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مبنا�سبة اليوم العاملي للحد من الكوارث 
حمد�ن بن ز�يد : �لإمار�ت �ختطت نهجا متميز� و�أ�سلوبا 

متفرد� يف تعزيز �أوجه �لعمل �لتنموي و�لإن�ساين
•• اأبوظبي-وام:

احل��اك��م يف منطقة  نهيان ممثل  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
بقيادة �شاحب  الإم��ارات  دولة  اأن  الأحمر،  الهالل  رئي�س هيئة  الظفرة، 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل اأ�شبحت 
اأ�شا�شية للوقاية من الكوارث حول العامل، والت�شدي لتداعياتها  ركيزة 
على حياة ال�شكان املحليني يف مناطق الأزمات والنزاعات. وقال �شموه يف 
 13 الذي ي�شادف  الكوارث -  العاملي للحد من  اليوم  ت�شريح مبنا�شبة 
اأكتوبر من كل عام - اإن مبادرات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، ت�شنع الفرق يف تعزيز م�شتوى ال�شتجابة 
كفاءة  حت�شني  على  وتعمل  الأزم����ات،  و  ال��ط��وارئ  ح���الت  يف  الإن�شانية 

العمليات الإغاثية يف ال�شاحات واملناطق امل�شطربة. )التفا�شيل �س2(

�لإمار�ت تطلق حملة �إغاثة يف عدن 
وت�سري قو�فل غذ�ئية �إىل �حلديدة

•• عدن -وام: 

حمافظة  يف  ال��ن��ازح��ني  ملخيمات  اإغ��اث��ة  حملة  الإم����ارات  دول���ة  اأطلقت 
عدن وذلك �شمن حملة ال�شتجابة العاجلة التي تنفذها يف املحافظات 
اليمنية املحررة . وقامت فرق الإغاثة الإن�شانية التابعة لهيئة الهالل 
النازحني  على  واخليام  الغذائية  امل�شاعدات  بتوزيع  الإماراتي  الأحمر 
يف املخيمات والبالغ عددهم 1400 اأ�شرة موزعني على 14 خميما يف 

خمتلف مديريات حمافظة عدن.                     )التفا�شيل �س2(

مواقــيت ال�صالة
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ادم �شيف يف ا�شعب الدوار

الدخان يت�شاعد من مدينة راأ�س العني احلدودية ال�شورية مع تكثيف الق�شف الرتكي يف مناطق �شكنية     )اأ ف ب(

ملي�سيات احلوثي ت�ستغل ذوي االحتياجات 

�لقو�ت �جلنوبية حتبط هجوما حوثيا يف »�لفاخر«

�ل�سي�سي يعلن عن قمة م�سرية 
�إثيوبية يف مو�سكو ب�ساأن �سد �لنه�سة 

حميدتي يقود وفد �لتفاو�ض �إىل جوبا
•• اخلرطوم-وكاالت:

ال�شوداين  الن��ت��ق��ايل  ال�����ش��ي��ادة  جمل�س  ع�شو  ت��وج��ه 
حمدان  حممد  اأول  الفريق  التفاو�س،  جلنة  رئي�س 
دولة  عا�شمة  جوبا  مدينة  اإىل  الأح���د،  اأم�����س  دق��ل��و، 
اأع�شاء جلنة  ي�شم  وف��د  راأ����س  على  ال�����ش��ودان  جنوب 
اأجل مفاو�شات  التفاو�س وجلنة الأمن والدفاع من 

ال�شالم.
وت�شهد اجلل�شة الفتتاحية، اليوم الثنني، 14 اأكتوبر 
ح�شور رئي�س جمل�س ال�شيادة النتقايل، الفريق اأول 
رئي�س  من  ر�شمية  بدعوة  ال��ره��ان،  عبدالفتاح  رك��ن 

دولة جنوب ال�شودان �شلفا كري ميارديت.
ومن املتوقع اأن يح�شر اجلل�شة عدد من روؤ�شاء الدول 

ال�شقيقة وال�شديقة.
اأبرزها،  ال��ث��وري��ة م��ن ح��رك��ات ع��دة  وت��ت��ك��ون اجلبهة 
احلركة ال�شعبية لتحرير ال�شودان )�شمال(، وحركتي 
وحركة  م��ن��اوي(،  اأرك��و  مني  )جناح  ال�شودان  حترير 
نداء  وق��وى  اإبراهيم  جريل  بقيادة  امل�شاواة  العدل 

ال�شودان.

يف  امل�شلحة  واحل��رك��ات  ال�شودانية  احلكومة  ووق��ع��ت 
عا�شمة جنوب ال�شودان جوبا، �شبتمر املا�شي، على 
اتفاق لإعالن املبادئ بح�شور وزير �شوؤون الرئا�شة يف 

مكتب رئي�س جمهورية جنوب ال�شودان.
ال�شودانية  احل���ك���وم���ة  ب���ني  امل����ب����ادئ  ات���ف���اق  و���ش��ك��ل 
واحل���رك���ات امل�����ش��ل��ح��ة امل��ن�����ش��وي��ة حت��ت ل����واء اجلبهة 
احلرب  وق��ف  نحو  نوعية  نقلة  وخ��ارج��ه��ا،  ال��ث��وري��ة 

واإحالل ال�شالم يف �شودان ما بعد الب�شري.
وجن��ح��ت الأط����راف ال�����ش��ودان��ي��ة ع��ر و���ش��اط��ة رئي�س 
جنوب ال�شودان، يف التفاق على خريطة طريق متهد 
التفاو�س  ب��دء  من  يومني  بعد  التفاو�شية  للعملية 

بو�شول وفد املجل�س ال�شيادي النتقايل اإىل جوبا.
وين�س التفاق على اأن يبداأ التفاو�س، الثنني، وملدة 
يوما، وكانت الوثيقة الد�شتورية قد ن�شت على   30
تخ�شي�س الأ�شهر ال�شتة الأوىل من الفرتة النتقالية 

لتحقيق ال�شالم يف ال�شودان.
ومن اأبرز ما ن�شت عليه وثيقة املبادي الوقف ال�شامل 
واحلركات  ال�شودانية  احلكومة  ب��ني  ال��ن��ار  لإط���الق 

امل�شلحة.

•• القاهرة-وكاالت:

الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�س  اأعلن 
ال�شي�شي، اأم�س، عن لقاء �شيجمعه 
اأحمد  اآبي  اإثيوبيا  مع رئي�س وزراء 
للت�شاور  م��و���ش��ك��و،  ق��ري��ب��ا يف  ع��ل��ي، 
ب�شاأن تعرث مفاو�شات �شد النه�شة، 
ن��ق��اط اخل���الف مبا  اإن��ه��اء  وكيفية 

ي�شمن م�شالح كل الأطراف.
احلالة  اإن  امل�شري  الرئي�س  وق��ال 
اأحداث  عقب  م�شر  �شهدتها  التي 
ت�شببت   ،  2011 ي���ن���اي���ر   25
بانفراد اإثيوبيا بقرار البدء يف بناء 
الدولة  من  غيبة  يف  النه�شة،  �شد 

امل�شرية.
تقع  مل  ل��و  اأن���ه  ال�شي�شي  واأ����ش���اف 
اأحداث 2011، لكان من املمكن اأن 
يتم و�شع التح�شبات، التي ت�شمن 
م�����ش��ال��ح م�����ش��ر واإث��ي��وب��ي��ا يف وقت 
واحد، وهو ما مل يتم، حيث بادرت 

اإثيوبيا بامل�شي يف بناء ال�شد.
واأو�شح اأنه بعد اأن تويل امل�شوؤولية 
مع  ات��ف��اق��ا  ع��ق��د   2014 ع����ام  يف 
نقاطا  ت�شمن  وال�����ش��ودان  اإثيوبيا 

كيفية  على  التفاق  اأهمها  عديدة، 
ت��ن��ف��ي��ذ وت���ن���ظ���ي���م ع��م��ل��ي��ت��ي م���لء 

وت�شغيل ال�شد عر املفاو�شات.
املفاو�شات  اأن  اإىل  ال�شي�شي  واأ���ش��ار 
فني  ت��واف��ق  حتقيق  ع��ن  ت�شفر  مل 
ب���ني م�����ش��ر واإث���ي���وب���ي���ا ح����ول هذه 
اأن  على  ال�شي�شي  و���ش��دد  ال��ن��ق��اط. 
بخطوات  مت�شي  امل�شرية  ال��دول��ة 
اأعداد كبرية من  مت�شارعة لتنفيذ 
حمطات حتلية املياه يف العديد من 

حمافظات م�شر.

ت�شتهدف  ال�����دول�����ة  اأن  واأردف 
الو�شول باإنتاج مليون مرت مكعب 
م����ن امل����ي����اه ال��ن��ق��ي��ة ي���وم���ي���ا، ل�شد 
العجز املتزايد يف احتياجات م�شر 
امل��ت��زاي��دة م��ن امل��ي��اه ن��ظ��را للزيادة 

ال�شكانية امل�شطردة.
املقررة  امل��ي��اه  ح�شة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
مل�����ش��ر ع���ر ن��ه��ر ال��ن��ي��ل ورواف������ده 
مكعب  م���رت  م��ل��ي��ار   55 وق���دره���ا 
�شنويا ، ل تكفي لتلبية الحتياجات 

املختلفة من املياه للم�شريني.

•• اليمن-وكاالت:

اأفادت م�شادر ع�شكرية باندلع معارك �شر�شة بني ميلي�شيات 
احل��وث��ي امل��وال��ي��ة لإي�����ران وال���ق���وات اجل��ن��وب��ي��ة، ع��ق��ب ف�شل 
اجُلب  مع�شكر  ل����ش���رتداد  امل�شتميتة  امليلي�شيات  حم����اولت 
ال�شرتاتيجي جنوب غرب قعطبة مبحافظة ال�شالع جنوبي 

اليمن.
اأكرث  اأ�شفرت عن �شقوط  اإن املعارك ال�شارية  وقالت امل�شادر 
الإيرانية بني قتيل  23 �شخ�شا من ميلي�شيات احلوثي  من 
اإىل املواقع املحررة،  اأن يتمكنوا من العودة  وجريح، من دون 
رغم �شراوة املعارك، التي ا�شتخدمت فيها الأ�شلحة املختلفة.

امل�شرف احلوثي،  اإن  الإعاقة  النا�شطني من ذوي  اأح��د  وق��ال 
ع��ل��ي م��غ��ل�����س، ط��ل��ب م���ن م���راك���ز وج��م��ي��ع��ات ال�����ش��م والبكم 
يف  تنظم  م�شريات  يف  اأع�شائها  من  املئات  ح�شد  واملكفوفني 
ميدان ال�شبعني وت�شجيل من يح�شر منهم حتى يح�شل على 
م�شاعدات غذائية تقدم من املنظمات، ومن مل يح�شر ُيحرم 

من تلك امل�شاعدات.
ويف ال�شياق عينه، بلغ عدد امل�شابني باإعاقات خمتلفة ب�شبب 
احلرب 92 األف �شخ�س، لين�شموا اإىل تعداد ثالثة ماليني 
معاق �ُشجلوا خالل الأعوام التي �شبقت احلرب، بح�شب اآخر 
الإح�شائيات ال�شادرة عن الحتاد الوطني جلمعيات املعاقني 

اليمنيني، ومنظمات حملية ودولية.

اجلنوبية،  للقوات  جديدة  تعزيزات  و�شول  امل�شادر  واأك���دت 
و�شفت باأنها الأكر منذ اندلع املواجهات، لتتمركز يف عدد 

من النقاط املحورية يف بلدتي اجُلب والفاخر.
وكانت القوات اجلنوبية قد اأعلنت عن حترير مدينة الفاخر، 
ثاين اأكر مدن حمافظة اإب يف عملية نوعية �شهدتها املنطقة 

مطلع اأكتوبر اجلاري.
الإن�شاين  الإع���الم  مركز  عن  �شادر  تقرير  ك�شف  ذل��ك،  اإىل 
خمتلف  يف  للمعاقني  احل��وث��ي  ميلي�شيا  ا���ش��ت��غ��الل  اليمني 
م�شريات  يف  للم�شاركة  ح�شدهم  خالل  من  وذل��ك  املنا�شبات، 
طائفية  فعاليات  اإح��ي��اء  يف  اأو  النقالبية  للجماعة  م��وؤي��دة 

ومذهبية تنظمها امليلي�شيا بني احلني والآخر.

�عتماد �لقائمة �لنهائية للفائزين 
يف �نتخابات �لوطني �لحتادي

•• اأبوظبي-وام:

الوطني  املجل�س  بع�شوية  الفائزين  اأ�شماء  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  اعتمدت 
اخلا�شة  التقارير  مناق�شة  متت  حيث  اأم�س  اخلام�س  اجتماعها  خالل  الحت��ادي 
اإىل  بالإ�شافة  امل�شتمرين،  والتطوير  التح�شني  واآف��اق  النتخابية  العملية  ب�شري 
الأولية  النتائج  ح��ول  املقدمة  بالطعون  يتعلق  فيما  الطعون  جلنة  ق��رار  اعتماد 

لنتخابات 2019.
�شاحب  اإىل  التهنئة  اجتماعها  م�شتهل  يف  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  ورفعت 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل"، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد 
2019 وامل�شاركة  حكام الإم��ارات على جناح انتخابات املجل�س الوطني الحت��ادي 

الفاعلة من قبل فئات املجتمع الإماراتي كافة.                     )التفا�شيل �س2(

•• عوا�صم-وكاالت:

اأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك 
دونالد  ال��رئ��ي�����س  اأن  اأم�������س  اإ����ش���ر 
ت����رام����ب اأم������ر ب�����ش��ح��ب ن���ح���و األ����ف 
وقت  يف  �شوريا،  �شمال  من  جندي 
جّراء  الفارين  ال�شكان  ع��دد  و�شل 

األًفا. الهجوم الرتكي اإىل 130 
اإ�س  ب���ي  ���ش��ي  ل�شبكة  اإ����ش���ر  وق����ال 
نقا�شات  بعد  الرئي�س  مع  حتدثت 
م���ع ب���اق���ي اأع�������ش���اء ف���ري���ق الأم����ن 
ال��ق��وم��ي ووّج����ه ب���اأن ن��ب��داأ ب�شحب 
واأفاد  ���ش��وري��ا.  �شمال  م��ن  ل��ل��ق��وات 
ع���دد  اأن  ن����ي����وز  ف���وك�������س  ل�����ش��ب��ك��ة 
�شيتم �شحبهم هو  الذين  العنا�شر 

اأقل من األف.
�شمال  الرتكي  العدوان  وقع  وعلى 
اأم�س  امل���ع���ارك،  ���ش��وري��ا، اح��ت��دم��ت 
الأح����د، ب��ني ال��ق��وات ال��ك��ردي��ة من 
واملقاتلني  الرتكية  وال��ق��وات  جهة 
ال�����ش��وري��ني امل��وال��ني ل��ه��ا م��ن جهة 
التي  املناطق احلدودية  اأخ��رى، يف 

ت�شعى اأنقرة لل�شيطرة عليها.
بر�س  ف����ران���������س  وك����ال����ة  واأف�����������ادت 
بلدة  يف  عنيفة  ا���ش��ت��ب��اك��ات  ب��وق��وع 
الرقة،  ري����ف  يف  ال���واق���ع���ة  ���ش��ل��وك 
الرتكية  ال���ق���وات  ���ش��ي��ط��رت  ح��ي��ث 

ب���ع���دم���ا ط���ال���ه ق�شف  ل���ل���ن���ازح���ني 
تركيا  ت�شنه  ال���ذي  ال��ه��ج��وم  ج���راء 
املوالية لها يف  ال�شورية  والف�شائل 

�شمال �شرق البالد.
املخيم  يف  م�����������ش�����وؤول  واأو��������ش�������ح 
ال��ق�����ش��ف وقع  اأن  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س 

املدنيني الآخرين.
قامت  ال���ع���ني،  راأ�������س  م��دي��ن��ة  ويف 
القوات  ب���دح���ر  ال���ك���ردي���ة  ال���ق���وات 
ال��رتك��ي��ة وامل��ق��ات��ل��ني امل���وال���ني لها 
و���ش��ط ا���ش��ت��م��رار ال���ش��ت��ب��اك��ات على 

الأطراف الغربية لراأ�س العني.

لها  املوالون  ال�شوريون  واملقاتلون 
على مناطق عدة، م�شرية اإىل وقوع 
مناطق  ا�شتهدفت  ج��وي��ة  �شربات 

حميطة بها.
تركيا  �شنته  ال��ذي  الهجوم  واأ�شفر 
عن  الكردية  القوات  �شد  الأرب��ع��اء 
األف �شخ�س   130 اأكرث من  نزوح 
املتحدة.  الأمم  ت��ق��دي��رات  بح�شب 
ك��م��ا ح����ذرت م��ن��ظ��م��ات دول���ي���ة من 

كارثة اإن�شانية جديدة يف �شوريا.
وذك����رت و���ش��ائ��ل اإع����الم ت��رك��ي��ة اأن 
اأن���ق���رة ت��رغ��ب يف ال�����ش��ي��ط��رة على 
 120 ب����ط����ول  ����ش���ري���ط ح��������دودي 
ك���ي���ل���وم���رتا وب���ع���م���ق ح������وايل 30 
املمتدة  امل������دن  ي�����ش��م  ك���ي���ل���وم���رتا 
الرقة  حمافظة  يف  اأبي�س  ت��ل  م��ن 
العني يف  راأ���س  اإىل  البالد،  �شمايل 
حم��اف��ظ��ة احل�����ش��ك��ة ���ش��م��ال �شرقي 
من  ع�شكري  م�شدر  واأك��د  �شوريا. 
لوكالة  الدميقراطية  �شوريا  قوات 
ا�شتباكات  وق�����وع  ب���ر����س  ف���ران�������س 
واأ�شاف:  ���ش��ل��وك.  ب��ل��دة  يف  عنيفة 
عليها  ال�شيطرة  الت����راك  ي��ح��اول 

لكن قواتنا ت�شتبك معهم.
اأفراد  100 �شخ�س من  وفر نحو 
داع�س  ت��ن��ظ��ي��م  م��ق��ات��ل��ي  ع���ائ���الت 
م�����ن خميم  الأح�����������د،  الإره�������اب�������ي 

من  بالقرب  ال��دويل  الطريق  على 
الق�شم املخ�ش�س بعائالت التنظيم 
اإىل  اأدى  امل��خ��ي��م مم��ا  امل��ت��ط��رف يف 
ف��ل��ت��ان اأم���ن���ي وه������روب اأك�����رث من 
واأطفال  ن�شاء  من  �شخ�س   100
من عائالت عنا�شر داع�س وبع�س 

واأ�شارت م�شادر اإىل مقتل اأكرث من 
الف�شائل املوالية  من  مقاتال   17
ل���رتك���ي���ا يف راأ���������س ال����ع����ني خ���الل 
�شوريا  ل���ق���وات  امل��ع��اك�����س  ال��ه��ج��وم 
اأربعة  فقدت  التي  الدميوقراطية 

عنا�شر اأي�شا.

يف  هاجيبي�ض  �إع�����س��ار 
قتيال  11 يخلف  �ليابان 

•• طوكيو-وام:

ل��ق��ي 11 ���ش��خ�����ش��ا ع��ل��ى الأق����ل 
 12 نحو  فقد  فيما  م�شرعهم، 
هاجيبي�س  اإع�شار  ج��راء  اآخرين 
من  وا�شعة  مناطق  �شرب  ال��ذي 
غزيرة  اأمطارا  �شاحبته  اليابان 

غري م�شبوقة.
وت�����ش��ب��ب��ت الأم���ط���ار ال��غ��زي��رة يف 
التيار  وانقطاع  اأر�شية  انهيارات 
امل���ن���ازل  اآلف  ع����ن  ال���ك���ه���رب���ائ���ي 
خمتلف  يف  ع����ائ����الت  وت�������ش���ري���د 
الإع�شار  �شربها  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق 

املدمر.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية اأن 
الأمطار الغزيرة غمرت 14 نهرا 
على الأقل يف �شمال �شرق البالد 

ويف اإقليمي كانتو وكو�شني.
رحلة   800 ح����وايل  اإل���غ���اء  ومت 
ط���ريان ام�����س الأح����د ب��ع��د اإلغاء 

طريان. رحلة   1600

��ستيطانية  وح���دة   251
حل��م ب���ي���ت  يف  ج����دي����دة 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

الإ�شرائيلي،  الحتالل  �شلطات  اأعلنت 
 251 اأم�س الأح��د، عن اعتزامها بناء 
وم�شادرة  ا�شتيطانية،  �شكنية  وح���دة 
ع�شرات الدومنات من اأرا�شي حمافظة 

بيت حلم. 
وق�����ال م���دي���ر ه��ي��ئ��ة م��ق��اوم��ة اجل����دار 
ح�شن  حل����م  ب���ي���ت  يف  وال����ش���ت���ي���ط���ان 
جمل�س  ي�������ش���م���ى  م�����ا  اإن  ب����ري����ج����ي����ة، 
التخطيط والبناء وجمل�س م�شتوطات 
ع�����ش��ي��ون اأق����ر خم��ط��ط��اً ل��ب��ن��اء 251 
146 يف  ا���ش��ت��ي��ط��ان��ي��ة، م��ن��ه��ا  وح�����دة 
ال�شتيطاين  ع�����ش��ي��ون  غ��و���س  جم��م��ع 
ج��ن��وب ب��ي��ت حل���م، و105 وح����دات يف 
م�����ش��ت��وط��ن��ة ك��ف��ار ال�����داد ���ش��رق��اً وفقاً 

لوكالة الأنباء الفل�شطينية )وفا(.
�شلطات  ا���ش��ت��ول��ت  م��ت�����ش��ل،  ���ش��ي��اق  ويف 
م�شاحات  على  الإ�شرائيلي  الح��ت��الل 
غرب  نحالني  بلدة  اأرا�شي  من  وا�شعة 
م�شتوطنة  تو�شيع  ل�شالح  حل��م،  بيت 
اأن  اإىل  بريجية  واأ���ش��ار  ���ش��ف��وت،  األ���ون 
قرار ال�شتيالء طال ع�شرات الدومنات 
 4 رقم  الطبيعي  احلو�س  اأرا�شي  من 
وحدات  ب��ن��اء  لغر�س  للبلدة،  التابعة 
امل�شتوطنة  داخ��ل  ج��دي��دة  ا�شتيطانية 

املذكورة.

مورتر  قذ�ئف  �إطالق 
مقدي�سو  مطار  على 

•• مقدي�صو-رويرتز:

دبلوما�شي  م�������ش���در  ق�����ال 
ثالث  ع���ن  ي��ق��ل  ل  م���ا  اإن 
ا�شتهدفت  م��ورت��ر  ق��ذائ��ف 
م���ط���ار م��ق��دي�����ش��و ال����دويل 
اأ�شفر عن  اأم�س الأحد مما 

اإ�شابة �شتة اأ�شخا�س.
وي�شم املطار جممعا لعدد 
جانب  اإىل  ال�����ش��ف��ارات  م��ن 
مقري بعثتي الأمم املتحدة 

والحتاد الأفريقي.
واأكد م�شدر بالأمم املتحدة 
لكن  ال��ه��ج��وم  مقدي�شو  يف 
عدد  حت��دي��د  ل��ه  يت�شن  مل 

امل�شابني.
وق�����ال ���ش��ك��ان ي��ع��ي�����ش��ون يف 
حم����ي����ط جم����م����ع امل����ط����ار 
�شاهدوا  اإن���ه���م  ل����روي����رتز 
اإط��������������الق ع���������دة ق�����ذائ�����ف 

مورتر.
ج���ه���ة  اأي  ت�����ع�����ل�����ن  ومل 
الهجوم.  ع��ن  م�شوؤوليتها 
على  احل�����ش��ول  يت�شن  ومل 
الأمم  ب���ع���ث���ة  م����ن  ت��ع��ل��ي��ق 
احل����ك����وم����ة  اأو  امل�����ت�����ح�����دة 

ال�شومالية.

عّداء امل�سافات الطويلة:
�لدميقر�طي �آدم �سيف، �أف�سل �أعد�ء تر�مب!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

اإلقاء القب�س عليه يف احل��ال... وبالن�شبة  بالن�شبة للبع�س، هو خائن يجب 
لآخ���ري���ن، اإن���ه اخل��ن��دق الأخ����ري ال��ق��ادر ع��ل��ى ح��م��اي��ة واإن���ق���اذ الدميقراطية 
الأمريكية. احلديث عن اآدم �شيف يف الوليات املتحدة ل ي�شجع على التن�شيب. 
ومع ذلك، ل ميكن اختزال رئي�س جلنة ال�شتخبارات التابعة ملجل�س النواب، 
والذي يج�شد اإجراء العزل �شد الرئي�س الأمريكي، و�شيلعب دور املدعي العام 
يف الأ�شابيع املقبلة، ل ميكن اختزاله يف التجاذبات واجلدل، فهو اأي�شا رجل 

قانون م�شهود له، حاد، وكذلك �شيا�شي حمنك.            )التفا�شيل �س13(

اآبي اأحمدال�شي�شي
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اأخبـار الإمـارات
�لعدل تفتتح دورة �إعد�د 

ومتكني �لقادة
•• اأبوظبي-وام:

"اإعداد  دورة  العدل  وزارة  باأعمال وكيل  القائم  املطرو�شي  را�شد  �شلطان  امل�شت�شار  �شعادة  افتتح 
ومتكني القادة"، والتي اأقيمت �شباح اليوم مب�شرح الوزارة يف اأبو ظبي، بح�شور �شعادة عبد اهلل 
امل�شاندة، و�شعادة عبيد �شلطان الظاهري الوكيل  امل�شاعد للخدمات  عبد اجلبار املاجد الوكيل 

امل�شاعد لل�شئون الفنية والتعاون الدويل.
واأ�شار �شعادة وكيل وزارة العدل اإيل اإن هذا الرنامج املهم الذي تنتهجه الوزارة ياأتي يف اإطار 
املمار�شات  اأف�شل  ت�شجيع  واإىل  ا�شرتاتيجية متيز عاملية م�شتدامة،  تبني  الدولة يف  روؤي��ة  دعم 

القيادية واملبادرات الإبداعية يف منظومة العمل الق�شائي والقانوين .

تو�م يقدم خدمات عالج ��سطر�بات �لنوم
•• العني -وام:

للخدمات  اأبوظبي  �شركة  من�شاآت  اإح��دى  ت��وام  م�شت�شفى  يقدم 
الدولية  هوبكنز  "جونز  م��ع  ب��الإ���ش��رتاك   ، )�شحة(  ال�شحية 
اخلدمات  اأه��م  كاأحد  النوم  ا�شطرابات  ع��الج  خدمات  الطبية 
مت  ال��ذي  ال��ن��وم  فح�س  خمتر  ع��ر  العالجية  و  الت�شخي�شية 

جتهيزه موؤخراً باأحدث التقنيات .
وقالت الدكتورة طيف ال�شراَج املدير التنفيذي للخدمات الطبية 
امل�شاندة يف م�شت�شفى توام اإنه متت تو�شعة خمتر النوم بالتعاون 
وحدة  لي�شبح  ت��وام  م�شت�شفى  يف  الت�شغيلية  العمليات  اإدارة  مع 

متكاملة تتكون من غرفتني جمهزتني باأحدث املعدات الطبية 
اإ�شتيعاب  ل�شمان احل�شول على نتائج دقيقة و عالية اجلودة و 
اأكر من املر�شى .وق��ال حممد را�شي حمودة مدير ق�شم  عدد 
العالج التنف�شي بالإنابة : نعمل على اإدارة وحدة النوم و ت�شجيل 
املر�شى يف قائمة الإنتظار ب�شورة يومية ، كما نعمل على توفري 
معاجلي التنف�س خالل الفرتة امل�شائية ملراقبة و متابعة املري�س 
لأ�شتكمال  بالوحدة  اخلا�شة  التحكم  اأج��ه��زة  ع��ر  نومه  اأث��ن��اء 
مراجعة  و  ق���راءة  للطبيب  يت�شنى  لكي  و  ال�شريري  الفح�س 
ال��ف��ح�����س يف ���ش��ب��اح ال��ي��وم ال��ت��ايل ل��ت��ح��دي��د اخل��ط��ة العالجية 
اإ�شت�شاري  ال��ظ��اه��ري  ���ش��ري��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  ذك����رت  و  للمري�س" 

اأمرا�س الرئة يف م�شت�شفى توام اإن نتائج اختبارات فح�س النوم 
التالية  املر�شية  احل��الت  عالج  و  ت�شخي�س  يف  الأطباء  ت�شاعد 
حركة  وا�شطراب  النوم،  اأثناء  النف�س  انقطاع  و  ال�شخري،  مثل 
الأطراف الدورية، والنوم القهري، ومتالزمة متلمل ال�شاقني، 
والأرق، وال�شطرابات ال�شلوكية الليلية مثل امل�شي اأثناء النوم، 
النوم، و �شغط جمرى  اأثناء  ال�شريعة  العني  وا�شطراب حركة 
الطبي  املدير  �شلطان كرم،  الدكتور  واأكد  الإيجابي" .  التنف�س 
"اأن هدفنا يف م�شت�شفى توام هو �شمان ح�شول املر�شى على   :
رعاية �شحية متطورة و متمثلة يف اختبارات الت�شخي�س والعالج 

�شمن بيئة اآمنة و ذات جودة عالية.

مبنا�سبة اليوم العاملي للحد من الكوارث 

حمد�ن بن ز�يد : �لإمار�ت �ختطت نهجا متميز� و�أ�سلوبا متفرد� يف تعزيز �أوجه �لعمل �لتنموي و�لإن�ساين

�لإمار�ت تطلق حملة �إغاثة يف عدن وت�سري قو�فل غذ�ئية �إىل �حلديدة

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة، 
رئي�س هيئة الهالل الأحمر، اأن دولة الإمارات بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" اأ�شبحت ركيزة اأ�شا�شية 
للوقاية من الكوارث حول العامل، والت�شدي لتداعياتها على حياة ال�شكان 

املحليني يف مناطق الأزمات والنزاعات.
الذي   - ال��ك��وارث  للحد من  العاملي  اليوم  ت�شريح مبنا�شبة  �شموه يف  وق��ال 
ي�شادف 13 اأكتوبر من كل عام - اإن مبادرات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل"  "رعاه 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، ت�شنع الفرق يف تعزيز م�شتوى 
وتعمل على حت�شني  الأزم���ات،  و  ال��ط��وارئ  ح��الت  الإن�شانية يف  ال�شتجابة 
اأ�شبحت  حتى  امل�شطربة،  واملناطق  ال�شاحات  يف  الإغاثية  العمليات  كفاءة 
الإمارات من�شة مهمة لإطالق املبادرات والقيم التي تعلي من �شاأن الإن�شان 

وحتفظ حقه يف احلياة و العي�س الكرمي.
واأ�شار �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، يف هذا ال�شدد اإىل العديد من 
اأر�س الإم��ارات، �شمن م�شاعي الدولة  املبادرات احليوية التي انطلقت من 

اخل��رية يف ال��وق��اي��ة م��ن الأزم����ات وال��ك��وارث، وت��رك��ت اأث���را طيبا على حياة 
املاليني من النازحني والالجئني وال�شحايا، منها على �شبيل املثال مبادرة 
اإىل مواجهة  "حياة" التي هدفت  املتجددة  للطاقة  العاملية  الإن�شانية  زايد 
من  احل���راري،  الحتبا�س  ظاهرة  من  والتخفيف  املناخي،  التغري  حتديات 
ت�شتهدف  التي  امل�شاريع  وتنفيذ  واملتجددة،  النظيفة  الطاقة  توفري  خالل 
اإمدادات  على  احل�شول  يف  وال��ك��وارث،  ب��الأزم��ات  املتاأثرة  املناطق  م�شاعدة 
الكهرباء واملياه وحت�شني نظم الري يف الدول التي تعاين �شحا يف هذا امل�شدر 
الأمن  الزراعة وحت�شني جمالت  احليوي، وتوفري حلول مبتكرة لت�شجيع 

الغذائي وخف�س حدة الفقر واجلوع.
نهجا  اختطت  الإم����ارات  اأن  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  واأك���د 
متميزا واأ�شلوبا متفردا يف تعزيز اأوجه العمل التنموي والإن�شاين، وحققت 
نقلة نوعية، وطفرة كبرية يف حت�شني جمالت العون الإغاثي والنتقال به 
من جمرد م�شاعدات اآنية يف اأوقات الأزمات والكوارث، اإىل م�شاريع تنموية 

م�شتدامة ت�شاهم يف ترقية املجتمعات ال�شعيفة.
واأ�شاف �شموه اإن الجنازات التي حققتها الإمارات يف هذا ال�شدد، واملكانة 
التي تبواأتها، تفر�س عليها التزاما اأكر جتاه الإن�شانية، وت�شع على عاتقها 
دورا حموريا يف حت�شني احلياة، ودرء املخاطر عن كاهل ال�شعفاء.. منوها 
الأقل منوا،  الدول  املعاناة يف  الدائمة لتخفيف وطاأة  الدولة  �شموه بجهود 

من خالل توفري متطلبات احلياة الأ�شا�شية مل�شتحقيها خا�شة الغذاء الذي 
اإىل  الأم��را���س والأوب��ئ��ة والت�شرد واحل��رم��ان،  ال��واق��ي م��ن  يعتر احل�شن 
جانب الرامج وامل�شاريع التنموية التي تنه�س مب�شتوى دخل الفرد، وحتد 

من امل�شتويات العالية للفقر يف الدول الأقل منوا.
التي  الكبرية  التحديات  اإن  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  وق��ال 
والكوارث، حتتاج  الأزم��ات  �شدة  ب�شبب  الكوارث والأزم��ات  يواجهها �شحايا 
كاهل  ع��ن  وامل��ع��ان��اة  ال��ع��بء  تخفيف  اأج���ل  م��ن  وتكاملها  اجل��ه��ود  لت�شافر 
املاليني منهم حول العامل. واأ�شاف �شموه.. " اأدركت هيئة الهالل الأحمر 
هذا  يف  العاملة  املنظمات  م��ع  والتن�شيق  التعاون  اأهمية  مبكرا  الإم��ارات��ي 
املجال للوقاية من الكوارث، واحلد من تداعياتها، والتغلب على ال�شعوبات 
والتحديات التي تخلفها، لذلك ن�شجت الهيئة �شراكات قوية مع املفو�شية 
ال�شامية لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني، و�شندوق الأمم املتحدة لرعاية 
الطفولة "اليوني�شيف" ومنظمة الزراعة والأغذية العاملية، وبرنامج الأمم 
املتحدة الإمنائي، ووكالة الأمم املتحدة لت�شغيل الالجئني يف ال�شرق الأدنى 
"الأونروا" ومنظمة ال�شحة العاملية، اإ�شافة اإىل جمعيات ال�شليب الأحمر 
والهالل  الأح��م��ر  لل�شليب   - الدولية  احلركة  ومكونات  الأح��م��ر  وال��ه��الل 

الأحمر- الأخرى".
الهالل  لنا يف  " بالن�شبة  الإم���ارات���ي..  الأح��م��ر  ال��ه��الل  رئي�س  �شمو  وق��ال 

للوقوف  مهمة  منا�شبة  اأكتوبر  من  ع�شر  الثالث  ميثل  الإم��ارات��ي  الأحمر 
مع الذات وتقييم امل�شرية والدفع بها اإىل الأمام وامل�شاهمة يف الوقاية من 
الأزمات، وتعزيز القدرة على احلركة و التاأهب للكوارث والتجاوب ال�شريع 
مع نداءات الواجب الإن�شاين يف كل مكان وهي اأهداف عليا نعمل من اأجلها 
بقوة  نعمل  ال�شياق  ه��ذا  يف   " �شموه..  واأ���ش��اف  دائما".  لتحقيقها  ون�شعى 
ل�شتغالل قدراتنا ب�شورة اأكر و ال�شتفادة من املزايا املتوفرة لدينا لأق�شى 
درجة ، وتعزيز ال�شراكة مع الآخرين والعمل �شويا و التن�شيق اجليد داخل 
امليدان". يذكر اأن منظمة الأمم املتحدة، حددت الثالث ع�شر من اأكتوبر من 
كل عام، لالحتفال باليوم الدويل للحد من الكوارث، من اأجل تعزيز الثقافة 
العاملية للوقاية من الكوارث، والتخفيف من وطاأتها والتاأهب لها، ويعتر 
تخ�شي�س هذا اليوم من قبل املنظمة الدولية اإقرارا بالتقدم الكبري الذي 

مت اإحرازه من قبل خمتلف الدول يف هذا املجال املهم.
كما اأن اخل�شائر الفادحة يف الأرواح واملمتلكات، تعتر نتيجة لتدين القدرة 
على التعامل مع الأخطار والكوارث الطبيعية، ما اأدى اىل �شوء التخطيط 
الذي  الأم��ر  العامل،  دول  العديد من  منه  عانت  ال��ذي  الفقر  رقعة  وات�شاع 
ا�شتوجب تعزيز الثقافة العاملية للوقاية من الكوارث والتاأهب لها والتعامل 
مع نتائجها عن طريق توحيد اجلهود والقيام باتخاذ اإجراءات للتقليل من 

هذه املخاطر على امل�شتوى الدويل.

•• عدن -وام: 

عدن  حمافظة  يف  النازحني  ملخيمات  اإغ��اث��ة  حملة  الإم����ارات  دول��ة  اأطلقت 

اليمنية  املحافظات  التي تنفذها يف  العاجلة  ال�شتجابة  وذلك �شمن حملة 
املحررة .

وقامت فرق الإغاثة الإن�شانية التابعة لهيئة الهالل الأحمر الإماراتي بتوزيع 
عددهم  والبالغ  املخيمات  يف  النازحني  على  واخل��ي��ام  الغذائية  امل�شاعدات 

1400 اأ�شرة موزعني على 14 خميما يف خمتلف مديريات حمافظة عدن. 
كما وا�شلت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي توزيع امل�شاعدات الغذائية على 
الهادفة  براجمها  �شمن  اليمني  الغربي  ال�شاحل  يف  والنازحني  املحتاجني 
لتخفيف املعاناة عن كاهل الأ�شقاء اليمنيني وتطبيع احلياة يف مناطقهم. 

و�شريت الهيئة خالل اأيام الأ�شبوع املا�شي قوافل م�شاعدات غذائية جديدة 
لنحو ثالثة اآلف اأ�شرة يف مدينة وحمافظة احلديدة.

لهذا  تقديرهم  واأه��ايل احلديدة عن  ع��دن  امل�شتفيدون يف حمافظة  وع��ّر 
الهالل  "هيئة  الإن�شانية  ذراعها  عر  الإم���ارات  دول��ة  تقدمه  ال��ذي  الدعم 

ز�يد للرعاية �لأ�سرية توقع على وثيقة �ملليون مت�سامح 
•• العني-وام:

الدار  الأ�شرية وموظفو  للرعاية  زايد  دار  عام  الظاهري مدير  نبيل  وقع 
الإ�شالمية  للثقافة  زاي��د  دار  اأطلقتها  التي  مت�شامح  املليون  وثيقة  على 
تزامنا مع عام الت�شامح . وثمن الظاهري - خالل ا�شتقباله للوفد يف مبنى 
الإدارة مبدينة العني - روؤية قيادتنا الر�شيدة يف جعل دولة الإمارات بيئة 
حا�شنة للت�شامح ون�شر قيم التعاي�س وال�شالم بني ال�شعوب .. م�شريا اإىل 
والنتماء  الت�شامح  قيم  تر�شيخ  على  تعمل  الأ�شرية  للرعاية  زاي��د  دار  اأن 
زايد  ل��دار  ال�شكر  موجها   .. الأ���ش��ري��ة  الرعاية  ف��اق��دي  نفو�س  يف  للوطن 
املحبة  لن�شر  معاين  من  حتمله  ملا  امل��ب��ادرة  ه��ذه  على  الإ�شالمية  للثقافة 

والعطاء والنفتاح على الثقافات املختلفة.
�شهد توقيع الوثيقة من جانب دار زايد للرعاية الأ�شرية اإ�شحاق البلو�شي 
ال�شوؤون  ق�شم  رئي�س  الهرمودي  وماجد  املوؤ�ش�شي  الت�شال  مكتب  مدير 
ال�شاعدي  الإ�شالمية خليفة  للثقافة  للرعاية  زايد  دار  املالية ومن جانب 

رئي�س ق�شم الإعالم والعالقات العامة وعدد من موظفي اجلهتني.

خليفة �لن�سانية تد�سن حملة توقيع وثيقة �ملليون مت�سامح
•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  د�شنت 
الإن�شانية  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
حملة لتحفيز موظفيها للتوقيع 
مت�شامح"  امل��ل��ي��ون  "وثيقة  ع��ل��ى 
للثقافة  زاي���د  دار  اأطلقتها  ال��ت��ي 
الإ�شالمية يف �شهر اأبريل املا�شي 
اإع��الء القيمة املجتمعية  اإط��ار  يف 

والفعلية لعام الت�شامح .
����ش���ع���ادة حم���م���د حاجي  ود�����ش����ن 
اخلوري، مدير عام املوؤ�ش�شة حملة 
على  باملوؤ�ش�شة  الداخلية  التوقيع 
وذلك  مت�شامح..  املليون  وثيقة 
خ��الل ال��زي��ارة التي ق��ام بها وفد 
الإ�شالمية  للثقافة  زاي��د  دار  من 

اىل مقر املوؤ�ش�شة يف اأبوظبي.
و بحث اخلوري مع وفد املوؤ�ش�شة 
�شبل تعزيز التعاون بني اجلانبني 
�شعار  حت�����ت  امل������ب������ادرة  دع������م  يف 

مت�شاحماً". وكن  "�شاركنا.. 
وقال اإن توقيع موؤ�ش�شة خليفة بن 

زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية 
وثيقة "املليون مت�شامح" يوؤكد اأن 
قيم العمل الإن�شاين تن�شجم كلياً 
العمل  ان  اإذ  ال��ت�����ش��ام��ح،  ق��ي��م  م��ع 
يبني ج�شوراً  الإن�شاين واخلريي 
من الت�شامح واملحبة، و مل�شنا ذلك 
خالل زياراتنا و تنفيذ م�شاريعنا 
واأ�شاف  ال���دول���ة.  وخ�����ارج  داخ����ل 
الوثيقة من  اإط���الق  ان  اخل���وري 

دار زايد للثقافة الإ�شالمية التي 
قلوبنا  ع��ل��ى  غ����ايل  ا����ش���م  حت��م��ل 
طبقت  كبرية  وق��ام��ة  معلماً  يعد 
ما  وه���ذا  وف��ع��اًل،  ق���وًل  الت�شامح 
اأفراد  جميعاً  خ��الل��ه  م��ن  ن�شعى 
الهدف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وم���وؤ����ش�������ش���ات 
املن�شود من ت�شمية هذا العام "عام 
لتطلعات  جت�����ش��ي��داً  الت�شامح"، 

وتوجهات قيادتنا الر�شيدة.

•• اأبوظبي-وام:

اعتمدت اللجنة الوطنية لالنتخابات اأ�شماء الفائزين بع�شوية 
ام�س  اخلام�س  اجتماعها  خ��الل  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
حيث متت مناق�شة التقارير اخلا�شة ب�شري العملية النتخابية 
اعتماد  اإىل  بالإ�شافة  امل�شتمرين،  والتطوير  التح�شني  واآف��اق 
قرار جلنة الطعون فيما يتعلق بالطعون املقدمة حول النتائج 

الأولية لنتخابات 2019.
اجتماعها  م�شتهل  يف  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  ورف��ع��ت 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  التهنئة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  اهلل  حفظه  الدولة  رئي�س 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د 
حاكم دبي رعاه اهلل، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة  نهيان ويل عهد 
واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات 
ع��ل��ى جن���اح ان��ت��خ��اب��ات امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي 2019 

وامل�شاركة الفاعلة من قبل فئات املجتمع الإماراتي كافة.
ث��م��رة لرنامج  ي��ع��د  اأن جن���اح الن��ت��خ��اب��ات  ال��ل��ج��ن��ة  واأك�����دت 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اأعلنه  ال��ذي  ال�شيا�شي  التمكني 
الوطني  املجل�س  دور  تفعيل  وال��ذي حر�س على   ،2005 عام 
وداعمة  ومر�شدة  م�شاندة  �شلطة  ليكون  ومتكينه  الحت���ادي 

لل�شلطة التنفيذية، ومبا يخدم ق�شايا الوطن واملواطنني.

امل�شتمرة  وال��ت��وج��ي��ه��ات  ال���الحم���دود  ال��دع��م  اللجنة  وث��م��ن��ت 
اأرقى  للقيادة الر�شيدة، والتي توؤكد دائماً �شرورة العمل وفق 
خمتلف  اإمت���ام  على  انعك�س  ال���ذي  الأم���ر  العاملية،  امل��م��ار���ش��ات 
مراحل النتخابات على الوجه الأمثل، وبال�شكل الذي اأدى اإىل 

جناح العملية النتخابية.
اللجنة  ع��م��ل  ف���رق  جميع  اإىل  بال�شكر  اللجنة  ت��وج��ه��ت  ك��م��ا 
الوطنية لالنتخابات وجلان الإمارات واملتطوعني الذين عملوا 
كفريق واحد للم�شاهمة يف هذا الواجب الوطني، كما توجهت 
بال�شكر اإىل و�شائل الإعالم واإىل كل من �شارك يف جناح العملية 
النتخابية. وقال معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير 
ال�شحة ووقاية املجتمع وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني، 
الذي  ال��ي��وم  ه��ذا  "يف  ل��الن��ت��خ��اب��ات:  الوطنية  اللجنة  رئي�س 
يحتفل فيه �شعب الإمارات بهذا الإجناز والنجاح الذي حتقق 
يف م�شرية تعزيز التنمية ال�شيا�شية والرتقاء بالعمل الرملاين 
الذي يوظف كل الإمكانات والطاقات لتمكني املواطن واإي�شال 
ن��ق��ف ع��ل��ى م��رح��ل��ة ج��دي��دة من  ال���ق���رار،  اإىل �شانعي  ���ش��وت��ه 
ال�شمو  ل�شاحب  ال�شيا�شي  التمكني  لرنامج  النجاح  مراحل 
"حفظه اهلل"  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة 

الذي اأعلن عنه يف اليوم الوطني ال�34 لقيام دولة الحتاد".
الرملاين  العمل  يف  يتحقق  ال��ذي  "النجاح  معاليه:  واأ���ش��اف 
يف دولة الإمارات يوؤكد النظرة امل�شتقبلية بعيدة املدى لقيادة 
دولة الإم��ارات، التي و�شعت متكني املواطن وتعزيز م�شاركته 

�شيا�شية  تنمية  لبناء  رئي�شية  رك��ي��زة  ال��ق��رار  �شنع  عملية  يف 
وفق مراحل مدرو�شة ومتدرجة تتنا�شب مع تطلعات املواطن 
واحتياجاته مع املحافظة يف الوقت ذاته على مكت�شبات الوطن 
املميز  احل�شور  هذا  "ومع  قائاًل:  معاليه  وتابع  واإجنازاته". 
�شواء  النتخابية  امل��راك��ز  على  ت��واف��دوا  ال��ذي��ن  الناخبني  م��ن 
اأرجاء  املنت�شرة يف جميع  اأو داخلها وعر املراكز  خارج الدولة 
الوطن، ن�شهد ف�شاًل جديداً من امل�شاركة ال�شيا�شية التي عر 
من خاللها اأبناء الوطن عن وعيهم وحر�شهم على امل�شاهمة 
�شري  تقرير  الجتماع  وا�شتعر�س  الوطني".  الواجب  ه��ذا  يف 
الحتادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  لن��ت��خ��اب��ات  النتخابية  العملية 
امل�شتمرين، اإ�شافة  التح�شني والتطوير  واآفاق  واأفكار   2019
الفائزين  اأ���ش��م��اء  وق��ائ��م��ة  ال��ط��ع��ون  جلنة  تقرير  اع��ت��م��اد  اإىل 

النهائيني يف النتخابات يف دورتها الرابعة.
اإدارة  جلنة  م��ن  ال�6  الطلبات  ت�شلمت  الطعون  جلنة  وك��ان��ت 
الن��ت��خ��اب��ات، ح��ي��ث ق��ام��ت ب��ال��ن��ظ��ر ف��ي��ه��ا واإ����ش���دار القرارات  
اأحكام  مبوجب  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  واتفقت  ب�شاأنها، 
املجل�س  لن��ت��خ��اب��ات  التنفيذية  التعليمات  م��ن  -64اأ  امل����ادة 
الوطني الحتادي مع ما ورد من جلنة الطعون بقبول الطعون 
لعدم  ال�شكلية ورف�شها من حيث املو�شوع، نظراً  الناحية  من 
�شحة  م��ن  تنال  قوية  ب��دلئ��ل  الطعون  طلبات  حجة  تدعيم 
برف�س  ال��ق��رار  ي��ح��وز  وب��ذل��ك  عنها،  املعلن  الأول��ي��ة  النتائج 

الطعن قوة احلكم النهائي.

�عتماد �لقائمة �لنهائية للفائزين يف �نتخابات �لوطني �لحتادي
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اأخبـار الإمـارات

�إعالن �لقائمة �لنهائية لل�سخ�سيات �ل�ستثنائية �ملر�سحة جلائزة حممد بن ز�يد لل�سحة �لعاملية ريت�ض 2019

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت جلنة التحكيم جلائزة ريت�س 
للمر�شحني  ال��ق�����ش��رية  ال��ق��ائ��م��ة 
لل�شحة  زاي���د  ب��ن  جل��ائ��زة حممد 
التي   2019 ري���ت�������س  ال���ع���امل���ي���ة 
العاملني يف جمال  15 من  ت�شم 
اخلطوط  يف  واملبتكرين  ال�شحة 
الأمامية الذين ت�شهم جهودهم يف 
بجانب   .. الأمرا�س  على  الق�شاء 

اإعالن قائمة ال�شرف للجائزة.
يف  الفائزين  عن  الإع���الن  و�شيتم 
حفل توزيع اجلوائز خالل منتدى 
ب��ل��وغ امل��ي��ل الأخ���ري ال���ذي يعقد يف 

اأبوظبي 19 نوفمر املقبل.
وحتتفي جوائز ريت�س التي تقام كل 
على  ال�شحيني  بالعاملني  عامني 
اخلطوط الأمامية والذين يبدون 
و�شجاعة  قيادة  عملهم  من خالل 
النظري  منقطع  وال��ت��زاًم��ا  ه��ائ��ل��ة 
يف جمال الق�شاء على الأمرا�س. 
اأطلقت  ال��ت��ي  اجل���ائ���زة  وت�����ش��ت��م��د 
رعاية  حت���ت   2017 ع���ام  خ���الل 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
واإميانه  �شموه  روؤي��ة  من  امل�شلحة 
ب�شرورة ا�شتئ�شال الأمرا�س التي 
ميكن الق�شاء عليها واأنه ل ينبغي 
اأن يعاين من مر�س ميكن  لأح��د 
ال���وق���اي���ة م��ن��ه وب�������ش���رورة تكرمي 
الأبطال املجهولني العاملني خلف 

الكوالي�س يف هذا املجال.
وا����ش���ت���ل���م���ت اجل�����ائ�����زة اأك�������رث من 
اأكرث  م��ن  للرت�شح  ط��ل��ب   600
املر�شحون  ويعمل  دول��ة،   80 من 
للقائمة النهائية يف �شتى املجالت 

اأن�شاأ  ح���ي���ث  الإي�����ب�����ول،  م���ر����ش���ى 
ري���ت�������ش���ارد وح�����دة رع���اي���ة ط����وارئ 
ت�����راع�����ي ق�����وان�����ني ال���������ش����الم����ة يف 
اأ�شهمت  البيولوجية  التكنولوجيا 
يف حت�������ش���ني ع������الج الإي������ب������ول يف 

املناطق النائية.
بيتو  ك��ان��دي  فيكتور  ال��دك��ت��ور   ..
"اأك�ش�س  – ر�شحت حملة  كوم�شو 
بال حدود  اأطباء  ملنظمة  "التابعة 
فيكتور تقديراً مل�شاهمته يف اإيجاد 
وتراأ�س  النوم،  ملر�س  ث��وري  ع��الج 
لأول  ال�شريرية  التجارب  فيكتور 
ملر�س  الفم فقط  دواء عن طريق 
ال��ن��وم وم���ن امل��ت��وق��ع اأن ي�����ش��رع يف 
اأفريقيا  امل��ر���س يف  ع��ل��ى  ال��ق�����ش��اء 

جنوب ال�شحراء.
.. الدكتور مي�شاكي واينيجرا – مت 
جامعة  قبل  من  مي�شاكي  تر�شيح 
كي�س وي�شرتن ريزيرف لبتكاراته 
اختبار فريو�شات احلمى  يف طرق 
اختباًرا  مي�شاكي  واأن�شاأ  النزفية، 
رائ����ًع����ا م���وؤل���ف م���ن ���ش��ري��ط ورق 
الك�شف  يتيح  التكلفة  منخف�س 
وي�شهل  الفريو�شات،  عن  ال�شريع 

ا�شتخدامه يف البيئات النائية.
اأ. وينزلر -  اإليزابيث  الدكتورة   ..
اإليزابيث  هارفارد  جامعة  ر�شحت 
لتقنيتها املبتكرة يف ت�شريع عملية 
تطوير عالجات جديدة للمالريا، 
وت�شكل اأبحاثها اأ�شا�س جيل جديد 
م��ن اأدوي����ة امل���الري���ا، ق��د ي�شهم يف 

تغيري اأ�شلوب عالج املر�س.
 ج��ائ��زة ال��ب��ط��ل ال�����ش��اع��د : متنح 
تقديراً  ال�����ش��اع��د  ال��ب��ط��ل  ج��ائ��زة 
الأ�شخا�س  لأحد  الرائدة  للجهود 
يف دعم الق�شايا املتعلقة با�شتئ�شال 
الأم���را����س امل��ع��دي��ة – م��ن تغيري 

النهائية  ال���ق���ائ���م���ة  ي���ل���ي  وف���ي���م���ا 
للمر�شحني بجوائز ريت�س 2019 
: /ج���ائ���زة اجل��ن��دي امل��ج��ه��ول / : 
املجهول  اجل���ن���دي  ج���ائ���زة  ت���ق���دم 
ال�شتثنائيني  الأ�شخا�س  اأحد  اإىل 
العاملني على اخلطوط الأمامية 
قدموا  والذين  الأمرا�س  ملكافحة 
الق�شاء  يف  حم���وري���ة  م�����ش��اه��م��ات 
على الأمرا�س والذين مل يحظوا 

بالقدر الوافر من التقدير.
.. ب���واك���ي���ي اأدوي����ن����ي ب���وات���ي���ني – 
م��اك��غ��ي��ل بواكيي  ر���ش��ح��ت ج��ام��ع��ة 
الق�شاء  يف  جل�����ه�����وده  ت����ق����دي����راً 
ال��ذن��ب يف غرب  ع��ل��ى داء ك��الب��ي��ة 
برنامج  ب��واك��ي��ي  واأدار  اإف��ري��ق��ي��ا.. 
التابع  الذنب  مكافحة داء كالبية 
مل��ن��ظ��م��ة ال�����ش��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة ال���ذي 
ومناطق  النائية  املناطق  يف  يعمل 
ال�����ش��راع��ات، مم��ا اأ���ش��ه��م يف عالج 

حوايل مليون �شخ�س.
هورتادو  ميلر  األفون�شو  هوملان   ..
– ر�شحت منظمة ال�شحة للبلدان 
تقديراً  هوملان  /باهو/  الأمريكية 
جلهوده يف الق�شاء على الأمرا�س 
منطقة  يف  ج���ن�������ش���ي���اً  امل���ن���ق���ول���ة 
الأم��ازون، وب�شفته وزيراً لل�شحة 
بكولومبيا،  فوبي�س  مقاطعة  يف 
ع��ل��ى معدل  احل���ف���اظ  ���ش��اه��م يف 
امل�شابني  ب��ني  ال�شفري  ال��وف��ي��ات 

باملالريا وحمى ال�شنك.
.. رهان لوال - ر�شحت اليوني�شف 
اخلطوط  على  ل�شجاعتها  ره���ان 
ا�شتئ�شال  جهود  �شمن  الأمامية 
�شلل الأطفال يف نيجرييا، وتراأ�شت 
ل�شتئ�شال  املبذولة  اجلهود  رهان 
رغم  جمتمعها  من  الأطفال  �شلل 
ت��ع��ر���ش��ه��ا ل��الخ��ت��ط��اف مل����دة 11 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����ش��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة، مبا 
ف��ي��ه��ا م���ك���اف���ح���ة ���ش��ل��ل الأط����ف����ال 
"داء  وا���ش��ت��ئ�����ش��ال  و"الإيبول"، 
ا  اأي�شً امل��ع��روف  الذنب"،  ك��الب��ي��ة 
من  وغ��ريه  النهري  العمى  با�شم 
املهملة،  امل��داري��ة  املناطق  اأم��را���س 
وحت�����ش��ني ���ش��ح��ة امل��������راأة، وزي�����ادة 
اأج��ل مكافحة  وامل���وارد من  الوعي 
امل���الري���ا وال�������ش���ل، وت��ط��وي��ر نظم 
جمتمعاتهم  يف  ال�شحية  الرعاية 

املحلية.
املر�شحني  اخ��ت��ي��ار  على  واأ���ش��رف��ت 
م�شبقاً  عنها  اأع��ل��ن  حتكيم  جلنة 
ت�����ش��م جم���م���وع���ة م����ن ال���ق���ي���ادات 
التخ�ش�شات  خمتلف  من  ال��ب��ارزة 
كما   .. العاملية  ال�شحة  جم��ال  يف 
كل من  التحكيم  اإىل جلنة  ان�شم 
رئي�شة  ك�������الرك،  ه��ي��ل��ني  م���ع���ايل 
واملديرة  ال�شابقة  نيوزيلندا  وزراء 
املتحدة  الأمم  لرنامج  ال�شابقة 
الإمن����ائ����ي، وب���وب���ي ���ش��راي��ف��ر وهو 

حمامي ونا�شط ومنتج.
القائمة  ع��ن  الإع����الن  ومبنا�شبة 
النهائية للمر�شحني، قالت معايل 
وزراء  رئ���ي�������ش���ة  ك�������الرك،  ه��ي��ل��ني 
العاملني  اإن  ال�شابقة:  نيوزيلندا 
ع��ل��ى اخل��ط��وط الأم��ام��ي��ة ي���وؤدون 
جمتمعاتهم،  يف  حم����وري����اً  دوراً 
يف  وحياتهم  �شحتهم  ويعر�شون 
ك��ث��ري م���ن الأح����ي����ان ل��ل��خ��ط��ر من 
لالآخرين..  ال��ع��ون  ي��د  م��د  اأج����ل 
التقدير  ع���ن  ال��ت��ع��ب��ري  اأن  واأرى 
لهم ه��و اأم���ر ب��ال��غ اأه��م��ي��ة.. فيما 
تهدف م�شاركتي يف جلنة التحكيم 
للم�شاهمة يف ت�شليط ال�شوء على 
ال��ي��وم��ي��ة التي  ال��ه��ائ��ل��ة  اجل���ه���ود 
يبذلها هوؤلء الأبطال املجهولون.

ي���وًم���ا، وب��ع��د م��ق��ت��ل ال��ع��دي��د من 
اأفراد الأ�شرة.

ر�شحت   - م����وت����اوي  ه���اري���ي���ت   ..
هارييت  غودز"  "ليفينغ  منظمة 
تقديراً جلهودها يف تعزيز ال�شحة 
الأطفال  بني  وخا�شة  املجتمعية، 
دون �شن اخلام�شة، وتعتر هارييت 
امل�شدر الرئي�شي للتثقيف ال�شحي 
والتوعية والت�شخي�س والعالج يف 

قريتها النائية يف اأوغندا.
ر�شحت منظمة   - �شاير  .. حممد 
ال�شومال  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��ح��ة 
حممد تقديراً جلهوده يف الق�شاء 
ع���ل���ى ���ش��ل��ل الأط�����ف�����ال واجل������دري 
املعقل  ت�شكل  ال��ت��ي  ال�����ش��وم��ال  يف 

الأخري للجدري يف العامل.
 ج��ائ��زة الب��ت��ك��ار: ت��ع��رتف جائزة 
الأ�شخا�س  اأح���د  بجهود  الب��ت��ك��ار 
الذين ي�شهمون يف تطوير وتطبيق 
املمار�شات  اأو  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اإح�����دى 
املبتكرة يف الق�شاء على الأمرا�س 
امل��ع��دي��ة، مم��ا ي��وؤك��د ع��ل��ى احلاجة 

امل�شتمرة لالبتكار يف املجال.
.. ال���دك���ت���ورة اإم��ي��ل��ي ج��وي��ر - مت 
تر�شيح اإمييلي من قبل الإر�شالية 
امل�شيحية للمكفوفني "�شي بي اإم" 
الرتاخوما،  ع��الج  يف  لبتكاراتها 
ب���اب���ت���ك���ار جهاز  اإم���ي���ل���ي  وق����ام����ت 
وهو جهاز ملحاكاة  �شتارت"  "هيد 
املعتمد  امل��ع��ي��ار  اأ���ش��ب��ح  اجل���راح���ة 
يف ت��دري��ب ج��راح��ي ال��ع��ي��ون على 
الأهداب  انحراف  مر�س  عمليات 

ال�َشعَرة.
.. ال���دك���ت���ور ري��ت�����ش��ارد ك���وج���ان - 
لالأعمال  اإمل�����ا  م��وؤ���ش�����ش��ة  ر���ش��ح��ت 
ملنتجه  تقديراً  ريت�شارد  اخلريية 
ي�����ش��اع��د يف عالج  ال�����ذي  امل��ب��ت��ك��ر 

.. اأوليفيا جنو – ر�شحت منظمة 
للمالريا  ل  مور"  ن���و  "املالريا 
جمع  يف  لعملها  ت��ق��دي��راً  اأول��ي��ف��ي��ا 
الأموال ل�شالح اجلهود احلكومية 
ملكافحة املالريا، و�شاهمت احلملة 
التوعوية التي تراأ�شتها اأوليفيا يف 
الكامريوين  املجتمع  يف  ال��ت��اأث��ري 
املقدم  التمويل  زي���ادة  خ��الل  م��ن 
مل���ك���اف���ح���ة امل������الري������ا ب�����اأك�����رث من 
400.% .. اإينوك اأوموندي - مت 
املوؤ�ش�شة  قبل  م��ن  اإي��ن��وك  تر�شيح 
الأفريقية  وال��ب��ح��ث��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
يف  جل���ه���وده  ت���ق���دي���راً  "اأمريف" 
املوارد  وزي��ادة حجم  الوعي  تعزيز 
امل��ت��اح��ة مل��ك��اف��ح��ة ف���ريو����س نق�س 
وال�شل،  واملالريا  الب�شرية  املناعة 
برملانية  م���ب���ادرة  اإي���ن���وك  واأن�������ش���اأ 
تعزيز  اإىل  لل�شباب يف كينيا تدعو 

اللتزام بالأنظمة ال�شحية.
ر�شح   - راين  دي��ن��ي�����س  ����ش���وراب   ..
جلامعة  ال����ت����اب����ع  ال�������ش���ل  م����رك����ز 
ماكغيل �شوراب تقديراً جلهوده يف 
دعم مر�شى ال�شل، ويعتر �شوراب 
اأح����د ال��ن��اج��ني م���ن م��ر���س ال�شل 
وي�شعى  ل��الأدوي��ة  امل��ق��اوم��ة  �شديد 

اإىل  والعالج  املر�س  جتاه  املواقف 
ال��ت��ع��اون م��ع احل��ك��وم��ات م��ن اأجل 

تطوير ال�شيا�شات.
�شعيد  ف����اط����م����ة  ال�����دك�����ت�����ورة   ..
فاطمة  ت��ر���ش��ي��ح  – مت  ال��ه��م��الن 
من قبل جامعة امللك عبد العزيز 
تقديراً جلهودها يف اإدراج فريو�س 
وق�شايا  الب�شري  احلليمي  ال��ورم 
�شحة املراأة �شمن جدول الأعمال 
العربية  امل���م���ل���ك���ة  يف  ال����وط����ن����ي 
فاطمة  وت����رتاأ�����س  ال�������ش���ع���ودي���ة.. 
للق�شاء  ج��ذري��اً  وط��ن��ي��اً  م�شروعاً 
ع���ل���ى ����ش���رط���ان ع���ن���ق ال����رح����م يف 
بحلول  ال�شعودية  العربية  اململكة 

عام 2050.
ر�شحت   – ن���اك���ام  م�����اري  روز   ..
حكومة مقاطعة كري�شو روز ماري 
تقديراً جلهودها يف حت�شني النظم 
ال�شحية يف اأوغندا، وا�شتمدت روز 
النظم  لتح�شني  ال��داف��ع��ي��ة  م���اري 
اأن  بعد  مبكرة  �شن  منذ  ال�شحية 
كافحت ورماً يف املخ يهدد احلياة. 
�شلب  اأ�شلوب  اإىل  نهجها  وي�شتند 
وت��ق��ل��ي��دي ل��الت�����ش��ال، وه���و �شرد 

الق�ش�س.

اإىل  التوعوية  ج��ه��وده  خ��الل  م��ن 
ال�����ش��ل ودفعهم  م��ن��ا���ش��رة م��ر���ش��ى 

للمطالبة بحقوقهم يف العامل.
ال�شري  ع���ل���ى  الط���������الع  ومي����ك����ن 
الذاتية الكاملة للمر�شحني �شمن 
القائمة النهائية، وال�شري الذاتية 
قائمة  امل���درج���ني يف  ل��الأ���ش��خ��ا���س 
�شرف جائزة ريت�س التي ت�شم 50 
جمال  يف  املتميزين  العاملني  من 

ال�شحة العاملية.
مدى  الإجن���از  جائزة  �شتقدم  كما 
احلياة اإىل اأحد الأ�شخا�س الذين 
للق�شاء  املهنية  حياتهم  ك��ر���ش��وا 
و�شبق   .. امل��ع��دي��ة  الأم���را����س  على 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ق����دم  اأن 
خالل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
مدى  الإجناز  جائزة  عام 2017 
للوليات  الأ�شبق  للرئي�س  احلياة 
امل��ت��ح��دة، وم��وؤ���ش�����س م��رك��ز كارتر، 
يف  جلهوده  تقديراً  كارتر،  جيمي 

مكافحة الأمرا�س املعدية.
وملعرفة املزيد، يرجى زيارة موقع 

اجلائزة على النرتنت:
https://www.reachingthelastmile.

com/reach-awards/about

كليات �لتقنية وجامعة �لفجرية تتعاونان يف �لبحوث �لتطبيقية و�لتدريب
•• دبي-وام: 

على  الفجرية  جامعة  م��ع  ت��ع��اون  اتفاقية  العليا  التقنية  كليات  وقعت 
امل�شتوى العلمي والثقايف يف جمالت الأبحاث والتبادل الطالبي وعلى 
م�شتوى اأع�شاء هيئة التدري�س، مبا ينعك�س ايجاباً على اجلانبني وي�شهم 
اأف�شل  ويوفر  التدري�س  وممار�شات  املناهج  وتطوير  التجارب  اث��راء  يف 

الفر�س التدريبية للطلبة.
الب�شرية  امل���وارد  وزي��ر  الهاملي  ث��اين  ب��ن  نا�شر  معايل  التفاقية  وق��ع 
والتوطني رئي�س جممع كليات التقنية العليا، ومعايل �شعيد بن حممد 
الرقباين رئي�س جمل�س اأمناء جامعة الفجرية.. بح�شور �شعادة الدكتور 
والدكتور  العليا،  التقنية  كليات  جممع  مدير  ال�شام�شي  اللطيف  عبد 
خالد احلمادي مدير كليات التقنية يف الفجرية والدكتور عبد الرحيم 

الأمني مدير جامعة الفجرية.
العلمي  ومبوجب التفاقية يعمل الطرفان على برنامج لإثراء البحث 
عليها  التفاق  يتم  التي  املجالت  اأو  الطرفني  تخ�س  التي  املجالت  يف 
وعقد  ومتوياًل،  درا�شة  م�شرتكة  بحثية  مو�شوعات  حتديد  خالل  من 
العملية  ال��ب��ح��وث  وت��ب��ادل  امل�شرتكة،  التخ�ش�شية  العلمية  امل��وؤمت��رات 

املن�شورة واملعتمدة، والتعاون يف ن�شر البحوث.
ذوي  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  تبادل  م�شتوى  على  اجلانبان  يتعاون  كما 
اخلرة لو�شع املناهج ومراجعتها وتطويرها وكذلك على م�شتوى اإلقاء 
املحا�شرات والندوات املتخ�ش�شة، كما تركز التفاقية على جمال تبادل 
الثقافية  الطالبية  واللقاءات  الأن�شطة  يف  امل�شاركة  خالل  من  الطلبة 
لدى  للطلبة  امليدانية  ال��ت��دري��ب  فر�س  وت��وف��ري  والفنية،  والريا�شية 

املوؤ�ش�شتني.

وبهذه املنا�شبة ثمن معايل نا�شر بن ثاين الهاملي دعم القيادة احلكيمة 
الن�شان  واإع�����داد  ب��ن��اء  وبعملية  بالتعليم  الرت���ق���اء  ���ش��اأن��ه  م��ن  م��ا  ل��ك��ل 
الإماراتي موؤكدا اأهمية التعاون بني املوؤ�ش�شات التعليمية لدعم الطلبة 
يف  العمل  من  ومتكينهم  والبحثية  العلمية  مهاراتهم  خمتلف  وتعزيز 

خمتلف القطاعات احليوية والهامة.
وا����ش���اد ب��ال��ت��ع��اون ب��ني ك��ل��ي��ات التقنية وج��ام��ع��ة ال��ف��ج��رية خ��ا���ش��ة على 
امل�شتويني العلمي والثقايف ل�شيما وان اجلانبني ي�شرتكان يف العديد من 
الأه��داف التي تدعم تقدمي تعليم عايل بجودة ومعايري عاملية و�شوًل 
بناء  يف  امل�شاهمة  على  ال��ق��ادرة  الوطنية  الكفاءات  اإع���داد  يف  التميز  اىل 

القت�شاد الوطني م�شتقباًل.
لتعزيز  ج���اءت  التفاقية  اأن  ال��رق��ب��اين  �شعيد  م��ع��ايل  ذك��ر  جانبه  وم��ن 
ال��ت��ع��اون يف جم��ال ت��ب��ادل امل��ع��ارف واخل���رات التعليمية والأك��ادمي��ي��ة ، 

بتوفري خدمات تعليمية ترقى للمعايري العاملية جت�شيدا لروؤية القيادة 
لالإ�شهام  الوطنية  املوؤ�ش�شات  بني  الفاعلة  ال�شراكات  تعزيز  يف  الر�شيدة 
روؤي��ة جامعة  ولتحقيق  املجتمع  املعرفية يف  ال��رثوة  تعزيز  الإيجابي يف 
امل�شوؤولية  حتمل  على  ق��ادري��ن  خريجني  اإع���داد  يف  ور�شالتها  الفجرية 
تطوير  اىل  ق��دم��ا  وال�شعي   ، واث��ق��ة  بخطى  امل�شتقبل  لقيادة  الوطنية 
قدرات البحث العلمي والبتكار يف خمتلف املجالت التي ت�شهم يف نه�شة 

الدولة.
الفجرية  ب��ني جامعة  ال��رواب��ط  توثيق  اأهمية  ال��رق��ب��اين،  م��ع��ايل  واأك���د 
وكليات التقنية العليا لال�شتفادة من الفر�س التعليمية املتميزة، خا�شة 
يف �شوء الإجن��ازات التعليمية لكليات التقنية العليا يف دولة الإم��ارات ، 
التي تخدم الطلبة وت�شاعدهم  اأهمية مثل هذه التفاقيات  اإىل  م�شريا 

على مواكبة التطور امل�شتمر يف خمتلف املجالت.

�ل�سرف ت�سم 50 من �لعاملني �ملتميزين يف جمال �ل�سحة �لعاملية • قائمة 
بلوغ �مليل �لأخري يف 19 نوفمرب �ملقبل يف �أبوظبي منتدى  خالل  �جلو�ئز  توزيع  حفل  يف  �لفائزين  عن  • �لإعالن 

متكن �ملتقا�سني من فهم �حلكم �لق�سائي وكيفية �لتعامل معه تفاعلية  �أحكام  • �إ�سد�ر 
للحكم �لتالية  �لإجر�ء�ت  تو�سح  فيديو  ومقاطع  �لأحكام..  لرتجمة   QR Code  •

ق�ساء �أبوظبي تعزز ريادتها عامليا باإطالق نظام �لأحكام �لنموذجية �لرقمية

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت دائرة الق�شاء يف اأبوظبي، 
نظام الأحكام النموذجية الرقمية، 
ن��وع��ه على  م��ن  الأول  يعد  ال���ذي 
م�شتوى العامل يف ا�شتخدام اأحدث 

التقنيات يف النظام الق�شائي.
ويتيح اإ�شدار اأحكام تفاعلية توفر 
للمتقا�شني  ومم��ي��زات  خ�شائ�س 
متكنهم من فهم الأحكام وكيفية 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا، وت��رج��م��ت��ه��ا اإىل 
خ��م�����س ل��غ��ات ع��امل��ي��ة، ف�����ش��ال عن 
كتابة  اإر�����ش����ادي يف  دل���ي���ل  اإع������داد 
احلكم الق�شائي من م�شطلحات 
ومعايري  وت��ق�����ش��ي��م��ات  ومن�������اذج 

والأن��ظ��م��ة امل��ت��ط��ورة، مب��ا يحقق 
امل�شاهمة  ت�����ش��م��ن  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة 
حكومة  روؤي���ة  حتقيق  يف  الفاعلة 

اأبوظبي 2030.
العري،  يو�شف  امل�شت�شار  واأو�شح 
اإىل  ي�����ش��اف  ال��ن��ظ��ام  اإط�����الق  اأن 
�شجل الإجنازات احلافل يف دائرة 
الق�شاء، مبا يعك�س حر�شها على 
حتقيق الريادة والتميز، من خالل 
واإتاحة  النوعية  امل��ب��ادرات  تنفيذ 
اخلدمات  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة  ح���زم���ة 
املتعاملني،  جمهور  اأم��ام  الرقمية 
اأف�������ش���ل  ت�����ق�����دمي  اإىل  و������ش�����ول 
والعدلية،  الق�شائية  اخل��دم��ات 
ال�شرتاتيجية  لالأولوية  حتقيقا 

خا�شة حتافظ على جودة وات�شاق 
الأحكام.

واأفاد �شعادة امل�شت�شار يو�شف �شعيد 
الق�شاء  دائ������رة  وك���ي���ل  ال���ع���ري، 
اإط�����الق نظام  ب�����اأن  اأب���وظ���ب���ي،  يف 
الأحكام النموذجية الرقمية، يعد 
خطوة رائدة على م�شتوى العامل 
الق�شائي،  العمل  ترثي منظومة 
توجيهات  تنفيذ  اإط����ار  يف  وذل���ك 
اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
رئي�س  ال���رئ���ا����ش���ة  �����ش����وؤون  وزي������ر 
اجلهود  با�شتمرار  الق�شاء،  دائرة 
ل���ت���ط���وي���ر م���ن���ظ���وم���ة اخل����دم����ات 
احلديثة  التكنولوجيا  وتوظيف 

بتعزيز  املتمثلة  الق�شاء  ل��دائ��رة 
العمليات  وا����ش���ت���دام���ة  ف��اع��ل��ي��ة 
�شهولة  و�����ش����م����ان  ال���ق�������ش���ائ���ي���ة 

الو�شول ال�شامل للخدمات.
وتف�شيال، ياأتي النظام يف �شقني، 
الأحكام  ك��ت��اب��ة  يف  يتمثل  الأول 
ال��ق�����ش��ائ��ي��ة، وذل���ك ب���اإع���داد دليل 
اإر�شادي لتميز الأحكام يف كتابتها 
الدليل  ي��ت�����ش��م  اإذ  و���ش��ي��اغ��ت��ه��ا، 
ن���وع���ه يف  م���ن  الأول  ي��ع��د  ال�����ذي 
املنطقة ويعك�س الهوية الق�شائية 
من  الأحكام  كتابة  يف  الإماراتية، 
وتق�شيمات  ومن���اذج  م�شطلحات 
للحكم الق�شائي ومعايري خا�شة 
حتافظ على جودة وات�شاق الأحكام 

كما  ال�شكل،  حيث  من  وتوحيدها 
ن�شخة  على  األ����وان  و���ش��ع  ت�شمن 
التي  املحكمة  ن���وع  ت��ب��ني  احل��ك��م، 
نظرت الق�شية بدرجاتها الثالث 
ونق�س،  وا�شتئناف  اب��ت��دائ��ي  م��ن 
وذلك  التنفيذ،  اأحكام  عن  ف�شال 
معرفة  امل��ت��ق��ا���ش��ني  ع��ل��ى  لي�شهل 

ومم��ي��زات ع��دة متكنهم م��ن فهم 
الأحكام وكيفية التعامل معها، اإذ 
خم�س  اإىل  الأحكام  ترجمة  يوفر 
الإجنليزية،  وه���ي  ع��امل��ي��ة  ل��غ��ات 
الرو�شية  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة،  ال��ه��ن��دي��ة، 
با�شتخدام  وذل�������ك  والوردو، 
 QR ال�شريعة  ال�شتجابة  رم��ز 

اأ�����ش����درت احلكم  ال���ت���ي  امل��ح��ك��م��ة 
ب�شكل مي�شر.

اأما ال�شق الثاين، يت�شمن التقنية 
اإذ  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل�����ش��ت��خ��دم��ة، 
اجلديدة  بحلته  احل��ك��م  �شيكون 
اأول حكم تفاعلي يف العامل، والذي 
خ�شائ�س  ل��ل��م��ت��ق��ا���ش��ني  ي��ت��ي��ح 

اإت���اح���ة  ج���ان���ب  اإىل   ،  Code
فيديو  م���ق���اط���ع  ع���ل���ى  الط�������الع 
التالية للحكم  الإج��راءات  تو�شح 
والطعن  ال���ش��ت��ئ��ن��اف  ط����رق  م���ن 
ومدد  وتنفيذها  عليها  بالنق�س 
ال���ت���ق���ادم اخل��ا���ش��ة ب��ك��ل ن����وع من 

الق�شايا .

تفاهم بني �سحة �أبوظبي و�سركة �سال يف قطاع �لذكاء �ل�سطناعي
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي،   - ال�شحة  دائ���رة  وقعت 
بالذكاء  املخت�شة  )�شال(  و�شركة 
تفاهم  م����ذك����رة  ال����ش���ط���ن���اع���ي، 
تعتمد  متقدمة  ح��ل��ول  لتطوير 
على الذكاء ال�شطناعي يف قطاع 
يف  ب��اأب��وظ��ب��ي،  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
لتعزيز جودة  روؤي��ة م�شرتكة  ظل 
واإنتاجية هذا القطاع عر اعتماد 

تقنيات جديدة.
�شهد توقيع املذكرة معايل ال�شيخ 
حامد  اآل  حم���م���د  ب����ن  ع����ب����داهلل 
والدكتور   ، ال�شحة  دائ��رة  رئي�س 
املنتدب  الع�شو  الها�شمي  �شالح 
ل�شركة �شال.. فيما وقعها كل من 
�شعادة حممد الهاملي وكيل دائرة 
بودوفال  وف��ي��ك��رام��ان  ال�����ش��ح��ة، 

اأك���رث كفاءة،  ل��ي��ك��ون��وا  والأط���ب���اء 
ال��ت��ي يقدمها  وت��ع��زي��ز اخل��دم��ات 

قطاع الرعاية ال�شحية.
واأو�شح اأن مذكرة التفاهم تعك�س 
ج��ه��ود ال�����ش��رك��ة يف زي�����ادة امل����وارد 
ال�شريرية يف حني ل يزال الذكاء 
ال�شطناعي يافعا يف هذا القطاع، 
دائرة  روؤي��ة  اإىل دعم  فاإننا نهدف 
الذكاء  تطبيقات  دمج  يف  ال�شحة 
ال�شطناعي يف الرعاية ال�شحية 
عالوة  القطاع.  خدمات  لتح�شني 
الذكاء  اإدخ����ال  اأ���ش��ب��ح  ذل���ك،  على 
الرعاية  ق��ط��اع  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
ت���ك���ام���ال على  اأك�������رث  ال�������ش���ح���ي���ة 
التزام  م��وؤك��دا  ال���دويل..  امل�شتوى 
التحول  ه����ذا  ب��ت�����ش��ري��ع  ���ش��رك��ت��ه 
داخل الإمارة، مما ي�شاعد يف دعم 
ب�شكل  الذكاء ال�شطناعي  برامج 

اأبوظبي   - ال�شحة  دائ����رة  تطلع 
ق�����ادم،  ه����و  وم�����ا  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  اإىل 
و���ش��ع خطط  حيث حت��ر���س على 
تعمل  م�شتقبلية  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الذكاء  على  ال�شوء  ت�شليط  على 
ميكن  وك�����ي�����ف  ال�����ش����ط����ن����اع����ي 
توظفيه بال�شكل الأمثل لتح�شني 
ال�شحي،  ال����ق����ط����اع  خم�����رج�����ات 
�شركة  مع  ال�شراكة  اأن  اإىل  لفتا 
هذه  حتقيق  يف  �شت�شهم  "�شال" 
توفري  ل�شمان  الطموحة  ال��روؤى 
على  ت�شاعد  اإذ  اخل��دم��ات،  اأف�شل 
الذكاء  تبني حلول  ت�شريع وترية 
ال�شحي  القطاع  يف  ال�شطناعي 
يف الإم��ارة، وبالتايل امل�شي قدما 
بتعزيز خمرجات وجودة اخلدمات 

ال�شحية املقدمة ل�شكان الإمارة.
اأك����د ال��دك��ت��ور �شالح  م���ن ج��ه��ت��ه 

الرئي�س التنفيذي ل�شركة "�شال" 
لبز  ل�"كريبتو  الرئي�شي  املقر  يف 

يف مدينة م�شدر.
ومبوجب املذكرة يتعاون اجلانبان 
وروؤية  ا�شرتاتيجية  تطوير  على 
الذكاء  ح��ل��ول  اع��ت��م��اد  ل��ت�����ش��ري��ع 
الرعاية  ق��ط��اع  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
ميكن  مم��ا  الإم�����ارة،  يف  ال�شحية 
ال�شتفادة  م���ن  ال�����ش��ح��ة  دائ������رة 
م����ن ح����ل����ول وم���ن���ت���ج���ات ال����ذك����اء 
تقدمها  ال����ت����ي  ال�����ش����ط����ن����اع����ي 
يف  �شت�شاعد  "�شال" والتي  �شركة 
الداخلية  الدائرة  وظائف  تعزيز 
ون��ظ��ام��ه��ا امل��ت��ك��ام��ل، اإ���ش��اف��ة اإىل 
يقدمها  ال��ت��ي  اخل���دم���ات  ت��ع��زي��ز 
قطاع الرعاية ال�شحية للمر�شى 

واملواطنني يف اإمارة اأبوظبي.
الهاملي  حم���م���د  ����ش���ع���ادة  واأك�������د 

بتحقيق  ال�شركة  التزام  الها�شمي 
الأه�������داف ال��ت��ي و���ش��ع��ت��ه��ا دائ����رة 
البتكار  ث��ق��اف��ة  ن�شر  يف  ال�شحة 
الذكاء  تقنية  لتطبيق  وال��ت��ع��اون 
الرعاية  ق��ط��اع  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
اإىل  لف��ت��ا  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ال�شحية 
ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  هذه  واأن 
خ��ط��وة مهمة  ال�شحة  دائ���رة  م��ع 
ل��ت��ع��زي��ز م�����ش��اه��م��ات ال�����ش��رك��ة يف 
وتعك�س  ال�شحية،  الرعاية  قطاع 
ال��ت��زام��ه��ا يف رف���ع م��ك��ان��ة الإم����ارة 
ع���ل���ى امل�������ش���ت���وى ال���ع���امل���ي، وذل����ك 
اأبوظبي  متا�شيا مع روؤية حكومة 
الذكاء  اأن  واأ�شاف   ."  21 "غدا 
على  القدرة  ميتلك  ال�شطناعي 
ال��رع��اي��ة ال�شحية  حت��وي��ل ق��ط��اع 
البيانات  م����ن  ال����ش���ت���ف���ادة  ع����ر 
املمر�شني  ومت���ك���ني  امل���ت���ن���اث���رة، 

واللوائح  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  و���ش��ع  ع��ر 
واإط���������الق امل������ب������ادرات وال����رام����ج 
"�شال"  ���ش��رك��ة  اأم�����ا  ال���ت���وع���وي���ة، 
للذكاء ال�شطناعي - ومقرها يف 
اأبوظبي- تقوم بتطوير جمموعة 
واملنتجات  احل���ل���ول  م���ن  وا���ش��ع��ة 

اأكر يف دولة الإمارات.
ال�شحة  دائ���رة  اأن  بالذكر  ج��دي��ر 
التنظيمية  اجل��ه��ة  ه��ي  اأب��وظ��ب��ي 
ل���ق���ط���اع ال����رع����اي����ة ال�����ش��ح��ي��ة يف 
يف  التميز  ت�شمن  والتي  اأبوظبي 
قطاع الرعاية ال�شحية للمجتمع 

التي  املتقدمة  املعرفية  واملن�شات 
الواقعية  احل���ي���اة  م�����ش��اك��ل  حت���ل 
جمالت  يف  ل��ع��م��الئ��ه��ا  ال�����ش��ع��ب��ة 
والتعليم  ال�����ش��ح��ي��ة  ال����رع����اي����ة 
وال�����ق�����ط�����اع ال�����ع�����ام واخل�����دم�����ات 

امل�شرفية.
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اأخبـار الإمـارات
حفل تخرج جامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا يف �لع�سرين من �أكتوبر �جلاري

•• اأبوظبي-الفجر:

اآل نهيان، ويل عهد  زاي��د  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  حتت رعاية �شاحب 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
لإمارة اأبوظبي، تنظم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا يف الع�شرين 
م��ن ���ش��ه��ر اأك��ت��وب��ر اجل����اري ح��ف��ل ت��خ��ري��ج ال��دف��ع��ة 2019 م��ن طلبة 
الذي  التخريج،  حفل  اإط��ار  ويف  والدكتوراه.  واملاج�شتري  البكالوريو�س 
اخلريجني  تكرمي  �شيتم  اأب��وظ��ب��ي،  يف  الإم����ارات  ق�شر  فندق  يف  �شيقام 
البكالوريو�س  برامج  وطالبة من خمتلف  408 طالباً  والبالغ عددهم 
واملاج�شتري والدكتوراه يف تخ�ش�شات العلوم والهند�شة والآداب، اإ�شافة 
اإىل تكرمي 4 من الطلبة الذين قد اأنهوا جميع متطلباتهم الأكادميية 
خالل  و�شيتم   .2018-2019 الأول  الأك���ادمي���ي  الف�شل  ن��ه��اي��ة  يف 

ل�  املاج�شتري  20 طالباً وطالبة، ودرجة  ل�  الدكتوراة  احلفل منح درجة 
اإىل 301،  البكالوريو�س  خريجي  عدد  ي�شل  فيما  وطالبة،  طالباً   87
149 طالباً  408 بواقع  لي�شل املجموع الإجمايل للطلبة املتخرجني 
ي�شل  بينما   316 الإماراتيني  الطلبة  عدد  يبلغ  حيث  طالبة،  و259 
اجلن�شيات.  وطالبة من خمتلف  92 طالباً  اإىل  الدوليني  الطلبة  عدد 
الرئي�س  نائب  احل��م��ادي،  �شلطان  ع��ارف  الدكتور  ق��ال  املنا�شبة،  وبهذه 
تخريج  حفل  "ميثل  والتكنولوجيا:  للعلوم  خليفة  جلامعة  التنفيذي 
الدفعة 2019 من طلبة جامعة خليفة منا�شبة بارزة لالحتفال بالتميز 
حياتهم  يف  التحديات  ملواجهة  ي�شتعدون  الذين  للخريجني  الأكادميي 
اإثبات جدارتهم يف  ق��ادرون على  ب��اأن خريجينا  املهنية. نحن على يقني 
�شوق العمل، م�شتمرين يف رحلة التميز التي بداأوها يف اجلامعة. نتطلع 
اإىل اأن ن�شهد اإجنازاتهم على امل�شتوى املهني وتعزيز املكانة املرموقة التي 

حتظى بها اجلامعة بني املوؤ�ش�شات الأكادميية الأخرى يف جمال بناء راأ�س 
املال الب�شري والفكري".

به  ت��ف��ت��ح  وق���ت  يف   2019 دف��ع��ة  ب��ت��خ��ري��ج  خليفة  ج��ام��ع��ة  و�شتحتفل 
الدفعة  ل�شتقبال  اأب��واب��ه��ا  اجلامعة  يف  ال�شحية  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  كلية 
اجلديد  الأك��ادمي��ي  العام  بداية  لت�شتهل  الطب  كلية  طلبة  من  الأوىل 
الإجنازات  من  عدد  حتقيق  اجلامعة  ا�شتطاعت  كما   ،2020/2019
الرئي�شة يف ال�شهور الأخ��رية خا�شة يف جمال راأ���س املال الفكري، حيث 
اخرتاع  ب���راءة   140 م��ن  اأك��رث  على  حتتوي  حمفظة  اجلامعة  متتلك 
راأ����س قائمة  اخ���رتاع مم��ا ي�شعها على  400 ك�شف  واأك���رث م��ن  ���ش��ادرة 
اجلامعات املخت�شة بالبتكار العلمي والتميز البحثي، كما ت�شم اجلامعة 
هيئة الأكادميية من 382 ع�شواً من 49 جن�شية، يف حني ي�شكل اأعداد 

الطلبة يف اجلامعة 3،461 من 51 دولة. 

حتت �سعار ن�سر ثقافة االبتكار 

فتح باب �لتقدمي يف �لدورة �لثالثة جلائزة �لإمار�ت لالبتكار 
للهيئات �حلكومية و�لغري حكومية و�سركات �لقطاع �خلا�ض 

•• دبي-الفجر:

اأعلنت املجموعة الفرعية جمموعة 
الإمارات لالبتكار التابعة ملجموعة 
دبي للجودة بالتعاون مع �شركة تيم 
باور العاملية، عن فتح باب التقدمي 
الدورة  يف  الرت�شح  طلبات  وقبول 
لالإبتكار  الإم��ارات  جلائزة  الثالثة 
ال�شيخ  ال�شمو  حتت رعاية �شاحب 
رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د 
رئي�س  امل��دين،  هيئة دبي للطريان 
الرئي�س  دب���ي،  م��ط��ارات  م��وؤ���ش�����ش��ة 
الأعلى الرئي�س التنفيذي لطريان 

الإمارات واملجموعة.
ولأول مرة يتم قبول التقدمي من 
الربحية  احلكومية  الهيئات  قبل 
وامل�����ن�����ظ�����م�����ات غ������ري احل���ك���وم���ي���ة 
وم��وؤ���ش�����ش��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���س من 
خمتلف قطاعات الدولة، وي�شتمر 
ا�شتقبال طلبات الرت�شح والتقدمي 
على الدورة الثالثة جلائزة الإمارات 
نوفمر   14 تاريخ  حتى  لالبتكار 
عن  الإعالن  يتم  و�شوف   ،2019
امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ف��ائ��زة وت��ك��رمي��ه��م يف 
�شهر  يف  للجائزة  اخلتامي  احلفل 
فراير املقبل لعام 2020 احتفاًل 
ب�شهر الإمارات لالبتكار الذي يعد 
اأكر حدث وطني بالدولة يحتفي 

بالبتكار واملبتكرين.
منذ اطالق جمموعة دبي للجودة 
العاملية  ب����اور  ت��ي��م  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الإم����ارات  الأوىل جل��ائ��زة  ال����دورة 
ب���داأت   ،2016 ع���ام  يف  ل��الب��ت��ك��ار 

املهند�س  علق  ال�شعيد  ه��ذا  وعلى 
اإدارة  ح�����ش��ن ع��م��ر رئ��ي�����س جم��ل�����س 
جمموعة دبي للجودة قائاًل" ي�شرنا 
اأن نعلن عن اإطالق الدورة الثالثة 
جل��ائ��زة الإم������ارات ل��الب��ت��ك��ار حتت 
رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ اأحمد 
اآل مكتوم، وتعد اجلائزة  بن �شعيد 
ال�شرتاتيجية  امل����ب����ادرات  اأح�����دث 
ت�شلط  التي  للجودة  دبي  ملجموعة 
وتعزيز  ن�شر  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء 
التنمية  ل�����ش��م��ان  الب��ت��ك��ار  ث��ق��اف��ة 
ق����ط����اع الأع����م����ال  امل�������ش���ت���دام���ة يف 
بالدولة." و�شرحت ال�شيدة فاطمة 
املجموعة  رئ��ي�����س  امل���ه���ريي  ب��ط��ي 
الإم��������ارات  "جمموعة  ال���ف���رع���ي���ة 
دبي  ملجموعة  التابعة  لالبتكار" 
منذ  م���رة  " لأول  ق��ائ��ل��ة  ل��ل��ج��ودة 
اإط�����الق اجل���ائ���زة ���ش��وف ي��ت��م فتح 
احلكومية  للهيئات  ال��ت��ق��دمي  ب��اب 
ال��رب��ح��ي��ة ب��ج��ان��ب امل��ن��ظ��م��ات غري 
القطاع  وم���وؤ����ش�������ش���ات  احل��ك��وم��ي��ة 
القطاعات،  خمتلف  م��ن  اخل��ا���س 
ملواكبة املبادرات البتكارية بالدولة 
اإطالق اجلائزة  حيث حر�شنا على 
العاملية  امل��ع��اي��ر  م���ع  ي��ت��ن��ا���ش��ب  مب���ا 
ال�شفافية  ل�������ش���م���ان  ل���الب���ت���ك���ار 
لل�شركات  التقييم  عملية  وحيادية 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات امل�����ش��ارك��ة، وم���ع ن�شر 
ثقافة البتكار فاأن جائزة الإمارات 
حتقيق  يف  ت�شاهم  �شوف  لالبتكار 
الوطنية  الب���ت���ك���ار  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
الإم������ارات يف م�شاف  جل��ع��ل دول����ة 

الدول البتكارية  عاملياً."

قوية  �شبكة  وبناء  البتكار،  جم��ال 
ورواد  وامل���ق���ي���م���ني  امل���ه���ن���ي���ني  م����ن 
البتكار، مع رفع م�شتوى البتكار 
الربحية  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات  يف 
والغري حكومية وموؤ�ش�شات القطاع 
م�شتوى  اإىل  ل��ل��و���ش��ول  اخل���ا����س 
تناف�شية  ق�����درات  ذات  ال�����ش��رك��ات 
ع��ال��ي��ة. وت�����ش��ت��ه��دف اجل���ائ���زة 15 
قطاعاً بالدولة يف خمتلف املجالت 

وال�شناعات.

ور�ش جمانية توعوية:
حتر�س جمموعة دبي للجودة على 
ت�شخري كافة الإمكانيات واخلرات 
وجودة  وحيادية  �شفافية  ل�شمان 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ق��ي��ي��م واع���ت���م���اد طرق 
ومطابقة  امل���ع���ت���م���دة  ال���ت���ق���ي���ي���م 
والفرعية  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  امل���ع���اي���ري 
املفاهيم  لأح��دث  ا�شتناداً  للجائزة 
البتكار،  يف  ال��ع��امل��ي��ة  وامل��م��ار���ش��ات 
بالتعاون  املجموعة  ت��دع��و  وعلية 
الهيئات  ال��ع��امل��ي��ة  ب�����اور  ت��ي��م  م���ع 
واملنظمات  ال��رب��ح��ي��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
غري احلكومية وموؤ�ش�شات القطاع 
يف  وال��ت��ق��دمي  للم�شاركة  اخل��ا���س 
اجلائزة، و�شوف يتم تنظيم ور�شة 
توعوية بتاريخ 17 اكتوبر2019 
املهتمة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ل��ل�����ش��رك��ات 
اجلائزة  على  والتقدمي  بامل�شاركة 
بهدف ا�شتعرا�س املعاير الرئي�شية 
والتعريف  ل��ل��ج��ائ��زة،  وال��ف��رع��ي��ة 
التقدمي  ا�شتمارات  تعبئة  بكيفية 

للم�شاركة يف اجلائزة.

رح��ل��ة ال��ت��ح��دي��ات ح��ت��ى ال��ي��وم مبا 
البتكار،  ث��ق��اف��ة  ب��ت��ع��زي��ز  ي��ت��ع��ل��ق 
ل���ذا ت��ع��د اجل���ائ���زة اإ���ش��اف��ة نوعية 
اجلوائز  جم��م��وع��ة  اإىل  ج���دي���دة 
ال����ت����ي ت���ت���ب���ن���اه���ا جم���م���وع���ة دب���ي 
للجودة منذ تاأ�شي�شها يف عام ١٩٩٤ 
نحو  ت�شعى  ربحية  غري  كموؤ�ش�شة 
والمتياز  تعزيز ممار�شات اجلودة 
يف ق���ط���اع الأع�����م�����ال واخل����دم����ات 
واخلا�س  احلكومي  امل�شتوي  على 
املنطقة  ويف   ، الإم�������ارات  دول����ة  يف 

ككل.... 

هدف اجلائزة:
دع������م  اىل  اجل���������ائ���������زة  ت�������ه�������دف 
الوطنية  الب��ت��ك��ار  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
على  والت�شجيع  الإم����ارات،  ب��دول��ة 
اخلدمات  ت��ط��وي��ر  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار 
وتر�شيخ  الب��ت��ك��اري��ة،  وامل��ن��ت��ج��ات 
مم���ار����ش���ات الب���ت���ك���ار خل��ل��ق قيمة 
م�شتدامة ملختلف فئات املتعاملني، 
وت����ك����رمي ال�������ش���رك���ات ال�����رائ�����دة يف 

االإطار العام للجائزة:
ت���ت���م ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ق���ي���ي���م م����ن قبل 
م��ق��ي��م��ني حم���رتف���ني ذو خ����رة يف 
ت��ق��ي��ي��م��ه، ويتم  ال��ق��ط��اع امل��ط��ل��وب 
ت��ق��ي��ي��م وت�����ش��ن��ي��ف ال��ف��ائ��زي��ن اىل 
النجوم  ن���ظ���ام  وف����ق  ف���ئ���ات  خ��م�����س 
باجلائزة  التقييم  ملعايري  وط��ب��ق��اً 
تنق�شم اىل ثالثة م�شتويات:  التي 
امل�شتوى الأول خا�س بتقييم البنية 
ال�شركات  ل��دى  لالبتكار  التحتية 
املواقع  ي��ت�����ش��م��ن  مب���ا  امل��ت��ن��اف�����ش��ة 
التكنولوجية  واجل��وان��ب  والأدوات 
وامليزانية املخ�ش�شة لالبتكار، واأما 
ممكنات  فيغطي  ال��ث��اين  امل�����ش��ت��وى 
وت�شمل  املتناف�شني  ل��دى  الب��ت��ك��ار 
البتكار  وعملية  امل��ف��ت��وح  الب��ت��ك��ار 
وا�شرتاتيجية  الب��ت��ك��ار  وحمفظة 
الب���ت���ك���ار و���ش��ن��اع الب���ت���ك���ار، واأم����ا 
نتائج  على  فيقف  الثالث  امل�شتوى 
نتائج  وت�����ش��م��ل  املتحققة  الب��ت��ك��ار 
املتعاملني ونتائج منو الأعمال اإىل 

جانب نتائج ال�شتدامة واملجتمع.

وزارة الثقافة وتنمية املعرفة تناق�ش مع �سركائها ا�سرتاتيجية الهوية الوطنية لدولة االإمارات 2020 - 2026

نورة �لكعبي: هويتنا �لوطنية هي �أ�سا�ض كل حر�كنا �لثقايف و�إرثنا �لذي �سينتقل �إىل �لأجيال �لقادمة
•• اأبوظبي-الفجر: 

مو�ّشعة مب�شاركة  ذهني  ور�شة ع�شف  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  نظمت 
وحتديث  ت��ط��وي��ر  ج��ه��ود  ملناق�شة  ح��ك��وم��ي��ة،  و���ش��ب��ه  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة   28
التي  ال�شرتاتيجية  وهي   .2026-2020 الوطنية  الهوية  ا�شرتاتيجية 
تهدف اإىل التاأكيد على الثوابت العامة والأ�شا�شية لدولة الإمارات، وتر�شيخ 
مبادئ موؤ�ش�س الدولة من اأجل امل�شي على خطاه وخطى الآباء املوؤ�ش�شني، 
املتغريات  جميع  ظل  يف  الإمارتية  الوطنية  الهوية  مكونات  على  واحلفاظ 

املعا�شرة لتبقى هوية اأ�شيلة يف روحها متجددة يف �شكلها.
ن���ورة بنت حممد  ق��ال��ت،  ال��ور���ش��ة  ان��ع��ق��اد ه��ذه  اأه��م��ي��ة  ويف تعليق لها على 
اإىل  فيه  ن�شعى  ال��ذي  الوقت  "يف  املعرفة:  وتنمية  الثقافة  وزي��رة  الكعبي  
تر�شيخ مبادئ الهوية الوطنية يف نفو�س اأجيالنا ال�شاعدة خ�شو�شاً يف ظل 
اأن جنمع  التطور الإجتماعي الهائل يف دولة الإم��ارات، فاإنه يتوجب علينا 
لنا  بالن�شبة  ال��ذي يعد  املو�شوع  ملناق�شة هذا  العالقة  ذات  الأط��راف  جميع 
ق�شية وطنية واأولوية ق�شوى. فالهوية الوطنية هي الأ�شا�س الذي يرتفع 
حا�شراً  ال�شحيح  م�شارنا  نحو  تر�شدنا  التي  البو�شلة  وهي  �شئ،  كل  عليه 
قيمنا  عن  تّعر  التي  وهي  الإم���ارات  روح  هي  الوطنية  الهوية  وم�شتقباًل. 
واللغة  الأ�شا�شية كالدين  الثقافية  العنا�شر  وعاداتنا وتقاليدنا كما تعك�س 
والتاريخ واملحيط اجلغرايف وغريها من العوامل ذات التاأثري. ولذا فاإنه من 
م�شوؤوليتنا جميعاً كمجتمع - اأفراد وموؤ�ش�شات - اأن تت�شافر جهودنا ملناق�شة 
�شبل احلفاظ عليها  الوطنية ومناق�شة  ا�شرتاتيجية هويتنا  اأبعاد  وحتديد 
اإىل  وتر�شيخها بعتبارها الأ�شا�س لكل حراكنا الثقايف واإرثنا الذي �شينتقل 

اأجيال من بعدنا.
اأكد �شرار بالهول الفال�شي مدير عام موؤ�ش�شة وطني الإمارات  من جانبه 
اأهمية التعاون امل�شرتك مع وزارة الثقافة وتنمية املعرفة يف جمال تطوير 

ا�شرتاتيجية الهوية الوطنية والتي هي اأ�شا�س العمل املجتمعي الذي ترتقي 
به الأمم.

املجتمع  اأف��راد  لدى  النتماء  وتعزيز  بهويتنا  ال�شعور  متكني  "باأن  واأ�شاف 
حماوِر  تاأكيد  اأن  حيث  امل�شرتكة،  اأه��داف��ن��ا  حتقيق  يف  كبري  ب�شكل  ي�شاهم 
الإم��ارات، وتقويتها،  الوطنية، وو�شع ال�شرتاتيجيات لأبناء وبنات  الهوية 
كما   ، وال�شتقرار  والتقدم  النه�شة  م�شرية  يف  مهم  اأ�شا�س  يعتر  ودعمها، 
الهوية  اأبعاد  كافة  بلورة  يف  كبري  دور  له  �شيكون  امل�شرتك  التعاون  ه��ذا  اأن 
الوطنية عر ا�شرتاتيجيات مدرو�شة ومدعمة بالثوابت والدلئل ال�شريحة 
النتماء  والعادات وترتكز عليها عنا�شر  الِقيِم  والتي تقوم عليها منظومة 
الهوية  بها  تتاأ�شل  معا�شر  اأ�شيل  ب��رتاث  ثقايف  جتان�س  لت�شكل  الوطني 

الوطنية مبفهوم وا�شح  له نتائج ملمو�شة". 
��ة ت��ه��ل��ك ال��وك��ي��ل امل�����ش��اع��د ل��ق��ط��اع التنمية  وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ف��ق��د اأث��ن��ت ح�����شّ
وتنمية  الثقافة  وزارة  خ��ط��وات  املجتمع،على  تنمية  وزارة  يف  الجتماعية 
ا�شرتاتيجية  لتحديث  الذهني  الع�شف  جل�شة  تنظيم  يف  وجهودها  املعرفة 
تفا�شيل مهمة يف  لُتناق�س  والتي جاءت   2026-2020 الوطنية  الهوية 
هذا امل�شروع الوطني الذي ت�شرتك يف م�شوؤوليته كافة الأط��راف املعنية يف 

الدولة.
املتحدة رغ��م ما  العربّية  الإم���ارات  دول��ة  "اأّن  اأّك���دت ح�شة تهلك على  وق��د 
ت�شهدُه من تطور �شريع وانفتاح على العامل، اإّل اأّنها يف الوقت نف�شه ُتعد من 
اأّك��دت على  الوطنية، كما  املحافظة على خ�شائ�س هويتها  املجتمعات  اأكرث 
اأّن الهوية هي امل�شتقبل، وهي التي يتوجب علينا اأن ننقلها بعناية واهتمام 
اإىل الأجيال اجلديدة.واأ�شافت اإىل اأّن اجلميع يتطلع بعد هذِه الور�شة اإىل 
اإ�شراك  خاللها  من  يتّم  الدولة  يف  الوطنية  للهوية  متكاملة  ا�شرتاتيجية 

املواطنني واملقيمني على هذِه الأر�س."
والرامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�س  نائب  امل��زروع��ي  عي�شى  اأع��رب  كما 

للم�شاركة  له  الفر�شة  لإتاحة  �شعادتِه  عن  اأبوظبي  يف  والرتاثية  الثقافية 
الوطنية  الهوية  ا�شرتاتيجية  اأبعاد  ملناق�شة  الهام  الوطني  التجّمع  هذا  يف 
الآباء  مبادئ  اإبراز  على  العمل  �شرورة  على  اأّكد  حيُث   ،2026-2020
املوؤ�ش�شني يف ال�شرتاتيجية اجلديدة، والرتكيز على مبادئ موؤ�ش�س الدولة 
الإن�شان،  كبناء  بها  اآم��ن  ث��راه-ال��ت��ي  اهلل  –طيب  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ 
وال��ت��ع��ل��ي��م، وال��ع��م��ل، والإن�����ش��ان��ي��ة، والح�����رتام، واحل����وار واجل�����وار، اإ�شافًة 
داخلياً  ال�شوؤون  اإدارة  يف  زاي��د  ال�شيخ  بها  متّيز  التي  امل�شتقبلية  الروؤية  اإىل 
وخارجياً.واأ�شاف اأي�شاً اإىل اأّن الهوية الوطنية هي م�شوؤولية م�شرتكة بيننا، 
الإماراتية،  الوطنية  الهوية  بعنا�شر  العناية  علينا  ُيحّتم  وطني  وواج��ب 

واملحافظة على هذِه املكت�شبات لالأجيال القادمة.
وا�شتطالع  للدرا�شات  الديرة  ملركز  التنفيذي  الرئي�س  لوتاه،  هناء  وقالت 

الراأي: 
املوقرة  بامل�شاركة يف مباحثات جادة ومثمرة مع عدد من اجلهات  "ت�شرفنا 
حول توفري قاعدة معرفية اأولية لو�شع حجر الزاوية يف ا�شرتاتيجية تعزيز 
اإعادة   من  لبد  كان  وقد  الدولة.  م�شتوى  على  الإماراتية  الوطنية  الهوية 
الدولة  كيان  ت�شكل  التي  العامة  الثوابت  دع��م  نحو  اجل��ه��ود  �شف  توحيد 
وتعمق جوهر انتماء الأفراد لها لكي تظل الإمارات منوذجاً فريداً للدولة 
ال��ت��ط��ور احل�����ش��اري ولكنها  ب��رك��ب  للحاق  ت��دخ��ر ج��ه��داً  ال��ت��ي ل  الع�شرية 

حتافظ على هويتها املميزة لها رغم انفتاحها".
العري�شة لال�شرتاتيجية، والتي يعمل على  الوزارة اخلطوط  وا�شتعر�شت 
ال�شرتاتيجية  �شرتكز  حيث  ال���وزارة.  يف  والفنون  ال��رتاث  قطاع  تطويرها 
على ثالثة اأبعاد اأ�شا�شية هي؛ تاأكيد الثوابت العامة للدولة، وتر�شيخ مبادئ 

موؤ�ش�س الدولة، واحلفاظ على اأ�شالة الهوية الإماراتية.
الأ�شئلة  من  جمموعة  ط��رح  خاللهما  مت  جل�شتني  اإىل  الور�شة  وانق�شمت 
ملناق�شة العنا�شر التي يتكون منها كل بعد من الأبعاد الثالثة، ومن بينها 

للبعد  بالن�شبة  العربية  واللغة  الإ���ش��الم��ي،  وال��دي��ن  واجلغرافيا،  التاريخ 
الأول، اأما عنا�شر البعد الثاين فجاءت م�شتملة على جمموعة من املبادئ 
اآل نهيان  ب��اإذن اهلل ال�شيخ زايد بن �شلطان  اأجلها املغفور له  التي عمل من 
والإن�شانية  وال��ع��م��ل،  والتعليم  الإن�����ش��ان،  ببناء  اهتمت  وال��ت��ي  اهلل،  رح��م��ه 
والعدل،  وال�شتدامة،  والتعاي�س،  والت�شامح  واجل��وار،  واحل��وار  والإح��رتام، 
ال�شعف  نقاط  الور�شة،  من  والأخ��ري  الثاين  اجل��زء  ناق�س  فيما  واحلكمة. 
والقوة واملجالت والفر�س، والتحديات واملخاطر التي توؤثر يف احلفاظ على 

اأ�شالة الهوية وتطورها.
وتنمية  الثقافة  وزارة  وال��ف��ن��ون يف  ال���رتاث  ق��ط��اع  وج��ه  الإط����ار،  ه��ذا  ويف 
كما  اجل��م��اع��ي،  اجل��ه��د  ه��ذا  يف  للم�شاركة  املعنية  للجهات  دع��وت��ه  امل��ع��رف��ة 
فيما  م�شاركتها  ميكن  التي  اجلهات  قائمة  حتديث  على  حالياً  العمل  يتم 
العامة  الهيئة  ع��ن؛  ممثلون  املو�ّشعة  ال��ور���ش��ة  ه��ذه  وح�شر  ال��ور���ش��ة.  بعد 
لل�شوؤون الإ�شالمية والأوق��اف، والقيادة العامة ل�شرطة دبي، ووزارة تنمية 
املجتمع، وهيئة دبي للثقافة والفنون، والأر�شيف الوطني، واملجل�س الوطني 
لالإعالم، ووزار الداخلية، ومركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث، ووزارة 
والحتياطية،  الوطنية  اخل��دم��ة   – امل�شلحة  وال��ق��وات  والتعليم،  الرتبية 
والبحوث  للدرا�شات  الإم��ارات  ومركز  الت�شالت،  لتنظيم  العامة  والهيئة 
ومكتب  الت�شامح،  وزي��ر  ومكتب  للريا�شة،  العامة  والهيئة  ال�شرتاتيجية، 
رئا�شة جمل�س الوزراء، وموؤ�ش�شة وطني الإمارات، ومركز الديرة للدرا�شات 
براأ�س  الآث��ار واملتاحف  ال�شارقة للرتاث، ودائ��رة  ال��راأي، ومعهد  وا�شتطالع 
اخليمة، ودائرة تنمية املجتمع، ومركز حممد بن را�شد اآل مكتوم للتوا�شل 
الطوارئ  لإدارة  الوطنية  والهيئة  لل�شباب،  الحتادية  واملوؤ�ش�شة  احل�شاري، 
والأزمات والكوارث، ودائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي، وهيئة الفجرية 
املوؤ�ش�س،  ومكتب  القيوين،  ب��اأم  والأث��ار  ال�شياحة  ودائ��رة  والأث���ار،  لل�شياحة 

وهيئة ال�شارقة للمتاحف.

ل�سمان �سالمة و راحة املت�سوقني

بلدية مدينة �لعني تنفذ حملة لنظافة �سوق 
�ملو��سي و متنع دخول �لدر�جات �لنارية

•• العني - الفجر

نفذت اإدارة ال�شحة العامة يف بلدية مدينة العني حملة 
60 حظرية يف  تنظيف  �شملت   ، املوا�شي  �شوق  لنظافة 
اأ�شبوعني  ، و ذلك خالل  الأغنام  �شوق اجلمال و �شوق 
، مت خاللها القيام بعدة عمليات تنظيف و التاأكد من 

ا�شتكمال الأعمال ب�شكل كامل .
ل�شوق  العامة  النظافة  املحافظة على  و تهدف احلملة 
املوا�شي ، كما تهتم احلملة بنظافة احلظائر و ال�شبوك 
و الهتمام ب�شالمة املوا�شي من خالل البيئة املحيطة 
املرتاد  اجل��م��ه��ور  و  امل�شتهلك  �شالمة  ب��ال��ت��ايل  و   ، بها 
احلظائر  م���الك  لإل����زام  احل��م��ل��ة  ت�شعى  ك��م��ا   ، لل�شوق 
، و عدم ترك احلظائر  ال�شحية  بتطبيق ال�شرتاطات 
ب���دون تنظيف ح��ر���ش��اً على  اإم��ك��ان ت��واج��د امل��وا���ش��ي  و 
النيادي  نادر  اأحمد  قال  و   . والإن�شان  �شالمة احليوان 
رئي�س ق�شم الأن�شطة ال�شحية يف بلدية مدمية العني :  
�شملت احلملة تنظيف حظائر اجلمال و حظائر الأغنام 
و امل���م���رات ب��ني ح��ظ��ائ��ر امل��وا���ش��ي و ذل���ك ح��ف��اظ��اً على 
النظافة العامة و املظهر العام يف ال�شوق ، و خلق بيئة 

�شحية خالية من احل�شرات و الروائح الكريهة ، �شعياً 
ل�شالمة و راحة اجلمهور . واأ�شاف النيادي ، ت�شمنت 
و  اإزال��ة خملفات احليوانات و نظافة احلظائر  احلملة 
نقل من�شوب الرمال للحد من عملية الغ�س و التدلي�س 
للجمهور ، و ذلك �شمن اجلوالت التفتي�شية التي يقوم 
بها مفت�شي اإدارة ال�شحة العامة ، بهدف ن�شر الوعي و 

ت�شحيح اأو�شاع مالك احلظائر املخالفة .
و نوه النيادي باأنه مت خالل الفرتة املا�شية تنفيذ حملة 
على الدراجات النارية و منع دخولها اإىل ال�شوق ، حيث 
مت م�����ش��ادرة ع��دد م��ن ال��دراج��ات ال��ن��اري��ة ال��ت��ي تعرقل 
ال�شري و ت�شبب احل��وادث املرورية ، كما اأن م�شتخدمي 
اخلطاأ  املمار�شات  ببع�س  يقومون  النارية  ال��دراج��ات 
الهروب من  و  الدراجات  الأغنام على  املتمثلة يف حمل 
مفت�شي ال�شحة العامة ، مما له اأُثر على املظهر العام .

حري�س  ال�شحية  الأن�شطة  ق�شم  اأن  النيادي  اأو�شح  و 
و توفري جميع   ، امل��وا���ش��ي  ل�شوق  ال��زائ��ري��ن  راح��ة  على 
�شبل الت�شوق املريح و الآمن ، لذلك قام فريق املفت�شني 
مب�شادرة الدراجات النارية املخالفة ، و حترير تعهد و 

التزام بعدم تكرار الدخول اإىل �شوق املوا�شي .
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اأخبـار الإمـارات
�ملجل�ض �لبلدي ملنطقة �حلمرية يعقد �جتماعه �لثاين ويناق�ض �لعديد من �خلدمات �ملقدمة لالأهايل باملنطقة

•• ال�صارقة _ الفجر:

اجتماعه  احل��م��ري��ة  ملنطقة  ال��ب��ل��دي  املجل�س  ا�شتعر�س 
النعقاد  دور  م��ن  الثانية  اجلل�شة  اأعماله  �شمن  ال��ث��اين 
العادي الأول من الف�شل ال�شنوي اخلام�س ع�شر العديد 

من اخلدمات املقدمة لأهايل وقاطني منطقة احلمرية.
جاء ذلك خالل اجتماع املجل�س يف مقره باحلمرية وتابع 

كافة امل�شاريع اجلاري تنفيذها خالل العام 2019.
ح�شر الجتماع حميد �شيف بن �شمحه ال�شام�شي رئي�س 
ال�شام�شي  بوفيري  �شيف  علي  ماجد  والأع�����ش��اء  املجل�س 

وطالب را�شد بخيت امل�شافري واأحمد �شعيد حميد املهريي 
خليفة  را���ش��د  علي  و  ال�شام�شي  ح��رب  ب��ن  �شامل  ح�شن  و 
ال�شام�شي  را�شد  مبارك  الجتماع  ح�شر  كما  ال�شام�شي 

مدير بلدية احلمرية واأمانة ال�شر للمجل�س البلدي.
وناق�س املجل�س برئا�شة حميد �شيف بن �شمحة ال�شام�شي 
اأع�شاء  وح�شور  احلمرية  ملنطقة  البلدي  املجل�س  رئي�س 
عدداً  ال�شام�شي  را���ش��د  م��ب��ارك  البلدية  وم��دي��ر  املجل�س 
تهم  والتي  الأعمال  ج��دول  على  املدرجة  املو�شوعات  من 
مبا  اإجن��ازه��ا  ب�شرعة  موجهاً  احلمرية،  منطقة  م�شاريع 
يخدم الأهايل واملواطنني بالتن�شيق مع اجلهات والدوائر 

احلكومية يف اإمارة ال�شارقة.
املجل�س  رئي�س  ال�شام�شي  �شمحة  بن  �شيف  حميد  واأ���ش��اد 
ال��ب��ل��دي مل��ن��ط��ق��ة احل��م��ري��ة ب��اجل��ه��ود امل���ب���ذول���ة لإجن����اح 
الثانية  للمرة  ال�شارقة  اإم��ارة  ت�شهدها  التي  النتخابات 
لن���ت���خ���اب اأع�������ش���اء امل��ج��ل�����س ال���ش��ت�����ش��اري م���ن خمتلف 
امل�����ش��ارك��ة يف العر�س  اإىل  م���دن وم��ن��اط��ق الإم�����ارة، داع��ي��اً 
الدميوقراطي، مثمناً زيارة جلنة اإدارة انتخابات املجل�س 
ال���دائ���رة النتخابية  مل��ق��ر  ال�����ش��ارق��ة  ال���ش��ت�����ش��اري لإم����ارة 
باحلمرية، واطالعهم على جاهزية املقر ملرحلة فتح باب 

الرت�شح لالنتخابات.

البدء يف التطبيق وتر�سيح كوادرها

�لرتبية تطلق مبادرتها »رو�د �لتغيري« بكافة مد�ر�سها �حلكومية
•• دبي – حم�صن را�صد 

املدار�س  مديرو  ا�شتهدف  تعميماً  موؤخراً  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأطلقت 
باملدار�س  التغيري  رواد  م��ب��ادرة  تطبيق  اآل��ي��ات  ب�����ش��اأن  الأط���ف���ال،  وري��ا���س 
احلكومية على م�شتوى الدولة ، داعية اياهم لرت�شيح رائد تغيري من كل 
مدر�شة ، على اأن يكون من اع�شاء الكادر الداري �شواء نائب مدير اأكادميي 
اأو رئي�س وحدة �شوؤون اأكادميي ، و�شي�شند اليه متابعة التعلم الذكي داخل 

املدر�شة ورفع ن�شبة وجودة ال�شتخدام لأدوات التعلم الذكي .
الذكي  التعلم  تعزيز  هو  امل��ب��ادرة  تلك  من  الهدف  ان  اىل  التعميم  واأ���ش��ار 
، ون�شر ثقافة الأمن اللكرتوين بني الطلبة واملعلمني  بامليدان الرتبوي 
واأولياء الأمور، وتفعيل اأدوات التعلم الذكي وا�شتخدامها ب�شورة �شحيحة 
الواحد  القرن  مهارات  واكت�شاب   ، والتعلم  التعليم  ج��ودة  حت�شني  ت�شمن 
والع�شرين، حمققة من خاللها روؤية دولتنا والرتقاء بالتعليم وخمرجاته 
الدرا�شي  العام  خ��الل  امل�شتوى  رفيع  نظام  من  اليه  نطمح  ملا  والو�شول 

اجلاري.
وجاء بالتعميم الذي تلقته ادارات املدار�س ام�س الحد ، وح�شلت "الفجر" 
داخل  التغيري  رواد  واخت�شا�شات  ملهام  مف�شاًل  �شرحاً  منه  ن�شخة  على 
املدر�شة  داخ��ل  الذكي  التعلم  فريق  ت�شكيل  مقدمتها  يف  وتاأتي   ، امل��دار���س 
خا�شة  روؤي��ة  و�شع  يف  الذكي  التعلم  وفريق  املدر�شة  اإدارة  مع  والتن�شيق   ،

ن�شر تقافة الأمن اللكرتوين بني الكادر التعليمى والطلبة واأولياء الأمور، 
اإىل جانب متابعة تقارير ال�شتخدامات اخلا�شة باملعلمني والطلبة، وكذلك 
ان مهام فريق  اىل  ، لفتاً  ال�شتخدام  الأداء وج��ودة  و�شع خطة لتح�شني 
من  الذكي  التعلم  ع�شو  من  كل  لت�شمل  �شتتوزع   باملدر�شة  الذكي  التعلم 
اىل ع�شو  بال�شافة   ، اللكرتوين  الن�شج  وكذلك ع�شو  والطالب،  املعلم 
التعلم الذكي للقيادات املدر�شية ، وكل من ع�شو التحديات التقنية ، وع�شو 

الت�شال الإعالمي.
واأ�شاف ذات امل�شدر تتابع فرق العمل بكل مدر�شة البيئة املادية والأجهزة 
املعلمني  بني  زي���ارات  ج��دول  اإع���داد  اإىل  اإ�شافة  فاعليتها،  على  للحفاظ   ،
اللكرتوين  الن�شج  وتطبيق  اخل���رات  ت��ب��ادل  بهدف  م�شاهدة  حل�ش�س 
وقيا�س الأثر على الطالب ، وتعمل تلك الفرق متكاتفة مع ادارات املدار�س 
الذكي �شمن مدار�س  التعلم  ثقافة  ن�شر  بالوزارة على  املركزية  والدارات 
النطاق اأو املدار�س الأخرى، وكذلك تفعيل دور جمال�س الآباء يف ن�شر تقافة 
التكنولوجية  واحللول  التطبيقات  ا�شتخدام  من  والتاأكد  الذكي،  التعلم 

التي تقدمها الوزارة.
التطوير  �شتكون  متابعة كافة مراحل  التغيري  رائد  اأن مهام  على  موؤكداً 
باللتزام  مكتفني  غ��ري   ، التكنولوجيا  ل�شتخدام  املعلمني   ل��دى  املهني 
بالدورات التدريبية ، بل تكليف املعلمني بقراءة الأبحاث وح�شور ح�ش�س 

امل�شاهدة، وما غري ذلك من طرق التطوير املهني.

التقييم  يف  امل�����ش��ارك��ة  اي�����ش��ا  الخ��ت�����ش��ا���ش��ات  �شملت  ك��م��ا   ، ال��ذك��ي  للتعلم 
خطة  و�شع  يف  وامل�شاركة  الذكية،  للمدار�س  التحول  عملية  �شمن  الذاتي 
ا�شرتاتيجية بناءاً على نتائج التقييم الذاتي من قبل الفريق، بهدف رفع 

النقاط التي هي بحاجة اإىل حت�شني.
املبادرة  اأو�شح م�شدر م�شوؤول بوزارة الرتبية م�شتعر�شاً هذه  ومن جهته 
بال�شرح والتف�شيل وما �شيثمر عنه التطبيق على مدار�شنا وخمرجاتها يف 

االأمن االلكرتوين  ثقافة  وتن�سر  الرتبوي  بامليدان  الذكي  التعلم  •تعزز 
املعلمني وح�س�ش م�ساهدة  بني  �سفية  وزيارات  االأداء  لتح�سني  خطط  • و�سع 

االإمارات واأوزبك�ستان تناق�سان تطوير العمل احلكومي يف جمال االت�سال واالإعالم

عبد�هلل بن طوق : �لإمار�ت تتبنى روؤية ��ست�سر�فية قائمة على �ل�سر�كة �لدولية وتعزيز �لتعاون مع �لدول �ل�سديقة  
•• دبي -وام:

الإم����ارات  دول���ة  حكومة  ا�شتقبلت 
ال����ع����ام����ة  الأم���������ان���������ة  يف  مم����ث����ل����ة 
مل��ج��ل�����س ال��������وزراء ب�������وزارة ����ش���وؤون 
وفداً  وامل�شتقبل  ال�����وزراء  جمل�س 
هيئة  م��ن  امل�شتوى  رفيع  حكومياً 
جمهورية  يف  واملعلومات  الت�شال 
اأوزبك�شتان، وذلك يف اإطار ال�شراكة 
ال�شرتاتيجية بني البلدين، وتعزيز 
ال��ت��ع��اون يف خمتلف امل��ج��الت، ويف 
العمل  وتطوير  حتديث  مقدمتها 

واأوزبك�شتان، فيما اأكد اأن منظومة 
الت�����ش��ال يف دول���ة الإم����ارات تلعب 
ال�شورة  ت���ع���زي���ز  يف  م���ه���م���اً  دوراً 
الإم����ارات،  جمتمع  ع��ن  الإيجابية 
اأب��ل��غ الأث����ر يف تر�شيخ  م��ا ك���ان ل��ه 
الإعالم  و�شائل  ال�شورة لدى  تلك 
العربية والعاملية عن الدولة قيادة 

و�شعباً وموؤ�ش�شات.
" اأن كل التجارب  اأكد �شعادته  كما 
وامل���م���ار����ش���ات يف دول������ة الإم��������ارات 
والإعالم  الت�شال  �شواء يف جمال 
ل��ك��ل م���ن ين�شد  وغ���ريه���ا م���رج���ع 

ال�شراكة  على  قائمة  ا�شت�شرافية 
الدولية وتعزيز التعاون مع الدول 
ال�شديقة كافة، لتمكني احلكومات 

من الرتقاء بحياة املجتمعات.
وقال ابن طوق اليوم الإمارات تعد 
الأداء  يف  ومتميزا  فريدا  منوذجا 
ونفخر  احل���ك���وم���ي،  وال���ت���ح���دي���ث 
الإم���ارات  حكومة  عمل  مبنظومة 
الإداري����ة  ومم��ار���ش��ات��ه��ا  بخدماتها 
والتجديد  الب��ت��ك��ار  على  القائمة 
امل�شتمر وت�شريع وترية الإجن��از .. 
الإمارات  "متتلك  �شعادته  م�شيفاً 

اأبوظبي،  يف   twoFour54
دبي  وم��دي��ن��ة  جيم�س،  واأك��ادمي��ي��ة 
زي�������ارات  ج����ان����ب  اإىل  ل������الإع������الم، 
املعامل  لأه�����م  اإث���رائ���ي���ة  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
الإمارات.  يف  والثقافية  ال�شياحية 
ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  اأن  يذكر 
دولة  ب��ني  احل��ك��وم��ي  التحديث  يف 
 19 ت�شمل  واأوزبك�شتان  الإم���ارات 
حم����وراً ل��ل��ت��ع��اون، مت الت��ف��اق من 
مبادرة   120 تنفيذ  على  خاللها 
مناذج  م��ن  لال�شتفادة  وم�شروعاً، 
حكومة دولة الإمارات يف التحديث 

احل����ك����وم����ي، وم�������ش���ارك���ة امل���ع���ارف 
جمال  يف  ال���ن���اج���ح���ة  وال����ت����ج����ارب 

الت�شال والإعالم.
واأك�����د ���ش��ع��ادة ع���ب���داهلل ب���ن طوق، 
اأن  ال�����وزراء  ملجل�س  ال��ع��ام  الأم����ني 
ب���ق���ي���ادة �شاحب  الإم���������ارات  دول�����ة 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة حفظه اهلل 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
، تتبنى روؤية  دب��ي رع��اه اهلل  حاكم 

الإم����ارات   .. وال��ت��ج��دي��د  التطوير 
و�شناعة  ل��الإب��داع  مفتوح  خمتر 
اإىل  للو�شول  والتفاعل  التطوير 

الأف�شل دائماً ".
الوفد  زي�������ارة  ج������دول  وي��ت�����ش��م��ن 
والفعاليات  الأن�����ش��ط��ة  م��ن  ع����ددا 
والجتماعات  ال��ور���س  ج��ان��ب  اإىل 
املوؤ�ش�شات  م��ن  ع���دد  م��ع  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
الإع�������الم�������ي�������ة واحل�����ك�����وم�����ي�����ة يف 
اأيام،  لثالثة  متتد  وال��ت��ي  ال��دول��ة 
م��ن��ه��ا زي��������ارة امل���ك���ت���ب الإع����الم����ي 
وموؤ�ش�شة  وب���ل���وم���ب���ريغ،  دب�����ي،  يف 

الت�شال  جم���ال  يف  غ��ن��ي��ة  جت��رب��ة 
احلكومي والإعالم ا�شتطاعت من 
كافة  املجتمع  فئات  اإ�شراك  خالله 
ت�شهدها  التي  التنموية  بالعملية 
خمتلف قطاعات الدولة .. وي�شعدنا 
وق�ش�س  امل��ع��ارف  واإث���راء  م�شاركة 
اأوزبك�شتان".  يف  لالأ�شقاء  النجاح 
ورح����ب ���ش��ع��ادة ع���ب���داهلل ب���ن طوق 
يف  اأوزبك�شتان  م��ن  ال��زائ��ر  بالوفد 
خالل  وا�شتعر�س  ال��ث��اين،  بلدهم 
كلمته الفتتاحية لرنامج الزيارة 
عالقات التعاون بني دولة الإمارات 

اخلدمات،  وتقدمي  الأداء  وقيا�س 
اإىل جانب ت�شكيل جمموعات عمل 
يف جمالت ال�شرتاتيجية، والأداء، 
وم�شتقبل  وال��رجم��ة،  والب��ت��ك��ار، 
والتناف�شية  والقت�شاد،  التعليم، 

وممار�شة الأعمال، وغريها.

يف جمل�ش �سامل بن لوتيه

�أبناوؤنا ثروتنا  ...عنو�ن حما�سرة 
 د. حممد مر�د  

•• العني - الفجر

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ن��ظ��م��ت 
م���ع مكتب  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  اأب���وظ���ب���ي 
������ش�����وؤون امل���ج���ال�������س ب�����دي�����وان ويل 
بعنوان  حما�شرة   اأب��وظ��ب��ي،  عهد 
ثروتنا..ا�شتثمارنا  اأب���ن���اوؤن���ا   "
فيها  للوطن" حت���دث  احل��ق��ي��ق��ي  
عبداهلل  م�����راد  حم��م��د  ال���دك���ت���ور 
ال�شرطة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م�����ش��ت�����ش��ار 
العام فى دبي ل�شت�شراف  والأم��ن 
جلمعية  ال��ع��ام  والأم���ني  امل�شتقبل 
ت��وع��ي��ة ورع���اي���ة الأح������داث، وذلك 
فى جمل�س �شعادة �شامل بن لوتيه 
العامري مبنطقة زاخر يف مدينة 
اأبناء  م���ن  ع����دد  ب��ح�����ش��ور  ال���ع���ني، 

و�شباب املنطقة. 
الدكتور حممد مراد عدة  وتناول 
الب�شرية  ب��ال��رثوة  تتعلق  حم���اور 

لالأ�شرة  احل��ق��ي��ق��ى  وال���ش��ت��ث��م��ار 
الأبناء  رعاية  خالل  من  وللوطن 
ال�شاحلة  ال��ت��ن�����ش��ئ��ة  وت��ن�����ش��ئ��ت��ه��م 
وي�شاهمون  للوطن  حماة  ليكونوا 
ف�����ى ال���ت���ن���م���ي���ة وخ�����دم�����ة ال���وط���ن 
واأك��د  املحا�شر  باإخال�س وتفان.  
بالعلم  الأب��ن��اء  تزويد  اأهمية  على 
امل�شتحدثات  وم��واك��ب��ة  وامل��ع��رف��ة 
والتطورات العلمية، وذكر باأن دولة 
الإم�����ارات ف��ى ف���رتة ق�����ش��رية منذ 
احلكيمة  قيادتها  وبف�شل  ن�شاأتها 
حققت  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  وروؤي����ت����ه����م 
التنمية  اإجن��ازات كبرية من حيث 
والبنية  وال��ع��م��ران��ي��ة  ال��ب�����ش��ري��ة 

التحتية والنه�شة العلمية.
 وا�شتعر�س املحا�شر اأمثلة عديدة 
اإل���ي���ه ال���دول���ة يف  اإىل م���ا و���ش��ل��ت 
اله��ت��م��ام ب��اأب��ن��ائ��ه��ا ل��ي��ك��ون��وا رواد 
املن�شوري  ه�����زاع  اأم����ث����ال  ف�����ش��اء 

و�شلطان النيادي واعتبارهم منوذج 
يحتذى به لالأجيال القادمة.

اأهمية  اإىل  م�������راد  د.  وت�����ط�����رق 
رع��اي��ة الأب��ن��اء ح��ق رع��اي��ة وق�شاء 
الأبناء  مع  للتحدث  كافية  اأوق��ات 
وتعليمهم القيم والعادات الأ�شيلة 
ال�شدق  م��ث��ل  الإم��������ارات  مل��ج��ت��م��ع 
والأمانة وبر الوالدين والإخال�س 
وال�شدقة وعمل اخلري والت�شامح 
واأهمية  ال�������ش���ن   ك���ب���ار  واح�������رتام 
ا�شطحابهم اإىل املجال�س وتعليمهم 
ال�شنع واإك�شابهم مهارات التحدث 

والتعامل مع الآخرين.
خماطر  اإىل  امل���ح���ا����ش���ر  واأ������ش�����ار   
و����ش���ل���ب���ي���ات و�����ش����ائ����ل ال���ت���وا����ش���ل 
وتركهم  الأب��ن��اء  على  الجتماعي 
دون رق��اب��ة وت��وج��ي��ه وت��وع��ي��ة فى 
التعامل مع الآخرين عر �شبكات 
اأن  اأه��م��ي��ة  الن��رتن��ت . واأك���د على 

ي��ك��ون الآب����اء ق���دوة لأب��ن��ائ��ه��م من 
حيث ال�شلوك.

اأك����د ���ش��اح��ب املجل�س  م���ن ج��ه��ت��ه 
العامري  لوتيه  ب��ن  ���ش��امل  ���ش��ع��ادة 
الإيجابي  الأ����ش���ري  احل�����وار  ع��ل��ى 
والفعال من حيث تخ�شي�س اأوقات 
واختيار  الأ�شري  للتجمع  حم��ددة 
ملناق�شتها  الأبناء  تهم  مو�شوعات 
وم�شاهمة الأبناء فى حلها، �شاكراً 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
على هذه املحا�شرة القيمة، ومثنياً 
ع��ل��ى امل��و���ش��وع ال����ذي مي�����س واقع 

املجتمع الأ�شري وم�شكالته .
بني  ح��������وار  ج�������رى  اخل�����ت�����ام  ويف 
وال��دك��ت��ور حممد مراد  احل�����ش��ور 
الأبناء  م��ن  جمموعة  فيه  ���ش��ارك 
وجهات  ع����ن  م���ع���ري���ن  والأب����������اء، 
نظرهم حول املحاور واملو�شوعات 

التى طرحت.  

حفاظًا على �سالمة اأفراد املجتمع ومعايري ال�سحة العامة

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم حما�سرة توعوية للعاملني 
مبحالت �حليو�نات �لأليف�ة و�لطيور و�أ�سماك �لزينة 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
العامة،  ال�شحة  اإدارة  خ��الل  م��ن 
حما�شرة توعوية ا�شتهدفت توعية 
احليوانات  مب���ح���الت  ال��ع��ام��ل��ني 
الزينة  واأ�شماك  والطيور  الأليفة 
بال�شرتاطات  اأب��وظ��ب��ي  مب��دي��ن��ة 
على  املحافظة  واأه��م��ي��ة  ال�شحية 
م��ع��اي��ري ال�����ش��ح��ة ال��ع��ام��ة، وذلك 
ال�شنوية  ال��ت��وع��ي��ة  خ��ط��ط  ���ش��م��ن 
اخلا�شة ب�شعبة الرقابة البيطرية 

بق�شم امل�شالخ.
تعريف  ع��ل��ى  امل��ح��ا���ش��رة  ورك�����زت 
ال����ع����م����ال ب��ك��ي��ف��ي��ة ال���ت���ع���ام���ل مع 
عليها  وامل���ح���اف���ظ���ة  احل����ي����وان����ات 
اللتزام  و���ش��رورة  بها،  والع��ت��ن��اء 
ب��ال��ق��وان��ني وال��ل��وائ��ح ال��ت��ي تنظم 
�شحية  ملعايري  وفقاً  العملية  هذه 
املجتمع،  لأف���راد  ال�شالمة  حتقق 
وحت���م���ي ال��ب��ي��ئ��ة، وحت���اف���ظ على 

املظهر احل�شاري للمدينة.
اأن  ال��ع��ام��ة  ال�شحة  اإدارة  واأك����دت 
التفتي�س  امل�شالخ  ق�شم  مهام  م��ن 
الأليفة  احل��ي��وان��ات  حم��الت  على 
وال���ط���ي���ور واأ�����ش����م����اك ال���زي���ن�������ة يف 
برنامج  اأبوظبي من خ��الل  اإم��ارة 
وذلك  منظم،  اإل��ك��رتوين  تفتي�شي 
حمالت  جميع  ال��ت��زام  من  للتاأكد 
باملوا�شفات  الأل��ي��ف��ة  احل��ي��وان��ات 
املتعلقة  ال�شحية  وال���ش��رتاط��ات 

مبعايري الرفق باحليوان.
واأ�����ش����اف����ت اأن������ه ي���ت���م خ�����الل هذه 
توعية  ال��ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة  احل����م����الت 
القائمني على هذه املحالت ور�شد 
واإنذار وخمالفة املحالت املخالفة 
ل�����ال������ش�����رتاط�����ات، وم����ن����ه����ا: ع���دم 
اللتزام بالنظافة العامة، وعر�س 
حيوانات غري م�شرح ببيعها، مثل 

واملري�شة،  ال�����ش��غ��رية  احل��ي��وان��ات 
الرفق  الل����ت����زام مب��ع��اي��ري  وع����دم 

باحليوان.
مدينة  ب��ل��دي��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
اأبوظبي ت�شع على راأ�س اأولوياتها 

�شمن هذا الإطار اللتزام بتقدمي 
ورفع  للجمهور  متميزة  خ��دم��ات 
للموؤ�ش�شات  ال�����ش��ح��ي  امل�����ش��ت��وى 
لتعريفهم  ال��ن�����ش��اط  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
واملتطلبات  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  باملفاهيم 

يتبعها  اأن  يجب  التي  ال�شرورية 
ك���ل م���ن ي���ق���وم ع��ل��ى خ���دم���ة هذه 
الت�شريعات  وتطبيق  احل��ي��وان��ات، 
املتعلقة بقوانني  والدولية  املحلية 

الرفق باحليوان.
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد عجمان يقدم و�جب �لعز�ء 

يف وفاة �ل�سعيف بن غدير �لكتبي
•• دبي-وام:

قدم �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان واجب العزاء 
لأ�شرة وعائلة بن غدير الكتبي يف وفاة املغفور له ال�شعيف حمد بن غدير 
الكتبي. واأعرب �شموه - خالل زيارته خليمة العزاء مبنطقة مرغم يف دبي 
- عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته لأ�شرة الفقيد وذويه .. �شائال املوىل 
العلي القدير اأن يتغمده بوا�شع رحمته ومغفرته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته 
ويلهم اأهله وذويه ال�شر وال�شلوان . وقدم واجب العزاء اإىل جانب �شموه 
ال�شياحية  التنمية  دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  ال�شيخ   ..

وعدد من كبار امل�شوؤولني .

بلدية �ل�سارقة :�جلل�سات �حلو�رية تعزز �لعالقات �لجتماعية
•• ال�شارقة-وام:

يف  متميزة  خطوات  خطت  ال�شارقة  اإم��ارة  اأن  ال�شارقة  مدينة  بلدية  ع��ام  مدير  الطريفي  �شامل  ثابت  �شعادة  اأك��د 
خمتلف املجالت بف�شل الروؤى والتوجيهات احلكيمة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي 
الثقة للنهو�س  ال�شارقة وثقته بكوكبة متميزة من الكفاء الذين و�شع فيهم �شموه  ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
الإمارة  ال�شت�شاري يف  املجل�س  رئي�شة  املال  ب�شعادة خولة  ترحيبية  كلمة  ذلك يف  .جاء  اأهدافها  بالإمارة وحتقيق 
يف جل�شة حوارية بح�شور كل من �شعادة �شامل علي املهريي رئي�س املجل�س البلدي يف الإمارة و�شعادة احمد �شعيد 

اجلروان الأمني العام للمجل�س ال�شت�شاري وعدد من مدراء الإدارات يف البلدية واملوظفني.
والدوائر  والتعاون بني اجلهات  العالقات الجتماعية  تعزز من  اأن مثل هذه اجلل�شات احلوارية  الطريفي  واأك��د 

لالطالع على جتربة الآخرين مبا يعزز التوا�شل ويخلق عالقة تفاعلية قوية.
التميز يف عملها و على  من جانبها تناولت �شعادة خولة املال ع��دداً من املحطات املهمة يف حياتها وحر�شها على 

التغيري نحو الأف�شل .

حكومة االإمارات تعقد خمتربات ا�ست�سراف بال�سراكة مع اليون�سكو 

 23 جهة حكومية ت�سارك يف تطوير �سيناريوهات ل�ست�سر�ف �مل�ستقبل و�سيا�ساته
•• دبي-وام:

اإطار  يف  امل�شتقبل  ل�شت�شراف  خمترين  الإم�����ارات  دول���ة  حكومة  ع��ق��دت 
ال��ت��وج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ل��ب��ن��اء ال���ق���درات ال��وط��ن��ي��ة وت��ط��وي��ر ن��ظ��ام حوكمة 
متكامل ل�شت�شراف امل�شتقبل وتعزيز اجلاهزية له واإيجاد احللول لتحديات 
50 من املديرين وروؤ�شاء الأق�شام  اأكرث من  القطاعات احليوية، مب�شاركة 
يف 23 جهة حكومية احتادية، و60 طالباً وطالبة من 7 جامعات يف دولة 
منظمة  م��ع  بالتعاون  تنظيمهما  مت  ال��ل��ذان  امل��خ��ت��ران  وه���دف  الإم�����ارات. 
ال�شتفادة  تعزيز  "اليون�شكو" اإىل  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم 
على  يعتمد  حوكمة  نظام  اإن�شاء  دع��م  يف  امل�شتقبل،  ا�شت�شراف  عمليات  من 
ومواءمة  امل�شتقبلية،  ال�شيا�شات  لتطوير  �شيناريوهات  ور�شم  ال�شت�شراف، 

وتعريف  امل���دى،  بعيدة  ال�شتباقية  اخلطط  وو���ش��ع  احلكومية  ال�شيا�شات 
امل�شاركني باأف�شل ال�شبل ل�شتخدام اأدوات ا�شت�شراف امل�شتقبل وال�شت�شراف 
وال�شيناريوهات  للتحديات  ومبتكرة  فعالة  حلول  اإيجاد  يف  ال�شرتاتيجي 
املحتملة يف خمتلف جمالت العمل امل�شتقبلية �شمن اإطار زمني حمدد وفهم 
التوجهات التي ميكن اأن ت�شكل حتدياً حقيقياً يف امل�شتقبل وال�شتعداد لها. 
الوزراء  �شوؤون جمل�س  امل�شتقبل يف وزارة  اإدارة  القا�شم مدير  اإبراهيم  واأكد 
الإم��ارات تتبنى تعزيز اجلاهزية للم�شتقبل يف  اأن حكومة دولة  وامل�شتقبل، 
القدرات  بناء  على  تقوم  وا�شحة  ا�شرتاتيجية  �شمن  القطاعات  خمتلف 
الوطنية وتطوير نظام حوكمة ين�شجم مع ا�شرتاتيجية الإمارات ل�شت�شراف 
اأن  اإىل  2071، م�شرياً  امل�شتقبل، ويدعم اجلهود لتحقيق مئوية الإم��ارات 
ا�شت�شراف امل�شتقبل ميثل نهجاً يف دولة الإمارات اأر�شاه املغفور له ال�شيخ زايد 

بن �شلطان اآل نهيان "رحمه اهلل".
وقال اإبراهيم القا�شم اإن خمترات ا�شت�شراف امل�شتقبل التي تنظمها احلكومة 
بال�شراكة مع "اليون�شكو" متثل داعماً لتحقيق اأهداف ا�شرتاتيجية الإمارات 
ل�شت�شراف امل�شتقبل، بو�شع اأنظمة حكومية جتعل من ال�شت�شراف جزءاً من 
عملية التخطيط ال�شرتاتيجي يف احلكومة، واإطالق درا�شات و�شيناريوهات 
ت�شهم يف  املخترات  اأن  اإىل  القطاعات احليوية، لفتا  ل�شت�شراف م�شتقبل 
ومواءمة  املحورية  للقطاعات  م�شتقبلية  من��اذج  بناء  من  احلكومة  متكني 
مالمح  حتديد  على  ال��ق��ادرة  الوطنية  ال��ق��درات  وب��ن��اء  احلالية  ال�شيا�شات 

امل�شتقبل واأف�شل ال�شيا�شات واآليات تنفيذها.
وتطرق املختر الأول الذي �شاركت فيه اجلهات احلكومية اإىل اآليات حت�شني 
اختبار  خ��الل  من  ال��ق��رار،  �شناع  ل��دى  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  وبرامج  اأنظمة 

املحتملة  امل�شتقبلية  ال�شيناريوهات  ور�شم  الفر�شيات،  من  كبرية  جمموعة 
لتحديات ال�شيا�شات احلكومية واإيجاد حلول مبتكرة لها.

يف ال�شياق ذاته، تناول املختر الثاين الذي خ�ش�س لطالب اجلامعات على 
ا�شتك�شاف امل�شار امل�شتقبلي للعديد من التحديات يف جمال التعليم، ومناق�شة 

ال�شيناريوهات املحتملة واقرتاح احللول املنا�شبة لها.
وتعد خمترات ا�شت�شراف امل�شتقبل منهجا مبتكرا للبحوث العلمية والتعلم 
من  جمموعة  واختبار  جديدة  حلول  ابتكار  من  امل�شاركني  ميكن  العملي، 
ال�شت�شراف  خم��رج��ات  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  �شبل  اإىل  وال��ت��ع��رف  ال��ف��ر���ش��ي��ات، 
امل�شتقبلي يف حت�شني الواقع احلايل، وجت�شد توجهات دولة الإم��ارات لبناء 
امل�شتقبل  ا�شت�شراف  على  يعتمد  حوكمة  نظام  وتطوير  الوطنية  ال��ق��درات 

لت�شميم حلول ا�شتباقية للتحديات.

نورة �لكعبي ترت�أ�ض �جتماع جمل�ض جامعة ز�يد

مو��سفات تعتمد �لرقابة �لنووية خمترب� وطنيا حلفظ معيار قيا�ض �لإ�سعاع

•• اأبوظبي -وام:

ت��راأ���ش��ت م��ع��ايل ن���ورة بنت حممد 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����رة  ال��ك��ع��ب��ي 
املعرفة رئي�شة جامعة زايد اجتماع 
بت�شكيله  الأول  اجلامعة  جمل�س 
اجلديد للعام 2019 والذي عقد 

يف فرع اجلامعة باأبوظبي.
اأع�����ش��اء جمل�س  الج��ت��م��اع  ح�شر 
���ش��ارة بنت  م��ع��ايل  اإدارة اجل��ام��ع��ة 
ي���و����ش���ف الأم��������ريي وزي�������رة دول����ة 
اإ���ش��م��اع��ي��ل وكيل  و���ش��ع��ادة ن��ا���ش��ر 
بالإنابة  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة  وزارة 
ل�شوؤون  امل�����ش��اع��د  ال�����وزارة  ووك��ي��ل 
و�شعادة  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال���رع���اي���ة 
اإدارة  مدير  ال�شعايل  عبدالنا�شر 
والتجارية  القت�شادية  ال�����ش��وؤون 
ب����������وزارة اخل����ارج����ي����ة وال����ت����ع����اون 

احلياة.
ا�شرتاتيجية  على  املجل�س  واطلع 
اأ�شبحت  البحوث والبتكار والتي 
جامعة  زاي��د  جامعة  خاللها  م��ن 
بحثية ت�شم حاليا ثمانية معاهد 
ومراكز بحثية اإ�شافة اإىل اإن�شائها 
الأعمال  وري���ادة  لالبتكار  م��رك��زا 
ي��ط��رح ب��رن��اجم��ا ت��دري��ب��ي��ا يكمل 
الرامج الأكادميية وي�شتطيع من 
اأفكارهم  تطوير  الطلبة  خ��الل��ه 
اخلا�شة  ���ش��رك��ات��ه��م  يف  وال����ب����دء 
وذلك  باجلامعة  درا�شتهم  خ��الل 
تنفيذ  يف  زاي��د  جامعة  دور  �شمن 
اأعلنها  ال���ت���ي  اخل��م�����ش��ني  وث��ي��ق��ة 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
اجلامعات  بتحويل  اهلل"  "رعاه 

الكعبي يف بداية الجتماع باأع�شاء 
املجل�س داعية اإىل موا�شلة البناء 
ع��ل��ى م���ا ح��ق��ق��ت��ه اجل���ام���ع���ة منذ 
دعم  خ���الل  م��ن  وذل���ك  تاأ�شي�شها 
خمتلف  على  وعملياتها  اأن�شطتها 
والبحثية  الأك��ادمي��ي��ة  الأ���ش��ع��دة 
وتعزيز  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  والإداري���������ة 
التقدم الذي حققته على خمتلف 
ويف  الأك��ادمي��ي  العتماد  م�شارات 

تفوق طلبتها ومتيزهم.
عر�س  ع����ل����ى  امل���ج���ل�������س  واط�����ل�����ع 
تقدميي حول الرامج الأكادميية 
للجامعة يف درجتي البكالوريو�س 
املحلية  واعتماداتها  واملاج�شتري 
وال��ع��امل��ي��ة واأك����د الأع�����ش��اء خالله 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ط���رح ال��رام��ج وفقا 

لأعلى املعايري الأكادميية.
اجلامعة  م�شاركة  على  اطلع  كما 

الها�شمي  ���ش��ذى  و���ش��ع��ادة  ال���دويل 
بن  حم���م���د  م���رك���ز  اإدارة  م���دي���ر 
و�شعادة  احلكومي  لالبتكار  را�شد 
الظاهري  ����ش���امل  م���ط���ر  ح��م��ي��د 
للمجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
�شركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س 
�شعيد  م���رمي  و���ش��ع��ادة  "اأدنيك" 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  غبا�س 
�شركة اأبوظبي لال�شتثمار و�شعيد 
اأعمال  رج���ل  ال��ظ��اه��ري  ���ش��ل��ط��ان 
اأ�شتاذ  والدكتور روبرت جون ولن 
التخطيط  يف  وخ����ب����ري  ف����خ����ري 

ال�شرتاتيجي.
الأ�شتاذ  الج���ت���م���اع  ح�����ش��ر  ك���م���ا 
ال��دك��ت��ور ري���ا����س امل��ه��ي��دب مدير 
اأمني  املع�شم  واأم���ل  زاي���د  جامعة 

�شر جمل�س اجلامعة.
ورح��ب��ت م��ع��ايل ن���ورة بنت حممد 

احلكومية  امل����ب����ادرات  خم��ت��ل��ف  يف 
ترجمتها  مت��ت  وال��ت��ي  التعليمية 
الثقافة  ب����رن����ام����ج  خ�������الل  م�����ن 
ال����ع����ام����ة وم������ن خ������الل امل���ك���ون���ات 
الدرا�شية  اخل��ط��ط  يف  ال��الح��ق��ة 
امل�شاحبة  وال�����رام�����ج  ل��ل��ك��ل��ي��ات 
ال�شمات  تكوين  يف  �شاهمت  حيث 
من  اجلامعة  خلريجي  امل�شرتكة 
بالهوية  كالعتزاز  الرامج  كافة 
بالت�شامح  التحلي  م��ع  ال��وط��ن��ي��ة 
العامل  ث��ق��اف��ات  ع��ل��ى  والن���ف���ت���اح 
باللغتني  ال���ت���وا����ش���ل  وم�����ه�����ارات 
وتقنية  والجن���ل���ي���زي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 
مهارات  اإىل  اإ����ش���اف���ة  امل��ع��ل��وم��ات 
الأعمال  وري����ادة  العلمي  ال��ب��ح��ث 
وكذلك متكني ال�شباب من تنظيم 
فريد  م�����ش��اق  خ���الل  م��ن  حياتهم 
وجودة  والإيجابية  ال�شعادة  حول 

•• دبي -وام: 

اعتمد جمل�س اإدارة هيئة الإمارات 
للموا�شفات واملقايي�س موا�شفات، 
للرقابة  الحتادية  الهيئة  خمتر 
للدولة،  وطني  كمختر  النووية 
قيا�س  م����ع����ي����ار  حل����ف����ظ  ُم�����ع�����نّي 

الإ�شعاع.
كما وافق املجل�س على تنفيذ حزمة 
م���ب���ادرات ط��ورت��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة لدعم 
وخدماتها،  ع��الم��ات��ه��ا  وت���روي���ج 
احلكومية  التوجهات  مع  تن�شجم 
الوطني،  ل��الق��ت�����ش��اد  ال���داع���م���ة 
ن���ط���اق���ات حملية  و���ش��ت��ن��ف��ذ ع��ل��ى 
اإىل  و���ش��ت��وؤدي  ودول��ي��ة،  واإقليمية 
الوطنية  وال��رام��ج  امل�شاريع  دع��م 
واملتو�شطة،  ال�شغرية  للمن�شاآت 

وتعزيز القت�شاد الوطني.
ج��اء ذل��ك خ��الل الجتماع الرابع 
ملجل�س اإدارة الهيئة للعام 2019، 
برئا�شة معايل املهند�س �شلطان بن 
القت�شاد،  وزير  املن�شوري،  �شعيد 
ال��ه��ي��ئ��ة، يف  اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
مقر وزارة القت�شاد يف دبي، حيث 
قيا�شية  موا�شفة  املجل�س  اعتمد 
والغ��از،  النفط  قطاع  يف  اإماراتية 
املوا�شف����ات  ع��ل��ى  ال��ت��ح��دي��ث  و 
لبطاقة  الإل����زام����ي����ة  ال��ق��ي��ا���ش��ي��ة 
لالأجهزة  ال��ط��اق��ة  ك���ف���اءة  ب��ي��������ان 
الكهربائية اجلزء الأول: مكيف���ات 
اخلام�س:  واجلزء  املنزلية  الهواء 

مكيف���ات الهواء التجارية.
على  الإدارة  جم��ل�����س  واف�����ق  ك��م��ا 
اللجنة  اجتماع  ا�شت�شافة  مذكرة 
واملحيط  اآ�شيا  ملنظمة  العمومية 
APAC يف  ل��الع��ت��م��اد  ال��ه��ادي 

متلكه من م�شداقية وثقة ونزاهة، 
وم���ا حت���وزه ك��ذل��ك م��ن مقومات 
للتميز والريادة يف البنية التحتية 
ل���ل���ج���ودة، وه����و م���ا ج��ع��ل��ن��ا نحقق 
هذا التقدم العاملي، ونح�شل على 
ال��دول يف ع�شوية  اأغلبية  اأ�شوات 
ونتطلع  "اأيزو"،  منظمة  جمل�س 
خالل  ذل��ك  من  اأبعد  مناطق  اإىل 
الأع������وام ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، لرنفع 
روؤية  ع��ال��ي��اً، ونحقق  ب��الدن��ا  ا���ش��م 
القيادة الر�شيدة، باأن ت�شبح دولة 
العامل  دول  اأف�شل  ب��ني  الإم����ارات 
واأ�شاف   .2021 ال��ع��ام  ب��ح��ل��ول 
معايل املن�شوري، اأن الهيئة تعمل 
�شمن املنظومة احلكومية لت�شهل 
القت�شادية  ال���ق���ط���اع���ات  ع���م���ل 
وال�شناعية والإنتاجية، مبا يدعم 
القت�شاد الوطني، ويعزز مفاهيم 
البنية التحتية للجودة يف املجتمع، 
ت�شهيل  ع��ل��ى  اإي���ج���اب���اً  وي��ن��ع��ك�����س 
واإىل  من  واملنتجات  ال�شلع  حركة 
ال�����ش��دد طورت  ال���دول���ة، ويف ه���ذا 
ترويجية،  مبادرات  حزمة  الهيئة 
لها،  وا�شتحدثت قطاعات جديدة 
لتواكب التطور، مثل التكنولوجيا 
واملنتجات  ال���ذك���ي���ة،  والأن���ظ���م���ة 
ال�شطناعي،  وال���ذك���اء  امل��ب��ت��ك��رة، 
والنقل  الذكية،  وامل�شاكن  وامل���دن 

الذكي.
جهته،  م����ن  ن���وع���ي���ة  م���وا����ش���ف���ات 
عبد  اهلل  ع����ب����د  ������ش�����ع�����ادة  اأك����������د 
ال��ق��ادر امل��ع��ي��ن��ي، م��دي��ر ع���ام هيئة 
واملقايي�س  للموا�شفات  الإم���ارات 
اعتمدت  الهيئة  اأن  "موا�شفات"، 
خالل خطط عملها للعام اجلاري، 
النوعية،  امل��وا���ش��ف��ات  م���ن  ع�����دداً 

اأبوظبي  للمرتولوجيا  الإم����ارات 
م��ع��ه��داً وط��ن��ي��اً ل��ل��ق��ي��ا���س حلفظ 

معايري القيا�س.
وتابع معاليه ان العام املا�شي �شهد 
ح�شول  يف  متثل  اإ���ش��اف��ي��اً  منجزاً 
املعهد الوطني للقيا�س  خمترات 
واليوم  ال������دويل،  الع���ت���م���اد  ع��ل��ى 
الثانوي  امل��ع��ي��اري  املختر  ي��دخ��ل 
ل��ق��ي��ا���س ج��رع��ات الإ���ش��ع��اع، الذي 
للرقابة  الحت���ادي���ة  الهيئة  يتبع 
مقر  يف  اإن�������ش���ائ���ه  ومت  ال���ن���ووي���ة 
اأبوظبي  جامعة خليفة بالعا�شمة 
الريادة  �شباق   ،2017 ال��ع��ام  يف 
من  الأول  يعد  حيث  الإم��ارات��ي��ة، 
خدمات  لتقدمي  ال��دول��ة  يف  نوعه 
ل�شمان  الإ�شعاع  لأجهزة  املعايرة 
الإ�شعاعية  قيا�س اجلرعات  كفاءة 

ب�شورة دقيقة.
اإماراتياً  برناجماً  الهيئة  وتبنت 
ل���ل���م�������ش���اع���دات ال���ف���ن���ي���ة ل����ل����دول، 
اخلارجية  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
وال���ت���ع���اون ال�������دويل، ���ش��ي�����ش��ه��م يف 
دع����م ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال����دول����ة من 
امل�شاعدات  يف  م�����ش��اه��م��ت��ه��ا  ح��ي��ث 
الإمن����ائ����ي����ة، وي��ت�����ش��م��ن اإر�����ش����ال 
بعثات  �شمن  متخ�ش�شني  خ��راء 
تدريبية  دورات  وت���وف���ري  ف��ن��ي��ة 
وتطوير برامج تخ�ش�شية واإتاحة 
الفر�شة للراغبني يف زيارة جهات 
لال�شتفادة  اإم��ارات��ي��ة  وموؤ�ش�شات 
العملية من جتربة وخرات دولة 
التقيي�س  جم����الت  يف  الإم�������ارات 

املختلفة.
�شلطان  املهند�س  م��ع��ايل  واع��ت��ر 
العام  اأن  امل��ن�����ش��وري،  ���ش��ع��ي��د  ب���ن 
تاريخي  عام  مبثابة  يعد   2019

اإمارة اأبوظبي العام املقبل.
الهيئة،  اإدارة  جم��ل�����س  اأ�����ش����اد  و 
حققته  ال�������ذي  ال���ك���ب���ري  ب���ال���ف���وز 
الإم��������ارات مم��ث��ل��ة يف هيئة  دول����ة 
واملقايي�س  للموا�شفات  الإم���ارات 
ع�����ش��وي��ة جمل�س  م��وا���ش��ف��ات، يف 
"اأيزو"  املنظمة الدولية للتقيي�س 
 ،2022-2020 ال��ف��رتة  خ��الل 
الدولة  فيه  ح�شدت  ت�شويت  يف 
العامل، وتقدمت  64 �شوتاً حول 
بفارق  ال��دمن��ارك  مناف�شتها  على 
الدول  ثقة  يعك�س  ما  �شوتاً،   20
الإمارات  دول��ة  يف  املنظمة  اأع�شاء 

وتطورها.
اأكد معايل املهند�س �شلطان بن  و 
معيار  اعتماد  اأن  املن�شوري  �شعيد 
الهيئة  خمتر  يف  الإ�شعاع  قيا�س 
الحتادية للرقابة النووية كمعيار 
قيا�س وطني، ي�شتهدف رفع كفاءة 
قيا�شات الإ�شعاع وحتقيق ال�شل�شلة 
الدولية،  ال��ق��ي��ا���س  م��ع��اي��ري  اإىل 
لرفع  ا���ش��رتات��ي��ج��ي  ت��وج��ه  �شمن 
تناف�شية الدولة وتطوير ومتكني 
القدرات الوطنية يف جمال اأن�شطة 

التقيي�س ون�شر الوعي باأهميتها.
الوطنية  باملنجزات  معاليه  ون��وه 
املهمة التي حتققت يف هذا الإطار 
املا�شية،  اخلم�شة  الأع���وام  خ��الل 
منذ العام 2014 حينما ان�شمت 
املرت  اتفاقية  اإىل  الإم����ارات  دول��ة 
العام  يف  ذل�����ك  وي���ل���ي  ال����دول����ي����ة، 
ع�شوية  اإىل  الن�شمام   ،2016
واملقايي�س  لالأوزان  الدويل  املعهد 
وت����وق����ي����ع ات����ف����اق����ي����ة الع��������رتاف 
امل��ت��ب��ادل ب��ن��ت��ائ��ج ال��ق��ي��ا���س، ث���م يف 
العام 2017 اعتماد الهيئة ملعهد 

بالن�شبة للهيئة، حيث حققت فيه 
الوطنية،  الجن���ازات  م��ن  العديد 
الوطني  بالنظام  الع���رتاف  منذ 
الإم�����ارات�����ي ل��الع��ت��م��اد م���ن قبل 
الهادي،  وامل��ح��ي��ط  اآ���ش��ي��ا  منظمة 
ع�شوية  ع��ل��ى  ال���دول���ة  وح�����ش��ول 
جمل�س املنظمة الدولية للتقيي�س 
"اأيزو" ال�شهر املا�شي، كذلك فوز 
با�شت�شافة  اأب���وظ���ب���ي  ال��ع��ا���ش��م��ة 
اجتماعات منظمة "اأيزو" يف �شهر 

�شبتمر من العام املقبل.
التفاعل  اأن  م���ع���ال���ي���ه  وراأى 
الإقليمي  املحيط  م��ع  الإم���ارات���ي 
مع  التعاون  يف  يتج�شد  وال��ع��امل��ي، 
الدويل  والتعاون  وزارة اخلارجية 
يف اإط�����الق ال��رن��ام��ج الإم���ارات���ي 
للم�شاعدات الفنية للدول، والذي 
�شتعنى هيئة الإمارات للموا�شفات 
واملقايي�س بتنفيذه، وي�شهم يف دعم 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال���دول���ة م���ن حيث 
م�شاهمتها يف امل�شاعدات الإمنائية، 
مبا يت�شمنه من مباديء اإيجابية 
من بالدنا نحو الدول التي حتتاج 

اإىل هذا النوع من الدعم.
و ق����ال م��ع��ال��ي��ه ���ش��رن���ش��ل خ���راء 
وفنيني متخ�ش�شني �شمن بعثات 
وبرامج  تدريبية  دورات  و�شنوفر 
تخ�ش�شية لبناء قدراتهم يف تلك 
الدول، و�شنتيح الفر�شة للراغبني 
يف زيارة جهات وموؤ�ش�شات اإماراتية 
جتربة  م��ن  العملية  ل��ال���ش��ت��ف��ادة 
وخرات دولة الإمارات يف جمالت 

التقيي�س على تنوعها.
الإمارات  دولة  ان  واأ�شاف معاليه 
تفوقها  ي�����وم  ب���ع���د  ي����وم����ا  ت���ث���ب���ت 
مبا  والعاملي،  الإقليمي  وتاأثريها 

�شوق  تواكب تطورات  مبا يجعلها 
احلكومي  ال��ق��ط��اع��ني  يف  ال��ع��م��ل 
واخل��������ا���������س وك�������ذل�������ك ت����اأه����ي����ل 
ومتابعتهم  واإر�شادهم  اخلريجني 
املجتمع  يف  ب��دوره��م  يقوموا  لكي 
ا�شتخدام  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  واأي�����ش��ا 

اقت�شادية  اإب��داع��ي��ة  م��ن��اط��ق  اإىل 
ح��رة. واأج���رى الأع�����ش��اء مناق�شة 
اجلامعة  دور  ح���ول  م�شتفي�شة 
ا�شرتاتيجية  ���ش��م��ن  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي 
التعليم العايل بالدولة والتطوير 
البكالوريو�س  ل��رام��ج  امل�����ش��ت��م��ر 

ب����رن����ام����ج ك����را�����ش����ي الأ�����ش����ت����اذي����ة 
العلمي  البحث  وخمرجات مراكز 
اجل�����دي�����دة ب���اجل���ام���ع���ة وب����رام����ج 
تقدمي  يف  ال���ع���ل���ي���ا  ال�����درا������ش�����ات 
العمل  م�شرية  يف  فعالة  م�شاهمة 

بالدولة وال�شتعداد للم�شتقبل.

واإمكانية توفري �شل�شلة القيا�شات 
اإىل معيار وطني بدًل من تقدمي 
وكذا  الدولة،  خ��ارج  اخلدمة  هذه 
ال�شحية  احل��م��اي��ة  ب���رام���ج  دع����م 
وتوفري  الإ���ش��ع��اع  مبجال  املتعلقة 
واختبارات  بينية  مقارنات  برامج 

الكفاءة للمخترات يف الدولة.
و�شريفع العتماد كذلك من كفاءة 
اللجان  يف  وامل�����ش��ارك��ة  ال��ع��ام��ل��ني 
الدويل  للمكتب  ال��ت��اب��ع��ة  الفنية 
 /BIPM/ واملقايي�س  ل���الأوزان 
الدوليني  اخل��راء  مع  والتوا�شل 
امل����رتول����وج����ي����ة  ال����ت����ج����م����ع����ات  يف 
الإقليمية ومتثيل الدولة يف جلان 
للمرتولوجيا  اخلليجي  التجمع 
يف جمال الإ�شعاع، وذلك يف ريادة 
وطنية ُبذل من اأجلها جهد كبري 

لفرق العمل الحتادية واملحلية.
وقال �شعادته، اإن الهيئة ا�شتحدثت 
للعالمات  ج�����دي�����دة  ق����ط����اع����ات 
وال�������ش���ارات ال�������ش���ادرة ع��ن��ه��ا، مثل 
يت�شمن  ال����ذي  اخل���دم���ات  ق��ط��اع 
وخدمات  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات 
ال�شحية  واخل����دم����ات  ال�����ش��ي��ان��ة 
وال��ت��و���ش��ي��ل وغ��ريه��ا، ف�����ش��اًل عن 

من  الأوىل  ل���ل���م���رة  ت���ع���د  وال����ت����ي 
نوعها، مثل التعاون مع الرنامج 
واملن�شاآت  ل��ل��م�����ش��اري��ع  ال���وط���ن���ي 
والرتويج  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
ل��ع��الم��ات ال��ه��ي��ئ��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
من  وغ��ريه��ا  احلكومية،  اجل��ه��ات 

امل�شروعات املهمة.
هيئة  ب���اع���ت���م���اد  ����ش���ع���ادت���ه  ون�������وه 
واملقايي�س  للموا�شفات  الإم���ارات 
الهيئة  خم��ت��ر  "موا�شفات"، 
الحت������ادي������ة ل���ل���رق���اب���ة ال���ن���ووي���ة 
ُمعنّي  ل��ل��دول��ة،  ك��م��خ��ت��ر وط��ن��ي 
الإ�شعاع،  ق��ي��ا���س  م��ع��ي��ار  حل��ف��ظ 
�شيعزز  امل��خ��ت��ر  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
الإ�شتفادة من الإمكانيات الوطنية 
وي���دع���م  ال���ت���ق���ي���ي�������س،  يف جم������ال 
الهيئات  ب��ني  والتكامل  ال�شراكة 
و  ال��دول��ة  يف  واملحلية  الإحت���ادي���ة 
للتقيي�س  التحتية  البنية  تطوير 

يف الإمارات.
ه����ذه اخلطوة  ���ش��ت��ح��ق��ق  وت����اب����ع: 
خم���رج���ات وط��ن��ي��ة م��ه��م��ة، منها 
خدمة القطاع الطبي وال�شناعي، 
م���ن خ���الل ت��وف��ري امل��ع��اي��رة التي 
القطاعات  لهذه  املختر  يقدمها 

قطاع الأمن الغذائي يف ما يتعلق 
والزراعة  ال��زراع��ي��ة  ب��ال���ش��ت��دام��ة 
امل����ائ����ي����ة، وال���ت�������ش���ي���ي���د وال����ب����ن����اء، 
الذكية،  والأنظمة  والتكنولوجيا 
الغيار  ل��ق��ط��ع  ال���ت���زوي���د  وق���ط���اع 

وغريها.
امل��ج��ل�����س وافق  ���ش��ع��ادت��ه ان  وت��اب��ع 
من  حزمة  ا�شتحداث  على  كذلك 
الرتويجية عن عالمات  املبادرات 
الهيئة، مثل التعاون مع الرنامج 
واملن�شاآت  ل��ل��م�����ش��اري��ع  ال���وط���ن���ي 
والرتويج  واملتو�شطة،  ال�شغرية 
للعالمات عن طريق تخويل جهات 
املعتمدة  احل����الل  ����ش���ه���ادات  م��ن��ح 
الإلكرتونية  امل��ن�����ش��ة  ط��ري��ق  ع��ن 
ل�شهادات احلالل املوحدة، واإجراء 
زيارات ميدانية للمن�شاآت وامل�شانع 
وخ��ط��وط الإن���ت���اج، وال��ت��ع��اون مع 
اجلهات تاحكومية املعنية للرتويج 
للعالمات، وا�شتحداث باقة ترقية 
ل��ط��ل��ب��ات ����ش���ه���ادات امل��ط��اب��ق��ة اإىل 
عالمة اجل��ودة الإم��ارات��ي��ة، ومنح 
ف��ن��ي��ة وغ���ريه���ا الكثري  ام���ت���ي���ازات 
للقطاعات  املحفزة  امل��ب��ادرات  م��ن 

الإنتاجية.

�جلليلة حتتفل بالدفعة �لع�سرين من برنامج تاآلف لتدريب �أولياء �أمور �أ�سحاب �لهمم
•• دبي-وام:

اإحدى   - اجلليلة  موؤ�ش�شة  احتفلت 
اآل مكتوم  را�شد  مبادرات حممد بن 
جهودها  ت���ك���ر����س  ال����ت����ي  ال���ع���امل���ي���ة 
خالل  من  الأف���راد  بحياة  لالرتقاء 
الب����ت����ك����ار يف امل����ج����الت ال��ط��ب��ي��ة - 
ب��ت��خ��ري��ج ال���دف���ع���ة ال��ع�����ش��ري��ن من 
برنامج "تاآلف" لتدريب اأولياء اأمور 
اأ�شحاب الهمم لتحقق بذلك اإجنازا 
الرنامج  خريجي  عدد  برفع  مهما 
اإط�����الق  م���ن���ذ  خ���ري���ج���ا   834 اإىل 

وكيف �شيوا�شل دعمهم يف م�شاعدة 
اأطفالهم املميزين على اإخراج اأف�شل 

ما لديهم من اإمكانات .
بداأ  "تاآلف"  ب��رن��ام��ج  اأن  واأو����ش���ح 
متدربا   55 م��ن  موؤلفة  مبجموعة 
اأول��ي��اء الأم��ور الذين �شعوا اإىل  من 
ب�شكٍل  وق���درات���ه���م  اأط��ف��ال��ه��م  ف��ه��م 
مئات  ي����درب  الآن  ه���و  وه���ا  اأف�����ش��ل 
اخلريجني لفتا اإىل اأن هذه الدفعة 
ت��ع��د اخل��ام�����ش��ة ال��ن��اجت��ة ع���ن ثمرة 
العليا  زاي���د  موؤ�ش�شة  م��ع  ال�����ش��راك��ة 
�شاعدت  وال���ت���ي  ال��ه��م��م  لأ����ش���ح���اب 

وال���دع���م ال���الزم���ني ل��ت��و���ش��ي��ع اآف����اِق 
الهمم  اأ�����ش����ح����اب  م����ن  اأط���ف���ال���ه���م 
ومت���ك���ي���ن���ه���م م�����ن ال�����ش����ت����ف����ادة من 
اإمكاناتهم وقدراتهم على اأكمل وجه 

وحتقيق اأحالمهم .
�شلطان  عبدالكرمي  الدكتور  وق��ال 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  العلماء 
الع�شرين  الدفعة  اإمت��ام  اإن  اجلليلة 
م��ن ب��رن��اجم��ن��ا ال��ت��دري��ب��ي يف اإم���ارة 
فارقة  ع��الم��ة  ي�شكل  اخليمة  راأ����س 
ال���ت���زام���ن���ا ب��ت��ح��ق��ي��ق الن����دم����اج  يف 
الج���ت���م���اع���ي ح���ي���ث ي��ع��م��ل اأول����ي����اء 

يوؤكد  م���ا   2013 ع����ام  ال���رن���ام���ج 
جتاه  املوؤ�ش�شة  ال��ت��زام  على  جم���ددا 

الأطفال من اأ�شحاب الهمم .
ي��اأت��ي ه��ذا الح��ت��ف��ال ب��ال��ت��زام��ن مع 
لإطالق  ال�شاد�شة  ال�شنوية  الذكرى 
الذي  "تاآلف"  التدريبي  الرنامج 
�شارك فيه اأف��راد من اأك��رث من 39 
موؤ�ش�شة  ا���ش��ت��ث��م��رت  ح��ي��ث  جن�شية 
ان��ط��الق��ت��ه��ا وبدعم  م��ن��ذ  اجل��ل��ي��ل��ة 
م���ن ال�����ش��رك��اء وامل���ت���رع���ني ح���وايل 
هذا الرنامج  يف  دره��م  ماليني   6
باملعرفة  الوالدين  تزويد  اأج��ل  من 

الأم�����������ور وامل����ع����ل����م����ون وال���������ش����رك����اء 
ال�شرتاتيجيون وفئات املجتمع ككل 
الهمم  اأ���ش��ح��اب  الأط���ف���ال  لتمكني 
الجتماعي  الن��دم��اج  و�شعنا  حيث 
"تاآلف"  ب��رن��ام��ج  اأه����داف  �شلب  يف 
يف  الرنامج  ه��ذا  اإجن��از  و�شنوا�شل 
ف�شولنا الدرا�شية ويف �شاحات اللعب 
طفل  ك��ل  ليحظى  جمتمعاتنا  ويف 
النظر  بغ�س  ذات��ه  لتحقيق  بفر�شة 
�شعادته  ع��ن  معربا  احتياجاته  ع��ن 
التغيريات  ع��ن  الأه�����ايل  ب�����ش��ه��ادات 
اأح��دث��ه��ا الرنامج  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة 

�شمو ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان 
زايد  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ات�شعت  ال��ه��م��م  لأ����ش���ح���اب  ال��ع��ل��ي��ا 
بال�شراكة  "تاآلف"  ب��رن��ام��ج  رق��ع��ة 
اإمارات  مع موؤ�ش�شة اجلليلة لي�شمل 
ال�شمالية  واملناطق  ودب��ي  ظبي  اأب��و 

اإىل  ال��و���ش��ول  يف  اجلليلة  موؤ�ش�شة 
اأك��ر من العائالت يف خمتلف  ع��دد 

الإمارات.
بدوره قال �شعادة عبداهلل احلميدان 
العليا  زاي���د  ملوؤ�ش�شة  ال��ع��ام  الأم����ني 
وقيادة  بتوجيه  اإنه  الهمم  لأ�شحاب 

من   252 وي��ق��دم ال��دع��م حل����وايل 
اأول���ي���اء الأم������ور وال���ع���ائ���الت معرا 
لإتاحة  اجلليلة  ملوؤ�ش�شة  �شكره  عن 
الرنامج  ه����ذا  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ف��ر���ش��ة 
ال������واع������د وحت�������ش���ني ح����ي����اة اأه������ايل 

الأطفال اأ�شحاب الهمم .
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اأخبـار الإمـارات

•• �رصبيا - وام: 

�شارك وفد ال�شعبة الرملانية الإماراتية للمجل�س الوطني الحتادي برئا�شة 
الجتماعات  يف  املجل�س،  رئي�شة  القبي�شي  ع��ب��داهلل  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل 
والإ�شالمية  وال��ع��رب��ي��ة  اخلليجية  ال��رمل��ان��ي��ة  ال��وف��ود  ل��روؤ���ش��اء  التن�شيقية 
اأعمال  ج��دول  على  املطروحة  الق�شايا  حيال  امل��واق��ف  لتن�شيق  وال�شيوية، 
لالحتاد  احلاكم  للمجل�س   205 ال�  وال��دورة   141 ال�  اجلمعية  اجتماعات 
ال��رمل��اين ال����دويل وال��ل��ج��ان ال��دائ��م��ة واأج���ه���زة الحت����اد، امل��ن��ع��ق��دة يف مركز 
11-17اأكتوبر  من  الفرتة  خ��الل  بلغراد،  ال�شربية  بالعا�شمة  امل��وؤمت��رات 

2019م.
الحتاد  اجتماعات  يف  م�شاركته  خالل  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  ويحر�س 
الرملاين الدويل، على تفعيل وا�شتثمار الدور املهم للدبلوما�شية الرملانية، 
من خالل تن�شيق املواقف مع ممثلي خمتلف املوؤ�ش�شات الرملانية لطرح وجهة 
اأولوية  ذات  وتعد  مناق�شتها  يتم  التي  الق�شايا  حيال  وروؤيتها  الدولة  نظر 
خا�شة على �شعيد تعزيز الأمن وال�شلم والدوليني وتفعيل دور الرملانيني 
والرملانات يف ق�شايا ا�شت�شراف امل�شتقبل، �شيما واأن اجتماعات الحتاد تنعقد 

“تعزيز القانون الدويل: الأدوار والآليات الرملانية وم�شاهمة  حتت عنوان 
التعاون الإقليمي«.

والبنود  الق�شايا  خمتلف  ح��ول  امل��واق��ف  تن�شيق  اإىل  الج��ت��م��اع��ات  وت��ه��دف 
الحتاد  اجتماعات  خالل  وتبنيها  ومناق�شتها  طرحها  �شيتم  التي  الطارئة 
الهتمام  ذات  الق�شايا  على  ل��الت��ف��اق  ال��ت�����ش��اور  م��ن  م��زي��داً  تتطلب  وال��ت��ي 
امل�شرتك والتي ت�شب يف م�شلحة ال�شعوب والدول العربية والإ�شالمية يف ظل 
ما ي�شهده العامل من تداعيات واأحداث لها تبعات على خمتلف �شعوب ودول 
العامل. وتراأ�شت معايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�شي وفد ال�شعبة امل�شارك 
�شبل  العربية،  الدول  روؤ�شاء وفود  تناول  العربية حيث  املجموعة  يف اجتماع 
توحيد املواقف حيال عدد من املو�شوعات والتفاق على مر�شحي املجموعة 
وتبادلوا  لالحتاد،  والفرعية  الدائمة  اللجان  يف  ال�شاغرة  للمراكز  العربية 
الآراء حول طلبات اإدراج بنود طارئة اأو اإ�شافية على جدول اأعمال اجلمعية 
واملجل�س احلاكم والتعديالت املطروحة على النظام الأ�شا�شي ولوائح الحتاد 

الرملاين الدويل، ودعم مر�شحي الدول العربية يف جلان الحتاد ال�شاغرة.
وفد  والآ�شيوية  والإ�شالمية  واخلليجية  العربية  الجتماعات  يف  و���ش��ارك 
الدويل  ال��رمل��اين  الحت���اد  جمموعة  اأع�شاء  الإم��ارات��ي��ة  الرملانية  ال�شعبة 

حممد  والدكتور  احل��اي  حممد  وجمال  اأحمد  جا�شم  على  م��ن:  كل  �شعادة 
الذباحي  ح��ارب  املطوع وفي�شل  �شعيد عبد اهلل  والدكتور  املحرزي  عبد اهلل 
الوطني الحتادي و�شعادة  املجل�س  اأع�شاء  الب�شطي وعلياء اجلا�شم  وعفراء 
اأحمد �شبيب الظاهري اأمني عام املجل�س وامل الهدابي الأمني العام امل�شاعد 

لالت�شال الرملاين للمجل�س.
وخالل اجتماع املجموعة العربية قدم معايل الدكتور علي عبدالعال رئي�س 
جمل�س النواب امل�شري ممثل املجموعة العربية يف اللجنة التنفيذية لالحتاد 
وبنود  التنفيذية  اللجنة  تقرير  اإىل  ال��دويل عر�شا تطرق خالله  الرملاين 
الدول  بها  تقدمت  التي  الطارئة  البنود  وطلبات  املطروحة  الأعمال  جدول 

العربية لتبني موقف موحد حيالها.
ال��روؤى واجلهود  اأهمية توحيد  القبي�شي على  اأم��ل  الدكتورة  واأك��دت معايل 
ال��دويل ما يعتر عاماًل  اأط��روح��ات يف الرملان  اأي��ة  ل��دى تقدمي  والتن�شيق 
مهماً وكبرياً ل�شمان جناحه، م�شيفة اأن املجل�س الوطني الحتادي يحر�س 
من خالل تفعيل دبلوما�شية الرملانية على مواكبة توجهات دولة الإمارات 
يف بناء عالقات را�شخة ومد ج�شور تعاون وفتح قنوات لالت�شال والتوا�شل 
مع خمتلف دول و�شعوب العامل، وتتحرك يف عالقاتها مع املجتمع الدويل 

اأجل  اإىل مبادئ را�شخة حمورها العمل من  وموؤ�ش�شاته وفق �شيا�شة ت�شتند 
احلق  وم�شاندة  والتعاي�س  الت�شامح  قيم  واإع��الء  وال�شتقرار  الأم��ن  حتقيق 
واعتماد احلوار اأداة لت�شوية اخلالفات واحرتام �شيادة الدول وعدم التدخل 
العنف  ونبذ  ال��دول��ي��ة،  وامل��ع��اه��دات  امل��واث��ي��ق  واح���رتام  الداخلية  �شوؤونها  يف 

والتطرف ومكافحة الإرهاب.
واأو����ش���ح���ت اأن وف���د امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت������ادي ي�����ش��ارك يف ال��ع��دي��د من 
الجتماعات املقرر اأن يعقدها الحتاد الرملاين الدويل ومنها منتدى ال�شباب 
الأو�شط،  ال�شرق  ���ش��وؤون  وجلنة  الرملانيات،  الن�شاء  ومنتدى  الرملانيني، 
ف�شاًل عن اجتماعات اللجان النوعية الدائمة، التي �شيكون لأع�شاء الوفد 
الدويل،  والأم��ن  بال�شلم  املعنية  الدائمة  اللجنة  منها  فيها  فاعلة  م�شاركة 
بالدميقراطية  املعنية  الدائمة  اللجنة  اجتماع  اأعمال  يف  الوفد  ي�شارك  كما 
وحقوق الإن�شان و�شيتم خاللها مناق�شة م�شروع القرار حول حتقيق التغطية 
يف  احل��ق  �شمان  يف  ال��رمل��ان��ات  دور   2030 ع��ام  بحلول  ال�شاملة  ال�شحية 
نقا�شية  الدوليني حلقة  والم��ن  لل�شلم  الدائمة  اللجنة  تنظم  كما  ال�شحة، 
ب�شاأن تنفيذ قرار العام 2014 بعنوان نحو عامل خال من الأ�شلحة النووية: 

م�شاهمة الرملانات كما �شتتم مناق�شة مو�شوع جترمي غ�شل الأموال.

•• دبي - وام:

وق���ع م��ع��ه��د دب���ي ال��ق�����ش��ائ��ي مذكرة 
املتحدة  الأمم  م��ع��ه��د  م���ع  ت��ف��اه��م 
الأقاليمي لبحوث اجلرمية والعدالة 
املجالت  التعاون يف عدد من  بهدف 
وتبادل  امل�����ش��رتك  الخ��ت�����ش��ا���س  ذات 
اخل�������رات مب����ا ي���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع على 
ورفع  والعدلية  الق�شائية  املوؤ�ش�شات 
ال�شلطة  لأع�شاء  القانونية  ال�شوية 
ال�شتفادة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة 
تنظيمياً  امل�����ش��رتك��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن 

وم�شاركة وتبادل املدربني وامل�شاركني 
مذكرة  وق����ع  امل��وؤ���ش�����ش��ت��ني.  ك���ال  يف 
الدكتور  ال��ق��ا���ش��ي  ���ش��ع��ادة  ال��ت��ف��اه��م 
عام  مدير  ال�شميطي  ح�شني  جمال 
معهد دبي الق�شائي وال�شيدة بيتينا 
معهد  م��دي��رة  بارتي�شيوتا�س  ت��وك��ي 
لبحوث  الأق��ال��ي��م��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 
اجلرمية والعدالة. ومبوجب مذكرة 
التفاهم يحر�س الطرفان على تعزيز 
الهتمام  ذات  امل��ج��الت  يف  ال��ت��ع��اون 
والأفكار  املعلومات  وتبادل  امل�شرتك 
اإج���راء  ع��ل��ى  الت�شجيع  ذل���ك  يف  مب��ا 

والق�شائية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل���ح���ادث���ات 
املفتوحة والنقا�شات البناءة من اأجل 
القانوين  النظام  ح��ول  الآراء  تبادل 
النقا�شات  وم��وا���ش��ل��ة  وال��ق�����ش��ائ��ي 
وتطوير  تعزيز  �شبل  ح��ول  واحل���وار 
اإقامة  عن  ف�شال  القانونية  املواهب 
املعرفة  م�����ش��ت��ق��ب��ل  “ ر����ش���م  ور�����ش����ة 
والتطلعات  امل��ن��ج��زات   - الق�شائية 
 15 ال�شطناعي” يومي  الذكاء  يف 
فندق  يف   2019 اأك���ت���وب���ر   16 و 
في�شتيفال”  “اإنرتكونتيننتال 
وفوائد  �شبل  على  ال�شوء  لت�شليط 

ت�����ش��خ��ري ال����ذك����اء ال����ش���ط���ن���اع���ي يف 
املجالت الق�شائية والقانونية وذلك 
اإىل  املتحدثني  م��ن  نخبة  مب�شاركة 
ج���ان���ب امل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف امل���ج���الت 
الور�شة  مب��و���ش��وع��ات  ال�����ش��ل��ة  ذات 
واملنظمات الدولية املتخ�ش�شة. وقال 
ا�شرتاتيجية  اإط���الق  اإن  ال�شميطي 
ال�شطناعي  ل���ل���ذك���اء  الإم������������ارات 
املرحلة اجلديدة بعد  2031 ميثل 
العتماد  اأج��ل  من  الذكية  احلكومة 
على الذكاء ال�شطناعي يف اخلدمات 
 100% مب��ع��دل  البيانات  وحتليل 

بحلول عام 2031 ..م�شريا اإىل اأن 
الرتقاء  اإىل  تهدف  ال�شرتاتيجية 
الإجناز  وت�شريع  احلكومي  ب����الأداء 
وخ��ل��ق ب��ي��ئ��ات ع��م��ل م��ب��ت��ك��رة تعتمد 
والقطاعات  اخل��دم��ات  ك��اف��ة  عليها 
وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف 
ومئوية  اأي�����ش��اً  ين�شجم  مب��ا  ال��دول��ة 
اإىل  ال�����ش��اع��ي��ة   2071 الإم���������ارات 
الأف�شل  الإم�������ارات  دول����ة  ت��ك��ون  اأن 
اإىل  ي�شار  املجالت.  كافة  يف  بالعامل 
الأقاليمي  املتحدة  الأمم  معهد  اأن 
تاأ�ش�س  وال��ع��دال��ة  اجل��رمي��ة  لبحوث 

تو�شيع  اأج���ل  م��ن   1968 ال��ع��ام  يف 
اأن�شطة الأمم املتحدة يف جمال منع 
وينفذ  اجلنائية،  والعدالة  اجلرمية 
العملية  والتدريبات  البحوث  املعهد 
ك��م��ا ي��ط��ل��ق ب���رام���ج ال��ت��ع��اون الفني 
وي�شاعد احلكومات واملجتمع الدويل 
على الت�شدي للتهديدات الإجرامية 
الجتماعي  ال�������ش���الم  ت���ه���دد  ال���ت���ي 
ويف  ال�شيا�شي  وال�شتقرار  والتنمية 
تعزيز تطوير نظم العدالة اجلنائية 
 2017 العام  العادلة والفعالة. ويف 
افتتح املعهد مركزه يف جمال الذكاء 

مدينة  يف  وال��روب��وت��ات  ال�شطناعي 
لهاي الهولندية بهدف تطوير فهم 
اجلرمية  منظور  من  التقنيات  هذه 
والعدالة والأمن، وقال اإراكلي بريدز 
رئي�س املركز: اإذا اأردنا ال�شتفادة بحق 
من الإمكانات الهائلة لهذه التقنيات 
وامل�����ش��اه��م��ة يف حت��ق��ي��ق ال��ه��دف 16 
للعام  امل�شتدامة  التنمية  خطة  م��ن 
ال�شلمية  املجتمعات  ب�شاأن   2030
ا  والعادلة وال�شاملة يتعني علينا اأي�شً
العمل مع الق�شاء ل�شمان ا�شتعداده 
لكافة التداعيات القانونية املرتبطة 

بالذكاء ال�شطناعى ويف هذا ال�شدد 
ن��ع��رب ع���ن ف��خ��رن��ا ب��ت��وق��ي��ع مذكرة 
للتعاون  ونتطلع  اجل��دي��دة  التفاهم 

مع معهد دبي الق�شائي.

•• ال�صارقة-وام:

ك����رم����ت ج����ائ����زة م��ل��ي��ح��ة الأدب����ي����ة 
ال���ف���ائ���زي���ن يف اأج���ن���ا����ش���ه���ا الأدب����ي����ة 
م�شاء  نظمته  حفل  خ��الل  الثالثة 
مليحة  م��رك��ز  مب��ق��ر  الأول  اأم�������س 
الأثار .. م�شيدة باإبداعاتهم الدبية 
ت��اري��خ مليحة الأدب���ي  ال��ت��ي وث��ق��ت 

والذي اأقيم بعنوان ذاكرة مكان .
�شامل  ر�شاد  الدكتور  احلفل  ح�شر 
وحممد  القا�شمية  اجلامعة  مدير 
�شامل بن هويدن مدير مكتب معهد 
ال�شارقة للرتاث يف الذيد و�شعيد بن 
الو�شطى  قناة  مدير  الكتبي  فا�شل 
لالذاعة  ال�����ش��ارق��ة  لهيئة  ال��ت��اب��ع��ة 
بن  حممد  ب��ن  و���ش��امل  والتلفزيون 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ه��وي��دن 

ال��ذي��د ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���ش��ي وحممد 
جمل�س  رئي�س  اخلا�شوين  �شلطان 
اإدارة نادي مليحه الثقايف الريا�شي 
والدكتور حممد حمدان بن جر�س 
مليحه  جائزة  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

نادي  اإدارة  واأع�شاء جمل�س  الأدبية 
اجلائزة  اأم����ن����اء  وجم��ل�����س  م��ل��ي��ح��ة 
ولفيف كبري من املدعوين والأدباء 

واملثقفني.
الغي�س  ع��ل��ي  ع��ائ�����ش��ة  ح�����ش��دت  و 
الأطفال  ق�شة  فئة  يف  الأول  املركز 
وهتان  هند  “مغامرات  ق�شتها  عن 
ق�شة  الثاين  باملركز  حلت  “ بينما 
اأمل  “ ل  الأثرية  جدي  “ مزرعة 
باملركز  منا�شفة  حلت  فيما  �شعيد 
“ ل  “ مليحة امللهمة  الثالث ق�شة 
اأمل األ علي وق�شة “ رحلة مدر�شية 

املنوبي. ه�شام  “ ل 
باملركز  حلت  الكبار  ق�شة  فئة  ويف 
 “ م���ل���وخ���ا  زه������رة   “ ق�����ش��ة  الأول 
الثاين  وب���امل���رك���ز  ق���رياط���ه  ل���رف���اه 
“ ل�����ش��م��ر ممدوح  “ ج��م��ي��ل��ة  ق�����ش��ة 

كل  الثالث  امل��رك��ز  تنا�شف  و  ك��ام��ل 
من جن��الء ج��الل عن ق�شة “ اأيام 
“ و م��روان �شنيمتي عن  يف مليحة 

ق�شة “ ملوخا » .
و يف ف��ئ��ة ال����رواي����ة ف����ازت رواي�����ة “ 
الثاين  باملركز   “ مليحة  وابت�شمت 
بعد  اأح��م��د  ال��ن��ور  �شلمى  للدكتورة 
املركزين  التحكيم  اأن حجبت جلنة 

الأول والثالث .
و اأك���د ال��دك��ت��ور حممد ح��م��دان بن 
جر�س رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة 
والتي  اجل��ائ��زة  عك�شته  م��ا  اأه��م��ي��ة 
تعد الأح��دث من نوعها يف املنطقة 
والرامية اىل ت�شجيع اأفراد املجتمع 
املواطنني واملقيمني على كتابة  من 
و�شواهد  ب��اآث��ار  تعنى  اأدب��ي��ة  اأع��م��ال 

منطقة مليحه الغنية بالرتاث .

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

براأ�س  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�����ش��رط��ة  ن��ظ��م��ت 
�شملت  ت����وع����ي����ة  ح����م����الت  اخل����ي����م����ة 
باحللقتني  امل����دار�����س  م���ن  جم��م��وع��ة 
الأطفال  وري���ا����س  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل 
ل�����ت�����ق�����دمي حم������ا�������ش������رات ت����وع����وي����ة 
العمرية  فئاتهم  تراعي  لعم  مب�شطة 
وا�شتيعابهم الفكري باأ�شلوب م�شّوق .

املدر�شي  العنف  امل��ح��ا���ش��رات  ت��ن��اول��ت 
وان���ع���ك���ا����ش���ات���ه ع���ل���ى ال�����ط�����الب وم���ا 
الكامنة  وال����ظ����روف  الأ����ش���ب���اب  ه���ي 
 ، ال�شلبي  ال�����ش��ل��وك  ه���ذا  ان��ت��ه��اج  وراء 
م�شتعر�شني طرق املعاجلة واحلماية 
مبفهومه  ال��ت��ع��ري��ف  اإىل  اإ����ش���اف���ة   ،
املحا�شرون  ت��ط��رق  وق���د   ، واأن����واع����ه 
اإىل ج��ه��ود ���ش��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة يف 
خالل  م��ن  املدر�شي  للعنف  الت�شدي 
ال��ت��ي تقدمها  ا���ش��ت��ع��را���س خ��دم��ات��ه��ا 
مما ي�شهم يف تعزيز اأوا�شر العالقات 
 ، اآمنة و�شعيدة  بيئة  املجتمعية وخلق 

املحاور  العديد من  تناول  ف�شاًل عن 
التعليمي  بال�شاأن  تعنى  التي  الأخرى 

داخل ال�شرح املدر�شي ومنها القاعدة 
املدر�شية  احل��اف��ل��ة  ل��رك��وب  ال��ذه��ب��ي��ة 

ب��ال��ه��دوء وح�����ش��ن الطاعة  ، الل���ت���زام 
و�شائقي  ل��ل��م�����ش��رف��ني  والح����������رتام 

على  املحافظة   ، واملعلمني  احلافالت 
تعري�شها  وع����دم  امل��در���ش��ة  مم��ت��ل��ك��ات 

متابعة  ع��ل��ى  احل���ر����س   ، ل��ل��ت��خ��ري��ب 
الدرو�س وعدم التكا�شل بهذا ال�شاأن .

   واأك��د العقيد الدكتور را�شد حممد 
ال�شرطة  اإدارة  م���دي���ر  ال�����ش��ل��ح��دي 
اجلماعي  العمل  ���ش��رورة  املجتمعية 
ل���ت���دارك ال��ع��ن��ف امل���در����ش���ي واأث������ره يف 
الطالب بالو�شائل كافة ومنها تنفيذ 
املحا�شرات وال�شتمرار يف زيارة كافة 
املدار�س واللتقاء بالطلبة كي ل يوؤثر 
�شلباً يف العملية الرتبوية التي هي من 
تفعيل  م��ع   ، ال��ب��الد  يف  لتنمية  اأ�ش�س 
ال��ق�����ش��اء على  اأول���ي���اء الأم����ور يف  دور 
احلوار  لغة  با�شتخدام  ال�شلوك  ه��ذا 
ب����اأن ���ش��رط��ة راأ�����س اخليمة  ، م�����ش��رياً 
تعمل على درا�شة اأ�شباب حالت العنف 
امل�شورة  وتقدم  الطلبة  على  املدر�شي 
والتوعية الالزمة ، اإ�شافة اإىل دورها 
والأن�شطة  ال��رام��ج  ك��اف��ة  رع��اي��ة  يف 
ت��دع��م ه��ذه اجل��ه��ود لتوعيتهم  ال��ت��ي 
اإيجابيات  بتعديل �شلوكياتهم وتعزيز 

التعامل مع الآخرين .

�لقبي�سي توؤكد �أهمية توحيد �لروؤى لدى تقدمي �أي �أطروحات يف �لربملان �لدويل

معهد دبي �لق�سائي يوقع مذكرة تفاهم مع معهد �لأمم �ملتحدة �لأقاليمي لبحوث �جلرمية و�لعد�لة

مليحة �لأدبية تكرم �لفائزين بدورتها �لأوىل

�ل�سرطة �ملجتمعية بر�أ�ض �خليمة حتذر من �لعنف �لطالبي  

ذياب بن حممد يعزي يف وفاة 
حمد حممد �لهاديف �لكتبي

•• املليحة-وام:

املجل�س  نهيان ع�شو  اآل  زاي��د  ب��ن  ب��ن حممد  ذي��اب  ال�شيخ  �شمو  ق��دم 
اأبوظبي ام�س واجب العزاء يف وفاة  التنفيذي رئي�س ديوان ويل عهد 
حمد حممد الهاديف الكتبي وذلك خالل زيارة �شموه جمل�س العزاء يف 

منطقة املليحة يف اإمارة ال�شارقة.
الفقيد  و ذوي  اأ�شرة  اإىل  تعازيه وموا�شاته  �شموه عن خال�س  واأع��رب 
..�شائال املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�شع رحمته ور�شوانه ويلهم اأهله 

جميل ال�شر وال�شلوان.

•• دبي-وام:

قدم �شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�س موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة واجب 
العزاء يف وفاة املرحوم ال�شعيف بن غدير الكتبي.

جاء ذلك خالل زيارة �شموه اإىل جمل�س العزاء يف منطقة مرغم يف دبي �شباح ام�س حيث اأعرب لأجنال وذوي 
بوا�شع  يتغمده  اأن  وتعاىل  تبارك  اهلل  داعيا   .. اجللل  م�شابهم  يف  لهم  وموا�شاته  تعازيه  �شادق  عن  الفقيد 

رحمته ور�شوانه وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اأهله واأ�شرته جميل ال�شر وال�شلوان.

�أحمد بن حممد بن ر��سد يقدم و�جب 
�لعز�ء بوفاة �ل�سعيف بن غدير �لكتبي
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان ـ الفجر 

للدفاع  العامة  الإدارة  ا�شتقبلت 
امل������دين يف ع���ج���م���ان ط���الب���ا من 
وذلك  اخل��ا���ش��ة  ال�شعلة  م��در���ش��ة 
اأمانة،  طالبنا  حملة  م��ع  تزامنا 
التوعية  تاأتي �شمن خطة  والتي 

الرئي�شية لعام٢٠١٩.
��ن��ت ال����زي����ارة تقدمي  ح��ي��ث ت�����ش��مَّ
حما�شرة توعوية للطالب والتي 
اأحمد بهجت من  امل��دين   قدمها 
اإر�شادات  ت�شمنت  التوعية،  ف��رع 
ون�شائح توعوية ل�شمان �شالمة 
اأو  امل���در����ش���ة  ����ش���واء يف  ال���ط���الب 
التوا�شل  ����ش���رورة  م��ث��ل   ، امل��ن��زل 
مع الدفاع املدين على رقم 997 
وت�شغيل   ، حريق  ن�شوب  حالة  يف 
جر�س الإنذار ، وا�شتخدام خمارج 
ال����ط����وارئ ب����دل م���ن امل�����ش��اع��د ، 
امل��واد الكيميائية  وع��دم العبث يف 
ب��امل��ع��ام��ل امل��در���ش��ي��ة ، و����ش���رورة 
عند  امل�شرفة  بتعليمات  الل��ت��زام 
ركوب احلافلة املدر�شية اأو النزول 
ب���ه���دوء دون  م��ن��ه��ا ،  وال���ت���ح���رك 

تدافع عند عمليات الإخالء.

وت��خ��ل��ل��ت ال���زي���ارة الط����الع على 
م��رك��ب��ات واآل���ي���ات ال���دف���اع املدين 
حيث تعرفوا على دور كل مركبة 
وتعاي�س   ، بها  اخلا�شة  وامل��ع��دات 
ال�����ط�����الب م�����ع اأح���������دث ال���ط���رق 
الإطفاء  عمليات  يف  امل�شتخدمة 
، وب��ع��د ذل���ك ان��ط��ل��ق ال��ط��الب يف 
 ، الإدارة  باأق�شام  تعريفية  جولة 
حيث ت�شمنت اأي�شا مركز خدمة 

����ش���ع���ادة امل��ت��ع��ام��ل��ني و����ش���رح لهم 
اخل��دم��ات ال��ت��ي يقدمها امل��رك��ز ، 
اأعرب الطالب  الزيارة  ويف نهاية 
الزيارة  ه��ذه  مبثل  �شعادتهم  عن 

، وال��ت��ع��رف ع��ن ق���رب ع��ل��ى مهام 
اأو  اخلدمية  �شواء  امل��دين  الدفاع 
واملمتلكات  الأرواح  على  احلفاظ 

من خماطر احلريق.

•• راأ�س اخليمة- �صليمان املاحي 

راأ�س  اإم��ارة  الحت��ادي، عن  الوطني  املجل�س  لع�شوية  ال�شابقون  املر�شحون  قال 
اخليمة، يوم )ال�شبت(، اأنهم جميعا يف خدمة الوطن، يف كل احلقول، �شواء كانوا 
اأو يف مواقع اأخرى خمتلفة، خالل مبادرة  اأو اأع�شاء جمل�س وطني،  مر�شحني 

وطنية جمتمعية، غلبت عليها اأجواء اأ�شرية اجتماعية.
وناق�س املر�شحون ال�شابقون يف راأ�س اخليمة، خالل اللقاء واملبادرة، التي اأطلقها 
وليد بن �شيبان احلب�شي، املر�شح ال�شابق لع�شوية املجل�س الوطني، بعد اإ�شدال 

ال�شتار على النتخابات الأخرية مبا�شرة، اآليات وجمالت خدمة الوطن، وترجمة 
روؤية القيادة الر�شيدة و�شيا�شة الدولة يف حقول التنمية وال�شتدامة والتطوير، 
وخدمة الوطن والرتقاء به يف جميع القطاعات، وتبادلت ال�شخ�شيات املجتمعية 

امل�شاركة الآراء حول ق�شايا وطنية واجتماعية.
ومن جهته قال وليد بن �شيبان احلب�شي، �شاحب املبادرة، التي جمعت املر�شحني 
ال�شابقني، مبجل�س وا�شرتاحة حميد بن �شيبان احلب�شي اجلبلية، مبنطقة وادي 
قداعة يف راأ�س اخليمة، اأن اأبناء الإمارات على قلب رجل واحد، جميعنا فائزون، 
الإم����ارات ن�شري على نهج  دائ��م��ا، ون��ح��ن يف دول���ة  الأول  الفائز  والإم�����ارات ه��ي 

“زايد”، الذي ميثل قدوتنا، وهو من اأو�شانا بالتعاون والتعا�شد، لعك�س ال�شورة 
والتاآلف  املحبة  القائمة على  العامل اخلارجي،  اإىل  الإم��ارات  احلقيقية ملجتمع 
الإعالمي  اأداره  ال��ذي  املجل�س،  يف  �شارك  وال��ظ��روف.  املحافل  كل  يف  والتكاتف 
حممد غامن م�شطفى، مدير اإذاعة راأ�س اخليمة، يف املنطقة، القريبة من وادي 
البيح، حوايل ١٦ كيلومرتا �شرق مدينة راأ�س اخليمة، اأع�شاء املجل�س الوطني 
الحتادي الفائزون بالنتخابات الأخرية، عن الإمارة، يو�شف البطران، و�شعيد 
العابدي، واأحمد ال�شحي، بجانب املر�شحني الآخرين، الذين خا�شوا  التجربة 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ع�شو  البطران،  يو�شف  واأك��د  م��وؤخ��را.  النتخابية 

اجلديد، اأن كل املر�شحني وامل�شوؤولني املخت�شني بذلوا جمهودات طيبا، �شبت يف 
خدمة الإمارات واأبنائها، فيما قدمت املر�شحات حتديدا جهودا نوعية، ما اأف�شى 
نقلة نوعية يف حقل  �شجل  انتخابي جمتمعي وطني لف��ت،  اإىل ح��راك  اإجمال 
التي  العمل اخلا�شة باملر�شحني،  اإىل فرق  الدولة، م�شريا  العمل النتخابي يف 
اأدارت احلمالت النتخابية، واأدت دورا وا�شع النطاق وبذلت جهودا كبرية ودوؤوبة 
يف النتخابات املا�شية.  واألقى ال�شاعر حمد بن ها�شل بن مقرن الزعابي عددا 
“زايد”، رحمه  اأح��الم  اأن  اأكد فيها  بكلمة،  �شبقها  املجل�س،  من ق�شائده خالل 

اهلل، حتققت على اأر�س الواقع، يف وطن التنمية وال�شعادة والتقدم والت�شامح .

•• دبي-الفجر 

ت���راأ����س ���ش��ع��ادة ال���ل���واء ع��ب��د اهلل 
خليفة املري، القائد العام ل�شرطة 
دبي، اجتماع تقييم الإدارة العامة 
للعمليات للربع الثالث من العام 
اجلاري، بح�شور اللواء املهند�س 
ال�������ش���وي���دي، مدير  ب��ط��ي  ك���ام���ل 
واللواء  للعمليات،  العامة  الإدارة 
عبداهلل علي الغيثي مدير الإدارة 
واملن�شاآت  الهيئات  لأم��ن  العامة 
وال����ط����وارئ، وع����دد م��ن مديري 
الإدارات العامة ومراكز ال�شرطة 

وال�شباط.
دبي  ل�شرطة  العام  القائد  واطلع 
القيادة  م��رك��ز  اإدارة  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى 
العامة،  الإدارة  يف  وال�����ش��ي��ط��رة 
مليوٍن  ا�شتقبال  اأظ��ه��رت  وال��ت��ي 
مكاملة  و493  األ�����ف�����ا  و643 
 ،”999“ ال����ط����وارئ  رق����م  ع��ل��ى 
وو����ش���ول ع���دد امل��ك��امل��ات ال��ت��ي مت 
ثوان   10 ال��رد عليها يف غ�شون 
و989  اآلف  و631  م��ل��ي��ون��اً 
مكاملة، ليحقق املركز بذلك ن�شبة 
ال�شتجابة  م���وؤ����ش���ر  يف   97%
 10 على املكاملات الطارئة خالل 
بنف�س  امل��رك��ز  تلقى  بينما  ث���وان، 
مليوناً  املا�شي  العام  من  الفرتة 
وو�شل  م��ك��امل��ة،  و896  و733 
الرد عليها  التي مت  املكاملات  عدد 
مليوناً  ث������وان   10 غ�������ش���ون  يف 

و557 و946 مكاملة.
حممد  ال���ع���ق���ي���د  وا�����ش����ت����ع����ر�����س 
املهريي مدير اإدارة مركز القيادة 
ب���ال���ن���ي���اب���ة، خالل  وال�������ش���ي���ط���رة 
على  املدرجة  املوا�شيع  الجتماع 
جدول الأعمال، واآخر امل�شتجدات، 
اجتماع  ق�����رارات  تنفيذ  ون��ت��ائ��ج 
موؤ�شر  وتقييم  ال�شابق،  التقييم 
الو�شول  وزم���ن  ال��دوري��ات  عمل 
اللواء  ا�شتمع  اإىل احل��وادث. كما 

عبد اهلل خليفة املري من العقيد 
امل���ه���ريي ع��ل��ى اإح�����ش��ائ��ي��ات زمن 
ال�شتجابة الذي ا�شتغرقه و�شول 
للحوادث  الأم���ن���ي���ة  ال�����دوري�����ات 
الطارئة خالل الربع الثالث من 
العام اجلاري، والذي مل يتجاوز 
كان  فيما  ثانية،  و30  دق��ائ��ق   6
بلغ  كما  دقائق،   9 هو  امل�شتهدف 
متو�شط زمن ال�شتجابة لو�شول 
الدوريات الأمنية للحوادث غري 
11 دقيقة و25 ثانية،  الطارئة 
فيما كانت الن�شبة امل�شتهدفة هي 

30 دقيقة.
ال���ل���واء ع��ب��د اهلل خليفة   واط��ل��ع 

املكاملات  اإح�����ش��ائ��ي��ات  ع��ل��ى  امل���ري 
الت�شال  م���رك���ز  اإىل  ال���������واردة 
املكاملات  عدد  و�شل  حيث   ،901
الربع  يف  امل����رك����ز  اإىل  ال���������واردة 
 121 اجل��اري  العام  من  الثالث 
هاتفية،  م���ك���امل���ة  و785  األ����ف����اً 
وو�شل عدد املكاملات التي مت الرد 
عليها يف غ�شون 20 ثانية، 78 
 97 مقابل  مكاملة،  و423  األ��ف��اً 
األ���ف���اً و361 م��ك��امل��ة ه��ات��ف��ي��ة يف 
 ،2018 العام  الثالث من  الربع 
وو�شل عدد املكاملات التي مت الرد 
عليها يف غ�شون 20 ثانية، 83 

األفاً 635 مكاملة.

ه����ذه  اأن  ب����ال����ذك����ر  واجل������دي������ر 
تنفيذ  ملتابعة  تاأتي  الجتماعات 
نتائج  لتقييم  متكاملة  منهجية 
ربع  ب�����ش��ك��ل  ال���ع���ام���ة  الإدارات 
�شنوي، ما يعطي فر�شة واإمكانية 
التي  الجت��اه��ات  ل��الط��الع على 
حتدد اأهداف الإدارات، كل ح�شب 
التي يتم  اخت�شا�شه، والأ�شاليب 
مقارنة  النتائج  تقييم  مبوجبها 
وت�شاهم  امل���ا����ش���ي���ة،  ب��ال�����ش��ن��وات 
اإدخ�����ال ال��ع��دي��د م��ن اخلطط  يف 
مدى  على  للوقوف  التطويرية 
جناح تلك اخلطط من واقع تلك 

الأهداف املحققة.

�لثالث �لربع  خالل   »999« معها  تعاملت  مكاملة  طالب �ل�سعلة �خلا�سة يزورون �لدفاع �ملدين يف عجمان1.6مليون 

•• دبي -وام:

تنظم موؤ�َش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة الدورة الأوىل من ملتقى 
العربي ملحو  اليوم  بالتزامن مع  املقبل  يناير   8 2020  يف  الأمية  حتدي 
الأمية . وتهدف املوؤ�ش�شة من خالل تنظيم امللتقى اإىل توفري من�شة �شاملة 
لتبادل  العامل  الأمية من كافة دول  واملعنيني مبجال حمو  جتمع اخل��راء 
اخل���رات وال��ت��ج��ارب وت��وط��ي��د اأوا���ش��ر ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل امل�����ش��رتك لتقدمي 
احللول الناجعة للق�شاء على الأمية يف الوطن العربي وت�شليط ال�شوء على 

جتارب الأفراد واملوؤ�ش�شات امللهمة يف جمال حمو الأمية.
الأمية  ب��ج��ائ��زة حت��دي  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي  امللتقى  اأع��م��ال  ج���دول  ويت�شمن 

اإ�شافة اإىل تنظيم ور�س عمل لعر�س اأحدث الدرا�شات والتجارب الإقليمية 
والدولية املرتبطة بالأمية وحماولة الو�شول اإىل اأف�شل التجارب املنا�شبة 

خل�شو�شيات املنطقة العربية.
و اأكد �شعادة جمال بن حويرب املدير التنفيذي للموؤ�َش�شة اأن دبي من املدن 
ال�شباقة على م�شتوى العامل يف طرح املبادرات والفعاليات النوعية الداعمة 
تويل  التي  الر�شيدة  لقيادتنا  الثاقبة  الروؤية  بف�شل  الإن�شان  وبناء  للتعليم 
التعليم وتاأهيل الأفراد اهتماماً كبرياً يف كافة ا�شرتاتيجياتها التنموية التي 

جتعل الإن�شان حمورها الأول.
و اأ�شاف ان م�شكلة الأمية متثل حتديا حقيقيا على م�شتوى املنطقة العربية 
ما يتطلب حراكا عميقا وتعاونا م�شرتكا بني خمتلف اجلهات ومن جميع 

ارت��اأي��ن��ا تو�شيع نطاق م�شروع حت��دي الأم��ي��ة م��ن ج��ائ��زٍة تقّدم  ل��ذا  ال���دول 
الفكر  ق���ادة  �شامل يجمع  ملتقى  اإىل  امل��ج��ال  ه��ذا  الإجن����ازات يف  لأ���ش��ح��اب 
اأكر ما يحفز العديد  واخلراء لتبادل الروؤى وا�شتعرا�س التجارب ب�شكل 
من املوؤ�َش�شات والأفراد حل�شد اجلهود ملواجهة م�شكلة الأمية يف خمتلف مدن 

ودول العامل العربي وبالتايل الإ�شهام بفاعلية يف بناء جمتمعات املعرفة.
�شهر  يف  اأع��ل��ن��ت  ق��د  للمعرفة  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  وك��ان��ت 
الأمية بدورتها  الرت�ُشح يف جائزة حتدي  باب  اإغ��الق  املا�شي عن  اأغ�شط�س 
من  الفائزين  واختيار  النهائية  املرحلة  اإىل  والنتقال  العام  لهذا  الثانية 
مكونة  جلنة  ت�شكيل  �شيتم  حيث  التحدي  يف  امل�شاركني  والأف��راد  املوؤ�َش�شات 
من 7 حمّكمني من اخلراء والأكادمييني لفح�س طلبات امل�شاركني والبدء 

بعملية التقييم متهيداً لالإعالن عن الفائزين بتاريخ 8 يناير 2020.
“األك�شو”  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  اإح�شائيات  واأظهرت 
باملائة   21 اإىل  و�شلت  العربي  الوطن  يف  الأمية  معدلت  اأّن   2018 لعام 
يف املائة وهي ن�شبة مرتفعة مقارنة مع املتو�شط العاملي والذي يبلغ 13.6 
يف املائة.. فيما بينت املنظمة اأن الأو�شاع التعليمية التي تعانيها بع�س الدول 
العربية ب�شبب الأزمات والتوّترات نتج عنها عدم التحاق قرابة 13.5 مليون 

طفل عربي بالتعليم النظامي بني مت�شربني وغري ملتحقني.
كما ت�شري الإح�شائيات اإىل اأن ن�شبة الأمية لدى الذكور يف الوطن العربي 
تقّدر بنحو 14.6يف املائة بينما ترتفع لدى الإناث اإىل 25.9 باملائة وترتاوح 

ن�شبة الإناث الأميات يف عدد من دول املنطقة بني 60 و80 باملائة.

حممد بن ر��سد للمعرفة تنظم ملتقى حتدي �لأمية 2020 يناير �ملقبل

يف لقاء جبلي نظمه وليد بن �سيبان

مر�سحو �ملجل�ض �لوطني بر�أ�ض �خليمة يتعهدون بخدمة �لوطن

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

كرم اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة، اثنني 
من موظفي �شرطة راأ�س اخليمة الأكفاء املتميزين، وذلك نظري متيزهم يف 
العمل وظهورهم ب�شورة م�شرفة يحتذى بها، انطالقاً من منهجية التكرمي 
املتميزين يف خمتلف  املنت�شبني  لتحفيز  راأ���س اخليمة،  �شرطة  تعتمدها  التي 
املجالت ال�شرطية، ملا يبذلونه من جهٍد وتفاٍن واإخال�ٍس يف العمل. حيث اأ�شاد 
املهام والواجبات  اأداء  املتميزة يف  املكرمني  راأ�س اخليمة، بجهود  قائد �شرطة 
ال�شرطي،  العمل  يف  التميز  م�شرية  موا�شلة  اإىل  اإي��اه��م  داع��ي��اً  بها،  املكلفني 
مثمناً على دورهم الفّعال يف ارتقاء العمل بف�شل �شعورهم بامل�شئولية املهنية. 
القيادة  لروؤية  التكرمي هو جت�شيداً  اأن  النعيمي،  اللواء علي بن علوان  واأك��د 
ال�شرطية يف ت�شجيع املكرمني من منت�شبي ال�شرطة، لبذل املزيد من العطاء 
املثمر، يف حفظ الأمن والن�شباط وتعزيز ال�شعور بامل�شئولية الأمنية، الأمر 

الذي يوؤدي بدوره اإىل تر�شيخ مفهوم الواجب الوطني لدى الكادر ال�شرطي.

�سرطة ر�أ�ض �خليمة تكرم �ملوظفني �ملتميزين 

يوجيندرا   / امل���دع���و  ف��ق��د 
اجلن�شية  ال��ه��ن��د   ، لمل�����ان 
ج�����������������واز ��������ش�������ف�������ره رق�������م 
 )5 7 1 7 3 1 1 K (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0507774647

فقد�ن جو�ز �سفر
نياز  حم����م����د  امل������دع������و/  ف����ق����د 
باك�شتان   ، خ�����ان  اهلل  ����ش���ري���ف 
 اجل����ن���������ش����ي����ة ج�������������واز �����ش����ف����ره
 )DU9911142( رق������م 
يرجى ممن يعرث عليه ت�شليمه 
اقرب  او  الباك�شتانية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر
بخ�س  ال����ه����ي  امل������دع������و/  ف����ق����د 
ب����اك���������ش����ت����ان   ، ب����خ���������س  ق������������ادر 
 اجل����ن���������ش����ي����ة ج�������������واز �����ش����ف����ره
يرجى   )3343991( رق����م 
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
اقرب  او  الباك�شتانية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر
ف����ق����د امل�������دع�������و/ م����وؤم����ن����ات 
�شوريا   ، ف�����زع  ع���ب���دال���ك���رمي 
 اجل����ن���������ش����ي����ة ج����������واز ����ش���ف���ره

رقم )12222102( يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  ال�شورية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/3508   تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م   للمقاولت  جلف  �شيف  ���ش��ده/١-  املنفذ  اىل 
بال�شاحنات  العامة  امل��واد  لنقل  التنفيذ/مو�شار  طالب  ان  مبا  القامة 
اأقام  البحر  قد  ���س.ذ.م.م وميثله:يو�شف حممد ح�شن حممد  الثقيلة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  وق��دره )١73٤٦3( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

عبدالرحمن   / املدعو  فقد 
الغويبي  ح�����ش��ن  اهلل  ت��ق��ي 
اجل���ن�������ش���ي���ة  ال�������ي�������م�������ن     ،
رق������م  �������ش������ف������ره  ج�������������واز   -
)06398021( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0555393582

فقد�ن جو�ز �سفر
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•• دبي - وام:

ك�شف القائمون على تنظيم معر�س 
املقام  ل��ل��ك��ت��ب  وولف”  ب����اد  “بيج 
لال�شتديوهات  دب��ي  مبدينة  حاليا 
يف دبي عن ا�شتمرار العرو�س املميزة 
الذي   - احل���دث  ه���ذا  يقدمها  ال��ت��ي 
اأ���ش��خ��م م��ع��ر���س ل��ب��ي��ع الكتب  ي��ع��د 
ب��اق��ة م��ن العرو�س  ال��ع��امل- م��ع  يف 
وا�شعا  اإق��ب��ال  ت�شهد  والتي  الفريدة 
م��ن اجل��م��ه��ور م��ن ع�����ش��اق ال��ك��ت��ب يف 

دبي .
ي��اأت��ي ذل���ك يف اأع��ق��اب ال��ن��ج��اح الذي 
ح��ق��ق��ه امل��ع��ر���س خ���الل اف��ت��ت��اح��ه يف 
عطلة نهاية الأ�شبوع املا�شي و �شهد 
األفا من ع�شاق   90 اأكرث من  توافد 
م�شرح  ق��اع��ة  اإىل  وال���ق���راءة  ال��ك��ت��ب 
ال�شوت ل�شتك�شاف الكتب املعرو�شة 

.
جمانا  ال�شيوف  املعر�س  وي�شتقبل 
ع���ل���ى م������دار ال�������ش���اع���ة ي���وم���ي���ا حتى 
 20 ي��وم  ليل  م��ن   11:59 ال�شاعة 
اأكتوبر اجلاري.. فيما يقدم املعر�س 
للزوار اأكرث من ثالثة ماليني كتاب 
باأ�شعٍار  الإجن��ل��ي��زي��ة  باللغة  ج��دي��د 
على  باملائة  و80   50 بني  خمف�شة 
جديد  م��ن  ليثبت  ال��ت��ج��زئ��ة  اأ���ش��ع��ار 
حيث  م��ن  فعالية  كاأ�شخم  ح�شوره 

اأعلى ن�شب مبيعات الكتب يف دبي.
الإجنليزية  الكتب  ا�شتئثار  وب��رغ��م 
العناوين  م����ن  الأك��������ر  ب���احل�������ش���ة 
املعرو�شة قدمت موؤ�ش�شة حممد بن 
للمعرفة من خالل  اآل مكتوم  را�شد 
“قنديل  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ن�����ش��ر  ذراع 
والتوزيع”  وال���ن�������ش���ر  ل���ل���ط���ب���اع���ة 
الكتب  م������ن  وا������ش�����ع�����ة  جم����م����وع����ة 
واملن�شورات باللغة العربية يف خطوة 

اللغة  انت�شار  بتعزيز  التزامها  توؤكد 
العربية على نطاق وا�شع .

ال�شريك  ال��ع��ي��درو���س  وق���ال حم��م��د 
ريدابلط  “اإنك  �شركة  لدى  الإداري 
ل��ت��ج��ارة ال��ك��ت��ب وه���ي امل��ن��ظ��م املحلي 
دبي  يف  وولف”  ب����اد  “بيج  مل��ع��ر���س 
حمتواه  ب��ت��ن��وع  ي��ت��م��ي��ز  امل��ع��ر���س  اأن 
اأذواق  ير�شي  ما  العاملية  الكتب  من 

اجلميع .

•• دبي -وام:

للموارد  الحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ب��ح��ث��ت 
ال��ب�����ش��ري��ة احل��ك��وم��ي��ة م���ع ال������وزارات 
اآل���ي���ات تطوير  واجل���ه���ات الحت���ادي���ة، 
خريجي  ل��رع��اي��ة  “م�شار”  ب��رن��ام��ج 
ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة امل���واط���ن���ني، الذي 
جمل�س  قرار  مبوجب  الهيئة  اأطلقته 
الوزراء رقم 31 ل�شنة 2010، وتقوم 
واجلهات  ال���وزارات  تبني  على  فكرته 
الحتادية اخلريجني خالل درا�شتهم 
اجلامعية، يف التخ�ش�شات ذات عالقة 
ب��ط��ب��ي��ع��ة ع���م���ل اجل����ه����ة الحت����ادي����ة 
لديها  توظيفهم  ثم  وم��ن  ون�شاطها، 

فور اإمتام درا�شتهم اجلامعية.
الوزارات  الهيئة على مرئيات  ووقفت 
بتطوير  اخلا�شة  الحتادية  واجلهات 
الريد  عر  واملقدمة  م�شار،  برنامج 
الور�شة  خ���الل  وذل����ك  الإل����ك����رتوين، 
التي عقدتها، موؤخراً، يف مقرها بدبي، 

بح�شور �شعادة عائ�شة ال�شويدي املدير 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع ���ش��ي��ا���ش��ات امل����وارد 
من  وال��ع�����ش��رات  الهيئة،  يف  الب�شرية 

ممثلي الوزارات واجلهات الحتادية.
ال�شويدي  عائ�شة  ���ش��ع��ادة  واأو���ش��ح��ت 
م��ن مبادرات  ي��ع��د  م�����ش��ار  ب��رن��ام��ج  اأن 
ال��ه��ي��ئ��ة اخل����الق����ة، ال���ت���ي ت���رم���ي من 
الكفاءات  ورع��اي��ة  تبني  اإىل  خاللها 
خالل  وال���واع���دة،  ال�شابة  الإم��ارات��ي��ة 
مرحلة الدرا�شة اجلامعية يف العديد 
من التخ�ش�شات العلمية والأكادميية 
التي حتتاج اإليها احلكومة الحتادية، 
وم����ن ث���م ا���ش��ت��ق��ط��اب��ه��ا وت��ع��ي��ي��ن��ه��ا يف 

الوزارات واجلهات الحتادية.
واأ�شارت اإىل اأن الرنامج يدعم جهود 
دولة الإمارات جلهة تعيني املواطنني 
احلكومة  م���وؤ����ش�������ش���ات  يف  الأك������ف������اء 
الحتادية، حيث ي�شهم يف اإعداد موارد 
ومتكينها  م��وؤه��ل��ة،  اإم��ارات��ي��ة  ب�شرية 
يف  للدولة  العاملية  الريادة  تعزيز  من 

العديد من املجالت، ل �شيما يف جمال 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي، مب���ا ي��ح��ق��ق اآم���ال 
للدولة.  الر�شيدة  القيادة  وتطلعات 
وبينت اأن “الهيئة” و�شمن م�شاعيها 
اطلعت  “م�شار”،  ب��رن��ام��ج  ل��ت��ط��وي��ر 
الدرا�شية  واملنح  املكافاآت  برامج  على 
م��وؤ���ش�����ش��ات احلكومة  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 

الحتادية واحلكومات املحلية.
على  ي��ط��ب��ق  ال���رن���ام���ج  اأن  وذك�������رت 
الدولة  داخ����ل  ال��درا���ش��ي��ة  ال���رع���اي���ات 
الوزارات  قبل  من  توفريها  يتم  التي 
واجل��ه��ات الحت��ادي��ة، وت��ت��وىل اجلهة 
الدرا�شة  جهة  م��ع  التن�شيق  ال��راع��ي��ة 
ملوافاتها  ال���ط���ال���ب  اإل���ي���ه���ا  امل��ن��ت�����ش��ب 
بتقارير دورية عن �شري الدرا�شة، على 
اأن تر�شل اجلهة ن�شخاً منها اإىل الهيئة 
الحتادية للموارد الب�شرية احلكومية. 
لقطاع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر  ول���ف���ت���ت 
الهيئة  يف  الب�شرية  امل����وارد  �شيا�شات 
التي  الدرا�شية  الرعايات  اأن عدد  اإىل 

الوزارات واجلهات الحتادية  متنحها 
ال���ع���ام���ة �شمن  ال���ث���ان���وي���ة  خل��ري��ج��ي 
يتنا�شب  اأن  يجب  “م�شار”  ب��رن��ام��ج 
م��ع ع��دد امل��وظ��ف��ني ل��دي��ه��ا، فاجلهات 
 300 ع��ن  ع��دد موظفيها  يقل  ال��ت��ي 
درا�شية  رع��اي��ة   20 ت��ق��دم  اأن  عليها 
ال��ت��ي يرتاوح  اأق�����ش��ى، واجل��ه��ات  بحد 
و1000   300 ب��ني  موظفيها  ع��دد 
يف  درا�شية،  رعاية   25 تقدم  موظف 
ح��ني اأن اجل��ه��ات ال��ت��ي ي��ت��ج��اوز عدد 
فهي  م���وظ���ف   3000 م��وظ��ف��ي��ه��ا 
درا�شية.  رعاية   60 بتقدمي  مطالبة 
للرعاية  امل��ر���ش��ح  ي�����ش��رتط يف  وق��ال��ت 
“م�شار”  ب��رن��ام��ج  ���ش��م��ن  ال��درا���ش��ي��ة 
اأن ي��ك��ون م��ن م��واط��ن��ي ال���دول���ة، واأن 
ال�����ش��رية وال�����ش��ل��وك، واأن  ي��ك��ون ح�شن 
الثانوية  ���ش��ه��ادة  على  حا�شال  ي��ك��ون 
العامة اأو ما يعادلها بن�شبة مئوية ل 
ل  تراكمي  اأو معدل   75% تقل عن 
يقل عن 3، واأل يكون قد م�شى على 

يعادلها  ما  اأو  العامة  الثانوية  �شهادة 
يح�شل  واأن  �شنوات،  ث��الث  من  اأك��رث 
على قبول من جهة اأكادميية معرتف 
ب��ه��ا يف ال���دول���ة ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى اأحد 
املوؤهالت العلمية دبلوم - دبلوم عايل 

- بكالوريو�س اأو لي�شان�س.
واأ�شافت �شعادة عائ�شة ال�شويدي كما 
ي�شرتط يف املر�شح اأن يجتاز اختبارات 
الرعاية  ج��ه��ة  ت�شعها  ال��ت��ي  ال��ق��ب��ول 
اأو  ي��ك��ون موظفا  واأل  ال��غ��ر���س،  ل��ه��ذا 
اأن يجمع بني اأكرث من منحة درا�شية، 
جهة  م��ن  ف�شله  �شبق  ق��د  ي��ك��ون  واأل 
درا�شية لأ�شباب تاأديبية اأو ب�شبب عدم 
مقبول،  ع��ذر  دون  املدر�شة  يف  انتظام 
لأ�شباب  ف�شله  �شبق  ق��د  ي��ك��ون  واأل 

تاأديبية من اأية جهة حكومية.
التزامات  ع���ن  ل��ل��ح��دي��ث  وت���ط���رق���ت 
ومنها:  درا�شته  ف��رتة  ط��وال  الطالب 
“اأن يكون ح�شن ال�شمعة، واأل يرتكب 
باأنظمة  والل���ت���زام  م�����ش��ي��ن��ا،  ت�����ش��رف��ا 

جهة الدرا�شة ولوائحها، وعدم تغيري 
ال��ت��خ�����ش�����س ال���درا����ش���ي امل��ب��ت��ع��ث من 
اأج��ل��ه اأو حت��وي��ل درا���ش��ت��ه م��ن جامعة 
اآخر  اإىل  ق�شم  اأو  معهد  اأو  كلية  اأو 
م�شبقة  خطية  موافقة  على  بناء  اإل 
على  واحل�شول  ال��راع��ي��ة،  اجلهة  م��ن 
امل��وؤه��ل ال��درا���ش��ي خ��الل امل���دة املقررة 
كمتدرب  بالعمل  والل��ت��ح��اق  ل��ذل��ك، 
ل��دى اجل��ه��ة ال��راع��ي��ة خ��الل العطلة 
ال��ر���ش��م��ي��ة، ومل����دة ل ت��زي��د ع��ن �شهر، 

اإذا ما طلبت اجلهة منه ذلك،  وذل��ك 
الرعاية لفرتة م�شاوية  وخدمة جهة 
جهة  اأي  خ���دم���ة  اأو  ال���درا����ش���ة،  مل����دة 
حكومية اأخرى ب�شرط موافقة الوزير 
املخت�س، ورد كل النفقات واملخ�ش�شات 
الدرا�شة  اأثناء  له  التي �شرفت  املالية 
اإىل جهة الرعاية يف حال عدم التزامه 
باأحكام هذا النظام اأو عقد الرعاية”. 
بخ�شو�س  الهيئة  توجهات  و�شهدت 
لرعاية  “م�شار”  ب��رن��ام��ج  ت��ط��وي��ر 

املواطنني  ال��ع��ام��ة  الثانوية  خريجي 
ال����وزارات واجلهات  ت��ف��اع��اًل م��ن قبل 
الحت���ادي���ة امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��رع��اي��ة، حيث 
التطويرية،  مبرئياتها  الهيئة  زودت 
يف  للم�شاركة  عنها  ممثلني  واأر���ش��ل��ت 
ال��ور���ش��ة ال��ت�����ش��اوري��ة اخل��ا���ش��ة بهذا 
اأفكارهم  مت���ح���ورت  ح��ي��ث  ال���غ���ر����س، 
املالية،  “املكافاآت  حول  ومقرتحاتهم 
و�شروط الرعاية الدرا�شية، والتزامات 

الأطراف املعنية«.

•• دبي-وام:

ووق����اي����ة  ال�������ش���ح���ة  وزارة  اأع����ل����ن����ت 
اإط�����الق حملتها  اأم�������س ع���ن  امل��ج��ت��م��ع 
الأنفلونزا  ح��ول  التوعوية  ال�شنوية 
�شركائها  جميع  مب�شاركة  املو�شمية 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني ب��ه��دف رف���ع الوعي 
املجتمع  اأف����راد  جميع  ل��دى  ال�شحي 
الأنفلونزا  ���ش��د  ال��ت��ط��ع��ي��م  ب��اأه��م��ي��ة 
املو�شمية وزيادة الوعي لدى العاملني 
اأف�شل  ع��ل��ى  وت��دري��ب��ه��م  ال�����ش��ح��ي��ني 
امل���م���ار����ش���ات ال���ع���امل���ي���ة ل���ل���وق���اي���ة من 
فريو�س الأنفلونزا وخماطره وتوفري 
الفئات  لتطعيم  ال��ك��اف��ي��ة  ال��ل��ق��اح��ات 
التغطية  ن�����ش��ب��ة  ورف�����ع  امل�����ش��ت��ه��دف��ة 
املوؤمتر  خ����الل  ذل����ك  ج����اء  ب��ال��ل��ق��اح. 
ال�شحفي الذي عقدته الوزارة يف فندق 
انرتكونتيننتال في�شتيفال �شيتي دبي 
عبد  ح�شني  الدكتور  �شعادة  بح�شور 
الرحمن الرند الوكيل امل�شاعد لقطاع 
املراكز والعيادات ال�شحية والدكتورة 
الطب  اإدارة  م��دي��رة  امل���رزوق���ي  ن���دى 
اجل�شمي  ليلى  وال��دك��ت��ورة  ال��وق��ائ��ي 
والدكتورة  التح�شني  ق�شم  رئ��ي�����ش��ة 
اأبوظبي  مركز  من  احلو�شني  فريدة 
بدرية  وال���دك���ت���ورة  ال��ع��ام��ة  لل�شحة 
ال�شحة  اإدارة حماية  احلرمي مديرة 
ال�����ش��ح��ة بدبي.  ال���ع���ام���ة م���ن ه��ي��ئ��ة 
العاملني  توعية  احلملة  وت�شتهدف 
خالل  من  كفاءتهم  ورف��ع  ال�شحيني 

حم���ا����ش���رات ع��ل��م��ي��ة وت��دري��ب��ي��ة على 
من  للوقاية  احلديثة  الأ�شاليب  اأه��م 
خماطره  وجتنب  الأنفلونزا  فريو�س 
متمثلة  م��ت��ع��ددة  ف��ع��ال��ي��ات  وتت�شمن 
بعقد الدورات وور�س العمل التدريبية 
للعاملني ال�شحيني وا�شتهداف اأفراد 
امل��ج��ت��م��ع ب�����الإر������ش�����ادات وامل���ط���وي���ات 
واملل�شقات لتوعيتهم �شد هذا املر�س 
وط���رق ال��وق��اي��ة م��ن��ه ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
الطب  م���راك���ز  اأن�����ش��ط��ة خم��ت��ل��ف��ة يف 
الأولية  ال�شحة  وال��رع��اي��ة  ال��وق��ائ��ي 
ال�شحية  املن�شاآت  و  الطبية  باملناطق 
النفلونزا  م��و���ش��م  ط�����وال  الأخ������رى 
اأكتوبر اجل��اري حتى  �شهر  املمتد من 
�شعادة  واأك����د   .  2020 ي��ن��اي��ر  ن��ه��اي��ة 

اأهمية  ال��دك��ت��ور ح�����ش��ني ال��رن��د ع��ل��ى 
بالوقاية  للتوعية  الوطنية  احلملة 
م��ن الأن��ف��ل��ون��زا امل��و���ش��م��ي��ة ال��ت��ي يتم 
اإطالقها �شنويا مع بداية املو�شم لأنها 
ال�شرتاتيجية  الأولويات  �شميم  من 
النظام  تطوير  اإىل  ال��رام��ي��ة  ل��ل��وزارة 
ال�شحي وتعزيز كفاءته بهدف حتقيق 
الوقاية لأفراد املجتمع من الأمرا�س 
خالل  ومن  عليها  وال�شيطرة  املعدية 
رفع كفاءة العاملني ال�شحيني ب�شكل 
العلمية  الأ����ش���ال���ي���ب  ب���اأح���دث  دوري 
املو�شمية  الن��ف��ل��ون��زا  اأن  اإىل  م�شريا 
ال�شحية  ل��الأن��ظ��م��ة  حت���دي���ا  ت�����ش��ك��ل 
حول العامل ما يوؤدي اإىل عبء �شحي 
وي�شتدعي  واق��ت�����ش��ادي  اج��ت��م��اع��ي  و 

الوبائي  الرت�شد  تعزيز  على  العمل 
املن�شاآت  جميع  يف  ال��ع��دوى  ومكافحة 
ال�شحية وتوفري الإجراءات الوقائية 

لرفع وعي اأفراد املجتمع .
الوزارة  �شركاء  ح�شور  اأن  اإىل  ولفت 
املتمثل  احل��م��ل��ة  يف  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني 
مبركز اأبوظبي لل�شحة العامة وهيئة 
النظام  تكامل  يعك�س  ب��دب��ي  ال�شحة 
لتحقيق  الإم�������ارات  ب���دول���ة  ال�����ش��ح��ي 
الأم�������ن ال�����ش��ح��ي ال���وق���ائ���ي لأف������راد 
املجتمع من الأمرا�س املعدية م�شريا 
احلمالت  ا���ش��ت��م��راري��ة  ����ش���رورة  اإىل 
العدوى  انتقال  م��ن  للحد  التوعوية 
لإتخاذ  املجتمع  وع��ي  م�شتوى  ورف���ع 
جميع الإجراءات الوقائية املو�شى بها 

وتوفري  املو�شمية  الأنفلونزا  ملكافحة 
من  ال�شحية  املن�شاآت  كافة  يف  اللقاح 
اأجل تعزيز ال�شحة العامة ورفع ن�شبة 
برنامج  خ��الل  م��ن  باللقاح  التغطية 
م�شتدام لرفع م�شتوى الوعي باأهمية 
لالأهداف  حت��ق��ي��ق��ا  وذل����ك  ال��ت��ط��ع��ي��م 
تقدمي  يف  ل����ل����وزارة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
واملتكاملة  ال�شاملة  ال�شحي�ة  الرعاية 
ب��ط��رق م��ب��ت��ك��رة وم�����ش��ت��دام��ة ت�شمن 

وقاية املجتمع من الأمرا�س.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا اأو�����ش����ح����ت ال���دك���ت���ورة 
التوعوية  احلملة  اأن  امل��رزوق��ي  ن��دى 
لالأنفلونزا املو�شمية تركز على اأهمية 
م�شتوى  ورف���ع  اللقاح  ب��اأخ��ذ  ال��وق��اي��ة 
ال�شحيني  ال��ع��ام��ل��ني  ب���ني  ال��ت��غ��ط��ي��ة 

اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��وع��ي بينهم  وزي����ادة 
عر�شة  الأك��رث  للفئات  اللقاح  تقدمي 
مثل  بالأنفلونزا  الإ�شابة  مل�شاعفات 
ال�شن  دون  والأط����ف����ال  ال�����ش��ن  ك���ب���ار 
يعانون  ال���ذي���ن  وامل��ر���ش��ى  اخل��ام�����ش��ة 
من اأمرا�س مزمنة والن�شاء احلوامل 
ال�����ش��ح��ي��ني م��ن��وه��ة باأن  وال��ع��ام��ل��ني 
تو�شي  ال���ع���امل���ي���ة  ال�����ش��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة 
هذه  تطعيم  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  ب��اأه��م��ي��ة 
باملر�س  الإ����ش���اب���ة  ل��ت��ق��ل��ي��ل  ال���ف���ئ���ات 
وال��وق��اي��ة م��ن خم��اط��ر امل��ر���س حيث 
الأك����رث  الأداة  ال��ت��ط��ع��ي��م��ات  ت��ع��ت��ر 
ف��ع��ال��ي��ة ل��ل�����ش��ي��ط��رة وال���ق�������ش���اء على 
ال��ع��دي��د م���ن الأم����را�����س امل��ع��دي��ة لذا 
لقاح  ب��اأخ��ذ  الل��ت��زام  باأهمية  نو�شي 

النفلونزا املو�شمية ب�شكل �شنوي .
فريدة  ال����دك����ت����ورة  ذك������رت  ب�����دوره�����ا 
احلو�شني العامة اأن احلد من انت�شار 
الإن��ف��ل��ون��زا امل��و���ش��م��ي��ة م���ن اأول���وي���ات 
مركز اأبو ظبي لل�شحة العامة بهدف 
ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن اأع������داد احل������الت التي 
ب�شكل  الأنفلونزا  مل�شاعفات  تتعر�س 
�شنوي حيث بداأت احلملة هذا املو�شم 
ال�شحة  دائ���رة  يف  العاملني  بتطعيم 
اأبوظبي  مركز  يف  والعاملني  اأبوظبي 
مع  بالتعاون  وذل���ك  ال��ع��ام��ة  لل�شحة 
ال�شحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �شركة 
ي��ت��وف��ر يف  ال��ت��ط��ع��ي��م  اأن  اإىل  م�����ش��رية 
العالجية  اخل���دم���ات  م���راك���ز  ج��م��ي��ع 
التابعة  امل�شت�شفيات  وكافة  اخلارجية 

ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  ل�شركة 
ب�شدد  امل��رك��ز  اأن  واأ���ش��اف��ت  “�شحة«. 
للموظفني  تطعيم  ح��م��الت  تنظيم 
لت�شهيل  احلكومية  املوؤ�ش�شات  داخ��ل 
باأهميته  والتوعية  للتطعيم  الو�شول 
يعد  الأن��ف��ل��ون��زا  تطعيم  اأن  مو�شحة 
اآم��ن��ا ل��ل�����ش��ي��دات احل���وام���ل ب��ل ويجب 
اإعطاوؤه لهن لأنهن من الفئات الأكرث 

عر�شة لالإ�شابة مب�شاعفات املر�س.
بدرية  ال��دك��ت��ورة  لفتت  ناجيتها  م��ن 
اأن من �شمن الأولويات  اإىل  احلرمي 
بدبي  ال�شحة  لهيئة  الإ�شرتاتيجية 
لوقاية  �شاملة  �شحية  تغطية  توفري 
املعدية  الأم������را�������س  م����ن  امل���ج���ت���م���ع 
جناح  اأن  مو�شحة  عليها  وال�شيطرة 
للوقاية  التوعوية  ال�شنوية  احلملة 
يتطلب  امل��و���ش��م��ي��ة  الأن���ف���ل���ون���زا  م���ن 
ت�شافر اجلهود بني املوؤ�ش�شات املختلفة 
يف  العامليني  ك��ف��اءة  ورف���ع  باملجتمع 
التو�شيات  ب��اأح��دث  ال�شحي  امل��ج��ال 
والتقليل  املر�س  انت�شار  ملنع  العاملية 
من الإ�شابة به موؤكدة حر�س الهيئة 
بدء  م��ع  املجتمعي  ال��وع��ي  رف���ع  ع��ل��ى 
مو�شم الأنفلونزا من خالل الأن�شطة 
التي  املتنوعة  التوعوية  احل��م��الت  و 
حتث ب�شرورة اأخذ اللقاح �شنويا حيث 
فعالية  التدخالت  اأف�شل  من  يعتر 
ك��ون��ه لقاحا  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وجن��اح��ا 
من  اإب��ت��داء  لالأ�شخا�س  يعطى  اآم��ن��ا 

عمر �شته اأ�شهر .

•• دبي-الفجر: 

رئي�س  نائب  متيم،  خلفان  �شاحي  الفريق  معايل  اأ���ش��اد 
اأمناء جائزة  العام بدبي، رئي�س جمل�س  ال�شرطة والأمن 
ال�شرتاتيجية  باخلطة  املجتمع،  خلدمة  التقديرية  دبي 
حكومة  ا�شرتاتيجية  من  تنبع  والتي  للجائزة،  املقرتحة 
دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وت�����ش��اه��م يف اأن تكون 
من  املجتمع  وتنمية  والتكافل  للت�شامن  مكانا  الإم��ارات 
خالل التقدير والحرتام والتكرمي لأهل اخلري والبذل 

والعطاء.

جاء ذلك خالل تروؤ�س معاليه اجتماع اجلائزة، يف قاعة 
اأع�شاء  بح�شور  دب��ي،  �شرطة  �شباط  بنادي  الجتماعات 
املجل�س: �شعادة اللواء عبداهلل خليفة املري، القائد العام 
اأحمد حممد  و�شعادة  املجل�س،  رئي�س  نائب  دبي،  ل�شرطة 
بن حميدان، نائب مدير ديوان حاكم دبي، و�شعادة اللواء 
متقاعد حممد �شعيد املري، الأمني العام للجائزة، و�شعادة 
اللواء متقاعد اأحمد حمدان بن دملوك، والدكتور من�شور 
مريان،  وعائ�شة  امل���ري،  فاطمة  وال��دك��ت��ورة  ال�شيخ،  ب��ن 

و�شامل بن لحج، واأحمد املهريي.
اأهم ق��رارات الجتماع  ومت خالل الجتماع الطالع على 

ال�شابق، وما مت تنفيذه منها. كما جرى ا�شتعرا�س اأ�شماء 
والذين  2019م،  الثانية  ل��ل��دورة  للجائزة  املر�شحني 
عمل  ومراحل  باجلائزة،  اخلا�شة  املعايري  عليهم  تنطبق 
خالل  م��ن  لها  والت�شويق  احل��ال��ي��ة،  دورت��ه��ا  يف  اجل��ائ��زة 
الزيارات امليدانية، وقنوات التوا�شل الجتماعي، وو�شائل 
الإعالم، واإعداد معر�س تعريفي لالإجنازات والتكرميات 

ال�شابقة، وكيفية امل�شاركة يف اجلائزة.
ومت ا�شتعرا�س اأ�ش�س ومعايري الختيار اخلا�شة باجلائزة، 
ومناق�شة عدد من الأمور اخلا�شة بالنظام الإداري واملايل 

لها.

�ساحي خلفان ي�سيد بخطة جائزة دبي �لتقديرية خلدمة �ملجتمع

�لحتادية للمو�رد �لب�سرية تطور برنامج م�سار بالتعاون مع �لوز�ر�ت

�ل�سحة تطلق �حلملة �لوطنية �لتوعوية حول �لأنفلونز� �ملو�سمية

•• اأبوظبي-وام:

ال�شعرية لطلبة  زايد  �شلطان بن  مل�شابقة  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
اجلامعات عن متديد مهلة ا�شتالم امل�شاركات خلم�شة ع�شر يوما 
لو�شول  نظرا  احل���ايل،  اأكتوبر  م��ن  الثالثني  حتى  اأي  اإ�شافيا، 
امل��ا���ش��ي��ة، ومنح  امل�����ش��ارك��ات يف الأي����ام القليلة  اأع����داد ك��ب��رية م��ن 
الفر�شة اأمام اأكر عدد ممكن من الطلبة للم�شاركة يف امل�شابقة 

التي �شيتم الإعالن عن الفائزين فيها نوفمر املقبل.
واأكد �شعادة الدكتور عبيد علي را�شد املن�شوري نائب �شمو مدير 

اأن  املنظمة للم�شابقة  اللجنة  عام مركز �شلطان بن زايد، رئي�س 
املبدعني  الطلبة  جميع  م�شاركة  �شمان  على  حت��ر���س  اللجنة 
الدورة  يف  امل�شاركة  للجامعات  املنت�شبني  ال�شعبية،  الق�شيدة  يف 
الأوىل من امل�شابقة، ولذلك قررت متديد مهلة ا�شتقبال امل�شاركة 
اأجواء  م��ن  امل��زي��د  اإ�شفاء  يف  ذل��ك  لي�شهم  اإ�شافيني،  لأ�شبوعني 

التناف�شية بني امل�شاركني.
واأعرب املن�شوري عن اأمله يف ات�شاع م�شاحة امل�شابقة حتى ت�شمل 

معظم جامعات الدولة يف دوراتها املقبلة، وحتقق املاأمول منها.
بدوره اأ�شار ال�شاعر عي�شه بن م�شعود امل�شرف العام على امل�شابقة 

والأدبية  الثقافية  امل�شابقات  يف  امل�����ش��ارك��ني  م��ن  الكثري  اأن  اإىل 
اللحظات  اإىل  الو�شول  حتى  م�شاركاتهم  اإر���ش��ال  ع��ن  ميتنعون 
اأعمالهم  م��راج��ع��ة  ل��ه��م  ليت�شنى  اإر���ش��ال��ه��ا،  مهلة  م��ن  الأخ����رية 
امل�شاركة يف  ازدياد ن�شب  وتدقيقها والتاأكد منها، وهذا ما يف�شر 
حلظة  املنظمة  اللجنة  منحتها  التي  املهلة  م��ن  الأخ���رية  الأي���ام 
الإع��الن عن اإطالق امل�شابقة .. وقال : بعد قرار اللجنة متديد 
اأمام  ج��دي��دة  فر�شة  هناك  اأ�شبحت  امل�شاركات،  ا�شتقبال  مهلة 
ويحققوا  باأعمالهم،  يتقدموا  كي  امل�شاركة  يف  الراغبني  الطلبة 

احل�شور الذي يليق بهم يف ال�شاحة ال�شعرية.

•• دبي-وام:

اأ�شادت جمعية النه�شة الن�شائية بدبي بروؤية دولة الإمارات 
التنموية والتدابري التي تعتمدها يف احلفاظ على البيئة 
ومكونات الطبيعة الوطنية وتعزيز خ�شو�شيتها اجلمالية 
مثمنة اجلهود التي تبذلها الدولة لتنظيم ا�شتدامة البيئة 
يف  احل�شارية  ال�شلوكيات  غر�س  اإىل  الهادفة  ومبادراتها 
نفو�س النا�شئة والأطفال للمحافظة على البيئة وحمايتها 

من العبث اأو الت�شويه.
ي��اأت��ي ذل��ك بالتزامن م��ع اح��ت��ف��الت دول���ة الإم����ارات بيوم 

البيئة العربي الذي ي�شادف 14 اأكتوبر من كل عام.
العامة  امل��دي��رة  الفال�شي  فاطمة  الدكتورة  �شعادة  واأث��ن��ت 
بهذه  لها  ت�شريح  يف   - بدبي  الن�شائية  النه�شة  جلمعية 

له  للمغفور  وال�شتباقي  ال��ري��ادي  ال���دور  على   - املنا�شبة 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف حماية 
البيئة وجهود حكومة دول الإم��ارات الر�شيدة يف احلفاظ 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ح��ي��ث اأ���ش��ح��ت الإم������ارات يف ����ش���دارة ال���دول 
العربية الداعمة وامل�شاندة للتو�شع البيئي واملحافظة على 
اأن��ه انطالقا م��ن ذل��ك �شعت جمعية  ال���ش��ت��دام��ة. وق��ال��ت 
النه�شة الن�شائية بدبي بكافة اإداراتها وفروعها ومراكزها 
اإىل بتعزيز دور املراأة يف حماية البيئة والتاأكيد على الدور 
خالل  من  ال�شلبية  البيئة  للظواهر  الت�شدي  يف  الأ�شرى 
التي  وامللتقيات  وامل��وؤمت��رات  الفعاليات  م��ن  العديد  عقد 
املواطنة  الن�شائية  القطاعات  بكافة  واأهابت  بذلك.  تعنى 
واملقيمة اللتزام الكامل بحماية البيئة حتى تظل الإمارات 

خ�شراء حتلق يف ف�شاءات ال�شتدامة.

�لعر�ض �جلماعي �ل� 20 يف �لفجرية 
يقام 29 نوفمرب �ملقبل

•• الفجرية -وام:

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية 
يقام العر�س اجلماعي ال� 20 يف اإمارة الفجرية يوم التا�شع والع�شرين من �شهر 

نوفمر املقبل.
واأكد عبيد را�شد اليماحي رئي�س جلنة العر�س اجلماعي اأن العر�س اجلماعي 
لهذا العام يتزامن مع احتفالت اليوم الوطني ال� 48 للدولة، و�شمن فعاليات 
املتجددة يف ظل  وم�شريتها  والعطاء  اخل��ري  ثقافة  يج�شد  وه��و  الت�شامح  ع��ام 
قيادتنا الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه اهلل واإخوانه حكام الإمارات. وثّمن متابعة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد 
ال�شيخ  ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية ورعاية �شمو  بن حممد 
اإمارة  يف  تقام  التي  اجلماعية  لالأعرا�س  ال�شرقي  بن حممد  بن حمد  حممد 
الفجرية، ملا جت�شده من روح التعاون والتاآخي بني اأفراد املجتمع، وتر�ّشيخ قيم 

التكافل املجتمعي، وتكوين اأ�شر جديدة متما�شكة وم�شتقرة.

متديد مهلة ��ستقبال �مل�ساركات يف م�سابقة �سلطان بن ز�يد �ل�سعرية لطلبة �جلامعات

ن�سائية دبي ت�سيد بروؤية �لإمار�ت �لتنموية 
وجهودها يف �حلفاظ على �لبيئة

بيج باد وولف للكتب ي�سهد �إقبال و��سعا
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

من  وع���دد  املجتمع  تنمية  وزي���رة  حميد  ب��و  عي�شى  بنت  ح�شة  م��ع��ايل  ���ش��ارك��ت 
م�شوؤويل الوزارة فرق العمل امليدانية املنفذة لأعمال م�شح دخل واإنفاق الأ�شرة 
لعام 2019 الذي يغطي جميع اإمارات الدولة �شمن عينة حجمها 20،550 
ا�شرتاتيجية بني وزارة  اإط��ار �شراكة  ال�شبع وذلك يف  الإم��ارات  اأ�شرة موزعة يف 
الإح�شاء  وم��راك��ز  والإح�����ش��اء  للتناف�شية  الحت��ادي��ة  والهيئة  املجتمع  تنمية 

املحلية.
املجتمعية حيث يعد  امل�شوح  اأه��م  الأ���ش��رة كواحد من  واإن��ف��اق  وياأتي م�شح دخ��ل 
ويعتر  القرار  واتخاذ  احلكومية  ال�شرتاتيجيات  تنفيذ  لدعم  اأ�شا�شيا  راف��دا 
التعرف  املجتمع من  نتائجه وزارة تنمية  �شتمكن  اإذ  املجتمعية  امل�شوح  اأهم  من 
وب�شكل دقيق على مدى جودة احلياة يف دولة الإمارات وذلك من خالل البيانات 
الدقيقة واحلديثة والتي �شتعك�س الواقع احلايل مل�شتوى الدخل والإنفاق لدى 

الأ�شر يف الدولة.
القيادة  لتوجيهات  ا�شتجابة   “ ب��وح��م��ي��د..  عي�شى  بنت  ح�شة  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
التطبيق  عملية  ميدانيا  ال�شرتاتيجيون  و�شركاوؤها  ال���وزارة  تتابع  الر�شيدة 
الوجه  على  اخل��دم��ات  ك��اف��ة  وت��ق��دمي  العمل  �شري  م��ن  للتاأكد  للم�شح  الأم��ث��ل 
امل�شح  ي�شتهدفها  التي  الأ���ش��ر  م��ن  ع��دد  ب��زي��ارة  ب���ادرت �شخ�شيا  وق��د  الأم��ث��ل.. 

الأ�شر  خدمة  على  حر�شنا  لتاأكيد  ومقرتحاتهم  انطباعاتهم  على  والتعرف 
ب��ن��اء جمتمع مرتابط  يف  ال����وزارة  روؤي���ة  الإم�����ارات وحتقيق  دول���ة  واملجتمع يف 
متم�شك بالقيم الإماراتية الأ�شيلة ودعم م�شريتنا لن�شبح من اأف�شل الدول يف 
العامل بحلول مئوية الإمارات 2071«. واأ�شادت معاليها بالتعاون وال�شتجابة 
اللذين تبديهما الأ�شر مع فرق العمل امليدانية موؤكدة اأن دور الأ�شر له اأثر كبري 
يف جناح امل�شح وحتقيق غاياته امل�شتقبلية فمن خالل دقة املعلومات التي يزودون 
بها فرق العمل والتعاون الإيجابي معهم وتوفري البيانات املطلوبة �شي�شاهم يف 
ان�شيابية العمل وحتقيق امل�شح لغاياته املرجوة وبالتايل �شيمكننا من بناء قاعدة 
معرفية دقيقة وحمدثة حول �شلوك واأمناط ال�شتهالك لدى الأفراد يف الدولة 
ما �شي�شاعد �شناع القرار يف وزارة تنمية املجتمع على و�شع ال�شيا�شات واملبادرات 
وبرامج العمل املبنية على اأ�ش�س علمية وبيانات حمدثة مت احل�شول عليها من 

اأر�س الواقع.
من جانبه قال عبداهلل لوتاه املدير العام للهيئة الحتادية للتناف�شية والإح�شاء 
الحتادية  وال��ه��ي��ئ��ة  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  وزارة  ب��ني  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��ل�����ش��راك��ة  اإن 
 2019 الأ�شرة  اإنفاق  اأهمية م�شح  الأثر يف جت�شيد  بالغ  للتناف�شية والإح�شاء 
واملتابعة احلثيثة  املبا�شر  اأن الهتمام  اإىل  الدولة.. لفتا  بالن�شبة للمجتمع يف 
ملعايل ح�شة بوحميد �شخ�شيا لتفا�شيل �شري العمل امليداين له اأثر اإيجابي كبري 
يف رفع الروح املعنوية لدى فرق العمل التي تعمل بجد وبدون كلل منذ بداية 

العام«. واأ�شار اإىل اأن نزول كبار م�شوؤويل الوزارة اإىل امليدان وعلى راأ�شهم معايل 
حر�س  على  حيا  دليال  ميثل  العمل  ف��رق  مع  لالأ�شر  وزيارتها  بوحميد  ح�شة 
الر�شيدة يف  القيادة  توجيهات  تلبية  على  الإم���ارات  دول��ة  امل�شوؤولني يف حكومة 
�شرورة وجود كبار امل�شوؤولني بني النا�س والوقوف على احتياجاتهم والعمل على 
ا�شتجابة  امل�شح وب�شكل خا�س  الأث��ر الإيجابي على  الأم��ر الذي كان له  تلبيتها 
الأ�شر امل�شتهدفة وبن�شب عالية حيث جتاوزت ن�شبة ا�شتجابة الأ�شر 85 باملائة 

مع جتاوز عدد الأ�شر التي مت اإجراء امل�شح معها 13000 اأ�شرة.
املوؤ�شرات  ع��ددا كبريا من  الأ�شرة �شمم لري�شد  واإنفاق  دخل  اأن م�شح  واأو�شح 
الهامة التي تعك�س امل�شتويات الجتماعية والقت�شادية لالأ�شر وت�شخ�س الو�شع 
املعي�شي احلقيقي لهم منوها باأن �شناع القرار حول العامل ي�شتندون اإىل نتائج 
هذا امل�شح يف و�شع ال�شيا�شات واخلطط التنموية والقت�شادية الرامية لالإرتقاء 

مب�شتوى املعي�شة وحتقيق ال�شتقرار والرفاهية.
اليوم وفقا  امل�شح حتى  واأع��رب لوتاه عن الفخر مبا حققه فريق عمل م�شروع 
�شيتم  امل�شح  ب��اأن  الوقت والإجن��از معرا عن ثقته  املو�شوعة من حيث  للخطة 
هذا  على  القائمني  جلميع  ال�شكر  وق��دم   .. الزمني  جدوله  بح�شب  ا�شتكماله 
امل�شروع من فنيني واإداريني واأثني على تعاون الأ�شر يف تقدمي البيانات من اأجل 

النجاح يف حتقيق م�شتهدفات امل�شح.
واخلراء  والباحثني  وامل�شرفني  املراقبني  من  فريق  امل�شح  اإجن��از  على  ويعمل 

امل��وزع��ني على ك��اف��ة اإم����ارات ال��دول��ة ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ال��ف��رق الإداري����ة يف الهيئة 
كل  ت��ق��دم  ال��ت��ي  املحلية  الإح�����ش��اء  وم��راك��ز  والإح�����ش��اء  للتناف�شية  الحت���ادي���ة 
الإمكانات الب�شرية والفنية لفريق العمل حيث خ�شعت جميع الفرق امليدانية 
امليداين  العمل  اأ�شاليب  ب��اأح��دث  وم��وؤه��ل��ون  م���زودون  وه��م  مكثف  ت��دري��ب  اإىل 
احلديثة مثل اأنظمة حتديد املواقع اجليومكانية وتطبيقات تعبئة ال�شتمارات 
الإح�شائية  والأ�شاليب  املتقدمة  التقنيات  من  وغريها  املحمولة  الأجهزة  على 

احلديثة ل�شمان دقة النتائج وجودتها.
ويوفر م�شح دخل واإنفاق الأ�شرة جمموعة كبرية من البيانات واملعلومات التي 
املبادرات والرامج وذلك من خالل  التخطيط وو�شع  القرار يف  ت�شاعد �شناع 
النظر يف امل�شتويات املعي�شية على اختالفها وقيا�س م�شتوى الرفاه وجودة احلياة 
يف الدولة .. فيما ي�شاعد هذا امل�شح على التعرف على �شلوك واأمناط ال�شتهالك 
احلا�شل  للتغري  نظرا  ال�شتهالك  اأمن���اط  تغري  على  والتعرف  الأف���راد  ل��دى 
ت��خ��دم النواحي  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ان��ات احل��دي��ث��ة ذات ال�شلة  يف دخ��ل الأف����راد وي��وف��ر 
الدميوغرافية والجتماعية والقت�شادية وبيانات ت�شلط ال�شوء على جمموعة 
من اأهم موؤ�شرات اأمناط ال�شتهالك والأو�شاع الجتماعية والقت�شادية ملختلف 
�شرائح جمتمع دولة الإمارات حيث ي�شتند �شناع القرار اإىل نتائج هذا امل�شح يف 
مب�شتوى  لالإرتقاء  الرامية  والقت�شادية  التنموية  واخلطط  ال�شيا�شات  و�شع 

املعي�شة وحتقيق الإ�شتقرار والرفاهية.

•• اأبوظبي- وام: 

نفذت الإدارة العامة للدفاع املدين يف اأبوظبي جتربة عملية ل�شتخدام الطائرة بدون طيار ملكافحة احلرائق يف 
برج حتت الإن�شاء تابع ل�شركة “هيدرا” العقارية يف جزيرة الرمي.

الأ�شاليب  ا�شتخدام  اأهمية  اأبوظبي  امل��دين  ال��دف��اع  ع��ام  مدير  نائب  العامري  اإبراهيم  حممد  العميد  واأك��د 
زيادة  ي�شهم يف  الطارئة مما  واحل��الت  احل��وادث  التعامل مع  واملتطورة يف مكافحة احلرائق وعند  احلديثة 

الأمن وال�شالمة.
وتتمتع الطائرة بخا�شيتني رئي�شيتني لالإطفاء وهي ا�شتخدام البودرة الكيميائية والإطفاء با�شتخدام املقذوف 
ناحية احلريق مبا�شرة. ح�شر التجربة الرائد خليفة �شعيد احلمريي رئي�س فريق البتكار والتطوير وعدد 

من املخت�شني من اجلهات املعنية.

•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل الدكتور نور الدين �شاملي وزير التجهيز والإ�شكان والتهيئة الرتابية 
التون�شي اأن جتربة الإمارات يف اإن�شاء املدن الذكية واحل�شرية امل�شتدامة ملهمة 
وا�شتثنائية للعديد من دول العامل ملا متتلكه من منوذج فريد يف البنية التحتية 

املتكاملة.
ب��الده حري�شة على  “وام” اإن  الإم���ارات  اأنباء  وق��ال �شاملي يف ح��وار مع وكالة 
ل�شيما  كافة  امل��ج��الت  يف  الإم���ارات  دول��ة  مع  امل�شرتك  التعاون  وتنمية  تعزيز 
الإ�شكان والتنمية احل�شرية والبنية التحتية م�شيدا باملكانة الرائدة عامليا التي 
حتظى بها الإمارات يف هذا املجال والذي من �شاأنه اأن يفيد العديد من الدول 

العربية.
واأعرب وزير التجهيز والإ�شكان والتهيئة الرتابية التون�شي عن �شكره وتقديره 
لدولة الإم��ارات على ح�شن ال�شيافة والتنظيم الباهر الذي كان بغاية التفان 
ا�شت�شافته  ال��ذي  للطرق  ال���دويل  امل��وؤمت��ر  يف  وامل�شاركني  باحل�شور  والعناية 
اأبوظبي و املنتدى العربي الثالث لالإ�شكان والتنمية احل�شرية الذي ا�شت�شافته 

دبي.. م�شريا اإىل اأن هذا لي�س بغريب على الإمارات و�شعبها الذي اختار الريادة 
عنوانا مل�شريته.

وقال �شاملي اإن هناك وعيا عربيا جماعيا ونقلة نوعية باأهمية التنمية احل�شرية 
خالل  احليوي  املجال  ه��ذا  يف  العربية  للدول  ال��رائ��دة  التجارب  تناقلنا  حيث 
التوجه  اأن  اإىل  ..م�شريا  والتنمية احل�شرية  الثالث لالإ�شكان  العربي  املنتدى 
ذات  املجتمعات ل�شيما  لكافة طبقات  بال�شكن  الرتقاء  ي�شتهدف  العام  العربي 
اأن يكون لديها م�شكن لئق  اأ�شيل لكل عائلة عربية  الدخل املحدود وهو حق 
والتنمية احل�شارية  ال�شتدامة  بالإ�شافة حتقيق  الأكر  التحدي  كونه ميثل 
املجتمعات  يف  ال��ث��ق��ايف  اجل��ان��ب  ت��وف��ري  م��راع��اة  م��ع  العربية  للعائلة  وال��رف��اه 

احل�شرية املتكاملة التي توفر حياة كرمية لالأ�شرة العربية.
تون�س  اأن  التون�شي  ال��رتاب��ي��ة  والتهيئة  والإ���ش��ك��ان  التجهيز  وزي���ر  واأ����ش���اف 
�شت�شت�شيف موؤمتر الإ�شكان العربي ال�شاد�س يف نوفمر 2020 م�شريا اإىل اأن 
بالده ت�شتهدف البناء على ما حتقق من اإجنازات يف الدورة الثالثة من املنتدى 
خا�شة مع طبيعة طرح املو�شوعات والق�شايا التي من �شاأنها اأن تنعك�س اإيجابيا 

على حت�شني ال�شكن الجتماعي يف الدول العربية وحتقيق الرفاه للمواطنني.

واأ�شار �شاملي اإىل اأن هناك العديد من امل�شاريع امل�شرتكة التي و�شلت اإىل مراحل 
متقدمة من الدرا�شة حيث تنفذ الإمارات م�شروع املدينة الريا�شية “بوخاطر” 
يف منطقة البحرية بتون�س العا�شمة على م�شاحة اإجمالية 250 هكتارا والذي 
مرتبطة  عقارية  ومكونات  وجتهيزات  ومرافق  متطورة  �شكنية  وح��دات  ي�شم 
 73 م�شاحته  �شوجلان  “كملعب  املنوعة  الريا�شية  املالعب  من  والعديد  بها 

العمرانية. املنطقة  اإىل  بالإ�شافة  ريا�شية  هكتارا” واأكادمييات 
واأ�شاف وزير التجهيز والإ�شكان والتهيئة الرتابية التون�شي اأن ن�شبة ال�شكان يف 
املدن احل�شرية يف بالده ت�شل اإىل %70.. مو�شحا اأن تون�س بها 2.7 مليون 
التون�شية متلك  العائالت  % من   78 واأن  3.3 مليون م�شكن  عائلة ولديها 

م�شكنا خا�شا بها .
تعكف  ب��الده  اأن  التون�شي  الرتابية  والتهيئة  والإ�شكان  التجهيز  وزي��ر  وك�شف 
بنزرت  ب��ني مدينة  ي��رب��ط  اإف��ري��ق��ي��ا  واأط����ول ج�شر يف  اأك���ر  اإن�����ش��اء  حاليا على 
لال�شتثمار  الأورب���ي  البنك  بني  منا�شفة  تفا�شلية  متويل  ب�شروط  والياب�شة 
تكلفته  ت�شل  ح��ي��ث  ي���ورو  م��ل��ي��ون   250 بقيمة  للتنمية  الأف��ري��ق��ي  وال��ب��ن��ك 
3 م�شاريع  اإن�شاء  400 مليون يورو بالإ�شافة اإىل العمل على  اإىل  الإجمالية 

جربة  جزيرة  يربط  ج�شر  وهي  �شيني  بتمويل  التون�شي  اجلنوب  يف  متكاملة 
والياب�شة بالإ�شافة اإىل م�شروع ال�شكك احلديدية الذي يربط بني ثالث مدن 
و  ال�شناعية  املنطقة  م�شروع  ع��ن  ف�شال  وجرجي�س”  وم��دن��ني  “قاب�س  وه��ي 
امل�شروع  اإن�شاء يف هذا  العمل يف  يبداأ  املنطقة احلرة يف مدينة جرجي�س حيث 

بحلول العام 2020 ومن املقرر اإجنازه خالل 3 �شنوات.
وقال �شاملي اإن وزارة التجهيز والإ�شكان والتهيئة الرتابية التون�شية ت�شتهدف 
م�شاعفة حجم الطرقات ال�شيارة يف تون�س بحلول العام 2030.. م�شريا اإىل 
اأن تون�س اأجنزت 754 كيلو مرتا من اجلزء اخلا�س بطريق ال�شيارة املغاربية 
الليبية حيث من  اإىل احل��دود  ال��ذي مير من املغرب واجلزائر وتون�س وي�شل 
العمل  يجري  فيما   2021 العام  بحلول  الطريق  كامل  من  النتهاء  املتوقع 
اإن�شاء الطريق ال�شيارة  حاليا على ربط املناطق الداخلية يف تون�س من خالل 
4.5 مليار دينار تون�شي والذي  اجلديد بطول 385 كيلومرتا وبتكلفة نحو 
والق�شرين  ب��وزي��د  و�شيدي  ال��ق��ريوان  ولي���ات  اإىل  العا�شمة  تون�س  م��ن  ي��ب��داأ 
النتهاء من  املقرر  التون�شية ومن  الأرا�شي  داخل  ب�شت وليات  وقف�شة ومير 

هذا امل�شروع بحلول العام 2022.

دفاع مدين �أبوظبي يجري جتربة طائرة بدون 
طيار ملكافحة �حلر�ئق يف �لأبر�ج �ساهقة

وزير �لإ�سكان �لتون�سي ل� »و�م«: جتربة �لإمار�ت يف �إن�ساء �ملدن �لذكية و�مل�ستد�مة ملهمة 

ح�سة بوحميد ت�سارك فرق �لعمل �مليد�نية يف م�سح دخل و�إنفاق �لأ�سرة 2019 

•• عجمان-وام:

وزير  النعيمي  بلحيف  ب��ن حممد  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  اأك���د 
زايد  ال�شيخ  برنامج  اإدارة  جمل�س  رئي�س  التحتية  البنية  تطوير 
الثالث لالإ�شكان والتنمية  العربي  ال��وزاري  املنتدى  اأن  لالإ�شكان، 
احل�شرية 2019 - الذي اأقيم يف دولة الإمارات بداية الأ�شبوع 
املا�شي - اأ�شبح مكونا اأ�شا�شيا لإعداد اأجندة عربية متكاملة ت�شهم 
يف  للعرب،  امل�شتدامة  التنمية  حتقق  م�شرتكة  روؤي���ة  تطوير  يف 
املجالت  من  باعتبارهما  احل�شرية،  والتنمية  الإ�شكان  جم��الت 

املهمة يف خدمة تطلعات املواطن العربي.
وقال معاليه اإن املنتدى و اأوبريت “ احل�شن العربي” الذي نظم 
احتفاء بالوفود امل�شاركة، فاقا توقعات اجلميع من حيث التنظيم 

والإعداد والإخراج ودقة العمل وحماور النقا�س، ونال ا�شتح�شان 
واعجاب امل�شاركني كافة.

جاء ذلك خالل احلفل الذي اأقامته وزارة تطوير البنية التحتية 
وبرنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان مبركز �شباب عجمان، لتكرمي فريق 
عمل ومنظمي املنتدى الوزاري العربي الثالث لالإ�شكان والتنمية 
على  الأب����رز  العربي” احل���دث  “احل�شن  واأوب���ري���ت  احل�����ش��ري��ة، 
للحدث  والع��داد  التنظيم  عملية  اأن  اإىل  العربي، لفتا  امل�شتوى 
اأجنز من قبل املوظفني، الذين اأظهروا مهنية عالية، ما �شاهم يف 
اإجناح احلدث واخلروج به مبا يليق بدولة الإمارات واجنازاتها يف 

جمال تنظيم الفعاليات العاملية املتميزة.
ما  اأن  واع��ت��ر  واملنظمني  العمل  ف��رق  اأداء  على  معاليه  واأث��ن��ى 
مييزهم تفانيهم يف العمل بروح الفريق الواحد، والبداع والتقان 

يف الجناز، الأمر الذي �شاهم يف جناح احلدث وانبهار وا�شتح�شان 
الوفود امل�شاركة، الذين بدورهم ثمنوا اجلهد الكبري املبذول من 
قبل املنظمني مبختلف مراحل املنتدى والأوبريت ومنذ اللحظة 
الأوىل التي مت الإع��الن فيها عن ا�شت�شافة احل��دث الأب��رز على 
اإىل اأن ت��ك��رمي اأ���ش��ح��اب الإجن�����ازات  امل�����ش��ت��وى ال��ع��رب��ي، م�����ش��رياً 
الأ�شا�شية  الركائز  اأح��د  يعد  املتوا�شلة  مبجهوداتهم  والحتفال 
التميز الإجن����از.  مل��زي��د م��ن  ال��ط��ري��ق  ل��ه��ا، لتمهيد  ن��ه��دف  ال��ت��ي 
الفريق  بروح  والعمل  التطوع  ثقافة  اأن غر�س  اإىل  ولفت معاليه 
الواحد، �شرورة ملحة تفر�شها املرحلة لدورها يف بناء م�شتقبل 
اأف�شل لالأجيال اجلديدة كما انه يحقق تطلعات وتوجهات القيادة 
الر�شيدة لدولة الإمارات، والتي تبلورت يف روؤية الإمارات 2021 

واأجندتها الوطنية.

•• دبي-الفجر:

جلمعية  التابع  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن  لتحفيظ  ال��ر  م�شروع  اأع��ل��ن 
ال��ق��راآين، خالل  بامل�شروع  امللتحقني  الطالب  ع��دد  اأن  ال��ر،  دار 
الأ�شهر الت�شعة املا�شية من العام احلايل “2019م”، بلغ 123 
طالبا، من اأعمار خمتلفة، من املواطنني وجن�شيات خمتلفة، من 
امل�شروع اخلريي  فيما ح�شد  الدولة،  اأر���س  على  املقيمني  اأبناء 
خا�شة  وج��ائ��زة  عاليا  تقييما  ذات��ه��ا،  ال��ف��رتة  خ��الل  التطوعي، 
القراآنية،  والفعاليات  امل�شابقات  يف  اإجن��ازات��ه  �شجل  اإىل  ت�شاف 

املحلية والإقليمية.
واأو�شح عبد العزيز حممد الكمايل، مدير اإدارة “م�شروع الر” 
ل��ل��ط��الب ال���ذك���ور، اأن 18 م��ن ط���الب امل�����ش��روع جن��ح��وا، خالل 
الكرمي،  ال��ق��راآن  ختم  يف   ،2019 م��ن  الأوىل  الثالثة  الأرب����اع 
حفظه كامال، لي�شل العدد الإجمايل لطالب امل�شروع احلافظني 
للكتاب العظيم بالكامل، منذ انطالق امل�شروع، اإىل )44( طالبا، 
ال�شنوي  التقييم  الذهبية” يف  الر ب”الفئة  توج م�شروع  فيما 
ل���دائ���رة ال�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة وال��ع��م��ل اخل����ريي يف دب����ي، ونال 
طالبان، من امل�شروع، جائزتني يف ال��دورة الأخ��رية من م�شابقة 

“اخلامتني”  اأحد  ال�شيخة هند بنت مكتوم “2019”، وح�شل 
م�شتوى  على  ال��ث��اين  امل��رك��ز  على  القدامى  امل�شروع  ط��الب  م��ن 

الدولة يف الثانوية العامة، وهو الطالب �شعبان جمال.
وبح�شب الكمايل، نظم امل�شروع، خالل الأ�شهر الت�شعة، 8 حلقات 
خا�شة  جديدة  حلقة  وفتح  وتعاىل،  تبارك  اهلل،  كتاب  لتحفيظ 
للطالب الطاحمني للح�شول على “الإجازات” يف حفظ القراآن 
الكرمي بالكامل، واأطلق 3 دورات حفظ، بينها الدورة ال�شيفية 
فيما   ،144 اإىل  طالبها  ع��دد  و�شل  التي  املكثفة،  ال�شتثنائية 

يفتح امل�شروع حلقة يومية خا�شة لتحفيظ القراآن لكبار ال�شن.

•• دبي-الفجر:

توا�شل القيادة العامة ل�شرطة دبي 
املجتمع،  جتاه  الإن�شانية  جهودها 
اإن�شانيتني  حالتني  ال��ي��وم  لتتبنى 
اأ����ش���رة واح�����دة، ك��ان��ت��ا �شحية  م���ن 
مدينة  يف  وق����ع  م���اأ����ش���اوي  ح�����ادث 
ال�شقيقة،  ُع��م��ان  ب�شلطنة  �شاللة 
الأ�شرة،  مع  اإج��ازة  ق�شائهما  اأثناء 
بنقلهما  دب��ي  �شرطة  تكفلت  حيث 
جوا اإىل م�شت�شفى را�شد يف الدولة 

ل�شتكمال العالج.
الدكتور  امل���ق���دم  ق���ال  وت��ف�����ش��ي��ل��ي��ا، 
حممد ح�شن اجلناحي، مدير اإدارة 
يف  العالج  و���ش��وؤون  ال�شفر  خدمات 
الإداري���ة،  لل�شوؤون  العامة  الإدارة 
اأ�شرة  م��ن  الأق������ارب  م��ن  ع����ددا  اإن 
اأثناء  واحدة كانوا ي�شتقلون �شيارة 
ق�����ش��ائ��ه��م اإج�����ازة يف ���ش��الل��ة، ويف 
طريق وعر، فقد ال�شائق ال�شيطرة 
وتودي  بهم  لتتدهور  ال�شيارة  على 
نقل  مت  فيما  اأ���ش��خ��ا���س،   3 بحياة 

ال�شلطان  م�شت�شفى  اإىل  فتيات   3
قابو�س يف �شلطنة ُعمان ال�شقيقة.

اثنتني  اأن  املقدم اجلناحي  واأو�شح 
حالتهما  ك����ان����ت  ال���ف���ت���ي���ات  م�����ن 
ال�����ش��ح��ي��ة ت�����ش��م��ح ب��ن��ق��ل��ه��م��ا اإىل 
م�شت�شفى را�شد ل�شتكمال العالج، 
من  اإح��داه��م��ا  تبلغ  طفلتان  وه��م��ا 
9 �شنوات ويعمل والدها يف  العمر 
�شرطة دبي، فيما الأخرى تبلغ من 
والدها يف  15 عاما ويعمل  العمر 

�شركة خا�شة، لفتا اإىل اأن �شرطة 
تبني  يف  ج����ه����ودا  ت���دخ���ر  ل  دب�����ي 
الإن�شانية  احل�����الت  م���ن  ال��ك��ث��ري 
دون الك��رتاث اإن كانت ج��زءا من 
اإميانا  ل،  اأم  لها  الوظيفي  الكادر 
الجتماعية  مب�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا  م��ن��ه��ا 
“اإ�شعاد  وا����ش���ع���ة  والإن�������ش���ان���ي���ة، 
واخلارجي”  ال���داخ���ل���ي  امل��ج��ت��م��ع 
ال�شرتاتيجية  توجهاتها  �شمن 
اأن  املقدم اجلناحي  وبنّي  الثالث. 
الفتاة البالغة من العمر 9 �شنوات 
متاثلت لل�شفاء وغادرت امل�شت�شفى، 
فيما ما زالت ذو ال�15 عاما تتلقى 
دبي  ���ش��رط��ة  اأن  م���وؤك���دا  ال���ع���الج، 
احلالة  وتتابع  دعمها  يف  م�شتمرة 
عن كثب، موجهاً �شكره اإىل الإدارة 
امل���ط���ارات وجمل�س  ال��ع��ام��ة لأم����ن 
حلر�شهم  والإي��ج��اب��ي��ة،  ال�����ش��ع��ادة 
وزيارتهم  امل�����ش��اع��دة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
بغر�س  امل�شت�شفى  يف  للطفلتني 
فرتة  يف  ودع���م���ه���م���ا  اإ����ش���ع���اده���م���ا 

العالج.

عبد�هلل �لنعيمي : �ملنتدى �لوز�ري �لعربي لالإ�سكان ي�ساهم يف تطوير روؤية م�سرتكة حتقق �لتنمية �مل�ستد�مة

تقييم ذهبي من »ال�سوؤون االإ�سالمية« يف دبي وجائزتان

»م�سروع �لرب« 123 طالبا و18 حافظا خالل 9 �أ�سهر

طفلتان بعمر 9 و15 عاما من اأ�سرة واحدة

�سرطة دبي تنقل �سحيتا حادث مروري يف 
�ساللة وتتكفل بعالجهما يف »ر��سد«
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عربي ودويل

جتددت املطالبات با�شتقالة رئي�س الوزراء العراقي عادل عبد املهدي 
وحكومته، خا�شة بعد اإمهال املرجع ال�شيعي الأعلى علي ال�شي�شتاين 

احلكومة اأ�شبوعني لك�شف املتورطني يف قتل املتظاهرين.
مبكر  وق��ت  يف  طالب  ال�شدر  مقتدى  ال�شدري  التيار  زعيم  وك��ان   
با�شتقالة احلكومة وعّلق عمل كتلة “�شائرون” التي تتكون من 54 
نائباً يف الرملان احتجاجاً على قمع احلكومة للمتظاهرين، وبداأت 
ال�شيا�شية  الأو�شاط  اإىل حد كبري يف خمتلف  تتفاعل  ب��داأت  دعوته 
اختارت طريق  التي  الرملانية  الكتل  قليل من  والنخبوية مع عدد 
طريقها  يف  اأو  احل��ك��ي��م،  ع��م��ار  ب��زع��ام��ة  “احلكمة”  مثل  امل��ع��ار���ش��ة 
ل�شلوك هذا الطريق، مثل “الن�شر” بزعامة رئي�س الوزراء ال�شابق 

حيدر العبادي. 
من جهته، يقول ع�شو الرملان العراقي عن كتلة احلكمة املعار�شة 
فرات التميمي، يف ت�شريح ل�شحيفة ال�شرق الأو�شط، اإن “احلكومة 
ا�شتيعاب  م��ن  تتمكن  ل��ن  الإج������راءات  ه���ذه  اإط����ار  بقيت يف  ح���ال  يف 
اأن  ميكن  مبكرة  انتخابات  اإىل  “الدعوة  اأن  وي��رى  الحتجاجات«.  
التي  للحكومة،  الرتكيبة احلالية  لأن  تكون حاًل لالأزمة احلالية، 
�شكلتها الكتلتان الرئي�شيتان، الفتح و�شائرون غري قادرة على تلبية 

متطلبات املرحلة«. 
من جانبه، اأكد الدكتور ح�شني عالوي، اأ�شتاذ الأمن الوطني ورئي�س 
مركز اأكد للدرا�شات ال�شرتاتيجية، لل�شحيفة، اأن “حلول احلكومة 
تواجه مطالب جمتمعية وطنية  كونها  ج��داً،  اأمامها طريق �شعب 
يف  الآن  الكبري  ال��ت��ح��دي  ي�شكل  م��ا  وه��و  ب��ام��ت��ي��از،  ع��راق��ي��ة  �شبابية 

تطبيق احلزم الإ�شالحية«.

اإن�شاء  كارنباور، من  انيغريت كرامب  الأملانية  الدفاع  وزيرة  حذرت 
منطقة احتالل تركية يف �شوريا.

اأم�س  الدميقراطي،  مريكل  اجنيال  امل�شت�شارة  حزب  زعيمة  وقالت 
حلف  والناتو  الأطل�شي،  �شمال  حلف  يف  �شريك  “تركيا  اإن  الأح��د، 

يقوم على القيم«.
زاربروكن،  مدينة  يف  ك��ارن��ب��اور  لكرامب  الت�شريحات  ه��ذه  ج��اءت 

خالل فعاليات يوم اأملانيا التي يقيمها �شباب احلزب امل�شيحي.
يف  ي�شهموا  اأن  الناتو  اأع�شاء  على  اأن  ك��ارن��ب��اور  ك��رام��ب  واأو���ش��ح��ت 

ا�شتقرار ال�شلم العاملي ولي�س زعزعة ا�شتقراره.
وعن العملية الع�شكرية الرتكية يف �شمال �شرق �شوريا، قالت الوزير 
الأملانية: “اإذا تواردت اإ�شارات على اأن تركيا تخطط فعلياً للبقاء يف 
�شمال �شوريا على املدى الطويل كقوة احتالل، فاإنه يجب اأن يكون 

هناك رد وا�شح منا، وهو اأن هذا الأمر ل ي�شح«.

ق���ال ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي ف���الدمي���ري ب��وت��ني يف م��ق��اب��ل��ة م���ع قنوات 
تلفزيونية عربية اإن مو�شكو ل تلقي مب�شوؤولية الإخفاق يف حت�شني 
العالقات مع وا�شنطن على الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب وهو 

تعهد قطعه خالل حملته النتخابية.
واأ�شاف بوتني “نعلم اأنه حتدث من قبل، مبا �شمل حملته النتخابية 
لكن  الرو�شية(  الأمريكية  )العالقات  لتطبيع  تاأييده  ال�شابقة، عن 

لالأ�شف مل يحدث ذلك بعد«.
وتابع قائال وفقا لتفريغ املقابلة الذي ن�شره موقع الكرملني على 
يف  يحدث  ما  نرى  لأننا  �شكاوى  لدينا  لي�س  “لكن  اأم�س  الإنرتنت 

ال�شيا�شة الداخلية الأمريكية«.
لرتامب  ت�شمح  ل  الداخلية”  ال�شيا�شية  “الأجندة  اإن  بوتني  وقال 
باتخاذ خطوات حتقق حت�شنا جذريا يف العالقات الثنائية، م�شيفا 
اأن مو�شكو �شتعمل على اأي حال مع اأي اإدارة اأمريكية اإىل املدى الذي 

تريده وا�شنطن نف�شها.
واأ�شار بوتني اإىل اأن رو�شيا لديها من الأ�شلحة ما ميكنه اأن يواجه اأي 
تهديد من ن�شر حلف �شمال الأطل�شي ل�شواريخ يف بولندا ورومانيا. 
اأن هذا ي�شكل تهديدا لنا... لكن من املقدر له  “من الوا�شح  وقال 
الف�شل... هذا وا�شح بالفعل«. ُبثت املقابلة اأم�س قبيل زيارة يقوم بها 

بوتني اإىل ال�شعودية يف الرابع ع�شر من اأكتوبر- ت�شرين الأول.  

عوا�صم

بغداد

برلني

مو�سكو

متمردون يخطفون 31 �سخ�سًا يف غرب بورما  
•• رانغون-اأ ف ب:

اأعلنت ال�شلطات البورمية اأم�س اأن عنا�شر ي�شتبه انهم من متمردي راخني 
 31 وخ��ط��ف  حافلة  مبهاجمة  ق��ام��وا  ريا�شي  ف��ري��ق  بالبا�س  ومتنكرون 
البناء ورجال الإطفاء، يف الولية الواقعة يف  �شخ�شاً معظمهم من عمال 

غرب بورما وت�شهد توترا اتنيا ودينيا.
اأن احلافلة  املدعومة من احلكومة  “غلوبال نيو ليت”  وذك��رت �شحيفة 
بلبا�س  رج��ل  واأوق���ف  راخ���ني.  ولي��ة  عا�شمة  �شيتوي،  اإىل  متوجهة  كانت 
مدين احلافلة قبل اأن يقوم املتمردون ال18 باإخراج الركاب حتت تهديد 
ال�شالح. وقال متحدث با�شم اجلي�س الكولونيل وين زاو اأو، لوكالة فران�س 
بع�س  اأن  اعتقدوا خطاأ  املتمردين  اأن  معتراً  نطاردهم”  ن��زال  “ل  بر�س 
املخطوفني هم جنود. ويقاتل متمردو جي�س اأراكان الذين نّفذوا هجمات 
دامية هذا العام، من اأجل احل�شول على حكم ذاتي اأو�شع لل�شكان البوذيني 
يف الولية. ومل يرغب جي�س اأراكان يف الوقت احلايل يف التعليق على هذه 

املعلومات عندما حاولت وكالة فران�س بر�س التوا�شل معه.
منظمات  واأف���ادت  راخ��ني  ولي��ة  يف  اجل��ن��ود  اآلف  البورمي  اجلي�س  ون�شر 

مدافعة عن حقوق الإن�شان عن حالت تعذيب تعر�س لها حمتجزون.
اأراك��ان بتنفيذ هجمات وعمليات  اأع�شاء جي�س  ويتهم اجلنود من جهتهم 

خطف.
الثاين-يناير من  العنف منذ كانون  اأعمال  األ��ف �شخ�س ج��راء   65 ون��زح 
ومتمردي  جنود  بني  معارك  اأي�شاً  ت�شهد  التي  �شني  وولي��ة  الولية  هذه 
اأي�شاً حملة ال�شطهاد بحق امل�شلمني  اأراك��ان. وت�شهد ولية راخني  جي�س 
الروهينغا. ومنذ اآب-اأغ�شط�س 2017، فّر اأكرث من 740 األف من بينهم 
الأمم  وو�شفها حمققو  بها اجلي�س  قام  اأعمال عنف  ج��راء  بنغالد�س  اإىل 

املتحدة ب�”الإبادة«.

من امل�ستبعد اأن ت�ساعدهم الواليات املتحدة 

�لغزو �لرتكي ل�سوريا يطلق �أزمة لجئني جديدة

ف�سيحة اأوكرانيا تهيمن على عناوين و�سائل االإعالم

عزل تر�مب يطغى على �سباق �لدميوقر�طيني لالنتخابات  
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

تقدم  اإىل  ب��اي��دن  ج��و  يواجهها  التي  اأوك��ران��ي��ا  ف�شيحة  م��ن 
اليزابيث وارن واإ�شابة بريين �شاندرز بذبحة �شدرية، تثري 
لالنتخابات  الدميوقراطيني  �شباق  يف  الأخ���رية  التطورات 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف   2020 يف  �شتجري  ال��ت��ي  ال��رئ��ا���ش��ي��ة 
الذي  التحقيق  عليها  طغى  بعدما  �شئيال  اإعالميا  اهتماما 

يهدف اإىل عزل الرئي�س دونالد ترامب.
التي  ال��ولي��ات  الدميوقراطيني  املر�شحني  معظم  وي��ج��وب 
ت�شّوت باكراً على غرار اآيوا، لكنهم ل يجدون زخًما للمعركة 
بالبيت  التي ع�شفت  اأوكرانيا  وتهيمن ف�شيحة  النتخابية. 
الأبي�س ودفعت النواب الدميوقراطيني لفتح حتقيق يهدف 
عناوين  على  ال�شلطة  با�شتغالله  لال�شتباه  ت��رام��ب  ل��ع��زل 
التطورات على حلظة قد  الإع��الم. وقد تغّطي هذه  و�شائل 
األ  ال��دمي��وق��راط��ي  الرت�شح  ل�شباق  بالن�شبة  حا�شمة  تكون 
وهي مناظرة مدتها ثالث �شاعات مع اأبرز 12 مر�شًحا من 

احلزب.
ويتواجه املر�شحون يف رابع مناظرة لالنتخابات التمهيدية 
الرعاية  من  انطالًقا  ع��دة،  موا�شيع  ب�شاأن  الدميوقراطية 
ال�شحية واملناخ وو�شوًل اإىل الوظائف وتقييد حمل الأ�شلحة 
النارية وال�شيا�شة اخلارجية، يف وقت ي�شعون لك�شب الناخبني. 
ويف الظروف العادية، كان احلديث قبل املناظرة ليرتكز على 
م�شاألة اإن كان بايدن �شيّتخذ موقًفا اأكرث هجومية حيال وارن 
التي يلمع جنمها اأو اإن كان باإمكان �شاندرز معاودة ن�شاطاته 
بعد م�شكالته ال�شحية اأو الكيفية التي �شيكون من خاللها 
هاري�س  كامال  ال�شناتورة  غرار  على  الثاين  ال�شف  ملر�شحي 
اأو ع�شو الكونغر�س ال�شابق بيتو اأورورك العودة اإىل الواجهة 
ب��ات الواقع  ت��رام��ب  م��ن ج��دي��د. لكن احل��دي��ث ع��ن م�شري 
اجلديد الأبرز، وبالن�شبة للمر�شحني الدميوقراطيني الأقل 
الطريق  اأ�شبح  الن��ط��الق،  حلظة  ينتظرون  ال��ذي��ن  �شهرة 
ال�شيا�شي  الت�شال  تعقيداً. وقال مدير معهد  اأكرث  اأمامهم 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ال��الج��ئ��ني ال�����ش��وري��ني ع��ل��ى مواجهة 
ال�شوريني  الالجئني  اإبعاد  اأن  وبخا�شة  الو�شيكة،  الأزم��ة 
من الوليات املتحدة كان اأحد وعود ترامب خالل حملته 
2015 رحبت الوليات املتحدة  النتخابية. وخالل عام 
الراأي  ولكن  ال�شوريني،  الالجئني  م��ن  عالية  مب��ع��دلت 
العام حتول عقب هجمات باري�س الإرهابية يف وقت لحق 
�شحية  م��دين  �شخ�س   130 راح  حيث  ال��ع��ام؛  ذاك  م��ن 
النفجارات واإطالق النار اجلماعي يف جميع اأنحاء املدينة.  
اأحد منفذي ذلك الهجوم الداع�شي  اأن  واأف��ادت التكهنات 
كان لجئاً �شورياً، ولحقاً مت التاأكيد على اأن جميع اجلناة 
كانوا مواطنني يف الحتاد الأوروبي، ولكن ال�شائعات كانت 
كافية لإثارة حالة من الذعر ب�شاأن الالجئني ال�شوريني 
الالجئني  اأع���داد  قبول  خف�س  املتحدة  ال��ولي��ات  وب���داأت 

ال�شوريني واإعادة توطينهم على نحو وا�شع. 
املزيد  الرئا�شية،  ترامب، خالل حملته لالنتخابات  وبث 
ال�شوريني  ال��الج��ئ��ني  اأن  م��ن اخل���وف ع��ن��دم��ا ح���ذر م��ن 
واأنه  املتحدة،  ال��ولي��ات  على  هجوم  ل�شن  جي�شاً  ي��درب��ون 
�شوف يعيدهم جميعهم اإىل ديارهم اإذا فاز يف النتخابات. 
التزم  امل��ط��اف،  نهاية  يف  من�شبه  ت��رام��ب  ت��وىل  وع��ن��دم��ا 
تعليق  ومت  �شوريا،  من  الالجئني  قبول  بخف�س  بتعهده 
يناير)كانون  م��ن  بالكامل  ال�����ش��وري��ني  ال��الج��ئ��ني  ق��ب��ول 
ومل   ،2017 ع��ام  الأول(  اأكتوبر)ت�شرين  اإىل  ال��ث��اين( 
62 لجئاً �شورياً فقط من  تقبل الوليات املتحدة �شوى 

اأكتوبر 2018 اإىل اأكتوبر 2018. 

•• وا�صنطن-وكاالت:

تقرير مبوقع  ناريا، يف  نيكول  ال�شحافية  املرا�شلة  كتبت 
�شرق  ل�شمال  ال��رتك��ي  ال��غ��زو  اأن  الأم��ري��ك��ي،  “فوك�س” 
اأزمة لجئني جديدة؛ وبخا�شة  �شوريا �شيقود اإىل تفجر 
مع ت�شريد قرابة 300 األف �شخ�س ومنعهم من الو�شول 

اإىل اخلدمات الإن�شانية.
�شهر  يف  اندلعت  التي  ال�شورية  الأهلية  احل��رب  واأ�شفرت 
6،6 مليون لجئ  2011 عن ف��رار قرابة  م��ار���س)اآذار( 
�شوري من البالد، وليزال هناك 6،1 مليون نازح داخلياً. 
وبح�شب املرا�شلة، �شوف ي�شطر النازحون ال�شوريون اإىل 
ال��رتك��ي ل�شمال �شرق  ال��غ��زو  اأخ���رى نتيجة  ال��ن��زوح م��رة 

�شوريا. 

االن�سحاب االأمريكي 
ومت��رك��زت ال��ق��وات الأم��ري��ك��ي��ة ل�����ش��ن��وات ط��وي��ل��ة يف هذه 
املنطقة، ولكن بناء على اأوامر الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترامب ان�شحبت القوات الأمريكية فجاأة من املنطقة يوم 
قوات  ال�شوريني،  الأك���راد  املقاتلني  وب��ات  املا�شي،  الأح��د 
�شوريا الدميقراطية )ق�شد( مبفردها يف مواجهة الهجوم 

الع�شكري الرتكي. 
ويلفت التقرير اأنه رغم فرار اآلف الالجئني من املنطقة، 
الالجئني  مل�شاعدة  املتحدة غري م�شتعدة  الوليات  اأن  اإل 
الهجوم  اأ���ش��ف��ر  اإذا  ت��وط��ي��ن��ه��م، ح��ت��ى  واإع�����ادة  ال�����ش��وري��ني 
ترامب  اأن  اأزم����ة ج��دي��دة؛ ل�شيما  ع��ن  الأخ����ري  ال��رتك��ي 
قلل  وكذلك  ب�شدة  الأمريكي  الالجئني  برنامج  خف�س 
 18 اإىل   110 م��ن  الالجئني  لقبول  ال�شنوية  الأع����داد 
األف لجئ يف غ�شون عامني فقط، كما منع ترامب دخول 

الالجئني من �شوريا خ�شو�شاً. 
الوليات  خف�شت  الأمريكية،  اخلارجية  وزارة  وبح�شب 
ترامب؛  عهد  يف  ل�شوريا  الإن�شانية  م�شاعدتها  املتحدة 
دولر  مليون   397 الإن�شانية  التعهدات  قيمة  بلغت  اإذ 
2017. و�شددت  697 يف عام  ب��دًل من   2019 يف عام 
الدولية  الن��ق��اذ  جل��ن��ة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث��ة  ترين�شيا  ك��ي��ارا 
التعاون  ا�شتئناف  املتحدة  ال��ولي��ات  على  ينبغي  اأن��ه  على 
وتعزيز  �شوريا  يف  دائ��م  �شالم  اإىل  للو�شول  الدبلوما�شي 
جتنب  اإىل  بالفعل  ت�شعى  كانت  اإذا  الإن�شانية  امل�شاعدات 
الوخيمة  العواقب  “رغم  وقالت:  اأخرى لالجئني.  اأزمة 

بالن�شبة لن�شف ال�شكان ال�شوريني، اإل اأن الأمور الإن�شانية 
اأولوية ق�شوى ل�شانعي القرار مبا يف  مل تكن حتى الآن 

ذلك الوليات املتحدة«. 

اأزمة الجئني 
ُي�شري التقرير اإىل اأن الرئي�س الرتكي اأردوغان يدعى اأنه 
على  املنت�شرين  لالجئني  اآمنة  منطقة  اإن�شاء  يف  يرغب 
بعد حوايل 20 مياًل يف �شمال �شرق �شوريا، بيد اأن جلنة 
يف  ح��ذرت  لالجئني  خدمات  تقدم  التي  الدولية  الن��ق��اذ 
اإذا كان يف �شورة  اأن العدوان الرتكي، حتى  بيان لها من 
اأك���رث من  ب��ن��زوح  ت�شبب  ق��د  م��ب��ادرة ع�شكرية حم����دودة، 
يفرون  املدنيني  اأن  التقرير  وي�شيف  �شخ�س.   األ��ف   60
ومن املتوقع اأن يتجه  “مبالب�شهم فقط على ظهرهم”، 
التي لتزال حُمطمة  الرقة  الكثريون منهم نحو مدينة 
اأطاحت  ال��ت��ي  الأم��ري��ك��ي��ة  اجل���وي���ة  ال���غ���ارات  اآلف  ب��ع��د 
 .2017 مبقاتلي داع�س الذين متركزوا باملدينة يف عام 
بالالجئني  املحيطة  املنطقة  يف  املخيمات  جميع  ومتتلئ 
الالجئني  املزيد من  لدعم  الالزمة  امل��وارد  لديها  ولي�س 

اجلدد. 
الالجئني  ل�شوؤون  العليا  املفو�شية  ح��ذرت  جانبها  وم��ن 
التابعة لالأمم املتحدة من اأن تزايد ال�شراع يف املنطقة قد 
مينع العاملني يف املجال الإن�شاين من تقدمي امل�شاعدات 

اإىل املدنيني. 
الإن�شان  حقوق  انتهاكات  يف  حتقق  دولية  جلنة  وح��ذرت 
اأن الهجوم الرتكي �شيوؤدى اإىل عودة تنظيم  ب�شوريا من 
اإل��ي��ه ال�شوريون يف  داع�����س الإره��اب��ي وه��و اآخ��ر م��ا يحتاج 

الوقت الراهن. 

ابتزاز اأردوغان الأوروبا 
الالجئني  ي�����ش��ت��خ��دم  اأردوغ������ان  اأن  اإىل  امل��را���ش��ل��ة  وت��ن��وه 
ن�شمة  مليون   3،6 ع��دده��م  ال��ب��ال��غ  تركيا  يف  ال�����ش��وري��ني 
لبتزاز الدول الأوروبية وتهديدها، وبالفعل قدم الحتاد 
الالجئني  تدفق  ملنع  لأن��ق��رة  مالية  م�شاعدات  الأوروب���ي 
ال���غ���رب يوم  اأردوغ��������ان  ال���ق���ارة الأوروب�����ي�����ة. وت���وع���د  اإىل 
اخلمي�س املا�شي بالتوقف عن التعاون وال�شماح لالجئني 
املوجودين يف تركيا بعبور احل��دود اإىل الحت��اد الأوروبي 
اإذا �شجبت الدول الأوروبية هجومه على �شوريا اأو �شنفته 
اأن ت�شاعد  امل�شتبعد  اأنه من  “غزو«.  ويرى التقرير  باأنه 

عر اإقناع الناخبني باأنه الدميوقراطي الذي يخ�شاه ترامب 
اأكرث من غريه يف 2020.

وقال اإن “على بايدن اأن يظهر عدائيته وقدرته على مواجهة 
م�شاألة هجوم ترامب املبا�شر عليه وعلى جنله«.

الأربعاء  ترامب  اّتهم  اإذ  فعاًل  بذلك  يقوم  بايدن  اأن  ويبدو 
ب�”اخليانة” ودعا اإىل عزله.

للرئي�س  �شيًئا  اأو�شح  “دعوين  اجلمعة  تويرت  على  واأ�شاف 
ترامب: اأنا باٍق. مل تدمرين«. بدورها، دعت وارن منذ �شهور 
اإىل عزل ترامب، وهو ما ي�شري اإىل اأنها اأدركت مدى اأولوية 
من  متزايد  ع��دد  ل��دى  برتامب  الإط��اح��ة  ب�شرورة  ال�شعور 

“يهيمن  بر�س  لفران�س  ماكيني  ميت�شل  ميزوري  جامعة  يف 
هذا التحقيق ب�شاأن عزل )الرئي�س( ب�شكل كبري على الو�شع 
و�شرنى كيف �شيتمكن هوؤلء الدميوقراطيون من ال�شتفادة 
اأوكرانيا.  باأزمة  تاأثراً  الأكرث  املر�ّشح  وبايدن هو  ذلك«.  من 
اأن  التحقيق  �شلب  يف  ه��ي  مبّلغ  بها  ت��ق��ّدم  �شكوى  واأ���ش��ارت 
ترامب �شغط على الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�شكي 
يف 25 متوز/يوليو للتحقيق ب�شاأن خ�شم �شيد البيت الأبي�س 
الدميوقراطي. وي�شر ترامب على اأنه ت�شّرف ب�شكل منا�شب 

بينما و�شف مراراً بايدن وجنله هانرت ب�”الفا�شَدين«.
اأنه باإمكان بايدن لفت النتباه ل�شاحله،  واأ�شار ماكيني اإىل 

ال م�ساعدات اأمريكية 
اأن  املا�شي  �شبتمر)اأيلول(  �شهر  ترامب يف  اأعلن  كذلك، 
الوليات املتحدة لن تقبل �شوى 18 األف لجئ هذا العام، 

ميكن جزءاً �شغرياً منهم اأن يكون من �شوريا.
الفارين  لالجئني  اأع������داداً  املتحدة  الوليات  وخ�ش�شت   
�شاعدوا  ال��ذي��ن  وال��ع��راق��ي��ني  ال��دي��ن��ي  ال�شطه������اد  م��ن 
احلكومة الأمريكية اأو الذين لديه�������م �شلة به����ا، اإ�شافة 
وهندورا�س،  وال�����ش��ل��ف��ادور  غواتيم����ال  م��ن  لج��ئ��ني  اإىل 
لجئ   7500 لقبول  فر�شة  تتواف��������ر  اأن  الأرج��ح  وعلى 
اأم���ر تنفيذي جديد  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  ���ش��وري��ا.  وي�����ش��ري  م��ن 
واملحلية  احلكومية  لل�شلطات  ي�شمح  ت��رام��ب  ع��ن  ���ش��ادر 
تكون  ول��ن  مناطقهم،  يف  ال�شتقرار  م��ن  الالجئني  منع 
الوليات الأمريكية قادرة فقط على رف�س الالجئني من 
قادرة على  اأي�شاً  دول معينة، مثل �شوريا، ولكنها �شتكون 
اإبعاد جميع الالجئني اإذا مل تتوافر لديها املوارد الالزمة 
العتماد  وعدم  الذاتي  الكتفاء  اإىل  التحول  يف  لدعمهم 

على امل�شاعدات العامة على الأمد الطويل.
ويختتم التقرير باأن الوليات املتحدة طاملا كان لديها اإرث 
تاريخي فريد من نوعه يف امل�شاعدات الإن�شانية ال�شخية 
الإدارة  ولكن  العامل  يف  امل�شطهدة  ال�شعوب  عن  والدفاع 
�شيا�شات  توؤكد  اإذ  امل�شار؛  هذا  تعك�س  احلالية  الأمريكية 
ترامب على اأنه مل يعد بالإمكان العتماد على الوليات 
امل��ت��ح��دة مل�����ش��اع��دة ال�����ش��ع��وب ال�����ش��ع��ي��ف��ة م��ث��ل الالجئني 

ال�شوريني.  

الدميوقراطيني بينما كان بايدن ل يزال يدر�س رهاناته.
عاًما   70 العمر  من  البالغ  الليرالية  ال�شناتورة  وتقدمت 
خ���الل الأ���ش��اب��ي��ع الأخ������رية، ل��درج��ة اأن��ه��ا ت�����ش��اوت يف نتائج 
تركيز  احتمال  م��ن  زاد  م��ا  ب��اي��دن،  م��ع  حتى  ال�شتطالعات 

خ�شومها يف املناظرة على مهاجمتها.
بايدن،  كذلك  املناظرة  خالل  الدميوقراطيون  يهاجم  وقد 
اأوكرانية  طاقة  �شركة  ل�شالح  جنله  عمل  اأن  اإىل  م�شريين 
يبدو  اأوب��ام��ا  ب��اراك  ال�شابق  للرئي�س  نائًبا  بايدن  ك��ان  بينما 

على الأقل وكاأّنه يحمل ت�شارًبا يف امل�شالح يف طّياته.
بالن�شبة  النتخابية  احلملة  يف  ه��ّزة  العزل  ق�شية  واأح��دث��ت 
جل��م��ي��ع امل��ر���ش��ح��ني ال���ذي���ن ي��ع��ي��دون ح�����ش��اب��ات��ه��م ع��ل��ى هذا 
اأيلول-�شبتمر عندما   24 �شاندرز بذلك يف  واأقّر  الأ�شا�س. 
املوؤّيد لعزل ترامب عن خماطر  الليرايل  ال�شناتور  حتّدث 
من  معّقدة  م�شاألة  “اإنها  اآي���وا  يف  لل�شحافيني  وق��ال  ذل��ك. 
وجهة نظر �شيا�شية«. وبعد اأ�شبوع، تعّر�س املر�ّشح البالغ 78 
عاًما لذبحة قلبية خفيفة ت�شببت باإبطاء حملته يف وقت كان 
اإن اإن”  “�شي  يحتاج اإىل دفعة لالأمام. وقال �شاندرز ل�شبكة 

اخلمي�س “اأنا بحال جّيدة جداً و�شنخو�س حملة قوية«.
�شاندرز  وع��م��ر  �شحة  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  الن��ت��ك��ا���ش��ة  ت�شّلط  ومل 
فح�شب، بل كذلك بايدن الذي �شيكمل 77 عاًما ال�شهر املقبل 

والذي تعّر�س لنتقادات لفتقاده احليوية يف املناظرات.
وقال ماكيني اإن على �شاندرز “اإقناع الناخبني باأنه ل يفتقد 

اإىل احليوية” واملناظرة هي فر�شته للقيام بذلك.
“جنحت وارن يف تعزيز اجلناح  ويف حال مل يقم بذلك واإذا 
جو  على  لتطغى  ل�شعودها  ا���ش��ت��م��راراً  ف�شن�شهد  التقدمي، 
املر�شحني  من  الكثري  اأن  يبدو  وارن،  تتقدم  وبينما  بايدن«. 
ق�ّشة  ب��اأي  التم�ّشك  يحاولون  ال�شتطالعات  �شّلم  اأ�شفل  يف 
العزل قد ي�شب يف م�شلحة  لإنعا�س حمالتهم. لكن جدال 
النا�شط  وق�شى  �شتيري.  ت��وم  ه��و  ال�شاحة  على  جديد  وج��ه 
عامني  الثالثاء  له  مناظرة  اأول  �شيخو�س  ال��ذي  امللياردير 

وهو يدعو لعزل ترامب من من�شبه.

فرن�سا »قلقة« لفر�ر عائالت دو�ع�ض من �سوريا 
•• باري�س-اأ ف ب:

اأفراد  800 �شخ�س من  لفرار  “قلقة”  اأن بالدها  اأم�س  اأعلنت املتحدثة با�شم احلكومة الفرن�شية 
عائالت عنا�شر يف تنظيم داع�س من خميم للنازحني يف �شوريا، داعية اأنقرة مرة جديدة اإىل “اإنهاء 
 ”3 “فران�س  قناة  على  ندياي  �شيبيت  وقالت  ميكن«.   ما  “باأ�شرع  �شوريا  يف  الع�شكري”  تدخلها 
تركيا...  تنهي  اأن  ناأمل  ال�شبب  ولهذا  يح�شل  اأن  ميكن  ما  اإزاء  قلقون  نحن  “بالتاأكيد  احلكومية 

باأ�شرع ما ميكن التدخل الع�شكري الذي بداأته والذي قمنا باإدانته بو�شوح«.
800 �شخ�س من اأفراد عائالت تنظيم داع�س  واأعلنت الإدارة الذاتية الكردية يف �شوريا فرار نحو 
اإثر �شقوط قذائف قربه مع ا�شتمرار هجوم القوات  من خميم عني عي�شى للنازحني �شمال �شوريا 

الرتكية وف�شائل �شورية موالية لها �شد املقاتلني الأكراد يف �شمال �شرق �شوريا.
واأكدت املتحدثة با�شم احلكومة الفرن�شية “ل اأعلم اليوم من هم حتديداً الأ�شخا�س الذين فروا من 
املخيم، واأعربت فرن�شا منذ بداية هذا التدخل الع�شكري عن خ�شيتها من ح�شول ذلك”، م�شرية اإىل 

“جهاديني فرن�شيني طاملا اعترنا اأنه يجب اأن تتم حماكمتهم حيث هم«.

دع��ا يف  بعدما   2016 ع��ام  ت��رام��ب يف  وانتخب 
الهجرة  �شيا�شة  ت�شديد  اإىل  النتخابية  حملته 
ال��ق��ان��ون��ي��ة وغري  ال���ه���ج���رة  ج��ع��ل  اإىل  و���ش��ع��ى 
�شعوبة  اأك���رث  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  القانونية 
خ����الل ف����رتة ح��ك��م��ه امل�����ش��ت��م��رة م��ن��ذ اأك�����رث من 
احلدود  على  ج��دار  بناء  اإىل  �شعى  كما  ع��ام��ني. 
اإجراءات  واملك�شيك �شمن  املتحدة  الوليات  بني 

اأخرى.
وقال ترامب يف موؤمتر اإن على الأكراد ال�شوريني 

اأن يقاتلوا مبفردهم.
وتابع ترامب قائال “ل تن�شى اأنهم يقاتلون من 
اأر�شهم. مل ي�شاعدوننا يف القتال من اأجل  اأجل 

•• وا�صنطن-رويرتز:

داف����ع ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب عن 
قراره �شحب القوات من �شمال �شرق �شوريا وقال 
الوليات  اإن  امل��ح��اف��ظ��ني  امل�شيحيني  للن�شطاء 
حلماية  الأول�����وي�����ة  ت��ع��ط��ي  اأن  ي��ج��ب  امل���ت���ح���دة 

حدودها.
�شنوي  م��وؤمت��ر  األقاها يف  ت��رام��ب يف كلمة  وق��ال 
للمحافظني املتدينني يف وا�شنطن “ل اأعتقد اأن 
اخلم�شني  هناك طوال  يكونوا  اأن  يجب  جنودنا 
عاما القادمة حلرا�شة احلدود بني تركيا و�شوريا 

عندما ل ن�شتطيع حرا�شة حدودنا يف الداخل«.

اأمر  اأر�شهم وهذا  اأجل  اأر�شنا. هم يقاتلون من 
جيد لكننا �شاعدناهم«.

وانتقد بع�س الزعماء الإجنيليني ترامب ب�شبب 
ع�شرات  يهدد  اإن��ه  وق��ال��وا  �شوريا  جت��اه  �شيا�شته 

اآلف امل�شيحيني .
وت��ع��ر���س ت���رام���ب اأي�����ش��ا لن���ت���ق���ادات ن�����ادرة من 
�شخ�شيات بارزة يف حزبه اجلمهوري وقد اتهموه 
الوليات  م��ع  املتحالفني  الأك����راد  ع��ن  بالتخلي 
ي���وؤي���د التوغل  اإن����ه ل  ت���رام���ب  امل��ت��ح��دة. وق����ال 
الرتكي لكن مئات الأك��راد تظاهروا اأمام البيت 
الأبي�س واتهموا ترامب بالتخلي عن الأكراد يف 

مواجهة الهجوم الرتكي.

تر�مب يد�فع عن قر�ره �سحب �لقو�ت من  �سوريا 

�نتخابات ت�سريعية يف بولند� يرجح فوز �ل�سعبويني 
•• وار�صو-اأ ف ب:

باأ�شواتهم  الإدلء  ال��ب��ول��ن��دي��ون  ب���داأ 
يرجح  ت�شريعية  ان��ت��خ��اب��ات  يف  اأم�����س 
فيها  احل���اك���م���ني  ال�����ش��ع��ب��وي��ني  ف�����وز 
ب���ف�������ش���ل ب���رن���اجم���ه���م الج���ت���م���اع���ي 
بدون  ك��ب��رية،  ب�شعبية  يتمتع  ال����ذي 
ما  املطلقة  باأغلبيتهم  يحتفظوا  اأن 
مي��ن��ح امل��ع��ار���ش��ة ف��ر���ش��ة ���ش��غ��رية اإذا 
البولنديون  و���ش��ي��ن��ت��خ��ب  ت����وح����دت. 
ن��واب��ه��م ل��ل��رمل��ان ال���ذي ي�����ش��ّم 460 
املئة  ال�شيوخ  جمل�س  واأع�شاء  مقعدا 
لولية ت�شتمر اأربع �شنوات. ويفرت�س 
حزب  يف  املحافظني  زعيم  ي�شوت  اأن 

يارول�شف  احلاكم  والعدالة  القانون 
التحالف  وزع���ي���م���ة  ك��ات�����ش��ي��ن�����ش��ك��ي، 
مالغورزاتا  املعار�س  الو�شطي  امل��دين 
العا�شمة  يف  ظ��ه��را  بولن�شكا  ك��ي��داف��ا 
دعم  على  املعار�شة  وح�شلت  وار���ش��و. 
يف اللحظة الأخرية من الأديبة اأولغا 
اخلمي�س  منحت  ال��ت��ي  ت��وك��ارت�����ش��وك 
ت�شريحات  ويف  ل���الآداب.  نوبل  جائزة 
البولنديني  دع����ت  اإع������الم،  ل��و���ش��ائ��ل 
“الدميوقراطية  ب��ني  الخ��ت��ي��ار  اإىل 
التي  النتخابات  ه��ذه  يف  والت�شلط” 
�شقوط  م���ن���ذ  “الأهم”  ت���ع���ت���ره���ا 
حزب  و�شعى   .1989 يف  ال�شيوعية 
املحافظ  القومي  وال��ع��دال��ة  ال��ق��ان��ون 

ال�����ذي ي��ح��ك��م ال���ب���الد م��ن��ذ 2015 
اإىل  كات�شين�شكي،  يارو�شالف  ويقوده 
الأرياف،  يف  الفقرية  الطبقات  تعبئة 
بدفاعه عن القيم العائلية يف مواجهة 
وال�شحاقيات«.  املثليني  “اأيديولوجيا 
خ�شو�شا  وع��د  املحافظ  احل��زب  لكن 
جديدة  اجتماعية  م�شاعدات  بتقدمي 
وخف�س ال�شرائب وزيادة احلد الأدنى 
الذي  كات�شين�شكي  وك����ان  ل���الأج���ور. 
يف  نفوذا  الأك��رث  الرجل  باأنه  يو�شف 
املجتمع  يف  ا�شتقطابا  اأث����ار  ب��ول��ن��دا، 
مبهاجمته الأقليات اجلن�شية ورف�شه 
مبوافقة  الغربية،  الليرالية  القيم 

�شمنية من الكني�شة الكاثوليكية.

يعد  اخل�����ارج�����ي�����ة،  ال�������ش���ي���ا����ش���ة  ويف 
فيكتور  امل���ج���ري  م���ع  ك��ات�����ش��ي��ن�����ش��ك��ي 
ال�شعبويني  ال�����ق�����ادة  م����ن  اأورب�����������ان، 
اأوروبا  اإىل  يدعون  الذين  الأوروبيني 
باجتاه  ت���ط���وره���ا  وي���رف�������ش���ون  اأمم 
ال��ف��درال��ي��ة ال���ذي ت��دع��و اإل��ي��ه باري�س 

وبرلني.
يف مواجهة املحافظني، تعتمد املعار�شة 
الو�شطية يف “التحالف املدين” على 
���ش��ك��ان امل����دن ال��ك��رى امل�����ش��ت��ائ��ني من 
والعدالة،  ال��ق��ان��ون  ح��زب  اإ���ش��الح��ات 
مبا يف ذلك يف النظام الق�شائي ومن 
حتول و�شائل الإعالم العامة اإىل اأداة 

للدعاية الإعالمية احلكومية.



االثنني    14   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12756  
Monday   14   October   2019  -  Issue No   1275612

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اورك للمقاولت العامه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2361556 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/اورك للمقاولت العامه

ORK GENERAL CONTRACTING

اىل/اورك للمقاولت العامه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
ORK GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

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

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2571098 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة ٤.٤*١ اىل ١*١

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

GENUINO CAFE

اىل/جنوينو كافيه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
GENUINO CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/برودكت انرتنا�شونال للرخام واجلرانيت 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:2347531 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل حميد حممد �شامل املرر %5١

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نبيل ندمي ال�شلطان ٤٩%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شلطان �شامل ثعلوب  �شامل الدرعي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نبيل ندمي ال�شلطان
تعديل ا�شم جتاري من/برودكت انرتنا�شونال للرخام واجلرانيت ذ.م.م

PRODUCT INTERNATIONAL MARBLE & GRANITE LLC
اىل/باترا مودرن للحجر والرخام ذ.م.م

PATRA MODERN STONE AND MARBLE LLC
تعديل عنوان/Building Name من اىل ٢٦٩58٤

مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  من   Building Owner Name/عنوان تعديل 
اىل احمد عبداهلل ح�شني

Shop من - اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/غنتوت للطاقة واملياه ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2621643 
تعديل مدير/ا�شافة ن�شال عدنان �شامل العرموطي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
جمموعة غنتوت ذ.م.م GHANTOOT GROUP LLC من �شريك اىل مالك

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
جمموعة غنتوت ذ.م.م GHANTOOT GROUP LLC من ٦٠% اىل ١٠٠%

تعديل مدير/حذف خالد علي حممد �شادق البلو�شي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف غنتوت للنقل واملقاولت العامة ذ.م.م

GHANTOOT TRANSPORT & GENERAL CONTRACTING LLC
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/غنتوت للطاقة واملياه ذ.م.م
GHANTOOT ENERGY AND WATER LLC

اىل/غنتوت للطاقة واملياه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
GHANTOOT ENERGY AND WATER - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

اإعــــــــــالن
ال�شعديات اي لند - �شركة ال�شخ�س  ال�ش�����ادة/ريك�شو�س  التنمية القت�شادية بان  تعلن دائ���رة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م  رخ�شة رقم:2630560 
تعديل مدير/ا�شافة حممد بوركاك اورك

تعديل مدير/حذف حكان بيتيك
تعديل مدير/حذف حكان بيتيك

تعديل ا�شم جتاري من/ريك�شو�س ال�شعديات اي لند - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
RIXOS SAADIYAT ISLAND - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ريك�شو�س برمييوم جزيرة ال�شعديات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
RIXOS PREMIUM SAADYAT ISLAND - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي جزيرة ابوظبي �شرق 18-1 192721 معايل حمد حممد حمد 
احلر اىل اأبوظبي اأبوظبي اأبوظبي �شاطئ ال�شعديات العام - SB- 05 �شاطئ ال�شعديات العام 

TDIC ال�شياحي  وال�شتثمار  التطوير  املالك/�شركة   SB-  05
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

اإعــــــــــالن
لل�شفر  ال�شقر  ال�ش�����ادة/عيون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وال�شياحة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2239590 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شامل عبدالقادر �شامل طالب الكثريي %5١

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جمال يحيى مبارك �شعيد املهريي

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

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

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

اإعــــــــــالن
للمقاولت  زد  ال�ش�����ادة/ام واي  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

وال�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2811898 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل حميد حممد �شامل املرر ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد يا�شني زاهد احلمادي

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

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

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1042921 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عي�شى حممد عبدالقادر باوزير ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ورثة/حممد جابر را�شد الهاملي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�شباح  ال�ش�����ادة/ندى  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شكراب  رخ�شة رقم:1287875 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شليمان علي حممد املعمري ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون �شفري لتجميل 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيدات  رخ�شة رقم:1125566 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة هجر عمر عبدالكبري الروداين ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف معاذ �شعيد ن�شيب املر املن�شوري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ان بي ام لدارة العقارات 

وال�شيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2567668 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة نوره ح�شني �شريف احمد ال�شقاف ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شني �شريف احمد ال�شقاف

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

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

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل ال�شرق الو�شط 

لت�شليح كهرباء ال�شيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1053065 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شروار ازاد حاجي نور ال�شالم ١٠٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
�شيف يحيى حممد علي الرميثي من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء
 �شيف يحيى حممد علي الرميثي من ١٠٠% اىل ٠%

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

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

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

اإعــــــــــالن
اليان�س  ال�ش�����ادة/يونايتد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2796026 

تعديل ن�شب ال�شركاء/روى زهانغ من ٢١% اىل ٤٩%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شام بيبي دانييل بيبى كوتى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جوجو ماثيو توما�س
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ياوى واجن

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف باياتوفياليل ابراهام
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

اإعــــــــــالن
الت�شخي�شي  كوالتي  ال�ش�����ادة/خمتر  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�شة رقم:1915098 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شم�شه �شلطان علي �شيف املهريي %5١

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هناء علي جمعه املزوغى ١٤%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عفاف حممد الغنيمي ١٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نبيل حممود عبدال�شالم ابوطرطور ١5%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ابراهيم حممود حممد القهوجي ١٠%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مبارك �شلطان عبيد هياى املن�شوري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف هايل حممود علي الهتكي

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

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

عثمان بن عفان لتحفيظ القران
رخ�شة رقم:CN 1000915 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شركة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ليمتيد  انرتنا�شيونال اجنينريينج  �شينو جريت وول 

CN 2379689:ابوظبي رخ�شة رقم -
تقدموا الينا بطلب - الغاء رخ�شة

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

اإعــــــــــالن
ال�شخ�س  �شركة   - ال�شيارات  لتاجري  ال�ش�����ادة/باوند  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م  رخ�شة رقم:2382512 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حممد �شعيد عبداهلل �شعيد اجلنيبي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ حممد �شعيد عبداهلل �شعيد اجلنيبي من ١٠٠% اىل %5١
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد نا�شر �شعيد معيوف الهطايل ٤٩%

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة ١*3 اىل ١*١
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/باوند لتاجري ال�شيارات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
BOUND RENT A  CAR- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/باوند لتاجري ال�شيارات ذ.م.م
BOUND RENT A  CAR LLC

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

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

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

�سما �خلتم للمقاولت �لعامة- ذ م م
ال�شادر  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب 
لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن   2019/10/08 بتاريخ 

احل�شابات وال�شت�شارات الدارية عن حل وت�شفية �شركة
�سما اخلتم للمقاوالت العامة - ذ م م

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي بالرقم
CN-1011543 فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل 

مكتب امل�شفى املعني هاتف رقم 026716055 فاك�س 026716054 
عبداهلل  �شعيد  بناية  ال�شياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب 
امل�شتندات  واإح�شار   )705( رقم  مكتب   )7( الطابق  اجلنيبي 
هذا  تاريخ  من  يوما   45 اأق�شاها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه، 

العالن.

�إع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

اإعــــــــــالن
لعمال  �شتار  ال�ش�����ادة/�شكاي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الملنيوم والزجاج
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1129239 

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة �شامل جا�شم احمد خمي�س احلو�شني
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شاجد ح�شني عبداحل�شني ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عامر �شيف �شامل املعمري

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

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

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

اإعــــــــــالن
خلدمة  املعابر  ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات  رخ�شة رقم:1181042 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عامر علي عبدالقادر �شالح الريكي ١٠٠%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

   اإن������ه ي���ج���د م��ت��ع��ة ت���ق���ري���ب���ا يف 
مبارزته لدونالد ترامب. “لي�س 
هذا هو الدور الذي كنت اأتخيله، 
قال  البلد”،  اأجل  اأو من  لنف�شي 
مازحا عندما مت دفعه اإىل رئا�شة 
اجلانب  م��ن  التحقيقات،  جل��ن��ة 
ا  اأي�شً يعرف  لكنه  الدميقراطي. 
الورقة  ه����ذه  ا���ش��ت��خ��دام  ك��ي��ف��ي��ة 
لرفع ر�شيده لدى ن�شف اأمريكا، 
البيت  م�شتاأجر  تكره  التي  تلك 

الأبي�س.
ت���رام���ب ميكن  م��ن��اه�����ش��ة  اإن      
يدرك  وه����و  ث���م���اره���ا،  ت���وؤت���ي  اأن 
ك����ان احل�����ال عندما  ك��م��ا  ذل�����ك. 
الأملاين  الراعي  كلبه  ن�شر �شورة 
خ�شمه.  بذكر  ان�شتاغرام،  على 
دونالد  حت��دث  املا�شية،  “الليلة 
ترامب عن اإمكانية امتالك كلب، 
وقال: “ل يوجد �شيء اأف�شل من 
�شاألت ميا  �شيرد اأملاين عجوز”. 
عن راأيها، فكان اجلواب: “هذا ل 

يغريني �شيدي الرئي�س«.
موبي،  ال���ف���ن���ان  م����ن  م����ق����ّرب     
ال��������ذي ي���ت���ق���ا����ش���م م���ع���ه احل���ي���اة 
الريا�شي  ه��ذا  ي��ع��رف  النباتية، 
ال��ب��ارز، ال���ذي اأك��م��ل ال��ع��دي��د من 
ترياتلون،  ومي��ار���س  امل��اراث��ون��ات، 
اأن التحقيق �شيكون طوياًل، حتى 
لو حاول ال�شرب ب�شرعة وبقوة. 
التحقيق  اأن  ي���درك  وخ�شو�شا، 

لي�س هدفا بحد ذاته. 
على  ل��ل��ح�����ش��ول  ي���ح���رتق  “اإنه 
دون���ال���د  ق�����ال  اأكر”،  وظ����ائ����ف 
ت��رام��ب يف واح���دة م��ن تغريداته 

النتقامية.
   يف ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة، ق��د ل يكون 
�شيف  يريد  اليوم،  لكن  خمطئا. 
“كثرًيا،  التحقيق  على  الرتكيز 
الذين  م��ن��ت��ق��دي��ه،  اإىل  بالن�شبة 
يرون اأنه ن�شي وليته كنائب...”. 
وعلى الختبارات التي تبداأ والتي 
دقائق  “خم�س  ف��ي��ه��ا.  ي��ت��ف��وق 
واإج��اب��ات مولر،  �شيف  م��ن  فقط 
للجمهوريني  كافية  تكون  كانت 
لتوجيه التهام واإقالة اأي رئي�س 
ال�شم�س”،  غ������روب  ق���ب���ل  اآخ������ر 
الأخ�شائي  ن��ي��ك��ول��ز،  ت���وم  اع��ت��ر 
يف العالقات الدولية، بعد جل�شة 
لقد  م��ول��ر...  ل��روب��رت  ال�شتماع 

كانت جمرد عملية اإحماء.
عن ليزكو

اآدم �شيف، ه��و ك��ل م��ا تكرهه       
ول���د يف عائلة  ت���رام���ب:  اأم��ري��ك��ا 
يهودية يف ولية ما�شات�شو�شت�س، 
اأرق����ى ج��ام��ع��ات البالد،  در����س يف 
���ش��ت��ان��ف��ورد وه�����ارف�����ارد، ق��ب��ل اأن 
يف  كاليفورنيا،  ولي��ة  يف  ُينتخب 
دائرة من �شواحي لو�س اأجنلو�س: 
اإن���ه ال��ن��ائ��ب ع��ن ه��ول��ي��وود. فهل 
هذا هو �شبب تفوقه يف الإخراج، 
وكتابته بنف�شه لعدة �شيناريوهات 

خالل اأوقات فراغه؟
ل��ال���ش��ت��ف��زاز، وخياله  ح��ّب��ه  اإن     
ويحيدا  يطيحا  اأن  كادا  اجلامح، 
ب����ه ع����ن م���������ش����اره. ف���م���ن خ���الل 
رئي�س  ا���ش��ت��م��اع  جلل�شة  ت��ق��دمي��ه 
بالإنابة،  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��خ��اب��رات 
ج��وزي��ف م��اغ��واي��ر، اأم���ام جمل�س 
النواب، �شرع فيما ميكن اأن يكون 
“�شيناريو فيلم جيد”، مع املكاملة 
ترامب  دون����ال����د  ب���ني  ال��ه��ات��ف��ي��ة 
الأوك��راين فولودميري  والرئي�س 
ن�شخة  ت�شلم  ال���ذي  زيلين�شكي، 

مكتوبة منها.

�سرامة وخيال
   اخليال والواقع ميتزجان. اآدم 
اخلا�شة:  بطريقته  يف�ّشر  �شيف 
الطيبة  غ����اي����ة  يف  ك���ن���ا  “لقد 
تفعل  مل  ب��ل��دك...  م��ع  وال�شخاء 
اأي دولة اأخرى ما فعلناه لكم... 
كثريا  اأرى  ل   ... ت��ع��رف  ل��ك��ن��ك 
الآن،  حتى  باملثل”.  املعاملة  من 
منك  “�شاأطلب  اأمينة.  الن�شخة 
خدمة، و�شاأقول ذلك �شبع مرات 
ف��ق��ط، ل���ذا ا���ش��ت��م��ع ج���ي���ًدا. اأريد 
يف  ال�شيا�شي  مناف�شي  اأم����رغ  اأن 
ت��ف��ه��م��ن��ي؟ �شوف  ه����ل  ال����وح����ل. 
اأب��ق��ي��ك ع��ل��ى ات�����ش��ال ب��اأن��ا���س من 
و�شاأرتب لك عالقة  القوم،  علّية 
املتحدة،  للوليات  العدل  بوزير 
حوزته  يف  ب��ار.  بيل  العام  املدعي 
والعدالة  ال�����ش��رط��ة  ث��ق��ل  ك��ام��ل 
عالقة  على  و�شتكون  الأمريكية، 
�شدقني.  ج��دا،  �شتحبه  ب���رودي، 
األتم�شه  م����ا  ج���ي���دا  ف��ه��م��ت  ه����ل 
م���ن���ك؟ ����ش���اأق���ول���ه���ا ع�����دة م�����رات، 
ل  باملنا�شبة،  خمتلفة.  بطريقة 
اأنا الذي �شاأت�شل بك  تت�شل بي. 
عندما تكون قد فعلت ما طلبته 

منك«.
   احل��وار ل��ذي��ذ... ك��ان ميكن اأن 

ال�شينمائي  املخرج  عليه  ي�شادق 
ولكن  ����ش���ك���ور����ش���ي���زي.  م�����ارت�����ن 
ه���ذه ل��ي�����ش��ت اجل��م��ل ال��ت��ي نطق 
ب��ه��ا دون���ال���د ت���رام���ب ح���ًق���ا. اإنها 
ا�شرتاتيجية حمفوفة باملخاطر، 
هل هذا النوع من احلوار اخليايل 
ل��ه م��ك��ان يف ال��ك��ون��غ��ر���س؟ يف كل 
اجلمهوريون  اقتن�س  الأح�����وال 
اآدم  با�شتقالة  للمطالبة  الفر�شة 

�شيف.
    بالن�شبة ل�شيف، اإن ال�شرامة ل 
تق�شي اخليال، والعك�س �شحيح. 

عندما دخل 
اأواخ����������ر  يف  �����ش����ت����ان����ف����ورد  اإىل 
اأ�شرته  انتقلت  وق��د  ال�شبعينات، 
بني  ت��������ردد  ك���ال���ي���ف���ورن���ي���ا،  اإىل 
ال��ط��ّب وامل���ح���ام���اة. مت ق��ب��ول��ه يف 
الخت�شا�شني، ودفعه والده نحو 

الطب، لكنه اختار القانون.
اأ�شدقائي  ج��م��ي��ع  يل  »ق������ال    
القرار  ات���خ���ذت  اأن���ن���ي  الأط����ب����اء 
ال�شحيح، يف حني اأكد اأ�شدقائي 
امل��ح��ام��ون اأن��ن��ي ا���ش��ع��ت ودم���رت 
ك���ل ����ش���يء! ال���ي���وم واأن�����ا اأم���ار����س 
اأنني  اجلميع  ال�شيا�شة، يخرين 
يف  مازحا  روى  �شيء!  كل  خربت 
وقت لحق؟ انها طريقة لإخفاء 
اإذا  ال�شيا�شية:  باحلياة  افتتانه 
اخ���ت���ار ال���ق���ان���ون، ف��ل��ق��ن��اع��ت��ه اأنه 

اأف�شل نقطة انطالق لل�شيا�شة.
   يف جامعة �شتانفورد وهارفارد، 
مهاراته  وجعلته  م��ت��ف��وق��ا.  ك���ان 
ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي��ة واح��������دا م����ن اأك����رث 
ال��ط��الب م��وه��ب��ة يف ج��ي��ل��ه. ومل 
�شخ�شية  ب��ن��اء  م���ن  ه���ذا  مي��ن��ع��ه 
غريب  البع�س  ي���راه  وان  ق��وي��ة، 
الأطوار. مع اأ�شدقائه، يحاكي يف 
تلك  “دروجي”،  الأح��ي��ان  بع�س 
�شديدة  البلطجية  من  الع�شابة 
كوبريك  �شتانلي  فيلم  يف  العنف 
يرتّدد  ومل  ميكانيك”.  “اورجن 

ال�����ش��خ�����ش��ي��ة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ال��ت��ي ل 
عليها  ال��ق��ف��ز  او  جتاهلها  مي��ك��ن 
ال����دمي����ق����راط����ي يف  احل��������زب  يف 

كاليفورنيا. 
    الرئي�شة احلالية ملجل�س النواب، 
حمرتًفا  ف��ي��ه  ورات  اح��ت�����ش��ن��ت��ه 
ع��ن��ي��ًدا. مت ح��ي��ن��ه��ا اإر����ش���ال���ه اإىل 
دائرة انتخابية جمهورّية، فاز بها 
ثم  كاليفورنيا،  لكونغر�س  “اأوًل 
ومنذئذ،  النواب”.  جمل�س  اإىل 
اأعيد انتخابه ت�شع مرات، مما زاد 
الدوائر  تق�شيم  اإع��ادة  يف  تقدمه 

والتغيريات الدميوغرافية. 
ب��ي��ل��و���ش��ي هي  ن��ان�����ش��ي  اأن     ك��م��ا 
التي �شنعت ح�شوره ال�شاطع يف 
ع��ن طريق  اأوًل  ال��ن��واب،  جمل�س 
حول  التحقيق  جلنة  يف  تعيينه 
ثم   ،2014 ع��ام  بنغازي  ه��ج��وم 
ال�شتخبارات،  جل��ن��ة  راأ�����س  ع��ل��ى 
ب��ع��د ان���ت���خ���اب���ات م��ن��ت�����ش��ف امل���دة 
الدميقراطي  املع�شكر  وا�شتعادة 
وهكذا  ع��ام.  قبل  ال��ن��واب  ملجل�س 
وج��د دون��ال��د ترامب يف طريقه. 
وكان ل�شيف دور يف اإقناع بيلو�شي، 
البداية،  م���رتددة يف  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

بفتح اإجراء الإقالة، حا�شماً.

ملك االختبارات
   واليوم، يقف الثنائي “بيلو�شي-

امل���واج���ه���ة،  خ����ط  ع���ل���ى  �شيف” 
النتقادات  اأك����رث  وي�����ش��ت��ق��ط��ب��ان 
الأبي�س  البيت  جانب  م��ن  عنًفا 
ترامب  دون��ال��د  واجل��م��ه��وري��ني. 
املعلومات،  بت�شريب  ع��دوه  يتهم 
�شكوى  وراء  ن��ف�����ش��ه  ه���و  ل��ي��ك��ون 
“ليدل  الآن  عليه  ويطلق  املبّلغ، 
ج���دي���دة  ك���ل���م���ة  وه������ي  �شيف”، 
للتاأكيد على افتقاره اإىل احلجم 
ب�شبب حجم عنقه.  “عنق قفا”، 
واأحياًنا حتى “البائ�س” اأو “اآدم 

�شيت...«.

ري��ت�����ش��ارد ميلر،  ق�����ش��ي��ة  ب��ع��د     
وا�شل �شيف الهتمام باملخابرات. 
والأك��رث من ذلك بعد احل��رب يف 
البداية  يف  دعمها  والتي  العراق، 
ك��ن��ائ��ب ���ش��اب، اع����رتف ب��ع��د عدة 
اأخطاأت  “خمابراتنا  اإن  �شنوات 
اأدى ذلك  وق���د  ال��ف��رتة،  ت��ل��ك  يف 
كانت  الأح����داث  م��ن  �شل�شلة  اإىل 
ما  واث���ر  وخيمة”.  ع��واق��ب  ل��ه��ا 
اإدوارد �شنودن من ف�شائح  ك�شفه 
طالت وكالة الأمن القومي، دعا 
لأجهزة  عميق  اإ�شالح  اإىل  ا  اأي�شً
املخابرات، ثم �شاند تلك الجهزة 
عندما اهانها دونالد ترامب عند 

و�شوله اىل البيت البي�س...
رئي�شًيا  دوًرا  ام�����راأة  �شتلعب      
نان�شي  ال�شيا�شية:  م�شريته  يف 
ب��ي��ل��و���ش��ي. ملّ���ا دخ���ل ال�����ش��ي��ا���ش��ة يف 
اأوائ�������ل ال��ت�����ش��ع��ي��ن��ات، ك���ان���ت هي 

البي�شاء  م��الب�����ش��ه��م  ارت������داء  يف 
وحمالتي البنطلون على الكتفني 
الرامي  وقبعة  ال��ي��د  يف  وال��ع��ك��از 

على راأ�شه!

هاج�ش الرو�ش
    بعد هارفارد، عاد اإىل كاليفورنيا، 
حيث كان يعمل قا�شياً فيدرالياً، 
ثم يف مكتب املدعي العام يف لو�س 
يجمع  بداأ  هناك  ومن  اأجنلو�س. 
ريت�شارد  مالحقة  م��اآث��ره:  اأوىل 
ميلر، عميل يف مكتب التحقيقات 

الفيدرايل. 
عن  يتخلى  ل  ال�شاب  املحامي     
ف��رائ�����ش��ه، ف��ه��و م��ق��ت��ن��ع ب����اأن هذا 
جمال  اأ�شر  يف  �شقط  الأربعيني، 
اأعني  تالحقها  رو�شية  مهاجرة 
اأج��ه��زة امل��خ��اب��رات، وال���ذي ياأخذ 
ا���ش��رتاح��ات غ���داء ت��ف��وق الثالث 

����ش���اع���ات، وي��خ��ت��ف��ي اأح����ي����اًن����ا يف 
عميل  اإنه  املقابل،  البقالة  متجر 

مزدوج. 
القب�س  1984، مت  اأكتوبر    يف 
ع��ل��ى ري��ت�����ش��ارد م��ي��ل��ر: مت��ك��ن اآدم 
اإث���ب���ات ال��ت��ه��م عليه.  ���ش��ي��ف م���ن 
ملكتب  ع���م���ي���ل  اأول  و�����ش����ي����ك����ون 
ُيّتهم  ال���ف���ي���درايل  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
وُيدان بالتج�ش�س ل�شالح الحتاد 

ال�شوفيتي.
   تركت الق�شية ب�شماتها عليه... 
ويعزو البع�س عدم ثقته العميقة 
يف رو�شيا بوتني اىل تلك املحطة 
يف م�شريته. “لقد تعلمت الكثري 
ع��ن الأ���ش��ال��ي��ب ال��رو���ش��ي��ة: كيف 
ما  امل�شتهدفون،  ه��م  م��ن  تعمل، 
هي نقاط ال�شعف التي يبحثون 
اإنهم  ب��ن��ف�����ش��ه.  اع����رتف  عنها”، 
اإمكانية  ل��دي��ه��م  اأن��ا���ش��ا  ي��ري��دون 

اأن  اإىل معلومات ميكن  الو�شول 
تخدمهم، ويبحثون عن اأ�شخا�س 
يقومون  ما  حافة  على  يعي�شون 
به، ولهم م�شاكل مالية، وم�شاكل 
ومع  ا�شتغاللها.  ميكنهم  زوجية 
وج������دوا هدًفا  م��ي��ل��ر،  ري��ت�����ش��ارد 

جيًدا للغاية. 
�شيف  اأع����م����اق����ه،  اأع�����م�����اق  يف     
ع��ل��ى ق��ن��اع��ة را���ش��خ��ة ب���اأن رو�شيا 
ال�شيء  ن��ف�����س  ت��ف��ع��ل  اأن  مي��ك��ن 
م��ع دون��ال��د ت��رام��ب. “كما حدث 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ات م��ع م��ي��ل��ر، فّت�س  يف 
لديهم  اأ���ش��خ��ا���س  ع���ن  ال����رو�����س 
املعلومات،  اإىل  الو�شول  اإمكانية 
الطرق  من  العديد  وا�شتخدموا 
لتوريطهم وا�شراكهم”، قال عند 
روبرت  اخل��ا���س  امل��دع��ي  حتقيق 
مولر حول العالقات بني ع�شرية 

ترامب ورو�شيا.

خم�ض دقائق فقط من �سيف و�إجابات مولر 
كانت تكفي �جلمهوريني لإقالة �أي رئي�ض �آخر 

يج�سد �إجر�ء �لعزل �سد �لرئي�ض �لأمريكي، 
و�سيلعب دور �ملدعي �لعام يف �لأ�سابيع �ملقبلة

يعرف �لكثري عن �لرو�ض: كيف يعملون، ومن 
ي�س��تهدفون، و�أي نق�اط �سعف يبحثون عنه�ا

عّداء امل�سافات الطويلة:

�لدميقر�طي �آدم �سيف، �أف�سل �أعد�ء دونالد تر�مب...!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

   بالن�سبة للبع�ش، هو خائن يجب اإلقاء القب�ش عليه 
االأخري  اخلندق  اإنه  الآخرين،  وبالن�سبة  احلــال...  يف 
االأمريكية.  الدميقراطية  واإنقاذ  حماية  على  القادر 
ي�سجع  ال  املتحدة  الواليات  يف  �سيف  اآدم  عن  احلديث 

على التن�سيب. ومع ذلك، ال ميكن اختزال رئي�ش جلنة 
يج�سد  والــذي  النواب،  ملجل�ش  التابعة  اال�ستخبارات 
دور  و�سيلعب  االأمريكي،  الرئي�ش  �سد  العزل  اإجــراء 
املدعي العام يف االأ�سابيع املقبلة، ال ميكن اختزاله يف 
له،  اأي�سا رجل قانون م�سهود  التجاذبات واجلدل، فهو 
بني  مــا،  مكان  يف  يقف  حمنك.  �سيا�سي  وكذلك  حــاد، 

حول  حقق  الذي  �ستار،  لكينيث  االإعالمية  الهجومات 
روبرت  عند  ال�سارم  والتكتم  والتحفظ  كلينتون،  بيل 
اآدم  مولر، املدعي اخلا�ش يف التحقيق الرو�سي، يدرك 
�سيف، 59 عاما، اأنه امام اأف�سل الفر�ش املتاحة امامه 
لدفع حياته ال�سيا�سية.    بالتاأكيد، مل تكت�سفه اأمريكا 
مع الق�سية االأوكرانية، فارتفاع اأ�سهم النائب عن والية 

كاليفورنيا يف امل�سهد ال�سيا�سي االأمريكي، ال ينف�سل عن 
�سعود دونالد ترامب الذي اأق�سم على اإ�سقاطه.    ُيذكر 
اأف�سل  من  واحًدا  م�سريته،  مدار  على  اأ�سبح،  �سيف  اأن 
املتخ�س�سني يف املخابرات، وتقاطع، يف هذا ال�سياق، مع 
الرئي�ش االأمريكي يف العديد من املنا�سبات منذ توليه 

من�سبه، ما يقارب الثالث �سنوات.

ترامب يف عني الع�شار

جوزيف ماغواير مر من هناك

فيه �شيء من املدعي العام مولر

ادام �شيف يف ا�شعب الدوار

نان�شي بيلو�شي... حا�شنة �شيف و�شانعة م�شريته

اعرتف اأن املخابرات االأمريكية اأخطاأت يف العراق مما اأدى اإىل �سل�سلة من االأحداث كانت لها عواقب وخيمة

اآدم  يدرك 
اأنه  �سيف 
اأمام اأف�سل 
فــــر�ــــســــة 
لـــــــدفـــــــع 
ـــه  ـــات ـــي ح
ال�سيا�سية

ــــت  ــــب ــــع ل
نـــانـــ�ـــســـي 
�سي بيلـــــو

 دوًرا 
يف  رئي�سًيا 
مــ�ــســريتــه 
ال�سيا�سية
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/مون  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وينرت للخ�شار والفواكه
 رخ�شة رقم:CN 2299811 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

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

غياثي لت�شليح ال�شيارات
 رخ�شة رقم:CN 1168113 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14  اأكتوبر  2019 العدد 12756 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14  اأكتوبر  2019 العدد 12756 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14  اأكتوبر  2019 العدد 12756 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14  اأكتوبر  2019 العدد 12756 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14  اأكتوبر  2019 العدد 12756 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14  اأكتوبر  2019 العدد 12756 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14  اأكتوبر  2019 العدد 12756 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14  اأكتوبر  2019 العدد 12756 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14  اأكتوبر  2019 العدد 12756 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14  اأكتوبر  2019 العدد 12756 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14  اأكتوبر  2019 العدد 12756 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  14  اأكتوبر  2019 العدد 12756 

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

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

ظبي العني لل�شيانة العامة
 رخ�شة رقم:CN 1118989 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

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

ال�شعادة للطباعة وت�شوير امل�شتندات
 رخ�شة رقم:CN 1135907 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14 

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

احلجر الراق لعمال البالط والبال�شرت
 رخ�شة رقم:CN 1127569 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
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عربي ودويل

الدميوقراطية  اإىل  مطالبها  تو�شعت  ب��ل  تتوقف  مل  الح��ت��ج��اج��ات  اأن  غ��ري 
ومعاقبة ال�شرطة. وتتمتع املدينة بحقوق خا�شة مبوجب اتفاق ت�شليمها من 
بريطانيا اإىل ال�شني يف عام 1997، من بينها حق التعبري، وق�شاء م�شتقل. 

لكن يرى كرث اأن هذه احلقوق مهددة ب�شغط من بكني.
ووقعت مواجهات اأ�شبوعية بني �شرطة مكافحة ال�شغب وجمموعات �شغرية من 
املتظاهرين، ما زاد ال�شغط على القت�شاد الذي يواجه �شعوبات اأ�شاًل، واأثار 
خ�شية ال�شياح، بتاأثريه �شلباً على �شورة هونغ كونغ كمدينة تتمتع بال�شتقرار. 
و�شهد مطلع ت�شرين الأول/اأكتوبر مرحلة من تظاهرات �شديدة العنف تزامناً 

مع احتفال ال�شني بالذكرى ال�شبعني لتاأ�شي�س احلزب ال�شيوعي.
التنفيذية يف هونغ كونغ  ال�شلطة  اأع��ادت رئي�شة  املواجهات بعدما  وزادت حدة 
تفعيل العمل بقانون طوارئ يعود حلقبة ال�شتعمار ومينع ارتداء الأقنعة يف 

التظاهرات.

وعلى املن�شات الإلكرتونية حيث تنظم التظاهرات التي لي�س لها قيادة حمددة، 
م�شجعني  الأح��د،  حت��رك  على  مكان”  كل  يف  “اأزهروا  ا�شم  النا�شطون  اأطلق 

النا�شطني على التجمع يف املراكز التجارية يف كافة اأنحاء املدينة.
وعلى الرغم من اأن التحركات كانت اأ�شغر حجماً، لكن ت�شتتها قّو�س قدرات 
املدينة خالل هذا  اأج��زاء من  اإىل  الفو�شى  ق��ادرة على جلب  ال�شرطة، وكانت 
با�شم �شان  التا�شع ع�شر للتظاهرات. وقالت متظاهرة قدمت نف�شها  الأ�شبوع 
كل  احلكومة  حت��ّل  اأن  “اأريد  م�شيفًة  غا�شبة”،  “اأنا  بر�س  فران�س  لوكالة 
اأ�شهر موجة احتجاجات هائلة  اأربعة  ال�شرطة«. ت�شهد هونغ كونغ منذ  جهاز 
بني  عنيفة  مواجهات  اإىل  بع�شها  لبكني، وحتول  املوؤيدة  املدينة  �شلطات  �شد 

متظاهرين مت�شددين وال�شرطة، وعرقلة ل�شبكة املوا�شالت يف املدينة.
وانطلقت موجة التظاهرات يف املدينة التي تعد مقراً مالياً عاملياً من معار�شة 
اإلغاوؤه بعد ذلك.  مل�شروع قانون ي�شمح بت�شليم مطلوبني اإىل ال�شني، لكن مت 

مكافحة ال�شغب من �شيارة بال عالمات اخرتقت حاجزا م�شنوعا من �شقالت 
الأر�س  على  بتثبيتهم  وقاموا  متظاهرين  مبطاردة  و�شارعوا  البامبو،  خ�شب 
من  ح�شوداً  لح��ق  وق��ت  يف  بر�س  فران�س  لوكالة  مرا�شل  و�شاهد  وتوقيفهم. 
ال�شرطة  �شاعدت  العمر لأنها  ام��راأة يف منت�شف  املتظاهرين يقومون ب�شرب 
امل��راأة و�شربها باملظالت وتلطيخ وجهها  اإزال��ة احلواجز. وقام ه��وؤلء بلكم  يف 
بالوحل. وهاجم حمتجون مت�شددون ب�شكل متزايد املناه�شني لهم يف الأ�شابيع 
الأخرية فيما اعتدى املوالون لبكني على النا�شطني املوؤيدين للدميوقراطية 
عنا�شر  اقتحمت  ب��و،  ت��اي  ح��ي  ويف  ال�شيف.  خ��الل  الح��ت��ج��اج��ات  ب��دء  منذ 
ال�شرطة مركزاً جتارياً قام حمتجون بر�شم �شعارات على بع�س املتاجر املوجودة 

فيه. ومت تخريب مكتب حكومي قريب.
وقالت ال�شرطة اإنه مت اإطالق الغاز امل�شيل للدموع يف منطقتني ُنفذت فيهما 

جتمعات مفاجئة و�شوهدت مواجهات �شريعة وقعت يف اأربعة مواقع اأخرى.

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:
ومتظاهرين  كونغ  هونغ  يف  ال�شرطة  ب��ني  اأم�����س  ظهر  بعد  م��واج��ه��ات  وقعت 
من  خمتلفة  م��واق��ع  يف  مفاجئة  بتجمعات  ق��ام��وا  للدميوقراطية  م��وؤي��دي��ن 
املا�شية،  الأ�شابيع  من  اأدن��ى  ك��ان  امل�شاركني  ع��دد  اأن  من  الرغم  على  املدينة، 
خمتلفة  اأحياء  يف  تظاهرات  وانطلقت  عنفاً.  اأق��ل  كانت  الحتجاجات  ان  كما 
من املدينة، وقام بع�س املتظاهرين بقطع طرقات و�شكك حديد والر�شم على 

اجلدران وتك�شري نوافذ املوؤ�ش�شات التجارية املوالية لل�شني.
واأوق���ف���ت ال�����ش��رط��ة ال��ع�����ش��رات يف اإط����ار حم��اول��ت��ه��ا اع��رتا���س ال��ت��ح��رك��ات لكن 
اأخ��رى وقعت يف وقت �شابق هذا  اأق��ل حدة من  املواجهات بني الطرفني كانت 
بدء  �شهدته منذ  احتجاجي  اأكر حترك  ب�شبب  املدينة  ال�شهر حينما تعطلت 
�شرطة  عنا�شر  خرجت  ك��وك،  مونغ  ح��ي  ويف  ا�شهر.  اأرب��ع��ة  قبل  التظاهرات 

توقيفات يف هونغ كونغ �إثر تظاهر�ت ومو�جهات 

يدرك امل�سوؤولون املنتخبون اأن ا�ستعداء دونالد 
ترامب يعني ا�ستعداء قاعدته االنتخابية

   مع تكاثر عمليات ك�شف احلقائق 
د�شتورية،  اأزم������ة  ن��ح��و  والجت�������اه 
بالن�شبة  ح�����ش��ا���ًش��ا  ال��و���ش��ع  اأ���ش��ب��ح 
�شا�شات  على  هذا  وجتلى  ملع�شكره. 
يندفع  ل  ح����ي����ث  ال����ت����ل����ف����زي����ون، 

اجلمهوريون للدفاع عنه.
توجيه  يف  ال���ب���ع�������س  ب��������داأ  وق������د   
ال�شناتور  منهم  خفيفة،  ان��ت��ق��ادات 
الرئي�س،  طلب  “اإذا  رومني:  ميت 
الأوكراين  الرئي�س  على  �شغط  اأو 
�شيا�شي،  مناف�س  ح���ول  للتحقيق 
طريق  ع��ن  اأو  مبا�شر  ب�شكل  ���ش��واء 
مقلًقا  ذل����ك  ف�����ش��ي��ك��ون  حم��ام��ي��ه، 

للغاية. كتب يف تغريدة.
   واأ���ش��اف �شناتور اآخ��ر م��ن ولية 
املنا�شب  غ���ري  “من  اأن����ه  اأوه����اي����و، 
اأجنبية  حكومة  ي�شّرك  اأن  لرئي�س 

يف التحقيق حول خ�شم �شيا�شي«.
اأم���ا ملكا الن��ق��الب يف املواقف،      
ف���ه���م���ا م�����اي�����ك ب����وم����ب����ي����و، وزي������ر 
اخل���ارج���ي���ة، وت�����ري غ������ودي، نائب 
�شابق عن �شاوث كارولينا، املفرت�س 
على  امل�شاد  الهجوم  يف  ي�شاركا  اأن 
اج�����راء ع���زل���ه. وك����ان الث���ن���ان من 
اأع�����ش��اء ال��ك��ون��غ��ر���س ع���ام 2012، 
النواب  جم��ل�����س  جل��ن��ة  يف  وع���م���ال 
للتحقيق يف الهجوم الإرهابي على 
بنغازي،  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  القن�شلية 
ليبيا، والذي اأ�شفر عن مقتل اأربعة 

اأ�شخا�س.
حتقيًقا  اجل���م���ه���وري���ون  اأج������رى     
و���ش��ع��ى خا�شة،  ع���ام���ني،  ا���ش��ت��غ��رق 
ت�شويه  اإىل  الدميقراطيني،  ح�شب 
هيالري كلينتون، وزيرة اخلارجية 

اآنذاك، والنيل منها. لقد جنحوا يف 
لكنهم  الأعطال  من  العديد  ك�شف 

ف�شلوا يف اإثبات م�شوؤوليتها. 
  وكان جودي، على وجه اخل�شو�س، 
ينتقد ب�شدة وزارة اخلارجية، التي 
الوثائق.  ن�����ش��ر  يف  م�����رتددة  ك��ان��ت 
باأننا  “من اخل��ط��اأ الع��ت��ق��اد  وق���ال 
ن�شتطيع اإخفاء املعلومات والوثائق 
احلزب  اأكنت  �شواء  الكونغر�س  عن 

احلاكم اأم ل«.
انتقلوا  وق��د  �شنوات،  بعد خم�س     
اإىل ال�شفة الأخرى، ي�شخر بومبيو 
م��ن �شالحيات  ال��ق��دام��ى  ورف��اق��ه 
ق�شارى  وي���ب���ذل���ون  ال��ك��ون��غ��ر���س، 
جهدهم ملنع عمل املجل�س يف ازدراء 

واحتقار للقانون.
عن لوبوان

“بغ�س  ال���ب���ي�������ش���اوي:  امل���ك���ت���ب  يف 
ترامب  الرئي�س  يقوله  عما  النظر 
حول هذا القرار، هذا هو بال�شبط 
اأوباما يف العراق،  ما فعله الرئي�س 
مع عواقب وخيمة اأكرث على اأمننا 

القومي. »
   غراهام لي�س اجلمهوري الوحيد 
ال���ذي ه��رع اإىل الح��ت��ج��اج: مايك 
ال�شابق،  اأركن�شا�س  حاكم  هاكابي، 
واأح���د زع��م��اء ورا����س حربة اليمني 

امل�شيحي، �شاح على تويرت:
اأوؤي���د الرئي�س يف  اأن��ا  “ب�شكل ع��ام،   
اأن  اأري���د  ول  اخل��ارج��ي��ة،  ال�شيا�شة 
الآخرين،  ح��روب  يف  قواتنا  تقاتل 
لكن من اخلطاأ الكبري التخلي عن 
الأكراد. وقالت ليز ت�شيني، املنتخبة 
يف جمل�س النواب، اإن لقرار �شحب 
القوات من �شوريا “عواقب وا�شحة 

ومثرية لال�شمئزاز«.
  هل هي عودة وعي متاأخرة؟ وهل 
ه����ي حم����اول����ة ل���ل���خ���روج م����ن هذا 
ال��ف��او���ش��ت��ي؟ غ��ري موؤكد.  الت��ف��اق 
ال�شيا�شة  يف  ال��رئ��ي�����س  ان��ت��ق��اد  ان 
اخلارجية ل ينطوي على خماطرة 

البعد  كل  بعيدة  �شوريا  اإن  كبرية. 
عن خماوف الناخبني وهواج�شهم، 
ول��ي�����س ه���ن���اك ف���ر����س ك���ب���رية لأن 
املناه�شة  ال���ه���ج���م���ات  ت���ك���ب���ده���م 
القاعدة  ل����دى  خ�����ش��ائ��ر  ل���رتام���ب 
اأقل  ال��رئ��ي�����س  اأن  ك��م��ا  ال��رتام��ب��ي��ة. 
ح�����ش��ا���ش��ي��ة ب�����ش��اأن الخ���ت���الف���ات يف 
الدولية،  ال��ق�����ش��اي��ا  ح����ول  ال������راأي 
اأق��ل ميال لإر���ش��ال موجة  ل��ذا فهو 
خ�شومه.  اإىل  انتقامية  تغريدات 
اأخ������������رًيا، م�����ن خ������الل الح���ت���ج���اج 
العلني، يظهر امل�شوؤولون املنتخبون 
اجل����م����ه����وري����ون، اأن����ه����م م����ا زال������وا 
للبيت  اأغنام  قطيع  ولي�شوا  ركائز، 

الأبي�س.

�سابقة نيك�سون
   ل ينطبق نف�س ال�شيء على الإقالة، 
وهو مو�شوع اأكرث ح�شا�شية، ُيلهب 
�شيا�شية  خماطر  ويحمل  ناخبيه، 
كتب  �شحية”،  اج��واء  “يف  كبرية. 
درا�شات  م��رك��ز  ع�شو  ف��اي��رن  ب��ي��رت 
حمافظ، كان رد فعل اجلمهوريني 
ي�شبه رد فعلهم عام 1974 بعد بث 
ت�شجيالت نيك�شون. “�شيبدوؤون يف 
و�شيدفعه  ت���رام���ب،  ع���ن  ال��ت��خ��ل��ي 
املجال�س  اب��اط��رة احل��زب، علنا ويف 
اخل��ا���ش��ة، اىل ال���ش��ت��ق��ال��ة... لكن، 
ي�شيف: “قد نكون نطلب ما يفوق 
الذين  اجلمهوريني،  حتّمل  طاقة 

انحرفوا يف عهد ترامب. »

يف مواجهة الدينا�سور ترامب:

عندما يرق�ض �جلمهوريون على »وحدة ون�ض«...!
انتقاد ال�سيا�سة اخلارجية للرئي�ش ال ينطوي على خماطرة كربى

اأحد االأ�سباب التي جعلت احلزب اجلمهوري 
مطيعا ورخوا مع هذا الرئي�ش، هو اخلوف

ليز ت�شيني... قرار مثري لال�شمئزازتري غودي... ما قاله اأم�س يناق�شه اليوم

مايك بومبيو... ملك انقالب املواقف

مايك هاكابي... خطا كبري

ليند�شي غراهام... من املديح اىل الهجاءميت رومني... انتقادات خفيفة

�أ�سبح �جلمهوري حزب تر�مب، وبقاء هذ� 
�لأخري �ل�سيا�سي مرتهن لأع�سائه يف جمل�ض �ل�سيوخ 

•• الفجر –خرية ال�صيباين
التي  تلك  م�سدود  حبل  على  ال�سري  لعبة  اإنــهــا     
لناأخذ  االأيــــام.  هــذه  اجلمهوريون  فيها  ي�سارك 
انتقادات  بعد  غراهام:  ليند�سي  املثال  �سبيل  على 
 ،2016 عام  حملة  خالل  ترامب  لدونالد  �سديدة 
قلب �سناتور �ساوث كارولينا �سرتته، وبداأ يف مدحه 
ب�سكل دراماتيكي، مدافًعا حتى عندما كانت �سيا�سته 
تتعار�ش مع جميع مبادئه... فمغازلة ترامب تعني 
�سمان اإعادة انتخابه يف معقل مييني للغاية، لكنها 
يهم�سون  الذين  من  لي�سبح  و�سيلة  ياأمل،  كما  اأي�سا، 
�سيا�سته  يف  التاأثري  على  قـــادرا  ويــكــون  اأذنـــه،  يف 

اخلارجية.

كثريا  متحفظة  الآن،  حتى  الأق���ل 
ب�شاأن الق�شية الأوكرانية.

مترد بدون خماطر
   يف امل��ق��اب��ل، اأث���ار اإع���الن ان�شحاب 
�شمال  م����ن  الأم���ري���ك���ي���ة  ال����ق����وات 
الحتجاجات  م��ن  �شل�شلة  ���ش��وري��ا، 
غراهام،  ل��ي��ن��د���ش��ي  امل���ع���ت���ادة.  غ���ري 
قبل  من  ا�شت�شارته  لعدم  الغا�شب 
انطلق عر تويرت  الأبي�س،  البيت 
و”الكابو�س”،  “الكارثة”،  منتقدا 
و”و�شمة العار التي لّطخت �شرف 
التي  باإدارة ترامب  وندد  اأمريكا”، 
عن  خمزية”  ب��ط��ري��ق��ة  “تخلت 
اأن���ه ق���ارن الرئي�س  الأك�����راد. ح��ت��ى 
ب��ب��اراك اأوب���ام���ا، وه���ي اأ����ش���واأ اإهانة 
احلايل  املقيم  اىل  توجه  ان  ميكن 

يلّمع  ك��ان  اإذا  ب�شماعه،  باخت�شار، 
ويبتلع  الرئي�س،  ���ش��ورة  يف  وينفخ 
ذلك  ك��ان  فقد  الثعابني،  اأن���واع  كل 

من اأجل ال�شالح العام.
دّعم  بالطبع،  غ��راه��ام،  ليند�شي     
الرئي�س عندما تبنّي اأنه طلب من 
حول  التحقيق  الأوك����راين  ن��ظ��ريه 
اإن هذه  وق����ال  ���ش��ي��ا���ش��ي.  م��ن��اف�����س 
العزل”،  ت�شتحق  “جرمية  لي�شت 
قبل اأن ي�شيف: “الدميقراطيون” 
�شبب  دون  الأم���������ة  �����ش����ي����دم����رون 
ما  مهّما  يعد  مل  وه��ك��ذا  وجيه”. 
معاك�شة  حجج  م��ن  رف��ع��ه  ان  �شبق 
القالة  اإج��راء  اأثناء  الكونغر�س  يف 
من  يت�شح  كما  كلينتون،  بيل  �شد 
 1998 لعام  تعود  فيديو  مقاطع 

واأعاد خ�شومه بّثها.

   لقد اأ�شبح احلزب اجلمهوري حزب 
دونالد ترامب، والرئي�س بات يدين 
لأع�شاء  ال�شيا�شي  ببقائه  ال��ي��وم 
اجلمهوريني  ال�������ش���ي���وخ  جم���ل�������س 
الراهن  الوقت  الذين يدعمونه يف 
التي  الأ�شباب  و”اأحد  وقالبا.  قلبا 
مع  ورخ���وا  مطيعا،  احل���زب  جعلت 
يقول  اخلوف”،  هو  الرئي�س،  ه��ذا 
جمهوري،  عمود  كاتب  ويل،  جورج 
امل���������ش����وؤول����ون  “يدرك  م���و����ش���ح���ا 
ا�شتعداء  عند  يحدث  ما  املنتخبون 
القاعدة  ت�شتعدي  ترامب:  دونالد 
قائمة  م�شتعر�شا  النتخابية”، 
الذين  املنتخبني  امل�����ش��وؤول��ني  م��ن 
جتروؤوا  لأنهم  ديارهم  اإىل  اأُعيدوا 
على النقد. من هنا، ظلت الغالبية 
ال��ع��ظ��م��ى م���ن اجل��م��ه��وري��ني، على 

����س���م���ان 
�إع���������ادة 
�ن���ت���خ���اب 
�لن���ائب �أو 
�ل�س���ناتور



االثنني    14   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12756  
Monday   14   October   2019  -  Issue No   1275616

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14   
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2017/3139 طلبات ب�شيطة 

املرفوعة من املدعي/ �شركة التاأمني العربية - �س م ل 
اىل املدعي عليه / فهد مو�شى �شعيد دروي�س الرئي�شي 

حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري :-
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )٤.٠٠٠( درهم 
 3٠٠ ومبلغ   ، وامل�شروفات  بالر�شوم  والزامه   ، درهم(  الف  )اربعة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�شت فيما زاد عن ذلك من طلبات.  

حكما غري قابال لال�شتئناف خالل املدة القانونية. 
القلم املدين      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  اإخطار عديل   

املخطر : �شعيد جمعه حممد جالل - اإماراتي اجلن�شية - ب�شفتي مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة 
)�شالون الت�شميم للحالقة( املرخ�شة برقم )٦٠٤٠٦٢( ال�شادرة من دائرة التنمية الإقت�شادية 

بال�شارقة.  العنوان : ال�شارقة - ال�شناعية رقم ١٠  هاتف رقم : )٠5٠٢587888( 
 - الزرعوين  حممد  احمد  ح�شني  احمد   - الزرعوين  حممد  احمد  ح�شني  على   : اليه  املخطر 

اإماراتي اجلن�شية  العنوان : ال�شارقة  هاتف رقم : )٠5٠8٠877٦٦( 
مو�شوع الإخطار : طلب اإيداع باقي القيمة اليجارية بخزينة البلدية ل�شنة )٢٠٢٠/٢٠١٩( 

الوقائع :- حيث ان املخطر ي�شتاأجر من املخطر اليه )حمل رقم 3( والكائن مبنطقة )ال�شناعية 
رقم ١٠(  وذلك مبوجب عقد رقم )3٤٤٠5٦٤( وحيث ان املخطر ب�شدد دفع بدلت اليجار بخزينة 
البلدية ل�شنة )٢٠٢٠/٢٠١٩( بقيمة )١5.٠٠٠( درهم على عدد ٤ دفعات. وحيث ان املخطر ب�شدد 
وعليه  وامل�شتثمر.  املالك  بني  ب�شبب وجود خالفات  وذلك  البلدية  بخزينة  اليجار  بدلت  دفع 

يلتم�س املخطر من �شعادة الكاتب العدل بال�شارقة اإخطاركم بهذا ر�شميا.
)املخطر(

الكاتب العدل  

      االإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : �سيفيك لالإلكرتونيات - �ش ذ م م  
ال�شكل  امل��رر -  دي��رة -  العنوان : مكتب رق��م ٢٠٢ ملك يو�شف احمد عبداهلل املظرب - 
بال�شجل  القيد  رق��م   ٢٢٦7٢٢  : الرخ�شة  رق��م   ، حم���دودة  م�شوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين 
التجاري : ٤٠٦38 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري 
يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢ واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢ وعلى 
لتدقيق  علي  ال  امي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي  لديه  م��ن 
 - دي��رة   - عبدالرحيم  ابناء  وعلي  حممد  ملك   3٠٤ رق��م  مكتب   : العنوان  احل�سابات 
الرا�س - هاتف : ٢٢٩٠٤85 - ٠٤ فاك�س : ٢٢٩٠٤8٩- ٠٤ م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

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

ا�شم امل�شفي : امي ال علي لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 3٠٤ ملك حممد وعلي ابناء عبدالرحيم - ديرة - الرا�س 
- هاتف : ٢٢٩٠٤85 - ٠٤ فاك�س : ٢٢٩٠٤8٩- ٠٤  مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعاله لت�شفية 
�سيفيك لالإلكرتونيات - �ش ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
٢٠١٩/١٠/٢ واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢ وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )٤5( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
يف الدعوى رقم )2019/680( جتاري كلي ال�شارقة 

  اإعالن املدعي عليهم بت�شحيح �شكل الدعوى وباإدخال خ�شم جديد 
فا�شوديف  راجي�س   -٤ اجلن�شية   هندي   - راماين  ليال  نار�شينجدا�س  فا�شوديف   -3  : عليهم  املدعى  اىل 
نار�شينغ دا�س ليالراماين - هندي اجلن�شية 5- رامي�س ليال راماين - هندي اجلن�شية ، ٦- مطبعة العامل 
، 8- جلف تكنيكال  ، 7- جلف تكنيكال كومري�شال برنتنج بر�س - منطقة حرة )ذ م م(  الرقمي )ذ م م( 
هولدجنز ليمتد - حيث ان املدعي : بنك اأبوظبي التجاري - حاليا / م�شرف الهالل - �شابقا - قد اقام 
الدعوى  �شكل  بت�شحيح  لئحة  املدعي  وكيل  قدم  ٢٠١٩/١٠/١م  وبجل�شة  اأعاله.   املذكور  الدعوى  عليك 
جلهة ا�شم املدعي كما هو مبني اأعاله. وبجل�شة ٢٠١٩/٩/8م قدم وكيل املدعي مذكرة تت�شمن طلب عار�س 
باإدخال خ�شم جديد يف الدعوىوبتعديل الطلبات.  لذلك يقت�شي ح�شوركم امام هذه املحكمة )الدائرة 
الكلية التجارية الأوىل( يف متام ال�شاعة التا�شعة من �شباح يوم ٢٠١٩/١٠/١٤م وذلك لالجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حالة تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيباكم.
مكتب اإدارة الدعوى

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
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 مذكرة تبليغ مدعي عليه  )حكم - بالن�شر( 
�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

يف الق�شية رقم )2018/6463( جتاري كلي ال�شارقة  
اىل املدعي عليهم : ١- ريني�س برتوكيم - م م ح )موؤ�ش�شة منطقة حرة اإماراتية( ، ٢- هيتي�س كمار 

جينوبهاي ميهتا 3-جيجنا هيتي�س كمار ميهتا ٤- ال�شكا الدولية م م ح  
حيث ان امل�شتدعي / م�شرف الهالل - �س م ع 

  : التايل  ب�شدور احلكم  فيها  ويعلمكم  املحكمة  امام هذه  رقمها  املذكور  الق�شية  اقام عليك  قد 
مبلغا  للمدعية  مت�شامنني  يوؤدوا  بان  عليهم  املدعي  بالزام  احل�شوري  مبثابة  املحكمة  حكمت 
واربعة  واربعمائة  الفا  واربعون  وثمانية  مليون  وثالثون  �شتة  درهم(   3٦.٠٤8.٤٦٤.3١( وقدره 
 %7 ن�شبة  الت�شامن  �شبيل  على  للمدعي  اي�شا  وباأداتهم  فل�شا(  وثالثون  وواحد  درهما  و�شتون 
اإ�شراف  املدعي وحتت  الترع به جلهات اخلري مبعرفة  ليتم  به  املحكوم  الدين  اأ�شل  �شنويا من 
هيئة الفتوى والرقابة ال�شرعية التابعة له. بالزام املدعي عليهم بالر�شوم وامل�شاريف و 5٠٠ درهم 

مقابل اتعاب املحاماة وبعدم قبول باقي الطلب. 
مكتب اإدارة الدعوى

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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 اعـــــــالن       

ب��ادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شادة  انا الكاتب العدل  تقدم ايل 
/ اأحمد حممد ح�شني حممد املال - اجلن�شية : الإمارات بوكالة عبدالرحمن احمد 
الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل(  يف ال�شم  حممد ح�شني حممد املال وطلب 
التجاري مدر�شة املال لتعليم قيادة ال�شيارات واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية 
يف ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم ٢٤٠٤٦٤ ال�شادر بتاريخ ١٩8٩/8/٩ من دائرة التنمية 
الإقت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد/ عبدالرحمن احمد حممد ح�شني حممد املال - 
اجلن�شية : الإم��ارات.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
�شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ١٤ يوم من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شادة /

ورثة احمد علي ابراهيم - اجلن�شية : الإمارات ، وميثلهم علي احمد علي ابراهيم 
يف  )تنازل(  يت�شمن  حمرر  على  الت�شديق  وطلب   - الإم���ارات   : اجلن�شية  النقبي، 
ال���ش��م ال��ت��ج��اري حم��ل اله����رام لأع��م��ال الأ���ش��ب��اغ وامل��رخ�����س م��ن دائ����رة التنمية 
القت�شادية يف ال�شارقة رخ�شة جتارية رقم ٢٤١١٠٦ ال�شادر بتاريخ ١٩8٩/8/٩ من 
دائرة التنمية الإقت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد/احمد ح�شن علي ح�شن النقبي ، 
اجلن�شية : الإمارات.  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان 
�شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ١٤ يوم 

من تاريخ ن�شر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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 مذكرة اعالن املنفذ �شده  بالن�شر

يف الدعوى  التنفيذية  رقم 2019/652 تنفيذ الفجرية
جمهول   - الهند   - كري�شنال  ج��اي��ا  اك���ال  تهونيبور   : ���ش��ده  املنفذ  اىل  
الإقامة - نعلمكم باأن طالب التنفيذ : الهيئة العامة لل�شوؤون الإ�شالمية 
اأع��اله للمطالبة مببلغ )753٤١(  والأوق��اف - قد اقام الدعوى املذكورة 
عليكم  يتوجب  لذا   ، املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م 
الأربعاء  الفجرية الحتادية البتدائية �شباح يوم  احل�شور اىل حمكمة 
معتمد  وكيل  اإر���ش��ال  اأو  ح�شوركم  ع��دم  حالة  ويف   ٢٠١٩/١٠/3٠ امل��واف��ق 
ينوب عنكم فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات القانونية يف غيابكم. حرر 

بتاريخ  ٢٠١٩/١٠/٦
قلم التنفيذ     

  دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة الفجرية االحتادية االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )7241/2019(

املنذرة : �شركة ادرافور الإمارات - ذ م م 
املنذر اليها : �شركة دبليو اإند بي ل�شحب املياه وتثبيت الركائز - ذ م م 

املو�شوع : 
تنذر املنذرة - املنذر اليها - بالوفاء بقيمة ال�شيكات البالغة / ٠٠٠.١٠5/ 
درهم )مائة وخم�شة الف درهم( املتوجبة بذمتها للمنذرة ، وذلك خالل 
مهلة ا�شبوع من تاريخ اإ�شتالم الإنذار ، واإل �شوف ت�شطر املنذرة لتخاذ 
الر�شوم  كافة  اليها مع حتميلها  املنذر  �شد  القانونية  الإج���راءات  كافة 

وامل�شاريف مع جفظ كافة حقوق املنذرة جتاه املنذر اليها. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14   
  اإعالن  بالن�شر

 رقم 2019/7350 
املنذر  : موؤ�ش�شة ارنكو للعقارات 

املنذر اليه : مب�شر م�شطفى لكي املالب�س - �س ذ م م
املو�شوع : اإعالن بالن�شر يف اإنذار عديل رقم )٢٠١٩/١/١٩٩١8٩( 

، واملرت�شد بذمته من  فاإن املنذرة تخطر املنذر اليه ب�شداد مبلغ )١55٢83( درهم 
اق�شاها  م��دة  خ��الل  وذل��ك  منه  ي�شتجد  وم��ا   ٢٠٢٠/8/٢3 لغاية  اليجارية  القيمة 
كافة  اتخاذ  اىل  املنذرة  �شت�شطر  وال  الإخ��ط��ار  ه��ذا  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ثالثون 
الج��راءات القانونية التي حتفظ لها حقها ، واملطالبة باخالء العقار طبقا لن�س 
املادة  )١/٢5( من القانون رقم ٢٦ ل�شنة ٢٠٠7 واعتبار العقد منتهيا من تلقاء نف�شه 

، ورفع الدعوى املو�شوعية. 
  الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم 2018/128 تنفيذ عقاري
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - املرقبات - �شارع ابوبكر ال�شديق 
املنفذ �شده : �شعيد ح�شني من�شئي

عنوانه :  اإمارة دبي - العوير - الإدارة العامة للمن�شاأت العقابية - ال�شجن املركزي 
�شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/10/23 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
اللكرتوين موقعها  وعلى  للمزادات  الم��ارات  )�شركة  البيع  بها  انيط  التى  اجلهة  لدى  ادن��اه  او�شافه  املو�شحة  العقار   بيع 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول 
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف 
املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام 
التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط 
ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف 
املمتلكات :  نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 907 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : جمريا 

باي تاور اك�س 3 - رقم الوحدة : 3603 - امل�شاحة : 319.89 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب�� )2065958( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2018/6 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �شارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي  
 : دب��ي - مدينة  اإم��ارة   - الإم���ارات    : واآخ���رون - عنوانه  العاين  املنفذ �شده : عبداحلميد خالد عبداحلميد 
دبي - اأبوهيل - ديرة - انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/10/23 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث 
التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة 
المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء 
%20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه  من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 
اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل 
ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  �شقة �شكنية - املنطقة : ور�شان الأوىل - رقم 
الر�س : 415 - رقم املبنى : 1 - ا�شم  املبنى : T02 - رقم العقار : S19 - امل�شاحة : 48 مرت مربع  واملقدرة 

ب��� )516.667( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.
 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2018/2462 تنفيذ جتاري     

طالب التنفيذ:  �شركة الفطيم لل�شفريات )�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة( 
عنوانه : اإمارة دبي - �شارع الرقة برج الفطيم ، الطابق الثالث ، مكتب رقم 302 ، رقم مكاين : 2962395618 

املنفذ �شده : �شيد يو�شف �شيد عبدالرحيم ها�شمي - واآخرون - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - الكرامة - مركز العطار 
- الطابق الأول - مكتب رقم 114 - رقم مكاين : 2885693435 

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/10/23 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره من 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
قطعة ار�س ف�شاء - املنطقة : الثنية اخلام�شة - رقم الر�س : 4230 - امل�شاحة : 756.87 مرت مربع - املقدرة ب��� 

)2.444.061( درهم  - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2018/209 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: بنك ابوظبي الوطني )�شابقا( - بنك ابوظبي الأول - )حاليا(
عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية البزن�س بوينت مكتب رقم 401 خلف وكالة الني�شان لل�شيارات - هاتف : 

 94826  32445  : مكاين  رقم   -  04/2946945
املنفذ �شده : بابك ر�شا م�شطفائي - عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - مبنى خليفة تاور زون 4 - العقار 

رقم 8205 - رقم مكاين : 26069 87878 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/10/23 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : �شقة �شكنية - املنطقة : برج 
خليفة - رقم الر�س : 155 - ا�شم املبنى : برج خليفة املنطقة 4 - رقم املبنى : 2 - رقم العقار : 8205 - امل�شاحة : 

درهم   )3.820.753( ب���  املقدرة   - مربع  مرت   221.85
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/4658 تنفيذ جتاري  
وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  ال���ش��ود  حممد  ف��واز  ���ش��ده/١-  املنفذ  اىل 
القامة  حمل  جمهول  ال�شيارات  لتاأجري  بال�س  فوك�س  و�شريك  مدير 
خديجة   / وميثله  عفان  ح�شان  ح�شان  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مب��ا 
�شهيل ح�شن خلفان ا�شعدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وقدره )٦35٩7( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم 2018/13 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: م�شرف اأبوظبي الإ�شالمي 

عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - ديرة - �شارع الرقة - بجوار مطعم الطازج مقابل مطعم كنتاكي 
املنفذ �شده : عبد احلميد خالد عبد احلميد العاين - واآخرون - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - منطقة برج خليفة - 

�شارع ال�شيخ زايد - مبنى برج خليفة املنطقة 3 - الطابق 53 - بجوار دبي مول - رقم مكاين : 2963792803
منفذ �شده / �شركة نيبون لندن - ذ م م  

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�شاء ويف   5.00 ال�شاعة   2019/10/23 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�س على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
عبارة عن �شقة �شكنية - املنطقة : ور�شان الأوىل - رقم الر�س : 415 - امل�شاحة : 66 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة  درهم.    )710.417.00(  : الكلية  القيمة   -  S24  : الوحدة  رقم   -  T02

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم 2019/31 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك دبي التجاري - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بور�شعيد - ديرة - دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى بنك 

دبي التجاري - �شقة الر�شي G09 - مقابل ديرة �شيتي �شنرت 
املنفذ �شده : �شركة بايون لل�شناعة - عنوانه : اإمارة دبي - ال�شناعية - بردبي - �شارع �شيح �شعيب 4 - مبنى بايون لل�شناعة 

- الطابق الر�شي - قرب �شركة ال�شعفار لهند�شة احلديد 
�شيجرى  اقت�شى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�شاء ويف   5.00 ال�شاعة   2019/10/23 املوافق  الأربعاء  يوم  انه يف 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة الم��ارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�شا�شي قبل  الثمن  %20 من  تاأمني ل يقل عن  ايداع  ال�شراء  )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة  الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل  املزاد ب�شرط ال تقل هذه  لر�شوم 
املنطقة : �شيح  املمتلكات :  عبارة عن حق منفعة على مبنى ينتهي يف )2062/11/14( -  املحكمة وفيما يلي او�شاف 

�شعيب 4 - رقم الر�س : 105 - امل�شاحة : 43268.40  مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )70.000.000.00( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2017/101 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الو�شط املحدود 
عنوانه : اإمارة دبي - دبي ، مكتب الإدارة ال�شرق الأو�شط ، مدينة دبي لالإنرتنت ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 

املنفذ �شده : حممد زيغوم ار�شاد مالك - عنوانه : اإمارة دبي ، دبي ، نخلة اجلمريا - تيارا ريزيدن�شز ، مبنى تانزانيت ، ال�شقة 
املتحدة العربية  الإمارات   ، دبي   ،  12 الطابق   ، �شي   1206

بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�شاء ويف   5.00 ال�شاعة   2019/10/23 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�س على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
�شقة - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�س 5 - رقم البلدية : 0 - 381 - امل�شاحة : 155.80 مرت مربع - رقم املبنى : 5 - ا�شم 

املبنى : تنزانيت جنوب 3 - رقم الوحدة : T3 - 012 - 06 - القيمة التقديرية : 2515523 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2019/98 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �س م ع - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مدينة دبي الكادميية - خلف جامعة 

اميت - مبنى بنك ابوظبي التجاري - الطابق 1 - جامعة اميت مكاين 3224094372 
املنفذ �شده : �شاجناي موها نالل هالون هالون - عنوانه :  الإمارات - اإمارة دبي - بردبي - مر�شى دبي - مبنى ايليت ريزيدين�س 
- مبنى 1 - رقم الر�س 26 - رقم العقار : 5012 - الطابق 50 - رقم البلدية : 190 - 392 - �شقة �شكنية 5012 مر�شى 
دبي مكاين : 1319376170 - انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/10/23 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية 
ان اقت�شى احلال �شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكرتوين )www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن 
الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة 
املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم 
املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما 
يلي او�شاف املمتلكات  :  نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : مر�شى دبي - رقم الر�س : 26 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : ايليت 

ريزيدني�س - رقم الوحدة : 5012 - امل�شاحة : 89.14 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )959.494.00( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2018/158 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ:بنك ابوظبي الأول )حاليا( - بنك اخلليج الأول )�شابقا( - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - بناية بنك ابوظبي الأول - 

�شارع ابوبكر ال�شديق - الطابق )2( وحمله املختار مكتب الثقة للمحاماة وال�شت�شارات القانونية الكائن بال�شارقة 
املنفذ �شده : موكي�س ارا�شيكريي �شرينيفيا�س مورثي - عنوانه :  اإمارة دبي - معي�شم الأول - مبنى �شينرتيوم تاور 1 - �شقة رقم 

 725  : الر�س  رقم   -  1 رقم  املبنى   -  29 الطابق   1  -  2901
بيع  �شيجرى  احل��ال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  م�شاء ويف   5.00 ال�شاعة   2019/10/23 املوافق  الأرب��ع��اء  يوم  انه يف 
www.( العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين
املزايدة  دخول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  %20 من  يقل عن  تاأمني ل  ايداع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )emiratesauction.ae
املواعيد  التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف  البيع  ولكل من لديه اعرتا�س على 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 

الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : معي�شم الأول - رقم الر�س : 725 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : �شينرتيوم تاور 1 - رقم 

الوحدة : 1 - 2901 - امل�شاحة : 218.20 مرت مربع - واملقدرة قيمتها ب��� )1.526.643.00( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2019/52 بيع عقار مرهون   

طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع
401 خ��ل��ف وك��ال��ة الني�شان ل��ل�����ش��ي��ارات - ه��ات��ف :  ب���ور �شعيد - ب��ن��اي��ة ال��ب��زن�����س ب��وي��ن��ت مكتب رق���م  اإم����ارة دب���ي - دي���رة ،  ع��ن��وان��ه : 
youllnd@rakbank.ae : 04/2946945، هاتف 0508650437 رقم مكاين : 32445 94826 الريد الإلكرتوين"

املنفذ �شده : كوت�شو كاليكال فرجي�س ماتوين  -عنوانه :  اإمارة دبي ، بردبي ، منطقة برج خليفة ، بناية اي�شت هايت�س 1 - العقار رقم 
cybin76hotmail.com  : الإلكرتوين  الريد   -   88261  26076  : مكاين  رقم   -  412  : الر�س  رقم   -  1402

�شيجرى  اق��ت�����ش��ى احل���ال  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��الث  الي����ام  م�����ش��اء ويف   5.00 ال�����ش��اع��ة   2019/10/23 امل���واف���ق  الأرب���ع���اء  ي���وم  ان���ه يف 
 ب��ي��ع ال��ع��ق��ار امل��و���ش��ح��ة او���ش��اف��ه ادن����اه ل���دى اجل��ه��ة ال��ت��ى ان��ي��ط ب��ه��ا ال��ب��ي��ع )���ش��رك��ة الم�����ارات ل��ل��م��زادات وع��ل��ى موقعها اللكرتوين

)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة 
ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع 
ولكل �شخ�س غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن 
ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  �شقة �شكنية - رقم 
الر�س : 412 - املنطقة : برج خليفة - ا�شم املبنى : اي�شت مايت�س 1 - رقم الوحدة : 1402 - رقم الطابق : 14 - رقم البلدية : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم   2523660  : التقديرية  القيمة    465  -  345

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14   
اعالن بيع  عقار بالن�شر 

فى الدعوى رقم  2016/182 بيع عقار مرهون     
طالب التنفيذ: بنك ابوظبي التجاري - �س م ع 

عنوانه : اإمارة دبي ، منطقة دبي للتعهدات - �شارع املنامة - بناية بنك ابوظبي التجاري  رقم 1 ، الطابق الثاين 
املنفذ �شده : فيورى رو�شو للمفرو�شات - ذ م م 

عنوانه :  اإمارة اأبوظبي - �شارع املطار ، امل�شرف مول - الطابق ، متجر 325 - 326 ، فيوري رو�شو للمفرو�شات ذ م م 
انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/10/23 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 

كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
�شقة �شكنية - املنطقة : الثنية الأوىل - رقم الر�س : 71 - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : ايكزيكتيف هايت�س - رقم العقار 

: 1202 - امل�شاحة : 152.92 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.152.210( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12756 بتاريخ 2019/10/14   

اعالن بيع  عقار بالن�شر 
فى الدعوى رقم  2019/126 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �شي ال�شرق الأو�شط املحدود 
عنوانه : الإمارات - بناية بنك ات�س ا�س بي �شي - اإعمار �شكوير - داون تاون برج خليفة ، دبي 

املنفذ �شده : �شامر علي �شومر - عنوانه :  منطقة جممع دبي لالإ�شتثمار الأول - جرين كوميونيتي �شرق - جاردن 
ابارمتنت�س اي�شت - بلوك ات�س H - �شقة رقم 2706 ، اإمارة دبي - رقم مكاين : 1350975064 

انه يف يوم الأربعاء املوافق 2019/10/23 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن 20% 
من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يرره من 
م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد 

عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : 
حق منفعة - رقم الر�س : 356 - املنطقة : جممع دبي لال�شتثمار الأول - ا�شم املبنى : جاردن ابارمتنت�س ي�شت ات�س - 

رقم العقار : 2706 - رقم الطابق : 3 - امل�شاحة : 179.24 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.254.058( درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

د����ش���ن ����ش���ع���ادة حم���م���د ب����ن ث���ع���ل���وب ال���درع���ي 
واجلودو  امل�شارعة  احتاد  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
جلنة  نظمتها  التي  الكاتا  مناف�شات  انطالقة 
اجل����ودو ب��الحت��اد مب�����ش��ارك��ة اأك���رث م��ن 200 
ترجمه  العمرية  امل��راح��ل  خمتلف  م��ن  لع��ب��ا 
جمل�س  ل���دول  التنظيمية  اللجنة  لتو�شيات 
خالل  اأك��دت  التي  للجودو  اخلليجي  التعاون 
على  الكويت  يف  موؤخرا  عقد  ال��ذي  اجتماعها 
هام�س بطولة اخلليج للجودو والكاتا ب�شرورة 
الهتمام مبناف�شات الكاتا على م�شتوى ال�شغار 

،بعد اأن تقرر اإقامة البطولة العمرية لالأ�شبال 
من  ا�شتفادة  �شنتني،  مل��ده  والكاتا  والنا�شئني 
التجربة اليابانية لكاتا ال�شغار بعد التوا�شل 

مع معهد الكودوكان الياباين.
للكاتا  الأوىل  ال��ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  و���ش��ه��دت 
بطولة  نهائيات  ان��ط��الق��ة  قبل  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 
التي  العمرية للجودو  الت�شامح للمراحل  عام 
اأق��ي��م��ت ع��ل��ى ك��اأ���س الحت����اد ب�����ش��ال��ة ال�شيخة 
بلقب  .. وتوج  اأبوظبي  فاطمة بنت مبارك يف 
املدر�شة  �شنة فريق  12 و11  مناف�شات حتت 
املركز  ويف   ، الأول  باملركز  دب��ي  يف  الإم��ارات��ي��ة 
ال�����ش��ارق��ة لالألعاب  ن����ادي  ال���ث���اين ح���ل ف��ري��ق 

فريق  الثالث  امل��رك��ز  ،ويف  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع 
ن��ادي خ��ورف��ك��ان .. اأم��ا فئتي حت��ت 13 و14 
باألقاب  نادي خورفكان  فريق  انفرد  فقد  �شنة 
كانت  رائعة  عرو�س  تقدمي  بعد  الفئات  تلك 
مكان اإ�شادة من اجلميع . واأ�شاد �شعادة حممد 
التنظيمية  اللجنة  الدرعي بجهود  ثعلوب  بن 
برجمة  اخلا�س  وقرارها  للجودو  اخلليجية 
بقاعدة  حتظى  التي  الكاتا  لريا�شة  بطولت 
كبرية من الالعبني على م�شتوى الدولة مما 
ي�شجع ال�شباب النخراط يف مناف�شاتها لت�شكل 
 – .. واأ�شاف  اإ�شافة حقيقية لن�شاط الحتاد 
مواهب  للكاتا  الأوىل  البطولة  اأف����رزت  لقد 

ال�شقل  م��ن  بقليل  ���ش��اأن  ل��ه��ا  �شيكون  واع����ده 
الحتاد  اإدارة  جمل�س  و�شع  ،وق��د  والحتكاك 
يف اجتماعه الأخري باإقامة دورة لتدريب الكاتا 
�شالم  ج��ران��د  الت�شامح  ب��ط��ول��ة  ه��ام�����س  ع��ل��ى 
الفرتة من  تقام خالل  التي  اأبوظبي للجودو 
اأرينا  ب�شالة  احل��ايل  اأكتوبر   26 وحتى   24
اأبوظبي  يف  الريا�شية  زاي���د  مبدينة  م��ب��ادل��ة 
مب�����ش��ارك��ة 107 دول���ة ، ب��ج��ان��ب امل�����ش��ارك��ة يف 
الكاتا  لريا�شة  امل��در���ش��ي  ال��ري��ا���ش��ي  الن�شاط 
الفائزين،  ت��ك��رمي  مت  ال��ب��ط��ول��ة  خ��ت��ام  ..ويف 
وتلقي رئي�س الحتاد هدايا الأندية التذكارية 

تقديرا لرعايته للبطولة الأوىل.

بانكوك – العو�صي النمر:

على  اليوم  م�شاء  الأخ��ري  تدريبه  القدم،  لكرة  الأول  الوطني  ي��وؤدي منتخبنا   
يوم  مباراة  ي�شت�شيف  الذي  بانكوك  التايالندية  العا�شمة  يف  تاما�شات  ا�شتاد 
الثالثة  اجلولة  يف  غ��داً  املرتقبة  تايالند  ملواجهة  ا�شتعداداته  اإط��ار  يف  الغد، 
 2022 العامل  كاأ�س  لنهائيات  املوؤهلة  احلا�شمة  للت�شفيات  الأبي�س  ملباريات 
املنتخب  لقوة  نظراً  و�شعبة  قوية  مواجهة  تعتر  والتي   ،2023 اآ�شيا  وكا�س 
املحرتفني،  الالعبني  م��ن   3 �شفوفه  ب��ني  ي�شم  وال���ذي  املتطور  التايالندي 

وتاأتي �شعوبة اللقاء ملناف�شة الفريقني على �شدارة املجموعة ال�شابعة.

فر�ش االأ�سلوب 
فان  الهولندي  بقيادة  الوطني  ملنتخبنا  الفني  اجلهاز  ي�شع  اأن  املنتظر  وم��ن 
مارفيك خالل مران اللم�شات الأخرية للخطة والت�شكيلة التي �شيخو�س بها 
اللقاء، وعلى �شوء متابعته ودرا�شته لأ�شلوب لعب وطريقة املنتخب التايالندي، 
املناف�س،  الفريق  على  الأبي�س  لعب  اأ�شلوب  لفر�س  علي  مارفيك  ي�شعى  اإذ 

وم��واج��ه��ة ���ش��الح ال��ه��ج��م��ات ال�����ش��ري��ع��ة ال��ت��ي م��ن املتوقع 
مارفيك  وي��ح��ر���س  ت��اي��الن��د،  منتخب  عليها  يعتمد  اأن 
منذ  املناف�س  لعبي  على  ال�شغط  ب�شرورة  التاأكيد  على 
اأجواء  يف  ال��دخ��ول  لهم  يت�شنى  ل  حتى  الأوىل  الدقيقة 
املباراة وحماولة فر�س الأبي�س ل�شيطرته على جمريات 
ال��ل��ع��ب، م��ع الأخ���ذ يف الع��ت��ب��ار ���ش��رورة احل���ذر الدفاعي 
علي  واعتمادهم  التايالندي،  املنتخب  لعبي  �شرعة  من 
الأطراف يف بناء الهجمات، لذلك جاءت تعليمات اجلهاز 
مع  ال�����ش��رورة  يف  ال  التقدم  بعدم  ال��دف��اع  لالعبي  الفني 
ال�شرعة يف الرتداد، حتي ل يتم ترك اأية م�شاحات للفريق 
التايالندي ميكن ا�شتغاللها يف تهديد مرمى خالد عي�شى 

.

معنويات عالية
وكان املنتخب الوطني الأول قد وا�شل تدريباته و�شط معنويات عالية وتركيز 
�شديد من جانب الالعبني يف ظل الأهمية الق�شوى للمباراة، و�شرورة ح�شد 
على  ال��رتب��ع  وموا�شلة  التا�شعة  للنقطة  الو�شول  اأج��ل  م��ن  ال��ث��الث  نقاطها 
�شدارة املجموعة ال�شابعة، وخا�س منتخبنا الوطني ح�شته التدريبية الثالثة 
منذ و�شوله اىل العا�شمة التايالندية بانكوك، وا�شتمر املران على ا�شتاد ايرينا 
بح�شور جميع الالعبني با�شتثناء بع�س الالعبني الذين يخ�شعون لتدريبات 

عالجية مثل وليد عبا�س وعلي �شاملني.
الفني  اجلهاز  جانب  من  لالعبني  مكثفة  حما�شرات  املنتخب  مع�شكر  و�شهد 
للتعرف على نقاط قوة و�شعف املناف�س، وذلك من م�شاهدة مباراتي تايالند 
فر�شة  مارفيك  مينح  اأن  املنتظر  من  اإذ  وفيتنام،  اإندوني�شيا  مع  الأخ��ريت��ني 
تكليفات  مع  واإندوني�شيا،  ماليزيا  لقاءي  خا�شت  التي  العنا�شر  لنف�س  اللعب 
امل��درب بنف�س  املتوقع ان يدفع  اللقاء، وم��ن  اأج��ل تنفيذها خ��الل  حم��ددة من 
وليد عبا�س  م�شاركة  كانت  وان  ال�شابقني،  اللقاءين  بها  التي خا�س  الت�شكيلة 
الع�شلة” يف املباراة �شوف تتحدد خالل  يف  بتمدد  الإ�شابة  من  يعاين  “الذي 

مران اليوم.
املا�شيني تركيزاً من جانب  اليومني  املنتخب الوطني خالل  وت�شهد تدريبات 
اجلهاز الفني على اجلانب اخلططي والتكتيكي خالل التق�شيمة اليومية التي 
لأق�شى  الالعبني  اإي�شال  اإىل  اإ�شافة  الالعبني،  جميع  بني  مارفيك  يجريها 

درجات التفاهم والن�شجام.

رغبة الفوز
اأج��واء من التفاوؤل وال��روح املعنوية العالية يف  اأروق��ة املنتخب الوطني  وت�شود 

ظل الرغبة الوا�شحة من الالعبني على موا�شلة الفوز والو�شول اىل النقطة 
منتخبنا  يختتم  اأن  املقرر  ومن  ال�شدارة،  اعتالء  موا�شلة  اجل  من  التا�شعة، 
الوطني تدريباته يف ال�شاعة ال�شابعة من م�شاء اليوم على ملعب املباراة ي�شع 
على  وي�شتقر  امل��ب��اراة  خطة  على  النهائية  اللم�شات  الفني  اجلهاز  خالله  من 
الت�شكيلة الأ�شا�شية للقاء، فيما يخو�س منتخب تايالند تدريبه الأخري على 

نف�س امللعب يف ال�شاعة الثامنة م�شاء، وعقب مران منتخبنا الوطني.
الأبي�س يوؤدي مرانه الأخري يف بانكوك قبل مواجهة تايالند 

فان مارفيك
اأكد ثقته يف قدرة الالعبني على حتقيق نتيجة اإيجابية

�شهيل: مباراة �شعبة تتطلب الرتكيز العايل
تايالند منتخب متطور واملناف�شة على ال�شدارة تزيد املباراة اإثارة 

مارفيك يقوم بناء فريق للم�شتقبل يف خطوة تاأخرت كثرياً 
اأكد الدكتور ح�شن �شهيل م�شرف منتخبنا الوطني، ثقته يف قدرة لعبي الأبي�س 
وتقدمي  غ���داً،  تايالند  منتخب  مواجهة  خ��الل  اإيجابية  نتيجة  حتقيق  على 
عر�س قوي يف املباراة، يوؤكد على اأن املنتخب لن يتنازل عن رغبته يف ا�شتمرار 
�شدارته لقمة املجموعة ال�شابعة، واجتياز املرحلة الوىل 
 2022 م��ون��دي��ال  ايل  امل��وؤه��ل��ة  امل�شرتكة  الت�شفيات  م��ن 
لأن  املباراة  الرغم من �شعوبة  على   ،2023 اآ�شيا  وكاأ�س 
اإىل  اإ�شافة  جماهريه،  وو�شط  اأر�شه  على  يلعب  املناف�س 
�شراع طريف املباراة على النفراد ب�شدارة املجموعة، مما 

يزيد الإثارة خالل املباراة.
وقال ح�شن �شهيل على هام�س تدريبات املنتخب الوطني 
على ا�شتاد ايرينا “ ثقتنا كبرية يف لعبينا ويف اإمكانياتهم 
وق��درت��ه��م ع��ل��ى ا���ش��ت��غ��الل ال��ف��ر���ش��ة امل��ت��اح��ة اأم��ام��ه��م من 
الفريق  م�شرية  من  تعزز  اإيجابية،  بنتيجة  اخل��روج  اأج��ل 
جاهزية  ع��ل��ى  اجل��م��اه��ري  �شهيل  وط��م��اأن  الت�شفيات،  يف 
جميع الالعبني من الناحيتني الفنية والبدنية، والرغبة 
الوا�شحة لدى الالعبني تقدمي العر�س الالئق والقوي 
الذي يوؤهل املنتخب للفوز، واأ�شاف “ برنامج التح�شريات ملباراة تايالند ي�شري 
ب�شكل جيد وفق ما هو خمطط له من قبل اجلهاز الفني بقيادة فان مارفيك، 
كما اأن اجلهاز الطبي قام بجهد كبري لعالج بع�س الالعبني الذين عانوا من 

الإ�شابات الطفيفة، واأ�شبح اجلميع جاهزاً للم�شاركة يف املباراة«.

مباراة م�سريية
“ امل�شريية  ب�  وو�شف م�شرف منتخبنا الوطني مواجهة املنتخب التايالندي 
ح�شد النقاط الثالثة حتى نحافظ على  عن  الأبي�س  اأمام  بديل  ل  اأنه  اإذ   ،“
�شدارتنا لقمة املجموعة ال�شابعة، وبالتاأكيد اجلهاز الفني والالعبني يدركون 
مع  الفني  اجلهاز  يتعامل  اذا  عليها  والرتكيز  تايالند  اأم��ام  املواجهة  اأهمية 
اأي نقطة حتد من  اأنها بطولة منف�شلة،  والأه��م عدم فقدان  كل مباراة على 
بدا  ال��ذي  الرتكيز  اأن  اإىل  �شهيل  واأ�شار  املقبلة،  املرحلة  خالل  الفريق  طموح 
عليه الالعبني منذ بداية التح�شريات ملباراة تايالند، بالإ�شافة اإىل الإ�شرار 
والروح املعنوية العالية كلها عوامل من �شاأنها اأن ت�شاعد يف ظهور املنتخب ب�شكل 
جيد خالل املواجهة، ونحن على ثقة باأن جميع العنا�شر يف جاهزية جيدة، واأي 

لعب �شي�شارك يف املباراة �شيبذل ق�شارى جهده من اأجل حتقيق الفوز.
ال��ت��اري��خ بني  ف���ارق  امل��واج��ه��ة رغ��م  ال��دك��ت��ور ح�شن �شهيل على �شعوبة  و���ش��دد 
ال�شنوات  يف  كثرياً  تطور  املناف�س  واأن  التايالندي،  ونظريه  الوطني  املنتخب 
املا�شية، وقال “بال �شك منتخبات املجموعة بالكامل لها احرتامها وتقديرها، 
وتايالند لديها حالياً منتخب قوي ولي�س �شهاًل على الإطالق، وهو ما يفر�س 
وان منتخبنا يتطور هو  املباراة، خا�شة  التعامل معه طوال زمن  علينا ح�شن 

الخر من مباراة لأخرى، واأ�شبح له اأ�شلوبه املميز.
يحدثها  قد  مفاجاآت  لأي��ة  يتح�شب  ملنتخبنا  الفني  اجلهاز  ك��ان  اإذا  ما  وح��ول 

الفني  القدم، ولذلك اجلهاز  اأن كل �شيء وارد يف كرة  اأو�شح  منتخب تايالند 
يدرك متاماً كيفية التعامل مع املناف�س، و�شرورة احلذر، خ�شو�شاً واأن منتخب 
تايالند ميلك طموحات التاأهل اإىل الدور الثاين، ولكن من جانبنا نعلم ماذا 
نريد لأنه ل جمال لفقدان اأي نقطة يف هذه املرحلة وهو ما يعلمه الالعبون 
اندوني�شيا  مباراة  اأي��ام بني  ملدة خم�شة  الزمني  الفا�شل  اأن  اإىل  جيداً، م�شرياً 
وتايالند اأمر واقع على جميع املنتخبات، وعلينا التعامل معه يف ظل الأجندة 

املو�شوعة للت�شفيات رغم اأن ظروف ال�شفر وبعد امل�شافات يف بع�س الأحيان.
من  مارفيك  امل��درب  عليها  يقدم  التي  املوفقة  باخلطورة  �شهيل  ح�شن  واأ���ش��اد 
والتي  ال�شابة  العنا�شر  من  العديد  وم�شاركة  الفريق  �شفوف  جتديد  خ��الل 
ال���ذي يبني فريق  ل��ل��م��درب  6 لع��ب��ني، وه���و م��ا يح�شب  ق���ارب ع��دده��ا ع��ل��ى 
للم�شتقبل يفيد كرة الم��ارات خالل ال�شنوت املقبلة، وقال �شهيل يف اعتقادي 
ان هذه اخلطوة تاأخرت كثرياً حيث كان يجب الزج بعنا�شر �شابة منذ فرتة من 
اأجل جتديد �شفوف املنتخب، لذلك لبد اأن يجد اجليل اجلديد من الالعبني 
الدعم الكامل �شوءا من الأندية او العالم واجلمهور و اأن ي�شر اجلميع على 
التي  الكافية  اخل��رة  الالعبون  يكت�شب  حتي  ال�شتعجال  وع��دم  الفريق  ه��ذا 

تقودهم للطموحات املرجوة يف ال�شنوات املقبلة.

اهتمام دبلوما�سي بالبعثة
�شفارة  بالأعمال يف  القائم  الكعبي  عبيد  �شلطان  يحر�س 
را���ش��د عمران  تايلند وع��ل��ي  ل��دى مملكة  الإم����ارات  دول���ة 
اليومي  امل����ران  ع��ل��ى ح�����ش��ور  ب��ال�����ش��ف��ارة،  ال�شحي  امل��ل��ح��ق 
يلزم  م��ا  ك��ل  ت��واف��ر  على  والطمئنان  بالبعثة  واله��ت��م��ام 
وقد  تايالند،  اأم���ام  املقبل  اللقاء  خ��الل  مهمتها  لإجن���اح 
قام الكعبي بنقل حتيات �شيف ال�شام�شي �شفري الدولة يف 
يف  التوفيق  اع�شاءه  وكل  للفريق  متمنيا  تايالند  مملكة 

مهمتهم وامل�شاهمة يف رفع علم الدولة عاليا دائما.
مروان بن غليطة يطمئن على االأبي�ش

اإدارة  جمل�س  رئي�س  غليطة  بن  م��روان  املهند�س  يحر�س 
احتاد الكرة على الطمئنان على بعثة الأبي�س خالل تواجدها يف تايالند، من 
املنتخبات  جلنة  رئي�س  اجلنيبي  نا�شر  اهلل  عبد  بنائبه  الدائم  ات�شاله  خالل 
رئي�س البعثة، ومتنى بن غليطة التوفيق للفريق خالل لقاء الغد اأمام تايالند 
واأن ي��ح��اف��ظ ال��ف��ري��ق ع��ل��ي ���ش��دارت��ه لقمة امل��ج��م��وع��ة ال�����ش��اب��ع��ة، وي��ب��ذل عبد 
ورف��ع معنويات لعبيه من  املنتخب  دعم  اأج��ل  اهلل اجلنيبي جهود كبرية من 
خالل تواجده الدائم وتذليل اأية �شعاب اأمام البعثة، كما يتواجد اأي�شا ه�شام 
الزرعوين رئي�س جلنة امل�شابقات واحد الرجال الن�شطني يف جمل�س اإدارة احتاد 
جمل�س  ع�شو  املهبوبي  اأحمد  املقبلة  ال�شاعات  خالل  ي�شل  ان  وينتظر  الكرة، 

الإدارة حل�شور املباراة.

اإقبال جماهريي كبري والتذاكر اأو�سكت على النفاذ 
ث��ال��ث حم��ط��ات الفريقني يف  ت��اي��الن��د يف  ال��وط��ن��ي م��ع  جت��د م��ب��اراة منتخبنا 
الت�شفيات امل�شرتكة املوؤهلة ايل مونديال 2022 وكاأ�س اآ�شيا 2023 واملقرر 
اأن تقام غداً ،اإقبال جماهريي كبري، اإذ ت�شهد عملية بيع التذاكر اإقبال من قبل 
اأن ي�شاهد املباراة  اجلمهور التايالندي، واأو�شكت التذاكر على النفاذ، ويتوقع 
حوايل 25 األف متفرج وهي ال�شعة الر�شمية ل�شتاد تاما�شات م�شت�شيف املباراة، 

ويقع امللعب يف مدينة براثومثاين ويتبع ال�شتاد لفريق بولي�س يونايتد.

طاقم �سريالنكي يُدير لقاء منتخبنا الوطني مع تايالند 
عني الحتاد الدويل لكرة القدم “الفيفا” طاقم حتكيم دويل من �شرييالنكا 
لإدارة مباراة منتخبنا الوطني مع نظريه منتخب تايالند يوم الثالثاء املوافق 
15 اأكتوبر 2019 با�شتاد تاما�شات يف العا�شمة بانكوك �شمن اجلولة الثالثة 
اآ�شيا  كاأ�س  ونهائيات   2022 العامل  كاأ�س  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  الت�شفيات  من 

املجموعة ال�شابعة. حل�شاب   2023
دانيي  )���ش��اح��ة(،  ب���ريارا  دي��الن  كري�شتاها  م��ن  ك��ل  التحكيمي  الطاقم  وي�شم 
اأول(، ويال بادا هيواج )م�شاعد ثان( جاميني نيفون )حكماً  جيدارا )م�شاعد 
يان مون من هونغ كونغ  للحكام(  اأون��غ كون هو من ماينمار )مقيماً  راب��ع��اً(، 

)مراقباً للمباراة( .

خليفة احلمادي: جاهزون ملواجهة تايالند ومعنوياتنا عالية
ومنتخبنا  اجل��زي��رة  ن���ادي  م��داف��ع  احل��م��ادي  خليفة  ال�شاعد  ال��الع��ب  اأب���دى 
األ���وان���ه يف  ال��وط��ن��ي، اع���ت���زازه ال��ك��ب��ري ب���ارت���داء قمي�س املنتخب وال���دف���اع ع��ن 
املحافل الدولية، موؤكداً جاهزيته الكاملة خلو�س املباراة املقبلة اأمام تايلند يف 
اجلولة الثالثة من الت�شفيات، مبيناً انه رهن اإ�شارة اجلهاز الفني، وعلى اأهبة 
ال�شتعداد لتقدمي جهوده وامل�شاهمة مع بقية زمالئه يف حتقيق نتيجة اإيجابية 
املراحل  التواجد يف  له  الت�شفيات احلالية، وت�شمن  املنتخب يف  تعزز حظوظ 
املقبلة، و�شوًل اإىل الهدف الأهم بتحقيق تطلعات القاعدة الريا�شية بالتاأهل 

اإىل مونديال 2022 والتواجد يف نهائيات اآ�شيا 2023.
اإياها  وا�شفاً  املقبلة،  املباراة  وحتدث خليفة احلمادي عن 
باملهمة وال�شعبة، لأن كل منتخب ي�شعى لحتالل �شدارة 
املجموعة على ح�شاب مناف�شه، لفتاً اإىل اأن تايالند متلك 
الإم���ارات بفارق  الثاين خلف  املركز  اأرب��ع نقاط وحت��ل يف 
جنوم  ويلزم  املواجهة  اأهمية  من  يزيد  ما  وه��و  نقطتني، 
بنتيجة  العودة  اأجل  املمكن من  ببذل كل اجلهد  الأبي�س 

اإيجابية.
واع�����رتف ال��ن��ج��م ال�����ش��اب امل���ول���ود يف ن��وف��م��ر م���ن العام 
م��ا وج���ده م��ن دع���م وم�����ش��ان��دة م��ن زمالئه  اأن   ،1998
اأبلغ  له  ك��ان  الأبي�س،  جن��وم  كبار  من  وخا�شة  الالعبني 
الف�شل  نا�شباً  املنتخب،  مع  جن��اح  من  حققه  فيما  الأث��ر 
اإىل  الأب��ي�����س  رف��ق��ة  ال�شابة  للعنا�شر  اجل��ي��د  ال��ظ��ه��ور  يف 
زمالئه من اأ�شحاب اخلرة، الذين كانوا خري عون و�شند 
لالعبني ال�شباب، وحر�شوا على تقدمي الن�شح ووفروا الدعم املعنوي املطلوب 

ليمكنوهم من تقدمي اأف�شل ما ميلكون.

علي �ساملني: لن ندخر جهدًا للعودة بنتيجة اإيجابية
طوينا �شفحة اأندوني�شيا وتفكرينا يف مباراة الغد القوية

ال��وط��ن��ي، ح��ر���س كل  ال��و���ش��ل ومنتخبنا  ن���ادي  اأك���د علي �شاملني لع��ب و���ش��ط 
اإيجابية  اأجل �شمان العودة بنتيجة  الالعبني على تقدمي كل ما ميلكون من 
اإىل  املوؤهلة  املزدوجة  الت�شفيات  من  الثالثة  اجلولة  يف  تايالند  مواجهة  من 
2023، م�شدداً على اأهمية املباراة  اآ�شيا  2022، وكاأ�س  نهائيات كاأ�س العامل 

و�شرورة حتقيق نتيجة متكن املنتخب من املحافظة على �شدارة جمموعته.
املباراة، خا�شة  اأهمية هذه  الأبي�س يدركون  اأن كل جنوم  �شاملني  واأو�شح علي 
الذي  الثاين يف ترتيب املجموعة، وهو الأمر  املركز  واأنها يف مواجهة �شاحب 
يلزمهم مبزيد من الرتكيز والعمل اجلاد للمحافظة على ما حققوه من تفوق 

يف اجلولت ال�شابقة، وال�شتمرار يف ح�شد النقاط.
وك�شف علي �شاملني اأن الأجواء يف اأروقة املنتخب ت�شاعد الالعبني على تقدمي 
اأف�شل ما ميلكون، م�شيداً بالعمل املميز للجهاز الفني بقيادة الهولندي مارفيك 
وطاقمه املعاون، بجانب الهتمام الكبري من قبل اجلهاز الإداري الذي يحر�س 

على توفري كل املطلوبات، ويعمل بتناغم وان�شجام مع اجلهاز الفني.
وقال: “و�شلنا اإىل بانكوك يف اليوم التايل ملباراة اندوني�شيا التي حققنا فيها 
انت�شاراً عري�شاً، طوينا �شفحة اندوني�شيا �شريعاً وبداأنا التفكري يف مباراة الغد 
القوية، واجلميع يحر�س على اأداء التدريبات بجدية وا�شرار، كلنا ندرك اأهمية 
اأي  ال�شابعة، لذلك لن ندخر  باملجموعة  املقبلة واحل�شابات اخلا�شة  املواجهة 
جهد للو�شول اإىل هدفنا والعودة بنتيجة اإيجابية تعزز حظوظنا يف املناف�شة«.

يوؤدي مرانه االأخري يف ملعب املباراة اليوم

مارفيك ي�سع �للم�سات �لأخرية خلطة مو�جهة »�أفيال �حلرب«

•• دبي –الفجر: 

الداخلي بدبي  اأم�س مع�شكره  19 �شنة   د�شن منتخبنا الوطني لل�شباب حتت 
ل�شباب  اآ�شيا  كاآ�س  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  الآ�شيوية  للت�شفيات  ا�شتعداداته  �شمن 
العام  نوفمر من  العا�شر من  الأول حتى  للفرتة من  املقررة  عاماً   19 حتت 

اجلاري ، حيث يلعب منتخبنا يف املجموعة الرابعة التي ت�شم منتخبات اإيران ) 
البلد امل�شت�شيف ( ، قريغ�شتان و نيبال .

وهم  ميلني  ف��ريدو  الفني  املدير  ا�شتدعاهم  27 لعبا  منتخبنا  قائمة  وت�شم 
:  راكان وليد �شالح ، اأحمد حممود احلمادي ، زايد �شلطان اأحمد الزعابي ، 
عبد اهلل اأبو بكر ح�شن ، نواف �شامل احلارثي ، هزاع �شبيت خاطر ، حمدان عبد 

الرحمن خمي�س ، مبارك اأحمد الزحمي ، حممد عبد اهلل الوايف  ) اجلزيرة ( 
، عي�شى خلفان احلرا�شي ) العني ( ،  عبد اهلل حمد املنهايل ، را�شد عبد اهلل 
مال اهلل ، اإ�شماعيل عمر �شلطان الزعابي ) الوحدة ( ، حمدان حميد ح�شن ، 
عبدالرحمن عادل ، حارب عبداهلل �شهيل ، حممد عي�شى جا�شم ، خليفة يو�شف 
 ( ، اأحمد ل�شكري  ، �شهاب  ، مبارك ط��ارق مطر    ) دب��ي  عتيق ) �شباب الأهلي 

الو�شل ( ، مايد علي الطنيجي ) الرم�س ( ، حممد عبد الرحمن املازم ) الن�شر 
( ، فهد بدر الباروت ) الإمارات ( ، �شيف عبيد الزعابي ، يا�شر ح�شن البلو�شي ) 

احتاد كلباء ( ، حمد عبد اهلل املقبايل ) الفجرية ( . 
ويخو�س اأبي�س ال�شباب خالل التجمع احلايل مباراتني وديتني اأمام ماليزيا 
يومي الثالثاء واخلمي�س املقبلني مبلعب ذياب عوانة مبقر احتاد الكرة بدبي. 

�سمن ا�ستعداداته للت�سفيات االآ�سيوية

�أبي�ض �ل�سباب يد�سن مع�سكره �لد�خلي بدبي

حممد بن ثعلوب يد�سن �نطالقة »كاتا« �لإمار�ت

• حما�سرات 
مكثفة 

لالعبني 
لدرا�سة نقاط 

قوة و�سعف 
تايالند

• االطمئنان 
على جاهزية 
وليد عبا�ش 

وحتديد 
م�ساركته من 

عدمها
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•• اأبوظبي-الفجر

خالل  ملونة  ميدالية   17 الإم���ارات  ت��راث  بنادي  ال�شباحة  فريق  ح�شد 
املياه  ل�شباحة  اأب��وظ��ب��ي  بطولة  يف  ال�شبت  الأول   اأم�����س  �شباح  م�شاركته 
اأبوظبي  جمل�س  ب��رع��اي��ة  اأب��وظ��ب��ي  كورني�س  على  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي  املفتوحة 

الريا�شي.
واأحرز �شباحو الفريق 7 ميداليات ذهبية، واأربع ف�شيات، و�شت ميداليات 
ال�����ش��ب��اح حم��م��د را�شد  اأح����رز  “15 �شنة”،  3 ك��ل��م  ���ش��ب��اق  ب��رون��زي��ة، ف��ف��ي 
احلمادي املركز الأول بزمن قدره 00.44.47 ، فيما ح�شل ال�شباح اأحمد 

حممد املرزوقي على املركز الثالث بزمن 00.49.26 .
ويف �شباق 1500 مرت “13 �شنة”، جاء ال�شباح عبد الرحمن �شامل املهري 
يف املركز الأول بزمن قدره 00.26.19، ونال املركز الثاين ال�شباح را�شد 
اأحمد العلي بزمن قدره 00.29.11، واأحرز املركز الثالث ال�شباح حمدان 

اأحمد اآل علي بزمن قدره 00.29.18.
“15 �شنة” لل�شباق نف�شه، جاء ال�شباح �شيف را�شد احلمادي  ويف مرحلة 
يف املركز الأول بزمن قدره 00.23.42، فيما اأحرز املركز الأول ل�شباق 
ب��زم��ن قدره  امل���رزوق���ي  اأح��م��د حم��م��د  “13 �شنة” ال�����ش��ب��اح  م���رتاً   750
الثالث  املركز  يف  املهريي  اإبراهيم  اهلل  عبد  ال�شباح  وج��اء   ،00.18.17

بزمن قدره 00.20.17.
ويف ال�شباق نف�شه ملرحلة “15 �شنة” اأحرز ال�شباح حممد را�شد احلمادي 
را�شد  �شيف  ال�شباح  ح�شد  فيما   ،00.16.47 ق��دره  بزمن  الأول  املركز 
الثالث  املركز  00.17.54، وجاء يف  الثاين بزمن قدره  املركز  احلمادي 

ال�شباح �شلطان اأحمد اآل علي بزمن قدره 00.18.22.
ال�شباح  الأول  املركز  فحاز  �شنة”،   16“ مرحلة  مرت   200 �شباق  يف  اأم��ا 
الثاين  امل��رك��ز  00.04.16، ويف  ق���دره  ب��زم��ن  ال��ع��ام��ري  اإب��راه��ي��م  خ��ال��د 
00.04.16، فيما جاء ال�شباح  اأحمد احلمد بزمن قدره  ال�شباح �شلمان 

خليفة حممد امل�شجري يف املركز الثالث بزمن قدره 00.05.27.

�شيف  ال�شباح  الأول  املركز  اأح��رز  نف�شه،  �شنة” لل�شباق   12“ مرحلة  ويف 
الثاين  املركز  يف  ج��اء  فيما   ،00.04.32 ق��دره  بزمن  احلو�شني  حممد 
املركز  ويف   ،00.04.53 قدره  بزمن  املهري  �شامل  الرحمن  عبد  ال�شباح 

الثالث ال�شباح را�شد اأحمد العلي بزمن قدره 00.04.57.
اأن فريق ال�شباحة بنادي تراث الإم��ارات ظل يحقق نتائج طيبة يف  يذكر 
م�شاركاته بالبطولت املختلفة ن�شبة لالهتمام الكبري والدعم الالحمدود 
الذي يجده الفريق من اإدارة النادي وعلى راأ�شها �شمو ال�شيخ �شلطان بن 
اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س النادي، وهو ما  زايد 

انعك�س اإيجابياً يف نتائج الفريق.

•• راأ�س اخليمة-الفجر

حتت رعاية �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة 
اخليمة  راأ����س  بطولة  املقبل  دي�شمر   27 و   26 ب��ني  ال��ف��رتة  يف  تنطلق 
الإمارة  م�شتوى  على  نوعها  من  الأوىل  تعتر  والتي  الذراعني  مل�شارعة 
املخ�ش�شة  الإجمالية للجوائز  القيمة  الأعلى عامليا من حيث  وقد تكون 

للفائزين .
للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئ��ي�����س  دروي�����س  ي��و���ش��ف  اأح��م��د  واأ����ش���ار 

خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقد يف الديوان الأم��ريي يف راأ�س اخليمة 
 ، النقبي  ، خالد ح�شن  املا�س  �شعيد جمعة  العليا  اللجنة  اأع�شاء  بح�شور 
راأ���س اخليمة يف  ملواطني  الت�شجيل  باب  اأن��ه مت فتح  اإىل  الغي�س  وفي�شل 
يف  للم�شاركة  اليوم  من  اعتبارا  عاما   35 اإىل   20 من  العمرية  املرحلة 
منها  الأوىل  تخ�شي�س  مت  فئات   4 اإىل  تق�شيمها  مت  التي  البطولة  هذه 
لوزن 70 كيلوجراما ، والثانية لوزن 80 كيلوجراما ، والثالثة لوزن 90 
فيما مت تخ�شي�س  كيلوجراما   90 ل��الأوزان فوق  والرابعة   ، كيلوجراما 
200 األف درهم لأ�شحاب املركز الأول يف كل فئة من الفئات على  مبلغ 

اأن يح�شل الفائزين من املركز الثاين وحتى املركز الع�شرين على مبالغ 
يف  ال�شباب  دع��م  على  الإم���ارة  عهد  ويل  �شمو  من  حر�شا  جمزية  نقدية 

املجالت الريا�شية .
ح�شب  للت�شفيات  اأي���ام  ث��الث  اإىل  ي��وم��ني  تخ�شي�س  �شيتم  اأن���ه  واأو���ش��ح 
اأن تقام البطولة يومي ال�شاد�س والع�شرين وال�شابع  عدد امل�شاركني على 
منطقة  يف  الكائنة  الريا�شية  ال�شالة  يف  املقبل  دي�شمر  من  والع�شرين 
الظيت براأ�س اخليمة حيث تتكون املباراة الواحدة من �شوطني يفوز بها 
لتحديد  ثالث  ل�شوط  اللجوء  يتم  التعادل  ح��ال  ويف  معها  فيهما  الفائز 

للعبة يف  ال��دول��ي��ني  املحكمني  م��ن  اإ����ش���راف نخبة  ب��امل��ب��اراة حت��ت  ال��ف��ائ��ز 
مقدمتهم خالد احلاج ، وعبد اهلل عبد اللطيف ، وحممد احلميلي ، وعبد 

اهلل الطويل .
ولفت رئي�س اللجنة العليا املنظمة لبطولة راأ�س اخليمة مل�شارعة الذراعني 
اإىل اأن الت�شجيل يف البطولة جماين حيث يتم الراغبني يف الت�شجيل يف 
جميع اأندية الإمارة وال�شالت الريا�شية ، م�شيفا اإىل وجود م�شاعي باأن 
يتم تنظيم هذه البطولة ب�شكل �شنويا يف ظل التوقعات بتحقيقها النجاح 

املن�شود .

•• دبي-الفجر

رّحب �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
يف  بامل�شاركني  الريا�شي  دبي  جمل�س  رئي�س  دبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
“موؤمتر ومعر�س دبي الريا�شي للذكاء ال�شطناعي” الذي تنطلق اأعماله 
“معاً  �شعار  ال��ري��ا���ش��ي حت��ت  دب��ي  بتنظيم جمل�س  دب��ي  الث��ن��ني يف  ال��ي��وم  
ن�شنع م�شتقبل الريا�شة” ومب�شاركة لفيف من الوزراء وممثلي الحتادات 
جمال  يف  املتخ�ش�شة  التكنولوجية  ال�شركات  وك��رى  الدولية  الريا�شية 
خمتلف  �شمن  واملدربني  الريا�شيني  اأه��م  من  وح�شد  ال�شطناعي  الذكاء 

الريا�شات.
ال�شمو  ل��روؤي��ة �شاحب  ياأتي مواكباً  ال��ذي  احل��دث  ه��ذا  اأهمية  �شموه  واأك��د 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي “رعاه اهلل” ، نحو ريادة �شناعات امل�شتقبل، ومتناغماً مع حر�س 
دبي على توظيف التكنولوجيا يف دعم جهود التطوير �شمن �شتى القطاعات 
حيث  اله��ت��م��ام،  ك��ل  الر�شيدة  القيادة  توليه  ال��ذي  الريا�شة  قطاع  ومنها 
يرتجم هذا املوؤمتر واملعر�س امل�شاحب ذلك الهدف من خالل حوار يجمع 
الأطراف املعنية كافة يف هذا القطاع من خمتلف اأنحاء العامل للوقوف على 
ل اإليه من �شبل ال�شتفادة من تكنولوجيا  اأهم امل�شتجدات واأبرز ما مت التو�شُّ
من  التكنولوجيا  تلك  تقدمه  مبا  الريا�شي  املجال  يف  ال�شطناعي  الذكاء 
مميزات غري م�شبوقة ميكن ال�شتفادة منها يف رفع م�شتوى اأداء الالعبني 
وحت�شني قدراتهم على املناف�شة �شمن خمتلف الألعاب الريا�شية. وقال �شمو 
ويل عهد دبي: “التكنولوجيا فتحت اأمام الإن�شان اآفاقاً ل نهائية للتطوير، 

تقنيات  اليوم  توفرها  التي  الكبرية  املميزات  من  لال�شتفادة  ن�شعى  ونحن 
لالعبني  كبري  دع��م  م�شدر  اأ�شبح  ال��ذي  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  مثل  مهمة 
والفرق واملدربني مبا له من قدرة على حتليل كم هائل من البيانات باأ�شلوب 
ير�شد م�شتويات الأداء ومواطن ال�شعف ونقاط القوة ومتطلبات التطوير 
موؤ�شراتهم  وحتليل  لالعبني  ال�شحية  احلالة  مراقبة  وكذلك  وتوقيتاتها 
احليوية وتقدمي الن�شائح القائمة على حتليل كل تلك البيانات مبا يعني 
على رفع م�شتوى لياقة الالعب والرتقاء باأدائه وقدراته البدنية والذهنية، 

ومتكني الفرق الريا�شية واملدربني من حتديد متطلبات التطوير بدقة«.
واأعرب �شموه للم�شاركني يف احلدث العاملي عن اأمله يف اأن تثمر نقا�شاتهم 
عن اأفكار جديدة ملزيد من التعاون البّناء .. واأ�شاف �شموه: “حتّولت دبي 
اإىل مركز ل�شناعة امل�شتقبل.. ومن خالل ا�شت�شافة دبي للفعاليات الكرى 
التي ت�شتقطب اأهم اخلراء واملتخ�ش�شني، تتعزز فر�شتنا يف اكت�شاف مزيد 
وطننا  ت��خ��دم  اأه���داف  م��ن  اإل��ي��ه  نتطلع  م��ا  لتحقيق  التطوير  موا�شع  م��ن 
من  العامل  ح��ول  �شركائنا  مع  نعمل  اإننا  حولنا...  من  وال��ع��امل  ومنطقتنا 
اأهل اخلرة واملعرفة لكت�شاف �شبل توظيف التكنولوجيا يف تعزيز م�شتقبل 
الإن�شان و�شمان فر�س اأف�شل له والرتقاء بنوعية حياته وحتقيق �شعادته”. 
الأول على م�شتوى   - الريا�شي  دبي  ينّظمه جمل�س  ال��ذي   - وُيعد احل��دث 
املنطقة الذي يجتمع فيه نخبة من امل�شوؤولني وقيادات الحتادات الريا�شية 
يف  املتخ�ش�شة  وال�شركات  واجلامعات  للبطولت  املنظمة  واللجان  الدولية 
ابتكارات الذكاء ال�شطناعي يف املجال الريا�شي لعر�س جتاربهم الناجحة 
واأحدث ابتكاراتهم، واإتاحة الفر�شة للعاملني يف قطاعنا الريا�شي لالطالع 
خمتلف  من  املجال  هذا  رواد  مع  والتحاور  والبتكارات  التجارب  هذه  على 

دول العامل.
اأداء الريا�شيني  اإ�شافة مهمة يف جمال تطوير  وُيقّدم الذكاء ال�شطناعي 
التي  والبتكارات  والتطبيقات  الأجهزة  خالل  من  اأك��ر  اإجن��ازات  وحتقيق 
ب�شكل دقيق  ال�شعف والقوة لديهم  الريا�شيني وت�شخ�س نقاط  اأداء  حتلل 
ما ي�شهم يف جودة اإعداد الريا�شيني واخت�شار الوقت واجلهد. وتقّدم �شعادة 
اإىل  وال��ع��رف��ان  بال�شكر  الريا�شي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  نائب  الطاير،  مطر 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” لدعم �شموه مل�شرية العلم والتطور، 
واإلهام �شموه لالأجيال اجلديدة من خالل روؤية حكيمة وثقة كبرية باأبناء 

الوطن.
كما اأعرب عن خال�س ال�شكر والتقدير ل�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
رئي�س  دبي  التنفيذي لإم��ارة  املجل�س  رئي�س  دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�شد 
من  للجميع  املتكامل  الريا�شي  من��وذج  تقدمي  على  الريا�شي  دبي  جمل�س 
خالل جتارب �شموه ال�شخ�شية كرمز ريا�شي ومن خالل توجيهاته ال�شديدة 
التي باتت منهاج عمل ملجل�س دبي الريا�شي لتطوير القطاع الريا�شي ون�شر 

ممار�شة الريا�شة بني جميع اأفراد املجتمع باعتبارها اأ�شلوب حياة.
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  “يطلق  الطاير:  وق��ال 
من  وكبرية  �شامية  اأهدافاً  وي�شع  الوطن  اأبناء  واإمكانيات  لقدرات  العنان 
الدولة  يف  للم�شتقبل  �شموه  وق���راءة  احل��ي��اة  حلركة  الثاقبة  روؤي��ت��ه  خ��الل 
يف  الريا�شة  ب��زم��ام  للتم�شك  الفر�س  ا�شتثمار  وكيفية  وال��ع��امل  واملنطقة 
را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ويوؤكد  احلياة،  جم��الت  خمتلف 
اآل مكتوم على اأهمية ال�شري على نهج القيادة الر�شيدة يف القطاع الريا�شي 

واأ�شاف:  وتطوره”.  املجتمع  حركة  يف  امل��وؤث��رة  القطاعات  اأه��م  اأح��د  كونه 
الأول من نوعه الذي ي�شهم  الرائد  املوؤمتر واملعر�س  اأن ننظم هذا  “ي�شرنا 
يف ترجمة توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم بعدم 
وريا�شيينا  اأنديتنا  ا���ش��ت��ع��دادات  ي��ع��زز  كما  �شناعته،  ب��ل  امل�شتقبل  ان��ت��ظ��ار 
للم�شتقبل وتطوير اإمكانياتهم لتحقيق اإجنازات اأف�شل من خالل ال�شتفادة 
من التطور التكنولوجي يف جمال حتليل املعلومات وت�شميم برامج التدريب 
وقيا�س قدرات الريا�شيني ومدى جدوى التدريبات واجلمل التكتيكية التي 

يوؤدونها اأثناء التدريبات اليومية اأو اأثناء املناف�شات الر�شمية«.
ومدراء  وق��ي��ادات  وزراء  مب�شاركة  امل��وؤمت��ر  جل�شات  اخ��ت��ي��ار  “مت  واأو����ش���ح: 
يف  املتخ�ش�شة  وال�شركات  العاملية  وامل��دن  الدولية  الحت���ادات  يف  تنفيذيني 
النجوم  اأب��رز  جانب  اإىل  الريا�شية  وتطبيقاته  ال�شطناعي  الذكاء  جمال 
ور�س  تت�شمن  كما  الريا�شات،  خمتلف  يف  واملدربني  العامليني  الأبطال  من 
الريا�شي  ال��ع��م��ل  جم���الت  جميع  يف  خمت�شني  وح�����ش��ور  م�����ش��ارك��ة  ال��ع��م��ل 
اإ�شافة  لتقدمي  العار�شني  اختيار  مت  كما  ال�شطناعي،  بالذكاء  املرتبطة 
مهمة لقطاعنا الريا�شي يف الدولة والعامل، وهو الأمر الذي يرتجم �شعار 
املوؤمتر الذي ين�س على اأننا نعمل مع العامل اأجمع من اأجل �شناعة م�شتقبل 

الريا�شة ».
وور�س  املوؤمتر  الريا�شي من جل�شات  ا�شتفادة قطاعنا  اأهمية  الطاير  واأك��د 
املجال  يف  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  يف  البتكارات  اأح��دث  على  والط���الع  العمل 
الريا�شي مبا ميكن كوادر وموؤ�ش�شاتنا الوطنية من الإم�شاك بزمام املبادرة 
الإدارة  الريا�شي يف  النجاح  املبا�شر على  التاأثري  ذو  املجال احليوي  يف هذا 

وتنظيم الفعاليات واأندية امل�شتقبل، وغريها.

»17« ميد�لية ملونة ل�سباحي نادي تر�ث �لإمار�ت يف بطولة �أبوظبي للمياه �ملفتوحة

حتت رعاية حممد بن �سعود القا�سمي 

ر�أ�ض �خليمة تنظم بطولة م�سارعة �لذر�عني �لأعلى عامليًا بقيمة �جلو�ئز

رّحب بامل�ساركني يف موؤمتر ومعر�ش دبي الريا�سي للذكاء اال�سطناعي

حمد�ن بن حممد: »نعمل مع �سركائنا حول �لعامل لتوظيف �لتكنولوجيا يف تعزيز م�ستقبل �لإن�سان و�لرتقاء بنوعية حياته« 

تاأهلت 6 دول عربية للعب يف اجلولة اخلتامية لفعاليات البطولة العربية 
للمواي تاي لعام 2019، التي نظمها احتاد الإمارات للمواي تاي والكيك 
اأرينا مبدينة  بوك�شينج بالتعاون مع الحتاد العربي للمواي ب�شالة مبادلة 
والتي   ، والأعمار من اجلن�شني  الأوزان  اأبوظبي ملختلف  الريا�شية يف  زايد 
15 دولة والتي اختتمت يف �شاعة  120 لعبا ولعبة من  �شهدت م�شاركة 

متاأخرة من م�شاء اأم�س.
اجلولة  يف  مثرية  مناف�شات  بعد  العربية  املنتخبات  تلك  اأبطال  تاأهل  وجاء 
قبل اخلتامية والتي اأظهرت تطور اللعبة على م�شتوى ال�شرق الأو�شط ، وقد 
بلغ اأبطال املغرب ،العراق ،م�شر ،الأردن ،تون�س واأربعة لعبني من منتخبنا 
للريا�شة  جديداً  عربيا  اإجن��ازاً  لي�شيف  البطولة،  تلك  م�شت�شيف  الوطني 
الإماراتية ببلوغ من�شة التتويج الذهبية يف ختام البطولة بعد تاألق الرباعي 
الدين  ون��ور  57 كجم،  وزن حتت  مناف�شات  اجل��م��اري يف  زكريا  املكون من 
71 كجم،  وزن حتت  مناف�شات  املعت�شم يف  واأم��ني  67 كجم،  �شامري حتت 

واإليا�س حبيب علي وزن 81 كجم.

التي  الغفرية  اجلماهري  بها  ا�شتمتعت  التي  النهائية  قبل  اجلولة  و�شهدت 
الروح  اإط���ار  يف  توا�شل  واإث��ارت��ه��ا وحما�شها  ت��اي  امل���واي  فنون  ك��ل  احت�شدت 
العراقية  الالعبة  تاأهل  عن  اأ�شفرت  ،والتي  ال�شريف  والتناف�س  الريا�شية 
ال�شودانية  على  ليندا  ف��وز  بعد  هر�شا  بنت  املغربية  مل��الق��اة  ط��الل  ليندا 
الواعدة بينان حامد يف مناف�شات وزن حتت 62 كجم نتيجة لفارق اخلرة 
بني الالعبتني والتون�شية �شوار خرداين على ال�شورية عال ال�شعار مناف�شات 
حتت 60 كجم،كما فازت امل�شرية اإكرام اأبو الكل على املغربية مدينة كوثري 

يف مناف�شات وزن حتت 67 .
الفل�شطيني حمزة  ع��ل��ى  خ��اي��ا  اأي����وب  امل��غ��رب��ي  ف���از  ال��رج��ال  م�شتوى  وع��ل��ى 
اجلماري  زك��ري��ا  ،والإم���ارات���ي   كجم   57 حت��ت  وزن  مناف�شات  يف  �شيداوي 
على العراقي �شاجد جواد يف مناف�شات نف�س الوزن .. و�شهدت مناف�شات وزن 
،واملغربي  الالمي  �شعود  العراقي  على  اأن�س  هيبوي  املغربي   فوز   68 حتت 
،والعراقي  70 كجم  ال�شيخ يف وزن حتت  البحريني علي  ر�شيد حمزة على 
اأمري تاكال على التون�شي خالد فهد واملغربي عبداهلل زاهدي على ال�شوداين 

نور  الإم��ارات��ي  ف��از  كما   ، 72 كجم  وزن حتت  مناف�شات  حممد عبداهلل يف 
الدين �شامري على العراقي ح�شني الزبيدي يف اقوي مواجهات الليلة ،وفاز 
املغربي اأبو الوفاء احمد على الالعب امل�شري احمد م�شرف ،واملغربي �شفيان 
مرزاق على الأردين عبداهلل اجلبارين يف مناف�شات حتت 76 كجم ،كما فاز 
امل�شري حممود الكتوري يف وزن حتت 77 كجم على ال�شوري علي احلافظ 
والإماراتي اإليا�س حبيب علي  على الأردين حممد �شالمة يف وزن حتت 79 

كجم بعد مباراة ختامية حما�شية كانت م�شكا لليلة .

جهد اإعالمي كبري 
للمواي  العربية  للبطولة  احل�شري  الناقل  الريا�شية  اأبوظبي  قناة  تقوم 
تاي بنقل مبا�شر مفتوح لكافة الدول امل�شاركة من خالل ال�شتديو اليومي 
بجوار حلبة النزالت والتي وجدت الإ�شادة على جهودها الإعالمية اليومية 
.. ووجدت التغطية ال�شحفية للبطولة الإ�شادة وهو ما مل يتوفر يف كثري 

من البطولت .

يف  �لتتويج  من�سة  تبلغ  عربية  دول   6
نهائي �لبطولة �لعربية للمو�ي تاي
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���ش��ه��د م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان بن 
نهيان ع�شو  اآل  طحنون بن حممد 
مناف�شات  ختام  التنفيذي  املجل�س 
رم�����اي�����ة الأط�������ب�������اق م�����ن الأب����������راج 
“ال�شكيت” رجال كما توج الأبطال 
يف نهائي بطولة كاأ�س العامل لرماية 
الأطباق -الإمارات 2019 واملقامة 
والرماية  للفرو�شية  ال��ع��ني  ب��ن��ادي 

واجلولف .
الفني  ب��امل�����ش��ت��وى  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ش����اد 
العامل  يف  اللعبة  لعمالقة  املتميز 
من  الكوكبة  هذه  تواجد  اأن  موؤكدا 
ال���رم���اة م���ن اجل��ن�����ش��ني ب����الإم����ارات 
التي  الريا�شية  التظاهرة  ه��ذه  يف 
فنيا  مك�شبا  ي��ع��د  ع��ام��ني  ك��ل  ت��ق��ام 
وتنظيميا كبريين كما اأثنى معاليه 
التي  الرائع للبطولة  التنظيم  على 
ت��ع��د اأق����وى ال��ب��ط��ولت ع��ل��ى �شعيد 

رماية الأطباق يف العامل .
وك����ان ي����وم اأم�������س ق���د ���ش��ه��د نهائي 
وهي  الرئي�شية  الأرب�����ع  امل�����ش��اب��ق��ات 
رم����اي����ة الط�����ب�����اق م����ن الب���������راج “ 
على  كل  و�شيدات  ال�شكيت” رج��ال 
ح��دة ورم��اي��ة الط��ب��اق م��ن احلفرة 
كل  و����ش���ي���دات  الرتاب”رجال   “
ك��ل من  وال��ت��ي حققفيها  على ح��دة 
م�شاو  رقما  ليوكي  ل��ودي  اليطايل 
للرقم العاملي يف النهئيات وال�شينية 

وي مينج رقما عامليا جديدا .
وق�����د �����ش����ارك يف ت���ت���وي���ج الب���ط���ال 
ال��ك�����ش��ن��درو���س دمي��اك��اك��و���س  ممثل 
واللواء  ل��ل��رم��اي��ة  ال����دويل  الحت����اد 

الركن عبد اهلل املهريي نائب رئي�س 
وال�شهم  وال��ق��و���س  ال��رم��اي��ة  احت����اد 
المني  يعقوب  بن  �شامل  اهلل  وعبد 
ال����ع����ام ل�����الحت�����اد  وحم����م����د را����ش���د 
ال��ن��ا���ش��ري م��دي��ر ع���ام ن����ادي العني 
واجلولف  وال���رم���اي���ة  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
العو�شي  ورب���ي���ع  ال��زح��م��ي  و���ش��ي��ف 
و�شلطان  الدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��وا 
البطولة  العام على  امل�شرف  الكعبي 
ومبارك النعيمي مدير نادي العني 
اللواء  ال��ب��ط��ول��ة  ل��ل��رم��اي��ة و���ش��ي��ف 
ح������ازم ح�����ش��ن��ي رئ���ي�������س الحت����ادي����ن 

امل�شري والفريقي للرماية .
وق���د ت���وج ال��رام��ي الي��ط��ايل لودي 

بعد  ال�شكيت  لرماية  بطال  ليوكي 
ان حقق يف النهائي العالمة الكاملة 
العاملي  ال��رق��م  ل��ي��ع��ادل  طبقا   60
وامليدالية  ال��ب��ط��ول��ة  ك��اأ���س  ول��ي��ن��ال 
ورد  وب��اق��ة  مالية  وج��ائ��زة  الذهبية 
الرامي  ال��ث��اين  امل��رك��ز  فيما ح��ل يف 
ب��ع��د ان حقق  الم��ري��ك��ي ه��ان��ك��وك 
لينال كا�س املركز الثاين  طبقا   59
مالية  وج��ائ��زة  الف�شية  وامل��ي��دال��ي��ة 
وباقة ورد فيما جاء الرامي امل�شري 
الثالث  امل���رك���ز  يف  حم��ي��ل��ب��ة  ع��زم��ي 
كاأ�س  ون������ال  ط��ب��ق��ا   49 ب��ر���ش��ي��د 
الرونزية  وامليدالية  الثالث  املركز 

وجائزة مالية وباقة ورد  .

ب��ط��ول��ة رم���اي���ة الط����ب����اق من  ويف 
توج  رج������ال   الرتاب”   “ احل���ف���رة 
الرامي اليطايل ماورو دي فيليب�س  
ان حقق  بعد  ال��رتاب  بطال لرماية 
كاأ�س  لينال  طبقا   44 النهائي  يف 
البطولة وامليدالية الذهبية وجائزة 
املركز  يف  ح��ل  و  ورد  وب��اق��ة  م��ال��ي��ة 
اليك�شي  ال��رو���ش��ي  ال���رام���ي  ال��ث��اين 
41  طبقا  ب��ع��د ان ح��ق��ق  ال��ي��ب��وف  
وامليدالية  الثاين  املركز  كا�س  لينال 
ورد  وب��اق��ة  مالية  وج��ائ��زة  الف�شية 
وج���اء ال��رام��ي ال���ش��ب��اين  يف املركز 
امل��رك��ز الثالث  ال��ث��ال��ث ون����ال ك��اأ���س 
الرونزية وجائزة مالية  وامليدالية 

وباقة ورد  .
ال�شيدات  م��ن��اف�����ش��ات  �شعيد  وع��ل��ى 
ال�شكيت  حققت  وحتديدا م�شابقة 
رقما  مينج  وي  ال�شينية  ال��رام��ي��ة 
قيا�شيا عامليا جديدا  هو 59 طبقا 
وامليدالية  الول  املركز  كا�س  لتنال 
ورد  وب��اق��ة  مالية  وج��ائ��زة  الذهبية 
الثاين الريطانية  املركز  وتلتها يف 
احل�����ش��ن��اءام��ب��ري ه��ي��ل وح��ق��ق��ت 55 
ط��ب��ق��ا ون���ال���ت ك��ا���س امل���رك���ز الثاين 
مالية  وج��ائ��زة  الف�شية  وامل��ي��دال��ي��ة 
فكان  الثالث  امل��رك��ز  ام��ا  ورد  وب��اق��ة 
من ن�شيب المريكية امر اجنلي�س 
وحققت 47 طبقا لتنال كاأ�س املركز 

الثالث وامليدالية الرونزية وجائزة 
مالية وباقة ورد .

ويف م�شابقة الرتاب �شيدات ت�شدرت 
الي�شا  �شكيرن  الم��ري��ك��ي��ة  ال��رام��ي��ة 
امل�����ش��ارك��ات وح��ق��ق��ت ر���ش��ي��دا قدره 
البطولة  ك��ا���س  ل��ت��ن��ال  ط��ب��ق��ا   43
مالية  وج��ائ��زة  الذهبية  وامليدالية 
يف  ب���ع���ده���ا  وج��������اءت  ورد    وب����اق����ة 
ال�شرتالية  الرامية  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
طبقا   41 وحققت  ليت�شا  �شكانالن 
ونالت كاأ�س املركز الثاين وامليدالية 
ورد  وب��اق��ة  مالية  وج��ائ��زة  الف�شية 
اليطالية  الثالث   املركز  يف  وتلتها 
طبقا   31 ب��ر���ش��ي��د  ال��ي�����ش��ي��ا  اي����زي 
الثالث وامليدالية  املركز  لتنال كاأ�س 
م��ال��ي��ة وباقة  ال���رون���زي���ة وج���ائ���زة 

ورد .
جلنة ال�شتئناف والفار 

الفيديو”  اع���ادة  تقنية  ا�شتخدمت 
الفار” للمرة الثانية يف نهائي كا�س 
اأن  الثانية بعد  العامل ام�س وللمرة 
ابريل  يف  ال��ع��امل  ك��اأ���س  يف  ا�شتخدم 
ويقول  امل��ي��ادي��ن  نف�س  على  املا�شي 
اإدارة  حكمنا الدويل وع�شو جمل�س 
والقو�س  للرماية  الإم�����ارات  احت���اد 
وال�����ش��ه��م وال����ذي ط��ب��ق ن��ظ��ام الفار 
لأول مرة يف العامل  يف ابريل املا�شي 
ال�شفافية  ي��ح��ق��ق  ال��ن��ظ��ام  ه���ذا  ان 

والعدالة . 
وعملها  ال���ش��ت��ئ��ن��اف  جل��ن��ة  وح����ول 
جلنة  مهمة  :”اإن  ق���ال  ب��ال��ب��ط��ول��ة 
العرتا�شات  يف  النظر  ال�شتئناف 
اإن وج����دت  ق��������رارات احل����ك����ام  ع���ل���ى 
ولي�س  ال��ق��ان��ون  تنفيذ  يف  وال��ن��ظ��ر 

ال��واق��ع��ة ب��ح��د ذات���ه���ا وه���ل احلكام 
ط��ب��ق��وا ال��ق��ان��ون م��ن ع��دم��ه ؟ فاإذا 
ط���ب���ق���وا ال���ق���ان���ون ك���م���ا ي���ج���ب فال 
ان  اىل  .وا�شار  الحتجاج  اإىل  ينظر 
الوقت  يف  يقدم  ان  يجب  الحتجاج 
ال���ر����ش���وم وعلى  امل���ح���دد وم�����ش��ت��ويف 
ال��ن��وزج اخل��ا���س ب��ذل��ك وي��ذك��ر فيه 
رف�س قرار احلكم “ القا�شي”ويتم 
من  الح����ت����ج����اج  اىل  اىل  ال���ن���ظ���ر 
العرتا�س  ه��ل  القانونية  الناحية 
الواقعة  مي�����س  احل���ك���م  ق�����رار  ع��ل��ى 
�شخ�شي؟  الحتجاج  اأن  اأم  ؟  نف�شها 
الحتجاج  مي��ر  اأن  ���ش��رورة  م��وؤك��دا 
بثالث مراحل هي العرتا�س على 
قرار احلكم يف امليدان واإذا مل يقتنع 
احلكم  ب���ق���رار  ف��ري��ق��ه  اأو  ال����رام����ي 
اإىل جلنة  الح��ت��ج��اج  ت��ق��دمي  ميكن 
احلكام واذا رف�س الوفد قرار جلنة 

احل��ك��ام ي��ت��م ت��ق��دمي الح��ت��ج��اج اىل 
جلنة ال�شتئناف وقرارها غري قابل 

للطعن .
 و�����ش����ول رئ���ي�������س الحت�������اد ال�����دويل 

والمني العام 
و���ش��ل م�����ش��اء اأم�����س رئ��ي�����س الحتاد 
لي�شني  فالدميري  للرماية  ال��دويل 
حل�شور ومنابعة ختام نهائي بطولة 
كاأ�س العامل لرماية الطباق واملقامة 
للفرو�شية  ال���ع���ني  ب����ن����ادي  ح���ال���ي���ا 
المني  يرافقه  واجلولف  والرماية 
الك�شندر  ال�����دويل  ل���الحت���اد  ال���ع���ام 

والوفد املرافق لهما .
العني  مبطار  ا�شتقبالهما  يف  وك��ان 
املهريي  اهلل  ع��ب��د  ال���ل���واء  ال�����دويل 
اأحمد  ورب��ي��ع  الأحت����اد  رئي�س  ن��ائ��ب 
حممد  ود  البطولة  مدير  العو�شي 

عامر املدير الفني لالحتاد .

قمة االإثارة بنهائي كاأ�ش العامل للرماية

�سلطان بن طحنون ي�سهد ختام »�ل�سكيت« ويتوج بطالت �لرت�ب

•• دبي-الفجر

بقيادة   “  3 “فيكتوري  زورق  ت���وج 
العديدي  علي  �شامل  العاملي  الثنائي 
وعي�شى اآل علي بطال لبطولة العامل 
للزوارق ال�شريعة -الفئة الأوىل- التي 
الأول يف مدينة فورت  اأم�س  اختتمت 
الأمريكية  ف��ل��وري��دا  ب���ولي���ة  م���اي���رز 
ال�شاد�شة  للجولة  م�شرحا  كانت  التي 

واخلتامية.
باملركز   “  3 “فيكتوري  زورق  وف���از 
ال���ذي  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال�����ش��ب��اق  يف  الأول 
بعد  زوارق   6 مب�شاركة  ه��ن��اك  اأق��ي��م 
اعتالء  مكنه من  الذي  املتميز  الأداء 
وحتى  الأوىل  ال��ل��ف��ة  م��ن��ذ  ال�����ش��دارة 
12 ل��ف��ة و�شط  ب��ع��د  ن��ه��اي��ة ال�����ش��ب��اق 
مطاردة �شر�شة من الزورق ال�شرتايل 

املناف�س اأوف �شور 222 .
وح���ل ث��ان��ي��ا يف ���ش��ب��اق ج��ائ��زة “فورت 
 “  33 “فيكتوري  زورق  مايرز” 
تومل�شون  ج���ون  الأم���ري���ك���ي  ب��ق��ي��ادة 
���ش��ت��ارك يف املركز  اري���ك  وال�����ش��وي��دي 
البطولة  يف  الأول  ظهوره  يف  الثالث 
الرابع  امل��رك��ز  ال��ع��ام بينما ذه��ب  ه��ذا 
للزوارق الأمريكي “م�س غيكو 113 
“ بينما نال املركز اخلام�س “لوكا�س 
“�شكوديريا  “ وحل �شاد�شا   77 اأويل 

�شازاين 11«.
وحلق فر�شان موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم 
باللقب العاملي للمرة الأوىل يف حلته 
اجل��دي��دة يف امل��ي��اه الأم��ري��ك��ي��ة بعدما 
انتقلت البطولة العاملية لزوارق الفئة 
املدن  ب��ني  لتتنقل  ه��ن��اك  اإىل  الأوىل 
اأبطال  ومب�شاركة  دولية  مظلة  حتت 
العامل  ق������ارات  ال���ري���ا����ش���ة م���ن  ه����ذه 
الفر�شان  ح�����ش��اد  ل��ي��ك��ون  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
6 حمطات مليئة بالبذل  اللقب بعد 
نقطة   102 ف��ي��ه��ا  ح�����ش��د  وال��ع��ط��اء 
ال�����ش����رتايل  ل�����ل�����زورق   97 م���ق���اب���ل 

“الو�شيف«.
وتقدم الزورقان “فيكتوري 3 “ ومن 
خلفه “فيكتوري 33 “ اإىل ال�شدارة 
الزورق  من  القوي  الأداء  لكن  مبكرا 
املناف�س “اأوف �شور 222 “ مكنه من 
املركز  اإىل  الثالث  املركز  من  التقدم 
اإزعاج  م�شدر  بعدها  لي�شكل  ال��ث��اين 

“اأ�شياد  من  ال�شدارة  انتزاع  حم��اول 
 “  3 “فيكتوري  زورق  يف  البحار” 
وال�����ذي وا����ش���ل ����ش���ريه م���ت���ج���اوزا كل 
رفع  م��ع  مبتغاه  اإىل  لي�شل  ال�شعاب 
نهاية  واإع������الن  ال�����ش��ط��رجن��ي  ال��ع��ل��م 

ال�شباق بعد 12 لفة مثرية.
واأهدت موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم اجناز 
باللقب  ب��ال��ف��وز   3 ف��ي��ك��ت��وري  زورق 
والتي  الأوىل  الفئة  ل����زوارق  ال��ع��امل��ي 
الوليات  يف  الأوىل  ول��ل��م��رة  اأق��ي��م��ت 
اإىل  جديدة  بحلة  الأمريكية  املتحدة 
ال�شيخ  �شمو  واىل  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ويل ع��ه��د دب����ي رئ��ي�����س جم��ل�����س دبي 
الفيكتوري  موؤ�ش�شة  راع��ي  الريا�شي 
العربية  الإم�������ارات  ���ش��ع��ب  واىل  ت��ي��م 

ق��اط��ب��ة. وق���ال ح��ري��ز امل���ر حم��م��د بن 
موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ح��ري��ز 
العاملي  الجن���از  اأن  يتيم  الفيكتوري 
لتوجيهات  ت��رج��م��ة  ي���اأت���ي  اجل���دي���د 
الدعم  وب��ف�����ش��ل  ال��ر���ش��ي��دة  ال���ق���ي���ادة 
الكبري الذي تلقاه الريا�شة مبختلف 
اأن��واع��ه��ا وال��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة على 
وج���ه اخل�����ش��و���س م��ن دع���م ومتابعة 

م�شتمرة من امل�شوؤولني.
حققها  ال���ت���ي  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  واأ�����ش����اف 
ال���ف���ري���ق يف ال���ب���ط���ول���ة ال���ع���امل���ي���ة يف 
حتفزه  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات 
املو�شم  لتكرار التجربة من جديد يف 
املقبل من اجل تاأكيد جدارة املوؤ�ش�شة 
ومت��ي��زه��ا وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الجن����از 
وامل��ك��ت�����ش��ب��ات ال��ك��ب��رية ال��ت��ي حتققت 

لها �شيت  اأ�شبح  املوؤ�ش�شة  وان  خا�شة 
جمال  يف  ب����ل  ال�������ش���ب���اق���ات  يف  ل��ي�����س 
الأمريكية  ال�شوق  وتغذية  الت�شنيع 
اجلديدة  ال��ط��رز  م��ن  بالعديد  هناك 
حد  على  وال�شرعة  النزهة  زوارق  يف 

ال�شواء.
ك��م��ا اأه������دى ال��ث��ن��ائ��ي ال���ع���امل���ي �شامل 
العديدي وعي�شى اآل علي قائدي زورق 
“فيكتوري 3 “ الفوز باللقب العاملي 
ال�شريعة  ل��ل��زوارق  ال��ع��امل  بطولة  يف 
الر�شيدة  القيادة  اإىل  الأوىل-  -الفئة 
الأول  ال��داع��م  واىل  الإم���ارات  و�شعب 
“ �شمو ال�شيخ  “اأ�شياد البحار  مل�شرية 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ويل ع��ه��د دب����ي رئ��ي�����س جم��ل�����س دبي 

الريا�شي.

زورق »فيكتوري 3« يتوج ببطولة »�لفئة �لأوىل« يف �أمريكا
هو اأ�شطورة حقيقية يف بالده واأف�شل لعب يف تاريخ كرة القدم الأوكرانية. 
اإنه جنم ميالن اليطايل ال�شابق اأندري �شفت�شنكو الذي يريد تعزيز اأ�شطورته 

من خالل قيادته منتخب بالده اإىل نهائيات كاأ�س اأوروبا 2020.
املنتخب  ت��دري��ب   ،2004 ع���ام  ال��ذه��ب��ي��ة  ال��ك��رة  ح��ام��ل  �شفت�شنكو  ا���ش��ت��ل��م 
الوكراين عام 2016، وبعد ان ف�شل يف مهمته الوىل يف قيادة فريقه اىل 
نهائيات مونديال رو�شيا العام املا�شي، يحتاج فريقه اىل نقطة واحدة عندما 
الت�شفيات  الثنني �شمن  رونالدو  كري�شتيانو  الرتغال وجنمها  ي�شت�شيف 

الوروبية.
وقال �شفت�شنكو لوكالة “فران�س بر�س” قبل مواجهة فريقه اجلمعة املا�شي 

 ،)...( نهايته  اىل  امل�شروع  بهذا  الو�شول  “اريد  )-2�شفر(  ليتوانيا  �شد 
التاأهل اىل اوروبا واللعب هناك مع حتقيق النجاح«.

وحقق املنتخب الوكراين املفاجاأة يف هذه الت�شفيات حيث يت�شدر 
 6 16 نقطة من  الثانية من دون اي خ�شارة بر�شيد  املجموعة 
مباريات ويتقدم على الرتغال بطلة اوروبا يف الن�شخة الأخرية 

التي اأقيمت يف فرن�شا عام 2016 بفارق 5 نقاط.
ال�شابة  املواهب  بني  ال��ت��وازن  ايجاد  يف  جنح  �شفت�شنكو  ان  ويبدو 

او  يارمولنكو  ان��دري��ي  ه��ام  و�شت  جناح  امثال  اخلبرية  والعنا�شر 
مهاجم �شاختار دانيت�شك يفغني كونوبليانكا.

ملان�ش�شرت  الي�شر  الظهري  اي�شا  ت��األ��ق  احل��ال��ي��ة،  الت�شفيات  وخ��الل 
�شيتي او�شكندر زينت�شنكو وبطل بلجيكا يف �شفوف غنك رو�شالن 

الونة  يف  ك��ب��ريا  ن�شوجا  اظ��ه��ر  وك��اله��م��ا  مالينوف�شكيي 
م�شاعديه  ج��ان��ب  اىل  �شفت�شنكو  جن��ح  وق���د  الخ�����رية. 

جعل  يف  مالديرا  واندريا  تا�شوتي  م��اورو  اليطاليني 
املنتخب الوك���راين يعتمد ك��رة ق��دك اك��رث ميال اىل 

الهجوم.
�شفت�شنكو  تعيني  انتقدوا  اوكرانيا  يف  كثريون  وك��ان 
عرو�س  عقب  ا�شتقال  الذي  فومنكو  مليخايلو  بديال 
ي�شجل  ح��ي��ث مل   2016 اوروب�����ا  ك��اأ���س  خم��ي��ب��ة يف 
ل��ق��ل��ة خ��رت��ه يف جمال  ن��ظ��را  اأي ه����دف،  ال��ف��ري��ق 
يف  للمنتخب  ال��ذري��ع  الف�شل  يف  ول����دوره  ال��ت��دري��ب 

ن�شخة 2016 عندما كان م�شاعاد لفومنكو.
بيد اأن �شفت�شنكو تلقى التحدي باإ�شرار وقال يف هذا 

قبلته  لكني  اإيل.  بالن�شبة  “اإنه حتد كبري  ال�شدد 
ب�شمري مرتاح«.

الت�شميم  كان  اأك��ر،  التحدي  كان  “كلما  واأ�شاف 
املنتخب  م��ع  ال��ن��ج��اح  اردت حت��ق��ي��ق  اأي�����ش��ا.  اأك����ر 

الوطني وكنت اأوؤمن بقدرات الالعبني«.
ف�شل  انتقدوا  املراقبني  م��ن  قلة  ف��اإن  وللمفارقة، 

مونديال  اىل  اوكرانيا  منتخب  قيادة  يف  �شفت�شنكو 
طالبوا  البع�س  لأن  ال��رو���ش��ي  اجل��ار  عند   2018

رو�شيا  �شم  على  احتجاجا  امل��ون��دي��ال  ه��ذا  مبقاطعة 
جلزيرة القرم لو جنح املنتخب الوك��راين يف التاأهل 

اىل العر�س الكروي.

الحتفاظ  ب��ان  اعتقد  “كنت  فرانكوف  ارت��ي��م  الوك���راين  اخلبري  وي��ع��رتف 
بالكرة وتقدمي كرة هجومية لي�شت من خ�شائ�س الكرة الوكرانية لأننا كنا 
�شابا  خمتلفا  فريقا  الآن  منلك  فجاأة  لكن  اجليدين.  الالعبني  اىل  نفتقد 

وجاهزا للمعركة«.
اأو مع  وكان �شفت�شنكو هدافا خطريا اأكان يف �شفوف ناديه دينامو كييف ؟ 
 111 يف  هدفا   48 �شجل  حيث  الوطني  املنتخب  يف  كما  اليطايل  ميالن 

مباراة دولية خا�شها؟
اأوروب��ا يف �شفوف ميالن على ح�شاب  اأبطال  ل��دوري  وت��وج �شفت�شنكو بطال 
يوفنتو�س عندما �شدد ركلة الرتجيح احلا�شمة بعد تعادلهما �شلبا يف الوقتني 
الأ�شلي والإ�شايف. كما حاز مع ميالن بطولة ايطاليا عام 2004 

قبل ان يتوج بالكرة الذهبية يف نهاية العام ذاته.
انتقاله اىل ت�شل�شي النكليزي ناجحا على مدى  مل يكن 
م��و���ش��م��ني ح��ي��ث اك��ت��ف��ى ب���اح���راز ك���اأ����س راب���ط���ة الن����دي 
اىل  ي��ع��ود  ان  قبل  ان��ك��ل��رتا  وك��اأ���س  امل��ح��رتف  النكليزية 
فريقه ال�شابق دينامو كييف الذي كان اأحرز يف �شفوفه 

اعتبارا من عام 1995. تواليا  حملية  القاب   5
لكنه  ال�شيا�شي  املعرتك  �شفتن�شكو  دخ��ل  اعتزاله،  بعد 
الأوكرانية عام  الندوة الرملانية  ف�شل يف دخول 
يبدو  ال��ن��ج��اح  ل��ك��ن   ،2012
ع���ل���ى امل����وع����د ع���ل���ى راأ������س 
ملنتخب  ال��ف��ن��ي  اجل���ه���از 

بالده.

�أوكر�نيا على بعد نقطة من �لتاأهل لأمم �أوروبا



طفل ينجو باإعجوبة بعدما ولد دون جلد
اأخ����رياً على  ق���ادرة  اأ���ش��ه��ر   10 ب��ات��ت وال���دة طفل يبلغ م��ن العمر 
ن��ادرة ودون  ُولد وهو يعاين من حالة  اأن  احت�شانه وتقبيله، بعد 

اأي جلد يغطي ج�شمه. 
ُولد جابري جراي يف راأ�س ال�شنة امليالدية املا�شية يف �شان اأنطونيو 
بولية تك�شا�س، وكانت يداه وقدماه مدجمة معاً، ومل يكن هناك 

جلد يغطي اأي جزء من ج�شمه با�شتثناء راأ�شه.
على  الر�شيع  ت�شلدرن  ميثودي�شت  م�شت�شفى  يف  الأط��ب��اء  وو�شع 
اأجهزة دعم احلياة، واأخروا والديه، بري�شيال مالدونادو ومارفني 

جراي، اأنه مل يعد هناك �شيء ميكنهم فعله.
�شركة  مع  وبعد معركة طويلة  ذل��ك،  قبول  رف�شا  الزوجني  لكن 
م�شت�شفى  اإىل  ابنهما  ن��ق��ل  م��ن  متكنا  ب��ه��م��ا،  اخل��ا���ش��ة  ال��ت��اأم��ني 
جلد  زراع��ة  من  الأط��ب��اء  ومتكن  هيو�شنت،  يف  لالأطفال  تك�شا�س 
للطفل داخل خمتر يف بو�شطن متخ�ش�س للتعامل مع �شحايا 

احلروق، ثم مت نقل اجللد اإىل تك�شا�س لإجراء عملية الزرع.
قادرين  باتوا  للغاية، حيث  اإنهم متحم�شون  الطفل  اأ�شرة  وتقول 
للمرة  مالب�س  وارت���دى  وتقبيله،  احت�شانه  على  الأوىل  للمرة 

الأوىل يف حياته.
التي يتم فيها  الأوىل من نوعها،  املرة  اإنها  وال��دة جابري  وتقول 

اإجراء مثل هذه العملية اجلراحية لطفل بهذا العمر.
ويعتقد الأطباء اأن جابري يعاين من ا�شطراب وراثي نادر يوؤدي 
اإىل ظهور تقرحات غري قابلة للعدوى على اجللد، ويفتقر الذين 
يعانون منه اإىل الكولجني من النوع ال�شابع، وهو بروتني ي�شمح 
ال�شفلية، بح�شب  الطبقات  بالربط مع  العليا من اجللد  للطبقة 

�شحيفة ديلي ميل الريطانية.

يتتبع مغنيته �ملف�سلة ويعتدي عليها
لطاملا حذر خراء الأمن الإلكرتوين من ن�شر ال�شور ال�شخ�شية 
خ�شو�شية  لتهديدها  نظرا  الجتماعي،  التوا�شل  م��واق��ع  على 
الفرد وبياناته، وهو الأمر الذي برزت اأهميته مع اإلقاء ال�شرطة 
يف  جنح  اأن  بعد  مغنية،  على  اعتدى  رجل  على  القب�س  اليابانية 

حتديد موقعها من خالل �شورة "�شيلفي" التقطتها.
البالغ من  اأن الرجل  اإت�س كي وورلد" الياباين،  "اإن  وذكر موقع 
الك�شف  التي مل يتم  البوب،  26 عاما، كان معجبا مبغنية  العمر 
عن هويتها، ويحر�س على متابعة من�شوراتها على مواقع التوا�شل 

ملحاولة التعرف على موقع �شقتها يف طوكيو.
اإحدى  خ��الل  م��ن  الفتاة  اإىل  الو�شول  يف  بالفعل  ال��رج��ل  وجن��ح 
حمطة  �شعار  ���ش��ورة  لتحديد  ال�����ش��ورة  بتقريب  ق��ام  اإذ  ���ش��وره��ا، 
القطار املنعك�شة على عينها، ثم حتديد موقع املحطة من خالل 

خرائط غوغل.
يف  ال��رج��ل  انتظر  امل��ا���ش��ي،  �شبتمر  م��ن  الأول  ليلة  يف  وبالفعل، 
اعتدى  حيث  منزلها  اإىل  حلقها  ثم  الفتاة،  و�شلت  حتى  املحطة 

عليها.
وجنحت ال�شلطات يف اعتقاله من خالل كامريات املراقبة املنت�شرة 

يف اأنحاء املكان.
يذكر اأن هذه لي�شت املرة الأوىل التي تعر�شت فيها اإحدى املغنيات 
اليابان  �شابة يف  واأن ُطعنت مغنية بوب  اإذ �شبق  ملثل هذا اخلطر، 
عام 2016 من خالل احد الأ�شخا�س الذين تابعوها على مواقع 

التوا�شل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�لعثور على �لف�سل �ملفقود من �أول رو�ية يف �لعامل
يف منزل بالعا�شمة اليابانية طوكيو، عرث على الف�شل املفقود من رواية "حكاية غينجي"، التي كتبتها امراأة يابانية 

يف القرن احلادي ع�شر، وتعتر اأول عمل روائي يف العامل على الإطالق.
ووفقا ل�شحيفة "اأ�شاهي �شيمبون" اليابانية، فقد عرث على خمطوطة الف�شل املفقود يف منزل يعود اإىل اأ�شرة من 

ن�شل اأمري اإقطاعي �شابق يف طوكيو.
ورواية "حكاية غينجي" من تاأليف اليابانية مورا�شاكي �شيكيبو، وهي اأديبة و�شاعرة كانت اإحدى الو�شيفات )من 

ن�شاء البالط( اأثناء "فرتة حكم هيياآن )كيوتو حاليا("، ويعترها النقاد اأول رواية يف تاريخ الأدب.
وتدور اأحداث الرواية حول اأمري يدعى هيكارو نو غينجي، كان قد اأبعد من بالط الإمراطور قبل اأن ت�شند اإليه 
لحقا مهام اإدارية، ثم تتواىل الأحداث الرومان�شية التي تتوج بالزواج يف النهاية من امراأة تدعى مورا�شاكي، مثل 

ا�شم املوؤلفة.
كونها  اإىل  يرجع  ذلك  �شبب  اأن  ويعتقد  م�شبوق،  غري  خا�س  باأ�شلوب  كتبت  الرواية  اأن  يبدو  ال�شرد،  خالل  ومن 

اأوجدت ملهمة خا�شة، وهي ت�شلية ن�شاء البالط.
ولأول مرة، تتجلي كل عنا�شر الرواية احلقيقية يف هذه الق�شة، مثل الأحداث املتتالية التي تدور يف اإطار زمني، 

ثم الراوي الذي ي�شرح هذه الأحداث.
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�سناجب كادت ت�سبب كارثة 
من املعروف اأن ال�شناجب تن�شى مكان اإخفاء املك�شرات التي تلتقطها، لذلك 
�شواء  والده�شة،  امل��ف��اج��اآت  تثري  م��ا  غالبا  ال�شغرية  املخلوقات  ه��ذه  ف��اإن 

بحركاتها اأو طريقتها يف الأكل واإخفاء الطعام وخفة حركتها و�شرعتها.
ما ل  توقع  فعلية  ال�شناجب،  فيها  تكرث  يعي�س يف منطقة  امل��رء  ك��ان  ول��و 
يف  ه��ويل،  وزوج��ت��ه  بري�س  كري�س  م��ع  ح�شل  كما  بال�شبط  توقعه،  ميكن 
مدينة بيت�شبريغ الأمريكية. وبالتاأكيد، اإذا كان املرء ميتلك �شيارة، ويعي�س 
اأن  فعليه  اخل��ارج،  �شيارته يف  يوقف  اأن  وا�شطر  �شناجب،  فيها  يف منطقة 
يفعل �شيئا قبل اأن يقودها يف اليوم التايل اإىل العمل، اإذ قد ينتهي به الأمر 
مع مفاجاأة غري �شارة من هذه املخلوقات ال�شغرية. وح�شب تقرير ل�شبكة 
ت�شتعد  وه��ويل  كري�س  مبنزل  املحيطة  ال�شناجب  اأن  يبدو  اإن"،  اإن  "�شي 
حتت  واإخفائها  منزلهم  فناء  م��ن  اجل��وز  اأخ��ذ  طريق  ع��ن  ال�شتاء  لف�شل 
غطاء �شيارتهما. فيوم الثنني، كانت هويل تقود �شيارتها عندما اعتقدت 

اأنها �شمت رائحة حريق و�شمعت اأ�شواتا غريبة ت�شدر من �شيارتها.
الع�شرات من حبات اجلوز  ال�شيارة، وجدت  وعندما فتحت غطاء حمرك 
باملاء  املكونات  ابتالل هذه  اأن  بدا  فيما  الدخان،  الع�شب، مع  والكثري من 
حال دون وقوع حريق. وقال كري�س اإن حبات اجلوز كانت يف كل مكان "حتت 
اأ�شبح  امل��ح��رك، حيث  ال��رادي��ات��ري وعلى  م��روح��ة  م��ن  وب��ال��ق��رب  البطارية 

بع�شها �شوداء ورائحتها حمم�شة".

جامعة �أوك�سفورد كادت تدمر عاملا فاز بنوبل
بعد ح�شوله على جائزة نوبل يف الكيمياء، انتقد الأكادميي الأمريكي جون 
 65 اأك�شفورد الريطانية، لإجباره على التقاعد يف �شن  غوديناف جامعة 

عاما، يف خطوة كانت من املمكن اأن تبعده متاما عن احلقل العلمي.
للكيمياء،   2019 ن��وب��ل  ج��ائ��زة  ال�شويدية  الأك��ادمي��ي��ة  منحت  والأرب���ع���اء 
لثالثة علماء قاموا بتطوير بحوث حول بطاريات الليثيوم، هم غوديناف 

والريطاين �شتانلي ويتينغهام والياباين اأكريا يو�شينو.
وت�شتخدم بطاريات الليثيوم يف تكنولوجيا احلياة اليومية، ومتتاز بوزنها 

اخلفيف وتخزينها كميات كبرية من طاقة ال�شم�س والرياح.
الذي  عاما(،   97( تاميز" الريطانية عن غوديناف  "ذا  ونقلت �شحيفة 
اأ�شبح اأكر الفائزين بجائزة نوبل �شنا، قوله اإنه ل يزال يعمل يف جامعة 
 33 اأوك�شفورد قبل نحو  اأن غادر  الأمريكية، بعد  اأو�شنت  تك�شا�س مبدينة 
�شنة. وذكر العامل الأمريكي: "لقد هربت من اأوك�شفورد، كنت اأعتقد اأنهم 
يفعلوا هذا  لن  تك�شا�س  ذل��ك. يف  اأري��د  اأك��ن  التقاعد، مل  �شيحيلوين على 
الأمر". واأ�شاف "من الغباء جعل النا�س يتقاعدون يف عمر معني. والدليل 
اأنني ق�شيت مرت 33 �شنة جيدة منذ اأن اأجرت على التقاعد يف اإجنلرتا. 
لهذا ال�شبب غادرت". وتابع: "حتى اإذا فقدت املوهبة يف عمر معني، فاأنت 

ما تزال متلك اخلرة، التي �شتنقلها لالأ�شخا�س وتفيدهم بها".

روبرت دي نريو: تر�مب 
ي�سحي باأمريكا لإنقاذ نف�سه

وج����ه جن���م ال�����ش��ي��ن��م��ا الأم���ريك���ي 
جمددا  �شهامه  ن���ريو  دي  روب����رت 
ت���رام���ب،  دون����ال����د  ال���رئ���ي�������س  اإىل 
متهما اإياه خالل مهرجان الفيلم 
"الق�شاء"  اإىل  بال�شعي  ل��ن��دن  يف 
ع����ل����ى امل����وؤ�����ش���������ش����ات الأم����ريك����ي����ة 
يف  املمثل  واعتر  نف�شه".  "لينقذ 
قبل  ال�شينما،  حمبي  م��ع  درد���ش��ة 
اآيري�شمان"  "ذي  ف��ي��ل��م  ع���ر����س 
ال����ذي يوؤدي  ���ش��ك��ور���ش��ي��زي  مل��ارت��ن 
اإىل  ي�����ش��ع��ى  ت���رام���ب  اأن  ب��ط��ول��ت��ه، 
الأمريكي  العام  ال���راأي  "تاأليب" 
املنحازة  غ���ري  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ب�����ش��اأن 
لإدارته، مثل وكالت ال�شتخبارات 
ومكتب  اإي��ه(  اآي  )�شي  الأمريكية 
بي  )اإف  ال����ف����درايل  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
يف  امل����ول����ود  ال���ف���ن���ان  وق������ال  اآي(. 
نيويورك: "ينبغي لنا حماية هذه 
املوؤ�ش�شات وال�شلطة الرابعة اأي�شا، 
اأي ال�شحافة، لأنه يحاول الق�شاء 
عليها ل�شبب واحد األ وهو اأن ينقذ 
ب�شبب  ع���ارم���ة  ال��ف��و���ش��ى  ن��ف�����ش��ه. 

ترامب لأنه ل يجيد اللعب".
كما انتقد دي نريو هذه املرة اأي�شا 
"من  ق���ائ���ال:  اجل��م��ه��وري��ني،  اإىل 
يخ�شون  اجلمهوريني  روؤي��ة  املقزز 

فعل اأي �شيء".
وغالبا ما ينتقد روب��رت دي نريو 
ب��ال مواربة،  الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س 
ت��وزي��ع جوائز  كما احل��ال يف حفل 
يونيو  يف  امل�������ش���رح���ي���ة  "توين" 
2018. ولقي اخلطاب الذي األقاه 
وقتها اأمام الكامريا ت�شفيقا حارا 

من اجلمهور.

�أول دولة متنع �إعالنات �مل�سروبات �ملحالة
يف اإطار حملة كبرية ملكافحة مر�س ال�شكري، بات 
كميات  على  حتتوي  التي  امل�شروبات  عن  الإع���الن 
ك��ب��رية م��ن ال�����ش��ك��ر مم��ن��وع��ا يف ���ش��ن��غ��اف��ورة بقرار 

حكومي �شارم.
وي�شري قرار منع الدعاية على امل�شروبات الغازية 
والع�شائر وم�شروبات الزبادي والقهوة، طاملا كانت 
حمالة، ح�شبما اأفاد بيان �شادر عن وزارة ال�شحة.

جميع  يف  للم�شروبات،  الدعاية  منع  ق��رار  ويطبق 
و�شائل الإعالن، �شواء كانت مطبوعة اأو م�شموعة 

اأو مرئية، مبا يف ذلك الإنرتنت.
تونغ  اإدوي��ن  ال�شحية  لل�شوؤون  الدولة  وزي��ر  وق��ال 
ا�شت�شارة  بعد  ات��خ��اذه  مت  ال��ق��رار  اإن  لل�شحفيني، 

عامة، وبناء على ا�شتبيان.
�شوف  اأن��ه��ا  �شنغافورة  يف  ال�شحة  وزارة  وك�شفت 
ت�شتمر يف ا�شتطالع اآراء امل�شتهلكني وال�شناع خالل 
اإجراءات  الأ�شهر القليلة املقبلة، قبل الإعالن عن 

اأخرى ملكافحة ال�شكري.
اإن��ه��ا �شتطالب  ال����وزارة  وع���الوة على ذل���ك، ق��ال��ت 
م�شنعي امل�شروبات املحالة، بتو�شيح كميات ال�شكر 

بدقة على العبوات.

�ساب يحقق �أمنيته �لأخرية مع حب عمره      
ب��ع��د اأن اأب��ل��غ��ه الأط���ب���اء ع��ج��زه��م ع��ن ال��ق��ي��ام ب���اأي �شيء 
اأراد  رغبات  قائمة  يحت�شر  �شاب  و�شع  اإنقاذه،  اأج��ل  من 
اأنه يعاين ورما خبيثا يف  حتقيقها قبل وفاته، خ�شو�شا 

املخ منذ كان يف الثامنة ع�شر من عمره.
مايلز  الإجن��ل��ي��زي  ال�شاب  اأراد  التي  الرغبات  ب��ني  وم��ن 
قبل  ع��ام��ا، حتقيقها   27 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  ه��اري�����ش��ون، 

وفاته "الزواج من حب عمره".
وحتولت هذه الأمنية اإىل حقيقة موؤخرا، عندما جتمع 
الأ�شدقاء والعائلة لتحقيق حلم هاري�شون، وفقا ل�شبكة 

نيوز" الإخبارية. "فوك�س 
الأط��ب��اء لن ميكنهم  ب��اأن  اإبالغه  ف��رتة وجيزة على  بعد 
اأن يتقدم  باأي �شيء لإنقاذ حياته، قرر هاري�شون  القيام 
من  الآن،  زوجته  اأ�شبحت  التي  ليز،  من  ال���زواج  بطلب 

فرا�شه يف م�شفى "نورث ديفون".
وبعد التقدم بطلب الزواج، اأمطرت املمر�شات الزوجني 
لفتت  مم��ا  مرجتلة،  �شور  والتقاط  وال��زه��ور  بالتهاين 
ان��ت��ب��اه خم��ط��ط��ة ال�����زواج ل��وي��ز ه��ي��دج��ز ال��ت��ي ك��ان��ت يف 
مكان  اأ���ش��ب��ح  ه��ي��دج��ز،  وبف�شل  ب��ال�����ش��دف��ة.  امل�شت�شفى 
الزواج يف "كا�شل هيل" بقرية فايلي ال�شغرية يف ديفون، 
الع�شل،  �شهر  وحتى  واملو�شيقى  العر�س  وكعكة  وال�شور 
وقال  هاري�شون.  حالة  عن  الأخبار  ن�شر  مبجرد  جمانا، 
"العري�س" عن الأ�شخا�س الذين �شاعدوا يف اإعداد يومه 
الكبري: "ل ميكن اأن اأ�شدق ما فعلوه لنا ومدى حت�شني 
حياتنا"، ثم فوجئ الزوجان لحقا بر�شالة فيديو �شجلها 
فريق الرغبي "اإك�شرت �شيفز"، وهو الفريق الذي ي�شجعه 

الزوجان.

�سدمت من �ل�سبب �حلقيقي خل�سارتها وزنها 
اأ�شيبت فتاة بريطانية ب�شدمة �شديدة، عندما اكت�شفت 
اأن اخل�شارة املفاجئة لوزنها مل تكن ناجتة عن مداومتها 
ع��ل��ى ����ش���الت اجل���ي���م، واإمن�����ا ب�����ش��ب��ب اإ���ش��اب��ت��ه��ا مبر�س 

ال�شرطان.
 3.2 ن��ح��و  ب��ري��ت�����ش��ارد )20 ع����ام����اً(  وخ�������ش���رت غ��ري�����س 
يف  عطلتها  �شبقت  التي  الفرتة  يف  وزنها  من  كيلوغرام 
اأن  افرت�شت  لكنها  "اأيلول" 2018،  �شبتمر  يف  ماريبا 
ال�شبب يف ذلك يعود ملمار�شتها الريا�شة يف اجليم مرتني 

بالأ�شبوع.
ولحظت غري�س اأي�شاً وجود كتلة �شغرية يف كتفها، اأثناء 
ح�شورها مهرجاناً مو�شيقياً، لكنها مل تعرها اأي اهتمام. 
غري اأن الأمور اأخذت منحى غري متوقع، عندما اأ�شيبت 
باأمل حاد يف ال�شدر، مما تركها غري قادرة على التنف�س 

خالل عطلتها خارج البالد.
وعندما عادت اإىل بالدها، راجعت غري�س طبيبها، وبعد 
الغدد  ب�شرطان  باإ�شابتها  م��دم��رة  اأخ���ب���اراً  تلقت  اأي����ام، 
العالج  م��ن  اأ���ش��ه��ر   6 ب��ع��د  �شعرها  وف��ق��دت  ال��ل��م��ف��اوي��ة. 
الكلية  اإىل  وع���ادت  لل�شفاء،  متاثلت  لكنها  ال��ك��ي��م��اوي، 

ملتابعة درا�شتها يف التوليد.
رفع  اإىل  ت���ه���دف  ح���م���الت  يف  الآن  غ��ري�����س  وت�������ش���ارك 
غالباً  ي�شيب  وال��ذي  اللمفاوية،  الغدد  ب�شرطان  الوعي 

الأ�شخا�س الذين ترتاوح اأعمارهم بني 20 و40 عام. طفلة ت�سارك يف رق�سة غاربا خالل مهرجان احل�ساد »�ساراد بورنيما« ، مبنا�سبة نهاية مو�سم الرياح املو�سمية ، يف اأحمد اآباد.ا ف ب

�أ�سخم �سفينة �سياحية 
�ستبحر يف 2021

حققت �شركة رويال كاريبيان قفزة 
البحرية  ال����رح����الت  ���ش��ن��اع��ة  يف 
ه����ذا الأ����ش���ب���وع، ح��ي��ث ك�����ش��ف��ت عن 
�شفينتها  عن  التفا�شيل  من  املزيد 
اجل��دي��دة ال��ق��ادم��ة، وال��ت��ي �شتكون 

اأكر �شفينة �شياحية يف العامل. 
البحرية  الرحالت  �شركة  وك�شفت 
ال�شهرية اأن �شفينتها اخلام�شة من 
فئة الواحة �شت�شمى عجائب البحار، 
 2021 ع��ام  م��رة يف  و�شتظهر لأول 
بال�شني.  �شنغهاي  من  تبحر  وهي 
وعلى الرغم من اأن ال�شركة ل تزال 
متحفظة اإىل حد ما ب�شاأن ما �شيتم 
ال�شفينة  اأن  ك�شفت  ف��ق��د  ع��ر���ش��ه، 
مغامرات  م��ع  مناطق،   7 �شت�شمل 
طعام  ت�����ن�����اول  وجت���������ارب  م�����ث�����رية، 
م��ب��دع��ة، وت��رف��ي��ه ل م��ث��ي��ل ل��ه مع 
احلال،  وبطبيعة  التقنيات.  اأح��دث 
مثل  ال�شابقة،  ال�شركة  �شفن  ف��اإن 
واأو�شي�س  �شيز،  ذا  اأوف  �شيمفوين 
�شيز،  ذا  اأوف  واأل��ي��ور  �شيز،  ذ  اأوف 
امليزات  ب��ب��ع�����س  ب��ال��ف��ع��ل  ت��ف��ت��خ��ر 
امل��ث��رية ل��الإع��ج��اب، ون��ح��ن نتحدث 
عن حدائق مائية ملحمية، وم�شابح 
على  م�شرحية  وع��رو���ش��اً  �شخمة، 
ط���راز وي�شت اإن���د وجت���اب ط��ع��ام ل 

تن�شى.
ال�شفينة  ت���ق���دم  اأن  امل��م��ك��ن  وم����ن 
اجلديدة جتارب م�شابهة، حيث بداأ 
بالفعل بناء ال�شفينة يف حو�س بناء 
بفرن�شا،  لزاري  �شينت  يف  ال�شفن 
ال�شفينة،  ع����ار�����ش����ة  و�����ش����ع  ومت 
طناً،   970 وزن��ه��ا  يبلغ  كتلة  وه��ي 
وارتفاعها 155 قدماً، وا�شتخدمت 
طن   1400 ب����وزن  �شخمة  راف��ع��ة 
مريور  �شحيفة  بح�شب  ل��رف��ع��ه��ا، 

الريطانية.

وفاة �أول �إن�سان مي�سي يف �لف�ساء
رغم الفرتة القا�شية التي عا�شها العامل خالل 
واإبان  الثانية  العاملية  احل��رب  بعد  ما  مرحلة 
فرتة احلرب الباردة، فاإن الب�شرية ا�شتطاعت 
فيما  خ�شو�شا  عظيمة،  اإجن�����ازات  حت��ق��ق  اأن 

يتعلق بال�شباق اإىل الف�شاء.
كان  اأن��ه  ال�شابق  ال�شوفيتي  لالحتاد  وي�شجل 
اأر�شل  من  واأول  �شناعيا  قمرا  اأطلق  من  اأول 
اإن�شانا اإىل الف�شاء واأول من اأر�شل رائدة ف�شاء 
اأي�شا، كما كان اأول من اأر�شل ب�شريا مي�شي يف 

الف�شاء اخلارجي، األ وهو األيك�شي ليونوف.
الرو�شية  ال���ف�������ش���اء  وك�����ال�����ة  اأع����ل����ن����ت  ل���ك���ن 
"رو�شكوزمو�س" وفاة رائد الف�شاء الأ�شطوري 
اأنها مل تذكر  اإل  85 عاما،  ليونوف عن عمر 
اإع���الم حملية  اأن و���ش��ائ��ل  ال��وف��اة، رغ��م  �شبب 
كانت تتحدث عن تعر�شه مل�شاكل �شحية على 

مدى �شنوات.
واأر����ش���ل ال��رئ��ي�����س ال��رو���ش��ي ف��الدمي��ري بوتن 
تعازيه لعائلة ليونوف، وا�شفا اإياه باأنه "رائد 

حقيقي و�شخ�س قوي وبطل".

الطريان  اإدارة  قطعت  وف��ات��ه،  اإع���الن  وبعيد 
والف�شاء الأمريكية )نا�شا( تغطيتها املبا�شرة 
لثنني  الدولية  الف�شاء  حمطة  خارج  لل�شري 
م����ن رواده��������ا اجل���م���ع���ة، واأع���ل���ن���ت خ����ر وف����اة 
هيو�شنت  يف  الف�شاء  مركز  وك��ر���س  ليونوف، 
عملية ال�شري يف الف�شاء اخلارجي لأول اإن�شان 

مي�شي يف الف�شاء.
وكان ليونوف رمزا يف بلده وكذلك يف الوليات 
العلمي  اخل���ي���ال  ك��ات��ب  اأن  ل���درج���ة  امل��ت��ح��دة، 
ال��راح��ل اآرث����ر ���ش��ي ك���الرك اأط��ل��ق ا���ش��م��ه على 
تيمنا،   2010 عام  ال�شوفيتية  الف�شاء  �شفينة 
"اأودي�شا  التلفزيونية  ال�شل�شلة  يف  وذل��ك  ب��ه 

الف�شاء: 2001".
وقبل 54 عاما، وحتديدا يف الثامن ع�شر من 
اإن�شان  اأول  اأ�شبح ليونوف   ،1965 مار�س عام 
اخلارجي عندما خرج من  الف�شاء  يخطو يف 
وقام   ،"2 "فو�شخود  الف�شائية  الكب�شولة 
بامل�شي بينما ظل مربوطا بالكب�شولة بوا�شطة 

حبل.

نان�سي عجرم تغني د�خل 
جامعة م�سرية

اأحيت املطربة اللبنانية نان�شي عجرم حفاًل غنائياً داخل جامعة الدلتا، م�شاء 
اإىل  ت��واف��دوا  الذين  اجلامعة،  طلبة  من  كبري  ع��دد  بح�شور  املا�شي،  اجلمعة 

مكان احلفل قبل انطالقه ب�شاعات عدة.
"الدنيا حلوة"، وبعدها �شكرت  اأغنية  امل�شرح على نغمات  اإىل  نان�شي  و�شعدت 
اجلمهور على ح�شن ال�شتقبال واحلفاوة، لتقدم بعدها عدداً من اأبرز اأغنياتها، 
اإح�شا�س جديد"  "اآه ون�س، ما تيجي هنا، اطبطب وادل��ع، لون عيونك،  منها 

وغريها من الأغنيات التي لقت تفاعاًل من احل�شور.
اأنت م�شري"، التي حملت خاللها  "لو �شاألتك  واأ�شعلت عجرم احلفل باأغنية 
العلم امل�شري بحما�س �شديد، ويف ختام احلفل كرمتها اإدارة اجلامعة كاأف�شل 

مطربة عربية.


