارها  يتم  وفئات  و�مل��ج��الت،  و�لأح��ك��ام  �ل�شروط  وفق  بامل�شاركة 
و�ملتمثلن  �ملتطوعن  �لطلبة  فئات  فهي  �لثالثة  و�لفئة  بالر�شيح، 
يف طلبة �جلامعات و�ملد�ر�س من “جنوم �لتطوع”، لفتاً �إىل �أن فئة 
طلبة �ملد�ر�س من “جنوم �لتطوع” يتم ��شتقبال ت�شجيلهم حتى 31 

من يناير من عام 2020م.
وحث �أفر�د �ملجتمع من موؤ�ش�شات و�أف��ر�د من �لر�غبن يف �مل�شاركة 
على �لإ�شر�ع يف �لت�شجيل وفق �لتاريخ �ملحدد عر �ملوقع �لإلكروين، 
�ل�شتف�شار�ت  ل�شتقبال  م�شتعد  باجلائزة  �لعمل  فريق  �أن  م�شيفاً 

�أو  �لإع���الن،  �شفحة  على  �مل��دون��ة  �لت�شال  �أرق���ام  عر  و�ملالحظات 
باإمكان �لتو��شل معنا عر من�شات �لتو��شل �لجتماعي، كما ميكن 
�لتفا�شيل و�ل�شروط  ��لذي به  �إىل دليل �جلائزة  �جلمهور �لرجوع 
�ل��وق��ت ل ميكن  للتاأحري لأن��ه م��ع �نتهاء  ت��ف��ادي��اً  و�لأح��ك��ام، وذل��ك 

��شتقبال �مل�شاركات.
ب��اجل��ائ��زة يت�شمن  �أ����ش���درت دل��ي��ال خ��ا���ش��ا  �أن �جل��ائ��زة  �إىل  و�أ����ش���ار 
�لتفا�شيل و�ل�شر�طات و�لفئات و�ملجالت وخمتلف �ملعلومات �لتي 
عليه عر  �حل�شول  �ملجتمع  لأف��ر�د  �مل�شارك، وميكن  منها  ي�شتفيد 
خمتلف �ل�شبل �شو�ء �لإ�شد�ر �ملطبوع �أو �لإ�شد�ر �لإلكروين �ملتوفر 
يف موفع �جلائزة �لإلكروين، كما �أننا نرحب ملن يرغب باحل�شول 

على �لن�شخة �ملطبوعة ورقياً من خالل زيارة مقر �جلائزة.

•• دبي- وام:

�لإمار�ت  لدولة   48 �ل�  �لوطني  �ليوم  مبنا�شبة  �حتفال  �أم�س  �لطبية  دبي  مدينة  �شلطة  نظمت 
�لأن�شطة  �لولء و�لإنتماء للوطن وجمموعة  �لتي تعك�س روح  �ملتنوعة  �لفقر�ت  ت�شمن عدد� من 
للقطاع  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لبلو�شي  رم�شان  �لدكتور  ق��ال  �ملنا�شبة  وبهذه  �لر�ثية.  و�لعرو�س 
�لتنظيمي ل�شلطة مدينة دبي �لطبية: نحتفي بذكرى قيام �حتاد دولتنا �ملباركة �ل�48 .. وهو �ليوم 
�لذي ميثل فر�شة لنا للتعبري عن �أ�شدق معاين �لوفاء و�لولء و�لعتز�ز بالوطن و�لفخر بتاريخه 
�ملجيد وتر�ثه و�إرثه �ملتجذر يف نفو�س كل �إن�شان يعي�س على �أر�شه. و�أ�شاف �أن �حتفال �شلطة مدينة 
دبي �لطبية باليوم �لوطني �ل� 48 يج�شد م�شرية �لإحتاد �لتي �أر�شى �أ�ش�شها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه. �شارك يف �حتفال �ليوم �لوطني - �لذي �أقيم يف جممع حممد 
بن ر��شد �لأكادميي �لطبي مبدينة دبي �لطبية - �لفريق �لتنفيذي ل�شلطة مدينة دبي �لطبية �إىل 

جانب موظفيها و�شركائها.

دبي الطبية حتتفل باليوم الوطني ال� 48

•• دبي-وام:

�ملتقاعدين  �لع�شكرين  �أع�شاء جمعية  وفد من  ز�ر 
متحف �لحت��اد يف مدينة دبي للتعرف على �ملتحف 
�ل�شوء  تلقي  خمتلفة  معرو�شات  م��ن  ي�شمه  وم��ا 
على ما قدمه موؤ�ش�شو �لدولة من تفاٍن و�لتز�ٍم وروٍح 

وطنية يف �شبيل قيام دولة �لحتاد.
وقام �لوفد بجولة يف مر�فق و�أق�شام �ملتحف �شملت 
�ملوؤ�ش�شن  �لآب���اء  توقيع  �شهدت  و�ل��ت��ي  �لحت���اد  د�ر 
على �لد�شتور و�إعالن تاأ�شي�س �لدولة، وكذلك ق�شر 
�لتمهيدية  �لجتماعات  فيه  متت  و�ل��ذي  �ل�شيافة 

�إع����الن دول���ة �لحت����اد، و�مل��ن��ط��ق��ة �لتي  �ل��ت��ي �شبقت 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  ل���دول���ة  ع��ل��م  �أول  رف����ع  ���ش��ه��دت 

�ملتحدة.
على  �ل���وف���د  �ط��ل��ع  للمتحف  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �مل��ب��ن��ى  ويف 
�خلريطة �لتفاعلية �لتي ت�شلط �ل�شوء على مرحلة 
ما قبل �لحتاد و�ل�شور و�لأفالم و�لوثائق و�ملقتنيات 
�لفرة  وخ�شو�شاً  �ل��دول��ة  قيام  ملرحلة  ت���وؤرخ  �لتي 
�لوفد بع�س  ..و�شاهد  1968 و1974  بن عامّي 
�ملقتنيات �خلا�شة بالآباء �ملوؤ�ش�شن طيب �هلل ثر�هم. 
و��شتذكر �أع�شاء �لوفد من خالل �ملعرو�شات �خلا�شة 
�لتي  �لتاريخية  �ملتحف �حلقبة  �مل�شلحة يف  بالقو�ت 

جهود  على  �شهود�ً  وكانو�  منهم  �لكثريون  عا�شرها 
ومو�قف �لآباء �ملوؤ�ش�شن و�لتي �أثمرت عن قيام دولة 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�لتقدم و�لنه�شة و�حلياة 
�لأجيال  وتعي�شها  عا�شتها  �ل��ت��ي  �مل�شتقرة  �لآم��ن��ة 
هذه  وتاأتي  �لغايل.  �لوطن  ه��ذ�  �أبناء  من  �ملتعاقبة 
�لزيارة تنفيذ� خلطة جمعية �لع�شكرين �ملتقاعدين 
�لعالقة  ذ�ت  لأه���د�ف���ه���ا  وحت��ق��ي��ق��اً   2019 ل��ل��ع��ام 
معارف  و�إك�شابهم  �لأع�شاء  عن  بالرفيه  �ملبا�شرة 
�لتاريخية  �مل��ع��امل  �إط���ار �لط���الع على  ج��دي��دة، ويف 
�ملدن  بها خمتلف  تزخر  �لتي  و�لثقافية  و�ل�شياحية 

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

•• دبي-وام:

فازت هيئة �لطرق و�ملو��شالت باجلائزة �لعاملية لأف�شل �إجناز�ت 
�ل�شالمة �ملرورية 2019 عن م�شروع نظام �إد�رة مو�قع �حلو�دث 
�شعادة  و�أك���د   . للطرق  �ل���دويل  �لحت���اد  مينحها  و�ل��ت��ي  �ملتكررة 
�لهيئة  يف  �ملديرين  جمل�س  ورئي�س  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  �لطاير  مطر 
�أهمية �لفوز بجائزة �ل�شالمة �ملرورية �لتي ُتعد تتويجاً للجهود 
�ل�شالمة  معدلت  �أعلى  حتقيق  يف  �لهيئة  بذلتها  �لتي  �لكبرية 
�ملهم  �ملجال  ه��ذ�  �ملّتبعة يف  �لعاملية  �ملعايري  �أرق��ى  وف��ق  �مل��روري��ة 
ومو�جهة �لتحديات �ملتمثلة بال�شالمة على �ل�شو�رع و�لطرق يف 
�إمارة دبي موؤكد�ً �أن �لهيئة تويل حمور �ل�شالمة �ملرورية ب�شورة 
�أهمية  �لتحديد  وج��ه  على  لالأطفال  �مل��روري��ة  و�ل�شالمة  عامة 

لتقليل  لل�شالمة  �ل�شاملة  ��شر�تيجيتها  من  ج��زء  وه��ي  بالغة 
�ل�شالمة عليها  �لوفيات على �لطرق وحت�شن م�شتويات  معّدل 
�نطالقا من  �لعاملية  �مل�شتويات  �أف�شل  لتكون من  بها  و�لرتقاء 
�ملهند�شة  وت�شلمت   . للجميع  و�شهل  �آمن  تنّقل  �لهيئة يف:  روؤي��ة 
ميثاء بن عدي �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �ملرور و�لطرق �جلائزة 
�جلائزة من معايل �ملهند�س عبد �هلل �ملقبل رئي�س جمل�س �إد�رة 
�لحتاد �لدويل للطرق و�شعادة باتريك �شانكي �لرئي�س و�ملدير 
�لتنفيذي لالحتاد خالل حفل تكرمي �لفائزين بجو�ئز �لحتاد 
لالحتاد  �لعاملي  و�مل��ع��ر���س  �مل��وؤمت��ر  فعاليات  �شمن  �أق��ي��م  �ل���ذي 
�لأم��ري��ك��ي��ة بح�شور  م��دي��ن��ة ل����س فيجا�س  ل��ل��ط��رق يف  �ل����دويل 
عدد من �لوزر�ء و�مل�شوؤولن �ملعنين بقطاع �لطرق و�لنقل من 

خمتلف دول �لعامل.

وفد جمعية الع�سكريني املتقاعدين يزور متحف الحتادطرق دبي تفوز باجلائزة العاملية لأف�سل اإجنازات ال�سالمة املرورية 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيدلية �ملال 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1032129 
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 �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/�شيدلية �ملال 
AL MULLA PHARMACY

�ىل/�شيدلية �ملال- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
AL MULLA PHARMACY- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��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�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 

اإعــــــــــالن
للخدمات  �خلم�شة  �لقار�ت  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لفنية و�ل�شناعية رخ�شة رقم:1019406 

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 1000000

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة �لقار�ت �خلم�شة للخدمات �لفنية و�ل�شناعية 

FIVE CONTINENTS TECHNICAL & INDUSTRIAL SERVICES ESTABLISHMENT

�ىل/�لقار�ت �خلم�شة للخدمات �لفنية و�ل�شناعية- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

FIVE CONTINENTS TECHNICAL & INDUSTRIAL SERVICES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��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�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 

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

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:2243780 
تعديل ��شم جتاري من/فندق �ملفرق 

AL MAFRAQ HOTEL

�ىل/فندق ميلينيوم �شنر�ل مفرق
MILLENNIUM CENTRAL MAFRAQ HOTEL

مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى   
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�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملال لتاجري �ل�شيار�ت 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1003927 
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/�ملال لتاجري �ل�شيار�ت 
AL MULLA RENT A CAR

�ىل/�ملال لتاجري �ل�شيار�ت- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
AL MULLA RENT A CAR- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��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�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 

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

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1025571 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد ز�هد حممد �مام ح�شن %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/خمي�س ز�يد خمي�س �ملنذري من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/ خمي�س ز�يد خمي�س �ملنذري من 100% �ىل %51

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 2.90*0.80 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/هنادي لالزياء 
�ىل/هنادي لالزياء ذ.م.م 

HANADI FASHION LLC
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عر��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�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 

اإعــــــــــالن
مديل  �ل�ش�����ادة/�ك�شبري�  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ي�شت ملعد�ت �ل�شالمة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2601911 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شعيد عبد�لعزيز علي �شعيد �لبوعينن %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عتيق �شامل عبيد علي �ملهريي

فعلى كل من له حق �و �عر��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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 

اإعــــــــــالن
للخ�شار  �لوعد  �ل�ش�����ادة/حمل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN و�لفو�كه رخ�شة رقم:1033860 

تعديل وكيل خدمات/��شافة عبيد ب�شري مبارك بالل �لزعابي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة م�شطفى فاتامانيل بن حيدرو %100

تعديل وكيل خدمات/حذف عبيد ب�شري مبارك بالل �لزعابي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فاتامانيل حيدرو

فعلى كل من له حق �و �عر��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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 

اإعــــــــــالن
�شي�شتم  �ل�ش�����ادة/تيكنكال  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1188712 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حميد حممد �شايف طريف �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف جمعة حمد هالل �لكعبي

فعلى كل من له حق �و �عر��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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�رمر  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:2150151  رقم 
لإد�رة �مل�شاريع �لتكنولوجية - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد 
ذ.م.م بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�إعادة �لو�شع كما 

كان عليه �شابقاً.
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��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 �ملذكورة. 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 

�سركة الربج لتجارة وا�سترياد الأملنيوم- ذ م م
مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية غري �لعادية بتاريخ 
2019/11/25 يعلن مكتب دلتا لتدقيق �حل�شابات- عن حل 

وت�شفية �شركة
�شركة الربج لتجارة وا�شترياد االأملني�م - ذ م م

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي
CN-1135354 بالرقم

مكتب  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عر��س  �ي  لدية  من  فعلى 
�مل�شفى �ملعن هاتف رقم 037378999  فاك�س 037378989 
�س.ب  202075 – مدينة �لعن – �شناعية هيلي بناء عبد 
و�إح�شار   )3( رقم  مكتب  و�خرون  �ل�شحي  علي  حممد  �هلل 
يوما من   45 �أق�شاها  مدة  وذلك خالل  �لثبوتيه،  �مل�شتند�ت 

تاريخ هذ� �لعالن

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 

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

ري�شك للنقليات و�ملقاولت �لعامة
رخ�شة رقم:CN 2217437 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 

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

 CN 1014591:لنظار�ت �لطبية رخ�شة رقم�
تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 

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

CN �لرخ�شة رقم:2029099 
 تقدمو� بطلب �لتعديالت �لتالية:

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
با�شمه عبد�حلميد غريب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �ني�شه علي �شامل علي بن �شميدع %100

فعلى كل من له حق �لعر��س على هذ� �لجر�ء مر�جعة د�ئرة 
ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة   14 �لقت�شادية خالل  �لتنمية 
�و  حقوق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ� 
دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملذكورة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 

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

CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1045603 

تعديل وكيل خدمات/��شافة �شالح حيدر �شالح �حمد �مل�شعبي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل فاروق �شليمان %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف فار�س ربيع عبد�هلل �شحبل �لتميمي

فعلى كل من له حق �و �عر��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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 

اإعــــــــــالن
د�ين  ��شيان  �ل�ش�����ادة/كافترييا  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1922720 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�لوحيد خان �شفر جان %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
ح�شن علي عبا�س حم�شن �لنوي�س من مالك �ىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب �ل�شركاء
ح�شن علي عبا�س حم�شن �لنوي�س من 100% �ىل %0

فعلى كل من له حق �و �عر��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�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/برو ميدل �ي�شت للخدمات �لتخ�ش�شية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1027320 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ��شماء عمر حممد �شامل �لكثريي %50

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبد�هلل عمر حممد �شامل �لكثريي %50
تعديل مدير/��شافة ��شماء عمر حممد �شامل �لكثريي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عائ�شه عمر حممد بامدهف �لكثريي
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/برو ميدل �ي�شت للخدمات �لتخ�ش�شية
PETRO MIDDLE EAST SPECIALIZED SERVICES

�ىل/برو كورب للخدمات �لتخ�ش�شية ذ.م.م
PETRO CORP SPECIALIZED SERVICES LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��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�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�حلز�ب خلياطة 

�ملالب�س �لن�شائية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1180818 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مرمي م�شعود حممد �شامل �حلمادي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد �شامل ر��شد عبيد �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �و �عر��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�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
CN بال�شم �لتجاري �شيدلية  رقم رقم:1114607 
�كا�شيا بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�إعادة �لو�شع كما 

كان عليه �شابقاً.
�لعالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��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 �ملذكورة. 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/رم�س �لعن خلياطة �ملالب�س 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لن�شائية رخ�شة رقم:1136215 
تعديل ��شم جتاري من/رم�س �لعن خلياطة �ملالب�س �لن�شائية
RAMSH AL AIN LADIES DRESS TAILORING

�ىل/�م �ند �يه كافيه
M AND A CAFE

تعديل ن�شاط/��شافة بيع �لوجبات )كافترييا( )5610003(
تعديل ن�شاط/��شافة م�شروبات باردة و�شاخنة )5630004(

تعديل ن�شاط/حذف تف�شيل وخياطة �ملالب�س �لن�شائية )1410907(
فعلى كل من له حق �و �عر��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�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12793 بتاريخ 2019/11/27 

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

�شاهيو�ل لعمال �لطابوق و�لبال�شر
 رخ�شة رقم:CN 1901141  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عر��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�صوؤون التجارية )العني(
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�شركة  رئي�س  ميخيف  �ألك�شندر  ع��ن  �لرو�شية  �لإع���الم  وك��ال��ة  نقلت 
رو�شوبورون �إك�شبورت لت�شدير �لأ�شلحة قوله �إن رو�شيا تعتزم �لتوقيع 
على عقد جديد مع تركيا لتزويدها مبنظومة �إ�س-400 �ل�شاروخية 

يف �لن�شف �لأول من �لعام �ملقبل.
وكان �شر�ء تركيا ملنظومة �لدفاع �ل�شاروخي �إ�س-400 قد �أثار غ�شب 
�لوليات �ملتحدة �لتي عاقبتها باإبعادها عن برنامج �إنتاج طائر�ت �إف-

35 �ملقاتلة بعد �أن كانت فيه بلد� م�شريا ومنتجا.
وحذرت و��شنطن كذلك من �حتمال فر�س عقوبات على تركيا قائلة 
�إن �ملنظومة �ل�شاروخية ل تتالءم مع دفاعات حلف �شمال �لأطل�شي، 
لكنها مل تفر�س �أي عقوبات بعد. وقال م�شوؤول بارز بوز�رة �خلارجية 
من  تتخل�س  �أن  تركيا  على  يتعن  �إن���ه  �مل��ا���ش��ي  �لأ���ش��ب��وع  �لأم��ري��ك��ي��ة 
منظومة �إ�س-400 �لتي ��شرتها بالفعل �إذ� كانت تريد مد �جل�شور. 
مو�شكو  �إن  �لرو�شية  �لإع���الم  وكالة  مع  حديث  يف  ق��ال  ميخيف  لكن 
�ختياري  بند  على  �أنقرة  مو�فقة  ح��ول  نقا�س  يف  منخرطتان  و�أن��ق��رة 
يف �لعقد �لأ�شلي باأن تت�شلم �ملزيد من �إمد�د�ت منظومة �إ�س-400، 
وتركز �ملحادثات على �مل�شائل �ملالية. ونقلت وكالة �لإعالم �لرو�شية 
عن ميخيف قوله “ناأمل �أن نوقع يف �لن�شف �لأول من 2020 على 
وثائق... لكني �أود �لتاأكيد على �أن �لتعاون �لفني �لع�شكري مع تركيا ل 

يقت�شر على توريد منظومة �إ�س-400. �أمامنا خطط كبرية«.

يتعهد حزب �لعمال �لريطاين �لذي ُيتهم با�شتمر�ر بالت�شامح مع 
معاد�ة �ل�شامية �لتي تن�شب �إىل عدد من �أع�شائه، يف برنامج يعلنه 
�لت�شريعية  �لن��ت��خ��اب��ات  يف  ف���وزه  ح��ال  يف  �لتمييز  مكافحة  تعزيز 
يقدم  �أن  ويفر�س  دي�شمر.  �لأول  ك��ان��ون   12 يف  �شتجرى  �ل��ت��ي 
�لرنامج  لندن  ب�شمال  توتنهام  �ملعار�شة جريميي كوربن يف  زعيم 
منهما  يعاين  �للذين  و�لتمييز  �مل�����ش��او�ة  “عدم  ملكافحة  �ملخ�ش�س 
�مل�شاو�ة  “حزب  ه��و  �لعمال  ح��زب  �إن  وق���ال  �لفئات”.  م��ن  �لعديد 
ن�شر  على  �ل�شركات  باإجبار  خ�شو�شا  ووع��د  �لإن�شانية«.  و�حلقوق 
و�لآ�شيوين  �ل�شود  تطال  �لتي  �لأج��ور  يف  �لفو�رق  حول  �إح�شاء�ت 
وبع�س �أفر�د �أقليات �إتنية. وحاليا، يتوجب على �ل�شركات �لتي يعمل 
فيها �أكرث من 250 موظفا تقدمي مثل هذه �لبيانات حول �لفو�رق 
�لعمال تو�شيع هذه  و�ل��رج��ال. ويريد ح��زب  �لن�شاء  �لأج��ور بن  يف 
�لقاعدة لت�شمل �حلالت �لتي تندرج يف �إطار �لتمييز �لعن�شري. ويف 
حال فوزه يف 12 كانون �لأول دي�شمر يتعهد �حلزب �إن�شاء “جمل�س 
تربوي م�شتقل” مكلف �لتاأكد من �أن “�ل�شتعمار وحالت �لظلم يف 
�لتاريخ ودور �لمر�طورية �لريطانية �ل�شتعمارية يتم تدري�شها 

فعال يف �ملنهاج �لتعليمي �ملدر�شي«.
“عر  �مل�شاو�ة  عدم  ق�شايا  �ملكلف  باتلر  دون  �لعمايل  �لنائب  وق��ال 
�لعر�ف بحالت �لظلم �لتي فر�شها �لتاريخ على بع�س جمتمعاتنا، 

ميكننا �لعمل معا من �أجل م�شتقبل �أف�شل«.

 �أعلن �لأمن �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�س مو�فقته على 
�لعمل من �أجل عقد �شل�شلة جديدة من �ملحادثات غري �لر�شمية مع 
زعيمي قر�س، بعد �جتماع يف برلن حول م�شري �جلزيرة �ملق�شمة. 
�أي مناق�شة ج��دي��دة يجب  ب��اأن  �لأط���ر�ف يف ه��ذ� �لجتماع  و�أق���رت 
�ليوناين  �لقر�شي  �لرئي�س  غوتريي�س  و�لتقى  خمتلفة.  تكون  �أن 
نيكو�س �أنا�شتا�شياد�س و�لزعيم �لقر�شي �لركي م�شطفى �أكينجي 
يف �لعا�شمة �لأملانية لإجر�ء حمادثات “ثالثية غري ر�شمية” بعثت 
�ملتوقفة يف �لبالد  �ل�شالم  �لأم��ل يف زخ��م جديد لإح��ي��اء حم��ادث��ات 
�أ�شتك�شف  ب��اأن  تعهدت  بيان  يف  غوتريي�س  وق��ال  طويلة.  ف��رة  منذ 
مع �لزعيم �لقر�شي �لركي و�لزعيم �لقر�شي �ليوناين و�لقوى 
�ل�شامنة �إمكانية عقد �جتماع خما�شي مع �لأمم �ملتحدة يف �ملرحلة 
�ملنا�شبة. و�لقوى �ل�شامنة هي بريطانيا وتركيا و�ليونان. و�أ�شاف 
من �مل�شّلم به �أن هذه �ملرة يجب �أن تكون خمتلفة. ويف �آب �أغ�شط�س، 
�لعازلة  �ملنطقة  يف  ر�شمي  غري  لقاء  �لقر�شيان  �لزعيمان  �أج��رى 
�لتي تق�شم �لعا�شمة نيقو�شيا �إىل ق�شمن، لكنهما �أخفقا يف حتقيق 

�أي تقدم يف �إطار �إحياء �ملفاو�شات.

عوا�شم

مو�سكو

لندن

برلني

بكني ت�ستدعي ال�سفري المريكي 
•• بكني-اأ ف ب

على  لالحتجاج  بكن  يف  �لأم��ريك��ي  �ل�شفري  �ل�شينية  �خلارجية  ��شتدعت 
يف  للدميوقر�طية  �ملوؤيد  للمع�شكر  د�ع��م  �لأم��ريك��ي  �لكونغر�س  يف  ت�شويٍت 
هونغ كونغ. وقالت �لوز�رة على موقعها �للكروين �لثالثاء �إن نائب وزير 
�خلارجية �ل�شيني ت�شينغ زيغو�نغ ��شتدعى �لثنن �شفري �لوليات �ملتحدة 

تريي بر�ن�شتاد لبالغه “�حتجاجا قويا«.
وت��ب��ن��ى �ل��ك��ون��غ��ر���س �لأم����ريك����ي م�������ش���روع ق�����ر�ر ي���دع���م �حل������ر�ك �ملطالب 
�خلا�س  �لقت�شادي  �لو�شع  بتعليق  ويهدد  كونغ  هونغ  يف  بالدميوقر�طية 
�ل���ذي تتمتع ب��ه �مل��ن��ط��ق��ة. ك��م��ا تبنى �إج����ر�ء مي��ن��ع ب��ي��ع ���ش��رط��ة ه��ون��غ كونغ 
قمع  �إىل  ت��ه��دف  �أخ���رى  وم��ع��د�ت  مطاطيا  ور�شا�شا  ل��ل��دم��وع  م�شيال  غ���از� 
�ملتظاهرين. وقالت بكن �إن م�شروع �لقر�ر �لأمريكي هذ� “يتدّخل بوقاحة 
يف �ل�شوؤون �لد�خلية لل�شن” و “يدعم �ل�شلوك �لإجر�مي و�لعنيف للقو�ت 

�ملعادية لل�شن �لتي ت�شبب �مل�شاكل يف هونغ كونغ«.
ول يز�ل م�شروع �لقر�ر ينتظر توقيع �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب لي�شبح 
قانونا. �إل �أن تر�مب مل يعلن بو�شوح رغبته يف توقيع �لن�س، موؤكد� �أنه يدعم 
�شكان هونغ كونغ وكذلك “�شديقه” �لرئي�س �ل�شيني �شي جينبينغ. ودعت 
وز�رة �خلارجية �ل�شينية �لوليات �ملتحدة �إىل �لعمل على منع �شدور �لن�س، 
�ملتحدة عو�قب ذلك”،  �لوليات  ف�شتو�جه  �لعك�س،  “�إذ� حدث  �أنه  مو�شحة 
بدون �أن ت�شيف �أي تفا�شيل. وقال ناطق با�شم �ل�شفارة �إن �ل�شفري �لأمريكي 
ذكر حمادثه باأن و��شنطن تتابع �لو�شع يف هونغ كونغ “بقلق كبري«. و�أ�شاف 
�أن بر�ن�شتاد “�أكد �أننا ندين كل �أ�شكال �لعنف و�لرهيب و�أن �لوليات �ملتحدة 
�أن كل جمتمع يتمتع بحق تنظيم �نتخابات حرة وعادلة تتمثل فيها  تعتقد 
خمتلف �لآر�ء«. وكانت �خلارجية �ل�شينية ��شتدعت دبلوما�شيا �أمريكيا بعد 

�لت�شويت على �لن�س يف جمل�س �ل�شيوخ �لأ�شبوع �ملا�شي.

مفاو�شات ت�شكيل احلك�مة تتقدم:

عبري مو�سى: امل�ساورات م�سرحية �سيئة الإخراج...!

الطائرات دون طيار.. حرب باردة بني الفل�شطينيني واإ�شرائيل 

اإ�سرائيل: جولة القتال الأخرية �سورة م�سغرة للحرب املقبلة
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

هاآرت�س  �شحيفة  عن  �لفل�شطينية  �لقد�س  �شحيفة  نقلت 
�لعرية، �أن رئي�س �أركان جي�س �لحتالل �لإ�شر�ئيلي �أفيف 
ملناق�شة  �ل��وح��د�ت،  جميع  على  وثيقة  بتوزيع  �أم��ر  كوخايف 
باحلز�م  �شميت  �لتي  غ��زة  يف  �لأخ���رية  �لقتال  جولة  نتائج 
�لأ�شود وذلك بن قياد�ت وجنود �لحتالل لأهمية ما حدث 

فيها.
غري  �أم���ر�ً  يعد  �لوثيقة  “توزيع  ف��اإن  �ل�شحيفة،  وبح�شب 
لأن  مهمة،  باأنها  �جلي�س  ق���ادة  ك��ب��ار  و�شفها  حيث  ع���ادي، 
���ش��ورة م�شغرة عن  تعتر  غ��زة  �لأخ���رية يف  �لقتال  ج��ول��ة 

�حلرب �ملقبلة«.
وحت��ت��وي �ل��وث��ي��ق��ة �مل��ك��ون��ة م��ن 5 ���ش��ف��ح��ات، ع��ل��ى موجز 
�أنها  و”�عترت  �شاعة،   48 ��شتمرت  و�لتي  بغزة  للعملية 
وحدة  ك��ل  ���ش��ت��ق��وم  ح��ي��ث  ومقنعاً”،  م��ه��م��اً  جن��اح��اً  �شكلت 

بتقدمي رد على ما جاء فيها من مالحظات.
وعر�شت �لوثيقة على هيئة �شوؤ�ل وجو�ب، وكان �أحد هذه 
�لأ�شئلة يدور حول روؤية جناح �جلولة بالن�شبة لإ�شر�ئيل، 
�لقيادي  �غتيال  �لإجابة على ذلك متمثلة يف جناح  وكانت 
�لبارز باجلهاد �لإ�شالمي بهاء �أبو �لعطا، ومهاجمة ع�شر�ت 
خالل  م��ن  �لهجوم  على  قدرتها  و�شل  للحركة،  �لأه���د�ف 
�ل�شو�ريخ ومو�قع ع�شكرية  �إطالق  �لأنفاق ومو�قع  �شرب 

�أخرى.
وو�شفت �لوثيقة، “�أبو �لعطا �لذي �غتيل يف بد�ية �لعملية 
باأنه �لقائد �لفعلي للجهاد يف غزة وكان م�شوؤوًل عن �إطالق 

�ل�شو�ريخ و�إنتاجها«.
�أب��و �لعطا يف غ��زة، ك��ان �لقطاع ما  ب��وج��ود  “�أن  و�أ���ش��اف��ت، 
بن �لت�شعيد ومرحلة �لهدوء، و�أن �لأمر كان ينطوي على 
باتت موؤخر�ً  �أن حما�س  رغم  �أك��رث،  �لأمني  �لتدهور  خطر 
ترتيب  لعملية  �ل��و���ش��ول  يف  رغبتها  م��ع  ����ش��ت��ق��ر�ر  كعامل 

وفق �شردها. �شاملة لتح�شن �حلياة بغزة”، 
هذ� وتز�يدت وترية �إطالق �لنار من �لف�شائل �لفل�شطينية 
�مل�شلحة يف قطاع غزة، على �لطائر�ت دون طيار �لإ�شر�ئيلية، 
خفيفة،  باأ�شلحة  لها  �لفل�شطينية  �لف�شائل  تت�شدى  �لتي 

�لأزمة  يف  ت�شببو�  �لذين  �لأ�شخا�س  نف�س  �ن  م�شيفة 
ُكلفو�  �لبالد  تعي�شها  �لتي  و�لجتماعية  �لقت�شادية 
�أح���ز�ب  �ل��ي��وم بت�شكيل �حل��ك��وم��ة، م��الح��ظ��ة م�����ش��ارك��ة 
وجود  لها  لي�س  �ن��ه  معترة  وتنظيمات  �ح���ز�ب  و�شبه 

قانوين يف هذه �مل�شاور�ت.
للمحا�ش�شة  �شتخ�شع  �ل��ق��ادم��ة  �حلكومة  �ن  و�ك���دت 
�حل��زب��ي��ة و�ن�����ه ل ي���وج���د ت��غ��ي��ري ج����دي يف �لأو�����ش����اع، 
ذلك  و�أرجعت  �شابقاتها.  ف�شلت  مثلما  ف�شلها  متوقعة 
�لزمة  ��شباب  وتفاقم  �ل��د�ء  �أ�شل  “تو��شل وج��ود  �إىل 
بالبالد”، م�شرية �إىل �أن حزبها “رف�س مقابلة �جلملي 

�أنه لو كانت �لغلبية بيده لفر�س حكومته وعلى ر�أ�شها 
�لدولة  �أخ��ون��ة  �إىل  ول�شعى  �ل��ب��د�ي��ة  م��ن  “�خو�ين” 
�ل��ت��ون�����ش��ي��ة. م��ن ج��ان��ب��ه، �أك���د رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة �ملكلف 
�شتكون  حكومته  �ن  �ل��ث��الث��اء،  �أم�����س  �جلملي  �حلبيب 
حكومة كفاء�ت وطنية من �لحز�ب ومن خارج �لحز�ب 
�شيكون لفتا مع حر�س على  فيها  �لن�شاء  و�ن ح�شور 

ت�شريك �لكفاء�ت �ل�شابة.

لي�س ل�شخ�شه و�منا لأنه ل يثق فيمن يعّينهم �لخو�ن” 
)يف ��شارة �إىل حركة �لنه�شة(، مالحظة �أن �لنه�شة ل 
قد  �أو  طاعتها  عن  يخرج  قد  من�شب  يف  �شخ�شا  ت�شع 

يتمرد على خيار�تها.
جمل�س  رئي�س  بيد  لي�شت  �ل�شلطة  �أن  مو�شي  و�أ�شافت 
فيه  ب��دوره حمكوم  و�أن��ه  �لغنو�شي  ر��شد  �ل�شعب  ن��و�ب 
مو�شحة  فقط،  مقعد�   52 على  حزبه  حل�شول  نظر� 

��شتخدمتها يف هجمات �شد �جلي�س �لإ�شر�ئيلي و�آلياته على 
حدود �لقطاع. ورغم �لقلق �لإ�شر�ئيلي من هذه �لطائر�ت، 
�إل �أن مر�قبن يرون يف �لت�شخم �لإ�شر�ئيلي لها، دليل على 
نية �لحتالل �إيجاد مرر�ت ل�شن عدو�ن جديد على قطاع 

غزة، بذريعة دفع خطر هذه �لطائر�ت.
وقال �خلبري يف �ل�شاأن �لع�شكري �للو�ء ركن متقاعد و��شف 
لدى  معنوية  قيمة  متثل  �ل��ط��ائ��ر�ت  “هذه  �إن  ع��ري��ق��ات، 
�لف�شائل �لفل�شطينية، ت�شاعد يف �إثبات �إر�دتهم يف مو�جهة 
�إ�شر�ئيل، �أكرث من �إحد�ث فارق ميد�ين على �لأر���س، لأن 
وت�شغيل  هائلة،  تكنولوجية  �إمكانيات  �لإ�شر�ئيلي  للجي�س 

طائرة دون طيار من قطاع غزة ر�شالة معنوية مهمة«.
�إ�شافة  ه��ي  �ل��ط��ائ��ر�ت  “هذه  �أن  ل�24،  ع��ري��ق��ات  و�أ���ش��اف 
نوعية، و�إثبات لتطور مهار�ت وبناء قدر�ت لدى �لف�شائل 

لإجبارها على مغادرة �أجو�ء �لقطاع �أو �لبتعاد عن �لأر�س. 
وجاء �لت�شدي للطائر�ت �لإ�شر�ئيلية يف �شماء قطاع غزة، 
بعد ما نقلته و�شائل �إعالم �إ�شر�ئيلية عن ��شتخد�م طائرة 
�شر�يا  يف  �ل��ق��ي��ادي  �غتيال  يف  “كو�دكابر”  ن��وع  م��ن  دون 
�لقد�س بهاء �أبو�لعطا، يف منزله بغزة، ما ي�شري �إىل خ�شية 
فل�شطينية من تكر�ر �لغتيالت با�شتخد�م هذه �لطائر�ت، 
يف ظل �حتمالت ت�شعيد �إ�شر�ئيلي يف غزة من رئي�س �لوزر�ء 
�لإ�شر�ئيلي بنيامن نتانياهو، للخروج من ماأزقه �لد�خلي 

و�لبحث عن �حل�شانة �شد ق�شايا �لف�شاد �لتي تالحقه.
�إ�شقاط طائرة فل�شطينية دون  �إ�شر�ئيل  �أعلنت  ويف �ملقابل، 
ط��ي��ار، ع��ل��ى ح���دود ق��ط��اع غ���زة، ق��ب��ل ي��وم��ن، فيما حتدث 
هذه  ت��ط��ور  ب�شبب  باإ�شر�ئيل  حم��دق  خطر  ع��ن  نتانياهو 
غزة،  ق��ط��اع  يف  ع���دة  فل�شطينية  ف�شائل  ل���دى  �ل��ط��ائ��ر�ت 

“مفاو�شات  �ن  �ع��الم��ي  ت�شريح  يف  �جلملي  و�و���ش��ح 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  ج��ي��د  ب�����ش��ك��ل  ت��ت��ق��دم  �حل��ك��وم��ة  ت�شكيل 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي وع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ع����د�د �خل��ط��وط �لكرى 
�عادة  وم��و���ش��وع  و�لج��ت��م��اع��ي  �لق��ت�����ش��ادي  للرنامج 
“متفائل  و�ن���ه  بالذ�ت”  ورئ��ا���ش��ت��ه��ا  �حل��ك��وم��ة  هيكلة 

بتقدم �مل�شاور�ت«.
و��شاف �نه ي�شعب حتديد تاريخ لالإعالن عن تركيبة 
ب��اإمت��ام كل  �حلكومة �جل��دي��دة و�ن���ه م��ع ذل��ك متفائل 
د�شتوريا  �مل��ح��ددة  �لوىل  �مل��دة  قبل  �ل��الزم��ة  �مل�شاور�ت 

)�شهر و�حد(.

يف  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي  ت��ط��ور  ع��ن  �حل��دي��ث  ل��ك��ن  �لفل�شطينية، 
يف  يوؤثر  ل  �لع�شكري  م�شمونها  و�أن  مبكر،  �أم��ر  �ملو�جهة 

ميز�ن �لقوى«.
رمبا  طيار  دون  “�لطائر�ت  �أن  �لع�شكري،  �خلبري  وت��اب��ع 
ت��وؤث��ر ع��ل��ى �جل��ب��ه��ة �ل��د�خ��ل��ي��ة يف �إ���ش��ر�ئ��ي��ل وت��ث��ري �لقلق 
�إ�شر�ئيلي،  ��شتخبار�تي  ف�شل  على  دلياًل  وتقدم  و�ل��رع��ب، 
وتقدم ر�شالة على �أن �جلي�س �لإ�شر�ئيلي عاجز عن جمابهة 
مثل هذ� �لنوع من �لطائر�ت رغم �أنه ميتلك كل �لأنظمة 
ت�شخم  �أي�شاً  �إ�شر�ئيل  لكن  �لدفاعية،  و�لأنظمة  �لر�د�رية 

قدر�تها ل�شتغاللها يف �أغر��س �شيا�شية«.
لتهويل  ي�شعى  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  يف  �حل��اك��م  “�ليمن  �أن  وت��اب��ع، 
عن  يبعده  �لت�شعيد  لأن  �لت�شعيد،  فتيل  لإ�شعال  �ملوقف 
�أزماته، وهناك �تهامات لنتنياهو بالهروب من �ل�شجن عر 

�لت�شعيد �لع�شكري مع قطاع غزة«.
و�أ�شار �خلبري �لع�شكري �إىل �أن كثافة �نت�شار هذه �لطائر�ت 
م�شيفاً  حمتمل،  �إ�شر�ءيلي  ت�شعيد  على  موؤ�شر�ً  يكون  قد 
و�ل�شتطالع،  �لنب�س  جل�س  ت��ه��دف  �ل��ط��ائ��ر�ت  “هذه  �أن 
�ملقاومة  ل��دى  ما  ملعرفة  �لطائر�ت  ه��ذه  تر�شل  و�إ�شر�ئيل 
ومعروفة  خفيفة  �أ�شلحة  ت�شتخدم  و�ملقاومة  �لفل�شطينية، 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل للت�شدي ل��ه��ذه �ل��ط��ائ��ر�ت، لإخ��ف��اء بع�س  ل��دى 

قدر�تها حتى يف مو�جهة �لطائر�ت«.
وتابع �أن “�إ�شر�ئيل على ل�شان عدد كبري من قياد�تها، �أكدت 
لالغتيال  �حتاجو�  و�إذ�  تتوقف،  لن  �لغتيال  �شيا�شات  �أن 
بد�أ  �لع�شكري  �لت�شعيد  نتنياهو  �أر�د  وعندما  �شينفذوه، 

باغتيال �أبو�لعطا، بطائرة دون طيار«.
�ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية و�ل�شيا�شية  “هناك �شر�ع بن  و�أ�شاف، 
يف �إ�شر�ئيل، و�إذ� ��شتطاع نتانياهو �إقناع �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية 
ي�شتخدم ملف  بالتورط يف مو�جهة مو�شعة مع غزة، فقد 

هذه �لطائر�ت لإقناعهم بخطر كبري يهدد �إ�شر�ئيل«.
ونتنياهو  �لأزم����ات،  لت�شدير  مهياأ  �لآن  “�جلو  �أن  وت��اب��ع، 
حم�شور يف �لز�وية ول يوجد �أمامه خيار�ت كثرية، وهناك 
�إ�شر�ئيل حلرب �أهلية يف �لد�خل،  من يتهمه مبحاولة جر 
�أن ي�شدر هذه �حلرب للخارج عر �لبحث  وبالتايل مُيكن 

عن ت�شعيد ع�شكري يف �أي من �ملناطق �ل�شاخنة«.

اجلامعة العربية تدين جرمية الحتالل 
بحق ال�سهيد الأ�سري �سامي اأبو دياك

•• القاهرة -وام:
�أد�نت جامعة �لدول �لعربية جرمية �لحتالل �ل�شر�ئيلي بحق �ل�شهيد �لأ�شري �شامي �أبو دياك د�خل �شجون 
�لحتالل �لإ�شر�ئيلي جر�ء �لهمال �لطبي لي�شل عدد �شهد�ء �حلركة �لأ�شرية �لفل�شطينية د�خل �ل�شجون 
�لإ�شر�ئيلية 222 �شهيد� منذ بدء �لحتالل عام 1967. وقال �لدكتور �شعيد �أبوعلى �لأمن �لعام �مل�شاعد 
ل�شوؤون فل�شطن و �لأر��شي �لعربية �ملحتلة باجلامعة �لعربية يف ت�شريح له �م�س �إن �ل�شهيد �أبو دياك هو 
�ل�شهيد �خلام�س لهذ� �لعام من �شهد�ء �حلركة. وحذر من ��شتمر�ر �شمت �ملجتمع �لدويل و�ملنظمات �لدولية 
�ملعنية عن هذه �جلرمية �جلديدة ك�شابقاتها و�لأمر �لذي ي�شجع �شلطات �لحتالل على مو��شلة هذ� �لنهج 
�لإجر�مي مبا يحتم قيام �مل�شوؤولية �لدولية �لتي توجبها �لقو�نن وقر�ر�ت �ل�شرعية �لدولية خا�شة �تفاقية 
�لحتالل  يو��شله  �ل��ذي  �ملمنهج  و  �ملتعمد  �لبطيء  �لقتل  يف  �لإج��ر�م��ي  �مل�شل�شل  لهذ�  حد  بو�شع  جنيف، 

�ل�شر�ئيلي ب�شورة ر�شمية على مر�أى وم�شمع من دول و�شعوب �لعامل ومنظماته �حلقوقية و�لإن�شانية.

�لنتخابات.
�لأ�شبوعي  �ل�شحايف  و�أق��ّرت لم خالل موؤمترها 
�حلكومة،  “ثغر�ت  ع��ن  ك�شفت  �لنتخابات  ب���اأّن 
��شتغرقه  �ل��ذي  �لوقت  �ل�شتياء من  مبا يف ذلك 
و�إنهاء  ع����دم �ل���ش��ت��ق��ر�ر �حل����ايل  �ل��ت��ع��ام��ل م���ع 

�لعنف«.
للدميوقر�طية على  �ملوؤيدون  �ملر�شحون  وح�شل 
388 مقعد�ً من �أ�شل 452 يف جمال�س �ملدينة 
لالم  �شفعًة  �شّكل  ما  �ملحلية،  �لنتخابات  خ��الل 

و�ل�شلطات �ل�شينية.
ويحّمل �ملحتّجون لم م�شوؤولية �لأزمة �ل�شيا�شية 

•• هونغ كونغ-اأ ف ب

كونغ  هونغ  يف  �لتنفيذية  �ل�شلطة  رئي�شة  �أق���ّرت 
كاري لم �أم�س باأّن �لهزمية �ل�شاحقة للمر�ّشحن 
�ملوؤّيدين لبكن يف �نتخابات �لأحد تعك�س ��شتياء 
�ملو�طنن لكنها مل تقدم �أي تنازل ملحاولة �خلروج 
منذ  �ملدينة  بها  �لتي متّر  �ل�شيا�شية  �لأزم��ة  من 

�أكرث من خم�شة �أ�شهر.
�ل�شمت  �لإع��������الم  و����ش���ائ���ل  �ل���ت���زم���ت  ب���ك���ن،  يف 
للدميوقر�طية  �مل��وؤي��دة  �ملعار�شة  �نت�شار  ب�شاأن 
فيها  ح�شلت  �لتي  بالظروف  �لت�شكيك  وف�شلت 

غري �مل�شبوقة �لتي ت�شهدها �مل�شتعمرة �لريطانية 
�ل�شابقة منذ �إعادتها �إىل �ل�شن عام 1997.

ومل مينع تطرف �ملتظاهرين و�لعنف �ملتز�يد يف 
كانت  �لتي  �لناخبن من معاقبة لم  حتركاتهم، 
هونغ  ل�شكان  �ل�شامتة  �لغالبية  �أن  م��ر�ر�ً  �أك��دت 

كونع تدعم خطوتها.
وب���ع���د �لإع��������الن ع����ن ن���ت���ائ���ج �لن���ت���خ���اب���ات، دعا 
�مل��ت��ظ��اه��رون �مل���وؤي���دون ل��ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة لم �إىل 
�إجر�ء  ت�شمل  �لتي  �خلم�شة  ملطالبهم  �ل�شتجابة 
عنفاً  يعترونه  ما  يف  و�لتحقيق  عامة  �نتخابات 

من جانب �ل�شرطة يف تعاملها معهم.

حاكمة هونغ كونغ ترف�س تقدمي تنازلت 

الرئي�س الكولومبي ي�ستدعي امل�سوؤولني عن الحتجاجات  
•• بوغوتا-اأ ف ب

�لكولومبي  �ل���رئ���ي�������س  �����ش���ت���دع���ى 
�ملحافظ �إيفان دوكي �م�س �مل�شوؤولن 
ع���ن �لح��ت��ج��اج��ات �ل�����ش��خ��م��ة �لتي 

�أّي����ام،  خم�شة  م��ن��ذ  �ل��ب��الد  ت�شهدها 
بح�شب ما �أعلنت وزيرة �لعمل.

�إّن  �أر�ن���غ���و  �ألي�شيا  �ل���وزي���رة  وق��ال��ت 
ممّثلي  م���ع  ���ش��ي��ج��ت��م��ع  “�لرئي�س 
�أّن  غ����ري   . �لوطنّي”  �لإ�������ش������ر�ب 

ه��وؤلء مل ي��وؤّك��دو� ح�شورهم. وهذ� 
ي�شّم  �أن  ُي���ف���ر����س  �ل�����ذي  �ل���ل���ق���اء 
ياأتي  وط���اّلًب���ا،  نقابّين  م�����ش��وؤول��ن 
�لجتماعّي”  “�حلو�ر  �إط�������ار  يف 
��شتجابًة  �ل��رئ��ي�����س  �إل��ي��ه  دع���ا  �ل���ذي 
�شّد  يومًيا  تخرج  �لتي  للتظاهر�ت 
�ل�شيا�شات �لقت�شادّية و�لجتماعّية 

حلكومته.
�إىل  دع��ا م�شاء �جلمعة  وك��ان دوك��ي 
ح������و�ر وط���ن���ي غ������د�ة �أع����م����ال عنف 
و�جلمعة،  ق���ت���ل���ى.  ث���الث���ة  �أوق����ع����ت 
حتّدى مئات �آلف �لأ�شخا�س حظر 
جتّول فر�شته �ل�شلطات وجتّمعو� يف 
�أحياء عّدة لتنظيم عملّيات قرع على 
�إقامة  مقّر  �أم��ام  ا  خ�شو�شً طناجر، 
�لوطني  �لن�شيد  رّددو�  حيث  دوك��ي 

قبل �أن يتفّرقو� بهدوء.
كانت  �لتي  �خلمي�س  م�شري�ت  وتلت 
فيها  و����ش���ارك  ���ش��ل��م��ّي��ة  معظمها  يف 

فرن�سا: حل اأزمة اجلزائر يف حوار دميوقراطي
 •• مر�شيليا-اأ ف ب

�شرح وزير �خلارجية �لفرن�شي جان �يف لودريان �أم�س �أن �حلل يف �جلز�ئر 
حو�ر  يف  يكمن   ،2019 ف��ر�ي��ر  �شباط  منذ  �حتجاج  حركة  ت�شهد  �لتي 

دميقور�طي و�حر�م �حلريات.
�إن  �ملحلية  “بروفان�س”  �شحيفة  م��ع  مقابلة  يف  �لفرن�شي  �ل��وزي��ر  وق��ال 
�آر�ئهم بال  �لتعبري عن  “�حلل يكمن يف حو�ر دميوقر�طي يتيح للجميع 
ب�شكل  و�لتظاهر  و�ل�شحافة  و�لديانة  �لتعبري  حريات  حترم  و�أن  خوف 
فر�ير  �شباط   22 منذ  �أ�شبوعيا  �جل��ز�ئ��ر  يف  حمتجون  ويتظاهر  ت���ام«. 
للمطالبة برحيل �لنظام �لذي يحكم �لبالد منذ ��شتقاللها عن �ل�شتعمار 
��شتقالة  ب��ع��د  ح��ت��ى  �لح��ت��ج��اح  ح��رك��ة  و����ش��ت��م��رت   .1962 يف  �لفرن�شي 
2019، مطالبة  �بريل  ني�شان  بوتفليقة يف  �لعزيز  عبد  �ل�شابق  �لرئي�س 

برحيل كافة رموز نظامه.
كانون   12 يف  �ملقررة  �لرئا�شية  �لنتخابات  رف�شهم  عن  �ملحتجون  وعر 
يوفر  ل  �لقائمة  �ل�شلطات  م��ن  تنظيمها  �ن  معترين  دي�شمر  �لأول 

�ل�شفافية �ملطلوبة.
وعند �شوؤ�له عن “�شروط �لنتقال” �ل�شيا�شي يف �جلز�ئر، قال لودريان �أنه 
موؤكد� �أن  “يعود للجز�ئرين �لذين �أثبو� ن�شجا مثاليا، �أمر حتديدها”، 
“�لمر �لوحيد �لذي ترغب فيه فرن�شا، هو �ن يجد �جلز�ئريون معا درب 

�لنتقال �لدميوقر�طي«.  

مو�جهات  �لأ���ش��خ��ا���س،  �آلف  م��ئ��ات 
مكافحة  وع���ن���ا����ش���ر  م���دن���ي���ن  ب����ن 
ونحو  قتلى  ث��الث��ة  خلفت  �ل�شغب، 

300 جريح.
يف  كولومبيا  يف  �ل��ت��ح��ّرك��ات  وت��اأت��ي 
�لالتينّية  �أم��ريك��ا  يف  م��ت��وّت��ر  م��ن��اخ 
�لإكو�دور  من  ع��ّدة  باأزمات  �لغارقة 

�إىل بوليفيا وت�شيلي.
بالت�شّدي  �مل���ح���ت���ّج���ون  وي���ط���ال���ب 
�لعنف  و�أع��م��ال  �مل���خ���ّدر�ت  لتهريب 
وحت�شن �أو�شاع �لعّمال و�لتقدميات 

�لتقاعدّية.
وُيطالب �لبع�س �أي�شاً بتقدمي دعم 
�ل�شّكان  وحماية  �لر�شمي  للتعليم 
�حلقوق،  عن  و�ملد�فعن  �لأ�شلّين 
�مل��وّق��ع عام  �ّت��ف��اق �ل�شالم  و�ح���ر�م 
�مل�شّلح  “فارك”  2016 مع تنظيم 
�تفاقاً  دوك��ي  يعتره  و�ل��ذي  �شابقاً، 

مت�شاهاًل جد�ً.

عبري مو�شى ترف�س �مل�شاركة

�جلملي...حكومة كفاء�ت

•• الفجر - تون�س
قالت رئي�شة احلزب الد�شت�ري احلر عبري م��شي 
احلك�مة  ت�شكيل  “م�شاورات  اإن  الثالثاء،  اأم�س 
امل�شرحيات �شيئة االخراج  م�شرحية من جملة 
التي عا�شتها ت�ن�س منذ �شنة 2011 اإىل الي�م”، 
املكلف  احلك�مة  رئي�س  م�شاورات  اأن  معتربة 
التي  ال�شخ�شيات  من  عدد  مع  اجلملي  احلبيب 
م��شي  وت�شاءلت  جدية.  غري  ي�ميا  ي�شتقبلها 
ي�شتدعي  التي  املقايي�س  عن  اذاعي،  برنامج  يف 
بت�شكيل  املعنية  االأطراف  اجلملي  ا�شا�شها  على 
هذه  مثل  تقدمها  التي  اال�شافة  وعن  احلك�مة 

اللقاءات..

رئي�س احلك�مة املكلف: ح�ش�ر الن�شاء �شيك�ن الفتا 
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عربي ودويل
و�أ���ش��ت��م��د �شرعيتي من  ن��ي��ن��وى،  “�أنا حم��اف��ظ  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة 

�لقانون و�لد�شتور«.
ب�23 �شوتا  �نتخاب �جلبوري  يوم  ر�أى يف موؤمتر �شحايف عقده  وكان 
منحل،  لأن��ه  �ملجل�س  ل��ق��ر�ر�ت  قانونية  �شرعية  “ل  �أن   ،39 �أ�شل  من 
�لتي  �إق��ال��ت��ي  وج��ل�����ش��ة  )�لأح������د(،  جل�شة  ح�����ش��رو�  �ل��ذي��ن  و�شنقا�شي 

�شبقتها«.
بحوزته  �أنها  �ملجل�س  يوؤكد  �لتي  �ل�شتقالة  ر�شالة  �أن  �ملرعيد  ويقول 
لكان  �ل�شتقالة  �أر�د  ل��و  و�أن���ه  بنف�شه،  يقدمها  ومل  ت��اري��خ��ا  حتمل  ل 
“�دعاء  منتقد�  ر�شمي”،  وبكتاب  �ملعنية  �لر�شمية  �ملوؤ�ش�شات  “�ىل  جلاأ 
�ملجل�س تقدمي �ملحافظ ��شتقالته بورقة مكتوب عليها بخط �ليد ودون 

�أي تاريخ«.
مّت  �أن���ه  ب��ر���س  ل��ف��ر�ن�����س  غ���امن حميد  �ملجل�س  ي��وؤك��د ع�شو  �مل��ق��اب��ل،  يف 
من�شور  ق��دم  بعدما  نينوى  حمافظ  ملن�شب  �لر�شيح  ع��ن  “�لإعالن 

�ملرعيد ��شتقالته بخط يده وتوقيعه«.

يف �إطاللته �لأوىل يف موؤمتر �شحايف �لأحد بعيد تعيينه، تعهد �جلبوري 
و�لديني  �لإت��ن��ي  بتنوعها  ت��ع��رف  �ل��ت��ي  �ملحافظة  نينوى،  �أه���ايل  �أم���ام 
“باأنني �شاأقّر �لعدل و�لإن�شاف، و�شاأكون للجميع من �أيزيدين و�أكر�د 

وتركمان و�شبك وعرب وم�شيحين دون �أي تفرقة«.
�شيطرة  �آث��ار  عنها  تنزع  �أن  تدريجي  ب�شكل  نينوى  حمافظة  وحت��اول 
مدعومة  �لعر�قية  �لقو�ت  خا�شتها  �لتي  �ملعارك  و�أ���ش��ر�ر  �جلهادين 
بتحالف دويل بقيادة و��شنطن و�شول ل�شتعادة �ملو�شل يف متوز يوليو 

.2017
نينوى،  �لإن�����ش��ان يف  ك��ر�م��ة  “�شاأعمل ج��ه��دي حلفظ  �جل��ب��وري  وق���ال 

وتوفري فر�س عمل للعاطلن، و�نتخابي هو تكرمي للقو�ت �مل�شلحة«.
�إب��ع��اده، وقال  �ملا�شي  �أي��ار مايو  �ل��ذي توىل من�شبه يف  �ملرعيد  ورف�س 

�لو�قع عن جمل�س  �ل��ذي قد يبدو روتينيا �شدر يف  لكن هذ� �لإج��ر�ء 
منتخب مت حله، كغريه من جمال�س �ملحافظات، بقر�ر للرملان يف 28 

ت�شرين �لأول �أكتوبر.
�أما �ملرعيد، فينفي من جهته �لتقدم با�شتقالته، على رغم تاأكيد جمل�س 

�ملحافظة حيازته لكتاب بهذ� �ل�شدد موقع من �ملرعيد نف�شه.
ثمة بعد �آخر لل�شر�ع على �ملن�شب �لأعلى يف حمافظة مركزها �ملو�شل، 
عام  �لكا�شح  هجومه  يف  د�ع�����س  تنظيم  عليها  �شيطر  �لتي  �مل��دن  �أوىل 
2014: فاملرعيد يعد مقربا من “�حل�شد �ل�شعبي” �لذي تن�شوي يف 
�لقتال �شد  �إي��ر�ن و�شاهمت يف  �إط��اره ف�شائل م�شلحة تو�يل غالبيتها 
قيادة  ت��وىل  ل��و�ء،  برتبة  �شابق  �جل��ب��وري، فهو �شابط  �أم��ا  �ملتطرفن. 

منطقة عمليات نينوى، ويعرف بقربه من �لوليات �ملتحدة.

•• املو�شل-اأ ف ب:

بينما ت�شهد بغد�د ومدن جنوب �لعر�ق �حتجاجات مطلبية و��شعة منذ 
نحو �شهرين، ي�شود �لهدوء �شو�رع حمافظة نينوى �ل�شمالية ومركزها 
جمل�س  �شيا�شية:  �أحجية  ف��ك  ي��ح��اول��ون  �أهلها  لكن  �مل��و���ش��ل.  مدينة 
ومل  با�شتقالته...  ت��ق��دم  لآخ���ر  خلفا  حمافظا  ي��ع��ّن  منحل  حمافظة 

يقدمها يف �لوقت عينه.
جمل�س  �أع��ل��ن  ع��ن��دم��ا  ن��وف��م��ر  �ل��ث��اين  ت�شرين   19 يف  �لق�شة  ب����د�أت 
�لر�شيح  ب��اب  فتح  �ل��ع��ر�ق،  �أك��ر حمافظة يف  ث��اين  نينوى،  حمافظة 
�ملرعيد  من�شور  ت��ق��دمي  ب��ع��د  ب�����ش��غ��وره  ذل���ك  معلال  �مل��ح��اف��ظ،  ملن�شب 

��شتقالة خطية.
ويف جل�شة ��شتثنائية �أقيمت �لأحد و�شط �إجر�ء�ت �أمنية م�شددة، �نتخب 
�ملجل�س �للو�ء �ملتقاعد جنم �جلبوري حمافظا، بعد تقدمه ومر�شحن 
�ثنن �ىل �ملن�شب يف فرة �لأيام �لأربعة �لتي فتح خاللها باب �لر�شح. 

اأحجية يف نينوى.. حمافظ بديل لآخر مل ي�ستقيل 

ـــداأت  لــقــد ب
مع  احلــــرب 
فعال،  رو�شيا 
ــــا  ــــه ــــدف وه
وحدة  ك�شر 
االأوروبيني، 
غزو  ولي�س 
لـــيـــتـــ�انـــيـــا

االفـــــتـــــقـــــار
 اإىل االندماج 
ونق�س االإرادة 
املر�شان  هما 
ـــــــــذان  ـــــــــل ال
منهما  يــعــاين 
ـــــــــدفـــــــــاع  ال
االأوروبــــــــــــي

ون�شتح�شر هنا لوحة بوتيت�شيلي 
�أبيلي�س”،  “قذف  �ل�������ش���ه���رية، 
ميد��س  �مل���ل���ك  ����ش��ت�����ش��ل��م  ح��ي��ث 
�حلقيقة،  �إىل  �لنظر  من  �ملمنوع 
و�ل�شك  ل��ل��ج��ه��ل  �ل���ش��ت��م��اع  �ىل 
و�لط���������ر�ء و�لح����ت����ي����ال. ولأن�����ه 
ي���ح���ت���وي ع���ل���ى ق������در ك���ب���ري من 
�إميانويل  ت�شريح  فاإن  �حلقيقة، 
ماكرون حول “�ملوت �ل�شريري” 
عديد  حتتمله  مل  �ل��ن��ات��و  حللف 
هذ�  ي��ث��ري  ذل�����ك،  وم����ع  �لآذ�ن. 
�لت�شريح �شوؤ�لن �أ�شا�شين لي�س 

من �خلطاأ تناولهما.
هل مات �لناتو نهائًيا؟

�ك��د خر�ء  �ل�شكل،     بخ�شو�س 
ب�������ارزون ه����ذ� �ل��ت�����ش��خ��ي�����س قبل 
وبا�شكال  �أت����ايل  ج���اك  �ل��رئ��ي�����س، 
�مل��ث��ال ل  ب��ون��ي��ف��ا���س، ع��ل��ى �شبيل 
�حل�شر. لكن رئي�س �لدولة لي�س 
حم���ل���اًل، ب���ل جم����رد م��ت��ف��رج عن 
�لعامل من حوله، فهل كان عليه 
مناق�شة  ميكننا  ذل��ك؟  يقول  �أن 

�لأمر �إىل ما ل نهاية.
�ل�����ذي يجب     يف �جل����وه����ر، م���ا 
ه��و حلف  �ل��ن��ات��و  ف��ي��ه؟  نفكر  �أن 
�لتحالفات  ك��ل  وم��ث��ل  ع�����ش��ك��ري، 
ديلو�س،  ر�ب��ط��ة  منذ  �لع�شكرية، 
ي�������ش���ت���م���د �����ش����ب����ب وج�����������وده من 
-�ل���ع���م���ل مًعا  �أع�������ش���ائ���ه  وح������دة 
فعله  �مل���������رء  ي�������ش���ت���ط���ي���ع  ل  م�����ا 
ق���وة ردع���ه يف  –وتكمن  مب��ف��رده 
ع�شو  �شد  �لهجوم  م�شد�قيته: 
هي  وما  �جلميع.  مهاجمة  تعني 
م�شد�قية �لناتو؟ تعهد �لوليات 
�لأع�شاء  ع��ن  ب��ال��دف��اع  �مل��ت��ح��دة 
�لأوروب���ي���ن، مب��ا يف ذل��ك �جلبل 

�لأ�شود. 
   و�إذ� ما جاءت حلظة �حلقيقة، 
�لنهائية  �حللف  م�شد�قية  ف��اإن 
���ش��ت��ت��وق��ف ع��ل��ى م��ا ي��ح��دث حتت 
جمجمة و�حدة: رئي�س �لوليات 
�مل�شد�قية  ه��ذه  هي  ما  �ملتحدة. 
تر�مب  دون����ال����د  ت����وىل  �أن  م��ن��ذ 
تعاين  �ل�����ش��ل��ط��ة؟ مب��و���ش��وع��ي��ة، 
ولي�س ماكرون،  ه��و،  �إن��ه  ك��ث��ري�. 
ق��د عفا عليه  �لناتو  �إن  ق��ال  م��ن 
�لزمن، وكان هو، ولي�س ماكرون، 
5. ك��م��ا �نه  م��ن ���ش��ك��ك يف �مل����ادة 
�لأوروب�������ي  �لحت������اد  �إن  �ل���ق���ائ���ل 
للوليات  جت�����ارًي�����ا  ع�������دًو�  ك�����ان 

نبقى  �أن  مي��ك��ن  ف��ه��ل  �مل���ت���ح���دة. 
�أع���د�ء  ون��ح��ن  ع�شكرين  ح��ل��ف��اء 
�لزعماء  �خ��ف��ى  ل��ق��د  جت���اري���ن؟ 
�لرمال،  روؤو�شهم يف  �لأوروب��ي��ون 
�ن��ه وق��ت �شيء  وق��ال��و� يف �شرهم 
�أكتوبر  ���ش��ه��ر  ل��ك��ن يف  ومي�������ّر.    
تركيا،  ه��ددت  �شوريا،  يف  �ملا�شي، 
�لع�شو يف حلف �شمال �لأطل�شي، 
ب��ل وهددتهم،  �أم��ن �لأوروب���ي���ن، 
دولة  فيه  ت�شببت  موقف  ب�شبب 
�لوليات  �لناتو:  �أخرى ع�شو يف 

�ملتحدة �لأمريكية. 

  وهذ� �لتطّور، هّز وحدة �حللف 
وم�شد�قيته من �ل�شا�س، خا�شة 
�شعيد�  ك���ان  ت��ر�م��ب  دون���ال���د  �أن 
�أل���ف ك��م من   11 لأن���ه على بعد 
ل��ي�����ش��ت بعيدة  ت��ال��ن  ����ش���وري���ا... 
�أن ه���ذ� مل يكن  ل��و  ج����د�. وك��م��ا 
بب�شط  تر�مب  دونالد  قام  كافًيا، 
�أردوغ�����ان  �إىل  �ل�����ش��ّج��اد �لح��م��ر 
�أن������ه من  يف و�����ش���ن���ط���ن، م��ع��ل��ن��اً 
بالرئي�س  �لكبار”  “�ملعجبن 
يتطلبه  �ل������ذي  ف���م���ا  �ل�����رك�����ي. 
�لأمر �أكرث من هذ� لإعالن �ملوت 

�إن���ه���م مي�شون  ف���ق���ط،  ب��ن��ظ��ره��م 
نياما.    هل هو نهائي؟ هذ� هو 
�لتحالف  لأن  �حلقيقي،  �ل�شوؤ�ل 
�شبق �ن مّر بالعديد من �لأزمات 

وخرج منها د�ئًما.
�أوروب���ا �ل��دف��اع عن  ه��ل ت�شتطيع 

نف�شها مبفردها؟
�ل�شروري  م���ن  �أخ������رى  م����رة     
�إن  م�����اذ� وم�����ن.  ن���ع���رف ����ش���ّد  �أن 
�لذي  �لوحيد  �لو�شيك  �لتهديد 
�لذي  �لتهديد  �أوروب��ا هو  يو�جه 
متار�شه تركيا يف �ملياه �لإقليمية 

�لأوروبية.  وبالتايل  �لقر�شية، 
�شلوك  �لحت������اد؟  ���ش��ي��ف��ع��ل  م�����اذ� 
�لنعام مرة �أخرى؟ مع �نه ميلك 
وما  نف�شه...  عن  �لدفاع  و�شائل 

تفتقر �إليه هو �لإر�دة.
   بالن�شبة جلميع �لأوروبين يف 
�ل�شمال و�ل�شرق، �لتهديد �لوحيد 
�لذي يهم، هو �لهجوم �لتقليدي 
�لرو�شي يف ثغرة �شوو�ل�شكي. ومن 
�لناحية �لتقنية، يجب �لعر�ف 
�ل��ق��و�ت �لأوروب���ي���ة �شتو�جه  ب���اأن 
�ل��ت�����ش��دي م���ن دون  م�����ش��ك��ل��ة يف 

�ل�شريري لهذ� �لتحالف �ليوم؟
�لأمريكية  �ل��ق��و�ت  �أن     �شحيح 
يف �أوروبا ل تز�ل موجودة، بل ز�د 
عددها، لكن قوة ردعها ت�شبه قوة 
قوي  �شقوطه،  قبل  برلن  ج��د�ر 
�أن  وعظيم م��ن �خل����ارج، ومي��ك��ن 
لأنه  و�شحاها.  ع�شية  بن  ينهار 
ي�شتطيع  تر�مب  دونالد  ك��ان  �إذ� 
خيانة �لأكر�د بعد مكاملة هاتفية 
�أردوغ�������ان، ف��ل��م��اذ� ل يخون  م��ع 
هاتفية  مكاملة  بعد  �لليتو�نين 
ي�شتطيع  وم�������ن  ب�����وت�����ن؟  م�����ع 

ت�شديق �أنه �شي�شحي مبار-لغو 
لإنقاذ فيلنيو�س؟

�أن كلمات  د�ئ��ًم��ا  �ل��ق��ول     ميكن 
�ختيارها  م��اك��رون مت  �إمي��ان��وي��ل 
�لأف�شل  م��ن  وك��ان  ���ش��يء،  ب�شكل 
�لتي  قلبية،  �شكتة  ع��ن  �لتحدث 
تفر�س �أنه ميكن �إحياء �ملري�س، 
�أو �أن �لتحالف ي�شري ب�شكل �شيء 
بينما �لناتو يف حالة جيدة، غري 
و�حلقيقة  بالكلمات،  نلعب  �ن��ن��ا 
و�أن  يحت�شر،  �ل��ت��ح��ال��ف  �أن  ه��ي 
�لذين يّدعون غري ذلك ي�شيحون 

لنحذر  لكن  �لأمريكية،  �ل��ق��و�ت 
�لباردة،  �حل����رب  م���ع���ارك  ت���ك���ر�ر 
عن  ولنتوقف  حت��دث!  مل  و�لتي 

�لكذب على �أنف�شنا. 
�إذ� كنا خائفن من بلد ناجته     
حجم  يف  �لإج�������م�������ايل  �مل����ح����ل����ي 
دفاعه  ع����ن  وي���ن���ف���ق  �إ����ش���ب���ان���ي���ا، 
�لثمانية  م��ن  �أق���ل  م���ر�ت  خم�س 
و�لع�شرين ع�شًو� يف �لحتاد مًعا، 
يف  لي�شت  �مل�شكلة  �أن  بعني  فهذ� 
�لهيكلة.  �لإنفاق، ولكن يف  حجم 
�أدو�تهم  ي��دجم��ون  ل  �أن��ه��م  طاملا 
�لع�شكرية وعمليات �شنع �لقر�ر، 
�شيكونون  �لأوروب�������ي�������ن  ف�������اإن 
م����وّح����دة  دول  �أم��������ام  ع���اج���زي���ن 

وم�شّممة ومنّظمة جيًد�.
   �ن �لفتقار �إىل �لندماج ونق�س 
�لإر�دة هما �ملر�شان �للذ�ن يعاين 
�لأوروب���ي، خا�شة  �ل��دف��اع  منهما 
�إذ� ه��اج��م��ت رو���ش��ي��ا �أوروب�����ا،  �ن���ه 
�لأملانية  �ل�����ش��ه��ول  ي��ك��ون يف  ف��ل��ن 
�شاحات  يف  و�من������ا  �ل���ب���ول���ن���دي���ة 
م�����ع�����ارك �أخ�����������رى: �لإن������رن������ت، 
و�لنتخابي،  �لعمومي  �لف�شاء 
و�لف�شاء فقط، وبو�شائل �أخرى، 
مثل �ل�شيطرة على �لت�شور�ت �أو 
�إعطاء �ملال للزعماء �ل�شيا�شين، 
ك���م���ا ه����و �حل�������ال يف �إي���ط���ال���ي���ا. 
ب��د�أت �حلرب مع  لن�شتفيق! لقد 
�حلرب  لي�شت  وه��ي  فعال  رو�شيا 
ك�شر  هو  وهدفها  نعتقدها،  �لتي 
وح���دة �لأوروب����ي����ن، ول��ي�����س غزو 
ليتو�نيا.    ل�شوء �حلظ، �لرو�س 
�أي�شا  ه���ن���اك  وح����ده����م.  ل��ي�����ش��و� 
دونالد   ... وخ��ا���ش��ة  �ل�شينيون 
�لذي  ه��و  �لرئي�س  ه��ذ�  ت��ر�م��ب. 
بن�شاط،  �أوروب������ا  وح����دة  ي��ه��اج��م 
�ملقلوبة لتفكري  �ل�شورة  ويج�شد 
�أيزنهاور وكينيدي وريغان، �لذين 
بل  مناف�ًشا،  لي�س  �أوروب���ا  يف  ر�أو� 
�شريًكا. هذ� �أمر مقلق للغاية لأن 
ا  �لوحدة �لأوروبية جت�شدت �أي�شً
�متنان  �لأمريكان ولدينا  بف�شل 

كبري جتاههم.
   �ل���ي���وم ه����ذ� �لع�������ر�ف يجب 
ح��دث حت��ول يف  يعمينا، فقد  �أل 
�ل��ري��اح. لقد ح��ان �لوقت  �جت���اه 
ياأخذ �لأوروب��ي��ون م�شريهم  لأن 
بالكلمات  فقط  لي�س  ب��اأي��دي��ه��م، 
ب��ل ب���الأف���ع���ال... وخ�����ش��و���ش��ا، �ل 
ي�شمحو� لأي �شخ�س بال�شتيالء 
وحدتهم...  كنوزهم:  �أغلى  على 
مق�ّشمون  ن����ق����ف،  “متحدون 

ن�شقط«.
باحث م�شارك يف معهد 
العالقات الدولية 
واال�شرتاتيجية، وه� حمام 
متخ�ش�س يف ق�شايا الدفاع 
االأوروبية. وقد ن�شر يف 
االآونة االخرية كتابه 
االأول: “الدفاع عن اأوروبا 
-مرافعة من اجل جي�س 
اأوروبي” )من�ش�رات ن�في�س 
-التفكري اال�شرتاتيجي 
2019( مع اأوليفييه 
جيهني.

احلقيقة عارية تزعج:

حلف الناتو مات... ولكن اأوروبا مري�سة...!
�شحيح اأن الق�ات االأمريكية يف اأوروبا ال تزال م�ج�دة، لكن ق�ة ردعها ت�شبه ق�ة جدار برلني قبل �شق�طه

ماكرون فجر قنبلةتر�مب �لخطر على وحدة �وروبا

�لناتو هل يف طريقه �ىل �لزو�ل؟

من دون �لقو�ت �لمريكية.. �وروبا عاجزة ع�شكرياهل �نهارت قوة ردع �حللف؟

    احلقيقة يف بع�س 
يطاق  ال  االأحـــيـــان 
ولهذا  اإليها.  النظر 
ر�ّشام�  مّثلها  ال�شبب، 
حتت  النه�شة  ع�شر 
رمزية امراأة عارية، 
حيث يفر�س احلياء 
املــــرء  يـــغـــ�ـــس  اأن 

ب�شره. 

•• الفجر -فريدريك ماورو

ترجمة خرية ال�شيباين

اإذا خافت اوروبا من بلد ناجته املحلي يف حجم اإ�شبانيا، فهذا يعني اأن امل�شكلة لي�شت يف حجم االإنفاق، ولكن يف الهيكلة 
اإذا ا�شتطاع ترامب خيانة االأكراد بعد مكاملة هاتفية مع اأردوغان، فلماذا ال يخ�ن الليت�انيني بعد مكاملة هاتفية مع ب�تني؟ 
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ي�شوتون يف �أو�ئل مار�س.
�لرهان؟  يف  وف��ر���س  حظوظ  �أي 
�ملحلل   ، ر�كي�س  ناثانييل  ح�شب 
ثريتي  فايف  �ل�شيا�شي  �ملوقع  يف 
لقد  جًد�”.  جيدة  “لي�شت  �ي��ت، 
ق��ف��ز يف ���ش��ب��اق ل م��ك��ان ل���ه فيه، 
�للحظة  يف  مر�شح  �أي  يفز  ومل 
�لأخ�������رية ب���ورق���ة �ل���ر����ش���ي���ح. ل 
مناف�شن  ع��ل��ى  �لأم������ر  ي��ق��ت�����ش��ر 
حيث  م��ن  ه��ام��ة  ��شبقية  �خ����ذو� 
�ل���ب���ن���ي���ة �ل���ت���ح���ت���ي���ة و�حل����م����الت 
�مليد�نية، ولكن يبدو �أن �لناخبن 
ر��شون عن �لختيار �لقائم حتى 
يظل  ذل�����ك،  ع��ل��ى  ع�����الوة  �لآن.  
متدنيا  ب��ل��وم��رغ  مايكل  ترتيب 
�ل���ر�أي. ولو  ��شتطالعات  ج��د� يف 
لإبر�ز  بالإ�شهار  �ل��ولي��ات  غطى 
ي�شمن  م���ا  ي���وج���د  “ل  جم�����ده، 
جناح مقاربته”، ي�شيف ناثانييل 
ر�كيت�س، لأنه طو�ل �شهر فر�ير، 
�نت�شار�ت  ع���ن  �حل���دي���ث  ���ش��ي��ت��م 
�لتي  �ل������ولي������ات  يف  م��ن��اف�����ش��ي��ه 
ح���اول مر�شحون  ل��ق��د  ق��اط��ع��ه��ا. 
جولياين،  رودي  م��ث��ل  �آخ�������رون 
عمدة مدينة نيويورك �ل�شابق عام 
 ،1988 ع��ام  غ��ور  و�آل   ،2008
هامب�شاير  ون���ي���و  �أي������و�  جت���اه���ل 
�لتالية،  �لوليات  على  و�لركيز 
�لنجاح... �شحيح،  ومل يحالفهم 
مل يكن يف حوزة هوؤلء 58 مليار 

دولر ...                 عن ل�ب�ان

على موقعه، يعر�س نف�شه على �أنه 
للدميقر�طين”،  جديد  “خيار 
ومي���ك���ن���ه �ل���ت���ب���اه���ي مب���������و�رد ل 
فورب�س،  ت�شنيف  وف���ق  تن�شب. 
�أغنى رجل  تا�شع  بلومرغ  يعتر 
يف �لعامل برثوة تبلغ حو�يل 58 
مليار دولر، متقدماً بفارق كبري 
عن تر�مب، يف �ملرتبة 715 ب 3 

مليار�ت دولر فقط.
�ملدفعية  �خ����رج  �ن��ت��ظ��ار،  وب����دون 
حملة  ع����ن  ب����اإع����الن����ه  �ل���ث���ق���ي���ل���ة 
�����ش���ه���اري���ة ه���ائ���ل���ة يف �ل����ولي����ات 
�لرئي�شية، منها 35 مليون دولر 
�لتلفزيونية،  �لع�����الن�����ات  م����ن 
وم��ائ��ة مليون م��ن �ل���ش��ه��ار على 

�لإنرنت... هدفه: تر�مب. 
�ملبلغ  ع���ن  ب��ل��وم��رغ  ي��ف�����ش��ح  مل 
م�شت�شاره  لكن  �شي�شتثمره،  �لذي 
ه����و�رد وول��ف�����ش��ون، ح���ذر م��ن �أن 
مطلوب  ه��و  م��ا  �شينفق  “مايك 
و�أو�شح  تر�مب”.  دون��ال��د  ل��ه��زم 
ي��ق��ب��ل �لترعات  ل��ن  �أن����ه  ��ا،  �أي�����شً
�نه لن  �ملانحن. وه��ذ� يعني  من 
�ملناظر�ت  يف  �مل�شاركة  له  تت�شنى 
�مل���ق���ب���ل���ة، حيث  �ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة 
�أحد معايري  �ملانحن  يعتر عدد 
�لتاأهيل. طبعا، هاجمه مناف�شوه 
�أن  ن���ع���ت���ق���د  “ل  �ل������ف������ور:  ع���ل���ى 
لأ�شحاب �ملليار�ت �حلق يف �شر�ء 
هذ� ما قاله بريين  �لنتخابات”، 

�شاندرز يف نيو هامب�شاير.

العديد من العقبات
لبلومرغ،  �مل���ف���اج���ئ  �ل���و����ش���ول 
يف  �ختبار  �أول  من  �أ�شابيع  ع�شرة 
�ملعطيات  �شيغري  هل  �لتمهيدية، 
�لذين  �ل��ع�����ش��رة  �ملتناف�شن  ب��ن 
ما ز�لو� يف �ملناف�شة؟ من �ل�شعب 
�لقول. من �ملرجح �أن يكون �أكرث 
�ملر�شحن تاأثًر� هم �ملر�شحون 
بايدن  ج���و  م��ن��ه��م  �ل��و���ش��ط��ي��ون، 
مدينة  ع���م���دة  ب��ي��ت��ي��غ��ي��غ،  وب���ي���ت 
يف �إن��دي��ان��ا، وك��اله��م��ا ي��ع��اين من 
�إعاقات. بايدن، لئن يظل متقدماً 
يف ��شتطالعات �لر�ي، فانه يفقد 
خالل  �ملتو��شع  �أد�ئ��ه  بعد  زخمه 
لبيتيغيغ،  وبالن�شبة  �مل��ن��اظ��ر�ت. 
�لوحيدة  جتربته  فان  عاًما،   37
�ألف  مائة  ت�شم  مدينة  �إد�رة  هي 

ن�شمة.
�ل���ف���ي���دي���و �خل���ا����س  م���ق���ط���ع  يف 
مايكل  ي�شلط  ح��م��ل��ت��ه،  ب���اإط���الق 
مو�هبه  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ب��ل��وم��رغ 
كرجل �أعمال، من و�شط متو��شع، 

متاأخر�  بلومرغ.  مايكل  �ع��ت��ذر 
قليال، رّد منتقدوه.

بلومرغ  م����و�ق����ف  م��ع��ظ��م  �إن   
�ل���������ش����اب����ق����ة، خل���������س خ����ل����ف����ه يف 
بال�شيو،  دي  بيل  �لعمدة  من�شب 
�حل����زب  ن���اخ���ب���ي  ل�����دى  “كريهة 
�إىل  م�������ش���ري�  �لدميقر�طي”، 
�ملر�شية،  ل���الإج���از�ت  م��ع��ار���ش��ت��ه 
وع�������الق�������ات�������ه م��������ع �ل����ب����اع����ث����ن 

�لعقارين. 
�إن دخول �لقائمة يف وقت متاأخر 
على  �لأعمال  �شيجر رجل  جد�، 
حمفوفة  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �ع��ت��م��اد 
ي���ن���وي جتاهل  �ن�����ه  ب���امل���خ���اط���ر. 
�نتخابات �لوليات �لأربع �لأوىل، 
ونيفاد�،  هامب�شاير،  ون��ي��و  �أي����و�، 
وك����ارول����ي����ن����ا �جل���ن���وب���ي���ة -�ل���ت���ي 
ولكن  ع��ام،  ب�شكل  حا�شمة  تعتر 
منذ  بحملة  خ�شومه  يقوم  حيث 
على  �لركيز  �خ��ت��ار  لقد  �شهور. 
�لوليات،  م��ن  �لتالية  �ملجموعة 
منها كاليفورنيا وتك�شا�س، �لذين 

�جل������م������ه������وري مل����ن���������ش����ب ع����م����دة 
�نتخابه،  �إع�����ادة  ب��ع��د  ن��ي��وي��ورك. 
نف�شه  و�أعلن  �نتمائه  بتغيري  قام 
جمدد�،  ي�شبح  �أن  قبل  م�شتقال، 
�ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، ع�����ش��ًو� يف �حلزب 

�لدميقر�طي.
خا�شة،  �مللياردير،  على  و�شيكون 
�لذين  �لأقليات،  ناخبي  تروي�س 
�حلزب،  يف  ك��ب��رية  كتلة  ي�شكلون 
ع��الق��ات متوترة.  ب��ه��م  وت��رب��ط��ه 
�ثني ع�شر عاًما من عمله  خالل 
دعم  ن��ي��وي��ورك،  لبلدية  كرئي�س 
“�لإيقاف  �ل�شرطة  �أ�شاليب  بقوة 
�لوثائق  )م��ر�ق��ب��ة  و�لتفتي�س” 
�جل�شدية(،  �لتفتي�س  وعمليات 
ن�شبة  لتقلي�س  �أنها �حلل  مدعيا 
�لجر�م. عام 2013، �عتر �أحد 
�ل�شو�بط كانت  �أن هذه  �لق�شاة، 
و��شتهدفت  ع��ن�����ش��رًي��ا،  ت��ن��م��ي��ًط��ا 
ب�شكل  و�ل����الت����ي����ن����و�����س  �ل���������ش����ود 
�جتماع  و�أم������ام  م��ت��ن��ا���ش��ب.  غ���ري 
بروكلن،  يف  �ل�شود  لالأمريكين 

�لوظائف،  م����ن  �لآلف  وخ���ل���ق 
و�إد�رت��ه لنيويورك خالل فر�ته 
كما   .)2013-2002( �لثالث 
�لعديدة �شد  �ي�شا ملعاركه  ي�شري 
ل��وب��ي �لأ���ش��ل��ح��ة، ول��وب��ي �لفحم، 
و�لتغرّي �ملناخ ... وقد �أنفق مئات 
مل�شاعدة  �ل�����دولر�ت  م��ن  �لآلف 
من  م���دي���ن���ة   75 م�����ن  حت����ال����ف 
�لغاز�ت  �نبعاثات  �حل��د من  �ج��ل 

�لدفيئة...
ولإغ�������������و�ء �جل�����ن�����اح �ل���ي�������ش���اري 
زي��ادة �ل�شر�ئب  �إىل  للحزب، دعا 
ووع����د مبهاجمة  �لأث����ري����اء،  ع���ن 
تف�شد  “�لتي  �مل�����ش��ال��ح  ج��م��اع��ات 
�أن����ه  �مل����وؤك����د  وم�����ن  و��شنطن”. 
للغاية.  مقنًعا  يكون  كيف  يعرف 
لتغيري  ق��ام بحملة   ،2009 ع��ام 
بالر�شح  ل��ه  و�ل�����ش��م��اح  �ل��ق��ان��ون 
�أن  بحجة  ك��ع��م��دة،  ثالثة  ل��ولي��ة 
وجوده �شرورة يف ذ�ك �لوقت من 

�لأزمة �لقت�شادية.
�لأعمال  رجل  على  �شيتعن  لكنه 

�لعديد  ع���ل���ى  �ل��ت��غ��ل��ب  ����ا،  �أي���������شً
ل��ي�����س م���ن �ملوؤكد  �ل��ع��ق��ب��ات.  م���ن 
�جلناح  -وخ���ا����ش���ة  �ل���ن���اخ���ب  �أن 
�آخر  ملياردير�  -ي��ري��د  �لي�شاري 
ومّتهم  �ل�������ش���ن،  وك���ب���ري  �أب���ي�������س 

بالولء لوول �شريت.
يتعر�س  ������ش�����ن�����و�ت،  م����ن����ذ  ث�������م، 
ت�شريحاته  ب�����ش��ب��ب  لن���ت���ق���اد�ت 
�ل���ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ن������وع �جل���ن�������س، 
للغاية  �ل����ذك����وري����ة  و�ل���ث���ق���اف���ة 
ل�شركته. رفعت عدة ن�شاء دعاوى 
ب�شبب  �مل���ج���م���وع���ة  ق����ي����ادة  ����ش���د 

�لتحر�س �جلن�شي و�لتمييز.
 ،1997 ع��ام  �ل��ذ�ت��ي��ة  �شريته  يف 
ك��ت��ب ب���ل���وم���رغ، �أن����ه ي��ح��ت��ف��ظ ب� 
يف  مدينة”  ك����ل  يف  “�شديقة 

�ل�شتينات و�ل�شبعينات من �لقرن 
�ل�شحفين  لح��د  وق��ال  �ملا�شي، 
�لع�شاء  و���ش��ه��ر�ت  �مل�����ش��رح  “�أحب 
�لآون���ة  ويف  �لن�شاء”.  وم���ط���اردة 
�لأخ��رية، بد� وكاأنه ينتقد حركة 
مي تو بقوله ل�شحيفة نيويورك 
�لتحر�س  �شد  �ملعركة  �إن  تاميز، 
جتاوزت  قد  تكون  رمب��ا  �جلن�شي 

�حلد يف بع�س �حلالت.

انتهازية �شيا�شية
ي��ردد منتقدوه يف مهاجمته  لن 
�ل�شيا�شية.  �نتهازيته  على  ا  �أي�شً
غ�����ادر م��اي��ك��ل ب���ل���وم���رغ �حل���زب 
 2000 ع�������ام  �ل�����دمي�����ق�����ر�ط�����ي 
ل��ي��ر���ش��ح حت���ت ي��اف��ط��ة �حل���زب 

�سينفق مايك ما هو مطلوب لهزم دونالد 
ترامب، ولن يقبل التربعات من املانحني

�سيكون على امللياردير تروي�س ناخبي 
الأقليات الذين تربطه بهم عالقات متوترة

يحب امل�شرح و�شهرات الع�شاء ومطاردة 
الن�شاء ويحتفظ ب�شديقة يف كل مدينة 

عمدة جمه�ري... مر�شح دميقراطي:

الرئا�سية الأمريكية: بلومربغ، ال�سيف املفاجئ...!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

 70 وجتـــاوز  نــيــ�يــ�رك،  مــن  اأبي�س،  ملياردير،  هــ� 
عاًما، اّتهم عدة مرات بالتمييز على اأ�شا�س اجلن�س، 
احلزب.  تغيري  بعد  الرئا�شية  لالنتخابات  ويرت�شح 

دونالد ترامب؟ ال! مايكل بل�مربغ. 

بعد اأ�شابيع من التكهنات، اأعلن رئي�س بلدية ني�ي�رك 
التمهيدية  لالنتخابات  تر�ّشحه  اأخـــرًيا،  ال�شابق، 

الدميقراطية. 
البالغ  االأعمال  يقدم رجل  اإعالنه على م�قعه،  ويف 
اخلدمات  اإمرباط�رية  ورئي�س  عاًما،   77 العمر  من 
مليار   50 قيمته  كحل  نف�شه،  واالإعالمية،  املالية 

التهديد  “ميثل  الــذي  ترامب،  دونالد  لهزم  دوالر 
و  الرئي�س  تغيري  اإن  وقيمهم”.  لبلدهم  ال�ج�دي 
“اإعادة بناء اأمريكا ه� االأكرث اإحلاًحا واأهم معركة 
يف حياتنا”، تلك هي عقيدة “رجل الفعل هذا، الذي 
لي�س  اإنه  ب�شيطة،  امل�شالة  امل�شكالت”...  حل  اعتاد 

بائع الكالم املنّمق.

فّكر مايكل بل�مربغ عدة مرات يف الرت�شح للرئا�شة، 
منها بداية هذا العام. اال انه تخلى عن الفكرة، الأنه 
ال فر�شة له امام ج� بايدن، االأكرث �شعبية منه بني 
القلق  انتابه  احلزب.  وم�ؤ�ش�شة  املعتدلني  الناخبني 
بعد النتائج ال�شيئة لنائب الرئي�س ال�شابق، و�شع�د 

“الي�شاريني” وارين و�شاندرز، غرّي راأيه. 

بلومرغ... �لو�فد �جلديد على �شباق �لدميقر�طين

و�رن ... ي�شار �حلزب يقلق بلومرغ

بايدن... مت�شدر ولكن بيت بيتيغيغ... �مللياردير عائق ��شايف

�شيف مفاجئ لن ي�شارك يف �ملناظر�ت

الإغ�اء اجلناح الي�شاري للحزب، دعا اإىل رفع ال�شرائب عن االأثرياء ووعد مبهاجمة جماعات امل�شالح 
لن يرتدد منتقدوه يف مهاجمته 
ا على انتهازيته ال�شيا�شية اأي�شً

اأمر ق�سائي باإطالق زعيمة املعار�سة يف البريو جلان التحقيق بعزل ترامب تعلن موعد �سدور تقريرها
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

�أعلنت جلان �لتحقيق �لر�مي لعزل �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب �أنها 
قد تقّدم �لأ�شبوع �ملقبل تقريرها حول خمالفات �شيد �لبيت �لأبي�س من 

دون ��شتبعاد ��شتدعاء مزيد من �ل�شهود.
يف  �شتنظر  �ل��ت��ي  للجنة  لت�شليمه  ملفا  �ملحققون  وي��ع��د 

�شياغة �لفقر�ت �لتهامية للرئي�س من عدمه.
�شيف  �آدم  لال�شتخبار�ت  �لنيابية  �للجنة  رئي�س  و�أب��ل��غ 
�لنو�ب يف ر�شالة باأن �مللف �شرُي�شل �إىل �للجنة �لق�شائية 
�ل�شكر  عيد  عطلة  من  �لأمريكي  �لكونغر�س  ع��ودة  بعيد 

�عتبار� من يوم �لثالثاء �ملقبل.
�لرئي�س  �رت��ك��اب  على  “�لأدلة  �أن  �شيف  ر�شالة  يف  وج��اء 
وتكاد  و����ش��ح��ة  �لآن،  حتى  جمعها  مّت  و�ل��ت��ي  خم��ال��ف��ات، 

تكون د�مغة«.
وتابع “ما يتبقى فعله هو �أن نقرر ما �إذ� كان هذ� �ل�شلوك 
يتو�فق مع من�شب �لرئا�شة وما �إذ� �شي�شمح باإطالق �مل�شار 

�لد�شتوري للعزل«.

•• ليما-اأ ف ب

كيكو  �ملعار�شة  زعيمة  عن  ب��الإف��ر�ج  �لبريو  يف  �لد�شتورية  �ملحكمة  �أم��رت 
فوجيموري، �ملحتجزة منذ �أكرث من عام يف ق�شايا ف�شاد.

�لبالد،  يف  حمكمة  �أع��ل��ى  �لد�شتورية،  �ملحكمة  رئي�س  بلوم  �إرن�شتو  وق��ال 
�شا�شي  ق��ّدم��ت��ه  �ل���ذي  �ل���ش��ت��ئ��ن��اف  قبلت”  “�ملحكمة  �إّن 

فوجيموري ل�شالح �شقيقتها كيكو.
�كتوبر  �لأول  ت�شرين  �و�خ���ر  �ل��ب��ريو  يف  حمكمة  و�أم���رت 
8102 بو�شع كيكو فوجيموري قيد �لحتجاز ملدة ثالث 
ق�شايا  يف  حماكمتها  عنه  �شت�شفر  م��ا  بانتظار  ���ش��ن��و�ت 

ف�شاد.
و�تهمت �ل�شلطات �لق�شائية �بنة �لرئي�س �ل�شابق �لرتو 
دولر  2،1 مليون  بقبول  44 عاما  �لبالغة  فوجيموري 
من �شركة �لن�شاء�ت �لر�زيلية �لعمالقة “�أودير�شت” 

يف متويل غري �شرعي حلزبها “�لقوة �ل�شعبية«.
وقال �لقا�شي ريت�شارد كون�شيب�شيون كارهو�ن�شو وهو يتلو 
�أمر توقيفها يف ذلك �لوقت �إن هناك “�شكوكا كبرية” باأن 

�إنها ك�شفت  �أ�شبوعن قال  ��شتماع علنية على مدى  وتر�أ�س �شيف جل�شات 
على �لرغم من حماولة تر�مب  “يف وقت ق�شري كّما هائال من �لأدلة”، 
قاطع”  ب�شكل  “يك�شف  �لتحقيق  �إن  �شيف  وق��ال  �لتحقيق.  �إعاقة  و�إد�رت��ه 
زيلن�شكي  فولودميري  لأوك��ر�ن��ي��ا  �جلديد  �لرئي�س  زي��ارة  رب��ط  تر�مب  �أن 
�ل�شلطات  بفتح  لكييف،  ع�شكرية  م�شاعدة  وت��ق��دمي  �لأب��ي�����س  �لبيت  �إىل 
�أن  �شاأنها  م��ن  م�شّي�شة  �شورية  “حتقيقات  �لأوك��ر�ن��ي��ة 
رئا�شية  بولية  للفوز  حملته  يف  تر�مب  �لرئي�س  ت�شاعد 

ثانية يف عام 2020«.
�إجر�ء  �إمكانية  ت�شتبعد  “ل  �للجان  �أن  �شيف  و�أ���ش��اف 
م�شري� �ىل �أن �للجنة قد  مزيد من جل�شات �ل�شتماع”، 

ت�شتدعي مزيد� من �ل�شهود.
�لذي  �لنو�ب  جمل�س  ينتقل  قد  �جلل�شات،  �نتهاء  وبعد 
ي�شيطر عليه �لدميوقر�طيون �شريعا �إىل �لت�شويت على 

توجيه �لتهام �إىل �لرئي�س لعزله.
وم��ن غري  �ل�شيوخ حماكمته،  يتوىل جمل�س  ذل��ك  وبعد 
�ملتوقع �أن يقوم بعزله يف ظل �شيطرة �جلمهورين على 

هذه �لغرفة �لعليا يف �لكونغر�س �لأمريكي.
 

د�خل  �جر�مية متح�شنة  �لو�قع منظمة  �لأمر  “بحكم  تدير  فوجيموري 
حزبها”، و�إنها قامت بغ�شل �أمو�ل غري �شرعية.

�ح��ت��ج��ازه��ا خالل  ق��د طلب  ب��ريي��ز  �ل��ع��ام خو�شيه دومينغو  �مل��دع��ي  وك���ان 
�لتحقيق يف مز�عم بتمويل غري �شرعي من �شركة “�أودبري�شت” حلملتها 

لالنتخابات �لرئا�شية عام 1102.
عامي  يف  �شابقا  مرتن  تر�شحت  قد  فوجيموري  وكانت 

�لإعادة. جولتي  يف  1102 و6102 وخ�شرت 
وت�شعى فوجيموري �لتي تتمتع ب�شعبية كبرية �ىل �إكمال 
من  �ملهاجر  و�ل��ده��ا  ب���د�أه  �ل��ذي  �ل�شيا�شي  عائلتها  �إرث 
 0991 عامي  بن  �لبريو  رئا�شة  توىل  و�ل��ذي  �ليابان، 

و0002.
وي�شمح د�شتور �لبريو باحتجاز �مل�شتبه بهم دون حماكمة 
ملدة ت�شل �إىل 63 �شهر�ً يف ق�شايا معقدة مثل �لتحقيق يف 
“�أودبري�شت”، و�لذي يت�شمن تعقب مالين �لدولر�ت 
فوجيموري  كيكو  وك��ان��ت  �مل�شروعة.  غ��ري  �لأم����و�ل  م��ن 
“�إنهم  وقالت  عليها،  بالتاآمر  و�مل��دع��ي  �لقا�شي  �تهمت 

يحاولون �إخر�جي من �ل�شيا�شة ودفني«.
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الفجر الريا�ضي

حوكمة  دورة  يف  �مل�����ش��ارك��ون  �أج���م���ع 
�مل�شتوى   – �ل��ري��ا���ش��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�ل���ث���اين، �ل��ت��ي ن��ظ��م��ه��ا جم��ل�����س دبي 
�أهمية  ع���ل���ى  م���ق���ره  يف  �ل���ري���ا����ش���ي 
�لتي  �ل���ع���دي���دة  �ل�������دورة وف���و�ئ���ده���ا 
�أع�شاء  م���ن  ل��ل��م�����ش��ارك��ن  حت��ق��ق��ت 
جمال�س �لإد�ر�ت و�ملدر�ء �لتنفيذين 
و�لعاملن يف قطاعات �ملو�رد �لب�شرية 
�أندية و�شركات  و�ملالية و�حلوكمة يف 

كرة �لقدم يف دبي.
يف  عر�شه  مت  ما  �أن  �مل�شاركون  و�أك��د 
يومي �لدورة من �شرح لآليات �لعمل 
�لنموذجية ملجال�س �لإد�ر�ت و�لإد�ر�ت 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة و���ش��الح��ي��ات وم��ه��ام كل 
تربطهما،  �لتي  �لعالقة  و�شكل  منها 
وك����ذل����ك ت���ك���وي���ن جم���م���وع���ات عمل 
�لتخ�ش�شات  خمتلف  م��ن  م�شركة 
للم�شاركن يف �لدورة �شاهم يف تكوين 
منوذج لأ�شلوب �لعمل �لناجح وكيفية 

حتديد �لأهد�ف وتنفيذها بنجاح.
ج���اء ذل���ك يف خ��ت��ام �ل�����دورة �أول من 
حيث  ن��وف��م��ر   25 �لث���ن���ن  �أم�������س 
�لأمن  ح���ارب  �شعيد  ���ش��ع��ادة  �ل��ت��ق��ى 
بح�شور  �لريا�شي  دبي  ملجل�س  �لعام 
نا�شر �أمان �آل رحمة م�شاعد �لأمن 
و�أك��د ثقة  �ل��دورة  �مل�شاركن يف  �لعام 

�ملجل�س بقدرتهم على �ل�شتفادة مما 
مت طرحه يف �ل��دورة لهم كونهم من 
�ل���ك���و�در �لأ���ش��ا���ش��ي��ة و�مل��ه��م��ة يف عمل 
�لأندية و�شركات كرة �لقدم، كما كّرم 
�ملحا�شرين  للمجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ن 
�ل�شيز�وي  خ��ال��د  وه��م��ا  �ل������دورة  يف 
م��دي��ر مكتب �ل��ت��دق��ي��ق �ل��د�خ��ل��ي يف 
�لأول  �ليوم  �ل��ذي حا�شر يف  �ملجل�س 
من �ل��دورة، ود. �أ�شرف جمال �لدين 
“حوكمة”  ملعهد  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�ل����ذي ح��ا���ش��ر يف �ل���ي���وم �ل���ث���اين من 
�ل������دورة، ك��م��ا ���ش��ل��م ���ش��ه��اد�ت تقدير 
جمال�س  �أع�����ش��اء  م��ن  �مل�شاركن  �إىل 
�لتنفيذين  و�مل�����������در�ء  �لإد�ر�ت 

ومنت�شبي �لأندية.
“ي�شعى  ح���ارب:  �شعيد  �شعادة  وق���ال 
جم��ل�����س دب����ي �ل��ري��ا���ش��ي م���ن خالل 
زي�����ادة  �إىل  �ل���������دور�ت  ه�����ذه  ت��ن��ظ��ي��م 
�حلوكمة،  ب��اأه��م��ي��ة  �ل��وع��ي  م�شتوى 
معايري  كافة  تطبيق  على  و�لتاأكيد 
م�شتوى  �إىل  ل��ل��و���ش��ول  �حل���وك���م���ة 
�لإد�ري  �مل���ج���ال  يف  �ل���ك���ايف  �ل��ن�����ش��ج 
ب��الأن��دي��ة �ل��ري��ا���ش��ي��ة و���ش��رك��ات كرة 
�ل���ق���دم يف دب����ي، ك��م��ا �أن���ن���ا ن��ع��م��ل مع 
�إىل  للو�شول  و�ح��د  كفريق  �لأن��دي��ة 
جمال  يف  �لإد�ري���ة  �ملمار�شات  �أف�شل 

���ش��ب��ب رئي�شي  ت��ع��د  �ل��ت��ي  �حل��وك��م��ة 
للموؤ�ش�شات  �أف�شل  نتائج  حتقيق  يف 

�لريا�شية«.
و�أ������ش�����اف �أم������ن ع�����ام جم��ل�����س دبي 
�لفا�شل  �خلط  ر�شم  “�إن  �لريا�شي: 
و�لإد�رة  �لإد�رة  جمل�س  و�جبات  بن 
ع��م��ل��ي��ة متغرية  ي��ع��ت��ر  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
وتعديال  ت��ط��وي��ر�ً  تتطلب  ودق��ي��ق��ة 
�ملتبادل  �ل����دع����م  وي���ظ���ل  م�����ش��ت��م��ر�، 

و�لتعاون و�لوثيق بن جمل�س �لإد�رة 
�أ�شا�شاً  ل��ل��ن��ادي  �لتنفيذية  و�لإد�رة 
و��شتد�متها  �ل�����ش��رك��ة  ل��ن��ج��اح  ه��ام��اً 
وتكامل  �لأد�ء،  يف  �لتناغم  وحتقيق 
ل��������الإد�رة  مي���ك���ن  ل  ح���ي���ث  �لأدو�ر 
�مل��وؤ���ش�����ش��ة دون  ت��دي��ر  �أن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
��شر�تيجية و��شحة من قبل  وجود 
معرفة  �أه��م��ي��ة  �إن  �لإد�رة،  جم��ل�����س 
مبجل�س  �خلا�س  و�لو�جبات  �لأدو�ر 

دور  وب���ن  بينها  و�ل��ت��ف��ري��ق  �لإد�رة 
�لتنفيذية، لتحقيق  �لإد�رة  وو�جبات 
م��ب��د�أ �مل�����ش��ائ��ل��ة جت���اه ك��ل ط���رف من 
�أن دور  طريف �ملعادلة �لإد�ري��ة، حيث 
�عتماد  �لإد�رة يتمحور حول  جمل�س 
ومر�قبة تنفيذ �خلطط فقط، بينما 
يقع دور �لإد�رة �لتنفيذية يف تنفيذ ما 
مت �عتماده من قبل جمل�س �لإد�رة«. 
و���ش��ارك يف �ل����دورة ع��دد م��ن �أع�شاء 

و�شركات  �لأن���دي���ة  �إد�ر�ت  جم��ال�����س 
�لتنفيذين  و�مل���������در�ء  �ل����ق����دم  ك�����رة 
�أم�������ريي ع�شو  وه������م: حم���م���د م����ري 
لكرة  �ل��و���ش��ل  ���ش��رك��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
ع�شو  �حل��م��ادي،  علي  حممد  �لقدم، 
حممد  �ل��و���ش��ل،  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س 
�إد�رة نادي  �شيف �ملري ع�شو جمل�س 
د.  �لبحرية،  للريا�شات  �ل��دويل  دبي 
خالد حممد �لز�هد �ملدير �لتنفيذي 

ل���ن���ادي ���ش��ب��اب �لأه���ل���ي، حم��م��د علي 
�لعور �ملدير �لتنفيذي ل�شركة �لن�شر 
علي  و�ل��ف��ردي��ة،  �جلماعية  ل��الأل��ع��اب 
�لتنفيذي  �ملدير  �ل��ب��د�و�وي  عبد�هلل 
�ملدير  �حل�شيني  حممد  حتا،  ل��ن��ادي 

�لتنفيذي لنادي دبي لل�شطرجن.
��ا م��ن ن����ادي �شباب  ك��م��ا ���ش��ارك �أي�����شً
�لأه��ل��ي حم��م��د �ل��ك��ي��الين م��ن �إد�رة 
�إل����ي����ا�����س م�شر  و�ل���ت���م���ي���ز،  �جل�������ودة 
زي������ادة م���ر�ق���ب م�����ايل، ح��م��د ح�شن 
عبد�لعظيم  م��ايل،  مر�قب  �حل�شن 
�ل�������ش���ي���د حم���م���د ����ش���ع���ب���ان م�������ش���وؤول 
�مل�����و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة، حم��م��د ظ��ف��ر �هلل 
ع��ب��د�ل��ع��ظ��ي��م م�������ش���وؤول �لح������ر�ف 
لكرة  �لن�شر  ���ش��رك��ة  وم���ن  ب��ال��ن��ادي، 
�ل���ق���دم ����ش���ارك ���ش��ام��ر ع���وين يو�شف 
حممد  �ملالية،  �ل�����ش��وؤون  ق�شم  رئي�س 
�لتدقيق  م��ك��ت��ب  م���ن  �جل���ع���ف���ر�وي 
�شليمان  و�حلوكمة، وحممود حممد 
رئي�س ق�شم �لتخطيط �ل�شر�تيجي 
دبي  ن���ادي  وم��ن   ، �ملوؤ�ش�شي  و�لتميز 
ل���ل�������ش���ط���رجن ������ش�����ارك حم�����ب ����ش���ر�ج 
و�أ�شامة  �لتنفيذي،  �ل�شكرتري  �لدين 
�حل�شابات  مدقق  عبد�لرحيم  نا�شر 
ب���ال���ن���ادي، وم����ن ن�����ادي دب����ي �ل����دويل 
من  ك��ل  ���ش��ارك  �لبحرية  للريا�شات 

تخطيط  خ��ب��ري  �ل�����رد�ي�����دة  ج��م��ان��ة 
ومناف  ب�شرية،  وم��و�رد  ��شر�تيجي 
�لب�شرية،  �مل�������و�رد  م���ن  �خل�����ش��اون��ة 
وم���ن ن����ادي �ل��و���ش��ل ����ش���ارك �شريف 
ن�����ش��ار �مل���دي���ر �مل�����ايل، وم���اه���ر فوزي 
�ل�����ش��ع��دي، وخ��ال��د �أح��م��د زك���ي، ومن 
�شاركت  �لهمم  لأ���ش��ح��اب  دب��ي  ن���ادي 
���ش��احل��ة �ل��ري�����ش��ي، وم���ن ���ش��رك��ة حتا 
لكرة �لقدم �شارك حممد جنم مدير 

�لر�خي�س.
منت�شبي  م�����ن  ع�������دد  ������ش�����ارك  ك����م����ا 
جم��ل�����س دب���ي �ل��ري��ا���ش��ي وه����م: علي 
�لتطوير  �إد�رة  مدير  �لبلو�شي  عمر 
مدير  �ملهري  �شامل  �أحمد  �لريا�شي، 
�ل�شوي�شي  جمال  �لأك��ادمي��ي��ات،  ق�شم 
ري��ا���ش��ي��ة، توفيق  �أن���دي���ة  �أخ�����ش��ائ��ي 
�ل����زه����روين �أخ�����ش��ائ��ي ���ش��رك��ات كرة 
�أخ�شائي  �ل��ع��ي��وين  ع���دن���ان  �ل���ق���دم، 
�أح���م���د لولو،  ري��ا���ش��ي��ة،  �أك���ادمي���ي���ات 
رئي�س فريق �ل�شوؤون �ملالية، د. �شم�س 
�لقانوين،  �مل�شت�شار  بخيت  �مل��ع��ارف 
�لتميز  �أخ�����ش��ائ��ي  ع��ب��ا���س  ج��م��ال  د. 
�ملوؤ�ش�شي، د. ناجي �إ�شماعيل �أخ�شائي 
ع�شام  ������ش����ر�ت����ي����ج����ي،  ت���خ���ط���ي���ط 
�شامي  در����ش��ات،  �أخ�شائي  �لفتياين 

�لإمام �أخ�شائي �إعالم باملجل�س.

لل�شيد�ت،  �لعربية  �لألعاب لالأندية  �لعليا لدورة  �ملنظمة  �للجنة  ك�شفت 
�لإم���ارة  �أن��ح��اء  خمتلف  على  م��ت��وزع��ة  ريا�شية  من�شاآت   6 ج��اه��زي��ة  ع��ن 
�لن�شائي  �لريا�شي  �حل��دث  من  �خلام�شة  �ل���دورة  مناف�شات  ل�شت�شافة 
�مل��ر�أة خالل  �ل�شارقة لريا�شية  �لذي تنظمه موؤ�ش�شة  �ملنطقة،  �لأب��رز يف 
�ألعاب  ت�شعة  �شعيد  على   ،2020 �ملقبل  ف��ر�ي��ر   12-2 م��ن  �ل��ف��رة 
وحت�شري�ت  تدريبات  �أخ��رى  ريا�شية  �شالت   7 حتت�شن  فيما  رئي�شية، 

�لفرق �مل�شاركة.
ملو�قع  و�ملتابعة  �لإ���ش��ر�ف  بها جلنة  زي��ارة تفقدية قامت  جاء ذلك عقب 
�ملن�شاآت، حيث مت �لطالع من خاللها على جاهزية �ل�شالت و��شتمالها 
على �أعلى �ملو��شفات و�ملعايري �خلا�شة ل�شت�شافة �لألعاب، �إذ �شّم �لوفد 
كّل من �شعادة �شعد �ل�شفياين، �لأمن �لعام �مل�شاعد لحتاد �للجان �لأوملبية 
�لوطنية �لعربية، و�لدكتور با�شل �ل�شاعر، م�شت�شار �حتاد �للجان �لأوملبية 
�لوطنية �لعربية وع�شو ومقرر جلنة �لإ�شر�ف و �ملتابعة، وكّل من نبيل 
عا�شور، رئي�س جلنة �ملتابعة �لفنية للدورة �لعربية، و�أيوب ل�شكري، نائب 
رئي�س جلنة �ملتابعة �لفنية، وعدد من ممثلي �لحتاد�ت �لعربية و�لوطنية 

لالألعاب �ملعتمدة يف �لدورة.

وكان يف ��شتقبال �لوفد �لز�ئر �شعادة �للو�ء �شامل عبيد �ل�شام�شي، رئي�س 
جمل�س �إد�رة نادي �ل�شارقة �لريا�شي، �لذي ثّمن �لدور �لكبري �لذي تلعبه 
�لريا�شية  �لأح���د�ث  من  للعديد  ��شت�شافتها  خ��الل  من  �ل�شارقة  �إم��ارة 
�لإمار�تية  �لن�شائية  �لريا�شة  ب��و�ق��ع  �لرت��ق��اء  يف  و�أهميتها  �مل��رم��وق��ة، 
�ملر�أة،  �ل�شارقة لريا�شة  �لتي تبذلها موؤ�ش�شة  باجلهود  و�لعربية، م�شيد�ً 
و�للجنة �ملنظمة �لعليا للدورة يف �إجناح �حلدث �لريا�شي �لن�شائي �لأبرز 

يف �ملنطقة. 
و�شتكون �ل�شالة �لريا�شية و�شالة �لرماية، �ملتو�جدة يف موؤ�ش�شة �ل�شارقة 
مناف�شات  �شت�شهد  حيث  �ل����دورة  �أل��ع��اب  لأب���رز  م�شرحاً  �مل����ر�أة  لريا�شة 
وتدريبات �ألعاب: كرة �ل�شلة، وكرة �لطائرة، و�لرماية )�لبندقية و�مل�شد�س 
10 مر(، فيما يحت�شن نادي �ل�شارقة �لريا�شي– فرع �شمنان مناف�شات 
�حلز�نة  منطقة  يف  �لنادي  ف��رع  ي�شت�شيف  بينما  �ل�شلة،  ك��رة  وتدريبات 

مناف�شات وتدريبات �لكار�تيه وكرة �لطاولة و�ملبارزة. 
وت�شهد �شالة نادي �لذيد �لريا�شي �لثقايف مناف�شات وتدريبات �لرماية 
للمعاقن  �لثقة  ن���ادي  ي�شت�شيف  فيما  م���ر(،   25 �مل�شد�س  )م�شابقة 
مناف�شات وتدريبات �ألعاب �لقوى و�لقو�س و�ل�شهم، بينما يحت�شن نادي 

�ل�شارقة للفرو�شية و�ل�شباق مناف�شات �لفرو�شية وقفز �حلو�جز.
وكرة  �ل�شلة،  ك��رة  ت��دري��ب��ات  �ل�شارقة  فتيات  �شجايا  �شالة  وت�شت�شيف 
�لطائرة، و�شالة مركز �لطفل )�جلز�ت( تدريبات �ملبارزة، بينما ت�شتقبل 
من  وكّل  و�لطائرة،  �ل�شلة  كرة  تدريبات  )�ل�شارقة(  و��شط  نا�شئة  �شالة 
�ل�شلة  ك��رة  تدريبات  �ل�شارقة  يف  �لأمريكية  و�جلامعة  �ل�شارقة  جامعة 
�ل�شارقة  �مل���ب���ارزة، ون���ادي  ت��دري��ب��ات  �ل�����ش��ارق��ة  و�ل��ط��ائ��رة، وم��رك��ز �شباب 

لريا�شات �لدفاع عن �لنف�س تدريبات �لكار�تيه. 
وحول هذ� �لإعالن قالت �شعادة ندى ع�شكر �لنقبي، نائب رئي�س �للجنة 
�للجنة  رئي�شة  لل�شيد�ت،  �لعربية  �لألعاب لالأندية  �لعليا لدورة  �ملنظمة 
�لتنفيذية للدورة، ومدير عام موؤ�ش�شة �ل�شارقة لريا�شة �ملر�أة: “ن�شتعد 
�ل�شارقة بكل حفاوة يف هذ� �لعر�س  �أر�س  �لعرب على  ل�شتقبال �لأ�شقاء 
�شاحب  روؤي���ة  ترجمة  يف  خالله  م��ن  ومن�شي  ب��ه،  نعتّز  �ل��ذي  �لريا�شي 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�س �لأعلى، 
حممد  بنت  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  �شمو  قرينته  وتوجيهات  �ل�شارقة،  حاكم 
�نتهينا  قد  نحن  وها  �مل��ر�أة،  لريا�شة  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  رئي�شة  �لقا�شمي، 
من �لتجهيز�ت �خلا�شة باملن�شاآت �لتي ت�شت�شيف على ميادينها مناف�شات 

�لعربية  �مل���ر�أة  ريا�شة  ب��و�ق��ع  تليق  ريا�شية  م�شتويات  وت��ق��دمي  �ل���دورة 
وترتقي بها«.  وتابعت نائب رئي�س �للجنة �ملنظمة �لعليا لدورة �لألعاب 
“تاأكدنا  للدورة:  �لتنفيذية  �للجنة  رئي�شة  لل�شيد�ت،  �لعربية  لالأندية 
خالل �لزيارة من كافة �لتجهيز�ت �خلا�شة بال�شالت و�ملر�فق �لريا�شية 
يف �ملوؤ�ش�شات و�لأندية �ملحت�شنة للحدث �شو�ء على �شعيد ��شتمالها على 
�أعلى �ملو��شفات و�ملعايري �خلا�شة بكل لعبة على �شعيد �ملعد�ت، �أو �لآلت، 
�لطو�قم  م�شتلزمات  �أو  �ملتكاملة،  �لتحتية  و�لبنية  �لريا�شية،  و�لأجهزة 
�لتحكيمية �لذكية ذ�ت �ملعايري �لدولية، وغريها، لنوؤكد من خاللها على 
��شتعد�د�ت �ملر�فق ل�شتقبال �حلدث، وناأمل �أن ن�شهد مناف�شات ريا�شية 

تعك�س �لو�قع �لريا�شي �ملتقدم �لذي تعي�شه �ملر�أة �لعربية«. 
يذكر �أن دورة �لألعاب لالأندية �لعربية لل�شيد�ت �نطلقت يف �لعام 2012 
�ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة،  �ل�شمو حاكم  مببادرة كرمية من قرينة �شاحب 
�لأ�شرة،  ل�شوؤون  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة  �لقا�شمي،  حممد  بنت  ج��و�ه��ر 
رئي�شة موؤ�ش�شة �ل�شارقة لريا�شة �ملر�أة، وتقام مناف�شاتها يف �إمارة �ل�شارقة 
كل عامن، وتعُكف موؤ�ش�شة �ل�شارقة لريا�شة �ملر�أة حالياً على �ل�شتعد�د 

لتنظيم ن�شختها �لر�بعة يف فر�ير �ملقبل.

�لريا�شي  �أب��وظ��ب��ي  جم��ل�����س  �أع���ل���ن 
م�شاركة حامل لقب �لن�شخة �ملا�شية 
تومي  مرتن  و�ملتوج  لوري،  �شاين 
فليتوود، و بروك�س كوبكا، و�شريجيو 
وبر�ي�شون  ب��ول��ر،  و�إي����ان  ج��ار���ش��ي��ا، 
دي�شامبو، يف �لدورة �ل� 15 لبطولة 
للجولف  �شي  بي  �إ���س  �إت�س  �أبوظبي 
�شركة  برعاية  �شتقام  �لتي   2020
خالل  لالأملنيوم،  �لعاملية  �لإم����ار�ت 
يناير   19 �إىل   16 م����ن  �ل����ف����رة 
2020، يف نادي �أبوظبي للجولف، 
�شل�شلة  ب��ط��ولت  م��ن  �لأوىل  وه���ي 
�لأوروبية  للجولة  �لثمانية  رولك�س 

لعام 2020.
ت�شت�شيفها  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة  وت��ق��ام 
 ،2006 ع��ام  منذ  �شنويا  �أب��وظ��ب��ي 
و�رتقت يف �لعام �ملا�شي لتقام �شمن 
تعد  �ل��ت��ي  رول��ك�����س،  �شل�شلة  ج���ولت 
و�ح����دة م��ن �أب����رز ب��ط��ولت �جلولة 
�لأوروبية للجولف، بقيمة جو�ئز 7 

مالين دولر �أمريكي.
ج����اء ه����ذ� �لع������الن خ����الل �حلفل 
يف  �لأول  �أم�س  �ملجل�س  �أقامه  �ل��ذي 
فندق �شانغريال، و�لذي �شهد �إطالق 
�لن�شخة �ل� 15 و�لك�شف عن �لنجوم 
�مل�شاركن يف �حلدث، وذلك بح�شور 
�لأمن  �ل��ع��و�ين  ع��ارف حمد  �شعادة 
�لريا�شي  �أب���وظ���ب���ي  مل��ج��ل�����س  �ل���ع���ام 

وجمموعة كبرية من ممثلي �لرعاة 
و�جلهات �لد�عمة للحدث.

لقب  حت��ق��ي��ق  �إىل  لوري  وي��ت��ط��ل��ع 
�أبوظبي  �ل��ت��و�يل يف ن��ادي  �آخ��ر على 
ل��ل��ج��ول��ف ب��ع��د ف����وزه ع��ل��ى �جلنوب 
يناير  يف  �شترين  ري��ت�����ش��ارد  �أف��ري��ق��ي 
قبل  لوري  ي��ح��ق��ق  ومل   .2019
 2015 ذل���ك �أي ب��ط��ول��ة م��ن��ذ ع���ام 
�ل�شقر  بكاأ�س  ف��وزه  ك��ان  وبالتايل   ،
�مل���ج���ن���ح مب���ث���اب���ة ن��ق��ط��ة �لن���ط���الق 
�لأول  �لكبري  �نت�شاره  بعده  ليحقق 
يف �لبطولة �ملفتوحة يف نادي ‘رويال 
�لعام  من  يوليو  �شهر  يف  بورتر�س’ 

نف�شه.
وي��ع��ود ت��وم��ي ف��ل��ي��ت��وود، ب��ط��ل كاأ�س 
عامي  يف  مل���رت���ن  �مل���ج���ن���ح  �ل�����ش��ق��ر 
2017 و2018 وبطل كاأ�س ر�يدر 
لعام 2018، بهدف �لفوز بالبطولة 
للمرة �لثالثة، ليكون �لالعب �لثاين 
�ل����ذي ي��ح��ق��ق ه���ذ� �لإجن�����از ب��ع��د �أن 
جنح مارتن كامير يف حتقيق �للقب 
لثالث مر�ت خالل �لأعو�م 2008 

و2010 و2011.
ك��وب��ك��ا، �لالعب  ب��روك�����س  وي��ت��ط��ل��ع 
�لعامل،  م�شتوى  على  �لأول  �مل�شنف 
�إ���ش��اب��ة يف ركبته  ت��ع��اف��ي��ه م���ن  ب��ع��د 
لفتتاح مو�شمه بالبطولة، و�لتناف�س 
مع �لفائزين �ل�شابقن �شاين لوري 

�أهم  م��ن  وغ��ريه��م  فليتوود  وت��وم��ي 
لعبي �جلولف يف �لعامل.

�إي����ان ب��ول��ر، �مل�شنف  ك��م��ا ي��ت��و�ج��د 
�خلام�س على م�شتوى �لعامل �شابقا، 
�أد�ء ق��وي��ا يف  ب��ث��ق��ة ك��ب��رية ل��ت��ق��دمي 
يف  �لتو�يل  على  �خلام�شة  م�شاركته 
�شريجيو  �شي�شارك  فيما  �لبطولة، 
جار�شيا، �ملتوج بلقب بطولة �جلولة 
16 مرة، للمرة  �لأوروبية �ل�شهرية 
�لأوىل يف �لبطولة منذ عام 2014، 
ح��ي��ث جن��ح م��وؤخ��ر� يف �ل��ف��وز بلقب 
يف  �مل���ف���ت���وح���ة  �إم  �إل  ك����ي  ب���ط���ول���ة 

�شبتمر.
وب��ع��د غ��ي��اب��ه ع���ن �ل��ب��ط��ول��ة يف عام 
دي�شامبو  بر�ي�شون  يعود   ،2019
باآمال  للجولف  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  �إىل 
�ل�شرق  منطقة  يف  �لنت�شار  حتقيق 

�لأو�شط.
�لعو�ين:  حمد  ع���ارف  �شعادة  وق���ال 
�لبطولة  ل���ق���ب  ب���ح���ام���ل  “نرحب 
�شاين لوري، و�لالعب �ملميز تومي 
كوبكا،  بروك�س  و�لأب��ط��ال  فليتوود، 
و���ش��ريج��ي��و غ��ار���ش��ي��ا، و�إي����ان بولر، 
يف  للم�شاركة  دي�شامبو،  وبر�ي�شون 
و�ح����دة م��ن �أه���م ب��ط��ولت �جلولف 
�لعا�شمة  حتت�شنها  �ل��ت��ي  �لعاملية، 
��شتثنائي  م��و���ش��م  ب��ع��د  �أب���وظ���ب���ي. 
ق��دم��ه ���ش��اي��ن خ���الل �ل��ع��ام �ملن�شرم 

�لبطولة  ه���ذه  مب�����ش��ت��وى  يليق  مب��ا 
و�أه��م��ي��ت��ه��ا، ل��ت��وؤك��د �مل�����ش��ارك��ة على 
عاملية  ك��ع��ا���ش��م��ة  �أب���وظ���ب���ي  م��ك��ان��ة 
و�ملحافل  �لفعاليات  �أب��رز  ت�شت�شيف 
�أملع  وت�شتقطب  �لكرى،  �لريا�شية 
�لنجوم �لعاملين، وياأتي �لإعالن عن 
لر�شيخ  �لالعبن،  ه��وؤلء  م�شاركة 
بها  تتمتع  �ل��ت��ي  �مل��رم��وق��ة  �ل�شمعة 

�أبوظبي على �ل�شعيد �لعاملي.«.
نخبة  ت��و�ج��د  “ي�شعدنا  و�أ����ش���اف: 
�لتي  �ل���ب���ط���ول���ة  يف  �ل����ع����امل  جن�����وم 
ت��ع��د و�ح����دة م��ن �أه���م �ل��ب��ط��ولت يف 
�أج��ن��دة ري��ا���ش��ة �أب��وظ��ب��ي مب��ا يوؤكد 
�لعاملي  �حل��دث  ومكانة  �أهمية  على 
بالن�شبة لنجوم �للعبة، كما �شت�شهد 
مزيد  ع��ن  �لإع����الن  �ملقبلة  �ل��ف��رة 
يف  �مل�����ش��ارك��ن  ح���ول  �لتفا�شيل  م��ن 
�لبطولة �لتي �شتعزز مكانة �أبوظبي 
�لريا�شية  �ل���وج���ه���ات  م��ق��دم��ة  يف 

�لعاملية �لبارزة.«.
حامل  لوري  �شاين  ق��ال  جهته  م��ن 
�لبطولة  ب��ل��ق��ب  و�ل���ف���ائ���ز  �ل���ل���ق���ب 
مميز�  �أ�شبوعا  “ق�شيت   : �ملفتوحة 
يف �أبوظبي يف بد�ية هذ� �لعام، وكان 
و�ل�شعور  ر�ئعا،  تلقيته  �لذي  �لدعم 
ب��ال��ف��وز ل ي��و���ش��ف، وق��د ك��ان �لفوز 
�أبوظبي  يف  �مل��ج��ن��ح  �ل�����ش��ق��ر  ب��ك��اأ���س 
مبثابة نقطة حتول حقيقية بالن�شبة 

يل، �لأم��ر �ل��ذي رف��ع ثقتي ودفعني 
بالبطولة  ل��ل��ف��وز  ب��ق��وة  �ل��ل��ع��ب  �إىل 

�ملفتوحة هذ� �ل�شيف ».
�أبوظبي  ملعب  “يتمتع  و�أ����ش���اف: 
ب��اأج��و�ء ر�ئ��ع��ة، و�أت��ط��ل��ع للعب عليه 
جم���دد� يف و�ح����دة م��ن �أه���م و�أق���وى 
�أف�شل  م���ع  لأت��ن��اف�����س  �ل���ب���ط���ولت، 
�لالعبن يف �لعامل، لتحقيق �نت�شار 

�آخر و�ملحافظة على �للقب.«.
بلقب  �لفائز  فليتوود،  تومي  وق��ال 
�أبوظبي  “بطولة  مرتن:  �لبطولة 
“�إت�س �إ�س بي �شي” للجولف برعاية 
لالأملنيوم،  �لعاملية  �لإم����ار�ت  �شركة 
تعد و�حدة من �أكرث �لبطولت �لتي 
حتظى ب�شعبية و��شعة بن �لالعبن، 
وهي و�ح��دة من �لبطولت �ملف�شلة 
بالفوز  ل��ق��د جن��ح��ت  ���ش��خ�����ش��ي��ا.  يل 
ف��ي��ه��ا م���رت���ن، ول���ذل���ك �أ���ش��ع��ر �أنني 
على �أر�شي يف “ملعب نادي �أبوظبي 
�أ�شتطيع  �أن  و�أمت���ن���ى  للجولف”، 
�ل�شتفادة من هذ� �لأمر مرة �أخرى 

يف �شهر يناير �لقادم.«.
باأجو�ئها  �لبطولة  “تتميز  وت��اب��ع: 
�أع��د�د �شخمة من  �لر�ئعة وح�شور 
من  و�مل�شجعن  �ملحلية  �جل��م��اه��ري 
جميع �أنحاء �لعامل وخمتلف �لفئات 
�للعب  “�أحب  و�أ���ش��اف:  �لعمرية.” 
على  ينعك�س  م��ا  وه���و  �أب��وظ��ب��ي،  يف 
�لنتائج �لتي �أحققها هنا، و�أمتنى �أن 
�أكون قادر� على تقدمي �لأف�شل هذ� 

�لعام.« .
كويكا  ب���روك�������س  ق������ال  ج���ه���ت���ه  م����ن 
�مل�شنف �لأول على م�شتوى �لعامل: 
�أبوظبي  �إىل  �أع���ود  �أن  �ل��ر�ئ��ع  “من 
 .2014 ع����ام  م��ن��ذ  �لأوىل  ل��ل��م��رة 
و��شتمتعت  جميلة  حل��ظ��ات  ع�����ش��ت 
�أعود  �أن  وي�شرين  �مل�شجعن،  بدعم 
بعد   2020 ي��ن��اي��ر  �أخ����رى يف  م���رة 
غياب جر�ء ��شابة ركبتي، و�لتناف�س 
�أف�شل  ت�شتقطب  �لتي  �لبطولة  يف 
مثالية  حمطة  وتعد  �لعامل،  لعبي 

لبدء مو�شم �لبطولت«.

و�أ�شاف �إيان بولر، �لفائز 12 مرة 
“ �مل�شاركة يف  يف �جلولة �لأوروبية: 
ب��ط��ول��ة �أب��وظ��ب��ي �إت�����س �إ����س ب��ي �شي 
�شركة  ب��رع��اي��ة  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  للجولف 
تعتر  لالأملنيوم،  �لعاملية  �لإم����ار�ت 
من �لبطولت �ملميزة، ملثالية �لأجو�ء 
و�أتطلع  �أبوظبي،  يف  �ل�شيافة  وكرم 
للفوز باللقب يف هذه �لبطولة، حيث 
�شبق و�أن حققت �ملركز �لثاين يف عام 
�ل�شاد�س يف بطولة  2010، و�ملركز 

عام 2019.«.
�شرف،  �لفتاح  عبد  ق��ال  جهته،  م��ن 
“�إت�س  ل��ب��ن��ك  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
ب���ي �شي” يف دول����ة �لإم������ار�ت:  �إ�����س 
“�إت�س  �أبوظبي  بطولة  �أن  �شك  “ل 
�إ���س بي �شي” للجولف، و�ح��دة من 
�ل�شتثنائية،  �جلولف  بطولت  �أبرز 
ونحن نتطلع �إىل مو�شم جديد من 
هذه  وت�شتقطب  و�حلما�س،  �لإث���ارة 
�أف�����ش��ل لع��ب��ي �جلولف  �ل��ب��ط��ول��ة 
يف �ل���ع���امل، �لأم�����ر �ل����ذي ي��زي��د من 

�أه��م��ي��ت��ه��ا ودوره����ا �حل��ي��وي يف ر�شم 
م�شتقبل ريا�شة �جلولف يف �ملنطقة 
للتاألق  �ل��ق��ادم��ة  �لأج���ي���ال  و�إل���ه���ام 

و�لإبد�ع.« .
بدوره قال عبد�هلل جا�شم بن كلبان 
�لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملنتدب  �لع�شو 
لالأملنيوم:  �لعاملية  �لإم��ار�ت  ل�شركة 
لل�شركة  �لثالثة  �ل�شنة  ه��ذه  “تعد 
للبطولة،  �شريكا  فيها  ت��ك��ون  �ل��ت��ي 
��شمنا  يرتبط  ب��اأن  ف��خ��ورون  ونحن 
ب��ه��ذ� �حل���دث �ل��ري��ا���ش��ي �مل��ه��م على 
�أبوظبي،  يف  �لفعاليات  �أب��رز  �أج��ن��دة 
وباعتبارنا و�حدة من �أكر �ل�شركات 
ف��اإن��ن��ا نحر�س  �لإم�������ار�ت،  دول����ة  يف 
�ملجتمع  �أن�����ش��ط��ة  دع����م  ع��ل��ى  د�ئ���م���ا 
�ملحلي على حد �شو�ء، وهو ما يتمثل 
يف ه��ذ� �حل���دث �ل��ر�ئ��ع �ل���ذي نوؤكد 
بتعزيز  �لكامل  �لتز�منا  خالله  من 
�ملجتمع  �أط��ي��اف  ب��ن  �مل�����ش��ارك��ة  روح 
�أ�شاليب �حلياة �لع�شرية يف  وتعزيز 

�لدولة .«.

جمّهزة باأحدث املعدات التكن�ل�جية والبنية التحتية الريا�شية املتط�رة

اخلام�سة ل� »عربية ال�سيدات 2020« الدورة  مناف�سات  حتت�سن  ريا�سية  من�ساآت   6

ختام ناجح لدورة جمل�س دبي الريا�سي حلوكمة املوؤ�س�سات الريا�سية

»اأبوظبي الريا�سي« يعلن م�ساركة جنوم العامل يف 
بطولة »اإت�س اإ�س بي �سي« للجولف 2020
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فيما تقام بطولة �لعامل للفورمول1 يف حلبة مر�شى يا�س 
�آمنة  من  كل  ت�شتعد  �أبوظبي  يف  �لكرى  �جل��ائ��زة  ل�شباق 
فورمول4  بطولة  يف  �لأوىل  مل�شاركتهما  �لقبي�شي  وحمدة 

�لإمار�ت.
بجذور  تتمتع  ع��ائ��ل��ة  �إىل  و�آم��ن��ة  ح��م��دة  م��ن  ك��ل  وتنتمي 
�لقبي�شي  �ل�شيار�ت فو�لدهما خالد  �شباق  لريا�شة  �أ�شيلة 
�لريا�شة وكان قد �شعد من�شة  �إمار�تي يف هذه  �أول جنم 
�شاعة   24 �شباق يو مان  GTE-Am يف  �لتتويج لفئة 
و�لدهما،  خ��ط��ى  ع��ل��ى  �ل��ف��ت��ات��ان  و����ش���ارت   .2014 ع����ام 

وبد�أتا رحلتيهما يف عامل �ل�شباقات مع بطولت �لكارتينج، 
عام  يف  �ملقعد  �أحادية  �ل�شيار�ت  �شباقات  �إىل  �آمنة  لت�شعد 
�ملرحلة يف  �إىل هذه  ت�شل  �إمار�تية  �أول  وت�شبح   ،2018

عامل �ل�شباقات.
و�شاركت �آمنة يف �شباقات بطولة فورمول4 �لإيطالية مع 
بطولة  �ختبار�ت  يف  بعدها  �شاركت  ثم  وم��ن  برميا  فريق 
فورمول �إي مع فريق �إينفيجن فريجن ر�ي�شينغ بيل قبل 
�أيام من �نطالق �شباق �جلائزة �لكرى يف �لدرعية يف �ململكة 
�لختبار�ت  يف  �آمنة  م�شاركة  وحتظى  �ل�شعودية.  �لعربية 

على م�شار �شباق �لدرعية باأهمية خا�شة بالن�شبة لها فقد 
كانت �إحدى ت�شع �شائقات ي�شاركن يف هذه �لختبار�ت �لتي 
�أقيمت بعد �أ�شهر قليلة من �ل�شماح لل�شيد�ت بالقيادة على 

�لطرقات يف �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
 19 �لعمر  م��ن  �لبالغة  �ل�شائقة  ح��اول��ت  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ويف 
�ملخ�ش�شة  �ل�شيار�ت  �شباقات  بطولة  يف  �ل���ش��ر�ك  عاما 
ن�����ش��ب��ة م�شاركة  ل���زي���ادة  و�ل���ه���ادف���ة  ل��ل�����ش��ي��د�ت �حل��دي��ث��ة 
�ل�����ش��ائ��ق��ات يف ري��ا���ش��ة ���ش��ب��اق �ل�����ش��ي��ار�ت، م��و����ش��ل��ة �شعيها 
لتطوير مهار�تها يف �لقيادة لتن�شم �إىل بطولة فورمول4 

�لإيطالية يف مو�شم ثان.
�ل�شيار�ت  �شباقات  ع��امل  ت��ز�ل رحلتها يف  ف��ال  ح��م��دة،  �أم��ا 
�لبالغة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شائقة  و�شاركت  �ملبكرة  مر�حلها  يف 
بطولة فورمول4  �شباقن �شمن  عاما يف   17 �لعمر  من 

�إيطاليا خالل �لعام �حلايل.
و�لآن متثل �ل�شائقتان �ل�شابتان دولة �لإمار�ت �شمن فريق 
�لعاملي على حلبة مر�شى  �أبوظبي ر�ي�شينج يف هذ� �ملحفل 
يا�س وتوؤكد�ن مهارة �ل�شائقات �لإمار�تيات وح�شورهن يف 

ريا�شة �شباق �ل�شيار�ت.

�ملناف�شات  ل���ش��ت�����ش��اف��ة  �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت  ح��ال��ي��ا  �ك��ت��م��ل��ت 
للفورمول  �ل��ك��رى  �لحت���اد  ج��ائ��زة  ل�شباق  �لر�شمية 
�لتي  يا�س  مر�شى  حلبة  يف   - �لعاملي  �حل��دث   -  1
يتعلق  فيما  �مل�شتخدمة  لل�شيار�ت  مبالءمتها  متتاز 
بن  �مل��ت��و�زن  و�مل��زي��ج  �لناعم  �لإ�شفلت  مع  بال�شالبة 
�ملنعطفات �ل��ت��ي ت��رز ق��وى �جل��ر و�ل��ك��ب��ح، �أك���رث من 

تركيزها على �لقوى �جلانبية.
على  �شابقا،  �ل��ك��رى  �أب��وظ��ب��ي  ج��ائ��زة  �شباق  و�عتمد 
��شر�تيجية توقف و�حد لل�شيانة، مع معدلت تاآكل 
وتلف منخف�شة ولن يتغري �حلال هذ� �لعام مع زيادة 
مقارنة  �إ�شافية  ق�شاوة  درجة  �ملتاحة  �خليار�ت  �أق�شى 
 “ �للينة  �لإط���ار�ت  �ختيار  عندما مت   -  2018 بعام 
�شوفت”  “�ألر�  �ل��ل��ي��ون��ة  و���ش��دي��دة  �شوفت”،  ���ش��وب��ر 

وفائقة �لليونة “هاير �شوفت« -.

عر  بال�شباق  هاملتون  لوي�س  ف��از  �ملا�شي،  �لعام  ويف 
�إىل  �لليونة  فائقة  �لإط���ار�ت  ��شتخد�م  من  �لنتقال 
�شديدة �لليونة يف وقت مبكر، عندما مت �إطالق �شيارة 

�لأمان �لفر��شية.
ومت ت��وف��ري خ��ي��ار �أك���رث ق�����ش��اوة م��ن �لإط�����ار�ت قيا�شا 
مل�شاعدة  �لعام،  �شباقات هذ�  �ل�شابقة يف عدة  باملو��شم 
�ل�����ش��ائ��ق��ن ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �أق�����ش��ى ����ش��ت��ف��ادة مم��ك��ن��ة يف 
يكفل  مب��ا  �ندفاعهم  وت��رية  تعديل  م��ن  ب��دل  �ل�شباق 

توقفهم مرة و�حدة لل�شيانة.
ب�شكل  �لنخفا�س  ح��ر�رة �حللبة نحو  درج��ات  ومتيل 
كبري مع ��شتمر�ر �ملناف�شات حتى �مل�شاء وتتغري �أمناط 
جر�ء  �ل�شيارة  وزن  خفة  �زدي���اد  مع  �لإط���ار  �شلوكيات 
خ�شارتها للوقود، مما يطيل �لوقت �لالزم بن حمطات 
�لتوقف لل�شيانة مما يعني �أن جل�شات �لتدريب �حلرة 

رقم 1 و3 لي�شت متثيلية ب�شكل خا�س.
�شباقات  مدير  �إي���زول،  ماريو  ق��ال  �خل�شو�س  وبهذ� 
�شركة  ل�����دى  �ل���������ش����ي����ار�ت  و����ش���ب���اق���ات   1 ف�����ورم�����ول 
�لكرى  �أبوظبي  جائزة  �شباق  “ يعتر  “برييللي”.. 
وتبقى  �ل�شباقات  من  طويل  ملو�شم  خلتامية  �ملحطة 
مع  �ل��ك��رى،  �جل��ائ��زة  �شباق  بعد  م�شتمرة  م�شاعينا 
فورمول1  ب�شباقي  �خلا�شة  �لختبار�ت  من  �شل�شلة 
بو�شة،   13 قيا�س  �إط����ار�ت  با�شتخد�م   2 وف��ورم��ول 
و�أخرى بقيا�س 18 بو�شة..و�شنجلب حو�يل 4500 
�إطار �إىل �أبوظبي ل�شتخد�مها يف �ل�شباق و�لختبار�ت، 

وهو رقم يتخطى �شعف �لكمية �ملعتادة«.
و�أ�شاف “ لختبار�ت فورمول 1 �لر�شمية �لتي تنظم 
ل��ن��ا بعد  �أه��م��ي��ة خ��ا���ش��ة بالن�شبة  ي��وم��ن  ع��ل��ى م���دى 
عامي  بن  �لإط���ار�ت  مقارنة  للفرق  تتيح  �إذ  �ل�شباق، 

�شيار�ت  وم��ع  متثيلية،  ظ��روف  يف  و2020   2019
�لأوىل، ولكن علينا قبل ذلك  للمرة  مكيفة خ�شي�شا 
�أرق���ام  حتطيم  ون��ت��وق��ع  ختاميا.  �شباقا  ن�شتكمل  �أن 
قيا�شية �أكر يف �ل�شباق، بعد �أن عززت �لفرق معرفتها 

وخرتها باإطار�ت عام 2019«.
و�شتحظى جميع �لفرق �مل�شاركة يف فورمول 1 بفر�شة 
�ختبار 20 جمموعة من �لإطار�ت خالل �لختبار�ت 
بعد  و�لأرب��ع��اء  �لثالثاء  يومي  ت�شتمر  �لتي  �لر�شمية 
متتالية  م��ق��ارن��ات  �إج����ر�ء  على  ي�شجعها  م��ا  �ل�شباق، 
و�شتختار   .2020 وع���ام   2019 ع���ام  �إط�����ار�ت  ب��ن 
�لفرق - مبا  بالنيابة عن  “برييللي” 12 جمموعة 
يف ذل��ك �لإط�����ار�ت م��ن �ل��ن��وع C3 وC4 م��ن عامي 
تختار  بينما   ،- �ملقارنة  لأغر��س  و2020،   2019

�لفرق �ملجموعات �ملتبقية.

�جلاري  نوفمر   30 �ل�شبت  ي��وم  �شباح  من  �لعا�شرة  �ل�شاعة  يف  تنطلق 
مناف�شات �لن�شخة �لثانية من “بطولة جمل�س دبي �لريا�شي لأكادمييات 
كرة �ل�شلة” �لتي ينظمها �ملجل�س بالتعاون مع �أكادميية “جام �شبورت�س” 
و�حتاد �لإمار�ت لكرة �ل�شلة ومدر�شة �لحتاد �خلا�شة فرع جمري� خالل 
من  فريقا  �لفرة من نوفمر �جلاري �إىل �أبريل 2020، مب�شاركة 38 

�أندية دبي و�لأكادمييات �لريا�شية وفرق �ملد�ر�س.
و ت�شهد �لبطولة هذ� �لعام م�شاركة 700 لعب ولعبة ي�شكلون 38 فريق 
8 حتى 16 �شنة بعد �أن �شهدت �لن�شخة  �شمن 5 فئات عمرية من عمر 
مت  فريقا   24 من  ولعبة  لعبا  �لأوىل يف �لعام 2018 م�شاركة 300 
م�شتوى  على  �حلالية  �لن�شخة  يف  �لعدد  ز�د  وقد  فئات،   4 على  توزيعهم 
�لن�شخة  منذ  جناحها  يوؤكد  مبا  �لبطولة  يف  و�لفئات  و�لالعبن  �لفرق 
�لأوىل يف حتقيق �أهد�فها و�إدر�ك �جلميع لأهميتها حيث ت�شاهم �لبطولة 
يف  ي�شاهم  وه��ذ�  �خلا�شة،  و�ملد�ر�س  و�لأندية  �لأكادمييات  بن  �لدمج  يف 
�مل�شتويات  �لتنوع وحتقيق �خلرة من خالل �لحتكاك بن خمتلف  دعم 
حيث ��شتفادت منها �لأندية �لر�شمية ب�شم �أكرث من 30 لعب من �لذين 
�شاركو� مع فرق �لكادمييات و�ملد�ر�س �إىل �لأندية مبا يعزز دور �لبطولة 
�ملناف�شات  و�أن  �شيما   ، �لو�عدة  للمو�هب  �حلقيقة  �لنطالقة  باعتبارها 
تقام وفق �لقو�نن �ملتبعة يف �حت��اد �لإم��ار�ت لكرة �ل�شلة وت��د�ر من قبل 

حكام ر�شمين متعمدين من �لحتاد.
�لقيادة  نهج  على  ���ش��ري�  للبطولة  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  تنظيم  وي��اأت��ي 
لالهتمام بقطاع �لنا�شئن ودعم دور �لريا�شة �ملدر�شية �نطالقا من مقولة 
�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 “�إن �لأ�شل يف تطوير �لريا�شة يبد�أ 

من �ملدر�شة”، حيث حر�س جمل�س دبي �لريا�شي منذ بد�ية تاأ�شي�شه على 
�لهتمام بفئة �لنا�شئن ودعم �لأكادمييات �لريا�شية يف خمتلف �لألعاب، 
للمجل�س  �لأوىل  �ل�شر�تيجية  �خلطة  يف  �لرئي�شية  �مل��ح��اور  وت�شمنت 
�ل��رن��ام��ج �خل��ا���س بتطوير  �أط��ل��ق �ملجل�س  ب��الأك��ادمي��ي��ات، كما  �له��ت��م��ام 
�نطالق �خلطة  وذل��ك منذ  �لأل��ع��اب،  �لريا�شية يف خمتلف  �لأك��ادمي��ي��ات 

�ل�شر�تيجية �لأوىل �لتي ت�شمنت حماورها �لهتمام بالأكادمييات«.
و�أكد علي عمر مدير �إد�رة �لتطوير �لريا�شي يف جمل�س دبي �لريا�شي : “ 
منذ �أن �أطلق �ملجل�س عام 2012 خطته لتطوير �لأكادمييات �لريا�شية يف 
�لأندية ونحن نطلق �ملبادر�ت و�لر�مج �ملتنوعة جلميع �لريا�شات لتحقيق 
�لأخالقي،  �ملحور  ه��ي:  �أ�شا�شية  7 حم��اور  ت�شمنت  �لتي  �أه��د�ف �خلطة 
و�ل�����ش��ل��وك��ي، و�لج��ت��م��اع��ي، و�ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي، و�ل��ف��ن��ي، و�لأن��ظ��م��ة و�للو�ئح، 
�لتي  �لبطولة  ننظم هذه  لذلك فنحن  و  �لقطاع �خلا�س،  و�ل�شر�كة مع 
متنح �لفر�شة لالعبي �لأندية للتناف�س مع لعبي �لأكادمييات و�ملد�ر�س 
لالحتكاك  �لعمرية  �لفئات  لهذه  �لفر�شة  تتيح  فهي  وبذلك  �خلا�شة، 
ت�شاهم  وبذلك  �ملد�ر�س،  �أو  �لكادمييات  �أو  �لندية  يف  �شو�ء  �قر�نهم  مع 
هذه  خالل  من  �جلديدة  �لريا�شية  باملو�هب  و�ملنتخبات  �لأندية  رفد  يف 
�لبطولة، كما �أن �لبطولة تلعب دور كبري يف �شقل مو�هب وخر�ت لعبي 

�لأندية«.

من� كبري يف بط�لة اأكادمييات كرة القدم
ل متثل بطولة كرة �ل�شلة �ل جانبا و�ح��د� من بطولت وبر�مج جمل�س 
دبي �لريا�شي لتطوير قطاع �لأكادمييات و�لنا�شئن حيث يت�شمن برنامج 
جمل�س دبي �لريا�شي لتطوير �لنا�شئن ��شتهد�ف 8 �لعاب ريا�شية فردية 

وجماعية تهدف �ىل توفري �لبيئة مل�شاركة 45 ريا�شيا متميز� يف �لألعاب 
40 ملهاجم وحار�س مرمى كرة قدم باإ�شر�ف  �أكرث من  �لفردية، وتكوين 

�أكرث من 10 لعبن ومدرين من �مل�شاهري لتطوير �لنا�شئن.
�لريا�شي  دب���ي  جم��ل�����س  “بطولة   2017 �ل���ع���ام  م��ن��ذ  �مل��ج��ل�����س  وي��ن��ظ��م 
�شهور  لعدة  وت�شتمر  �ل���دوري  بنظام  تقام  �لقدم” �لتي  ك��رة  لأكادمييات 
�شنويا، وقد �شهدت �لبطولة منو� كبري� يف عدد �لفرق و�لالعبن و�ملباريات 
كونها جتمع فرقا من �أندية دبي و�لأكادمييات �خلا�شة مما يوفر �لفر�شة 
�لفئة  نف�س  من  لعبن  مع  و�لتناف�س  بينهم  فيما  لالحتكاك  لالعبن 

�لعمرية ولكن من �أكادمييات عاملية وحملية ومن خمتلف �جلن�شيات.
وقد �شارك يف �لن�شخة �لأوىل للبطولة 38 فريقا من �لأندية و�لأكادمييات 
�لثانية  �لن�شخة  يف  فريقا   90 �ىل  �ل��ع��دد  ليقفز  م��ب��ار�ة،   190 خا�شو� 
خا�شو� 500 مبار�ة، فيما �شيتم يف �لن�شخة �لثالثة تنظيم 560 مبار�ة، 
كما بلغ عدد �لالعبن يف �لن�شخة �لأوىل 1000 لعب يف 6 فئات عمرية، 
وقد �رتفع �لعدد يف �لن�شختن �لثانية و�لثالثة �ىل 2500 لعب ولعبة، 
وهي �لأرقام �لتي توؤكد حجم �لنمو يف �أعد�د �مل�شاركن من فرق ولعبن 
�أندية  �ىل  و�شمها  �ملو�هب  �كت�شاف  جمال  يف  منها  �ملتحققة  و�ل�شتفادة 

دبي.

دوري اأكادمييات التن�س
بعد جناح تنظيم �لن�شخة �لأوىل من دوري جمل�س دبي �لريا�شي لتن�س 
 61 م�شاركة  �شهد  �ل��ذي  للتن�س  �لإم���ار�ت  �حت��اد  مع  بالتعاون  �لنا�شئن 
6 فئات عمرية �شملت 2626  5 �أكادمييات مت توزيعهم على  فريقا من 
من  �لثانية  �لن�شخة  لتنظيم  �ملجل�س  ي�شتعد  مبار�ة،   80 لعبا خا�شو� 

100 مبار�ة وزي��ادة عدد  �ل��دوري �لذي �شي�شهد زي��ادة عدد �ملباريات �ىل 
�لالعبن �ىل 300 لعب ولعبة. 

 
دورات تط�ير ونظام تقييم لالأكادمييات

و�لبطولت  �لفعاليات  تنظيم  عند  �لريا�شي  دب��ي  جمل�س  دور  يقف  ل   
�لتي يزيد عددها على 15 م�شابقة ريا�شية �شنوية متنوعة من بينها 8 
من  �أك��رث  مب�شاركة  �شنويا  م��ب��ار�ة   1000 من  و�أك��رث  دولية  و7  حملية 
9000 ريا�شي وريا�شية، بل يت�شمن �أي�شا تنظيم دور�ت وبر�مج تثقيفية 
حما�شرة  وتاأهيلية للعاملن يف قطاع �لأكادمييات يت�شمن �أكرث من 30 
���ش��ن��وي��ة وط��ب��اع��ة �أدل����ة ع��م��ل يف خم��ت��ل��ف ج��و�ن��ب �لأك���ادمي���ي���ات وطباعة 

�لعديد من �لإ�شد�ر�ت �لعلمية �لتخ�ش�شية يف هذ� �ملجال.
كما يت�شمن نظام ت�شنيف لالأكادمييات �لريا�شية ونظام ح�شر وت�شجيل 
�لأكادمييات �ملرخ�س لها بالعمل، وكذلك �لقيام بالتقييم �لفني لأكادمييات 

كرة �لقدم بالتعاون مع �لحتاد �لفرن�شي لكرة �لقدم.

تط�ير املدربني واالإداريني
يت�شمن برنامج متهن �لذي �أطلقه جمل�س دبي �لريا�شي لتطوير �لكو�در 
�لفنية و�لإد�ري��ة  يف �لأندية و�شركات كرة �لقدم 4 حماور للمدربن هي 
�لبدين و�لنف�شي و�لتكتيكي و�لفني و�شمل 70 مو�شوعا �شمن 221 دورة 
504 مدرب من خمتلف �لفئات و�لريا�شات، �أما  وحما�شرة �شارك فيها 
�جلانب �لإد�ري فت�شمن 5 حماور يف �ملجالت �لإد�رية و�ملالية و�لت�شويقية، 
مو�شوعا   34 ت�شمنت  تطويرية  دورة   29 تنظيم  �لرنامج  �شهد  وق��د 

��شتفاد منها 306 من �لكو�در �لإد�رية من خمتلف �لتخ�ش�شات. 

اجلاري انطالق مناف�شات دوري كرة ال�شلة ال�شبت 30 

جمل�س دبي الريا�سي يطلق برامج ومبادرات متنوعة لتطوير قطاع الأكادمييات 

حمدة واآمنة القبي�سي موهبتان اإماراتيتان واعدتان على ال�ساحة العاملية ل�سباقات ال�سيارات

اكتمال التجهيزات يف حلبة يا�س جلائزة الحتاد الكربى للفورمول 1 

�لكابنت  �مل���و�ط���ن  م��درب��ن��ا  ز�ل  م���ا 
م���ه���دي ع���ل���ي ي���ح���اف���ظ ع���ل���ى رقمه 
�ملميز يف بطولة كاأ�س �خلليج �لعربي 
�لكاأ�س،  يرفع  خليجي  م��درب  كاآخر 
�لإمار�تي”  �لأب��ي�����س   “ ق��اد  عندما 
�إىل �لتتويج باللقب يف �لبحرين عام 
خليجي”  مناف�شات  �شمن   2013

�ملنامة. يف  �أقيمت  21” �لتي 
و���ش��ي��ك��ون �مل��ن��اف�����س �ل��وح��ي��د ملهدي 
علي يف” خليجي 24 “ لنتز�ع هذ� 
�للقب منه هو �ملدرب �لكويتي ثامر 
ع��ن��اد �ل��ع��ن��زي �ل����ذي ي��ق��ود منتخب 

بالده يف هذه �لبطولة.
�شباب  ن�����ادي  ع��ل��ي يف  م���ه���دي  ل��ع��ب 
�لثمانينات  فرة  خالل  دبي  �لأهلي 
و�أو�ئ������ل �ل��ت�����ش��ع��ي��ن��ات، وت����وىل مهمة 
يقرب  ملا  �لإم���ار�ت  ملنتخب  �لتدريب 
م���ن 5 ���ش��ن��و�ت خ����الل �ل���ف���رة من 
حيث   ،2017 وح����ت����ى   2012
بلغ ع��دد �مل��ب��اري��ات �ل��ت��ي ت��ويل فيها 
للمنتخب  ف��ن��ي��ا  م��دي��ر�  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
�ل��ف��وز يف  ح��ق��ق  م���ب���ار�ة،   68 �لأول 

وخ�شر   ،  11 يف  وتعادل  منها،   41
حقبته  يف  �لأب��ي�����س  و�أح�����رز   ،  16
��شتقبل مرماه  .. فيما  135 هدفا 
�أب��رز �إجن��از�ت��ه مع  ومن  هدفا،   67
�حل�شول  �لم��ار�ت��ي  �لأول  �ملنتخب 
ع��ل��ى ك��اأ���س �خل��ل��ي��ج ب��ال��ب��ح��ري��ن عام 
2013، و�ملركز �لثالث يف كاأ�س �آ�شيا 

با�شر�ليا عام 2015.
�ل��ع��ر�ق��ي عمو بابا،  �مل���درب  وي��رب��ع 
�ل�������ذي مت���ك���ن م����ن حت���ق���ي���ق �إجن������از 

على  ب��الده  برفقة منتخب  تاريخي 
�أ�شحاب  �ملدربن �خلليجين  عر�س 
لكونه  �لبطولة،  �لإجن���از�ت يف هذه 
�أك����رث م����درب ح�����ش��د �ل��ل��ق��ب بو�قع 
�ملنتخب  ق���اد  ث���الث م����ر�ت ع��ن��دم��ا 
 5 �أل��ق��اب خليجي  �ل��ع��ر�ق��ي حل�شد 
عام 1979 يف �لعر�ق، وخليجي 7 
 9 1984 يف ع��م��ان، وخليجي  ع��ام 

عام 1988 يف �ل�شعودية.
�خلليجين  �مل��درب��ن  قائمة  وت�شم 
�ملتوجن باللقب كل من �ل�شعودين 
حم����م����د �خل�����ر�������ش�����ي �ل����ف����ائ����ز مع 
 12 خليجي  بلقب  ب���الده  منتخب 
1994، ومو�طنه  �لإم���ار�ت عام  يف 
نا�شر �جلوهر �لفائز بلقب خليجي 
�لعربية  باململكة   2002 ع��ام   15
�لكويتي  قبلهما  وم���ن  �ل�����ش��ع��ودي��ة، 
ق����اد منتخب  �ل�����ذي  ���ش��ال��ح زك���ري���ا 
ب��ال��ل��ق��ب �خلليجي  ل��ل��ت��ت��وي��ج  ب����الده 
1986 يف بطولة كاأ�س �خلليج  عام 
�أق��ي��م��ت يف مملكة  �ل���ت���ي  �ل�����ش��اد���ش��ة 

�لبحرين �ل�شقيقة.

�ملنتخبات �خلليجية  ويتوىل تدريب 
من  ك��ل  “ ح��ال��ي��ا   24 “خليجي  يف 
ملنتخب  م���ارف���ي���ك  ف����ان  �ل��ه��ول��ن��دي 
�شوز�  هيليو  و�ل��رت��غ��ايل  �لإم����ار�ت، 
و�ل�شلوفيني  �ل���ب���ح���ري���ن،  مل��ن��ت��خ��ب 
و�لفرن�شي  ل���ل���ع���ر�ق،  ك��ات��ان��ي��ت�����س 
و�لكويتي  لل�شعودية،  رينارد  ه��رييف 
و�لتون�شي  ل���ل���ك���وي���ت،  ع���ن���اد  ث���ام���ر 
و�ل�شباين  ل��ل��ي��م��ن،  �ل���ه���ادي  ���ش��ام��ي 
فيليك�س �شان�شيز لقطر، و�لهولندي 
�للقب  حامل  لعمان  كومان  �يرفن 
�أقيمت  �ل��ت��ي  �لأخ�����رية  �ل��ن�����ش��خ��ة  يف 

بالكويت.
قرعة  �أن  ب���ال���ذك���ر  �جل����دي����ر  وم�����ن 
وزع����ت   “  24 “خليجي  ب���ط���ول���ة 
�ملنتخبات �لثمانية على جمموعتن 
�لإم�������ار�ت  م���ن  ك���ال  �لأوىل  ���ش��م��ت 
و�ليمن و�لعر�ق وقطر، بينما �شمت 
بجو�ر  �ل�شعودية  �لثانية  �ملجموعة 
ع��م��ان و�ل��ك��وي��ت و�ل��ب��ح��ري��ن، وتقام 
وحتى  �ل��ي��وم  م��ن  �عتبار�  مبارياتها 

تاريخ �لثامن من دي�شمر �ملقبل.

•• دبي –الفجر:

لل�شابات  �لوطني  منتخبنا  تعادل   
حتت 19 عاماً مع �شقيقه منتخب 
�ملبار�ة  يف  �أه����د�ف  دون  �لبحرين 
�أم�������س �لأول  �ل���ودي���ة �ل��ت��ي ج���رت 
��شتعد�د�ً  عو�نة  ذي��اب  ملعب  على 
�آ�شيا  غ���رب  ب��ط��ول��ة  يف  للم�شاركة 
ي�شت�شيفها  �لتي  لل�شابات،  �لثانية 
�لقدم  ل��ك��رة  �ل��ب��ح��ري��ن��ي  �لحت�����اد 
دي�شمر   29 م��ن  �ل��ف��رة  خ���الل 

�إىل 6  يناير 2020 .
وديته  �لوطني  منتخبنا  ويخو�س 
�لبحرين  م��ن��ت��خ��ب  م���ع  �ل��ث��ان��ي��ة 
ختام  يف  �لأرب���ع���اء  �ل��ي��وم  �ل�شقيق 
�ملبار�ة  وُتلعب  �لد�خلي،  مع�شكره 
�ل�شاعة 19:30 م�شاًء على �مللعب 

ذ�ته.
�جلدير بالذكر �أن �لن�شخة �لثانية 
لبطولة غرب �آ�شيا ت�شهد م�شاركة 
 ، �لإم�������ار�ت  وه����ي   م��ن��ت��خ��ب��ات   7

�لبحرين ، �لأردن ، لبنان ، �لعر�ق 
، فل�شطن و�لكويت ، و�شي�شت�شيف 
بن  علي  �ل�شيخ  ملعب  مبارياتها 
حم��م��د ب���ن ع��ي�����ش��ى �آل خ��ل��ي��ف��ة يف 

نادي �ملحرق �لبحريني .

و���ش��ي��ت��م ت���وزي���ع �مل��ن��ت��خ��ب��ات على 
�لدوري  نظام  وف��ق   ، جمموعتن 
من دور و�حد ، ويتاأهل �أول وثاين 
قبل  �ل��������دور  �إىل  جم���م���وع���ة  ك����ل 
عقب  �ل��ف��ائ��ز�ن  ليلتقي   ، �لنهائي 

ذلك يف �ملبار�ة �لنهائية للبطولة.
�لبطولة  �ملقرر �شحب قرعة  ومن 
�ملُ��ق��ب��ل يف مقر  ن��وف��م��ر   29 ي���وم 
بالعا�شمة  �آ����ش���ي���ا  غ�����رب  �حت������اد 

�لأردنية عّمان.

اأبي�س ال�سابات يتعادل مع �سقيقه البحريني وديًا دون اأهدافرقم مميز ملهدي علي يف كاأ�س اخلليج.. والكويتي عناد مناف�سه الوحيد
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الفجر الريا�ضي

•• ال�شارقة-الفجر:

بطاًل  �ل�شارقة  ن��ادي  تايكو�ندو  ُت��وج 
ل��ب��ط��ول��ة �ل�����ش��ي��خ حم���م���د ب����ن حمد 
�ل�شرقي للتايكو�ندو يف فئة �لرجال، 
�لفريق �لفوز يف نز�لته  بعدما حقق 
وفاز بثالث ميد�ليات ذهبية و�شعته 
�ختتمت  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ول��ة  ����ش���د�رة  يف 
يف  �لريا�شي  ز�ي��د  مبجمع  فعالياتها 
�ل��ف��ج��رية. وو�����ش���ل �ل��ف��ري��ق تقدمي 
عرو�شه �لقوية يف �لبطولت �ملحلية، 
�لبطولة  يف  ع��ن��ده  م��ا  �أف�����ش��ل  ليقدم 
�ل���ت���ي ���ش��ه��دت م�����ش��ارك��ة و�����ش���ع���ة من 
بالدولة،  �ملختلفة  و�مل��ر�ك��ز  �لأن��دي��ة 
�لرتيب  يف  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يف  ليحل 
بها  متفوقاً  نقطة   35 جامعاً  �لعام، 
ع��ل��ى م��ن��اف�����ش��ي��ه ف���ري���ق ���ش��رط��ة دبي 
و�أو�شح   . �لنف�س  ع��ن  �ل��دف��اع  ون���ادي 
رئي�س  �ل��ه��اج��ري،  �شليمان  �ملهند�س 
�أن  ب��ال��ن��ادي،  �ل��ف��ردي��ة  �لأل��ع��اب  �إد�رة 
�ل�شمو  ل�����ش��اح��ب  �ل�����ش��دي��دة  �ل���روؤي���ة 
حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ 
�لقا�شمي، ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
ونظرته  �لفردية  لالألعاب  �ل�شارقة، 
�لثاقبة، ودعمه �لالحمدود لها، كان 
له �لأثر �لكبري يف حتقيق �لإجناز�ت 
وبف�شل روؤيته �لبعيدة جنح �لنادي يف 
�لفردية  �لألعاب  وع��ادت  �لثمار  جني 
و�ل��ن��ادي على  ع��ام  ب�شكل  �لإم����ارة  يف 
و�لتميز  ل��ل��ت��األ��ق  �خل�����ش��و���س  وج����ه 
�ل�����ذي ع���رف���ت ب���ه �لإم�������ارة يف جمال 
�لأل��ع��اب �ل��ف��ردي��ة. وم�����ش��ى: جمل�س 
�لتي  �لروؤية  وفق  ي�شري  �لنادي  �إد�رة 
و�شعها �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة، 
�شامل  �شعادة  برئا�شة  �لإد�رة  وجمل�س 

�ل�شام�شي ونائبه �شعادة حممد جمعة 
�لإمكانات  كل  لها  ي�شخر  هندي،  بن 
م���ع���ت���ر�ً، م�شري�ً  دع���م���اً  ل��ه��ا  وي���ق���دم 
�أ�شابته  �ل��ذي  �لكبري  �لنجاح  �أن  �إىل 
ب��ال��ن��ادي وت�شيدها  �ل��ف��ردي��ة  �لأل��ع��اب 
�ل�شاحة ياأتي تتويجاً للجهود �لكبرية 
ر�ية  لرفع  �جلميع  يبذلها  ظل  �لتي 
بالدور  م�����ش��ي��د�ً  و�لإم���������ارة،  �ل���ن���ادي 
�ل�شارقة  جمل�س  يلعبه  �ل��ذي  �لكبري 
�لريا�شي و�لعمل �ملتو��شل من �حتاد 
مل�شاف  بها  و�مل�شي  لتطويرها  �للعبة 

�لعاملية.
�لألعاب  ف����رق  �أن  �ل���ه���اج���ري  و����ش���دد 
ب�شكل  ت����ط����ورت  ب���ال���ن���ادي  �ل���ف���ردي���ة 
هائلة  ط����ف����رة  وح���ق���ق���ت  و������ش����ح����ت 
و�����ش���ح���ة، لفتاً  �إجن�������از�ت  و���ش��ج��ل��ت 
و�لناجحة  �لقوية  �ل��ب��د�ي��ة  �أن��ه��ا  �إىل 
�لأف�شل  ي��ع��د  و�ل������ذي  �مل���و����ش���م  ه����ذ� 

�مل��ا���ش��ي��ة، مبيناً  �ل�����ش��ن��و�ت  لها خ��الل 
�ل��ت��اي��ك��و�ن��دو و����ش��ل متيزه  �أن ف��ري��ق 
يف  �لتتويج  ملن�شة  �ل�شعود  و��شتطاع 
�أنه من �أف�شل  بطولة قوية، مو�شحاً 
�أعمدة  ميثلون  ولعبوه  �لدولة  فرق 
و�أ�شار  �لإم���ار�ت.  منتخب  يف  �أ�شا�شية 
عبد�هلل حامت، �ملدير �لفني لتايكو�ندو 
نادي �ل�شارقة �أن �لبطولة تعتر من 
�ملحلية،  �لتايكو�ندو  ب��ط��ولت  �أق���وى 
�أد�ء مميز�ً،  �أن �لفريق قدم  �إىل  لفتاً 
عالية،  م�����ش��ت��وي��ات  ق���دم���و�  ولع���ب���وه 
�لتتويج  مل��ن�����ش��ة  ب��ال�����ش��ع��ود  ت��وج��وه��ا 
عن ج��د�رة و��شتحقاق. ونوه عبد�هلل 
تطور  �ل���ف���ري���ق  �أد�ء  �أن  �إىل  ح����امت 
جلياً  ذل��ك  وظ��ه��ر  ملحوظة  ب�����ش��ورة 
وقدمو�  خا�شها  �ل��ت��ي  �ل��ب��ط��ولت  يف 
�لإ���ش��ادة من  ون��ال��و�  ق��وي��ة  م�شتويات 
�لفنين وخر�ء �للعبة مبيناً �أن �لأد�ء 

�لر�قي �لذي ظل يقدمه �لفريق يعود 
جلرعات �لتدريب �ملختلفة و�لتكتيكات 
�جل�����دي�����دة �ل����ت����ي �أدخ����ل����ه����ا �جل���ه���از 
ومتكن  جناحها  �أثبتت  و�ل��ت��ي  �لفني 
م���ن خ��الل��ه��ا �ل���الع���ب���ون م���ن فر�س 
�ملباريات.  ع��ل��ى  �ل��ت��ام��ة  ���ش��ي��ط��رت��ه��م 
نادي  لتايكو�ندو  �لفني  �ملدير  و�شدد 
للفريق  �لأول  �ل��ه��دف  �ن  �ل�����ش��ارق��ة 
ه���و �حل�����ش��ول على  ب��ط��ول��ة  �أي  م���ن 
�ملركز �لأول و�ل�شعود ملن�شة �لتتويج، 
�ل�شتفادة  على  لركيزهم  بالإ�شافة 
من �لحتكاك �لقوي �لذي يح�شلون 
عليه وتنمية �جلو�نب �ملهارية، مبيناً 
و�هتمام  ب��دع��م  ي��ح��ظ��ى  �ل��ف��ري��ق  �أن 
و�إد�رة  �لإد�رة  جمل�س  م��ن  ك��ب��ريي��ن 
�لأل���ع���اب �ل��ف��ردي��ة وه���و �لأم����ر �لذي 
من  عندهم  م��ا  ك��ل  لتقدمي  يدفعهم 

�أجل ت�شريف ورفع ر�ية �لنادي.

•• دبي-الفجر

حقق فريق �حلبتور للبولو ومنتخب 
كل  على  كبري�  ف��وز�  وبنجا�س  مهرة 
م���ن ف��ري��ق غ��ن��ت��وت وج���ري���ن غيت�س 
�ل����ث����اين من  �ل����ي����وم  م���ن���اف�������ش���ات  يف 
تختتم  �ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي  �ل��ي��وم  بطولة 
ي���وم �جل��م��ع��ة �مل��ق��ب��ل مب��الع��ب نادي 
ومنتجع �حلبتور للبولو و�لفرو�شية 

بدبي لند .
كبري  جمهور  �لأم�����س  مبار�تي  �شهد 
ك����ان يف م��ق��دم��ت��ه��م رج����ل �لأع���م���ال 
وفر�س  دري  بن  �لن�شر�وي  و�لقطب 
جلمعية  �ل���ع���ام  �لأم������ن  �ل��ي��ب��ه��وين 
�لعمال  ورج�����ل  ل��ل��ب��ول��و  �لإم��������ار�ت 
ر�����ش���د �حل���ب���ت���ور  وج�����اء ف����وز فريق 
�لقوي  مناف�شه  ح�شاب  على  �حلبتور 
مو�شمه  ب����د�  �ل�����ذي  غ��ن��ت��وت  ف���ري���ق 
ه���ذه �ل�����ش��ن��ة ب���د�ي���ة م��ت��ع��رثة وخ�شر 
يف  �أه����د�ف  �شبعة  م��ق��اب��ل   3 بنتيجة 
�ل  بد�يتها  يف  متكافئة  كانت  مبار�ة 
�ملبار�ة  يف  �حلبتور  فريق  خ�شارة  �أن 
�ل�شيخة  ف���ري���ق  �م�����ام  �لف��ت��ت��اح��ي��ة 
�جلهد  م�شاعفة  �ىل  ب��ه  دف  ع��ال��ي��ة 
�لتقدم  يف  لينجح  �لثاين  �ل�شوط  يف 
�أهد�ف  بثالثة  �ل�شوط  منهيا  بهدف 
�ل�شوط  ويف  لغنتوت  ه��دف��ن  مقابل 
�مللعب  و�شط  �للعب  �جن�شر  �لثالث 
ح��ي��ث ل��ع��ب �ل��ف��ري��ق��ن ب��ح��ذر �شديد 
جر�حه  لت�شميد  ي�شعى  ف��احل��ب��ت��ور 
وغنتوت يحاول �ن يخرج فائز� يف �ول 
مبار�ة له بالبطولة وينجح يف �د�رك 

هدفه �لثالث وتنتهي نتيجة �ل�شوط 
ب��ال��ت��ع��ادل �لي��ج��اب��ي ب��ث��الث��ة �هد�ف 
لكل منهما . ويف �ل�شوط �لر�بع يجد 
يح�شد  ل  م��وق��ف  يف  نف�شه  �حل��ب��ت��ور 
وي�شول  ه��ج��م��ات  ع���دة  في�شن  عليه 
�خ��ط��اء فريق  م��ن  وي��ج��ول م�شتفيد� 
غنتوت �ملتكررة وي�شيف �ربعة �هد�ف 
تباعا فيما �شام غنتوت عن �لتهديف 
�أهد�ف  �شبعة  بنتيجة  �ملبار�ة  لتخرج 

مقابل ثالثة �أهد�ف .
فريق  جن����ح  �ل���ث���ان���ي���ة  �مل�����ب�����ار�ة  ويف 
حتقيق  يف  وب��ن��ج��ا���س  م��ه��رة  منتخب 
على ح�شاب  �لبطولة  له يف  ف��وز  �ول 
 11 وبنتيجة  غيت�س  ج��ري��ن  ف��ري��ق 
لفريق  �أه���د�ف  خم�شة  مقابل  ه��دف��ا 

م����ب����ار�ة ت�شيد  ب��ع��د  ج���ري���ن غ��ي��ت�����س 
�ملبار�ة  وبنجا�س  مهرة  منتخب  فيها 
لعبا وبنتيجة وحتكم يف �يقاع �للعب 
حيث ج��اءت �ل��ب��د�ي��ة قوية وجن��ح يف 
بتقدمه  �لول  �ل�شوط  نتيجة  �إن��ه��اء 
و�حد  ه��دف  مقابل  �أه���د�ف  بخم�شة 
�ل��ث��اين و����ش��ل فريق  �ل�����ش��وط  . ويف 
“مهرة بنجا�س” تقدمه رغم �لهدوء 
�ل�شوط  و�ن��ه��ى  �حلما�س  يف  �لن�شبي 
�أه��د�ف مقابل هدفن  بنتيجة �شبعة 
فريق  كل  �كتفى  �لثالث  �ل�شوط  ويف 
باإحر�ز هدف و�حد فقط �ما �ل�شوط 
�ل���ر�ب���ع و�لخ����ري ب����ادر ف��ري��ق جرين 
غيت�س بت�شجيل هدفة �لر�بع لي�شيق 
�لفارق ولكن هذ� �لهدف �ثار حفيظة 

فريق مهرة بنجا�س وهاجم ب�شر�وة 
لي�شيف ثالثية ر�ئعة وقبل �ن تلفظ 
�ملبار�ة �نفا�شها  ب�شيف فريق جرين 
غ��ي��ت�����س ه���دف���ه �خل���ام�������س و�لخ�����ري 
لتنتهي �ملبار�ة ل�شالح فريق منتخب 
11 هدفا  ب��ن��ت��ي��ج��ة  ب��ن��ج��ا���س  م��ه��رة 
مقابل خم�شة �أه��د�ف .   ومن �ملقرر 
�لأربعاء  �ل��ي��وم  م��ب��ار�ت��ي  حت�����ش��م  �ن 
ف���ري���ق منتخب  ب����ن  و�ل����ت����ي جت���م���ع 
“مهرة وبنجا�س” �مام فريق غنتوت 
من جهة وفريق �ل�شيخة عالية �مام 
فريق جرين غيت�س  من جهة �أخرى 
�أم���ر وه��وي��ة ط��ريف �مل��ب��ار�ة �خلتامية 
ونهائي �لر�شية و�للتن �شي�شدهما 

يوم بعد غد �جلمعة �ملقبل .

بط�لة الي�م ال�طني للب�ل�

فوز كبري للحبتور و»مهرة بنجا�س« على غنتوت و »جرين غيت�س«

•• دبي -الفجر

 بات فريق )�لطيار(  ��شما ب��ارز� يف 
�لر�ثية  �لبحرية  �لريا�شات  عامل 
�لتي تقام فعالياتها على مياه دولة 
�لإم�������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة فبعد 
�ل�����ذي ح��ق��ق��ه ه����ذ� �ل�شم  �ل��ت��م��ي��ز 
�لفريق  وم��ال��ك  ر�ع���ي  دع��م  بف�شل 
ه����ز�ع حم��م��د ب���ن رب��ي��ع �مل���ه���ريي يف 
�شباقات �ل�شفن و�لقو�رب �ل�شر�عية 
�ملحلية مبختلف �أنو�عها وم�شابقات 
�شيد �لأ�شماك عاد هذ� �ل�شم لرين 
يف �لآذ�ن من خالل تاألق �لفريق يف 
بطولت �لتجديف �لر�ثي موؤخر�.

وخطف قارب �لفريق )�لطيار 60( 
ملالكه هز�ع حممد بن ربيع �ملهريي 
�إبر�هيم  �ل�����ش��اب  �ل��ن��وخ��ذة  وب��ق��ي��ادة 
�شلطان �ملرزوقي �لأ�شو�ء يف �شباقات 
�لتجديف  ل����ق����و�رب  دب�����ي  ب���ط���ول���ة 
�ملركز  ب��اح��ت��الل  ق��دم��ا   60 �ملحلية 
�لثاين يف )جمموع �لنقاط( بر�شيد 
�ملركز  على  ح�شوله  بعد  نقاط   3
و�ملركز  �لأوىل  �جل��ول��ة  يف  �ل��ث��اين 

�لأول يف �جلولة �لثانية.
لطاقم  �ل���ب���اه���رة  �ل��ن��ت��ائ��ج  و�أه����ل����ت 
�إىل  �لفريق    )60 )�لطيار  �لقارب 
�مل�شاركة يف �أغلى �لبطولت كاأ�س �آل 
مكتوم يف ن�شخته �لثالثة و�لع�شرين 
على  موؤخر�  �أقيمت  و�لتي   2019
و�إ�شر�ف  بتنظيم  �مل��ائ��ي��ة  دب��ي  ق��ن��اة 
للريا�شات  �ل��������دويل  دب������ي  ن�������ادي 
�لبحرية حيث �أنهى �لفريق �ل�شباق 
�ل�شباق  بطل  �لثاين خلف  �ملركز  يف 
�لقارب )عمان 44( بعدما كان قاب 
�أدنى من �للقب لت�شدره  �أو  قو�شن 

معظم مر�حل �ل�شباق.
للقارب  �ل���الف���ت  �حل�����ش��ور  و���ش��ك��ل 
)�لطيار 60( يف بطولة دبي لقو�رب 
 2020-2019 مو�شم  �لتجديف 
�لرتقاء  �شاأنها  من  جديدة  �إ�شافة 
مب��ف��ه��وم �ل���ري���ا����ش���ات �ل��ب��ح��ري��ة يف 
ظ��ل �ه��ت��م��ام �مل���الك و�ل���دع���م �لذي 
يجدونه من �مل�شئولن و�ل�شخ�شيات 
و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية �لتي تقدر قيمة 
�مل�����وروث �حل�����ش��اري وت�����ش��ع��ى د�ئما 

للمحافظة عليه.
�لقارب )�لطيار  ر�عي ومالك  وقال 
60( هز�ع حممد بن ربيع �ملهريي  

جمموع  �إد�رة   جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
�أن �ملحافظة على �رث �لآباء  �لربيع 
و�لأجد�د من �لندثار و�جب ميليه 
علينا حب �لوطن و�لتز�منا بالعمل 
و�أي�شا  �ل��ق��ي��ادة  روؤي����ة  حتقيق  ع��ل��ى 
و�لذي  و�مل�����وروث  بالقيم  �لتم�شك 
�هلل  -ب���اإذن  له  �ملغفور  عليه  �أو�شانا 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  -�ل�شيخ 
)من  ق����ال  ع��ن��دم��ا  �هلل-  -ي���رح���م���ه 
لي�س له ما�س ، لي�س له حا�شر ول 

م�شتقبل(
دعمهم  �أن  �إىل  �مل����ه����ريي  و�أ������ش�����ار 
�لبحرية  �ل���ري���ا����ش���ات  ك���اف���ة  �إىل 
�أجل  م���ن  ي�شتمر  ���ش��وف  �ل��ر�ث��ي��ة 
�لآباء  ما�س  باإحياء  �لهتمام  زي��ادة 
�ل�����دع�����وة لكل  و�لأج�����������د�د جم������دد� 
�ل�شركات و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية للقيام 
جديدة  ف���ر����س  وت����وف����ري  ب����دوره����ا 
�ملجال  ه��ذ�  يف  �أب���دع  �ل���ذي  ل�شبابنا 
خا�شة يف �ل�شباقات �لر�ثية و�أي�شا 

م�شابقات �شيد �لأ�شماك مبينا �أنهم 
يف فريق �لطيار يحر�شون على دعم 
�ملنا�شبة  �لبيئة  توفر  �لتي  �لأن��دي��ة 
وت�شرف  �ل�شباب  مو�هب  لحت�شان 
تقام  �ل��ت��ي  �لفعاليات  خمتلف  على 

وفق معايري و�أ�ش�س و�أنظمة.
دور  مثمنا  حديثه  �ملهريي  و�ختتم 
وجن�����اح �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ن��ظ��م��ة يف ن���ادي 
�لبحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل����دويل  دب���ي 
ب��ط��ول��ة دبي  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
2019-2020 �لتي �شهدت ثالث 
يف  م�شيد�  جميعها  تابعها  حمطات 
�لوقت نف�شه بعطاء كل �أفر�د طاقم 
�شارك  و�ل���ذي   60 �لطيار  �ل��ق��ارب 
بقيادة  �ل�����ش��ب��اق��ات  ك���ل  يف  ب��ف��ع��ال��ي��ة 
�ملرزوقي  �شلطان  �إبر�هيم  �لنوخذة 
�ملجموع  ب�شد�رة  �لفائزين  ومهنئا 
بطل  �لعام و�أي�شا �لقارب عمان 44 

�أغلى �لبطولت )كاأ�س �آل مكتوم(.
�شلطان  �إب�����ر�ه�����ي�����م  وج������ه  ب���������دوره 

�لطيار  �ل���ق���ارب  ن���وخ���ذة  �مل���رزوق���ي 
مالك  �إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�شكر   60
ور�عي �لقارب هز�ع حممد بن ربيع 
�ملهريي على دعمه �لكبري ومتابعته 
ع��ل��ى �حل�شور  �مل�����ش��ت��م��رة وح��ر���ش��ه 
و�ل�شد  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ل��ك��ل  ���ش��خ�����ش��ي��ا 
�ل��ذي قدم م�شتوي  �لطاقم  �أزر  من 
�إع��د�د طويل  متميز �شبقه برنامج 
��شتعد�د� للتحديات و�حلمد هلل كان 
�ل��ذي ي�شجع  �لأم���ر  و�ف���ر�  �حل�شاد 
�مل�شاركات  يف  قدما  للم�شي  �لفريق 
و�ل�شتعد�د مبكر� للمو�شم �جلديد.

  
60

�ل���ق���ارب �لطيار  ن��ت��ائ��ج  ي��ل��ي  ف��ي��م��ا   
لقو�رب  دبي  بطولة  مو�شم  يف   60

�لتجديف �ملحلية 60 قدما:
 �جلولة �لأوىل: �ملركز �لثاين
�جلولة �لثانية: �ملركز �لأول

كاأ�س �آل مكتوم: �ملركز �لثاين

يف ظه�ره االأول يف بط�لة دبي وكاأ�س اآل مكت�م

القارب )الطيار 60(  يغزو من�سات تتويج التجديف الرتاثي
هزاع املهريي: دعمنا م�شتمر يف كل الريا�شات البحرية املحلية

الفريق ي�ا�شل �شيطرته على البط�الت املحلية 

نادي ال�سارقة يتوج ببطولة ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي للتايكواندو

•• دبي-الفجر:

 تعادل منتخبنا �لوطني �لأول لكرة �لقدم لل�شيد�ت 
، يف  �أه��د�ف  دون  �شلبياً  �ملالديف  مع نظريه منتخب 
�أم�س على ملعب  �أول  �أول  �لتي ج��رت م�شاء   �مل��ب��ار�ة 
ذياب عو�نة ، �شمن مع�شكره �لد�خلي يف مقر �حتاد 
�لكرة بدبي خالل �لفرة من 20 �إىل 27  نوفمر 

�جلاري.
�مل��ب��ار�ة  �شمن م�شاعي �حت��اد �لإم����ار�ت لكرة  وت��اأت��ي 
ترتيب  لتح�شن  لل�شيد�ت  �لقدم  ك��رة  وجلنة  �لقدم 
 ، �ل��ق��دم  ل��ك��رة  �ل���دويل  منتخبنا يف ت�شنيف �لحت���اد 
 1207 بر�شيد  عاملياً   99 �ملركز  حيُث يحتل حالياً 
نقطة و 20 �آ�شيوياً و 5 عربياً طبقاً لت�شنيف �لفيفا 

�ل�شادر يف �شهر �شبتمر �ملا�شي.

اأبي�س ال�سيدات يتعادل 
�سلبيًا مع �سيدات املالديف

بن  �لأربعاء على ملعب عبد�هلل  �ليوم  �لكويتي  �ل�شعودي  �ل�شر�ع  يتجدد 
خليفة بنادي �لدحيل، �شمن مناف�شات �جلولة �لأوىل للمجموعة �لثانية 
من كاأ�س �خلليج يف كرة �لقدم “خليجي 24”، �لتي ت�شت�شيفها �لدوحة 

حتى �لثامن من كانون �لأول-دي�شمر �ملقبل.
�أجو�ء  يف  مبكر�ً  و�ل��دخ��ول  �لكاملة  �لعالمة  حل�شد  �ملنتخبان  وي�شعى 
عن  ف�شال  �لعنا�شر،  ب��اأب��رز  م�شاركتهما  ظ��ل  يف  �ل��ل��ق��ب،  على  �ملناف�شة 
�مل�شتويات �جليدة و�لنتائج �لإيجابية �لتي حققاها يف �لت�شفيات �ملزدوجة 

�ملوؤهلة �إىل نهائيات كاأ�س �لعامل 2022 وكاأ�س �آ�شيا 2023.
�أمثال  “�لأخ�شر” بع�س جنومه  �أف��ق��دت  �لتي  �لإ���ش��اب��ات  ورغ��م ظ��روف 
�حلار�س حممد �لعوي�س وعبد�هلل مادو وعبد�هلل �خليري وعبد�لرحمن 
�ل���الع���ب���ن يف خمتلف  �أن�����ه مي��ل��ك جم��م��وع��ة مم���ي���زة م���ن  �إل  �ل��ع��ب��ي��د، 

�خلطوط.
ومن �ملتوقع �أن ي�شارك بع�س لعبي �لهالل يف مبار�ة �لأربعاء �إذ� 

و�أنهم  �مل��درب �لفرن�شي هريفيه رون��ار ذلك، خ�شو�شاً  �رت��اأى 
�لذي  باحلفل  لن�شغالهم  �لثالثاء  �إل  بالبعثة  يلتحقو�  لن 
بالتتويج  �حتفاء  للفريق،  �ل�شعودية  �لريا�شة  هيئة  �أقامته 
ريد  �ور�و�  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  �لأح����د  �آ���ش��ي��ا  �أب��ط��ال  دوري  بلقب 

د�ميوندز �لياباين.
يف  �لأول  �ل�شف  مب�شاركة  مت�شكه  �شبب  �أن  رون���ار  وك�شف 

منتخبات  �أم���ام  �للعب  يف  رغبته  �إىل  ي��ع��ود  �لبطولة 
على  �ملناف�شة  عينه  �ل��وق��ت  ويف  با�شتمر�ر  ق��وي��ة 

�للقب، مو�شحا “ل �أحب �أن �أتو�جد يف بطولة 
للح�شور و�مل�شاهدة، هذ� �ل�شيء لي�س من 

�شفاتي، ول يهم م�شمى �لبطولة �لتي 
ت�����ش��ارك ب��ه��ا وي��ج��ب �أن ن��ق��دم ك��ل ما 

منلك للح�شول عليها«.
م���وؤمت���ر �شحايف  رون�����ار يف  وق����ال 

جيد  فريق  “�لكويت  �لثالثاء 
م�شتعدين،  ن��ك��ون  �أن  وع��ل��ي��ن��ا 
ورغم �لغيابات علينا �أن نت�شرف 

وبعد  �لأوىل،  �مل���ب���ار�ة  يف  ل��ن��ف��وز 
ذلك �شرنى ما ينتظرنا«.

و�أ�شرف رونار على �لأخ�شر �لذي تعاقد 
مباريات،   6 يف  �ملا�شي،  �آب-�أغ�شط�س  يف  معه 

م��ن��ه��ا 4 ر���ش��م��ي��ة و�ث��ن��ت��ان ودي�����ة، ف���از خ��الل��ه��ا يف 
مبار�تن وتعادل يف �أربع ومل يخ�شر �أي مبار�ة.

�ملنتخب  فيها  ي�شارك  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  هذه  و�شتكون 
�ل�����ش��ع��ودي يف ب��ط��ول��ة م��ق��ام��ة يف ق��ط��ر ب��ع��د �لأزم�����ة 

حزير�ن-يونيو  مطلع  م��ن��ذ  ق��ط��ر  م��ع  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
.2017

يف  �لتتويج  من�شات  ع��ن  �ل�����ش��ع��ودي  �ملنتخب  يغب  ومل 
م�شاركة، حقق خاللها كاأ�س �لبطولة ثالث مر�ت،   16
و2003  بالريا�س  بالإمار�ت و2002   1994 �أع��و�م 
بالكويت، وحل و�شيفاً �شت مر�ت ويف �ملركز �لثالث �شبع 
يقوده  �ل��ذي  �لكويتي  �ملنتخب  ف��اإن  �ملقابل،  ويف  م��ر�ت. 
حالته  �أف�شل  يف  يعتر   ، عناد  ثامر  �لوطني  �مل���درب 
�ل��ف��ن��ي��ة و�مل��ع��ن��وي��ة وي�����ش��م يف ���ش��ف��وف��ه جم��م��وع��ة من 

�لالعبن �ملميزين جلهم من �لكويت و�لقاد�شية.
ت��ام��ة وجئنا هنا من  �ل��ك��وي��ت و���ش��ل جل��اه��زي��ة  “منتخب  �أن  ع��ن��اد  و�أف����اد 
يف هذه  �شعباً  رقماً  نكون  �أن  وهدفنا  لنا،  �ملتاحة  �لفر�شة  ��شتغالل  �أجل 

�لبطولة«.
وتعزيز  �ملفاجاأة  �إىل حتقيق  �ملف�شلة  بطولته  �لكويت يف  منتخب  وي�شعى 
�لبطولت  غ��اب عن  لكنه  م��ر�ت(،   10( باللقب  �لفوز  يف  �لقيا�شي  رقمه 
�لدولية لقر�بة �أربعة �أعو�م وحتديد�ً منذ ت�شرين �لأول-�أكتوبر 2015 
رو�شيا  يف   2018 ملونديال  �ملزدوجة  �لت�شفيات  من  ��شتبعاده  مت  عندما 
وكاأ�س �آ�شيا 2019 يف �لمار�ت على خلفية قر�ر �لحتاد �لدويل )فيفا( 

باإيقاف �مل�شاركات �خلارجية للمنتخب و�لأندية �ملحلية.
ويتفوق �لأخ�شر بفارق �شئيل على �لأزرق �لكويتي تاريخيا، حيث �لتقيا 
 14 �لأخ�شر يف  ف��از  �لبطولت،  م��رة يف جميع   39 �لرب��ع��اء  قبل مبار�ة 
�لهجوم  و�شجل  م��ب��ار�ة.   12 �ل��ت��ع��ادل  وخ��ي��م   13 يف  و�لأزرق  م��ب��ار�ة 

�ل�شعودي 43 هدفاً بينما �شجل �لهجوم �لكويتي 41 هدفا.
ويف �ملجموعة عينها، تلتقي عمان حاملة �للقب مع �لبحرين.

مو�طنه  خطى  على  ي�شري  �أن  كومان  �إرف��ن  �لهولندي  وياأمل 
يف  �لثالث  �لتتويج  �إىل  �لعماين  �ملنتخب  وقيادة  فريبيك  بيم 
تاريخه. و��شتلم كومان )58 عاما( تدريب عمان يف �شباط-
خلفا   2019 ف����ر�ب����ر 
�لذي  ف��ريب��ي��ك  مل��و�ط��ن��ه 
“�لأحمر”  جنح يف قيادة 
 ”23 “خليجي  ل��ق��ب  �ىل 
�ل����ك����وي����ت  يف   2017 ع��������ام 
بالفوز على �لم��ار�ت بركالت 
�لنهائي  يف   4-5 �ل��رج��ي��ح 
برغم دخولها �لن�شخة �ملا�شية 

غري مر�شحة.
تكمن  �ملنتخب  “قوة  كومان  ق��ال 
يف �ملجموعة �ملختارة ونحن مركزون 
ع��ل��ى م��ب��ار�ة �ل��ب��ح��ري��ن، و�أم����ر ر�ئ���ع �أن 
لقبنا.  عن  للدفاع  �لبطولة  هذه  يف  نكون 

لدينا منتخب جديد م�شتعد للمناف�شة«.
�أما �لبحرين �لتي ��شت�شافت �لن�شخة �لأوىل 
�مل�����ش��اب��ق��ة حلما  ل��ق��ب  ي���ز�ل  1970، ف��ال  ع���ام 

وطموحا ير�ود جماهريها.
�لرتغايل  �مل���درب  �لبحريني  �ملنتخب  و�شيقود 
ف��رة وجيزة  ��شتطاع خ��الل  �ل��ذي  ���ش��وز�  هيليو 
قيادة  ب��ع��د  �لبحرينية  ل��ل��ك��رة  �ل��ه��ي��ب��ة  يعيد  �أن 
�لبالد لتحقيق �للقب �لأول على م�شتوى غرب 
�لتي  �لفنية �جليدة  �مل�شتويات  �إىل جانب  �آ�شيا، 
حيث  �مل��زدوج��ة،  �لت�شفيات  يف  �ملنتخب  يقدمها 
يحتل �ملركز �لثاين يف �ملجموعة �لثالثة بر�شيد 
9 نقاط بفارق نقطتن خلف �ملنتخب �لعر�قي 
�مل��ت�����ش��در، وب��ف��ارق ث���الث ن��ق��اط �أم����ام �ملنتخب 
�لعماين ميتلك  “�لفريق  �شوز�  �لي��ر�ين. قال 
لعبن ذ�ت خرة ومهارة و�شتكون �ملبار�ة دون 

�شك �شعبة �أمام حامل �للقب«.
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اأجلت زواجها 18 عاما من اأجل هذا احللم
حتدت �مر�أة �أمريكية تبلغ من �لعمر 36 عاما، �لكثري من �ل�شعاب 
من �أجل حتقيق حلم لطاملا ر�ودها، وجنحت �أخري� يف �لو�شول �إىل 
زوجها  مع  بروك�س  �شارمن  �لتقت  فقد  متاأخر�.  ك��ان  و�إن  هدفها، 
17 عاما، ويقول  2001، عندما كان عمرها  �شكويرز يف عام  د�ري��ن 

�شكويرز �إن ج�شم زوجته كان مثاليا حينما �لتقيا �أول مرة.
وبعد عام، �أجنبت بروك�س طفلها �لأول، ومنذ ذلك �لوقت �أخذ وزنها 
�لعمر،  �رت��د�ء بدلة  �ل��ذي حرمها من  �لأم��ر  يزيد ب�شكل م�شطرد، 
وبالتايل تاأجيل زو�جها 18 عاما. وخالل هذه �لأعو�م �لثمانية ع�شر 
كافحت بروك�س كثري� من �أجل �إنقا�س وزنها �لذي كان يفوق 100 
كيلوغر�م، �إىل �أن متكنت موؤخر� من �لو�شول �إىل �لوزن �ملثايل �لذي 
�أنها دخلت يف  ميكنها من �رت��د�ء �لف�شتان �لأبي�س. و�أك��دت بروك�س 
حالة �كتئاب و�شط �لأزمة �ملالية �لتي �شربت �لعامل عام 2010، حيث 
�شاهم  �لنوم، مما  فقد زوجها عمله، فكانت تق�شي معظم وقتها يف 
بزيادة وزنها. وتقول: "�شعرت بال�شيق و�ل�شلبية جتاه �أطفايل.. مل 
�لوقت  �أن��ام ط��و�ل  كنت  �ملنزل.  �أو  �لأط��ف��ال  �لتعامل مع  �أمتكن من 
"كنت  و�أ���ش��اف��ت:  �شنر�ل".  "�أوديتي  موقع  ذك��ر  م��ا  وف��ق  تقريبا"، 
�آكل ما ي�شل �إىل 20 قطعة من �ل�شوكولتة يوميا، و�أتناول وجبات 
�شخمة. وكان متعتي تناول �لزبادي بالفو�كه بعد وجبة �لع�شاء يف كل 
ليلة". وتتابع: "مل يكن لدي �أي ثقة بالنف�س وتوقفت عن �خلروج �أو 
و�شع �ملكياج. كنت ل �أ�شتطيع �أن �ألعب مع �أطفايل، ومل �أكن �أ�شتطع 

�لوقوف �أكرث من 10 دقائق ب�شبب �ل�شغط على كاحلي".

منحوتة جليدية تقتل طفال 
�مل���ي���الد يف مدينة  ����ش���وق ع��ي��د  ل��ق��ي ط��ف��ل ���ش��غ��ري م�����ش��رع��ه، يف 
وقالت  �شقوط منحوتة جليدية وحتطمها.  �إثر  على  لوك�شمبورغ، 
�شرطة لوك�شمبورغ يف بيان �إن منحوتة جليدية �شقطت وحتطمت، 
�لطفل.  �أ�شابت  �جلليدية  �ملنحوتة  تلك  من  كتلة  �أن  �إىل  م�شرية 
�أن �حلادث وقع عند  �إىل  �إعالم حملية  و�أ�شار �شهود عيان وو�شائل 
�لإ�شعاف  فرق  و�أن  �ملحلي،  �لتوقيت  بح�شب  ليال،  �لثامنة  �ل�شاعة 
�إىل  و��شطرت  �لطفل،  �إن��ق��اذ  حم��اول��ة  �حل���ادث  مكان  �إىل  �شارعت 
�إ�شابة  �إن  �ل�شرطة  وق��ال��ت  �إ���ش��ع��اف.  ب�شيارة  �مل�شت�شفى  �إىل  نقله 
لوكالة  وفقا  �لإ���ش��ع��اف،  �شيارة  يف  ت��ويف  و�أن���ه  بليغة،  كانت  �لطفل 
فر�ن�س بر�س. وفتحت �ل�شرطة حتقيقا يف �حلادث، كما وجهت ند�ء 
ل�شهود �لعيان �ملحتملن لتو�شيح مالب�شات �حلادث، �لذي وقع يف 
�شوق عيد �مليالد مبدينة لوك�شمبورغ، بعد �أيام قليلة على �فتتاحه. 
�جلدير بالذكر �أن مدينة لوك�شمبورغ تنظم �شنويا �شوق عيد �مليالد 

�لذي ي�شتمر حتى �لر�بع و�لع�شرين من دي�شمر من كل عام.

مهاجرون يغنون ويرق�سون يف �سفينة اإنقاذ 
ميناء  �إىل  �إن��ق��اذ  �شفينة  نقلتهم  عندما  وغ��ن��و�  مهاجرون  رق�س 
�أيام من �نت�شالهم من  �أم�س �لثالثاء بعد  تار�نتو �لإيطايل فجر 

زورق تتقاذفه �لأمو�ج يف �لبحر �ملتو�شط.
وحزم �ملهاجرون، وعددهم 62 معظمهم من غرب وو�شط �أفريقيا، 
خالف  بانتهاء  حمتفلن  �ل�شاطئ  �إىل  و�شولهم  قبل  �أمتعتهم 
�شيا�شي تعلق به م�شريهم. وكانت �إيطاليا رف�شت يف بادئ �لأمر 

قبولهم، ومل يلن موقفها �إل يف مطلع �لأ�شبوع.
وقالت متحدثة با�شم جمعية �أوبن �آرمز �خلريية �لإ�شبانية �لتي 
�ملتو�شط  �لبحر  �ملا�شي من مياه  �لأربعاء  �ملهاجرين يوم  �نت�شلت 
�أن  "ناأمل  �لليبي  �ل�شاحل  قبالة  كيلومر�   80 ح��و�يل  بعد  على 
و�أن  عا�شوها  �ل��ت��ي  �لرهيبة  �مل��ع��ان��اة  ه��ذه  جت���اوز  بو�شعهم  ي��ك��ون 

تتعامل �أوروبا معهم باإن�شانية".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأنزمي نباتي يوؤخر ال�سيخوخة 
�لب�شر يف در��شة جديدة قادها علماء من  �ملفقودة" للخلود �خللوي لدى  "�حللقة  �لنباتية  �ململكة  �لعلم يف  حدد 
جامعة ولية �أريزونا وجامعة تك�شا�س �إيه �آند �إم.  وقال �لدكتور جوليان ت�شن، �لأ�شتاذ �مل�شارك يف �لكيمياء �حليوية 

بجامعة ولية �أريزونا "هذه هي �ملرة �لأوىل �لتي نحدد فيها �لهيكل �لتف�شيلي ملكون �لتيلومري�ز من �لنباتات". 
�أطر�ف  على  �ملوجودة  �ملركبة  �لهياكل  للتيلومري�ت، وهي  �لنووي  يخلق �حلم�س  �لذي  �لإن��زمي  هو  �لتيلومري�ز 

�لكرومو�شومات لدى �لب�شر، وحتمي �لتيلومري�ت خاليانا من �ل�شيخوخة خالل �لتكاثر.
و�أ�شاف ت�شن "لذلك، فيما يتعلق بالبحوث �لأ�شا�شية، يعد هذ� �إجناز�ً كبري�ً حقاً، لأننا منلك �لآن �أخري�ً طريقة 

لدر��شة �لتيلومري�ز�ت يف �لنباتات، وفهم مدى �ختالفها �أو م�شابهتها ملا لدى �حليو�نات و�لب�شر".
�أن يعي�س �لإن�شان يوماً ما حياة مديدة، كما هو �حلال  �إىل  ي��وؤدي  �أن  �أن هذ� �لكت�شاف ميكن  ويعتقد �لباحثون، 

بالن�شبة ل�شجرة مثو�شيال، وهي نوع من �أ�شجار �ل�شنوبر �خل�شن، ميكن �أن تعي�س لنحو 5 �آلف عام.
عملية  يبطئ  مما  �لتيلومري�ت،  عمر  نطيل  �أن  �ملمكن  فمن  �لتيلومري�ز،  �إن��زمي  �شر  ت�شخري  �لعلم  ��شتطاع  و�إذ� 

�ل�شيخوخة لدى �لإن�شان.
لكن هذه �لأبحاث ل تز�ل يف مهدها، ويتوقع �لباحثون �أن حتتاج �إىل وقت طويل، قبل �أن يتم تطبيق نتائجها على 

�لب�شر، بح�شب �شحيفة �شي بي �إ�س �شكرمنتو �لأمريكية.
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ن�سيحة »ثمينة« لتفادي اخرتاق وات�ساب 
�لر��شل  تطبيق  م�شتخدمي  �إىل  حتذير�  م��وؤخ��ر�،  في�شبوك،  موقع  وج��ه 
بك�شف  يهدد  �أمني  �خ��ر�ق  من  �أنف�شهم  يحمو�  حتى  "و�ت�شاب"،  �لفوري 
�لبيانات �ملوجودة على هو�تفهم. وبح�شب ما ذكر موقع "م�شابل" �لتقني، 
�ل��ه��ات��ف م��ن خ��الل �لإر�شال  ب��اخ��ر�ق  ي��ق��وم��ون  ف���اإن قر��شنة �لإن��رن��ت 

مبقاطع فيديو خبيثة على �شكل ملفات، �شمن حمادثة و�ت�شاب.
�إر�شاله من قبل رقم  �أي ملف ع��ادي، ويتم  �مللف �خلبيث مثل  ويبدو هذ� 
�مل�شتقبل  �ل�شخ�س  يقوم  �لخ��ر�ق حن  �مل�شتخدم، ويح�شل  �إىل  جمهول 
بفتح �مللف. ويتمكن �لقر��شنة بعد فتح �مل�شتخدم للملف من �حل�شول على 

�لهاتف. حمتوى  �إىل  ب�شهولة  ي�شلون  ثم  "كود" �شروري، 
حيث  ب�"بيغا�شو�س"،  يعرف  جت�ش�س  برنامج  على  �لخ��ر�ق  هذ�  ويعتمد 
م�شتخدم   1400 �إىل  بر�شائل  بعث  و�ت�����ش��اب  تطبيق  �أن  ت��ق��اري��ر   ك�شفت 
�ملخاطر،  هذه  ولتفادي  �لخ��ر�ق.  لهذ�  بالتعر�س  ليخرهم  �لآن،  حتى 
�مل�شتخدم  ب�شيط ج��د�، ول يتطلب من  �إن �حلل  �لتقنيون  يقول �خل��ر�ء 
�أما   ،2.19.274 �أي  �لأخ��ري  �لتحديث  �إىل  و�ت�شاب  تطبيق  ترقية  �شوى 
و�إذ� كنت   .2.19.100 �إىل  �أن ينتقلو�  "�أبل" فبو�شعهم  �أجهزة  م�شتخدمو 
من م�شتخدمي �أجهزة "�أبل" و�أردت �أن تعرف ما �إذ� كنت ت�شتخدم �لن�شخة 
�لأحدث من �لتطبيق، فيتوجب عليك �أن تق�شد ق�شم �لإعد�د�ت، وعندئذ، 

و�ت�شاب. من  ن�شختك  �إ�شد�ر  و�شرى  �دخل �إىل ز�وية "م�شاعدة"، 

اأبو الإنرتنت يك�سف عن خطة عاملية حلماية ال�سبكة
�لإنرنت"،  "�أبو  ب��اأن��ه  ي��ع��رف  �ل���ذي  ب��رين��رز يل،  تيم  �ل��ري��ط��اين  �أط��ل��ق 
�ملزيفة  و�لأخبار  �ل�شيا�شي  �لتالعب  �ل�شبكة من  لإنقاذ  عاملية  خطة عمل 
باإغر�ق  تهدد  �لتي  �خلبيثة  �لأم��ور  من  وغريها  �خل�شو�شية  و�نتهاكات 

�لعامل يف "دي�شتوبيا"، ويق�شد بذلك "�لعامل �لرقمي �ملرير".
�لريطانية:  �لغارديان  ل�شحيفة  تيم برينرز يل  �لإنرنت  وقال خمرع 
�لنا�س من حدوث �أ�شياء �شيئة على �لإنرنت �أ�شبح �أكر  �أن خوف  "�أعتقد 
و�أكر وعلى نحو مرر.. �إذ� تركنا �ل�شبكة كما هي، فهناك عدد كبري جد� 
من �لأ�شياء �لتي �شوف ت�شوء. وميكن �أن ينتهي بنا �ملطاف �إىل �لدي�شتوبيا 
�إذ� مل نغري �لأمور. ل نحتاج �إىل خطة مدتها 10 �شنو�ت لل�شبكة، بل نحتاج 

�إىل حتويلها �لآن".
غري  �أو  �ملخيف  �أو  �لفا�شد  �خل��ي��ايل،  �ملجتمع  باأنها  �لدي�شتوبيا  وت��ع��رف 
ت�شوده  �ل��ذي  �لفا�شل  غري  �ملجتمع  تعني  وق��د  م��ا،  بطريقة  فيه  �ملرغوب 
�لفو�شى. ولهذ� �ل�شبب و�شع "�أبو �لإنرنت" �أ�شا�س عقد، قامت باإعد�ده 
منذ �أكرث من عام نحو 80 منظمة، ويقوم على 9 مبادئ رئي�شية حلماية 
�ل�شبكة �لعاملية، 3 مبادئ للحكومات ومثلها لل�شركات و3 �أخرى لالأفر�د.

»نايفز اأوت«.. فيلم 
بولي�سي معا�سر

�أوت(  )ن��اي��ف��ز  فيلم  ����ش��ت��وح��ى  رمب���ا 
كري�شتي،  �أج��اث��ا  �أع��م��ال  م��ن  فكرته 
�لبولي�شية �لريطانية  �لكاتبة  لكن 
ذ�ئعة �ل�شيت مل يكن ليخطر ببالها 
مثل هذه �ملعاجلة لق�شة من ق�ش�س 
�جلرمية و�لغمو�س. فالفيلم �لذي 
�لأمريكية  �ل��ع��ر���س  دور  يف  ُي��ط��رح 
و�ل��ري��ط��ان��ي��ة غ���د� �لأرب���ع���اء يرك 
�لأفالم  �لنوع من  ب�شمته على هذ� 
�لفيلم  وفكاهية.  معا�شرة  بلم�شات 
من �إخر�ج ر�يان جون�شون �لذي قدم 
فيلم )�شتار وورز: ذ� ل�شت جيد�ي( 
يف  �لنجوم  م��ن  كوكبة  بطولة  وم��ن 
يلعب  �لذي  كريج  د�نيال  مقدمتهم 
�ل���ولي���ات  دور حم��ق��ق م���ن ج���ن���وب 
�ملتحدة ي�شعى لك�شف �حلقيقة ور�ء 
م��ق��ت��ل م�����ش��ن ث���ري غ��ري��ب �لأط����و�ر 
يوؤدي دوره �ملمثل �ل�شهري كري�شتوفر 
�لأح��د�ث يتطرق  �شياق  بالمر. ويف 
على  �أخ������رى  ج���و�ن���ب  �إىل  �ل��ف��ي��ل��م 
�ليوم  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �ل�شاحة 
منها �لهجرة ومتييز �لبي�س. وقال 
جون�شون "جعلنا �أحد�ث هذ� �لفيلم 
تدور يف �أمريكا �ليوم، و�لفكرة كلها 
�أن��ه ل��ن يكون ب��ال عن�شر زمني  ه��ي 
قدمية،  غام�شة  ق�شة  ي��ك��ون  ول���ن 
�ليوم".  ق�����ش��اي��ا  يف  ���ش��ن��خ��و���س  ب���ل 
و�أ�����ش����اف �أن�����ه ع��ل��ى �ل���رغ���م م���ن �أن 
�لفيلم يطرح ق�شايا جادة فاإن ذلك 
يحدث "بطريقة جتعلك ت�شحك". 
وحت���دث���ت �مل��م��ث��ل��ة �ل��ك��وب��ي��ة �آن����ا دي 
�لفيلم يف  م�شاركتها يف  �أرم��ا���س عن 
�أتخيل قط  "مل  قائلة  دور حم��وري 
�أن يكون ملمثلة لتينية هذ� �لوجود 
�إنها  �ل�����ش��ي��ن��اري��و..  ه���ذ�  �ل��ك��ب��ري يف 
وقلب  للق�شة  �لأخالقية  �لبو�شلة 

�لق�شة".

تاج حيدر لن تعود اإىل الأ�سواء جمددًا
�لأ����ش���و�ء  �إىل  ع��ودت��ه��ا  ن�����ش��رن��ا  �أن  ب��ع��د 
جمدد�ً بو�شولها �إىل �تفاق مع �ل�شركة 
�ملنتجة لأد�ء دور �لبطولة يف م�شل�شل " 

بروكار " مع �ملخرج  حممد زهري رجب ، 
�ل�شورية   �ملمثلة  "�لفن" �أن  علم موقع 

�مل�شاركة يف هذ�  �ع��ت��ذرت عن  ت��اج حيدر  
تتعلق  خا�شة  لأ�شباب  �ل�شامي،  �لعمل 
و�لعائلية،  �لجتماعية  وبظروفها  بها 
لت�شتمر بالغياب جمدد�ً بعد غياب ثالث 
�شنو�ت، ب�شبب �ن�شغالها بالزو�ج و�إجناب 
طفلتها �لأوىل "�آيال"، و�لتي ��شتقبلتها 

قبل حو�يل �لأربعة �أ�شهر.
وي��ع��ود �آخ���ر عمل ظ��ه��رت ب��ه ح��ي��در �إىل 
2017، وحت��دي��د�ً يف �جل��زء �لر�بع  ع��ام 
ع�شاف،  ر�شيد  م��ع  �لبنات"  "طوق  م��ن 
ليلى جر، هيا مرع�شلي، نز�ر �أبو حجر، 
روعة �ل�شعدي، �إمار�ت رزق، حممد خري 

�جلر�ح، و�شو�شن ميخائيل.

ل�سو�س ي�سرقون متحف مبليار يورو      
متحف  ن��ه��ب��و�  ل�شو�شا  �إن  �لأمل���ان���ي���ة،  �ل�����ش��ل��ط��ات  ق��ال��ت 
�لعامل،  �ملتاحف يف  �أقدم  �أحد  "دري�شدن جرين فاولت"، 

و�لذي ي�شم كنوز� وجموهر�ت "ل تقدر بثمن".
وذكرت و�شائل �لإعالم �لأملانية، �أن �لأ�شر�ر �لناجمة عن 
عملية �لنهب قد ت�شل �إىل مئات �ملالين من �لدولر�ت. 
�مل�شروقات  قيمة  �أن  بيلد" �لأملانية،  "ذ�  وكتبت �شحيفة 

تقارب مليار يورو، وفق ما نقلت "�لأ�شو�شيتد بر�س".
مكان  �إىل  هرعو�  �ملحققن  �أن  دري�شدن،  �شرطة  و�أوردت 
�حلادث، ويعتزمون تقدمي مزيد من �ملعلومات على مد�ر 
�لل�شو�س متكنو�  �أن  �لأملانية،  �ل�شحيفة  و�أوردت  �ليوم. 
من �ل�شرقة بعدما عطلو� مولد� كهربائيا يف �ملن�شاأة، ثم 
قفزو� عر �لنو�فذ. ويعد �ملتحف من �أعرق �ملوؤ�ش�شات يف 

�أوروبا، ويعود تاريخ �فتتاحه �إىل �لعام 1973.

العثور على جنمة بوب ميتة
نقلت وك��ال��ة ي��ون��ه��اب �ل��ك��وري��ة �جل��ن��وب��ي��ة ل��الأن��ب��اء عن 
�ل�شرطة قولها، �إن مغنية �شابقة يف فريق ن�شائي ملو�شيقى 

�لبوب �لكوري، عرث عليها ميتة.
و�أ�شافت �لوكالة �إن جثة كو هار� )28 عاما( �كت�شفت يف 
منزلها جنوبي �شول. وكانت كو و�ملعروفة با�شم هار� يف 
على  �لتنمر  ب�شدة  �نتقدت  قد  �آ�شيا،  من  �أخ��رى  مناطق 

�لإنرنت، وفق ما ذكرت "رويرز".
�لوعي يف  فاقدة  عليها  �لعثور  �شهر من  بعد  يونيو،  ويف 
�ل�شعب  م��ن  �إن  ك��و  ق��ال��ت  للم�شت�شفى،  ونقلها  منزلها 
على  �إيجابية  تعليقات  وطلبت  �لك��ت��ئ��اب،  على  �لتغلب 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي.   وبد�أت كو �لعمل يف فريق 
فتيات يف عام 2008، وكان من  خم�س  من  "كار�" �ملكون 
مو�شيقى  �شهرة  يف  �شاعدت  �لتي  �لن�شائية  �لفرق  �أو�ئ��ل 
�أ�شبح لها �لكثري من �ملعجبن يف  �لكورية و�لتي  �لبوب 
مع  عقدها  �نتهاء  وبعد  �أخ���رى.  ودول  و�ل�شن  �ليابان 
وكالة كورية جنوبية لإد�رة �أعمالها بد�أت �لغناء منفردة 

يف �ليابان و�أقامت حفال هناك هذ� �ل�شهر.
جدير بالذكر �أن جنمة بوب �أخرى هي �شويل وهي من 
من  مقربة  و�شديقة  �أع�شاء فريق "�إف �أك�س" �لن�شائي 
كو، وكانت حتدثت �أي�شا عن �لتنمر على �لإنرنت، عرث 

عليها ميتة يف منزلها يف �أكتوبر.

ابتكار يحمي الكالب الع�سكرية 
للر�أ�س  غطاء  ت�شميم  موؤخر�،  �لأمريكي،  �جلي�س  �أعلن 
مبقدوره �أن يحمي �لكالب �لتي تعمل يف �ملجال �لع�شكري 
من فقد�ن �ل�شمع، من جر�ء �لتعر�س لل�شجيج و�أ�شو�ت 

�لنفجار�ت، ب�شكل م�شتمر.
وبح�شب ما نقلت �شحيفة "ديلي ميل" �لريطانية، فاإن 
�خت�شار�  �شمي  �ل��ذي  �لكالب  لدى  �ل�شمع  حماية  نظام 
جمال  يف  يعمل  حينما  �حل��ي��و�ن  يحمي   ،"CAPS"�ب

قريب من �لعربات و�ملعد�ت �لع�شكرية.
�لتمدد، حتى يكون منا�شبا  �لغطاء بقدرته على  ويتميز 
جلميع �لكالب، رغم �ختالف حجم روؤو�شها، وي�شتطيع 
هذ� "�حلل" �لذكي �أن يقوم بتمييز �لأ�شو�ت، حتى يعزل 

�مل�شتويات �ملرتفعة. م�شاركتان تلتقطان �ش�رة »�شيلفي« يف حمام من كرات احلل�ى ال�ش�بر كاندي يف متحف Vol. 2 بك�ل�نيا، غرب اأملانيا. ا ف ب

)الوثائقي احكيلي( يقدم ق�س�س ن�ساء 
اإحدى اأ�سهر العائالت ال�سينمائية مب�سر 

و�ملخرجة  �مل��ن��ت��ج��ة  ح���اول���ت  رمب����ا 
�مل�������ش���ري���ة م����اري����ان خ������وري �إع������ادة 
على  �أك��رث  و�لتعرف  ذ�تها  �كت�شاف 
�أمها  م����ع  ع��الق��ت��ه��ا  يف  ف���ات���ه���ا  م����ا 
وج��دت��ه��ا ع��ل��ى م����دى ع��ق��ود لكنها 
وثائقيا  فيلما  ق��دم��ت  �ل��ن��ه��اي��ة  يف 
�إحدى  ن�شاء  ع��ن  بامل�شاعر  مفعما 
�أه������م �ل���ع���ائ���الت �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة يف 
دقيقة،   98 م����دى  وع���ل���ى  م�����ش��ر. 
�أجيال متعاقبة يف  �أف��ر�د من  ي�شرد 
�لعائلة ذكرياتهم مع �جلدة ماريكا 
و�لأم �يري�س وير�شمون مالحمهما 
�لأقوى  �ل���دور  ي��اأت��ي  ث��م  بالكلمات 
ل��الأر���ش��ي��ف �ل��ع��ائ��ل��ي �مل�����ش��ور �لذي 
ورث��ت��ه �لب��ن��ة م���اري���ان م��ن جدتها 
�لفيلم.  ب��ه  لترثي  عليه  وحافظت 
يحمل �لفيلم قدر� كبري� من �ل�شدق 
�ملخرجة  م��ع��ه  ت���ق���ول  و�مل�������ش���ارح���ة 
�إن�����ه ���ش��اع��ده��ا ع��ل��ى �ل��ت�����ش��ال��ح مع 
�خل�شو�شية  وبقدر  �لر�حلة.  �أمها 
عن  �لفيلم  تفا�شيل  حتملها  �لتي 
منا�شبات ميالد و�شفر وزو�ج وموت 
ي��ف��ت��ح م�شاحة  ف��ي��ه��ا  �ل���ت���اأم���ل  ف����اإن 
�أم����ام ك��ل م�شاهد ل��ل��ت��اأم��ل يف  �أك���ر 
�حكيلي  وحظي  �ل�شخ�شية.  حياته 
�جلمهور  م���ن  ح��م��ي��م  ب��ا���ش��ت��ق��ب��ال 
مبهرجان  �لأول  عر�شه  يف  و�لنقاد 
�أم�س  �ل��دويل  �ل�شينمائي  �لقاهرة 
�لث���ن���ن. وي��ن��اف�����س �ل��ف��ي��ل��م �شمن 
 15 ت�شم  �ل��ت��ي  �ل��دول��ي��ة  �مل�شابقة 
عاما(   61( ماريان  وقالت  فيلما. 
�لر�بع  �ل��وث��ائ��ق��ي  وه��و  �لفيلم،  �إن 
ك����ان يف ذه��ن��ه��ا منذ  يف ر���ش��ي��ده��ا، 
زمن طويل لكنها بد�أت �لعمل عليه 
�لنتهاء من  منذ  �شنو�ت  ت�شع  قبل 

فيلهما �ل�شابق ظالل.

وجهات �سياحية للتخل�س من التوتر
ل��ل�����ش��ف��ر وزي������ارة �ملنتجعات  ي�����ش��ع��ى �لإن�������ش���ان  ع����ادة م���ا 
�لعمل، وروتن  �لهروب من �شغوط  �ل�شياحية، بهدف 
�ل�����ش��ح��ة �لنف�شية  �ل��ق��ات��ل وجت��دي��د  �ل��ي��وم��ي��ة  �حل��ي��اة 

و�حل�شول على جتربة فريدة من نوعها.
فيما يلي قائمة ببع�س �ملو�قع �ل�شياحية �لتي ميكن ملن 
�إليها لتهدئة  �للجوء  �لنف�شي  بالتوتر و�ل�شغط  ي�شعر 
�أع�شابه، بح�شب ما ورد يف موقع "�شيب" �لإلكروين: 

يقع  جورجيا:  �أتالنتا،  �أورينتال،  ماند�رين  فندق   -  1
�لفندق يف حي "باكهيد" �لر�قي، وهو مالذ فاخر يتاألف 
جو�ً  يوفر  �شحي  منتجع  على  ويحتوي  طابقن،  من 
من �لر�حة و�ل�شرخاء و�لعالج �لفيزيائي، �إ�شافة �إىل 
حمام �شباحة يبلغ طوله 30 مر�ً. تبد�أ �أ�شعار �لإقامة 

من 369 دولر�ً لليلة �لو�حدة. 
ميكن  م�شكيكو:  نيو  فيه،  �شانتا  �إنكانتاندو،  �شبا   -  2
بعد  على  يقع  �ل��ذي  �إنكانتاندو،  منتجع  �رتياد  لل�شياح 
يف  ب��الز�،  فيه  �شانتا  فندق  من  فقط  كيلومر�ت  ع��دة 
�شفوح جبال �شانغري دي كري�شتو. ومت جتهيز �ملنتجع 
ب�شكل  ُم��دف��اأة  حمام  باأر�شيات  �لطينية،  �جل���در�ن  ذي 
جيد، وتّر��شات خا�شة، �إ�شافة �إىل حديقة ميكن لل�شياح 

�أوق��ات مميزة يف هو�ئها �لطلق.  ويقدم �ملنتجع  ق�شاء 
جل�شات عالج د�فئ، وجل�شات تق�شري للجلد با�شتخد�م 
عن  ناهيك  �ل�شّبار،  �ألياف  من  م�شنوع  خا�س  قما�س 
�إمكانية �لغط�س يف حّمام �ل�شباحة �ملعطر بر�ئحة �أور�ق 
�لكينا. تبد�أ �أ�شعار �لإقامة يف �ملنتجع 475 دولر�ً لليلة 

�لو�حدة. 
�شانت توما�س، جزر فريجن  كارلتون،  ريتز  - فندق   3
ملرتاديه  فر�شة  �لفخم  �ملنتجع  هذ�  يقدم  �لأمريكية: 
به.  �ملحيطة  �لبي�شاء  �لرملية  بال�شو�طئ  لال�شتمتاع 
�لأم���و�ج،  رك��وب  م��ن �خل��دم��ات مثل  �لعديد  كما يقدم 
و�لرحالت �ل�شر�عية يف وقت �لغروب د�خل طوف يبلغ 
�إ�شافة �إىل جل�شات تدليك وعالجات  20 مر�ً.  طوله 
للوجه و�جل�شم. يبد�أ �شعر �لغرفة يف �لفندق من 269 

دولر�ً لليلة �لو�حدة. 
كارولينا:  ن��ورث  ك��اري،  �أوم�شتيد،  ومنتجع  فندق   -  4
ي��ق��ع ف��ن��دق �أوم�����ش��ت��ي��د ب��ج��ان��ب �حل��دي��ق��ة �ل��ع��ام��ة �لتي 
ممار�شة  مُيكنك  حيث  ف���د�ن،   5600 م�شاحتها  تبلغ 
ريا�شة �مل�شي مل�شافات طويلة و�جلري وركوب �لدر�جة 

و�لإبحار بالزو�رق. 

اأريانا غراندي تتعرث 
على امل�سرح 

�مل�شرح،  على  حم��رج  ملوقف  غر�ندي   �لعاملية  �أريانا  �ملغنية  تعر�شت 
فلوريد�  بولية  تامبا  مدينة  يف  حفاًل  تقدميها  خ��الل  ذل��ك  وج��اء 
جمهورها  متتع  كانت  وبينما  �حلالية،  جولتها  �شمن  �لأمريكية، 
على  عالية  من�شة  على  ت�شري  كانت  بينما  �لنجمة  تعرثت  باأد�ئها، 

�مل�شرح و�شقطت عليها.
وقبل �أن يتفاقم �ملوقف �أكرث وتتعر�س غر�ندي لالأذى، تدخل �أحد 
�لر�ق�شن �لذي كان �إىل جنبها، و�أم�شك بها قبل �ن ت�شقط من �أعلى 

�ملن�شة.
و��شتكملت  �إبت�شمت  �إذ  ع��ادي،  ب�شكل  �ملوقف  مع  غر�ندي  وتعاملت 

عر�شها وكاأن �شيًئا مل يكن، و�شط تهليل �جلمهور.


