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اعتمد نتائج الدورة الثالثة لنظام النجوم العاملي لت�صنيف اخلدمات

حممد بن را�شد: ال نقبل اأي اأعذار حتول 
دون تقدمي اخلدمات االأف�شل يف العامل 

•• دبي-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
»رعاه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
�لعامل  �لأف�شل يف  �أن تقدمي �خلدمات �حلكومية  �هلل«، 
هو �ملعيار و�لهدف �لأ�شا�شي لكل جهة حكومية يف دولة 

�لإمار�ت. وقال �شموه لدى �عتماده نتائج �لدورة �لثالثة 
من نظام �لنجوم �لعاملي لت�شنيف �خلدمات �لتي �شملت 
 : 20 جهة �حتادية  �ملتعاملني يف  ل�شعادة  مركز�   167
»نريد من �جلهات �حلكومية تقدمي �خلدمات �لأف�شل 
يف �لعامل .. هذ� ما ن�شعى �إليه ول نقبل �أي تردد �أو تاأخري 

�أو �أعذ�ر حتول دون حتقيقه«.    )�لتفا�شيل �س2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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حممد بن ر��شد يعتمد نتائج �لدورة �لثالثة لنظام �لنجوم �لعاملي لت�شنيف �خلدمات  )و�م(

بحث مع العاهل الأردين عالقات البلدين والتطورات الإقليمية

حممد بن زايد يوؤكد على �شرورة تفعيل العمل العربي امل�شرتك ملواجهة التحديات باملنطقة
•• عمان -وام:

�آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  بحث �شاحب 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة وجاللة �مللك عبد 
�هلل �لثاين بن �حل�شني ملك �ململكة �لأردنية �لها�شمية �ل�شقيقة  

جممل  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �لبلدين  ب��ني  �لر��شخة  �لأخ��وي��ة  �ل��ع��الق��ات 
�لق�شايا و�مل�شتجد�ت �لإقليمية و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.

�شموه  عقدها  �لتي  �لر�شمية  �ملحادثات  جل�شة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�لأردنية  �لعا�شمة  �م�س يف ق�شر �حل�شينية يف  �لأردين  و�لعاهل 

عمان بح�شور وفدي �لبلدين .

�لتعاون  وم�شار�ت  �آف��اق   .. �جلل�شة  خ��الل  �جلانبان  و��شتعر�س 
و�لعمل �مل�شرتك بني �لبلدين يف �جلو�نب �لقت�شادية و�لتنموية 
و�ل�شيا�شية و�ل�شبل �لكفيلة بتطويرها �إىل جمالت �أرحب ت�شهم 

يف حتقيق �أهد�ف �لبلدين وروؤ�هما �مل�شتقبلية وتطلعاتهما.
)�لتفا�شيل �س3-2(

حممد بن ز�يد خالل مباحثاته مع عاهل �لأردن    )و�م(

مبادرة اإماراتية �شعودية لتوفري االحتياجات الغذائية ملاليني اليمنيني
•• الريا�ض - وام:

�أعلنت �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة �لعربية �ل�شعودية عن �إطالق 
"�إمد�د" بالتعاون مع برنامج �لغذ�ء �لعاملي و�ملنظمات �لدولية  مبادرة 
�لخرى وذلك بهدف توفري �لحتياجات �لغذ�ئية ل� 10 - 12 مليون 
ميني وهي �لفئة �لكرث ت�شرر� ومنهم �كرث من 2 مليون طفل، بحيث 
تغطي �ملبادرة م�شتلزماتهم من �ملو�د �لأ�شا�شية خا�شة �لقمح ملدة ت�شل 

�ىل 4 �أ�شهر.
�لتعاون  ل�شوؤون  دولة  وزي��رة  �لها�شمي  �إبر�هيم  بنت  وقالت معايل رمي 
�لظروف  مو�جهة  على  �حلر�س  من  �نطالقاً  تاأتي  �ملبادرة  �إن  �ل��دويل 

هذه  ت�شهم  �أن  ناأمل  حيث  �ليمنيون  يعي�شوها  �لتي  �ل�شعبة  �لإن�شانية 
من  �ك��رث  تغطي  كونها  لليمنيني  �ملعي�شية  �حل��ي��اة  حت�شني  يف  �مل��ب��ادرة 
ثلث �شكان �ليمن، و�شتوفر �مل�شتلزمات �لغذ�ئية �ملكونة من خم�س مو�د 
�أ�شا�شية �أبرزها �لقمح لفرتة زمنية ت�شل �إىل �أربعة �أ�شهر. و�أكدت معايل 
رمي �لها�شمي �أن �ملبادرة �شت�شمل كافة �ملناطق �ليمنية، حيث ت�شتهدف 
�لإن�شان �ليمني بعيد�ً عن �أي ح�شابات �أخرى، و�شتعطى �لأولوية للفئات 
�لأكرث ت�شرر�ً من �جلوع، خا�شة �لأطفال �لذين يعانون �شوء �لتغذية، 
�مل���د�ر����س، و�ل��ن�����ش��اء �حلو�مل  و�لأط���ف���ال دون �شن �خل��ام�����ش��ة، و�أط��ف��ال 

و�ملر�شعات و�ملعيالت لأ�شرهن، وكبار �ل�شن و�ملر�شى.
)�لتفا�شيل �س10 (

حدائق  يف  فاي" جماين  "واي 
ومتنزهات و�شواطئ اأبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

وقعت د�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات يف �بوظبي �تفاقية مع �شركة �لإمار�ت 
لالت�شالت �ملتكاملة "دو" تهدف �إىل توفري خدمات �لنرتنت �لال�شلكي"و�ي فاي" 
تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  للبلديات  �لتابعة  و�ل�شو�طئ  و�ملتنزهات  �حلد�ئق  يف  �ملجانية 
م�شتويات �شعادة جميع �شكان �إمارة �أبوظبي ويخدم �أهد�ف �لد�ئرة �ل�شرت�تيجية.

وتاأتي خطوة توقيع هذ� �لتفاقية �شمن م�شاعي �لد�ئرة �لهادفة �إىل دعم �لتعاون 
�أجل �لإ�شهام يف بناء وتوفري جمتمعات  �ملوؤ�ش�شات �ل�شبه حكومية، من  بينها وبني 
وحتفيز  �أب��وظ��ب��ي،  �إم���ارة  يف  �حل��ي��اة  نوعية  تعزيز  �شاأنها  م��ن  وم�شتد�مة  متكاملة 

�ل�شكان على �ل�شتفادة مما توفره �ملر�فق �ملجتمعية و�لرتفيهية �لتابعة للبلديات.
�لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئ���رة  وكيل  �ل��ظ��اه��ري  عبيد  م��ب��ارك  �شعادة  �لتفاقية  وق��ع 
و�لبلديات و عثمان �شلطان �ملدير �لتنفيذي ل�شركة �لإمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة 

)�لتفا�شيل �س7( و�لبلديات.  �لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئرة  "دو" مبقر 

ملك االأردن مينح حممد بن 
زايد  » قالدة احل�شني بن علي «

 

بح�صور حممد بن زايد وعبد اهلل الثاين
اتفاقية  يربم  خليفة  �شندوق 
االأردن  يف  امل�شاريع  لتمويل 
دوالر مليون   100 بقيمة 

اإط������الق ا����ش���م حم��م��د بن 
التدخل  »ل���واء  على   زاي��د 
اجل��اه��زي��ة« ع��ايل  ال�شريع 

اأغلق نهائيا باب التفاو�ض مع احلكومة:
احتاد ال�شغل: غدا اإ�شراب عام يف تون�س!

•• الفجر - تون�ض - خا�ض

�أّكد �لأمني �لعام لالحتاد �لعام �لتون�شي لل�شغل، نور �لدين �لطبوبي، 
ف�شل جل�شة جمعته �أم�س �لثالثاء برئي�س �حلكومة يو�شف �ل�شاهد حول 

مفاو�شات �لزيادة يف �أجور �لعاملني بقطاع �لوظيفة �لعمومية.
�لتو�شل يف لقاء  "مل يتم  �لوطنية  وقال �لطبوبي يف ت�شريح لالإذ�عة 
�ليوم �ىل �أّية حلول لأن �لقر�ر مل يعد وطنيا وقدرنا �ن ننتظر �ل�شوء 
�لتفاو�س  وباب  قائم  نوفمرب   22 �إ�شر�ب  �لبحار..  ور�ء  �لأخ�شر من 

�أُغلق.. و�خليار �ليوم هو تنفيذ �لإ�شر�ب �لعام".  ��شر�ب عام منتظر يف تون�س

»اإير بي اإن بي« توجه �صربة للم�صتوطنات الإ�صرائيلية
وزير الداخلية االإ�شرائيلي متهم بالف�شاد

•• عوا�صم-وكاالت:

�أعلنت �شركة »�إير بي �إن بي« �لعاملة يف جمال �لعقار�ت على �لإنرتنت، 
�إز�لة �إعالناتها يف م�شتوطنات �إ�شر�ئيلية بال�شفة �لغربية.

�إع���الن يف م�شتوطنات   200 ق��ر�ب��ة  �إل��غ��اء  ت��ن��وي  �إن��ه��ا  �ل�شركة،  وق��ال��ت 
�إ�شر�ئيلية »تقع يف بوؤرة نز�ع بني �لإ�شر�ئيليني و�لفل�شطينيني«.

و�أ�شافت �أنها رغم عملها وفقا للقانون �لأمريكي، فاإنها كانت تو�جه منذ 
يعتربها  �إ�شر�ئيلية،  م�شتوطنات  يف  عملها  ب�شاأن  ت�شاوؤلت  طويل  وقت 
معظم �ملجتمع �لدويل غري قانونية. وتاأتي هذه �خلطوة ��شتجابة ملطالب 

فل�شطينيني وجماعات حقوقية، حثو� �ل�شركة على �إز�لة �لإعالنات.
و�أو�شحت �ل�شركة �أنها تنوي تخفيف عملياتها يف �لأر��شي �ملحتلة، على 

�أمل �أن يو�شع �إطار عمل ينحاز �إليه �ملجتمع �لدويل باأ�شره.
ما  وف��ق  مفاجئا،  �عتربوه  �ل��ذي  بالقر�ر،  �إ�شر�ئيليون  م�شوؤولون  ون��دد 

نقلت �لأ�شو�شيتد بر�س.
�ىل ذلك، �أو�شت �ل�شرطة �لإ�شر�ئيلية، بتوجيه �تهامات لوزير �لد�خلية، 
�إط��ار حتقيق  �أري��ي��ه درع��ي، تتعلق بالحتيال وخيانة �لأم��ان��ة، وذل��ك يف 

مرتبط ب�شفقات لبيع عقار�ت.
�إن كان �شيوجه �تهامات  �لعام �لإ�شر�ئيلي  �أن يقرر �ملدعي  �ملنتظر  ومن 
لدرعي، �لذي يتزعم حزب "�شا�س" �ليهودي �ملت�شدد، و�لذي ق�شى فرتة 

يف �ل�شجن يف �ملا�شي لإد�نته بالف�شاد.
قاطعة  �أدل��ة  وج��ود  �إىل  ت�شري  �لتحقيق  نتائج  ب��اأن  لل�شرطة  بيان  و�أف���اد 
باأن درعي �رتكب عمليات �حتيال وخيانة �أمانة على �شلة ب�شلوكه، �أثناء 
وجوده يف من�شبه كوزير. وحتدث عن وجود �أدلة عن خمالفات �شريبية 

تبلغ قيمتها مئات �آلف �لدولر�ت وتبيي�س �أمو�ل وغريها.
ونقلت »فر�ن�س بر�س« عن بيان �ل�شرطة �إن �لتحقيق تناول �لتحويالت 

�ملالية �لكبرية، �لتي �أجر�ها درعي على �رتباط ببيع �لأر��شي.
ع��دم ت�شمن تو�شية  �إىل  و�أ���ش��ار  ب��ر�ءت��ه،  درع���ي على  �أ���ش��ر  م��ن جانبه، 

�ل�شرطة �لتهامات �ل�شابقة ب�شاأن ح�شوله على ر�شاوى.

ط�������ائ�������رات ع���راق���ي���ة 
�شوريا يف  داع�����س  تق�شف 

•• القاهرة-رويرتز:

قال �جلي�س �لعر�قي �إن �لعر�ق �شن 
تابعة  �أه���د�ف  على  ج��وي��ة  �شربات 
ل��ت��ن��ظ��ي��م د�ع�������س �لإره����اب����ي د�خ���ل 
�شوريا �م�س ودمر مبنيني ي�شمان 

و�أ�شلحة. مقاتال   40
و�أ�شاف يف بيان "نفذت طائر�ت �إف-

د�خل  �لعر�قية �شربات جوية   16
معلومات  وف��ق  �ل�شورية  �لأر����ش��ي 
مديرية  م��ن  دقيقة  ��شتخبار�تية 
�لإره���اب  ومكافحة  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت 

خلية �ل�شقور �ل�شتخبار�تية".
�لعملية  ه�����ذه  "�أ�شفرت  وت����اب����ع 
�لناجحة عن دك م�شتودع لالأ�شلحة 
يعود ملا ت�شمى ولية �لفاروق بد�خله 
10 �إرهابيني و�شو�ريخ ومتفجر�ت 
منطقة  يف  د�ع�����س  لع�شابات  تابعة 
ذ�ته  �لوقت  يف  نفذت  كما  �ل�شو�شة 
�أخ����رى يف منطقة  ���ش��رب��ة م��وج��ع��ة 
�لباغور على هدف عبارة عن مقر 
ملا ي�شمى فيلق �لفاروق بد�خله 30 
وبنادق  و�شو�ريخ  وقاذفات  �إرهابيا 

خمتلفة".
على  ي�شيطر  د�ع�����س  تنظيم  وك���ان 
تلحق  �أن  قبل  �لعر�ق  �أر����ش��ي  ثلث 
و��شل  �أن����ه  �إل  ك��ب��رية  ه��زمي��ة  ب���ه 
�غتيالت  و�رت���ك���اب  ك��م��ائ��ن  ن�����ش��ب 

وتفجري�ت يف �لبالد.

ت��ف��ج��ري ي���دم���ي ك���اب���ول 
وال�����ش��ح��اي��ا ب��ال��ع�����ش��رات 

•• كابول-رويرتز:

�إن ما  ق���ال م�������ش���وؤولن ح��ك��وم��ي��ان 
قتلو�  ���ش��خ�����ش��ا   40 ع���ن  ي��ق��ل  ل 
يف �ن���ف���ج���ار ع��ن��د ق���اع���ة زف�����اف يف 

�لعا�شمة �لأفغانية كابول �م�س.
�شرطة  ب���ا����ش���م  �مل����ت����ح����دث  وق�������ال 
�أك���رث  �إن  ب�����ش��ري جم���اه���د  ك���اب���ول 
�أ�شيبو�  �آخ��ري��ن  �شخ�شا   60 م��ن 
جماهد  و�أ������ش�����اف  �لن����ف����ج����ار.  يف 
موؤكدة  ت��ق��اي��ر  "تلقيت  ل���روي���رتز 
ومل  �شخ�شا".   40 م��ق��ت��ل  ع����ن 
تعلن �أي جهة بعد م�شوؤوليتها عن 

�لنفجار.

بروك�شل و�شط  �شرطي  طعن   
•• بروك�صل-اأ ف ب:

بعدما  ب����ج����روح  ����ش���رط���ي  �أ����ش���ي���ب 
�شكينا  ي��ح��م��ل  ���ش��خ�����س  ه���اج���م���ه 
�ل�شرطة  م����رك����ز  م�����ن  ب����ال����ق����رب 
�أم�س،  �شباح  بروك�شل  يف  �لرئي�شي 
با�شم  متحدثة  �أف����ادت  م��ا  بح�شب 

�ل�شرطة.
�لثاين  �ليوم  مع  �لهجوم  ويتز�من 
يجريها  �ل����ت����ي  �ل�����دول�����ة  ل�����زي�����ارة 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ف��رن�����ش��ي م���اك���رون �إىل 
�لبلدين  ����ش��ت��ذك��ار  و���ش��ط  بلجيكا 
�عتد�ء�ت باري�س وبروك�شل �لد�مية 

�لتي وقعت عامي 2015 و2016.
�ل�����ش��رط��ي خارج  �مل��ه��اج��م  وط��ع��ن 
�ل�شاعة  �لرئي�شي  �ل�شرطة  مركز 
5،30 بالتوقيت �ملحلي )04،30 
�لناطقة  �أف���ادت  م��ا  بح�شب  غ(،  ت 
فان دي كري  �إل�شي  �ل�شرطة  با�شم 

وكالة فر�ن�س بر�س.
وقالت �إن �ل�شرطي �أ�شيب بجروح 

طفيفة ونقل �إىل �مل�شت�شفى.
و�أ�شافت �أن "زمالءه ردو� باإطالق 
�ل���ن���ار ع��ل��ى �مل���ه���اج���م �ل�����ذي متت 
تتعر�س  �أن  دون  عليه"  �ل�شيطرة 

حياته �إىل �خلطر.
�ل�شرطة  با�شم  �لناطقة  ورف�شت 
�إعالم  �أوردته و�شائل  تاأكيد تقرير 
حم��ل��ي��ة ب����اأن �مل��ه��اج��م ه��ت��ف "�هلل 

�أكرب" �أثناء �حلادثة.
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اأخبـار الإمـارات

اعتمد نتائج الدورة الثالثة لنظام النجوم العاملي لت�صنيف اخلدمات

حممد بن را�شد: ال نقبل اأي اأعذار حتول دون تقدمي اخلدمات االأف�شل يف العامل 

الربملان الدويل للت�شامح يكرم ال�شيخ زايد ..
ويوؤكد: قدم للعامل مثاال رائعا للقيادة املت�شاحمة احلقيقية

بحث مع العاهل الأردين عالقات البلدين والتطورات الإقليمية

حممد بن زايد يوؤكد على �شرورة تفعيل العمل العربي امل�شرتك ملواجهة التحديات باملنطقة
�صموه يوؤكد حر�ض الإمارات على توطيد عالقاتها الأخوية مع الأردن وتنميتها مبا يحقق تطلعاتهما وي�صهم يف حفظ اأمن املنطقة وا�صتقرارها وثوابتها ومكت�صباتها

تقديرا لدور �صموه يف دعم عالقات الأخوة والتعاون امل�صرتك بني البلدين 

ملك االأردن مينح حممد بن زايد »قالدة احل�شني بن علي« 

•• دبي-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل«، �أن تقدمي �خلدمات �حلكومية 
�لأف�شل يف �لعامل هو �ملعيار و�لهدف �لأ�شا�شي لكل جهة حكومية يف دولة 

�لإمار�ت.
�ل��دورة �لثالثة من نظام �لنجوم �لعاملي  وقال �شموه لدى �عتماده نتائج 
 20 يف  �ملتعاملني  ل�شعادة  مركز�   167 �شملت  �لتي  �خلدمات  لت�شنيف 
جهة �حتادية : » نريد من �جلهات �حلكومية تقدمي �خلدمات �لأف�شل 
يف �لعامل .. هذ� ما ن�شعى �إليه ول نقبل �أي تردد �أو تاأخري �أو �أعذ�ر حتول 

دون حتقيقه«.
و�أ�شاف �شموه : » قبل �شت �شنو�ت �أطلقنا نظام �لنجوم �لعاملي لت�شنيف 
�خلدمات �لذي يقيم كل جهة ح�شب م�شتوى �خلدمات �لتي تقدمها .. هذ� 

ت�شعد  بتقدمي جتربة خدمات غري م�شبوقة،  �لنظام يعك�س منهج عملنا 
�لنا�س وترتقي بجودة حياتهم وت�شكل منوذجا يلهم حكومات �لعامل«.

وتابع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم : » دولة �لإمار�ت 
�ملجتمعات،  حياة  ج��ودة  وتعزيز  �لإن�����ش��ان  �شعادة  لتحقيق  �لأف��ك��ار  تقدم 
من  �حلكومية  �جل��ه��ات  حتققه  م��ا  �إن   .. �ل��و�ق��ع  �أر����س  على  وترتجمها 
�إجناز�ت لإ�شعاد �لنا�س، يج�شد �شورة و�قعية ملا هو مطلوب منها .. نريد 
تر�شيخ هذه �ل�شورة لدى �ملوظفني و�ملتعاملني، باأن حكومتنا تعمل لتلبية 

طموحات �ملجتمع وتقدمي خدمات تفوق �لتوقعات«.
وح�شلت  �لو�حد  �لفريق  وب��روح  بجهد  عملت  �لتي  �جلهات  �شموه  وهناأ 
على ت�شنيف متميز، وقال �شموه: » نريد من جميع �جلهات ت�شريع وترية 
�لعمل وتكثيف �جلهود لتحقيق نتائج �أف�شل يف �لدور�ت �ملقبلة ما يدعم 
�لذي  �مل�شتقبل  نحو  م�شريتنا  ويعزز  �لوطنية  �أجندتنا  لتنفيذ  جهودنا 

نطمح �إليه«.

- 7 مر�كز حت�شد 5 جنوم ..
و�شهدت �لدورة �لثالثة من نظام �لنجوم �لعاملي لت�شنيف �خلدمات �رتفاع 
ن�شبة �ملر�كز �حلا�شلة على �أربع جنوم من %35 �إىل %74، و�نخفا�س 
مقارنة  ن�شبة �ملر�كز �حلا�شلة على ثالث جنوم من %66 �إىل 23%، 
2015، فيما بلغت ن�شبة �ملر�كز �حلا�شلة على 5  بالدورة �ل�شابقة عام 

جنوم من جممل عدد �ملر�كز �لتي مت ت�شنيفها نحو 4.2%.
لت�شنيف  �لعاملي  �لنجوم  نظام  لتطبيق  �لثالثة  �ل���دورة  نتائج  وعك�شت 
وموظفيها،  �حلكومية  �جل��ه��ات  ك��ف��اءة  م�شتويات  يف  ت��ط��ور�  �خل��دم��ات، 
وك�شفت  للمتعاملني،  �ملقدمة  نوعية وجودة �خلدمات  وحت�شنا كبري� يف 
مر�كز  �أد�ء  لتطوير  فر�س  وع��ن  �جلهات،  م�شتويات  يف  نوعي  تغري  عن 

�شعادة �ملتعاملني وحت�شني م�شتوى �خلدمات.
4 جهات �حتادية على ت�شنيف  �ملتعاملني يف  ل�شعادة  7 مر�كز  وح�شلت 
�لر��شدية  مركز   - و�جلن�شية  للهوية  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  ه��ي:  جن��وم،   5

للت�شجيل يف دبي، و�لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�شية - مركز �لرب�شاء 
�أم  م��رك��ز   - و�جلن�شية  للهوية  �لحت���ادي���ة  و�ل��ه��ي��ئ��ة  دب���ي،  يف  للت�شجيل 
للهوية و�جلن�شية  و�لهيئة �لحتادية  �لقيوين،  �أم  للت�شجيل يف  �لقيوين 
ز�يد  �ل�شيخ  وبرنامج  �خليمة،  ر�أ���س  يف  للت�شجيل  �خليمة  ر�أ���س  مركز   -
خدمات  مركز   - �لد�خلية  ووز�رة  دب��ي،  يف  �لرئي�شي  �ملركز   - لالإ�شكان 
�ملرور و�لرت�خي�س يف �لفجرية، و�لهيئة �لحتادية للكهرباء و�ملاء - مركز 

دبا �لفجرية �لرئي�شي يف �لفجرية.
وتعد �لإمار�ت �لدولة �لأوىل يف �لعامل �لتي تتبنى ت�شنيف مر�كز �شعادة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �أطلقه �شاحب  �لذي  �لعاملي  �لنجوم  �ملتعاملني وفق نظام 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
و�إطار  مبتكر  مف����هوم  �شي�����اغة  �إع�����ادة  �هلل«،ب��ه��دف  »رع���اه  دب��ي  حاكم 
متكامل لتقدمي �خلدمات �حلكومية ورفع كفاءتها �إىل �أف�شل �مل�شتويات 

�لعاملية.

•• تريانا-وام:

ك����رم �ل���ربمل���ان �لأل����ب����اين و�ل����ربمل����ان �ل����دويل 
�لألبانية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  و�ل�����ش��الم  للت�شامح 
)تري�نا( �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 

نهيان )طيب �هلل ثر�ه(.
للت�شامح  �ل�����دويل  �ل���ربمل���ان  �أع�����ش��اء  ووق����ف 
عقدت  �لتي  �لثانية  �جلل�شة  خالل  و�ل�شالم 

يف �لقاعة �لرئي�شية للربملان �لألباين تقدير� 
مل��وؤ���ش�����س دول����ة �لإم�������ار�ت �مل��غ��ف��ور ل���ه �ل�شيخ 
ثر�ه(  �هلل  نهيان )طيب  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 
�لت�شامح  جم���ال  يف  وم���ب���ادر�ت���ه  لإ���ش��ه��ام��ات��ه 

و�ل�شالم حول �لعامل.
ب��ال �لرئي�س �حل��ايل للربملان  ت��اولن��ت  ودع��ا 
�جلل�شة  خ��الل   - و�ل�شالم  للت�شامح  �ل��دويل 
للت�شامح  �لعاملي  �ليوم  مبنا�شبة  عقدت  �لتي 

روؤ����ش���اء ومم��ث��ل��ي �لربملانات  - �حل�����ش��ور م��ن 
�لوقوف  �ىل  و�لدولية  �لإقليمية  و�ملوؤ�ش�شات 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  للمغفور  تكرميا 
�ل��ت��اري��خ �خلا�س  ه���ذ�  ن��ه��ي��ان..وق��ال: يف  �آل 
للغاية )�ليوم �لدويل للت�شامح( يقف �أع�شاء 
للت�شامح  �لدويل  و�لربملان  �لألباين  �لربملان 
وقيادة  تاريخية  ل�شخ�شية  تكرمياً  و�ل�شالم 
�لت�شامح  باأهمية  ب�شدة  توؤمن  وطنية ودولية 

يف  و��شع  نطاق  على  ذل��ك  ومار�شت  و�ل�شالم 
�أن  موؤكد�  �ل��ع��امل..  �أنحاء  جميع  ويف  بالدها 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد قدم للعامل مثال ر�ئعا 

للقيادة �ملت�شاحمة �حلقيقية.
و�أ�شاف: �إننا يف عام ز�يد نحتفي �ليوم بالإرث 
�لد�ئم لل�شيخ ز�يد كرجل �شالم روج لف�شائل 
�ل��ت�����ش��وي��ة وع��ق��الن��ي��ة �حل�����و�ر و�ل��ت�����ش��ام��ح يف 

جميع �أنحاء �لعامل.

•• عمان -وام:

بحث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لثاين بن �حل�شني  �مللك عبد �هلل  �مل�شلحة وجاللة  �لأعلى للقو�ت  �لقائد 
ملك �ململكة �لأردنية �لها�شمية �ل�شقيقة .. �لعالقات �لأخوية �لر��شخة بني 
�لإقليمية و�لدولية ذ�ت  �لق�شايا و�مل�شتجد�ت  �إىل جممل  �إ�شافة  �لبلدين 

�لهتمام �مل�شرتك .
و�لعاهل  �شموه  عقدها  �لتي  �لر�شمية  �مل��ح��ادث��ات  جل�شة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�لأردين �م�س يف ق�شر �حل�شينية يف �لعا�شمة �لأردنية عمان بح�شور وفدي 

�لبلدين .
و�لعمل  �ل��ت��ع��اون  وم�����ش��ار�ت  �آف���اق   .. �جلل�شة  خ��الل  �جل��ان��ب��ان  و��شتعر�س 
و�ل�شيا�شية  و�لتنموية  �لقت�شادية  �جل��و�ن��ب  يف  �لبلدين  ب��ني  �مل�����ش��رتك 
�أهد�ف  حتقيق  يف  ت�شهم  �أرح��ب  جم��الت  �إىل  بتطويرها  �لكفيلة  و�ل�شبل 

�لبلدين وروؤ�هما �مل�شتقبلية وتطلعاتهما.
�لإقليمية  �ل�شاحتان  ت�شهدها  �لتي  و�لتطور�ت  �لأح���د�ث  �إىل  تطرقا  كما 
و�لدولية وتبادل وجهات �لنظر ب�شاأن عدد من �لق�شايا �لتي تهم �لبلدين.

ونقل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان جلاللة �مللك عبد �هلل 
�لثاين بن �حل�شني حتيات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« ومتنياته لل�شعب �لأردين �ل�شقيق دو�م �لتقدم 
�لنماء  من  مزيد�  �لأردن��ي��ة   - �لإم��ار�ت��ي��ة  وللعالقات  و�لتنمية  و�لزده���ار 
�أو��شر �ملحبة و�لح��رت�م منذ  و�لتطور يف ظل ما يجمع بني �لبلدين من 

عهد �ل�شيخ ز�يد و�مللك ح�شني »رحمهما �هلل ».
�لذي  �للقاء  نهيان خالل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�أك��د �شاحب 
و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ح�شره 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لأخ��وي��ة بني  �لعالقات  متانة   .. �ل��دويل 
على  تنميتها  �إىل  �لد�ئم  و�شعيهما  �ل�شقيقة  �لها�شمية  �لأردن��ي��ة  و�ململكة 
�لأردنية   - �لإم��ار�ت��ي��ة  �لعالقات  �أن  �ىل  �شموه  م�شري�   .. �ل�شعد  خمتلف 
�لبلدين  ق��ي��اَدت��ي  ب��ني  �ل��ت��ي جتمع  �ل��ق��وي��ة  �ل��رو�ب��ط  ت��وف��ر  فيما  تاريخية 
هذه  ل��ت��ع��زي��ز  و����ش��ع��ة  ق��اع��دة  ط��وي��ل��ة  ���ش��ن��و�ت  م��ن��ذ  و�شعبيهما  �ل�شقيقني 
�مل�شتويات  على  فيها  ج��دي��دة  �آف���اق  وفتح  �ملقبلة  �ل��ف��رتة  خ��الل  �ل��ع��الق��ات 

�ل�شيا�شية و�لقت�شادية و�لأمنية وغريها.

�ل�شمو  �شاحب  ب��ق��ي��ادة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �إن  �شموه  وق���ال 
حري�شة   .. �هلل«  »حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ 
على توطيد عالقاتها �لأخوية مع �ململكة �لأردنية �لها�شمية وتنميتها مبا 
�مل�شرتك خا�شة يف ظل  �لعربي  �لعمل  يحقق تطلعاتهما وي�شهم يف تعزيز 
و��شتقر�رها  �أمنها  ت�شتهدف  وتهديد�ت  حتديات  من  �ملنطقة  تو�جهه  ما 

وثو�بتها ومكت�شباتها.
�لعربية  �ملنطقة  ت�شهدها  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ح��دي��ات  �لأزم����ات  �أن  �شموه  و�أو���ش��ح 
�لأمن  ركائز  ير�شخ  مبا  �لأ�شقاء  بني  و�لتن�شيق  �لت�شاور  مو��شلة  ت�شتلزم 
توؤديه  �ل��ذي  �ل��دور  مثمنا   .. و�شعوبها  �ملنطقة  ��شتقر�ر  ويحفظ  �لعربي 
�لق�شية  خا�شة  وملفاتها  �ملنطقة  ق�شايا  جتاه  �لها�شمية  �لأردنية  �ململكة 
�لإرهاب  مو�جهة  يف  جهودها  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل�شالم  وعملية  �لفل�شطينية 

و�لتنظيمات �لإرهابية.
�ملهم  دوره��ا  لها  �ل�شقيقة  �لها�شمية  �لأردن��ي��ة  �ململكة  �أن  �إىل  �شموه  و�أ���ش��ار 
ما  ظل  يف  خا�شة  �لأو���ش��ط  و�ل�شرق  �لعربية  �ملنطقة  ق�شايا  يف  و�مل��ح��وري 
تت�شم به �شيا�شة جاللة �مللك عبد �هلل �لثاين بن �حل�شني من حكمة و�تز�ن 
 - �لإم��ار�ت��ي  �لتو�فق  م��وؤك��د�ً   .. �لعليا  �لعربية  �مل�شالح  �أج��ل  من  و�لعمل 
وتعزيزه يف مو�جهة  �مل�شرتك  �لعربي  �لعمل  تفعيل  �لأردين حول �شرورة 

�لتحديات �لتي تهدد �ملنطقة.
من جانبه رحب جاللة �مللك عبد �هلل �لثاين بزيارة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان و�لوفد �ملر�فق �إىل بالده .. م�شري� �إىل �أن زيارة 
�شموه ت�شهم يف تر�شيخ �لعالقات �لأخوية �ملتنامية بني �لبلدين و�ل�شعبني 

�ل�شقيقني وتعطي دفعا قويا لها على خمتلف �مل�شتويات.
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �ل��ل��ق��اء  خ��الل  �لأردين  �ل��ع��اه��ل  وح��م��ل 
ز�يد �آل نهيان حتياته �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
و�ل�شعادة ولدولة  �ل�شحة  له موفور  �لدولة »حفظه �هلل« ومتنياته  رئي�س 
.. م�شيد� مبو�قف  و�لتقدم و�لزده��ار  �لنمو  �لم��ار�ت و�شعبها مزيد� من 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �مل�شاند للمملكة �لأردنية �لها�شمية و�شعبها 

بجانب مو�قفها �لعربية �لأ�شيلة جتاه �لتحديات �لتي متر بها �ملنطقة.
�لعالقات  تطوير  على  حر�شهما   .. حمادثاتهما  ختام  يف  �جلانبان  و�أك��د 
و�لعمل  �لتعاون  �أو�شع من  �آف��اق  �ىل  بها  و�لرت��ق��اء  �لبلدين  �لأخ��وي��ة بني 
�مل�شرتك. كما �شدد� على �أهمية تفعيل �لدور �لعربي �جلماعي يف مو�جهة 

.. بجانب  و��شتقر�رها  �ملنطقة و�شعوبها  �أمن  و�لأزم��ات وتعزيز  �لتحديات 
�مل�شرتك  و�لتعاي�س  و�لت�شامح و�حلو�ر �حل�شاري  �ل�شالم  تر�شيخ مفاهيم 

بني خمتلف �شعوب �لعامل ودوله.
ولدى و�شول موكب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان » ق�شر 
�حل�شينية » كان يف ��شتقباله �شريتا �لهجانة و�خليالة �للتان قدمتا عرو�شا 

حتية ملقدم �شموه .
ح�شر جل�شة �ملحادثات .. معايل علي بن حماد �ل�شام�شي نائب �لأمني �لعام 
للمجل�س �لأعلى لالأمن �لوطني ومعايل خلدون خليفة �ملبارك رئي�س جهاز 
�ل�شوؤون �لتنفيذية ومعايل يو�شف مانع �لعتيبة �شفري �لدولة لدى �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد �أبو 
ظبي و�شعادة مطر �ل�شام�شي �شفري �لدولة لدى �ململكة �لأردنية �لها�شمية 
و�شعادة �لفريق �لركن مهند�س عي�شى �شيف بن عبالن �ملزروعي نائب رئي�س 
�أركان �لقو�ت �مل�شلحة وح�شني جا�شم �لنوي�س رئي�س جمل�س �إد�رة �شندوق 

خليفة لتطوير �مل�شاريع .
في�شل  �لأم��ري  �مللكي  �ل�شمو  .. �شاحب  �لأردين  �جلانب  كما ح�شرها من 
بن �حل�شني ودولة �لدكتور عمر �لرز�ز رئي�س �لوزر�ء ومعايل �ل�شيد �أمين 
جاللة  م�شت�شار  �لدبا�س  منار  �ل�شيد  ومعايل  �خلارجية  وزي��ر  �ل�شفدي 
رئي�س  فريحات  حممود  �لركن  و�لفريق  �مللك  جاللة  مكتب  مدير  �مللك، 
�لعامة  �ملخابر�ت  مدير  �جلندي  عدنان  و�ل��ل��و�ء  �مل�شرتكة  �لأرك���ان  هيئة 
�ل�شيد  �ل�شتثمار ومعايل  ل�شوؤون  دولة  وزير  �شحادة  �ل�شيد مهند  ومعايل 
حممد �لع�شع�س م�شت�شار جاللة �مللك لل�شوؤون �لقت�شادية ومعايل �ل�شيد 
فو�ز حامت �لزعبي رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ويل �لعهد و�شعادة جمعة 

عبد�هلل �لعبادي �شفري �ململكة �لأردنية �لها�شمية لدى �لدولة .
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وك��ان 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�شل �م�س �إىل عّمان يف زيارة ر�شمية 
للمملكة �لأردنية �لها�شمية �ل�شقيقة.وكان يف ��شتقبال �شموه �� لدى و�شوله 
�ململكة  بن �حل�شني ملك  �لثاين  �مللك عبد�هلل  �� جاللة  علياء  �مللكة  مطار 
�أر�س  ر�شمية على  ��شتقبال  ل�شموه مر��شم  �لها�شمية حيث جرت  �لأردنية 

�ملطار و�أطلقت �ملدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة �شموه.
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ب�شاحب  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل  �مل��ل��ك  ج��الل��ة  ورح���ب 
�لأردين بهذه  �ملر�فق ..معربا عن �شعادته و�ل�شعب  �آل نهيان و�لوفد  ز�يد 

�لزيارة �لتي جت�شد عمق �لعالقات �لأخوية �لتي جتمع �لبلدين و�شعبيهما 
�ل�شقيقني.

�ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ل�شمو  �ملر��شم �لر�شمية مب�شافحة �شاحب  وبد�أت 
�آل نهيان كبار �مل�شوؤولني يف �حلكومة �لأردنية �لذين رحبو� بزيارته و�لوفد 
ل�شاحب  �ملر�فق  �لوفد  �لأردين  �لعاهل  �شافح  بعدها  �لأردن  �إىل  �ملر�فق 

�ل�شمو ويل عهد �أبوظبي.
�ىل  عبد�هلل  �مللك  وجاللة  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وتوجه 
�ملن�شة �لرئي�شية حيث عزف �ل�شالمان �لوطنيان للبلدين ثم تفقد �شموه 
ير�فقه جاللة �مللك عبد�هلل ثلة من حر�س �ل�شرف ��شطفت حتية ل�شموه.

ولدى دخول �لطائرة �ملقلة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�أجو�ء �لأردن ر�فقتها طائر�ت حربية من �شالح �جلو �مللكي مرحبة بقدوم 

�شموه.
وي�شم �لوفد �ملر�فق ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان خالل 
�آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون  �لزيارة ..�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد 
�ل��ع��ام للمجل�س  �لأم���ني  ن��ائ��ب  �ل�شام�شي  ب��ن ح��م��اد  �ل���دويل وم��ع��ايل علي 
�لأعلى لالأمن �لوطني ومعايل خلدون خليفة �ملبارك رئي�س جهاز �ل�شوؤون 
�لتنفيذية ومعايل يو�شف مانع �لعتيبة �شفري �لدولة لدى �لوليات �ملتحدة 
�أبوظبي  �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد  �لأمريكية و�شعادة حممد مبارك 
و�شعادة مطر �شيف �شليمان �ل�شام�شي �شفري �لدولة لدى �ململكة �لأردنية 
�لها�شمية و�شعادة �لفريق �لركن مهند�س عي�شى �شيف بن عبالن �ملزروعي 
رئي�س جمل�س  �لنوي�س  �مل�شلحة وح�شني جا�شم  �لقو�ت  �أرك��ان  رئي�س  نائب 

�إد�رة �شندوق خليفة لتطوير �مل�شاريع.
�حل�شني  ب��ن  في�شل  �لأم���ري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  �ل�شتقبال  يف  ك��ان  كما 
وزير  �ل�شفدي  �أمي��ن  ومعايل  �ل���وزر�ء  رئي�س  �ل���رز�ز  �لدكتور عمر  ودول��ة 
�خلارجية ومعايل منار �لدبا�س م�شت�شار جاللة �مللك مدير مكتب جاللة 
�مللك و�لفريق �لركن حممود فريحات رئي�س هيئة �لأركان �مل�شرتكة و�للو�ء 
دولة  وزي��ر  �شحادة  مهند  ومعايل  �لعامة  �ملخابر�ت  مدير  �جلندي  عدنان 
ل�شوؤون �ل�شتثمار ومعايل حممد �لع�شع�س م�شت�شار جاللة �مللك لل�شوؤون 
�أمناء موؤ�ش�شة ويل  �لزعبي رئي�س جمل�س  �لقت�شادية ومعايل فو�ز حامت 
�لعهد و�شعادة جمعة عبد�هلل �لعبادي �شفري �ململكة �لأردنية �لها�شمية لدى 

�لدولة.

•• عمان-وام:

ب��ن �حل�شني  �ل��ث��اين  �مل��ل��ك عبد �هلل  منح ج��الل��ة 
�ل�شمو  �شاحب  �لها�شمية  �لأردن��ي��ة  �ململكة  ملك 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
قالدة   « �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
�حل�����ش��ني ب��ن ع��ل��ي » وه���ي �أرف����ع و���ش��ام يف �ململكة 
�لأردنية �لها�شمية يهدى للملوك وروؤ�شاء �لدول 
و�حلكومات .. وذلك تقدير� وتثمينا لدور �شموه 
يف دع��م ع��الق��ات �لأخ���وة و�ل��ت��ع��اون �مل�شرتك بني 

�لبلدين �ل�شقيقني على �ل�شعد كافة.
يف  �م�س  �أقيمت  خا�شة  مر��شم  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ق�شر �حل�شينية يف �لعا�شمة �لأردنية عمان خالل 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  زي���ارة 

نهيان للمملكة �لأردنية �لها�شمية.
و�أك���د ج��الل��ة �مل��ل��ك عبد �هلل �ل��ث��اين ب��ن �حل�شني 
�لتي  �لثنائية  و�لعالقات  �لأخوية  �لرو�بط  عمق 
�لإمار�ت  ودولة  �لها�شمية  �لأردنية  �ململكة  جتمع 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ب��ق��ي��ادة  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
»حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
�هلل« و�لدور �لكبري �لذي يقوم به �شاحب �ل�شمو 
هذه  تعميق  يف  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لعالقات ودفعها �إىل م�شتويات �أرفع من �لتعاون 

و�لتكامل و�لتن�شيق بني �لبلدين.
من جانبه �أعرب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�ململكة  �آل نهيان عن �شكره وتقديره لعاهل  ز�يد 
م�شاعر  م��ن  �أب����د�ه  م��ا  ع��ل��ى  �لها�شمية  �لأردن���ي���ة 
�أخوية �شادقة جتاه دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

�لعالقات  �أن  �شموه  م��وؤك��د�   .. و�شعبها  وقيادتها 
�لتاريخية بني �لبلدين و�لتي �أ�ش�شها �ملغفور لهما 
�آل نهيان و�مللك �حل�شني  ز�يد بن �شلطان  �ل�شيخ 
بعزمية  م��ا���ش��ي��ة   ..  « �هلل  رح��م��ه��م��ا   « ب��ن ط���الل 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« وجاللة �مللك عبد �هلل 
�لثاين وحر�شهما �مل�شرتك على �لدفع بها لبلوغ 

�أعلى �ملر�تب و�مل�شتويات.
ح�شر �ملر��شم .. �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل 
ومعايل  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  نهيان 
ع��ل��ي ب���ن ح��م��اد �ل�����ش��ام�����ش��ي ن��ائ��ب �لأم�����ني �لعام 
للمجل�س �لأعلى لالأمن �لوطني ومعايل خلدون 
�لتنفيذية  �ل�����ش��وؤون  جهاز  رئي�س  �مل��ب��ارك  خليفة 
لدى  �لدولة  �شفري  �لعتيبة  مانع  يو�شف  ومعايل 

�ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة �لأم��ري��ك��ي��ة و����ش���ع���ادة حممد 
�أبوظبي  عهد  دي��و�ن ويل  وكيل  �مل��زروع��ي  مبارك 
و�شعادة مطر �ل�شام�شي �شفري �لدولة لدى �ململكة 
�لأردنية �لها�شمية و�شعادة �لفريق �لركن مهند�س 
عي�شى �شيف بن عبالن �ملزروعي نائب رئي�س �أركان 
رئي�س  �لنوي�س  جا�شم  وح�شني  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت 

جمل�س �إد�رة �شندوق خليفة لتطوير �مل�شاريع.
�لدكتور  دول��ة  �لأردين  �جلانب  من  ح�شرها  كما 
�ل�شيد �مين  �ل��وزر�ء ومعايل  �ل��رز�ز، رئي�س  عمر 
منار  �ل�شيد  وم��ع��ايل  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  �ل�شفدي 
مكتب  م��دي��ر  �مل��ل��ك،  ج��الل��ة  م�شت�شار  �ل��دب��ا���س، 
ج��الل��ة �مل��ل��ك و�ل��ف��ري��ق �ل��رك��ن حم��م��ود فريحات 
و�ل���ل���و�ء عدنان  �مل�����ش��رتك��ة  �لرك�����ان  رئ��ي�����س هيئة 
�ل�شيد  ومعايل  �لعامة  �ملخابر�ت  مدير  �جلندي 

مهند �شحادة وزير دولة ل�شوؤون �ل�شتثمار ومعايل 
�مللك  ج��الل��ة  م�شت�شار  �لع�شع�س  حم��م��د  �ل�شيد 
حامت  ف��و�ز  �ل�شيد  ومعايل  �لقت�شادية  لل�شوؤون 

�لعهد  ويل  موؤ�ش�شة  �مناء  جمل�س  رئي�س  �لزعبي 
�لأردنية  �ململكة  �شفري  �ل��ع��ب��ادي  جمعة  و���ش��ع��ادة 

�لها�شمية لدى دولة �لإمارت.
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•• عمان - وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
بن  �لثاين  �هلل  �مللك عبد  �مل�شلحة وجاللة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
�� توقيع  �� يف ق�شر �حل�شينية يف �لعا�شمة �لأردنية عمان  �حل�شني �م�س 
�تفاقية بني » �شندوق خليفة لتطوير �مل�شاريع » و« موؤ�ش�شة ويل �لعهد » 
يف �لأردن لدعم ومتويل �مل�شاريع متناهية �ل�شغر و�ل�شغرية و�ملتو�شطة 

يف �ململكة �لأردنية �لها�شمية بقيمة 100 مليون دولر �أمريكي.
وقع �لتفاقية كل من �شعادة ح�شني جا�شم �لنوي�س رئي�س جمل�س �إد�رة 
رئي�س  �لزعبي  ح��امت  ف��و�ز  و�لدكتور  �مل�شاريع  لتطوير  خليفة  �شندوق 

جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ويل �لعهد يف �لأردن.
�مل�شاريع  �شل�شلة من  �لأعمال ومتكني  ري��ادة  وتهدف �لتفاقية �ىل دعم 
�إىل  �لهادفة  �لأردنية  �حلكومية  �جلهود  تعزيز  يف  للم�شاهمة  �لريادية 

�إيجاد �قت�شاد م�شتقر ومتو�زن يعزز �لتنمية �لقت�شادية يف �ململكة.
خم�س  م��دى  على  م�شروع  �أل��ف   22 نحو  متويل  �لتفاقية  وت�شتهدف 
�ألف   28 �مل�شاريع بتوفري ما يقارب  �أن ت�شهم هذه  �ملتوقع  �شنو�ت ومن 
من   47% نحو  تخ�شي�س  ومت  �لأردن��ي��ني  لل�شباب  د�ئمة  عمل  فر�شة 
نحو  على  �لريفية  �ملناطق  وت�شتحوذ  للمر�أة  �ملمولة  �مل�شاريع  �إج��م��ايل 

�لتمويل. ن�شبة  �إجمايل  من   40%
وقال �لنوي�س �إن �لتفاقية �ملربمة مع موؤ�ش�شة ويل �لعهد جت�شد عمق 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  تربط  �لتي  �لوثيقة  �لأخوية  �لعالقات 
دعم  �إىل  يهدف  �لتمويل  �أن  �ىل  م�شري�   .. �لها�شمية  �لأردن��ي��ة  و�ململكة 
يف  �مل���ر�أة  دور  وتعزيز  �لقت�شادية  �لتنمية  يف  �لأردن��ي��ة  �حلكومة  جهود 
�أ�شحاب  �أم���ام  �لفر�شة  �إت��اح��ة  �ىل  �إ���ش��اف��ة  ومتكينها،  �لتنمية  عملية 
وتاأ�شي�س  طموحاتهم  لتحقيق  �لإبد�عية  �لريادية  و�لإمكانات  �ملهار�ت 
�لتي �شت�شهم يف تعزيز رو�فد �لقت�شاد �لوطني يف  م�شاريعهم �خلا�شة 
�ململكة �لأردنية �لها�شمية ف�شال عن �مل�شاهمة يف تنمية �ملناطق �لريفية 

يف خمتلف مدن وحمافظات �ململكة.
و�أ�شاف �لنوي�س �أن �شندوق خليفة لتطوير �مل�شاريع �شيقدم �لدعم �لفني 
�لالزم يف جمال تنفيذ �خلطط و�ل�شرت�تيجيات �لتي تخدم �لأهد�ف، 

خليفة  �شندوق  �أن  م��وؤك��د�  �لتنمية،  يف  �مل�شاهمة  يف  �لتطلعات  وتلبي 
لتطوير �مل�شاريع �ختار موؤ�ش�شة ويل �لعهد لتكون �شريكا ��شرت�تيجيا يف 
تنفيذ هذ� �مل�شروع �حليوي نظر� ملا تتمتع به هذه �ملوؤ�ش�شة من خرب�ت 

و�إمكانيات عالية �شت�شاهم يف حتقيق �لنجاح �ملن�شود.
من جهته �أ�شاد �لدكتور فو�ز حامت �لزعبي رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة 
ويل �لعهد يف �لأردن بالدعم �لكبري �لذي قدمته دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة لالأردن و�مل�شاندة �لكاملة يف �ملجالت كافة و�لرتكيز على �أولويات 
�لقت�شادية  باجلو�نب  يتعلق  فيما  خا�شة  �لأردين  �ل�شعب  �حتياجات 
و�لتنموية.. موؤكد� �أن �لعالقات �ملتميزة �لتي جتمع �لبلدين �ل�شقيقني 

مثال يحتذى يف �لعالقات �لأخوية.
و�أكد �أن �لتفاقية ت�شكل خطوة مهمة نحو مزيد من �لتعاون مع �لأ�شقاء 

يف دولة �لإمار�ت عرب �شندوق خليفة لتطوير �مل�شاريع �لذي يعد �إحدى 
ريادة  ثقافة  وتعزيز  ن�شر  جم��ال  يف  وعربيا  �إقليميا  �ل��ر�ئ��دة  �ملوؤ�ش�شات 
و�ملتناهية  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  لقطاع  �ملناخ  وتهيئة  �لأعمال 
�ل�شغر. وقال » �إننا �شنعمل معا عن كثب لبدء �مل�شروع وحتقيق �ل�شتفادة 
�ملرجوة منه يف �أقرب وقت.. متوقعا �أن ي�شهم هذ� �لتمويل �لتنموي يف 
تعزيز �جلهود �حلكومية �لر�مية �إىل خلق كيانات �قت�شادية قادرة على 
دعم وتعزيز �ل�شتقر�ر و�لقت�شادي خالل �لفرتة �ملقبلة ف�شال عن خلق 
و�لفقر يف خمتلف مدن وحمافظات  �لبطالة  و�حل��د من  �لعمل  فر�س 

�ململكة ».
يذكر �أن �شندوق خليفة لتطوير �مل�شاريع �لذي تاأ�ش�س قبل نحو 11 عاما 
يف �أبو ظبي �أ�شبح �أحد �أبرز �ملوؤ�ش�شات �ملعنية بن�شر ثقافة ريادة �لأعمال 

�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة  و�ملتو�شطة يف  �ل�شغرية  �مل�شاريع  ودع��م 
�ل��دول��ة فيما نقل جتربته  د�خ��ل  1400 م�شروع  �أك��رث من  حيث م��ول 

�لناجحة �إىل كل من م�شر و�ل�شي�شان عرب بر�مج متويلية ر�ئدة.
2015 بهدف  �أن�����ش��ئ��ت خ���الل ع���ام  �أم���ا » م��وؤ���ش�����ش��ة ويل �ل��ع��ه��د » ف��ق��د 
�إىل  وت�شعى  �مل�شتقبلية..  �لأردين من حتقيق تطلعاتهم  �ل�شباب  متكني 
و�لقدرة  و�لقيادة  �مل�شاركة  خ��الل  من  لل�شباب  �لن�شط  �لن��خ��ر�ط  دع��م 
من  ومتكنهم  لل�شباب  �ملن�شات  توفري  على  �ملوؤ�ش�شة  وتركز  �لتناف�شية 
�إحد�ث فرق.. فيما ت�شتهدف مبادر�تها �آلف �ل�شباب كل عام من جميع 
�ملحافظات �لأردنية.. كما ت�شعى �إىل �إن�شاء كادر من �ل�شباب ذوي �لعقلية 

�خلدمية �لذين �شيلهمون �ل�شباب �لآخرين خلدمة جمتمعاتهم.
ح�شر مر��شم تبادل �لتفاقية .. �شمو �ل�شيخ عبد �هلل بن ز�يد �آل نهيان 
وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل ومعايل علي بن حماد �ل�شام�شي نائب 
خليفة  خلدون  ومعايل  �لوطني  لالأمن  �لأعلى  للمجل�س  �لعام  �لأم��ني 
�لعتيبة  مانع  يو�شف  ومعايل  �لتنفيذية  �ل�شوؤون  جهاز  رئي�س  �مل��ب��ارك 
مبارك  حممد  و�شعادة  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  لدى  �لدولة  �شفري 
�ل�شام�شي �شفري  �أبوظبي و�شعادة مطر  �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل عهد 
�لركن مهند�س  �لفريق  �لها�شمية و�شعادة  �لأردنية  �ململكة  �لدولة لدى 
�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �أرك���ان  رئي�س  نائب  �مل��زروع��ي  عبالن  ب��ن  �شيف  عي�شى 
لتطوير  خليفة  �شندوق  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لنوي�س  جا�شم  وح�شني 

�مل�شاريع.
كما ح�شرها من �جلانب �لأردين.. �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري في�شل 
�ل�شيد  �ل���وزر�ء ومعايل  رئي�س  �ل��رز�ز  �لدكتور عمر  ودول��ة  بن �حل�شني 
م�شت�شار  �لدبا�س  منار  �ل�شيد  ومعايل  �خلارجية  وزير  �ل�شفدي،  �مين 
جاللة �مللك مدير مكتب جاللة �مللك و�لفريق �لركن حممود فريحات، 
�ملخابر�ت  �جلندي مدير  عدنان  و�للو�ء  �مل�شرتكة  �لرك��ان  هيئة  رئي�س 
�لعامة ومعايل �ل�شيد مهند �شحادة، وزير دولة ل�شوؤون �ل�شتثمار ومعايل 
�لقت�شادية  لل�شوؤون  �مللك  جاللة  م�شت�شار  �لع�شع�س،  حممد  �ل�شيد 
ويل  موؤ�ش�شة  �م��ن��اء  جمل�س  رئي�س  �لزعبي  ح��امت  ف��و�ز  �ل�شيد  وم��ع��ايل 
�لها�شمية  �لردنية  �ململكة  �شفري  �لعبادي  جمعة  �ل�شيد  و�شعادة  �لعهد 

لدى دولة �لإمارت .

•• عمان-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ح�����ش��ور 
�آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  حممد بن 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�����ش��ل��ح��ة وج���الل���ة �مل���ل���ك ع��ب��د �هلل 
�ململكة  م��ل��ك  ب���ن �حل�����ش��ني  �ل���ث���اين 
�لأردن����ي����ة �ل��ه��ا���ش��م��ي��ة �ل�����ش��ق��ي��ق��ة .. 
ج���رت م��ر����ش��م �ط���الق ����ش��م “ لو�ء 
نهيان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د 
�ل���ت���دخ���ل �ل�����ش��ري��ع “ ع��ل��ى “ ل���و�ء 
�جلاهزية  ع���ايل  �ل�����ش��ري��ع  �ل��ت��دخ��ل 
بدور  وعرفانا  تقدير�  وذل��ك   ..  “
�لهامة يف خمتلف  ومبادر�ته  �شموه 

�مليادين.
�لثاين  �هلل  عبد  �مللك  جاللة  و�شلم 
�ل�شمو  و�����ش����اح����ب  �حل���������ش����ني  ب�����ن 
 � ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �ل�شيخ حم��م��د 
خ��الل �مل��ر����ش��م �لتي ج��رت يف ق�شر 
�للو�ء  ع��ل��م   ����� ع��م��ان  �حل�����ش��ي��ن��ي��ة يف 
ب��ال�����ش��ارة و�ل����ش���م �جل���دي���دي���ن �إىل 
�للو�ء  م��رت��ب��ات  م��ن  �لأع����الم  حملة 
بعزف  بد�أت  ع�شكرية  مر��شم  �شمن 
�لإم�����ار�ت  ل��دول��ة  �ل��وط��ن��ي  �لن�شيد 
�مل��ت��ح��دة، و�ل�����ش��الم �مللكي  �ل��ع��رب��ي��ة 

�لأردين.

خروج   .. �حل��ف��ل  م��ر����ش��م  و��شتملت 
�لعلم �لقدمي للو�ء من �أمام �ملن�شة 
وتبعه دخول �لعلم �جلديد �إىل طابور 
��شُطَف �أمام �ملن�شة �مللكية ي�شم قوة 
مدربة تدريبا �حرت�فيا ذ�ت جاهزية 
عالية قادرة على �لنفتاح و�لنت�شار 
�ل�����ش��ري��ع ف��ي��م��ا ع��زف��ت ف��رق��ة �شالم 
�أثناء  وط��ن��ي��ة  وم��ق��ط��وع��ات  �ل��ع��ل��م 

دخول �لأعالم وخروجها.
و�أدت مرتبات من �للو�ء ق�شم �لعلم 

�لثاين  �مل��ل��ك عبد �هلل  �أم���ام ج��الل��ة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب 
ز�يد �آل نهيان للمحافظة عليه عاليا 
م��رف��وع��ا وذل����ك ب��ع��د دخ����ول �لعلم 
فيه  ��شطفو�  �لذين  �لطابور  و�شط 
خ���الل �مل��ر����ش��م .. ك��م��ا ح��ل��ق��ت عدد 
من �لطائر�ت �لعامودية �أمام موقع 
ت�شليم �لعلم تقل جمموعة مرتبات 
من  جمموعة  عر�شت  فيما  �ل��ل��و�ء 
ي�شتخدمها  �لتي  �لع�شكرية  �لآليات 

�ل�شريع  �لتدخل  عمليات  يف  �ل��ل��و�ء 
بكامل جتهيز�تها �لعملياتية.

و�أعرب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان عن تقديره لهذه 
�ل��ل��ف��ت��ة �ل��ك��رمي��ة م��ن ج��الل��ة �مللك 
عمق  جت�شد  و�لتي  �لثاين  �هلل  عبد 
�لبلدين  ب���ني  �لأخ����وي����ة  �ل���ع���الق���ات 
�ل�شقيقني .. موؤكد� �شموه �أن �لقو�ت 
�مللكية �لأردنية م�شهود لها بالكفاءة 
فيما  و�لت�شحية  و�ل��ب��ذل  و�خل���ربة 

و�ملعرفة  بالعلم  منت�شبوها  يتمتع 
و�ملهارة  �ل���دف���اع  ب��ف��ن��ون  و�ل��ت�����ش��ل��ح 

�لعالية .
وق���ال ���ش��م��وه ���� خ���الل �مل��ر����ش��م �لتي 
جرت يف ق�شر �حل�شينية يف �لعا�شمة 
�لأردنية  �لقو�ت  �إن   �� �لأردنية عمان 
�لإمار�تية  ن��ظ��ريت��ه��ا  م���ع  ���ش��ارك��ت 
يف ت��ن��ف��ي��ذ م���ه���م���ات �����ش����الم دول���ي���ة 
�لبناء  بالتعاون  ح��اف��ل  وتاريخهما 
بني  �مل�شرتك  و�ل��ت��دري��ب  و�لتن�شيق 

تعزيز  �إىل  �شموه  متطلعا  �لقوتني 
ه��ذ� �ل��ت��ع��اون �ىل م��زي��د م��ن �لعمل 
خدمة  يف  ي�����ش��ب  �ل������ذي  �مل�������ش���رتك 
�لبلدين و�شعبيهما ويف �شالح �شعوب 
على  و�حلفاظ  و��شتقر�رها  �ملنطقة 

�أمنها.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ج��الل��ة �مل��ل��ك عبد 
م�شمى   “ �إط������الق  �إن  �ل���ث���اين  �هلل 
“ ياأتي تعبري�  لو�ء حممد بن ز�يد 
لدولة  �لأردين  و�ل�شعب  نكنه  عما 

�ملتحدة ول�شاحب  �لعربية  �لمار�ت 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
وحمبة  وع��رف��ان  تقدير  م��ن  نهيان 
�لعالقات  ع��م��ق  ع���ن  ن��ع��رب  ك��م��ا   ..
�لأردنية �� �لإمار�تية �لتي تظل مثال 

يحتذى.
 .. �ل��ل��و�ء  ����ش��م  �شهد م��ر����ش��م تغيري 
�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان 
وزي���ر �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �لدويل 
�ل�شام�شي  ح��م��اد  ب��ن  ع��ل��ي  وم��ع��ايل 

للمجل�س  �ل�����ع�����ام  �لأم���������ني  ن����ائ����ب 
�ل��وط��ن��ي ومعايل  ل���الأم���ن  �لأع���ل���ى 
جهاز  رئي�س  �ملبارك  خليفة  خلدون 
يو�شف  ومعايل  �لتنفيذية  �ل�شوؤون 
لدى  �ل���دول���ة  �شفري  �لعتيبة  م��ان��ع 
�لأمريكية و�شعادة  �ملتحدة  �لوليات 
حممد مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن 
و����ش���ع���ادة مطر  �أب���وظ���ب���ي  ويل ع��ه��د 
�ل�شام�شي �شفري �لدولة لدى �ململكة 
�لفريق  و�شعادة  �لها�شمية  �لأردن��ي��ة 
�ل���رك���ن م��ه��ن��د���س ع��ي�����ش��ى ���ش��ي��ف بن 
�أركان  رئي�س  نائب  �ملزروعي  عبالن 
ح�����ش��ني جا�شم  و  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل���ق���و�ت 
�لنوي�س رئي�س جمل�س �إد�رة �شندوق 

خليفة لتطوير �مل�شاريع.
 2014 عام  تاأ�ش�س  �للو�ء  �أن  يذكر 
�لفعل  رد  ل���ق���وة  ك��ت��ي��ب��ة  ب���اع���ت���ب���اره 
 2017 ع�������ام  وخ��������الل  �ل���������ش����ري����ع 
ي�شم  فيما  ل��و�ء  مب�شتوى  �أ�شبحت 
وكتيبة   91 �ل�شريع  �لتدخل  كتيبة 
�لتدخل �ل�شريع 81 وكتيبة �لتدخل 
�إ���ش��اف��ة �إىل  �مل��غ��اوي��ر   61 �ل�����ش��ري��ع 
و�خلدمات،  �لإ���ش��ن��اد  �أ�شلحة  جميع 
مثلما ي�شم �للو�ء �لعن�شر �لن�شائي 
�إد�ء �لو�جبات �ملنوطة  للم�شاعدة يف 

باللو�ء.

حمم��د بن زاي���د يغ���ادر عم����ان 
•• عمان -وام:

�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  غ��ادر 
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 
للقو�ت �مل�شلحة �م�س عمان بعد زيارة �إىل �ململكة 
خاللها  �أج����رى  �ل�شقيقة  �ل��ه��ا���ش��م��ي��ة  �لأردن���ي���ة 
�لثاين  ع��ب��د �هلل  �مل���ل���ك  م���ع ج���الل���ة  حم����ادث����ات 
�لها�شمية  �مل��م��ل��ك��ة �لأردن���ي���ة  ب��ن �حل�����ش��ني م��ل��ك 
�ل�شقيقة تناولت �لعالقات �لأخوية بني �لبلدين 

و�لتطور�ت �لإقليمية و�لدولية.
�مللكة  مطار  مغادرته  ل��دى  �شموه  ود�ع  يف  وك��ان 

علياء يف عمان جاللة �مللك عبد �هلل �لثاين.
و�شم �لوفد �ملر�فق ل�شموه خالل �لزيارة.. �شمو 
�ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية 
و�لتعاون �لدويل ومعايل علي بن حماد �ل�شام�شي 
لالأمن  �لأع���ل���ى  للمجل�س  �ل��ع��ام  �لأم����ني  ن��ائ��ب 
رئي�س  �مل��ب��ارك  خليفة  خ��ل��دون  وم��ع��ايل  �لوطني 
مانع  يو�شف  وم��ع��ايل  �لتنفيذية  �ل�����ش��وؤون  جهاز 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ل���دى  �ل��دول��ة  �شفري  �لعتيبة 
�لأمريكية و�شعادة حممد مبارك �ملزروعي وكيل 

ديو�ن ويل عهد �أبو ظبي و�شعادة مطر �ل�شام�شي 
�لها�شمية  �لأردن��ي��ة  �ململكة  ل��دى  �ل��دول��ة  �شفري 
�شيف  عي�شى  مهند�س  �ل��رك��ن  �ل��ف��ري��ق  و���ش��ع��ادة 

�لقو�ت  �أرك���ان  رئي�س  نائب  �مل��زروع��ي  ب��ن عبالن 
جمل�س  رئي�س  �لنوي�س  جا�شم  وح�شني  �مل�شلحة 

�إد�رة �شندوق خليفة لتطوير �مل�شاريع.

بح�شور حممد بن زايد وعبد اهلل الثاين .. �شندوق خليفة يربم اتفاقية لتمويل امل�شاريع يف االأردن بقيمة 100 مليون دوالر

بح�شور ويل عهد اأبوظبي وملك االأردن .. اإطالق ا�شم حممد بن زايد على »لواء التدخل ال�شريع عايل اجلاهزية«
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�لر�شيدة،  �لعليا  �لقيادة  توجيهات  من  و�نطالقاً   ، و�لإيجابية  �ل�شعادة 
و�إ�شهاماً يف تفعيل جهود تر�شيخ �لإيجابية يف �ملجتمع لت�شبح �أ�شلوب حياة 
. و�أكد �ملحا�شر يف بد�ية كلمته �أن �لتغيري �شمة مميزة من �شمات �لب�شر، 
فنحن نتغري يف كل حلظة... نتفاعل مع كل حدث، مع ما ن�شاهد ون�شمع، 
وم��ع ما  �ملا�شي وجت��ارب �حلا�شر،  �لنا�س، مع خ��رب�ت  نقابل من  مع من 
ل  م�شتمرة  ديناميكية  عملية  �لتغيري  وخ��ربة،  ومعرفة  علم  من  نكت�شب 
عملية  �لتغيري  �أن  وطاملا  نر�س،  مل  �أم  ر�شينا  نعلم،  مل  �أم  علمنا  تتوقف، 
م�شتمرة، فلماذ� ل توجهها مل�شلحتك عو�شاً عن �أن تكون عبئاً عليك؟ ملاذ� 

ل نقوم بتوجيهها باأنف�شنا بدل �أن نرتك ذلك ل�شخ�س �آخر.

و�أ�شار هيكل يف حما�شرته �إىل �أن تغيري �لفرد �أمر ينبع من خياره وقر�ره، 
�أن مي�شي فيه ويحققه،  بيده  �لذي  �لقر�ر  �لتغيري، و�شاحب  لأنه �شانع 
�لفرد،  تغيري  وطرق  و�أنو�عه،  �لتغيري  مفهوم  و�لتف�شيل  بال�شرح  وتناول 

وقدم مناذج لق�ش�س و�قعية وقام بتحليلها وطرح نتائجها.
كما تطرق �ملحا�شر �إىل �أهمية �لتفكري �لإيجابي يف حياة �لإن�شان خا�شة 
م��ع �مل��ت��غ��ري�ت �ل�����ش��ري��ع��ة و�ل��ك��ب��رية يف ح��ي��اة �ل��ن��ا���س ب��اع��ت��ب��ار �أن �لتفكري 
�لإيجابي يلعب دور�ً هاماً يف �شعادة �لإن�شان ويف �إجناز�ته �لتي يحققها يف 
حياته، م�شري�ً �إىل �أن هذ� �لتفكري يف و�قع �لأمر هو فن ومهارة للتعامل 

مع حتديات �حلياة بنظرة �أكرث �إيجابية و�أكرث تفاوؤلية.

•• راأ�ض اخليمة -  الفجر:

لالإعالمي  �لإيجابي”،  “�لتغيري  بعنو�ن  دورة   ، �لظيت  جمعية  نظمت 
�ملحا�شر فهد هيكل �لنا�شط يف جمال �لتو��شل �لجتماعي و�ملتخ�ش�س يف 
�لإيجابية، ح�شرها �أكرث من 94 من جميع �أفر�د �ملجتمع وذلك يف مقر 

�جلمعية بالظيت وملدة يومني.
وياأتي تنظيم �لدورة بهدف تعريف �مل�شاركني على كيفية مو�جهة حتديات 
مع  �لتاأقلم  يف  قدر�تهم  وتطوير  �يجابي  و�شلوك  بفكر  �حل��ي��اة  وعقبات 
�لتغيري مبا يحقق �لإبد�ع و�لتميز و�شوًل �إىل �لنجاح وتعزيز �شبل مقومات 

�لفاعلة، وذلك بح�شور و��شع من 
و�ملتخ�ش�شني وعدد  �لأدي��ان  ق��ادة 

كبري من �حل�شور.
�لأديان  )حتالف  ملتقى  �أن  يذكر 
م���ن �أج����ل �أم����ن �مل��ج��ت��م��ع��ات( نتج 
ع���ن م���وؤمت���ر )ك���ر�م���ة �ل��ط��ف��ل يف 
�لعامل �لرقمي( �لذي عقد خالل 
و�شدر   2017 ع��ام  �أكتوبر  �شهر 
�لبابا  و�أي������ده  ع��ن��ه )ب���ي���ان روم�����ا( 
��شتعر�شت  ح���ي���ث  ف��ر�ن�����ش��ي�����س، 
�لعربية  �لإم������ار�ت  دول���ة  ح��ك��وم��ة 
�مل���وؤمت���ر جهودها  خ���الل  �مل��ت��ح��دة 
ورغبتها  �لأدي����ان  ح���و�ر  تعزيز  يف 
يوؤكد  ع��امل��ي  ملتقى  ��شت�شافة  يف 
متكني  يف  قدما  بامل�شي  �لتز�مها 
�حلو�ر و�لعمل بني �لأدي��ان، حيث 
�أثمرت جهودها يف �أن يكون ملتقى 
�أح����د خمرجات  �لأدي�������ان  حت��ال��ف 
�مل��وؤمت��ر. و���ش��ارك يف �مللتقى  ذل��ك 
�لأدي��������ان  ق������ادة  م����ن   450 ن���ح���و 
ومو�جهة  �حل�����و�ر  �إث������ر�ء  ب��ه��دف 
�لجتماعية  �لتحديات  ومناق�شة 
�خلطرية، �إ�شافة �إىل تعزيز جهود 
قادة �لأدي��ان و�لعمل على �خلروج 
ل��ت��ع��زي��ز حماية  م���وح���دة  ب���اأف���ك���ار 
�مل��ج��ت��م��ع��ات وخ��ا���ش��ة �ل��ن�����سء من 
جر�ئم �لبتز�ز عرب �لعامل �لرقمي 

وخماطر �ل�شبكة �لعنكبوتية.
�لأزهر  م��ن  بدعم  �مللتقى  وحظي 
بال�شر�كة  ينطلق  فيما  �ل�شريف، 
و�لهيئات  �ملوؤ�ش�شات  م��ن  ع��دد  م��ع 
من  �ل��ع��امل��ي��ة،  �لدينية  و�مل��ن��ظ��م��ات 
�لطفل(،  ك��ر�م��ة  )حت��ال��ف  بينها 
غري  �لدولية  )�أرغ��ي��ت��و(  ومنظمة 
�لعاملية  و�ل�����ش��ب��ك��ة  �حل���ك���وم���ي���ة، 
ل�������الأدي�������ان م������ن �أج���������ل �ل���ط���ف���ل، 
و)�إنهاء  نحمي(  )نحن  ومبادرتي 
ومنظمة  �لأط���ف���ال(،  �شد  �لعنف 
�أجل  م��ن  و)�لأدي�����ان  )يوني�شف(، 
�لبابوية  و�جل���ام���ع���ة  �ل�������ش���الم(، 
�جل��ري��ج��وري��ة، وج��ام��ع��ة �لأزه����ر، 
ومنظمة )ورلد فيجني( �لدولية، 
�لعد�لة  وبعثة  �آ���ش��ر�م(،  و)�شانتي 

�لدولية.

•• اأبوظبي -وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
�لفريق  ���ش��ه��د  �مل�����ش��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��و�ت 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف ب���ن ز�ي����د �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
م�شادقة  �م�����س  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي����ر 
�أبوظبي(  �لأدي��ان على )بيان  قادة 
�ل���������ش����ادر ع����ن م��ل��ت��ق��ى )حت���ال���ف 
كر�مة  �ملجتمعات:  لأم��ن  �لأدي���ان 
�لطفل يف �لعامل �لرقمي(، و�لذين 
وحتقيق  ب���ن���وده  بتفعيل  ت��ع��ه��دو� 
�أهد�فه و�للتز�مات �لتي جاء بها 
ختام  �شمن  �ل�شبعة  �لأدي���ان  ق��ادة 
��شت�شافته  �ل��ذي  �مللتقى  فعاليات 
19 و20 نوفمرب  �أبوظبي يومي 

�جلاري.
وبح�شور  ���ش��م��وه  ����ش��ط��ح��ب  ك��م��ا 
�ل�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ط��ح��ن��ون �آل 
نهيان مدير تنفيذي مكتب �شوؤون 
عهد  ويل  دي��و�ن  يف  �ل�شهد�ء  �أ�شر 
�أب��وظ��ب��ي ، �ل�����ش��ي��وف يف ج��ول��ة يف 

�أنحاء و�حة �لكر�مة .
رفيعة  �لدينية  �لقياد�ت  وو�شفت 
حتالف  ملتقى  �مل�شاركة  �مل�شتوى 
�لأدي�����������ان لأم�������ن �مل���ج���ت���م���ع���ات يف 
�بوظبي باأنه حدث تاريخي ي�شكل 
�لعمل  ت��ع��زي��ز  يف  م��ه��م��ا  منعطفا 
�ل��ع��امل��ي �مل�����ش��رتك يف ���ش��ب��ي��ل خري 
�لب�شرية و�لإن�شانية جمعاء خا�شة 
يف جم���الت حماية �لأط��ف��ال عرب 

�لعامل �لرقمي.
وج�������رت �مل�������ش���ادق���ة ع���ل���ى )ب���ي���ان 
�ل���ك���ر�م���ة،  �أب����وظ����ب����ي( يف و�ح�������ة 
ب��ح�����ش��ور ق����ادة ومم��ث��ل��ني �لأدي����ان 
ع���ل���ى م�������ش���ت���وى �ل�����ع�����امل، �ل���ذي���ن 
لقيم  �إع��الًء  �أبوظبي  �إىل  ح�شرو� 
�لإن�شانية ويف �شبيل �حلفاظ على 
�شخ�شيته،  وتعزيز  وب��ن��اء  �لطفل 
و�ل���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى �ل��ت��ز�م��ه��م جتاه 
للتاأثري  و�شعهم  يف  م��ا  ك��ل  تقدمي 
ب��امل��ج��ت��م��ع��ات ����ش���و�ء �ل��دي��ن��ي��ة �أو 

�لق�شية �خلطرية و�ملهمة.
�ملوؤ�ش�شات  �مل�������ش���ارك���ون  دع����ا  ك��م��ا 
�لعلمية و�لرتبوية �إىل تبني مقرر 
ت��دري�����ش��ه يف مر�حل  ي��ت��م  در�����ش���ي 
�لتعليم �لأ�شا�شي لتوعية �لأطفال 
�ل�شلبي  م��ن خم��اط��ر �ل���ش��ت��خ��د�م 
ومطالبة  �حل���دي���ث���ة،  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات 
كافة  بتعقب  �حلقوقية  �ملوؤ�ش�شات 
�ل�شلبية  �ل���ش��ت��خ��د�م��ات  م��ظ��اه��ر 
وتاأثري�تها  �حل��دي��ث��ة  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات 
و�لك�شف  �لأط���ف���ال  ع��ل��ى  �ل�����ش��ارة 
ع���ن���ه���ا وم����الح����ق����ت����ه����ا ق����ان����ون����ي����اً 
وق�شائيا، ف�شاًل عن عقد موؤمتر 
دوري  ب�������ش���ك���ل  ي���ن���اق�������س  ����ش���ن���وي 
وغريها  �لق�شية  ه��ذه  يف  �جلديد 
تتعلق  �لتي  �لأخ��رى  �لق�شايا  من 
وما  و��شتقر�رها  �ملجتمعات  باأمن 
هذ�  يف  �جن����از�ت  م��ن  حتقيقه  مت 
�جل��ان��ب وم��ا ي��ط��ر�أ م��ن حتديات، 
مب�����ا ي�������ش���ه���م يف ت���ن���م���ي���ة �ل����وع����ي 

�ملجتمعي بهذه �لق�شايا.
و�شهدت فعاليات �ليوم �لثاين من 
متز�منة  جل�شات  �مللتقى  �ع��م��ال 
و�آليات  ح��ل��ول  �إي���ج���اد  �إىل  ���ش��ع��ت 
م�شرتكة �شمن ثالثة جمالت، هي 
و�ل�شر�كات  و�ل�شتجابة  �حلماية 

م�شتوياتها  مبختلف  و�لإمي��ان��ي��ة 
�لإ�شاءة  ت��اأث��ري�ت  معاجلة  ب��ه��دف 
�لعامل  يف  و�����ش���ت���غ���الل���ه  ل��ل��ط��ف��ل 
�ل����رق����م����ي، و�ل���ع���م���ل ع���ل���ى �إل���ه���ام 
�ل���ق���ي���اد�ت �ل��دي��ن��ي��ة و�لإمي���ان���ي���ة 
وجلميع  م�������ش���ت���وي���ات���ه���ا  ب��ج��م��ي��ع 
�لأدي���������������ان ل����ت����وح����ي����د ج���ه���وده���م 
و�لتعليمية  و�لعملية  �لروحانية 
للتعامل ب�شكل متكامل مع كيفية 
معاملة  �إ�شاءة  حلالت  �ل�شتجابة 
�لأطفال وكيفية تقدمي يد �لعون 

لل�شحايا وعائالتهم.
تعهد  ذل���������ك،  �إىل  ب�����الإ������ش�����اف�����ة 
�حلمالت  ب����اإط����الق  �مل�������ش���ارك���ون 
على  للتاأكيد  �لتوعوية  و�ل��رب�م��ج 
���ش��رورة م��ر�ع��اة ح��ق �لأط��ف��ال يف 
�إن�����ش��ان��ي��ة وعدم  �ل��ع��ي�����س ب��ك��ر�م��ة 
�لتقنية  ب��ال��ت��ط��ور�ت  ذل����ك  ت���اأث���ر 
تكون  �أن  ع��ل��ى  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، 
�لقياد�ت  مب�شاركة  �حلمالت  هذه 
و�لروحية  و�لإمي���ان���ي���ة  �ل��دي��ن��ي��ة 
�ملجتمع،  يف  ت��اأث��ريه��ا  ل��ه��ا  و�ل��ت��ي 
عام )كر�مة   2019 عام  و�إع��الن 
�ملخاطر  م���ن  وح��م��اي��ت��ه  �ل��ط��ف��ل 
�لرقمي(  �ل���ع���امل  ع���ن  �ل��ن��اج��م��ة 
ب���ه���دف �إل���ق���اء �ل�����ش��وء ع��ل��ى هذه 

غريها، وب�شكل م�شرتك، يف �شبيل 
حتقيق كر�مة �لأطفال وحمايتهم 

يف �لعامل �لرقمي.
)بيان  ع��ل��ى  �مل�����ش��ادق��ة  ����ش���ارك يف 
�لأديان،  ق��ادة  من  �شبعة  �أبوظبي( 
هم: ف�شيلة �لإمام �لأكرب �لأ�شتاذ 
�شيخ  �ل���ط���ي���ب  �أح����م����د  �ل����دك����ت����ور 
�لأزه�����ر �ل�����ش��ري��ف رئ��ي�����س جمل�س 
و�لبطريرك  �مل�����ش��ل��م��ني،  ح��ك��م��اء 
�أ�شاقفة  رئي�س  �لأول  برثلماو�س 
�لكنائ�س  م����ن  �ل��ق�����ش��ط��ن��ط��ي��ن��ي��ة 
و�لدكتور  �ل�شرقية،  �لأرثوذك�شية 
موهيندر  ب���ه���اي  ���ش��اح��ب  ب���ه���اي 
جورو  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �شينغ 
جاثا،  ����ش���ي���و�ك  ن��ي�����ش��ك��ام  ن����ان����اك 
مياموتو  ك��ي�����ش��ي  �ل��ق�����س  و���ش��ع��ادة 
ق���ائ���د م���اي���وج���ي���ك���اي، و�حل����اخ����ام 
حاخامات  كبري  �شودريت�س  مايكل 
بولند�، بح�شور قادة �لأديان حول 
موؤ�ش�شات  ع��ن  ،ومم��ث��ل��ني  �ل��ع��امل 
ومنظمات وهيئات دولية تعمل يف 

جمال حماية ورعاية �لأطفال.
�أبوظبي(:  )ب��ي��ان  ن�����س  يف  وج����اء 
باأهمية  �ل��ر����ش��خ  �لإمي����ان  يف ظ��ل 
�ملتاأ�شلة  �ل��ك��ر�م��ة  على  �ملحافظة 
تعهدت  �لأط�����ف�����ال،  ج��م��ي��ع  ل����دى 

و�مل����ع����اه����د�ت �ل���دول���ي���ة و�ل����ع����اد�ت 
�لإن�شانية  و�لأع�����ر�ف  و�ل��ت��ق��ال��ي��د 
�لتي �أكدت جميعها على حق �لطفل 

يف عي�س حياة �آمنة وكرمية.
�لوقت  ويف  �أن��ه  �إىل  �لبيان  و�أ���ش��ار 
�لنا�شئ  ف��ي��ه �جل��ي��ل  �ل����ذي مت��ك��ن 
ت�شخري  م�����ن  ه������ذ�  ع�������ش���رن���ا  يف 
�مل���ت���ط���ورة، بات  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات 
�لأط�����ف�����ال �ل����ي����وم مي���ث���ل���ون �أك����رث 
�لإنرتنت  م�����ش��ت��خ��دم��ي  رب����ع  م���ن 
باإجمايل  �ل���ع���امل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
جند  فاإننا  ن�شمة،  مليار�ت  ثالثة 
�لأطفال  ه����وؤلء  م��ن  �مل��الي��ني  �أن 
و�ل�شتغالل  ل��الإ���ش��اءة  يتعر�شون 
م����ن خالل  �ل���رق���م���ي  �ل����ع����امل  يف 
لبع�س  �ل�������ش���ل���ب���ي  �ل�����ش����ت����خ����د�م 
�حلديثة  �لتكنولوجية  �لبتكار�ت 
�لتي �أ�شبحت يف كثري من �لأحيان 
لال�شتغالل  رئ���ي�������ش���ي���اً  م���������ش����در�ً 
�جل���ن�������ش���ي ل���ل���ط���ف���ل، و�مل����ت����اج����رة 
بطفولتهم �لربيئة ويف �لإعالنات 
و�ملو�د �لإباحَيّة، و�رتكاب �جلر�ئم 
�جلماعات  وجتنيد  �لإل��ك��رتون��ي��ة، 
و�ملر�هقني  ل��الأط��ف��ال  �لإره��اب��ي��ة 

عرب �شبكة �لإنرتنت.
و�أك���د �ل��ب��ي��ان ، �أن���ه ومل��و�ج��ه��ة هذ� 

على  و�لإميانية  �لدينية  �لقياد�ت 
م�����ش��ت��وى �ل���ع���امل و�مل�������ش���ارك���ني يف 
وقاية  �أج���ل  م��ن  بالتوحد  �مللتقى 
لالإ�شاءة،  �لتعر�س  م��ن  �لأط��ف��ال 
و�لإ�شهام ب�شكل بناء يف �لعمل على 
�أطفال  و�إم��ك��ان��ات  ق���در�ت  تطوير 
�لعامل بدنياً، و�جتماعياً، ونف�شياً، 
مفهوم  �إىل  و�ل���دع���وة  وروح���ان���ي���اً، 
�أي  يف  �ل��ت��ط��ور  �أن  م���ف���اده  ع���امل���ي 
جمال، ل يربر �أي �شكل �أو نوع من 
�لإ�شاءة للطفل و�أنه يجب مر�عاة 

ذلك يف كافة �ملجالت.
يولدون  �ل��ب�����ش��ر  �أن  �ل��ب��ي��ان  و�أك����د 
ب���احل���ق يف حياة  ي��ت��م��ت��ع��ون  وه����م 
بيئة  يف  وي��زده��رو�  لينمو�  كرمية 
�آمن يحرتمهم  م�شتقرة وجمتمع 
ميثل  فالطفل  م��ك��ان��ت��ه��م،  وي��ع��ل��ي 
و��شتقر�ر  لبناء  �لأ�شا�شية  �للبنة 
نه�شتها،  و�����ش����ر  �مل����ج����ت����م����ع����ات، 
..وم���ن هذ�  وتقدمها  و�زده��اره��ا، 
كر�مة  فاإن �حلفاظ على  �ملنطلق، 
دور�ً  ي��ل��ع��ب  �أن  مي��ك��ن  �لأط����ف����ال 
ت��ق��دم ونه�شة  ت��ع��زي��ز  حم��وري��ا يف 
نعي�شه،  �لذي  و�لعامل  جمتمعاتنا 
�ل�شر�ئع  ك��اف��ة  ت��ك��ف��ل��ه  �أم����ر  وه����و 
و�ملو�ثيق  و�ل���ق���و�ن���ني  �ل�����ش��م��اوي��ة 

�ل��ت��ح��دي �مل��ع��ا���ش��ر، ف��اإن��ه يتوجب 
وب�شكل  �شوياً  �لعمل  �جلميع  على 
�لدينية  �ل���ق���ي���اد�ت  م���ع  م�����ش��رتك 
�لفاعلة  �حل���ل���ول  ل��و���ش��ع  ك���اف���ة، 
�مل�������ش���ك���الت وت�����ف�����ادي تلك  ل���ه���ذه 
�لأطفال  ت�شتهدف  �لتي  �ملخاطر 
و��شتقر�ر  �أم��ن  على  يوؤثر  قد  مبا 
من  �ن��ط��الق��ا  وذل���ك  جمتمعاتنا، 
�لإميان باأن حماية كر�مة �لأطفال 
هو �أمر ي�شعى �جلميع �إىل حتقيقه 
وتوحيد �جلهود و�لروؤى للو�شول 
�إل�����ي�����ه ع���ل���ى �خ�����ت�����الف �مل�������ش���ارب 
و�لنتماء�ت �خلا�شة، و�أنه هنالك 
ن��ح��ت��اج��ه م��ن �لفر�س،  �ل��ي��وم م��ا 
و�لبتكار،  و�حل���ك���م���ة،  و�ل����وع����ي، 
لتحقيق  �لتكنولوجية،  و�لأدو�ت 
و�لأخالقي  �لديني  �ل��و�ج��ب  ه��ذ� 

و�لإن�شاين.
�مل���������ش����ارك����ون  ت���ع���ه���د  ذل��������ك،  �إىل 
خالل  م��ن  �حل����و�ر،  قيمة  بتعزيز 
دور  ع��ل��ى  ل��ل��ت��اأك��ي��د  �ل���ع���ب���ادة  دور 
�أمن  ت��ع��زي��ز  �مل��ج��ت��م��ع��ات يف  ق�����ادة 
جم���ت���م���ع���ات���ه���م و�����ش����م����ان ك���ر�م���ة 
يف  وبخا�شة  وحمايتهم  �لأط��ف��ال 
�ل�شر�كات  وب��ن��اء  �لرقمي،  �ل��ع��امل 
�لدينية  �ل���ق���ي���اد�ت  ب���ني  �ل��ف��اع��ل��ة 

�شيف بن زايد ي�شهد م�شادقة قادة االأديان على »بيان اأبوظبي« يف واحة الكرامة

اأ�شهر  6 يف  م�شروعا  » التعاون االإ�شالمي« تعتمد م�شاعدات ل� 49 
•• جدة -وام:

�عتمدت منظمة �لتعاون �لإ�شالمي ممثلة يف �شندوق �لت�شامن �لإ�شالمي م�شاعد�ت 
مالية مل�شروعات تنموية وتعليمية يف بع�س �لدول �لأع�شاء مببلغ �إجمايل قدره ثالثة 

ماليني دولر وذلك خالل �لفرتة من مار�س وحتى منت�شف نوفمرب 2018.
و�أو�شح �لدكتور يو�شف بن �أحمد �لعثيمني �لأمني �لعام للمنظمة �إىل �أن �ل�شتة �أ�شهر 
�ملا�شية �شهدت ت�شليم 49 م�شروعا ت�شمل �لنو�حي �لتعليمية و�ل�شحية و�لجتماعية 
م�شروعا   13 و  جامعات  �شت  ل�شالح  م�شاعد�ت  تقدمي  مت  حيث  �جلامعات  وقطاع 
 25 ل�  بينها م�شاعد�ت  �لعربية من  �أخ��رى للمجموعة   30 و  �لأفريقية  للمجموعة 

م�شروعا تنموياً وتعليمياً لفل�شطني.
�أجرت  �لإ�شالمي  �لت�شامن  �شندوق  من  خمت�شة  فرقا  �أن  �لعثيمني  �لدكتور  و�أك��د 

زيار�ت لتلك �مل�شروعات للوقوف ميد�نياً و�لتاأكد من عمليات �لتنفيذ.

فتح باب الت�شويت على اإجنازات يفخر بها زايد على موقع »اأوائل االإمارات«
•• دبي -وام: 

مت �لإعالن �م�س عن فتح باب �لت�شويت ل� 58 �إجناز� ر�شحت من 
خالل �ملوقع �لإلكرتوين ملبادرة �أو�ئل �لإمار�ت وو�شم #�أو�ئل_
�لإمار�ت وذلك يف �إطار توجيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�لعام  ه��ذ�  �لإم���ار�ت  �أو�ئ���ل  “رعاه �هلل” بتخ�شي�س تكرمي  دب��ي 
�لإعالن  . ومت  بيننا  ك��ان  لو  ز�ي��د  بها  �شيفخر  �لتي  ل��الإجن��از�ت 
عن فتح باب �لت�شويت ليتم �ختيار �لإجناز�ت �لتي ح�شدت �أعلى 
خالل  عليها  �لقائمة  �لعمل  ف��رق  وت��ك��رمي  �لت�شويت  م��ن  ع��دد 
حفل تكرمي خا�س، وذلك تلبية لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خالل  من  �لت�شويت  ب��اب  فتح  ومت  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد 

www.uaepioneers.gov. للمبادرة  �لر�شمي  �ملوقع 
نوفمرب �جلاري . و�أكدت نوف تهلك،   25 وحتى  �ليوم  من   ae
�أن باب �لت�شويت مفتوح للجميع  �ملن�شق �لعام لأو�ئ��ل �لإم��ار�ت، 
وذلك على �شفحة خا�شة على �ملوقع �لر�شمي للمبادرة .. د�عية 
ب��دء� من  �لإجن���از�ت  للت�شويت على  كافة  بفئاته  �ملجتمع  �أف��ر�د 
دولة  �أن  م�شيفة   .. �جل��اري  نوفمرب  من   25 ي��وم  وحتى  �ليوم 
�لإمار�ت تزخز بنماذج ر�ئدة يف �لإجناز�ت �لتي �شيفخر بها ز�يد 
لو كان بيننا.. موؤكدة �أن ور�ء كل �إجناز فريق عمل متميز وق�شة 
�لدولة،  و�لرت��ق��اء مبكانة  �لتنمية  بها يف م�شرية  جناح يحتذى 
�لتكرمي  وي��اأت��ي  �ل��ع��ام.  ه��ذ�  نخبة منهم يف حفل  تكرمي  و�شيتم 
يف �إطار �ل��دورة �خلام�شة من “ مبادرة �أو�ئ��ل �لإمار�ت” و�لذي 
�حتفالت  م��ع  بالتز�من  �أبوظبي  يف  وطني  حفل  �شمن  �شيقام 

فيما   .. �لحت��اد  تاأ�شي�س  وذك��رى   47 �ل�  �لوطني  باليوم  �لدولة 
 18 يوم  للمبادرة  �لرت�شيحات  ��شتقبال  توقف  �لإع��الن عن  مت 
�إجن��از مت تر�شيحها منذ   6000 �أك��رث من  و��شتقبالها  نوفمرب 
�إط����الق �ل��رت���ش��ي��ح��ات م��ن خ���الل �مل��وق��ع �لإل���ك���رتوين و�لو�شم 
�إطالقها  منذ  كبري�  تفاعال  �ملبادرة  وح�شدت  باملبادرة.  �خلا�س 
#�أو�ئل_�لإمار�ت  �لو�شم  ت��د�ول  ومت  �جل��اري  �ل�شهر  منت�شف 
�أكرث من 11 مليون مرة، ويعترب حفل �لتكرمي منا�شبة وطنية 

لإبر�ز �أهم �لإجناز�ت �لوطنية يف �ملجالت �ملختلفة.
يذكر �أن “ مبادرة �أو�ئل �لإمار�ت “ - �لتي تنظم للعام �خلام�س 
رفعة  �أ���ش��ه��م��ت يف  �ل��ت��ي  ب���الإجن���از�ت  �شتحتفي   - �ل���ت���و�يل  ع��ل��ى 
�لإمار�ت، وتربز فرق �لعمل �لإمار�تية �لتي عملت باإخال�س مند 

تاأ�شي�س �لدولة لرفع علمها يف �ملحافل كافة.

•• دبي-الفجر:

باقات  دبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  يف  �إ�شعاد  جلنة  �أطلقت 
خا�شة حلاملي بطاقة “�إ�شعاد” من �لقرية �لعاملية، بقيمة 
�إجمالية تبلغ 200 درهم فقط لكل باقة، وبعدد 4 باقات 
كحد �أق�شى لكل �شخ�س، بحيث ت�شمل كل باقة 28 تذكرة 
 100 بقيمة  �ل�����ش��ريك  لكرنفال  و�ح���دة  وب��ط��اق��ة  دخ���ول، 

درهم، وق�شيمة �شيكي مانكيز بخ�شم 20%.
وقالت �ل�شيدة منى �لعامري رئي�س جلنة بطاقة �إ�شعاد، �إن 
هذه �خلطوة تاأتي �شمن �شل�شلة من �لتفاقيات و�ملبادر�ت 
موظفيها  �إ�شعاد  بهدف  �إطالقها  �إىل  �للجنة  ت�شعى  �لتي 
وك��اف��ة م��وظ��ف��ي �جل��ه��ات م��ن ه��ي��ئ��ات وم��وؤ���ش�����ش��ات ودو�ئ���ر 

تعمل  �للجنة  �أن  موؤكدة  �إ�شعاد،  بطاقة  �إىل  �ن�شمو�  ممن 
�لقائد  �ملري  �هلل خليفة  عبد  �للو�ء  �شعادة  توجيهات  وفق 
وتعزيز  لن�شر  جهودنا  تكثيف  ب�شرورة  دبي  ل�شرطة  �لعام 
م�شتوى  على  و�خل��ارج��ي  �ل��د�خ��ل��ي  للجمهورين  �ل�شعادة 
�لتي  �خلا�شة  �لباقات  �أن  �لعامري  وبّينت  كافة.  �ل��دول��ة 
لقت  �لعاملية،  �لقرية  مع  بالتعاون  دب��ي  �شرطة  �أطلقتها 
�شدى وترحيبا من كافة حاملي بطاقة �إ�شعاد، ل�شيما و�أن 
وميكن  �لعاملية،  �لقرية  �نعقاد  فرتة  طو�ل  ت�شتمر  �لباقة 
�حل�شول عليها من بو�بة �لعامل يف مركز خدمة �ل�شيوف، 
وهي باقات عائلية بامتياز لتنوع عرو�شها للكبار و�ل�شغار 
على حد �شو�ء، ما يوفر �أجو�ء مليئة باملرح و�ل�شعادة و�ملتعة 

28 تذكرة وبطاقة لل�صريك وخ�صم %20

�شرطة دبي تطلق باقات خا�شة من القرية العاملية حلاملي بطاقة اإ�شعاد

االإيجابي التغيري  دورة  يف  م�شاركا   94
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اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2015/539 تنفيذ عقاري   
   طالب �لتنفيذ: ماهر �أبو �شالح - عنو�نه : �إمارة دبي - مردف - �شارع رقم 73/ د فيال رقم 8 

�لثانية : �شركة  �ملالك و�ملمثل �لفعلي للمدعي عليها  �ل�شخ�شية وب�شفته  �ملنفذ �شده : كامل خان �ن�شار علي خان ب�شفته 
�شنديكيت بروبرتي�س هولدينجز - ذ م   و�آخرون  عنو�نه :  �لإمار�ت - �إمارة دبي - دبي �لرب�شاء �لثانية - بردبي - �شارع �شارع 

�ل�شيخ ز�يد - مبنى برج خروز فانور - �شقة مكتب 2913 
�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/11/28 �ل�شاعة 5.00 م�شاء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�شى �حلال �شيجرى بيع 
www.( لعقار �ملو�شحة �و�شافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�شركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين�
emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة 
ويف  للبيع  �مل��ح��ددة  �جلل�شة  قبل  م�شتند�ت  م��ن  ي��ربره  مب��ا  م��ع��زز�  باعرت��شه  �لتقدم  �لبيع  على  �ع��رت����س  لديه  م��ن  ولكل 
�ملو�عيد �ملبينة باملادة 301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خالل ع�شرة 
�يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خالل �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د 
ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما 

يلي �و�شاف �ملمتلكات  : 
��شم   -  MANGOLIA  : �ملبنى  625 - رقم   : �لرب�شاء جنوب �خلام�شة - رقم �لر�س   : �ملنطقة   - �شكنية  �شقة   -  1

�ملبنى : MANGOLIA  رقم �لعقار : 101 - �مل�شاحة : 141.05 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )1.062.773( درهم 
MANGOLIA - ��شم  625 - رقم �ملبنى :  2 -  �شقة �شكنية - �ملنطقة : �لرب�شاء جنوب �خلام�شة - رقم �لر�س : 

�ملبنى : MANGOLIA  رقم �لعقار : 327 - �مل�شاحة : 73.56 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )554254( درهم  
��شم   -  MANGOLIA  : �ملبنى  625 - رقم   : �لرب�شاء جنوب �خلام�شة - رقم �لر�س   : �ملنطقة   - �شكنية  �شقة   -  3

�ملبنى : MANGOLIA  رقم �لعقار : S2 - �مل�شاحة : 103.18 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )1.600.000( درهم
��شم   -  MANGOLIA  : �ملبنى  625 - رقم   : �لرب�شاء جنوب �خلام�شة - رقم �لر�س   : �ملنطقة   - �شكنية  �شقة   -  4

�ملبنى : MANGOLIA  رقم �لعقار : S1 - �مل�شاحة : 73.44 مرت مربع - �ملقدرة ب��� )1.100.000( درهم 
مالحظة : يدفع �ملبلغ فور�.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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مذكرة اعالن املدعى عليهم بالن�شر
ا              �ىل �ملدعي عليه/ �شركة جرين مودلينج للمقاولت - �س  ذ م م م   

مبان �ن �ملدعي �ملذكورين قد �قامو� عليك �لدعوى �ملذكورة �دناه  
�ل�شاعة 8.30 �شباحا �س  �ملو�فق 2018/11/28  وحددت لها جل�شة يوم �لحد 

بالقاعة رقم )5( 
 

لذ� فانت مكلف باحل�شور �و من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل 

رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�شية
عمايل جزئي 11450/2018 
عمايل جزئي 11451/2018 
عمايل جزئي 11452/2018 
عمايل جزئي 11453/2018 
عمايل جزئي 11455/2018 
عمايل جزئي 11456/2018 
عمايل جزئي 11457/2018 
عمايل جزئي 11458/2018 
عمايل جزئي 11460/2018 

��شم �ملدعي
 م�شطفى �حمد 

عالء عادل 
حممود علوي 

�حمد �شالح
�شعد مر�شى

حممود مر�شى
قطبب حممد 

�حمد عبد�لتو�ب 
�حمد علي 

مبلغ �ملطالبة
36063 درهم + 2500 تذكرة �لعودة
29595 درهم + 2500 تذكرة �لعودة
26695 درهم + 2500 تذكرة �لعودة
22343 درهم + 2500 تذكرة �لعودة
26328 درهم + 2500 تذكرة �لعودة
26328 درهم + 2500 تذكرة �لعودة
24763 درهم + 2500 تذكرة �لعودة
27348 درهم + 2500 تذكرة �لعودة
31194 درهم + 2500 تذكرة �لعودة

م
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اأخبـار الإمـارات
تفاهم بني »�شواب« و« التعاون االإ�شالمي« ملواجهة التطرف وتعزيز االعتدال والو�شطية

•• اأبوظبي -وام:

�مل�شرتكة ملكافحة  �مل��ب��ادرة �لإم��ار�ت��ي��ة �لأم��ريك��ي��ة  وق��ع م��رك��ز »���ش��و�ب« - 
 - �لإيجابية  �لبد�ئل  وتعزيز  �لإن��رتن��ت  �شبكة  ع��رب  �ملتطرفني  بروباغند� 
ملو�جهة  �جل��ه��ود  لتن�شيق  �لإ���ش��الم��ي  �ل��ت��ع��اون  منظمة  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
�لتطرف وبث قيم �لعتد�ل و�لو�شطية. وي�شفي �لتفاق - �لذي ياأتي �لآن 
على �شكل مذكرة تفاهم - �لطابع �لر�شمي على �لتفاعل �لإيجابي �ملتبادل، 
ويعزيز �لعالقة �لقائمة بني مركز » �شو�ب » ومنظمة �لتعاون �لإ�شالمي على 
�مل�شتويني �ل�شرت�تيجي و�لعملي على حد �شو�ء. و�شيتبادل �لطرفان مبوجب 
�لفكر  ملكافحة  و�لتحليالت  و�لتقييمات  و�لبيانات  �ملعارف  �لتفاهم،  مذكره 
�ملتطرف ب�شكل �أكرث فعالية، �إىل جانب �إجر�ء �لدر��شات �مل�شرتكة، و�لتعاون 
يف �مل�شاريع و�حلمالت �مل�شرتكة، وتنظيم ور�س عمل ودور�ت تدريبية . وتعد 

�لأمم  بعد  دولية  حكومية  منظمة  �أك��رب  ث��اين  �لإ�شالمي  �لتعاون  منظمة 
ق��ار�ت. ومن  �أرب��ع  دول��ة موزعة على   57 �ملتحدة حيث ت�شم يف ع�شويتها 
منطلق �لوحدة بني �مل�شلمني، و�حلو�ر وح�شن �ل�شالت مع �لعقائد �لأخرى، 
ت�شعى منظمة �لتعاون �لإ�شالمي �إىل تعزيز م�شالح �لعامل �لإ�شالمي بروح 
 2015 يوليو  ويف  �ل��ع��امل.  �شعوب  خمتلف  بني  �لدوليني  و�ل��وئ��ام  �ل�شالم 
�أطلقت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل مركز » �شو�ب » بالتعاون مع وز�رة 
د�ع�س وغريه من  تو�جد وبروباغند� تنظيم  ملكافحة  �لأمريكية  �خلارجية 
�ملنظمات �ملتطرفة يف �ل�شبكة �لعنكبوتية وتعزيز ثقافتي �ل�شالم و�لت�شامح، 
و�لآن ويف عامه �لثالث، فقد جنح �ملركز يف جذب �أكرث من 5 مليون متابع 
ملن�شاته �لعربية و�لجنليزية و�لفرن�شية على و�شائل �لتو��شل �لجتماعي. 
وبهدف زيادة وم�شاعفة �ملجموعة �لو��شعة من �لأ�شو�ت �ملعتدلة �لتي غالبا 
�أكرث من   « » �شو�ب  �أطلق مركز  �ملتطرفة،  �لدعاية  ما تغرق و�شط �شخب 

30 حملة ��شتباقية ومئات �حلمالت �لتفاعلية يف وقت حقيقي �شد مرّوجي 
�إىل   « �لتطرف مبا يف ذلك تنظيم د�ع�س. كما يهدف مركز » �شو�ب  �أفكار 
�إىل  �ل��دع��وة  �لإن��رتن��ت، من خ��الل  �شبكة  �لإره��اب��ي��ة عرب  �لدعاية  مكافحة 
�لب�شر،  وحث  و�لطائفية،  �لعنيف  �لتطرف  ونبذ  و�لتعاي�س،  �لت�شامح  قيم 
خا�شة �ل�شباب، على �إحد�ث وتبّني �لتغيري �لإيجابي يف جمتمعاتهم. ومن 
خالل �ت�شالته �لدبلوما�شية، فقد دخل مركز » �شو�ب » �أي�شا يف �تفاقيات 
نف�س  على  ت�شري  �أخ��رى  تعاونية مماثلة مع حكومات  وتفاهمات  وترتيبات 
و�لأه���د�ف، مبا يف ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية  و�لروؤية  �لنهج 
2017 مع  تفاهم يف مايو  » مذكرة  » �شو�ب  وق��ع مركز  كما   . كازخ�شتان 
و�لدعوة  و�لأوق����اف  �لإ�شالمية  �ل�����ش��وؤون  ل���وز�رة  �لتابعة  �ل�شكينة«  »حملة 
يتعاون  ما  د�ئما  ذل��ك،  على  ع��الوة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  يف  و�لإر���ش��اد 
من  �لعديد  معها  �طلق  وق��د  �ملوؤ�ش�شات  من  نظري�ته  مع   « �شو�ب   « مركز 

�حلمالت �مل�شرتكة. وبالتعاون مع مر�شد �لأزهر �ل�شريف ملكافحة �لتطرف، 
و�لتي  #رحمة_للعاملني  م�شرتكة  �شنوية  حملة  �ملركز  �طلق   2015 منذ 
تركز على حياة وتعاليم �لنبي حممد �شلى �هلل عليه و�شلم. ويعمل مركز » 
�شو�ب » ب�شكل مبا�شرة مع وز�رتْي �لت�شامح و�لد�خلية يف �لإمار�ت، ومركز 
هد�ية، وجمل�س حكماء �مل�شلمني، وجهاز �ل�شرطة �خلليجية، و�ملكتب �لعربي 
�لد�خلية  وزر�ء  ملجل�س  �لعامة  لالمانة  �لتابع  و�لره��اب  �لتطرف  ملكافحة 
�شد  �ل��دويل  و�لتحالف  و�لربيطانية،  �مل�شرية  �خلارجية  ووز�رت��ي  �لعرب، 
تعاوناً  �ملركز  يتعاون  كما  و�لفعاليات.  �مل��ب��ادر�ت  من  �لعديد  ب�شاأن  د�ع�س 
وثيقاً مع �شركات و�شائل �لتو��شل �لجتماعي مبا يف ذلك تويرت وفي�شبوك 
وجوجل لإغالق ح�شابات �ملتطرفني، عالوة على عقد ور�س �لعمل �مل�شرتكة 
و�إبد�عي ي�شلط �ل�شوء على قيم  �ل�شباب خللق حمتوى مبتكر  �لتي تدّرب 

�لت�شامح و�لتعاي�س �ل�شلمي.

�شلطان القا�شمي ي�شهد توقيع مذكرة تفاهم بني »ال�شارقة �شديقة للطفل« و»اليوني�شف«
•• ال�صارقة -وام:

ع�شو  �لقا�شمي،  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة، �شباح �م�س �لثالثاء يف ق�شر �لبديع �لعامر، 
توقيع مذكرة تفاهم بني مكتب »�ل�شارقة �شديقة للطفل«، ومنظمة �لأمم 
باليوم  �لحتفالت  تز�منا مع  ياأتي  و�لذي  »�ليوني�شف«،  للطفولة  �ملتحدة 

�لعاملي للطفل �لذي ي�شادف 20 من نوفمرب من كل عام.
�لطفل  ح��ق��وق  منظومة  لتطوير  �مل�شرتك  �ل��ت��ع��اون  �إىل  �مل��ذك��رة  وت��ه��دف 
كحا�شنة  �ل�شارقة  �إم���ارة  مكانة  وتعزيز  و�لأ���ش��رة،  و�مل��در���ش��ة  �ملجتمع،  يف 

للموؤمتر�ت �ملحلية و�لعاملية �لد�عمة للطفولة.
مكتب  رئي�س  �لقا�شمي،  �شلطان  بنت  ب��دور  �ل�شيخة  �لتفاهم  مذكرة  وق��ع 
لليوني�شيف  �لإقليمي  �ملدير  كابالري،  وج��ريت  للطفل،  �شديقة  �ل�شارقة 

ملنطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا.
و�ل��ت��ع��اون يف جم��ال تنظيم  ت��ب��ادل �خل���رب�ت  �لتفاهم على  م��ذك��رة  ون�شت 

تبادل  على  �لعمل  جانب  �إىل  �شنوي،  ب�شكل  �مل��ب��ادر�ت  و�إط���الق  �لفعاليات 
�إىل  �لر�مية  باجلهود  �لرت��ق��اء  �شاأنها  من  �لتي  و�لإح�شائيات  �لدر��شات 

�شمان بيئة �شحية لالأطفال و�ليافعني.
�ملدير  �لتقى مع جريت كابالري،  �ل�شارقة قد  �ل�شمو حاكم  وكان �شاحب 
�أفريقيا، و��شتعر�س  �لأو�شط و�شمال  �ل�شرق  لليوني�شيف ملنطقة  �لإقليمي 
�شموه منجز�ت �إمارة �ل�شارقة، ودورها �لر�ئد يف رعاية �لأطفال و�لنا�شئة، 
م�شتوى  على  و�ل��ي��اف��ع��ني«  ل��الأط��ف��ال  »�شديقة  لقب  حتمل  مدينة  ك���اأول 
�ل��ع��رب��ي، �إىل ج��ان��ب ح�����ش��وره��ا ع��ل��ى ر�أ�����س ق��ائ��م��ة �ملدن  �ملنطقة و�ل��ع��امل 
�لد�عمة للطفولة، عرب تبنيها للعديد من �ملبادر�ت �لتي من �شاأنها تعزيز 
مكانة �لطفل وتهيئة �لبيئة �لآمنة و�لد�عمة ملو�هب �لطفل وقدر�ته، مما 
�أهلها لأن تتوج كاأول مدينة على م�شتوى �لعامل حتمل �للقب وفقا ملعايري 

�ليوني�شف �جلديدة.
وتطرق �للقاء �إىل بحث طرق �لتعاون �مل�شرتك لتحقيق طموحات �ل�شارقة 

لتعليم ومتكني �لأطفال وتفعيل حقوقهم.

�شديقة  “مد�ر�س  مبادرة  تطبيق  عن  �لجتماع  خالل  �ليوني�شف  و�أعلنت 
�ملدر�شية  �لبيئة  تعزيز  بهدف   ،2021-2019 �ل�شارقة  يف  لالأطفال” 
�آمن  حميط  يف  �لتفاعلية  و�مل�شاركة  �لرتفيه  ت�شمن  لالأطفال،  �جلذ�بة 

و�شليم يطبق �لتعلم عن طريق �للعب ملختلف فئات �لعمرية لالأطفال.
و�عتربت �ل�شيخة بدور بنت �شلطان �لقا�شمي، �أن توقيع مذكرة �لتفاهم مع 
منظمة �لأمم �ملتحدة للطفولة مبثابة �إقر�ر دويل ��شتحقته �ل�شارقة نتيجة 
م�شاعيها يف تعزيز حقوق كافة �لفئات من �لأطفال �ملو�طنني و�ملقيمني على 

�أر�شها.
و�أ�شارت رئي�س مكتب �ل�شارقة �شديقة للطفل �إىل �أن ح�شول �ل�شارقة على 
لقب “�شديقة لالأطفال و�ليافعني” يف 2018، جاء يف �شياق ترجمة جهود 
�ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة كافة لروؤية �ل�شارقة �لتي تتمحور حول بناء 

�لإن�شان و�ل�شتثمار يف �لبيئة �ملنا�شبة لتنمية �شخ�شيته وثقافته وقيمه.
بيئة  توفري  �أن  �ل�شارقة  �إم���ارة  يف  نوؤمن  �لقا�شمي:  ب��دور  �ل�شيخة  وقالت 
و�لثقافية  �لجتماعية  �لرتبية  مقومات  ك��اف��ة  ل��الأط��ف��ال  ت��ق��دم  منا�شبة 

حتفيز  ويف  �لجتماعي  و�ل�شتقر�ر  �لنتماء  تعزيز  يف  ي�شهم  و�لإب��د�ع��ي��ة، 
�أجيالنا �لقادمة على �لإبد�ع يف خدمة وطنهم ودعم م�شريته نحو م�شتقبل 

�آمن مزدهر .
من جانبه عرب خريت كابالري عن �شعادته لإتاحة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�ل�شارقة  �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
�لفر�شة ل�شتقباله، ورعاية �شموه �لكرمية لتوقيع مذكرة �لتفاهم، موؤكد� 
�أن �ختيار �إمارة �ل�شارقة كمدينة �شديقة لالأطفال و�ليافعني يعك�س �لتز�م 
لنمائهم  قوية  فر�س  لتوفري  فيهم  و�ل�شتثمار  �لأط��ف��ال  جت��اه  �ل�شارقة 

ورفاههم ب�شكل كامل.
ح�شر مر��شم �لتوقيع كل من �لدكتورة ح�شة �لغز�ل �ملدير �لتنفيذي ملكتب 
�ل�شارقة �شديقة للطفل، و�شعادة مروة �لعقروبي رئي�س �ملجل�س �لإمار�تي 
لكتب �ليافعني، و�أماين �آل علي مدير مكتب �ل�شارقة عا�شمة عاملية للكتاب، 
وع�شام  �لعربي،  �خلليج  �ليوني�شف يف منطقة  �آدم ممثل منظمة  و�لطيب 

علي، م�شوؤول �ل�شيا�شات �لجتماعية يف �ليوني�شف لدى دول �خلليج. 

وفاة مواطن اإثر حادث األيم يف راأ�س اخليمة
•• راأ�ض اخليمة- الفجر: 

�جلن�شية  م������ن  ����ش���خ�������س  ت��������ويف 
�لإم����ار�ت����ي����ة ي��ب��ل��غ م���ن �ل��ع��م��ر 21 
�إثر  �لبليغة  بجروحه  متاأثر�  عاما 
�أحد  ت��ع��ر���ش��ه حل����ادث م�����روري يف 

�لطرق باإمارة ر�أ�س �خليمة.
وتف�شيال ي�شري �لعميد �شامل ربيع 
عام  م��دي��ر  �ل�شويدي  بوخطامني 
�لعمليات �ملركزية بالأنابة ب�شرطة 
بالغ  ورود  ع����ن   ، �خل���ي���م���ة  ر�أ��������س 
�لعامة  بالقيادة  �لعمليات  لغرفة 
�شباح   11:00 �ل�شاعة  متام  عند 
نوفمرب   20 �ملو�فق  �لثالثاء  �أم�س 
2018 ، يفيد بوقوع حادث لإحدى 

�لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة .
و�شدد �لعميد �شامل �ل�شويدي على 
�ل��ت��ام بال�شرعات  ���ش��رورة �لل��ت��ز�م 
�لطرق لتجنب وقوع  �ملحددة على 
�حلو�دث �ملرورية ول�شمان �شالمة 
وم�شتخدمي  �ل�������ش���ائ���ق���ني  ك���اف���ة 
�لطريق عرب �لقيادة �لآمنة ، وحث 
و�لتعليمات  �لأو�م������ر  �ت���ب���اع  ع��ل��ى 
�ملعنية  �جل����ه����ات  م����ن  �ل���������ش����ادرة 
و�ملمتلكات  �لأرو�ح  على  للحفاظ 
�لفقيد  لأ�شرة  تعازيه  �أحر  ناقال   ،
�أن يلهمهم  �مل��وىل عز وج��ل  �شائال 
يتغمد  و�أن  و�ل�������ش���ل���و�ن  �ل�������ش���رب 
�لفقيد بو��شع رحمته و�إنا هلل و�إنا 

�إليه ر�جعون .

�ل���ف���ور حتركت  �مل���رك���ب���ات، وع���ل���ى 
دوريات �ل�شرطة و�شيار�ت �ل�شعاف 
�ملعاينة  وع��ن��د   ، �ل��ب��الغ  م��ك��ان  �إىل 
�لأول���ي���ة ت��ب��ني ب����اأن �مل���و�ط���ن يقود 
لل�شرعة  ونتيجة  مبفرده  مركبته 
�ملركبة  �لتي كان يقود بها  �لز�ئدة 
�شدمها  ث��م  �ن��ح��ر�ف��ه��ا  �إىل  �أدى   ،
 ، تدهورها  ثم  �لأ�شمنتي  باحلاجز 
و�أ�شفر ذلك عن وفاة �ملو�طن على 
�لفور نتيجة جروحه �لغائرة ، ومت 
متهيد�  �مل�شت�شفى  �إىل  �جلثة  نقل 
مر��شم  لأمت���ام  لذويها  لت�شليمها 
�ملتبعة  �لأ�����ش����ول  ح�����ش��ب  �ل���دف���ن 
ن���ق���ل م���ل���ف �حل�����ادث  ، وع���ل���ي���ه مت 
ل�شتكمال  �ملخت�شة  �جل��ه��ات  �إىل 

ح�شني احلمادي : ن�شعى لرت�شيخ نظام تعليمي ع�شري يوؤهل الطلبة لوظائف امل�شتقبل
•• اأبوظبي-وام:

�إبر�هيم  ب��ن  ح�����ش��ني  م��ع��ايل  �أك����د 
و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  �حلمادي 
�لتعليمية  �مل��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  �أن 
�لتعليم  مر�حل  كل  تطوير  يعني 
تعليمي  نظام  لدينا  يكون  بحيث 
مهار�ت  تنمية  على  ق��ادر  ع�شري 
�مل�شتقبل  �أج���ي���ال  وب���ن���اء  �ل��ط��ل��ب��ة 
و�لقدر�ت  �مل���ه���ار�ت  متتلك  �ل��ت��ي 
�ل�����ت�����ي مت���ك���ن���ه���م م������ن وظ����ائ����ف 
�لوز�رة  �أن  �إىل  �مل�شتقبل.. م�شري� 
�إىل تقدمي منوذج ع�شري  ت�شعى 
للم�شاهمة  �لإم��ار�ت��ي��ة  للمدر�شة 
ب��اإي��ج��اب��ي��ة يف ن�����ش��ر �مل��ع��رف��ة ومن 
�أجل بناء منظومة تعليمية مرنة 
و���ش��م��ول��ي��ة وم�������ش���ت���د�م���ة. وق����ال 
معاليه �إن دولة �لإمار�ت حتر�س 
�لتعليم  منظومة  ت��ك��ون  �أن  على 
�لتي  �ملت�شارعة  للتغري�ت  مو�كبة 
ترتبط بالثورة �ل�شناعية �لر�بعة 
�ل�شطناعي  �لذكاء  وتكنولوجيا 
وذل������ك م����ن خ�����الل �ل���ع���م���ل على 
�لتكنولوجي  �لب���ت���ك���ار  ت�����ش��ج��ي��ع 
ب��اع��ت��ب��اره �ل��ع��ام��ل �ل��رئ��ي�����ش��ي يف 

�لتعامل مع هذه �لتغري�ت.
�ألقاها  �لتي  �لكلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
�عمال  �ن���ط���الق  خ����الل  م��ع��ال��ي��ه 
للتعليم  �لتا�شع  �ل�شنوي  �مل��وؤمت��ر 
مل����رك����ز �لإم���������������ار�ت ل����ل����در������ش����ات 
و�ل��ب��ح��وث �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة �لذي 
يعقد حتت عنو�ن » تعليم متطور 
��شرت�تيجية  م���ت���غ���ري..  ل���ع���امل 
�لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �لتعليم 

وتعمل يف هذ� �ل�شدد على تعزيز 
�إع������د�د  �أج������ل  م����ن  �ل��ت��ع��ل��ي��م  دور 
ك��و�در ب�شرية موؤهلة وق��ادرة على 
تكنولوجيات  �أح��دث  مع  �لتعامل 
م�شرية  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار  �ل��ع�����ش��ر. 
�ل��ت��ط��وي��ر �مل�����ش��ت��م��رة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م يف 
دول���ة �لإم����ار�ت ت�شهد �مل��زي��د من 
�مل���ب���ادر�ت ويف ه��ذ� �لإط����ار جاءت 
�أطلق�ها  �ل��ت��ي  »م��در���ش�����ة«  من�ش�ة 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
وتهدف  �هلل«  »رع�����اه  دب���ي  ح��اك��م 
�لدول  يف  بالتعليم  �لنهو�س  �إىل 

�لعربية ب�شكل عام.
و�أ�شاف �شعادته �أن تعزيز ر�أ�س �ملال 
�لب�شري �لوطني وتنمية �لقدر�ت 
ي�شهم  �لوطنية  للكو�در  �ملعرفية 
يف تر�شيخ جمتمع منتج للمعرفة 
فعاليات  �أج��ن��دة  �أن  �إىل  لف��ت��ا   ..
�مل��وؤمت��ر تت�شمن ح��زم��ة من  ه��ذ� 

�لق�شايا �حليوية.
للموؤمتر  �لأوىل  �جلل�شة  وعقدت 
�لعاملية  »�لجت��اه��ات  عنو�ن  حتت 
ل��ت��ط��وي��ر �ل��ت��ع��ل��ي��م ل��ل��ت��ك��ي��ف مع 
�مل�شتقبل« وتر�أ�شها �شعادة �لدكتور 
�لرئي�س  ن��ائ��ب  �حل���م���ادي  ع����ارف 
للعلوم  خليفة  جلامعة  �لتنفيذي 

و�لتكنولوجيا.
وت���ن���اول���ت ف���اط���م���ة غ�����امن �مل����ري 
بر�مج  لتطوير  �لتنفيذي  �ملدير 
ت��ع��ل��ي��م �ل��ط��ل��ب��ة �لإم����ار�ت����ي����ني يف 
�لب�شرية يف  �ملعرفة و�مل��و�رد  هيئة 
دب��ي - يف ورق��ت��ه��ا خ��الل �جلل�شة 

�مل���ت���ح���دة« وت�����ش��ت��م��ر �أع���م���ال���ه ملدة 
ي����وم����ني ب���ح�������ش���ور �ل���ع���دي���د من 
�ل����ق����ي����اد�ت �ل���رتب���وي���ة و�أع�������ش���اء 
�ملعتمدين  �لدبلوما�شي  �ل�شلك 
لدى �لدولة و�خلرب�ء و�لعاملني 
يف جم�����الت �ل��ت��ع��ل��ي��م م���ن د�خ���ل 
�لدولة وخارجه �إ�شافة �إىل لفيف 

من �لباحثني و�لأكادمييني.
�لبتكار  �أن  م��ع��ال��ي��ه  و�أ������ش�����اف 
ت��ق��دم��ان حلول  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
مبدعة ت�شهم يف تطوير منظومة 
�إد�رة  خ���الل  م��ن  وذل����ك  �لتعليم 
ت�شتند  رق��م��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة  ب���ر�م���ج 
�ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  تقنيات  �إىل 
يو�كب  �أن  ����ش���رورة  �إىل  لف��ت��ا   ..
�ملعلمون هذه �لتطور�ت و�كت�شاب 
�ملعارف �جلديدة فالتعلم و�كت�شاب 
�ملعرفة مل يعد حكر� على �لطلبة 
ف��ق��ط و�إمن�����ا �أ���ش��ب��ح و�ج���ب���ا على 
�لتعليمية  �لعملية  �أط��ر�ف  جميع 
�أي�شا.. موؤكد� �أن �لقيادة �لر�شيدة 
بالعملية  �لنهو�س  على  حتر�س 
�لإمار�ت  دولة  لي�س يف  �لتعليمية 
�لعربي  �ل���وط���ن  يف  و�إمن�����ا  ف��ق��ط 

باأكمله.
وك������ان������ت �أع�������م�������ال �مل�������وؤمت�������ر قد 
�ن��ط��ل��ق��ت ب��ك��ل��م��ة �ف��ت��ت��اح��ي��ة �أك���د 
خ��الل��ه��ا ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور جمال 
مركز  ع��ام  مدير  �ل�شويدي  �شند 
و�لبحوث  ل��ل��در����ش��ات  �لإم�������ار�ت 
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  �ل�شرت�تيجية 
بالتعليم  ك��ب��ري�  �ه��ت��م��ام��ا  ت����ويل 
باأنه  �إمي��ان��ه��ا  منطلق  م��ن  وذل���ك 
�لأ�شا�س �لذي تقوم عليه نه�شته 

�ملتطور  �لتعليم  ب��ني  �ل��ع��الق��ة   -
م���ه���ار�ت �حل���ي���اة للقرن  وت��ع��زي��ز 
�إىل  م�شرية  و�لع�شرين..  �حل��ادي 
تطوير  ت�شع  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن 
�ل��ع��ن�����ش��ر �ل���ب�������ش���ري ع���ل���ى ر�أ������س 
�أول���وي���ات���ه���ا م���ا ظ��ه��ر و����ش��ح��ا يف 
�ملوؤ�ش�شني منذ  و��شح لالآباء  نهج 
تعزيز  يف  �لحت������اد  ق���ي���ام  �إع������الن 
تنمية �لإن�شان باعتبارها �لأ�شا�س 

للتنمية �مل�شتد�م.
للتقرير  وف��ق��ا  �أن����ه  �إىل  ول��ف��ت��ت 
�لقمة  م���ن���ت���دى  ع�����ن  �ل���������ش����ادر 
�لعاملية للتعليم عام 2016 حول 
يف   65 ف���اإن  �ل��وظ��ائ��ف  م�شتقبل 
�ملائة من �لأطفال �لذين يتلقون 
�لتاأ�شي�شي  �مل��رح��ل��ة  يف  تعليمهم 
جديدة  وظ��ائ��ف  يف  �شينخرطون 

مل تعرف بعد.
�ل������دك������ت������ورة هبة  ق�����دم�����ت  ك����م����ا 
�ل��دغ��ي��دي �ل��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال عميد 
 - للرتبية  �لعليا  �لدر��شات  كلية 
�لقاهرة  �لأم��ري��ك��ي��ة يف  �جل��ام��ع��ة 
»نهج  ورق��ة بحثية حتت عنو�ن   -
لبناء  �لتعليمي   STREAM
�أ�����ش����ارت فيها  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل«  ع���ق���ول 
�لثورة  ع�شر  دخ���ول  م��ع  �أن���ه  �إىل 
�حلاجة  ت��ربز  �لر�بعة  �ل�شناعية 
�إىل ت�شخري �لنظم �لتعليمية على 
�إعد�د  �أج���ل  م��ن  �ل��ع��امل��ي  �ل�شعيد 
ب��ح��ي��ث تكون  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  �أج����ي����ال 
مع  �لتعامل  على  �ل��ق��درة  لديهم 

�لتكنولوجيا �ملتقدمة �حلديثة.
�ل�شو�لح  م���رو�ن  �شعادة  وت��ر�أ���س 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل 

لل�شوؤون �لأكادميية للتعليم �لعام 
و�لتي  للموؤمتر  �لثانية  �جلل�شة 
»��شرت�تيجية  عنو�ن  حتت  ج��اءت 
�لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �لتعليم 
�مل����ت����ح����دة وم���ت���ط���ل���ب���ات �ل����ث����ورة 

�ل�شناعية �لر�بعة«.
ت��ي�����ش��ري �شبحي  �ل���دك���ت���ور  وق����دم 
يامني �ملدير �لعام للمركز �لدويل 
جمهورية  يف  �لبتكارية  للرتبية 
ورق��ة عمل حتت  �أملانيا �لحتادية 
دور   .. و�لبتكار  »�لتعليم  عنو�ن 
�ل��ت��ع��ل��ي��م يف ت��ع��زي��ز ق��ي��م �لإب�����د�ع 
�آليات  خاللها  ناق�س  و�لب��ت��ك��ار« 

�لرتبية �لبتكارية.
مي�شيل  �ل�����دك�����ت�����ور  ق�������دم  ك����م����ا 
�أ���ش��ت��اذ م�����ش��ارك يف كلية  ب��ا���ش��ك��ري 
يف  �لأمريكية  �جلامعة  �لهند�شة 
�ل�شارقة ورقة عمل حول �لتعليم 
�ل�شطناعي  �لذكاء  وتكنولوجيا 
�ل���ذك���اء  �أن  �إىل  خ���الل���ه���ا  �أ�����ش����ار 
�ل�شطناعي �أحرز خالل �ل�شنو�ت 
�لع�شرين �ملا�شية تقدما ملحوظا 
يف �لتعليم. ويف ختام هذه �جلل�شة 
حمد  ن�شرين  �ل��دك��ت��ورة  ناق�شت 
و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر  م�شت�شار 
�لرتبية  وزي����ر  م��ع��ايل  م��ك��ت��ب  يف 
جاءت  �ل��ت��ي  ورق��ت��ه��ا  يف  و�لتعليم 
�لتعليم  حت��ت ع��ن��و�ن »خم��رج��ات 
روؤي������ة   .. �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ووظ�����ائ�����ف 
�أن دولة  �لإم��ار�ت« .. م�شرية �إىل 
ب��ن��اء جيل  �إىل  ت�����ش��ع��ى  �لإم�������ار�ت 
�مل�شتقبل  م��ع  �ل��ت��ع��ام��ل  ي�شتطيع 
قدر�تهم  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل 

�لإبد�عية و�لفكرية.

درجات اإ�صافية لالأ�صئلة املميزة  5
الرتبية تدعو الطلبة لكتابة مهنهم امل�شتقبلية على كتيب االمتحان
الأول للثاين ع�صر و5 لبقية ال�صفوف الدرا�صي  الف�صل  امتحانات  بدء  دي�صمرب   4

••  دبي - حم�صن را�صد

و�لتعليم  �ل���رتب���ي���ة  وز�رة  �أع���ل���ن���ت 
�لتا�شع  من  �لمتحانات  بدء  موعد 
ل��ل��ث��اين ع�����ش��ر و�ل�����ذي ت���ق���رر ل���ه يف 
�ل���ر�ب���ع م��ن دي�����ش��م��رب �مل��ق��ب��ل، فيما 
من  �لدر��شية  �ل�شفوف  طلبة  يبد�أ 
�متحاناتهم  �ل��ث��ام��ن  وح��ت��ى  �لأول 
؛ جاء  ذ�ت��ه  �ل�شهر  يف �خلام�س من 
ذلك �شمن �عتماد �ل��وز�رة جلد�ول 
�لعام  من  �لأول  �لف�شل  �متحانات 
 2019  �  2018 �لدر��شي �جلاري 
�لأول  م��ن  �ل�شفوف  طلبة  جلميع 

وحتى �لثاين ع�شر.
و�لتعليم  �ل���رتب���ي���ة  وز�رة  ودع�����ت 
جلميع  �ر�شاد�تها  ع��رب  م��رة  ولأول 
�مل�شتقبلية  �مل��ه��ن��ة  ب��ك��ت��اب��ة  �ل��ط��ل��ب��ة 
على غالف  �لطلبة  يرغبونها  �لتي 
كتيب �لمتحان ، وذلك حتى يت�شنى 
�لذي  �لتعليميي  �مل�شار  توفري  لها 
يتنا�شب مع تطلعات وطوحمات كل 

طالب.
�لزمني  �ل�����وق�����ت  ي���خ�������س  وف���ي���ن���ا 
خ�ش�شت  ف����ق����د  ل����الم����ت����ح����ان����ات 
زمنية  ف��رتة  ون�شف  �شاعة  �ل���وز�رة 
�لدر��شية من  �ل�شفوف  لإمتحانات 
�لأول وحتى �لثامن، بينما خ�ش�شت 
����ش���اع���ت���ني ل��ط��ل��ب��ة �ل�������ش���ف���وف من 
�لتا�شع وحتى �لثاين ع�شر مب�شاريه 

�لعام و�ملتقدم.
وي�شتهل طلبة �لثاين ع�شر مب�شاريه 
مبادة  �متحاناتهم  و�مل��ت��ق��دم  �ل��ع��ام 
بينما  �لج���ت���م���اع���ي���ة،  �ل����در������ش����ات 
�لف�شل  يف  �متحاناتهم  يختتمون 

�لعلوم  مب�������ادة  �لأول  �ل����در������ش����ي 
�ل�شحية.

�لثاين  �متحانات  ج���دول  وي��ت��و�ف��ق 
ع�����ش��ر مب�����ش��اري��ه �ل��ع��ام و�مل��ت��ق��دم يف 
جميع �ملو�د خالل �لفرتة من 5 �إىل 
�ملخ�ش�س  �ليوم  عد�  دي�شمرب   13
و�لكيمياء  �لأح��ي��اء  م���ادة  لإم��ت��ح��ان 
لطلبة �مل�شار �ملتقدم، �إذ يوؤدي طلبة 
�متحان  ذ�ت��ه  �ل��ي��وم  �ل��ع��ام يف  �مل�شار 

مادة �لكيمياء فقط.    
�أن �م��ت��ح��ان��ات كل  �ل�����وز�رة  و�أك�����دت 
�لفيزياء،  �ل��ري��ا���ش��ي��ات،  م����ادة  م���ن 
�لحياء، �لكيمياء، جلميع �ل�شفوف 
�أو فقرة  �شوؤ�ًل  �شتت�شمن  �لدر��شية 
ويف   bonus ب��ع��الم��ة  مم��ي��زي��ن 
ب�شكل  منهما  �أي  على  �لإجابة  حال 
�ل��ط��ال��ب خم�شة  ���ش��ي��م��ن��ح  ���ش��ح��ي��ح 

درجات �إ�شافية.

جداول  المتحانات
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اأخبـار الإمـارات

برعاية عبد اهلل بن زايد

»اأبوظبي التقني« يد�شن م�شابقة مهارات اآ�شيا العاملية االإثنني املقبل مب�شاركة 20 دولة

جناح جتربة »االإخالء الوهمي« ملحاكم دبي يف املبنى الرئي�شي

•• ابوظبي - الفجر:

للتعليم  �أب���وظ���ب���ي  م��رك��ز  ي��د���ش��ن 
و�لتدريب �لتقني و�ملهني، �لإثنني 
�ملقبل، �لدورة �لأوىل من م�شابقة 
�بوظبي  �ل��ع��امل��ي��ة  �آ���ش��ي��ا  م���ه���ار�ت 
2018، �لتي ت�شتمر حتى �لتا�شع 
�جلاري،  نوفمرب  م��ن  و�لع�شرين 
�هلل  عبد  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
�آل نهيان وزير �خلارجية  بن ز�يد 
جمل�س  رئي�س  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون 
لتنمية  �لإم�����ار�ت  موؤ�ش�شة  �إد�رة 
يحدث  جديد  �إجن��از  ويف  �ل�شباب، 
لأول مرة يف �لعامل مب�شاركة �أكرث 
وم�شوؤول  مت�شابق  خم�شمائة  من 
خمتلف  م���ن  دول�����ة   20 مي��ث��ل��ون 
وذل�����ك يف مركز  �ل����ع����امل،  ق������ار�ت 
للمعار�س، حيث  �لوطني  �أبوظبي 
�أوىل  �ل��ت��ق��ن��ي«  »�أب���وظ���ب���ي  ي��ن��ظ��م 
دور�ت م�شابقات �ملهار�ت �لآ�شيوية، 

على  م���وؤك���د�ً  �ل��ر�ب��ع��ة،  �ل�شناعية 
�لعاملية  �آ�شيا  م��ه��ار�ت  م�شابقة  �أن 
�إح������دى  ت���ع���د   2018 �ب���وظ���ب���ي 
�أجيال  لبناء  �لرئي�شية  �مل��ح��ط��ات 

جديدة من �شباب �آ�شيا �لو�عد
و قال علي حممد �ملرزوقي رئي�س 
مهار�ت �لإمار�ت يف مركز �أبوظبي 
و�ملهني  �لتقني  و�لتدريب  للتعليم 
لتنظيم  ج����اه����ز�ً  ب����ات  �مل���رك���ز  �أن 
�لعاملية  �آ���ش��ي��ا  م���ه���ار�ت  م�����ش��اب��ق��ة 
�أرقى  وفق  لتكون  �بوظبي2018 
�لإد�رة  �أن  حيث  �لعاملية،  �ملعايري 
تقود  �لتقني«  »�أب��وظ��ب��ي  يف  �لعليا 
للمهار�ت،  �لأ����ش���ي���وي���ة  �مل��ن��ظ��م��ة 
و�لقو�نني  �مل��ع��اي��ري  وف���ق  ل��ل��ع��م��ل 
�ملنظمة  يف  بها  �ملعمول  و�لأنظمة 
ل��ل��م��ه��ار�ت، مب���ا ي�شمن  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لتطور�ت  ل��ك��اف��ة  �آ���ش��ي��ا  م��و�ك��ب��ة 
خمتلف  يف  �ل��ع��امل  ي�شهدها  �ل��ت��ي 
»�أبوظبي  ف���ان  ث��م  �مل���ه���ار�ت، وم���ن 

وهو �لإجن��از �لذي �شيتكرر خالل 
�لعاملية  �آ���ش��ي��ا  م���ه���ار�ت  م�����ش��اب��ق��ة 
2018 حيث بات �لعامل  �بوظبي 
�أجمع يثق يف �لقدر�ت �لقت�شادية 
و�لتنظيمية  و�لإد�ري�����ة  و�لتقنية 
�لإم����ار�ت يف ظل  بها  تتمتع  �ل��ت��ي 
ممثلة  �لو�عية  �لر�شيدة  قيادتها 
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  يف  
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�ل�شمو  و����ش���اح���ب  �هلل،  ح���ف���ظ���ه 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء حاكم دبي، و�شاحب �ل�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
�لأع���ل���ى ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة، حيث 
�لر�شيدة  �لقيادة  �أن  �جلميع  يعلم 
تاأتي يف �شد�رة �أ�شباب جناح مركز 
�أبوظبي للتعليم و�لتدريب �لتقني 
�إب���ه���ار �ل���ع���امل خالل  و�مل��ه��ن��ي، يف 

�ملو�هب  بهدف �لرتقاء مبنظومة 
�لأ�شيوية �ىل �أعلى �لآفاق و�ملعايري 
�لتقدم  ل�شناعة  �لالزمة  �لدولية 
�ل�شناعي و �إحد�ث نقلة نوعيه يف 
و�ملهني،  �لتقني  �لتعليم  منظومة 
�لقارة  دول  ك��اف��ة  ت�����ش��م��ل  ب��ح��ي��ث 

�لأ�شيوية.
�شعيد  م�����ب�����ارك  �����ش����ع����ادة  وق��������ال 
�ل�����ش��ام�����ش��ي م��دي��ر ع���ام م��رك��ز �أبو 
�لتقني  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم  ظبي 
�لأ�شيوية  �ملنظمة  رئي�س  و�ملهني 
للمهار�ت �أن فوز »�أبوظبي �لتقني« 
بتنظيم هذ� �حلدث �لعاملي �لكبري 
ياأتي نتيجة دعم وم�شاندة �لقيادة 
�لتقني«  ل����«�أب���وظ���ب���ي  �ل���ر����ش���ي���دة 
�أدى �ىل جناح  �ل���ذي  �لأم����ر  وه���و 
�لعاملية  �مل�شابقة  تنظيم  يف  �ملركز 
 ،2017 ظ���ب���ي  �أب������و  ل���ل���م���ه���ار�ت 
تقدماً  �ل���ع���امل  ن��ظ��م  �أك�����رث  وف����ق 
وت��ط��ور�ً، مب��ا �أب��ه��ر �ل��ع��امل �أجمع، 

�أبوظبي  �لعاملية  �ملهار�ت  م�شابقة 
�ملنظمة  ق��ي��ادة  وك��ذل��ك   ،2017
تتخذ  -�ل��ت��ي  للمهار�ت  �لأ�شيوية 
م���ن �أب���وظ���ب���ي م���ق���ر�ً ل���ه���ا-  نحو 
�آف���اق دول��ي��ة ج��دي��دة تتحقق معها 
�لأ�شيوية  �لقارة  وطموحات  �آم��ال 

كاملة.
�ل�شام�شي  مبارك  �شعادة  و�أ���ش��اف 
�شمو  رعاية  فان  »وبالتاأكيد  فقال 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ عبد�هلل 
لهذ� �حلدث �لعاملي �لكبري، يعك�س 
�لقيادة  ح��ر���س  م����دى  وب���و����ش���وح 
�لر�شيدة على توفري كافة �لأ�شباب 
�ملنظمة  متكن  �لتي  و�لإم��ك��ان��ي��ات 
�لأ�شيوية للمهار�ت من �لعمل وفق 
��شرت�تيجية متقدمة ذ�ت معايري 
بينها حتقيق  وباأهد�ف من  عاملية 
يف  و�ل�����ش��ن��اع��ي  �لتعليمي  �ل��ت��ق��دم 
�ل���ق���ارة �لأ���ش��ي��وي��ة مبا  ك��اف��ة دول 
ي���ت���و�ف���ق م����ع م��ت��ط��ل��ب��ات �ل���ث���ورة 

•• دبي-الفجر:

بتنفيذ خطة  دب���ي  ق��ام��ت حم��اك��م 
ملوظفيها  �ل����وه����م����ي«  »�لإخ����������الء 
�لرئي�شي،  �مل��ب��ن��ى  يف  ومتعامليها 
�لدفاع  �إد�رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  وذل���ك 
�مل��������دين و�����ش����رط����ة دب�������ي وم����رك����ز 
�لإ���ش��ع��اف �مل���وح���د، وي���اأت���ي ه���ذ� يف 
�ل��د�ئ��رة على تهيئة  �إط���ار ح��ر���س 
كيفية  على  ومتعامليها  موظفيها 

�لتعامل مع �حلالت �لطارئة.
و�أ����ش���ارت م���رمي �ل�����ش��وي��دي مدير 
و�لإد�ري������ة،  �مل��ال��ي��ة  �ل�����ش��وؤون  �إد�رة 
من  �لتاأكد  ت�شتهدف  �لتجربة  �أن 
ح�����ش��ن ت��ع��ام��ل م��وظ��ف��ي �ل���د�ئ���رة 
�أن��ظ��م��ة �لأمن  م��ع �أي ط���ارئ وف��ق 
و�ل�����ش��ح��ة و�ل�����ش��الم��ة �مل��ه��ن��ي��ة، �إذ 
�شهدت جتاوباً كبري�ً من �ملوظفني 
�شاهمت  �ل��ف��رق  و�أن  و�مل��ت��ع��ام��ل��ني. 
يف ف��ر���س ط���وق �أم��ن��ي ع��ل��ى مبنى 
بجميع  �ل��ت��ح��ك��م  ل��ي��ت��م  �ل�����د�ئ�����رة 
�مل���د�خ���ل ل�����ش��م��ان ع���دم دخ����ول �أي 
�أخذ  ب��ع��د  �إل  م���ر�ج���ع  �أو  م��وظ��ف 
�لعملية يف  قائد  �لإ���ش��ارة من قبل 
�ل��دف��اع �مل��دين و�ل��د�ئ��رة، وبح�شب 
تقارير �لدفاع �ملدين فقد مت �إخالء 
فقط  دق��ائ��ق  خم�شة  خ��الل  �ملبنى 
�لإخالء  عملية  م��ع  �لتعامل  ومت 
و�إنقاذ �مل�شاب و�إ�شعافه، و�ل�شيطرة 
على �حلريق و�إع��الن �لنتهاء من 
ورجوع  ق�����ش��ري،  وق���ت  يف  �لعملية 

جميع �ملوظفني ملكاتبهم.

�إج������ر�ء عملية  حم��اك��م دب����ي ق��ب��ل 
�لإخ��������الء ل��ل��ت��ع��رف ع���ل���ى خم����ارج 
�ل�����ط�����و�رئ ل�����ش��م��ان خ���ل���وه���ا من 
�لجتماعات  وت��رت��ي��ب  �ل���ع���و�ئ���ق، 
منهم  ك��ل  لتعريف  �ملر�شدين،  م��ع 
بدوره، وتو�شيل �ملعلومات �لالزمة 
�إد�رته،  ح�شب  كٌل  �ملوظفني  لبقية 
خا�شة  �����ش����رت�ت  ت����وزي����ع  مت  ك���م���ا 
�أج���ل متييزهم م��ن قبل  ل��ه��م م��ن 

�ملوظفني و�ملتعاملني.
�ملن�شق  �ل�شماك  ع��ب��د�هلل  و�أ���ش��اف 
�أن  �إىل  �لإخ����الء  خلطة  �لرئي�شي 
���ش��ي��ن��اري��و �لإخ������الء �ل��وه��م��ي بد�أ 
ب��ت��ق��دمي ب����الغ ح�����دوث ح���ري���ق يف 
�لإعالن،  �لأر�شي يف ق�شم  �لطابق 
12:55�شباحاً،  �ل�شاعة  مت��ام  يف 
�لإن����ذ�ر،  ���ش��اف��ر�ت  �نطلقت  ح��ي��ث 
باإخالء  �ل�����ش��الم��ة  م��ر���ش��دو  وق����ام 
و�ملتعاملني  �ل��ع��ام��ل��ني  م��ن  �مل��ب��ن��ى 
�لتي  و�لأق�����ش��ام  �ملكاتب  جميع  من 
مر�شدي  ق��ب��ل  م���ن  ت��ف��ت��ي�����ش��ه��ا  مت 
�ل�شالمة حلني و�شول فرق �لدفاع 

�ملدين.
ك���م���ا مت ت��ن��ف��ي��ذ خ���ط���ة �لإخ�������الء 
من  ل��ه  �ملخطط  لل�شيناريو  وف��ق��اً 
�ملدين  �ل��دف��اع  �إد�رة  �إب����الغ  خ���الل 
�ل��ت��ي حت��رك��ت �آل��ي��ات��ه ع��ل��ى �لفور، 
بحرفية  �مل�شاركة  �لفرق  وتعاملت 
ومهنية عالية مع �حلادث �لوهمي 
م����ن خ�����الل �إخ��������ر�ج �جل���م���ي���ع من 
بالكامل  عليهم  و�ل�شيطرة  �ملبنى 

دون حدوث �أي عو�ئق.

�ل���������ش����ري����ع����ة وت����ن����ف����ي����ذ �لإخ���������الء 
�جلهود  �إىل  بالإ�شافة  و�لإ�شعاف، 
�ملتميزة من قبل مر�شدي وم�شعفي 
ك��ان��و� حري�شني  و�ل����ذي  �ل���د�ئ���رة 
و�ملتعاملني  �ملوظفني  �إر���ش��اد  على 

�ل�شوؤون  �إد�رة  م���دي���ر  و�أ������ش�����ادت 
�ل�شركاء  بجهود  و�لإد�ري����ة  �ملالية 
�لدفاع  �إد�رة  من  �ل�شرت�تيجيني 
ومركز  دب������ي،  و����ش���رط���ة  �مل��������دين، 
��شتجابتهم  على  �ملوحد  �لإ�شعاف 

وو�شولهم �إىل نقاط �لتجمع.
�شريف  حم��م��د  �ل�����ش��ي��د  و�أو�����ش����ح 
رئ��ي�����س ق�����ش��م �خل����دم����ات، �أن�����ه مت 
ت���دري���ب م���ر����ش���دي �ل�����ش��الم��ة من 
خم��ت��ل��ف �ل�����وح�����د�ت �لإد�ري����������ة يف 

�لعاملية«  �آ�شيا  �أن »م�شابقة  �لعاملية 
للمو�هب  ج����دي����د  م��ل��ت��ق��ى  ت���ع���د 
ترت�وح  مم��ن  و�لعاملية  �لأ���ش��ي��وي��ة 
عاما.  25 �إىل   18 من  �عمارهم 

�ملطلوبة ل�شناعة �لتقدم يف �لعامل 
�مل�شابقة  �أن  �ىل  م�����ش��ري�ً  �أج���م���ع، 
ت��ع��ق��د ك���ل ع��ام��ني يف و�ح�����دة من 
��شيا  منظمة  يف  �لأع�����ش��اء  �ل���دول 
للمهار�ت �لعاملية، لتحقيق �أهد�ف 

�ل��ت��ق��ن��ي« ي�����ش��ط��ل��ع مب��ه��ام كبرية 
�لليات  و����ش��ت��ح��د�ث  ت��وف��ري  منها 
من  �ملت�شابقني  لتمكني  �ل��الزم��ة 
�لتخ�ش�شات،  ك���اف���ة  يف  �لإب�������د�ع 
بالقدر�ت  �لرت��ق��اء  يف  ي�شاهم  مبا 
و�شباب  �ملو�طنني  لدى  �لإبد�عية 

دول �لقارة �لأ�شيوية.
�ل�شويدي  ف��ه��ر  ق���ال  ج��ه��ت��ه  وم���ن 
�أ�شيا  مل��ه��ار�ت  �لتنفيذي  �لرئي�س 

مبهن  �ل�شباب  �إلهام  منها  عديدة 
و��شتقطاب  �مل�شتقبل،  وتخ�ش�شات 
�ل���������دول �لأع�����������ش�����اء و�ل�������ش���رك���اء 
و�لوكالت  �ل�شناعة  يف  �لدوليني 
�لتعليمية  و�ملوؤ�ش�شات  �حلكومية 
م��ع��ا ل��ي��ت��ع��اون �جل��م��ي��ع م���ن �أجل 
�ملعايري  ون�����ش��ر  �مل���و�ه���ب  ت�شجيع 
�ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��م��ه��ار�ت و�ل��ك��ف��اء�ت يف 

دول قارة �آ�شيا و�لعامل.

»ق�شاء اأبوظبي« تعّرف باإجراءات تنفيذ »ترجمة م�شتندات الدعاوى املدنية والتجارية«
•• اأبوظبي-وام:

نظمت د�ئرة �لق�شاء يف �أبوظبي، ور�شة تعريفية للمحامني ومندوبي 
يف  �ملدعني  ترجمة  �إلز�مية  �إج���ر�ء�ت  تنفيذ  ح��ول  �ملحاماة،  مكاتب 
�لدعاوى �ملدنية و�لتجارية م�شتند�ت �لق�شية �إىل �للغة �لإجنليزية، 
حال كان �ملدعى عليه �أجنبياً، و�لذي يتيح للو�فد و�مل�شتثمر �لأجنبي 
ي�شهم يف تقدمي خدمة ق�شائية  �لق�شية مرتجماً، مبا  ت�شلم ملف 

عاملية �مل�شتوى تلبي متطلبات �ملقيمني يف �إمارة �أبوظبي. 
وتناولت �لور�شة �أهد�ف تلك �خلطوة غري �مل�شبوقة يف منطقة �ل�شرق 
�شمو  توجيهات  تنفيذ  �إط��ار  يف  تاأتي  و�لتي  عاملياً،  و�لثالثة  �لأو�شط 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان، نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�شوؤون �لرئا�شة رئي�س د�ئرة �لق�شاء، بالعمل على �لتطوير �مل�شتمر 

�ملمار�شات  �أف�شل  وتطبيق  �لق�شائية  �خلدمات  تقدمي  يف  و�لبتكار 
�لدولية، مبا ي�شمن تعزيز تناف�شية �أبوظبي لتكون من �أف�شل �ملدن 
�أن تطبيق تلك �خلطوة جاء بعد  على م�شتوى �لعامل. وركزت على 
�لعامل،  م�شتوى  على  �ملتميزة  �لق�شائية  �ملمار�شات  �أف�شل  در����ش��ة 
و�ملحاكم �لتي تتبنى تلك �لآلية يف �لدعاوى �ملدنية و�لتجارية، مع 
�لعربية  باللغتني  �مل�شتند�ت  جميع  بتقدمي  �لل��ت��ز�م  على  �لتاأكيد 
ت�شهيل  ي�شمن  مبا  �أجنبيا،  عليه  �ملدعى  ك��ان  ح��ال  يف  و�لجنليزية 
خدمات و�إجر�ء�ت �ملحاكم ملختلف �لفئات من �ملتعاملني، ومبا يتما�شى 
�إىل  و�لر�مية  �أبوظبي  و�لتنموية حلكومة  �لقت�شادية  مع �خلطط 
�إيجاد بيئة تناف�شية جاذبة لال�شتثمار �لأجنبي، و�لعمل على تعزيز 
جهود �لرتقاء بالأد�ء يف جميع �لقطاعات لتحقيق طموحات وروؤى 

�لقيادة �حلكيمة بالو�شول �إىل خدمات حكومية ر�ئدة عاملياً. 

التنمية االأ�شرية تنظم فعاليات متنوعة �شمن برنامج 100 يوم حتدي
•• اأبوظبي -وام:

�لتي  �ملتنوعة  �لريا�شية  �لفعاليات  من  �لأ�شرية عدد�ً  �لتنمية  موؤ�ش�شة  تنفذ 
تهدف �إىل ت�شليط �ل�شوء على طر�ئق �لوقاية من مر�س �ل�شكري و خماطره 
�مربيال  مركز  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  �ملزمنة  �لأم��ر����س  م��ع  �لتعامل  وكيفية 
كوليدج لندن �ل�شكري وجمل�س �أبوظبي �لريا�شي وم�شت�شفى �لنور ومب�شاركة 
من �أفر�د �ملجتمع و ذلك تفاعال مع �ليوم �لعاملي لل�شكري �لذي ي�شادف 14 
من نوفمرب من كل عام. وجاءت فعاليات �ليوم �لعاملي لل�شكري �شمن برنامج 
جمالتها  مبختلف  �ل�شحية  �حلياة  �أمن��اط  لتعزيز  حتدي”  ي��وم   100“
�أفر�د  وحتفيز  �ل�شليمة  �لغذ�ئية  �لعاد�ت  تبني  على  �ملجتمع  �أف��ر�د  وت�شجيع 
�لأ�شرة على ممار�شة �لريا�شة و�ملحافظة على �لغذ�ء �ل�شحي ب�شكل منتظم 
للوقاية من �لإ�شابة بالأمر��س �ملزمنة بالإ�شافة �إىل تقدمي بع�س �ملقرتحات 

و�لأمثلة �ملحفزة على طر�ئق �إتباع �أمناط �حلياة �ل�شحية. و يهدف �لربنامج 
�إىل رفع معدل �للياقة �لبدنية و�حلركية و�لف�شيولوجية لدى �ملر�أة وحت�شني 
�أفر�د  و�شط  �لجتماعية  عالقاتها  على  يوؤثر  �ل��ذي  لديها  �لنف�شي  �لو�شع 
على  و�حلفاظ  �لريا�شة  ممار�شة  يف  �ل�شتمر�ر  على  �مل��ر�أة  وت�شجيع  �أ�شرتها 
�شحتها �لبدنية و�لنف�شية �ك�شاب �مل�شاركات �لنمط �ل�شحي �ل�شليم يف �حلياة 
�ليومية بالإ�شافة �إىل �لتقليل من �أمر��س �ل�شمنة يف �إمارة �أبوظبي. و ��شتهلت 
�لفعاليات يف مر�كز �ملوؤ�ش�شة �ملنت�شرة يف مناطق “�لظفرة ، �أبوظبي، �لعني” 
وفعاليات  و�ل�شكري”  “�لتغذية  بعنو�ن  حما�شرة  و�شمت  �أبوظبي  ب��اإم��ارة 
�لريا�شة  مم��ار���ش��ة  على  و�ملجتمع  �لأ���ش��رة  �أف����ر�د  لتحفيز  متنوعة  ريا�شية 
�ل�شحية  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �لأن��ظ��م��ة  �أه���م  غذ�ئك” لعر�س  يف  “�شحتك  وب��رن��ام��ج 
وتقدمي فحو�شات طبية للم�شاركني بالإ�شافة �إىل م�شاركة موؤ�ش�شة �لتنمية 

�لأ�شرية يف فعاليات �مل�شي �لتي �شيتم تنفيذها يف حلبة يا�س �لريا�شية.

حمدان بن حممد يلتقي نخبة من طلبة املدرا�س لالطالع على اأفكارهم املبتكرة حول م�شتقبل دبي
•• دبي-وام: 

�أن  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أك��د 
ذ�تها  لإثبات  و�لعزمية  و�ل�شغف  و�حلنكة  �مللكة  متتلك  �جلديدة  �لأج��ي��ال 
على �شرورة متكينهم وحتفيزهم  �شموه  م�شدد�ً  و�لإب��د�ع،  �لتميز  وحتقيق 
لإطالق طاقاتهم وتبنيها لتنعك�س على خدمة �لوطن وموؤ�ش�شاته، �نطالقاً 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  روؤي���ة  م��ن 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل«، �لر�مية �إىل �إعد�د جيل 

قادر على �لريادة و�ملناف�شة �لعاملية.
جاء ذلك خالل لقاء �شمو ويل عهد دبي مع نخبة من طلبة مد�ر�س دبي 

ميثلون خمتلف �جلن�شيات، تز�مناً مع يوم �لطفل �لعاملي، يف �لتجمع �لذي 
نظمته �لأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي بالتعاون مع منظمة 
�ليوني�شيف حيث ��شتمع �شموه �إىل �آر�ء �لطالب ومقرتحاتهم مل�شتقبل دبي 
كيفما يرونه باأعينهم، وفتح �ملجال �أمامهم للتعبري عن �أفكارهم، و�مل�شاهمة 

بدور فاعل يف ر�شم م�شتقبل �ملدينة �لتي يكنون لها كل �لولء و�لنتماء.
و�أبدى �شموه �هتمامه باأفكار �لطالب وروؤ�هم �مل�شتقبلية، و�أعرب عن �شعادته 
بنوعية �ملقرتحات �لتي عر�شت عليه ومتيزها، ووجه بال�شتفادة منها من 
كما  مل�شاريع،  لتحويلها  دبي  حكومة  يف  �ملعنية  �جلهات  على  عر�شها  خالل 
�شدد �شمو ويل عهد دبي على �أهمية �لنفتاح على جميع �لأفكار �ملبدعة من 
�ل�شباب ودعمها ملو��شلة م�شرية �لتطوير �لتي حتتاج �إىل رفد د�ئم مبا هو 

�لطالب منارة  »ي�شكل  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد:  �شمو  وبّناء. وقال  جديد 
ر�شم مالمح  ور�ئعة، ونعول عليهم يف  و�أفكارهم تقدمية  �مل�شتقبلي،  للفكر 
و�ملبدعة،  �جل��دي��دة  �لأف��ك��ار  م��ن  نابعتان  وري��ادت��ن��ا  فتناف�شيتنا  �مل�شتقبل، 
�لنا�شئة  �لأج��ي��ال  �إىل  �ل�شتماع  ينبغي  �لعامل  يف  �مل�شتمر  �لتغري  وملو�كبة 

و�لتي يعترب م�شتقبلنا هو حا�شرهم«.
�ليوم، ولهذ� جاء  �لغد يف �شناعة  ق��ادة  �إ���ش��ر�ك  �ملهم  »م��ن  و�أ���ش��اف �شموه: 
يلعبونه يف  �ل��ذي  �ل��دور  �أهمية  لتج�شيد  �ليوم  دب��ي  م��د�ر���س  بطلبة  لقائي 
�أثرو� �للقاء بالأفكار، وقد مل�شت فيهم  ر�شم مالمح �مل�شتقبل �مل�شرق لدبي، 
�شغفاً ي�شتند �إىل روح مبتكرة، و�أ�شعدتني روح �لعمل �جلماعي فيما بينهم، 
و�لتي تنم عن ح�س كبري بامل�شوؤولية جتاه م�شتقبل مدينتهم �لتي يعدونها 

و��شتمر�رية  ��شتد�متها  يف  �مل�شاركة  على  وحر�شهم  عاملياً،  �لأف�شل  �ملدينة 
نه�شتها«.

ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  على  �مل�شاركون  �لطالب  وعر�س 
قامو�  م�شاريع  �شبعة  �لتنفيذي،  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم،  �آل 
حيث  �ل�شخ�شي،  مبنظورهم  دب��ي  م�شتقبل  يف  ف��رق  لإح����د�ث  بت�شميمها 
عقدت �لأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي بالتعاون مع منظمة �ليوني�شيف، 
ور�شة عمل للتفكري �لت�شميمي مل�شاعدة �لطلبة على �شقل �أفكارهم، �إذ تعد 
هذه فر�شة حلكومة دبي لالطالع على مقرتحات خمتلف �لأجيال لر�شم 
و�لتناف�س فيما  و�لريادة  �لبتكار  ثقافة  و�مل�شاهمة يف غر�س  دبي،  م�شتقبل 

بينهم.

خليفة بن طحنون يوا�شل زيارة اأ�شر ال�شهداء وتفقد اأحوالها
•• اأبوظبي-وام:

و��شل �ل�شيخ خليفة بن طحنون �آل نهيان مدير تنفيذي 
مكتب �شوؤون �أ�شر �ل�شهد�ء يف ديو�ن ويل عهد �أبوظبي 

جولته لزيارة �أ�شر وذوي �ل�شهد�ء.
فقد ز�ر �ل�شيخ خليفة بن طحنون �آل نهيان �م�س عدد� 
على  لالطمئنان  �أبوظبي  �إم���ارة  يف  �ل�شهد�ء  �أ���ش��ر  م��ن 
�إطار  يف  �حتياجاتهم  ومتابعة  و�أو���ش��اع��ه��م  �أح��و�ل��ه��م 
يف  �ل�شهد�ء  �أ���ش��ر  كافة  ت�شمل  �لتي  �لتفقدية  زي��ار�ت��ه 

خمتلف مناطق و�إمار�ت �لدولة.
�أ�شر  �إىل  ن��ه��ي��ان  �آل  ط��ح��ن��ون  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  ون��ق��ل 
�ل�شهد�ء وذويهم خالل زيار�ته منازلهم حتيات �شاحب 
�آل ن��ه��ي��ان ويل عهد  �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ز�ي����د 
�مل�شلحة ومتنياته  �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 

لهم دو�م �ل�شعادة.
تاأتي تنفيذ� لتوجيهات �شاحب  �إن هذه �لزيار�ت  وقال 
�آل نهيان لاللتقاء باأ�شر  �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 

�ل�شهد�ء و�لطمئنان على �أحو�لهم وت�شخري �لإمكانات 
كافة لهم وتلبية �حتياجاتهم ومتابعة �شوؤونهم.

�لأحاديث  نهيان  �آل  طحنون  بن  خليفة  �ل�شيخ  وتبادل 
�أحو�لهم و�طماأن  �ل�شهد�ء و�طلع على  �أ�شر  �لودية مع 
�شمان  على  يعمل  �ملكتب  �أن  م��وؤك��د�  �أو���ش��اع��ه��م،  على 
�ل�شهد�ء  �أب���ن���اء  ك���اف���ة خل���دم���ة  �لإم���ك���ان���ي���ات  ت�����ش��خ��ري 

وذويهم.
�ل��ع��دي��د من  ن��ف��ذ  تاأ�شي�شه  م��ن��ذ  �مل��ك��ت��ب  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�أ�شر �ل�شهد�ء  �ملبادر�ت �لنوعية �لتي تهدف �إىل متكني 
و�لتعليمية  �لجتماعية  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  وذوي��ه��م 

وغريها.
من جانبهم �أعرب �أ�شر وذوو �شهد�ء �لوطن عن �شكرهم 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  وتقديرهم 
نهيان، مثمنني ما تقدمه �لقيادة �حلكيمة للمو�طنني 
ومتابعة،  و�هتمام  رعاية  من  وذوي��ه��م  �ل�شهد�ء  و�أب��ن��اء 
وعربو� عن فخرهم باأبنائهم �شهد�ء �لوطن �لأبر�ر وما 

قدموه لأجل رفعة وطنهم.
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اأخبـار الإمـارات

ويل عهد اأم القيوين ي�شهد توقيع مذكرة تفاهم بني حكومة االإمارة و»تنمية املجتمع«

�صمن ا�صرتاتيجيتها لعام زايد

جامعة اأبوظبي تختتم فعاليات منتدى »زايد وامل�شوؤولية املجتمعية« االأول للجامعات

•• اأم القيوين -وام:

�شعود  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �شمو  �شهد 
�أم  ع���ه���د  ويل  �مل����ع����ال  ر������ش����د  ب����ن 
�لقيوين توقيع حكومة �أم �لقيوين 
مذكرة  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  ووز�رة 
تفاهم وذلك بح�شور معايل ح�شة 
بنت عي�شى بو حميد وزيرة تنمية 

�ملجتمع .
�لتعاون  تعزيز  �إىل  �ملذكرة  تهدف 
�مل�����ش��رتك خل��دم��ة �أه����د�ف وطنية 
وجم��ت��م��ع��ي��ة، وت��دع��م �مل�����ش��ارك��ة يف 
�لوطنية  �لأج���ن���دة  م��وؤ���ش��ر  ت��ع��زي��ز 
و�ملجتمعي  �لأ�����ش����ري  و�ل���ت���الح���م 
�ملجتمع،  لأف��ر�د  �ل�شعادة  وحتقيق 
وت��و�ك��ب ج��ه��ود �ل����وز�رة يف تاأهيل 
�ل����ك����و�در �ل��وط��ن��ي��ة �مل�����ش��ج��ل��ني يف 
قاعدة بياناتها وتعزيز م�شاركتهم 
و�لأع�������م�������ال  �ل����ع����م����ل  ������ش�����وق  يف 

�لتطوعية.
وقعتها  �لتي   - �ملذكرة  تهدف  كما 
�شعادة  �ملجتمع  تنمية  وز�رة  ع��ن 
�لوز�رة  وكيل  �شهيل  حممد  �شناء 
�شعادة  �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  ح��ك��وم��ة  وع���ن 
ح��م��ي��د ر�����ش���د �ل�����ش��ام�����ش��ي �لأم���ني 

�حلماية  جم�����الت  يف  �ل��ت��وع��وي��ة 
خدمات  وم��ق��دم��ي  �لج��ت��م��اع��ي��ة، 
�لهمم،  و�أ�شحاب  �ملو�طنني،  كبار 

و�لرب�مج �لأ�شرية.
ك���م���ا ���ش��ي��ع��زز ه�����ذ� �ل���ت���ع���اون دور 
�لوز�رة يف توظيف �أ�شحاب �لهمم 
�إىل  �إ�شافة  �لقيوين،  �أم  �إم���ارة  يف 
�ملنتجة  �لأ����ش���ر  وت���دري���ب  ت��اأه��ي��ل 
�شمن م�شروع »�ل�شنعة«، وت�شويق 
منتجات �لأ�شر من خالل �مل�شاركة 
يف �ملعار�س، ومنح ع�شوية لالأ�شر 

�ملنتجة يف �إمارة �أم �لقيوين.
وز�رة  تقدم   ، �ملذكرة  بنود  و�شمن 
تنمية �ملجتمع من خالل �ل�شمان 
و�ملنافع  �لإع����ان����ات  �لج��ت��م��اع��ي، 
�لجتماعية لذوي �لدخل �ملحدود 
�لنظم  �مل�����ش��ت��ح��ق��ة وف���ق  و�ل��ف��ئ��ات 
�ملعمول بها، �إ�شافة �إىل بر�مج دعم 
�مل�شاعد�ت  من  للمنتفعني  �شنوية 
�لقيوين،  �أم  ف����ى  �لج���ت���م���اع���ي���ة 
�لإل���ك���رتوين مع  �ل��رب��ط  وحتقيق 
�حل���ك���وم���ة �ل���ذك���ي���ة يف �لإم��������ارة.. 
�أم��ا دور �ل����وز�رة يف م��ي��د�ن �لعمل 
�لت�شجيل  يف  فيتحدد  �ل��ت��ط��وع��ي 
للتطوع  �ل����وط����ن����ي����ة  ب���امل���ن�������ش���ة 

�إىل  م�شرية  وم�شتد�مة..  حيوية 
�أن �ل�شر�كة بني �لوز�رة وموؤ�ش�شات 
�لدولة، �أ�شا�س ثقة لالنطالق نحو 
حتقيق طموحات �لقيادة �لر�شيدة 
يف تكامل �لأدو�ر لتقدمي �لأف�شل 

لأبناء �لوطن.
تبادل  �أه���م���ي���ة  م��ع��ال��ي��ه��ا  و�أك�������دت 
�ملعارف و�ملهار�ت وتعميم �لتجارب 
و�خل�����رب�ت، وحت��ق��ي��ق �ل��ت��ك��ام��ل يف 
�ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كة  ع��الق��ات 
بني خمتلف �جلهات يف �لدولة ما 
�لوقت و�جلهد  �خت�شار  �شاأنه  من 
و�لنتائج  �لأه����د�ف  �إىل  للو�شول 
�لوز�رة،  م�شاريع  كل  من  �ملنتظرة 
�لأ�شرية  بالتنمية  تخت�س  �ل��ت��ي 
�لهمم  و�أ�شحاب  �ملو�طنني  وكبار 
�ملقبلني  و�ل�شباب  �ملنتجة  و�لأ�شر 
ع��ل��ى �ل��������زو�ج، م���ن �أج�����ل حتقيق 

�لتنمية �مل�شتد�مة �ملثلى.
����ش���ع���ادة حميد  �أك������د  م����ن ج���ان���ب���ه 
مذكرة  توقيع  �أن  �ل�شام�شي  ر��شد 
�لتفاهم ياأتي �شمن خطة حكومة 
�لقيوين �ل�شرت�تيجية لتعزيز  �أم 
�ل�شركاء،  م��ع  و�ل��ت��ك��ام��ل  �ل��ت��ع��اون 
موؤ�شر  لتعزيز  م�شاعيها  و�شمن 

�إىل   - �لتنفيذي  للمجل�س  �ل��ع��ام 
وتعزيز  �مل�شرتك  �لتعاون  حتقيق 
�ل�����ش��ر�ك��ة �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة يف ما 
�لإر�شاد  خ��دم��ات  ب��ت��ق��دمي  يتعلق 
و�ل���ت���وج���ي���ه ل��ل��ت��ن��م��ي��ة �لأ����ش���ري���ة 
�ملنتجة  �ملو�طنة  لالأ�شر  و�ملهنية، 
�مل�����ش��اري��ع، للنهو�س  �أ���ش��ح��اب  م��ن 
�أ�شحاب  ودع�����م  �مل�������ش���اري���ع  ب���ه���ذه 
�مل���ح���دود،  �ل���دخ���ل  وذوي  �ل��ه��م��م 
و�لرتقاء باملبادر�ت �ملجتمعية مبا 
�ل�شرت�تيجية  �لأه������د�ف  ي��ح��ق��ق 
�إيجاد فر�س  �إ�شافة �إىل  للجهتني 
عمل من خالل م�شروع »�ل�شنعة«، 
�إمارة  يف  �لهمم  �أ�شحاب  وتوظيف 
فر�س  يعزز  م��ا  وه��و  �لقيوين،  �أم 
ومتطلبات  �مل�����ش��ت��د�م��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 

�لتمكني.
عي�شى  بنت  ح�شة  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
�ل���������وز�رة يف  �إن ج���ه���ود  ب��وح��م��ي��د 
�لتو��شل �ملجتمعي تندرج يف �إطار 
�لو�ثق  �لن��ت��ق��ال  لتحقيق  �شعيها 
م����ن �ل���رع���اي���ة �لج���ت���م���اع���ي���ة �إىل 
خالل  م��ن  �لج��ت��م��اع��ي��ة،  �لتنمية 
�ل���دع���م �مل�����ش��ت��م��ر و�ل�������ش���ام���ل لكل 
�لإمار�تي مببادر�ت  �ملجتمع  فئات 

و�لتالحم  �ل���وط���ن���ي���ة  �لأج�����ن�����دة 
وحتقيق  و�مل���ج���ت���م���ع���ي  �لأ������ش�����ري 
لتحقيق  �ملجتمع  لأف���ر�د  �ل�شعادة 

. روؤية �أم �لقيوين 2021 
�أم  توجهات حكومة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لقيوين تتو�ءم مع روؤية �حلكومة 
مثمنا   .. �ل����دول����ة  يف  �لحت����ادي����ة 
يف  �مل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وز�رة  ج���ه���ود 
تعزيز �لعمل �مل�شرتك فيما يتعلق 
بتطوير قطاع �لتنمية �لجتماعية 
�ملمار�شات  �أف�شل  مع  يتو�فق  مبا 

�لعاملية يف هذ� �ملجال .
جمالت  �لتفاهم  مذكرة  وح��ددت 
�ملجتمع  تنمية  وز�رة  بني  �لتعاون 
وحكومة �أم �لقيوين، حيث �شتقدم 
�خلدمات،  م��ن  جمموعة  �ل����وز�رة 
�لأ�شرية  ب��ال��ت��ن��م��ي��ة  ت��ع��ن��ى  �ل���ت���ي 
�لأ���ش��ري��ة، وتوفري  ك��ال���ش��ت�����ش��ار�ت 
لتاأهيل  �إع�������د�د  ب���رن���ام���ج  دور�ت 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل����زو�ج،  على  �ملقبلني 
�خلدمات  على  �خل�����ش��وم��ات  ب��اق��ة 
و�مل�شرتيات للمقبلني على �لزو�ج، 
وكبار �ملو�طنني، و�أ�شحاب �لهمم، 
وما يخت�س بالأعر��س �جلماعية، 
ع�������الوة ع���ل���ى ت����ق����دمي �ل���������دور�ت 

•• ابوظبي - الفجر:

�أب��وظ��ب��ي �ليوم  �خ��ت��ت��م��ت ج��ام��ع��ة 
فعاليات منتدى »ز�يد و�مل�شوؤولية 
على  نوعه  م��ن  �لأول  �ملجتمعية« 
�أقيم حتت  �لذي  �لدولة،  م�شتوى 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  رعاية 
�لن�شائي  �لحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
�ل����ع����ام رئ��ي�����ش��ة �مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى 
�لرئي�س  و�ل���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 
�لأ�شرية   �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى 
»�أم �لإمار�ت«، وبالتعاون مع وز�رة 
تنمية �ملجتمع، حيث �شلط �ل�شوء 
�ملجتمعية  �مل�شوؤولية  مفهوم  على 
يف  تر�شيخها  و�أه��م��ي��ة  للجامعات 
خمتلف مناحي �لعمل �ملوؤ�ش�شي يف 

قطاع �لتعليم �لعايل.
وج������م������ع �مل�����ن�����ت�����دى ن����خ����ب����ة من 
�مل�شوؤولني و�ملمثلني من �أكرث من 
حكومية  وجامعة  موؤ�ش�شة   20
وخ����ا�����ش����ة م�����ن خم���ت���ل���ف �أن����ح����اء 

عدد�ً  م�شتعر�شاً  �لأع��م��ال  جم��ال 
�لناجحة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات��ه��ا  م���ن 
�ملوؤ�ش�شات  خمتلف  تتبناها  �ل��ت��ي 
يف  �ل��ر�ئ��دة  و�خل��ا���ش��ة  �حلكومية 

دولة �لإمار�ت و�لعامل. 
علي  ب���ن  �أح���م���د  د.  و����ش��ت��ع��ر���س 
�ت���������ش����الت  �أول  رئ����ي���������س  ن����ائ����ب 
�ت�شالت«  »جم��م��وع��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة 
جتاه  �لجتماعية  �مل�شوؤولية  و�قع 
�لتعليم م�شري�ً �إىل �أهمية ت�شخري 
�ملجتمع  خ��دم��ة  يف  �لتكنولوجيا 

ومتكني م�شتقبل قطاع �لتعليم. 
�لنقا�شية  �جل���ل�������ش���ات  و����ش���ه���دت 
م����ن خمتلف  م�������ش���ارك���ة مم��ث��ل��ني 
ج���ام���ع���ات �ل����دول����ة مب���ا يف ذل���ك: 
�ل�شارقة،  ج��ام��ع��ة  ز�ي����د،  ج��ام��ع��ة 
نيويورك  جامعة  خليفة،  جامعة 
�ل�شوربون  ج���ام���ع���ة  �أب����وظ����ب����ي، 
جامعة  عجمان،  جامعة  �أبوظبي، 
و�لتكنولوجيا،  ل��ل��ع��ل��وم  �ل���ع���ني 
ج��ام��ع��ة �خل��ل��ي��ج �ل��ط��ب��ي��ة، جامعة 

يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لتي تقود �حلو�ر �لأكادميي حول 
للجامعات،  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 
ون��ت��ب��ن��اه��ا ك���روؤي���ة ن��ح��ر���س على 
غر�شها يف �ملجتمع، منطلقني نحو 
ما هو �أبعد من و�جبات �جلامعات 
�لأكادميية لت�شمل خدمة وتطوير 
وو��شعني  ف��ئ��ات��ه،  بكافة  �ملجتمع 
و�لهتمام  و�ل�����ش��ف��اف��ي��ة  �لأخ����الق 
قيمنا  ����ش���م���ي���م  يف  ب�����الآخ�����ري�����ن 

�ملوؤ�ش�شية.« 
و�أ������ش�����اف: »ح��ر���ش��ن��ا م���ن خالل 
�مل���ن���ت���دى على  �����ش���ت�������ش���اف���ة ه�����ذ� 
�مل�شوؤولية  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ت�شليط 
ب�شفتها  ل��ل��ج��ام��ع��ات  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�ل��ت��ي ت�شهم يف  �ل��و���ش��ائ��ل  �إح����دى 
حت��ق��ي��ق روؤي����ة �لإم������ار�ت 2021 
ط�م�وح  �ش�ع�ب  ب��ن��اء  على  �لقائمة 
و�ث�ق م�ت�م��ش�ك ب�ت�ر�ث�ه، ويف �لوقت 
ذ�ته بناء بيئة �قت�شادية تناف�شية 
ت�شجع على ريادة �لأعمال �ملبتكرة 

�لإمار�ت، �شاركو� يف ثالث جل�شات 
نقا�شية رئي�شية ركزت على �أهمية 
لل�شركات  �ملجتمعية  �مل�����ش��وؤول��ي��ة 
ملوؤ�ش�شات �لقطاعني �لعام و�خلا�س 
يف �ل��دول��ة، وروؤي���ة دول��ة �لإمار�ت 
يتعلق  ف��ي��م��ا  �مل���ت���ح���دة  �ل���ع���رب���ي���ة 
للجامعات،  �ملجتمعية  بامل�شوؤولية 
ودور �جلامعات يف �لدولة يف بناء 
�مل��ع��رف��ة فيما  ع��ل��ى  ق��ائ��م  جمتمع 
�ملجتمعية.   ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة  ي��ت��ع��ل��ق 
و�ألقى �لدكتور وقار �أحمد، مدير 
جامعة �أبوظبي كلمة �فتتاحية �أكد 
فيها على قيمة و�أهمية �مل�شوؤولية 
ب�شفتها  ل��ل��ج��ام��ع��ات  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�إح�������دى �ل���و����ش���ائ���ل �مل�����ش��اه��م��ة يف 
تعزيز مبادئ �لعد�لة �لجتماعية 
�لقت�شادي  �لتطور  عجلة  ودف��ع 
�لدولة.   يف  و�لثقايف  و�لجتماعي 
»نت�شرف  وق�����ار:  �ل���دك���ت���ور  وق����ال 
ون��ع��ت��ز يف ج��ام��ع��ة �أب���وظ���ب���ي ب���اأن 
�لأوىل  �لأكادميية  �ملوؤ�ش�شة  نكون 

�لقائمة على �ملعرفة.«  
و�شم �ملنتدى متحدثني رئي�شيني: 
�لربوف�شور توما�س كالرك، �أ�شتاذ 
يف  �لتكنولوجيا  جامعة  يف  �لإد�رة 
���ش��ي��دين، و�ل��دك��ت��ور ف���احت حممد 
جول، �ملوؤ�ش�س و�لرئي�س �لتنفيذي 
�ملجتمعية  »�مل�����ش��وؤول��ي��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة 

لل�شركات يف �ل�شرق �لأو�شط«. 
�لتي  �ل���رئ���ي�������ش���ي���ة  �ل���ك���ل���م���ة  ويف 
كالرك  �ل��دك��ت��ور  �شلط  للمنتدى 
�مل�شوؤولية  م��ف��ه��وم  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء 
م�شري�ً  ل��ل��ج��ام��ع��ات،  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
�لأ�شا�شية وهي  �لأربع  �إىل ركائزه 
و�ل�شتد�مة  و�ل��ع��د�ل��ة  �لزده�����ار 
�رتفاع  ع��ل��ى  م����وؤك����د�ً  و�حل���ك���م���ة، 
ملحوظ يف معدلت �ل�شتثمار يف 
للجامعات  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 

على م�شتوى �لعامل.
م��ن ج��ه��ت��ه، �أ����ش���ار �ل��دك��ت��ور جول 
تلعبه  �ل���ذي  �مل��ح��وري  �ل����دور  �إىل 
يف  لل�شركات  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية 

ت��ن�����ش��ي��ق و�إع��������د�د  و�ل����ت����ع����اون يف 
وتنظيم دور�ت توعوية يف �حلماية 
خدمات  وم��ق��دم��ي  �لج��ت��م��اع��ي��ة، 
�لهمم،  و�أ�شحاب  �ملو�طنني،  كبار 
و�ل�����رب�م�����ج �لأ������ش�����ري�����ة، وت����زوي����د 
�لوز�رة بقائمة �لر�غبني بامل�شاركة 
من  �ملنتجة،  لالأ�شر  »�ل�شنعة«  يف 

يف  و�مل�شاركة  »متطوعني.�مار�ت«، 
�لأعمال �لتطوعية.

وح���ددت �مل��ذك��رة و�ج��ب��ات حكومة 
لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  يف  �ل��ق��ي��وي��ن،  �أم 
�شمن  دور�ت  وت��ن��ظ��ي��م  و�إع��������د�د 
�ملقبلني  لتاأهيل  »�إع����د�د«  برنامج 
على �لزو�ج، و�لأعر��س �جلماعية، 

و�لعمل  و�لل���ت���ز�م  �مل���ه���ار�ت  ذوي 
�لتن�شيق  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ت��ط��وع��ي، 
�إر�شادية  ور���س  لتنظيم  و�لإع����د�د 
متخ�ش�شة،  وح��رف��ي��ة  وت��دري��ب��ي��ة 
ت��ط��وي��ر و�شقل  ت�����ش��اه��م يف  �ل��ت��ي 
و�لفئات  �مل�شاريع  �أ�شحاب  مهار�ت 

�مل�شتهدفة.

�خلا�شة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  قائمة  ت�شم 
�لإ�شالمي،  �لإم�������ار�ت  �مل�����ش��ارك��ة 
�لبرتولية  �لإن���������ش����اء�ت  ����ش���رك���ة 
يونيفري�شال،  �لوطنية، م�شت�شفى 
�لإم���������������ار�ت �ل����ع����رب����ي����ة �مل���ت���ح���دة 
لل�شر�فة، هيئة �لبيئة – �أبوظبي، 
�شكيما  و���ش��رك��ة  �مل�����ش��ع��ود،  ���ش��رك��ة 

لال�شت�شار�ت.
و�أق���ي���م �مل��ن��ت��دى ب���دع���م ع����دد من 

يف  م����ردوخ  ج��ام��ع��ة  ميدل�شيك�س، 
دبي، وكلية �لأفق �جلامعية. 

و����ش��ت�����ش��اف �مل���ن���ت���دى ع������دد�ً من 
يف  مبا  �حلكومية  �جلهات  ممثلي 
و�لبلديات،  �لتخطيط  د�ئرة  ذلك 
���ش��ن��دوق �ل���زك���اة، م��وؤ���ش�����ش��ة ز�يد 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن 
و�لإن�����ش��ان��ي��ة وجمموعة  �خل��ريي��ة 
فيما  و�ل��ف��ن��ون،  للثقافة  �أب��وظ��ب��ي 

�ل�شرت�تيجيني  و�ل�شركاء  �لرعاة 
مب����ا يف ذل������ك ون���ا����ش���ة ل����الأف����ر�ح 
و�مل������ن������ا�������ش������ب������ات، ب�����ري�م�����ي�����دي�����ا 
�لإعالمي،  و�لإنتاج  لال�شت�شار�ت 
و�لن�شر  ل��ل��ط��ب��اع��ة  �لأم��������ة  د�ر 
ملو�د  �ملدينة  و�لإع���الن،  و�لتوزيع 
�لإعالن، مركز �أبوظبي للرتجمة 
�شوكولل،  ����ش���رك���ة  �ل���ق���ان���ون���ي���ة، 

و�شركة كري�شتال جلوب. 

ا�صتعدادًا لالحتفاء مبنا�صبتني غاليتني )يوم ال�صهيد، واليوم الوطني(

بلدية مدينة اأبوظبي جتدد جمال اأبوظبي و�شواحيها باأكرث من مليون زهرة وبت�شكيالت هند�شية زراعية
•• اأبوظبي -الفجر:

�أجنزت بلدية مدينة �أبوظبي م�شروع �إعادة جتديد �لرد�ء �لطبيعي ملدينة 
�أبوظبي و�شو�حيها من خالل زر�عة �أكرث من مليون ومائة �ألف زهرة من 
�لزهور �ملو�شمية باأ�شكال هند�شية و�ألو�ن �شكلت لوحة بانور�مية عك�شت 
�جلمال،  فائقة  طبيعية  فنية  م�شهدية  و�أعطت  وجمالها،  �أبوظبي  �شمة 
�لو�قعة  �ملناطق  من  وك��اًل  �أبوظبي،  جزيرة  �مل�شاريع  ه��ذه  �شملت  حيث 
ومركز  م�شفح،  بلدية  ومركز  �ملدينة،  مركز  بلدية  �خت�شا�شات  �شمن 

بلدية �ل�شهامة، ومركز بلدية �لوثبة، ومركز بلدية مدينة ز�يد.
�أبوظبي  – بلدية مدينة  و�لبلديات  �لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئ��رة  و�أك��دت 
�أن م�شاريع تاأهيل وجتديد �لغطاء �لنباتي، و�لت�شكيالت �لزر�عية تندرج 
�شمن �لتز�م �لبلدية بتج�شيد مكانة مدينة �أبوظبي و�شو�حيها كو�حدة 
من �أجمل مدن �لعامل و�أكرثها نظافة ورقياً، م�شرية �أن �مل�شهد �جلمايل 
هذه  ت�شاهم  وبالتايل  �لنفو�س،  يف  �ل�شكينة  يبعث  و�ل�شو�حي  �مل��دن  يف 
رقي  عن  م�شرفة  �شورة  وتعطي  �ل�شكان  �إ�شعاد  يف  �لتجميلية  �ل��زر�ع��ات 
مدننا ومر�فقنا �لعامة، ومن هذ� �ملنطلق حتر�س �لبلدية ب�شكل دوري 
و�لدو�ر�ت،  �ل�شو�رع  يف  �ملنت�شرة  �لزر�عية  �جلمالية  �ل�شمات  تعزيز  على 
ي�شر  جماليا  منظر�  �خلتام  يف  لت�شكل  و�خلا�شة،  �لعامة  �ملر�فق  و�أم��ام 

�لناظرين.

و�أ�شارت �لبلدية �أنها �أولت عناية فائقة �أثناء تنفيذ عمليات تاأهيل �لغطاء 
�لأعمال  ت�شمنت  حيث  و�جل��م��ايل  �لفني  للجانب  و�ل��ن��ب��ات��ي  �ل��زه��ري 
ل��روؤي��ة فنية  �ل��زه��ور وف��ق��اً  ت��وزي��ع  ت�شكيالت هند�شية بديعة م��ن خ��الل 
�أّخ��اذة وجميلة، وك��ان هذ� �لأم��ر جزء�  وهند�شية مبتكرة �أعطت لوحة   

مهماً من �أهد�ف �مل�شروع.
�أعمال زر�عة �لزهور  �أكدت بلدية مركز �ملدينة ب�شاأن  على �ل�شعيد ذ�ته 
ح�شب  �ل�شتوية  �ملو�شمية  �ل��زه��ور  زر�ع���ة  ب���د�أت  �أن��ه��ا  �ل�شتوية  �ملو�شمية 
�لرب�مج �ملعتمدة، وذلك ل�شمان �حل�شول على �أف�شل �لنتائج، بالإ�شافة 
�إىل �شمان �لنتهاء من تزيني �ل�شو�رع تز�مناً مع �أهم �ملنا�شبات �لوطنية 
لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة )يوم �ل�شهيد 2018/11/30 ، و�ليوم 
�لوطني 2018/12/02(، و�أ�شارت �أنها �أجنزت �أعمال زر�عة �لزهور يف 

عقود �لت�شغيل و�ل�شيانة لبلدية مركز �ملدينة.
�أبوظبي  ج��زي��رة  يف  �ل��زه��ور  زر�ع���ة  خطة  �شملتها  �ل��ت��ي  �ملناطق  وب�����ش��اأن 
فاأكدت �أنها ت�شمنت : كا�شر �لأمو�ج، كورني�س �أبوظبي، �شارع مبارك بن 
�أدنيك، �شارع �ل�شيخ  حممد، �شارع �خلليج �لعربي، �شارع موقب، منطقة 
�ملعمورة،  منطقة   ،10 رقم  و�شارع  �أبوظبي  مدينة  بلدية  منطقة  ز�ي��د، 
�لعا�شمة،  مبارك،حديقة  بنت  فاطمة  ���ش��ارع  دمل��ا،  حديقة  و�ملينالينك، 

�ملجل�س �لوطني، �شارع خليفة بن مبارك. 
يف  زر�عتها  متت  �لتي  �ل��زه��ور  �أع���د�د  �أن  �ملدينة  مركز  بلدية  و�أو�شحت 

 ، زهرة   804،500 �إىل  ت�شل  و�ل�شيانة  �لت�شغيل  مناطق عقود  جميع 
80،400 مرت مربع، وت�شمل  تبلغ  �لزر�عات م�شاحة تقديرية  وتغطي 
�لزهور �ل�شتوية مثل: زهور �لبيتونيا باألو�نها �ملتعددة )�لأبي�س، �لأحمر، 
�لوردى، �لبورقاندى، �لأزرق، �لبنف�شجى(، وزهور �ملاري جولد باللونني 

)�لأ�شفر، �لربتقايل(.
�ل�شتوية )�لعروة  �أجنز مركز بلدية م�شفح زر�عة �لزهور �ملو�شمية  كما 
�لأل��و�ن، كما  و�ملتعددة  �ملختلفة  �لزهور  �أن��و�ع من  بزر�عة  �لأوىل(، وقام 
�شيانة  مثل  بالزهور  �مل��زروع��ة  للمناطق  �ل�شيانة  �أع��م��ال  �ملركز  �أج��رى 
�ملناطق �لقدمية، و�إز�لة �لأع�شاب �ل�شارة و�لت�شميد، وغريها من �لأعمال 
�لالزمة ل�شيانة �لزهور، م�شرية �أنها �شتبد�أ زر�عة �لعروة �ل�شتوية �لثانية 
2019، و�شمل م�شروع زر�عة �لزهور مناطق عديدة  خالل �شهر يناير 
منها: �شارع م�شفح �لعام، منطقة �لإيكاد، منطقة م�شتل �لبلدية، منطقة 

منحنى �لبلدية، منطقة مركز بلدية م�شفح.
متنوعة،  زه���ور  �شتلة   60،000 ح���و�ىل  زر�ع���ة  �أمت  �أن���ه  �مل��رك��ز  وك�شف 
�إىل  �لتجميلية  و�لنباتات  �لزهور  زر�ع��ات  غطتها  �لتي  �مل�شاحة  وو�شلت 

مربعاً.  مرت�    5،275
�آلف �لزهور يف جميع �ملناطق  وقام مركز بلدية �لوثبة بزر�عة ع�شر�ت 
للغطاء  �ل�شاملة  �ل�شيانة  �أعمال  و�إج���ر�ء  �خت�شا�شاته،  �شمن  �لو�قعة 
�أجنز  �أن��ه  �لوثبة  بلدية  مركز  �أك��د  حيث  �ملنطقة؛  يف  و�ل��زه��ري  �لنباتي 

زر�عة 83،952 زهرة، وو�شلت �مل�شاحة �لتي غطتها زر�عات �لزهور �إىل 
مرت� مربعا.  5،247

زر�عة  م�شروع  من  كبرية  ن�شبة  ز�ي��د  مدينة  بلدية  مركز  حقق  وب��دوره 
ما  �إجن���از  مت  حيث  �ملعتمدة  �ل��رب�م��ج  ح�شب  �ل�شتوية  �ملو�شمية  �ل��زه��ور 
يقارب 75 % من �أعمال �مل�شروع، حيث زرع مركز مدينة ز�يد يف �ملناطق 
»بيتونيا«  مثل  متنوعة  زهرة   100،000 �خت�شا�شاته   �شمن  �لو�قعة 
و�ل��ب��ورج��ن��دي، وو�شلت  �لأزرق،  و�ل�����وردي،  �لأح���م���ر،  �لأب��ي�����س،  ب���األ���و�ن 
 8،500 �إىل  �لتجميلية  و�لنباتات  �لزهور  �لتي غطتها زر�ع��ات  �مل�شاحة 

مرت مربع.
�أنه �نتهى من �إجناز م�شروع جتديد �لغطاء  و�أكد مركز بلدية �ل�شهامة 
�لنباتي و�لزهور يف جميع �ملناطق �لو�قعة �شمن �خت�شا�شاته حيث بد�أ 
زر�عة  �أجن��ز  �أن��ه  �ملا�شي، مو�شحاً  �أكتوبر  �ملو�شيمة خالل  �لزهور  زر�ع��ة 
�أكرث من 87،600 زهرة متنوعة، وو�شلت �مل�شاحة �لتي غطتها زر�عات 
�لزهور �إىل 9،126 مرت� مربعاً، �شملت �أنو�ع �لزهور: »�لبتونيا، كزمو�س، 

�خلطمية، كالنديول، زينيا، �أجريتم«.
حديقة  �لباهية،  :ح��دي��ق��ة  ومنها  �مل��ن��اط��ق  م��ن  �ل��ع��دي��د  �مل�����ش��روع  و�شمل 
�ملطار  لل�شيد�ت،  �ل�شريعة  منتزة   ، �ل��ق��دمي  �ل�شهامة  حديقة  �لرحبة، 
�لرئا�شي، �ملطار �لدويل، م�شابح �ل�شليلة، مركز بلدية �ل�شهامة، م�شاجد 

�لفالح، مدخل منتزه �ل�شريعة، �لطرق �لد�خلية يف جزيرة يا�س.

»واي فاي« جماين يف حدائق ومتنزهات و�شواطئ اأبوظبي
•• اأبوظبي -وام:

�تفاقية مع  �أبوظبي  و�لبلديات يف  �لعمر�ين  �لتخطيط  د�ئ��رة  وقعت 
�شركة �لإم��ار�ت لالت�شالت �ملتكاملة »دو« تهدف �إىل توفري خدمات 
�مل��ج��ان��ي��ة يف �حل���د�ئ���ق و�ملتنزهات  ف���اي«  �ل��ال���ش��ل��ك��ي«و�ي  �لن���رتن���ت 
�شعادة  م�شتويات  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  للبلديات  �لتابعة  و�ل�شو�طئ 

جميع �شكان �إمارة �أبوظبي ويخدم �أهد�ف �لد�ئرة �ل�شرت�تيجية.
وتاأتي خطوة توقيع هذ� �لتفاقية �شمن م�شاعي �لد�ئرة �لهادفة �إىل 
دعم �لتعاون بينها وبني �ملوؤ�ش�شات �ل�شبه حكومية، من �أجل �لإ�شهام 
يف بناء وتوفري جمتمعات متكاملة وم�شتد�مة من �شاأنها تعزيز نوعية 
�أبوظبي، وحتفيز �ل�شكان على �ل�شتفادة مما توفره  �إم��ارة  �حلياة يف 

�ملر�فق �ملجتمعية و�لرتفيهية �لتابعة للبلديات.

�لتخطيط  د�ئرة  وكيل  �لظاهري  �شعادة مبارك عبيد  �لتفاقية  وقع 
�ل��ع��م��ر�ين و�ل��ب��ل��دي��ات و ع��ث��م��ان ���ش��ل��ط��ان �مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�شركة 
�لإمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة »دو« مبقر د�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين 
لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �جل��اب��ري  �أحمد  ماجد  بح�شور  و�لبلديات 
�خلدمات �مل�شاندة بالإناب�ة يف �لد�ئرة و فهد �حل�شاوي- نائب �لرئي�س 

�لتنفيذي- خدمات �لت�شالت يف »دو«.
هذه  مبوجب  »دو«  �ملتكاملة  لالت�شالت  �لإم����ار�ت  �شركة  و�شتعمل 
�لت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ت��وف��ري ن��ق��اط �ل��و���ش��ول �ل��ال���ش��ل��ك��ي ل��الإن��رتن��ت ذي 
�ل�شرعة �لعالية و�ملجاين يف كل من حديقة �لعائلة وكورني�س �أبوظبي 
وحديقة �خلالدية وحديقة �لرت�ث وحديقة �لكابيتال وحديقة �لنادي 

�ل�شياحي وحديقة م�شجد هز�ع وحديقة �أم �لإمار�ت.
وت���اأت���ي ه���ذه �لت��ف��اق��ي��ة يف �إط����ار حت��ق��ي��ق �أه�����د�ف �أول���وي���ات �لد�ئرة 

�لإمارة  �شكان  �إ�شعاد  م�شتويات  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �ل�شرت�تيجية 
وزو�ره��ا و�لتحفيز �أكرث على ق�شاء وقت �أطول يف �لهو�ء �لطلق مع 
�لتي  �ملز�يا  �لأهل و�لأ�شدقاء و�ل�شتفادة يف �لوقت نف�شه من جميع 

يوفرها �لربط بتكنولوجيا �لإنرتنت �لال�شلكي.
�إىل  �آمن و�شل�س  و �شتمكن هذه �خلدمة �جلديد من �لو�شول ب�شكل 
�لدرد�شة  �إىل تطبيقات  �إ�شافة  و�لتطبيقات �حلكومية  �ملو�قع  جميع 
عن  �لجتماعي  �لتو��شل  وم��و�ق��ع  �لإلكرتونية  �ل��ربي��د  و��شتخد�م 
ط��ري��ق ����ش��ت��خ��د�م �أج���ه���زة �حل��و����ش��ي��ب �مل��ح��م��ول��ة و�ل��ه��و�ت��ف �لذكية 
د�ئرة  وكيل  �لظاهري  عبيد  مبارك  �شعادة  و�أك��د  �للوحية.  و�لأجهزة 
منوها  �لتفاقية  هذه  توقيع  �أهمية  و�لبلديات  �لعمر�ين  �لتخطيط 
باأهمية �لتعاون مع �شركة �لإمار�ت لالت�شالت �ملتكاملة »دو« و�لعمل 
معها من �أجل حتقيق هدف �لربط �لذكي ملر�فق جمتمعية وترفيهية 

متميزة  خدمات  وتوفري  �لال�شلكي  �لإنرتنت  تكنولوجيا  با�شتخد�م 
جلميع �شكان �إمارة �أبوظبي.

و�أو�شح �شعادته �أن هذه �خلدمة �جلديدة �لتي �شيتم توفريها �شتخ�شع 
بالتعاون مع  تو�شيعها وتطويرها  ليتم  دقيق  ب�شكل  �مل�شتمر  للتقييم 
»دو« وذلك ل�شمان متتع �شكان �لإمارة با�شتخد�م هذه �خلدمة ب�شكل 
�شل�س وم�شتمر.. م�شيد�ً باخلدمات �لتي تقدمها �شركة »دو« يف عموم 

�لدولة و�ل�شمعة �لطيبة �لتي تتمتع بها �ل�شركة.
�أن  موؤكد�  �ملجتمع  �شر�ئح  جميع  لإ�شعاد  �لد�ئرة  حر�س  �إىل  �أ�شار  و 
من  �لأوىل  �ملرحلة  ت�شكل  �مل�شمولة  و�ل�شو�طئ  و�ملتنزهات  �حلد�ئق 
على  �لإن���رتن���ت  خ��دم��ات  تعميم  �إىل  ت��ه��دف  �شتليها  �أخ����رى  م��ر�ح��ل 
مر�فق جمتمعية وترفيهية متعددة يف كل من مدينة �لعني ومنطقة 

�لظفرة.
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•• ال�صارقة-وام: 

“روؤية”  م�شروع  �ل�ش�ارقة  يف  �لجتماعية  �خل��دم��ات  د�ئ���رة  ن��ف��ذت 
�لإل���ك���رتوين �مل���ن���زيل، ح��ي��ث ي��ت��ي��ح ل��الأب��ن��اء روؤي����ة �ل��و�ل��دي��ن نزلء 
من�شة  عرب  �ل�شارقة  ب�شرطة  و�لإ�شالحية  �لعقابية  �ملوؤ�ش�شة  �إد�رة 
مت  �لتي  �لإلكرتونية  �ل��روؤي��ة  كانت  �أن  بعد  �مل��ن��ازل؛  من  �إلكرتونية 
حماية  ب��اإد�رة  �ملهياأة  �لغرف  عرب  مقت�شرة  2017م،  عام  �إطالقها 
�لتابع للد�ئرة و�أفرعها، بالتعاون مع �لقيادة �لعامة  حقوق �لطفل 

ل�شرطة �ل�شارقة و حمكمة �ل�شارقة �ل�شرعية.
�لجتماعية؛  �خل��دم��ات  د�ئ��رة  رئي�س  �مل��ري  �إبر�هيم  عفاف  و�أك���دت 
�أو  �لفر�شة لالآباء  �إعطاء  �مل�شروع على  �أننا نحر�س من خالل هذ� 

�لأب���وي عرب  دوره���م  م��ن خ��الل ممار�شة  �آبنائهم  لتوجيه  �لأم��ه��ات 
�لتاأهيل  فرتة  ق�شائهم  خالل  �ملنازل  من  �لإلكرتونية  �ملن�شة  هذه 
باملن�شات �ل�شالحية و �لعقابية، ول �شيما �إن كان �لتو��شل ينبع من 
�لإطمئنان  من  كبري�ً  �لأ���ش��رة جانباً  �لأ���ش��رة مما يعطي  بيت  د�خ��ل 

ور�حة �لبال، ف�شاًل عن �أنه يوفر �لوقت و�جلهد.
�لأ�شرة” بال�شارقة  “حمكمة  وج��ه��ود  ت��ع��اون  �مل���ري؛  عفاف  وثمنت 
ومركز ملتقى �لأ�شرة �لتابع لد�ئرة �خلدمات �لجتماعية؛ يف تنفيذ 
�أحكام �لروؤية وحماولت �لإ�شالح �لأ�شري بني �لزوجني �ملنف�شلني 
�تفاقيات  كما يجري عقد  �شليمة،  بيئة  �ىل  �لطفل  �إع��ادة  �أج��ل  من 
بني �لأطر�ف �ملتخا�شمة حول كيفية مقابلة �لطفل بالر�شا، عالوة 
على �ل�شعي للحد من �مل�شكالت �لجتماعية �لتي يتعر�س لها �لطفل 

بني  �لنا�شئة  �خل��الف��ات  معاجلة  خ��الل  م��ن  �أب��وي��ه  �نف�شال  نتيجة 
�لعامة  �لقيادة  تقدمه  �ل��ذي  �لكبري  للدعم  بالإ�شافة   ، �لطليقني 
�لعمل  فرق  ت�شادف  �لتي  �لعقبات  كافة  تذليل  �ل�شارقة يف  ل�شرطة 
�ملوؤ�ش�شية يف  �ل�شارقة مثال يحتذي به لل�شر�كة  ، حيث تعد �شرطة 
�أو�شح علي حممد  ? ومن جانبه؛  حتقيق رفاهية و �شعادة �ملجتمع 
�لعمل  فريق  �أن  بالإنابة؛  �لطفل  حقوق  حماية  �إد�رة  مدير  فخر�؛ 
�ملوؤ�ش�شات  �إد�رة  م��ع  بالتن�شيق  ي��ق��وم  �ل��روؤي��ة  م�����ش��روع  على  �ل��ق��ائ��م 
�ملنا�شبة  �مل�شتفيدة لتحديد �لأوقات  �لعقابية و�لإ�شالحية و�لأ�شرة 
مل�شروع  �ملخ�ش�س  ب��اد  �لآي  ج��ه��از  و�إح�����ش��ار  �ل��ن��زي��ل،  م��ع  للتو��شل 
باإحدى  �لو�قعة  �لإلكرتونية  باملن�شة  و�ملرتبط  �لإلكرتونية  �لروؤية 

�لغرف �ملهيئة باملوؤ�ش�شة �لعابية و�لإ�شالحية.

•• راأ�ض اخليمة -وام:

قدم �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة 
و�جب �لعز�ء �إىل �أ�شرة �ملغفور له �شالح جا�شم �شمحان �لنعيمي. و�أعرب �شمو 
ويل عهد ر�أ�س �خليمة - خالل زيارته �م�س خيمة �لعز�ء يف منطقة �لظيت يف 
ر�أ�س �خليمة - عن �شادق �لعز�ء و�ملو��شاة �إىل حممد جا�شم �شمحان �لنعيمي 
يف وفاة �أخيه و�إىل �أجنال و�أ�شرة وذوي �لفقيد.. �شائال �هلل عز وجل �أن يتغمده 

بو��شع رحمته، وي�شكنه ف�شيح جناته، و�أن يلهم �آله وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

•• ال�صارقة -وام:

حاكم  �ل�شمو  �شاحب  قرينة  دع��ت 
بنت  جو�هر  �ل�شيخة  �شمو  �ل�شارقة 
�ملوؤ�ش�س  �لرئي�س  �لقا�شمي  حممد 
ل�جمعية �أ�شدقاء مر�شى �ل�شرطان 
ملكافحة  �ل�����دويل  �لحت�����اد  ���ش��ف��رية 
�ل�شرطان لالإعالن �لعاملي لل�شرطان 
ملكافحة  �ل�����دويل  �لحت�����اد  ���ش��ف��رية 
�إىل  �لأطفال  ل�شرطانات  �ل�شرطان 
�مل�شرتك  �ل���دويل  �لعمل  �مل��زي��د م��ن 
للحد من وفيات �لأطفال �مل�شابني 
عاملي  تو�فق  خ��الل  من  بال�شرطان 
�إىل توفري �لعالج و�لرعاية  يف�شي 
لالأطفال  و�ل��ت��ل��ط��ي��ف��ي��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�أو  م���ادي���ة  ف������و�رق  �أي  ع���ن  مب���ع���زل 
جغر�فية �أو عرقية معتربة ذلك من 
�لتي  �لإن�شانية  �ل��ع��د�ل��ة  �أ�شا�شيات 

يجب على �لعامل �للتز�م بها.
وط���ال���ب���ت ���ش��م��وه��ا ب��ت��وح��ي��د دويل 
لالأطفال  �لطبية  �ل��رع��اي��ة  ملعايري 
�لدخل  ذ�ت  �ل��ب��ل��د�ن  يف  �ن��ه  منوهة 
�مل���رت���ف���ع ي�����ش��ف��ى م����ا ن�����ش��ب��ت��ه 80 
�مل�شابني  �لأط�����ف�����ال  م����ن  ب���امل���ائ���ة 
يف  �ل�شفاء  ن�شبة  بينما  بال�شرطان 
�ملنخف�شة �لدخل و�لبلد�ن  �لبلد�ن 

�مل��ت��و���ش��ط��ة �ل��دخ��ل ل ت��ت��ج��اوز 20 
دول��ه��م ل متلك  ف��ق��ط لأن  ب��امل��ائ��ة 
�لقدر�ت �ملادية و�لطبية لعالجهم.

�ألقتها  ك���ل���م���ة  خ������الل  ذل������ك  ج������اء 
�شموها يف موؤمتر �جلمعية �لدولية 
�ل��ذي عقد يف  �لأط��ف��ال  ل�شرطانات 
و19   16 بني  -م��ا  �ليابان  كيوتو- 
نوفمرب �جلاري - مب�شاركة �لأمرية 
�لدويل  �لحت���اد  رئي�س  مرعد  دينا 
مل��ك��اف��ح��ة �ل�������ش���رط���ان وع������دد كبري 
�أب����رز �جلمعيات  م��ن ق���ادة ومم��ث��ل��ي 
و�مل��ن��ظ��م��ات �ل���دول���ي���ة �مل��خ��ت�����ش��ة يف 
مكافحة مر�س �ل�شرطان و�لتوعية 
ب��اأ���ش��ب��اب��ه و���ش��ب��ل �ل��وق��اي��ة م��ن��ه مثل 
و�ملنظمة  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة 
وجمعية  �لأطفال  ل�شرطان  �لعاملية 
�شرطان �لأطفال يف �ليابان ور�بطة 
و�لحتاد  �لآ�شيوية  �لأطفال  رعاية 

�لدويل ملكافحة �ل�شرطان.
و�أك���������دت ����ش���م���و �ل�����ش��ي��خ��ة ج���و�ه���ر 
�لتي  �لعلمية  �ملنجز�ت  �أن  �لقا�شمي 
وخا�شًة  �ل���ت���اري���خ  خ����الل  حت��ق��ق��ت 
�ل�شرطان  مر�س  مبكافحة  �ملتعلقة 
�مل�شتع�شية  �لأم���ر�����س  م��ن  وغ���ريه 
�ل���ت���ي ت�����ش��ي��ب �لأط����ف����ال ه���ي ملك 
�لدول  وطالبت  جمعاء  لالإن�شانية 

�ل���ت���ي يحظى  و�ل���غ���ن���ي���ة  �مل���ت���ق���دم���ة 
عالية  �شحية  ب��رع��اي��ة  م��و�ط��ن��وه��ا 
�ملنخف�س  �لدخل  ذ�ت  �ل��دول  بدعم 
مكافحة  يف  وم�شاندتها  و�ملتو�شط 
 : �شموها  وقالت  �لأطفال.  �شرطان 
“نت�شارك �أنا وزوجي �شاحب �ل�شمو 
حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
�لعالية  �مل�شوؤولية  �ل�شارقة  ح��اك��م 
لي�س فقط  �لأطفال  و�لكبرية جتاه 
د�خل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�ل���ع���امل لأن  �أن���ح���اء  ب���ل ويف ج��م��ي��ع 
تخ�شع  ل  �إن�شانية  قيمة  �لطفولة 
�عتبار�ت  �أي  �أو  �جلغر�فية  للحدود 
�أخرى ونوؤمن �أن توفري حياة �شحية 
�لأمر��س  من  و�شفائهم  لالأطفال 
نحو  نوعية  خطوة  بهم  تفتك  �لتي 

م�شتقبل م�شتقر ومزدهر وعادل«.
�أتطلع كجدة ولدي  وتابعت �شموها 
ت�شكل  �أن  كبري  ب��اأم��ل  �شغار  �أح��ف��اد 
مناق�شات “موؤمتر �جلمعية �لدولية 
ت�شم  و�لتي  �لأطفال”  ل�شرطانات 
نقطة  دولة   96 من  ع�شًو�   188
�لعاملية  حركتنا  تنقل  نوعية  حتول 
مل��ك��اف��ح��ة ����ش���رط���ان �لأط����ف����ال نحو 
لكافة  وع�����ادل�����ة  ع��م��ل��ي��ة  خ����ط����و�ت 

�شموها  ونوهت  �لعامل.  �لأطفال يف 
مكافحة  يف  �ل�شارقة  �إم���ارة  بجهود 
�لعديد  يف  �لأطفال  �شرطان  مر�س 
م���ن �مل�����ب�����ادر�ت و�ل���ف���ع���ال���ي���ات وك���ان 
�لذي  �ل�شارقة”  “بورتاج  �أخ���ره���ا 
منظمة   60 م���ن  �أك����رث  ����ش��ت�����ش��اف 
�لتحديات  ملناق�شة  ع��امل��ي��ة  �شحية 
ب�شكل  �لو�شول  ت�شهيل  و�حللول يف 
�لأطفال  �شرطان  ع��الج  �إىل  �أف�شل 
�ملنخف�س  �ل��دخ��ل  ذ�ت  �ل��ب��ل��د�ن  يف 

و�ملتو�شط.
�ل�شرطان  �أن  �إىل  �شموها  و�أ���ش��ارت 
ه���و �ل�����ش��ب��ب �ل��رئ��ي�����س ل��ل��وف��اة بني 
�لأطفال و�ملر�هقني يف جميع �أنحاء 
يقرب  م���ا  ت�شخي�س  وي��ت��م  �ل���ع���امل 
بني  �شنوية  �إ�شابة   300000 من 
�أعمارهم  ت���رت�وح  �ل��ذي��ن  �لأط��ف��ال 
�أن  معتربًة   .. �شنة   19 �إىل   0 ب��ني 
��شتنز�فاً  ي�شكل  �لكبري  �ل��ع��دد  ه��ذ� 
كبرية  �إن�����ش��ان��ي��ة  وم��اأ���ش��اة  للب�شرية 
ي���ج���ب و���ش��ع��ه��ا يف ���ش��ل��م �أول����وي����ات 
�لرعاية  وم��وؤ���ش�����ش��ات  �حل���ك���وم���ات 
�ل�����ش��ح��ي��ة ح�����ول �ل����ع����امل. وع����ربت 
�لقا�شمي عن  �ل�شيخة جو�هر  �شمو 
تقديرها �لعايل للعاملني يف جمال 
مكافحة مر�س �شرطان �لأطفال .. 

حققوها  �لتي  �ملنجز�ت  �إىل  م�شرية 
وجعلت من �ل�شرطان مر�شاَ ميكن 
�جتماع  �إن  �شموها  وقالت  هزميته. 
ه���ذ� �ل��ع��دد م��ن �مل��ن��ظ��م��ات �لدولية 
�مل�شوؤولية  ع��ن  يعرب  كيوتو  يف  هنا 
�ل����ع����ال����ي����ة جت�������اه �أط������ف������ال �ل����ع����امل 
جنح  ح��ي��ث  �مل��ر���س  م��ن  وحمايتهم 
�لأطباء و�لعاملون يف قطاع �لبحث 
�حلد  يف  �مل��ر���س  ومكافحة  �لعلمي 
من عدد وفيات �لأطفال ونحن وكل 
و�أ�شادت  جلهودهم.  ممتنون  �لعامل 
�لقا�شمي  ج���و�ه���ر  �ل�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و 
�أط��ل��ق��ت��ه��ا منظمة  �ل���ت���ي  ب���امل���ب���ادرة 
�ل�����ش��ح��ة �ل���ع���امل���ي���ة �ل����ع����ام �جل�����اري 
بهدف م�شاعفة ن�شبة �لناجني من 
تكثيف  ع���رب  �لأط����ف����ال  ���ش��رط��ان��ات 
�جل��ه��ود ل��دع��م �حل��ك��وم��ات يف بناء 
�لأطفال  �شرطان  بر�مج  و��شتد�مة 
�أج������ل توفري  ع���ال���ي���ة �جل�������ودة م����ن 
لعالج  �لتقنية  و�مل�����ش��اع��دة  �ل��ق��ي��ادة 
جمموع  من  �لأقل  على  باملائة   60
على  بال�شرطان  �مل�شابني  �لأط��ف��ال 
م�شتوى �لعامل بحلول عام 2030 
.. م��وؤك��دة �أن ه��ذ� �ل��ه��دف يجب �أن 
ياأخذ مبد�أ �لعد�لة �لإن�شانية �ملجردة 
لالأطفال. ويف �أعقاب كلمتها �شهدت 

�لقا�شمي  ج���و�ه���ر  �ل�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و 
“�ل�شتجابة  بعنو�ن  حو�رية  جل�شة 
ت��ع��رت���س جهود  �ل���ت���ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
و�لتي  �لأطفال”  �شرطان  مكافحة 
�لتي  �لعاملية  �مل��ب��ادر�ت  ��شتعر�شت 
�جلل�شة  يف  �مل�������ش���ارك���ون  ي��ن��ظ��م��ه��ا 
بهدف رفع م�شتوى �لوعي ب�شرطان 
ملكافحته  �جلهود  وتكثيف  �لأطفال 
�ل�شارقة«.  “بورتاج  ب��ي��ن��ه��ا  وم����ن 
�شو�شن  ���ش��ع��ادة  �جل��ل�����ش��ة  ���ش��ارك يف 
جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  جعفر 
وروث  �ل�����ش��رط��ان  مر�شى  �أ���ش��دق��اء 
ملنظمة  �لتنفيذي  �لرئي�س  هوفمان 
�لأطفال  ل�����ش��رط��ان��ات  �لأم��ري��ك��ي��ة 
رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �شرطان 
بويفيت  �إي��ري��ك  و  �لعاملي  �لأط��ف��ال 
رئي�س �جلمعية �لدولية ل�شرطانات 
�لأط��ف��ال و �ن��دري��ه �ل��ي��ب��اوي ممثل 
م��ن��ظ��م��ة �ل�����ش��ح��ة �ل��ع��امل��ي��ة و �أف����ارم 
�شرطانات  �����ش���ت�������ش���اري  دوم��������ربغ 

�لأطفال من �لوليات �ملتحدة.
�لأطفال  ���ش��رط��ان  جمعية  وق��دم��ت 
�لعاملي خالل �ملوؤمتر تكرمياً خا�شاً 
�لقا�شمي  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة  ل�شمو 
جلهود  �جل���م���ع���ي���ة  م�����ن  ت����ق����دي����ر�ً 
مكافحة  يف  ����ش���م���وه���ا  وم������ب������ادر�ت 

�شرطانات �لأطفال حول �لعامل.
جو�هر  �ل�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  ز�رت  ك��م��ا 
م�شت�شفى  �ملر�فق  و�لوفد  �لقا�شمي 
�ليابانية  كيوتو  مدينة  يف  �جلامعة 
خدمات  على  �شموها  تعرفت  حيث 
�ملتعلقة  و�أق���������ش����ام����ه  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�لتقنيات  و�أب���رز  �لأط��ف��ال  ب�شرطان 
و�لعالج  للرعاية  يخ�ش�شها  �ل��ت��ي 
�لدكتور  م��ن  ك��ل  �شموها  و��شتقبل 
م�شت�شفى  رئي�س  تاكيناكا  هريو�شي 
و�لربوفي�شور  ك��ي��وت��و  يف  �جل��ام��ع��ة 
رئي�س  ن���ائ���ب  ه���و����ش���وي  ه��اج��ي��م��ي 
�جلامعة ورئي�س ق�شم طب �لأطفال 
كيوتو  يف  �جل��ام��ع��ة  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف 
م�شاعد  �أ�شتاذ  ياغيو  �شيجيكي  ود. 
�شمو  و�طلعت  �لأط��ف��ال.  طب  ق�شم 
�مل�شتجد�ت  ع��ل��ى  ج��و�ه��ر  �ل�شيخة 
�لتي  �لرئي�شية  و�لعو�مل  �لدولّية 
م�شتقبل  ل��ت��غ��ي��ري  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  مي��ك��ن 
�لأطفال �مل�شابني بال�شرطان خالل 
لقاء نظمته جمعية �أ�شدقاء مر�شى 
وح�شرته  ك���ي���وت���و  يف  �ل�������ش���رط���ان 
�لحتاد  رئي�س  مرعد  دينا  �لأم���رية 
وممثلو  �ل�شرطان  ملكافحة  �ل��دويل 
ل�شرطانات  �ل��دول��ي��ة  �جلمعية  م��ن 
�لأطفال  �شرطان  �لأطفال وجمعية 

�لأطفال  �شرطانات  �لعاملي وجمعية 
�مل�شت�شيفة  -�جل����ه����ة  �ل���ي���اب���ان���ي���ة 
للموؤمتر- ومركز �شرطان �لأطفال 
يف ل��ب��ن��ان وم�����ش��ت�����ش��ف��ى ���ش��ان��ت جود 
لبحوث �لأطفال وعدد من �خلرب�ء 
�لن�شخة  وت����ه����دف  و�مل���خ���ت�������ش���ني. 
�جلمعية  م����وؤمت����ر  م����ن  �حل����ال����ي����ة 
�لتي  �لأط��ف��ال  ل�شرطانات  �لدولية 
ل  ع��امل  “ نحو  �شعار  حت��ت  تنعقد 
ميوت فيه �لأطفال بال�شرطان” �إىل 
�خلم�شني  �ل�شنو�ت  منجز�ت  تعزيز 
�ل�شرطان  م��ك��اف��ح��ة  يف  �ل�����ش��اب��ق��ة 
على  �ل���دويل  �لتن�شيق  م��ن  و�مل��زي��د 
ملو�جة  و�مل��دين  �لر�شمي  �مل�شتويني 
�ملر�س بكافة �ل�شبل خا�شًة يف �لدول 
�لتي  �لدخل  ومتو�شطة  منخف�شة 
يعاين �أطفالها �مل�شابون بال�شرطان 
�لالزمة  �ل�شحية  �لرعاية  غياب  و 
�لكافية  �ل���و����ش���ائ���ل  ت���وف���ر  وع������دم 
ر�فق  وت�شجيلها.  �حل���الت  لر�شد 
�لقا�شمي  ج���و�ه���ر  �ل�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و 
جعفر  �شو�شن  �شعادة  �ملوؤمتر  خالل 
رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �أ�شدقاء 
مر�شى �ل�شرطان و�لدكتورة �شو�شن 
�أ�شدقاء  جمعية  ع��ام  مدير  �ملا�شي 

مر�شى �ل�شرطان.

•• دبي-الفجر:

وجه معايل �لفريق �شاحي خلفان متيم، نائب رئي�س �ل�شرطة 
�مل��روري على  �إج���ر�ء�ت �ل�شبط  �لعام بدبي، بت�شديد  و�لأم��ن 
للهدف  وذلك حتقيقا  �ملخالفني،  �ل�شائقني  و�شبط  �ل�شو�رع، 
ع��ن حو�دث  �لناجتة  �ل��وف��ي��ات  م��ن  �حل��د  وه��و  �ل�شرت�تيجي 
و�خلفيفة  و�مل��ت��و���ش��ط��ة  �لبليغة  �لإ���ش��اب��ات  وتقليل  �ل��ط��رق، 
عدد�  معاليه  و��شتعر�س  �مل���روري���ة.   �حل����و�دث  ع��ن  �ل��ن��اجت��ة 
تت�شبب يف  �لتي  و�ل�شلوكيات �خلطرية  �ل�شلبية  �لظو�هر  من 
كثري من �حلو�دث �خلطرة، ويكون �شببها �لرئي�شي �لإهمال 
وعدم �لتز�م �ل�شائقني بقو�نني �ل�شري و�ملرور، وما ينتج عنها 

معاليه،  تروؤ�س  ذلك خالل  بليغة.  جاء  و�إ�شابات  وفيات  من 
ب��وز�رة �لد�خلية، �لذي عقد  �ل�شرطة  �جتماع جمل�س قياد�ت 
ب��ن��ادي ���ش��ب��اط ���ش��رط��ة دب���ي، ب��ح�����ش��ور ���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء حممد 
�لعو�شي �ملنهايل، م�شت�شار �شمو وزير �لد�خلية، و�شعادة �للو�ء 
عبد�هلل خليفة �ملري، �لقائد �لعام ل�شرطة دبي، و�شعادة �للو�ء 
علي عبد�هلل علو�ن، �لقائد �لعام ل�شرطة ر�أ�س �خليمة، و�شعادة 
�أم  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �ملعال،  �أحمد  بن  ر��شد  �ل�شيخ  �للو�ء 
�لدفاع  ع��ام  قائد  �مل��رزوق��ي،  جا�شم  �للو�ء  و�شعادة   ، �لقيوين، 
�مل���دين، و���ش��ع��ادة �ل��ل��و�ء ح��م��اد �أح��م��د �حل��م��ادي، م��دي��ر قطاع 
�أمن �ملجتمع- �شرطة �أبوظبي، و�شعادة �لعميد عبد �هلل �أحمد 
�لعميد  و�شعادة  عجمان،  �شرطة  ع��ام  قائد  نائب  �حل��م��ر�ين، 

ع��ب��د�هلل م��ب��ارك ب��ن ع��ام��ر ن��ائ��ب ق��ائ��د ع��ام �شرطة �ل�شارقة، 
و�شعادة �لعميد حممد بن نايع �لطنيجي نائب قائد عام �شرطة 
�لفجرية، و�شعادة �لعميد عبد�لعزيز �لأحمد، نائب مدير عام 
قياد�ت  جمل�س  �أم��ان��ة  رئي�س  �لحت��ادي��ة،  �جلنائية  �ل�شرطة 
�ل�شويدي،  توير  بن  عبد�هلل  �شعيد  �لعميد  و�شعادة  �ل�شرطة، 
مدير عام مكافحة �ملخدر�ت �لحتادية بوز�رة �لد�خلية، وباقي 
�أع�شاء �ملجل�س، وعدد من كبار �ل�شباط بالوز�رة. و��شتعر�س 
�مل��ج��ل�����س ت��ق��ري��ر� ح���ول م��ن��ظ��وم��ة �لإن�����ذ�ر �مل��ب��ك��ر يف �حلالت 
�لطارئة، كما �طلع �ملجل�س على بع�س �ملبادر�ت �لأمنية �لتي 
تعزز �لو�شع �لأمني ومتنع وقوع �جلر�ئم، وعدد من �ملو��شيع 

�ملدرجة على جدول �أعمال �ملجل�س.

طالب بت�صديد ال�صبط املروري

جمل�س قيادات ال�شرطة ي�شتعر�س بع�س ال�شلوكيات التي تت�شبب بوقوع احلوادث اخلطرة وما ينتج عنها من وفيات واإ�شابات

مطار اأبوظبي الدويل يد�شن »غرفة »مبادرة املنال االإن�شانية« تنفذ م�شروعا تعليميا يف ال�شنغال احتفاء بعام زايد
العبادة متعددة االأديان«

ويل عهد راأ�س اخليمة يقدم واجب »روؤية« االليكرتوين يتيح لالأبناء روؤية الوالدين نزالء املوؤ�ش�شات العقابية من املنازل
العزاء يف وفاة �شالح جا�شم النعيمي

جواهر القا�شمي: العدالة االإن�شانية تقت�شي توفري العالج والرعاية لكافة االأطفال امل�شابني بال�شرطان 

•• دبي -وام:

تنفذ “مبادرة �ملنال �لإن�شانية” م�شروعا تعليميا متكامال 
وتاأهيل  �لفتيات  تعليم  ي�شتهدف  �ل�شنغال  جمهورية  يف 
�حتفاء  وذل���ك  �لعطاء”  دب���ي  مع”  ب��ال�����ش��ر�ك��ة  �ملعلمني 
مد�ر�س  ل�شل�شلة  ب��د�ي��ة  �مل�����ش��روع  وي��ع��د  ز�يد”.  “عام  ب��� 
حملة  �شمن  �لنامية  �ل��دول  من  ع��دد  يف  تنفيذها  �شيتم 
بهدف   2017 ع��ام  �مل��ب��ادرة  �أطلقتها  �لتي  “لتعليمها” 
على  �لرتكيز  مع  �لفتيات  وخا�شة  �لأط��ف��ال  تعليم  دع��م 
�ملناطق �لتي تو�جه فيها �لفتيات حتديات تعليمية ويتم 
“�لت�شميم  �خل��ريي  �ملعر�س  من  رئي�شي  بدعم  تنفيذه 
لالأمل” �لذي ينظمه نادي دبي لل�شيد�ت �شنويا مب�شاركة 
ريع  تخ�شي�س  مت  حيث  �إم��ار�ت��ي��ة  �أزي���اء  ودور  م�شممات 
تعليمية  بر�مج  لدعم  و2018   2017 عامي  �ملعر�س 
و�إثيوبيا  و�ل�شنغال  ونيبال  �لعربية  م�شر  جمهورية  يف 
�لإن�شانية”  �مل��ن��ال  “مبادرة  وف��د ميثل  وي��ق��وم  و�أوغ��ن��د�. 
لل�شيد�ت  دبي  نادي  ملياء عبد�لعزيز خان مديرة  برئا�شة 
وي�شم عدد� من موظفات موؤ�ش�شة دبي للمر�أة ونادي دبي 
لل�شيد�ت و�مل�شممات �ملتربعات �للو�تي �شاركن يف معر�س 
“�لت�شميم لالأمل” .. حاليا بزيارة �إىل جمهورية �ل�شنغال 
يتم   - �جلاري  نوفمرب  - خالل �لفرتة من 18 �إىل 23 
يف  �ب��ت��د�ئ��ي  تعليم  ملدر�شة  �لأ���ش��ا���س  حجر  و�شع  خاللها 
منطقة تايهي�س »Thiès« غرب �لبالد و�مل�شاركة �لعملية 
م�شاركة  �إىل  �إ�شافة  �ملدر�شة  هذه  �إن�شاء  مر�حل  �أوىل  يف 
�ملجتمع �ملحلي فعاليات تعليمية وثقافية وتر�ثية. وقالت 
�آل نهيان نائب رئي�س  حرم �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة �شمو �ل�شيخة منال 
�لإمار�ت  رئي�شة جمل�س  �آل مكتوم  ر��شد  بن  بنت حممد 

للتو�زن بني �جلن�شني رئي�شة موؤ�ش�شة دبي للمر�أة رئي�شة 
“لتعليمها” تنطلق من  �إن حملة   .. لل�شيد�ت  دبي  نادي 
�لوطن  �أب��ن��اء  يف  �أر���ش��اه��ا  �ل��ت��ي  �لنبيلة  �لإن�شانية  �لقيم 
�هلل  “طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
�لعامل  بقاع  �إىل كل  �لبي�شاء  �أياديه  �متدت  ثر�ه” �ل��ذي 
دون متييز بني جن�س �أو دين �أو عرق موؤ�ش�شا لنهج ثابت 
يف  تعد  �لتي  �لإم���ار�ت  لدولة  �لعاملي  �لتنموي  �لعمل  يف 
�ل��وق��ت �حل���ايل من��وذج��ا ع��امل��ي��ا ي��ح��ت��ذى ب��ه يف �لت�شامح 
و�ل�شالم حيث �أبناء �أكرث من 200 جن�شية يعي�شون على 
�أروع  وي�شربون  فريد  �إن�شاين  وتو��شل  وئ��ام  يف  �أر�شها 
حول  �لإن�شانية  �لق�شايا  مع  و�لتفاعل  �لعطاء  يف  �ملثل 
تعليميا  �لفتيات  متكني  �أهمية  �شموها  و�أك���دت  �ل��ع��امل. 
يف ك��ل �ملجتمعات و���ش��رورة �ل���ش��ت��ف��ادة م��ن ق��در�ت��ه��ن يف 
و�ل�شيا�شية  و�لقت�شادية  �لجتماعية  �لتنمية  م�شرية 
و�ل�شليم  �جليد  �لتعليم  على  �حل�شول  �أن  �إىل  ..م�شرية 
و�لتنمية  للتطور  �أ�شا�شية  ركيزة  وي�شكل  طفل  لكل  حق 
يف �أي جمتمع. و�أ�شافت �شموها “ نقدر �أن هناك عو�مل 
�جتماعية و�قت�شادية يف �لكثري من �لبلد�ن �لنامية تعيق 
�لتعليم  فر�س  على  �لفتيات  وبالأخ�س  �لأطفال  ح�شول 
�إىل  �أثر� �شلبيا عليهم وعلى م�شتقبلهم وميتد  ما يرتك 
�لفاعلة  م�شاهمتهم  فر�شة  من  يحرم  �ل��ذي  جمتمعهم 
يف عملية �لتنمية و�لبناء نتيجة لعدم متكينهم ومن هنا 
كان توجهنا يف هذه �ملبادرة �لتعليمية �لتي تهدف �إىل �أن 
حتدث فارقا يف حياة �لأطفال وبالأخ�س �لفتيات وت�شهم 
يف �إ�شعادهن حيث �أن �لتعليم �ل�شليم يتميز با�شتد�مة �آثاره 
ب�شفة  �ملجتمع  وعلى  و�لطالبات  �لطلبة  على  �لإيجابية 
و�لقت�شادية  و�ل�شحية  �لجتماعية  �لنو�حي  من  عامة 
و�لثقافية و�ل�شيا�شية«. و�أعربت �شمو �ل�شيخة منال بنت 

حممد بن ر��شد �آل مكتوم عن �شكرها للحكومة �ل�شنغالية 
لإتاحة �لفر�شة ملبادرة �ملنال �لإن�شانية لتنفيذ هذ� �مل�شروع 
�لتعليمي �لذي يعزز �لعالقات �لقوية �لتي تربط قيادتي 
�ل�شيا�شية  �ملجالت  و�ل�شنغال ويف كافة  �لإم��ار�ت  و�شعبي 
و�لقت�شادية و�لتجارية و�لثقافية. و�أ�شارت �إىل �أن حملة 
دعم  يف  �لتو�يل  على  �لثاين  للعام  ��شتمرت  “لتعليمها” 
بر�مج وم�شاريع تعليمية يف عدد من �لدول �لنامية بدعم 
جمتمع  و�شيد�ت  �لإم��ار�ت��ي��ات  �مل�شممات  م��ن  نخبة  م��ن 
“�لت�شميم  �خل���ريي  �مل��ع��ر���س  م��ع  ت��ف��اع��ل��ت  �أزي�����اء  ودور 
�لهدف  لهذ�  لل�شيد�ت  دب��ي  ن��ادي  ينظمه  لالأمل” �ل��ذي 
�لإمار�تيات  للم�شممات  �شكرها  ع��ن  معربة   .. �لنبيل 
عام  �نطالقته  منذ  فيه  �مل�شاركة  على  يحر�شن  �للو�تي 
�ملجتمع  لت�شافر جهود  ر�ئع  مثال  �أنه  ..موؤكدة   2013
لدفع �لتغيري �مل�شتد�م من خالل متكني �لفتيات تعليميا 
ملا للتعليم من �أهمية يف نه�شة �لأمم وتقدم �ل�شعوب كما 
بالآخرين  و�إح�شا�شه  �لإن�شان  لدى  �خلري  جانب  يعك�س 
ويوؤكد تر�شخ �لعطاء كثقافة �إمار�تية �أ�شيلة لدى جميع 
�أفر�د وفئات �ملجتمع. وثمنت �شموها جهود “دبي �لعطاء” 
يف  �لنامية وجناحها  �لبلد�ن  يف  �لأط��ف��ال  تعليم  دع��م  يف 
حتقيق �لهدف �لذي �أن�شئت من �أجله وهو حت�شني فر�س 
بر�مج  خالل  من  �ل�شليم  �لتعليم  على  �لأطفال  ح�شول 
متكاملة تزيل �لعقبات �لتي حتول دون �لتحاق �لأطفال 
�لفتيان  ح�شول  �شمان  يف  ونهجها  و�لتعليم  ب��امل��د�ر���س 
و�لفتيات ب�شكل مت�شاو على بيئة تعليمية �آمنة ...معربة 
عن �شكرها لتعاون �ملوؤ�ش�شة يف تنفيذ حملة” لتعليمها” 
منذ �إطالقها عام 2017 .. وقالت” ل �شك �أن �خلربة 
�ملمتدة لدبي �لعطاء �شت�شاعدنا على �لتنفيذ �لأمثل لهذه 
�حلملة �لإن�شانية و�شمان ��شتد�متها مبا يعود بالنفع على 

�لفتيات �مل�شتفيد�ت منها علميا وثقافيا ونف�شيا و�أ�شريا«. 
من جهتها �أعربت ملياء عبد�لعزيز خان عن �شعادتها باأن 
ترى ثمار معر�س “�لت�شميم لالأمل” تتحقق على �أر�س 
جمهورية  يف  �لتعليمي  �مل�شروع  ه��ذ�  تنفيذ  ببدء  �لو�قع 
�ل�����ش��ن��غ��ال وب����اأن ت��ب��د�أ �مل�����ش��م��م��ات �مل�����ش��ارك��ات يف �ملعر�س 
عليهن  ي�شفي  م��ا  باأنف�شهن  للتنفيذ  �لأوىل  �خل��ط��و�ت 
�أهمية  ...م��وؤك��دة  به  يقمن  مبا  حقيقي  و�إح�شا�س  �شعادة 
�لتعليم يف �إعد�د �ملر�أة و�إك�شابها �ملهار�ت و�ملعارف �لالزمة 
وبناء  و�لأ�شرة  �لفرد  تن�شئة  �لعظيمة يف  للقيام مبهامها 
�ملجتمع كما ي�شمن لها م�شتقبال ت�شطلع فيه بدور كامل 
وفعال يف كل �ملجالت و�لقيام بدورها ك�شريك رئي�شي ل 
دبي  ن��ادي  �أن  �إىل  ولفتت  �ل�شاملة.  �لتنمية  يف  عنه  غنى 
لل�شيد�ت بقيادة �شمو �ل�شيخة منال بنت حممد بن ر��شد 
موروثنا  من  �نطالقا  �مل�شرية  ه��ذه  �شيو��شل  مكتوم  �آل 
وثقافتنا يف �لعطاء وقد د�أب على تنظيم معر�س �لت�شميم 
�إن�شانية  لق�شايا  دعما   2013 ع��ام  منذ  �شنويا  ل��الأم��ل 
“لتعليمها” ...م�شرية �إىل �أن هذ�  متنوعة �آخرها حملة 
�مل�شروع �لتعليمي يف �ل�شنغال �شيتم تنفيذه بالتعاون مع 
�شركة “بيلد �أون” �ملعتمدة من “دبي �لعطاء” - جزء من 
مبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية-. وكانت �شمو 
�ل�شيخة منال بنت حممد بن ر��شد �آل مكتوم قد �أطلقت 
يف يوليو 2013 مبادرة “�ملنال �لإن�شانية” بهدف تفعيل 
�لعمل �لإن�شاين على �مل�شتويني �ملحلي و�لإقليمي تر�شيخا 
�ملبادرة  �أط��ل��ق��ت  �حل���ني  ذل���ك  وم��ن��ذ  �لإم���ار�ت���ي���ة.  للقيم 
�لتي  و�لرب�مج  و�ملبادر�ت  �مل�شروعات  �لعديد من  ونفذت 
�إن�شانية عديدة د�خل وخارج �لدولة  م�شت فئات وق�شايا 
�مل�شتفيدين  حياة  يف  ملمو�شا  فارقا  م�شاريعها  و�أح��دث��ت 

منها �شحيا وتعليميا وثقافيا.

•• اأبوظبي-وام:

�شتتيح  و�لتي  �لأديان”  متعددة  �لعبادة  “غرفة  �أبوظبي  مطار�ت  د�شنت 
للم�شافرين عرب مطار �أبوظبي �لدويل من جميع �لأديان �إمكانية ممار�شة 
�شعائرهم �لدينية. وتقع “غرفة �لعبادة” بالقرب من بو�بات �حلافالت يف 

�ملبنى رقم 3 و�لذي ي�شتقبل 12 مليون م�شافر �شنويا.
�أبوظبي �لر�مية لتحقيق روؤية  وتن�شجم هذه �خلطوة مع جهود مطار�ت 
�لثقافات  خمتلف  بني  �لت�شامح  نهج  تعزيز  على  �لقائمة  �لإم���ار�ت  دول��ة 
به  تتمتع  �لتي  و�لديني  �لتنوع �لجتماعي  و�ملعتقد�ت مبا يحاكي طبيعة 
�لدولة. وتعترب “غرفة �لعبادة متعددة �لأديان” مبادرة نوعية هي �لأوىل 
من نوعها �شمن �ملبادر�ت �لجتماعية �لتي تعزز مفاهيم �لتعاي�س وتقبل 
�لآخر. وتندرج هذه �ملبادرة �شمن �ملبادر�ت �لتي تنفذها مطار�ت �أبوظبي 
مثالية  �شفر  تقدمي جتربة  على  �إط��ار حر�شها  ز�يد” ويف  ب�”عام  �حتفاء 
روؤية  م��ع  ين�شجم  ومب��ا  و�لتميز  �جل���ودة  معايري  لأع��ل��ى  وف��ق��ا  لعمالئها 
�فتتاح  ويعك�س  �لعامل.  يف  �لر�ئدة  �ملطار�ت  جمموعة  ت�شبح  ب��اأن  �ل�شركة 
�لديني  �لت�شامح  قيم  �لأدي���ان  متعددة  �لعباد�ت  لغرفة  �أبوظبي  مطار�ت 
“طيب �هلل  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �شدد عليها  �لتي 
�إنه  �أبوظبي  مل��ط��ار�ت  �لتنفيذي  �لرئي�س  تومب�شون  ب��ر�ي��ان  وق��ال  ث���ر�ه«. 
باعتبارنا مركز� عامليا ي�شتقطب �مل�شافرين من خمتلف �لأديان و�لثقافات 
�لدينية  معتقد�تهم  �ختالف  مع  �حتياجاتهم  تلبية  على  نحر�س  فاإننا 
لنلبي  �لأدي���ان  متعددة  �ل��ع��ب��اد�ت  غرفة  بتخ�شي�س  قمنا  ذل��ك  ولتحقيق 
جميع �حتياجات �مل�شافرين عرب مطار �أبوظبي �لدويل. و�أ�شاف �أن �لقيم 
�ملا�شي  �أكتوبر  يف  �أطلقناها  و�لتي  �أبوظبي  مل��ط��ار�ت  �جل��دي��دة  �ملوؤ�ش�شية 
ترتكز على �ملبادئ �لأ�شا�شية �لتي �أر�شى قو�عدها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 
�شلطان �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه” و�لذي كان معروفا على �ل�شعيد �لعاملي 

بتقبله جلميع �لثقافات وتبنيه قيم �لت�شامح �لديني.
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•• اأبوظبي -وام:

وزير  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  �أطلق 
“منار�ت ز�يد للت�شامح”  �أم�س �لول مبادرة  �لت�شامح 
لتكون مبثابة مر�كز �إ�شعاع معريف يف جمالت �لتعاي�س 
بفكر  و�أفر�دها  فئاتها  بجميع  �ملحلية  �ملجتمعات  تنري 
وروؤية �لو�لد �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد “ طيب �هلل ثر�ه “ 
لقيم �لت�شامح و�لتعاي�س و�لتعاون بني �جلميع ل�شالح 
�جلميع وذلك بالتعاون بني وز�رة �لت�شامح و�حلكومات 
�ملجتمعية  و�ل��ق��ي��اد�ت  كافة  �ل��دول��ة  �إم���ار�ت  �ملحلية يف 
جاء  �ل��دول��ة.  �إم���ار�ت  يف  �ملعنية  و�لهيئات  و�ملوؤ�ش�شات 
ذلك خالل �أعمال “ منتدى منار�ت �لت�شامح “ �لذي 
نظمته وز�رة �لت�شامح �أم�س �لول يف �أبوظبي بح�شور 
معايل �أحمد جمعة �لزعابي وزير �شوؤون �ملجل�س �لأعلى 
لالحتاد يف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة و�شعادة عبد �ملح�شن 
�لدو�شري �أمني عام �لهيئة �لعامة للريا�شة بالوكالة، 
و�شعادة مق�شود كروز �ملدير �لتنفيذي للمركز �لدويل 
�شعيد  و�ل��ل��و�ء  “هد�ية”،  �لعنيف  �ل��ت��ط��رف  ملكافحة 
�لنعيمي مدير قطاع �ملالية و�خلدمات يف �لقيادة �لعامة 
ل�شرطة �أبوظبي، و �لدكتور �شليمان �جلا�شم، وعدد من 
من  و�لدينية  و�لفكرية  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة  �لقياد�ت 
�شعادة  �ملنتدى  ح�شر  كما  �ل��دول��ة..  �إم����ار�ت  خمتلف 
�هلل  وعبد  �لت�شامح  وزي��ر  مكتب  من  �ل�شابري  عفر�ء 
�لنعيمي �ملدير �لتنفيذي للربنامج �لوطني للت�شامح. 
وقال معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �إن وز�رة �لت�شامح 
ناجحاً  للت�شامح” لتكون جم��اًل  ز�ي��د  “منار�ت  تطلق 
و�لقياد�ت  �ملحلية،  و�حل��ك��وم��ات  �ل���وز�رة  ب��ني  للتعاون 
�إم����ار�ت  يف  �مل��ع��ن��ي��ة  و�ل��ه��ي��ئ��ات  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �ملجتمعية 
�ل���دول���ة، مب��ا ي�شهم يف �لن��ط��الق - م��ن خ���الل بيتنا 
و�أو�شح  ناجح.  وم�شتقبل  ز�هر  نحو حا�شر   - �ملتوحد 
“منار�ت ز�يد للت�شامح” هي مر�كز متخ�ش�شة يف  �أن 
تعزيز قيم �لت�شامح، تنت�شر يف ربوع �لدولة بحيث ت�شم 
كل �إمارة منارة و�حدة �أو �أكرث، وتكون مبثابة م�شابيح 
و�لأن�شطة  �ل��رب�م��ج  تقدم  �ملحيط،  �ملجتمع  يف  منرية 
�لرت�ث  وعظمة  �حلنيف  �لإ�شالم  تعاليم  جت�شد  �لتي 
و�ل�شالم  و�لتعاي�س  �لت�شامح  يف  و�لإ�شالمية  �لعربي 
�إ�شافة �إىل �لرتكيز على ما تت�شم به م�شرية �لإمار�ت 
م��ن ت��ع��ارف وت��و����ش��ل �إي��ج��اب��ي ب��ني �جل��م��ي��ع م��ن �أجل 
وعن   . للجميع  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر  و�ل��رخ��اء  �خل��ري  حتقيق 
نهيان  �ل�شيخ  �أك���د   .. للت�شامح”  ز�ي���د  “منار�ت  دور 
و�لتثقيف  و�لتعليم  بالتوعية  �شتقوم  �أنها  مبارك  بن 
و�لرتويج للمعارف �خلا�شة بالت�شامح �إ�شافة �إىل دعم 
تبنيها خلدمة  �أفكار مبتكرة ميكن  لتقدمي  �ملوهوبني 
�أهد�ف �ملنارة، كما تعد �ملنار�ت دلياًل مرموقاً على روؤية 
�عتز�ز  “ز�يد �خلري” وتعبري�ً خمل�شاً عن  و�إجن��از�ت 
عظيم  كقائد  �لتاريخي  ب��دوره  �لإم���ار�ت  و�شعب  ق��ادة 
كان حري�شا على توفري �حلياة �لكرمية للجميع، وعلى 

�ملتبادل  و�لح��رت�م  و�لتعاي�س  �لت�شامح  �أو��شر  تعميق 
�أه���م حمدد�ت  م��ن  �أن  و�أو���ش��ح معاليه  ب��ني �جل��م��ي��ع. 
على  �لرتكيز  للت�شامح” هو  ز�ي��د  “منار�ت  يف  �لعمل 
�ملجتمعية وتنمية  �لتعليم و�لتوعية  عدة جمالت هي 
�ملعارف و�أن�شطة �لتطوع و�خلدمة �لعامة جلميع فئات 
�ل�شكان مع �لرتكيز ب�شفة خا�شة على �لتن�شيق �لكامل 
مع كل موؤ�ش�شات �ملجتمع، من �أجل ن�شر مبادئ �لت�شامح 
يف  �لن�شط  �لإ�شهام  على  �جلميع  وت�شجيع  و�لتعاي�س 
م�شرية �ملجتمع و�لعامل دون ت�شدد �أو تع�شب �أو تطرف 
تنظيم  يف  مهما  دور�  للمنار�ت  �أن  وذك��ر   . كر�هية  �أو 
مفاهيم  جت�شد  �لتي  �ملجتمعية  و�لفعاليات  �لأن�شطة 
حتقيق  بجانب  �لو�قع  �أر���س  على  و�لتعاي�س  �لت�شامح 
�لدولة،  يف  �جل��ال��ي��ات  جميع  ب��ني  �لإي��ج��اب��ي  �لتو��شل 
�لتعاي�س  بثقافة  �لتعريف  يف  �أ�شا�شيا  دور�  لها  �أن  كما 
و�لت�شامح على م�شتوى �لعامل ،وكذلك تعريف �لعامل 
�أن  للجميع  ت�شرح  و�أن  �لإ�شالمية  �لعربية  باحل�شارة 
ب��ه �ملجتمعات  مل��ا �ت�شمت  ن��اج��ح  �لإم����ار�ت ه��ي �م��ت��د�د 
و�إيجابي  خ��الق  تعاي�س  من  �لع�شور  عرب  �لإ�شالمية 
بني �جلميع . و�أ�شار معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �إىل 
�لت�شامح  قيم  تعزيز  يف  تتمثل  �لتي  �ملنار�ت  ر�شالة  �أن 
�لكبري مبوؤ�ش�س  �إط��اٍر من �لعتز�ز  تاأتي يف  و�لتعاي�س 
�آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ل��و�ل��د  له  �ملغفور  �ل��دول��ة 
يوؤكد  ك��ان  �ل��ذي   - نهيان - عليه رحمة �هلل ور�شو�نه 
د�ئما �أن �للتقاء و�لتعاي�س بني �لب�شر و�لعمل �مل�شرتك 
�إىل حتقيق �خلري و�لرخاء  و�لنافع معهم يوؤدي د�ئماً 
�ملجتمعات  ق���درة  دع��م  و�إىل  و�ل��ع��امل  و�ملجتمع  للفرد 
و�لتطرف  �لإره����اب  خم��اط��ر  م��و�ج��ه��ة  على  �لب�شرية 
�أن  وب��ني  �مل�شتقبل.  يف  وت��ف��اوؤل  وثقة  ب��ق��درة  و�لت�شدد 
منار�ت ز�يد للت�شامح تهدف �إىل �لتو��شل مع �لأفر�د 
و��شحا  مثال  تعد  بذلك  وهي  �ملحلية  يف جمتمعاتهم 
�لت�شامح  وز�رة  ب��ني  �ملجتمعية  �ل�شر�كة  �أهمية  على 

جميع  �أن  كما  �ملجتمع،  وق��ي��اد�ت  �ملحلية  و�حل��ك��وم��ات 
هذه �ملنار�ت �شتنتظم يف �شبكة مرت�بطة، تنت�شر يف ربوع 
�لوطن كله ويتم �لتن�شيق �لكامل لكل �أعمالها. و�أو�شح 
معاليه �أن �لعمل �شيبد�أ مع �حلكومات �ملحلية لختيار 
�أماكن منا�شبة للمنار�ت يف كل �إمارة و�تخاذ �لإجر�ء�ت 
�لالزمة لإن�شائها وت�شغيلها على �أكمل وجه يف �لقريب 
�آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  �شهد معايل  كما  �لعاجل. 
“فر�شان  ب��رن��ام��ج  م��ن  �لأوىل  �ل��دف��ع��ة  تخريج  نهيان 
�ل���وز�رة يف دورت��ه �لأوىل من  �لت�شامح” �ل��ذي نظمت 
“على  �شعار  حت��ت  للت�شامح  �لوطني  �ملهرجان  خ��الل 
ح�شلو�  �شخ�شا   45 من  �أك��رث  وح�شرها  ز�يد”،  نهج 
وز�رة  �أن��ت��ج��ت��ه  منهج  ع��ل��ى  ت��دري��ب  ���ش��اع��ة   18 ع��ل��ى 
من  �لثانية  �ملرحلة  �إىل  �مل�شاركني  لتاأهيل  �لت�شامح 
برنامج فر�شان �لت�شامح. و�أ�شار معاليه �إىل “ برنامج 
فر�شان �لت�شامح “ ، باعتباره برناجماً �أ�شا�شياً يف عمل 
�إىل  �لذي ي�شعى  للت�شامح لأنه �لربنامج  ز�يد  منار�ت 
مت��ك��ني وت��اأه��ي��ل �ل��ر�غ��ب��ني م��ن �لأف�����ر�د و�ل��ف��ئ��ات كي 
�لت�شامح  قيم  ن�شر  يف  ت�شهم  �إي��ج��اب��ي��ة  ط��اق��ة  ي��ك��ون��و� 
�ملجتمعات  يف  �لأ���ش��ر  �ل�شباب  ب��ني  �ل�شلمي  و�لتعاي�س 
�ملحلية، ويف �أنحاء �لدولة.. مو�شحا �أن �ملرحلة �لأوىل 
�أن�شطة  ب�شفٍة مبدئية خالل  تنفيذ  بد�أ  للربنامج قد 
�ملهرجان �لوطني للت�شامح يف �لأ�شبوع �ملا�شي حيث مت 
تدريب �لفوج �لأول من هوؤلء �لفر�شان ..، معرب� عن 
�لربنامج.  من  �لأول  �لفوج  وتكرمي  بتخريج  �شعادته 
وقال معاليه - يف كلمة �إىل خريجي �لدفعة �لأويل من 
�لربنامج - “�أنتم �أيها �لفر�شان يا من وهبتم �أنف�شكم 
�ملجتمع  مب�شرية  �ل��ق��وي  و�لرت��ب��اط  و�لإجن���از  للعمل 
�لآن فر�س  و�أمامكم   ، بالتحية و�لتهنئة  �إليكم  �أتوجه 
كثرية ت�شتطيعون من خاللها �أن تكونو� رو�د� يف خدمة 
�ملجتمع و�لإن�شان، و�أن حتققو� �خلري للمجتمع وللوطن 
وبقدر�تكم،  باأنف�شكم  �لعتز�ز  �إىل  و�أدعوكم   ، وللعامل 

و�أن تكونو� د�ئما على قدر ما يتوقعه �ملجتمع منكم �أد�ًء 
�ل�شحيح،  �لطريق  و�أن ت�شريو� على  و�لتز�ماً وجدية، 
�أرجو �أن تتاأكدو� �أن وز�رة �لت�شامح �شوف تقدم لكم كل 
�لتي  �أهد�فكم  �أوجه �لدعم و�مل�شاندة يف �شبيل حتقيق 
هي �أ�شا�شاً منبثقة عن �أهد�ف �لوطن وم�شاحله �لعليا 
على طريق �لتقدم و�لنماء و�ل�شتقر�ر« . ونبه معاليه 
�إىل �أن وز�رة �لت�شامح �أعلنت يف �لقمة �لعاملية للت�شامح 
�لتي عقدت يف دبي �لأ�شبوع �ملا�شي عن تعريف و��شح 
للت�شامح يف �لإمار�ت يحدد �آفاق وجمالت عمل �لوز�رة 
و�لدولة ب�شكل عام يف كل مايتعلق بهذ� �ملجال .. موؤكد� 
�أن �لت�شامح يف �لإمار�ت هو جت�شيد حي لتعاليم �لإ�شالم 
�لرت�ث  بعظمة  �لع��ت��ز�ز  عن  طبيعي  وتعبري  �حلنيف 
�جلميع  م��ن  ت�شامح  ب��ذل��ك  وه��و  و�لإ���ش��الم��ي  �لعربي 
ب��ن��ي �لب�شر  ب��ني  �أو متييز  ت��ف��رق��ة  م��ع �جل��م��ي��ع دومن���ا 
�أو  �لثقافة  �أو  �ملعتقد  �أو  �أو �جلن�شية  �لنوع  �أ�شا�س  على 
�للغة �أو �لقدرة �أو �ملكانة، فت�شامح �لإمار�ت يوؤدي �إىل 
�لتاآلف و�لرت�حم و�حلو�ر بني �جلميع من �أجل منفعة 
�لت�شامح يف �لإم��ار�ت هو �حلياة  �أن  . و�أ�شاف  �جلميع 
يف �شالم مع �لآخرين و�حرت�م معتقد�تهم وثقافاتهم 
وهو �لإدر�ك �لو�عي باأن �لتعددية و�لتنوع يف خ�شائ�س 
كما  �لب�شرية،  للمجتمعات  ق��وة  م�شدر  هما  �ل�شكان 
�أجمعني  بالب�شر  �ملعرفة  تنمية  �أهمية  على  يوؤكد  �أن��ه 
و�لنفتاح عليهم باإيجابية، وت�شحيح �ملفاهيم �خلاطئة 
و�لتخل�س من �ل�شور �لنمطية �ل�شلبية عن �لآخرين، 
�لعالقات  ت��ف��ه��م  �إىل  �جل��م��ي��ع  �إىل  دع����وة  ب��ذل��ك  وه���و 
�لإي��ج��اب��ي��ة ب��ني جميع �ل��ث��ق��اف��ات و�مل��ع��ت��ق��د�ت و�إىل ما 
يوؤدي �إليه ذلك من �عتز�ز بالثقافة و�لهوية �لوطنية. 
�أن �لت�شامح يف �لإم��ار�ت هو تعبري  و�شدد معاليه على 
على  �لكامل  �حل��ر���س  ع��ن  و�ل�شعب  �لقيادة  م��ن  ق��وي 
�لقادة  و�أن  �ل�����ش��ك��ان،  �ل��ك��رمي��ة جلميع  �حل��ي��اة  ت��وف��ري 
�لتي  �لنبيلة  بالقيم  ملتزمون  �لإم����ار�ت  يف  و�ل�شعب 
�لعدل  وبتحقيق   ، �لإن�����ش��ان  بنو  جميع  فيها  ي�شرتك 
�ل�شلمي بني �جلميع، ومن  و�لتعاي�س  �لقانون  و�شيادة 
هذ� �ملنطلق فالت�شامح يف �لإمار�ت لي�س و�جباً �أخالقياً 
�ل�شاملة  �لتنمية  لتحقيق  �أ�شا�شية  �أد�ة  ه��و  ب��ل  فقط 
�ملن�شود  و�لقت�شادي  �لجتماعي  و�لتقدم  و�مل�شتد�مة 
وهو  �لعامل،  �لدولة يف  ملكانة  �لح��رت�م  تاأكيد  وكذلك 
�لطريق �إىل بناء عالقات دولية �إيجابية يف عامل يت�شم 
بن  نهيان  �ل�شيخ  م��ع��ايل  و�أع��ل��ن  و�ل��ت��ع��ددي��ة.  بالتنوع 
�لإمار�تي تت�شح  �لت�شامح  �إنه يف �شوء تعريف  مبارك 
�أهد�ف �لعمل يف منار�ت ز�يد للت�شامح و�لتي تركز على 
عدة جمالت هي �لتعليم ، و�لتوعية �ملجتمعية وتنمية 
�ملعارف و�أن�شطة �لتطوع و�خلدمة �لعامة جلميع فئات 
�ل�شكان، مع �لرتكيز ب�شفة خا�شة على �لتن�شيق �لكامل 
مع كل موؤ�ش�شات �ملجتمع من �أجل ن�شر مبادئ �لت�شامح 
يف  �لن�شط  �لإ�شهام  على  �جلميع  وت�شجيع  و�لتعاي�س 

م�شرية �ملجتمع و�لعامل.

•• دبي-وام:

�آل  ر��شد  بن  حمد�ن  بنت  ميثاء  �ل�شيخة  كرمت 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ح��رم  ع��ن  نيابة  مكتوم 
ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي وزي���ر �ملالية 
مكتوم  �آل  جمعة  بن  �أحمد  بنت  رو�شة  �ل�شيخة 
بتكرمي جمعية بيت �خلري �شمن �جلهات �مل�شاركة 
�لهمم”  لأ�شحاب  “موهبتي  مل��ب��ادرة  و�ل��د�ع��م��ة 
ز�يد  �ل�شيخة رو�شة يف بد�ية عام  �أطلقتها  �لتي 
�خلري وذلك يف �حلفل �لذي �أقيم يف دبي لإعالن 
مبادرة  نظمته  �ل���ذي  �لتناف�شي  �ل�شباق  نتائج 

�لفائزين  �لهمم  �أ�شحاب  وتكرمي  “موهبتي” 
و�ملتميزين يف مو�هبهم وت�شليمهم جو�ئز �لتميز. 
للجمعية  ومتيز”  تقدير  “�شهادة  ت��ق��دمي  ومت 
مع  ترتبط  �ل��ت��ي  �خل��ريي��ة  مكتوم  �آل  هيئة  م��ن 
�جلمعية وفق �شر�كة متجددة ور��شخة مل�شاركتها 
ودورها يف دعم �إبد�عات �أ�شحاب �لهمم وت�شلمتها 
نهلة �إب��ر�ه��ي��م �لأح��م��د م��دي��ر ���ش��وؤون �مل��ر�ك��ز يف 
مر�كز �لرب�شاء و�لعوير حتا  �خلري” عن  “بيت 
و�للي�شيلي بح�شور كل من موزة حممد خلفان 
�ملطيوعي مدير مركز حتا وعائ�شة معيوف �شيف 
وفاطمة  �للي�شيلي  مركز  مدير  �لكتبي  م��ب��ارك 

ع���ب���د�هلل ع���ب���د�ل���ك���رمي حم��م��د �ل��د���ش��ت��ي مدير 
مركز �لرب�شاء ومرمي �شالح �حمد ر�شيد مدير 
�أحمد  مركز �لعوير. وكانت �ل�شيخة رو�شة بنت 
“موهبتي  م��ب��ادرة  �أطلقت  مكتوم  �آل  جمعة  ب��ن 
و�أعلنت  ز�ي���د  ع���ام  ب��د�ي��ة  �لهمم” يف  لأ���ش��ح��اب 
�أحمد بن جمعة  بنت  �ل�شيخة رو�شة  عن جائزة 
�ملتميزين  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  لت�شجيع  مكتوم  �آل 
وت�شليط  �لإب������د�ع  �ل��ت��م��ي��ز يف  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زه��م 
�ل�شوء على مو�هبهم ومهار�تهم تعزيز� لدورهم 
وم�شاركاتهم يف �ملجتمع لتقدمي منوذج يحتذى 

به يف حتويل �لتحديات �إىل فر�س و�إجناز�ت.

•• دبي -وام:

�ملر�جعني خلدماتها يف مر�كزها  ن�شبة  �نخفا�س  بلدية دبي عن  ك�شفت 
خالل �لع�شرة �أ�شهر �ملا�شية من �لعام �جلاري بن�شبة 60 باملائة مقارنة 
�إج���م���ايل ع���دد �ملر�جعني  ب��ل��غ  2017 ح��ي��ث  �ل���ف���رتة م���ن ع���ام  ب��ن��ف�����س 
بنحو  107155 مر�جع مقارنة  نحو  �لعام  ه��ذ�  �مل��دة من  تلك  خ��الل 
181665 مر�جع خالل �لفرتة ذ�تها من �لعام �ملا�شي. وتفاوتت ن�شب 
�ملر�جعني عرب �ملر�كز �لأربعة للبلدية حيث �شجل مركز �لطو�ر �نخفا�شا 
كبري� يف ن�شب �ملر�جعني للمركز بلغ 76 باملائة مقارنة باملدة نف�شها من 
باملائة  �لعام �ملا�شي و�شجل مركز �ملنارة �نخفا�شا ملحوظا و�شل �إىل 55 
باملائة   32 �إىل  مر�جعيه  �نخفا�س  ن�شبة  فو�شلت  �لكفاف  مركز  �أم��ا 

ومركز حتا 5 باملائة. وذكر خاطر �لنعيمي مدير �إد�رة مر�كز �لبلدية �أن 
تر�جع عدد �ملر�جعني يرجع �إىل �لتحول �للكرتوين و�لذكي يف �لعديد 
من خدمات �لبلدية..م�شري� �إىل �أن �لبلدية �تبعت عدة م�شار�ت للتقليل 
من عدد مر�جعي �ملر�كز و�أهمها تدريب �ملتعاملني على �جناز معامالتهم 
بالطرق و�لو�شائل �لذكية �ملتوفرة من خالل تطبيقات يتم حتميلها عرب 
�لذكي”  “�ليوم  ملبادرة  �لبلدية  تنظيم  �إىل  بالإ�شافة  �لذكية  �لهو�تف 
�لذ�تي  �لتعلم  على  �ملتعامل  ت�شجع  و�لتي  �أ�شبوع  كل  من  يومني  خالل 
و�أك��د خاطر  �ملر�كز م�شتقبال.  ملر�جعة  �ملعامالت وعدم �حلاجة  لإجن��از 
على  و�جلهد  �لوقت  توفري  �إىل  �مل�شتمر  دب��ي  بلدية  �شعي  على  �لنعيمي 
�ملتعاملني من خالل �لعمل على �لو�شول �إىل �لهدف �ملتمثل يف خف�س 

. ذكية  ملر�كز  وحتويلها  باملائه  عدد متعاملي �ملر�كز �إىل 80 

ت�شامح االإمارات يف حتالف 
االأديان.. اإجماع معزز بال�شواهد

•• ابوظبي-وام:

�لإمار�ت  دول��ة  �أو�شلتها  �لتي  �ملحورية  �لر�شائل  من  ثرية  حزمة 
“حتالف �لأديان لأمن  �لعربية �ملتحدة، بو�شوح موؤّثر،�ىل ملتقى 
تبنى  و�ل���ذي  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �ملنعقدة  �لأوىل  دورت���ه  �ملجتمعات” يف 
روؤية عملت عليها �لدولة يف خمتلف �ملحافل �لإقليمية و�لدولية، 
�لقيم  �لدفاع عن  �أجل  �مل�شرتكة من  ماأ�ش�شة �جلهود  وهي وجوب 
�ملادية  و�لإره��اب،  �لتطرف  منابع  وجتفيف  و�لإن�شانية  �لإيجابية 
و�لت�شامح  �لعدل  منظومة  �غتيال  حت��اول  �لتي  و�لثقافية،  منها 
و���ش��رب �ل��ث��ق��ة �مل��ت��ب��ادل��ة و�ل��ت��ع��اون ب��ني �أت���ب���اع �لأدي�����ان �ملختلفة، 
�ملا�شية،  �ل�شنو�ت  �لإم��ار�ت ط��و�ل  بها  نه�شت  �لتي  �لر�شالة  وهي 
ومنحتها ُجّل عزمها. ويف مقابل ما تنتهجه دول عديدة من �إد�مة 
�حلديث عن حماربة �لإرهاب، و�لكتفاء بالتنظري و�ل�شعار�ت، فقد 
�أن  كيف  تعر�س  وهي  وفعاًل،  قوًل  �لإمار�تية  �لطروحات  تر�دفت 
�مل�شرتكة،  �لإن�شانية  و�لقيم  �لت�شامح  على  تاأ�ش�شت  �لتي  �لدولة 
بقوة  م�شانة  �جتماعية  ثقافة  �ل�شامية  �مل��ب��ادئ  ه��ذه  م��ن  جعلت 
�شيا�شتها  �أ�شا�شياً من  �مل�شرتك، وجزء�َ  �لعي�س  �لقانون، تقوم على 
�آخر  وج��ه��اً  �لإن�شانية  و�مل�شاعدة  �ل��غ��وث  يف  ت��رى  �لتي  �خلارجية 
�لتطرف من  و�ق��ت��الع  �لإره���اب  و�ل��ع��زم يف حماربة  مكماًل للحزم 
جذوره �لفكرية �مل�شمومة. كانت جتربة �لإم��ار�ت يف �شون كر�مة 
�لطفل يف �لعامل �لرقمي، وهو �لعنو�ن �لرئي�س للملتقى حا�شرة 
و�ملذ�هب،  �لأدي���ان  خمتلف  ممثلي  من  �مل�شاركني  ح�شد  بني  بقوة 
ومنحت  �هتمامها  جل  �لطفولة  حماية  �أول��ت  �لتي  �ل��دول��ة  فهي 
�ل�شاملة  �لتنمية  يف  لإ�شر�كهم  �أول��وي��ة  �مل�شتقبل  �شناع  �ل�شباب 
�حلديثة  �لإع��الم  وو�شائل  �لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات  و�عتمدت 
�لدينية  “�خلاطئة” للتعاليم  �لتف�شري�ت  حماربة  يف  و�لتقليدية 
ذريعة  و�ملتطرفة  �لإرهابية  �لتنظيمات  تتخذها  و�لتي  �ل�شمحة، 
لن�شر فكرها. يف كلمات ومد�خالت جل�شات ملتقى حتالف �لأديان 
لأمن �ملجتمعات، كان هناك �إجماع ُمّعزز بال�شو�هد على ما قدمه 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية على �أن �لإمار�ت هي �لنموذج �لفّذ للت�شامح 
و�لتعاي�س بني جميع �ملذ�هب و�لديان بالعامل، حيث يتعاي�س فيها 
�لتي  و�ملذ�هب  و�لعقائد  �لثقافات  200 جن�شية ومئات  �أكرث من 
وحرية.  و�أم��ان  �طمئنان  بكل  وو�جباتهم  طقو�شهم  �أهلها  ميار�س 
خطاب  ميزت  “�لناعمة” �لتي  �لقوة  ر�شائل  و�أث��ق��ل  �أو���ش��ح  ولعل 
�لأدي��ان و�لعمل  �لتاآخي بني  �ملكر�ِس لبث روح  �مللتقى  �لإم��ار�ت يف 
ف��ي��ه م�شاحة رحبة  �آم����ن،  ع���امل  ع��ن  و�ل��ب��ح��ث  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ل�شالح 
حلماية �لطفولة، هي �أنها �لدولة �لوحيدة يف �لعامل �لتي تخ�ش�س 

للت�شامح حقيبة وز�رية، ومثلها لل�شعادة.
 وهي �لظاهرة �لفريدة �لتي كان �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان، طيب �هلل ثر�ه، قد زرع بذرتها يف �ل�شحر�ء �ملباركة فاأثمرت 
�لتي  و�لت�شريعات  بالقو�نني  �لر�شيدة وعززته  �لقيادة  رعته  نهجاً 

جعلته ثقافة وطنية متجذرة و�شلوكاً �جتماعياً ر��شخاً. 
                              بقلم/ حممد جالل الري�صي 

                     املدير التنفيذي لوكالة انباء المارات 

التحول الذكي خلدمات بلدية دبي يخف�س ن�شبة املراجعني 60 باملائة تكرمي»بيت اخلري« مل�شاركتها يف مبادرة »موهبتي الأ�شحاب الهمم«

وزارة الت�شامح تطلق »منارات زايد للت�شامح« يف اإمارات الدولة

•• راأ�ض اخليمة – الفجر:

نظمت �أم�س �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
مبجل�س  مم��ث��ل��ة  �خل���ي���م���ة  ر�أ���������س 
�إد�رة  مع  بالتعاون  �ل�شرطة  �شباب 
�لعامة حلقة  و�ل��ع��الق��ات  �لع���الم 
�ل�شباب  ��شتهدفت  حو�رية  �شبابية 
حول خماطر �آفة �ملخدر�ت وطرق 
وذل�����ك يف مركز   ، م��ن��ه��ا  �ل���وق���اي���ة 

�ملوؤمتر�ت باجلزيرة �حلمر�ء.
���ش��ه��ده��ا �ل���ل���و�ء ع��ل��ي ع��ب��د �هلل بن 
�لعام  �ل���ق���ائ���د  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ع����ل����و�ن 
وح�شور  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س  ل�����ش��رط��ة 
�شامل �لنار ع�شو �ملجل�س �لوطني، 
�لعميد عدنان �لزعابي مدير �إد�رة 
يعقوب  �لعميد  �ملخدر�ت،  مكافحة 
يو�شف �أبوليلة مدير �إد�رة �ملوؤ�ش�شة 
�لدكتور   ، و�لإ�شالحية  �لعقابية 
�ل�شحة  �إد�رة  مدير  �ملزروعي  علي 
يحيى  �لدكتور  و�لبحوث،  �لعامة 
تنفيذي  مدير  �لأن�شاري  دروي�س 
كليات �لتقنية، �آمنة عجالن رئي�س 
ق�شم �لتوعية و�لتثقيف �ملجتمعي، 
ومب�شاركة مدر�ء �لإد�ر�ت وروؤ�شاء 
�لأق���������ش����ام و�لأف����������رع وع���������دد�ً من 
�ل�شباط و�شف �ل�شباط و�لأفر�د 

وموظفي �لقيادة �لعامة.
�جلل�شة  ..�فتتح  املدمنني  عالج 
�لإع��الم��ي م��ن��ذر �مل��زك��ي م��ن �إد�رة 
�لإعالم و�لعالقات �لعامة ب�شرطة 
�حلو�ر  �أد�ر  حيث   ، �خليمة  ر�أ����س 
وموؤكد�ً  بهم  مرحباً  �حل�شور  بني 
ع��ل��ى خم��اط��ر �آف���ة �مل���خ���در�ت ، ثم 
يف  �شاركو�  �ل��ذي��ن  �ملتحدثني  ق��ّدم 

�لتحديات  من  وحمايتهم  �ل�شباب 
�لع�شرية باعتبارهم �أمل �مل�شتقبل 

وفر�شان �لغد .
هي  �ل�شبابية  �حللقات  ب��اأن  يذكر 
�لإمار�ت  جمل�س  م��ب��ادر�ت  �إح��دى 
�ع��ت��م��ده��ا �شاحب  �ل��ت��ي  ل��ل�����ش��ب��اب 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر��شد 
�لدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب   ، م��ك��ت��وم  �آل 
رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي ، 
وهي من�شة �شبابية حو�رية تنظم 
خمتلفة  م��و�ق��ع  يف  دوري���ة  ب�شورة 
ويتم فيها عر�س �أف�شل �ملمار�شات 
وم��ن��اق�����ش��ة �أه����م �مل��و���ش��وع��ات ذ�ت 
وتطلعاتهم  ب��ال�����ش��ب��اب  �ل���ع���الق���ة 
و�ل���ت���ح���دي���ات �ل���ت���ي ي��و�ج��ه��ون��ه��ا ، 
وذلك بهدف �خلروج بحلول عملية 
فعالة  و���ش��ي��ا���ش��ات  مبتكرة  و�أف���ك���ار 
وتو�شيات  عملية  مناق�شات  خالل 

من �ل�شباب لل�شباب .

الوقاية قبل العالج  .. و��شتملت 
كذلك على دور �ملجتمع يف �لوقاية 
�نت�شار  �أ�شباب   ، �مل��خ��در�ت  �آف��ة  من 
و�شبل  �ل�شباب  فئة  ب��ني  �مل��خ��در�ت 
�مل���وؤ����ش�������ش���ات  دور   ، م���ك���اف���ح���ت���ه���ا 
تاأهيل  يف  و�لعقابية  �لإ���ش��الح��ي��ة 
نزلء جر�ئم �ملخدر�ت ، دور مركز 
�لتاأهيل يف عالج �ملدمنني ، عالقة 
مع  �لجتماعي  �لتو��شل  و���ش��ائ��ل 
�آفة �ملخدر�ت ، �لذكاء �ل�شطناعي 
جمال  يف  �ل���ذك���ي���ة  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 

مكافحة �ملخدر�ت .
ر�أ�س  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د  و�أك���د 
�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  ح��ر���س  �خل��ي��م��ة 
�مل�شتمرة  �جل���ل�������ش���ات  ه�����ذه  ع���ل���ى 
و�ل��ف��ع��ال��ة و�ل���ه���ادف���ة ���ش��م��ن �إط���ار 
وز�رة  �إ�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة  ت���ن���ف���ي���ذ 
متكني  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  �ل���د�خ���ل���ي���ة 

وتعريفها  �ملخدر�ت  حول  �جلل�شة 
عليها  �لإدم���ان  و�أ�شباب  وم�شارها 
، متناولني طرق و�أ�شاليب �لوقاية 

منها وكيفية �لعالج .
   وت�شمنت �حللقة عدد من �ملحاور 
�رتكزت  �ل��ت��ي  و�لرئي�شية  �ل��ه��ام��ة 
على �لتعريف بحجم �مل�شكلة حملياً 
�إح�شائيات  ع��ل��ى  ����ش��ت��ن��اد�ً  وع��امل��ي��اً 
�إليها  تو�شلت  �لتي  �لأبحاث  و�آخر 
بهذ�  و�لإقليمية  �لدولية  �لهيئات 
ن�شر  �إىل  �جلل�شة  ، وهدفت  �ل�شاأن 
�لوعي �ملعريف حول �أنو�ع و�أ�شاليب 
�ل�شباب  فئة  بني  �مل��خ��در�ت  �نت�شار 
مكافحة  ���ش��ب��ل  ع���ل���ى  �ل���ت���ع���رف   ،
�مل���خ���در�ت وط����رق �ل��ت�����ش��دي ل��ه��ا ، 
�ل�����ش��ح��ي��ة يف  �مل���ر�ك���ز  ع���ر����س دور 
ع��الج و�إ���ش��الح �مل��دم��ن��ني ، عر�س 
و�ملمار�شات  �ل��ن��اج��ح��ة  �ل���ت���ج���ارب 

�ملميزة يف مكافحة �ملخدر�ت .

   بح�صور القائد العام 

جمل�س �شباب �شرطة راأ�س اخليمة يقرع جر�س اآفة املخدرات 

بحث �صبل التعاون يف جمال ال�صحة  

دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي ت�شت�شيف وفدا �شينيا من اخت�شا�شيي الرعاية ال�شحية 
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبوظبي وفد�ً  ��شتقبلت د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة - 
10 �خت�شا�شيني يف قطاع  �أكرث من  ي�شم  �شينياً 
�شركات  �أ���ش��ح��اب  ذل��ك  يف  مب��ا  �ل�شحية،  �ل��رع��اي��ة 
�للقاء  ه���ذ�  ي��ه��دف  وم�����در�ء.  تنفيذيني  وروؤ����ش���اء 
�لتجارب  �أف�شل  على  و�لط��الع  �ملعرفة  تبادل  �إىل 
�لرعاية  جم��ال  يف  �خل��دم��ات  لتطوير  و�ملمار�شات 
�ل�شحية باعتباره �أحد �أهم �لقطاعات لتوفري �أرقى 

معايري �حلياة �ل�شحية للمجتمع �ملحلي و�ل�شياح، 
وموقعها  �ل��ع��ا���ش��م��ة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ي�شهم  مب��ا 

كوجهة �شياحية عالجية مف�شلة عاملياً.
�لتقى �أع�شاء �لوفد بالقائمني على �ثنني من �أبرز 
مزودي خدمات �لرعاية �ل�شحية يف �أبوظبي، وهم 
�أبوظبي‘ وم�شت�شفى ’�إن �إم �شي  كلينك  ’كليفالند 
رويال‘، بالإ�شافة �إىل م�شوؤولني من وز�رة �ل�شحة 
ووقاية �ملجتمع. كما �شارك �لوفد يف نقا�شات بناءة 
للقطاع،  �مل�شتقبلية  و�خل��ط��ط  �لب��ت��ك��ار  ت��ن��اول��ت 

تاأ�شي�س  ت�����ش��ه��ي��الت  �ل��وف��د ع��ل��ى  �أع�����ش��اء  وت��ع��رف 
�لعا�شمة  يف  �ل�شحية  ل��ل��رع��اي��ة  وب��ر�م��ج  م��ك��ات��ب 
�لإمار�تية �شمن مو�قع خمتلفة مثل �شوق �أبوظبي 

�لعاملي.
و��شتمل برنامج زيارة �لوفد على فعاليات متنوعة 
�لحتاد”  و”�أبر�ج  �لإمار�ت”  “ق�شر  ف��ن��ادق  يف 
و”روزوود”. كما حظي �أع�شاء �لوفد بفر�شة زيارة 
بع�س �ملو�قع �ل�شياحية �لأكرث �شعبية يف �أبوظبي، 

مبا يف ذلك متحف �للوفر �أبوظبي.

فقد �ملدعو / حممد يون�س 
باك�شتان     ، ع���ل���ي  ن���ع���م���ت 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )6907742az( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0551652653

فقدان جواز �شفر
خان  دو�ل   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
باك�شتان     ، ج������ان  غ������الب 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )4114383bz( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0552337296

فقدان جواز �شفر
غ���ر����س   / �مل������دع������و  ف����ق����د 
�لفلبني     ، د�ن��ت��ون  لو�شوك 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
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اأخبـار الإمـارات
�شيف بن زايد ي�شتقبل 
�شيخ االأزهر ال�شريف 

•• اأبوظبي -وام:

�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �ل�شيخ �شيف بن ز�يد  �لفريق �شمو  ��شتقبل 
�لدكتور  �لأك��رب  �لأم���ام  ف�شيلة  �م�س  �أبوظبي  يف  �لد�خلية  وزي��ر  �ل���وزر�ء 
�إىل �لدولة للم�شاركة يف  �ل�شريف �لذي و�شل  �أحمد �لطيب �شيخ �لأزه��ر 

ملتقى حتالف �لأديان لأمن �ملجتمعات �ملنعقد حاليا يف �أبوظبي.
وتناول �شموه �حلديث مع �شيف �لإمار�ت ف�شيلة �لأمام �لأكرب حول عدد 
 “ بعنو�ن  �ملنعقد  �لأدي���ان  حتالف  ملتقى  �أهمية  بينها  وم��ن  �لق�شايا  من 
كر�مة �لطفل يف �لعامل �لرقمي” ودور علماء وقادة �لأديان يف تعزيز جهود 

حماية �لأطفال وفئات �ملجتمع من �أ�شكال �ل�شتغالل و�لإ�شاءة كافة. 

دفاع مدين اأبوظبي يحتفي بيوم الطفل العاملي
•• ابوظبي - وام:

كرمت �لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين يف �أبوظبي �لطفل مي�شيل و�شيم يو�شف وذلك 
مبنا�شبة يوم �لطفل �لعاملي �لذي ي�شادف20 نوفمرب من كل عام وبذلك حتققت 
�أمنية �لطفل مي�شيل بالحتفال بيوم ميالده �خلام�س بح�شور �أهله و�أ�شدقائه 

و�شط �أجو�ء من �لبهجة و�ل�شعادة.
و�أكد �لعقيد حممد �إبر�هيم �لعامري نائب مدير عام �لدفاع �ملدين يف �أبوظبي، 
�ملجتمع  ثقة  لتعزيز  �ملجتمعية  �مل���ب���ادر�ت  وت�شجيع  دع��م  على  �لإد�رة  ح��ر���س 
باخلدمات �لتي يقدمها �لدفاع �ملدين، ومد ج�شور �لتو��شل �لتي تر�شخ مفهوم 
�خلدمة �ملجتمعية �لتي تقدمها �أجهزة �ل�شرطة و�لدفاع �ملدين، وتر�شيخ �ل�شورة 
�لإيجابية يف �أذهان �جلمهور، وت�شجيع �لن�سء على �أن يكونو� كو�در �مل�شتقبل يف 

�لنخر�ط باخلدمة �ملجتمعية �لعامة.

اإعالن اأ�شماء الفائزين مب�شابقة »كلمات زايد .. م�شاعل تنري امل�شتقبل« يف جمعية اأم املوؤمنني

•• الريا�ض - وام:

�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  �أعلنت 
و�مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة عن 
“�إمد�د” بالتعاون  �إط��الق مبادرة 
م�����ع ب����رن����ام����ج �ل������غ������ذ�ء �ل���ع���امل���ي 
و�مل���ن���ظ���م���ات �ل����دول����ي����ة �لخ������رى 
�لحتياجات  توفري  بهدف  وذل��ك 
�لغذ�ئية ل� 10 - 12 مليون ميني 
ت�شرر� ومنهم  �لك��رث  �لفئة  وهي 
2 مليون ط��ف��ل، بحيث  م��ن  �ك��رث 
من  م�شتلزماتهم  �مل��ب��ادرة  تغطي 
ملدة  �لقمح  �لأ�شا�شية خا�شة  �ملو�د 

ت�شل �ىل 4 �أ�شهر.
�إبر�هيم  بنت  رمي  م��ع��ايل  وق��ال��ت 

ل�شوؤون  دول�����ة  وزي������رة  �ل��ه��ا���ش��م��ي 
�مل��ب��ادرة تاأتي  �إن  �ل���دويل  �ل��ت��ع��اون 
�نطالقاً من �حلر�س على مو�جهة 
�لتي  �ل�شعبة  �لإن�شانية  �لظروف 
ناأمل  ح��ي��ث  �ل��ي��م��ن��ي��ون  يعي�شوها 
�مل��ب��ادرة يف حت�شني  ت�شهم ه��ذه  �أن 
كونها  لليمنيني  �ملعي�شية  �حل��ي��اة 
تغطي �كرث من ثلث �شكان �ليمن، 
�لغذ�ئية  �مل�����ش��ت��ل��زم��ات  و���ش��ت��وف��ر 
�أ�شا�شية  م���و�د  خم�س  م��ن  �مل��ك��ون��ة 
ت�شل  زمنية  لفرتة  �لقمح  �أبرزها 
�أ���ش��ه��ر. و�أك����دت معايل  �أرب��ع��ة  �إىل 
�شت�شمل  �ملبادرة  �أن  �لها�شمي  رمي 
�ل���ي���م���ن���ي���ة، حيث  �مل���ن���اط���ق  ك����اف����ة 
بعيد�ً  �ليمني  �لإن�����ش��ان  ت�شتهدف 

�أخ��رى، و�شتعطى  �أي ح�شابات  عن 
ت�شرر�ً  �لأك���رث  للفئات  �لأول���وي���ة 
من �جلوع، خا�شة �لأطفال �لذين 
و�لأطفال  �لتغذية،  �شوء  يعانون 
و�أط����ف����ال  �خل���ام�������ش���ة،  ����ش���ن  دون 
�مل�������د�ر��������س، و�ل����ن���������ش����اء �حل����و�م����ل 
لأ�شرهن،  و�مل��ع��ي��الت  و�مل��ر���ش��ع��ات 

وكبار �ل�شن و�ملر�شى.
كافة  �لها�شمي،  ودعت معايل رمي 
يف  للم�شاركة  �ل��دول��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ات 
�لهادفة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  �مل���ب���ادرة  ه���ذه 
�إىل حماربة �جلوع يف �ليمن. كما 
�لإمار�ت  �أن  على  معاليها  �شددت 
و�ل�شعودية لطاملا كانتا ملتزمتني 
مب���������ش����اع����دة �ل�������ش���ع���ب �ل���ي���م���ن���ي، 

�لإن�شانية  �ملعاناة  من  و�لتخفيف 
�ل��ت��ي ي���رزح حت��ت��ه��ا، ح��ي��ث تو��شل 
وبر�جمهما  مبادر�تهما  �لدولتان 
�شبح  �إب���ع���اد  ���ش��م��ان  �إىل  �ل��ه��ادف��ة 
�ملجاعة عن �ليمن. ودعت �ملجتمع 
�شمان  ع��ل��ى  �ل��ع��م��ل  �إىل  �ل�����دويل 
�شمن  �لغذ�ئية  �مل�شاعد�ت  �إي�شال 
م�شتحقيها.  “�إمد�د” �إىل  مبادرة 
�مل�شت�شار  معايل  ق��ال  جانبه  وم��ن 
�لعام  �مل�����ش��رف  �مل��ل��ك��ي  ب���ال���دي���و�ن 
لالإغاثة  �شلمان  �مللك  مركز  على 
�لدكتور  �لإن�������ش���ان���ي���ة  و�لأع�����م�����ال 
عبد�هلل بن عبد�لعزيز �لربيعة، �ن 
للمحتاجني  �لو�شول  هو  �لهدف 
من �أبناء �ل�شعب �ليمني بالتن�شيق 

�لدولية  �لإن�شانية  �ملنظمات  م��ع 
�ليمني ورفع  �ل�شعب  و�شد �حتياج 
�مللي�شيات  �أن  م����وؤك����ًد�  م��ع��ان��ات��ه، 
�ليمن  ع���ل���ى  ����ش���ط���ت  �حل����وث����ي����ة 
باأكمله ومنها �مل�شاعد�ت �لإن�شانية 
�شفينة   65 ع��ل��ى  ����ش��ت��ول��ت  ح��ي��ث 
�إغاثية،  قافلة  و124  م�شاعد�ت 
م�شرًي� �إىل �أن �ململكة لن تعمل �إل 
�حلري�شة  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمات  م��ع 

على م�شلحة �ل�شعب �ليمني.
و�أف�����اد م��ع��ال��ي��ه �أن �أك����رب حت���د هو 
مع  للمحتاجني  �ل��و���ش��ول  كيفية 
لذلك،  �حلوثية  �مللي�شيات  عرقلة 
لإي�شال  �مل���رك���ز  ب��ج��ه��ود  م���ن���وًه���ا 
بو��شطة  ل��الإن�����ش��ان��ي��ة  �مل�����ش��اع��د�ت 

�لإ����ش���ق���اط �جل����وي مل��ح��اف��ظ��ة تعز 
�حل�شار.  حت��ت  تعز  ك��ان��ت  عندما 
�لدولية،  �لتقدير�ت  لآخ��ر  ووفقاً 
فقدو�  م��ل��ي��ون مي��ن��ي   17.8 ف���اإن 

�أمنهم �لغذ�ئي، منهم 8.5 مليون 
�مل�شاعد�ت  ع��ل��ى  ك��ل��ي��اً  ي��ع��ت��م��دون 

�لغذ�ئية.
دول  م�شاعد�ت  �إج��م��ايل  �أن  يذكر 

بلغ  لليمن  �ل�شرعية  دع��م  حتالف 
مليار   67 نحو  ���ش��ن��و�ت  ث��الث  يف 
دره���م �م��ار�ت��ي �ي م��ا ي��ع��ادل 18 

مليار دولر �مريكي. 

الإمارات وال�صعودية تعلنان عن مبادرة »اإمداد« يف اليمن

املبادرة توفر االحتياجات الغذائية ل� 10 - 12 مليون ميني 

»الهالل« تد�شن م�شروع تاأهيل مركز القطابا ال�شحي بال�شاحل الغربي لليمن
•• احلديدة -وام:

د����ش���ن���ت ه��ي��ئ��ة �ل����ه����الل �لأح���م���ر 
و�شيانة  تاأهيل  م�شروع  �لإمار�تي 
مركز �لقطابا �ل�شحي يف مديرية 
لليمن  �لغربي  بال�شاحل  �خلوخة 
�لعالجية  خ��دم��ات��ه  ي��ق��دم  �ل����ذي 

لأكرث من 18 �ألف ميني.
�حل�شن  �لدكتور  �لتد�شني  ح�شر 
ع���ل���ي ط���اه���ر حم���اف���ظ �حل���دي���دة 
�لعمليات  م��دي��ر  �لكعبي  و�شعيد 
�لإن�����ش��ان��ي��ة ل���دول���ة �لإم��������ار�ت يف 
�ل���ي���م���ن وع�������دد م����ن �مل�������ش���وؤول���ني 
�إن  �ل���ك���ع���ب���ي  �ل���ي���م���ن���ي���ني. وق�������ال 
�لقطابا  م��رك��ز  و���ش��ي��ان��ة  ت��اأه��ي��ل 
�إط��ار م�شروعات  ياأتي يف  �ل�شحي 
�لتنموية  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 
و�خل�����دم�����ي�����ة وت�����اأه�����ي�����ل �مل����ر�ف����ق 
�ل�شحي  �لقطاع  خا�شة  �حليوية 

�لطبي  �ل���ق���ط���اع  دع�����م  ت���و�����ش���ل 
�ملر�كز  تاأهيل  خ��الل  م��ن  �ليمني 
ورفدها  و�مل�شت�شفيات  �ل�شحية 
و�مل����ع����د�ت  و�لأدو�ت  ب����الأج����ه����زة 
�ل��ط��ب��ي��ة و�لأدوي��������ة �حل���دي���ث���ة ما 

�متد�د  على  �حليوية  للقطاعات 
خا�شة  لليمن  �ل��غ��رب��ي  �ل�����ش��اح��ل 
�إعادة  �ن  معترب�  �ل�شحي  �لقطاع 
�ل�شحي  �ل��ق��ط��اب��ا  م��رك��ز  ت��اأه��ي��ل 
�لطبية  بالأجهزة و�ملعد�ت  ورفده 

وتعزيز قدر�ته يف �ملناطق �ملحررة 
خلدمة  لليمن  �لغربي  بال�شاحل 
�أبناء �ليمن �لذين يعانون �أو�شاعا 
�أن  �إىل  م�شري�   .. �شعبة  �إن�شانية 
�لإمار�تي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة 

�لإن�شاين  �ل��ع��م��ل  �شمولية  ي��وؤك��د 
و�لإغ���اث���ي ل��دول��ة �لإم�����ار�ت جتاه 

�ل�شعب �ليمني �ل�شقيق.
من جانبه �أ�شاد حمافظ �حلديدة 
�مل�شتمر  �لإم��������ار�ت��������ي  ب����ال����دع����م 

�م���ت���د�د� لالأعمال  ي��ع��د  �حل��دي��ث��ة 
�لإن�����ش��ان��ي��ة �ل��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا دولة 
�ليمنية  �مل��ح��اف��ظ��ات  يف  �لإم�����ار�ت 
وت��اأت��ي م��و�ك��ب��ة لعمليات  �مل��ح��ررة 

�لتحرير.

الغربي  ال�شاحل  ومديريات  مبدن  ميني  األف   36
ي�شتفيدون من م�شاعدات » الهالل« خالل 5 اأيام

•• احلديدة -وام:

180 طنا م��ن �ملو�د  �أك���رث م��ن  �ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي  وزع���ت هيئة 
�ملحررة  �ليمنية  و�مل��دن  �ملديريات  �أه��ايل  على  �لأ�شا�شية  و�ل�شلع  �لغذ�ئية 
�إطار جهودها �مل�شتمرة  بال�شاحل �لغربي خالل �لأيام �خلم�شة �ملا�شية يف 
�لإن�شانية  �لظروف  مو�جهة  على  قدر�تها  وتعزيز  �ليمنية  �لأ�شر  لدعم 

�لر�هنة جر�ء �حلرب �لتي فر�شتها �مليلي�شيات �حلوثية �ملو�لية لإير�ن.
و��شتفاد من تلك �مل�شاعد�ت �أكرث من 36 �ألف مو�طن ميني معظمهم من 
�لأطفال و�لن�شاء وكبار �ل�شن �شمن حملة �لتوزيعات �لإمار�تية �مل�شتمرة 
�لغذ�ئي  �لأم��ن  حتقيق  ت�شتهدف  �لتي  و�لغذ�ئية  �لإن�شانية  للم�شاعد�ت 
�لعو�قب  من  و�لتخفيف  �ليمنية  لالأ�شر  �ل�شرورية  �لحتياجات  وتوفري 

�لإن�شانية �لر�هنة جر�ء �نتهاكات �مليلي�شيات �حلوثية �لإنقالبية.
�ل�شاحل  �م��ت��د�د  على  تقع  حم���ررة  مناطق   10 �ل��ت��وزي��ع��ات  تلك  و�شملت 
بها  �لأو���ش��اع  تطبيع  و��شتهدفت  �شعبة  �إن�شانية  ظروفا  وتعاين  �لغربي 
ورفع �ملعاناة عن كاهل �أهلها �لذين تاأثرو� من ح�شار �مليلي�شيات �حلوثية 

خالل فرتة �شابقة.
على �شعيد مت�شل تو��شل »�لهيئة« جهودها لتفقد حالت �لأ�شر �ليمنية 
�ل�شحية يف �ملناطق �لنائية بال�شاحل �لغربي وتقدمي �خلدمات �لعالجية 
�خلدمات  م��ن  �مل�شتفيدين  ع��دد  لي�شل  �ملتنقلة  �لطبية  �لعيادة  ع��رب  لها 
حالة   4500 من  �أك��رث  �إىل  �حلديدة  مبحافظة  تقدمها  �لتي  �لعالجية 
وذلك منذ تد�شينها يف �شبتمرب �ملا�شي مع توفري �لعالج �ملنا�شب للمر�شى 

خا�شة �لأطفال و�لن�شاء وكبار �ل�شن.
وقال �شعيد �لكعبي مدير �لعمليات �لإن�شانية لدولة �لإمار�ت يف �ليمن �إن 
�لإن�شانية ومد  �مل�شاعد�ت  تو��شل تقدمي  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  هيئة 
يد �لعون و�مل�شاندة لالأ�شر �ليمنية �لتي تعاين ظروفا �شعبة جر�ء �لو�شع 
خطة  �شمن  وذلك  لليمن  �لغربي  �ل�شاحل  �متد�د  على  �لر�هن  �لإن�شاين 
�ملناطق  على  وغذ�ئية  �إن�شانية  م�شاعد�ت  توزيع  تت�شمن  �شاملة  �إغاثية 

�ملحررة يف حمافظة �حلديدة.
�ملحررة مبا  �ملناطق  �أه��ايل  �لإغاثية على  �مل�شاعد�ت  توزيع  ��شتمر�ر  و�أك��د 
ي�شمن توفري متطلباتهم �ل�شرورية �لتي تعينهم على مو�جهة �لظروف 

�ل�شعبة �لتي ميرون بها جر�ء �لأحد�ث يف �ليمن.

جلنة فر�س العمل التابعة للجنة التنفيذية توفر فر�س عمل ل� 3285  مواطنا ومواطنة يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

�آل نهيان ويل عهد  �ل�شيخ حممد بن ز�يد  �ل�شمو  تنفيذ� لتوجيهات �شاحب 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة 
�لقطاعني  يف  للمو�طنني  وظيفة  �آلف   10 عن  يقل  ل  ما  باإيجاد  �أبوظبي 
�خلا�س و�حلكومي على مدى �ل�شنو�ت �خلم�س �ملقبلة.. �أعلنت جلنة فر�س 
�لعمل �مل�شكلة من قبل �للجنة �لتنفيذية �لتابعة للمجل�س �لتنفيذي لإمارة 
بن�شبة  عمل  فر�شة  �آلف  ثالثة  بتوفري  �ملتمثل  هدفها  حتقيق  عن  �أبوظبي 

باملئة لتتمكن من توظيف 3285 مو�طنا ومو�طنة من �لباحثني عن   110
عمل يف غ�شون �أربعة �أ�شهر منذ �أن بد�أت �أعمالها يف 5 يونيو 2018 وحتى 

نهاية �شهر �أكتوبر �ملا�شي.
و1130  مو�طنا   2155 ل�  عمل  فر�س  توفري  يف  �للجنة  جنحت  تف�شيال 
مو�طنة بو�قع 1397 وظيفة يف �لقطاع �شبه �حلكومي 42 باملئة و1273 
�لقطاع  باملئة و543 وظيفة يف   39 �لقطاع �حلكومي �لحت��ادي  وظيفة يف 
�ل��ق��ط��اع �خلا�س  72 وظ��ي��ف��ة يف  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ب��امل��ئ��ة   17 �مل��ح��ل��ي  �حل��ك��وم��ي 
بني  �لعمل  ع��ن  و�ل��ب��اح��ث��ات  للباحثني  �لتعليمي  �مل�شتوى  وت���ر�وح  باملئة.   2

�لثانوية  ودون  باملئة   59 بن�شبة  و�لثانوية  باملئة   37 بو�قع  �لعامة  �لثانوية 
�لعمل هي  للباحثني عن  ث��الث جهات موظفة  �أب��رز  وكانت  باملئة.   2 بن�شبة 
�لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة بو�قع 1046 وظيفة و�شركة برتول �أبوظبي 
ما  منهما  ك��ل  وف���رت  حيث  لال�شتثمار  مبادلة  و�شركة  “�أدنوك”  �لوطنية 
يقارب �خلم�شمئة وظيفة. وقال �ل�شيد عامر �حلمادي مدير عام هيئة �ملو�رد 
�لب�شرية �إن �لنتائج �لتي متكنا من حتقيقها يف غ�شون �أربعة �أ�شهر فقط و�لتي 
جتاوزت �لتوقعات ما هي �إل دللة و��شحة على �جلهود �لكبرية �لتي بذلتها 
�للجنة وتعاوننا �ملثمر مع �شركائنا من �جلهات �حلكومية �لحتادية و�ملحلية 

�أن توفري فر�س �لعمل للمو�طنني  و�شبه �حلكومية و�لقطاع �خلا�س. و�أكد 
تظافر  �إىل  وحتتاج  �جلميع  عاتق  على  تقع  وطنية  م�شوؤولية  هو  و�ملو�طنات 
وتكامل جهود كل �جلهات مبا يف ذلك �حلكومية و�شبه �حلكومية و�خلا�شة 
بغر�س حتقيق تطلعات �ملو�طنني وتوفري �لعي�س �لكرمي. و�أ�شار �حلمادي �إىل 
مو��شلة �لعمل مع �شركاء �للجنة على �إطالق �لرب�مج �لتدريبية و�ملبادر�ت 
ومهار�تهم  خرب�تهم  و�شقل  �لعمل  ل�شوق  �لدولة  مو�طني  لإع��د�د  �لهادفة 
وتوفري فر�س �لعمل �لتي ت�شمن لهم �حلياة �لكرمية ومتكنهم من لعب دور 

فاعل يف م�شرية �لتنمية �لقت�شادية لإمارة �أبوظبي.

•• عجمان-الفجر:

برعاية كرمية من �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت ز�يد بن �شقر �آل 
نهيان قرينة حاكم عجمان – رئي�شة �جلمعية �أعلنت �جلمعية 
تنري  م�شاعل   .. ز�ي���د  “كلمات  م�شابقة  يف  �ل��ف��ائ��زي��ن  �أ���ش��م��اء 
�جلاري،  للعام  مايو  منذ  �جلمعية  �أطلقتها  �لتي  �مل�شتقبل” 
و�للوحات  �لع�ربي  �خل��ط  ف�ن  جم��ايل  �مل�شابقة  ت�شمنت  وق��د 
ز�ي�د  �ل�شيخ  �ملغ�ف�ور له  �أق�و�ل و�إجن�از�ت  �مل�شتلهمة من  �لفنية 
تخليد�ً  �مل�شابقة  وتاأتي  ث��ر�ه،  �هلل  طّي�ب  نهيان  �آل  �شلطان  ب�ن 
ل�شخ�شيته و قيمه �لتي �شعى �ىل تر�شيخها ، فكان مثاًل لأكرث 
من  لكلماته  وملا  وعطاًء،  و�إلهاماً  �جن��از�ً  �لعاملية  �ل�شخ�شيات 

معاين وحكم �أورثت �إ�شلوباً مميز�ً يف �حلياة.
مت �فتتاح �حلفل بجولة ل�شيف �ل�شرف �لعالمي منذر �ملزكي 
و�أع�شاء جلنة �لتحكيم �لدكتور عبد �ملنعم طه �أ�شتاذ �لت�شميم 
�لد�خلي يف جامعة عجمان ، و �لفنان �لت�شكيلي يو�شف دويك 
معر�س  يف  �شهد�د  �أ�شماء  للجمعية  �لتنفيذي  �ملدير  ب�شحبة 
�لتي عربت  �ملديرة  وتلتها كلمة  �مل�شابقة،  �مل�شاركة يف  �لأعمال 

من خاللها عن فخرها ملا �شهدته �مل�شابقة من �قبال كبري من 
خمتلف �لعمار و �جلن�شيات، حيث بلغ عدد �لعمال �مل�شاركة 
بها �كرث من 250 عمال من كافة �مار�ت �لدولة كلها تعرب عن 

مدى �حلب و �لولء لو�لدنا �ل�شيخ ز�يد طيب �هلل ثر�ه.
وج���رى ت��ك��رمي �ل��ف��ائ��زي��ن م��ن ِق��ب��ل �مل��زك��ي و���ش��ه��د�د حيث فاز 
�إجناز�ت  ع��ن  تعرب  فنية  لوحة  �أف�شل  فئة  ع��ن  �لأول  باملركز 
�ل�شيخ ز�يد : هم�س نبيل فاروق بجائزة  قيمتها 3000 درهم، 
ونال �ملركز �لثاين وديع �إياد �أبو طر�بة بجائزة قيمتها 2000 
�أق��و�ل �ل�شيخ ز�يد  �أف�شل خط عربي من  �أم��ا عن فئة   ، دره��م 
ون��ال جائزة   عزيز  �شيد  ع��ذر�ء  �لأول  �ملركز  على  فقد ح�شلت 
قيمتها 3000 درهم ، �أما �ملركز �لثاين فح�شلت عليه فاطمة 
�شامل �لظنحاين بجائزة  قيمتها 2000 درهم ، كما �شيح�شل 
جميع �لفائزين على بطاقة ع�شوية �جلمعية “عامل �لعائلة” 
للتمتع باخل�شومات �ملمنوحة يف �أكرث من 80 جهة د�عمة على 

م�شتوى �لدولة.
�لتحكيم  وجلنة  �مل�شابقة  يف  �مل�شاركة  �مل��د�ر���س  تكرمي  مت  كما 

و�شيف �حلفل و�لفرق �لتطوعية.
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قتل �أربعة �أ�شخا�س هم �شرطي و�مر�أتان وم�شّلح يف �إطالق نار وقع 
�أّن��ه ناجم عن  ق��رب م�شت�شفى يف �شيكاغو يف ح��ادث يرّجح  �لإث��ن��ني 
�لو�قعة يف �شمال  �أعلنت �شرطة �ملدينة  خالف �شخ�شي، بح�شب ما 
�شرطة  با�شم  �ملتحّدث  غوغليلمي  �أنطوين  وقال  �ملتحدة.  �لوليات 
�شيكاغو يف تغريدة على تويرت “لقد قتل هذ� �مل�شاء ثالثة �أ�شخا�س 

�أبرياء ومطلق �لنار �جلبان �لذي ل ي�شتحّق �أن ُي�شّمى«.
بدوره قال قائد �شرطة �شيكاغو �إيدي جون�شون خالل موؤمتر �شحايف 
�مل�شت�شفى  يف  موظفتان  و�م��ر�أت��ان  �شرطي  هم  قتلى  �أرب��ع��ة  “لدينا 
�ل�شاعة  ق��ر�ب��ة  �لإث��ن��ني  ع�شر  ف��اإّن��ه  �ل�شلطات  وبح�شب  و�مل��ج��رم«. 
15،30 )20،30 ت غ( د�رت م�شاّدة كالمية بني �أ�شخا�س يعرفون 
“مري�شي”  مل�شت�شفى  ت��اب��ع  لل�شيار�ت  م��وق��ف  يف  �لبع�س  بع�شهم 
يف  موّظفة  وهي  �شديقته  على  �لنار  رجل  خاللها  �أطلق  �جلامعي، 
�لقاتل  �ملكان، جلاأ  �إىل  �ل�شرطة  فاأرد�ها قتيلة. وبو�شول  �مل�شت�شفى 
�إىل د�خل �مل�شت�شفى حيث تبادل �إطالق �لنار مع �ل�شرطة مما �أ�شفر 

عن مقتل موّظفة ثانية يف �مل�شت�شفى و�شرطي.
�أثناء تبادل �إطالق �لنار،  �أّن �لقاتل لقي م�شرعه  وتبنّي يف �لنهاية 
قتل  �أو  �ن��ت��ح��ر  ق��د  ك���ان  �إذ�  م��ا  �حل���ال  يف  لل�شرطة  يّت�شح  مل  ل��ك��ن 

بر�شا�س �أحد عنا�شرها.
 
 

زيارة  يف  �أم�س  �لفيليبني  �إىل  جينبيغ  �شي  �ل�شيني  �لرئي�س  و�شل 
للوليات  تقليديا  �حلليفة  �لدولة  ه��ذه  �إىل  له  �لأوىل  هي  ر�شمية 
منطقة  يف  �لنفوذ  على  وو��شنطن  بكني  تتناف�س  وق��ت  يف  �ملتحدة 
2016 مع  �لهادئ. وك�شبت �ل�شني �شريكا غري متوقع يف  �ملحيط 
�نتخاب �لرئي�س رودريغو دوتريتي �لذي هز رو�بط عمرها قرن بني 
�لفيليبني و�لوليات �ملتحدة و�شعى للتجارة و�ل�شتثمار مع �ملناف�س 
�لأمريكي. وكانت مانيال �أعربت عن �أملها يف �أن ت�شفر �لزيارة �لتي 
 13 ت�شتمر يومني، وهي �لأوىل لرئي�س �شيني �إىل �لفيليبني منذ 
عاما، يف �لتوقيع على �تفاقيات ��شتثمار يف م�شاريع بنى حتتية كبرية 

وعدت بكني دوتريتي بها لدى زيارته �ل�شني قبل عامني.
ق��رو���س منذ  �ل�����دولر�ت ب�شكل  �ل�شني ع�����ش��ر�ت م��ل��ي��ار�ت  وق��دم��ت 
يف  �ل��ع��امل،  يف  �ل�شيا�شي  ن��ف��وذه��ا  لتو�شيع  �شعيها  �إط���ار  يف   2013
مو�جهة �لهيمنة �لأمريكية �لتي طبعت نظام ما بعد �حلرب �لعاملية 
ظهر  بعد  �شي  و�شول  قبل  حتى  ولكن  �آ�شيا.  يف  وخ�شو�شا  �لثانية 
�حتجاجا  �ل�شينية  �ل�شفارة  �إىل  �ملتظاهرين  مئات  توجه  �لثالثاء 
على تعزيز �لعالقات مع بكني. وهتف �ملتظاهرون “�لفيليبني لي�شت 

للبيع«.
 

�إنهاء حر�ك  �أن  �إميانويل ماكرون يف بلجيكا  �لفرن�شي  �لرئي�س  عّد 
“�ل�شرت�ت �ل�شفر�ء” �حتجاجاً على زيادة �لر�شوم على �ملحروقات 

ممكن من خالل “�حلو�ر” و�شرح �ملو�قف.
�أثناء م�شاركته مع رئي�س �لوزر�ء �لبلجيكي �شارل  وقال ماكرون يف 
مي�شال يف نقا�س مع حو�يل 800 طالب يف جامعة لوفان-ل-نوف، 
�أن  بلجيكا،  �إىل  بها  يقوم  �لتي  �ل��دول��ة  زي���ارة  م��ن  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  يف 
“�حلكومة تو�جه �حتجاجات يف �لوقت �لر�هن. عرب �حلو�ر ميكننا 
�إيجاد �لوترية �جليدة  �خلروج منها، عرب �ل�شرح، عرب �لقدرة على 
“�ل�شرت�ت  ي�شمي  �أن  دون  وم��ن  و�ح���د«.  �آن  يف  �مليد�نية  و�حل��ل��ول 
ر�أى  �ل�شبت،  منذ  �ل�شري  لعرقلة  جتمعات  تنظم  �لتي  �ل�شفر�ء” 
ل  “�لأمور  لأن  �حتجاجات،  ح�شول  “�لطبيعي”  من  �أن  ماكرون 
“يفرت�س  �لبيئي  �لنتقال  �أن  و�أ���ش��اف  عفوية”.  ب�شورة  حت�شل 
معربا عن �لأمل  تغيري �لعاد�ت، وهذ� لي�س �شهال على �لإطالق”، 
�إن  م��اك��رون  وق��ال  ب�شورة جماعية«.  �مل�شوؤولية  ب��روح  “ �لتحلي  يف 
�ل�شر�ئب  من  مزيد  فر�س  جهة،  “من  هي  �حلكومة  ��شرت�تيجية 
على �لطاقات �لأحفورية، ومن جهة ثانية، تقدمي مزيد من �لدعم 
�شيار�ت  ل�����ش��ر�ء  �ل��ت��ح��ول...  على  “�مل�شاعدة  وط���رح  للمعوزين”. 
كبرية  مبالغ  �إىل  يحتاجون  “�لذين  على  و�لتعوي�س  تلويثاً”،  �أقل 

للتنقل” ودعم “�لذين ي�شتدفئون على �لوقود«.

عوا�صم

وا�شنطن

بروك�شيل

مانيال

قا�س اأمريكي يعطل قيودا على اللجوء 
•• �صان فران�صي�صكو-رويرتز:

دونالد  �لرئي�س  �أ�شدره  لأمر  موؤقت  بتعطيل  حكما  �أمريكي  قا�س  �أ�شدر 
عرب  قانوين  غري  ب�شكل  �لبالد  يدخلون  �لذين  �ملهاجرين  يحرم  تر�مب 
�حلدود مع �ملك�شيك من �للجوء يف �أحدث هزمية ق�شائية ل�شيا�شات تر�مب 
�أمر�  �خلا�شة بالهجرة. و�أ�شدر �لقا�شي جون تيجار يف �شان فر�ن�شي�شكو 
�لفور  على  �حلكم  ه��ذ�  وي�شري  باللجوء.  �خلا�س  لالأمر  موؤقت  بتعليق 
19 دي�شمرب كانون �لأول على  �أنحاء �لبالد وي�شتمر حتى  وي�شمل جميع 
�لأقل عندما يعقد �لقا�شي جل�شة �أخرى لبحث �إمكانية متديد �لتعطيل 
ل��وز�رة �لعدل  �أط��ول. ومل يت�شن �حل�شول على تعليق من ممثلني  لفرتة 
�أل يتعامل  ت��ر�م��ب على  �أع��ل��ن��ه  �ل���ذي  �ل��ه��ج��رة  ن��ظ��ام  �لأم��ري��ك��ي��ة. وين�س 
�لبالد  دخ��ل��و�  مهاجرين  م��ن  �ملقدمة  �للجوء  طلبات  م��ع  �إل  �مل�����ش��وؤول��ون 
ب�شكل قانوين. و�أقامت جماعات �حلقوق �ملدنية دعوى ت�شري �إىل �أن �لأمر 
�ل�شادر عن تر�مب يف �لتا�شع من نوفمرب ت�شرين �لثاين �نتهاك للقانون 
�لإد�ري وقانون �لهجرة. وقال تيجار يف حكمه �إن �لكوجنر�س �شمح بو�شوح 
بها  دخلو�  �لتي  �لطريقة  عن  �لنظر  ب�شرف  �للجوء  بطلب  للمهاجرين 
عن  “�بتعاد كبري”  ب��اأن��ه��ا  �ل��ق��و�ع��د �لأخ����رية  �ل��ق��ا���ش��ي  �ل��ب��الد. وو���ش��ف 
�ملمار�شات �ل�شابقة. وكتب “ب�شرف �لنظر عن نطاق �شلطة �لرئي�س، �إل �أنه 
�إع��ادة كتابة قو�نني �لهجرة بو�شع �شرط يرف�شه �لكوجنر�س  ل يحق له 
�شر�حة«. وكان �لرئي�س �لأمريكي �ل�شابق بار�ك �أوباما هو من ر�شح تيجار 
للمحكمة. ووقف �لق�شاء من قبل يف وجه �شيا�شات �شابقة لرت�مب متعلقة 

بالهجرة بينها �إجر�ء�ت ت�شتهدف مدن �ملالذ.
وياأتي �حلكم يف �لوقت �لذي يتحرك فيه �لآلف من �شكان �أمريكا �لو�شطى 
وبينهم عدد كبري من �لأطفال �شوب �حلدود �لأمريكية فر�ر� من �لعنف 
و�لفقر يف �أوطانهم. وو�شل �لبع�س بالفعل �إىل مدينة تيخو�نا �ملك�شيكية 

على �حلدود مع كاليفورنيا.
 

مقتل 12 من قوات النظام يف هجوم بريف اإدلب

جتنيد املئات واعتقال 700 من العائدين اإىل �شوريا 

فو�صى ورف�ض و�صكوك..وحتذير من الأمرا�ض

املهاجرون على حدود املك�شيك.. اآالمهم �شورّية 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

دونالد  �لأم��ري��ك��ي  �ل��رئ��ي�����س  �أك����د 
�أ�شامة بن لدن  �أّن  تر�مب جمّدد�ً 
كوماندوز  وح������دة  ق��ت��ل��ت��ه  �ل������ذي 
�أمريكية يف باك�شتان يف مايو )�آيار( 
2011 كان يجب �أن ُيقب�س عليه 
مهاجماً  بكثري”،  ذل�����ك  “قبل 

�أ�شالفه وباك�شتان.
وكتب تر�مب يف تغريدة “بالتاأكيد 
لدن  ب��ن  على  �لقب�س  علينا  ك��ان 

قبل ذلك بكثري«.
و�أ�شاف “كنت ذكرت ��شمه يف كتابي 
قبل �لهجمات على مركز �لتجارة 
منتقد�ً خ�شو�شاً موقف  �لعاملي”، 

�شلفه �لدميقر�طي بيل كلينتون.
�لدولر�ت  مليار�ت  “دفعنا  وق��ال 
ل��ب��اك�����ش��ت��ان ومل ي��ق��ول��و� ل��ن��ا �أب����د�ً 

و��شفاً  �لعاديني”،  �لباك�شتانيني 
�لذي  دولر  م��ل��ي��ار  �ل�20  م��ب��ل��غ 
تلّقته �إ�شالم �أباد من و��شنطن باأنه 
“ب�شيط«. ومن جهته، كان روبرت 
�أونيل، وهو عن�شر �شابق يف وحدة 
�لتي  �شيلز”  “نيفي  �لكومندو�س 
نفّذت عملية قتل بن لدن ويّدعي 
�لر�شا�شة  �أط���ل���ق  �ل����ذي  ه���و  �أّن�����ه 
�لقاعدة،  تنظيم  زعيم  قتلت  �لتي 

مقت�شباً يف رّده.
�أونيل، �لذي يظهر بانتظام  وكتب 
ع���ل���ى ����ش���ب���ك���ة ف���وك�������س ن�����ي�����وز، يف 
“مهّمة  �إّن  ت��وي��رت  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دة 
�ل��ن��ي��ل م��ن ب��ن لدن ك��ان��ت حتظى 
ب���ت���اأي���ي���د �حل����زب����ني )�جل���م���ه���وري 
�لنيل  �أردنا  كّلنا  و�لدميوقر�طي(، 
م��ن��ه يف �أق����رب وق���ت مم��ك��ن«. لكن 
لال�شتخبار�ت  �ل�������ش���اب���ق  �مل����دي����ر 

غد�ة  وذل���ك  هناك”،  يعي�س  �إن���ه 
قناة  ع���ل���ى  ت�������ش���ري���ح���ات مم���اث���ل���ة 
�أّن  ف��ي��ه��ا  �أّك������د  نيوز”  “فوك�س 
يعلم”  ك��ان  باك�شتان  يف  “�جلميع 
كان  �ل���ق���اع���دة  ت��ن��ظ��ي��م  زع���ي���م  �أّن 
نفته  م��ا  وه���و  باك�شتان  يف  يعي�س 

�إ�شالم �أباد على �لدو�م.
�أي�شاً  ت���ر�م���ب  د�ف����ع  �مل��ق��اب��ل��ة  ويف 
�لأمريكية  �مل�����ش��اع��د�ت  �إل��غ��اء  ع��ن 
يقوم  ل  �لبلد  ه��ذ�  لأّن  لباك�شتان 

“باأي �شيء” لأمريكا.
�لثاين(  )ك���ان���ون  ي��ن��اي��ر  وم��ط��ل��ع 
باك�شتان  �لأمريكي  �لرئي�س  �ّتهم 
�ن�شمام  بعد  و�لزدو�جية  بالكذب 
هذ� �لبلد �إىل �لوليات �ملتحدة يف 

2001 يف حربها على �لإرهاب.
ود�ن رئي�س وزر�ء باك�شتان عمر�ن 
خان �أم�س �لإثنني ب�شّدة “�ملوقف” 

�نتقد  ك���الب���ر  ج��ي��م�����س  �ل��وط��ن��ي��ة 
تر�مب ب�شكل مبا�شر.

وق�����ال ك���الب���ر ل�����ش��ب��ك��ة ���ش��ي.���ش��ي.
ملجتمع  موجهة  �شربة  “�إنها  �إن 
م�شوؤوًل  ك��ان  �ل��ذي  �ل�شتخبار�ت 
عن تعقب �أ�شامة بن لدن، وتعك�س 
بر�أيي، جهله �لتام ب�شاأن ما كل ما 

تطلبه �لأمر«.
لوكالة  �ل�شابق  �ملدير  رد  وب���دوره، 
�ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت �مل��رك��زي��ة ���ش��ي.�آي.
ت�شريحات  على  برينان  ج��ون  �إي��ه 

تر�مب.
“تذكرنا  ت����وي����رت:  ع���ل���ى  وك����ت����ب 
وغري  �شطحي  �أن��ت  ك��م  با�شتمر�ر 
�جلبهات،  من  �لعديد  على  �شادق 
ول����ذ� من���ر يف م��ث��ل ه���ذه �لأوق�����ات 
تغريدة  �إىل  م�����ش��ري�ً  �خلطرة” 

تر�مب حول بن لدن.

•• وا�صنطن-وكاالت:

�أو�شح تقرير بريطاين �أن �أزمة �ملهاجرين �لذين فرو� 
م��ن حروب  �لو�شطى خ��وف��اً  �أم��ري��ك��ا  ب��ل��د�ن  م��ن بع�س 
�إىل  �لو�شول  يف  �أم���اًل  بلد�نهم،  يف  و�لفقر  �لع�شابات 
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية، عرب حدود �ملك�شيك، ت�شبه 
خميمات  يف  �ل�شوريني  �لالجئني  �أزم���ة  كبري  ح��د  �إىل 
�للجوء يف �أوروبا وهم �لذين فرو� �أي�شاً قبل 7 �شنو�ت 
�إىل �أوروب����ا خ��وف��اً م��ن �حل���رب و�جل���وع يف ���ش��وري��ا، فما 

“�أ�شبه �ليوم بالبارحة«.
على  �ل�شوء  �لإجنليزية،  نيوز”  “�شكاي  قناة  و�شلطت 
�ملك�شيكية  �حل���دود  على  �لعالقني  �مل��ه��اج��ري��ن  م��ع��ان��اة 
�لأمريكية، وقال كبري مر��شلي �لقناة، �شتيو�رت ر�م�شي، 
�لعالقني يف  �ملهاجرين  “ �آللف من  �إن  له،  يف تقرير 
ريا�شي،  �أغلبهم يف مركز  �إي��و�ء  �ملك�شيكية، مت  تيخو�نا 

هيئته �ل�شلطات �ملحلية للمهاجرين«. 
و�أ�شاف ر�م�شي يف تقريره �أن “�ملركز �لريا�شي يحمل 
جميع عالمات �لفو�شى و�ملعاناة �لتي كانت يف �ملخيمات 
يف  �للجوء  مر�كز  مثل  �ل�شوريني  لالجئني  �لأوروب��ي��ة 

تركيا و�ليونان«.
�إىل  �أي�شاً  “�ملهاجرين يتعر�شون  �أن  وي�شيف �لتقرير، 
�ل�شكوك من قبل �ل�شلطات �ملحلية يف �أن يكون بع�شهم 
ب��الده ولي�س ب�شبب  �رت��ك��اب �جل��ر�ئ��م يف  قد فر ب�شبب 
�لفقر �أو �خل��وف من �حل��رب، كما ك��ان �حل��ال يف �أزمة 

�لالجئني �ل�شوريني يف �ملخيمات �لأوروبية«.
�لأ�شبوع  �أعلنت  �ملك�شيكية،  �لد�خلية  وز�رة  �أن  ويذكر 
مطلوبني  ه��ن��دور����س  م��ن  مهاجرين  توقيف  �مل��ا���ش��ي، 
3 جر�ئم  لدى ق�شاء بالدهما، �أحدهما بتهمة �رتكاب 

قتل، و�لثاين بتهمة تهريب �ملخدر�ت، 
ولفت ر�م�شي �إىل �أن “قو�فل �ملهاجرين تو�جه معار�شة 
كبرية من �لقادة �ل�شيا�شيني هنا يف �ملك�شيك و�أي�شاً من 
�لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب ومن �ل�شكان �ملحليني 

�ل�شاخطني«.
ت��ي��خ��و�ن��ا �ل��ي��وم �إىل �ل�شو�رع  ���ش��ك��ان  وخ���رج �مل��ئ��ات م��ن 
�ملهاجرين  �آلف  و�شول  ب�شبب  غ�شبهم  عن  لالإعر�ب 
مغادرة  على  �ملهاجرين  بحث  قامو�  بلدتهم، حيث  �إىل 
“كاليفورنيا”  ولي����ة  ج��ن��وب  �إىل  و�ل��ت��وج��ه  �مل��دي��ن��ة 
غز�ة”  “�إنهم  �لعبار�ت  �ملتظاهرين  وردد  �لأمريكية، 

و�أ�شافت �مل�شادر �أن �ل�شمانات �لرو�شية مل يكن لها �أية 
قيمة، يف ظل �ملد�همات و�لعتقالت وعمليات �لتجنيد 
�لتي تنفذها �شلطات �لنظام، يف �لوقت �لذي ت�شعى فيه 
�لقو�ت �لرو�شية لفر�س وجودها عرب �دعاء�ت �إعالمية 
حتاول من خاللها تغطية �لتجاوز�ت و�لنتهاكات �لتي 

تنفذها �شلطات �لنظام وخمابر�تها.

•• بريوت-وكاالت:

 12 مبقتل  �لثالثاء،  �أم�س  �ل�شورية  �ملعار�شة  �أف��ادت 
من عنا�شر �لقو�ت �حلكومية، يف هجوم لهيئة حترير 

�ل�شام بريف �إدلب �جلنوبي �ل�شرقي.
�ل��وط��ن��ي��ة للتحرير  وق����ال ق��ائ��د ع�����ش��ك��ري يف �جل��ب��ه��ة 
�لع�شائب  جمموعة  �إن  �شحايف،  ت�شريح  يف  �ملعار�شة، 
فجر  هاجمت  �ل�شام  حت��ري��ر  لهيئة  �لتابعة  �حل��م��ر�ء 
�شم  بلدة  يف  �ل�شورية  �حلكومية  للقو�ت  موقعاً  �أم�س، 
�ل�شرقي، وقتلت جميع  �إدل��ب �جلنوبي  �لهوى يف ريف 

عنا�شر �ملوقع وعددهم 12 عن�شر�ً.
و�أ�شاف �لقائد �أن �ملجموعة �ملهاجمة “�غتنمت �أ�شلحة 

وذخائر وعادت �إىل مو�قعها«.
وك��ان��ت جم��م��وع��ة �ل��ع�����ش��ائ��ب �حل���م���ر�ء ن��ف��ذت عملية 
�ن��ت��ح��اري��ة ي���وم �جل��م��ع��ة �مل��ا���ش��ي، ع��ل��ى م��وق��ع متقدم 
بريف  �ل�شرمانية  بلدة  حميط  يف  �حلكومية  للقو�ت 
حماة �ل�شمايل �لغربي، و�أ�شفر �لهجوم عن مقتل 23 

عن�شر�ً وفقد�ن �أربعة �آخرين.
حمالتها  �ل�����ش��وري،  �لنظام  �أج��ه��زة  و��شلت  ذل��ك،  �ىل 
�عتقالت  حملة  و�شط  �ملحافظات،  عموم  يف  �لتع�شفية 
�شاعة  �ل�48  خ��الل  �لنظام  خم��اب��ر�ت  نفذتها  جديدة 

�ملا�شية يف غوطة دم�شق �ل�شرقية. 
خمابر�ت  �أن  �لإن�شان  حلقوق  �ل�شوري  �ملر�شد  وذك��ر 
كاملة من  عائلة  �عتقال  على  �أقدمت  �ل�شوري  �لنظام 
�أبناء بلدة �شقبا بغوطة دم�شق �ل�شرقية، مكونة من 7 

بعد  وذل��ك  �ل�18،  �شن  �أطفال دون   3 بينهم  �أ�شخا�س 
عودتهم ب�شكل فردي من �ل�شمال �ل�شوري.

“�أنهم  بتهمة  �عتقالهم  ج���رى  �أن���ه  �مل��ر���ش��د  و�أ����ش���اف 
مت  فيما  �لوطنية”،  �مل�شاحلة  جل��ان  م��ع  ين�شقو�  مل 

�قتيادهم �إىل فرع �ملخابر�ت �جلوية مبدينة حر�شتا.
كما نفذت خمابر�ت �لنظام �عتقالت جديدة يف مدينة 
دوم����ا ب��ال��غ��وط��ة �ل�����ش��رق��ي��ة، ع��ل��ى خلفية ت��ه��م وذر�ئ����ع 
خم��ت��ل��ف��ة، و���ش��ط م��ن��ع ط���الب �جل��ام��ع��ات م��ن �لتوجه 

�إليها، يف ظل منع �أهايل �ملدينة من مغادرتها.
�إمعان  م��ن  �لأه��ل��ي��ة،  �لأو���ش��اط  ��شتياء  و���ش��ادت موجة 
“�مل�شاحلة  �ل��ن��ظ��ام يف ح��ج��ز ح��ري��ت��ه��م رغ���م ع��م��ل��ي��ات 

و�لت�شوية”�لتي �أجروها.
وخمابر�تها  �لنظام  ق��و�ت  �أن  موثوقة  م�شادر  و�أك��دت 
�لأخرية  �لأ�شابيع  يف  طالت  �عتقالت  لتنفيذ  عمدت 
�لنظام،  ق��و�ت  �شيطرة  مناطق  �إىل  عائدين  مو�طنني 
وكذلك  �أخ������رى،  ودول  و�لأردن  ول��ب��ن��ان  ت��رك��ي��ا  م���ن 
�ل�شوري  �ل�شمال  يف  �ل��ن��زوح  خميمات  م��ن  �ل��ع��ائ��دي��ن 

و�لبادية �ل�شورية.
ووثق �ملر�شد �ل�شوري �عتقال �أكرث من 700 �شخ�س 
جرى ��شتجو�بهم، منذ مطلع �أكتوبر )ت�شرين �لأول( 
�أك����رث م���ن 230 م��ن��ه��م قيد  �مل��ا���ش��ي، ف��ي��م��ا ل ي����ز�ل 
ك��م��ا جرى  ل��ل��ن��ظ��ام،  م��ع��ت��ق��الت خمتلفة  �لع��ت��ق��ال يف 
كذلك �شحب مئات �ل�شبان من �لعائدين �إىل �لأر��شي 
�ل�شورية، �إىل خدمة �لتجنيد �لإجباري �شمن �شفوف 

�لنظام.

تف�شي  م��ن  ر�م�شي  ح��ذر  كما  �ل��ب��ال��غ��ني«.  بالأ�شخا�س 
�لأمر��س بني �ملهاجرين يف �ملركز، قائاًل “على �لرغم 
من  وع��دد  �ملحلية  �ل�شلطات  تبذلها  �لتي  �جلهود  من 
�ملركز،  نظافة  على  للحفاظ  �حلكومية  غري  �ملنظمات 
�إل �أن تف�شي �لأمر��س مثل �لإ�شهال و�لقيء �شيء و�رد 
�ملزيد  و���ش��ول  وذل��ك عند  �أج���اًل،  �أم  ع��اج��اًل  و�شيحدث 
�لأيام  يف  �ملك�شيكية  �لبلدة  �إىل  �ملهاجرين  ق��و�ف��ل  م��ن 

�ملقبلة«.
وي�شار �إىل �أن �أكرث من 2500 مهاجر من دول �أمريكا 
لريتفع  م��وؤخ��ر�ً  “تيخو�نا”  �إىل  و�شلو�  قد  �لو�شطى 
�ل�شلطات  ووف��ق  مهاجر،  �آلف   5 من  �أك��رث  �إىل  �لعدد 
تيخو�نا،  م��ه��اج��ر يف   3200 م��ن  �أك���رث  ب���ات  �مل��ح��ل��ي��ة، 
ويفرت�س و�شول حو�يل �ألفي مهاجر �آخرين يف �لأيام 

و”�إنهم م�شلحون” و”يجب عليهم �خلروج من �لبالد«.  
وكان عمدة “تيخو�نا” خو�ن مانويل جا�شتيلوم �أي�شاً 
قد حذر �لأ�شبوع �ملا�شي من �أن �لبلدة لي�شت م�شتعدة 
بتقدمي  �ل�شلطات  وطالب  �لعدد  ه��ذ�  كل  مع  للتعامل 

م�شاعد�ت. 

حتذيرات من الأمرا�ض
�ملهاجرين  فيه  يتجمع  �لذي  “�ملركز  �إن  ر�م�شي  وتابع 
�أو�شاع �شيئة للغاية  �ملك�شيكية قد يعاين من  �لبلدة  يف 
ك��م��ا ح���دث يف خم��ي��م��ات �ل��ل��ج��وء �لأوروب����ي����ة، ح��ي��ث �أن 
على  �لآن  ينامون  وهم  �لأطفال  من  �ملهاجرين  ن�شف 
�لأر�س و�شط �ملركز، كما يوجد �حتمال كبري لتعر�شهم 
�ملركز  �كتظاظ  ب�شبب  �ل��رئ��وي��ة  ب��الأم��ر����س  لالإ�شابة 

�لأوىل  �مل�شوؤولية  تتحمل  �إي��ر�ن  �أن  �إىل  �ملر�شد  و�أ�شار 
�ملعتقلني  وت�شفية  قتل  على  �لأ���ش��د،  ب�شار  ن��ظ��ام  م��ع 
وتركهم مل�شريهم من �جلوع و�ملر�س، �إذ كانت ت�شرف 
على �شجون ومعتقالت قو�ت �لنظام وخمابر�ته، ملا بعد 
دخول �لقو�ت �لرو�شية على خط �ل�شر�ع �ل�شوري، يف 

نهاية �شبتمرب )�أيلول( 2015.

�ملقبلة. وحذر �لتقرير باأن �ملك�شيك �شتغرق باملهاجرين، 
بلد�ن  م��ن  للمهاجرين  ق��و�ف��ل  ت�شكيل  ي��ج��ري  ح��ي��ث 

�أخرى كالرب�زيل وفنزويال. 
جلوء  نظام  متلك  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أن  �لتقرير  �أف���اد 
فقط  ي�����ش��ت��ط��ي��ع  ح��ي��ث  “بطيء”،  ول��ك��ن��ه  “فاعل” 
معاجلة 100 حالة يومياً يف تيخو�نا وذلك يف �أح�شن 

�لأحو�ل«.
يف  ي�شاعد  مل  تر�مب،  “�لرئي�س  �أن  �لتقرير،  و�أ���ش��اف 
�أزم��ة �ملهاجرين �لعالقني على حدود ب��الده، حيث  حل 
�شيا�شية  ق�شية  �ملهاجرين  قو�فل  جعل  ق��رر  فقط  �أن��ه 
وذلك يف جهوده �لر�مية �إىل دعم �أ�شو�ت �جلمهوريني 
و�إر�شال  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �لن�شفي  �لتجديد  �نتخابات  يف 
�لقو�ت �إىل �حلدود من �أجل )حماية( بالده، على حد 

قوله«. 
و�جلدير بالذكر �أن تر�مب هدد بقطع �مل�شاعد�ت �ملالية 
لدول �أمريكا �لو�شطى �ملعنية مب�شاألة �لهجرة، كما قرر 
�ملتحدة  �لوليات  �إىل �حل��دود بني  �آلف �جلنود  �إر�شال 
و�ملك�شيك، �لذي �أثار �نتقاد�ت �شديدة، م�شدد�ً على �أنهم 

�شيبقون هناك “طاملا لزم �لأمر«. 
�أزمة  ح��ل  ع���دم  ف���اإن  �ل��ت��ق��ري��ر،  وبح�شب  ع���ام،  وب�شكل 
يعد  ل  �لأمريكية،  �ملك�شيكية  �حل��دود  على  �ملهاجرين 
�مل�شوؤولية  لأن  �ملك�شيك،  �أو  �مل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  ف�شاًل 
�ملعنية  �لو�شطى  �أمريكا  دول  حكومات  عاتق  على  تقع 
وذلك  ونيكار�غو�،  �ل�شلفادور  مثل  �ملهاجرين،  مب�شاألة 
بالإ�شافة  لبالدهم،  �لقت�شادية  �إد�رت��ه��م  �شوء  ب�شبب 
�إىل حرب �لع�شابات �لتي توؤدي �إىل تدمري �ملجتمعات و 

عنف كبري ي�شتهدف �ل�شريحة �لأ�شعف وهم �لفقر�ء.
و�أو�شح معد �لتقرير، �أن �ملهاجرين �أ�شبحو� موجودين 
لذ�  ج���د�ً،  طويلة  لفرتة  و�شيبقون  �حل���دود  على  �لآن 
لإد�رة  ومنظمة  دولية  ��شتجابة  هناك  يكون  �أن  يجب 

�لأزمة، كما كان �حلال يف �أوروبا.
وقال ر�م�شي “ي�شتطيع �لرئي�س �لأمريكي و�شف جميع 
�ملهاجرين باملجرمني، وهم لي�شو� كذلك، وميكن لعمدة 
بلدة تيخو�نا �أن يهدد بطردهم جميعاً وهو ل ي�شتطيع، 
لكن �لأهم �لآن، هو وجود حترك دويل و�إن�شاين، على 
�لأقل ل�شمان عدم تعر�س �ملهاجرين للموت و�لإهمال 
مقابل  �مل���ال  على  للح�شول  �جل��رمي��ة  �إىل  �ل��ل��ج��وء  �أو 

�لطعام«.

ترامب: تاأخرنا كثريًا يف الق�شاء على بن الدن

�جلديد لرت�مب �شد بلده.
تغريد�ت  �شل�شلة  يف  خ���ان  وك��ت��ب 
�ألف   75 �حل����رب  ه���ذه  “�أوقعت 
قتيل يف باك�شتان وت�شّببت بخ�شائر 
 123 قيمتها  �لوطني  لالقت�شاد 
مليار دولر«. و�أ�شاف “كانت لهذه 
�حلرب عو�قب ماأ�شوية على حياة 

تر�شيح رو�شي لرئا�شة االإنرتبول 
يثري حملة احتجاجات 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

�ل�شرطة  يف  ج������ر�ل  ت��ر���ش��ي��ح  �أث�������ار 
حملة  �لإن���رتب���ول  لرئا�شة  �ل��رو���ش��ي��ة 
بالتنديد  مو�شكو  قابلتها  معار�شة 
�أول  مقبول”   غ����ري  ب�”ت�شيي�س 
جديد  رئ��ي�����س  �ن��ت��خ��اب  ع�شية  �أم�����س 
ل��ه��ذه �مل��ن��ظ��م��ة �ل��دول��ي��ة �ل��ت��ي ُتتهم 
�شد  با�شتخد�مها  با�شتمر�ر  رو�شيا 

معار�شيها �ل�شيا�شيني.
�لدولية  �ل�����ش��رط��ة  منظمة  ورئ��ا���ش��ة 
�ملفاجئة  “�ل�شتقالة”  منذ  �شاغرة 
لرئي�شها �ل�شابق مينغ هونغوي �ملتهم 
�ختفى يف  و�ل��ذي  �ل�شني  بالف�شاد يف 
ت�شرين  م��ط��ل��ع  غ��ام�����ش��ة يف  ظ����روف 
�لأول- �أكتوبر خالل زيارة �إىل بالده. 
وي��ت��ح��ت��م ع��ل��ى م��ن��دوب��ي �لإن���رتب���ول 
منذ  ع��ام��ة  ي��ع��ق��دون جمعية  �ل��ذي��ن 
�لأح���د يف دب��ي �ن��ت��خ��اب خلف ل��ه بني 

مر�شحني .

تنك�ل،  ت��وب��ي��ا���س  �لدكت�������ور  �لأو�ش��������ط  �ل�����ش��رق 
ير�فقهما ممثل �أملاني�������ا لدى فل�ش�������طني كري�شتيان 

كالغ�س.
و�أ�شاف عريقات بح�شب “معاً”، �أن جميع �لدلئل 
�شلطة  وزر�ء  رئ��ي�����س  ق��ي��ام  �ح��ت��م��الت  �إىل  ُت�����ش��ري 
�شيا�شات  مبمار�شة  نتانياهو  بنيامني  �لح��ت��الل 
ذلك  يف  مبا  �لفل�شطيني،  �ل�شعب  �شد  و�ع��ت��د�ء�ت 
�حتمال �لعدو�ن على قطاع غزة، وهدم بلدة �خلان 
وهدم  �لإ�شر�ئيلية  �لن�شاطات  وتكثيف  �لأح��م��ر، 
�إذ  �لعرقي،  و�لتطهري  �لأر��شي  وم�شادرة  �لبيوت 
�أن مالمح �ملحاولت �لنتخابية �لإ�شر�ئيلية ُت�شري 

•• رام اهلل-وكاالت:

�لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �شر  �أم��ني  �أك��د 
�لفل�شطينية، �شائب عريقات، وجوب قيام �لحتاد 
�لأو�شاع  ت��ده��ور  مل��ن��ع  عاج����ل  ب��ت��ح��رك  �لأوروب�����ي 
�لتطور�ت  ���ش��وء  على  وخا�ش�����ة  خ��ط��ري،  وب�شكل 
�لإ�شر�ئيلية  �ل�شيا�شية  �ل�ش�����احة  على  �حلا�شلة 

�لد�خلية. 
ج��اء ذل��ك خ��الل لقاء جمعه م��ع مدير ع��ام وز�رة 
�لأو�شط  �ل�����ش��رق  ل�ش������وؤون  �لأملاني�����ة  �خل��ارج��ي��ة 
ق�شم  ورئ��ي�����س  ب���اك،  كري�شتيان  �أف��ري��ق��ي��ا،  و���ش��م��ال 

�لعدو�ن  د�ئ���رة  وتو�شيع  و�لت�شعيد  �لتطرف  �إىل 
على �ل�شعب.

و�شدد عريقات على �أن �ملحافظة على خيار �لدولتني 
يتطلب من دول �لحتاد �لأوروبي �لعرت�ف بدولة 
يونيو )حزير�ن(  �لر�بع من  فل�شطني على حدود 
د�عياً  �ل�شرقية،  �لقد�س  وعا�شمتها   ،1967 عام 
موؤمتر  عقد  �إط���ار  و�شمن  ف��اع��ل  �أوروب����ي  لتدخل 
دويل كامل �ل�شالحيات على �أ�ش�س وركائز �لقانون 
�لعالقة،  ذ�ت  �لدولية  �ل�شرعية  وق��ر�ر�ت  �ل��دويل 
�إنهاء �لحتالل، وحل ق�شايا �لو�شع  ومبا ي�شمن 
�ل��ن��ه��ائ��ي ك���اف���ة، مب���ا ي�����ش��م��ل �ل��الج��ئ��ني و�حل����دود 

و�لأ�شرى،  و�مل��ي��اه  و�لأم���ن  و�لقد�س،  و�ل�شتيطان 
��شتناد�ً لقر�ر�ت �ل�شرعية �لدولية ذ�ت �لعالقة.

وثمن عريقات مو�قف �أملانيا ودول �لحتاد �لأوروبي 
�لتي  �لقانونية  غ��ري  �ل��ق��ر�ر�ت  جلميع  �لر�ف�شة 
تر�مب،  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة  �تخذتها 
بالقد�س عا�شمة لإ�شر�ئيل،  مبا ي�شمل �لع��رت�ف 
ل��وك��ال��ة غ���وث وت�شغيل  ووق����ف دف���ع �لل���ت���ز�م���ات 
�لأمريكية  �لقن�شلية  و�إل��غ��اء  )�أون���رو�(  �لالجئني 
يف  �لتحرير  منظمة  مفو�شية  و�إغ��الق  �لقد�س  يف 
و��شنطن وقطع �مل�شاعد�ت عن �ل�شعب مبا يف ذلك 

م�شت�شفيات �لقد�س وم�شاريع �لبنى �لتحتية. 

عريقات يحذر من ت�شعيد اإ�شرائيلي خطري
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العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا جنمة �لنادي �ل�شياحي   

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1047224 
تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ كافترييا جنمة �لنادي �ل�شياحي
TOURIST CLUB STAR CAFTERIA

�ىل/مطعم بينكي ناي�س
PINKY NICE RESTAURANT

تعديل ن�شاط/��شافة مطعم )5610001(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لوجبات �خلفيفة )كافيرتيا( )5610003(

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

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

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملليحي للنقل و�ملقاولت �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2589100 

تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ �ملليحي للنقل و�ملقاولت �لعامة

ALMALIHI TRANSPORTING & GENERAL CONTRACTING

�ىل/�ملليحي للنقل و�ملقاولت

AL MALIHI TRANSPORTING & CONTRACTING

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون ق�شر �لمري�ت لتجميل �ل�شيد�ت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1056434 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/فاطمة جمرن �شيف جمرن �لهاملي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ فاطمة جمرن �شيف جمرن �لهاملي من 100% �ىل %99
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر�نيه يو�شف �شالح ح�شني %1 

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 150000
تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ �شالون ق�شر �لمري�ت لتجميل �ل�شيد�ت

PRINCESSES PALACE LADIES BEAUTY SALON
�ىل/�شالون ق�شر �لمري�ت لتجميل �ل�شيد�ت ذ.م.م

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

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

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بيت �لفايا للبيوت �جلاهزة ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1177895 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ر��شد �شهيل هالل ر��شد �ملزروعي من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ ر��شد �شهيل هالل ر��شد �ملزروعي من 51% �ىل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عيد حممود من�شور �بو �شمره 

تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ بيت �لفايا للبيوت �جلاهزة ذ.م.م
AL FAYA HOUSES PRE FABRICATED HOUSES LLC

�ىل/بيت �لفايا للبيوت �جلاهزة- �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
AL FAYA HOUSE PRE FABRICATED HOUSES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

اإعــــــــــالن
�لعاملية  كار  توب  �ل�ش�����ادة/معر�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب لل�شيار�ت رخ�شة رقم:2256925 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �ياد خليل �جلريودي %49 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حميد �شعيد �ل�شيد �شعيد �ملحرمي من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء

 حميد �شعيد �ل�شيد �شعيد �ملحرمي من 100% �ىل %51
تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 13*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان  �لقت�شادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

اإعــــــــــالن
للو�زم  �ل�ش�����ادة/�شاهني  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لتدخني ذ.م.م رخ�شة رقم:1061309 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عي�شى �بر�هيم �حمد عبد�لرحمن �ملرزوقي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شن �حمد ح�شن �حمد �لعبيديل

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

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

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جولدن جلف ل�شت�شار�ت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لتاأمني ذ.م.م رخ�شة رقم:2117935 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة علي خالد حممد علي �حلمادي %24

تعديل ن�شب �ل�شركاء

ر�جيف �شينها ر�ج كومار �شينها من 49% �ىل %25 

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

الغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�ند  جود  مطعم  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:2027695 
بي�شت بالغاء طلب تعديل �لرخ�شة و�عادة �لو�شع كما 

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

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

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

الغاء اعالن �صابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�شتار  �شيتي  �لتجاري  بال�شم   CN رقم:1961341 
و�عادة  �لرخ�شة  �لغاء  بالغاء طلب  �ل�شيار�ت  لتاجري 

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

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

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

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

�ملغرب لتجارة �ملالب�س �لن�شائية
رخ�شة رقم:CN 1090039 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

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

CN 1004000:وورلد كال�س لل�شيار�ت رخ�شة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

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

CN 1159736:لخ�شر للنقليات �لعامة رخ�شة رقم�
قد تقدمو� �لينا بطلب

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

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

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

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

CN قد تقدمو� �لينا بطلب كري ذ.م.م رخ�شة رقم:2278773 
تعديل ن�شب �ل�شركاء

م�شتاق �حمد خان من 49% �ىل %33
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد �شعيد �كرم حممد �كرم %16
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شيدلية بي�شت هيلث 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب كري ذ.م.م رخ�شة رقم:2278759 
تعديل ن�شب �ل�شركاء

م�شتاق �حمد خان من 49% �ىل %33
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد �شعيد �كرم حممد �كرم %16
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

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

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لن�شائية رخ�شة رقم:1035641 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

مبخوت بخيت طناف مبخوت �ملنهايل من مالك �ىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب �ل�شركاء

مبخوت بخيت طناف مبخوت �ملنهايل من 100% �ىل %0
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عزيز خان مري �فغان %100
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

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

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/و�دي �لرمان خلياطة �ملالب�س  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لن�شائية و�لتطريز رخ�شة رقم:1071519 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عزيز خان مري �فغان %100

تعديل وكيل خدمات

��شافة حممد مبخوت بخيت طناف �ملنهايل من مالك �ىل وكيل خدمات

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

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

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

ترينيتي للعقارات- ذ م م
�حل�شابات  لتدقيق  �حلبيب  عبد  مري�ل  مكتب  يعلن 
�جتماع  قر�ر  مبوجب  �أنه  �لد�رية  و�ل�شت�شار�ت 
بتاريخ  �ل�شادر  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية 

2018/09/20 بحل وت�شفية �شركة
 ترينيتي للعقارات - ذ م م

�إىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عرت��س  �ي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   026716055 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى  مكتب 
�ل�شياحي  026716054 �س.ب 53181 �بوظبي بالنادي 
بناية �شعيد عبد�هلل �جلنيبي �لطابق )7( مكتب رقم 
)705( و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة 

�أق�شاها 45 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

جولدن �شيزون الدارة العقارات- ذ م م
�حل�شابات  لتدقيق  �حلبيب  عبد  مري�ل  مكتب  يعلن 
�جتماع  قر�ر  مبوجب  �أنه  �لد�رية  و�ل�شت�شار�ت 
بتاريخ  �ل�شادر  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية 

2018/11/19 بحل وت�شفية �شركة
جولدن �صيزون لدارة العقارات - ذ م م

�إىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عرت��س  �ي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   026716055 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�شفى  مكتب 
�ل�شياحي  026716054 �س.ب 53181 �بوظبي بالنادي 
بناية �شعيد عبد�هلل �جلنيبي �لطابق )7( مكتب رقم 
)705( و�إح�شار �مل�شتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة 

�أق�شاها 45 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�لهدف �ملحرتف للمقاولت و�ل�شيانة  تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة رخ�شة رقم:1172094 

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

تعديل ��شم جتاري من/ �لهدف �ملحرتف للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة

AL HADAF AL MOUHATRF CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

�ىل/�لهدف لل�شيانة �لعامة

AL HADAF AL MOUHATRF  GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع �ملباين بانو�عها )4100002(

تعديل ن�شاط/حذف �شيانة �جهزة �لتكييف �ملركزي )4329902(

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

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

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

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

اإعــــــــــالن
لرتكيب  �ل�ش�����ادة/�لفرن�شية  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لملنيوم و�لزجاج و�حلديد
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1117697 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عادل مفتاح حمد�ن مفتاح �لر�شتاقى %100

تعديل وكيل خدمات
حذف حممد حممد يو�شف �ل�شعرون �ل�شميلي

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

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

فرن�شا  ح���رك���ة  م��ث��ل  و�خ��������رون،   
�لأوروبي  �لي�شار  بكتلة  �ملتمردة، 
�ليمني  حت����ال����ف  �ن  �مل������وح������د. 
غري  �ملتطرف  و�لي�شار  �ملتطرف 

و�رد �لن يف �شرت��شبورغ.
�لدر��شة  �أخرى، تركز  من ناحية 
ب�شكل �أكرب على �نهيار �ملجموعتني 
�حلايل،  �لربملان  يف  �لرئي�شيتني 
�حل���������زب �ل�������ش���ع���ب���ي �لوروب�����������ي 
�لدميوقر�طيون(  )�مل�شيحيون 
�لدميقر�طيني  و�ل���ش��رت�ك��ي��ون 
من �حلزب �ل�شرت�كي �لوروبي، 
�لأم����ر �ل���ذي ���ش��ي��وؤدي �إىل �إع���ادة 
�لربملانية  للحياة  عميقة  ت�شكيل 

يف �شرت��شبورغ. 
وق����د ر�أي����ن����ا، جم�����دد� يف �لآون�����ة 
�لعائلتني،  ه��ي�����ش��ه،  يف  �لخ�����رية 
تر�جعا  وي�ش�����جالن  �أزم������ة،  يف 

كبري�. 
�ل�شتطالعات،  لتقدير�ت  ووفًقا 
موؤلفو  ب��ت��ج��م��ي��ع��ه��ا  ق�����ام  �ل����ت����ي 
�ل�شعب  ح�����زب  ف������اإن  �ل����در������ش����ة، 
�لأوروب����������ي ق����د مي�����ّر م����ن 219 
حني  يف  ع�����������ش�����ًو�،   178 �إىل 
�ل�شرت�كيني  جمموعة  �شتهبط 
137 ع�شًو�  �لدميقر�طيني �إىل 
�ل����ي����وم.  ع�������ش���ًو�   188 م���ق���اب���ل 
�ملجموعتني،  ف�������اإن  “وهكذ�، 
�حلزب �ل�شعبي �لوروبي و�حلزب 
�ل���ش��رت�ك��ي �لوروب����ي، �شيظالن 
�مل��ج��م��وع��ة �لأوىل  �ل���ت���و�يل  ع��ل��ى 
و�ل��ث��ان��ي��ة يف �ل��ربمل��ان �لأوروب�����ي، 
�ىل  م��ع��ا،  ي�����ش��ال،  �أن  دون  ول��ك��ن 
يقول و��شعو  �لأغلبية �ملطلقة”، 

�لدر��شة.

بناء الئتالفات اأكرث �صعوبة 
�ل�شيا�شيتني  �مل��ج��م��وع��ت��ني  �ن 
�لرئي�شيتني، تعي�شان يف د�خلهما، 
ت���ط���ور� ُي��ظ��ه��ر ق����وى ب��ع��ي��دة عن 
ن�شع،  فاأين  �لتقليدية.  �لعقيدة 
�ل�شرت�كيني  �مل��ث��ال،  �شبيل  على 
�لرومانيني �لذين يبتعدون �شيئاً 
ف�شيئاً عن دولة �لقانون؟ يف حني 
�أن وزن��ه��م د�خ���ل جمموعة  ي��ب��دو 
�لدميقر�طيني  �ل����ش���رت�ك���ي���ني 

�شيزد�د ...
�ليوم،  �ل��ربمل��ان �لأوروب������ي  ي��ق��وم 
ع��ل��ى ح��ل و���ش��ط د�ئ����م ب��ني حزب 

و�إ�شالحها من �لد�خل.
مائة  �حل��ال��ي��ة  �ل��ت��وق��ع��ات  تعطي 
�جلناح  �إىل  ذل���ك  ن��ح��و  �أو  ن��ائ��ب 
�شي�شبح  �ل����ذي  ه����ذ�،  �ل��و���ش��ط��ي 
�ل���و�ق���ع، جمموعة  ب��ح��ك��م �لم����ر 
�ل�شعبي  �حل�����زب  ب���ني  حم���وري���ة 
�لأوروب�������������������ي و�ل������ش�����رت�ك�����ي�����ني 
و�شت�شطر  �ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ني. 
بدعم  �ل������ث������الث،  �مل����ج����م����وع����ات 
�ل��ت��و�ف��ق من  �إىل  م���ن �خل�����ش��ر، 
�لتطرف.  ح��و�ج��ز  �إح��ب��اط  �ج���ل 
�خل�شر،  ي��خ��رج  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
�ل�����ذي�����ن ي�������ش���ج���ل���ون �خ�����رت�ق�����ات 
�لبلجيكية  �لنتخابات  يف  كبرية 
ولوك�شمبورغ و�لإقليمية �لأملانية، 
�أن يخرجو� �أقوى من �لنتخابات 

�لأوروبية.
�ملقابل،  يف  ي�����ش��ت��ح��ي��ل،  م���ا  ل��ك��ن 
توقعه هو لعبة �إعادة �لت�شّكل بعد 
موؤيدو  �شين�شم  هل  �لنتخابات. 
�أورب���ان يف  م��وؤي��دي  �إىل  �شالفيني 
مت�شدد  مي��ني  لتجميع  حم��اول��ة 
�شيجل�س  �أي����ن  ���ش��رت����ش��ب��ورغ؟  يف 
�لأوروبيني  5 جنوم  ن��و�ب حركة 
�أوروبا  كتلة  �ىل  حاليا  )ينتمون 
من �جل �لدميقر�طية �ملبا�شرة(، 
و�حل��زب �لقومي �لأمل��اين �لبديل 
�مل�شتقبل؟ هل  �ملانيا يف  �أج��ل  من 
لرو�شيا  �مل���وؤي���د  �خل���ط  �شي�شكل 
و�مل����ن����اه���������س ل�����ه�����ا، ك����ت����ل ميني 
“وحدهم  �مل�شتقبل؟  يف  �ليمني 
�لبلطيق،  ودول  �ل���ب���ول���ن���دي���ون 
�شيا�شية  ل��غ��ة  ت��ب��ن��ي  ي��و����ش��ل��ون 
قاطع”،  ب�شكل  لرو�شيا  مناه�شة 
ت�شري در��شة معهد جاك ديلورز. 

ح��ق��ي��ق��ة، ���ش��ي��ك��ون �ل�����ش��ع��ور بثقل 
�ملجل�س  يف  �ل�����ش��ع��ب��وي��ني  وج�����ود 
�لأوروب���������������ي �أك���������رث مم�����ا ه�����و يف 
قو�عد  ب�شبب  �شيما  ل  �ل��ربمل��ان، 
�لت�شويت. ففي عدد من �ملجالت 
�لتي ل تخ�شع للقر�ر �لت�شريعي 
و�لربملان،  �ملجل�س  بني  �مل�شرتك، 
�ملجل�س فقط من يقرر، ويف كثري 
مب�شاركة  بالإجماع،  �لأحيان  من 
حتى  �أو  �حلكومات  روؤ���ش��اء  بع�س 
من  �مل��ق��رب��ني  �ل��ق��ط��اع��ات  وزر�ء 
�ملتطرفة  �أو  �ل�شعبوية  �ل��ت��ي��ار�ت 

�لتي جتّمد �لقر�ر�ت. »
عن لوبوان

�ل�������ش���ع���ب �لأوروب���������������ي و�حل�������زب 
�لوروب��ي، �ىل جانب  �ل�شرت�كي 
ح�شب  �ل����ت����ي  �إ�����ش����اف����ي����ة،  ق������وى 
�ملو��شيع، جتمع بني �لليرب�ليني، 
م��������ن حت������ال������ف �ل����ل����ي����رب�ل����ي����ني 
و�لدميقر�طيني من �أجل �أوروبا، 

و�خل�شر. 
وتعترب در��شة معهد جاك ديلور، 

من   “ �مل�شتقبل،  يف  �شيكون،  �ن��ه 
�ل�شعب بناء �لأغلبيات«.

ومع رهان فوري ومفتوح: تن�شيب 
ل  ورئي�شها.  �جل��دي��دة  �ملفو�شية 
يز�ل من �ل�شابق لأو�نه �لقول ما 
�إذ� كان نظام “�شبيتزينكاندد�ت” 
)رئ���ا����ش���ة �ل��ق��ائ��م��ة �لأوروب�����ي�����ة( 
�شياأخذ يف �حل�شبان فعال من قبل 

و�حلزب �ل�شرت�كي �لأوروبي، مل 
موؤلفو  وي��ذك��ر  بو�شوح.  تتج�شد 
ت�شكيل  �شيناريوهني:  �ل��در����ش��ة 
حول  ج��دي��دة  برملانية  جمموعة 
�جلمهورية �ىل �لمام )25 نائباً 
من �شبع جن�شيات على �لأقل( �أو 
حتالف  جمموعة  �إىل  �لن�شمام 
و�لدميقر�طيني  �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ني 

�شينتج  ولكن  �لأوروب����ي،  �ملجل�س 
عن برملان �أكرث تنوعاً، �شعوبة يف 
�حلزب  مر�شح  ور�ء  �ل�شطفاف 

�لذي �شيت�شّدر �لنتخابات.
وتوؤكد �لدر��شة، �ن “ �لو�شع عام 
جًد�  خم��ت��ل��ًف��ا  ���ش��ي��ك��ون   ،2019
)مقارنًة ب� 2014(، لأن �نتخاب 
رئ��ي�����س �مل��ف��و���ش��ي��ة ���ش��ي��ك��ون �أق���ل 

تردد الو�صط املاكروين
كتلة  �شيوؤلف  م��ن  معرفة  يبقى 
�حلايل،  �ل��وق��ت  يف  “�لو�شط”. 
ماكرون  �إمي��ان��وي��ل  ��شرت�تيجية 
�مل��ت��م��ث��ل��ة يف جت��م��ي��ع �أح������ز�ب من 
�ل�شعبي  �حل����زب  �ل���ث���الث  �ل��ك��ت��ل 
�لليرب�ليني  وحت��ال��ف  �لوروب����ي، 
و�لدميقر�طيني من �أجل �أوروبا، 

�رت��ب��اًط��ا ب���وزن ك��ل م��ن �لقوتني 
و�منا  �لرئي�شيتني،  �ل�شيا�شيتني 
ب��ب��ن��اء �ئ���ت���الف ب���رمل���اين �أو����ش���ع. 
يف  �مل��ف��و���ش��ي��ة،  رئ��ي�����س  و�شي�شبح 
�لئتالف  ل��ه��ذ�  زع��ي��م��اً  �ل���و�ق���ع، 
�لربملاين، باإبر�م �ئتالف حقيقي، 
ع��ل��ى غ�����ر�ر �ل��ع��دي��د م���ن �ل����دول 

�لأع�شاء ذ�ت �لنظام �لربملاين. »

�صيبقى احلزب ال�صعبي الأوروبي وال�صرتاكي الأوروبي يف ال�صدارة دون اأن ي�صال معا اإىل الأغلبية املطلقة
القوميون، منق�شمون جدا بني ثالث جمموعات، وميثلون اأ�شال 20 باملائة من الربملان

ماكرون .. تيار �لو�شط �لوروبي مل يت�شكل بعد �لربملان �لوروبي  خارطة جديدة يف �لفق

حركة 5 جنوم �ليطالية �ين �شتكون؟ �ين �شيتموقع �حلزب �لقومي �لبديل من �جل �ملانيا يف �لربملان �لوروبي؟

�نتخاب رئي�س �ملفو�شية �شيزد�د �شعوبة �وربان و�شالفيني هل يتوحد �ليمني �ملت�شدد؟

من �صيوؤلف جمموعة »الو�صط« وا�صرتاتيجية ماكرون مل تتج�صد ؟حتالف اليمني املتطرف واق�صى الي�صار غري وارد الآن يف �صرتا�صبورغ

�شيختلف الو�شع عام 2019، الأن انتخاب رئي�س املفو�شية �شريتبط ببناء ائتالف برملاين اأو�شع
انهيار الكتلتني الرئي�شيتني �شيوؤدي اإىل اإعادة ت�شكيل عميقة للحياة الربملانية يف �شرتا�شبورغ 

معهد جاك ديلور يغامر بقراءة فنجانها:

االنتخابات االأوروبية: اخرتاق حمدود لل�شعبويني...؟
•• الفجر - خرية ال�صيباين

معهد  غامر  الأوروبــيــة،  النتخابات  من  اأ�صهر  قبل 
من  �صيخرج  ــي  اأوروب برملان  اأي  بتقييم  ديلور  جاك 
�صناديق القرتاع يف مايو 2019. اإن �صعود التطرف 
يف  لي�ض،  عاملية،  ظاهرة  وهــو  والي�صاري،  اليميني 

نظر خرباء املعهد، اخلطر الأكرب الذي يتهدد برملان 
�صرتا�صبورغ.

 املوؤكد، ان الغرفة الأوروبية املقبلة لن يكون من بني 
اع�صائها امل�صككني يف اوروبا الربيطانيني )املحافظون 

واوكيب(. 
القوميون، منق�صمون جدا بني ثالث كتل )املحافظون 

ـــــا مــن اجل  ــون، واأوروب ــي ــالح ــص الأوروبـــيـــون والإ�
واحلريات(،  الأمم  واأوروبا  املبا�صرة،  الدميقراطية 

وميثلون ا�صال 20 باملائة من الربملان. 
يف  باملائة   25 يتجاوزوا  لن  فاإنهم  املعهد،  وح�صب 
على  مهما،  انق�صامهم  و�صيبقى  اجلــديــد  الــربملــان 
الأموال  اأو تخ�صي�ض  الرو�صية،  امل�صاألة  الأقل حول 

الهيكلية )مل يعد القوميون الغربيون يريدون متويل 
بلدان و�صط اأوروبا و�صرقها(.

بع�ض  اأن  �صيما  ل  حمدودا”،  �صيكون  “تقدمهم  ان 
تظل  اأوربان،  فيكتور  جمر  مثل  ال�صعبوية،  التيارات 
ال�صعبي الوروبي )م�صيحيون  على ارتباط باحلزب 

دميوقراطيون(
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العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

اإعــــــــــالن
لتنجيد  �ل�ش�����ادة/�لب�شتان  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لثاث   رخ�شة رقم:2009151 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة علي حممد ر��شد هميله �ملزروعي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شهل �شعيب للنقليات 

و�ملقاولت عامه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1861676 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ناديه �حمد ندى %100

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

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

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

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/لعيونك خلدمات �لفر�ح

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2477804 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خليفه عبد�هلل م�شلم عبد�هلل �لقبي�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف مبارك حمد �شامل يزرب �لعامري
تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ لعيونك خلدمات �لفر�ح
LIEAYNIK WEDDING SERVICES

�ىل/فريتك لل�شيانة �لعامة
VERTEK GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/��شافة �شيانة �ملباين )4329901(
تعديل ن�شاط/حذف خدمات �ل�شيافة )5621003(

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ب�شم �شوبرماركت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1671102 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة في�شل حار�س بونيالت %20
تعديل ن�شب �ل�شركاء

بونيالت حممد حار�س من 49% �ىل %29
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

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

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�بل كري ل�شيانة 

CN �لهو�تف �ملتحركة و�لكمبيوتر رخ�شة رقم:1407126 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة علي عبد�هلل م�شعود عامر �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �حمد عبد�هلل �شعيد حممد �ل�شام�شي

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

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

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

اإعــــــــــالن
هاو�س  �ل�ش�����ادة/توب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN لال�شت�شار�ت �لهند�شية رخ�شة رقم:1945656 
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حممد �شامل عبيد بخيت �لنعيمي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �مل �شليم حممد مطر �لبلو�شي

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

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

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حمل نعمة لت�شليح �ملكيفات و�لثالجات

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1131181 
تعديل وكيل خدمات/��شافة غالب عبد�هلل �شلطان �شيف �لكعبي
تعديل وكيل خدمات/حذف عبيد �شامل خمي�س غامن �ل�شام�شي

null*null تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 1*3 �ىل
تعديل ��شم جتاري من/ حمل نعمة لت�شليح �ملكيفات و�لثالجات

NIAMA AIRCONDITIONER & REFRIGERATOR REPAIR SHOP
�ىل/حمل نيو �يديال لتنجيد �ل�شيار�ت

NEW IDEAL CAR UPHOLSTERY SHOP
تعديل عنو�ن/من �لعني �لعني منطقة نعمة بناية �لهيئة �لعامة لالوقاف �ىل �لعني �ملنطقة 

�ل�شناعية �ل�شفرة 219254 219254 �ل�شيد حارب مغري �شامل حارب و�خرين
تعديل ن�شاط/��شافة تنجيد مقاعد �ملركبات )4520018(

تعديل ن�شاط/حذف ��شالح و�شيانة مكفات �لهو�ء ومعد�ت �لتربيد وتنقية �لهو�ء )3312007(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

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

العدد 12484 بتاريخ 2018/11/21

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شبغة �لبحر �لحمر 
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لوتوماتيكية رخ�شة رقم:2494304 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شيف نا�شر حممد نا�شر �ل�شناين %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�هلل علي حممد قمرب �لبلو�شي

تعديل لوحة �لعالن �جمايل من 3*1 �ىل 1*1
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة بيت �خلري لالعمال 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لكهربائية رخ�شة رقم:1179786 
تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 0.20*0.40 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/ موؤ�ش�شة بيت �خلري لالعمال �لكهربائية
BAIT AL KHAIR ELECTRICAL WORKS EST

�ىل/بيت �لنور�س �لعمال �ل�شحية
BAIT AL NAWRAS SANITARY WORKS

تعديل ن�شاط/��شافة تركيب �لدو�ت و�لتمديد�ت �ل�شحية )4322002(
تعديل ن�شاط/حذف تركيب وت�شغيل �ملعد�ت �لكهربائية )4321016(

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/خياط  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

فر��شة �لو�دي لل�شيد�ت
رخ�شة رقم:CN 1135471 قد تقدمو� �لينا بطلب

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

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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تنويه
بال�شارة �ىل �لعالن �ل�شادر بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم 12432 بتاريخ 2018/09/20 
قرية  مطعم  �لتجاري:  بال�شم   )CN-1807318( �لتجارية  �لرخ�شة  بخ�شو�س 

�ملدينة. تنوه د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بت�شحيح �لعالن �ل�شابق:
تعديل وكيل خدمات

��شافة بدرية خليل عبد�هلل طالب �حلمادي
وحذف وكيل �خلدمات/ عيالن مطر حممد كر�ز �ملهريي

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

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��ش���م �ل�شركة : زهرة �ملنامة للتجارة “ )�س.ذ.م.م(  
 – رقم �لرخ�ش��ة : 645405  عن�و�نها : مكتب رقم 1301 ملك حمد �شهيل �خلييلي 
ديرة - �لرقة  �ل�شك�ل �لقانوين : ذ�ت م�شئولية حمدودة   رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري 
: 1065966 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري 
�لقر�ر  مبوجب  وذل��ك   ، �ع��اله  �ملذكور  �ل�شركة  بانحالل  لديها  �لتجاري  �ل�شجل  يف 
�ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء بتاريخ )2018/10/03( و�مل�شدق لدى �ل�شيد 
�لكاتب �لعدل بتاريخ )2018/10/03(  وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل 
�مل�شفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني -  هاتف 
: )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��ش���م �ل�شركة : “ �يه �ر �م �نفوتيك “ )�س.ذ.م.م(
�لعزيز  عبد  و�شينا  �شمري  ملك   111 رق��م  مكتب   : عن�و�نها    688672  : �لرخ�ش��ة  رق��م 
– �ل�شوق �لكبري  �ل�شك�ل �لقانوين  : ذ�ت م�شئولية حم��دودة  رقم  �خل��وري - بردبي 
�لقيد بال�شجل �لتجاري : 1115444  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي 
باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بانحالل �ل�شركة �ملذكور �عاله ، وذلك 
مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء بتارخ )2018/02/25( و�مل�شدق 
لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2018/02/25(  وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة 
�لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة �لبطني 
– 04( م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت  – 04( فاك�س )2223773  -  هاتف : )2226266 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��ش����م �مل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق �حل�شابات
عن���و�ن����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة �لبطني   مبوجب هذ� تعلن 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه ، قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها بتعيني  
وعنو�نها   )����س.ذ.م.م(   « للتجارة  �ملنامة  زهرة   « بت�شفية  للقيام  �عاله  �ملذكور  �مل�شفي 
– دي��رة - �لرقة وذل��ك مبوجب �لقر�ر  : مكتب رقم 1301 ملك حمد �شهيل �خلييلي 
�ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء بتاريخ )2018/10/03( و�مل�شدق لدى �ل�شيد 
�لكاتب �لعدل بتاريخ )2018/10/03( وعلى من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل 
 : �لبطني - هاتف  �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة  �مل�شفي 
و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شتحبا   )04 –  2223773( فاك�س   )04 –  2226266(

�لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��ش����م �مل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق �حل�شابات
عن���و�ن����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة �لبطني  مبوجب هذ� 
�لتجاري  �ل�شجل  يف  �لتاأ�شري  مت  قد   ، باأنه  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  تعلن 
لديها بتعيني  �مل�شفي �ملذكور �عاله للقيام بت�شفية » �يه �ر �م �نفوتيك » )�س.ذ.م.م( 
 – بردبي   - �خل��وري  �لعزيز  عبد  و�شينا  �شمري  ملك   111 رق��م  مكتب   : وعنو�نها  
�ل�شوق �لكبري وذلك مبوجب �لقر�ر �ل�شادر من �جلمعية �لعمومية لل�شركاء بتارخ 
)2018/02/25( و�مل�شدق لدى �ل�شيد �لكاتب �لعدل بتاريخ )2018/02/25( وعلى 
من لديه �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �ىل �مل�شفي �ملعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز 
 منت لالعمال - رقة �لبطني -  هاتف : )2226266 – 04( فاك�س )2223773 – 04( 
م�شتحبا معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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اعالن حكم متهيدي بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/3188  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه/1- �لو�شل للنقل بال�شاحنات �لثقيلة �س.ذ.م.م 2- حممد �حمد �شامل �ل�شليج 
�لفال�شي 3- طارق حممد �حمد �شامل �ل�شليج �لفال�شي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
مو�رد للتمويل �س.م.خ وميثله:عي�شى �شامل �حمد �حلر�شي �ملهري مو�رد للتمويل �س.م.خ قد 
ب��ت��اري��خ:2018/11/19 �حلكم  ب��ان �ملحكمة حكمت  �ع��اله وعليه نعلنكم  �مل��ذك��ورة  �ق��ام �لدعوى 
مهمته  وت��ك��ون  ب��اجل��دول  �ل���دور  �شاحب  �مل�شريف  �حل�شابي  �خل��ب��ري  �ل��ت��ايل:ب��ن��دب  �لتمهيدي 
�خل�شوم  يقدمه  �ن  وماع�شى  فيها  �ملقدمة  و�مل�شتند�ت  �ل��دع��وى  ملف  على  ك��الت��ي:�لط��الع 
�لن��ت��ق��ال مل��ق��ر�ت ط��ريف �ل��دع��وى و�لط���الع على �مل��ر����ش��الت �ل��ورق��ي��ة و�لل��ك��رتون��ي��ة �ن وجدت 
�ل�شجالت و�لدفاتر �لتجارية �لورقية و�للكرتونية �ملنتظمة وحددت مبلغ خم�شة �لف درهم 
كامانة خربة �لزمت �ملدعيه ب�شد�دها خلز�نة �ملحكمة ، وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �لثنني 
�شد�د  عدم  حال  يف   ch1.C.13:لقاعة� �ل�شاعة:08:30 �شباحا يف  �مل��و�ف��ق:2018/11/26 يف 

�لمانه وجل�شة:2018/12/24 ليد�ع �لتقرير. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/3423  جتاري جزئي
جمهول  �ل�شام�شي  حرمل  بن  �شعيد  حميد  �شعيد  فاطمة   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
���س.م.ع وميثله:جابر  �ل�شالمي  �لم��ار�ت  �ملدعي/م�شرف  �ن  �لقامة مبا  حمل 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  قد  �ل�شالمي  ر��شد  ر��شد حممد جابر 
بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )227.848.45( درهم و�لر�شوم 
�ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لتاخريية  و�لغر�مة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف 
وحتى �ل�شد�د �لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لثنني �ملو�فق 2018/11/26 �ل�شاعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/3742  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- وكري�شت كون�شلتنت�س م.م.ح جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/�يتيما ميدل �ي�شت م.د.م.�س وميثله:يا�شني �بوبكر �شامل �حلامد قد �أقام 
 )70.017( وقدره  عليه مببلغ  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
�ل�شتحقاق وحتى  تاريخ  �لقانونية 12% من  و�لفائدة  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم 
�لتام. وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2018/11/28 �ل�شاعة 8.30  �ل�شد�د 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  ���س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/3441  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- عقيل دهقان للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/م�شنع �لوركيد للعطور ذ.م.م قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�لق�شاء بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )68.540.00( درهم 
و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �شنويا من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د مع 
�لز�م �ملدعي عليها بالر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة 
لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 �ل�شاعة   2018/12/10 �ملو�فق  �لثنني  يوم 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 
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عربي ودويل

اأمريكا ت�شتعد الإ�شافة فنزويال لقائمة االإرهاب 
•• وا�صنطن-رويرتز:

للدول  �إىل قائمتها  ت�شتعد لإ�شافة فنزويال  �ملتحدة  �لوليات  �إن  �مل�شاور�ت  قال م�شدر مطلع على 
�لر�عية لالإرهاب لكنها مل تتخذ قر�ر� نهائيا بعد.

و�إ�شافة فنزويال للقائمة قد يقل�س �مل�شاعد�ت �لأمريكية ويفر�س قيود� ماليا على بلد يعاين بالفعل 
من �لت�شخم ونق�س �لأغذية و�لدو�ء.

حكوم����������ة  على  �لعقوب���������ات  من  ج����������ولت  عدة  تر�م���������ب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة  وفر�شت 
بتقوي�س  �إياه�����������ا  متهم������������ة   �2017 منذ  �ل�ش���������رت�كيني  بقي������ادة  م���ادورو  نيكول�س  �لرئي�س 

�لدميقر�طية.
وقال �مل�شدر �إنه مل يتحدد �إطار زمني لتخاذ قر�ر ب�شاأن �إ�شافة فنزويال �إىل �لقائمة. و�لدول �لأربع 
على �لقائمة يف �لوقت �لر�هن هي كوريا �ل�شمالية و�إير�ن و�ل�شود�ن و�شوريا ثبت �أنها “قدمت �لدعم 

ب�شكل متكرر لأعمال �لإرهاب �لدويل«.
 

 •• �صيدين -رويرتز:

رجال  ثالثة  �عتقلت  �إن��ه��ا  �أم�����س  �ل�شرت�لية  �ل�شرطة  قالت 
�جلمهور  ي�شتهدف  هجوم  ل�شن  يعدون  كانو�  �أنهم  يف  ي�شتبه 
يف ملبورن بعد �أقل من �أ�شبوعني على قيام رجل بقتل �شخ�س 
يف ثاين كربى مدن ��شرت�ليا يف هجوم و�شفته �ل�شرطة باأنه 
�لولية  و�شرطة  �لحت��ادي��ة  �ل�شرطة  ون��ف��ذت  �إره��اب��ي.  عمل 
فريقا  ت�شكل  �أخرى  ووك��الت  �ل�شرت�لية  �لأمنية  و�ملخابر�ت 

م�شرتكا ملكافحة �لإرهاب �لعتقالت �شباح �لثالثاء.
وقالت �ل�شرطة �إن �لرجال �لثالثة و�أعمارهم 30 و26 و21 
بنادق  على  للح�شول  �شعيهم  يف  �ل�شتباه  بعد  �عتقلو�  عاما 

�ألغيت  ��شرت�ليون  �لهجوم. وجميعهم مو�طنون  لتنفيذ  �آلية 
جو�ز�ت �شفرهم يف وقت �شابق هذ� �لعام.

لل�شحفيني  فيكتوريا  �شرطة  رئي�س  �آ���ش��ت��ون  ج��ر�ه��ام  وق���ال 
هجوم  مبنع  يت�شل  فيما  للتحرك  كافية  �أدل���ة  �لآن  “لدينا 
قر�ر�  يتخذو�  مل  بهم  �مل�شتبه  �إن  �ل�شرطة  وقالت  �إره��اب��ي«. 
يعتقدون  لكنهم  يعتزمون مهاجمته  كانو�  �لذي  �ملوقع  ب�شاأن 
كانو�  �أنهم  �ملوؤكد  “من  �آ�شتون  وق��ال  و�شيكا.  كان  �لهجوم  �أن 

يتطلعون �إىل مكان للتجمع حيث �شتكون فيه ح�شود«.
�أن يكون  “كانو� يحاولون �لرتكيز على حماولة  وتابع قائال 

مكانا ميكنهم �أن يقتلو� فيه �أكرب عدد ممكن من �لنا�س«.
تهديد  �أي  �أبطلت  �لعتقالت  �أن  تعتقد  �إنها  �ل�شرطة  وقالت 

للوليات  قوي  حليف  وهي  ��شرت�ليا،  ورفعت  �ملجموعة.  من 
�ملتحدة و�أر�شلت قو�ت �إىل �أفغان�شتان و�لعر�ق، منذ عام 2014 
حالة �لتاأهب من هجوم ي�شنه مت�شددون حمليون عائدون من 

�لقتال يف �ل�شرق �لأو�شط �أو من قبل موؤيدين لهم.
وقالت �ل�شرطة �إن �لرجال �لثالثة كانو� معروفني لل�شلطات 
و�ألغيت جو�ز�ت �ل�شفر �خلا�شة بهم ب�شبب خماوف من �أنهم 

�شي�شافرون �إىل منطقة لل�شر�ع يف �خلارج.
رجل  �إ�شعال  من  �أ�شبوعني  من  �أق��ل  بعد  �لعتقالت  وج��اءت 
و�شط  يف  �ل��غ��از  باإ�شطو�نات  حمملة  �شغرية  �شاحنة  يف  �ل��ن��ار 
�أن تطلق  قبل  �أحدهم  ليقتل  �أ�شخا�س  ملبورن وطعن ثالثة 

�ل�شرطة �لنار عليه.

ا�صرتاتيجية ال�صغط على طهران دخلت حيز التنفيذ 5 نوفمرب 

اإيران تلتف على العقوبات االأمريكية.. كيف ميكن منعها؟
•• وا�صنطن-وكاالت:

قال �مل�شت�شار يف �ل�شوؤون �لإير�نية �شعيد قا�شمي جناد �إن طهر�ن وجدت �أ�شاليب 
�أن  �إن�شايدر”  “بيزن�س  موقع  يف  وكتب  �لأم��ري��ك��ي��ة.  �لعقوبات  على  لاللتفاف 
��شرت�تيجية و��شنطن بفر�س �ل�شغط �لأق�شى على طهر�ن دخلت حيز �لتنفيذ 
يف 5 نوفمرب )ت�شرين �لثاين( �جلاري لكن تاأثريها ل ي�شل �إىل �مل�شتوى �ملاأمول، 
علماً �أن �لإد�رة �لأمريكية على �لطريق �ل�شحيح.  �أظهر �لريال �لإير�ين مرونة 
4 نوفمرب )ت�شرين  ري��ال يف  �أل��ف   149 �ل��دولر ي�شاوي  ك��ان  مفاجئة. فبعدما 
�لثاين(، حت�شن بعد حو�يل �أ�شبوع %7 وو�شل يف 12 نوفمرب )ت�شرين �لثاين( 
تخ�شع  �لعمالت  ل��ت��د�ول  �ل�شرية  �لإي��ر�ن��ي��ة  �ل�شوق  �إن  ري���ال.    138500 �إىل 
لتالعب �شديد من قبل �مل�شرف �ملركزي، لكن حت�شن و�شع �لعملة �ملحلية متا�شى 
نوفمرب)ت�شرين   4 يف  طهر�ن  لبور�شة  �لعام  �ملوؤ�شر  ك��ان  �أخ��رى.  موؤ�شر�ت  مع 
�إىل  �لثاين(  نوفمرب)ت�شرين   12 نقطة، وو�شل يف   182918 �لثاين(�جلاري 
بالدولر  �ملوؤ�شر  قيمة  �إىل  بالن�شبة  �أم��ا  فقط.   0.4% منخف�شاً   182211
يف �لأثناء، �حتفلت بور�شة �لطاقة �لإير�نية باتفاقها  فاأظهرت �رتفاعاً ب� 7%.  
�إير�ن على �لعقوبات فباعت  �لتفت  �ملا�شي.  �لثاين للنفط �خلام خالل �لأ�شبوع 

�ل�شادر�ت �لنفطية �لإير�نية، ومر�قبة �حل�شابات �خلا�شة لتفادي خرق �لعقوبات 
�لو��شع هذه �ملرة. �شمحت �لإد�رة �لأمريكية لبع�س �مل�شارف �لإير�نية بالو�شول 
لكن على  �إن�شاين،  ذ�ت طابع  �لعاملي لإجن��از  معامالت  �مل��ايل  �شويفت  �إىل نظام 
�إير�ن  ��شتغلت  بعدما  �لإن�شانية،  �لقناة  هذه  ل�شبط  جهودها  م�شاعفة  �لإد�رة 

�إعفاء�ت من هذ� �لطابع خلرق �لعقوبات.
منحت و��شنطن �إعفاء�ت للعر�ق و�أفغان�شتان يف �لتجارة مع �إير�ن. ولكن �لدولتني 
تعانيان من �لف�شاد وغياب �ل�شفافية ما يجعلهما تربة خ�شبة لالإير�نيني ليلتفو� 
للب�شائع  كربى  وجهة  بالتحديد  �لعر�ق  �أ�شبح  معقدة.  بخطط  �لعقوبات  على 

و�خلدمات �لإير�نية. وهنالك �أي�شاً �لإعفاء �ملتعلق مبيناء �شاباهار يف �إير�ن. 
كانت �لهند ت�شعى يائ�شة للح�شول على هذ� �لإعفاء لتتمكن من �شمان طريق 
�للدود  عدوتها  عليها  ت�شيطر  �لتي  تلك  عن  بدياًل  �أفغان�شتان  �إىل  بري  متوين 

نفطها �خلام على من�شة جمهولة من بور�شة �لطاقة �إىل زبائن �شتبقى هوياتهم 
�شرية. وبدورهم يبيع هوؤلء �لنفط يف �لأ�شو�ق �لعاملية. هكذ� ��شرتى جمهولون 
�لثاين( مقابل  11 نوفمرب )ت�شرين  �إي��ر�ين �خل��ام يف  �أل��ف برميل نفط   700
64.97 دولر�ً للربميل، �أقل بحو�يل %9 من �ملعدل �لذي تعلنه �شركة �لنفط 
حمتماًل  �شبياًل  �لعامل  حول  �لعقوبات  خارقو  يرى  و�ليوم  �لإير�نية.  �لوطنية 
�لوليات  تخف�س  مل  دول،  ثماين  �إع��ف��اء  خ��الل  م��ن  �لعقوبات.  على  لاللتفاف 
مبليون  قّل�شتها  �أّن��ه��ا  علماً  �ل�شفر،  م�شتوى  �إىل  �لنفطية  �ل�����ش��ادر�ت  �ملتحدة 
برميل يومياً يف �شتة �أ�شهر دون رفع �أ�شعار �لنفط، وهو �إجناز موؤّثر.  و�شتتدرج 
�لأمو�ل �لإير�نية يف ح�شابات �شمان ل ميكن �لو�شول �إليها �إل لأغر��س �إن�شانية 
�حتياطي  �شي�شيق �خل��ن��اق على  م��ا  م��و�ف��ق عليها ولأه����د�ف جت��اري��ة حم���دودة، 
�لنقد �لأجنبي لدى �إير�ن.  لكن قا�شمي جناد �شدد على �شرورة �ملزيد لتقلي�س 

باك�شتان.  وحتتاج و��شنطن لفهم �أن هذ� �ملرفاأ �شي�شمح للهند بتو�شيع عالقتها 
�لتجاريني. قال م�شت�شار  �أكرب �شركائها  �أحد  �أ�شا�شاً  �إي��ر�ن، ودلهي  �لتجارية مع 
�شوؤون �لأمن �لقومي جون بولتون �إن مزيد�ً من �لعقوبات على �لطريق، �إ�شافة 
�إىل تنفيذ �أ�شد حزماً لها.  ويكتب �شعيد قا�شمي �أن هنالك حاجة ما�شة لذلك �إذ 
�إن تاأثري �لعقوبات �ليوم غري كاٍف لتغيري �شلوك �إير�ن. ول�شمان فاعلية �ل�شغط 
�لأق�شى، على �حلملة �لأمريكية �أل جتعل �ل�شادر�ت �لنفطية �لإير�نية تتخطى 

حاجز 500 �ألف برميل يومياً خالل �لأ�شهر �ل�شتة �ملقبلة. 
ويجب عليها �أن تو��شل دفع دول مثل �ل�شني، وتركيا، و�لهند لتقلي�س جتارتها 
وخا�شة و�رد�تها �لنفطّية منها، و�لتاأكد من ��شتخد�م �إير�ن للح�شابات �خلا�شة 
�ل�شبكة  با�شتهد�ف  �لأمريكية  �لإد�رة  �لباحث  طالب  ح�شر�ً.   �إن�شانية  لغايات 
�ملالية �لإير�نية غري �ل�شرعية يف عدد من �ملناطق مثل �شرق �آ�شيا، وكند�، و�أوروبا، 
و�أمريكا �لالتينية، وتركيا وغريها، �إ�شافًة �إىل جتفيف �ملو�رد �لإير�نية مبعاقبة 

و�إ�شعاف وكالئها �لإقليميني وحتديد�ً يف �شوريا، ولبنان. 
ورغم �أن �لقت�شاد �لإير�ين �أظهر ليونة مبا�شرة بعد �آخر جولة من �لعقوبات، 
تتقل�س  �قت�شادها م�شاعب وحيث  يو�جه  �أر���س مهتزة  و�قفة على  �إي��ر�ن  تبقى 

حيازتها للعمالت �ل�شعبة مع ت�شاعد غ�شب �ملو�طنني �لإير�نيني. 

•• الفجر – تون�ض - خا�ض
�لأو�شاط  �ل��ف��ع��ل  ردود  ت��ت��و����ش��ل 
�لناقدة  �ل��ت��ون�����ش��ي��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ت�����ش��ري��ح رئي�س  ع��ل��ى  و�ل��غ��ا���ش��ب��ة 
�لغنو�شي  ر����ش��د  �لنه�شة  ح��رك��ة 
ب��خ�����ش��و���س �ل���ت���ح���وي���ر �ل�������وز�ري 

�لأخري.
ويف هذ� �ل�شياق، �عترب حزب �آفاق 
�أدىل  �لتي  �لت�شريحات  �أّن  تون�س 
ر��شد  �لنه�شة  ح��رك��ة  رئي�س  بها 
�لتحوير  ح��ول  م��وؤّخ��ر�  �لغنو�شي 
م�شوؤولة  “غري  �لأخ���ري  �ل����وز�ري 
موؤ�ش�شات  يف  �لثقة  ع��دم  وُت��ك��ّر���س 
م�ّس  م�����ن  مل�����ا حت���م���ل���ه  �ل�������ّدول�������ة 
لل�شيا�شيني  وت�شويه  ب��الأع��ر����س 
�لدولة  وخا�شة من خدمو� منهم 

و�أثبتو� نز�هتهم«.

عقلية الهيمنة
�شادر  ب���ي���ان  يف  �حل�����زب  و�أ�����ش����اف 
�لغنو�شي  ت�����ش��ري��ح��ات  �أّن  ع���ن���ه 
“مُتّثل تاأكيد� على عقلية �لهيمنة 
من  �ل�شلطة  ممار�شة  يف  و�لتحكم 
�ل�شيا�شي  �لإ�����ش����الم  مم��ث��ل  ق��ب��ل 
�لتحوير  �أن  وع��ل��ى  �حل��ك��وم��ة،  يف 
�حلكومي خ�شع ل�شيطرة �لنه�شة 
�مل�شتفيدة من �ملحا�ش�شة �حلزبية 
ومبد�أ �لتوظيف �حلزبي بعيد� عن 

معايري �لكفاءة و�لنجاعة«.
��شتغر�به  ع��ن  تون�س  �آف���اق  وع���رّب 
�إّن  �ل���ن���ه�������ش���ة  رئ���ي�������س  ق������ول  م����ن 
وجه  يف  ف��ي��ت��و  رف���ع���ت  “�حلركة 
�أ�شماء  وزر�ء فا�شدين دون حتديد 
ت��ق��دمي م��ع��ط��ي��ات ج��دي��ة حول  �أو 

ملفات �لف�شاد �إن كانت موجودة«.
و�أّكد �لبيان مت�ّشك �حلزب بك�شف 
�شكري  �ل�شهيدين  �غتيال  حقيقة 

كاملة  �ل��رب�ه��م��ي  وحم��م��د  بلعيد 
“�لتعاطي  �إىل  �حل��ك��وم��ة  ودع�����ا 
�جلدي و�لتعاون �لتام مع �لق�شاء 
ل���ت���ق�������ش���ي ح���ق���ي���ق���ة �لغ����ت����ي����الت 
�ل�شري ومدى  و�جلهاز  �ل�شيا�شية 

�رتباطه بحزب �شيا�شي«.
�أ���ش��ار يف كلمة  ق��د  �لغنو�شي  وك��ان 
�ل���ق���اه���ا �ل�������ش���ب���ت �مل���ا����ش���ي خالل 
�لر�بعة  �ل�شنوية  �لعامة  �جلل�شة 
�لتحوير  �أّن  �إىل  �حل��رك��ة  لكتلة 
“ترجم  �ل��وز�ري �ل��ذي مّت موؤخر� 
دعم  �إىل  �ل��د�ع��ي  �لنه�شة  موقف 
و�حلكومي  �ل�شيا�شي  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
حكومي  ب���ت���ح���وي���ر  و�لك�����ت�����ف�����اء 
بالدنا  �أن  م��ن��ط��ل��ق  م����ن  ج���زئ���ي 
و�لنتائج  كثي��رة  حكوم����ات  غ��رّيت 

و�حدة«.
�أننا  نرتجم  �أن  ميكن  “كان  وق��ال 

�حلزب �ل�شا�شي �ليوم يف �لربملان 
لكننا مل  �ل��وز�ري  �لتحوير  خالل 
حكومة  �حل��ك��وم��ة  ت�شبح  �أن  ن�شاأ 
ح�ّشنا  ب�����اأن  و�ك��ت��ف��ي��ن��ا  ل��ل��ن��ه�����ش��ة 
‘فيتو’  وجودنا �حلكومي وو�شعنا 
على عدد من �لوزر�ء �لذين نعتقد 
�أماكنهم…  يف  ي�شلحون  ل  �أنهم 
حماربة  �حلقيقة  يف  ك�شبنا  وك��ان 
�لعنا�شر  ف�شاد…  �أن��ه  نعتقد  ما 
�لفا�شدة يف �حلكومة و�شعنا عليها 

فيتو و�أزيل �أغلبها«. 

فري�صة
من جانبه، قال ر�شا بلحاج �ملن�شق 
�لعام حلركة ند�ء تون�س، �إن حلفاء 
حركة �لنه�شة يف �حلكومة �حلالية 
ر��شد  ي��دْي  بني  فري�شة  “�شقطو� 
ويقودها  ب��ه��ا  ي��ت��الع��ب  �ل��غ��ن��و���ش��ي 

كما �شاء” على حد تعبريه. 
ن�شرها  تدوينة  يف  بلحاج  و�أ���ش��اف 
�أن  في�شبوك  مبوقع  �شفحته  على 
�شوى  لي�س  �حلكومّي  “�لئتالف 
�ل��ّن��ه�����ش��ة �لتي  و�ج���ه���ة حل��ك��وم��ة 
تعنّي وتعزل وترفع “�لفيتو” على 
م�شاحلها”،  ع��ل��ى  ت��اأمت��ن��ه  ل  م��ن 
�لنه�شة  ح���رك���ة  رئ���ي�������س  م��ّت��ه��م��ا 
�ل�شيا�شّية  �للعبة  قو�نني  بتحويل 
معي،  “�أنت  ج��دي��دة:  ق��اع��دة  �إىل 
… �أن���ت ل�شت معي،  �أن���ت ���ش��ال��ح 

�أنت فا�شد«.
بالت�شديد  تدوينته  بلحاج  وختم 
�شديد  ����ش���ار  “�لو�شع  �أن  ع��ل��ى 
درج�����ة  �إىل  وو������ش�����ل  �خل������ط������ورة 
ي��ع��د م���ن �ملمكن  �ل��ت��ع��ّف��ن مل  م���ن 
قبولها”، معربا عن ��شتعد�د حزبه 
للتعاون مع “�لقوى �لدميقر�طية 

�حلقيقّية  و�حلد�ثّية  و�لتقّدمية 
وتن�شيق  �ل��ق��وى  توحيد  �أج���ل  م��ن 
و�ل��ت��ح��ّرك��ات يف مو�جهة  �مل��و�ق��ف 
ه����ذ� �خل���ط���ر �ل�����ذي �خ��ت��ل��ت معه 
وتدهورت  �ل�شيا�شّية  �ل��ت��و�زن��ات 
�لقت�شادية  �لأو������ش�����اع  ب�����ش��ب��ب��ه 

و�لجتماعّية«.
�أ�شد  ُيذكر �أن ر�شا بلحاج كان من 
�حلكومي  ل��ل��ت��ح��وي��ر  �مل��ع��ار���ش��ني 
�لأخري �لذي �أجر�ه رئي�س �حلكومة 
5 نوفمرب  ي���وم  �ل�����ش��اه��د  ي��و���ش��ف 
�جلاري وو�شفه ب� “�لنقالب على 
�تهم  كما  �لدميقر�طي”،  �مل�����ش��ار 
“حماولة  ب�  �لنه�شة  وقتها حركة 
ع���زل رئ��ي�����س �جل��م��ه��وري��ة �لباجي 

قائد �ل�شب�شي«.

نفي
�لهيئة  رئ����ي���������س  ن����ف����ى  ح������ني  يف 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ّي��ة ل��ن��د�ء ت��ون�����س وممثل 
�ل���ق���ان���وين ح��اف��ظ قائد  �حل���رك���ة 
مو�قع  �أوردتها  معلومة  �ل�شب�شي، 
ت�شاوري  ل��ق��اء  ح���ول  �إل��ك��رتون��ي��ة 
�لنه�شة  ب��ح��رك��ة  ح��زب��ه  �شيجمع 

خالل �لفرتة �لقادمة.
و�أّك�������د ق���ائ���د �ل�����ش��ب�����ش��ي �لب�����ن يف 
تدوينة، �أّنه ل �أ�شا�س للمعلومة من 
�ل�شحة و�نه “ل علم حلركة ند�ء 
تون�س باأي لقاء ت�شاوري مع حركة 
�لنه�شة خالل �لفرتة �لقادمة، ل 
قبل �مل�شادقة على ميز�نية �لدولة 

ول بعدها«.
معني  “غري  �ل���ن���د�ء  �أّن  و�أ����ش���اف 
�ل���ت���ي  �حلالية”  ب����احل����ك����وم����ة 
طريقة  �ل���ع���ام  ل����ل����ر�أي  �ت�����ش��ح��ت 
ت�شكيلها… كما نبهنا لذلك منذ 
بالقول  خمتتما  �لزمة”  ب��د�ي��ة 

“وللحديث بقية«.

ت�صريحات الغّنو�صي تثري الغ�صب واجلدل:

اآفاق تون�س: التحوير الوزاري خ�شع للتوظيف احلزبي
ر�صا بلحاج: �صركاء النه�صة يف احلكومة فري�صة بني يدْي الغنو�صي
ال�شب�شي االبن: ال علم لنا باأي لقاء مع النه�شة ول�شنا معنيني باحلكومة

�ل�شب�شي �لبن وبلحاج يف هجوم م�شاد

�فاق تون�س ي�شخ�س ويحتج

نافذة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• فريدريك كولر

ب��ع��د ع���ام م��ن �لم��ت��ن��اع، ق��ام��ت ك��وري��ا �ل�شمالية 
م��ن خالل  للقوة  با�شتعر��س  �لأخ���رية  �لآون���ة  يف 
�ختبار ما �أطلقت عليه �لوكالة �لر�شمية “�شالًحا 
�آخر  ��شتفز�ز  هو  هل  ع�شرًيا”.  ج��دي��ًد�  تكتيكًيا 
جتاه �ملجتمع �لدويل؟ لي�س بال�شبط. �نها ر�شالة 
موجهة جيد� وب�شكل كامل لو��شنطن: �ملفاو�شات 
تتعرث منذ قمة �شنغافورة و�شرب كيم جونغ - �ون 
دونالد  يقدم  لكي  �ل��وق��ت  ح��ان  لقد  ح���دوده.  بلغ 
تر�مب �شمانات جديدة عن ح�شن نيته من �جل 
�لتفاو�س على �ل�شالم مقابل نزع �ل�شالح �لنووي 
ل�شبه �جلزيرة �لكورية. �ل�شالح “�حلديث جد�” 
لي�س ���ش��وى جم���رد من���وذج مل��دف��ع ت��ط��وره قدمي، 
�لتزمت  �ل��ذي مبوجبه  �لت��ف��اق  ينتهك  �شيء  ول 
بيونغ يانغ بتجميد �إطالق �ل�شو�ريخ �لبالي�شتية 
و�ختبار�تها �لنووية. �ذن، �لباب ل يز�ل مفتوحا، 
�إذ�  �ل��ق��ادم��ة،  �مل���رة  ق��د يختلف يف  �أن �لم���ر  غ��ري 
��شتمّر �جلمود. ولئن يتم �لتاأكيد من جانب �لبيت 
�لرتباك  فاإن  �ملفاو�شات،  ��شتمر�ر  على  �لأبي�س، 

ي�شود يف هذه �لق�شية، وهذ� غري م�شتغرب.

كيف ت�صتمر ق�صة احلب 
�مل�شافحة  ب���ع���د  �مل���ا����ش���ي،  ي���ون���ي���و  يف  ت�����ذك�����رو�: 
يف  جم��دد�  باللقاء  وتر�مب  كيم  وع��د  �لتاريخية، 
�أ���ش��رع وق��ت. على �جل��ان��ب �لأم��ري��ك��ي، ك��ان هناك 
�لتجديد  �نتخابات  قبل  �جتماع  عقد  يف  تفكري 
و�ليوم، هناك  �لنتخابات،  بعد هذه  ثم  �لن�شفي، 
حديث عن بد�ية �لعام �ملقبل. يف �لثناء، مت �إلغاء 
�لبلدين، حيث  �ملو�عيد بني مبعوثي  �لعديد من 

�أعاد كل منهما �لكرة لالآخر.
ما �شبب �جلمود؟ ترتيب �لتنازلت �لتي يتعني على 
ترفع  �أن  يانغ  بيونغ  تنتظر  بها.  �لقيام  �جلانبني 
و��شنطن، على مر�حل، �لعقوبات �ملفرو�شة عليها 
لت�شّلم معلومات حول برناجمها �لنووي، �نه �أخذ 
وعطاء. وعلى عك�س ذلك، تقرتح و��شنطن تقدمي 

�ل�شمالية  �لكورية  �لنووية  باملو�قع  كاملة  قائمة 
�تفاقية  �شروط  مناق�شة  قبل  �حلربية  و�لروؤو�س 

�ل�شالم ورفع �لعقوبات.
مل  �ل���ذي  ت���ر�م���ب،  ع��ل��ى  يتعني  �شي�شت�شلم؟  م��ن 
جر�لته  م��ع  يقاتل  �أن  ج��ي��د،  ب�شكل  �ل��ع��ّدة  ي��ع��ّد 
ملو��شلة  حلفائه،  وبع�س  �لأمنيني  وم�شت�شاريه 
كيم،  ف���ان  �لنقي�س،  وع��ل��ى  ك��ي��م.  م��ع  ح��ب��ه  ق�شة 
بع�س  على  �لعتماد  ميكنه  د�خلية،  معار�شة  بال 
�لدعم من بكني و�شيول. فرئي�س كوريا �جلنوبية 
�إىل �تخاذ  �ملتحدة  مون ج��اي-�إن، يدعو �لوليات 

خطوة �أوىل ب�شاأن �لعقوبات.

املرة القادمة.. �صاروخ
ي�شغط �مل�����ش��امل م���ون ج�����اي-�إن م��ن �ج���ل �إع����ادة 
يف  كيم  قّبل  �شبتمرب،  يف  �ل�شمال.  م��ع  �لتو��شل 
غ�شون  يف  �لثالث  �جتماعهما  وك��ان  يانغ،  بيونغ 
لعقد  �جلنوبي  �ل��ك��وري  ويخطط  �أ���ش��ه��ر.  ب�شعة 
�ملقبل،  يناير  يف  د�فو�س  قمة  يف  �لقادم  �لجتماع 
وه���و م��ا ق��د ي�����ش��ّك��ل ط��ري��ق��ة ب��اه��رة ت���ربز وتقيم 
�لعامل على حتول  للنخب �لقت�شادية يف  �لدليل 
 ،1992 �ل�شني عام  �أون، يف ما ي�شبه  كيم جونغ 
�ل����وزر�ء  ���ش��و�ب، رئ��ي�����س  ع��ن��دم��ا ��شتقبل ك��الو���س 
�ل�شيني يل بينغ ليربهن على �أن �شفحة تيان �آن 

مني قد طويت.. وهذ� جتاوزته �لحد�ث.
�لأم��ري��ك��ي مايك  �خل��ارج��ي��ة  وزي��ر  �شيتمكن  فهل 
�مليالد؟  عيد  قبل  �مل��ب��ادرة  ��شتعادة  م��ن  بومبيو، 
تعّذر ذلك، ميكننا  �أمل �جلميع. ففي �شورة  هذ� 
�شمايل. وكيف  باإطالق �شاروخ كوري  �لعام  �إنهاء 
���ش��ي��ك��ون رد ف��ع��ل ت���ر�م���ب، ه��و �ل����ذي ق���رر فر�س 
 - �ه��د�ء قمة  �أي من خالل  باملقلوب،  دبلوما�شية 
�شيء؟  �أي  على  �لتفاو�س  قبل  لكيم   - و�ع���رت�ف 
يف  ي��ب��دع��و�  �أن  �لأم��ري��ك��ي��ني  �لدبلوما�شيني  على 
�ل�شت�شالم  على  �إجبارهم  لتجّنب  �لقادمة  �لأي��ام 
�أو �ل�شطر�ر للرد بالقوة، لن كيم جونغ �أون، كما 

كان �حلال قبل عام، ل يز�ل �شيد �للعبة.
ترجمة خرية ال�صيباين

يف مواجهة ترامب، يبقى كيم جونغ اأون �شيد اللعبة...!

ا�شرتاليا تعتقل ثالثة خططوا لهجوم جماعي 

* رئي�س حترير م�شاعد ل�شحيفة لوطون ومن موؤلفاته “�شور من �ل�شني” و”�ل�شني: 
يف بالد �لر�أ�شمالية)تقريبا( مثالية ».

االعتقاالت يف تركيا تك�شف خطرًا كبريًا على االأكادمييني
•• وا�صنطن-وكاالت:

“فاينن�شال  �شحيفة  مر��شلة  ياجكلي،  جان  �أي��ال  ترى 
تعد  �ل�شحافة  �أن  ��شطنبول،  يف  �لربيطانية  تاميز” 

�أخطر ميادين �لعمل يف تركيا. 
وخ�شلت باجكلي �إىل هذ� �لر�أي ب�شبب �عتقال لعتقال 
بتهمة  و�لن�شطاء  �ل�شحفيني  م��ن  ك��ب��ري�ً  ع���دد�ً  تركيا 
�لرئي�س  حكومة  �شد  �لنقالبية  �ملحاولة  يف  �مل�شاركة 

رجب طيب �أردوغان، يف 15يوليو)متوز( 2016.
�أ�شماء ما يزيد  �ل�شحفيني  �إىل  �أ�شافت  �ملر��شلة  ولكن 
و�أن�شار  و�لباحثني  �لأك��ادمي��ي��ني  �أب���رز  م��ن  ع�شرة  ع��ن 
ح��ق��وق �لإن�����ش��ان �ل��ذي��ن �ع��ت��ق��ل��و� ق��ب��ل ي��وم��ني، ب�شبب 
مطالبتهم بالإفر�ج عن �لنا�شط عثمان كافال �ملحتجز 
منذ �أكرث من عام دون حماكمة، �أو توجيه تهمة حمددة 

�إليه.
�أن  �لر�شمية �لرتكية  “�لأنا�شول”  �أنباء  وقالت وكالة 
�شبعة  تبحث عن  وكانت  �شخ�شاً   13 �عتقلت  �ل�شرطة 
موؤ�ش�س  ك��اف��ال،  عثمان  م��ع  �لتحقيق  �إط���ار  �آخ��ري��ن يف 
كولتور”  �أن��ا���ش��ول��و  با�شم”  �مل���دين  للمجتمع  منظمة 
�أكتوبر)ت�شرين   17 منذ  �نفر�دي  �شجن  يف  و�ملحتجز 
يف  كولتور”  “�أنا�شولو  وت��اأ���ش�����ش��ت  �مل��ا���ش��ي.  �لأول( 

2002، لن�شر �لوعي عرب تبادل ثقايف وفني.

ورغ����م ذل����ك، �ت��ه��م��ت ت��ل��ك �مل��ن��ظ��م��ة مب��ح��اول��ة “قلب 
ب��و�ج��ب��ات��ه��ا ع��رب ن�شر  �ل��ق��ي��ام  �أو منعها م��ن  �حل��ك��وم��ة 
�لتي  �لو��شعة  بالحتجاجات  وبتورطها  �لفو�شى”، 
�شهدتها حديقة جيزي يف ��شطنبول يف 2013، و�لتي 
�أردوغان.  رئا�شة  ظل  يف  خرجت  تظاهر�ت  �أك��رب  كانت 
�إن  �ل��رتك��ي��ة  �إع����الم م��و�ل��ي��ة للحكومة  وق��ال��ت و���ش��ائ��ل 
كافال �حتجز بزعم م�شاعدته لطائفة �إ�شالمية تتهمها 
�لنقالبية  �مل��ح��اول��ة  يف  و�مل�شاركة  بالتحري�س  �أن��ق��ره 

�لفا�شلة يف 2016. 
�لأوروب��ي طالب، قبل  �لربملان  باأن  �ملقال  كاتبة  وتذكر 
�ن�شمام  حم��ادث��ات  بتعليق  �لأوروب��ي��ة  �للجنة  �أ���ش��ب��وع، 
قائمة  كافال �شمن  �عتقال  �إىل ق�شية  تركيا، م�شتند�ً 

طويلة من جتاوز�ت حلقوق �لإن�شان.
وت�شلط �لعتقالت �لأخرية �ل�شوء على خماطر تو�جه 
�أردوغ����ان حملة قمع  �إط���الق  و�أك��ادمي��ي��ني منذ  ن�شطاء 

و��شعة عقب �ملحاولة �لنقالبية �لفا�شلة. 
يف  ب��اح��ث��ون  �أي  ري�شك”  �آت  “�شكولرز  �شبكة  وق��ال��ت 
�ملقيمني يف  �لأك��ادمي��ي��ني  �شبكة من  ت�شم  وه��ي  خطر، 
وطالباً  �أ���ش��ت��اذ�ً   880 م��ن  �أك��رث  �إن  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات 
تعليمية  ومعاهد  موؤ�ش�شات  يف  �لعاملني  ومن  جامعياً، 
وظائفهم  من  و�لطرد  و�لقمع  �لعتقال  و�جهو�  عليا 

ف�شاًل عن منعهم من �ل�شفر. 
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الفجر الريا�ضي

�أم�س  للجوجيت�شو  �لوطني  منتخبنا  بعثة  غ���ادرت 
للم�شاركة  �ل�شويدية  ماليمو  مدينة  �إىل  �لثالثاء 
خالل  �شتقام  �لتي  للجوجيت�شو،  �لعامل  بطولة  يف 
و�لتي  �جل���اري،  نوفمرب   24 �إىل   22 م��ن  �ل��ف��رتة 
للجوجيت�شو  �ل������دويل  �لحت������اد  ق��ب��ل  م���ن  ت��ن��ظ��م 

بالتن�شيق مع �لحتاد �ل�شويدي للجوجيت�شو.
 11 ب���  للجوجيت�شو  �ل��وط��ن��ي  منتخبنا  وي�����ش��ارك 
كاًل  �ل��ب��ع��ث��ة  وت�����ش��م  �لأوز�ن،  خم��ت��ل��ف  م���ن  لع���ب 
�مليد�لية  على  �حل��ائ��ز  �لف�شلي  عمر  �ل��الع��ب  م��ن 
و�لالعب  كغم،   56 وزن  فئة  يف  �آ�شياد،  يف  �لف�شية 
ز�يد  و�ل��الع��ب  ك��غ��م،   56 وزن  ع��ن  �لنعيمي  عبيد 
و�ل���الع���ب خليفة  ك��غ��م،   62 وزن  ع��ن  �مل��ن�����ش��وري، 
ن�شر�تي وزن 62 كغم، و�لالعب عبد�هلل �جلنيبي، 
�شعيد بن فهد عن  و�ل��الع��ب  69 كغم،  �ل��وزن  فئة 
فئة �لوزن 69 كغم، و�لالعب حممد �لقبي�شي، عن 
ع��ن وزن  �شعود �حل��م��ادي  و�ل��الع��ب  77 كغم،  وزن 
 85 وزن  عن  �لعمرو  حممد  و�لالعب  كغم،   77
كغم، و�لالعب في�شل �لكتبي، عن وزن 94 كغم، و 
عبد�هلل �لكبي�شي عن وزن 94 كغم. وتت�شمن بعثة 
�ل�شيد  �ل�شويد  �إىل  للجوجيت�شو  �لإم��ار�ت  منتخب 
عبد�هلل �شامل �لزعابي مدير �لإد�رة �لفنية بالإنابة 

يف �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو “رئي�س �لبعثة«
�ملنتخب،  �إد�ري  �ل�����ش��ام�����ش��ي  ح���ج���ي  وع����ب����د�هلل   ،
ومب�����ش��ارك��ة �حل��ك��م��ان �لإم���ار�ت���ي���ان ع��ب��ي��د �لكعبي 
و�إب��ر�ه��ي��م �حل��و���ش��ن��ي، و�مل���درب���ان ر�م����ون ليمو�س، 
�أوزيي  ديني�س  �إىل  بالإ�شافة  ميديرو�س،  وهيلدير 

طبيب �ملنتخب.
وكان �حتاد �لإمار�ت للجوجيت�شو قد �أجرى موؤخر�ً 
�لوطني  �ملنتخب  لالعبي  مكثفاً  تدريبياً  مع�شكر�ً 
يف  للجوجيت�شو  �لعامل  بطولة  يف  م�شاركتهم  قبيل 
و�لنف�شية  �لبدنية  �لقدر�ت  لتعزيز  وذلك  �ل�شويد، 
لأبطال �ملنتخب، و�شقل �ملهار�ت �لحرت�فية لديهم، 
مناف�شيهم  ملو�جهة  �ملطلوبة  بالفنيات  وتزويدهم 
�شهر  م��د�ر  �لبطولة، وذل��ك على  �ل��دول��ي��ني خ��الل 

كامل يف �شالة مبادلة �أرينا باأبوظبي.
وي�����ش��ت��ه��دف �لحت�������اد م����ن ه�����ذه �مل�������ش���ارك���ة �ح�����ر�ز 
بالإ�شافة  �لعاملية،  �ل�شد�رة  تعزز  �لتي  �مليد�ليات 
�إىل �شقل �ملو�هب �جلديدة بتوفري فر�س �لحتكاك 
باتت  �أن  ب��ع��د  �شيما  �ل��ع��امل، ول  �أق����وى لع��ب��ي  م��ع 
و�لتي  �ل���ع���امل،  يف  �جلوجيت�شو  ع��ا���ش��م��ة  �أب��وظ��ب��ي 
متتلك م�شروعاً �حرت�فياً ل�شناعة �لأبطال يف لعبة 

�جلوجيت�شو.

من ناحيته �أكد عبد�هلل �شامل �لزعابي مدير �لإد�رة 
�لفنية بالإنابة يف �حتاد �لمار�ت للجوجيت�شو: “�أن 
��شتكماًل  ياأتي  �لبطولة  ه��ذه  يف  �ملنتخب  م�شاركة 
�أبطال  �شطرها  �ل��ت��ي  �ل��ر�ئ��ع��ة  �لإجن����از�ت  ل�شل�شلة 
و�إن بطولة  �ل�شابقة،  �لعاملية  �لبطولت  �ملنتخب يف 
�أه��م و�أك��رب �لتحديات  �ل�شويد تعترب من  �لعامل يف 

�لتي يخو�شها �ملنتخب«.
و�أ�شاف �لزعابي: “هدفنا �لفوز وطموحنا رفع علم 
�لإمار�ت و��شمها عالياً يف هذ� �ملحفل �لدويل �لكبري، 
�إن  �لريا�شة،  �لإم��ار�ت عاملياً يف هذه  وزي��ادة ر�شيد 
�ل�شتعد�د  �أمت  على  وهم  مرتفعة  لعبينا  معنويات 
�أرينا،  �ملكثف يف مبادلة  �لتدريبي  �ملع�شكر  بعد  �لآن 
و�لذي عزز لياقتهم �لبدنية قبيل م�شاركتهم بهذه 
�كت�شب  �ل��وط��ن��ي  �ملنتخب  �أن  نن�شى  ول  �لبطولة، 
خرب�ت دولية كبرية من �لبطولت �لعاملية و�لقارية 

و�ملحلية �ل�شابقة«.
كما �أكد �لبطل عمر �لف�شلي وهو من �أبرز �مل�شاركني 
�أعلنو�  �ملنتخب �لوطني  �أن لعبي  �لبطولة  يف هذه 
من�شات  و�شعود  �لنتائج  �أف�شل  لتحقيق  �لتحدي 
�مل�شوؤولية  حجم  ن��درك  “�إننا  ق��ال:  حيث  �لتتويج، 
�لعاملية، ونحن  �لبطولة  �مللقاة على عاتقنا يف هذه 

ن��ع��ت��ربه��ا م��ن �أه���م �ل��ت��ح��دي��ات يف �مل��و���ش��م �جل���اري، 
بامل�شاركة فيها لأننا  �أنف�شنا حمظوظني  كما نعترب 

نحمل �آمال �لوطن على عاتقنا«.
وقال �لالعب �شعود �حلمادي: “كلنا حما�س خلو�س 

فر�شة  و�أم��ام��ن��ا  �مل��ه��م��ة،  �ل��ب��ط��ول��ة  ه���ذه  مناف�شات 
�ل��ع��امل��ي، و�شوف  �ملحفل  ه��ذ�  �ل��دول��ة يف  ل��رف��ع علم 
ن��ب��ذل �ل��غ��ايل و�ل��ث��م��ني م��ن �أج����ل ���ش��ع��ود من�شات 
�لتتويج، لرد جزء من جميل �لوطن و�لوفاء بجزء 

و�شوف  لنا،  و�شيوخنا  قادتنا  عطاء  من  ب�شيط  ولو 
هدية  لتقدمي  �لوعد  على  ونكون  جهودنا  ن�شاعف 
للوطن يف هذ� �حلدث �لكبري حتى ن�شعد من�شات 

�لتتويج ويعزف �ل�شالم �لوطني لدولتنا �حلبيبة«.

باملركز  لل�شباحة  �ل�شارقة  جامعة  فريق  توج 
�لأول يف مناف�شات �لفرق يف بطولة �جلامعات 
رعاية  حت��ت  �أقيمت  و�ل��ت��ي  لل�شباحة  �لأوىل 
�لنعيمي  ح��م��ي��د جم����ول  �ل���دك���ت���ور  �لأ����ش���ت���اذ 
مدير جامعة �ل�شارقة وبتنظيم عمادة �شوؤون 
و��شعة  م�شاركة  و���ش��ط  ب��اجل��ام��ع��ة،  �ل��ط��الب 
من �لفرق �جلامعية حيث �أظهرت م�شتويات 
مم��ي��زة وت��ن��اف�����س ك��ب��ري ع��ل��ى ح�����ش��د جو�ئز 
�ملركز  �ل�شارقة  ونال فريق جامعة  �لبطولة. 
�لأعلى من  �ملجموع  بعد ح�شوله على  �لأول 
ح�شلت  ح��ني  يف  �ملناف�شات،  كافة  يف  �لنقاط 
�جل��ام��ع��ة �لأم��ري��ك��ي��ة ب��ال�����ش��ارق��ة ع��ل��ى �ملركز 
بدبي يف  �لأمريكية  �لثاين، وج��اءت �جلامعة 
�ملركز �لثالث وقام بتتويج �لفرق �لفائزة عبد 
�لريا�شي  �لن�شاط  ق�شم  رئي�س  �ليا�شي  �هلل 
م�شرف  �لعامري  و�شالح  �ل�شارقة  بجامعة 
مدرب  حمزة  و�إبر�هيم  �لريا�شية  �لأن�شطة 
�لألعاب �لفردية. ويف نتائج �ملناف�شات �لفردية، 
ح�شل على �ملركز �لأول كٌل من �شيف خالد من 
و�أحمد  50م حرة،  �شباق  �ل�شارقة يف  جامعة 
بال�شارقة  �لأمريكية  �جلامعة  من  �ل�شاوي 
يف �شباق 50م فر��شة، ويو�شف �حلو�شني من 
50م �شدر، وخالد  جامعة �ل�شارقة يف �شباق 
�مل�شري من �جلامعة �لأمريكية بدبي يف �شباق 
رئي�س  �ليا�شي  �هلل  عبد  و�أعرب  ظهر.  50م 
ق�شم �لن�شاط �لريا�شي بجامعة �ل�شارقة عن 
�شعادته مبا �شهدته �لبطولة من جناح كبري 
�أنه  وق��ال:  و�لفني،  �لتنظيمي  �مل�شتوى  على 
بخالف �لنتائج و�أجو�ء �لتناف�س فاإن �لهدف 
�لأ�شمى من �لبطولة قد حتقق من خالل هذ� 
خمتلف  من  �لريا�شية  �لفرق  بلقاء  �لتجمع 
�جلامعات بالدولة ومنح �لطلبة �لريا�شيني 
�شكره  �لفر�شة للتعارف فيما بينهم، موجهاً 
جلميع �جلامعات �لتي حر�شت على �مل�شاركة 

وكذلك  جناحها  يف  و�مل�شاهمة  �لبطولة  يف 
�ل�شارقة  ب��ج��ام��ع��ة  �ل��ط��الب  ����ش���وؤون  ل��ع��م��ادة 
�لتي حر�شت على توفري كل �شبل ومتطلبات 
�لإد�ري  للطاقم  �ل�شكر  قدم  و�أي�شا  �لنجاح، 
و�لفني يف �ملجمع �لريا�شي على �لدور �لكبري 
�لتي  بال�شورة  و�إظهارها  �لبطولة  تنظيم  يف 
ك��ان��ت حم��ل �إ����ش���ادة و�إع���ج���اب �جل��م��ي��ع. ومن 
�أك����د �ل��ك��اب��ن ح����ازم ع��م��ريي �ملن�شق  ج��ه��ت��ه 
�لأول  يعد  �لتجمع  ه��ذ�  �أن  للبطولة  �ل��ع��ام 
للفرق �جلامعية يف �ملو�شم �لريا�شي �جلديد 
�ل���ذي �أت����اح �مل��ج��ال ل��الع��ب��ني و�مل���درب���ني على 
�لتعرف على م�شتوياتهم كونها تاأتي يف فرتة 
�لتح�شري�ت للم�شاركة يف مناف�شات �ل�شباحة 
�لعايل  �لتعليم  ملوؤ�ش�شات  �لريا�شي  لالحتاد 
�ل�شارقة للتتويج  و�لتي يتطلع فريق جامعة 
يف  �ل��رتت��ي��ب  و���ش��اف��ة  على  ح�شوله  بعد  بها 

�ملو�شم �ملا�شي.

•• دبي-الفجر:

جتربة  �ل�شيد�ت  ق��دم  لكرة  �لوطني  منتخبنا  يخو�س   
�أمام منتخب كاز�خ�شتان يف �ل�شابعة و�لن�شف من  ودية 
م�شاء هذ� �ليوم �لأربعاء، على ملعب ذياب عو�نة مبقر 
�حت���اد �ل��ك��رة يف دب��ي �شمن ����ش��ت��ع��د�د�ت��ه خل��و���س غمار 
مناف�شات بطولة غرب �آ�شيا لل�شيد�ت �لتي �شت�شت�شيُفها 
�لعا�شمة �لبحرينية �ملنامة للفرتة من 6 �إىل 20 يناير  
2019، مب�شاركة منتخبنا �لوطني �إىل جانب منتخبات 

�لبحرين »�مل�شت�شيف«، �لأردن، فل�شطني ولبنان . وتاأتي 
م�شاركة �أبي�س �ل�شيد�ت يف �لبطولة يف ن�شختها �ل�شاد�شة 
�نطالقاً من حر�س جلنة كرة �لقدم لل�شيد�ت و�أكادميية 
�أجل  �لكرة من  بالتعاون مع �حتاد  �ل�شيخة بنت مبارك 
حتقيق �ل�شتفادة �لفنية �لكاملة من مناف�شات �لبطولة 
�لأكرث  �لأردن  كمنتخب  ق��وي��ة  منتخبات  ت�شم  كونها 
�لدوري  بنظام  �لبطولة  وتقام  م��ر�ت«.    3« بها  تتويجاً 
من دور و�حد ، حيث من �ملنتظر �أن ت�شحب قرعتها يوم 

�ملنامة. �لعا�شمة  يف  �ملقبل  دي�شمرب   1

�لقدم  لكرة  �لفتيات  ُمنتخب  و����ش��ل 
تاألقه يف بطولة جمل�س دبي �لريا�شي 
�ل��ق��دم، حيث �نتزع  لأك��ادمي��ي��ات ك��رة 
�ملركز  “�أ”  �لأب��ي�����س  فتيات  منتخب 
�لأول بعدما �أحلق بفريق “دو لليغا 
�ملجموعة  �لعالية” و�شيف  للكفاء�ت 
�لهزمية �لأوىل لهذ� �ملو�شم  بهدفني 
يف  �خل��ام�����ش��ة  �جل��ول��ة  �شمن  رد  دون 
ُتقام  �لتي  �لأك��رب  �لبطولة  مناف�شات 
فاز  فيما  �ل��ت��و�يل،  على  �لثالث  للعام 
“ب” على  �ل��ف��ت��ي��ات  ف��ري��ق م��ن��ت��خ��ب 
�شبورت�س  ريجيونال  �أكادميية  فريق 
ب���ث���الث���ة �أه��������د�ف ن��ظ��ي��ف��ة ل���ي���اأت���ي يف 
�ملباريات  �ل��ث��ال��ث وذل���ك يف  �ل��رتت��ي��ب 
�أق��ي��م��ت يف م��الع��ب مدينة دبي  �ل��ت��ي 
ف��ري��ق منتخب  ي���و�ج���ه  �ل��ري��ا���ش��ي��ة، 
لليغا  دو  ف����ري����ق  “ب”  �ل���ف���ت���ي���ات 

يف  �ملُقبل  �لأ���ش��ب��وع  �لعالية  للكفاء�ت 
مناف�شة حُمتدمة على �ملركز �لثاين. 
��شتمر  عاًما   18 مناف�شات حتت  ويف 
�لعالية  ل��ل��ك��ف��اء�ت  لل��ي��غ��ا  دو  ف��ري��ق 
كبرًي�  ف��وًز�  حقق  بعدما  �ل�شد�رة  يف 
�لإ�شبانية  �مل��در���ش��ة  �أك���ادمي���ي���ة  ع��ل��ى 
�ملبار�ة  يف   0-5 بنتيجة  “�إنيي�شتا” 
�لتي �أقيمت على ملعب �شباب �لأهلي 
��س  �ي��ه  �أكادميية  فريق  تعادل  بينما 
�أك��ادمي��ي��ة بر�شلونة  ف��ري��ق  روم���ا م��ع 
�شي  �إف  �شيتي  فريق  حقق  فيما  دب��ي 
بنتيجة  ليغا  ل  �أكادميية  على  �لفوز 
ُمبار�ة  �ملقبل  �لأ�شبوع  وي�شهد   0-4
�شد  “�إنيي�شتا”  �لإ�شبانية  �مل��در���ش��ة 
�أكادميية  وم����ب����ار�ة  �ي����ه  �إف  ���ش��ول��و 
لل��ي��غ��ا ���ش��د �أب��وظ��ب��ي �إل���ي���ت. �شهدت 
فريق  ف��وز  �شنة   16 حت��ت  مناف�شات 

بنتيجة  فوك�ش�س  فريق  على  برو  جو 
لليغا  دو  ف��ري��ق  ح��ق��ق  ف��ي��م��ا   0-4
للكفاء�ت �لعالية �لفوز على �أكادميية 
رد  �أه��د�ف دون  �لو�شل بثالثة  ن��ادي 
يف �ملبار�يات �لتي �أقيمت على مالعب 
مدينة دبي �لريا�شية ليت�شدر بذلك 
�لعالية  ل��ل��ك��ف��اء�ت  لل��ي��غ��ا  دو  ف��ري��ق 
جمموعته بفارق �لأهد�ف عن �شيتي 
ويتو�جه فريق جو  �لأح��م��ر،  �شي  �إف 
�أكادميية نادي �لو�شل  برو مع فريق 
فيما تو�جه �أكادميية لليغا �أكادميية 
�ملوهوبني.  ت�شدر فريق �شيتي �إف �شي 
�لأحمر حتت 14 �شنة جمموعته بعد 
ب�شتة  �ملوهوبني  �أكادميية  على  ف��وزه 
“�لو�شل”  ح��ل  فيما  نظيفة  �أه���د�ف 
�لفوز  ب��ع��د  جم��م��وع��ت��ه  و����ش���اف���ة  يف 
بخما�شية على �أبوظبي هذ� وقد ت�شدر 

�إنيي�شتا  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة  �مل��در���ش��ة  ف��ري��ق 
وحتت   12 حت��ت  �لفئتني  مناف�شات 
�شنو�ت. جدير بالذكر �أن بطولة   10

لأكادمييات  �ل��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جمل�س 
ك�����رة �ل����ق����دم ه����ي �ل���ب���ط���ول���ة �لأك�����رب 
�لعام  ه��ذ�  تو�شعت  حيث  نوعها  م��ن 

و2300  ف����ري����ق   100 ل��ت�����ش��م��ل 
ُم�����ش��ارك، وُت��ق��ام �لبطولة على  لع��ب 
�لأهلي  و�شباب  �لو�شل  نادي  مالعب 

ومدينة دبي �لريا�شية يف �لفرتة من 
20 �أكتوبر 2018 وحتى 27 �إبريل 
�لفر�شة لالأكادمييات  لُتتيح   2019

�ملحلية  �لأندية  و�أكادمييات  �خلا�شة 
عال  م�شتوى  على  �ل��ق��دم  ُك���رة  للعب 

طو�ل �ملو�شم.

�ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت  �خلمي�س  غ��د�ً  تنطلق 
�شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �شاحب �ل�شمو 
ت���ر�ث �لإم����ار�ت يف  ن���ادي  �ل��دول��ة رئي�س  رئي�س 
ق��ري��ة ب��وذي��ب �ل��ع��امل��ي��ة ل��ل��ق��درة مب��دي��ن��ة �خلتم 
�شباقات �لعني �لتاأهيلية لركوب �لقدرة و�لتحمل 
2018 بالتن�شيق مع �حتاد �لإمار�ت للفرو�شية 
�حلايل.  نوفمرب   23 حتى  وت�شتمر  و�ل�شباق 
�إج������ر�ء�ت �لفح�س  و���ش��ت��ج��رى غ���د� �خل��م��ي�����س 

تاأهيلي  كيلومرت   40.28 ل�شباق  �ل��ب��ي��ط��ري 
حملي من �ل�شاعة �لثانية و�لن�شف ظهر� وحتى 
�لر�بعة و�لن�شف ع�شر� و بال�شاعة نف�شها ل�شباق 
80.47 كيلومرت تاأهيلي حملي.. بينما يجرى 
كيلومرت   80.87 ل�شباق  �لبيطري  �لفح�س 
بروتوكول  نظام  وف��ق  يقام  �ل��ذي  دويل  تاأهيلي 
من  و�لتحمل  �ل��ق��درة  رك���وب  ل�شباقات  ب��وذي��ب 
م�شاء.  �خلام�شة  وحتى  ع�شر�ً  �لثالثة  �ل�شاعة 

و�شينطلق يوم �جلمعة �ملقبل يف �ل�شاد�شة و�لربع 
دويل  تاأهيلي  كيلومرت   80.87 �شباق  �شباحا 
ويف �ل�شاد�شة و�لن�شف �شباق 80.47 كيلومرت 
 40.28 ���ش��ب��اق  �ل�����ش��اب��ع��ة  ت��اأه��ي��ل��ي حم��ل��ي ويف 
كيلومرت تاأهيلي حملي.. بينما يجرى �لفح�س 
�ل��ط��ب��ي جل��ول��ة ط��ل��ب��ة �أك���ادمي���ي���ة ب���وذي���ب 10 
كيلومرت�ت يف �لتا�شعة و�لن�شف �شباحا وتكون 

�لنطالقة لها يف �لعا�شرة.

�شباقات العني التاأهيلية لركوب القدرة 
والتحمل تنطلق غدًا بقرية بوذيب

تعزيز م�صاركة منتخبنا الوطني يف املحافل الدولية

االإم���ارات ت�ش���ارك يف بطول���ة العال���م للجوجيت�ش���و يف ال�شوي����د
الزعابي : م�صاركة املنتخب يف هذه البطولة ياأتي ا�صتكماًل ل�صل�صلة الإجنازات الرائعة  

جامعة ال�شارقة تفوز ببطولة اجلامعات االأوىل لل�شباحة اأبي�س ال�شيدات يواجه منتخب 
كازاخ�شتان وديًا م�شاء اليوم

الأ�صبوع اخلام�ض

خما�شية الو�شل يف مرمى اأبوظبي تقوده اإىل و�شافة بطولة جمل�س دبي الريا�شي الأكادمييات كرة القدم



األربعاء  21   نوفمبر    2018  م   -   العـدد  12484  
Wednesday  21   November   2018  -  Issue No   12484الفجر الريا�ضي

1818

ن�شف  �ل���دور  �لب�شرية �إىل  �مل���و�رد  ود�ئ���رة  �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  فريقا �لقيادة  ت��اأه��ل 
�لنهائي لبطولة �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر �حلكومية لكرة �لقدم  �لتي ينظمها نادي 
موظفي حكومة �ل�شارقة  بالتعاون مع نادي �لثقة للمعاقني وحتت �إ�شر�ف جمل�س �ل�شارقة 
�لريا�شي . �ل�شرطة حتقق �لعالمة �لكاملة. و ت�شدر فريق �لقيادة �لعامة ل�شرطة �ل�شارقة 
�ملجموعة �لأوىل بجد�رة بعد فوزه يف ختام مناف�شات �ملجموعة على فريق �لإد�رة �لعامة 
للحر�س �لأمريي »2-4 »  �أحرز لل�شرطة . �لالعبون عبد �لرحمن �لهيا�س و�أحمد �شيف 
�إبر�هيم لريتفع ر�شيد  �أحرز هديف �حلر�س علي ح�شن وحممد  هدفان لكل منهما بينما 
�أربع مباريات متتالية ويرفع  �لعالمة �لكاملة بالفوز يف  12 نقطة حمققاً  �إىل  �ل�شرطة 
�أ�شهمه بالرت�شح للفوز بلقب �لبطولة �لتا�شعة ع�شرة . ويف لقاء �لإثارة و��شل فريق د�ئرة 
�ملو�رد �لب�شرية حامل لقب �لن�شخة �ل�شابقة �شحوته و��شتطاع �أن يحول خ�شارته بثالثة 

»4-5«  �أحرز  و�ملو��شالت   �لطرق  �إىل فوز م�شتحق على هيئة  �لأول  �ل�شوط  �أه��د�ف يف 
للمو�رد �لب�شرية �لالعبون عبد�هلل �لأن�شاري ثالثة �أهد�ف وهدف لكل من حميد توكلي 
وهدف  هدفان  علي  ر�شم  �لالعبون  و�ملو��شالت  �لطرق  �أحرز�أهد�ف  �لنمر بينما  و�شعيد 
بها  يحتل  نقاط  ت�شع  �إىل  �مل���و�رد  ر�شيد  لريتفع  �حل��م��ادي  وعلي  ح�شن  �إ���ش��الم  م��ن  لكل 
�ملركز �لثاين ويتاأهل للمربع �لذهبي يف طريقة للحفاظ على لقب �لبطولة �لذي �أحرزه 
�لن�شختني �ل�شابقتني . و�أ�شاد �مل�شت�شار حميد علي �لعبار- نائب رئي�س �للجنة �لتنفيذية 
�لبطولة،  �مل�شاركة يف  �لفرق  �ملناف�شات بني  �ل�شارقة - : مب�شتوى  لنادي موظفي حكومة 
جميع  �أن  ، موؤكد�ً  �ملناف�شة  ق��وة  رغ��م  �لعالية  �لريا�شية  ب��ال��روح  �لالعبني  جميع  ومتتع 
�للجان �لعاملة يف �لبطولة تعمل بكامل طاقاتها من �أجل �إجناح �لبطولة ، م�شري�ً �إىل �أن 

�لبطولة حتقق �أهد�فها بزيادة �لتقارب و�لتو��شل بني موظفي حكومة �ل�شارقة .

•• اأبوظبي-الفجر:

 ت������ّوج م���ع���ايل �ل�������ش���ي���خ ن���ه���ي���ان بن 
�لت�شامح،  وزي���ر  نهيان،  �آل  م��ب��ارك 
�لفريق  �مل���ا����ش���ي  �جل���م���ع���ة  م�������ش���اء 
للت�شامح  �لكريكيت  ب�’كاأ�س  �لفائز 
»فريق  به  ظفر  و�ل��ذي   ،‘2018
لب���وت���ل«. ك��م��ا �أط��ل��ق م��ع��ال��ي��ه ��شم 
�مللعب  ع���ل���ى  �ل���ت�������ش���ام���ح«  »م���ل���ع���ب 
ز�يد  »����ش��ت��اد  ل���  �مل��ج��اور  �لبي�شاوي 
مببادرة  �حتفاًء  وذل��ك  للكريكيت«، 
ع��ل��ى م�شتوى  �ل��ت�����ش��ام��ح«  »�أ���ش��ب��وع 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وكان معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�آل نهيان قد �أطلق »كاأ�س �لكريكيت 
ل��ل��ت�����ش��ام��ح« خ���الل وق���ت ���ش��اب��ق من 
�لعام �جلاري. وقّدم معاليه �لكاأ�س 
�إىل ’فريق لبوتل‘ �ملحلي للكريكت 
’�شعديات  ف���ري���ق  ع��ل��ى  ف�����وزه  ب��ع��د 
�لنهائية  �مل��ب��ار�ة  خ��الل  فالكونز‘ 
�لت�شويق  من  ب��اأج��و�ء  حظيت  �لتي 

�أر�س »��شتاد �ل�شيخ  و�ملناف�شة، على 
ل��ل��ك��ري��ك��ي��ت«. وخ�����الل كلمة  ز�ي�����د 
�لنهائية،  �ملبار�ة  �نتهاء  بعد  �ألقاها 
�ملحوري  �ل����دور  �إىل  معاليه  �أ���ش��ار 
و�لريا�شة  �لكريكيت  تلعبه  �ل���ذي 
�لتقريب  يف  وم�شاهمتها  ع��م��وم��اً، 
بني �لنا�س على �ختالف جن�شياتهم 
وتعزيز  �ل���ث���ق���اف���ي���ة،  وخ��ل��ف��ي��ات��ه��م 
م��ك��ان��ة �لإم�����ار�ت ك��م��وط��ٍن لتالقي 
�لثقافات ون�شر قيم �لتعاون و�ملحبة 

و�لت�شامح و�لتعاي�س �ل�شلمي.
�أو����ش���ح م���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
مبارك �آل نهيان باأن »كاأ�س �لكريكيت 
�ملغفور  ب��روؤي��ة  يحتفي  للت�شامح« 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�س  �ل��و�ل��د  له 
ثر�ه،  �هلل  طيب  نهيان،  �آل  �شلطان 
فر�شة  �لبطولة  ه��ذه  �أت��اح��ت  فقد 
ل�شتعر��س  �ل��الع��ب��ني  �أم���ام  قّيمة 
�ملميزة،  وت��ك��ت��ي��ك��ات��ه��م  م���ه���ار�ت���ه���م 
ف�شاًل عن �لحتفاء باملبادئ و�لقيم 
ج�شّدها  �لتي  و�ل�شامية  �لإن�شانّية 

�ل�شيخ ز�يد.
�لبطولة  ه��ذه  “�إن  معاليه:  وق���ال 
�أنها  يف  �ملتمثلة  طبيعتها  ت��ت��ع��دى 
نهجاً  بكونها  بل  ريا�شية،  ممار�شة 
زرع�����ه ف��ي��ن��ا �مل���غ���ف���ور ل���ه ب������اإذن �هلل 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
ت�شليط  ع��رب  ثر�ه”،  �هلل  “طيب 
و�لإمكانات  �ل��ق��در�ت  على  �ل�����ش��وء 
و�نعكا�س  �لأف����ر�د  بها  يتمتع  �ل��ت��ي 

ذلك على جمتمعاتهم.
�ل�شيخ  ك��ان  “لو  معاليه:  و�أ���ش��اف 
ز�يد حا�شر�ً بيننا �ليوم لكان فخور�ً 
ب��امل�����ش��ه��د �لإن�������ش���اين �مل��ت��ن��اغ��م بني 
�لتي  و�خللفيات  �لثقافات  خمتلف 
و�لتي  �ل���دول���ة،  �أر�����س  ع��ل��ى  تعي�س 
ت��ع��رب ع���ن جم��ت��م��ع ع���امل���ي مزدهر 
�لكريكت  ريا�شة  وتعترب  ومن�شجم، 
و�ح����دة م��ن ه���ذه �ل��ري��ا���ش��ات �لتي 
بني  �لنهج  ه��ذ�  تر�شيخ  يف  جنحنا 
�ل��دول��ة، ون�شر  �أر���س  �ملقيمني على 
و�لطاقة  �جل��م��اع��ي  �ل��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة 

بني  �ملتبادل  و�لح���رت�م  �لإيجابية 
�جلمهور و�لالعبني”.

�ألقاها،  �ل��ت��ي  �ل��ك��ل��م��ة  �أع���ق���اب  ويف 
�إىل  �جل��و�ئ��ز  ب��ت��ق��دمي  معاليه  ق���ام 
���ش��م��ل��ت منح  �ل����الع����ب����ني، و�ل����ت����ي 
�أل�����ف دره���م  �ل���ف���ري���ق �ل���ف���ائ���ز 50 
ت���ك���رمي���اً لأد�ئ����ه����م �ل���ن���اج���ح خالل 
يون�س،  وق�����ار  و�ن�����ش��م  �ل��ب��ط��ول��ة. 
�لباك�شتاين،  �ل��ك��ري��ك��ي��ت  �أ���ش��ط��ورة 
من�شة  يف  �ل������وزي������ر  م����ع����ايل  �إىل 
�شفري�ً  ل��ك��ون��ه  ت���ق���دي���ر�ً  �ل���ت���ك���رمي، 
ودوره  للت�شامح،  �لكريكيت  لكاأ�س 
�لالعبني  ����ش��ت��ع��د�د�ت  م��ت��اب��ع��ة  يف 
وتقدمي �لتوجيه لهم، و�مل�شاهمة يف 

قرعة �فتتاح �ملبار�ة �لنهائية.
من ناحية �أخرى، قام معايل �لوزير 
للكريكيت‘  �أبوظبي  ’نادي  بتكرمي 
�لت�شامح‘  ’ملعب  ��شم  �إط��الق  عرب 
على �مللعب بي�شاوي �شمن �لنادي. 
ع���ن متنياته  م��ع��ال��ي��ه  �أع������رب  ك��م��ا 
�لكريكيت  ’كاأ�س  ب��ط��ول��ة  ب��ن��ج��اح 

�إقامتها  و�ملقرر   ‘2019 للت�شامح 
خالل ف�شل �خلريف �ملقبل.

و�أ�شار معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك 
�لت�شامح  وز�رة  �أن  �إىل  ن��ه��ي��ان  �آل 
مع  �ل��ت��ع��اون  م��ن  مزيد  �إىل  تتطلع 
�لقادرين  �لد�عمة و�لرعاة  �جلهات 
�لبطولة  هذه  جناحات  تعزيز  على 
�ملقبل،  �لعام  يف  �لثانية  ن�شختها  يف 
�أن حتمل  ع��ل��ى  ���ش��ن��ح��ر���س  و�ل���ت���ي 
على  وتتفوق  جديدة  جناح  معايري 
�لن�شخة �حلالية �لتي كانت ناجحة 
بكل �ملقايي�س. من جهة ثانية، ت�شّلم 
فريق  ك��اب��ن  ���ش��ع��ان،  حممد  جنيد 
’لبوتل‘ �لفائز، كاأ�س �لبطولة من 
�آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل 
ف��وز فريقه على  نهيان، وذل��ك بعد 
فريق ’�شعديات فالكونز‘ مبناف�شات 
�لأوىل  بتقدمهم يف �جلولة   T20
155 نقطة. و�أ�شاد معايل  بنتيجة 
ب����الأد�ء �لح����رت�يف و�ملميز  �ل��وزي��ر 
لكال �لفريقني، ونّوه �إىل جناحهما 

وحافلة  ك��ب��رية  م���ب���ار�ة  ت��ق��دمي  يف 
باملناف�شة. ويف معر�س تعليقه على 
ح�����ش��ور م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
�آل نهيان للمبار�ة �لنهائية،  مبارك 
�لرئي�س  بوت�شر”،  “مات  ق�����ال 
�أب���وظ���ب���ي  “نادي  يف  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
بح�شور  “نفخر  للكريكيت”: 
م��ع��ايل �ل�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب���ن مبارك 
وقد  �ل��ن��ادي،  ملعب  �إىل  نهيان  �آل 
بتقدمي  �شخ�شياً  بقيامه  ت�شرفنا 
�إىل  للت�شامح‘  �ل��ك��ري��ك��ي��ت  ’كاأ�س 
�إطالقه  جانب  �إىل  �لفائز،  �لفريق 
�مللعب  على  �لت�شامح‘  ’ملعب  ��شم 
�لبي�شاوي يف نادينا، وهو ما ي�شكل 
لريا�شة  �لأمثل  �لتكرمي  باعتقادنا 
�لنا�س  جمع  يف  ودوره���ا  �لكريكيت، 
و�خللفيات  �جلن�شيات  خمتلف  من 

�لثقافية.
“ ل��ق��د حظينا  ب��وت�����ش��ر:  و�أ�����ش����اف 
على  م��ب��ار�ة   31 ��شت�شافة  ب�شرف 
�لكريكت  ل��ك��اأ���س  �أ���ش��اب��ي��ع   7 م���دى 

و�لتي   ،2018 ل���ع���ام  ل��ل��ت�����ش��ام��ح 
عمالية  قرية   16 م�شاركة  �شملت 
�أكرث  وت�شم  �ل��دول��ة،  م�شتوى  على 
18 جن�شية  م��ن  300 لع��ب  م��ن 
��شتثنائي  ح����دث  ف���ه���ذ�  خم��ت��ل��ف��ة. 
على م�شتوى �لدولة، و�إذ نعرب عن 
تقديرنا للجميع يف وز�رة �لت�شامح 
جتاه  و�ل��ت��ز�م��ه��م  م�شاهمتهم  على 
و�إطالقها  �ملجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف 
رك��زت من  و�لتي  �ملتميزة  �مل��ب��ادر�ت 
�شابقة  �ل��ري��ا���ش��ة يف  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا 

على م�شتوى �لدولة”.
�أذهاننا  �إىل  معاليه  ح�شور  ويعيد 
تنطوي  �ل���ت���ي  �ل���ك���ب���رية  �لأه���م���ي���ة 
باعتبارها  عموماً  �لريا�شة  عليها 
�لتما�شك  ل��ت��ع��زي��ز  ف��ع��ال��ة  و���ش��ي��ل��ة 
و�ل��ت��الح��م �لج��ت��م��اع��ي، ون��ح��ن يف 
نفخر  للكريكيت‘  �أبوظبي  ’نادي 
ج���د�ً ب��ال��دور �مل��ح��وري �ل���ذي تلعبه 
توفري  يف  �ل���ري���ا����ش���ي���ة  م���دي���ن���ت���ن���ا 
بالكثري  ل���الرت���ق���اء  ق��ي��م��ة  ف���ر����سٍ 

جانب  �إىل  �لأخ��رى  �لريا�شات  من 
�لقدم،  كرة  ذلك  يف  مبا  �لكريكيت، 
و�لركبي  و�ل��ه��وك��ي،  �ل�شبكة،  وك��رة 
بدعم  �ل���ت���ز�م���ن���ا  و�إن  وغ�����ريه�����ا. 
�لريا�شية  �لأن�����ش��ط��ة  م���ن  �ل��ك��ث��ري 
ي�شمن لنا �مل�شاهمة يف تعزيز طابع 
�لإدماج �لذي ي�شكل عن�شر�ً �أ�شا�شياً 

للمجتمع �لإمار�تي.
قائاًل:  ح��دي��ث��ه  ب��وت�����ش��ر  و�خ���ت���ت���م 
�ل�شكر  بخال�س  �لتوجه  “ي�شعدين 
نهيان  �ل�شيخ  معايل  �إىل  و�لتقدير 
ح�شور  على  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن 
�مل�����ب�����ار�ة �ل���ن���ه���ائ���ي���ة. ك���م���ا �أت���وج���ه 
’فريق  �أع�شاء  جميع  �إىل  بالتهنئة 
لبوتل‘ على فوزهم �مل�شتحق بكاأ�س 
قدماً  ونتطّلع  للت�شامح.  �لكريكيت 
�لفرق  وب��ج��م��ي��ع  ب��ه��م  ل��ل��رتح��ي��ب 
�لأخرى  للعودة جمدد�ً �إىل ’��شتاد 
للكريكيت‘ و�لن�شمام  ز�يد  �ل�شيخ 
ن�شختها  يف  �لبطولة  مناف�شات  �إىل 

للعام �لقادم”.

قمة  لل�شطرجن،  �لثقايف  �ل�شارقة  ن��ادي  ت�شدر 
�حتاد  ينظمه  �ل���ذي  لل�شطرجن  �ل��ع��ام  �ل����دوري 
�إىل  ر�شيده  رف��ع  يف  جنح  بعدما  حاليا،  �للعبة 
يليه  نادي  �لر�بعة  �جلولة  بعد  نقطة   8.5
�ل��ف��ج��رية و�ل����ذي ح��ل ث��ان��ي��ا ب��ر���ش��ي��د 8 نقاط 
�لثالث  �مل��رك��ز  دب��ي لل�شطرجن يف  ن��ادي  ، وج��اء 
�ملركز  يف  و نادي �أبوظبي  نقطة،   7.5 بر�شيد 
5 نقاط و نادي �لعني يف �ملركز  �لر�بع بر�شيد 
ك���ان���ت �جلولة  ن���ق���اط.   3 ب��ر���ش��ي��د  �خل���ام�������س 
�لر�بعة قد �أ�شفرت عن فوز نادي دبي على  نادي 
�أقيمت  �لتي  3-1 يف �جلولة  بنتيجة  �لفجرية 
بعدما  و�ل��ث��ق��اف��ة،  لل�شطرجن  دب��ي  ن���ادي  بقاعة 
فاز عثمان مو�شى لعب دبي على حممد �شعيد 
من  �شلطان  و�إبر�هيم  �لفجرية،  لعب  �ليليلي 
و�أحمد   ، �لفجرية  على: خليفة خالد من  دب��ي 
كانت  فيما  �لزعابي،  علي  على:  دبي  من  فريد 
م��ف��اج��اأة �جل��ول��ة ف���وز ع��م��ار �ل�����ش��در�ين لعب 
وهو  دب��ي  لع��ب  �إ�شحاق  �شعيد  على:  �لفجرية 
�لوقت  يف  �جل��ول��ة.  يف  للفجرية  �لوحيد  �لفوز 
م��ع  نادي �لعني  ت��ع��ادل  نادي �أبوظبي  �ل���ذي 
لل�شطرجن  �أب��وظ��ب��ي  ن����ادي  ب��ق��اع��ة  ل��ل�����ش��ط��رجن 
�شلطان  �أبوظبي  م��ن  ف��از  حيث   ،2-2 بنتيجة 

عامر  و�شلطان  �ل�شريفي  :علي  على  �لدرمكي 
على: �أحمد �لزرعوين فيما فاز من �لعني حارب 
�ل�شام�شي على: ز�يد �حلامد، وحمد �ل�شام�شي 
ع��ل��ى :ع����ب����د�هلل �مل�����رزوق�����ي. وي��ل��ت��ق��ي ب��ع��د غد 
�لعني  و�لأخ���رية  �خلام�شة  �جل��ول��ة  يف  �جلمعة 
مع دبي بقاعة نادي �لعني لل�شطرجن و�ل�شارقة 
دب��ي لل�شطرجن  ن��ادي  �أب��وظ��ب��ي. كما �عتلى  م��ع 

و�لثقافة قمة دوري �ل�شيد�ت، بعد �نتهاء �جلولة 
�خلام�شة بر�شيد 12 نقطة، فيما جاء يف �ملركز 
ونادي  نقطة   11 بر�شيد  �لعني  ن��ادي  �ل��ث��اين 
�ل�شطرجن و�لثقافة للفتيات بال�شارقة يف �ملركز 
و�أبوظبي  �لنقاط  من  نف�شه  بالر�شيد  �لثالث  
يف �ملركز �لأخري بر�شيد 6 نقاط. كانت �جلولة 
�ل�شارقة  فتيات  ف��وز  عن  �أ�شفرت  قد  �خلام�شة 

�أقيمت  �ل��ت��ي  �جل��ول��ة  4-0، يف  �أب��وظ��ب��ي  ع��ل��ى 
فازت  ح��ي��ث  لل�شطرجن  �أب��وظ��ب��ي  ن����ادي  ب��ق��اع��ة 
ع��ب��ري ع��ل��ي ،ع��ل��ى: ���ش��ّم��ا �ل�����ش��رك��ال وع��ائ�����ش��ة �آل 
على:  خليل  وح��ن��ان  ع��ام��ر  �شم�شة  ،ع��ل��ى:  علي 
�شهد �ملزروعي، وتعادل فريقا دبي و�لعني 2-2، 
ب�شاير خليل على: ودمية  دب��ي  ف��ازت من  حيث 
�ملعمري،  م��وزة  على:  نعمان  و�شيماء  �لكلباين 
وف����ازت م��ن �ل��ع��ني و�ف��ي��ة دروي�������س ع��ل��ى: �آمنة 
علي.  يا�شمني  على:  �ل�شام�شي  وعائ�شة  نعمان 
غد  بعد  �لأخ���رية  �ل�شاد�شة  �جل��ول��ة  يف  ويلتقي 
�أبوظبي،  مع  و�لعني  دبي  مع  �ل�شارقة  �جلمعة 
وه���ي �جل��ول��ة �ل��ت��ي حت���دد م�شري �ل��ب��ط��ول��ة يف 
�لعني  ومناف�شة  �لقمة  على  �لنقطة  ف��ارق  ظل 
وفتيات �ل�شارقة. من ناحية �أخرى يعقد �حتاد 
�ل�شطرجن موؤمتر� �شحفيا م�شاء �ليوم �لأربعاء 
�لفردية  �ل��ع��رب  بطولة  تفا�شيل  ع��ن  للك�شف 
خالل  دبي  يف  �شتقام  و�لتي  و�ل�شيد�ت  للرجال 
�ملقبل  6 دي�شمرب  �إىل  26 نوفمرب  �لفرتة من 
ب��ن حممد بن  �أح��م��د  �ل�شيخ  حت��ت رع��اي��ة �شمو 
ر��شد �آل مكتوم رئي�س �للجنة �لأوملبية �لوطنية، 
وحت��م��ل �ل��ب��ط��ول��ة ���ش��ع��ار »ع���ام ز�ي�����د«، و�شيقام 

�ملوؤمتر بفندق جي دبليو ماريوت ديرة دبي.

•• دبي-الفجر:

�نطلقت �شباح  �أم�س �لثالثاء بفندق �لغرير بدبي حماور 
ينظمها  �ل��ت��ي  �لآ���ش��ي��وي��ة  �لنخبة  حل��ك��ام  �لأوىل  �ل����دورة 
�لحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم وي�شت�شيفها �حتاد �لإمار�ت 
ل��ك��رة �ل��ق��دم مب�����ش��ارك��ة 68 ح��ك��م��اً وح��ك��م��اً م�����ش��اع��د�ً من 
�حت����اد�ت غ��رب وج��ن��وب وو���ش��ط ق���ارة �آ���ش��ي��ا وذل���ك للفرتة 
من 20 �إىل 24 نوفمرب �جلاري . وح�شر �فتتاح �لدورة 
لكرة  �لإم���ار�ت  باحتاد  �أول  م�شت�شار  ���ش��وز�ي  �أليك�س  د�ت��و 
 ، �لكرة  باحتاد  �حلكام  �إد�رة  مدير  يعقوب  و�أح��م��د  �لقدم 
حيث رحب �شوز�ي مبمثلي �لحتاد �لآ�شيوي و�ملحا�شرين 
�لكاملة  �ل�شتفادة  لهم  متمنياً   ، �مل�شاركني  �حلكام  وكافة 
من حم��اور �ل��دورة .  وتعد �ل��دورة �حلالية �لتي ُيحا�شر 
ف��ي��ه��ا 6 حم��ا���ش��ري��ن م��ن �لحت����اد �لآ���ش��ي��وي ه��ي �لأوىل 
 ،2018 لعام  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لآ�شيوية يف  �لنخبة  حلكام 
ذ�ت��ه خالل  باملكان  ثانية  دورة  تعقد  �أن  �ملنتظر  حيث من 
80 حكماً  ن��وف��م��رب مب�����ش��ارك��ة   30 �إىل   26 م��ن  �ل��ف��رتة 
�لآ�شيوي  بالحتاد  �حلكام  جلنة  وتنظم  م�شاعد�ً.  وحكماً 
�ملاليزية  �لعا�شمة  يف  دورت��ني  بو�قع  �شنوياً،  دور�ت  �أرب��ع 
كو�لملبور ومثلهما بالإمار�ت ،  وتركز �لدور�ت على تبادل 
�خلرب�ت و�ملعرفة و�لتطوير من �أجل �إعد�د �حلكام لإد�رة 
مباريات خمتلف �مل�شابقات �لتي ُينظمها �لحتاد �لآ�شيوي. 
وي�شتمل برنامج �لدورة على حما�شر�ت نظرية وتدريبات 

�ل��ه��م��م، و�ختبار�ت  ب��ن��ادي دب���ي لأ���ش��ح��اب  ب��دن��ي��ة  ل��ي��اق��ة 
عملية مبلعب ذياب عو�نة مبقر �حتاد �لكرة يف دبي، �لذي 
طاقم  ويقود  دورة.  لكل  �لنهائي  �لختبار  �أي�شاً  �شي�شهد 
حما�شري �حلكام خالل �لدورة ، �ل�شعودي علي �لطريفي 
نوبورو  �إي�شياما  ج��ان��ب  �إىل  �حل���ايف  �إ�شماعيل  و�لأردين 
�للياقة  مدربا  “ماليزيا”،  �شام�شوري  ودييا  “�ليابان” 
�لبدنية بالإ�شافة ملدربتي �للياقة �لبدنية ز�جن لينجلينج 
“�ل�شني” وجنيثان مانيام “�شنغافورة”. من جانبه �أعرب 
�أحمد يعقوب مدير �إد�رة �حلكام يف �حتاد �لكرة عن �شعادته 
با�شت�شافة دورة حكام �لنخبة �لآ�شيوية رقم 11 على �أر�س 
�لدولة، حيُث كانت �أول ��شت�شافة يف �لثامن من دي�شمرب 
و�ملتو��شل  �مل�شتمر  بالتعاون  يعقوب  و�أ�شاد   .  2013 عام 
بني �حتاد �لكرة وجلنة �حلكام يف �لحتاد �لآ�شيوي، حيث 
ور�س  لحت�شان  مف�شلة  وج��ه��ة  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أ���ش��ح��ت 
ملوقعها  نظر�ً  و�ل��دويل  �لآ�شيوي  �لحتادين  ودور�ت  عمل 
�جلغر�يف، و�لإمكانات �لكبرية �ملتوفرة من مالعب وفنادق 
وغريها. و�أ�شار يعقوب �إىل �أن ��شت�شافة مثل هذه �لدور�ت 
�لكرة،  �حت��اد  حكام  تطوير  يف  كبري  وب�شكل  �أي�شاً  ت�شهم 
�لدورة  يف  �لنخبة  حكامنا  م�شاركة  ن�شبة  �أن  �إىل  لف��ت��اً 
و�شلطان عبد  11 حكماً، وهم: يعقوب �حلمادي،  �لثانية 
�إىل جانب حكامنا  �لنقبي،  ع��ادل  علي،  �آل  وعمر  �ل���رز�ق، 
�لر��شدي، ز�يد د�وود، جا�شم  �أحمد  �لدوليني،  �مل�شاعدين 
عبد �هلل، �شبت عبيد، م�شعود ح�شن، وجمعة �ملخيني، علي 

اأطلق ا�صم »ملعب الت�صامح« على امللعب البي�صاوي املجاور ل�صتاد »زايد للكريكيت«

نهيان بن مبارك يتّوج الفائزين بكاأ�س »الكريكيت للت�شامح« 

القيادة واملوارد
يف ن�شف نهائي املوؤ�ش�شات احلكومية بال�شارقة

ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن يت�شدر الدوري للرجال 
ويليه دبي ل�شطرجن ال�شيدات 

ي�صت�صيفها احتاد الكرة للعام ال�صاد�ض على التوايل

انطالق حماور دورة حكام 
النخبة االآ�شيوية 
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الفجر الريا�ضي

ودعت �أ�شرت�ليا جنمها �لكبري تيم كايهل بفوز ودي على لبنان -3�شفر 
يف مبار�ة تدخل �شمن ��شتعد�د�ت �ملنتخبني لنهائيات كاأ�س �آ�شيا يف كرة 
�ل�38 عاما  �إبن  �لإم��ار�ت. وخرج  �ملقبل يف  �لعام  �ملقررة مطلع  �لقدم 
فيها  تاألق  �لتي  �لود�عية  �ملبار�ة  هذه  خلو�س  �ل��دويل،  �لعتز�ل  عن 
�ل�شكتلندي �ملجن�س حديثا مارتن بويل بت�شجيله ثنائية يف �لدقيقتني 
�آ�شيا، و�أ�شاف  �أبطال  �أول مبار�ة له كاأ�شا�شي مع  وذلك يف  و41،   19
بعد  دم��وع��ه  كايهل  يخف  ومل   .68 �لدقيقة  يف  �لثالث  ليكي  ماثيو 
�ملبار�ة �لتي خا�س �لدقائق �لت�شع �لأخرية منها، بعدما �شمن مدربه 
�أرنولد غر�هام �لفوز �أمام جمهور غفري �حت�شد يف ملعب “�أي �أن زي 
�شتاديوم«. وقال كايهل “�أبكي للمرة �لأوىل يف ملعب كرة قدم و�أنا فخور 
�أرت��دي فيها �لقمي�س �لأخ�شر  �ألعب من قلبي يف كل مرة  �أنا  بذلك. 

و�لذهبي. �شكر� �أ�شرت�ليا. لكل زمالئي و�لطو�قم �لذين عملت معهم، 
بعد  دوليا  �للعب  �عتز�له  كايهل  و�أع��ل��ن  دون��ك��م«.  من  �شيئا  �أك��ون  لن 
�نتهاء م�شاركته �لر�بعة يف كاأ�س �لعامل يف 26 حزير�ن/يونيو �ملا�شي 
�لثالثة  �لبريو )�شفر2-( يف �جلولة  �أم��ام  �إثر خ�شارة منتخب بالده 
�لتاريخي  �لهد�ف  و�شارك  رو�شيا.  ملونديال  �لأول  �لدور  �لأخ��رية من 
لبالده )50 هدفا( للمرة �لأخرية مع �ملنتخب �لأ�شرت�يل عندما نزل 
بت�شجيل هدف يف  �لنف�س  وك��ان ميني  �لبريو،  �لثاين �شد  �ل�شوط  يف 
ت�شيلر  �أوف��ه  و�لأملانيني  بيليه  �لرب�زيلي  �ىل  لين�شم  رو�شيا  مونديال 
ومريو�شالف كلوزه �لذين �شجلو� يف �أربع بطولت لكاأ�س �لعامل، لكنه 
�لعتز�ل  قبل  �لأخ��رية  �لر�شمية  مبار�ته  �أن  ومبا  مبتغاه.  يحقق  مل 
�لأ�شرت�يل مببار�ة  �أن يودع �جلمهور  �ملحتم  كانت يف رو�شيا، كان من 

�أخرية على �أر�س بالده لأن “م�شاهمة تيم يف كرة �لقدم ويف �ملنتخب 
�لأ�شرت�يل خا�شة خالل �لأع��و�م �ل�14 �ملا�شية كانت هائلة” بح�شب 
رئي�س �لحتاد �لأ�شرت�يل ديفيد غالوب. وبد�أ كايهل، �ملولود يف �شيدين 
م��ع منتخب  �ل���دويل  �ل�شعيد  على  �ل��ق��دم  ك��رة  لعب  �شامو�،  م��ن  لأب 
�لأول عام  �لأ�شرت�يل  �ملنتخب  و�ن�شم  20 عاما،  �لغربية دون  �شامو� 
2004 بعد حملة مكثفة مع �لحتاد �لدويل )فيفا(. و�أ�شبح يف �أملانيا 
2006 �أول ��شرت�يل ي�شجل هدفا يف نهائيات كاأ�س �لعامل، وكرر ذلك 
يف مونديايل جنوب �فريقيا 2010 و�لرب�زيل 2014. كما �أ�شبح يف 
2007 �أول ��شرت�يل ي�شجل هدفا يف كاأ�س �آ�شيا )�ن�شمت ��شرت�ليا �ىل 
�لحتاد �ل�شيوي للعبة يف 2006(، و�شاهم باإحر�ز �ملنتخب �ل�شرت�يل 

�للقب �لآ�شيوي للمرة �لأوىل يف تاريخه يف 2015.

ا�شرتالي�����ا ت���ودع كايه����ل بالدم����وع 

�أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل �لدوري �لأملاين لكرة �لقدم يف �ملو��شم �ل�شتة 
حمافظا   ،2018-2017 مو�شم  يف  قيا�شية  �إي����ر�د�ت  حتقيق  �لأخ���رية، 
ميونيخ  ب��اي��رن  جمموعة  وحققت  حملي.  ن��اد  كاأغنى  موقعه  على  بذلك 
يورو )752 مليون دولر(  657،4 ماليني  �ىل  قيا�شية و�شلت  عائد�ت 
يف �ل�شنة �ملالية �ملا�شية، منها 624،3 ماليني يورو كعائد�ت وفرها فريق 
�لأندية عامليا، قد  �أبرز  �أحد  �لبافاري،  �لعمالق  �لقدم مبفرده. وكان  كرة 
�ملالية  �ل�شنة  ي��ورو يف  640،5 ماليني  �إي���ر�د�ت و�شلت �ىل  �أعلن حتقيق 
2016-2017. وقال �لرئي�س �لتنفيذي للنادي كارل-هاينت�س رومينيغه 

�ملالية  �ل�شنة  نتائج  ع��ن  ر����س ج��د�  ه��و جم��دد�  ب��اي��رن ميونيخ  “نادي  �إن 
“�إ�شافة �ىل �لنجاح �لريا�شي يف �ملو�شم �ملا�شي  2017-2018«. وتابع 
�أبطال  دوري  �ىل مر�حل متقدمة يف  وو�شلنا  �ل��دوري  لقب  �أحرزنا  حيث 
�أوروبا )بلغ �لدور ن�شف �لنهائي قبل �خل�شارة �أمام ريال مدريد �لإ�شباين(، 
تثبت هذه �لنتائج �أن بايرن ميونيخ حقق عاما جيد� على �ل�شعيد �ملايل«. 
يف  كعادته  حمليا  �إي��ق��اع��ه  فر�س  م��ن  �ملو�شم  ه��ذ�  بعد  ب��اي��رن  يتمكن  ومل 
�ملو��شم �ملا�شية، �ذ يحتل حاليا �ملركز �خلام�س يف ترتيب �لبوند�شليغا بعد 

دورمتوند. بورو�شيا  �ملت�شدر  عن  نقاط  �شبع  بفارق  مرحلة،   11

امل�صتوى الأول من دوري الأمم الأوروبية 

هولندا باملربع الذهبي و�شوي�شرا تتاأهل يف الوقت القاتل فيالدلفيا يحتفظ ب�شجله نظيفا على اأر�شه 

بايرن ميونيخ يحقق اإيرادات قيا�شية 

حذت هولند� حذو �إنكلرت� و�شوي�شر� وخطفت بطاقة �لتاأهل �ىل �ملربع �لذهبي 
للم�شتوى �لأول من دوري �لأمم �لأوروبية يف كرة �لقدم من بني يدي فرن�شا، 
وذلك بعدما حولت تخلفها �أمام م�شيفتها �أملانيا بهدفني �ىل تعادل يف �لثو�ين 

يف  �أمل��ان��ي��ا  وب���دت  غيل�شنكري�شن.  يف  �لأح���د   2-2 �لأخ����رية 
طريقها ل�شرتد�د �عتبارها و�لثاأر خل�شارتها �لأكرب على 

يد هولند� )�شفر3-( يف 13 ت�شرين �لأول/�كتوبر، 
تيمو  بهديف  متقدمة  �لأول  �ل�شوط  �أنهت  بعدما 

رجال  لكن   ،)20( �شانيه  ول���ورو�   )9( فرينر 
�ملدرب رونالد كومان عادو� �ىل �للقاء يف �لوقت 
�لقاتل بتقلي�س �لفارق عرب كوين�شي برومي�س 
)85( قبل �در�ك �لتعادل بو��شطة فريجيل فان 
كافية  �لتعادل  نقطة  وك��ان��ت   .)90+1( د�ي��ك 
�مل��ج��م��وع��ة �ىل �ملربع  ب��ط��اق��ة  ل��ه��ول��ن��د� حل�����ش��م 

فرن�شا  مع  �ملبا�شرتني  �ملو�جهتني  بفارق  �لذهبي 
“�لربتقاليني”  �أم����ام  خ�����ش��رت  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل  بطلة 

بنتيجة �شفر2- �جلمعة )2-1 ذهابا(.
�ملربع  �ىل  و�لربتغال  و�إنكلرت�  ب�شوي�شر�  هولند�  وحلقت 

�لذهبي للم�شتوى �لأول من هذه �لبطولة �لقارية 
يف  �لربتغال  ت�شت�شيفه  و�ل��ذي  �جلديدة، 

�أن تقام  و6 حزير�ن/يونيو، على   5
�ي�شا  ه��ن��اك  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �مل���ب���ار�ة 

غر�ر  على  م��ن��ه،  �لتا�شع  يف 
مبار�ة �ملركز �لثالث.

�جلولة  ���ش��ي��ن��اري��و  وك�����ان 
للمجموعة  �لأخ������������رية 
م�����������ش�����اب�����ه�����ا  �لأوىل 

ل��ل��م��ج��م��وع��ت��ني �ل���ر�ب���ع���ة 
�إنكلرت�  ح�شمت  �إذ  و�لثانية، 

�لذهبي  �مل���رب���ع  �ىل  ت��اأه��ل��ه��ا 
ب���ع���دم���ا ح���ول���ت ت��خ��ل��ف��ه��ا �أم�����ام 
فوز  �ىل  ك���رو�ت���ي���ا  م�����ش��ي��ف��ت��ه��ا 
فيما  �ل��ق��ات��ل،  �ل��وق��ت  يف   1-2
بلجيكا  �أم����ام  ���ش��وي�����ش��ر�  تخلفت 
ب����ه����دف����ني ل���ك���ن���ه���ا ع����������ادت من 
 2-5 منت�شرة  وخ��رج��ت  بعيد 
منتخب  م��ن  �لبطاقة  لتخطف 

�حلمر«. “�ل�شياطني 
�أمل���ان���ي���ا �لتي  �أن���ه���ت  م���ن ج��ه��ت��ه��ا، 

�لثاين  �مل�����ش��ت��وى  �ىل  هبوطها  ك���ان 
دون  �ملجموعة  مناف�شات  حم�شوما، 

ت��ع��ادل��ني مع  م��ن  ف��ق��ط  ف���وز وبنقطتني 
ف�شلت  كما  وهولند�،  )�شفر-�شفر(  فرن�شا 

13 مبار�ة  يف حتقيق فوزها �خلام�س فقط يف 
�ل���ذي �شهد  �ل��ك��ارث��ي  �ل��ع��ام  خا�شتها خ���الل ه���ذ� 

تنازلها عن لقبها �لعاملي بخروجها من �لدور �لول 
ملونديال رو�شيا.

كما �أن “مان�شافت” ف�شل يف حتقيق �لفوز للمبار�ة 
مل  �أم��ر  وه��و  ر�شمية،  م�شابقة  يف  تو�ليا  �خلام�شة 
يح�شل منذ حزير�ن/يونيو 1978 وني�شان �أبريل 
ما  “�أوبتا” لالح�شائيات،  �شركة  بح�شب   1979

يزيد �ل�شغط على مدربه يو�كيم لوف.
�أملانيا لعب و�شط ريال  وعاد �ىل ت�شكيلة منتخب 
م��دري��د �لإ���ش��ب��اين ط��وين ك��رو���س وم��د�ف��ع بايرن 
�ملبار�ة  ع��ن  غابا  �أن  بعد  هومل�س  مات�س  ميونيخ 
رو�شيا  ع��ل��ى  ودي����ا  “مان�شافت”  ف��ي��ه��ا  ف���از  �ل��ت��ي 
�خلمي�س -3�شفر، لكن لوف �أ�شرك معظم لعبيه 

�لذين فازو� على م�شيفي مونديال �ل�شيف �ملا�شي، 
م��ع��ول يف �مل��ق��دم��ة ع��ل��ى �ل��ث��الث��ي ���ش��ان��ي��ه وفرينر 

فاأبقى  �لهولندية،  �لناحية  م��ن  �أم���ا  غ��ن��اب��ري.  و���ش��ريج 
ف���ازت على  �ل��ت��ي  �لت�شكيلة  م��ن  ت�شعة  ك��وم��ان على  رون��ال��د 

فرن�شا، و�لتعديالن �لوحيد�ن طال دنزل د�مفري�س و�شتيفن 
بريغويني �للذين تركا مكانهما لكيني تيتي وبرومي�س. و��شتهل 

�ملنتخب �لأملاين �للقاء ب�شكل مثايل �إذ �فتتح �لت�شجيل منذ �لدقيقة 
9 عرب فرينر �لذي و�شلته �لكرة من غنابري، ف�شيطر عليه بر�أ�شه 

�أن يطلقها بيمناه من حدود �ملنطقة �ىل  �أمامه قبل  ثم مهدها 
مع  �لأول  ه��دف��ه  م�شجال  �شيلي�شن،  ي��ا���ش��رب  �حل��ار���س  ���ش��ب��اك 
�ل�شعودية يف حزير�ن/يونيو  �شد  �لودية  �ملبار�ة  منذ  �ملنتخب 
قبيل �نطالق �ملونديال. ومل ينتظر رجال لوف طويال ل�شافة 

�لكرة من  و�شلته  �ل��ذي  �شانيه  �مل��رة عرب  وه��ذه  �لثاين  �لهدف 
�ل�شباك  يف  �شددها  ثم  عليها  ف�شيطر  لكرو�س،  طويلة  متريرة 
بعدما حتولت من تيتي وخدعت حار�شه �شيلي�شن )20(.  وحاول 
رجال كومان �لعودة �ىل �للقاء وكاد نيكال�س �شوله يهديهم هدف 
حار�شه  مرمى  نحو  باخلطاأ  �ل��ك��رة  ح��ول  بعدما  �ل��ف��ارق  تقلي�س 

�أ�شعفه  �حل���ظ  ل��ك��ن  بليند،  د�يل  م��ن  عر�شية  �إث���ر  ن��وي��ر  م��ان��وي��ل 
و�شقطت على ظهر �ل�شبكة )34(. وبد� �أ�شحاب �لأر�س م�شيطرين 

على �لو�شع، �إذ لعبو� بتحرر وثقة وكانو� قريبني يف �أكرث من منا�شبة 
�أن �لنتيجة بقيت كما هي حتى  �إل  من �لو�شول �ىل �شباك �شيلي�شن، 

�شافرة نهاية �ل�شوط �لأول و�لتغيري �لوحيد كان خ�شارة هولند� جلهود 
ر�ين بابل، ما منح جافايرو ديلرو�شون فر�شة خو�س مبار�ته �لدولية 

“�لربتقاليني«. ويف �ل�شوط �لثاين، بد� �لأمل��ان قادرين على  �لأوىل مع 
تركوها  �لتي  و�مل�شاحات  �شيوفهم  �ندفاع  ظل  يف  �لثالث  �لهدف  ��شافة 
�لفر�س �خلجولة.  �لنتيجة بقيت على حالها رغم بع�س  �أن  �إل  خلفهم، 

 67 �لدقيقة  �شهدت  �لهد�ف فرينر،  روي�س بدل من  وبعد دخول ماركو 
دخول توما�س مولر بدل من غنابري يف ت�شكيلة �لأمل��ان، ليخو�س مهاجم 

 100 يخو�س  �ل��ذي  �ل�15  )�لالعب  �ملئة  �لدولية  مبار�ته  ميونيخ  بايرن 

�أكرث مع �ملنتخب(. وتر�فق دخول مولر مع �نتهاء �مل�شاركة �لدولية  �أو  مبار�ة 
�لأوىل للبديل ديلرو�شون �لذي تعر�س لال�شابة، و��شطر كومان �لذي �شبق له 
�أن �أدخل طوين فيلهينا بدل من جورجينيو فينالدوم، �ىل ��شتبد�له بلوك دي 
يونغ )66(. وكانت هولند� قريبة من ��شعال �ملبار�ة يف �لدقائق �لأخرية بعد 
جمهود فردي ر�ئع من ممفي�س ديباي �لذي توغل وتالعب بالدفاع �لأملاين 
�لأخرية،  �لدقائق  باملر�شاد )78(. ويف  له  نوير كان  ي�شدد، لكن  �أن  قبل 
�ل��ك��رة م��ن منطقته، فتبادلها  �ب��ع��اد  �لأمل���اين وف�شل يف  �ل��دف��اع  ت��ر�خ��ى 
�ل�شيوف حتى و�شلت �ىل برومي�س �لذي �شددها قو�شية من حدود 

�ملنطقة �ىل �لز�وية �لي�شرى �لعليا ملرمى نوير )85(.
�لأوىل  �لدقيقة  يف  �لتعادل  بهدف  �لهولندية  �لعودة  و�كتملت 
من �لوقت بدل �ل�شائع عرب فان د�يك �لذي و�شلته �لكرة من 
�جلهة �ليمنى عرب �لبديل فيلهينا، فتلقفها و�أر�شلها مبا�شرة 

يف �ل�شباك �لأملانية )90+1(.

مل  �ل��ذي  �لوحيد  كالفريق  مبوقعه  �شيك�شرز  �شفنتي  فيالدلفيا  �حتفظ 
يخ�شر على �أر�شه هذ� �ملو�شم يف دوري كرة �ل�شلة �لأمريكي للمحرتفني، 

بفوزه على �شيفه فينيك�س �شنز 114-119.
ويف �ملبار�ة �لتي �أقيمت �لإثنني، حقق فيالدلفيا فوزه �ل�12 يف 17 مبار�ة 
�أمبييد  �لكامريوين جويل  �ىل لعبه  كبري  ب�شكل  به  ويدين  �ملو�شم،  هذ� 

)24 عاما( �لذي �شجل 33 نقطة و�لتقط 17 متابعة، ليحقق فريقه 
فارغو �شنرت”، على  “ويلز  قاعة  ت�شع مباريات يف  �لتا�شع يف  ف��وزه 

�ل�شوط  بنهاية   62-57 ن��ق��اط  خم�س  ب��ف��ارق  تخلفه  رغ��م 
�لأول. و�أ�شاف �شانع �لألعاب �لأ�شرت�يل بني �شيمونز 19 

فيما  وت�شع مترير�ت حا�شمة،  متابعة   11 �ىل  نقطة 
حقق جيم�س باتلر 16 نقطة، يف ر�بع مبار�ة له مع 

فريقه �جلديد منذ �نتقاله يف �شفقة تبادلية من 
ميني�شوتا متربوولفز.

وحقق فيالدلفيا فوزه �لثالث تو�ليا، و�لثالث 
يف �أربعة �أيام.

م�شجل  �أف�شل  بوكر  ديفني  كان  �ملقابل،  يف 
ثماين  �ىل  نقطة   37 بر�شيد  لفينيك�س 

دياندري  �لنا�شئ  و�أ�شاف  حا�شمة،  مترير�ت 
�آيتون )20 عاما( من �لبهاما�س 17 نقطة �ىل 

ل  جيدة.  م��ب��ار�ة  “كانت  �إمبيد  وق��ال  متابعات.  ت�شع 
�ننا متكنا  �ل  �ل�شتحو�ذ،  �لفر�س يف  ناأخذ كل  �ن  ميكن 

�إمبييد م�شاهمة زميله  �لليلة«. وو�شف  �لقيام بذلك  من 
كثري�،  “ي�شاعدنا  م�شيفا  “�لر�ئعة”،  ب���  باتلر  �جل��دي��د 
وخ�شو�شا يف �لناحية �لدفاعية. علينا �ن ن�شتمر يف �لعمل 

و�شي�شاهمنا يف قطعنا �شوطا طويال«.
ويف م��ب��ار�ة �أخ����رى، ح��ق��ق م��ي��ل��ووك��ي ب��اك�����س ث���اين ترتيب 
وذلك  16 مبار�ة،  �لثاين ع�شر يف  ف��وزه  �ل�شرقية  �ملنطقة 

على �شيفه دنفر ناغت�س 98-104.
�أنتيتوكومنبو  ياني�س  �ليوناين  للفائز  �أف�شل م�شجل  وكان 
حا�شمة،  مت��ري��ر�ت  و���ش��ت  متابعة   12 �ىل  نقطة   29 م��ع 
و�أ�شاف �ريك بليد�شو 23 نقطة �ىل خم�س متابعات وخم�س 

 20 يوكيت�س  نيكول  �ل�شربي  وللخا�شر  حا�شمة،  مترير�ت 
نقطة �ىل خم�س متابعات وخم�س مترير�ت حا�شمة، وجمال 

مور�ي 17 نقطة �ىل ثماين متابعات وت�شع مترير�ت حا�شمة. 
بعد  م��ب��اري��ات،  �شبع  �آخ���ر  يف  �ل�شاد�شة  خ�شارته  دن��ف��ر  وتلقى 

ت�شع مر�ت يف مبارياته  فاز  �ملو�شم عندما  لهذ�  �لقوية  بد�يته 
�لع�شر �لأوىل.

وقاد كيمبا ووكر فريقه ت�شارلوت هورنت�س �ىل �لفوز على �شيفه 
بو�شطن �شلتيك�س 117-112، بت�شجيله 43 نقطة، �أ�شاف �ليها 

�أربع متابعات وخم�س مترير�ت حا�شمة.
�أمام  ف��ري��ق��ه  خ�����ش��ارة  يف  �ل�شبت  نقطة   60 �شجل  �ل���ذي  ووك���ر  وب���ات 

فيالدلفيا 119-122 بعد �لتمديد، �شاد�س لعب فقط يف تاريخ دوري 
يف  �لأق���ل  على  نقطة  و40  نقطة   60 ت�شجيل  م��ن  يتمكن  �ملحرتفني 

مبار�تني متتاليتني.
غريزليز  وممفي�س  كليبريز  �أجنلي�س  لو�س  من  كل  حقق  ذل��ك،  �ىل 
فوزهما �حلادي ع�شر يف 16 مبار�ة على كل من �أتالنتا هوك�س 127 

119-، ود�ل�س مافرييك�س 88-98.
�شيتي  �أوكالهوما  على  كينغز  �شاكر�منتو  فاز  �أخ��رى،  مباريات  ويف 
ثاندر 117-113، ونيو �أورليانز بيليكانز على �شان �نتونيو �شبريز 

كافاليريز  كليفالند  على  بي�شتونز  ودي��رتوي��ت   ،126-140
.94-121 جاز  يوتا  على  باي�شرز  و�نديانا   ،102-113



رحلة �شيد تنتهي مبجزرة كالب
وثق مقطع فيديو، حلظة مروعة ل�شقوط كالب من حافة جبل 
باإ�شبانيا، بعد هجومها على غز�ل، مما عر�س "�ل�شياد �ملجهول" 

ل�شيل من �لنتقاد�ت.
يوم  وق��ع  �حل��ادث  �إن  �لربيطانية،  ميل"  "ديلي  �شحيفة  وقالت 
�لأحد، بالقرب من قرية هرييرول يف غرب مقاطعة كا�شريي�س، 

م�شرية �إىل �أن �ل�شلطات �شرعت يف �إجر�ء حتقيق يف �حلادث.
فيما  �حلافة،  لعدة كالب من  �ملتتايل  �ل�شقوط  �لفيديو  وير�شد 
�ملوت  نف�شها من  لإنقاذ  بالغز�ل يف حماولة  تت�شبث  �أخ��رى  كانت 
�إنقاذ عدد من كالبه، يف  �ل��ذي ف�شل يف  �ل�شياد،  �ملحقق. وتدخل 
"�ل�شقوط  م�شل�شل  لينهي  ب�شكني،  �لغز�ل  ليطعن  �ملطاف  نهاية 
�ل�شياد  �حل��ي��و�ن��ات،  ب�شوؤون  تعنى  منظمات  وهاجمت  �لكبري". 
�لذي �أر�شل كالبه دون �أدنى تفكري �إىل "فخ �لغز�ل"، مما ت�شبب 
�أق�شى  بتطبيق  ومطالبة  ب�"�لقاتل"،  �إي��اه  و��شفة  "جمزرة"،  يف 
�لعقوبات يف حقه. ومل تو�شح �ل�شحيفة ما �إذ� كانت �لكالب كلها 
قد نفقت بعد �ل�شقوط، �إل �أن متحدثا با�شم �حتاد �ل�شيد �مللكي 
�لإ���ش��ب��اين �أو���ش��ح �أن �ل��ك��الب ع��وجل��ت يف م��ك��ان �حل���ادث م��ن قبل 

بيطريني. جر�حني  �إىل  نقلها  "حمرتفني" قبل 

الكباب العربي يطيح 5 حرا�س للملكة الربيطانية
مكلفني  جنود،   5 باإيقاف  �لربيطانية  �شن"  "ذ�  �شحيفة  �أف���ادت 
�أن ر�شدتهم �لكامري� وهم ي�شاركون  �إليز�بيث، بعد  بحماية �مللكة 
�أن  �أمام حمل للكباب، قرب قلعة وند�شور. وذكر �مل�شدر  يف �شجار 
وقت وقوع �ل�شجار تز�من مع �إقامة �مللكة يف �لقلعة، وذلك يف حدود 
�لو�حدة و�لن�شف من �شباح �جلمعة. و�أو�شح �أن �جلنود �لتابعني 
بعدما دخلو� يف  �شكر  "كولد �شرتمي غارد" كانو� يف حالة  لفرقة 
�شجار بجانب حمل للكباب، يف طريق عودتهم �إىل ثكناتهم. و�أو�شح 
�أ�شخا�س   8 �لأق��ل  �شجار �شم على  �شاركو� يف  �أن �جلنود �خلم�شة 
لأ�شباب ل تز�ل جمهولة. ومل يتمكن �شهود عيان من معرفة �شبب 
�أ�شارت  �خلالف �لذي ن�شب بني �لأ�شخا�س، لكن تقارير �إعالمية 
�حل�شن  �شام  �لكباب،  حم��ل  �شاحب  وق��ال  �ملعاملة".  "�إ�شاءة  �إىل 
�أن  قبل  �لطعام،  يتناولون  كانو�  و�شابات  �شباب   6 �إن  عاما(،   40(
يقف �أمامهم رجل ويبد�أ يف �ل�شر�خ و�ل�شتم، م�شيفا: "فجاأة خرج 
و�أكد  �لعر�ك".  يف  �لنا�س  ع��دد من  و�نخرط  �خل��ارج  �إىل  �جلميع 
م�شدر يف �جلي�س �إيقاف 5 جنود بعد "حادث يف وند�شور"، م�شري� 
�إىل �أنه يتم حاليا �إجر�ء حتقيق يف �حلادث. ويتكلف جنود "كولد 

�شرتمي غارد"، �أقدم فريق يف �جلي�س �لربيطاين، بحماية �مللكة.

موجة هائلة جتتاح مبنى وتدمر �شرفاته
لقطات  غربية،  �إلكرتونية  م��و�ق��ع  ن�شرته  فيديو،  مقطع  �أظ��ه��ر 
من  �ل�شمايل  �ل�شاحل  يف  مبنى  ت�شرب  �شخمة  مل��وج��ات  خميفة 
فرق  �إن  �ملحلية  تقارير  وق��ال��ت  �ل��ك��ن��اري.  ج��زر  �أك���رب  تينرييفي، 
�لإنقاذ �أجلت 39 �شخ�شا من منازلهم، م�شرية �إىل �أن هذ� �حلادث 
مل يخلف �إ�شابات بني �ل�شكان. ويربز �لفيديو، �لذي �لتقطه �أحد 
�لنا�شطني على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، �ملوجات �لهائلة �لتي 

جتتاح �لبحر وت�شطدم ببناية �شاهقة، مقتلعة بع�س �ل�شرفات.
�جلنوبي  بال�شاحل  م��ادي��ة  خ�شائر  �مل�شطرب  �لبحر  خلف  كما 

للجزيرة، بعدما حطم نو�فذ مطعم يتو�جد باأحد �لفنادق.
حالة  خف�س  مت  فاإنه  �لإ�شبانية،  �جلوية  �لأر���ش��اد  لوكالة  ووفقا 
�لدرجة  م��ن  �ل��ك��ن��اري،  ب��امل��وج��ات يف ج���زر  يتعلق  ف��ي��م��ا  �ل��ت��اأه��ب 
�لربتقالية �إىل �للون �لأ�شفر، م�شرية �إىل �أنه من �ملتوقع ��شتمر�ر 

هذ� �ل�شطر�ب حتى �شباح �لثنني.
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درا�شة تقلب الطاولة على الرجال
هناك مفهوم �شائع تر�شخ لدى كثريين على مّر �لع�شور، ربط �شورة �ملر�أة بالعاطفة، و�لرجل بالع�شالت، ولكن ما 

مدى �شحة ذلك من �لناحية �لعلمية؟
�أن مفهوم �شعف �لقدر�ت  �إىل  و�أدن��ربه و�ملركز �مللكي للدفاع،  �أجر�ها باحثون من جامعتي غال�شكو  �أ�شارت در��شة 
�جل�شدية للمر�أة "�أ�شبح باليا"، و�أنه �إذ� ح�شلت �ملر�أة على �لتدريب �ل�شحيح و�لإعد�د �ملالئم، فاإنها �شتكون بذ�ت 
 6 من  جمموعة  �شمل  �ختبار  على  �لدر��شة  و�عتمدت  مثله.  �مل��ر����س  و�شعبة  وق�شوته،  �جل�شدية  �لرجل  ق��در�ت 
�أنهن مل  �لباحثون  �لتجربة، وجد  �نتهاء  �ملتجمدة �جلنوبية، وبعد  �لقارة  جمند�ت بريطانيات، طلب منهن عبور 
يظهرن �أي تاأثري�ت �شحية �شلبية مغايرة لتلك �لتي عانى منها �جلنود �لربيطانيون �لرجال، كما �أ�شارت �شحيفة 
�لتلغر�ف �لربيطانية. ويف �لختبار، �أخ�شعت �ملجند�ت �ل�شت جميعهن لأق�شى �لإعد�د�ت �جل�شدية للقيام بحملتهن 
عرب �لقارة �ملتجمدة �جلنوبية، حيث ق�شت �ملجند�ت �ل�شت 62 يوما يكافحن �لرياح �لعاتية و�لنخفا�س �ل�شديد يف 
درجات �حلر�رة، قطعن خاللها م�شافة 1056 ميال وهن ي�شحنب خلفهن زلجات حمملة باملو�د �لغذ�ئية و�ملعد�ت 
�لتي تزن 80 كيلوغر�ما. و�شملت �لختبار�ت �حلالة �ل�شحية قبل وبعد �لرحلة، كما �عتمدت �لدر��شة على موؤ�شر�ت 
�جلهد و�لفاعلية وم�شتويات هرمون �لإجناب ووزن �جل�شم وقوة �لعظام. وتعد �لدر��شة �لأوىل من نوعها )�أول رحلة 
على �لإطالق مكونة من �لن�شاء(، و�لتي ت�شري �إىل �أن �لن�شاء ل�شن معر�شات �أكرث من �لرجال لالإنهاك �جل�شدي �أو 

�لتاأثري�ت �ل�شلبية للرحالت �لقا�شية، و�أنهن مت�شاويات مع �لرجال يف �لقيام باملهام �جل�شدية �لقا�شية و�لقوية.
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وات�شاب  عن  بديلة  تطبيقات   3
�نت�شرت خماوف جديدة لدى م�شتخدمي �لتطبيق �ل�شهري و�ت�شاب، بعد 
ما  بح�شب  �جل���دل،  م��ن  �لكثري  �أث���ارت  �لتطبيق  يف  �أمنية،  ثغرة  �كت�شاف 

�أعلنت �شركة "�شيك بوينت" لالأمن �لإلكرتوين �لتي �كت�شفت �لثغرة.
وفيما �ملخاوف م�شتمرة، بد�أ كثريون من م�شتخدمي و�ت�شاب يف �لبحث عن 
بد�ئل �آمنة، خ�شية على خ�شو�شيتهم يف �لتطبيق �ململوك ل�شركة في�شبوك 

وي�شتخدمه نحو مليار ون�شف �ملليار يف �لعامل.
ملن  وميكن  �آم��ن��ة،  تعتربها  تطبيقات  ثالثة  متخ�ش�شة،  م��و�ق��ع  وق��دم��ت 
وتطبيق  �شيجنال،  تطبيق  وه��ي،  عليها،  �لعتماد  و�ت�شاب  هجر  يريدون 
�لعربية لالأخبار  �لبو�بة  ذكر موقع  تيليغر�م. بح�شب ما  هايك، وتطبيق 
جميع  بني  �أم��ان��اً  �لأك��رث  �شيجنال  تطبيق  يعترب  �ملوقع،  وح�شب  �لتقنية. 
تطبيقات �لرت��شل �لأخرى، فهو مملوك ملنظمة �لربجميات، وهو �لتطبيق 
�لذي يو�شي به �ملد�فع عن �خل�شو�شية، و�ملوظف �ل�شابق يف وكالة �لأمن 

�لقومي �لأمريكية �إدو�رد �شنودن.
وجود  �إىل  ي��رج��ع  �أم���اًن���ا،  �لتطبيقات  �أك���رث  ه��و  �شيجنال  �أن  يف  و�ل�����ش��ب��ب 
بروتوكول ت�شفري ي�شمى "Signal Protocol" وهو عبارة عن بروتوكول 
ت�شفري ي�شتخدم لتوفري �لت�شفري من طرف �إىل طرف للمكاملات �ل�شوتية، 

ومكاملات �لفيديو و�ملر��شلة �لفورية للمحادثات.
�كت�شب  و�ت�شاب، حيث  ر�ئًعا عن تطبيق  بدياًل  �أما تطبيق هايك، فيعترب 
في�شمح  م�شتخدميه،  خ�شو�شية  حماية  مب��ي��زة  لتمتعه  �شهرة  م��وؤخ��ًر� 

للم�شتخدمني باإخفاء درد�شاتهم �خلا�شة با�شتخد�م كلمة مرور.

ال�شاعات ال�شوي�شرية تدخل املعركة مع اأبل
يحاول �شناع �ل�شاعات �لتقليدية �لقدمية مو�كبة �لتطور�ت �لتكنولوجية 
�شاعتها  �أبل  �إطالق  �شيما بعد  �لذكاء �ل�شطناعي، ل  �إىل �شوق  و�لدخول 
2015. وتعمل عالمات جتارية �شوي�شرية يف عامل  �لأوىل يف عام  �لذكية 
�شركات  مع  بالتعاون  و"�شو�ت�س"  هوير"  "تاغ  مثل  �لتقليدية  �ل�شاعات 
�إن��ت��ل و�أل��ف��اب��ي��ت لتقدمي من���اذج هجينة من  ب��رجم��ي��ات ذك��ي��ة ك��ربى مثل 

�ل�شاعات، جتمع بني �ل�شكل �لقدمي و�لوظائف �لذكية.
وتر�جعت مبيعات �ل�شاعات �ل�شوي�شرية �لقدمية ب�شكل كبري، خ�شو�شا بعد 
�لك�شف عن �شاعة "�أبل ووت�س" يف عام 2015، �لتي من �ملتوقع �أن ترتفع 
مبيعاتها �إىل 40 باملائة �لعام �ملقبل، لت�شل �إىل 33 مليون �شاعة، وفق ما 
هوير"  "تاغ  و�أطلقت  �لث��ن��ني.  جورنال"،  �شرتيت  "وول  �شحيفة  ذك��رت 
ذكية،  ت�شم خ�شائ�س  �إذ  �لعام،  �شابق هذ�  �لأوىل يف وقت  �لذكية  �شاعتها 
�حليوية  �لعالمات  وعر�س  �ملكاملات  على  و�ل��رد  �لتنبيهات  ��شتقبال  مثل 
للج�شم. �إل �أن �ل�شركة تعمدت �أن تكون �ل�شاعة "هجينة"، بحيث حافظت 
تعمل  ل  �شا�شتها  وبقيت  �لذكية،  �مل��ي��ز�ت  �إدخ���ال  م��ع  �ل��ق��دمي  �شكلها  على 

باللم�س، بل بخا�شية بلوتوث، وهي ثمرة تعاون مع �إنتل وغوغل.

�شنوب دوج يوجه 
ال�شكر لنف�شه 

ح�شل جنم مو�شيقى �لر�ب �شنوب 
هوليوود  مم��ر  يف  جنمة  على  دوج 
ل��ل��م�����ش��اه��ري و�ح���ت���ف���ل ب������اأن وجه 

لنف�شه �شكر� كبري�.
وح�شل �شنوب دوج على جنمة ممر 
�خلام�شة  �ل���ذك���رى  يف  �مل�����ش��اه��ري 
�لأول  �ألبومه  لإط��الق  و�لع�شرين 

)دوجي �شتايل(.
�ملر��شم  خ���الل  دوج  ���ش��ن��وب  وق���ال 
بنف�شي  �أ�شكرين لإمي��اين  �أن  "�أود 
بكل  قمت  لأنني  �أ�شكرين  �أن  و�أود 
هذ� �لعمل �ل�شاق. �أود �أن �أ�شكرين 
�أود  ع��ط��ل��ة.  �أي  �آخ�����ذ  مل  لأن���ن���ي 
��شت�شلم.  مل  لأن��ن��ي  �أ���ش��ك��رين  �أن 
دوما  كنت  لأنني  �أ�شكرين  �أن  و�أود 
�أكرث  �أع��ط��ي  �أن  وح��اول��ت  معطاء 
مما �أخذت. و�أود �أن �أ�شكرين لأنني 
�رتكبت  مما  �أك��رث  بال�شو�ب  قمت 
�أخطاء و�أود �أن �أ�شكرين لأنني كنت 

�أنا يف كل وقت".
عاما(   47( دوج  ���ش��ن��وب  وح���ق���ق 
جناحا مبكر� يف عامل �لر�ب ومنه 
دخل �إىل عامل �لتمثيل يف �ل�شينما 
و�ل���ت���ل���ف���زي���ون ث����م ع�����امل �لإن����ت����اج 
�ل��ت��ل��ف��زي��وين. وخ���ا����س جت����ارب يف 
م��و���ش��ي��ق��ى �ل���ري���ج���ي و�ل���رت�ن���ي���م 
�ل��دي��ن��ي��ة وجن���ا م���ن ع���دة م�شاكل 
قانونية ب�شبب حيازته للمخدر�ت 
ن�شر  �ملا�شي  �ل�شهر  ويف  و�ل�شالح 
�أول كتاب للطهي حتت عنو�ن "من 
حمتال �إىل طاه" )فروم كروك تو 

كوك(.

توبا بويوك�شتون باإطاللة غريبة
�����ش����ارك����ت �ل���ن���ج���م���ة �ل����رتك����ي����ة  ت���وب���ا 
بويوك�شتون  يف حفل �لإميي 2018 يف  

نيويورك ، بعد تر�شح م�شل�شلها �لأخري 
�لأف�شل  جلائزة  و�جلميلة "،  " ج�شور 
لعام 2018. و�أطّلت توبا خالل �حلفل 
ت�شل  بفتحة  �أ�شود،  جلدي  بجمب�شوت 
ت�شريحة  و�إخ���ت���ارت  �ل��ب��ط��ن،  ملنت�شف 
�حلفل  يف  و����ش���ارك���ه���ا  غ���ري���ب���ة،  ���ش��ع��ر 
حبيبها رجل �لأعمال  �أوموت �أفريجان ، 
و�لذي حر�س على �لوقوف �إىل جانبها 
برفقة فريق عمل �مل�شل�شل. و�شارك يف 
�لحتفال كل من علي بيلجني، و�لكاتبة 

�يجه يورنت�س، و�ملنتج كرم �شاتاي.
وغاب �لنجم �لرتكي كيفان�س تاتليتوغ 
عن �حلفل، لإن�شغاله بت�شوير م�شل�شله 
فيه  يقوم  و�لذي  "�إ�شطد�م"،  �جلديد 
"قادير"،  ي��دع��ى  �شرطة  حمقق  ب���دور 
�إيلت�شني  �ل��ع��م��ل  ب��ط��ول��ة  يف  وي�����ش��ارك��ه 
�إركان  باموك،  �آ�شلي  ميلي�شا  �شاجنو، 
جان، هاكان كورتا�س، و�أنور �شايالك. 

لوحة بيكا�شو املفقودة مزيفة 
حمققون  ق��ال  ل��وح��ة،  �إن  هولندية  �إع���الم  و�شائل  قالت 
و�شرقت  بيكا�شو  بابلو  للفنان  تكون  �إنها رمبا  رومانيون 
يف عام 2012، على �لأرجح مت تزييفها بهدف �حل�شول 

على ن�شيب من �ل�شهرة.
ون�شب تلفزيون )�إن.�أو.�إ�س( �إىل �لكاتب فر�نك و�شرتمان، 
�لذي �شاعد يف حتديد مكان �للوحة يف مقاطعة تولي�شا 
لل�شرطة  �للوحة  �شلم  �إن��ه  قوله  ب��الغ من جمهول،  بعد 
�لرومانية. وقال و�شرتمان لل�شبكة �لتلفزيونية �إنه تلقي 
ر�شالة بالربيد �لإلكرتوين من فرقة م�شرحية بلجيكية 
تقدم عر�شا م�شرحيا عن مزور فني م�شهور. و�أ�شاف �أن 
�للوحة �لتي عرث عليها تبدو لوحة مزيفة خباأت يف �إطار 

خدعة متقنة.
وم��ن ناحية �أخ��رى ذك��ر �أح��د �أمناء �ملتحف �ل��ذي ميلك 
�للوحة �لأ�شلية و�لتي حتمل عنو�ن "ر�أ�س هارليكوين" 
ر�آها  �لتي  �ل�شور  �إىل  ��شتناد�  �أنه  �لهولندي  للتلفزيون 

للوحة �لتي عرث عليها فيبدو �أنها مزيفة.

لذوي االإعاقات.. اأفكاركم تتحكم بالتلفاز الذكي
برنامج  تطور  على  تعمل  �أنها  �شام�شونغ  �شركة  �أعلنت 
�إمكانية �لتحكم بجهاز �لتلفاز �لذكي  يتيح للم�شاهدين 
�لكورية  �لعمالقة  ت�شتخدم  حيث  �لأف��ك��ار،  با�شتخد�م 
مل�شاعدة  �لتلفاز  �أج��ه��زة  �شناعة  يف  مهار�تها  �جلنوبية 
�لأ�شخا�س ذوي �لإعاقات على عي�س حياة �أكرث طبيعية.

كما تاأمل �أن تتمكن يوماً ما من �ل�شماح لالأ�شخا�س ذوي 
�لإلكرتونيات  يف  ب�شهولة  بالتحكم  �جل�شدية  �لإع��اق��ات 
�مل�شروع  على  بالعتماد  وذل��ك  �لآخ��ري��ن،  م�شاعدة  دون 
يجري  و�ل����ذي   ،Project Pontis بونتي�س  �مل�����ش��م��ى 
ت��ن��ف��ي��ذه مب�����ش��اع��دة م��رك��ز ج��ر�ح��ة �لأع�����ش��اب مبدر�شة 
وكانت  ب�شوي�شر�.   EPFL ل��وز�ن  يف  �لتطبيقية  �لفنون 
�ل�شركة قد ك�شفت موؤخر�ً �لنقاب عن منوذج �أويل للنظام 
و�لذي  فر�ن�شي�شكو،  ���ش��ان  يف  مطوريها  م��وؤمت��ر  خ��الل 
قد ي�شمح للم�شتخدمني يف يوم من �لأي��ام بالتنقل بني 
�أدمغتهم  با�شتخد�م  �ل�شوت  م�شتوى  وتعديل  �لقنو�ت 
بدًل من �أج�شامهم. من جهته، قال ريكاردو ت�شافارياجا 
 EPFL يف  �ل��ب��ارز  �لعامل   ،Ricardo Chavarriaga
�لو�شول  �إمكانية  توفري  ميكننا  "كيف  �جلل�شة:  خ��الل 
�لذين  �أو  �لتحرك  ي�شتطيعون  �لذين ل  �لأ�شخا�س  �إىل 
لديهم قيود �شديدة على حتركاتهم"، لفتاً: "نحن جنعل 
�أكرث ذكاًء، ولكن يجب  �أكرث تعقيد�ً، وهذ�  �لتكنولوجيا 

�أل نن�شى �أن هذه �لتقنية ت�شنع للتعامل مع �لب�شر”.

�شالح �شوري يثري حرية ال�شلطات الرتكية
�أقدم 3 �شوريني يقيمون يف ولية بور�شة �شمال غربي تركيا، 
على مهاجمة منزل �شوريني و�ل�شطو عليه با�شتخد�م عدة 
�أ�شلحة، �إل �أن �شالحا و�حد� �أثار ده�شة و��شتغر�ب �ل�شرطة 
يف �لولية. فح�شب �شحيفة "حرييت" �لرتكية، ��شتخدم 
�شنتمري�، وميكن طيها   63 �شكينا يبلغ طولها  �ملهاجمون 
�أن  و�إخفائها د�خل حز�م جلدي يو�شع على �خل�شر، دون 
يالحظ �أحد �أنها �شالح �أبي�س فتاك. وتعرف تلك �ل�شكني 
يف  عادة  وت�شتخدم  "�ل�شنتيانة"،  با�شم  �شوريا  يف  �لطويلة 
�مل�شاجر�ت �جلماعية، �أو بهدف �ل�شرقة �أو �لقتل �أو �فتعال 

�مل�شاكل وترويع �لأهايل.
املمثلة اآنا �صكودت تعرب عن �صعادتها بنيل جائزتها لأف�صل اأداء ملمثلة عن دورها يف فيلم 

 )The Sniffles Would Have Been Just Fine( �صمن جوائز اإميي الدولية يف مانهاتن ، نيويورك. )رويرتز(

هواوي حت�شر لثورة 
يف عامل النظارات

�ل�شينية  "هو�وي"  �شركة  تعمل 
بتقنية  ن�����ظ�����ار�ت  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى 
�لو�قع �ملعزز، وذلك ملناف�شة "�أبل" 
تقارير  ت�����ش��ري  �ل��ت��ي  �لأم���ريك���ي���ة، 
منتج  ع���ل���ى  ع��م��ل��ه��ا  �إىل  ت��ق��ن��ي��ة 

مماثل �أي�شا.
�شي"  ب��ي  �إن  "�شي  �شبكة  وذك����رت 
�ل�شينية  �ل�شركة  �أن  �لأم��ريك��ي��ة، 
�لنظار�ت �جلديدة خالل  �شتطلق 
�لعام �أو �لعامني �ملقبلني، علما �أن 
�لو�قع  تنقية  ت�شتعمل  "هو�وي" 
�ملعزز يف تطبيقات موجودة باأحدث 
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لل�شركة،  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  وق���ال 
�لو�قع  ن��ظ��ار�ت  �إن  ي���و،  ري��ت�����ش��ارد 
جديدة  جت���رب���ة  ���ش��ت�����ش��ك��ل  �مل���ع���زز 
ت�����ش��اع��د �ل���ذي���ن ي���رت���دون���ه���ا على 
جتربة هذه �لتكنولوجيا، م�شيفا: 
كم�شتخدم  ت��ع��ت��ق��د  �ل���ب���د�ي���ة  "يف 
�شيئا،  ت�شاوي  ل  �لتقنية  ه��ذه  �أن 
لكن يف �مل�شتقبل �شتكون لها قيمة 

متز�يدة".
�شتطبق  �ل�����ش��رك��ة  �أن  ب���و،  و�أو����ش���ح 
�مل��زي��د م��ن جت����ارب �ل���و�ق���ع �ملعزز 
حتى  �أول،  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ه��و�ت��ف  على 
يتعود �مل�شتخدمون على ذلك، قبل 

�أن تطلق �ل�شركة �لنظار�ت.
عر�شا  �ملعزز  �لو�قع  نظام  وي�شكل 
م���رك���ب���ا ل��ل��م�����ش��ت��خ��دم مي�����زج بني 
�إليه  ينظر  �لذي  �حلقيقي  �مل�شهد 
و�مل�شهد �لظاهري �لتي مت �إن�شاوؤه 
�جلهاز  �أو  �ل��ك��م��ب��ي��وت��ر  ب��و����ش��ط��ة 
�حلقيقي  �مل�������ش���ه���د  ي����ع����زز  �ل�������ذي 

مبعلومات �إ�شافية.

اليوم العاملي للرجل.. متى وملاذا؟
للرجل  �لعاملي  �ل��ي��وم  يف  �لأول  �أم�����س  �ل��ع��امل  �حتفل 
�لذي �شادف 19 نوفمرب، ويف مثل هذ� �ليوم من كل 
بد�أ �لحتفال  �لعاملي للرجل، ولكن متى  باليوم  عام، 

بهذ� �ليوم، وملاذ�؟
�ل��و�ق��ع، ج��اء تخليد ه��ذ� �ل��ي��وم للرجل، م��ن �أجل  يف 
تكرمي وتعزيز دور �لرجل يف �ملجتمع وت�شليط �ل�شوء 
�لأر���س، وكذلك  �لرجال يف �حلياة يف  على م�شاهمة 
لإلقاء �ل�شوء على �أولئك �لرجال �لذين ميكنهم ن�شر 
�لوعي �لإيجابي حول �لعديد من �لق�شايا �لتي تهم 

�لرجل على �ل�شعيد �لعاملي.
وياأتي هذ� �ليوم ت�شجيعا للرجل على �إجر�ء نقا�شات 
�نفتاحا، حول �لعديد من  �أكرث  وحمادثات، وب�شورة 
ومعدلت  ل��ل��رج��ل  �لعقلية  �ل�شحة  م��ث��ل  �ل��ق�����ش��اي��ا، 
ومو��شلة  و"�لنهو�س  و�أ����ش���ب���اب���ه،  ل��دي��ه  �لن��ت��ح��ار 
للرجل  مكر�س  �ليوم  ه��ذ�  باخت�شار،  بقوة"،  �حلياة 
�لذي يحتاج �إىل �لدعم. ومن �ملعروف، على �ل�شعيد 
�ل��ع��امل��ي ولأ���ش��ب��اب خم��ت��ل��ف��ة، �أن �ل��رج��ل ه��و �لأك���رث 
 45 �إقد�ما على �لنتحار، خ�شو�شا ملن هم دون �شن 
عاما، وفقا ملنظمة "كامل" �خلريية، و�ل�شم �خت�شار 

�أغينزت  )كامبني  �لبائ�شة"  �حل��ي��اة  �شد  ل�"�حلملة 
ليف ميزر�بل(. ففي بريطانيا، ينتحر 84 رجال كل 
ج��اء يف  ملا  وفقا  يوميا،  رج��ال   12 �أي مبعدل  �أ�شبوع، 

�شحيفة "�إندبندنت" �لربيطانية.
�لرجال  �نتحار  متو�شط  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ���ش��ارت 
يف بريطانيا يزيد بنحو ثالثة �أ�شعاف على متو�شط 
فالأنه  �ل��ي��وم،  ه��ذ�  �ختيار  �شبب  �أم��ا  �لن�شاء.  �نتحار 
ي��ت�����ش��ادف م���ع ي����وم م���ي���الد و�ل�����د �ل���دك���ت���ور ج���ريوم 
تيلوك�شينغ، �لطبيب من ترينيد�د وتوباغو، وهو �لذي 

�أعاد �إطالق هذ� �ليوم �لعاملي جمدد� عام 1999.
وبالرغم من �أن هذ� �ليوم موجود منذ عقود، �إل �إن 
عامليا  يوما  �أن هناك  ي��درك��ون  ل  �أو  ي���درون  ل  كثري� 
للرجل، بينما يعتقد كثريون �أنه موجود ب�شبب وجود 
ي��وم ع��امل��ي ل��ل��م��ر�أة ف��ق��ط، �ل���ذي يتم �لح��ت��ف��ال ب��ه يف 

�لثامن مار�س من كل عام.
للطفل  �لعاملي  �ليوم  �شادف  �لثالثاء  �أم�س  �أن  يذكر 
جانب  �إىل  �لعربية،  �ل���دول  معظم  ب��ه  حتتفل  �ل���ذي 
به يف  لكن ثمة دول حتتفل  �لعامل،  دول  �لعديد من 

�أيام �أخرى.

باميال اأندر�شون تهاجم رئي�س وزراء 
هاجمت �ملمثلة �لأمريكية �ل�شهرية، باميال �أندر�شون، رئي�س �لوزر�ء �لأ�شرت�يل بعد �أن رد على 
طلبها ب�شاأن موؤ�ش�س موقع ويكيليك�س، بت�شريحات �عتربتها جنمة "باي ووت�س" مهينة وبذيئة. 
وكانت �أندر�شون قد طلبت يف وقت �شابق من رئي�س �لوزر�ء �لأ�شرت�يل، �شكوت موري�شون، م�شاعدة 
موطنه  �إىل  ب��ال��ع��ودة  ل��ه  �ل�شماح  طريق  ع��ن  وذل��ك  �أ���ش��اجن،  جوليان  ويكيليك�س  موقع  موؤ�ش�س 

�أ�شرت�ليا. ودعت �ملمثلة عرب برنامج تلفزيوين �أ�شرت�يل �إىل �إعادة �أ�شاجن �إىل بالده، و�إعطائه 
جو�ز �شفره جمدد�، وتكرميه مبوكب ير�فقه من �ملطار حتى منزله حني عودته.

لكن تقارير �إعالمية �أو�شحت �أن موري�شون رف�س منا�شدة �لنجمة �ملثرية، وقال، يف ت�شريح 
ي�شبحو�  �أن  بالإمكان  �إذ�  فيما  مني  طلبو�  �لذين  �لأ�شدقاء  من  �لكثري  "هناك  تهكمي، 

مبعوثا خا�شا يل ب�شاأن ق�شة �أ�شاجن ليكونو� قرب باميال �أندر�شون". وبعد تعليق رئي�س 
�لوز�رء �لأ�شرت�يل، قالت �أندر�شون: "لقد �شخر �شكوت من معاناة �أ�شاجن وعائلته، 

ر�أيها  �م��ر�أة عربت عن  ب�شاأن  بذيئة  بتعليقات  �أتبع كالمه  بل  بذلك  يكتف  ومل 
�أ�شرت�يل، قد طلب �للجوء يف �شفارة  �أ�شاجن، وهو مو�طن  �ل�شيا�شي". وكان 

�لإكو�دور يف لندن �شنة 2012 لتجنب ت�شليمه �إىل �ل�شويد ب�شبب مز�عم 
�لعتد�ء �جلن�شي، وهي �لق�شية �لتي مت �إ�شقاطها منذ ذلك �حلني.


