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قلد حاكم ال�سارقة و�سام اأم االمارات 
حممد بن زايد: �سلطان القا�سمي قائد ملهم 
ا�ستثنائي جمع بني قوة الفكر والعلم والعمل

•• اأبوظبي-وام:

قلد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة .. �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان 
و�شام �أم �لإمار�ت مبنا�شبة �ختيار �شموه �ل�شخ�شية �لد�عمة لق�شايا 
للتميز  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  برنامج  قبل  �ملجتمع من 

و�لذكاء �ملجتمعي يف دورته �خلام�شة.      )�لتفا�شيل �س4(

�سهدا فعاليات الدورة الثالثة لالجتماعات ال�سنوية حلكومة االإمارات 2019 وتراأ�سا اجتماع اأولياء العهود 

حممد بن را�سد وحممد بن زايد: نريد خدمات حكومية ا�ستباقية وروؤى م�ستقبلية مل�سلحة الوطن 
•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �شهد 
�ل�شمو  رع��اه �هلل و�شاحب  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة 
�ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�شلحة، �أعمال �لدورة �لثالثة لالجتماعات �ل�شنوية حلكومة 

�أبوظبي،  �لعا�شمة  يف  �م�����س  �نطلقت  �ل��ت��ي   2019 �لإم����ار�ت  دول���ة 
وتتو��شل على مدى يومني، بهدف ر�شم �خلطط و�لرب�مج و�ل�شيا�شات 
�مل�شتقبلية يف خمتلف �لقطاعات �حليوية �لتي تدعم م�شرية �لتنمية 

يف �لدولة.
م�شتهدفات  �لإم����ار�ت  دول��ة  حلكومة  �ل�شنوية  �لجتماعات  وتبحث 
خمتلف  يف  �حلكومي  �لعمل  و�أول��وي��ات  �ملقبلة  �ملرحلة  خ��الل  �لدولة 

�لقطاعات، �إ�شافة �إىل و�شع �لت�شور�ت و�ل�شرت�تيجيات �لتي تن�شجم 
2021 وحماور مئوية  مع �خلطط �لتنموية للدولة و�أه��د�ف روؤية 
�لعهود  �أول���ي���اء  �شمو  وم�����ش��ارك��ة  بح�شور  وذل���ك   ،2071 �لإم�����ار�ت 
من  و�أك��ر  �لدولة،  يف  �لتنفيذية  �ملجال�س  و�أمناء  و�ل���وزر�ء  و�ل�شيوخ 
500 م�شوؤول حكومي يف خمتلف �لقطاعات على �مل�شتويني �لحتادي 

و�ملحلي.                                        )�لتفا�شيل �س3-2(

اعتقاالت وا�ستدعاءات بحق م�سوؤولني بتهم ف�ساد

ح�سيلة دامية الحتجاجات العراق والعنف يطال م�سعفني

طرق لبنانية ال تزال مغلقة عقب اال�ستباكات

طرابل�س و�سيدا ت�ستجيبان للإ�سراب العام
•• بريوت-وكاالت

�ملدن  بع�س  يف  ��شتجابة  لبنان  يف  �ل��ع��ام  ل��الإ���ش��ر�ب  �ل��دع��و�ت  �شهدت 
�مل�شارف  بع�س  فتحت  فيما  وطر�بل�س،  �شيد�  ر�أ�شها  وعلى  �للبنانية، 

و�ملد�ر�س �أبو�بها يف �لعا�شمة بريوت.
هذ� وقد كّثف �جلي�س �للبناين من تو�جده يف حميط بريوت، ل�شيما 

على ج�شر فوؤ�د �شهاب ج�شر �لرينغ �حليوي يف �لعا�شمة.
�إىل  �أن عمد عدد من �ملحتجني  �لبقاع، فتح �جلي�س �لطرقات بعد  ويف 
قطعها. كما قال ممثلون للحر�ك �للبناين ملر��شل �لعربية �إنه �شيتم فتح 
�لوطنية  �لوكالة  �أف��ادت  �ل�شمال،  ويف  �جلي�س.  مع  بالتن�شيق  �لطرقات 
لالأنباء )وكالة ر�شمية(، �أن عدد� من �ملحتجني �أقفلو� مكاتب �ل�شيارفة 

يف بلدة حلبا، على خلفية �رتفاع �شعر �شرف �لدولر مقابل �للرية .
و�أن�شار ميلي�شيات حزب �هلل  �ملتظاهرين  �ملو�جهات بني  وبعد ليلة من 
وحركة �أمل يف �لعا�شمة بريوت، ��شتيقظ �للبنانيون �شباح �لثنني على 

�إغالق لعدد من �لطرق يف عدة مناطق من لبنان.
وفيما متكنت �لأجهزة �للبنانية من فتح طريق رئي�شي يف بريوت، ��شتمر 

�إغالق عدد من �لطرق يف �شمال �لبالد و�لبقاع ويف �لعا�شمة.

•• بغداد-وكاالت:

ك�شف م�شدر يف هيئة �لنز�هة �لعر�قية، �أم�س، �أن حمكمة 
مكافحة �لف�شاد �ملركزية، �أوقفت حمافظي �شالح �لدين 

وبابل �ل�شابقني، وفق ما نقلت �ل�شومرية نيوز.
وكانت هيئة �لنز�هة رف�شت �شمول حمافظ بابل بقانون 

�لعفو، و�أ�شدرت �أمر �عتقال بحقه.
�أن قوة  �لأح��د،  نيابية مطلعة،  �أك��دت م�شادر  ذل��ك،  �إىل 
تيار �حلكمة،  نائب عن  �لقب�س على  �ألقت  �لنز�هة  من 
�مل��ال ط��الل، يف منطقة �جل��ادري��ة و�شط بغد�د،  حممود 

متلب�شا بالر�شوة.
�أحد  بحِقّ  قب�ٍس  �أمر  �لنز�هة عن �شدور  وك�شفت هيئة 
�أع�شاء جمل�س �لنو�ب حالياً )�أحمد عبد�هلل �جلبوري( 
�لق�شاء،  �إىل  و�أحالتها  فيها  حققت  ق�شَيٍّة  خلفَيّة  على 
م��ب��ي��ن��ًة �أن �مل��ت��ه��م �رت��ك��ب خم��ال��ف��اٍت خ���الل م���دة توليه 
�أوردت وكالة  م��ا  �ل��دي��ن. وف��ق  من�شب حم��اف��ظ ���ش��الح 

�لأنباء �لعر�قية.
على  �أي�شا  �لقب�س،  �ألقت  �لنز�هة  �أن  �مل�شادر  و�أ�شافت 
جرب  �إح�شان  وه��م  نف�شه،  �ليوم  م�شاء  يف  عامني  م��در�ء 

طار�س، وحت�شني علي جلوب م�شتت.
�أم�س  �لعر�ق،  يف  �لإن�شان  حقوق  مفو�شية  و�أعلنت  هذ� 
يف  �آخرين   289 و�إ�شابة  متظاهر�   11 مقتل  �لثنني، 
من  وع��دد  بغد�د  �لعا�شمة  �شهدتها  �لتي  �لحتجاجات 
�ملحافظات �جلنوبية، وذلك يف �لفرتة من يوم �خلمي�س 

�ملا�شي وحتى �أم�س �لأول �لأحد فقط.
م�شعفني،  �لأم��ن��ي��ة  �ل��ق��و�ت  �ح��ت��ج��از  �ملفو�شية  ووث��ق��ت 
�شارع  �مل��رك��زي يف  �لبنك  مبنى  ق��رب  عليهم،  و�لع��ت��د�ء 
�لر�شيد بالعا�شمة، �جلمعة �ملا�شية، حيث كانو� يقدمون 
�لختناق  وح��الت  للجرحى  خا�شة  وعالجات  �إ�شعافات 
�مل�شيلة  �لقنابل  �أو  بالر�شا�س  رميهم  عند  حتدث  �لتي 

للدموع.
�لعنف  ��شتخدمت  �لأمنية  �لقو�ت  �أن  �ملفو�شية  وذك��رت 
 68 و�إ�شابة  بغد�د،  يف  متظاهر  ملقتل  �أدى  مما  �ملفرط، 
قار  ذي  حمافظة  يف  متظاهرين  �شبعة  ومقتل  �آخ��ري��ن، 

قرب ج�شري �لزيتون و�لن�شر، و�إ�شابة 131 �آخرين.
وق��ال��ت م��ف��و���ش��ي��ة ح��ق��وق �لإن�������ش���ان، يف ب��ي��ان ل��ه��ا، �إنها 
�آخرين يف   90 و�إ�شابة  وثقت مقتل ثالثة متظاهرين، 

حمافظة �لب�شرة.
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حممد بن ر��شد وحممد بن ز�يد خالل تر�أ�شهما �جتماع �أولياء �لعهود �شمن �لجتماعات �ل�شنوية حلكومة �لمار�ت   )و�م(

�شعار�ت عر�قية �شد �ير�ن

وفد االأ�سد ين�سحب من اجتماعات 
بجنيف الد�ستورية  اللجنة 

•• جنيف-وكاالت:

�أف����ادت م�����ش��ادر م��ت��ع��ددة ب���اأن وفد 
مقر  �أم�����س،  غ��ادر  �ل�شوري  �لنظام 
جل�شة  �نعقاد  دون  �ملتحدة  �لأمم 

مو�شعة للجنة �لد�شتورية.
�ل�شوري  �ل���ن���ظ���ام  وك���ال���ة  ون��ق��ل��ت 
)���ش��ان��ا( ع���ن م�����ش��ادر م��ق��رب��ة من 
يف  �لد�شتور  مناق�شة  جلنة  �أعمال 
جنيف �أن �شبب مغادرة مقر �لأمم 
�ملتحدة لعدم ح�شول �لوفد على رد 

حول مقرتحه جلدول �لأعمال.
جنيف،  م���دي���ن���ة  يف  و�ن���ط���ل���ق���ت 
�أعمال  من  جديدة  جولة  �لثنني، 
�ل�شورية  �ل���د����ش���ت���وري���ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
و�ملعار�شة  �ل��ن��ظ��ام  م��ن  مب�����ش��ارك��ة 
�ملدين  �ملجتمع  منظمات  وممثلي 

وحتت �إ�شر�ف �لأمم �ملتحدة.

ل���وال قطع  ال���ث���وري:  احل��ر���س 
االإنرتنت لعمت االحتجاجات البلد

•• عوا�صم-وكاالت

ق���ائ���د �حلر�س  م�����ش��ت�����ش��ار  �ع���ت���رب 
�لثوري، علي باليل، �أنه لول قطع 
�ل�شطر�بات  ل��ع��م��ت  �لإن���رتن���ت 
جميع �لبالد، يف �عرت�ف �شمني 
ب���ح���ج���م �لح����ت����ج����اج �ل��������ذي عم 
�لأ�شبوع �ملا�شي معظم �ملحافظات 
�لإي���ر�ن���ي���ة �ح��ت��ج��اج��اً ع��ل��ى قر�ر 

�حلكومة رفع �أ�شعار �لبنزين.
�حلر�س  ق���ائ���د  �ع���ت���رب  ح����ني  يف 
�شالمي  �لإي��ر�ين ح�شني  �لثوري 
ي�شتبدل  لن  �لإي��ر�ين  �ل�شعب  �أن 
�شعر  �رت��ف��اع  وم��ا  بالغالء  ث��ورت��ه 

�لبنزين �إل ذريعة.
وق����ال حم�����ش��ن ر���ش��ائ��ي، �لأم���ني 
م�شلحة  ت�شخي�س  ملجمع  �ل��ع��ام 
�إ�شالحات  جن��ِر  مل  �إذ�  �ل��ن��ظ��ام: 
�أن  علينا  �لقت�شادي،  �لنظام  يف 
نتوقع �نهياًر� للعملة ي�شل ل�25 

�ألف تومان مقابل دولر و�حد.

الرتتيبات  لتنفيذ  جل��ان   4
عدن يف  واالأمنية  الع�سكرية 

•• اليمن-وكاالت

مقربة  �شيا�شية  م�����ش��ادر  ك�شفت 
)�لعربية(  ل�  �ليمنية  �لرئا�شة  من 
�أم�����������س، ع����ن وج�������ود �أرب��������ع جل���ان 
متو��شل  ب�شكل  ت��ع��م��ل  م�����ش��رتك��ة 
�لع�شكرية  �ل��ق��و�ت  ترتيب  لإع���ادة 
و�لأم��ن��ي��ة �مل��ت��و�ج��دة يف ع��دن وفق 
قو�م  �إىل  و�شمها  �ل��ري��ا���س  �ت��ف��اق 

وز�رتي �لد�خلية و�لدفاع.
جلنتني  �أن  م���������ش����در  و�أو��������ش�������ح 
�لريا�س  يف  ت��ع��م��الن  م�شرتكتني 
ع��ن �حلكومة  مب�����ش��ارك��ة مم��ث��ل��ني 
�ل�شرعية و�ملجل�س �لنتقايل حتت 
كما  للتحالف  �مل��ب��ا���ش��ر  �لإ����ش���ر�ف 
يف  وع�شكرية  �أمنية  جلنتان  تعمل 
عدن على جميع �ملعلومات �ملتعقلة 
بقو�م �لقو�ت �لأمنية و�لع�شكرية.

رياح التمرد قد تطيح برموزها

من بغداد اإىل بريوت، املحور االإيراين يرتّنح!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

�لآلف  خرج  �أكتوبر،   1 يف  �ملا�شي.  �ل�شهر  �لعر�ق  يف  كانت  �لبد�ية  �شربة 
�لعامة  و�خل��دم��ات  بالت�شغيل  للمطالبة  بغد�د  �شو�رع  �إىل  �ملتظاهرين  من 

و�لتنديد بالف�شاد �ملتف�شي.
�ل�شيعي  �مل��ه��دي،  عبد  ع��ادل  �ل���وزر�ء  رئي�س  با�شتقالة  �ملتظاهرون  يطالب 
�إير�ن  بني  و�شط  �إىل حل  �لتو�شل  بعد  ع��ام،  قبل  �ل�شلطة  �إىل  و�شل  �ل��ذي 
بّره!«  ب��ّره  »�إي���ر�ن  �إي���ر�ن.  �ت��ه��ام  يتم  �لحتجاجات،  �ملتحدة. يف  و�ل��ولي��ات 

ي�شرخ �ملتظاهرون يف �مل�شري�ت.                            )�لتفا�شيل �س14(

حممد بن را�سد يكرم 
اليوم اأوائل االإمارات 2019

•• دبي-وام:

برعاية وح�شور �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل�شنوية  �لجتماعات  �أع��م��ال  و�شمن  �هلل،  رع��اه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
من  �ل�شاد�شة  �ل��دورة  تكرمي  حفل  �لثالثاء  �ليوم  يقام   ،2019 �لإم���ار�ت  حلكومة 

�أو�ئل �لإمار�ت، بح�شور �شخ�شيات وطنية وم�شوؤويل �جلهات �حلكومية يف �لدولة.
وكان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم �أعلن عن تخ�شي�س حفل �أو�ئل 
�لت�شامح  يف  و�لر�ئدة  �لد�عمة  و�مل��ب��ادر�ت  �ل�شخ�شيات  لتكرمي  �لعام  لهذ�  �لإم��ار�ت 
�لإمار�ت  �لت�شامح يف جمتمع  �إب��ر�ز قيم  باإجناز�تها يف  �لإم��ار�ت و�لحتفاء  يف دولة 
و�نفتاحه على �لعامل وثقافاته، مبا يج�شد �أهد�ف وتوجهات عام �لت�شامح �لذي �أعلن 

عنه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل.
تفاعاًل  �لإل��ك��رتوين  و�مل��وق��ع  #�أو�ئل_�لإمار�ت  و�شم  عرب  �لرت�شيح  حملة  ولق��ت 
3000 تر�شيح، حتى يوم  �أكر من  ��شتالم  �ملتابعني، حيث مت  لدى  و�شدى كبري�ً 

�جلمعة �ملا�شي.                                                            )�لتفا�شيل �س4(
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد وحممد بن زايد ي�سهدان فعاليات الدورة الثالثة للجتماعات ال�سنوية حلكومة االإمارات 2019
•• اأبوظبي-وام:

�شهد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
و�شاحب  �هلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
نائب  �أب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
�مل�شلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
�أعمال �لدورة �لثالثة لالجتماعات 
�لإم���ار�ت  دول��ة  حلكومة  �ل�شنوية 
�م�����س يف  �ن��ط��ل��ق��ت  �ل��ت��ي   2019
على  وتتو��شل  �أبوظبي،  �لعا�شمة 
مدى يومني، بهدف ر�شم �خلطط 
�مل�شتقبلية  و�ل�شيا�شات  و�ل��رب�م��ج 
�حليوية  �ل��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
�ل���ت���ي ت���دع���م م�����ش��رية �ل��ت��ن��م��ي��ة يف 

�لدولة.
�ل�شنوية  �لج���ت���م���اع���ات  وت��ب��ح��ث 
حل������ك������وم������ة دول�������������ة �لإم������������������ار�ت 
�ملرحلة  خالل  �لدولة  م�شتهدفات 
�حلكومي  �لعمل  و�أولويات  �ملقبلة 
�إىل  �إ�شافة  �لقطاعات،  يف خمتلف 
و�ل�شرت�تيجيات  �لت�شور�ت  و�شع 
�لتي تن�شجم مع �خلطط �لتنموية 
 2021 ل��ل��دول��ة و�أه�������د�ف روؤي�����ة 
وحماور مئوية �لإم��ار�ت 2071، 
وذل����ك ب��ح�����ش��ور وم�����ش��ارك��ة �شمو 
و�لوزر�ء  و�ل�شيوخ  �لعهود  �أول��ي��اء 
و�أم����ن����اء �مل��ج��ال�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف 
500 م�شوؤول  و�أكر من  �لدولة، 
حكومي يف خمتلف �لقطاعات على 

�مل�شتويني �لحتادي و�ملحلي.
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  و�أك��������د 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع���اه �هلل، �أن 
ب���ق���ي���ادة �شاحب  �لإم��������ار�ت  دول�����ة 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�هلل،  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
و�لبناء  �لتنمية  م�����ش��رية  ت��و����ش��ل 
�لإمار�ت،  �شعب  طموحات  لتلبية 
يف  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز  �إىل  و�ل��و���ش��ول 

خمتلف �لقطاعات.
لفريق  توجيهاتنا  ���ش��م��وه:  وق���ال 
ح��ك��وم��ة �لإم�����ار�ت د�ئ��م��ا بتحويل 
�إىل فر�س وحتقيق  �لتحديات  كل 
�جناز�ت يلم�شها �ملو�طن يف حياته 
طريقنا  ب����اأن  ن���وؤم���ن   .. �ل��ي��وم��ي��ة 
للمئوية وخطتنا �لع�شرية �لقادمة 
مرونة  �أك���ر  عمل  �آل��ي��ات  تتطلب 
لأننا نريد لأبناء �لإمار�ت خدمات 
وم�شاريع  ����ش��ت��ب��اق��ي��ة  ح��ك��وم��ي��ة 
يف  �إيجابيا  ت��اأث��ري�  حت��دث  مبتكرة 

م�شتويات جودة �حلياة.
و�أ�شاف �شموه: �شهدنا �ليوم �أعمال 
حلكومة  �ل�����ش��ن��وي��ة  �لج��ت��م��اع��ات 
بها  �ل��ت��ي يجتمع  �لإم������ار�ت  دول���ة 
ف�����رق �ل���ع���م���ل م����ن ك����ل �لإم��������ار�ت 

�ل��دف��ع �ل��وط��ن��ي��ة، و�مل��ل��ف �ل�شحي 
�ل����رق����م����ي لكل  �مل�����وح�����د، و�مل�����ل�����ف 
م��ت��ع��ام��ل. وت��وزع��ت �مل���ب���ادر�ت بني 
وقو�نني  بر�مج  ومناق�شة  تطوير 
وطنية  و����ش���ي���ا����ش���ات  وت�������ش���ري���ع���ات 
�أف�شل  ح��ي��اة  ت��وف��ري  �إىل  ت��ه��دف 
يف  تطلعاتهم  وتلبية  للمو�طنني 
تعزيز  يف  ت�شهم  خ��دم��ات  ت��ط��وي��ر 
ج������ودة �حل����ي����اة يف جم��ت��م��ع دول����ة 

�لإمار�ت.
ورك�����زت �ج��ت��م��اع��ات ف���رق و ور�س 
���ش��ب��ل تطوير  ب��ح��ث  �ل��ع��م��ل ع��ل��ى 
�ملقدمة  و�مل��������ب��������ادر�ت  �ل�����رب�م�����ج 
�مل�شتهدفات  ومتابعة  للمو�طنني 
و�ل�شرت�تيجيات �لوطنية �لتي مت 
�ل�شابقة  �ل��دور�ت  خالل  �إطالقها 
تطويرها  �آل���ي���ة  ع��ل��ى  و�ل����وق����وف 
ل���الرت���ق���اء ب��ال��ع��م��ل �حل���ك���وم���ي يف 

دولة �لإمار�ت.
ف��ري��ق ع��م��ل حكومة  و����ش��ت��ع��ر���س 
2018 يف  �لإم���ار�ت ح�شيلة ع��ام 
جمال �ملوؤ�شر�ت �لوطنية و�لأجندة 
�لوطنية نحو حتقيق روؤية �لإمار�ت 
2021، فيما بحث �مل�شاركون �شبل 
�لوطنية  �جل���ه���ود  ت��ك��ام��ل  ت��ع��زي��ز 
وتطوير �لبنية �لتحتية �مل�شتقبلية 
ل��ل��دول��ة و�ل���ش��ت��ع��د�د�ت و�خلطط 
عاملياً  �لأه����م  �حل���دث  ل�شت�شافة 
وتهدف  دب������ي.   2020 �إك�������ش���ب���و 
حلكومة  �ل�����ش��ن��وي��ة  �لج��ت��م��اع��ات 
�لكربى  �مل��ن�����ش��ة  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
عمل  فريق  جتمع  �لتي  و�لأ���ش��م��ل 
�لعمل  �إىل توحيد  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�حل���ك���وم���ي يف م��ن��ظ��وم��ة و�ح�����دة 
و�ملحلي،  �مل�شتويني �لحتادي  على 
وبحث �ملو��شيع �لتنموية مبختلف 
�لقطاعات  و�إ������ش�����ر�ك  �مل����ج����الت، 
�لوطنية يف و�شع �لت�شور �لتنموي 
ل���ل���دول���ة و�����ش���ت���ع���ر�����س �جل���ه���ود 
و�لرب�مج �لتي مت �إجنازها لتحقيق 
و�شوًل   2021 �لإم������ار�ت  روؤي����ة 
 ،2071 �لإم���������ار�ت  م��ئ��وي��ة  �إىل 
م�شوؤول   500 من  �أك��ر  بح�شور 
ي�شهم يف دعم جهود  حكومي، مبا 
مو�ءمة �ل�شرت�تيجيات �لحتادية 
لرفع  بينها،  و�لتن�شيق  و�ملحلية 
و�لإنتاجية وتعزيز  �لأد�ء  م�شتوى 
�لقائم  �مل�شتد�م  �لوطني  �لقت�شاد 

على �ملعرفة و�لبتكار.
�ل����دورة �لأوىل  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
�ل�����ش��ن��وي��ة حلكومة  ل��الج��ت��م��اع��ات 
دولة �لإم��ار�ت �لتي عقدت يف 26 
حققت   2017 ���ش��ب��ت��م��رب  و27 
�إطالق  يف  متثل  ملحوظاً  جن��اح��اً 
4 ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات ط��وي��ل��ة �مل���دى، 
�لناعمة  �لقوة  ��شرت�تيجية  وه��ي 
لالإمار�ت، و��شرت�تيجية �لإمار�ت 
و��شرت�تيجية  �ل���ع���ايل،  للتعليم 
�لإمار�ت للثورة �ل�شناعية �لر�بعة، 
لالأمن  �لإم������ار�ت  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�إطالق  �إىل  �إ�شافة   ،2036 �ملائي 
وطنية  م���ب���ادرة   120 م��ن  �أك����ر 

�شمن �أكر من 30 حمور�ً.
�لثانية  �لدورة  �جتماعات  و�شهدت 
نوفمرب  27 و28  �لتي عقدت يف 
��شرت�تيجيات   7 �إط��الق   ،2018
��شرت�تيجية  ه���ي،  �لأم����د  ط��وي��ل��ة 
و��شرت�تيجية  �ملتقدمة،  �مل��ه��ار�ت 
�لإم��������������ار�ت ل���ل���ع���ل���وم �مل���ت���ق���دم���ة، 
للذكاء  �لإم������ار�ت  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
و�ل�شرت�تيجية  �ل���ش��ط��ن��اع��ي، 
�لوطنية لالأمن �لغذ�ئي 2051، 
و�ل�شرت�تيجية �لوطنية للت�شغيل 
2031، و�لأجندة �لثقافية لدولة 
و�لأج�����ن�����دة   ،2031 �لإم�����������ار�ت 
�إ�شافة  �حل���ي���اة،  �ل��وط��ن��ي��ة جل���ودة 
�إىل �إطالق �أكر من 100 مبادرة 
بني  م�شرتكة  قطاعات  يف  وطنية 
�جلهات �لحتادية و�ملحلية ت�شمل: 
�لتعليم و�ل�شحة و�لأمن و�لإ�شكان 
و�ل�شتثمار و�خلدمات �حلكومية.

�عتماد  مت   2017 ي���ون���ي���و  ويف 
مب�شمى  �شنوي  وطني  جتمع  عقد 
حلكومة  �ل�شنوية  "�لجتماعات 
توحيد  ب��ه��دف  �لإمار�ت"،  دول����ة 
�لعمل �حلكومي كمنظومة و�حدة 
و�ملحلي،  �مل�شتويني �لحتادي  على 
�لتنموية  �ل��ق�����ش��اي��ا  وم��ن��اق�����ش��ة 
�مل�شتويات  كافة  على  �شنوي  ب�شكل 
�مل�شوؤولني  ب��ح�����ش��ور  �حل��ك��وم��ي��ة، 
و�شناع �لقر�ر، و�إ�شر�ك �لقطاعات 
�لوطنية يف و�شع �لت�شور �لتنموي 
ل��ل��دول��ة و���ش��ول مل��ئ��وي��ة �لإم�����ار�ت 
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لي�شكلو� معاً منظومة عمل و�حدة 
متكاملة ملو�جهة �لتحديات خالل 
ور�شم  و��شت�شر�ف  �ملقبلة  �ملرحلة 
هذه   .. دول��ت��ه��م  م�شتقبل  م��الم��ح 
مبادر�تنا  وك���اف���ة  �لج���ت���م���اع���ات 

هو  و�ح��د  ه��دف  لتحقيق  موجهة 
خدمة �ملو�طن و�ملجتمع .. وتعزيز 
�مل�شتويني  على  �حلكومي  �لتكامل 
منهجاً  ليكون  و�ملحلي  �لحت���ادي 
وث��ق��اف��ة يف �ل��ع��م��ل �ل��وط��ن��ي. من 

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أك��د  جهته، 
ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة، �أن م�شرية �لتنمية 
خمتلف  يف  �ل��دول��ة  ت�شهدها  �لتي 
م�شتمرة  �حل���ي���وي���ة  �ل���ق���ط���اع���ات 
�ملئوية  وبلوغ  �مل�شتقبل  �إىل  للعبور 
منهجية  وف�����ق  وذل������ك   2071
��شت�شر�ف  ع��ل��ى  ت��ع��ت��م��د  و����ش��ح��ة 
�ل�شرت�تيجيات  ور���ش��م  �مل�شتقبل 
�لتي  �ل����ش���ت���ب���اق���ي���ة  و�خل�����ط�����ط 
�لوطن  �أبناء  جميع  فيها  يت�شارك 
للتحديات  �حللول  �أف�شل  لإيجاد 
�حلياة  م�شتويات  �أف�شل  وت��اأم��ني 

لالأجيال �لقادمة.
�لجتماعات  �إن  ����ش���م���وه:  وق������ال 
�لإم���ار�ت  دول��ة  حلكومة  �ل�شنوية 
تدعم  �شاملة  تنموية  �آل��ي��ة  متثل 
ت��ق��دم �ل��دول��ة م��ن خ���الل �لنتائج 
وينفذها  يطورها  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت 
�ملوحد،  �حل��ك��وم��ي  �ل��ع��م��ل  ف��ري��ق 
�شاملة  روؤي���������ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  دع�����م�����اً 
�مل�شتقبل،  �إىل  لالنتقال  ومتكاملة 

بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل 
عهد ونائب حاكم �ل�شارقة، و�شمو 
�لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ 
�ل�شيخ  و�شمو  ع��ج��م��ان،  عهد  ويل 
حممد بن حمد �ل�شرقي ويل عهد 
بن  ر��شد  �ل�شيخ  و�شمو  �لفجرية، 
�أم  �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد 
�ل�شيخ حممد بن  �لقيوين، و�شمو 
�شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد 
�شيف  �شمو  و�لفريق  ر�أ���س �خليمة 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  �ل  ز�ي����د  ب���ن 
�لد�خلية  وزي����ر  �ل������وزر�ء  جم��ل�����س 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور  و�شمو 
نهيان، نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �شوؤون �لرئا�شة، و�شمو �ل�شيخ 
خالد بن حممد بن ز�يد �آل نهيان، 
لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو 
�أبوظبي  مكتب  رئ��ي�����س  �أب��وظ��ب��ي، 
بن  ذي��اب  �ل�شيخ  و�شمو  �لتنفيذي 
رئي�س  نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن  حممد 

ديو�ن ويل عهد �أبوظبي .
�لأول  �ل���ي���وم  �أج����ن����دة  وت�����ش��م��ن��ت 
ل��الج��ت��م��اع��ات �ل�����ش��ن��وي��ة ع��ق��د 4 

و�إيجاد حلول ��شتباقية مبا ي�شهم 
م�شتد�م  م��ع��ريف  �ق��ت�����ش��اد  ب��ن��اء  يف 
تكون فيه دولة �لإمار�ت �لأوىل يف 

كافة �ملجالت.
ت�شافر  �أهمية  على  �شموه  و���ش��دد 
ب���ني �جلهات  و�ل���ت���ع���اون  �جل���ه���ود 
ملو�جهة   �ل����دول����ة  يف  �حل���ك���وم���ي���ة 
�لتحديات، وت�شكيل روؤى م�شتقبلية 
�لوطنية  �لأه�������د�ف  م���ع  ت��ن�����ش��ج��م 
�ملقبلة  �ملرحلة  متطلبات  لتحقيق 
�لوطن  م�����ش��ل��ح��ة  يف  ي�����ش��ب  مب���ا 
��شتمر�ر  وي�����ش��م��ن  و�مل���و�ط���ن���ني، 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م�����ش��رية 
�لقطاعات و�شوًل  �لدولة يف كافة 
�إىل حتقيق �أهد�ف مئوية �لإمار�ت 
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�لثالثة  �ل��������دورة  �أع����م����ال  ح�����ش��ر 
�ل�����ش��ن��وي��ة حلكومة  ل��الج��ت��م��اع��ات 
دولة �لإمار�ت �شمو �ل�شيخ حمد�ن 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم ويل 
عهد دبي، و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 
ن��ائ��ب ح��اك��م دبي  ر����ش��د �ل مكتوم 
�شلطان  �ل�شيخ  و�شمو  �ملالية  وزي��ر 

وم�شتقبلية،  ��شرت�تيجية  جل�شات 
�أنور  �لدكتور  معايل  حت��دث  حيث 
�لدولة  وزي���ر  ق��رق��ا���س  ب��ن حممد 
جل�شة  يف  �خل���ارج���ي���ة  ل���ل�������ش���وؤون 
"دولة �لإمار�ت و�ملتغري�ت  بعنو�ن 
�لإقليمية و�لعاملية"، فيما تناولت 
معايل رمي بنت �إبر�هيم �لها�شمي 
�لتعاون  ل�����ش��وؤون  �ل���دول���ة  وزي�����رة 
"�إك�شبو  �لعام ملكتب  �لدويل �ملدير 
�ل����ش���ت���ع���د�د�ت  دبي"،   2020
�ل���ب���ارز يف جل�شة  �ل��ع��امل��ي  ل��ل��ح��دث 
�لإم�����ار�ت  ت�شتعد  "كيف  ب��ع��ن��و�ن 
�إك�شبو  �ل������ع������امل؟  ل����ش���ت�������ش���اف���ة 

."2020
�شارة  معايل  تناولت  �جلل�شة  ويف 
ب���ن���ت ي���و����ش���ف �لأم����������ريي وزي������رة 
تطور�ت  �ملتقدمة  للعلوم  �ل��دول��ة 
�لأم������ل، يف جل�شة  م�����ش��ب��ار  م��ه��م��ة 
�أ�شهر   8 – "م�شبار �لأمل  بعنو�ن 
معايل  و���ش��ل��ط  �لإطالق"،  ع��ل��ى 
�جلابر  �أحمد  بن  �شلطان  �لدكتور 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  دول�����ة  وزي�����ر 
�لوطنية  �أب��و ظبي  ب��رتول  ل�شركة 
�شركاتها  وجمموعة   " �أدن���وك   "
�ل�شوء على �لتطور�ت �ملتوقعة يف 
بعنو�ن  جل�شة  يف  �ل��ط��اق��ة،  ق��ط��اع 
م�شتقبل  و��شت�شر�ف  "�لإمار�ت 

�لنفط".
و�������ش������ه������دت �ل�����������������دورة �ل����ث����ال����ث����ة 
�ل�����ش��ن��وي��ة حلكومة  ل��الج��ت��م��اع��ات 
�لأول  ي��وم��ه��ا  �لإم�������ار�ت يف  دول����ة 
مناق�شة عدد من �ملبادر�ت �لوطنية 
يف 3 حماور هي �ملجتمع �لإمار�تي 
وي�������ش���م���ل، �مل���ع���ل���م ، ون���ه���ج ز�ي�����د، 
�ملبكرة،  و�ل��ط��ف��ول��ة  و�مل��ت��ق��اع��دون، 
�لقت�شاد،  حم�����ور  ي�����ش��م  ف��ي��م��ا 
وتاأ�شي�س  �ل����ت����ج����اري،  �ل����رتوي����ج 
�لرقمي،  و�لق���ت�������ش���اد  �لأع����م����ال، 
ب��ي��ن��م��ا ي�شم  �ل�����ش��ي��اح��ة،  وت��ع��زي��ز 
بو�بة  �خل����دم����ات،  ت��ط��وي��ر  حم���و 

حممد بن را�سد: 
م�سريتها لتحقيق تطلعاتها نحو املراكز االأوىل يف كل القطاعات توا�سل  خليفة  اأخي  بقيادة  •  االإمارات 

من فريق حكومة االإمارات حتويل كل التحديات اإىل فر�س وحتقيق اإجنازات يلم�سها املواطن يف حياته اليومية • نريد 

ا�ستباقية وم�ساريع مبتكرة اأكرث تاأثريا يف جودة احلياة حكومية  خدمات  • نريد 

العمل وا�سحة ب�سرورة تعزيز التكامل احلكومي على امل�ستويني االحتادي واملحلي والعمل بروح الفريق الواحد لفرق  • توجيهاتنا 

حممد بن زايد : 
اآلية تنموية �ساملة تدعم تقدم الدولة من خلل النتائج واملبادرات التي يطورها وينفذها فريق العمل احلكومي املوحد ال�سنوية  • االجتماعات 

�ساملة ومتكاملة للنتقال اإىل امل�ستقبل واإيجاد حلول ا�ستباقية للتحديات مبا ي�سهم يف بناء اقت�ساد معريف م�ستدام  روؤية  • حتقيق 

اجلهات احلكومية ملواجهة التحديات وت�سكيل روؤى م�ستقبلية تن�سجم مع االأهداف الوطنية مل�سلحة الوطن واملواطنني بني  والتعاون  اجلهود  • ت�سافر 

منوذج الدولة يف تطوير وتنفيذ روؤى �ساملة ومتكاملة للنتقال اإىل امل�ستقبل  يج�سد  املوحد  احلكومي  العمل  • فريق 
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اأخبـار الإمـارات

ا�ستعرا�ض تطورات االجنازات واأداء العمل احلكومي وموؤ�سراته

حممد بن را�سد وحممد بن زايد يرتاأ�سان اجتماع اأولياء العهود خلل االجتماعات ال�سنوية حلكومة االإمارات

بح�سور حممد بن را�سد وحممد بن زايد �سمن اأعمال االجتماعات ال�سنوية حلكومة االإمارات
�سلطان اجلابر : روؤية قيادة االإمارات اأر�ست نظرة م�ستقبلية مل�ستقبل الطاقة

 النفط والغاز مكون اأ�سا�سي �سمن مزيج الطاقة العاملي امل�ستقبلي 
 اأدنوك توا�سل دعم جهود تنويع م�سادر الدخل واال�ستثمار يف املواهب الوطنية وا�ستدامة االأعمال وا�ست�سراف امل�ستقبل

•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تر�أ�س 
بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  رع��اه �هلل و�شاحب  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، �جتماع 
�شمو �أولياء �لعهود يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة خالل �لجتماعات �ل�شنوية 
�للقاء  و�ل���ذي ميثل  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �م�س  �نطلقت  �لتي  �لإم����ار�ت  دول��ة  حلكومة 
و�لأد�ء �حلكومي  �لجن��از�ت  ومتابعة تطور  ملناق�شة  نوعه  �لأك��رب من  �لوطني 
تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  �مل�شتقبلية  �ل��دول��ة  توجهات  و�شياغة  و�ملحلي،  �لحت���ادي 

�ملكت�شبات �لوطنية و�لبناء عليها.

حممد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �ل��ع��ه��ود..  �أول��ي��اء  �شمو  �جتماع  عقد 
�ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان  �آل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو  ر��شد  بن 
�لقا�شمي ويل عهد ونائب حاكم �ل�شارقة و�شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي 
�ل�شرقي ويل عهد  �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد  و�شمو  ويل عهد عجمان 
�لقيوين و  �أم  �ملعال ويل عهد  ر��شد  �شعود بن  ر��شد بن  �ل�شيخ  �لفجرية و�شمو 

�شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة. 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان،  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ من�شور  �شمو  وبح�شور 
�آل نهيان، ع�شو  ز�ي��د  �ل�شيخ خالد بن حممد بن  �لرئا�شة، و�شمو  �شوؤون  وزي��ر 

�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي، رئي�س مكتب �أبوظبي �لتنفيذي.
�لوزر�ء  �لقرقاوي وزير �شوؤون جمل�س  ح�شر �لجتماع معايل حممد عبد �هلل 

وجودة  لل�شعادة  �لدولة  وزي��رة  �لرومي،  خلفان  بنت  عهود  ومعايل  و�مل�شتقبل، 
�حلياة، و�شعادة عبد�هلل بن طوق، �أمني عام جمل�س �لوزر�ء.

مت خ���الل �لج��ت��م��اع ع��ر���س خم��رج��ات �لج��ت��م��اع��ات �ل�����ش��ن��وي��ة حل��ك��وم��ة دولة 
�لإم��ار�ت مبا ت�شمله من جل�شات نوعية و�جتماعات لفرق �لعمل �مل�شرتكة من 
�لأجندة  م�شتهدفات  مبتابعة  ت�شهم  و�ملحلية،  �لحت��ادي��ة  �حلكومية  �جل��ه��ات 
�لوطنية �لتي مت �إجنازها لروؤية �لإمار�ت 2021، ومتابعة �لعمل على �خلطط 

و�ل�شرت�تيجيات لتحقيق مئوية �لإمار�ت 2071.
قطاعات  خمتلف  يف  حتققت  �لتي  �لنتائج  �أه��م  ��شتعر��س  �لجتماع  خ��الل  مت 
2021، و�لأرقام �ملعرو�شة �شمن  و�أولويات �لأجندة �لوطنية لروؤية �لإمار�ت 
ت��ق��دم كبري يف  ت��وؤك��د ح���دوث  �لإم�����ار�ت و�ل��ت��ي  �ل�شنوية حلكومة  �لج��ت��م��اع��ات 

جمالت وقطاعات حيوية عدة، وذلك وفق موؤ�شر�ت وطنية و�إقليمية وعاملية.
�حليوية  �لقطاعات  يف  �لإجن����از�ت  م��ن  جملة  على  �لعهود  �أول��ي��اء  �شمو  و�ط��ل��ع 
�ملختلفة ومن بينها �ملنظومة �لتعليمية، و�ملنظومة �لقت�شادية، وقطاع �لبيئة 
�لأمن  منظومة  �إجن���از�ت  �إىل  �إ���ش��اف��ًة  �ل�شحية،  و�ملنظومة  �لتحتية،  و�لبنية 
و�لق�شاء وغريها.  ت�شكل �لجتماعات �ل�شنوية حلكومة دولة �لإمار�ت �حلدث 
�لأبرز على �أجندة �لفعاليات �حلكومية، و�أكد �شموهم �أن �لجتماعات تر�شخ هذه 
�لتطور لتحقيق تطلعات  ��شتمر�رية  �لإم��ار�ت يف تعزيز  �لجتماعات نهج دولة 
وطموحات �ل�شعب �لإمار�تي، وو�شع ت�شور للمرحلة �ملقبلة يف ظل �شعي �لدولة 
وخطط  حم�شوبة  خ��ط��و�ت  وف��ق  �مل��ع��رف��ة،  على  مبني  م�شتد�م  م�شتقبل  خللق 

��شرت�تيجية مدرو�شة، توؤكد �لدور �لريادي و�لقدرة على تخطي �مل�شتحيل.

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �شهد 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  �هلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
م�شتقبل  جل�شة  �مل�شلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
لالجتماعات  �لثالثة  �ل��دورة  �أعمال  �شمن  �لنفط، 
�ل�����ش��ن��وي��ة حل��ك��وم��ة دول���ة �لإم������ار�ت �ل��ت��ي �نطلقت 
�أبوظبي. ح�شر �جلل�شة  �لعا�شمة  �لثنني يف  �م�س 
�آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن  �شمو 
بن  بن حممد  �شلطان  �ل�شيخ  و�شمو  دبي  ويل عهد 
�ل�شارقة  حاكم  ونائب  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شلطان 
عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  �ل�شيخ  و�شمو 
حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  و�شمو  عجمان 
�ل�شرقي ويل عهد �لفجرية و�شمو �ل�شيخ ر��شد بن 
و�شمو  �لقيوين  �أم  عهد  ويل  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود 
ويل  �لقا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�شلطان  �ل��دك��ت��ور  معايل  و�أك���د  �خليمة.  ر�أ����س  عهد 
ب��ن �أح��م��د �جل��اب��ر وزي���ر دول���ة �ل��رئ��ي�����س �لتنفيذي 
�أدن��وك وجمموعة  �لوطنية  �أبوظبي  ل�شركة برتول 
قيادة  روؤي��ة  �أن  �جلل�شة  يف  حديثه  خ��الل  �شركاتها، 
�ملدى  بعيدة  �أر�شت نظرة م�شتقبلية  �لإم��ار�ت  دولة 
�لر�ئدة  �ملكانة  يعزز  مبا  و�لنفط  �لطاقة  مل�شتقبل 
�لنقلة  �أن  مو�شحاً  �ل��ق��ط��اع،  يف  للدولة  و�ملتقدمة 
�لنوعية �لتي نفذتها �شركة برتول �أبوظبي �لوطنية 

�أدنوك للتطوير و�لتحديث �ملوؤ�ش�شي بالعتماد على 
�لبتكار و�لتكنولوجيا تهدف �إىل ��شتمر�ر �مل�شاهمة 
يف حت��ق��ي��ق روؤي����ة �ل��ق��ي��ادة ب��ت��ن��وي��ع م�����ش��ادر �لدخل 
�لأعمال  �لوطنية و��شتد�مة  �ملو�هب  و�ل�شتثمار يف 
م�شاركته  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  �مل�شتقبل.  و��شت�شر�ف 
�لنفط"  م�شتقبل  و��شت�شر�ف  "�لإمار�ت  جل�شة  يف 
�ل�شنوية  لالجتماعات  �لأول  �ل��ي��وم  �أع��م��ال  �شمن 
ن���ظ���رة �شاملة  حل��ك��وم��ة �لإم���������ار�ت، ق����دم خ��الل��ه��ا 
ل��ظ��روف وم��ت��غ��ري�ت ق��ط��اع �ل��ط��اق��ة خ���الل �لعقد 
م�شتعر�شاً  �مل�شتقبلية،  �ل��ت��وج��ه��ات  و�أه����م  �لأخ����ري 
على  توؤثر  �لتي  �جليو�شيا�شية  و�ملتغري�ت  �لعو�مل 
�لعو�مل يف  وتنامي هذه  �لنفط،  و�شعر  �قت�شاديات 
�جلديدة  بالتكنولوجيا  مدفوعة  �لأخ���رية  �ل��ف��رتة 
�لطاقة  دور  وت���ز�ي���د  �ل�����ش��خ��ري  �ل��ن��ف��ط  وظ���ه���ور 
�مل��ت��ج��ددة و�ل�����ش��ي��ار�ت �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة. وق����ال معايل 
�لر�شيدة  �لقيادة  بتوجيهات  عماًل  �جلابر:  �شلطان 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ومتابعة  ودع���م 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ز�ي����د 
نقلة  تنفيذ  �أدن���وك  ب��د�أت  �مل�شلحة،  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
��شرت�تيجية نوعية �شاملة لتعزيز �لقيمة يف جميع 
باأن  لروؤية �شموه  مر�حل وجو�نب �لأعمال حتقيقاً 
دور  له  وكان  �لفقري لالقت�شاد  �لعمود  �لنفط هو 
دور  وله  و�لتمكني،  �لتاأ�شي�س  مهم يف متكني جهود 
مهم يف �حلا�شر، ومن و�جبنا �شمان ��شتمر�رية هذ� 
�لدور يف �مل�شتقبل من خالل �لعمل على خلق �لقيمة 
و�ل�شتثمار يف �لكادر �لب�شري و��شت�شر�ف �مل�شتقبل. 

�شي�شتمر يف  �لنفط  �لطلب على  �أن  و�أو�شح معاليه 
�لطلب  بنمو  مدفوعاً  �ملقبلة  �لعقود  خالل  �لزيادة 
�أكر  يف  و�أن��ه حتى  �ل�شاعدة،  �آ�شيا  �قت�شاديات  من 
�ملتجددة  �لطاقة  لنت�شار  طموحاً  �ل�شيناريوهات 
تلبية  م�شوؤوًل عن  و�لغاز  �لنفط  �شيبقى  و�لبديلة، 
و�أنه  �لطاقة،  على  �لعاملي  �لطلب  ن�شف  من  �أك��ر 
م��ر�ح��ل وجو�نب  ك��اف��ة  �لأد�ء يف  تطوير  �مل��ه��م  م��ن 
�لبرتوكيماويات  يف  و�ل���ش��ت��ث��م��ار  �لقيمة  �شل�شلة 
و�ل�شناعات �لتحويلية للم�شاهمة بتنويع و��شتد�مة 
تكلفة  خف�س  على  �لرتكيز  و�أن  �لقت�شادي،  �لنمو 

�أ���ش��ا���ش��ي يف ����ش��ت��م��ر�ري��ة و�إطالة  �لإن���ت���اج ه��و ع��ام��ل 
و��شتعر�س  �لهيدروكربونية.  �مل��و�رد  ��شتثمار  �أم��د 
�لنوعية  �لنقلة  لتحقيق  �لأ�شا�شية  �ملبادئ  معاليه 
�حلقائق  مو�جهة  �شملت  و�لتي  �ملوؤ�ش�شي  للتطوير 
وتقبلها وت�شخي�س نقاط �لقوة و�ل�شعف، وتطوير 
روؤي����ة وخ��ط��ة ط��م��وح��ة و�إي�����ش��اح��ه��ا جل��م��ي��ع �أف����ر�د 
�ملوؤ�ش�شة، وت�شكيل فريق عمل فعال، وتوحيد �جلهود 
و�لقدر�ت و�لإمكانات، وبدء جهود �لتطوير و�إجر�ء 
و�ل�شتثمار  �ل�����ش��رورة،  ع��ن��د  �ل��الزم��ة  �ل��ت��ع��دي��الت 
�ملر�أة  ومتكني  �ملو�طنة  �ل��ك��و�در  وتطوير  تدريب  يف 

وتر�شيخ ثقافة �لبتكار و�لأد�ء �ملتميز.
و�أو�شح معاليه �أن �أدنوك ركزت على خف�س �لتكاليف 
وكذلك  �لإن��ت��اج��ي��ة  �ل�شعة  زي���ادة  نف�شه  �ل��وق��ت  ويف 
زيادة �لإنفاق يف �لقت�شاد �ملحلي من خالل برنامج 
توجيه  �أع���اد  �ل��ذي  �مل�شافة  �ملحلية  �لقيمة  تعزيز 
درهم �إىل �لقطاع �خلا�س �ملحلي يف عام  مليار   26
معاليه ��شتمر�ر منو �لأعمال  و�أكد  فقط.   2019
و�لتو�شع يف جهود �ل�شتك�شاف و�لتنقيب و�لتي �أدت 
مليار  و168  نفط  برميل  مليار�ت   7 �إ�شافة  �إىل 
�ملوؤكدة  �لح��ت��ي��اط��ي��ات  �إىل  �ل��غ��از  م��ن  مكعبة  ق���دم 
�إىل  �ل�شابعة  �مل��رت��ب��ة  �لإم�����ار�ت م��ن  ل��رتت��ف��ع دول���ة 
�ل�شاد�شة عاملياً من حيث �حتياطيات �لنفط و�لغاز، 
�أدنوك لتحقيق  مما ي�شاعد يف حتقيق ��شرت�تيجية 
يتما�شى  ومبا  �لدولة  يف  �لغاز  من  �لذ�تي  �لكتفاء 
مع �ل�شرت�تيجية �لوطنية لتطوير قطاع �ل�شناعة 
وتنويع �لقت�شاد. و�أو�شح معايل �شلطان �جلابر �أن 
منوذج تعزيز �ل�شر�كات �ل�شرت�تيجية �لذي نفذته 
�أدنوك �شاهم يف ��شتقطاب �لعديد من �ل�شتثمار�ت 
لي�شمل  �لربنامج  نطاق  وتو�شيع  �ملبا�شرة  �لأجنبية 
�لر��شخة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ث��ق��ة  يعك�س  ج���دد مب��ا  ���ش��رك��اء 
�لآمنة  و�لبيئة  و�لتنظيمية  �لت�شريعية  باملنظومة 
و�مل�شتقرة �لتي توفرها دولة �لإمار�ت. و�أكد معاليه 
ب��د�أ مع  �أدن��وك  �لبيئية يف  �لريادة  �أن �حلر�س على 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان - طيب 
�هلل ثر�ه - و�لذي وجه يف �شبعينيات �لقرن �ملا�شي 
بوقف حرق �لغاز، مو�شحاً باأن �أدنوك تعد �ليوم من 

�أقل �ملنتجني يف �لعامل من حيث حرق �ملو�د  �شمن 
و�أو�شح  �مل��ي��ث��ان.  غ��از  و�ن��ب��ع��اث��ات  �لهيدروكربونية 
و�ملنتجات  و�مل�شتقات  و�لغاز  �لنفط  على  �لطلب  �أن 
�أن هناك  وت���ز�ي���د، ومب���ا  �ل��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة يف من���و 
وقود  �إنتاج  و�لغاز مثل  للنفط  ��شتخد�مات جديدة 
مرونتنا  يف  ن�شتمر  �أن  لبد  �لنظيف،  �لهيدروجني 
و�لتطوير  �لبحث  يف  ون�شتثمر  �لأع��م��ال  �إد�رة  يف 
يف  د�ئ��م��اً  ن��ك��ون  و�أن  �ملحتملة  �ل��ت��غ��ي��ري�ت  ل�شتباق 
مقدمة �لقطاع، ومو��شلة �لعمل على حتقيق �أعلى 
قيمة ممكنة من مو�ردنا، و��شتك�شاف جمالت منو 
جديدة لال�شتمر�ر يف حتقيق قيمة �إ�شافية من كل 
دور  �أهمية  على  معاليه  و�شدد  ننتجه.  نفط  جزيء 
�ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  م��ث��ل  �مل��ت��ق��دم��ة  �لتكنولوجيا 
و�أن  �لذكي  �لنمو  �لرقمية يف حتفيز  و�لتكنولوجيا 
خف�س  يف  منها  ب��ال���ش��ت��ف��ادة  بالفعل  ب����د�أت  �أدن����وك 
�لب�شمة  �ل��ع��م��ل��ي��ات وخ��ف�����س  وت��ط��وي��ر  �ل��ت��ك��ال��ي��ف 
�ل��ب��ي��ئ��ة. و�خ��ت��ت��م م��ع��ال��ي��ه ب��ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى �أن����ه من 
خالل ت�شافر جهود فريق �لعمل وبوجود �لعزمية 
روؤية  �لعمل على حتقيق  �أدن��وك  �شتو��شل  و�لإر�دة، 
يف  �لأم��ث��ل  و�ل�شتثمار  �لقت�شاد  تنويع  يف  �لقيادة 

�مل�شتقبل و�شمان ��شتد�مة �لأعمال.
�لقائمني  و�لأخ���و�ت  �لأخ���وة  بجهود  معاليه  و�أ���ش��اد 
على تنظيم �لجتماعات �ل�شنوية حلكومة �لإمار�ت 
تن�شيق  يف  �لر�ئد  �حل��دث  لهذ�  �ملهم  بالدور  منوهاً 
�لروؤى و�خلطط و�جلهود و�شوًل �إىل حتقيق روؤية 

�لقيادة يف مئوية �لإمار�ت.

حممد القرقاوي: اجتماعات حكومة االإمارات تر�سخ تكامل العمل احلكومي

 22 �أكر من  �ملنطقة، ون�شتقطب 
�أي  من  �أك��ر  �شنويا،  �شائح  مليون 

دولة يف �ملنطقة.
�لوزر�ء  �شوؤون جمل�س  وزير  وتابع 
و�مل�شتقبل: نحن ثاين �أكرب �قت�شاد 
عربي  �قت�شاد  �أك��ر  لكننا  ع��رب��ي، 
تو�زنا و�تز�نا وجذبا لال�شتثمار�ت 
ونحن  �ل����ق����ط����اع����ات،  يف  وت�����ع�����دد� 
�ملو�هب،  ج��ذب  يف  �لأوىل  �ل��دول��ة 
وتعمري�  ب���ن���اء  �لأك������ر  و�ل����دول����ة 
وم�شاريع، و�لدولة �لأ�شرع يف تبني 
�لتكنولوجيا، ونحن �لدولة �لأويل 
عربيا و�إ�شالميا يف بر�مج �لف�شاء 
للمريخ،  �شت�شل  �ل��ت��ي  و�ل��وح��ي��دة 
�شناعة  �أك��ر  متلك  �لتي  و�لدولة 
ع�شكرية تطور� يف �ملنطقة �لعربية، 
خطوطها  مت��ل��ك  �ل���ت���ي  و�ل����دول����ة 
�أ�شطول  �أك���رب  جمتمعة  �ل��وط��ن��ي��ة 
ط��ائ��ر�ت يف �ل��ع��امل، و�أك����ر مطار 
دويل �زدحاما. وقال معاليه: نحن 
�أ�شحاب منظومة �لتميز �حلكومي 
�أكرب  من  عامليا  �ملعتمدة  �لوحيدة 
�ملنظمات �لدولية، ونحن �حلكومة 
للتكنولوجيا،  ت���ب���ن���ي���ا  �لأك���������ر 

�أي�شا فرق عمل  باأيام، كانت هناك 
ت�شل �لليل بالنهار لإجناز م�شروع 
�شويا  ن��ع��م��ل  �أن  دورن������ا  �لحت�������اد، 
بنف�س  نعمل   ، و�ح��د  عمل  كفريق 
�لروح بروؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
نهيان"حفظه  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
�ل�شمو  �أ����ش���ح���اب  و�إخ����وت����ه  �هلل" 
وقيادة  بتوجيهات  �لإم��ار�ت،  حكام 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ل�شمو  و�شاحب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 
عاما  خلم�شني  �مل�شتقبل  ل�شناعة 

قادمة".
�لوزر�ء  �شوؤون جمل�س  وزي��ر  و�أك��د 
�أن دولة �لإم��ار�ت �ليوم  و�مل�شتقبل 
ل��ي�����ش��ت ك��م��ا ك��ان��ت ق��ب��ل خ��م�����س �أو 
خم�س  بعد  و�ل��ع��امل  �شنو�ت،  ع�شر 
�شنو�ت لن يكون كعامل �ليوم �لذي 
تفوقت فيه دولة �لإمار�ت، م�شري� 
�ل�شنوية  �لج���ت���م���اع���ات  �أن  �إىل 
حلكومة �لإمار�ت تناق�س حتديات 
بروح  �مل�شتقبل  وتطلعات  �حلا�شر 
�لهدف  و�أ�شحاب  �ل��و�ح��د  �لفريق 
�ل���و�ح���د و�إخ������وة �ل��ب��ي��ت �ل���و�ح���د، 

�ل�����ش��ع��ي��د �لج���ت���م���اع���ي ت��ت��م��ث��ل يف 
كل  �لإم�����ار�ت  ت�شهد  �إذ  �ل��ت��وط��ني، 
ع��ام تخريج 25 �أل��ف م��و�ط��ن، ما 
�ألف   250 ت��وف��ري  ي��ط��رح حت���دي 

وظيفة خالل �لع�شرية �ملقبلة.
�لعاملني  �ملو�طنني  ن�شبة  �إن  وقال 
 ،5% �أق��ل من  يف �لقطاع �خلا�س 
�لقوى  م���ن  �مل��و�ط��ن��ني  و�إج���م���ايل 
�لعاملة يف �لدولة �أقل من 10%، 
وه������ذ� �ل���ت���ح���دي �ل������ذي �أ�����ش����ار له 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ملو�شم،  ر�شالة  يف  مكتوم  �آل  ر��شد 
�جلهود  وت�����ش��اف��ر  ت��ك��ام��ل  يتطلب 
طويلة  ه��ي��ك��ل��ي��ة  ح����ل����ول  ل���و����ش���ع 

�لأجل.
�لتحديات  م���ن  ع����دد  �إىل  و�أ�����ش����ار 
تعزيز  تتطلب  �ل��ت��ي  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لتكامل و�لتن�شيق، وتطوير خطط 
�ق���ت�������ش���ادي���ة م����وح����دة، وم����و�ءم����ة 
خمتلف  يف  �لقت�شادية  �لتوجهات 
وجود  مثل  �حلكومية،  �مل�شتويات 
نحو 40 منطقة �قت�شادية حرة يف 
�لدولة، ما يتطلب تطوير توجهات 
عامليا.  �لإم����ار�ت  تناف�شية  لتعزيز 

نوعية  ومو��شيع  حم��اور  تت�شمن 
وم�شتهدفات تعمل لتحقيقها فرق 
�لإم������ار�ت جت�شيد�  ع��م��ل ح��ك��وم��ة 
ل��و���ش��ي��ة �مل��غ��ف��ور ل���ه �ل�����ش��ي��خ ز�يد 
�هلل،  رح��م��ه  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن 
و�لو�شول  �ملتوحد  �لبيت  بتعزيز 

بدولة �لإمار�ت �إىل �لرقم و�حد.
�لوزر�ء  �شوؤون جمل�س  وزير  وتابع 
م�شوؤول   500 يجتمع  و�مل�شتقبل: 
�لحتادية  �جل���ه���ات  م���ن  ح��ك��وم��ي 
�لتحديات  مل���ن���اق�������ش���ة  و�مل���ح���ل���ي���ة 
وخططها  �ل����دول����ة  ت���و�ج���ه  �ل���ت���ي 
لأن  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة،  وط���م���وح���ات���ه���ا 
قيادتنا لديها طموحات .. و�شعبنا 
�أمانة  ول��دي��ن��ا   .. ت��ط��ل��ع��ات  ل��دي��ه 
تفوق  برت�شيخ  قادتنا  من  وتكليف 

دولة �لإمار�ت.
عاما  ن�����ودع  �لقرقاوي:"  وق�����ال 
عاما  ون�شتقبل  باملنجز�ت،  حافال 
جنتمع  بالتطلعات،  مليئا  جديد� 
قبل �أيام من عيدنا �لوطني �لثامن 
 48 قبل  �أنه  لن�شتذكر  و�لأربعني، 
�لثاين  وق���ب���ل  �ل����ي����وم،  م����ن  ع���ام���ا 
 1971 م����ن دي�����ش��م��رب م����ن ع�����ام 

و�حلكومة �لأكر مرونة ت�شريعيا، 
و�حلكومة �لأوىل �لتي تعني وزير� 
للذكاء �ل�شطناعي ووزر�ء ملهار�ت 
و�حلكومة  �مل�شتقبل،  وتكنولوجيا 
�لأكر �شبابا يف �ملنطقة، و�حلكومة 
�آلف   10 �أك����ر م���ن  �ل��ت��ي درب����ت 
م�����ش��وؤول ح��ك��وم��ي �أج��ن��ب��ي يف عام 
و�ح���د ف��ق��ط، و�حل��ك��وم��ة �لوحيدة 
�لتي لديها روؤية و��شحة خلم�شني 

�شنة مقبلة.
و�أ�شاف حممد �لقرقاوي �أن حركة 
�لعامل ومتغري�ته �أ�شرع بكثري مما 
نعتقد، فنحن يف عامل �ل�شعود فيه 
�أي�شا،  �شريع و�لرت�جع فيه �شريع 
للكمال  ت�����ش��ع��ى  �لإم��������ار�ت  ودول�����ة 
د�ئما  ت�شعى  وحكومتها  و�لتميز، 
تكون  �أن  يف  �لقيادة  روؤي��ة  لتحقيق 

�لإمار�ت �لرقم و�حد عامليا.
وت���ط���رق حم��م��د �ل���ق���رق���اوي �إىل 
�لتي  �ملحورية  �لتحديات  من  عدد 
تتطلب تطوير معاجلات ��شتباقية 
ل��ه��ا، م��ع م�شي دول���ة �لإم�����ار�ت يف 
�إىل  م�����ش��ري�  �ل��ت��ن��م��وي��ة،  م�شريتها 
على  �لتنموية  �لتحديات  �أه��م  �أن 

ل��ر���ش��م �خل��ط��ط وت��ط��وي��ر �ل����روؤى 
ملو�جهة �لتحديات.

�ل���ق���رق���اوي: نعي�س  وق����ال حم��م��د 
�ليوم حتت ظل قيادتنا يف دولة هي 
تناف�شية  و�لأكر  �إقليميا  �لأف�شل 
 100 يف  تتفوق  �لإم�����ار�ت  ع��امل��ي��ا، 
وتت�شدر  �إقليميا،  تنموي  م��وؤ���ش��ر 
خم�شني موؤ�شر� عامليا، لدينا �أف�شل 
بنية حتتية، وتقدمنا يف �لتناف�شية 
�ل��ع��ام��ة �إىل �مل��رك��ز �خل��ام�����س على 
نعي�س  و�أ���ش��اف:  �ل��ع��امل.  م�شتوى 
�ليوم يف دولة تعترب �لأكر �رتباطا 
بقار�ت �لعامل عرب �أكر من 880 
�ألف حركة جوية �شنويا، و�أكر من 
عرب  مي��رون  �إن�شان  مليون   130
م��ط��ار�ت��ن��ا ك���ل ع����ام، ن��دي��ر مو�نئ 
خارجية �أكر من �أي دولة �أخرى، 
وخطوطا مالحية جتارية يف قلب 
�ل��دول��ي��ة، ولدينا  �ل��ت��ج��ارة  ح��رك��ة 
يف  ��شرت�تيجي  ��شتثماري  تو�جد 
عاملية،  ���ش��وق��ا  خم�شني  م��ن  �أك����ر 
�مل��ال��ي��ة يف  �مل��ر�ك��ز  �أك���رب  ن�شت�شيف 
�شيادية  �شناديق  ولدينا  �ملنطقة، 
�أكرب و�أكر من �أي دولة �أخرى يف 

•• اأبوظبي-وام:

ب���ن عبد�هلل  م���ع���ايل حم��م��د  �أك�����د 
�ل���ق���رق���اوي وزي����ر ����ش���وؤون جمل�س 
�لوزر�ء و�مل�شتقبل ، �أن �لجتماعات 
�لإم���ار�ت  دول��ة  حلكومة  �ل�شنوية 
جت�����ش��د ت��وج��ه��ات دول����ة �لإم������ار�ت 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
وتوجيهات  �هلل"،  "حفظه  �ل��دول��ة 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
"رعاه �هلل"، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أب���وظ���ب���ي ن���ائ���ب �ل���ق���ائ���د �لأع���ل���ى 
�لأ�ش�س  لتعزيز  �مل�شلحة،  للقو�ت 
وتر�شيخ  �لحت���اد،  عليها  ق��ام  �لتي 
�مل�شتويني  على  �حلكومي  �لتكامل 
�ملر�كز  لتحقيق  و�ملحلي  �لحت��ادي 

�لأوىل عامليا يف خمتلف �ملجالت.
�ل��ق��رق��اوي يف  وق��ال معايل حممد 
�لدورة  لأعمال  �لفتتاحية  �لكلمة 
�ل�شنوية  ل��الج��ت��م��اع��ات  �ل��ث��ال��ث��ة 
�لتي  �لإم�����������ار�ت  دول������ة  حل���ك���وم���ة 
�أبوظبي  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  �ن��ط��ل��ق��ت 
�ل�شنوية  �لجتماعات  �م�س: متثل 
�لقر�ر  �لأك����رب لأ���ش��ح��اب  �مل��ل��ت��ق��ى 
ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��اح��ب �ل�شمو  ب��ال��دول��ة 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
�لذي  و�ملنتدى  نهيان،  �آل  ز�يد  بن 
ي�شم �أبناء �لوطن لتوحيد �جلهود 
و�إطالق  للتحديات  حلول  و�إي��ج��اد 
�مل������ب������ادر�ت، وت���وظ���ي���ف �مل����ق����در�ت 
�ل��وط��ن��ي��ة يف حت��ق��ي��ق �لإجن������از�ت. 
�حلالية  �ل����������دورة  �أن  و�أ�������ش������اف 

وقال حممد �لقرقاوي: �إن جتربة 
�حلكومي  �ل���ع���م���ل  يف  �لإم�����������ار�ت 
كثري  �أ�شبحت منوذجا يحتذى يف 
�ل�شياحة  يف  �ل����ع����امل..  دول  م���ن 
و�ل����ت����ج����ارة و�مل�����و�ن�����ئ و�مل�����ط�����ار�ت 
و�ل��ت�����ش��ه��ي��الت �ل���ش��ت��ث��م��اري��ة، ما 
�أد�ءن��������ا  ن���ط���ور  �أن  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ح��ت��م 
ون�������وح�������د ج������ه������ودن������ا ل���رت����ش���ي���خ 
�ملتغري�ت  ي��و�ك��ب  مب��ا  تناف�شيتنا 
توحيد  ع��رب  �ل��ع��امل،  يف  �ملت�شارعة 
�لقت�شادية  �ل��ت��وج��ه��ات  وتن�شيق 
�حليوية  �مل�شاريع  على  و�ل��رتك��ي��ز 
�ملثلى  و�ل���ش��ت��ف��ادة  �ل�شرت�تيجية 

من مو�ردنا �ملالية �لوطنية.
�لجتماعات  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل��دي��ر 
�لإم���ار�ت  دول��ة  حلكومة  �ل�شنوية 
و�لأ�شمل  �ل���ك���ربى  �مل��ن�����ش��ة  ت��ع��د 
�ل��ت��ي جت��م��ع ف��ري��ق ع��م��ل حكومة 
توحيد  �إىل  ت���ه���دف  �لإم������������ار�ت، 
ج������ه������ود �ل�����ع�����م�����ل �حل�����ك�����وم�����ي يف 
�مل�شتويني  ع��ل��ى  و�ح����دة  م��ن��ظ��وم��ة 
�لحت�����������ادي و�مل�����ح�����ل�����ي، ل����در������ش����ة 
�لتنموية  �مل���و�����ش���ي���ع  وم��ن��اق�����ش��ة 
يف �ل����دول����ة مب��خ��ت��ل��ف �مل����ج����الت، 
و�إ����ش���ر�ك �ل��ق��ط��اع��ات �ل��وط��ن��ي��ة يف 
للدولة  �ل��ت��ن��م��وي  �ل��ت�����ش��ور  و���ش��ع 
و����ش��ت��ع��ر����س �جل���ه���ود و�ل���رب�م���ج 
�ل��ت��ي مت �إجن��ازه��ا يف �إط���ار حتقيق 
روؤية �لإمار�ت 2021 و�شول �إىل 
مئوية �لإمار�ت 2071، مب�شاركة 
500 م�����ش��وؤول حكومي  �أك��ر م��ن 
ل��دع��م جهود  �ل��ق��ر�ر  م��ن متخذي 
مو�ءمة �ل�شرت�تيجيات �لحتادية 
بينها،  ف��ي��م��ا  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  و�مل��ح��ل��ي��ة 
و�لإنتاجية  �لأد�ء  م�شتوى  ورف���ع 
وتعزيز �لقت�شاد �لوطني �مل�شتد�م 

�لقائم على �ملعرفة و�لبتكار.
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اأخبـار الإمـارات
�سمن اأعمال االجتماعات ال�سنوية حلكومة االإمارات 2019

حممد بن را�سد يكرم اليوم اأوائل االإمارات 2019
•• دبي-وام:

نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وح�شور  برعاية 
�أعمال  �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، و�شمن  رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لجتماعات �ل�شنوية حلكومة �لإمار�ت 2019، يقام �ليوم �لثالثاء حفل 
�شخ�شيات وطنية  �لإم���ار�ت، بح�شور  �أو�ئ��ل  �ل�شاد�شة من  �ل��دورة  تكرمي 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وك���ان  �ل��دول��ة.  يف  �حلكومية  �جل��ه��ات  وم�����ش��وؤويل 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم �أعلن عن تخ�شي�س حفل �أو�ئل �لإمار�ت لهذ� 
�لعام لتكرمي �ل�شخ�شيات و�ملبادر�ت �لد�عمة و�لر�ئدة يف �لت�شامح يف دولة 

�لإمار�ت و�لحتفاء باإجناز�تها يف �إبر�ز قيم �لت�شامح يف جمتمع �لإمار�ت 
و�نفتاحه على �لعامل وثقافاته، مبا يج�شد �أهد�ف وتوجهات عام �لت�شامح 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  عنه  �أعلن  �ل��ذي 
�لدولة "حفظه �هلل". ولقت حملة �لرت�شيح عرب و�شم #�أو�ئل_�لإمار�ت 
و�ملوقع �لإلكرتوين تفاعاًل و�شدى كبري�ً لدى �ملتابعني، حيث مت ��شتالم 
�شلطان فهد  و�أك��د  �ملا�شي.  يوم �جلمعة  تر�شيح، حتى   3000 �أك��ر من 
�ملن�شق �لعام حلفل �أو�ئل �لإمار�ت، �أن دعوة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم للمو�طنني و�ملقيمني �إىل تر�شيح �ل�شخ�شيات و�مل�شاريع 
و�ملبادر�ت �لتي عززت �لت�شامح يف �لإمار�ت، توؤكد حمورية �لت�شامح كنهج 

يف �لدولة، و�شع �أ�ش�شه ومبادئه �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان، 
طّيب �هلل ثر�ه. وقال: تكرمي مناذج �شاهمت يف ن�شر �لت�شامح وقيمه �شمن 
ويعك�س  يكّر�س  مهم  ح��دث  �لإم����ار�ت  �أو�ئ���ل  حفل  م��ن  �ل�شاد�شة  �ل���دورة 
خمتلف  على  للت�شامح  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  �ل��ق��ي��ادة  توليها  �لتي  �لأه��م��ي��ة 
�لأ�شعدة، خا�شًة و�أننا �شهدنا تفاعال غري م�شبوق من جهات و�شخ�شيات 
مع عام �لت�شامح ومبادر�ته، ما يعك�س ر�شوخ وتكري�س فكر �لت�شامح يف نهج 
وثقافة دولة �لإمار�ت قيادًة و�شعباً. ُيذكر �أن مبادرة �أو�ئل �لإمار�ت تهدف 
�إىل تعزيز �لنماذج �لإمار�تية �ملتميزة يف �ملجالت �ملختلفة وت�شليط �ل�شوء 
�أو�ئل �ملنجزين �لإمار�تيني و�ملقيمني ممن عملو�  �إجناز�تها، و�إبر�ز  على 

باإخال�س منذ تاأ�شي�س دولة �لإم��ار�ت وحتى �ليوم لرت�شيخ روح �لحتاد، 
�إ�شافة �إىل فئة �ل�شباب �ملتميزين يف خمتلف �ملجالت، �لذين �شاهمو� يف 
رفع علم �لدولة يف كافة �ملحافل. و�نطلقت �ملبادرة يف �لعام 2014، حيث 
كرمت خالل دور�تها �ل�شابقة حتى �لعام 2018 �أكر من 190 �شخ�شية 
ومتيزهم،  جناحهم  بق�ش�س  و�حتفت  �لدولة،  �إم��ار�ت  كافة  من  ومبادرة 
مبنحهم ميد�لية �أو�ئل �لإمار�ت �ل�شابقني يف خمتلف �ملجالت، لُي�شجلو� 
و�ملبادر�ت  �لبتكار�ت  و�أ�شحاب  �ملخرتعني  من  �ملنجزين  �لأو�ئ���ل  �شمن 
حكومية  �أر�شفة  عرب  �لإم���ار�ت،  ذ�ك��رة  يف  �أ�شماوؤهم  ُخلدت  كما  �ملتميزة، 

وكتاب �شنوي خا�س بهم.

التقى اأمناء املجال�ض التنفيذية �سمن فعاليات الدورة الثالثة لالجتماعات ال�سنوية حلكومة دولة االإمارات

 من�سور بن زايد: تكامل اخلدمات احلكومية االحتادية واملحلية اأولوية
•• اأبوظبي-وام: 

�جتمع �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �شوؤون �لرئا�شة، مع �أمناء �ملجال�س �لتنفيذية لإمار�ت �لدولة، �شمن 
�أعمال �لدورة �لثالثة لالجتماعات �ل�شنوية حلكومة دولة �لإمار�ت، حيث 
�أكد �شموه خالل �للقاء على �أهمية حتقيق �أعلى م�شتويات �لتعاون و�لتكامل 
�مل�شتويني �لحتادي و�ملحلي، مبا يعزز مكانة  يف �خلطط و�ل�شيا�شات على 
و�خلدمية  �لت�شريعية  �لأنظمة  يف  نوعية  نقلة  حتقيق  يف  وي�شهم  �لدولة 

و�لقت�شادية.
�شوؤون جمل�س  وزير  �لقرقاوي  بن عبد�هلل  �لجتماع معايل حممد  ح�شر 
�لوزر�ء و�مل�شتقبل، ومعايل عهود بنت خلفان �لرومي وزيرة دولة لل�شعادة 
وجودة �حلياة مدير عام مكتب رئا�شة جمل�س �لوزر�ء، و�شعادة عبد�هلل بن 
طوق �لأمني �لعام ملجل�س �لوزر�ء، ومعايل �لدكتور �أحمد مبارك �ملزروعي 

�لأمني �لعام للمجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي، و�شعادة عبد�هلل �لب�شطي 
�لأمني �لعام للمجل�س �لتنفيذي لإمارة دبي، و�شعادة �مل�شت�شار �شلطان علي 
بن بطي �ملهريي �أمني عام �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �ل�شارقة، و�شعادة �شعيد 
�شيف �ملطرو�شي �لأمني �لعام للمجل�س �لتنفيذي بعجمان، و�شعادة �لدكتور 
حممد عبد �للطيف خليفة �لأمني �لعام للمجل�س �لتنفيذي يف �إمارة ر�أ�س 
�خليمة و�شعادة حميد ر��شد �ل�شام�شي �أمني عام �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة 
�لأمريي  �ل��دي��و�ن  م��دي��ر  �ل�شنحاين  �شعيد  حممد  و���ش��ع��ادة  �لقيوين  �أم 
للتن�شيق  �لرئا�شة  ���ش��وؤون  وز�رة  وكيل  �لعامري  ر��شد  و�شعادة  بالفجرية، 

�حلكومي.
وناق�س �لجتماع عدد� من �خلطط و�ملبادر�ت �لتن�شيقية �ملهمة، وركز على 
�ملوؤ�شر�ت  يف  �لدولة  تناف�شية  وتعزيز  �حلكومية،  �خلدمات  تكامل  �أهمية 
�ل�شيا�شات  تكامل  ودع��م  �لأع��م��ال،  ممار�شة  �شهولة  جم��الت  ويف  �لعاملية 
و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات �حل��ك��وم��ي��ة ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وي��ني �لحت�����ادي و�مل��ح��ل��ي، وحتقيق 

م�شتهدفات ملف �لتوطني يف �لدولة.
�لقطاع  �شرورة متكني منو  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  و�أك��د 
�لقت�شادي من خالل �إعادة �لنظر يف �لر�شوم �حلكومية، وتعزيز تناف�شية 
�لدولة من خالل �لرتقاء بجاذبية بيئة �لأعمال، و�أهمية تكامل �خلدمات 
�حلكومية مبا يخدم �ملو�طن، م�شدد� �شموه على �شرورة �لتن�شيق ومو�ءمة 

�أجند�ت �لعمل على �مل�شتويني �لحتادي و�ملحلي.
وركز �شموه خالل �جتماعه مع �أمناء �ملجال�س �لتنفيذية يف �لإمار�ت على 
�لقر�ر�ت  حزمة  �إىل  �شموه  م�شري�  وطنية،  كاأولوية  �لتوطني  ملف  �أهمية 
كان  �لتي  �ل��دول��ة  يف  �لتوطني  مللف  لدعم  �ل���وزر�ء  جمل�س  �أ���ش��دره��ا  �لتي 
من  ممثلني  ع�شويتها  يف  ت�شم  �لتي  �لتوطني  جلنة  ت�شكيل  �أب��رزه��ا:  من 
�ملعتمدة،  �لتوطني  و�أنظمة  ب�شاأن تطبيق قر�ر�ت  للتن�شيق  �ملحلية  �جلهات 
و�عتماد �آليات �لتوطني يف �حلكومة �لحتادية، ورفع ن�شبة �لتوطني يف عدد 
�مل�شاندة  �خلدمات  يف  �لتوطني  ن�شبة  ورف��ع  �لأول��وي��ة،  ذ�ت  �لقطاعات  من 

لل�شركات �حلكومية و�شبه �حلكومية، ودعم وتاأهيل قدر�ت �ملو�طنني للعمل 
يف �لقطاع �خلا�س.

وطني  جتمع  �أك��رب  �لإم���ار�ت  دول��ة  حلكومة  �ل�شنوية  �لجتماعات  ومتثل 
�ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي يف منظومة و�ح����دة على  ت��وح��ي��د  �إىل  ���ش��ن��وي، وت��ه��دف 
�مل�شتويني �لحتادي و�ملحلي، ومناق�شة �لق�شايا �لتنموية ب�شكل �شنوي على 
كافة �مل�شتويات �حلكومية، بح�شور كافة �مل�شوؤولني و�شناع �لقر�ر، و�إ�شر�ك 
خمتلف �لقطاعات �لوطنية يف و�شع �لت�شور �لتنموي للدولة و�شوًل ملئوية 

�لإمار�ت 2071.
بدورتها  �لإم����ار�ت  دول��ة  حلكومة  �ل�شنوية  �لجتماعات  �أع��م��ال  �أن  يذكر 
�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  برئا�شة �شاحب  �أبوظبي،  �ليوم، يف  �نطلقت  �لثالثة، 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن 
رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 

نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة.

قلد حاكم ال�سارقة و�سام اأم االمارات 

حممد بن زايد: �سلطان القا�سمي قائد ملهم ا�ستثنائي جمع بني قوة الفكر والعلم والعمل
 فاطمة بنت مبارك : هنيئا لوطننا الغايل مبثل هذه النماذج امل�سرفة من اأبنائه القادة اال�ستثنائيني

•• اأبوظبي-وام:

قلد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
�أب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى للقو�ت  ويل ع��ه��د 
�شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب   .. �مل�شلحة 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن 
�شموه  �ختيار  مبنا�شبة  �لإم��ار�ت  �أم  و�شام  �ل�شارقة 
قبل  م��ن  �مل��ج��ت��م��ع  ل��ق�����ش��اي��ا  �ل��د�ع��م��ة  �ل�شخ�شية 
للتميز  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  برنامج 

و�لذكاء �ملجتمعي يف دورته �خلام�شة.
�ل�شمو  �شاحب  �إىل  �لإم���ار�ت  �أم  و�شام  منح  وي��اأت��ي 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي تقدير� 
�لإن�شانية  �مل���ج���الت  يف  جل��ه��وده  وت��ك��رمي��ا  ل����دوره 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  و�لثقافية  و�ملجتمعية 
�ملتحدة و�لعديد من دول �لعامل من خالل مبادر�ت 
�ل�شتقر�ر  ت��ع��زز  �ل��ت��ي  �ل���ر�ئ���دة  و�أع���م���ال���ه  ���ش��م��وه 
�شموه  �هتمامات  �إىل  �إ�شافة  و�ملجتمعي  �لأ���ش��ري 
ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى ك��ي��ان �ملجتمع وع��ط��اء�ت��ه �ل��ت��ي ل 
�لإن�شان  على  و�لرتكيز  �لب�شرية  خدمة  يف  تن�شب 

كونه �أ�شا�س �لتنمية و�لنه�شة و�لبناء و�لتقدم.
وهناأ �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
- خالل مر��شم �لتكرمي �لتي جرت يف جمل�س ق�شر 
�لبحر - �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن 
حممد �لقا�شمي بهذ� �لتكرمي �مل�شتحق نتيجة عقود 
�لقائم  و�لطموح  �ل���دوؤوب  و�لعمل  بالعطاء  ز�خ��رة 

على خدمة جمتمعه وخري �لإن�شانية وتقدمها.
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  �إن ���ش��اح��ب  ���ش��م��وه  وق���ال 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي منوذج ��شتثنائي لقائد 
ملهم جمع ع��رب عقود م��ن �ل��زم��ن ب��ني ق��وة �لفكر 
و�لتطور  �لتقدم  باأهمية  و�لإمي��ان  و�لعمل  و�لعلم 
وعاد�ت  تقاليد  تو�رثناه من  ما  على  �ملحافظة  مع 

وهوية ر��شخة ظهرت جليا يف �لعديد من �ملبادر�ت 
و�لأفكار �لتي تبناها �شموه وعمل على �إجناحها مبا 
�لأفر�د  �شموه  ك��رم  كما  و�لإن�شانية.  �شعبه  يخدم 

و�ملوؤ�ش�شات �لفائزين بفئات �جلائزة �ملختلفة.
ح�شر مر��شم تقليد �لو�شام �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن 
�شامل بن �شلطان �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة و�شمو 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف  ز�ي��د  �ل�شيخ حمد�ن بن 
منطقة �لظفرة و�شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل 
نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني و�شمو �ل�شيخ 
�آل نهيان و�شمو �ل�شيخ نهيان بن  �شرور بن حممد 
ز�يد  موؤ�ش�شة  �أمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د 
بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية 
و�لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور 
�لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة و�شمو �ل�شيخ حامد بن 
ز�يد �آل نهيان ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي و�شمو �ل�شيخ 
خالد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة 
ز�يد �لعليا لأ�شحاب �لهمم و�شمو �ل�شيخ خالد بن 
�لتنفيذي  �ملجل�س  نهيان ع�شو  �آل  ز�ي��د  حممد بن 
رئي�س مكتب �أبوظبي �لتنفيذي و�شمو �ل�شيخ ذياب 
بن حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد 
�أبوظبي و�ل�شيخ �شلطان بن �أحمد �لقا�شمي رئي�س 
�ل�شيوخ وكبار  �ل�شارقة لالإعالم وعدد من  جمل�س 

�مل�شوؤولني .
و�أق���ي���م ح��ف��ل ت��ك��رمي �ل��ف��ائ��زي��ن يف ب��رن��ام��ج �شمو 
�ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك ل��ل��ت��م��ي��ز و�ل���ذك���اء 
�ملجتمعي برعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك 
رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى 
ملوؤ�ش�شة  �لأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����ش��ة  و�ل��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
�شمو  وق��ال��ت  �لإمار�ت".  "�أم  �لأ���ش��ري��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 

يف   - �لإمار�ت"  "�أم  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 
ي�شرين   :  - �ملنا�شبة  بهذه  وجهتها  ل�شموها  كلمة 
بتكرمي  لالحتفال  �ليوم  بكم  �أرح��ب  �أن  وي�شعدين 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  "برنامج  بجو�ئز  �لفائزين 
بنت مبارك للتميز و�لذكاء �ملجتمعي" �لذي يهدف 
�إجن���از�ت  و�كت�شاف  �ملجتمع  ط��اق��ات  ��شتثمار  �إىل 
و�ملبتكرين  �ملوهوبني  ورع��اي��ة  و�ملوؤ�ش�شات  �لأف���ر�د 
و�لعمل  �لتناف�س  على  وحثهم  ج��ه��وده��م  وت��ق��دي��ر 

و�لإجناز من �أجل جمتمعاتهم و�أوطانهم.
�أر�س �لإمار�ت  و�أ�شافت �شموها : مرحبا بكم على 
�لوطن  هذ�  �أبوظبي،  �حلبيبة  وعا�شمتها  �لطيبة 
و�ملحبة،  و�ل�����ش��الم  و�لأم������ان،  ب��الأم��ن  ينعم  �ل���ذي 

و�لو�شطيِة  و�ل��ت��ع��اي�����س  للت�شامح  �ل���رم���ُز  �ل��وط��ن 
حقق  وط��ٌن  معانيها،  �أب��ه��ى  يف  �لإن�شانية  و�لأخ����وة 
�لإجناز�ت وعانق �لف�شاء، ومد يد �خلري و�لعطاء، 
�شديدة،  روؤي����ة  ذ�ت  حكيمة  ر���ش��ي��دٍة  ق��ي��ادٍة  ظ��ل  يف 
ممثلة يف �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
�شاحب  �هلل" و�أخيه  "حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان 
نائب  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
دبي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
"رعاه �هلل" و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت 
�أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت �لذين �آمنو� 

فبذلو�  و�لبناء،  للتنمية  حم��ور�ً  �لإن�شان  باأهمية 
�جل��ه��د، و���ش��خ��رو� �مل����و�رد ل��ُي��ب��دع، وُي��ن��ج��ز لت�شبح 
تطور�ت  معادلة  �ل�شعب يف  �لرقم  �ليوم  �لإم��ار�ت 

�ملجتمعات ومنوها.
على  تقوم  �لربنامج  ر�شالة  لأن   : �شموها  وتابعت 
���ش��ن��اع��ة �ل��ف��رق يف �مل��ج��ت��م��ع �مل��ح��ل��ي و�ل��ع��امل��ي عرب 
�إبر�ز �ملتميزين و�ملبتكرين من �لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات، 
وتقديرهم  و��شهاماتهم  ب��اإجن��از�ت��ه��م  و�لع����رت�ف 
ودع��م��ه��م مل��ا ف��ي��ه رف��ع��ة و���ش��ع��ادة وت��ق��دم �أوطانهم 
وتعزيز �نتمائهم وولئهم ملجتمعاتهم، فاإننا ن�شعُد 
�ليوم بتكرمي كوكبٍة من �ملبدعني �لفائزين بجو�ئز 
و�لهيئات  و�ملوؤ�ش�شات  �ملجتمع  فئات  من  �لربنامج 
�أف���ر�ده���ا و�لجن����از�ت  �ل��د�ع��م��ة ل��الأ���ش��رة مبخلتف 
�إقليميًة  �أم  حمليًة  كانت  �شو�ء  �ملتميزة  �ملجتمعية 

�أم عاملية.
�ل�شيخة  ���ش��م��و  "برنامج  �أن  ���ش��م��وه��ا  و�أ����ش���اف���ت 
�ملجتمعي"  و�ل���ذك���اء  للتميز  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
بقاع  خمتلف  م��ن  �ملبدعني  ��شتقطاب  على  يعمل 
ن��ق��دم مناذج  �أن  م��ن خ��الل��ه على  �ل��ع��امل ونحر�س 
و�أفكار  متجددة  طاقات  لديهم  �لذين  �لأف��ر�د  من 
�لدول  مل��ا ت�شعى  ن���و�ة  �ع��ت��ب��اره��م  م��ب��ت��ك��رة ومي��ك��ن 
ومب���ا ف��ي��ه��ا دول����ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة �إىل 
و�لجتهاد  �جل��د  يف  بها  ُيقتدى  كنماذج  تقدميهم 
بالنفع  يعود  فيما  �لعلم  و��شتثمار  �لعقل،  و�إعمال 
عليهم وعلى �أ�شرهم وجمتمعاتهم .. ومن هنا فاإن 
وتطويره  جت��دي��ده  على  نحر�س  �ل���ذي  �ل��ربن��ام��ج 
و�ملرحلة  �لع�شر  م�����ش��ت��ج��د�ت  ل��ي��و�ك��ب  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر 
�ملجتمعي  �لذكاء  على  يركز  نعي�شها  �لتي  �لزمنية 
�إىل  و�ملوؤ�ش�شات  و�لهيئات  �لأف���ر�د  بت�شجيع  وذل��ك 
و�لعمل  وحت��دي��ات��ه،  �ملجتمع  ق�شايا  م��ع  �لتفاعل 
نحو  و�لتغيري  للتطوير  فر�س  �ىل  حتويلها  على 

م�شتقبل �أف�شل لالأوطان.
ونحن   : مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  وقالت 
بجو�ئز  �ل��ف��ائ��زي��ن  ب��ت��ك��رمي  �ل��ي��وم  م��ع��ك��م  نحتفل 
للتميز  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  برنامج 
حمبة  ب��ك��ل  ن�شتذكر  ف��اإن��ن��ا   .. �ملجتمعي  و�ل���ذك���اء 
و�م��ت��ن��ان م��اآث��ر و�جن�����از�ت م��وؤ���ش�����س دول����ة �لحتاد 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان "طيب 
للنمو  �أ�شا�شاً  �لإن�����ش��ان  م��ن  جعل  ثر�ه" �ل��ذي  �هلل 
�أجل  و�لتطور، فبذل �جلهود، و�شخر �لطاقات من 
�إىل م��ا و�شلت  �أن ت�شل �لم����ار�ت، و�ب��ن �لإم����ار�ت 
�إليه من مكانة عاملية حتظى بالإعجاب و�لحرت�م 

و�لتقدير.
�لدورة  �أعمال  �نتهاء  مبنا�شبة   : �شموها  و�أ�شافت 
�خل��ام�����ش��ة ل��ربن��ام��ج ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
مبارك للتميز و�لذكاء �ملجتمعي ي�شرين وي�شعدين 
�لعام  ه��ذ�  ل�شخ�شية  �لتهنئة  بخال�س  �أت��ق��دم  �أن 
�لد�عمة  �ل�شرفية  �لفئة  يف  ف���ازت  �ل��ت��ي  �ل��ق��ي��ادي��ة 
لها  نقف  �لتي  �ل�شخ�شية  ه��ذه  �ملجتمع،  لق�شايا 
من  تاريخاً  �ل��وط��ُن  لها  وي��ذك��ُر  وتقدير�  �ح��رت�م��اً 
�ألهم �لآخرين كل  �ل��ذي  �لثقايف و�لإب��د�ع��ي  �لعمل 
معاين �لُنبِل و�ل�شمَو و�لتفّرد، فقد عملت فاأبدعت، 
و�أعطت فاأجزلت، وهنيئاً لوطننا �لغايل مبثل هذه 
�ل�شتثنائيني  �ل��ق��ادة  �أب��ن��ائ��ه  م��ن  �مل�شرفة  �ل��ن��م��اذج 
�هتمامهم  ع���م���ق  يف  �لإن���������ش����ان  ي�����ش��ع��ون  �ل����ذي����ن 

وي�شّخرون جميع �لإمكانات من �أجل �شعادته.
وهناأت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك �لفائزين 
�ملوؤ�ش�شات  وف��ئ��ة  �ل��ف��ردي��ة و�جل��م��اع��ي��ة،  �ل��ف��ئ��ات  يف 
�لعليا  �للجنة  و�شكرت  �ملجتمع،  لق�شايا  �لد�عمة 
ل��ل��ربن��ام��ج وف����رق �ل��ع��م��ل، وج��م��ي��ع �ل�����ش��رك��اء من 
د�عمني و�إعالميني متمنيًة �شموها للجميع مزيد�ً 
من �لتوفيق و�لنجاح يف خدمة �أوطانهم ونه�شتها.
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اأخبـار الإمـارات
منارة وطن ينطلق اليوم يف ال�سارقة بعرو�س م�سرحية وور�س ثقافية وفنية

•• ال�صارقة -وام:

حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
ينطلق  �ل�شارقة  �إم��ارة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
�ليوم �لثالثاء حفل منارة وطن �لذي تنظمه نا�شئة �ل�شارقة 
�لتابعة ملوؤ�ش�شة ربع قرن ل�شناعة �لقادة و�ملبتكرين على مدى 
بال�شارقة  و�مل��وؤمت��ر�ت  للمنا�شبات  �جل��و�ه��ر  مركز  يف  يومني 

حتت �شعار من نا�شئة �ل�شارقة �إىل �لعامل.
ويهدف �حلفل �إىل �إبر�ز مو�هب �ل�شباب و�ليافعني �ملنت�شبني 
ملختلف مر�كز نا�شئة �ل�شارقة يف �ملجالت �لتي عملت �ملوؤ�ش�شة 
على �كت�شافها وتنميتها من خالل بر�جمها �ملتنوعة و�لحتفاء 

باإجناز�تهم وعر�شها �أمام �أقر�نهم و�أ�شرهم و�أفر�د �ملجتمع.
�لنا�شئة  �أد�ء  من  ��شتعر��شياً  غنائياَ  �أوبريتاَ  ويت�شمن �حلفل 
ي�شلط �ل�شوء على �إجناز�تهم وعر�شاً لأول �أورك�شرت� نا�شئة يف 
�إمارة �ل�شارقة من منت�شبي �ملوؤ�ش�شة وعرو�س م�شرحية جت�شد 
من  �شينمائية  و�أف��الم  �لظل  وخيال  و�لعر�ئ�س  �لإمي��اء  فنون 
�شنع �ملنت�شبني ومعزوفات مو�شيقّية فردية وجماعية وعر�س 
�أبرز مو�هب و�إجناز�ت نا�شئة �ل�شارقة يف �لعلوم و�لتكنولوجيا 
و�ملهار�ت �حلياتية وريادة �لأعمال و�لفنون و�لريا�شة و�لآد�ب 
طلبة  با�شتقباله  �حل��دث  من  �لثاين  �ليوم  ويتميز  و�للغات. 
حيث  �ملجتمع جميعاً  و�أف��ر�د  �ملنت�شبني  �أم��ور  و�أولياء  �ملد�ر�س 
يف  ت�شهم  خمتلفة  جم��الت  يف  نوعية  ور���ش��اً  �ملنت�شبون  ي��ق��ّدم 

�ملانغا  ف��ن  ت�شمل  �ل���زو�ر  و�ل�شباب  �لأط��ف��ال  �إىل  �ملعرفة  نقل 
ت��ت��ن��اول مو�شوعات  وع���رو����س  ور�����س  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�مل���ان���د�ل 
و�لأن�شطة  و�لروبوتات  بالربجمة  تتعلق  وتكنولوجية  علمية 
�لريا�شية �ملتنوعة مثل تن�س �لطاولة و�لري�شة �لطائرة وكرة 
�لقدم و�لبلياردو. وينظم �حلدث جل�شة �شبابية خا�شة لأع�شاء 
�لأمن  �ل�شابعة تتناول حمور  �ل�شارقة يف دورته  �شباب  �شورى 
�لقر�ءة  ���ش��ارع  فعالية  يف  �ل�شارقة  نا�شئة  منت�شبو  يقدم  كما 
منوذجاً ملكتبة ب�شرية يعر�شون من خاللها �أفكار �لعديد من 
و�ل�شخ�شيات  �لذ�تية  �لتنمية  مب��ج��الت  تتعلق  �لتي  �لكتب 
�لتاريخية و�لآد�ب و�لعلوم �لإن�شانية و�لعلوم و�لتكنولوجيا يف 

تلخي�س موجز ي�شمل �لفو�ئد �ملكت�شبة من هذه �لكتب.

خريية �سعود املعل ت�سدد تكاليف علج عدد من املر�سى غري القادرين
•• اأم القيوين-وام:

قامت موؤ�ش�شة �شعود بن ر��شد �ملعال لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية ب�شد�د مبلغ 474 �ألف درهم قيمة 
تكاليف عالجية ملر�شى غري قادرين يف م�شت�شفى �أم �لقيوين.

�ملعال  ر��شد  بن  �شعود  موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  �ملعال  ر��شد  بن  �شعود  بن  ماجد  �ل�شيخ  و�أك��د 
لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية �أن �ملوؤ�ش�شة وبناء على توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد 
�ل�شامل  �لجتماعي  �لتكافل  حتقيق  على  حري�شة  �لقيوين  �أم  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �ملعال 

وم�شاعدة �أكرب عدد من �ملحتاجني يف �لإمارة.
�مل�شاعد�ت  تقدمي  على  تعمل  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �ملوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  �حلمر  حمد  ر��شد  �أو�شح  جهته  من 
للحالت �لقت�شادية �ل�شعيفة و�لأ�شر �ملحدودة �لدخل، وت�شخري كل �لإمكانات �مل�شاهمة يف تخفيف 

�ملعاناة عنهم ور�شم �لب�شمة و�لأمل لدى �لعديد من �لأفر�د وتوفري �حلياة �لكرمية لهم.

االجتماعات ال�سنوية حلكومة االإمارات ت�سهد اإطلق مذكرات تفاهم احتادية حملية لتنفيذ منظومة التوطني اجلديدة

•• اأبوظبي-وام:

وقعت وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني �شبع مذكر�ت تفاهم مع �ملجال�س 
�لتكاملية  �لأدو�ر و�مل�شوؤوليات  �لدولة بهدف حتديد  �لتنفيذية لإمار�ت 
�إطار  يف  وذل��ك  �ملحلية  و�حل��ك��وم��ات  �لحت��ادي��ة  �حلكومة  ب��ني  �مل�شرتكة 

حتقيق م�شتهدفات حزمة �لقر�ر�ت �جلديدة �لد�عمة مللف �لتوطني.
�لتي  �لم���ار�ت  حلكومة  �ل�شنوية  �لجتماعات  �أع��م��ال  �شمن  ذل��ك،  ج��اء 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  برئا�شة  عقدت 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شاحب �ل�شمو 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد  �ل�شيخ حممد بن 

للقو�ت �مل�شلحة، وح�شور �شمو �أولياء �لعهود.
وقع مذكر�ت �لتفاهم معايل نا�شر بن ثاين �لهاملي وزير �ملو�رد �لب�شرية 
و�لتوطني، وعن �ملجال�س �لتنفيذية كل من معايل علي ر��شد �لكتبي رئي�س 
د�ئرة �ل�شناد �حلكومي يف �بوظبي و�شعادة عبد �هلل �لب�شطي �لأمني �لعام 
�لتنفيذي لمارة دبي و�شعادة �لدكتور طارق �شلطان بن خادم  للمجل�س 
�لب�شرية  �مل���و�رد  د�ئ��رة  رئي�س  �ل�شارقة  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو 
و�شعادة �لدكتور �شعيد �شيف �ملطرو�شي �لأمني �لعام للمجل�س �لتنفيذي 
للمجل�س  �لعام  �لأم��ني  �ل�شام�شي  ر��شد  حميد  و�شعادة  عجمان  لم��ارة 
�لتنفيذي لإمارة �أم �لقيوين و�شعادة �لدكتور حممد عبد �للطيف خليفة 
حممد  �شعادة  و  �خليمة  ر�أ���س  لإم��ارة  �لتنفيذي  للمجل�س  �لعام  �لأم��ني 

�شعيد �ل�شنحاين مدير �لديو�ن �لأمريي يف �مارة �لفجرية.
ياأتي من �شمن  �لتوطني  �إن ملف  �لهاملي  نا�شر بن ثاين  و�أك��د معايل 
�لأولويات �لوطنية وذلك نتيجة �إدر�ك �لقيادة �لر�شيدة باحتياجات �أبناء 
روؤية  وفق  و�حتياجاتهم  تطلعاتهم  تلبية  على  �لد�ئم  وحر�شها  �لوطن 
ثاقبة ت�شتهدف �حد�ث تنمية ب�شرية �شاملة ومتكني �ملو�طنني يف وظائف 
على  ق��ادري��ن  يجعلهم  ومب��ا  �لوطني  �لقت�شاد  يف  م�شافة  قيمة  ت�شكل 
�ملعريف  لالقت�شاد  �لد�عمة  �ل�شرت�تيجية  �لقت�شادية  �لقطاعات  قيادة 
�لتنمية  عملية  يف  �لفاعلة  �مل�شاركة  وبالتايل  و�قتد�ر  بكفاءة  �لتناف�شي 
ل�شر�كة  توؤ�ش�س  �ل�شبع  �لتفاهم  مذكر�ت  �إن  وقال  �لدولة.  يف  �مل�شتد�مة 
متابعة  جلنة  ��شر�ف  حتت  �لتوطني  مللف  قوية  و�نطالقة  ��شرت�تيجية 
بن  �ل�شيخ من�شور  �شمو  �ملو�شم �جلديد" �لتي يرت�أ�شها  "قر�ر�ت  تنفيذ 
�لرئا�شة وذلك  �شوؤون  �ل��وزر�ء وزي��ر  نائب رئي�س جمل�س  �آل نهيان  ز�ي��د 
و�جلهات  و�ل��ت��وط��ني  �لب�شرية  �مل����و�رد  وز�رة  ب��ني  و�ل��ت��ع��اون  بالتن�شيق 

�حلكومية �ملحلية.
�أهم  �أحد  �أن �ملذكر�ت جت�شد مبد�أ تكامل �لأدو�ر �لذي يعترب  �إىل  و�أ�شار 
منظومة  �وج��دت  و�لتي  �لتوطني،  ق���ر�ر�ت  لتطبيق  �لد�عمة  �ملرتكز�ت 
وتدريب  وتوظيف  �لل��ز�م  حيث  من  للتوطني  م�شبوقة  وغ��ري  متكاملة 
دعم مايل حكومي  وتوفري  �لت�شريعات  بع�س  تعديل  �ملو�طنني يف �شوء 
�ملو�طنني ف�شال عن  ��شتقطاب  �ملوؤ�ش�شات على  و�إقر�ر �متياز�ت لتحفيز 

�ملحا�شبة.
من جانبه قال معايل علي ر��شد �لكتبي رئي�س د�ئرة �ل�شناد �حلكومي يف 
�لب�شرية و�لتوطني  �ملو�رد  �ملوقعة مع وز�رة  �لتفاهم  �إن مذكرة  �بوظبي 
تاأتي من �أجل بناء �أطر للتكامل و�لتعاون و�لتن�شيق بني �جلهات �لحتادية 
و�جلهات �ملحلية لغايات �لتوطني تنفيذ�ً للقر�ر�ت �لتي �أ�شدرها جمل�س 

�لوزر�ء، و�لإ�شر�ع يف عملية توطني �لوظائف.
و�أكد على �أن ت�شافر �جلهود بني �جلهات �لحتادية و�ملحلية ميثل ركيزة 
وتعزيز  �لب�شرية  �لطاقات  يف  �ل�شتثمار  غاية  حتقيق  �شبيل  يف  �أ�شا�شية 
�حلكومية  �مل��ب��ادر�ت  تنفيذ  يف  ي�شاهم  مما  �لوطنية  �لكفاء�ت  تناف�شية 
�ل��ر�م��ي��ة خل��ل��ق �مل��زي��د م��ن �ل��وظ��ائ��ف، ومب���ا يحقق �لأه�����د�ف و�لغايات 
�ملق�شودة منها على �مل�شتوى �لحتادي و�ملحلي مع �إتاحة فر�س �لتدريب 
للخريجني �جلدد لتاأهيل ومتكني �لكفاء�ت �لوطنية ورفد �شوق �لعمل 
�لعمل  ق��ي��ادة  يف  �ملهني  دوره���م  ممار�شة  ل�شمان  موؤهلة  وطنية  ب��ك��و�در 
�لتنمية  م�����ش��رية  ت��ع��زي��ز  و�مل�����ش��اه��م��ة يف  و�ل��ق��ط��اع��ات  �مل��ج��الت  مبختلف 

�ل�شاملة يف �لدولة.
�لتنفيذي  للمجل�س  �لعام  �لأم��ني  �لب�شطي  �هلل  عبد  �شعادة  �أك��د  ب��دوره، 
لمارة دبي �أن ملف �لتوطني ي�شتحوذ على �هتمام كبري يف �لدولة على 
�أي جهد  مد�ر عقود وعلى خمتلف �ل�شعد �لر�شمية، ومل تدخر �لدولة 
للنهو�س بهذ� �لتحدي، و�شخرت لذلك جميع �لإمكانات �لتي متّكن من 

حتقيق �لغايات �لتي و�شعت من �أجلها بر�مج �لتوطني.
�إيجاد  على  بالعمل  �لل��ت��ز�م  على  توؤكد  �لتفاهم  مذكر�ت  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
تنفيذ�ً  �لتوطني  وت�شريع وترية  للمو�طنني  �ملنا�شبة  �لوظيفية  �لفر�س 
لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�إىل �لأهد�ف  �ل��وزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل و�شوًل  �لدولة رئي�س جمل�س 
�ملن�شودة. وقال : ي�شكل �ملو�طنون حجر �لز�وية يف جميع �لرب�مج و�خلطط 
و�مل�شروعات �حلكومية، ونتعامل مع ملف �لتوطني حالياً وفق روؤية وفكر 
�لعمل،  �شبل تعزيز قدر�تهم ومتكينهم ل�شوق  جديد ينطوي على بحث 
�ملدى �لطويل و�لق�شري،  ب�شكل جذري وعلى  �لتحدي  �أ�ش�س تعالج  وفق 
وب�شكل يو�كب �حتياجات �لعمل �مل�شتقبلية، ومبا ي�شهم يف حتقيق �أق�شى 
��شتفادة من �لكفاء�ت �لوطنية �ملوؤهلة و�لباحثة عن فر�س مهنية و�عدة، 
ومبا ي�شرع من عملية �لتوطني �لنوعي وي�شهم يف �إعد�د �لكفاء�ت �لوطنية 
و�لتي من �شاأنها تلبية تطلعات وطموحات �لدولة. و�أ�شاد �شعادة �لدكتور 
�ل�شارقة رئي�س  �لتنفيذي لإم��ارة  �ملجل�س  �شلطان بن خ��ادم ع�شو  ط��ارق 
د�ئرة �ملو�رد �لب�شرية بقر�ر�ت جمل�س �لوزر�ء �خلا�شة بعملية �لتوطني 
هذه  لتطبيق  و�لتوطني  �لب�شرية  �مل���و�رد  وز�رة  من  �ملبذولة  وباجلهود 
�ملحلي  بال�شوق  للمو�طنني  �شانها خلق فر�س عمل  و�لتي من  �لقر�ر�ت 
ومتكني �لكادر �لوطني للقيام بالدور �لرئي�شي يف �لتنمية �مل�شتد�مة وقال 
�ملحلية مع �جلهات  تعاون �جلهات  �إط��ار  تاأتي �شمن  �لتفاهم  �إن مذكرة 
�لقادة نحو حتقيق  �لوز�رية ولتحقيق روؤية  �لقر�ر�ت  �لحتادية لتفعيل 
�ل�شتقر�ر �لأ�شري للمو�طنني وتوفري فر�س �حلياة �لكرمية لهم وهذ� 
�ل�شيخ �لدكتور  �ل�شمو  �ل�شارقة وفًقا لروؤى �شاحب  �إم��ارة  �ليه  ما �شعت 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة ولذلك 

جاء توقيع �ملذكرة متما�شيا مع هذه �لروؤى وت�شعها حمل �لتنفيذ.
وحتمل  �ل���وز�رة  مع  �لتعاون  �إىل  �خلا�س  �لقطاع  �شركات  �شعادته  ودع��ا 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية �لتي تقع على عاتقهم جتاه �لدولة �لتي وفرت لهم 
�أرباح  بنية حتتية و�شخرت لهم كل �لإمكانيات �لتي تعينهم على حتقيق 
وجناحات ت�شل للعاملية �شعيد �ملطرو�شي : �لعمل جنبا �ىل جنب لتحقيق 

�هد�ف �لتوطني.
�لعام  �لأم���ني  �مل��ط��رو���ش��ي  �شيف  �شعيد  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  �أك���د  م��ن جانبه 

�أن حكومة عجمان بتوجهات قياد�ت  للمجل�س �لتنفيذي لمارة عجمان 
�إىل جنب مع �حلكومة �لحتادية لتحقيق  �لدولة �شتو��شل �لعمل جنباً 

�أهد�ف �لتوطني، وكَل مافيه م�شلحة للوطن و�ملو�طن.
ناجحة  خطوة  تعد  �لتي  �لتفاهم  م��ذك��رة  بتوقيع  �شعادته  ع��ن  و�أع���رب 
حكومة  توليه  �ل���ذي  �ل��ت��وط��ني  مللف  �إيجابية  نتائج  بتحقيق  �شت�شاهم 
و�أّنه  �ل�شرت�تيجية،  �أجندتها وخططها  �أولوية ق�شوى �شمن  �لإم��ار�ت 
بت�شافر جهود �حلكومات �ملحلّية كافًة مع �حلكومة �لحتادية، �شي�شهد 
هذ� �مللف تقدماً كبري�ً خالل �خلم�س �شنو�ت �لقادمة. و�أ�شاف : نتوقع 
قريباً �أن يجد كل مو�طن ومو�طنة من �لباحثني عن �لعمل و�خلريجني 
�ملكان �ملنا�شب له، و�ل�شاغر �لذي �شيحقق من خالله طموحه و�أهد�فه، 
ولالأجيال  ل��ه  �أف�����ش��ل  م�شتقبٍل  ��ن��ِع  و���شُ �لتنمية  م�شرية  ب��ه  و�شيو��شل 

�لقادمة.
�لتنفيذي  للمجل�س  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �ل�شام�شي  ر����ش��د  حميد  �شعادة  وق��ال 
�ملو�طنة  �لقياد�ت  �لتوطني ي�شهم يف متكني  �إن ملف  �لقيوين  �أم  لإم��ارة 
بالدولة، مو�شحاً  �مل�شتد�مة  �لتنمية  دعم م�شرية  بدورها يف  �لقيام  من 
�أن �لقر�ر�ت �لتي �تخذتها �لقيادة �لر�شيدة مبا يخ�س �لتوطني، تعك�س 
�ملتنوعة لتحقيق  حر�س و�هتمام �لقيادة باتخاذ �لعديد من �لإج��ر�ء�ت 

�ل�شتقر�ر للمو�طنني.
و�أ�شار �إىل �أهمية �لعمل على دعم ملف �لتوطني يف كافة �إمار�ت �لدولة، 
قيادة  يف  دوره��م  ملمار�شة  �لكاملة  �لفر�شة  و�إعطائهم  �ملو�طنني  لتمكني 
�ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي و�أي�����ش��اً يف �ل��ق��ط��اع �خل��ا���س وق���ي���ادة ع��ج��ل��ة �لتنمية 

�لقت�شادية.
وقال �شعادة �لدكتور حممد عبد �للطيف خليفة �لأمني �لعام للمجل�س 
هامه  خطوة  �لتفاهم  م��ذك��ر�ت  متثل   : �خليمة  ر�أ���س  لإم���ارة  �لتنفيذي 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أطلقها  �لتي  �ملو�شم  ر�شالة  لرتجمة 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 

�هلل �إىل و�قع عملي يف م�شار �لتوطني و�إدماج �ملو�طنني يف �شوق �لعمل.
و�أو�شح �أن �لتن�شيق و�ملتابعة وتوزيع �لأدو�ر و�مل�شوؤوليات لتنفيذ قر�ر�ت 
وموؤ�شر�ت  �لأول��وي��ة  ذ�ت  �لقت�شادية  �لقطاعات  �شعيد  على  �لتوطني 
وم�شتهدفات �لتوطني وتطوير قدر�ت �لباحثني عن عمل ت�شكل مبجملها 
منظومة عمل متكاملة تت�شافر فيها جميع �جلهود �لحتادية و�ملحلية 
و�لقطاع �خلا�س للتعامل مع ملف �لتوطني ب�شكل �شامل ومبتكر وباأدو�ت 
�لجتماعي  �لتحدي  ه��ذ�  �ح��ت��و�ء  يف  �جل���ادة  �لرغبة  تعك�س  وت��دخ��الت 

و�لقت�شادي �لكبري.
وقال : لي�س بالغريب على قيادتنا �لر�شيدة �أن حتمل هم �ل�شباب وتتعامل 
مع كل ق�شاياهم وتتيح لهم �لفر�س للم�شاركة يف بناء �لقت�شاد �لوطني 
و��شت�شر�ف  �لتنمية  م�شرية  تعزيز  يف  وم��ه��ار�ت��ه��م  ق��در�ت��ه��م  وت�شخري 
هذه  من  �ل�شتفادة  يف  للمو�طن  �أك��رب  دور  �إىل  لنتطلع  و�إننا   ، �مل�شتقبل 
�لنتاجية  ق��در�ت��ه  يف  �لثقة  وتر�شيخ  و�ل���ذ�ت  �جل���د�رة  و�ث��ب��ات  �لفر�س 

و�لبتكارية.
�أكد �شعادة حممد �شعيد �ل�شنحاين مدير �لديو�ن �لأمريي  من جهته، 
�أن  �أن فخر دولة �لم��ار�ت بكو�درها �لوطنية، معترب�ً  يف �مارة �لفجرية 
و�لإمكانيات  �لعملية  �خل��ربة  من  �ليوم  ميتلك  ب��ات  �لإم��ار�ت��ي  �ل�شباب 
�لعلمية �لأكادميية ما يوؤهله ل�شتالم زمام �لقيادة و�لإد�رة و�لتنفيذ يف 

كافة ميادين �لعمل �ملختلفة، وهو �لأمر �لذي �آمنت به �لقيادة �حلكيمة 
رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  برئا�شة �شاحب  للدولة 
بتوقيع  �لعملي  تطبيقه  �ل��ي��وم  ليجد  ب��ه  ووج��ه��ت  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة، 
و�ملجال�س  و�ل��ت��وط��ني،  �ل��ب�����ش��ري��ة  �مل�����و�رد  وز�رة  ب��ني  �ل��ت��ف��اه��م  م���ذك���ر�ت 

�لتنفيذية يف �لدولة لتنفيذ قر�ر�ت �لتوطني على �مل�شتوى �ملحلي.
وقال �إن جناح بر�مج �لتوطني يف �لدولة، على �ل�شعيد �لحتادي و�ملحلي، 
�شاأنه  من  ما  كل  توفري  يف  و�شيا�شاتها  �ل��دول��ة  خلطط  تتويجاً  �شيكون 
بو�بتنا  بو�شفهم  �حتياجاتهم  ويلبي  �لإمار�تي  �ل�شباب  بو�قع  �لنهو�س 
لتنفيذ م�شاريعنا �حلالية وبناء م�شتقبلنا، م�شري�ً �إىل �أن �أبو�ب �ملوؤ�ش�شات 
�لطاقات  لكل  مفتوحة  �شتبقى  فيها  م�شوؤول  و�أي  �لفجرية  يف  �ملحلية 
�ملو�طنة �ملت�شلحة بالعلم �حلديث و�لروؤية �جلديدة و�لقادرة على �إكمال 

م�شرية �لحتاد و�إجناز�ته.
�ملجال�س  م��ع  و�ل��ت��وط��ني  �لب�شرية  �مل���و�رد  وز�رة  تتعاون  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
من  �ملحلي  �مل�شتوى  على  �لتوطني  ق��ر�ر�ت  تنفيذ  متابعة  يف  �لتنفيذية 
حيث �إلز�م كافة �ملن�شاآت �حلكومية و�لقطاع �خلا�س مبنح �أولوية �لتعيني 
160 مهنة ومتابعة �جلهات �حلكومية و�شبه �حلكومية  للمو�طنني يف 
ن�شب  رف��ع  خ��الل  من  �مل�شاندة  �خل��دم��ات  وظائف  توطني  ب�شاأن  �ملحلية 
�لتوطني بها بن�شبة 10 % �شنوياً بحيث ت�شل �إىل 50 % على �لأقل 

خالل خم�س �شنو�ت وفقا مل�شتهدفات �لتوطني.
و�مل�شوؤوليات  ل���الأدو�ر  وفقا  و�لتعاون  �لتن�شيق  على  �مل��ذك��ر�ت  ن�شت  كما 
ومن�شاآت  �ملحلية  �حلكومية  و�شبه  �حلكومية  �ل�شركات  �إل��ز�م  متابعة  يف 
و�لتوطني  �لب�شرية  �مل���و�رد  وز�رة  ل��دى  �مل�شجلة  غ��ري  �خل��ا���س  �لقطاع 
بتنفيذ ما تن�س عليه قر�ر�ت �لتوطني من حيث تدريب �خلريجني من 
بدفع  �ليها  �مل�شار  و�ملن�شات  �ل�شركات  �إل���ز�م  مبتابعة  وكذلك  �ملو�طنني 
�مل�شاهمة �ملطلوبة منها ل�شندوق تنمية �ملو�رد �لب�شرية �لوطنية يف حالة 
عدم �لتز�م تلك �جلهات مبنظومة قر�ر�ت �لتوطني. ومبوجب �ملذكر�ت، 
تتعاون �لوز�رة و�ملجال�س �لتنفيذية يف �إعد�د قائمة �أف�شل �جلهات �ملحلية 
�لتي حتقق م�شتهدفات ون�شب �لتوطني �ملطلوبة، و�قرت�ح �حلو�فز �لتي 
�شيتم منحها لتلك �جلهات، ف�شال عن �لتعاون يف �إعد�د �لتقارير �لدورية 
على  �لتوطني  ن��ط��اق  يخ�س  فيما  �ل����وزر�ء  جمل�س  �ىل  رفعها  �ملطلوب 

�مل�شتوى �ملحلي.
و�ملجال�س  �ل��وز�رة  بني  و�لتن�شيق  �لتعاون  على  �لتفاهم  ون�شت مذكر�ت 
�لقت�شادية  ب��ال��ق��ط��اع��ات  �مل��ع��ن��ي��ة  �لحت����ادي����ة  و�جل����ه����ات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�ل�شرت�تيجية �مل�شتهدفة برفع ن�شب �لتوطني ومبا ي�شمن قيام �ملن�شاآت 
ومن  منها.  �ملطلوبة  �لن�شب  بتحقيق  �لقطاعات  لتلك  �لتابعة  �ملحلية 
�مل�شار  �لتوطني  ق��ر�ر�ت  تنفيذ  ملتابعة  ت�شكيل فرق عمل م�شرتكة  �ملقرر 
تر�أ�شها  �لتوطني" �لتي  "جلنة  على  دوري  ب�شكل  �لنتائج  وعر�س  �ليها 
وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني وت�شم يف ع�شويتها �ملجال�س �لتنفيذية 
لإم��ار�ت �لدولة. يذكر �أن حزمة ق��ر�ر�ت �لتوطني ي�شري تطبيقها على 
كل  �ل��ق��ر�ر�ت  تنفيذ  على  وتتعاون  وحمليا  �حت��ادي��ا  �مل�شتهدفة  �جل��ه��ات 
من وز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني و�لهيئة �لحتادية للمو�رد �لب�شرية 
�حلكومية و�لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�شية و�مل�شرف �ملركزي وهيئة 
�لأور�ق �ملالية و�ل�شلع وهيئة تنظيم �لت�شالت و�لهيئة �لعامة للطري�ن 

�ملدين ف�شال عن �جلهات �حلكومية �ملحلية �ملعنية.

• نا�سر الهاملي : انطالقة قوية للتن�سيق وتوحيد اجلهود االحتادية واملحلية 
• علي الكتبي : االإ�سراع يف عملية توطني الوظائف

نتعامل مع ملف التوطني وفقًا لفكر جديد  : الب�سطي  اهلل  • عبد 
خادم : خلق فر�ض عمل للمواطنني يف ال�سوق املحلي بن  • طارق 

املطرو�سي : العمل جنبا اىل جنب لتحقيق اأهداف التوطني • �سعيد 
حتقيق اال�ستقرار للمواطنني ومتكني القيادات املواطنة ال�سام�سي:  • حميد 
خطوة مهمة لرتجمة قرارات التوطني على ار�ض الواقع اللطيف:  عبد  • حممد 

اأبوابنا مفتوحة للطاقات املواطنة  : ال�سنحاين  • حممد 

ت�سكيل اأول جلنة اأمنية لقطاع النقل واملوا�سلت العامة يف املنطقة
•• دبي-وام:

و�ملو��شالت  �ل��ط��رق  هيئة  �أعلنت 
دبي  يف  �مل���و�����ش���الت  �أم����ن  و�إد�رة 
للمو��شالت  �ل���ع���امل���ي  و�لحت��������اد 
جلنة  �أول  ت�����ش��ك��ي��ل  ع���ن  �ل���ع���ام���ة 
منطقة  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  �أم����ن����ي����ة 
�أفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
�أمن  قطاع  تطوير  يف  �شة  متخ�شِّ
و�شقل  وحت�شني  وبناء  �ملو��شالت 
�لعاملة يف  �لكو�در و�لفرق  قدر�ت 
هذ� �لقطاع عن طريق �خ�شاعهم 
بهدف  تطويرية  وب��ر�م��ج  خلطط 
ت���وف���ري �أع���ل���ى م�����ش��ت��وي��ات �لأم����ن 
و�لأمان للجمهور من رو�د و�شائل 
خمتلف  م����ن  �جل����م����اع����ي  �ل���ن���ق���ل 

�شر�ئح �ملجتمع.
م�شرتكة  �ت����ف����اق����ي����ة  ت����وق����ي����ع  و 
ب���ه���ذ� �ل�������ش���اأن ب���ني ك���ل م���ن هيئة 
�أمن  و�إد�رة  و�مل��و����ش��الت  �ل��ط��رق 
�ملو��شالت يف دبي و�لحتاد �لعاملي 

�لعامة  ل���ل���م���و�����ش���الت  �ل����ع����امل����ي 
�أمني  ت��دري��ب��ي  ب��رن��ام��ج  و�ع��ت��م��اد 
بالتعاون  �مل��و����ش��الت  �أم���ن  لإد�رة 
�ل�شرق  �ملتميز يف  �لنقل  مع مركز 
دبي  يف  �إفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط 
وهو �لربنامج �لتدريبي �لأول على 
م�شتوى �لعامل �ملتخ�ش�س لتاأهيل 
باأمن  متخ�ش�شة  �أم��ن��ي��ة  ك�����و�در 
�لعامة..  و�ملو��شالت  �لنقل  قطاع 
تطوير  �إىل  �ل���ربن���ام���ج  وي���ه���دف 
�لوطنية  �لأمنية  �لكو�در  وتاأهيل 
يف قطاع �ملو��شالت على �مل�شتويات 
. كما  و�لعاملية  و�لإقليمية  �ملحلية 
�أمن  �إد�رة  م��دي��ر  �حل��ث��ب��ور  �أع��ل��ن 
ببناء  �لإد�رة  قيام  عن  �ملو��شالت 
�أول و�أكرب حمطة مرتو �ختبارية 
/دميو/ مع كامل تفا�شيل �ملحطة 
�ملحطة  ه���ذه  م�شاحة  تبلغ  ح��ي��ث 
 8 /3225/ قدم مربع وبارتفاع 
بناء  م��ن  �لإد�رة  وت��ه��دف  �أم��ت��ار.. 
�لتدريب  �إج���ر�ء  �إىل  �ملحطة  ه��ذه 

�جلماعي ب�شكل يومي �لأمر �لذي 
يتطلب �لعمل على �شياغة بر�مج 

مة يف هذ� �ملجال. ومبادر�ت متقدِّ
ق��ال عبيد �حل��ث��ب��ور مدير  ب���دوره 
�للجنة  �ن  �مل��و����ش��الت  �أم���ن  �إد�رة 
�لهيئات  ت�شم يف ع�شويتها جميع 
قطاع  بتاأمني  �ملعنية  و�ملوؤ�ش�شات 
ع��ل��ى م�شتوى  �مل��و����ش��الت  �ل��ن��ق��ل 
و�شمال  �لأو������ش�����ط  �ل�������ش���رق  دول 
�ملبادرة  ه���ذه  وُت��ع��ت��رب  �أف��ري��ق��ي��ا.. 
قطاع  م�������ش���ت���وى  ع����ل����ى  �إجن�������������از�ً 
�أم���ن �مل��و����ش��الت �ل��ع��ام��ة يف دولة 
�لهدف  �ن  ..م��و���ش��ح��ا  �لإم�������ار�ت 
�أول  تكون  �أن  �للجنة  تاأ�شي�س  من 
��شت�شارية لأع�شاء �لحتاد  من�شة 
�لعاملي للمو��شالت �لعامة ملنطقة 
�أفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 
وذل���ك م��ن خ���الل �ل���ش��ت��ف��ادة من 
�خلرب�ت �ملرت�كمة وتبادل �ملعرفة 
على  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  لتطبيق 
�لعامل لتخاذ �لإجر�ء�ت  م�شتوى 

وّقع  �ل��ع��ام��ة،ح��ي��ث  ل��ل��م��و����ش��الت 
�لتفاقية عن �لهيئة حممد عبيد 
�مل���ال ع�����ش��و جم��ل�����س �مل��دي��ري��ن يف 
ووقعها  و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة 
مدير  �حلثبور  عبيد  �لإد�رة  ع��ن 
�ملو��شالت يف دبي فيما  �أمن  �إد�رة 
وّقعها عن �لحتاد حممد �ملزغني 
�لعاملي  ل���الحت���اد  �ل���ع���ام  �لأم������ني 

للمو��شالت �لعامة.
و�أك������د حم��م��د ع��ب��ي��د �مل����ال ع�شو 
جمل�س �أهمية �إطالق هذه �ملبادرة 
على  �أم��ن��ي��ة  جل��ن��ة  �أول  ل��ت�����ش��ك��ي��ل 
�لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  م�شتوى 
يف  �شة  متخ�شِّ �أف��ري��ق��ي��ا  و���ش��م��ال 
�ملو��شالت  �أم�����ن  ق���ط���اع  ت��ط��وي��ر 
وب���ن���اء وحت�����ش��ني و���ش��ق��ل ق����در�ت 
�ل���ك���و�در و�ل��ف��رق �ل��ع��ام��ل��ة يف هذ� 
مِلا يحمله �جلانب  بالنظر  �لقطاع 
م�����ر�ف�����ق وم���ن�������ش���اآت  �لأم������ن������ي يف 
�أهمية  م���ن  و�مل���و�����ش���الت  �ل��ن��ق��ل 
�لنقل  رو�د  ح��رك��ة  ل�شمان  بالغة 

ملو�جهة  �مل���ط���ل���وب���ة  �لح�����رت�زي�����ة 
�ملخاطر �لأمنية �ملحتملة يف قطاع 

�لنقل و�ملو��شالت.
حتقيق  �إىل  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  وت�شعى 
و�ل�شالمة  �لأم���ن  �أق�����ش��ى درج���ات 
و�ل���ع���م���ل ع���ل���ى ت����ب����ادل �خل�����رب�ت 
وت����ط����وي����ره����ا لب�����ت�����ك�����ار �أف�������ش���ل 
قطاع  �أم������ن  لإد�رة  �مل���م���ار����ش���ات 
�ل��ن��ق��ل و�مل���و�����ش���الت.. ك��م��ا تقرر 
للتحقيق  متخ�ش�شة  ف��رق  �إن�شاء 
�خلا�شة  �لأم���ن���ي���ة  �حل��������و�دث  يف 
معايري  و�ي�����ج�����اد  ب����امل����و������ش����الت 
بتاأمني  خا�شة  فنية  وم��و����ش��ف��ات 
وتطوير  و�ملو��شالت  �لنقل  قطاع 
�لآليات و�خلطط ملو�جهة �لكو�رث 
تبادل  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة  و�حل������و�دث 
�جلهات  بني  و�خل��رب�ت  �ملعلومات 
�ملعنية وذلك للو�شول �إىل �لريادة 

�لعاملية يف �أمن هذ� �لقطاع.
�شر�كة  وت�شمنت �لتفاقية كذلك 
بني �إد�رة �أمن �ملو��شالت و�لحتاد 

توفري  �إن  �ل��ع��ام��ة  ل��ل��م��و����ش��الت 
�لأم������������ان مل�������ش���ت���خ���دم���ي �أن���ظ���م���ة 
�مل�����و�������ش�����الت �ل����ع����ام����ة ي���ع���د من 
و�شمان  �خلدمة  تقدمي  �أ�شا�شيات 
ويح�شى  �مل�������ش���ت���خ���دم  �����ش����الم����ة 
ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري م���ن ق��ب��ل �لحت���اد 
وجلانه �ملختلفة..م�شيفا �ن �زدياد 
و�ل�شالمة يف  �لأمن  �لرتكيز على 

�لعلمي وحماكاة �لو�قع با�شتخد�م 
للتدريب  �ل���ش��ط��ن��اع��ي  �ل����ذك����اء 
�لتدريب  مثل  و�لعملي  �ل��ن��ظ��ري 
على �لك�شف عن �لأج�شام �لغريبة 
وكيفية  �مل�����ش��ب��وه��ة  �ل���ع���ّي���ن���ات  �أو 

�لتعامل معها يف �ملحطات .
�ملزغني  �أك�����د حم��م��د  ج��ه��ت��ه  م���ن 
�لعاملي  ل���الحت���اد  �ل���ع���ام  �لأم������ني 

�لأمنية  �ل��ت��ه��دي��د�ت  ت�شاعد  ظ��ل 
�لعامة  �مل���و�����ش���الت  �أن��ظ��م��ة  ع��ل��ى 
و�لرب�مج  �خلطط  �إع���د�د  يتطلب 
�ل��ت��ح��دي��ات وتاأهيل  مل��و�ج��ه��ة ه��ذه 
معها  للتعامل  �ملختلفة  �ل���ك���و�در 
و�شمان  ت����اأث����ريه����ا  م�����ن  ل���ل���ح���د 
�ل��ت��ي يعتمد  دمي���وم���ة �خل���دم���ات 

عليها �ملاليني من �مل�شتخدمني.
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اأخبـار الإمـارات

بيئة ال�سارقة حتتفل باليوم الوطني ال� 48
•• ال�صارقة -وام:

بال�شارقة  �لطبيعية  و�مل��ح��م��ي��ات  �لبيئة  هيئة  نظمت 
48 للدولة  �ل�  �لوطني  �ليوم  �م�س �حتفالية مبنا�شبة 
حتت  لها  �لتابع  و�لنباتي  �لطبيعي  �لتاريخ  متحف  يف 

�شعار تعارفو�.
روؤ�شاء  م��ن  �ل�شخ�شيات  ك��ب��ار  �لحتفالية  ��شتهدفت 
وم������در�ء �ل����دو�ئ����ر �حل��ك��وم��ي��ة ومم��ث��ل��ي ���ش��ف��ارة دولة 
فل�شطني و�شفارة جمهورية �ملك�شيك وموظفي �لدو�ئر 

�حلكومية و�لهيئة ود�ر رعاية �مل�شنني وزو�ر �ملتحف.
�لت�شامح  وبعام   48 �ل�  �لوطني  باليوم  �لحتفال  وجاء 
حتت �شعار مبني على �لآية �لقر�آنية "وخلقناكم �شعوباً 
ثقافات  على  �ل�شوء  لت�شليط  لتعارفو�" وذلك  وقبائل 
وح�شار�ت �ل�شعوب �ملختلفة حيث ت�شم دولة �لإمار�ت 
�أر�شها  على  �أف��ر�ده��ا  يعي�س  جن�شية   200 من  �أك��ر 
يف ���ش��الم وت�����ش��ام��ح.. وت�����ش��م��ن م��ع��ر���س �ل����دول وفرق 
�ملاأكولت  وتقدمي  �مل�شاركة  للدول  �ل�شعبية  �لرق�شات 

�ملختلفة لعدة دول.
�لبيئة  هيئة  رئي�س  �ل�شويدي  �شيف  هنا  �شعادة  وقالت 
 48 �ل��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  "نحتفل  �لطبيعية:  و�مل��ح��م��ي��ات 
و�ل�����ولء و�لن���ت���م���اء لقيادتنا  �ل��ع��ه��د  ل��ن��ج��دد  ل��ل��دول��ة 
يف  �ل���ش��ت��م��ر�ر  على  ون��وؤك��د  �ل��غ��ايل  ولوطننا  �لر�شيدة 
�ملوؤ�ش�شون  �لآب���اء  �أر�شاها  �لتي  �لحت��اد  بقيم  �لتم�شك 
وحكامنا  لقادتنا  و�ملحبة  �لتهاين  �آي��ات  �أ�شمى  ونرفع 

ونوؤكد على كل تلك �لقيم �لتي جتمعنا وتوحدنا ونعرّب 
عن بالغ �شعادتنا وفرحنا بهذه �ملنا�شبة �لوطنية �لعزيزة 

على قلوبنا جميعاً".
وتاأ�شي�س  بناء  يوم  �لوطني  باليوم  �لحتفال  �أن  وبينت 
دول����ة �ل���وح���دة ه��و ن��ه��ج ر����ش��خ يف �ل��ت��ع��ب��ري ع��ن �ل���ولء 
و�لنتماء للوطن و�لقيادة �لر�شيدة وحمطة ن�شتح�شر 
فيها �أعمال وجهود �لقادة �ملوؤ�ش�شني �لذين عملو� على 
و�جتهاد  بجد  و��شتغلو�  �لإم���ار�ت  دول��ة  وتاأ�شي�س  بناء 
و�ن��ت��م��اء وط��ن��ي كبري لأج���ل �ل��وح��دة وك��ان��و� على ثقة 
ت�شنى  وق��د  و�ق��ع  �إىل  وحتويله  �حللم  بتحقيق  كبرية 
لهم ذلك يف �لثاين من دي�شمرب عام 1971 ومنذ ذلك 

�لتاريخ ونحن نعي�س �أجمل �لأيام و�أ�شعدها.
و�أ�شافت �ل�شويدي: "�إن �ليوم �لوطني هو �أحد �لعناوين 
فيها  نلتقي  حمطة  وه��و  وتالحمنا  لوحدتنا  �خل��ال��دة 
مع  ن�شري  �أننا  �لحتفال  هذ�  خالل  من  ونوؤكد  جميعاً 
قادتنا �إىل م�شتقبل �أف�شل وقد جاء هذ� �لعام متز�مناً 
مع طموح �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان - 
طيب �هلل ثر�ه- موؤ�ش�س وباين �لدولة ونه�شتها حيث 

و�شلنا �إىل �لف�شاء".
�ل��ث��ال��ث من  �ل��وط��ن��ي ح��ت��ى  �ل��ي��وم  وت�شتمر �ح��ت��ف��الت 
و�لرب�مج من  �لأن�شطة  �ملقبل مبجموعة من  دي�شمرب 
�خلارجية  �ل�شاحة  يف  ترفيهية  تعليمية  ور����س  بينها 
وحافالت �لطعام يف �ل�شاحة �خلارجية وتوزيعات للزو�ر 

بالإ�شافة �إىل �ألعاب ترفيهية ومعر�س لالأ�شر �ملنتجة.

الدار تطور امل�سروع بتكلفة 8 مليارات درهم على م�ساحة 242 األف مرت مربع

خالد بن حممد بن زايد يطلق �سعديات غروف اأحدث وجهة متكاملة يف قلب املنطقة الثقافية
•• اأبوظبي-وام:

�أط����ل����ق ���ش��م��و �ل�������ش���ي���خ خ���ال���د بن 
حم��م��د ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان ع�شو 
�أبوظبي  �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة 
�لتنفيذي،  �أبوظبي  مكتب  رئي�س 
يف  غ��روف  �شعديات  م�شروع  �م�س 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة بجزيرة  �مل��ن��ط��ق��ة  ق��ل��ب 
�ل�����ش��ع��دي��ات يف �أب���وظ���ب���ي، و�ل���ذي 
بقيمة  �ل��ع��ق��اري��ة  �ل������د�ر  ت���ط���وره 
درهم،  م��ل��ي��ار�ت   8 تبلغ  �إجمالية 
على م�شاحة 242 �ألف مرت مربع، 
متكاملة  ث��ق��اف��ة  ب��ه��وي��ة  وي��ت��م��ي��ز 
�أبوظبي.  يف  �ملعي�شة  من��ط  ت��ع��زز 
وقام �شمو �ل�شيخ خالد بن حممد 
بن ز�يد �آل نهيان بجولة يف مركز 
�لتفاعلي  غروف  �شعديات  جتربة 
�لو�قع يف مم�شى �ل�شعديات، �ّطلع 
�لرئي�س  �مل��خ��ط��ط  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا 

و�لنماذج �لت�شميمية للم�شروع.
ر�ف���������ق �����ش����م����وه خ�������الل �جل����ول����ة 
م���ع���ايل حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة �مل���ب���ارك، 
�لد�ر  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
�ل����ع����ق����اري����ة، وط�������الل �ل����ذي����اب����ي، 

�لرئي�س �لتنفيذي لل�شركة.
تقدميياً  عر�شاً  �شموه  ح�شر  كما 
�شيحدثه  �ل����ذي  �ل��ت��اأث��ري  ي��و���ش��ح 
�شعديات غروف على عدة حماور، 
م�����ن حت����وي����ل وت���ن�������ش���ي���ط خطط 

�أل��ف مرت   60 يتخّللها  �لن��ت��م��اء، 
�لتجزئة  م�������ش���اح���ات  م����ن  م���رب���ع 
و�مل���ط���اع���م وف����ن����ادق، �إ����ش���اف���ة �إىل 
م�������ش���اح���ات ع���م���ل م�������ش���رتك���ة مت 
ثقافة  ل���ت���ف���ع���ي���ل  ت��خ�����ش��ي�����ش��ه��ا 
ووجهات  و�ل����ت����ع����اون،  �ل���ت���و�����ش���ل 
و�لفنون وحلول  للرتفيه  متعّددة 
على  ت��رّك��ز  �ل��ذك��ي��ة  �لتكنولوجيا 
وت�شجيع  �ل�شتمتاع  ثقافة  تعزيز 
�أ�شكاله  مبختلف  �لإب����د�ع  ثقافة 
�لأوىل  �ملرحلة  و�شت�شمل  و�ألو�نه. 
من �شعديات غروف 606 وحد�ت 
وح����دة   200 وح��������و�يل  ���ش��ك��ن��ي��ة 
للتجزئة، مدعومة مبجموعة من 
�ل�شالت  �ملنوعة مبا فيها  �ملر�فق 
�ل�شباحة  و�أح����و������س  �ل��ري��ا���ش��ي��ة 
وحد�ئق  �لأط��ف��ال  لعب  وم��ن��اط��ق 
للرك�س  وم���������ش����ار  جم���ت���م���ع���ي���ة، 

�شريبط �مل�شروع باأكمله.
ع���ل���ى �لإط�������الق  ل����ه  ت���ع���ل���ي���ٍق  ويف 
�ل��ر���ش��م��ي ل��ل��م�����ش��روع، ق���ال معايل 
رئي�س  �مل����ب����ارك،  خ��ل��ي��ف��ة  حم��م��د 
جمل�س �إد�رة �لد�ر �لعقارية: ميّثل 
عالمًة  غ���روف  �شعديات  م�����ش��روع 
�لعمر�ين  �مل�شهد  تطّور  يف  فارقة 
�أب���وظ���ب���ي ون��ق��ط��ة حت������ّوٍل لنا  يف 
�أهمية  م���ن  ي��ح��م��ل��ه  مل���ا  �ل������د�ر،  يف 
��شرت�تيجية على �ل�شعيد �لثقايف 
�مل�شروع  ي��ح��اك��ي  �إذ  و�حل�����ش��اري، 

فيما  مر�حل،  عدة  على  غروف" 
�أن تبد�أ عملية ت�شليم  �ملتوقع  من 

�ملرحلة �لأوىل عام 2022.
غروف  �شعديات  م�شروع  ويتمّيز 
م��ت��ك��ام��ل��ة، ترّكز  ث��ق��اف��ي��ة  ب��ه��وي��ٍة 
�لبعد  �إث�����ر�ء  ع��ل��ى  م�شمونها  يف 
يف  �حلياة  نو�حي  ملختلف  �لثقايف 
�مل�شروع  ت�شميم  مت  �إذ  �أب��وظ��ب��ي، 
يحاكي  ومتجّدد  �إبد�عي  باأ�شلوب 
ميّثلها  �ل���ت���ي  �ل��ك��ب��رية  �لأه���م���ي���ة 
�لثقافية  �ل�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  م��وق��ع��ه 
�كتماله  عند  ليحت�شن  �لعاملية، 
�مل�شاحات  م��ن  متكاملًة  منظومًة 

يف  و�لرتفيه  و�ل�شياحة  �لتجزئة 
�لناجت  يف  �مل�شاهمة  �إىل  �أبوظبي، 
وجذب  لالإمارة  �لإجمايل  �ملحلي 
�ملبا�شرة  �لأج��ن��ب��ي��ة  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت 

�إىل �لعا�شمة.
ك���م���ا �ّط�����ل�����ع �����ش����م����ّوه ع���ل���ى �آخ�����ر 
�مل�شتجد�ت �ملتعّلقة بتنفيذ �ملرحلة 
�شملت  و�لتي  �مل�شروع،  �لأوىل من 
�لت�شميم،  �أع���م���ال  م���ن  �لن��ت��ه��اء 
و�إر���ش��اء عقد �حل��زم��ة �لأوىل من 
�أعمال  وب��دء  �لإن�شائية،  �لأع��م��ال 

�لتمهيد و�لأ�شا�شات يف �مل�شروع.
"�شعديات  م�����ش��روع  تطوير  وي��ت��م 

�ل�������ش���ك���ن���ي���ة و�ل����ت����ج����اري����ة، ت���ع���ّزز 
�لَعي�س  ثقافة  �ملختلفة  مبكوناتها 

ل�شكان وزو�ر �لعا�شمة.
�فتتاحه  عند  �مل�����ش��روع  و�شي�شّكل 
��شتثنائية جتمع بني  حلقة و�شٍل 
ومتحف  �أب��وظ��ب��ي  �للوفر  متحف 
ومتحف  �ل���وط���ن���ي  ز�ي�����د  �ل�����ش��ي��خ 

جوجنهامي �أبوظبي.
وح������د�ت   3706 خ������الل  ف���م���ن 
تابعة  �شقة   170 منها  �شكنية، 
م�شروع  ي���ه���دف  ع��امل��ي��ة،  ل��ف��ن��ادق 
توفري  �إىل  غروف"  "�شعديات 
ت��ر���ّش��خ ثقافة  ���ش��ك��ن��ي��ة  جم��ّم��ع��ات 

دولة �لإمار�ت .. كما يقع �مل�شروع 
على مقربٍة من �ملوقع �لذي �شُيقام 
�لإبر�هيمية،  �لعائلة  بيت  عليه 
بالغة  �إ�����ش����اف����ة  مي����ّث����ل  م����ا  وه������و 
�مل�شرتك  �لعي�س  لثقافة  �لأهمية 
ومع   .. �مل�شروع  �شيحت�شنها  �لتي 
نوؤّكد  �ليوم،  �مل�شروع  ه��ذ�  �إط��الق 
كافة  ببذل  �ملتو��شل  �ل��د�ر  �لتز�م 
فاعل  دوٍر  لأد�ء  �ل��الزم��ة  �جلهود 
كوجهة  �أبوظبي  مكانة  تر�شيخ  يف 
جتربة  وت���ع���زي���ز  ر�ئ��������دة  ع���امل���ي���ة 
�لعي�س و�لعمل فيها على خمتلف 
�لأ����ش���ع���دة. وع���م���اًل ب���الأول���وي���ات 
تبّنتها  �ل����ت����ي  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
�لرتكيز  مّت  ف��ق��د  �ل������د�ر،  ���ش��رك��ة 
ثقافة  تطبيق  ع��ل��ى  ك��ب��ري  ب�شكل 
�خل�شر�ء  و�مل���ب���ادر�ت  �ل���ش��ت��د�م��ة 
ن�شبة  تنفيذ  �شيتم  �إذ  �مل�شروع،  يف 

بكافة تفا�شيله �لروؤية �مل�شتقبلية 
�لر�شيدة  حكومتنا  و�شعتها  �لتي 
و�لرتفيه  و�لعمل  �حل��ي��اة  لأوج���ه 
�لعا�شمة، ويعك�س يف ت�شميمه  يف 
للن�شيج  �ل��ف��ري��د  �ل��ت��ن��ّوع  وه��وي��ت��ه 
�لج��ت��م��اع��ي و�ل��ث��ق��ايف ف��ي��ه��ا، كما 
غروف  �شعديات  م�شروع  يرتجم 
على  �لقائمة  �ل���د�ر  ��شرت�تيجية 
عمالء  جت��رب��ة  وت��ق��دمي  ت�شميم 
ذ�ت  ويف  ت��ن�����ش��ى،  ل  ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
ووفقاً  مب�شوؤولية  �ل��ب��ن��اء  �ل��وق��ت 

لأعلى معايري �ل�شتد�مة.
�مل����ب����ارك : يقع  و�أ�����ش����اف م���ع���ايل 
�شعديات غروف يف مركز �لع�شب 
ُبعد  �لإم��������ارة، وع���ل���ى  �ل��ث��ق��ايف يف 
دق��ائ��ق م��ع��دودة ع��ن �أح���دث و�أبرز 
�مل��ع��امل �ل��ث��ق��اف��ي��ة يف �ل���ع���امل، مبا 
�لأول يف  �ل��وط��ن��ي  �مل��ت��ح��ف  ف��ي��ه��ا 

تعزيز  برنامج  عرب  منه   50%
 ICV �مل�����ش��اف��ة  �ملحلية  �لقيمة 
�لد�ر  عنه  �أعلنت  ق��د  كانت  �ل��ذي 
�إىل توفري  و�ل��ذي يهدف  موؤخر�ً، 
ف����ر�����س ع���م���ل ج����دي����دة ل���ل���ك���و�در 
�لقطاع  �مل��اه��رة �شمن  �لإم��ار�ت��ي��ة 
حتديد  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �خل���ا����س، 
و�خلدمات  لل�شلع  حملية  م�شادر 
من د�خ��ل دول��ة �لإم���ار�ت. وت�شم 
�للوفر  متحف  �ل�شعديات  جزيرة 
�ل�شعديات  وم�����ن�����ارة  �أب����وظ����ب����ي 
وخم�شة منتجعات �شاطئية فاخرة 
وموؤ�ش�شات تعليمية مهمة مبا فيها 
جامعة نيويورك �أبوظبي ومدر�شة 
غروف  �شعديات  و�شيعزز  كر�نلي، 
و�ملتاحف �مل�شتقبلية �ملخطط لها، 
كوجهة  �ل�شعديات  جزيرة  مكانة 

متميزة ومف�شلة.

حمدان بن زايد يعزي بوفاة مفتاح 
ال�سدي املن�سوري

•• اأبوظبي-وام:

قدم �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة و�جب �لعز�ء �إىل حممد علي �ل�شدي 
�ملن�شوري مدير عام بلدية منطقة �لظفرة يف وفاة �ملغفور له �شقيقه مفتاح.

و�أعرب �شموه - لدى زيارته منزل �لعائلة يف منطقة �شخبوط باأبوظبي - عن �شادق تعازيه لأ�شرة �لفقيد و�أ�شقائه .. 
د�عيا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

قدم و�جب �لعز�ء �إىل جانب �شموه .. �شعادة �شلطان خلفان �لرميثي وكيل ديو�ن ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة 
�أحمد مطر �لظاهري  و�شعادة عي�شى حمد بو�شهاب م�شت�شار �شمو رئي�س هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي و�شعادة 

مدير مكتب �شمو ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة.

اأول عملية اعتماد على م�ستوى املجموعة لـ »ميديكلينيك«

ميديكلينيك ال�سرق االأو�سط حت�سد اعتماد اللجنة الدولية امل�سرتكة جلميع م�ست�سفياتها وعياداتها
ديفيد هاديل: يعترب هذا االعتماد على م�ستوى املجموعة اإجنازًا غري م�سبوق ل�»ميديكلينيك«

2019 العام  يف  دبي  �سحة  بها  تفوز  وعاملية  واإقليمية  حملية  جائزة   20

•• اأبوظبي ....رم�صان عطا

ميديكلينيك  جم��م��وع��ة  ح�����ش��دت 
�ل�شرق �لأو�شط، �إحدى جمموعات 
�لر�ئدة  �ل�شحية �خلا�شة  �لرعاية 
يف دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، 
م�شتوى  ع���ل���ى  �ع����ت����م����اد�ً  م�����وؤخ�����ًر� 
�ملجموعة من قبل �للجنة �مل�شرتكة 
ح�شدت  ح��ي��ث   ،)JCI( �ل��دول��ي��ة 
ميديكلينيك  م�شت�شفيات  جميع 
�ل�شبعة و�لعياد�ت �لتي يبلغ عددها 
21 عيادة يف كل من دبي و�أبوظبي 
�مل�شرتكة  �للجنة  �ع��ت��م��اد  و�ل��ع��ني 

�لدولية.
�لدولية  �مل�����ش��رتك��ة  �للجنة  تعترب 
�لرعاية  �ل��ذه��ب��ي لع��ت��م��اد  �مل��ع��ي��ار 
�شر�مة  �لأك���ر  و�مل��ق��ّي��م  �ل�شحية 
�ل����دول����ي����ة يف �جل�����ودة  ل��ل��م��ع��اي��ري 

و�شالمة �ملر�شى.
�إن عملية �لعتماد �لناجحة و�لتي 
بطوطة  �ب��ن  ميديكلينيك  ب��د�أت��ه��ا 
يف  و�نتهت   2019 مايو  يف  بدبي 
يف  �ملدينة  م�شت�شفى  ميديكلينيك 

•• دبي -وام:

 20 بدبي  �ل�شحة  هيئة  ح�شدت 
ودولية  و�إق��ل��ي��م��ي��ة  حملية  ج��ائ��زة 
م���رم���وق���ة خ�����الل �ل����ع����ام �جل�����اري 
م�شتوى  ع���ل���ى  وذل������ك   2019
و�خلدمات  و�لتطبيقات  �مل��ب��ادر�ت 
�لهيئة  ت���وف���ره���ا  �ل����ت����ي  �مل���م���ي���زة 
�لب�شرية  �لقياد�ت  م�شتوى  وعلى 
بني  �لهيئة  جو�ئز  ت��ر�وح��ت  حيث 
�لذهبية و�لف�شية و�لربونزية �إىل 
جانب فوز �شحة دبي باملركز �لأول 
�ملناف�شات  بع�س  �ملتميز يف  و�ملركز 
�لأخ����رى . و�أظ��ه��ر ت��ق��ري��ر ر�شمي 
�جلو�ئز  �أن  ب��دب��ي  �ل�شحة  لهيئة 
�لأفكار  م��ن  �رت��ب��ط��ت مب��ج��م��وع��ة 
ترجمتها  مت����ت  �ل����ت����ي  �مل���ب���ت���ك���رة 
وتنفيذها يف �شكل مبادر�ت وبر�مج 
�لنا�س  تطويرية وخدمية خلدمة 
وتعزيز مكانة هيئة �ل�شحة بدبي 
�لعاملية  �لتناف�شية  م�شتوى  على 
يف ه���ذ� �مل��ج��ال �حل��ي��وي وذل���ك يف 

ن��وف��م��رب، مما  ب��د�ي��ة �شهر  دب���ي يف 
من�شاآت  جميع  يف  �ملر�شى  �أن  يعني 
يف  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  ميديكلينيك 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
معايري  �أع��ل��ى  ي�شمنو�  �أن  مي��ك��ن 
�ل�شالمة  �لطبية وجودة  �خلدمات 
تنا�شبهم  �لتي  �ل�شحية  و�لرعاية 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  ع��ل��ى  وت��ع��ت��م��د 
�لعاملية. وقال ديفيد هاديل، �لرئي�س 
ميديكلينيك  ل�����ش��رك��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
جمموعة  "تركز  �لأو�شط:  �ل�شرق 
على  �لأو�شط  �ل�شرق  ميديكلينيك 

�ل�شحية  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ات  ج��ان��ب��ي 
و�لإد�ري���������ة. وق�����ال م���ع���ايل حميد 
�لعام  �مل����دي����ر  �ل���ق���ط���ام���ي  حم���م���د 
�جلو�ئز  �إن  ب��دب��ي  �ل�شحة  لهيئة 
�لهيئة  ب��ه��ا  وف����ازت  حققتها  �ل��ت��ي 
لي�شت هي �لهدف يف حد ذ�ته حيث 
تعدها �لهيئة موؤ�شر�ً مهماً لنوعية 
�ل��ت��ي تقدمها  �ل��ط��ب��ي��ة  �خل���دم���ات 
للنا�س ودرجة جودة �ملناخ �ل�شحي 

�لذي توفره يف من�شاآتها.
�لدولية  �أن معايري �جلو�ئز  و�أك��د 

�شحية  رع����اي����ة  خ����دم����ات  ت���ق���دمي 
لأف�شل  ووف���ق���اً  ع��ال��ي��ة  ج����ودة  ذ�ت 
قبل  م��ن  �ملعتمدة  �لعاملية  �ملعايري 
ولذلك  �لدولية،  �مل�شرتكة  �للجنة 
م�شتوى  على  �لعتماد  ه��ذ�  يعترب 

م�شبوق  غ���ري  �إجن��������از�ً  �مل��ج��م��وع��ة 
��شتثمار  مت  وق����د  مل��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك. 
�لوقت و�جلهد يف  ق��در� كبري� من 
م�شت�شفياتنا  جميع  �أن  من  �لتاأكد 
ر�شا  ح�شد  على  ق���ادرة  وع��ي��اد�ت��ن��ا 

�أجرته  �ل�����ذي  �ل�������ش���ارم  �ل��ت��ق��ي��ي��م 
وتوؤكد  �لدولية،  �مل�شرتكة  �للجنة 
�لتز�منا بتوفري م�شتوى �أعلى من 
�خلدمات جلميع مر�شانا يف جميع 

من�شاآتنا �أينما كانو�".

و�لإق��ل��ي��م��ي��ة و�مل��ح��ل��ي��ة د�ئ���م���اً ما 
دقيقة  تقييم  �أع��م��ال  �إىل  ت�شتند 
بتجربة  م��ب��ا���ش��ر  ب�����ش��ك��ل  م��ت�����ش��ل��ة 
يف  رحلتهم  وم�����ش��ت��وى  �ملتعاملني 
�مل�شت�شفيات و�ملر�كز وما مت توفريه 

ذكية  وحلوًل  وتطبيقات  �شبل  من 
�ملجتمع  �أف�����ر�د  ح�����ش��ول  لت�شهيل 

على �خلدمات �لطبية.
ونوه معاليه باأن �لهيئة تعتز بهذه 
�حل�شيلة من �جلو�ئز �لتي تظهر 

�لتناف�شية  و�إمكانياتها  ق��در�ت��ه��ا 
ك��م��ا ت��ظ��ه��ر ح�����ش��ور م��دي��ن��ة دبي 
�ل�شاحة  ع��ل��ى  �مل��م��ي��ز  ووج����وده����ا 
�ملحافل  ويف  �ل���دول���ي���ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 

�لطبية �ملتخ�ش�شة.
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اأخبـار الإمـارات
االإمارات ت�سارك يف اجتماع مبادرة منع انت�سار ونزع ال�سلح النووي باليابان

•• ناغويا - اليابان-وام:

�شاركت دولة �لإمار�ت يف �لجتماع �لعا�شر ملجموعة مبادرة منع �نت�شار ونزع 
�ل�شالح �لنووي �لذي �نعقد يف مدينة ناغويا باليابان بوفد برئا�شة معايل 
لل�شوؤون  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية  وزي��ر  م�شاعد  �لكتبي  عبيد  �لدكتور 

�لع�شكرية و�لأمنية.
مر�جعة  ملوؤمتر  متهيد�   - �شنو�ت  خم�س  كل  يقام  �ل��ذي   - �لجتماع  ياأتي 

معاهدة عدم �نت�شار �لأ�شلحة �لنووية �ملقرر �نعقاده يف �لربيع �ملقبل.
و�أ�شار �لبيان �خلتامي لالجتماع �إىل �لإجناز�ت �لكبرية ملعاهدة عدم �نت�شار 
حيز  دخولها  منذ  �نق�شت  �لتي  �خلم�شني  �ل�شنو�ت  �لنووية” يف  �لأ�شلحة 

�لتنفيذ، وكان لها دور فعال يف �حلد من �لنت�شار �لنووي.

ودعا �لبيان �أطر�ف �ملعاهدة �إىل �لوفاء بالتز�ماتهم مبوجب �ملعاهدة، كما 
�إجر�ء�ت  �تخاذ  �شتو��شل  �لنووي  �ل�شالح  ونزع  �نت�شار  منع  مبادرة  �أن  �أكد 
لتحقيق تقدم نحو مزيد من �ل�شفافية للرت�شانات �لنووية، ودخول معاهدة 
�لتنفيذ، و�ل�شروع فور�ً يف مفاو�شات  �ل�شامل حيز  �لنووية  �لتجارب  حظر 
�أ�شلحة  �إنتاج �ملو�د �لن�شطارية �لتي ت�شتخدم لإنتاج  نحو معاهد�ت حتظر 

نووية.
يف  للم�شاهمة  �لق��رت�ح��ات  من  جمموعة  �شتقدم  �مل��ب��ادرة  �أن  �لبيان  وذك��ر 

�إجناح موؤمتر معاهدة عدم �نت�شار �لأ�شلحة �لنووية.
وت�شم جمموعة مبادرة منع �نت�شار ونزع �ل�شالح �لنووي يف ع�شويتها �إىل 
و�ليابان،  و�أملانيا،  وت�شيلي،  وكند�،  �أ�شرت�ليا،  من  كل  �لإم��ارت  دول��ة  جانب 

و�ملك�شيك، وهولند�، ونيجرييا، و�لفلبني، وبولند�، وتركيا. 

•• خورفكان-وام:

�حتفلت ج��م��ارك خ��ورف��ك��ان ب��ال��ي��وم �ل��وط��ن��ي �ل��� 48 
للدولة  و�لن��ت��م��اء  �ل���ولء  روح  على  ت��اأك��ي��د�ً   ، للدولة 

و�لقيادة �حلكيمة.
و�لأن�شطة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �حل��ف��ل  ت�شمن 
و�إلقاء �لق�شائد �ل�شعرية �لوطنية �إىل جانب تقدمي 

�لعرو�س �لفنية �لرت�ثية.
مركز  مدير  �حلمادى  حممود  عبد�هلل  �شعادة  و��شاد 
�أبناء  حققها  �ل��ت��ي  ب����الإجن����از�ت  خ��ورف��ك��ان  ج��م��ارك 
�لإم��ار�ت حملياً وعاملياً منذ قيام �لحت��اد، م�شري� يف 
هذ� �ل�شدد �إىل ت�شدر �لدولة بجهود قادتها و�شبابها 
�ملر�تب �لأوىل يف �لعديد من �ملوؤ�شر�ت �لعاملية �ملميزة 

�لتي �أثبتت للعامل جناح جتربة �لحتاد .
وقال �شعادته نحتفي بذكرى �لحتاد و�لبيت متوحد 
باأن  �آمنت  �لتي  �لر�شيدة  �لقيادة  و�ل��روح ملتفة حول 
نو�ة  فهو  ��شتثمار  �أف�شل  هو  �لإن�شان  يف  �لإ�شتثمار 
�شنع �مل�شتقبل �مل�شرق ورفع �لر�يات عالياً يف �مليادين 
وقادتها  �شبابها  بجهود  �لإم��ار�ت  ت�شدرت  كافة حتى 
�ملر�تب �لأوىل يف �لعديد من �ملوؤ�شر�ت �لعاملية �ملميزة 

�ل��ت��ي �أث��ب��ت��ت ل��ل��ع��امل جن���اح جت��رب��ة �لحت�����اد �لنادرة 
فالإجناز�ت �لتي حققها �أبناء �لإمار�ت حمليا وعاملياً 

منذ بد�ية �لحتاد كبرية وم�شرفة.
�ل��دول��ة حملياً  �أ���ش��اد مبا حققه قطاع �جل��م��ارك يف  و 
وخليجياً و�إقليمياً ودولياً ، موؤكد�ً �أن توجيهات �لقيادة 
�حل��ك��ي��م��ة ���ش��اه��م��ت يف و����ش���وح �ل���روؤي���ة ل���دى هيئات 
و�شع  م��ن  مكنها  �ل��دول��ة، مم��ا  يف  �جل��م��ارك  و�إد�ر�ت 

�أهد�ف دقيقة مت حتقيقها بف�شل �شو�عد �أبنائها.
وذك���ر �حل��م��ادى �أن ق��ط��اع �جل��م��ارك يف �ل��دول��ة �شهد 
خ��الل �لعام �جل��اري مزيد�ً من �لإجن���از�ت يف جمال 
�لذكية  و�ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  �جل��م��رك��ي��ة  �لأن��ظ��م��ة  تطبيق 
مل��ك��اف��ح��ة �ل���غ�������س و�ل���ت���ق���ل���ي���د، وت���وح���ي���د �لإج���������ر�ء�ت 
�إ�شافة  و�مل��ع��اي��ن��ة،  �لتفتي�س  و�إج�������ر�ء�ت  �جل��م��رك��ي��ة 
�أف�شل  �إىل  �جلمركي  �لأد�ء  مب�شتوى  �لرت��ق��اء  �إىل 
�مل�����ش��ت��وي��ات �ل��ع��امل��ي��ة، وت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون ع��ل��ى �مل�شتوى 

�خلليجي و�لعربي و�لإقليمي و�لدويل.
ح�شر �لحتفال �شعاده عبد�هلل �بر�هيم مو�شى ع�شو 
�جلر�ح  �أحمد  و  �ل�شارقة  لم��ارة  �ل�شت�شارى  �ملجل�س 
م��دي��ر حم��ك��م��ة خ��ورف��ك��ان وم��وظ��ف��ى م��رك��ز جمارك 

خورفكان.

•• دبي-وام:

مع  �لتعاون  تعزيز  �شبل  �جلن�شني  ب��ني  للتو�زن  �لإم����ار�ت  جمل�س  بحث 
وذلك  �لإمن��ائ��ي،  �ملتحدة  �لأمم  بربنامج  �لب�شرية  �لتنمية  تقرير  مكتب 
�إطار �ل�شر�كات �لعاملية للمجل�س وحر�شه على تبادل �لروؤى و�لأفكار  يف 
ويف  �ل�شرت�تيجية،  �أه��د�ف��ه  لتحقيق  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمات  م��ع  و�خل���رب�ت 
مقدمتها تقلي�س �لفجوة بني �جلن�شني يف كافة قطاعات �لدولة وتعزيز 
تناف�شية �لإمار�ت عاملياً مبوؤ�شر�ت �لتو�زن بني �جلن�شني وجعلها منوذجاً 
يحتذى به يف هذ� �ملجال، تنفيذ�ً لروؤى وتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 

دبي رعاه �هلل.
جاء ذلك خالل �للقاء �لذي عقد بني �شعادة منى غامن �ملري نائبة رئي�شة 
لوتاه  نا�شر  ع��ب��د�هلل  و���ش��ع��ادة  ب��ني �جلن�شني  ل��ل��ت��و�زن  �لإم����ار�ت  جمل�س 
مدير عام �لهيئة �لحتادية للتناف�شية و�لإح�شاء ع�شو جمل�س �لإمار�ت 
تقرير  مكتب  مدير  كون�شي�شاو  ب��ي��درو  و�ل�شيد  �جلن�شني،  ب��ني  للتو�زن 
بح�شور  �لإمن��ائ��ي،  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  عن  �ل�شادر  �لب�شرية  �لتنمية 
�شعادة �شم�شة �شالح �لأمني �لعام ملجل�س �لإمار�ت للتو�زن بني �جلن�شني، 
و�شعادة حنان �أهلي �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لتناف�شية يف �لهيئة �لحتادية 

للتناف�شية و�لإح�شاء.
نفذها  �لتي  و�لعاملية  �ملحلية  �مل�شاريع  �أب��رز  ��شتعر��س  �للقاء  خ��الل  مت 
�لعامل  نوعها يف  �حتادية حكومية من  ك��اأول جهة  تاأ�شي�شه،  �ملجل�س منذ 
لتعزيز �لتو�زن بني �جلن�شني وخطط عمله �حلالية، �لتي تتم بالتن�شيق 
و�لتعاون مع كافة �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ش�شات �ملعنية يف �لدولة، لالرتقاء مبرتبة 
�ل��ت��و�زن بني  �لعامل مبوؤ�شر  دول��ة يف   25 �أف�شل  لتكون �شمن  �لإم���ار�ت 
2021، وهو  �لإمنائي عام  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  �ل�شادر عن  �جلن�شني 
مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب  ح��دده  �ل��ذي  �ل��ه��دف 
يف  �ل��دول��ة  ك��ان��ت  ح��ي��ث   ،2015 ع���ام  بتاأ�شي�شه  وج���ه  ع��ن��دم��ا  للمجل�س 

�ملرتبة 49 عاملياً بهذ� �ملوؤ�شر. و�ألقت �شعادة منى �ملري �ل�شوء على �أبرز 
�ملا�شية  �لأرب��ع  �ل�شنو�ت  خالل  �ملجل�س  �أطلقها  �لتي  و�مل�شاريع  �مل��ب��ادر�ت 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  برئا�شة حرم �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
ر��شد  بن  بنت حممد  �ل�شيخة منال  �شمو  �لرئا�شة،  �شوؤون  وزي��ر  �ل��وزر�ء 
�آل مكتوم، لتحقيق هذه �لأهد�ف، �إ�شافة �إىل مبادر�ته �لد�عمة للجهود 
�أهد�ف  وحتقيق  �لعامل  م�شتوى  على  �ل��ت��و�زن  لتعزيز  �لر�مية  �لدولية 
�لتنمية �مل�شتد�مة 2030، ومن هذه �ملبادر�ت “حلقات �لتو�زن �لعاملية”، 
و��شت�شافة �جتماع جلنة �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة رفيعة �مل�شتوى ب�شاأن 
�لتو�زن بني  “دليل  و�إط��الق   ،2017 للمر�أة” عام  �لقت�شادي  �لتمكني 
�جلن�شني: خطو�ت عملية للموؤ�ش�شات يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة”، �لذي 
 ،OECD مت تطويره بالتعاون مع منظمة �لتعاون �لقت�شادي و�لتنمية
كاأول دليل من نوعه على م�شتوى �لعامل لدعم �لتو�زن بني �جلن�شني يف 
بيئة �لعمل �شمن موؤ�ش�شات �لقطاعني �لعام و�خلا�س، وتطوير و�إطالق 
موؤ�شر �لتو�زن بني �جلن�شني لدولة �لإمار�ت، و�لذي تبنته حكومة �لدولة 
قيا�س  عليها  ُبناًء  يتم  �لتي  �لرئي�شية  �لوطنية  �ملوؤ�شر�ت  �شمن  و�أدرجته 
بني  �لتو�زن  ودع��م  �لجتماعي  �لنوع  جمال  يف  �حلكومية  �جلهات  نتائج 
�جلن�شني، وروعي فيه معايري موؤ�شر �لتو�زن بني �جلن�شني �لتابع لربنامج 
�لأمم �ملتحدة �لإمنائي. وتطرقت نائبة رئي�شة جمل�س �لإمار�ت للتو�زن 
�لت�شريعات  �ق��رت�ح  بينها  وم��ن  �ملجل�س،  �خت�شا�شات  �إىل  �جلن�شني  بني 
�ل��ت��و�زن بني  �مل��وؤث��رة يف جم��ال  و�ل�شيا�شات و�ل��رب�م��ج و�مل��ب��ادر�ت �ملبتكرة 
ودر��شة  ح�شر  �لإط��ار  ه��ذ�  يف  يو��شل  �ملجل�س  �أن  �إىل  م�شريًة  �جلن�شني، 
�لقوة  مو�طن  وحتديد  لتقييمها  �لدولة  يف  حالياً  �مل��وج��ودة  �لت�شريعات 
و�ل�شعف و�لثغر�ت يف كل منها، ثم يقوم بو�شع خطة عمل منظمة لدر��شة 
�حللول �لت�شريعية ل�شد �لثغر�ت وتقدمي �لقرت�حات �لقابلة للتنفيذ يف 
حالياً  يعمل  كما  �ملعنية،  �لحت��ادي��ة  �جلهات  مع  بالتعاون  �ملجالت  كافة 
بتكليف من جمل�س  �لتو�زن بني �جلن�شني،  لتعزيز  على تطوير ميز�نية 

�لوزر�ء.

�لفرتة  يف  �لقيادة  وم��ب��ادر�ت  �لت�شريعات  من  ع��دد  على  �ل�شوء  و�شلطت 
�لأخرية لتعزيز تكافوؤ �لفر�س و�لتو�زن بني �جلن�شني، ومنها رفع ن�شبة 
من  بتوجيهات   50% �إىل  �لحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س  يف  �مل���ر�أة  متثيل 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، 
وقانون �مل�شاو�ة يف �لرو�تب و�لأجور بني �جلن�شني، �لذي �أ�شدره جمل�س 
�إج��ازة �لو�شع و�لأمومة  2018، وقانون متديد فرتة  �أبريل  �ل��وزر�ء يف 
�أن  �إىل  منوهًة  �شهرين،  م��ن  ب���دًل  ك��ام��اًل  �لأج���ر  مدفوعة  �أ�شهر   3 �إىل 
جمل�س �لوزر�ء، برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
قد �أطلق يف �شهر دي�شمرب �ملا�شي حزمة جديدة من �ملبادر�ت و�ل�شيا�شات 
�حلكومية لتعزيز �لتو�زن بني �جلن�شني، منها رفع ن�شبة متثيل �ملر�أة يف 
بعثات  �خلارجي �شمن  و�لتمثيل  �لدبلوما�شي  و�ل�شلك  �لق�شائي  �ل�شلك 
ب�شاأن  وطنية  �شيا�شة  وتطوير  �لدولية،  و�ملنظمات  �لعمل  و�شوق  �لدولة 
ريادة �لأعمال للمر�أة �لإمار�تية، توفر ت�شهيالت خا�شة لرت�خي�س ريادة 

�لأعمال ومز�ولة �لعمل �حلر للن�شاء.
و�أكدت �شعادة منى �ملري �أن دور �ملر�أة ك�شريك رئي�شي يف �لتنمية ويف �ملجال 
�لقت�شادي على وجه �خل�شو�س هو نهج ثابت و�أ�شيل يف م�شرية �لدولة 
للجن�شني،  �شديقة  و�لت�شريعات  �لقو�نني  �أن  كما  �مل�شتقبلية،  وتوجهاتها 

م�شريًة �إىل �حل�شور �لالفت للمر�أة يف خمتلف �لقطاعات و�لوظائف.
تقرير  مكتب  م��دي��ر  كون�شي�شاو  ب��ي��درو  �ل�����ش��ي��د  �أع����رب  �ل��ل��ق��اء،  وخ���الل 
وعي  تنمُّ عن  �لتي  �لإم���ار�ت  دول��ة  تقديره جلهود  �لب�شرية عن  �لتنمية 
�ملتقدم  بامل�شتوى  م�شيد�ً  �ملجتمع،  وم�شاركتها يف  �مل��ر�أة  دور  باأهمية  رفيع 
�لتنمية  م�شار�ت  جميع  ويف  و�ملهني  �لتعليمي  �مل�شتوى  على  بلغته  �ل��ذي 
�أو  وتعزيز م�شاحة تو�جدها وزيادة فر�شها �شو�ء على �ل�شعيد �ل�شيا�شي 
�لإمنائي  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  ترحيب  موؤكد�ً  �أو�ملجتمعي،  �لقت�شادي 
25 دولة يف �لعامل  �أف�شل  با�شتهد�ف دولة �لإم��ار�ت �لدخول �إىل قائمة 
�ملتميزة يف  �إط��ار جتربتها  �إنها يف  �لتو�زن بني �جلن�شني، وق��ال  يف موؤ�شر 
جمال دعم �ملر�أة يف طريقها لبلوغ هذ� �لهدف، منوهاً با�شتعد�د �لربنامج 

لتقدمي كافة �أ�شكال �لدعم �ملمكنة لتحقيق هذ� �لهدف �ملهم، وم�شيد�ً يف 
�لوقت نف�شه باإ�شهامات دولة �لإمار�ت يف تعزيز �لتو�زن بني �جلن�شني على 
�لإمار�تية  للحكومة  و�شباقة  نوعية  مبادر�ت  خالل  من  �لعاملي  �مل�شتوى 

وجمل�س �لإمار�ت للتو�زن بني �جلن�شني.
باملر�أة  �ملعنية  �ملوؤ�شر�ت  �لعديد من  متقدمة يف  مر�تب  �لإم��ار�ت  وحتتل 
عاملياً  �لأوىل  �ملرتبة  يف  ج��اءت  حيث  �لعاملية،  �لتناف�شية  موؤ�شر�ت  �شمن 
�لتقدم  موؤ�شر  بتقرير  �ملر�أة”  “�حرت�م  موؤ�شر  يف  دول��ة   132 ب��ني  م��ن 
2018 جاءت يف �ملركز �لأول عاملياً يف  �لجتماعي عام 2015، ويف عام 
معدل �لإملام بالقر�ءة و�لكتابة وفق تقرير �لفجوة بني �جلن�شني �ل�شادر 
�جلن�شني  بني  �مللكية  حقوق  يف  وكذلك  �لعاملي،  �لقت�شادي  �ملنتدى  عن 
و�حتلت  بلندن،  ليجامت  معهد  عن  �ل�شادر  �لزده���ار  موؤ�شر  تقرير  وف��ق 
�لتابعني  �إقليمياً يف موؤ�شر تكافوؤ �لأج��ور ويف ركيزة �ل�شحة  �ملركز �لأول 
للتقرير �لعاملي للفجوة بني �جلن�شني، �لذي �أ�شدره �ملنتدى �لقت�شادي 

�لعاملي يف دي�شمرب 2018.
تقرير  للتو�زن بني �جلن�شني مع مدير مكتب  �لإم��ار�ت  وناق�س جمل�س 
�لتنمية �لب�شرية �لتابع لربنامج �لأمم �ملتحدة �خلطو�ت �لتي يعمل عليها 
حالياً ل�شد �لفجو�ت �ملتبقية يف موؤ�شر �لتو�زن بني �جلن�شني �شمن تقرير 
�لتنمية �لب�شرية، وذلك بالتعاون مع �جلهات �ملعنية يف �لدولة، لتحقيق 

هدف �لو�شول بالإمار�ت لقائمة �لدول �لأوىل عاملياً بهذ� �ملوؤ�شر.
وي�شدر برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي �شنوياً موؤ�شر �لتو�زن بني �جلن�شني 
�لتو�زن بني �جلن�شني  �أوجه  �لب�شرية، ويقي�س  �لتنمية  كجزء من تقرير 
يف ثالثة جو�نب هامة للتنمية �لب�شرية هي: �ل�شحة و�لتمكني و�لعمل، 
�لأمهات،  وفيات  ن�شبة  ه��ي:  موؤ�شر�ت  ع��دة  با�شتخد�م  �لبلد�ن  وي�شنف 
�مل��ر�أة يف �لربملان،  ت�شغلها  �لتي  �ملقاعد  �ملر�هقات، ون�شبة  ومعدل مو�ليد 
– �إناث، و�ل�شكان �لذين  و�ل�شكان �لذين لديهم على �لأقل تعليم ثانوي 
لديهم على �لأقل تعليم ثانوي – ذكور، ون�شبة �مل�شاركة يف �لقوى �لعاملة 

– ذكور. �لعاملة  �لقوى  يف  �مل�شاركة  ون�شبة  – �إناث، 

جمارك خورفكان حتتفل باليوم الوطنى ال� 48 

برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يطلع على خطط الو�سول باالإمارات لقائمة اأف�سل 25 دولة مبوؤ�سر التوازن بني اجلن�سني عام 2021

منى املري : القوانني والت�سريعات يف االإمارات �سديقة للجن�سني ودور املراأة ك�سريك رئي�سي يف التنمية نهج ثابت مب�سرية الدولة

•• اأبوظبي-وام: 

�إن�شاء  م�شروع  �أعمال  كافة  م�شاندة  �لعامة  للخدمات  �أبوظبي  �شركة  �أجن��زت 
�شبكتي ري وت�شريف مياه �لأمطار يف منطقتي جبل حفيت وعني �لفاي�شة، 
و�لذي نفذته بتكلفة تقارب 50 مليون درهم، وذلك بالتعاون مع هيئة �أبوظبي 

لالإ�شكان وبلدية مدينة �لعني وفقاً لأعلى �ملعايري و�أرقى �ملو��شفات �لعاملية.
ياأتي تنفيذ �مل�شروع يف �إطار جت�شيد روؤية �لقيادة �لر�شيدة للدولة نحو توفري 

بنية حتتية عالية �جلودة تلبي حاجات �لفرد و�ملجتمع، وتهدف �إىل �لرتقاء 
مب�شتوى �حلياة، وتوطيد �أركان �لتنمية �مل�شتد�مة، و�إ�شعاد �ملجتمع ورفاهيته.

وت�شمن �مل�شروع توفري خز�نات �أر�شية وحمطات �شخ و�إن�شاء خطوط ل�شبكة 
مياه �لري، �إ�شافة �إىل بحرية لتجميع مياه �لأمطار يف منطقتي عني �لفاي�شة 

وجبل حفيت.
وتقنية  وهند�شية  فنية  مبو��شفات  �مل�شروع  نفذت  �أن��ه��ا  “م�شاندة”  و�أك���دت 
عالية ت�شتهدف حل م�شكالت جتمع مياه �لأمطار وت�شريفها عرب �شحبها �إىل 

�إىل  �ملو��شفات، لفتة  �أعلى  وفق  �لغر�س  لهذ�  رئي�شية معدة  خز�نات جتميع 
�أن �شرف مياه �لأمطار من �ملجمعات �ل�شكنية ي�شب يف �لبحري�ت مبا�شرة يف 

منطقتي جبل حفيت وعني �لفاي�شة.
�ل�شتد�مة  مبتطلبات  �مل�شروع  �إجن��از  مر�حل  كافة  يف  “م�شاندة”  و�لتزمت 
�ل�شركاء  مع  و�لتن�شيق  �لتعاون  �أهمية  موؤكدة  عامليا،  عليها  �ملتعارف  �لبيئية 
�ل�شرت�تيجيني لتحقيق روؤية �لقيادة �لر�شيدة للدولة نحو توفري بنية حتتية 

متكاملة وم�شتد�مة.

من جانبها، �أفادت بلدية مدينة �لعني باأن م�شروع �إن�شاء �شبكتي ري وت�شريف 
مياه �لأمطار يف منطقتي جبل حفيت وعني �لفائ�شة يهدف �إىل ربط �شبكة 
�شرف مياه �لأمطار على منطقة جتميع �ملياه نظر�ً ل�شعوبة ربطها ب�شبكات 
حو�جز  عمل  تطلب  م��ا  �ل��ودي��ان،  ع��ن  وبعدها  �لقائمة  �لأم��ط��ار  مياه  �شرف 
لتجميع مياه �لأمطار بالقرب من �مل�شاريع �جلديدة، حيث بلغ حجم ��شتيعاب 
�حلو�جز يف عني �لفاي�شة حو�يل 168،000م³، �أما �حلو�جز يف جبل حفيت 

فيقدر حجم ��شتيعابها بحو�يل 112،000م³.

•• ابوظبي -وام:

نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو  �ل��ف��ري��ق  �لتقى 
نائب رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء وزير �لد�خلية يوم �لأحد 
يف �أبوظبي ، معايل مارك �شيدويل وزير �شوؤون جمل�س 

�لوزر�ء م�شت�شار �لأمن �لوطني يف �ململكة �ملتحدة.  
ومت خالل �للقاء بحث عدد من �ملو�شوعات ذ�ت �لهتمام 
و�ل�شرطية،  �لأم���ن���ي���ة  �مل���ج���الت  يف  خ��ا���ش��ة  �مل�����ش��رتك 

هذه  يف  �ل�شديقني  �لبلدين  بني  �لتعاون  تعزيز  و�شبل 
�ملجالت.

ح�شر �للقاء �للو�ء �لركن خليفة حارب �خلييلي رئي�س 
و�للو�ء   ، �لد�خلية  ب���وز�رة  �ملوؤ�ش�شي  �لتطوير  جمل�س 
�لدكتور �أحمد نا�شر �لري�شي مفت�س عام �لوز�رة، وعدد 
مودي  باتريك  �شعادة  جانب  �إىل  �ل���وز�رة،  �شباط  من 
�ملر�فق  �ل���دول���ة و�ل���وف���د  ل���دى  �مل��ت��ح��دة  �مل��م��ل��ك��ة  �شفري 

للوزير �ل�شيف.

�سيف بن زايد يلتقي وزير �سوؤون جمل�س 
الوزراء م�ست�سار االأمن الوطني الربيطاين

م�ساندة تنجز م�سروع اإن�ساء �سبكتي ري وت�سريف مياه االأمطار يف جبل حفيت وعني الفاي�سة ب� 50 مليون درهم
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•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

ت����ر�أ�����س �ل����ل����و�ء ع��ل��ي ع��ب��د �هلل بن 
علو�ن �لنعيمي رئي�س جلنة �لقيادة 
عام  ق��ائ��د   - �خليمة  ب��ر�أ���س  �لُعليا 
ر�أ�س �خليمة، �جتماع جلنة  �شرطة 
�لقيادة �لعليا )11( لعام 2019م، 
بح�شور �أع�شاء جلنة �لقيادة �لُعليا 
بر�أ�س �خليمة، وذلك مببنى �لقيادة 

�لعامة.
�للو�ء  رّح�����ب  �لج���ت���م���اع،  ب����دء  يف 
�لنعيمي،  ع��ل��و�ن  ب��ن  �هلل  عبد  علي 
ب��اأع�����ش��اء جلنة �ل��ق��ي��ادة �ل��ُع��ل��ي��ا، ثم 
�لبزي  �هلل  عبد  جن��م  �لنقيب  ك��رم 
�لعامة  �ل���رت�خ���ي�������س  ف����رع  م���دي���ر 
و�لعالمي  �خليمة،  ر�أ���س  ب�شرطة 
�لإع�����الم  �إد�رة  م���ن  �مل���زك���ي  م���ن���ذر 
و�ل�����ع�����الق�����ات �ل�����ع�����ام�����ة، ت����ق����دي����ر�ً 
لأدو�رهم �ملثمرة و�لبناءة يف تطوير 

بجهودهم  م�شيد�ً  �ل�شرطي،  �لعمل 
�إجر�ء�ت  �ملتميزة يف �لرتقاء ب�شري 
متمنياً  و�لأم��ن��ي،  �ل�شرطي  �لعمل 
لهم �ملزيد من �لتوفيق و�ل�شد�د يف 

خدمة �لوطن.

و��شتعر��س  مناق�شة  ذلك مت  عقب 
نتائج �ملبادر�ت و�ملوؤ�شر�ت �لوطنية، 
�لإد�رة  من  ك��ٌل  يف  و�لإ�شرت�تيجية 
و�إد�رة  �ل�شرطية،  للعمليات  �لعامة 
وذلك  �لعامة،  و�لعالقات  �لإع���الم 

2019م،  �ل����ث����ال����ث  �ل�����رب�����ع  ع�����ن 
�لإح�شائي  �ل��ت��ق��ري��ر  وم��ن��اق�����ش��ة 
�لأمني عن �لربع �لثالث 2019م، 
�لعمل  وف���رق  �ل��ل��ج��ان  �أد�ء  ون��ت��ائ��ج 
2019م،  م��ن  �لأول  �لن�شف  ع��ن 

�شرطة  �شباب  جمل�س  �أد�ء  ونتائج 
ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ع��ن �ل��ن�����ش��ف �لأول 
2019م، ونتائج تطبيق نظام  من 
�ملوردين  نتائج  ومناق�شة  �جل���ودة، 

عن �لن�شف �لأول 2019م

•• دبي-وام:

مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  �أك��د 
م�شاركة  �أن  �لت�شامح  وزي��ر  نهيان  �آل 
من  م���ت���ط���وع   5000 م�����ن  �أك��������ر 
و�لعمال  و�لأ����ش���ر  ط���الب �جل��ام��ع��ات 
�حلكومة  وم���وظ���ف���ي  و�خل���ري���ج���ني 
�ل�شن،  وك���ب���ار  �خل����ا�����س،  و�ل���ق���ط���اع 
و�أ�شحاب �لهمم، و�ملر�أة يف �إجناز �أكرب 
�شجادة زهور طبيعية يف �لعامل متثل 
تعي�شه  �ل��ذي  �لت�شامح  �أرق��ى مالمح 
ميثلون  وجميعهم  خا�شة  �لإم���ار�ت، 
على  تعي�س  جن�شية   150 من  �أك��ر 

�أر�س �لدولة.
�حلقيقي  �ملعنى  �أن  معاليه  و����ش��اف 
�ملبادرة  �ل��ذي مت من خالل  لالإجناز 
�لتي �أطلقتها وز�رة �لت�شامح بالتعاون 
�لحتادية  �ملوؤ�ش�شات  من  �لعديد  مع 
على  بالدولة  و�لأك��ادمي��ي��ة  و�ملحلية 
مد�ر ثالثة �يام مبنطقة �لفي�شتيفال 
�شيتي دبي يتمثل يف �أن كل �جلن�شيات 
لإجناز  ر�ئ���ع  تناغم  يف  معا  ت��ع��اون��ت 
�ل�شخم، و�ل��ذي مل يكن  �لعمل  ه��ذ� 
�لكبرية  �لأع��د�د  ليتحقق بدون هذه 
�لتي تختلف  من خمتلف �جلن�شيات 
لغاتها و�أديانها و�ألو�نها وجن�شياتها، 
للعام  ليقدمو�  معا  توحدو�  ولكنهم 
وطن  يف  �لت�شامح  عن  رمزية  �شورة 
�إميان �جلميع  و�لتي تربز  �لت�شامح، 

بالت�شامح كر�شالة ومنهج حياة.
�شهادة  معاليه  ت�شلم  عقب  ذلك  جاء 
�لقيا�شية  لالأرقام  جين�س  “موؤ�ش�شة 
�لتي  �لح��ت��ف��ال��ي��ة  �لعاملية”خالل 
نظمتها �لوز�رة على �مل�شرح �مل�شاحب 
لأك������رب ����ش���ج���ادة زه������ور ط��ب��ي��ع��ي��ة يف 
�ملوؤ�ش�شة  �ع���ت���م���دت  ح���ي���ث  �ل����ع����امل، 
كاأكرب  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة  �ل���زه���ور  ���ش��ج��ادة 
بح�شور  وذل����ك  �ل���ع���امل،  يف  ���ش��ج��ادة 
�لعام  �ملدير  �ل�شابري  عفر�ء  �شعادة 
كبري  وع���دد  �لت�شامح  وزي���ر  مبكتب 
و�ملحلية  �لحت����ادي����ة  �ل���ق���ي���اد�ت  م���ن 
�ع��د�د كبرية  �إىل  �إ�شافة  ب��الإم��ار�ت، 
من �ملتنطوعني �لذين �شاركو� يف هذ� 

�لجناز �لكبري.

�شارك  كل من  باإهد�ء  ووج��ه معاليه 
يف هذ� �لجناز �لكبري، جز�أ من زهور 
لهذ�  كذكرى  به  ليحتفظ  �ل�شجادة 
بالت�شامح  ينب�س  �لذي  �لر�ئع  �ليوم 
و�لتناغم بني �جلميع، موؤكد� �أن هذه 
�ل��روح �لتي جمعت كل من �شارك يف 
لأنها  �لتقدير،  ت�شتحق  �لجن��از  هذ� 
�لأن�شطة  كافة  �لهدف �حلقيقي من 
�لروح  وه���ي  �ل�����وز�رة،  تنظمها  �ل��ت��ي 
�لتالحم  ق��وة  على  د�ئما  توؤكد  �لتي 
�ملجتمعي يف �لإمار�ت، كما �أنها تك�شف 
�أن ر�شالة �لت�شامح و�شلت بالفعل �إىل 

كافة فئات �ملجتمع بال ��شتثناء.
و�أ�شاد معاليه بتعاون كافة �ملوؤ�ش�شات 
�لتي  و�خل��ا���ش��ة  و�ملحلية  �لحت��ادي��ة 
�شاركت باملبادرة على م�شتوى �لتنظيم 
وغريها،  �ل��ل��وج�����ش��ت��ي��ة  و�خل����دم����ات 
وكان لها �بلغ �لأث��ر يف حجم �لنجاح 
و�لجناز، موؤكد� �أن وز�رة �لت�شامح ل 
ت�شعى لتحقيق �لأرقام �لقيا�شية قدر 
�شعيها للو�شول بثقافة وقيم �لت�شامح 
�لإمار�تي  باملجتمع  �لفئات  كافة  �إىل 
تركز  ك��م��ا   ، �ل����دويل  �ل�شعيد  وع��ل��ى 
مناخ  تعر�س  �أن  على  �أي�شا  �ل����وز�رة 

�لت�شامح يف �لإم��ار�ت كمثال ومنوذج 
للمجتمع �ملت�شامح �لذي ميكن لكافة 
�أن حتذو حذوه،  �لعامل  دول و�شعوب 
جهد�  تدخر  ل  �ل����وز�رة  �أن  مو�شحا 
�ل�شامية  �ل���غ���اي���ة  ه����ذه  حت��ق��ق  ل��ك��ي 
م�شتفيدة من كافة �لإمكانات �ملتاحة 
و�ملعرفية  �لثقافية  �مل��ج��الت  يف  لها 
و�لريا�شية و�ملجتمعية و�لقت�شادية، 

حمليا و�إقليميا وعامليا.
�لتي  �لفعاليات  �أن  معاليه  و�أ���ش��اف 
 - �لت�شامح  ���ش��ج��ادة  �إجن���از  �شاحبت 
�أكرب �شجادة زهور طبيعية يف �لعامل-

على مدى ثالثة �أيام كانت ��شتمر�ر� 
حقيقيا للمهرجان �لوطني للت�شامح 
�لإن�����ش��ان��ي��ة، ح��ي��ث �حت�شد  و�لأخ�����وة 
بالفنون  م��ع��ا  لي�شتمتعو�  �جل��م��ي��ع 
و�لأغ���������اين و�ل����ع����رو�����س �ل���رت�ث���ي���ة، 
�لتي  ل���الأط���ف���ال  وع����رو�����س خ��ا���ش��ة 
�لإن�شانية،  و�لأخ��وة  بالت�شامح  تتعلق 
مهرجانا  �لن�شطة  هذه  مثلت  حيث 
م�شري�  �لت�شامح،  بقيم  يتغنى  ر�ئعا 
�إىل �أن وجود �لأطفال �إىل جانب كبار 
حالة  ميثل  و�مل����ر�أة  و�ل�����ش��ب��اب  �ل�شن 
�لذي  �ملجتمعي  �لتالحم  مثالية من 

تنتقل خالله قيم �لت�شامح من جيل 
�إىل ج��ي��ل، وه���ذه ه��ي رم��زي��ة �شجادة 

�لت�شامح.
�لت�شامح  وز�رة  �أن  معاليه  و�أ���ش��اف 
وهي تطلق هذه �لنوعية من �ملبادر�ت 
و�ل�شتماع  ل����ش���ر�ك  د�ئ���م���ا  ت�����ش��ع��ى 
�لأف���ك���ار و�لق���رت�ح���ات  �أف�����ش��ل  �إىل 
و�مل���ب���ادر�ت م��ن ك��اف��ة ف��ئ��ات �ملجتمع 
تعزيز  ب���اأه���م���ي���ة  ي����وؤم����ن����ون  �ل����ذي����ن 
�لت�شامح  �أن  �لت�شامح، موؤكد�  و�إث��ر�ء 
�ل��ذي تعرفه �لإم����ار�ت وت��دع��م كافة 
منطلقاته تعلمناه من �أقو�ل و�أفعال 
�ل����و�ل����د �مل���وؤ����ش�������س �ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د بن 
ث���ر�ه،  ن��ه��ي��ان ط��ي��ب �هلل  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
و�لتعاي�س  �ل��ت�����ش��ام��ح  �ع��ت��م��د  �ل����ذي 

كاأحد �أهم مقومات نه�شة و��شتقر�ر 
�لإمار�ت وجناحها وتقدمها، وهو ما 

جعلها مثال وقدوة يف هذ� �ملجال.
وذكر معاليه �أن مبادرة “ �أكرب �شجادة 
زهور طبيعية يف �لعامل “، جنحت يف 
لفت �لأنظار �إىل �أهمية دور �لت�شامح 
�لوز�رة لتعزيزها  كقوة ناعمة ت�شعى 
�ل��ت�����ش��ج��ع ع��ل��ى �لرت�حم  م��ن خ���الل 
و�لتعاون و�لتناغم بني كافة �لفئات، 
ومتكن �جلميع من �إد�رة حو�ر يوؤدي 
مو�شحا  و�ل��ت��ف��اه��م،  �لح�����رت�م  �إىل 
�لحتفاء  يف  كبري�  لعبتا  �مل��ب��ادرة  �أن 
ب��ال��ت��ن��وع �ل�����ري ل���دول���ة �لإم�������ار�ت 

بجميع �أ�شكاله.
�لر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  �إن  معاليه  وق���ال 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  يف  مم��ث��ل��ة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�شاحب  و�أخ��ي��ه  �هلل،  حفظه  �ل��دول��ة 
ر��شد  ب����ن  �ل�����ش��ي��خ حم���م���د  �ل�����ش��م��و 
�ل���دول���ة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  م���ك���ت���وم  �آل 
�ل������وزر�ء، ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و  �هلل،  رع���اه 
نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
�أبوظبي، نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة، 
�أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام  �ل�شيوخ 
ج���ه���ود� خمل�شة  ت���ب���ذل  �لإم���������ار�ت، 
لتعزيز  �لدعم  �أ�شكال  كافة  لتقدمي 

قيم �لت�شامح حمليا ودوليا.

•• عجمان- الفجر: 

�لطبية  ع���ج���م���ان  م��ن��ط��ق��ة  �أع�������دت 
�ل���ت���اب���ع���ة لها  �ل�����ش��ح��ي��ة  و�مل�����ر�ك�����ز 
ب��ال��ي��وم �لوطني  ل��الح��ت��ف��ال  ج����دوًل 
هذ�  ويف   ، �ل��غ��ال��ي��ة  ل��دول��ت��ن��ا   48
عبد�هلل  �لعقيد  �ل�شيخ  �شهد  �لط��ار 
ب���ن ���ش��ع��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر معهد 
�لعامة  �ل��ق��ي��ادة  يف  �ل�شرطة  ت��دري��ب 
ل�����ش��رط��ة ع��ج��م��ان �لح���ت���ف���ال �لذي 
�ل�شحي  �حل��م��ي��دي��ة  م���رك���ز  �أق���ام���ه 
�لوحيدي  ع��ب��د�ل��ع��زي��ز  ب��ح�����ش��ور   ،
مدير �ملكتب �لفني مبنطقة عجمان 
، وخ��م��ي�����س ع��ب��د�هلل رئي�س  �ل��ط��ب��ي��ة 
مبنطقة  �حل��ك��وم��ي  �لت�����ش��ال  ق�شم 
مرمي  و�ل��دك��ت��ورة  �لطبية،  عجمان 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  م��دي��رة  �مل��ه��ريي 

�لبلو�شي  م��روة  و�لدكتورة   ، �لأولية 
 ، �ل�شحي  �حلميدية  م��رك��ز  م��دي��رة 
ومر�جعي  م��وظ��ف��ي  �إىل  ب��ال���ش��اف��ة 
�مل�شوؤولني  �مل��رك��ز وك��ذل��ك ع��دد م��ن 
و�ملر�كز  �لطبية  عجمان  منطقة  يف 

�ل�شحية بعجمان.
ف��رق��ة مدر�شة  ���ش��ارك يف �لح��ت��ف��ال 
بال�شارقة،  �لحت�����ادي�����ة  �ل�������ش���رط���ة 
لدولة  �لوطني  �ل�شالم  عزفت  �لتي 
مو�شيقياً  عر�شاً  وق��ّدم��ت  �لم����ار�ت 
للمركز  �خل����ارج����ي����ة  �ل�������ش���اح���ة  يف 
ت�������ش���ّم���ن م����ع����زوف����ات وط���ن���ي���ة، كما 
�أل��ق��ى ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �ل��وح��ي��دي كلمة 
�ملجيد يف  �ل��ي��وم  ه��ذ�  “�إن  ق��ال فيها 
ت��اري��خ �لإم�����ار�ت مي��ث��ل ي��وم��ا خالد� 
يف  ب��ه  نحتفل  وطنيا  رم���ز�ً  و�شيبقى 
ك��ل ع���ام ، ح��ي��ث ي��ن��ه��ل م��ن��ه �جلميع 

ح��ب �لحت���اد، وح��ب �خل��ري للجميع 
، ويتذكرون باعتز�ز م�شرية �لرجال 
�لأوفياء �لذين �شيدو� �لحتاد وعلى 
ر�أ�شهم �لو�لد �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
، فقد كان  ث��ر�ه  �آل نهيان طيب �هلل 
�لرجل �ملنا�شب لأهم مرحلة عا�شتها 
عمل  �أعظم  باجناز  فقام   ، �لإم���ار�ت 
دولة  �ن�شاء  وه��و  �لإم���ار�ت  تاريخ  يف 
�لحتاد ، وخلف رجال �أوفياء يقودون 
�قتد�ر  بكل  و�لرخاء  �لتقدم  م�شرية 
�ل��ي��وم«. ك��م��ا  �أل��ق��ت �ل��دك��ت��ورة مروة 
خاللها  م��ن  �أ���ش��ارت  كلمة  �لبلو�شي 
�أن �لحتفال باليوم �لوطني هو  �إىل 
للوطن  و�لنتماء  �ل��ولء  عن  تعبري 
يت�شارك  م��ن��ا���ش��ب��ة  وه����ي  �مل���ع���ط���اء، 
لذلك   ، �جل���م���ي���ع  ف���ي���ه���ا  �ل����ف����رح����ة 
�ل�شحي  �حلميدية  مركز  يف  �شعينا 

�ل��ذي يدخل  �قامة هذ� �حلفل  على 
 ، �جلميع”  ق���ل���وب  ع���ل���ى  �ل�������ش���ع���ادة 
عجمان  ف���رق���ة  �حل���ف���ل  يف  و�����ش����ارك 
م���د�ر����س عجمان  �حل��رب��ي��ة وط��ل��ب��ة 
�أبل.  وج��ري��ن  ع��م��ار  و�م   ، �ل��وط��ن��ي��ة 
كما قدمت عدد من �ملد�ر�س �مل�شاركة 
ت��ع��رب ع���ن م�شاعر  ت��ر�ث��ي��ة  ل���وح���ات 

�لفرح بهذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة.
�لطب  �إد�رة  �أخ��رى نظمت  من جهة 
�لطبية  ع��ج��م��ان  مبنطقة  �ل��وق��ائ��ي 
حفال مماثال �حتفاء باليوم �لوطني 
48 قدمته �ملذيعة �لإمار�تية غز�لة 
مبارك و�شهده عبد�لعزيز �لوحيدي 
مدير �ملكتب �لفني مبنطقة عجمان 
، وخ��م��ي�����س ع��ب��د�هلل رئي�س  �ل��ط��ب��ي��ة 
مبنطقة  �حل��ك��وم��ي  �لت�����ش��ال  ق�شم 
ع��ج��م��ان �ل��ط��ب��ي��ة ، و�ل���دك���ت���ورة �أمل 

ح��م��ي��د �ل�������ش���وي���دي ب���ال����ش���اف���ة �إىل 
وكذلك  و�مل��ر�ج��ع��ني  �مل��رك��ز  موظفي 
عجمان  منطقة  م��وظ��ف��ي  م��ن  ع���دد 
، وقالت  �لطبية ومر�كزها �ل�شحية 
�ل�����ش��وي��دي �ن �ليوم  �أم���ل  �ل��دك��ت��ورة 
�ل��ف��رح��ة و�لقوة  ي����وم  ه���و  �ل��وط��ن��ي 
دولة  ر�ي��ة  �لقلوب حتت  �ل��ذي جمع 
و�ح�����دة ه���ي دول�����ة �لإم��������ار�ت ز�ده����ا 

وقيادتها  وح��ف��ظ��ه��ا  وق����وة  ع���ز�  �هلل 
�ل��ر���ش��ي��دة و���ش��ع��ب��ه��ا م���ن ك���ل ���ش��وء ، 
�لوطنية  �ملنا�شبات  �أن  �إىل  وم�شرية 
�أف���ر�د  تخلق �ل��رت�ب��ط �ل��وث��ي��ق ب��ني 
�مل��ج��ت��م��ع وت���ع���زز ع��الق��ات��ه��م ببع�س 
باليوم  �لح���ت���ف���ال  ي��ك��ت�����ش��ب  ل���ذل���ك 
�لنفو�س  ك��ب��رية يف  م��ك��ان��ة  �ل��وط��ن��ي 
ويقرتن باملزيد من �لإجن��از�ت �لتي 

�أن  لذلك يجب   ، ع��ام  تتحقق يف كل 
�هلل  ب��اذن  له  �ملغفور  نهج  ن�شري على 
نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي���د  �ل�شيخ 
�شاحب  وب���ق���ي���ادة  ث�����ر�ه،  �هلل  ط��ي��ب 
�آل  ز�ي����د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و 
 ، �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ه��ي��ان، 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 

رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء ح��اك��م دبي 
رعاه �هلل، و�إخو�نهما �أع�شاء �ملجل�س 

�لأعلى حّكام �لإمار�ت.
لوحات  �لح���ت���ف���ال  وت�����ش��م��ن  ه�����ذ� 
�ملد�ر�س  ق��دم��ت��ه��ا ع���دد م��ن  ت��ر�ث��ي��ة 
تر�ثية  م�شابقات  وكذلك   ، �مل�شاركة 
غز�لة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل��ذي��ع��ة  قدمتها 

مبارك �ملهتمة بالرت�ث �لمار�تي.

ت�سلم �سهادة جين�ض لالأرقام القيا�سية الإجناز اأكرب �سجادة زهور طبيعية يف العامل 

نهيان بن مبارك: م�ساركة 150 جن�سية يف اإجناز ال�سجادة يعرب عن عمق التلحم املجتمعي باالمارات

مركزا الطب الوقائي واحلميدية ال�سحي 
بعجمان يحتفلن باليوم الوطني 48

•• عجمان-وام:

�خلريية  �لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  موؤ�ش�شة  ن��ف��ذت 
�ملالب�س  توزيع  خالل  من  �ل�شتوية  �حلقيبة  م�شروع 
مع  بالتن�شيق  وعامل  م�شتخدم   500 على  �ل�شتوية 

د�ئرة �لبلدية و�لتخطيط بعجمان .
ي��ه��دف �مل�����ش��روع �ىل دع��م تلك �ل��ف��ئ��ة، مل��ا تقدمه من 
ع��ط��اء ي���وم���ي، وج��ه��د ك��ب��ري، ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى نظافة 
�ل�شتاء  ب��رد  ح��دة  من  وللتخفيف   ، �لبيئة  و��شتد�مة 

عليهم يف �ل�شباح �لباكر وبث روح �لتكافل و�لرت�حم 
�ملموؤ�ش�شة  �شيا�شة  من  �نطالقاً  ذلك  وياأتي   . لديهم 
ب��ني خمتلف  وتكامل  ت��ر�ب��ط  �ي��ج��اد  �ىل  تهدف  �لتي 
�ل��ه��ي��ئ��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�ل����دو�ئ����ر �حل��ك��وم��ي��ة �شمن 
جت�شد  و�لتي  بها  تقوم  �لتي  �ملجتمعية  م�شوؤولياتها 
لن�شر  و�ل��دع��وة  �لثابتة  و�ل�شيا�شة  �لر��شخة  �مل��ب��ادئ 
�لجتماعي  و�خل�������ريي  �ل���ت���ط���وع���ي  �ل���ع���م���ل  ث���ق���اف���ة 

و�لن�شاين وم�شاعدة �مل�شتحقني من فئات �ملجتمع .
و�كدت �ل�شيخة عزة بنت عبد�هلل �لنعيمي مدير عام 

وتعزيزها  �ملجتمعية  �ل�شر�كة  �أهمية  على  �ملوؤ�ش�شة 
بني خمتلف �لقطاعات وتفعيل دور �جلهات �لد�عمة 
و�لمكانات  �ل��ط��اق��ات  وت��وح��ي��د  �مل��ج��ت��م��ع  ل��ق��ط��اع��ات 
�لن�شاطات  لتنظيم  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ه���ذه  ل���دى  �مل��ت��وف��رة 

و�خلدمات لت�شتفيد منها �شر�ئح �ملجتمع.
وثمن فريق عمل ق�شم �لنظافه وق�شم �لزر�عة بد�ئرة 
�لبلدية و�لتخطيط مبادرة م�شروع �حلقيبة �ل�شتوية 
يف  �خلريية  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  موؤ�ش�شة  ودور 

توفري �مل�شتلزمات �ل�شتوية �ملهمة يف وقتها �ملنا�شب.

النعيمي اخلريية تقدم احلقيبة ال�ستوية ل� 500 عامل يف عجمان 

• االجناز ال يح�سب بحجم الزهور واإمنا باإميان اجلميع بالت�سامح كر�سالة ومنهج حياة 

ا�ستعر�ض نتائج املبادرات واملوؤ�سرات الوطنية

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة يرتاأ�س اجتماع جلنة القيادة العليا  ) 11 ( 
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•• ال�صارقة - الفجر:

مبكر�ً  �حل���م���ري���ة  ب��ل��دي��ة  ����ش��ت��ع��دت 
�ل�”48”  �لوطني  �ليوم  لحتفالت 
�مل��ي��ادي��ن �لعامة  ت��زي��ني  وذل����ك ع���رب 
و�ل�����������ش�����و�رع و�ل���������������دو�ر�ت و�مل����ب����اين 
�لدولة  باأعالم  باحلمرية،  �حلكومية 
�لإبد�عية  �ل�����ش��وئ��ي��ة  و�مل��ج�����ش��م��ات 
�لبهيجة و�مل�شتمدة من روح �لحتاد، 
ح���ي���ث و�����ش���ل���ت جل���ن���ة �لح���ت���ف���الت 
للوقوف  ��شتعد�د�تها  �لوطني  باليوم 
على كافة �لتح�شري�ت و�ل�شتعد�د�ت 
�جل���اري���ة يف �إط������ار �لح���ت���ف���ال �ل���ذي 
�أر�س �ملعار�س و�ملهرجانات  �شيقام يف 

باحلمرية م�شاء �خلمي�س �ملقبل.
�لفعاليات  �ن�������ش���ي���اب���ي���ة  ول�������ش���م���ان 
�لوطنية  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  و�ل���رب�م���ج 
�لعزيزة، �أعلن كل من �ملجل�س �لبلدي 
�حلمرية  وب��ل��دي��ة  �حل��م��ري��ة  ملنطقة 

�ملنظمني للحدث �لوطني عن �كتمال 
�ملنطقة  لإح��ت��ف��ال��ي��ة  �ل��ت��ح�����ش��ري�ت 
من   ،)48( للدولة  �لوطني  باليوم 
�لفعاليات  م��ن  جملة  تنظيم  خ��الل 
و�لرب�مج، مب�شاركة نوعية لعدد من 
و�ملد�ر�س  و�لأهلية  �لر�شمية  �جلهات 

يف منطقة �حلمرية.
ر��شد  مبارك  �شعادة  بني  جهته؛  من 
ب��ل��دي��ة �حلمرية،  م��دي��ر  �ل�����ش��ام�����ش��ي، 
�لوطني  �ليوم  �حتفالت  برنامج  باأن 
بالعديد  ي���زخ���ر  ب��احل��م��ري��ة   )48(
�لوطنية  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل���رب�م���ج  م��ن 

ت��ن��ا���ش��ب جميع  �ل���ت���ي  و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة 
�إىل تكاتف  �لفئات �ملجتمعية، م�شري�ً 
و�هتمامهم  �حلمرية  منطقة  �أه��ايل 
مبيناً  �لوطني،  �حلفل  يف  بامل�شاركة 
ع���ل���ى �شفاف  ����ش���ي���ق���ام  �حل���ف���ل  ب������اأن 
مفعمة  �أج��������و�ء  يف  �حل���م���ري���ة  خ�����ور 

بالوطنية، ومت �ختيار موعده بعناية 
و�ملقيمني  �لأه���ايل  وينا�شب  ليالئم 

باحلمرية.
وك�����ش��ف �ل�����ش��ام�����ش��ي ع��ن �ل��ع��دي��د من 
�أعدتها  �لتي  �لوطني  �حلفل  فقر�ت 
بعناية،  و�ل���رب�م���ج  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  جل��ن��ة 
�لإمار�تي  �مل����وروث  ع��ن  ت��ع��رب  و�ل��ت��ي 
�خل������ال������د، ح����ي����ث ����ش���ت���ن���ط���ل���ق خ����الل 
�لغنائية  �لفقر�ت  �لعديد من  �حلفل 
�لوطني  �ل��ن�����ش��ي��د  ب��ج��ان��ب  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة 
�ملو�شيقية  �ل��ف��رق��ة  ���ش��ت��ق��دم��ه  �ل����ذي 
�ل�شرطية  �ل���ع���ل���وم  ل��ك��ل��ي��ة  �ل��ت��اب��ع��ة 
�ل�شارقة،  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة 
�لوطنية  �ل����ع����رو�����س  ع���ل���ى  ع�������الوة 
ز�يد(،  )ح��ل��م  ع��ر���س  يتقدمها  �ل��ت��ي 
بالإ�شافة �إىل �لفقر�ت �ل�شعرية �لتي 
تتغنى باحلدث �لوطني �لأبرز لتعرب 
ع���ن �مل��ك��ن��ون �لإم����ار�ت����ي و�ل���وج���د�ن 
�لر�شيدة  ل��ل��ق��ي��ادة  �مل��ن��ت��م��ي  �ل��وط��ن��ي 

�لفعاليات  �شيتخلل  ك��م��ا  و�ل���وط���ن، 
للرعاة  خ����ا�����ش����اً  ت����ك����رمي����اً  ل���ل���ح���ف���ل 
لالأطفال  منوعة  وفقر�ت  و�ل�شركاء 
وم�شابقات و�شحوبات للم�شاركني من 

ح�شور �حلفل.
بلدية  �أن  ع��ل��ى  �ل�����ش��ام�����ش��ي،  و�أك������د 
م�شاركة  ع���ل���ى  ح���ر����ش���ت  �حل���م���ري���ة 
�لأه��������ايل يف �حل���ف���ل ب���ج���ان���ب دع����وة 
�جل����ه����ات �ل��ر���ش��م��ي��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
�حلدث �لوطني، م�شري�ً �إىل �أن هناك 
�لعديد من �لفعاليات �مل�شاحبة �لتي 

�لوطني  ب��ال��ي��وم  �حل��ف��ل  �شيت�شمنها 
تخ�شي�س  يف  وت���ت���م���ث���ل   ،)48(
لالأطفال  وترفيهية  تفاعلية  �أرك���ان 
بجانب  لأه�����ال�����ي�����ه�����م،  �مل�����ر�ف�����ق�����ني 
�لبحرية  ل��ل��ح��رف  رك����ن  ت��خ�����ش��ي�����س 
للفنون  و�آخ��ر  �لرت�ثية،  و�مل�شغولت 

و�لريا�شات �لرت�ثية.
�ليوم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  �ل�����ش��ام�����ش��ي  ورف�����ع 
�لتهنئة  �أي���ات  �أ�شمى   )48( �لوطني 
و�شعب  �لر�شيدة  للقيادة  و�لتربيكات 
�لثاين من  �أن  على  �لم���ار�ت، موؤكد�ً 

�لوطن  ذ�ك��رة  يف  ر��شخ  ي��وم  دي�شمرب 
وح�����دة  ودللت  م����ع����اين  وي����ح����م����ل 
�لإم���ار�ت���ي���ني ق���ي���ادة و���ش��ع��ب��اً، وميثل 
م�شرية  يف  �لأه���م  �لتاريخية  �ملحطة 
فعاليات  �أن  �إىل  م�������ش���ري�ً  �ل����دول����ة، 
�لغالية  باملنا�شبة  �حلمرية  منطقة 
�لنبيلة  �ل��ق��ي��م  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ت�شلط 
�ل���ر�����ش���خ���ة يف �ل���ه���وي���ة �لإم����ار�ت����ي����ة 
ر�شالة  طياتها  يف  وحت��م��ل  �لأ���ش��ي��ل��ة، 
حب ووفاء وعرفان من �أهايل منطقة 

�حلمرية للوطن وقيادته �لر�شيدة.

•• دبي-وام:

فعاليات  �م�������س  دب�����ي  يف  �ن��ط��ل��ق��ت 
لأف�شل  �خلام�س  �لقليمي  �ملوؤمتر 
�ملمار�شات يف تطبيق �ملعايري �لدولية 
للجودة �لكلينيكية و�شالمة �ملر�شى 
ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  نظمته  �ل��ذي 
لتعزيز  ج��ه��وده��ا  �إط����ار  يف  �ملجتمع 
ت��ب��ادل �خل����رب�ت �ل��ط��ب��ي��ة وحت�شني 
ج����ودة �خل���دم���ات �ل�����ش��ح��ي��ة و�حلد 
من �لأخطاء �لطبية وتعزيز �شالمة 
�مل��ر���ش��ى وزي������ادة �لإن��ت��اج��ي��ة د�خل 

�ملن�شاآت �ل�شحية .
�شارك يف �ملوؤمتر �لذي �أقيم يف فندق 
رو�شة �لب�شتان دبي �أكر من 250 
و�ملتخ�ش�شني  �ل���ق���ر�ر  ���ش��ن��اع  م���ن 
و�مل��ه��ن��ي��ني وخ�����رب�ء وم��ت��ح��دث��ني يف 
جم���ال �لع��ت��م��اد �ل����دويل و�جل����ودة 
�ملر�شى وغريهم  و�شالمة  �ل�شحية 
من �أفر�د �لفريق �ل�شحي كال�شيادلة 
و�لفنيني من د�خل وخارجها �لدولة 
م���ن قياد�ت  ع����دد  ب��ح�����ش��ور  وذل�����ك 

�ملجتمع  ووق����اي����ة  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة 
بدبي  �ل�شحة  هيئة  من  وم�شاركني 
ود�ئرة �شحة �أبوظبي ووز�رة �شوؤون 
للخدمات  �أبوظبي  و�شركة  �لرئا�شة 
�ل�شحية و�شلطة مدينة دبي �لطبية 
�خلا�س  �ل���ق���ط���اع  وم�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
وغ���ريه���ا م���ن �مل��وؤ���ش�����ش��ات �مل��ع��ن��ي��ة . 
وت�����ش��م��ن��ت ف��ع��ال��ي��ات �مل���وؤمت���ر عدد� 
و�لدر��شات  �لنقا�شية  �جلل�شات  من 
مب�شاركة  �ل��ع��م��ل  و�أور�ق  �لبحثية 
�لعامليني  �خل������رب�ء  م���ن  جم��م��وع��ة 
�لذين تناولو� خاللها جمال و��شعا 
من �ملو�شوعات ذ�ت �ل�شلة باجلودة 
�ل�شريرية وتقليل  �ملعايري  وحت�شني 
و�ل�شيطرة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  �مل���خ���اط���ر 
مو�كبة  ج��ان��ب  �إىل  �ل���ع���دوى  ع��ل��ى 
�لطبية  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م�����ش��ت��ج��د�ت 
�لطبية  و�مل����م����ار�����ش����ات  �حل����دي����ث����ة 
�لرعاية  �أنظمة  بالبيانات  �ملدعمة 
�ل�شيا�شات  �ملري�س  حول  �ملتمحورة 
حلقوق  �ل���ن���اظ���م���ة  و�ل���ت�������ش���ري���ع���ات 
�مل��ر���ش��ى و�جل���ه���ود �ل��ت�����ش��ارك��ي��ة بني 

خمتلف �لتخ�ش�شات.
يو�شف  �ل���دك���ت���ور  ����ش���ع���ادة  و�أ������ش�����ار 
�مل�����ش��اع��د لقطاع  �ل�����ش��رك��ال �ل��وك��ي��ل 
�أهمية  �إىل  ب���ال���وز�رة  �مل�شت�شفيات 
�ن���ع���ق���اد ه����ذ� �مل����وؤمت����ر �ل�����ذي حظي 
�خلرب�ت  ل��ت��ب��ادل  و����ش��ع��ة  مب�شاركة 
يف جم����ال ت��ط��ب��ي��ق ب���ر�م���ج �جل����ودة 
مبا�شر  ب�شكل  �لإح�شائية  و�لأدو�ت 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  م��ن��ظ��م��ات  ع��ل��ى 
و��شتخد�م �لتقنيات �لذكية و�لذكاء 
وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه خلدمة  �ل���ش��ط��ن��اع��ي 
�ملوؤمتر  �أن  �ملر�شى مو�شحا  �شالمة 
ميكن  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات  ي�شتعر�س 
بر�مج  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا  م���و�ج���ه���ت���ه���ا 
�عتماد  وب��ر�م��ج  �ل��ع��دوى  مكافحة 
ملو�جهة  �ملثلى  و�حل��ل��ول  �ملخترب�ت 

هذه �لتحديات .
و�أ�شاف �أن �ملوؤمتر يتطرق �إىل �أف�شل 
�ملر�شى  دور  ت��ع��زي��ز  يف  �مل��م��ار���ش��ات 
�لعالج  وتنفيذ  خطة  يف  و�أه��ال��ي��ه��م 
�ملقدم لهم لتعزيز �جل��ودة و�شالمة 
�ملر�شى و�أف�شل �ملمار�شات يف حت�شني 

�ل�شحية  �ملن�شاآت  يف  �ملر�شى  جتربة 
�مل���م���ار����ش���ات ف��ي��م��ا يخ�س  و�أف�������ش���ل 
تقدمي �لرعاية متعددة �لتخ�ش�شات 
�ل��وز�رة على تبني  �إىل حر�س  لفتا 
معايري �حلوكمة �ملوؤ�ش�شية و�لطبية 
بناء  ��شرت�تيجيتها يف  من  �نطالقاً 
�أنظمة �جلودة و�ل�شالمة �لعالجية 
�ملعايري  وف��ق  و�ل��دو�ئ��ي��ة  و�ل�شحية 
�ل��ع��امل��ي��ة وجت�����ش��ي��د� ل���ك���ون �جل����ودة 
يف  �أ�شا�شية  ركائز  �ملر�شى  و�شالمة 
�ل�شحي  للقطاع  �ل��د�ئ��م  �لتطوير 
فهناك حاجة ما�شة �إىل �إحد�ث نقلة 
�لرعاية  تقدمي  م�شتوى  يف  نوعية 
�ل�شحية و��شتد�متها. ومن �لو��شح 
و�لتز�ماً  وعياً  �لأك��ر  �ملوؤ�ش�شات  �أن 
�شوف  �مل�شتمرة  �ل�شحية  ب��اجل��ودة 
�ملر�شى  �أعلى ر�شا من  حت�شل على 

و�شوف تزدهر مقارنة بغريها.
و�شلط �ل�شوء على �ل�شد�رة �لعاملية 
لدولة �لإمار�ت لل�شنة �خلام�شة على 
�ل�شحية  �مل��ن�����ش��اآت  ع���دد  �ل��ت��و�يل يف 
�لدولية  �للجنة  قبل  م��ن  �ملعتمدة 

�لبارز يف  و�ل��دور   «  JCI �مل�شرتكة« 
جمال تعزيز �لثقة �ملحلية و�لعاملية 
�ل�شحي  �ل���ق���ط���اع  وج������ودة  ب���ك���ف���اءة 
�ل�شياحة  بتعزيز  ي�شهم  ما  بالدولة 
�لإم��ار�ت منوذج  �إن  �لعالجية وقال 
�إ�شتثنائية  ب��ت��ج��رب��ة  وم��ل��ه��م  ن��اج��ح 
و�جل���ودة  ل��الإب��ت��ك��ار  ل��دول��ة حا�شنة 
ت�����ش��ت��ق��ط��ب �أ�����ش����ح����اب �ل����ك����ف����اء�ت 
�لطبية وت�شكل نقطة جذب رئي�شية 
ل��ال���ش��ت��ث��م��ار ب���اجل���ودة م���وؤك���د� على 
لتح�شني  جهودها  �ل���وز�رة  مو��شلة 
ج����ودة �ل���رع���اي���ة �لك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة وفق 
لتح�شني  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ع��اي��ري  �أف�����ش��ل 
بن�شبة  �ملتعلق  �لوطني  �ملوؤ�شر  نتائج 
ملعايري  �مل�شتوفية  �ل�شحية  �ملن�شاآت 
وف��ق م�شتهدفات  �ل���دويل  �لع��ت��م��اد 

�لأجندة �لوطنية 2021.
ونوه �إىل جناح �لوز�رة بح�شول 52 
من�شاأة �شحية على �لعتماد �لدويل 
�مل�شرتكة«  �ل���دول���ي���ة  �ل��ل��ج��ن��ة  م���ن 
�شبكة  �آخ����ره����ا  ك����ان  و�ل���ت���ي   »JCI
ر�أ�س  �إم���ارة  يف  �ل����وز�رة  م�شت�شفيات 

مرة  ولأول  و�ح���دة  ودف��ع��ة  �خليمة 
يف �ل�����ش��رق �لأو���ش��ط ومب����و�ز�ة ذلك 
مت �إطالق برنامج مف�شل غايته نيل 
�لعتماد لباقي �مل�شت�شفيات و�ملر�كز 
�لزمني  �ل��ربن��ام��ج  وف���ق  �ل�����ش��ح��ي��ة 
جهودها  �إط������ار  يف  وذل�����ك  �مل��ع��ت��م��د 
�ملتو��شلة لتعزيز م�شتويات �لرعاية 
�ل�شحية من خالل و�شع �ل�شيا�شات 
و�لإجر�ء�ت و�لربوتوكولت �لطبية 
معايري  وتطبيق  �ملمار�شات  و�أف�شل 

�لعتماد �لدويل.
�إدر�ج  �أن  �ل�شركال  �لدكتور  و�أ�شاف 
ن���ظ���ام �حل���وك���م���ة �لك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة يف 
�أعلنت  �ل���ذي  �ل�����وز�رة  م�شت�شفيات 
عنه موؤخر� ي�شهم يف �لرتقاء بجودة 
�لأد�ء وجممل �ل�شيا�شات و�لإجر�ء�ت 
�لعمل  و�أن���ظ���م���ة  و�ل����ربوت����وك����ولت 
�لطبي  �لفريق  �لكلينيكية ومتكني 
�ل�شرت�تيجيات  �أح��دث  من  �ملعالج 
لتطوير �لعمل �لكلينيكي وحت�شني 
�لعاملية  �مل���م���ار����ش���ات  وف����ق  �ل���ع���الج 
و�لأدل��������ة �مل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى �ل���رب�ه���ني. 

ويعمل قطاع �مل�شت�شفيات على و�شع 
لتوحيد  مركزية  توجيهية  م��ب��ادئ 
معايري �ملمار�شة �لإكلينيكية وقيا�س 
موؤ�شر�ت  م��ن  جم��م��وع��ة  وم��ر�ق��ب��ة 

�لأد�ء �لإر�شادية �لرئي�شية.
�ل���دك���ت���ور زكريا  ق�����ال  م����ن ج���ان���ب���ه 
�جل��������ودة  �د�رة  م�����دي�����ر  �ل�����ع�����ت�����ال 
�ل�شحي  و�لع���ت���م���اد  �لك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة 
�خلام�شة  ن�����ش��خ��ت��ه  يف  �مل���وؤمت���ر  �إن 
�لنتائج  م��ن  �مل��زي��د  ي��و����ش��ل حتقيق 
و��شتعر��س  م�شاركة  يف  �لإيجابية 
وت��ع��زي��ز ممار�شات  ن��اج��ح��ة  جت���ارب 
�جلودة يف �لرعاية �ل�شحية ل�شمان 

�أق�شى درجات �لمتثال من مقدمي 
�لرعاية �ل�شحية للمعايري �لدولية 
�لتي  �ل��دول��ي��ة  �مل��ع��اي��ري  �إىل  م�شري� 
�ملانحة لالعتماد  �ملوؤ�ش�شات  تطبقها 
�ل�شحة  ب���ر�م���ج  و�أه��م��ه��ا  �ل�����ش��ح��ي 
�ملعلومات  و�إد�رة  �ملهنية  و�ل�شالمة 
�لقائمة  و�لأدو�ت  �ل��ب��ي��ان��ات  و�أم����ن 
�ملر�شى  جتربة  لتعزيز  �لأدل���ة  على 
�لتكنولوجيا  ودم������ج  وح���ق���وق���ه���م 
و�حل��د من عدوى  �ملري�س  ومتكني 
�لطبية  و�لأخ�����ط�����اء  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
�ملخاطر  ت��ق��ي��ي��م  و�����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 

�ملتكاملة .

•• الفجرية -الفجر:

�لفجرية  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �لكعبي  بن غامن  �أحمد  �للو�ء حممد  تفقد 
لعام  ل����الإد�ر�ت  �ل�شنوي  �لتفتي�س  برنامج  �شمن  و�ل���دوري���ات  �مل���رور  �إد�رة 
�لإد�رة،  ملرتب  �لع�شكري  �لطابور  بتفقد  جولته  �لكعبي  و��شتهل   .2019
و�ملعد�ت  �لأجهزة  على  و�طلع  �لع�شكرية،  و�ملركبات  �لآليات  على  �طلع  ثم 

�مل�شتخدمة فيها.
و��شتمع  �لعاملني،  خاللها  �لتقى  �لإد�رة،  �أق�شام  على  �لعام  �لقائد  وجتول 
�إىل مالحظاتهم. و�أكد على ت�شخري كافة �لإمكانات �لب�شرية و�لفنية لإ�شعاد 

�ملتعاملني وتقدمي �أف�شل �خلدمات بطرق مميزة ومبتكرة.
�لعميد  �ملركز  مدير  مع  �جتماعاً  �لفجرية  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  عقد  كما 
�إد�رة ترخي�س �لآليات و�ل�شائقني  �أحمد حممد بن كا�شب �حلمودي مدير 

و�لعميد دكتور علي ر��شد بن عو��س �ليماحي مدير �إد�رة �ملرور و�لدوريات 
�لإ�شرت�تيجية  �ملوؤ�شر�ت  خالله  ناق�س   ، و�لأف���رع  �لأق�شام  روؤ���ش��اء  بح�شور 
ت�شنيف  وفق  �لتح�شني  وفر�س  �لقوة  نقاط  �أه��م  و��شتعر�شت  و�لت�شغيلية 
�لدوريات  تكثيف  ���ش��رورة  على  �لعام  �لقائد  و�شدد   ، �لعاملي  �لنجوم  نظام 
�لعاملة �شمن عمل منطقة �خت�شا�س �ملركز ملر�قبة �لطرق وحركة �ل�شري 

عليها.

�لأد�ء،  �لعام ل�شرطة �لفجرية على م�شتوى  �لقائد  �أثنى  �لزيارة،  ويف ختام 
ما هو جديد يف  كل  و�كت�شاب  �لعمل  �أد�ء  يف  �لرت��ق��اء  على  �لعاملني  وح��ث 

�ملجال �ل�شرطي.
عام  م��دي��ر  �ل��ي��م��اح��ي  �لعميد حميد حم��م��د حميد  �ل���زي���ارة  خ���الل  ر�ف��ق��ه 
�لعمليات �ل�شرطية، و�لعميد دكتور �شليمان �شعيد �ملر�شدي مدير عام �ملو�رد 

و�خلدمات �مل�شاندة ، وعدد من �ل�شباط.

•• دبي-وام:

�لعاملية  �لقمة  �ل�شابعة من  �لدورة  ت�شتعر�س هيئة دبي للطري�ن �ملدين خالل فعاليات 
�ملقبل جمموعة  دي�شمرب  و10   9 يومي  دبي  �إم��ارة  ت�شت�شيفها  �لتي  �لطري�ن  ل�شالمة 
من �حللول �جلديدة لتحديات �زدح��ام �ملجال �جلوي يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط وذلك 

بح�شور خرب�ء �ل�شالمة على �مل�شتويني �لإقليميني و�لعامليني.
وت�شل تكاليف هذ� �لتحدي لدى �مل�شافرين �إىل نحو 7 مليار دولر �أمريكي �إ�شافة �إىل 
�أكر من 9 مليار دولر يف �لتكاليف �لت�شغيلية ل�شركات �لطري�ن يف حني يقدر متو�شط 
وذلك  دقيقة   29 بنحو  �لعربي  ل��دول �خلليج  �لتعاون  دول جمل�س  كل رحلة يف  تاأخري 
عام  بحلول  يت�شاعف  �أن  �لوقت  لهذ�  ميكن  حيث  �جلوية  �حلركة  �إد�رة  حتديات  ج��ر�ء 

�إجر�ء�ت م�شتعجلة. �تخاذ  يتم  مل  �إن   2025
وتهدف عدة مبادر�ت �إىل �حلد من �زدحام �ملجال �جلوي للمنطقة ومن �شمنها مبادرة 
جلنة �ملالحة �جلوية بدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربي وبرنامج �ل�شرق �لأو�شط 

لتح�شني �إد�رة �لأجو�ء �جلوية �لتابع ملنظمة �لطري�ن �ملدين �لدويل “�إيكاو«.
و�أكد خالد �لعارف �ملدير �لتنفيذي لقطاع �شالمة وبيئة �لطري�ن يف هيئة دبي للطري�ن 
�ملدين �أنه لبد من �إيجاد حلول جديدة لإد�رة �ملجال �جلوي يف ظل �لنمو �ملتو��شل �لذي 
ي�شهده قطاع �لطري�ن يف �ملنطقة �إذ يعد هذ� �لقطاع ركنا هاما جد� من �أركان �لقت�شاد 
يف �ملنطقة وعلينا �إيجاد عدة طرق لزيادة كفاءته قدر �لإمكان و�شتمنحنا �لقمة �لعاملية 
وكيف  �ملا�شية  �لقليلة  �ل�شنو�ت  خالل  �ملحرز  �لتقدم  ملناق�شة  فر�شة  �لطري�ن  ل�شالمة 
�إىل  �ملتوفر  �ملجال �جلوي  �لقطاع ل�شمان تعزيز  �لتعاون على م�شتوى  ميكننا مو��شلة 

�حلد �لأق�شى.
ومن بني �حللول �لتي �شيتم مناق�شتها �إعادة ت�شميم �ملجال �جلوي يف �ملنطقة وتطوير 

�لتكنولوجيا �لتي �شت�شهم يف زيادة ��شتيعاب �شركات �لطري�ن.
و�لتي  �جل��وي  و�مل��ج��ال  �جل��وي��ة  �حل��رك��ة  لإد�رة  خم�ش�شة  جل�شة  �لقمة  �شتت�شمن  كما 

�شت�شتعر�س قيمة و�شرورة حتديد �مل�شكالت ومعاجلتها.
يذكر �أن قطاع �لنقل �جلوي يف دولة �لإمار�ت يوفر حاليا نحو 800 �ألف وظيفة وي�شاهم 
�لناجت  من  باملائه   13.3 يعادل  ما  �لوطني  �لقت�شاد  يف  �أمريكي  دولر  مليار  ب�47.4 
�ملحلي �لإجمايل ..وبح�شب تقرير �شادر عن �لحتاد �لدويل للنقل �جلوي فاإن من �شاأن 
حل م�شاكل �إد�رة �ملجال �جلوي و�إقامة تعاون �أكرب �أن توؤدي �إىل �إ�شافة 620 �ألف وظيفة 

ومبلغ 80 مليون دولر �أمريكي �إىل �لناجت �ملحلي �لإجمايل بحلول عام 2037.

القمة العاملية ل�سلمة الطريان ت�ستعر�س احللول اخلا�سة بازدحام املجال اجلوي 

ال�سحة تنظم موؤمتر اأف�سل املمار�سات يف تطبيق معايري اجلودة االإكلينيكية و�سلمة املر�سى

قائد عام �سرطة الفجرية يتفقد مركز خدمات املرور والرتخي�س

بالت�سكيالت ال�سوئية امللونة واملج�سمات االإبداعية

 بلدية احلمرية تزين املنطقة لتبدو باأبهى حلة ا�ستعدادًا لليوم الوطني ال� 48
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

موؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  دب���ي  ت�شت�شيف 
�لإم�������������ار�ت �خل����ام���������س جل���ر�ح���ة 
�شيقام  �ل����ذي   2020 �ل��ت��ج��م��ي��ل 
حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب حاكم 
دب����ي وزي�����ر �مل���ال���ي���ة رئ��ي�����س هيئة 
 16 �لفرتة من  بدبي يف  �ل�شحة 
�ملقبل حتت عنو�ن  18 يناير  �إىل 
�جلر�حة �لتجميلية و�لرتميمية: 
ما بني �لعلم و�لفن وت�شرف على 
�لتجميل  ج��ر�ح��ة  �شعبة  تنظيمه 
حت����ت م��ظ��ل��ة ج��م��ع��ي��ة �لإم��������ار�ت 
�شركة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  �ل���ط���ب���ي���ة 
و�ملعار�س  ل��ل��م��وؤمت��ر�ت  �ن��دك�����س 

�لع�شو يف �ندك�س �لقاب�شة.
�ملنظمة  �لعلمية  �للجنة  وع��ق��دت 
�شحفيا  م��وؤمت��ر�  �م�����س  للموؤمتر 
عن  لالإعالن  دبي  ر�فلز  فندق  يف 
�لدكتور  بح�شور  �مل��وؤمت��ر  �أج��ن��دة 
�شعبة  رئ���ي�������س  �ل������ف������رد�ن  زه������ري 
�ل��ت��ج��م��ي��ل يف ج��م��ع��ي��ة �لإم�������ار�ت 
كلية  يف  �جل��ر�ح��ة  �أ���ش��ت��اذ  �لطبية 
بجامعة  �ل�شحية  و�لعلوم  �لطب 
�لإم��������ار�ت وع����دد م���ن �لأط����ب����اء و 

�مل�شوؤولني �ملعنيني.
جل�شات  �مل��وؤمت��ر  �أج��ن��دة  وتت�شمن 
�لتجميلية  باجلر�حة  متخ�ش�شة 
���ش��د �لوجه  و�ل��رتم��ي��م��ي��ة وم��ن��ه��ا 
و�لرقبة و�شفط �لدهون و�ل�شالمة 

وجر�حة  �لرتميمية  و�جل���ر�ح���ة 
�ل��ك��ف وج��ر�ح��ة �حل���روق و�لندب 
جمعية  �أن  م����وؤك����د�  �جل���ر�ح���ي���ة. 
و�لهيئات  �ل���ط���ب���ي���ة  �لإم������������ار�ت 
على  حتر�س  �ل��دول��ة  يف  �ل�شحية 
�ل�شحية  �خلدمات  �أف�شل  تقدمي 
�شالمتهم  و����ش���م���ان  ل��ل��م��ر���ش��ى 
�مل���وؤمت���ر من�شة  ي�����ش��ك��ل��ه��ذ�  ح��ي��ث 
ت�شتقطب  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  ع��ل��م��ي��ة 
�أف���������ش����ل �خل���������رب�ء و�جل�����ر�ح�����ني 
�لتطور�ت  �آخ��ر  لعر�س  �ملميزين 

و�مل�شتجد�ت يف هذ� �ملجال.
و�أ�شاف �أن �أجندة �لدورة �لقادمة 
ت�����ش��م ع��ق��د �لعديد  �مل���وؤمت���ر  م���ن 
م����ن �حل���ل���ق���ات �ل��ع��ل��م��ي��ة وور������س 
م��ن��ه��ا ور�شة  �ل��ت��ج��ري��ب��ي��ة  �ل��ع��م��ل 
تقدمها �لهيئة �لأمريكية لإعتماد 
�ل��ع��ي��اد�ت و م��ر�ك��ز ج��ر�ح��ة �ليوم 
مو�شوع  �شتناق�س  و�ل��ت��ي  �ل��و�ح��د 
�مل���ر�ك���ز  ه�����ذه  �ع���ت���م���اد  “كيفية 
و�ل�شروط �ملطلوبة “ مبا يتما�شى 
يف  �ل�شحية  �لهيئات  �شيا�شات  مع 
دول����ة �لإم������ار�ت ف�����ش��ال ع��ن عقد 
جل�شات نقا�شية لعمليات جر�حية 
حية من قبل �أطباء عامليني وور�شة 
عمل حول �لعناية وعالج �جلروح 

باأحدث �لتقنيات �لعالجية.
�أ�شهر  و�أ�شار �إىل �نه مت ��شتقطاب 
جر�حة  يف  �لعامليني  �جل��ر�ح��ي��ني 
�لعامل  ح��ول  و�لرتميم  �لتجميل 
بالإ�شافة  �مل��وؤمت��ر  يف  للم�شاركة 

�جلديدة  و�ل��ت��ق��ن��ي��ات  و�ل��ف��ع��ال��ي��ة 
�لتجديد  ن��ح��ت �جل�����ش��م وط���ب  يف 
�لتجميلية  �ل��ن�����ش��اء  �أم����ر������س  يف 
با�شتخد�م  �ل���ن���دب���ات  وم���ع���اجل���ة 
�ل����ل����ي����زر و�ل�����ع�����دي�����د م������ن ور�������س 
تتناول  �ل��ت��ي  �ملتخ�ش�شة  �ل��ع��م��ل 
�جلر�حة  مثل  ه��ام��ة  مو�شوعات 
�لتجميلية للوجه وجر�حة �لأنف 
�لرتميمية  و�جل���ر�ح���ة  و�حل��ق��ن 
و�إع�����������ادة ب����ن����اء �ل����ي����د و�لأوع�����ي�����ة 
�ل��دم��وي��ة �ل��دق��ي��ق��ة و�إع������ادة بناء 
�لوجه وعالج �جلروح. و�شيحظى 
على  �حل�شول  بفر�شة  �مل�شاركون 
�شاعات  �شاعة م��ن   30 ي��ق��ارب  م��ا 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �مل�����ش��ت��م��رة �مل��ع��ت��م��دة من 
وجمعية  ب���دب���ي  �ل�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة 
و�جلمعية  �ل���ط���ب���ي���ة  �لإم�����������ار�ت 

�لعاملية للجر�حة �لتجميلية.
�أن ي�شتقطب �ملوؤمتر  ومن �ملتوقع 
خ�����الل �ل����ع����ام �ل����ق����ادم �أك������ر من 
�أكر  م��ن  وز�ئ����ر  م�����ش��ارك   500

25 دول��ة ح��ول �لعامل وذلك  من 
من  متحدثا   20 نحو  مب�شاركة 
�لأمريكية  �مل���ت���ح���دة  �ل�����ولي�����ات 
و�آ�شيا  �ل�شمالية  و�أمريكا  و�أوروب��ا 
و�ل�شعودية  �ل��الت��ي��ن��ي��ة  و�أم��ري��ك��ا 
و�لعر�ق  و�إي���ر�ن  و�لكويت  وُعمان 
�شيتم  فيما   .. و�لهند.  و�لبحرين 
علمية  حم��ا���ش��رة   100 ت��ق��دمي 
جمال  يف  �ملو�شوعات  �أه��م  تتناول 
و�لرتميمية  �لتجميلية  �جلر�حة 
مل�شقات  ع��ر���س  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�ل���������ش����وء على  ت�������ش���ل���ط  ع���ل���م���ي���ة 
�لأب��ح��اث �جل��دي��دة يف ه��ذ� �ملجال 

�لتخ�ش�شي .
وق�����ال �ل���دك���ت���ور زه����ري �ل���ف���رد�ن 
�خلام�س  �لإم���������ار�ت  م���وؤمت���ر  �إن 
 2020 �ل���ت���ج���م���ي���ل  جل������ر�ح������ة 
�شي�شم  حيث  بال�شمولية  يتميز 
�لتجميل  ج���ر�ح���ة  ف�����روع  ج��م��ي��ع 
خم�شة  عن  عبارة  وهي  و�لرتميم 
�لتجميلية  �جلر�حة  ت�شمل  فروع 

روؤ����ش���اء حت��ري��ر ثالث  دع����وة  �إىل 
�أكرب جمالت علمية تخ�ش�شية يف 
جمال جر�حة �لتجميل و�لرتميم 
ي�شهم يف  ما  �ملوؤمتر  للم�شاركة يف 
�ط��الع �لأط��ب��اء يف دول��ة �لإمار�ت 
�لبحوث  �آخ������ر  ع���ل���ى  وخ����ارج����ه����ا 
وعر�شها  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  �لعلمية 

مع  بالتو�زي  ويقام   . ومناق�شتها 
ي�شم  م�شاحب  م��ع��ر���س  �مل��وؤمت��ر 
عار�شة من  �شركة   20 �أك��ر من 
وخارجها  �لإم������ار�ت  دول����ة  د�خ����ل 
�حلديثة  �لتقنيات  �أح��دث  تعر�س 
�لتجميلية  �جل���ر�ح���ة  جم����ال  يف 

و�لرتميمية.

نادي تراث االإمارات ي�سارك يف معر�س الظفرة للكتاب
•• الظفرة-الفجر:

ي�شارك نادي تر�ث �لإمار�ت ممثاًل يف مركز ز�يد للدر��شات و�لبحوث يف فعاليات �لن�شخة �لثانية من معر�س 
�لظفرة للكتاب �لذي تنظمه د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة باأبوظبي، يف قاعة �ملنا�شبات مبدينة ز�يد يف �لفرتة من 

�جلاري. نوفمرب   29 وحتى   25
و�لكتب  و�لدر��شات  و�لتاريخ  �لرت�ث  و�إ�شد�ر�ت يف  �ملعر�س على عناوين خمتلفة  �لنادي يف  ويحتوي جناح 
و�لتاريخ  �ل��رت�ث  عن  مهمة  مر�جع  بو�شفها  و�ملهتمني  �لباحثني  ل��دى  مهمة  مكانة  حتتل  �لتي  �ملحققة 
�لإمار�تي، بخالف �لأهمية �لتوثيقية �لتي حتققها �لدو�وين �ل�شعرية �لتي جمعها �لنادي و�أ�شدرها لعدد 

كبري من �شعر�ء �لدولة.
وتاأتي م�شاركة نادي تر�ث �لإمار�ت يف معر�س �لظفرة للكتاب، مت�شقة مع ر�شالته باإبر�ز �لدور �لثقايف للنادي 
و�أدو�ره �ملهمة يف �حلفاظ على �لرت�ث �لإمار�تي ون�شره و�إبر�زه و�لتعريف به، �شقاًل للهوية �لوطنية و�إ�شهاماً 

يف رفد �ملكتبة باإ�شد�ر�ت حتقق هذه �لأهد�ف.

•• اأبوظبي -وام:

مقرها  يف  �ل��ق�����ش��اء  د�ئ������رة  ن��ظ��م��ت 
�لعالمي  �مللتقى  �أم�����س  ب��اأب��وظ��ب��ي 
مو�قع  ب���ع���ن���و�ن  �ل�65  �ل�������ش���ه���ري 
�إ�شاءة  ب���ني  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 

�ل�شتخد�م و�لقانون.
وكيل  �لعامري  �لعامر  �شعادة  وق��ال 
نيابة �أول بالنيابة �لعامة يف �أبوظبي 
خالل مد�خلته فى �مللتقى �ن �لنيابة 
�لعامة يف �أبوظبي ك�شفت عن �رتفاع 
خالل  �لجتماعي  �لتو��شل  ق�شايا 
�لعام  م��ن  �لأوىل  �ل�����ش��ه��ور  �ل��ع�����ش��رة 
ق�شية،   512 بلغت  حيث  �جل���اري 
بلغت  و�ل��ت��ي   2018 ب��ع��ام  م��ق��ارن��ة 

فيه 357 ق�شية.

وع��ل��ل ع��ام��ر �ل��ع��ام��ري �رت��ف��اع عدد 
�لبع�س  ������ش����اءة  ب�����ش��ب��ب  �ل��ق�����ش��اي��ا 
��شتخد�م تلك �لو�شائل حيث جعلتها 
و�شيلة للتعدي على �لغري و خمالفة 

�لقانون و�رتكاب �جلر�ئم .
�لدر��شات  �أن  �ل���ع���ام���ري  و�أو�����ش����ح 
�شكان  �أن  �إىل  ت�شري  و�لح�شائيات 
�لنرتنت  ي�����ش��ت��خ��دم��ون  �لإم��������ار�ت 
منها  ي���وم���ي���اً  ����ش���اع���ات   8 مب���ع���دل 
�لتو��شل  م���و�ق���ع  ع��ل��ى  ���ش��اع��ات   3
طالب  م���ن  و70%  �لج���ت���م���اع���ي، 
�لإم������������ار�ت ي�������ش���ت���خ���دم���ون م���و�ق���ع 
�لتو��شل �أكر من 5 �شاعات يومياً، 
وي��ت��ع��ر���س خ��الل��ه��م ���ش��خ�����س و�حد 
للتنمر، م�شري�ً �إىل �أن �شكان �لإمار�ت 
على  ح�شاب  مليون   19.3 لديهم 

و�شائل �لتو��شل �لجتماعي.
د�شتور  من   30 �مل��ادة  �ن  �إىل  و�أ�شار 
دولة �لإمار�ت يكفل حرية �لر�أي �أو 
�لتعبري عنه بالقول و�لكتابة و�شائر 
حدود  يف  مكفولة  �لتعبري  و���ش��ائ��ل 
��شتخد�م  ح���ري���ة  ول���ك���ن  �ل���ق���ان���ون، 
تنتهي حني  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 

تتعدى على حقوق وحريات �لغري.
وع����ن �أه����م �جل���ر�ئ���م �مل��رت��ك��ب��ة عرب 
�أو�شح  �لتو��شل �لجتماعي،  و�شائل 
و�لقذف  �ل�شب  �أن جرمية  �لعامري 
ت��ت�����ش��در �أع���ل���ى ن�����ش��ب��ة ج���ر�ئ���م عرب 
بالإ�شافة  �لج��ت��م��اع��ي،  �ل��ت��و����ش��ل 
�للكرتوين  �ل��ت��ح��ر���س  ج��ر�ئ��م  �إىل 
و�ل�شتغالل،  و�ل��ت��ه��دي��د  و�لب���ت���ز�ز 
و�لتعدي على �خل�شو�شية بالدخول 

�أو ن�شر و�إعادة  �أو ن�شخ  �أو �ل�شتيالء 
و�لعالنات  م�شيء،  تعليق  �أي  ن�شر 
و�لتحري�س   ، و�ل���ش��اع��ات  �لوهمية 
ع��ل��ى خم��ال��ف��ة �ل���ق���و�ن���ني و�رت���ك���اب 
�جل�����ر�ئ�����م، و�ل���ن�������ش���ب و�لح���ت���ي���ال 
و�ل�شتيالء على مال �لغري، م�شدد�ً 
يكون  �لن�شر  �إع���ادة  جرمية  �أن  على 
حيث  �لنا�شر،  عقوبة  م��ن  عقوبتها 
�ن �إعادة �لن�شر يكون مبثابة �ملو�فقة 

على �مل�شمون.
�أن �لإب��الغ على  �إىل  و�أ�شار �لعامري 
ج���ر�ئ���م �ل���ت���و�����ش���ل �لج���ت���م���اع���ي ل 
�ل�شرطة، حيث  لزيارة مركز  يحتاج 
�لبالغ عن �جلر�ئم  �ملبلغ  ي�شتطيع 
عرب تطبيق �لنيابة �لذكي، مبينناً �أن 
�لنيابة تقوم عند ��شتقبال �ل�شكاوى 

مركز  ون���دب  و�لت�شرف  بالتحقيق 
�لعلوم �جلنائية و�لإلكرتونية، وندب 
مركز �لإم��ار�ت لالأدلة �لإلكرتونية 

للتحقيق يف �لو�قعة.
و�أو�شت نيابة �أبوظبي يف ختام �مللتقى 
ب�شرورة �إبالغ �جلهات �ملخت�شة عن 

�جلر�ئم و�حرت�م خ�شو�شية �لغري، 
�لتو��شل  من�شات  ��شتخد�م  وع���دم 
�أو  �لج���ت���م���اع���ي ل����الإ�����ش����اءة ل��ل��غ��ري 
�جلهات  عمال  على  �مل�شيء  �لتعليق 
و�ل�شتعا�شة  �خلا�شة  �أو  �حلكومية 
قانوناً،  �مل��ح��ددة  بالقنو�ت  ذل��ك  عن 

�لأ�شرة  دور  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  و�ل��ت��اأك��ي��د 
و�ملر�قبة  و�ل��ت��ح��ذي��ر  �ل��ت��وع��ي��ة  يف 
بكل  و�لتعلم  �لتزود  على  و�حلر�س 
�ملعلومات  ث����ورة  يف  ج��دي��د  �إ����ش���د�ر 
و�لنرتنت حتى يتمكنو� من متابعة 
�لأبناء  ����ش��ت��خ��د�م  وتقليل  �أب��ن��ائ��ه��م 

لهذه �لتقنيات و��شر�كهم يف �أن�شطة 
خارجية، وتكثيف �جلهود و�ملبادر�ت 
�ملعنية  �جلهات  جميع  مع  �مل�شرتكة 
����ش��ت��خ��د�م مو�قع  �إ���ش��اءة  م��ن  للحد 
و�لتوعية  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 

�مل�شتمرة.

انطلق ملتقى دائرة الق�ساء حول مواقع التوا�سل 
االجتماعي بني اإ�ساءة اال�ستخدام والقانون

•• اأبوظبي-الفجر:

�أجنزت بلدية مدينة �أبوظبي �أعمال 
�إن�شاء مدخل يتفرع من �شارع �مليناء 
مبنطقة  �ل�������ش���ج���اد  ����ش���وق  ب����اجت����اه 
�لتطوير  عملية  م��ن  ك��ج��زء  �مل��ي��ن��اء 
تلبية  و  �أبوظبي،  �إم��ارة  �مل�شتمرة يف 
�ملدينة،  يف  �ملجتمعية  لالحتياجات 
تعزيز  ع��ل��ى  حر�شها  �إط����ار  و���ش��م��ن 
وتطويرها  �لتحتية  �لبنية  مكونات 
بال�شكل �لذي يتالءم مع حجم منو 
خدمات  وتوفري  �أبوظبي  �لعا�شمة 
وذلك  �ملتقدمة،  �حل�شرية  �ل��ط��رق 
�لطرق  ب�����ش��ب��ك��ة  �لرت�����ق�����اء  ب���ه���دف 
�لآمن  و  �ل�شل�س  �لو�شول  وحتقيق 
لقا�شدي منطقة �شوق �ل�شجاد بدًل 
عن �مل�شار �لقدمي، كما �أ�شهم �ملدخل 
يف  تقليل م�شافة �لو�شول بالإ�شافًة 
�إىل تفادي �لزدحام �ملروري يف عدة 

نقاط من �مل�شار �لقدمي.

انطلق معر�س هاوي ال�سيارات بال�سارقة 
م�ستهدفا هواة املركبات الكل�سيكية

•• ال�صارقة - وام:

للمتاحف  �ل�شارقة  لهيئة  �لتابع  �لقدمية  لل�شيار�ت  �ل�شارقة  متحف  نظم 
معر�س هاوي �ل�شيار�ت م�شتهدفاً هو�ة �ل�شيار�ت �لكال�شيكية بح�شور كل من 
�شعادة مرو�ن بن جا�شم �ل�شركال �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة �ل�شارقة لال�شتثمار 
نادي  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل���زود  ب��و  �أح��م��د  علي  و�ل��دك��ت��ور  ���ش��روق  و�لتطوير 
�ل�شارقة  ن��ادي  مدير  عا�شور  بن  حممد  و�شعيد  �لقدمية  لل�شيار�ت  �ل�شارقة 
هيئة  يف  �ملتاحف  تطوير  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��درم��ك��ي  ونا�شر  �لقدمية  لل�شيار�ت 

�ل�شارقة للمتاحف �إىل جانب ح�شد من �مل�شوؤولني و�ملهتمني.
و��شت�شاف �ملتحف حممد بن �شلّيم رئي�س نادي �لإمار�ت لل�شيار�ت و�ل�شياحة 
يف �إمارة دبي �لذى �عرب عن �ل�شكر و�لتقدير ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة على �لهتمام 
�لكبري �لذي يوليه �شموه للحر�ك �لثقايف يف �لعا�شمة �لعاملية للكتاب مثمناً 

�لدعم �لالحمدود للمتاحف �لتي متتاز بها �لأمارة.
�ل�شيار�ت  و�أن  �لعاملي  �لقت�شاد  يف  ه��ام  �شريان  �ل�شيار�ت  �شناعة  �ن  و��شاف 
�ل�شيارة  �شعر  �لتي قد ي�شل فيها  �ل�شر�ئية  لها قيمتها  �لكال�شيكية و�لثرية 

�لو�حدة �ىل �أكر من 150 مليون درهم ومنها 200 مليون درهم.
وحتدث بن �شلّيم عن بد�ياته يف ريا�شة �ل�شيار�ت م�شري� �ىل �ن هذه �لريا�شة 

مل تكن حتظى باإقبال �أو قبول جمتمعي ككرة �لقدم .
�ل�شيار�ت  لع�شاق  ر�ئعاً  مق�شد�ً  �لقدمية  لل�شيار�ت  �ل�شارقة  متحف  ويعترب 
�لكال�شيكية يفد �إليه �ل�شياح و�لزو�ر من خمتلف �أنحاء �لعامل مل�شاهدة ت�شكيلة 
تاريخ  وي��ع��ود  �شيارة  �مل��ائ��ة  ع��دده��ا  ي��ق��ارب  �لكال�شيكية  �ل�شيار�ت  م��ن  و��شعة 
و�لهو�ئية  �لنارية  �لدر�جات  �إىل  بالإ�شافة  �ملا�شي  �لقرن  بد�يات  �إىل  �شنعها 

�لكال�شيكية.
وي�شم �ملتحف خم�شة �أق�شام يعر�س كل منها مرحلة تاريخية من تطور �شناعة 
ب�شكل  �ل�شيارة  حم��رك  عمل  تقنيات  ح��ول  و�فية  معلومات  ويقدم  �ل�شيار�ت 
عملي كما ينظم �ملتحف جتارب تفاعلية و�أن�شطة ترفيهية جلميع �لزو�ر من 

خمتلف �لأعمار.

بلدية مدينة اأبوظبي تنجز اأعمال اإن�ساء مدخل يتفرع من �سارع امليناء باجتاه �سوق ال�سجاد

دبي ت�ست�سيف موؤمتر االإمارات اخلام�س جلراحة التجميل يناير املقبل

بلدية مدينة اأبوظبي 4 ملعب يف منطقة حميم
•• اأبوظبي-الفجر:

4 مالعب ريا�شية يف منطقة  �فتتحت بلدية مدينة �أبوظبي ممثلة مبركز بلدية م�شفح 
حميم بهدف تعزيز �ل�شحة �لبدنية للعمال و�أفر�د �ملجتمع. 

�ملر�فق �لرتفيهية  �أبوظبي على توفري  بلدية مدينة  �إطار حر�س  �ملبادر�ت يف  وتاأتي هذه 
جلميع فئات �ملجتمع ومن �شمنهم فئة �لعمال، و�إتاحة �لفر�شة �ملالئمة �أمامهم ملمار�شة 
�لأن�شطة �لريا�شية �ملفيدة . وت�شمل هذه �ملالعب على ملعبني لكرة �لطائرة و وملعب لكرة 

�ل�شلة و وملعب لكرة �لقدم.
و�شمن �إطار �فتتاح �ملالعب نظمت �لبلدية وبالتعاون مع �ل�شريك �ل�شرت�تيجي م�شت�شفى 
ليف كري وبالتز�من مع فعالية �ليوم �لعاملي للت�شامح، مبار�ة بني مدينة �ل�شالم �لعمالية 
بامليد�ليات  تكرميهم  ومت  �مل��ب��ار�ة  نهاية  يف  �ملجمعات  فريق  ف��از  حيث  �ملجمعات  ومدينة 

�لذهبية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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•• دبي-الفجر:

�ل�شرت�تيجية  للتوجهات  تنفيذ� 
للقيادة �لعامة ل�شرطة دبي �ملتمثلة 
و�إ�شعاد  و�لأم����ان،  �لأم���ن  تعزيز  يف 
�ملجتمع �لد�خلي و�خلارجي، متكن 
م���رك���ز ���ش��رط��ة ب���ردب���ي م���ن �إع�����ادة 
كان  فرن�شي  �شائح  �إىل  نقال  هاتف 

قد ن�شيه يف �شيارة �أجرة قبل �شفره، 
ح��ي��ث ح��ر���ش��ت ���ش��رط��ة دب����ي على 
�إىل  و�إر�شاله  �لنقال  �لهاتف  �إيجاد 

�شاحبه يف فرن�شا.
�هلل  ع��ب��د  �لعميد  ق���ال  وتف�شيليا، 
خ�����ادم ب���ن ����ش���رور �مل��ع�����ش��م، مدير 
مركز �شرطة بر دبي، رئي�س جمل�س 
�ل�شائح  �إن  �ل�شرطة،  مر�كز  م��در�ء 

�شرطة  ملركز  بالغا  ق��دم  �لفرن�شي 
�للكرتوين،  �ل��ربي��د  ع��رب  ب��ردب��ي 
لهاتفه  بن�شيانه  خ��الل��ه  م��ن  يفيد 
�شفره،  قبل  �أج��رة  �شيارة  يف  �لنقال 
�لبيانات  كافة  دب��ي  �شرطة  معطيا 
�ل�شاأن،  بهذ�  �ملطلوبة  و�مل�شتند�ت 
�ل��ع��ث��ور ع��ل��ى �لهاتف  ل��ي��ت��م لح��ق��ا 
وف��ق��ا ل��ل��م��و����ش��ف��ات �مل��ع��ط��اة، ومن 

�لفرن�شي  �ل�شائح  مع  �لتو��شل  ثم 
لإب����الغ����ه ب��ا���ش��ت��الم �ل���ه���ات���ف عرب 

�شركة تو�شيل. 
�شرطة  �أن  �مل��ع�����ش��م  �ل��ع��م��ي��د  و�أك�����د 
�لأمني،  دوره���ا  م��ن  و�نطالقا  دب��ي 
�إىل  �حل��ق��وق  رد  يف  جهد�  تدخر  ل 
�أ�شحابها �شو�ء  �أكانو� د�خل �لدولة 
�إيجاد  على  وحت��ر���س  خ��ارج��ه��ا،  �أو 

�ملفقود�ت و�إر�شالها �إىل �أ�شحابها يف 
�أماكن �إقامتهم.

•• ال�صارقة-الفجر:

�لتابعة  �لطفل،  �إد�رة �شالمة  نظمت 
�لأ�شرة  ل�����ش��وؤون  �لأع���ل���ى  للمجل�س 
بال�شارقة ور�شاً تثقيفية حول �لتنمر، 
�لوطني  �لأ����ش���ب���وع  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
معا  �شعار  حتت  �لتنمر  من  للوقاية 
�أطلقته  �ل����ذي  ب��ال��ت�����ش��ام��ح،  ن���زده���ر 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم بالتعاون مع 
و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س 
حتت رعاية كرمية من �شمو �ل�شيخة 
�لحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
�لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى 
لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى 
��شتهدفت  �لأ�شرية،  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة 
947 طفاًل، من  �أك��ر من  خاللها 
مبفهوم  لتعريفهم  12-عاماً،   4

�لتنمر، وكيفية �لت�شدي له.
ع��دد من  �ل��ور���س يف  �لإد�رة  ونظمت 
�جلهات �ملحلية و�ملد�ر�س و�حل�شانات 
�ل�����ش��ارق��ة، وم��ن��ه��ا كرنفال  �إم����ارة  يف 

�ل�شارقة �لثاين لالأطفال و�ليافعني 
�ل�شينمائي  �ل�������ش���ارق���ة  وم���ه���رج���ان 
بدورته  و�ل�شباب  لالأطفال  �ل��دويل 
�لدويل  �ل�شارقة  ومعر�س  �ل�شابعة، 

ورو�شة  �ل�38،  ب����دورت����ه  ل��ل��ك��ت��اب 
�ل�����ورق�����اء ب����دب����ي، و�����ش����ورى �أط���ف���ال 
“�أطفال  م��ب��ادر�ت  �إح���دى  �ل�شارقة، 
�ل�شارقة  وم����در�����ش����ة  �ل�شارقة”، 

�ل���ربي���ط���ان���ي���ة �ل����دول����ي����ة، ورو�����ش����ة 
�حل�شن بالذيد، ومدر�شة �لأندل�س، 

ومدر�شة �ل�شتقالل.
وق����دم����ت �ل�����ور������س ن���ه���ل���ة ح����م����د�ن، 

و�لأن�شطة  �مل����ب����ادر�ت  ق�����ش��م  رئ��ي�����س 
عّرفت  حيث  �لطفل،  �شالمة  ب���اإد�رة 
بطريقة  �ل��ت��ن��م��ر  �لأط���ف���ال مب��ع��ن��ى 
م�شاهد  خ�������الل  م������ن  ت����ف����اع����ل����ي����ة، 

نف�شهم،  �لأط��ف��ال  قدمها  متثيلية، 
من  جمموعة  عر�س  �إىل  بالإ�شافة 
�لتنمر:  �أن����و�ع  تو�شح  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ور 
و�جل�شدي  و�لج���ت���م���اع���ي  �ل��ل��ف��ظ��ي 

�لور�س  و��شتعر�شت  و�لإل��ك��رتوين. 
�لأربعة،  �لتنمر  �أن����و�ع  ب��ني  �ل��ف��روق 
و�شرورة  م��ع��ه��ا،  �ل��ت��ع��ام��ل  وك��ي��ف��ي��ة 
وذوي  �لو�لدين  من  �مل�شاعدة  طلب 

تقدمي  ع���ل���ى  �ل�����ق�����ادري�����ن  �خل�������ربة 
�ل�شلبي  ل��ل��ت��اأث��ري  ن���ظ���ر�ً  �مل�����ش��اع��دة، 
�لأطفال،  على  �لتنمر  يرتكه  �ل��ذي 
م��ث��ل ت���اأث���ر �ل��ت��ح�����ش��ي��ل �لأك����ادمي����ي، 
نهائياً،  �ل��در����ش��ة  ت��رك  يف  و�لتفكري 
و�شعورهم  �شحتهم  على  و�ل��ت��اأث��ري 

بالتعب و�لكتئاب و�لعزلة.
�مل�شاركني  ب����ني  �ل����ور�����س  وغ���ر����ش���ت 
�لعديد من �لقيم �لإن�شانية ومعاين 
و�أهمية  و�لعطاء،  و�ملحبة  �لت�شامح 
تعر�شهم  ع��ن��د  �لآخ���ري���ن  م�����ش��اع��دة 
لعبة  تنّمر، من خالل  �أو  لأي خطر 

توعوية.
��شرت�تيجيات   5 �ل��ور���ش��ة  وق��دم��ت 
�ملتنمر، و�لتي تبد�أ من  للتعامل مع 
و�لذهاب  ت��رك��ه  ث���م  وم���ن  جت��اه��ل��ه، 
ب�شكل ودي  م��ع��ه  و�ل��ت��ح��دث  ب��ع��ي��د�ً، 
و�إذ�  �مل�����ش��اك��ل،  لتجنب  �ن��ف��ع��ال  دون 
��شتمر �ملتنمر يف ذلك يجب �لتحدث 
معه ب�شكل �شارم، و�شوًل �إىل تقدمي 

بالغ.

قدمت ور�سًا تثقيفية باأ�سلوب تفاعلي وعرّفت بقيم الت�سامح والرتاحم

�سلمة الطفل ت�ستهدف اأكرث من 947 طفًل يف االأ�سبوع الوطني للوقاية من التنمر

•• اأبوظبي –الفجر:

ح��ث��ت ���ش��رط��ة  �أب��وظ��ب��ي  �ل�����ش��ب��اط �مل�����ش��ارك��ني يف دورت���ي 
قدر�تهم  تنمية  �شرورة  �إىل  و�لو�شطى   �لأوىل  �لقياد�ت 
�مل��ع��رف��ي��ة و�مل���ه���اري���ة، م���ن خ����الل �ل����ش���ت���ز�دة م���ن �لعلوم 
يف  �ل��دول��ة  ت�شهدها  �ل��ت��ي  �مل�شتجد�ت  وم��و�ك��ب��ة  �حلديثة 
�ل�شاملة ملو�جهة �لتحديات �لأمنية  م�شريتها �لتطويرية 

مبختلف �أ�شكالها و�أنو�عها.
�ملو�رد  قطاع  مدير  نائب  �لكندي،  خلفان   �لعميد  وك��ان 
�لدورتني  تدريب  قاعات  ز�ر  �أبوظبي،  �شرطة  �لب�شرية يف 

من  منت�شبني  مب�شاركة  �لتدريب،  �إد�رة  تنظمهما  �لتى   ،
�شري  على  و�طلع  �أبوظبي،  �شرطة  يف  �لقطاعات  خمتلف 
�أف�شل   �ملطبقة وف��ق   �لتدريبية   �ملحا�شر�ت، و �حلقائب  

�لنظم �لتدريبية  �حلديثة.
�ل�شرطي  �ل��ك��ادر  دع��م  �أبوظبي على  �شرطة  و�أك��د حر�س  
�أن  �إىل   لف��ت��اً   ومت��ي��زه  �ل��وط��ن  مكت�شبات  على  للحفاظ 
�ل�شرطي  �لعمل  م�شرية  يف  �ل�شرطية  �ل��ق��ي��اد�ت  جت���ارب 
و�لأمني، ت�شهم يف �شقل �شخ�شية �شابط �ل�شرطة للتعامل 
مع �ملو�قف �ملختلفة، موؤكًد� يف �لوقت نف�شه �أهمية مو�كبة 

�لعلوم �حلديثة مبا يعزز من تطوير �لإمكانات �لب�شرية.

•• ال�صارقة -وام:

�أجنزت هيئة كهرباء و مياه �ل�شارقة 
�ل�شيوح  منطقة  يف  �مل��ي��اه  مت��دي��د�ت 
ط���ويل  م�����رت  ك���ي���ل���و   180 ب����ط����ول 
100ملم و  ت��رت�وح ما بني  باأقطار 

300 ملم . و�أو�شح �شعادة �لدكتور 
�مل��ه��ن��د���س ر����ش��د �ل��ل��ي��م رئ��ي�����س هيئة 
�لهيئة  �أن  �ل�����ش��ارق��ة  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء 
وتقوية  ل��ت��ع��زي��ز  ج��ه��وده��ا  ت��و����ش��ل 
كافة  يف  �مل��ي��اه  وت��وزي��ع  نقل  �شبكات 
.. م�شري�ً  �ل�����ش��ارق��ة  �إم�����ارة  م��ن��اط��ق 

�ملياه  خ��ط��وط  م�����ش��روع��ات  �أن  �إىل 
�لهيئة  تاأتي �شمن خطط  �جلديدة 
�ملياه  �إم��د�د�ت  وم�شروعاتها لتوفري 
�لتنمية  وحتقيق  �ل�شارقة  �إم���ارة  يف 
�شبكات  �أن  م��و���ش��ح��اً   .. �مل�����ش��ت��د�م��ة 
 3500 �مل����ي����اه مت���ت���د لأك�������ر م����ن 
�لإنتاج  ويبلغ  �ل�شارقة  يف  كيلومرت 
ي��وم��ي��اً يف  ج���ال���ون  م��الي��ني   110
مليون   90 م��ن��ه��ا  �ل�����ش��ارق��ة  �إم�����ارة 
�أن  و�أكد  �ل�شارقة.  جالون يف مدينة 
�مل�شاريع  ه��ذه  بتنفيذ  تقوم  �لهيئة 
لتو�كب  �مل��ي��اه  �لكبرية يف مت��دي��د�ت 
�ل��ع��م��ر�ين يف ك��اف��ة �ملناطق  �ل��ت��م��دد 
�ل�شيوح  ���ش��اح��ي��ة  �أن  �إىل  لف��ت��ا   ..
يف  �ل�شكنية  �ملناطق  �أك��رب  تعتربمن 
 20 على  وت�شتمل  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة 
ما  على  منها  ك��ل  حتتوي  و  منطقة 
يقارب 800 قطعة �أر�س بالإ�شافة 
تنفذ  �شخمة  �إ�شكانية  م�شاريع  �إىل 
ب��ر�م��ج �لإ���ش��ك��ان �ملحلية و  م��ن قبل 
ع�شام  �ملهند�س  و�أو�شح  �لإحت��ادي��ة. 
�أن  �لهيئة  يف  �ملياه  �إد�رة  مدير  �مل��ال 
�ل�شيوح  �شاحية  يف  �ملياه  م�شروعات 
�جلزء  رئي�شيني  �إىل جزئني  تنق�شم 
 1 �ل�شيوح من  ي�شمل مناطق  �لأول 
كيلو   154 ق��د مت متديد  و   8 �إىل 
وقاربت  �مل��ا���ش��ي��ة  �لأع�������و�م  يف  م���رت 
ن�شبة �لجناز بالكامل على �أكر من 

�ل�شبكة. من  باملائة   90

•• دبي-الفجر:

للتحريات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  نّظمت 
�شرطة  يف  �جل���ن���ائ���ي���ة  و�مل����ب����اح����ث 
دب���ي، ور���ش��ة ع��م��ل لأب���ن���اء �جلالية 
“ن�شر  ب��رن��ام��ج  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة، ���ش��م��ن 
�ملجتمع”،  و�إ�شعاد  �لأمنية  �لثقافة 
�لقن�شل  هانغ،  �شيوي  يل  بح�شور 
�لعام جلمهورية �ل�شني �ل�شعبية يف 
دبي، و�لعميد جمال �شامل �جلالف 
للتحريات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر 
ل�شوؤون  ونائبه  �جلنائية،  و�ملباحث 
حممد  �لعقيد  و�ل��ت��ح��ري  �ل��ب��ح��ث 
�لعيايل،  ���ش��ع��ي��د  و�ل��ع��ق��ي��د  ع��ق��ي��ل، 
�لإد�رة  يف  �مل��ط��ل��وب��ني  �إد�رة  م��دي��ر 
�ل�شباط،  م����ن  وع�������دد  �ل����ع����ام����ة، 
�جلالية  و�أب��ن��اء  �ل�شركات  وممثلي 

�ل�شينية يف دبي.
نظمها  �لتي  �لعمل  ور�شة  وتهدف 
�لدبلوما�شية  �ل���������ش����وؤون  ق�������ش���م 
�ملطلوبني  �إد�رة  يف  و�ل��ق��ن�����ش��ل��ي��ة 
�إىل  ب��ال��ق��ره��ود،  �ل�شباط  ن���ادي  يف 
بني  �لأم��ن��ي��ة  �لثقافة  ن�شر  تعزيز 
وخلق  دب������ي،  يف  �جل���ال���ي���ات  �أب����ن����اء 
�شر�كة جمتمعية بني جميع جهات 
�ملجتمع مبا يحقق �لثقة بال�شرطة 
وخدماتها �لأمنية، ومبا يتناغم مع 
�أهد�ف �حلكومة �لر�مية �إىل زيادة 
يف  و�ل�شعادة  بالأمن  �ل�شعور  ن�شبة 

�ملجتمع.
ورح�����ب �ل��ع��م��ي��د ج���م���ال �جل����الف، 
�ل�شني  جلمهورية  �لعام  بالقن�شل 
و�جلالية  وب��ال�����ش��رك��ات  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة 
م�شري�ً  دب���ي،  يف  �ملقيمة  �ل�شينية 
�لإم�����ار�ت ودب���ي على  �أن دول���ة  �إىل 
وج���ه �خل�����ش��و���س ت��رب��ط��ه��ا عالقة 
و�أمنية  و�ق��ت�����ش��ادي��ة  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة 
�ل�شني  ج���م���ه���وري���ة  م�����ع  وث���ي���ق���ة 
تاأ�شي�س  بد�أت منذ  �ل�شعبية، و�لتي 
�ل����ث����اين من  دول�������ة �لإم������������ار�ت يف 
�أن  مو�شحاً   ،1971 عام  دي�شمرب 
ب�شكل  ت��ت��ع��اون  �ل�شينية  �جل��ال��ي��ة 
ف���ع���ال م����ع ����ش���رط���ة دب������ي، ك���م���ا �أن 
مع  وت��ع��اون  �شر�كة  عالقات  هناك 
يف  تعمل  �لتي  �ل�شينية  �ل�شركات 

جمال �لتطبيقات �لأمنية. 
�ل��ع��م��ي��د ج��م��ال �جلالف،  و�أو����ش���ح 
�لأمنية  �لثقافة  ن�شر  ب��رن��ام��ج  �أن 
بني �أبناء �جلاليات �ملقيمة يف دبي، 
ي��اأت��ي ب��ن��اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات �شعادة 
�للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري، �لقائد 
قنو�ت  لفتح  دب���ي،  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام 
�ملجتمع  �أف��ر�د  بني  جديدة  �ت�شال 
�لأمن  تعزيز  جم��ال  يف  و�ل�شرطة 
و�لأمان، لفتا �إىل �أن ور�شة �لعمل 
�لتوعوية  �لثقافة  ن�شبة  من  تزيد 
و�لجتماعية،  و�جلنائية  �مل��روري��ة 
�لحتياجات  م��ع��رف��ة  يف  وت�����ش��اه��م 
جالية،  ب��ك��ل  �خل��ا���ش��ة  �ل��ت��وع��وي��ة 
وت��ع��زز ث��ق��اف��ة �ل��ق��ان��ون م��ن خالل 
و�شفار�ت  قن�شليات  م��ع  �لتو��شل 

�جلاليات، مبا ي�شمن �لو�شول �إىل 
�أكرب قدر ممكن من �أبناء �جلاليات 

وبلغتهم �خلا�شة.
م���ن ج��ان��ب��ه، ع���رب �ل��ق��ن�����ش��ل �لعام 
جلمهورية �ل�شني �ل�شعبية يف دبي، 
عن جزيل �ل�شكر و�لعرفان ل�شرطة 
�لور�شة  ل��ه��ذه  تنظيمها  على  دب��ي 
�لكبري  �له����ت����م����ام  ت��ع��ك�����س  �ل����ت����ي 
و�شالمة  �أمن  ل�شمان  توليه  �لذي 
�ل�شينية،  و�ل�������ش���رك���ات  �جل���ال���ي���ة 
و�حدة  تعترب  دب��ي  �أن  �إىل  م�����ش��ري�ً 
ذكاًء  و�أكرها  �أمناً  �مل��دن  �أك��ر  من 
�شريك  �أك��رب  تعترب  كما  �لعامل،  يف 
جتاري مع جمهورية �ل�شني، ور�بع 
�أك�����رب م�����ش��در ل��ل�����ش��ي��اح��ة يف دب���ي، 
بوجود مليون �شائح �شيني يزورون 

دبي �شنوياً، كما يعي�س على �أر�شها 
�ألف �شيني، وجميعهم   300 نحو 

ينعمون بالأمن و�لأمان. 
�لعمل  ور����ش���ة  ب���رن���ام���ج  وت�����ش��م��ن 
جم�����م�����وع�����ة م�������ن �مل�����ح�����ا������ش�����ر�ت 
�لتوعوية، �شملت تقدمي حما�شرة 
�ل�شرطة  م��رك��ز  مب��ه��ام  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
كافة  يقدم  �ل��ذي   ،)SPS( �لذكي 
ذكية  بطريقة  �ل�شرطية  �خلدمات 
وخدمة  ب�����ش��ري،  ت��دخ��ل  �أي  ودون 
عن  ل�������الإب�������الغ   »e-crime«
بطريقة  �لإل���ك���رتون���ي���ة  �جل���ر�ئ���م 
�ملحا�شر�ت  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ذك��ي��ة، 
�ملرور  ب��ق��ان��ون  �ملتعلقة  �ل��ت��وع��وي��ة 
�لحت���������������ادي، وخ�������دم�������ات �لأم��������ن 

�ل�شياحي.

�سفري الدولة يف اأوتاوا يفتتح معر�س �سجادة ال�سلم 
•• اأوتاوا -وام:

بالتعاون مع  �ل�شالم  �شجادة  �لدولة لدى كند� معر�س  �شفري  �لرقباين  �شعيد حممد  �شعادة فهد  �فتتح 
مكتب �لدبلوما�شية �لعامة و�لثقافية يف وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل ، ومبادرة �شجادة �ل�شالم �لتي 

�أطلقتها �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت حممد بن ز�يد �آل نهيان.
و�طلع على  �أوت���او�،  �لكندي، يف  �حل��رب  �أقيم يف متحف  �ل��ذي  �ملعر�س  �أروق���ة  �ل�شفري يف  �شعادة  وجت��ول 
روؤيتهم  لن�شج  �أفغان�شتان  يف  �ل�شجاد  نا�شجي  ي�شجع  �ل��ذي  �ملعر�س،  عن  �شرح  �إىل  و��شتمع  حمتوياته، 
خالل  من  �ملعي�شي  م�شتو�هن  رفع  من  ومتكينهن  للن�شاء،  و�مل�شاندة  �لدعم  تقدمي  �إىل  �إ�شافة  لل�شالم، 

تعليمهن حرفة �لن�شيج.
ح�شر �فتتاح �ملعر�س �شعادة �شلطان علي �حلربي، قن�شل عام �لدولة يف تورونتو، و�لكابنت عائ�شة �لهاملي 
�ملمثل �لد�ئم للدولة يف منظمة �لطري�ن �ملدين �لدويل، و�أع�شاء �ل�شلك �لدبلوما�شي يف �لبعثة، بالإ�شافة 

�إىل ح�شد من كبار �ل�شخ�شيات �لكندية وعدد من روؤ�شاء �لبعثات �لتمثيلية �لعربية و�لأجنبية.

�سرطة اأبوظبي حتث منت�سبي دورتي القيادات 
على مواكبة  امل�ستجدات االأمنية

كهرباء و مياه ال�سارقة تنجز 180 كم من متديدات املياه مبناطق ال�سيوح

ن�سيه يف �سيارة اأجرة اأثناء جولته ال�سياحية يف الدولة

�سرطة دبي تعيد هاتفا نقاال اإىل �ساحبه يف فرن�سا

بح�سور القن�سل العام جلمهورية ال�سني

�سرطة دبي تن�سر الثقافة االأمنية للجالية ال�سينية

ف���ق���د �مل���دع���و/ج���وف���ي���ل���ني 
�لفلبني     ، م��اج��ت��ا���س  ري�����س 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )A5753921P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0506894210

فقدان جواز �سفر
كيا�شف   / �مل�����دع�����و  ف���ق���د 
�لهند   ، ن��ظ��م ه���دى  ه���دى 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )0383105P( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0529028034

فقدان جواز �سفر
فكرى  �م��ري   / �ملدعو  فقد 
، م�شر    خم��ت��ار ع��ب��د�ل��ع��ال 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )09807266( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0501841830

فقدان جواز �سفر
فقد �ملدعو / جينو ح�شني 
�ثيوبيا     ، ع���ب���د�ل���رح���م���ن 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )4725064EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0504444623

فقدان جواز �سفر

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام: 

نظم قطاع �لعمليات �ملركزية ب�شرطة 
�أبوظبي ملتقى �لت�شامح تعزيز�ً لن�شر 
�ملجتمع  �أف���ر�د  بني  �لت�شامح،  مفهوم 
�ل�شرطية  �ملوؤ�ش�شية  �مل��ب��ادر�ت  و�إب���ر�ز 
يف �إط���الق �ل��رب�م��ج و�حل��م��الت �لتي 
�لإمار�ت  �أبناء  و�شمات  طبيعة  تعك�س 

وت�شاحمهم.
�لقو�ت  ���ش��ب��اط  ب��ن��ادي  �مللتقى  �أق��ي��م 
�مل�شلحة، بح�شور �شعادة �للو�ء مكتوم 
�شرطة  م���دي���رع���ام  �ل�����ش��ري��ف��ي،  ع��ل��ي 
�أبوظبي و�لعميد �شهيل �شعيد �خلييلي 
�ملركزية  �ل���ع���م���ل���ي���ات  ق���ط���اع  م���دي���ر 
�ملديريات  و  �ل���ق���ط���اع���ات  وم����دي����ري 

و�لإد�ر�ت ونو�بهم و�ملنت�شبني.
و�أو�شح �لعميد �شهيل �شعيد �خلييلي 
يف  نهجها  ت�شتمد  �لإم����ار�ت  دول���ة  �إن 
�ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  قيم  م��ن  �لت�شامح 
�هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د 

ف��ري��د�ً يف  ث��ر�ه �لتي ر�شخت من��وذج��اً 
�لتعاي�س و�لت�شامح و�حرت�م �لآخر.

و�أ�شاف يف كلمته �ن �مللتقى يعد جزء� 
وفعاليات  م����ب����ادر�ت  م��ن��ظ��وم��ة  م���ن 
من  �لت�شامح  ع��ام  يف  �أبوظبي  �شرطة 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة بهدف  �ل�����ش��ر�ك��ة  خ����الل 

�ملوظفني  ل��دى  �لت�شامح  ثقافة  ن�شر 
�ل�����ش��رك��اء وتكرميهم  م��ع  و�ل��ت��و����ش��ل 

تقدير�ً جلهودهم.
�أب����و ظبي  و�أ����ش���ار �إىل ج��ه��ود ���ش��رط��ة 
يف �إط���الق �ل��رب�م��ج و�حل��م��الت �لتي 
�لإمار�ت  �أبناء  و�شمات  طبيعة  تعك�س 

�لربنامج  لدعم  �ملعهود  وت�شاحمهم 
�شمة  ي��ع��د  �ل����ذي  للت�شامح  �ل��وط��ن��ي 
�لوطنية  �ل��ه��وي��ة  ���ش��م��ات  م���ن  ب�����ارزة 
و�أحد �أبرز مكونات �ملوروث �حل�شاري 

و�لثقايف ملجتمعنا.
�شعرية  ق�����ش��ي��دة  �حل���ف���ل  وت�����ش��م��ن 

بعنو�ن �لإم��ار�ت �ألقاها �ملقدم حممد 
�إد�رة  مدير  نائب  �ملنهايل،  �ل��ن��وه  ب��ن 
�أبوظبي  ب�����ش��رط��ة  �لأم���ن���ي  �لإع������الم 
بتعابريها  �حل�����ش��ور  �إع���ج���اب  ن���ال���ت 
عر�س  مت  كما  �لوطنية،  وم�شامينها 
�لعمليات  ق��ط��اع  �إجن�����از�ت  ع��ن  فيلم 

�لأمن  منظومة  يف  وجهوده  �ملركزية 
و�ل�شالمة وتقدمي �خلدمات �لأمنية 
�ملديريات  خ����الل  م���ن  و�لإن�������ش���ان���ي���ة 
�لتابعة لها وكو�درها �لتي تعمل على 

تلبية متطلبات �جلمهور.
�ل�شحي  طالب  �ل�شيخ  ف�شيلة  وق��دم 

م�شت�شار رئي�س �لهيئة �لعامة لل�شوؤون 
حما�شرة  و�لأوق����������اف،  �لإ����ش���الم���ي���ة 
�لتي  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لت�شامح يف  عن 
ت�شاحمها  يف  �لأم��ث��ل��ة  �أروع  ���ش��رب��ت 
و�ح���رت�م���ه���ا ل����الآخ����ر، وج���ه���وده���ا يف 
تعزيز روح �لت�شامح بني �أفر�د �ملجتمع 

�لذين ينعمون بالأمن و�ل�شتقر�ر.
�أ�شحاب  ت���ك���رمي  �حل���ف���ل  وت�����ش��م��ن 
�ملجال�س،  ����ش���وؤون  وم��ك��ت��ب  �مل��ج��ال�����س 
و�ل�����������ش�����رك�����اء، ت�����ق�����دي�����ر�ً جل���ه���وده���م 
وت��ع��اون��ه��م م���ع ���ش��رط��ة �أب����و ظ��ب��ي يف 
و�ملبادر�ت  و�ل��رب�م��ج  �خلطط  تنفيذ 
�ملجتمع،  �أف��ر�د  لدى  �لتوعية  وتعزيز 
�ل�شحي،  �ل�شيخ طالب  تكرمي  كما مت 
م�شت�شار رئي�س �لهيئة �لعامة لل�شوؤون 

�لإ�شالمية و�لأوقاف.
�لرقيب  �ل���وط���ن  ���ش��ه��ي��د  ت��ك��رمي  ومت 
�ل�شاعدي  خربا�س  �شعيد  علي  �لأول 
�لو�جب  �أد�ء  �أث���ن���اء  ��شت�شهد  �ل����ذي 
�أول  �مل�شاعد  �شقيقه  �لتكرمي  وت�شلم 

حممد �ل�شاعدي.
و�إد�ر�ت  م���دي���ري���ات  ت���ك���رمي  مت  ك��م��ا 
وموظفيها  �ملركزية  �لعمليات  قطاع 
�ملتميزين تقدير�ً جلهودهم يف تقدمي 
�أف�����ش��ل �خل���دم���ات �ل�����ش��رط��ي��ة �شمن 

تكامل �لعمل �ل�شرطي.

•• دبي -وام:

ع���ق���دت جل��ن��ة �ل�������ش���وؤون �لإ����ش���الم���ي���ة و�لأوق������اف 
و�مل����ر�ف����ق �ل��ع��ام��ة ب��امل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي 
�لأول  �لعادي  �لنعقاد  دور  من  �لثاين  �جتماعها 
�ل�شابع ع�شر، �م�س �لثنني يف  للف�شل �لت�شريعي 
حمد  �شعادة  برئا�شة  بدبي،  �لعامة  �لأم��ان��ة  مقر 
�ملجل�س،  لرئي�س  �لأول  �لنائب  �لرحومي  �أح��م��د 
�نتخاب  للجنة، كما مت  رئي�شاً  �نتخابه  و�ل��ذي مت 
�شعادة ناعمة عبد�لرحمن �ملن�شوري مقرر�، وذلك 
وفقا للمادة 52 من �لالئحة �لد�خلية للمجل�س.

�أحمد  حمد  م��ن:  ك��ل  �شعادة  م��ن  �للجنة  وتتكون 
�لرحومي “رئي�س �للجنة”، وناعمة عبد�لرحمن 
حممد  عبد�هلل  و�أحمد  �للجنة،  مقرر  �ملن�شوري 
ر��شد  وخلفان  �مل��ه��ريي،  �أح��م��د  وجميلة  �ل�شحي، 
�لنايلي �ل�شام�شي، و�شعيد ر��شد �لعابدي، و�شهيل 
ن��خ��ريه �ل���ع���ف���اري.. ف��ي��م��ا ح�����ش��ر �لج���ت���م���اع من 

�ل��دك��ت��ور جابر  ���ش��ع��ادة  �ل��ع��ام��ة للمجل�س  �لأم��ان��ة 
�لزعابي �لأمني �لعام �مل�شاعد للت�شريع و�لرقابة.

�إن �للجنة  �أح��م��د �ل��رح��وم��ي  ���ش��ع��ادة ح��م��د  وق���ال 
�ج��ت��م��اع��ه��ا ع���ل���ى خ���ط���ة عملها  �ط���ل���ع���ت خ�����الل 
من  �لأول  �ل��ع��ادي  �لن��ع��ق��اد  دور  خ��الل  �لرقابية 
�لف�شل �لت�شريعي �ل�شابع ع�شر، وعلى �ملو�شوعات 
�ملدرجة على جدول  �لقو�نني  �لعامة وم�شروعات 
ب�شيا�شة  يتعلق  عام  مو�شوع  بينها  ومن  �أعمالها، 
و�خلدمات  ل��ل��ن��ق��ل  �ل��ع��ام��ة  �لإم��������ار�ت  م��وؤ���ش�����ش��ة 
تنظيم  قانون  وم�شروع  �لإمار�ت”،  “مو��شالت 

�ل�شكك �حلديدية.
و�لأوقاف  �لإ�شالمية  �ل�����ش��وؤون  جلنة  �أن  و�أو���ش��ح 
و�مل����ر�ف����ق �ل��ع��ام��ة ب��امل��ج��ل�����س �ل��وط��ن��ي �لحت����ادي 
تخت�س بدر��شة م�شروعات �لقو�نني و�ملو�شوعات 
�ل��ع��ام��ة و�لت��ف��اق��ي��ات و�مل���ع���اه���د�ت �ل��دول��ي��ة ذ�ت 
�لإ���ش��الم��ي��ة، وقطاع  و�ل�����ش��وؤون  ب��الأوق��اف  �ل�شلة 
�لنقل بجميع �أنو�عه، و�لربيد، و�شيا�شات �لإ�شكان 

و�لت�شييد و�لتخطيط �لعمر�ين، و�لأ�شغال �لعامة، 
وما يت�شل باخلدمات �لعامة �لأخرى للمو�طنني، 
وما يحيله �ملجل�س �أو رئي�شه �إىل �للجنة للدر��شة 

و�إبد�ء �لر�أي.
�للجنة  �أن  �إىل  �ل��رح��وم��ي  ح��م��د  ���ش��ع��ادة  و�أ����ش���ار 
�شتبذل ق�شارى جهدها خالل �لف�شل �لت�شريعي 
�لوطن  بق�شايا  ل�شيقة  تكون  لأن  ع�شر  �ل�شابع 
�مللقاة  �مل�شوؤولية  من  �نطالقا  وذل��ك  و�ملو�طنني، 
باأن  جميعا  �ملجل�س  و�أع�شاء  �للجنة  �أع�شاء  على 
�شعب  خلدمة  وفاعلني  ناجحني  ممثلني  يكونو� 
�لحتاد، و�أن يحملو� تطلعات ومطالب �ملو�طنني 
وذلك من خالل تبني ق�شاياهم و�إي�شال ر�شائلهم 
حلها  على  �لعمل  �أج��ل  من  للحكومة  ومطالبهم 
�أف�����ش��ل �خل���دم���ات ل��ه��م، لف��ت��ا �إىل �أن  وت���ق���دمي 
�أن  عليه  ينبغي  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  ع�شو 
�شعب  يعي�شه  �لذي  و�لو�قع  للمجتمع  يكون مر�آة 

�لحتاد.

اإ�سلمية الوطني االحتادي تنتخب حمد الرحومي رئي�سا وناعمة املن�سوري مقررا

•• دبي-وام: 

تكثيف  بدبي على  و�لعمل �خلريي  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة  �لبحوث يف  �إد�رة  حتر�س 
�لد�ئرة  ب��دور  �لتز�مها  طريق  عن  �لإ�شالمية  �لو�شطية  قيم  لتعزيز  �لهادفة  جهودها 
�لإ�شالمية  �لدر��شات  يف  �لباحثني  دعم  خالل  من  وذل��ك  و�لعلمية  �لتوعوية  ور�شالتها 

و�لعربية وتنمية �لعمل �لعلمي و�لثقايف من خالل �ل�شت�شار�ت �لبحثية.
تطمح  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون  د�ئ��رة  �ن  �لبحوث  �إد�رة  �مل��رزوق��ي مدير  علي ح�شن  و�أو���ش��ح 
من خالل ��شرت�تيجيتها �إىل حتقيق حمور �لريادة �لإ�شالمية �لعاملية وذلك من خالل 
�إقامة من�شة عاملية خلدمة �لقر�آن �لكرمي و�لفتوى �ل�شرعية و�لبحث �لعلمي حيث تعمل 
�ل�شت�شار�ت  تقدمي  خالل  من  �لإ�شالمية  �لعلوم  يف  �لباحثني  دعم  على  �لبحوث  �إد�رة 

�ل�شت�شار�ت  طلبات  تقدمي  للمتعاملني  تتيح  �خلدمة  هذه  �أن  �ملرزوقي  و�أك��د  �لبحثية. 
و�إع��د�د خطة  �ملر�جع  �لبحث و�ختيار  �لعلمية كاختيار عنو�ن  لالإعد�د �لأمثل للبحوث 
�لبحث و�آلية �لعمل يف حتقيق �ملخطوطات بحيث يتم تقدمي خدمة �ل�شت�شار�ت �لبحثية 
�لإ�شالمي  و�لقت�شاد  و�لفقه  �ل�شريف  و�حلديث  �ل��ق��ر�آن  كعلوم  �لإ�شالمية  �لعلوم  يف 

و�لق�شايا �لجتماعية و�للغة �لعربية وعلومها. 
�ملجتمعية  �ل�شر�ئح  خمتلف  تدعم  �لتي  �ملتنوعة  �خلدمات  تقدمي  �أن  �ملرزوقي  و�أ�شاف 
ت�شاهم يف تعزيز ن�شر �ملعرفة �لدينية �ملتخ�ش�شة وتعميم قيم �لإ�شالم �لو�شطي و�لت�شامح 
على م�شتوى �لعامل ..موؤكد� �أن طلبات �ل�شت�شار�ت تاأتي عن طريق �أفر�د د�خل �لدولة 
وخارجها وبدرجات علمية تر�وحت بني درجة �لبكالوريو�س و�ملاج�شتري و�لدكتور�ه مما 

يعك�س ثقة �ملجتمع �لعلمي للد�ئرة و�ملكانة �لعلمية �لتي حققتها.

اإ�سلمية دبي تدعم الباحثني يف العلوم االإ�سلمية لتعزيز قيم الو�سطية

•• دبي –الفجر:

�ل�شيد عبد  �ملن�شوري مدير عام حماكم دبي بح�شور  �شعادة طار�س عيد  كرم 
�إد�رة �ملو�رد �لب�شرية يف حماكم دبي، �مل�شاركني يف دورة  �لو�حد كلد�ري مدير 
�إعد�د �ملدرب �ملعتمد، و�لتي ياأتي تنظيمها لتنمية �ملعارف و�لجتاهات و�ملهار�ت 
و�خلرب�ت �لأ�شا�شية �لالزمة �لتي متكن �مل�شارك من �لقيام بعمليات �لتدريب 
�لتدريبة  بر�جمه  وحت�شني  وتقومي  قدر�ته  م�شتوى  وترفع  وفاعلية  بكفاءة 

مبهنية و�حرت�فية.
و�أ�شار �شعادة طار�س عيد �ملن�شوري مدير عام حماكم دبي، �أن بر�مج �لتدريب 

ثقافة  ن�شر  �ملبذولة يف  للجهود  نتيجًة  �لأخ��رية  �لآون��ة  نوعية يف  نقلة  �شهدت 
�شاملة  تدريبية  ثقافة  �إىل  بحاجة  �ملجتمع  �أن  �لو�شائل، حيث  ب�شتى  �لتدريب 
على كافة �مل�شتويات، و�أن مثل هذه �لرب�مج �لتدريبية �شتكون �خلطوة �لأوىل يف 
طريق تطوير قدر�ت �ل�شباب وجتهيزهم للقيام باأدو�ر فعالة وموؤثرة، و�أ�شاف 
�شعادته �أن برنامج “ �عد�د �ملدرب �ملعتمد” يعمل على خلق جيل من �ملدربني 
�ملعتمدين �لعاملني بالد�ئرة. و�شد �حتياجات �ملحاكم ذ�تيا يف تنفيذ وتطوير 

بر�جمها �لتدريبية.
وبدوره �أو�شح �ل�شيد عبد �لو�حد كلد�ري مدير �إد�رة �ملو�رد �لب�شرية يف حماكم 
دبي، �أن برنامج  )�إعد�د �ملدرب �ملعتمد( خطوة �أوىل مل�شروع �ل�شتثمار يف �لكو�در 

�لد�خلية، حيث مت تخريج �لدفعة �لأوىل من برنامج �إعد�د مدرب معتمد لعدد 
14متدرباً مت �ختيارهم من بني 42 مر�شحا، ومت �جتياز �أربع مر�حل تدريبية 
�آخر  �لربنامج  ه��ذ�  خ��الل  م��ن  �لتعلم  مت  حيث  �أ�شهر،  ثالثة  �إىل  �م��ت��دت  ق��د 
و�لت�شال  �لتطبيق  ومهار�ت  �لتعلم  نظريات  �لتدريب من  علم  ��شتجد يف  ما 
�لوطن  �ملتدربني يف خدمة  ت�شخري خرب�ت ومو�هب  �ملعلومة، بهدف  وتقدمي 
و�ملو�طن، لي�شبحو� نو�ًة تنقل �خلربة و�لعلم وحتِفُز �ملوظفني مبختلف فئاتهم 

وميولهم نحو م�شتقبل �أف�شل لالإمار�ت و�ملحاكم.
وقدم �ل�شت�شاري و�ملدرب عبد�هلل عبيد�ت  �مل�شرف على تنفيذ �لربنامج عر�شا 
 ، �ملتعددة   �لتدريب يف م�شتوياته  �لأث��ر من  عاما ملخرجات �لربنامج و قيا�س 

م�شري� �ىل �لدعم �لقيادة �ملقدم من �ملحاكم  ، وخالل ذلك مت عر�س م�شميات 
�حلقائب �لتدريبية  كمخرجات للربنامج لغايات �حل�شول على حقوق �لن�شر 
م�شتوى  على  عربيا  �إطالقها  يف  �ل��ر�ئ��دة   دب��ي  حماكم  تعترب  حيث  و�لتاأليف 
و�حلقيبة   ، �جل���دد  �لق�شاة  ت��اأه��ي��ل   يف  �لتدريبية  �حلقيبة   : م��ث��ل    ، �ملحاكم 
�لتدريبية يف  �ملحكم �لأ�شري ،و�حلقيبة �لتدريبية يف �أحكام �ملري�ث ، وغريها 
عمل  �شميم  يف  ت�شب  و�ل��ت��ي  �مل�����ش��ارك��ون  بتطويرها  ق���ام  �ل��ت��ي  �ل��رب�م��ج  م��ن 
و�حتياجات �ملحاكم ، و تو�شعها يف خططها �لتدريبية �ملقبلة  يف �شعيها �مل�شتمر 
باقي  �إىل  �ملعرفة  ونقل   ، �لب�شرية  مو�ردها  يف  �لأمثل  و�ل�شتثمار  �لتميز  �إىل 

�ملن�شوبني ، و�ملوؤ�ش�شات و �ملجتمع �ملحلي.

لتحفيز املوظفني مبختلف فئاتهم وميولهم نحو م�ستقبل اأف�سل 

مدير عام حماكم دبي يكرم امل�ساركني يف برنامج اإعداد املدرب املعتمد

•• دبي-وام:

�حتفاء باليوم �لوطني �ل� 48 للدولة 
قدم مركز حمد�ن بن حممد لإحياء 
15 جهة ر�شمية  ل���  �ل��دع��م  �ل���رت�ث 
وموؤ�ش�شات  وج��ام��ع��ات  م��د�ر���س  م��ن 
�لحتفاء  ف���ى  ل���ش��ن��اده��ا  ح��ك��وم��ي��ة 
وتعزيز�  �ل���ع���زي���زة  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ب���ه���ذه 
�شينظم  ك���م���ا  �ل���وط���ن���ي���ة.  ل��ل��ه��وي��ة 
من  �لثاين  يف  ر�شمية  فعالية  �ملركز 
�لرت�ثية  بالقرية   2019 دي�شمرب 
تت�شمن  ب��دب��ي  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ق��ري��ة  يف 
و�لأهازيج  �ل��وط��ن��ي��ة  �لأزي�����اء  �ب����ر�ز 
�ملحلية وغريها من �ملظاهر �ل�شعبية 
تاريخ  وجت�شد  مبجتمعنا  �ملرتبطة 
����ش��اف��ة �ىل ور����س �لعمل  �لإم�����ار�ت 
�لتلوين على �لألو�ن  �لفنية بعنو�ن 
ه���د�ي���ا خا�شة  وت���وزي���ع  �ل��ق��م��ا���ش��ي��ة 
دميثان،  بن  هند  وقالت  لالطفال. 
مركز  يف  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �إد�رة  م���دي���ر 
ب��ن حممد لإح��ي��اء �لرت�ث  ح��م��د�ن 
�أن �ملركز قرر دعم جهات وموؤ�ش�شات 
وم�����د�ر������س وج����ام����ع����ات ع����دي����دة يف 
�لدولة ودعمها بكافة �ل�شبل لإقامة 
�ليوم  �ح��ت��ف��ال��ي��ة خ��ا���ش��ة مب��ن��ا���ش��ب��ة 
�ل��وط��ن��ي �ل���� 48 ل���دول���ة �لإم�����ار�ت 
كل  يف  و�لدعم  �ل�شت�شار�ت  بتقدمي 
�لوطنية  �ل��ه��وي��ة  بتعزيز  يتعلق  م��ا 
�لجتماعي  �مل����وروث  �إح��ي��اء  و�إع����ادة 
و��شتد�مته و�شط �ملجتمعات �ملحلية. 
ل��ذ قمنا ب��زي��ادة ع��دد �جل��ه��ات �لتي 
�حتفاء  �لدعم  بطلب  �إلينا  تقدمت 

بهذه �ملنا�شبة �لوطنية.

التنمية ال�سياحية بعجمان حتتفي 
باليوم الوطني على مدار �سبعة اأيام

•• عجمان -وام:

48 للدولة يف  �ل�  �ل�شياحية يف عجمان باليوم �لوطني  �لتنمية  حتتفل د�ئ��رة 
 27 �أي��ام خ��الل �لفرتة من  �لعلم مبنطقة �جل��رف على م��دى �شبعة  حديقة 
نوفمرب �جلاري �إىل 3 دي�شمرب �ملقبل. وتت�شمن �لحتفالت �أن�شطة متنوعة 
خا�شة  وفعاليات  �ل�شهيد،  رك��ن  فيها  مب��ا  �لعائلة  �أف���ر�د  جميع  م��ع  تتنا�شب 
وعرو�س  �ل�شعبية،  �لفرق  وعرو�س  للجمهور،  تر�ثية  وم�شابقات  بالأطفال، 
�حلرف �ليدوية، بالإ�شافة �إىل ركن �لغو�س، وحديقة �حليو�نات �لأليفة، وعدد 

من �لفعاليات و�لأن�شطة �لتي تعك�س �لثقافة و�لرت�ث �لإمار�تي �لأ�شيل.

حمدان للرتاث يدعم 15 جهة ر�سمية وتعليمية بالدولة تعزيزا للهوية الوطنية

مركزية �سرطة اأبوظبي تنظم ملتقى الت�سامح
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عربي ودويل

قال رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين �ل�شابق توين بلري �أم�س �إن بريطانيا 
غارقة يف �لفو�شى، حمذر� من �أنه ل حزب �لعمال �لذي ينتمي �إليه 
ول حزب �ملحافظني بزعامة رئي�س �لوزر�ء بوري�س جون�شون ي�شتحق 

�لفوز يف �نتخابات 12 دي�شمرب كانون �لأول.
و�أ�شاف بلري خالل منتدى )رويرتز نيوز ميكر( “نحن يف فو�شى... 
ن�شاط �قت�شاد �لعامل �أبقانا يف حت�شن �إىل �لآن، لكن �إذ� توقف ذلك 

ف�شن�شبح يف م�شكلة كبرية«.
1997 و2007،  للوزر�ء بني عامي  رئي�شا  �ل��ذي كان  بلري،  ودع��ا 
م��ر�ر� �إىل �لرت�جع عن �خل��روج من �لحت��اد �لأوروب��ي )بريك�شت(، 
��شتفتاء ثان على  �إج��ر�ء  �ملنتدى ليحث على  �أم��ام  و��شتخدم كلمته 
قر�ر �لنف�شال عن �لتكتل، وقال �إنه �شتكون هناك حاجة لأن تتبعه 
�نتخابات عامة. وجتري بريطانيا �نتخابات قبل �ملوعد بثالث �شنو�ت 
ب�شبب و�شول �لربملان �إىل طريق م�شدود فيما يتعلق بربيك�شت، �إذ� 
من  للخروج  �ل�شحيحة  �لطريقة  على  �لتفاق  على  ق��ادر  غري  �أن��ه 

�لتكتل وما ز�ل �لبع�س يحثون على �لرت�جع عن �لقر�ر.
حكومة  �إم��ا  خيارين:  �لأول  ك��ان��ون  دي�شمرب   12 �نتخابات  وتتيح 
ثان  ��شتفتاء  �إج��ر�ء  يعر�س  �ل��ذي  �لعمال،  حزب  يقودها  ��شرت�كية 
�ل�شوق �حلرة  �لذين يوؤيدون  �أو حكومة للمحافظني  على �خلروج، 

ويريدون �إمتام �لنف�شال بحلول نهاية يناير كانون �لثاين.

 
جهاز  فيها  يحقق  �تهامات  ب�ال”مقلقة”  �أم�����س  �أ�شرت�ليا  و�شفت 
�أعمال  رجل  لنتخاب  مفرت�شة  �شينية  عملية  ب�شاأن  ��شتخبار�تها، 
يف �لربملان �لفدر�يل بغية حتويله �إىل عميل. و�عترب رئي�س �لوزر�ء 
حزبه  يف  بالع�شو  �ملتعلقة  �لتهامات  �أن  موري�شون  �شكوت  �ملحافظ 
�آذ�ر-م���ار����س يف غرفة  ُع��ر عليه ميتاً يف  �ل��ذي  ب��و جت��او  �لليرب�يل 

فندق �شغري، “مقلقة ومزعجة للغاية«. 
�مام  ���ش��اذج��ة  ل��ي�����ش��ت  “�أ�شرت�ليا  ل��ل�����ش��ح��اف��ة  م��وري�����ش��ون  و����ش���ّرح 
�لأحد خالل  ُك�شفت  �لتي تو�جهها«. وجاء يف معلومات  �لتهديد�ت 
�شينيني  ع��م��الء  �أن  “ناين”  �شبكة  ع��ل��ى  دقيقة”   60“ ب��رن��ام��ج 
عر�شو� على رجل �لأعمال بو “نيك” جتاو �لذي يحمل �جلن�شيتني 
 616( �أ�شرت�يل  دولر  مليون  ق��دره  مبلغاً  و�لأ�شرت�لية،  �ل�شينية 

مليون يورو( للرت�شح يف ملبورن يف �لنتخابات �لفدر�لية.
و�ملتخ�ش�س  عاماً   32 �لبالغ  �ل�شيار�ت  تاجر  فاإن  �ملعلومات،  ووفق 
�ل�شتخبار�ت  ج��ه��از  �إىل  وف��ات��ه  ق��ب��ل  ق���ال  �ل��ف��خ��م��ة،  �ل�����ش��ي��ار�ت  يف 
�لأ�شرت�يل �إنه مت �لتو��شل معه بهدف �لتج�ش�س. و�أكد رئي�س جهاز 
كان  �جلهاز  �أن  �لأح��د،  م�شاء  بيان  يف  بورغ�س  مايك  �ل�شتخبار�ت 

“على علم بالق�شية” و”يحقق ب�شورة ن�شطة«.
�لتحقيق  ب�شبب  جت��او  م��وت  على  �لتعليق  يف  ب��ورغ�����س  ي��رغ��ب  ومل 
�أجهزة  بها  تقوم  �لتي  �لعد�ئية  “�لأن�شطة  بالقول  و�كتفى  �جل��اري 

��شتخبار�ت �أجنبية ت�شتمر يف ت�شكيل تهديد لبلدنا و�أمنه«.

 نا�شد �لبابا فرن�شي�س �أم�س �لثنني قادة �لعامل �لعمل على �شمان 
ي��وم من  بعد  وذل��ك  ق��ط،  �لنووية جم��دد�  �لأ�شلحة  ��شتخد�م  ع��دم 
�ملدينتان  وهما  �ليابانيتني،  وناجاز�كي  هريو�شيما  مدينتي  زيارته 

�لوحيدتان �للتان تعر�شتا لق�شف بقنابل ذرية.
ونزع �ل�شالح �لنووي ق�شية رئي�شية يف زيارة �لبابا لليابان �لتي ل 
تطاردها فقط ذكريات �لهجومني �للذين و�شعا نهاية للحرب �لعاملية 
�لنووي وجتاربها  �ل�شمالية  �أي�شا برنامج كوريا  �لثانية، بل يقلقها 
�ل�شخ�شيات، ومن  كبار  �لفاتيكان لعدد من  بابا  �ل�شاروخية. وقال 
�حل�شنة  �لنو�يا  �أ�شحاب  كل  “�أدعو  �آب��ي  �شينزو  وزر�ء  رئي�س  بينهم 
للت�شجيع و�لرتويج لكل �شبل �لردع �لالزمة حتى ل يتكرر �لدمار 
مطلقا  وناجاز�كي  هريو�شيما  يف  �لذريتني  �لقنبلتني  عن  �لناجم 
من  خ��ال  بعامل  ملتزمة  �ليابان  �إن  �آب��ي  وق��ال  �لب�شرية«.  تاريخ  يف 

�لأ�شلحة �لنووية.
ويف �إ�شارة على ما يبدو �إىل �لتوتر �لقائم مع كوريا �ل�شمالية، ذكر 
لالإن�شان  �ملنا�شب  �لوحيد  “�ل�شالح  هو  �حل��و�ر  �أن  فرن�شي�س  �لبابا 

و�لقادر على حتقيق �شالم د�ئم«.

عوا�صم

لندن

�سيدين

طوكيو

جلنة االنتخابات الفل�سطينية ت�ستاأنف م�ساوراتها 
•• رام اهلل-وكاالت:

��شتئناف  �لثنني،  �أم�س  �لفل�شطينية،  �ملركزية  �لنتخابات  جلنة  �أعلنت 
�لفل�شطينية  �لت�شريعية  �لن��ت��خ��اب��ات  �إج����ر�ء  على  ل��الت��ف��اق  م�����ش��اور�ت��ه��ا 
وقالت �للجنة، يف بيان، �إن رئي�شها حنا نا�شر توجه،  �لأوىل منذ 2006. 
�أن يلتقي ممثلي  �أم�س، على  �إىل قطاع غزة  �أع�شائها،  ر�أ���س وفد من  على 
ي�شتهدف  غ��زة  �إىل  وفدها  توجه  �أن  �للجنة  و�أو�شحت   . �ليوم  �لف�شائل 
على  �لأخ��ري  �لإ�شر�ئيلي  �لعدو�ن  �إث��ر  توقفت  �لتي  �مل�شاور�ت  “��شتكمال 
قطاع غزة، فيما يخ�س �إجر�ء �لنتخابات �لعامة �ملزمعة«. وكان وفد من 
�للجنة ز�ر �لقطاع يف �لعا�شر من �ل�شهر �جلاري و�جتمع مع قيادة حركة 
حما�س وباقي �لف�شائل. و�أعلن رئي�س �لوزر�ء �لفل�شطيني حممد ��شتية، 
يوم �خلمي�س �ملا�شي، �أن �لرئي�س حممود عبا�س دعا �إىل �إجر�ء �لنتخابات 
�لت�شريعية و�لرئا�شية و��شتلم رد�ً من 14 ف�شياًل و�فقو� على �لنتخابات، 
�ملكتب  �ملكتوب من حما�س. من جهته، �شرح ع�شو  �لر�شمي  �لرد  بانتظار 
�ل�شيا�شي حلما�س خليل �حلية، باأن رد �حلركة �ملكتوب، حول �ملو�فقة على 
�إجر�ء �لنتخابات �لت�شريعية �أوًل على �أن تتبعها �نتخابات رئا�شية بعد ما 
ل يزيد على ثالثة �أ�شهر، جاهز. ونقل �ملوقع �لإلكرتوين �لر�شمي للحركة 
عن �حلية قوله �إن رد �حلركة �ملكتوب كان من �ملفرت�س �أن ُي�شلم يوم 12 
�أعاق  �لأخ��ري على غزة  �لإ�شر�ئيلي  �لت�شعيد  �أن  “�إل  �جل��اري  �ل�شهر  من 
�ل�شهر  من  �ل�شابع  يف  كلف  عبا�س  وك��ان  �لنتخابات«.  جلنة  �إىل  ت�شليمه 
�ملا�شي جلنة �لنتخابات �ملركزية باإجر�ء �لت�شالت و�لتح�شري�ت �لالزمة 
مع �لف�شائل ومنظمات �ملجتمع �ملدين لإجر�ء �نتخابات ت�شريعية ومن ثم 
رئا�شية. و�أجريت �آخر �نتخابات عامة فل�شطينية عام 2006 وفازت فيها 

حما�س باأغلبية برملانية، و�شبق ذلك بعام فوز عبا�س بانتخابات رئا�شية.

اأعيد انتخابه لوالية ثانية:

كلو�س يوهاني�س، فوز رومانيا املوؤيدة الأوروبا

»حظر الكيميائي« جتتمع يف اأجواء متوترة 
 •• الهاي-اأ ف ب:

مو�جهة  �لأرج��ح  على  �شت�شهد  �لتي  �ل�شنوية  �جتماعاتها  �لكيميائية  �لأ�شلحة  حظر  منظمة  تبد�أ 
جديدة بني رو�شيا و�لقوى �لغربية و�شيك�شف خاللها �ملحققون على �لأرجح للمرة �لأوىل �مل�شوؤولني 
عن هجمات كيميائية يف �شوريا. ومن �ملنتظر �أن ي�شدر �أول تقرير لفريق �ملحققني �ملكلفني حتديد 
�ملنفذين �ملفرت�شني للهجمات �لتي وقعت يف �شوريا يف بد�ية �لعام �ملقبل، وهو �حتمال يثري �أ�شا�شا 
توتر� بني �لدول �لأع�شاء يف �ملنظمة �لتي تتخذ من لهاي مقر� لها. وخالل هذ� �لجتماع �لأ�شا�شي 
�ملنظمة للعام  �لت�شويت على ميز�نية  �إىل �جلمعة، تهدد مو�شكو بعرقلة  �لإثنني  �لذي ي�شتمر من 
2020 �إذ� ت�شمنت متويال لفريق �ملحققني. وميكن �أن ت�شبب عرقلة تبني �مليز�نية م�شاكل خطرية 
للمنظمة و�إن كانت �لوليات �ملتحدة وفرن�شا وبريطانيا ترى �أنها تتمتع بدعم كاف لتبنيها باأغلبية 
�لعام  �خفقت  �مليز�نية  تبني  منع  ملحاولة  و�ل�شني  و�إي��ر�ن  لرو�شيا  مت�شافرة  جهود  وكانت  و��شعة. 
�ملا�شي و�أقرت �مليز�نية باأغلبية 99 �شوتا مقابل 27. وياأمل �لدبلوما�شيون �لغربيون يف �حل�شول 

على �أغلبية �أكرب هذه �ل�شنة تاأكيد� للدعم دويل ملنظمة حظر �لأ�شلحة �لكيمائية.

ت�سريبات.. كيف تدير ال�سني مراكز االحتجاز يف �سينجيانغ؟ 
•• بكني-اأ ف ب:

تك�شف وثائق حكومية تفا�شيل عن كيفية �إد�رة �ل�شني ملر�كز 
�لأب���و�ب  �إق��ف��ال  �إح��ك��ام  ع��رب  �شينجيانغ  �ح��ت��ج��از يف منطقة 
ت�شفها  عما  بكني  دف��اع  يدح�س  ما  م�شتمرة،  رقابة  وفر�س 

ب�”مبر�كز تدريب” يف تلك �ملنطقة، بح�شب خرب�ء.
�ل����دويل  “�لحتاد  ع��ل��ي��ه��ا  �ل���ت���ي ح�����ش��ل  �ل���وث���ائ���ق  وت��ظ��ه��ر 
لل�شحافيني �ل�شتق�شائيني” ون�شرتها 17 و�شيلة �إعالمية 
يف �أنحاء �لعامل �لنظام �ل�شارم �ملعتمد يف مر�كز �لحتجاز يف 
�ملخيمات حيث  �حلياة يف  تفا�شيل  بكل  �شينجيانغ وحتكمها 
يتم �حتجاز قر�بة مليون من �لأويغور و�أبناء �أقليات �أخرى 
من  ُيطلب  �ل��وث��ائ��ق،  �إح���دى  ويف  �مل�شلمني.  م��ن  غالبيتهم 
�مل�شوؤولني �ملحليني مر�قبة �ملحتجزين على مد�ر �ل�شاعة -- 
ومنها عندما يذهبون �إىل �ملر�حي�س -- ملنعهم من �لهرب. 
كما مُينع على �ملوظفني م�شادقة �ملحتجزين و�لنخر�ط يف 

“مبادلت �شخ�شية” ملنع”�لتاآمر” وفق �لوثيقة.
عن  �ل�شيني  �ل�شيوعي  �حل��زب  رو�ي��ة  “ “تقو�س  و�لوثائق 
يتلقى  �ملخيمات بو�شفها مر�كز تدريب مهني �شديقة  تلك 
تدريبات  �ل�شينيني  �مل�شلمني  م��ن  وغ��ريه��م  �لأوي��غ��ور  فيها 
يف  �لت��ن��ي��ة  �ل��ع��الق��ات  يف  �خل��ب��ري  بح�شب  طوعي”،  ب�شكل 
�ل�شني و�ل�شتاذ يف جامعة لتروب مبلبورن جيم�س ليبولد.

“كما يقول �حلزب �لطبيعة  فبدل من ذلك تك�شف �لوثائق 
ما  وفق  �لتوقيفات”  لتلك  و�لتع�شفية  و�لق�شرية  �ملدرو�شة 

قال ليبولد لوكالة فر�ن�س بر�س.
“نيويورك  �شحيفة  ن�شر  من  �أ�شبوع  بعد  �لت�شريب  وي��اأت��ي 
 400 م��ن  �أك���ر  �ىل  ت�شتند  معلومات  �لأم��ريك��ي��ة  تاميز” 
�لرئي�س  ب��اأن  تفيد  �ل�شينية  �لد�خلية  �لوثائق  من  �شفحة 
�شي جينبينغ �أمر �مل�شوؤولني بالتحّرك “بال �أي رحمة” �شد 
�لنزعات �لنف�شالية و�لتطرف، يف خطاب �ألقاه عام 2014 

 63 ن��وف��م��رب، منحه   24 �لأح���د   
�أ�شو�تهم،  �لرومانيني  م��ن  باملئة 
وه���ي نتيجة ج��ي��دة ج���ًد� ت��ع��ود يف 
ج���ان���ب ك��ب��ري م��ن��ه��ا �ىل �أ����ش���و�ت 
�ملقيمني يف �ل�شتات. هاجرر حو�يل 
�أرب��ع��ة م��الي��ني روم���اين للعمل يف 
�أ����ش���و�ق �أوروب�����ا �ل��غ��رب��ي��ة، وحو�يل 
بالرئي�س  ي��ث��ق��ون  م��ن��ه��م  م��ل��ي��ون 

�ل�شابق.
 60 �نت�شار كالو�س يوهاني�س،     
�ملوؤيدة  رومانيا  �نت�شار  هو  عاًما، 
�مللت�شقة  روم��ان��ي��ا  ���ش��د  لأوروب������ا 
على  �ن���ت�������ش���ار  “�إنه  مب��ا���ش��ي��ه��ا. 
�لدميقر�طي  �ل���ش��رت�ك��ي  �حل��زب 
�لذي كان عقبة �أمام تطور رومانيا 
منذ �شقوط �لنظام �ل�شيوعي قبل 
كالو�س  �����ش����ّرح  ع�����اًم�����ا،  ث���الث���ني 
لقد  ف���وزه،  �إع���الن  بعد  يوهاني�س 
ح��اول ه��ذ� �حل��زب �للتفاف على 
قو�نني  �لعد�لة من خالل مترير 
�لفا�شدين  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني  حل��م��اي��ة 

و�لل�شو�س«. 
�لأملانية  �لأق���ل���ي���ة  �إىل  ي��ن��ت��م��ي     
وهي  تر�ن�شيلفانيا،  يف  �ل�شغرية 
منطقة تقع و�شط رومانيا، ح�شل 
على  �ل�شامت،  �لربوت�شتانت  هذ� 

جهود �ل�شني يف مكافحة �لرهاب و�لتطرف يف �شينجيانغ«. 
ونفت �شفارة �ل�شني يف لندن وجود مثل تلك �لوثائق وقالت 
�ل��ت��ي ن�شرت  �لإع����الم  و���ش��ائ��ل  �إح���دى  �ل��غ��اردي��ان،  ل�شحيفة 

�ملذكر�ت �إنها “حم�س �فرت�ء وت�شليل �إعالمي«.
باأنها  �شينجيانغ  يف  �مل��ن�����ش��اآت  ���ش��اب��ق��ون  حم��ت��ج��زون  وو���ش��ف 
م��ع�����ش��ك��ر�ت ت��ل��ق��ني يف �إط�����ار ح��م��ل��ة مل��ح��و ث��ق��اف��ة �لأوي���غ���ور 
توجيهات  لئحة  �لأخ���رية  �لت�شريبات  وتت�شمن  وديانتهم. 
2017 لإد�رة  �مل�شوؤول �لأمني يف �شينجيانغ يف عام  �أطلقها 

�لأوي��غ��ور على حمطة  م��ن  �شنه م�شلحون  �أع��ق��اب هجوم  يف 
قطار�ت. وبعدما نفت وجودها يف �لبدء، �أقرت �ل�شني باأنها 
منع  ب��ه��دف  �شينجيانغ  يف  مهني”  ت��دري��ب  “مر�كز  فتحت 
�ل�شينية(  �للغات  )�إح���دى  �مل��ن��دري��ن  لغة  بتعليم  �ل��ت��ط��رف، 
�لحتاد  �أج���ر�ه  �ل��ذي  �لتحقيق  �شوء  ويف  وم��ه��ار�ت حرفية. 
�لدويل لل�شحافيني �ل�شتق�شائيني، مت�شكت وز�رة �خلارجية 
وز�رة  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  و�ت��ه��م  �ل��وث��ائ��ق.  برف�شها  �ل�شينية 
ب”ت�شويه  �لإعالم”  و�شائل  “بع�س  �شو�نغ  �خلارجية غينغ 

�جلنائي  �ل�شجل  تطهري  و�ح����د: 
�ملحكوم  در�غ���ن���ا،  ليفيو  ل��زع��ي��م��ه 
ثالث  بال�شجن   2016 عام  عليه 
بتهمة  �لتنفيذ  وق��ف  م��ع  ���ش��ن��و�ت 
رئي�شة  �شنت  �لن��ت��خ��اب��ات.  ت��زوي��ر 
�لوزر�ء �ل�شرت�كية �لدميقر�طية 
ف��ي��وري��ك��ا د�ن��ت�����ش��ي��ال ه��ج��وًم��ا �شد 
على  هجماتها  �ن  غ��ري  �ل��ق�����ش��اة، 
دول�����ة �ل���ق���ان���ون ف�����ش��ل��ت.  يف 28 
ُح��ك��م جم����دد� ع��ل��ى �ل�شيد  م��اي��و، 
�شنو�ت  ث����الث  ب��ال�����ش��ج��ن  در�غ���ن���ا 
��شتخد�م  �إ����ش���اءة  بتهمة  ون�����ش��ف، 
نوفمرب،  م��ن  �ل��ر�ب��ع  يف  �ل�شلطة. 
�ل�شرت�كية  �حل��ك��وم��ة  ك��ن�����س  مت 
�شحب  �ق��رت�ح  عرب  �لدميقر�طية 
�لثقة �لذي �شوتت عليه �ملعار�شة 

بالرئا�شة  �ل���ف���وز  م��ه��م��ت��ه:  ع�����ام. 
�ل�شرت�كي  �حل����زب  م��ر���ش��ح  ���ش��د 
�لدميقر�طي، عمالق موروث عن 
�حلزب �ل�شيوعي �ل�شابق، كانت له 
على  وي�شيطر  �لربملان،  يف  �أغلبية 
�حل��ك��وم��ة وم��ع��ظ��م �ل��ب��ل��دي��ات. �إل 
�ن ديفيد، هذ� �لقادم من �جلالية 
�لأمل���ان���ي���ة، ق���د ف���اج���اأ م����رة �أخ����رى 
�لدميقر�طي.  �ل�شرت�كي  غالوت 
�أن  �أن��ه ميكن  �أظهرت  �شيبيو،  “يف 
�شرح  فعالة”،  �إد�رة  لدينا  تكون 
حينها، و�أنا متاأكد من �أنني ميكن 
بالن�شبة  �ل�����ش��يء  ن��ف�����س  �أف��ع��ل  �أن 
�أقنع  وع����د  ككل”...  ل���روم���ان���ي���ا 

�لرومانيني.
وهي  ت���ر�ن�������ش���ي���ل���ف���ان���ي���ا،  ت�������ش���م     

ت��ب��ل��غ ن�شبة  ب��ل��د  ث��ان��ي��ة يف  ولي�����ة 
باملئة، حيث   87 فيه  �لأرث��وذك�����س 
�لالتينيني  ككل  �ل��روم��ان،  يع�شق 

�لأ�شيلني، �حلديث و�ملناق�شة.
يوهاني�س  ك���الو����س  ي��ظ��ه��ر  مل     
�لنتخابية،  �حلملة  خ��الل  ك��ث��رًي� 
�أقنع  �ن�����ش��ب��اط��ه �جل���رم���اين  ل��ك��ن 
�أ�شو�تهم.  مب��ن��ح��ه  �ل��روم��ان��ي��ني 
ودفعت مناف�شته فيوريكا د�نت�شيال، 
رئ����ي���������ش����ة �حل����������زب �ل������ش�����رت�ك�����ي 
على  هجومها  ثمن  �لدميقر�طي، 

�لق�شاء ودولة �لقانون.
»�إد�رة فعالة«

   منذ �لفوز بالنتخابات �لربملانية 
ل���ل���ح���زب  ك���������ان   ،2016 ع���������ام 
�ل���ش��رت�ك��ي �ل��دمي��ق��ر�ط��ي هدف 

�لربملان.  يف  وحلفاوؤها  �لليرب�لية 
ح�����دث�����ان ف���ت���ح���ا �م���������ام ك����الو�����س 
لولية  ���ش��ّي��ارة  ط��ري��ًق��ا  يوهاني�س 

ثانية.
�أ����ش���ب���ح  �لأرب��������ع��������ني،  �����ش����ن  يف     
�ل��ف��ي��زي��اء، وزع��ي��م �ملنتدى  �أ���ش��ت��اذ 
�لدميقر�طي لأملان رومانيا، عمدة 
���ش��ي��ب��ي��و، وه���ي م��دي��ن��ة ت��ق��ع و�شط 
باملائة   70 ع��ل��ى  �ل��ب��الد، وح�����ش��ل 
م��ن �لأ����ش���و�ت. �جن���از ت��ك��رر �أربع 
مر�ت يف مدينة بها 1 باملئة فقط 

من �ل�شكان من �أ�شل �أملاين.
�ل�شيد  �ن�������ش���م   ،2013 ع�����ام     
�لقومي  �حل�����زب  �إىل  ي��وه��ان��ي�����س 
�ل��ل��ي��رب�يل، �ل��ذي �خ��ت��اره كمر�شح 
بعد  �ل���رئ���ا����ش���ي���ة  ل���الن���ت���خ���اب���ات 

م��ن��ط��ق��ة ت���ق���ع و�����ش����ط روم����ان����ي����ا، 
�ل��ق��رى �لأمل��ان��ي��ة منذ  �لعديد م��ن 
و�شول �مل�شتوطنني من �أملانيا قبل 
�لنظام  ���ش��ق��وط  ب��ع��د  ع����ام.   800
�ل�شيوعي عام 1989، غادر �لأملان 
هرًبا  جماعي  ب�شكل  تر�ن�شيلفانيا 
�لفو�شوي  روم��ان��ي��ا  �ن��ت��ق��ال  م���ن 
�إىل �ق��ت�����ش��اد �ل�����ش��وق. و�ل���ي���وم، ل 
يز�ل هناك �شوى ب�شعة �آلف، وما 
�آثار  تظهر  �ملهجورة  �لقرى  ز�ل��ت 
ذ�ك �ل��ن��زي��ف �ل��ع��رق��ي �ل���ذي حرم 
رومانيا من ورقة �قت�شادية ر�بحة 
مهمة... فهل من ثاأر لهذه �لأقلية 
�أبلغ من �نت�شار ممثلها على ر�أ�س 

�لبالد!
عن لوبوان

مر�كز �لحتجاز، كما وحما�شر �جتماعات ��شتخبارية تك�شف 
كيفية ��شتخد�م �ل�شرطة جمع �لبيانات و�لذكاء �ل�شطناعي 
يف  �حتجازهم  يجب  �أن��ه  تعترب  �ل��ذي��ن  �لأ�شخا�س  لتحديد 
ه��ذه �مل��ر�ك��ز. وُط��ل��ب م��ن �مل�����ش��وؤول��ني �حل��ف��اظ ب�شكل �شارم 
�ملوظفني  مع منع  “�لبالغة �حل�شا�شية”  �ملر�كز  �شرية  على 
“مناطق  �إىل  �أو كامري�ت ت�شوير  نقالة  �إح�شار هو�تف  من 

�لتعليم و�لإد�رة” وفق �إحدى �لوثائق.
�أنهم  على  �ملحتجزين  �إىل  ت�شري  �ل��ت��ي  �لتوجيهات  وحت���ّدد 
�إد�رة  �أط���ر  �مل���ر�ك���ز،  م��ن  “يتخرجو�”  �أن  ي��ج��ب  “طالب” 
�ل�شعر  “ق�س  ذل��ك  يف  مبا  لهوؤلء  �ليومية  �حلياة  تفا�شيل 
وفق  خ���ل���وي���ة،  ه���و�ت���ف  ح���ي���ازة  م���ن  وم��ن��ع��ه��م  و�حلالقة” 
�لن�شخة �ملرتجمة لالنكليزية من �ملذكرة �لتي ن�شرها �حتاد 

�ل�شحافيني �ل�شتق�شائيني.
بالعامل  �لت�شال  لهم  يحق  ل  “�لطالب  �أن  �مل��ذك��رة  يف  ورد 

�خلارجي �إل خالل �أن�شطة مقررة«.
�لطالب  ع��ل��ى  �ل�����ش��رورة  �قت�شت  �إذ�  �أن���ه  �مل��ذك��رة  وت�شيف 
“�لذين يحتاجون بالفعل للخروج من مركز �لتدريب ب�شبب 
�ملر�س �أو ظروف خا�شة �أخرى �أن ير�فقهم خ�شي�شا �شخ�س 

ير�قبهم وي�شيطر عليهم«.
وبح�شب �ملذكرة فاإن �ملحتجزين يتم تقييمهم بناء على نظام 
وتدريبهم  ودر����ش��ت��ه��م  �ل��ع��ق��ائ��دي  “حتوّلهم  لقيا�س  ن��ق��اط 

و�متثالهم لالن�شباط«.
عرب  كاملة  مر�قبة  هناك  تكون  �أن  “يجب  �ملذكرة  وت�شيف 
�لفيديو تغطي �ملهاجع وقاعات �لدر��شة من دون �أي ��شتثناء 
وت�شجيل  بلحظة  حلظة  �ملناوبني  �حلر��س  مر�قبة  ل�شمان 

كل �لأمور بالتفا�شيل و�لإفادة فور� عن �أمور م�شبوهة«.
وتعزز �لوثائق �مل�شربة تقارير عن “من�شة �لعملية �مل�شرتكة 
عنه منظمة  �أف��ادت  �أن  �شبق  تطبيق مر�قبة  وهي  �ملوحدة” 

هيومن ر�يت�س ووت�س.

و�لأر��شي �لفل�شطينية. و�أعلنت �لوليات �ملتحدة �لأمريكية، �حلليف 
لكنها  �إ�شر�ئيل،  �ل�شديد حلملة مقاطعة  رف�شها  لإ�شر�ئيل،  �لأقرب 
قالت �لأحد �إنها مع حرية �لتعبري. ومل جتدد �إ�شر�ئيل ت�شريح عمل 
�شاكر بعد �أيار-مايو 2018 بعد �أن �أقر �لكني�شت �لإ�شر�ئيلي قانونا 
يق�شي بطرد �لأجانب �ملوؤيدين حلركة �ملقاطعة و�شحب �ل�شتثمار�ت 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل ب�شبب  �ل��ن��ط��اق على  �إىل ف��ر���س حظر و����ش��ع  ت��دع��و  �ل��ت��ي 
ب�شدة  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شلطات  وتت�شدى  للفل�شطينيني.  معاملتها 
�لعقوبات”،  وفر�س  �ل�شتثمار�ت  و�شحب  �ملقاطعة  “حركة  لأن�شطة 
و�لعلمية  و�لثقافية  �لقت�شادية  للمقاطعة  تدعو  دولية  حملة  وهي 
لإ�شر�ئيل بهدف حملها على �إنهاء �لحتالل و�ل�شتيطان يف �لأر��شي 
�لفل�شطينية. وترى �إ�شر�ئيل يف �حلركة تهديد� ��شرت�تيجيا وتتهمها 
�لذي  �شاكر  وق��دم  ب�شدة.  �لن�شطاء  ينفيه  ما  وهو  �ل�شامية،  مبعاد�ة 

•• القد�س-اأ ف ب

دخل �أم�س قر�ر �إ�شر�ئيل طرد �ملدير �لتنفيذي ملنظمة “هيومن ر�يت�س 
ووت�س” يف �إ�شر�ئيل و�لأر��شي �لفل�شطينية حيز �لتنفيذ، بعد معركة 
وينفي  �لعربية.  �لدولة  مقاطعة  بدعم  فيها  �تهم  طويلة  ق�شائية 
�لإ�شر�ئيلية  �حلكومة  ويتهم  �ملز�عم  �شاكر  عمر  �لأمريكي  �ملو�طن 
�لطرد،  �إ�شر�ئيل عملية  نفذت  �ملعار�شة. ويف حال  قمع  �إىل  بال�شعي 
مبوجب  �ل��ب��الد  د�خ���ل  م��ن  ط���رده  ي��ت��م  �شخ�س  �أول  ���ش��اك��ر  �شيكون 
قانون مثري للجدل �شدر عام 2017 يحظر دخول �أن�شار مقاطعة 
�إ�شر�ئيل �ىل �لبالد. و�نتقدت �لأمم �ملتحدة و�لحتاد �لأوروبي قر�ر 
�لطرد وطالبا �إ�شر�ئيل بالرت�جع عن قر�رها. وحذرت �لأمم �ملتحدة 
�إ�شر�ئيل  يف  �لإن�شان”  ح��ق��وق  ع��ن  �مل��د�ف��ع��ني  عمل  “تقوي�س  م��ن 

�لعليا  �ملحكمة  لكن  �لقر�ر،  �شد  ��شتئنافا   ،2017 يف  من�شبه  �شغل 
�أي���دت ق���ر�ر �حل��ك��وم��ة يف وق��ت �شابق م��ن ه��ذ� �ل�شهر.  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  يف 
�إليه  من�شوبة  ت�شريحات  �إىل  �شاكر  �شد  �ملرفوعة  �لق�شية  وت�شتند 
�حلكومة  وت��ربز  من�شبه،  توليه  قبل  بها  �أدىل  ك��ان  �ملقاطعة  تدعم 
�لغربية  �ل�شفة  يف  �لإ�شر�ئيلية  �مل�شتوطنات  �نتقاده  �لإ�شر�ئيلية 
لوكالة  روث  ك��ني  ووت�س”  ر�يت�س  “هيومان  م��دي��ر  وق���ال  �ملحتلة. 
�أن �ي دميوقر�طية �أخرى متكنت من منع  �أتذكر  “ل  فر�ن�س بر�س 
يدّل  “هذ�  م�شيفا  دخولها”،  من  ووت�س  ر�يت�س  هيومان  يف  باحث 
على �لقيود �لتي تزد�د على �لدميوقر�طية �لإ�شر�ئيلية«. و�أ�شاف �أن 
�لقائمة هي مع �شاكر، لكن �ل�شحيح هو  �مل�شكلة  �أن  �إ�شر�ئيل تّدعي 
�ل�شوء على  “هيومن ر�يت�س ووت�س”  �أن م�شكلتها تكمن يف ت�شليط 

�مل�شتوطنات �لتي ل يعرتف بها �لقانون �لدويل.

اإ�سرائيل تطرد مدير »هيومن رايت�س« 

فيوريكا د�ن�شيال هزمية على كل �لو�جهات كالو�س يوهاني�س �نت�شار �شاحق

الـــلـــيـــربايل  فـــــاز     
مــن اأ�ـــســـول اأملــانــيــة 
يوهاني�ض  ــض  ــالو� ك
ثانية  واليــة  بفرتة 
لرومانيا  كــرئــيــ�ــض 
ال�ساحق  فـــوزه  بعد 
ـــحـــة  عـــــلـــــى مـــر�ـــس
اال�سرتاكي  احلـــزب 
الدميقراطي ورئي�سة 
ال�سابقة  الــــــوزراء 

فيوريكا دان�سيال.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

حتليل اخباري

مل يظهر كلو�س كثرًيا خلل احلملة، لكن ان�سباطه اجلرماين اأقنع الرومانيني مبنحه اأ�سواتهم

دفــــــــــعــــــــــت 
مـــنـــافـــ�ـــســـتـــه 
اال�ــســرتاكــيــة 
ــــا  ــــك ــــوري ــــي ف
دانــــ�ــــســــيــــال، 
هجومها  ثمن 
الق�ساء  على 
ودولة القانون

الئحتا اتهام بالف�ساد طال انتظارهما 

من البديل.. عهد نتانياهو يقرتب من خط النهاية
•• القد�س املحتلة-وكاالت

هل باتت �أيام رئي�س �لوزر�ء �لإ�شر�ئيلي 
ر�أ�س  ع��ل��ى  م��ع��دودة  نتانياهو  بنيامني 
����ش���وؤ�ل طرحه  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل؟  �ل�����ش��ل��ط��ة يف 
�لقومي  �لأم������ن  ب��ي��ت��ي، حم����رر  م��اث��ي��و 
�إنرتي�شت”  “نا�شونال  م���وق���ع  ل����دى 

�شد  �نتظارهما،  طال  �تهام  لئحتي  عن  �لإ�شر�ئيلي  �لعام  �ملدعي  ك�شف  بعدما 
رئي�س �لوزر�ء نتانياهو.  ويف ر�أي بيتي، تعد تلك �لتطور�ت مبثابة �شربة �شديدة 
لزعيم حكم �إ�شر�ئيل �أطول مدة يف تاريخها، وقبل جولة �نتخابية ثالثة حمتملة، 
خالل عام و�حد. وي�شري كاتب �ملقال �إىل �تهام لنتانياهو باحل�شول على ر�شاوى 
�إعالمية للتالعب بتغطيات  �أثرياء، وعقد �شفقات  مع جهات  �أعمال  من رجال 
�شحافية ل�شاحله.  ويف موؤ�شر على �ل�شعور بال�شيق يف مع�شكر نتانياهو، رف�شت 
على  �أو  �لتهامات،  على  �لتعليق  برويدي،  ر��شيل  حملته  با�شم  �شابقاً  �ملتحدثة 
�نتخابات جديدة، رغم ��شتهارها بالرثرة. وهي �لتي كانت قبل �أيام قليلة فقط، 

�لفل�شطينية.  وقال هاري ر�ي�س، مدير  �ملناطق  مت�شوقة للحديث عن م�شتقبل 
حقيقية.  �شفعة  “هذه  فاند”:  �إ�شر�ئيل  “نيو  ل��دى  و�ل�شرت�تيجية  �ل�شيا�شة 
�لتهامات �لتي وردت من قبل �لنائب �لعام �جلرن�ل مانديلبيلت خطرية �إىل حد 
بعيد«. ويلفت �لكاتب �إىل ف�شل نتانياهو ومناف�شه �جلرن�ل بيني غانت�س يف ك�شب 
�ل��وزر�ء. ومل  �لإ�شر�ئيلي ل�شغل من�شب رئي�س  �لأ�شو�ت يف �لربملان  غالبية من 
يعد �لوقت يف �شالح نتانياهو، خا�شًة لأنه �عتمد على ح�شانة برملانية للتهرب 
من عدة �تهامات بالف�شاد.  وقال �ملدعي �لعام �أفيخاي مانديلبيلت: “�إنها لي�شت 
�شخ�شياً،  يل  حمزن  لأم��ر  و�إن��ه  و�جبنا.  هذ�  �شيا�شات.  �أو  ميني  �أو  ي�شار  م�شاألة 
“نيو  موؤ�ش�شة  �لإع��الم يف  ق�شم  �إيلي�شيفا غولدبريغ، مديرة  و�أ�شافت  وللبالد«. 

نتانياهو  “ي�شتطيع  فاند”:  �إ�شر�ئيل 
�إطالة �لعملية وح�شب، و�شيحاول خد�ع 

�ل�شعب �لإ�شر�ئيلي قدر ما ي�شتطيع«. 
در�و�شة،  حممد  كتب  �ل�شياق،  ذ�ت  ويف 
�أج��ل جمتمع م�شرتك  مدير مركز من 
و�ملدير  هافيفا”،  غيفات  “معهد  ل��دى 
�مل���وح���دة، يف  �ل��ع��رب��ي��ة  للقائمة  �ل�����ش��اب��ق 
�تهام  م��ن  متفاجئاً  “ل�شت  �إنرتي�شت”:  “نا�شونال  موقع  �إىل  بها  بعث  ر�شالة 
خطوط  جميع  جت��اوز  على  ق��ادر  �أن��ه  �شخ�شيته  �أظهرت  فقد  بالف�شاد.  نتانياهو 
�ل�شلطة، ف�شُينظر  �ليمني يف  لو بقي  �لكاتب، حتى  �لالئقة«.  وح�شب  �لأخ��الق 
�إىل نتانياهو بو�شفه نقطة �شعف، ما قد يدفع �لليكود �إىل �لتخل�س منه زعيماً 
بانتخابات  نتانياهو  خلع  �لليكود  ح��زب  ع�شو  ���ش��ار،  ج��دع��ون  وي��ح��اول  للحزب. 
متهيدية مبكرة. وقالت غولدبريغ: “يفكر �أع�شاء حزب نتانياهو ب�شكل خمتلف 
�إىل حد ما. و�شرنى ما �شيجري مع �لقيادة �لد�خلية يف حزب �لليكود. ولكن، يف 

�لوقت �حلايل، يعمل جميع �لأع�شاء على �إعادة تقييم مو�قفهم«. 
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عربي ودويل

حزب �هلل يهتز

�لر�حل  �ل��رئ��ي�����س  ���ش��ق��وط  م��ن��ذ     
�ّت�شع   ،2003 ع���ام  ح�شني  ���ش��د�م 
ت��اأث��ري �جل��م��ه��وري��ة �لإي��ر�ن��ي��ة على 
�أو  �إد�ري  �ملجتمع:  م�شتويات  جميع 
�شريك  �أك��رب  )�إي���ر�ن هي  �قت�شادي 
�أو  �ج��ت��م��اع��ي  �أو  ل��ل��ب��الد(  جت�����اري 

�أمني.
   يف جميع �أنحاء �لبالد، يتم متويل 
قبل  من  �لثقافية  و�ملر�كز  �ملد�ر�س 
��ا ت�شليح  ط��ه��ر�ن، �ل��ت��ي ت��ت��وىل �أي�����شً
يتجمع  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا،   40 م���ن  �أك����ر 
معظمها حتت لو�ء وحد�ت �لتعبئة 

�ل�شعبية )�حل�شد �ل�شعبي(.
ه���وؤلء حملة م�شعورة  وي��خ��و���س     
ع����ل����ى �مل����ت����ظ����اه����ري����ن م����ن����ذ ب����د�ي����ة 
�أكر  بحياة  �أودت  �لتي  �لنتفا�شة، 
ا و�أ�شابت �لآلف. من 338 �شخ�شً

   م��ن دون �ن ت��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة على 
���ش��اع��دت ه��ذه �لهيمنة  �ل��ع��ر�ق��ي��ني، 
�ملح�شوبية  ت��غ��ذي��ة  يف  �لي���ر�ن���ي���ة 
على  دم��ي��ة،  دول���ة  وت��ع��زي��ز  و�لف�شاد 
بلد  �لقت�شادية، يف  �لتنمية  ح�شاب 
�شبابه من  ُخم�س  م��ن  �أك���ر  ي��ع��اين 
�ل�شتقر�ر  ح�شاب  وع��ل��ى  �لبطالة، 

�لذي يرنو �ليه �ل�شكان منذ عقود.
    تعترب �لعر�ق من بني �أكر �لدول 
ف�شاًد� يف �لعامل: فهي حتتل �ملرتبة 
دول���ة ح�شب   180 ب��ني  م��ن   168
م��ن��ظ��م��ة �ل�����ش��ف��اف��ي��ة �ل���دول���ي���ة غري 

�حلكومية.

اإ�سعاف حزب اهلل اللبناين
�ل����ث����ورة �شد  ت���ث���ري     يف ط����ه����ر�ن، 
�جل���م���ه���وري���ة �لإي����ر�ن����ي����ة يف �مل����دن 

�آيات  نظام  قلق  �لبالد،  يف  �ل�شيعية 
�آخر بات  �أم��ر� و�قعا  �أن  �هلل، خا�شة 
م���ه���دد� ب��الن��ه��ي��ار يف ل��ب��ن��ان، حيث 
يتمّتع حزب �هلل -�أقوى وكيل لها يف 

�ملنطقة -بقاعدة �شيا�شية مريحة.
بلغ  ���ا،  �أي�������شً �لأرز  ب��ل��د  يف  ل���ك���ن،     
�للبنانيون  �ل�شعبي ذروته.  �ل�شخط 
يتظاهرون بال �نقطاع منذ �شهر يف 
جميع مدن �لبالد. هدف �شخطهم: 
ق������ادة ي���ع���ت���ربون ف���ا����ش���دي���ن، وغري 
ق���ادري���ن ع��ل��ى �ن���ق���اذ �ق��ت�����ش��اد على 
و���ش��ك �لن��ه��ي��ار. �ل��ب��ل��د ي���رزح حتت 
ديون تعادل 150 باملائة من �لناجت 
�أكر من  �ملحلي �لإجمايل، ويعي�س 
�أ�شخا�س حتت  �أربعة  و�ح��د من كل 

خط �لفقر.
   ولأول مرة منذ 30 عاًما، �متدت 
�ملناطق  �إىل  �لحتجاجية  �حل��رك��ة 
حزب  عليها  يهيمن  �لتي  �ل�شيعية 
وهاجم  �أم���ل.  ح��رك��ة  وحليفته  �هلل 
�ل���ع���دي���د م���ن ممثلي  �مل���ت���ظ���اه���رون 

�لتنظيمني.
   يف 18 �أكتوبر، �أ�شعل �ملتظاهرون 
رعد،  �لنائب حممد  �لنار يف مكتب 
حلزب  �لرئي�شية  �ل�شخ�شيات  م��ن 

�ملختلفة  �لح����ز�ب  غ���ر�ر  على  �هلل، 
�ل�شيناريو  ه����ذ�  وم���ث���ل  �لخ�������رى. 
هذ�  �إىل  بالن�شبة  م�شكلة  �شيطرح 
�لأخري: �مليلي�شيا �لوحيدة �لتي مل 
ت��ت��خ��ل ع��ن �أ���ش��ل��ح��ت��ه��ا ب��ع��د �حلرب، 
غطاء  ع���ل���ى  �هلل  ح������زب  وي���ع���ت���م���د 
�لتنفيذية  �ل�شلطة  د�خ���ل  �شيا�شي 
على  �ل�����ش��رع��ي��ة  لإ���ش��ف��اء  �للبنانية 

وجود تر�شانته �لع�شكرية.
�لأخ��������رية، جنحت  �ل�������ش���ن���و�ت     يف 
�مليلي�شيا، بتحالفها عام 2005 مع 
ح���زب �ل��ت��ي��ار �ل��وط��ن��ي �حل���ر، �لذي 
مي�شال  �جل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  �شكله 
عون، يف تعزيز وجودها على �ل�شاحة 
�ل�شيا�شية �للبنانية. ويف �لنتخابات 
2018، متكن حزب  ع��ام  �لأخ���رية 
�لتيار  م��ن ح���زب  م��ع ح��ل��ف��ائ��ه  �هلل، 
�ل��وط��ن��ي �حل����ر وح���رك���ة �أم�����ل، من 

�لفوز باأغلبية برملانية ن�شبية.
  ومن �ملرجح �أن تكن�س رياح �لتمرد، 
�لتي تهّب منذ �شهر على لبنان، بهذه 
�ملكا�شب. ومما يثري جزع طهر�ن، �أن 
يتم رف�س �حل��زب، لأول م��رة، عرب 
�لأقل،  على  �أو  �لق����رت�ع،  �شناديق 
�حلر،  �لوطني  �لتيار  ح��زب  حليفه 

جنوب  �لنبطية،  يف  معقله  يف  �هلل، 
�ملناطق  ه����ذه  يف  ���ش��اب��ق��ة  �ل����ب����الد. 
ما يعاين فيها معار�شو  �لتي غالباً 
و�لنتقام  �لتخويف  م��ن  �هلل  ح��زب 

�ل�شديد.
زع���ي���م حزب  ط����ه����ر�ن،  ج�����و�د  �إن     

حكومة  ب��ت�����ش��ك��ي��ل  �لآن  �مل��ح��ت��ج��ون 
م�شتقلني  تكنوقر�ط  من  �نتقالية 
وتكون  �حل���اك���م���ة،  �لأح���������ز�ب  ع����ن 
�نتخابات  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ن  م�������ش���وؤول���ة 
�مل�����ش��ع��ى، فاإن  م���ب���ك���رة.    و�إذ� جن��ح 
حزب  �آل��ّي��ا  �شت�شتبعد  �ل�شيغة  ه��ذه 

�هلل ح�شن ن�شر �هلل، مل يعد مقنًعا 
�شفوف  ويف  ق���ب���ل.  م����ن  ك�����ان  ك���م���ا 
�مل���ت���ظ���اه���ري���ن، ي���ل���وم �ل���ع���دي���د من 
�لأولوية  لإعطائه  �حل��زب،  �ل�شيعة 
ح�شاب  ع��ل��ى  �لإق���ل���ي���م���ي  ل��ت��و���ش��ع��ه 
و�لقت�شادية  �لجتماعية  �لق�شايا 

�ل�شخ�شيات  وت��غ��ط��ي��ة  �مل���ح���ل���ي���ة، 
�لفا�شدة د�خل �لدولة.

حكومة تكنوقراط
   بعد ��شتقالة رئي�س �ل��وزر�ء �شعد 
�أك��ت��وب��ر، يطالب   29 �حل��ري��ري يف 

�نتقاد�ت  م��و���ش��وع  �لخ�����ري  وه�����ذ� 
�شديدة من جانب �ملتظاهرين.

ماذا عن الواليات املتحدة؟
�أكتوبر، رد �ملر�شد �لأعلى   30    يف 
�لإي�����ر�ين ع��ل��ى �لح��ت��ج��اج��ات �لتي 
معترب�  ولبنان،  �ل��ع��ر�ق  يف  �ندلعت 
وتقف  ت���وظ���ف���ه���ا  و������ش����ن����ط����ن  �أن 
ي�شيطرون  �لذين  “�أو�شي  ور�ءه��ا. 
مبعاجلة  ول����ب����ن����ان  �ل�����ع�����ر�ق  ع���ل���ى 
�للذين  و�ل�شطر�ب  �لأم��ن  �نعد�م 
�أحدثتهما �لوليات �ملتحدة و�لنظام 
�ل�شهيوين وبع�س �لدول �لغربية”. 
ق�����ال ع���ل���ي خ���ام���ن���ئ���ي.    �ل����ولي����ات 
�ملتحدة يف عملية يل ذر�ع مع �إير�ن، 
�قت�شادية  ح��رب��ا  ���ش��ده��ا  وت��خ��و���س 
�لعقوبات  �شاهمت  وق��د  ه���و�دة.  بال 
يف  �لبالد،  على  �ملفرو�شة  �ل�شديدة 
جت��ف��ي��ف �ل�����ش��ب��ك��ات �مل��ح�����ش��وب��ة على 
�ل�شرق  يف  �لإ���ش��الم��ي��ة  �جلمهورية 
وجه  ع���ل���ى  �هلل،  ح�����زب  �لأو������ش�����ط. 
على  ق�������ادر�ً  ي��ع��د  �خل�������ش���و����س، مل 
مت���وي���ل، ك��م��ا ك����ان م���ن ق��ب��ل، نظام 
)�ل�شحة،  �لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل���رع���اي���ة 

�ملدر�شة، ومنح لعائالت �ملقاتلني(.
   عازمة على تركيع خ�شمها، تر�هن 
يف  �شعبية  �نتفا�شة  على  و��شنطن 
�آية �هلل. ومن  �إي��ر�ن لإ�شقاط نظام 
بد�أت  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �أن  �ل��و����ش��ح 
ولبنان،  �لعر�ق  بعد  ثمارها:  توؤتي 
15 نوفمرب  �إي����ر�ن م��ن��ذ  �أ���ش��ب��ح��ت 
مل����ظ����اه����ر�ت ك�����ربى �شد  م�������ش���رًح���ا 

�لرتفاع �ملفاجئ يف �شعر �لبنزين.
عن �سالت اف ار

�ساهمت الهيمنة االإيرانية على العراق يف تغذية املح�سوبية والعمالة والف�ساد

رف�س حزب اهلل اأو حليفه التيار الوطني احلر 
عب�ر �سنادي�ق االقت��راع، يثي�ر ج�زع طه�ران

�س��اعدت العقوب��ات املفرو�س��ة على اإي��ران يف 
جتفيف ال�س�بكات املح�س�وبة عليه�ا يف ال�س�رق االأو�س�ط

لبنان رياح �لتغيري ل ت�شتثني �حد��شعار�ت عر�قية �شد �ير�ن

�لعر�ق ي�شتعل�لحتجاج ي�شل طهر�ن

رياح التمرد قد تطيح برموزها

من بغداد اإىل بريوت، املحور االإيراين يرتّنح...!
•• الفجر – خرية ال�صيباين

املا�سي.  ال�سهر  العراق  يف  كانت  البداية  �سربة     
اإىل  املتظاهرين  مــن  االآالف  خــرج  اأكــتــوبــر،   1 يف 
�سوارع بغداد للمطالبة بالت�سغيل واخلدمات العامة 

والتنديد بالف�ساد املتف�سي.

   يطالب املتظاهرون با�ستقالة رئي�ض الوزراء عادل 
قبل  ال�سلطة  اإىل  و�سل  الذي  ال�سيعي  املهدي،  عبد 
عام، بعد التو�سل اإىل حل و�سط بني اإيران والواليات 

املتحدة.
»اإيران، بّره بّره!«

بّره  “اإيران  اإيــران.  اتهام  يتم  االحتجاجات،  يف     

بّره!” ي�سرخ املتظاهرون يف امل�سريات. يف 4 نوفمرب، 
مبنى  يف  النار  اإ�سعال  الغا�سبني  من  جمهور  حــاول 
ال�سيعية  املدينة  كربالء،  يف  االإيرانية  القن�سلية 
رفعت  مت  حني  يف  الــبــالد،  و�سط  الكبرية  املقد�سة 
عن  للتعبري  املبنى  واجهة  على  العراقية  ــالم  االأع

رف�ض التدخل االإيراين.

الب�سرة،  امل�سهد ان حدث قبل عام يف   و�سبق لنف�ض 
التمثيلية  يف  الــنــار  املحتجني  مــئــات  اأ�سعل  حيث 

الدبلوما�سية لطهران.
املرة  لكنها  العراق،  يف  نــادرة  لي�ســــت  املظاهرات     
احلجم  هــذا  االحــتــجــاج  فيها  يــاأخــذ  التي  االأوىل 

والبعد.

ال�سوريون هناك ي�ستعدون لالأ�سواأ 

على خط اجلبهة الرتكية مع �سوريا..م�ستقبل جمهول
•• وا�صنطن-وكاالت:

على وقع �شدى ق�شف قرى جماورة من قو�ت حليفة لرتكيا، تت�شاءل عائالت 
جلاأت �إىل مناطق مهجورة عن موعد عودتها �إىل بيوتها. 

قرية  وز�رت جيد �شاكر، كاتبة وم�شورة �شحفية لدى موقع “فورين بولي�شي”، 
فاطمة  ومنهم  �شكانها،  بع�س  و�لتقت  �ل�شورية،  �لرتكية  �حل��دود  قرب  متر  تل 
بيتها  �أ�شرتها يف  مع  �لأر���س  على  وه��ي جال�شة  لها،  قالت  �لتي  عاماً،   43 �شلو، 

�جلديد: “�أف�شل �لعودة �إىل قريتي، لأقتل فيها، على �أن �أعي�س لجئًة«. 
جلاري، وكانت  ت�شرين �لثاين”  �أو�ئ��ل نوفمرب”  وح�شب �شاكر، ح�شل �للقاء يف 

فاطمة تقيم مع �أ�شرتها يف مدر�شة مهجورة دمرها د�ع�س. 
وحتت ظالل �أ�شجار �لنخيل وفرت بع�س �لوقاية من �شم�س �لظهرية �حلارقة، 
ل��وح بني جد�رين  م��دم��رة، وكتب على  رك��ام �شفوف  و�شط  �أط��ف��ال فاطمة  لعب 
مهدمني: “�شيبقى د�ع�س«.  ويف �لأ�شابيع �لأخرية، و�شل �لقتال بني قو�ت �شوريا 
�لدميقر�طية، ق�شد، و�جلي�س �ل�شوري �حلر �ملدعوم من تركيا، �إىل قرية مالكيف 
�مل�شلمني  �لقرية من  �شكان  �شوريا.  وعا�س  �شمال  بلدة تل متر يف  عند �شو�حي 

مقاتلني من ق�شد، طفالن وجرح �شبعة مدنيني.  ويح�شل كل ذلك رغم �لإعالن 
�لأول(  ت�شرين  �أكتوبر)   22 يف  رو�شيا،  تو�شط  بعد  �لقتال.  توقف  عن  ر�شمياً 

�ملا�شي يف �تفاق هدنة مع تركيا لوقف تقدم جي�شها. ولكن �لقتال مل يتوقف. 
وقال مقاتل من قو�ت ق�شد، طلب تعريفه با�شم �آجر فقط: “مل يكن �حلديث عن 

�تفاقيات �شالم حقيقياَ على �لأر�س«.
ويف جزء من �تفاقها �لأخري، طالبت تركيا باإقامة منطقة �آمنة على طول حدودها 

مع �شمال �شوريا، وباإبعاد قو�ت كردية عنها. 
ويعتقد مقاتلو ق�شد �أن تل متر، �ملدينة �لتي مل ت�شملها �ملنطقة �لآمنة، �أ�شبحت 
�ليوم هدفاً للق�شف. وقال ذلك �ملقاتل: “يف حلظة ما، يبدو كل �شيء عادياً. لكن 

�لعرب يف وئام على مد�ر �أعو�م طويلة مع جري�نهم �لأكر�د و�مل�شيحيني. 
نحو مدينة  �لأ���ش��ر  �جل��وي��ة، هربت معظم  و�ل��غ��ار�ت  �لق�شف  �ق���رت�ب  م��ع  لكن 
�أجرة،  �شيار�ت  تل مت��ر. هربت يف  عن  كيلومرت�ً   43 ح��و�يل  بعد  �حل�شكة، على 
يو�جهون م�شتقباًل جمهوًل.  وباتو�  �أمتعة،  ��شتطاعو� من  ما  �شري�ً، وحملو�  �أو 
وكانت عائلة �شلو من �لهاربني.  وتلفت �لكاتبة �إىل تبدل �لو�شع فعلياً يف مالكيف 
كيلومرت   1.5 بعد  على  يومني  ذل��ك  بعد  �ل��ق��ري��ة،  �أ�شبحت  �شلو.  ه��روب  منذ 
فقط من خط �لقتال.  و�رتدى مقاتلو ق�شد مالب�س مدنية لتجنب ��شتهد�فهم 
دخان  وحجب  �لرئي�شيني.  �لقرية  �شكان  ي�شكلون  وب��ات��و�  طيار،  دون  بطائر�ت 
�إطار�ت حمرتقة �ل�شماء، و�شقطت مرة قذيفة على منزل يف �لقرية، فقتل، ح�شب 

يف �للحظة �لتالية تقوم �لدنيا ول تقعد«.
وت�شيف كاتبة �ملقال �أنه ل يعرف مدى �شيطرة تركيا على �جلي�س �ل�شوري �حلر 
�لذي تدعمه، لكن �لذين يوجدون على �لأر�س يتوقعون �أن هدف �ملقاتلني من 

�ل�شتيالء على �لبلدة، هو �شلب ونهب ما يف بيوتها. 
قرية  ليلة هروبها من  ت��دري،  تكن  فلم  ع��ام��اً،   36 �ل�شلال،  خ��ودي  فاطمة  �أم��ا 
مالكيف، �أين �شينام �أطفالها. ويف نهاية �ملطاف، وجدت ماأوى يف قرية �أم �لبالو 

�مل�شيحية �لتي هجرها �شكانها �أثناء �شيطرة د�ع�س عليها قبل �أربعة �أعو�م.
وتفتقر �لبيوت �إىل �ملاء �أو �لكهرباء، كما يخلو معظمها من �لأث��اث، وحتى  من 
�لنو�فذ و�لأبو�ب. وتكد�س جميع �أفر�د �أ�شرتها �ل�شبعة يف غرفة و�حدة. ومي�شي 

�أطفالها �لذين ل يذهبون �إىل مدر�شة، معظم �أوقاتهم د�خل تلك �لغرفة.
وبحلول نوفمرب) ت�شرين �لثاين( �جلاري، �أ�شبح هناك �أكر من 80 �أ�شرة لجئة 
عن  عجزو�  لكنهم  �لأ���ش��ر،  حمليون  م�شوؤولون  ��شتقبل  وق��د  �لبالو.  �أم  قرية  يف 
توفري �أي م�شاعد�ت لها.  ويقول لجئون �إنهم ��شطرو� ل�شرب مياه نهر قريب، 
ما �أ�شابهم باأمر��س. وتقول �شال �لتي �شت�شع مولود�ً قريباً: “�حلياة هنا لي�شت 

حياة. و�إذ� �أجنبت �شبياً �شاأ�شميه حرب«. 
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قد يكون �شي جني بينغ يف موقع 
�أ�شار  �حلكم. ففي عدة منا�شبات، 
�أن  �إىل  ف��ق��ط  �ل�شيني  �ل��رئ��ي�����س 
و�لفو�شى  ل��ل��ع��ن��ف  ح���د  “و�شع 
و��شتعادة �لنظام يظل �أهم مهمة 
و�أ�����ش����ار  �ليوم”.  ك���ون���غ  ل���ه���ون���غ 
�ل�شني،  يف  �ل���ق���ادة  م���ن  �ل��ع��دي��د 
ب�شكل �أو باآخر، يف �لأ�شهر �لأخرية 
كونغ  هونغ  يف  يحدث  م��ا  �أن  �إىل 

�شاأن �شيني.
�إمي���ان���وي���ل ماكرون  �أث�����ار  ل��ق��د     
نوفمرب  �ل�شاد�س من  �لق�شية يف 
�أعربت  “لقد  ق���ائ���اًل:  ب��ك��ني،  يف 
ا خماوف  عن خماوفنا، وهي �أي�شً
وتكر�ًر�  م����ر�ًر�  وطالبنا  �أوروب����ا. 
و�لبحث  �لنف�س  و�شبط  باحلو�ر 
ع���ن وق���ف �ل��ت�����ش��ع��ي��د م���ن خالل 
�حل������و�ر ح����ول ه����ذ� �مل���و����ش���وع يف 

هونغ كونغ. »
�أع����رب عنها  �ل��ت��ي  �مل���و�ق���ف  �إن     
عن  تبتعد  �لأمريكي  �لكونغر�س 
ه���ذ� �ل��ن��ه��ج �حل����ذر. وم���ن �ملمكن 
�مل�شتعمرة  م�������ش���ري  ي���ت���خ���ذ  �أن 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة �ل�����ش��اب��ق��ة، ب��ع��د �أن 
للمو�جهة  م���و����ش���وًع���ا  �أ����ش���ب���ح 
�ل�����ش��ي��ن��ي��ة �لأم����ري����ك����ي����ة، ب���ع���ًد� 

جديًد�.

�أن  �ل�������ش���ني  ت��ع��ت��رب      ع���م���وم���ا، 
�ح��ت��ج��اج��ات ه��ون��غ ك��ون��غ �شناعة 
�مريكية. ويف ظل هذه �لظروف، 
مل��ن يذهب  �ل��ي��وم  ب��اح��رت�ز  ُينظر 
من �ل�شينيني لل�شياحة يف هونغ 
كثري�  عددهم  تقل�س  وقد  كونغ، 
تفاديا لالنتقاد عند عودتهم من 
رحلتهم �إىل �مل�شتعمرة �لإجنليزية 

�ل�شابقة.
   يف ك��ل �لح����و�ل، ي���زد�د �لو�شع 
ت���ع���ق���ي���ًد� يف ه����ون����غ ك����ون����غ. ب����د�أ 
مب�شرية  ي���ون���ي���و  يف  �لح����ت����ج����اج 
كربى �شد م�شروع مر�شوم ي�شمح 
�ل�شني  �إىل  �مل��ط��ل��وب��ني  بت�شليم 
�لقارية. وقد تاأخرت �ل�شلطات يف 

تعليق هذ� �لن�س.
   م��ن��ذئ��ذ، ����ش��ت��م��رت �ل��ت��ع��ب��ئ��ة يف 
�لزمن و�زد�دت ت�شلبا. وتتلخ�س 
�ل�شرت�تيجية �لأكر �شيوًعا �لآن 
“�لظهور يف كل مكان”،  يف �شعار 
و�لتي تق�شي مب�شاعفة �لعمليات 

من �أجل ��شتنفاد �ل�شرطة.
   مت جت�����اوز خ���ط���وة ج���دي���دة يف 
ب���د�ي���ة �لأ����ش���ب���وع، ع��ن��دم��ا قررت 
-�لطالبية  �حل���ر�ك  جم��م��وع��ات 

�����ا -�ح�������ت�������الل ج���ام���ع���ة  �أ������ش�����ا������شً
�ل�شرطة  حا�شرت  �لبوليتكنيك. 
�ل��ذي يقع عند  �ملبنى  �لفور  على 
هونغ  ج��زي��رة  يربط  نفق  مدخل 
كونغ ب�شبه جزيرة كولون يف �لرب 
�لرئي�شي. وكانت �لنتيجة �شبكات 
ط����رق م���زدح���م���ة، وح���رك���ة مرور 

م�شلولة ب�شكل متز�يد.

تزايد االنفعال
جمموعات  �أع�������ش���اء  م�����ش��ري     
متنوعا.  كان  �ملحا�شرة،  �لطالب 
متكن جزء من �لفر�ر بحبل يوؤدي 
نارية  لدر�جات  خلفي  مقعد  �إىل 
حني  يف  �ل��ف��ور،  على  بهم  تنطلق 
)حو�يل  �آخرين  على  �لقب�س  مت 
يف  �ملبنى.  مغادرتهم  عند   )700
�إلقاء  �ملغامرون،  و��شل  �لد�خل، 
على  و�حل��ج��ارة  مولوتوف  قنابل 
�ل�شرطة، �لتي ردت بالغاز �مل�شيل 
ل��ل��دم��وع، ل��ك��ن��ه��ا مل ت��ت��م��ك��ن من 

�إز�حتهم.
�لتي  �لإح�����������ش�����اء�ت  وح�������ش���ب     
جمعتها �شلطات هونغ كونغ على 
�ملا�شية،  �خلم�شة  �لأ���ش��ه��ر  م���د�ر 

�شعب  �ختبار  نحو  بكني  –لدفع 
وميكن  �لو�شع.  م��ع  �لتعاطي  يف 
حول  �مل��ن��اق�����ش��ات  �أن  ن��ت�����ش��ور  �ن 
م�شتمرة  �ملمكن  �ل�شني  فعل  رد 
�للجنة  يف  �ل�شبعة  �لأع�شاء  بني 
�ل����د�ئ����م����ة و�لأع���������ش����اء �ل���و�ح���د 
�ل�شيا�شي  �مل��ك��ت��ب  يف  و�ل��ع�����ش��ري��ن 
مب�شاركة  �ل�������ش���ي���وع���ي،  ل���ل���ح���زب 
خ������رب�ء �ل�����ش��ي��ا���ش��ة �خل���ارج���ي���ة. 
�ملناق�شات  ه����ذه  م�����ش��م��ون  وع����ن 
�لعليا  �لهيئات  �لتي جتري د�خل 
�شيء  ل  �ل�������ش���ي���ن���ي���ة،  ل��ل�����ش��ل��ط��ة 

يت�شرب.

تزايد اخلالفات
   على �لأكر، ميكن �فرت��س �أن 
�نق�شاما  عّمقت  �ملتحدة  �لوليات 
�ل�شينيني.  �ل��ق��ادة  ب��ني  حمتمال 
�لتدخل  �أن�شار  من ناحية، هناك 
�لذين  كونغ،  هونغ  يف  �لع�شكري 
يفلت  ق��د  �ل��و���ش��ع  �أن  ي��ع��ت��ق��دون 
ناحية  م��ن  �ل�شني.  �شيطرة  م��ن 
�ل���ذي���ن، يف �شياق  �أخ�����رى، ه��ن��اك 
�ل��ت��ن��اف�����س �لق���ت�������ش���ادي �حل���ايل 
�مل��ت��ح��دة، يف�شلون  �ل��ولي��ات  م��ع 
�حل��ف��اظ على م��وق��ف ح��ذر جتاه 
هونغ كونغ.    يف هذه �ملناق�شات، 

ه��ون��غ ك��ون��غ، ب��الإج��م��اع م��ن قبل 
قبل  �لأم��ري��ك��ي،  �ل�شيوخ  جمل�س 
�لنو�ب  جمل�س  عليه  ي��و�ف��ق  �أن 
باأغلبية 417 �شوًتا مقابل �شوت 
و�حد. ولإ�شد�ره، يجب �أن يوقع 
هذ� �لن�س �لرئي�س تر�مب، �لذي 

ميكنه ��شتخد�م �لفيتو �شده. 
�أث��������ارت م���ب���ادرة      يف �لأث�����ن�����اء، 
�لكونغر�س �لأمريكي هذه، و�لتي 
�ملع�شكرين  ت��و�ف��ق  م��ن  ��شتفادت 
�جلمهوري و�لدميقر�طي، غ�شًبا 
�ل�����ش��ني. ورف��ع��ت وز�رة  ق��وًي��ا يف 
“�حتجاًجا  �ل�شينية  �خل��ارج��ي��ة 
لل�شفارة  �للهجة”  �����ش����دي����د 

�لأمريكية يف بكني.
 21 يف  �ل�������ش���ادر  ع���دده���ا  ويف     
�شحيفة  حت�����دث�����ت  ن�����وف�����م�����رب، 
�ل�شعب �ليومية، �شحيفة �حلزب 
�ل�شيوعي �ل�شيني، عن “��شتفز�ز 
“�إذ�  وه���ددت:  خطري”  �مريكي 
على  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات  ��شتمرت 
�ل�شني  ف�شتتخذ  �ل��ط��ري��ق،  ه��ذه 
تد�بري قوية، و�شتتحمل �لوليات 

�ملتحدة كل �لعو�قب ».
   يبدو �أن �لوليات �ملتحدة قررت 
�ل�شتفادة من عدم وجود رد فعل 
�شيني على مظاهر�ت هونغ كونغ 

�ألقت �شرطة �ملدينة �لقب�س على 
ا ترت�وح �أعمارهم  4991 �شخ�شً
�إطالق  11 و82 عاًما، ومت  بني 
���ش��ر�ح �ل��غ��ال��ب��ي��ة �ل��ع��ظ��م��ى منهم 
��شتخد�م  ومت  لح�����ق؛  وق����ت  يف 
م�شيل  غ��از  خرطو�شة  �لف   10
�ل�شتباكات  وق���ت���ل���ت  ل���ل���دم���وع، 
و�أ�شابت  �لأق����ل،  ع��ل��ى  �شخ�شني 
�أكر من 1500 �شخ�س، �لعديد 

منهم يف حالة خطرية.
   ويف مو�جهة ت�شاعد �لفو�شى، 
�شعت بكني �ىل �شبط �لنف�س قدر 
�لإمكان. مت ح�شد قو�ت �ل�شرطة 
�ل�شني  ج��م��ه��وري��ة  م��ن  �مل�شلحة 
لي�شت  ���ش��ن��ت�����ش��ن،  ف���ى  �ل�����ش��ع��ب��ي��ة 
ب��ع��ي��دة ع���ن ه���ون���غ ك���ون���غ. ويبث 
بانتظام  �مل��رك��زي  بكني  تلفزيون 
و�لهدف  وج���وده���ا،  ع���ن  ت��ق��اري��ر 
�لرئي�شي على ما يبدو هو �لتنبيه 
�ىل �أن �لتدخل �لع�شكري �ل�شيني 

ممكن متاًما.
خ����رج جنود  ن��وف��م��رب،   16 يف     
بثكنات  ي���ق���ي���م���ون  ����ش���ي���ن���ي���ون، 
يف ه���ون���غ ك���ون���غ، ل��ل��م�����ش��اع��دة يف 
من  �شل�شلة  بعد  �ل�شو�رع  تطهري 
�مل���ظ���اه���ر�ت. وج����رت �ل��ع��م��ل��ي��ة يف 
وبان�شباط كبري.  �شاعة  �أقل من 

كانت �لنية ذ�ت �شقني: �إظهار �أن 
�جلي�س �ل�شيني قادر على تقدمي 
�أنه ميكن  �إىل  و�لإ�شارة  �خلدمة، 
يف  �ملنطقة.  يف  ح��ا���ش��ًر�  يكون  �أن 
عمليات  ت��ظ��ل  �حل������ايل،  �ل���وق���ت 
�أي�����دي  �مل���دي���ن���ة يف  �ل�������ش���رط���ة يف 
���ش��رط��ة ه��ون��غ ك��ون��غ، �ل��ت��ي تعمل 
�ل�شلطات  م��ع  �ل��وث��ي��ق  بالت�شاور 
�ل���ق���اري���ة.    ح��ت��ى �لآن، مل تقرر 
ن�شر قو�تها يف هونغ كونغ،  بكني 
�لقادة  ي��درك  متعددة.  و�لأ�شباب 
على  �لكارثية  �لآث���ار  �ل�شينيون 
�شمعة �ل�شني عام 1989 عندما 
بعد  تيانامنن  م��ي��د�ن  �إخ���الء  مت 
�ح��ت��الل �ل��ط��الب ل��ل��م��ك��ان. لقد 
��شتغرق �لأمر �شنو�ت ملحو ذكرى 
يريد  ول  �ل���دم���وي،  �ل��ق��م��ع  ذ�ك 
�لزعماء �حلاليني، وهم على ر�أ�س 
�قت�شاد يف  �أك��رب  ث��اين  �أ�شبح  بلد 
�لعامل، �لعودة �إىل �شورة �ل�شلطة 

�لعنيفة و�لوح�شية.
   هاج�س �آخ���ر �أك���ر ر�ه��ن��ّي��ة: ل 
معادية  حجة  تقدمي  بكني  تريد 
�ملتحدة  �ل�����ولي�����ات  يف  ل��ل�����ش��ني 
ت���ر�م���ب،  دون����ال����د  ق�����رر  �أن  م���ن���ذ 
�أنو�ع  جميع  تطبيق  �لعام،  بد�ية 
من  �حلماية  وت��د�ب��ري  �ل�شر�ئب 

�لقت�شادي  �لنهو�س  منع  �أج���ل 
مفاو�شات  وجت�������ري  ل���ل�������ش���ني، 

معقدة بني �لبلدين.
��شتخد�م  �ل�����ش��ني  ق���ررت  و�إذ�     
�إر���ش��ال جي�شها  �ل��ق��وة ع��ن طريق 
كونغ،  هونغ  يف  �لنظام  ل�شتعادة 
ل���ن تب�ّشط  �أن���ه���ا  �ل���و�����ش���ح  ف��م��ن 
�ملتحدة.  �ل���ولي���ات  م��ع  ح���و�ره���ا 
ففي بكني، ُيعتقد �أن �إد�رة تر�مب 
هذ�  م���ث���ل  ي���ح���دث  �أن  يف  ت����اأم����ل 
�لتدخل �ل�شيني حتى تتمكن من 

�إد�نته ب�شوت عاٍل وو��شح.

يف انتظار دونالد ترامب
�جتماع  �مل���ا����ش���ي،  �أك���ت���وب���ر  يف     
بقادة  �أمريكيني  برملانيني  �أرب��ع��ة 
�لح��ت��ج��اج يف ه��ون��غ ك��ون��غ ظهر 
لت�شجيع  و�شيلة  �أنه  على  بو�شوح 
����ش��ت��م��ر�ر ح��رك��ة �مل��ع��ار���ش��ة �شد 
كما حت�شلت هذه �حلركة  بكني. 
�لح���ت���ج���اج���ي���ة ع���ل���ى ت���اأي���ي���د من 
20 نوفمرب، حيث  �آخر يف  حجم 
على  �لأمريكي  �لكونغر�س  �شوت 
كونغ  هونغ  “قانون  بعنو�ن  ن�س 
حلقوق �لإن�شان و�لدميقر�طية«.

   �عُتمد هذ� �لقر�ر �حلازم لدعم 
حقوق �لإن�شان و�لدميقر�طية يف 

ال يريد الزعماء احلاليني، وهم على راأ�ض بلد اأ�سبح ثاين اأكرب اقت�ساد يف العامل، ا�ستعادة �سورة تيانامنانتتفادى بكني تقدمي حجة معادية لل�سني يف الواليات املتحدة منذ اأن �سّن دونالد ترامب حربه التجارية

��شتبعاد �لتدخل �ىل حني...

متظاهرون ي�شاندون طالب �جلامعة

�شلطة �ل�شيدة لم يف �مليز�ن

مو�جهات جامعة �لبوليتكنيك

قد ي�سبح مو�سوع مواجهة مع وا�سنطن:

ال�سني ت�سعى اإىل ح�سر متّرد هونغ كونغ...!
تعتقد بكني اأن اإدارة ترامب تاأمل يف تدخل �سيني حتى تتمكن من اإدانته ب�سوت عاٍل ووا�سح

عموما، تعترب ال�سني اأن
 احتجاجات  هونغ كونغ �سناعة اأمريكية 

من الوارد اأن يتخذ م�سري 
امل�ستعمرة الربيطانية ال�سابقة بعًدا جديًدا

•• الفجر –ريت�صارد اأرزت -ترجمة خرية ال�صيباين
   ما هو االنطباع ال�سائد عن هونغ كونغ يف ال�سني؟ 
ولكن  املو�سوع،  هذا  حول  ا�ستطالع  اأي  ُيجرى  مل 
و�سخط  تــرّبم  مو�سوع  هي  املدينة  اأن  الوا�سح  من 

�سديدين لدى ال�سعب ال�سيني.
لها طيلة خم�سني  املمنوح  الو�سع اخلا�ض،  ُيعترب     
 ،1997 عــام  الربيطانيون  �سّلمها  عندما  عــاًمــا، 
مبثابة امتياز ظامل. يف ال�سني، هناك �سعور بال�سيق 
باحلفاظ  يطالبون  كونغ  هونغ  اأهل  اأن  حقيقة  من 
و�سعهم  اأجــل  من  يقاتلون  “اإنهم  حرياتهم.  على 
ميكن اأن ن�سمع يف  ولي�ض من اأجل جميع ال�سينيني”، 

بكني اأو �سنغهاي.

االأوروغواي ُترجئ نتائج االنتخابات الرئا�سية 
�أُجريت لدى �خل��روج من مر�كز �لق��رت�ع، فوز مر�شح �ليمني  ر�أي 
�لو�شطي لوي�س لكال بو �لبالغ 46 عاماً وريث �شال�شة �لأوروغو�ي 
د�نيال  مونتيفيديو  لبلدية  �ل�����ش��اب��ق  �ل��رئ��ي�����س  م��ق��اب��ل  �ل�شيا�شية 
مارتينيز �لبالغ 62 عاماً و�لذي ميثل �حلزب �حلاكم. لكن مع �لفرز 
�أمام  مارتينيز  و�شّرح  متقاربة.  �لنتائج  ب��دت  لالأ�شو�ت،  �لر�شمي 
�لآلف من منا�شريه ببهجٍة ر�ف�شاً �لإقر�ر بهزميته فقال “حاولو� 
دفننا لكنهم ل يعرفون �أننا كّنا بذور�ً«. من جهته، قال لكال بو �أمام 
يعرتف  ومل  �حلكومة  مر�شح  بنا  يت�شل  مل  “لالأ�شف،  منا�شريه 
بنتيجة �لتي نعتقد �أنه ل ميكن �لرجوع عنها” م�شري�ً �إىل �أن رئي�س 
�جلمهورية �حلايل تاباري فا�شكيز �ت�شل به. وهتف �حل�شد ب�شوت 
و”�ل�شرب”  “�لوحدة”  “رئي�س! رئي�س!«. ودعا �ملر�شحان �إىل  عال 
�ل�شيار�ت  �ب���و�ق  بع�س  وبا�شتثناء  �لنهائية.  �لنتيجة  �إع���الن  حتى 

•• مونتيفيديو-اأ ف ب:

�لنتخابات  ن��ت��ائ��ج  �أن  �لأوروغ������و�ي  يف  �لن��ت��خ��اب��ي��ة  �لهئية  �أع��ل��ن��ت 
�لرئا�شية �لتي تناف�س فيها مر�شح �ليمني �لو�شطي لوي�س لكال بو 
ومر�شح �حلزب �حلاكم د�نيال مارتينيز )ي�شار(، متقاربة جد� و�أنها 
�شتنتظر فرز �لأ�شو�ت من جديد لإعالن �لفائز “بحلول �جلمعة«.

“�ملحكمة  �أرو�شينا لوكالة فر�ن�س بر�س  وقال رئي�س �لهئية خو�شيه 
لن تعلن ��شم فائز �لليلة«. وبعد فرز قر�بة %99،5 من �لأ�شو�ت، 
ك��ان �ل��ف��ارق ب��ني �ملر�شحني ب��ح��و�ىل 30 �أل��ف �شوت �أق���ّل م��ن عدد 
�لنتخابية  �لهيئة  �شتقوم  لذلك  عليها.  �ملتنازل  �لق��رت�ع  بطاقات 
�إغالق  �شاعة من  وبعد  �لقادمة.  �لأي��ام  �شامل لالأ�شو�ت يف  بتعد�د 
��شتطالعات  �أظ��ه��رت  غ،  ت   22،30 �ل�شاعة  عند  �لق���رت�ع  مر�كز 

حادث  �أي  ُي�شجل  ومل  هادئة  مونتيفيدو  �شو�رع  كانت  و�ملفرقعات، 
ُيذكر م�شاًء. و�شيت�شّلم �لرئي�س مهامه يف �لأول من �آذ�ر/مار�س ملدة 
�أبيال )40 عاماً( �لذي جاء مع  خم�س �شنو�ت. و�أعرب خو�ن بابلو 
زوجته وجنلهما )9 �شنو�ت( للت�شويت، عن رغبته يف �أن يفوز �حلزب 
�حلاكم “لأننا ن�شعر �أن مع �لي�شار حقوقنا م�شمونة” لكن “مهما 
ح�شل، يجب �لقبول لأننا نريد �لدميوقر�طية قبل كل �شيء، هذ� ما 
ن�شرحه �إىل �بننا«. يف �لدورة �لأوىل، حّل لكال بو وهو جنل �لرئي�س 
�لثاين  �ملرتبة  �ألبريتو لكال )1990-1995( يف  لوي�س  �ل�شابق 
وفرن�شا.  �لأوروغ���و�ي  جن�شيتي  يحمل  مهند�س  وهو  مارتينيز  بعد 
خ�شرو�  �لذين  �لآخرين  �ملر�شحني  مع  حتالفاً  �شكل  بو  لك��ال  لكن 
بدء�ً من �ليمني و�شوًل �إىل �ل�شرت�كيني �لدميوقر�طيني ما �شمح 

له بت�شّدر نتائج ��شتطالعات �لر�أي.

الفيليبني حترر بريطانيا وزوجته من االإرهابيني
•• مانيال-اأ ف ب

حّرر �جلي�س �لفيليبيني �أم�س بريطانيا وزوجته من قب�شة �إرهابيني مرتبطني بتنظيم د�ع�س بعد 
نحو �شهرين من خطفهما من منتجع �شياحي يف جنوب �لبالد، على ما �أعلنت �ل�شلطات.

�أبو  جماعة  من  م�شلحني  مع  �لنارية  بالأ�شلحة  معركة  بعد  �لزوجني  �لفيليبينية  �لقو�ت  و�أنقذت 
�شياف يف جزيرة جولو �مل�شطربة يف جنوب �لبالد، وهي معقل للجماعة �لتي حترتف �خلطف مقابل 

�لفدية و�مل�شوؤولة عن بع�س من �أ�شو�أ �لهجمات يف �لرخبيل �لآ�شيوي.
وقال �للفتنانت �جلرن�ل �شرييليتو �شوبيانا لوكالة فر�ن�س بر�س “كان هناك تبادل ق�شري لإطالق 
�أن  م�شيفا  �لقو�ت �حلكومية”،  �أن طغت عليهما  �لزوجني بعد  �لنار، لكّن )�خلاطفني( تخلو� عن 

�لرهينتني مل ي�شابا باأذى.
و�أّكد �ملتحدث با�شم �جلي�س �لإقليمي �أرفني �إن�شينا�س �أّنه مل يتم دفع فدية.

بدورها، �أّكدت �ل�شفارة �لربيطانية يف مانيال يف بيان �إنقاذ �آلن وويلما هريونز، و�أعربت عن “�متناننا 
حلكومة و�شلطات �لفيليبني«.
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اإعــــــــــالن
�لو�حد  �ل�شخ�س  �لعامه - �شركة  �ل�ش�����ادة/�ديتا للتجاره  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م   رخ�شة رقم:2774118 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حممد ثعلوب �شامل حمد �لدرعي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ حممد ثعلوب �شامل حمد �لدرعي من من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة باناجيوتي�س كانيلوبولو�س %49
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/�ديتا للتجاره �لعامه - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م 

ADITA GENERAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�ىل/�ديتا للتجاره �لعامة ذ.م.م 
ADITA GENERAL TRADING LLC

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

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

العدد 12792 بتاريخ 2019/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز يوترن هري �ند نيلز لل�شيد�ت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2497774 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد عبد�لرحيم عبد�لرحمن علي �ملن�شوري %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خديجه رزقي %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شالح خمي�س بن حيدره �لعامري

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

تعديل ��شم جتاري من/مركز يوترن هري �ند نيلز لل�شيد�ت 
UTURN HAIR & NAILS LADIES CENTER

�ىل/مركز يوترن هري �ند نيلز لل�شيد�ت ذ.م.م
UTURN HAIR & NAILS LADIES CENTER LLC

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

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

العدد 12792 بتاريخ 2019/11/26 

اإعــــــــــالن
لغ�شيل  �شبيد  �ل�ش�����ادة/توب  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ل�شيار�ت  رخ�شة رقم:2592238 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ر��شد جنم عبد�هلل �شيار �حلو�شني %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شيف عبد�هلل �بر�هيم عبد�هلل �حلو�شني
تعديل ��شم جتاري من/توب �شبيد لغ�شيل �ل�شيار�ت  

 TOP SPEED CAR WASH

�ىل/جريمان �شتيم لغ�شيل �ل�شيار�ت
 GERMAN STEAM CAR WASH

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12792 بتاريخ 2019/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�شالون دي �ور للرجال

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2475595 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة خليفه �حمد علي �لبديوي �ملهريي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف نهال علي �بر�هيم

تعديل ��شم جتاري من/�شالون دي �ور للرجال  
 DE ORE GENTS SALOON

�ىل/�شالون ماجيك فينجرز للرجال
 MAGIC FINGERS GENTS SALON

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

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/دي مادير� للهد�يا

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2648869 
تعديل ��شم جتاري من/دي مادير� للهد�يا  

 DE MADERA GIFTS

�ىل/دي مادير� ل�شت�شار�ت �ملو�رد �لب�شرية
 DE MADERA HUMAN RESOURCES CONSULTANCY

�لعقار�ت  لد�رة  بيتا  �لبحار   - كورني�س  �أبوظبي  جزيرة  �أبوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
ذ.م.م �ىل �أبوظبي �مل�شفح م 6 353621 353621 �ل�شيد علي عبد�هلل بن و�خرين

تعديل ن�شاط/��شافة ��شت�شار�ت �ملو�رد �لب�شرية )7020008(
تعديل ن�شاط/حذف بيع �لهد�يا - بالتجزئة )4773402(

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

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بي ��س تي �شنابل بني يا�س هايرب ماركت 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1189879-1 

تعديل ��شم جتاري من/بي ��س تي �شنابل بني يا�س هايرب ماركت  

 B S T BANIYAS SPIKE HYPER MARKET LLC - BRANCH 1

�ىل/�شبايك للتجارة �لعامة ذ.م.م

 SPIKE  GENERAL TRADING LLC

تعديل عنو�ن/من �بوظبي جزيرة �بوظبي �شارع ليو� - قطعة 13 - �شرق 1 - معر�س 

 347675  347675  14 م  �مل�شفح  �بوظبي  �ىل  �لقبي�شي  �حمد  �شلطان  �ملالك/عو�س 

�ل�شيدة علياء خمي�س خليفه و�خرين

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

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

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

قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12792 بتاريخ 2019/11/26 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/جولدن للطباعة �حلريرية

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:1161539 

تعديل ��شم جتاري من/جولدن للطباعة �حلريرية

 GOLDEN SILK SCREEN PRINTING

�ىل/مطبعة جولدن �لعني

 GOLDEN AL PRINTING PRESS

تعديل ن�شاط/��شافة طباعة �ملطبوعات �لتجارية )1811001.1(

تعديل ن�شاط/حذف بيع �لختام وم�شتلزماتها - بالتجزئة )4773961(

تعديل ن�شاط/حذف �لطباعة على �حلرير )�شلك �شكرين( )1313002.3(

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

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

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

قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12792 بتاريخ 2019/11/26 

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

للطباعه و�حلريرية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1158858 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة خالد خليفه �شامل عبد�هلل �ليعقوبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد �شالح �حمد علي �مل�شعبي

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

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

العدد 12792 بتاريخ 2019/11/26 

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

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2234294 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة رحمه �حمد حممد جعفر �لبلوكي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12792 بتاريخ 2019/11/26 

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

للمقاولت �لعامة ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1964771 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ر�زي نا�شر �حمد عبد�هلل �لكثريي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عامر ح�شن علي �شعيد �ملحرمي

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

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

العدد 12792 بتاريخ 2019/11/26 

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

للمقاولت ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1037950 

تعديل ن�شب �ل�شركاء
عاطف عبد�لرحمن قطب من�شور من 24% �ىل %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبد�لرحمن �نور �لز�لق

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

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

العدد 12792 بتاريخ 2019/11/26 

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

CN قد تقدمو� �لينا بطلب للنقليات رخ�شة رقم:1113907 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شلطان حممد �شعيد عبد�لرحمن �لنا�شري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12792 بتاريخ 2019/11/26 

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

�لغروب للحالقة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1120479 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �منه ح�شن عبد�هلل �حمد �حلامدي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عبيد �شامل خمي�س غامن �ل�شام�شي

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

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

العدد 12792 بتاريخ 2019/11/26 

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

للعناية بال�شيار�ت
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2144502 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شلطان حممد �شعيد عبد�لرحمن �لنا�شري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف علي ر��شد ح�شن حممد �ل�شام�شي

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

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

العدد 12792 بتاريخ 2019/11/26 

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

ل�شالح ميكانيكي للمركبات
قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�شة رقم:2097348 

تعديل وكيل خدمات/��شافة حممد فهم جرب�ن مناحي �لهاجري
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد نور �لعلم عبد�هلل %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12792 بتاريخ 2019/11/26 

مرا�سي العقارية- ذ م م
بناء على قر�ر �جلمعية �لعمومية �لغري عادية �ملوثق لدى �لكاتب �لعدل 

بالرقم  1957000010 و�خلا�س بت�شفية �ل�شركة �ملذكورة �أعاله
مرا�سي العقارية - ذ م م

�ل�شادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية-�بوظبي بالرقم
-حما�شبون  مينون  كري�شتون   / �مل�شفي  يعلن   CN-1008370
قانونيون- بحل وت�شفية �ل�شركة �ملذكورة �عاله فكل من له مطالبة �أو 
حقوق على �ل�شركة �ملذكورة �عاله عليه �لتقدم مبطالبته مع �مل�شتند�ت 
�ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�شفى، وذلك خالل �لدو�م �لر�شمي وملدة 45 يوماً 
�ملحددة  �ملدة  خالل  يتقدم  مل  من  وكل  �لإعالن،  هذ�  ن�شر  تاريخ  من 

بالإعالن ي�شقط حقه باملطالبة.
للمر�جعة: عنو�ن �مل�شفي: �بوظبي- �شارع حمد�ن  بناية /�ل�شيخ حامد 

بن خادم بن بطي  هاتف  026772727 �س ب 31616
امل�سفي القانوين:
كري�ستون مينون حما�سبون قانونيون  

اإع��������لن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12792 بتاريخ 2019/11/26 

اإعــــــــــالن
�لمار�ت  �ل�ش�����ادة/��شو�ر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1155526 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة م�شطفى مو�شى علي �لكعبي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شامل حجي �شعيد �ل�شرجي �لظاهري

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

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

العدد 12792 بتاريخ 2019/11/26 

اإعــــــــــالن
لت�شليح  �لكعبي  �حمد  �شامل  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN �ملكيفات �ملركزية  رخ�شة رقم:1148590 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مب�شر بت كو�شر بت %100

تعديل وكيل خدمات/��شافة �شلطان عبد�هلل ر��شد عبد�هلل �لظاهري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل �حمد �شامل كوي �لكعبي

تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة �شامل �حمد �لكعبي لت�شليح �ملكيفات �ملركزية

 SALEM AHMED AL KAABI CENTRAL AIR CONDITIONAR REPAIRS EST

�ىل/موؤ�ش�شة مب�شر كو�شر لت�شليح �ملكيفات �ملركزية

 MUBASHER KOUSAR CENTRAL AIR CONDITIONER REPAIRS EST

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

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

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

قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26  نوفمرب  2019 العدد 12792 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  26  نوفمرب  2019 العدد 12792 
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الفجر الريا�ضي

����ش���ع���ادة خ���ال���د ع��ب��د �لكرمي  ع���رب 
�لإم�����ار�ت  رئ��ي�����س جمعية  �ل��ف��ه��ي��م 
بالنجاح  �شعادته  ع��ن  للرت�يثلون 
�لن�شخة  ح��ق��ق��ت��ه  �ل������ذي  �ل���ك���ب���ري 
�لفجرية  “بطولة  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة 
و�لتي   “ ل���ل���رت�ي���ث���ل���ون  �ل���دول���ي���ة 
على  مهمة  خ��ط��وة  ب��اأن��ه��ا  و�شفها 
م��و����ش��ل��ة تطوير  ن��ح��و  �ل���ط���ري���ق 

�لرت�يثلون يف �لدولة.
وت��ق��دم ���ش��ع��ادت��ه و�أع�����ش��اء جمل�س 
و�لتقدير  بال�شكر  �جلمعية  �إد�رة 
حمد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �إىل 
عهد  ويل  �ل�������ش���رق���ي  حم���م���د  ب����ن 
 .. �لفجرية لرعاية �شموه للحدث 
�ملنظمة  �للجنة  جهود  على  مثنيا 
�أح���م���د حمد�ن  �ل��ع��م��ي��د  ب��رئ��ا���ش��ة 
لنادي  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ل��زي��ودي 

وفريق  �لقتالية  للفنون  �لفجرية 
خروج  يف  �شاهم  مم��ا  م��ع��ه،  �لعمل 
ب�شكل متميز من جميع  �ملناف�شات 

�لنو�حي.
�إد�رة  �أعلنت   .. �آخ��ر  �شعيد  وعلى 

�لذين  �لالعبني  �أ�شماء  �جلمعية 
�شيمثلون �ملنتخب �لوطني �مل�شارك 
للرت�يثلون  �آ�شيا  غ��رب  بطولة  يف 

و�لتي �شتقام يف �لر�بع من دي�شمرب 
�ملقبل يف مملكة �لبحرين �ل�شقيقة 
حيث يتاألف �لفريق من �لالعبني 

و�شيف  �ل����زع����اب����ي،  ����ش���امل  ف����ار�����س 
�هلل  عبد  وحممد  �ل�شماحي،  علي 

�لغافري.

�ختيار  مت  �أن����ه  �جل��م��ع��ي��ة  و�أك������دت 
لعبي �ملنتخب بعد �جتماع �للجنة 
هام�س  ع��ل��ى  �ن��ع��ق��د  �ل���ذي  �لفنية 

بطولة �لفجرية �ل�شبت �ملا�شي.
يو�شف  �أ���ش��م��اء  ع��ربت  جانبها  م��ن 
�إد�رة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  �جل���ن���اح���ي 
عن  للرت�يثلون  �لإم����ار�ت  جمعية 
للم�شتويني  �ل���ك���ب���رية  ���ش��ع��ادت��ه��ا 
لبطولة  و�ل����ف����ن����ي  �ل���ت���ن���ظ���ي���م���ي 
�لفجرية، وما �شهدته من م�شاركة 
بارزة يف جانب �لالعبني �ملو�طنني 
و�ل���الع���ب���ات �مل���و�ط���ن���ات و�ل���زي���ادة 
�مل��ط��ردة يف ع��دد �مل�����ش��ارك��ني، حيث 
 75 يقارب  ما  �ملو�طنني  ع��دد  بلغ 
بالكو�در  م�����ش��ي��دة  ولع���ب���ة،  لع��ب��ا 
�لتنظيمية �لإمار�تية �لتي �شاهمت 

بتنظيم �ل�شباق ب�شكل مميز.

�ل�����ش��ي��خ حمد�ن  ���ش��م��و  حت���ت رع���اي���ة 
�آل مكتوم ويل  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد 
لإم���������ارة دب�����ي رئ���ي�������س جم���ل�������س دبي 
�لريا�شي، �أعلنت �للجنة �ملنظمة عن 
�لثانية  �ل���دورة  يف  �لرت�شح  ب��اب  فتح 
�لريا�شية”  �ل��ب�����ش��م��ة  “جائزة  م��ن 
�لريا�شي  دب��ي  جمل�س  �أطلقها  �لتي 
وم��وؤ���ش�����ش��ة وط��ن��ي �لإم�����ار�ت يف �إطار 
�لريا�شية  �ل�شبا  ن��د  دورة  م���ب���ادر�ت 
حدود”،  ب���ال  “قدر�ت  ���ش��ع��ار  حت���ت 
وتهدف �إىل ت�شجيع �لعمل �لتطوعي 
�لريا�شة  لدعم  �ملجتمعية  و�مل�شاهمة 
 “ يف دب��ي، وت��اأت��ي �شمن فئات جائزة 

وطني �لإمار�ت للعمل �لإن�شاين«.
�ملوؤ�ش�شات  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  ودع����ت 
�مللفات �خلا�شة  �إىل تقدمي  و�لأف��ر�د 
ب��ال��رت���ش��ح يف �ل�������دورة �ل��ث��ان��ي��ة من 
�جل��ائ��زة ب��د�ي��ة م��ن �ل��ي��وم ح��ت��ى يوم 
�أن  2020 على  �أبريل   23 �خلمي�س 
تتم �إجر�ء�ت �لتحكيم خالل �لأ�شبوع 
�لثاين من �شهر رم�شان، ويتم ت�شليم 

�أثناء  �جلائزة يوم 18 رم�شان �ملقبل 
دورة ند �ل�شبا �لريا�شية.

�لب�شمة   “ لفئة  �ل��رت���ش��ح  و���ش��ي��ك��ون 
�لريا�شية” متاح لالأفر�د و�ملوؤ�ش�شات 
م���ن خ����الل �إجن��������از�ت ���ش��ب��ق ل��ه��ا �أن 
حققت جناحات على �مل�شتوى �ملحلي، 
حيث ميكن تقدمي �مللفات عرب �ملوقع 
�لريا�شي  دب���ي  ملجل�س  �لل���ك���رتوين 

.www.dubaisc.ae
“�لب�شمة  �إدر�ج  م��ن  �ل��غ��اي��ة  وت���اأت���ي 
“جائزة  ب�شمات  �شمن  �لريا�شية” 
وطني �لإمار�ت للعمل �لإن�شاين” هو 
و�لهيئات  و�ملوؤ�ش�شات  �لأف��ر�د  حتفيز 
�لريا�شي  �ل���ق���ط���اع  يف  �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
به يف جمال  يحتذى  لتكون من��وذج��اً 
��شرت�تيجية  م��ع  متا�شياً  �ل��ري��ا���ش��ة، 
دول���ة �لإم�����ار�ت وروؤي��ت��ه��ا 2071 يف 
للقطاع  �ملجتمعية  �خل��دم��ة  ت��ع��زي��ز 
�لقيم  ت��ع��زي��ز  وك���ذل���ك  �ل���ري���ا����ش���ي، 
�لإيجابية يف �ملجتمع من خالل ن�شر 
�لقطاع  �لإن�����ش��اين يف  �ل��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة 

�لريا�شي.

الرت�سح  التناف�ض و�سروط  حمور 
الريا�سية« “ للب�سمة 

�لب�شمة  �لتناف�س لفئة  ويدور حمور 
�لعمل  “م�شوؤولية  �ل���ري���ا����ش���ي���ة 
�لريا�شي”،  �ل��ق��ط��اع  يف  �لإن�������ش���اين 
�لتي  �ملجتمعية  �مل��ب��ادر�ت  م��ن خ��الل 
حتقق �لأهد�ف �لإن�شانية و�ملجتمعية 
للريا�شة وبحيث يكون لتلك �ملبادر�ت 
�لريا�شي”،  �لقطاع  �إيجابي على  �أثر 
للرت�شح  �شروط  عدة  كما مت حتديد 

للفوز بالب�شمة �لريا�شية، وهي: 
نفع  ذ�ت  �ملقدمة  �ملبادرة  تكون  • �أن 
قوية  ومبخرجات  للمجتمع  ملمو�س 
و��شرت�تيجية  �جل��ائ��زة  م��ع  ت��ت��و�ف��ق 

�لدولة.
م���وث���ق���ة، ومت  �مل����ب����ادرة  ت���ك���ون  �أن   •
�أو  �آخر ثالث �شنو�ت،  �جنازها خالل 
�شاري تطبيقها خالل فرتة �لرت�شح.

مع  متما�شية  �مل���ب���ادرة  ت��ك��ون  �أن   •
�ل��ق��ي��م و�لأخ�������الق �لإن�����ش��ان��ي��ة، وقد 

�أ�شهمت يف �إثر�ء �لقطاع �لريا�شي.

فل�شفة  م���ع  م��ت��و�ف��ق��ة  ت���ك���ون  �أن   •
و�أهد�ف �جلائزة. 

يف  �إي���ج���اب���ي  �أث�����ر  ذ�ت  ت���ك���ون  �أن   •
�لقطاع �لريا�شي. 

من  بها  معرتف  �ملبادرة  تكون  • �أن 
طرف �إحدى �جلهات �لر�شمية. 

و�لأخالق  �لقيم  مع  تتعار�س  �أل   •
�لإن�شانية و�لريا�شية.

�ملرت�شح  �لفرد  �أو  �جلهة  تكون  • �أن 
مل ي�شبق لها �أن تعر�شت لعقوبة من 

قبل جهة حملية �أو دولية.
�حل�شول  لهم  �شبق  مل��ن  ي��ج��وز  ل   •
على �إحدى فئات �جلائزة �لتقدم مرة 

�أخرى �إل بعد مرور ثالث دور�ت.
�أو فرد ممن يرغب  لكل جهة  • يحق 
تر�شيح  ط��ل��ب  ي��ر���ش��ل  �أن  �ل��ت��ق��دم  يف 

و�حد فقط.

معايري التقييم
تعتمد جائزة وطني �لإم��ار�ت للعمل 
حتكيم  يف  ومعايري  �أدو�ت  �لإن�����ش��اين 

�لأعمال �ملقدمة عن كل فئة، وهي:

 �أول: %60 ملحور تقييم �ملمار�شات، 
مق�شمة �إىل %20 للجودة و�لكفاءة، 
و %20 للفاعلية، و %20 لالإبد�ع 

و�لبتكار.
�لنتائج  تقييم  مل��ح��ور   40% ث��ان��ي��اً: 
%20 ملعيار �لأثر  و�ملخرجات، منها 

�مللمو�س، و %20 للتوثيق. 
وكان �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س 
�ملجل�س �لتنفيذي رئي�س جمل�س دبي 
ك���ّرم جمموعة »لند  ق��د  �ل��ري��ا���ش��ي، 
م���ارك« �ل��ف��ائ��زة ب��ال��دورة �لأوىل من 
قدر�ت  �لريا�شية..  »�لب�شمة  جائزة 
ب��ال ح�����دود«، ح��ي��ث ���ش��ّل��م ���ش��م��وه درع 
مالك  جاكتياين،  ميكي  �إىل  �جلائزة 
تقدير�ً  م��������ارك«،  »لن������د  جم���م���وع���ة 
باأهمية  �لتوعية  يف  �ملجموعة  جلهود 
�إذ  �ل�شكري،  مر�س  ملحاربة  �لريا�شة 
�شنو�ت  ع�شر  م��ن��ذ  �مل��ج��م��وع��ة  تنظم 
م�����ش��رية ���ش��ن��وي��ة ي�����ش��ارك ف��ي��ه��ا �أكر 
���ش��خ�����س م���ن خمتلف  �أل����ف   22 م���ن 
�لأع���م���ار و�جل��ن�����ش��ي��ات، وه���ي �مل�شرية 

ب��د�أت يف دب��ي، وو�شلت �إىل دول  �لتي 
جمل�س �لتعاون �خلليجي.

ف�������ش���اًل ع����ن �ل����دع����م �ل�������ش���ن���وي من 
�ملجموعة ملر�شى �ل�شكري، من خالل 
�لإم���ار�ت  وجمعية  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمة 
فحو�س  �إج���ر�ء  جانب  �إىل  لل�شكري، 
باأهمية  ت��وع��وي��ة  ح��م��الت  و�إط������الق 
مل��و�ج��ه��ة �ملر�س،  �ل��ري��ا���ش��ة  مم��ار���ش��ة 
حيث تنظم جمموعة لند مارك منذ 
ي�شارك  �شنوية  م�شري�ت  �شنو�ت   10
�أل��ف �شخ�س من   22 �أك��ر من  فيها 

خمتلف �لأعمار و�جلن�شيات للتوعية 
مل��ح��ارب��ة مر�س  �ل��ري��ا���ش��ة  ب��اأه��م��ي��ة 

�ل�شكري.
�لب�شمة  ج�����ائ�����زة  �إط����������الق  وج��������اء 
�لريا�شية �شري�ً على �لنهج �لريا�شي 
و�ملجتمعي لدورة ند �ل�شبا �لريا�شية 
عهد  ويل  �شمو  �أطلقها  �لتي  �لر�ئدة 
ب��رع��اي��ة �شموه،  دب���ي وُت��ع��ق��د ���ش��ن��وي��اً 
وينظمها جمل�س دبي �لريا�شي خالل 

�شهر رم�شان �ملبارك من كل عام.
وت�����ع�����زز �جل������ائ������زة ج����ه����ود �لأف���������ر�د 

م�شاهماتهم  تقدير  م��ع  و�ملوؤ�ش�شات 
يف �ملجتمع، من خالل و�شع ب�شمتهم 
�ملميزة يف �لقطاع �لريا�شي، �إذ تهدف 
�لإيجابية  �لقيم  تر�شيخ  �إىل  �جلائزة 
يف �ملجتمع �لإمار�تي، من خالل ن�شر 
�لقطاع  �لإن�����ش��اين يف  �ل��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة 
�لريا�شي، وحتفيز �لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات 
منوذجاً  لتكون  �لقطاع،  يف  و�لهيئات 
و�لعطاء، ودعم  �لعمل  به يف  ُيحتذى 
��شرت�تيجية دولة �لإمار�ت يف تر�شيخ 

قيم �لت�شامح و�لتما�شك و�لحرت�م.

جناح كبري لبطولة الفجرية للرتايثلون .. واللجنة 
الفنية تختار اللعبني ملناف�سات غرب اآ�سيا

التقدمي متاح للموؤ�س�سات واالأفراد حتى 23 اأبريل 2020 

فتح باب الرت�سح يف الدورة الثانية من جائزة »الب�سمة الريا�سية«

�لثاين  �مل�شتوى  �لريا�شية-  �ملوؤ�ش�شات  حوكمة  دورة  من  �لثاين  �ليوم  �شهد 
�لأندية  �إد�ر�ت  جمال�س  بني  �ملطلوبة  �لعالقة  �شكل  على  �ل�شوء  ت�شليط 
و�شركات كرة �لقدم مع �لإد�ر�ت �لتنفيذية و�شالحيات كل منهما وجو�نب 
على  و�نعكا�شاته  �لتنفيذية  �لإد�ر�ت  �أد�ء  على  و�لتدقيق  و�لرقابة  �لربط 

نتائج �لعمل �لريا�شي و�لإد�ري يف �لأندية و�شركات كرة �لقدم.
�لريا�شي على  دب��ي  �لتي نظمها جمل�س  ل��ل��دورة  �ل��ث��اين  �ل��ي��وم  وحت��دث يف 
�أ�شرف جمال �لدين �لرئي�س  مد�ر يومني مبقره يف حي دبي للت�شميم، د. 
�إد�ر�ت  �أع�شاء جمال�س  و�شارك فيها عدد� من  “حوكمة”،  ملعهد  �لتنفيذي 
و�لعاملني  �حلوكمة  يف  �ملخت�شني  و�ملوظفني  �لتنفيذين  و�مل���در�ء  �لأن��دي��ة 
�أندية  يف  و�لتدقيق  �ملالية  �إد�ر�ت  مثل  باحلوكمة  ترتبط  �لتي  �لإد�ر�ت  يف 

و�شركات كرة �لقدم بدبي.
�لإد�ر�ت  جمال�س  لعمل  �ل�شحيح  �لنموذج  �لدين  جمال  �أ���ش��رف  د.  و�شرح 
�ل�شيا�شات  ور���ش��م  �لأه���د�ف  حتديد  يف  ودوره���ا  �ملجال�س  تلك  و�شالحيات 
�خلا�شة بالأندية و�شركات كرة �لقدم، وقال: “�إن جمل�س �لإد�رة �لنموذجي 

�أن يت�شكل من جمموعة متنوعة من �لأع�شاء ذوي �خلرب�ت �ملتنوعة  لبد 
لكي يخدم �ملوؤ�ش�شة من كافة �جلو�نب، و�أن يت�شمن مهار�ت خمتلفة لتحقيق 

�لأهد�ف �ل�شرت�تيجية للموؤ�ش�شة«.
�لقدم  كرة  و�شركة  �لنادي  �إد�رة  جمل�س  بني  �لعالقة  �أن  �أ�شرف  د.  و�أو�شح 
يجب �أن تكون تكاملية مع �لإد�رة �لتنفيذية ولي�شت ت�شادمية �أو تناف�شية، 
و�أكد �أن جمل�س �لإد�رة هو �لو�جهة �لأوىل �مل�شوؤولة قانونًيا عن �أي قر�ر يتم 
�تخاذه يف �ملوؤ�ش�شة، لذلك يعد من�شب ع�شو جمل�س �لإد�رة من�شًبا ح�شا�ًشا 
لأنه �شيكون يف مو�شع �مل�شائلة �أمام �لقانون �إذ� حدث �أي خطاأ يف �لقر�ر�ت 

و�لر�شم غري �لدقيق ل�شيا�شات �لعمل.
�لتي تت�شبب  �لفعالة وهي  �لإد�ر�ت غري  �أن��و�ع من جمال�س  �أن هناك  وبنّي 
يف ح��دوث �ل��ك��و�رث و�لأزم���ات يف �ملوؤ�ش�شات وه��ي: �ملجل�س �لورقي �ل��ذي ل 
و�ملناق�شة،  �أي قر�ر دون �لجتماع  �لتوقيع على  يتم  و�إمن��ا  �أع�شاوؤه  يجتمع 
جمل�س �لأ�شدقاء �لذي يتم تعيينهم بناء على �ملعارف و�ل�شد�قات، وجمل�س 
�لت�شديق �لذي يعطي ثقته �لكاملة يف قر�ر�ت �لرئي�س ويوقع عليها دون �أي 

نقا�س، وجمل�س �لنادي �لريفي �لذي يجتمع فيه �لأع�شاء يف �أماكن خارجية 
فيه  يكون  �ل��ذي  �لنفاق  وجمل�س  �ملوؤ�ش�شة،  نفقة  على  جولف  مالعب  مثل 
�لرئي�س ذو �شلطة كبري  مما يجرب �لأع�شاء على عدم معار�شته يف �أي قر�ر 
�أ�شحاب  م��ن  �ملتقاعدين  تعيني  فيه  يتم  �ل��ذي  �جل��و�ئ��ز  وجمل�س  يتخذه، 
�ملنا�شب �ل�شابقة كجائزة نهائية خدمة لهم دون �أن يكون لهم �أي كفائه �أو 

علم بالأمر.
تعرب  ل  �ل��الم��ع��ة  �لأ���ش��م��اء  �أن  “حوكمة”  ملعهد  �لتنفيذي  �لرئي�س  و�أك���د 
بال�شرورة عن كفاءة جمل�س �لإد�رة فمن �ملمكن �أن يكون �ملجل�س غري فّعال 
متو�جدين  لكنهم  ع�شويته  يف  وم�شهورة  معروفة  �شخ�شيات  وج��ود  رغ��م 

بدون �أن يكون لهم �أي دور فعلي.
�أنو�ع جمال�س �لإد�ر�ت من حيث درجة �مل�شاركة وهي:  �أو�شح �ملحا�شر  كما 
�ملتدخل،  �ملجل�س  �مل�����ش��ارك،  �ملجل�س  �لت�شديق،  جمل�س  �ل�شلبي،  �ملجل�س 
�لأزم��ة حيث  بالرتتيب عن طريف  �لأن��و�ع  �لتنفيذي، وتعرب هذه  و�ملجل�س 
�أن �ملجل�س �ل�شلبي و�ملجل�س �لتنفيذي يعد�ن من �أخطر �ملجال�س فاملجل�س 

�ل�شلبي ل ي�شارك �أع�شاءه يف �تخاذ �لقر�ر�ت ول يدلون باآر�ئهم �ل�شريحة 
جمل�س  �أن  كما  �لو�حد،  �لفريق  ب��روح  يعملون  ول  �لعمل  بيئة  تخدم  �لتي 
دون  �ل��ق��ر�ر�ت  كافة  ي�شدر  �ل��ذي  ه��و  لأن���ه   �شلبيا  يكون  �لتنفيذي  �لإد�رة 
�لرجوع �إىل �لإد�رة �لتنفيذية ولو من باب �ل�شت�شارة و�أخذ �لر�أي، مما  يوؤدي 
�إىل �شعف �لإد�رة �لتنفيذية ويجعل �ملدير �لتنفيذي غري قائم مب�شوؤولياته 

�ملطلوبة ول يتخذ �لقر�ر�ت �لتي يتطلبها دوره يف �لعمل.
كما مت �شرح �أهمية جمل�س �لإد�رة يف قيادة دفة �ملوؤ�ش�شة و��شتمر�رية جناحها 
من خلل �لقر�ءة �لدقيقة لو�قع �لعمل و�إيجاد �حللول �لناجحة لدعم عمل 
�لإد�رة �لتنفيذية، و�أعطى مثال عن �ل�شركات �لتي �أدى فيها �شعف �لرقابة 
قمة  �إىل  و�شلت  �لتي  �لأمريكية  “�إنرون”  �شركة  مثل  �ملوؤ�ش�شة  غ��رق  �إىل 
�ل�شركات و�أ�شبحت عالمة مميزة يف �لقت�شاد �لأمريكي حتى مت �كت�شاف 
ف�شاد جمل�س �لإد�رة فاأفل�شت �ل�شركة متاًما، كما �أكد وجود فو�رق يف �لعمل 
و�لإد�ر�ت  �لإد�رة  جمل�س  بني  �لعالقة  �شمن  و�لتوجيه  �لإد�رة  نو�حي  يف 

�لتنفيذية لالأندية و�شركات كرة �لقدم.

دورة احلوكمة تناق�س العلقة بني جمال�س االإدارات واالأجهزة التنفيذية للأندية و�سركات كرة القدم

مع �قرت�ب موعد �نطالق �شباق جائزة �لحتاد �لكربى للفورمول 1 
�ملتو��شلة على  �لفعاليات  و�لذي يعد جزًء� من مهرجان  �أبوظبي  يف 
قدم  على  ��شتعد�د�تها  يا�س  مر�شى  حلبة  تو��شل  �أي��ام،  خم�شة  م��د�ر 
 70% �ل�شيار�ت،  �ألف �شيف من ع�شاق ريا�شة  و�شاق ل�شتقبال 60 
منهم ق��ادم��ني م��ن خ���ارج �ل��دول��ي��ة، �إ���ش��اف��ة �إىل �مل��ئ��ات م��ن م�شوؤويل 
�لإعالم  وو�شائل  و�مل�شاهري  �ل�شخ�شيات  كبار  من  و�ل�شيوف  �لفرق، 

�لدولية، �إىل جانب �أف�شل �شائقي �ل�شيار�ت يف �لعامل.
�ل�شاعة  على مد�ر  �لعمل  �لطالء  باأعمال  �ملتخ�ش�شة  �لفرق  وتتوىل 
ل��و���ش��ع طبقة ج��دي��دة م��ن �ل��ط��الء ع��ل��ى �مل�����ش��ار �ل��ب��ال��غ ط��ول��ه 5.5 

يا�س” و720  “�أزرق  ليرت�ً من طالء   4500 با�شتخد�م  كيلومرت، 
م��ن �لطالء  ل��ي��رت�ً  �لعاجي و1440  �ل��ل��ون  �ل��ط��الء ذي  م��ن  ل��ي��رت�ً 
�لأح���م���ر و1440 ل���ي���رت�ً م���ن �ل���ط���الء �لأب���ي�������س. وي������رت�وح �ل���وزن 
طنني  بني  ما  �حللبة  �إطاللة  لتجديد  �مل�شتخدم  للطالء  �لإج��م��ايل 
وثالثة �أطنان، حيث يتم تطبيق 500 كجم من �لطالء على �أطر�ف 
 28 م��ن  ي�شتمر  �ل���ذي  �ن��ط��الق �حل���دث  ي��وم قبل  ك��ل  م�شار �حللبة 

نوفمرب �إىل 2 دي�شمرب.
�أكر� باهتمام   88.4 كما حظيت �مل�شاحات �خل�شر�ء �لتي متتد على 
2.52 فد�ن من  �لب�شتنة و�ملز�رعني زر�ع��ة  خا�س، حيث تولت فرق 

�أكر  �لب�شتنة بزر�عة  �لزينة. ويقوم فريق  �ملو�شمية ونباتات  �لزهور 
من 1750 نوًعا خمتلفا من �لنباتات �إىل جانب �لعناية مبا يقارب 
ا”، و�لتي �شت�شفي  �أ�شجار �لنخيل و529 “�أ�شي�شً 886 ف�شيلة من 
�لأل��و�ن �لطبيعية و�لرو�ئح �لزكية يف حلبة مر�شى  مظهًر� بهًيا من 

يا�س.
وتقوم �لفرق �لتي ت�شم خرب�ء �شباقات �ل�شيار�ت ومديري �خلدمات 
مطلوب  هو  ما  كل  حتمل  �لتي  �لنقل  �أ�شاطيل  بتوجيه  �للوج�شتية 
 4 �ل��ف��ورم��ول  �شباق  م��ن  �خلا�شة  و�جل��ول��ة   ،2 �ل��ف��ورم��ول  لبطولة 
�مل�شتقبل يف عامل  �شائقي  لإع��د�د  �لبطولت  ه��ذه  �لإم���ار�ت. وتهدف 

�لفورمول 1، مع حتديد حامل لقب بطولة �لفورمول 2 خالل عطلة 
�لتقنية  �لفرق  تتوىل  �أبوظبي.كما  يف  �لكربى  �جلائزة  �شباق  �أ�شبوع 
وخرب�ء �ل�شالمة فح�س كل جزء من �حللبة �شمن �لإجر�ء�ت �ملكثفة 
��شتمتاعهم  �أث��ن��اء  و�مل�شاهدين  و�ل��ف��رق  �ل�شائقني  �شالمة  ل�شمان 

بفعاليات �شباق �لفورمول 1.
�أع�شاء �لفرق و�مل�شوؤولني للح�شور من �لرب�زيل  �ملئات من  وي�شتعد 
�أبوظبي �شمن  �إىل  �ل�شباق ما قبل �لأخري للو�شول  ��شت�شافت  �لتي 
�ل��ق��ادم��ة �لخ���رى و�لتي  �ل��ط��ائ��ر�ت و�ل�شفن و�ل�����ش��اح��ن��ات  �أ���ش��اط��ي��ل 

�شتكون جميعها حمملة بالتجهيز�ت �ل�شرورية.

حلبة يا�س تكمل جاهزيتها ال�ستقبال 60 األف زائر يف جائزة االحتاد الكربى للفورموال 1
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�ختتمت �أم�س �لأول بدبي فعاليات 
ب��ط��ول��ة �لحت����اد ل��ل��م��ب��ارزة لفئتي 
�ل�����ش��ب��اب و�لأ����ش���ب���ال حت���ت 20 و 
15 �شنة و�لتي ��شت�شافتها �شالة 
مبنطقة  �ل���ن���ع���م���ان  ب���ن���ت  �أ����ش���م���اء 
�أق��ي��م��ت على مد�ر  �ل��ط��و�ر و�ل��ت��ي 
�ل�شيخ  �ملهند�س  بح�شور  ي��وم��ني 
رئي�س  �لقا�شمي  �شلطان  بن  �شامل 
�لعربي  �لحت��ادي��ن  �إد�رة  جمل�س 
و�لإمار�تي للمبارزة وعبد �لرحمن 
�ملبارزة  ري��ا���ش��ة  م�����ش��وؤول  �ملليحي 
غفري  وجمهور  �ل�شارقة،  ن��ادي  يف 
م���ن حم��ب��ي ل��ع��ب��ة �ل��ن��ب��الء بدبي 
�لذين  �ل��الع��ب��ات  �أم�����ور  و�أول����ي����اء 
حر�شو� على �لتو�جد منذ �ل�شباح 

لت�شجيع وموؤ�زرة �أبنائهم .
للبطولة  �لأخ���ري  �ل��ي��وم  وخ�ش�س 
م�شابقات   6 يف  �لفتيات  ملاف�شات 
“ �شيف  �لي��ب��ي��ه  �مل��ب��ارزة  لأ�شلحة 
“ �ل�شي�س  “ و�ل��ف��ل��وري��ه  �مل���ب���ارزة 
لفئة  م�����ش��اب��ق��ات  ث���الث  “ ب��و�ق��ع 
ومثلها  ���ش��ن��ة   20 حت��ت  �ل�����ش��ب��اب 
ل��ف��ئ��ة �لأ����ش���ب���ال حت���ت 15 ���ش��ن��ة . 

و����ش���ارك يف �مل��ن��اف�����ش��ات �ك����ر من 
�أن����دي����ة  مي���ث���ل���ون  لع����ب����ا   125
و�ل�شارقة،  يا�س،  بني  �لدولة وهي 
�لتدريب  مر�كز  ولعبو  و�لوحدة، 
دبي،  من  بكل  باللعبة  �ملتخ�ش�شة 
و�لعني، ور�أ�س �خليمة، و �أكادميية 
MKFA بدبي، ولعبو �ملدر�شية 

�لرتبية  ل��وز�رة  �لتابعة  �لمار�تية 
.

نادي  لعبو  بالبطولة  �شارك  كما 
�ملبارزة  �ل��ك��وي��ت��ي وجل��ن��ة  �ل��ك��وي��ت 
�ملناف�شات  وح���ف���ل���ت  �ل���ع���م���ان���ي���ة، 
�لالعبني  م��ن  و�ل��ن��دي��ة  ب���الإث���ارة 
وتقا�شم �ألقاب �لبطولة �أندية بني 

يا�س و�ل�شارقة و�ملدر�شة �لإمار�تية، 
وجلنة �ملبارزة �لعمانية.

ففي م�شابقات فئة حتت 20 �شنة 
ف���از ب��ال��ل��ق��ب ع��ب��د �ل��رح��م��ن �أهلي 
�أد�ء  بعد  �لإمار�تية  �ملدر�شة  لعب 
مم��ت��ع م���ن �ل���الع���ب، وف�����از بلقب 
�شالح �ليبيه عبد �لرحمن فتحي 

لعب نادي بني يا�س، يف حني فاز 
حامد �ملازمي لعب نادي �ل�شارقة 
مناف�شات  يف  �أم����ا  �ل�����ش��اب��ر،  ب��ل��ق��ب 
ف��از عبد  �شنة فقد   15 فئة حت��ت 
�ل�شارقة  لع���ب  �مل���رزوق���ي  �ل��ع��زي��ز 
�ل�شابر،  ����ش���الح  م�����ش��اب��ق��ة  ب��ل��ق��ب 
بني  �مل��ه��ريي لع���ب  م�شعود  وف���از 

يف  �لفلوريه،  م�شابقة  بلقب  يا�س 
ح��ني ن��ال �حل���ارث �حل��ارث��ي لعب 
م�شابقة  ل��ق��ب  �ل��ع��م��ان��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة 
�شالح �ليبيه . ويف ختام �لبطولة 
ق����ام �مل��ه��ن��د���س �ل�����ش��ي��خ ����ش���امل بن 
�شلطان �لقا�شمي بتهنئة �لالعبني 
وتتويج  �لأوىل،  �مل��ر�ك��ز  �أ���ش��ح��اب 

و�شط فرحة غامرة من  �لفائزين 
�لالعبني وم�شوؤويل �لأندية حيث 
ع���رب ع���ن ���ش��ع��ادت��ه �ل��غ��ام��رة بعدد 
�مل�شبوق  غري  بالبطولة  �مل�شاركني 
و�لذي جتاوز 250 لعبا ولعبة، 
وك��ذل��ك ب��امل�����ش��ت��وى �ل��ف��ن��ي �لعايل 
�شهدتها  �لتي  �لقوية  و�ملناف�شات 

�ل��ب��ط��ول��ة �لأم�����ر �ل����ذي ي�����ش��ب يف 
م�شلحة �للعبة و�لرتقاء بها،.

قد  ل��ل��ب��ط��ول��ة  �لأول  �ل���ي���وم  وك����ان 
�لأمني  �ل�شنقيطي  طالل  ح�شره 
�لأومل��ب��ي��ة وع���رب عن  �ل��ع��ام للجنة 
����ش���ع���ادت���ه مب�������ش���ت���وى �ل���الع���ب���ات 
بطولة  يف  �مل�������ش���ارك���ات  �مل�����ب�����ارز�ت 
�شاركن   و�ل��ت��ي  ل��ل��م��ب��ارزة  �لحت����اد 
من  ب��اأك��ر  خمتلفة  م�شابقات   6
�لذي  �لأم����ر  وه���و  لع��ب��ة،   130
�ل��ف��ت��ي��ات يف  يعك�س ح��ج��م �ه��ت��م��ام 
�لأعمار �ل�شنية �ملختلفة مبمار�شة 

ريا�شة �لنبالء،.
و�أ�شاد �ل�شنقيطي باجلهود �لكبرية 
�لتي يبذلها �حتاد �ملبارزة برئا�شة 
�شلطان  بن  �شامل  �ل�شيخ  �ملهند�س 
�ل���ق���ا����ش���م���ي م����ن �أج�������ل �لإرت�����ق�����اء 
يحقق  مب�����ا  �ل���ل���ع���ب���ة،  مب�������ش���ت���وى 
�ل��ف��ائ��دة �مل��رج��وة وي��رتج��م �لدعم 
�لر�شيدة  قيادتنا  من  �لالحمدود 
يحملون  �ل����ذي����ن  ل���ل���ري���ا����ش���ي���ني 
م�������ش���وؤول���ي���ة مت���ث���ي���ل �ل�����وط�����ن يف 
�ل�شتحقاقات و�لأحد�ث �ملختلفة.

تنطلق غد� �لأربعاء “بطولة �أبوظبي 
�ل���ك���ربى ل�����ش��ي��د �ل��ك��ن��ع��د و�ل�����ش��ك��ل “ 
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  رع���اي���ة  حت���ت 
نهيان م�شت�شار  �آل  بن خليفة  �شلطان 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب 
�لدويل  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س 
�ل�شيخ  ومتابعة  �لبحرية،  للريا�شات 
حممد بن �شلطان بن خليفة �آل نهيان 
�لنادي  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
�ملر�كز  عن  بحثا  �أي��ام،  �أربعة  وت�شتمر 
قيمتها  تبلغ  �ل��ت��ي  و�جل��و�ئ��ز  �لأوىل 
خالل  دره���م  �أل���ف  وثالثمئة  مليونا 

هذ� �ملو�شم.
�أم�س  �جتماعها  يف  �للجنة  وح����ددت 
ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��امل �ل��رم��ي��ث��ي م��دي��ر عام 
ب����ن ربيع  �ل������ن������ادي، وه��������ز�ع حم���م���د 
�ملهريي رئي�س وموؤ�ش�س فريق �لطيار 
�ملعايري �لأ�شا�شية للبطولة و�لقو�نني 
�ل��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ل��م��ت�����ش��اب��ق��ني م���ن خالل 
�مل�شابقة يف �أيامها �لأربع، كما ناق�شت 
و�لنو�خذة  و�ل��ب��ح��ارة  �مل�����ش��ارك��ني  م��ع 
�أه���م �ل��ق��و�ن��ني و�ل��ل��و�ئ��ح �ل��ت��ي �شيتم 

تطبيقها مع تو�شيح �ملناطق �مل�شموح 
�لتي  �لتحكيم  و�آلية  فيها،  �ل�شطياد 
ي��ج��ب �أن ي��ل��ت��زم ب��ه��ا �مل��ت�����ش��اب��ق��ني يف 
�ملختلفة  �ملتطلبات  وتقدمي  �مل�شاركة، 
�لوزن  مع  �ل�شيد  عملية  توؤكد  و�لتي 
بالإ�شافة  مت�شابق،  كل  يقدمه  �ل��ذي 
�إىل حتديد �لأوقات و�ملو�عيد �لنهائية 
�لتي يتم خاللها ت�شلم �لأوز�ن خالل 

�لأيام �لأربع.
�لنو�خذة  م��ع  �للجنة  �جتماع  و�شهد 
و�ل���ب���ح���ارة ت��ف��اع��ال ك���ب���ري� ح��ي��ث مت 
�ل�������رد ف���ي���ه���ا ع���ل���ى ك�����ل �ل����ت���������ش����اوؤلت 
�لجتماع  ه��ذ�  وج��اء  و�ل�شتف�شار�ت، 
نوعه  م��ن  �لأول  ليكون  �لتح�شريي 
مع  و�ل�شكل  �لكنعد  �شيد  ل��ب��ط��ولت 
�رت����ف����اع ع�����دد �مل�����ش��ج��ل��ني ح���ت���ى �لآن 

وو�شوله �إىل رقم قيا�شي غري م�شبوق 
هو 397 م�شاركا.

�رتياحه  ع���ن  �ل��رم��ي��ث��ي  ���ش��امل  وع���رب 
�إىل رقم  �ل��ب��ط��ول��ة  ل��و���ش��ول  �ل��ك��ب��ري 
�لأربعمائة  يتجاوز  قد  جديد  قيا�شي 
م�����ش��ارك يف �لأي�����ام �مل��ق��ب��ل��ة خ��ا���ش��ة .. 
�مل�شابقة  يف  �لت�شجيل  �أن  �إىل  لف��ت��ا 
�أيام  ثالث  �جلمعة  ي��وم  حتى  م�شتمر 

باأن  ج��د�  :” �شعد�ء  وق��ال  �لبطولة. 
ن�شاهد �لإقبال و�لتفاعل مع �مل�شابقة 
�لتوقعات  ك��ل  ف��اق  �ل���ذي  و�لت�شجيل 
�ل�������ش���اب���ق���ة يف كل  �لأرق������������ام  وك�������ش���ر 
هذ�  �لبطولة  باأن  ونوؤمن  �لبطولت، 
�ملو�شم �شتكون خمتلفة، خا�شة يف ظل 

�لإقبال و�مل�شاركة من �لبحارة.
ووجه �ل�شكر لفريق �لطيار وموؤ�ش�س 
�لفريق هز�ع حممد بن ربيع �ملهريي 
�لثاين  �لنادي وللمو�شم  ل�شر�كته مع 
ع��ل��ى �ل���ت���و�يل، م��ع��رب��ا ع��ن ث��ق��ت��ه باأن 
فارقا  �شت�شنع  �مل��و���ش��م  ه��ذ�  �ملناف�شة 
تعنى  �لتي  �لبطولة،  م�شو�ر  يف  مهما 
�أحد  على  باحلفاظ  �لأوىل  بالدرجة 

�أهم �لألو�ن يف تر�ث �لإمار�ت.
وح��������ول �لج����ت����م����اع م�����ع �ل����ن����و�خ����ذة 
“ �أ�شئلة   : �لرميثي  قال   .. و�لبحارة 
�ملت�شابقني يف �لجتماع و��شتف�شار�تهم 
كانت حمل ترحيب لنا، حيث �أردنا �أن 
بامل�شابقة  �ملتعلقة  �لنقاط  كل  نو�شح 
و�ل���ق���و�ن���ني، وح���ت���ى ل���و ك���ان���ت هناك 
من  م�شبقا  عليها  �لإج��اب��ة  مت  �أ�شئلة 

بالت�شجيل،  �ملتعلقة  �لأور�ق  يف  قبل 
�أن نقف مع �جلميع،  فاإن من و�جبنا 
ممار�شة  حديثا  دخ��ل  م��ن  ه��ن��اك  لأن 

�لهو�ية«.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه وج����ه ه�����ز�ع حم��م��د بن 
�ل�شيخ  �شمو  �إىل  �ل�شكر  �ملهريي  ربيع 
نهيان  �آل  خليفة  بن  �شلطان  �لدكتور 
م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة، 
و�أكد �أن ما و�شلت �إليه هذه �لبطولة 
من م�شتوى متميز �لآن و�رتقاء يف كل 
م�شاعفة،  �مل�شوؤولية  يجعل  �لنو�حي 
جمتمعي  ح�شور  للفريق  ي��ك��ون  ب���اأن 
نادي  “مع   : وق��ال  �ملناف�شة.  �أك��رب يف 
ن�شل  �أن  ن���ري���د  �ل���ب���ح���ري  �أب���وظ���ب���ي 
بالبطولة مل�شتويات �أعلى و�أف�شل من 
�لنجاح و�لتفوق، �شاهدنا حتطم �لرقم 
�لأربعمائة  ح���اج���ز  م���ن  و�لق�������رت�ب 
م�شارك يف �لبطولة يف �أوىل جولتها، 
�لتي  �ل��ك��ب��رية  �ل�شعبية  ي��وؤك��د  وذل���ك 
حتظى بها بطولت �لكنعد و�ل�شكل يف 
�أهم  باأحد  �ل�شباب  �لإم��ار�ت، و�هتمام 
�ملوروثات �لتي كانت يف يوم من �لأيام 

�أن  ونريد  �لأج���د�د،  حياة  يف  �أ�شا�شية 
نرى �نت�شار� �أكرب للبطولة«.

�أي���ام  وت���ب���د�أ ب��ع��د غ���د �لأرب����ع����اء �أوىل 
�ل�شبت ويف  و�شت�شتمر حتى  �لبطولة، 
�شيكون  م�شاء  �لثالثة  �ل�شاعة  مت��ام 

�آخر موعد لت�شليم �لوزن يف �لبطولة، 
حيث تعلن بعد ذلك ويف متام �لر�بعة 
�ل��ف��ائ��زي��ن وتتويج  �أ���ش��م��اء  و�ل��ن�����ش��ف 
�لكنعد  ف��ئ��ت��ي  و�لأو�ئ������ل يف  �لأب���ط���ال 

و�ل�شكل.

اإقبال غري م�سبوق للم�ساركة يف »بطولة اأبوظبي ل�سيد الكنعد وال�سكل«

بني يا�س وال�سارقة واملدر�سة االإماراتية يتقا�سمون األقاب بطولة االحتاد للمبارزة

مبونديال  ل��ه  �لأول  ه��و  مهما  ف���وز�  �لأول  �أم�����س  �لإم������ار�ت  منتخب  ح��ق��ق 
�ل�شاطئية على رو�شيا بنتيجة 4 1- على ملعب لو�س بيناندي يف ��شون�شيون 
�لثالثة يف  �لثانية من مناف�شات �ملجموعة  �لبار�جو�ي، �شمن �جلولة  بدولة 
�لتاأهل  يف  �لإم���ار�ت  �أم��ل  يتجدد  �لفوز  وبهذ�  �ل�شاطئية،  للكرة  �لعامل  كاأ�س 

للدور ربع �لنهائي يف حال �لفوز باجلولة �لثالثة.
وه�شام منت�شر من  �جلا�شمي، وعلي حممد  �لأه��د�ف كل من حممد  �شجل 
رو�شيا  ه��دف  بابوروتناي  �أرت��ور  �أح��رز  ب�شر، يف حني  ووليد  جز�ء”  “�شربة 
بيال  على  �ل�شنغال  ف��وز  �ملجموعة  بنف�س  �لثانية  �مل��ب��ار�ة  و�شهدت   .. �لوحيد 
 3 منتخبنا  ر�شيد  ي�شبح  وبذلك  �مللعب.  نف�س  على   2  -  7 بنتيجة  رو�شيا 

نقاط مت�شاويا مع رو�شيا �لتي كانت قد فازت على �ل�شنغال يف �جلولة �لأوىل 
7 ، ومع بيال رو�شيا �لتي كانت قد فازت يف �جلولة �لأوىل على منتخبنا   - 8
ومع �ل�شنغال �لتي و�شعت نف�شها يف �شد�رة �ملجموعة بفارق �لأهد�ف   ،1  5-

بعد فوزها �لكبري على بيالرو�شيا باجلولة �لثانية.
يف  و�حلا�شمة  �لثالثة  م��ب��ار�ت��ه  �لوطني  منتخبنا  يخو�س  �أن  �ملنتظر  وم��ن 
�لإمار�ت،  بتوقيت  �شباحا  �لر�بعة  يف  غ��د�  �ل�شنغال  �أم��ام  �لثالثة  �ملجموعة 
�لأول  �ملركزين  �ملجموعة �شاحبا  �لنهائي من هذه  ربع  �ل��دور  �إىل  و�شيتاأهل 
فيما  �لر�بعة،  �ملجموعة  ثاين  مع  �لأول  �ملركز  �شاحب  يلتقي  حيث  و�لثاين 

يلتقي �شاحب �ملركز �لثاين مع �أول �ملجموعة �لر�بعة.

من جانبه �أعرب حممد �ملازمي مدرب �ملنتخب �لوطني لكرة �لقدم �ل�شاطئية 
�ل��ذي قدمه لعبو  �لقوي  ب��الأد�ء  عن فخره و�شعادته  �ل�شو�طئ”  �أبي�س   “
 - �لبار�جو�ي  �ملقامة يف  �ل�شاطئية  للكرة  �لعامل  كاأ�س  نهائيات  �ملنتخب - يف 
�أم��ام رو�شيا وف��وزه على هذ� �لفريق �لقوي برباعية مقابل هدف و�ح��د عن 

جد�رة و��شتحقاق.
�أم��ام منتخب  م��ب��ار�ة جيدة  “قدمنا   :  - �للقاء  ت�شريحاته عقب  - يف  وق��ال 
قوي ومتما�شك، و��شتطعنا �أن نتجاوز �لأخطاء �لتي وقعنا فيها خالل �ملبار�ة 
�لأوىل �أمام بيالرو�شيا ، وبالتاأكيد فاإن نقاط �ملبار�ة �لثانية مهمة للغاية لأنها 
�أعادت منتخبنا �إىل �لو�جهة وو�شعته يف قلب �ملناف�شة من جديد خ�شو�شا يف 

ظل نتائج �ملباريات �لأخرى، ولذلك فاإن مبار�ة �ل�شنغال �شتكون م�شريية يف 
ح�شم بطاقة �لتاأهل للدور ربع �لنهائي”. ووجه �ملازمي �ل�شكر لالعبني على 
ما قدموه من �أد�ء جيد، وروح قتالية متميزة �أمام �ملنتخب �لرو�شي .. مطالبا 

�إياهم باملحافظة و�لثبات على هذ� �لأد�ء و�حلما�س يف �ملبار�ة �أمام �ل�شنغال.
بدروه �أكد حار�س منتخبنا حممد �لبحري �أن �مل�شتوى �لذي ظهر به �ملنتخب 
يف مبار�ة رو�شيا هو �مل�شتوى �حلقيقي لالأبي�س، وهو ترجمة لعطاء �لالعبني 
يف كل �مل�شاركات �ل�شابقة، مو�شحا �أن �لهدف �لذي �شجله من م�شافة بعيدة 
يف بد�ية �ملبار�ة �شكل د�فعا كبري� له ولبقية زمالئه �لالعبني لل�شيطرة على 

جمريات �للقاء و��شتعادة �لثقة من جديد و�مل�شي نحو حتقيق �لفوز .

منتخبنا يفوز على رو�سيا يف مونديال ال�ساطئية .. ويجدد اأمله يف التاأهل لربع النهائي

مدرب »اأبي�س ال�سواطئ« : الفوز على رو�سيا اأعادنا للمناف�سة ولقاء ال�سنغال حا�سم

•• اأبوظبي-الفجر

�أعلنت ر�بطة �ملحرتفني �لإمار�تية مو�عيد مباريات �جلولت من �لثامنة �إىل 
�لتعديالت  بعد  وذل��ك  �لعربي،  �لأول من بطولة دوري �خلليج  �ل��دور  نهاية 
�لتي طر�أت على روزنامة �ملو�شم �لريا�شي �جلاري بناء على م�شاركة منتخبنا 
 26 م��ن  �ملقامة   24 ن�شختها  يف  �لعربي  �خلليج  ك��اأ���س  بطولة  يف  �لوطني 

نوفمرب �جلاري �إىل �لثامن من دي�شمرب �ملقبل.
 هذ� و�شتقام مباريات �جلولة �لثامنة من دوري �خلليج �لعربي يومي 10-

�لأوىل  جتمع  �لأول،  �ليوم  يف  مباريات  ثالث  باإقامة  �ملقبل،  دي�شمرب   11
كلباء  و�حت��اد  دي�شمرب،   10 م�شاء  �ل�شاد�شة  يف  و�لظفرة  خورفكان  فريقي 
 8:30 يف  يا�س  وبني  �ل�شارقة  مبار�ة  تقام  ثم  نف�شه،  �لتوقيت  يف  وعجمان 

م�شاء �ليوم نف�شه  .
وي�شهد �ليوم �لثاين �إقامة �أربع مباريات، تقام �ثنتان منها يف �ل�شاد�شة م�شاًء 

بلقاء حتا و�جلزيرة، و�شباب �لأهلي و�لوحدة، فيما تقام مبار�تان يف �لثامنة 
و�لن�شف م�شاًء وجتمع فريقي �لو�شل و�لفجرية ثم �لعني و�لن�شر.

�لأندية،  بني  �لر�حة  �أي��ام  ع��دد  حيث  من  �لفر�س  تكافوؤ  مبد�أ  على  وحر�شاً 
�شت�شهد �جلولة �لتا�شعة �إقامة خم�س مباريات يف �ليوم �لأول )15 دي�شمرب(، 
ثالث مباريات منها تقام يف �ل�شاد�شة م�شاء وجتمع: �لظفرة و�حتاد كلباء، ثم 
عجمان و�لعني، و�جلزيرة و�لفجرية، ويلتقي يف �لثامنة و�لن�شف كل من بني 
للجولة  �لثاين  �ليوم  يف  مبار�تان  تقام  فيما  و�ل�شارقة.  و�لن�شر  وحتا،  يا�س 
م�شاًء،  �ل�شاد�شة  �لوحدة فريق خورفكان يف  ي�شت�شيف  دي�شمرب( حيث   16(
وتختتم �جلولة بلقاء �شباب �لأهلي و�لو�شل يف �لثامنة و�لن�شف م�شاء �ليوم 

نف�شه.
�ملقبل،  دي�شمرب   20-19 يومي  �لعا�شرة  �جل��ول��ة  مباريات  و�شتجرى  ه��ذ� 
باإقامة �أربع مباريات يف �ليوم �لأول، حيث يو�جه �لعني و�لظفرة، ويحل بني 
يا�س �شيفا على �لفجرية وذلك يف �ل�شاد�شة م�شاًء، ويف �لثامنة و�لن�شف م�شاًء 

نف�شه.  �لتوقيت  يف  عجمان  فريق  �ل�شارقة  وي�شت�شيف  و�لن�شر،  حتا  يلتقي 
م��ب��اري��ات جتمع فريقي �حت���اد كلباء  ث��الث  �ل��ث��اين للجولة  �ل��ي��وم  وت��ق��ام يف 
و�لوحدة وخورفكان و�شباب �لأهلي يف �ل�شاد�شة م�شاًء، ثم �لو�شل و�جلزيرة 

يف �لثامنة و�لن�شف م�شاًء.
وتتو��شل جولت دوري �خلليج �لعربي باإقامة �جلولة 11 يومي 27 و28 
16 من مباريات كاأ�س رئي�س �لدولة، حيث يحل  �إقامة �لدور  دي�شمرب، بعد 
�ل�شارقة �شيفا على �لظفرة يف �ل�شاد�شة م�شاء �ليوم �لأول للجولة، تليه مبار�ة 

عجمان وحتا يف �لثامنة و�لن�شف.
وتختتم �جلولة باإقامة خم�س مباريات، حيث ي�شت�شيف فريق خورفكان فريق 
�لو�شل يف �ل�شاد�شة م�شاًء، ثم �لن�شر و�لفجرية، وبني يا�س و�جلزيرة يف ذ�ت 
�لتوقيت، وتختتم �جلولة باإقامة مبار�تني يف �لثامنة و�لن�شف جتمع �لأوىل 

�شباب �لأهلي و�حتاد كلباء ثم �لوحدة و�لعني.
وتقام �جلولة 12 من بطولة دوري �خلليج �لعربي يومي 1-2 يناير 2020، 

وي�شهد �ليوم �لأول لقاء �جلزيرة و�لن�شر، ثم �حتاد كلباء وخورفكان وذلك يف 
�ل�شاد�شة و�لربع م�شاًء، فيما يو�جه �ل�شارقة �شيفه �لوحدة يف 8:45 م�شاًء.

ويلتقي حتا نظريه �لظفرة يف �ل�شاد�شة و�لربع م�شاء �لثاين من يناير، ويحل 
مببار�تي  �جلولة  وتختتم  نف�شه.  �لتوقيت  يف  �لو�شل  على  �شيفا  يا�س  بني 

�لفجرية وعجمان، و�لعني و�شباب �لأهلي يف 8:45 م�شاًء.
 13 �جلولة  باإقامة  �لعربي  �خلليج  دوري  بطولة  من  �لأول  �ل��دور  ويختتم 
و�لن�شف  �ل�شاد�شة  يف  ي�شت�شيف   ،2020 يناير   24-23 يومي  و�لأخ���رية 
م�شاء �ليوم �لأول �لو�شل فريق �حتاد كلباء، ويحل �لعني �شيفا على خورفكان 
يف �لتوقيت نف�شه. وتتو��شل مباريات �ليوم �لأول بلقاء عجمان و�جلزيرة، ثم 
�لن�شر وبني يا�س وذلك يف �لتا�شعة م�شاًء. ويف �ليوم �لثاين و�لأخري للجولة، 
يف  وذل��ك  حتا  فريق  �لوحدة  وي�شت�شيف  �لظفرة،  على  �شيفا  �لفجرية  يحل 
�ل�شاد�شة و�لن�شف م�شاء، وتختتم �جلولة �لأخرية من دوري �خلليج �لعربي 

بلقاء �شباب �لأهلي و�ل�شارقة يف �لتا�شعة م�شاء.

رابطة املحرتفني تعلن مواعيد مباريات دوري اخلليج العربي
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�أب��ط��ال منتخب �لإم����ار�ت  ل��ل��ق��و�ت �مل�شلحة �م�����س  �ل��ق��ائ��د �لأع��ل��ى  ن��ائ��ب 
�لإم����ار�ت  �حت���اد  ��شت�شافها  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل  ببطولة  �ل��ف��ائ��ز  للجوجيت�شو 

للجوجيت�شو ونظمها �لحتاد �لدويل للعبة.
وهناأ �شموه - خالل �للقاء �لذي جرى يف ق�شر �لبحر يف �أبوظبي - لعبي 
�لبطولة  �لذي قدموه خالل مناف�شات  �مل�شرف  و�لأد�ء  بالنتائج  �ملنتخب 
.. وقال �إن �أبطال �ملنتخب من �شباب و�شابات يو��شلون متيزهم وتقدمي 
م�شتوى يربز مدى تطور مهار�تهم و�إمكاناتهم يف ريا�شة �جلوجيت�شو يف 

خمتلف �لبطولت.

ومتنى �شموه للمنتخب �لتوفيق يف حتقيق مزيد من �لبطولت وحتقيق 
�لإجناز�ت على من�شات �لتتويج يف �ملناف�شات �لإقليمية و�لدولية.

من جانبهم �أعرب لعبو �ملنتخب عن �شكرهم وتقديرهم لهتمام �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان وحر�شه �لد�ئم على دعم ريا�شة 
�جلوجيت�شو مما �أ�شهم يف تطويرها وعزز �نت�شارها وممار�شاتها على نطاق 
تدريبهم  ملو��شلة  لهم  قويا  د�فعا  ميثل  �لدعم  هذ�  �أن  ..موؤكدين  و��شع 

وتطوير مهار�تهم وتقدميهم �لأد�ء �ملتميز.
ز�يد  مدينة  يف  �أرينا”  م��ب��ادل��ة  “�أر�س  على  �أق��ي��م��ت  �لبطولة  �أن  ي��ذك��ر 
�لريا�شية يف �أبوظبي مب�شاركة حو�يل 69 دولة من خمتلف �أنحاء �لعامل 
خالل �لفرتة من 16 �إىل 24 من �شهر نوفمرب �جلاري وح�شد خاللها 
منتخب �لإمار�ت 52 ميد�لية ملونة توزعت بني 18 ذهبية و14 ف�شية 

و20 ب��رون��زي��ة وم���ع ه���ذ� �ل��ع��دد �ل��ك��ب��ري م��ن �مل��ي��د�ل��ي��ات ت��ف��وق منتخب 
�ملركز  يف  ليحل  �مل�شاركة  �ملنتخبات  جميع  على  للجوجيت�شو  �لإم����ار�ت 
�لأول من حيث �لت�شنيف �لعام متفوقا على رو�شيا وبولند� �للتني حلتا 
يف �ملركزين �لثاين و�لثالث على �لتو�يل ..فيما مثل منتخب �لإمار�ت يف 
15 لعبة،  للنا�شئات  كان  �لفئات حيث  76 لعبا من خمتلف  �لبطولة 
فيما �شاركت 15 لعبة يف فئة حتت 18 عاماً، و3 لعبات يف فئة فوق 18 
�شارك  �ل��رج��ال،  فئات  .. ويف  ع��ام��اً   21 ع��ام��اً، و11 لعبة يف فئة حت��ت 
16 لعباً يف فئة �لنا�شئني، و12 لعباً يف فئة فوق 18 عاماً، و11 لعباً 

�لأ�شاتذة. فئة  يف  لعبني  و9  عاماً،  يف فئة حتت 21 
�آل نهيان ممثل  ح�شر جمل�س ق�شر �لبحر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد 
نهيان  �آل  حممد  ب��ن  طحنون  �ل�شيخ  و�شمو  �لظفرة  منطقة  يف  �حل��اك��م 

نهيان  �آل  �شرور بن حممد  �ل�شيخ  �لعني و�شمو  ممثل �حلاكم يف منطقة 
و�شمو �ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية و�لفريق �شمو �ل�شيخ 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو 
�ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
�لتنفيذي  �ملجل�س  نهيان ع�شو  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حامد  و�شمو  �لرئا�شة 
ز�يد  موؤ�ش�شة  �إد�رة  رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خالد  و�شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  �ل�شيخ خالد بن حممد بن  �لهمم و�شمو  �لعليا لأ�شحاب 
�ل�شيخ  و�شمو  �لتنفيذي  �أبوظبي  مكتب  رئي�س  �لتنفيذي  �ملجل�س  ع�شو 
�أبوظبي وعدد  �آل نهيان رئي�س ديو�ن ويل عهد  ذياب بن حممد بن ز�يد 

من �ل�شيوخ وكبار �مل�شوؤولني.

حممد بن زايد ي�ستقبل اأبطال املنتخب الوطني للجوجيت�سو الفائز ببطولة العامل

•• اأبوظبي-الفجر:

للفرو�شية  �أب��وظ��ب��ي  ن����ادي  �ح��ت��ف��ل 
با�شت�شافة مناف�شات �لأ�شبوع �لتا�شع 
ل���وجن���ني لقفز  �لإم����������ار�ت  ل�������دوري 
�حل��و�ج��ز ب��اإ���ش��ر�ف �حت���اد �لإم����ار�ت 
وبدعم  لوجنني،  ورعاية  للفرو�شية 
وم�شاندة جمل�س �أبوظبي �لريا�شي، 
ي�شت�شيف  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل����رة  وه���ي 
فيها �لنادي مناف�شات لقفز �حلو�جز 
خ���الل �مل��و���ش��م �حل����ايل، ب��ع��د حزمة 
و�لتحديث  �ل�����ش��ي��ان��ة  �أع����م����ال  م���ن 
وطالت  موؤخر�ً  �لنادي  �شهدها  �لتي 
�ملن�شة �لرئي�شة ومدرجات �جلمهور 
فر�شان  �ل��ن��ادي  و��شتقبل  و�مل��ي��ادي��ن، 
�أندية  وف��ار���ش��ات قفز �حل��و�ج��ز م��ن 
وم�����ر�ك�����ز �ل���ف���رو����ش���ي���ة يف �ل����دول����ة، 
 14 وم��ر�ك��ز  �أل��ق��اب  ع��ل��ى  للتناف�س 
�شوطاً بلغ جمموع جو�ئزها )240( 
�أل��ف دره��م، وج��رت فعالياتها خالل 
�ملا�شيني،  و�جلمعة  �خلمي�س  يومي 
لفر�شان  ���ش��وط��ان  م��ن��ه��ا  وخ�����ش�����س 
�ل��ق��ف��ز م���ن دول����ة �لإم�������ار�ت، وثاين 
�لأ�شو�ط �لتاأهيلية للمر�حل �ل�شنية 
يف دول �ملجموعة �لإقليمية �ل�شابعة 
تابع  للفرو�شية.  �ل����دويل  ب��الحت��اد 
�شعادة  �ل��ف��ائ��زي��ن  وت�����ّوج  �مل��ن��اف�����ش��ات 
�للو�ء �لدكتور �أحمد نا�شر �لري�شي، 
للفرو�شية  �لإم������ار�ت  �حت����اد  رئ��ي�����س 
�لعام  �ملدير  �إل��ي��وت،  وكيم  و�ل�شباق، 
ل��ن��ادي �أب��وظ��ب��ي ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة، ومثل 
�شري  على  م�شرفاً  �لفرو�شية  �حت��اد 
وتر�أ�شت  زم��ي��ت،  ح�����ش��ام  �مل��ن��اف�����ش��ات 
و�أ�شندت  ح��ارب  ليز�  �لتحكيم  جلنة 
للم�شمم  �مل�����ش��ار�ت  ت�شاميم  مهمة 
�لدويل تيدور �شيتانوف من بلغاريا.

من  القفز  لفر�سان  مناف�ستان 
دولة االإمارات

يف �ل�شوط �لأول لفر�شان �لقفز من 
دولة �لإمار�ت مبو��شفات �ملرحلتني 
�شم،   )135( حو�جز  على  �خلا�شة 

�شارك 20 فار�شاً، ونال جائزة �ملركز 
�لأول �لفار�س من فئة )�جلونيورز( 
�أم�������ني و�جل�������و�د  �أح����م����د  ع���ب���د �هلل 
�ل�شر�ع،  ��شطبالت  “�إلكرتون” من 
وتقدم �لفار�س �شعيد حممد �ملازمي 
ن���ادي  م���ن  “كوماندوز”  و�جل������و�د 
�شد�رة  وح���از  للفرو�شية  �ل�����ش��ارق��ة 
�ملو�طنني  للفر�شان  �لثاين  �ل�شوط 

من بني 18 فار�شاً متناف�شاً.

ال�سنية  املــــراحــــل  تــاأهــيــلــي 
باملجموعة ال�سابعة

�أقيم �شوطان تاأهيليان لكل فئة �شنية 
من دول �ملجموعة �لإقليمية �ل�شابعة، 
�شم،   )110( حو�جز  على  �لأ�شبال 
و�لنا�شئني )�جلونيورز( على حو�جز 
حو�جز  على  و�ل�شباب  �شم،   )120(
)130 � 135( �شم، و�ل�شوط �لأول 
�خلا�شة،  �مل��رح��ل��ت��ني  مب���و�����ش���ف���ات 
و�لثاين من جولة و�ح��دة مع جولة 
مت���اي���ز، ون����ال ����ش���د�رة ���ش��وط��ي فئة 
�لأ�شبال، �لفار�س �لإمار�تي عبد �هلل 
حمد �لكربي و�لفر�س “تايغرللي”. 
لفئة  �لأول  �ل��ت��اأه��ي��ل��ي  �ل�����ش��وط  ويف 
�لإمارتي  �لفار�س  فاز  )�جلونيورز( 
“�ت�س  ب���اجل���و�د  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ���ش��ل��ط��ان 
كيه �ل�شبابي”، ونال �شد�رة �ل�شوط 

�لثاين �لفار�س �لإمار�تي علي �أحمد 
دو  “كارماه  و�ل����ف����ر�����س  �جل��ن��ي��ب��ي 
�لإمار�تي  �لفار�س  وحقق  ليز�مي”. 
علي حمد �لكربي و�لفر�س “بوغبا” 
�ل�شباب  ف���ئ���ة  ت���اأه���ي���ل���ي  يف  �ل����ف����وز 
�ل�شوط  ���ش��د�رة  و����ش��رتك يف  �لأول، 
مويف  �لفار�س  هما  ف��ار���ش��ان،  �ل��ث��اين 
عوي�شة �لكربي و�جل��و�د “يف �آي بي 
�شتكادون”، و�لفار�س �ل�شوري �أ�شامة 

�لزبيبي و�لفر�س “فيتالين«.
�لتا�شع  �لأ�شبوع  مناف�شات  �نطلقت 
لتجميع  ب�������ش���وط  �ل���ق���ف���ز،  ل�������دوري 
�ل��ن��ق��اط ب��احل��اج��ز �جل��وك��ر، و�شمم 
�رتفاعها بني  م�شاره بحو�جز تر�وح 
)115 � 120( �شم، مل�شاركة فر�شان 
�ل��ق��ف��ز م���ن �مل�����ش��ت��وى �ل���ث���اين، ومن 
يف  فر�شان   9 م�شاركا جنح   23 بني 
نقطة(،   65( �لنقاط  كامل  جتميع 
�شيف  �أرحما  �لفار�س  �ل�شد�رة  ونال 
من  “كا�شيانا”  و�ل��ف��ر���س  �ل���ع���و�ين 
ولنف�س  للفرو�شية،  �أب��وظ��ب��ي  ن���ادي 
�لثامن  �ل�شوط  �أقيم  �لفر�شان  فئة 
 23 من جولة مع متايز، وم��ن بني 
�لنتقال  يف  فر�شان   6 جنح  م�شاركاً 
�إىل جولة �لتمايز و�أكملها دون خطاأ 
�ملركز �لأول �لفار�س  وحاز  منهم،   4
يو�شف �شاو��س و�جلو�د “�إلتون” من 

لفر�شان  للفرو�شية.  �لباهية  ن��ادي 
�أقيم  �لأول،  �مل�����ش��ت��وى  م���ن  �ل��ق��ف��ز 
�جلولة  مب��و����ش��ف��ات  �لأول  �ل�����ش��وط 
�شم،   )135( حو�جز  على  �ل��و�ح��دة 
و�أكمل  ف���ار����ش���اً،   25 ف��ي��ه  و�����ش����ارك 
�جلولة دون خطاأ 13 فار�شاً وفار�شة، 
�لفار�س  �لأول  �ملركز  جائزة  و�أح���رز 
�ليحيائي  ���ش��ل��ط��ان  ح���م���د  �ل�������ش���اب 
نادي  من  و�هاين”  “�إيتي  و�لفر�س 
�ل�شوط  ويف  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة،  �ل�����ش��ارق��ة 
فاز  �لأول  �مل�شتوى  لفر�شان  �ل��ث��اين 
جو�و  �لفار�س  �لأول  �مل��رك��ز  بجائزة 
“بلو لف  ماريا مركول�س و�لفر�س 
ترو” من مركز �لإمار�ت للفرو�شية 
�لقفز  خ���ي���ول  ولأ����ش���ح���اب  دب�����ي.  يف 
�ل�شغرية عمر )5 � 6( �شنو�ت، �أقيم 
�ل�شوط �لأول من جولة و�حدة على 
و���ش��ارك فيه  ���ش��م،  ح��و�ج��ز )120( 
من�شة  على  وتقدمهم  ف��ار���ش��ا   18
نات�شي�س  دمي��رتي  �لفار�س  �لتتويج 
نادي  م��ن  �شيللو”  “مي�س  و�لفر�س 
�شوط  ويف  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة،  �ل�������ش���ارق���ة 
�شم  �ملرحلتني على حو�جز )120( 
و�حلو�جز  �شنو�ت،   5 عمر  للخيول 
�أكمل  �شنو�ت   6 لعمر  �شم   )125(
“مي�س  م��ع  �ل��ف��وز  ثنائية  نات�شي�س 

�شيللو«.

اأبوظبي للفرو�سية ي�ست�سيف االأ�سبوع التا�سع لدوري القفز

اأمني واملازمي يفوزان بجائزتي ال�سدارة لفر�سان القفز من االإمارات
�أربعة فرق قادرة على ح�شم تاأهلها �إىل دور �ل�16 لدوري �أبطال �أوروب��ا لكرة 
مدريد  ريال  يتقدمها  �لثالثاء،  �خلام�شة  �جلولة  من  �لأول  �ليوم  يف  �لقدم، 

�لإ�شباين وجاره �أتلتيكو، وتوتنهام ومان�ش�شرت �شيتي �لإنكليزيان.
وي�شعى ريال مدريد للتاأهل عندما ي�شت�شيف باري�س �شان جرمان �لفرن�شي يف 

لقاء قمة �ليوم �لثالثاء يف �جلولة �خلام�شة من ت�شفيات �ملجموعة �لأوىل.
وكان �لفريق �لفرن�شي �شمن تاأهله يف �جلولة �ملا�شية بتحقيقه �أربعة �نت�شار�ت 
يف  باري�س  يف  ب��ال��ذ�ت  �مللكي  �لفريق  على  نظيفة  بثالثية  ف��وز  منها  متتالية 
�لألقاب  بعدد  �لقيا�شي  �لرقم  حامل  �ملريينغي  ويحتاج  �لت�شفيات.  م�شتهل 
جرمان  �شان  �شيفه  �أم��ام  �لأخريتني  �ملبار�تني  من  نقطتني  �إىل  لقباً(   13(
وم�شيفه كلوب بروج �لبلجيكي ل�شمان تاأهله، علما �أن �لأخري تعادل معه على 
�لدقيقة  حتى  مقابل  دون  بهدفني  فيها  متقدما  كان  مبار�ة  يف   ،2-2 �أر�شه 
�أو خ�شارة بروج �أمام م�شيفه غلطة �شر�ي �لرتكي �شيطيح  �أن تعادل  55. كما 
باآمال �لفريق �لبلجيكي ويخرجه من �ملناف�شة ومينح �لتاأهل للفريق �ملدريدي 
بغ�س �لنظر عن نتيجته، ويح�شر �ملناف�شة بني �لفريقني على �لبطاقة �ملوؤهلة 
�إىل “يوروبا ليغ« ويعّول زين �لدين زيد�ن �ملدرب �لفرن�شي للفريق �لإ�شباين 
على �شحوة لعبيه يف �ملباريات �لأخرية و�لنتائج �لكبرية �لتي حققوها �إن على 

�لأبطال.  دوري  يف  �أو  �ملحلي  �ل���دوري  �شعيد 
وف��از ري��ال يف خم�س من �آخ��ر �شت مباريات 
خا�شها، وتعادل مرة و�حدة، و�شجل لعبوه 

و�حد. هدف  غري  يتلقو�  ومل  هدفاً،   19
�ملخ�شرم  �ملهاجم  ري��ال  �شفوف  يف  وي��ت��األ��ق 

�أهد�ف   10 بر�شيد  بنزمية  ك��رمي  �لفرن�شي 
�لدوري  يف  �ل��ه��د�ف��ني  ترتيب  بها  يت�شدر 

�ل���ش��ب��اين و�أ���ش��اد ب��ه م��درب��ه بالقول “ل 
ك��ان بنزمية �ف�شل لع��ب يف  �ذ�  �دري ما 

�ل���دوري حاليا، ك��ل �شخ�س ي��رى ذل��ك من 
�أج��ل��ه وك��ل يوم  �أن��ا �شعيد م��ن  ز�وي���ة معينة. 

يثبت باأنه لعب حموري يف �لفريق«.
و�عترب زيد�ن بان فريقه �لن “�ف�شل مما كان 

عليه يف مبار�ة �لذهاب بكل ب�شاطة. خ�شنا مبار�ة 
�ملا�شي.  ��شبح من  �لم��ر  باري�س لكن  معقدة يف 
مبار�ة  خو�س  هو  نريده  ما  كل  للثاأر،  نلعب  لن 
ري����ال م���ن دون لع���ب و�شطه  وي��ل��ع��ب  ج���ي���دة«. 

�لذي  رودري��غ��ي��ز  خامي�س  �لكولومبي  �ل���دويل 
يعاين من �لتو�ء يف �لرباط �لد�خلي للركبة 
�لي�شرى، بعدما �أ�شيب خالل �لتمارين مع 
منتخب بالده يف فرتة �ل�شرت�حة �لدولية 
فا�شكيز  ولوكا�س  �حل��ايل،  �ل�شهر  منت�شف 

�لذي تعر�س �خلمي�س لك�شر يف ��شبع قدمه 
على  �لأوز�ن  �أح��د  �شقط  عندما  �لكبري  �لي�شرى 

قدمه �لي�شرى �أثناء �لتدريب يف �شالة �لأحمال.
توما�س  �لأمل�����اين  �مل����درب  ف��ري��ق  ت�شكيلة  حت��ت��وي  �مل��ق��اب��ل  يف 

�لأملاين  ت�شمل  �مل�شابني  من  طويلة  لئحة  على  توخل 
و�لبلجيكي  ه��ريي��ر�  �أن��دي��ر  و�لإ���ش��ب��اين  كيهرر  ثيلو 
ترتيب  جرمان  �شان  باري�س  ويت�شدر  مونييه.  توما 

�ملجموعة بر�شيد 12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال، ويحتل كلوب روج �ملركز 
�لثالث بنقطتني، وغلطة �شر�ي ر�بعا بنقطة و�حدة. وت�شهد مباريات �لثالثاء 
ب��و�ب��ة فريق  مل��ع��رتك دوري �لأب��ط��ال م��ن  �ل��ربت��غ��ايل ج��وزي��ه مورينيو  ع���ودة 
ماوريت�شيو  لالأرجنتيني  خلفا  قيادته  دفة  ��شتلم  بعدما  �لإنكليزي،  توتنهام 
بوكيتينو �ملقال من من�شبه �لثالثاء �ملا�شي، بعدما كان �لخري �أو�شل �لفريق 
�إىل �ملبار�ة �لنهائية يف �ملو�شم �ملا�شي وخ�شرها �أمام مو�طنه ليفربول �شفر2-. 
وجنح مورينيو يف �أول �ختبار له مع �لفريق �للندين حملياً بعدما قاده للفوز 
على و�شت هام 3-2 �ل�شبت. وقال هاري كاين قائد �لفريق عن هذ� �لتغيري 
“�إنه �أ�شبوع مل مير علي طيلة م�شريتي. كانت �شدمة كبرية لنا م�شاء �لثالثاء 
“ب�شكل  و�أ���ش��اف  �ل��ك��ب��ري«.  �لتحول  ك��ان  ث��م بعد ذل��ك  �ل��الع��ب��ون،  حتى نحن 
�لعامل،  ح��ول  �مل��درب��ني  �أف�شل  من  و�ح��د  م��درب جديد،  لدينا  �أ�شبح  مفاجئ 
على  وت��رك��ز  ذل��ك  على  عقلك  تربمج  �أن  “�أوتوماتيكي”  ب�شكل  �ن��ت  وعليك 
�ملبار�ة«. و�شيكون �متحان مورينيو يف �لبطولة �لأوروبية �شهاًل ن�شبياً عندما 
يف  وفوزه  �لثانية،  �ملجموعة  مناف�شات  �شمن  �ليوناين  �أوملبياكو�س  ي�شت�شيف 
بني  �ل��ذه��اب  م��ب��ار�ة  وكانت  �لنهائي.  ثمن  �إىل  �لعبور  بطاقة  مينحه  �مل��ب��ار�ة 
�لتعادل  وه��و   ،2-2 بالتعادل  �نتهى  �أثينا  �ليونانية  �لعا�شمة  يف  �لفريقني 
�أن  ملورينيو  و�شبق  خ�شار�ت.  ثالث  مقابل  حققه  �لذي  �لوحيد 
خا�س جتربة دوري �لأبطال مع فرق ريال مدريد �لإ�شباين 
وت�شل�شي ومان�ش�شرت يونايتد �لإنكليزيني وبورتو �لربتغايل 
و�إنرت ميالن �لإيطايل وحقق �للقب مع �لأخريين عامي 
2004 و2010 على �لتو�يل. ويف �ملجموعة نف�شها، 
�لتاأهل  بطاقة  �لأمل��اين �شاحب  بايرن ميونيخ  يحل 
على  �ل�شربي  �لأح��م��ر  �لنجم  على  �شيفاً  �لأوىل 
بتحقيق  �لناجح  �لأوروب��ي  م�شو�ره  مو��شلة  �مل 
يعني  �نت�شاره  �أن  علما  ت��و�ل��ي��اً،  �خل��ام�����س  ف���وزه 
منح بطاقة �لتاأهل لتوتنهام مبا�شرة. ويت�شدر 
�ل��ف��ري��ق �ل���ب���اف���اري �مل��ج��م��وع��ة ب��ر���ش��ي��د 12 
ن���ق���اط، و�لنجم   7 ت��وت��ن��ه��ام  �أم�����ام  ن��ق��ط��ة، 
ن���ق���اط، و�أومل��ب��ي��اك��و���س نقطة   3 �لأح���م���ر 
وح���ي���دة. ���ش��ت��ك��ون ن��ق��ط��ة �ل��ت��ع��ادل كافية 
من  �لإنكليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  لفريق 
مبار�ته مع �شاختار د�نييت�شك �لأوكر�ين 
�شمن مناف�شات �ملجموعة �لثالثة للتاأهل 

�إىل دور �ل�16.

للتاأهل اإىل دور الـ16 بدوري اأبطال اأوروبا 

جولة حا�سمة للريال واأتلتيكو وتوتنهام و�سيتي

•• اأبوظبي -الفجر

 �أ����ش���اد ح��ري��ز �مل���ر حم��م��د ب��ن حريز 
للريا�شات  �لإم������ار�ت  �حت���اد  رئ��ي�����س 
�ل�شيخ  �شمو  ورعاية  بدعم  �لبحرية 
�ل���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب����ن خ��ل��ي��ف��ة �آل 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م�����ش��ت�����ش��ار  ن��ه��ي��ان 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س 
للريا�شات  �ل����دويل  �أب��وظ��ب��ي  ن����ادي 
�لبحرية، ومتابعة �ل�شيخ حممد بن 
نائب  نهيان  �آل  خليفة  ب��ن  �شلطان 
حلدث  �ل��ن��ادي،  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 
مناف�شات بطولة �لعامل للتزلج على 
نادي  وبنجاح  ��شت�شافها  �لتي  �مل��اء، 
�أبوظبي �لدويل للريا�شات �لبحرية 

على مدي خم�شة �أيام متتالية.
وق����دم ح��ري��ز �مل���ر حم��م��د ب��ن حريز 

فعاليات  متابعة  على  ح��ر���س  �ل���ذي 
�للجنة  �إىل  �لتهنئة  �خلتامي  �ليوم 
����ش���امل  و�ىل  ل����ل����ح����دث  �مل����ن����ظ����م����ة 
�أبوظبي  ن��ادي  ع��ام   �لرميثي، مدير 
�ل����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات �ل��ب��ح��ري��ة على 
على  �ملكان  و�ختيار  �ملناف�شات  جن��اح 

�أبوظبي  كورني�س �لقرم �ل�شرقي، يف 
مب�شاركة  �مل��ن��اف�����ش��ات  ح��ظ��ي��ت  ح��ي��ث 
مت�شابقاً   160 �إىل  و�شلت  قيا�شية 
من 31 دولة، قدمو� �أقوى �لعرو�س 
�لفئات  م���ن  �ل���ع���دي���د  يف  �ل��ب��ح��ري��ة 
و�شط  و�ل���ن���ا����ش���ئ���ني،  ل��ل��م��ح��رتف��ني 
متابعة عري�شة من جمهور �لإمار�ت 
و�هتمام  �لبحرية،  �لريا�شة  وحمبو 
دويل متثل يف ح�شور خو�شيه فيليب 
على  للتزلج  �ل���دويل  �لحت���اد  رئي�س 

�ملاء.
و�ث��ن��ي ح��ري��ز �مل���ر حم��م��د ب��ن حريز 
�أبوظبي  ن������ادي  دع�����م  ع���ل���ى  ك���ذل���ك 
�ل�������دويل ل���ل���ري���ا����ش���ات �ل���ب���ح���ري���ة يف 
�لإمار�ت  منتخب  وم�شاركة  تكوين 
�ل���ذي ���ش��ارك يف ث���الث ف��ئ��ات عاملية 
هي فئة �لنا�شئني رجال، و �ملبتدئني، 

�ملفتوحة  �لفئة  �أو  �ملحرتفني  وفئة 
من  متميز�  ح�شور  و�شجل  للرجال 
خالل عنا�شره �ملحرتفة و�ل�شاعدة 
ح��ي��ث ن����ال ب��ط��ل��ن��ا ع��م��ري ���ش��ع��ي��د بن 
و�لإع��ج��اب يف  �لثناء  �ملهريي  يو�شف 
قريبا  وك��ان  ل��ه  عاملية  م�شاركة  �أول 
�حلا�شمة  �مل���ر�ح���ل  يف  �ل��ت��ق��دم  م���ن 
ف�شال عن م�شاركة �ملو�هب �لأخرى 
و�أحمد  �ل��ع��ل��ي،  ���ش��ب��اع  خ��ال��د م��ط��ر 
�شامل ر��شد �لرميثي، وحممد نا�شر 
�لبلو�شي،  نا�شر  وح��ام��د  �لبلو�شي، 

و�أحمد �شعيد عمري �ملهريي، 
وقال رئي�س �حتاد �لإمار�ت للريا�شات 
�أن ريا�شة �لتزلج على �ملاء   �لبحرية 
�شر�ئح  و�شط  كبرية  ب�شعبية  حتظى 
�ملجتمع وجتتذب �لكثري من �ملو�هب 
�إد�رة  �أن جمل�س  �إىل  �ملتميزة م�شري� 

�لبحرية  للريا�شات  �لإم��ار�ت  �حتاد 
وبالتن�شيق مع �لأندية �لبحرية على 
تنظيم  �إىل  ي�شعى  �ل��دول��ة  م�شتوى 
م���ن خالل  وم�����ش��ت��م��ر  دوري  ن�����ش��اط 
�ل��وط��ن��ي��ة للتزلج  ب��ط��ول��ة �لإم�����ار�ت 
�مل��و����ش��م �ملقبلة  �مل���اء وذل���ك يف  ع��ل��ى 
هذه  يف  �ملو�هب  ��شتقطاب  �أج��ل  من 
�لريا�شات  مفهوم  ون�شر  �لريا�شة 
�ل��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى �أو����ش���ع ن��ط��اق. و�أك���د 
ح���ري���ز �مل�����ر حم���م���د ب����ن ح���ري���ز �أن 
�لبحرية  للريا�شات  �لإم��ار�ت  �حتاد 
بد�أ  �ملختلفة  �ل��ل��ق��اء�ت  خ��الل  وم��ن 
�ملقرتح  �لت�شور  ومناق�شة  در��شة  يف 
ب��ط��ول��ة �لإم�����ار�ت للتزلج  ل��ربن��ام��ج 
�لأن�شطة  �ح�����د  ل���ت���ك���ون  �مل������اء  ع���ل���ى 
هذه  �أن  مبينا  �لدولة  يف  �مل�شتحدثة 
�لريا�شة لي�شت جديدة على �لأندية 

�لبحرية و�لتي قدمت من قبل عدد� 
م���ن �مل����ب����ادر�ت ل��رع��اي��ة �حل����دث من 
ب��ي��ن��ه��ا ن����ادي ر�أ������س �خل��ي��م��ة �ل���دويل 
�أبوظبي  ون��ادي  �لبحرية  للريا�شات 
ونادي  �لبحرية  للريا�شات  �ل��دويل 
�لبحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  �ل�����دويل  دب���ي 

للريا�شات  �ل��دويل  �لفجرية  ون��ادي 
�لبحرية. و�أو�شح �أن تنظيم �لبطولة 
�ملرتقبة من �شاأنه ��شتقطاب عنا�شر 
���ش��اب��ة وم���و�ه���ب ���ش��اع��دة ت��ع��زز من 
وتوؤ�ش�س  �لوطنية  �ملنتخبات  م�شرية 
�إىل  م�شري�  م�شتقبال  ق��وي  لظهور 

مميزة  �أج����و�ء  �شتوفر  �ل��ب��ط��ول��ة  �أن 
�أمنة  بيئة  �إىل  �إ�شافة  �لتناف�س  من 
و�ل�شالمة  �لأم��������ن  م���ع���اي���ري  وف�����ق 
خالل  م��ن  �ملطلوبة  و�ل���ش��رت�ط��ات 
و�شع �للو�ئح و�لأنظمة �لتي ت�شاعد 
يف �إجناح كافة �لأحد�ث و�لبطولت.

»الريا�سات البحرية« ي�سيد بدعم �سلطان بن خليفة

بطولة االإمارات للتزلج على املاء تطرق اأبواب االأندية 
حريز املر: ن�سعى ال�ستقطاب املواهب ون�سر هذه الريا�سة اجلميلة



ملحقة اأمريكية جتولت عارية ال�سدر يف منزلها
على �لرغم من �أنها كانت يف منزلها، فاإن �ل�شلطات �لأمريكية يف 
ولية يوتا، غربي �لوليات �ملتحدة، وجهت �تهامات لمر�أة كانت 

جتري �أ�شغال مع زوجها وهي عارية �ل�شدر.
وتو�جه تيلي بوكانن، �لبالغة من �لعمر 27 عاما، �حتمال �حلكم 
عليها بال�شجن وتدوين ��شمها يف قائمة �ملنحرفني بعدما �عتربتها 
�ل�شلطات باأنها كانت تتجول عارية �ل�شدر يف منزلها بح�شور �أولد 
زوجها. ووفقا ملا ذكرته فر�ن�س بر�س، فاإن بوكانن كانت تعمل مع 

زوجها يف مر�آب منزلهما يف �شولت ليك �شيتي يف ولية يوتا.
دفعهما  �ل��ذي  �لأم���ر  باجل�س،  مالب�شهما  تلطخت  ذل��ك،  و�أث��ن��اء 
ذكر  ما  بح�شب  �مل���ر�آب،  يف  �لعمل  ومو��شلة  قمي�شيهما  خلع  �إىل 

حماميها ديفيد لين يف ر�شالة وجهها �إىل �ملدعي �لعام يف يوتا.
و�لعا�شرة  �لتا�شعة  �شن  �ل��زوج، وهم يف  �أطفال  ذلك، و�شل  و�أثناء 
فقالت  �ل�شدر،  عارية  و�لدهما  زوج��ة  و�شاهدو�  ع�شرة،  و�لثالثة 
لهم �إنها "موؤيدة للق�شايا �لن�شوية"، وترى �أنه يحق لها �أن تكون 

عارية �ل�شدر متاما مثل و�لدهم.
علمت  �ل�شرطة  �أن  تريبيون" �إىل  ليك  "�شولت  �شحيفة  و�أ�شارت 
باحلادث عندما بد�أت �أجهزة �خلدمات �لجتماعية �لتحقيق ب�شاأن 

�لأطفال يف �إطار ق�شية ل عالقة لها بزوجة و�لدهم.
و�أو�شحت �ل�شحيفة �أن �لزوجة �ل�شابقة لو�لدهم �أبلغت �ل�شلطات 

باحلادث �لذي �عتربته "مثري� للقلق".

رجل احلبال يحب�س االأنفا�س على ارتفاع 150 مرتا
ك�شر  ق��درة كبرية على  بولني  ناثان  �لفرن�شي  �أثبت  �أخ��رى،  م��رة 
ح��اج��ز �خل���وف، و���ش��ار ف��وق حبل رف��ي��ع على �رت��ف��اع �شاهق حيث 
�مل�شي  �ملتخ�ش�س يف  بد� وكاأنه يطري. ومتكن بولني )25 عاما(، 
على �حلبال، من �ل�شري على �شلك مت مده بني برجني جتاريني 

مبنطقة ل ديفون�س يف باري�س.
يعادل  �أي ما  150 م��رت�،  �لأر���س نحو  ويرتفع �حلبل عن �شطح 
�رتفاع 50 طابقا تقريبا. وبد� "رجل �حلبال" يف مقاطع �لفيديو 
�لتقطت من م�شافة بعيد، وكاأنه ي�شري يف �لهو�ء، لكن بعد �لتدقيق 
�أثناء  تو�زنه  �ملحافظة على  بولني  و��شتطاع  قليال يظهر �حلبل. 
�ل�شري، ومل ينحن كثري� متحديا قانون �جلاذبية، وخا�س �ملهمة 

�خلطرية بينما كان يربط ج�شمه بحبل �أمان.
ومتكن �ل�شاب �لفرن�شي من حتقيق �أرقام قيا�شية يف جمال �مل�شي 
�ل�شري  2017، جنح يف  �ملا�شية، ويف  �ل�شنو�ت  فوق �حلبال خالل 

فوق حبل ممتد من �شاحة يف باري�س �إىل برج �إيفل.

العثور على الباندا الهارب
باند�  على  ع��رت  �إنها  فرن�شا،  و�شط  يف  حيو�نات  حديقة  �أعلنت 
�أحمر، بعد �أ�شبوع على فر�ره بت�شلقه �أغ�شان �أ�شجار تك�شرت ب�شبب 

ت�شاقط �لثلوج.
و�أو�شحت حديقة �حليو�نات يف �شان مارتان ل بلني، �أن رجال عر 

على �حليو�ن �ملهدد بالنقر��س يف حديقته.
"�ت�شل  �لبيطري جان كري�شتوف جري�ر يف بيان:  و�أك��د �لطبيب 
�لأحمر  �لباند�  �إنه ر�شد  �ل�شبت ليقول  �ملو�طنني �شباح  �أحد  بنا 

على �شجرية يف حديقته".
وتوجه فريق على �لفور �إىل �ملكان و��شتعاد �لباند�.

�لباند�  "يبدو  �حليو�نات:  يعمل يف حديقة  �لذي  و�أو�شح جري�ر 
�ل�شغري يف حالة جيدة ومل يعان ب�شبب بقائه خارج �حلديقة، مع 

�أنه فقد �شيئا من وزنه".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يخدع امل�سرتين بطريقة ال تخطر على البال
تعر�س ع�شر�ت �ل�شكان و�شط �ل�شني �إىل خدعة كبرية، بعد �أن جلاأ مطور �إحدى �لعقار�ت �إىل حيلة ل تخطر على 

�لبال، من �أجل �إغر�ئهم ل�شر�ء �شقق يف جممعه �ل�شكني.
و�أعرب م�شرتو �ملنازل عن خيبة �أملهم من �أحد مطوري �لعقار�ت يف مدينة ت�شانغ�شا �ل�شينية، ب�شبب خد�عهم من 

خالل وعود بوجود م�شاحات خ�شر�ء وحد�ئق.
لكن �ملفاجاأة �لكربى �لتي مل يكن يتوقعها �مل�شرتون هو وجود بحرية وهمية و�شط �ملباين، �إذ جلاأت �ل�شركة �إىل 

دهن �لأر�شية باللون �لأزرق لتبدو وكاأنها بحرية.
وعرب كثري من �ل�شكان �لذين ��شرتو� �شققهم يف �ملكان عن �شخطهم من ت�شرف �ل�شركة �لعقارية، بعد �أن ت�شلمو� 

مفاتيحهم يف وقت �شابق من هذ� �لأ�شبوع، وفق ما ذكر موقع "�أدويتي �شنرت�ل".
وبعد �أن توقع �مل�شرتون �أن يكون �ملجمع �ل�شكني مثاليا، بح�شب فيديو ترويجي للمكان، فقد تفاجاأو� باأن �شققهم 

تطل على بحرية مزيفة، و�أن �حلد�ئق كانت حرب� على ورق.
و�أظهرت �شور �لنا�س وهم مي�شون فوق �لبحرية �لوهمية فيما تبدو على وجوههم عالمات �لذهول، بينما دخل 

�آخرون يف موجة �شحك ه�شتريية ب�شبب ما جري.
للمعايري  "مر�شية"، ووفقا  تنفيذه بطريقة  �مل�شروع قد مت  �إن  �ل�شركة، قائال  �لعقار�ت عما فعلته  ود�فع مطور 

�حلكومية، م�شيفا �أنهم �شيجتمعون مع مالكي �ملنازل ملحاولة حل بع�س �مل�شكالت.
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ملب�س رقمية غري موجودة على اأر�س الواقع
يف وق��ت �شابق م��ن ه��ذ� �ل��ع��ام، �أن��ف��ق رج��ل �لأع��م��ال ريت�شارد م��ا م��ن �شان 
د�ر  �أول  فابريكانت،  ذ�  �شممته  ف�شتان  على  دولر   10000 فر�ن�شي�شكو 
لالأزياء �لرقمية يف �لعامل. �مل�شكلة هي �أن �لف�شتان مل يكن موجود�ً بالفعل 
خارج �لعامل �لرقمي.  �ملالب�س �لرقمية �جتاه جديد جد�ً، لدرجة �أن معظم 
�لنا�س مل ي�شمعو� عنها، لكن بع�س �خلرب�ء يعتقدون �أنها �شت�شبح يوماً ما 
�لتي ل  �لع�شرية  باملالب�س  �أي �شخ�س  ملاذ� يهتم  �شناعة مزدهرة.  ولكن 
وجود لها يف �لعامل �ملادي؟ فاإذ� كان من غري �ملمكن �رتد�وؤها يف �لو�قع، فما 
�لفائدة منها؟ يف �لو�قع، ميكن �رتد�ء هذه �ملالب�س بطريقة ما، وعر�شها 
على و�شائل �لتو��شل �لجتماعي، ويف �حلقيقة هذ� هو �لغر�س �لرئي�شي 
لالأزياء  كارلنج  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  ميكال�شن،  روين  وق��ال  لها. 
�ل�شكندنافية "مبجرد تعرف �لعامل على و�شائل �لتو��شل �لجتماعي، ز�د 
�أن  �ملزيف"، علينا  "�لو�قع  ب�  يتعلق  كله  �لأم��ر  ب�شكل كبري.  �ملالب�س  �إنتاج 
ت�شويرهم،  ليتم  و�ح��دة  �لأ�شياء لرتد�ئها مرة  ي�شرتون  �لنا�س  �أن  نفهم 

ويف كثري من �لأحيان ل يرتدون هذه �ملالب�س جمدد�".
فعله هو  عليك  ما  كل  �ملالب�س �جلديدة،  بع�س  ترغب يف عر�س  وعندما 
�لدفع لدور �لأزياء �لرقمية فقط لإن�شاء �شيء ينا�شبك، و�شتقوم بو�شعها 
فوق �إحدى �شورك لتبدو كما لو كنت ترتديها بالفعل، بح�شب موقع �أوديتي 
�شنرت�ل. �ل�شيء �ملثري لالهتمام حول �ملالب�س �لرقمية هو �أن �ل�شعر �لذي 
تدفعه ل يغطي �شوى تكلفة تركيبها على �شورة و�حدة، و�إذ� كنت ترغب يف 

�أخرى، فيجب عليك دفع ر�شوم �إ�شافية. �شورة  "�رتد�ئها" يف 

انتقاد الذع مل�سروب ماكدونالدز اخلادع
و�نتقاد�ت،  �شخرية  حملة  م��وؤخ��ر�  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  �شهدت 
وجهت ل�شل�شلة مطاعم "ماكدونالدز"، وذلك لت�شويقهم "�لكاذب" مل�شروب 

قهوة جديد.
و�أطلقت �شل�شلة �ملطاعم �لتي تعد من بني �لأكرب يف �لعامل، حملة دعائية 
ت�شويقية مل�شروب �لقهوة �جلديد �ملالئم لف�شل �ل�شتاء، �لذي �أطلقت عليه 

�ملليونري�ت". "لتيه 
�لإعالنات،  يف  جد�  جذ�ب  ب�شكل  "ماكدونالدز" �جلديد  م�شروب  ويظهر 
فهو م�شروب قهوة �لالتيه تعلوه رغوة غنية وكر�ميل وقطع �ل�شوكولتة، 
ويبدو �شكله �شهيا للغاية. لكن �ملفاجاأة كانت للم�شتهلكني، �لذين �أقدمو� 
ذلك  ي�شبه  ل  ع��ادي  م�شروب  على  فح�شلو�  �جلديد،  �مل�شروب  طلب  على 
على  ن�شروها  �لتي  �ل�شور  م��ن  للعديد  وفقا  �أب���د�،  �لإع���الن  ل��ه يف  �مل���روج 
من  �مل�����ش��روب  �قتنو�  مم��ن  بع�س  و��شتكى  �لجتماعي.  �لتو��شل  و�شائل 
كميته �ملحدودة، حيث �شور �لبع�س كوبهم ن�شف مملوء، بينما علق �آخرون 
على �شكله �ملختلف متاما عن �ل�شورة، حيث بد� وكاأنه م�شروب لتيه عادي، 

وفقا ل�شحيفة "مريور" �لربيطانية.

فروزن2 يت�سدر 
اإيرادات ال�سينما  

�ملتحركة  �ل���ر����ش���وم  ف��ي��ل��م  ت�����ش��در 
�إي���������ر�د�ت  )فروزن2(  �جل����دي����د 
مطلع  �ل�شمالية  باأمريكا  �ل�شينما 
مليون   130 حم��ق��ق��ا  �لأ�����ش����ب����وع 

دولر.
و�ل�شرية  �حل��رك��ة  فيلم  وت���ر�ج���ع 
�ل��ذ�ت��ي��ة )ف����ورد يف ف�����ري�ري( عن 
�لثاين  �مل���رك���ز  ل��ي��ح��ت��ل  �ل�������ش���د�رة 

م�شجال 16 مليون دولر.
و�ل���ف���ي���ل���م ب���ط���ول���ة م������ات دمي����ون 
برينثال  وج���ون  بيل  وكري�شتيان 
وكاترينا بالف ومن �إخر�ج جيم�س 

ماجنولد.
وجاء �لفيلم �لدر�مي �جلديد "يوم 
جميل يف �جلو�ر" )�أبيوتيفول دي 
�لثالث  �ملركز  يف  نيبورهود(  ذ�  �إن 
 13.5 ق����دره����ا  ت����ذ�ك����ر  مب��ب��ي��ع��ات 

مليون دولر.
هانك�س  توم  �لفيلم  ببطولة  يقوم 
ماريال  وت��خ��رج��ه  ري�����س  وم��اث��ي��و 

هيلر.
�ل��ف��ي��ل��م �حل���رك���ة �جلديد  و�ح���ت���ل 
بريدجيز(   21( ج�شر�"   21"
�ملركز �لر�بع باإير�د�ت 9.3 مليون 

دولر.
بو�شمان  ت�شادويك  بطولة  �لفيلم 
بريان  �إخ����ر�ج  وم��ن  ميلر  و�شيينا 

كريك.
�حلربي  �مل��غ��ام��ر�ت  فيلم  وت��ر�ج��ع 
�ل��ت��اري��خ��ي )م���ي���دو�ي( م��ن �ملركز 
�لثاين �إىل �ملركز �خلام�س حمققا 

4.7 مليون دولر.
هارل�شون  وودي  بطولة  و�لفيلم 
ول��������وك �إي����ف����ان����ز وم������ان������دي م���ور 
وب��ات��ري��ك وي��ل�����ش��ون وم���ن �إخ����ر�ج 

رولن �إميريت�س.

حريق مبنزل يت�سبب  مبقتل طفلني
�ملر�هق  و�شقيقها  �لر�بعة  يف  طفلة  ق�شت 
�ل��ب��ال��غ �خل��ام�����ش��ة ع�����ش��رة، يف ح��ري��ق منزل 
وفق  فرن�شا،  �شرقي  �شمال  فول�شفيلر،  يف 
جدة  و�أ�شيبت  حكومية.  م�شادر  �أف��ادت  ما 
�ل�شحيتني �لبالغة 70 عاما بحروق خطرة 
يف �لرجلني و�لظهر، فيما كانت �إ�شابة رجل 
جر�ء  من  طفيفة  و�لع�شرين  �خلام�شة  يف 
تن�شقه �لدخان. و��شتعلت �لنري�ن يف منزل 
�أو�شح  م��وؤل��ف م��ن طابقني وق��ب��و، وف��ق م��ا 
�لطفاء  ف���رق  يف  �ل�����ش��اب��ط  �شميت  م��اي��ك��ل 

و�لغاثة لوكالة فر�ن�س بر�س.
 و�أ�شيب رجل �آخر �شارك يف عمليات �لنقاذ 
قبل و�شول �لطفائيني، بحروق و��شعة يف 
"�ملر�هق  �أن  و�أو���ش��ح  و�ل��ي��دي��ن.  �ل��ذر�ع��ني 
�لعلوي"  �لطابق  يف  علق  ع��ام��ا   15 �لبالغ 

بعدما �نهار درج �ملنزل.
وروى �أن "ت�شعة �أ�شخا�س كانو� د�خل �ملنزل 
بعد  ي��ع��رف  ومل  �حلريق".  �ن��ت�����ش��ار  ع��ن��د 

م�شدر �حلريق.

ال�سرطة ت�ستخرج جثته للتاأكد من وفاته      
ت��ويف يف ح��ادث در�ج��ة نارية يف غويانا  �شارعت عائلة رج��ل 
باأمريكا �جلنوبية، �إىل دفنه على �لفور دون �إخطار �ل�شرطة، 
�إذ�  مما  للتاأكيد  جثته  با�شتخر�ج  قامت  �ل�شلطات  �أن  غري 
لتقارير حملية،  بالفعل يف �حل���ادث. ووف��ق��ا  ت��ويف  ق��د  ك��ان 
منطقة  يف  �ل�شبت  ببع�شهما  ناريتان  در�ج��ت��ان  ��شطدمت 
روبونوين يف غويانا، �لأمر �لذي ت�شبب باإ�شابة قائديهما، 
"كايتور  �شحيفة  وذك��رت  �أغيالر.  بن  با�شم  �أحدهما  عرف 
�مل�شت�شفى،  �إىل  �لآخ���ر  �ل�شائق  نقل  مت  �أن���ه  �ملحلية  نيوز" 
حيث كانت حالته م�شتقرة. و�أ�شارت �ل�شحيفة �إىل �أن عائلة 
�أغيالر، �لبالغ من �لعمر 31 عاما، نقلته �إىل �ملنزل مفرت�شة 
�أفر�د  "قام  �ملحلية:  �ل�شحيفة  �أنه قتل يف �حل��ادث. وقالت 
عائلته بنقل ج�شده، وهو يف حالة غيبوبة، من مكان �حلادث 
ونقلوه �إىل �ملنزل، حيث بد�أو� على �لفور ترتيبات �جلنازة". 
و�أ�شافت �أنه وفقا للمعلومات �لو�ردة "مل تكن �ل�شرطة قد 
�شعرو� باحلرية  ذل��ك،  ب��احل��ادث، لكن عندما ح��دث  �شمعت 
ب�شاأن مكان وجود �ل�شحية �لثانية". وذهبت �ل�شلطات �إىل 
"بال�شدمة عندما علمت" �أنه دفن  و�أ�شيبت  �أغيالر  منزل 
�جلثة  با�شتخر�ج  فقامو�  حيا،  دف��ن  �أن��ه  و�عتقدت  بالفعل، 
ونقلها �إىل �مل�شت�شفى، حيث �أعلنت وفاته لدى و�شوله، ومن 
�ملقرر �أن يتم ت�شريح جثته، وفقا ملا ذكره موقع فوك�س نيوز 
�لإخباري. وقال م�شوؤول حملي لل�شحيفة �إنه من �ل�شائع يف 

�لثقافة �ملحلية "دفن �ملوتى على �لفور".

يكر�س حياته الإنقاذ احليوانات الربية
يف �لرب�ري عادة ما يكون �لبقاء لالأقوى، ولكن �ذ� و�شلت 
وتعر�شت  �ل�شكنية  �ل�����ش��و�ح��ي  �إىل  �ل��ربي��ة  �حل��ي��و�ن��ات 
حلو�دث موؤ�شفة، �شيكون فر�نك فلوريد� حا�شر�ً لعمليات 
�لربية يف  للحيو�نات  �إن��ق��اذ  فر�نك حملة  يدير  �لإن��ق��اذ.  
لونغ �آيالند، نيويورك، وو�جه �لعديد من �ملو�قف �ل�شعبة 
يف عمله، فقد �شعد مر�ت عديدة فوق �أ�شطح �ملنازل لإنقاذ 
بع�س �حليو�نات �لأليفة، و�شحب قطة �شغرية من �أنبوب 
"�أي �شخ�س  �لت�شريف. وقال فر�نك عن وظيفته �لهامة 
يعرفني، يعلم �أنني ميكن �أن �أكون جال�شاً يف حفلة �أو �أتناول 
حان  قد  �لوقت  �أن  و�أدرك  �لهاتف،  رن��ني  فاأ�شمع  �لطعام، 
لالنطالق �إىل �لعمل". ول يخلو عمله من مهمات طريفة، 
ففي �إحدى �ملر�ت �شحبة جرة من ر�أ�س غز�ل، ومرة �أخرى 
�إن�شايد �إيد�شن.  �أز�ل عبوة من ر�أ�س ر�كون، بح�شب موقع 
وحول �ل�شبب �لذي يدفع �حليو�نات �إىل ح�شر روؤو�شها يف 
هذه �لعبو�ت قال "ما يحدث �أن �لنا�س ل يقومون بعمليات 
�لتدوير ب�شكل �شحيح، وتبد�أ �حليو�نات ب�شم �لعبو�ت بحثاً 

عن �لطعام، وينتهي بها �حلال حم�شورة بد�خلها".

اكت�ساف قوة خام�سة للطبيعة
للطبيعة  خام�شة  قوة  وج��ود  لحظو�  �إنهم  �لعلماء  يقول 
ميكن �أن حتول فهمنا لكيفية عمل �لكون.  وك�شف �لباحثون 
يف �أكادميية �لعلوم �ملجرية عن نتائج ميكن �أن تظهر عمل 
هذه �لقوة، حيث لحظو� �أن ذرة �لهيليوم �ملنفعلة و�ملتحللة 
ت�شدر �ل�شوء، عندما تنف�شل �جل�شيمات بطريقة غريبة 
وكانت هذه  للفيزياء.  �حلايل  بالفهم  تف�شريها  ل ميكن 
�ملرة �لثانية �لتي ير�شد فيها �لعامل �أتيال كر��شناهوركاي 
وفريقه �جل�شيمات �جلديدة �لتي �أطلقو� عليها ��شم �إك�س 

17، وحددو� كتلتها ب� 17 ميغا �إلكرتون فولت. كاثرين الجنفورد خالل ح�سورها مهرجان جوائز املو�سيقى االأمريكية 2019 يف لو�ض اأجنلو�ض ، كاليفورنيا.  رويرتز

مر�سيدي�س تطرح  مايباخ 
للطرق الوعرة

ك�شفت �شركة مر�شيد�س �لنقاب عن 
 Maybach "مايباخ"  �أي��ق��ون��ت��ه��ا 
لفئة  تنتمي  �لتي  �ل��ف��اره��ة،   GLS

موديالت �لطرق �لوعرة.
و�أو����ش���ح���ت �ل�����ش��رك��ة �لأمل���ان���ي���ة �أن 
 Maybach GLS �ل�����ف�����اره�����ة 
�جلديدة تظهر بطول 21ر5 مرت، 
وت���زه���و ب��ط��الء ث��ن��ائ��ي �ل���ل���ون مع 
�شبكة �ملربد تزد�ن بحليات �لكروم. 
على  �لد�خلية  �ملق�شورة  وت�شتمل 
للعديد من  قابلني  مقعدين فقط 
�أو�شاع �ل�شبط، ف�شال عن �إمكانية 
�شبطهما على و�شع �ل�شتلقاء على 
بالإ�شافة  �ل��ط��ائ��رة،  مقاعد  غ���ر�ر 
ومو�شع  للطي  قابلة  مقاعد  �إىل 
بالكون�شول  �مل�������ش���روب���ات  حل��ف��ظ 
�لدفع  ���ش��ع��ي��د  وع���ل���ى  �لأو������ش�����ط. 
تعتمد �ل�شيارة �لفارهة على �شو�عد 
0ر4 لرت  �شعة   V8 بنزين  حم��رك 
ليولد  معتدل  هجني  بنظام  يعمل 
ح�شان،  كيلوو�ت558-   410 ق��وة 
كهربائي  مب���ح���رك  �ل��ت��ع��زي��ز  م���ع 
ح�شان.  كيلوو�ت/22   16 ب��ق��وة 
وبف�شل هذه �لقوة �لهائلة تت�شارع 
من  ط��ن،  8ر2  ت��زن  �لتي  �ل�شيارة، 
�لثبات �إىل 100 كلم-�س يف غ�شون 
�ل�شرعة  تبلغ  ح��ني  يف  ثانية،  9ر4 
�لق�شوى 250 كلم-�س. �أما معدل 
7ر11  �ل���وق���ود ف��ي��ب��ل��غ  ����ش��ت��ه��الك 
ومن  كلم.  �لبنزين100-  من  لرت 
�ملقرر �أن تطرح مر�شيد�س �أيقونتها 
يف  �ل���ف���اره���ة   Maybach GLS
�لأ�شو�ق خالل �لن�شف �لثاين من 
�لعام �لقادم لت�شعل نار �ملناف�شة مع 
وبنتلي   Cullinan روي�����س  رول���ز 
تف�شح  مل  �أنها  غري   ،Bentayga

بعد عن �لأ�شعار. 

كيف يقت�سد االأثرياء؟.. اأ�ساليب نعرفها واأخرى غريبة 
�إن  ث��روة، وحتى  يكون  �أن  �مل��رء  �ل�شهل على  لي�س من 
جن��ح يف ذل���ك، ف��ف��ي ك��ث��ري م��ن �لأح���ي���ان م��ن �ل�شعب 
�ملحافظة عليها، و�لدليل على ذلك بع�س ممن فازو� 
�أو ربحو� �ليان�شيب، �إذ �شرعان ما جتدهم وقد بذرو� 
�أكر فقر�. وبالتاأكيد فاإن  تلك �ل��رو�ت ورمبا عادو� 
لالأثرياء طرقهم �ملختلفة و�ملتنوعة يف �حلفاظ على 
بع�س  على  ن��ظ��رة  �ل��ت��ايل  �لتقرير  ويلقي  ث��رو�ت��ه��م، 
بالطبع  ثرو�تهم،  على  �حلفاظ  يف  و�شبلهم  �لأث��ري��اء 
�لتي ت�شاعد  �لناجحة  عد� عن قيامهم بال�شتثمار�ت 
�مل�شتثمر  مثل  وزي��ادت��ه��ا،  ث��رو�ت��ه��م  على  �حل��ف��اظ  يف 

�لأمريكي و�رن بافيت.
تبلغ ثروة �ملمثلة و�ملغنية �لأمريكية كري�شتني �آن بيل 
حو�يل 20 مليون دولر، وبينما مييل �لنجوم عموما 
�إىل �لبذخ يف حفالت �لزو�ج، فاإن كري�شتني تزوجت من 
�ملمثل د�ك�س �شيربد يف مكتب كاتب �لعدل يف مقاطعة 
 200 على  كله  �ل���زو�ج  تكلفة  ت��زد  ومل  هيلز،  بيفريل 
تت�شوق  �آن  كري�شتني  ف��اإن  ذل��ك،  �إىل  بالإ�شافة  دولر. 
ت�شاعد  فهي  ذل��ك،  ومع  �خل�شم،  كوبونات  با�شتخد�م 
يف حمالت جمع �لتربعات جلمعيات �لرفق باحليو�ن، 

وتدعم �جلمعية �خلريية "�لأطفال �خلفيني"، �ملعنية 
باأطفال �أوغند�. �أما ملكة بريطانيا، �إليز�بيث �لثانية، 
فتقدر ثروتها بنحو 600 مليون دولر، وهي ت�شتخدم 
40 دولر� بدل  �شعرها على  يزيد  دفاية كهربائية ل 
�مللكة  وت�شتخدم  باأكمله.  باكنغهام  ق�شر  تدفئة  من 
 30 منذ  دولر�ت   10 بتكلفة  �أظ��اف��ر  ط��الء  �إليز�بيث 
�لأمريكية  للرئا�شة  �ل�شابق  �ملر�شح  ثروة  وتقدر  عام. 
ميت رومني بحو�يل 250 مليون دولر. وعلى �لرغم 
ي�شرتي  �لدميقر�طي  ف��اإن ع�شو �حل��زب  ث��روت��ه  م��ن 
وي�شلح  يجدد  �أن��ه  كما  �لقت�شادية،  �لطري�ن  تذ�كر 
منزله بنف�شه. وحاز �مل�شتثمر يف قطاع �لنفط و�لرئي�س 
و�ملدير �لتنفيذي ل�شركة "بي بي كابيتال ماجنمينت"، 
تي بون بيكنز، على لقب "�مرب�طور �لبرتول" يف وقت 
ما، وجنى �أول مليار بعد بلوغه �ل�شبعني. ويف وقت ما، 
بلغت ثروته 4 مليار�ت دولر، قبل �أن يخ�شر مليارين 
�شايف  لتبلغ  �أخ��رى  مليار  من  �أك��ر  يخ�شر  ثم  منها، 

ثروته 950 مليون دولر يف نهاية �ملطاف.
ب�����دلت ر���ش��م��ي��ة فقط،   10 �مل��ل��ي��ون��ري مي��ت��ل��ك  وه�����ذ� 

وي�شرتي 3 بدلت كل 5 �شنو�ت.

االأمريكية«  »املو�سيقى  ب�  �سويفت  لتايلور  جوائز   6
فازت تيلور �شويفت بن�شيب �لأ�شد و�نتزعت �شتا من جو�ئز �ملو�شيقى �لأمريكية �لليلة 
�ملا�شية لتتفوق على مايكل جاك�شون �لذي كان �شاحب �أكرب عدد من هذه �جلو�ئز على 

�لإطالق.
�أرب��ع جو�ئز  �لعام وعلى  �أف�شل فنان يف  �أه��م جائزة وهي جائزة  وح�شلت �شويفت على 
لت�شل  �لفخرية  �لعقد(  )فنان  جائزة  على  �أي�شا  ح�شلت  �إنها  �ملنظمون  وق��ال  �أخ��رى. 
 29 �إىل  �لفنية  حياتها  م��د�ر  على  ح�شدتها  �لتي  �لأمريكية  �ملو�شيقى  جو�ئز  جمموع 

جائزة وتتفوق على جاك�شون �لذي ح�شد 24 جائزة.
وقالت �شويفت للحا�شرين يف �حلفل �لذي �أقيم يف لو�س �جنلي�س بعد �أن �أدت بع�س �أ�شهر 
�أغانيها "كل ما يهمني هو �لذكريات �لتي ع�شتها معكم �أيها �لرفاق.. �أيها �ملعجبون على 

مر �ل�شنني".
و�أف�شل  فنانة جديدة  �أف�شل  بجائزتي  �إيلي�س  بيلي  �ل�شاعدة  �ملغنية  فازت  كما 
فنانة ملو�شيقى �لروك �لبديل بعد �شنة ر�ئعة ت�شدرت فيها قائمة �أف�شل 

�لأغاين �لأمريكية باأغنيتها "فتاة �شيئة" )باد جريل(.


