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اللغة ا�نجليزية

 4 مستويات مختلفة
دورات ا�نجليزية المتخصصة في مجال ا�عمال

دورات التحضير ل�يلتس
امتحان ا�يلتس الدولي متوفر لدينا

حصص فردية متوفرة
تحديد المستوى مجانا

دورات اللغة العربية  لغير الناطقين بها

دورات ا�نجليزية العامة من مستوى مبتدئ حتى متقدم

English Courses

General English Courses ( Beginner to advanced )

   

�سوؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل : تدريب 6500 
من موظفي �سعادة املتعاملني لتقدمي اأف�سل اخلدمات

•• دبي-وام:

الوزراء  جمل�س  ���ش��وؤون  ب���وزارة  ال���وزراء  جمل�س  رئا�شة  مكتب  نظم 
وامل�شتقبل ور�شة عمل لتطوير وبناء قدرات اأكرث من 6500 موظف 
يف مراكز �شعادة املتعاملني يف اجلهات االحتادية، من خالل تدريبهم 
على تقدمي اأف�شل اخلدمات الإ�شعاد املتعاملني وتعزيز جتربتهم يف 

رحلة احل�شول على اخلدمة.
ح�شر الور�شة معايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة لل�شعادة 
ال�����وزراء ومعايل  وج����ودة احل��ي��اة م��دي��ر ع���ام مكتب رئ��ا���ش��ة جمل�س 
الدكتور  و  االإ�شطناعي  للذكاء  دولة  وزير  العلماء  �شلطان  بن  عمر 
الهيئة االحتادية للموارد  العور مدير عام  املنان  عبد الرحمن عبد 
الب�شرية احلكومية وحممد بن طليعة م�شاعد املدير العام للخدمات 
جمل�س  ���ش��وؤون  ب���وزارة  ال���وزراء  جمل�س  رئا�شة  مكتب  يف  احلكومية 
الوزراء وامل�شتقبل ومب�شاركة 150 من املديرين العامني وم�شوؤويل 
ورواد  واملحلية،  االحت��ادي��ة  اجل��ه��ات  يف  وال��ت��دري��ب  الب�شرية  امل���وارد 

تطوير اخلدمات يف احلكومة.                          )التفا�شيل �س6(

ندوة » حتالف عا�سفة الفكر« توؤكد اأهمية التعامل 
مع التكنولوجيا باعتبارها ق�سية اأمن قومي عربي

•• اأبوظبي - وام: 

االإمارات  مركز  نظمها  التي  الفكر(،  عا�شفة  حتالف  )ن��دوة  اأو�شت 
دولة  جتربة  من  باال�شتفادة  اال�شرتاتيجية،  والبحوث  للدرا�شات 
اتخذتها  التي  واالإج�����راءات  واخل��ط��وات  املتحدة  العربية  االإم����ارات 
الثورة  لع�شر  واال�شتعداد  العاملية  التكنولوجية  التطورات  ملواكبة 

ال�شناعية الرابعة والذكاء اال�شطناعي.         )التفا�شيل �س10( حممد بن زايد مع اأبنائه من �شباب الوطن خالل ح�شور �شموه جانبا من فعاليات )جمل�س حممد بن زايد الأجيال امل�شتقبل(       )وام(

�سهد جانبا من فعاليات »جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل«

ويل عهد اأبوظبي: نثق ب�سباب الإمارات ونوؤمن بقدراتهم يف �سناعة حا�سر وم�ستقبل البالد
•• اأبوظبي-وام:

ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  �شهد 
امل�شلحة جانبا من  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
زاي��د الأجيال  “ جمل�س حممد بن  ل�  الثانية  ال��دورة  فعاليات 
للمعار�س  الوطني  اأب��و ظبي  تعقد يف مركز  “ التي  امل�شتقبل 

وت�شتمر يومني.
وح�شر �شموه اجلل�شات التي قدمها - كل على حده - الفريق 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو 
ال��وزراء وزير الداخلية و معايل خلدون خليفة املبارك رئي�س 
العبار  حممد  �شعادة  و  اأبوظبي   - التنفيذية  ال�����ش��وؤون  جهاز 
اإعمار العقارية والذين طرحوا خالل اجلل�شات  رئي�س �شركة 
العديد من التجارب يف القيادة واالإدارة والقيم التي تعني على 
النجاح واالإبداع والتميز ..م�شريين اإىل القائد املوؤ�ش�س وامللهم 
الثقة الأبناء االمارات  ال��ذي منح  ث��راه  زاي��د طيب اهلل  ال�شيخ 
املكانة  اأثمر  العمل واالإخال�س للوطن وهو ما  واألهمهم حب 

الرفيعة التي و�شلت اإليها دولة االمارات على ال�شعد كافة.
كما قام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان بجولة 
يف املعر�س امل�شاحب ملجل�س حممد بن زايد الأجيال امل�شتقبل 
�شوؤون  مكتب  م��دي��ر  النعيمي  خليفة  حممد  خاللها  راف��ق��ه 
املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����س  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  ب��دي��وان  التعليم 
للمجل�س و �شملت جناح “ ال�شندوق ال�شوئي” الذي يت�شمن 
معلومات وبيانات حول ال�شحة والزراعة والذكاء اال�شطناعي 
كما زار �شموه جناح “ حتدي �شناع ال�شيا�شات” الذي يهدف 
اإىل بث روح العمل ومتكني ال�شباب ملواجهة التحديات وكذلك 

جناح الريا�شة والتقى عددا من الريا�شيني اأ�شحاب الهمم.
)التفا�شيل �س2(

املندوبة االأمريكية لدى االأمم املتحدة امل�شتقيلة  )اأر�شيفية( 

التحالف ي�ساند اجلي�س اليمني يف حترير مديريات حجة

م�سرع ع�سرات احلوثيني بينهم قيادات يف غارات غرب تعز

الأمن امل�سري يوجه �سربة 
ا�ستباقية لالإرهابيني بالعري�س

•• القاهرة-وكاالت:

اأمنية يف مدينة العري�س مبحافظة �شمال �شيناء )�شرقي  اأ�شفرت مداهمة 
يوم  بعد  وذل��ك  االإره��اب��ي��ة،  العنا�شر  من   10 مقتل  عن  الثالثاء،  م�شر(، 
لدى  املطلوبني  االإرهابيني  اأب��رز  اأح��د  الليبي  الوطني  اجلي�س  اعتقال  من 

ال�شلطات امل�شرية.
ا�شتباقية  �شربة  “يف  الثالثاء،  اأم�س  قتلوا،  اإرهابية  عنا�شر   10“ وقتل 

جديدة، وجهتها قوات االأمن الأحد االأوكار بالعري�س �شمال �شيناء«.
تفيد  الداخلية،  ب���وزارة  الوطني  االأم��ن  قطاع  اإىل  وردت  معلومات  وكانت 
العبور  مبنطقة  املهجورة  امل���زارع  اإح��دى  من  اإرهابية  عنا�شر   10 باتخاذ 

بالعري�س؛ ماأوى لهم، واعتزامهم القيام ببع�س العمليات العدائية.
واأو�شحت الوكالة الر�شمية، اأن قوات االأمن داهمت تلك العنا�شر باملزرعة 
النريان،  الإط��الق  تبادل  عقب  جميعا  مقتلهم  عن  اأ�شفر  مما  اإليها،  امل�شار 
اآلية وبندقيتي خرطو�س وعبوتني نا�شفتني  3 بنادق  وعرث بحوزتهم على 

معدتني للتفجري، وكمية كبرية من الذخائر.
اجلي�س  با�شم  املتحدث  اإع��الن  من  ي��وم  بعد  االأمنية  املداهمة  ه��ذه  وتاأتي   
الوطني الليبي اأحمد امل�شماري اأن ه�شام ع�شماوي، االرهابي املطلوب مل�شر 
266 كيلومرتا  اُعتقل يف درنة التي تقع على الطريق ال�شاحلي على بعد 
غ��رب��ي احل����دود م��ع م�����ش��ر. وم��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة، ت�شعى ال��ق��اه��رة لالإيقاع 
وعرب  ال��داخ��ل  يف  وك��ب��رية  دام��ي��ة  لهجمات  لتخطيطه  ال��ب��ارز  ب��االره��اب��ي 

اإلكرتونيا  الرت�سح  باب  فتح 
العراق يف  الوزارية  للحقائب 

•• بغداد-وكاالت:

اأتاحت  م�شبوقة،  غ��ري  خ��ط��وة  يف 
ال�������ش���ل���ط���ات ال����ع����راق����ي����ة ال����ب����اب 
للمواطنني فر�شة التقدم بطلبات 
الرت�شح اإلكرتونيا ل�شغل احلقائب 
الوزارية يف حكومة رئي�س الوزراء 

املكلف، عادل عبد املهدي.
اأم�س  ���ش��ب��اح  ال���ع���راق���ي���ون،  وب�����داأ 
الثالثاء، بتقدمي طلبات الرت�شح 
ل�����ش��غ��ل احل��ق��ائ��ب ال����وزاري����ة عرب 
يتوقف  اأن  على  اإلكرتوين،  موقع 
ا�شتقبال الرت�شيحات عند ال�شاعة 
اخلمي�س  ع�������ش���ر  م����ن  ال����راب����ع����ة 

املقبل.
�شكلية  اخل��ط��وة  البع�س  واع��ت��رب 
اآخ����رون  راأى  ح���ني  يف  ودع���ائ���ي���ة، 
الأ�شحاب  اأم��ل  ب��ارق��ة  ت�شكل  اأن��ه��ا 
ال���ك���ف���اءات غ���ري امل��ن�����ش��وي��ن حتت 
عباءة االأحزاب ال�شيا�شية، وفر�شة 

لت�شكيل حكومة تكنوقراط.

اإ�سرائيل  اأم���ن  وا�سنطن: 
املنتظرة ال�سالم  خطة  حمور 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

قال املبعوث االأمريكي اإىل ال�شرق 
اإن  غرينبالت،  جي�شون  االأو�شط 
اإدارة  تعدها  التي  ال�شالم  خطة 
“ب�شكل  �شرتكز  ت��رام��ب  دون��ال��د 
االأمنية  احل���اج���ات  ع��ل��ى  كبري” 
تكون  الأن  ال�شعي  م��ع  الإ�شرائيل 

“من�شفة” مع الفل�شطينيني.
“تاميز  �شحيفة  مع  مقابلة  ويف 
املبعوث  ن��ف��ى  اإ�شرائيل”  اأوف 
املرتقبة  اخلطة  قيام  االأمريكي، 
م���ن���ذ اأ����ش���ه���رع���ل���ى ف���ك���رة اإق���ام���ة 
الفل�شطينيني  ب��ني  كونفدرالية 

واالأردن.
اإنها  االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارة  وت��ق��ول 
تعمل الإعداد مبادرة جديدة حلل 
االإ�شرائيلي،  الفل�شطيني  النزاع 
وحت��ق��ي��ق ط��م��وح ت��رام��ب الإجناز 
االتفاقات  اأ����ش���ع���ب  و����ش���ف���ه  م����ا 

الدبلوما�شية.

•• اليمن-وام-وكاالت:

حقق  حيث  �شريعة،  ع�شكرية  ت��ط��ورات  باليمن  حجة  حمافظة  ت�شهد 
اجلي�س اليمني تقدماً �شريعاً مب�شاندة مدفعية حتالف دعم ال�شرعية. 

اأهدافاً  حققت  كيلومرتاً   40 اإىل  قذيفتها  مدى  ي�شل  التي  املدفعيات 
دقيقة على مواقع احلوثيني.

فمدفعية التحالف مل تهداأ منذ بدء العمليات يف املنطقة، حيث اأ�شاب 
الق�شف اأهدافه بدقة من خالل اإحداثيات متعددة وباأرقام متغرية.

اجلي�س  ت�شاند  ال��ت��ي  االأخ����رى  امل��ن��ظ��وم��ات  �شمن  امل��دف��ع��ي��ات  منظومة 
اليمني، حققت نتائج جيدة واأهدافاً دقيقة، �شاعدت اجلي�س اليمني يف 

حتقيق تقدم بح�شب اخلطة الع�شكرية.
املوالية  االإنقالبية  احلوثي  ميلي�شيات  من  عن�شرا   53 لقي  ذلك  اىل 
يديرون  ممن  ميدانية  قيادات  و  قنا�شة  بينهم  من  م�شرعهم  الإي��ران 
املعارك وذلك يف غارات �شنتها مقاتالت التحالف العربي و مواجهات مع 

قوات املقاومة اليمنية امل�شرتكة بجبهة الربح يف مديرية مقبنة التابعة 
ملحافظة تعز.

قد  ال�شعودية  العربية  اململكة  ب��ق��ي��ادة  ال��ع��رب��ي  التحالف  ق���وات  ك��ان��ت 
�شنت هجوما ع�شكريا على جتمعات مليلي�شيات احلوثي مب�شاركة قوات 
ا�شتطالع  عمليات  و  دقيق  ر�شد  بعد  وذل��ك  امل�شرتكة  اليمنية  املقاومة 
تدمري  و  عنا�شرها  م�شرع  عن  اأ�شفر  ما  امليلي�شيات  لتحركات  وا�شعة 

تعزيزاتها الع�شكرية يف عملية مباغتة مل يتوقعها احلوثيون.
ونفذت قوات التحالف العربي عملية ع�شكرية نوعية كبدت ميلي�شيات 
احلوثي خ�شائر كبرية يف العتاد واالأرواح بناء على معلومات ا�شتخباراتية 
دقيقة و ر�شد لعمليات ح�شد امليلي�شيات و اآلياتها الع�شكرية منذ فرتة 
حيث متكنت مدفعية التحالف بناء على اإحداثيات دقيقة من ا�شتهداف 
حت�شينات امليلي�شيات و تدمري العديد من دباباتها و اآلياتها الع�شكرية 
من  املدنيني  ترويع  و  املدنية  املن�شاآت  لق�شف  ت�شتخدمها  كانت  التي 

االأهايل الراف�شني للم�شروع االنقالبي يف اليمن.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:01            
الظهر.......    12:12  
الع�رص........   03:34   
املغرب.....   06:04  
الع�صاء......   07:18
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ا�ستقالة »مفاجئة« للمندوبة الأمريكية بالأمم املتحدة
•• وا�شنطن-وكاالت:

التي  هيلي،  نيكي  املتحدة  االأمم  لدى  املتحدة  الواليات  �شفرية  قدمت 
الرئي�س  اإىل  ا�شتقالتها  االأم��ريك��ي��ة،  احلكومة  يف  وزي��ر  برتبة  حتظى 
دونالد ترامب، ام�س الثالثاء، يف خطوة مفاجئة، مل تعلن عن اأ�شبابها 

بعد.
وا�شعة  الن��ت��ق��ادات  م��وؤخ��را  تعر�شت  التي  هيلي  ا�شتقالة  ت��رام��ب  وقبل 
مل�شروفات  تبديدها  م��ن  تاميز”  “نيويورك  �شحيفة  ك�شفته  بعدما 

حكومية على �شراء �شتائر خا�شة مبقر اإقامتها يف نيويورك.
من�شبها  �شترتك  هيلي  اإن  ق��ول��ه  ت��رام��ب  ع��ن  االأن��ب��اء  وك���االت  ونقلت 
اأنه كان على علم برغبتها  العام، م�شيفا  املتحدة بحلول نهاية  باالأمم 

يف اال�شتقالة منذ 6 اأ�شهر.
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اأخبـار الإمـارات
اإقامة دبي تعر�س خدماتها الذكية يف  جيتك�س 2018

•• دبي-وام:

دبي  يف  االأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  العامة  االإدارة  تعر�س 
“ اأ�شبوع جيتك�س  ل���   38 ال���  ال���دورة  خ��الل م�شاركتها يف 
 14 “ - ال��ت��ي ت��ق��ام خ��الل ال��ف��رتة م��ن   2018 للتقنية 
 - العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  يف  اجل���اري  اأكتوبر   18  -
مبادراتها وخدماتها الذكية واملبتكرة منها تطبيق “ اآمر 
اللواء  �شعادة  وقال  االإمارات.  وتطبيق حمفظة  “ الذكي 
لالإقامة  العامة  االإدارة  ع��ام  م��دي��ر  امل���ري  اأح��م��د  حممد 
خالل  م��ن  ت�شعى  االإدارة  اأن  دب���ي  يف  االأج���ان���ب  و����ش���وؤون 
م�شاركتها يف هذا احل��دث ال��دويل - ال��ذي يعد اأح��د اأبرز 

واحللول يف خمتلف  التقنيات  باأحدث  املتعلقة  الفعاليات 
ا�شتعرا�س  خ���الل  م��ن  م��ك��ان��ت��ه��ا  ت��ع��زي��ز  اإىل   - امل���ج���االت 
مبادراتها وخدماتها الذكية واملبتكرة ومبا يواكب اأهدافها 
واالرتقاء  دب���ي  اإم����ارة  م��ك��ان��ة  تر�شيخ  يف  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
للعي�س  ومثالية  عامليا  رائ��دة  منوذجية  كمدينة  ب�شمعتها 
للمواطنني  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  عرب  واأم��ان  ب�شعادة 
واملقيمني والزوار. من جانبه قال الرائد خالد بن مدية 
اخلدمات  ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�شاعد  ن��ائ��ب  الفال�شي 
اإن  دب��ي  الإق��ام��ة  امل�شتقبل  م�شرعات  فريق  رئي�س  الذكية 
احل��دث مب�شاريعها  �شتعرف اجلمهور خ��الل  دب��ي  اإق��ام��ة 
 GDRFA االإدارة”  تطبيق  منها  الذكية  ومبادراتها 

“كفاءتي  وتطبيق  واالأفراد  باملوؤ�ش�شات  App” اخلا�س 
Kafaati App “ اخلا�س مبوظفي اإقامة دبي بجانب 
عر�س جم�شم فعلي للممر الذكي - امل�شروع املبتكر - الذي 
يوفر خدمة متميزة للم�شافرين عن طريق توفري اإجراء 
دون  امل��م��ر  يف  امل�شافر  م���رور  خ��الل  م��ن  �شريع  و  مب�شط 
ا�شتخدام اأي م�شتندات اأو الوقوف الأخذ الب�شمة الع�شرية 

و يتم اإنهاء جميع االإجراءات قبل اخلروج منه.
واأ�شاف اأن امل�شاركة يف “ اأ�شبوع جيتك�س للتقنية 2018 
تقنية  جم��ال  يف  االأح���دث  على  للتعرف  فر�شة  يعد   “
املعلومات مع اجلهات امل�شاركة يف املعر�س وتبادل اخلربات 

والتجارب.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س اأوغندا بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة اإىل فخامة اجلرنال 
يويري كاغوتا مو�شيفيني رئي�س جمهورية اأوغندا وذلك مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.

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

تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س اجلرنال يويري كاغوتا مو�شيفيني.
اآل نهيان برقيتي  اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد  وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

تهنئة مماثلتني اإىل معايل الدكتور روهاكانا روجوندا رئي�س وزراء جمهورية اأوغندا.

�سهد جانبا من فعاليات »جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل«

ويل عهد اأبوظبي: نثق بدور �سباب الإمارات الطموح ونوؤمن بقدراتهم واإمكاناتهم يف �سناعة حا�سر وم�ستقبل البالد 
•• اأبوظبي-وام:

�شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة جانبا من فعاليات الدورة الثانية ل� 
» جمل�س حممد بن زايد الأجيال امل�شتقبل » التي تعقد يف مركز اأبو ظبي 

الوطني للمعار�س وت�شتمر يومني.
وح�شر �شموه اجلل�شات التي قدمها - كل على حده - الفريق �شمو ال�شيخ 
ال��وزراء وزي��ر الداخلية و  اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �شيف بن زاي��د 
معايل خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز ال�شوؤون التنفيذية - اأبوظبي و 
�شعادة حممد العبار رئي�س �شركة اإعمار العقارية والذين طرحوا خالل 
اجلل�شات العديد من التجارب يف القيادة واالإدارة والقيم التي تعني على 
املوؤ�ش�س وامللهم ال�شيخ  اإىل القائد  النجاح واالإب��داع والتميز ..م�شريين 
زايد طيب اهلل ثراه الذي منح الثقة الأبناء االمارات واألهمهم حب العمل 
واالإخال�س للوطن وهو ما اأثمر املكانة الرفيعة التي و�شلت اإليها دولة 

االمارات على ال�شعد كافة.
كما قام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان بجولة يف املعر�س 
امل�شاحب ملجل�س حممد بن زايد الأجيال امل�شتقبل رافقه خاللها حممد 
اأبوظبي  التعليم بديوان ويل عهد  �شوؤون  النعيمي مدير مكتب  خليفة 
ال�شوئي«  ال�شندوق   « جناح  �شملت  و  للمجل�س  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
والذكاء  وال���زراع���ة  ال�شحة  ح���ول  وب��ي��ان��ات  م��ع��ل��وم��ات  يت�شمن  ال���ذي 

اال�شطناعي .
كما زار �شموه جناح » حتدي �شناع ال�شيا�شات« الذي يهدف اإىل بث روح 

الطموح ونوؤمن بقدراتهم  االإم���ارات  �شباب  ب��دور  نثق   «  : �شموه  ق��ال  و 
اإىل  دائما  ن�شعى  و   .. البالد  م�شتقبل  و  حا�شر  �شناعة  يف  واإمكاناتهم 
اإىل  بها  وامل�شي  الوطن  راي��ة  ال�شتالم  ومتكينهم  وحتفيزهم  تاأهيلهم 

ف�شاء املجد ترفرف يف خمتلف امليادين ».
و دعا �شموه ال�شباب اإىل العمل بجد واإخال�س وعزم لتحقيق طموحاتهم 
وتطلعاتهم فهم �شناع امل�شتقبل وقادته واأمله الذين نتطلع من خاللهم 

اإىل م�شتقبل مزدهر.
و اأعرب �شموه عن �شكره وتقديره لكل امل�شاركني يف » جمل�س حممد بن 
زايد الأجيال امل�شتقبل » الذين رفدوا اأفكار ال�شباب من معني معارفهم 

ور�شيد خرباتهم وجتاربهم وق�ش�س جناحهم.
ويجمع املجل�س �� الذي ينظمه مكتب �شوؤون التعليم يف ديوان ويل عهد 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأب��و ظبي حتت رعاية �شاحب 
واملفكرين  املحليني  امل�شوؤولني  كبار  مع  وطالبة  طالب   3500 اأك��رث   ���
البارزين حتت �شعار » قادة اليوم يلتقون بقادة الغد ».. وذلك خالل اأكرث 
من 300 جل�شة وور�شة عمل و�شت من�شات تفاعلية يف جماالت العلوم 
واللياقة  والريا�شة  والتنمية  والقيادة  االأع��م��ال  وري��ادة  والتكنولوجيا 

البدنية والثقافة واالإعالم.
الثانية �شمو  الثاين واخلتامي للدورة  اليوم  ح�شر فعاليات املجل�س يف 
ال�شيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي و �شمو 
ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة زايد العليا 
للرعاية االإن�شانية وذوي االإحتياجات اخلا�شة و معايل ال�شيخ نهيان بن 

مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح.

العمل ومتكني ال�شباب ملواجهة التحديات وكذلك جناح الريا�شة والتقى 
عددا من الريا�شيني اأ�شحاب الهمم.

�شعادته  نهيان.. عن  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  واأع��رب �شاحب 
باالإقبال  و فخره   .. باملجل�س  الوطن  �شباب  النخبة من  مب�شاركة هذه 
 « امل�شتقبل  الأج��ي��ال  زاي���د  ب��ن  » جمل�س حممد  ب��ه  ال���ذي حظي  املتميز 

اأفكارهم  بت�شكيل  واهتمامهم  االإم�����ارات  �شباب  ح��ر���س  ي��وؤك��د  وال���ذي 
اال�شتفادة من  له من خالل  واال�شتعداد  مل�شتقبلهم  الطموحة  وروؤاه��م 
التي متكنهم من  والعلوم  بالفكر واملعرفة  االآخ��رين وت�شلحهم  جتارب 
القيادة  الوطني وحتمل م�شوؤولية  العمل  االنخراط يف خمتلف مواقع 

يف امل�شتقبل.

»�سفراء القوة الناعمة « يف جمل�س حممد بن زايد لأجيال امل�ستقبل
•• اأبوظبي-وام:

حتر�س دولة االإمارات على تعزيز دور ال�شباب يف خمتلف نواحي احلياة ومن 
ال�شباب  حكومة  وكذلك  لل�شباب  االحت��ادي��ة  املوؤ�ش�شة  اإىل  ال�شباب  جمال�س 
و�شوال اإىل اإطالق »املبادرة العاملية ل�شباب االإمارات« وقبلها برنامج �شفراء 
الفئة  �شراكة هذه  اأطر موؤ�ش�شية ل�شمان  االإم��ارات فقد جرى و�شع  �شباب 
�شفراء  يكونوا  ب��اأن  ائتمانهم  وليتم  الكفاءة  موقع  من  املجتمع  من  املهمة 
مقابله  ويف  للعامل  وتعطيه  تبلغه  مما  الكثري  لديها  لدولة  الناعمة  القوة 
كثري مما يراد ل�شبابنا اأن يكت�شبوه من العلوم واملهارات التي تعظم القدرة 

التناف�شية لدولتهم.
ويف خ��ت��ام اأع���م���ال ال�����دورة ال��ث��ان��ي��ة م��ن »جم��ل�����س حم��م��د ب��ن زاي���د الأجيال 
امل�شتقبل« التي عقدت حتت �شعار »قادة اليوم يلتقون قادة الغد« وهي الدورة 
التي ظللت نحو ثالثة اآالف �شاب من الطلبة اجلامعيني اأعاد �شاحب ال�شمو 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
للقوات امل�شلحة التاأكيد على اأهمية دور ال�شباب و�شراكتهم يف اإعالء �شروح 

بنيان التقدم يف الوطن.
ولهذه ال�شراكة راية يحملها »عيال زايد« بكل ثقة واقتدار يف رهان حقيقي 
على التقدم الذي ي�شونه االجتهاد والتناف�س وقبل ذلك كله، الت�شلح بالعلم، 

ر�شالة  ي��وم  ك��ل  تر�شل  اأن  االإم����ارات  ل��دول��ة  �شت�شمن  ال��ت��ي  العنا�شر  وه��ي 
اإيجابية اىل العامل.

امل�شتقبل« وغ��ريه م��ن مكونات  ب��ن زاي��د الأج��ي��ال  ب��ني »جمل�س حممد  وم��ا 
منظومة العمل التي ت�شتهدف ريادة و قيادة ال�شباب جلهود �شناعة م�شتقبل 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  قد  ك��ان  التي  الفذة  امل��ب��ادرة  ف��اإن  االإم����ارات، 
حممد بن زايد اآل نهيان واحلديث هنا عن »املبادرة العاملية ل�شباب االإمارات« 
اأي�شا ل�شبكة من الروافع التي ت�شتهدف تعزيز دور ال�شباب عامليا  اأ�ش�شت   -
والت�شامح  التعاي�س  قيم  على  تاأ�ش�شت  دول��ة  وجت��رب��ة  بثقافة  التعريف  يف 

والتنمية.

اإن االأهمية الكبرية التي منحت هذه املبادرة ميزة فريدة تكمن يف اأنها االأوىل 
من نوعها عامليا، وفيها من �شواب الروؤية القيادية و�شدق االإرادة بقدر ما 
ال�شبابية  امل�شرية  تعزيز  واأدوات  و�شائل  يف  واالبتكار  االب��داع  نهج  من  فيها 

ل�شناعة امل�شتقبل وقيادته.
اأع��ادت النقا�شات ال�شبابية التي ركزت على دور �شباب االإم��ارات حمليا  لقد 
وعامليا التاأكيد على اإحدى امل�شلمات الوطنية وهي اأن ال�شباب عماد التقدم 
وم�شتقبله  االأ�شيل  البلد  ه��ذا  م�شوؤولية  يحملون  ال��ذي��ن  وه��م  والتنمية، 
واالأمل معقود عليهم يف مبا�شرة العمل من اليوم لري�شموا باأنف�شهم مالمح 

امل�شتقبل الذي يطمحون للعي�س فيه.

اإقبال كبري على مراكز »خليفة الن�سانية« لبيع ال�سلع الغذائية املخف�سة يف دبي
•• اأبوظبي-وام:

م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة  م���راك���ز  ���ش��ج��ل��ت 
لالأعمال  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن 
الغذائية  ال�شلع  لبيع  االإن�����ش��ان��ي��ة 
دبي  يف  املخف�شة  واال���ش��ت��ه��الك��ي��ة 
اإقباال وا�شعا يف الربع االأخ��ري من 
العام احلايل نظرا ملا تتمتع به من 
ال�شلع و�شهولة  تنوع كبري يف تلك 
و�شرعة تب�شع املواطنني واملقيمني 
دقائق  الع�شر  ي��ت��ع��دى  ال  وق���ت  يف 
وذلك يف اطار الدعم املتوا�شل من 
تعنى  التي  ملبادرتها  املوؤ�ش�شة  قبل 
الغذائية  »ال�شلع  الغذائي  باالأمن 

املخف�شة« يف املناطق ال�شمالية.
امل�شروع  ه�����ذا  امل���وؤ����ش�������ش���ة  وت���ن���ف���ذ 
يف  واملقيمني  للمواطنني  احليوي 
اأبوظبي  بالتعاون مع جمعية  دبي 
»اأوت  م��رك��ز  خ��الل  م��ن  التعاونية 
اأفتتح  ال��ذي  الغذائية«  امل��واد  ليت 
احلمر  ن����د  م��ن��ط��ق��ة  يف  م�����وؤخ�����راً 
وك���ذل���ك م���ع »ت��ع��اون��ي��ة االحت�����اد« 
منت�شرة يف خمتلف  ف��روع   5 عرب 
مناطق مدينة دبي هي »اأم �شقيم ، 
والرا�شدية ، والرب�شاء ، واحلمرية 
، والعوير« حيث ي�شتفيد من هذه 
امل��راك��ز - ال��ت��ي ت��وف��ر اأغ��ل��ب املواد 
ت�شتهلك  التي  االأ�شا�شية  الغذائية 

قيادة الدولة الر�شيدة على ت�شهيل 
على  واحل��ي��ات��ي��ة  املعي�شية  االأم����ور 
املناطق  يف  وامل��ق��ي��م��ني  امل��واط��ن��ني 
االأمر  لتنفيذ  وموا�شلة  ال�شمالية 
اأ�����ش����دره �شاحب  ال����ذي  ال�����ش��ام��ي 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
»حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
اهلل« اأواخ��ر مايو من عام 2012 
الرم�شاين  املري  م�شروع  بتحويل 
امل��و���ش��م��ي اىل م�����ش��روع دائ���م يعود 
ليطلق  ال��ع��ام  م���دار  على  باملنفعة 
الغذائية  »ال�شلع  با�شم  جديد  من 
املناطق  يف  ل��ل��م��واط��ن��ني«  امل��دع��م��ة 

ب�������ش���ك���ل ي����وم����ي - ال���ق���اط���ن���ني يف 
خمتلف مناطق اإمارة دبي.

املواطنة  االأ�شر  عدد  اإجمايل  وبلغ 
ال�شلع  م��ب��ادرة  من  ا�شتفادت  التي 
زايد  بن  خليفة  ملوؤ�ش�شة  املخف�شة 
االإن�شانية  ل���الأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
امل�����ش��ج��ل��ة ل����دى ت��ع��اون��ي��ة االحت����اد 
التعاونية  اأب����وظ����ب����ي  وج���م���ع���ي���ة 

اأ�شر.  79709
وق���������ال �����ش����ع����ادة حم����م����د ح���اج���ي 
اخلوري املدير العام للموؤ�ش�شة ان 
باالأمن  يعنى  ال���ذي  امل�����ش��روع  ه��ذا 
اإط������ار حر�س  ي���اأت���ي يف  ال���غ���ذائ���ي 

ال�����ش��م��ال��ي��ة . واأو�����ش����ح اخل�����وري » 
ي��ت��وف��ر وع���ل���ى م�����دار ال�����ش��اع��ة يف 
مراكز بيع ال�شلع املدعمة يف »اأوت 
التعاونية  اأب��وظ��ب��ي  جمعية  ل��ي��ت« 
اخلم�شة  وال���ف���روع  احل��م��ر  ن���د  يف 
 134 اأك��رث من  لتعاونية االحت��اد 
ان  اىل  ..م�����ش��ريا  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  �شلعة 
ا�شتفادوا  ال��ذي��ن  االأ�شخا�س  ع��دد 
اأبوظبي  جمعية  ل��ي��ت«  »اأوت  م��ن 
 939 بلغ  ند احلمر  التعاونية يف 
���ش��خ�����ش��ا رغ�����م اف���ت���ت���اح امل����رك����ز يف 
ما  ف��ق��ط  امل��ا���ش��ي  ���ش��ب��ت��م��رب   19
اإقبال  مل�شتوى  جيدا  م��وؤ���ش��را  يعد 

ور�شا امل�شتفيدين من هذه املراكز 
مركز  امل�شتفيدين  ع��دد  بلغ  فيما 
العوير  ف���رع  االحت������اد«  »ت��ع��اون��ي��ة 
الرب�شاء  وف���رع  �شخ�شا   5130
16439 وفرع احلمرية 7789 
وفرع   21423 الرا�شيدية  وفرع 

اأم �شقيم 7892 �شخ�شا.
زايد  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  وك��ان��ت 
االإن�شانية  ل���الأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال�شيخ  �شمو  برعاية  افتتحت  ق��د 
نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور 
رئ���ي�������س جم���ل�������س ال�����������وزراء وزي����ر 
املوؤ�ش�شة  رئ��ي�����س  ال��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون 
الغذائية  للمواد  ع��امل��ي  ���ش��وق  اأول 
»اأوت ليت« يف ند احلمر  املخف�شة 
الغذائية  ال�������ش���ل���ع  ل���ب���ي���ع  ب����دب����ي 
»با�شتثناء  واملقيمني  للمواطنني 
االأرز والطحني للمواطنني فقط« 

وباأ�شعار رخي�شة.
كان  بدايتها  املبادرة عند  اأن  يذكر 
امل��واط��ن��ون ي�����ش��ت��ف��ي��دون م��ن مادة 
واحدة هي االأرز لي�شبح اليوم عدد 
اأكرث  املوؤ�ش�شة  توفرها  التي  امل��واد 
نتيجة  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  م���ادة   134 م��ن 
التي  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����ش��راك��ات 
ال�شركات  م��ع  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأب��رم��ت��ه��ا 
الوطنية  وامل�����ش��ان��ع  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

لدعم املنتج الوطني.

�سرطة اأبوظبي تنفذ حملة توعية بالقيادة الآمنة اأثناء ال�سباب
•• اأبوظبي -وام:

تنفذ �شرطة اأبوظبي حملة توعية 
الطريق  وم�شتخدمي  لل�شائقني 
الوقائية  وال��ت��داب��ري  ب���االإج���راءات 
لتعزيز  ال�������ش���ب���اب  ت�����ش��ك��ل  اأث����ن����اء 

ال�شالمة على الطرق.
ام�س-  ب��داأت  التي  احلملة   - تاأتي 
امل�شرتكة  ال��ل��ج��ن��ة  ج���ه���ود  ���ش��م��ن 
اإم�������ارة  امل������روري������ة يف  ل���ل�������ش���الم���ة 
اأبوظبي بالتن�شيق مع دائرة النقل 
.. ف��ي��م��ا ت��ن��ف��ذه��ا م��دي��ري��ة امل���رور 
العمليات  ق���ط���اع  يف  وال�����دوري�����ات 
االأمني  االإع����الم  واإدارة  امل��رك��زي��ة 
يف ق��ط��اع ����ش���وؤون ال���ق���ي���ادة. واأك����د 
خ��ل��ي��ف��ة حم��م��د اخلييلي  ال��ع��م��ي��د 
والدوريات  امل���رور  مديرية  مدير 
ب��ال��ق��ي��ادة االآمنة  ال��ت��وع��ي��ة  اأه��م��ي��ة 
واحلد من االأخطاء التي يرتكبها 
ال�شائقني اأثناء ال�شباب والتي قد 
توؤدي اإىل وقوع حوادث مرورية “ 
املركبات  ب��ني   “ ومتتابعة  ف��ردي��ة 

ينتج عنها وفيات واإ�شابات بليغة.
الوقائية  االإج������راءات  اأن  واأو����ش���ح 
اأثناء ال�شباب ت�شمل ن�شر الر�شائل 
التحذيرية عرب املنظومة الوطنية 
واإر���ش��ادات مرورية  املبكر  ل��الإن��ذار 
بتوخي  ال���ذك���ي���ة  االأب�����������راج  ع���ل���ى 
املرورية  احليطة واحلذر واحلالة 
ال�شائقني  وحتذير  الطرقات  على 
حوادث  وج���ود  ح��ال��ة  يف  خ�شو�شا 

معرقلة حلركة ال�شري .

واأ�����ش����اف اأن���ه���ا ت�����ش��م��ل م��ن��ع �شري 
العمال  نقل  ب��ا���ش��ات  و  احل��اف��الت 
من  راك��ب��ا   60  24-  14- �شعة 
الطرق  على  ال�شباب  اأثناء  ال�شري 
ك��اف��ة يف اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي يف اإط���ار 
االأول����وي����ة اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة جلعل 
ال���ط���رق اأك�����رث اأم���ن���ا و����ش���الم���ة يف 

االإمارة اأثناء ال�شباب .
ال��وق��ائ��ي��ة يتم  ال��ت��وع��ي��ة  اأن  وذك���ر 
ن�شرها من خالل من�شات التوا�شل 
اأبوظبي  ل�����ش��رط��ة  االج���ت���م���اع���ي 
وان�شتغرام”  وت��وي��رت  “في�شبوك 
واالإجنليزية  ال��ع��رب��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ات 
بو�شتات  ���ش��ك��ل  ع���ل���ى  واالأوردو 
ال�شا�شات  بجانب  توعوية  واأف��الم 
التجارية  امل���راك���ز  يف  االإع���الن���ي���ة 
مطبوعات  ت�����وزي�����ع  وت���ت�������ش���م���ن 
مرورية  توعية  حما�شرات  وعقد 
ال�شيما  الفئات  خمتلف  ت�شتهدف 
���ش��ائ��ق��ي ال�����ش��رك��ات ال��ت��ي تعمل يف 

قطاع النقل العام .
ودع������ا اخل��ي��ي��ل��ي ال�����ش��ائ��ق��ني اإىل 
ال��ت��وق��ف ال��ت��ام وع���دم ال��ت��ح��رك يف 
ح���ال���ة ان���ع���دام ال����روؤي����ة و����ش���رورة 
زي��ادة م�شافة االأم��ان بني املركبات 
باملركبات  ال�شدم  ح��وادث  لتفادى 
االأمامية وعدم التجاوز واالنتقال 
اآخر يف حالة عدم  اإىل  من م�شرب 
اأهمية  م��وؤك��دا   .. ال���روؤي���ة  و���ش��وح 
لدى  اخل��اط��ئ��ة  املفاهيم  ت�شحيح 
ا�شتخدام  ب��خ�����ش��و���س  ال��ب��ع�����س 
الرباعية  ال��ت��ح��ذي��ري��ة  االأ�����ش����واء 
اأن  م���و����ش���ح���ا   .. ال�������ش���ري  اأث�����ن�����اء 
حالة  يف  فقط  ي��ك��ون  ا�شتخدامها 
االأمين  الكتف  على  التام  الوقوف 
خ��ارج الطريق يف مكان اآم��ن اأو يف 
حالة التنبيه لوجود خطر . و�شدد 
على �شرورة التزام ال�شركات التي 
تعمل يف جمال النقل بال�شاحنات - 
نقل العمال - باالإجراءات الوقائية 
احلافالت  ���ش��ري  مب��ن��ع  اخل���ا����ش���ة 
 14- �شعة  ال��ع��م��ال  نقل  وب��ا���ش��ات 
اأثناء  ال�شري  من  راكبا   60  24-
ال�����ش��ب��اب ع��ل��ى ج��م��ي��ع ال���ط���رق يف 
امل��ادة رقم  اأبوظبي وتطبيق  اإم��ارة 
10 يف الالئحة التنفيذية املعدلة 
 178 ال�شري وامل��رور رق��م  لقانون 
اأو  م�����رور  اأن  ع��ل��ى  ت��ن�����س  وال���ت���ي 
الطرق  الثقيلة يف  املركبات  دخول 
عليها  تطبق  املمنوعة  واالأم���اك���ن 
 1000 ق��ي��م��ت��ه��ا  غ���رام���ة م��ال��ي��ة 

درهم و4 نقاط مرورية.
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اأخبـار الإمـارات
»الهالل« يكثف م�ساعداته يف اليمن .. و119 األفا ي�ستفيدون من �سالله الغذائية يف 5 اأيام

•• احلديدة-وام:

واالإغاثية  االإن�شانية  جهودها  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  كثفت 
املا�شي  اال�شبوع  املحررة خالل  اليمنية  واملدن  املحافظات  والتنموية يف 
الظروف  ظل  يف  ال�شرورية  اليمني  ال�شعب  احتياجات  تلبية  اأج��ل  من 
فيما  ال�شقيق  اليمن  ي�شهدها  التي  االأح���داث  ج��راء  ال�شعبة  االإن�شانية 
اليمني وحتقيق حلمه يف  ال�شباب  اإىل قلوب  عملت على ادخ��ال الفرحة 

اال�شتقرار االأ�شري �شمن مبادراتها االجتماعية.
�شلة غذائية على  األ��ف   17 االأحمر االماراتي  الهالل  فقد وزع��ت هيئة 
االأيام  9 حمافظات مينية خ��الل  امل��ح��ررة يف  وامل���دن  امل��دي��ري��ات  اأه���ايل 
 85 بينهم  ميني  م��واط��ن  األ���ف   119 منها  ا�شتفاد  املا�شية  اخلم�شة 

األف طفل وما يقارب 18 األف امراأة �شمن احلملة االماراتية امل�شتمرة 
والتخفيف  ال�شرورية  االأ�شر  احتياجات  الغذائي وتوفري  االأمن  لتعزيز 
احلوثي  ميلي�شيات  انتهاكات  ج���راء  ال��راه��ن��ة  االإن�شانية  ال��ع��واق��ب  م��ن 

املوالية الإيران.
ويف اإطار مبادراتها املجتمعية .. نظمت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي 
العر�س اجلماعي ال�شابع �شمن اأعرا�شها اجلماعية باملحافظات اليمنية 
احلديدة  مبحافظة  االأول  وهو  اخلوخة  مبديرية  اأقيم  وال��ذي  املحررة 
�شاحب  بها  وجه  التي  اجلماعية  االأع��را���س  �شل�شلة  �شمن  اليمن  غربي 
اأبوظبي نائب القائد  اآل نهيان ويل عهد  ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
 8 يف  ف��ت��اة  و  ���ش��اب   2400 منها  وي�شتفيد  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى 

حمافظات مينية.

االرتقاء  اآلية  اليمنية  والريا�شة  ال�شباب  وزارة  مع  الهيئة  بحثت  كما 
بالن�شاط الريا�شي و اإقامة العديد من امل�شابقات الريا�شية واإحياء دوري 
كرة قدم على م�شتوى املحافظات املحررة حتت م�شمى كاأ�س »عام زايد«. 
الذي  – بلحاف  جلعه  ال��دويل  اخل��ط  طريق  م�شروع  الهيئة  وافتتحت 
يربط بني حمافظة �شبوة وح�شرموت وعدن بعد القيام باأعمال �شيانة 
الطريق اال�شرتاتيجي بتمويل اإماراتي وذلك الأهميته الكبرية يف ت�شهيل 
م�شالح املواطن اليمنيني ب�شكل مبا�شر. واأطلق الهالل االأحمر االإماراتي 
حملة » االأزارق يف اأعيننا« والذي بداأها بافتتاح مدر�شة النه�شة للتعليم 
االأ�شا�شي والثانوي وتوزيع امل�شتلزمات املدر�شية على الطالب بالتزامن 
مع بداية العام الدرا�شي يف حني �شريت قافلة م�شاعدات غذائية الإغاثة 
اأ�شرة متعففة من �شكان قرى ومناطق مديرية االأزارق مبحافظة  األف 

ال�شالع.
كما د�شن الهالل م�شروع توزيع حقائب واأدوات مدر�شية على عدد من 
مدار�س مديريتي رماه وثمود ب�شحراء ح�شرموت والذي �شمل توزيع 
كاهل  ع��ن  والتخفيف  التعليمية  امل�شرية  لدعم  مدر�شية  حقيبة  األ��ف��ي 

االأ�شرة اليمنية.
بتمويل  تاأهيلها  اإع��ادة  بعد  بزجنبار  ال�شديق  ثانوية  الهيئة  وافتتحت 
املحافظة بعد فرتة من االنقطاع نتيجة حرب  اأبناء  اإماراتي ال�شتقبال 
التدمري املمنهجة التي كانت تتبعها ميلي�شيات احلوثي االنقالبية قبل 
البالغ  طالبها  جميع  على  املدر�شية  احلقيبة  بتوزيع  وقامت  حتريرها 

عددهم 440 طالبا.
وما زالت يد العطاء االإماراتية ت�شابق الزمن لنجدة االأ�شقاء اليمنيني.

» الهالل« يفتتح 3 خمابز خريية باحلديدة توفر 18 األف رغيف خبز جمانا يوميا لالأ�سر اليمنية غري القادرة

االإن�شانية  العمليات  مدير  الكعبي 
اإن  ال���ي���م���ن  االإم����������ارات يف  ل����دول����ة 

امل�شتحقة  للمناطق  ميداين  م�شح 
قبل اأن تدرج يف قوائم تلك املخابز 

ت��وف��ري اخل��ب��ز املجاين  ي�����ش��ت��ه��دف 
لالأ�شر اليمنية غري القادرة ياأتي يف 

االأ�شر  اح��ت��ي��اج��ات  حت���دي���د  وي���ت���م 
وفق  امل��ج��اين  اخل��ب��ز  م��ن  اليمنية 

املخابز اخلريية مبديرية  م�شروع 
التحيتا مبحافظة احلديدة والذي 

اأماكن تواجد  ل�شمان و�شوله اإىل 
االأ�شر االأ�شد احتياجا. وقال �شعيد 

•• احلديدة-وام:

االأحمر  ال���ه���الل  »ه��ي��ئ��ة  اف��ت��ت��ح��ت 
االإم���ارات���ي« ث��الث��ة خم��اب��ز خريية 
حمافظة  يف  ال��ت��ح��ي��ت��ا  مب���دي���ري���ة 
احلديدة بعد تاأهيلها لتوفري اأكرث 
األ����ف رغ��ي��ف خ��ب��ز يوميا   18 م��ن 
ت���وزع جم��ان��ا ع��ل��ى االأ���ش��ر اليمنية 
املحررة  امل��ن��اط��ق  ال���ق���ادرة يف  غ��ري 
ياأتي  ل��ل��ي��م��ن.  ال��غ��رب��ي  ب��ال�����ش��اح��ل 
م�شروع املخابز اخلريية مبحافظة 
احل����دي����دة يف اإط�������ار ج���ه���ود دول����ة 
االأمن  لتعزيز  املتوا�شلة  االإم��ارات 
والتخفيف  ال��ي��م��ن  يف  ال���غ���ذائ���ي 
وم�شاعدتها  االأ����ش���ر  م��ع��ان��اة  م���ن 
االإن�شانية  الظروف  مواجهة  على 
الراهنة عرب توفري املواد الغذائية 
وامل�شتلزمات املعي�شية اليومية التي 

تدعم ا�شتقرار اأفرادها.

االإغاثية  االإماراتية  املبادرات  اإطار 
اليمنية  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  امل��ت��ن��وع��ة 
االحتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  يف  ي�����ش��ه��م  م���ا 
ويوفر  ال�������ش���روري���ة  االإن�������ش���ان���ي���ة 
الأهايل  مالئمة  معي�شية  ظ��روف��ا 
امل��ن��اط��ق امل���ح���ررة وال��ت��خ��ف��ي��ف من 
الراهنة  ال�شعبة  االإن�شانية  االآث��ار 
ميلي�شيات  ف��ي��ه��ا  ت�����ش��ب��ب��ت  ال���ت���ي 
امل�شتفيدون  وع�������رب  احل������وث������ي. 
اخلريية  امل���خ���اب���ز  م�������ش���روع  م����ن 
�شكرهم  ع���ن  ال��ت��ح��ي��ت��ا  مب���دي���ري���ة 
ل��دول��ة االإم������ارات ع��ل��ى ج��ه��وده��ا و 
التي  امل�شتمرة  اخلريية  مبادراتها 
اليمنية  االأ����ش���ر  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي 
وت�����ش��اع��ده��ا ع��ل��ى جت���اوز الظروف 
بها  مت��ر  ال��ت��ي  ال�شعبة  االإن�شانية 
جراء ممار�شات احلوثي مبا يوؤدي 
اإىل ع��ودة احلياة الطبيعية  ب��دوره 

اإىل املناطق املحررة.

»الهالل« يوا�سل توزيع م�ساعداته الإغاثية على �سكان مديرية ترمي يف ح�سرموت
•• ح�رضموت -وام:

وا�شلت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي اأم�س االأول االإثنني توزيع م�شاعداتها 
لتح�شني  ح�شرموت  مبحافظة  ترمي  مبديرية  املناطق  من  بعدد  االغاثية 
لدولة  وال��ع��ط��اء  اخل���ري  لنهج  ا���ش��ت��م��رارا  وذل���ك  املعي�شية  �شكانها  ظ���روف 

2018 عام زاي��د« بتوجيهات من القيادة الر�شيدة  اإط��ار »عام  االإم��ارات يف 
ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
لتخفيف املعاناة عن ال�شعب اليمني ودعم احتياجاته االإن�شانية والتنموية يف 
املجاالت كافة. ويف هذا ال�شاأن وزعت الفرق التابعة للهيئة الذراع االإن�شانية 
القادرة  االأ�شر غري  ا�شتفادت منها مئات  �شالال غذائية   .. االإم��ارات  لدولة 

مبنطقة م�شطه والكودة مبديرية ترمي.
وث��م��ن امل��واط��ن��ون ال��ي��م��ن��ي��ون امل�����ش��ت��ف��ي��دون م��ن ه���ذه امل�����ش��اع��دات .. العون 
االإماراتي امل�شتمر الذي خفف من معاناتهم بعد اأن فقدوا مقومات احلياة 
نتيجة تهالك الو�شع االقت�شادي وتعطل م�شادر الدخل التي كانت توؤمن 
لهم احل�شول على لقمة العي�س.. واأثنوا على جهود دولة االإمارات و وقوفها 

املعاناة  لرفع  واإن�شانية  اأعمال خريية  به من  تقوم  اإىل جانبهم وما  الدائم 
عنهم يف اإطار م�شرية البذل واخلري التي تتوا�شل على االأر�س اليمنية.

منذ  توزيعها  مت  التي  الغذائية  امل�شاعدات  كمية  بلغت  االأم�����س  وبتوزيعات 
بداية »عام زايد« 10 اآالف طن ا�شتهدفت 113 األفا و280 �شخ�شا ينتمون 

اإىل االأ�شر غري القادرة مبحافظة ح�شرموت.

بتمويل من »الهالل« ..وزير الرتبية اليمني يطلق م�سروع الزي واحلقيبة املدر�سية
•• عدن -وام: 

اليمني  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  ملل�س  �شامل  عبداهلل  الدكتور  اأطلق 
الزي  م�شروع   « ع��دن  املوؤقتة  بالعا�شمة  ال���وزارة  ع��ام  بديوان  ام�س 
امل��در���ش��ي��ة« بخم�س حم��اف��ظ��ات ه��ي ع���دن وحل���ج واأبني  واحل��ق��ي��ب��ة 
وال�����ش��ال��ع وت��ع��ز بتمويل م��ن هيئة ال��ه��الل االأح��م��ر االإم���ارات���ي يف 
اإطار اجلهود التي تبذلها يف املدن اليمنية املحررة بو�شفها الذراع 
االإن�شانية لدولة االإمارات بهدف التخفيف عن كاهل االأ�شر اليمنية 

غري القادرة وتي�شري و�شول اأبنائها اإىل مقاعد الدرا�شة. 
واأك��د وزير الرتبية والتعليم اليمني خالل حفل االإط��الق - الذي 
اآل علي ممثل الهالل االأحمر االإماراتي يف  ح�شره املهند�س �شعيد 
عدن - اأن هذا امل�شروع املهم �شيخفف من معاناة اأولياء اأمور الطالب 

يف ظل ال�شعوبات املعي�شية التي يكابدها اليمنيون.
امل�شروع  ه��ذا  اأه��م��ي��ة  اإىل  علي  اآل  �شعيد  املهند�س  ن��وه  جانبه  م��ن 
ال��درا���ش��ي اجل��دي��د يف اليمن  ال��ع��ام  االإن�����ش��اين خا�شة م��ع انطالقة 

بهدف تخفيف النفقات الدرا�شية على االأ�شر اليمنية غري القادرة.
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اأخبـار الإمـارات

ويل عهد عجمان يرتاأ�س جل�سة املجل�س التنفيذي

الحتفال باليوم العاملي للبدانة مبدينة �سخبوط اخلمي�س 11 اأكتوبر

•• عجمان-وام:

بن حميد  ال�شيخ عمار  �شمو  وجه 
عجمان  ع����ه����د  ويل  ال���ن���ع���ي���م���ي 
اجلهات  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة ك��اف��ة يف 
اجلهود  تركيز  ب�����ش��رورة  االإم����ارة 
روؤية  لتحقيق  ال��ط��اق��ات  وح�����ش��د 
واأه�����داف�����ه�����ا   2021 ع����ج����م����ان 
ال�شنوات  خ���الل  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

الثالثة القادمة.
ال�شابقة  املرحلة  »اإن  �شموه  وق��ال 
حتقيق  يف  م��ه��م��ة  م���رح���ل���ة  ت���ع���د 
روؤي����ت����ن����ا و�����ش����ه����دت ال���ك���ث���ري من 
فيها  ر�شمنا  احلقيقية  امل��ن��ج��زات 
للحكومة  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  اخل���ط���ط 
تغريات  على  وعملنا  والقطاعات 
االأوىل  احلزمة  واعتمدنا  هيكلية 
اال�شرتاتيجية  امل����وؤ�����ش����رات  م����ن 
اع��ت��م��اد احلزمة  ع��ل��ى  و���ش��ن��ع��م��ل 
الثانية والثالثة قريباً جدا واليوم 
ن��ح��ن ع��ل��ى اأع����ت����اب ع����ام 2019 
اإىل  ت��رتج��م ج��ه��ودن��ا  اأن  ن��ت��ط��ل��ع 

واقع يعي�شه جمتمعنا«.
ت���روؤ����س �شموه  ج����اء ذل����ك خ����الل 

لت�شميم منظومة متكاملة للمدن 
التي تراعي بناء اأنظمة اجتماعية 

واقت�شادية م�شتدامة.
التقرير  امل��ج��ل�����س  وا����ش���ت���ع���ر����س 
تنويع  ح�������ول  اال�����ش����رتات����ي����ج����ي 
وحت�شني و�شائل النقل واملوا�شالت 
العامة املقدم من قبل �شعادة عمر 
موؤ�ش�شة  ع����ام  م���دي���ر  ع��م��ري  ب���ن 
خالله  ومت  ال��ع��ام��ة  امل���وا����ش���الت 
اال�شرتاتيجي  املوؤ�شر  ا�شتعرا�س 
م�شتخدمي  ل����ع����دد  امل�������ش���ت���ه���دف 
باأربع  واملقدر  العام  النقل  و�شائل 
م���الي���ني م�����ش��ت��خ��دم ب��ح��ل��ول عام 

. 2021
يف  املت�شمنة  ال��درا���ش��ة  واأو���ش��ح��ت 
التقرير اأن التعامل مع املوا�شالت 
مل يعد ينظر له كمتطلب لتوفري 
اخل����دم����ات ال���ع���ام���ة ف���ق���ط واإمن�����ا 
اجتماعي  من���ط  الإي���ج���اد  و���ش��ي��ل��ة 
واق��ت�����ش��ادي وب��ي��ئ��ي م�����ش��ت��دام من 
عام  ن��ق��ل  ت�شميم  م��راع��اة  خ���الل 

متطور وذو كفاءة عالية.
الو�شع  اإىل  ال���درا����ش���ة  واأ�����ش����ارت 
ال�شنوات  وم�����ش��ت��ه��دف��ات  احل����ايل 
ال���ث���الث���ة ال���ق���ادم���ة واخل���ط���ط يف 

االخت�شا�شات  ع���ل���ى  ال���رتك���ي���ز 
واخلدمات الرئي�شية للجهات.

التقرير  امل��ج��ل�����س  وا����ش���ت���ع���ر����س 
تعزيز  ح�������ول  اال�����ش����رتات����ي����ج����ي 
ون�شر  وال�شالمة  باالأمن  ال�شعور 
قبل  م��ن  امل��ق��دم  االأم��ن��ي��ة  الثقافة 
بن  �شلطان  ال�شيخ  ال��ل��واء  �شعادة 
العام  ال��ق��ائ��د  ال��ن��ع��ي��م��ي  اهلل  ع��ب��د 
اللجنة  رئ��ي�����س  ع��ج��م��ان  ل�����ش��رط��ة 
الدائمة لالأمن وال�شالمة التابعة 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ح���ي���ث مت 
اال�شرتاتيجي  املوؤ�شر  ا�شتعرا�س 
ال�شري  ح���������وادث  وف�����ي�����ات  ل����ع����دد 
ال��ع��امل��ي��ة حلاالت  واالإح�����ش��ائ��ي��ات 
الوفاة الناجمة عن حوادث ال�شري 
واأهم م�شبباتها اإ�شافًة اإىل الو�شع 
ال��راه��ن يف االإم����ارة وع���دد وفيات 
ال�شنوات  خ���الل  ال�����ش��ري  ح�����وادث 

الثالث املا�شية.
ال�شيخ عمار بن حميد  واأكد �شمو 
هي  ال��ط��رق  ���ش��الم��ة  اأن  النعيمي 
م�����ش��وؤول��ي��ة اجل��م��ي��ع واأن��ه��ا ال تقع 
ع���ل���ى ع���ات���ق ال�������ش���رط���ة ف���ق���ط بل 
منظم  ج��م��اع��ي  ع��م��ل  اإىل  نتطلع 
وال�شيا�شات  اخلطط  يف  ومتوافق 

جلل�شة املجل�س التنفيذي بح�شور 
النعيمي  حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ 
ممثل �شاحب ال�شمو حاكم عجمان 
وال�شيخ  امل��ج��ل�����س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�شياحية  التنمية  دائ���رة  رئي�س 
النعيمي  حميد  بن  را�شد  وال�شيخ 
والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�س 

واأع�شاء املجل�س التنفيذي.
بالت�شديق  اجل��ل�����ش��ة  وا���ش��ت��ه��ل��ت 
ال�شابقة ثم  على حم�شر اجلل�شة 
�شيف  �شعيد  ال��دك��ت��ور  ا�شتعر�س 
املجل�س  ع�����ام  اأم������ني  امل���ط���رو����ش���ي 
على  املدرجة  املوا�شيع  التنفيذي 
ب�شوؤون  املتعلقة  االأع��م��ال  ج���دول 
اإىل  االإمارة املختلفة والتي ت�شعى 
حتقق روؤية اإمارة عجمان 2021 
وخدمة املواطنني واملقيمني فيها.
خريطة   12 امل��ج��ل�����س  واع���ت���م���د 
احلكومية  للدوائر  ا�شرتاتيجية 
نتيجة  م������وؤخ������را  حت���دي���ث���ه���ا  مت 
ل���ت���ط���وي���ر وحت����دي����ث امل����وؤ�����ش����رات 
التغريات  ب���ج���ان���ب  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة 
بع�س  يف  والت�شريعية  الهيكلية 
بهدف  وذل���ك  احلكومية  اجل��ه��ات 

بني اجلهات املعنية كافة.
الكبرية  اجل����ه����ود  ����ش���م���وه  وق������در 
حتقيق  يف  ال�شرطة  تبذلها  ال��ت��ي 
وفيات  ملوؤ�شر  الطموح  امل�شتهدف 
اعتماده  مت  ال��ذي  ال�شري  ح���وادث 
اإمارة  ت�شهد  اأال  ن��اأم��ل  اأن��ن��ا  حيث 
عجمان وفيات ناجتة عن حوادث 
نعمل  واأن   2021 بحلول  ال�شري 
على درا�شة االأ�شباب املوؤدية للوفاة 

لتالفيها يف امل�شتقبل.
الدرا�شة  تو�شيات  املجل�س  واأق���ر 
تعيني  �شرورة  يف  تلخ�شت  والتي 
جهود  لتوجيه  متخ�ش�شة  جلنة 
االمارة  يف  الطرق  على  ال�شالمة 
املمار�شات  اأف�شل  على  واالط���الع 
اال�شرتاتيجية  اخل��ط��ط  ب��ن��اء  يف 
لرفع  ال����ه����ادف����ة  وال�������ش���ي���ا����ش���ات 
ال���ط���رق و���ش��م��ان �شالمة  ك���ف���اءة 
بها  وامل���ت���اأث���ري���ن  م�����ش��ت��خ��دم��ي��ه��ا 
وتقييم الو�شع احلايل لل�شيا�شات 
املتعلقة  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  واالإج�������راءات 
والقدرة  الطرق  ح��وادث  باإ�شابات 
على الوقاية من حوادث املرور يف 
مع  فعالة  �شراكات  وبناء  عجمان 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وب��ي��وت اخلربة 

•• ابوظبي-الفجر :

العربية  االإم�����ارات  ت�����ش��ارك دول���ة 
ال��ع��امل اح��ت��ف��ال��ه باليوم  امل��ت��ح��دة 
والذي  ال��ب��دان��ه  ملكافحة  ال��ع��امل��ي 
ع�شر  احل���ادي  اخلمي�س  ي�شادف 

من اأكتوبر من كل عام .
ال��رب ح�شني  الدكتور عبد  وق��ال 
م���دي���ر مركز  ال��ع��ف��ي��ف��ي  ����ش���ال���ح 
نيوكا�شل الطبي مبدينة �شخبوط 
مببادرة  امل���رك���ز  ان  اأب���وظ���ب���ي  يف 
احتفالية  �شينظم  منه  جمتمعية 
م�شيدا  العفيفي  املنا�شبة  ب��ه��ذه 
ابوظبي  ال�شحة يف  دائرة  بجهود 
اأمرا�س  م��ن  ال��وق��اي��ة  جم���ال  يف 
ال��ع�����ش��ر وال��ت��ي ت��اأت��ي ال��ب��دان��ة يف 

مقدمتها .
مركز  م������ب������ادرة  اأن  اأك��������د  ك����م����ا 
تاأتي  املجتمعية  الطبي  نيوكا�شل 
حلماية  الداعمة  براجمه  �شمن 
املختلفة  االأم��را���س  م��ن  املجتمع 
االحتفال جمهور  و�شي�شارك يف   ،
واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م���ن  ك��ب��ري 
باملركز  الطبي  الفريق  و�شيقدم 
ت�شمل  وتثقيفية  توعوية  برامج 
والريا�شية  ال��غ��ذائ��ي��ة  اجل��وان��ب 
م�شكلة  مل���واج���ه���ة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

البدانة وقايًة وعالًجا.
و�شكل املركز فريق عمل للمبادرة 
�شم : اال�شت�شارية الربيطانية يف 
طب االأ�شرة  الدكتورة جنم رئي�شة 
التغذية  واأخ�����ش��ائ��ي��ة   ، ال��ف��ري��ق 
الكندية ال�شيدة جني ، وم�شوؤولة 
التثقيف ال�شحي االأردنية ال�شيدة 
الريا�شي  واالأخ�������ش���ائ���ي  ���ش��ب��ا، 

الربيطاين ال�شيد فيل . 
الفريق  هذا  اأن  بالذكر  واجلدير 
تقدمي  يف  ل���ال����ش���ت���م���رار  ي�����ش��ع��ى 
خدماته ملحتاجيها من مواطنني 
ومقيمني  على مدار العام �شمن 

فعاليات عام زايد اخلري.
وك�شف من جانبه  الدكتور اأيوب 

رايلي  ليان  ال��دك��ت��ورة  واأو���ش��ح��ت 
اأن  العاملية  ال�شحة  منظمة  م��ن 
م��ع��دل ان��ت�����ش��ار زي�����ادة ال�����وزن اأو 
ال�����ش��م��ن��ة يف ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة من 
االإم������ارات  يف  ���ش��ن��ة   19 اإىل   5
�شعف  يعادل  وه��ذا   ،35% يبلغ 
اأن  اأي  تقريباً،  ال��ع��امل��ي  االنت�شار 
اأو  اأطفال   3 1 من كل  ما يقارب 
يعانون   ?17 بن�شبة  م��راه��ق��ني 
ن�شبة  اأن  ذك��رت  كما  ال�شمنة،  من 
الذين  االإم���������ارات،  يف  ال��ب��ال��غ��ني 
ال���وزن تبلغ  يعانون م��ن زي���ادة يف 
الن�شبة  ه����ذه  وت��ع��ت��رب   68%
منهم  ال��دول��ة،  يف  البالغني  ثلثي 
ال�شمنة  م����ن  ي���ع���ان���ون   32%
اأ����ش���خ���ا����س.   3 ك����ل  م����ن   1  اأي 
قال الدكتور دوج باجتر مدير اإدارة 
االأمرا�س غري ال�شارية يف منظمة 
ال��ع��امل��ي��ة: ن��واج��ه اليوم  ال�����ش��ح��ة 
فاالأمرا�س  ع��ام��ة،  �شحية  اأزم���ة 
غري ال�شارية مثل اأمرا�س القلب 
عدداً  تقتل  وال�شرطان  وال�شكري 
مقارنة  االأ����ش���خ���ا����س  م���ن  اأك�����رب 
ب���اأي �شبب اآخ���ر، وك��ث��ري م��ن هذه 
قبل  االأوان،  قبل  الوفيات حتدث 
���ش��ن 70 ع����ام����اً، وت��ع��ت��رب زي����ادة 
عوامل  اأح����د  ال�����ش��م��ن��ة  اأو  ال�����وزن 
لالأمرا�س  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  اخل���ط���ر 
املبكر. وامل�������وت  ال�������ش���اري���ة   غ����ري 

وذك���ر اأن���ه ق��ب��ل اأرب��ع��ة ع��ق��ود كان 
و71  رج����ل  م��ل��ي��ون   34 ه���ن���اك 
بالبدانة،  م�شابون  ام��راأة  مليون 
وقد منت هذه االأرق��ام منذ ذلك 
احلني اإىل اأكرث من 266 و375 
والن�شاء  ال����رج����ال  م���ن  م��ل��ي��ون��اً 
العامل،  اأن��ح��اء  ال��ب��دن��اء يف جميع 
الب�شرية،  ت��اري��خ  يف  م���رة  والأول 
من  يعانون  اأ�شخا�س  االآن  هناك 
الوزن،  نق�شان  من  اأكرث  ال�شمنة 
واأن االأمر االأكرث اإثارة للقلق هو 
ارتفاع عدد ال�شباب الذين يعانون 

من زيادة الوزن اأو ال�شمنة.

االأط�����ف�����ال  ن�������ش���ب���ة  اأن  اأظ�����ه�����رت 
ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن ال�����ش��م��ن��ة يف 
وزي���ادة   ،15% بلغت  االإم������ارات 
ن�شبة  اأن  ك���م���ا   ،17% ال�������وزن 
االأط�������ف�������ال ال�����ذي�����ن مي����ار�����ش����ون 
�شاعة  مل������دة  ال����ب����دين  ال���ن�������ش���اط 
يومياً، وهي املدة الزمنية املو�شى 
فقط.   27% بلغت  ع��امل��ي��اً،  ب��ه��ا 

 

تعمل  ال����دائ����رة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
مكافحة  ف���ري���ق  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
ال�شمنة لدى االأطفال يف اأبوظبي 
حكومية،  جهة   12 م��ن  وامل��ك��ون 
حيث مت و�شع خطة �شاملة للحد 
من ظاهرة ال�شمنة، والتي تهدف 
الن�شاط  رف����ع  اإىل  خ��الل��ه��ا  م���ن 
بن�شبة  االأط����ف����ال  ل����دى  ال���ب���دين 
موؤ�شر  م�شتوى  وخف�س   15%
بحلول   15% اجل�������ش���م  ك���ت���ل���ة 
خمرجات  اإىل  م�شريًة   ،2020
م��ن��ت��دى م��ك��اف��ح��ة ال�����ش��م��ن��ة لدى 
االأط�����ف�����ال ال������ذي ح���م���ل اأف����ك����اراً 
وخططاً ومبادرات ل�شناعة تغيري 
 اأف�شل يف حياة االأطفال وامل�شتقبل.

العديد  ال�شحة  دائ���رة  واأط��ل��ق��ت 
من املبادرات التوعوية التثقيفية 
ال���دراج���ات يف حلبة  م��ث��ل رك����وب 
ن�شبة  ارتفعت  يا�س والتي  مر�شى 
امل��واط��ن��ني امل�����ش��ارك��ني ف��ي��ه��ا من 
اإىل  لت�شل   2011 ل��ع��ام   5%
كما   .2016 ع����ام  يف   22%

االإقليمي  امل�����ش��ت�����ش��ار  اجل����وال����دة 
للتغذية يف مكتب ال�شرق االأو�شط 
ملنظمة ال�شحة العاملية اأن معدالت 
ال���وزن يف دول اخلليج تعد  زي���ادة 
من اأعلى الن�شب يف العامل، حيث 
تتجاوز ن�شبتها %70، واأن دولة 
الثالثة  امل��رت��ب��ة  االإم������ارات حت��ت��ل 
كما  ال�شمنة،  يف معدالت  خليجياً 
بال�شكري  االإ�شابة  معدالت  تعد 
يف دول اخلليج من اأعلى املعدالت 
اإقليم  م�شتوى  وع��ل��ى  ال��ع��امل،  يف 
ال�������ش���رق االأو������ش�����ط ه���ن���ال���ك 43 
 مليون �شخ�س م�شاب بال�شكري.

احت�شنت  ق��د  ال��ع��ا���ش��م��ة  واك��ن��ت 
للموؤمتر  اخل���ل���ي���ج���ي���ة  ال���ق���م���ة 
من  بتنظيم  لل�شمنة  االإق��ل��ي��م��ي 
التابع  لل�شمنة  ال��ع��امل��ي  االحت����اد 
ملنظمة ال�شحة العاملية الأول مرة 
االأو�شط، والذي ك�شف  ال�شرق  يف 
عن خريطة طريق جديدة تركز 
على حتقيق اأهداف االأمم املتحدة 
العاملية  ال�شمنة  يف وقف معدالت 
كي تتنا�شب مع املعدالت امل�شجلة 
اأه���داف  وتلبية   ،2010 ع���ام  يف 
ارت���ف���اع  ل���وق���ف  امل���ت���ح���دة  االأمم 
عام  يف  بال�شمنة  امل�شابني  اأع���داد 
ال�شحة  دائرة  وت�شارك   ،2025
لتوؤكد  امل����وؤمت����ر  يف  اأب���وظ���ب���ي  يف 
جهود دولة االإم��ارات يف مكافحة 
الدائرة  اأ����ش���ارت  ح��ي��ث  ال�����ش��م��ن��ة، 
االنتقائية  الر�شوم  فر�س  اأن  اإىل 
امل�شروبات  ع��ل��ى   50% بن�شبة 
اأه���م جهود  اأح���د  يعترب  ال��غ��ازي��ة 
ال�شمنة. ملكافحة  االإم���ارات   دول��ة 

وقالت الدكتورة فريدة احلو�شني، 
مديرة اإدارة االأمرا�س ال�شارية يف 
جتمعنا  اأبوظبي:  ال�شحة  دائ��رة 
ق�شية م�شرتكة ملواجهة ال�شمنة، 
وو����ش���ع خ��ري��ط��ة ط��ري��ق جديدة 
العامل،  يف  ال�����ش��م��ن��ة  م���ن  ل��ل��ح��د 
دائرة  اإح�شائيات  اأن  اإىل  م�شرية 
 2015-2014 ل��ع��ام  ال�����ش��ح��ة 

عملت الدائرة بالتعاون مع دائرة 
اأبوظبي  وجهاز  واملعرفة  التعليم 
ال���غ���ذائ���ي���ة ع��ل��ى و�شع  ل��ل��رق��اب��ة 
للمقا�شف  م���ع���اي���ري  وحت����دي����ث 
امل���در����ش���ي���ة يف خم��ت��ل��ف م���دار����س 
ال�شحي  ال��غ��ذاء  لتوفري  االإم����ارة 
ل��ك��اف��ة ال����ط����الب، وال���ع���م���ل على 
البدين  ال��ن�����ش��اط  م�����ش��ت��وى  رف���ع 
من خالل زيادة وقته للمحافظة 
الطلبة.  ل���دى  �شحي  وزن  ع��ل��ى 
اعتباراً  االإم�������ارات  دول����ة  وب�����داأت 
املا�شي،  اأك��ت��وب��ر  م��ن  االأول  م��ن 
انتقائية«  »���ش��ري��ب��ة  ت��ط��ب��ي��ق  يف 
وم�شروبات  التبغ  منتجات  على 
وامل�شروبات   ،100% ال��ط��اق��ة 
.50% ب����ن���������ش����ب����ة   ال�������غ�������ازي�������ة 

م�����ن ج����ان����ب����ه ك�������ش���ف ال����دك����ت����ور 
ال���ن���م���ريي، مدير  ع��ب��دال��رح��م��ن 
وامل�شاكل  ال���ب���دان���ة  ع����الج  م��رك��ز 
االأي�شية يف مدينة ال�شيخ خليفة 
درا�شة  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي  ال��ط��ب��ي��ة يف 
اأج���رت���ه���ا اجل��م��ع��ي��ة االإم���ارات���ي���ة 
والتي  والبدانة  ال�شمنة  جلراحة 
ن�شبة  اأن  اإىل  فيها  االإ���ش��ارة  مت��ت 
اخلا�شة  اجل���راح���ي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
ب��ال�����ش��م��ن��ة يف دول�������ة االإم���������ارات 
 2014 ال��ع��ام��ني  ب���ني  م���ا  زادت 
 4000 م������ن   ،2016 اإىل 
عملية.   6000 اإىل   ع��م��ل��ي��ة 
اأن مدينة خليفة الطبية  واأو�شح 
ُت�����ج��ري خ���الل ال��ع��ام ال��واح��د ما 
عملية   300 اإىل   200 ب����ني 
ال�شمنة،  م��ن  للتخل�س  جراحية 
ن�شبة كبرية منها للبالغني ون�شبة 
اإىل  بني14  ما  لالأعمار  �شغرية 
مدينة  اأن  اإىل  م�شرياً  �شنة.   18
ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ال��ط��ب��ي��ة متتلك 
جلراحات  االأم���ريك���ي  ال��ربن��ام��ج 
الوحيد  وه���و  وال��ب��دان��ة  ال�شمنة 
ال�����ش��رق االأو����ش���ط، ك��م��ا لديها  يف 
ال�شمنة  ل��ع��الج  متكامل  ب��رن��ام��ج 
.2009 ع������ام  م���ن���ذ   امل����ف����رط����ة 

املوا�شالت  ال���ش��ت��خ��دام  وم��ب��ت��ك��رة 
العامة كبديل.

املوا�شالت  موؤ�ش�شة  اأن  واأ����ش���اف 
نوعية  ن��ق��ل��ة  ح��ق��ق��ت  ع��ج��م��ان  يف 
يف ت��ق��دمي اخل���دم���ات ون��ت��ط��ل��ع يف 
عاملي  من��وذج  اإي��ج��اد  اإىل  امل�شتقبل 
للنقل من خالل املراجعة والتقييم 
امل�شتمر وحت�شني اخلدمات ملواكبة 

التغريات من حولنا.
ك��م��ا اأك���د ���ش��م��وه - يف ح��دي��ث��ه مع 
اأع�شاء املجل�س - �شرورة الرتكيز 
االأ�شا�شية  االخ��ت�����ش��ا���ش��ات  ع��ل��ى 

والتثقيف  ال���وع���ي  ب���رام���ج  زي�����ادة 
ب��اأه��م��ي��ة ال��ن��ق��ل ال��ع��ام م��ع العمل 
امل�شتمر لتح�شني جتربة امل�شتخدم 
ومواكبة التطور اإىل جانب تقدمي 
مراعاة  م��ع  ال��ع��ام  النقل  خ��دم��ات 

احلفاظ على املزايا التناف�شية.
ال�شيخ عمار بن حميد  واأكد �شمو 
و�شيلة  اأن احل�شول على  النعيمي 
ال��ن��ق��ل ال��ف��ردي��ة ال��ي��وم اأم���ر لي�س 
بال�شعب والتحدي يكمن يف كيفية 
املجتمع  اأف������راد  واإق����ن����اع  ت�����ش��ج��ي��ع 
ب���اأ����ش���ال���ي���ب وم������ب������ادرات ج���دي���دة 

بالدرجة  احل���ك���وم���ي���ة  ل��ل��ج��ه��ات 
واع  ال���ي���وم  امل��ج��ت��م��ع  الأن  االأوىل 
النتائج  روؤي��������ة  ع���ل���ى  وح���ري�������س 
���ش��م��وه اجلهات  ودع�����ا  ال��ف��ع��ل��ي��ة. 
الفريق  ب���روح  للعمل  احل��ك��وم��ي��ة 
اجلماعية  وامل�����ش��ارك��ة  وال�شفافية 
وامل�شاريع  اخل��ط��ط  ك��ل  وت��دع��ي��م 
ب����ب����ي����ان����ات دق����ي����ق����ة وم���ف���ت���وح���ة 
حتى  ن�شرها  يتم  دوري���ة  وتقارير 
م��ن��ه��ا يف تطوير  اال���ش��ت��ف��ادة  ي��ت��م 
املنا�شبة  احللول  وو�شع  اخلدمات 

واتخاذ القرارات ال�شريعة.

حماكم دبي ت�ستكمل ا�ستعداداتها للم�ساركة يف معر�س جيتك�س للتقنية لعام 2018
•• دبي –الفجر:

والثالثني  الثامنة  ال��دورة  يف  للم�شاركة  دبي  حماكم  ت�شتعد 
على  ال�����ش��وء  لت�شليط   ،»2018 للتقنية  »جيتك�س  ملعر�س 
الق�شائي  القطاع  خلدمة  ابتكرتها  التي  الذكية  التطبيقات 
باإطالق  ال�شابقة  امل�����ش��روع��ات  وتعزيز  ل��ه،  امل�شاند  واالإداري 
م��راح��ل ج��دي��دة اأك��رث ت��ط��وراً ومب��ا ي��واك��ب عجلة التنمية يف 
اإم����ارة دب��ي وم��ا ي��ط��راأ م��ن ت��ط��ور �شريع يف ه��ذا امل��ج��ال على 
التي  املبتكرة  امل�شروعات  خ��الل  م��ن  وذل��ك  ال��ع��امل.  م�شتوى 
تعتزم عر�شها على اجلمهور خالل اأ�شبوع جيتك�س يف الفرتة 
من�شة  �شمن  العاملي،  التجاري  املركز  يف  اأكتوبر   18-14

اإىل  دب��ي  لتحويل  ت�شعى  التي  الذكية  دب��ي  حكومة  موؤ�ش�شة 
املدينة االأذكى واالأ�شعد يف العامل، حيث �شتقوم الدائرة بعر�س 
اآخر اإجنازاتها التقنية والنقلة النوعية يف خدماتها ومبادراتها 
اأن  اإ�شعاد املتعاملني. حيث  الذكية املبتكرة التي تقدمها بغية 
اأهمية امل�شاركة تكمن الإبراز دور الدائرة على �شعيد االبتكار 
وللتعريف  املتغريات،  �شناعة  من  ج��زءاً  ولتكون  والتطوير، 
املتعاملني،  مع  الفعال  التوا�شل  وتعزيز  الذكية،  بخدماتها 
اخلدمات  مب�شتوى  يرتقي  مب��ا  احتياجاتهم  اإىل  وال��ت��ع��رف 
العديد من  العام  هذا  امل�شاركة  وتت�شمن  املقدمة،  احلكومية 
املبادرات املتميزة من خالل من�شة تقنية تفاعلية حتتوي على 
العديد من اخلدمات التي تالم�س اهتمام �شريحة كبرية من 

اإذ حتر�س حماكم دبي على حتقيق روؤية �شاحب  املتعاملني. 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، من خالل اطالق 
اإىل جنب  تعمل  التي  وامل��ب��ادرات  الذكية  م��ن اخل��دم��ات  ع��دد 
م�شرية حتول مدينة دبي نحو املدن الذكية التي تعتمد على 
االإبداع، وقائمة على املعرفة و اإميانها الرا�شخ باأن التحول اإىل 
بتحقيق  بل  فح�شب،  بالتكنولوجيا  يتعلق  ال  الذكية  املدينة 
ال  الر�شيدة  فقيادتنا  فيها،  واملقيمني  دب��ي  ملواطني  ال�شعادة 
تريد فقط تطوير اخلدمات بل تريد تغيري طريقة احلياة يف 
دبي، ومل ت�شع لنا اأهدافاً يف ر�شا املتعاملني، بل الهدف هذه 

املرة هو �شعادة االإن�شان.

را�سد النعيمي يرتاأ�س اجتماع اللجنة 
التوجيهية للرتكيبة ال�سكانية بعجمان

•• عجمان-وام:

اأك����د ال�����ش��ي��خ را���ش��د ب��ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س دائ���رة 
البلدية والتخطيط بعجمان رئي�س اللجنة التوجيهية 
للرتكيبة ال�شكانية التابعة للمجل�س التنفيذي بعجمان 
اإم����ارة عجمان تعمل  ال��دوائ��ر وامل��وؤ���ش�����ش��ات يف  ك��اف��ة  اأن 
ب�شكل متناغم مع توجهات احلكومة االحتادية الإجناح 
ال�شيا�شات الهادفة لتحقيق التوازن املن�شود يف الرتكيبة 
ال�شكانية. جاء ذلك خالل تروؤ�س ال�شيخ را�شد بن حميد 
للرتكيبة  التوجيهية  اللجنة  االأول  االجتماع  النعيمي 
ال�شكانية بعجمان بح�شور اأع�شاء اللجنة �شعادة اللواء 
ل�شرطة  لعام  القائد  النعيمي  عبداهلل  �شلطان  ال�شيخ 
عجمان و�شعادة الدكتور �شعيد �شيف املطرو�شي االأمني 
املويجعي  ع��ب��داهلل  و���ش��ع��ادة  التنفيذي  للمجل�س  ال��ع��ام 
رئي�س اللجنة الدائمة للتنمية االقت�شادية و�شعادة عبد 
الرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط 
احلبي�شي  �شعيد  ه��اج��ر  ال��دك��ت��ورة  و���ش��ع��ادة  ب��ع��ج��م��ان 
والتناف�شية  لالإح�شاء  عجمان  ملركز  التنفيذي  املدير 

بعجمان.
من  الهامة  امل��ح��اور  م��ن  ع���دداً  اللجنة  اأع�شاء  وناق�س 
مت  ال���ذي  ال�شكانية  الرتكيبة  حم��ور  ملخ�س  �شمنها 
حلكومة  ال�شنوية  االج��ت��م��اع��ات  يف  ومناق�شته  عر�شه 
بالرتكيبة  امل��ع��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ان  اأدوار  وت��ك��ام��ل  ع��ج��م��ان 

وعداد  الهام�شية  االأن�شطة  درا���ش��ة  وخ��ط��ة  ال�شكانية، 
الرتكيبة ال�شكانية.

واأو�شح ال�شيخ را�شد النعيمي اأن احلكومة اأوكلت للجنة 
التوجيهية مهام مراجعة التقارير الدورية املرفوعة من 
اللجنة الفرعية للرتكيبة ال�شكانية بعجمان ومراجعة 
توجيهات  من  يلزم  ما  واإ�شدار  والتو�شيات  املقرتحات 
بهذا اخل�شو�س ، باالإ�شافة ملراجعة ال�شيا�شات املقرتحة 
ب�شاأن الرتكيبة ال�شكانية اأو ال�شيا�شات ذات التاأثري على 
الرتكيبة  موؤ�شرات  ومتابعة  ال�شكانية  الرتكيبة  حمور 
التو�شيات  ورف���ع  عنها  ال�����ش��ادرة  وامل���ب���ادرات  ال�شكانية 

ب�شاأنها للمجل�س التنفيذي.
املجل�س  ع���ام  اأم����ني  امل��ط��رو���ش��ي  �شعيد  ال��دك��ت��ور  وب���ني 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب��ع��ج��م��ان اأن امل��ج��ل�����س ي��ح��ر���س دائ���م���اً على 
تفعيل اآليات التن�شيق بني اجلهات املعنية على امل�شتوى 
مع  االإم���ارة  ا�شرتاتيجية  وموائمة  واالحت���ادي  املحلي 
اأن  ك��م��ا  ال��وط��ن��ي��ة،  ال�شكانية  ال��رتك��ي��ب��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

املجل�س يطلع ب�شكل دوري على املوؤ�شرات ال�شكانية .
املدير  احلبي�شي  ه��اج��ر  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
التنفيذي ملركز االح�شاء والتناف�شية بعجمان اإن املركز 
املتعلقة  والبينات  املعلومات  جمع  عمليات  على  ي�شرف 
والتحليالت  الدرا�شات  وحت�شري  ال�شكانية،  بالرتكيبة 
ذات ال�شلة وامل�شاركة يف املوؤمترات املتخ�ش�شة واملنتديات 

ل�شمان مواكبة التطور ال�شريع يف العلوم الب�شرية.

»عجمان الإعالمية احلرة« ت�ستعر�س مزايا »من�سة الوكالء« 
•• عجمان -وام:

ا�شتعر�شت مدينة عجمان االإعالمية احلرة اليوم مزايا خدمة » من�شة الوكالء » اجلديدة والتي تتيح للوكالء 
وال�شركاء داخل وخارج الدولة - الذين ي�شتقطبون امل�شتثمرين للمدينة االإعالمية - متابعة ال�شركات امل�شجلة عن 

طريقهم ومتابعة عملياتهم اإلكرتونيا وا�شتيفاء متطلباتهم مبا�شرة عن طريق تلك املن�شة.
الذي عقد  اللقاء  التنفيذي ملدينة عجمان االإعالمية احلرة - خالل  املدير  الها�شمي  �شعادة حممود خليل  واأك��د 
بفندق رادي�شون بلو عجمان - اأن ما مت ا�شتعرا�شه اأمام عدد من وكالء خدمات املدينة االإعالمية يعك�س االلتزام 
بدعم امل�شتثمرين من اأ�شحاب امل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة وتقدمي خدمات مي�شرة و�شهلة.. مبينا اأن جمموعة 

الت�شهيالت االإلكرتونية اجلديدة �شتعزز ترتيب دولة االإمارات يف قائمة وجهات االأعمال التجارية العاملية.
واأ�شحاب  واملبتكرين  امل�شتثمرين  بني  واجلمع  االأعمال  لتي�شري  مركزا  لتكون  جاهدة  ت�شعى  املدينة  اأن  واأ�شاف 

الكفاءات مع زيادة النمو واالهتمام بقطاعي االإبداع وريادة االأعمال.
الت�شويقي  االأداء  م�شتوي  رف��ع  ي�شمن  وحديث  ع�شري  اإط��ار  يف  م�شافة  قيمة  اجلديدة  الوكالء  من�شة  وتعترب 
واالنت�شار املبتكر ف�شال عن كونها تعك�س االإمكانيات املتطورة امل�شتخدمة يف اأ�شلوب العمل وكفاءة االأنظمة واآليات 

اخلدمة املبتكرة التي تقدمها املدينة مل�شتثمريها احلاليني واملتوقعني يف امل�شتقبل.
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اأخبـار الإمـارات
�سعيد بن طحنون ي�ستقبل قافلة زايد اخلري للغة الإ�سارة

•• العني- وام:

اآل  حممد  بن  طحنون  بن  �شعيد  ال�شيخ  معايل  ا�شتقبل 
نهيان الرئي�س الفخري ملجل�س االإمارات لتنمية عالقات 
االإمارات  جمل�س  �شفراء  العني  مدينة  يف  بق�شره  العمل 
ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى ق��اف��ل��ة زاي���د اخل���ري ال��ت��ي جت���وب خمتلف 
���ش��ع��ار »تعلم  ل��غ��ة االإ����ش���ارة حت��ت  ال���دول���ة لتعلم  اإم�����ارات 
اإ�شاراتي اأهديك ابت�شامتي« انطالقا من اأبوظبي اعتباراً 
 15 بحلول  عجمان  يف  وختاماً  احل��ايل  اأكتوبر   20 من 

دي�شمرب املقبل.
ال�شيخ  رعاية معايل  تنطلق حتت  التي   �� القافلة  وتهدف 
�شعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان وبرئا�شة الدكتور 

لتنمية  االإم���ارات  جمل�س  رئي�س  الوح�شى  �شامل  عبداهلل 
والتوعية  اال�شارة  لغة  ا�شا�شيات  لتعليم   �� العمل  عالقات 
املجتمع من  �شرائح  ثقافتها ومتكني  وتعلم  ن�شر  باأهمية 
والتوا�شل  احتياجاتهم  وتعزيز  ال�شم  فئة  مع  التعامل 
»خدمة  م��ه��ارات  م��ن  العديد  هناك  اأن  خ�شو�شاً  معهم، 
كل  يحتاج  التي  ب��ال��دول��ة  املختلفة  ال��دوائ��ر  ال��ع��م��الء« يف 
موظف اإىل اتقانها ال�شّيما اإذا كان �شيتعامل مع فئة ال�شم 
املجاالت  يف  املطلوبة  اخل��دم��ات  لتقدمي  متوا�شل  ب�شكل 
اخل��دم��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة امل��ت��ع��ددة، اإىل ج��ان��ب اأن��ه��ا متثل 
ُم�شتوى  لتعزيز  املهارات  وتطوير  االإ�شارة  لغة  اأ�شا�شيات 
ب��ن طحنون  �شعيد  ال�شيخ  م��ع��ايل  واأك���د  ال��ع��م��الء.  ِر���ش��ا 
اهتمام الدولة والقيادة الر�شيدة باأ�شحاب الهمم وتعزيز 

اجلهود التي تخدم تطلعاتهم وجناحهم، االأمر الذي اأدى 
اإىل واقع اإيجابي اأثمر عن جناحات كثرية لهذه الفئة يف 
القافلة  بفكرة  م�شيداً  الوطن،  خلدمة  املختلفة  امليادين 
فئة  م��ع  التوا�شل  ودع��م  االإ���ش��ارة  لغة  لتعليم  واأه��داف��ه��ا 
الهدف  اإن  الوح�شي،  الدكتور عبداهلل  ب��دوره قال  ال�شم. 
من القافلة هو خدمة الوطن واالهتمام باأ�شحاب الهمم 
التوا�شل معهم  اأهمية لغة االإ�شارة يف  اإىل  ولفت االنتباه 
واملوؤ�ش�شات  ال��دوائ��ر  يف  وخدمتهم  احتياجاتهم  وتلبية 
املختلفة يف الدولة انطالقاً من توجيهات القيادة الر�شيدة 
بدعم اأ�شحاب الهمم. ونا�شد الوح�شي اجلهات واملوؤ�ش�شات 
االلتحاق  على  موظفيها  ت�شجيع  واخل��ا���ش��ة  احلكوميه 

بدورة تعليم االإ�شارة باإ�شراف امل�شت�شارة فاطمة املناعي.

�سفارة الدولة ت�سارك مبهرجان الروبوتات يف بيزا الإيطالية
•• روما-وام:

الن�شخة  اأع���م���ال  روم����ا يف  ال���دول���ة يف  ���ش��ف��ارة  ���ش��ارك��ت 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن م��ه��رج��ان ال��روب��وت��ات ال���ذي اأق��ي��م مبدينة 
اإىل  املا�شي  �شبتمرب   27 من  الفرتة  يف  االإيطالية  بيزا 
بنجاح كبري ر�شخ دور املدينة  وحظي  اجلاري  اأكتوبر   3

الرائدة دوليا يف جمال اأبحاث وتطبيقات الروبوتات.
وال��ت��ق��ت رن���ا ال��ظ��اه��ري ���ش��ك��رت��ري ث���ان ب�����ش��ف��ارة الدولة 
يف روم�����ا خ����الل م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف امل���ه���رج���ان - ب���ع���دد من 
على  القائمة  والفنية  والعلمية  املوؤ�ش�شية  ال�شخ�شيات 
املهرجان ممثلة يف نائب عمدة بيزا وع�شو جمل�س بلدية 
بيزا ل�شوؤون الثقافة ورئي�س جامعة بيزا ومدير مهرجان 
الروبوتات ورئي�س جمعية ومركز الثقايف ونائب الرئي�س 
االأوبرا  ومغني   ”Apple“ ل�شركة  ال�شابق  التنفيذي 

جامعة  ومبعوثة  بوت�شيلي  اأن��دري��ا  ال�شهري  االإي��ط��ايل 
خليفة باأبوظبي للتعاون مع املهرجان وكوكبة من اأ�شهر 
ورجال  والباحثني  واالإعالميني  وال�شحفيني  الفنانني 
اال�شطناعي  ال��ذك��اء  جم��ال  يف  وامل�شتثمرين  االأع��م��ال 
التكنولوجيا  اأح��دث  على  الظاهري  واطلعت  واالأمت��ت��ة. 
“الرقمية”  ال�����ش��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  ق���ط���اع  يف  امل���ب���ت���ك���رة 
املبكر  والت�شخي�س  بعد  عن  واجل��راح��ة  التاأهيل  واإع���ادة 
التعاون  ���ش��ب��ل  وب��ح��ث��ت   .. اأمل”  “بدون  ل���الأم���را����س 
بهدف  البحوث  ومراكز  امل�شاركة  ال�شركات  امل�شرتك مع 
املوجودة  الذكية  االإلكرتونية  والربامج  االأنظمة  تعزيز 
ال�شحي،  القطاع  يف  مهم  حت��ول  من  متثله  ملا  بالدولة، 
فائقة  والتجهيزات  التقنيات  باأف�شل  الرتباطها  لي�س 
واإيجابياتها  فوائدها  ل�شمولية  واإمن��ا  وح�شب،  امل�شتوى 

على �شعيد اخلدمات الطبية التي توفرها.

قرار بالف�سل بعد انق�ساء �سهر من بدء الدرا�سة

م�سوؤولون بقطاع العمليات يعيدون 3 طالب ملدار�سهم بعد24 �ساعة من تلقي �سكواهم
•• دبي – حم�شن الرا�شد

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأع����ادت 
بال�شف  طالب   3 الثالثاء  اأم�س 
مقاعد  اىل  االب����ت����دائ����ي  االول 
اإدارة  ف�شلتهم  اأن  بعد  ال��درا���ش��ة 
م��در���ش��ة ال��� » ���س . ه��� » مبنطقة 
الثالثة  ال��ط��الب  وك����ان   ، ن����زوى 
بداية  من  باملدر�شة  األتحقوا  قد 
العام الدرا�شي ، ومت املوافقة على 
قبولهم وت�شجيلهم من قبل اإدارة 
عليه  تن�س  مب��ا  ال��ت��زام��اً  املدر�شة 
اأن  اىل  ت�����ش��ري  ال���ت���ي   ، ال��الئ��ح��ة 
االول   بال�شف  الت�شجيل  اأحقية 
للمواطنني فقط ، اإال اأنه ي�شتثنى 
من ذلك قبول املقيمني باملناطق 
ال��ن��ائ��ي��ة ، وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق مت 
قبولهم الأن اأقرب مدر�شة خا�شة 
واإياباً  ذهاباً  كم   120 تبعد نحو 
اأ�شدرت  .  وبداأت الواقعة عندما 
اال�شبوع  منت�شف  امل��در���ش��ة  ادارة 
املا�شي قراراً بف�شل ثالث طالب 
من املدر�شة ، موؤكدين على اأولياء 
امورهم  بعدم مراجعة ال��وزارة ، 
مراجعتهم  م���ن  ف���ائ���دة  ال  الأن�����ه 
فقرار الف�شل ال رجعة فيه ، ومل 

الف�شل  اأن  امل��در���ش��ة  اإدارة  ع��ن��د 
ج����اء ب��ع��د م�����رور ���ش��ه��ر م���ن بدء 

لتو�شالت  امل��در���ش��ة  اإدارة  ت�شتمع 
لهم  ي�شفع  ، ومل  االم���ور  اأول��ي��اء 

ال��ع��ام ال��درا���ش��ي ، واأب��ن��ائ��ه��م على 
وت�شلموا   ، ال��درا���ش��ي��ة  مقاعدهم 

ك��ت��ب��ه��م ال����درا�����ش����ي����ة وح�������ش���روا 
وازدان�����ت   ، ال��در���ش��ي��ة  ح�ش�شهم 
وت�شلم   ، ب��ك��ت��اب��ات��ه��م  ك��را���ش��ات��ه��م 
اأول��ي��اء اأم��وره��م اإي�����ش��االت �شداد 
امل�����ش��روف��ات ، ك��ل ذل��ك مل ي�شفع 
على  املدر�شة  اإدارة  واأ���ش��رت  لهم 

قرار الف�شل.
ومل ي��ك��ن اأم������ام اأول����ي����اء االأم�����ور 
اأمامهم  ���ش��دت  ب��ع��دم��ا   ، ال��ث��الث��ة 
اخلا�شة  امل����دار�����س  اب������واب  ك���اف���ة 
120 كم  ن��ح��و  تبعد  ال��ت��ي  ح��ت��ى 
ق���د اأغ��ل��ق��ت ب����اب ال��ت�����ش��ج��ي��ل بها 
ال�����وزارة  ق���ي���ادات  م��راج��ع��ة  اإال   ،
 24 مي�����س  ومل   ، وم�����ش��وؤول��ي��ه��ا 
بقطاع  م�شوؤولني  تلق  من  �شاعة 
اأولياء  �شكوى  بالوزارة  العمليات 
اإدارة  اإل��������زام  ومت  اإال   ، االم�������ور 
امل��در���ش��ة ب��ق��ب��ول ال��ط��الب ، وقام 
م�شوؤولني بقطاع العمليات باإبالغ 
دوام  االم�������ور مب����ع����اودة  اأول�����ي�����اء 
اأبنائهم باملدر�شة اأم�س ، معتذرين 
 ، املدر�شة  اإدارة  بدر من  لهم عما 
اأن ه��ن��اك حتقيق  ل��ه��م  م��وؤك��دي��ن 
يف  املت�شببني  ملعرفة  فتحه  �شيتم 
ف�شل الطالب الثالثة بعد م�شي 

�شهر من بدء الدرا�شة.

مدير نطاق ترف�س ت�سجيلها واإدارة املدر�سة ت�سارع 
بقبولها التزاما بتوجيهات القيادات العليا بالوزارة

•• دبي – حم�شن را�شد 

كادت الطالبة املواطنة »�س . اأ« بال�شف الثالث باحللقة 
االوىل باإحدى مدار�س دبي مبنطقة اجلمرية  ، اأن تكون 
الذين  النطاق  م���دراء  الإح���دى  متع�شف  ق���رار  �شحية 
الطالب وهم  دائما بحر�شهم على م�شلحة  يت�شدقون 
اإحدى  توجيهات  وكانت   ، يرددونه  عما  بعيدين متاما 
مدراء النطاق التي �شدرت موؤخراً الإحدى مدار�شها ، 
برف�س ت�شجيل الطالبة » �س . اأ » حتى بعدما علمت اأن 
�شبب النقل هو انتقال �شكن اأ�شرة الطالبة من منطقة 
اجلمرية ملنطقة اخلوانيج ، وان املدر�شة التي تقدم لها 
العوير  مبنطقة  تقع  والتي  ابنته  لت�شجيل  االم��ر  ويل 
اأن مدير  اإال   ، امل��دار���س اىل �شكنها اجل��دي��د  اأق���رب  ه��ي 
برف�س  املدر�شة  الإدارة  توجيهاتها  ا�شرت على  النطاق 
الطالبة  اأم���ر  ويل  م��راج��ع��ة  وع��ن��د   ، الطالبة  ت�شجيل 
اأخلت  ت�شجيلها  اإمكانية  عن  ل�شوؤالها   ، النطاق  ملديرة 
الت�شجيل  اأنها ال متانع يف  واأك��دت   ، م�شوؤوليتها متاما 
اإدارة  ق���رار  ه��و  ع��دم��ه  م��ن  ابنتهم   ت�شجيل  ق���رار  وان 

املدر�شة ولي�س ملدراء النطاق �شاأن به اأو دخل فيه ، االمر 
الذي دفع اإدارة املدر�شة م�شكورة عندما علمت مبا قالته 
مدير النطاق ، باالإ�شراع بقبول وت�شجيل الطالبة فوراً 
، حتى تثبت الأولياء االمور اأن من بني اإدارات املدار�س 
واأنهن   ، الطالبات  م�شتقبل  على  حري�شات  م��دي��رات 
الرف�س  ق���رارات  واأن   ، الطالبات  م�شلحة  �شد  لي�س 
يتهربون  الذين   ، النطاق  م��دراء  بل من  لي�شت منهن 
الواجهة  املدار�س يف  ، وي�شدرون مدراء  امل�شوؤولية  من 
املدرو�شة  غ��ري  ق��رارات��ه��م  ع��واق��ب  ك��اف��ة  ويحملونهم   ،
لل�شوؤون  ال��ن��ه��اي��ة  يف  امل���دار����س  مب����دراء  ت�شل  وال��ت��ي   ،
لل�شوؤون  النطاق  ا�شتدعاء مدراء  يتم  ، فيما  القانونية 
مدراء  بحق  االت��ه��ام  نقاط  ال�شتكمال  فقط  القانونية 
املدار�س ، وطالب مدراء مدار�س ومعلمني واأولياء اأمور 
والتي   ، النطاق  م��دراء  عن  الرتبوية  احل�شانة  برفع 
دوماً  عنهم  ويدافعون  العمليات  قطاع  اإياها  مينحهم 
ملحا�شبة  التدخل  ب��ال��وزارة  العليا  القيادات  مطالبني   ،
بكافة  اأ���ش��وة  النطاق  م���دراء  م��ن  املتقاع�شني  وم�شائلة 

اأع�شاء املنظومة التعليمية بامليدان الرتبوي .

وفق درا�سة حديثة لـ»دبي الأكادميية العاملية« و »بي اإم اآي ميديا«

منو اأعداد الطلبة الدوليني يف 80 % من اجلامعات بالإمارات
تراجع اأعداد الطلبة بجامعات اأمريكا بن�سبة ت�سل لأكرث من 60 %

ال�سني متثل امل�سّدر الرئي�سي ملعظم الطالب اجلامعيني الدوليني

طالب األف   20 من  اأكرث  ت�ستوعب  امل�سمولة  اجلامعات  % من   38

حممد عبد اهلل: 7 %  ارتفاع عدد الطلبة بدبي الكادميية حاليًا

ال�سيا�سة احلكومية اأكرب عائق لنمو الطالب يف اأمريكا وبريطانيا

الهند تناف�س ال�سني كاأ�سرع الوجهات منوًا يف عدد الطالب 

عامليًا الدوليني  الطلبة  ا�ستقطاب  عملية  تعوق  حتديات   5

الطلبة  ل�ستقطاب  �ساملة  نظرة  جت�سد  دولة  بـ41  جامعات   104

االإمارات  يف  الدرا�شة  يف  امل�شمولة 
من����واً م�����ش��ت��م��راً، ك��م��ا ارت���ف���ع عدد 
الطالب يف مدينة دبي االأكادميية 
بالعام  %7 مقارنة  بنحو  العاملية 
باأن  �شك  وال  ال�شابق،  االأك��ادمي��ي 
ال��ت��ع��دي��الت احل��ك��وم��ي��ة االأخ����رية 
االإقامة  ت���اأ����ش���ريات  اأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى 

للطالب �شتدعم هذا التوجه«. 
من ناحيته، قال روبريت مرييك، 
»لقد  م��ي��دي��ا:  اآي  اإم  ب��ي  م��دي��ر يف 
دبي  مدينة  م��ع  بالتعاون  اأج��ري��ن��ا 
بحثية  درا�شة  العاملية  االأكادميية 
ال���������ش����وء على  ل��ت�����ش��ل��ي��ط  ث���ان���ي���ة 
الدوليني،  للطالب  النمو  اأ���ش��واق 
تطبقها  ال��ت��ي  واال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
اجلامعات ال�شتقطابهم اإليها. وقد 
احلا�شلة  التغريات  نتائجنا  اأكدت 
ك�شفت  فمثاًل،  التعليم.  م�شهد  يف 
املوؤ�ش�شات  م��ع��ظ��م  اأن  ال���درا����ش���ة 
اأن  ت��ت��وق��ع  امل�شتبَينة  االأك��ادمي��ي��ة 
طالبي  �شوق  اأ���ش��رع  الهند  ت�شبح 
عليه  �شيطرت  م��وق��ع  وه���و  من����واً، 

ال�شني خالل العقد املا�شي«.  

اأكرب عائق
معوقات   5 ال���درا����ش���ة  ور�����ش����دت 
الطلبة  ا�����ش����ت����ق����ط����اب  ل���ع���م���ل���ي���ة 
امل�شائل  يف«  ت��ت��م��ث��ل  ال���دول���ي���ني، 
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب����ال����ف����ي����زا وال����ع����وام����ل 
وقلة  اخل�����ارج�����ي  االق����ت���������ش����ادي����ة 
التناف�شية  وال��ت��ك��ال��ي��ف  ال��ت��م��وي��ل 
ت�شكل  اإذ  احل��ك��وم��ي��ة«،  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 

اأمام  املجال  يفتح  وه��ذا  والف�شاء، 
من  لال�شتفادة  االإم��ارات  جامعات 
هذه العالقات، يف ظل تزايد اأعداد 
ي��اأت��ون اإىل  ال��ذي  ال��ط��الب الهنود 

االإمارات للدرا�شة يف جامعاتها.

منو القطاع
اهلل،  عبد  حممد  اأف���اد  جانبه  م��ن 
املدير العام ملدينة دبي االأكادميية 
العاملية، باأن العواملة اأدت اإىل تغري 
حيث  التعليمي،  امل�شهد  يف  ك��ب��ري 
العايل  التعليم  يف  ت��و���ش��ع��اً  ن�شهد 
ل��ل��ح��دود، ومن����واً يف �شوق  ال��ع��اب��ر 
ال��ط��الب ال��دول��ي��ني ال��دار���ش��ني يف 
ال���ع���امل، وهذا  اأن���ح���اء  اخل�����ارج يف 
يف  ورئي�شي  كبري  دور  ل��ه  التوجه 
البلدان.  بني  التقارب  ج�شور  م��ّد 
درا�شتنا  ت�شاعد  ال�شدد،  ه��ذا  ويف 
اإم اآي ميديا« على  الثانية مع »بي 
وممار�شات  لدوافع  فهمنا  تو�شيع 
م���وؤ����ش�������ش���ات ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل يف 
الدوليني،  ال���ط���الب  ا���ش��ت��ق��ط��اب 
ف�شاًل عن العقبات التي تواجهها 

اجلامعات يف ا�شتقطابهم«.
واأ��������ش�������اف: »ن�����ه�����دف م�����ن خ���الل 
منو  وت���رية  موا�شلة  اإىل  اأبحاثنا 
ال���ع���ايل وحتديد  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع 
للجامعات  امل����الئ����م����ة  ال����ف����ر�����س 
وال�����ط�����الب وال�����وك�����الء ع���ل���ى حد 
االإم��ارات وجهة  �شواء. وتعد دولة 
العايل،  التعليم  لقطاع  متنامية 
اجلامعات  م��ن   83% �شهدت  اإذ 

•• دبي- الفجر

ك�شفت نتائج درا�شة »اجتاهات تنقل 
واجلامعات  ال���دول���ي���ني  ال���ط���الب 
املف�شلة يف عام 2018: منهجيات 
والعرو�س  اجل���ام���ع���ات  ت�����ش��وي��ق 
ا�شتقطاب  وا�����ش����رتات����ي����ج����ي����ات 
الطالب، التي اأعدتها »مدينة دبي 
العاملية« وموؤ�ش�شة »بي  االأكادميية 
اإم اآي ميديا«، عن اأن �شهد 80% 
من اجلامعات يف االإمارات، منواً يف 

اأعداد الطالب الدوليني.
ال��ت��ي �شملت  ال���درا����ش���ة  واأظ���ه���رت 
يف  دول��ة   41 من  جامعات   104
كل  يف  معظمها   تقع  ق���ارات،  �شت 

اأ�شرع  لت�شبح  ال�شني  على  الهند 
للطالب  بالن�شبة  من��واً  الوجهات 
ت��وق��ع��ت غالبية  ال��دول��ي��ني. ح��ي��ث 
الدرا�شة  يف  امل�شمولة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ت���زاي���د االأن�����ش��ط��ة ال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة يف 
ال��ه��ن��د خ���الل االث��ن��ا ع�����ش��ر �شهًرا 

القادمة.
ال����ع����الق����ات  اأن  اإىل  وي�����������ش�����ار   
الثنائية  وال��ت��ج��اري��ة  االقت�شادية 
ب����ني ال���ه���ن���د واالإم������������ارات ت���ع���د يف 
االإطالق؛  على  م�شتوياتها  اأع��ل��ى 
بني  العالقات  تعزيز  ج��رى  حيث 
متعددة،  جم�����االت  يف  ال���ط���رف���ني 
واال�شتثمار  ال��ت��ج��ارة  ذل��ك  مب��ا يف 
اال�شطناعي  وال���ذك���اء  وال��ط��اق��ة 

جتاه  للحكومة  احلالية  ال�شيا�شة 
وق��ت  متار�س  ق�شايا خمتلفة، يف 
٪68 من اجلامعات التي �شملتها 

م��ن »االإم�����ارات، ال��والي��ات املتحدة 
هناك  اأن  وكندا«،  املتحدة  واململكة 
التعليم  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  يف  ارت���ف���اع 
من   42% ����ش���ه���د  اإذ  ال���������دويل، 
امل�شاركة،  اجل���ام���ع���ات  جم��م��وع��ة 
العام  0-%5 خ��الل  بن�شبة  من��واً 

الدرا�شي 2018-2017.

تراجع م�سهود
اجلامعات  م��ن  اأن 14٪  ح��ني   يف 
�شهدت  ب����ال����درا�����ش����ة،  امل�������ش���م���ول���ة 
ت��راج��ع��اً يف اأع����داد ال��ط��الب، حيث 
اأحتلت الواليات املتحدة االأمريكية 
من  الأك��رث  ت�شل  بن�شبة  القائمة، 
ب�شبب  انخفا�شاً  ت�شهد  اإذ   ،60٪

من  اأك���رث  منذ  ن�شاطها  ال��درا���ش��ة 
اأن ٪38 منها  عاماً، يف حني   30
األ��ف طالب،   20 اأك��رث م��ن  لديها 
ما ي�شري اإىل اأنها عريقة وناجحة. 
اجل���ام���ع���ات  م����ن   14٪ اأن  ك���م���ا 
امل�شاركة هي فروع دولية تقع خارج 
كل  يف  وتقع  للجامعة،  االأم  البلد 
وال�����ش��ني وماليزيا  االإم�����ارات  م��ن 

وغريها.
ال�شني متثل  اأن  الدرا�شة  وك�شفت 
امل�������ش���ّدر ال��رئ��ي�����ش��ي ملعظم  ح��ال��ي��اً 
الدوليني،  اجل��ام��ع��ي��ني  ال���ط���الب 
وال�شعودية  ونيجرييا  الهند  تليها 
املتوقع خالل  وباك�شتان، لكن من 
تتفوق  اأن  املقبلة  الثالث  ال�شنوات 

عائق  اأك���رب  احل��ك��وم��ي��ة  ال�شيا�شة 
لنمو الطالب الدوليني، وخا�شة يف 
الواليات املتحدة واململكة املتحدة. 
االأمريكية  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  وت�����ش��ه��م 
بالتاأ�شريات  يتعلق  ما  يف  احلالية 
وال�����ش��ي��ا���ش��ة اخل��ارج��ي��ة ال��ع��ام��ة يف 
اإح��ج��ام ال��ط��الب ع��ن ال��ت��وج��ه اإىل 
بينما  للدرا�شة،  املتحدة  ال��والي��ات 
اأ�شهم خروج بريطانيا من االحتاد 
االأوروبي يف خلق �شكوك وخماوف 
ل���������دى ال�������ط�������الب االأوروب���������ي���������ني 
الدرا�شة  ب��ع��د  ال��ع��م��ل  ح���ق  ح����ول 
العائق  اأم����ا  امل���ت���ح���دة.  امل��م��ل��ك��ة  يف 
التكلفة  ف��ك��ان  ال���ث���اين  ال��رئ��ي�����ش��ي 
العايل،  التعليم  ل��ربام��ج  امل��ق��ارن��ة 
والعوامل  التمويل،  نق�س  يتبعه 
وم�شاكل  اخل���ارج،  يف  االقت�شادية 

التاأ�شريات. 
التي  اال�شتقطاب  فعاليات  تعترب 
اأك����رث ن�شاط  ي��ق��وم ب��ه��ا ال���وك���الء 
معار�س  يتبعها  ف��ع��ال،  ت�شويقي 
واأن�شطة  ال����ط����الب  ا����ش���ت���ق���ط���اب 
تعترب  وال��ت��ي  ال��رق��م��ي،  الت�شويق 
ت�شعى  التي  للجامعات  مهمة جداً 
ا�شتقطاب الطالب الدوليني.  اإىل 
وجاءت و�شائل الت�شويق التقليدية، 
واملرئية  املطبوعة  االإعالنات  مثل 
الو�شائل  اأق�����ل  ب���ني  وامل�����ش��م��وع��ة، 

فعالية يف هذا ال�شدد. 
املا�شية،  القليلة  االأع���وام  وخ��الل 
قدمت وجهات تعليمية نا�شئة مثل 
االإم�����ارات وم��ال��ي��زي��ا ب��دائ��ل فعالة 
مثل  م��رم��وق��ة  تعليمية  ل��وج��ه��ات 
الواليات املتحدة، واململكة املتحدة، 
و�شتتمكن  وك����ن����دا.  وا����ش���رتال���ي���ا، 
اجل����ام����ع����ات م�����ن حت���ق���ي���ق زي������ادة 
الدوليني  ال��ط��الب  ب��اأع��داد  كبرية 
امل�����ش��ج��ل��ني يف ظ���ل ال��رتك��ي��ز على 
واالإدارة  االأع����م����ال  اخ��ت�����ش��ا���ش��ات 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  وم��وا���ش��ي��ع 
والهند�شة والريا�شيات التي تعترب 
االأكرث رواجاً بني الطالب، ونظراً 
املب�شطة  ال��ت��ق��دمي  ع��م��ل��ي��ات  اإىل 

وال�شيا�شات احلكومية الداعمة. 

�شارلي�س   / امل���دع���و  ف��ق��د 
اوغ�����ن�����دا     ، ب����ان����ل����ي����ك����اك����ي 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )1390792B( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0509981225

فقدان جواز �سفر
حممد   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
عبدالغنى  ع����ل����ي  �����ش����ام����ح 
، م�شر   اجلن�شية  حجازى 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )14905075A(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0561295203

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو/ بوكار ابوكار ، 
الكامريون  اجلن�شية جواز 
�شفره رقم )0655464( 
- ي��رج��ى مم��ن ي��ع��رث عليه 
ت�شليمه ب�شفارة الكامريون  
�شرطة  م����رك����ز  اق�������رب  او 

باالمارات.   

فقدان جواز �سفر
ف�������ق�������د امل������������دع������������و/ رف�����ي�����ق 
باك�شتان    ، دي���ل���م���راد  اح���م���د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)ZE1151502(- يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية  او اقرب 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د امل����������دع����������و/  �����ش����وك����ت 
الهند    ، حم��م��د  ����ش���ايف  ع��ل��ي 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )P3171683(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية   بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د امل�����������دع�����������و/ حم���م���د 
باك�شتان   ، ح�������ش���ن  ق���ا����ش���م 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)CD4852021( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
بال�شفارة الباك�شتانية او اقرب 

مركز �شرطة باالمارات.

فقد�ن �سهادة �أ�سهم تفقدان جواز �سفر
اال�شهم  ����ش���ه���ادة  ف���ق���دت 
م�شلم  ���ش��ع��ي��د   / ب���ا����ش���م 
��������ش�������ادرة   ، ال������ك������ث������ريي 
م�����ن م�������ش���رف اأب���وظ���ب���ي 
اال������ش�����الم�����ي وع����ل����ى من 
بالرقم  االت�����ش��ال  يجدها 

 0504434299
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اأخبـار الإمـارات
»الأوقاف و�سوؤون الق�سر« و »ت�سكيل«  يطلقان مبادرة  فنون

•• دبي -وام:

اأطلقت موؤ�ش�شة االأوقاف و�شوؤون الق�شر يف دبي مبادرة “فنون” الوقفية 
“ت�شكيل” بدبي ال�شتك�شاف ومتكني املواهب الفنية  بالتعاون مع مركز 

ال�شاعدة لدى الق�شر الذين ترعاهم املوؤ�ش�شة.
اإىل ت�شجيع   - 2019 وتهدف املبادرة - التي ت�شتمر حتى �شهر مار�س 
وطاقاتهم  الفنية  اإب��داع��ات��ه��م  اإط���الق  على  الق�شر  م��ن  الفنون  حمبي 
ال��ك��ام��ن��ة وا���ش��ت��ك�����ش��اف واإب������راز و���ش��ق��ل ق��درات��ه��م يف خم��ت��ل��ف جماالت 
الت�شميم والفن الت�شكيلي وذلك من خالل برامج فنية وور�س متنوعة 
العربي  اخل��ط  ف��ن��ون  وت�شمل  رئي�شتني  عمريتني  فئتني  على  م��وزع��ة 
واحلرف  والتلوين  باأنواعها  الفنية  والطباعة  والت�شوير  والت�شميم 

اليدوية والر�شم احلي والفن املعا�شر والنقد الفني مع فر�شة اال�شتفادة 
من مرافق مركز ت�شكيل املتطورة يف جمال الفنون.

وتخ�ش�س املوؤ�ش�شة العديد من املبادرات النوعية الهادفة لتمكني الق�شر 
وامل�شاندة  الدعم  اأ�شكال  وتوفري خمتلف  ريادية  موؤ�ش�شات  مع  بالتعاون 
م�شاهمتهم  وتعزيز  املجتمع  يف  االإيجابي  اندماجهم  لتحقيق  للق�شر 
الفاعلة يف بنائه كما هو احلال مع مبادرة الوقف التعليمي التي اأطلقتها 
متابعة  على  الق�شر  م��ن  املتميزين  الطلبة  مل�شاعدة  م��وؤخ��را  املوؤ�ش�شة 

درا�شاتهم االأكادميية العليا.
الوقفية  ل��ل��م��ب��ادرات  “ت�شكيل” ا�شتكماال  م��رك��ز  م��ع  ال�����ش��راك��ة  ومت��ث��ل 
امل�شرتكة كونه ميثل بيئة حمفزة لتطوير م�شهد الفن املعا�شر والت�شميم 
واالإب��داع واالبتكار يف دبي ودول��ة االإم��ارات وتعزيز احل��وار بني الفنانني 

املفتوحة  الع�شوية  منوذج  على  باالعتماد  واملجتمع  واملوهوبني  والهواة 
عمل  وم�شاحات  التخ�ش�شات  متعددة  فنية  حمرتفات  من  وباال�شتفادة 
الفهيدي  وح��ي  ال�شبا  ند  ح��رة ومعار�س يف كل من موقعيه يف منطقة 
واإ�شراك  الفنيني  املمار�شني  تطوير  ي��دع��م  م��ا  وه��و  دب��ي  يف  التاريخي 
التعلم مدى احلياة  والفني وتر�شيخ ثقافة  الثقايف  املجتمع يف احلراك 

ودعم ال�شناعات االإبداعية والثقافية.
االأوقاف  ملوؤ�ش�شة  الق�شر  ���ش��وؤون  اإدارة  مدير  نا�شر  ح�شن  اأحمد  وق��ال 
و�شوؤون الق�شر اإن “ خطة دبي 2021 “ تهدف جلعلها موطنا الأفراد 
مبدعني وممكنني ملوؤهم الفخر وال�شعادة لي�شكلوا بفاعليتهم الدعامة 
مكانا  جعلها  عن  ف�شال  املجاالت  كل  يف  وتطورها  دبي  لنه�شة  ال�شلبة 
هذا  ويف  ثرية  ثقافية  جتربة  م��ن  ت��وف��ره  مب��ا  والعمل  للعي�س  مف�شال 

االإطار ياأتي التعاون الثنائي يف مبادرة “فنون” بهدف ا�شتك�شاف املواهب 
الواعدة من الق�شر ومتكينهم من حتويل اأفكارهم الفنية االإبداعية اإىل 

م�شاريع فنية ترثي امل�شهد الثقايف يف دبي.
“ت�شكيل” اأهمية  مركز  مدير  نائب  باليت�شغار  لي�شا  اأك��دت  جانبها  من 
املبادرة كون الفن يحمل مفاتيح كل باب من اأبواب االإب��داع واالبتكار .. 
م�شرية اإىل اأنه بف�شل هذه ال�شراكة املهمة �شيح�شل العديد من ال�شباب 
اإىل  ا�شتثنائي  ب�شكل  الو�شول  اإمكانية  على  االإم���ارة  اأن��ح��اء  جميع  م��ن 
مدربي ورواد الفنون ذوي اخلربة اإ�شافة اإىل اأعمال الفنانني االإماراتيني 
املوهوبني و�شيتمكنوا من اإطالق العنان خليالهم وتعزيز ثقتهم باأنف�شهم 
ويكت�شفوا اأف�شل ال�شبل للتعبري عن اأنف�شهم من خالل قيم االأب املوؤ�ش�س 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”.

حماكم ونيابة راأ�س اخليمة توقعان اتفاقية مع �سوق دبي املايل 
•• راأ�س اخليمة- الفجر

اأبرمت دائرة حماكم راأ�س اخليمة 
براأ�س  ال���ع���ام���ة  ال��ن��ي��اب��ة  ودائ�������رة 
م�شرتك  ت��ع��اون  اتفاقية  اخليمة 
اأم�س،  امل��ايل، �شباح  دب��ي  مع �شوق 
اأ�شتوريا براأ�س  يف فندق وال��دورف 
تعزيز  اإىل  تهدف  وال��ت��ي  اخليمة، 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة وفتح  ال��ع��الق��ات 
اال�شرتاتيجي،  ال���ت���ع���اون  اآف�������اق 
وت�شهيل اآلية االإجراءات والتن�شيق 
امل�������������ش������رتك، وحت����ق����ي����ق ال����رب����ط 
اإ�شافة  االإل��ك��رتوين بني اجل��ه��ات، 
املجاالت  خمتلف  يف  ال��ت��ع��اون  اإىل 

التي تهم جميع االأطراف. 
وق���ع االت��ف��اق��ي��ة م��ن ج��ان��ب دائرة 
اأحمد  امل�����ش��ت�����ش��ار  ���ش��ع��ادة  امل��ح��اك��م 
الدائرة،  رئي�س  اخلاطري  حممد 
العامة  النيابة  دائ��رة  جانب  وم��ن 
�شعيد  ح�����ش��ن  امل�����ش��ت�����ش��ار  ����ش���ع���ادة 
راأ�س  العام الإم��ارة  النائب  حميمد 
اخل��ي��م��ة، وم���ن ج��ان��ب ���ش��وق دبي 
رئي�س  كاظم  عي�شى  �شعادة  امل��ايل 

جمل�س االإدارة.
اخلاطري  اأح��م��د  امل�شت�شار  واأك����د 
انطالقاً  ت��اأت��ي  االتفاقية  تلك  اأن 

وحتقيق  احل��ك��وم��ي��ة،  منظومتها 
روؤية �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود 
القا�شمي، ويل العهد رئي�س جمل�س 
�شيادة  م��ب��ادئ  تر�شيخ  يف  الق�شاء 
الق�شائي  العمل  وك��ف��اءة  القانون 
االإمكانات  ك��اف��ة  و���ش��ع  و����ش���رورة 

لتحقيق العدالة الناجزة.
ق����ال ع��ي�����ش��ى كاظم:  م���ن ج��ان��ب��ه 
يكت�شب توقيع هذه االتفاقية اأهمية 
فائقة يف اإطار حر�س ال�شوق على 
ت�شافر اجلهود مع كافة املوؤ�ش�شات 
بيئة  تعزيز  اأج���ل  م��ن  ال�شلة  ذات 
ال���ع���م���ل واالرت������ق������اء ب���اخل���دم���ات، 
وتوجيهات  روؤي�������ة  ي��ح��ق��ق  ومب�����ا 
اأهمية  ب�����ش��اأن  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
ال��ق�����ش��وى م��ن اأحدث  اال���ش��ت��ف��ادة 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ل��ت��وف��ري خ��دم��ات ذكية 
ويف  املتعاملني.  خلدمة  ومتطورة 
اإطاراً  االتفاقية  توفر  ذل��ك،  �شوء 
امل�شرتك،  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  داع��م��اً 
لالرتقاء  ق��وي��اً  اأ���ش��ا���ش��اً  ت��وف��ر  كما 
ب��اآل��ي��ات ال��رب��ط االل���ك���رتوين بني 
اجلهات املوقعة عليها، االأمر الذي 
على �شعيد  ملمو�شاً  اأث��راً  �شيرتك 
اإجناز االإجراءات امل�شرتكة ب�شرعة 

وفعالية.

من اخلطة اال�شرتاتيجية لدائرة 
تعزيز  اإىل  ال����رام����ي����ة  امل����ح����اك����م 
واملجتمع،  ال�����ش��رك��اء  م��ع  ال��ع��الق��ة 
وحر�شها على التعاون مع اجلهات 
امل��ال��ي��ة وامل�����ش��رف��ي��ة ب��ال��دول��ة، مبا 
ي�����ش��ب يف م�����ش��ل��ح��ة ال���ت���ع���اون يف 
العمل الق�شائي، مبينا اأن املحاكم 
التحول  يف  م��ن��ه��ج��ي��ت��ه��ا  ت���وا����ش���ل 
�شمن  تعامالتها  يف  االإل��ك��رتوين 
منظومتها االإلكرتونية يف تقدمي 

اخل����دم����ات ل��ل��ج��م��ه��ور واجل���ه���ات 
يف  والت�شهيل  وال�شرعة  االأخ���رى، 

اإجناز املعامالت. 
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذاً  اأن����ه  واأ����ش���اف 
ب���ن �شعود  ال�����ش��ي��خ حم��م��د  ���ش��م��و 
اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  القا�شمي 
بالتعاون  الق�شاء  جمل�س  رئي�س 
مع كافة اجلهات لتقدمي خدمات 
تبادل  وت�شهيل  م�شرتكة  حكومية 
امل��ع��ل��وم��ات وال��ب��ي��ان��ات مب���ا يخدم 

م�شلحة العمل احلكومي.
اإن  حميمد  ح�شن  امل�شت�شار  وق��ال 
ه���ذا ال��ت��ع��اون اال���ش��رتات��ي��ج��ي مع 
���ش��وق دب���ي امل����ايل ي��رتج��م اهتمام 
ت���ط���وي���ر اخل����دم����ات  ال�����دائ�����رة يف 
التكامل  وحت���ق���ي���ق  احل���ك���وم���ي���ة، 
وتعزيز  ال�شلة،  ذات  اجل��ه��ات  م��ع 
احلكومية  اجل���ه���ات  م���ع  ال��ت��ع��اون 
الدائرة  ال��ت��ي حت��ر���س  واخل��ا���ش��ة 
�شمن  معها  ال��ت��ع��اون  على  �شنويا 

�سوؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل : تدريب 6500 من موظفي �سعادة املتعاملني لتقدمي اأف�سل اخلدمات
•• دبي-وام:

نظم مكتب رئا�شة جمل�س الوزراء بوزارة �شوؤون جمل�س الوزراء وامل�شتقبل 
ور�شة عمل لتطوير وبناء قدرات اأكرث من 6500 موظف يف مراكز �شعادة 
اأف�شل  تقدمي  تدريبهم على  االحت��ادي��ة، من خالل  املتعاملني يف اجلهات 
رح��ل��ة احل�����ش��ول على  وت��ع��زي��ز جتربتهم يف  املتعاملني  الإ���ش��ع��اد  اخل��دم��ات 

اخلدمة.
ح�شر الور�شة معايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة لل�شعادة وجودة 
�شلطان  بن  ال��وزراء ومعايل عمر  رئا�شة جمل�س  عام مكتب  احلياة مدير 
العلماء وزير دولة للذكاء اال�شطناعي و الدكتور عبد الرحمن عبد املنان 
وحممد  احلكومية  الب�شرية  للموارد  االحت��ادي��ة  الهيئة  ع��ام  مدير  العور 
رئا�شة  مكتب  يف  احلكومية  للخدمات  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�شاعد  طليعة  ب��ن 
 150 جمل�س الوزراء بوزارة �شوؤون جمل�س الوزراء وامل�شتقبل ومب�شاركة 
اجلهات  يف  والتدريب  الب�شرية  امل���وارد  وم�شوؤويل  العامني  املديرين  من 

االحتادية واملحلية، ورواد تطوير اخلدمات يف احلكومة.
االإم���ارات  برنامج  تنفيذه  على  ي�شرف  ال��ذي  ال��ت��دري��ب  برنامج  يهدف  و 

مراكز  موظفي  وق��درات  مهارات  تطوير  اإىل  املتميزة  احلكومية  للخدمة 
�شعادة املتعاملني لتقدمي خدمات تعزز جتربة املتعامل ورحلة ح�شوله على 

اخلدمة.
و اأك��دت مع��ال�ي عهود الرومي اأن حكومة دولة االإمارات تركز على تقدمي 
خدمات �شل�شة ومي�شرة حتقق ال�شعادة للمتعاملني، ما يتطلب ب�شكل اأ�شا�شي 
تاأهيل وتدريب موظفي اإ�شعاد املتعاملني الذين ميثلون عن�شراً اأ�شا�شياً يف 
هذه العملية، وفق منهجية وا�شحة متكنهم من تقدمي اخلدمات بال�شكل 
بتحقيق  الكفيلة  واالآليات  املتعامل  اإ�شعاد  مفهوم  لديهم  وتر�شخ  االأمثل، 

اأهداف احلكومة يف هذا املجال.
تتيح معلومات  االإل��ك��رتوين  ال��ت��دري��ب  اإن من�شة  ال��روم��ي  ع��ه��ود  ق��ال��ت  و 
متكاملة يف اإطار مرن ي�شهل على املوظف اأن ينجز متطلبات التدريب يف 
الوقت الذي ينا�شبه، ودون اأن يوؤثر على مهام عمله اليومي، وجودة اأدائه.

واأ�شافت اإن الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية �شتتيح الربنامج 
متاحا  ليكون  »م��ع��ارف«  للمعرفة  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ب��واب��ة  ع��رب  ال��ت��دري��ب��ي 
تاأهيل  يف  منه  لال�شتفادة  واملحلية  االحت��ادي��ة  احلكومية  اجلهات  جلميع 
موظفي خدمة املتعاملني لتاأدية دورهم املحوري يف تعزيز واإث��راء جتربة 

املتعاملني.
وقال الدكتور عبد الرحمن عبد املنان العور اإن تنمية وتطوير راأ�س املال 
الب�شري على م�شتوى احلكومة االحتادية، والرتكيز على تدريب موظفي 
�شعادة املتعاملني من املتطلبات االأ�شا�شية الإر�شاء منظومة متكاملة خلدمة 
املتعاملني وي�شب �شمن ت�شافر جهود اجلهات احلكومية لتدريب وتطوير 
قدرات موظفي الوزارات واجلهات االحتادية واالرتقاء باأدائهم وكفاءتهم.

اأن الهيئة االحتادية للموارد الب�شرية احلكومية حتر�س على  اأ�شار اإىل  و 
متكني موظفي الوزارات واجلهات االحتادية وتاأهيلهم ملواكبة م�شتجدات 
جمال خدمة املتعاملني ومتطلباته ومتغرياته املت�شارعة مبا يعزز الريادة 
توجهات  ويحقق  احلكومية  الكفاءة  �شعيد  على  االإم���ارات  لدولة  العاملية 

وتطلعات احلكومة يف هذا املجال.
من جهته اأ�شار حممد بن طليعة م�شاعد املدير العام للخدمات احلكومية 
يف مكتب رئا�شة جمل�س ال��وزراء ب��وزارة �شوؤون جمل�س ال��وزراء وامل�شتقبل، 
اإىل اأن برنامج التدريب االلكرتوين يدعم توجهات حكومة دولة االإمارات 
اإ�شعاد  ال��ك��ف��اءات يف جم���ال  وت��ط��وي��ر  وت��ع��زي��ز اخل����ربات  امل��ع��رف��ة  لتعميم 

املتعاملني.

االإلكرتونية  البوابة  عرب  توفريه  �شيتم  التدريبي  الربنامج  اأن  اأو�شح  و 
االحتادية  احلكومية  اجل��ه��ات  جلميع  متاحاً  ليكون  »م��ع��ارف«  للمعرفة 
الوطنية  اجل��ه��ود  يعزز  م��ا  موظفيها  تاأهيل  يف  منه  لال�شتفادة  واملحلية 

ملواءمة ال�شيا�شات والربامج واملبادرات وتط��وير الع�مل احلكومي.
ونوه اإىل اأن من�شة التدريب االإلكرتونية توفر معلومات متكاملة يف اإطار 
الذي  ال��وق��ت  يف  ال��ت��دري��ب  ينجز متطلبات  اأن  امل��وظ��ف  على  ي�شهل  م��رن، 
ينا�شبه، ودون اأن يوؤثر على مهام عمله اليومي، وجودة اأدائه .. كما تقدم 
امل�شتمر وامل�شتدام للموظف يف مكان عمله،  التعلم  موارد تعليمية ت�شمن 
املتعامل  رح��ل��ة  ت�شميم  يف  والعاملية  الوطنية  اخل���ربات  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة 
باأ�شلوب تفاعلي مبتكر، وت�شتمل الدورة التدريبية التي تغطي 10 حماور 
املوظفني  ت��وؤه��ل  ذكية  اخ��ت��ب��ارات  و10  تفاعليا  ن�شاطا   20 على  رئي�شية 
لتقدمي خدمات متميزة، فيما يح�شل املتدرب عقب اإمتام الربنامج على 

�شهادة معتمدة من برنامج االإمارات للخدمة احلكومية املتميزة.
وتوفر املن�شة التدريبية موارد تعليمية اإلكرتونية ت�شمن التعلم امل�شتمر 
الوطنية  اخل���ربات  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة  م��ك��ان عمله،  للموظف يف  وامل�����ش��ت��دام 

والعاملية يف ت�شميم رحلة املتعامل.

راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي تناق�س تطوير ن�ساط املراكز 

»دبي الطبية« تطلق برناجما للتوعية بال�سحة النف�سية

•• راأ�س اخليمة – الفجر

وعلومه  ال��ك��رمي  ل��ل��ق��راآن  اخليمة  راأ����س  موؤ�ش�شة  ع��ق��دت 
العام  امل��دي��ر  ال�شحي  اأح��م��د  ���ش��ع��ادة  بح�شور  اجتماعها 
ومديرات  وم���دراء  االأق�شام  م��دراء  من  وع��دد  للموؤ�ش�شة 
واللوائح  اجل��دي��دة  ال���ق���رارات  م��ن  ع��دد  ملناق�شة  امل��راك��ز 

واالأنظمة التي ت�شاهم يف تطوير العمل واالرتقاء به.
اخلطة  اأن  اإىل  املوؤ�ش�شة  عام  مدير  ال�شحي  اأحمد  واأ�شار 
اجلديدة �شت�شاهم يف رفع كفاءة املراكز، واالرتقاء بدورها 
يف تخريج حفظة القراآن على م�شتوى عال من احلرفية 

واالإت���ق���ان، واأن ال��ل��وائ��ح واالأن��ظ��م��ة اجل��دي��دة ت��ه��دف اإىل 
يحقق  مب��ا  وموظفيها  املوؤ�ش�شة  ب��ني  ال��ع��الق��ات  تنظيم 
باأن  ال�شحي  وو�شح  املوظفني.  و�شعادة  العامة  امل�شلحة 
املوؤ�ش�شة تقوم بق�شارى جهودها على تطوير اآلية العمل 
وفق ا�شرتاتيجية تطويرية م�شتمرة، واأكد باأن التعديالت 
لهم  وداف��ع��ا  امل��وظ��ف��ني  ح��اف��زا جلميع  �شتكون  اجل��دي��دة 
لو�شع خطط ومقرتحات مميزه ومبتكرة ت�شهم اإيجابيا 
متوجها  االإدارات،  فاعلية  وزي���ادة  املوظفني  اأداء  رف��ع  يف 
ع��ل��ى جهودهم  امل��وظ��ف��ني  اإىل ج��م��ي��ع  ب��ال�����ش��ك��ر اجل��زي��ل 

املبذولة لالرتقاء مب�شرية العمل وتطويره.

•• دبي-وام:

اأعلنت مدينة دبي الطبية - املنطقة احلرة املتخ�ش�شة 
بالرعاية ال�شحية يف دبي - اإطالق برناجمها للتوعية 
لل�شحة  العاملي  اليوم  مع  بالتزامن  النف�شية  بال�شحة 
النف�شية الذي ي�شادف يوم العا�شر من اأكتوبر كل عام 
ويهدف اإىل رفع درجة الوعي باأهمية ال�شحة النف�شية.
وي�شلط الربنامج -الذي يحمل �شعار »�شحتك النف�شية 
القلق  م��ع��اجل��ة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ع����ار«-  و���ش��م��ة  لي�شت   ..
واالكتئاب و�شغوط العمل والتنمر االإلكرتوين ويهدف 
اإىل  امل�شابني  املر�شى  لتمكني  ال��وع��ي  درج���ة  رف��ع  اإىل 

جانب حت�شني ال�شحة العامة والرفاهية ال�شحية.
اإطالق  مبنا�شبة  تنظيمها  امل��زم��ع  االأن�����ش��ط��ة  وت�شمل 
ا���ش��ت�����ش��ارة جمانية  80 ج��ل�����ش��ة  اأك����رث م���ن  ال���ربن���ام���ج 
�شركاء  يقدمها  النف�شية  ال�شحة  جم��ال  يف  للجمهور 
بتقدمي  املتخ�ش�شة  امل��راف��ق  م��ن  الطبية  دب��ي  مدينة 
اإىل جانب  احلرة  املنطقة  النف�شية يف  ال�شحة  خدمات 

التعاون مع جامعة »اأميتي« يف دبي.
وت��ع��ت��رب ال�����ش��ح��ة ال��ن��ف�����ش��ي��ة اأول����وي����ة وط��ن��ي��ة يف دولة 
اإيجابية  ات��خ��اذ احل��ك��وم��ة خ��ط��وات  االإم������ارات يف ظ��ل 
ال�شحة  حت�شني  اإىل  ت��ه��دف  واأط���را  �شيا�شات  وتبنيها 
دفعت  حيث  ال��ك��ب��ار  وال��ب��ال��غ��ني  ال�شباب  ل��دى  العقلية 

املرتبطة  الو�شمة  م��ن  التخل�س  ب��اجت��اه  دب��ي  حكومة 
»حياة  ا�شرتاتيجيتها  خ���الل  م��ن  النف�شية  بال�شحة 
�شعيدة .. جمتمعات �شحية« التي عززت العمل وت�شافر 
اجلهود بني موؤ�ش�شات القطاع ال�شحي يف جمال ال�شحة 

النف�شية.
 10 الفرتة من  ي�شتمر خالل  الذي  الربنامج  و�شمن 
يف  ال�شركاء  من  ع��دد  �شيقوم  اجل��اري  اأكتوبر   17 اإىل 
االأ�شرية  اال�شت�شارات  عيادة  وه��م  الطبية  دب��ي  مدينة 
���ش��ن��رت وع���ي���ادة ك��م��ايل للخدمات  واأم����ريك����ان وي��ل��ن�����س 
�شتيبنغ  وم��رك��ز  والكبار  لالأطفال  والعقلية  ال�شحية 
�شتون لعالج ا�شطرابات طيف التوحد و كاربون كلينك 
جمانية  ا�شت�شارات  لتقدمي  اأبوابهم  بفتح  وفيفامو�س 

للجمهور.
اليوم  دب��ي«  »اأميتي  جامعة  ت�شت�شيف  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
ن��دوة حول  العاملية  االأكادميية  دب��ي  االأرب��ع��اء يف مدينة 
دبي  اإخ�شائيني من مدينة  النف�شية مب�شاركة  ال�شحة 
بعد  ي���وم  الطبية  دب���ي  م��دي��ن��ة  تنظم  فيما   .. الطبية 
بيئة  يف  النف�شي  »االإج��ه��اد  بعنوان  جل�شة  اخلمي�س  غد 
العمل: الوقاية واالإدارة » تهدف اإىل م�شاعدة اأخ�شائيي 
االإجهاد  عالمات  على  التعرف  على  ال�شحية  الرعاية 
ا�شرتاتيجيات  لتطوير  والتعلم  واالإره�����اق  الوظيفي 

املواجهة.

�سرطة راأ�س اخليمة املجتمعية تق�سي على ازعاج امل�ساكن 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

املجتمعية  ال���دوري���ات  ف��ري��ق  ن��ف��ذ 
باإدارة ال�شرطة املجتمعية بالقيادة 
اخليمة  راأ��������س  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
حملة ميدانية توعوية حتت �شعار 
االأحياء  يف  االإزعاج  على  “الق�شاء 
ال�شكنية”  �شمن جهوده امل�شتمرة 
كافة  بني  االأمني  الوعي  تعزيز  يف 
اأفراد املجتمع. وتاأتي احلملة �شمن 
الظواهر  لر�شد  الفريق   مبادرات 
تظهر  التي  ال�شلبية  وال�شلوكيات 
بني حني واآخر ومن تلك الظواهر 

كما   ، بالقانون  واالل��ت��زام  املجتمع 
الربو�شورات  بتوزيع  الفريق  ق��ام 
لغات  ب����ع����دة  ع��ل��ي��ه��م  ال���ت���وع���وي���ة 
والتي  واالإجن���ل���ي���زي���ة(  )ال��ع��رب��ي��ة 
لتحقيق  ال���ت���وج���ي���ه���ات  ت��ت�����ش��م��ن 
ال����راح����ة وال����ه����دوء ل��ل��ج��م��ي��ع كما 
ال�شو�شاء  و�شلبيات  خماطر  تبني 
اأو���ش��ح الربو�شور  واالإزع����اج ، وق��د 
اآلية التوا�شل واالت�شال مع اجلهات 
املعنية عرب الرقم )8002626) 
احلد  يف  فعلي  ب�شكل  للم�شاهمة 
م��ن ه���ذه ال��ظ��اه��رة واالإب������الغ عن 
تعريفهم  ع��ن  ف�����ش��اًل   ، اإزع����اج  اأي 

ال�شباب  م��ن  ف��ئ��ة  اإق�����دام  ال�شلبية 
ملمار�شة  جم��م��وع��ات  ت�شكيل  ع��ل��ى 
اأو  القدم  ك��رة  لعب  مثل  هواياتهم 
دراجاتهم  اأو  مركباتهم  ا�شتخدام 
النارية ب�شكل خاطئ ي�شبب اإزعاجاً 
ال�شكنية  االأح���ي���اء  ه���ذه  ل��ق��اط��ن��ي 

وغريها من املظاهر.
تراأ�شه  ال�����ذي  ال���ف���ري���ق  ق����ام  وق����د 
النقيب را�شد بلهون بااللتقاء بعدد 
لهم  الن�شح  وت��ق��دمي  ال�شباب  م��ن 
بالتوجيهات  تعريفهم  خ��الل  م��ن 
املخت�شة  اجل���ه���ات  م���ن  ال�������ش���ادرة 
وا�شتقرار  اأم����ن  ع��ل��ى  ب��امل��ح��اف��ظ��ة 

واأكد   . املجتمعية  الدوريات  مبهام 
النقيب را�شد بلهون رئي�س الفريق 
على دور الفريق واملهام املوكلة اإليه 
من خالل ما يقوم به من واجبات 
تهدف اإىل حتقيق املهمة االأ�شا�شية 
اأجلها  م�����ن  ال����ت����ي  وال���رئ���ي�������ش���ي���ة 
من  منبثقة  وه���ي  ع��ل��ي��ه��ا  ت��اأ���ش�����س 
الداخلية  وزارة  وخطط  توجيهات 
واجباته  ���ش��م��ن  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ثقة  رف���ع  اإىل  ال�����ش��اع��ي��ة  وم��ه��ام��ه 
اجلمهور بال�شرطة وتوفري اأق�شى 
���ش��ب��ل ال����راح����ة واالط���م���ئ���ن���ان من 
خالل الرتكيز على كل املالحظات 

والظواهر االأمنية لتفعيل الوقاية 
اإىل حفظ  ت��ه��دف  ال��ت��ي  االأم��ن��ي��ة 
االأم������ن واال����ش���ت���ق���رار ب��امل��ج��ت��م��ع ، 
على  امل�شتمر  امليداين  النزول  عرب 
الفرتة  خالل  وخا�شة  اليوم  مدار 
امل�شائية وقيام الدوريات بالتجوال 
والطرق  ال�����ش��ك��ن��ي��ة  االأح����ي����اء  ب���ني 
ال����داخ����ل����ي����ة وخم����ت����ل����ف امل���ن���اط���ق 
مل��ت��اب��ع��ة ال��و���ش��ع ع���ن ك��ث��ب ور�شد 
املجتمع  ت��وؤرق  التي  الظواهر  تلك 
الن�شح  ت���وج���ي���ه  ع���ل���ى  وال����ع����م����ل 
واالإر�شاد وتقدمي التوعية الالزمة 

للجميع.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

التوا�شل  م���واق���ع  م��ت��اب��ع��و  ا���ش��ت��ن��ك��ر 
اإحدى  �شائق  ب��ه  ق��ام  م��ا  االجتماعي 
املركبات اخلا�شة والذي كاد يت�شبب 
يف حادث مروري مروع، بعد انحرافه 
امل���ف���اج���ئ واخل����ط����ري، اأم�������ام اإح�����دى 
احل���اف���الت امل��در���ش��ي��ة، ع��ل��ى اإح����دى 
طرقات اأبوظبي، متجاوًزا كل قواعد 
ب����اأرواح  وم�شتهينا  وامل������رور،  ال�����ش��ري 
االأط���ف���ال االأب����ري����اء، ال��ع��ائ��دي��ن اإىل 

ذويهم، يف نهاية اليوم الدرا�شي.
وت��ف��اع��ل اجل��م��ه��ور ب�شكل وا���ش��ع مع 
الفيديو الذي ن�شرته �شرطة اأبوظبي 
�شمن  االج��ت��م��اع��ي��ة  من�شاتها  ع��رب 
“بالتعاون مع  “لكم التعليق  مبادرة 

باالإمارة،  وامل��ت��اب��ع��ة  ال��ت��ح��ك��م  م��رك��ز 
لتعزيز  املتوا�شلة  م�شاعيها  �شمن 
م�شتخدمي  ل���دى  امل������روري  ال���وع���ي 
فيديوهات  ن�شر  خالل  من  الطريق 
ال�شائقني،  ل�������ش���ل���وك���ي���ات  واق���ع���ي���ة 
لبع�س  ال��ف��ادح��ة  امل��خ��ال��ف��ات  وك�شف 
تت�شبب يف ح�شد  والتي  امل�شتهرتين 

اأرواح االأبرياء على الطرق.  
ت�شرف  ب�����ش��دة  امل���ت���اب���ع���ون  ورف�������س 
باأق�شى  م��ط��ال��ب��ني  امل��ت��ه��ور  ال�����ش��ائ��ق 
ع��ق��وب��ة ب��ح��ق ك��ل م��ن ي��ع��ر���س حياة 
ودعا  للخطر  وممتلكاتهم  االآخرين 
اآخرون اإىل �شحب رخ�شة القيادة من 
مركباتهم  يقودون  الذين  ال�شائقني 
بطي�س ويت�شببون يف حوادث مرورية 
اجلهات  دور  م���وؤك���دي���ن  م���اأ����ش���اوي���ة 

املعنية، يف اإتخاذ االإجراءات الالزمة، 
لردع هذه ال�شلوكيات غري امل�شوؤولة.

املهريي  علي  العقيد حممد  واأو�شح 
بقطاع   االأم��ن��ي  االإع���الم  اإدارة  مدير 

املخت�شة  االإدارات  اأن  القيادة  �شوؤون 
االإجراءات  اتخذت  اأبوظبي  ب�شرطة 
لوائح  ت��ف��ر���ش��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
ال�����ش��ري وامل����رور جت���اه ال�����ش��ائ��ق الذي 
تعري�س  يف  ب��رع��ون��ت��ه  ي��ت�����ش��ب��ب  ك���اد 
م�شيفا  ح��ق��ي��ق��ي��ة  مل���اأ����ش���اة  االأط����ف����ال 
الفيديوهات  ه����ذه  م��ث��ل  ن�����ش��ر  ب����اأن 
اأبوظبي  �شرطة  ج��ه��ود  �شمن  ي��اأت��ي 
ال��ت��وع��ي��ة بو�شع  اأ���ش��ال��ي��ب  ل��ت��ط��وي��ر 
ال�شورة املوؤملة الناجمة عن ت�شرفات 
بع�س ال�شائقني اأمام اأنظار اجلمهور 
التوا�شل  عرب  النقا�س  قنوات  وفتح 
االج��ت��م��اع��ي مل�����ش��ارك��ة امل��ت��اب��ع��ني يف 
الت�شرفات  ه��ذه  ملثل  احل��ل��ول  و�شع 

اخلطرة.
ب��ال��ت��ج��اوب الوا�شع  امل��ه��ريي   واأ���ش��اد 

املحلية  ال�������ش���ح���ف  م����ن  وال�����ف�����وري 
وح�شابات التوا�شل االجتماعي التي 
اأبدت كعادتها اهتمامها بن�شر الفيديو 
الذي ر�شدته عيون الكامريا يف اإطار 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  جميع  حر�س 
للت�شدي  وت��ك��ات��ف��ه��ا  واالإع����الم����ي����ة 
ت�شيئ   وال��ت��ي  املرفو�شة  للت�شرفات 
ال�شالمة  وار������ش�����ادات   م���ب���ادئ  ل��ك��ل 
القيادة  اليها   ت�شعى  التي   املرورية  
ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة  اأب���وظ���ب���ي �شمن 
خطط مرحلية متوا�شلة  ت�شتهدف  
يف   املحلية   اجلهات  وت�شافر  تعاون 
حماية  قائدي املركبات وم�شتخدمي  
التي   املاأ�شاوية  النتائج   الطرق من  

تخلفها احلوادث  املرورية.  
تعليقات  اأن  اإىل  امل���ه���ريي  واأ�����ش����ار 

املن�شورة  الفيديوهات  على  اجلمهور 
تت�شمن يف الكثري من االأحيان اأفكارا 
التطوير  ع��م��ل��ي��ات  يف  ت�����ش��ه��م  ب���ن���اءة 
والتح�شني مبختلف قطاعات �شرطة 

اأبوظبي م�شريا اإىل اأن اإدارة االإعالم 
التعليقات  ب��ح�����ش��ر  ت���ق���وم  االأم����ن����ي 
ال��ت��ي تتفاعل  ال��ه��ادف��ة  وامل��ق��رتح��ات 
مع مبادرة “لكم التعليق” ودرا�شتها 

بالتن�شيق مع االإدارات املعنية ب�شرطة 
اأبوظبي و�شواًل اإىل  تو�شيات مهمة 
املركبات  ل��ق��ائ��دي  ال�����ش��الم��ة  ت��ع��زز 

وم�شتخدمي  الطريق.

•• دبي –الفجر:

حتر�س موا�شالت االإم��ارات يف كل عام 
ل�شائقيها  توعوية  اإر�شادات  تقدمي  على 
ب�����ش��اأن ا���ش��ط��راب االأح����وال اجل��وي��ة وما 
يتبعها من تدين الروؤية االأفقية ب�شبب 
اأو  املياه  وجتمعات  االأمطار  اأو  ال�شباب 
انت�شار االأغربة الناجتة عن الرياح التي 
توؤثر على عمليات النقل املدر�شي، وذلك 
مبا يكفل تطبيق اأعلى معايري ال�شالمة 
الرحلة  الطلبة خالل  الأبنائنا  واالأم��ان 
النقل  خدمة  توفري  و�شمان  املدر�شية، 
املدر�شي ب�شال�شة وانتظام، ومبا يواكب 

توجهات املوؤ�ش�شة وروؤيتها.
التنفيذي  املدير  الغفلي  عبداهلل  واأّك���د 
مبوا�شالت  امل���در����ش���ي  ال��ن��ق��ل  ل����دائ����رة 
االإمارات، اأن املوؤ�ش�شة ويف اإطار حر�شها 
اآمن  مدر�شي  نقل  خدمات  توفري  على 
معايري  اأعلى  اتباع  على  تعمل  وم��ري��ح، 
وال�����ش��الم��ة، وتتبنى ح��زم��ة من  االأم���ن 

التي حتقق قيم  وامل��ب��ادرات  االإج����راءات 
وامل�شوؤولية  بال�شالمة  املتمثلة  املوؤ�ش�شة 
يف  املنقولني  للطلبة  الالزمة  والعناية 

خمتلف االأوقات واالأحوال اجلوية.
واأ�شار الغفلي اإىل اأن موا�شالت االإمارات 
تقدم خدمات النقل املدر�شي الأكرث من 
وطالبة حول الدولة  األف طالب   246
مدر�شية،  ح��اف��ل��ة   6000 خ���الل  م���ن 
معايري  اأعلى  توفري  على  عملت  لذلك 
املوا�شفات  اأف�����ش��ل  وتطبيق  ال�����ش��الم��ة 
الفنية يف حافالتها حفاظاً على �شالمة 
بتطبيق  وال��ت��ق��ي��د  امل��ن��ق��ول��ني،  ال��ط��ل��ب��ة 
امل��وا���ش��ف��ات وال��ت�����ش��ري��ع��ات واالإر����ش���ادات 
املخت�شة  اجلهات  من  ال�شادرة  املرورية 
ل�شمان �شال�شة وانتظام خدمات النقل 
القرار  يف  ورد  ف��ي��م��ا  خ��ا���ش��ة  امل��در���ش��ي، 
الوزاري رقم 178 ل�شنة 2017 ب�شاأن 
ق���واع���د واإج��������راءات ال�����ش��ب��ط امل�����روري، 
م�شيداً بتعاون ال�شركاء املتمثلني بوزارة 
التعليم  ودائ�������رة  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال���رتب���ي���ة 

الداخلية،  ووزارة  ب��اأب��وظ��ب��ي،  وامل��ع��رف��ة 
الطلبة  ���ش��الم��ة  ت��ع��زي��ز  يف  وج��ه��وده��م 
املنقولني خالل عمليات النقل املدر�شي.
من جانبه؛ اأو�شح طارق اأحمد العبيديل 
املدر�شية،  امل��وا���ش��الت  ع��م��ل��ي��ات  م��دي��ر 
الرتبية  وزارة  م���ع  وب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ب���اأن���ه 
االإمارات  موا�شالت  اأ���ش��درت  والتعليم 
ب�شاأن  ال�شهر اجل��اري تعميماً  بداية  مع 

االإجراءات املطلوب اتباعها خالل فرتة 
الروؤية  يف  توؤثر  والتي  الطق�س  تقلبات 
و�شالمة ان�شيابية احلركة يف الطرقات، 
حركة  اإيقاف  على  التعميم  ين�س  حيث 
احل���اف���الت امل��در���ش��ي��ة ب�����ش��ورة ت��ام��ة يف 
االأوقات التي يقل فيها م�شتوى الروؤية 
ب�شبب تكّون ال�شباب وغريها من تقلبات 
الطق�س، وذلك حر�شاً منها على �شمان 
عرب  املنقولني  الطلبة  اأبنائنا  �شالمة 
املدار�س  واإىل  م��ن  املدر�شية  احل��اف��الت 
احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���ش��ة، وع���دم تعري�س 

حياتهم وحياة االآخرين للخطر.
وعن االإجراءات التي عممتها موا�شالت 
النقل  ح��اف��الت  �شائقي  على  االإم�����ارات 
امل����در�����ش����ي؛ اأف�������اد ال���ع���ب���ي���ديل ب����اأن����ه مت 
ب�شورة  احل��اف��الت  ب��اإي��ق��اف  توجيههم 
ال�شباب  التحرك يف حاالت  تامة وعدم 
يف  الطق�س  تقلبات  م��ن  اأي���اً  اأو  الكثيف 
العام  ال��ط��ري��ق  خ���ارج  منا�شبة  م��واق��ف 
التعر�س  ع���دم  ل�����ش��م��ان  اآم����ن  وب�����ش��ك��ل 

الأي ا���ش��ط��دام م��ن امل��رك��ب��ات االأخ����رى، 
اخلارجية  واالإ�شاءة  التكييف  اإبقاء  مع 
للحافلة يف حالة الت�شغيل فرتة التوقف 
امل���وؤق���ت، وع����دم م���غ���ادرة ال�����ش��ائ��ق مقعد 

قيادة احلافلة.
ي�شمل  التعميم  اأن  العبيديل  واأ���ش��اف 
املدر�شي  ال��ن��ق��ل  ���ش��ائ��ق��ي  ق���ي���ام  ك���ذل���ك 
بااللتزام  الطلبة  تنبيه  على  وامل�شرفات 
ال�شماح  وع���دم  امل��ق��اع��د  على  باجللو�س 
ل�شمان  احل���اف���ل���ة  م���ن  ل���ل���خ���روج  ل��ه��م 
عالوة  ال�����ش��ب��اب،  ح���االت  يف  �شالمتهم 
اإدارة  امل��ب��ا���ش��ر يف  امل�����ش��وؤول  اإب����الغ  ع��ل��ى 
باأي تاأخري  حمطة املوا�شالت املدر�شية 
اأو  امل��ح��دد  ال��وق��ت  ع��ن  لو�شول احلافلة 
اأخرى، لتقوم بدورها  اأي حاالت طارئة 
باحلافالت  امل���دار����س  اإدارات  ب��اإخ��ط��ار 
املتاأثرة  امل��ن��اط��ق  ب�شبب  �شتتاأخر  ال��ت��ي 
اإطار  ويف  اأن��ه  م�شرياً  الطق�س،  بتقلبات 
الرتبية  وزارة  م��ع  امل�����ش��رتك  التن�شيق 
التعميم  على  ال����وزارة  تعمل  والتعليم، 

على جميع اإدارات املدار�س واإبالغ اأولياء 
االأم�����ور ب����االإج����راءات امل��ت��خ��ذة م��ن قبل 
موا�شالت االمارات، وذلك فيما يخ�س 
الو�شول  يف  وتاأخرها  احلافالت  حركة 
ال�شباب  للمدار�س يف فرتة  او  للطالب 
من  االإ�شارة  يتم  كما  الطق�س،  وتقلبات 
املدار�س  اإدارات  ع��ل��ى  ال��ت��ع��م��ي��م  خ���الل 
ملراعاة حاالت التاأخري ال�شباحي خالل 
يف  ت��وؤث��ر  وال��ت��ي  الطق�س  تقلبات  ف��رتة 

ال���روؤي���ة و���ش��الم��ة واإن�����ش��ي��اب��ي��ة احلركة 
ب��اأن��ه مت  ال��ط��رق��ات. ون���ّوه العبيديل،  يف 
املدر�شية  احل���اف���الت  ���ش��ائ��ق��ي  ت��وج��ي��ه 
احلالة  من  التاأكد  ���ش��رورة  على  كذلك 
املدر�شية  احل���اف���ل���ة  و����ش���الم���ة  ال��ف��ن��ي��ة 
ب�����ش��ك��ل يومي،  ل��ل��ت�����ش��غ��ي��ل  وج��اه��زي��ت��ه��ا 
والتاأكد من �شالمة االإطارات والكوابح، 
واخللفية  االأم��ام��ي��ة  امل�ّشاحات  وفح�س 
التاأكد  اإىل  اإ�شافة  املدر�شية،  للحافلة 

من عمل جميع اأ�شواء احلافلة.
ودعا مدير عمليات املوا�شالت املدر�شية 
التزام م�شتخدمي الطريق  اإىل �شرورة 
م���ن ���ش��ائ��ق��ي امل���رك���ب���ات ب��ت��وخ��ي احل���ذر 
عند االق��رتاب من احلافالت املدر�شية، 
م�شاهدة  ح���ال  ب��ال��ت��وق��ف يف  واالل���ت���زام 
االأ�شواء التنبيهية واإ�شارة قف للحافلة 
وذلك حفاظاً  وعدم جتاوزها،  املدر�شية 

على اأمن و�شالمة اأبنائنا الطلبة.

•• دبي - وام:

را�شد  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اأ���ش��در 
التنفيذي  املجل�س  اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
القرار رقم “39” ل�شنة 2018 ب�شاأن نظام اإدارة 
اإنتاجية  زي��ادة  بهدف  دب��ي  حكومة  ملوظفي  االأداء 
وتناف�شية الدوائر احلكومية والهيئات واملوؤ�ش�شات 
للحكومة  التابعة  وال�شلطات  املجال�س  و  العامة 
بها  املنوطة  واالخت�شا�شات  باملهام  قيامها  عند 
الكفاءة  حت��ق��ي��ق  ي�شمن  مب��ا  ب��اأدائ��ه��ا  واالرت���ق���اء 

العالية واالأداء املتميز للحكومة.
جميع  على  اأحكامه  تطبق  ال��ذي   - القرار  يهدف 
موظفي اجلهات احلكومية يف اإمارة دبي وي�شتثنى 
وفقا  تعيينهم  يتم  ال��ذي��ن  املوظفني  اأحكامه  م��ن 
اإىل رب����ط االأه������داف  امل����وؤق����ت -  ال��ت��ع��ي��ني  ل��ن��ظ��ام 
للجهات  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ب�����االأه�����داف  ال���ف���ردي���ة 
احل��ك��وم��ي��ة وحت��دي��د اآل��ي��ة و���ش��واب��ط ق��ي��ا���س اأداء 
خالل  م��ن  وع��ادل��ة  مو�شوعية  بطريقة  امل��وظ��ف 
و�شع  و  االأداء  وتقييم  اإدارة  عملية  م��راح��ل  بيان 
االإجن�����ازات  وت��ع��زي��ز  لت�شجيع  وا���ش��ح��ة  منهجية 
خالل  من  املوظف  اأداء  وحت�شني  تطوير  وكذلك 
له  والتدريبية  التطويرية  االح��ت��ي��اج��ات  حت��دي��د 
ربط  ت�شمن  وحم���ددة  وا�شحة  منهجية  واإي��ج��اد 
واحلوافز  املكافاآت  بنظام  الفردي  والتميز  االأداء 

الت�شجيعية.
املوارد  دائ���رة  وم��ه��ام  اخت�شا�شات  ال��ق��رار  ح��دد  و 
ال��ب�����ش��ري��ة حل��ك��وم��ة دب���ي وال��ت��ي ���ش��ت��ت��وىل تقدمي 
امل�شورة والدعم الالزم للجهات احلكومية يف كل ما 
يتعلق بتطبيق النظام ومتابعة التزامها بتطبيقه 
ال��دل��ي��ل االإج���رائ���ي وحت��دي��ث��ه ومتابعة  واإ����ش���دار 
اأثر  وتقييم  بقيا�س  الدائرة  تخت�س  كما  تنفيذه، 
تطبيق النظام من قبل اجلهات احلكومية بهدف 
الدورية  املراجعة  اإىل  اإ�شافة  وتطويره،  حت�شينه 
اأي تعديالت الزمة  الأح��ك��ام ه��ذا ال��ق��رار واق���رتاح 

عليه ورفعها اإىل اجلهات املخت�شة العتمادها.
كما حدد القرار التزامات اإدارة املوارد الب�شرية يف 
اجلهات احلكومية وت�شمل متابعة تطبيق وتنفيذ 
الوحدات  وت��زوي��د  لديها،  النظام  م��راح��ل  جميع 
ال���الزم���ة لتطبيق  ب��ال��ن��م��اذج  ف��ي��ه��ا  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

النظام.

الدعم  بتوفري  احلكومية  اجلهات  ال��ق��رار  األ��زم  و 
ال��ف��ن��ي وال���ت���دري���ب ال������الزم ل���روؤ����ش���اء ال���وح���دات 
الور�س  وعقد  النظام  بتطبيق  املعنية  التنظيمية 
واأهميته  ال��ن��ظ��ام  ب�����ش��اأن  للموظفني  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة 
وتزويد جلنة املراجعة بنتائج تقييم االأداء وتوزيع 
نتائج تقييم االأداء النهائي املعتمدة على م�شوؤويل 
ال���وح���دات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، وك��ذل��ك رب���ط خمرجات 
للموارد  الرئي�شة  والعمليات  االأنظمة  مع  النظام 
العاملة  ال��ق��وى  تخطيط  ن��ظ��ام  م��ث��ل  ال��ب�����ش��ري��ة، 
والتعاقب الوظيفي باالإ�شافة اإىل اعتماد املبادرات 
والربامج الالزمة لت�شجيع ثقافة التميز واالبتكار 
اخلا�شة  ال��ت��ق��اري��ر  واإع����داد  للموظفني  واالإب�����داع 
اجلهة  ع���ام  م��دي��ر  اإىل  ورف��ع��ه��ا  ال��ن��ظ��ام  بتطبيق 

احلكومية للتوجيه مبا يراه منا�شبا ب�شاأنها.
و ف�����ش��ل ال���ق���رار ال���ت���زام���ات امل���وظ���ف مب���ا يف ذلك 
باإجراءاته  والتقيد  النظام  يف  الفاعلة  امل�شاركة 
واالحتفاظ  عليها  امل��ت��ف��ق  االأداء  خ��ط��ة  وت��ن��ف��ي��ذ 
على  وال��ع��م��ل  ب��ذل��ك  املتعلقة  وال��وث��ائ��ق  ب���االأدل���ة 

تطوير وحت�شني اأدائه .
و بني القرار التزامات الرئي�س املبا�شر الذي يتوىل 
االإ�شراف على اأداء موظفي الوحدة التنظيمية ويف 
ملراحل  املحدد  الزمني  باالإطار  االلتزام  مقدمتها 
مب�شاركة  االأداء  خ��ط��ة  وو���ش��ع  ال��ن��ظ��ام،  تطبيق 
املوظف، على اأن ت�شمل االأهداف الفردية والكفاءات 
ال�����ش��ل��وك��ي��ة واأوزان����ه����ا، ومب���ا ي��ت��ف��ق م���ع االأه�����داف 
الت�شغيلية  واخل���ط���ة  ل���ل���دائ���رة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
للوحدة التنظيمية التي يتبعها وت�شجيع املوظفني 
الفريق  روح  وت��ق��وي��ة  بينهم  فيما  ال��ت��ع��اون  ع��ل��ى 
الواحد وتر�شيخ قيم ومبادئ التناف�شية االإيجابية 
والعادلة وتر�شيخ ثقافة االبتكار واالإبداع يف اأدائهم 

ملهامهم الوظيفية .
مناق�شة  كذلك  املبا�شر  الرئي�س  التزامات  ت�شمل  و 
و�شفافية  مبو�شوعية  اأدائ��ه  تقييم  بنتائج  املوظف 
وتوثيقها، وتوزيع الن�شب املوجهة لنتائج تقييم اأداء 

موظفي الوحدة التنظيمية وفقا للن�شب املحددة .
املنقول  امل��وظ��ف  اأداء  ق��واع��د تقييم  ال��ق��رار  و ح��دد 
املبا�شر  الرئي�س  على  يتعني  حيث  ال��دائ��رة  داخ���ل 
تنظيمية  وح��دة  اإىل  نقله  قبل  املوظف  اأداء  تقييم 
اأم�شاها يف العمل حتت  امل��دة التي  اإذا كانت  اأخ��رى 
اإ�شرافه خالل �شنة التقييم ال تقل عن ثالثة اأ�شهر، 

اأما اإذا كانت مدة خدمة املوظف خالل �شنة التقييم 
املنقول  التنظيمية  الوحدة  فاأكرث لدى  اأ�شهر  �شتة 
الوحدة  ه��ذه  ل��دى  املبا�شر  الرئي�س  يتوىل  اإل��ي��ه��ا، 
االأخذ  مع  باأكملها  ال�شنة  عن  املوظف  اأداء  تقييم 
اأدائ��ه عن الفرتة التي  بعني االعتبار نتيجة تقييم 
ق�شاها يف الوحدة التنظيمية املنقول منها، واإذا مت 
الواحدة  ال�شنة  م��رة خ��الل  اأك��رث من  املوظف  نقل 
اأدائه  تقييم  فيكون  اأ�شهر،  ثالثة  ع��ن  تقل  ال  مل��دد 
املعتمد هو ناجت متو�شط التقييم الذي ح�شل عليه 
يف كل مرة. و فيما يتعلق بقواعد تقييم اأداء املوظف 
املنقول خارج الدائرة .. فقد ن�س القرار على اأنه اإذا 
التقييم  �شنة  اأخ��رى خالل  دائ��رة  اإىل  املوظف  نقل 
منها  امل��ن��ق��ول  ال��دائ��رة  يف  املبا�شر  الرئي�س  ي��ت��وىل 
تقييم اأدائه عن الفرتة التي ق�شاها يف العمل لدى 
ثالثة  اأم�شى  ق��د  يكون  اأن  �شريطة  ال��دائ��رة  ه��ذه 
نتائج  واإر���ش��ال  التقييم،  �شنة  االأق��ل من  اأ�شهر على 
موعد  يف  اإليها  املنقول  ال��دائ��رة  اإىل  التقييم  ه��ذا 
ال��ن��ق��ل، وعلى  ت��اري��خ  اأي���ام عمل م��ن  اأق�����ش��اه ع�شرة 
املوظف  اإليها  املنقول  ال��دائ��رة  يف  املبا�شر  الرئي�س 
و�شع خطة اأداء جديدة له خالل ع�شرين يوم عمل 
اأدائه بناء على  من تاريخ مبا�شرته العمل، وتقييم 

هذه اخلطة.
وبالن�شبة للموظف املعار .. تتوىل اجلهة املعار اإليها 
امل��وظ��ف تقييم اأدائ���ه خ��الل ف��رتة االإع���ارة وتزويد 
يف  التقرير  ه��ذا  ع��ن  بن�شخة  منها  امل��ع��ار  ال��دائ��رة 

نهاية �شنة التقييم.
و وفقا للقرار .. اإذا مت ندب املوظف لوظيفة اآخرى 
الدائرة دون تكليفه مبهام وظيفته االأ�شلية  داخل 
وزادت مدة الندب على ثالثة اأ�شهر فيتوىل الرئي�س 
اأدائ��ه عن  تقييم  اإليها  املنتدب  الوظيفة  املبا�شر يف 
هذه املدة واإذا مت ندب املوظف للقيام مبهام وظيفة 
اأخرى باالإ�شافة اإىل مهام وظيفته االأ�شلية، فيتوىل 
اأدائه  تقييم  االأ�شلية  الوظيفة  يف  املبا�شر  الرئي�س 
ب�شرف النظر عن مدة الندب، وذلك بالتن�شيق مع 

الرئي�س املبا�شر للوظيفة املنتدب اإليها.
اأما اإذا مت ندب املوظف ب�شكل كلي اإىل دائرة اآخرى 
اأدائه  تقييم  املوظف  اإليها  املنتدب  ال��دائ��رة  تتوىل 
خالل فرتة الندب، مع تزويد الدائرة املنتدب منها 
�شهر من  خ��الل  التقرير  ه��ذا  بن�شخة من  املوظف 
املوظف  اإذا مت ندب  اأم��ا  الندب،  انتهاء فرتة  تاريخ 

الدائرة  فتتوىل  اأخ����رى،  دائ���رة  اإىل  ج��زئ��ي  ب�شكل 
مع  بالتن�شيق  اأدائ����ه  تقييم  امل��وظ��ف  منها  امل��ن��ت��دب 

الدائرة املنتدب اإليها.
فرتة  خ���الل  امل��وظ��ف  اأداء  بتقييم  يتعلق  ف��ي��م��ا  و 
االختبار، فاإن التقييم يتم من قبل الرئي�س املبا�شر، 
على اأن يتم توجيه املوظف خالل هذه الفرتة اإىل 
حال  ويف  ب��اأدائ��ه،  املتعلقة  والتطوير  ال��ق��وة  ن��ق��اط 
خلطة  االخ��ت��ب��ار  ف��رتة  ت��دخ��ل  الوظيفة  يف  تثبيته 

االأداء �شمن دورة التقييم ال�شنوية.
ال��ن��ظ��ام م��ن خم�س م��راح��ل ه��ي مرحلة  ي��ت��ك��ون  و 
تخطيط االأداء ومرحلة املراجعة الدورية ومرحلة 
واأخريا  الن�شب،  و�شبط  امل��وازن��ة  ومرحلة  التقييم 
امل���ك���اف���اأة وال���ت���ق���دي���ر، وت��ت�����ش��م��ن مرحلة  م��رح��ل��ة 
من  للموظف  االأداء  خطة  و���ش��ع  االأداء  تخطيط 
قبل الرئي�س املبا�شر وذلك وفقا للدليل االإجرائي 

املعتمد من دائرة املوارد الب�شرية.
اإىل �شمان  ال���دوري���ة  امل��راج��ع��ة  م��رح��ل��ة  ت��ه��دف  و 
متابعة اأداء املوظف من قبل الرئي�س املبا�شر لغايات 
وتت�شمن  املطلوبة  االإجن���از  ن�شب  وحت��دي��د  قيا�س 
هذه املرحلة التقييم املبدئي من قبل املوظف الأدائه 
وم�شتندات ومراجعة  وث��ائ��ق  م��ن  لديه  م��ع��ززا مب��ا 
ن�شب حتقيق االأهداف وم�شتويات االإجادة للكفاءات 
ال�شلوكية املطلوب حتقيقها وتعديل خطة االأداء اإذا 
اإ�شراك املوظف يف  اأن يتم  تطلب االأم��ر ذل��ك، على 
املوظف يف هذه  اأداء  تقييم  نتيجة  ذل��ك، وحتت�شب 
حني  يف  ال��ن��ه��ائ��ي،  التقييم  نتيجة  �شمن  امل��رح��ل��ة 
اأداء  وتقييم  مراجعة  اإىل  التقييم  مرحلة  تهدف 
االإجرائي  ال��دل��ي��ل  وي��ح��دد  ال�شنة،  خ��الل  امل��وظ��ف 
امل��ع��ت��م��د ال���ق���واع���د واالإج�����������راءات اخل���ا����ش���ة بهذه 

املرحلة.
وف�شل القرار م�شتويات تقييم اأداء املوظف ودرجاته 
“1” للموظف الذي ال يفي بالتوقعات  وتبداأ من 
التوقعات و”3” ملن يفي  “2” ملن يفي مبعظم  و 
التوقعات و”5” ملن  بالتوقعات و”4” ملن يتجاوز 

يتجاوز التوقعات ب�شكل ملمو�س.
املوارد  دائ��رة  تزويد  احلكومية  اجلهة  على  ويكون 
الب�شرية حلكومة دبي بتقرير مف�شل يف نهاية �شهر 
التقييم، مت�شمنا  �شنة  يلي  الذي  العام  مار�س من 
ن�شب التوزيع املوجهة لنتائج تقييم االأداء املعتمدة، 
املرتبطة  املوؤ�ش�شية  االأداء  نتائج موؤ�شرات  بناء على 

املجل�س  م���ن  امل��ع��ت��م��دة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��اخل��ط��ة 
التنفيذي الإمارة دبي.

وتتوىل دائرة املوارد الب�شرية حلكومية دبي مراجعة 
التقارير املقدمة اإليها من اجلهات احلكومية ورفع 
التنفيذي،  املجل�س  اإىل  ب�شاأنها  الالزمة  التو�شيات 
ب���ن���اء ع��ل��ى ع����دة م���وؤ����ش���رات م��ن��ه��ا: ن�����ش��ب��ة حتقيق 
املعتمدة  املوؤ�ش�شية  االأداء  موؤ�شرات  من  امل�شتهدف 
وب��رام��ج خطة دبي  م��ب��ادرات  اإجن��از وتنفيذ  ون�شب 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة امل��ع��ت��م��دة ون��ت��ائ��ج ت��دق��ي��ق جهاز 
الرقابة املالية ونتائج االلتزام باملوازنات احلكومية 

بالتن�شيق مع دائرة املالية.
حكومية  جهة  ك��ل  يف  ت�شكل  اأن  على  ال��ق��رار  ون�س 
بقرار من مديرها العام جلنة ت�شمى “جلنة مراجعة 
وتتوىل  الن�شب”،  وم���وازن���ة  االأداء  تقييم  ن��ت��ائ��ج 
اللجنة مراقبة �شبط ن�شب التوزيع املوجهة لنتائج 
تقييم االأداء ومراجعة نتائج تقييم االأداء االإجمايل 
م�شوؤوليها  م��ع  ومناق�شتها  التنظيمية  ل��ل��وح��دات 
التنظيمية  ال��وح��دة  رئي�س  م��ن  تطلب  اأن  وللجنة 
اأي بيانات تتعلق بنتائج تقييم اأداء موظفيه وتوزيع 
على  االأداء  تقييم  لنتائج  املوجهة  املئوية  الن�شب 
قراراتها  ال��ل��ج��ن��ة  وت�����ش��در  التنظيمية  ال���وح���دات 

باعتماد نتائج تقييم االأداء النهائية باالأغلبية.
للموظف  والتقدير  املكافاأة  مرحلة  ال��ق��رار  ونظم 
املتميز حيث يجوز للدائرة تقدير ومكافاأة املوظف 
املتميز لتحفيزه وت�شجيعه على االإجناز وفقا لنظام 
الدليل  يحدد  اأن  على  قبلها  م��ن  املعتمد  امل��ك��اف��اآت 

االإجرائي االأحكام اخلا�شة بهذه املرحلة.
و نظم القرار خطوات التظلم من نتيجة التقييم اإذ 
ب�شاأن  املوظف  املبا�شر مناق�شة  الرئي�س  يتعني على 
نتيجة تقييم اأدائه ال�شنوي خالل ع�شرة اأيام عمل 
من تاريخ تبليغ املوظف خطيا بنتيجة هذا التقييم 
والعمل على حل اأي خالف قد ين�شاأ يف هذا ال�شاأن، 
واإذا مل يرت�س املوظف بنتيجة تقييم اأدائه ال�شنوي 
جاز له اأن يتظلم على هذه النتيجة وفقا لت�شل�شل 
املراجع  املدير  اإىل  حمدد وهو تقدمي تظلم خطي 
االإ����ش���راف ع��ل��ى الوحدة  ي��ت��وىل  ال����ذي  امل��وظ��ف  اأو 
التنظيمية على اأال يقل م�شتواه التنظيمي عن مدير 
اإدارة وذلك خالل يومي عمل من تاريخ انتهاء املدة 
البت  املراجع  املدير  املبا�شر وعلى  للرئي�س  املحددة 
تاريخ  اأي��ام عمل من  التظلم خ��الل خم�شة  يف ه��ذا 

تقدميه اأو من تاريخ مبا�شرته العمل اإذا كان متغيبا 
عن العمل باإجازة ر�شمية وفقا ملا هو مقرر يف قانون 
اإدارة املوارد الب�شرية حلكومة دبي رقم “8” ل�شنة 
2018، ويف حال جتاوزت مدة غيابه اأكرث من 21 
يوم عمل من تاريخ تقدمي التظلم، يتوىل من يقوم 

مقامه البت يف هذا التظلم.
اإىل جلنة  ت��ق��دمي تظلم خ��ط��ي  ل��ل��م��وظ��ف  وي��ج��وز 
التظلمات وال�شكاوى امل�شكلة وفقا الأحكام القانون، 
والتي تتوىل البت يف التظلمات وال�شكاوى املقدمة 
من موظفي اجلهة احلكومية، وذلك خالل خم�شة 
تظلمه  بنتيجة  خطيا  تبلغه  ت��اري��خ  م��ن  عمل  اأي���ام 
اأي��ام عمل  اأو بعد م�شي �شبعة  لدى املدير املراجع، 
اأو من  ف��ي��ه،  ال��ب��ت  ت��ق��دمي تظلمه دون  ت��اري��خ  م��ن 
التاريخ الذي كان يجب البت فيه وفقا الأحكام هذا 
القرار، واإال اعترب القرار ال�شادر عن املدير املراجع 

يف هذا ال�شاأن نهائيا.
اإىل جلنة  للموظف تقدمي تظلم خطي  كما يجوز 
قرار  من  دب��ي  حكومة  ملوظفي  املركزية  التظلمات 
تقييم  ب�شاأن  ال�����ش��ادر  وال�شكاوى  التظلمات  جلنة 
اأربعة ع�شر يوم عمل من تاريخ تبلغه  اأدائ��ه خالل 
بعد  اأو  وال�����ش��ك��اوى،  التظلمات  جلنة  ب��ق��رار  خطيا 
م�شي ثالثني يوما من تاريخ تقدمي التظلم اإليها 

دون البت فيه.
غياب املوظف يف �سنة التقييم ووفقا للقرار .

ال يتم تقييم اأداء املوظف ب�شكل فعلي يف حال تغيبه 
عن العمل ل�شبب م�شروع ملدة تزيد على �شتة اأ�شهر 
خالل �شنة التقييم، على اأن يح�شل املوظف يف هذه 
بالتوقعات”  “يفي  اأداء  تقييم  نتيجة  على  احلالة 
نتيجة  وتدخل  فيها،  تغيب  التي  التقييم  �شنة  عن 
لنتائج  املوجهة  التوزيع  ن�شب  �شمن  هذه  التقييم 
املوظف  منح  ويتم  احلكومية،  للجهة  االأداء  تقييم 
امللتحق باخلدمة الوطنية واالحتياطية تقييم اأداء 
“يفي بالتوقعات” اإال اإذا كانت نتيجة تقييم االأداء 
التي ح�شل عليها خالل ال�شنة التي �شبقت التحاقه 
ذلك،  م��ن  اأك���رث  واالحتياطية  الوطنية  ب��اخل��دم��ة 

فيتم منح املوظف يف هذه احلالة التقييم ذاته.
الب�شرية حلكومة  امل��وارد  دائ��رة  عام  وي�شدر مدير 
القرار،  ه��ذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  ال��ق��رارات  دب��ي 
 ،2019 يناير  م��ن  االأول  م��ن  اع��ت��ب��ارا  ب��ه  ويعمل 

وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حمدان بن حممد ي�سدر قرارا ب�ساأن نظام اإدارة الأداء ملوظفي حكومة دبي 

•• اأبوظبي -وام:

الرتاثي  زاي��د  بن  �شلطان  ملهرجان  والفنية  العاملة  اللجان  عقدت 
اإدارة االأن�شطة بنادي  ب�شويحان 2019 اجتماعا �شباح ام�س مبقر 

تراث االإمارات.
ح�شر االجتماع اأع�شاء اللجنة العليا املنظمة للمهرجان �شعادة �شنان 
اأحمد املهريي املدير التنفيذي لالأن�شطة والفعاليات بالنادي و�شعادة 
من�شور �شعيد املن�شوري نائب �شمو مدير عام مركز �شلطان بن زايد 

يناير  يف  انطالقه  املزمع  للحدث  والفنية  العاملة  اللجان  وروؤ���ش��اء 
املقبل. تناول االجتماع التجهيزات واال�شتعدادات اجلارية للمهرجان 
وناق�س احتياجات اللجان املختلفة وطرح تقارير عن �شري العمل يف 

كل جلنة والرتتيبات الواجب اتباعها ل�شمان جناح املهرجان.
و اأك���د االج��ت��م��اع ت��وج��ي��ه ك��ل اجل��ه��ود م��ن اأج���ل اال���ش��ت��ع��داد اجليد 
العقبات للو�شول  اللجان وتذليل  باإحكام عمل  املهرجان  النطالقة 
فعاليات  ملواكبة  االإع��الم��ي��ة  التغطية  وتو�شيع  االأم��ث��ل،  االأداء  اإىل 

احلدث.

اللجان العاملة والفنية تبحث ال�ستعدادات 
ملهرجان �سلطان بن زايد الرتاثي

تفاعل كبري مع مبادرة »لكم التعليق« ... اجلمهور ي�ستنكر 
ت�سرفات �سائق متهور كاد ي�سطدم بحافلة مدر�سية

حفاظًا على �سالمة اأكرث من 246 األف طالب وطالبة

موا�سالت الإمارات ت�سدر تعميمًا لإيقاف حركة احلافالت املدر�سية عندما يقل م�ستوى الروؤية ب�سبب ال�سباب



األربعاء  10   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12449  
Wednesday   10   October   2018  -  Issue No   12449

08

اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

ت�شهد الدورة ال�شابعة من معر�س 
دبي للهليكوبرت- التي تقام خالل 
املقبل  8- نوفمرب   6 م��ن  ال��ف��رتة 
يف اجلناح امللكي ب� مطار اآل مكتوم 
الدويل يف منطقة “دبي اجلنوب” 
حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
“رعاه اهلل -  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م 
اإط���الق ج��وائ��ز ال��ط��ريان املروحي 
ل���ت���ك���رمي اإجن������������ازات واب����ت����ك����ارات 
املجال  ه��ذا  يف  ال��رائ��دة  املوؤ�ش�شات 
والتي اأ�شهمت ب�شكل كبري يف دعمه 

وتطويره.
و�شيتم خالل معر�شي تكنولوجيا 
وع���م���ل���ي���ات امل����روح����ي����ات واالأم�������ن 
احل�شريني  وال��وط��ن��ي  الع�شكري 
ي���ق���ام���ان ع��ل��ى مدى  - وال���ل���ذي���ن 
ت��وزي��ع جمموعتني  اأي���ام -  ث��الث��ة 
�شمن  اجل���وائ���ز  م���ن  منف�شلتني 

خمتلف الفئات.
���ش��ي��ت��م خ�����الل ح���ف���ل جوائز  ك���م���ا 
للهليكوبرت”  دب�����ي  “معر�س 
واالإ�شهامات  االإجن�������ازات  ت��ك��رمي 
يف  ال��ع��ام��ل��ة  للموؤ�ش�شات  امل��ت��م��ي��زة 
ال�شيانة  م��راك��ز  تطوير  جم���االت 
والقيادة  واالإ�����ش����الح  وال��ف��ح�����س 
واحلو�شبة  واالت�شاالت  والتحكم 
واال�������ش������ت������خ������ب������ارات وامل�����راق�����ب�����ة 
واال�شتطالع »C4ISR« والدفاع 
ال���������ش����ي����رباين وق�����������درات احل�����رب 
االإل����ك����رتون����ي����ة وب�����رام�����ج االأم������ن 
الوطني ال�شاملة وتقنيات االإقالع 
امل�شتقبلية  ال��ع��م��ودي  وال��ه��ب��وط 

واالأنظمة غري املاأهولة والطائرات 
الأغرا�س  املهام  متعددة  املروحية 
االإنقاذ  وعمليات  امل�شرتك  البحث 
متكاملة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  وت���ط���وي���ر 
لتلبية  املروحية  الطائرات  ملهابط 
 2020 اإك�شبو  معر�س  متطلبات 

وما بعده.
التميز  اجل����وائ����ز  ه����ذه  و���ش��ت��ك��رم 
الفئات  من  وا�شعة  طائفة  و�شمن 
اأف�����ش��ل اأمن  مب���ا يف ذل���ك ج���ائ���زة 
الك�شف وجائزة  – تقنية  مطارات 
اإق��ل��ي��م��ي��ة وجائزة  اأف�����ش��ل م��درع��ة 
اأف�شل  اأمني وجائزة  ابتكار  اأف�شل 
ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا م����راق����ب����ة وج����ائ����زة 
وجائزة  ����ش���ي���رباين  اأم�����ن  اأف�������ش���ل 
العامة  ل��ل�����ش��الم��ة  ح��ل��ول  اأف�����ش��ل 
وج��ائ��زة اأف�����ش��ل اأك��ادمي��ي��ة طريان 
والطريان املروحي وجائزة اأف�شل 
الطريان  مل��ح��اك��ي  منتجة  ���ش��رك��ة 

املروحي وجائزة اأف�شل تكنولوجيا 
اأف�شل  وجائزة  املروحي  للطريان 
�شركة ترخي�س للطريان املروحي 
لل�شيانة  م��رك��ز  اأف�����ش��ل  وج���ائ���زة 
وال���ف���ح�������س واالإ������ش�����الح وج���ائ���زة 
الطائرات  ملهابط  متعاقد  اأف�شل 

املروحية.
اجلهات  م��ن  ال��ع��دي��د  تر�شيح  ومت 
فئات هذه  اإىل خمتلف  وال�شركات 
اأدفان�شي�س  ذل��ك  يف  مب��ا  اجل��وائ��ز 
ومركز  جيت  و�شايرب  ت��ورز  واأل��ف��ا 
وهيلي  الطريان  لتدريب  االحت��اد 
بي.  واأم������ز يف.  وراب��ي�����ش��ك��ان  دب����ي 
�شكيورتي  وبروجري�س  تكنولوجي 
التزام  م��ا يعك�س  واأوري��ج��ون وه��و 
الكفاءة  بتح�شني  ال�����ش��رك��ات  ه��ذه 
ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة يف ه����ذا ال��ق��ط��اع من 

خالل االبتكار.
عام  الهول مدير  اأب��و  اأحمد  وق��ال 

املنظمة  اجلهة  دومو�س  جمموعة 
ل�معر�س دبي للهليكوبرت 2018 
خالل  م����ن  ي�����ش��ع��ى  امل���ع���ر����س  اإن 
اإطالق اجلوائز اإىل تكرمي التميز 
ال����ط����ريان  واالب����ت����ك����ار يف جم������ال 

املروحي..
الكبري  االإق���ب���ال  اأن  اإىل  م�����ش��ريا   
ع���ل���ى ه�����ذه اجل����وائ����ز م����ن جانب 
والدوليني  االإقليميني  امل�شاركني 
���ش��ي��ح��ف��ز ع���ل���ى دم�����ج امل����زي����د من 
الن�شخة  يف  الت�شغيلية  امل���ج���االت 
ال��ق��ادم��ة م��ن ه���ذه اجل���وائ���ز التي 
مثالية  فر�شة  للم�شاركني  تتيح 
اإجنازاتهم  على  ال�شوء  لت�شليط 
اأمام  واب��ت��ك��ارات��ه��م  وم�شاهماتهم 
�شتكون  ك��م��ا  ال�شناعة  ه���ذه  رواد 
للمقارنة  منا�شبة  من�شة  مبثابة 
وال��ق��ي��ا���س م��ع اأف�����ش��ل امل�����ش��اري��ع يف 
ف��ئ��ت��ه��ا ���ش��م��ن ه����ذا ال��ق��ط��اع على 

امل�شتوى االإقليمي.
“تكنولوجيا  م��وؤمت��را  و�شي�شلط 
و”االأمن  املروحيات”  وع��م��ل��ي��ات 
على  الع�شكري والوطني” ال�شوء 
املوا�شيع  م���ن  وا���ش��ع��ة  جم��م��وع��ة 
مبا يف ذلك كيفية متكني االأجهزة 
ال�شرطية من خالل اأدوات اإنرتنت 
االأم����ن  يف  امل�������راأة  ودور  االأ����ش���ي���اء 
يف  الروبوتات  وا�شتخدام  الوطني 
حفظ االأمن وطائرات الهليكوبرت 
جديدة  وط���رق  �شبل  وا�شتعرا�س 
باأن�شطة  املت�شل  االإره��اب  ملكافحة 
امل������خ������درات م�����ن خ������الل ال����ذك����اء 
اال�شتجابة  وعمليات  اال�شطناعي 
اجلنائية  وال��ت��ح��ال��ي��ل  ل���ل���ط���وارئ 
ف�شال عن تطبيق اأف�شل املمار�شات 
لتعزيز �شبل التعاون امل�شرتك بني 
القوات  م��ث��ل  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
امل�شلحة واالأمن الوطني وغريها.

“تكنولوجيا  م������وؤمت������ر  وي�����ع�����د 
وعمليات املروحيات” - الذي يقام 
ل�شناعة  وامل��خ�����ش�����س  ع��ام��ني  ك��ل 
ال���ط���ريان امل���روح���ي وي���ق���ام كجزء 
من “معر�س دبي للهليكوبرت” - 
من�شة فريدة لل�شركات االإقليمية 
ال���ع���ام���ل���ة يف جم���ال  وال�����دول�����ي�����ة 
الطريان  وع��م��ل��ي��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
وال�شناعات  وال��ع�����ش��ك��ري  امل����دين 
وامل�شتخدمني  واالأمنية  الع�شكرية 
ال��ت��ج��اري��ني وامل����وردي����ن وم����زودي 
احل�������ل�������ول ت����ت����ي����ح ل�����ه�����م ع����ر�����س 
وخ�����دماتهم  م��ن��ت��ج��ات��ه��������������������م 
لهذه  املخ�ش�ش������ة  وتقنياته��������م 
فر�س  وا���ش��ت��ك�����ش��اف  ال���ق���ط���اع���ات 
هذه  يف  امل��ح��ت��م��ل��ة  ال�����ش�����������������������راك��ة 

املجاالت.

بن •• دبي-وام: حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د 
التنفيذي .. اأعلنت “ بطولة بناة املدينة ال�شباب 
التنفيذي  التابعة لالأمانة العامة للمجل�س   - “
اآل��ي��ة امل�����ش��ارك��ة يف البطولة  يف اإم����ارة دب��ي - ع��ن 
ال�����ش��ب��اب يف حت�شني  اإ����ش���راك  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
واق��رتاح اخلدمات  اخلدمات احلكومية احلالية 

امل�شتقبلية.
طلبة  من  ال�شباب  اإ���ش��راك  البطولة  وت�شتهدف 
���ش��ن��ة يف فئتني   18 –  11 ع��م��ر  امل���دار����س م��ن 
رئي�شتني هما الفئة االأوىل .. حت�شني اخلدمات 
حيث  اجلهات  تقدمها  التي  احلالية  احلكومية 
خدمة   27 ب��ني  االختيار  م��ن  الطلبة  �شيتمكن 
تقدم حاليا والعمل على فكرة م�شروع لتح�شينها.. 
الثانية تت�شمن اخلدمات احلكومية  الفئة  واأما 
امل�شتقبلية ف�شيتمكن ال�شباب من خاللها اقرتاح 
خدمة حكومية جديدة مل تقدم م�شبقا من قبل 
ال�شوء  ت�شليط  بهدف  وذلك  اجلهات احلكومية 
تقدمي  عملية  �شترثي  التي  ال�شباب  اأف��ك��ار  على 
ن��ح��و اخلدمات  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م  اخل���دم���ات ودرا����ش���ة 
امل�شتقبلية التي ي�شتخدمونها اأو �شي�شتخدمونها 

يف امل�شتقبل.
اأول مركز منوذج  اإميان ال�شويدي مدير  وثمنت 
دبي الدور املحوري الذي يلعبه ال�شباب يف ت�شكيل 
اأن  اإىل  .. م�شرية  البالد  ور�شم مالمح م�شتقبل 
مت��ك��ني ال�����ش��ب��اب وت��اأه��ل��ي��ه��م ع��ل��ى ال��ن��ح��و االأمثل 
دب��ي جت�شيدا  اأول��وي��ات حكومة  ي��اأت��ي يف مقدمة 

را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ل��روؤي��ة 
اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” حيث يوؤمن �شموه 
من  انطالقا  امل�شتقبل  �شناعة  يف  ال�شباب  ب��دور 
ق��درات��ه��م واإم��ك��ان��ات��ه��م وك��ذل��ك ت��وج��ي��ه��ات �شمو 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�شيخ 
املجال  وف��ت��ح  ال�����ش��ب��اب  دور  تفعيل  اإىل  ال��رام��ي��ة 
اأمامهم للم�شاركة وامل�شاهمة بفعالية يف م�شرية 

التطور والتنمية.
وق���ال���ت ال�����ش��وي��دي “ ت�����ش��ه��م ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة يف 
ت�شليط ال�شوء على طموحات وتطلعات ال�شباب 
التعاون  عجلة  ودف��ع  احلكومية  اخلدمات  ح��ول 
ندعو  ون��ح��ن  احلكومية  واجل��ه��ات  ال�شباب  ب��ني 
وتاأكيد  البطولة  يف  للم�شاركة  الطلبة  اأب��ن��اءن��ا 

دورهم يف �شناعة امل�شتقبل«.
م����ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت م���ي���ث���اء ال����ق����رق����اوي مدير 
املدينة  بناة  بطولة  تاأتي  املدينة  ببناة  م�شاريع 
ال��ق��ي��ادة الر�شيدة  ال�����ش��ب��اب ان��ط��الق��ا م��ن روؤي����ة 
احلكومية  اخلدمات  ب��اأداء  االرتقاء  اإىل  الرامية 
ريادية  م�شتويات  اإىل  بها  والو�شول  االإم���ارة  يف 
املهمة  الفئة  ه��ذه  اإ���ش��راك  على  وحر�شا  جديدة 
احلكومية  اخل���دم���ات  ت�شميم  يف  ال�����ش��ب��اب  م��ن 
احلالية وامل�شتقبلية اإ�شافة اإىل اأن البطولة تركز 
اخلدمات  ت�شميم  يف  ال�شباب  فئة  اإ���ش��راك  على 

تطويرها  بهدف  ي�شتخدمونها  التي  احلكومية 
باأداء  واالرتقاء  منها  امل�شتفيدين  رقعة  وتو�شيع 
اخلدمات احلكومية يف االإمارة والو�شول بها اإىل 

م�شتويات ريادية جديدة.
لعدة  وفقا  امل�شاركة  لل�شباب  ميكن  اأن��ه  واأ�شافت 
تقبل  حيث  اجلماعي  العمل  اأهمها  من  معايري 
طلبة   5-3 م��ن  م��ك��ون  عمل  لفريق  امل�����ش��ارك��ات 
الواحد..  الفريق  ب��روح  العمل  الأهمية  جت�شيدا 
م�شرية اإىل اأن عملية ا�شتقبال امل�شاركات �شت�شتمر 
خالل الفرتة من 11 - 21 نوفمرب 2018 عرب 
املوقع االإلكرتوين citymakers.ae و�شيتم 
من  جلنة  قبل  من  امل�شاريع  اأفكار  تقييم  بعدها 
املحكمني املعنيني الختيار فريقني فائزين �شيتم 
االإعالن عنهما خالل دي�شمرب من العام احلايل 

و�شيح�شل كل منهما على 30 األف درهم.
امل�����ش��ارك��ة ل��ف��ئ��ة حت�����ش��ني اخلدمات  اآل���ي���ة  وع����ن 
ال�����ش��ب��اب م���ن طلبة  ي��ج��ب ع��ل��ى  احل��ك��وم��ي��ة .. 
ت�شكيل فريق مكون من  دب��ي  اإم���ارة  امل��دار���س يف 
من  لتح�شينها  خ��دم��ة  واخ��ت��ي��ار  طلبة   5  -  3
االإلكرتوين  املوقع  املو�شحة يف  قائمة اخلدمات 
م�شروع  فكرة  وت��ق��دمي   citymakers.ae
احلكومية  اخل���دم���ات  ف��ئ��ة  اأم�����ا   .. ل��ت��ح�����ش��ي��ن��ه��ا 
تقدمي  يف  امل�شاركة  لل�شباب  فيمكن  امل�شتقبلية 
ي��ت��م تطبيقها  اأن  ف��ك��رة خل��دم��ة ج��دي��دة مي��ك��ن 

باجلهات  مطبقة  ت��ك��ون  ال  اأن  ع��ل��ى  االإم�����ارة  يف 
احلكومية يف الوقت احلايل وميكن لل�شباب دعم 

اأفكارهم بفيديو اأو �شورة اأو عر�س تقدميي.
ال�شباب  �شيتمكن  التي  اخلدمات  قائمة  وت�شمل 
حت�شني  فئة  �شمن  لتح�شينها  اأفكار  تقدمي  من 
املتاحف  .. خدمات  اخلدمات احلكومية كل من 
“ متحف االحتاد” لهيئة دبي للثقافة والفنون 
تدريب  وخ��دم��ة  املجتمع  تنمية  لهيئة  ال��ت��ط��وع 
رواد االأعمال لدائرة التنمية االقت�شادية ورحلة 
امل�����ش��اف��ر مل��وؤ���ش�����ش��ة م���ط���ارات دب����ي وخ���دم���ة نقل 
وخدمة  االإ�شعاف  خلدمات  دبي  ملوؤ�ش�شة  املر�شى 
ال��دوري ال�شامل لهيئة ال�شحة يف دبي  الفح�س 
لهيئة  اخل��ا���ش��ة  امل���دار����س  يف  ال��ط��ل��ب��ة  وت�شجيل 
القطارات  وخ��دم��ة  الب�شرية  والتنمية  امل��ع��رف��ة 
برنامج  اإىل  اإ�شافة  وامل��وا���ش��الت  ال��ط��رق  لهيئة 
خبري دبي لدائرة ال�شياحة والت�شويق التجاري 

احلدائق واملنتزهات لبلدية دبي.
كما تت�شمن اخلدمات .. اجلرائم االإلكرتونية 
تو�شيل  وخ��دم��ة  دب��ي  ل�شرطة  العامة  للقيادة 
الطاقة ال�شم�شية للمباين لهيئة كهرباء ومياه 
دبي وخدمة القرو�س االإ�شكانية ملوؤ�ش�شة حممد 
بن را�شد لالإ�شكان وخدمة الدخول واخلروج من 
املطار لالإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون االأجانب 
العامة  ل���الإدارة  ال��ط��وارئ  واال�شتجابة حل��االت 

االأرا�شي  ل��دائ��رة  البيع  وخدمة  امل��دين  للدفاع 
ع����دم مم��ان��ع��ة يف تنظيم  واالأم�������الك وخ���دم���ة 
الريا�شي  دب���ي  ملجل�س  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
وطلب اإ�شدار االإ�شهاد الوقفي ملوؤ�ش�شة االأوقاف 
الدعوى  اأوراق  الق�شر وخدمة ت�شوير  و�شوؤون 
جزئي  ب����دوام  ال��ع��م��ل  ت�شريح  ال��ع��ام��ة  للنيابة 
وترخي�س  االإب��داع��ي��ة  للمجمعات  دب��ي  ل�شلطة 
مدينة  ل�شلطة  البحرية  الو�شيلة  وطاقم  قيادة 
دبي املالحية وطلب الت�شجيل يف حلقة حتفيظ 
ال���ق���راآن ل��دائ��رة ال�����ش��وؤون االإ���ش��الم��ي��ة والعمل 
لرتاخي�س  ال���ت���ج���اري  وال��رتخ��ي�����س  اخل�����ريي 
ل��غ��رف��ة جت����ارة و�شناعة  ال��ع�����ش��وي��ة  وخ���دم���ات 
دب���ي وال��ت�����ش��وي��ات واالإ����ش���الح االأ����ش���ري ملحاكم 
دبي  جلمارك  “رافد”  معلومات  وتقدمي  دب��ي 
وخ���دم���ة ال��ت�����ش��اري��ح ل��ل��م��ن��ط��ق��ة احل�����رة جلبل 

علي.
ال�����ش��روط واالأح���ك���ام اخل��ا���ش��ة بالبطولة  وم���ن 
 5 –  3 ت�شكيل فريق عمل مكون من  .. يجب 
نف�س  اإىل  جميعهم  ينتموا  ال�شباب  من  اأع�شاء 
املدر�شة يف اإم��ارة دبي واأن ال تقل اأعمار كل من 
اأع�شاء الفريق عن 11 عاما وال تزيد عن 18 
ع��ام��ا واأن ي��ت��م ال��ع��م��ل ع��ل��ى ف��ك��رة امل�����ش��روع من 
امل�شروع  واأن ال تكون فكرة  الفريق  اأع�شاء  قبل 
قد متت امل�شاركة بها م�شبقا يف اأي م�شابقات اأو 

جوائز حملية اأو عاملية اأخرى.
واحدة  بفكرة  امل�شاركة  الواحد  للفريق  وميكن 
امل�شروع  ف��ك��رة  ي��دع��م  اأن  ك��م��ا مي��ك��ن  ف��ئ��ة  ل��ك��ل 
اأع�شاء  ق��ب��ل  م��ن  اإع�����داده  ي��ت��م  ب��ف��ي��دي��و ق�شري 
يتم  ����ش���ورة  اأو  دق��ي��ق��ت��ني  ي��ت��ع��دى  ال��ف��ري��ق وال 
الفريق  اأع�شاء  اأو ت�شميمها من قبل  التقاطها 
اأو عر�س تقدميي واأن يتم ت�شليم امل�شاركات عن 
citymakers. االإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  طريق 

النهائي. املوعد  قبل   ae
وللتعرف على ال�شروط واالأحكام االأخرى ميكن 

زيارة املوقع االإلكرتوين.
لل�شروط  املطابقة  امل�شاركات  كل  تقييم  و�شيتم 
واالأحكام العامة من قبل جلنة مقيمني خا�شة 
دي�شمرب  خ���الل  ال��ن��ت��ائ��ج  ع��ن  االإع����الن  و�شيتم 

.2018
يذكر اأن �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
اإ�شراك  ب��ه��دف  ال�شباب”  امل��دي��ن��ة  “بناة  اأط��ل��ق 
احلكومية  اخلدمات  ت�شميم  جمال  يف  ال�شباب 
بتو�شيات  واخل�������روج  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  احل���ال���ي���ة 
ومقرتحات لتطوير اخلدمات املقدمة من قبل 

اجلهات احلكومية من منظور تكاملي.
وتهدف البطولة اإىل ت�شليط ال�شوء على اأفكار 
اخلدمات  تقدمي  عملية  �شترثي  التي  ال�شباب 
امل�شتقبلية  اخل��دم��ات  نحو  تطلعاتهم  ودرا���ش��ة 
���ش��ي�����ش��ت��خ��دم��ون��ه��ا يف  اأو  ي�����ش��ت��خ��دم��ون��ه��ا  ال���ت���ي 

امل�شتقبل.

•• ال�شارقة - وام:

نظم ق�شم العالج الطبيعي والوظيفي التابع ملدينة 
ام�س حما�شرة عن  االإن�شانية  ال�شارقة للخدمات 
حقوق الطفل يف �شوء القانون االحتادي “قانون 
ودمية” وحقوق االأ�شخا�س ذوي االإعاقة بح�شور 
ومعلمي  واالخت�شا�شيني  االأم��ور  اأولياء  عدد من 
امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����ش���ة. واأك�����د املحامي 
قدم  ال���ذي   ���� دروي�����س  ال��ق��ان��وين حميد  وامل�شت�شار 
 3 رق��م  القانون  هو  ودمي��ة  قانون  اأن   �� املحا�شرة 
ت��ع��زي��ز حماية  ب��ه��دف  2016 وق���د ���ش��در  ل��ل��ع��ام 
ل�شمان  التدخل  �شالحيات  الدولة  ومنح  الطفل 

هذه احلماية باملحا�شبة اأو الدعم وفق احلالة التي 
العقوبات  �شدد  ال��ق��ان��ون  اإن  وق��ال  ذل��ك.  تقت�شي 
ت�شل  االأطفال حيث  على  املعتدين  بحق  ال�شادرة 
هذه العقوبات يف بع�س االأحيان اإىل ال�شجن 10 
اإىل  َتَطَرق  �شنوات ودفع غرامة مليون درهم كما 
والتَّعليميِة  والثقافيِة  االجتماِعيِة  فِل  الطِّ حقوِق 
حقوق  عن  وحت��دث  واآلياتها.  احلمايِة  يف  واحل��قِّ 
الت�شريعات  كفلتها  التي  االإعاقة  ذوي  االأ�شخا�س 
وناق�س جمموعة من التعريفات املتعلقة بالتمييز 
مع  لها  الت�شدي  وكيفية  واال�شتغالل  واالإ���ش��اءة 
االإعاقة  ذوي  االأ���ش��خ��ا���س  ح��ق��وق  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 
ال�شحية واخلدمات  الرعاية  واأهمها حقوقهم يف 

الطرق  وا�شتخدام  والتعليم  والتاأهيل  العالجية 
وو���ش��ائ��ل امل��وا���ش��الت. وخ���الل امل��ح��ا���ش��رة حتدث 
امل���ح���ام���ي ح��م��ي��د ع���ن �����ش����رورة ت��وح��ي��د اجلهود 
معي�شة  وظ����روف  م�شتوى  حت�شني  اإىل  ال��رام��ي��ة 
اإن�����ش��اء مراكز  االأ���ش��خ��ا���س ذوي االإع��اق��ة و���ش��م��ان 
وتعليمهم  ومت��ك��ي��ن��ه��م  الح��ت��وائ��ه��م  متخ�ش�شة 
اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة. م���ن جانبهم  وف����ق 
باملعلومات  االأم���ور  واأول��ي��اء  االخت�شا�شيون  اأ���ش��اد 
حماية  على  تركز  كونها  املحا�شرة  يف  وردت  التي 
من  انطالقاً  االإع��اق��ة  ذوي  واالأ�شخا�س  االأط��ف��ال 
اأف��راد املجتمع على  اأن يكون جميع  احلر�س على 

دراية بهذه احلقوق.

•• اأم القيوين-وام:

ا�شتعداداتها للم�شاركة يف  اأم القيوين  اأكملت حكومة 
معر�س جيتك�س للتقنية 2018 يف الفرتة من 14 
اإىل 18 اأكتوبر اجلاري وذلك انطالقاً من توجيهات 
�شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال ويل عهد 
منها  و�شعياً  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  القيوين  اأم 
لتعزيز ا�شرتاتيجيتها الرامية لتنفيذ التحول الذكي 
ق��ي��ادة دول��ة االإم����ارات يف التحول  وم��واك��ب��ة توجهات 
حكومة  مظلة  حتت  وت�شارك  الذكية.  احلكومة  اإىل 
التنمية  دائ����رة  م��ن  ك��ل  االأوىل  ل��ل��م��رة  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
اإىل  باالإ�شافة  واالآث���ار  ال�شياحة  ودائ��رة  االقت�شادية 

ت�شلط  وال��ت��ي  القيوين،  اأم  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
واملبادرات  اخل��دم��ات  على  م�شاركتها  خ��الل  ال�شوء 
دبي  واحد مبركز  املبتكرة يف جناح  التقنية  واحللول 
امل��ه��ن��د���س خ��ال��د ال�شام�شي  ال��ع��امل��ي. وق���ال  ال��ت��ج��اري 
امل�شاركة  ه��ذه  اإن  الذكية”  القيوين  “اأم  ع��ام  مدير 
تهدف  التي  القيوين  اأم  حكومة  لروؤية  مواكبة  تاأتي 
اإىل االرتقاء مب�شتوى اخلدمات وجودة حياة املجتمع، 
حكومة  وبرامج  ومبادرات  توجهات  مع  يتنا�شب  مبا 
دولة االإمارات يف املجاالت امل�شتقبلية املختلفة. واأ�شار 
اىل اأن “اأم القيوين الذكية” �شتطلق خالل م�شاركتها 
بالتعاون  “روبوتوك”  م�شروع   2018 جيتك�س  يف 
امل�شروع  وهو  القيوين  اأم  ل�شرطة  العامة  القيادة  مع 

خالل  تفا�شيله  عن  الك�شف  و�شيتم  نوعه  من  االأول 
اخلا�س  ال��ذك��ي  التطبيق  عر�س  �شيتم  كما  املعر�س 
بدائرة ال�شياحة واالآثار باالإ�شافة اإىل م�شاركة دائرة 
التنمية االقت�شادية وعر�شها خدمة” م�شاعد جوجل 
للتقنية  جيتك�س  اأ�شبوع  اأن  ال�شام�شي  واأكد  الرقمي. 
من�شة مثالية ل� “لدوائر حكومة اأم القيوين” لعر�س 
اأحدث  اأح���دث جتاربها واإجن��ازات��ه��ا واال���ش��ت��ف��ادة م��ن 
التجارب واأف�شل املمار�شات وبناء مزيد من ال�شراكات 
الفاعلة مع اجلهات املتميزة اإقليمياً وعاملياً يف املجال 
الفر�س  م��ن  لال�شتفادة  ج��دي��دة  اآف���اق  وفتح  التقني 
املتاحة لتطوير خدمات وتطبيقات م�شتقبلية ت�شاير 

التطور امل�شتمر.

•• ال�شارقة -وام:

�شلطان  بن  حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  تراأ�س 
رئي�س  ال�شارقة  حاكم  ون��ائ��ب  عهد  ويل  القا�شمي 
املجل�س  اج��ت��م��اع  ام�����س  ���ش��ب��اح  التنفيذي  املجل�س 
بح�شور �شمو ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان 
القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة نائب رئي�س املجل�س 
مبكتب  عقد  ال��ذي   - االجتماع  ناق�س  التنفيذي. 
املتعلقة  امل��و���ش��وع��ات  م���ن  ع�����دداً  ���ش��م��و احل���اك���م - 
املوؤ�ش�شات والدوائر  االإمارة، وتطوير عمل  ب�شوؤون 

املحلية مبا ي�شهم يف حتقيق روؤية ال�شارقة.
االإعالمي  العمل  الإدارة  نظام  على  املجل�س  واطلع 
االإع����الم  “من�شة  ال�����ش��ارق��ة  ح��ك��وم��ة  امل��ت��ك��ام��ل يف 
اأحمد  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  ال�����ش��ي��خ  اأك�����د  الذكي” ح��ي��ث 
ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����ش��ارق��ة ل���الإع���الم اأن 

ال�شمو  اإطار حتقيق روؤية �شاحب  النظام يعمل يف 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة على تعزيز احل�شور 
لالأزمات  والت�شدي  ال�����ش��ارق��ة،  الإم���ارة  االإع��الم��ي 
واالت�شال  االإع��������الم  مت���ك���ني  وع���ل���ى  االإع����الم����ي����ة 
احلكومي ليكون املرجع االأ�شا�شي واملوثوق الأخبار 
�شعيد  طارق  وا�شتعر�س  ال�شارقة.  اإمارة  وفعاليات 
ال�شارقة  حلكومة  االإع��الم��ي  املكتب  مدير  ع��الي 
ال��ت��ح�����ش��ري جلاهزية  امل��ن�����ش��ة ودوره�����ا يف  اأه�����داف 
االإعالمي خا�شة  للمكتب  واملحتوى  االإعالم  اإدارة 
والإمارة ال�شارقة عامة ال�شتخدام منظومة واحدة 
الإدارة املحتوى الرقمي واالأخبار والن�شر واالت�شال 
وتداول املحتوى بني جميع دوائر حكومة ال�شارقة 
وب�شكل ذكي. و�شكر املجل�س جهود املكتب االإعالمي 
ذكي،  اإع��الم��ي  نظام  تطوير  يف  ال�شارقة  حلكومة 

مع  عمل  وور���س  دورات  عقد  على  بالعمل  موجهاً 
خمتلف اجلهات لتطوير املن�شة.

على  التنفيذي  املجل�س  و�شعي  حتقيق  اإط���ار  ويف 
حت��ول ال��دوائ��ر وامل��وؤ���ش�����ش��ات وال��ه��ي��ئ��ات اإىل بيئات 
دائرة  قدمت  للموظفني،  وحُمفزة  ذكية  موؤ�ش�شية 
االإ�شكان عر�شا حول النظام االإلكرتوين املعمول به 

لقيا�س موؤ�شرات االأداء.
الطنيجي  م�شبح  خليفة  املهند�س  �شعادة  واأ���ش��ار 
رئي�س دائرة االإ�شكان اإىل اأن هذا النظام االإلكرتوين 
ي��اأت��ي ���ش��م��ن اأه�����داف ال���دائ���رة اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
التحول اإىل بيئة موؤ�ش�شية ذكية، والعمل على اأمتت 
ورقية  اإج�����راءات  م��ن  االإج�����راءات وحتويلها  ك��اف��ة 
قابلة  اإلكرتونية  اإج����راءات  اإىل  قيا�شها،  ميكن  ال 

للقيا�س والتحكم.
االأنظمة  يف  املدرجة  االإدارات  ال��دائ��رة  وا�شتعر�س 

االأداء،  م���وؤ����ش���رات  ق��ي��ا���س  وك��ي��ف��ي��ة  االإل���ك���رتون���ي���ة، 
ثقافة  ن�شر  اإىل  يهدف  ال��ذي  النظام،  عمل  واآل��ي��ة 
باأهداف  وربطه  املنظم  والعمل  امل�شبق  التخطيط 
يف  االإدارات  وحتفيز  االإجن���ازات  وعر�س  ت�شغيلية، 

الدائرة.
وثّمن املجل�س جهود دائرة االإ�شكان يف العمل على 
يحقق  مب��ا  وترقيته  االإل���ك���رتوين  ال��ن��ظ��ام  تطوير 

اأهدافها يف حت�شني بيئة العمل.
ون��اق�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي امل���ذك���رة امل��ق��دم��ة من 
احلفاظ  ب�شاأن  الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة 
على البيئة والرثوة ال�شمكية وا�شتدامتها، و�شون 

التنوع احليوي، واحلياة الفطرية.
ووج�����ه امل��ج��ل�����س ال��ه��ي��ئ��ة ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع اجلهات 
املخت�شة يف خدمة اأهداف االإم��ارة يف �شون البيئة 

البحرية واحلياة الفطرية.

حكومة اأم القيوين تكمل ا�ستعداداتها للم�ساركة يف »جيتك�س«»ال�سارقة للخدمات الإن�سانية« تنظم حما�سرة عن حقوق الأطفال وذوي الإعاقة

مركز منوذج دبي يعلن اآلية امل�ساركة يف »بطولة بناة املدينة ال�سباب«

•• اأبوظبي- وام: 

دائرة  وك��ي��ل  ال��ع��ربي  �شعيد  ي��و���ش��ف  امل�شت�شار  ���ش��ع��ادة  اأط��ل��ق 
البلو�شي  حممد  علي  امل�شت�شار  و�شعادة  اأبوظبي،  يف  الق�شاء 
الق�شايا  اال�شتعالم عن  اأبوظبي من�شة  الإم��ارة  العام  النائب 
االإلكرتوين للدائرة،  الذكية واملوقع  االأك�شاك  اجلزائية عرب 
وذلك يف اإطار جهود تنفيذ االأولوية اال�شرتاتيجية املتمثلة يف 
تعزيز فاعلية وا�شتدامة العمليات الق�شائية و�شمان �شهولة 

الو�شول ال�شامل للخدمات.
اال�شتعالم  من�شة  اإط��الق  اأن  العربي  يو�شف  امل�شت�شار  واأك��د 
الرقمي  التحول  خطة  اإط��ار  يف  ياأتي  اجلزائية  الق�شايا  عن 
يف الدائرة تنفيذا لتوجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س 
املتوا�شل ملنظومة اخلدمات  الدائرة بالرتكيز على التطوير 
وا�شتخدام  احل��دي��ث��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وت��وظ��ي��ف  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة، 
التطورات  م��واك��ب��ة  ي�شمن  مب��ا  ع��امل��ي��ا،  امل��ت��ط��ورة  االأن��ظ��م��ة 

وامل�شاهمة الفاعلة يف حتقيق روؤية حكومة اأبوظبي 2030.
يف  التكنولوجية  الو�شائل  باعتماد  الدائرة  اهتمام  اإىل  واأ�شار 
القطاعات،  جميع  يف  واالإج����راءات  العمليات  وتطوير  تنفيذ 
جمهور  اأم��ام  الرقمية  اخلدمات  من  متكاملة  حزمة  واإتاحة 
املتعاملني، عرب من�شات متطورة توفر الوقت واجلهد وحتقق 
التوجهات احلكومية االإلكرتونية  �شرعة االإجن��از، مبا يدعم 
ذكية  اأك�شاك   3 توفري  اإىل  العربي  امل�شت�شار  ون��وه  والذكية. 
املقر  يف  اجل��زائ��ي��ة  الق�شايا  ع��ن  اال���ش��ت��ع��الم  خ��دم��ة  لتقدمي 

اإمكانية  اإىل ج��ان��ب  اأب��وظ��ب��ي،  ال��ق�����ش��اء يف  ل��دائ��رة  ال��رئ��ي�����س 
اال�شتعالم ع��رب امل��وق��ع االإل���ك���رتوين، وذل���ك ع��ن ط��ري��ق رقم 
اأو رقم بالغ ال�شرطة، ب�شكل �شريع واآن عرب  البالغ اجلزائي 
الوقت  من  الكثري  يوفر  مبا  واالجنليزية،  العربية  اللغتني 
ب�شكل  اال���ش��ت��ع��الم  امل��ت��ع��ام��ل��ني الإمت����ام عملية  ع��ل��ى  واجل��ه��د 
مبا�شر ومن دون احلاجة اإىل االنتظار، يف حني �شيتم توفري 
خدمة اإن�شاء ح�شاب الت�شجيل للدخول الذكي للح�شول على 
اخلدمات احلكومية للراغبني يف �شداد الغرامات املرتتبة على 

االأحكام ال�شادرة بحقهم ودفعها اإلكرتونيا.
اإطالق  اأن  البلو�شي  حممد  علي  امل�شت�شار  اأك���د  جهته،  م��ن 
من�شة اال�شتعالم عن الق�شايا اجلزائية عرب االأك�شاك الذكية 
واملوقع االإلكرتوين يعد خطوة رائدة لت�شهيل اإجناز اخلدمة 
اال�شتعالم عن  اإتاحة  مبا�شرة من خالل  املراجعني  قبل  من 
ال��ن��ي��اب��ات، وذل���ك �شمن  اإىل م��راج��ع��ة  بعد م��ن دون احل��اج��ة 
واال�شتفادة  الرقمي،  التحول  ومواكبة  االأداء  تطوير  جهود 
من و�شائل التقنية احلديثة ل�شمان احل�شول على اخلدمات 
ب�شكل مي�شر، مبا ي�شهم يف حتقيق نقلة نوعية يف اأداء العمل 

النيابي على جميع امل�شتويات.
الظاهري  ال�شاعر  علي  امل�شت�شار  بح�شور  املن�شة  اإط��الق  مت 
�شعد  حم��م��د  وامل�����ش��ت�����ش��ار  ال��ق�����ش��ائ��ي،  التفتي�س  اإدارة  م��دي��ر 
ح�شن  وامل�شت�شار  اأبوظبي،  ا�شتئناف  حمكمة  رئي�س  ال�شقفة 
املرزوقي مدير قطاع  واأحمد  النيابات،  اإدارة  احلمادي مدير 
امل�شاندة والعمليات الداخلية، ويو�شف احلو�شني مدير قطاع 

م�شاندة املحاكم واملتعاملني.

» ق�ساء اأبوظبي« تطلق من�سة ال�ستعالم عن الق�سايا 
اجلزائية عرب الأك�ساك الذكية واملوقع الإلكرتوين

اإط��الق ج��وائ���ز الطي���ران امل��روح���ي خ��الل 
»مع����ر�س دب����ي للهليكوبت����ر«

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
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•• دبي –الفجر: 

“ملتقى  عمل  ور���س  �شل�شلة  �شمن 
التي  املبادرة  العرب”،  املتخ�ش�شني 
را�شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  اأطلقتها 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  للمعرفة،  مكتوم  اآل 
وتعميم  ن�شر  بهدف  اإن”،  “لينكد 
اأع�شاء  م����ن  امل��خ��ت�����ش��ني  خ������ربات 
املجتمع.  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  ب���ني  امل��ل��ت��ق��ى 
ن��ظ��م امل��ل��ت��ق��ى جم��م��وع��ة م���ن ور�س 
ال��ت��ي قدمها  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة،  ال��ع��م��ل 
عدد من اأع�شاء امللتقى من اخلرباء 
ا�شت�شراف  مب����ج����االت  وامل���ع���ن���ي���ني 
االإداري  وال����ت����ط����وي����ر  امل�������ش���ت���ق���ب���ل 

واملوؤ�ش�شي وال�شعادة. 
املتخ�ش�شني  “ملتقى  وي����ه����دف 
من�شة  ت�����ق�����دمي  اإىل  العرب” 
العرب  ل��ل��م��ت��خ�����ش�����ش��ني  م��ت��ك��ام��ل��ة 
لتبادل اخل��ربات وال��روؤى، وتوطيد 
امل�����ش��رتك بينهم  ال��ت��ع��اون  اأوا����ش���ر 
وبني اجلهات الباحثة عن اخلربات 

واملخت�شني يف خمتلف املجاالت. 
امللتقى ور�شة  االإط��ار نظم  ويف ه��ذا 
“مهارات  ع�����ن�����وان  ح���م���ل���ت  ع���م���ل 
ا�شت�شافتها  امل�شتقبل”،  ا�شت�شراف 
دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي، 
حا�شري،  ح�شام  ال��دك��ت��ور  وقدمها 
علوم  يف  وامل���ت���خ�������ش�������س  ال����ك����ات����ب 
ا�شت�شراف امل�شتقبل، االأ�شتاذ حما�شر 
االإداري��ة واحلا�شوب  العلوم  كلية  يف 
بجامعة العلوم االإبداعية.  وناق�شت 
ال�شت�شراف  العلمي  املفهوم  الور�شة 
والتقنيات  واالأدوات  امل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
اإىل  ال��ع��م��ل��ي��ة،  ه���ذه  يف  امل�شتخدمة 
الدرا�شات  حتليل  اأ���ش��ال��ي��ب  ج��ان��ب 

ال�شوء  ���ش��ل��ط��ت  ك��م��ا  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة. 
ومراحله  اال���ش��ت�����ش��رايف  املنهج  على 
اإ���ش��اف��ة اإىل ال��ف��رق بني  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
والتفكري  اال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال��ت��ف��ك��ري 
الور�شة  ناق�شت  اال�شت�شرايف، كذلك 
مم���ك���ن���ات ت���ط���وي���ر ال�����ق�����درات على 

اال�شت�شراف اال�شرتاتيجي. 
ب���ن حويرب،  ���ش��ع��ادة ج��م��ال  واأك�����د 
املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة حممد بن 
ور�س  اأن  للمعرفة،  مكتوم  اآل  را�شد 
عمل “ملتقى املتخ�ش�شني العرب” 
املوؤ�ش�شة  ب��ني  ك��ب��رياً  ت��ع��اون��اً  ت�شهد 
وخم����ت����ل����ف اجل������ه������ات احل���ك���وم���ي���ة 
ور�س  ت�شت�شيف  ال��ت��ي  واخل��ا���ش��ة 
عمل امللتقى لتعميم اال�شتفادة على 
وقد  امل��ج��االت،  معظم  يف  موظفيها 
حر�شنا على اأن تناق�س ور�س العمل 
ل���ت���ط���وي���ر عمل  جم�������االت ح���ي���وي���ة 

ب�شكل  لت�شهم  واجل��ه��ات،  املوؤ�ش�شات 
التنمية  م�����ش��رية  يف  ف��ع��ال��ي��ة  اأك����رث 

امل�شتدامة لدولتنا. 
اأ�شارت �شم�شة البلو�شي،  من جهتها 
موؤ�ش�شة  يف  ال�شراكات  اإدارة  مدير 
حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة، 
اإىل اإقبال موظفي خمتلف اجلهات 
وامل�شاركة  العمل  ور�س  ح�شور  على 
يوؤكد  ال���ذي  االم���ر  ب��ف��ع��ال��ي��ة،  فيها 
من  لال�شتفادة  اجل��ه��ات  ه��ذه  �شعي 
املخت�شني يف �شتى املجاالت لتطوير 
املوظفني.  وق��درات  العمل  منهجية 
امللتقى �شي�شتمر بتنظيم  اأن  واأك��دت 
اجلهات  كافة  لتغطي  العمل  ور���س 
احل����ك����وم����ي����ة و�����ش����ب����ه احل���ك���وم���ي���ة 
اإم���������ارات  واخل����ا�����ش����ة يف خم���ت���ل���ف 
الدولة.  من جهة اأخرى، ا�شت�شاف 
نادي الن�شر الريا�شي الثقايف ور�شة 

عمل ثانية حتت عنوان “التخطيط 
االأ�شتاذة  قدمتها  اال�شرتاتيجي”، 
اإداري  تطوير  ا�شت�شاري  نبيل،  منى 
الور�شة  وتناولت  موؤ�ش�شي.  ومتيز 
اال�شرتاتيجي،  التخطيط  مفهوم 
وال���ت���ع���ري���ف ب���ن���م���اذج���ه واأدوات����������ه. 
التخطيط  ع��ن��ا���ش��ر  اأو���ش��ح��ت  ك��م��ا 
اال����ش���رتات���ي���ج���ي وخ����ط����وات اإع�����داد 

اخلطط يف هذا االإطار. 
وع��ّرف��ت ال��ور���ش��ة امل�����ش��ارك��ني، باأهم 
اال�شرتاتيجي،  التخطيط  اأ�شاليب 
لتحليل  “�شوات”  اأ�����ش����ل����وب  م����ن 
اأ�شلوب  جانب  اإىل  العمل،  جم��االت 
والتخطيط  ل��ل��ط��وارئ  التخطيط 
الور�س  وق���دم���ت  ب�������االأداء.  امل��ق��ا���س 
التخطيط  الأ�شاليب  واقعية  من��اذج 
تنفيذها  واآل����ي����ة  اال����ش���رتات���ي���ج���ي 
ي�����ش��ه��م يف احل�������ش���ول على  ب�����ش��ك��ل 

املوؤ�ش�شات  ل����دى  ال��ن��ت��ائ��ج  اأف�������ش���ل 
مرحلة  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  واجل����ه����ات، 
روؤي��ة وا�شحة.   القدرة على �شياغة 
اآر  بي  واإم  املوؤ�ش�شة  ا�شت�شافت  كما 
ور�شتي  ل��ه��ا،  التابعة  القاب�شة  اإف 
“ال�شعادة  ع�����ن�����وان  حت�����ت  ع����م����ل 
النمر،  ان�شراح  والقيادة” قدمتهما 
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة اإجن����از 
لال�شت�شارات االإدارية، حيث �شلطت 
اأ�شاليب  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ال��ور���ش��ت��ان 
االأهداف،  وحتقيق  ال��ذات  اكت�شاف 
على  ال����ق����درة  ت��ع��زي��ز  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
وال�شعف  ال���ق���وة  م��ك��ام��ن  حت���دي���د 
ل�����دى االأف������������راد، وو�����ش����ع احل���ل���ول 
واال����ش���رتات���ي���ج���ي���ات حل����ي����اة اأك����رث 
�شعادة. كما تناولت الور�شتان طرق 
تعزيز الثقة بالنف�س والتخل�س من 
ال��ي��وم��ي��ة، ع��رب التفكري  ال�����ش��غ��وط 
اأ����ش���ل���وب حياة  االإي���ج���اب���ي واب���ت���ك���ار 

جديد يدعم هذه التوجهات. 
�شني  املتخ�شِّ “ملتقى  وي�����ش��ت��ق��ب��ل 
من  ال��ع�����ش��وي��ة  ط��ل��ب��ات  العرب” 
امل���ه���ن���ي���ني وامل���ت���خ�������ش�������ش���ني ممن 
�شية تتجاوز  يتمتعون بخربة تخ�شُّ
املجاالت،  خمتلف  يف  �شنوات  ع�شر 
واحل���ائ���زي���ن درج�����ة امل��اج�����ش��ت��ري اأو 
ويجب  تخ�ش�شاتهم،  يف  الدكتوراه 
يتواله  ال������ذي  امل��ن�����ش��ب  ي���ك���ون  اأن 
مب�شتوى  االن�������ش���م���ام  يف  ال����راغ����ب 
اأو م���ا ي���ع���ادل���ه يف  م���دي���ر ت��ن��ف��ي��ذي 
مديراً  ي��ك��ون  اأن  اأو  ك���ربى،  ���ش��رك��ة 
اأو  رئ��ي�����ش��ة،  ل��دائ��رة حكومية  ع��ام��اً 
عميداً الإحدى الكليات اجلامعية، اأو 
اأكادميية  امل�شتوى يف  رفيع  م�شوؤواًل 

بحثية اأو اأعلى. 

•• ال�شارقة – الفجر:

اإحدى  الطفل،  �شالمة  حملة  تنظم 
ل�شوؤون  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  م���ب���ادرات 
االأ������ش�����رة ب���ال�������ش���ارق���ة، ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
فعاليات  �شمن  القرائية  اجلل�شات 
مهرجان ال�شارقة ال�شينمائي الدويل 

للطفل بدورته ال�شاد�شة.  
وت�����ش��م��ل اجل��ل�����ش��ات جم��م��وع��ة من 
اأ�شدرتها  التي  التوعوية  الق�ش�س 
امل���ا����ش���ي، بهدف  اأب���ري���ل  احل��م��ل��ة يف 
باالأ�شاليب  ال�����ش��غ��ار  وع����ي  ت��ع��زي��ز 
باحلفاظ  ال��ك��ف��ي��ل��ة  وال�����ش��ل��وك��ي��ات 
والنف�شية  اجل�شدية  �شالمتهم  على 

واالجتماعية.
االأوىل  ال��ق��رائ��ي��ة  اجلل�شة  وت��ت��ن��اول 
اأك��ت��وب��ر اجلاري   15 ت��ق��ام يف  ال��ت��ي 
كيفية التعامل مع الغرباء من خالل 
للموؤلفة  طمطم”  “البطة  ق�����ش��ة 
ت�����ش��رد ح��ك��اي��ة بطة  اإذ  ���ش��ح��ر جن����ا، 
يريد  ب��ذئ��ب  وت��ف��اج��اأ  للتنزه،  ت��خ��رج 
ن�شائح  تتذكر  اأنها  اإال  ا�شتدراجها، 

اأمها، وترف�س طلب الذئب. 
تقام  التي  الثانية  اجلل�شة  وتتناول 
ال�����ش��ه��ر اجل�����اري، ق�شة  17 م��ن  يف 
للموؤلفة  ال�شجرة”،  “جدتي  حكاية 
الطفل  ح��ق��وق  ق��ان��ون  ال���ق���رق،  رمي 
بدولة االإمارات، وتوؤكد حق االأطفال 
يف حتقيق اأحالمهم، وحمايتهم من 
واال�شتغالل  االإه���م���ال  م��ظ��اه��ر  ك��ل 

و�شوء املعاملة، اإذ تروي ق�شة �شجرة 
لها  ي�شمح  ال  �شغرية  فتاة  ت�شادف 
فتحولت  امل����در�����ش����ة،  اإىل  ال����ذه����اب 
م�شكلة  حل���ل  ���ش��ي��دة  اإىل  ال�����ش��ج��رة 
االأطفال  اأح�����الم  وج��م��ع��ت  ال���ف���ت���اة، 
�شليمة  بيئة  لهم  واأّمنت  واأمنياتهم، 

اآمنة للعي�س واللعب والتعلم.
اأم������ا اجل��ل�����ش��ة ال���ث���ال���ث���ة، ف���ت���ق���ام يف 
اجل���اري، وت��ق��دم ق�شة  اأك��ت��وب��ر   18
“الريبوع ال�شغري”، للموؤلفة �شباح 
ديبي، والتي تتناول يوميات االأطفال 
االجتماعي،  ال���ت���وا����ش���ل  زم�����ن  يف 
وا�شتخدام االأجهزة اللوحية، اإذ تقدم 

االأطفال من حياة  يعي�شه  ملا  ت�شوراً 
افرتا�شية، وكيف ميكن اأن يتعر�شوا 
وهميني،  اأ���ش��دق��اء  ي��د  على  للخطر 
و����ش���ت���ق���دم اجل��ل�����ش��ة جم���م���وع���ة من 
التعامل  بكيفية  التوعوية  الن�شائح 
لها  يتعر�شون  التي قد  املخاطر  مع 

عرب مواقع التوا�شل االجتماعي.
اإدارة  مدير  اليافعي،  هنادي  وقالت 
امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ل�������ش���وؤون االأ����ش���رة، 
رئي�س اللجنة املنظمة حلملة �شالمة 
حر�شنا  م���ن  “انطالقاَ  ال���ط���ف���ل: 
ممكنة  �شريحة  اأك���رب  اإىل  للو�شول 
م���ن االأط����ف����ال واأول����ي����اء االأم�������ور يف 

خا�س،  ب�شكل  وال�����ش��ارق��ة  االإم�����ارات 
اأهمية  الوعي حول  تعميم  اأج��ل  من 
نرى  الطفل،  �شالمة  على  املحافظة 
ال�شينمائي  ال�����ش��ارق��ة  م��ه��رج��ان  يف 
مميزة  ف���ر����ش���ة  ل���ل���ط���ف���ل  ال���������دويل 
خمتلف  من  االأط��ف��ال  مع  للتوا�شل 
وعيهم  وتعزيز  واجلن�شيات  االأعمار 
م�����ن خ������الل ال���ق�������ش�������س وال�����ور������س 
الت�شرف  اأ�شا�شيات  ح��ول  القرائية 
حفاظاً  اليومية  حياتهم  يف  ال�شليم 
اأنه  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �شالمتهم،  على 
ي�شاعدنا على تر�شيخ ثقافة �شالمة 
الطفل لدى اأولياء االأمور من خالل 

الطفل  حقوق  على   ال�شوء  ت�شليط 
القيم  اأط��ف��ال��ه��م  اإك�������ش���اب  واأه���م���ي���ة 
واالأخالق احلميدة، ليكونوا قادرين 
باملجتمع  وال���ن���ه���و����س  ال��ن��م��و  ع��ل��ى 
املحلية  املحافل  خمتلف  يف  والوطن 
بجهود  اليافعي  واأ���ش��ادت  والعاملية«. 
ال�شينمائي  ال�������ش���ارق���ة  م���ه���رج���ان 
واأهميته يف تطوير  ال��دويل للطفل، 
مدارك ومهارات االأطفال، وتعريفهم 
مبفاهيم جديدة وممتعة قد تتحول 
طموح،  اأو  ���ش��غ��ف  اأو  ه����واي����ة،  اإىل 
وتر�شخ لديهم الوعي الكايف للتعامل 
اأحداث.  م��ع ك��ل م��ا يحيط بهم م��ن 
ووجهت اليافعي دعوة جلميع اأولياء 
االأمور، والكوادر التعليمية، لت�شجيع 
املهرجان  زوار  وال��ط��الب  االأط���ف���ال 
يف  ال��ق��رائ��ي��ة،  ال��ور���س  يف  للم�شاركة 
15 و17 و18 من اأكتوبر اجلاري، 
مركز  يف  �شباحاً   10 ال�شاعة  عند 

اجلواهر للمنا�شبات واملوؤمترات.
الطفل  �شالمة  حملة  اأن  اإىل  ي�شار 
االأوىل  الق�ش�شية  �شل�شلتها  اأ�شدرت 
ل��الأط��ف��ال خ���الل ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 
ال�شارقة  م���ه���رج���ان  م���ن  ال���ع���ا����ش���رة 
دار  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ق��رائ��ي للطفل، 
جمموعة  �شركات  اإحدى  “كلمات”، 
وتوزيع  ن�شر  يف  املتخ�ش�شة  كلمات 
م��ن مبادرة  وب��دع��م  االأط���ف���ال،  كتب 
األف عنوان وعنوان التابعة ل�”ثقافة 

بال حدود«.

•• ابزظبي-الفجر:

والطعون  والت�شريعية  الد�شتورية  ال�شوؤون  جلنة  وا�شلت 
االأول  ام�س  اجتماعها  خ��الل  االحت���ادي،  الوطني  للمجل�س 
االثنني ، يف مقر االأمانة العامة بدبي، برئا�شة �شعادة ال�شيخ 
حممد بن عبداهلل النعيمي رئي�س اللجنة، مناق�شة تقريرها 
املحاماة،  مهنة  �شاأن  يف  العدل  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع  ح��ول 
املجل�س ملناق�شته بح�شور  اإىل  اق��راره ورفعه  ليتم بعد ذلك 
�شعادة  اللجنة  اأع�شاء  االجتماع  ح�شر  احل��ك��وم��ة.   ممثلي 
كل من: حممد علي الكمايل مقرر اللجنة لهذا االجتماع، 
وم��روان اأحمد بن غليط��ة، واأحمد حممد احلمودي، و�شالح 
عبداهلل  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شعادة  وق���ال  ال��ع��ام��ري.  م��ب��ارك 
النعيمي اإن اللجنة وا�شلت مناق�شة التقرير يف اطار املحاور 
التي مت تبنيها للمو�شوع، حيث وجهت الباحثني املخت�شني 
اللجنة  ت�شتكمل  ان  على  التقرير،  على  تعديالتها  ب��اإدخ��ال 

مناق�شة تقريرها يف اجتماعها القادم.
بح�شور  �شابقا  اجتمعت  اللجنة  ب��اأن  النعيمي  �شعادة  واأف��اد 
ممثلي وزارة العدل وناق�شت معهم اأهم املقرتحات والتحديات 
يتعلق  فيما  وذل��ك  املحاماة،  مهنة  يف  العاملني  تواجه  التي 

ب�شاأنه.  ال�شادرة  التنفيذية  والالئحة  املهنة  تنظيم  بقانون 
اأن اللجنة ا�شتعر�شت خالل اجتماعاتها  اإىل  واأ�شار �شعادته 
مقرتحات  ب��امل��و���ش��وع  املعنية  اجل��ه��ات  ممثلي  م��ع  ال�شابقة 
حماور  �شمن  للح�شور  ا�شتف�شاراتها  ووجهت  اجلهات  تلك 
واملحور  املحاماة،  ملهنة  املنظمة  الت�شريعات  وه��ي:  املو�شوع 
�شاأن  1991 يف  ل�شنة   23 رقم  االحت��ادي  بالقانون  املتعلق 
تنظيم مهنة املحاماة، وبرامج توطني مهنة املحاماة، والتي 
ت�شمل ال�شمان االجتماعي للمحامني املواطنني، واالنتداب 
املواطنني، وتراخي�س مهنة  للمحامني  يف ق�شايا اجلنايات 
ترخي�س  واأث���ر  وامل��ح��ل��ي،  االحت���ادي  امل�شتوى  على  امل��ح��ام��اة 
واكد  امل��ن��اط��ق احل���رة.  امل��واط��ن��ني يف  امل��ح��ام��اة لغري  مكاتب 
�شعادته اأن تبادل االآراء مع اجلهات املعنية يرثي النقا�س، اإذ 
حتر�س اللجنة على دعوة ذوي اخلربة واالخت�شا�س وممثلي 
مناق�شة  خ���الل  واالأه��ل��ي��ة،  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات  خمتلف 
م�شروعات القوانني واملو�شوعات العامة لت�شمني تقاريرها 
للمجل�س،  برفعها  وت��ق��وم  والتو�شيات  الت�شورات  باأف�شل 
القيادة  وتطلعات  توجيهات  يج�شد  الذي  بال�شكل  ملناق�شتها 
الر�شيدة واهتمامات املواطنني، وما و�شلت اإليه الدولة من 

تقدم وتطور يف خمتلف املجاالت. 

•• روما-وام:

الثانية  الن�شخة  اأعمال  روما يف  الدولة يف  �شفارة  �شاركت 
من مهرجان الروبوتات الذي اأقيم مبدينة بيزا االإيطالية 
يف الفرتة من 27 �شبتمرب املا�شي اإىل 3 اأكتوبر اجلاري 
دول��ي��ا يف  ال��رائ��دة  املدينة  دور  ر���ش��خ  بنجاح كبري  وح��ظ��ي 

جمال اأبحاث وتطبيقات الروبوتات.
والتقت رنا الظاهري �شكرتري ثان ب�شفارة الدولة يف روما 
ال�شخ�شيات  م��ن  ب��ع��دد   - امل��ه��رج��ان  يف  م�شاركتها  خ��الل 
املوؤ�ش�شية والعلمية والفنية القائمة على املهرجان ممثلة 
ل�شوؤون  ب��ي��زا  بلدية  جمل�س  وع�شو  ب��ي��زا  ع��م��دة  ن��ائ��ب  يف 
الروبوتات  مهرجان  ومدير  بيزا  جامعة  ورئي�س  الثقافة 
التنفيذي  الرئي�س  ونائب  الثقايف  ورئي�س جمعية ومركز 
االإيطايل  االأوب����را  ومغني   »Apple« ل�شركة  ال�شابق 

ال�شهري اأندريا بوت�شيلي ومبعوثة جامعة خليفة باأبوظبي 
اأ���ش��ه��ر الفنانني  امل���ه���رج���ان وك��وك��ب��ة م���ن  ل��ل��ت��ع��اون م���ع 
االأعمال  ورج���ال  والباحثني  واالإع��الم��ي��ني  وال�شحفيني 

وامل�شتثمرين يف جمال الذكاء اال�شطناعي واالأمتتة.
املبتكرة  التكنولوجيا  اأح����دث  ع��ل��ى  ال��ظ��اه��ري  واط��ل��ع��ت 
التاأهيل  واإع���ادة  “الرقمية”  ال�شحية  الرعاية  قطاع  يف 
واجلراحة عن بعد والت�شخي�س املبكر لالأمرا�س “بدون 
ال�شركات  م��ع  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  �شبل  وب��ح��ث��ت  اأمل” .. 
امل�شاركة ومراكز البحوث بهدف تعزيز االأنظمة والربامج 
االإلكرتونية الذكية املوجودة بالدولة، ملا متثله من حتول 
مهم يف القطاع ال�شحي، لي�س الرتباطها باأف�شل التقنيات 
وال��ت��ج��ه��ي��زات ف��ائ��ق��ة امل�����ش��ت��وى وح�����ش��ب، واإمن����ا ل�شمولية 
التي  الطبية  واإيجابياتها على �شعيد اخلدمات  فوائدها 

توفرها.

•• ال�شارقة - وام:

وق��ع��ت ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة ات��ف��اق��ي��ة ت���ع���اون م���ع معهد 
كامربيدج  مبدينة  ال��واق��ع  للتقنية  ما�شات�شو�شت�س 
ب���ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة ب��ه��دف ال���ت���ع���اون يف 
التدري�س  وطرائق  اال�شرتاتيجي  التخطيط  جماالت 

احلديثة وتطوير مناهج واآليات البحث العلمي.
�شالح  ال��دك��ت��ور  ال�شارقة  جامعة  ع��ن  االتفاقية  وق��ع 
ط��اه��ر احل���اج ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ل�����ش��وؤون املجتمع 
�شيف  ه��ازل  الربوفي�شورة  املعهد  جانب  من  ووقعتها 
مديرة مركز جي ويل يف معهد ما�شات�شو�شت�س للتقنية 
بح�شور �شعادة ال�شيخ فاهم بن �شلطان القا�شمي رئي�س 

�شامل  و���ش��ع��ادة  بال�شارقة  احلكومية  ال��ع��الق��ات  دائ���رة 
ال�شام�شي قن�شل عام دولة االإمارات يف مدينة بو�شطن 
والربوفي�شور كمال التومي ع�شو جمل�س اأمناء جامعة 

ال�شارقة ورئي�س ق�شم الهند�شة امليكانيكية باملعهد.
اأن هذه  ���ش��الح ط��اه��ر احل����اج اىل  ال���دك���ت���ور  واأ�����ش����ار 
امل�شتوى  على  اجلامعة  مكانة  م��ن  �شتعزز  االتفاقية 
الدويل و�شتعمل على رفع م�شتوى الربامج االأكادميية 
االتفاقية  ال�شارقة وتعد  العلمية يف جامعة  والبحوث 
االأوىل من نوعها على م�شتوى الوطن العربي وهو ما 
يوؤكد املكانة العلمية املرموقة التي و�شلت لها جامعة 
ال�شارقة يف ظل توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
�شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم 

اجلامعة  تكون  اأن  على  دائما  يحر�س  ال��ذي  ال�شارقة 
�شباقة يف املجاالت االأكادميية وذلك من خالل ربطها 
العامل.  م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ع��ري��ق��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ب��اجل��ام��ع��ات 
التخطيط  جم��ال  يف  ال��ت��ع��اون  اإىل  االتفاقية  وت��ه��دف 
اإىل  باالإ�شافة  العايل  التعليم  اال�شرتاتيجي يف جمال 
واإعداد  التدري�س  ط��رائ��ق  حتديث  جم��ال  يف  ال��ت��ع��اون 
والتدريب  العلمي  ال��ب��ح��ث  واآل���ي���ات  امل��ن��اه��ج  وت��ط��وي��ر 
من  واال�شتفادة  واالإداري  االأك��ادمي��ي  للكادر  امل�شتمر 
ما�شات�شو�شت�س  معهد  يف  ال��ب��ي��ان��ات  وق���واع���د  امل�����وارد 
على  اجلامعة  ق��ي��ادات  تدريب  اإىل  باالإ�شافة  للتقنية 
و�شع اخلطط والربامج واال�شرتاتيجيات التي تواكب 

التقدم املعريف على م�شتوى العامل.

تعاون بني جامعة ال�سارقة ومعهد ما�سات�سو�ست�س الأمريكي
•• اأبوظبي -وام:

اخلمي�س  غدا  اأبوظبي  يف  االأورام  ملوؤمتر  ال�شاد�شة  ال��دورة  فعاليات  تنطلق 
والتي تنظمها جمموعة “يف بي ا�س للرعاية ال�شحية” حتت رعاية معايل 

ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح. 
ويركز املوؤمتر - على مدي يومني يف فندق جمريا يف اأب��راج االحتاد - على 
ال�شحي  القطاع  خمرجات  حت�شني  موا�شلة  يف  ودوره  اال�شطناعي  الذكاء 
وامل�شي به قدما. وي�شهد م�شاركة نخبة من االأطباء واخلرباء واملخت�شني يف 
القطاع ال�شحي من خمتلف اأنحاء العامل الذين يبحثون اأحدث االأ�شاليب 
واآليات  فيه  امل�شتخدمة  التقنيات  واأب���رز  ال�شرطان  لعالج  املتبعة  البحثية 
ت�شميم الرحلة العالجية وفقا الحتياجات املري�س وحالته ال�شحية.. فيما 

يتوقع اأن ي�شهد م�شاركة اأكرث من 800 زائر هذا العام.

ال��رائ��دة يف جم��االت فح�س  االأب��ح��اث  امل��وؤمت��ر نتائج ع��دد م��ن  وي�شتعر�س 
العالجية  االأ�شاليب  اإىل  اإ�شافة  عنه  املبكر  والك�شف  ال�شرطان  وت�شخي�س 
ال��ت��ي �شهدها ع��الج هذا  امل��وج��ه لل�شرطان وال��ت��ط��ورات  اجل��دي��دة وال��ع��الج 
ماليني   10 وف��اة  يف  ت�شبب  ال�شرطان  اأن  اإىل  االإح�شاءات  وت�شري  املر�س. 
ملنظمة  وف��ق��ا  وذل���ك  االآن  ح��ت��ى   2018 ع���ام  خ���الل  ال��ع��امل  ح���ول  �شخ�س 
اأنواع  اأك��رث  م��ن  وال��ق��ول��ون  وال��ث��دي  ال��رئ��ة  �شرطان  ويعد  العاملية.  ال�شحة 
ال�شرطان  يت�شبب  العاملي  امل�شتوى  وعلى  اجلن�شني  بني  �شيوعا  ال�شرطان 

بوفاة واحدة من بني كل 6 وفيات.
واأكد اأمري فردو�س املدير التنفيذي للعمليات ملجموعة “يف بي ا�س للرعاية 
ال�شرطان �شمن  الوقاية من  و�شع  االإم���ارات على  دول��ة  ال�شحية” حر�س 
اأولوياتها من خالل تنظيم حمالت توعوية وتوفري رعاية �شحية مب�شتويات 

عاملية متا�شيا مع االأجندة الوطنية وروؤية االإمارات 2021.

انطالق موؤمتر الأورام يف اأبوظبي اخلمي�س

جلنة ال�سوؤون الد�ستورية والت�سريعية والطعون للمجل�س الوطني توا�سل 
مناق�سة تقريرها ب�ساأن مو�سوع �سيا�سة وزارة العدل يف �ساأن مهنة املحاماة

�سفارة الدولة ت�سارك مبهرجان 
الروبوتات يف بيزا الإيطالية

�سمن فعاليات »ملتقى املتخ�س�سني العرب«

حممد بن را�سد للمعرفة تنظم �سل�سلة ور�س عمل حول ال�سعادة والقيادة والتطوير املوؤ�س�سي

خالل �سل�سلة من اجلل�سات القرائية

»�سالمة الطفل« تن�سر الوعي باأمن ال�سغار يف »ال�سارقة ال�سينمائي الدويل للطفل«
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•• اأبوظبي - وام: 

اأو�شت “ ندوة حتالف عا�شفة الفكر “، التي نظمها 
االإمارات للدرا�شات والبحوث اال�شرتاتيجية،  مركز 
ب��اال���ش��ت��ف��ادة م���ن جت��رب��ة دول����ة االإم�������ارات العربية 
املتحدة واخلطوات واالإجراءات التي اتخذتها ملواكبة 
لع�شر  واال�شتعداد  العاملية  التكنولوجية  التطورات 
اال�شطناعي  وال���ذك���اء  ال��راب��ع��ة  ال�شناعية  ال��ث��ورة 
وا�شتلهام درو�شها على امل�شتوى العربي. واأكدت اأهمية 
القلب  ويف  الرابعة،  ال�شناعية  ال��ث��ورة  مع  التعامل 
منها تكنولوجيا الذكاء اال�شطناعي، ب�شفتها ق�شية 
وجود واأمن وطني بالن�شبة للدول العربية، ولي�شت 
اإىل  اأو اقت�شادية. ونوهت  جمرد ق�شية تكنولوجية 
وتبادل  العربية،  ال��دول  بني  التعاون  تعزيز  �شرورة 
حتى  التكنولوجيا؛  جم��ال  يف  بينها  فيما  اخل���ربات 
العامل،  يف  التكنولوجي  التطور  يف  االإ�شهام  ميكنها 
وت�شخري الذكاء اال�شطناعي مل�شلحتها، واال�شتفادة 
من تطبيقاته على الوجه االأمثل؛ لتحقيق االأهداف 
عقد  يف  والتفكري  ل�شعوبها،  امل�شتقبلية  التنموية 
الرابعة  ال�شناعية  الثورة  قمة عربية تتمحور حول 
عربية  ا�شرتاتيجية  ل�شياغة  اال�شطناعي  والذكاء 
�شاملة يف هذا اخل�شو�س. وكانت الندوة التي حملت 
العربي يف ع�شر  “ امل�شتقبل  ال�شابعة عنوان  دورتها 
بتقدمي  ام�س  فعالياتها  اختتمت   ،“ التكنولوجيا 
العربية  االإم���ارات  دول��ة  قيادة  اإىل  والتقدير  ال�شكر 
املتحدة برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
“ حلر�شها  اهلل  “ حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
التكنولوجيا،  ع�شر  يف  بامل�شتقبل  االه��ت��م��ام  ع��ل��ى 
اأهمية  يف  العربية،  للدول  وال��ق��دوة  املثل  وتقدميها 
والذكاء  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  لع�شر  اال�شتعداد 
اال�شطناعي، على امل�شتويات كافة. ووجه امل�شاركون 
ال�شكر والتقدير اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
للقوات امل�شلحة على دعمه الكبري الأن�شطة وفعاليات 
االإمارات للدرا�شات والبحوث اال�شرتاتيجية،  مركز 
والتكنولوجيا يف عملية �شناعة  العلم  ملوقع  وروؤيته 
�شعادة  اإىل  ال�شكر  امل�����ش��ارك��ون  وج��ه  كما  امل�شتقبل. 

عام  مدير  ال�شويدي،  �شند  جمال  الدكتور  االأ�شتاذ 
املركز لدوره يف ت�شليط ال�شوء على ق�شية امل�شتقبل 
الكربى  التكنولوجية  ال��ت��ح��والت  ظ��ل  يف  ال��ع��رب��ي، 
لها  �شيكون  والتي  العامل،  ي�شهدها  التي  واملت�شارعة 
الدول  م�شتقبل  يف  واجل����ذري  اجل��وه��ري  ت��اأث��ريه��ا 

العربية واأمنها الوطني.
واأعرب �شعادة االأ�شتاذ الدكتور جمال �شند ال�شويدي، 
يف كلمته اخلتامية اأمام الندوة، عن �شكره للباحثني 
الندوة  اأع��م��ال  م�شاركاتهم  اأث���رت  ال��ذي��ن  واخل���رباء 
باجلدية  تت�شم  بحثية  اأوراق  م��ن  ق��دم��وه  م��ا  ع��رب 
وتو�شيات  عملية  مقرتحات  وت�شمنت  والر�شانة، 
تقدمي  يف  اإليها  اال�شتناد  خ��الل  من  ميكن  جديدة، 
العربية،  دولنا  القرار يف  �شانع  ت�شاعد  �شاملة  روؤى 
من  ت�شتطيع  متكاملة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  ب��ل��ورة  ع��ل��ى 
خاللها هذه الدول التعامل مع ع�شر التكنولوجيا، 
���ش��واء ب��ه��دف حت��ق��ي��ق اأق�����ش��ى ا���ش��ت��ف��ادة مم��ك��ن��ة من 
االإيجابيات التي يوفرها هذا الع�شر، اأو مواجهة اأي 
فعاليات  وكانت  عليه.  ترتتب  اأن  ميكن  �شلبية  اآث��ار 
اليوم الثاين للندوة بداأت بكلمة رئي�شية، األقاها �شمو 
االأمري الدكتور عبداهلل بن خالد بن �شعود اآل �شعود 
للبحوث  في�شل  امللك  مبركز  البحوث  اإدارة  مدير 
ال�شعودية،  العربية  باململكة  االإ�شالمية  والدرا�شات 
لق�شية  االأمنية  االأب��ع��اد  على  ال�شوء  خاللها  �شلط 
ا�شتغالل  اأول��ه��ا  3 حم��اور،  خ��الل  التكنولوجيا من 
ومواقع  االإلكرتوين  للف�شاء  االإرهابية  التنظيمات 
التوا�شل االجتماعي، وثانيها قدرة هذه التنظيمات 
كا�شتخدامها  التكنولوجيا  جم��ال  يف  االبتكار  على 
ل�شناعة الطائرات من دون طيار /الدرونز/، وثالثها 

تعاظم خماطر االإرهاب ال�شيرباين.
األقى �شعادة خليفة �شامل املن�شوري وكيل دائرة  كما 
الرئي�شية  الكلمة  ب��اأب��وظ��ب��ي،  االقت�شادية  التنمية 
الثورة  اأن  اإىل  خاللها  واأ���ش��ار  ال��ن��دوة  اأم���ام  الثانية 
تقني  تطور  من  بها  يرتبط  وما  الرابعة  ال�شناعية 
مت�شارع، �شتوؤثر يف جميع دول العامل خالل ال�شنوات 
املقبلة، وخا�شة فيما يتعلق باختفاء بع�س الوظائف 
املتعلمة  واالآالت  اال�شطناعي  الذكاء  دخ��ول  ب�شبب 
املجاالت،  العديد من  االأ�شياء يف  اإنرتنت  وا�شتخدام 

داعيا اإىل �شرورة تعزيز التعاون بني الدول العربية 
خالل  للتكنولوجيا  حمتملة  خم��اط��ر  اأي  ل��ت��ج��اوز 

ال�شنوات املقبلة.
ال��ع��ام لالحتاد  االأم���ني  ال�شايغ  االأ���ش��ت��اذ حبيب  اأم��ا 
الكلمة  يف  طرح  فقد  العرب،  والكتاب  لالأدباء  العام 
الرئي�شية الثالثة اأمام الندوة، والتي األقاها نيابة عنه 
الكاتب ال�شحفي خالد بن ققه، ما اأ�شماه “ رباعية 
عربي  م�شتقبل  لت�شكيل  اإليها  اال�شتناد  ميكن   “
التكنولوجي على  التقدم  واالإ�شهام يف م�شرية  واعد 
ال�شعيد العاملي، اأولها توظيف الرتاث املعريف للعرب 
يف جوانبه االإيجابية، وثانيها اال�شتثمار يف التعليم، 
املعرفة على  االإب���داع يف جم��ال  كفة  ترجيح  وثالثها 
غريه من املجاالت االأخرى، ورابعها اإ�شراك املبدعني 

يف جماالت التكنولوجيا يف كل ن�شاط.
جل�شتني،  للندوة  ال��ث��اين  ال��ي��وم  فعاليات  وت�شمنت 
ال��ث��ال��ث��ة ال��ت��ي ح��م��ل��ت ع���ن���وان: /امل�����ش��ت��ق��ب��ل العربي 
الكاتب  وت��راأ���ش��ه��ا  اال���ش��ط��ن��اع��ي/،  ال��ذك��اء  يف ع�شر 
واالإع���الم���ي االأ���ش��ت��اذ را���ش��د ال��ع��رمي��ي و���ش��ارك فيها 
الدكتور يل �شيو�شيان نائب مدير البحث والتطوير 
بجمهورية  اال�شطناعي  للذكاء  القادم  اجليل  ملركز 
ال�شني ال�شعبية، والذي اأ�شار اإىل اأن عمليات تطوير 
ال�شنوات  يف  العاملي  امل�شتوى  على  ت�شارعت  ال��ذك��اء 
باهتمام كبري  الذكاء اال�شطناعي  االأخ��رية، وحظي 
ال�شني  اأن  العامل، موؤكدا  دول  العديد من  قبل  من 
القوة  ب��اع��ت��ب��اره  اال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  اإىل  ت��ن��ظ��ر 
املحركة االأ�شا�شية للتنمية االقت�شادية واالجتماعية 
االأ�شتاذ  اجلل�شة  ه��ذه  يف  حت��دث  كما  امل�شتقبل.  يف 
يزن ب�شري، من مركز االإمارات للدرا�شات والبحوث 
تعترب  االإم���ارات  دول��ة  اأن  اأك��د  اال�شرتاتيجية، حيث 
ا�شتعدادا لتبني ا�شرتاتيجية  املنطقة  اأكرث دول  من 
�شيا�شات  بف�شل  اال���ش��ط��ن��اع��ي؛  ل��ل��ذك��اء  م�شتدامة 

وبرامج عمل متطورة.
م���و����ش���وع: وظائف  ال���راب���ع���ة،  وت���ن���اول���ت اجل��ل�����ش��ة 
االإنتاج،  اجل��دي��دة..  التكنولوجيا  ظ��ل  يف  امل�شتقبل 
االت�شاالت، املوا�شالت، وتراأ�شها االأ�شتاذ حمد عبيد 
الكعبي، رئي�س حترير جريدة االحتاد، و�شارك فيها 
اأم��ني عام منتدى  اأب��و حمور  الدكتور حممد  �شعادة 

والذي  الها�شمية،  االأردن��ي��ة  اململكة  العربي  الفكر 
ملعدالت  امل�شتمر  الت�شاعد  �شوء  ويف  اأن��ه  اإىل  اأ���ش��ار 
البطالة عربيا يف الدول الفقرية واملتو�شطة الدخل 
و�شلت  ���ش��واء،  ح��د  على  للنفط  املنتجة  اأو  والغنية 
العاملي؛  املتو�شط  اأ�شعاف  ثالثة  اأو   17.9% اإىل 
ف���اإن احل��اج��ة ت���ربز اإىل رب���ط ح��ل��ول ه���ذه االأزم����ات 
وبالثقافة  وخم��رج��ات��ه،  التعليم  بنوعية  اخل��ط��رية 
املجتمعية واعتماد منهج االإبداع والريادية وربطهما 
اإدارتها،  واأ���ش��ال��ي��ب  االإن��ت��اج  وب��ع��الق��ات  باال�شتثمار، 

ومعاجلة معوقات توطني التكنولوجيا.
الدكتور  االأ���ش��ت��اذ  اأي�����ش��ا،  اجلل�شة  ه���ذه  يف  وحت���دث 
النظم  خم��ت��رب  م��دي��ر  ف���ري����ش���ور،  ج���ي  اإم  اإف  ب����ول 
اال�شطناعية االإدراكية والعاطفية واملعرفية، باملعهد 
اإ�شبانيا،  مملكة  يف  املتقدمة،  للدرا�شات  الكتالوين 
حيث اأكد اأهمية اإقامة تعاون فعال وبناء بني الب�شر 
وامل�شنوعات املتقدمة، التي �شت�شمل جمموعة وا�شعة، 
و�شوال  االفرتا�شية،  الربجمية  الكيانات  من  ب��دءا 

اإىل املنظومات امليكاترونية والروبوتية املعقدة.
اأن���ه ك���ان م��ن ب��ني امل�����ش��ارك��ني يف فعاليات  ي�����ش��ار اإىل 
�شاركت  ح��ي��ث   »INNO« اإن���و  ال���روب���وت  ال���ن���دوة: 
وتقوم  امل�����ش��ارك��ني،  ت�شتقبل  وك���ان���ت  ال��ت��ن��ظ��ي��م،  يف 
منهم حول  ع��ددا  ح��اورت  كما  بالفعالية،  بتعريفهم 
اجلل�شات واملوا�شيع التي طرحت فيها، وقامت اأي�شا 

با�شتطالع اآرائهم وانطباعاتهم عن الندوة.
ومتثلت تو�شيات الندوة يف: - الدعوة اإىل اال�شتفادة 
املتحدة،  ال���ع���رب���ي���ة  االإم����������ارات  دول������ة  جت���رب���ة  م����ن 
ات��خ��ذت��ه��ا ملواكبة  ال���ت���ي  واخل����ط����وات واالإج���������راءات 
لع�شر  واال�شتعداد  العاملية  التكنولوجية  التطورات 
اال�شطناعي،  وال��ذك��اء  ال��راب��ع��ة  ال�شناعية  ال��ث��ورة 

وا�شتلهام درو�شها على امل�شتوى العربي.
- تاأكيد اأهمية التعامل مع الثورة ال�شناعية الرابعة، 
اال�شطناعي،  ال��ذك��اء  تكنولوجيا  منها  القلب  ويف 
اإىل  بالن�شبة  وط��ن��ي  واأم����ن  وج���ود  ق�شية  ب�شفتها 
تكنولوجية  ق�شية  جم��رد  ولي�شت  العربية،  ال��دول 
لق�شية تطوير  اأك��رب  اهتمام  اإي��الء   - اقت�شادية.  اأو 
ال��ت��ع��ل��ي��م، ورب���ط���ه ب��ال��ت��ط��ورات احل���ادث���ة يف جمال 
الرابعة،  ال�شناعية  وال��ث��ورة  اال�شطناعي  ال��ذك��اء 

���ش��واء م��ن خ���الل امل��ن��اه��ج ال��درا���ش��ي��ة، اأو م��ن خالل 
وا�شتحداث  ال��ت��دري�����س،  وط���رق  التعليمية  االأدوات 
والذكاء  الرابعة  ال�شناعية  ال��ث��ورة  لدرا�شة  ب��رام��ج 
اال�شطناعي، واإن�شاء معاهد وكليات متخ�ش�شة بهذا 
العمل  �شوق  مل�شتقبل  كبرية  اأهمية  واإع��ط��اء  املجال، 
اجلديدة،  التكنولوجيا  ظ��ل  يف  امل�شتقبل  ووظ��ائ��ف 
العربي،  العامل  العلمي يف  بالبحث  االهتمام  وزي��ادة 
وتفعيل دور القطاع اخلا�س اإىل جانب احلكومات يف 

هذا ال�شاأن.
- تاأكيد االهتمام بالهوية الوطنية واللغة العربية يف 
عليها،  احلفاظ  وكيفية  املعلومات  تكنولوجيا  ع�شر 
املجتمعات  الوطني يف  ال��والء واالنتماء  وتعزيز قيم 

العربية.
- تطوير منظومة القوانني والت�شريعات احلالية 

ملواكبة التطورات احلادثة يف جمال التكنولوجيا.
جوانب  ملختلف  وال�����ش��ام��ل��ة  ال��دق��ي��ق��ة  ال��درا���ش��ة   -
التطور يف جمال الذكاء اال�شطناعي، وتاأثرياتها 
وو�شع  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  يف  وال�شلبية  االإي��ج��اب��ي��ة 
خطط التعامل مع اجلوانب ال�شلبية لهذا التطور، 

وتعظيم اال�شتفادة من اجلوانب االإيجابية.
ال����دول العربية،  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  - ����ش���رورة 
وتبادل اخلربات فيما بينها يف جمال التكنولوجيا؛ 
يف  التكنولوجي  التطور  يف  االإ�شهام  ميكنها  حتى 
مل�شلحتها،  اال�شطناعي  الذكاء  وت�شخري  العامل، 
االأمثل؛  ال��وج��ه  على  تطبيقاته  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة 

لتحقيق االأهداف التنموية امل�شتقبلية ل�شعوبها.
- الدعوة اإىل عقد قمة عربية لو�شع ا�شرتاتيجية 
ع�شر  اإىل  ال��ت��ح��ول  عملية  الإدارة  �شاملة  عربية 

الثورة ال�شناعية الرابعة والذكاء اال�شطناعي.
خمتلف  يف  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  تطوير  تعزيز   -
والنقل؛  والتعليم  ال�شحة  �شيما  وال  القطاعات، 
للتنمية  االأ����ش���ا����ش���ي���ة  امل���ح���رك���ة  ال����ق����وة  ب�����ش��ف��ت��ه 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل، ورفع  االق��ت�����ش��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة يف 
اإىل امل�شتوى اال�شرتاتيجي  م�شتوى هذا التطوير 
اإيالء اهتمام خا�س لالأبعاد االأمنية  الوطني، مع 
تنطوي  ق��د  وم��ا  التكنولوجيا  ل��ه��ذه  والع�شكرية 
العربية  ال���دول  اخ���رتاق وتهديد الأم��ن  م��ن  عليه 

وا�شتقرارها و�شيادتها الوطنية.
التكنولوجيا  لتطوير  امل��الئ��م��ة  البيئة  ت��وف��ري   -
على  ي�شجع  ال��ذي  امل��ن��اخ  وخلق  عربيا،  وتوطينها 
حتفيز قيم االإبداع واالبتكار واالنفتاح على العامل، 
فر�س  وت��وف��ري  الت�شامح،  قيم  تعزيز  اإىل  اإ�شافة 

العمل املنتج، وفر�س التعليم والتدريب املتقدمة.
- و�شع اآليات، على م�شتوى املوؤ�ش�شات واملجتمعات، 
جماالت  يف  وامل��ب��ت��ك��ري��ن  امل��ت��م��ي��زي��ن  ع���ن  للك�شف 
مهاراتهم  من  واال�شتفادة  احلديثة،  التكنولوجيا 
درا�شية  منح  وتخ�شي�س  وتطويرها،  وق��درات��ه��م 
االأخالقية  ب��االأب��ع��اد  االهتمام   - اأبحاثهم.  لدعم 
من  تفرزه  قد  وما  احلديثة  للتقنيات  واالإن�شانية 
ذلك  يف  مبا  الب�شري،  ال�شلوك  يف  �شلبية  تاأثريات 
ظ���واه���ر ال��ت��ط��رف واالإره�������اب وال��ت��ن��م��ر وغريها 
خا�س  اهتمام  اإي���الء  م��ع  ال�شلبية،  ال��ظ��واه��ر  م��ن 
لقيادة  ا�شتعداده  وتعزيز  العربي،  ال�شباب  ل��دور 
البحث  موؤ�ش�شات  ت�شع  اأن  ���ش��رورة   - امل�شتقبل. 
اال�شطناعي  ال���ذك���اء  ق�شية  ال��ع��رب��ي��ة  وال��ت��ف��ك��ري 
ع��ل��ى ق��م��ة اأول���وي���ات���ه���ا، ����ش���واء يف ب��ح��وث��ه��ا، اأو يف 
موؤمتراتها وندواتها ون�شاطاتها العلمية االأخرى، 
والتو�شع يف الدرا�شات املتخ�ش�شة حول ا�شت�شراف 
اال�شطناعي،  ال��ذك��اء  ع�شر  يف  العربي  امل�شتقبل 
هذه  مع  للتعامل  ا�شتباقية  ا�شرتاتيجيات  وو�شع 

الق�شية.
املتقدمة  ال���دول  م��ع  ال��ت��ع��اون  تو�شيع جم���االت   -
�شراكات  واإق��ام��ة  اال�شطناعي،  ال��ذك��اء  جم��ال  يف 
ممتدة معها، ت�شمل االتفاق على نقل التكنولوجيا 

وتوطينها يف الدول العربية.
تاأ�شي�س م�شروع فكري عربي ميثل  اإىل  الدعوة   -
االأ���ش��ا���س ال���ذي ميكن م��ن خ��الل��ه االن��ط��الق اإىل 
مركز  م��ق��ره  ي��ك��ون  اأن  على  التكنولوجيا،  ع�شر 
يف  اال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  االإم���ارات 

اأبوظبي.
- تعزيز االهتمام بتاأهيل العن�شر الب�شري العربي 
وتطوير قدراته ومهاراته النوعية، مبا ميكنه من 
قيادة واإدارة عملية التنمية على امل�شتويات القيادية 

واالإدارية واملهنية كافة يف ع�شر التكنولوجيا.

•• دبي-الفجر:

ال�شمو  �شاحب  توجيهات  مع  متا�شياً 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
الوزارء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
حاكم دبي، رعاه اهلل، لت�شهيل وت�شريع 
اإج��������راءات ال�����ش��ف��ر ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن عرب 
عبد  اللواء  �شعادة  �شهد  دب��ي،  مطارات 
اهلل خليفة املري، القائد العام ل�شرطة 
ع���م���ل »رحلة  ور�����ش����ة  ف���ع���ال���ي���ات  دب������ي، 
االإدارة  نظمتها  التي  ال�شعيد«  امل�شافر 
اجلنائية  واملباحث  للتحريات  العامة 
الأمن  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
املطارات، مب�شاركة فاعلة من خمتلف 
والعاملة  املخت�شة  احلكومية  اجلهات 
يف مطارات دبي، وذلك بهدف مناق�شة 
ال�شريعة  واالإج�����راءات  ال�شبل  اأف�����ش��ل 
التي ت�شاهم يف اإ�شعاد امل�شافرين وتعزز 

ال�شمعة العاملية ملطارات دبي.
التي  ال���ور����ش���ة،  امل�������ش���ارك���ون يف  واأك������د 
ح�شرها مديرو ادارات ومراكز �شرطة 
ف��ري��ق عمل  ت�شكيل  اأه��م��ي��ة  على  دب���ي، 
العاملة يف  كافة اجلهات  م�شرتك من 

مطارات دبي للم�شاهمة يف اإيجاد اأفكار 
امل�شافرين،  اإ���ش��ع��اد  يف  ت�شاهم  ن��وع��ي��ة 
االإج����راءات خا�شة  وت��ع��زز م��ن �شهولة 
يعزز  مبا  الذكية  التقنيات  با�شتخدام 

من ال�شمعة العاملية ملطارات دبي.
االجتماع  امل�����ش��ارك��ون يف  ون��اق�����س  ك��م��ا 
الق�شايا  ح����االت  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ���ش��ب��ل 
ب�شهولة  اإج��راءات��ه��ا  واإن��ه��اء  الب�شيطة 
املعنية،  اجل��ه��ات  خمتلف  ت��ع��اون  ع��رب 
ف��ي��م��ا ق���دم امل�����ش��ارك��ون جم��م��وع��ة من 
املقرتحات للتعامل مع هذا النوع من 

احلاالت الب�شيطة.
التوا�شل الدائم

واأكد �شعادة اللواء املري اأن ور�شة العمل 
تعترب مهمة جداً كونها ت�شم خمتلف 
الدوائر احلكومية العاملة يف مطارات 
دبي الذي ي�شهد حركة ن�شطة ومعدل 
مليون   85 اإىل  و����ش���ل  م�����ش��اف��ري��ن 
م�����ش��اف��ر، م���ا ي��ت��وج��ب امل��ح��اف��ظ��ة على 
مهامها  اأداء  يف  دبي  جناحات مطارات 
املكانة  واب��راز  فيها  امل�شافرين  واإ�شعاد 
م�شرياً  خلدماتها،  العاملية  وال�شمعة 
اإىل اأن هناك دائماً حتد يف العمل وهذه 

اأم�����ام مناق�شة  امل���ج���ال  ت��ف��ت��ح  ال��ور���ش��ة 
االبتكارية  احل���ل���ول  وو����ش���ع  االأف����ك����ار 
االإدارية  العمليات  يف  الريادة  لتحقيق 

والت�شغيلية.
امل����ري ب�شرورة  ال���ل���واء  ���ش��ع��ادة  ووج����ه 
اجلهات  خمتلف  بني  الدائم  التوا�شل 
العاملة يف مطارات دبي، والعمل بروح 
تعزيز  يف  ي�شاهم  مب��ا  ال��واح��د  الفريق 
العاملية، مثمناً ح�شور  �شمعة املطارات 
ك��اف��ة اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة يف 
الور�شة وحر�س ممثليها على امل�شاركة 
وتبادل وجهات  االأفكار  الفاعلة وطرح 

النظر.
جل�سة حوارية

حوارية  جل�شة  العمل  ور�شة  وت�شمنت 
االإع���الم���ي حم��م��د اخلطيب،  اأداره������ا 
احلكومية  ال�����دوائ�����ر  ف��ي��ه��ا  وق����دم����ت 
�شرحاً  دب������ي  م�����ط�����ارات  يف  ال���ع���ام���ل���ة 
تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  نوعية  ح��ول 
ت�شاهم  ال��ت��ي  الت�شغيلية  واالإج�����راءات 
يف التي�شري على امل�شافرين واإ�شعادهم، 
عرب  اأو  ال���ذك���ي���ة  ب����اخل����دم����ات  �����ش����واء 

االإجراءات ال�شريعة.

الفال�شي،  م��ط��ر  ال�����ش��ي��د خ��ال��د  وق���دم 
دناتا،  �شركة  يف  العمليات  رئي�س  نائب 
���ش��رح��اً ح��ول اخل��دم��ات ال��ت��ي تقدمها 
التعامل  واآلية  امل�شافرين  اإىل  ال�شركة 
امل���وظ���ف���ني، وعلمية  ق��ب��ل  م���ن  م��ع��ه��م 
ترك  على  املوظفني  وتدريب  التقييم 

انطباع اإيجابي لديهم.
دروي�س،  ب��ن  عي�شى  ول��ي��د  وا�شتعر�س 
اجلوية  مكتوم  اآل  م��راك��ز  اإدارة  مدير 
» ممثل اجلمارك«، اجلهود التي يقوم 
بها رجال اجلمارك يف عمليات التفتي�س 
ب�شهولة وي�شر وبطرية �شريعة ت�شاهم 
يف ال��ت��ي�����ش��ري ع��ل��ى امل�����ش��اف��ري��ن وع���دم 

تاأخرهم.
كما قدم املقدم عبد اهلل الدو�شري، من 
�شرحاً  امل��ط��ارات،  الأم��ن  العامة  االإدارة 
االإدارة  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  ح��ول 
املطارات،  االأم��ن واالأم���ان يف  يف تعزيز 
تتخذها  ال��ت��ي  ال�شريعة  واالإج������راءات 
التفتي�س  ع��م��ل��ي��ة  ت��ي�����ش��ري  ���ش��ب��ي��ل  يف 
واالأم���ان  االأم���ن  بتحقيق  يخل  ال  مب��ا 
ل��ل��م�����ش��اف��ري��ن، وال��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيق 
دبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  توجيهات 

يف العمل على اإ�شعادهم. 
و�شرح املقدم وليد اأحمد، نائب م�شاعد 
املدير خلدمات املنافذ يف االإدارة العامة 
بدبي،  االأج����ان����ب  و�����ش����وؤون  ل���الإق���ام���ة 
اإجراءات املغادرة والو�شول للم�شافرين 
وختم اجلوازات يف مطارات دبي، موؤكداً 
حر�س االإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون 
امل�شافرين  اإ�شعاد  على  بدبي  االأج��ان��ب 
والعمل على ت�شهيل اإج��راءات �شفرهم 

وخا�شة وقت الذروة.
الذكية  البوابات  اأن  اأحمد  املقدم  وبني 
اخت�شار  يف  �شاهمت  دب��ي  م��ط��ارات  يف 
 50% اإىل  للم�شافرين  امل��غ��ادرة  زم��ن 
 3 اإىل  عليها  االإق��ب��ال  ن�شبة  وارتفعت 
ذاته  ال��وق��ت  يف  م�شتعر�شاً  اأ���ش��ع��اف، 
نوعه  من  االأول  الذكي«  »املمر  خدمة 
ت�شهيل  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  ال����ذي  ال���ع���امل  يف 
مطارات  ع��رب  امل����رور  عملية  وت�����ش��ري��ع 

دبي الدولية.
وق��دم ال�شيد ط��ارق توكل، من طريان 
التي  حول اخلدمات  �شرحاً  االإم���ارات، 
اإ�شعاد  على  العمل  يف  ال�شركة  توفرها 
تعمل  ال�شركة  اأن  م��وؤك��داً  امل�شافرين، 

وخا�شة  متعامليها  اإ�شعاد  على  دائ��م��اً 
اأو  الذكية  اخل��دم��ات  توفري  يف جم��ال 
يف جمال التعامل مع الوقت واخت�شار 
م����دة اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة ل��ه��م حلني 
ال�شعود اإىل الطائرة، فيما قدم ال�شيد 
الرئي�س-اأمن  ن���ائ���ب  ق���روا����س  ب��ط��ي 
مطارات ال�شوؤون املوؤ�ش�شية يف موؤ�ش�شة 
مطارات دبي، �شرحا ً حول االإجراءات 
التي يتم اتخذاها يف �شبيل تعزيز اأمن 

املطارات وامل�شافرين.
ب�����دوره، ق���دم امل��ق��دم ال��دك��ت��ور مبارك 

�شعيد �شامل بنوا�س الكتبي، مدير اإدارة 
العامة  االإدارة  يف  ال�شياحية  ال�شرطة 
�شرحاً  اجلنائية،  واملباحث  للتحريات 
دبي  يف  ال�شياحية  ال�شرطة  دور  ح��ول 
واآلية التعامل مع البالغات وال�شكاوى 
الواردة من قبل ال�شياح بحرفية عالية 
ويف وقت قيا�شي، م�شتعر�شاً يف الوقت 
تنفذها  التي  التوعوية  احلمالت  ذاته 
والبالغات  ال��ع��ام  م���دار  ع��ل��ى  االإدارة 
ال��ت��ع��ام��ل معها  ال���ت���ي مت  وال�������ش���ك���اوى 
بحرفية بالغة واأ�شعدت ال�شياح، ومنها 

اإىل  عائلة،  فقدته  ذه��ب��ي  ���ش��وار  اإع���ادة 
جانب اإي�شال هاتف نقال فقدته امراأة 
وطنها  يف  م��ن��زل  اإىل  دب��ي  يف  اإ�شبانية 

وتقدميها ر�شالة �شكر ل�شرطة دبي.
تكرمي وثناء 

ويف خ��ت��ام ال��ور���ش��ة ك���رم ال��ع��م��ي��د علي 
اجلل�شة  يف  املتحدثني  الح��ج  بن  عتيق 
احلوارية واالإعالمي حممد اخلطيب 
يف  االن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال  ف��ن��دق  واإدارة 
جهود  على  مثنياً  �شيتي،  الف�شتيفال 

اجلميع يف اإجناح فعاليات الور�شة.

•• ابوظبي -وام:

افتتح معايل الدكتور مغري خمي�س 
اخلييلي رئي�س دائرة تنمية املجتمع 
م���رك���ز االت�������ش���ال االأ������ش�����ري ال����ذي 
االأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  اأطلقته 
– مركز  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ف����رع  وذل����ك يف 

اأبوظبي.
ح�شر االفتتاح �شعادة مرمي حممد 
الرميثي مدير عام موؤ�ش�شة التنمية 
االأ�شرية، و�شعادة عبداهلل عبد العايل 
احلميدان االأمني العام ملوؤ�ش�شة زايد 
ومدراء  االن�شانية،  للرعاية  العليا 
وامل�شت�شارين  واالإدارات  ال���دوائ���ر 
موظفي  م�����ن  وع�������دد  واخل�����������رباء، 

املوؤ�ش�شة.
وي���ق���دم م���رك���ز االت�������ش���ال االأ����ش���ري 
الهاتفية  اال�����ش����ت���������ش����ارات  خ����دم����ة 
اأف��راد املجتمع عرب  املبا�شرة جلميع 
 80033322 امل����ج����اين  ال����رق����م 
الثامنة  من  الزمنية  الفرتة  خالل 
���ش��ب��اح��اً وح���ت���ى ال��ث��ال��ث��ة ظ���ه���راً يف 

املرحلة االأوىل من امل�شروع، ويهدف 
املحافظة  يف  امل�����ش��اه��م��ة  اإىل  امل��رك��ز 
وا�شتقرارها،  االأ���ش��رة  متا�شك  على 
تفهم  ع���ل���ى  االأف�����������راد  وم�������ش���اع���دة 
والتعامل  االأ����ش���ري���ة  م�����ش��ك��الت��ه��م 
وحلَها  االأم�����ث�����ل،  ب��ال�����ش��ك��ل  م��ع��ه��ا 
اإىل  باالإ�شافة  ال�شليمة،  باالأ�شاليب 
توفري و�شيلة �شهلة ت�شمن ال�شرية 
واخل�������ش���و����ش���ي���ة وت���ت���ي���ح ل����الأف����راد 
اال�شت�شارات  على  احل�شول  اإمكانية 
الدكتور  م��ع��ايل  وت��ق��دم  االأ���ش��ري��ة. 
بخال�س  اخل��ي��ي��ل��ي  خ��م��ي�����س  م��غ��ري 
ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر وال���ع���رف���ان اإىل 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
العام  ال��ن�����ش��ائ��ي  االحت�������اد  رئ��ي�����ش��ة 
لالأمومة  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة 
ملوؤ�ش�شة  االأعلى  الرئي�شة  والطفولة 
الدائمة  جلهودها  االأ�شرية  التنمية 
امل�شاريع  بتنفيذ  �شموها  وتوجيهات 
واخلدمات التي تعزز ا�شتقرار ورفاِه 
متا�شك  حتقيق  يف  وت�شهم  االأ���ش��رة 

املجتمع وتالحم اأفراده.

وحول اآلية العمل يف مركز االت�شال 
االأ�شري و�شاعات العمل قال معاليه 
اإن مدة اال�شت�شارة من خالل املركز 
�شاعة  ن�����ش��ف  ����ش���وى  ت�����ش��ت��غ��رق  ال 
اأكرث  االأم��ر  تطلب  ما  واإذا  تقريباً، 
خا�س  ملف  فتح  يتم  ا�شت�شارة  م��ن 
لطالب اال�شت�شارة يف االإدارة املعنية 
متابعة  وت��ت��م  امل��وؤ���ش�����ش��ة،  يف  ب��ذل��ك 
م�شكلته للو�شول اإىل احلل ال�شليم 
لها، ويقوم االخ�شائي االجتماعي اأو 
امل�شت�شار يف مركز االت�شال االأ�شري 

ال��ف��رد وم��ع��اجل��ة م�شكلته  ب��اح��ت��واء 
منهجية  اأط��ر  ووف��ق  �شليمة  بطرق 
وعلمية. وا�شار معايل الدكتور مغري 
لوكالة  خا�س  ت�شريح  يف  اخلييلي 
افتتاح  اأن  اإىل  وام  االم�����ارات  ان��ب��اء 
االأ�شري  االت�����ش��ال  م��رك��ز  م�����ش��روع 
ياأتي  اال�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  يف 
�شمن خطط واهداف املوؤ�ش�شة التي 
ت��ق��وم م��ن خ��الل��ه ب��ت��ق��دمي احللول 
والتعامل  االأ�شر  ال�شتقرار  املنا�شبة 
مرحلة  يف  وح��ل��ه��ا  امل�����ش��ك��الت  م���ع 
ان  اإىل  ..الفتا  تطورها  قبل  مبكرة 
املركز القى اقباال كبريا من اال�شر 
ت�شهم  ا�شت�شارية  تقدمي خدمات  يف 
ووقاية  االجتماعي  الوعي  ن�شر  يف 
وامل�شكالت  ال��ظ��واه��ر  م��ن  املجتمع 
تواجهه  التي  ال�شلبية  االجتماعية 
اال�شت�شارات  ت���ق���دمي  خ�����الل  م����ن 
والنف�شية  االج��ت��م��اع��ي��ة  االأ����ش���ري���ة 
جتاوز  على  املجتمع  اأف���راد  مل�شاعدة 
امل�شكالت التي يعانون منها والإعادة 

بناء حياتهم.

وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ���ش��ع��ادة مرمي 
حممد الرميثي مدير عام موؤ�ش�شة 
املوؤ�ش�شة  اإن  االأ�����ش����ري����ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
ال�شيخة  �شمو  ومتابعة  وبتوجيهات 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك ح��ف��ظ��ه��ا اهلل 
العام  الن�شائي  االحت����اد  –رئي�شة 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  ال��رئ��ي�����س 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  االأ����ش���ري���ة 
دائماً  ت�شعى  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
امل�شتمر  وال��ت��ح��دي��ث  ال��ت��ط��وي��ر  اإىل 
وخدماتها  وم��ب��ادرات��ه��ا  مل�شاريعها 
باالأ�شرة  االرت����ق����اء  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 
وا�شتقرارها،  مت��ا���ش��ك��ه��ا  وحت��ق��ي��ق 
جمتمع  ل�شمان  اأف��راده��ا  و�شالمة 
ب����ال����رتاب����ط  وي����ن����ع����م  ق�������وي  واٍع، 
وال���ت���الح���م. واأك������دت ال��رم��ي��ث��ي اأن 
م��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ن��م��ي��ة االأ����ش���ري���ة تقدم 
االأ�شرة من  اإر�شادية الأفراد  جل�شات 
لال�شت�شارات  ���ش��اور  خ��دم��ة  خ���الل 
ن�شمعك”  ن��ح��ن  “�شاور  االأ����ش���ري���ة 
مركز  مل�شروع  اأ�شا�شاً  ُيعترب  وال��ذي 
االت�شال االأ�شري، وحتر�س املوؤ�ش�شة 

م�شاعدة  على  خدماتها  خ��الل  م��ن 
العقبات  تخطي  على  االأ�شرة  اأف��راد 
وتوثر يف عالقاتهم  تواجههم  التي 
اال�شت�شارات  ت��ق��دم  ك��م��ا  االأ����ش���ري���ة، 
املجاالت  يف  واجل��م��ع��ي��ة  ال���ف���ردي���ة 
والرتبوية  والنف�شية  االجتماعية 
اأفراد  الحتياجات  وف��ق��اً  وال��زوج��ي��ة 
املجتمع، وذلك بهدف دعم ا�شتقرار 
وقدرة  وعي  ورف��ع  االأ�شرية،  احلياة 
اأفراد املجتمع للتعامل مع امل�شكالت 

االأ�شرية بطريقة اإيجابية.

وحول اأهمية املركز يف تعزيز ا�شتقرار 
اإطالق  اإن  الرميثي  ق��ال��ت  االأ���ش��رة 
االأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة  يف  املركز 
االأ�شرة  متا�شك  حتقيق  يف  �شي�شهم 
على  كذلك  �شيعمل  كما  واملجتمع، 
االأ�شرية  امل�شكالت  م��ن  الكثري  ح��ل 
االأ���ش��رة، حيث  اأف���راد  يواجهها  التي 
تتنوع اخلدمة التي تقدم من خالل 
املركز لت�شمل اال�شت�شارات يف جميع 
االأ�شرية،  منها  احلياتية  اجل��وان��ب 
والنف�شية،  وال��زوج��ي��ة،  وال��رتب��وي��ة، 

اآخ��ر على  امل��رك��ز م��ن جانب  ويعمل 
واالجتماعي  االأ�شري  الدعم  توفري 
االأ�شرة  اأف�����راد  مل�����ش��اع��دة  وال��ن��ف�����ش��ي 
امل�شكالت  ت��ف��ه��م  ع���ل���ى  وامل���ج���ت���م���ع 
ويهيئ  حياتهم،  تعرت�س  ق��د  ال��ت��ي 
للتعامل  ال��ن��اج��ع��ة  االأ���ش��ال��ي��ب  ل��ه��م 
م��ع ت��ل��ك امل�����ش��ك��الت واحل���ل���ول التي 
ال�شليمة  العلمية  االأ���ش��ال��ي��ب  تّتبع 
جمتمع  اإىل  الو�شول  بهدف  وذل��ك 
بال�شعادة  اأف���������راده  وي�����ش��ع��ر  اآم������ن 

واال�شتقرار.

ندوة »حتالف عا�سفة الفكر« توؤكد اأهمية التعامل مع التكنولوجيا باعتبارها ق�سية اأمن قومي عربي

•• باري�س -وام: 

اط��ل��ع وف���د م��ن اإدارة ال���دوري���ات اخل��ا���ش��ة ب��ق��ط��اع االأم����ن اجل��ن��ائ��ي يف 
الوطني  الدرك  اأبوظبي على جتربة كتيبة اخليالة اخلا�شة يف  �شرطة 
باجلمهورية الفرن�شية وكيفية عملها للوقاية من اجلرمية واخلدمات 
اأحدث  ي��زور فرن�شا حاليا - على  ال��ذي   - الوفد  التي تقدمها. وتعرف 
الفرن�شية  اخل��ي��ال��ة  عمل  يف  امل�شتخدمة  احل��دي��ث��ة  وال��و���ش��ائ��ل  االأدوات 
التي تتوىل حفظ النظام يف الفعاليات واملنا�شبات وامل�شاركة يف املرا�شم 

الت�شريفية.

الدوريات اخلا�سة يف �سرطة اأبوظبي 
تطلع على جتربة »اخليالة« الفرن�سية

التاأكيد على اأهمية ت�سكيل فريق عمل لت�سهيل الإجراءات وتعزيز ال�سمعة العاملية

اللواء املري ي�سهد ور�سة عمل »رحلة امل�سافر ال�سعيد« يف مطارات دبي

التنمية الأ�سرية تفتتح مركز الت�سال الأ�سري
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اأجرت قوات من االأمن والطوارئ يف فرن�شا مناورات حتاكي هجوماً 
تعقده  اجتماع  م��ع  بالتزامن  وذل���ك  ل��ي��ون،  يف  ا�شتاد  على  اإره��اب��ي��اً 
املدينة ام�س  جمموعة من وزراء داخلية دول االحت��اد االأوروب��ي يف 
الثالثاء. و�شارك املئات من قوات االأمن وخدمات الطوارئ، وكذلك 
ممثلون يقومون بدور االإرهابيني، يف التدريب الذي اأقيم يف ا�شتاد 
ن���ادي اأومل��ب��ي��ك ل��ي��ون، وق���ام املمثلون مب��ح��اك��اة ه��ج��وم اإره��اب��ي على 
اال�شتاد مبتفجرات وبنادق اآلية، قبل قيام قوات من ال�شرطة اخلا�شة 
طيار.  ب���دون  وط��ائ��رات  م��درع��ة  ع��رب��ات  با�شتخدام  امل��ك��ان  باقتحام 
االأوروب���ي وممثلون عن  6 من دول االحت��اد  داخلية  وي�شارك وزراء 
املنعقد  االجتماع  وتون�س يف  املتحدة  والواليات  االأوروبية  املفو�شية 
اأم�س االأول، ويبحث املجتمعون مكافحة  يف ليون، والذي بداأ م�شاء 
االإره��اب والهجرة وغريها من الق�شايا. وخالل ماأدبة ع�شاء اأم�س 
اإدوار فيليب اإىل تعزيز التعاون  االأول، دعا رئي�س الوزراء الفرن�شي 
ب�شاأن �شيا�شات الهجرة، و�شارك يف االجتماع وزير الداخلية االإيطايل 
اأن  �شبق  والذي  �شالفيني،  ماتيو  للهجرة  املناه�س  املت�شدد  اليميني 
ت�شادم مراراً مع دول االحتاد االأوروبي ب�شاأن الق�شية. وكتب فيليب 
على موقع التوا�شل االجتماعي تويرت: ال ميكن حل ق�شية الهجرة 

على امل�شتوى املحلي.

اأعلنت ال�شلطات االأوكرانية اأنه مت اإجالء ع�شرة اآالف �شخ�س ب�شبب 
حريق تبعته انفجارات اندلع يف وقت مبكر الثالثاء يف خمزن اأ�شلحة 

يف �شمال البالد.
وكتب رئي�س الوزراء االوكراين فولودميري غروي�شمان على تويرت 
ال�شغرية على  ايت�شنيا  بلدة  االنفجارات قرب  يتوجه اىل مكان  انه 

بعد اأكرث من 170 كلم من كييف. ومل يتم االعالن عن �شحايا.
الثالثاء يف  3،30 فجر  ال�شاعة  وبداأ احلريق واالنفجارات حواىل 
خمزن وزارة الدفاع رقم 6 املمتد على نحو 700 هكتار، كما اأعلن 
جهاز الدولة لالأو�شاع الطارئة. ومل يتم االعالن عن حجم املنطقة 
املنكوبة حتى االن. ومت اإجالء نحو ع�شرة اآالف �شخ�س من املنطقة 
املعر�شة للخطر كما اأو�شح اجلهاز يف بيان. واأ�شاف اأن املجال اجلوي 
يف حميط املنطقة اأغلق اأي�شا وكذلك حركة ال�شري والقطارات. وهو 
للجي�س  خم��زن  يف  يندلع  �شنوات  ث��الث  خ��الل  كبري  حريق  �شاد�س 
البالد  �شرق  2014يف  العام  منذ  نزاعا  يخو�س  ال��ذي  االوك���راين 
اندلع   2017 م��ار���س  اآذار  ويف  ل��رو���ش��ي��ا.  م��وال��ني  انف�شاليني  م��ع 
حريق �شخم وت�شبب بانفجارات ذخائر يف خمزن باالكليا )منطقة 

خاركيف، �شرق( موقعا قتيال وخم�شة جرحى.
 

دعا مكتب االأمم املتحدة حلقوق االإن�شان ام�س لتحقيق م�شتقل يف 
بالقفز  اإنه قتل نف�شه  ال�شلطات  وفاة نائب فنزويلي معار�س تقول 

من مبنى وكالة خمابرات ولكن يقول حزبه اإنه ُقتل.
املحلي  النائب  اإن  ريفريول  ن�شتور  الفنزويلي  الداخلية  وزير  وقال 
فرناندو البان )56 عاما( احُتجز يوم اجلمعة املا�شي ب�شبب مزاعم 
عن تورطه يف تفجري طائرتني م�شريتني خالل عر�س ع�شكري يف 

اأغ�شط�س اآب كان يح�شره الرئي�س نيكوال�س مادورو.
اأث��ن��اء وج���وده يف غرفة  اإن��ه  ق��ال ري��ف��ريول  ويف تغريدة على تويرت 
نافذة  م��ن  ال��ب��ان  قفز  احلكومية،  امل��خ��اب��رات  وك��ال��ة  مبقر  االنتظار 

املبنى مما اأدى لوفاته.
واختلفت هذه الرواية عن تلك التي طرحها املدعي العام طارق �شعب 
والذي قال يف بيانات تلفزيونية اإن البان طلب الذهاب اإىل دورة املياه 
وقفز من هناك. وقالت املتحدثة با�شم مكتب حقوق االإن�شان التابع 
جنيف  يف  �شحفية  اإف���ادة  خ��الل  �شمد�شاين  رافينا  املتحدة  ل��الأمم 
“ن�شعر بالقلق من االأنباء ب�شاأن وفاته كما ن�شعر بالقلق من حقيقة 
اأنه مل يعر�س على قا�س خالل 48 �شاعة كما هو من�شو�س عليه يف 
القانون الفنزويلي«. واأ�شافت “ندعو حتما لتحقيق م�شتقل و�شفاف 
لتو�شيح مالب�شات وفاته. نحن على علم باأن هناك تقارير مت�شاربة 

ب�شاأن ما حدث بالفعل«.

عوا�شم

باري�س

جنيف

كييف

فل�سطني تنتقد ال�سمت الدويل 
على ت�سعيد الحتالل 

•• رام اهلل-وكاالت:

على  ال��دويل  املجتمع  �شمت  اإن  الفل�شطينية،  واملغرتبني  اخلارجية  وزارة  قالت 
وقالت  ذاتها.   املحتلة جرمية بحد  فل�شطني  العن�شري يف  الف�شل  نظام  تعميق 
الوزارة يف بيانها، ح�شب وكالة االأنباء “وفا” ام�س: “يوماً بعد يوم ت�شعد �شلطات 
االحتالل االإ�شرائيلي من مواقفها واإجراءاتها وتدابريها العن�شرية بحق �شعبنا، 
حياة  مناحي  جميع  يف  وا���ش��ح  ب�شكل  تنعك�س  ب��ات��ت  ال��ت��ي  الفا�شية  اإىل  و���ش��واًل 
الفل�شطينيني«. واأ�شافت “فاإجبار الفل�شطيني على هدم منزله بيده كما ح�شل 
يف القد�س املحتلة مع عائلة املواطن اأمين كوازبة، اإىل الت�شعيد اخلطري الراهن 
يف اإغالق مداخل القرى والبلدات الفل�شطينية باجلملة، وحرمان مواطنيها من 
التنقل مبا فيها احلاجة للحركة الأغرا�س �شحية اإن�شانية اأو للو�شول اإىل اأرا�شيهم 
لقطف ثمار الزيتون، كما ح�شل اأم�س االول االإثنني مع اإغالق اأحد مداخل جبل 
املكرب بالكتل االإ�شمنتية واقتحام عيادة االأونروا فيه، وعمليات ال�شطو العلني على 
اأرا�شي املواطنني الأغرا�س ا�شتيطانية مبا فيها جتريف االأر�س و�شق الطرق، كما 
ال�شلطة  امل�شتوطنني،  واإخبار ميلي�شيات  االأحمر،  اأهايل قرية اخلان  باإخطار  مت 
املنفلتة من اأي قانون، الأهايل بلدة اخل�شر نيتهم القيام ب�شق طريق ا�شتيطاين 
التفايف على ح�شاب اأرا�شيهم«. واأدانت باأ�شد العبارات �شيا�شة اال�شتيطان والتطهري 
العرقي والعقوبات اجلماعية والتنكيل والف�شل العن�شري التي متار�شها �شلطات 
االحتالل، موؤكدة اأن الفا�شية االإ�شرائيلية �شد �شعبنا تتكرر كل يوم حتت حجج 
وذرائع واهية، يف حني اأن ع�شابات امل�شتوطنني ب�شفتها اأحد اأذرع دولة االحتالل 
ترتكب يومياً اجلرائم واالنتهاكات ال�شريحة للقانون الدويل، ومتار�س االإرهاب 
احلاجة  دون  عليها  والبناء  الفل�شطينية  االأر����س  �شرقة  من  اأ�شكاله،  مبختلف 
التي حتظى بها من دولة االحتالل  بال�شرعية وامل�شاندة  الأي ترخي�س، مكتفية 

العن�شرية واأذرعها املختلفة.

النتخابات الرئا�سية يف الربازيل:

انتفا�سة انتخابية  و»ارحل« على الطريقة الربازيلية!

•• الفجر – خرية ال�شيباين
فينتورا،  ك���ري�������ش���ت���وف  ي��ع��ت��رب     
ال����ع����الق����ات  م���ع���ه���د  ال����ب����اح����ث يف 
ال������دول������ي������ة واال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة، 
الالتينية،  اأمريكا  يف  واملتخ�ش�س 
لوفيغارو  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ح�������وار  يف 
من  االأوىل  اجلولة  ان  الفرن�شية، 
الربازيلية،  الرئا�شية  االنتخابات 
عري�س  ب����ف����ارق  ت�������ش���ّدره���ا  ال���ت���ي 
مر�شح اليمني املتطرف يوم االأحد 
املا�شي، ترتجم “�شكاًل من اأ�شكال 

االنتفا�شة االنتخابية«.
النتيجة  نف�شر  اأن  يجب  *ك��ي��ف    

اجليدة جلري بول�شونارو؟
اليميني  امل��ر���ش��ح  ن��ت��ي��ج��ة  اإن   -    
من  االأوىل  اجل���ول���ة  يف  امل��ت��ط��رف 
فا�شل  الرئا�شية )46  االنتخابات 
ب��امل��ائ��ة م��ن االأ�����ش����وات(، تعك�س   3
�شعود موجة حمافظة قوية جدا. 
بول�شونارو  ج����ري  اأن  وي����ب����دو     
ق��د مت��ك��ن م��ن ج��م��ع ع���دة تيارات 
لفائدته، دفاعاً عن روؤية حمافظة 
ب�شاأن م�شاألة االأ�شرة، وحق االأقليات، 
واإ���ش��ف��اء ال��ط��اب��ع االأخ���الق���ي على 
املجال  يف  اأو  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  احل���ي���اة 
ال�شدد،  ه���ذا  ون���ذّك���ر يف  ال��دي��ن��ي. 
قبل  م��ن  دع��م��ا  ي��ج��د  تر�شيحه  اأن 

النفوذ  ذات  االإجن��ي��ل��ي��ة،  احل��رك��ات 
البالد.      يف  ج��دا  ال��ق��وي  واحل�شور 
االقت�شادي،  ال�شعيد  على  اأخ��ريا، 
ت�شريع  يف  ب���رن���اجم���ه  ي��ت��ل��خ�����س 
ويف  املتطرفة.  الليربالية  االجندة 
م�شت�شاره  وج��ود  كان  ال�شياق،  هذا 
معه  غويدي�س،  باولو  االقت�شادي، 
يف ف��ي��دي��و ع��ل��ى ال��ف��ي�����س ب���وك بعد 
اعالن النتائج، ر�شالة موجهة اإىل 

االأو�شاط املالية.
   *م���وؤه���ل ل��ل��ج��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة، هل 

    - اليمني الربازيلي، �شواًء كان 
الدميقراطي  اال���ش��رتاك��ي  احل���زب 
ال����ربازي����ل����ي ب����زع����ام����ة ج����ريال����دو 
امل���دع���وم من  امل��ر���ش��ح  اأو  ال��ك��م��ني، 
هرنيكي  واليته،  املنتهية  الرئي�س 
اليمني  ع�����رف  ل���ق���د  م��ريي��ل��ي�����س. 
ه����زمي����ة ح���ق���ي���ق���ي���ة، وجن������ح جري 
ناخبيه  امت�شا�س  يف  بول�شونارو 

بالكامل.
اأي�شا  ال��ع��م��ال  ت��ل��ق��ى ح���زب    ك��م��ا 
ي���ب���ق���ى احل����زب  ان������ه  اال  ����ش���ف���ع���ة، 
الداخلية  االأق���ال���ي���م  يف  االأف�������ش���ل 
معقله  يف  اخل�شو�س،  وج��ه  وعلى 

ال�شمال ال�شرقي. 
   وب�شكل اأعم، تعك�س هذه اجلولة 
االأوىل �شكاًل من اأ�شكال االنتفا�شة 
املنتهية  ت��ع��اق��ب  ال��ت��ي  االن��ت��خ��اب��ي��ة 
والي���ت���ه���م م����ن ج���م���ي���ع احل����رك����ات 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة.. ن����وع م���ن دي���غ���اج – 

ارحل- على الطريقة الربازيلية. 
بول�شونارو  ج����ري  ع�����رف  ل���ق���د     
ك��ي��ف ي�����ش��ت��ح��وذ ع��ل��ى ه���ذه املوجة 
العمال  حل��زب  املناه�شة  العنيفة 
يف �شفوف الطبقة الو�شطى، وهذه 
ت�����ش��ع��ر ب���االن���ح���دار ج�����راء االأزم�����ة 
م�شاحلها  اأن  وت��رى  االقت�شادية، 

قد ُرف�شت طيلة 15 �شنة.
عن لوفيغارو

العمال  ح����زب  م��ر���ش��ح  ي�����ش��ت��ط��ي��ع 
التدارك؟

ال��ن��ت��ائ��ج، �شجل  اإع�����الن  ب��ع��د   -   
فرناندو حداد العديد من املوؤيدين 
ت��اأي��ي��د مر�شح  ل�����ش��احل��ه، خ��ا���ش��ة 
ي�شار الو�شط، �شريو غوميز، الذي 
احتل املركز الثالث يف االنتخابات، 

�شيلفا،  م��اري��ن��ا  اخل�����ش��ر  ومم��ث��ل��ة 
خميبة  نتيجتها  ك��ان��ت  وان  ح��ت��ى 
لالآمال. اال ان املفتاح احلقيقي ملا 
بني اجلولتني، يبقى املوقف الذي 
وي�شيل  ال��و���ش��ط،  مي��ني  �شيتخذه 

لعاب الطرفني.
   ويف جميع احل��االت، يظل ال�شك 

�شهدت  ان  �شبق  فقد  املوقف.  �شيد 
ع���دة تقلبات  االن��ت��خ��اب��ي��ة  احل��م��ل��ة 
ب���ني اغ���ت���ي���ال م���اري���ي���ل ف���ران���ك���و يف 
ري���و، وحماولة  امل��ا���ش��ي يف  م��ار���س 
اغ��ت��ي��ال ج���ري ب��ول�����ش��ون��ارو، الذي 
مغادرة  دون  منذئذ  احلملة  خا�س 
لوال. هذا  تر�ّشح  اإبطال  اأو  منزله، 
ال�شيناريو، غري الطبيعي، يرتجم، 

مرورا، اأزمة دميقراطية عميقة.
   *من هو اخلا�شر االأك��رب يف هذه 

االنتخابات؟

جري بول�شونارو  متكن من جمع عدة تيارات لفائدته

�شريو غوميز يوؤيد حداد يف اجلولة الفا�شلة

هرنيكي مرييلي�س  اخلا�شر االكرب

الكمني  هزمية حقيقية لليمني

فرناندو حداد  امل م�شروط يف اجلولة الثانية

عرف بول�سونارو كيف ي�ستحوذ
 على املوجة املناه�سة حلزب العمال

اليمني الربازيلي هو اخلا�سر 
الأكرب وقد عرف هزمية حقيقية

 تعك�س هذه اجلولة الأوىل �سكاًل 
من اأ�سكال النتفا�سة النتخابية

 •• بريوت-اأ ف ب:

باتت املنطقة العازلة يف حميط ادلب �شبه خالية من ال�شالح الثقيل بعد اإمتام 
املهلة  انتهاء  ع�شية  منه،  االأك��رب  اجل��زء  �شحب  واجلهادية  املعار�شة  الف�شائل 
املحددة لذلك مبوجب االتفاق الرو�شي الرتكي. ويحدد اتفاق اأعلنته مو�شكو 
واأنقرة ال�شهر املا�شي، اليوم االأربعاء، كمهلة اأخرية الإمتام كافة الف�شائل �شحب 
�شالحها الثقيل من املنطقة املنزوعة ال�شالح والتي ت�شمل اأطراف حمافظة ادلب 
واجلهادية،  املعار�شة  الف�شائل  �شيطرة  حتت  جم��اورة  حمافظات  من  واأج��زاء 
ال�شوري حلقوق  املر�شد  وق��ال مدير  النظام.  ق��وات  مع  التما�س  على خطوط 
االن�شان رامي عبد الرحمن لوكالة فران�س بر�س الثالثاء اإن “املنطقة العازلة 
باتت �شبه خالية من ال�شالح الثقيل ع�شية انتهاء املهلة املحددة لذلك«. واأنهت 
من  الثقيلة  اأ�شلحتها  كافة  �شحب  االإثنني  اأنقرة  من  املقربة  املعار�شة  ف�شائل 
هذه املنطقة، وفق ما اأعلنت وكالة االأنا�شول الرتكية ومتحدث با�شم اجلبهة 
االإرهابية  الف�شائل  وحذت  جهادية.  غري  ف�شائل  ائتالف  للتحرير،  الوطنية 
وعلى راأ�شها هيئة حترير ال�شام )جبهة الن�شرة �شابقاً( حذو الف�شائل املعار�شة 

يف �شحب ال�شالح ب�شكل غري علني يف عملية بداأت قبل ثالثة اأيام وا�شتمرت لياًل، 
وفق املر�شد ال�شوري. واأكد عبد الرحمن “�شحب الف�شائل املعار�شة ل�شالحها 
الثقيل من غالبية املواقع يف املنطقة العازلة املرتقبة با�شتثناء ريف الالذقية 
مرجحاً  ثقيل خارجها”  �شالح  نقل  اأي عمليات  ر�شد  يتم  ال�شمايل، حيث مل 
املنزوعة  املنطقة  وت�شمل  �شرية«.  ومقرات  خنادق  اىل  نقله  مت  قد  “يكون  اأن 
ال�شالح، والتي يرواح عر�شها بني 15 و20 كيلومرتاً، اأطراف حمافظة ادلب 
وريف  الغربي  حلب  ري��ف  يف  واجلهادية  املعار�شة  الف�شائل  �شيطرة  ومناطق 
حماة ال�شمايل وريف الالذقية ال�شمايل. وت�شحب الف�شائل �شالحها الثقيل من 
مواقعها يف املنطقة العازلة اىل مقرات تابعة لها على خطوط اجلبهة اخللفية. 

ويوؤكد متحدثون با�شمها تلقيهم �شمانات عن توجه تركيا لتعزيز وجود قواتها 
على اجلبهات االأمامية مع قوات النظام. يف ادلب، وعلى بعد اأكرث من ع�شرين 
كيلومرتاً عن املنطقة العازلة املرتقبة، �شاهد مرا�شل فران�س بر�س يف موقع تابع 
الثقيل الذي مت �شحبه. ويت�شمن  العتاد  الوطنية للتحرير عينة عن  للجبهة 
دبابات وعربات من طراز “بي اأم بي” ومدفعية ثقيلة. وقال اإن مقاتلني عملوا 
االأخ���رى، اىل حفر حم�شنة حلمايتها من  تلو  ال��واح��دة  على نقل جم��ن��زرات، 
حلمايتها  ب�شوادر  املدفعية  فوهات  تغليف  على  اأق��دم��وا  كما  اجل��وي.  الق�شف 
من العوامل اجلوية. ومل تعلن هيئة حترير ال�شام التي ت�شيطر مع جمموعات 
االتفاق  م��ن  موقف  اأي  ال��ع��ازل��ة  املنطقة  ثلثي  نحو  على  ن��ف��وذاً  اأق��ل  مت�شددة 

وا�شعاً لوحت به دم�شق  الرو�شي الرتكي، الذي جّنب ادلب وحميطها هجوماً 
على مدى اأ�شابيع. وقال م�شدر حملي مقرب من هيئة حترير ال�شام لفران�س 
بر�س ليل ام�س االول االثنني اإن “اجلميع ا�شطر للموافقة على هذه املبادرة 
االتفاق وعلى م�ش�س، لكي ينعم االأهايل ب�شيء من االأمن واالأمان بعدما عانوا 
ادلب وحميطها نحو  وت��وؤوي  النظام وحلفائه«.  ول�شنوات طويلة من همجية 
ثالثة ماليني ن�شمة، وبينهم ع�شرات االآالف من املقاتلني املعار�شني الذين مت 
اجالوؤهم من حمافظات اأخرى، بعد هجمات �شنتها قوات النظام على معاقلهم. 
ورّجح عبد الرحمن اأن ت�شتكمل الهيئة �شحب �شالحها من دون االعالن ر�شمياً 
عن ذلك، لي�شبح اجلزء االأول من االتفاق نافذاً “بحكم االأمر الواقع«. و�شدد 
على اأن “كافة الف�شائل من معار�شة وجهادية ال ت�شتطيع اأن تتحمل تبعات اأي 
ت�شعيد قد ينتج عن عدم تطبيق بنود االتفاق«. وبح�شب امل�شدر املحلي املقرب 
الثقيل  ل�شالحها  اأخ��رى  الهيئة وف�شائل  �شحب  ف��اإن  ال�شام،  من هيئة حترير 
اأو  النظام  اأو  باأنه لي�س لدى رو�شيا  “تعهدات تركية  ياأتي بعد ح�شولهم على 
ايران نية باالنقالب على االتفاق، وباأن وجود القوات الرتكية ونقاطها �شيحول 

دون اأي عمل ع�شكري” �شد مناطق �شيطرتها.

ع�سية انتهاء مهلة �سحبه 

حميط ادلب �سبه خال من ال�سالح الثقيل

املر�سح  نتيجة 
ال��ي��م��ي��ن��ي 
امل���ت���ط���رف 
�سعود  تعك�س 
موجة حمافظة 
ق���وي���ة ج��دا

الذي  املوقف 
���س��ي��ت��خ��ذه 
الو�سط  ميني 
ه���و امل��ف��ت��اح 
احلقيقي مل����ا 
اجلولتني بني 

ا�سرتاليا متنع اإقامة مهاجرين يف املدن الكربى   ••�شيدين-رويرتز:

ق��ال وزي���ر ا���ش��رتايل اأم�����س اإن ا���ش��رتال��ي��ا تعتزم 
م��ن��ع بع�س امل��ه��اج��ري��ن اجل���دد م��ن االإق���ام���ة يف 

اأعوام على االأقل بهدف تخفيف  اأكرب مدنها، �شيدين وملبورن وبرزبني، لب�شعة 
اأحد الق�شايا الهامة  اأن تكون الهجرة  التكد�س يف املناطق احل�شرية. ومع توقع 
يف االنتخابات املقبلة، ت�شعى اخلطة للم�شاعدة يف حل م�شكالت البنية التحتية يف 
املدن التي تعاين من الكثافة ال�شكانية العالية. وعرب منتقدو اخلطة عن قلقهم 
من اأن توؤدي قواعد التاأ�شريات اجلديدة املقرتحة اإىل نق�س يف العمالة. واأظهرت 

ا�شرتاليا  ا�شتقروا يف  األ��ف مهاجر   186 باملئة من   70 نحو  اأن  بيانات حكومية 
تقريبا  جميعهم  وانتقل  املهرة  للمهاجرين  متنح  بتاأ�شريات  و�شلوا  املا�شي  العام 
اإىل �شيدين اأو ملبورن. وال يوجد حاليا اأي قيود على املكان الذي ميكن لالأفراد 
اأن ي�شتقروا به بعد احل�شول على تاأ�شرية مهاجر ميلك مهارة. وقد توؤثر اخلطة 
املطلوبة  امل��ه��ارات  ميلكون  ال��ذي��ن  املهاجرين  م��ن  باملئة   40 نحو  على  اجل��دي��دة 
ويبحثون عن عمل بعد الو�شول. وت�شنف اخلطة خم�س مدن هي داروين وبريث 

وهوبرت واأديليد وكانبريا كمراكز اإقليمية ميكن 
ال�شا�شة  وي�شعى  ب��ه��ا.  اال���ش��ت��ق��رار  للمهاجرين 
الريفية  وامل��ن��اط��ق  االإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��راك��ز  بع�س  يف 
املهرة  العمالة  من  املزيد  ال�شتقرار  �شنوات  منذ 
ببلداتهم ل�شمان بقائها. وقال اآالن تدج وزير البنية التحتية احل�شرية وال�شكان 
يف كلمة األقاها يف ملبورن نهدف لتخفيف �شغط ال�شكان عن املدن الثالث الكربى 
وحتقيق منو اأ�شرع للواليات واملناطق االأ�شغر”. ومل يذكر تفا�شيل ب�شاأن كيفية 
تطبيق هذه ال�شيا�شة لكنه اأ�شار اإىل اأنها قد ت�شمل حوافز. واأ�شاف “ميكن اأي�شا 

و�شع �شروط على تاأ�شريات االإقامة يف منطقة معينة ولو الأعوام قليلة«.
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�لعدد 12449 بتاريخ 2018/10/10

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

كونفينيا�س ارابيا �س.ذ.م.م - فرع اأبوظبي 13
رخ�شة رقم:CN 1734572   قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12449 بتاريخ 2018/10/10

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/فنيال  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة املواد الغذائية
رخ�شة رقم:CN 2365139   قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12449 بتاريخ 2018/10/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/على كيفك لنقل االثاث 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1158584 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ا�شماء يو�شف عبداهلل عبداهلل احلمادي ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شنيه عبدالتواب عبدال�شميع
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12449 بتاريخ 2018/10/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/العقول املبتكرة لتجارة 

ال�شمامات ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1194044 

تعديل ن�شب ال�شركاء
احمد حم�شن �شالح احلامد الها�شمي من 76٪ اىل ٪51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ريجي ثوما�س ٪49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف فارجي�س فيليب
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12449 بتاريخ 2018/10/10

اإعــــــــــالن
الهند�شية  ال�ش�����ادة/هدافكو  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت وال�شيانه العامه ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1013148 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة موظي فايع فالح القحطاين ٪90

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جرمان مهدي هادي عو�س االحبابي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12449 بتاريخ 2018/10/10

اإعــــــــــالن
للنجارة  ال�ش�����ادة/مي�شان  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب واحلدادة رخ�شة رقم:1871489 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خلفان حممد را�شد حممد املن�شوري ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف مرمي خلفان حممد را�شد املن�شوري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12449 بتاريخ 2018/10/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/طلة العرو�س لتعهدات 

CN قد تقدموا الينا بطلب االفراح  رخ�شة رقم:1704811 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ا�شماء يو�شف عبداهلل عبداهلل احلمادي ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شنيه عبدالتواب عبدال�شميع
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*5 اىل 1*1

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12449 بتاريخ 2018/10/10

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة  
التجاري:كافترييا  باال�شم   CN رقم:2395252 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب  هاو�س  اجلريند 

الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12449 بتاريخ 2018/10/10

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة  
رقم:CN 1177581-1 باال�شم التجاري:مكتب اجلزيرة 
للمحاماة واال�شت�شارات القانونية فرع 1 بالغاء طلب 

تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما كان عليه �شابقا.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12449 بتاريخ 2018/10/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون ميناء ال�شالم للرجال- فرع 1 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1153939-1 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ابراهيم �شيف �شعيد عبده احلربي ٪100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف خليفة مبارك �شعيد حمد �شيف اخليلي
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 2.20*4.60 اىل 1*1

تعديل نوع الرخ�شة/من جتارية اىل حرفية
تعديل ا�شم جتاري من/�شالون ميناء ال�شالم للرجال- فرع 1

MINA AL SALAM GENTS SALOON- BRANCH 1

اىل/�شالون وادي ال�شالم للرجال
WADI AL SALAM GENTS SALOON

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12449 بتاريخ 2018/10/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ور�شة الهالل الذهبي ال�شالح االدوات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الكهربائية ذ.م.م رخ�شة رقم:1011107 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خليفة �شامل را�شد الفال�شي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ خليفة �شامل را�شد الفال�شي من 51٪ اىل ٪100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شاهيد حممود رانا حممد ا�شالم

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

تعديل ا�شم جتاري من/ور�شة الهالل الذهبي ال�شالح االدوات الكهربائية ذ.م.م
GOLDEN CRESCENT ELECTRICAL APPLAIANCES REPAIRING WORKSHOP LLC

اىل/ور�شة الهالل الذهبي ال�شالح االدوات الكهربائية-�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 GOLDEN CRESCENT ELECTRICAL APPLAIANCES REPAIRING WORKSHOP

-SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12449 بتاريخ 2018/10/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز توليب ال�شحي

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1655689 

تعديل را�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 40*30 اىل 1*1

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

تعديل ا�شم جتاري من/مركز توليب ال�شحي

TULIP HEALTH CARE CENTER

اىل/مركز توليب ال�شحي- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

TULIP HEALTH CARE CENTER- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12449 بتاريخ 2018/10/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/معهد النجاح للعلوم والكمبيوتر

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1004445 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد عبيد حممد �شعيد النيادي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/حممد عبيد حممد �شعيد النيادي  من 100٪ اىل ٪25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ح�شن يو�شف حممد علي كنخ ٪26

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نوفاي تكنولوجي - ابوظبي
NOVAE TECHNOLOGY - ABU DHABI

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبدالواحد احبا ٪25
تعديل را�س املال/من null اىل 150000

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

تعديل ا�شم جتاري من/ معهد النجاح للعلوم والكمبيوتر
AL NAJAH SCIENCE & COMPUTER INSTITUTE

اىل/نوفاي للتدريب ذ.م.م
 NOVAE TRAINING LLC

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

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

املالك: موؤ�ش�شة يل بريل لتقنية املياه
PEARL THE MINERAL AQUA طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية:بريل اكوا املعدنية

املودعة بالرقم:292559    بتاريخ: 2018/5/21
باإ�شم : موؤ�ش�شة يل بريل لتقنية املياه

وعنوانه : ابوظبي - امل�شفح م 14 موؤ�ش�شة فردو�س للمقاوالت العامة واخرين - هاتف:0506160330
.hafeed@pearlwater.ae:شندوق الربيد:25585 - امييل�

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 32
املياه املعدنية.

االزرق وخلفها خط منحني  باللون   pearl كلمة  بداخلها  االبي�س  باللون  دائ��رة مميزة  العالمة:  و�شف 
ميثل ن�شف دائرة باللون االزرق واالزرق الفاحت وحتتها عبارة The Mineral Aqua بحروف التينية 

وحتتها نف�س الدائرة والكلمات بريل باللغة العربية وحتتها عبارة اكوا املعدنية كما بال�شكل.
pearl.mineral. اال�شرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�شري عن الكلمات

العادي الو�شع  يف  حدة  على  كل   aqua
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن. 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  10  �أكتوبر 2018 �لعدد 12449

�لعدد 12449 بتاريخ 2018/10/10

 �إعـــالن �سطب قيد
ام  تعلن وزارة االقت�شاد باأن ال�شادة/�شركة ام ات�س �شريفي�س جي 
�شطب  بطلب  تقدمت  قد  املانيا(  )اجلن�شية:  ابوظبي   - ات�س  بي 
 C 2 - قيد فرع ال�شركة يف اإمارة ابوظبي)العنوان:�شارع بينونة
Tower - �س.ب:113100( واملقيدة حتت رقم )4716( يف �شجل 
االحتادي  القانون  الحكام  وتنفيذا  بالوزارة.  االجنبية  ال�شركات 
رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار 
اجراءات  دليل  اعتماد  �شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  الوزاري 
واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س 
االعرتا�س  يف  احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة 
ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من 
اإدارة الت�شجيل  تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة االقت�شاد 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 �د�رة �لت�سجيل �لتجاري

�لمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

�لعدد 12449 بتاريخ 2018/10/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

 CN 1033722:احل�شنات لتجارة اجللود  رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 

�لعدد 12449 بتاريخ 2018/10/10

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بابر  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 1409427:لل�شيانة العامة رخ�شة رقم
 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12449 بتاريخ 2018/10/10

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مركز  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شناع القرار الدويل للتدريب واال�شت�شارات
 رخ�شة رقم:CN 1502704   قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12449 بتاريخ 2018/10/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كوم للتجارة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2455018 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/كوم للتجارة العامة

COM GENERAL TRADING

اىل/كوم للتجارة العامة-�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
COM GENERAL TRADING -SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / دايودبوتا انرتنا�شيونال
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 285555           بتاريخ : 04 / 01/ 2018
با�ش��م: في�شبوك، انك.

وعنوانه: 1601 ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، الواليات املتحدة االأمريكية
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الب�شرية  الفيديوهات و   ، ال�شور  الفيديوو هي االنتقال االك��رتوين ملحتويات  ملفات  ال�شور و م�شاركة  خدمات م�شاركة 
خالل ا�شتخدام االنرتنت؛ االت�شال؛ توفري اإمكانية الو�شول اإىل الكمبيوتر؛ االجهزة االلكرتونية و قواعد البيانات على 
االنرتنت؛ خدمات االت�شاالت و هي نقل البيانات االكرتنية والر�شائل والر�شومات وال�شور وال�شوت والفيديو واملعلومات؛ 
املعلومات؛ توفري منتديات عرب االنرتنت لالت�شال باملوا�شيع ذات االهتمام العام ؛ توفري و�شالت ات�شال االنرتنت التي 
تنقل االأجهزة النقالة وم�شتخدمي االإنرتنت اإىل املواقع املحلية االأخرى واملواقع العاملية على االإنرتنت؛ ت�شهيل الو�شول 
اأواىل طرف ثالث غري ذلك من اجهزة الكرتونيةعن طريق ت�شجيل الدخول عاملي؛ توفري  اإىل طرف ثالث مواقع ويب 
�شوت  من  االإذاع���ة  خدمات  االإلكرتونية؛  االإع��الن��ات  ولوحات  الفورية،  الر�شائل  خدمات  االن��رتن��ت،  عرب  الدرد�شة  غ��رف 
خدمات  االإنرتنت؛  بروتوكول  عرب  ال�شوت  خدمات  االأخ��رى؛  االت�شاالت  �شبكات  اأو  االإنرتنت  عرب  والفيديو  والن�شو�س 
االت�شاالت الهاتفية؛ توفري اإمكانية الو�شول اإىل قواعد البيانات احلا�شوبية يف جمال ال�شبكات االجتماعية؛ خدمات تبادل 
ال�شور من طرف الخر و خدمات تبادل البيانات اي االنتقال االكرتوين من حمتوى ملفات ال�شور الرقمية و الر�شومات 
و املحتوى ال�شوتي بني م�شتخدمي االنرتنت؛ خدمات االت�شاالت ال�شلكية والال�شلكية وخدمات املقدمة من طرف الخر 
والبيانات،  والفيديو  الفوتوغرافية  وال�شور  والفيديو  الب�شري  ال�شمعي  واملحتوى  لل�شور  االإلكرتوين  والنقل  العك�س  و 
ال�شمعي  للفيديو،  املبا�شر  البث  واملعلومات؛  االإع��الم  و�شائل  االإعالنية  واالت�شاالت  واالإع��الن��ات  والر�شائل  والن�شو�س 
املوؤمترات عن بعد؛ خدمات االت�شاالت، وهي خدمات  التفاعلي عرب االإنرتنت؛عقد  الب�شري  ال�شمعي  الب�شري، املحتوى 
الر�شائل  خدمات  الويب؛  ر�شائل  املتنقلة؛  الهاتفية  االت�شاالت  االت�شاالت؛خدمات  �شبكات  عرب  وا�شتقبالها  البيانات  نقل 
الفورية؛ تبادل اإلكرتوين لل�شوت والبيانات وال�شوت والفيديو والن�س والر�شومات وميكن الو�شول اإليها عن طريق �شبكة 

االإنرتنت واالت�شاالت ال�شلكية والال�شلكية- بالفئة: 38
و�شف العالمة: عبارة عن ر�شم فقاعة كالم باللون االزرق داخلها ر�شم ي�شبة الربق باللون االبي�س

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لأربعاء  10  �أكتوبر 2018 �لعدد 12449
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عربي ودويل

مع  خالفات  اأن  امل�شادر  ورجحت 
رئا�شة اجلمهورية وراء ا�شتقالته.

وك�������ش���ف���ت م�������ش���ادر م����وث����وق بها 
العزابي  اأن  لو�شائل اعالم حملية 
فقد خ��الل ال��ف��رتة االأخ����رية ثقة 
ب��اع��ت��ب��اره من  رئي�س اجل��م��ه��وري��ة 
اأقرب املُقّربني من رئي�س احلكومة 
يو�شف ال�شاهد الذي دخل يف حرب 
مع الرئي�س ا�شطف فيها عدد من 
م�شت�شاري الق�شر ومنهم العزابي 

اإىل جانب ال�شاهد.
الرئي�س  اأن  امل�شادر  نف�س  وذك��رت 
م�شوؤولية  ح��ّم��ل  ال�شب�شي  ق��ائ��د 
ع��دد م��ن االأح���داث االأخ���رية التي 
ل�شخ�شه  ا���ش��ت��ه��داف��ا  ف��ي��ه��ا  ي����رى 
و�شائل  بع�س  ذل��ك  تناقلت  مثلما 
م�شت�شاريه  من  ملجموعة  االإع��الم 

ومنهم �شليم العزابي.
اإىل  ُدف����ع  ال���ع���زاب���ي  اأن  وُي����ت����داول 
اال�شتقالة فيما يقول م�شدر قريب 
منه انها جاءت بعد تراكمات وانه 
ال�شاهد  يو�شف  بفريق  يلتحق  لن 
ب��ع��د م��غ��ادرت��ه ال��ق�����ش��ر ع��ك�����س ما 

ُيرّوج يف ال�شاحة.
اأن  تون�س  ي�شتبعد كثريون يف  وال 
ال�شابق  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  يخلف 
احل���ب���ي���ب ال�������ش���ي���د ال����ع����زاب����ي يف 

•• الفجر - خرية ال�شيباين   
اللغز يف  ك��ان مفتاح  ال��ب��داي��ة،     منذ 
ح���وزة ب��ك��ني. و���ش��ع��ت ال�����ش��ني االأحد 
لرئي�س  العجيب  “لالختفاء”  نهاية 
باإعالنها  الهوية،  ال�شيني  االإنرتبول 
اأن مينغ هونغ وي، نائب وزير االأمن 

العام، يخ�شع للتحقيق يف البالد.
   وقالت وزارة االأمن العام ال�شينية، 
االن����رتب����ول قد  رئ��ي�����س  اأن  االث���ن���ني، 
ت�شلم “ر�شاوي” و”ي�شتبه يف ارتكابه 
خمالفات قانونية”، دون تقدمي مزيد 
االتهامات.  هذه  حول  التفا�شيل  من 
مدينة  مقرها  التي  املنظمة،  واأعلنت 
قليلة،  �شاعات  بعد  الفرن�شية،  ليون 

ملوؤ�ش�شة  وت���ق���دي���ره���م  امل���ج���ل�������س 
ال���رئ���ا����ش���ة ول�����ش��خ�����ش��ه ال���ك���رمي 
ومت�������ش���ك���ه���م مب���ن���ه���ج ال���ت���وا����ش���ل 
والت�شاور معه ملا فيه خري تون�س«. 
النه�شة  رئ��ي�����س  اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 
خيار  على  احلركة  حر�س  “جّدد 
امل�شهد  يف  وال���ت�������ش���اور  ال���ت���واف���ق 
املوؤ�ش�شات  بني  وخا�شة  ال�شيا�شي 
التنفيذية للدولة مبا يعزز فر�س 
جتاوز التحديات وتوفري املناخات 
اال�شتحقاق  الإجن��������از  امل���ن���ا����ش���ب���ة 

االنتخابي يف اأح�شن الظروف«.
االأّول  يعترب  اللقاء  ه��ذا  اأن  يذكر 
منذ اإعالن الباجي قائد ال�شب�شي 
خالل حواره التلفزي االخري عن 
بطلب  الّنه�شة  مع  التوافق  اإنهاء 

منها ح�شب ما جاء على ل�شانه.
ال��ع��زاب��ي هي  ا���ش��ت��ق��ال��ة  اأن  ي��ذك��ر 
ال��ث��ان��ي��ة م���ن ن��ف�����س امل��ن�����ش��ب منذ 
قائد  للباجي  ال��رئ��ا���ش��ي��ة  ال��ع��ه��دة 
ال�شب�شي. وقد مت تعيينه امل�شت�شار 
يف  ال���رئ���ا����ش���ي،  ب���ال���دي���وان  االأول 
الرئا�شي  للديوان  مدير  من�شب 
 2016 ع��ام  من  فرباير  �شهر  يف 
اخلطة  ه��ذه  م��ن  ا�شتقال  ان  بعد 
القيادي يف حركة نداء تون�س ر�شا 

باحلاج. 

هذه  ان  ويتوقعون  املن�شب  نف�س 
ال��وح��ي��دة يف  ت��ك��ون  ل��ن  اال�شتقالة 

حميط الرئي�س التون�شي..
لقاء  اإث�����ر  وع���ل���ى  اأن�����ه  اإىل  ي�����ش��ار 
ال����رئ����ي���������س ال����ت����ون���������ش����ي ورا������ش�����د 
الّنه�شة،  حركة  رئي�س  الغنو�شي 
تون�س  نداء  اأ�شدر  االثنني،  م�شاء 
ب��ي��ان��ا ت��ن��اول ف��ي��ه م��و���ش��وع اللقاء 
رئي�س  وم���وق���ف  ال�����ش��ي��خ��ني  ب���ني 
اجلمهورّية. وحتدث البيان با�شم 
حتت  اجلمهورية  رئا�شة  موؤ�ش�شة 
با�شم  ال��ر���ش��م��ي  ال��ن��اط��ق  ت��وق��ي��ع 
اأن�س احلطاب، حيث  تون�س،  ن��داء 
ال�شيا�شيني  م���ن  ال��ع��دي��د  اع��ت��رب 
ح�شل  م��ا  ال��ع��ام��ة،  وال�شخ�شيات 
احلزبية  املوؤ�ش�شتني  بني  تداخال 
وال�شيادية ب�شكل “�شارخ وفا�شح«. 
نداء  حركة  عن  النائب  علق  وق��د 

فورية”  ب�شورة  “النافذة  اال�شتقالة 
لرئي�شها.

   وحاولت زوجة مينغ هونغ وي، التي 
اأبلغت عن اختفائه “املزعج” لل�شرطة 
الفرن�شية يوم اخلمي�س، تنبيه العامل 
ي���وم االأح����د م��ن خ���الل ع��ق��د موؤمتر 
�شحفي يف ليون. واأو�شحت اأن زوجها 
“يف  64 ع����اًم����ا  ال���ع���م���ر  ال���ب���ال���غ م����ن 
الر�شالة  اأن  اأي�����ش��اً  وك�شفت  خطر”، 
االأخرية التي تلقتها من هاتف زوجها 
اإىل  و����ش���ول���ه  ف����ور  ���ش��ب��ت��م��رب   25 يف 
�شخ�شياً  ال�شني، ت�شمنت فقط رمزاً 

ميثل �شكينا.
منعطف لل�سلطة ال�سينية

   وي�����ش��ك��ل اع��ت��ق��ال م��ي��ن��غ ه��ون��غ وي، 

واأ�شافت  اأو جت���اوز«.  ان��ف��الت  ك��ل 
اأم�س  احلركة يف بالغ �شادر عنها 
عرّب  ال�شب�شي  قائد  “الرئي�س  اأن 
باالأو�شاع  ال�شديد  ان�شغاله  ع��ن 
االقت�شادية واالجتماعية ال�شعبة 
و�شرورة  ال���ب���الد  جت��ت��ازه��ا  ال��ت��ي 
للتخفيف  اجل����ه����ود  ك����ل  ت���ظ���اف���ر 
لكل  اح������رتام������ه  وج�����������ّدد  م���ن���ه���ا 
ومنها  ال�شيا�شية  ال�شاحة  مكونات 

النه�شة«.
رئي�س  اأبلغ  رئي�شها  اأن  واأو�شحت 
حول  “حو�شلة  ب����  اجل���م���ه���وري���ة 
ا���ش��غ��ال جم��ل�����س ال�������ش���ورى ال���ذي 
ان��ع��ق��د ن��ه��اي��ة االأ���ش��ب��وع وق����ّدم له 
اخلتامي  ال����ب����ي����ان  م�����ن  ن�������ش���خ���ة 

للدورة«.
وتابع البالغ اأن الغنو�شي نقل اىل 
الرئي�س التون�شي “حتيات اأع�شاء 

ت���ون�������س امل���ن���ج���ي احل�����رب�����اوي عن 
ال�شادر عن احلركة، وقال  البيان 
بني  الف�شل  “ال ميكن  احلرباوي 
ال�����ش��ب�����ش��ي وحركة  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي 

نداء تون�س«.
وتابع “اللقاء �شيا�شي بني زعيمني 
حلركتني، واأردف “نحن يف حركة 
با�شم  ن��ت��ح��دث  مل  ت��ون�����س  ن�����داء 

رئي�س اجلمهورية.
وكان حزب نداء تون�س قد اأكد يف 
الذي جمع م�شاء  اللقاء  بالغ عن 
االث���ن���ني ال��رئ��ي�����س ال��ب��اج��ي قائد 
رئي�س  الغنو�شي  برا�شد  ال�شب�شي 
حركة النه�شة، اأّن ‘’حتديد موعد 

ب��ط��ل��ب م���ن را�شد  ك����ان  ال����زي����ارة 
الغنو�شي الذي اأعلم ال�شب�شي عن 
حول  والتباحث  اللقاء  يف  رغبته 

الو�شع العام يف البالد«.
الغنو�شي  اأّن  احل�����زب  واأ�����ش����اف   
خمرجات  الرئي�س  على  ‘’عر�س 
ال�شبت  ليومي  ال�����ش��ورى  جمل�س 
6 واالأحد 7 اأكتوبر’’، م�شريا اإىل 
على  اأن��ه  له  اأو���ش��ح  ال�شب�شي  ‘’اأّن 
البيان  ت��ام بكل م��ا ورد يف  اإط���الع 

االأخري«.
‘’رئي�س  اأّن  ال��ب��الغ  ن�س  وج��اء يف 
الزيارة  قبول  اأّن  اأّك��د  اجلمهورية 
يتنزل يف اإطار انفتاحه وا�شتجابته 

اجلمهورية  رئي�س  بني  به  العمل 
وح�����زب ح���رك���ة ن�����داء ت��ون�����س من 
م��ن جهة  النه�شة  وح��رك��ة  ج��ه��ة، 
اأخ�����رى، م��ن��ذ ان��ت��خ��اب��ات 2014 

يعترب منتهيا«. 

النه�سة تك�سف
من جانبها، ك�شفت حركة النه�شة، 
قائد  الباجي  اأّن  ال��ث��الث��اء،  اأم�����س 
برئي�س  لقائه  اأثناء  اأّك��د  ال�شب�شي 
“حر�شه  الغنو�شي  را�شد  احلركة 
الدولة  ����ش���اأن  االإع������الء م���ن  ع��ل��ى 
واعالء  العامة  امل�شلحة  ورع��اي��ة 
من  ا�شتيائه  عن  واأع���رب  القانون 

التون�شي  ال�����ش��ع��ب  اأف�����راد  جل��م��ي��ع 
الر�شمي  املوقف  واأّن  اإق�شاء،  دون 
اإنهاء  يبقى  النه�شة  ح��رك��ة  م��ن 
التوافق كما �شرح به منذ خطابه 
�شبتمرب   24 ب���ت���اري���خ  االأخ��������ري 
‘’العالقة  اأّن  حا  مو�شّ  ،’’2018
برا�شد  ت��رب��ط��ه  ال��ت��ي  ال�شخ�شية 
باملوقف  لها  ع��الق��ة  ال  الغنو�شي 

الوا�شح من حركة النه�شة«.
واعترب نداء تون�س، ح�شب البالغ 
هي  احلالية  ‘’احلكومة  اأّن  ذات��ه، 
ال��ن��ه�����ش��ة وعليه  ح���رك���ة  ح��ك��وم��ة 
بدعمها  معنية  غري  احلركة  ف��اإن 
مت  ال���ذي  ال��ت��واف��ق  واإن  �شيا�شيا، 

ن��ق��ط��ة حت���ول غ��ري م�����ش��ب��وق��ة للحكم 
واال�شتقالة  ال�����ش��ي��ن��ي.  ال��ت�����ش��ل��ط��ي 
اأن  ميكن  االن��رتب��ول  لرئي�س  املباغتة 
اأكرث بلدان العامل كثافة  تعّقد جهود 
اأف�شل  ب�شكل  ممثلة  لتكون  �شكانّية 

على امل�شرح العاملي.
 ان “املنظمات الدولية قد تفكر مرتني 
�شيني”،  رئي�س  تعيني  تنوي  ان  قبل 
املتخ�ش�س يف  يالحظ بوين غال�شر، 
الدرا�شات  ال�شينية يف مركز  ال�شوؤون 

اال�شرتاتيجية والدولية.
 وي����وؤك����د ال���ب���اح���ث ج���ول���ي���ان ك�����و، يف 
���ش��ح��ي��ف��������������������������ة ن���ي���وي���ورك ت���امي���ز، اأن 
يعترب  وي  هون������غ  مينغ  “تعي�������ني 
جن���اح���ا ل��ل�����ش��ني، وع��الم��������������������������ة على 

ال�شاحة  ع���ل���ى  امل���ت���ن���ام���ي  ت����اأث����ريه����ا 
الدولية«.  

اتخذته  ال�����ذي  ال���ت���دب���ري  وي���و����ش���ح    
“اعتبارات  اأن  ال�شينية  ال�����ش��ل��ط��ات 
ت���ع���ل���و على  ال����داخ����ل����ي����ة  ال�������ش���ي���ا����ش���ة 
بالعالقات  امل���رت���ب���ط���ة  االع����ت����ب����ارات 

الدولية”..
 كما ي�شري هذا املتخ�ش�س يف القانون 
االختفاء  ه��ذا  اأن  اإىل  اي�شا  ال���دويل 
مر�ّشح اىل ان “يقو�س جهود اال�شعاع 

العاملي لل�شني«.

خدعة للق�ساء على
 مينغ هونغ وي �سيا�سيا؟

يف  ع������ني  ال����ذي  وي،  ه��ون��غ  م��ي��ن��غ     

امل�شهد  م���ن  ع��ل��ي��ه  ل��ل��ق�����ش��اء  خ���دع���ة 
ال�شيا�شي ال�شيني.

   م���ن ج��ه��ة اخ������رى، ال ي���ح���دد ن�س 
كانت  اإذا  م���ا  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  ال�����ش��ل��ط��ات 
مين�����غ  اإىل  امل��ن�����ش��وب��ة  االتهام���������ات 
مهامه  ���ش��م��ن  تق����������ع  وي  هون�������غ 
ال���وزاري���ة اأو ت��ل��ك ال��ت��ي مي��ار���ش��ه��ا يف 

االإنرتبول.
 ال�شبت، طالب االأمني العام للمنظمة 
ع�شو(،  دول�����ة   192( ال��ب��ول��ي�����ش��ي��ة 
االأمل��اين يورغن �شتوك، والذي يتوىل 
ت�����ش��ي��ري ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ي��وم��ي��ة، طالب 
حول و�شع مينغ  “بتو�شيح”  ال�شني 

هونغ وي.
عن لوجورنال دي دميان�س

لالإنرتب������ول،  رئي�شا   2016 اأواخ���ر 
يخ�شع  ���ش��ي��ن��ي  م�������ش���وؤول  اأول  ل��ي�����س 
اأطلقها  التي  الف�شاد  مقاومة  حلملة 
�شي منذ تولي�����ه من�شبه يف اأواخر عام 

 .2012
ال���راأي  ل���دى     مت��ت��ع ب�شعبية ك��ب��رية 
احلملة،  ه����ذه  ان  يف  ُي�����ش��ت��ب��ه  ال���ع���ام، 
من  اأك��رث  على  عقوبات  فر�شت  التي 
ُي�شتبه  وم�شوؤول،  ك������ادر  مليون   1.5
على  للق�ش�اء  ا�شتخدامها  يف  ��ا  اأي�����شً
املعار�شني يف الداخل خلط �شي جني 

بينغ. 
اإذا  ما  معرفة  ال�شعب  من  وبالتايل، 
ك���ان ���ش��ق��وط م��ي��ن��غ ه��ون��غ وي يرجع 
كان  اإذا  اأم  ف�����ش��اد،  ح��ال��ة  اإىل  بالفعل 

خالفات وراء قراره:

تون�س: ا�ستقالة مدير الديوان الرئا�سي
بعد لقاء ال�سب�سي بالغنو�سي: نداء تون�س يوؤّكد نهاية التوافق مع النه�سة...!

�شليم العزابي مدير الديوان الرئا�شي غابت تفا�شيل اللقاء اجلديد املفاجئ

منعطف يف �شيا�شة ال�شلطة ال�شينية ماذا وراء اعتقال رئي�س االنرتبول

الثالثاء  اأمــ�ــس  قــــّدم 
ــــــوان  ــــــدي ـــــر ال ـــــدي م
الرئا�سي �سليم العزابي 
من�سبه  مــن  ا�ستقالته 
�سنتني  ــن  م ـــرث  اأك بــعــد 
املن�سب  هذا  يف  اها  ق�سّ
قليلة  ا�سابيع  وقبيل 
مناق�سة  بـــدايـــة  مـــن 
ميزانية موؤ�س�سة رئا�سة 
ظــّل  ويف  اجلــمــهــوريــة 
و�سراع  �سيا�سية  ازمــة 
املُقّرب  الفريق  حموره 

من يو�سف ال�ساهد.

•• الفجر - تون�س - خا�س

بيان النداء قد يكون وراء ا�ستقالة �سليم العزابي

اإجراء قد يقو�س جهود اإ�سعاعها العاملي:

ما الذي تفعله ال�سني بالقب�س على رئي�س النرتبول...؟
كان تعيني مينغ هونغ وي جناحا لل�سني وعالمة على تاأثريها املتنامي على ال�ساحة الدولية

القرار ال�سيني يوؤكد علوّية العتبارات ال�سيا�سية الداخلية على العتبارات املتعلقة بالعالقات الدولية

حملة ترامب ا�ستعانت ب�سركة 
اإ�سرائيلية للت�سوي�س على كلينتون

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

دونالد  كبري يف حملة  م�شوؤول  طلب 
ت���رام���ب ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة يف 
�شركة  م�����ن  م����ق����رتح����ات   2016
هزمية  يف  ل��ل��م�����ش��اع��دة  اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
املناف�شني  اجل��م��ه��وري��ني  امل��ر���ش��ح��ني 
الدميوقراطية  واملر�شحة  ل��رتام��ب 
حملة  خ��الل  م��ن  كلينتون  ه��ي��الري 
�شحيفة  وف���ق  اإل��ك��رتون��ي��ة،  ت�شليل 

نيويورك تاميز.
وقالت ال�شحيفة ام�س االول االإثنني 
اأن حملة  ع��ل��ى  دل��ي��ل  ي��وج��د  اإن����ه ال 
ال�شركة  م��ق��رتح��ات  ات��ب��ع��ت  ت���رام���ب 

ال�شتخدام مواقع التوا�شل االجتماعي ملمار�شة الت�شليل االإعالمي وجمع 
البيانات. وكتبت ا�شتناداً اإىل مقابالت ون�شخ من املقرتحات اأن جهود ريك 
غيت�س مل تكن على ما يبدو على �شلة بجهود رو�شية مت�شاعدة للتدخل يف 
التحقيق يف  روبرت مولر  املحقق اخلا�س  االأمريكية. ويتوىل  االنتخابات 
تواطوؤ بني حملة ترامب ومو�شكو.  وباإمكان وجود  الرو�شية  هذه اجلهود 
وه���و م��ا ن��ف��اه ت��رام��ب ع��ل��ى ال����دوام وك��ذل��ك رو���ش��ي��ا. وغيت�س ه��و النائب 
لهم  وج��ه  �شخ�شاً   30 اأك��رث من  بني  وم��ن  ترامب  لرئي�س حملة  ال�شابق 
اإن غيت�س �شعى اإىل احل�شول على  مولر اتهامات. وقالت نيويورك تاميز 
مقرتحات ال�شتخدام �شخ�شيات وهمية ال�شتهداف وتغيري موقف مندوبني 
اإىل املوؤمتر اجلمهوري من خالل مهاجمة ال�شناتور تيد كروز، اأبرز مناف�س 
بيانات عن هيالري كلينتون،  اآخر جمع  لرتامب حينها. وت�شمن مقرتح 
ال��ت��ي يعمل فيها عمالء  ���ش��اي-غ��روب  ���ش��رك��ة  ال��ت��ق��ري��ر. واق��رتح��ت  وف���ق 
ا�شتخدام  يف  ترامب  مل�شاعدة  خطة  االإ�شرائيلية  اال�شتخبارات  يف  �شابقون 

و�شائل التوا�شل االجتماعي لتعزيز االنق�شامات بني خ�شومه.
�شاي-غروب وفق  وا�شتجوب  املقرتحات  ن�شخ من  ح�شل فريق مولر على 
القوانني  تنتهك  املقرتحات  كانت  اإن  يت�شح  اإن��ه مل  قالت  التي  ال�شحيفة 

املت�شلة بالتدخل االأجنبي يف االنتخابات.
وافق غيت�س يف �شباط فرباير على التعاون مع مولر واأقر بالذنب يف عدم 
اأجنبي  دوره كعميل  ب�شاأن  والكذب  اخل��ارج  اأم��وال مودعة يف  االف�شاح عن 

ل�شالح اأوكرانيا.
على  �شركات  وث��الث  رو�شيا   13 اإىل  اتهامات  مولر  وج��ه  ال�شهر،  ذاك  يف 
ال�شقاق  وزرع  االأمريكي  ال�شيا�شي  النظام  يف  للتدخل  وا�شعة  بخطة  �شلة 
 12 اإىل  التهمة  وجهت  بعدها  االجتماعي.  التوا�شل  و�شائل  با�شتخدام 
اإلكرتونية  عمليات  يف  بالتورط  يوليو  متوز  يف  رو�شياً  ا�شتخبارات  عن�شر 
وا�شعة النطاق للتدخل يف االنتخابات عرب قر�شنة حملة هيالري كلينتون 

واحلزب الدميوقراطي.
 

العفو “املتوارين عن االأنظار والفارين من وجه العدالة، 
للفرار  بالن�شبة  اأ�شهر   4 خ��الل  اأنف�شهم  �شلموا  اإذا  اإال 
الداخلي و6 اأ�شهر بالن�شبة للفرار اخلارجي” من تاريخ 
منت�شف  �شوريا  يف  ال��ن��زاع  ان��دالع  ومنذ  املر�شوم.  �شدور 
اجلنود  م��ن  االآالف  ع�شرات  ان�شق   ،2011 م��ار���س  اآذار 
املقاتلة  الف�شائل  ب�شفوف  بع�شهم  والتحق  اجلي�س  عن 
وهاجر اآخرون. وال يو�شح املر�شوم ما اإذا كان العفو ي�شمل 
لالأ�شد  و�شبق  ال�����ش��وري.  اجلي�س  �شد  ال�شالح  حمل  م��ن 
النزاع.  بدء  م�شابهة منذ  اأ�شدر مرا�شيم عفو عديدة  اأن 
اأكرث  وخ�شر اجلي�س خالل �شنوات احلرب وفق حمللني، 
من ن�شف عديده الذي كان يبلغ 300 األفاً جراء مقتلهم 

•• دم�شق-اأ ف ب:

اأ���ش��در ال��رئ��ي�����س ال�����ش��وري ب�����ش��ار االأ���ش��د ع��ف��واً ع��ام��اً عن 
ي�شتفيد منه  ال�����ش��وري، ال  م��ن اجلي�س  ال��ف��اري��ن  اجل��ن��ود 
املتخلفون عن االلتحاق باخلدمة االلزامية اأو “الفارين 
ال�شورية  االأن��ب��اء  وكالة  ذك��رت  ما  بح�شب  العدالة”،  من 
اأ�شدر مر�شوماً  اأن االأ�شد  “�شانا«. واأوردت �شانا  الر�شمية 
العقوبة  ك��ام��ل  ع��ن  ع���ام  ع��ف��و  “مبنح  يق�شي  ت�شريعياً 
ملرتكبي جرائم الفرار الداخلي )داخل البالد( واخلارجي 
واملرتكبة  الع�شكرية  العقوبات  قانون  املن�شو�س عليها يف 
احلايل. وال ي�شمل  اأكتوبر”  9 ت�شرين االأول  قبل تاريخ 

اأو ا�شاباتهم اأو ان�شقاقهم اأو �شفرهم خارج البالد.
كانون  يف  مقابلة  يف  االأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  وق��ال 
مدينة  م���ع���ارك  م���ع  ت���زام���ن���اً   2016 دي�����ش��م��رب  االأول 
بالعتاد  كبرية  “خ�شائر  تكبد  اجلي�س  اإن  )�شمال(  حلب 
الذين  اجلرحى  من  الكثري  “لدينا  م�شيفا  واالأرواح”، 
قدرتهم  ع��دم  ب�شبب  الع�شكري  العمل  اإط��ار  عن  خرجوا 
ع�شرات  ويتخلف  االأع��م��ال«.  ه��ذه  القيام مبثل  على  االآن 
االإلزامية. وغالباً  تاأدية اخلدمة  ال�شبان عن  االآالف من 
م��ا حت���ّث ال�����ش��ل��ط��ات ه����وؤالء ع��ل��ى االل��ت��ح��اق ب��ه��ا. ويقّدر 
املر�شد ال�شوري حلقوق االن�شان اأعداد املتخلفني ب�150 

الفاً على االأقل منذ اندالع النزاع.

اإندوني�سيا تاأمر عاملي الإغاثة 
مبغادرة منطقة الزلزال 

•• بالو-رويرتز:

اأمرت اإندوني�شيا اأم�س عاملي االإغاثة االأجانب امل�شتقلني مبغادرة منطقة 
الزلزال وقالت اإن على الوكاالت االأجنبية اأن ت�شحب عامليها من منطقة 
اإليها  ينظر  اأن  ع��ادة  اإندوني�شيا  وتاأبى  �شوالوي�شي.  جزيرة  على  الكارثة 
على اأنها تعتمد على امل�شاعدات اخلارجية يف مواجهة الكوارث، وامتنعت 
اأجنبية حني هزت زالزل جزيرة  العام عن قبول م�شاعدة  احلكومة هذا 
لومبوك. اإال اأنها قبلت م�شاعدة من اخلارج ملواجهة اآثار زلزال بلغت قوته 
الغربي جلزيرة  ال�شاحل  اجتاحت  عاتية  واأم��واج مد بحري  درج��ة   7.5

�شوالوي�شي يف 28 �شبتمرب مما اأودى بحياة 1948 �شخ�شا على االأقل.

الأ�سد ي�سدر عفوًا عن اجلنود الفارين 
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عربي ودويل

رئي�سة املحكمة العليا يف بولندا تتحدى ال�سلطة 

ت��رّك��ز جل�شات  ان  ُي��ف��رت���س  ك���ان     
الكفاءة  م�شداقية  ع��ل��ى  اال���ش��ت��م��اع 
اأجرى  حيث  كافانو،  لربيت  املهنية 
عدة  ال��ف��ي��درايل  التحقيقات  مكتب 
اإىل  خل�شت  والتي  اأولية،  حتقيقات 
ت�شكل  ف�شائح  �شجله  يف  لي�س  اأن���ه 
البعد  ه����ذا  ان  اال  ام����ام����ه.  ع��ائ��ق��ا 
املهني، اتخذ منعطفاً عندما اتهمته 
البالغة  ف�����ورد،  ب��ال���ش��ي  ك��ري�����ش��ت��ني 
طالبة  وكانت  عاماً،   51 العمر  من 
كافانو،  م���ع  ال��ث��ان��وي��ة  امل���در����ش���ة  يف 
ب���االع���ت���داء اجل��ن�����ش��ي ع��ل��ي��ه��ا. وتلت 
املزيد  ت�شتطع  اأخ��رى، ومل  اتهامات 
من التحقيقات املرجتلة اإىل حد ما، 
تثبيت االتهامات التي و�شعت وجها 
ل��وج��ه، اق����وال ك��اف��ان��و ال���ذي ينفي، 
واقوال كري�شتني بال�شي فورد، التي 
تتهم واأحيانا ب�شكل غري دقيق، عدم 
التي  ال�شدمة  اإىل  جزئيا  تعود  دقة 
عانت منها، كما �شرحت هي نف�شها.

باإبراز  بعد،  املواجهة عن  �شمحت     
ج���ان���ب م����ن ���ش��خ�����ش��ي��ة ك���اف���ان���و ما 
�شياق  روؤي����ت����ه يف  امل��م��ك��ن  م���ن  ك����ان 
ت��ق��ل��ي��دي��ة يغلب  ا���ش��ت��م��اع  ج��ل�����ش��ات 
بدا  ل��ق��د  ال��ق��ان��وين.  ال��ط��اب��ع  عليها 
غ�شوبا ومتغطر�ًشا، جم�ّشًدا للذكر 
االأب��ي�����س امل�����ش��ي��ط��ر، ال����ذي ت��ن��دد به 
بع�س احلركات الن�شائية، مع خطر 
اعتبار جميع الذكور البي�س كافانو 

حمتمل، على االأقل.
    مل ت�شتطع ال�شيدة فورد اإح�شار 
ويتجاوز  ك��اف��ان��و  ُي��رب��ك  عن�شر  اأي 
مع  اأزرق  ف�شتان  ال  املعقول:  ال�شك 
حتليلها،  ميكن  ك��ان  ع�شوية  بقايا 
كما كان احلال مع بيل كلينتون. لقد 
باالأحرى  اأو  البع�س،  كلمتها  اأقنعت 

بع�شهن، ومل تقتع االخرين.
بني  “الفجوة  ح��ي��ن��ه��ا  ُط���رح���ت     
وهي فجوة تت�شع فعال  اجلن�شني”، 
)دميقراطي  ال��ن�����ش��اء  ت�شويت  ب��ني 
الرجال  وت�شويت  م��ت��زاي��د(،  ب�شكل 
ولكنه  �شحيح،  ه��ذا  )ج��م��ه��وري(.. 
�شطحي اأكرث من الالزم: اإنه جتاهل 

“لفجوات” اأخرى اأكرث تعبريا.
ت�شاعد  ال  ال���ع���رق���ي���ة  ال����ه����وي����ة     
دائما  ال�شود  الن�شاء  ت�شّوت  كثريا: 
بني  ت��رتاوح  بن�شب  للدميقراطيني 
اأكرث  االمر  ولكن  باملائة،  و95   90
اذ  البي�س  للن�شاء  بالن�شبة  تقّلبا 
ميثل و�شعهن العائلي نقطة حتول 
تعليمهن،  م�شتوى  وك��ذل��ك  ه��ام��ة، 

ال�شواحي  ت��ل��ك  اأ���ش��ب��ح��ت  ت���ن���وًع���ا، 
اأ�شّد تناف�شية. وذاك هو احلال على 
فرجينيا،  والية  اخل�شو�س يف  وجه 
دميقراطي  حاكم  انتخاب  مت  حيث 
باتت  ح��ي��ن��ه��ا،  وم����ن   .2005 ع����ام 
االأطراف،  املرتامية  ال�شواحي  تلك 
باتت  ب���ا����ش���ت���م���رار،  ت��ت��و���ش��ع  وال����ت����ي 
املحفظة  اىل  ت���دري���ج���ي���ا  ت���ت���ح���ّول 
كل  يف  ه��ذا  ي�شّح  ال  الدميقراطية. 
م��ك��ان، غ��ري ان م��دى ه��ذه الظاهرة 
وح��ج��م��ه��ا ���ش��ي��ك��ون اأح�����د ال���درو����س 

الرئي�شية يف انتخابات هذا العام.
اأن م�شل�شل  ي��ب��دو  اأع���م،     وب�����ش��ورة 
االأنفا�س  حب�س  ال���ذي  “كافانو”، 
امل��ت��ح��دة وخارجها،  ال��والي��ات  داخ���ل 
كانت  ب��ي��ن��م��ا  “ال�شيا�شة”،  ط����رد 
تقرتب.  امل����دة  منت�شف  ان��ت��خ��اب��ات 
وه����ذه االن��ت��خ��اب��ات ه���ي، اأك����رث من 
مع  ع��ل��ى  ا�شتفتاء  م�����ش��ى،  وق���ت  اأي 
احلال  ه��ي  )تلك  �شده  اأو  الرئي�س 
غالبا(، غري ان اختفاء ال�شيا�شة هذا 
يخون ق�شر نظر املراقبني، وو�شائل 

االإعالم التي يعتمدون عليها.
امل�شتوى املحلي،      املر�شحون، على 
يتحدثون  ج���دا،  املحلي  يكن  مل  ان 
)ال�شحة،  ع��ام  ب�شكل  ال�شيا�شة  ع��ن 
البيئة، التعليم( اأو بطريقة غاية يف 
املحلية: �شيتقرر م�شري العديد من 
م�شتوى  على  املحلية،  االن��ت��خ��اب��ات 
ال�������والي�������ات، ح���ي���ث يتم  جم���ال�������س 
ال��غ��ال��ب��ي��ة العظمى  ال��ت�����ش��وي��ت ع��ل��ى 
من القوانني التي توؤثر على احلياة 
امل�شتوى  اليومية لالأمريكيني، قبل 

الوطني. 
   ان ال�شيا�شة موجودة دائماً عندما 
امل�شتوى  ف��ع��ل��ى  ن��ن��ظ��ر،  اأي����ن  ن��ع��رف 
بع�س  ال�������ش���روخ يف  ت���ك���ون  امل���ح���ل���ي، 
الدوائر  الأن  و�شوحاً،  اأق��ل  االأح��ي��ان 
االن��ت��خ��اب��ي��ة اأك�����رث جت���ان�������ش���اً، وهي 
حكام  وان��ت��خ��اب��ات  اأخ�����رى.  م�شكلة 
ب�شكل  جتاهلها  يتم  التي  ال��والي��ات، 
االإع����الم اخلارجية،  و���ش��ائ��ل  ع��ام يف 
الأن حلكام  ذل���ك  ُت�����ش��ع��ف،  اأن  مي��ك��ن 
الدوائر  ر���ش��م  يف  كلمتهم  ال��والي��ات 
عام  اإح�شاء  �شتتبع  التي  االنتخابية 
2020، وب��ال��ت��ايل، ف��ان ال��ره��ان يف 
امل����دة نوفمرب  م��ن��ت�����ش��ف  ان��ت��خ��اب��ات 
بعيد،  ح����د  واإىل  ي����ف����وق،   2018

م�شل�شل كافانو.
ا�ستاذ حما�سر يف جامعة 

فر�ساي �سانت كوينتني.
 وموؤلف كتاب  

“نهاية احللم الأمريكي”؟ 
)اأوديل جاكوب، 2017(.

والدميوغرافية، واجلغرافية، حيث 
ت��ع��ي�����س ال��ن�����ش��اء امل���ت���خ���رج���ات اأك���رث 
فاأكرث يف ال�شواحي ال�شكنية القريبة 
م��ن م��راك��ز امل����دن )ال�����ش��واح��ي( اأو 
اأك��رث ب��ع��داً. وك��ان��ت ه��ذه ال�شواحي 
ال�شكنية، التي يف املتناول مالياً كلما 
وتتوفر  املدينة،  مركز  ع��ن  ابتعدت 
�شليمة،  وبيئة  ج��ي��دة  م��دار���س  على 
ك��ان��ت م��ع��ق��اًل ج��م��ه��وري��اً يف اأواخ����ر 
االأول  ال��ع��ق��د  واأوائ�����ل  الت�شعينيات 
بو�س  ووج��د  الع�شرين..  القرن  من 

خزانات ا�شوات حا�شمة هناك. 
   مع اأوباما، وبو�شول جمهور اأكرث 

وفئتهن االجتماعية - املهنية. ومن 
ت�شديق  اح��ت��م��ال  اأن  اإدراك  مت  ث��م 
الن�شاء غري املتعلمات لل�شيدة فورد، 
اأقل من خريجات اجلامعات، وهو ما 
احلزبية،  االختالفات  اأي�شا  يعك�س 
م��ن مظاهر هذا  ه��ي مظهر  وال��ت��ي 

االنق�شام. 
   اإحدى الفر�شيات املقدمة لتف�شري 
غري  الن�شاء  اأن  هي  االختالف،  هذا 
ب��ي��ئ��ة حتيط  ي��ع��م��ل��ن يف  امل��ت��ع��ل��م��ات 
ب��ه��ن ن�����ش��اء ي��ت�����ش��اوي��ن م��ع��ه��ن اأكرث 
اآفاقهن  واأن  مناف�شات،  كونهن  من 
للتقدم �شعيفة للغاية. ولذلك فهن 

ويرجع ذلك جزئيا، اىل انهن يرون 
متفاوتة من  بن�شب  فيها،  �شورتهن 

حيث الدقة. 
الن�شاء  م���ن  ال��ف��ئ��ت��ني  ه���ات���ني  ان    
يتحدن، ولكن بدرجات متفاوتة، يف 
راأيهن من اأن كافانو ال يجب اأن يتم 
الرجال  ح��ال��ة  لي�شت  وه��ي  تثبيته، 
ال��ع��ل��ي��ا )�شد  ال�����ش��ه��ادات  اأ����ش���ح���اب 
كافانو(، وبدون �شهادة )مع كافانو(. 
لكن، ميكن اأن تكون حللقة “كافانو- 
اأي�شاً: يبدو  تكلفة انتخابية  فورد” 
اجلمهوريني  الناخبني  جمهور  اأن 
االإجنيليني  وال���ن���اخ���ب���ني  ع���م���وم���اً، 

لهن  يكون  ان  ب��ني  ثنائي،  وج��ود  يف 
�شغل او ان تكّن عاطالت عن العمل.

ت���ع���ل���ي���ًم���ا،  االأك�����������رث  ف����ال����ن���������ش����اء     
وال�������ش���ح���ف���ي���ات، واالأك������ادمي������ي������ات، 
يكّن  بيئة  تع�شن يف  العليا،  والكوادر 
فيها يف و�شع اأكرث مناف�شة – لي�شت 
يف �شاحلهن يف كثري من االأحيان - 
وه��ي مناف�شة تطبعها  ال��رج��ال،  مع 
ره����ان����ات. وه������وؤالء ال��ن�����ش��وة، االأق����ل 
ب�شكل  اجل��م��ه��وري  للخطاب  تقبال 
ع���ام، ث��م خل��ط��اب ت��رام��ب على وجه 
الن  بو�شوح  اأم��ي��ل  ه��ن  اخل�شو�س، 
ت�����ش��ّدق��ن ات��ه��ام��ات ال�����ش��ي��دة ف���ورد، 

وظاملني. ان مواقف بع�س الن�شويات 
نتائج  ذات  تكون  ق��د  ال��رادي��ك��ال��ي��ات، 
عك�شية اإذا اقت�شر تاأثريها الرئي�شي 
البي�س،  ال��رج��ال  تعبئة  مزيد  على 
غ��ري اخل��ري��ج��ني، �شدهن،  خ��ا���ش��ة 
اجلمهوريني.  ل�����ش��ال��ح  وب���ال���ت���ايل 
يف  الرئي�شية  التوجهات  اأح��د  وه��ذا 
امل�شاعر  تاأطري  لرتامب:  الت�شويت 
ال�شيا�شة  �شحايا  بكونهم  املنت�شرة 
البي�س”،  فعل  “رد  بعد  اخل�شبية.. 

“رد فعل الذكور«.
�شّلطت  اجل����ل���������ش����ات،  ه������ذه  ان     
االجتماعية،  ال�����ش��روخ  على  ال�شوء 

اأكرث  متحفزين  باتوا  خا�س،  ب�شكل 
اأ�شابيع،  ب�شعة  قبل  عليه  كانوا  مما 
ع��ن��دم��ا ك���ان ال��دمي��ق��راط��ي��ون اأكرث 
بالن�شبة  ك��ال���ش��ي��ك��ي  وه����ذا  ت��ع��ب��ئ��ة، 
حلزب االأقلية يف انتخابات منت�شف 
امل�����دة. ل��ق��د ت��ق��ل�����س ال����ف����ارق، ومعه 
ا�شتعادة  يف  الدميقراطيني  حظوظ 
جمل�س ال�شيوخ، ورمبا بع�س املقاعد 

املتاأرجحة يف جمل�س النواب. 
   التكلفة ال�شيا�شية االأخرى جلل�شات 
تقوية  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  اال���ش��ت��م��اع، 
ونقمتهم  ال��ب��ي�����س  ال���رج���ال  ���ش��خ��ط 
جائرين  دائ�����ًم�����ا  اع���ت���ب���اره���م  ع���ل���ى 

الرهان يف انتخابات منت�سف املدة يفوق، واإىل حد بعيد، م�سل�سل كافانو
�ستكون النتخابات الن�سفية اأكرث من اأي وقت م�سى، ا�ستفتاًء على مع الرئي�س اأو �سده

الن�شاء وقود املحرقة االنتخابيةالتكلفة ال�شيا�شية جلل�شات اال�شتماع يف �شناديق االقرتاع

�شهادة موؤملة ع�شفت بها حقيقة التوازنات

كافانو يف االخري ك�شب الرهان

فقراء البي�س �شالح اجلمهوريني يف املعركة

ترامب الفائز االكرب

الفجوة بني اجلن�سني بني اأ�سوات الرجال 
والن�ساء هي �سطحية اأكرث من الالزم

الرهان يف انتخابات منت�سف املدة 
يفوق، واإىل حد بعيد، م�سل�سل كافانو

لقد تقل�س الفارق، ومعه حظوظ 
الدميقراطيني يف ا�ستعادة جمل�س ال�سيوخ

حتليل اخباري

قد تكون حللقاته تكلفة انتخابية اأي�سًا

ماذا يقول م�سل�سل كافانو عن ال�سرخ الأمريكي...؟
•• الفجر - لوريك هينيتون

 ترجمة خرية ال�شيباين
جمل�س  ــام  ام كافانو  للقا�سي  ال�ستماع  جل�سات     
جمل�س  مب�سادقة  انتهت  والتي  الأمريكي،  ال�سيوخ 
ياأخذه  مل  ما  على  مثال  هي  تعيينه،  على  ال�سيوخ 

اآلية  اخرتعوا  عندما  العتبار  يف  املوؤ�س�سون  الآباء 
“ال�سوابط والتوازنات” يف الد�ستور:

عام  يقرر   ال�ســــيوخ  وجمل�س  يقتــــــــرح،  الرئي�س   
ريغــــــان  ــالــد  رون وليـــة  ــرتة  ف نهاية  يف   ،1987
الثانية، رف�س جمل�س ال�ســــيوخ، الذي يهيمن عليــــه 
املحافظ  بـــورك  ـــرت  روب تثبيت  الــدميــقــراطــيــون، 

جدا،  نادرة  حالة  انها  العليا..  املحكمة  يف  املتطرف 
لكنها حدثت.

   ما مل ي�ستبقه ويتوقعه املوؤ�س�سون، هو اأن الرئي�س 
وحزبه �سيقعان يف �سراع بال رحمة �سد حزب اآخر، 
هو ذاته مت�سدع، لأنه بب�ساطة مل تكن هناك اأحزاب 

منظمة يف ذلك الوقت.

 لقد �سلطت اجلل�سات ال�سوء على التناق�سات احلزبية 
اأكرث  باتت  التي  واجلمهوريني،  الدميوقراطيني  بني 
اأي�سا داخل الأحزاب ذاتها،  و�سوحا من قبل، ولكن 
باجتاه  املرتددين،  والدميقراطيني  اجلمهوريني  مع 
اأن يرجحوا كفة امليزان لهذا  الو�سط، والذين ميكن 

الطرف او ذاك.

يبدو اأن »م�سل�سل كافانو«، الذي حب�س الأنفا�س، طرد »ال�سيا�سة« بينما انتخابات منت�سف املدة تقرتب
مواقف بع�س الن�ساء قد تاأتي بنتائج عك�سية اإذا اقت�سر تاأثريها الرئي�سي على مزيد تعبئة الرجال البي�س �سدهن
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
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دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد - �إد�رة �لعالمات �لتجارية

�لعدد 12449 بتاريخ 2018/10/10   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/4980
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2018/10/15 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
�سدها تي ار ام لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي �س.ذ.م.م + تونى جورج جورج كوتى بوريوتو 

او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                               الو�سف            �سعر التقييم  

                                     األت ت�سكيل اخل�سب                 64،670 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية

�لعدد 12449 بتاريخ 2018/10/10   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/4985
اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (

تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2018/10/15 الثنني  يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 

�سده فاكتوري ديزاين اند ديكور �س.ذ.م.م او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                 الو�سف         �سعر التقييم  

                                         اغرا�س متنوعة            17،935 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
اعرتا�س  له  من  كل  وعلى   .  www.emiratesauction.ae اللكرتوين  املوقع  بزيارة 
التقدم باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على 

الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض �ملنازعات �ليجارية
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الفجر الريا�ضي

ت��ع��زز م�شرية  ج���دي���دة  م���ب���ادرة  يف 
ال���ري���ا����ش���ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة ب���ال���دول���ة، 
وّجهت قرينة �شاحب ال�شمو حاكم 
ال�شارقة، �شمو ال�شيخة جواهر بنت 
موؤ�ش�شة  رئي�شة  القا�شمي،  حممد 
ال�شارقة لريا�شة املراأة، باإدراج كرة 
ال���ق���دم ل��ل�����ش��االت ل��ل��ف��ت��ي��ات �شمن 
ال�شارقة  ن��ادي  يف  املعتمدة  االألعاب 
الريا�شي للمراأة، التابع للموؤ�ش�شة. 
جواهر  ال�شيخة  �شموها  واأو���ش��ت 
ب��ت��وف��ري ك��اف��ة االإم��ك��ان��ات الالزمة 
الن��ط��الق��ة ال��ل��ع��ب��ة اجل���دي���دة، من 
وف��ن��ي��ة لالطالع  اإداري��������ة  اأج����ه����زة 
مب��ه��ام االإ����ش���راف وال��ت��دري��ب وكل 
متطلبات تكوين فرق متّثل النادي 

اخلا�شة  الريا�شية  ال��ب��ط��والت  يف 
بتلك الريا�شة على امل�شتوى املحلي 

واالإقليمي والعاملي.
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل اج���ت���م���اع �شمو 
ب���ن���ت حممد  ال�������ش���ي���خ���ة ج�����واه�����ر 
ال�شارقة  رئي�شة موؤ�ش�شة  القا�شمي، 
لريا�شة املراأة، و�شعادة ندى النقبي 
مدير عام موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة 
امل��راأة، ونائب مدير املوؤ�ش�شة مرمي 

يو�شف احلو�شني.
اللعبة  اإدراج  ���ش��م��وه��ا  واع���ت���م���دت 
اجل����دي����دة ���ش��م��ن اأن�������ش���ط���ة ن����ادي 
بعدما  ل��ل��م��راأة  الريا�شي  ال�شارقة 
ال�شاملة  ال���درا����ش���ة  ع��ل��ى  اط��ل��ع��ت 
اخلا�شة بجدوى اإدراج اللعبة �شمن 

اأن�����ش��ط��ة ال���ن���ادي وم����ردوده����ا على 
ال�شحية  ال��ن��واح��ي  م��ن  ال��الع��ب��ات 
يتوافق  ومب��ا  وال��ب��دن��ي��ة،  النف�شية 
يف  ال�شائدة  والتقاليد  ال��ع��ادات  مع 

املجتمع.
جواهر  ال�شيخة  �شمو  وجهت  كما 
باتخاذ  ال���ق���ا����ش���م���ي،  حم���م���د  ب���ن���ت 
اأجل  من  واالإج����راءات  ال�شبل  كافة 
اجتماعات مع اجلهات  بعقد  البدء 
القدم  ك�����رة  ب�������ش���االت  امل��خ��ت�����ش��ة 
احتياجات  على  لالطالع  بالدولة 
اللعبة، موؤكدة على �شرورة مراعاة 
الفئات  خمتلف  من  عنا�شر  وج��ود 
يتدرجن  ت��ف��رز الع���ب���ات  ال��ع��م��ري��ة 
النا�شئات حتى الفريق  من مرحلة 

االأول.
العناية  اأهمية  �شموها على  واأك��دت 
بجودة وحمتوى التدريب وتدرجه 
ع��ل��ى اأ����ش�������س ع��ل��م��ي��ة ح��دي��ث��ة على 
امل�شتويني البدين والفني، يف �شبيل 
ومتكينهن  الالعبات  ق��درات  �شقل 
من ممار�شة اللعبة مبهارة، م�شرية 
�شموها اإىل اأن الهدف االأ�شا�شي من 
جديدة  األعاب  ا�شتحداث  ا�شتمرار 
احتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  ه����و  ب����ال����ن����ادي 
ملمار�شة  وا�شتقطابهن  ال��الع��ب��ات 
الريا�شة، ف�شاًل عن تكوين نواة من 
الالعبات املتميزات لرفد املنتخبات 
الوطنية بالعبات جديرات بتمثيل 
املتحدة يف  العربية  االإم���ارات  دول��ة 

امل�شتويات  ع��ل��ى  ال��دول��ي��ة  امل��ح��اف��ل 
ك���اف���ة.  م��ن ج��ه��ت��ه��ا، رف��ع��ت �شعادة 
ال�شكر  معاين  اأ�شمى  النقبي،  ندى 
العامالت  جميع  با�شم  واالم��ت��ن��ان 
يف موؤ�ش�شة ال�شارقة لريا�شة املراأة، 
بنت  ج���واه���ر  ال�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  اإىل 
املوؤ�ش�شة  رئي�شة  القا�شمي،  حممد 
الالحمدود  ودعمها  رعايتها  على 
مبادرة  اأن  م��وؤك��دة  امل����راأة،  لريا�شة 
�شموها اجلديدة تدعم وتعزز جهود 
املوؤ�ش�شة يف تقدمي اأف�شل اخلدمات 
فر�س   لهن  تتيح  كما  للريا�شيات 
مم��ار���ش��ة االأن�����ش��ط��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة  يف 

اإطار متنوع  ومنظم حتكمه اللوائح 
والقوانني وتقاليد املجتمع.

اال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  وتت�شمن 
 ، امل���راأة  لريا�شة  ال�شارقة  ملوؤ�ش�شة 
لتطوير  مرحليا،  مربجمة  اآل��ي��ات 
الن�شاط  ن��ط��اق مم��ار���ش��ة  وت��و���ش��ي��ع 
ال�������ش���ارق���ة  ن��������ادي  ال����ري����ا�����ش����ي يف 

املنت�شرة  وفروعه  للمراأة  الريا�شي 
احتياجات  ي��ل��ب��ي  ب�شكل  ب���االإم���ارة 
ممار�شة  يف  وال�������ش���ي���دات  ال��ف��ت��ي��ات 
اأن�����ش��ط��ة ري��ا���ش��ي��ة م��ت��ن��وع��ة تتيح 
طاقاتهن  اإب�������راز  ال���وط���ن  ل��ب��ن��ات 
االألعاب  يف  الريا�شية  ومواهبهن 
يحقق  ومب��ا   ، واجلماعية  الفردية 

البيئة  ت��ه��ي��ئ��ة  يف  ال���ن���ادي  ر���ش��ال��ة 
اجل����اذب����ة  ل��ل��ري��ا���ش��ي��ات يف اإم�����ارة 
ال�����ش��ارق��ة، واإت���اح���ة ال��ف��ر���ش��ة لهن 
للنيل من الفوائد اجلمة للريا�شة 
اإط���ار من  م��ن خ��الل ممار�شتها يف 
التناف�س  وقواعد  باأخالق  االلتزام 

ال�شريف.

•• بر�شلونة –الفجر: 

االأول  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ي�����ش��ت��ع��د 
مبارياته  اأوىل  خلو�س  القدم  لكرة 
الدولية الودية اأمام نظريه منتخب 
هندورا�س يوم غد اخلمي�س املوافق 
11 اأكتوبر 2018 �شمن مع�شكره 
بر�شلونة  م��دي��ن��ة  امل��ق��ام يف  احل���ايل 
للم�شاركة  ا���ش��ت��ع��دادا  االإ���ش��ب��ان��ي��ة 
يف ن��ه��ائ��ي��ات ك��ا���س اآ���ش��ي��ا االإم�����ارات 
رحاها  ����ش���ت���دور  وال����ت����ي   2019
اع���ت���ب���اراً م���ن اخل���ام�������س م���ن �شهر 
منتخباً   24 مب�شاركة  املقبل  يناير 
االأبي�س  ي��ل��ع��ب  ح��ي��ث   ، اآ����ش���ي���وي���اً  
جانب  اإىل  االأوىل  املجموعة  �شمن 
وتايلند  ال���ب���ح���ري���ن  م���ن���ت���خ���ب���ات 

والهند.
االأبي�س مع�شكره يف بر�شلونة  وبداأ 
27 العباً  املا�شي مب�شاركة  ال�شبت 
االإيطايل  الفني  امل��دي��ر  اخ��ت��اره��م  
املع�شكر  ل��ه��ذا  زاك�����ريوين  األ��ب��ريت��و 
ال��ث��ال��ث��ة من  امل��ح��ط��ة  ي�شكل  ال����ذي 
حم����ط����ات االإع����������داد ب����ع����د  حمطة 
اأغ�شط�س  ب�شهر  بالنم�شا  �شالزبورغ 
ال�شهر  باإ�شبانيا  ج��ريون��ا  وحم��ط��ة 

املا�شي.
من:  ك��ال  احلالية  القائمة  وت�شم 
علي   ، جمعة  فار�س   ، خ�شيف  علي 
م��ب��خ��وت ، خ��ل��ف��ان م��ب��ارك ، خليفة 
م���ب���ارك احل���م���ادي اجل���زي���رة خالد 
حممد   ، اأح��م��د  اإ�شماعيل   ، عي�شى 
عامر   ، االإح���ب���اب���ي  ب���ن���در   ، اأح���م���د 
العني  برمان  اأحمد   ، عبدالرحمن 
ح�شن  حم���م���د   ، ب���رغ�������س  حم���م���د 
اأحمد   ، اإ�شماعيل مطر   ، ال�شام�شي 
، �شامل  ال��غ��اف��ري  ���ش��ل��ط��ان   ، را���ش��د 
���ش��ل��ط��ان ال����وح����دة م���اج���د ح�����ش��ن ، 
خليل  اأح��م��د   ، احل��م��ادي  اإ�شماعيل 
خمي�س  حممود  دب��ي  االأهلي  �شباب 
الن�شر   ( غ����امن  م���ب���ارك  خ��ل��ي��ف��ة   ،
�شاملني  ع��ل��ي   ، اإ���ش��م��اع��ي��ل  خمي�س   )
ال�شارقة  ���ش��ال��ح  احل�����ش��ن  ال��و���ش��ل 
ف��ه��د ال��ظ��ن��ح��اين ب��ن��ي ي���ا����س عمر 

عبدالرحمن الهالل ال�شعودي.
تدريباته  �شل�شلة  االأب��ي�����س  وي���وؤدي 
لوي�س  ملعب  اأر�شية  على  اليومية 
املالعب  واأح��د  االأومل��ب��ي  كومباني�س 
والذي  واأوروب��ا  اإ�شبانيا  العريقة يف 
االأل����ع����اب  دورة  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  ���ش��ه��د 
بر�شلونة  احت�شنتها  التي  االأوملبية 
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املعامل  اأهم  اأحد  ،ويعد  األف متفرج 
اأن  ع��ل��م��اً  ب��ر���ش��ل��ون��ة،  يف  ال�شياحية 
املباراة  اإقامة  امللعب �شي�شهد كذلك 
ال���دول���ي���ة ال����ودي����ة مل��ن��ت��خ��ب��ن��ا اأم�����ام 

هندورا�س.
عمر  الوطني  منتخبنا  جن��م  وك��ان 
�شفوف  يف  امل��ح��رتف  عبدالرحمن 
انتظم  ق��د  ال�شعودي  ال��ه��الل  ن��ادي 
باملع�شكر اأم�س و�شارك يف التدريبات 
مباراة  يف  م�����ش��ارك��ت��ه  ب��ع��د  وذل�����ك 
فريقه اأمام الزمالك لكا�س ال�شوبر 
ال�شعودي امل�شري على كاأ�س فخامة 

التي  ال�شي�شي  عبدالفتاح  الرئي�س 
اأقيمت بالريا�س ال�شبت املا�شي.

وت�شود حالة من التفاوؤل واحلما�س 
لدى تدريبات منتخبنا الذي يركز 
م���ن خ��الل��ه��ا اجل���ه���از ال��ف��ن��ي على 
التكتيكية  اجل��وان��ب  بع�س  تطبيق 
واخل��ط��ط��ي��ة وخ��ل��ق ن���وع م��ن زيادة 
املوجودة  العنا�شر  م��ع  االن�����ش��ج��ام 
يف ����ش���ف���وف امل��ن��ت��خ��ب ،خ���ا����ش���ة يف 
ال�شابة  ال��وج��وه  بع�س  وج���ود  ظ��ل 
للمرة  ت��ن�����ش��م  ال���ت���ي  واجل�����دي�����دة 
االأوىل واأخرى �شبق لها امل�شاركة يف 

القائد  جانب  اإىل  متقطعة  ف��رتات 
اإ�شماعيل مطر الذي ي�شكل وجوده 
اإ���ش��اف��ة حقيقية على  االأب��ي�����س  م��ع 
ال��ف��ن��ي وامل��ع��ن��وي خا�شة  امل�����ش��ت��وى 
واأن »�شمعة« ميتلك كاريزما مميزة 
كافة  وح������ب  ب�����اح�����رتام  وي���ح���ظ���ى 
امل�شتوى  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��الع��ب��ني 
الكبري الذي يقدمه هذا املو�شم مع 

فريقه الوحدة.
الر�شمية  ال��ك��رة  و�شلت  جهته  م��ن 
ل��ن��ه��ائ��ي��ات ك���اأ����س اآ����ش���ي���ا االإم�������ارات 
2019 اإىل مدينة بر�شلونة ، حيث 

با�شتخدام  تدريباته  االأبي�س  يوؤدي 
الكرة الر�شمية للبطولة ) مولنت ( 
والتي مت الك�شف عنها خالل مرا�شم 
حفل �شحب القرعة يف دبي بح�شور 
م�����ش��وؤويل االحت����اد االآ���ش��ي��وي لكرة 
للمعدات  امل�شنعة  وال�شركة  القدم 
ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة ) م��ول��نت ( 
والتي �شتكون املورد الر�شمي جلميع 
االحت���اد  ينظمها  ال��ت��ي  ال��ب��ط��والت 
املنتخبات  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال���ق���اري 
واالأندية ، مبا يف ذلك نهائيات كاأ�س 

اآ�شيا 2019.

التي  ال��ر���ش��م��ي��ة  ال��ك��رة  جتهيز  ومت 
حت���م���ل ����ش���ع���ار ال���ب���ط���ول���ة ب���اأح���دث 

التكنولوجيا املبتكرة.
�شهيل  ح�شن  الدكتور  اأ���ش��اد  ب���دوره 
وال�شوؤون  امل��ن��ت��خ��ب��ات  جل��ن��ة  ع�����ش��و 
الذي  بالعمل  الكرة  باحتاد  الفنية 
االإداري  اأع�����ش��اء اجل��ه��از  ب��ه  ي��ق��وم 
مع�شكر  يف  ل���الأب���ي�������س  وال����ف����ن����ي 
بر�شلونة من خالل تهيئة العوامل 
ال��ت��ي ت�����ش��اع��د ال��الع��ب��ني ع��ل��ى اأداء 
ون�شاط  ح��ي��وي��ة  ب��ك��ل  ت��دري��ب��ات��ه��م 
وجدية ، م�شرياً اإىل اأن كافة االأمور 

ت�شري على ما يرام واالأجواء اإيجابية 
يف  اأو  التدريبية  احل�ش�س  يف  �شواء 
يعمل  اجل��م��ي��ع  واأن  االإق���ام���ة  م��ق��ر 

ويوؤدي دوره على اأكمل وجه.
البعثة  ي��راف��ق  ال����ذي  �شهيل  وق����ال 
قائمة  اأن  اإىل  بر�شلونة  مع�شكر  يف 
املنتخب احلالية ت�شم نخبة مميزة 
من الالعبني الذين اأثبتوا قدراتهم 
خالل الفرتة املا�شية وظهروا ب�شكل 
الفت �شواء العنا�شر التي �شاركت يف 
�شفوف املنتخب االأوملبي الذي ُتوج 
بامليدالية الربونزية بدورة االألعاب 

اأق��ي��م��ت يف جاكرتا  االآ���ش��ي��وي��ة ال��ت��ي 
التي  ال��ع��ن��ا���ش��ر  ب��ق��ي��ة  اأو  م����وؤخ����راً 
اخلليج  دوري  م�شابقة  يف  مت��ي��زت 
العنا�شر  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ع��رب��ي 
احلا�شرة يف �شفوف املنتخب خالل 

املع�شكرات االأخرية.
مميزة  عنا�شر  وج���ود  اأن  واأ����ش���اف 
اأكرث من مركز �شيمنح اجلهاز  ويف 
الفني فر�شة اأكرب لعملية االختيار 
الفني  امل�����ش��ت��وى  رف���ع  يف  و�شي�شهم 
املناف�شة  واأن  ،خ��ا���ش��ة  ال��الع��ب��ني 
حيث   ، بينهم  فيما  حامية  �شتكون 
�شيحر�س كل عن�شر حلجز مقعده 
�شت�شارك  التي  النهائية  القائمة  يف 

يف البطولة.
واأو�شح �شهيل اأحد اأبرز جنوم الكرة 
املباراتني  اأن  اإىل  �شابقاً  االإماراتية 
مبع�شكر  ال����ودي����ت����ني  ال���دول���ي���ت���ني 
وفنزويال  هندورا�س  اأمام  بر�شلونة 
حتققان الفائدة  للمنتخب ،خا�شة 
واأن املنتخبني يعدان من املنتخبات  
االأمر  وه��و  امل��ت��ق��دم  الت�شنيف  ذات 
ال���ذي ي��درك��ه اجل��ه��از ال��ف��ن��ي الذي 
الالعبني  ع��ل��ى جت��ه��ي��ز  ي���ح���ر����س  
اأف�شل  ت��ق��دمي م�����ش��ت��وى  اأج����ل  م��ن 
م��ن ال���ذي ظ��ه��ر عليه االأب��ي�����س يف 
امل��ا���ش��ي��ة وحت��ق��ي��ق نتائج  امل��ب��اري��ات 
اإيجابية ت�شهم يف رفع الروح املعنوية 
لالعبني وتطمئن ال�شارع الريا�شي 

على حت�شريات املنتخب.
اإدارة  جمل�س  ب��دع��م  �شهيل  واأ����ش���اد 
بن  م���روان  �شعادة  برئا�شة  االحت���اد 
غليطة للمنتخبات الوطنية كافة ، 
برئا�شة  املنتخبات  جلنة  اأن  موؤكدا 
اجلنيبي  ن��ا���ش��ر  ع���ب���داهلل  ����ش���ع���ادة 
ك���ل الدعم  ت���ق���دمي  حت���ر����س ع��ل��ى 
املنتخبات  وبقية  االأول  للمنتخب 
لال�شتحقاقات  حالياً  ت�شتعد  التي 
ال�شباب  م��ن��ت��خ��ب  �����ش����واء  امل��ق��ب��ل��ة 
امل�����وج�����ود يف م��ع�����ش��ك��ر ك���واالمل���ب���ور 
اآ�شيا  ك���اأ����س  ل��ن��ه��ائ��ي��ات  ا����ش���ت���ع���داداً 
واملنتخب  بجاكرتا  عاماً   19 حتت 
بدبي  الداخلي  جتمعه  يف  االأومل��ب��ي 
اإىل  امل��وؤه��ل��ة  للت�شفيات  ا���ش��ت��ع��دادا 
ال�شباب  ومنتخب   2020 طوكيو 
منتخب  وك��ذل��ك  والنا�شئني   ) ب   (
ي�����ش��ت��ع��د كذلك  ال�����ذي  ال�����ش��اط��ئ��ي��ة 
اأن حتقق  لبطولة القارات ، متمنياً 
املرجوه  النتائج  املنتخبات  هذه  كل 
وت�����ش��ي��ف اجن�����ازات ج���دي���دة للكرة 

االإماراتية .

اأو�ست بتوفري كافة الإمكانات الالزمة لنطالقة اللعبة اجلديدة

ال�سيخة جواهر توجه باإدراج كرة القدم لل�سالت 
�سمن األعاب »ال�سارقة الريا�سي للمراأة«

عمر عبدالرحمن ينتظم باملع�سكر وي�سارك يف التدريبات

الأبي���س ي�ستع��د ملواجه���ة هن��دورا�س ودي���ًا »اخلم�����ي�س«

األعاب القوى البحرينية م�ستعدة لتحقيق نتائج جيدة
توا�شلت ا�شتعدادات العبي البحرين اللعاب 
االوملبية  االلعاب  دورة  يف  للمناف�شة  القوى 
وذلك  اآي��ر���س،  يوين�س  يف  لل�شباب  الثالثة 
»يووث  يف  للتدريب  املخ�ش�شة  امل��الع��ب  يف 
البعثة  مدير  اإ���ش��راف  حت��ت  ب���ارك«  اأوملبيك 

واملدرب �شامل نا�شر �شامل.
واأكد املدرب �شامل نا�شر: االأهداف الرئي�شية 
الدورة  ه��ذه  يف  العدائني  م�شاركة  وراء  من 
وخو�س  �شخ�شية  اأرق����ام  حتقيق  يف  تتمثل 

جتربة جديدة يف اأكرب جتمع ريا�شي عاملي 
اأن  ال�شبان  الريا�شيني  لل�شباب. على هوؤالء 
يعي�شوا االأجواء اخلا�شة باالأحداث العاملية، 
مراكز  يف  اأو  االأومل���ب���ي���ة  ال��ق��ري��ة  يف  ����ش���واًء 
وفعاليات  م���راف���ق  م���ن  وغ���ريه���ا  ال��ت��دري��ب 
الدورة، فالهدف يف االأ�شا�س من تنظيم هذه 
تر�شيخ  ما هو  بقدر  املناف�شة  لي�شت  ال��دورة 
باالإ�شافة  ال�شبان  ل��دى  االأومل��ب��ي��ة  املفاهيم 
اإىل تهيئتهم للم�شاركة يف البطوالت العاملية 

والدورات االأوملبية يف امل�شتقبل.
وقال العداء يو�شف اأحمد عنان الذي ي�شارك 
اأ�شعى  امل��ق��ب��ل:  اخلمي�س  م   400 �شباق  يف 
جديد،  وب��ح��ري��ن��ي  �شخ�شي  رق���م  لتحقيق 
لل�شباق  ال��و���ش��ول  حم��اول��ة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

النهائي واملناف�شة على اأحد مراكز املقدمة.
االأوملبية  ال��ق��ري��ة  ب���االأج���واء داخ����ل  واأ����ش���اد   
ال��ت��ي ت��ع��رف م��ن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى ع��دي��دة من 
ال���ع���امل،  دول  م����ن خم��ت��ل��ف  ال���ري���ا����ش���ي���ني 

معترباً اأن ذلك ميثل فر�شة منا�شبة لتبادل 
اخلربات يف خمتلف جماالت احلياة.

اإبراهيم  م���روة  ال��ع��داءة  اأك���دت  جانبها  م��ن 
�شباق  يف  للم�شاركة  جاهزيتها  على  العجوز 
مبينة  ال���ق���ادم،  اجل��م��ع��ة  ي���وم  م��رت   100
املُعد  ال��ربن��ام��ج  وف��ق  ت�شري  التدريبات  ب��اأن 
رقم  حتقيق  على  ق���ادرة  تكون  اأن  ومتمنية 
هذا  يف  امل�شاركة  خ��الل  من  جديد  �شخ�شي 

احلدث العاملي.

في�سل بن احل�سني يتوج زيد م�سطفى
بربونزية يف التايكواندو �سمن اوملبياد ال�سباب

الربونزية  امليدالية  م�شطفى  زيد  االأردين  الالعب   اأحرز 
�شمن مناف�شات التايكواندو يف دورة االألعاب االأوملبية الثالثة 

لل�شباب املقامة يف العا�شمة االرجنتينية بوين�س اآير�س.
 ، احل�شني  ب��ن  في�شل  االأم���ري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  وت���وج 
ام�س  فجر  م�شطفى   ، االأردن���ي���ة  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  رئي�س 
الثالثاء بتوقيت االأردن بامليدالية الربونزية لوزن 55 كلغ، 

وهي االوىل لالردن يف الن�شخة احلالية.
النهائي  رب��ع  ال���دور  يف  بالفوز  م�شواره  م�شطفى  وا�شتهل 

اأن  بعد  التكافوؤ  بعدم  اإريللو  هوغو  االإ�شباين  الالعب  على 
و�شلت النتيجة اإىل 25-5. ويف الدور ن�شف النهائي خ�شر 
زيد م�شطفى اأمام الالعب الكوري اجلنوبي كيم كانغ 16-

.31
وتعترب هذه هي امليدالية الثالثة لالأردن يف تاريخ م�شاركاته 
ب��اأومل��ب��ي��اد ال�����ش��ب��اب ب��ع��د ف�شية دان���ا ح��ي��در وب��رون��زي��ة يزن 
عام  االأوملبياد  االأوىل من  الن�شخة  بالتايكواندو يف  ال�شادق 

�شنغافورة. يف   2010

يذكر اأن الفريق االأردين امل�شارك يف اأوملبياد ال�شباب 2018 
ريا�شات  �شت  يف  ي�شاركون  والع��ب��ة  الع��ب��اً    13 م��ن  يتكون 
الرب  اأب��و  ورام���ا  م�شطفى  زي��د   ، التايكواندو  ثالثي  ه��م: 
ونتايل حميدي والعبا منتخب األعاب القوى �شامر اجلوهر 
الور،  وعمرو  البدور  حممد  وال�شباحان  املليفي،  وعبداهلل 
والفار�شة �شارة العرموطي، والعب الكاراتيه عبداهلل حماد 
، ومنتخب كرة ال�شلة امل�شغرة املكون ممن الالعبني �شاكر 

�شبري وعمر البخاري وريان جراد وفهد ترجلي.
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الفجر الريا�ضي

يونايتد  مل��ان�����ش�����ش��رت  ال���ت���اري���خ���ي  ال����ه����داف  داف������ع 
دي  م��ع  حاليا  يلعب  ال��ذي  روين  واي��ن  االإنكليزي 
���ش��ي ي��ون��اي��ت��د االأم���ريك���ي، ع��ن امل����درب الربتغايل 
االأخ��ري كان خلف رحيله  اأن  جوزيه مورينيو رغم 
الفريق  العبي  وطالب  احلمر”،  “ال�شياطني  عن 
�شحيفة  ونقلت  م�شوؤولياتهم.  وحتمل  بالنهو�س 
“دايلي تلغراف” الربيطانية عن روين الذي �شجل 
بني  احلمر”  “ال�شياطني  بقمي�س  ه��دف��ا   253
ال�شابق  فريقه  اىل  العودة  قبل  و2017   2004
ايفرتون ثم االنتقال اىل الدوري االأمريكي، قوله 
“الو�شع �شعب... بالن�شبة لالعبني، املدرب، كانت 

بداية مو�شم �شعبة للغاية«.
جوزيه  ي��ل��وم��ون  ال��ك��ث��ريي��ن  ب����اأن  “اأعلم  ووا����ش���ل 
)م���وري���ن���ي���و( ل��ك��ن��ي ق���ل���ت ق���ب���ل اأ����ش���ب���وع���ني، على 
م�شوؤولياتهم  ينه�شوا. عليهم حتمل  اأن  الالعبني 
بعدما  روين  موقف  وياأتي  مب�شتواهم«.  واالرتقاء 
تفادى فريقه ال�شابق الهزمية الرابعة هذا املو�شم 
بهدفني  نيوكا�شل  �شيفه  اأم����ام  تخلفه  بتحويله 
الثامنة  امل��رح��ل��ة  يف  ال�����ش��ب��ت   2-3 ق��ات��ل  ف���وز  اىل 
م��ا منح مورينيو ط��وق جناة  املمتاز،  ال���دوري  م��ن 
واأع��ط��ى اجل��رع��ة امل��ع��ن��وي��ة ال��الزم��ة ل����الدالء بعد 
ال�شباح،  هذا  يل  اأ�شدقائي  اأح��د  قال  “كما  اللقاء 
اذا اأمطرت غدا يف لندن، �شيكون ذلك بخطاأ مني 
علي اأن اأكون م�شتعدا لهذا. ثمة الكثري من ال�شوء 
“يف  اأ�شاف  م��ط��اردة«.  اأن ما يجري  الوا�شح  وم��ن 
نهاية املطاف فزنا باملباراة واأعتقد اأننا كنا ن�شتحق 
جيد  “ب�شكل  ت�شرفوا  العبيه  اأن  معتربا  الفوز”، 
اىل حد مذهل«. ودخل الالعبون املباراة على وقع 

مورينيو  م�شري  اأن  ال��ن��ادي  يف  م�����ش��وؤول��ني  ت��اأك��ي��د 
مهددا  لي�س  الثالث،  للمو�شم  الفريق  يقود  ال��ذي 
ل�شحيفة  تقرير  على  تعقيبا  وذل��ك  ف��وري،  ب�شكل 
“ديلي مريور” اأكدت فيه اأن قرار اإقالته قد اتخذ 
و�شيعلن يف عطلة نهاية االأ�شبوع بغ�س النظر عن 
عاما(   32( روين  وراأى  نيوكا�شل.  مباراة  نتيجة 
اأنه مهما قام املدرب مبجهود جبار فاالأمر “يتعلق 
للتطبيق،  امللعب  اأر�س  على  املوجودين  بالالعبني 
واالأغلب على �شعيد جماعي”، معتربا اأن ما مير 
ناجم عن عدة عوامل جمتمعة  ال�شابق  فريقه  به 
االع����الم  )ل���و����ش���ائ���ل  ���ش��ه��ل  ه����دف  “جوزيه  ل��ك��ن 
واملنتقدين(. على بع�س الالعبني اأن يلعبوا ب�شكل 

ال��ت��اري��خ��ي للمنتخب  ال���ه���داف  اأف�����ش��ل«. واع��ت��رب 
مباراة(،   119 يف  ه��دف��ا   53( اي�����ش��ا  االإن��ك��ل��ي��زي 
م�شابهة  حاليا  يونايتد  بها  مير  التي  الظروف  اأن 
للفرتة التي ق�شاها حتت ا�شراف املدرب الهولندي 
م�شيفا  و2016،   2014 ب��ني  غ��ال  ف��ان  لوي�س 
واللوم( لكن  االنتقادات  )من  الكثري  حتمل  “لقد 
اأن  +علينا  لالعبني  قلت  امل��و���ش��دة  االأب����واب  خلف 
اأعتقد  “�شخ�شيا،  وتابع  ذل��ك+«.  اأف�شل من  نكون 
اأن��ه )ف��ان غ��ال( ح�شرنا ب�شكل رائ��ع لكننا مل نقم 
اأنا  وبالتايل،  امللعب،  اأر���س  على  الالزمة  بالتاأدية 
بواجباتهم(  الالعبني  باأن ذلك )عدم قيام  متاأكد 
ي����ردد خ��ل��ف ال��ك��وال��ي�����س«. وي���اأت���ي دف����اع روين عن 

دورا  لعب  الربتغايل  اأن  من  الرغم  على  مورينيو 
موؤثرا جدا يف قرار تركه يونايتد والعودة اىل فريق 
بداياته ايفرتون يف �شفقة ت�شمنت تخلي االأخري 

عن البلجيكي روميلو لوكاكو ليونايتد.
يونايتد،  اىل  مورينيو  و���ش��ول  منذ  روين  وع��ان��ى 
مثل  ن�شاطا  اأك���رث  الع��ب��ني  وج���ود  ظ��ل  يف  ال�شيما 
االإ���ش��ب��اين ان��دي��ر ه��ريي��را وم��واط��ن��ه خ����وان ماتا 
وال��واف��د اجل��دي��د االرم��ي��ن��ي ه��رني��ك خميتاريان، 
ا�شافة اىل ال�شويدي زالتان ابراهيموفيت�س الذي 
وماركو�س  اي�����ش��ا،  االأم���ريك���ي  ال�����دوري  اىل  رح���ل 

را�شفورد والفرن�شي انطوين مار�شيال.
ملدة  ع��ق��دا   2017 يوليو  مت��وز  يف  توقيعه  ورغ���م 
ع��ام��ني م��ع اي��ف��رت��ون ال���ذي ت��رك��ه يف 2004 وهو 
اواخر  يف  روين  ق��رر  عمره،  من  ع�شرة  الثامنة  يف 
ح���زي���ران ي��ون��ي��و امل��ا���ش��ي االن���ت���ق���ال اىل ال�����دوري 
االأمريكي للدفاع عن األوان دي �شي يونايتد بعقد 
لثالثة اأعوام ون�شف، بعدما اكتفى بع�شرة اأهداف 
يف 31 مباراة خا�شها مع فريق بداياته يف الدوري 
جميع  �شمن  م��ب��اراة   40 يف  ه��دف��ا  و11  امل��م��ت��از، 
جتربته  يف  مم��ي��زا  اأداء  روين  وي��ق��دم  امل�����ش��اب��ق��ات. 
 16 يف  اأه���داف   9 �شجل  اإذ  االآن،  حتى  االأمريكية 
ي��ون��اي��ت��د من  ���ش��ي  دي  اىل  ان�شمامه  م��ن��ذ  م��ب��اراة 
اأ�شا�شيا يف  دورا  ولعب  يونيو،  ايفرتون يف حزيران 
الذي  ال��ف��ارق  وتقلي�شه  اجل��دي��د  فريقه  انتفا�شة 
ال�شاد�س  امل��رك��ز  �شاحب  م��ون��رتي��ال،  ع��ن  يف�شله 
االأخري املوؤهل اىل االأدوار االق�شائية “بالي اوف” 
مرحلتني  قبل  نقطتني  اىل  ال�شرقية،  املنطقة  يف 

على ختام املو�شم املنتظم.

ال��ع��ائ��د اىل  األ��ك��ا���ش��ري،  ب��اك��و  اأك���د مهاجم بورو�شيا دورمت��ون��د االأمل����اين 
الفر�شة  اغتنام  يريد  اأن��ه  عامني،  منذ  االأوىل  للمرة  اإ�شبانيا  منتخب 
“ال روخا”  اأتيحت له لفر�س نف�شه املهاجم االأ�شا�شي يف ت�شكيلة  التي 
الذي عانى يف االأع��وام االأخ��رية الإيجاد راأ���س حربة ال غنى عنه. وقال 
�شواحي  يف  املنتخب  مت��اري��ن  م��رك��ز  م��ن  �شحايف  م��وؤمت��ر  يف  األكا�شري 
العا�شمة مدريد “قدومي اىل هنا ي�شكل م�شدر فخر ومكافاأة يل على 
املو�شم. لطاملا و�شعت ن�شب عيني  العمل الذي قمت به يف بداية هذا 
هدف العودة اىل املنتخب«. وا�شتدعي األكا�شري من قبل املدرب اجلديد 
للمنتخب االإ�شباين لوي�س اأنريكي ملباراتي اخلمي�س �شد ويلز وديا يف 
كارديف، واإنكلرتا يف دوري االأمم االأوروبية االإثنني املقبل يف اإ�شبيلية. 
واالأخرية  ال�13  الدولية  مباراته  تعود  ال��ذي  عاما  ال�25  اإب��ن  وق��ال 
اأج��ل حماولة تقدمي ما  “جئت اىل هنا من   2016 اآذار/م��ار���س  اىل 

با�شتطاعتي واغتنام فر�شتي عندما تتاح يل الفر�س«.
وين�شم األكا�شري اىل املنتخب الوطني مبعنويات مرتفعة بعدما فر�س 
اليه  انتقل  الذي  بورو�شيا دورمتوند  االأول مع  بقوة يف مو�شمه  نف�شه 
تاريخ  اأ�شبح ثاين العب فقط يف  اإذ  بر�شلونة،  ال�شيف معارا من  هذا 
الدوري االأملاين، بعد غريت دورفل )مع هامبورغ عام 1963(، ي�شجل 

االأوىل. الثالث  م�شاركاته  يف  اأهداف   6
و�شجل االإ�شباين ثالثية ال�شبت قاد بها دورمتوند املت�شدر لفوز مثري 
غرار  على  ب��دي��ال  دخ��ل  بعدما   ،3-4 اأوغ�����ش��ب��ورغ  �شيفه  على  وق��ات��ل 
ودخل  فافر.  لو�شيان  ال�شوي�شري  امل��درب  فريق  مع  االأوليني  مباراتيه 
األكا�شري يف ال�شوط الثاين واأدرك التعادل مرتني ثم خطف هدف الفوز 
العب  وراأى  ال�شائع.  ب��دل  ال��وق��ت  م��ن  ال�شاد�شة  الدقيقة  يف  لفريقه 
فالن�شيا ال�شابق اأن “بدايتي اجليدة مع دورمتوند �شمحت يل بالعودة 

اأن اأحاول االإفادة  اأتوقف هنا. قررت  اأن  )اىل املنتخب(، وال يجب علي 
امللعب مقارنة مع  اأر�شية  اإي���اه )يف  ال��ذي منحت  االأط���ول  ال��وق��ت  م��ن 
بر�شلونة( واالإفادة من مهنتي«. واعترب اأنه يف ظل وجود العبني مثل 
الفرن�شي  مي�شي،  ليونيل  االأرجنتيني  �شواريز،  لوي�س  االأوروغ��وي��اين 
من  “كان  بر�شلونة  يف  كوتينيو  فيليبي  الربازيلي  اأو  دميبيلي  عثمان 
هوؤالء  م�شتوى  اىل  نظرا  اللعب  فر�شة  على  احل�شول  ج��دا  ال�شعب 
اأنريكي،  مع  بالعمل جمددا  �شعادته  األكا�شري عن  واأع��رب  املهاجمني«. 
املدرب الذي جاء به اىل بر�شلونة عام 2016، م�شيفا “لوي�س اأنريكي 
م��درب ج��دي ج��دا، ال يعرف امل��وارب��ة. يقول االأم���ور بو�شوح، ما يريد 
اإيجابي لالعبني”، معتربا يف  اأم��ر  روؤي��ت��ه. وه��ذا  روؤي��ت��ه وم��ا ال يريد 
الوقت ذاته اأن “م�شتوى الالعبني يف املنتخب مرتفع جدا، وعليك اأن 

تقدم م�شتوى موازيا لهم على اأقل تقدير لكي يتم اختيارك«.

األكا�سري يريد فر�س نف�سه املهاجم الأ�سا�سي لإ�سبانيا 

يالقيان النيجر و�سوازيالند تواليا

تون�س وم�سر حل�سم التاأهل لنهائيات اإفريقيا

روين يدافع عن مورينيو ويطالب ال�سياطني بالنهو�س ت�سعة اأع�ساء جدد يف الأوملبية الدولية 
جمعيتها  يف  ال���دول���ي���ة  االأومل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  ان��ت��خ��ب��ت 
اأع�شاء  اأير�س، ت�شعة  133 يف بوينو�س  ال�  العمومية 
جدد بينهم االأفغانية �شمرية اأ�شغري �شاحبة ال�24 
االأملاين  الدولية  االأوملبية  اللجنة  رئي�س  وقال  ربيعا. 
االأوملبي  املجل�س  يف  الع�شو  اأ�شغري،  اأن  ب��اخ  توما�س 
رائ����ع لدعم  ب��ع��م��ل  “تقوم  ���ش��اب��ة  ���ش��ي��دة  االآ����ش���ي���وي، 
الريا�شة الن�شائية يف اأفغان�شتان، ونحن نعرف جيدا 

اأن هذا لي�س �شهال يف هذا البلد الأ�شباب عدة«.
داينا  اأي�������ش���ا ه���م���ا  اأخ�����ري�����ان  ����ش���ي���دت���ان  وان���ت���خ���ب���ت 
الليتوانية،  االأوملبية  اللجنة  رئي�شة  غودزينيفي�شيوت 
اللجنة  لرئي�س  االأوىل  النائبة  رومياريكا  وفيلي�شيت 

االأوملبية الرواندية.
وم��ن ب��ني االأع�����ش��اء اجل��دد االأم���ري جيغيال اأوجيني 
االأومل��ب��ي��ة يف  اللجنة  رئ��ي�����س  وان��غ�����ش��وك )34 ع��ام��ا( 
االإحتاد  رئي�س  واتانابي  موريناري  والياباين  بوتان، 
رئي�س  بار�شون�س  اأن��درو  والربازيلي  للجمباز  الدويل 

اللجنة الدولية البارملبية.
كما ان�شم االإيطايل جوفاين ماالغو، رئي�س اللجنة 
الدولية،  اللجنة  اإىل  ب���الده،  يف  الوطنية  االأومل��ب��ي��ة 
علما اأن اإيطاليا تقدمت برت�شيحها ال�شت�شافة دورة 
االألعاب االأوملبية ال�شتوية 2026 مبلف م�شرتك بني 

ميالنو وكورتينا دامبيتزو.
والع�شوان االآخران هما كاميلو برييز لوبيز موريرا، 
ووليام  ال����ب����اراغ����واي،  االأومل���ب���ي���ة يف  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 

فريدريك بليك، رئي�س اللجنة االأوملبية االأوغندية.
وباتت االأوملبية الدولية ت�شم 104 اأع�شاء بدال من 

االنتخابات. هذه  قبل  ع�شوا   95
ال�شوي�شري  �شلفيهما  ف��ي��ه  �شغل  ال���ذي  ال��وق��ت  ويف 
ج���وزي���ف ب��الت��ر وال�����ش��ن��غ��ايل الم���ني دي����اك ع�شوية 
اللجنة االأوملبية الدولية لفرتة طويلة قبل اأن تتلطخ 
�شمعتهما بف�شائح الف�شاد، يغيب خلفيهما االيطايل-

الدويل  االحتاد  )رئي�س  اإنفانتينو  جاين  ال�شوي�شري 
ل��ك��رة ال���ق���دم ف��ي��ف��ا( وال���ربي���ط���اين ���ش��ي��ب��ا���ش��ت��ي��ان كو 
)االإحتاد الدويل الألعاب القوى(، عن ع�شوية الهيئة 

االأوملبية الدولية.
وك�����ان ب����اخ اأو�����ش����ح يف مت���وز/ي���ول���ي���و امل���ا����ش���ي خالل 
“بالن�شبة  اأن��ه  االإع���الن ع��ن الئحة االأع�����ش��اء اجل��دد 
اإعادة  ب�شرعة من فرتة  الرجلني، نحن نقرتب  لكال 

انتخابهما«.
وي�����ش��ع��ى اإن��ف��ان��ت��ي��ن��و ل��ل��ف��وز ب��والي��ة ث��ان��ي��ة ع��ل��ى راأ�س 
االإحتاد الدويل لكرة القدم يف حزيران/يونيو املقبل 

خالل كونغر�س الفيفا يف باري�س.
الدولية  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  ت��رغ��ب  “مل  ب��اخ  واأو���ش��ح 
يف اإع��ط��اء االن��ط��ب��اع ع��ن رغ��ب��ة يف ال��ت��دخ��ل يف حملة 
مع  اتفقنا  ذل��ك،  عن  وف�شال  املقبل.  العام  انتخابات 
�شيب )كو( على اأن لديه اأولويات اأخرى يف امل�شتقبل 
القريب خ�شو�شا تنفيذ االإ�شالحات التي اأطلقها يف 

االحتاد الدويل الألعاب القوى«.

ديوكوفيت�س يعلن عن نيته باكرا  

فيدرر جاهز للدفاع عن لقبه يف دورة �سنغهاي
ح���ذر جن���م ك���رة امل�����ش��رب ال�����ش��وي�����ش��ري روج���ي���ه فيدرر 
دورة  يف  امل�شاركني  وباقي  ديوكوفيت�س  نوفاك  ال�شربي 
�شنغهاي، ثامن دورات االألف نقطة للما�شرتز، من اأنه يف 

قمة م�شتوياته برغم اقرتاب املو�شم من نهايته.
االأول  ك��ان  اإذ  قويا  ثالثا  امل�شنف  ديوكوفيت�س  رد  وج��اء 
بني امل�شنفني الثمانية االأوائل يحجز بطاقته اىل الدور 
الثالث بعد اعفائهم من الدور االأول، بفوزه مبجموعتني 
وقارب  و5-7.   3-6 ���ش��اردي  جريميي  الفرن�شي  على 

فيدرر البالغ 37 عاما موا�شمه االأخرية بحذر 
ال�شن،  يف  ل��ت��ق��دم��ه  ن��ظ��را 

دورات  ع�������ن  ف������غ������اب 
االأرا�شي  املالعب 

منذ  الرتابية 
 2 0 1 7
ل����ل����ح����ف����اظ 

لياقته  ع��ل��ى 
البدنية.

فيدرر،  وخ��ا���س 
 20 بلقب  امل��ت��وج 

ب�������ط�������ول�������ة ك�������ربى 
)رق������������م ق�����ي�����ا������ش�����ي(، 
اليفر  ك��اأ���س  م�شابقة 
ق���ب���ل اأ����ش���ب���وع���ني يف 
بعد  وذل��ك  �شيكاغو، 

اأمام  املفاجئ  خروجه 
االأ�شرتايل جون ميلمان 

بطولة  م�����ن  ال�16  دور  م�����ن 
فال�شينغ ميدوز.

وق����ال ف��ي��درر امل�����ش��ن��ف ث��ان��ي��ا ع��امل��ي��ا “االأمر 
التمارين،  يف  اجليد  �شعوري  بعد  اأن��ه  االإي��ج��اب��ي، 
اأين  كما  الي��ف��ر،  ك��اأ���س  يف  ج��ي��دة  م�شاركة  خ�شت 
خلدت اإىل الراحة بعد بطولة الواليات املتحدة«. 
وتابع “اأ�شعر باأنني حيث اأرغب اأن اأكون. اأعرف 
انه املكان الذي ميكن ان اأمار�س الكثري من كرة 

امل�شرب، بح�شب الطريقة التي األعب بها«.
عن مو�شم 2018 الذي توج فيه بلقب بطولة 
االأول  املركز  اإىل  وعودته  املفتوحة،  اأ�شرتاليا 
ناجحا  “كنت  اأ���ش��اف  اأ�شابيع،  لب�شعة  عامليا 
الأكون  فيها.  لعبت  ال��ت��ي  االأم��اك��ن  يف  للغاية 
�شريحا، مل اأقدم الكثري من املباريات ال�شيئة. 

هناك مباراتان تقريبا اأتذكرهما، واأنا بعيد عن 
االإ�شابة لنحو �شنة«.

وي��ل��ت��ق��ي ف����ي����درر ال���ب���اح���ث ع����ن ل��ق��ب��ه ال���راب���ع 
ه���ذا امل��و���ش��م يف ال����دور ال��ث��اين ال��رو���ش��ي دانييل 

زي  ت�����ش��ان��غ  ال�شيني  تخطى  ال���ذي  م��ي��دف��ي��دي��ف 
و6-7   6-3 عليه  بالفوز  دع��وة  ببطاقة  امل�شارك 

ثالثا  امل�شنف  ديوكوفيت�س  وي��ع��د  و4-6.   )7-9(
اأبرز املناف�شني لفيدرر على اللقب املرموق،  عامليا من 

مع االأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الرابع، وهو اأظهر 
اأنه جاهز متاما ملحاولة الفوز بلقبه الثاين والثالثني يف 
دورات املا�شرتز والرابع يف �شنغهاي )بعد اأعوام 2012 
و2013 و2015( بتحقيقه فوزه الثاين ع�شر يف 12 
فقط.  دقيقة  و23  �شاعة  يف  ب�شاردي،  جمعته  مواجهة 
ويغيب االإ�شباين رافايل نادال امل�شنف اأول عامليا والذي 
االإ�شابة.  ب�شبب  ف��ي��درر،  اأم���ام  االأخ���ري  النهائي  خ�شر 

م���ن ج��ه��ت��ه، ع��ان��ى دل ب���وت���رو م���ن االن��ف��ل��ون��زا وخ�شر 
امل�شنف  االأخ��رية �شد اجلورجي غري  نهائي دورة بكني 
تتويجه  اأن  الثالثاء  اأك��د  ال��ذي  با�شيال�شفيلي  نيكولوز 
يكن  مل  الثاين  االح��رتايف  بلقبه  ال�شينية  العا�شمة  يف 
ح�شاب  على  ال��ث��اين  ال���دور  اىل  بتاأهله  ال�شدفة،  وليد 
الكندري ديني�س �شابوفالوف مبجموعتني 6-2 و2-6. 
ويوا�شل ديوكوفيت�س، الفائز هذا املو�شم بلقب بطولتي 
وميبلدون وفال�شينغ ميدوز ا�شافة اىل دورة �شين�شيناتي 
للما�شرتز، م�شواره بلقاء الفائز من 
هيونغ  اجلنوبي  الكوري  لقاء 
ماركو  واالإي����ط����ايل  ت�����ش��ان��غ 

ت�شيكيناتو ال�شاد�س ع�شر.
م�شوار  ان��ت��ه��ى  ذل����ك،  اىل 
تييم  دوم��ي��ن��ي��ك  النم�شوي 
االأوىل  العقبة  عند  ال�شاد�س 
الثاين  ال�����دور  يف  ب��خ�����ش��ارت��ه 
االأ����ش���رتايل ماثيو  اأم���ام 
و6-7   6-4 اإب�������دن 
و7-6   )8-10(
مباراة  يف   )7-4(
�شاعتني  ا�شتغرقت 

و45 دقيقة.
وي���������ش����ك����ل خ������روج 
ت����ي����ي����م م�����ف�����اج�����اأة 
اأن����ه قادم  ال���ش��ي��م��ا 
من لقب ثالث له 
ه���ذا امل��و���ش��م بعد 
بطال  ت��ت��وي��ج��ه 
ل������������دورة ����ش���ان 
ب���ط���ر����ش���ب���ورغ 
ال������رو�������ش������ي������ة 
 23 يف 
اأي��������ل��������ول/
 ، �شبتمرب
اىل  ا�����ش����اف����ة 
لنهائي  و�شوله 
روالن  ب����ط����ول����ة 
الفرن�شية  غ���ارو����س 
النهائي  رب���ع  وال������دور 
ل����ب����ط����ول����ة ف���ال����ش���ي���ن���غ 
مدريد  دورة  ونهائي  ميدوز، 
للما�شرتز للعام الثاين تواليا 
)اأف�شل نتيجة له يف دورات 

االألف نقطة(.
اإب��دن يف الدور  ويلتقي 
الثالث االأملاين بيرت 
غ���وي���وف���ت�������ش���ي���ك 
الذي تغلب على 
املجري مارتون 
فيت�س  ت�شو فو
و7-6   4-6
 )7 -3 (
 6 -7 و

.)5-7(

االأمم  ك��اأ���س  نهائيات  اإىل  بطاقتيهما  ح�شم  فر�شة  وامل�����ش��ري  التون�شي  املنتخبان  ميلك 
االإفريقية املقررة يف الكامريون العام املقبل عندما يالقيان النيجر و�شوازيالند تواليا يف 

مواجهتني مزدوجتني يف اجلولتني الثالثة والرابعة من مناف�شات املجموعة العا�شرة.
حتتل  فيما  م�شر،  ام��ام  نقاط   3 بفارق  نقاط   6 بر�شيد  املجموعة  تون�س  وتت�شدر 

�شوازيالند والنيجر املركز االخري بر�شيد نقطة لكل منهما.
حيث  الثالثة  اجلولة  يف  اأر�شيهما  على  وامل�شري  التون�شي  املنتخبان  ويلعب 

يحال  ان  قبل  اجلمعة،  الفراعنة  يلعب  فيما  ال�شبت،  النيجر  االأول  يالقي 
�شيفني على مناف�شيهما يف اجلولة الرابعة الثالثاء املقبل.

وياأمل ن�شور قرطاج والفراعنة، اأحد 5 ممثلني للقارة ال�شمراء يف املونديال 
اجلولة  يف  املرتقبة  مواجهتهما  قبل  ال��ت��اأه��ل  ح�شم  يف  رو���ش��ي��ا،  يف  االأخ���ري 

اخلام�شة يف اال�شكندرية يف ت�شرين الثاين/نوفمرب املقبل.
ت��ون�����س وم�����ش��ر مباراتها  م���ن  ك���ل  وت��خ��و���س 

اجلديدين  م��درب��ي��ه��م��ا  ب��ق��ي��ادة  ال��ث��ان��ي��ة 
خافيري  واملك�شيكي  ال��ب��ن��زرت��ي  ف���وزي 
اأغريي على التوايل، ويبدو اأنهما لن 
النقاط  ك�شب  يف  م�شكلة  اأي  يواجها 
ال�����ش��ت و���ش��م��ان ال��ت��اأه��ل ب��ال��ن��ظ��ر اإىل 

ومنتخبي  ب��ي��ن��ه��م��ا  ال���ك���ب���رية  ال����ف����وارق 
النيجر و�شوازيالند.

الفرن�شي  اإتيان  �شانت  مهاجم  القائد  ويغيب 
ب�شبب  ت��ون�����س  ت�شكيلة  ع��ن  اخل����زري  وه��ب��ي 

جنمها  ع��ل��ى  م�شر  ت��ع��ول  فيما  اال���ش��اب��ة، 
ه������داف ل���ي���ف���رب���ول االإن���ك���ل���ي���زي حممد 

�شالح.
وي����اأم����ل امل���غ���رب يف االق�������رتاب اأك���رث 

جزر  ي��الق��ي  عندما  النهائيات  م��ن 
التي  الثانية  املجموعة  يف  القمر 
يتاأهل عنها منتخب واحد ل�شمها 

الكامريون امل�شيفة.
وكان املغرب عو�س خ�شارته اجلولة 

االوىل امام الكامريون بفوزه الكبري 
على �شيفته ماالوي -3�شفر، فيما اأجربت 

الثانية  اجلولة  يف  التعادل  على  الكامريون  القمر  ج��زر 
منتزعة نقطتها االأوىل يف الت�شفيات.

وي���درك امل��غ��رب ج��ي��دا اأن ك�شبه امل��واج��ه��ة امل��زدوج��ة اأم���ام جزر 
ا�شت�شافته الكامريون  النهائيات، قبل  القمر �شتقربه كثريا من 

يف اجلولة اخلام�شة قبل االأخرية يف ت�شرين الثاين/نوفمرب املقبل، 
حممد  ملعب  على  ي�شت�شيفها  عندما  ال�شبت  ل��ه  �شيبني  م��ا  وه��و 
يف  الثالثاء  عليها  �شيفا  يحل  ان  قبل  البي�شاء  ال���دار  يف  اخلام�س 

ميت�شاميويل.
نهاية  موجعة  �شربة  رون��ار  هريفيه  الفرن�شي  املغرب  م��درب  وتلقى 
الهولندي  اأم�شرتدام  اأياك�س  األعاب  �شانع  باإ�شابة  املا�شي  االأ�شبوع 
حكيم زيا�س وبالتايل �شيغيب عن املواجهتني، لكن “الثعلب” ميلك 
البدائل الالزمة يف خط الو�شط الذي يعترب اأحد االأ�شلحة القوية يف 

ت�شكيلته يف �شخ�س يون�س بلهندة وكرمي االأحمدي ومبارك بو�شوفة 
وفي�شل فجر ويو�شف اأيت بنا�شر.

يف  ال��ك��ام��ريون  ام���ام  �شعبة  مهمة  م���االوي  تنتظر  ذات��ه��ا،  املجموعة  ويف 
الظفر  يكن  مل  اإن  االأ���ش��رار  ب��اأق��ل  اخل���روج  خاللها  م��ن  ت�شعى  مواجهتني 

بالنقاط الكاملة لتعزيز حظوظها يف التاأهل اىل النهائيات.
للتاأهل  �شعيها  الت�شفيات يف  يف  القوية  انطالقتها  موا�شلة  اىل  موريتانيا  تطمح 

للمرة االوىل يف تاريخها اإىل النهائيات عندما تالقي اأنغوال �شمن املجموعة التا�شعة. 

و�شربت موريتانيا بقوة يف بداية الت�شفيات وكانت اأحد 4 منتخبات حققت العالمة الكاملة 
بوت�شوانا  م�شيفتها  على  بفوزها  وتون�س،  وغينيا  م��ايل  جانب  اىل  االول���ني  اجلولتني  يف 

-2�شفر. فا�شو  بوركينا  و�شيفتها  -1�شفر 
و�شتبحث موريتانيا اأوال عن العودة بنتيجة اإيجابية من لواندا يوم اجلمعة املقبل 
يف اجلولة الثالثة، قبل ان ت�شتغل عاملي االأر�س واجلمهور الثالثاء لتعزيز 
القاري  العر�س  بلوغ  املتمثل يف  التاريخي  اإجنازها  حظوظها يف حتقيق 

للمرة االأوىل.
ويف املجموعة ذاتها، تلعب بوت�شوانا مع بوركينا فا�شو يف مواجهة ت�شعى 
 2017 ع��ام  والثالثة   2013 ن�شخة  و�شيفة  االأخ���رية  خاللها  م��ن 
اإحدى  على  املناف�شة  يف  حظوظها  على  لالبقاء  م�شارها  ت�شحيح  يف 

بطاقتي املجموعة.
املجموعة  اأم��ام نيجرييا �شمن  اختبارين �شعبني  ليبيا  وتخو�س 
4 نقاط مع جنوب  اخلام�شة التي تتقا�شم �شدارتها بر�شيد 

اإفريقيا التي �شتالقي �شي�شل يف اختبارين �شهلني.
وحتتل نيجرييا املركز الثالث بر�شيد 3 نقاط.

اأم��ل يف  وكلها  ليبيا �شيفة على نيجرييا اجلمعة  وحتل 
قبل  العبيها  معنويات  ترفع  اإيجابية  بنتيجة  ال��ع��ودة 
املقبل  االإثنني  املمتازة”  “الن�شور  منتخب  ا�شت�شافة 

يف تون�س.
بالدها  خ���ارج  البيتية  م��ب��اري��ات��ه��ا  ليبيا  وت��خ��و���س 
الأ�شباب اأمنية، ورغم ذلك يحظى منتخب بالدها 
ت��ون�����س بالنظر  ك��ب��رية يف  مب������وؤازرة ج��م��اه��ريي��ة 
يف  كبرية  جالية  وت��واج��د  ليبيا  من  القرب  اىل 

تون�س.
ويقود ليبيا املدرب اجلزائري عادل عمرو�س 
عالية  الالعبني  “معنويات  اأن  اأك���د  ال���ذي 
عاتقهم  على  امللقاة  بامل�شوؤولية  وي�شعرون 
وتركيزهم مرتفع للمواجهة املرتقبة اأمام 

نيجرييا«.
واأ�شاف اأن “املباراة املقبلة لها خ�شو�شية 
للنهائيات  للتاأهل  منعطفا  تعترب  الأن��ه��ا 
“هناك  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  االإفريقية”، 
ت��ف��اه��م ك��ب��ري ب���ني اجل���م���ي���ع، وه�����ذا هو 
للذهاب  ي�شاعدنا  اأن  باإمكانه  ال��ذي  ال�شيء 

بعيدا والتاأهل للنهائيات«.
االأخرية  فر�شته  ال�����ش��وداين  املنتخب  يخو�س  امل��ق��اب��ل،  يف 
الإنعا�س اآماله يف املناف�شة على اإحدى بطاقتي املجموعة االأوىل 
جنم  رف��اق  اأم���ام  �شعبني  اختبارين  يف  ال�شنغال  يالقي  عندما 
ليفربول االإنكليزي �شاديو مانيه الذين �شيحاولون ح�شم تاأهلهم 
عقب هاتني اجلولتني يف حال تعرث مدغ�شقر وغينيا االإ�شتوائية 

يف مواجهتهما املزدوجة.
وت�شعى اجلزائر اىل حت�شني �شورتها يف ثاين مباراة ر�شمية بقيادة 
�شريكتها يف  بلما�شي عندما تالقي بنني  مدربها اجلديد جمال 

�شدارة املجموعة الرابعة.
غامبيا  م��ع م�شيفتها  ب��ت��ع��ادل��ه��ا  االآم�����ال  خ��ي��ب��ت  اجل���زائ���ر  وك��ان��ت 

املتوا�شعة يف اجلولة الثانية.
جناح  مقدتها  يف  بالنجوم  امل��دج��ج��ة  ت�شكيلته  على  بلما�شي  وي��ع��ول 
نابويل االيطايل  ريا�س حمرز ومهاجم  االنكليزي  �شيتي  مان�ش�شرت 

اآدم ونا�س والعب و�شط فرنبغ�شة الرتكي يا�شني بنزية.
وكالهما  غامبيا  م��ع  توغو  تلعب  ذات��ه��ا،  املجموعة  ويف 

ميلك نقطة واحدة.



اآلو.. ال�سرطة؟ حتتنا حيتان.. اأغرب ا�ستغاثة
ت�����ش��رف��ت ام�����راأة ب���اأغ���رب ط��ري��ق��ة مم��ك��ن��ة، ع��ن��دم��ا ك��ان��ت برفقة 
ث��م فوجئوا  ق���ارب يف رح��ل��ة بحرية  اآخ��ري��ن على م��نت  اأ���ش��خ��ا���س 
"ديلي ميل"  اأ�شفلهم. وح�شب �شحيفة  3 حيتان عمالقة  بوجود 
بال�شرطة الإنقاذها من  ا�شتغاثت  املذعورة  املراأة  الربيطانية، فاإن 
ال�شحيفة  حت��دد  مل  فيما  البحر،  عر�س  يف  ال�شخمة  الكائنات 
اقرتاب  حلظة  التقط  فيديو  ويظهر  بال�شبط.  احل���ادث  موقع 
ال��رك��اب اخلائفني،  اأ���ش��وات  اإي���اه،  وتفقدهم  ال��ق��ارب  احليتان من 
�شوت  يبدو  ثم  الو�شع.  وتهدئة  طماأنتهم  اأح��ده��م  يحاول  فيما 
املراأة وهي تقول: "اأنا اأت�شل ب�911 )رقم ال�شرطة("، وبعد ثوان 
اأن  اأخ�شى  قاربنا.  حتت  رمادية  حيتان   3 "هناك  ال�شرطة:  تبلغ 
باقي  الذي حاول طماأنة  الرجل  وقال  اأنا فعال خائفة".  ننقلب. 
الركاب: "ح�شنا ح�شنا اهداأوا. اإنهم فقط يتفقدوننا. لن يوؤذوننا. 
اأحدها  يحاول  ومل  متاما  هادئة  احليتان  وب��دت  اهداأوا".  فقط 
القارب من  بالقارب، فيما مر احل��ادث ب�شالم ومتكن  اال�شطدام 

االنطالق بعيدا دون اأن يتعر�س اأي من ركابه الأذى.

حفرة غام�سة تطلق اللهب حترّي الباحثني
اأثارت حفرة �شغرية يف والية اأركن�شا�س االأمريكية حرية الباحثني 
تقذف  وراح��ت  مفاجئ،  ب�شكل  ظهرت  اأن  بعد  املحليني،  وال�شكان 
االإثنني  �شباح  خ��رج  اإن��ه  ال�شكان،  اأح��د  ويقول  اللهب.  من  حمماً 
من  قريبة  ح��ف��رة  م��ن  تت�شاعد  اللعب  األ�شنة  لي�شاهد  امل��ا���ش��ي، 

منزله، وا�شتمرت هذه احلفرة م�شتعلة ملدة 40 دقيقة. 
لتف�شري هذه  ال��ف��ر���ش��ي��ات  و���ش��ع  اإىل  امل��ح��ل��ي��ون  ال�����ش��ك��ان  و����ش���ارع 
عن  ناجتة  تكون  رمب��ا  اإنها  البع�س  ق��ال  حيث  الغريبة،  الظاهرة 
ناجتة  باأنها  االعتقاد  اإىل  اآخ���رون  ذه��ب  ال��غ��از، يف حني  ت�شرب يف 
اأي م��ن هذه  اإث��ب��ات  االآن مل يتم  الف�شاء. وح��ت��ى  ن��ي��زك م��ن  ع��ن 
هذه  �شبب  حتديد  م��ن  يتمكنوا  مل  اخل���رباء  وحتى  التخمينات، 
اأن تخمد، بح�شب  احلفرة، واأل�شنة اللهب التي انبعثت منها قبل 
ال��ق��ا���ش��ي يف مقاطعة  وق���ال  ال��ربي��ط��ان��ي��ة.  ���ش��ت��ار  دي��ل��ي  �شحيفة 
ظهر  ال�شيطان  اأن  نعتقد  "ال  بيندرغرا�س  ميكي  ال�شيد  باك�شرت 
اأو حدثت طفرة يف املكان،  اأن النيازك �شقطت هنا،  اأو  يف املنطقة، 
ويف نف�س الوقت، توا�شلنا مع جميع �شركات املرافق، وتبني لن اأن 
اإنه قام  ال�شكان،  اأحد  اأي��اً منها عالقة لها بهذه احلفرة". ويقول 
بجز الع�شب يف االآونة االأخرية، ومل يالحظ وجود حفرة يف املكان. 
ويعتقد اجليولوجيون اأن هناك حاجة اإىل اإجراء حفريات عميقة 

يف املنطقة ملعرفة �شبب هذه الظاهرة الغريبة.

تغرمي مغنيي راب ل�سجارهما يف مطار 
ق�شت حمكمة  بتغرمي مغنيي الراب الفرن�شيني بوبا وكاري�س 50 
ت�شاجرا يف مطار  اأن  بعد  لكل منهما  يورو )57000 دوالر(  األف 
اأوريل بباري�س مما عطل الرحالت واأحلق اأ�شرارا باإحدى �شاالت 

املغادرة.
التنفيذ  اإيقاف  مع  بال�شجن  اأي�شا  الرجلني  على  القا�شي  وحكم 
مما يعني اأنهما لن يتم �شجنهما بعد اأن اأم�شيا ثالثة اأ�شابيع يف 

احلجز.
يف  وال��رك��الت  اللكمات  تبادلوا  ومرافقوهما  وكاري�س  بوبا  وك��ان 

املطار يف االأول من اأغ�شط�س اآب.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جامعات ُتِعدُّ طالبها للعمل مع الروبوتات 
تتعاون العديد من اجلامعات يف اأوروبا للعمل على اإعداد طالبها على العمل مع الروبوتات، التي يتوقع باأن ت�شتحوذ 
على جزء كبري من الوظائف م�شتقباًل.  ويقول الدكتور بريي �شري، وهو حما�شر يف جامعة "اآي تي �شليغو" يف 
اإيرلندا "اإن الروبوتات �شت�شتحوذ على الكثري من الوظائف م�شتقباًل، و�شتعمل جنباً اإىل جنب مع املوظفني من 

الب�شر، وهذا ما يدفع اجلامعات اإىل العمل على اإعداد طالبها للعمل مع الروبوتات م�شتقباًل".
ت�شميمه  مت  وال��ذي  املتطور  امل�شروع  ه��ذا  يف  امل�شاركة  اجلامعات  من  واح��دة  �شليغو"  تي  "اآي  جامعة  وتعترب 
مع  جنب  اإىل  جنباً  العمل  ميكنهم  �شحية  رعاية  وموظفي  اجتماعية،  رعاية  وعمال  مدر�شني،  على  للح�شول 
من  الروبوتات  جمال  يف  خمت�شني  وباحثني  التوعية،  يف  اخت�شا�شيني  الكبري،  امل�شروع  يف  وي�شارك  الروبوتات. 
العديد من اجلامعات االأوروبية.  من جهته قال الدكتور جون بيندر، وهو ع�شو يف الفريق، ل�شحيفة ذي جورنال 
"�شيتم تقدمي الدعم ملوظفي الرعاية بكل اأ�شكالها عن طريق ا�شتخدام الذكاء اال�شطناعي والروبوتات املربجمة 
خ�شي�شاً ملثل هذه واأ�شاف "هنالك اأدلة على اأن الذكاء الذي متتلكه الروبوتات االجتماعية �شيمكنها من اإحداث 

تغيري حقيقي يف حياة االأ�شخا�س الذين يحتاجون مل�شاعدة يف املجتمع، م�شتقباًل". 
ومن املزمع اأن يتم اأمتتة العديد من الوظائف يف املجال ال�شحي واالجتماعي يف اأواخر 2020، اإ�شافة اإىل انت�شار 
ال�شيارات ذاتية القيادة، واإدراج الروبوتات يف اأعمال البناء بحلول 2030. يذكر باأن امل�شروع يتم متويله من قبل 

برنامج ال�شراكات اال�شرتاتيجية التابع لالحتاد االأوروبي، بح�شب ما ورد يف �شحيفة ديلي �شتار الربيطانية. 
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ع�سة قطة ت�سل يد امراأة
اأكدت �شيدة بريطانية على اأنها لن تتخل�س من قطتها العزيزة، على الرغم 

من فقدان قدرتها على حتريك اإحدى يديها نتيجة ع�شها لها.
وكانت فيكي ويليامز تلهو مع قطتها، عندما ع�شتها يف يدها، مما ت�شبب 
لها بعدوى جرثومية خطرية، و�شرعان ما بداأت اليد يف االنتفاخ، وانتهى 

بها االأمر وكاأنها تعر�شت لع�شة اأ�شد اأو حيوان متوح�س.
وا�شطرت فيكي للخ�شوع ل� 16 عملية جراحية واالإقامة ملدة 3 اأ�شهر يف 
امل�شت�شفى، وعلى الرغم من كل ذلك، مل تتمكن من ا�شتعادة قدرتها على 

حتريك يدها، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
ت��زال حتب قطتها كما كانت  اإنها ال  الرغم مما ح��دث، تقول فيكي  وعلى 
"عندما يرى النا�س يدي ويعرفون ما حدث ي�شاألوين  من قبل، واأ�شافت 
اإذا كنت قد تخل�شت من القطة، لكنها تربت بيننا منذ والدتها، واأ�شبحت 
فيكي  كانت  2017، عندما  ب��داأت يف مار�س  الق�شة  العائلة".  اأف��راد  كاأحد 
كانت  الذي  الوقت  يف  اأوك�شفورد�شاير،  مبدينة  املنزل  يف  التلفزيون  تتابع 
عدم  م��ن  بالغ�شب  ت�شعر  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  وب���دا  ح��ج��ره��ا،  على  جتل�س  القطة 
اهتمام اأحد بها، فما كان منها اإىل اأن هاجمت �شاحبتها وع�شتها يف يدها 
و�شقيقتها  وب��ول  نيكوال  والديها  مع  تعي�س  التي  فيكي  و�شارعت  اليمنى. 
ميليمرتات،  ب�شع  عن  طوله  ي��زد  مل  ال��ذي  اجل��رح،  مكان  غ�شل  اإىل  هانا 
ومل تفكر كثرياً فيه بعد ذلك. لكن يف اليوم التايل، بداأت يدها باالنتفاخ، 
ا�شتدعى زيارتها للطبيب الذي غ�شل لها اجلرح وو�شف لها االأدوية  مما 
اأي��ام مت  الوقت، وبعد خم�شة  م��رور  مع  �شوءاً  ازدات  االأم��ور  الالزمة، لكن 

نقلها اإىل امل�شت�شفى للخ�شوع لعملية جراحية.

حتذير من ال�1.5 درجة التي ترعب العامل
اأن ترتفع درج��ات ح��رارة اجلو  اإن��ه من املرجح  قال تقرير ل��الأمم املتحدة 
1.5 درجة مئوية بني عامي 2030 و2052، اإذا ا�شتمرت ظاهرة االحتبا�س 
احلراري بوتريتها احلالية، واإذا تقاع�س العامل عن اتخاذ اإجراءات �شريعة 

وغري م�شبوقة لوقف هذه الزيادة.
االأ�شبوع  املتحدة  ل��الأمم  التابعة  املناخي  للتغري  الدولية  اللجنة  والتقت 
اإنت�شون بكوريا اجلنوبية، لو�شع اللم�شات االأخرية على  املا�شي يف مدينة 
التقرير الذي اأعد بناء على طلب احلكومات يف 2015، عندما مت االتفاق 

على معاهدة دولية ملعاجلة التغري املناخي.
ويعد هذا التقرير املر�شد العلمي الرئي�شي ل�شانعي ال�شيا�شة يف احلكومات 

ب�شاأن كيفية تنفيذ اتفاقية باري�س لعام 2015.
العاملية  احل��رارة  درج��ة  متو�شط  ارتفاع  جعل  اإىل  باري�س  اتفاقية  وتهدف 
"اأقل بكثري" من درجتني مئويتني فوق م�شتويات ما قبل العامل ال�شناعي، 

بينما ت�شعى اإىل ت�شديد الهدف اإىل 1.5 درجة.

الكويت تعيد قطعة 
اأثرية مهربة اإىل م�سر

�شلمت الكويت اإىل م�شر، موؤخرا، 
قيمة  ذي  خ�����ش��ب��ي  ت���اب���وت  غ���ط���اء 
اأثرية كبرية، كانت جمارك ال�شحن 
الدويل  الكويت  م��ط��ار  يف  اجل���وي 
املا�شي،  م���ار����س  يف  ���ش��ب��ط��ت��ه  ق���د 
اخلارجية  وزارة  مم��ث��ل  ب��ح�����ش��ور 

الكويتية حمد املطريات.
واملتاحف  االآث��ار  اإدارة  وذك��ر مدير 
باملجل�س الوطني الكويتي للثقافة 
والفنون واالآداب، �شلطان الدوي�س، 
اأنه جرى ت�شليم غطاء التابوت اإىل 
انتهت  اأن  بعد  امل�شرية،  ال�شفارة 

جلنة من التحقق منه.
واأو�شح الدوي�س اأن للمجل�س دورا 
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الرتاث  ك��ب��ريا يف 
اإن ق��ان��ون االآثار  االإن�����ش��اين، وق��ال 
الكويتي وكذلك القوانني الدولية 
االآث����ار، الأن��ه��ا تهتم  حت��رم تهريب 
الوطني  ال���رتاث  على  باملحافظة 
ف�شال عن االتفاقيات الثنائية مع 

الدول العربية.
�شفري م�شر  اأع����رب  ن��اح��ي��ت��ه،  م��ن 
ل���دى ال��ك��وي��ت ط����ارق ال���ق���وين، يف 
الكويتية،  االأن��ب��اء  لوكالة  ت�شريح 
لل�شلطات  وت���ق���دي���ره  ���ش��ك��ره  ع���ن 
ال�شرتداد  تعاونها  على  الكويتية 

غطاء التابوت اخل�شبي.
واأ�شار القوين اىل حر�س ال�شفارة 
متابعة  ع��ل��ى  االأول  ال���ي���وم  م��ن��ذ 
الكويتية  ال�����ش��ل��ط��ات  م���ع  االأم������ر 
توليه  ال�����ذي  االه���ت���م���ام  اإط������ار  يف 
ب���الده ال���ش��رتداد االآث����ار ال��ت��ي يتم 
تهريبها للخارج، واأ�شاد بدور ودعم 
اجلانب الكويتي على هذا التعاون 

امل�شتمر.

�سناعة خر�سانة اأكرث �سالبة 
بتقنيات الطباعة املج�سمة

تقنيات  املتحدة  الواليات  باحثون يف  ا�شتخدم 
من  نوعية  ل�شناعة  االأب��ع��اد  ثالثية  الطباعة 
اخلر�شانة تزداد �شالبة عند تعر�شها لل�شغط 
على غرار ق�شور بع�س احل�شرات والق�شريات 
بوردو  ال��ب��اح��ث��ون يف جامعة  واأك���د  ال��ب��ح��ري��ة. 
االأمريكية اأن هذه التقنية اجلديدة ميكن اأن 
اأكرث  من�شاآت  بناء  املطاف يف  نهاية  ت�شاعد يف 
�شالبة وقدرة على حتمل الكوارث الطبيعية.

وتكمن الفكرة يف ا�شتخدام ت�شميمات هند�شية 
بع�س  وق�����ش��ور  اأ����ش���داف  �شكل  م��ن  م�شتوحاة 
الك�شور  انت�شار  كيفية  يف  للتحكم  الق�شريات 

عرب الطبقات املطبوعة من مادة اال�شمنت.
اإك�شبلور"  "تيك  االإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ون��ق��ل 
بابلو  ع��ن  ال��ع��ل��م��ي��ة  االأب���ح���اث  يف  املتخ�ش�س 
باجلامعة  املدنية  الهند�شة  اأ�شتاذ  زاف��ات��ريي 
للح�شرات  اخل���ارج���ي���ة  "الهياكل  اإن  ق���ول���ه 
ال�شروخ  لتوزيع  اآليات  على  حتتوي  املف�شلية 

وزيادة ال�شالبة.

غر�س �سكينا يف راأ�سه لكي يتنف�س!
 8 اإن��ق��اذ رج��ل غر�س �شكينا طولها  اأط��ب��اء رو���س يف  جنح 
اإ�شافية" مل�شاعدته  "فتحة  اأراد  الأن��ه  راأ���ش��ه،  يف  بو�شات 
على التنف�س. وجنا الرجل، وا�شمه يوري غوخوف )41 
اأن غر�س ال�شكني يف راأ�شه خمرتقا  عاما( باأعجوبة بعد 

اجلمجمة دون اأن يلحق �شررا بالدماغ.
ال�شرطة  رج��ال  كان  بينما  واعيا،  اأن��ه ظل  اأي�شا  الغريب 

يطالبونه بالبقاء جال�شا ب�شكل م�شتقيم.
وك��ان رج��ال ال�شرطة وج��دوا غوخوف راكعا و�شط حقل  
وال�����ش��ك��ني يف راأ����ش���ه، وق����ال ل��ه��م اإن����ه ف��ع��ل ذل���ك الأن����ه ال 

ي�شتطيع التنف�س ب�شكل جيد من اأنفه.
وق�����ال ال����رج����ل، وه����و م���ن ب���ل���دة دون��ي��ت�����ش��ك يف منطقة 
اأنفي.. لذلك ثقبت  اأ�شتطع التنف�س من  "مل  رو�شتوف: 
ميل  ديلي  �شحيفة  نقلته  ملا  وفقا  اأتنف�س"،  راأ�شي لكي 
�شور  والتقاط  امل�شت�شفى،  اإىل  نقله  وبعد  الربيطانية. 
باأ�شعة اإك�س، قال االأطباء اإن جناته معجزة، فهو مل يقتل 
نف�شه كما اأنه مل يلحق �شررا بالدماغ. وجنح االأطباء يف 
انتزاع ال�شكني من راأ�شه. م�شريين اإىل اأنها ن�شل ال�شكني 
ك��ان داخ���ل جمجمته. ومتكن  ب��و���ش��ات   5 ال��ب��ال��غ ط��ول��ه 
فنيا يف  الذي يعمل  الرجل،  ال�شرطة من ت�شوير  رجال 

اأحد امل�شانع املحلية، بال�شكني يف راأ�شه.

اإنقاذ رقبة �ساب من فخ م�ستحيل
جنح عمال االإنقاذ يف حترير �شاب علقت راأ�شه يف و�شعية 
ب��ني ع��رب��ة ق��ط��ار ور���ش��ي��ف، مبحطة يف مدينة  غ��ري��ب��ة 

مريلو قرب العا�شمة االأرجنتينية بوين�س اأير�س.
لكنهم  البائ�س  ال�شاب  م�شاعدة  امل��ارة  ح��اول  البداية  يف 
رجال  ا�شتدعوا  ال��ذي��ن  املحطة  عمال  ف��اأخ��ربوا  ف�شلوا، 

االإنقاذ لتنفيذ املهمة ال�شعبة.
بها  ح�شرت  التي  الفجوة  تو�شيع  م��ن  امل��ن��ق��ذون  ومتكن 
واأداة  اخل�شب  كبرية من  با�شتخدام قطعة  ال�شاب،  رقبة 

معدنية اأخرى، يف عملية ا�شتغرقت نحو 10 دقائق.
والتقطت عد�شة اأحد املارة �شورا حتب�س االأنفا�س لدقائق 
م���رت ب��ط��ي��ئ��ة ع��ل��ى ال�����ش��اب احل��ب��ي�����س، و���ش��ط حم���اوالت 

م�شنية الإخراج راأ�شه من الفخ املحكم.
االإن���ق���اذ يقول:  ع��م��ال  اأح���د  ���ش��وت  ال��ف��ي��دي��و  وي�شمع يف 
اأن يدفعوا العربة يف هذا االجتاه. هيا  الركاب  "اأخربوا 

جميعا ادفعوا يف هذا االجتاه".
وبعد حلظات اأفلت ال�شاب من الفخ اإىل اأ�شفل، ثم التقطه 

العمال ب�شهولة.
بائعا  ويعمل  عاما   20 العمر  م��ن  يبلغ  امل��ح��رر  وال�شاب 
جائال يف املحطة، و�شقط يف هذا املكان بعدما تعرث وهو 

يغادر القطار، لكن ال�شرطة قالت الحقا اإن كان �شكريا.

كالب لندن تعاين من برك�سيت
اإىل  م�شرية  يف  كالبهم  م��ع  الربيطانيني  م��ئ��ات  ���ش��ارك 
ال��ربمل��ان ال��ربي��ط��اين، االأح���د، للمطالبة ب��ال��رتاج��ع عن 
اخل��روج من االحت��اد االأوروب��ي "برك�شيت" عرب ا�شتفتاء 
جديد. ويقول منظمو حملة مل�شلحة احليوانات االأليفة 
من  �شتعاين  احل��ي��وان��ات  تلك  اإن  "ووفريندوم"  �شميت 
االأطباء  يف  ���ش��ي��ح��دث  نق�شا  الأن  ال��ت��ك��ت��ل،  م��ن  اخل����روج 

البيطريني و�شتزيد اأ�شعار اأطعمتها. وفقا لرويرتز. اناليز با�سو خالل ح�سورها العر�س الأول لفيلم  The Haunting Of Hill House يف هوليوود ، كاليفورنيا. )ا ف ب(

بعد كارثة في�سبوك.. 
احذر  الر�سالة الكاذبة

تعر�شت  ف�����ش��ي��ح��ة  اأك��������رب  ب���ع���د 
املتعلقة  م����وؤخ����را،  ف��ي�����ش��ب��وك  ل��ه��ا 
مليون   50 ن��ح��و  ب��ي��ان��ات  ب�����ش��رق��ة 
م�شكلة  يف  تقع  ه��ي  ه��ا  م�شتخدم، 
�شبكة  م�شتخدمو  ويتورط  اأخ��رى 
التوا�شل االجتماعي مب�شاألة لي�س 

لهم دخل فيها.
في�شبوك  م�شتخدمو  تعر�س  فقد 
يف  ت��ت��م��ث��ل  "بريدية"  ل��ه��ج��م��ة 
اإن ح�شاباتهم يف  ر�شالة تقول لهم 
في�شبوك مت ن�شخها، وتطلب منهم 
اإىل  اإر���ش��ال��ه��ا  يعيدوا  اأن  الر�شالة 
زمالئهم يف في�شبوك لتحذيرهم.

غري اأن في�شبوك تقول اإن الر�شالة 
الوارد  املجهولة امل�شدر يف الربيد 
وتطالب  ف���ريو����ش���ات  حت���ت���وي  ال 
امل�شتخدمني فقط مب�شح الر�شالة، 
"ديلي  �شحيفة  ذك��رت  م��ا  بح�شب 

ميل" الربيطانية.
عن  �شمعنا  "لقد  في�شبوك  وقالت 
اأو  تعليقات  ي�����ش��اه��دون  اأ���ش��خ��ا���س 
ح�شاباتهم  ب�شاأن  ر�شائل   ت�شلهم 
وت���ت���خ���ذ  ن���������ش����خ����ه����ا..  مت  واأن������������ه 
"الربيد  ���ش��ك��ل  ال���ر����ش���ائ���ل  ه�����ذه 

املت�شل�شل".
املن�شوخ"  "احل�شاب  اأن  اإىل  ي�شار 
يحدث عندما يقوم اأحدهم باإن�شاء 
وبياناتك  �شورك  وي�شرق  ح�شاب 
ي���ر����ش���ل طلب  ث����م  ال�������ش���خ�������ش���ي���ة، 
مل��ن ه��م يف قائمة  �شداقة وزم��ال��ة 
املزيد  ويجمع  ل��دي��ك،  االأ���ش��دق��اء 
يقوم  اأو  ال�شخ�شية  املعلومات  من 
باإر�شال ر�شائل زائفة من ح�شابات 

مزيفة.

»مئة عام« لوحات فنية للقد�س بني زمانني 
لزوار  بر�شكيان  ج��اك  الفل�شطيني  الفنان  يتيح 
واق���ع مدينة  االط���الع على  ع���ام(  )م��ئ��ة  معر�شه 
ال��ق��د���س كيف ك��ان��ت قبل مئة ع��ام وم��ا ه��ي عليه 
واأخرى  االآن عرب دمج �شور فوتوغرافية قدمية 
لرويرتز  بر�شيكان  وق��ال  فنية.  بطريقة  حديثة 
خ���الل اف��ت��ت��اح م��ع��ر���ش��ه يف ق��اع��ة امل��رك��ز الثقايف 
االثنني  اأم�س  رام اهلل م�شاء  االأمل��اين يف  الفرن�شي 
ملدينة  القدمية  ال�شور  جمموعة  على  "ح�شلت 
تعود لفريق  التي  الكوجنر�س  القد�س من مكتبه 
قبل  التقطت  والتي  كولوين  االأمريكان  م�شوري 
ال���ذي مت  امل��ك��ان  "بحثت ع��ن  واأ���ش��اف  مئة عام". 
اآخذ نف�س  اأن  ال�شور منه وحاولت  التقاط بع�س 

ال�شورة واأطابق ال�شور فوق بع�س".
واأو�شح بر�شكيان اأنه "من خالل املطابقة واملقارنة 
التغيريات  معرفة  ميكن  واحل��ا���ش��ر  املا�شي  ب��ني 
وما  منها  اختفى  ال��ذي  ما  املدينة.  �شهدتها  التي 

بقي قائم اإىل يومنا هذا".
جتعل  بطريقة  ال�شور  عر�س  بر�شكيان  واخ��ت��ار 
الناظر اليها كاأنه ينظر اىل طبقات االأر�س وذلك 

االأحجام  خمتلفة  خ�شبية  ���ش��ن��ادي��ق  خ���الل  م��ن 
وعلى  اإ�شاءة  مع  بداخلها  القدمية  ال�شور  و�شع 
�شطح ال�شندوق لوح زجاجي و�شع عليه ال�شورة 
ال�شورة  له  التقطت  ال��ذي  املكان  لنف�س  احلديثة 
ال�شندوق  فتح  املعر�س  ل��زائ��ر  وميكن  القدمية. 
القدمية مبفردها  ال�شورة  روؤي��ة  ي�شتطيع  بحيث 
اجلديدة  ال�شورة  يرى  اأن  الزجاجي  اللوح  وعلى 
خالل  �شهده  ال��ذي  التغيري  ويقارن  املكان  لنف�س 
م��ئ��ة ع����ام. وق����ال ب��ر���ش��ك��ي��ان اإن ال��ع��م��ل ع��ل��ى هذا 
اأربعني  خاللهما  اأجن���ز  ع��ام��ني  ا�شتمر  امل��ع��ر���س 
لوحة فنية يعر�س منها يف هذا املعر�س 12 لوحة 

نظرا ل�شيق املكان.
وكتب بر�شكيان اإىل جانب كل لوحة متى التقطت 
الذي  امل�����ش��ور  وا���ش��م  فيه  التقطت  ال���ذي  وامل��ك��ان 
املعر�س  ه����ذا  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اإن  وق����ال  ال��ت��ق��ط��ه��ا. 
"مكنني وميكن اجلمهور من االطالع على وثيقة 
القد�س  حياة  تفا�شيل  معرفة  من  متكننا  بحثية 
وتاأثريها وما جرى خالل املئة �شنة املا�شية وكيف 

اأثر على �شكل املدينة".

اإميا وات�سون باأزياء تعود 
اىل عام 1868

وات�شون   العاملية  اإميا  للنجمة  �شورا  الباباراتزي  م�شوري  عد�شات  التقطت 
1868، وذلك من موقع ت�شوير  ازيائها لعام  ارتدائها مالب�س تعود  تظهر 

."Little women" فيلمها اجلديد الذي يحمل عنوان
ويتحدث هذا العمل عن 4 اأخوات يع�شن يف اأمريكا بعد انتهاء احلرب االهلية 
ومن  امل���راأة،  �شد  العن�شرية  ب�شبب  ال�شعوبات  من  للكثري  هناك  ويتعر�شن 

املتوّقع ان يالقي جناحا جماهرييا كبريا فور طرحه يف �شاالت ال�شينما.
اجلدير ذكره ان وات�شون ر�ّشحت خلو�س بطولة هذا الفيلم ب�شبب اعتذار  اإميا 

�شتون  عن امل�شاركة فيه ب�شبب ان�شغالها باأعمال فنية اخرى.


