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انطالق امل�شروع الإماراتي العودة اإىل املدار�س يف لبنان
 •• بريوت-وام:

لدى  ال��دول��ة  �سفري  ال�سام�سي  �سلطان  �سعيد  حمد  ���س��ع��ادة  اأط��ل��ق 
والتعليم  الرتبية  وزي��ر  �سهيب  اأك��رم  ومعايل  اللبنانية  اجلمهورية 
العايل يف لبنان امل�سروع الإماراتي للعودة اإىل املدار�س لل�سنة الثالثة 
على التوايل بدعم من موؤ�س�سة حممد بن را�سد للأعمال اخلريية 
والإن�سانية وهيئة الهلل الأحمر الإماراتي. واأ�ساد الوزير �سهيب - 
يف كلمة له بهذه املنا�سبة - بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لبلده 
عن  ف�سل  والقت�سادية  التعليمية  ومنها  امل�ستويات  خمتلف  على 
اأكد ال�سفري ال�سام�سي  احت�سانها جلالية لبنانية كبرية. من جهته 
اأن امل�ساريع الإماراتية الإن�سانية والتنموية يف لبنان م�ستمرة بتوجيه 
اأن التعليم هو الأ�سا�س  من القيادة الر�سيدة للدولة .. م�سددا على 
ي��اأت��ي �سمن  امل�����س��روع  ه��ذا  اأن  اإىل  املنطقة.. لف��ت��ا  ول��ك��ل  دول���ة  لكل 

مبادرات عام الت�سامح.                                    )التفا�سيل �س7(

للعالج وحت�سني م�ستواهم املهني
الرتبية توجه بح�شر املعلمني ومديري املدار�س 

�شعيفي الأداء لإخ�شاعهم لدورات تدريبية
•• دبي – حم�شن را�شد 

ببع�س  التعليم  خمرجات  م�ستوى  ورف��ع  امل�سار  لت�سحيح  خطوة  يف 
مديري  ح�سر  على  حاليا  والتعليم  الرتبية  وزارة  تعكف   ، املدار�س 
امل��دار���س ون��واب��ه��م وروؤ���س��اء وح���دات ال�����س��وؤون الأك��ادمي��ي��ة واملعلمني 
واإخ�ساعهم  ع��لج��ي��ة  خ��ط��ة  و���س��ع  ب��ه��دف  وذل���ك   ، الأداء  �سعيفى 
الرتبية  وزارة  وجهت  املنطلق  ه��ذا  وم��ن   ، مكثفة  تدريبية  ل���دورات 
ورفع  امل�ستوى  ل�سعاف  بح�سر   ، التعليمية  املجال�س  م��دراء  موؤخراً 
ان ت�سمل  ، م��وؤك��دة على  با�سمائهم خ��لل ال���س��ب��وع اجل���اري  ق��وائ��م 
تلك القوائم الكوادر من هذه الفئات ، والتي ح�سلت العام الدرا�سي 

املا�سي على تقييم يحتاج اىل حت�سني .          )التفا�سيل �س6(
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اعتمدها جمل�س الوزراء وت�سمنت 10 قرارات ا�سرتاتيجية لدعم ملف التوطني

حممد بن را�شد: قوة الدول بقوة مواردها الب�شرية.. وكوادرنا 
الوطنية مع املواهب اخلارجية ميثلون اأعلى الأ�شول الب�شرية 

•• اأبوظبي-وام:

 اع��ت��م��د جم��ل�����س ال������وزراء ب��رئ��ا���س��ة ���س��اح��ب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
حزمة  اهلل،  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
التوطني،  ملف  لدعم  ا�سرتاتيجية  قرارات  من 10 
الرئا�سة  اأم�س يف ق�سر  املجل�س  وذلك خلل اجتماع 

باأبوظبي، بح�سور الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
اآل نهيان نائب رئي�س  و�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
جمل�س ال����وزراء وزي���ر ���س��وؤون ال��رئ��ا���س��ة. وت��اأت��ي هذه 
ترجمة  الحت��ادي��ة  والقوانني  ال��ق��رارات  احلزمة من 
التي  اجلديد  املو�سم  ر�سائل  �سمن  الثالثة  للر�سالة 
وجه بها �سموه .                             التفا�سيل )�س2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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حممد بن را�سد خلل تروؤ�سه اجتماع جمل�س الوزراء )وام(

انتفاء الغلبية يعيق ت�سكيل احلكومةا�ستنفار ع�سابات احلوثي خوفا من انتفا�سة ال�سعب اليمني 

حممد بن زايد يبحث وانطونيو ا�شتوريز وايت عالقات 
التعاون امل�شرتك بني دولة الإمارات والحتاد الأوروبي 

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  ال�����س��ي��خ حم��م��د  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا�ستقبل 
الأعلى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
للقوات امل�سلحة اأم�س �سعادة انطونيو ا�ستوريز وايت 
الربملان  ع�سو  الأوروب�����ي  ال�سعب  ح��زب  ع��ام  اأم���ني 

الأوروبي.
وبحث �سموه وانطونيو ا�ستوريز خلل اللقاء الذي 
جرى يف ق�سر البحر علقات التعاون امل�سرتك بني 

دولة الإمارات والحتاد الأوروبي خا�سة يف املجالت 
الربملانية.

النظر  وج��ه��ات  الأوروب����ي  وال�سيف  �سموه  وت��ب��ادل 
الق�سايا واملو�سوعات ذات الهتمام  ب�ساأن عدد من 
دعم  ال��ربمل��ان��ات يف  دور  اأهمية  وت��ن��اول   .. امل�سرتك 
حتقيق  اإىل  وتطلعاتها  �سعوبها  تهم  التي  الق�سايا 
ال�ستقرار وال�سلم والتنمية والزده��ار يف خمتلف 
الت�سامح  قيم  وتعزيز  ن�سر  اإىل  امل��ج��الت..اإ���س��اف��ة 
ال�سعوب.)التفا�سيل  ب��ني  وال��ت��ع��اون  وال��ت��ع��اي�����س 

حممد بن زايد خلل ا�ستقباله انطونيو ا�ستوريز وايت )وام(

�سقوط �ساروخ للملي�سيات اأطلق من �سنعاء جتاه ال�سعودية

هلع للحوثيني من خروج اليمنيني يف مظاهرات �شدهم
كوريدا تبحث عن ماتادور:

هكذا اأ�شبحت اإ�شبانيا غري قابلة للحكم

اجلبري: اإيران دولة عدائية وعليها احرتام �شيادة الآخرين 
•• الريا�ض-وكاالت:

قال وزير الدولة ال�سعودي لل�سوؤون اخلارجية، عادل اجلبري، يف لقاء مع 
قناة فوك�س نيوز الأمريكية اإن اإيران دائما ما كانت دولة عدائية، وعليها 
اأن حترتم �سيادة الدول الأخرى وتتوقف عن التدخل يف �سوؤون غريها 
من الدول. واأ�ساف لقد كان التاريخ الإيراين لل�سنوات الأربعني املا�سية 
واحدا من الأنظمة العدائية وخا�سة �سد بلدي. كنا ندعو اإىل بذل جهد 

عاملي لحتواء �سلوك اإيران العدواين.
وتابع على اإيران اأن تقرر ما اإذا كانت دولة ثورية اأو دوله قومية. واإذا 
و�سيادة  ال��دويل،  القانون  بقواعد  تتقيد  اأن  فعليها  قومية،  دول��ة  كانت 

الدول، واأن حترتم مبداأ عدم التدخل يف �سوؤون البلدان الأخرى.
لقد  قائل:  الإي���راين،  ال�سلوك  يتوقف  اأن  �سرورة  على  اجلبري  و�سدد 
هاجموا �سفاراتنا، حاولوا كثريا تعطيل احلج، اغتالوا دبلوما�سيي عددا 
اأب��راج اخلرب  ال�سعودية، وفجروا  اإرهابيه يف  زرع��وا خليا  ال��دول،  من 
1996 والقائمة تطول. وم�سى يقول: يف الآون��ة الأخ��رية، كانوا  عام 
اأطلقها  ال�سنع  اإي��راين  260 �ساروخا  بال�سواريخ،  ي��زودون احلوثيني 

احلوثيون علي الأرا�سي ال�سعودية.

قايد �شالح: ال�شعب اجلزائري 
النتخابات ره��ان  �شيك�شب 

•• اجلزائر-وكاالت:

اجلي�س  اأرك������������ان  رئ����ي���������س  اأك���������د 
اجل���زائ���ري، ال��ف��ري��ق اأح��م��د قايد 
اجل����زائ����ري  ال�����س��ع��ب  اأن  ����س���ال���ح 
����س���ي���ك�������س���ب ره��������ان الن����ت����خ����اب����ات 
دي�سمرب   12 يف  ال����رئ����ا�����س����ي����ة، 
التلفزيون  اأف��اد  املقبل، بح�سب ما 
ا�ستمرار  ويف  الر�سمي.  اجلزائري 
مت�سكه  جل���ه���ة  ال���ث���اب���ت  مل���وق���ف���ه 
يف  الرئا�سية  النتخابات  ب��اإج��راء 
معظم  ترف�سها  وال��ت��ي  موعدها، 
�سرائح احلراك ال�سبابي يف البلد، 
ال�سعب  ل��ق��د مت��ي��ز  ق���ال ���س��ال��ح: 
الرهانات  ك��اف��ة  ب��رب��ح  اجل��زائ��ري 
وهذا  الرئا�سيات  ره��ان  و�سيك�سب 

•• الفجر – خرية ال�شيباين

ر�سميا... اإ�سبانيا هي بطل اأوروبا 
وبطل  الن����ت����خ����اب����ات،  اإع��������ادة  يف 
البع�س.  ي���ق���ول  ح���ت���ى،  ال����ع����امل، 
يف م��ر���س��وم ن�����س��ر ال���ث���لث���اء، 24 
الر�سمية  اجل��ري��دة  يف  �سبتمرب، 
للدولة، اأمر فيليب ال�ساد�س بحل 
الإ�سباين  ال�سعب  ودع��ا  ال��ربمل��ان، 
نوفمرب.   10 يف  الق������رتاع  اإىل 
وهذه هي املرة الثانية هذا العام، 
والرابعة منذ عام 2015. فبني 
الأزمة املالية والأزمة الكاتالونية، 
�سقطت اإ�سبانيا يف حالة من عدم 
ال�ستقرار ال�سيا�سي غري م�سبوقة 

منذ عودة الدميقراطية.
القيام  ع��ل��ى  جم���رب  “البلد  اإن 
بتكرار النتخابات يف العا�سر من 
نوفمرب”، بلهجة ر�سينة وتعبري 
املبا�سر.  الإع���������لن  ك������ان  ج�������اد، 
�سبتمرب،   17 امل���واف���ق  ال��ث��لث��اء 
القائم  ���س��ان�����س��ي��ز،  ب���ي���درو  ظ��ه��ر 

ب��اأع��م��ال رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة، خلف 
مكتبه، يف مونكلوا، ليعلن الف�سل 
احلكومة.  ت�����س��ك��ي��ل  يف  ال��ن��ه��ائ��ي 
قبل حوايل خم�سة اأ�سهر، يف 28 
ال�سيا�سي،  ح��زب��ه  ك�����س��ب  اأب���ري���ل، 
الإ�سباين،  ال����س���رتاك���ي  احل����زب 
النتخابات العامة بفوزه ب� 123 

مقعًدا يف جمل�س النواب.
مقعدا   176 ج��م��ع  ع���ن  ب��ع��ي��دا 

املطلقة،  ل���لأغ���ل���ب���ي���ة  ال�����لزم�����ة 
 53 اأن يجني  احل���زب  ع��ل��ى  ك���ان 
���س��وت��ا اإ���س��اف��ي��ا يف امل��ج��ل�����س حتى 
يوم  حكومته  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة  ت��ت��م 

التن�سيب.
“�سريكه  امل��ف��او���س��ات م��ع  ت��ع��رت 
حزب  وه��و  بودميو�س،  املف�سل”، 
ت�سكيل  يف  رادي�����ك�����ايل،  ي�������س���اري 
احل�������ك�������وم�������ة.     )ال���ت���ف���ا����س���ي���ل 

و�سقوطها ع�سوائيا  املدنيني،  من 
التجمعات  وكذلك  املدنيني  على 

ال�سكانية.
ال��ق��وات امل�سرتكة  اأن ق��ي��ادة  واأك���د 
اتخاذ  يف  م�����س��ت��م��رة  ل��ل��ت��ح��ال��ف 
والرادعة  ال�����س��ارم��ة  الإج������راءات 
القدرات  ه���ذه  وت��دم��ري  لتحييد 
املدنيني  حل���م���اي���ة  ال��ب��ال�����س��ت��ي��ة 

الأمن  وحماية  اليمني،  بالداخل 
الإقليمي والدويل.

هذا واأفادت م�سادر مطلعة بوجود 
العا�سمة  يف  ال�ستنفار  من  حالة 
خماوف  و���س��ط  �سنعاء،  اليمنية 
ح���وث���ي���ة م�����ن ان�����ف�����لت الأم��������ور 
النا�س يف مظاهرات �سد  وخ��روج 

امليلي�سيات.

•• اليمن-وكاالت:

اأع���ل���ن ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي لدعم 
الأحد،  اأم�س  اليمن،  ال�سرعية يف 
بال�ستي  �����س����اروخ  ����س���ق���وط  ع����ن 
ميلي�سيات  اأط��ل��ق��ت��ه  ���س��ع��دة،  يف 

احلوثي الإيرانية من �سنعاء.
با�سم  ال��ر���س��م��ي  امل��ت��ح��دث  وف����ال 
ق����وات ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي، تركي 
احلوثية  امل��ل��ي�����س��ي��ا  اإن  امل���ال���ك���ي، 
الإره���اب���ي���ة امل��دع��وم��ة م��ن اإي����ران 
�ساروخا  الأح�����د  ���س��ب��اح  اأط��ل��ق��ت 
)�سنعاء(  حمافظة  من  بالي�ستيا 
ملكان  املدنية  الأع��ي��ان  با�ستخدام 
اإطلقه  ب��ع��د  و���س��ق��ط  الإط������لق 
داخ�������ل الأرا��������س�������ي ال���ي���م���ن���ي���ة يف 

حمافظة )�سعدة(.
واأ�ساف املالكي اأن امللي�سيا احلوثية 
توا�سل انتهاكها للقانون الدويل 
ال�سواريخ  ب���اإط���لق  الإن�������س���اين 
املئات  تهدد حياة  التي  البال�ستية 

املرتبات، ورفع ال�سرائب على كل 
%500، حتى بات  �سيء ح��واىل 
ملزما  �سكنية  عمارة  اأي  �ساحب 
اإيجار  ب��دف��ع  امل���ث���ال  ���س��ب��ي��ل  ع��ل��ى 

�سهر �سرائب.
اأما اأ�سحاب املطاعم فيدفعون عن 
كل 100 األف ريال ميني، 5 اآلف، 
اخل�سراوات  اأ���س��ح��اب  اإن  ح��ت��ى 
تقارير  ب��ح�����س��ب  م��ل��زم��ني  ب���ات���وا 
�سهرية  ���س��رائ��ب  ب��دف��ع  حم��ل��ي��ة، 

ي�سمونها “جمهودا حربيا«.
عدة  �سحافية  ت��ق��اري��ر  اأن  ي��ذك��ر 
احلوثيني  ب��ق��ي��ام  اأف�������ادت  ك���ان���ت 
ال�سعب  م��ن  طائلة  اأم���وال  بجمع 
اأن  ك���م���ا  ج���ي���وب���ه���م،  اإىل  ت���ذه���ب 
يرف�سون  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات  ع��ن��ا���س��ر 
م��ا جعل  ال��ن��ا���س  م��رت��ب��ات  ت�سليم 

اليمنيني يف حالة �سخط.
اإىل ذلك، زادت ت�سرفات امل�سرفني 
احلوثيني واإهانتهم للنا�س خا�سة 

يف القرى من غ�سب ال�سعب.

كما اأ�سارت اإىل ن�سر �سيارات تابعة 
ل��لأم��ن امل���رك���زي احل��وث��ي يف كل 

�سوارع �سنعاء.
ميلي�سيات  اأن  امل�سادر  واأو�سحت 
اأمنية  اإج���راءات  اتخذت  احلوثي 
اإىل  �ساعية  العا�سمة،  يف  م�سددة 
ح��ث ال��ن��ا���س ع��ل��ى ع���دم الجن���رار 
الأم����ن.  ت��زع��زع  م��ظ��اه��ر  اأي  اإىل 
واأف����ادت ب��وج��ود ح��ال��ة م��ن الهلع 

واخلوف.
اإع�������لم حملية  و����س���ائ���ل  ون���ق���ل���ت 
قوله  احلوثييني  ق���ادة  اأح���د  ع��ن 
واإذا  مطمئناً،  لي�س  الو�سع  “اإن 
انقلب النا�س علينا فلن ن�ستطيع 

اإيقافهم«.
الكامن  ال�سخط  اأ�سباب  ع��ن  اأم��ا 
فلفتت  ���س��ن��ع��اء،  ال��ن��ا���س يف  ب���ني 
الرئي�سي  ال�سبب  اأن  اإىل  امل�سادر 
التي  ه���و احل���ال���ة الق���ت�������س���ادي���ة 
ف�سًل  العا�سمة،  �سكان  يعي�سها 
وقطع  ال�����ت�����ج�����ار،  اب������ت������زاز  ع�����ن 

العوي�س: الإمارات حتقق منجزات متدرجة 
ومدرو�شة يف التنمية ال�شيا�شية تنا�شب املجتمع

 •• اأبوظبي-وام :
وزير  املجتمع  ووقاية  ال�سحة  وزي��ر  العوي�س  حممد  بن  عبدالرحمن  معايل  اأك��د 
الإمارات  اأن  للنتخابات  الوطنية  اللجنة  رئي�س  الوطني  املجل�س  ل�سوؤون  الدولة 
حتقق منجزات متدرجة ومدرو�سة يف جمال التنمية ال�سيا�سية تتنا�سب مع طبيعة 
لتحقيق  وال�����س��ورى  امل�ساركة  بقيم  ي��وؤم��ن  ال��ذي  الإم��ارات��ي  املجتمع  وخ�سو�سية 
التطور والتنمية ال�ساملة وتعك�س روؤية القيادة الر�سيدة لتحقيق التميز والريادة 
وتلبية تطلعات املواطن وتطوير عملية امل�ساركة ال�سيا�سية يف الدولة التي تتم وفقا 
ملراحل مدرو�سة من �ساأنها اأن ت�سهم يف اإيجاد ثقافة �سيا�سية تعزز املكت�سبات وتعّمق 

الولء الوطني.
وقال معايل عبد الرحمن العوي�س يف حوار خا�س ل� وكالة اأنباء الإمارات وام .. اإن 
اللجنة الوطنية للنتخابات وبالتعاون مع �سركائها ال�سرتاتيجيني حتر�س على 
تعزيز الوعي لدى املواطنني بالإجنازات التي تتحقق يف جمال امل�ساركة ال�سيا�سية 

والعمل الربملاين بالإمارات .                                     )التفا�سيل �س5(

انهيار حمادثات ت�سكيل احلكومة الإ�سرائيلية

اأ�شري فل�شطيني يف خطر ب�شبب التعذيب 
•• القد�ض املحتلة-اأ ف ب:

ال�سلطات  اأم�س  فل�سطينية  حقوقية  موؤ�س�سة  طالبت 
فل�سطيني،  اأ���س��ري  ع��ن  ال��ف��وري  ب��الإف��راج  الإ�سرائيلية 
التحقيق معه بزعم  اإنه تعر�س للتعذيب خلل  تقول 
اإ�سرائيلية  اأه����داف  �سد  عملية  ن��ف��ذت  خللية  ق��ي��ادت��ه 

ال�سهر املا�سي يف ال�سفة الغربية املحتلة.
وقالت موؤ�س�سة ال�سمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان 
العربيد  �سامر  عن  ال��ف��وري  ب��الإف��راج  نطالب  بيان  يف 
للمبا�سرة يف تقدمي العلج اللزم له والتذكري باأن كل 

اعرتاف يوؤخذ حتت التعذيب يجب اأن يكون باطل.
الفل�سطينيني  اأح��د  ه��و  ع��ام��ا(   44( العربيد  و�سامر 
الثلثة الذين اأعلن جهاز الأمن الداخلي الإ�سرائيلي 
بوقوفهم  لل�ستباه  اعتقالهم  ال�سبت  ليل  بيت  ال�سني 
خ��ل��ف ت��ف��ج��ري ق��ن��ب��ل��ة حم��ل��ي��ة ال�����س��ن��ع ب���ال���ق���رب من 
مقتل  اإىل  واأدت  الغربية  ال�سفة  يف  دوليف  م�ستوطنة 

�سابة اإ�سرائيلية يف اآب اأغ�سط�س.
اإىل ذلك، تبادل رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي املنتهية وليته 
بنيامني نتانياهو وخ�سمه الرئي�سي بيني غانت�س اللوم 
اأم�س بعد انهيار حمادثات ت�سكيل الئتلف احلكومي 
وف�سل كافة اجلهود املبذولة للتو�سل اإىل اتفاق يق�سي 
بت�سكيل حكومة وحدة وطنية بعد النتخابات املتعرة.

وانهارت جولة جديدة من املفاو�سات بني حزب الليكود 
بزعامة نتانياهو وحتالف اأزرق اأبي�س الو�سطي بزعامة 
غانت�س وبدا الطرفان بعيدان عن اإمكانية التو�سل اإىل 
حل. واو�سح الليكود اإن نتانياهو �سيبذل “اآخر جهد” 
الإ�سرائيلي  الرئي�س  اإب���لغ  قبل  ات��ف��اق  اإىل  للتو�سل 

روؤوفني ريفلني باأنه غري قادر على ت�سكيل حكومة.
ويف حال فعل نتانياهو ذلك، على ريفلني اإما اأن يطلب 
من غانت�س ت�سكيل الئتلف اأو دعوة الربملان للتفاق 
على مر�سح ملن�سب رئي�س الوزراء وذلك بت�سويت 61 

نائبا من اأ�سل 120.

يف  اإره���اب���ي���ا   15 م��ق��ت��ل 
�شيناء  ب�شمال  اأمنية  عملية 

•• القاهرة-وكاالت:

يف  مل��زرع��ة  اأمنية  مداهمة  اأ�سفرت 
�سرقي  ���س��م��ال  ال��ع��ري�����س،  م��دي��ن��ة 
م�����س��ر، اأم�������س الأح������د، ع���ن مقتل 
اإرهابيا، متورطني يف عمليات   15
وزارة  واأع���ل���ن���ت  ���س��اب��ق��ة.  ع��دائ��ي��ة 
الداخلية، اأن مقتل الإرهابيني جاء 
اأمنية ملزرعة كانوا  خلل مداهمة 
�سمال  العري�س،  يف  بها  يختبئون 
ال�سادر  ال��ب��ي��ان  واأ����س���اف  ���س��ي��ن��اء. 
ا���س��ت��م��رارا للجهود  ال������وزارة:  ع��ن 
املبذولة مبجال ملحقة العنا�سر 
الثابت  �سيناء  ب�سمال  الإره��اب��ي��ة 
من  جم��م��وع��ة  تنفيذ  يف  ت��ورط��ه��ا 
العمليات العدائية التى ا�ستهدفت 

القوات امل�سلحة وال�سرطة.

احتجاجا  بريوت  يف  تظاهرات 
القت�شادية  الأزم����ة  على 

•• بريوت-اأ ف ب:

جتمع مئات املتظاهرين ام�س و�سط 
اإزاء  امتعا�سهم  عن  تعبريا  ب��ريوت 
الظروف القت�سادية ال�سعبة التي 
تع�سف بالبلد ب�سكل متزايد، و�سط 
خماوف تتعلق با�ستقرار �سعر �سرف 
مناو�سات  وج��رت  اللبنانية.  اللرية 
اأم��ام مقر احلكومة حني  حم��دودة 
حواجز  تخطب  متظاهرون  ح��اول 
ال�سغب،  م��ك��اف��ح��ة  ل�����س��رط��ة  ت��اب��ع��ة 
ب�سدهم  ع���ن���ا����س���ره���ا  ق������ام  ال����ت����ي 
بالدروع وبالهراوات اأحيانا، ح�سبما 
بر�س.  فران�س  وكالة  م�سور  �ساهد 
كما قام املتظاهرون باحراق اإطارات 
العا�سمة  ����س���وارع  ل��ق��ط��ع  ���س��ي��ارات 

الرئي�سية، بح�سب امل�سور.
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اأخبـار الإمـارات
اخلارجية تقيم حفل وداع لل�شفري الهندي

•• اأبوظبي-وام:

 اأقامت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ام�س حفل وداع ل�سعادة نفديب �سينغ �سوري �سفري جمهورية 
الهند مبنا�سبة انتهاء مهام عمله لدى الدولة.

وزارة  وكيل  املزروعي  �ساري  اأحمد  �سعادة   - النرتكونتيننتال  فندق  يف  اأقيم  ال��ذي   - احلفل  ح�سر 
وزارة  يف  ال��زي��ارات  ���س��وؤون  اإدارة  مدير  القمزي  عبداهلل  �سعيد  و�سعادة  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
اخلارجية والتعاون الدويل وعدد من اأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي العربي والأجنبي املعتمدين لدى 
الدولة. واأثنى وكيل وزارة اخلارجية يف كلمته خلل احلفل على دور ال�سفري الهندي يف دعم وتعزيز 
اأوا�سر التعاون والعلقات امل�سرتكة بني البلدين يف خمتلف املجالت، متمنيا له النجاح والتوفيق يف 
مهامه امل�ستقبلية. من جانبه اأعرب ال�سفري الهندي عن �سكره وتقديره للم�سوؤولني يف الدولة ب�سفة 
عامة ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل ب�سفة خا�سة على ما حظي به من تعاون خلل فرتة عمله 

لدى الدولة مما اأ�سهم يف توطيد وتعزيز العلقات الثنائية بني البلدين.

�شوؤون الرئا�شة تنعي �شهيل بن مبارك الكتبي
•• اأبوظبي-وام:

نعت وزارة �سوؤون الرئا�سة املغفور له �سعادة �سهيل بن مبارك الكتبي الذي 
انتقل اإىل جوار ربه.

وفيما يلي ن�س البيان ال�سادر عن وزارة �سوؤون الرئا�سة ..
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ..

»يا اأيتها النف�س املطمئنة ارجعي اإىل ربك را�سية مر�سية فادخلي يف عبادي 
وادخلي جنتي” . �سدق اهلل العظيم.

له  املغفور  الرئا�سة  �سوؤون  وزارة  تنعي  وق��دره  اهلل  بق�ساء  موؤمنة  بقلوب 
�سهيل بن مبارك الكتبي الذي انتقل اإىل جوار ربه.

املوىل  �سائلة  وموا�ساتها  عزائها  الرئا�سة عن خال�س  �سوؤون  وزارة  وتعرب 
اأهله  يلهم  واأن  غفرانه  وعظيم  رحمته  بوا�سع  الفقيد  يتغمد  اأن  القدير 

وذويه ال�سرب وال�سلوان “اإنا هلل واإنا اإليه راجعون« .

حممد بن را�شد ي�شكل جمل�س اأمناء 
مركز الإمارات للتحكيم البحري

•• دبي-وام:

 اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
، ب�سفته حاكما لإمارة دبي، املر�سوم رقم 32 ل�سنة 2019 بت�سكيل جمل�س اأمناء مركز الإمارات للتحكيم البحري. 
ون�س املر�سوم على اأن ي�سكل املجل�س برئا�سة ماجد عبيد بن ب�سري املهريي، وع�سوية كل من: ريت�سارد بريجز نائبا 
للرئي�س، ومعايل الدكتور حمم�د �سعيد الكندي، و�سعدي عبدالرحيم الرئي�س، واأحمد عي�سى الفلحي، وحممد 
وعبدالعزيز  امل�سعبي،  مبارك  الكرمي  وعبد  املالك،  عبدالكرمي  و�سعيد  املعلم،  يو�سف  وحممد  ال�سام�سي،  جمعة 

عبدالرحمن �سربي، وجيتيندرا مي�سرا، وع�سام عب�داللطيف بل، ورانيا تادرو�س.
ويعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �سدوره، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

اعتمدها جمل�س الوزراء برئا�سة حممد بن را�سد وت�سمنت 10 قرارات ا�سرتاتيجية لدعم ملف التوطني

حممد بن را�شد: قوة الدول بقوة مواردها الب�شرية.. وكوادرنا الوطنية مع املواهب اخلارجية املوجودة لدينا ميثلون اأعلى الأ�شول الب�شرية 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  ال��وزراء برئا�سة �ساحب   اعتمد جمل�س 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل، 
10 قرارات ا�سرتاتيجية لدعم ملف التوطني، وذلك خلل  حزمة من 
اجتماع املجل�س اأم�س يف ق�سر الرئا�سة باأبوظبي، بح�سور الفريق �سمو 
ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية 
و�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

�سوؤون الرئا�سة.
وتاأتي هذه احلزمة من القرارات والقوانني الحتادية ترجمة للر�سالة 
الثالثة �سمن ر�سائل املو�سم اجلديد التي وجه بها �سموه لتفعيل اآليات 
العمل والدفع مب�سرية الإجناز يف الدولة يف كافة القطاعات، حيث ت�سكل 
هذه احلزمة اأحد خمرجات جلنة متابعة تنفيذ “ر�سائل املو�سم اجلديد 

التي يرتاأ�سها �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال مكتوم.. اقت�سادنا قوي.. 
ومنوه م�ستمر.. ويوفر فر�ساً كبرية للمواطنني واملقيمني.. لفتا �سموه 
اأن  لبد  حقيقة  وهذه  واأمنية..  واجتماعية  اقت�سادية  اأولوية  التوطني 

ي�ستوعبها اجلميع«.
�سيبقى  وامللف  التوطني..  لدعم  ق��رارات   10 اأ�سدرنا  �سموه..  واأ�ساف 

حيا.. ولو احتجنا ل� 100 قرار جديد لدعم امللف لن نرتدد.
امل��واه��ب اخلارجية  ا�ستقطاب  م��ع  ي��ت��ع��ار���س  ل  ال��ت��وط��ني  ���س��م��وه  واأك����د 

لبلدنا..
بل العك�س.. املواهب ت�سنع اقت�ساداً قوياً يوفر فر�ساً كبرية للمواطنني 
واملقيمني، لفتاً �سموه: القطاع اخلا�س يدرب 8000 خريج، و�ست�ساهم 
لنجاح  تقييمنا  �سموه:  م�سيفاً  ال��ت��دري��ب،  تكلفة  م��ن  بجزء  احلكومة 
امل�سوؤولني يف خمتلف القطاعات �سيعتمد على جهودكم يف التوطني وخلق 

فر�س وظيفية لأبنائنا يف هذه القطاعات.
الب�سرية..  م��وارده��ا  ب��ق��وة  ال���دول  ق��وة  ب��ال��ق��ول:  ال�سمو  وخ��ت��م �ساحب 
اأعلى  ميثلون  لدينا  املوجودة  اخلارجية  املواهب  مع  الوطنية  وك��وادرن��ا 

الأ�سول الب�سرية«.
و�سهدت جل�سة جمل�س الوزراء برئا�سة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم اعتماد قرارات و�سيا�سات اأخرى من بينها تعديل قانون 
الإفل�س.. كما اعتمد املجل�س �سمن اأجندته ا�ست�سافة الدولة للموؤمتر 
العاملي للقت�ساد الإبداعي 2020 يف دبي، وذلك بالتزامن مع معر�س 

اإك�سبو 2020.
وت�سمل القرارات الع�سرة التي ت�ستهدف التوطني يف الوزارات واجلهات 
واملحلية  الحت��ادي��ة  احلكومية  و�سبه  احلكومية  وال�سركات  الحت��ادي��ة 

وجميع القطاعات القت�سادية : اإقرار اأنظمة توطني وحتديد م�ستهدفات 
جديدة يتم مبوجبها رفع ن�سب التوطني يف قطاعات ا�سرتاتيجية ت�سمل 
العقاري،  والتطوير  والتاأمني  والبنوك  والت�سالت،  امل��دين،  الطريان 
وذلك مبا ي�سهم يف خلق نحو 20 األف فر�سة وظيفية للمواطنني خلل 
دمج  يتم  بحيث  �سنوياً،  وظيفة   6700 نحو  مبتو�سط  �سنوات  ث��لث 
هوؤلء املواطنني يف هذه القطاعات احليوية �سمن خطة مدرو�سة تكفل 
الحتياجات  ح�سب  ال�سلة  ذات  القطاعات  يف  املواطنة  اخل��ربات  توجيه 

اخلا�سة بكل قطاع.
درهم  مليون   300 بقيمة  وطني  �سندوق  اإن�����س��اء  احل��زم��ة  ت�سمل  كما 
تاأهيلية  برامج  ت�سميم  يتم  بحيث  العمل،  الباحثني عن  وتاأهيل  لدعم 
العملية  ب���امل���ه���ارات  وت���زوي���ده���م  وامل���واط���ن���ات،  ل��ل��م��واط��ن��ني  تخ�س�سية 
ينا�سب  ومب���ا  امل���ج���الت  خمتلف  يف  ال���لزم���ة،  وال��ن��ظ��ري��ة  والتطبيقية 
قدراتهم واهتماماتهم، ومبا يجعلهم قيمة م�سافة �سمن خربات بعينها، 
وذلك لللتحاق يف القطاع اخلا�س، الذي ي�سكل ع�سباً رئي�سياً يف م�سرية 

التنمية يف الدولة.
8000 مواطن  اإقرار منظومة جديدة لتدريب  كذلك، ت�سمل احلزمة 
�سنوياً من اخلريجني يف ال�سركات احلكومية و�سبه احلكومية ومن�ساآت 
مكافاآت  �سرف  خللها  يتم  �سهراً،   12 اإىل  �ستة  مل��دة  اخلا�س  القطاع 
�سهرية للمتدرب مبا ل يقل عن 10 اآلف درهم ومدعوم من احلكومة 
دبلومات  بعمل  العليا  التقنية  كليات  تكليف  �سيتم  كما   .40% بن�سبة 
القطاعات  خمتلف  يف  للعمل  امل��واط��ن��ني  واإع�����داد  ل��ت��اأه��ي��ل  تخ�س�سية 
القت�سادية احليوية يف الدولة، بحيث يتم ت�سميم برامج تدريبية لبناء 
وتطوير القدرات والكوادر الوطنية، بحيث ت�ستهدف هذه الربامج خلل 

ال�سنوات الثلث القادمة تدريب وتاأهيل 18 األفاً من املواطنني.
ال�سريبة  ع��وائ��د  م��ن  ج��زء  تخ�سي�س  يتم  �سيتم  ذل���ك،  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
امل�سافة، على امل�ستوى الحتادي واملحلي، لدعم برنامج التوطني يف كافة 
مفا�سل العمل املوؤ�س�سي على م�ستوى الدولة، بحيث يتم ا�ستثمار الريع 
اأو اإعادة تاأهيل الكفاءات املواطنة  يف تطوير برامج تدريبية للخريجني 

مبا يخدم توجهات الدولة التنموية ويدعم م�ستهدفاتها الوطنية.
الإداري����ة  ال��وظ��ائ��ف  التعيني يف  يتم ق�سر  ال��ت��وط��ني،  ومب��وج��ب ح��زم��ة 
الحت��ادي��ة على  واجل��ه��ات  ب��ال��وزارات  امل�ساندة  واخل��دم��ات  الإ�سرافية  اأو 
القطاعات  يف  املنا�سبة  ال��ك��ف��اءات  اختيار  على  احل��ر���س  م��ع  امل��واط��ن��ني، 

الإدارية بال�ستناد اإىل مبداأ اجلدارة.
وت�سمل قرارات التوطني اأي�ساً تعديل قانوين العمل واملعا�سات للم�ساواة 
العام والقطاع  العاملني يف القطاع اخلا�س والقطاع  يف المتيازات بني 
التقاعدي و�سم اخلدمة،  املعا�س  اآلية احت�ساب  �سبه احلكومي وذلك يف 
لدعم عمل املواطنني يف القطاع اخلا�س، وت�سجيعهم على تنويع قاعدة 

خياراتهم املهنية والوظيفية، وحتفيزهم على اكت�ساب خربات جديدة.
احلكومية  و�سبه  احلكومية  ال�سركات  كافة  اإل��زام  اأي�ساً  ال��ق��رارات  وم��ن 
التعيني  اأول��وي��ة  اخل��ا���س مبنح  ال��ق��ط��اع  وم��ن�����س��اآت  واملحلية  الحت��ادي��ة 
خلل  م��ن  وذل���ك  ب��ال��ت��وط��ني،  م�ستهدفة  مهنة   160 يف  ل��ل��م��واط��ن��ني 
الحتادية  والهيئة  والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزارة  من  جلنة  ت�سكيل 
العامة  والهيئة  واجلن�سية  للهوية  الحتادية  والهيئة  الب�سرية  للموارد 
التقاعد  للمعا�سات والتاأمينات الجتماعية و�سندوق معا�سات ومكافاآت 
لإمارة اأبوظبي لو�سع الآليات املنا�سبة للتحقق من اللتزام بعر�س املهن 

امل�ستهدفة على املواطنني اأوًل.
القطاعات  يف  واملن�ساآت  ال�سركات  اإل���زام  كذلك  ال��ق��رارات  حزمة  وت�سم 
برامج  لدعم  م�ساهمة  بدفع  التوطني  لأنظمة  املخالفة  ال�سرتاتيجية 
د  َدّ التوطني وتاأهيل القدرات للمواطنني للعمل يف القطاع اخلا�س. وحتحُ
وزير  من  تو�سية  على  بناء  ال���وزراء  جمل�س  من  بقرار  امل�ساهمة  قيمة 

املوارد الب�سرية والتوطني.
اإ�سدار موؤ�سر �سنوي للتوطني لقيا�س وتقييم حجم اللتزام  كما �سيتم 
ت��ق��دمي حوافز  ال��ق��ط��اع��ات. كما يتم  ك��اف��ة  ال��ت��وط��ني يف  ب��ق��رارات ملف 
التوطني  منظومة  تطبيق  يف  املتميزة  للموؤ�س�سات  ا�ستثنائية  حكومية 
ال��وزراء بتنظيم احتفالية �سنوية  والداعمة لها، بالإ�سافة قيام جمل�س 
وغري  امل��واط��ن��ني  م��ن  الق��ت�����س��ادي��ة  ال�سخ�سيات  اأه���م  ت��ك��رمي  فيها  يتم 

املواطنني الداعمة مللف التوطني.
تنفيذ  مبتابعة  والتوطني  الب�سرية  امل��وارد  وزارة  ال��وزراء  جمل�س  وكلف 
رفع  يتم  اأن  على  التنفيذية،  املجال�س  مع  بالتن�سيق  الع�سرة  ال��ق��رارات 
تقارير ربع �سنوية ب�ساأن تنفيذ هذه القرارات اإىل جمل�س الوزراء، بحيث 
ت�سمل موؤ�سراً يو�سح ن�سب التوطني واأ�سماء ال�سركات واملوؤ�س�سات الأكر 

والأقل التزاماً.
و�سهدت جل�سة جمل�س الوزراء اإقرار جملة قرارات و�سيا�سات ا�سرتاتيجية 
املر�سوم  تعديل  املجل�س  اعتماد  �سملت  الت�سريعية،  ال�سوؤون  جانب  اإىل 
فعالية  ل��زي��ادة  الإف��ل���س،  ب�ساأن   2016 ل�سنة   9 رق��م  احت��ادي  بقانون 
هيكلة  لإع��ادة  القانونية  الأدوات  من  جمموعة  يت�سمن  ال��ذي  القانون 
اأعمال املدينني، والو�سائل لتجنب اإفل�س وت�سفية اأ�سول املدين، واإعادة 
واإعادة  الإف��ل���س،  م��ن  ال��واق��ي  وال�سلح  املحكمة،  خ��ارج  امل��ايل  التنظيم 

املدين على قرو�س جديدة  اإمكانية ح�سول  اإىل  اإ�سافًة  املالية،  الهيكلة 
مبوجب ال�سروط التي يحددها القانون.

 2016 ل�سنة   20 رق��م  الحت���ادي  القانون  تعديل  املجل�س  اعتمد  كما 
ب�ساأن رهن الأموال املنقولة �سماناً لدين، بهدف تعزيز تقدم الدولة يف 
موؤ�سرات التناف�سية الدولية، وخا�سًة ذات العلقة برهن الأموال، وي�سهم 
ال�ستثمارية  وزي��ادة اجلاذبية  الأعمال،  ملمار�سة  القانوين  الإط��ار  تعزيز 

للدولة، ودعم القت�ساد مبختلف قطاعاته.
ويف ال�سوؤون احلكومية، اعتمد املجل�س �سمن اأجندته ا�ست�سافة الدولة 
بالتزامن  وذل��ك  دب��ي،  يف   2020 الإبداعي  للقت�ساد  العاملي  للموؤمتر 
مع معر�س اإك�سبو 2020 بح�سور جمموعة الهيئات احلكومية املحلية 
والعاملية والقطاع اخلا�س ورواد الأعمال والأكادمييني واملبدعني، وذلك 
ال�سناعات  تاأثريه على  الإبداعي ومدى  �سبل تطوير القت�ساد  ملناق�سة 

الثقافية والإبداعية.
واعتمد املجل�س الدليل الإجرائي لتو�سيات املجل�س الوطني الحتادي، 
الوطني  املجل�س  ل�سوؤون  الدولة  وزارة  وم�سوؤوليات  اأدوار  يو�سح  وال��ذي 
والتو�سيات  املناق�سة  طلبات  من  بكل  املعنية  اجلهات  وجميع  الحت��ادي 

ال�سادرة من املجل�س الوطني الحتادي.
ال�سلع  جلنة  ت�سكيل  تعديل  املجل�س  اعتمد  التنظيمي،  ال�سعيد  وعلى 
موؤ�س�سة  اإدارة  وجمل�س  والت�سدير،  ال�سترياد  لرقابة  اخلا�سعة  وامل��واد 

الإمارات العامة للنقل واخلدمات “موا�سلت الإمارات«.
للبرتول  العامة  الإم���ارات  ملوؤ�س�سة  اخلتامي  احل�ساب  املجل�س  واعتمد 
الئتمانية،  للمعلومات  الإحت����اد  ل�سركة  اخل��ت��ام��ي  واحل�����س��اب  اإم����ارات، 
ال�سنة  ال��وزراء، جميعها عن  العامة ملجل�س  واحل�ساب اخلتامي للأمانة 

املالية 2018.
ويف العلقات الدولية، اعتمد املجل�س و�سادق على عدد من التفاقيات، 
وحكومة  ال��دول��ة  حكومة  ب��ني  اتفاقية  على  الت�سديق  ت�سمنت  حيث 
لل�ستثمارات،  املتبادلة  واحلماية  ت�سجيع  ب�ساأن  زميبابوي  جمهورية 
فيما  امل��ايل  التهرب  ومنع  ال�سريبي  الزدواج  لتجنب  اأخ��رى  واتفاقية 
اإىل التوقيع على اتفاقية بني  يتعلق بال�سرائب على الدخل، بالإ�سافة 
القت�سادي  ال��ت��ع��اون  ب�ساأن  كينيا  جمهورية  وحكومة  ال��دول��ة  حكومة 

والفني.

قوي.. ومنوه م�شتمر.. ويوفر فر�شًا كبرية للمواطنني واملقيمني اقت�شادنا  را�شد:  بن  • حممد 
بقيمة 300 مليون درهم لتدريب وتاأهيل الباحثني عن العمل �شندوق  • اعتماد 

قانوين العمل واملعا�شات للم�شاواة يف امتيازات املواطنني بني القطاعني احلكومي  • تعديل 
واخلا�س يف اآلية احت�شاب املعا�س التقاعدي و�شم اخلدمة

يف القطاعات ال�شرتاتيجية املخالفة لأنظمة التوطني بدفع م�شاهمة مالية لدعم برامج التوطني اجلهات  • اإلزام 

حممد بن زايد ي�شتقبل انطونيو ا�شتوريز 
وايت اأمني عام حزب ال�شعب الأوروبي

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
ع��ام حزب  اأم��ني  واي��ت  ا�ستوريز  انطونيو  �سعادة  اأم�س 

ال�سعب الأوروبي ع�سو الربملان الأوروبي.
الذي  اللقاء  خ��لل  ا�ستوريز  وانطونيو  �سموه  وبحث 
بني  امل�سرتك  التعاون  علقات  البحر  ق�سر  يف  ج��رى 
دول��ة الإم���ارات والحت��اد الأوروب���ي خا�سة يف املجالت 

الربملانية.
وتبادل �سموه وال�سيف الأوروبي وجهات النظر ب�ساأن 

عدد من الق�سايا واملو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك 
.. وتناول اأهمية دور الربملانات يف دعم الق�سايا التي 
تهم �سعوبها وتطلعاتها اإىل حتقيق ال�ستقرار وال�سلم 
اإىل  املجالت..اإ�سافة  خمتلف  يف  والزده���ار  والتنمية 
بني  وال��ت��ع��اون  والتعاي�س  الت�سامح  قيم  وتعزيز  ن�سر 

ال�سعوب.
القبي�سي  اهلل  اأمل عبد  الدكتورة  اللقاء معايل  ح�سر 
رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت�������ادي وم���ع���ايل علي 
للجمارك  الحت���ادي���ة  الهيئة  رئ��ي�����س  ال��ن��ي��ادي  �سعيد 
ال�سوؤون  جهاز  رئي�س  امل��ب��ارك  خليفة  خلدون  ومعايل 

التنفيذية.
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اأخبـار الإمـارات
حتقيق اأمنية حتتفل ب� اليوم العاملي ملر�شى القلب

•• ال�شارقة-وام:

 احتفلت موؤ�س�سة حتقيق اأمنية باليوم العاملي للقلب الذي 
 8 اأمنيات  بتحقيق  ع��ام،  ك��ل  م��ن  �سبتمرب   29 ي�سادف 
اأطفال من مر�سى القلب، وذلك بالتعاون مع م�ست�سفى 

القا�سمي للن�ساء والولدة والأطفال يف ال�سارقة.
املجل�س  ع�سو  ���س��ل��ي��م��ان،  ع���زة  ���س��ع��ادة  الح��ت��ف��ال  ح�سر 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�س  الزبيدي،  وه��اين  الوطني، 
م�ست�سفى  مديرة  اخلاجة،  �سفية  ود.  اأمنية”،  “حتقيق 
اأحمد  وال��دك��ت��ور  والأط��ف��ال  وال����ولدة  للن�ساء  القا�سمي 

ال��ك��م��ايل، م��دي��ر ق�����س��م ال��ق��ل��ب وع����دد م���ن اأط���ب���اء ق�سم 
القلب.

النف�سي  اأهمية اجلانب  الدكتورة �سفية اخلاجة  واأكدت 
اإ�سافة اإىل العلج الطبي واجلراحي يف علج الأمرا�س 
القلب للأطفال وت�سافر اجلهود املبذولة من قبل كافة 

املوؤ�س�سات التي تعنى ب�سحة و�سلمة الأطفال.
وقدمت ال�سكر والتقدير ملوؤ�س�سة حتقيق اأمنية والعاملني 
وحتقيق  امل�ست�سفى  م��ع  امل��ت��وا���س��ل  ت��ع��اون��ه��م  ع��ل��ى  فيها 
اأمنيات الأطفال املر�سى، مثنية على جهودهم الكبرية يف 

اإنارة قلوب الأطفال املر�سى بالأمل وال�سعادة والتفاوؤل.

من جانبه قال هاين الزبيدي : ي�سعدنا اأن نتمكن خلل 
احتفالنا بيوم القلب العاملي من حتقيق اأمنيات 8 اأطفال 
ال�سكر  موجها  قلوبهم،  على  وال�سرور  البهجة  واإدخ���ال 
للن�ساء  القا�سمي  م�ست�سفى  واأطباء  اإدارة  اإىل  والتقدير 

والولدة والأطفال يف ال�سارقة على جهودهم الكبرية.
�سعادتها  ع��ن  �سليمان  ع���زة  ���س��ع��ادة  اأع��رب��ت  جهتها  م��ن 
حتقيق  يف  وامل�ساهمة  املر�سى  الأطفال  فرحة  مبعاي�سة 
الأطفال  اأم��ن��ي��ات  حت��ق��ي��ق  اأن  اإىل  م�����س��رية  اأم��ن��ي��ات��ه��م، 
يحفل  نبيل  اإن�����س��اين  عمل  خ��ط��رية  ب��اأم��را���س  امل�سابني 

بقيم الإمارات الإن�سانية .

خليفة الإن�شانية تقدم اأدوات وم�شتلزمات مدر�شية لطلبة مدار�س قلن�شية يف �شقطرى
•• اأبوظبي-وام:

 قدمت موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل 
اأدوات  الإن�سانية  للأعمال  نهيان 
لطلب  م��در���س��ي��ة  وم�����س��ت��ل��زم��ات 
وط���ال���ب���ات خ��م�����س م����دار�����س عرب 
مكتب الرتبية والتعليم يف مدينة 
قلن�سية بجزيرة �سقطرى اليمنية 
املتوا�سل  ال��دع��م  اإط����ار  يف  وذل����ك 
ب���ه م��وؤ���س�����س��ة خليفة  ت���ق���وم  ال���ت���ي 
خلل  من  �سقطرى  يف  الإن�سانية 
وال�سحية  التعليمية  م��ب��ادرات��ه��ا 

والغاثية.
وامل�ستلزمات  الأدوات  تلك  و�سملت 
امل��در���س��ي��ة ال��ت��ي مت ت��وزي��ع��ه��ا على 
وطاولة  ك��ر���س��ي��ا   667 امل���دار����س 
ق���ل���م ح����رب ج�����اف و800  واأل�������ف 

ك�����الأث�����اث امل���در����س���ي وال����ط����اولت 
احلديثة  وال�سبورات  والقرطا�سية 
التي تواكب روح الع�سر اإىل جانب 
توفري الزي املدر�سي لكافة طلب 
البتدائية  امل�����دار������س  وط���ال���ب���ات 
اجلزيرة  يف  والثانوية  والإعدادية 
تعليمة  ب���ي���ئ���ة  مت���ن���ح���ه���م  ح����ت����ى 
�سليمة قائمة على النظام والعمل 

املنهجي.
تاأهيل  ع��ل��ى  امل��وؤ���س�����س��ة  عملت  ك��م��ا 
املعلمني وتدريبهم على منهجيات 
التعامل  وكيفية  التعليم اجلديدة 
ال��رتب��وي م��ع ال��ط��لب ل��ك��ي تنتج 
التعليمية على قدر كبري  العملية 
من الثقافة والوعي وتقود م�سرية 

التعليم يف اجلزيرة.
ويف مو�سوع مت�سل لدعم التعليم 

م��ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن م��ك��ت��ب الرتبية 
والتعليم يف جزيرة �سقطرى خلل 
ت�سلمه كميات الأدوات وامل�ستلزمات 
امل��در���س��ي��ة ال���دع���م ال�����س��خ��ي الذي 
تقدمه دول��ة الإم����ارات م��ن خلل 
واخلريية  الإن�سانية  موؤ�س�ساتها 
التعليمي..  ول��ل��ق��ط��اع  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
ملوؤ�س�سة  الإن�سانية  باللفتة  م�سيدا 
خليفة بن زايد اآل نهيان للأعمال 
الإن�������س���ان���ي���ة وال����ت����ي ت�������س���اه���م يف 
العملية  م�ستوى  وتطوير  حت�سني 
الطلب  ت�سجيع  ويف  التعليمية 
على  ق��ل��ن�����س��ي��ة  يف  وال����ط����ال����ب����ات 
موا�سلة تعليمهم وعلى املثابرة يف 

حت�سيل العلم واملعرفة.
الطلب  اأم�������ور  اأول�����ي�����اء  واأع��������رب 
والطالبات عن �سكرهم وتقديرهم 

ر�سا�س  ق��ل��م  اآلف  و���س��ت��ة  دف����رت 
وم�ساطر.

و�سرح م�سدر م�سوؤول يف موؤ�س�سة 
خليفة بن زايد اآل نهيان للأعمال 
الإن�سانية اأن هذه املبادرة الأخوية 
والإن���������س����ان����ي����ة م����ع ب����داي����ة ال���ع���ام 
الدرا�سي لأبنائنا الطلبة يف قلن�سية 
وامل�ساريع  امل���ب���ادرات  �سمن  ت��اأت��ي 
الن�����س��ان��ي��ة ال��ك��ث��رية وامل��ت��ن��وع��ة يف 
اإن�ساء واإعادة  قطاع التعليم ومنها 
كافة  يف  امل��دار���س  وجتهيز  ت��اأه��ي��ل 
اإىل  م��ن��وه��ا   .. امل����ح����ررة  امل���ن���اط���ق 
وامل�ستلزمات  الأدوات  ك��م��ي��ات  اأن 
املوؤ�س�سة  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  امل��در���س��ي��ة 
و�سلت يف الوقت املنا�سب و�ستغطي 
الطلبة  من  كبري  ع��دد  احتياجات 
الدرا�سي.  العام  طيلة  والطالبات 

دعمها  ع���ل���ى  الإم�����������ارات  ل����دول����ة 
وبناتهم  لأب��ن��ائ��ه��م  وم�����س��اع��دت��ه��ا 
مبختلف  ت��زوي��ده��م  ع��رب  الطلبة 
املدر�سية  وامل�����س��ت��ل��زم��ات  الأدوات 
ال��ت��ي ع���ج���زوا ع���ن ت��وف��ريه��ا لهم 
ال�سعبة  املعي�سية  ال��ظ��روف  ج��راء 
اأن موؤ�س�سة  التي يعي�سونها. يذكر 
خليفة بن زايد اآل نهيان للأعمال 
خلل  من  دائماً  ت�سعى  الإن�سانية 
�سقطرى  يف  التنموية  م�ساريعها 
بتوفري  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق��ط��اع  دع���م  اإىل 
ودعم  الأ���س��ا���س��ي��ة  التحتية  ال��ب��ن��ى 

م�ساريع التعليم املهني.
ويعاين قطاع التعليم يف �سقطرى 
من نق�س يف امل��وارد وقلة املعلمني 
املوؤهلني ولهذا تعمل املوؤ�س�سة على 
ال�سرورية  الح��ت��ي��اج��ات  ت��وف��ري 

ف�سول  يف  ول��ي�����س  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع��ل��ى 
ل����ذا حتولت  ب���ال���ط���لب  ���س��ة  م��ك��دَّ
مدار�س  اىل  ���س��ق��ط��رى  م���دار����س 
ح����دي����ث����ة وم�����ت�����ط�����ورة وجم����ه����زة 

املوؤ�س�سة  ق��ام��ت   .. ���س��ق��ط��رى  يف 
ب��رتم��ي��م امل���دار����س وزي������ادة اأع����داد 
ل��ك��ي يتعلم  ال��درا���س��ي��ة  ال��ف�����س��ول 
الطلب والطالبات يف بيئة حتفز 

املتقدمة،  ال��ت��ع��ل��ي��م  و���س��ائ��ل  ب��ك��ل 
الدرا�سية  ال��ك��ت��ب  ط��ب��اع��ة  ومت���ت 
جلميع  ل��ت��وف��ريه��ا  الإم���������ارات  يف 

الطلب يف اجلزيرة.

هيئة الهالل الأحمر تفتتح مرحلة جديدة من امل�شاريع التنموية يف قطاعي التعليم واملياه بالفلبني
•• اأبوظبي-وام:

 بتوجيهات �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
مرحلة  الهيئة  افتتحت  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��لل  هيئة  رئي�س  الظفرة 
يف  املياه  م�سادر  وتوفري  التعليم  قطاعي  يف  التنموية  امل�ساريع  من  جديدة 
التنمية والإعمار يف  الإم��ارات لتعزيز جمالت  الفلبني وذلك �سمن جهود 

املناطق املتاأثرة من الكوارث الطبيعية يف الفلبني.
وو�سل اإىل الفلبني وفد من الهلل الأحمر برئا�سة حمود عبد اهلل اجلنيبي 
نائب الأمني العام لقطاع الت�سويق وجمع التربعات وع�سوية عبيد رحمت 

البلو�سي مدير امل�ساريع يف الهيئة لتنفيذ هذه املهام.
وافتتح الوفد برفقة �سعادة حمد �سعيد الزعابي �سفري الدولة لدى الفلبني 
درا�سية  ف�سول  ثمانية  من  تتكون  مانيل،  العا�سمة  “عطايا” يف  مدر�سة 
ومكاتب الإدارة واملرافق اخلدمية الأخرى، وت�ستوعب �سنويا 500 طالب، 
طالب   500 اأي�سا  ت�ستوعب  العا�سمة  يف  دب��ي  مدر�سة  ال��وف��د  افتتح  كما 

 .. الأخ��رى  واخل��دم��ات  الإداري���ة  واملكاتب  درا�سية  ف�سول  ثمانية  وتت�سمن 
يوا�سل الوفد خلل هذا الأ�سبوع افتتاح املزيد من امل�ساريع الأخرى يف عدد 

من املناطق التي ت�سررت موؤخرا بالأعا�سري والكوارث.
، الأم��ني العام لهيئة الهلل الأحمر  واأك��د الدكتور حممد عتيق الفلحي 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو  ومتابعة  باهتمام  امل�ساريع حتظى  اأن هذه 
نهيان، وج�سدت اهتمام دولة الإمارات وقيادتها الر�سيدة بالأو�ساع الإن�سانية 
الناجمة عن الكوارث الطبيعية وتداعياتها على �سكان املناطق املت�سررة يف 

الفلبني.
وقال اإنه من ح�سن الطالع اأن يتزامن افتتاح هذه امل�ساريع احليوية مع عام 
الت�سامح الإماراتي الذي يج�سد عاملية الر�سالة التي تتبناها الدولة يف �سبيل 
القيادة  توجهات  ويوؤكد  الإن�سانية،  املعاناة  وط��اأة  وتخفيف  الب�سرية  اإ�سعاد 
الر�سيدة باأن يعم خري الإمارات اجلميع من غري ا�ستثناء ودون النظر لأي 

اعتبارات اأخرى غري اإن�سانية.
واأ�ساف الفلحي : “عملنا يف م�ساريع الفلبني �سمن ا�سرتاتيجية متكاملة 

واأ�سرار  دم���ار  م��ن  الطبيعية  ال��ك��وارث  م��ا خلفته  اإع��م��ار  اإع���ادة  اإىل  ت��ه��دف 
وم�ساريع  والتعليم  كال�سحة  حيوية  قطاعات  يف  العامة  واملباين  باملن�ساآت 
وال�سحية  الجتماعية  التنمية  يف  للم�ساهمة  الأخ���رى  واخل��دم��ات  امل��ي��اه 
واإعادة  الكوارث  اآث��ار  جت��اوز  على  وم�ساعدته  الفلبيني  لل�سعب  والتعليمية 

اإعمار املناطق املت�سررة ».
واأو�سح اأن املعاناة الإن�سانية الكبرية التي خلفتها الأعا�سري والكوارث كانت 
لل�ساحة  الإماراتي  الأحمر  الهلل  هيئة  اأولتها  التي  الكبرية  العناية  وراء 
مواكبة  التنموية  وم�ساريعها  الإن�سانية  براجمها  جاءت  لذلك   ، الفلبينية 
حلجم الأ�سرار التي حلقت بالبنية التحتية هناك خا�سة يف اإقليمي �سامار 
ال�سرقي والغربي . واأكد اأن الهيئة كانت من اأوائل املنظمات الإن�سانية التي 
لبت نداء الواجب الإن�ساين وو�سلت اإىل املناطق املت�سررة عقب وقوع الكارثة 
جابت  الهيئة  وف��ود  اأن  اإىل  م�سريا   .. وامل�ساندة  العون  يد  لتقدمي  مبا�سرة 
وتفقدت  الأ���س��رار  حجم  على  ووق��ف��ت  الأح���داث  غمرة  يف  املنكوبة  املناطق 

املتاأثرين واأ�سرفت على اإي�سال م�ساعدات الدولة الإن�سانية لهم .

من جانبه اأكد حمود عبد اهلل اجلنيبي اأن زيارة وفد الهلل الأحمر احلالية 
التوا�سل  اإطار  الفلبينية، وتاأتي يف  الهيئة بال�ساحة  للفلبني جت�سد اهتمام 
تنه�س  التي  امل��ب��ادرات  وتبني  والتنموية،  الإن�سانية  الأو���س��اع  مع  امل�ستمر 
الأهايل  حياة  حت�سني  يف  مبا�سرا  اأث��را  وت��رتك  هناك،  املحلية  باملجتمعات 
اليومني  خ��لل  �سيوا�سل  ال��وف��د  اأن  اإىل  منوها   .. معاناتهم  م��ن  واحل���د 
القادمني افتتاح عدد من امل�ساريع الأخرى التي �سيكون لها مردودا اإيجابيا 

على م�سرية التنمية والإعمار يف الفلبني.
واأو�سح اأن مبادرات هيئة الهلل الأحمر يف قطاع التعليم يف الفلبني ت�سمنت 
حتى الآن بناء وتاأهيل واإعمار 21 مدر�سة ت�ستوعب حوايل 10 اآلف طالب 
وطالبة يف خمتلف املراحل موزعني على 126 ف�سل درا�سيا، و�سيانة 15 
ملعبا ريا�سيا، و12 م�سرحا مدر�سيا، اإىل جانب املرافق اخلدمية وال�سحية 
جميع  جتهيز  ع��ن  ف�سل  الآيل،  باحلا�سب  اخلا�سة  وامل��خ��ت��ربات  واملعامل 
املدار�س باملقاعد والطاولت الدرا�سية وتوزيع احلقائب املدر�سية والأدوات 

واملعينات الدرا�سية على الطلب.

م�شاندة وبلدية الظفرة تنجزان 67 % من م�شروع اأول �شاطئ خا�س لل�شيدات يف منطقة الظفرةاملن�شوري يجري جتربة موؤ�شرات حالة العظام على منت حمطة الف�شاء الدولية
•• دبي-وام:

 �سارك رائد الف�ساء هزاع املن�سوري 
فريق عمل مركز حممد بن را�سد 
ال�سور،  م���ن  جم��م��وع��ة  ل��ل��ف�����س��اء 
اإجراء درا�سة موؤ�سرات حالة  حول 
وتنظيم  اجل�سم  وت��ك��وي��ن  ال��ع��ظ��ام 
الف�ساء،  ل�����رواد  ال�����س��م��اء  ال���غ���دد 
والتي يجريها بالتعاون مع وكالة 

الف�ساء الرو�سية رو�سكوزمو�س.
املن�سوري  ال�������س���ور  يف  وي���ظ���ه���ر 
الرو�سي  ال��ف�����س��اء  رائ���د  وب���ج���واره 
اأوليغ �سكريبوت�سكا خلل ا�ستخدام 
الأجهزة على منت حمطة الف�ساء 
العلمية  التجارب  لإجراء  الدولية 
اأخ����رى وهو  ك��م��ا يظهر يف ���س��ورة 
كتلة  وزن  ح�����س��اب  ب��ع��م��ل��ي��ة  ي��ق��وم 
ج�������س���م���ه وذل�������ك ل����درا�����س����ة م���دى 
البيئة ال�سغرى على كثافة  تاأثري 
املن�سوري  وي���ت���وا����س���ل  ال���ع���ظ���ام. 
املهند�سني  م�����ع  دوري  ب�������س���ك���ل 
باملحطة  امل��وج��ودي��ن  الإم��ارات��ي��ني 
الرئي�سة يف مركزحممد  الأر�سية 
التحكم  بن را�سد يف دبي وحمطة 
الأر�سية يف مو�سكو التابعة لوكالة 
رو�سكوزمو�س  ال��رو���س��ي��ة  الف�ساء 
العلمية  ال��ت��ج��ارب  ك��اف��ة  مل��راج��ع��ة 
ال�سور  واإر�سال  اليومي  والروتني 
على  تواجده  خلل  والفيديوهات 

منت حمطة الف�ساء الدولية.
علمية  جت�����رب�����ة   16 وي������ج������ري 
�سركاء  م��ع  بالتعاون  املهمة  لهذه 
الف�ساء  وك����ال����ة  م��ن��ه��م  دول����ي����ني 

•• الظفرة-وام:

اأبوظبي للخدمات  اأجن��زت �سركة   
“ بالتعاون مع  “ م�ساندة  العامة 
بلدية منطقة الظفرة %67 من 
خا�س  �ساطئ  اأول  تنفيذ  م�سروع 
لل�سيدات يف مدينة ال�سلع مبنطقة 
ال�سلع  ميناء  من  بالقرب  الظفرة 
والذي تتجاوز م�ساحته 18،300 
مرت مربع، بتكلفة تبلغ 27 مليون 

درهم.
ت�سييد  امل�����س��روع  اأع��م��ال  وتت�سمن 
8 مبان خدمية مب�ساحة اإجمالية 
مكاتب  ت�سمل  م���رتا،   790 تبلغ 
وفرق  للحرا�سة،  ومرافق  اإداري���ة، 
لل�سيارات،  وم����واق����ف  ل���لإن���ق���اذ، 
وغرف ا�سرتاحة وجمل�س للن�ساء، 
وم��ط��اع��م م��ت��ن��وع��ة، وحم���ال لبيع 
يحتاجها  ال���ت���ي  امل��ت��ن��وع��ة  امل������واد 
عامة  وم����راف����ق  ال�������س���اط���ئ،  زوار 
الراحة  ت�سمن  متنوعة  وخدمية 
امل�سروع  للزوار. ويقدم  والرفاهية 
ح���ال الن��ت��ه��اء م��ن اأع��م��ال��ه اأرقى 
لل�سيدات  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  اخل���دم���ات 
وفقا لأعلى املوا�سفات العاملية ويف 
بيئة �سحية اآمنة، و�سمن اإجراءات 
قيم  وتراعي  اخل�سو�سية  حتفظ 
وعادات وتقاليد املجتمع الإماراتي 
فر�سة  لل�سيدات  ويتيح  الأ�سيل، 
ومرافقه  مب��ك��ون��ات��ه  ال���س��ت��م��ت��اع 

بحرية واطمئنان.
منطقة  بلدية  اأك��دت  جانبها،  من 
ياأتي  امل�����س��روع  تنفيذ  اأن  ال��ظ��ف��رة 
قيادتنا  ت��وج��ي��ه��ات  م���ن  ان��ط��لق��ا 
ال����ت����ي حت����ر�����س على  ال����ر�����س����ي����دة 
واملرافق  اخل��دم��ات  اأف�سل  توفري 

رو�سكوزمو�س  ال��رو���س��ي��ة  الف�ساء 
نا�سا  الأم��ريك��ي��ة  الف�ساء  ووك��ال��ة 

ا�ستك�ساف  ووكالة  اإي�سا  الأوروب��ي��ة 
وكالة  جاك�سا  اليابانية  الف�ساء 

الفيزيائية  ب��ني  التجارب  وتتنوع 
والبيولوجية والكيميائية .

اإ�سفاء مل�سة جمالية ل�ساطئ مدينة 
للن�ساء  مريح  مكان  ويوفر  ال�سلع 
ال�ساطئية  بالأن�سطة  لل�ستمتاع 

املختلفة يف بيئة مثالية.
ب�ساطئ  ال�����س��ل��ع  م��دي��ن��ة  وت��ت��م��ي��ز 

اأفراد  حل��اج��ات  تلبية  الرتفيهية 
املجتمع من اأجل اإ�سعادهم.

�ساطئ  م�����س��روع جت��ه��ي��ز  وي��ع��ت��رب 
خا�س لل�سيدات ملمار�سة ال�سباحة، 
من امل�ساريع املتميزة الذي ي�سهم يف 

خ�����لب ي�����س��ت��ق��ط��ب ال���ع���دي���د من 
الزوار مع توفر اخلدمات واأماكن 
متنوعة  ت���رف���ي���ه���ي���ة  واأن���������س����ط����ة 
ل��لأط��ف��ال والأ����س���ر وج��م��ي��ع فئات 

املجتمع.
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اأخبـار الإمـارات
تنمية املجتمع تعزز الوعي بقانون ودمية 

•• دبي-وام:

الهيئة  لأع�ساء  توعوية  ور�سة  دب��ي،  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  نظمت 
الإدارية والتدري�سية يف مدر�سة دبي للرتبية احلديثة، حول القانون 

الإماراتي حلقوق الطفل قانون ودمية.
اأول  نيابة  رئي�س  حممد  اأحمد  �سهاب  امل�ست�سار  �سعادة  الور�سة  قدم 
بحقوق  للتوعية  حقي،  من  حملة  ،�سمن  والأح���دث  الأ���س��رة  بنيابة 
املتحدة  الأمم  منظمة  م��ع  بالتعاون  الهيئة  اأطلقتها  التي  الطفل 
اأولياء  ل��دى  ال��ق��ان��وين  ال��وع��ي  تو�سيع  بهدف  اليوني�سف  للطفولة 
الأمور والقائمني على رعاية الأطفال من اخت�سا�سني اجتماعيني 

والتفاقيات  بالقوانني  واخلا�سة،  احلكومية  املدار�س  يف  ومعلمني 
الدولية  التفاقية  اإىل  اإ�سافة  ال��دول��ة  يف  الطفل  حلقوق  الناظمة 

حلقوق الطفل.
وتوزيع  التدريبية،  وال��دورات  الور�س  من  �سل�سلة  احلملة  وتت�سمن 
مواد ومن�سورات تعليمية، وعر�س م�ستمر لفيديوهات تثقيفية عن 

حقوق الطفل.
الإن�سان يف  التنفيذي لقطاع حقوق  املدير  ال�سام�سي،  واأك��دت ميثاء 
الطفل  بحقوق  القانونية  التوعية  اأهمية  على  املجتمع  تنمية  هيئة 
رعاية  على  القائمني  ت�سجيع  يف  كبري  ب�سكل  ي�ساهم  ال��ذي  الأم���ر 
لهذه  اإه��م��ال  اأو  ان��ت��ه��اك  اأي  جت��اه  م�سوؤولياتهم  بتحمل  الأط��ف��ال 

احلقوق.
ب�سكل  الإن�سان  حقوق  ق�سايا  مع  التعامل  ان  ال�سام�سي  واأو�سحت 
عام وحقوق الطفل على وجه التحديد يتطلب العمل وفق حمورين 
اأ�سا�سيني الأول هو ن�سر املعرفة والوعي بهذه احلقوق لأننا ل ميكن 
وا�سحة  غ��ري  اأو  جمهولة  ه��ي  ح��ق��وق  بحماية  املجتمع  نطالب  اأن 
ال�سق الثاين فهو ت�سليط ال�سوء على  اأما  اأف��راده،  لدى الكثري من 
الدعم القانوين حلماية هذه احلقوق واملتمثل يف هذه احلالة بقانون 

“ودمية”.
اإ�سافة اإىل القوانني والتفاقيات حلقوق الطفل التي تلتزم بها دولة 

الإمارات.

نهيان بن مبارك ميثل الإمارات يف مرا�شيم 
توديع الرئي�س الفرن�شي الأ�شبق جاك �شرياك

•• باري�ض-وام:

ممثل  الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  يح�سر   
ل��دول��ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف م��را���س��ي��م ت��اأب��ني وت��ودي��ع الرئي�س 
الرئي�س  باري�س بح�سور  الإثنني يف  اليوم  الأ�سبق جاك �سرياك  الفرن�سي 

الفرن�سي اإميانويل ماكرون.
الرئي�س  ت��اأب��ني  مرا�سيم  يف  اأجنبية  وحكومة  دول���ة  رئي�س   30 وي�����س��ارك 
الفرن�سي الراحل جاك �سرياك الذي وافته املنية يوم اخلمي�س املا�سي عن 

عمر ناهز 86 عاما يف باري�س وفق الرئا�سة الفرن�سية.

نهيان بن مبارك ي�شهد انطالق منتدى املعرفة العربي للتنمية امل�شتدامة
•• اأبوظبي-وام:

اأب���وظ���ب���ي حتت   ب������داأت ام�������س يف 
ال�سيخ  م��ع��ايل  ب��رع��اي��ة وح�����س��ور 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان 
القيادات  جمل�س  رئي�س  الت�سامح 
الرئي�س  ال���دول���ة،  يف  اجل��ام��ع��ي��ة 
ب��ن��ي��ان لتمكني  مل���ب���ادرة  ال��ف��خ��ري 
اأعمال  ال��رائ��دة  ال�سابة  الطاقات 
للتنمية  العربي  املعرفة  منتدى 
اخلريفية  ب��ن�����س��خ��ت��ه  امل�����س��ت��دام��ة 
حتت عنوان املحافظة على اأر�سنا 
مب�ساركة  م��واه��ب��ن��ا  اك��ت�����س��اف   -
800 طالب وطالبة من جامعات 

الدولة.
ومو�سوعات  ب���ح���وث  وت��ت��م��ح��ور 
ت��ن��ظ��م��ه جلنة  ال�����ذي  امل���ن���ت���دى - 
الأعمال  مبجموعة  امل���راأة  متكني 

العربي” الذي يعقد �سنويا حتت 
رع��اي��ة م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
وبن�سختيه  ن���ه���ي���ان،  اآل  م���ب���ارك 
الربيعية واخلريفية بالتناوب اىل 
النخبة  لل�سباب  الفر�سة  اإت��اح��ة 
املتميز للتفاعل البناء مع الأركان 
البارزين  بالقادة  املتمثلة  الثلثة 
والقادة  ال�����س��ن��اع��ي،  ال��ق��ط��اع  يف 
اخل���������رباء ب����امل����ج����ال الأك�����ادمي�����ي 
وم�سوؤولني حكوميني من وكالت 
العلقة،  ذات  العامة  القطاعات 
البيئة  لتوفري  املنتدى  ي�سعى  اإذ 
النظر  وج��ه��ات  ل��ت��ب��ادل  اخل�سبة 
وت������ب������ادل اخل��������ربة ال�����ري�����ة بني 
الأطراف الثلثة من جهة ونخبة 
متميزة من فئة ال�سباب من اأبرز 
ال�سروح  وخ���ري���ج���ات  خ���ري���ج���ي 
اأخرى،  العلمية الرائدة من جهة 

رئي�س  ���س��غ��ري،  ك����رمي  ال���دك���ت���ور 
والربوفي�سور  ع��ج��م��ان،  ج��ام��ع��ة 
اإري������ك ق���ن���ال ف�����ورج ع��م��ي��د كلية 
ال�سوربورن  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ق��ان��ون 
نائب  اخلمريي  ماجد  والدكتور 
لل�سوؤون  ال�سوربون  جامعة  مدير 

الإدارية واملالية.
بن  ن��ه��ي��ان  ال�سيخ  م��ع��ايل  ورح���ب 
بامل�ساركني  ك��ل��م��ت��ه  يف  م����ب����ارك 
بهذا  ، معربا عن فخره  باملنتدى 
باأهميته  ال��ع��ال��ي��ة  لثقته  احل���دث 
الهامة  ال���ن�������س���اط���ات  ك�����اأح�����دى 
دولة  ا�سرتاتيجية  ت��رتج��م  ال��ت��ي 
اأهمية  ت����وؤك����د  ال���ت���ي  الإم�����������ارات 
املعرفية  التنمية  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
تعزيز  على  وتاأكيدها  امل�ستدامة، 
واملتمثل  ال���ب�������س���ري  امل������ال  راأ��������س 
ل�سمان  ال���واع���د  ال�����س��ب��اب  ب��ف��ئ��ة 

ال��ف��رن�����س��ي��ة، وم��وؤ���س�����س��ة الإم����ارات 
ل��ت��ن��م��ي��ة ال���������س����ب����اب، وال����راب����ط����ة 
وجمل�س  الإم����ارات  يف  الفرن�سية 
ال��دول��ة -  ال��ق��ي��ادات اجلامعية يف 
حول �سعار اإرث املوؤ�س�سني مل�ستقبل 
الإم����ارات  دول���ة  ل�سباب  م�����س��ت��دام 

العربية املتحدة.
لودوفيك  �سعادة  املنتدى  بح�سر 
بوي �سفري اجلمهورية الفرن�سية 
بانيون  واإي�������س���ت���ل  ال����دول����ة  ل����دى 
متكني  للجنة  الفخري  الرئي�س 
امل����������راأة يف جم���م���وع���ة الأع�����م�����ال 
الفرن�سية يف الإم��ارات وا�سماعيل 
التنفيذي  الرئي�س  اهلل  عبد  علي 
ل�سركة �سرتاتا وخالد بن حرميل 
للمجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
وال���دك���ت���ور وقار  ب��ي��ئ��ة  ���س��رك��ة  يف 
اأح��م��د رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة اأب��وظ��ب��ي و 

التنمية  ع��ج��ل��ة  ح���رك���ة  دمي���وم���ة 
املعرفية والنمو امل�ستمر للمجتمع 

الإماراتي.
ال�سرورية  الأ�س�س  معاليه  واأك��د 
لبناء �سباب يتحلى ب�سيم الت�سامح 
والإن���ف���ت���اح وت��ق��ب��ل ث��ق��اف��ة الآخ���ر 
ال��روح التي تتحلى بها دولة  تلك 

الإمارات العربية املتحدة.
وك����رم م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الفرن�سي  ال�سفري  و�سعادة  مبارك 
ن�سيبة  ح����امت   ، امل���ن���ت���دى  خ����لل 
للمجموعة يف  التنفيذي  الرئي�س 
�سركة توتال لإجنازاته املتميزة يف 
فيها  ت��وىل  التي  املا�سية  الأع���وام 
رجل  بجائزة  ال�سركة  مهام  اإدارة 
املتميز من قبل جمل�س  الأع��م��ال 

القيادات اجلامعية.
امل����ع����رف����ة  “منتدى  وي������ه������دف 

اأف�سل  م���ن  وه����م  يف  امل�������س���ارك���ني 
اأبرز  واأمل��ع اخلريجني اجل��دد من 
وبالأخ�س   ، الدولة  يف  اجلامعات 
البارزين  اخل��ري��ج��ني  م��ن  نخبة 
ب��ن��ي��ان لتمكني  مل���ب���ادرة  امل��ن��ت��م��ني 

وذلك لدعم عملية توليد املعرفة 
ومتكني الطاقات ال�سابة لتحقيق 
ال��ن��ه��و���س امل���ع���ريف ل��ع��ن�����س��ر راأ����س 
امل��ال الب�سري يف دول��ة الإم���ارات ، 
وطالبة  طالب   800 ب���  واملتمثل 

الطاقات ال�سابة الرائدة التي كان 
معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل 
نهيان اطلقها بالتزامن مع اإنعقاد 
ملنتدى  الأوىل  ال�سنوية  ال����دورة 

املعرفة العربي.

تزامنًا مع اأجواء الفخر والعتزاز يف ظل وجود اأول رائد ف�ساء اإماراتي باملحطة الدولية للف�ساء

مر�شحة لع�شوية الوطني الحتادي ت�شتذكر مبادرة �شخ�شية با�شت�شافة رائد ف�شاء اأمريكي قبل 5 اأعوام على نفقتها اخلا�شة لتحفيز طموح الطلبة نحو الف�شاء
••  دبي - الفجر  

تزامناً مع اأجواء الفخر والعتزاز 
ال��ت��ي ت��ع��م اأرج�����اء ال��وط��ن يف ظل 
اإماراتي  ف�����س��اء  رائ����د  اأول  وج����ود 
���س��م��ن طاقم  امل���ن�������س���وري  ه������زاع 
امل����ح����ط����ة ال�����دول�����ي�����ة ل���ل���ف�������س���اء، 
املتقاعدة  ال���رتب���وي���ة  ا����س���ت���ع���ادت 
املهريي،  ال��ع��م��ي��م��ي  ���س��ي��ف  ن�����ورة 
املر�سحة لع�سوية املجل�س الوطني 
الن��ت��خ��اب��ي ع��ن اإم�����ارة دب���ي برقم 
�سخ�سية  جتربة  خيوط   ،  380
م�سبوقة  غري  مبادرة  تعد  وطنية 
التعليمي،  امل���ي���دان  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
العميمي  ب���������ادرت  ح�����ني  وذل��������ك 
ك��م��دي��رة مدر�سة  م��وق��ع��ه��ا  ب��ح��ك��م 
اإىل  ب��دب��ي،  ال��ن��م��وذج��ي��ة  �سقيم  اأم 
الف�ساء  رائ����د  وا���س��ت�����س��اف��ة  دع����وة 
الأم����ريك����ي دون���ال���د ت��وم��ا���س عام 
نحو  اإىل  ل���ي���ت���ح���دث   ،2014
من  وط����ال����ب����ة  ط����ال����ب   1000
الدولة  م��دار���س  م�ستوى  خمتلف 
طموح  ع��ن  واخل��ا���س��ة،  احلكومية 
��ب��ل حت��ق��ي��ق��ه ب�����اإرادة  ال��ف�����س��اء و���سحُ

اأجيال امل�ستقبل.
�سياق  يف  امل�����ب�����ادرة  ت���ل���ك  وج�������اءت 
والوطنية،  ال��رتب��وي��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة 
التعليمي  بتاأدية الواجب  والتزاماً 
وامل�����ه�����ن�����ي، حت������ت م����ظ����ل����ة روؤي��������ة 
اأجيال  وحفز  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف 
الوطن نحو الأف�سل، حيث بادرت 

نورة العميمي لتحقيق هذه املهمة 
واإرادة  ح��ث��ي��ة  ب��ج��ه��ود  ال���ف���ري���دة 
مبا  �سخ�سياً،  لها  ت�سّدت  �سلبة، 

يعود بالنفع على اأجيال الوطن.
املر�سحة  ق��ال��ت  ال�����س��ي��اق،  ه��ذا  ويف 
فعالية  اإن  العميمي  ���س��ي��ف  ن����ورة 
الأمريكي  الف�ساء  رائد  ا�ست�سافة 
اأي   ،2014 ال��ع��ام  ك��ان��ت يف  ال��ت��ي 
اأع������وام م���ن حت��ق��ي��ق حلم  ق��ب��ل 5 
اإماراتي،  رائد ف�ساء  ب��اأول  الوطن 
جاءت كمبادرة �سخ�سية توافقاً مع 
والتعليمية  ال��رتب��وي��ة  توجهاتها 

والتحفيز كل العطاء الذي تقدمه 
ل�����س��ع��وب��ه��ا، يف ظ����ل دعم  ال�������دول 
الر�سيدة  قيادتنا  وعطاء  وحتفيز 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ب�����س��اح��ب  مم��ث��ل��ة 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
و�ساحب  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال�����دول�����ة 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
ال��وزراء حاكم دبي،  رئي�س جمل�س 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل،  رع��اه 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

ا�ستعادتها  منا�سبة  اأن  العميمي 
جاءت  ت��ل��ك،  ال�سخ�سية  ملبادرتها 
وال�سعادة  ال��ف��رح  ح��ال��ة  خ�سم  يف 
ال��وط��ن يف ظ��ل وجود  ال��ت��ي تغمر 
ال���ب���ط���ل ه������زاع امل���ن�������س���وري خ����ارج 
ك��وك��ب الأر�����س ك���اأول رائ���د ف�ساء 
بالريادة،  الإم�������ارات  ح��ل��م  ي��ح��ق��ق 
املحا�سرة  ت��ل��ك  اأن  اإىل  م�����س��رية 
�سابقة  تعد  وال��ط��م��وح��ة  النوعية 
الدولة،  يف  التعليم  م�ستوى  على 
بعد  وذلك  ف�ساء  رائد  با�ست�سافة 
بن  ماجد  “مركز  اإن�ساء  على  ع��ام 

املنفتحة على جتارب دولية متميزة 
يف جمال التقنية والتعليم، وحينها 
م�ساريف  بكافة  العميمي  تكّفلت 
ال���زي���ارة وامل��ح��ا���س��رة ال��ت��ي قدمها 
لطالبات  الأمريكي  الف�ساء  رائ��د 
اأبناء  من  الطلبة  ومئات  املدر�سة 
قاعة  بهم  ازدحمت  الذين  الوطن 

كليات التقنية العليا بدبي. 
ن�����ورة �سيف  امل��ر���س��ح��ة  واأ����س���اف���ت 
قّدمت  اأن  هلل  “احلمد  العميمي: 
ي�سرياً  ج���������زءاً  ال�����وط�����ن  لأب�����ن�����اء 
بالدعم  ت��ف��وق  دول����ة  م���ن ط��م��وح 

ذلك  كل  وال�سيافة،  امل�سرح،  حجز 
اأفقها  وط��ن��ي��ة،  �سخ�سية  مب��ب��ادرة 
طموحة  تعليمية  خدمات  تقدمي 
لأجيال الوطن، ترقى اإىل م�ستوى 
البنني  م�����ن  ال�������س���ب���اب  ت���ع���ري���ف 
باأهمية  وحت���ف���ي���زه���م  وال����ب����ن����ات، 
الف�ساء  علوم  درا�سة  نحو  التوجه 
والريادة  املناف�سة  فلك  وال�سري يف 
والإجن��ازات العاملية، من قناعة اأن 
امل�ستقبل ملن ميلك مفاتيح النجاح 

خارج كوكب الأر�س.
�سيف  ن�������ورة  امل���ر����س���ح���ة  واأك����������دت 

ارتقت  ال���ت���ي  امل�����س��ل��ح��ة،  ل���ل���ق���وات 
لتحقيق  ال���وط���ن  اأب����ن����اء  ب��ط��م��وح 

زايد«. “طموح 
وت��اب��ع��ت ال��ع��م��ي��م��ي: م���ن ب����اب رد 
وال�سعادة،  الريادة  لوطن  اجلميل 
ول��ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة ال��ت��ي ت�سنع 
ب��ادرتحُ لتحّمل  العطاء بل ح��دود، 
ب�سفة  امل����ادي����ة  ال��ت��ك��ال��ي��ف  ك���اف���ة 
دعوة  اإجن�����از  اأج����ل  م���ن  �سخ�سية 
دونالد  ال��ف�����س��اء  رائ�����د  وح�����س��ور 
تذاكر  ب��ت��وف��ري  وذل�����ك  ت���وم���ا����س، 
وم�ساريف  والإق������ام������ة  ال�������س���ف���ر 

“اأم  مدر�ستها  يف  للتعّلم  حم��م��د 
�سقيم النموذجية” عام 2013.

الف�ساء  رائ�������د  اأن  واأو������س�����ح�����ت 
 2014 ع����ام  الأم����ريك����ي حت����دث 
ل���ط���ل���ب���ة امل�������دار��������س احل���ك���وم���ي���ة 
الدولة،  م�ستوى  على  واخل��ا���س��ة 
عن عامل الف�ساء واأهمية التعليم 
الأهداف،وكيف  لبلوغ  وال��ط��م��وح 
ميكن للأجيال اأن تتجه نحو هذا 
والرغبة  والقناعة  بالعلم  امل�سلك 
امل�سوؤولية  راي���ة  وحت��ت  وال��ط��م��وح 

الوطنية وخدمة الإن�سانية.

نورة �سيف العميمي: حتملُت نفقات الزيارة واملحا�سرة ووجهُت الدعوة لكافة املدار�س من باب امل�سوؤولية الوطنية والرتبوية

ح�سة ال�سحي تطالب با�ستمراريتها 

املجال�س ال�شعبية براأ�س اخليمة تفاجئ املر�شحني بنقا�س وطني 

ت�شارع وترية احلمالت الدعائية قبل يومني من الت�شويت املبكر

ال�شارقة.. تفقد مراكز القرتاع لنتخابات املجل�س الوطني الحتادي
•• ال�شارقة-وام:

ال�سارقة  �سرطة  ع��ام  قائد  نائب  عامر  بن  مبارك  عبداهلل  العميد  تفقد   
اإمارة  يف   2019 الحت���ادي  الوطني  املجل�س  لنتخابات  الق���رتاع  مراكز 
ال�سارقة يرافقه العميد الدكتور اأحمد �سعيد الناعور مدير عام العمليات 

املركزية وعدد من �سباط الأخت�سا�س ب�سرطة ال�سارقة.
و�سملت اجلولة مراكز القرتاع بكل من �ساحية مغيدر و�ساحية اخلالدية 
ومبنى ال�سطرجن مبدينة ال�سارقة اإىل جانب تفقده ملركز القرتاع مبدينة 

الذيد باملنطقة الو�سطى.
�سري  عن  امل�سرفني  جولته  خلل  ال�سارقة  �سرطة  عام  قائد  نائب  والتقى 
العمل بتلك املراكز الذين اأطلعوه على الإج��راءات املتخذة لتاأمني املراكز 

مبا ي�سمن �سري العملية النتخابية يف اأجواء هادئة.

••  راأ�ض اخليمة – �شليمان املاحي: 

الأيام  املواطنون يف جمال�سهم هذه  التي ينظمها  ال�سعبية  املجال�س  اأك��دت   
ويوؤمه املر�سحون والناخبون معا حيث يعكفون على ادارة نقا�س وطني جاد 
حول الربامج املطروحة لقناع الناخبني بالت�سويت لهم حال توجههم اىل 

�سناديق القرتاع وهو ما اأ�سهم يف  تنامي الثقافة النتخابية يف املجتمع .
راأ���س اخليمة،  ال�سحي من  املزيود  �سيف  ال�سحفية ح�سة  املر�سحة   وقالت 
النتخابية  الثقافة  مع  بقوة  يتفاعل  ب��ات  املجتمع  اأن  هو  املفرح  اخل��رب  ان 
ويحر�س   . قائلة  ال�سحي  املزيود  �سيف  ح�سة  ال�سحفية  املر�سحة  ،بح�سب 
كبار ال�سن خلل م�ساركتهم اىل جانب  جميع �سرائح املجتمع  يف فعاليات 
املجال�س ال�سعبية على تقدمي الن�سح لأبنائهم �سواء املر�سحني اأو الناخبني 
امل�سوؤولية  حتمل  واأي�سا  الت�سويت  يف  امل�ساركة  اأمانة  جميعا  يحملوا  ب��اأن  

الوطنية من خلل  وجودهم حتت قبة املجل�س الوطني الحتادي . 
التي  ال�سعبية  امل��ج��ال�����س  اإن  نف�سها  ال�سحي  امل��ر���س��ح��ة  ت��ق��ول  م��ا  وبح�سب 
ال�ستعدادات للنتخابات  ابان فرتة   ، املر�سحني  اأبوابها ل�ست�سافة  فتحت 

الفوز  م��ن  مكنتهم  ال��ت��ي  الأ���س��وات  اىل  ال��و���س��ول  يف   بع�سهم  و�ساعدتهم 
بع�سوية املجل�س الوطني الحتادي ينبغي اأن تكون تلك املجال�س مفتوحة 
اأع�ساء املجل�س الوطني املنتخبون  ال��دوام  ك�ساحة  للوطن يق�سدها   على 
الفينة والأخ���رى لط��لع اجلمهور على الجن���ازات وم��ا ي�ستجد من  ب��ني 
ال�سعب  احتياجات  لتمل�س  اجتماعية  ك�ساحة   واأي�سا   ، الوطنية  ال��ق��رارات 
وتطلعاته،  وبذلك  يكون ع�سو املجل�س الوطني الحتادي عن�سرا  وطنية 

فاعل يف احلياة الجتماعية.
واأو�سحت يف جمل�س وادي كوب يف راأ�س اخليمة، والذي �سهد ح�سور عدد 
من الأهايل وخا�سة كبار املواطنني ال�سن ، اأن على ع�سو املجل�س الوطني 
م�سوؤولية جمتمعية م�ساعفة، كونه ميثل ال�سعب، ول يقت�سر عمله حتت 
القبة الزرقاء، وي�ساعف عمله التطوعي امل�ستمد من امل�سوؤولية املجتمعية 
ال�سعبية،  للمجال�س  املنظمة من قبله  الزيارات  بتلك  ال�سعب،  اأف��راد  اجتاه 
واإطلعها على �سري العمل حتت قبة املجل�س، حتى يكونوا على مقربة من 
العمل  يف  له  داع��ًم��ا  امل��ي��داين  الع�سو  توا�سل  ويكون  املجل�س،  عمل  طبيعة 

الربملاين. 

•• اأبوظبي-وام :

 يدرك مر�سحو املجل�س الوطني الحتادي 2019 اأهمية مرحلة الت�سويت 
املبكر جلهة ح�سم نتيجة التناف�س النتخابي وذلك ا�ستنادا اإىل اإح�سائيات 
الناخبني  من  باملائة   47،58 ت�سويت  �سهدت  التي  انتخابات عام 2015 

خلل هذه املرحلة.
وقبل 48 �ساعة على بدء مرحلة الت�سويت املبكر التي تنطلق يوم الثلثاء 
املقبل وت�ستمر لثلثة اأيام، ت�سارعت وترية احلملت النتخابية للمر�سحني 
الهيئات النتخابية حلثهم  اأع�ساء  املبا�سرة مع  الذين كثفوا من لقاءاتهم 
ولغاية   1 التي متتد من  املبكر  الت�سويت  بكثافة يف مرحلة  امل�ساركة  على 
مراكز   9 عرب  م�ساء   6 وحتى  �سباحا   9 ال�ساعة  وم��ن  املقبل  اأكتوبر   3
ت�سبق  ال��ت��ي  ال��دع��ائ��ي��ة  احل��م��لت  وت��رك��ز  ال��دول��ة.  م�ستوى  على  انتخابية 
النتخابية  احلملة  ب�سعار  اجلمهور  تذكري  على  املبكر  الت�سويت  مرحلة 
اإىل جانب الدعوة لعدم املجاملة يف الت�سويت  لكل مر�سح ورقم تر�سيحه، 
واختيار املر�سح على اأ�سا�س الكفاءة واخلربة العملية التي توؤهله للعب دور 

موؤثر يف حال الو�سول اإىل املجل�س.
للمرة  اأق��ر  ال��ذي  املبكر  الت�سويت  اأن  الوطنية للنتخابات  اللجنة  واأك��دت 

اأع�ساء  اأم��ام  الفر�سة  اإت��اح��ة  اإىل  يهدف   2015 ع��ام  انتخابات  يف  الأوىل 
حتول  ظ��روف  لديهم  ملن  وخا�سة  باأ�سواتهم  ل��لإدلء  النتخابية  الهيئات 
الذي ي�سادف  الرئي�سي  النتخابات  يوم  النتخابي يف  اأدائهم واجبهم  دون 

يف 5 اأكتوبر املقبل.
واأ�سارت اللجنة اإىل اأن الإجراءات املطلوبة للت�سويت، تتمثل يف اإبراز بطاقة 
اخلا�سة  النتخابية  الهيئة  ق��وائ��م  يف  امل��واط��ن  ورود  م��ن  للتحقق  الهوية 
باإمارته، ومن ثم الذهاب اإىل جهاز الت�سويت الإلكرتوين واختيار املر�سح 
الذي يراه الأن�سب لتطلعاته، حيث مت اتخاذ كافة الإجراءات لتوفري فرق 
ب��دء فتح مراكز  ال�سباح قبل  ���س��اع��ات  م��ن  ب���دءاً  ال��ل��ج��ان  ك��اف��ة  م��ن  العمل 
ب�سوته  الإدلء  اإمكانية  للناخب  املبكر  الت�سويت  مرحلة  وتتيح  النتخاب. 
يف اأقرب مركز انتخابي اإليه �سواء كان داخل الإمارة التي ينتمي اإليها اأو اأي 
الهيئة الحتادية  ال�سادرة من  الهوية  اأخرى م�سطحبا معه بطاقة  اإم��ارة 

للهوية واجلن�سية لكونها الوثيقة املعتمدة للت�سويت.
فظ اأ�سوات الناخبني الذين اأدلوا  وعقب انتهاء مرحلة الت�سويت املبكر، حتحُ
الإلكرتوين،  الت�سويت  اأنظمة  يف  املتبعة  الت�سفري  اأنظمة  وفق  باأ�سواتهم 
الرئي�س وفق  الفرز باحت�ساب هذه الأ�سوات يف يوم النتخاب  لتقوم جلنة 

نظام الفرز الإلكرتوين.
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اأخبـار الإمـارات
طبية �شرطة راأ�س اخليمة ت�شهد فعالية يوم القلب العاملي 

•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

�سهد العقيد حممد عبيد �سعيد اخلاطري مدير اإدارة اخلدمات امل�ساندة بالقيادة العامة ل�سرطة راأ�س 
اخليمة ، وبح�سور العقيد را�سد اأحمد الإبل نائب مدير اإدارة اخلدمات امل�ساندة ، واملقدم �سقر بن 
حممد القا�سمي مدير ق�سم اخلدمات الطبية ، فعالية يوم القلب العاملي التي نظمها ق�سم اخلدمات 

الطبية وا�ست�سافها كافيه باربريا على كورني�س القوا�سم.
ي�سادف  ال��ذي  العاملي  القلب  ي��وم  مع  بالتزامن  القلب،  ب�سحة  اخلا�سة  التوعوية  الفعالية  وتاأتي 

التا�سع والع�سرين من �سبتمرب �سنوياحُ.
اإىل رفع م�ستوى الوعي عند  وتهدف الفعالية التي ا�ستهدفت خمتلف الفئات املجتمعية والعمرية 
اإجراء  واأهمية  وال�سرايني،  القلب  لأمرا�س  املوؤدية  اخلطر  عوامل  على  والتعرف  املجتمع،  �سرائح 
مثل  للجمهور،  جمانية  طبية  فحو�سات  اإج��راء  الفعالية  وت�سمنت  الدورية.   الطبية  الفحو�سات 
الطبي  الفريق  قبل  الطبية من  ال�ست�سارات  وتقدمي  وح��رارة اجل�سم،  الدم  ال�سكر و�سغط  فح�س 

والتمري�سي التابع لق�سم اخلدمات الطبية ، اإىل جانب توزيع الهدايا واملن�سورات الإر�سادية.

جلنة اإمارة اأبوظبي توؤكد اإمتام ال�شتعدادات الالزمة لإجناح العملية النتخابية
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت جلنة اإمارة اأبوظبي لنتخابات املجل�س الوطني الحتادي 2019، 
النتخابية  العملية  دع��م  على  الإم���ارات  لدولة  الر�سيدة  القيادة  حر�س 
وللخروج  وال�سفافية،  الدقة  معايري  اأعلى  وف��ق  وي�سر  ب�سل�سة  لت�سري 

باأف�سل �سورة تليق بالتجربة النتخابية الإماراتية.
واأ�سارت اللجنة اإىل اكتمال ال�ستعدادات وت�سخري جميع الإمكانيات بهدف 
�سمان اجلاهزية التامة جلميع املراكز النتخابية يف اإمارة اأبوظبي، حيث 
يف  و5  اأبوظبي  مدينة  يف   5 للت�سويت،  انتخابيا  مركزا   14 جتهيز  مت 
مدينة العني و4 يف منطقة الظفرة، وزعت وفق متطلبات مدرو�سة تراعي 
التوزيع اجلغرايف وتغطي جميع مناطق اإمارة اأبوظبي، وبقدرة ا�ستيعابية 
بالإ�سافة  النتخابية..  الهيئات  اأع�ساء  من  الناخبني  جميع  ل�ستقبال 

مبا  احل��رك��ة،  وان�سيابية  الت�سويت  و�سرعة  اإليها،  الو�سول  �سهولة  اإىل 
ي�سمن تنفيذ عملية انتخابية متميزة باأرقى امل�ستويات لإجناح التظاهرة 

الوطنية.
اإم���ارة  ال��ع��م��ل يف جل��ن��ة  وث��م��ن��ت اللجنة ت�سافر ك��اف��ة اجل��ه��ود م��ن ف���رق 
احلقيقة  الرغبة  يعك�س  الذي  الكبري  الإيجابي  التفاعل  ومدى  اأبوظبي 
من جميع املواطنني لإجناح انتخابات املجل�س الوطني الحتادي باعتباره 
عمل وطنيا ي�سهم يف تعزيز م�سرية التنمية ال�ساملة التي تنتهجها دولة 

الإمارات العربية املتحدة.
بالتعاون مع جميع جلان  الدائم  ا�ستعدادها  اأبوظبي  اإم��ارة  واأب��دت جلنة 
ل�ستقبال  للنتخابات،  الوطنية  اللجنة  مع  وبالتن�سيق  الدولة،  اإم��ارات 
اخلدمات  كافة  وتوفري  عليها،  وال��رد  والناخبني  املر�سحني  ا�ستف�سارات 
العملية  �سري  واإمت���ام  تنفيذ  يحقق  مب��ا  والتقنية،  والفنية  اللوج�ستية 

النتخابية بكل جناح ومتيز.
اأبوظبي اجتماعا تن�سيقيا مع فرق  اإم��ارة  اآخر .. عقدت جلنة  من جانب 
العمل داخل اللجنة، بحثت فيه اآخر ال�ستعدادات والتن�سيق لتنظيم �سري 
الت�سويت  لعمليات  التنازيل  العد  ب��دء  مع  النتخابي  الت�سويت  عملية 
 1 املبكر من  الت�سويت  اأي��ام  النتخابية خلل  املراكز  �ستنطلق يف  والتي 

املقبل. اأكتوبر  حتى 3 اأكتوبر، ويوم الت�سويت الرئي�سي املقرر يف 5 
والرتويج  التوعية  عملية  بتكثيف  قامت  اأبوظبي  اإم���ارة  جلنة  اأن  يذكر 
الناخبني  م��ن  النتخابية  الهيئة  اأع�ساء  وحتفيز  النتخابية،  للعملية 
على  قادرين  مر�سحني  واختيار  ومو�سوعية  فاعلية  بكل  فيها  للم�ساركة 
خ��دم��ة ال��وط��ن والرت���ق���اء ب��امل��واط��ن، وذل���ك ع��رب ال��ع��دي��د م��ن الأن�سطة 
لها،  الإع��لم��ي��ة  اخل��ط��ة  اإط���ار  �سمن  اللجنة  نظمتها  ال��ت��ي  والفعاليات 
الرتويج  اإىل  وال��رام��ي��ة  والناخبني،  املر�سحني  م�ساعدة  اإىل  وال�ساعية 

والتعريف بانتخابات املجل�س الوطني الحتادي 2019 واأهمية امل�ساركة 
فيها.

املعار�س  من  العديد  يف  التواجد  على  اأبوظبي  اإم��ارة  جلنة  حر�ست  كما 
وال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ن��ظ��م��ة يف الإم��������ارة م���ن خ����لل م��ن�����س��ة ت��ع��ري��ف��ي��ة تقوم 
اأع�ساء الهيئة النتخابية والرد على  با�ستقطاب اجلمهور والتوا�سل مع 
ا�ستف�ساراتهم، وتوزيع الكتيبات التثقيفية والتوعوية التي ت�سم معلومات 
وا�سحة ومف�سلة عن كافة الأمور املتعلقة بالعملية النتخابية ب�سكل عام، 
ف�سل عن تعاون جلنة اإمارة اأبوظبي مع العديد من اجلهات احلكومية 
يف الإمارة لدعم العملية النتخابية ون�سر اإعلناتها الرتويجية يف العديد 
التوا�سل  و�سائل  خمتلف  يف  املختلفة  وح�ساباتها  الرقمية  من�ساتها  من 
اأهداف  ويحقق  النتخابية،  العملية  اإجن���اح  يف  ي�سهم  مب��ا  الج��ت��م��اع��ي، 

القيادة الر�سيدة ويخدم تطلعات �سعب دولة الإمارات العربية املتحدة.

العوي�س: الإمارات حتقق منجزات متدرجة ومدرو�شة يف التنمية ال�شيا�شية تنا�شب املجتمع
•• اأبوظبي-وام :

اأكد معايل عبدالرحمن بن حممد 
ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزي����ر  ال��ع��وي�����س 
ل�سوؤون  ال����دول����ة  وزي�����ر  امل��ج��ت��م��ع 
اللجنة  رئ��ي�����س  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س 
الإمارات  اأن  للنتخابات  الوطنية 
حتقق منجزات متدرجة ومدرو�سة 
ال�سيا�سية  ال��ت��ن��م��ي��ة  جم�����ال  يف 
وخ�سو�سية  طبيعة  م��ع  تتنا�سب 
ال����ذي يوؤمن  امل��ج��ت��م��ع الإم����ارات����ي 
لتحقيق  وال�سورى  امل�ساركة  بقيم 
التطور والتنمية ال�ساملة وتعك�س 
ال��ر���س��ي��دة لتحقيق  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة 
تطلعات  وتلبية  وال��ري��ادة  التميز 
امل�ساركة  عملية  وتطوير  امل��واط��ن 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ال���دول���ة ال��ت��ي تتم 
�ساأنها  م��ن  مدرو�سة  مل��راح��ل  وفقا 
�سيا�سية  ثقافة  اإيجاد  يف  ت�سهم  اأن 
ت���ع���زز امل��ك��ت�����س��ب��ات وت��ع��ّم��ق ال����ولء 

الوطني.
وقال معايل عبد الرحمن العوي�س 
اأنباء  وك���ال���ة  ل����  خ���ا����س  ح�����وار  يف 
الإمارات وام .. اإن اللجنة الوطنية 
ل����لن����ت����خ����اب����ات وب����ال����ت����ع����اون مع 
حتر�س  ال�سرتاتيجيني  �سركائها 
املواطنني  الوعي لدى  تعزيز  على 
ب��������الإجن��������ازات ال����ت����ي ت���ت���ح���ق���ق يف 
والعمل  ال�سيا�سية  امل�ساركة  جمال 
ال��ربمل��اين ب���الإم���ارات وال��ت��ي نرى 
اأن نتائجها الإيجابية تظهر ب�سكل 
التفاعل  م��ن خ��لل  جلي ووا���س��ح 
ال��ذي ت��ربزه فئات املجتمع  الكبري 
امل�ساركة  وال�سباب يف  املراأة  ل�سيما 
ويف  النتخابية  بالعملية  الفاعلة 

جميع مراحلها.
ق�����رار �ساحب  ان��ع��ك��ا���س��ات  وح�����ول 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة حفظه اهلل 
 50 اإىل  امل���راأة  متثيل  ن�سبة  برفع 
الحتادي  الوطني  املجل�س  يف   %
الدولة  يف  ال�سيا�سية  العملية  على 
تكتمل  اأن  :ب��ع��د  ال��ع��وي�����س  ق���ال   ..
لنتخابات  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 
املجل�س الوطني الحتادي يف دورتها 
الإماراتية  امل��راأة  �ستحقق  الرابعة 
امل�ستويني  ع���ل���ى  ج����دي����دا  ���س��ب��ق��ا 
بح�سولها  وال���ع���امل���ي  الإق���ل���ي���م���ي 
وذلك  املجل�س  مقاعد  ن�سف  على 
بف�سل قرار �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

الأهمية  الحت��ادي وه��و ما يعك�س 
والدور الكبري لل�سباب يف الرتقاء 
بالعمل الربملاين يف الإمارات حيث 
ال�سباب  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ت�����س��ع 
وتطوير قدراتهم وطاقاتهم �سمن 
القوة  لأن���ه���م  اه��ت��م��ام��ات��ه��ا  اأوىل 
هنا  وم��ن  امل�ستقبل..  ت�سنع  التي 
يف  لل�سباب  الكبري  احل�����س��ور  ف���اإن 
الهيئات النتخابية هو عامل مهم 
م�سرية  على  اإيجابي  انعكا�س  ول��ه 
التي  امل�����س��ت��ق��ب��ل  وب����ن����اء  ال���ت���ط���ور 
لكونهم  الإم�����ارات  دول���ة  تنتهجها 
متطلبات  م��ع��رف��ة  ع��ل��ى  الأق�������در 
امل�ستقبل واحتياجاته وانتخاب من 
تطلعاتهم  ويحقق  �سوتهم  ميثل 
اإىل  وطموحاتهم  اآمالهم  ويحول 
ال�سباب  مت��ك��ن  وب��ال��ت��ايل  حقيقة 
الإم��ارات��ي م��ن اأن يكون ف��اع��ًل يف 

جميع املجالت والقطاعات.
واأ����س���اف ال��ع��وي�����س :ان��ط��لق��ا من 
الوطنية  للجنة  امل��ط��ل��ق  الإمي�����ان 
فاإنها  ال�سباب  ب���دور  للنتخابات 
العديد  م��ع  التعاون  على  حتر�س 
م������ن اجل�����ام�����ع�����ات وامل����وؤ�����س���������س����ات 
واللقاءات  ال��ع��م��ل  ور�����س  لتنظيم 
لل�سباب  امل��خ�����س�����س��ة  ال���ت���وع���وي���ة 
ل���ت���ع���ري���ف���ه���م مب���خ���ت���ل���ف م���راح���ل 
وباأهمية  الن��ت��خ��اب��ي��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ة 
ي�سهم  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة مب���ا  امل�����س��ارك��ة 
ممثلني  اخ��ت��ي��ار  م��ن  متكينهم  يف 
املجل�س  ل���ع�������س���وي���ة  م�����وؤه�����ل�����ني 
ول��ي��ك��ون��وا م�����س��اه��م��ني ف��اع��ل��ني يف 
الوطني  املجل�س  ان��ت��خ��اب��ات  جن��اح 

الحتادي 2019.
الوطنية  ال���ل���ج���ن���ة  دور  وح�������ول 
اأ�سحاب  مت��ك��ني  يف  ل��لن��ت��خ��اب��ات 
ال�سيا�سية..  ب��امل�����س��ارك��ة  ال��ه��م��م 
الوطنية  ال���ل���ج���ن���ة  رئ���ي�������س  ق������ال 
ل��ك��ل ع�����س��و هيئة  ل��لن��ت��خ��اب��ات: 
لنتخابات  الرت�سح  حق  انتخابية 
امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت��������ادي يف 
الإم��������ارة ال���ت���ي ي��ن��ت��م��ي اإل���ي���ه���ا اإذا 
���س��روط الرت�ّسح  ف��ي��ه  ت��وف��رت  م��ا 
املجل�س  لن��ت��خ��اب��ات  ال��د���س��ت��وري��ة 
مبا   2019 الحت������ادي  ال��وط��ن��ي 
الذين  ال��ه��م��م  اأ����س���ح���اب  ذل����ك  يف 
القيادة احلكيمة لدولة  تقدم لهم 
للقيام  الدعم  اأدوات  كل  الإم���ارات 
املجتمع  يف  ال����ف����اع����ل  ب������دوره������م 
التطور  م�������س���رية  يف  وامل�������س���اه���م���ة 

ب��واق��ع م��ائ��ة م�ساعف  اإم�����ارة  ك��ل 
لعدد املقاعد املخ�س�سة للإمارة يف 

املجل�س الوطني كحد اأدنى.
اإجراء  ذل��ك  :اأعقب  معاليه  وتابع 
ل�سنة   1 رق��م  الد�ستوري  التعديل 
2009 بهدف تفعيل دور املجل�س 
الوطني الحتادي من خلل زيادة 
مدة ع�سويته من �سنتني اإىل اأربع 
اأدوار  ���س��ن��وات واأي�����س��ا زي����ادة م���دة 
انعقاده اإىل �سبعة اأ�سهر على الأقل 
اإ�سافة اإىل منحه ا�ستقللية اأكرب 
بحيث  الداخلية  لئحته  و�سع  يف 
�ساحب  قبل  م��ن  تعتمد  اأ�سبحت 
موافقة  بعد  الدولة  رئي�س  ال�سمو 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل���لحت���اد وعلى 
اللئحة  ����س���درت  الأ����س���ا����س  ه����ذا 
للمجل�س  اجل����دي����دة  ال���داخ���ل���ي���ة 
رقم  الحت���ادي  امل��ر���س��وم  مبقت�سى 
2016 وعلوة على ذلك  1 ل�سنة 
مناق�سة  �سلطة  املجل�س  نح  محُ فقد 
حتال  التي  واملعاهدات  التفاقيات 
الدولة قبل  اإليه بقرار من رئي�س 

الت�سديق عليها«.
العام  يف  اأن�����ه  ال��ع��وي�����س  واأو�����س����ح 
املجل�س  انتخابات  �سهدت   2011
قاعدة  تو�سيع  الحت���ادي  الوطني 
مت  ح��ي��ث  فيها  ال�سعبية  امل�����س��ارك��ة 
زي���ادة احل��د الأدن����ى ل��ع��دد اأع�ساء 
“مائة”  م��ن  النتخابية  الهيئات 
“ثلثمائة”  اإىل  م�������س���اع���ف 
م�����س��اع��ف ع���دد مم��ث��ل��ي ك��ل اإم����ارة 
يف املجل�س الوطني الحت��ادي دون 
اأع�ساء  لعدد  اأع��ل��ى  �سقف  حتديد 

الهيئات النتخابية.
املجل�س  ان��ت��خ��اب��ات  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
2015 �سهدت  الوطني الحتادي 
زي��������ادة ك����ب����رية يف ع������دد اأع�������س���اء 
زيادة  بن�سبة  النتخابية  الهيئات 
بعدد  م��ق��ارن��ة   %  66 اإىل  ت�سل 
النتخابية  ال���ه���ي���ئ���ات  اأع���������س����اء 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ان���ت���خ���اب���ات  يف 
2011 وكذلك  الحت���ادي يف ع��ام 
املجل�س  لنتخابات  بالن�سبة  الأمر 
والتي   2019 الحت��ادي  الوطني 
����س���ه���دت زي�������ادة ك���ب���رية يف اأع������داد 
و�سلت  ال��ت��ي  النتخابية  الهيئات 
ف���اإن  ه��ن��ا  وم����ن   50.58% اإىل 
بالعمل  والرت��ق��اء  التطور  م�سرية 
مبا  ومتوا�سلة  م�ستمرة  الربملاين 
الأ�سمى  ال��ه��دف  حت��ق��ق  يف  ي�سهم 

اعتماد نظام الت�سويت الإلكرتوين 
م��ن خ�سائ�س  ب��ه  يتميز  مل��ا  ن��ظ��راً 
اأهمها: �سهولة ا�ستخدامه من قبل 
الناخبني والكفاءة وال�سرعة حيث 
النتخابية  العملية  النظام  يجعل 
هام�س  ويقلل  كفاءة  اأك��ر  برمتها 
وي�ّسرع  الأدن�����ى  ح���ده  اإىل  اخل��ط��اأ 
ب�سكل دقيق  الأ���س��وات  ف��رز  عملية 

و�سفاف.
واأك�������د ال���ع���وي�������س ع�����دم ت��ل��ق��ي اأي����ة 
الت�سويت  ل����ن����ظ����ام  ان�����ت�����ق�����ادات 
ال�ستحقاقات  خ��لل  الإل��ك��رتوين 
الن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ث��لث��ة امل��ا���س��ي��ة ما 
ي��ث��ب��ت ال��ر���س��ا ال���ت���ام ع��ن��ه ومدى 
وال�سفافية  وال���دق���ة  امل�����س��داق��ي��ة 

الكبرية التي يحققها.
وفيما يخ�س دور املجل�س الوطني 
الرت�����ق�����اء  يف  ودوره  الحت����������ادي 
�سعب  تطلعات  وحتقيق  باملجتمع 
اإن  ال���ع���وي�������س  الإم��������������ارات.. ق�����ال 
املجل�س الوطني الحتادي موؤ�س�سة 
نه�سة  يف  كبري  دور  ول��ه  د�ستورية 
الإم���ارات من خ��لل اجلهود التي 
اأوىل  منذ  اأع�ساوؤه  ويبذلها  بذلها 
ال��ي��وم. وذل���ك من  جل�ساته وح��ت��ى 
خلل البحث عن الق�سايا واإيجاد 
احل��ل��ول امل��ن��ا���س��ب��ة ل��ه��ا. ح��ي��ث كان 
اإقرار  يف  الكبري  ال���دور  للمجل�س 
ال���ق���وان���ني وال������ق������رارات واإ�����س����دار 
التو�سيات التي اأ�سهمت وت�سهم يف 
املجتمع  قطاعات  بجميع  الرتقاء 
الإماراتي والتي ت�سهم كذلك ب�سكل 
وتعزيز  امل���واط���ن  ك��ب��ري يف مت��ك��ني 
التي  بالإمكانات  وتزويده  قدراته 
متكنه من حتقيق التميز والريادة 
يف الكثري من املجالت وعلى جميع 

امل�ستويات الإقليمية والعاملية.
ت�سري  الإم�����ارات  اأن  معاليه  واأك���د 
بخطى ثابتة ومتدرجة نحو تعزيز 
دور  وتفعيل  ال�سيا�سية  امل�����س��ارك��ة 
وفقا  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
الذي  ال�سيا�سي  التمكني  لربنامج 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  عنه  اأع��ل��ن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة “حفظه اهلل” عام 2005 
الرابع  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���س��ب��ة 
والثلثني لدولة الإم��ارات والذي 
املجل�س  دور  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل  ي���ه���دف 
وم�ساندة  داع���م���ة  ���س��ل��ط��ة  ل��ي��ك��ون 
بق�سايا  الت�ساقاً  للحكومة، واأكر 

ودعم  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اأ���س��ح��اب ال�����س��م��و ح��ك��ام الإم�����ارات 
لرفع ن�سبة متثيل املراأة يف املجل�س 
%50 مبا  الوطني الحتادي اإىل 
يعزز دورها يف ال�سلطة الت�سريعية 
ويحقق مرحلة جديدة يف برنامج 
ال��ت��م��ك��ني ال�����س��ي��ا���س��ي ال���ه���ادف اإىل 
ل�سعب  ال�سيا�سية  امل�ساركة  تعزيز 

الإمارات يف عملية �سنع القرار.
متثيل  ن�سبة  ارت���ف���اع  اأن  واأ����س���اف 
اإىل  املجل�س  يف  الإم���ارات���ي���ة  امل����راأة 
القيادة  اإمي������ان  ي��ع��ك�����س   50%
دفع  املهم يف  امل���راأة  ب��دور  الر�سيدة 
م�����س��رية ال��ت��ن��م��ي��ة وح��ر���س��ه��ا على 
فئات  ج���م���ي���ع  ط�����اق�����ات  ت���وظ���ي���ف 
اأف�سل  م�ستقبل  ل�سناعة  املجتمع 
الأوىل على  الإم������ارات  ف��ي��ه  ت��ك��ون 
م�ستوى العامل يف جميع املجالت.

التمكني  ب����رن����ام����ج  اأث�������ر  وح�������ول 
العملية  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال�����س��ي��ا���س��ي 
باحلياة  والرت�����ق�����اء  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
الربملانية يف الإمارات.. قال رئي�س 
اإن  للنتخابات  الوطنية  اللجنة 
الذي  ال�سيا�سي  التمكني  برنامج 
رئي�س  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  اأط���ل���ق���ه 
الدولة يف العام 2005 يهدف اإىل 
لإعداد  ال��لزم��ة  ال��ظ��روف  تهيئة 
م����واط����ن اأك������ر م�������س���ارك���ة واأك�����رب 
دور  تفعيل  اإىل  بالإ�سافة  اإ�سهاما 
املجل�س الوطني الحتادي ومتكينه 
ومر�سدة  م�����س��ان��دة  �سلطة  ل��ي��ك��ون 
واأن  التنفيذية  لل�سلطة  وداع��م��ة 
ق��درة وفاعلية  اأك��رب  يكون جمل�سا 
وهموم  الوطن  بق�سايا  والت�ساقا 
خلله  من  ترت�سخ  واأن  املواطنني 
من  ال�����س��ورى  ون��ه��ج  امل�ساركة  قيم 

خلل م�سار متدرج منتظم.
العوي�س:” لب��د هنا من  واأ���س��اف 
ال��وق��وف ع��ل��ى م�����س��رية الإجن����ازات 
والنجاحات التي حتققت يف العمل 
ال���ربمل���اين ل��دول��ة الإم������ارات ومبا 
املتميز  ال��ن��م��وذج  ت��ع��زي��ز  يف  ي�سهم 
باحلياة  الرتقاء  يف  تنتهجه  الذي 
التطور  ح��ج��م  وي����ربز  ال��ربمل��ان��ي��ة 
والإجن��ازات الكبرية التي ت�سهدها 
التنمية  جم�������ال  يف  الإم��������������ارات 
ال�سيا�سية.. ففي العام 2006 مت 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ت�سكيل 
اأع�سائه  عن طريق انتخاب ن�سف 
يف  كلت  �سحُ انتخابية  هيئة  قبل  من 

والإجنازات التي حتققها الإمارات 
يف املجالت كافة.

عبدالرحمن  م����ع����ايل  واأ������س�����اف 
التنفيذية  التعليمات  اأن  العوي�س 
الوطني  امل���ج���ل�������س  لن����ت����خ����اب����ات 
الحتادي ت�سمن لأع�ساء الهيئات 
النتخابية من اأ�سحاب الهمم كل 
احلقوق التي متكنهم من ممار�سة 
دورهم يف العملية النتخابية، حيث 
يتمتع كل مر�سح بحق التعبري عن 
نف�سه والقيام باأي ن�ساط ي�ستهدف 
اإقناع الناخبني باختياره والدعاية 
لربناجمه النتخابي بحرية تامة 
عليها  تن�س  ال��ت��ي  ال��ق��واع��د  وف���ق 
التعليمات التنفيذية، كما يحق له 
اختيار وكيل عنه من بني املقيدين 
يف الهيئة النتخابية للإمارة التي 
اأثناء ح�سور  اإليها لتمثيله  ينتمي 
عمليتي القرتاع والفرز، وهو حق 
ي�سّهل على اأ�سحاب الهمم الرت�سح 
على  النتخابية  املناف�سة  وخو�س 
ق�����دم امل���������س����اواة م����ع غ���ريه���م من 

املر�سحني.
م�ستوى  ع��ل��ى  ال���ع���وي�������س:  وت���اب���ع 
الناخبني اأي�سا جتيز املادة 38 من 
التعليمات التنفيذية لع�سو الهيئة 
الن��ت��خ��اب��ي��ة اأي ال��ن��اخ��ب ال���ذي ل 
يعرف القراءة اأو الكتابة اأو كان من 
الهمم  اأ���س��ح��اب  م��ن  اأو  املكفوفني 
الت�سويت  ي�ستطيعون  ل  ال��ذي��ن 
�سفاهية  راأي���ه  يبدي  اأن  باأنف�سهم 
مركز  جلنة  لرئي�س  �سري  وب�سكل 
الذي  اأع�سائها  لأحد  اأو  النتخاب 
يفو�سه رئي�س اللجنة، وذلك وفقاً 
بالإ�سافة  املتبع.  الت�سويت  لنظام 
ت��ق��دمي جميع  ع��ل��ى  اإىل احل��ر���س 
متكن  ال��ت��ي  وال��دع��م  الت�سهيلت 
اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م م��ن ال��ذه��اب اإىل 
م���راك���ز الن���ت���خ���اب���ات امل��ن��ت�����س��رة يف 
والإدلء  ال���دول���ة  اإم������ارات  ج��م��ي��ع 
باأ�سواتهم ملن يرون اأنه ي�ستحقها.

الت�سويت  ع��م��ل��ي��ة  ي��خ�����س  وف��ي��م��ا 
تطوير  يف  ودوره������ا  الإل����ك����رتوين 
رئي�س  ق��ال  النتخابية..  العملية 
اإن  للنتخابات  الوطنية  اللجنة 
ن��ظ��ام ال��ت�����س��وي��ت الإل����ك����رتوين يف 
دولة الإمارات يعتمد كل الأ�ساليب 
انتخابات  اإج����راء  اإىل  ت���وؤدي  ال��ت��ي 
ن��زي��ه��ة ودق��ي��ق��ة و���س��ف��اف��ة ك��م��ا اأنه 
ال��ت��ق��ن��ي��ات وق���د مت  اأف�����س��ل  يعتمد 

وه�������و خ����دم����ة ����س���ع���ب الإم�����������ارات 
يف  الفاعلة  امل�ساركة  من  ومتكينه 

عملية �سنع القرار.
وحول جتربة الإمارات النتخابية 
امل��ت��ف��ردة وع��وام��ل مت��ي��زه��ا .. قال 
رئي�س اللجنة الوطنية للنتخابات 
اإن التجربة النتخابية يف الإمارات 
تتنا�سب  خ��ال�����س��ة  وط��ن��ي��ة  جت��رب��ة 
الإماراتي  املجتمع  خ�سو�سية  مع 
وهي  �سعبه  واحتياجات  وتطلعات 
ومنتظم  م����ت����درج  ب�����س��ك��ل  ت�����س��ري 
الدرا�سة  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي  وم����ت����وازن 
املعمقة للنتائج مبا ي�سهم يف حتقيق 
التنمية ال�سيا�سية وتعزيز امل�ساركة 
واحلفاظ  املجتمع  يف  ال�سيا�سية 
واإجنازاته  الوطن  مكت�سبات  على 
ولهذا فاإن القيادة الر�سيدة لدولة 
الإم��ارات حتر�س ب�سكل دائم على 
ت��ط��وي��ر ال��ت��ج��رب��ة والرت����ق����اء بها 
وم�سرية  التنمية  منظومة  �سمن 
الإم����ارات  ت�سهدها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ور 
وب����ن����اء على  امل����ج����الت  ج��م��ي��ع  يف 
املعمقة  وال����درا�����س����ة  الإجن����������ازات 
ال�سابقة  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ل��ل��ت��ج��ارب 
والرتقاء  تطوير  على  العمل  يتم 

بالتجربة الربملانية احلالية.
وا���س��ت�����س��ه��د ال���ع���وي�������س ع���ل���ى ذلك 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ب��ك��ل��م��ة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
اليوم  الدولة حفظه اهلل مبنا�سبة 
ال��وط��ن��ي احل���ادي والأرب��ع��ني التي 
حت��دد عوامل جن��اح من��وذج العمل 
الربملاين يف دول��ة الإم���ارات والتي 
“اإن  حقيقة  على  فيها  �سموه  اأك��د 
التنمية ال�سيا�سية احلقة هي التي 
عن  وت��ع��رب  ال�����س��ع��ب  ق��ي��م  ت�ستلهم 
بيئته وتقاليده لذلك فاإن الدولة 
وطني  �سيا�سي  من��وذج  من  تنطلق 
ثوابتنا  وي��ح��م��ي  ه��وي��ت��ن��ا  ي�����س��ون 
وي���ت�������س���ارك يف ���س��ن��ع��ه ك���ل اأف�����راد 

املجتمع وموؤ�س�ساته.
الوطنية  ال���ل���ج���ن���ة  دور  وح�������ول 
الوعي لدي  تعزيز  للنتخابات يف 
الوطني  ال���واج���ب  ب��ه��ذا  ال�����س��ب��اب 
ومتكينهم من امل�ساركة ال�سيا�سية.. 
العوي�س  الرحمن  قال معايل عبد 
من  اأك������ر  مي���ث���ل���ون  ال�������س���ب���اب  اإن 
الهيئات  قوائم  اأع�ساء  %60من 
الن���ت���خ���اب���ي���ة ل�����ل�����دورة ال���راب���ع���ة 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ان��ت��خ��اب��ات  م���ن 

والعمل  واحتياجاتهم  امل��واط��ن��ني 
للم�سكلت  احل���ل���ول  اإي���ج���اد  ع��ل��ى 

التي تواجههم.
املجل�س  اأن  ال���ع���وي�������س  واأ������س�����اف 
راأت  موؤ�س�سة  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
لبناء  اأ�سا�سية  ركيزة  القيادة  فيها 
ولذلك  والقانون.  املوؤ�س�سات  دولة 
فاإن القيادة الر�سيدة حري�سة على 
لأنها  املجل�س  ه��ذا  ومتكني  تعزيز 
توؤمن باأن عملية التنمية ال�ساملة 
املجتمع  معها  يتفاعل  اأن  تتطلب 
لتحقيق  وموؤ�س�ساته  فئاته  بجميع 
قطاعات  جلميع  ال�ساملة  التنمية 
والجتماعية  القت�سادية  املجتمع 

وال�سيا�سية.
اأنباء  ويف خ��ت��ام ح���واره م��ع وك��ال��ة 
ق���ال م��ع��ايل عبد   .. الإم�����ارات وام 
الإع�����لم  اإن  ال��ع��وي�����س  ال���رح���م���ن 
ه����ذا  ا�����س����رتات����ي����ج����ي يف  �����س����ري����ك 
ودوره  الن���ت���خ���اب���ي  ال����س���ت���ح���ق���اق 
ت����وع����ي����ة اجل���م���ه���ور  حم��������وري يف 
النتخابية  ال��ع��م��ل��ي��ة  وم���واك���ب���ة 
مبراحلها كافة.. موؤكدا على الدور 
ال���ذي يلعبه الإع����لم يف  ال��وط��ن��ي 
للنتخابات  الوطنية  اللجنة  دعم 
يف  عنها  املنبثقة  ال��ل��ج��ان  وج��م��ي��ع 
اإي�سال الر�سائل التوعوية جلمهور 
الناخبني واملر�سحني على حد �سواء 
النتخابية  التجربة  اإجن��اح  بهدف 
املتميزة يف الإمارات بالإ�سافة اإىل 
النتخابية  الهيئات  اأع�����س��اء  ح��ث 
الفاعلة  امل�ساركة  على  وحتفيزهم 
بذلك  ليكون  الت�سويت  عملية  يف 
الواجب  ه���ذا  ���س��ري��ك��ا يف  الإع�����لم 

الوطني.
واأع����رب ع��ن اأم��ل��ه يف ت��وا���س��ل هذه 
ال�������س���راك���ة ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة مع 
و����س���ائ���ل الإع�������لم ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف 
والوعي  ال�سيا�سية  التنمية  تعزيز 
املجتمع  اأف����راد  جلميع  ال�سيا�سي 

الإماراتي.

جلنة اأم القيوين لالنتخابات تعرف بقواعد وتعليمات العملية النتخابية
•• اأم القيوين-وام:

اأم القيوين لنتخابات املجل�س الوطني الحتادي 2019 م�ساء  اأقامت جلنة اإمارة 
اأم�س الأول من�سة تعريفية لإطلع املواطنني على التعليمات التنفيذية لنتخابات 
العامة  والتعليمات  والقواعد  النتخابات  يف  امل�ساركة  باأهمية  وتعريفهم  املجل�س 

للعملية النتخابية.
و�سهدت املن�سة التعريفية للجنة - يف مول اأم القيوين -اإقبال من احل�سور للطلع 
على طبيعة عمل اللجنة واآخر ال�ستعدادات اخلا�سة بالعملية النتخابية والتعليمات 
التي  والكتيبات  التعريفية  الن�سرات  اللجنة  اأع�ساء  ووزع  بنودها.  واأه��م  التنفيذية 

ت�سم معلومات وا�سحة ومف�سلة عن الأمور كافة املتعلقة بالعملية النتخابية.
كما قام اأع�ساء اللجنة ب�سرح اأهمية امل�ساركة يف انتخابات املجل�س الوطني الحتادي 
وتو�سيح تفا�سيل اجلدول الزمني للت�سويت املبكر والذي يبداأ يوم الثلثاء املوافق 
الأول من اأكتوبر وميتد حتى يوم اخلمي�س الثالث من ال�سهر نف�سه، بالإ�سافة اإىل 

اليوم الرئي�سي للت�سويت والذي يقام يوم ال�سبت اخلام�س من اأكتوبر املقبل.
وتلعب جلنة اإمارة اأم القيوين دورا مهما يف خدمة وم�ساعدة املر�سحني والناخبني 
ويخدم  الر�سيدة  القيادة  اأه��داف  ويحقق  النتخابية  العملية  اإجن��اح  يف  ي�سهم  مبا 

تطلعات �سعب دولة الإمارات.



االثنني    30   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12744  
Monday   30   September   2019  -  Issue No   12744

06

اأخبـار الإمـارات

•• عجمان - الفجر: 

امل���ه���ن���د����س عمر  ����س���ع���ادة  ا���س��ت��ق��ب��ل 
موؤ�س�سة  عام  مدير  عمري  بن  اأحمد 
امل��وا���س��لت ال��ع��ام��ة وف���د م��ن هيئة 
برئا�سة   للموا�سلت  اخليمة  راأ����س 
اإ���س��م��اع��ي��ل ح�سن  ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���س 
واملدراء  الهيئة  عام  مدير  البلو�سي 
من  الإدارات  م���دراء  و  التنفيذيني 
الرئي�سي  ب��امل��ق��ر  وذل����ك  اجل��ان��ب��ني  

للموؤ�س�سة باجلرف.
ت�سكل  الزياره  اأن  �سعادته على  واأكد 
اإ�سافة مهمة للعلقة ال�سرتاتيجية 
املهند�س  اأط��ل��ع  ال��ط��رف��ني، كما  ب��ني 
والوفد  البلو�سي   ح�سن  اإ�سماعيل 

املوؤ�س�سة  خ��دم��ات  ع��ل��ى  ل��ه  امل���راف���ق 
الأجره  مركبات  عمل  �سري  واآل��ي��ات 
بها،  وتعريفهم  العمليات  غ��رف��ة  و 
املوا�سلت  موؤ�س�سة  اأن  اإىل  م�سرياأ 
ج�سور  ملد  با�ستمرار  تتطلع  العامة 
ال�سركاء  م���ع  ال��وط��ي��دة  ال��ع��لق��ات 
التنمية  عملية  ل�سالح  لتوظيفها 
اإىل تعزيز �سبل  ، وتهدف  امل�ستدامة 
الهتمام  ذات  جم���الت  يف  ال��ت��ع��اون 
الرتقاء  اإىل  وال���رام���ي���ة  امل�����س��رتك 
ب���ق���ط���اع ال���ن���ق���ل وامل����وا�����س����لت مبا 
والرقي  وال���ت���ق���دم  امل��ن��ف��ع��ة  ي��ح��ق��ق 
وتلبية  اخل���دم���ات  اأف�����س��ل  وت��ق��دمي 
يف  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  اح��ت��ي��اج��ات 
على  اإي���ج���اب���اً  ينعك�س  ال���دول���ة  مب���ا 

خدماتهما  م��ن  امل�ستفيد  اجل��م��ه��ور 
املوا�سلت  موؤ�س�سة  اأن  اإىل  م�سريا 
ج�سور  ملد  با�ستمرار  تتطلع  العامة 
ال��ع��لق��ات ال��وط��ي��دة وت��ع��زي��ز �سبل 
ال���ت���ع���اون احل��ال��ي��ة وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف 
خم��ت��ل��ف امل���ج���الت والإ���س��ت��ف��ادة من 
بهدف  املتبادلة  الرتاكمية  اخلربات 
زيادة العمل املوؤ�س�سي لدى الطرفني 

.
وثمن �سعادة املهند�س عمر اأحمد بن 
عمري اأهمية الزيارة يف تعزيز تبادل 
تطوير  يف  ت�����س��ه��م  ال���ت���ي  اخل������ربات 
ي��ق��دم��ه��ا اجلانبني  ال��ت��ى  اخل���دم���ات 
ف�������س���ل ع�����ن ح����ر�����س ه���ي���ئ���ة راأ�������س 
املناخ  بتوفري  للموا�سلت  اخليمة 

امل�����س��رتك ولدعم  ل��ل��ت��ع��اون  امل���لئ���م 
بني  باحلافلت  وامل��وا���س��لت  النقل 
امل���دن كما اأط��ل��ع ال��وف��د ال��زائ��ر على 
الأجرة  مركبات  و  العمليات  غرفة 

يف املوؤ�س�سة.
التنفيذي  املدير  لوتاه  عمر  اأ�سار  و 
لقطاع العمليات اأن زيارة هيئة راأ�س 
اخليمة للموا�سلت للموؤ�س�سة تعترب 
امتداد للعلقة الإ�سرتاتيجية التي 
اجلانبني  بني  الرتابط  ج�سور  متد 
وت���ع���زز م���ن ال���ت���ع���اون امل�������س���رتك يف 
جم���ال خ��دم��ات ال��ن��ق��ل ب��ني عجمان 
التنمية  ����س���وء  يف  اخل��ي��م��ة  ورا�������س 
امل�ستدامة والتقدم امللحوظ يف حركة 
النقل واملوا�سلت يف الدولة، م�سريا 

اإىل اأن هذه اخلطوة �ستاأتي بثمارها 
الت�سغيلية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م  م���ع 
وفقاً  الإم��ارت��ي��ني  ب��ني  للموا�سلت 
والأهتمام  عليها  املتفق  للرتتيبات 
لتحقيق  بينهما،  النقل  كفاءة  برفع 

روؤية الدولة 2021.
كما اأكد اجلانبان على اأهمية تنمية 
وتطوير �سبكة النقل بني املدن وربط 
وجهات اأكر يف كلتا الإمارتني وذلك 
العام،  ال��ن��ق��ل  م�ستخدمي  خل��دم��ة 
وعلى �سرورة تطوير منظمة العمل 
امل�����س��رتك ب��ني اجل��ه��ت��ني يف خمتلف 
املجالت الإدارية والتقنية بالإ�سافة 
اإىل زيادة جمالت التعاون لتح�سني 

جودة اخلدمات املقدمة.

•• اأبوظبي –الفجر: 

اأبوظبي  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  حت��ت رع��اي��ة 
 ACM �سركة  �سركة  من  وبتنظيم 
�سبتمرب   29 الأح������د  اأم�������س  ان��ط��ل��ق 
اأعمال موؤمتر م�ستقبل �سبكات �سرف 
مياه الأمطار يف اأبوظبي لعام 2019 
اأبوظبي  وي�����س��نت  م��ن��ت��ج��ع  ف���ن���دق  يف 
املوؤمتر  اأع����م����ال  وت�����س��ت��م��ر  ل��ل��غ��ول��ف 
�سبتمرب   -30  29 ي���وم���ي  خ�����لل 
اجلاري حيث ي�سارك فيه العديد من 
اخل��رباء واجلهات املخت�سة يف جمال 
اإدارة �سبكات �سرف مياه الأمطار من 
القطاع اخلا�س واحلكومي واخلرباء 
ال�����دول�����ي�����ني. وي�����اأت�����ي ه������ذا امل����وؤمت����ر 
ب��ل��دي��ة مدينة  اإط������ار خ��ط��ط  ���س��م��ن 
وتنفيذ  و���س��ع  اإىل  ال��ه��ادف��ة  اأب��وظ��ب��ي 
امل�ستدامة  التنموية  ال�سرتاتيجيات 
على  وخ�����س��و���س��ا  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  يف 
والتوجهات  ال�سيا�سات  تفعيل  �سعيد 
ال��ت��ي حت��ر���س ع��ل��ى ا���س��ت��ث��م��ار امل����وارد 
امل��ائ��ي��ة ب�����س��ك��ل م��ن��ه��ج��ي و���س��ل��ي��م، كما 
مدينة  بلدية  حر�س  امل��وؤمت��ر  يعك�س 
خربات  م��ن  ال�ستفادة  على  اأب��وظ��ب��ي 
وجتارب املوؤ�س�سات وال�سركات واجلهات 
بال�سكل  وال��دول��ي��ة  م��ن��ه��ا  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
يف  امل�����س��ت��دام��ة  التنمية  ي��ح��ق��ق  ال����ذي 
م��ن ت�سريف مياه  ال���س��ت��ف��ادة  جم��ال 
موا�سلتها  البلدية  واأك��دت  الأم��ط��ار. 
تطوير  م�����س��اري��ع  م��ن  ال��ع��دي��د  تنفيذ 
و���س��ي��ان��ة وحت���دي���ث ل�����س��ب��ك��ات �سرف 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  يف  الأم����ط����ار  م���ي���اه 

املعايري  لأع���ل���ى  وف���ق���اً  و���س��واح��ي��ه��ا 
ال���ع���امل���ي���ة ومب�����ا ي��ت��ن��ا���س��ب م����ع حجم 
اإمارة  ت�سهدها  التي  ال�ساملة  التنمية 
ونظًرا  الأ�سعدة،  كافة  على  اأبوظبي 
الفريدة  اجل��غ��راف��ي��ة  ل��لح��ت��ي��اج��ات 
الإم����ارات  دول���ة  اأ���س��ب��ح��ت  للمنطقة، 
العربية املتحدة اإحدى الدول الرائدة 
مياه  اإدارة  يف  ال��ع��امل  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
اأف�سل  تنفيذها  خ��لل  م��ن  الأم��ط��ار 
والتقنيات  واحللول  ال�سرتاتيجيات 
واأ�سافت  ع���امل���ي���ا.  امل��ت��ب��ع��ة  احل���دي���ث���ة 
ال��ب��ل��دي��ة اأن����ه ك��ج��زء م���ن روؤي�����ة دولة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة 2021 
هناك  ف��اإن   ،2030 اأبوظبي  روؤي���ة  و 

اأوحتديث  وت��و���س��ي��ع  ل��ت��ط��وي��ر  خ��ط��ط 
ل�����س��ب��ك��ات ت�����س��ري��ف م���ي���اه الأم����ط����ار 
املطلوبة  بالكفاءة  عملها  من  للتاأكد 
الفي�سانات  للحد من خماطر  وذل��ك 
وتعزيز �سرف مياه الأمطار يف املدن، 
اإىل حتقيق ما  ال��روؤي��ة  وت��ه��دف ه��ذه 
اأح���دث التقنيات مب��ا يف  • دم��ج  يلي: 
ذلك Big Data Analytics و

التحتية. البنية  يف     IoT
واآثارها  الفي�سانات  • تقليل خماطر 
ال�������س���ل���ب���ي���ة ع����ل����ى امل��������دن م�����ن خ����لل 
اأف�سل  وات��ب��اع  ال��ع��وا���س��ف  م��ي��اه  اإدارة 
يف  املياه  ت�سريف  يف  ال�سرتاتيجيات 
الفعال  • التحكم  املناطق احل�سرية. 

املياه اجلوفية يف  ارتفاع م�ستويات  يف 
اأبوظبي وجتديدها.

الت�سريف  �سبكات  • �سيانة وحتديث 
احلالية يف مدينة اأبوظبي و�سواحيها 

ح�سب اأف�سل املعايري املتبعة عامليا.
تقليدية  غ���ري  ط����رق  ع���ن  ال��ب��ح��ث   •
لت�سريف م��ي��اه الأم��ط��ار وخ��ا���س��ة يف 
• اإ����س���راك القطاع  ال��ن��ائ��ي��ة.  امل��ن��اط��ق 
التنمية، وذلك من خلل  اخلا�س يف 
ع��ق��د ���س��راك��ات ب��ني ال��ق��ط��اع��ني العام 
جمال  يف  م�ستدامة  لتنمية  واخلا�س 
يف  البلدية  واأِ���س��ارت  التحتية.  البنية 
املوؤمتر  لأع��م��ال  الفتتاحية  كلمتها 
اأن امل���وؤمت���ر ي�����س��ت��ه��دف حت��ق��ي��ق روؤي���ة 

الو�سائل  اأف�����س��ل  لرت�سيخ  م�سرتكة 
والتقنيات التي ت�ساعدنا على تر�سيد 
بال�سكل  امل��ائ��ي��ة  ال�����روة  وا���س��ت��غ��لل 
املخزون  على  يحافظ  ومب��ا  الأم��ث��ل، 
اأف�سل  ا���س��ت��خ��دام  امل���ائ���ي م���ن خ���لل 
ا�ستثمار  امل��ب��ادرات واأك��ره��ا جن��اح يف 
ا�سرتاتيجي  كم�سدر  الأم��ط��ار  م��ي��اه 
ال�ساملة  ال��ت��ن��م��ي��ة  دع����م  يف  ي�����س��اه��م 

والتطور امل�ستمر للمنطقة.
اأ�سبحت  ل��ق��د  ال��ب��ل��دي��ة:  واأ����س���اف���ت   
اأه����م املعايري  اأح����د  ق��ي��م ال���س��ت��دام��ة 
ال���ت���ي ت���ق���وم ع��ل��ي��ه��ا ج��م��ي��ع اخلطط  
وال������س�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ات ال���ت���ن���م���وي���ة 
والتطويرية، ومن هذا املنطلق ي�سكل 

موؤمتر م�ستقبل �سرف مياه الأمطار 
التي  والفعالة  احلقيقية  املنابر  اأح��د 
موئًل  ي���ك���ون  اأن  ال���ب���ل���دي���ة  ت��ت��ط��ل��ع 
التقنيات  وا���س��ت��خ��دام  ب��الأف��ك��ار،  غنيا 
وتر�سيد  ا�ستخدام  ط��رق  يف  احلديثة 
مياه الأمطار وتوظيفها يف دعم ركائز 
املوارد  وا�ستثمار  ال�ساملة،  التنمية 
وم�سادر الطاقة ب�سكل منهجي ومفيد 
امل��ن��ط��ل��ق حت��ر���س بلدية  ، وم���ن ه���ذا 
مدينة اأبوظبي على رعاية ودعم هذا 
املهم  وال�سرتاتيجي  احليوي  املوؤمتر 
لإميانها  اخلام�سة  ال�سنوية  دورته  يف 
ذات  عمل  ف��رق  يجمع  كونه  باأهميته 
اأفكار  ، وت�����س��در ع��ن��ه  خ����ربات ع��امل��ي��ة 
�سوف ت�ساهم بل اأدنى �سك يف تطوير 
مياه  ا���س��ت��خ��دام��ات  ب�����س��اأن  مفاهيمنا 
الأمطار وطرق التعامل معها بال�سكل 

الأمثل.

اأوراق عمل 
يزخر موؤمتر م�ستقبل �سبكات �سرف 
اأوراق  ب��ال��ع��دي��د م���ن  م��ي��اه الأم���ط���ار 
العمل منها على �سبيل املثال يف اليوم 
عنوان  حت��ت  ورق���ة  ل��ل��م��وؤمت��ر:  الأول 
ن���ظ���رة ع���ام���ة ل���س��رتات��ي��ج��ي��ة �سرف 
مياه الأمطار يف املنطقة )نظرة عامة 
التحتية  للبنية  اأبوظبي  خطط  على 
ل���ل���م���ي���اه و�����س����رف م����ي����اه الم����ط����ار( 
وت���ت�������س���م���ن ف���ه���م خ���ط���ط اأب���وظ���ب���ي 
اجلوفية،  امل��ي��اه  م��ن�����س��وب  لتخفي�س 
التي  الأمطار  مياه  ت�سريف  و�سمان 
يف  م�ستدام  وب�سكل  بكفاءة  جمعها  مت 

التقنيات  اأح��دث  وا�ستك�ساف  الإم��ارة، 
البنية  ل��ت��ع��زي��ز  ال��دول��ي��ة  واخل�����ربات 
التحتية للمياه يف اأبوظبي، كجزء من 
الكلمة  ويلقي   ،2030 روؤي��ة  اأه��داف 
مبارك  عي�سى  املهند�س  الفتتاحية 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر   ، امل���زروع���ي 
يف  البلدية  واأ���س��ول  التحتية  البنية 

بلدية مدينة اأبوظبي.
)اإن�����س��اء عامل  بعنوان  ثانية  ث��م ورق��ة 
مناق�سة  وت��ت�����س��م��ن   ، ل��ل��م��ي��اه(  اآم����ن 
حت��دي��ات ال��ع��لق��ة ب��ني امل���اء والطاقة 
والغذاء، وا�ستك�ساف اأف�سل املمار�سات 
املائية  امل��وارد  اإدارة  الدولية يف �سمان 
للأجيال  ب��ك��ف��اءة  ع��ل��ي��ه��ا  واحل���ف���اظ 
احلالية وامل�ستقبلية، يقدمها املهند�س 
اللجنة  رئ��ي�����س   ، راي����ن����درز  ف��ي��ل��ي��ك�����س 

.))ICID الدولية للري وال�سرف

املوؤمتر  م���ن  الأول  ال���ي���وم  وي�����س��م��ل   
اأحدث  من  )ال�ستفادة  بعنوان  ورق��ة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
للمياه( وتت�سمن اإدراك ما يفعله قادة 
ال�سناعة يف الوليات املتحدة واأوروبا 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ل��ت��ح�����س��ني  واآ����س���ي���ا 
ذلك،  على  املرتتبة  والآث����ار   ، للمياه 
وروؤية الإمارات 2021، وفهم كيفية 
ا���س��ت��خ��دام ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة مثل 
ال�سناعي  وال��ذك��اء  الأ���س��ي��اء  اإن��رتن��ت 
لتب�سيط  ال���وط���ن���ي  امل�������س���ت���وى  ع���ل���ى 
املياه،  ج��ودة  ومراقبة  البيانات،  جمع 
يقدمها  الفي�سان،  خماطر  وتوقعات 
رئي�س   ، امل����ه����دي  اأجم�������د  ال����دك����ت����ور 
و�سمال  الأو�����س����ط  ال�������س���رق  م��ن��ط��ق��ة 
املياه  لإدارة  ال���دويل  املعهد  اإفريقيا، 

)IWMI( ، اأ�سرتاليا.

انطالق موؤمتر م�ستقبل �سبكات �سرف مياه الأمطار يف اأبوظبي لعام 2019  خالل 29 30- �سبتمرب

بلدية مدينة اأبوظبي: �شيانة وحتديث �شبكات الت�شريف احلالية يف مدينة اأبوظبي و�شواحيها

عبداهلل بن زايد يلتقي وزير خارجية تركمان�شتان

للعالج وحت�سني م�ستواهم املهني

الرتبية توجه بح�شر املعلمني ومديري املدار�س �شعيفي الأداء لإخ�شاعهم لدورات تدريبية
 •• دبي – حم�شن را�شد 

 ، امل��دار���س  ببع�س  التعليم  خمرجات  م�ستوى  ورف��ع  امل�سار  لت�سحيح  خطوة  يف 
تعكف وزارة الرتبية والتعليم حاليا على ح�سر مديري املدار�س ونوابهم وروؤ�ساء 
وحدات ال�سوؤون الأكادميية واملعلمني �سعيفى الأداء ، وذلك بهدف و�سع خطة 
املنطلق وجهت وزارة  ، ومن هذا  ل��دورات تدريبية مكثفة  علجية واإخ�ساعهم 
الرتبية موؤخراً مدراء املجال�س التعليمية ، بح�سر ل�سعاف امل�ستوى ورفع قوائم 

با�سمائهم خلل ال�سبوع اجلاري ، موؤكدة على ان ت�سمل تلك القوائم الكوادر 
اىل  يحتاج  تقييم  املا�سي على  الدرا�سي  العام  والتي ح�سلت   ، الفئات  من هذه 
حت�سني . ومن جهتها اأو�سحت م�سادر قيادية بوزارة الرتبية ، ان قطاع العمليات 
عمم موؤخراً منوذجاً اح�سائياً لتعبئته من قبل ادارات املدار�س ، لبيانات الفئات 
امل�ستهدفة باحل�سر ، واعربت ذات امل�سادر عن اأملها يف ان يكون هناك م�سداقية 
و�سفافية يف تعبئة البيانات ، بعيداً عن اية حماباة وجماملت ، اأو ترديد لعبارة 
وان ي�سعوا امام اعينهم وهم يح�سرون ال�سماء   “ ي�ستاهلون  ما  “ وحليلهم 

ان م�سلحة الطالب وامليدان الرتبوي فوق كل اعتبار ، واإل اإذا كان لي�س هناك 
اإذن  فلماذا   ، والداء  امل�ستوى  �سعاف  م��دار���س  م��دراء  ول  اداري���ني  ول  معلمني 
التدين يف م�ستوى املخرجات والذي يخالف امل�ستوى الذي نطمح اليه ؟ �سوؤال 

يوجه لهل امليدان للرد عليه ويدفعهم اىل اجلدية يف احل�سر .
ان هناك   ، بامليدان  وامل�سوؤولني  ال��وزارة تعلم جيداً  ان  امل�سادر اىل  وا�سارت ذات 
ك��ان هناك يف  ملا  واإل   ، امل�ستوى  دون  واخ��ري��ن  التميز  فائقي  واداري���ني  معلمني 
�سيا�سة التقييم بالوزارة اأربعة م�ستويات ، تتمثل يف تقييم يفوق التوقعات، يلبي 

ال��وزارة يف  اليه  ا�سارت  ، كذلك ما  اإىل حت�سني، غري مقبول  التوقعات، بحاجة 
“ح�سر املعلمني الذين ل ي�سلحون للتدري�س واأدائهم  النموذج وما ت�سمنه ل�  
منخف�س” ، م�سرياً اىل ان حر�س الوزارة على ذكر ا�سباب ال�سعف بالنموذج ، 
بهدف العلج واإعادة التقييم ل اإنهاء اخلدمة مطلقاً ، وموؤكداً على ان للوزارة 
ال�سعبة  اإل يف احل��الت  انهاء اخلدمة  اكر من خطة علجية ول ت�سع خيار 
اأخر غري  البديل لنتقال لعمل  �سيكون  ، وحينها  العلج  التي ي�ستع�سى عليها 

التدري�س .

•• دبي- وام:

وقع املكتب الثقايف ل�سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم وحي 
بهدف  امل�سرتك  ال�سرتاتيجي  للتعاون  تفاهم  مذكرة   3D للت�سميم  دبي 

تنفيذ م�سروعات ومبادرات نوعية يف جمال الفن والت�سميم.
ال�سرتاتيجية  �سراكاته  تعزيز  على  املكتب  املذكرة متا�سيا مع حر�س  تاأتي 
يحقق  مب��ا  ودول��ي��ا  واإقليميا  حمليا  ال��ف��ن  جم��ال  يف  ال��ب��ارزة  املوؤ�س�سات  م��ع 
ر�سالته يف تبني ودعم املواهب الفنية واإثراء امل�سهد الثقايف والفني املزدهر يف 
الدولة باإبداعاتهم والو�سول باأعمالهم اإىل املحافل الدولية ترجمة لروؤية 
وتوجيهات حرم �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
اآل  را�سد  بن  بنت حممد  ال�سيخة منال  �سمو  الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  ال��وزراء 
للتوازن بني اجلن�سني رئي�سة موؤ�س�سة دبي  الإم��ارات  مكتوم رئي�سة جمل�س 

للمراأة.
مديرة  الب�ستكي  املها   - للت�سميم  دب��ي  ح��ي  اإدارة  مقر  يف   - امل��ذك��رة  وقعت 
املكتب الثقايف ل�سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم وخديجة 

الب�ستكي املديرة التنفيذية حلي دبي للت�سميم.
يف  امل�سرتك  للتعاون  جديدة  جم��الت  فتح  على  مبوجبها  الطرفان  ويعمل 
تنظيم برامج وفعاليات اإبداعية يف جمال الفن والت�سميم من �ساأنها تعزيز 
املواهب  لدى  والإب��داع  البتكار  مهارات  وتطوير  الفنية  التعليمية  الفر�س 
وتقدميهن  الإم��ارات��ي��ات  الفنانات  على  ال�سوء  ت�سليط  اإىل  اإ�سافة  ال�سابة 

لل�ساحة الدولية .
اأحد  الفنية باعتباره  الفعاليات  و�سيوفر حي دبي للت�سميم من�سة لتنظيم 
اأهم الوجهات الرائدة يف هذا املجال وكونه مركزاً للإلهام والبتكار .. فيما 
�سيعمل املكتب الثقايف على تعزيز خططه ال�سرتاتيجية بتوفري مزيد من 
يف  الفنية  احل��رك��ة  لدعم  النوعية  والثقافية  الفنية  وال��ربام��ج  الفعاليات 
وا�ستنادا  املجال  الريادي يف هذا  دوره  انطلقا من  املنطقة  الإم��ارات ودول 

الفنانني  ا�ستهدفت  التي  ملبادراته  الإيجابي  والتاأثري  املرتاكمة  خربته  اإىل 
ال�سباب و�سغار املوهوبني منذ تاأ�سي�سه عام 2013.

احلركة  دعم  يف  للت�سميم  دبي  حلي  اللفت  بالدور  الب�ستكي  املها  واأ�سادت 
الفنية يف الدولة .. معربة عن �سرورها بتعزيز التعاون مع حي دبي للت�سميم 
الذي يعد واحدا من اأهم ال�سركاء ال�سرتاتيجيني ومن �ساأن مذكرة التفاهم 
اأن توفر برامج تعليمية وم�ساريع فنية جديدة ت�سهم يف تطوير امل�سممني 
والفنانني يف دولة الإمارات متا�سيا مع روؤية �سمو ال�سيخة منال بنت حممد 
بن را�سد اآل مكتوم واهتمام �سموها بتاأهيل واإعداد مواهب فنية تري امل�سهد 
الفني من خلل �سقل مواهبها بربامج وم�ساريع رائدة تواكب مكانة دولة 
الإمارات عامليا. وقالت اإن التعاون مع �سركائنا يدعم هدفنا يف دعم الإبداع 
�سريعا  تطورا  ت�سهد  الدولة  يف  والثقافية  الفنية  احلركة  اأن  خا�سة  الفني 

نعمل على امل�ساهمة فيها بدفع هذا الإبداع اإىل الأمام وحتفيز كل الإمكانيات 
اأن توقيع املذكرة  اأجل بناء م�ستقبل زاهر للثقافة والفن ..م�سرية اإىل  من 
مع حي دبي للت�سميم خطوة مهمة وت�سكل فر�سة مثالية لت�سليط ال�سوء 
على الفنانات واملبدعات الإماراتيات ما يعد قيمة م�سافة اإىل قاعدة املواهب 

الفنية يف الدولة.
مع  اجلديدة  بال�سراكة  �سعادتها  عن  الب�ستكي  خديجة  اأعربت  جانبها  من 
املكتب الثقايف .. م�سرية اإىل اأن هذه ال�سراكة تاأتي يف اإطار هدفنا امل�سرتك 
اإىل  .. لفتة  الدولة  الإب��داع يف  النهو�س مب�ستوى �سناعة  يتمثل يف  ال��ذي 
واملبدعني  وال��ف��ن��ان��ني  امل�سممني  ل��دع��م  ال��دائ��م  للت�سميم  دب���ي  ح��ي  �سعي 

الإماراتيني.
واأكدت اأهمية ال�سراكات القوية التي من �ساأنها اأن توفر فر�سا جديدة ت�سهم 
يف تطور واإثراء امل�سهد الثقايف حمليا ..م�سرية اإىل اأن هذه ال�سراكات تفتح 
وحتقيق  للمواهب  امل�ستمر  التدفق  وت�سمن  التميز  فر�س  من  ملزيد  الباب 
على  رفيعة  مكانة  حتتل  الإم����ارات  دول��ة  �ستجعل  التي  املحلية  النجاحات 

خارطة الت�سميم والفنون عاملياً.

�شراكة ا�شرتاتيجية بني املكتب الثقايف لل�شيخة منال و حي دبي للت�شميم

•• نيويورك-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  التقى 
الدويل معايل ر�سيد مرييدوف نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير خارجية 
للأمم  العامة  للجمعية   74 ال���  ال��دورة  اأعمال  هام�س  على  تركمان�ستان 

املتحدة يف نيويورك.
بني  امل�سرتك  والتعاون  ال�سداقة  علقات  ا�ستعرا�س  اللقاء  خلل  جرى 
يف  وتطويرها  بتعزيزها  الكفيلة  وال�سبل  وتركمان�ستان  الإم����ارات  دول��ة 

خمتلف املجالت منها القت�سادية وال�ستثمارية والثقافية وال�سيا�سية.
واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان - خلل اللقاء - احلر�س على 
اأوجه التعاون امل�سرتك يف  تعزيز العلقات الثنائية بني البلدين وتطوير 

املجالت كافة مبا يعود باخلري على �سعبي البلدين ال�سديقني.
تركمان�ستان  خارجية  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  نائب  معايل  اأ���س��اد  جانبه  من 
على  ب���لده  ح��ر���س  م��وؤك��دا   .. البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��لق��ات  مب�ستوى 

تعزيزها وتطوير اأوجه التعاون امل�سرتك يف خمتلف املجالت.
الأمم  لدى  للدولة  الدائمة  املندوبة  ن�سيبة  زكي  �سعادة لنا  اللقاء  ح�سر 

املتحدة.

موا�شالت عجمان ت�شتقبل وفد هيئة راأ�س اخليمة للموا�شالت لتعزيز التعاون امل�شرتك
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان ـ الفجر 

الرئي�س  ال��ظ��ف��ري  ن��ا���س��ر  ا���س��ت��ق��ب��ل 
للم�سوؤولية  عجمان  ملركز  التنفيذي 
غرفة  م���ب���ادرات  اإح����دى   � املجتمعية 
ع����ج����م����ان، نهى  جت��������ارة و����س���ن���اع���ة 
الهرمودي مدير ال�سندوق الوطني 
لل�سركات،  املجتمعية  للم�سوؤولية 
تنفيذ  يف  وال�سراكة  التعاون  لبحث 
م���ب���ادرات وف��ع��ال��ي��ات ت��خ��دم اأه����داف 
خ����لل  وذل��������ك  ال�����ط�����رف�����ان  وروؤى 
ل��ق��اء م�����س��رتك ع��ق��د يف م��ق��ر غرفة 

عجمان.
نا�سر  رح����ب  ال���ل���ق���اء  م�����س��ت��ه��ل  ويف 
جمال  ان  واأك��د  باحل�سور،  الظفري 
امل�������س���وؤول���ي���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ي��ع��ت��م��د يف 
ت��ط��وي��ره وحت�����س��ني مم��ار���س��ات��ه اإىل 
ال�سراكات  وتعزيز  اجل��ه��ود  ت�سافر 
بني اجلهات املعنية، واو�سح ان املركز 
تنفيذ مبادراته وفعالياته  يعتمد يف 
ع��ل��ى ���س��رك��ائ��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني من 
اإىل  واخل��ا���س  احلكومي  القطاعني 

جانب قطاع النفع العام.
اأو������س�����ح�����ت نهى  ال����ل����ق����اء  وخ��������لل 

الهرمودي، اهداف وروؤية ال�سندوق 
املجتمعية  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة  ال���وط���ن���ي 
ل��ل�����س��رك��ات م���ن خ���لل روؤي���ت���ه يف ان 
تكون دول��ة الإم���ارات رائ��دة عاملياً يف 
جمال امل�سوؤولية املجتمعية لل�سركات، 
واه����داف����ه يف ت��ف��ع��ي��ل ال�����س��راك��ة مع 
ال�سلة  ذات  وامل����ب����ادرات  امل��وؤ���س�����س��ات 
ب��ه��دف رف���ع م�����س��ت��وى ال���وع���ي حول 
لل�سركات  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة 

ب�سكل عام، وتفعيل ال�سراكة مع عدة 
ال�سندوق  م���ب���ادرات  لتنفيذ  ج��ه��ات 
املعتمدة و تفعيل ال�سراكة مع غرف 
التجارة يف الدولة و كذلك ال�سراكة 
والتوطني  الب�سرية  املوارد  وزارة  مع 
واإ�سراك القطاع اخلا�س للقيام بدور 
فعال يف جمال التنمية امل�ستدامة يف 

الإمارات.
وا����س���ت���ع���ر����س���ت ال�����ه�����رم�����ودي ع����دد 

التجارة  غ���رف  ودور  امل�����س��اري��ع  م��ن 
امل�سوؤولية  ت��ع��زي��ز  يف  وال�����س��ن��اع��ة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  واآل���ي���ات ال�����س��ن��دوق يف 
تعزيز التعاون وال�سراكة مع اجلهات 
كل  يف  املجتمعية  بامل�سوؤولية  املعنية 

اإمارة.
هذا وا�ستعر�س نا�سر الظفري، روؤية 
الرئي�سية  وتوجهاته  املركز  ور�سالة 
م�����ن خ�������لل حت�����دي�����د الأول�������وي�������ات 

ال�سرتاتيجية للم�سوؤولية املجتمعية 
يف ق����ط����اع الأع������م������ال وال���ق���ط���اع���ات 
بعيدة  خ���ط���ط  وت�����س��ك��ي��ل  الأخ��������رى 
التنمية  اأه������داف  ي��خ��دم  امل����دى مب���ا 
وتوفري  الإم�����������ارة،  يف  امل�������س���ت���دام���ة 
الأعمال  لقطاع  ا�ست�سارية  خ��دم��ات 
خمتلف  يف  الأخ�������رى  وال���ق���ط���اع���ات 
جمالت ال�ستدامة، و توفري م�سادر 
وتبادل  ل��ل��ت��دري��ب  وف��ر���س  للتعلم، 

املمار�سات  اأح������دث  وف����ق  اخل������ربات 
العاملية يف جميع جمالت ال�ستدامة 
وامل�سوؤولية املجتمعية، و التن�سيق بني 
الأخرى  والقطاعات  الأعمال  قطاع 
ل�سمان توحيد اجلهود وال�ستغلل 
اأكرب  ي�سمن  مب��ا  ل��ل��م��وارد  الأم���ث���ل 

فائدة للجميع.
وا�ستعر�س اأبرز الفعاليات واملبادرات 
امل���رك���ز وكذلك  ال��ت��ي ي��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا 
امل�������س���اري���ع امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وال�������دورات 
واملعار�س التي نظمها املركز، م�سيدا 
بالتعاون الفعال من جانب موؤ�س�سات 

القطاع اخلا�س يف اإمارة عجمان. 
وخ����لل ال��ل��ق��اء اأك����د احل�����س��ور على 
ال�سندوق  ب���ني  ال���ت���ع���اون  �����س����رورة 
املجتمعية  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة  ال���وط���ن���ي 
لل�سركات و مركز عجمان للم�سوؤولية 
املجتمعية يف تنفيذ فعاليات وم�ساريع 
ن�سب  زي���ادة  يف  ت�سب  ان  �ساأنها  م��ن 
م�ساهمة �سركات القطاع اخلا�س يف 
العمل  واهمية  املجتمعية،  امل�سوؤولية 
اإع��داد درا���س��ات ميدانية  امل�سرتك يف 
امل�سوؤولية  وب��رام��ج  جن��اح  يف  ت�ساهم 

املجتمعية.   

•• دبي-حممد اأ�شامة: 

ن�سر  يف  امل��ب��ذول��ة  للجهود  ا���س��ت��م��رارا 
ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف وم���د ج�����س��ور املعرفة 
ن��اق�����س ن�����ادي ال��ك��ت��اب ب�����الإم�����ارات يف 
اجتماعه ل�سهر �سبتمرب رواي��ة احلب 
غابرييل  ل��ل��ك��ات��ب  ال��ك��ول��ريا  زم���ن  يف 
من  نخبة  بح�سور  م��ارك��ي��ز  غ��ار���س��ي��ا 
ال��ك��ت��اب والأدب�����اء وال��ن��ق��اد م��ن الدول 
ال��ع��رب��ي��ة وذل���ك ي���وم اجل��م��ع��ة املا�سي 

مبركز ال�سباب يف برج الإمارات دبي.
نادي  م��وؤ���س�����س  م�سعد  اأم����رية  رح��ب��ت 
موؤكدة  باحل�سور  ب��الإم��ارات  الكتاب 
والأدباء  بالكتاب  ال�سهري  اللقاء  اأن 

العربية  ال���دول  م��ن خمتلف  وال��ن��ق��اد 
ي���ري احل��ي��اة ال��ث��ق��اف��ي��ة وي��ع��م��ق روح 
الأدبي  الإن��ت��اج  عجلة  ويدفع  املثابرة 
يحث  العلقات  عمق  اأن  اإىل  م�سرية 
على القراءة مما يجعلها �سلوكا يوميا 
من���ار����س���ه م���ن اأج�����ل ���س��ق��ل اخل����ربات 
وت��ب��ادل الأف���ك���ار، ك��م��ا ق��دم��ت ال�سكر 
ل�سيوف ال�سرف الذين اأثروا النقا�س 
ب���دري���ة را�سد  ب���اأرائ���ه���م وم����ن ب��ي��ن��ه��م 
الدكتورة تهاين الرتي الدكتور اأحمد 
م�سطفى  وف���اء  ال��دك��ت��ورة  م�سطفى 
الدكتور  م��ق��اب��ل��ة  ج���م���ال  ال���دك���ت���ور 
الدكتورة  �سليمان  م�سعب  ال��دك��ت��ور 
عي�سى،  حممد  الدكتور  ع��ودة  منرية 

الدكتور  توفيق  م���وزة  مكنا�س،  ن���ادر 
خ��ال��د ت���وك���ال وال��ك��ات��ب اأ���س��ام��ة عبد 

املق�سود.
بدء الإجتماع بال�سلم الوطني لدولة 
الكاتب قدمتها  ع��ن  ون��ب��ذة  الإم����ارات 
عبد  حممد  ق��دم  فيما  ب��رك��ات  �سماء 
ال��ع��ظ��ي��م خم��ت�����س��ر ل���رواي���ة احل���ب يف 
ا�سرف  رانيا  وعر�ست  الكولريا  زم��ن 
مفهوم احل��ب وت��اث��ريه الإي��ج��اب��ي يف 

احلياة.
اأدارت الناق�س اأ�سماء الباز وا�ستعر�س 
للرواية  الق�س�سي  ال��ب��ن��اء  احل�����س��ور 
وبني النقاد مواطن القوة وال�سعف يف 
�سياق ال�سرد والتنقل بني ال�سخ�سيات 

الفل�سفية حول مفهوم  الكاتب  وروؤية 
التم�سك  ل��ف��ك��رة  وت��ر���س��ي��خ��ه  احل����ب 
الدائم باحللم من خلل بطل الق�سة 
ملدة  ه��دف��ه  ينتظر حتقيق  ال���ذي ظ��ل 
ط��وي��ل��ة ت��خ��ط��ت اخل��م�����س��ة ع��ق��ود مما 
العربي  الأدب  ي�ستدعي  البع�س  جعل 
وما اأ�سار اإليه من ق�س�س احلب التى 
مل تكتمل وم��ازال��ت تعي�س يف وجدان 
اجل��م��ي��ع، ف��ي��م��ا حت����دث ال��ب��ع�����س عن 
بهدف  واملعتقدات  الثقافات  اختلف 
من  يخلو  اأدب����ي  كن�س  ال���رواي���ة  ن��ق��د 
ال��ت��ن��ظ��ري مم���ا اأ���س��ه��م ه����ذا ال��ف��ك��ر يف 
الرواية  الأراء يف بع�س فقرات  توحد 
ح�����ول جت�����س��ي��د معنى  والخ�����ت�����لف 

احل����ب وت��ع��ري��ف��ه خ��ا���س��ة احل����ب بني 
بينهما  العلقة  وعمق  وامل��راأة  الرجل 

وتعر�سها لعدة مراحل.
ترفيهية  ف��ق��رات  الإج��ت��م��اع  وت�سمن 
لأغاين  وفنية  ثقافية  م�سابقة  منها 
الرتاث قدمها عمرو الطاروطي ورنيا 

بهيج ونالت ا�ستح�سان اجلمهور.
اأع��رب احل�سور عن  ويف نهاية احلفل 
الثقايف  والتجمع  باملناق�سة  �سعادتهم 
العمل  ف��ري��ق  ج��ه��د  مثمنني  ال���راق���ي 
كما  الإجتماع  واإدارة  التنظيم  وح�سن 
مت التقاط ال�سور التذكارية ل�سيوف 

ال�سرف مع فريق العمل واجلمهور.
الكتاب  ن�����ادي  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر 

يقارب  ما  منذ  تاأ�سي�سه  مت  بالإمارات 
احلياة  اث���راء  بهدف  �سنوات  اخلم�س 
الثقافية وت�سليط ال�سوء على الكتاب 

وامل��وؤل��ف��ني ال��ع��رب م��ن خ���لل انعقاد 
رواية  اأو  كتاب  ملناق�سة  �سهرية  ن��دوة 
تخ�سي�س  م���ع  اأج��ن��ب��ي��ة  اأو  ع��رب��ي��ة 

من�سة لتوقيع الكتب ال�سادرة حديثا 
ومناق�سة اأ�سحابها يف النادي بح�سور 

جماهريي كبري.

•• اأبوظبي-وام:

 اأك����د ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ادر ع��ن خرباء 
الذرية  ل��ل��ط��اق��ة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة 
حتقيق دولة الإمارات تطورات كبرية 
فيما يتعلق بتعزيز اإجراءات وتدابري 
اجلاهزية  وم�����س��ت��وى  ال���س��ت��ج��اب��ة 
براكة  الطوارئ يف حمطات  حلالت 
مقارنة  وذل�����ك  ال���ن���ووي���ة  ل��ل��ط��اق��ة 
بالتقييم الأخري الذي اأجراه الفريق 
التاأهب  اإج������راءات  لتقييم  ال����دويل 
 .2015 عام  للمحطة يف  للطوارئ 
ج��اء ذل��ك يف اأع��ق��اب زي���ارة وف��د من 
اإىل دولة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  خ���رباء 
الإمارات ا�ستمرت خم�سة اأيام �سمن 
بعثة �سكلتها الوكالة بناء على طلب 
حكومة دولة الإمارات للطلع على 
اإجراءات التاأهب واجلاهزية حلالت 
�سبعة  البعثة  الطوارئ، حيث �سمت 
خ��رباء دوليني وخ��رباء من الوكالة 
الذي  التقدم  للوقوف على م�ستوى 
اأحرزته الدولة فيما يتعلق بتو�سيات 
ب��ع��ث��ة م���راج���ع���ة وت��ق��ي��ي��م اإج�������راءات 
التاأهب واجلاهزية حلالت الطوارئ 
عام 2015 واملتعلقة بتوفر تدابري 
يف  لتطبيقها  ال��لزم��ة  ال���س��ت��ج��اب��ة 

امل�ستبعد  ال��ن��ووي��ة  ال��ط��وارئ  ح��الت 
ب��راك��ة للطاقة  ح��دوث��ه��ا يف حم��ط��ة 
ال��ن��ووي��ة. وجن��ح��ت دول����ة الإم�����ارات 
التو�سيات  كافة  وا�ستكمال  بتنفيذ 
عام  الوكالة  بعثة  اإليها  اأ�سارت  التي 
اإع���داد  ح���ول  مت��ح��ورت  اإذ   2015
بالبنية  خ��ا���س��ة  خ��ط��ط  وت��ط��ب��ي��ق 
التحتية حلالت الطوارئ واملتطلبات 
الوكالة  معايري  من  لكل  الت�سغيلية 
اإدارة  مثل  ال��ذري��ة  للطاقة  الدولية 
الإج���لء  وخ��ط��ط  امل�سعة  ال��ن��ف��اي��ات 
وا�سرتاتيجية الوقاية والت�سال مع 

اجلمهور على حد �سواء .
وحدد فريق خرباء الوكالة الدولية 
عددا من نقاط القوة التي يت�سم بها 
الإطار العام لل�ستجابة واجلاهزية 
حل��الت ال��ط��وارئ يف دول��ة الإمارات 
مبا فيها اللتزام الرا�سخ باجلاهزية 
حل���الت ال���ط���وارئ ال��ن��ووي��ة والذي 
التدريبية  الأن�سطة  عدد  يف  انعك�س 
يجري  ال����ت����ي  الإخ����������لء  وجت���������ارب 
تنفيذها ف�سل عن ت�سمني املعارف 
املعدلة  اخل���ط���ط  ���س��م��ن  امل��ك��ت�����س��ب��ة 
م���ي���داين م�سرتك  ف��ري��ق  وت�����س��ك��ي��ل 
البيئية  التقييمات  ب���اإج���راء  معني 
خلل  الفعالة  والفردية  والغذائية 

فرتات الطوارئ النووية.
واإىل جانب اإ�سادته باجلهود احلالية 
واجلاهزية  ال���س��ت��ج��اب��ة  جم����ال  يف 
باقة  الفريق  قدم  الطوارئ  حل��الت 
لتعزيز هذه اجلهود  املقرتحات  من 
موا�سلة  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن  ال�����دول�����ة  يف 
ا�سرتاتيجية  ل���س��ت��ك��م��ال  ال���ع���م���ل 
الوقاية يف حالت الطوارئ النووية 
والإ�سعاعية واإمتام اجلهود املطلوبة 

املبادئ التوجيهية. وعلوة  لتوحيد 
الوكالة  ب��ع��ث��ة  ���س��ل��ط��ت  ذل����ك  ع��ل��ى 
الدولية للطاقة الذرية ال�سوء على 
هذا  يف  املمار�سات  اأف�سل  من  بع�س 
العمل يف  ا�ستكمال  الإط��ار مبا فيها 
والإم����دادات  املن�ساآت  م��ن  جمموعة 
بها  اخل��ا���س��ة  اللوج�ستية  وامل��ع��دات 
وظائف  تنفيذ  على  القدرة  ل�سمان 
كما  ال���ط���وارئ،  حل���الت  ال�ستجابة 

اأبرزت دور املرافق املتطورة املتوافرة 
والتي  الروي�س  اأدن��وك  م�ست�سفى  يف 
للأ�سخا�س  ال��ط��ب��ي  ال��ع��لج  ت��ق��دم 
خلل  التلوث  �سحايا  اأو  امل�سابني 
حمد  �سعادة  وقال  الطوارئ.  حالت 
للدولة  الدائم  املندوب  الكعبي  علي 
لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الدولية  ال��وك��ال��ة  م���ع  ال��ت��ع��اون  اإن 
اأ�سا�سي  ع���ام���ل  ال����ذري����ة  ل��ل��ط��اق��ة 

لدعم جهود دول��ة الإم���ارات يف بناء 
بال�ستجابة  اخل��ا���س��ة  م��ن��ظ��وم��ت��ه��ا 
واجل��اه��زي��ة حل���الت ال��ط��وارئ، كما 
عرب  الإم���ارات  حكومة  التزام  عك�س 
العاملية  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  تطبيق 
ل�سمان �سلمة اجلميع والبيئة على 
حد �سواء«. واأ�ساف “ يتمثل الهدف 
اإج���راءات  تقييم  بعثة  ا�ستقبال  م��ن 
ال��ت��اأه��ب ل��ل��ط��وارئ يف ال��ت��ع��رف على 

اأحرزته الدولة  مقدار التقدم الذي 
الطوارئ  خطة  ب��اإع��داد  يتعلق  فيما 
للطاقة  ب���راك���ة  مب��ح��ط��ة  اخل��ا���س��ة 
اإ�سافية  خ��ط��وة  ي�سكل  م��ا  ال��ن��ووي��ة 
الكامل  ال����س���ت���ع���داد  ����س���م���ان  ن���ح���و 
معايري  وف������ق  امل���ح���ط���ة  ل��ت�����س��غ��ي��ل 
اخلرباء  وزار  والأم�����ان«.  ال�سلمة 
للطاقة  ب���راك���ة  م���ن حم���ط���ات  ك���ل 
ال����ن����ووي����ة وم�����س��ت�����س��ف��ى اأدن���������وك يف 
حلالت  ال��روي�����س  ومن�ساأة  ال��روي�����س 
الطوارئ  عمليات  ومركز  ال��ط��وارئ 
للرقابة  الحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ل����دى 
الرتتيبات  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف  ال��ن��ووي��ة 
امل���و����س���وع���ة ل��ل���س��ت��ج��اب��ة حل����الت 
والإ�سعاعية،  ال���ن���ووي���ة  ال����ط����وارئ 
ح���ي���ث ا����س���ت���ع���ر����س ال���ف���ري���ق م���دى 
ت�سمن  وال������ذي  احل���ا����س���ل  ال���ت���ق���دم 
املعدة خلطط  الن�سخ  اأحدث  تطبيق 
داخل  واللوائح  والأنظمة  ال��ط��وارئ 
التدابري  املوقع وخارجه ف�سل عن 

اخلا�سة باإدارة املخلفات.
للهيئة  التنظيمية  ال��ل��وائ��ح  وتن�س 
الحت���ادي���ة ل��ل��رق��اب��ة ال��ن��ووي��ة على 
امل�سغلة  اجل���ه���ة  ام���ت���لك  �����س����رورة 
الهيكلية  ع����ل����ى  ب������راك������ة  مل���ح���ط���ة 
التعامل  ع��ل��ى  ال���ق���ادرة  التنظيمية 

والتخفيف  ال����ط����وارئ  ح�����الت  م���ع 
ال�سرط يعترب من  اآثارها وهذا  من 
على  للح�سول  الرئي�سية  املتطلبات 
الذى  ال��ذي  الت�سغيل  رخ�سة  طلب 
احلايل.  ال��وق��ت  يف  الهيئة  ت��راج��ع��ه 
يف  النووية  الطاقة  �سيا�سة  وتهدف 
دولة الإمارات والتي مت اعتمادها عام 
الربنامج  اأ�س�س  اإر�ساء  اإىل   2009
ال�سلمية  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  الوطني 
ركائز  خ��م�����س  اإىل  ي�����س��ت��ن��د  وال������ذي 
اأعلى  ال�سفافية وتبني  اأ�سا�سية وهي 
م��ع��اي��ري ال�����س��لم��ة والأم�����ان وحظر 
الوثيق  وال��ع��م��ل  ال���ن���ووي  الن��ت�����س��ار 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
واملنظمات  ال�����دول  م���ع  وال�������س���راك���ة 
على  ال���س��ت��دام��ة  و���س��م��ان  املخت�سة 
تقييم  وتعترب خدمة  البعيد.  املدى 
اإج����راءات ال��ت��اأه��ب ل��ل��ط��وارئ واحدة 
الوكالة  تقدمها  التي  البعثات  م��ن 
ال����ذري����ة بهدف  ل��ل��ط��اق��ة  ال���دول���ي���ة 
ت��ع��زي��ز م�����س��ت��وي��ات ال�����س��لم��ة لدى 
البعثة  وتركز  فيها  الأع�ساء  ال��دول 
اخلا�سة  وال��ق��درات  الرتتيبات  على 
ب���ال����س���ت���ع���داد حل�������الت ال�����ط�����وارئ 
و�سرعة  واآلية  والإ�سعاعية  النووية 

ال�ستجابة لها.

•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

جائزة  اط��لق  اخليمة  راأ����س  يف  التنمية  البيئة  حماية  هيئة  اأم�����س  اأعلنت 
�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  ل��روؤي��ة  وذل��ك  البيئية  الإ�ستدامة 
بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى للحتاد حاكم اإمارة راأ�س اخليمة 

حلماية البيئة وا�ستدامة املوارد الطبيعية .
حممد  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  با�سراف  اجلائزة  لهذه  الهيئة  اط��لق  وياأتي   
لأهداف  دع��م��اً  التنفيذي  املجل�س  ورئي�س  العهد  ويل  القا�سمي  �سعود  ب��ن 

و اخلا�س يف  القطاعني  احلكومي  تعزيز م�ساركة  ا�سرتاتيجية متمثلة يف 
رفع  يف  امل�ساهمة  يف  وا�سراكهم  البيئية  الب�سمة  وخف�س  البيئية  التوعية 

م�ستوى الوعي البيئي جتاه كافة فئات املجتمع. 
امل�ستدامة،  التنمية  مبادئ  تر�سيخ  اإىل  البيئية  ال�ستدامة  جائزة  وتهدف 
وتعزيز  املجتمع،  ق��ط��اع��ات  خمتلف  ب��ني  البيئية  الثقافة  مفهوم  وتعميم 
الأن�سطة  تفعيل  اإىل  اأي�ساً  وتهدف  املجتمعية،  البيئية  بامل�سوؤولية  ال�سعور 
الإ�سهامات  وت�سجيع  وتقدير  البيئي،  املجال  يف  واملتميزة  الهادفة  البيئية 
اإىل  ال�ساعية  املوؤ�س�سات  قبل  م��ن  البيئة  على  املحافظة  جم��ال  يف  ال��ب��ارزة 

اأ�سا�سية  معايري  ثلثة  على  تقييمها  يف  اجلائزة  وت�ستند  والبتكار.  التميز 
واأهداف  البيئة يف اجلهة كوجود خطة  الداعمة ل�ستدامة  ال�سيا�سات  وهي 
ولوائح تدعم ال�ستدامة البيئية، واملبادرات البيئية حلماية البيئة وا�ستدامة 
املوارد الطبيعية كوجود مربرات واحتياجات للمبادرات املقامة يف اجلهات و 
تنوعها. كما يوؤخذ بالعتبار نتائج وتاأثريات هذه املبادرات و املنفعة العائدة 

منها على املعنيني وامل�ستفيدين. 
والتنمية   البيئة  حماية  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الغي�س  �سيف  الدكتور  واأك���د   
حر�س الهيئة على تر�سيخ مبادئ التنمية امل�ستدامة وتعميم مفهوم الثقافة 

البيئية حيث �سرح باأن جائزة ال�ستدامة البيئية تهدف اإىل تر�سيخ املفهوم 
الوا�سع للإدارة البيئية يف الإمارة، ومتثل هذه املبادرة اإحدى الدعائم املهمة 
لت�سجيع العمل البيئي ون�سر الوعي وبث روح املناف�سة بني الدوائر املحلية 
والحتادية والقطاع اخلا�س يف اإمارة راأ�س اخليمة لتحقيق وتطبيق اأف�سل 
املمار�سات البيئية يف جمال املحافظة على البيئة، حيث �سي�ستند التقييم على 
نتائج حتقيق اجلهات امل�ساركة يف اجلائزة للموؤ�سرات واملقايي�س املدرجة يف 
املعايري منها ن�سبة التقنيات ال�سديقة للبيئة امل�ستخدمة يف اجلهات و ن�سبة 

خف�س الب�سمة الكربونية و خف�س ا�ستهلك الكهرباء واملاء.

املحافظة على املوارد الطبيعية 

بيئة راأ�س اخليمة تطلق جائزة ال�شتدامة البيئية

انطالق امل�شروع الإماراتي العودة اإىل املدار�س يف لبنان

الدولية للطاقة الذرية : تقدم كبري مب�شتوى اجلاهزية حلالت الطوارئ يف براكة

•• بريوت-وام:

اجلمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري  ال�سام�سي  �سلطان  �سعيد  حمد  �سعادة  اأطلق 
اللبنانية ومعايل اأكرم �سهيب وزير الرتبية والتعليم العايل يف لبنان امل�سروع 
بدعم من موؤ�س�سة  التوايل  الثالثة على  لل�سنة  املدار�س  اإىل  للعودة  الإماراتي 
حممد بن را�سد للأعمال اخلريية والإن�سانية وهيئة الهلل الأحمر الإماراتي. 
واأ�ساد الوزير �سهيب - يف كلمة له بهذه املنا�سبة - بالدعم الذي تقدمه دولة 
الإمارات لبلده على خمتلف امل�ستويات ومنها التعليمية والقت�سادية ف�سل 

عن احت�سانها جلالية لبنانية كبرية.
والتنموية  الإن�سانية  الإماراتية  امل�ساريع  اأن  ال�سام�سي  ال�سفري  اأكد  من جهته 
اأن  على  م�سددا   .. للدولة  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  بتوجيه  م�ستمرة  لبنان  يف 
اأن هذا امل�سروع ياأتي  اإىل  التعليم هو الأ�سا�س لكل دولة ولكل املنطقة.. لفتا 
�سمن مبادرات عام الت�سامح. وقام ال�سفري ال�سام�سي ووزير الرتبية والتعليم 
العايل اللبناين بتوزيع احلقائب املدر�سية على الطلبة مع لوازم القرطا�سية 
يف  الر�سمية  م�سعود  ح�سني  وثانوية  املختلطة  الر�سمية  عالية  متو�سطة  يف 

ب�سامون مبحافظة جبل لبنان.

جامعة ال�شارقة تنظم موؤمتر الطاقة 
امل�شتدامة نوفمرب القادم

•• ال�شارقة-وام:

للطاقة  ال��دويل  ال�سارقة  موؤمتر  ال�سارقة  بجامعة  الهند�سة  كلية  تنظم 
امل�ستدامة واملتجددة حلماية البيئة الثاين ع�سر من 18 اإىل 21 نوفمرب 

القادم.
ي��ت��ن��اول امل���وؤمت���ر يف دورت�����ه اجل���دي���دة ع����ددا م���ن امل���ح���اور ال��ع��ل��م��ي��ة والتي 
احلراري  ب�سقيها  ال�سم�سية  الطاقة  جمالت  يف  التطورات  اأح��دث  تناق�س 
الطاقة  البحار،  اأم���واج  م��ن  املتولدة  الطاقة  ال��ري��اح،  طاقة  والكهربائي، 
املتولدة اإعادة التدوير، والتطورات احلديثة يف جمال ال�سيارات الكهربائية 
اأك��ر من 300 مقالة علمية  وجم��ال النقل ب�سكل ع��ام وذل��ك من خ��لل 
كبار  من  جمموعة  يقدمها  املوؤمتر  جل�سات  خلل  عر�سها  متوقع  وبحث 

العلماء واملتخ�س�سني يف هذا املجال من عدة دول حول العامل.
امل�ستدامة  الطاقة  هند�سة  ق�سم  رئي�س  العلبي  عبدالغني  الدكتور  ذكر  و 
املوؤمتر  اأن  للموؤمتر  التنظيمية  اللجنة  ورئي�س  الهند�سة  بكلية  واملتجددة 
اأيام يهدف اإىل مناق�سة عدد من  اأربعة  الذي �ست�ستمر جل�ساته على مدار 
الت�سريعات والقوانني العاملية املتعلقة بت�سجيع ال�ستثمار يف انتاج الطاقة 
اإليها  احلاجة  عند  ل�ستخدامها  الطاقة  تخزين  وو�سائل  وطرق  املتجددة 
الدائري  القت�ساد  ا�ستخدام  على  ال�سابق  املوؤمتر  تو�سيات  �سجعت  حيث 
التخل�س  ي��راد  والتي  امل�ستهلكة  امل��واد  الطاقة من  باإنتاج  �سي�ساهم  وال��ذي 
منها مما يوؤمن لنا مردود اقت�سادي عايل وحماية ناجحة للبيئة بالإ�سافة 
من  العديد  م��ع  و�سراكة  ت��ع��اون  ع��لق��ات  لإق��ام��ة  جيدة  فر�سة  تفري  اإىل 

املراكز البحثية املتخ�س�سة يف هذا املجال.

نادي الكتاب بالإمارات يناق�س احلب يف زمن الكولريا 

مركز عجمان للم�شوؤولية املجتمعية يبحث التعاون مع ال�شندوق الوطني للم�شوؤولية املجتمعية لل�شركات
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•• العني - الفجر

نظم املر�سح لع�سوية املجل�س الوطني 
بن  حمد  �سالح   ، الإحتادي2019 
رق����م الرت�سح  ال���ع���ام���ري،   ���س��ل��ي��وي��ح 
151، ندوة انتخابية يف منطقة زاخر 
خدمتكم  �سعار  حت��ت  ال��ع��ني  مبدينة 
عهد ووف��اء ، ح�سره جمع غفري من 
اأبناء القبائل الذين لبو دعوة املر�سح 

لهذا امللتقى الإنتخابي..
ترحيبية  ك��ل��م��ة  امل��ل��ت��ق��ى  يف  وج������اء 
ل��ل�����س��ي��وف م����ن امل���ر����س���ح ����س���ال���ح بن 
�سليويح العامري حيث �سكر �سيوفه 
على  واأث��ن��ى  ال��دع��وة..  تلبيتهم  على 
اللحمة الوطنية التي بدت على اأبناء 

القبائل يف هذا العر�س الوطني.
اللقاء  خ����لل  امل��ر���س��ح  واإ���س��ت��ع��ر���س 
اجلدول الإنتخابي املعنون بر�سالة “ 

دعم م�سرية الإحتاد و�سيانة اإمتيازات 
جملة  ت�سمن  الغايل” حيث  الوطن 
الهتمام  اأب�����رزه�����ا  الأه����������داف  م����ن 
بال�ستقرار الأ�سري وحماية املجتمع 
مبادرات  ودع�����م  واأخ���لق���ي���ا،  ف��ك��ري��ا 
احلفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز 

احل�������س ال���وط���ن���ي ومت���ك���ني الإب�������داع 
بالإ�سافة  ال�����س��ب��اب  ل���دى  والب��ت��ك��ار 
اأف�سل  لإي��ج��اد  الت�سريعات  دع��م  اإىل 
تواجه  ال���ت���ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات  احل����ل����ول 

املواطن .
 وت���وج���ه ب���ن ���س��ل��ي��وي��ح ب��ال�����س��ك��ر اإىل 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�سيخ  ال�سمو  اهلل” و�ساحب  “رعاه 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
امل�سلحة واإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ 
اأع�ساء املجل�س الأعلى حكام الإمارات 
ال����ذي يقدم  ال��ك��ب��ري  .. ع��ل��ى ال��دع��م 
دولة  يف  النتخابية  العملية  لإجن��اح 

ال���ع���ام���ري جميع  . وح����ث  الإم�������ارات 
بذل  على  النتخابات  على  القائمني 
للرتقاء  امل��م��ك��ن��ة  اجل���ه���ود  اأق�������س���ى 
يف  ي�سهم  مب��ا  النتخابية،  بالعملية 
ا���س��ت��م��رار م�����س��رية ال��ن��ج��اح��ات التي 
املجل�س  اأع�����س��اء  ان��ت��خ��اب��ات  حققتها 
الوطني الحت��ادي يف اإم��ارة اأبوظبي، 
احل�سارية  ال�������س���ورة  ي��ع��ك�����س  ومب����ا 
لدولة الإمارات ويواكب روؤية القيادة 
الر�سيدة الهادفة اإىل تعزيز امل�ساركة 
املجل�س  دور  وت��ف��ع��ي��ل  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
ال�سعب  خدمة  يف  الحت��ادي  الوطني 
وت��ل��ب��ي��ة ت��ط��ل��ع��ات��ه. ويف اخل��ت��ام اأق���ام 
امل��ر���س��ح ول��ي��م��ة ع�����س��اء ع��ل��ى هام�س 
ال���ذي���ن متنوا  ل�����س��ي��وف��ه..  امل��ل��ت��ق��ى 
من  له  تبقى  فيما  للمر�سح  التوفيق 
الت�سويت  نتيجة  اإع���لن  قبيل  اأي���ام 

النهائية..

•• عجمان-وام :

 اختتم مركز الإح�ساء والتناف�سية 
يف اإم���������ارة ع���ج���م���ان م�������س���ارك���ت���ه يف 
ن�سخته  للمعرفة يف  العاملي  املنتدى 
مدينة  يف  ع��ق��د  ال�����ذي  ال��ع�����س��ري��ن 
ك��وري��ا اجلنوبية  ع��ا���س��م��ة  ���س��ي��وؤول 
ويعد املنتدى احلدث الأكرب يف قارة 

اآ�سيا.
ال��دك��ت��ورة ه��اج��ر احلبي�سي  وق��ال��ت 
املدير التنفيذي للمركز اإن املنتدى 
والزدهار  النمو  تعزيز  اإىل  يهدف 
ال��ع��امل��ي امل���ت���وازن م��ن خ���لل تبادل 
املعرفة بال�سافة اىل ت�سليط ال�سوء 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت���ب���ادل امل��ع��رف��ة التي 
القت�ساد  وت��ق��دم  ت��ط��ور  يف  ت�ساهم 
اأك��ر من  التقاء  خ��لل  العاملي من 
الأعمال  ق��ادة  م��ن  م�سارك   200
والراأي من جميع اأنحاء العامل بدءا 
اإىل  البيئية والدولية  من املنظمات 

العاملية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  اأك��رب 
مواجهة  يف  املعرفة  اأهمية  ملناق�سة 
لعامل  الفر�س  وت��ق��دمي  التحديات 

�سريع التغري.
وف���ر فر�سة  امل��ن��ت��دى  اأن  واأ���س��اف��ت 
للم�ساركة  والأف�������راد  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 

الفر�سة من  واإتاحة  ب��اأوراق بحثية 
خ��لل ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة ال��ت��ي ت�ساهم 
يف ت��ع��زي��ز الق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي الذي 
يعود بالنفع على الدول واملجتمعات 

املختلفة.
املنتدى  اأع���م���ال  ج����دول  يف  ����س���ارك 

متحدثا   250 ح���وايل  ال��ع��ام  ه���ذا 
اجلمهور  م���ن  م�����س��ارك  و3500 
مل��ن��اق�����س��ة خم��ت��ل��ف امل���و����س���وع���ات.. 
الربامج  ط����رح  خ��لل��ه��ا  مت  ف��ي��م��ا 
الندوات  العديد من  العلمية وعقد 

والجتماعات.

مكتوم بن حممد يعزي بوفاة النعيمة 
بنت علي را�شد بن �شويلم الكتبي

•• دبي-وام:

 قدم �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي 
�سويلم  ب��ن  را���س��د  بنت علي  النعيمه  لها  املغفور  وف��اة  ال��ع��زاء يف  واج��ب 
الكتبي. واأعرب �سموه خلل زيارته اأم�س خيمة العزاء يف منطقة لهباب 
�سيف  حممد  الفقيدة  زوج  اإىل  وم��وا���س��ات��ه  تعازيه  ���س��ادق  ..ع���ن  ب��دب��ي 

املقعودي وذويها..
راجياً اهلل تبارك وتعاىل اأن يتغمدها بوا�سع رحمته ور�سوانه وي�سكنها 

ف�سيح جناته ويلهم اأ�سرتها وذويها ال�سرب وح�سن العزاء.

•• اأبوظبي-وام:

بريد  جمموعة  مع  بالتعاون  والبلديات،  العمراين  التخطيط  دائ��رة  نظمت   
املوحد  امل��ك��اين  والإر���س��اد  العنونة  نظام  ح��ول  تعريفية  ور���س��ة عمل  الإم����ارات، 
�سركة   70 اأكر من  والظفرة،مب�ساركة  والعني  اأبوظبي  بلديات  بالتن�سيق مع 
التنفيذي  املدير  اجلابري  ماجد  اأو�سح  و  اللوج�ستية.  باخلدمات  متخ�س�سة 
لقطاع العقارات بالإناب�ة ان هذه الفعالية تندرج يف اإطار جهود الدائرة الهادفة 
اإىل تعزيز م�ستوى جودة احلياة يف الإم��ارة، حيث يحُ�سّكل العمل بهذه املنظومة 
خطوة مهمة على طريق توفري بنية حتتية ذكية تحُ�سّهل عملية الو�سول والتنقل 

الفّعال اإىل خمتلف الوجهات يف الإمارة. و اأ�سار اإىل اأن منظومة العنونة والإر�ساد 
املكاين املوحد، تهدف اإىل ت�سهيل اأعمال ال�سركات وجميع القطاعات احليوية، 
القت�سادية  القطاعات  تخدم  التي  املميزات  من  متكاملة  حزمة  توفر  حيث 
اأ�س�س  اإر�ساء  اإىل جانب  والثقافية،  وال�سياحية  والبيئية  والجتماعية والأمنية 
املعلومات  ا�ستخدام تقنيات متقدمة يف جمال نظم  متينة لبنية حتتية تعتمد 
اجل��غ��راف��ي��ة. و ت��ن��اول��ت ور���س��ة ال��ع��م��ل ط���رق ا���س��ت��خ��دام تطبيق ع��ن��واين كليك 
وم�سميات  العناوين  عن  متكاملة  بيانات  يوفر  ال��ذي   Onwani Click
اإىل معلومات حم��دث��ة ح��ول م�سروع  ب��الإ���س��اف��ة  ب���الإم���ارة،  ال��ط��رق وال�����س��وارع 

العنونة والإر�ساد املكاين املوحد ل�سمان و�سولها اإىل كافة �سرائح املجتمع.

•• دبي – الفجر:

 قالت معايل ح�سة بنت عي�سى بوحميد 
وزيرة تنمية املجتمع، اإن حملة “يومي 
اأجمل معكم” املوّجهة ب�سورة مبا�سرة 
ن��ح��و امل�����راأة م���ن اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م، يف 
للم�سرعات  اخل��ام�����س��ة  ال��دف��ع��ة  اإط����ار 
من  رفيعاً  م�ستوى  تتخذ  احلكومية، 
وحتى  واملجتمعية  الوطنية  الأهمية 
تاأتي  لكونها  والتنفيذية،  الت�سريعية 
العام،  الن�سائي  الحت��اد  مع  بالتعاون 
وب���دع���م م���ن ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة فاطمة 
الن�سائي  الحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت 
العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة 
ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى  الرئي�سة  والطفولة 
التنمية الأ�سرية، توافقاً مع روؤية دولة 
الإم�����ارات وق��ي��ادت��ه��ا ال��ر���س��ي��دة ممثلة 

ب�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
الدولة، حفظه اهلل،  رئي�س  نهيان،  اآل 
حممد  ال�سيخ  ال�سمّو  �ساحب  واأخيه 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم،  اآل  را����س���د  ب���ن 
ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
دبي، رعاه اهلل، واأخيه �ساحب ال�سمو 
اآل نهيان ويل  زايد  ال�سيخ حممد بن 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى  ع��ه��د 
قدوة  ت�سكل  ال��ت��ي  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات 
ال��ع��ط��اء وال��رع��اي��ة وال��ت��م��ك��ني لكافة 
على  الهمم  ولأ�سحاب  الوطن،  اأبناء 
وجه اخل�سو�س.  واأ�سارت معاليها اإىل 
معكم”  اأج��م��ل  “يومي  حملة  اأهمية 
التي يجري تنفيذها �سمن امل�سرعات 
ل��  ت�ساركية  بروؤية  الواقع،  اأر���س  على 
حتقيقاً  وخا�سة،  حكومية  جهة   30
دع����م جهود  م�����س��ت��دام��ة يف  مل��ن��ه��ج��ي��ة 

امل��راأة، والتي ت�ستهدف  متكني وري��ادة 
والقائمني  وذوي��ه��م  ال��ه��م��م  اأ���س��ح��اب 
املجتمع،  اأف���راد  وك��اف��ة  رعايتهم  على 

ل��ت��ج��اوز ع���دد م���ن ال��ت��ح��دي��ات خلل 
اأ�سحاب  ح��م��اي��ة  م��ن��ه��ا  ي����وم،   100
املختلفة،  الإ���س��اءة  اأ�سكال  م��ن  الهمم 

و���س��م��ان ج����ودة احل��ي��اة ال��ب��ع��ي��دة عن 
الإهمال، ون�سر ثقافة اإيجابية جديدة 
ال��ه��م��م، ول  اأ���س��ح��اب  م��ع  التعامل  يف 

���س��ي��م��ا امل������راأة. واأك������دت م��ع��ايل ح�سة 
تنمية  وزارة  اأن  بوحميد  عي�سى  بنت 
حلقة  يف  اأ�سا�سياً  ركناً  تعترب  املجتمع 

والتحفيز  ال����دم����ج  ت���ع���زز  ت��ك��ام��ل��ي��ة 
جمتمعياً،  الهمم  لأ�سحاب  والتمكني 
ح��ي��ث ت��ت��وىل ال�����وزارة يف اإط����ار دورها 
امل�سرعات،  م�ستوى  على  وم�ساركتها 
التوعية  ور��������س  م����ن  ع������دد  ت��ن��ظ��ي��م 
الهمم  واأ�سحاب  ل��لأه��ايل  والتثقيف 
يف خمتلف اإم��ارات الدولة، اإىل جانب 
التوا�سل  و�سائل  عرب  توعية  حملت 
الرعاية  مل��ب��داأ  الج��ت��م��اع��ي، حت��ق��ي��ق��اً 
واحلماية لأ�سحاب الهمم يف املجتمع، 
والعادات  وامل��ب��ادئ  القيم  مع  وتوافقاً 
وال��ت��ق��ال��ي��د ال���ت���ي ت��ت��ح��ل��ى ب��ه��ا دول���ة 
الر�سيدة  وقيادتها  و�سعبها  الإم���ارات 
جت���اه ج��م��ي��ع اأف������راد امل��ج��ت��م��ع، لفتة 
ودمج  حماية  �ستعزز  احلملة  اأن  اإىل 
امل��ج��ت��م��ع، بحكم  ال��ه��م��م يف  اأ���س��ح��اب 
الر�سمية  امل�����س��ارك��ة  وك��ث��اف��ة  ن��وع��ي��ة 

احل���ك���وم���ي���ة واخل���ا����س���ة ف���ي���ه���ا، ب�����دءاً 
بتوجيهات ومتابعة القيادة، ومبادرات 
و����س���ي���ا����س���ات اجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة، 
اخلا�س  القطاع  جهود  اإىل  وو���س��وًل 
املدين،  املجتمع  وموؤ�س�سات  والأف���راد 
يف  �ستعمل  التكاملية  الهيكلية  وه��ذه 
واملجتمعية  الوطنية  امل�سوؤولية  اإط��ار 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���وا����س���ل الإي���ج���اب���ي مع 
اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م، ال��ق��ائ��م ع��ل��ى مبداأ 
الحرتام والعطاء مبا يحقق احلماية 
لهذه  الإ�ساءة  الواجبة من  املجتمعية 
الفئة، وبالتايل تاأكيد وت�سريع دجمها 

املجتمعي على اأ�س�س �سلبة.

ح�سة بوحميد تعليقًا على م�ساركة الوزارة بامل�سرعات احلكومية يف »يومي اأجمل معكم«

احلملة تتخذ م�شتوى رفيعًا من الأهمية الوطنية واملجتمعية حلماية ومتكني اأ�شحاب الهمم
وزارة تنمية املجتمع تعترب ركنًا اأ�سا�سيًا يف حلقة تكاملية تعزز دمج وحماية ومتكني اأ�سحاب الهمم 

•• دبي-وام:

 اأطلقت هيئة ال�سحة بدبي حملة توعوية مو�سعة لتنمية الوعي املجتمعي 
مبنا�سبة  وذل��ك  جتنبها  و�سبل  وم�سبباتها  وخم��اط��ره��ا  القلب  ب��اأم��را���س 
عام  ك��ل  م��ن  �سبتمرب   29 ي�سادف  ال��ذي  للقلب  العاملي  باليوم  الحتفاء 
ويف  تنفيذها  الهيئة  تتبنى  التي  الأم��را���س  من  الوقاية  ملنظومة  وتعزيزا 

مقدمتها اأمرا�س القلب والأوعية الدموية.
للموؤ�سرات  املجانية  الطبية  الفحو�سات  م��ن  جمموعة  احلملة  �سملت 
احليوية للج�سم منها �سغط الدم وال�سكري اإىل جانب ال�ست�سارات املبا�سرة 

التي قدمها اأطباء واخت�سا�سيو الهيئة يف خمتلف املواقع بدبي.

واأكد معايل حميد حممد القطامي املدير العام لهيئة ال�سحة بدبي لدى 
التحديد  وج��ه  على  القلب  اأم��را���س  اأن  احلملة  وفعاليات  اأن�سطة  تفقده 
لأنها  لي�س  الدولية  ال�سحية  ال�ساحة  على  الأك���رب  التحدي  ه��ي  ت��زال  ل 
امل�سبب الأول للوفيات يف العامل وفقط واإمنا لتداخلها املبا�سر مع العديد 
القدرة  يف  الوا�سعة  اجلانبية  وتاأثرياتها  الأخ���رى  املزمنة  الأم��را���س  من 
الإنتاجية للأفراد وتاأثريها كذلك يف م�سمون وم�سارات التنمية الب�سرية 
ب�سبب  نحبهم  يق�سون  ن�سمة  مليون   17 من  اأك��ر  اأن  وذك��ر  امل�ستدامة. 
واأ�ساليب  التوعية  قيمة  واأن  �سنويا  العامل  يف  الوعائية  القلبية  الأمرا�س 
الوقاية من الأمرا�س وطرق الت�سخي�س املبكر املتطورة تظهر اأهميتها يف 
تاأكيد منظمة ال�سحة العاملية على اأنه ميكن تفادي خماطر اأمرا�س القلب 

والأوعية الدموية بن�سبة 80 باملائة اإذا ما مت اكت�سافها يف �سن مبكر.
وقال معايل القطامي اإن الهيئة واإن كانت تعمل بكل طاقاتها واإمكانياتها 
فاإنها  و�سعادة  �سحة  اأك��ر  جمتمع  اإىل  والو�سول  احلياة  ج��ودة  اأج��ل  من 
الأمن����اط احلياتية  الأم���را����س وحت�سني  م��ن  ال��وق��اي��ة  اأ���س��ا���س  م��ن  تنطلق 
وا�سحة  منهجية  خ��لل  من  وذل��ك  بالأمرا�س  الإ�سابة  لتجنب  ل��لأف��راد 
للتعريف  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  امليدانية  احل��م��لت  بينها  م��ن  وب��رام��ج  وخ��ط��ط 

باأمرا�س القلب والأوعية الدموية.
وعيادتها  ال�سحية  وم��راك��زه��ا  بدبي  ال�سحة  هيئة  م�ست�سفيات  و�سهدت 
الطبية املتخ�س�سة حملت توعوية مكثفة اإىل جانب الفحو�سات املتنوعة 

التي قدمتها للمتعاملني باملجان احتفال بهذا اليوم العاملي .

�شحة دبي حتتفي باليوم العاملي لأمرا�س القلب

امل�سرعات احلكومية .. اآلية عمل حتاكي امل�ستقبل 
 وتعترب امل�سرعات احلكومية اآلية عمل م�ستقبلية ت�سم فرق عمل م�سرتكة من موظفي احلكومة والقطاعني اخلا�س والأكادميي، ويرتكز عملها يف القطاعات 
الرئي�سية، وتعمل امل�سرعات احلكومية يف مكان واحد وحتت مظلة واحدة لرفع وترية حتقيق الأجندة الوطنية وت�سريع تنفيذ م�ساريع احلكومة ال�سرتاتيجية 
من خلل م�ساحات خم�س�سة ومبتكرة �ستعمل فيها فرق عمل م�سرتكة حتت اإ�سراف نخبة من املدربني وامل�سرفني والكفاءات العاملية، لتقدمي برامج مكثفة 

يف مدد ق�سرية.
اأربعة جمالت  الوطنية يف  اأه��داف الأجندة  الأ�سا�سي ت�سريع حتقيق  امل�ساركة هدفها  امل�سرعات احلكومية خدمات لدعم خمتلف اجلهات احلكومية   وتقدم 
اأ�سا�سية وهي املوؤ�سرات الوطنية، وال�سيا�سات، والربامج واملبادرات، واخلدمات احلكومية من خلل ت�سكيل فرق عمل م�سرتكة من خمتلف اجلهات ملعاجلة 
التحديات واإجناز الأهداف، وتر�سيخ ثقافة البتكار احلكومي، وحتقيق التميز يف العمل احلكومي عرب تنفيذ م�ساريع باأ�ساليب عمل ريادية تف�سي اإىل نتائج 

�سريعة وم�ستدامة.
وتوفر امل�سرعات احلكومية عددا من اخلدمات امل�ساندة لدعم فرق العمل، وهي الربط مع اخلربات القطاعية، وتبادل اخلربات واملعرفة، اإىل جانب تي�سري 

ور�س العمل والع�سف الذهني، التوا�سل، اإ�سافة اإىل خدمات املتابعة والتقارير الدورية، والدعم اللوج�ستي وتقنية املعلومات.

حمد بن �سليويح العامري

روؤية القيادة : تعزيز امل�شاركة ال�شيا�شية وتفعيل دور املجل�س 
الوطني الحتادي يف خدمة ال�شعب وتلبية تطلعاته

اإح�شاء عجمان يختتم م�شاركته يف املنتدى العاملي للمعرفة 2019

•• نا�شو-وام:

األفن  ك��ورن��ول��ي��و���س  م���ع���ايل  ت�����س��ل��م 
جزر  ك��وم��ن��ول��ث  ع���ام  ح��اك��م  �سميث 
الباهاما اأوراق اعتماد �سعادة اإبراهيم 
حممد جمعة ح�سن املن�سوري �سفري 
الدولة لدى جمهورية بنما ك�سفري 
غ���ري م��ق��ي��م ل����دى ك��وم��ن��ول��ث جزر 
املن�سوري  ���س��ع��ادة  ون��ق��ل  ال��ب��اه��ام��ا. 
- خ��لل ال��ل��ق��اء ال���ذي عقد يف مقر 
نا�سو  ال��ع��ا���س��م��ة  ال���ع���ام يف  احل���اك���م 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  حت���ي���ات   -
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
الدولة حفظه اهلل اإىل جللة امللكة 
بريطانيا  ملكة  ال��ث��ان��ي��ة  اإل��ي��زاب��ي��ث 
الباهاما  وج���زر  ال��ك��وم��ن��ول��ث  ملكة 
ومم��ل��ك��ت��ه��ا الأخ�����رى و الأق���ال���ي���م .. 
ق�سارى  �سيبذل  اأن��ه  �سعادته  موؤكد 
امل�سرتكة  امل�����س��ال��ح  لتحقيق  ج��ه��ده 

بني البلدين.

•• م�شقط -وام:

�سيف  �سلطان  حم��م��د  ���س��ع��ادة  ب��ح��ث 
ال�������س���وي���دي ����س���ف���ري ال�����دول�����ة ل���دى 
بدر  ال�سيد  وم��ع��ايل  ع��م��ان  �سلطنة 
البو�سعيدي  ح����ارب  ب���ن  ���س��ع��ود  ب���ن 
الوزير امل�سوؤول عن �سوؤون الدفاع يف 
عمان العلقات املتميزة التي تربط 
تعزيزها  و�سبل  ال�سقيقني  البلدين 
امل��ج��الت. و�سلم �سعادة  يف ع��دد م��ن 
ال�����س��وي��دي - خ���لل ال��ل��ق��اء - دعوة 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  م��ن 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
ال����دول����ة رئ���ي�������س جم��ل�����س ال�������وزراء 
معايل  اإىل  اهلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
الدورة  حل�سور  البو�سعيدي  الوزير 
ال�����س��اد���س��ة ع�����س��رة م��ن م��ع��ر���س دبي 
يف  �سيقام  وال��ذي   2019 للطريان 

دبي خلل �سهر نوفمرب املقبل.

حاكم عام كومنولث جزر الباهاما يت�شلم اأوراق اعتماد �شفري الدولة غري املقيم

�شفري الدولة والوزير امل�شوؤول عن �شوؤون الدفاع العماين يبحثان التعاون

التخطيط العمراين تعرف ال�شركات اللوج�شتية بنظام العنونة والإر�شاد املكاين 
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•• اأبوظبي-الفجر:

بقطاع  ال���ت���دري���ب  اإدارة  اخ��ت��ت��م��ت 
�سرطة  يف  ال����ب���������س����ري����ة  امل�������������وارد 
اأب����وظ����ب����ي، ال���������دورة امل���ت���ق���دم���ة يف 
والتي  ال���ث���ق���ايف،  ال������رتاث  ح��م��اي��ة 
بالتعاون مع  اأ�سبوعني،  ملدة  عقدت 
اليطايل  الع�سكري  ال��درك  الفيلق 

“الكارابنيريي«.
اأحمد  ع����م����ران  ال��ع��م��ي��د  واأو������س�����ح 
املزروعي، مدير مديرية التحريات 
قطاع  اجل��ن��ائ��ي��ة يف  وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
الأمن اجلنائي، اأن الدورة ا�ستهدفت 
الدويل حلماية  بالقانون  التعريف 
والت�سريعات  ال���ث���ق���ايف،  ال�������رتاث 
الثقايف،  الإيطالية حلماية الرتاث 
امل��ع��اي��ري الأم��ن��ي��ة ملن�ساآت  وم���ا ه��ي 

املتاحف.
اأبوظبي  ����س���رط���ة   اه���ت���م���ام  واأك������د 
باإمكانات   ل��ل��ن��ه��و���س  ب���ال���ت���دري���ب 
الإعداد  واإع��داده  الب�سري،  العن�سر 

املنا�سب للقيام بدوره، واأداء مهامه 
اأن  اإىل  م�������س���رًيا  ع���ال���ي���ة،  ب���ك���ف���اءة 
�سمن  تاأتي  التخ�س�سية  ال���دورات 
مهارات  ل�سقل  ال��ق��ي��ادة  اأول���وي���ات 

منت�سبي ال�سرطة يف جميع املجالت 
والتخ�س�سية.”  وامليدانية  العلمية 
ع��ل��ى مهام  ت��ط��ل��ع   امل��ج��ت��م��ع  تنمية 

الدعم الجتماعي .

•• دبي-الفجر:

م�سكن  مفتاح  القا�سمي،  اهلل  عبد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سّلم 
اأحد موظفي �سرطة دبي، بح�سور العميد عبد  اإىل  جماين 
اهلل ح�سني خان مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات 
بطاقة  رئي�س جلنة  العامري  وال�سيدة منى  دب��ي،  �سرطة  يف 
اإىل حتقيق  ال��ه��ادف��ة  اللجنة  م��ب��ادرات  وذل��ك �سمن  اإ���س��ع��اد، 
ال�سعادة لكافة حاملي البطاقة. وقالت ال�سيدة منى العامري، 
“ ق��ري��ب��ني منكم”، جاءت  ع��ن��وان  ال��ت��ي حت��م��ل  امل���ب���ادرة  اإن 
القائد  امل��ري  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  �سعادة  م��ن  بتوجيهات 

م�سكن  مع  حلت  طارئة  اإ�سكاليات  بحل  دب��ي،  ل�سرطة  العام 
املكونة  اأ�سرته  الذي يقطن مع  يو�سف  العريف عمر حممد 
بالتعاون مع  اللجنة  �سارعت  اأ�سخا�س، وعليه فقد   10 من 
�سركائها اإىل توفري م�سكن منا�سب له ولعائلته يحوي كافة 
اأنهم يعملون  العامري  واأكدت  الأ�سرة احلياتية.  م�ستلزمات 
وفق توجيهات اللواء املري ب�سرورة تذليل كافة العقبات التي 
تقف اأمام املوظفني، واحلر�س على اإ�سعادهم مبا ميكنهم من 
القيام بالأعمال املنوطة اإليهم ب�سهولة وي�سر. واأ�ساد العميد 
الإن�سانية  وم��ب��ادرت��ه��م  اإ���س��ع��اد  ف��ري��ق  بجهود  خ��ان  اهلل  عبد 
خ�سومات  بطاقة  تعد  مل  “اإ�سعاد”  اإن   “ ق��ائ��ل  امل��ت��م��ي��زة، 

فقط، واإمنا امتدت ميزاتها لت�سمل مبادرات اإن�سانية خريية 
املبادرات التعليمية وال�سحية، حتى  اأبرزها  يف جمالت عدة 
لإ�سعاد  رئي�سيا  عمودا  املميز،  بفريقها  اليوم  اللجنة  غ��دت 
موظفي �سرطه دبي وكافة حاملي بطاقة اإ�سعاد. من جانبه، 
قدم املقدم م�سعود احلمادي، نائب رئي�س جلنة بطاقة اإ�سعاد، 
ال�سكر اإىل �سركاء “اإ�سعاد” على تعاونهم، وهم �سركة املوارد 
�سركة  ل��ل��م��ف��رو���س��ات،    2XLسركة� ال��ع��ق��اري،  لل�ستثمار 
“اأحلى جو” للإلكرتونيات، على رعايتهم ملثل هذه املبادرات 
القطاعني  ب��ني  ال�����س��راك��ة  ع��لق��ات  ت��ع��زز  ال��ت��ي  الجتماعية 
احلكومي واخلا�س، وحتقق ال�سعادة وال�ستقرار يف املجتمع.

•• دبي-وام:

خريجي  دب�����ي،  اق��ت�����س��ادي��ة  ك���رم���ت 
ال��دف��ع��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ب��رن��ام��ج دليل 
امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة وامل��ب��ت��ك��ري��ن الذي 
اأقيمت فعالياته موؤخراً يف �سنغافورة، 
وه����ي ث���م���رة ج���ه���ود اأك���ادمي���ي���ة دبي 
التعليمي  ال����ذراع  الأع���م���ال،  ل��ري��ادة 
ب���ن را����س���د لتنمية  مل��وؤ���س�����س��ة حم��م��د 
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، اإحدى 
اق��ت�����س��ادي��ة دب���ي وقطاع  م��وؤ���س�����س��ات 
امل�ستهلك  وحماية  التجارية  الرقابة 
يف اق��ت�����س��ادي��ة دب�����ي، ب��ال��ت��ع��اون مع 

مكتب �سنغافورة للملكية الفكرية.
وت��ه��دف اق��ت�����س��ادي��ة دب���ي م��ن خلل 
منظومة  ت���اأه���ي���ل  اإىل  ال����ربن����ام����ج 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ت�سجع  متكاملة 
ال��ن��اج��ح��ة يف م��زاول��ة الأع���م���ال، مبا 
ي��ع��زز ذل����ك م���ن م��ك��ان��ة دب����ي ودول����ة 
للتجارة  ع��امل��ي��ة  ك��ب��واب��ة  الم�������ارات 

وحمطة للنطلق بامل�ساريع.
ويهدف برنامج دليل امللكية الفكرية 
وامل��ب��ت��ك��ري��ن يف دورت�����ه ال��ث��ان��ي��ة اإىل 
للملكية  الأ���س��ا���س��ي��ة  امل���ب���ادئ  ت��وث��ي��ق 
والأ�سرار  املعلومات  وفهم  الفكرية، 
ال��ت��ج��اري��ة، وم��اه��ي��ة ح��ق��وق الطبع 
العلمات  فهم  جانب  اإىل  والن�سر، 
املوؤ�سرات  اأو  وال��ب��ي��ان��ات  ال��ت��ج��اري��ة 
اجل��غ��رايف، مم��ا ي�ساهم ذل��ك يف رفع 
دولة  يف  الأع��م��ال  �سفافية  م�ستوى 
الإم���������ارات واإم��������ارة دب����ي ع��ل��ى وجه 

التحديد.
ال��ق��م��زي، مدير  �سامي  ���س��ع��ادة  وق���ام 
ع����ام اق��ت�����س��ادي��ة دب����ي ب��ت��ك��رمي 17 
م��ن اجلهات  ع���ددا  م��ت��درب��اً، ميثلون 
التنمية  دائ�����رة  وه����ي:  احل��ك��وم��ي��ة، 
وبلدية  ال�����س��ارق��ة،  يف  الق��ت�����س��ادي��ة 
دبي، ووزارة الرتبية التعليم، وهيئة 
القت�ساد،  وزارة  ب���دب���ي،  ال�����س��ح��ة 
التنفيذي  العامة للمجل�س  والأمانة 

– اإمارة راأ�س اخليمة، ودائرة املوارد 
الب�سرية اإمارة راأ�س اخليمة.

واأكد معايل حميد حممد القطامي 
بدبي،  ال�سحة  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  دل��ي��ل  ب��رن��ام��ج  اأن 
مبا�سراً  ت��ع��زي��زاً  وامل��ب��ت��ك��ري��ن، مي��ث��ل 
ل���ل���ت���وج���ه���ات ال���ع���ام���ة وال���ت���ح���ولت 
امل��ت��وا���س��ل��ة ال���ت���ي ت�����س��ه��ده��ا دب����ي يف 

جمال الإبداع والبتكار.
وق��������ال �����س����ع����ادة ����س���ل���ط���ان ع���ب���داهلل 
ب���ن ه����ده ال�������س���وي���دي رئ��ي�����س دائ����رة 
اإن  بال�سارقة  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية 
امللكية  حقوق  حماية  ت�سع  ال��دائ��رة 
وحتر�س  اأولوياتها،  �سمن  الفكرية 
ع��ل��ى ال��ت��ع��اون م��ع خم��ت��ل��ف اجلهات 
والحت���ادي  منها  املحلي  احلكومية 
الت�سدي  يف  النتائج  اأف�سل  لتحقيق 

للب�سائع املقلدة.
واأ����س���اف ال�����س��وي��دي اأن ال��ه��دف من 
امل�ساركة يف مثل هذه الربامج تزويد 

التجاريني  ال�سباط  من  املخت�سني 
ب�������اأح�������دث امل�����ع�����ل�����وم�����ات وامل������ع������ارف 
اأداء  يف  ت�ساعدهم  التي  واملمار�سات 

مهام عملهم على اأكمل وجه.
اأحمد  حممد  املهند�س  �سعادة  وق��ال 
بن عبد العزيز ال�سحي، وكيل وزارة 
القت�سادية  ل���ل�������س���وؤون  الق���ت�������س���اد 
امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة مت��ث��ل حم����وراً  اإن 
مبنظومة  ق���دم���اً  ل��ل��دف��ع  رئ��ي�����س��ي��اً 
الب���ت���ك���ار يف دول����ة الإم��������ارات، حيث 
واملوؤ�س�سية  القانونية  الأط���ر  ت��وف��ر 
لدى  والتطوير  البحث  ت�سجع  التي 
املبتكرين  وال�سركات وحتفز  الأف��راد 
واأ�سحاب الخرتاعات على مزيد من 
املبتكر، ف�سًل  املبدع والإنتاج  العمل 
�ساملة  معرفية  ق��اع��دة  ت��وف��ري  ع��ن 
املختلفة  الب��ت��ك��ار  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ح���ول 
البتكار  بيئة  ي��ع��زز  ال��دول��ة، مم��ا  يف 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��وط��ن��ي، ك��م��ا يوفر 
لأ�سحاب  م��ه��م��ة  من�سة  ال��ربن��ام��ج 

على  للطلع  الدولة  يف  البتكارات 
اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات يف جم��ال الربط 

بني البتكار وامللكية الفكرية«.
البا�سط  عبد  ق��ال  املنا�سبة،  وب��ه��ذه 
اجل����ن����اح����ي، امل����دي����ر ال���ت���ن���ف���ي���ذي يف 
موؤ�س�سة حممد بن را�سد بن لتنمية 
واملتو�سطة:  ال�����س��غ��رية  امل�������س���اري���ع 
هذا  با�ستمرارية  ف��خ��ورون  “نحن 
الثاين  للعام  املتخ�س�س  ال��ربن��ام��ج 
على التوايل الذي يهدف اإىل تدريب 
ال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة وت��اأه��ي��ل��ه��م من 
خلل الطلع على اأف�سل املمار�سات 
يف جمال البتكار مما ي�سهم يف دعم 
الوطنية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وحت��ق��ي��ق 
اهتمام  يوؤكد  ال��ذي  الأم��ر  للبتكار، 

اجلهات احلكومية بهذا الربنامج.
و قال حممد علي را�سد لوتاه، املدير 
التجارية  الرقابة  لقطاع  التنفيذي 
اقت�سادية  يف  امل�����س��ت��ه��ل��ك  وح���م���اي���ة 
دبي: حتر�س اإمارة دبي على حتقيق 

اأعلى درجات احليادية يف التعاملت 
ي�سودها  اأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة  يف  ال��ت��ج��اري��ة 
ال��ع��دل و�سمان احل��ق��وق. وم��ن هذا 
دبي  اقت�سادية  يف  نحر�س  املنطلق 
على توفري هذا الربنامج الذي يقدم 
نظرة خمتلفة على الأ�ساليب املتعلقة 
بتطبيق امللكية الفكرية، عرب اإعتماد 
اأحدث ال�سروحات والتدريب العملي، 
وا�ستخدام خمتلف التقنيات املتوفرة 
يف �سبيل تعزيز ثقافة ومفهوم امللكية 

الفكرية والبتكار. نطمح اإىل حتقيق 
م�ساعينا يف تعزيز موقع دبي كوجهة 
جتارية تناف�سية، وبيئة داعمة ملزاولة 

اأعمال ال�سركات املبتكرة.
واأ�����س����اف ل���وت���اه: ن��ع��م��ل م���ن خلل 
واملحا�سرين  ال����ربن����ام����ج  اأج�����ن�����دة 
امللكية  ح���ق���وق  ب��ح��م��اي��ة  امل��ع��ن��ي��ني 
اأف�سل ممار�سات  الفكرية على طرح 
جمال  يف  احل���دي���ث���ة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
تنظيم  ج��ان��ب  اإىل  الفكرية،  امللكية 

ال�سركات  لكربى  امليدانية  الزيارات 
بهدف  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف  املتخ�س�سة 
حماية  يف  املعتمدة  ال�ساليب  عر�س 
وك��ي��ف��ي��ة حماية  ال��ف��ك��ري��ة،  امل��ل��ك��ي��ة 
امللكية  مفهوم  ن�سر  ي�ساهم  البتكار. 
املخت�سة يف  اجل��ه��ات  ب��ني  ال��ف��ك��ري��ة 
العمل،  ميادين  يف  النتاجية  تعزيز 
وب��ال��ت��ايل رف��ع تناف�سية الأع��م��ال يف 
اإم�����ارة دب���ي ودول����ة الم������ارات ب�سكل 

عام.

بالتن�سيق مع جلنة بطاقة اإ�سعاد وال�سركاء ال�سرتاتيجيني
حممد القا�شمي ُي�شعد موظفا يف �شرطة دبي واأ�شرته مب�شكن جماين

تخريج م�شاركني من 8 جهات حملية واحتادية يف �شنغافورة 

•• اأبوظبي  - الفجر

�سوؤون  مكتب  مع  بالتن�سيق  الغذائية  وال�سلمة  للزراعة  اأبوظبي  هيئة  نظمت 
 “ بعنوان  الوثبة  مبجل�س  توعوياً  لقاء  اأب��وظ��ب��ي،  عهد  ويل  ب��دي��وان  املجال�س 
الأمن  تطبيق  م��راع��اة  مع  النموذجي  بال�سكل  العزب  ومباين  حظائر  تنظيم 
احليوي “، مب�ساركة وح�سور عدد من رواد املجل�س ومربي الروة احليوانية، 
املجتمع  �سرائح  ك��اف��ة  م��ع  التوا�سل  تعزيز  على  الهيئة  ح��ر���س  م��ن  ان��ط��لق��اً 
والوقوف على احتياجات ومتطلبات اجلمهور، بهدف الرتقاء بجودة اخلدمات 
امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  اإىل  خللها  من  ت�سعى  والتي  الهيئة  تقدمها  التي 
فاعلية  وتعزيز  اأبوظبي  باإمارة  واحليواين  النباتي  ب�سقيه  الزراعي  القطاع  يف 
ال��روة احليوانية، ورف��ع كفاءة عملية الرتبية من  الأم��ن احليوي يف حيازات 
خلل تطبيق اأف�سل املمار�سات التي ت�سمن ال�ستخدام الأمثل ملدخلت الإنتاج 

احليواين ويف الوقت ذاته رفع كفاءة الإنتاج.
وا�ستعر�س املهند�س اأحمد مبارك املن�سوري من اإدارة الإنتاج احليواين يف الهيئة 
الطرق يف تنظيم وتق�سيم احلظائر وفق معايريعلمية وبيئية  واأح��دث  اأف�سل 
القطاع  لهذا  امل�ستدامة  التنمية  على  احليوانية  ال��روة  وم��لك  ت�ساعد مربي 
باأف�سل  التقيد  والأم��را���س احليوانية من خلل  الأوبئة  على  واحل��د  احليوي 
املمار�سات املت�سلة بالأمن احليوي، وجهود الهيئة  يف تقدمي الرعاية البيطرية 
التي  الوقائية  بالربامج  امل��رب��ني  تقيد  و���س��رورة  احليوانية،  ل��ل��روة  ال��لزم��ة 
الهيئة ب�سكل �سنوي وال�ستفادة الق�سوى منها لتعزيز �سحة وفاعلية  تنفذها 

اجلهاز املناعي عند احليوان وحت�سني قدرته على مقاومة الأمرا�س.
جلميع  احليوي  الأم��ن  جم��الت  يف  التوعية  تكثيف  على  الهيئة  حر�س  واأك��د 
اجلهات وقطاعات املجتمع املختلفة، مبا فيها عمال امل�سالخ والعمالة امل�ساعدة 

يف العزب واملزارع، ومتداويل الغذاء يف اأ�سواق اللحوم، اإىل جانب تعريف املجتمع 
باأهمية قطاع الروة احليوانية يف تر�سيخ منظومة الأمن الغذائي يف الدولة، 

من خلل توفري منتجات طازجة وذات جودة عالية من اإنتاج اإمارة اأبوظبي.
وحتدث املن�سوري خلل اللقاء عن الدعم الكبري الذي تقدمة حكومة اأبوظبي 
اإمارة  يف  الزراعي  للقطاع  الغذائية،  وال�سلمة  للزراعة  اأبوظبي  بهيئة  ممثلة 
ب�سكل خا�س من خلل منظومة  ب�سكل عام وملربي الروة احليوانية  اأبوظبي 
دعم متكاملة تركز على كافة جوانب وعنا�سر تنمية الروة احليوانية كربنامج 
دعم الأعلف وبرامج الإر�ساد وبرامج التلقيح ال�سناعي ونقل الأجنة، والربامج 
الوقائية والعلجية التي تقدمها الهيئة، بالإ�سافة اإىل برامج حت�سني ال�سللت 

التي تنفذها الهيئة يف حمطات الأبحاث التابعة لها. 
واأثنى احل�سور على اجلهود التي تتبناها الهيئة وحر�سها على تنويع الأن�سطة 
هذه  مثل  تكرار  اإىل  داع��ني  ال�سكنية  الأح��ي��اء  جمال�س  يف  والتوعوية  الثقافية 
وتعزز  ال�سليمة،  والبيئية  املجتمعية  للقيم  تر�سيخ  من  به  ت�سهم  ملا  اللقاءات 
والهيئات  واملوؤ�س�سات  املواطنني  بني  التوا�سل  ج�سور  ومد  املجتمعية  ال�سراكة 

احلكومية.
�سوؤون  مكتب  ب��ه  ي�سطلع  ال��ذي  ال��ري��ادي  ب��ال��دور  املن�سوري  اأ���س��اد  جانبه  م��ن 
املجال�س بديوان ويل عهد اأبوظبي يف �سبيل تعزيز الوعي املجتمعي يف خمتلف 
املجالت، واأكد اأن هذه اللقاءات تعك�س اهتمام هيئة اأبوظبي للزراعة وال�سلمة 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  ال��زراع��ي  القطاع  تنمية  على  وحر�سها  بالبيئة،  الغذائية 
وتطويره، باعتباره ركيزة رئي�سية يف دعم القت�ساد الوطني امل�ستدام من خلل 
تنويع م�سادر الدخل، ورفع ن�سبة الكتفاء الذاتي من املنتجات الغذائية املحلية 
علمية  اأ�س�س  على  املحلية  الطبيعية  امل��وارد  وا�ستغلل  الآمنة �سحيا،  الوطنية 

واقت�سادية قادرة على املناف�سة وال�ستدامة. 

•• دبي-الفجر:

اإ�سعاد املحامني برئا�سة عبد اهلل الري�س رئي�س الفريق، اجتماعه  عقد جمل�س 
اأن  ، حيث  ال��واردة من قبلهم  املوا�سيع والقرتاحات  ملناق�سة عدد من  الثالث، 
�سركاء  ب�سفتهم  املحامني  ال�����س��ادة  لإ���س��راك  يهدف  املحاميني  اإ���س��ع��اد  جمل�س 
ملحاكم دبي يف عملية ت�سميم اخلدمات و املبادرات وامل�ساريع اخلا�سة مبحاكم 

دبي والتي ت�ستهدف جميع املتعاملني .
املجل�س  اأن  املحامني،  ا�سعاد  الري�س رئي�س فريق جمل�س  اأو�سح عبد اهلل  حيث 
ي�سم يف ع�سويته عددا من موظفي حماكم دبي وعدد من املحاميني ممثلني 

املناطة  املهام  الري�س  مو�سحاً  والقانونيني،  للمحاميني  الإم��ارات  جمعية  عن 
للمجل�س منها، التعاون والتن�سيق بني حماكم دبي وجمعية الإمارات للمحامني 
ال�سعادة  اأج��ن��دة  تخ�س  التي  الفاعلة  امل�ساريع  واإع���داد  وتنظيم  والقانونيني، 
املجل�س  لأع�����س��اء  دوري���ة  اجتماعات  عقد  ج��ان��ب  اإىل  وال��ق��ان��ون��ني،  للمحامني 
اخلا�سة  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات  على  والتطوير  التح�سني  عملية  متابعة  ل�سمان 
الفاعل  التنفيذ  اأي�����س��اً،  املجل�س  م��ه��ام  م��ن  ال��ري�����س  واأ���س��اف  ال�سعادة  ب��اأج��ن��دة 
للمتطلبات ال�سرتاتيجية ملحاكم دبي فيما يخ�س تعزيز دور ال�سركاء وحتديد 
احتياجاتهم ، مبا يتما�سى مع مذكرة التفاهم املربمة بني حماكم دبي وجمعية 
الإمارات للمحامني ملناق�سة امللحظات واملقرتحات املقدمة من قبل املحامني. 

•• دبي-الفجر:

اأط��ل��ق��ت ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب����ي، خ��دم��ة الإب�����لغ ع���ن اجلرائم 
الإلكرتونية خلدمة من�سة »ecrime« عرب التطبيق الهاتفي الذكّي، 
يف بادرة نوعية تنفيذا لتوجيهات التحول اإىل احلكومة الذكية، ولتعزيز 
و�سول اجلمهور جلميع اخلدمات واخل�سائ�س بطريقة �سهلة و�سل�سة يف 
تقدمي البلغات حول اجلرائم الإلكرتونية، الأمر الذي يحقق التوجه 

ال�سرتاتيجي ل�سرطة دبي جمتمع اآمن.
العامة  الإدارة  م��وؤمت��ر �سحفي عقدته  ذل��ك، خ��لل  ع��ن  الإع���لن  ج��اء 
اجللف،  ���س��امل  ج��م��ال  العميد  برئا�سة  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  للتحريات 
الإدارة  م��دي��ر  ال��رزوق��ي،  نا�سر  خ��ال��د  العميد  وح�����س��ور  الإدارة،  م��دي��ر 
العامة للذكاء ال�سطناعي، والعقيد �سعيد الهاجري مدير اإدارة املباحث 
من  وع��دد  اجلنائية،  واملباحث  للتحريات  العامة  ب���الإدارة  اللكرتونية 

ال�سبط والأفراد، وال�سادة الإعلميني.

بالغ األف   14
 »ecrime« من�سة  حت��وي��ل  اإن  اجل���لف،  ���س��امل  ج��م��ال  العميد  وق���ال 
على  تطبيق  اإىل  2018م،  م��اي��و  يف  اإط��لق��ه��ا  مت  ال��ت��ي  الإل��ك��رتون��ي��ة 
اأحدث  مواكبة  على  دب��ي  �سرطة  ح��ر���س  يعك�س  اإمن���ا  الذكية  ال��ه��وات��ف 
و�سائل التكنولوجيا وتطويعها مبا يخدم اأفراد اجلمهور ويعزز �سعورهم 
بالأمن والأمان، ويحفظ حقوقهم عرب خدمات تنال ر�ساهم وحتقق لهم 

ال�سعادة.
 « من�سة  ا�ستقبلتها  التي  املعاملت  ع��دد  اأن  اجل���لف،  العميد  واأو���س��ح 
و132  األفاً   14 بلغ  الإلكرتونية،  املباحث  لإدارة  التابعة   »ecrime
والإج����راءات  واملعلوماتية  التقنية  امل��ع��ام��لت  ب��ني  م��ا  تنوعت  معاملة، 

القانونية، بالإ�سافة اإىل بلغات اجلرائم الإلكرتونية. 

»الزراعة وال�شالمة الغذائية« تعرف مبتطلبات 
حظائر الرتبية والأمن احليوي يف جمل�س الوثبة

تاأهيل  منت�شبي �شرطة  اأبوظبي يف حماية الرتاث الثقايف

جمل�س اإ�شعاد املحامني يعقد اجتماعه الثالث ملناق�شة 
عدد من املوا�شيع والقرتاحات

»ecrime« ا�ستقبلت اأكرث من 14 األف معاملة عرب من�سة

»�شرطة دبي«  تطلق خدمة الإبالغ عن اجلرائم الإلكرتونية عرب الهواتف الذكية

العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2019/4617 تنفيذ جتاري
هم�سري  ح�سن  ناجي  ب�سام   -2 ذ.م.م  العامة  وال��ت��ج��ارة  الغيار  لقطع  ال�سرق  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
النجار  ح�سن  علي  التنفيذ/�سعيد  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  هم�سري  ح�سن  ناجي  ه��اين   -3
والزامكم  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  جمعة  عي�سى  حممد  وميثله:عبدالرحمن 
بالت�سامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2415( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- حل وت�سفية 
ال�سركة املدعي عليها الوىل )�سركة ال�سرق لقطع الغيار والتجارة العامة - �سركة ذات م�سوؤولية حمدوة( 
وتعيني اخلبري �ساحب الدور باجلدول م�سفيا لها وذلك بتكلفة ب�سهر حكم الت�سفية وجرد كافة ا�سول 
ال�سركة وح�سر مالها من حقوق وما عليها من التزامات وعلى مدير ال�سركة حترير قائمة مف�سلة باموال 
بييع  امل�سفي  وتكليف  ودي��ون  التزامات  عليها من  وما  الغري  لدى  لها من حقوق  وما  وميزانيتها  ال�سركة 
موجودات ال�سركة بطريق املزاد العلني وايداع ح�سيلة البيع يف احد امل�سارف حل�ساب ال�سركة حتت الت�سفية 
واخطار دائني ال�سركة وت�سفية جميع الديون امل�ستحقة على ال�سركة وحت�سيل حقوقها لدى الغري و�سداد 
ديونها وتوزيع ما يتبقى من اموال على ال�سركاء كل بح�سب ح�سته وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 

التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/1100 اإ�شتئناف مدين      

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-ديفيد بنجامني باول مو�سي�س باول مو�سي�س  
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /�سركة عمان للتاأمني - �س 
مدين   2018/2398 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد  ع  م 
جزئي بتاريخ 2019/8/18 م. وحددت لها جل�سه يوم الأحد املوافق 
الإ�ستئنافية  اإدارة الدعوى  ال�ساعة 10.00 �س مبكتب   2019/10/6
رقم 207 يف املبنى الرئي�سي وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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اأخبـار الإمـارات

•• نيويورك-وام:

الرابعة  ال���دورة  يف  م�ساركتها  م��ن  ال�ساد�س  ال��ي��وم  الإم����ارات  دول��ة  اختتمت 
الجتماعات  من  �سل�سلة  بعقد  املتحدة  ل��لأمم  العامة  للجمعية  وال�سبعني 
مع الأمم املتحدة والوفود الر�سمية ملناق�سة التطورات الإقليمية والدولية 

الرئي�سية.
الجتماع  الدولة  وفد  اأف��راد  بها  �سارك  التي  الرئي�سية  الرتباطات  و�سملت 
اأنور بن حممد  التعاون الإ�سلمي ح�سره معايل الدكتور  ال��وزاري ملنظمة 
قرقا�س وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية اإ�سافة اإىل اجتماع ثنائي مع يلديز 
اأحمد بن  �سورينام ح�سره معايل  ب��ولك - بيغل وزي��رة خارجية جمهورية 
علي حممد ال�سايغ وزير دولة واجتماع مع معايل جان �ساريه نائب رئي�س 

وزراء كندا ال�سابق رئي�س وزراء مقاطعة كيبيك ال�سابق ح�سره معايل عمر 
حتقيق  ح��ول  وفعالية  الإ�سطناعي  للذكاء  دول��ة  وزي��ر  العلماء  �سلطان  بن 
معايل  ح�سرته  ال�ساملة  ال�سحية  والتغطية   3 امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف 

ح�سة بنت عي�سى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع.
ملنظمة  ال���وزاري  الجتماع  قرقا�س  حممد  بن  اأن��ور  الدكتور  معايل  وافتتح 
الدول  ناق�ست  حيث  العام،  ه��ذا  الدولة  تراأ�سته  ال��ذي  الإ�سلمي،  التعاون 
بجانب  والقت�سادية،  والجتماعية  ال�سيا�سية  املوا�سيع  من  عددا  الأع�ساء 

التحديات املعا�سرة التي تواجه العامل الإ�سلمي.
واأكد معاليه - خلل الجتماع - حر�س دولة الإمارات على موا�سلة احلوار 
البناء مع الدول الأع�ساء لو�سع برامج تعاونية تعزز م�سالح اأع�ساء منظمة 

املوؤمتر الإ�سلمي.

حول  امل�ستوي  الرفيع  العامة  اجلمعية  اجتماع  قرقا�س  معايل  ح�سر  كما 
ال�سودان لبحث الأو�ساع ال�سيا�سية والأمنية احلالية يف ال�سودان .. والتقى 
بعدها مع نيكول�س هاي�سوم، امل�ست�سار اخلا�س للأمني العام للأمم املتحدة 
الأخرية  التطورات  حول  النظر  وجهات  اجلانبان  تبادل  حيث  ال�سودان،  يف 
يف ال�سودان، واأكدا على اللتزام امل�سرتك بدعم اجلهود الرامية اإىل حتقيق 

ال�ستقرار والأمن فيها.
على �سعيد اآخر، اجتمع معايل اأحمد ال�سايغ مع يلديز بولك - بيغل وزيرة 
املتبادل  الإعفاء  ترتيبات  ب�ساأن  اتفاقية  ووقعا  �سورينام،  خارجية جمهورية 

من التاأ�سريات على هام�س اأعمال اجلمعية العامة للأمم املتحدة.
لل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  اأنطونيو،  تيتي  مبعايل  ال�سايغ  معايل  التقي  كما 
اخلارجية يف اأنغول ومعايل ديني�س موز�س وزير خارجية ترينيداد وتوباغو 

ومعايل دامدين ت�سوغتباتار وزير خارجية منغوليا ومعايل رالف ريجنيانو 
وزير خارجية جمهورية فانواتو.

ثنائيا مع معايل جان  اجتماعا  العلماء  اآخ��ر، عقد معايل عمر  على �سعيد 
�ساريه نائب رئي�س وزراء كندا ال�سابق رئي�س وزراء مقاطعة كيبيك ال�سابق، 
وا�ستعر�س  الدبلوما�سيني  وامل�سوؤولني  الأعمال  رافقه وفد من رجال  الذي 

اجلانبان املو�سوعات ذات الهتمام ال�سيا�سي والقت�سادي امل�سرتك.
من جهتها، األقت معايل ح�سة بنت عي�سى بوحميد كلمة يف فعالية حتقيق 
كيفية  ملناق�سة  ال�ساملة  ال�سحية  والتغطية   3 امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف 
العمر  زي��ادة  النا�س عن طريق  املليني من  تقدم يف حت�سني �سحة  اإح���راز 
املتوقع، واحلد من ن�سبة الوفيات بني �سفوف الأمهات والأطفال، ومكافحة 

الأمرا�س املعدية الرئي�سية.

•• نور �شلطان-وام:

 ال��ت��ق��ت م��ع��ايل ال���دك���ت���ورة اأم����ل عبد 
املجل�س  رئ���ي�������س���ة  ال���ق���ب���ي�������س���ي،  اهلل 
الوطني الحتادي، مع معايل نورلن 
النواب  جمل�س  رئ��ي�����س  ت��ول��ني  نيغما 
ع��ل��ى هام�س  وذل����ك  ال��ك��ازاخ�����س��ت��اين 
الجتماع الرابع لروؤ�ساء برملانات دول 
اآورا���س��ي��ا ال���ذي ع��ق��د يف م��دي��ن��ة ن��ور-

�سلطان – عا�سمة كازاخ�ستان.
ع��دد من  مناق�سة  ال��ل��ق��اء  خ��لل  ومت 
ال��ق�����س��اي��ا امل��ه��م��ة م��ن اأب���رزه���ا تعزيز 
يف  امل�ساركة  خ��لل  ال��ربمل��اين  التعاون 
التن�سيق  وتفعيل  الدولية  الفعاليات 
بني املجل�سني حيال خمتلف الق�سايا 

ذات الهتمام امل�سرتك.
ح�����س��ر ال��ل��ق��اء ���س��ع��ادة ج��م��ال حممد 
احلاي ع�سو املجل�س الوطني الحتادي 
�س�فري  مينيلبيكوف  م��ادي��ار  و���س��ع��ادة 

الدولة.  ل��دى  كازاخ�ستان  جمهورية 
وت��ط��رق اجل��ان��ب��ان اإىل احل��دي��ث عن 
واأكدا  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  الق�سايا 
الربملانية  ال��ع��لق��ات  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة 

عن  ف�سل  الربملانية  والدبلوما�سية 
اأهمية التعاون وتبادل اخلربات.

و����س���دد اجل���ان���ب���ان ع��ل��ى اأه���م���ي���ة دعم 
والق�سايا  وال��ت��وج��ه��ات  امل���ق���رتح���ات 

كافة  ال�سعد  على  للبلدين  ال��ع��ادل��ة 
الحتاد  فعاليات  يف  امل�ساركة  وخ��لل 
ب��داي��ة اللقاء  ال����دويل. ويف  ال��ربمل��اين 
النواب  جمل�س  رئ��ي�����س  م��ع��ايل  رح���ب 

اأمل  الدكتورة  مبعايل  الكازاخ�ستاين 
مثمنا  امل���راف���ق...  وال��وف��د  القبي�سي 
قرار �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
اهلل” ب���رف���ع ن�����س��ب��ة مت��ث��ي��ل امل������راأة يف 
 50 ايل  الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
يف املائة اعتبارا من الدورة املقبلة ... 
موؤكدا اأن دولة الإمارات تعد من اأكر 
دول املنطقة حداثة وتطورا... م�سيدا 
وال�ستثماري  الق��ت�����س��ادي  بالتعاون 
ال����ق����ائ����م ب����ني ال���ب���ل���دي���ن. وق�������ال اأن 
الإمارات حتتل املركز الأول يف التبادل 
التجاري وال�ستثماري من بني الدول 
اإىل  م�سريا  كازاخ�ستان..  مع  العربية 
على  ال�ساهدة  امل�ساريع  اأه��م  اأح��د  اأن 
التعاون امل�سرتك بني البلدين م�سروع 
موؤكدا ان دولة  بلزا«...  ظبي  “ اأبو 
املف�سلة  ال���وج���ه���ة  ت��ع��ت��رب  الم�������ارات 
ل��ل�����س��ي��اح ال��ك��ازاخ�����س��ت��ان��ي��ني ح��ي��ث بلغ 

ع���دد ال�����س��ي��اح ال��ك��ازاخ�����س��ت��ان��ي��ني اإىل 
دول����ة الإم������ارات م��ا ي��ق��ارب ال 145 
2018، خ�سو�سا  عام  �سائح يف  األ��ف 
امل��ت��ب��ادل ملواطني  الإع���ف���اء  اأع��ق��اب  يف 
تاأ�سرية  م��ت��ط��ل��ب��ات  م����ن  ال���ب���ل���دي���ن 
النفاذ  ح��ي��ز  دخ����ل  وال������ذي  ال���دخ���ول 
جانبها  م��ن   .2018 م��ار���س   10 يف 
اأعربت معايل الدكتورة القبي�سي عن 

النواب  جمل�س  رئي�س  ملعايل  �سكرها 
ال�سيافة  ك���رم  ع��ل��ى  ال��ك��ازاخ�����س��ت��اين 
لقد   “ وق��ال��ت   .. ال�ستقبال  وح�سن 
على  املتميزة  معاليكم  ج��ه��ود  تابعت 
خمتلف ال�سعد وحر�سكم على تعزيز 
التعاون بني بلدينا يف جميع املجالت 
“ اإن  ال���ربمل���ان���ي���ة«. وق���ال���ت  ���س��ي��م��ا  ل 
جهود دولة كازاخ�ستان قيادة وحكومة 

وبرملانا �سواء فيما يخ�س دعم التنمية 
اأو  وال��ت��ط��ور  والنه�سة  الق��ت�����س��ادي��ة 
بالتقدير  ال��دول��ي��ة حت��ظ��ى  امل���ب���ادرات 
موؤكدة   .. والتعاون”  والح��������رتام 
تطرحها  ال��ت��ي  امل����ب����ادرات  ج��م��ي��ع  اأن 
�ستحظى  ك���ازاخ�������س���ت���ان  ج���م���ه���وري���ة 
الأمن  حتقيق  يف  لأهميتها  ب��ال��دع��م 

وال�سلم يف خمتلف دول العامل.

•• دبي-الفجر: 

اللواء  ���س��ع��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
العام  ال��ق��ائ��د  امل����ري  خليفه  ع��ب��داهلل 
خبري  ال��ل��واء  ومتابعة  دب���ي،  ل�سرطة 
م�ساعد  امل��ن�����س��وري  اإب���راه���ي���م  خ��ل��ي��ل 
القائد العام ل�سوؤون البحث اجلنائي، 
باأ�سرار  ال��ت��وع��ي��ة  ح��م��لت  ب��ت��ك��ث��ي��ف 
الطلبية  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  امل����خ����درات 
باأهمية  وتعريفهم  م��راح��ل��ه��ا،  بكافة 
القانون  م���ن   43 ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل�����ادة 
1995 يف  14 ل�سنة  الحت���ادي رق��م 
�ساأن مكافحة املواد املخدرة واملوؤثرات 
العقلية، �سرع فريق عمل ميداين من 

للإدارة  التابع  ال��دويل  حماية  مركز 
بتنفيذ  امل����خ����درات،  مل��ك��اف��ح��ة  ال��ع��ام��ة 
ت���وع���وي���ة يف ع�����دد من  حم����ا�����س����رات 
املدار�س والكليات اجلامعية واملعاهد،  

للتعريف باملادة القانونية.
واأو�����س����ح ال��ع��م��ي��د ع��ي��د حم��م��د ثاين 
ملكافحة  العامة  الإدارة  مدير  ح��ارب 
املخدرات، اأن احلملة التوعوية جاءت 
ال���ق���ائ���د العام  ت��وج��ي��ه��ات  ب���ن���اء ع��ل��ى 
على  ال��ف��ائ��دة  لتعميم  دب���ي،  ل�سرطة 
واملدار�س  واجل��ام��ع��ات  الكليات  ك��اف��ة 
بتعريفهم باأهمية املادة 43، حيث مت 
التن�سيق مع اأكادميية �سرطة دبي، ثم 
مدر�سة  ث��م  ب��دب��ي،  الكندية  اجلامعة 

 JSS م��در���س��ة  ث��م  ال��ه��ن��دي��ة،  جيم�س 
اخلا�سة، ولقيت تفاعل من الطلب 
املعلومات  لأهمية  نظرا  باملحُحا�سرات 
التي مت طرحها من قبل املحا�سرين، 
طوق  ت��ع��د   43 امل����ادة  واأن  خ�����س��و���س��ا 
جناة، وفر�سة لبدء حياة جديدة، ذلك 
اأن املادة تن�س على منح كل من ي�سلم 
املخت�سة  على اجلهات  نف�سه طواعية 
العلج والتاأهيل دون  باحل�سول على 
ك�  معهم  ال��ت��ع��ام��ل  ي��ت��م  ح��ي��ث  �سجنه، 
ك�  ولي�س  رعاية”  اإىل  حتتاج  “حالة 
واأعطى  كما  ق�سايا”،  يف  “متهمني 
امل�����س��رع ال��ف��ر���س��ة ل���لآب���اء والأم���ه���ات 
والأق������ارب م��ن ال���درج���ة ال��ث��ان��ي��ة لأن 

لينت�سلوه  امل��دم��ن  ب��اإن��ق��اذ  ي�����س��اه��م��وا 
م��ن ب��راث��ن امل��خ��درات. و���س��دد العميد 
هدفها  ال���ق���ان���ون���ي���ة  امل�������ادة  اأن  ع���ل���ى 
املخدرات  ب��راث��ن  م��ن  الأب��ن��اء  حماية 
يف  وم�ساعدتهم  العقلية،  وامل���وؤث���رات 
�ساحلني  كاأنا�س  املجتمع  اإىل  العودة 
�سمن  ق�سايا  بحقهم  ت�سجل  اأن  دون 
اعتبارهم  يتم  ول  اجل��ن��ائ��ي،  ال��ن��ظ��ام 
اأن  اإىل  واأ���س��ار  ال�سوابق.  اأ�سحاب  من 
قيام الأب اأو الأم بت�سليم ابنهما ملركز 
اأو لأح����د مراكز  ال��ع��لج  م��راك��ز  م��ن 
اأنواع  اأنه متعاط لأحد  ال�سرطة على 
اأمر  العقلية،  امل���وؤث���رات  اأو  امل��خ��درات 
قد  فيه من هاج�س  ملا  بالي�سري  لي�س 

اإىل  وحتوله  ال�سجن  لعقوبة  يعر�سه 
اأ�سحاب �سوابق، لكن املحُ�ّسرع الإماراتي 
اأزال هذا الهاج�س عرب املادة 43 من 
واملوؤثرات  امل��خ��درات  مكافحة  ق��ان��ون 
ال��ع��ق��ل��ي��ة، وج���ع���ل م��ع��ام��ل��ة الأب����ن����اء 
املتعاطني ك� “حالة ت�ستوجب العلج” 
يف  “متهمني  ك���  معاملتهم  م��ن  ب���دًل 
�سرطة  اأن  اإىل  لفتا  �سبطهم”،  حال 
احلالت  ه���ذه  م��ث��ل  م��ع  تتعامل  دب���ي 
خ�سو�سية  على  حفاظاً  تامة  ب�سرية 
الأ�سر. يذكر باأن فريق العمل عر�س 
التي  الوقائية  بل  ال�سحُ ال��ط��لب  اأم���ام 
من  باأنواعها  امل��خ��درات  خطر  تقيهم 
والوعي  الثقافة  م�ستوى  رف��ع  خ��لل 

والن�سياع  اخل�سوع  وع��دم  الإدراك���ي 
ل��رف��ق��اء ال�����س��وء، ب��الإ���س��اف��ة اإىل قول 
)) ل (( لأي �سخ�س يقدم مواد غري 

م��ع��روف��ة امل�������س���در، ك��م��ا وح����ث فريق 
ال��ع��م��ل ال���ط���لب ع��ل��ى ال��ت��وا���س��ل مع 
املخدرات عرب  ملكافحة  العامة  الإدارة 

ال��رق��م امل��ج��اين ل������لإدارة وه���و 901 
املعلومات  م��ع  التعامل  يتم  و���س��وف   ،

ب�سرية تامة. 

الإمارات تناق�س التطورات الإقليمية يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة

اأمل القبي�شي تبحث تعزيز العالقات الربملانية مع رئي�س جمل�س النواب الكازاخ�شتاين

للتعريف باملادة القانونية 43 ب�ساأن اإعفاء من ي�سلم نف�سه من العقوبة 

�شرطة دبي توا�شل حملتها التوعوية يف املجتمعات الطالبية 

العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/3619  جتاري جزئي
املدعي/�سركة  ان  الق��ام��ة مب��ا  ال���رباق جم��ه��ول حم��ل  امل��دع��ي عليه / 1-ف��ن��دق  اىل 
غلمي وعابدي للخ�سار والفواكه ذ.م.م وميثله:�ساره �ساه بيك حممد البلو�سي قد 
اأقام عليك الدعوى مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )15760.82( 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
الحد  يوم  لها جل�سة  كفالة.وحددت  بل  املعجل  بالنفاذ  و�سمول احلكم  التام  ال�سداد 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة ���س  ال�����س��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2019/10/6 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1323  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-فرهاد حممد علي فرح بخ�س ل�سكرياين 2- بامباد انفي�ستمنت 
)ذات  العامة  للتجارة  هماي  املدعي/�سركة  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م 
عليك  اأق���ام  ق��د  املعيني  ح�سن  حممد  ح�سن  ومي��ث��ل��ه:���س��رح��ان  حم����دوده(  م�سوؤولية 
الدعوى مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )1.756.352(
2015/9/16 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.وحددت لها 
جل�سة يوم الحد املوافق:2019/10/6 ال�ساعة:09:30 �س بالقاعة:ch1.C.15  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1320  جتاري كلي

الفنية ذ.م.م جمهول حمل القامة  املدعي عليه / 1-�سبيد ري�سر للخدمات  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي/دوب��ي��ل �ستار ان��رتي��ور دي��زاي��ن �����س.ذ.م.م ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
درهم   )1.725.493.80( وق���دره  مبلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  مو�سوعها 
وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
يوم  جل�سة  لها  ك��ف��ال��ة.وح��ددت  ب��ل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  ال��ت��ام  ال�سداد 
الثنني املوافق:2019/10/14 ال�ساعة:09:30 �س بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1276  جتاري كلي

�سا�سيكانت  رنيكي  جاندهي   -2 تنكا�سان  ب��ن  تنكا�سان  1-م��ان��وج   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
)�سركة  امل�سرق  املدعي/بنك  ان  القامة مبا  رينكى جاندهي جمهول حمل  البانا   -3
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  مكي  جا�سم  اح��م��د  ح�سني  وميثله:حمده  ع��ام��ة(  م�ساهمة 
بينهم  والتكافل فيما  والت�سامم  بالت�سامن  املدعي عليهم  بالزام  املطالبة  مو�سوعها 
املحاماة والفائدة %13  مببلغ وقدره )25339514( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.وحددت 
  ch1.C.15:لها جل�سة يوم الحد املوافق:2019/10/6 ال�ساعة:09:30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/3374  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بريده للحا�سب اليل �س.ذ.م.م 2- نزير �ساندانا بارامبيل 3- �سوفيه 
بيوى باكاتو ابوبكر 4- �سركة دبي الوطنية للتاأمني واعادة التاأمني )�سركة م�ساهمة عامة( 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك امل�سرق )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:حمده 
ح�سني احمد جا�سم مكي قد اأقام عليك الدعوى مو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
مببلغ وقدره )557976( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 13% من تاريخ 
لها جل�سة  كفالة.وحددت  بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة 
ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت  يوم اخلمي�س املوافق:2019/10/10 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/3332  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة تقنية البراج للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
الظفريي  علي  جابر  عبداهلل  املنفرد/عبيد  ملالكها  للنقليات  مارينا  املدعي/موؤ�س�سة  ان 
وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري قد اأقام عليك الدعوى مو�سوعها مطالبة مببلغ 
)340.230.26( درهم والفائدة التجارية التاأخريية التغرميية بواقع 12% اعتبارا من تاريخ 
اقامة الدعوى وحلني ال�سداد التام كتعوي�س عن املطل والتاأخري يف ال�سداد وا�سافة اىل 
م�ساريف ترجمة امل�ستندات البالغة )1950( درهم وكذلك اتعاب املحاماة التفاقية البالغة 
ال�ساعة:08:30 �س  املوافق:2019/10/8  الثلثاء  يوم  لها جل�سة  )34.023( درهم.وحددت 
بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30   

اعالن حكم بالن�شر
        يف  الدعوى رقم 2019/641  جتاري جزئي

مهتاين  مديرها/مهي�س  وميثلها  ����س.ذ.م.م  للمقاولت  ج��راغ  عليه/1-  املحكوم  اىل 
جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/9/19  
البناء �س.م.ح ميثلها مديرها/�ساجن  يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/دانوب ملواد 
ر�سوان ع�سكر بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ مقداره )283235.98( 
ال�سداد والزمتها  درهم والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ 2019/2/10 وحتى متام 
بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ماعدا ذلك 
من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/1681 تنفيذ مدين

مبا  القامة  حمل  جمهول  خما�س  حممود  �سامي  �سده/1-  املنفذ  اىل 
ان طالب التنفيذ/احمد حممد فرج �سلم وميثله:حممد �سالح حممد 
اعله  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق����ام عليك  ق��د  ال��ه��اج��ري  اح��م��د 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )131207( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1279  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-فاطمة �سب دو�ست مالمريى 2- �سب دو�ست تيمور مالمريى 
عبداملجيد  وميثله:ريا�س  اي���ران  ملي  املدعي/بنك  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  مو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الكبان  حممود 
والر�سوم  دره��م   )52.541.287.96( وق��دره  مببلغ  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن 
وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة ال��ق��ان��ون��ي��ه ب��واق��ع 9% م��ن ت��اري��خ املطالبة 
املوافق:2019/10/1  الثلثاء  يوم  جل�سة  لها  التام.وحددت  ال�سداد  وحتى  الق�سائيه 
ال�ساعة:09:30 �س بالقاعة:ch1.C.15  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  من مذكرات  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/160  عقاري جزئي

امل��ري وحريز احمد بن طوق )�سركة ت�سامنية(  املدعي عليه / 1-�سركة �سلح احمد عبيد بن طوق  اىل 
ال�سم التجاري بن طوق لليخوت - �سابقا - وحاليا بن طوق لليخوت - ملالكها �سلح بن طوق املري �سركة 
�سريك مت�سامن 3- حريز  امل��ري - ب�سفته  ����س.ذ.م.م 2- �سلح احمد عبيد بن طوق   - الواحد  ال�سخ�س 
احمد عبيد بن طوق - ب�سفته �سريك مت�سامن جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة تطوير جممع 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  حم��دودة(  م�سوؤولية  )ذات  لل�ستثمارات  دبي 
ال�سم  امل��ري وحريز احمد بن طوق )�سركة ت�سامنية(  عليها الوىل )�سركة �سلح احمد عبيد بن طوق 
التجاري بن طوق لليخوت - �سابقا - وحاليا بن طوق لليخوت - ملالكها �سلح بن طوق املري �سركة ال�سخ�س 
بان  املت�سامنني  ال�سريكني  ب�سفتهما  والثالث  الثاين  عليهما  املدعي  مع  بالت�سامن  �����س.ذ.م.م(  ال��واح��د 
يوؤدوا للمدعيةاجمايل املبالغ املرت�سدة يف ذمتهم مبلغ وقدره )1.005.898.16( درهم والفائدة القانونية 
الر�سوم  املدعي عليهم  ال��زام  التام مع  ال�سداد  املبالغ وحتى  لهذه  ال�ستحقاق  تاريخ  �سنويا من   %12 بواقع 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:2019/10/17 ال�ساعة:08:30 �س 
بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت تعديل الطلبات
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2016/233  ا�شتئناف تنفيذ عقاري    

املحدودة جمهول  للورق  الم��ارات  امل�ستاأنف �سده/ 1- م�سنع  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك الفجرية الوطني �س.م.ع  قد 
ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/135 ا�سكال عقاري ، 
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2019/10/9 ال�ساعة 17.30 
او من  ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة رقم  م�ساءا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/1741 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- ليدن العاملية للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك �سادرات ايران )الفرع الرئي�سي( قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامكم بالت�سامن بدفع 
التنفيذ  طالب  اىل  وت�سليمه  دره��م   )1817910( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة   وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

قرر جمل�س الوزراء الأردين، يف جل�سة خا�سة عقدت برئا�سة رئي�س 
امل��م��ن��وح��ة للمعلمني  ال���ع���لوات  ال�����رزاز، زي����ادة ن�سب  ال�����وزراء ع��م��ر 
يتقا�ساها  التي  ال�100%،  ع��لوة  اإىل  لت�ساف  الرتب،  نظام  وفق 

املعلمون بالأ�سا�س.
قررت  احلكومة  اأن  الأردين،  التلفزيون  مع  ح��وار  يف  ال���رزار،  وذك��ر 
ال��ع��لوة للمعلمني، وه��و م��ا يعادل  الأع��ل��ى م��ن  التوجه نحو احل��د 
25 ديناراً للمعلم و24 ديناراً للمعلم امل�ساعد، و28 ديناراً للمعلم 
“ت�سرين  اأكتوبر  من  اعتباراً  اخلبري،  للمعلم  دي��ن��اراً  و31  الأول، 

الأول” املقبل.
اأنه �سيتم منح هذه العلوات، حال انتظام الدرا�سة،  واأ�ساف الرزار 
ال���وزراء الأ�سباب  اأق��ر جمل�س  ال��ذي  من خ��لل تعديل نظام الرتب 
املوجبة له، ومت اإر�ساله اإىل ديوان الت�سريع والراأي لو�سعه بال�سيغة 
القانونية«. كما قرر جمل�س الوزراء الطلب من وزير املالية اقرتاح 
هذه  لتغطية  ال��لزم��ة  املالية  املبالغ  لتوفري  ال��لزم��ة  الإج�����راءات 

الزيادة، من برنامج النفقات العامة. 
مفتوحاً  اإ���س��راب��اً  اجل���اري،  ال�سهر  مطلع  الأردن،  يف  املعلمون  وب���داأ 
الرواتب  ب�%50 على  املهنة  العمل للمطالبة بزيادة يف علوة  عن 
الأ�سا�سية. وجاء الإ�سراب بعد ف�سل لقاءات واجتماعات وات�سالت، 

جرت بو�ساطة نيابية، بني نقابة املعلمني واحلكومة.

مناه�س  ع��امل��ي  “جتمع  اإىل  ك���وجن  ه���وجن  م��ن  م��ت��ظ��اه��رون  ين�سم 
لل�ستبداد” بعد ليلة اأخرى من ال�ستباكات العنيفة مع ال�سرطة يف 
اأعقاب اأ�سابيع من الحتجاجات املوؤيدة للدميقراطية يف املدينة التي 
حتكمها ال�سني. واأطلقت ال�سرطة الغاز امل�سيل للدموع ومدافع املياه 
األقوا قنابل حارقة وحجارة  ليل ال�سبت لتفريق املتظاهرين الذين 
وك�سروا نوافذ املكاتب احلكومية و�سدوا طريقا رئي�سيا بالقرب من 

املقر الرئي�سي جلي�س التحرير ال�سعبي ال�سيني.
ومن املقرر تنظيم احتجاجات �سد حكام املدينة ال�سيوعيني يف بكني 
يوم  ال�سعبية  ال�سني  جمهورية  لتاأ�سي�س  ال�سبعني  ال��ذك��رى  قبل 

الثلثاء، مبا يف ذلك احتجاج عند القن�سلية الربيطانية .
وجتمع الآلف، �سغارا وكبارا ، ب�سلم يوم ال�سبت يف متنزه بجانب 
املوؤيدة  للحركة  اخل��ام�����س��ة  ال�سنوية  ب��ال��ذك��رى  ل��لح��ت��ف��ال  امل��ي��ن��اء 

للدميقراطية التي اأغلقت ال�سوارع ملدة 79 يوما يف عام 2014.
ثم بداأ العنف على غرار الأ�سابيع القليلة املا�سية.

الت�سال  ومكتب  الربملان  للحكومة  املناه�سون  املتظاهرون  وهاجم 
الرئي�سي ببكني واحتلوا املطار، واألقوا قنابل حارقة على ال�سرطة ، 

ودمروا حمطات املرتو واأ�سعلوا حرائق يف ال�سوارع.
والر�سا�س  امل��ي��اه  وم��داف��ع  ل��ل��دم��وع  امل�سيل  ب��ال��غ��از  ال�سرطة  وردت 

املطاطي وطلقات حية عر�سية اأطلقت يف الهواء.
 

على  بتحقيق  امل�ستهدف  ت��رام��ب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ح��ّذر 
“بلدنا  اأّن  م��ن  م��وؤّي��دي��ه  لل�سلطة،  م��زع��وم  ا�ستخدام  �سوء  خلفّية 
فيديو  يف  التحذير  ه��ذا  وج��اء  مثيل«  له  ي�سبق  مل  خلطر  معر�سة 
نحُ�سر على تويرت يف اإطار الهجمات �سبه اليومية التي ي�سنها ترامب 
�سد الدميوقراطيني. واأطلق الدميوقراطيون الثلثاء يف وا�سنطن 
اخلطوة الأوىل يف اإجراءات عزل ترامب ب�سبهة اأنه طلب من نظريه 
خطوة  يف  ب��اي��دن،  جو  ال�سيا�سي  خ�سمه  ح��ول  التحقيق  الأوك���راين 
النواب  جمل�س  رئي�سة  واأعلنت  وا�سنطن.  يف  زل���زال  اأح��دث��ت  ن���ادرة 
ال�سدد،  هذا  يف  ر�سمي  حتقيق  فتح  بيلو�سي  نان�سي  الدميوقراطية 
اإن ترامب نكث بق�سم اليمني ب�سعيه للح�سول على م�ساعدة  قائلة 

دولة اأجنبية لتقوي�س تر�سح بايدن.
موؤيديه  اىل  متوجها  الأبي�س  البيت  يف  الأم��ريك��ي  الرئي�س  وق��ال 
“الدميوقراطّيون يريدون اأخذ اأ�سلحتكم، ويريدون اأخذ تغطيتكم 

ال�سّحية، ويريدون اأخذ اأ�سواتكم، ويريدون اأخذ حّريتكم«.
واأ�ساف “لن ندع ذلك يحدث اأبداً، لأّن )م�سري( بلدنا على املحّك 
يحاولون  هم  الب�ساطة،  مبنتهى  الأم��ر  مثيل.  له  ي�سبق  مل  ب�سكل 

اإيقايف لأّنني اأكافح من اأجلكم. ولن اأدع ذلك يحدث اأبداً«.

عوا�شم

عمان

هوجن كوجن

وا�شنطن

اإحباط حماولة لغتيال رئي�س بلدية اإ�شطنبول
•• اإ�شطنبول-وكاالت:

اأوغلو،  اإم��ام  اأك��رم  اإ�سطنبول  بلدية  اإن حرا�س رئي�س  قالت م�سادر تركية، 
اأف�سلوا حماولة لغتياله، اأقدم عليها �ساب تركي.

من  عاماً(،   27( اأي”،  “اإبراهيم  يدعي  �ساباً  اأوغلو  حرا�سة  رج��ال  ومنع 
اقتحام مكتب رئي�س البلدية يف اإ�سطنبول، عرب �سرفة مكتبه، وفقاً ملا ذكرته 

�سحيفة “زمان” الرتكية .
�سرفة مكتبه حامًل معه  البلدية من  رئي�س  اإىل  الدخول  ال�ساب  وح��اول 

�سفرة حلقة اإل اأن حرا�س الأمن اكت�سفو الأمر.
ووفق كامريات املراقبة ت�سلل ال�ساب اإىل املبنى من خلف الأ�سجار، وت�سلق 
جدار مبنى البلدية حامًل حذائه يف يديه، للو�سول اإىل �سرفة مكتب اإمام 

اأوغلو.
بنف�سه،  ال�سرر  ب��اإحل��اق  م��ه��دداً  حلقة،  �سفرة  ال�ساب  اأخ��رج  منعه  وعقب 
املوقف. وفق ما ذكر موقع )اودا تي يف(  الأم��ن �سيطروا على  لكن رج��ال 

الإخباري و�سحيفة )بريغون(.
ي�سار اإىل اأن اأكرم اإمام اأوغلو، القادم من �سفوف حزب ال�سعب اجلمهوري 
والإعادة  البلديات  انتخابات  من  الأوىل  باجلولة  الفوز  يف  جنح  املعار�س، 
على ح�ساب رئي�س ال��وزراء الرتكي ال�سابق، بن علي يلدرمي، مر�سح حزب 

العدالة والتنمية احلاكم.
وك����ان ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي رج���ب اردوغ������ان اخ���ت���ار ي���ل���درمي حل�����س��م املعركة 
وخ�سو�ساً  واجهها  التي  ال�سغوط  كل  رغ��م  اأوغلو  اإم��ام  لكن  النتخابية، 
بالعا�سمة  الناخبني  اأ���س��وات  بغالبية  ال��ف��وز  يف  جن��ح  الن��ت��خ��اب��ات،  اإع���ادة 

التجارية لرتكيا. 

يحاول النهو�س وا�ستعادة الدعم من اجلهات املمولة 

داع�س الإرهابي..خطر متجدد يهدد اأمن العراق 

بدء الت�شويت يف النتخابات الت�شريعية يف النم�شا  

الأمني  واأكد اخلبري  اإجرامي«.  اأو  اإرهابي  اأي خمطط 
كربلء،  تفجري  اأن  �سراحة،  “بكل  بالقول،  العراقي، 
اأثبت ف�سل الأجهزة الأمنية بالق�ساء على خليا داع�س، 
التي مازالت تتواجد يف كافة املدن العراقية، حتى تلك 
املحافظات غري املحتلة من داع�س �سابقاً”، م�سرياً اإىل 
داع�س  خليا  من  اأي�ساً  تخلحُ  ل  بغداد،  “العا�سمة  اأن 

النائمة«.
الأخ��ري مل يخرتق  النفجار  اأن  �سكان كربلء،  ويوؤكد 
دفاعات املدينة اخلارجية، لكن الختبار احلا�سم لقوات 
حيث  املقبلة  القليلة  الأ���س��اب��ي��ع  خ��لل  �سيكون  الأم���ن 

•• وا�شنطن-وكاالت:

على  �ساهداً  “اأيلول”  �سبتمرب   20 اجلمعة  ي��وم  ك��ان 
قتل  العراق حيث  كربلء يف  دموية يف مدينة  جم��زرة 
12 �سخ�ساً واأ�سيب اآخرون يف هجوم اإرهابي ا�ستهدف 
حافلة نقل �سغرية، و�سكل النفجار �سدمة يف الو�سط 
العراقي الذي بداأ يعي�س حالة من الرتياح بعد هزمية 
اأجزاء  على  �سيطرته  واإن��ه��اء  الإره��اب��ي،  داع�س  تنظيم 

كبرية من البلد العربي.
ووقع النفجار “عند املدخل ال�سمايل ملدينة كربلء”، 
واأدى لحرتاق الأ�سخا�س الذين كانوا بداخل احلافلة 
ال�سادر  الأمني  الإع��لم  خلية  بيان  بح�سب  ال�سغرية، 

عقب النفجار.
املنفردة”،  “الذئاب  ا�سرتاتيجية  الهجوم  منفذ  واتبع 
“ا�ستقل  املنفذ  اأن  ال��ع��راق��ي��ة،  الداخلية  وزارة  وت��وؤك��د 
باجتاه  العام  ال�سارع  ال�سخر  جرف  منطقة  يف  مركبة 
كربلء، ثم نزل منها قبل ال�سيطرة مب�سافة كيلومرت 
مدخل  يف  فانفجرت  داخ��ل��ه��ا،  النا�سفة  ال��ع��ب��وة  وت���رك 

بداية ال�سيطرة 54«.
كربلء  لنفجار  الإره��اب��ي  داع�س  تنظيم  تبني  و�سكل 
وللمجتمع،  ال��ع��راق��ي��ة،  للحكومة  الرت��ب��اك  م��ن  ح��ال��ة 
ا�ستمرارية  ي��وؤك��د  ك��ه��ذا  انفجار  واأن  خا�سة  ول��ل��ع��امل، 
وتراجع  كبري  ب�سكل  انح�ساره  رغ��م  التنظيم  خ��ط��ورة 
نفوذه. وا�ستطاعت قوات الأمن العراقية القب�س على 
جميعاً  وينحدرون  معاونيه،  من  اآخرين  واثنني  املنفذ 

من بلدة جرف ال�سخر )60 كم جنوب غرب بغداد(. 
وتوؤكد �سحيفة “اندبندنت” يف تقرير لها اأم�س الأول 
ال�سبت، اأن التفجري اأحدث تاأثرياً كبرياً رغم حمدوديته، 
ال�ساحة  الكبرية عن  التفجريات  خا�سة يف ظل تراجع 

العراقية خلل العامني املا�سيني، ب�سبب هزمية داع�س 
اأن التنظيم مل يدمر نهائياً  الإرهابي. ويوؤكد التقرير 
ومل ينته وجوده، وهو يحاول با�ستمرار اإعادة بناء قوته، 
بعد  املو�سل  لعا�سمته  خ�سارته  بعد  جم��دداً  وال��وق��وف 

ح�سار ا�ستمر 9 اأ�سهر يف عام 2017. 

داع�س يحاول النهو�س
ويقول الباحث يف مركز الأمن يف كربلء علي التلكاين، 
اإن داع�س فقد معظم اأرا�سيه، لكنه ل يزال يتلقى دعماً 
ا�ستعادة معظم  من جهات معينة، وهم يحاولون فعلياً 

الدعم من اجلهات املمولة للتنظيم يف اأوج قوته. 
ويوؤكد الباحث، اأن تنظيم داع�س يبحث عن موطئ قدم 
الطبقة  اأبناء  ال�سنية، حم��اوًل جتنيد  املجتمعات  له يف 
الفقرية م�ستغًل حاجتها للمال، اإ�سافة للذين ت�سررواً 
من احلرب الأهلية ال�سر�سة يف الفرتة ما بني 2013-
2017، والتي تركت اإرثاً من احلرمان والكراهية لدى 
كثري من العراقيني.  من جهته يقول اخلبري الأمني 
العمليات  “ا�ستمرار  اإن  اجلحي�سي،  موؤيد  والع�سكري 
باأن  تثبت  امل��ح��ررة،  واملناطق  امل��دن  اأغلب  يف  الع�سكرية 
تنظيم داع�س مازال موجوداً يف العراق، واحلديث عن 

الق�ساء عليه جمرد اأمنيات، ل اأكر«.

غياب اجلهد ال�ستخباراتي
واأو�سح اجلحي�سي، اأنه “حتى اخلطط الأمنية املتخذة 
اأخ����رى،  اأي م��ن��ا���س��ب��ات  اأو  ال��دي��ن��ي��ة  ال���زي���ارات  ل��ت��اأم��ني 
الأمنية  ف��ال��ق��ي��ادات  التخطيط،  يف  ال��دق��ة  اإىل  تفتقد 
ي��ع��ت��م��دون ب��ت��ل��ك اخل���ط���ط ع��ل��ى غ��ل��ق ب��ع�����س الطرق 
وانت�سار اأمني كثيف يف ال�سوارع، و�سط غياب تام للجهد 
لإحباط  الأ�سا�سي  العن�سر  هم  ال��ذي  ال�ستخباراتي، 

اأن��ح��اء ال��ع��امل يف م�سرية  ي�����س��ارك امل��لي��ني م��ن جميع 
الأربعني الدينية اإىل كربلء، وهذا يتطلب جهداً اأمنياً 
وقوع  وجت��ن��ب  امل�����س��ارك��ني،  اأرواح  على  للحفاظ  ك��ب��رياً 

تفجريات كبرية مثل التي وقعت �سابقاً. 
ثغرة  ك��رب��لء،  يف  املت�سارعة  العمرانية  الطفرة  وتعد 
مع  خا�سة  منها،  ال�ستفادة  الإره��اب��ي  للتنظيم  ميكن 
من  وكم  للإن�ساء،  املخ�س�سة  الرافعات  ع�سرات  وج��ود 
الأنفاق واحلفر، املخ�س�سة لبناء اأ�س�س الفنادق والأبنية 
خطورة  م��ن  التقليل  م��ن  اخل���رباء  وي��ح��ذر  ال�سخمة، 

التنظيم، وجتاهل تهديداته رغم تراجع قوته. 

•• فيينا-اأ ف ب:

انتخابات  يف  الأح���د  النم�سا  يف  الت�سويت  ن��اخ��ب  م��لي��ني  �ستة  نحو  ب���داأ 
ت�سريعية يفرت�س اأن تقدم فر�سة ثانية للمحافظ �سيبا�ستيان كورتز واإن 

كان يتوقع اأن يواجه �سعوبات يف ت�سكيل حكومته.
وكان الئتلف الذي �سّكله كورتز “33 عاما” زعيم املحافظني يف النم�سا 
مع القوميني يف حزب احلرية النم�ساوي، انهار يف اأيار-مايو بعد ت�سريب 
معلومات عن نائبه وزعيم حزب احلرية عرفت با�سم “ف�سيحة اإيبيزا” او 

“ايبيزا غيت«.
ويظهر مقطع فيديو حمادثات يف جزيرة اإيبيزا ال�سبانية بني زعيم حزب 
اأنها  احلرية ال�سابق هاينز كري�ستيان �سرتاخه وام��راأة قدمت نف�سها على 
ابنة �سقيق رجل اأعمال رو�سي قريب من ال�سلطة. وكان �سرتاخه ي�سرح لها 

خلل اللقاء عن طريقة �سرية لتمويل حزبه.
ومل يتمكن التحالف بني كورتز و�سرتاخه الذي �سّكل يف خريف عام 2017 
القنبلة  ه��ذه  اأم���ام  ال�سمود  م��ن  للهجرة،  مناه�سة  �سيا�سة  تنفيذ  بغية 
الإعلمية. واأجرب �سرتاخه على ال�ستقالة، كما كل وزراء حزب احلرية. 

به  الربملان  اإطاحة  ورغم  اأيار-مايو.  منذ  النم�سا  انتقالية  حكومة  وتقود 
بعد هذه الف�سيحة، جنح كورتز يف احلفاظ على �سعبيته. وكانت تلك املرة 

الأوىل التي ي�سحب فيها برملان الثقة من م�ست�سار بتاريخ النم�سا.
وت�سري نوايا الت�سويت اإىل اأن ن�سبة التاأييد له تراوح بني 33 و35 باملئة، 
اأعلى بنقطتني ون�سف من انتخابات عام 2017، مقابل 23 باملئة فقط 
ال�سرتاكي  ال��دمي��وق��راط��ي  احل���زب  م��ن  الدميوقراطيني  لل�سرتاكيني 

النم�ساوي.
و�سيكون من ال�سعب على كورتز املخاطرة بالتحالف من جديد مع �سريك 
تنازلت عديدة من  الأخ��رى تطلب  الأح���زاب  لكن  ال�سكوك.  حت��وم حوله 
امل�ست�سار ال�سابق الذي جعل من خف�س ال�سرائب اأحد حماور ايديولوجيته، 

وفق ما يرى بع�س املراقبني.
واأبدى دعاة حماية البيئة )اخل�سر( الذين يفرت�س اأن يعودوا اإىل الربملان 
من  والليرباليني  املحافظني  مع  للحوار  ا�ستعداداً  الأح��د،  انتخابات  بعد 

حزب “النم�سا اجلديدة واملنتدى الليربايل” )نيو�س(.
وحتالف هذه الت�سكيلت الثلثة �سي�سكل �سابقًة يف النم�سا. لكنه لن يب�سر 

النور اإل بعد مفاو�سات �ستكون طويلة.

وزراء مقاطعة كيبيك ال�سابق ح�سره معايل عمر بن �سلطان العلماء 
وزير دولة للذكاء ال�سطناعي وفعالية حول حتقيق اأهداف التنمية 
امل�ستدامة 3 والتغطية ال�سحية ال�ساملة ح�سرته معايل ح�سة بنت 

عي�سى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع.
الوزاري  الجتماع  قرقا�س  حممد  بن  اأن��ور  الدكتور  معايل  وافتتح 
حيث  العام،  ه��ذا  الدولة  تراأ�سته  ال��ذي  الإ�سلمي،  التعاون  ملنظمة 
والجتماعية  ال�سيا�سية  املوا�سيع  الأع�ساء عددا من  الدول  ناق�ست 
والق��ت�����س��ادي��ة، ب��ج��ان��ب ال��ت��ح��دي��ات امل��ع��ا���س��رة ال��ت��ي ت��واج��ه العامل 
الإ�سلمي. واأكد معاليه - خلل الجتماع - حر�س دولة الإمارات 
على موا�سلة احلوار البناء مع الدول الأع�ساء لو�سع برامج تعاونية 

تعزز م�سالح اأع�ساء منظمة املوؤمتر الإ�سلمي.
امل�ستوي  الرفيع  العامة  اجتماع اجلمعية  كما ح�سر معايل قرقا�س 

•• نيويورك-وام:

الدورة  يف  م�ساركتها  م��ن  ال�ساد�س  ال��ي��وم  الإم����ارات  دول���ة  اختتمت 
الرابعة وال�سبعني للجمعية العامة للأمم املتحدة بعقد �سل�سلة من 
التطورات  الر�سمية ملناق�سة  املتحدة والوفود  الجتماعات مع الأمم 

الإقليمية والدولية الرئي�سية.
الدولة  وف��د  اأف���راد  بها  ���س��ارك  التي  الرئي�سية  الرت��ب��اط��ات  و�سملت 
الجتماع الوزاري ملنظمة التعاون الإ�سلمي ح�سره معايل الدكتور 
اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية اإ�سافة اإىل 
جمهورية  خارجية  وزي���رة  بيغل   - ب��ولك  يلديز  م��ع  ثنائي  اجتماع 
دولة  وزي��ر  ال�سايغ  حممد  علي  بن  اأحمد  معايل  ح�سره  �سورينام 
واجتماع مع معايل جان �ساريه نائب رئي�س وزراء كندا ال�سابق رئي�س 

حول ال�سودان لبحث الأو�ساع ال�سيا�سية والأمنية احلالية يف ال�سودان 
للأمني  اخلا�س  امل�ست�سار  هاي�سوم،  نيكول�س  مع  بعدها  والتقى   ..
العام للأمم املتحدة يف ال�سودان، حيث تبادل اجلانبان وجهات النظر 

حول التطورات الأخرية يف ال�سودان..
ال��رام��ي��ة اإىل حتقيق  ب��دع��م اجل��ه��ود   واأك���دا على الل��ت��زام امل�سرتك 

ال�ستقرار والأمن فيها.
على �سعيد اآخر، اجتمع معايل اأحمد ال�سايغ مع يلديز بولك - بيغل 
ترتيبات  ب�ساأن  اتفاقية  ووقعا  �سورينام،  جمهورية  خارجية  وزي��رة 
العامة  اأعمال اجلمعية  التاأ�سريات على هام�س  املتبادل من  الإعفاء 

للأمم املتحدة.
كما التقى معايل ال�سايغ مبعايل تيتي اأنطونيو، وزير الدولة لل�سوؤون 
اأنغول ومعايل ديني�س موز�س وزير خارجية ترينيداد  اخلارجية يف 

وتوباغو ومعايل دامدين ت�سوغتباتار وزير خارجية منغوليا ومعايل 
رالف ريجنيانو وزير خارجية جمهورية فانواتو.

على �سعيد اآخر، عقد معايل عمر العلماء اجتماعا ثنائيا مع معايل 
مقاطعة  وزراء  رئي�س  ال�سابق  كندا  وزراء  رئي�س  نائب  �ساريه  ج��ان 
وامل�سوؤولني  الأع��م��ال  رج��ال  م��ن  وف��د  راف��ق��ه  ال��ذي  ال�سابق،  كيبيك 
الهتمام  ذات  امل��و���س��وع��ات  اجل��ان��ب��ان  وا���س��ت��ع��ر���س  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني 

ال�سيا�سي والقت�سادي امل�سرتك.
من جهتها، األقت معايل ح�سة بنت عي�سى بوحميد كلمة يف فعالية 
ال�ساملة  ال�سحية  والتغطية   3 امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  حتقيق 
ملناق�سة كيفية اإحراز تقدم يف حت�سني �سحة املليني من النا�س عن 
�سفوف  بني  الوفيات  ن�سبة  واحل��د من  املتوقع،  العمر  زي��ادة  طريق 

الأمهات والأطفال، ومكافحة الأمرا�س املعدية الرئي�سية.

الإمارات تناق�س التطورات الإقليمية يف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة

تظاهرة ن�شائية �شد العنف يف تركيا
•• اأنقرة-وكاالت:

ت����ظ����اه����ر ع�����������س�����رات ال����ن���������س����اء يف 
اأعمال  على  احتجاجاً  اإ�سطنبول، 
الن�ساء،  ت�����س��ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال��ع��ن��ف 
ون����������ددن ب���ع���ج���ز احل����ك����وم����ة عن 
التي  ال����ظ����اه����رة  ه�����ذه  م���واج���ه���ة 

توا�سل الزدياد.
و�سارت املتظاهرات يف حي كاديكوي 
املدينة،  م��ن  الآ���س��ي��وي  الق�سم  يف 
واأطلقن هتافات مثل “اأوقفوا قتل 
و”ل تتفرجوا على هذا  الن�ساء”، 

العنف، افعلوا �سيئاً لوقفه«.
عدة  ح������وادث  م��ت��ظ��اه��رات  وروت 

اميني  مثل  �سحيتها  ن�ساء  وقعت 
قتلها  ال��ت��ي  ع���ام���اً(   38( ب��ول��وت 
“اآب”  اأغ�سط�س  ال�سابق يف  زوجها 
املا�سي طعناً ب�سكني يف رقبتها، اإثر 
يف  مقهى  يف  ح�سل  بينهما  �سجار 
مدينية كرييكايل يف و�سط البلد، 
العا�سرة من  البالغة  ابنتهما  اأم��ام 
مت  اجل��رمي��ة،  ه��ذه  وبعيد  العمر. 
مواقع  على  فيديو  �سريط  ت��ب��ادل 
فيها  تظهر  الجتماعي  التوا�سل 
برقبتها  مت�������س���ك  وه�����ي  ب����ول����وت 
ما  اأموت”،  اأن  اأري���د  “ل  وت�سرخ 
ودعوات  وا�سعة  اإدان���ة  موجة  اأث���ار 
اأعمال  مل��ن��ع  الإج�������راءات  لت�سديد 

ال���ع���ن���ف ب���ح���ق ال���ن�������س���اء. وق���ال���ت 
اإحدى منظمات التظاهرة غامزي 
اميني  ق��ت��ل  “ت�سبب  اوزت��������ورك: 
ب��ول��وت مب��وج��ة م��ن الإح���ب���اط يف 
املجتمع. ول تزال كلماتها الأخرية 
ال��ن�����س��اء يف  اآذان ج��م��ي��ع  ت����رتدد يف 

تركيا: ل اأريد اأن اأموت«.
وخلل الأ�سهر الثمانية الأخرية، 
قتلت 284 امراأة يف تركيا بينهن 
“اآب”  اأغ�سط�س  �سهر  خ��لل   40
440 ام�����راأة  وح������ده، ك��م��ا ق��ت��ل��ت 
خلل العام 2018، وذلك بح�سب 
تعداد ملجموعة مدافعة عن حقوق 

الن�ساء يف تركيا.

اأزمة م�شاءلة ترامب تتدحرج 
اإىل... وزارة اخلارجية 

•• وا�شنطن-وكاالت:

عن انعكا�سات الإجراءات التي بداأها الدميقراطيون لعزل الرئي�س الأمريكي دونالد 
ترامب على وزارة اخلارجية، كتب اإليا�س غرول وروبي غرامر يف موقع جملة “فورين 
اأن امل�سوؤولني يف الوزارة الذين وردت اأ�سماوؤهم يف تقرير �سكوى املخرب يف  بولي�سي”، 
ال�ستخبارات، يواجهون مواجهة حزبية حمتملة يف الكونغر�س يف الأ�سابيع املقبلة، 
يف الوقت الذي مي�سي فيه الدميقراطيون يف م�ساءلة الرئي�س عن حماولته اإقناع 
ال�سكوى  وتركز  بايدن.   جو  للرئا�سة  الدميقراطي  املر�سح  �سمعة  تلطيخ  اأوكرانيا 
التي ن�سر ن�سها اخلمي�س على مكاملة هاتفية يف يوليو”متوز” املا�سي، �سغط فيها 
ترامب على الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي للتحقيق مع جنل جو بايدن.  
ورفعت ال�سكوى بوا�سطة م�سوؤول حكومي مل يك�سف ا�سمه عن طريق قنوات املبلغني 
عن املخالفات الر�سمية.  وتزعم ال�سكوى اأن اإدارة ترامب حاولت “اإخفاء” �سجلت 
تهديد  اأك��رب  ب�سرعة  املتدحرجة  الأزم��ة  وت�سكل  الف�سيحة.   على  والت�سرت  املكاملة 
تبقى من  ما  وا�سنطن يف  ال�سيا�سيني يف  ت�ستهلك  اأن  املرجح  ترامب، ومن  لرئا�سة 

الولية الرئا�سية. 
 تفا�سيل ..  واأ�سار ال�سحافيان اإىل اأن ال�سكوى تفند تفا�سيل ا�ستماع موظفني يف 
وزارة اخلارجية للمكاملة بني ترامب وزيلين�سكي، وات�سالهم بامل�سوؤولني الأوكرانيني 
امل��ت��ح��دة.  ومن  ل��ل��ولي��ات  ال��ق��وم��ي  الأم���ن  ال��ن��اج��م عنها على  ال�سرر”  “لحتواء 
اأولريت�س  املقبلة  الأ�سابيع  اإج��راء مقابلت معهم يف  يحُحتمل  الذين  امل�سوؤولني  بني 

بري�سبول، اأحد النواب الرئي�سيني لوزير اخلارجية مايك بومبيو. 
وا�ستناداً اإىل املخرب الذي رفع ال�سكوى، فاإن بري�سبول ا�ستمع اإىل املكاملة التي اأجريت 
يف 25 يوليو”متوز” املا�سي، والتي طلب فيها ترامب مراراً وتكراراً التحقيق مع 
ونقلت  اأوكرانيا.  تعاملت جتارية يف  له  كانت  ال��ذي  بايدن،  بايدن جنل جو  هنرت 
عن اأحد كبار امل�سوؤولني الذي مل تك�سف  و”بلومربغ”  اإ�س نيوز”  “�سي بي  �سبكتا 

هويته يوم اخلمي�س، اإنكاره ا�ستماع بري�سبول اإىل املكاملة. 
وذكرا اأن من بني امل�سوؤولني الآخرين الذين يرجح ا�ستماع  النفوذ الرو�سي!  .. 
اأوكرانيا،  اإىل  اخلا�س  الأمريكي  املبعوث  فولكر،  كورت  اإليهم،  الكونغر�س  حمققي 

وغوردن �سوندلند �سفري ترامب لدى الحتاد الأوروبي. 
وم�سوؤولني  زيلين�سكي  فريق  م��ع  التقيا  و���س��ون��دلن��د،  فولكر  ف��اإن  للمبلغ،  ووف��ق��اً 
اأوكرانيني اآخرين مل�ساعدتهم على فهم الر�سائل املختلفة التي يتلقونها من القنوات 
اأبداها  التي  الفعل  ردود  اإىل  وا�سحة  اإ���س��ارة  يف  عليها،  وال��رد  الر�سمية  الأمريكية 

حمامي ترامب ال�سخ�سي، رودي جولياين، مع الأوكرانيني. 
اإنهم  قائًل  م�ساعديه،  ت�سرفات  عن  بومبيو  داف��ع  مقت�سب،  �سحايف  موؤمتر  ويف 
عملوا لدعم اأوكرانيا �سد النفوذ الرو�سي املتزايد. وقال بومبيو: “على حد علمي، 
امل�سوؤولون يف وزارة اخلارجية منا�سباً  التي اتخذها  الإج��راءات  اإج��راء من  كان كل 

متاماً ومت�سقاً مع اأهدافنا«. 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�ستار ترفرتون �س.ذ.م.م - فرع 

CN  قد تقدموا الينا بطلب اأبوظبي  رخ�سة رقم:1006092 

تعديل ا�سم جتاري من/�ستار ترفرتون �س.ذ.م.م - فرع اأبوظبي

STAR TRIVITRON LLC - ABU DHABI BRANCH

اىل/ترفرتون هيلث كري ميدل اي�ست �س.ذ.م.م - فرع اأبوظبي 1

TRIVITRON HEAL THCARE MIDDLE EAST LLC - BRANCH OF ABU DHABI 1

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30 

اإعــــــــــالن
العاملي للبداع  ليربتي  ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب والتطوير  رخ�سة رقم:2872547 

تعديل ا�سم جتاري من/مركز ليربتي العاملي للبداع والتطوير

LIBERTY ALALAMY DEVELOPMENT AND INNOVATION CENTER

اىل/مركز ليربتي انرتنا�سيونال للبداع والتطوير

LIBERTY INTERNATIONAL CENTER FOR INNOVATION AND DEVELOPMENT

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مركز جينت الطبي ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2010583 
تعديل ا�سم جتاري من/مركز جينت الطبي ذ.م.م

GENET MEDICAL CENTER LLC

اىل/مركز جينت لطب الأ�سنان ذ.م.م
GENET DENTAL CENTER LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة علج وجراحة الأ�سنان )8620003(
تعديل ن�ساط/حذف جممع طبي )8620021(

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا درايف ثرو ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2319565 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد حممد علي اليبهوين الظاهري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد غ�سام �سعيد عبدالهادي �ساعن
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ريان فوؤاد عبداهلل ح�سن

تعديل راأ�س املال/من null اىل 100000
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/كافترييا درايف ثرو ذ.م.م
DRIVE THRU CAFETERIA LLC

اىل/كافترييا درايف ثرو - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
DRIVE THRU CAFETERIA -  SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/البحار ال�سبع لدارة العقارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1077500 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خالد جمال عبداحلكيم النوباين %10

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد خالد جمال النوباين %9
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ا�سرف خالد جمال النوباين %10

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ان�س خالد جمال النوباين %10
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عفيف �سامل علي �سامل امل�سكري %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جعفر علي بركات البراهيم %10
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداهلل را�سد �سعيد الظاهري

تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/البحار ال�سبع لدارة العقارات
SEVEN SEAS REAL ESTATE MANAGEMENT

اىل/البحار ال�سبع لدارة العقارات ذ.م.م
SEVEN SEAS REAL ESTATE MANAGEMENT LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خلل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم ومطبخ الغوا�س - فرع اأبوظبي

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1840473 
تعديل ن�سب ال�سركاء/علي احمد مال اهلل املن�سوري من 50% اىل %17

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة مبارك احمد مال اهلل خلف املن�سوري %34
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ابراهيم احمد مال اهلل خلف املن�سوري %16

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ابراهيم علي عبداهلل مراد البلو�سي %16
تعديل ن�سب ال�سركاء/ جا�سم حممد ح�سن احلمادي من 50% اىل %17

تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من فرع اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/مطعم ومطبخ الغوا�س - فرع اأبوظبي

AL GHAWAS RESTAURANT & KITCHEN - BRANCH OF ABU DHABI
اىل/مطعم ومطبخ الغوا�س ذ.م.م

AL GHAWAS RESTAURANT & KITCHEN LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايفا للعقارات

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2001418 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة في�سل جمعه �سامل م�سبح الكعبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف نا�سر احمد حممد املرزوقي
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/النجم الفاخر للوازم  تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان 

CN قد تقدموا الينا بطلب التدخني رخ�سة رقم:2009811 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خالد عبداهلل احمد الكثريي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ح�سن علي دغر ير
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30 

اإعــــــــــالن
لت�سليح  ال�س�����ادة/امل�سباح  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كهرباء ومكيفات ال�سيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1045509 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد ادري�س بن حبيب الرحمن %100

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة جا�سم طار�س عتيق احمد القبي�سي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف جا�سم طار�س عتيق احمد القبي�سي
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري خمترب اليت  رقم:2724848 
كل�س ل�سناعة ال�سنان بالغاء طلب تعديل الرخ�سة 

واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا.
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خلل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30 

اإعــــــــــالن
ا�س  تر�ست  ال�س�����ادة/�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1201347 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة يوجن �سوك اوه %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد علي عبيد حممد الزعابي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي عبيد حممد الزعابي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف دوجناى ىل
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سفن  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ا�س واي ام للتجارة العامة
رخ�سة رقم:CN 2404760  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30 

اإعــــــــــالن
اند  ال�س�����ادة/ام  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ام للمقاولت
رخ�سة رقم:CN 2635065  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جزيرة 

النور�س لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 2245679  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30 

مراك�س اخل�شراء لت�شميم الزياء - ذ م م
لدى  العادية،امل�سدق  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب 

لتدقيق  دلتا  مكتب/  يعلن    2019/09/25 بتاريخ  العدل  الكاتب 

احل�سابات عن حل وت�سفية �سركة:

مراك�س اخل�سراء لت�سميم الزياء - ذ م م
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-1963580

 037378989 037378999  فاك�س  مكتب امل�سفى املعني هاتف  رقم 

�س.ب  202075 – مدينة العني – �سناعية هيلي بناء عبد اهلل حممد 

علي ال�سحي واخرون مكتب رقم )3( واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، وذلك 

خلل مدة اأق�ساها 45 يوما من تاريخ هذا العلن

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

العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30 

ا�شين�شال للمقاولت العامة- ذ م م 
 2019/09/26 بتاريخ  العادية  غري  العموميه  اجلمعيه  قرار  مبوجب 

تعلن الحتاد للمحا�سبة واملراجعة  ذ م م - حما�سبون قانونيون- ابوظبي 

عن حل وت�سفية �سركة

 ا�سين�سال للمقاولت العامة - ذ م م
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-2091534

 026349416 فاك�س  رقم026349400  هاتف   املعني  امل�سفى  مكتب 

فا�سل  حممد  موزه  بناية  ال�ستقلل  �سارع  ابوظبي   46765 �س.ب  

امل�ستندات  واإح�سار   )1( رقم  مكتب  )ميزانني1(  الطابق  املزروعي 

الثبوتيه، وذلك خلل مدة اأق�ساها 45 يوم من تاريخ هذا العلن

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

العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30 

دراي ول لعمال جتفيف الرا�شي- ذ م م
 بناء على قرار اجتماع ال�سركاء املوثق لدى كاتب العدل. 

يعلن امل�سفي مكتب القمة –حما�سبون قانونيون عن ت�سفية �سركة:

)دراي ول لعمال جتفيف الرا�سي - ذ م م(
ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم

اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لدية  من  فعلى   CN-2609590

 026766566 فاك�س   026766166 رقم  هاتف  املعني  امل�سفى  مكتب 

128190 ابوظبي- �سارع النجدة بناية عبد اهلل مهري عبد اهلل  �س ب 

 1701 رقم  مكتب   17 الطابق   )C( بلوك   1341 رقم  بناية  حميان 

مدة  خلل  وذلك  الثبوتية  وامل�ستندات  الأوراق  كافة  معه  م�سطحبا 

اأق�ساها 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعلن.

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

العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30 
خليل  ا�سامه  ال�سيد  باأن  للتوظيف  يزوة  �سركة  نحن  نعلن 
عراقي   A3527376 �سفر  جواز  الب�سرى  حبيب  ابراهيم 

اجلن�سية كان يعمل لدينا يف يزوة 
خدماته  انهاء  مت  وقد  عام  مدير 
له  ولي�س   2019/08/26 بتاريخ 
عمل  اي  مع  للتعامل  �سلطة  اي 
الت�سرف  او  اموال  اي  تلقي  او 
عنا  نيابة  ال�سكال  من  �سكل  باأي 
وبا�سمنا وان ال�سركة غري م�سوؤوله 

عن اي ت�سرف يقوم به املذكور با�سم و�سفة ال�سركة ونحمل 
املذكور وكل من يتعامل معه امل�سوؤولية القانونية عن ذلك. 

يزوة للتوظيف

قطع عالقة

العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

كوخ ال�سرق للعمال اخل�سبية وتنجيد الأثاث
رخ�سة رقم:CN 1135002 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12744 بتاريخ 2019/9/30 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/جبال  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البادية للموا�سي والغنام 
رخ�سة رقم:CN 1230298 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل

التطور ال�سروري للموؤ�س�سات ...«.

احلنني ي�سري ب�سكل اأ�سرع
ا  اأي�سً اأك����ر، مي��ك��ن  ع��ادي��ة  ب��ط��ري��ق��ة 
التفكري يف اأنه اإذا كان يحُنظر ل�سرياك 
على ان��ه اآخ���ر ك��ب��ار ال��روؤ���س��اء، فذلك 
لأنه ا�ستمر طويل يف احلكم. ب�سفته 
عام  اإىل   1995 ع�����ام  م����ن  ح���اك���م���اً 
�سغل ولية  رئي�س  اآخر  2007، وهو 
بال�سلطة  واح��ت��ف��ظ  ���س��ن��وات،  ال�����س��ب��ع 
ف��ال��ريي جي�سكار  اأط����ول م��ن  ل��ف��رتة 
دي�ستان وجورج بومبيدو، واأطول من 
اأط���ول من  ���س��ارك��وزي، وح��ت��ى  نيكول 

ديغول. ميرتان فقط جتاوزه.
لقد ا�ستمر ... وكان له الوقت لين�ساه 
اجل�سور  امل��ي��اه حت��ت  تدفقت  ال��ن��ا���س. 
م��ن��ذ ف����رتة ولي���ت���ه الأخ��������رية، حيث 
التفاهة  اأ����س���ك���ال  ك���ل  ال���زم���ن  ي���ح���ّول 
ت��اأث��ري انتقائي  اإىل ذه���ب، م��ن خ��لل 
ل���ل���ذاك���رة ي���ف���رز ال����ذك����ري����ات امل����وؤمل����ة، 
اجلميلة  ب���ال���ل���ح���ظ���ات  ل���لح���ت���ف���اظ 
واجل���ي���دة ف��ق��ط. وه���ك���ذا، ي��ع��ت��رب كل 
رئي�س �سابق دائًما اأف�سل من الرئي�س 

احلايل، و”نتاأ�سف” عليه.
الآن،  يعتقدون  الفرن�سيون  ك��ان  واإذا 
اأن ���س��رياك ه��و اأف�����س��ل رئ��ي�����س خلل 
ذاكرتهم  واأن  املا�سية،  عاًما  الأربعني 
كانت ق�سرية بخ�سو�س �سجله ال�سيئ، 
والق�سايا  يحققها،  مل  التي  ووع���وده 
القيا�سي  البطالة  وم��ع��دل  العدلية، 
من  الأوىل  اخلم�س  ال�سنوات  خ��لل 
ح��ك��م��ه، و���س��رب��ات��ه ال�����س��ي��ا���س��ي��ة حتت 
ا احلنني اإىل تلك  اأي�سً احل��زام، فلعله 
–لأنه  ال�سابقة  ال�����س��ن��وات  ال�����س��ن��وات، 
م��ن امل��ع��روف ج��ي��ًدا، اأن م��ا م�سى هو 

الأف�سل دائًما.
ل��ي�����س م�����س��ت��ب��ع��دا، م���ن وج��ه��ة النظر 
لفران�سوا  العتبار”  “يعاد  اأن  ه��ذه، 
ذاكرة  يف  �ساركوزي  نيكول  اأو  هولند 
غار�سيا:  ب��ات��ري��ك  ي��رى  الفرن�سيني، 
ال�سابقون  امللوك  امللكي،  التاريخ  “يف 
كانوا دائما اأف�سل من حكام احلا�سر. 
ويتم اليوم تقدمي لوي�س الرابع ع�سر 
كواحد من اأعظم ملوك فرن�سا، لكننا 
نن�سى اأنه دفن ليل. ان الأمر احلا�سم 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل�������س���رياك، ه���و اأن�����ه يحمل 
����س���ورة ف��رن�����س��ا م���ن ق��ب��ل. ث���م اليوم، 
ب�����س��رع��ة... فكما  ي��ج��ت��اح��ن��ا احل��ن��ني 
اتخاذ  واإ����س���راع يف  ح��م��ا���س  ه��ن��اك  ان 
ف���اإن احل��ن��ني ي�سري ب�سكل  ال���ق���رارات، 

ا«. اأ�سرع اأي�سً

اأظ�������ه�������رت   ،2018 �����س����ب����ت����م����رب 
درا����س���ة اأج���رت���ه���ا ي���وغ���وف ف��رن�����س��ا ل� 
الفجوة  اأن  و�سي نيوز،  “هوفبو�ست” 
من  باملائة   48 اأظ��ه��ر  حيث  ات�سعت، 
جلاك  جيدة”  “�سورة  امل�����س��ارك��ني 
ل�سلفه.  ب��امل��ائ��ة   39 مقابل  ���س��رياك، 
ا�ستطلع  م��ن��ح  ال����ت����ايل،  ال�����س��ه��ر  يف 
اأجرته اودوك�سا -دنت�سو كون�سلتينغ ل� 
لوفيغارو وفران�س انفو، ميرتان لقب 
عاًما  الأرب��ع��ني  خ��لل  رئي�س  “اأف�سل 
 26 مقابل  باملائة   31 ب���  املا�سية”، 
ب��امل��ائ��ة ل�����س��رياك. ق��د ي��ق��ول البع�س، 
اأن جاك �سرياك، يف الواقع، لي�س اآخر 
كبار الروؤ�ساء، ولكنه الأول يف ما بعد 
بداأت  الذي من خلله  ذاك  الرئي�س، 
رئي�س  -اأو  الوظيفة  قيمة  تنخف�س 
للعديد  بالن�سبة  ذل��ك،  ومع  انتقايل. 
العلوم  يف  واملخت�سني  امل��وؤرخ��ني  م��ن 
العظماء.  اآخ���ر  ه��و  ف��اإن��ه  ال�سيا�سية، 
فرعونى  رئ��ي�����س  اآخ����ر  ه���و  “ميرتان 
اأن  مبو�سوعية  اأع��ت��ق��د  لكنني  ك��ب��ري، 
ل  -اأن����ا  للرئا�سة  احلقيقي  الن��ه��ي��ار 
اأحتدث عن احل�ساد، رمبا يكون �سجل 
اجلمهورية  يف  الأ�����س����واأ  ه���و  ����س���رياك 
ح�سب  اخلام�سة – مّت بعد �سرياك”، 
املوؤرخ جان غاريغ، موؤلف كتاب “رجال 
والذي كتب العديد  العناية اللهية”، 
م�سالة  ت�ستك�سف  ال��ت��ي  ال��ك��ت��ب  م���ن 
باأنه  النطباع  يعطي  »اإن���ه  الرئا�سة. 
ال��ذي ل  اآخ��ر رئي�س ك��اري��زم��ي كبري، 
ول  ���س��ارك��وزي،  رئا�سة  ه��اي��رب  يج�سد 

هيبو رئا�سة هولند«.

امل�سافة والإن�سانية
ال��ه��ال��ة، وما  ه���ذه  ي��ت��م تف�سري  ك��ي��ف 
“الرئا�سية”؟  ه����ذه  مي��ن��ح��ه  ال�����ذي 
ان ���س��رياك ه��و اآخ���ر م��ن جن��ح يف حل 
الرئا�سي  النموذج  الوارد يف  التناق�س 

الذي ر�سمه ديغول.
وي��و���س��ح ج���ان غ���اري���غ، ان اجل����رال، 
ه��و ال���ذي و���س��ع الأ���س�����س ال��ت��ي تكون 
اخلام�سة.  للجمهورية  رئي�ًسا  فيها 
منظور  “من  ال��رئ��ا���س��ة  ي��ت�����س��ور  اإن����ه 
م�سافة:  هناك  ا  اأي�سً ولكن  القيادة”، 
اأن ي��ك��ون رئ��ي�����س ال���دول���ة فوق  ي��ج��ب 
املعركة، ويجب األ ي�سع يديه يف املطبخ 
يرتك  ان  ي��ج��ب  لل�سيا�سة.  ال��ي��وم��ي 
“ال�سمام”،  دور  لعب  وزرائ��ه  لرئي�س 
�سيك�سبه  ما  وه��ذا  الوظيفة.  حلماية 
النتخابات  يف  مناف�سيه  اأح���د  كلمة 
مار�سيل   ،1965 ل���ع���ام  ال��رئ��ا���س��ي��ة 

معجبون  ال��ف��رن�����س��ي��ني  “اإن  ب���ارب���و: 
يحبونك«.  ل  ل��ك��ن��ه��م  ج�����رال،  ب����ك، 
ال�سنني،  ومب�����رور  ال���وق���ت،  ن��ف�����س  يف 
ي��ط��م��ح امل��ج��ت��م��ع اأك������ر ف����اأك����ر اإىل 
اإ�سراك املواطنني يف القرار، واأ�سبحت 
ال��ع��ق��ي��دة ال��ت��ي ���س��ّن��ه��ا دي���غ���ول �سعبة 
بالتطور  ت�����س��ط��دم  اإن��ه��ا  ال��ت��ج�����س��ي��د. 
امل�������س���اواة، ويرف�س  ن��ح��و م��زي��د م���ن 
الت�سلط  م��ت��زاي��د  ب�سكل  الفرن�سيون 
ال�سلطات  خ�����س��و���س��ا  وال�������س���ل���ط���ات، 
املفارقة  تكمن  هنا  وم��ن  ال��رئ��ا���س��ي��ة. 
قبولهم  يتقل�س  “الفرن�سيني  اأن:  يف 
يريدون  ال��وق��ت،  نف�س  ويف  بالتبعية، 
يلخ�س جان غاريغ. هذا  �سوبرمان”، 
القرب  ب��ني  التناق�س  وه���ذا  ال��ت��وت��ر، 
وامل�سافة، هما اللذان ي�سكلن ال�سيغة 
وال��ت��ي جنح  رئا�سي،  ه��و  مل��ا  ال�سحرية 
ج���اك ����س���رياك ب�����س��ك��ل خ���ا����س، ح�سب 

املوؤرخ، يف جت�سيدها.
التعاي�س  ب�سبب  وم�����س��ط��ًرا  م��ك��ره��ا 
م���ع ال���س��رتاك��ي��ني ال����ذي ح����دث عام 
1997، كان عليه الكتفاء بال�سيا�سة 
وليته  ف���رتة  خ���لل معظم  ال��دول��ي��ة 
الأوىل، مما �سمح له ببذر تلك امل�سافة 

التي نّظر لها اجلرال ديغول.
يف وق���ت لح����ق، خ���لل ف���رتة وليته 
 ،2002 ع����ام  م���ن  ب���داي���ة  ال���ث���ان���ي���ة، 
تعّد  ال��ت��ي  امل�����س��اف��ة  ب��ت��ل��ك  “احتفظ 
يقول  رئا�سي”،  هو  مبا  تعهد  مبثابة 
رئي�س  املثال  �سبيل  على  تارًكا  امل���وؤرخ، 
ي�سارع  فيلبان  دو  دومينيك  ال���وزراء 
على جبهة العقد الأول للت�سغيل -مبا 
اأك�����س��ب��ه ع��ل��ى الأرج�����ح ت��ه��م��ة اجلمود 
له  �سمح  املفارقات،  ومن  ا،  اأي�سً ولكن 

يرحل:  لفرن�سا  معني  ث��ق��ايف  مفهوم 
“مع �ساركوزي وهولند، تغرّي املرجع 
يهتمان  ل  رئ��ي�����س��ان  ف��ه��م��ا  ال���ث���ق���ايف، 
اأين  واإىل  اأتينا  اأي��ن  ملعرفة من  كثرًيا 
اأنه  اإنهما رمز حلقيقة  نحن ذاهبون. 
ويتحدث  كبار.  زعماء  هناك  يعد  مل 
امل������وؤرخ اإرن�������س���ت ك��ان��ت��وروف��ي��ت�����س عن 
الرمزي  واجل�����س��د  احلقيقي  اجل�����س��د 
“يف ج�سدي امللك، الذي يبنّي  للملك 
قبل  م��ن  للملك  ��ن��ظ��ر  يحُ ك���ان  اأن  ف��ي��ه 
الوقت  ذلك  يف  واللهوتيني  الفقهاء 
اأن��ه ج�سد م��زدوج، ف��ان وخالد”،  على 
ال�����ي�����وم، ي���ع���د �����س����ارك����وزي وه����ولن����د 
ج�سد  ل  ف��ق��ط،  حقيقيني  ج�����س��دي��ن 
يحُحيل  اأن  ميكنهما  ول  لهما،  رم��زي 
يحّلل  غريهما”،  اآخ���ر  ���س��يء  اأي  اإىل 

با�سكال بريينو.
اإميانويل  �سيحاول  اأخ���رى،  م��رة  هنا 
ال�ساب،  ال��رئ��ي�����س  ال��ت��م��اي��ز:  م��اك��رون 
�سيفاجاأ  ل���ل���ف���ل�������س���ف���ة،  احل���������س����ا�����س 
طريفة  ع��ل��ى  “رئا�سة  ب��ا���س��ت��ح�����س��ار 

جوبيتري«.
اأن ج��اك ���س��رياك، رم��زي��اً، خا�سًة  كما 
خلل فرتة وليته الأوىل، هو رئي�س 
اآثارها  ال��ع��ومل��ة  فيه  زم��ن مل مت��ار���س 
املالية  الأزم��ة  بالكامل. كان هذا قبل 
اتهام  وق��ب��ل   ،2008 ع����ام  ال���ك���ربى 
الحتاد الأوروبي بفقدان الدول التي 
ت�سكله ا�ستقلليتها، وقبل اأن ل يعترب 
اأن  ع�سرة،  اأ�سل  من  فرن�سيني  ت�سعة 

فرن�سا “يف تراجع«.
لن يكون هناك رئي�س عظيم، كما تنباأ 
ميرتان يف كلمة ا�ست�سرافية، “ب�سبب 
ب�سبب   ... ال��ع��ومل��ة  ب�سبب   ... اأوروب�����ا 

كاي  متحف  يف  الثقافات”  ح���وار  اأو 
برانلي، الذي امر ببنائه خلل مروره 

بالإليزيه.
»ال�������س���ورة ال��ت��ي ن����راك ف��ي��ه��ا مت�سك 
ب��ك��ت��اب ع���ن ال��ف��ن الأف���ري���ق���ي، ب�سكل 
ب���ارز على مكتبك، ه��ل ه��ي ج��زء من 
به؟”،  ح��ًق��ا  مهتم  اأن���ك  اأم  الخ�����راج، 
���س��األ��ه، ق��ب��ل ع�����س��ري��ن ع��ام��ا، ب�سلف، 
جامع التحف جاك كري�سا�س... نعم، 

لقد كان مهتًما به حًقا.
وفران�سوا  �ساركوزي  نيكول  بجانبه، 
هولند �ساحبان. اأعلن الأول احتقاره 
لأمرية كليف وي�سوه عناوين الكتاب. 
اأك���ر من  بال�سحافة  م��ول��ع  وال��ث��اين 
للثقافة  ل���وزي���رت���ه  واأ�����س����دى  الأدب، 
التي  الن�سيحة  تلك  بيلريين،  ف��ل��ور 
العرو�س  اإىل  “اذهبي  ا����س���ت���ه���رت: 
ذلك،  تبتلعي  اأن  وع��ل��ي��ك  م�����س��اء،  ك��ل 

“اإنه جميل«. وتقولني “اإنه جيد”، 
»اإن احلياة امل�سرحية يف فرن�سا مليئة 
ب����الإب����داع واحل���ي���وي���ة، ل��ك��ن��ه��ا ل تهم 
متح�ّسرا  ق��ال  ال�سلطة”،  يف  ه��م  م��ن 
امل�����خ�����رج، ج�����ان ب���ي���ري ف���ان�������س���ن، ع���ام 
املرحلة  تغيري  اإىل  م�سريا   ،2015

هذا، على اأعمدة لوموند.
خيبة الأمل هذه، تلعب يف �سنع هالة 
الروؤ�ساء ال�سابقني. ي�سعر العديد من 
لي�سوا  ول��ك��ن  ال��ث��ق��اف��ي��ني،  ال��ف��اع��ل��ني 
عموًما،  الفرن�سي  ال�سعب  وح��ده��م، 
لهم  يحكمونهم  ال��ذي��ن  ال���رج���ال  اأن 
ر�سيد ثقايف �سعيف و�سطحي، وانهم 
ل يختلفون عنهم كثريا، ل اأكر ذكاء 

ول اأكر ثقافة.
ا  وم��ع اآخ��ر ال��روؤ���س��اء امل��ل��وك، اإن��ه اأي�سً

باحلفاظ على الوظيفة الرئا�سية.
الرئي�س  ه��و  ���س��رياك  م���ا،  ج��ان��ب  »يف 
الأخري الذي بقي يف عمودية الوظيفة، 
العلوم  اأ�ستاذ  يحلل  ال�سللة”،  واآخر 

ال�سيا�سية با�سكال بريينو.
الرئي�س  ���س��ورة  ��ا  اأي�����سً ���س��رياك  ويبث 
القادر  النا�س،  القريب من  الإن�ساين، 
ع���ل���ى م�����س��اف��ح��ة ن���اخ���ب���ي���ه، واإط�������راء 
وب�ساطة  اإن�����س��ان��ي��ة  “هناك  الأب���ق���ار. 
�سلطة  م���ن  ل��ك��ن��ه��ا ل حت���ط  وق������رب، 

يعتقد جان غاريغ: الرئا�سة”، 
بالطبقات  احل��ق��ي��ق��ي  ال��ت��ع��ل��ق  ه�����ذا 
الي�سار،  اأف����ك����ار  وب���ع�������س  ال�����س��ع��ب��ي��ة 
الفجوة  ف��وق  نف�سه  بو�سع  له  �سمحا 
مما  واليمني،  الي�سار  بني  والنق�سام 
�ساعد على منحه هذا العلو الرئا�سي.

ابتذال الوظيفة
يت�سم  ال���ذي  ال��ت��ح��ال��ف  ه���ذا  يتج�سد 
يف  خا�س  ب�سكل  والأفقية  بالعمودية 
وهو  يهدئ،  وال��ذي  املجّمع،  �سخ�سية 

ما اأراد اأن ميرره طوال فرتة وليته.
والبي�س  ال�سود  فرن�سا   “ رئي�س  اإن��ه 
يواجه  ال���ذي  وال�سخ�س  وال�سمر”، 
���ا، يف  ال�����س��رخ الج��ت��م��اع��ي. اإن����ه اأي�������سً
وق���ت لح����ق، م��ع و���س��ول ج���ان ماري 
اأبريل   21 يف  الثانية  للجولة  لوبان 
ع��ل��ى جمع  ال��ق��ادر  ال��وح��ي��د   ،2002
الأمة، والوحيد الذي �سّوت ل�ساحله 

مليني الفرن�سيني من الي�سار. 
���س��رياك كيف ي�سع  ع��رف ج��اك  لقد 
امل�سرح  خ�����س��ب��ة  ع���ل���ى  ج���ي���د  ب�����س��ك��ل 
واحلامي،  احل���ار����س  الأب  �سخ�سية 
بان  �سمح  املثال  �سبيل  على  واجلامع، 

تلتقط له �سورة مع حفيده مارتن.
هولند  فران�سوا  اأ�ساء  النقي�س،  على 
ونيكول �ساركوزي اإدارة هذا التناق�س، 
ي��ق��ول ج���ان غ��اري��غ. الأول ع��ان��ى من 
“الطبيعي”،  ال��رئ��ي�����س  ع���ن  ���س��ع��اره 
لقد  كافية.  م�سافة  ت��وازن��ه  مل  ال��ذي 
عدة  مك�سوفة  اخل��ا���س��ة  ح��ي��ات��ه  راأى 
التحكم يف اخلطة  اأن يتم  م��رات دون 
الت�سالية، كما كان احلال مع تغريدة 
ال���ت���ي دعمت  ت��ري��وي��روي��ل��ر  ف���ال���ريي 
�سيغولني  مناف�س  فالورين،  اأوليفييه 
ق�����س��ة حبه  ع���ن  ال��ك�����س��ف  اأو  روي������ال، 
اخلفية مع جويل غاييه.  ان”هولند 
الثالثة،  روؤ�ساء اجلمهورية  اإىل  اأقرب 
ال����روؤ�����س����اء  ف���ي���ه  ي���ك���ن  يف ح���ق���ب���ة مل 
اأن يكونوا رج��اًل خارقني  اإىل  بحاجة 
يج�سد  اأن  ي�����س��ت��ط��ع  مل  “....”اإنه 
هو  مل��ا  وامل��ت��ع��ايل  املت�سامي  البعد  ه��ذا 

رئا�سي«.
����ا،  وق�������ام ن���ي���ك���ول ������س�����ارك�����وزي اأي���������سً
خلل  م���ن  ال���وظ���ي���ف���ة،  “بابتذال” 
ا�ستخدامه الطوعي ملفردات فقرية بل 
وبذيئة، واخراجه لعلقته احلميمية 

مع كارل بروين.
تعلم  م���اك���رون  اإمي���ان���وي���ل  اأن  وي���ب���دو 
ممار�سة  م����ن  ال����ع����رب  وا����س���ت���خ���ل�������س 
ال�سلطة،  اإىل  و���س��ل  ع��ن��دم��ا  �سلفيه. 
“كان هناك تغيري جذري يف الرئا�سة، 
ل�سحيفة  غ���اري���غ  ج����ان  اأو����س���ح  ك��م��ا 
لكروا. هناك جرعة اأكرب من اجلدية 
ومزيد من ال�سلطة وم�سافة اأكرب”... 
اقنعت حًقا: يف  اأنها  يبدو  حماولة ل 
فقط  باملائة   29 ق��ال   ،2019 مايو 
م���ن ال��ف��رن�����س��ي��ني اأن���ه���م را����س���ون عن 

الرئي�س  ب��ه��ا  يج�سد  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة 
احلايل الوظيفة الرئا�سية.

اإىل �سخ�سية  ه��ذا رمب��ا ل يرجع  ك��ل 
ا اإىل الزمن  جاك �سرياك، ولكن اأي�سً
الذي نعي�س فيه. واملفارقة، اإن الهالة 
ب���ه���ا، م���رت���ب���ط���ة بنزع  ي��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي 
القدا�سة على الوظيفة الرئا�سية التي 
بب�ساطة،  وذل���ك،  خ��ل��ف��اوؤه،  لها  خ�سع 
لأن العامل، وخا�سة الإعلم، قد تغري 

يف الأثناء.
البع�س  ي��راه��ا  ال��ت��ي  “العظمة”  اإن   
فيها  كانت  بقية فرتة  يف �سرياك هي 
خمتلفة  وال��ن��ظ��ام  بال�سلطة  العلقة 
ب�سكل عام. “اإنه تغريرُّ يف الع�سر، كما 
ال�سركات،  يف  اجلامعة،  يف  احل��ال  ه��و 
اأ�سكال جديدة  تنمو  واملوؤ�س�سات حيث 
يقول  اأفقية”،  اأك�����ر  ال���ق���ي���ادة  م���ن 

با�سكال بريينو.

تغيري املرجع الثقايف
وم���ع ذل���ك، ف���اإن ج���اك ���س��رياك لديه 
اأف�سل على فر�س �سلطته، دون  قدرة 
اأن يظهر �سر�سا وعنيفا. جمال واحد 
ع��ل��ى وج����ه اخل�����س��و���س ي��و���س��ح هذا 

جيدا، الثقافة.
اآخر رئي�س فرن�سي  جاك �سرياك، هو 
ي��ح��ب ال��ث��ق��اف��ة، ك��م��ا ك����ان م���ن قبله 
ميرتان.  فران�سوا  اأو  بومبيدو  ج��ورج 
من املوؤكد اأنها مل تكن، يف املقام الأول، 
العلوم  وثقافة  الكل�سيكية  الثقافة 
الإن�����س��ان��ي��ة، ل��ك��ن��ه ك���ان ب��ع��م��ق “رجل 
كان  البعيدة”.  وال��ث��ق��اف��ات  ال��ف��ن��ون 
البدائي مو�سوع تقدير  بالفن  �سغفه 
�سرياك  “جاك   ،2016 عام  وتكرمي 

كان اآخر من يبدو وكاأنه ملك جمهوري، يلب�س 
البدلة الرئا�سية باأناقة ويفر�س الحرتام

كانت ل���ه الق�����درة على ف����ر�س 
�شلطته، دون اأن يظهر �شر�شا وعنيفا

يف جانب ما، �سرياك هو الرئي�س الأخري الذي 
بقـي يف عموديـة الوظيفــة، واآخـر ال�ســاللــة

هناك اإن�شانية وب�شاطة وقرب، 
لكنها ل حتط من �شلطة الرئا�شة

�سرياك هو اآخر من جنح يف حل التناق�س 
الوارد يف النموذج الرئا�سي الذي ر�سمه ديغول

�شرياك اآخر رئي�س يحب الثقافة، 
على غ��رار بومبي��دو اأو ميت�ران 

اليوم، يوّدعه الفرن�سيون والعامل مبا يليق:

جاك �شرياك، اآخر كبار روؤ�شاء اجلمهورية اخلام�شة...؟
•• الفجر - اأود لوريو – ترجمة خرية ال�شيباين:

عرفه  كبري  ملكي  رئي�س  اآخر  هو  �سرياك  جاك  »اإن 
ملك  وكاأنه  يبدو  من  اآخــر  كان  لقد  الفرن�سيون... 
ويفر�س  باأناقة  الرئا�سية  البدلة  يلب�س  جمهوري، 
قال،  الع�سرين”،  القرن  رئي�ًسا من  الحرتام... كان 

واملدير  الفتتاحية  كاتب   ،2016 �سبتمرب   19 يف 
يفكر  اليمني،  على  ثريارد.  اإيف  للفيغارو،  امل�ساعد 
“كانت  ا:  اأي�سً الكثريون مثله، وعلى اليمني املتطرف 
يبقى  ــا  رمب ولــكــن  مهمة،  �سيا�سية  خــالفــات  بيننا 
ال�سيا�سي  الالوعي  ويف  �سخ�سيته،  يف  �سرياك،  جاك 
الرئي�س  الأخــــري،  الرئي�س  باعتباره  الفرن�سي، 

يف  الثاين  الرجل  يومني،  بعد  ذلك  قال  احلقيقي”، 
اأن  يبدو  وهكذا،  فيليبو.  فلوريان  الوطنية،  اجلبهة 
جاك �سرياك بات يتناف�س مع فران�سوا ميرتان، الذي 
فرتة  )بعد  الروؤ�ساء”  كبار   “ اآخر  ل�سنوات  اعُترب 
ديغول وبومبيدو(. نوفمرب 2009، اعترب الفرن�سيون 
اأن ميرتان كان اأف�سل رئي�س على مدار الأربعني عاًما 

اأنه  امل�ساركني  من  باملائة   67 اعتقد  حيث  املا�سية، 
60 باملائة ل�سرياك.  بـ  مقارنة  “جيًدا”،  كان رئي�ًسا 
اجل  مــن  الحتـــاد  زعــيــم  جتـــاوز   ،2015 مــايــو  يف 
الربنامج  بطل  �سئيل،  بفارق  ال�سابق،  اجلمهورية 
امل�سرتك، بـ 63 باملائة من الآراء املوؤيدة، مقابل 61 

باملائة، وفق ا�ستطالع اودوك�سا.

�سرياك وابنته كلود وحفيده مارتن

ديغول ر�سم هيبة الرئا�سة الفرن�سية

الراحل يهتم بامل�سالة الثقافية

�سرياك قريب من النا�س

�سرياك.. رحيل اخر رموز اجلمهورية اخلام�سة

يبدو اأن جاك �سرياك يناف�س اليوم فران�سوا ميرتان، الذي اعُترب ل�سنوات اآخر » كبار الروؤ�ساء«
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عربي ودويل

   ل��ذا، ك��ان ل ب��د م��ن العتماد على 
املزيد من الأحزاب ال�سغرية لإكمال 
للنف�ساليني  و���س��ب��ق  الأغ���ل���ب���ي���ة. 
احلكومة  ���س��ق��وط  يف  ت�����س��ب��ب��وا  اأن 
ال�سرتاكية ال�سابقة، واثاروا كراهية 

جزء من الراأي العام �سدهم. 
   اأما بالن�سبة لألربت ريفريا، زعيم 
�سيودادانو�س،  ال��و���س��ط  مي��ني  ح��زب 
ال�����ذي ح�����س��ل ع��ل��ى 59 م���ق���ع���ًدا يف 
اأمام  ال��ب��اب  اغ��ل��ق  ال��ك��ون��غ��ر���س، فقد 
ال�سرتاكي،  احل����زب  م��ع  ات��ف��اق  اأي 
ب���ل مت اع��ت��ب��ار ه���ذا الخ����ري خ�سما 
من  املفرت�س  قربه  ب�سبب  �سيا�سيا 

النف�ساليني.
   وم��ع ذل��ك، ف��اإن ه��ذا اجلمود لي�س 
�سيا�سية  اأزم��ة  اآخ��ر حلقة من  �سوى 
اأن  ويجب  بكثري.  اأع��م��ق  ج��ذور  ذات 
كيف  لفهم  الأح����داث  �سل�سلة  نتتبع 

و�سلت البلد اإىل هناك.

جذور العلة
   عام 2007، اندلعت اأزمة الرهن 
العقاري يف الوليات املتحدة، وجرت 
�سقوطها،  يف  ال���ع���امل���ي  الق���ت�������س���اد 
يقود  وك��ان  ب�سّدة،  اإ�سبانيا  و�سربت 
ال�سرتاكي خو�سيه  �سفينتها حينها، 
ل��وي�����س رودري���غ���ي���ز ث���اب���ات���ريو. عام 
يقارب  م��ا  ال��ب��لد  �سجلت   ،2010
ال��ب��ط��ال��ة، واأكر  ب��امل��ائ��ة م��ع��دل   20

من 40 باملائة بني ال�سباب.
ك������ان احل����زب  ال�����ف�����رتة،  ت���ل���ك     يف 
ال�سعبي )حزب  واحل��زب  ال�سرتاكي 
ال�سلطة  على  يتناوبان  املحافظني( 
منذ عودة الدميقراطية عام 1977، 
بعد ديكتاتورية فران�سي�سكو فرانكو. 
الثنائية  كانت   ،2014 عام  و”حتى 
احلزبية متثل 70 باملائة على الأقل 
من الأ�سوات”، تو�سح ماريا خو�سيه 
ال�سيا�سي يف  الت�سال  اأ�ستاذة  كانيل، 

جامعة كومبلوتن�س مبدريد.
النتخابات  خ���لل   ،2008 ع���ام    
التي اأدت اإىل انتخاب زاباتريو، بلغت 
ن��ت��ائ��ج احل�����زب ال����س���رتاك���ي 169 
مقعًدا، بينما ح�سل احلزب ال�سعبي 
الت�سكيلت  وتقا�سمت   ،154 على 

الأخرى ال� 27 مقعًدا املتبقية.
   ك��ان��ت ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج ت��ف��رز اأغلبية 
وا�سحة، وميكن للأحزاب ال�سغرية 
ال�سيا�سيني  احلزبني  اأح��د  تدعم  اأن 
الرئي�سيني، لكن وزنها كان حمدوًدا 

للغاية.
اأوج الأزم��ة القت�سادية، ولدت     يف 
15 مايو. يف بلد  حركة ال�ساخطني 
ه��زت��ه الأزم�����ة امل��ال��ي��ة، وك���ان���ت هذه 
�ساحة  يف  ي��وم  ك��ل  جتتمع  املجموعة 
ال�سخمة،  ����س���ول  دي����ل  ب���وي���رت���ا  دي 
يف و���س��ط م���دري���د، ل��لح��ت��ج��اج على 
اعتمدتها  ال��ت��ي  التق�سف  �سيا�سات 
الزمة.  على  ك��رد  احلاكمة  ال�سلطة 
 15 ح��رك��ة  م���ن  ب���ودمي���و����س  “خرج 
فريي  خاميي  يقول   ،2014 مايو 
ال�سيا�سية  العلوم  ق�سم  مدير  دورا، 
يف  ودك���ت���ور  ك��وم��ب��ل��وت��ن�����س��ي،  واإدارة 

جمال تخ�س�سه.
   تغري كل �سيء عام 2014، خلل 
فقد  مايو.  يف  الأوروبية  النتخابات 
الت�سويت  ع���ن  اإ���س��ب��ان��ي��ا  “توقفت 
ماريا  حت��ل��ل  تقليدية”،  ب��ط��ري��ق��ة 
خ��و���س��ي��ه ك��ان��ي��ل. ح��ت��ى ذل���ك احلني، 

امل�سالة  ح�����ول  ال�����س��ي��ا���س��ي  اجل������دل 
ال��ك��ات��ال��ون��ي��ة، ج���دل ي��ح��ج��ب جميع 
“اإنه  تقريًبا.  الأخ���رى  امل��و���س��وع��ات 
العقل،  ي�ستدعي  ول  للغاية  عاطفي 
يف  ال�سيا�سية.  العلوم  دك��ت��ور  يا�سف 
م��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ك��ب��رية التي 
انتخابية،  ولأ�سباب  اإ�سبانيا،  تواجه 
ت��ت��م��رت���س الأح��������زاب يف م���واق���ف ل 
التوافق  ب��دل  بينها،  التوفيق  ميكن 
يف  املجتمع  ان  مواجهتها.  اج��ل  م��ن 

�سراع حول هذه املوا�سيع ».
ب�������س���رع���ة بني  ال����ت����وت����رات  ب������رزت     
املوؤيدين  وحلفائه  اجلديد  الرئي�س 
لل�ستقلل، وخذلوه عند الت�سويت 
فرباير،  يف   ،2019 م��ي��زان��ي��ة  ع��ل��ى 

بالوقوف �سدها. 
خيار  اأي  �سان�سيز  بيدرو  ل��دى  لي�س 
جديدة  انتخابات  اإىل  الذهاب  �سوى 
الأ�سوات  “ت�ستت  ان  اأبريل.   28 يف 
والأغلبيات بفارق �سئيل جدا، متنح 
الذي  هذا،  احلكم  دور  النف�ساليني 
ميكن اأن يقلب الت�سويت من جانب 
خو�سيه  م���اري���ا  ت��لح��ظ  اآخر”،  اأو 

كانيل.
الت�سويت مبعًرا. ح�سل  ي��زال    ل 
احلزب ال�سرتاكي على 123 مقعًدا، 
حزب ال�سعب 66؛ �سيودادانو�س يبلغ 
59 مقعًدا، وبودميو�س 42. وحقق 
نائًبا.   24 باإر�سال  اخ��رتاًق��ا  فوك�س 
حت�سل الي�سار اجلمهوري لكاتالونيا 
 15 )انف�ساليون( على  -ال�سياديني 
 23 مقعًدا، بينما يتقا�سم الآخ��رون 
م��ق��ع��ًدا. ب����دون ات���ف���اق، ���س��ي��ك��ون من 
بهذا  مبعر  ب��رمل��ان  على  امل�ستحيل 

ال�سكل اأن يحكم
يلخ�س  الت����ف����اق،  يف  ي��رغ��ب��ا  »مل     
احل�������زب  دورا،  ف���������ريي  خ������امي������ي 
ال�������س������رتاك������ي ك����م����ا ي�����ودمي�����و������س. 
هي  امل�سكلة  م�سرتكة.  وامل�����س��وؤول��ي��ة 
الآخ���ر.  ت�سويه  ي��ح��اول  اجل��م��ي��ع  اأن 
ويف مثل هذه البيئة ال�سيا�سية التي 
يحاول  وحيث  ال�ستقطاب،  يحركها 
ت�����س��وي��ه خ�����س��وم��ه، ي�سبح  اجل��م��ي��ع 
اأح���ده���م،  ات���ف���اق م���ع  اإىل  ال��ت��و���س��ل 

ي�ساوي الإدانة يف عيون الآخرين ».
عن �سليت اف ار

مايو  ج��������ًدا.  ���س��ع��ي��ًف��ا  والخ����ت����ب����ار 
عنا�سر  ع���ن  ال��ك�����س��ف  مت   ،2018
ج���دي���دة يف ق�����س��ي��ة غ����ورت����ال، وهي 
الأط���راف  م��رتام��ي��ة  ف�ساد  ف�سيحة 
ل��ط��خ��ت احل�����زب ال�����س��ع��ب��ي، واث�����ارت 
احللبة  اىل  ع��ائ��دا  �سيا�سًيا.  زل����زاًل 
�سان�سيز  ب��ي��درو  اأط��ل��ق  حمنته،  بعد 
لئ��ح��ة ل����وم ���س��د ح��ك��وم��ة راخ����وي. 
“مل يكن �سان�سيز يظن اأنها �ستنجح، 

يقول اأ�ستاذ الت�سال ال�سيا�سي. 
كان احلزب ال�سرتاكي ياأمل فقط يف 
اأن ت�سلط املبادرة الأ�سواء عليه بعد 

مغادرته الربملان لفرتة ».
للنف�ساليني.  ح�����س��اب  ���ق���راأ  يحُ مل     
على  راخ����وي  م��ع��اق��ب��ة  اأرادوا  “لقد 
يعتقدون  وكانوا   .155 ا�ستخدامه 
اأكر  ي��ك��ون  ق��د  �سان�سيز  اأن  ��ا  اأي�����سً
ال�ستقلل”...  مو�سوع  يف  م��رون��ة 
الأمني  دف��ع  ومت  الثقة،  حجب  جنح 
راأ�س  على  ال�سرتاكي  للحزب  العام 
اىل  ت�ستند  ه�����س،  ت��وازن��ه��ا  ح��ك��وم��ة 
من  والنف�ساليني  ب��ودمي��و���س  دع��م 

اليمني والي�سار. 
لي�س  ي��ن��ت��خ��ب.  اأن  دون  ذل�����ك  ك����ل 
انتقادات  رغ����م  ���س��ي��ح��ك��م،  م���ه���م���ا... 

احلزب ال�سعبي و�سيودادانو�س.

   يف خ�����س��م ه���ذه ال��ف��و���س��ى، تدخل 
امل�سهد،  اإىل  ج����دي����دة  ���س��خ�����س��ي��ة 
���س��ان��ت��ي��اغ��و اأب��ا���س��ك��ال، ي��ق��ود احلزب 
ول  نكرة  فوك�س.  املتطرف  اليميني 
نهاية  2018، يف  ع��ام  له حتى  وزن 
الجتماعات  ق��اع��ات  م���لأ  ال�����س��ي��ف، 
كاتالونيا،  ح���ول  م��ت�����س��دد  ب��خ��ط��اب 
اإ���س��ب��ان��ي��ة ح��م��ا���س��ي��ة، تدافع  ق��وم��ي��ة 
النزعة  و�سد  التقليدية،  القيم  عن 

الن�سوية والهجرة.
امل���ت���ط���رف اجلديد  احل�����زب  ح��ق��ق    
دي�سمرب  يف  ان���ت���خ���اب���ي  جن�����اح  اأول 
2018، وفاز ب� 12 مقعًدا يف برملان 
اأجل  ذات��ي��ا. وم��ن  امل�ستقل  الأن��دل�����س 
الأغلبية  م��ن  املحلي  احل��ك��م  ان��ت��زاع 
ال�سعبي  احل���زب  �سكل  ال���س��رتاك��ي��ة، 
و���س��ي��ودادان��و���س ح��ك��وم��ة ت��ق��وم على 

دعم فوك�س “اخلارجي«.

امل�سالة الكاتالونية تق�ّسم
ال�������س���ي���غ���ة هي  ه�������ذه  ا����س���ب���ح���ت     
ي�سنف  ����س���ي���ودادان���و����س  ال���ق���اع���دة. 
تواجه  وال��ت��ي  ميينية،  كتلة  يف  الآن 
متهمة  ي�������س���اري���ة  ك���ت���ل���ة  م���ب���ا����س���رة 
ويدور  النف�ساليني.  م��ع  ب��الت��ف��اق 

ح�سب  ال�سبانية  اجلماهري  ت�سوت 
اجتاه  باتباع  اأو  الأ���س��ري��ة،  التقاليد 
تتكون  ال��ت��ي  الجتماعية  الو���س��اط 
ت�سّوت  ب����داأت   ،2014 ع���ام  م��ن��ه��ا. 
فريق،  حل�ساد  اأو  ب��رن��ام��ج،  ل�سالح 
يف  الفا�سدين  ال�سيا�سيني  ملعاقبة  اأو 
ب�سجة،  بودميو�س  انطلق  ال�سلطة. 
كحزب  ر�سميا  احل��رك��ة  ت�سكيل  ومت 
يف  مقاعد  بخم�سة  و”فاز  مار�س،  يف 
الربملان الأوروبي، مارا من �سفر اإىل 

1.2 مليون ناخب«.
   ك��ان للحدث ت��اأث��ري حم��ف��ز: حزب 
لد عام 2006  �سيودادانو�س، الذي وحُ
يف كاتالونيا �سد القومية يف املنطقة، 

بداأ حينها �سعوده.
الإ�سبانية  ال��ه��وي��ة  ع��ن  ي��داف��ع  ان���ه   
“منوذج  ال��ب��لد.  ووح����دة  للمنطقة 
جعل   ،2014 ع������ام  ب����ودمي����و�����س 
له  اأن��ه مل يبق  ���س��ي��ودادان��و���س ي�سعر 
حتلل  الوطني،  امل�ستوى  على  مكان 
اأع�ساء  وقفز  كانيل،  خو�سيه  م��اري��ا 
اأن  ال��و���س��ط، دون  ل��ي��ح��ت��ل��وا  احل����زب 
اأنف�سهم بو�سوح... خطابهم  يعّرفوا 
ليربايل حول القت�ساد، وتقدمي يف 

ق�سايا املجتمع ».

الأغلبية املطلقة مفقودة
20 دي�سمرب2015. كل  الأح���د،     
�سيء جاهز للحلقة الأوىل من هذه 
الطويلة.  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  ال��ك��وم��ي��دي��ا 
ال�سعبي(  م��اري��ان��و راخ���وي )احل���زب 
انتخابه.  لإع���ادة  املر�سح  حينها  ه��و 
للحزب  اجلديد  الزعيم  اأمامه،  كان 
�سان�سيز،  ب�����ي�����درو  ال������س�����رتاك�����ي، 
بابلو  ال�������س���ب���اب:  م����ن  وم���ن���اف�������س���ان 
اإغلي�سيا�س، رئي�س بودميو�س، واألربت 

ريفريا، رئي�س �سيودادانو�س.
   نتيجة ال�سباقات؟ احلزب ال�سعبي: 
90؛  ال����س���رتاك���ي:  احل����زب  123؛ 
بودميو�س: 69؛ �سيودادانو�س: 40؛ 
اآخ��رون: 28. وت��روي ماريا خو�سيه 
عن  راخ���وي  “امتنع  البقية:  كانيل 
بالدعم  ي��ت��م��ت��ع  ل  لأن�����ه  ���ح،  ال���رت����سّ
التفاو�س على  �سان�سيز  وبداأ  الكايف. 
لبودميو�س  الأول،  ق��دم  الت��ف��اق��ات. 
)159 نائب جمموع الثنني( ، كما 
�سيودادانو�س  م��ع  اتفاقية  وّق���ع  اأن���ه 
ان  اأغ��ل��ب��ي��ة م��ط��ل��ق��ة، ال  ل��ت�����س��ك��ي��ل 
�سريكا  ي��ك��ون  ان  رف�����س  ب��ودمي��و���س 

حلزب ريفريا ».
   امل��اأزق الأول: يف نهاية النتخابات 
ت��غ��ري حكم   ،2015 م��اي��و  ال��ث��ان��ي��ة، 

طفيف  ب�سكل  ال�����راأي  ا���س��ت��ط��لع��ات 
احلزب   ،137 ال�����س��ع��ب��ي:  )احل�����زب 
 ،71 بودميو�س:   ،85 ال���س��رتاك��ي: 
 ،  )23 اآخ��رون:   ،32 �سيودادانو�س: 
وظل البلد عاجزا على توفري اأغلبية 
الثالثة  النتخابات  �سبح  مطلقة.    
المتناع  ال�سرتاكيون  وق��رر  يهدد، 
عن الت�سويت اأثناء الت�سويت بالثقة 
بت�سكيل  ال�����س��ع��ب��ي  ل��ل��ح��زب  ل��ل�����س��م��اح 
ال��ق��رار حرًبا بني  اث��ار ه��ذا  حكومة. 
ال�سرتاكي،  احل���زب  داخ���ل  الأ���س��ق��اء 
حيث خ�سر بيدرو �سان�سيز، املعار�س 
ال��ت�����س��وي��ت، وليته  ع���ن  ل��لم��ت��ن��اع 
داخلياً.    »مل يعد اللعبون اجلدد 
ال�سيا�سية  اللعبة  يف  ظ��ه��روا  ال��ذي��ن 
ويعار�سون الثنائية احلزبية، يلعبون 
خاميي  يقول  الدعم”،  اأح���زاب  دور 
اأّن  ي��ودمي��و���س  “اعتقد  دورا.  ف��ريي 
ال�سرتاكي  ب��اإم��ك��ان��ه جت���اوز احل���زب 
انتهى  لقد  املقبلة”.  النتخابات  يف 
ال�����س��غ��رية التي  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات  زم����ن 
يحلم  اجلميع  رئا�سي...  طموح  بل 
بو�سع التاج على راأ�سه، ويعزف على 
وتره اخلا�س يف الربملان حتى لو لو 

عرقل ذلك البلد.
   »كان من املمكن اأن ين�س الد�ستور 
ال�سخ�س  ان��ت��خ��اب  ع��ل��ى  الإ����س���ب���اين 
الذي يح�سل على الأغلبية، يلحظ 

كان  ال�سيا�سية،  ال��ع��ل��وم  يف  ال��دك��ت��ور 
الهدف هو احل�سول على حكومة ذات 
اأ�سا�س متني، غري ان هذا النوع من 
للثنائية  اأك��ر  يلئم  القوى،  توزيع 

احلزبية كما كانت من قبل«.
اجلماهري   .2017 اأك��ت��وب��ر   10    
حم��ت�����س��دة اأم�������ام ق���و����س ال��ن�����س��ر يف 
رئي�س  خ���ط���اب  ب��ر���س��ل��ون��ة حل�����س��ور 
كاتالونيا،  يف  امل��ح��ل��ي��ة  احل���ك���وم���ة 
ك���ارل���ي�������س ب����وي����غ����دمي����ون����ت، ال�����ذي 
�سيعلن  ع��م��لق��ة.  �سا�سة  ع��ل��ى  ي��ب��ث 
بعد  تعليقه  قبل  الإقليم،  ا�ستقلل 
ب�سع ثواٍن. كانت الأزمة تختمر منذ 
التوتر  الف�سل  ه��ذا  و�سّعد  �سنوات، 

عدة درجات يف جميع اأنحاء البلد.
   وحدة اإ�سبانيا هي مو�سوع ح�سا�س 
على  خ��ا���س��ة  الإ���س��ب��ان،  م��ن  للعديد 
اليمني. ومن ال�سفة الخرى، يريد 
اململكة  عن  النف�سال  النف�ساليون 
ت��ول��ت ح��ك��وم��ة ماريانو  ث��م��ن.  ب����اأي 
راخ��������وي ال�������س���ي���ط���رة امل����وؤق����ت����ة على 
 155 امل��ادة  وف��ق  املحلية،  املوؤ�س�سات 
املحر�سون  واح���ي���ل  ال��د���س��ت��ور،  م���ن 
على حماولة النف�سال على الق�ساء 

و�سجن بع�سهم.

اخرتاق فوك�س
   م��اري��ان��و راخ���وي خ��رج م��ن املحنة 

  ر�سميا، اإ�سبانيا بطل اأوروبا  يف 
اإعادة النتخابات بل بطل العامل
اجلميع يحلم بو�سع التاج على 
راأ�سه ويعزف على وتره اخلا�س

 يف الربملان حتى لو عرقل البالد

يف بيئ��ة �ش��يا�ش��ية يحركه���ا 
ال�شتقطاب، ي�شعب التو�شل اإىل اتفاق 

انتهت الأحزاب ال�شغرية
 التي ل طموح رئا�شي لها

ت�ستت الأ�سوات مينح دور احلكم لالنف�ساليني
مل يعد الالعبون اجلدد الذين يعار�شون الثنائية احلزبية، يلعبون دور اأحزاب الدعم

انتفاء الغلبية يعيق ت�سكيل احلكومة

بودميو�س رف�س التوافق مع ال�سرتاكيني

امللك وبيدرو... الدعوة لنتخابات جديدة

�سيودادانو�س... من الو�سط اىل اليمني وطموحات اكرب

�سقوط الثنائية القطبية مع احلزب ال�سعبي فوك�س... اليمني املتطرف يخرتق ال�ساحة

كوريدا تبحث عن ماتادور:

هكذا اأ�شبحت اإ�شبانيا غري قابلة للحكم...!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

اإعادة  يف  اأوروبــا  بطل  هي  اإ�سبانيا  ر�سميا...     
البع�س.  يقول  حتى،  العامل،  وبطل  النتخابات، 
يف مر�سوم ن�سر الثالثاء، 24 �سبتمرب، يف اجلريدة 
بحل  ال�ساد�س  فيليب  اأمــر  لــلــدولــة،  الر�سمية 
اإىل القرتاع يف  ال�سعب الإ�سباين  الربملان، ودعا 
العام،  هذا  الثانية  املرة  هي  وهذه  نوفمرب.   10
املالية  الأزمــة  فبني   .2015 عام  منذ  والرابعة 
والأزمة الكاتالونية، �سقطت اإ�سبانيا يف حالة من 

عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي غري م�سبوقة منذ عودة 
الدميقراطية.

   اإن “البلد جمرب على القيام بتكرار النتخابات 
وتعبري  ر�سينة  بلهجة  نوفمرب”،  من  العا�سر  يف 
 17 املوافق  الثالثاء  املبا�سر.  الإعالن  كان  جاد، 
باأعمال  القائم  �سان�سيز،  بيدرو  ظهر  �سبتمرب، 

ليعلن  مونكلوا،  رئي�س احلكومة، خلف مكتبه، يف 
الف�سل النهائي يف ت�سكيل احلكومة. قبل حوايل 
خم�سة اأ�سهر، يف 28 اأبريل، ك�سب حزبه ال�سيا�سي، 
احلزب ال�سرتاكي الإ�سباين، النتخابات العامة 

بفوزه بـ 123 مقعًدا يف جمل�س النواب.
176 مقعدا الالزمة لالأغلبية     بعيدا عن جمع 

�سوتا   53 يجني  اأن  احلــزب  على  كــان  املطلقة، 
اإ�سافيا يف املجل�س حتى تتم املوافقة على حكومته 

يوم التن�سيب.
املف�سل”،  “�سريكه  مــع  املــفــاو�ــســات  تــعــرثت     
بــودميــو�ــس، وهــو حــزب يــ�ــســاري راديـــكـــايل، يف 
زعيم  اإغلي�سيا�س،  بابلو  يريد  احلكومة.  ت�سكيل 
ويف�سل  م�سرتكة،  حكومة  الراديكايل،  الي�سار 
ــم، بــدعــم من  ــرده ــف ــون احلــكــم مب ــي ــرتاك ــس ال�
ايغلي�سيا�س  بابلو  لقوات  اخلــارج.  من  بودميو�س 

42 مقعدا فقط.



االثنني    30   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12744  
Monday   30   September   2019  -  Issue No   1274416

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  �شبتمرب  2019 العدد 12744 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  �شبتمرب  2019 العدد 12744 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  �شبتمرب  2019 العدد 12744 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  �شبتمرب  2019 العدد 12744 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  �شبتمرب  2019 العدد 12744 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  �شبتمرب  2019 العدد 12744 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  �شبتمرب  2019 العدد 12744 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  �شبتمرب  2019 العدد 12744 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  �شبتمرب  2019 العدد 12744 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  �شبتمرب  2019 العدد 12744 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  �شبتمرب  2019 العدد 12744 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  �شبتمرب  2019 العدد 12744 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  �شبتمرب  2019 العدد 12744 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  �شبتمرب  2019 العدد 12744 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  �شبتمرب  2019 العدد 12744 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  �شبتمرب  2019 العدد 12744 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  �شبتمرب  2019 العدد 12744 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  �شبتمرب  2019 العدد 12744 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  �شبتمرب  2019 العدد 12744 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  30  �شبتمرب  2019 العدد 12744 



االثنني    30   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12744  
Monday   30   September   2019  -  Issue No   12744

19191917

الفجر الريا�ضي

وزن  يف  ال�سابق  العامل  بطل  يت�سدر 
الثقيل امللكم الأوكراين فلدميري 
كليت�سكو قائمة املتحدثني يف الن�سخة 
دبي  ومعر�س  “موؤمتر  م��ن  الأوىل 
ال�سطناعي”  ل��ل��ذك��اء  ال��ري��ا���س��ي 
الذي  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ن��وع��ه  م��ن  الأول 
ينظمه جمل�س دبي الريا�سي يومي 
قاعة  يف  املقبل  اأك��ت��وب��ر  و15   14

را�سد مبركز دبي التجاري العاملي.
ويتحدث كليت�سكو خلل اليوم الأول 
ال��ت��ي ت�سم  امل��وؤمت��ر يف اجلل�سة  م��ن 
ال��ري��ا���س��ة العاملية  ع���ددا م��ن جن���وم 
اأ�سمائها  ع��ن  الإع�����لن  �سيتم  ال��ت��ي 

خلل الأيام املقبلة.
ويعد الأوكراين فلدميري كليت�سو ذو 
ال� 43 عاما من اأف�سل امللكمني يف 
فئة الوزن الثقيل ول يزال يحتفظ 
بنجوميته الطاغية وح�سوره الكبري 
رغم اعتزاله امللكمة بف�سل م�سرية 

الح��رتاف��ي��ة احل��اف��ل��ة ب��ال��ع��دي��د من 
ا�ستمرت  التي  والإجن����ازات  الأل��ق��اب 
ملدة 21 عاما تقريبا و�سريته املميزة 
ح��ي��ث خ���ا����س خ����لل م�����س��ريت��ه 69 
بينها  م��ن  منها   64 يف  ف���از  م��ب��اراة 
ومن  القا�سية  بال�سربة  ف��وز   54
بطل  ل��ق��ب  ع��ل��ى  م���ب���اراة   29 بينها 
���س��وى يف خم�س  ي��ه��زم  ال���ع���امل ومل 
اأي  اإليه  مباريات وهو رقم مل ي�سل 

ملكم حتى الآن.
وفاز فلدميري باألقاب بطولة رابطة 
امل��لك��م��ة ال��ع��امل��ي��ة وب��ط��ول��ة الحتاد 
منظمة  وبطولة  للملكمة  ال��دويل 
دورة  يف  �سارك  كما  العاملية  امللكمة 
وتوج  ال�سيفية  الأومل��ب��ي��ة  الأل���ع���اب 
امللكمة  يف  للعامل  بطل  م��رة  لأول 
2000 واحتفظ  الثقيل عام  الوزن 
وا�ستعاد   2003 ع��ام  حتى  باللقب 
 2006 اأخ�������رى ع�����ام  ال���ل���ق���ب م�����رة 

متوا�سلة  �سنوات  ت�سع  به  ليحتفظ 
اأمام  بالنقاط  مباراته  خ�سر  اأن  اإىل 
تاي�سون فوراي عام 2015 واعتزل 
لينهي   2017 ع��ام  اللعب  كليت�سو 
الثقيل  ال��وزن  هيمنته على ملكمة 
ك���واح���د م���ن اأف�������س���ل امل���لك���م���ني يف 

التاريخ.
وي������وؤك������د م�����وؤمت�����ر وم����ع����ر�����س دب���ي 

الريا�سي للذكاء ال�سطناعي الدور 
العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  ال���ري���ادي 
وت�سجيع  تعزيز  باملنطقة يف  املتحدة 
الريا�سي  ال����س���ط���ن���اع���ي  ال����ذك����اء 
ح��ي��ث ي�����س��ه��د امل����وؤمت����ر اأك�����رب جتمع 
ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن يف جم�����ال ال���ذك���اء 
وتقنية  ال���ري���ا����س���ي  ال����س���ط���ن���اع���ي 
روؤ�ساء  ب��ي��ن��ه��م  وم���ن  الآيل  ال��ت��ع��ل��م 
امل�ستثمرين  الريا�سية  الحت����ادات 
الذكاء  تكنولوجيا  يف  الرئي�سيني 
اإدارة  ال���س��ط��ن��اع��ي م�����س��وؤول��ني ع��ن 
وم�ساهمني  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال�����س��ن��اع��ة 
العقول  واأف�������س���ل  امل����ج����ال  ه�����ذا  يف 
واخلرباء يف العامل يف جمال الذكاء 
الآيل  التعلم  وتقنيات  ال�سطناعي 
الريا�سة. كما ي�سارك عدد  ل�سناعة 
الريا�سة  يف  القرار  �سناع  من  كبري 
تكنولوجيا  يف  وم�ستثمرين  العاملية 
ال���ذك���اء ال���س��ط��ن��اع��ي ال��ري��ا���س��ي و 

حول  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء  وزراء 
دوليني  ري��ا���س��ي��ني  ال���ع���امل وجن�����وم 
وم��ف��ك��ري��ن اأك��ادمي��ي��ني ح��ي��ث يعمل 
ق����درات اجليل  تنمية  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع 
القادم يف جمال الذكاء ال�سطناعي 
للعمل  اأف�����س��ل  م�ستقبل  اأج����ل  م���ن 

الريا�سي.
الريا�سي  دب������ي  جم���ل�������س  وي����دع����و 
جل�سات  ح���������س����ور  يف  ال�����راغ�����ب�����ني 
وور���س عمل امل��وؤمت��ر وزي���ارة اأجنحة 
خلل  م��ن  الت�سجيل  اإىل  امل��ع��ر���س 
WWW. الل�����ك�����رتوين  امل����وق����ع 

و�سع  مت  ح���ي���ث   DAIS.AE
ب��اق��ة م��ن الخ��ت��ي��ارات ال��ت��ي تنا�سب 
ال���راغ���ب���ني يف احل�����س��ور م���ن داخ���ل 
وخ�������ارج ال����دول����ة وي���ح���ظ���ى احل����دث 
ب����اه����ت����م����ام ق����ط����اع����ات ك�����ب�����رية من 
الذكاء  يف  وامل��خ��ت�����س��ني  ال�����س��رك��ات 
وكذلك  وال���ري���ا����س���ة  ال���س��ط��ن��اع��ي 

دول  خمتلف  من  اجلامعات  اأ�ساتذة 
العامل ومن املتوقع ح�سور املئات من 
املخت�سني والعار�سني والأكادمييني 
التي  ال����ف����ر�����س  م�����ن  ل���ل����س���ت���ف���ادة 
ي��وف��ره��ا امل���وؤمت���ر وامل��ع��ر���س لعر�س 
اأح�����دث واأجن�����ح ال��ت��ج��ارب يف جمال 
وا�ستخداماته  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 
التدريب احلديثة  الريا�سية وطرق 

وحتليل اأداء الريا�سيني وغريها.
امل��وؤمت��ر ���س��ورة متكاملة عن  وي��ق��دم 
تعزيز  يف  ال�سطناعي  الذكاء  ق��درة 
الريا�سة  ���س��ن��اع��ة  ج����وان����ب  ك���اف���ة 
العاملية و�سيك�سف املعر�س عن اأحدث 
التقنيات الذكية اخلا�سة بهذا املجال 
واأحدث التجارب العاملية الناجحة يف 
ا�ستثمار الذكاء ال�سطناعي لتطوير 

اأثبتت  وال���ت���ي  ال���ري���ا����س���ي  ال���ق���ط���اع 
اأداء  ج��دارت��ه��ا يف حت�����س��ني م�����س��ت��وى 
اأكرب  حتليل  خ��لل  من  الريا�سيني 
اللعبني  لأداء  ال��ب��ي��ان��ات  م��ن  ق���در 
واملعر�س  املوؤمتر  �سيتم  كما  والفرق 
وال�سركات  املوؤ�س�سات  اأف�سل  تقدمي 
الذكاء  يف  العاملي  ال�سباق  تقود  التي 

ال�سطناعي.

•• راأ�ض اخليمة-الفجر:

براأ�س  الأم��ن��ي  القطاع  م�ستوى  على  ف��ت  ك��رو���س  بطولة  مناف�سات  افتتحت 
القطاع  م�ستوى  على  الريا�سية  للفعاليات  اخلام�سة  ال��دورة  �سمن  اخليمة 
اخلا�سة،  املهام  اإدارة  الزعابي مدير  يعقوب  بن  يو�سف  ركن  العقيد  بح�سور 

والعقيد ق�سيب عبد اهلل الزعابي نائب مدير اإدارة الإعلم والعلقات العامة  
وذلك ب�سالة نادي بارج للألعاب الريا�سية، مبنطقة “ خزام “ براأ�س اخليمة 
ال�سرطة  احت��اد  بطولت  �سمن  القوية   امل�سابقات  اإح��دى  تعترب  البطولة   .
القطاع  اإدارات  منت�سبي  م��ن  جمموعة  مناف�ساتها  يف  وي�����س��ارك  ال��ري��ا���س��ي، 
الأمني براأ�س اخليمة، وعرب العقيد يو�سف بن يعقوب عن �سعادته من الأعداد 

امل�ساركة يف امل�سابقة التي تعك�س تنامي م�ستويات الوعي والثقافة الريا�سية 
لدى العن�سر ال�سرطي املتعلق باأهمية ممار�سة الريا�سة كاأ�سلوب حياة يومي 

.
فيما اأكد العقيد ق�سيب الزعابي نائب مدير اإدارة الإعلم والعلقات العامة  
ال�سرطة  احت��اد  جهود  اإط��ار  �سمن  تاأتي  فيت  الكرو�س  بطولة  مناف�سات  اأن 

واإتاحة   ، الأم��ن��ي  القطاع  منت�سبي  ب��ني  الريا�سي  ال��وع��ي  ن�سر  يف  الريا�سي 
الفر�سة للجميع للم�ساركة ، حيث تحُعد مناف�سات ريا�سة الكرو�س فيت اإحدى 
القطاع  ملنت�سبي  الريا�سي  امل�ستوى  وتقدم  ق��وة  م��دى  تظهر  التي  املناف�سات 
اجلانب  وت��ع��زي��ز  امل�ساركة  على  ال�سرطي  العن�سر  ح��ر���س  وم���دى   ، الأم��ن��ي 

الريا�سي لدى بطولت وزارة الداخلية.

•• دبي -الفجر

ن��ادي دب��ي ال��دويل للريا�سات   ينظم 
�سباق  امل��ق��ب��ل  ال�سبت  ي���وم  ال��ب��ح��ري��ة 
 60 املحلية  ال�سراعية  لل�سفن  دب��ي 
قدما وذلك �سمن روزنامة ال�سباقات 
الريا�سي  امل����و�����س����م  يف  ال���ب���ح���ري���ة 
ال�سباق  وي���ع���د   .2020-2019
املقبل  ال�سبت  ي��وم  واملرتقب  الكبري 
هو فاحتة مناف�سات ال�سفن ال�سراعية 
املحلية 60 قدما يف املو�سم اجلديد ، 
ك��م��ا ي��ع��ت��رب ج��ول��ة م��وؤج��ل��ة ك���ان من 
���س��م��ن مراحل  اإق��ام��ت��ه��ا  امل��ف��رت���س 
 2019-2018 امل��ن�����س��رم  امل��و���س��م 
الأح�������وال اجلوية  ب�����س��ب��ب  وت���اأج���ل���ت 
حينها.  ال�سباقات  روزن��ام��ة  وازدح���ام 
النادي  يف  املنظمة  اللجنة  واأع��ل��ن��ت 
يف  للراغبني  الت�سجيل  باب  فتح  عن 
امل�ساركة يف ال�سباق الكبري اعتبارا من 
يوم اأم�س الأحد وحتى يوم اخلمي�س 
الت�سجيل  ب��اب  اإغ���لق  م��وع��د  املقبل 
امل�ساركة.  ال�����س��ف��ن  ق��ائ��م��ة  واإع������لن 

وبداأت اللجنة املنظمة كذلك التن�سيق 
والت�ساور مع اجلهات الداعمة لنجاح 
النادي  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
واملوؤ�س�سات  احلكومية  ال��دوائ��ر  م��ن 
العامة  القيادة  بينها  وم��ن  الوطنية 
املن�سات  حماية  وجهاز  دب��ي  ل�سرطة 
ال�سرب  )ق��ي��ادة  وال�سواحل  احليوية 
للدفاع  ال��ع��ام��ة  والإدارة  ال����راب����ع( 
امل����دين ب��دب��ي و���س��ل��ط��ة م��دي��ن��ة دبي 

للإعلم  دب���ي  وم��وؤ���س�����س��ة  امل��لح��ي��ة 
البحرية  ال�سباقات  بنقل  تقوم  التي 
على الهواء مبا�سرة وجمموعة نخيل 
ال��ب��ح��ري��ة  وم��را���س��ي )ب���ي اأن����د اأو(. 
القمزي مدير  ه��زمي حممد  ورح��ب 
الدويل  دبي  نادي  ال�سباقات يف  اإدارة 

يف  بامل�ساركني  البحرية  للريا�سات 
املحلية  ال�سراعية  ال�سفن  �سباقات 
النادي  ينظمها  وال���ت���ي  ق��دم��ا   60
ه����ذا امل���و����س���م وال���ت���ي ت��ع��د روزن���ام���ة 
ت�سمل  والفعاليات  بالأن�سطة  حافلة 
املقبل  ال�سبت  يوم  اأولها  حمطات   4

املو�سم  ع���ن  م���وؤج���ل  ���س��ب��اق  ب���اإق���ام���ة 
امل��ا���س��ي  واأ����س���اف ال��ق��م��زي : �ستقام 
)اجلولة  دب��ي  بطولة  م��راح��ل  اأوىل 
نوفمرب    16 ال�����س��ب��ت  ي���وم  الأوىل( 
الثانية(  )اجل���ول���ة  وت��ن��ط��ل��ق  امل��ق��ب��ل 
املقبل على  21 دي�سمرب  ال�سبت  يوم 

اأن يكون م�سك مراحل البطولة مع 
اإقامة ال�سباق الأغلى يف ختام املو�سم 
القفال  حل����دث   30 رق����م  ال��ن�����س��خ��ة 
للم�سافات الطويلة من جزيرة �سري 
ب��ون��ع��ري وح���ت���ى ����س���واط���ئ دب����ي وهو 
ورعاية  بدعم  يحظي  ال��ذي  ال�سباق 
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  م��ن  كرمية 
را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
ال�سباقات  اإدارة  مدير  وق��ال  املالية. 
كثب  عن  تراقب  املنظمة  اللجنة  اأن 
كافة التقارير اخلا�سة بحالة البحر 
املقبلة ع��رب الط���لع على  الأي���ام  يف 
ال��ن�����س��رة ال��ب��ح��ري��ة م���ن ق��ب��ل املركز 
ال��وط��ن��ي ل��لأر���س��اد وذل���ك م��ن اأجل 
الظروف  اأف�����س��ل  ال�����س��ب��اق يف  اإق��ام��ة 
�ستكون  احل���دث  ان��ط��لق��ة  اأن  مبينا 
كاملعتاد من عمق مياه اخلليج العربي 
�سواطئ  قبالة  النهاية  خ��ط  ب��اجت��اه 
القمزي يف ختام حديثه  ودع��ا  دب��ي  
يف  الراغبني  والنواخذة  امللك  كافة 
امل�ساركة يف ال�سباق �سرورة ا�ستكمال 
اإج��راءات الت�سجيل يف ال�سباق مبكرا 

اأو لدي  الل���ك���رتوين  ال���راب���ط  ع���رب 
جلنة ال�سباقات يف مقر النادي وذلك 
الر�سمية  ال�����دوام  اأوق�����ات  يف  ي��وم��ي��ا 
اإغلق باب الت�سجيل  اأن موعد  علما 
ب��ع��د ظ��ه��ر يوم  ال��ث��ان��ي��ة م��ن  �سيكون 

اخلمي�س املقبل.

13:00
دبي  ل�سباق  املنظمة  اللجنة  ح���ددت 
قدما   60 املحلية  ال�سراعية  لل�سفن 
من   )13:00( ال���واح���دة   ال�����س��اع��ة 
امل���ق���ب���ل موعدا  ال�������س���ب���ت  ي�����وم  ظ���ه���ر 

لنطلقة ال�سباق.

•• اأبوظبي-الفجر

ح�سد اأ�سبال و�سباب منتخبنا للجودو 
ذهبيات   3( م��ل��ون��ة  م���ي���دال���ي���ات   9
ختام  يف   ) ب��رون��زي��ات  و4  وف�سيتان 
البطولة اخلليجية ال� 21  للأ�سبال 
و لل�سباب حتت 21 �سنة التي نظمها 
باإ�سراف  ل��ل��ج��ودو  ال��ك��وي��ت��ي  الحت����اد 
ل����دول جمل�س  ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
والتي  ل��ل��ج��ودو  ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي 
الإم���ارات  منتخبات  م�ساركة  �سهدت 
والتي   ، وال��ك��وي��ت  قطر   ، ،ال�سعودية 
ب�سالة  الأول  اأم�����س  م�����س��اء  اختتمت 
ال�سيخ عبداهلل اجلابر ال�سباح للجودو 
بالكويت ،والتي �سهدت ميلد العديد 

من مواهب اجلودو اخلليجي.
الها�سمي  اأحمد  حمد  من  كل  وحقق 
لأ�سبال  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  لع����ب 

ون��ادي خورفكان ذهبية وزن  اجل��ودو 
50 كج، وذلك علي م�ستوي الأ�سبال 
الثمريي  ج��ا���س��م  اأح���م���د  واأح������رز   ..
وزن  ذهبية  كلباء  احت���اد  ن���ادي  لع��ب 
ال�سعودي موؤمن  كج، تله   60 حتت 
الكويتي  جاء  حني  يف  ثانيا  هو�ساوي 
 ،  .. الثالث  املركز  يف  العمريي  �سعود 
ال�ساعد  ال���دويل  ال��لع��ب  ن��ال  فيما 
ع��ل��ي ح�����س��ن ال���درم���ك���ي لع����ب ن���ادي 
احتاد كلباء امليدالية الذهبية يف وزن 
فوق 100 كج ،علي ح�ساب ال�سعودي 
ال��ذي حل ثانيا فيما  �سعود بن منيع 
ذهب املركز الثالث الربونزي للعب 
تلقى  وق��د  العتيبي..  اأحمد  الكويتي 
وف��اة عمه قبل  الدرمكي خرب  لعبنا 
حلظات من بدء مناف�سات جمموعته 
اخليار  البعثة  اإدارة  ل��ه  ت��رك��ت  ،وق���د 
ل��ك��ن��ه اأ����س���ر ع��ل��ى ال��ل��ع��ب ل��رف��ع علم 

بلده واللحاق بالعزاء يف مدينة كلباء 
وا�ستطاع اأن يحقق امليدالية الذهبية 
من  مبا�سرة  التتويج  عقب  وامل��غ��ادرة 
بعثة  مغادرة  قبل  املطار  اإىل  ال�سالة 
�ساعة  للبلد يف  ع��ادت  التي  منتخبنا 

متاأخرة اأم�س .
ث��ع��ل��وب الدرعي  ب���ن  و����س���رح حم��م��د 

للم�سارعة  الإم������ارات  احت����اد  رئ��ي�����س 
باأن م�ساركة منتخب الأمل  واجل��ودو 

  21 ال���ب���ط���ول���ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة رق�����م  يف 
لل�سباب  و  �سنة  حتت15  ل��لأ���س��ب��ال 

الأ�سقاء  نظمها  التي  �سنة   21 حتت 
يف دولة الكويت هدفها اأول الحتفال 

لل�ساحة  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال��ري��ا���س��ة  ب��ع��ودة 
اللعبني  ه��وؤلء  ،وتكرمي  التناف�سية 

واأن��دي��ت��ه��م واأج��ه��زت��ه��م ال��ف��ن��ي��ة على 
املن�سرم  املو�سم  خ��لل  املميز  اأدائ��ه��م 
امل���ت���ط���ور يف كل  ب����اأدائ����ه����م  ،م�������س���ي���دا 
التي  اخلليجية  ال��ب��ط��ول��ة  م��ب��اري��ات 
نظمتها اللجنة التنظيمية اخلليجية 
والتي ات�سمت كل مناف�ساتها بالإثارة 
والندية والتي متثل فر�سة ملزيد من 
ال�ستحقاقات  م��ن  للعديد  الإع�����داد 
البطولة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ،ويف  ال���ق���ادم���ة 
بالعا�سمة  ت����ق����ام  ال����ت����ي  ال���ع���رب���ي���ة 
الأردن����ي����ة ع��م��ان اع��ت��ب��ارا م���ن الأول 
القادم،  نوفمرب  من  اخلام�س  وحتى 
بجانب  امل�����س��ارك��ات  تلك  ت�سهم  حيث 
الن�ساط املحلي الذي يبداأ يف نوفمرب 
اإع��داد لعبي املنتخب ورفع  املقبل يف 
ي��ت��ط��ل��ب �سرورة  م�����س��ت��وي��ات��ه��م، مم���ا 
امل�ساركات اخلارجية من اأجل املناف�سة 

والوجود على من�سات التتويج.

انطالق مناف�شات » الكرو�س فيت « على م�شتوى القطاع الأمني براأ�س اخليمة

�سواطئ لوؤلوؤة اخلليج حتت�سن احلدث

�شباق دبي لل�شفن ال�شراعية 60 قدما ال�شبت
القمزي: روزنامة حافلة لع�ساق املحامل الرتاثية

للجودو: اخلليج  بطولة  يف  منتخبنا  ح�سيلة  ملونة  ميداليات   9

حممد بن ثعلوب: امل�شاركة لها اأهداف عّدة اأبرزها الحتفال بعودة الريا�شة الكويتية

املالكم العاملي كليت�شكو يتحدث يف موؤمتر دبي الريا�شي للذكاء ال�شطناعي
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•• دبي-الفجر

الأهلي  �سباب  ن��ادي  مدافع  ت�سلم 
يو�سف جابر جائزة لعب الأ�سبوع 
ع��ن اجل��ول��ة  الأوىل م��ن م�سابقة 
العربي.  اخلليج  دوري  فانتا�سي 
ان���ط���لق مباراة  ق��ب��ل  ذل����ك  ج����اء 
ا�ستاد  على  الفجرية  اأم��ام  فريقه 
ال���ث���ان���ي���ة من  را�����س����د يف اجل����ول����ة 

دورينا. 
ي��و���س��ف ج��اب��ر ال��ع��ائ��د ح��دي��ًث��ا من 
بني يا�س اإىل ناديه ال�سابق �سباب 
18 نقطة  ك��ان قد ح�سد  الأهلي 
يف اجلولة الفتتاحية من الدوري 
اأح��رز هدفاً، �سنع هدفني  اأن  بعد 
و���س��اع��د ف��ري��ق��ه يف احل��ف��اظ على 
نظافة �سباكه ليخرج �سباب الأهلي 
ويت�سدر   0-3 حتا  على  منت�سًرا 
اللعبني  ترتيب  الأي�سر  الظهري 
اأول جولت  يف فانتا�سي دورينا يف 
امل�سابقة. وتقوم رابطة املحرتفني 
الإم�����ارات�����ي�����ة ب���ت���ك���رمي ال���لع���ب 
اأع��ل��ى ع���دد م��ن النقاط  ���س��اح��ب 
دورينا  فانتا�سي  من  جولة  كل  يف 
مباراة  بداية  قبل  درع��اً  بت�سليمه 

فريقه يف اجلولة التالية.

••  دبي –الفجر:

 ثمن معايل ال�سيخ فاهم بن �سلطان 
العربي  الحت��ادي��ن  رئي�س  القا�سمي 
والإماراتي للجولف، اإجناز املنتخبات 
الوطنية يف البطولة العربية لل�سباب 
حتت 18 عاماً، والنا�سئني حتت 15 
عاماً،   13 حت���ت  والأ����س���ب���ال  ع���ام���اً، 
م�سر  ا�ست�سافتها  ال��ت��ي  وال��ف��ت��ي��ات، 
خ���لل ال��ف��رتة م��ن 22 وح��ت��ى 27 
ال�����س��ه��ر اجل�����اري، وح�����س��اد منتخب 
الف�سية  امل��ي��دال��ي��ة  الإم�������ارات  ب��ن��ات 
بتتويج  وات���ب���ع  ال��ف��ت��ي��ات،  مل��ن��اف�����س��ات 
العمرية،  فئاتهم  بربونزية  الإ�سبال 
ي�سري  الإم��ارات��ي  اأن اجلولف  موؤكداً 

على الطريق ال�سحيح.
واأ�ساد معايل ال�سيخ فاهم بن �سلطان 
حققته  ال���ذي  بامل�ستوى  ال��ق��ا���س��م��ي، 
التي  البطولة  يف  ال��دول��ة  منتخبات 
���س��ه��دت م�����س��ارك��ة اأك�����ر م���ن 115 
ريا�سي من 11 دولة، بعد اأن حققت 
منتخب الفتيات املكون من اللعبات 
من�سور  وعلياء  احللو،  حممد  رمي��ا 
ال�سويدي،  �سعيد  وحمده  العمادي، 

اأن  قبل  عربياً،  الأف�سل  لإجن��ازه��ن 
الإم�����ارات ويف الظهور  اأ���س��ب��ال  ي��ت��وج 
الأول لهذه الفئة العمرية بامليدالية 
را�سد  ال�����س��ق��ي��ق��ني  ع���رب  ال���ربون���زي���ة 
اجل�سمي،  ع�����س��ام  اأب���ن���اء  و���س��ل��ط��ان 

ومعهم عبد اهلل �سعيد ال�سويدي.

تطور وتفوق  
العربي  رئ��ي�����س الحت���ادي���ن  واع��ت��رب 
اأن النتائج التي حتققت  والإماراتي، 
تعك�س مدى التطور امل�ستمر للجولف 
اجناز  اأن  اإىل  م�����س��رياً  الإم�����ارات�����ي، 
مكمًل  ج��اء  عربياً  الفتيات  منتخب 
للبطولت  و����س���دارت���ه���م  ل��ت��األ��ق��ه��م 
اخلليجية على مدار الأعوام املا�سية، 
�سواء على �سعيد مناف�سات الفردي اأو 
الفرق، خ�سو�ساً اأن منتخب الفتيات 
واجه مناف�سة قوية من قبل املنتخب 
املناف�سات  اأن���ه���ى  ال�����ذي  ال��ت��ون�����س��ي 
�سربة   449 بر�سيد  الأول  باملركز 
وبفارق 27 �سربة فقط عن منتخب 
فتيات الإمارات وتفوق بتقدمه علي 
ومنتخب  ال��ث��ال��ث  امل���غ���رب  م��ن��ت��خ��ب 

م�سر الرابع.
ا�ستثمار للربنامج 

و�سدد معايل ال�سيخ فاهم بن �سلطان 

اأهمية اجناز منتخب  القا�سمي على 
الأ�سبال يف الظهور الأول لهذه الفئة 
العمرية يف البطولت العربية، وقال: 

 13 حتت  الأ�سبال  منتخب  “حلول 
ي�سلط  عربياً،  الثالث  باملركز  ع��ام��اً 
ال�سرتاتيجية  اأهمية  على  ال�سوء 

لحتاد اجلولف الإماراتي على �سعيد 
املتعلق  ال���رائ���د  ال��وط��ن��ي  ب��رن��اجم��ه 
باكت�ساف املواهب، والهادف اإىل خلق 

قادرين  الأبطال  من  جديدة  اأجياًل 
الإماراتية  ال��ري��ا���س��ة  اه�����داء  ع��ل��ى 
ال�ساحة  ع���ل���ى  �����س����واء  الإجن�����������ازات 
مو�سحاً:  ال��ع��رب��ي��ة«.  اأو  اخلليجية 
“ميثل اللعبني الثلثة ال�سقيقني 
و���س��ل��ط��ان اجل�����س��م��ي ومعهم  را����س���د 
عبداهلل ال�سويدي، م�ستقبل اجلولف 
اأنهم ثمرة نتاج  الإماراتي، خ�سو�ساً 
الربنامج الوطني لكت�ساف املواهب 
باتوا  لعبني  تقدمي  ل��ه  �سبق  ال��ذي 
ح��ال��ي��اً م���ن الأرق�������ام ال�����س��ع��ب��ة على 

ال�ساحتني العربية واخلليجية«.

هيمنة مغربية
واجلدير ذكره، �سهدت بطولة م�سر 
املغربي على �سعيد  للجولف  هيمنة 
باملركز  املغاربة  بتتويج  ال�سباب  فئة 
الأول مبجموعة 433 �سربة، فيما 
اكتفى منتخب الإم��ارات لهذه الفئة 
الرابع  ب��امل��رك��ز  ب��احل��ل��ول  ال��ع��م��ري��ة 
بر�سيد 493 �سربة، قبل اأن ي�سيف 
مناف�سات  ذه��ب��ي��ة  امل��غ��رب��ي  امل��ن��ت��خ��ب 
النا�سئني بحلوله اأوًل بر�سيد 413 
نا�سئي  اكتفاء  قابلها  والتي  �سربة، 

بر�سيد  اخل��ام�����س  ب��امل��رك��ز  ال���دول���ة 
بذهبية  اتبعت  والتي  �سربة،   487
جديدة للمغرب يف مناف�سات الأ�سبال 
باإجمايل ر�سيد 285 �سربة مقابل 
امل�سري  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب  ���س��رب��ة   318
للإمارات  �سربة  و324  الو�سيف، 
املناف�سات  الثالث، ولت�سدل  املركز  يف 
بامليداليات  ت��ون�����س  ف��ت��ي��ات  بتقليد 
�سربة   449 بح�سدهن  ال��ذه��ب��ي��ة 
م���ت���ف���وق���ات ع���ل���ى ف���ت���ي���ات الإم��������ارات 
 476 ح�سدن  اللنت  الثاين  باملركز 

�سربة.
يف  نهجنا  تنفيذ  ا�ستمرارية  ون��وؤك��د 
بتعاون  ���س��راك��ت��ن��ا  وت��ع��زي��ز  الحت�����اد 
واملناطق  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ع  وث��ي��ق 
ل�ستقطاب  وم��دار���س��ه��ا  التعليمية 
مزيد من منت�سبيها الطلبة ل�ساحات 
لتوفري جميع  التاأكيد  مع  اجلولف، 
اخلتام  يف  بد  ول  لهم،  النجاح  �سبل 
من تقدمي التهنئة لأ�سحاب الإجناز 
اإع������داد وحت�سري  ع��ل��ى  ول��ل��ق��ائ��م��ني 
اجلهازين  م��ن  الوطنية  منتخباتنا 
ال�سكر  ك���ل  ف��ل��ه��م  وال��ف��ن��ي  الداري 

والتقدير.

اأبوظبي  م��دار���س  اأب��ط��ال  دوري  انطلق  عن  الريا�سي  اأبوظبي  جمل�س  اأعلن 
اإطار  وذل��ك يف  واملعرفة  التعليم  ودائ��رة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بال�سراكة مع 
بالأن�سطة  الريا�سية  امل�سرية  رفد  املتنوعة وحر�سه على  التطويرية  مبادراته 

الداعمة للتنمية الريا�سية.
جاء ذلك خلل موؤمتر �سحفي عقده اأم�س بح�سور �سعادة عارف حمد العواين 
�سوؤون  اإدارة  مدير  ع��ب��داهلل  وحميد  الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي  ملجل�س  ال��ع��ام  الأم���ني 
الطلبة يف وزارة الرتبية والتعليم ونا�سر خمي�س ممثل دائرة التعليم واملعرفة 
وح�سني مراد الرئي�س التنفيذي ل�سركة اإن�سبرياتو�س وطلل الها�سمي مدير 

قطاع التطوير الريا�سي يف جمل�س اأبوظبي الريا�سي.
املدر�سية  الريا�سة  املجل�س الطموحة لدعم  روؤي��ة  ال��دوري انطلقا من  ويقام 
بجانب  باملواهب  الريا�سي  للهرم  الرافد  الرئي�سي  القطاع احليوي  باعتبارها 
اأهمية  وتعزيز  الطلبة  الريا�سية يف �سفوف  الثقافة  لن�سر  املتوا�سلة  م�ساعيه 
الريا�سة بالن�سبة لكافة اأفراد املجتمع وحر�سه على تقدمي املمار�سات الإيجابية 
التي تر�سخ منط احلياة ال�سحية ملجتمع اأبوظبي والعمل على تقدمي الفر�س 

املثالية للمواهب الواعدة للتعبري عن قدراتها وامكانياتها الريا�سية.
الدرا�سية  احللقات  لطلبة  خم�س�سة  ريا�سية  م�سابقات   7 ال��دوري  ويت�سمن 
والعني ومنطقة  اأبوظبي  والبنات يف مدار�س  للبنني  والثالثة  والثانية  الأوىل 
الظفرة وت�سمل املدار�س احلكومية واخلا�سة وي�سم م�سابقات كرة القدم وكرة 

ال�سلة وكرة الطائرة وكرة اليد والعاب القوى وال�سباحة واجلمباز.

و�ستقام مناف�سات الدوري خلل الفرتة من �سهر نوفمرب وحتى �سهر مار�س، 
الفرق  لكافة  الت�سجيل  ب��اب  فتح  ع��ن  ال��ري��ا���س��ي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  اأع��ل��ن  كما 
www.champions. املدر�سية بجميع اللعاب وامل�سابقات عرب الرابط

.2019 اأكتوبر   24 وحتى   adsc.ae
ومن املتوقع اأن ي�سهد الدوري م�ساركة ما يقارب 250 مدر�سة من اأ�سل 411 
اأمامها  اأن مت التعميم عليها وفتح باب امل�ساركة  اأبوظبي بعد  اإمارة  مدر�سة يف 
يف  مدر�سة  و140  اأبوظبي  يف  وخا�سة  حكومية  مدر�سة   240 بواقع  وذل��ك 

العني اإ�سافة اىل 31 مدر�سة من منطقة الظفرة.
وتقام مناف�سات البطولة بعطلة نهاية كل اأ�سبوع مع مراعاة فرتات المتحانات 
والإجازات املدر�سية حيث جتري م�سابقات اأبوظبي يف املن�ساآت الريا�سية لوزارة 
الرتبية والتعليم وجامعة نيويورك ونادي اأبوظبي للكريكت ونادي اجلمباز “ 
ذا ليتل �ستارز” كما تقام املناف�سات يف منطقة العني بنادي العني وربتون كوليج 
ووزارة الرتبية والتعليم يف حني ت�سهد منطقة الظفرة املناف�سات بنادي الظفرة 

ومدر�سة ال�سويفات ووزارة الرتبية.
اأبطال  دوري  م��ب��ادرة  بتقدمي  ع��ن فخره  ال��ع��واين  ع��ارف حمد  �سعادة  واأع���رب 
الكبري  وانعكا�سها  والتعليمي  واملجتمعي  الريا�سي  للقطاع  اأبوظبي  مدار�س 
على جت�سيد تفاعل ال�سريحة الطلبية بالأن�سطة الريا�سية ودورها يف حتقيق 
الإ�سافة الكبرية لقائمة براجمنا ومبادراتنا يف ال�ساحة الريا�سية موؤكدا على 
اأهمية ودور الريا�سة املدر�سية يف دعم عمليات التنمية ورفد الأندية واملنتخبات 

باملواهب الريا�سية.
وقال اإن جمل�س اأبوظبي الريا�سي برئا�سة �سمو ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان 
اخلريية  للأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 
املجتمع  فئات  كافة  تخدم  فاعلة  حيوية  مبادرات  لرتجمة  يتطلع  والإن�سانية 
ورفع م�ستوى الوعي لديهم باأهمية ودور الريا�سة والعمل على حتقيق تطورات 
م�سرية  يف  رئي�سيا  حم��ورا  متثل  التي  املدر�سية  الريا�سة  �سعيد  على  مهمة 

التنمية والتقدم الريا�سي .
ت�ساهم يف  ريا�سية  بيئة  “ كما نحر�س وب�سفة م�ستمرة على حتقيق  واأ�ساف 
ملمار�ستها  والأن�سطة  ال��ربام��ج  وتوفري  الريا�سية  املفاهيم  وتر�سيخ  التوعية 
وتعزيز م�ستوى التناف�س الريا�سي يف ظل خطط املجل�س الطموحة لكت�ساف 
املواهب الريا�سية وحتقق تطلعات فئات املجتمع كافة انطلقا من دوره الداعم 
مل�ساعي ن�سر الثقافة الريا�سية وحت�سني اللياقة البدنية وجعل الريا�سة منط 

احلياة اليومية.
“ اإن��ن��ا ن�سعى م��ن خ��لل �سراكتنا م��ع جمل�س  م��ن جانبه ق��ال حميد ع��ب��داهلل 
اأبوظبي الريا�سي ودائرة التعليم واملعرفة اإىل توفري احلافز للتغيري الإيجابي 
للطلبة حيث توفر لهم اإمكانية وفر�س التناف�س الريا�سي مب�ستوى احرتايف” 

.
واأ�ساف اأن مبادرة دوري اأبطال مدار�س اأبوظبي حتمل اأبعادا تربوية واجتماعية 
كونها تهدف اإىل تعزيز الروابط بني املدار�س والطلبة واأولياء الأمور واملجتمع 

الأمثل  ال�ستثمار  اإىل  الرامية  املبادرات  اإط��ار  يف  ت�سب  اأنها  اإىل  لفتا  املحلي، 
يف العن�سر الب�سري الذي يحظى باهتمام وا�سع باعتباره حجر الزاوية يف بناء 

منظومة التطوير على م�ستوى الدولة.
اأب��وظ��ب��ي ميثل  اأب��ط��ال م��دار���س  اإن دوري  امل��ري  ق��ال نا�سر خمي�س  م��ن جهته 
من  اأ�سا�سيا  ج��زءا  الريا�سة  جعل  اإىل  تهدف  والتي  املبذولة  للجهود  تعزيزا 
حياة الطلب، موؤكدا اأن الدائرة �ستعمل على توفري كل متطلبات النجاح لهذه 
املبادرة الريا�سية املميزة بالتعاون مع جمل�س اأبوظبي الريا�سي ووزارة الرتبية 

والتعليم”.
واأو�سح اأن مبادرة الدوري ت�ستهدف بالدرجة الأوىل حتويل املدار�س اإىل بيئة 
والجتماعية  القيادية  باملهارات  يتمتع  جديد  جيل  وبناء  للريا�سة  حا�سنة 
والريا�سية واللياقة البدنية واجل�سدية، التي توؤهله للم�ساهمة بفعالية يف دعم 

اجلهود احلكومية الرامية لتح�سني منط احلياة ال�سحية يف املجتمع.
اأبوظبي  ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمل�س  “ اإن��ن��ا ف��خ��ورون  م��ن جهته ق��ال ح�سني م���راد 
رفع  اإىل  ون�سعى  واملعرفة  التعليم  ودائ��رة  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  الريا�سي 
م�ستوى ال�سباب ريا�سيا وتعزيز اجلوانب العقلية واجل�سدية واملعنوية للطلب 

عن طريق الريا�سة لأن العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم”.
كما قدم طلل الها�سمي عر�سا تف�سيل عن املبادرة واأهدافها واهميتها بجانب 
للم�ساركة يف احلدث  التعميم عليها  التي مت  واملدار�س  الت�سجيل  اآلية  تو�سيح 

وا�ستعر�س اجلوائز والربنامج الزمني لنطلقة احلدث وختامه.

اأ�ساد بف�سية الفتيات وبرونزية الأ�سبال

القا�شمي: اإجناز عربية م�شر يوؤكد اأن اجلولف على الطريق ال�شحيح

•• القاهرة-الفجر

مل������درب������ني من  ك��������ربى   مب���������س����ارك����ة 
�سباح  ب��ال��ق��اه��رة   تنطلق  الإم�����ارات- 
الثنني 30 �سبتمرب وحتى 4 اأكتوبر  
لكبري  القليمية  التدريبية   ال���دورة 
مدربي  الأوملبياد اخلا�س يف ريا�ستي 
والطائرة  ال�����س��اط��ئ��ي��ة  ال���ق���دم  ك����رة 
من  م��درب��ني  مب�����س��ارك��ة    ، ال�ساطئية 
هي م�سر ، الإم��ارات ،  عربية  دول   7
ليبيا   ، ال�سودان   ، الكويت   ، البحرين 
املحا�سرات  ب��اإل��ق��اء  وي��ق��وم   . تون�س   ،
عماد  د.  م��ن   كل  والعملية  النظرية 
حمي الدين ، ود. عاطف ر�ساد خليل 
وي�������س���ارك يف  اإك����رام����ي اجل���م���ال  ،ود. 
ال��دورة حممد �سليمان را�سد ،حممد 
(،�سفوان  )الإم�����ارات  امل��ازم��ي  عبا�س 
الدين بوجمعة )تون�س( ،حممد  نور 
حممد  اأحمد  ،يا�سر  بوعبا�س  عبا�س 
م����راد )ال���ك���وي���ت( ،حم���م���ود ع��ب��د اهلل 
)البحرين(  ح�����س��ني  حم��م��د  ال�����س��ي��خ 
اأحمدعبد   ، ���س��ل��ي��م��ان  ب�����س��ري  ،ع���ل���ي 
الفتاح حممد عبد اجلليل )ال�سودان 
اأحميد  ح�����س��ني  ع���ل���ى  م�����س��ط��ف��ى   ،)
،عبدالقادر عبد اهلل الغراري )ليبيا ( 
وي�سارك من م�سر فى هذه الدورة كل 
من  �سهيلة �سلح الدين ،زينب ربيع 

ع��ب��د احل��ف��ي��ظ ،رب���ي���ع ع��ب��د احلفيظ 
�سريع  اإب��و  ،اأح��م��د حممد  الغني  عبد 
،���س��ه��ام ف����وؤاد ���س��ال��ح ،ع��ل��ي اأب���و حديد 
علي اإ�سماعيل ،حممد عبد النبي علي 
اأحمد  ،ران��ا  ،احل�سيني طه را�سد علي 
،اح��م��د حممود  ،ط��ه خ�سر ط��ه  علي 
،حممد  ال�سيد  �سريف  ،ه��ن��د  ح�سني 
،اأح��م��د حم��م��د ح�سن  اإب��راه��ي��م  �سيد 

،حممود يو�سف حممد الغاوي .
عبدالوهاب  اأمي�����ن  امل��ه��ن��د���س  وك�����ان 
اإدارة  دع����ا  ق���د  الإق���ل���ي���م���ي  ال��رئ��ي�����س 
بالرئا�سة  وال����ت����دري����ب  ال���ري���ا����س���ة 
الإق��ل��ي��م��ي��ة ب��رئ��ا���س��ة د. ع��م��اد حميي 
برئا�سة  وامل�سابقات  والأل��ع��اب  الدين، 
الهتمام  زي����ادة  اإىل  ال��ف��ويل  ���س��ري��ف 
بالريا�سات املوحدة يف خمتلف برامج 
املنطقة، وهي الريا�سات التي ي�سارك 
ف��ي��ه��ا لع���ب���ون م���ع���اق���ون ف��ك��ري��ا مع 
ا�ستعدادا   ، املعاقني  اأقرانهم من غري 
اللعاب  ال��ري��ا���س��ات يف  ت��ل��ك  ل��ظ��ه��ور 
واللعاب   2022 العا�سرة  القليمية 

العاملية ال�سيفية باأملانيا 2023 .  
ت�سبه  لعبة  ال�ساطئية هي  ق��دم  وك��رة 
ك���رة ال��ق��دم ل��ك��ن ال��ف��رق ه��و اأن هذه 
ال�سم�س  يف  ال��رم��ال  يف  تلعب  اللعبة 
اأحذية،   دون  بها   اللعبني  ويلعبون 
اأ�سواط مدة كل   3 املباراه فى   وتقام 

ويتوقف  ���س��اف��ي��ة  دق��ي��ق��ة   12 ���س��وط 
ال��ت��وق��ي��ت ح�����س��ب روؤي�����ة احل��ك��م و لو 
�سوط  يلعب  بالتعادل.  امل��ب��ارة  انتهت 
رابع اأ�سايف مدته 3 دقايق واأذا ا�ستمر 
ركلت  اإىل  الفريقني  ينتقل  التعادل 
الرتجيح بواقع �سربه ب�سربه، و عدد 
5 ومن �سمنهم احلار�س،  اللعبني  
ووزن الكرة   400 - 440 غراما... 
حكم  امل������ب������اراة   ي���دي���ر  و  ����س���م   68
و  امللعب،   وحكمان يقفان على طريف 

خمتلفة  اأماكن  يف  يعملون  حكام   4
منهم حكم ميقاتي وحكم رابع،ويبلغ 
طول امللعب : 35 - 37 مرت، العر�س 
 : العار�سه  مرت،طول   28  -  26  :
2،21 مرت ،عر�س العار�سة : 5،49 
اأمتاروعلى   9  : اجل��زاء  مرت،منطقة 
ولي�س  بيده  الكرة  يرمي  اأن  احلار�س 
الكرة،ل يوجد  بقدمه عندما مي�سك 

قانون الت�سلل، اأر�سية امللعب رملية
اأم����ا ك����رة ال���ط���ائ���رة ال�����س��اط��ئ��ي��ة فهي 

ريا�سة جماعية يلعبها فريقان يتاألف 
ك���ل م��ن��ه��م��ا م���ن لع��ب��ني وت���ق���ام على 
ملعب رملي تق�سمه �سبكة اإىل ق�سمني. 
اللعبة  ق��واع��د  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
يف  الطائرة  الكرة  عن  قليًل  تختلف 
واحد  الهدف  اأن  اإل  املغلقة،  امللعب 
وهو ت�سجيل النقاط من خلل اإر�سال 
ال�سبكة  ع��رب  ومتريرها  باليد  ال��ك��رة 

اإىل ملعب الفريق الآخر.

مب�ساركة الإمارات من اأجل الألعاب الإقليمية 2022 والعاملية باأملانيا 2023

القاهرة ت�شهد الدورة التدريبية الإقليمية  لكبري مدربي الأوملبياد 
اخلا�س لكرة القدم والطائرة ال�شاطئية

يو�شف جابر يت�شلم اأوىل جوائز 
لعب الأ�شبوع يف فانتا�شي دورينا

اإطالق دوري اأبطال مدار�س اأبوظبي
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الفجر الريا�ضي

اأو�ساكا  ن���اوم���ي  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ب��ل��غ��ت 
ب�����س��ع��وب��ة ال����دور ال��ث��اين م��ن دورة 
ال�����س��ني ال��دول��ي��ة امل��ق��ام��ة يف بكني، 
الأ���س��رتال��ي��ة امل�سنفة  اأب���دت  وال��ت��ي 
ثقتها  ب���ارت���ي  اآ����س���ل���ي  ع��امل��ي��ا  اأوىل 
بقدرتها على خو�س غمارها بعدما 
الأ�سبوع  ه��ذا  �سابق  وق��ت  ع��ان��ت يف 

من اآلم يف ربلة ال�ساق.
وت��غ��ل��ب��ت ال��ي��اب��ان��ي��ة امل�����س��ن��ف��ة اأوىل 
عامليا �سابقا ورابعة حاليا، يف الدور 
جي�سيكا  الأم���ريك���ي���ة  ع��ل��ى  الأول 
و6-7   3-6 ب���ن���ت���ي���ج���ة  ب����ي����غ����ول 
)7-5(، يف مباراة ارتكبت فيها 26 
م�سنفة  لع��ب��ة  �سد  مبا�سرا  خ��ط��اأ 

عامليا.  76
وقت  يف  املتوجة  اليابانية  و���س��ددت 
ب��ل��ق��ب دورة  ال�������س���ه���ر  ����س���اب���ق ه�����ذا 
اأنه  على  اأو���س��اك��ا،  مدينة  م�سقطها 
الأوىل  امل��ب��اراة  ال�����دورات،  “خلل 
بالن�سبة  الأ�����س����واأ  ت��ك��ون  م���ا  دائ���م���ا 
اأن  توقعت  “لكنني  م�سيفة  اإيل”، 
لأنني  اأف�سل  اليوم(  )مباراة  تكون 

لعبت للتو ب�سكل جيد يف طوكيو«.
غا�سبة  ك��ن��ت  اأع�����رف  “ل  وت��اب��ع��ت 
ب��ع�����س ال�����س��يء لأن���ن���ي ���س��ع��رت باأن 
املرة  يف  عليه  ك��ان  كما  لي�س  اأدائ���ي 
 22 يف  ت��وج��ت  ع��ن��دم��ا  الأخرية”، 
اأي���ل���ول-����س���ب���ت���م���رب ب��ل��ق��ب اأو����س���اك���ا 
اأنا�ستازيا  ال��رو���س��ي��ة  ح�����س��اب  ع��ل��ى 

بافليوت�سنكوفا.
بلقبني  املتوجة  اليابانية  و���س��ددت 
املا�سي  ال��ع��ام  �سيف  منذ  كبريين 
)ف���ل����س���ي���ن���غ م����ي����دوز الأم���ريك���ي���ة 
واأ�سرتاليا املفتوحة مطلع   2018

تكن ترغب  اأنها مل  2019(، على 
تلقي اخل�سارة يف الدور الأول”  “يف 
من  تعد  وال��ت��ي  ال�سينية،  ل��ل��دورة 
ل���دى  ال�����ربمي�����ري  دورات  ����س���م���ن 

اللعبات املحرتفات.
اأظ����ه����رت  اأخ���������رى،  م����ب����اري����ات  ويف 
الرومانية �سيمونا هاليب، امل�سنفة 
تاأثرها  ع���دم  ���س��اب��ق��ا،  ع��امل��ي��ا  اأوىل 
ب�����اآلم ال��ظ��ه��ر ال��ت��ي ���س��ع��رت ب��ه��ا يف 
الآون��ة الأخ��رية، لتتخطى ب�سهولة 
ريبيكا  ال�سويدية  الأول  ال���دور  يف 

بيرت�سن 6-1 و1-6.

اأي�سا  امل��ت��وج��ة  ال��روم��ان��ي��ة  وك��ان��ت 
م�سريتها  يف  ك���ب���ريي���ن  ب���ل���ق���ب���ني 
غ����ارو�����س  )رولن  الح�����رتاف�����ي�����ة 
ووميبلدون   2018 ال��ف��رن�����س��ي��ة 
الإنكليزية 2019(، قد اأعلنت هذا 
دورة  غمار  �ستخو�س  اأنها  الأ�سبوع 
بكني على رغم الآلم يف الظهر التي 
دفعتها للن�سحاب من دورة ووهان 

ال�سينية يف الأيام املا�سية.
وم��ن ال��لع��ب��ات ال���ب���ارزات، خ�سرت 
يف  موغوروت�سا  غاربيني  الإ�سبانية 
الدور الأول اأمام الأمريكية �سوفيا 

مباراة  يف  و6-2،  �سفر6-  كينني 
منت�سف  ب��ع��د  الأوىل  ع��ن��د  ب�����داأت 
ال�ساعة  عند  وانتهت  حمليا،  الليل 

فجرا.  2:31
كانت  اإن����ه����ا  الأم����ريك����ي����ة  وق����ال����ت 
منوهة  ذهنيا”،  “م�ستنفدة 
بامل�سجعني ال�سينيني “الذين كانوا 
الثانية  ال�ساعة  عند  حتى  رائ��ع��ني، 

والن�سف فجرا«.
من جهتها، اأكدت بارتي )23 عاما( 
املعفية من الدور الأول، اأنها �ستكون 
للمناف�سة بعدما خ�سرت يف  جاهزة 

ال�سينية  ووهان  دورة  نهائي  ن�سف 
اأرينا  ال��ب��ي��لرو���س��ي��ة  اأم����ام  اجل��م��ع��ة 
باللقب.  احتفظت  التي  �سابالينكا 
واحتاجت الأ�سرتالية خلل ن�سف 
لربلة  ط��ب��ي  ع����لج  اىل  ال��ن��ه��ائ��ي، 

ال�ساق الي�سرى.
لكن بارتي املتوجة هذا العام بلقب 
الفرن�سية  غ��ارو���س  رولن  ب��ط��ول��ة 
اأ�سارت الأحد اىل اأنها مل تنزل اىل 
اأر�س امللعب منذ مباراتها الأخرية، 
ظهر  “بعد  بذلك  للقيام  وتتطلع 

اليوم )للتمارين(«.
اأ�سافت “لكن مما بدت عليه الأمور 
اأف�سل  الو�سع  �سيكون  الآن،  حتى 
ب�سكل طفيف مما توقعنا، وهذا اأمر 

جيد«.
واأ���س��اف��ت “اأنا واث��ق��ة م��ن اأن��ن��ي لن 

اأعاين من م�ساكل«.
بكني،  دورة  م��ن  الأول  ال��ي��وم  وك���ان 
اإح��دى دورات الربميري لدى  وهي 
املحرتفات، قد �سهد خروج امل�سنفة 
كارولينا  ال��ت�����س��ي��ك��ي��ة  ع��امل��ي��ا  ث��ان��ي��ة 
اللتفية  اأمام  بخ�سارتها  بلي�سكوفا 
 ،3-6  ،7-5 اأو���س��ت��اب��ن��ك��و  ي��ل��ي��ن��ا 

و7-5.
البالغة  ال�سابة  اللتفية  فوز  واأت��ى 
برزت  والتي  عاما،   22 العمر  من 
 2017 ب���ع���د ف����وزه����ا ع�����ام  ع���امل���ي���ا 
بلقب بطولة رولن غارو�س قبل اأن 
م�سنفة  وت�سبح  م�ستواها  يرتاجع 
74 عامليا حاليا، على رغم ارتكابها 

مزدوجا. خطاأ   25
وام��ت��دت م��ب��اراة ال��لع��ب��ت��ني لنحو 

�ساعتني ون�سف �ساعة.

بارتي تتوقع جاهزيتها للم�ساركة 

اأو�شاكا تفوز ب�شعوبة يف دورة بكني  

)ثمن  املجموعات  دور  غلى  بطاقته  املغربي  البي�ساوي  ال��رج��اء  حجز 
النهائي( مل�سابقة دوري اأبطال اإفريقيا يف كرة القدم بتعادله مع �سيفه 

الن�سر الليبي 1-1 ال�سبت يف الدار البي�ساء يف اإياب الدور الثاين.
وكان الرجاء البي�ساوي البادئ بالت�سجيل عرب مهاجمه حم�سن متويل 
اأث��ر على  املنطقة  خ��ارج  بيمناه من  بت�سديدة قوية  الثامنة  الدقيقة  يف 

ميني احلار�س عبد الرحمن الرعد.
فيغونغانغ يف  الكامريوين جونيور  التعادل عرب  الليبي  الفريق  واأدرك 
يف  ال�ساكري  الرحيم  عبد  للمدافع  فادحا  خطاأ  م�ستغل   23 الدقيقة 
الأخري  وراوغ  فخطفها  الزنيتي  اأن�س  مرماه  حار�س  اإىل  الكرة  اإع���ادة 

وتابعها داخل املرمى اخلايل.
الدين عطية داخل  اإعاقة �سرف  اثر  الليبي ركلة ج��زاء  الفريق  واأه��در 
املنطقة من املدافع بدر بانون فانربى لها بنف�سه لكن احلار�س الزنيتي 

ت�سدى لها قبل ان ي�ستتها الدفاع )34(.
 1-3 ف��از  م��رات،  ث��لث  امل�سابقة  البي�ساوي، حامل لقب  الرجاء  وك��ان 

ذهابا على ملعب برتو�سبورت يف القاهرة.

الرجاء البي�شاوي اإىل
 دور املجموعات 

تعادلهما  بعد  يتيمة  نقطة  اأتلتيكو  وم�سيفه  ري��ال  العا�سمة  ناديا  تقا�سم 
ا�ستفاد  فيما  التطلعات،  م�ستوى  اىل  يرتق  مل  ال�سلبي يف “دربي” مدريد 
بر�سلونة على اأكمل وجه بتحقيقه فوزه الول خارج قواعده هذا املو�سم على 

خيتايف -2�سفر �سمن املرحة ال�سابعة من الدوري ال�سباين لكرة القدم.
النف�س  ميني  ميرتوبوليتانو” وهو  “واندا  ملعب  اىل  امللكي  النادي  ودخ��ل 
املحلي،  ال��دوري  انت�سارات متتالية يف  بعد ثلثة  نتائجه اجليدة  مبوا�سلة 
زيدان  ال��دي��ن  زي���ن  الفرن�سي  امل����درب  اإراح����ة  رغ���م  م�سعاه  يف  ف�سل  اأن���ه  اإل 
منت�سف  )-2�سفر(  اأو�سا�سونا  على  الفوز  الأ�سا�سيني خلل  معظم لعبيه 

ال�سبوع.
وحافظ ريال مدريد على ال�سدارة موقتا بفارق نقطة واحدة اأمام غرناطة 
متقدما على غرناطة الذي ارتقى اىل املركز الثاين بانت�ساره على ليغاني�س 
-1�سفر، واأتلتيكو الثالث بفارق الهداف، فيما يحتل بر�سلونة املركز الرابع 
بر�سيد 13 نقطة بفارق الأهداف اأمام ريال �سو�سييداد الذي ميلك فر�سة 

انتزاع املركز الول يف حال فوزه على اإ�سبيلية الأحد يف ختام املرحلة.
وجاءت الفر�سة الوىل يف اللقاء بتوقيع املوهبة الربتغالية ال�ساعدة جواو 
فيليك�س الذي ا�ستلم الكرة على اجلهة اليمنى و�سددها بجانب القائم المين 
للحار�س البلجيكي تيبو كورتوا )8(، قبل اأن تلقى كرته التالية امل�سري نف�سه 

بعد ت�سديدة من خارج املنطقة )39(.
الذي  الأمل��اين ط��وين كرو�س  فاأتت اخلطورة عرب  ال�سيوف،  اأم��ا من جانب 
�سدد مرتني من خارج املنطقة ت�سدى لهما احلار�س ال�سلوفيني يان اأوبلك 
الثاين  ال�سوط  يف  املطلوب  امل�ستوى  اىل  الفريقان  يرتق  ومل  و40(.   37(
62،032 متفرجا، رغم دخول الكرواتي لوكا مودريت�س والكولومبي  اأمام 
اأي خطورة على املرمى  خامي�س رودريغيز من جانب ال�سيوف، ومل ي�سكل 
اجلهة  على  لنات�سو  عر�سية  اإث��ر  بنزمية  ك��رمي  الفرن�سي  راأ�سية  با�ستثناء 

الي�سرى ت�سدى لها اأوبلك برباعة )75(.
ال��وق��ت بدل  ال��ث��لث يف  ب��ني اخل�سبات  ال���دار للمرة الوىل  اأ���س��ح��اب  و���س��دد 

ال�سائع عرب راأ�سية للمونتينيغري �ستيفان �سافيت�س.
حقق بر�سلونة فوزه الأول خارج قواعده يف الدوري املحلي هذا املو�سم، عندما 
مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني  جنمه  بغياب  -2�سفر  خيتايف  م�سيفه  اأ�سقط 

بهدفني للوروغوياين لوي�س �سواريز )41( وجونيور فريبو )49(.
وغاب مي�سي ب�سبب اإ�سابة يف ع�سلت فخذه الي�سر تعر�س لها يف ال�سوط 
الول من مواجهة فياريال )2-1( الثلثاء، يف اأول م�ساركة اأ�سا�سية له هذا 

املو�سم بعد غياب نتيجة اإ�سابة �سابقة يف ربلة ال�ساق اليمنى.
يف  الآلم  ع��اودت��ه  بعدما  دميبيلي  عثمان  الفرن�سي  ا  اأي�سً اللقاء  عن  وغ��اب 
اللقاء، وهو الذي كان تعافى  اأ�سار بيان للنادي قبل  فخذه الي�سر، وفق ما 
اإرن�ستو  امل��درب  وقال  ال�سبوع.  منت�سف  بديل  و�سارك  الإ�سابة  موؤخرا من 
فالفريدي بعد اللقاء “نعتقد اأنها اإ�سابة طفيفة ول اأهمية كربى لها، لكن 

�سننتظر )الفحو�سات( غًدا«.
ا املوهبة ال�ساعدة اأن�سو فاتي  و�سيرتقب بر�سلونة الذي غاب عن �سفوفه اأي�سً
من غينيا بي�ساو بداعي اإ�سابة يف ركبته اليمنى، جاهزية لعبيه قبيل موقعة 
املجموعة  من  الثانية  اجلولة  �سمن  “كامب نو”  اإنرت اليطايل يف ملعب 

ال�ساد�سة لدوري اأبطال اأوروبا الأربعاء.

وافتتح �سواريز الت�سجيل من متريرة حا�سمة للحار�س الملاين مارك-اأندريه 
تري �ستيغن الذي خرج من منطقته بنجاح لت�ستيت الكرة اإثر هجمة خليتايف، 
اأ�سقطها  ال��ذي  �سواريز  اىل  و�سلت  طويلة  ومررها  ب�سدره  لنف�سه  فمهدها 

�سوريا  دافيد  احلار�س  فوق  املنطقة  خارج  “لوب” من 
.)41(

وب��ات الأمل���اين، ال��ذي اأع��رب موؤخرا عن امتعا�سه 
اأملانيا خلف  من دور احلار�س الثاين يف منتخب 

اأول  مانويل نوير حامي عرين بايرن ميونخ، 
حا�سمة  مت��ري��رة  يحقق  بر�سلونة  يف  ح��ار���س 
“اأوبتا”  م���وق���ع  وف�����ق  ال�21،  ال����ق����رن  يف 

للإح�ساءات.
و�سجل فريبو الهدف الثاين عندما �سدد 
كارلي�س برييز الكرة من حافة املنطقة، 
ب�سكل خاطئ فتهياأت  ت�سدى لها �سوريا 
جمهورية  يف  امل����ول����ود  ال����لع����ب  اأم�������ام 
ب�سهولة  ال�سباك  واأودع��ه��ا  الدومينيكان 

.)49(
كانت مهمة  املباراة  “هذه  فالفريدي  وقال 

جًدا بالن�سبة للتخل�س من �سعور عدم القدرة 
على الفوز خارج الديار. عندما نلعب كمجموعة، 

نحن فريق قوي«.
الدقائق  امل��ب��اراة بع�سرة لع��ب��ني يف  ال��ب��لوغ��ران��ا  واأك��م��ل 

لنغليه  كليمان  الفرن�سي  املدافع  ط��رد  بعد  الخ��رية  الع�سر 
لنيله النذار الثاين )82(، و�سيغيب بالتايل عن لقاء اإ�سبيلية 

يف “كامب نو” يف املرحلة الثامنة.
وهذا الفوز الول لرب�سلونة خارج الديار هذا املو�سم بعد خ�سارتني 
يف املرحلة الأوىل اأمام اأتلتيك بلباو �سفر1-، وال�سبت �سد غرناطة 
املرحلة  يف  اأو���س��ا���س��ون��ا  م��ع   2-2 ب��ال��ت��ع��ادل  اك��ت��ف��ى  ك��م��ا  �سفر2-. 

الثالثة.
بعدما  ال��ث��لث  النقاط  غرناطة  بويرتا�س  اأنطونيو  ه��دف  ومنح 
يف  املنطقة  خ��ارج  من  �سددها  �سولدادو،  روبرتو  من  الكرة  و�سلته 

املرمى الفارغ بعد خروج خاطئ للحار�س خوان �سوريانو )28(.
وهو الفوز الرابع للنادي اجلنوبي مقابل تعادلني وهزمية.

م�سيفه  ح�ساب  على  املو�سم  ه��ذا  ال��ث��اين  ف��وزه  فالن�سيا  وحقق 
�سفر1-  ب�سقوطه  الأوىل  خ�سارته  تلقى  ال��ذي  بلباو  اأتلتيك 

بهدف الرو�سي ديني�س ت�سريي�سيف )27(.
وقدم الفريقان مباراة متكافئة يف ال�سوط الأول، وكان الفي�سل 
اأع��ق��اب هجمة مرتدة  يف  اأت��ى  ال��ذي  ت�سريي�سيف  ه��دف  بينهما 
لفريقه، قادها رودريغو ومنه اىل الأوروغوياين ماك�سي غوميز، 
اأفلت من  ال��ذي  توري�س  ف��ريان  اىل  اليمنى  وع��رَبه على اجلهة 
الرو�سي  ال��دويل  اىل  عر�سية  الكرة  وح��ول  الدفاعية،  الرقابة 

املتقدم من اخللف، ف�سددها قوية يف مرمى اأوناي �سيمون.

واأثار الهدف جدل يف امللعب، بعدما جلاأ احلكم اىل مراجعة مطّولة لتقنية 
اأن  ت�سلل على غوميز قبل  بوجود  ل�سكوك  امل�ساعدة بالفيديو )“يف ايه اآر”( 
ينتهي الأمر باحت�ساب الهدف، علما باأن لقطات الإعادة ااأول فوز لتلفزيونية 

وجتمد  ب�سنتيمرتات.  املدافعني  على  متقدما  ك��ان  غوميز  اأن  اأظهرت 
يف  نقطة   12 عند  بلباو  اأتلتيك  ر�سيد 

املركز ال�ساد�س.

بر�شلونة ي�شتفيد من التعادل يف دربي العا�شمة 

دييغو  الأرجنتيني  مدريد،  لأتلتيكو  الفني  املدير  اأك��د 
�سيميوين، عقب تعادلهم �سلبياً اأمام اجلار اللدود ريال 
مدريد يف “الديربي” على ملعب واندا ميرتوبوليتانو، 
بها  خ���رج  ال��ت��ي  النقطة  اأن  لليغا،   7 اجل��ول��ة  ق��م��ة  يف 

الفريق “لي�ست مر�سية«.
املباراة:  بعد  ال�سحايف  املوؤمتر  خلل  �سيميوين  واأ�سار 
ال��ت��ي قدمها  ت��ق��دمي م��ب��اراة م��ث��ل  ب��ح��ث ع��ن  “الريال 
اإ�سبيلية، من خلل تقوية خط الو�سط بالثلثي  اأمام 
اأج��ل�����س خامي�س  وك��ا���س��ي��م��ريو،  وك���رو����س  ف���ال���ف���ريدي 
من  ال�ستفادة  واأراد  ال��ب��دلء،  مقاعد  على  ومودريت�س 
الهجمات املرتدة، نحن بحثنا من خلل فيتولو وكو�ستا 
اللعب بني اخلطوط لت�سكيل خطورة على  وج��واو عن 

مرمى الريال، لكن الفريقان ف�سل يف الت�سجيل«.
واأ�ساف املدرب الأرجنتيني اأن النقطة “غري مر�سية” 
الأداء  على  فيه  اأث��ن��ى  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  ل��ه��م،  بالن�سبة 

الغاين توما�س بارتي حيث و�سفه ب�”الرائع«.
وقال يف هذا ال�سدد: “هو مينحنا �سرعة كبرية يف ن�سق 

اأنه يقوم  اللعب، وخروج مهم للكرة كبداية للعب، كما 
نفتقد  اخل�سم،  مناطق  م��ن  اق��رتاب��ه  عند  جيد  بعمل 
بالإ�سافة  امللعب،  داخ��ل  اأف�سل  وروؤي���ة  اأك���رب،  حليوية 
ل��لب��ت��ك��ار اأك����ر يف اإن���ه���اء ال��ه��ج��م��ات، م��ت��اأك��د م��ن اأننا 
�سنحقق هذا الأمر لأن الفريق ي�سري ب�سورة جيدة يف 

هذا الطريق«.
وحول �سافرات ال�ستهجان التي �سمعها حلظة ا�ستبدال 
الو�سط  ب��لع��ب  فيليك�س  ج����واو  ال���واع���د  ال��ربت��غ��ايل 
الأوىل،  امل���رة  لي�ست  “هذه  اأو���س��ح  ي��ورن��ت��ي،  م��ارك��و���س 
حدث معي هذا على ملعب )في�سنتي( كالديرون، وها 
الأمر  ميرتوبوليتانو،  )وان���دا(  ملعب  على  يتكرر  هو 
ط��ب��ي��ع��ي، لأن اجل��م��اه��ري ت��ري��د دائ���م���اً الأف�����س��ل داخل 

امللعب، وجواو اأحد اأف�سل هوؤلء اللعبني«.
“اأف�سل  ب�سكل  بدنياً  اللقاء  اأن��ه��ى  فريقه  اأن  اأك��د  كما 
اإجراء  ���س��رورة  �سوؤاله ح��ول  ال��ري��ال، عند  بكثري” م��ن 
ب��ع�����س ال���ت���دوي���ر يف ت�����س��ك��ي��ل ال��ف��ري��ق ل��ت��ج��ن��ب اإره�����اق 

اللعبني.

�شيميوين: التعادل غري 
ُمر�ٍس للفريقني

 1-2 ليت�سي  �سيفه  على  الفوز  املا�سي،  املو�سم  و�سيف  نابويل  حقق 
يف املرحلة ال�ساد�سة من الدوري الإيطايل لكرة القدم، حارما مهاجم 

الأخري ماريو بالوتيلي الحتفاء بهدفه الأول مع فريقه اجلديد.
ومتكن فريق املدرب املخ�سرم كارلو اأن�سيلوتي على ملعبه �سان باولو، 
من جتاوز �سيفه العائد هذا املو�سم اىل الدرجة الأوىل، بف�سل هديف 
هدف  مقابل  مانول�س،  كو�ستا�س  واليوناين  مرتنز  دراي�س  البلجيكي 
اإلغاء  �سهدت  امل��ب��اراة  ب��اأن  علما  امل�ساغب،  الإي��ط��ايل  املهاجم  وحيد من 
هدفني )وزعا بالت�ساوي على الفريقني( بعد تدخل تقنية الفيديو “يف 

ايه اآر«.
اأمام  خ�سارته  لتعوي�س  �ساعيا  ال��ي��وم  مباراته  الأزرق  الفريق  ودخ��ل 

والتي  اخلام�سة،  املرحلة  يف  متاأخر  بهدف  الأ�سبوع  منت�سف  كالياري 
ب�سبب  كوليبايل  كاليدو  ال�سنغايل  ال��دويل  مدافعه  اأي�سا  فيها  خ�سر 

طرد كّلفه عقوبة الإيقاف ملباراتني والغياب تاليا عن مباراة اليوم.
الذي  مرتنز  عرب  الت�سجيل  وافتتح  البداية،  من  �سغط  نابويل  لكن 
تلقى الكرة داخل منطقة اجلزاء بتمريرة �سعبة من زميله الإ�سباين 
يي�سي  الفنلندي  احل��ار���س  مرمى  يف  قوية  فحولها  كايخون،  خو�سيه 

يورونن )13(.
وبعد خم�س دقائق، هز نابويل مرة جديدة �سباك يورونن عن طريق 
لكن احلكم  فريقه.  ل�سالح  ركنية  ركلة  كرة من  تابع  ال��ذي  مانول�س 
األغى الهدف بعد العودة اىل تقنية الفيديو، ورفع البطاقة ال�سفراء يف 

وجه املدافع اليوناين بعدما تبنّي اأنه مل�س الكرة بيده قبل ت�سديدها.
امل��ب��اراة، وذلك  الأه��داف يف  ا�سمه على �سجل  لكن مانول�س عاد ودّون 

بهدف متاأخر )45+4( بكرة راأ�سية بعد ركلة ركنية اأي�سا.
اأف�سل، وهز �سباك احلار�س  الثاين، حترك بري�سيا ب�سكل  ال�سوط  ويف 
املدى من  بعيدة  بت�سديدة   50 الدقيقة  اأو�سبينا يف  دافيد  الكولومبي 
اإلغاء  اىل  جديدة  مرة  اأف�ست  الفيديو  مراجعة  لكن  تونايل.  �ساندرو 
الهدف، اذ تبني وجود خطاأ من دمييرتي بي�سويل على ال�سربي نيكول 
ختامها  يف  و�سلت  التي  الهجومية  املحاولة  بداية  يف  ماك�سموفيت�س، 

الكرة اىل تونايل.
حرة  بركلة  اأو�سبينا  مرمى  بالوتيلي  تهديد  بعيد  امللغى  الهدف  واأت��ى 

ب�سعوبة.  لإبعادها  الكولومبي  احلار�س  تدخل  امل��دى،  بعيدة  مبا�سرة 
القيام  اذ مل يتمكن من   ،67 الدقيقة  النجاح مل يكن حليفه يف  لكن 
بالوتيلي نحو مرماه  اأر�سلها  التي  القوية  الراأ�سية  الكرة  ب�سيء حيال 

بعد ركلة ركنية.
ن��ادي م�سقطه  اإىل  ان�سمام  منذ  عاما  ال�29  لب��ن  الأول  الهدف  وه��و 
الإيطايل  ال��دوري  اىل  ع��ودة  يف  الفرن�سي،  مر�سيليا  من  اآتيا  بري�سيا، 
للمرة الأوىل منذ مو�سم 2015-2016 حني خا�س 25 مباراة مع 
ميلن. وبقي نابويل رابعا بفارق �ست نقاط عن املت�سدر اإنرت، وبفارق 
ثلث نقاط اأمام كالياري الذي ي�ست�سيف فريونا لحقا �سمن املباريات 

املقررة .

نابويل يفوز على بري�شيا رغم هدف بالوتيلي 

اأعلن نادي رينجرز املناف�س يف الدوري الإ�سكتلندي لكرة القدم تعر�س 
اأبردين  الفوز على  لعبه الجنليزي جريمني ديفو حلادث �سري عقب 

لكن اإ�سابته لي�ست خطرية.
ديفو  جريمني  املهاجم  تعر�س  “نوؤكد  ت��وي��رت:  ع��رب  رينجرز  واأو���س��ح 
اأي  حلادث ت�سادم هذا امل�ساء لكننا �سعداء ون�سعر بارتياح لعدم تعر�س 

اأحد لإ�سابة خطرية«.
و���س��ارك دي��ف��و ب��دي��ًل خ��لل ال��ل��ق��اء و�سجل ه��دف��اً خ��لل ف��وز رينجرز 
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ديفو يتعر�س حلادث �شري!



زوج جاحد يرتك �شريكة حياته مل�شري ب�شع
البالغ  املواطن ريت�سارد وال���س،  املحلفني الربيطانية  دانت هيئة 
من العمر 67 عاما الذي اأهمل زوجته امل�سابة بال�سرطان اإىل حد 

اأنها ماتت يف ظروف مروعة.
م�ست�سفى  واأب��ل��غ  ليفربول،  يف  فالريي  زوجته  مع  وال���س  وعا�س 
الأر�س،  على  وقعت  قد  املري�سة  زوجته  اأن   2017 عام  حملي يف 
ثم اأخرب الأطباء اأنه مل ي�ستطع الت�سال ب�سيارة الإ�سعاف، لأنه ل 

يوجد هاتف يف منزلهم.
ب��ال��رع��ب م��ن حالة  ���س��ع��روا  امل��ن��زل  اإىل  امل�سعفون  وع��ن��دم��ا و���س��ل 
على  الأط��ب��اء  �سهدها  حالة  “اأ�سواأ  ه��ي  ه��ذه  لهم  وفقا  املري�س، 
الإطلق«. وكانت فالريي البالغة من العمر 61 عاما م�ستلقية يف 
غرفة مملوءة بالقمامة، ولحظ الأطباء وجود يرقات بني ثنايا 
وت�ساقط  وال��رباز  بالبول  مغطى  املري�سة  ج�سد  كان  كما  اجللد، 
اجللد يف بع�س الأماكن. مت نقل املراأة اإىل امل�ست�سفى على الفور، 
لكنها توفيت بعد 19 يوما.  ووفقا لتقارير طبية فاإن �سبب الوفاة 
هو تعفن الدم، الذي تطور ب�سبب القروح بالإ�سافة اإىل ذلك فهي 
ا م�سابة ب�سرطان الثدي، الذي رمبا ت�سبب يف عجزها،  كانت اأي�سً

وكانت بحاجة اإىل الرعاية.
زوجته  اأن  املحتمل  م��ن  اأن��ه  اأخ���ربوه  عندما  ال��رج��ل  يكرتث  ومل 
من  ي��ع��اين  ك���ان  واأن����ه  م�ساكله  م��ن  ي�سكو  وب����داأ  ق��ري��ب��ا،  �ستموت 

الإم�ساك لعدة اأ�سابيع، وفقا لوكالة “�سبونيتك«.
واأنكر الرجل ذنبه اأمام املحكمة وقال اإنه �سعر بالإهانة من التهم 
اأن��ه مل يكن يعرف عن حالة زوجته.  ويف  واأ�ساف  اإليه.  املوجهة 
يوم اخلمي�س، وجدت هيئة حملفني اأن الرجل الربيطاين مذنب 
بالقتل اخلطاأ ب�سبب الإهمال. وا�ستمر الرجل يف العي�س يف الغرفة 

التي توفيت فيها زوجته، طوال الوقت حتى �سدور احلكم.

خطط لقتل زوجته.. فف�شل واأ�شيب بال�شلل
قاتل  موؤامرة  اإىل  الأمريكية  فلوريدا  ولي��ة  يف  حمكمة  ا�ستمعت 
اأراد قتل زوجته، املنف�سلة عنه، لكن املوؤامرة  حمتملة حاكها زوج 
من  البالغ  هريبيغ،  ه��ري  املتهم  مثل  فقد  عك�سية.  بنتائج  اأت��ت 
بينما  راب��ط فيديو،  املحكمة عرب  اأم��ام  الأرب��ع��اء  65 عاما،  العمر 
كان م�ستلقيا على �سرير ومربوط بجهاز التنف�س ال�سناعي عندما 

ك�سف املدعون عن خمطط اجلرمية التي كان ينوي تنفيذها.
ووفقا ملا قاله املدعون، فقد غادر هريبيغ منزله يف بي�س، فلوريدا 
حمملة  مقطورة  ي�سحب  وه��و  ب�سيارته  �سبتمرب  م��ن  الثامن  يف 
باأكيا�س القمامة، ولفة �سريط ل�سق، واأ�سلك ربط بل�ستيكية، 

وغاز اإ�سايف حتى ل ي�سطر اإىل التوقف.
�سوب  �سيارته  ق��اد  ال��ذي  هريبيغ،  ك��ان  املحكمة،  وث��ائ��ق  وبح�سب 
تعي�س  حيث  فرجينيا،  بولية  بيت�س،  فرجينيا  يف  ال�سابق  منزله 
ف�����ولذي، وع�سا  ���س��وام��ي��ل  وم��ف��ت��اح  ب��ب��ن��دق��ي��ة،  م�سلحا  زوج���ت���ه، 
املنزل،  يف  هاتفه  ت��رك  وج��ه،  اأكمل  على  خطته  ولتنفيذ  خ�سبية. 
بحيث ل ميكن تعقبه، وتوقف يف املتاجر ال�سغرية التي ل يوجد 
دفع  النقدية فقط يف  الأم��وال  وا�ستخدم  فيها كامريات مراقبة، 

ثمن الطعام وال�سراب.
وقال ممثلو الدع��اء اإن هريبيغ ارت��دى باروكة وتنكر يف حماولة 
لقتل زوجته حتى ل يعرف من ارتكب اجلرمية، بح�سب ما ذكرت 

�سحيفة “مرتو” الربيطانية.
منزله  اإىل  و�سوله  بعد  وان��ه��ارت  تفككت  املعقدة  اأن خططه  غري 
عليه  النار  واأطلقت  الكربى  زوجته  ابنة  واجهته  عندما  ال�سابق، 
دفاعا عن النف�س، فاأ�سيب بال�سلل على الفور. ووفقا ملا ذكرته قناة 
13”، كان هريبيغ ياأمل يف جعل اختفاء زوجته  “اإيه بي �سي نيوز 

وموتها يبدو وكاأنه عملية �سرقة انتهت بالقتل.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اكت�شاف عنقود جمرات عمره 13 مليار �شنة
اكت�سف علماء فلك “عنقود جمرات” يعود اإىل 13 مليار �سنة، هو الأقدم الذي ير�سد على الإطلق، يف اإجناز قد 

يفتح اأفقا جديدة للتعرف على طريقة تطور الكون.
اإن  وقال يوي�سي هاريكان، الباحث يف املر�سد الفلكي الوطني يف اليابان الذي قاد فريق البحث الدويل، يف بيان، 
“عنقود املجرات هذا لي�س من ال�سهل العثور عليه”، وفقا ملا جاء يف بحث ن�سر اجلمعة يف جملة “اأ�سرتروفيزيكل 

جورنال«.
اأن  اإىل  “الربوتوكل�سرت )عنقود املجرات( نظام نادر ومميز ذات كثافة عالية جدا”، م�سريا  اأن  الباحث  واأو�سح 
العلماء ا�ستخدموا نطاق امل�ساهدة الوا�سع لتل�سكوب “�سوبارو” يف هاواي “لر�سم خريطة تغطي م�ساحة كبرية من 

الف�ساء” يف بحثهم.
ويرجح اكت�ساف هذا الربوتوكل�سرت، وهو جمموعة من 12 جمرة، وجود هياكل كونية كبرية يف املراحل الأوىل 

من الكون، يعتقد العلماء اأنها ولدت قبل 13.8 مليار �سنة.
ومن بني املجرات ال�12، “هيميكو”، وهو �سحابة غازية عملقة اكت�سفت عام 2009 با�ستخدام التل�سكوب ذاته.

مثل  �سخم  ج�سم  ق��رب  بروتوكل�سرت  على  العثور  املنطقي  “من  البحث:  يف  �سارك  ال��ذي  اأو�سي  ما�سامي  وق��ال 
هيميكو. ومع ذلك فوجئنا بروؤية موقعه، على م�سافة تبعد 500 مليون �سنة �سوئية عن املركز«.

واأ�ساف: “ما زال من غري املفهوم مل ل يقع هيميكو يف الو�سط”، لفتا اإىل اأن “هذه النتائج �ستكون اأ�سا�سية لفهم 
العلقة بني عنقود املجرات واملجرات ال�سخمة«.
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اآيفون 2020.. اأبل ت�شتجيب 
وحتقق »حلم ع�شاقها«

اأبل ا�ستجابت للمطالب الكثري واملتكررة لع�ساق  اأن �سركة  اأخريا، يبدو 
هاتفها الذكي اآيفون، ولكن يف ن�سخته املقبلة التي �ستطرح بعد نحو عام 

على الأرجح.
وبالتاأكيد �سوف ي�سعد هذا التطور، اإن حتقق، ع�ساق اآيفون، عندما تطرح 

الت�سريبات الأولية واملبكرة. اأفادت  ما  بح�سب  ال�سركة “اآيفون 12”، 
ووفقا لأحد اأبرز م�سربي املعلومات املتعلقة باآيفون، بن جي�سكني، �ستزيل 
ال�سركة الأمريكية العملقة اأكر ما يزعج امل�ستخدمني، حيث �ستغطي 
من  التخل�س  بعد  حقيقي،  ب�سكل  اجلهاز،  واجهة  املقبل  اآيفون  �سا�سة 
النتوء املزعج الذي ي�سم الكامريا الأمامية وم�ست�سعرات عدة، بح�سب 

ما ذكرت �سحيفة ذي �سن الربيطانية.
عند  على حافة  املقبلة   12 اآيفون  اأن حتتوي جميع طرز  املنتظر  ومن 
احلدود العلوية لل�سا�سة تت�سمن الكامريا وم�سادر ال�سوء وم�ست�سعرات 
التعرف على الهوية والوجه، وبذلك �سوف تكون اأبل قادرة على تقدمي 

�سا�سة كاملة اأكر من اأي وقت م�سى.
اأحد  “يتمتع  جي�سكن  ق��ال  تويرت،  يف  ح�سابه  على  خا�سة  تغريدة  ويف 
اآي���ف���ون 2020 ب�����س��ا���س��ة ق��ي��ا���س 6.7 ب��و���س��ة مع  ال��ن��م��اذج الأول���ي���ة م��ن 
’ترو  العمق  ا�ست�سعار  كامريا  ونظام  الوجه  على  التعرف  م�ست�سعرات 

ديبث‘ على احلافة العلوية لل�سا�سة«.
ومع ذلك، فمن املمكن اأن يكون هذا الت�سميم اجلديد متاحا فقط على 
برو   11 “اآيفون  لهاتف  خليفة  يكون  ك��اأن  اآيفون  من  املتقدمة  الطراز 

ماك�س” الذي طرح هذا العام.
الذي  اأب��ل  من  الوحيد  الذكي  ماك�س” الهاتف  ب��رو   11 “اآيفون  ويعد 
يتميز ب�سا�سة قيا�س 6.7 بو�سة، وهو اأغلى طراز اإذ يبلغ �سعره حوايل 
حتى  لتاأكيده  طريقة  توجد  فل  الت�سريب،  هذا  وبرغم  دولر.   1400
الآن، اأو رمبا من املبكر احلديث عنه، بالإ�سافة اإىل اأنه قد يكون خربا 

خاطئا باملطلق.
الكامريا  مكونات  كل  �سغط  للغاية  ال�سعب  من  يبدو  واأن��ه  خ�سو�سا   
ولي�س  ال�سا�سة،  لإط��ار  العلوية  احلافة  يف  الوجه  على  التعرف  ونظام 
اأ�سفلها كما فعلت �سركات اأخرى، وذلك على الرغم من اأن اأبل قادرة على 

توفري عن�سر املفاجاأة.

وفاة املغني املك�شيكي 
خو�شيه خو�شيه 

ذك����رت و���س��ائ��ل اإع�����لم حم��ل��ي��ة اأن 
املك�سيكي  الأغ���اين  وم��وؤل��ف  املغني 
رمزا  ظ��ل  ال���ذي  خو�سيه  خو�سيه 
اللتينية  اأم��ري��ك��ا  ع��رب  مو�سيقيا 
لأك���ر م��ن 50 ع��ام��ا ت���ويف  اأم�س 
 71 ع���ن  امل���ا����س���ي  ال�����س��ب��ت   الأول 

عاما.
وقالت حمطة تيليفي�سا املك�سيكية 
اإن املغني تويف يف ميامي اأم�س الأول 
ال�����س��ب��ت ن��ت��ي��ج��ة م�����س��اع��ف��ات بعد 
البنكريا�س.  �سرطان  من  علجه 
اإ�سابته  خو�سيه  خو�سيه  وك�����س��ف 

بال�سرطان يف 2017.
وا�ستهر خو�سيه خو�سيه بق�سائده 
الرومان�سية  ال���ق���وي���ة  ال��غ��ن��ائ��ي��ة 
وورلد(  “العامل”)ذا  بينها  وم��ن 
ور�سح  لي���ف(  )م���اي  و”حياتي” 
وقام  م��رات جلوائز جرامي.  ع��دة 

بالتمثيل اأحيانا.
لقب  عليه  يطلق  ج��م��ه��وره  وك���ان 
عائلة  يف  وول��د  الأغنية”  “اأمري 
مو�سيقية ون�ساأ يف مك�سيكو �سيتي. 
اأوائ��ل �سن املراهقة بداأ يعزف  ويف 

على اجليتار ويغني.
م�سدر  اأعماله  م��ن  كثري  واأ�سبح 
اإلهام للجيل الأ�سغر من الفنانني 
البوب  جن���م  م��ث��ل  وامل��و���س��ي��ق��ي��ني 

اللتيني خوليو اإجلي�سيا�س.
وا�ستبدل جنله خو�سيه خويل وهو 
مو�سيقي اأي�سا �سورته ال�سخ�سية 

على تويرت ب�سريط اأ�سود.

الأمري هاري ي�شل مالوي 
اإىل مالوي  ه��اري  ال��ربي��ط��اين  الأم���ري  و�سل 
يف املحطة الأخرية من جولته املنفردة يف عدد 
اأن يعود اإىل جنوب  من الدول الأفريقية قبل 
وابنهما  ميجان  زوج��ت��ه  بقيت  حيث  اأفريقيا 

اآرت�سي البالغ من العمر اأربعة اأ�سهر.
وابنهما  ال��دوق��ة  زوج��ت��ه  �سا�سك�س  دوق  وت��رك 
يف ج��وه��ان�����س��ربج ل���ي���زور ب��وت�����س��وان��ا واأجن����ول 
الأ�سواء  ق��د خطف  اآرت�����س��ي  وك���ان  وم����الوي. 
كان  بينما  والدته  عندما ظهر وهو يف ح�سن 
والداه يتجاذبان اأطراف احلديث مع ديزموند 
ت��وت��و ك��ب��ري اأ���س��اق��ف��ة ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا ال�سابق 

واحلائز على جائزة نوبل لل�سلم.
وزار ه��اري م��الوي عدة م��رات على نحو غري 
ر�سمي لكن زيارته هذه املرة �ستكون اأول زيارة 

له ب�سفته الر�سمية.
اأح����ادي����ث م���ع �سابات  ك��ل��ي��ة وي���ج���ري  وي������زور 
تدعمهن بريطانيا ماليا ل�ستكمال درا�ستهن.

ال��رئ��ي�����س بيرت  ب��ع��د ذل���ك م��ع  ويجتمع ه���اري 
اأن التقى به يف عدد من  ال��ذي �سبق  موثاريكا 

املنا�سبات. 

ح�شانة ترف�س طفلة العامني ب�شبب جمجمتها      
ا�ستقبال  ح�����س��ان��ة  دار  رف�����س��ت  و����س���ادم،  ق��ا���س  ق����رار  يف 
بت�سوه  اإ�سابتها  ب�سبب  رو�سيا،  يف  عامان  عمرها  طفلة 
يف اجلمجمة، م�سرتطة اإجراء عملية جراحية اأول قبل 

قبولها.
ا�ستقبال  اإن دار احل�سانة رف�ست  الأم �سفيتلنا،  وقالت 
خوف  “�ستثري  اأن��ه��ا  بحجة  زاخ������اروف،  �سوفيا  ابنتها 
على  ال��ق��ائ��م��ني  اأن  اإىل  لف���ت���ة  الآخرين”،  الأط����ف����ال 
لت�سحيح  عملية  الطفلة  جتري  اأن  ا�سرتطوا  احل�سانة 

الت�سوه اخللقي قبل ت�سجيلها.
التي  الطفلة  ق�سة  رو�سية  اإع��لم��ي��ة  تقارير  وت��داول��ت 
اأن  دون  وقدميها،  يديها  اأ�سابع  يف  اأي�سا  ت�سوها  تعاين 
دار  ق��رار  واأث��ار  ال��ذي تعاين منه.  املر�س  تو�سح طبيعة 
التوا�سل  من�سات  على  وا�ستياء  غ�سب  موجة  احل�سانة 
الجتماعي يف رو�سيا، و�سط مطالب مبعاقبة امل�سوؤولني 
وحذر  الإن�سانية.  من  خاليا  ت�سرفهم  ج��اء  ال��ذي  عنها 
يف  منوها  وت��اأخ��ر  �سوفيا  حالة  تدهور  من  نف�س  علماء 

حال مل تختلط ب�اأطفال اآخرين يف مثل �سنها.

�شيارات ابن الرئي�س يف املزاد
اأع��ل��ن��ت دار امل������زادات ب��ون��ام��ز ب�����س��وي�����س��را، اجل��م��ع��ة، اأن 
يف  ال�سلطات  �سادرتها  الفاخرة  ال�سيارات  من  جمموعة 
تباع  ال�ستوائية قد  رئي�س غينيا  ابن  مدينة جنيف من 
 18.67( �سوي�سري  فرنك  مليون   18.5 اإىل  ي�سل  مبا 

مليون دولر( مطلع الأ�سبوع.
وقال مدعون �سوي�سريون يف فرباير اإنهم حفظوا حتقيقا 
مع تيودورو نغوميا اأوبيانغ ب�ساأن غ�سل اأموال واختل�س 
برامج  لتمويل  ال�سيارات  ببيع  يق�سي  برتتيب  عام  مال 

اجتماعية يف امل�ستعمرة الإ�سبانية ال�سابقة.
�سيارة من طرز فرياري   26 ال�سيارات  وت�سم جمموعة 
ولمبورغيني وبنتلي ورولز روي�س ميلكها نائب الرئي�س 
با�سم تيودورين، وهي  املعروف  للزراعة  ال�سابق  والوزير 
 30 تبعد  ال��ت��ي  ت�سيزيريك�س  ب��ق��ري��ة  ن���اد  يف  م��ع��رو���س��ة 

كيلومرتا عن جنيف، ا�ستعدادا لبيعها يوم الأحد.
وتيودورين ابن للرئي�س اأوبيانغ نغوميا مبا�سوغو، الذي 
منذ  اأفريقيا  غ��رب  يف  الواقعة  ال�ستوائية  غينيا  يحكم 

اأربعة عقود.
الأكر  بني  من  باأنها  اإدارت���ه  حقوقية  منظمات  وت�سف 

ف�سادا يف العامل، بح�سب ما نقلت رويرتز.

اعتقال »�شبايدرمان الفرن�شي« 
ت�سلق مت�سلق اأبنية ح�سرية معروف با�سم “�سبايدرمان 
الأملانية،  �ساهقا يف مدينة فرانكفورت  الفرن�سي” مبنى 

اإل اأنه يواجه الآن غرامة نتيجة فعلته.
الرجل  اأو  روب���ري  اآلن  م��ن  دقيقة   20 الأم���ر  وا�ستغرق 
العنكبوت لت�سلق مبنى �سكايرب، الذي يبلغ ارتفاعه 153 

مرتا يف قلب العا�سمة املالية لأملانيا.
وع��ن��د ن���زول���ه م���ن ال��ه��ي��ك��ل ال���زج���اج���ي ال���لم���ع، قابلت 
عاما   57 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  املت�سلق  الأمل��ان��ي��ة  ال�سرطة 
وا�سطحبته بعيدا. ي�سار اإىل اأن روبري �سبق له اأن ت�سلق 
العديد من اأطول املباين يف العامل، وغالبا كان ذلك من 

دون احل�سول على اإذن. املزارع هارالد وين�سكه من قرية Spreewald يف Lehde ، �سرق اأملانيا ينقل قرًعا طازًجا يف مركب خ�سبي عرب قناة مائية. اأ ف ب

اأجنني اأكيوريك يتفّوق على زمالئه
ي�����ع�����ّد ال����ن����ج����م ال�����رتك�����ي  اأجن�����ني 
اأكيوريك  من اأهم املمثلني الأتراك 
يف تركيا والعامل العربي، ول �سّك 
له  ح��ق��ق  “ فاطمة «  م�����س��ل�����س��ل  ان 
�ساركت  وق���د  ك��ب��رية،  ج��م��اه��ريي��ة 
فيه حينها النجمة الرتكية  بريين 

�سات .
امل����ّرة  ه����ذه  ت���ف���ّوق  اأجن�����ني  اأن  اإل 
ع��ل��ى زم���لئ���ه امل��م��ث��ل��ني ك����  ب���وراك 
تاتليتوغ   و كيفان�س  اأوزجيفيت  
و�سائل  اف�������ادت  ف���ق���د  وغ�����ريه�����م، 
اعلمية اندوني�سية ان اأجنني هو 
يف  اندوني�سيا   ت��رك��ي  ممثل  ا�سهر 
كبرية  ه���ن���اك مب��ح��ب��ة  وي���ح���ظ���ى 
م���ن ق��ب��ل اجل���م���ه���ور وي���ع���ّد حالة 

ا�ستثنائية عندهم.
اأكيوريك  اأجن��ني  اجلدير ذك��ره ان 
“ ابنة  م�سل�سل  يف  ح��ال��ي��ا  ي�����س��ارك 

ال�سفري «.

اعتقال حار�س �شلمان خان
ب��ع��د م�����س��اج��رة ك����ان ط���رف���اً فيها 
ح�����س��ل��ت يف م���دي���ن���ة م�������راد اآب������اد 
اعتقلت ال�سرطة الهندية احلار�س 
للنجم  �سلمان  ال�سابق  ال�سخ�سي 

خان  والذي يدعى اناز قري�سي.
قري�سي  باحتجاز  قامت  ال�سرطة 
و�سباك  احل���ب���ال  ا���س��ت��خ��دام  ب��ع��د 
ال�سكان  اأ����س���ي���ب  ح��ي��ث  ال�����س��ي��د، 
امل���ح���ل���ي���ون ب���ال�������س���دم���ة واخل�����وف 
م���ن روؤي������ة ق��ري�����س��ي ع����اري����اً، وهو 
باحلجارة  ��ل��ق��ي  ويحُ امل�����س��اة  يق�سف 
امل��رك��ب��ات، ومي�����س��ك بق�سيب  ع��ل��ى 
ح����دي����دي وي����خ����رب ال���ع���دي���د من 
امتداد  ع��ل��ى  امل��ت��وق��ف��ة  ال�����س��ي��ارات 

�شدام اجلبابرة.. 3 ثقوب �شوداء عمالقة يف م�شار ت�شادمي 
عادة ما نقراأ اأو ن�ساهد اأخبارا عن ثقب اأ�سود هائل 
التهم جنما اأو �سحقه وفتته، قبل اأن يلتهمه، ويف 
اأح��ي��ان اأخ���رى ن��ق��راأ ع��ن ث��ق��وب ���س��وداء ف��اق��ت من 

�سباتها، وبداأت تلتهم كل ما يحيط بها.
اإذا ت�سادمت الثقوب ال�سوداء؟  ولكن ماذا يحدث 
يف ال��واق��ع ه��ذا الأم��ر مل ي�سبق اأن ح��دث اأو على 
الأقل مل ي�سبق اأن �سمعنا مبثله، غري اأن النتيجة، 
اإىل  ت�سري  لكنها  الآن،  حتى  معروفة  لي�ست  واإن 

�سدام جهنمي اأو “�سدام اجلبابرة” بالتاأكيد.
الف�ساء  وك���ال���ة  يف  ال��ف��ل��ك  ع��ل��م��اء  ر����س���د  ف��ق��د 
ت�ساندرا  مر�سد  بوا�سطة  “نا�سا”،  الأم��ريك��ي��ة 
اأخرى،  ف�سائية  وتل�سكوبات  ال�سينية  للأ�سعة 
3 ث��ق��وب ����س���وداء ���س��خ��م��ة ل��ل��غ��اي��ة ت�����س��ري باجتاه 

ت�سادمي هائل.
وقال علماء الفلك اإن النظام غري العادي، املعروف 
با�سم »SDSS J084905.51 + 111447.2«، يقع 

على بعد حوايل مليار �سنة �سوئية من الأر�س.
وقال الأ�ستاذ يف جامعة جورج ما�سون يف فريفاك�س 
بولية فرجينيا، اأحد موؤلفي الدرا�سة التي ن�سرت 

“كنا  فايفل  ري��ان  الفلكية”،  الفيزياء  “جملة  يف 
ال�����س��وداء يف  ال��ث��ق��وب  م��ن  اأزواج  ع��ن  نبحث فقط 
ذلك الوقت، ومع ذلك، من خلل تقنية الختيار 

اخلا�سة بنا، عرنا على هذا النظام املذهل«.
اأق���وى دل��ي��ل م��وج��ود حتى  واأ���س��اف اأن “هذا ه��و 
الآن ملثل هذا النظام الثلثي من الثقوب ال�سوداء 
الن�سطة فائقة الكتلة”، وفقا ل�سحيفة ديلي �ستار 

الربيطانية.
ال�سوداء  للثقوب  ال��ن��ادر  ال��ث��لث��ي  ع��ن  وللك�سف 
ال��ه��ائ��ل��ة، ق���ام ال��ب��اح��ث��ون اأول ب��ج��م��ع ب��ي��ان��ات 3 
ت��ل�����س��ك��وب��ات ع��ل��ى الأر������س ويف ال��ف�����س��اء، ث���م قام 
الفريق بفح�س البيانات التي مت جمعها من هذه 

امل�سادر.
املرا�سد  هذه  ا�ستخدام  خلل  “من  فايفل  وق��ال 
الفلكية الرئي�سية، حددنا طريقة جديدة لتحديد 
اأن  اإىل  م�سريا  الكتلة”،  الفائقة  ال�سوداء  الثقوب 
كل تل�سكوب “يعطينا فكرة خمتلفة عما يحدث يف 
هذه الأنظمة.. ناأمل اأن نو�سع نطاق عملنا لر�سد 

مزيد من الثلثية با�ستخدام نف�س التقنية«.

جنيفر لوبيز تريد الإجناب 
حتدثت النجمة العاملية  جنيفر لوبيز  )50 عاما( عن قرارها الإجناب من 
زوجها لعب البي�سبول األيك�س رودريغيز. واأكدت اأن طفليها التواأم اإميي 

وماك�س البالغني من العمر 11 عاما يحبان العي�س يف عائلة كبرية.
وقالت ملوقع » Extra » اأنها تعتقد اأن اأبنائها �سيحبون اأن تنجب لهم اأخ اأو 
اأخت، فالطفلني يحبان وجود بنات األيك�س “ناتا�سا واإيل “ يف حياتهما.

واأ�سافت لوبيز “ نحن حقا ن�سكل عائلة جميلة واأعتقد اأن وجود املزيد 
المريكية  للمذيعة  جنيفر  واأك���دت  للجميع«.  مثري  اأم��ر  الأط��ف��ال  من 
“ غا�ست  امل��زي��د م��ن الأط��ف��ال بح�سب موقع  اأن��ه��ا �ستنجب  ه��دى قطب 

غريد” يف وقت �سابق من هذا ال�سهر.


