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حممد بن را�شد خالل جتوله يف اأروقة معر�ض جلفود   )وام(

   

�ملر�أة  منتدى  مبارك:  بنت  فاطمة 
�لعاملي مهرجان كبري لدعم متكني �ملر�أة  

•• اأبوظبي-وام:

فاطمة  ال�شيخة  �شمو  و�شفت 
ب��ن��ت م���ب���ارك رئ��ي�����ش��ة االحت���اد 
املجل�ض  رئي�شة  العام  الن�شائي 
والطفولة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى 
ملوؤ�ش�شة  االأع����ل����ى  ال���رئ���ي�������ش���ة 
التنمية االأ�شرية منتدى املراأة 
باأنه   2020 – دب���ي  ال��ع��امل��ي 
م��ه��رج��ان ك��ب��ر ل��دع��م متكني 

املراأة يف املجاالت كافة.
هذا  انعقاد  اإن  �شموها  وقالت 
هو  ال��دول��ة  يف  الكبر  املنتدى 
مبا  ال��ع��امل��ي  االه��ت��م��ام  نتيجة 
االإماراتية  امل���راأة  اإل��ي��ه  و�شلت 
م����ن م�������ش���ت���وي���ات ع���ال���ي���ة من 
املجاالت  ج��م��ي��ع  يف  ال��ت��م��ك��ني 
الذي  الكبر  االهتمام  بف�شل 
ت���ول���ي���ه ال���ق���ي���ادة االم���ارات���ي���ة 

للمراأة.
زاد من  م��ا  اأن  �شموها  واأك���دت 
العاملي  املنتدى  بهذا  االهتمام 
وال��زخ��م االع��الم��ي واحل�شور 
الكبرين له هو رعاية وافتتاح 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة 
لهذا  اهلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 

املنتدى. )التفا�شيل �ض3(

حممد بن زايد يف �شورة تذكارية مع اأع�شاء الق�شاء والنيابة الع�شكرية الذين اأدوا اليمني القانونية اأمام �شموه   )وام(

ز�ر معر�ض جلفود وجتول يف �أروقته

حممد بن ر��سد: �لأمن �لغذ�ئي هو يف �سلب ��سرت�تيجية �لدولة
�أمام �سموه.. عدد من �أع�ساء �لق�ساء و�لنيابة �لع�سكرية يوؤدون �ليمني �لقانونية

حممد بن ز�يد: لدينا قيم �أ�سيلة وعلينا جميعا م�سوؤولية تر�سيخها يف جمتمعنا
•• دبي -وام:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل م�شاء ام�ض  الدولة رئي�ض جمل�ض 
دبي  مركز  ي�شت�شيفه  ال��ذي  جلفود  لالأغذية  اخلليج  معر�ض 
التجاري العاملي يف ن�شخته اخلام�شة والع�شرين بالفرتة من 16 
اىل 20 اجلاري .  وقد جتول �شموه يف اأروق��ة ورده��ات املعر�ض 

يف  املتخ�ش�شة  املعار�ض  واأه��م  واأ�شهر  اأك��ر  بني  من  يعد  ال��ذي 
ومنتجات  معرو�شات  على  �شموه  اطلع  حيث  وال��ع��امل  املنطقة 
و�شناعة  اإع���داد  يف  املتخ�ش�شة  واخلا�شة  احلكومية  ال�شركات 
وتعليب االأغذية وامل�شروبات، والتقنيات احلديثة املتبعة يف هذه 
العمليات املبتكرة واملتطورة بحيث حتفظ لالأغذية وامل�شروبات 
و�شالحيتها  �شالمتها  و���ش��م��ان  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  قيمتها 

لالإ�شتهالك الب�شري .                           )التفا�شيل �ض2(

•• اأبوظبي-وام:

اأدى اليمني القانونية اأمام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�شلحة اأم�ض .. عدد من اأع�شاء الق�شاء والنيابة الع�شكرية 
يخل�شوا  واأن  ب��ال��ع��دل  يحكموا  اأن  ت��ع��اىل  اهلل  م��ع��اه��دي��ن 

لد�شتور دولة االإمارات العربية املتحدة وقوانينها.

نهيان- اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ورح��ب 
اأبوظبي  يف  ال��ب��ح��ر  ق�شر  يف  ال��ي��م��ني  اأداء  م��را���ش��م  خ���الل 
لهم  متمنيا  اجلدد  الع�شكرية  والنيابة  الق�شاء  باأع�شاء   -
ال�شلك  اأع�شاء  زمالئهم  مع  العمل  يف  والتوفيق  ال�شداد 
الق�شائي يف الدولة على اأداء ر�شالتهم ال�شامية.. متحلني 

بال�شدق واالأمانة والنزاهة وامل�شوؤولية لتحقيق العدالة.
)التفا�شيل �ض2(

�لعثور على مقربة جماعية يف غوطة دم�سق

�لنظام يو��سل تقدمه يف حميط حلب
•• دم�شق-وكاالت

ال�شوري،  ال��ن��ظ��ام  ق����وات  وا���ش��ل��ت 
حميط  يف  تقدمها  االثنني،  اأم�ض 
تقدماً  ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا  ب���ع���د  ح����ل����ب، 
على  و�شيطرتها  اأم�����ض،  ملحوظاً 

ع�شرات القرى.
ت���ق���دم جديدة  ون���ف���ذت حم���اول���ة 
امل�شلحة،  ال��ف�����ش��ائ��ل  ح�����ش��اب  ع��ل��ى 
عقيل  ال�شيخ  على جبل  لل�شيطرة 
حلب،  مدينة  غ��رب  �شمال  الواقع 
حيث ت�شعى قوات النظام الإ�شقاط 
التقدم  عر  ن��اري��اً  وا�شعة  مناطق 
اإىل  وال��و���ش��ول  عقيل  ال�شيخ  م��ن 
ال�شيخ بركات، فيما ترافقت  جبل 
�شربات  م��ع  العنيفة  اال�شتباكات 

�شاروخية مكثفة.
ب���ع���د تقدم  امل����ع����ارك  ت���ل���ك  ت����اأت����ي 
االأحد  يوم  النظام  لقوات  مت�شارع 
ع�شرات  ع��ل��ى  ب��ال�����ش��ي��ط��رة  م��ث��ل��ت 
�شمال  واملناطق  وال��ق��رى  البلدات 

و�شمال غرب حلب.
رو�شية  ط����ائ����رات  ���ش��ن��ت  ح���ني  يف 
غ����ارات ع���دة ع��ل��ى م��ن��اط��ق �شمال 

االإرهابية  امل��ج��م��وع��ات  اأق����دم����ت 
مزارع  منطقة  يف  اإع��دام��ه��م  على 
الغوطة  يف  دوم���ا  ال��ع��ب يف مدينة 

ال�شرقية.
ال�شرطة  ف������رع  رئ���ي�������ض  ورّج���������ح 
العميد  دم�������ش���ق  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
ت��ع��ود اجلثث  اأن  م��ن�����ش��ور  حم��م��د 
املمتدة بني  ام��راأة للفرتة  وبينهم 

بداية 2012 حتى 2014.
العمل  ا�شتكمال  �شيتم  اأن��ه  واأف���اد 
ع��ل��ى ان��ت�����ش��ال امل���زي���د م���ن اجلثث 

منها.
واأو������ش�����ح ال��ط��ب��ي��ب ال�������ش���رع���ي يف 
م�شت�شفى ت�شرين الع�شكري اأمين 
ال��ت��ي مت  ال��رف��ات  اأن معظم  خ��ل��و، 
انت�شالها كانت مقيدة، م�شراً اإىل 
اثنتني منها،  التعرف على  اأنه مت 
اأن يف�شح عن مزيد من  من دون 

التفا�شيل حول هويتيهما.
وقال اإن الك�شف االأويل ُيظهر اأنه 
اأغلبيتهم بطلقات نارية  اإعدام  مّت 
يف الراأ�ض.  ومل يت�شّن التحقق من 
�شحة التقارير حول ظروف وفاة 

ال�شحايا.

غ����رب ح��ل��ب ف��ج��ر االث����ن����ني، كما 
ق�شفت ق���وات ال��ن��ظ��ام م��ن��اط��ق يف 

حميط �شرمني بريف اإدلب.
كامل  ب�شكل  �شيطر  النظام  وك��ان 
خ����الل ���ش��اع��ات االأح�����د ع��ل��ى 30 
بلدة وقرية يف حميط حلب الأول 
بح�شب   ،2011 ال��ع��ام  منذ  م��رة 
م��ا اأف���اد امل��ر���ش��د، مو�شحا اأن��ه مل 

�شوى مناطق  النظام  لقوات  يتبق 
معدودة تف�شله عن تاأمني مدينة 
ح��ل��ب ب�����ش��ك��ل ك���ام���ل، واأب������رز هذه 
وحريتان  كفرحمرة  ه��ي  املناطق 

وعندان.
ال�شوري  اجلي�ض  ع��ر  ذل���ك،  اإىل 
ع��ل��ى م��ق��رة ج��م��اع��ي��ة ت�����ش��م 70 
ج��ث��ة مل��دن��ي��ني وع�����ش��ك��ري��ني جرى 

ال�شرقية  ال��غ��وط��ة  يف  اإع���دام���ه���م 
قرب دم�شق، وفق ما اأف��ادت وكالة 
)�شانا(  الر�شمية  ال�شورية  االأنباء 

.
من  وح��������دة  اأن  ����ش���ان���ا  واأف������������ادت 
اجل���ي�������ض ع������رت ب���ال���ت���ع���اون مع 
ع��ل��ى مقرة  امل��خ��ت�����ش��ة  اجل���ه���ات 
جماعية ملدنيني وع�شكريني ممن 

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    05:37            
الظهر.......    12:39  
الع�رص........   03:53   
املغرب.....   06:21  
الع�صاء......   07:35

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

قوات النظام ال�شوري حتقق تقدما كبرا يف ع�شرات القرى مبحيط حلب   )ا ف ب(

بلومرغ... جوكر القيادة

وزير اخلارجية االيطاين يتحدث اىل و�شائل االعالم يف بروك�شل

�جتماع عر�قي حا�سم ملناق�سة �أ�سماء وزر�ء �حلكومة

�لأمم �ملتحدة تندد با�ستخد�م �لعنف �سد �ملتظاهرين

ال�شالح اإىل ليبيا، ب�شبب توج�ض بع�ض البلدان وعلى راأ�شها النم�شا. 
وكان رف�ض النم�شا هدد بتعطيل الو�شول اإىل اتفاق اأوروبي، ال�شتئناف 
توريد  على  االأمم���ي  احلظر  تنفيذ  ملراقبة  البحرية  »�شوفيا«  عملية 

االأ�شلحة اإىل ليبيا، وفق ما قال بوريل.

�لحتاد �لأوروبي يو�فق على بعثة 
بحرية تر�قب تدفق �ل�سالح لليبيا

•• روما-وكاالت:

اأن االحت��اد االأوروب��ي واف��ق على  اأم�ض  اأعلن وزي��ر اخلارجية االإيطايل، 
الرغم  ق��رار االحت��اد على  واأت��ى  ال�شالح على ليبيا.  بعثة ملراقبة حظر 
من تخوف بع�ض الدول امل�شاركة يف اجتماع وزراء خارجية دول االحتاد 
االأوروبي يف بروك�شل ام�ض من تدفق املهاجرين خالل عمليات املراقبة 
تقرير  بح�شب  اأ�شحت  التي  ليبيا،  اإىل  ال�شالح  تدفق  لعملية  البحرية 

�شابق لالأمم املتحدة اأكر خمزون لل�شالح املتفلت.
االأوروبي،  االحت��اد  اخلارجية يف  ال�شيا�شة  من�شق  بوريل،  واأك��د جوزيف 
اإىل  االأمم��ي  املبعوث  ر�شالة  اأن  ليبيا،  حول  االجتماع  اإىل  دخوله  قبيل 

ليبيا اأكدت وجود انتهاكات عدة الإطالق النار وحظر االأ�شلحة.
واأ�شاف اأن الو�شع يف امليدان وعلى االأر�ض �شيئ جداً، حمذراً من ف�شل 
لتدفق  البحرية  امل��راق��ب��ة  م�شاألة  ح��ول  االت��ف��اق  م��ن  املجتمعة  ال���دول 

بينهم  ب��ارزة  قياد�ت  م�سرع 
�حلوثيني لزعيم  ح��ار���س��ان 

•• اليمن-وكاالت:

18 عن�شراً حوثياً  اأك��ر من  لقي 
واأ�شيب  قياديني  بينهم  م�شرعهم 
اأثناء  خم��ت��ل��ف��ة،  ب���ج���روح  اآخ������رون 
مواقع  اإىل  ال��ت�����ش��ل��ل  حم��اول��ت��ه��م 
اجلي�ض الوطني مبحافظة اجلوف 

�شمال �شرق اليمن.
واأكد م�شدر ع�شكري م�شرع حفيد 
االإمام حممد عبداهلل علي ح�شني 
حار�شا  اأي�شا  )يعمل  الدين  حميد 
�شخ�شيا لزعيم احلوثيني(، اإ�شافة 
اأبو  املُكنى  الع�شكري  القيادي  اإىل 
القيادات  اأح��د  املنبهي،  يحيى  طه 
اإي����ران،  ت��دري��ب��ات��ه��ا يف  تلقت  ال��ت��ي 
417 حر�ض حدود  ال��ل��واء  وق��ائ��د 

التابع للميلي�شيات احلوثية. 
اجلوف  حم��اف��ظ  اأك����د  ذل����ك،  اإىل 
العكيمي،  اأم���ني  ال���ل���واء  ال��ي��م��ن��ي��ة، 
انت�شارات  حتقق  اجلي�ض  قوات  اأن 
امليلي�شيات احلوثية يف  كبرة على 

خمتلف املواقع واجلبهات.

•• بغداد-وكاالت:

اأم�ض  يونامي  ال��ع��راق  يف  املتحدة  االأمم  بعثة  ن��ددت 
ب���ا����ش���ت���ه���داف م��ت��ظ��اه��ري��ن ب��اأ���ش��ل��ح��ة ���ش��ي��د خالل 
 50 ���ش��ق��وط  ب��غ��داد، م��ا ت�شبب يف  االح��ت��ج��اج��ات يف 

م�شاباً خالل اآخر 3 اأيام.
وذكرت البعثة يف بيان اأنها توا�شل تلقي اتهامات ذات 
ببنادق  �شلميني  متظاهرين  با�شتهداف  م�شداقية 
�شيد يف الطرق بني �شاحتي التحرير واخل��الين يف 
بغداد، اأي مركز االحتجاجات التي اندلعت يف االأول 
من اأكتوبر)ت�شرين االأول( املا�شي وخلفت اأكر من 

قتياًل.  550
هذا وك�شفت م�شادر برملانية عراقية عن عقد اجتماع 
ال��وزراء املكلف حممد ع��الوي، وقادة  اأم�ض، لرئي�ض 
وتقدمي  املر�شحني،  اأ�شماء  لطرح  ال�شيا�شية  الكتل 

�شرهم الذاتية.

اأ���ش��م��اء املر�شحني،  وق��ال��ت امل�����ش��ادر اإن ع��الوي ط��رح 
وتقدمي �شرهم الذاتية، خالل اجتماعه مع روؤ�شاء 
معرفة  ال���ن���واب  جم��ل�����ض  الأع�����ش��اء  ليت�شنى  ال��ك��ت��ل 

ال�شخ�شيات املر�شحة.
ورجحت اأن مترر كابينة عالوي خالل هذا االأ�شبوع 
امل��ك��ل��ف مل يخرت  ال�����وزراء  اأن رئ��ي�����ض  اإىل  واأ����ش���ارت   ،
االأحزاب  فر�شها  حاولت  التي  واالأ�شماء  املتحزبني 

عليه.
واأو���ش��ح��ت اأن ع���الوي ���ش��ي��ق��دم 19 وزي�����را، ع���دا 3 
املالية  وزارة  تكون  ورمب��ا  تقدميهم،  �شيوؤخر  وزراء 

والبلديات ووزارة اأخرى.
عالوي  حممد  املكلف  ال��وزراء  رئي�ض  اأعلن  وال�شبت 
اأنه �شيطرح خالل اأيام ت�شكيلته احلكومية املنتظرة، 
متعهدا اأن تكون م�شتقلة، ومن دون تدخل االأطراف 
ال�شيا�شية، وهو ما طالب به الزعيم ال�شيعي مقتدى 

ال�شدر.
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�ل�سباق �إىل �لبيت �لأبي�ض:
رياح �سّيئة تهب على �حلزب �لدميقر�طي!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

م�شكني هو احلزب الدميقراطي! بالتاأكيد لي�ض هذا ما كان يحلم به قبل عام. 
بعد انت�شاره يف االنتخابات الن�شفية نوفمر 2018، كان حمرار احلزب يف 
�شعود، وكان متفائاًل بحلول عام 2020، معربا عن اأمله يف اأن يركز الناخبون 
يف االنتخابات التمهيدية، على مر�شح توافقي وميثل تنوع احلزب، قادًرا على 
ترامب.  دون��ال��د  ه��زم  اج��ل  م��ن  واملعتدلني  الي�شاري  اجل��ن��اح  ي��وّح��د خلفه  اأن 

لالأ�شف، قد يكون خاب اأمله، وانتك�شت روحه املعنوية )التفا�شيل �ض15(

�حلكومة  مفاو�سات  متديد 
�لثورية  و�جلبهة  �ل�سود�نية 

•• جوباحوكاالت

ال�شودانية  احل���ك���وم���ة  وف�����دا  وق����ع 
ال�شيادة  جم��ل�����ض  ع�����ش��و  ب��رئ��ا���ش��ة 
التعاي�شي،  ح�شن  حممد  االنتقايل 
اأم�ض،  ال��ث��وري��ة  اجل��ب��ه��ة  وق���ي���ادات 
ال�شودان  ج��ن��وب  عا�شمة  ج��وب��ا  يف 
ع��ل��ى ات��ف��اق اإع����الن مت��دي��د �شريان 
ال��ت��ف��او���ض الإح���الل ال�����ش��الم مل��دة 3 
اأ�شابيع قابلة للتجديد. ونقلت وكالة 
ال�شودان لالأنباء عن التعاي�شي قوله 
اإن االتفاق يتيح فر�شة مهمة الإدارة 
مرتبطة  م��و���ش��وع��ات  يف  ال��ن��ق��ا���ض 

بعملية ال�شالم.
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ز�ر معر�ض جلفود وجتول يف �أروقته

حممد بن ر��سد: �لأمن �لغذ�ئي هو يف �سلب ��سرت�تيجية �لدولة 

على اأهمية املعر�ض وحجمه وعدد 
امل�شاركني فيه  تنبع اأهمية جلفود 
ك���ون���ه ي��ه��ت��م يف غ������ذاء االإن�������ش���ان 
هو  واالإن�����ش��ان  و�شالمته  و�شحته 
ع���ز وجل  اأ���ش��م��ى خم��ل��وق��ات اهلل 
وبناء عليه فاإن الدول واحلكومات 

ال�شركات حمل ترحيب العار�شني 
�شموه  ب���ادل���ه���م  ال���ذي���ن  وال��������زوار 
ب�شيوف  م��رح��ب��ا  مبثلها  التحية 
�شعادته  ع����ن  واأع���������رب  امل���ع���ر����ض 
الهائل  ال����ع����دد  ه�����ذا  مب�������ش���ارك���ة 
املحلية  ال�����ش��رك��ات واجل���ه���ات  م��ن 

حكومتي  ت�����ش��ك��ي��ل  ع��ن��د  ح��ر���ش��ت 
وزارة لالأمن  اإن�شاء  االأخ��رة على 

الغذائي  .
اجل���ول���ة معايل  ���ش��م��وه يف  راف�����ق 
العوي�ض  حممد  بن  عبدالرحمن 
املجتمع  ووق���اي���ة  ال�����ش��ح��ة  وزي�����ر 

االأ�شا�شية  ال���غ���ذائ���ي���ة  ق��ي��م��ت��ه��ا 
و�شالحيتها  ���ش��الم��ت��ه��ا  و���ش��م��ان 

لالإ�شتهالك الب�شري .
وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اآل مكتوم ط��وال جولته  را�شد  بن 
واأجنحة  ع���ر����ض  م��ن�����ش��ات  ب����ني 

ع��م��وم��ا ودول��ت��ن��ا خ��ا���ش��ة ت��ع��ي ان 
�شلب  يف  ه����و  ال����غ����ذائ����ي  االأم��������ن 
يجب  ال������دول������ة  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
التدابر  جميع  وات��خ��اذ  حمايته 
واالحتياطات ال�شرورية و الهامة 
ال����غ����ر�����ض، لهذا  اأج������ل ه�����ذا  م����ن 

والعربية والعاملية يف هذا احلدث 
اىل  تعدادها  ي�شل  وال��ت��ي  الكبر 
�شركة  اآالف  خم�شة  ع��ن  يزيد  م��ا 
160 دول��ة مبا  وجهة متثل نحو 

فيها دولة االإمارات.
تعليقه  م��ع��ر���ض  ���ش��م��وه يف  وق����ال 

•• دبي -وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زار 
رئي�ض  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
م�شاء  اهلل   رع�������اه  دب�������ي   ح����اك����م 
اخل��ل��ي��ج لالأغذية   م��ع��ر���ض  ام�����ض 
مركز  ي�شت�شيفه  ال���ذي  ج��ل��ف��ود  
دب��ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي يف ن�شخته 
من  بالفرتة  والع�شرين  اخلام�شة 

. اجلاري   20 اىل   16
وقد جتول �شموه يف اأروقة وردهات 
اأكر  ب��ني  ال��ذي يعد م��ن  املعر�ض 
املتخ�ش�شة  املعار�ض  واأهم  واأ�شهر 
امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل ح��ي��ث اطلع  يف 
ومنتجات  معرو�شات  على  �شموه 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  ال�����ش��رك��ات 
و�شناعة  اإع������داد  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
وامل�شروبات  االأغ����ذي����ة  وت��ع��ل��ي��ب 
،والتقنيات احلديثة املتبعة يف هذه 
العمليات املبتكرة واملتطورة بحيث 
وامل�شروبات  ل���الأغ���ذي���ة  حت���ف���ظ 

�شعيد  حممد  بنت  م��رمي  ومعايل 
حارب املهري وزيرة دولة لالأمن 
اإبراهيم  حممد  ومعايل  الغذائي 
ال�شيباين مدير عام ديوان �شاحب 
حميد  ومعايل  دب��ي  حاكم  ال�شمو 
حم��م��د ال��ق��ط��ام��ي رئ��ي�����ض جمل�ض 
االدارة مدير عام هيئة ال�شحة يف 
دبي ومعايل �شعيد حممد الطاير 
الع�شو املنتدب الرئي�ض التنفيذي 
و�شعادة  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة 
عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة 
يف  وال�شيافة  الت�شريفات  دائ���رة 
املري  �شعيد  ه���الل  و���ش��ع��ادة  دب���ي 
مركز  ل�شلطة  التنفيذي  الرئي�ض 
دبي التجاري العاملي و�شعادة داوود 
عام  مدير  الهاجري  عبدالرحمن 
ب��ل��دي��ة دب���ي و���ش��ع��ادة م��اج��د �شيف 
اإدارة غرفة  الغرير رئي�ض جمل�ض 
جتارة و�شناعة دبي و�شعادة حمد 
غ��رف��ة جتارة  ع��ام  م��دي��ر  بوعميم 
اإىل جانب عدد من  دبي  و�شناعة 

امل�شوؤولني واملرافقني.

�أمام �سموه.. عدد من �أع�ساء �لق�ساء و�لنيابة �لع�سكرية يوؤدون �ليمني �لقانونية

حممد بن ز�يد: لدينا قيم �أ�سيلة وعلينا جميعا م�سوؤولية تر�سيخها يف جمتمعنا 
•• اأبوظبي-وام:

اأدى اليمني القانونية اأمام �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
.. عدد من  اأم�ض  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  ويل عهد 
اأع�شاء الق�شاء والنيابة الع�شكرية معاهدين اهلل تعاىل اأن يحكموا بالعدل 

واأن يخل�شوا لد�شتور دولة االإمارات العربية املتحدة وقوانينها.
ورحب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان-خالل مرا�شم اأداء 
باأع�شاء الق�شاء والنيابة الع�شكرية  اأبوظبي -  اليمني يف ق�شر البحر يف 
اجلدد متمنيا لهم ال�شداد والتوفيق يف العمل مع زمالئهم اأع�شاء ال�شلك 

الق�شائي يف الدولة على اأداء ر�شالتهم ال�شامية.. متحلني بال�شدق واالأمانة 
والنزاهة وامل�شوؤولية لتحقيق العدالة.. وحثهم �شموه على اأن يكونوا خر 

مثال يف تر�شيخ مبادئ العدالة وتطبيق القوانني واالأنظمة.
�شمعتنا  و  االإم����ارات م�شداقيتنا  دول��ة  م��ا منلك يف  اأه��م  اأن  �شموه  اأك��د  و 
علينا  وتاريخنا..  اأهلنا  عن  ورثناها  اأ�شيلة  قيما  لدينا  اأن  كما  الطيبة.. 

جميعا م�شوؤولية تر�شيخ هذه القيم املوروثة يف جمتمعنا. 
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان: اإن لكم دورا ور�شالة 
هامة توؤدونها يف ظل املتغرات والتحوالت ال�شريعة من حولنا والتي نالت 
الكثر من قيم املجتمعات مبا تتبواأون من مواقع و م�شوؤوليات خالل فرتة 

اأداء واجبكم حتى ت�شليم الراية .. اإن اأهم تطور يف حياتنا اأن جنعل �شمعة 
بالدنا طيبة رفيعة عالية ال�شاأن.

من جانبهم اأعرب اأع�شاء الق�شاء والنيابة الع�شكرية اجلدد عن تقديرهم 
اآل نهيان  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  اإياها �شاحب  اأواله��م  التي  للثقة 
رئي�ض الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان.. 
موؤكدين التزامهم بحمل اأمانة عملهم يف تطبيق القانون وتر�شيخ مبادئ 

العدالة.
حمد  الركن  الفريق  معايل  البحر..  ق�شر  يف  اليمني  اأداء  مرا�شم  ح�شر 
حممد ثاين الرميثي رئي�ض اأركان القوات امل�شلحة و�شعادة امل�شت�شار �شلطان 

�شيف  الدكتور حمد  امل�شت�شار  و�شعادة  العدل  وزارة  املطرو�شي وكيل  را�شد 
يو�شف  امل�شت�شار  و�شعادة  االحت��ادي  العام  النائب  ال�شام�شي  م�شلم  حممد 
�شعيد خمي�ض العري وكيل دائرة الق�شاء يف اأبوظبي و�شعادة امل�شت�شار علي 
حممد عبداهلل علي البلو�شي النائب العام الإمارة اأبوظبي و�شعادة امل�شت�شار 
طار�ض عيد حممد بخيت املن�شوري مدير عام حماكم اإمارة دبي و�شعادة 
الإمارة  ال��ع��ام  النائب  احل��م��ي��دان  ع��ب��داهلل  عثمان  عي�شى  ع�شام  امل�شت�شار 
دائرة  رئي�ض  اخلاطري  حممد  نا�شر  حممد  اأحمد  امل�شت�شار  و�شعادة  دبي 
املحاكم يف اإمارة راأ�ض اخليمة و�شعادة امل�شت�شار حممد حمد حممد البادي 

الظاهري رئي�ض املحكمة االحتادية العليا.
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•• دبي-وام: 

�شمن فعاليات اليوم اخلتامي ملنتدى املراأة العاملي - دبي 
رعاية  حت��ت  ي��وم��ني  م���دار  ع��ل��ى  اأق��ي��م  وال����ذي   ،2020
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
 ، ال��ت��اأث��ر  ق��وة  �شعار  ل��ل��م��راأة حت��ت  دب��ي  ونظمته موؤ�ش�شة 
بني  حقيقي  ت����وازن  حتقيق  �شبل  م��ت��ح��دث��ون  ا���ش��ت��ع��ر���ض 
قدرات  تعزيز  يف  التوجيه  ودور  االأ���ش��رّي��ة  واحل��ي��اة  العمل 

املراأة ودجمها يف بيئة العمل وتوليها ملنا�شب قيادية.
وخ����الل ج��ل�����ش��ة ع��ق��دت يف اإط�����ار م��ن�����ش��ة امل��ج��ت��م��ع �شمن 
دولية  �شخ�شيات  م�شاركة  �شهد  ال���ذي  املنتدى  فعاليات 

ومنظمات  حلكومات  امل�شتوى  رفيعي  وم�����ش��وؤول��ني  ب���ارزة 
دولية ووفود 87 دولة، حتدثت غادة عثمان، رئي�ض نادي 
االإم���ارات، عن جتربتها  دول��ة  االأعمال يف  ل�شيدات  اإن�شياد 
وكيف  معينة،  اأه����داف  لتحقيق  وتطلعاتها  ال�شخ�شية 
التي اعرت�شت طريقها  املجتمعية  العوائق  واجهت بع�ض 
لتحقيق هذه االأه��داف، م�شرة اإىل اأن هذه العوائق عادة 
عليها  التغلب  وميكن  نف�شه  االإن�شان  م�شدرها  يكون  ما 
التوازن بني  اإن  اإىل  عثمان  واأ�شارت  واالإ���ش��رار.  بالعزمية 
العمل واحلياة يتمحور حول ما يريد ال�شخ�ض حتقيقه، 
ولي�ض ما يريده االآخرون، مو�شحة اأن على االإن�شان و�شع 
هذا  ليحقق  اإل��ي��ه  الو�شول  يف  يرغب  وم��ا  حلياته  ت�شور 
العمل واحلياة  التوازن بني  اأن  التوازن، موؤكدة  النوع من 

ال�شخ�ض  الذي يق�شيه  الوقت  يعني الرتكيز على نوعية 
بني اأفراد عائلته ولي�ض مدة ذلك الوقت. و�شهدت اجلل�شة 
من  ع���دداً  ا�شتعر�شت  احل�����ش��ور، حيث  م��ن  الف��ت��اً  تفاعاًل 
بني  بالتوازن  يتعلق  فيما  ال�شخ�شية  جتاربهن  ال�شيدات 

العمل واحلياة ومعنى ال�شعادة بالن�شبة لهن.
و�شارك يف فعاليات منتدى املراأة العاملي اأكر من 3000 
يوفر  حيث  وال��ع��امل،  املنطقة  انحاء  خمتلف  من  م�شارك 
ال���دويل من�شة  ال�شعيد  ن��وع��ه على  م��ن  االأك���ر  احل���دث 
ال�شيا�شات  وكفاءة  اأداء  �شبل حت�شني  ملناق�شة  رائ��دة  عاملية 
املعتمدة وتطوير �شراكات فّعالة تعّزز دور املراأة وتاأثرها 
ك��اف��ة مناحي  العمل احل��ك��وم��ي، ويف  االإي��ج��اب��ي يف جم��ال 

احلياة االقت�شادية واالجتماعية، واال�شتعداد للم�شتقبل.

فاطمة بنت مبارك : منتدى �ملر�أة �لعاملي يف دبي مهرجان كبري لدعم متكني �ملر�أة يف �ملجالت كافة 
•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  و�شفت 
رئي�شة املجل�ض االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
لدعم  كبر  مهرجان  باأنه   2020 – دب��ي  العاملي  امل��راأة  منتدى  االأ�شرية 

متكني املراأة يف املجاالت كافة.
وقالت �شموها اإن انعقاد هذا املنتدى الكبر يف الدولة هو نتيجة االهتمام 
امل��راأة االإماراتية من م�شتويات عالية من التمكني  اإليه  العاملي مبا و�شلت 
االماراتية  القيادة  توليه  الذي  الكبر  االهتمام  بف�شل  املجاالت  جميع  يف 

للمراأة.
واأكدت �شموها اأن ما زاد من االهتمام بهذا املنتدى العاملي والزخم االعالمي 
واحل�شور الكبرين له هو رعاية وافتتاح �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل لهذا املنتدى حيث يدعم �شموه املراأة بكل ما ميكنها من الو�شول اىل 

اأهدافها وم�شاركتها الفاعلة يف م�شرة التنمية يف البالد .
واأ�شافت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك اأن احل�شور الكبر لهذا املنتدى 
اأنحاء  دول���ة م��ن خمتلف   87 م��ن  اآالف �شخ�شية  ث��الث��ة  ع��ن  زاد  م��ا  وه��و 
اإىل  باال�شافة  ال��ع��امل  يف  نوعه  م��ن  االأك���ر  التجمع  يعد  وال��ع��امل  املنطقة 
قيادات منظمات وهيئات دولية وخراء دوليني وجمع كبر من املتحدثني 

اأ�شحاب التجارب امللهمة.
زايد  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  حرم  بذلتها  التي  باجلهود  �شموها  واأ���ش��ادت 
ال��وزراء وزير �شوؤون الرئا�شة، �شمو ال�شيخة  اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 

للتوازن  االإم����ارات  جمل�ض  رئي�شة  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  بنت  م��ن��ال 
على  اأ�شرفوا  الذين  وفريقها  للمراأة  دب��ي  موؤ�ش�شة  رئي�شة  اجلن�شني  بني 
تنظيم هذا املنتدى العاملي الكبر للمراأة وتقدمي �شورة م�شرفة عن املراأة 

االماراتية واإمكانياتها .
الدولة  العاملي يوؤكد مكانة  امل��راأة  االإم��ارات ملنتدى  ا�شت�شافة  اأن  واأو�شحت 
االإم���ارات  ال��ت��زام  وي��رز  واخل����رات،  املعرفة  وت��ب��ادل  للحوار  عاملي  كمركز 

وجهودها احلثيثة يف دعم املراأة وتعزيز م�شاهماتها يف �شتى املجاالت.
امل��راأة من القيادة الر�شيدة، منذ  اإن الدعم الذي حتظى به  وقالت �شموها 
تاأ�شي�ض دولة االحتاد على يد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، 
ط��ّي��ب اهلل ث���راه، وال���ذي اأث��م��ر اإجن����ازات نوعية يف ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات، جعل 
االإمارات موؤثراً عاملياً يف ملف املراأة، م�شرًة �شموها اإىل اأن املبادرات النوعية 
تعزيز  اأ�شهمت يف  االأخ��رة  ال�شنوات  الر�شيدة خالل  القيادة  اأطلقتها  التي 
بني  وال��ت��وازن  ب��امل��راأة  املعنية  العاملية  التناف�شية  تقارير  يف  ال��دول��ة  مكانة 

اجلن�شني.
لتكون  الدولة على تكثيف جهودها  �شموها حر�ض كافة موؤ�ش�شات  واأك��دت 
قطعت  االإم�����ارات  اأن  اإىل  م�شرة  امل����راأة،  ملف  يف  ع��امل��ي��اً  االأوىل  االإم�����ارات 
بالفعل اأ�شواطاً كبرة نحو حتقيق هذا الهدف عر العديد من الت�شريعات 
واملبادرات الداعمة للمراأة يف املجاالت ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية، 
لت�شبح يف م�شاف الدول �شاحبة اأعلى املعدالت العاملية من حيث التمثيل 
االحتادي  الوطني  املجل�ض  يف  متثيلها  ن�شبة  ارتفاع  بعد  للمراأة  الرملاين 
اإىل %50 بتوجيهات من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 
التي  وال�شيا�شات  امل��ب��ادرات  حل��زم��ة  ك��ان  كما  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�ض 

اآل  اأطلقها جمل�ض ال��وزراء برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل اأثناء 
اجتماعه العام املا�شي يف مقر االحتاد الن�شائي العام دور كبر يف دعم املراأة 

يف كافة املجاالت ورفع ت�شنيف الدولة يف املوؤ�شرات العاملية ذات ال�شلة.
واأ�شارت �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك اىل اأهمية مدلول �شعار املنتدى 
احلياة  حت�شني  يف  ُي�شهم  االإيجابي  التاأثر  اأن  اأك��دت  حيث   ، التاأثر  ق��وة 
وُيلهم ال�شعوب واالأمم، م�شت�شهدة يف ذلك بالتجربة االإماراتية، وقالت: اإذا 
نظرنا اإىل دولة االإمارات جند اأن تاأثر قيادتنا الر�شيدة وروؤيتها على مدار 
لالإجنازات  مرادفاً  االإم���ارات  دول��ة  اإ�شم  من  جعل  املا�شية  عاماً  اخلم�شني 
غر امل�شبوقة ومنوذجاً عاملياً ملهماً للنجاح يف كيفية حتويل التحديات اإىل 
فر�ض، م�شيفًة اأن هذه الروؤية �شيمتد تاأثرها ليجعل من اخلم�شني عاماً 

القادمة اأكر ريادًة ومتيزاً.
واأكدت اأن منتدى املراأة العاملي ميثل نقلة نوعية ويرز الدور الذي تقوم به 
دولة االإمارات على امل�شتوى العاملي، واالأهمية الق�شوى التي توليها القيادة 
الر�شيدة مللف املراأة منذ بدايات االحتاد، كما ي�شكل املنتدى عاماًل مهماً يف 

دعم اجلهود الدولية لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة 2030.
االإقليمية  ريادتها  ج�شدت  االإم���ارات  دول��ة  اأن  االم���ارات  اأم  �شمو  واأو�شحت 
والدولية يف جمال دعم املراأة والنهو�ض باأدوارها وت�شخر االإمكانات وو�شع 
االأطر واالآليات التي ت�شمن حتقيق التوازن بني اجلن�شني حتى �شار واقعاً 

ملمو�شاً ومثااًل غر م�شبوق يف املنطقة العربية.
اإن هذه االأر�شية ال�شلبة التي تقف عليها املراأة االإماراتية االآن مل  وقالت 
امل��راأة االأول  اإمنا نتيجة جلهود تراكمية و�شع لبنتها ن�شر  تاأت من فراغ 

اأدرك  حيث  ث��راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه  املغفور 
عام  العام  الن�شائي  االحت��اد  بتاأ�شي�ض  فوّجه  احليوي  امل��راأة  دور  اهلل  رحمه 
املراأة مكا�شب عديدة التقت�شر على اجلوانب االإقت�شادية  لتحقق   1975
امل��راأة االماراتية كما قال �شاحب  اإذ ت�شكل  ا  اأي�شً ال�شيا�شية  والتعليمية بل 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم  ثلث املنا�شب الوزارية وحتتل ن�شف 
مقاعد املجل�ض الوطني االحتادي وت�شكل الن�شاء ن�شبة %70 من خريجي 
جامعاتنا  ..كما ارتفعت ن�شبة م�شاهمة املراأة يف الن�شاط االقت�شادي و�شوق 
العمل بعد تاأ�شي�ض جمل�ض �شيدات االأعمال يف الدولة اإىل اأكر من 22 األف 

�شيدة اأعمال يف ال�شوق املحلية والعاملية يدرن اأكر من 40 مليار درهم.
والنتائج  الق�شرة  الزمنية  اأن احلقبة  ال�شيخة فاطمة على  �شمو  و�شددت 
التي حتققها املراأة يف االإمارات و�شعودها القوي لتت�شدر امل�شهد يف قطاعات 
عدة هو جدير بالتاأمل، موؤكدة اأن قيادة الدولة الر�شيدة اأخذت على عاتقها 
امل��راأة وتعزيز دوره��ا يف بناء الدولة  اأن تكون �شباقة يف متكني  من البداية 
لها  و�شخرت  ال��ظ��روف  لها  فهياأت  املجتمع  بناء  الفاعل يف  ب��دوره��ا  اإمي��ان��ا 
املراأة  متكني  ب��اأن  بعيد  اأم��د  منذ  الر�شيدة  القيادة  اآم��ن��ت  كما  االإمكانيات 
ثقافة  ون�شر  واملجتمعي  االأ���ش��ري  اال���ش��ت��ق��رار  تعزيز  يف  االأك���ر  االأث���ر  ل��ه 
مبنا�شرة  را�شخا  اإميانا  الدولة  وتوؤمن   .. املجتمعية  وامل�شوؤولية  االب��داع 
املحلية  اأجندتها  يف  اأ�شا�شيا  عن�شرا  وتعتره  ق�شاياها  عن  والدفاع  امل��راأة 
الثقافة االماراتية  املراأة جزءا من  واالقليمية والدولية حتى �شار متكني 
وجتربًة متميزة كانت حمل اإ�شادة من املتحدثني يف املوؤمتر الذين قالوا اإن 
دولة االمارات العربية املتحدة تاأخذ على عاتقها دوراً ريادياً يف جمال دعم 

املراأة على م�شتوى املنطقة.

�سمن فعاليات منتدى �ملر�أة �لعاملي

�لإمار�ت للتو�زن بني �جلن�سني يطلق �لدليل �ل�سرت�سادي لرت�سح ودخول �ملر�أة ملجال�س �لإد�رة

للمراأة  االقت�شادي  ال��دور  بتعزيز 
االإمارات  جمل�ض  عمل  االإماراتية، 
بناء  ع��ل��ى  اجلن�شني  ب��ني  ل��ل��ت��وازن 
املعنية  اجلهات  مع  قوية  �شراكات 
امل��راأة يف  يف الدولة لتفعيل مبادرة 
اأطلقتها  ال��ت��ي   ، االإدارة  جم��ال�����ض 
حرم �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
جمل�ض  رئ��ي�����ض  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
الرئا�شة،  ����ش���وؤون  وزي�����ر  ال�������وزراء 
�شمو ال�شيخة منال بنت حممد بن 
املجل�ض،  رئي�شة  مكتوم،  اآل  را���ش��د 
رئ��ي�����ش��ة م��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي ل��ل��م��راأة يف 
مذكرة  اأبرمت  حيث   ،2011 عام 
املالية  االأوراق  ه��ي��ئ��ة  م���ع  ت��ف��اه��م 
لتعزيز   2017 ع���ام  يف  وال�����ش��ل��ع 
امل�شرتكة  التعاون وتكثيف اجلهود 
والتثقيف  ال��ت��اأه��ي��ل  جم�����االت  يف 
تدريبية  برامج  وتنظيم  التوعوي 
وور����������ض ع���م���ل ل���ب���ن���اء ال�����ق�����درات 
واإع��داد قياديات موؤهالت للرت�شح 
واالن�شمام ملجال�ض اإدارة ال�شركات، 
قرار  تنفيذ  يف  كذلك  ي�شهم  ومب��ا 
الهيئة برفع ن�شبة متثيل امل��راأة يف 
امل�شاهمة  ال�شركات  اإدارة  جمال�ض 

الدليل  اإن  اجلن�شني  بني  للتوازن 
اال�شرت�شادي لرت�شح ودخول املراأة 
ملجال�ض االإدارة ياأتي �شمن املبادرات 
للمجل�ض،  وامل��ع��رف��ي��ة  ال��ت��وع��وي��ة 
على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  والهادفة 
االقت�شادي  ال���دع���م  اأ���ش��ك��ال  اأح����د 
للمراأة االإماراتية واملتعلق بتمثيلها 
املنا�شب يف جمال�ض اإدارة املوؤ�ش�شات 
وانعكا�شاته  واخل��ا���ش��ة  احلكومية 
اأن  مو�شحًة  ال��ع��دي��دة،  االإي��ج��اب��ي��ة 
الدور  هذا  بتعزيز  املجل�ض  اهتمام 
الر�شيدة  روؤي��ة قيادتنا  ينطلق من 
رئي�شية  رك��ي��زة  امل����راأة  تعتر  ال��ت��ي 
وم�شرة  املجتمع  جن��اح  ركائز  من 
اأ����ش���ك���ال���ه���ا، وما  ال��ت��ن��م��ي��ة ب���ك���اف���ة 
 2021 االإم�����ارات  روؤي���ة  تت�شمنه 
من اأهداف توؤكد على رفع م�شتوى 
املجتمع، ال�شيما  يف  امل��راأة  م�شاركة 
على ال�شعيد االقت�شادي. واأ�شافت 
اأنه "انطالقاً من النتائج االإيجابية 
والتجارب  ملمار�شات  اأكدتها  التي 
جمال�ض  يف  امل���راأة  لتمثيل  العاملية 
اإدارة ال�شركات واملوؤ�ش�شات، وتنفيذاً 
الر�شيدة  ق���ي���ادت���ن���ا  ل���ت���وج���ي���ه���ات 

واالأبحاث  الدرا�شات  اأكدته  والتي 
املراأة،  متيز  جم��ال  يف  املتخ�ش�شة 
االآخرين،  اإلهام  على  قدرتها  منها 
وتنمية االأفراد، واالت�شال الفعال، 
كما اأثبتت هذه الدرا�شات اأن االأداء 
التي بها تنوع بني  املايل لل�شركات 
كان  اإداراتها  جمال�ض  يف  اجلن�شني 
اأف�شل من ال�شركات االأخ��رى، واأن 
ال�شركات التي ت�شم عدداً اأكر من 
اأحرزت  القيادية  املراكز  يف  الن�شاء 
التي  ال�����ش��رك��ات  م���ن  اأف�����ش��ل  اأداًء 
ت�شم عدداً اأقل من الن�شاء يف عدد 
مثل  املوؤ�ش�شي  االأداء  مقايي�ض  من 

امل�شاَءلة واالبتكار ومهارة القيادة.
كما اأكدت التجارب اأن ان�شمام املراأة 
جمال�ض  يف  واإي��ج��اب��ي  فعال  ب�شكل 
اأنواعها  بجميع  ال�شركات  اإدارات 
واأحجامها ي�شيف منظوراً جديداً 
وخمتلفاً اإىل اأ�شلوب االإدارة، اإ�شافًة 
الن�شائي يف  العن�شر  وج��ود  اأن  اإىل 
جمل�ض االإدارة يوؤدي اإىل املزيد من 
وتعظيم  واالب��ت��ك��ار،  اال�شتقاللية، 
القيمة  ح��ي��ث  م���ن  ال�����ش��رك��ة  اأداء 
امل�������ش���اف���ة ل��ل��م�����ش��اه��م��ني، ك���م���ا اأن 
احلوكمة االإدارية واملجتمعية لدى 
ال�شركات التي لديها عن�شر ن�شائي 
اأف�شل من  اإداراتها كان  يف جمل�ض 

ال�شركات االأخرى.

�لدعم �لقت�سادي للمر�أة 
وق��ال��ت ���ش��ع��ادة م��ن��ى غ���امن امل���ري، 
ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����ش��ة جم��ل�����ض االإم������ارات 

ال���دول���ة ك��ه��دف ا���ش��رتات��ي��ج��ي مع 
املنا�شب  يف  امل������راأة  مت��ث��ي��ل  زي������ادة 
يف  ال��ق��رار  �شنع  وم��راك��ز  القيادية 
القطاعني احلكومي واخلا�ض، مبا 
يف ذلك التمثيل املنا�شب يف جمال�ض 
االأهم  امل��ح��رك  باعتبارها  االإدارة، 
بال�شركة اأو املوؤ�ش�شة واملحدد االأول 
م�شوؤولية  من  انطالقاً  لنجاحها، 
جمال�ض االإدارة عن و�شع اخلطط 
تنفيذها  ومتابعة  اال�شرتاتيجية 
�شموها  م���وؤك���دًة  االأم���ث���ل،  التنفيذ 
اإذا ما  اأهمية هذا الدور تتزايد  اأن 
و�شعنا يف االعتبار اأن ال�شركات هي 
من اأهم دعائم االقت�شاد الوطني.

واأعربت �شموها عن اعتزازها "باأن 
دول��ة االإم����ارات كانت اأول دول��ة يف 
املنطقة وثاين دولة يف العامل ت�شدر 
 2012 ع����ام  م��ل��زم��اً يف  ت�����ش��ري��ع��اً 
جمال�ض  يف  امل���راأة  متثيل  ب�شرورة 
اإدارة املوؤ�ش�شات واجلهات احلكومية 
الوزراء،  جمل�ض  من  بقرار  وذل��ك 
"املراأة  مبادرة  املجل�ض  تبنى  حيث 
يف جمال�ض االإدارة" التي اأطلقناها 
زيادة  بهدف   ،2011 نوفمر  يف 
اإدارة  جم��ال�����ض  يف  امل�������راأة  مت��ث��ي��ل 
املوؤو�ش�شات احلكومية واخلا�شة يف 
اأ�شدرت هيئة االأوراق  الدولة، كما 
لل�شركات  ق����راراً  وال�����ش��ل��ع  وامل��ال��ي��ة 
امل�شاهمة العامة املدرجة يف اأ�شواق 
امل�����ال ب���رف���ع ن�����ش��ب��ة مت��ث��ي��ل امل�����راأة 
اإدارات����ه����ا، م��ا يتطلب  يف جم��ال�����ض 
امل�شرتك  والعمل  اجل��ه��ود  ت�شافر 

من  امل�شتقبل،  ومتطلبات  احلا�شر 
خالل م�شاريع ومبادرات متنوعة، 
مب���ا ي�����ش��ه��م يف حت��ق��ي��ق االأه������داف 
الوطنية املتعلقة بتعزيز مكت�شبات 
التنمية  م�����ش��رة  يف  امل�������راأة  ودور 
عاملياً.  ت��واج��ده��ا  ودع���م  ال�شاملة، 
اإطالق جمل�ض  جاء ذلك مبنا�شبة 
ب��ني اجلن�شني  ل��ل��ت��وازن  االإم�����ارات 
اأم�ض 17 فراير 2020، الدليل 
اال�شرت�شادي لرت�شح ودخول املراأة 
فعاليات  �شمن  االإدارة،  ملجال�ض 
– دبي  ال���ع���امل���ي  امل���������راأة  م���ن���ت���دى 
2020، املقام حتت رعاية �شاحب 
اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
مكتوم، مب�شاركة اأكر من 3000 
وامل�شوؤولني  ال���ق���ادة  م���ن  ���ش��خ�����ض 
واالأك��ادمي��ي��ني واخل����راء م��ن 87 
دول������ة، وي��ع��ق��د حت���ت ���ش��ع��ار "قوة 

التاأثر".
موؤمتر  يف  ال���دل���ي���ل  اإط������الق  ومت 
�شحفي حتدث فيه �شعادة الدكتور 
التنفيذي  الرئي�ض  الزعابي  عبيد 
وال�شلع،  امل��ال��ي��ة  االأوراق  ل��ه��ي��ئ��ة 
املدير  ����ش���ال���ح  ���ش��م�����ش��ة  و�����ش����ع����ادة 

التنفيذي ملوؤ�ش�شة دبي للمراأة.
ال�����ش��ي��خ��ة منال  ���ش��م��و  واأو����ش���ح���ت 
بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم اأن 
اال�شرت�شادي  الدليل  ه��ذا  تطوير 
هو مبادرة جديدة ملجل�ض االإمارات 
اجل���ن�������ش���ني �شمن  ب����ني  ل����ل����ت����وازن 
الفجوة  لتقلي�ض  الرامية  جهوده 
ك��اف��ة قطاعات  يف  اجل��ن�����ش��ني  ب���ني 

الوطنية،  االأه���داف  ه��ذه  لتحقيق 
االإماراتية  امل����راأة  دور  ع��ن  ف�����ش��اًل 
الت�شريعات  هذه  من  اال�شتفادة  يف 
من  ال��داع��م��ة  احلكومية  وال����روؤى 
معارفها  تعزيز  على  العمل  خ��الل 
وب���ن���اء ق���درات���ه���ا مب���ا مي��ك��ن��ه��ا من 
ملجال�ض  واالن���������ش����م����ام  ال���رت����ش���ح 
ذلك  ملا ميثله  اإدراك��ه��ا  االإدارة، مع 
املجال�ض  الأداء  م�شافة  قيمة  م��ن 
واملوؤ�ش�شات"،  ال�����ش��رك��ات  وم����ردود 
االإماراتية  املراأة  اأن  واأكدت �شموها 
ق��ادرة على هذه االإ�شافة ملا تتمتع 
وما  ومهنية  معرفية  اإمكانيات  به 
وقدرة  م�����ش��وؤول��ي��ة  م��ن  ب��ه  تتحلى 
التي  النجاح  على موا�شلة م�شرة 
امل���ج���االت طوال  م��ي��زت��ه��ا يف ك��اف��ة 

ال�شنوات املا�شية.

مردود �إيجابي لتمثيل �ملر�أة.
اأهمية  اإىل  ال����دل����ي����ل  وي����ت����ط����رق 
االإدارة  جمال�ض  يف  امل���راأة  ع�شوية 
املجل�ض  والأداء  ل���ه���ا  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
عام،  ب�شكل  واالقت�شاد  واملوؤ�ش�شات 
ال�شخ�ض  م���وا����ش���ف���ات  وي���ت���ن���اول 
ل��ل��ع�����ش��وي��ة وكيف  ال�����ذي ي��رت���ش��ح 
لهذا  ومهنياً  معرفياً  نف�شه  يعد 
الدور الذي يعتر م�شوؤولية كرى 
اأن  يجب  وم��ا  ت�شريفاً،  منه  اأك���ر 
ومهارات  ���ش��م��ات  م���ن  ب���ه  ي��ت��ح��ل��ي 
اأداء  يف  اإ�شافة  يكون  كي  وم��ع��ارف 
االإيجابي  املردود  ويتناول  املجل�ض، 
لتمثيل املراأة يف املنا�شب القيادية، 

•• دبي-وام:

قالت حرم �شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة، �شمو 
ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد 
االإمارات  اآل مكتوم رئي�شة جمل�ض 
رئي�شة  اجل��ن�����ش��ني  ب���ني  ل���ل���ت���وازن 
م�شاركة  اإن  ل��ل��م��راأة  دب��ي  موؤ�ش�شة 
ال��ت��ن��م��ي��ة مثلت  امل������راأة يف م�����ش��رة 
ونه�شة  ب��ن��اء  يف  رئ��ي�����ش��ي��ة  رك���ي���زة 
اخل���م�������ش���ة عقود  ط������وال  ال�����دول�����ة 

املا�شية.
واأ�شافت �شموها اأن القيادة الر�شيدة 
هذا  تر�شيخ  على  حتر�ض  للدولة 
النهج الذي ي�شتند اإىل مبداأ تكافوؤ 
ال��ف��ر���ض وال���ت���وازن ب��ني اجلن�شني 
�شمن اخلطط اال�شرتاتيجية التي 
والهادفة  االإمارات  تر�شم م�شتقبل 
العامل  دول  اأف�شل  ت�شبح  اأن  اإىل 
واأك������دت �شمو  امل����ج����االت.  ك��اف��ة  يف 
للتوازن  االإم����ارات  جمل�ض  رئي�شة 
امل��ج��ل�����ض، منذ  اأن  اجل��ن�����ش��ني  ب���ني 
بتوجيهات   2015 ع��ام  تاأ�شي�شه 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال����دول����ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال������وزراء 
ح��اك��م دب����ي، رع����اه اهلل، ع��م��ل على 
الر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  روؤي�����ة  ت��رج��م��ة 
االإماراتية  امل�����راأة  م��ك��ان��ة  دع���م  يف 
واإع�����داد ك���ف���اءات وق���ي���ادات وطنية 
ق����ادرة ع��ل��ى ال��ت��ع��ام��ل م��ع حتديات 

اإىل  امل��ال  ب��اأ���ش��واق  امل��درج��ة  العامة 
واكبت  رائدة  خطوة  وهي   ،20%
البور�شات  م����ن  ال���ع���دي���د  اجت������اه 
اإلزامية  ن�شبة  لتخ�شي�ض  العاملية 
اإدارة  جم����ال���������ض  ع�������ش���وي���ة  م�����ن 
ال�����ش��رك��ات امل��درج��ة ب��ه��ا ل��ل��م��راأة اأو 
و�شع ن�شب ا�شرت�شادية لتمثيلها". 

تطور النتائج.
اجلهود  ه�����ذه  اأن  اإىل  واأ�������ش������ارت 
قد  وال��ه��ي��ئ��ة  للمجل�ض  امل�����ش��رتك��ة 
القطاع  املتحققة يف  النتائج  عززت 
القرار  ع��ل��ى  امل��رتت��ب��ة  احل��ك��وم��ي 
ب�شرورة  ال��وزراء  ملجل�ض  االإلزامي 
اإدارة  جم��ال�����ض  يف  امل�������راأة  مت��ث��ي��ل 
احلكومية  وال��ه��ي��ئ��ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ن�شبة  ارت��ف��ع��ت  االحت����ادي����ة، ح��ي��ث 
%17 عام  اإىل  امل��راأة فيها  متثيل 
جمال�ض  ���ش��ه��دت  ك��م��ا   ،2018
العامة  امل�����ش��اه��م��ة  ���ش��رك��ات  اإدارة 
ال��ن�����ش��ائ��ي بلغ  ال��ت��م��ث��ي��ل  من�����واً يف 
�شوق  يف  املدرجة  بال�شركات   5%
مقابل   ،2017 ع����ام  امل����ايل  دب����ي 
و1.2%   ،2016 عام   2.49%

فقط عام 2008. وثيقة مهمة.

م�ساركة �ملر�أة يف م�سرية �لتنمية �سكلت ركيزة رئي�سية يف بناء ونه�سة �لدولة طو�ل �لعقود �خلم�سة �ملا�سية  حممد:  بنت  • منال 

يف ختام منتدى �ملر�أة �لعاملي- دبي 2020 

منال بنت حممد: بقيادة خليفة وتوجيهات حممد بن ر��سد وحتفيز حممد بن ز�يد �لإمار�ت تقدم منوذجًا ُملهمًا يف دعم �ملر�أة عربيًا وعامليًا
�أم �لإمار�ت يف دعم �ملر�أة عززت فر�سها ومكنتها من �لقيام بدورها كاماًل يف خدمة �لوطن �سمن مو�قع حيوية عديدة •�إ�سهامات 

•• دبي-وام:

رئي�ض جمل�ض  نائب  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ح��رم  رفعت 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة �شمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد اآل 
مكتوم، رئي�شة جمل�ض االإمارات للتوازن بني اجلن�شني رئي�شة موؤ�ش�شة دبي 
ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  اإىل �شاحب  ال�شكر والعرفان  اآيات  اأ�شمى  للمراأة 
زايد اآل نهيان، رئي�ض الدولة حفظه اهلل، واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي، 
رعاه اهلل، واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد 
التي  والرعاية  الدعم  لكل  امل�شلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
االإمارات  فيها  التي مت�شي  املباركة  النه�شة  امل��راأة يف م�شرة  بها  اأحاطوا 
نحو امل�شتقبل، مانحني اإياها الفر�شة للم�شاركة يف كتابة ف�شول مهمة يف 

تاريخ دولة االإمارات. 
التي  اجلليلة  لالإ�شهامات  والثناء  التقدير  عميق  عن  �شموها  اأعربت  كما 
العام  الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  قدمتها 
رئي�شة املجل�ض االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية 
االأ�شرية "اأم االإمارات" يف جمال دعم املراأة وتعزيز فر�شها ومتكينها من 
ويف  عديدة،  حيوية  مواقع  �شمن  الوطن  خدمة  يف  كامال  بدورها  القيام 

�شتى القطاعات. 
وقالت �شموها اإن دعم القيادة الر�شيدة للمراأة وت�شجيعها اإياها واإحاطتها 
جهود  من  احلكومة  به  قامت  وم��ا  والتحفيز  الت�شجيع  اأ�شكال  مبختلف 
القطاعات  امل��راأة يف خمتلف  م�شاركة  لتعظيم  الطموحة  ال��روؤي��ة  اإط��ار  يف 
كلها  للمراأة،  الدولة من مقومات متيز  تاأ�شي�شا على ما قدمته  احليوية، 

اأمور جتعل االإمارات اليوم منوذجا ملهماً يف النهو�ض باملراأة على امل�شتويني 
االإقليمي والعاملي، موؤكدة �شموها اأن دولة االإم��ارات تتاأهب اليوم خلو�ض 
حملياً  للمراأة  ال��الزم��ة  الدعم  مقومات  كل  فيها  ت�شّخر  جديدة  مرحلة 
ال��ذي طاملا ارت��ب��ط با�شم  ال��ت��اأث��ر االإي��ج��اب��ي  ي��وؤك��د  واإقليمياً ودول��ي��اً، مب��ا 
االإمارات يف �شتى املحافل الدولية ومبا يتنا�شب مع توجهات دولة االإمارات 

لريادة امل�شتقبل. 
 ،2020 دب��ي  ال��ع��امل��ي-  امل���راأة  اأع��م��ال منتدى  اختتام  ذل��ك مبنا�شبة  ج��اء 
والذي اأقيمت فعالياته برعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم، نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، على 
مدار يومني م�شتقطباً اأكر من 3000 م�شارك يف مقدمتهم �شخ�شيات 
دولية بارزة وم�شوؤولني حكوميني رفيعي امل�شتوى وقيادات منظمات دولية 
و�شناع القرار يف العديد من املوؤ�ش�شات العاملية، واأكر من 100 متحدث 
يف  رائ��دات  منهن  جلعت  التي  والنجاحات  الفريدة  التجارب  اأ�شحاب  من 
اأكر من  �شاركوا ق�ش�شهم �شمن  اأثبنت فيها متيزا نوعياً،  جماالت عدة 
من نوعه يف العامل املعني مبناق�شة  االأكر  احلدث  يف  نقا�شية  جل�شة   60
�شبل االرتقاء مب�شاركة املراأة يف جميع املجاالت، مع الرتكيز على حماور 
اأربعة رئي�شة هي احلكومة واالقت�شاد واملجتمع وامل�شتقبل. وقالت �شموها 
االرتقاء  جهود  تلقاه  ال��ذي  الكبر  الدعم  اأن  يف  ال�شك  املنا�شبة:  ه��ذه  يف 
اأ�شباب  بدور املراأة يف دولة االإم��ارات من قيادتنا الر�شيدة ياأتي يف مقدمة 
النجاح الكبر الذي حققته دولتنا يف ا�شتكمال م�شرة متكني املراأة التي 
اآل نهيان، طيب  ال�شيخ زايد بن �شلطان  ب��اإذن اهلل تعاىل  املغفور له  بداأها 
وا�شع  دولياً  تقديراً  ا�شتقطبت  نتائج الفتة  اإىل حتقيق  و�شوال  ث��راه،  اهلل 
النطاق؛ لتقف اليوم التجربة االإماراتية منوذجا يحتذى لي�ض فقط على 

ال�شعيد العربي ولكن اأمام جميع الدول ال�شاعية اإىل النهو�ض بدور املراأة 
وتاأكيد م�شاركتها الفاعلة يف املجتمع، ونحن نعول كثرا على هذا الدعم يف 
العبور اإىل اإجنازات جديدة ت�شاف اإىل ما حققناه بالفعل يف هذا امللف املهم 
الذي يعك�ض مدى حت�شر االإمارات واحرتامها للمراأة وحر�شها على �شون 
مداخالت  اإىل  يومني  م��دار  على  "ا�شتمعنا  �شموها  واأ�شافت  حقوقها". 
ل�شخ�شيات ن�شائية ملهمة قدمن من خاللها و�شفة ملا ميكن القيام به من 
جهود خالل املرحلة املقبلة لفتح املجال رحبا اأمام املراأة للم�شاركة اإىل جوار 
الرجل يف دفع م�شرة التطور االإن�شاين، وتعرف امل�شاركون يف املنتدى على 
مدى التاأثر ال�شخم الذي من املمكن اأن يثمره تو�شيع م�شاحة دور املراأة 
يف النهو�ض مبجتمعاتها �شواء يف املنطقة العربية اأوعلى م�شتوى العامل، 
ال�شيما واأن م�شاركة املراأة تعتر من ال�شمانات التي تعني املجتمعات االأقل 
الفقر  حلقة  ك�شر  ع��ل  قدرتها  تعيق  التي  التحديات  مواجهة  على  حظا 
للتوازن  االإم��ارات  جمل�ض  رئي�شة  �شمو  واأعربت  التقدم".  بركب  واللحاق 
بني اجلن�شني عن اأملها يف اأن تكون مناق�شات املنتدى مقدمة لتعاون دويل 
لتبادل  ج��دي��دة  م�شارات  ا�شتحداث  اأج��ل  م��ن  اجل��ه��ود  �شياقه  يف  تت�شافر 
اإيجابية  نتائج  اإىل  �شبل حتويلها  والنظر يف  واالأفكار  والتجارب  اخلرات 
تخدم م�شالح املراأة وتعني على تعظيم اإ�شهامها يف حتقيق اأهداف التنمية 
اأن ينح�شر يف تو�شيع م�شاركتها  اأن دعم امل��راأة ال يجب  امل�شتدامة، موؤكدة 
الالزمة  امل��ق��وم��ات  كافة  يف  النظر  االأ���ش��ا���ض  يف  يتطلب  اإمن��ا  االقت�شادية 
مل�شاعدة امل��راأة على القيام مبا هو منتظر لها من اأدوار، فيما ياأتي توفر 
اأمام  اأرح��ب  ب�شورة  املجال  فتح  وكذلك  املالئمة  ال�شحية  الرعاية  فر�ض 
العاملي- امل��راأة  منتدى  وك��ان  التعليم".  يف  حقهن  على  للح�شول  الفتيات 
قد  يومني  م��دار  على  للمراأة  دب��ي  موؤ�ش�شة  نظمته  وال���ذي   ،2020 دب��ي 

اإيفانكا  �شهد م�شاركة نخبة من ال�شخ�شيات العاملية املهمة ويف مقدمتهم 
ترامب م�شت�شارة الرئي�ض االأمريكي، وتريزا ماي، رئي�شة الوزراء ال�شابقة 
جمموعة  رئي�ض  مالبا�ض،  وديفيد  امل��ت��ح��دة،  اململكة  يف  ال��رمل��ان  وع�شوة 
البنك الدويل وكري�شتالينا غورغييفا، مدير عام �شندوق النقد الدويل، 
اأمام لفيف من الوزراء والقيادات احلكومية وح�شد  الذين �شاركوا روؤاهم 
من الوفود املمثلة ل� 87 دولة حول العامل، حيث اأ�شاد اجلميع بالتجربة 
االإماراتية الرائدة يف جمال دعم املراأة والتي تقدم للعامل م�شدر اإلهام ملا 
ميكن تبنيه من تدابر يف هذا االجتاه ال�شيما على �شعيد اإيجاد الفر�ض 
ريادة  جم��ال  يف  ل��ل��م��راأة  املتكافئة  امل�شاركة  و�شمان  الت�شريعات  وتطوير 
االإقليمية  "القمة  املنتدى  اأعمال  هام�ض  على  دبي  وا�شت�شافت  االأعمال. 
و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق  م��رة يف منطقة  االأعمال" الأول  رائ��دات  لتمويل 
اأفريقيا، بهدف تكثيف اجلهود الداعمة لرائدات االأعمال يف املنطقة، فيها 
على مدار يومني نحو 250 �شخ�شية حملية ودولية، حيث بحثت القمة 
اإطالق  يف  النجاح  م��ن  الن�شاء  لتمكني  امل��الئ��م  امل���ادي  ال��دع��م  توفر  �شبل 
ويقدم  امل���راأة  مل�شاركة  االقت�شادي  امل���ردود  يعزز  مبا  اخلا�شة،  م�شاريعهن 
اإ�شافات تنعك�ض اإيجابا على الناجت املحلي العاملي ورفع م�شتوى االإنتاجية 
دبي  العاملي-  امل��راأة  منتدى  اأن  ُيذكر  االقت�شادية.  القطاعات  خمتلف  يف 
2020 قد حظي بدعم جمموعة من ال�شركاء انطالقا من اإميانهم بقيمة 
احلدث العاملي الكبر، واالأهداف التي ي�شعى اإىل حتقيقها ويف مقدمتهم 
هيئة كهرباء ومياه دبي، �شريك اال�شتدامة اال�شرتاتيجي للمنتدى، وهيئة 
املنتدى  دع��م  يف  �شارك  بينما  الثقايف،  ال�شريك  دب��ي،  يف  والفنون  الثقافة 
موؤ�ش�شتان عامليتان بارزتان، هما �شندوق النقد الدويل، ومنظمة التعاون 

االقت�شادي والتنمية ب�شفتهما "�شركاء املعرفة" للحدث.

منتدى �ملر�أة �لعاملي ي�سلط �ل�سوء على �سبل حتقيق �لتو�زن بني �لعمل و�حلياة �لأ�سرية
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اأخبـار الإمـارات

�سر�كة بني �أكادميية �أبوظبي �لبحرية و�أم �آي �سي �إي �لعاملية
•• اأبوظبي-وام:

اتفاقية �شراكة  اأبوظبي  التابعة ملوانئ  البحرية  اأبوظبي  اأكادميية  وقعت 
�شنغافورة  تتخذ من  التي  العاملية  اإي  �شي  اآي  اأم  �شركة  ا�شرتاتيجية مع 
التدريبية  ال��دورات  اإ�شافة جمموعة جديدة من  لها وذلك بهدف  مقراً 
حملياً  امل�شتقبل  ق��ادة  اإع���داد  يف  م�شاهمتها  يعزز  ما  االأكادميية  لرامج 

واإقليمياً.
ال��دائ��م على االرتقاء  اإط��ار حر�ض االأك��ادمي��ي��ة  وت��اأت��ي ه��ذه االتفاقية يف 
بالتعليم والتدريب املالحي البحري يف االإمارات ومنطقة اخلليج العربي، 
املعتمدة  ال�شهادات  واأف�شل  التدريبية  ال��دورات  اأح��دث  توفر  من خالل 

دولياً.
�شراكتها اال�شرتاتيجية  البحرية من خالل  اأبوظبي  اأكادميية  وت�شتفيد 
ال�شنغافورية الطويلة يف  ال�شركة  العاملية  من خرات  اإي  اآي �شي  اأم  مع 
واإدارة  وحتليل  البحرية،  املالحة  مثل  تعليمية  وبرامج  تخ�ش�شات  عدة 
للمتخ�ش�شني  متقدمة  درا�شية  م�شاقات  اإىل جانب  امل�شروعات،  خماطر 

يف جماالت املالحة البحرية.
اإ�شافة مميزة خلدمات التدريب االأكادميي التي  و�شت�شكل هذه الرامج 
توفرها اأكادميية اأبوظبي البحرية من برامج التدريب والتعليم املعرتف 
بها �شواء حملياً اأو عاملياً بالتعاون مع عدد من اجلهات العاملية الرائدة يف 
والهيئة  الريطانية،  ال�شواحل  البحرية وخفر  الوكالة  املجال مثل  هذا 

االحتادية للموا�شالت الرية والبحرية، والرابطة الدولية للم�شاِعدات 
املالحية واملنارات IALA و �شجل لويدز ل�شمان اجلودة .

اأبوظبي  الأك��ادمي��ي��ة  التنفيذي  امل��دي��ر  احل��وق��اين،  مكتوم  الكابنت  وق��ال 
ال�شراكة  ه��ذه  اإن  اأبوظبي  موانئ  يف  الت�شريعات  اإدارة  ورئي�ض  البحرية 
ت�شكل خطوة هامة يف اإطار حتقيق روؤيتنا الرامية لرت�شيخ ريادة اأبوظبي 

االإقليمية يف قطاع التعليم والتدريب املالحي البحري. .
وقال: حتر�ض اأكادميية اأبوظبي البحرية على التو�شع الدائم يف براجمها 
التدريبية والتعليمية، مع احلر�ض على م�شتويات متقدمة من اجلودة يف 
اأبوظبي االقت�شادية  روؤية  اأهداف  مع  كافة هذه الرامج، وذلك متا�شياً 
مهاراتهم  وتطوير  ال�شباب  جيل  متكني  على  الدائم  وحر�شنا   2030

الإعدادهم لقيادة اقت�شاد متنوع وم�شتدام قائم على املعرفة .
اإي  �شي  اآي  اأم  �شركة  لدى  التنفيذي  املدير  يو  اآيلني  قالت  جانبها  ومن 
اإىل  الو�شول  اإمكانية  اال�شرتاتيجي  التحالف  ه��ذا  لنا  �شيتيح  العاملية  
عدد اأكر من الراغبني يف �شقل مهاراتهم وتعميق معرفتهم وخراتهم، 
وتقدمي املزيد من الفائدة والتدريب ملجتمع املالحة البحرية يف ال�شرق 

االأو�شط .
وتقدم اأكادميية اأبوظبي البحرية حالياً، اأكر من 20 برناجما تدريبيا 
وتعليميا، وت�شعى با�شتمرار اإىل بناء عالقات �شراكة ا�شرتاتيجية مع رواد 
براجمها  يف  والتنوع  التو�شع  من  املزيد  حتقيق  بهدف  العامليني  القطاع 

وتر�شيخ مكانتها كمركز متيز اإقليمي وعاملي.

حاكم ر�أ�س �خليمة يقدم و�جب �لعز�ء بوفاة حارب حممد �ل�سام�سي
•• راأ�س اخليمة-وام:

بن  ���ش��ع��ود  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ق���دم 
االأعلى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي  �شقر 
حاكم راأ�ض اخليمة واجب العزاء يف وفاة 

املغفور له حارب حممد ال�شام�شي.
واأع�����رب ���ش��م��وه - خ���الل زي����ارة جمل�ض 
راأ������ض اخل��ي��م��ة - ع���ن �شادق  ال���ع���زاء يف 
 .. الفقيد  ذوي  اإىل  وم��وا���ش��ات��ه  ت��ع��ازي��ه 
�شائاًل املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�شع 
جناته  ف�شيح  وي�شكنه  ور�شوانه  رحمته 
ويلهم اأهله وذويه ال�شر وح�شن العزاء. 
ورافق �شموه خالل تقدمي واجب العزاء 
اأح���م���د ب���ن ���ش��ع��ود ب���ن �شقر  .. ال�����ش��ي��خ 
القا�شمي، رئي�ض دائرة اخلدمات العامة 
يف راأ�ض اخليمة، و ال�شيخ �شقر بن �شعود 

بن �شقر القا�شمي.

حاكم ر�أ�س �خليمة ي�ستقبل وكيل وز�رة �لطري�ن �ملدين �لهندي
•• راأ�س اخليمة - وام:

املجل�ض  ع�شو  القا�شمي  �شقر  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
االأعلى حاكم راأ�ض اخليمة ، اأم�ض االول، �شعادة براديب �شينغ كاروال، وكيل 

وزارة الطران املدين يف جمهورية الهند واملوفد املرافق له.
�شبل  ال��وزارة  وكيل  �شعادة  راأ���ض اخليمة مع  ال�شمو حاكم  وناق�ض �شاحب 
تعزيز التعاون امل�شرتك بني راأ�ض اخليمة والهند يف قطاع الطران املدين 
امل�شتمر للعالقات  التطور  بالنفع على الطرفني ال�شيما يف ظل  مبا يعود 

بني اجلانبني.
ويف نهاية العام 2019، اأعلن مطار راأ�ض اخليمة الدويل، عن تو�شيع �شبكة 
التي تنطلق من مطار االإم��ارة، عر خطوط الطران  اخلطوط اجلوية 
اجلديدة  �شباي�ض جت ، وذلك الإطالق رحالت مبا�شرة بنب راأ�ض اخليمة 
ونيودلهي. ومبوجب االتفاق الذي وِقَع بني الطرفني ت�شغل  �شباي�ض جت ، 
ثاين اأكر اخلطوط اجلوية يف الهند، رحالت مبا�شرة منتظمة بني مطار  
ال��دويل، مبعدل خم�ض  راأ���ض اخليمة  انديرا غاندي  يف نيودلهي، ومطار 

رحالت اأ�شبوعياً، قابلة للزيادة تدريجياً.

وزير �لثقافة �لكوري : ��ستمتعت كثري� بالعرو�س �لتقليدية لالإمار�ت وت�سابه �لعيالة ب� »جانغ جانغ �سولي«
•• �شيوؤول-وام: 

ان  الكوري  وال�شياحة  والريا�شة  الثقافة  وزي��ر  ب��ارك،  وو  يانغ-  معايل  اك��د 
احلوار الثقايف االإماراتي الكوري يتيح للطرفني فر�شة �شانحة للتعرف على 
بع�شهما البع�ض من خالل ن�شر الثقافة معترا ان احلوار الثقايف مع دولة 
االإم��ارات يعد اأول برنامج مع دول ال�شرق االأو�شط. ولفت معاليه فى مقال 
ن�شره موؤخرا فى جريدة دونغ اأه اليومية الكورية اىل ان زيارة �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
 2018 2019 والرئي�ض الكوري مون ج��اي-اإن لالإمارات  امل�شلحة لكوريا 
ال�شراكة  م�شتوى  اإىل  االإم��ارات��ي��ة  الكورية  بالعالقات  االرت��ق��اء  يف  �شاهمتا 

اال�شرتاتيجية اخلا�شة وو�شعتا االأ�شا�ض لتعميق التعاون الثنائي.
وق��ال معايل وزي��ر الثقافة الكوري فى املقال   زرت دول��ة االإم���ارات العربية 
احلوار  اإط���الق   م��ع  بالتزامن  الثنائي  التعاون  تعزيز  �شبل  لبحث  املتحدة 
العرو�ض  اأث��ن��اء  كثرا  ا�شتمتعت   .  2020 لعام  ال��ك��وري  االإم��ارات��ي  الثقايف 
التقليدية لدولة االإمارات العربية املتحدة حيث كان هناك ترابط يف عرو�ض  
العيالة  التي ت�شبه الرق�ض التقليدي الكوري  جانغ جانغ �شوالي . وا�شاف   
اأن جن��د  جمل�ض  ال��ذي مياثل غرفة �شاي  �شارانغ بانغ   يف االإم���ارات ميكن 
اأفراد  ليتبادل  املجل�ض مكانا  يعد  الكوري.  التقليدي  الرجايل  الديوان  وهو 
ظل  يف  االجيال  بني  وال��رتاب��ط  التوا�شل  تعزيز  اأج��ل  من  اأفكارهم  املجتمع 
االأجواء املفتوحة، ووهذا مبني على املحبة واملودة لبع�شهم البع�ض . وا�شاد 

تقارب  ان  معترا  كبر  ب�شكل  الكورية  بالثقافة  االم���ارات  باهتمام  معاليه 
يوؤدي  ثقافتهما مما  الإث��راء  دافعة  قوة  ي�شكل  البلدين  بني  الثقافية  امل��وارد 
اإىل كثافة التبادالت على خمتلف االأ�شعدة ال�شيا�شية واالقت�شادية معربا عن 
ثقته بان دولة االإمارات العربية املتحدة التي تتمتع باملوارد الثقافية املتنوعة 
دول  يف  الكورية  الثقافة  لن�شر  ج�شًرا  �شتكون  الكبر  االقت�شادي  واحلجم 

ال�شرق االأو�شط االأخرى.
وبلقائه  االم���ارات  فى  بهما  قوبل  ال��ذى  ال�شيافة  وك��رم  بالعناية  ا�شاد  كما 
وموظفي  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزي��رة  الكعبي  حممد  بنت  ن��ورة  مبعايل 
ك��وري  من جامعة  ن��ادي  واأي�شا   الكورية،  بالثقافة  الذين يهتمون  ال��وزارة 
زايد، طالب يف معهد »كينج �شيجونغ« لتعليم اللغة الكورية الذين يدر�شون 

اللغة الكورية الأنهم يحبون الثقافة الكورية. وكل ذلك يعك�ض اإمكانية التنمية 
الثقافية بني كوريا واالإمارات. واعرب عن ثقته بان احلوار الثقايف االإماراتي 
الكوري يتيح لنا فر�شة �شانحة للتعرف على بع�شنا البع�ض من خالل ن�شر 
الثقافة معترا اأن ال�شداقة احلقيقية بني االأ�شدقاء تبداأ مبعرفة بع�شهم 
البع�ض م�شرت�شدا فى هذا ال�شدد بالتعبر الكوري  جي كي جي وو  الذى 
بع�شهم  م��ع  ويتفاهمون  يتوا�شلون  ال��ذي��ن  احلقيقيني  االأ���ش��دق��اء  يعني 
القول   �شوف  الكوري فى مقاله اىل  الثقافة  البع�ض. وخل�ض معايل وزير 
االإماراتية  جي  الكورية  العالقات  ت�شبح  اأن  يف  املبادرة  زم��ام  الثقافة  تاأخذ 
كي جي وو  االأ�شدقاء احلقيقيني الذين يتوا�شلون ويتفاهمون مع بع�شهم 

البع�ض- الذي ميثل 40 عاما على العالقات بني كوريا واالإمارات .

�إجناز ق�سائي مهم 

ر�أ�س  بحاكم  �ملدنية  �لدعاوي  يف  % ن�سبة   97.40
•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

حققت دائرة حماكم راأ�ض اخليمة 
اإجن�����ازاً ج���دي���داً يف م��وؤ���ش��ر �شرعة 
املدنية  ال������دع������اوى  يف  ال���ف�������ش���ل 
 ،2019 ع����ام  واجل���زائ���ي���ة خ����الل 
حيث بلغت ن�شبة الف�شل االإجمالية 
يف الدعاوى املدنية %97.40 يف 
املحكمة االبتدائية، %98.03 يف 

عنه  اأ�����ش����ف����رت  م�����ا  اإن  اخل���ي���م���ة 
الق�شائي  التفتي�ض  اإح�����ش��ائ��ي��ات 
العديدة  امل���ب���ادرات  فاعلية  يثبت 
حممد  ال�شيخ  �شمو  اأطلقها  التي 
بن �شعود القا�شمي ويل عهد راأ�ض 
الق�شاء  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  اخل��ي��م��ة 
ب�������االإم�������ارة، وال�����ت�����ي رك�������زت على 
االأحكام و�شالمتها  موؤ�شري جودة 
م���ن ال��ع��ي��وب و���ش��رع��ة ال��ف�����ش��ل يف 

 99.26% اال�شتئناف،  حمكمة 
يف حمكمة التمييز.

كما بلغت ن�شبة الف�شل االجمالية 
يف الدعاوى اجلزائية 99.35% 
يف املحكمة االبتدائية، 99.77% 
يف حمكمة اال�شتئناف ، 99.43% 

يف حمكمة التمييز .
وق������ال اأح����م����د حم���م���د اخل���اط���ري 
-رئ��ي�����ض دائ�����رة امل��ح��اك��م يف راأ�����ض 

الدعاوى.
واأ����ش���اف اخل���اط���ري ب����اأن حمكمة 
التجاري  بفرعيها  ال��واح��د  ال��ي��وم 
واملدين واملحكمة العمالية وتنفيذ 
وتنفيذ  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  االأح����������وال 
ال�شغرى  وامل���ط���ال���ب���ات  ال���ع���م���ال 
جميع  يف  ت��ف�����ش��ل  اأن  ا���ش��ت��ط��اع��ت 
بن�شبة  عليها  املعرو�شة  ال��دع��اوى 
حر�ض  يعك�ض  ما  وهو   .100%

العمل  وف������رق  ال���ق�������ش���اة  ال�������ش���ادة 
امل�����ش��ان��دة ل��ل��ع��م��ل ال��ق�����ش��ائ��ي على 
حتقيق امل�شتهدفات باأعلى معاير 

النزاهة واحلياد.

للرد على �ل�ستف�سار�ت و تو�سيح �لقو�نني

مركز �لدعم �لهند�سي  يف بلدية مدينة �لعني ي�ستقبل 28 �ألف متعامل
•• العني - الفجر

ا�شتقبل مركز الدعم الهند�شي لبلدية مدينة 
 28 يزيد عن  املا�شي ما  العام  العني  خ��الل 
اال�شتف�شارات  عدد  بلغت  حيث  متعامل،  األ��ف 
و  ا���ش��ت��ف�����ش��اراً،   5899 ب��ال��رن��ام��ج   املتعلقة 
واللوائح  القوانني  تو�شيح  على   املركز  عمل 
التي  الفنية  امل��الح��ظ��ات  مناق�شة  و  املتعلقة 
بلغت 11712 ا�شتف�شارا للم�شاريع العامة و 
التطويرية من النواحي املعمارية و االإن�شائية 
و 10916 ا�شتف�شاراً و مناق�شة حول طلبات 
الك�شف الفني املوقعي و �شهادة االإجناز و�شهادة 
ا�شغال للمبنى وعدد من اخلدمات االأخرى .  

مركز  م��دي��ر  ال�شام�شي   حممد  �شيف  وق���ال 
اإىل  دعم  املركز يهدف  باأن  الهند�شي،  الدعم 
االإج��راءات واآلية �شر معامالت الرتاخي�ض، 
وت�شهيل طلبات الرتخي�ض املقدمة من خالل 
نظام اإدارة تراخي�ض البناء )MePS( حيث 
بالرنامج   املتعلقة  اال�شتف�شارات  ع��دد  بلغت 

خالل العام 2019 . ا�شتف�شار   5899
امل����رك����ز على   ع���م���ل   : ال�����ش��ام�����ش��ي  اأ�����ش����اف  و 
تو�شيح القوانني واللوائح املتعلقة و مناق�شة 
 11712 ب��ل��غ��ت  ال���ت���ي  ال��ف��ن��ي��ة  امل���الح���ظ���ات 
التطويرية  و  ال��ع��ام��ة  للم�شاريع  ا�شتف�شارا 
اإ�شافة  االإن�شائية،  و  املعمارية  النواحي  م��ن 
الك�شف  طلبات  ح��ول  معلومات   تقدمي  اإىل  

و�شهادة  االإجن������از  ���ش��ه��ادة  و  امل��وق��ع��ي  ال��ف��ن��ي 
االخرى  اخل��دم��ات  من  وع��دد  للمبنى  اأ�شغال 
لت�شل  املختلفة  امل��ب��اين  برتاخي�ض  املتعلقة 
من  م��ن��اق�����ش��ة.  و  ا���ش��ت��ف�����ش��اراً   10916 اإىل 
الظاهري  ع��ف��راء  املهند�شة  �شرحت  جهتها 
يت�شمن  امل��رك��ز  اأن  الهند�شي،  ال��دع��م  مبركز 
تو�شيح  و  مناق�شة  يتم من خاللها  نوافذ   6
واالج�����راءات  التنظيمية  وال��ل��وائ��ح  االأن��ظ��م��ة 
البناء  مب�شاريع  املتعلقة  الطلبات  ومتابعة 
ك��ن��اف��ذة  املهند�ض امل��ع��م��اري ال���ذي  ي��ق��وم بها 
تو�شيح  و  الفنية  اال���ش��ت��ف�����ش��ارات  على  ب��ال��رد 
لوائح البناء ، ونافذة املهند�ض االإن�شائي التي 
و  الفنية  اال�شتف�شارات  على  ب��ال��رد  بها  يقوم 

من  املقدمة  للم�شاريع  االإن�شائية  االأن��ظ��م��ة  
املقاوالت،  �شركات  و  اال�شت�شارية  املكاتب  قبل 
يعنى  ال���ذي  الرتاخي�ض  خ��دم��ات  مهند�ض  و 
املتعلقة  ال��ع��ام��ة  اال���ش��ت��ف�����ش��ارات  ع��ل��ى  ب���ال���رد 
اجراءات  من  البناء  تراخي�ض  اإدارة  بخدمات 
ال�شيانة  و  ال��ه��دم  و  البناء  م�شاريع  ت�شجيل 
ن��اف��ذة متخ�ش�شة  ع��ل��ى  ع����الوة    . غ��ره��ا  و 
تواجه  التي  والتحديات   املعوقات  على  للرد 
ال�شركاء اال�شرتاتيجيني ، ف�شاُل عن  النافذة 
تعنى  وال��ت��ي  ال��ع��ام  التفتي�ض  يف  املتخ�ش�شة 
و  االإجن�����از  ���ش��ه��ادة  م��ث��ل  التفتي�ض  ب��خ��دم��ات 
اال�شتف�شارات  و  ل��ل��م��ب��اين  االأ����ش���غ���ال  ���ش��ه��ادة 

العامة املتعلقة بوحدة التفتي�ض العام.

مر�قبة كامري�   141.83

قائد عام �سرطة ر�أ�س �خليمة : حماية .. منظومة �أمنية متكاملة لالأمن
•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

علوان  بن  عبداهلل  علي  اللواء  اأ�شاد 
ال��ن��ع��ي��م��ي ق���ائ���د ع����ام ���ش��رط��ة راأ�����ض 
لعبه  ال��ذي  الفاعل  ب��ال��دور  اخليمة 
نظام حماية يف رفع م�شتوى ال�شعور 
اأن النظام  ب��االأم��ن واالأم���ان، م��وؤك��داً 
طريق  يف  ف��ع��ل��ي��ة  خ����ط����وة  ي�����ش��ك��ل 
التحول للخدمات الرقمية و املدينة 
الذكية، اإىل جانب تطوير العمليات 
ال�������ش���رط���ي���ة م�����ن خ������الل امل���راق���ب���ة 
احليوية  ل��ل��م��ن�����ش��اآت  االل���ك���رتون���ي���ة 
وال���������ش����وارع وامل����ح����الت واالأ������ش�����واق 

وغرها على مدار ال�شاعة. 
ب��اأن عدد  ال��ع��ام  القائد  اأو���ش��ح  حيث 
ارتفع   ) ح��م��اي��ة  )ن���ظ���ام  ك���ام���رات 
كامرا   )141.839  ( اإىل  لي�شل 
م��راق��ب��ة داخ��ل��ي��ة وخ��ارج��ي��ة موزعة 
متنوعة  من�شاأة،   )16.392  ( على 
على امتداد النطاق اجلغرايف لراأ�ض 
اخل��ي��م��ة، وذل���ك حتى ت��اري��خ )16-
الوقت  يف  م�����وؤك�����داً   ،)2020-2
نعتر جزء من منظومة  باأننا  ذات��ه 
التقنية  االأنظمة  على  تعتمد  عاملية 
و االلكرتونية يف جمال االأم��ن، وملا 
كبر  دور  من  التقنيات  تلك  اأثبتته 
ال��ت��و���ش��ل للكثر  ���ش��رع��ة  وف��ع��ال يف 
االأم��ن��ي��ة و�شبطها،  االإخ����الالت  م��ن 
ج���اء ن��ظ��ام ح��م��اي��ة يف ظ��ل احلاجة 
متكاملة  اأمنية  منظومة  خلق  اإىل 

اأع��ل��ى متطلبات  وت��وف��ر  ل���الإم���ارة، 
ل��ر���ش��د كافة  وال�������ش���الم���ة،  االأم������ن 
ال��ظ��واه��ر االأم��ن��ي��ة ال��ت��ي ق��د حتدث 
من  ول��ل��ح��د  امل�شتقبل،  يف  ت��ط��راأ  اأو 
جرائم  اأي�����ة  اأو  ال�����ش��رق��ة  ب���الغ���ات 
تلك  م��ن  اأٍي  يف  ترتكب  اأن  يحتمل 
القب�ض  ، و�شرعة  اأو غرها  املن�شاآت 
تطبيق  ع��ن  ف�شاًل  مرتكبيها،  على 
و  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 

اأهدافها يف تعزيز االأمن و االأمان.
اأحمد  اأ�����ش����ار ج���م���ال  وم�����ن ج���ان���ب���ه 
هيئة  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  ال��ط��ر 
باأن  اخليمة  راأ����ض  يف  العامة  امل���وارد 
الكامرات تغطي املحال التجارية و 
امل�شت�شفيات و امل�شاجد ودور العبادة، 
املجمعات  و  واالأب����������راج  وال����ف����ن����ادق 

ال�شكنية والتجارية. 
الهيئة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  واأ�شاف 
و�شل  اخلدمة  مقدمي  عدد  اأن  اإىل 
خاللها  خ�شع  �شركة،   )100( اإىل 
مهند�شيها و فنييها لدورات تدريبية 
الهيئة،  اإ�����ش����راف  حت���ت  وت��اأه��ي��ل��ي��ة 
�شمن  اخل��دم��ة  تقدميهم  ل�شمان 
التي  املعتمدة،  وال�شوابط  املعاير 
املرجوة  االأه���داف  حتقيق  يف  ت�شهم 
وخف�ض  واالأم����ان،  االأم���ن  تعزيز  يف 

معدالت اجلرمية. 
واأك��د �شعادة جمال الطر باأن هيئة 
امل�����وارد ال��ع��ام��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ق�شم 
اخليمة،  راأ����ض  ب�شرطة  الرتاخي�ض 

تفتي�شية  حمالت  ب��اإج��راء  يقومون 
دورية على كافة املن�شاآت للتاأكد من 
لنظام  تطبيقها  و  ال��ت��زام��ه��ا  م���دى 
توجيه  على  اأي�شاً  وللعمل  حماية، 
نظام  تطبق  مل  ال��ت��ي  املن�شاآت  بقية 
حماية اإىل االإ�شراع يف تفعيله ح�شب 
املدة املحددة للم�شروع، وكذلك يتم 
م��ق��دم��ي اخلدمة  ع��ل��ى  ال��ت��ف��ت��ي�����ض 
على  حر�شاً  با�شتمرار  ومراقبتهم 
وال�شروط  ب��امل��وا���ش��ف��ات  ال��ت��زام��ه��م 
ال�شوق  ل�����ش��ب��ط  وك���ذل���ك  امل����ق����ررة، 
و  املن�شاآت  اأ���ش��ح��اب  ح��ق��وق  وحماية 
مقدمي اخل��دم��ة، م��وؤك��داً يف الوقت 
ذات�����ه ع��ل��ى �����ش����رورة ت��ك��ات��ف جميع 
ال���دوائ���ر  امل���وؤ����ش�������ش���ات و  اجل���ه���ات و 
احل��ك��وم��ي��ة و اخل��ا���ش��ة يف االإم�����ارة، 
وتنفيذه  ح���م���اي���ة  ن���ظ���ام  ل��ت��ط��ب��ي��ق 
املطلوب  بال�شكل  الواقع  اأر���ض  على 
املو�شوعة  االأه����داف  ك��اف��ة  لتحقيق 

له. 
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اأخبـار الإمـارات

�سلطان �لقا�سمي يفتتح مركز �لذيد للحياة �لفطرية
•• ال�شارقة -وام:

افتتح �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، ع�شو 
املجل�ض االأعلى حاكم ال�شارقة، �شباح ام�ض مركز الذيد للحياة الفطرية 

الواقع مقره يف الردي مبدينة الذيد.
�شرح  اإىل  وا�شتمع  امل��رك��ز،  اأرج���اء  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وتفقد 
على  �شموه  واط��ل��ع  ومهماته،  ووظ��ائ��ف��ه  واأق�����ش��ام��ه  امل��رك��ز  ع��ن  تف�شيلي 
التفا�شيل املتعلقة باملركز الذي يعتر اأحد اأهم املراكز املتخ�ش�شة التي 
تعر�ض �شور احلياة الرية باأ�شلوب تفاعلي واقعي، من خالل رحلة توفر 
للزوار فر�شة التعرف على ال�شحراء، وا�شتك�شاف احلياة الفطرية فيها.

وتابع �شموه فيلما ق�شرا بعنوان تراث اإمارة ال�شارقة، تناول ما ت�شمه 
ال�شارقة من كنوز تراثية واأثرية غنية وتنوع بيئي وبيولوجي.

ر�شومات  لالأطفال،  البيئية  التفاعلية  ال��ور���ض  من  جانبا  �شموه  و�شهد 
متحركة وعرو�ض الفيديو.

الكتب  ت�شفح  جترب�ة  يف  تتمثل  خمتلف�ة  ق��اع��ات  ث��م��اين  امل��رك��ز  وي�شم 
وغرف�ة ال�ش�عر والق�شيد وجترب�ة ال�شحراء وجترب��ة اجلمال واحليوانات 
البدو  وخيمة  واأدوات  ال�شح�راء  وخي�ام  االأطف�ال  عم�ل  ور���ض  ومنطقة 
جميع  م��ع  يتنا�شب  اأن  امل��رك��ز  ت�شميم  يف  وروع���ي  والنباتات،  واالأع�����ش��اب 

االأعمار من خالل ما يوفره من تقنيات تفاعلية.
ُتعنى  التي  امل�شروعات  قائمة  اإىل  جديدة  نوعية  اإ�شافة  املركز  وي�شكل 
التعليمية  واملراكز  الفطرية،  واحلياة  احليوي،  التنوع  و�شون  بالبيئة، 

املتخ�ش�شة، مبا ي�شهم يف االرتقاء بالوعي املجتمعي البيئي.
وتعد املحميات الطبيعية واملراكز التعليمية املتخ�ش�شة مقومات رئي�شية 
و�شون  البيئية  النظم  على  للحفاظ  ال�شارقة،  ا�شرتاتيجية  يف  مهمة 

التنوع احليوي للحياة الفطرية.
الطبيعية:  واملحميات  البيئة  هيئة  رئي�ض  ال�شويدي  �شيف  هنا  وق��ال��ت 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��اف��ت��ت��اح  ت�شرفنا 
القا�شمي مركز الذيد للحياة الفطرية، وقد اعتدنا من �شموه هذا الدعم 
وحتقيق  التميز  من  ملزيد  دافعاً  ي�شّكل  ما  وه��و  واملتوا�شل،  ال��الحم��دود 
اأعلى درجات النجاح واالإبداع، ونحن م�شتمرون يف هذا النهج، الذي خط 

�شموه مالحمه الكرى وفق مفهوم اال�شتدامة .
�شمن  ي��اأت��ي  الفطرية  للحياة  ال��ذي��د  م��رك��ز  اأن  اإىل  ال�����ش��وي��دي  ولفتت 
اال�شرتاتيجية البيئية الإمارة ال�شارقة، وخطط التو�شع يف اإن�شاء م�شاريع 
اأجندة حافلة مب�شاريع  الهيئة  لدى  ودوم��اً  التعليمية،  البيئية  ال�شياحة 
الدرا�شات  اإع��داد  بعد  واإجن��ازه��ا  تنفيذها  على  العمل  يتم  عديدة،  بيئية 
ال�شاملة والقراءات الدقيقة ملختلف التفا�شيل، ومنها املحميات الطبيعية 

هذا  �شمن  الفطرية  للحياة  ال��ذي��د  مركز  وي��اأت��ي  املتخ�ش�شة،  وامل��راك��ز 
التوجه، وفق خطط وا�شرتاتيجيات الهيئة امل�شتمدة من روؤى وتوجيهات 
ودعمه  ورع��اي��ت��ه  ال��دق��ي��ق��ة  ومتابعته  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
الالحمدود من اأجل اال�شتمرار يف االرتقاء بالوعي البيئي واحلفاظ على 

البيئة.
ح�شر االفتتاح اإىل جانب �شموه ال�شيخ خالد بن ع�شام القا�شمي رئي�ض 
القا�شمي رئي�ض دائرة  امل��دين، وال�شيخ حممد بن حميد  دائ��رة الطران 
ال�شام�شي  الزري  �شيف  واللواء  بال�شارقة،  املجتمعية  والتنمية  االإح�شاء 
قائد عام �شرطة ال�شارقة، وخمي�ض بن �شامل ال�شويدي رئي�ض دائرة �شوؤون 
ال�شواحي والقرى، والدكتور طارق �شلطان بن خادم رئي�ض دائرة املوارد 
الب�شرية، وعلي �شامل املدفع رئي�ض هيئة مطار ال�شارقة، والدكتور خالد 
عمر املدفع رئي�ض مدينة ال�شارقة لالإعالم �شم�ض ، وعدد من امل�شوؤولني.

حاكم �ل�سارقة يفتتح مبنى قناة �لو�سطى من �لذيد
•• ال�شارقة-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
القا�شمي  حم���م���د  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان 
حاكم  االأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������ض  ع�������ش���و 
الو�شطى  امل��ن��ط��ق��ة  اأن  ال�����ش��ارق��ة 
وتنوعها  البيئية  برواتها  تتميز 
واأن  وال����ب����ي����ول����وج����ي،  ال����ف����ط����ري 
ال�شارقة  الإم����ارة  البيئية  اجل��ه��ود 
التنوع  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف  �شاهمت 
البيئي واحلياة الفطرية، وحماية 
االنقرا�ض،  خطر  من  احليوانات 
ومع�شبة  ب�����ذور  ب��ن��ك  اأن  م��ب��ي��ن��اً 
ال�����ش��ارق��ة مب��دي��ن��ة ال���ذي���د حتفظ 
النباتات  ملختلف  بذرة  ماليني   7
االحتفاظ  مت  ك��م��ا  ال�����ش��ح��راوي��ة 
املتحدة يف حالة  اململكة  مبثلها يف 

تعر�شت البذور للتلف.
جاء ذلك خالل الكلمة التي األقاها 
قناة  مبنى  افتتاح  حفل  يف  �شموه 
ال��و���ش��ط��ى م��ن ال��ذي��د ال���ذي اأقيم 

�شباح ام�ض االأثنني.
وك�������ش���ف ����ش���م���وه ع����ن ح���زم���ة من 
والتنموية  ال��ت��ط��وي��ري��ة  امل�����ش��اري��ع 
التي �شتغر من املنطقة الو�شطى 
تغراً جذرياً على خمتلف املجاالت 
م�شروع  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  واالأ�����ش����ع����دة، 
بلغت  بتكلفة  �شفاري  بردي  منتزه 
مليار درهم، و�شيفتح اأبوابه للزوار 
وم��ن��ه��ا م�شروع  ال��ق��ادم��ة،  ال�����ش��ن��ة 
�شيوفر  ال����ذى  امل��ح��م��ي��ة  ال���زراع���ة 
1750 طنا من اخل�شار ال�شحية 
م�شاحة  ع��ل��ى  و���ش��ي��ق��ام  والنظيفة 
باالإ�شافة  م��رب��ع،  م��رت  األ��ف   70
اإىل م�شروع االألبان الذي �شيخدم 

�شريحة كبرة من اأفراد املجتمع.
ال�������ش���م���و حاكم  ����ش���اح���ب  واأع�����ل�����ن 

ال�شويدي  ميحد  وعلي  بال�شارقة، 
الإمارة  اال�شت�شاري  املجل�ض  رئي�ض 
روؤ�شاء  ال�شادة  ال�شارقة، وعدد من 
املحلية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ال�����دوائ�����ر 
واأعيان  االإع����الم  و���ش��ائ��ل  وممثلي 

واأهايل املنطقة الو�شطى.
وبعد اإزاحة ال�شتار اإيذاناً باالفتتاح 
ج����ال �شاحب  ل��ل��ق��ن��اة،  ال��ر���ش��م��ي 
خمتلف  يف  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو 
اأق�شام واإدارات وا�شتديوهات املبنى 
املكون من 7 طوابق، مطلعاً �شموه 
على ما يحويه املبنى من خدمات 

للعاملني وال�شيوف والزوار.
وي������ت������م������ي������ز امل������ب������ن������ى مب����وق����ع����ه 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي ك���ون���ه ي��ط��ل على 
م�����ي�����دان ال�������ش���ه���ي���د ����ش���ل���ط���ان بن 
رحمه  الكتبي  ه��وي��دن  ب��ن  حممد 
املوؤ�ش�شات  م��ن  ع���دد  وح��ول��ه  اهلل، 
والثقافية  والعلمية  االأك��ادمي��ي��ة 
بت�شميمه  املبنى  وتفرد  والبيئية. 
على �شكل مثمن، روعي يف اإن�شائه 
املعاير  اأع����ل����ى  وف������ق  ي����ك����ون  اأن 
والبيئية  ال��ع��امل��ي��ة  وامل���وا����ش���ف���ات 
واال�شتدامة، وحتيط به امل�شطحات 
اإمارة  بها  تتميز  ال��ت��ي  اخل�����ش��راء 
على  نافورة  على  ويطل  ال�شارقة، 
دوائر  على  ل��ل��دالل��ة  دائ���ري  �شكل 
ت��رب��ط بني  ال��ت��ي  ال��ت��اآل��ف  وحلقات 

اأفراد املجتمع الواحد.
حاكم  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وت�����اب�����ع 
ف��ي��ل��م��ا ق�����ش��را، ي�شلط  ال�����ش��ارق��ة 
ال�شوء على حمطات اإن�شاء حمطة 

قناة الو�شطى من الذيد.
م�شاحة  على  ال��ق��ن��اة  مبنى  و�شيد 
األ���ف م��رت م��رب��ع، ويبلغ   45 تبلغ 
املبنى  ووف����ر  م���رتا   76 ارت��ف��اع��ه 
يف  والتقنيات  التجهيزات  اأح���دث 

الكرمية وال�شعيدة ملواطنيها.
حاكم  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ول����ف����ت 
ال�شارقة اإىل اأن قناة الو�شطى من 
من  كبر  باهتمام  حظيت  ال��ذي��د 
�شموه، و�ُشخر لها كافة االإمكانيات 
املكانة  اإىل  ت�����ش��ل  ح���ت���ى  امل����ادي����ة 
امل��رم��وق��ة وت��ك��ون اأرق���ى حمطة يف 

ال�شرق االأو�شط كله.
واأ�شار �شموه اإىل اأن قناة الو�شطى 
كافة  مبتابعة  حت��ظ��ى  ال��ذي��د  م��ن 
�شموه  ويحر�ض  املجتمع،  اأط��ي��اف 
القناة،  ب���رام���ج  ك���ل  م��ت��اب��ع��ة  ع��ل��ى 
وي���ن���ب���ع ذل�����ك م����ن ح���ر����ش���ه على 
االإعالمية  ر�شالتها  على  الوقوف 
ال����ه����ادف����ة وحت���ق���ي���ق روؤي����ت����ه����ا يف 
والتقاليد  ال��ع��ادات  على  احل��ف��اظ 
بالتطور  ال��ت��اأث��ر  اأو  االن��دث��ار  م��ن 
خمتلف  يف  ال�شريع  التكنولوجي 
التوا�شل  وو�شائل  جماالت احلياة 

االجتماعي.

م�شروع  اإن���������ش����اء  ع����ن  ال�������ش���ارق���ة 
اأكادميية العلوم باملنطقة الو�شطى 
تخ�ش�شات  ع��������دة  وت���ت�������ش���م���ن 
وع����ل����م  ال���������زراع���������ة  جم�����������االت  يف 
ال��ب��ي��ط��رة وع��ل��وم ال�����ش��ح��راء التي 
ال�شحراء  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  ُت��ع��ن��ى 
ونباتات  رم�����ال،  م���ن  وم��ك��ون��ات��ه��ا 
االنتهاء  و���ش��ي��ت��م  ف��ط��ري��ة،  وح��ي��اة 

منها ال�شنة القادمة.
�شموه حر�شه على احلفاظ  واأك��د 
ع��ل��ى ق��ي��م وع�������ادات امل��ج��ت��م��ع من 
لكل  واأن  عليها،  الدخيلة  االأم���ور 
متيزها  ع����ادات  جمتمع  اأو  قبيلة 
عن غرها، مطالباً اأفراد املجتمع 
والقيم  ال���ع���ادات  ه���ذه  ي����رزوا  اأن 

االأ�شيلة واأن يفتخروا بها.
ال�شارقة  اإم������ارة  اأن  ���ش��م��وه  وب���ني 
خلدمة  االمكانيات  كافة  �شخرت 
ب���ه، واهتمت  االإن�����ش��ان واالرت���ق���اء 
احلياة  م���ق���وم���ات  ك���اف���ة  ب��ت��وف��ر 

وقدم �شموه �شكره لكافة العاملني 
الو�شطى  ق��ن��اة  ب���رام���ج  و���ش��ي��وف 
الذيد على جهودهم و�شعيهم  من 
ال���دوؤوب يف احل��ف��اظ على موروث 
االأج�����داد وع�����ادات وت��ق��ال��ي��د وقيم 

اأهل البادية.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وا�شتقبل 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
القا�شمي لدى و�شوله ملبنى القناة 
وعرو�ض  ال�����ش��ع��ب��ي��ة،  ب���االأه���ازي���ج 
ال�شيخ  ا�شتقباله  يف  وك��ان  الرزفة، 
القا�شمي  ع�����ب�����داهلل  ب�����ن  خ����ال����د 
البحرية  امل����وان����ئ  دائ������رة  رئ��ي�����ض 
بن  �شلطان  وال�����ش��ي��خ  واجل���م���ارك، 
اأح���م���د ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����ض جمل�ض 
خالد  وال�شيخ  ل��الإع��الم،  ال�شارقة 
دائرة  رئي�ض  القا�شمي  ع�شام  ب��ن 
حممد  وال�شيخ  امل���دين،  ال��ط��ران 
دائرة  رئي�ض  القا�شمي  حميد  ب��ن 
املجتمعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  االإح�������ش���اء 

قناة الو�شطى من الذيد التي تتبع 
هيئة ال�شارقة لالإذاعة والتلفزيون 
م��ن��ذ ب��داي��ة ب��ث��ه��ا يف ع���ام 2016 
ال�شمو  �شاحب  روؤي���ة  تنفيذ  على 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
القا�شمي يف تقدمي ر�شالة اإعالمية 
هادفة وتوعوية ون�شر قيم املجتمع 

التلفزيونية،  امل���ح���ط���ات  جم�����ال 
القاعات  العديد من  املبنى  وي�شم 
والفنية  االإداري���������������ة  وامل�����ك�����ات�����ب 
اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة  وا����ش���ت���دي���وه���ات 
واالجتماعات  للموؤمترات  قاعات 
بلغت  اج��م��ال��ي��ة  بتكلفة  وامل��ك��ت��ب��ة، 
وحر�شت  دره�����م.  م��ل��ي��ون   180

االأ�شيلة من خالل جمموعة من 
تنقل  ال��ت��ي  املتخ�ش�شة  ال��رام��ج 
مل�شاهديها �شورة متكاملة للم�شهد 
احلياتي ب�شكل عام والثقايف ب�شكل 
خا�ض الذي ميز املنطقة الو�شطى 
واملوروث  االآن،  وحتى  القدم  منذ 

االجتماعي الأهل البادية.

حاكم �ل�سارقة يفتتح م�سجد �ل�سهيد �سلطان بن هويدن �لكتبي
•• ال�شارقة-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اف��ت��ت��ح 
ب����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
االأعلى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي 
اأم�ض  ���ش��ب��اح  ال�������ش���ارق���ة،  ح���اك���م 
الطيبة  م���ن���ط���ق���ة  يف  االث�����ن�����ني 
ال�شهيد  م�شجد  ال��ذي��د،  مبدينة 
�شلطان حممد بن هويدن الكتبي 
وذوي  اأب��ن��اء  وبح�شور  اهلل  رحمه 
املنطقة  واأه���ايل  واأع��ي��ان  ال�شهيد 
�شاحب  و���ش��ول  وف��ور  الو�شطى. 
اأزاح �شموه  ال�شمو حاكم ال�شارقة 

الرئي�شية  ال��ق��ب��ة  ق��ط��ر  وي��ب��ل��غ 
عن �شطح  وترتفع  م��رتاً   18.5
االأر��������ض م���ا ي���ق���ارب 32 م����رتاً، 
حتيطها م�شربيات خ�شبية ت�شفي 

على القبة جمااًل اأخاذاً.
ال�شهيد  ا����ش���م  امل�����ش��ج��د  وي��ح��م��ل 
���ش��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ب���ن هويدن 
ا�شت�شهد  الذي  الكتبي رحمه اهلل 
اأروع  م�����ش��ط��راً   ،2015 ع���ام  يف 
والبطولة  ال���ت�������ش���ح���ي���ة  �����ش����ور 
وال���ف���داء يف خ��دم��ة دي��ن��ه ووطنه 
حتى اأرتقى اإىل ربه �شهيداً خالل 
اأداء واجبه الوطني �شمن القوات 

الر�شمي  باالفتتاح  اإيذاناً  ال�شتار 
اأج���زاء  ���ش��م��وه  وت��ف��ق��د  للم�شجد، 
امل�شجد الذي بلغت تكلفة اإن�شائه 
ل  ويت�شع  دره��م،  مليون   21.5
ت�شميمه  ومت  م�شلياً،   1850
الفاطمي  امل��ع��م��اري  ال��ط��راز  على 
االإ����ش���الم���ي، واط���ل���ع ���ش��م��وه على 
م���ا ي��ح��وي��ه امل�����ش��ج��د م���ن مرافق 
ذلك  فى  مبا  للم�شلني  وخدمات 

م�شلى للن�شاء.
م�شاحة  ع���ل���ى  امل�������ش���ج���د  و����ش���ي���د 
وتعلوه  م����رب����ع،  م����رت   1830
72 مرتا  ي��ب��ل��غ ط��ول��ه��ا  م��ئ��ذن��ة 

امل�شاركة يف عملية اإعادة االأمل يف 
اليمن.

عن  ال�شهيد  وذوو  اأه����ل  واأع�����رب 
ال�شمو  �شاحب  جلهود  تقديرهم 
باأ�شر  واهتمامه  ال�شارقة  ح��اك��م 

ال�شهداء.
�شموه  جانب  اإىل  االفتتاح  ح�شر 
ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن حم��م��د بن 
خالد القا�شمي مدير فرع الهيئة 
االإ�شالمية  ل���ل�������ش���وؤون  ال���ع���ام���ة 
الزري  �شيف  وال��ل��واء  بال�شارقة، 
�شرطة  ع�����ام  ق���ائ���د  ال�����ش��ام�����ش��ي 
�شامل  ب����ن  ال�������ش���ارق���ة، وخ��م��ي�����ض 

�شوؤون  دائ�����رة  رئ��ي�����ض  ال�����ش��وي��دي 
والدكتور  وال���ق���رى،  ال�����ش��واح��ي 
املهند�ض خليفة م�شبح الطنيجي 
واملهند�ض  االإ�شكان،  دائ��رة  رئي�ض 
رئي�ض  ال�شويدي  �شاهني  بن  علي 
والدكتور  العامة،  االأ�شغال  دائرة 
حممد عبد اهلل بن هويدن رئي�ض 
الذيد،  مل��دي��ن��ة  ال��ب��ل��دي  امل��ج��ل�����ض 
و����ش���ل���ط���ان حم���م���د ب����ن ه���وي���دن 
ال��ب��ل��دي ملنطقة  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
املدام، وعبد اهلل خليفة ال�شبو�شي 
االإ�شالمية  ال�شوؤون  دائ��رة  مدير 

بال�شارقة.
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اأخبـار الإمـارات

ويل عهد �لفجرية يقدم و�جب �لعز�ء يف 
وفاة حمامة بنت ر��سد �لطنيجي

جامعة �ل�سوربون �أبوظبي تنظم �ليوم �ملفتوح 2020 غد� 

•• ال�شارقة-وام: 

ال�شرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ق��دم 
لها  املغفور  وف���اة  يف  ال��ع��زاء  واج���ب  الفجرة  عهد  ويل 
حمامة بنت را�شد الطنيجي والدة حممد ومعد �شلطان 
بن هويدن. واأعرب �شموه - خالل زيارته جمل�ض العزاء 

ال�شارقة - عن خال�ض تعازيه  باإمارة  الذيد  يف منطقة 
و�شادق موا�شاته الأ�شرة وذوي الفقيدة، داعياً اهلل العلي 
ف�شيح  ي�شكنها  واأن  بوا�شع رحمته،  يتغمدها  اأن  القدير 

جناته، واأن يلهم اأهلها وذويها ال�شر وال�شلوان.
الزحمي  �شامل  �شعادة  ال��ع��زاء  جمل�ض  اإىل  �شموه  راف��ق 

مدير مكتب �شمو ويل العهد.

•• اأبوظبي-الفجر: 

جزيرة  يف  مبقرها  اأب��وظ��ب��ي  ال�����ش��ورب��ون  جامعة  تنظم 
الرمي ، اليوم املفتوح2020  غدا االأربعاء املوافق 19 
فراير اجلاري الإتاحة الفر�شة امام الطالب املُحتملني، 
اأولياء االأمور، واملدر�شني للتعّرف على احلرم اجلامعي، 
واخلدمات التي ُتقّدمها اجلامعة، وكذلك االطالع على 

الرامج االأكادميية التي توفرها.
وُي�����ش��ك��ل ال��ي��وم امل��ف��ت��وح م��ن ال�����ش��اع��ة 9 ���ش��ب��اح��اً اإىل 7 
البكالوريو�ض  برامج  ال�شتك�شاف  مثالية  فر�شة  م�شاًء، 
تقدمها  التي  التنفيذي  التعليم  وب��رام��ج  واملاج�شتر 
اجلامعة يف جماالت العلوم االإن�شانية والعلوم واللغات 

والعلوم االجتماعية والقانون واالقت�شاد واالإدارة . 
يف  الت�شجيل  ق�شم  رئ��ي�����ض  ح�����ش��ن،  ع���الء  ال�شيد  وق���ال 
ج��ام��ع��ة ال�����ش��ورب��ون اأب���و ظ��ب��ي: ���ش��ي��وف��ر ال��ي��وم املفتوح 
ين�شمون  الذين  للطالب  امل�شتقبل  عن  ملحة   2020
اإىل اجلامعة التي حتمل تاريخاً من التفّوق االأكادميي 
املعاير  الأح��دث  �شمن حرم جامعي مّت ت�شميمه وفقاً 
االأك��ادمي��ي��ة ال��رائ��دة م��ع العديد م��ن م��راف��ق اجلامعة 
عامل  اأي�شاً  اأمامهم  �شيعر�ض  كما  واملُتطّورة.  احلديثة 
الفر�ض التي �شتكون ُمتاحًة اأمام اخلريجني احلا�شلني 

على �شهادة من جامعة ذات ت�شنيف عاٍل. 
والبكالوريو�ض  املاج�شتر  طلبات  جميع  اإع��ف��اء  �شيتم 
املقدمة خالل اليوم املفتوح من ر�شوم الت�شجيل لل�شنة 
اإماراتي  دره��م   2800 م��ن  اب��ت��داًء  االأوىل  الدرا�شية 
لرامج  اإم���ارات���ي  دره���م  و2700  املاج�شتر  ل��رام��ج 

البكالوريو�ض.

ويل عهد �لفجرية يرت�أ�س �جتماع هيئة �لبيئة

يف ميد�ن �لروية .. �نطالق حتدي �لإمار�ت لفرق �لإنقاذ

•• الفجرية-وام:

ت����راأ�����ض ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد 
الفجرة رئي�ض جمل�ض اإدارة هيئة 
االأول  ال����دوري  االج��ت��م��اع  البيئة، 
الأع�شاء جمل�ض االإدارة، الذي متت 
خالله مناق�شة عدد من املوا�شيع 
املتعلقة باآلية العمل لو�شع النظام 

الداخلي للهيئة.
الفجرة  اإم�����ارة  اإن  ���ش��م��وه  وق����ال 
م�شتدامة  بيئة  حتقيق  اإىل  ت�شعى 
وب����ن����ي����ة حت���ت���ي���ة م���ت���ك���ام���ل���ة وف����ق 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
ح��م��د ب��ن حم��م��د ال�����ش��رق��ي ع�شو 
املجل�ض االأعلى حاكم الفجرة من 
خالل اتخاذ االإج��راءات احلمائية 
�شاأنها  التي من  القوانني  وت�شريع 

تفعيل  يف  وامل�شاهمة  البيئة،  على 
ال���ب���ي���ئ���ي على  ال���ع���م���ل  م���ن���ظ���وم���ة 
م�����ش��ت��وى ال���دول���ة ..م�������ش���ددا على 
املجتمع على  اأف����راد  ���ش��رورة ح��ث 
حماية  يف  االإي���ج���اب���ي���ة  امل�������ش���ارك���ة 

البيئة ومواردها.
االجتماع  خ�����الل  ����ش���م���وه  ووج������ه 
بلديتي  ال��ب��ي��ئ��ة يف  اأق�����ش��ام  ب��دم��ج 
اإدارة  اإىل  الفجرة  ودب��ا  الفجرة 
هيئة البيئة، وو�شع مقرتح لهيكل 

تنظيمي للهيئة.
�شامل  ����ش���ع���ادة  االج���ت���م���اع  ح�����ش��ر 
ويل  �شمو  مكتب  م��دي��ر  ال��زح��م��ي 
العهد و�شعادة حممد �شيف االأفخم 
واملهند�ض  الفجرة  بلدية  م��دي��ر 
علي قا�شم مدير موؤ�ش�شة الفجرة 
للموارد الطبيعية واملهند�ض �شعيد 

علي بن عوا�ض.

•• دبي -وام:

ال�شيخ  �شمو  الفريق  رع��اي��ة  حت��ت 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ���ش��ي��ف 
رئ���ي�������ض جم���ل�������ض ال�����������وزراء وزي����ر 
مناف�شات   اليوم  تنطلق  الداخلية، 
حت����دي االإم��������ارات ل���ف���رق االإن���ق���اذ  
م�شتوى  على  االأوىل  ن�شختها  يف 
املنظمة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال����دول����ة، 
 ،  WRO ل����الإن����ق����اذ   ال���ع���امل���ي���ة 
ميدان  يف  اأي������ام  ث���الث���ة  وت�����ش��ت��م��ر 
ال�����روي�����ة. وث���م���ن م���ع���ايل ال���ل���واء 
عبداهلل خليفة املري، القائد العام 
الالحمدود  ال��دع��م  دب��ي،  ل�شرطة 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ال���ف���ري���ق  ق��ب��ل  م���ن 
اآل نهيان، للقيادات  �شيف بن زايد 
املدين  ال��دف��اع  واأج��ه��زة  ال�شرطية 
الدولة  م�شتوى  على  واالإ���ش��ع��اف 
عمليات  يف  املتخ�ش�شة  وف��رق��ه��ا 
االأول  التحدي  اأن  موؤكداً  االإنقاذ، 
ال��دول��ة يعد فر�شة  ن��وع��ه يف  م��ن 
وا�شتعرا�ض  التناف�شية،  لتعزيز 
اإليه  و�شلت  وم��ا  ال��ف��رق  م�شتوى 
م�����ن اح�����رتاف�����ي�����ة وج�����اه�����زي�����ة يف 
التدريب  باآليات  واالرتقاء  االأداء، 
مواجهة  جم���ال  يف  التخ�ش�شية 

ال�����رزوق�����ي مدير  ن���ا����ش���ر  حم���م���د 
يف  واالإن��ق��اذ  للنقل  العامة  االإدارة 
ياأتي  ال��ت��ح��دي  اإن  دب����ي،  ���ش��رط��ة 
اإط������ار ���ش��ع��ي ���ش��رط��ة دب����ي اإىل  يف 
ت��ع��زي��ز ك���ف���اءة ف���رق االإن���ق���اذ على 
جاهزيتها  ورف��ع  ال��دول��ة  م�شتوى 
الطارئة،  للحاالت  اال�شتجابة  يف 
الفرق  يجمع  احل���دث  اأن  خ��ا���ش��ة 
ال���ب���ح���ث واالإن�����ق�����اذ  ال���وط���ن���ي���ة يف 
واالإ����ش���ع���اف م���ن خم��ت��ل��ف اإم�����ارات 
ال��ف��ر���ش��ة للفرق  ال���دول���ة، وي��ت��ي��ح 
�شيناريوهات  ���ش��م��ن  ل��ل��ت��ن��اف�����ض 
وتتدرج  الواقع،  لتحاكي  م�شممة 
اأف�شل  وف��ق  ال�شعوبة  م�شتوى  يف 
امل��م��ار���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة، و���ش��وال اإىل 
املنقذين  وم���ه���ارات  ك���ف���اءات  رف���ع 
اللجنة  حر�شت  وق��د  وامل�شعفني، 
ن�شخة  تقدمي  على  اأي�شا  املنظمة 
تخ�شي�ض  حيث  م��ن  مميزة  اأوىل 
التجهيزات  باأحدث  مزودة  مرافق 
اإىل  ت�شل  التي  احلديثة  وامل��ع��دات 

اأعلى امل�شتويات.
اأجواء  وخلق  التدريب  اأن  واأو�شح 
التناف�شية بني احلني واالآخر  من 
عامة،  ب�������ش���ورة  االإن�����ق�����اذ  ل���ف���رق 
غاية  يف  التخ�ش�شات  ومبختلف 

االأزمات، وهذا من �شاأنه اأن يخدم 
ل�شرطة  اال�شرتاتيجية  التوجهات 
اآمنة،  دب���ي، وامل��ت��م��ث��ل��ة يف  م��دي��ن��ة 

واالبتكار يف القدرات .
ال���ت���ح���دي  اأن  م����ع����ال����ي����ه  واأك�����������د 
امل�شاحب  امل���ع���ر����ض  خ����الل  وم����ن 
ال�����ذي ت��ن��ظ��م��ه ���ش��رط��ة دب����ي على 
�شانحة  فر�شة  �شيكون  هام�شها، 
للمتخ�ش�شني واخلراء يف جمال 
ل���الط���الع ع��ل��ى احللول  االإن����ق����اذ، 
التقنيات  واأب���������رز  واالب�����ت�����ك�����ارات 
اآليات  تطوير  تعزز  التي  واملعدات 
االإنقاذ  ل��ف��رق  وال��ت��ن��ف��ي��ذ  ال��ع��م��ل 

واالإ�شعاف.
الدكتور  العميد  ق��ال  جانبه،  م��ن 

االأجواء  ه��ذه  الأث��ر  نظرا  االأهمية 
م�شتوى  على  اإيجابيا  التناف�شية 
لياقتهم  ورف��ع  االإن��ق��اذ،  ف��رق  اأداء 
تاأدية  ع��ل��ى  وق���درت���ه���م  ال��ب��دن��ي��ة 
وك��ف��اءة، وه��و ما  املهام باحرتافية 
ن��ح��ر���ض ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه داخ��ل��ي��ا يف 
�شرطة دبي وخارجيا بالتعاون مع 

ال�شركاء على م�شتوى الدولة.
ي�شاركون  ف��ري��ق��ا   13 اأن  وب�����نّي 
3 ف����رق من  يف ال���ت���ح���دي، ب���واق���ع 
اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة 
وامل�شعفون  ال�شباط  فيها  ي�شارك 
اأبوظبي،  ���ش��رط��ة  م��ن  وامل��ن��ق��ذون 
العامة  ال���ق���ي���ادة  م����ن  وف���ري���ق���ان 
ل�شرطة دبي بالتعاون مع موؤ�ش�شة 

دب���ي خل��دم��ات االإ���ش��ع��اف، وفريق 
ل�شرطة  العامة  القيادة  واح��د من 
ال�شارقة، وفريق واحد من القيادة 
راأ���ض اخليمة، و6  ل�شرطة  العامة 
ف��رق م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة للدفاع 
املدين، علما باأن االإ�شعاف الوطني 
�شي�شارك يف كل من فرق ال�شارقة 

وراأ�ض اخليمة والدفاع املدين.
مناف�شتني  ال��ت��ح��دي  و�شيت�شمن 
القيا�شي،  االإن����ق����اذ  يف  ت��ت��م��ث��الن 
واالإنقاذ املُعقد، وقد مت ت�شميمها 
حتوي  مثرة  جتربة  تقدم  بحيث 
واملتعة  احل���م���ا����ش���ة  م����ن  ال���ك���ث���ر 
للزوار، الفتا اإىل اأن البطولة تقدم 
م�شاحبة  متنوعة  فعاليات  اأي�شا 
وعر�ض  متميزة،  وبرامج  للحدث 
ل�شرطة  التابعة  االإن��ق��اذ  مل��رك��ب��ات 
دب��ي، وعر�ض دوري��ات �شرطة دبي 
الفارهة، وعر�ض الفرقة املو�شيقية 
الأك��ادمي��ي��ة ���ش��رط��ة دب���ي، وعر�ض 
م��رك��ب��ات واآل���ي���ات ال���دف���اع امل���دين، 
االأولية، ور�ض  االإ�شعافات  ور�ض يف 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة  يف ال�����ش��الم��ة 
الطرق واملوا�شالت، حملة الترع 
ال�شحة  هيئة  مع  بالتعاون  بالدم 

بدبي.

عليها.
واأك����د ���ش��م��وه اأه��م��ي��ة ال����دور الذي 

االآثار  من  التخفيف  يف  امل�شاهمة 
واحلفاظ  ال��ب��ي��ئ��ة  ���ش��د  ال�����ش��ل��ب��ي��ة 

احلكومية  املوؤ�ش�شات  ب��ه  ت�شطلع 
املحافظة  ���ش��ب��ي��ل  يف  االإم��������ارة  يف 

حاكم �أم �لقيوين يتقبل �لتعازي من طحنون بن حممد يف وفاة حممد بن حميد عبد�لرحمن �ل�سام�سى

بلدية مدينة �أبوظبي تعيد تاأهيل �سورة �ملغفور 
له �ل�سيخ ز�يد عند تقاطع �لكا�سر باأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر:

اأجنزت بلدية مدينة اأبوظبي عملية اإعادة تاأهيل �شورة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه، والواقعة عند تقاطع كا�شر االأمواج يف اأبوظبي، وذلك نتيجة 
تاأثرها بالعوامل الطبيعية من رطوبة وحرارة ورمال، حيث اأجرت بلدية مركز املدينة 
لتعك�ض  وجمالها  ورونقها  عهدها  �شابق  اإىل  واإعادتها  اللوحة  مكونات  جتديد  اأعمال 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن  له  للمغفور  باخلر  العامر  امل�شرق  الوجه 
موؤ�ش�ض دولة االإمارات العربية املتحدة ورمزها اخلالد. وقد ا�شتملت اأعمال التاأهيل على 
اإ�شالح الرخام اجلرانيتي حول ال�شورة، واإ�شالح االإطار املعدين، و اإعادة طالء الكتابات 

ال�شعرية اأ�شفل ال�شورة ،واإعادة زراعة املنطقة املحيطة بالزهور املو�شمية.

•• اأم القيوين-وام: 

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تقبل 
بن را�شد املعال ع�شو املجل�ض االأعلى 
�شمو  وب��ح�����ش��ور  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح��اك��م 
ال�����ش��ي��خ را����ش���د ب���ن ���ش��ع��ود ب���ن را�شد 
بق�شر  القيوين  اأم  عهد  ويل  امل��ع��ال 
ال���ت���ع���ازي م����ن �شمو  ����ش���م���وه ام�������ض 
اآل نهيان  ال�شيخ طحنون بن حممد 
ال��ع��ني يف  مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
وف����اة ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��ي��د بن 

عبدالرحمن ال�شام�شي.
التعازي من معايل  كما تقبل �شموه 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 
وزي�����ر ال��ت�����ش��ام��ح وال�����ش��ي��خ زاي�����د بن 
طحنون اآل نهيان مدير مكتب ممثل 

احلاكم يف منطقة العني .
واأع������رب ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون بن 
حممد اآل نهيان عن خال�ض التعازى 

حاكم  ال�شمو  �شاحب  اإىل  وامل��وا���ش��اة 
القدير  ال��ع��ل��ي  داع��ي��ا   ، ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
رحمته  ب��وا���ش��ع  ال��ف��ق��ي��د  ي��ت��غ��م��د  اأن 

املعال  را�شد  بن  خالد  وال�شيخ  املعال 
وال�شيخ  االأم�����ري  ال���دي���وان  رئ��ي�����ض 
خالد بن اأحمد املعال وال�شيخ اأحمد 

بن �شعود بن را�شد املعال رئي�ض دائرة 
ال�شياحة واالآثار وال�شيخ عبداهلل بن 
دائرة  رئي�ض  املعال  را���ش��د  ب��ن  �شعود 

ور�شوانه وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم 
ذويه ال�شر وال�شلوان ح�شر العزاء 
اأحمد  ب��ن  حميد  ال�شيخ  م��ع��ايل   ...

جائزة  اأم���ن���اء  جمل�ض  رئ��ي�����ض  امل��ع��ال 
را�شد بن اأحمد املعال للقراآن الكرمي 
ماجد  وال�شيخ  االإ�شالمية  والثقافة 

بن �شعود بن را�شد املعال نائب رئي�ض 
املجل�ض التنفيذي الإمارة اأم القيوين 
را�شد  ب��ن  �شعود  ب��ن  حممد  وال�شيخ 

امل��ال��ي��ة وال�����ش��ي��خ ع��ل��ي ب��ن ���ش��ع��ود بن 
البلدية  امل��ع��ال رئ��ي�����ض دائ����رة  را���ش��د 

وعدد من ال�شيوخ وامل�شوؤولني.

حاكم �أم �لقيوين ي�ستقبل �ملعزين يف وفاة �ل�سيخ 
حممد بن حميد عبد �لرحمن �ل�سام�سي

•• اأم القيوين-وام:

تقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�ض االأعلى حاكم 
اأم القيوين ظهر ام�ض بق�شر �شموه وبح�شور �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن 
را�شد املعال ويل عهد اأم القيوين التعازي يف وفاة ال�شيخ حممد بن حميد بن 

عبدالرحمن ال�شام�شي.
فقد تقبل �شموه التعازي من معايل الدكتور ال�شيخ ماجد بن �شعيد النعيمي 
رئي�ض الديوان االأمري يف عجمان وال�شيخ عمر بن �شقر القا�شمي وعدد 

من ال�شيوخ.
الفريق  �شعادة  م��ن  ال��ت��ع��ازي  القيوين  اأم  حاكم  ال�شمو  �شاحب  تقبل  كما 
�شلطان  ال�شيخ  اللواء  الداخلية و�شعادة  ال�شعفار وكيل وزارة  �شيف عبداهلل 
بن عبداهلل النعيمي قائد عام �شرطة عجمان ومن كبار ال�شباط بالقيادة 

العامة ل�شرطة عجمان.. وتقبل �شموه التعازي من املواطنني و�شيوخ القبائل 
واأبناء اجلاليات املقيمة وعدد من رجال االأعمال بالدولة .

واأعرب اجلميع عن �شادق تعازيهم وموا�شاتهم ، �شائلني املوىل عز وجل اأن 
يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته ور�شوانه واأن ي�شكنه ف�شيح جناته.

ح�شر العزاء .. معايل ال�شيخ حميد بن اأحمد املعال وال�شيخ خالد بن را�شد 
املعال رئي�ض الديوان االأمري وال�شيخ خالد بن اأحمد املعال وال�شيخ اأحمد 
بن �شعود بن را�شد املعال نائب رئي�ض املجل�ض التنفيذي الإمارة اأم القيوين 
وال�شيخ حممد بن �شعود بن را�شد املعال رئي�ض جمل�ض اأمناء جائزة را�شد بن 
اأحمد املعال للقراآن الكرمي والثقافة االإ�شالمية وال�شيخ ماجد بن �شعود بن 
را�شد املعال رئي�ض دائرة ال�شياحة واالآثار وال�شيخ عبداهلل بن �شعود بن را�شد 
املعال رئي�ض دائرة املالية وال�شيخ علي بن �شعود بن را�شد املعال رئي�ض دائرة 

البلدية وعدد من ال�شيوخ وامل�شوؤولني.
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اأخبـار الإمـارات
وز�رة �ل�سحة متنح م�ست�سفى �لزهر�ء - �ل�سارقة 3 جو�ئز لالإبتكار

•• ال�شارقة-وام:

 3 ال�شارقة   - ال��زه��راء  م�شت�شفى  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  منحت 
ع�شو  �شعادة  بح�شور  م��وؤخ��را  اأقيم  ال��ذي  احلفل  يف  وذل��ك  ابتكار  جوائز 
بالوزارة تكرميا  امل�شاندة  امل�شاعد لقطاع اخلدمات  الوكيل  الكتبي  �شغر 
التي حتر�ض على تقدمي حلول رعاية �شحية عاملية  الطبية  للموؤ�ش�شات 

اجلودة.
ابتكارا  االأك��ر  امل�شت�شفى  فئة  حتت  الثاين  املركز  على  امل�شت�شفى  وح�شل 
واملركز الثاين يف فئة امل�شت�شفى الذي يقدم الطبيب االأكر ابتكارا واحتل 

املرتبة الثانية يف فئة فريق التمري�ض االأكر ابتكارا .
وعلى امتداد ال�شنوات اأظهر م�شت�شفى الزهراء يف ال�شارقة قدرة م�شتدامة 

على تبني اأكر املنهجيات التي ت�شجع اأطقم العمل على االبتكار واالإبداع، 
االأمر الذي �شاعد ب�شكل ملحوظ يف حت�شني جودة اخلدمات.

للرعاية  �شي  ام  اإن  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض  مانغات  برا�شانث  وق���ال 
ال�شحية : االبتكار ال يقت�شر على ا�شتخدام التكنولوجيا احلديثة فح�شب 
اأكر  خدماتنا  جلعل  م�شتدامة  طرق  وتاأ�شي�ض  بتبني  اأي�شا  يتعلق  واإمن��ا 
وو�شع  املنا�شب  ال��زم��ن��ي  واالإط����ار  ال��ت��اأث��ر  م�شتوى  على  وفعالية  اأم��اًن��ا 

م�شلحة املري�ض يف �شدارة االأولويات.
يف  الفقري  العمود  جراحة  ا�شت�شاري  ال�شيد  �شريف  الدكتور  ح�شل  كما 
م�شت�شفى الزهراء على جائزة الطبيب املبدع لنجاحه يف ا�شتخدام تقنية 
مت فيها ا�شتخدام منوذج عمود فقري ثالثي االأبعاد متت طباعته خ�شي�شاً 

حلالة املري�شة؛ ل�شمان دقة وجناح العملية .

•• عجمان-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�ض االأعلى حاكم 
دولة  واأ�شا�ض يف م�شرة  اأولوية  واملتخ�ش�ض  املتقدم  التقني  التعليم  اأن  عجمان 
االإمارات العربية املتحدة والقيادة الر�شيدة من اأجل �شناعة الكفاءات الوطنية 
من  وغرها  والطبية  والتكنولوجية  الهند�شية  كافة  املجاالت  يف  املتخ�ش�شة 
قطاعات االإنتاج والعمل واالإبداع الالزمة لتوا�شل الدولة م�شرتها نحو املزيد 
من التقدم والتنوع يف النه�شة ال�شناعية واحل�شارية التي ت�شهدها الدولة يف 

حا�شرها وم�شتقبلها القريب والبعيد.
ام�ض  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تد�شني  عقب  ذل��ك  ج��اء 
املبنى اجلديد لفرع كلية فاطمة للعلوم ال�شحية التابعة ملركز اأبوظبي للتعليم 
اللبنة  بو�شع  �شموه  ق��ام  حيث  عجمان  مدينة  يف  وامل��ه��ن��ي  التقني  وال��ت��دري��ب 
عجمان  يف  ر�شمياً  الفرع  الفتتاح  ت��وؤرخ  التي  التذكارية  اللوحة  يف  االإلكرتونية 

بح�شور �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان .
ر�شخت  ال�شحية  للعلوم  فاطمة  كلية  اإن  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وق��ال 
الطبي  القطاع  يف  املتخ�ش�ض  العاملي  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�ش�شات  ب��ني  مكانتها 
نتيجة جهود القيادة الر�شيدة وكونها حتمل ا�شم رمز وطني كبر يتمثل يف �شمو 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد الن�شائي العام رئي�شة املجل�ض االأعلى 
لالأمومة والطفولة الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية اأم االإمارات التي 
اأبوظبي  مركز  ميكن  مبا  ال��دائ��م  واملعنوي  امل��ادي  الدعم  اأ�شكال  خمتلف  تقدم 

للتعليم والتدريب التقني واملهني من موا�شلة ا�شرتاتيجيته نحو جعل الكلية 
الطبية  التخ�ش�شات  يف  املتميزة  الوطنية  ال��ك��ف��اءات  ل�شناعة  ج��دي��داً  �شرحاً 
ت�شهده  ال��ذي  التو�شع  يف  التقني  اأبوظبي  بنجاح  �شعادته  ع��ن  �شموه  واأع���رب   .
الكلية وخمرجاتها ذات املعاير العاملية يف عديد من التخ�ش�شات الطبية التي 
حتتاجها الدولة .. موؤكداً اأن مبنى الكلية يف عجمان �شي�شهد املزيد من االإقبال 

على درا�شة التخ�ش�شات الطبية من املواطنني يف اإمارات الدولة كافة.
وكان حفل تد�شني املبنى قد بداأ بو�شول �شموه وويل عهده ملقر املبنى اجلديد 
حيث كان يف مقدمة م�شتقبليه ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �شاحب 
ال�شمو حاكم عجمان لل�شوؤون االإدارية واملالية وال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 
وزير  احل��م��ادي  اإبراهيم  بن  ح�شني  ومعايل  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  رئي�ض 
و�شعادة  التطبيقية  التكنولوجيا  معهد  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  والتعليم  الرتبية 
التقني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  ع��ام  مدير  ال�شام�شي  �شعيد  مبارك 
واملهني والدكتور اأحمد عبد املنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية 
التابع ل� اأبوظبي التقني والدكتور عبدالرحمن جا�شم احلمادي مدير عام معهد 
الدوائر  وم��دراء  وروؤ�شاء  ال�شيوخ  من  وع��دد  املهني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي 

احلكومية وكبار ال�شخ�شيات وامل�شوؤولني.
وقام �شاحب ال�شمو حاكم عجمان يرافقه احل�شور بجولة داخل املبنى اجلديد 
القاعات  يف  الطالبات  �شموه  التقى  حيث  عجمان  مدينة  يف  فاطمة  كلية  لفرع 
العلمية  امل��خ��ت��رات  تدربهم يف  االإم��ك��ان��ي��ات خ��الل  ب��اأح��دث  املجهزة  ال��درا���ش��ي��ة 
والتطبيقية املتنوعة واملرافق العلمية واالأكادميية حيث اأعرب �شموه عن �شعادته 

بامل�شتوى الراقي لطالبات الكلية ومدى متتعهن بقدرات عملية وعملية تب�شر 
مب�شتقبل وطني م�شرق يف خمتلف التخ�ش�شات الطبية.

وقال �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان اإن اإن�شاء جممعات 
التعليم التقني واملهني ومنها كليات فاطمة للعلوم ال�شحية يف ربوع الدولة كافة 
هو موؤ�شر حقيقي لنجاحات القيادة الر�شيدة وروؤيتها امل�شتقبلية لدولة االإمارات 
العربية املتحدة .. معرباً عن خال�ض التهاين والتريكات مبنا�شبة تد�شني فرع 
كلية فاطمة يف عجمان للقيادة الر�شيدة ممثلة يف �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل و�شاحب  بن زايد 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
االأعلى لالحتاد حكام  املجل�ض  اأع�شاء  ال�شمو  واأ�شحاب  امل�شلحة  االأعلى للقوات 

االإمارات .
الرئي�شي الهتمام  املحور  اأن��ه  ي��درك متاماً  اأن كل مواطن  �شموه ثقته يف  واأك��د 
هذه القيادة الر�شيدة التي تبذل كل اجلهود من اأجل حا�شر وم�شتقبل الوطن 
للقيادة  �شكره اجلزيل  اأع��رب معايل ح�شني احلمادي عن  واملواطن. من جهته 
لكلية  اجلديد  الفرع  بتد�شني  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وتف�شل  الر�شيدة 
فاطمة للعلوم ال�شحية يف عجمان مبا يوؤكد على اأن م�شتقبل التعليم يف االإمارات 
القيادة  ط��م��وح��ات  م��ع  ت��ت��واف��ق  ال��ت��ي  ال��ق��ف��زات  م��ن  الكثر  و�شي�شهد  م�شمون 
العام والتقني  التعليم  االإم��ارات يف جميع قطاعات  الر�شيدة وتوؤكد ريادة دولة 
واملهني. من ناحيته قال �شعادة مبارك �شعيد ال�شام�شي اإن فرع الكلية اجلديد 

ياأتي �شمن ا�شرتاتيجية اأبوظبي التقني التي ترتكز على تنفيذ توجيهات القيادة 
امل�شتدام  املعريف  بناء االقت�شاد  القادرة على  الوطنية  الكوادر  الر�شيدة ل�شناعة 
اأن  اإىل  .. الفتا  الدولة  القادمة يف  تلبية متطلبات اخلم�شني عاماً  مبا ي�شمن 
التمري�ض  يف  العلوم  بكالوريو�ض  وهي  طبية  تخ�ش�شات  �شتة  حاليا  بها  الكلية 
واالأ�شعة  الطبيعي  وال��ع��الج  ال�شيدلة  يف  ال��ع��ايل  وال��دب��ل��وم  وال��ب��ك��ال��وري��و���ض 
مرة  الأول  النف�ض  علم  يف  البكالوريو�ض  وموؤخرا  وال��ط��وارئ  الطبي  واالإ�شعاف 
حيث تعمل الكلية على ا�شتقطاب املزيد من املواطنني يف خمتلف التخ�ش�شات 
الهام  املوؤ�ش�شات ال�شحية بالدولة مبا يحقق الهدف اال�شرتاتيجي  املطلوبة يف 

املتمثل يف توطني القطاع ال�شحي بالدولة.
من جهته قال الدكتور اأحمد عبد املنان العور اإن فرع عجمان هو الرابع لكلية 
فاطمة للعلوم ال�شحية على م�شتوى الدولة بعد اأفرع اأبوظبي والعني والظفرة 
البكالوريو�ض  درج��ت��ي  حاليا  وي��ط��رح  طالبة  األ���ف  اال�شتيعابية  طاقته  وتبلغ 
308 طالبات مواطنات .. فيما �شيتم  والدبلوم العايل يف التمري�ض مب�شاركة 
تد�شني تخ�ش�شات طبية اأخرى يف عجمان لت�شمل برامج البكالوريو�ض يف عدد 

من التخ�ش�شات االأكادميية االأخرى يف امل�شتقبل القريب .
واأ�شار اإىل اأن فرع عجمان اجلديد يحتوي على 16 قاعة تعليمية و8 خمترات 
وقاعة  املرافق  متكامل  وم�شرح  ريا�شية  و�شالة  جلودة  عاملية  و�شريرية  علمية 
مكتبة  وكذلك  والعلمية  التكنولوجية  املعدات  باأحدث  جمهزة  طالبية  اأن�شطة 
جمهزة مبختلف امل�شادر واملراجع املطبوعة واالإلكرتونية وغرها من املرافق 

التي تتوافق مع متطلبات اخلطة التعليمية يف الكلية واأهدافها ال�شاملة.

•• الفجر – حم�شن را�شد 

تبداأ اليوم وزارة الرتبية والتعليم يف تطبيق اختبارات تعوي�شية 
للطلبة املتغيبني عن اأداء االمتحانات التكوينية التي مت تطبيقها 

خالل �شهر فراير اجلاري لت�شمل جميع املراحل الدرا�شية. 
احلكومية  امل��دار���ض  الإدارات  وجهته  تعميم  يف  ال���وزارة  واأك���دت 
وح�شلت  الفجر  على ن�شخة منه عدم تطبيقها اختبارات بديلة 

يف حال تغيب الطلبة عن االختبار التعوي�شي. 
مبختلف  احلكومية  امل��دار���ض  اإدارات  على  ال����وزارة  عممت  كما 
املراحل  ملختلف  التعوي�شية  االمتحانات  جدال  الدولة  اإم��ارات 
يف  االختبارات  بتنفيذ  التقييد  �شرورة  على  م�شددة  الدرا�شية، 

مواعيدها املحددة. 

ومن املقرر اأن يوؤدي اليوم طلبة ال�شف الثاين ع�شر بامل�شار العام 
واملتقدم امتحان مادتي الرتبية االإ�شالمية والريا�شيات، بينما 
الدرا�شات  يف  االمتحان  العام  امل�شار  طلبة  االأرب��ع��اء  غ��داً  ي��وؤدي 

االجتماعية واالحياء والكيمياء.
 وي�شتعد طلبة امل�شار املتقدم يف نف�ض اليوم الأداء امتحان مادتي 
ي����وؤدي طلبة  ال��درا���ش��ات االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ك��ي��م��ي��اء ف��ق��ط، بينما 
امل�شارين يوم اخلمي�ض املقبل االمتحان يف مادتي اللغة العربية 

والفيزياء.
للطلبة  االأ�شئلة  ق���راءة  بعدم  املعلمني  جميع  ال���وزارة  وال��زم��ت 
اأثناء اأداء االمتحانات اأو توجيههم نحو االإجابة يف جميع املواد 

الدرا�شية، داعية اجلميع اإىل �شرورة االلتزام بذلك.
 7 يف  التكوينية  االختبارات  تطبق  ال��وزارة  اعتمدته  ملا  وووفقاً 

الكيمياء،  االإ�شالمية،  الرتبية  الريا�شيات،  وهم  درا�شية  م��واد 
الدرا�شات االجتماعية، اللغة العربية، الفيزياء، االأحياء.

جميع  على  تطبق  التي  التكوينية  االخ��ت��ب��ارات  م��ن  وت�شتثنى   
ا�شتثناء  اإىل  اإ�شافة  االإجنليزية،  اللغة  م��ادة  الدرا�شية  املراحل 
للم�شار  التطبيقية  وال��ري��ا���ش��ي��ات  التطبيقية  ال��ع��ل��وم  م��ادت��ا 
الثاين  وحتى  التا�شع  من  ال�شفوف  لطلبة  وذل��ك  التطبيقي، 

ع�شر.
التح�شيل  تعزيز  اإىل  يهدف  التكويني  االختبار  اأن  اإىل  ي�شار 
ال��ت��ع��ل��م خالل  ال��درا���ش��ي للطلبة، وه���و م��ت��زام��ن م��ع ع��م��ل��ي��ات 
الطالب  درج��ة  من  ن�شبي  وزن  له  اأن  كما  الدرا�شية،  الف�شول 
الكلية خالل العام الدرا�شي، وادواته ت�شتند على معاير التعلم 

اأو نواجت التعلم وموؤ�شراته.

•• ابوظبي-الفجر:

اختتم ن��ادي ت��راث االإم��ارات اأم�ض، 
اأب���وظ���ب���ي  م�������ش���ارك���ت���ه يف م��ل��ت��ق��ى 
نظمته  ال������ذي  ال����ث����اين  االأ������ش�����ري 
حتت  االأ���ش��ري��ة  التنمية  م��وؤ���ش�����ش��ة 
املجتمعي  وال���ذك���اء  االأ����ش���رة  ���ش��ع��ار 
بحديقة اأم االإمارات يف الفرتة من 

12 وحتى 16 فراير اجلاري.
احتوى  ب��ج��ن��اح  ال����ن����ادي  و�����ش����ارك 
على ركن تراثي بحري قدم عره 
الرميثي  ال��رتاث��ي ح��ث��ب��ور  امل����درب 
وب���در احل�����ش��ن��ي ���ش��رح��اً ع��ن جتارة 
الطوا�ض،  وم��ه��ن��ة  ق��دمي��اً،  ال��ل��وؤل��وؤ 
اللوؤلوؤ، واالأدوات  ا�شتخراج  وكيفية 
التي كان ي�شتخدمها الغوا�ض مثل 
ال�����ش��ب��اك وكيفية  ال��ف��ط��ام، واأن�����واع 
التفا�شيل  م���ن  وغ���ره���ا  غ��زل��ه��ا، 

املتعلقة بالن�شاط البحري.
امللتقى  زوار  اهتمام  الركن  وج��ذب 

الذين  اجل��ن�����ش��ي��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
الرتاثيني  امل��درب��ني  ح��ول  حتلقوا 
ل���ل���ت���ع���رف ع�����ن ق������رب ع���ل���ى ج���زء 

لدولة  البحري  ال���رتاث  م��ن  مهم 
االإمارات العربية املتحدة.

كما احتوى جناح النادي اأي�شاً على 

الزوار  اإل��ي��ه  ت��واف��د  لل�شقارة  رك��ن 
ال�شقور  ح��م��ل  ل��ت��ج��رب��ة  وال�����ش��ي��اح 
ب��اإ���ش��راف امل����درب ال���رتاث���ي ح�شني 

على  متعرفني  احل��م��ادي،  اإبراهيم 
ري���ا����ش���ة ال�����ش��ي��د ب��ال�����ش��ق��ور، كما 
التذكارية  ال�شور  بالتقاط  قاموا 

مع الطر.
ن�شائياً  ق�شماً  اأي�شاً  اجل��ن��اح  و�شم 
امللتقى،  ل��ه ح�����ش��ور مم��ي��ز يف  ك���ان 
الن�شائي  اأب��وظ��ب��ي  مركز  فيه  ق��دم 
االإم��ارات ور�شاً  التابع لنادي تراث 
ت��راث��ي��ة ح��ي��ة ل���ل���زوار ع���ن احلرف 
ال�شدو،  م��ث��ل  ال��ق��دمي��ة  ال��رتاث��ي��ة 
و���ش��ف اخل��و���ض، وال��غ��زل وغرها 
التقليدية،  ال��ي��دوي��ة  احل���رف  م��ن 
بجانب تنظيم ور�ض يومية للر�شم 
والتلوين لالأطفال. كذلك احتوى 
اإ�����ش����دارات النادي  ع��ل��ى ع���دد م���ن 
التي مت توزيعها على الزوار �شمن 

التعريف باأن�شطة املركز والنادي.
مدير  املناعي  �شعيد  ال�شيد  وق��ال 
ت���راث  ن�����ادي  يف  االأن�������ش���ط���ة  اإدارة 
االإم������ارات، اإن م�����ش��ارك��ة ال��ن��ادي يف 

مع  ال�شراكة  اإط��ار  يف  تاأتي  امللتقى 
العريقة  االأ�شرية  التنمية  موؤ�ش�شة 
التي تراأ�شها �شمو ال�شيخة فاطمة 
موؤكداً   . االإم����ارات  اأم  م��ب��ارك  بنت 
ان ال��ن��ادي ي��ع��ّرف م��ن خ��الل هذه 
املن�شة باملوروث ال�شعبي وباأن�شطته 
جناح  زوار  اإن  وق�����ال  امل��خ��ت��ل��ف��ة. 
ا�شتمتعوا  االإم�������ارات  ت����راث  ن����ادي 
باملعلومات الرتاثية اخل�شبة التي 

قدمت اإليهم. 
واأ�شاد املناعي بدور املراأة االإماراتية 
لالأ�شرة  حا�شنة  ك��ان��ت  اإن��ه��ا  وق���ال 

متتد  الغو�ض  رح��الت  كانت  حيث 
اأ���ش��ه��ر يف البحر  اأرب���ع���ة  مل��ا ي��ق��ارب 
ويغيب فيها الرجال فتعتمد االأ�شر 

على املراأة يف كل �شغرة وكبرة.
اأن مثل هذه امل�شاركات  اإىل  م�شراً 
حيث  اجلمهور،  من  النادي  تقرب 
اجلمهور  اإىل  ب��اأن�����ش��ط��ت��ه  ي��ن��ت��ق��ل 
واالأجداد،  االآب��اء  ب��رتاث  للتعريف 
املوؤ�ش�ض  االأب  و���ش��ي��ة  ه��ي  وق����ال: 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  ال�شيخ 
رب���ان���ا عليه  م���ا  رح��م��ه اهلل، وه����ذا 
ال�شيخ �شلطان بن زاي��د رحمه اهلل 

.
اأخرى �شارك نادي تراث  من جهة 
االإم�����ارات ي���وم اجل��م��ع��ة امل��ا���ش��ي يف 
نظمتها  ال��ت��ي  ال����دول  ي���وم  فعالية 
باأبوظبي،  ال�������ش���وي���ف���ات  م���در����ش���ة 
يف  متمثلة  النادي  م�شاركة  وكانت 
ومعرو�شات  ب��ح��ري،  ت��راث��ي  رك���ن 
من مركز ال�شمحة الن�شائي متثلت 
ب��امل��الب�����ض ال��ن�����ش��ائ��ي��ة وزي��ن��ة امل����راأة 
وغ���ره���ا م���ن امل��ع��رو���ش��ات، وذلك 
�شمن جناح دولة االإمارات العربية 

املتحدة.

د�سن �ملبنى �جلديد لكلية فاطمة للعلوم �ل�سحية �لتابعة لـ �أبوظبي �لتقني.. وي�سيد بعاملية خمرجاته

حاكم عجمان: �لتعليم �لتقني �ملتقدم �أولوية و�أ�سا�س يف م�سرية �لإمار�ت وتقدمها �ل�سناعي و�حل�ساري
حميد �لنعيمي: �أم �لإمار�ت متكن �أبوظبي �لتقني من جعل �لكلية �سرحًا ل�سناعة �لكفاء�ت �لوطنية �ملتميزة

تطبق يف 7 مو�د در��سية

بدء �لختبار�ت �لتعوي�سية للمتغيبني عن �لمتحانات �لتكوينية �ليوم 

م�ساركة مميزة لنادي تر�ث �لإمار�ت
 يف �مللتقى �لأ�سري �لثاين

•• دبي -وام:

العامة  االإدارة  يف  الفعاليات  اإدارة  م��دي��ر  امل��ط��وع  عمر  امل��ق��دم  افتتح 
للتحريات واملباحث اجلنائية ب�شرطة دبي، ور�شة عمل حول االإجراءات 
الداخلية  وزارة  ملوظفي  وذل��ك   ،2020 اإك�شبو  معر�ض  يف  االأمنية 

امل�شاركني يف فعاليات املعر�ض.
ال��ت��ي ح�شرها النقيب حممد  ال��ور���ش��ة  امل��ط��وع خ��الل  امل��ق��دم  ورح���ب 
والتطوير  التدريب  اإدارة  يف  التدريب  تنفيذ  ق�شم  رئي�ض  الظنحاين 
اجلنائي بامل�شاركني يف الور�شة التي ت�شتمر 4 اأيام، موؤكداً اأنها تهدف 
اإىل ن�شر املعرفة بني امل�شاركني حول فعاليات اإك�شبو 2020 �شواء يف 

اجلانب اخلدمي اأو االأمني.

اجلنائي يف  والتطوير  التدريب  اإدارة  تنظمها  التي  الور�شة  وتتطرق 
االإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية يف يومها االأول اإىل �شرح 
حول فعاليات اإك�شبو 2020 من الناحية التنظيمية اإىل جانب �شرح 
عن جتارب اإك�شبو ال�شابقة، فيما �شيتناول اليوم الثاين تطبيق عملي 
حول كيفية التعامل مع االأدلة اجلنائية اإىل جانب جولة تعريفية يف 
مو�شوع  الثالث  اليوم  �شيناق�ض  فيما  عيون،  م�شروع  عمليات  غرفة 
احل�ض االأمني، اأما اليوم الرابع ف�شيزور امل�شاركون يف الدورة القرية 
واالأمنية  التنظيمية  واالإج����راءات  اخل��دم��ات  على  ل��الط��الع  العاملية 

فيها.
االأمنية  ال��ور���ض  م��ن  �شل�شلة  �شمن  ت��اأت��ي  ال��ور���ش��ة  اأن  بالذكر  جدير 

اخلا�شة بفعاليات اإك�شبو 2020 للتعريف بفعاليات احلدث العاملي.

•• دبي- حم�شن را�شد:

م�شادر  اإدارة  يف  ممثلة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
ا�شتخدام  تفعيل  عن  م��وؤخ��را،  التعليمية  واحللول  التعلم 
»م��ل�����ش��ق ال���ب���ارك���ود« و»م��ل�����ش��ق ك��ع��ب ال���ك���ت���اب« يف نظام 
اإط��ار دعم  التعلم، يف  امل�شتخدم يف مراكز م�شادر  »وراق��ة« 
التعلم  م�شادر  م��راك��ز  تطوير  يف  ال����وزرارة  ا�شرتاتيجية 

ومناهج املدر�شة االإماراتية املطّورة.
ووجهت ال��وزارة يف تعميم لها موجه اإىل مديري املدار�ض 
الباركود«  »مل�شق  ا�شتخدام  بتفعيل  االأط��ف��ال،   وري��ا���ض 
واأمتتة  الإدارة  »وراق�����ة«  ب��ن��ظ��ام  ال��ك��ت��اب«  ك��ع��ب  و»م��ل�����ش��ق 
التعلم  واأن�شطة مراكز م�شادر  اإج��راءات وخدمات،  جميع 
اإلكرتونياً، يف املوؤ�ش�شات التعليمية؛ حيث يتم �شراء »مل�شق 

الباركود« و»مل�شق كعب الكتاب« ، وجهاز »قارئ الباركود« 
من املوازنة الت�شغيلية للمدر�شة.

و�شددت الوزارة، على اال يقل عدد الن�شخ امل�شجلة يف نظام 
وراقة االلكرتوين عن 35 ن�شخة من الق�ش�ض و املراجع 
اأن تت�شمن  م��راع��اة  م��ع  ال��ك��ب��رة(،  الن�شخ  ع��دد  )يف حالة 
موا�شفات مل�شقات الباركود ظهور ا�شم املدر�شة بالعربي 
 Mototola واقرتحت  الباركود،  ورق��م   واالإجنليزي، 
لقارئ  مقرتح   موديل    LS 2208 with stand
الت�شجيل،  عند  امل��دار���ض  على  ال����وزارة  ونبهت  ال��ب��ارك��ود. 
 215 ع��دده��ا  ال��ب��ال��غ  امل�شتبعدة  ال��ك��ت��ب  ق��ائ��م��ة  مب��راع��اة 
اإ�شداراً، ت�شم  كتب، اأو ق�ش�ض،  اأومو�شوعات،  اأو اأقرا�ض 
امل�شادر  ع��ن  قائمة موؤلفي  ، ف�شال   ب��رام��ج  اأو  م��دجم��ة، 

امل�شتبعدة التي مت ارفقها مع التعميم. 

�سرطة دبي تنظم ور�سة عمل حول �لإجر�ء�ت �لأمنية لإك�سبو 2020

�لرتبية تفعل ��ستخد�م مل�سق 
�لباركود وكعب �لكتاب يف نظام ور�قة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -الفجر:

من  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة  بلدية  نفذت 
خ���الل م��رك��ز ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة زايد، 
حملة توعوية ب�شاأن املركبات املهملة 
زايد،  بن  حممد  مدينة  من  كل  يف 

ومنطقة املقطع، وبوابة اأبوظبي.
على  احلفاظ  اإىل  احلملة  وهدفت 
من  واحل���د  للمدينة  ال��ع��ام  املظهر 
املركبات  ت�شببها  ال��ت��ي  امل�����ش��وه��ات 
وجمال  مبظهر  واالرت��ق��اء  املهملة، 
املناطق ال�شكنية، وخلق بيئة �شحية 
نظيفة، وكذلك اإىل تعزيز امل�شاركة 
املجتمع،  فئات  قبل  من  املجتمعية 
وتن�شيق  حت��ف��ي��ز  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة 
ال�شركاء  م����ع  اجل���م���اع���ي  ال���ع���م���ل 
اأج���ل توعية  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني م��ن 
اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع ب�����ش��رورة احلفاظ 

على املظهر احل�شاري للمدينة.
توعية  على  البلدية  فريق  وحر�ض 

التي  امل���ن���اط���ق  امل��ج��ت��م��ع يف  اأف�������راد 
ا���ش��ت��ه��دف��ت��ه��ا احل���م���ل���ة ب���االأ����ش���رار 
عن  ت��ن��ج��م  ال��ت��ي  ال�شلبية  واالآث�����ار 
مهملة  اخل���ا����ش���ة  امل���رك���ب���ات  ت����رك 
وب�شرورة  العام،  للمنظر  وم�شوهة 

املهملة  امل��رك��ب��ات  م�����ش��وه��ات  تقليل 
ب�شاأنها  املتعلقة  املخالفات  واإغ��الق 

عر ال�شبل املتبعة.
دائم  ب�شكل  ال��ب��ل��دي��ة  ف���رق  وت��ع��م��ل 
اأكر  اإىل  ال��و���ش��ول  على  وم�شتمر 

لتقدمي  املجتمع  ���ش��رائ��ح  م��ن  ع��دد 
ال���ت���وع���ي���ة ل���ه���م ع����ر ال���ع���دي���د من 
االت�شال  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن  ال���و����ش���ائ���ل، 
الهاتفي باملخالفني، واإر�شال ر�شائل 
احلو�ض  �شكان  اإىل  ق�شرة  ن�شية 

ب����االإ�����ش����اف����ة اإىل  ال���ت���وع���ي���ة،  ق���ي���د 
الزيارات امليدانية التي تنفذها فرق 
بهدف  ال��واق��ع  اأر����ض  على  البلدية 
املحافظة على االأحياء ال�شكنية من 

م�شوهات املظهر العام.

•• راأ�س اخليمة – �شليمان املاحي :

ا���ش��ت�����ش��اف امل���رك���ز ال��ث��ق��ايف يف راأ����ض 
النقا�شية  احل��ل��ق��ة  م��وؤخ��را  اخل��ي��م��ة 
ب���ع���ن���وان ) ال�����واق�����ع وال����ط����م����وح يف 
نظمتها  التي   ) االم��ارات��ي��ة  املدر�شة 
والثقافة  ال��ت��ع��ل��ي��م  �����ش����وؤون  جل���ن���ة 
وال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ش��ة واالع�����الم يف 

املجل�ض الوطني االحتادي .
تراأ�شها عدنان  التي  اللجنة  و�شكلت 
من  لفيف  وح�شور  احل��م��ادي  حمد 
واملهتمني  االم���ور  واأول��ي��اء  املعلمني 
من�شة  وال��ط��الب  التعليم  بق�شايا 
االراء  من  العديد  ملناق�شة  مفتوحة 
وزارة  تنتهجها  التي  ال�شيا�شة  حول 
املدر�شة  ادارة  يف  والتعليم  الرتبية 
االم����ارات����ي����ة �����ش����واء احل���ك���وم���ي���ة اأو 

اخلا�شة .
ويقول عدنان احلمادي : اأن احللقة 
املركز  ا�شت�شافها  ال��ت��ي  النقا�شية 
واحدة  هي  اخليمة  راأ���ض  يف  الثقايف 
اللجنة  ت���ع���زم  اأخ������رى  ح��ل��ق��ات  م���ن 
تنظيمها يف كل من امارات الفجرة 

وال�����ش��ارق��ة واأب��وظ��ب��ي ان��ط��الق��ا من 
اللجنة  بها  تقوم  خطة عمل وطنية 
ال���وط���ن �شيما  اأب����ن����اء  ب��غ��ي��ة مت��ك��ني 
املعنيني بهموم التعليم مثل املعلمني 
واول������ي������اء االم���������ور وال�����ط�����الب من 
م�شموع  ب�شوت  النقا�ض  يف  امل�شاركة 
هي  مهمة  خ��دم��ي��ة  ق�شية  م��ت��ن��اوال 

�شيا�شة وزارة الرتبية والتعليم ب�شاأن 
جدية  اأن  اىل  الف��ت��ا  امل���دار����ض  ادارة 
على  يرتكز  كونه  يف  متثلت  النقا�ض 
 : هي  مهمة  اأ�شا�شية  حم��اور  ثالثة 
ا�شتقطاب  وم��ع��اي��ر  التعليم  ج���ودة 
على  الرقابة  ثم  التدري�شية  الكوادر 

املدار�ض .

وت����اب����ع رئ���ي�������ض ال��ل��ج��ن��ة احل���م���ادي 
امل�������ش���ارك���ني يف  ن���ق���ا����ض  ����ش���ي���اق  : يف 
ا�شتخال�ض  �شيتم  النقا�شية  احللقة 
ليتم  وامل�����الح�����ظ�����ات  ال���ت���و����ش���ي���ات 
احلكومة  مم��ث��ل��ي  م���ع  م��ن��اق�����ش��ت��ه��ا 
الوطني  املجل�ض  اىل  احالتها  قبل 
مت�شمنا  �شاف  تقرير  االحت��ادي يف 

التو�شيات النهائية .
النقا�شية  احللقة  اأن  الوا�شح  وم��ن 
ج�����ش��دت دمي��ق��راط��ي��ة احل�����وار التي 
االحتادي  الوطني  املجل�ض  يتبناها 
ب�شورة دائمة عالوة على التنبيه اأن 
ال�شاحة التعليمية حتوي الكثر من 
اأوجه الق�شور التي ينبغي معاجلتها 

امل�شرة  ت���ط���ور  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ���ش��م��ان��ا 
ت��واءم مع طموحات  التي  التعليمية 

ومقا�شد الوطن واملواطن .
احللقة  يف  امل���������ش����ارك����ون  ون����اق���������ض 
واأغ����ل����ب����ه����م م�����ن امل���ع���ل���م���ني ال���ذي���ن 
�شنوات  ال��ت��ع��ل��ي��م  م�����ش��رة  خ���دم���وا 
ع��دي��دة ق�����ش��اي��ا م��ه��م��ة م��ن بينها : 

اىل  املدر�شية  البيئة  اح��ال��ة  م�شكلة 
�شاهم  ال��ذي  ال�شيء  وه��و  ال�شركات 
املدر�شني  م���ن  ال��ع��دي��د  اخ��ت��ف��اء  يف 
وطالب   . ه���وؤالء  بح�شب  امل��واط��ن��ني 
�شاملة  مراجعة  ب��اج��راء  امل�شاركون 
اخل�شو�ض  ه����ذا  يف  مت  م���ا  ل��ن��ت��ائ��ج 
وال�شلبيات  االي��ج��اب��ي��ات  ل��ت��ح��دي��د 

واأكدوا على �شرورة توفر الوظائف 
االأكادميية  املجاالت  التخ�ش�شية يف 
املدار�ض  على  �شارمة  رقابة  وفر�ض 
اخلا�شة بغية اجبارها على االلتزام 
وحتقيق  التعليم  م�شرة  ي��ع��زز  مب��ا 

اأهداف الطالب .
واأكد املتحدثون اأن املجتمع االماراتي 
هي  وامن����ا  ال��ق��ي��ادة  روح  تنق�شه  ال 
اكت�شبها  وقد  بالفطرة  فيه  ترت�شخ 
ال�������ش���غ���ر وا����ش���ت���م���رت يف منو  م���ن���ذ 
وتطور عر م�شرة دولته االحتادية 
التي اأ�ش�شها املفغور له زايد واهتمام 
�شخ�شية  ب�شقل  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
اأبناء الدولة اميانا وعرفانا بالوطن 
تركز  ف��ق��د  �شلحون  ع��ب��داهلل  اأم���ا   .
املدر�شية  ال���ع���ط���الت  ح����و  ح���دي���ث���ه 
ا�شبوعني  باأن تكون االجازة  مطالبا 
بينما عطلة  ���ش��ه��ر  م��ن  ب���دال  ف��ق��ط 
اال�شبوع  تتجاوز  ال  ال��ث��اين  الف�شل 
االأيام  بعطلة  وطالب  فقط  الواحد 
حم������دودة يف ال��ع�����ش��ر االأواخ��������ر من 
امل����دار�����ض وجميع  ت�����ش��م��ل  رم�����ش��ان 

الوزارات والدوائر .

•• دبي-الفجر:

دبي  �شرطة  يف  االإن�شان  حلقوق  العامة  االإدارة  ا�شتقبلت 
زيارة  �شمن  الهولندية،  اململكة  من  امل�شتوى  رفيع  وف��داً 
تهدف لالطالع على جتربة مركز مراقبة جرائم االجتار 
يقدمها  التي  النوعية  واخل��دم��ات  دب��ي  �شرطة  يف  بالب�شر 

للمجتمع.
اجلمال  �شلطان  الدكتور  العقيد  الوفد  ا�شتقبال  يف  وك��ان 
والرائد  بالب�شر،  االجت����ار  ج��رائ��م  م��راق��ب��ة  م��رك��ز  م��دي��ر 
والتطوير  ال��ت��دري��ب  ق�شم  رئي�ض  ال��ر���ش��ا  ع��ب��داهلل  ع��ام��ر 
مبركز مراقبة جرائم االجتار بالب�شر وعدد من ال�شباط، 
مقرر  بولهار  هرمان  ال�شيد  ال�شيف  الوفد  تراأ�ض  فيما 
اللجنة الوطنية ملكافحة جرائم االجتار بالب�شر يف اململكة 

الهولندية اإىل جانب جمموعة من م�شوؤولني.
 وتاأتي الزيارة يف اإطار جولة ينفذها وفد اململكة الهولندية 
يف ال���دول���ة ل���الط���الع ع��ل��ى ال��ت��ج��ارب امل��ت��م��ي��زة يف جمال 
مكافحة جرائم االجتار بالب�شر، واإجراء درا�شات مقارنة يف 
هذا ال�شياق. ويف بداية اللقاء، رحب العقيد �شلطان بالوفد 
الدائم  العامة ل�شرطة دبي  القيادة  الزائر، موؤكداً حر�ض 
على تبادل اخلرات ونقل جتربتها يف خمتلف املجاالت اإىل 
واجلهات  القانون  اإنفاذ  على  العاملة  واجلهات  املوؤ�ش�شات 
تعزز  التي  اللقاءات  ه��ذه  مثل  باأهمية  م�شيداً  ال�شرطية، 

التوا�شل والتن�شيق امل�شرتك وترفع م�شتوى التعاون.
قدم العقيد �شلطان اجلمال �شرحاً اإىل الوفد ال�شيف حول 
مركز مراقبة جرائم االجتار بالب�شر، م�شراً اإىل اأنه منذ 
2009م نفذ ع��ددا كبرا من  اإن�شائه يف فراير من عام 
املبادرات والفعاليات التي كان لها الدور واالأثر الوا�شح يف 
حتقيق انخفا�ض جرائم االجتار بالب�شر على م�شتوى دولة 

االمارات العربية املتحدة.
وبني اأن التعاون البناء مع ال�شركاء املحليني وعلى راأ�شهم 
الدولة،  يف  بالب�شر  االجت����ار  مل��ك��اف��ح��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ال��ع��ام بجرائم االجتار  ال��وع��ي  رف��ع م�شتوى  �شاهم يف  ق��د 
اإم���ارة دب��ي، االأم��ر ال��ذي خلق بيئة ط��اردة ملثل  بالب�شر يف 
التن�شيق  اأهمية  العقيد اجلمال على  واأك��د  هذه اجلرائم. 

وال���ت���ع���اون م���ع اجل���ه���ات امل��ح��ل��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة يف 
احلد  يف  املتمثلة  امل�شرتكة  االه���داف  حتقيق  على  العمل 
للحدود،  ع��اب��رة  ك��ج��رمي��ة  بالب�شر  االجت����ار  ج��رمي��ة  م��ن 
مقدماً يف الوقت ذاته �شرحاً متكاماًل حول مركز مراقبة 
جرائم االجتار بالب�شر واأهدافه، وم�شتعر�شاً اأق�شام املركز 
اإىل  باالإ�شافة  اأهدافه،  التي من خاللها يحقق  والرامج 
العقيد  امل�شتقبلية للمركز.  كما وقدم  اخلطط والرامج 
اخت�شا�شي  برنامج  حول  ال�شيف  للوفد  �شرحاً  �شلطان 
مكافحة جرائم االإجتار بالب�شر الذي يعد برناجماً مهنياً 
تخ�ش�شياً االأول من نوعه على امل�شتوى الوطني والعربي 
الذي ُيعنى باملعاجلة العلمية واحل�شرية جلرمية االجتار 
بالب�شر، ويعد برناجماً علمياً جديداً يت�شم بخطة درا�شية 
متكاملة تتناول اجلرمية مبختلف اأبعادها مبا فيها البعد 
الرنامج  اأن  واأو�شح  ال�شحايا.  برعاية  املتمثل  االإن�شاين 
القيادة  يف  االإن�����ش��ان  حلقوق  العامة  االإدارة  اأع��دت��ه  ال��ذي 
العامة ل�شرطة دبي بالتعاون مع اللجنة الوطنية ملكافحة 
ي�شتهدف  الق�شائي،  دبي  ومعهد  بالب�شر  االإجت��ار  جرائم 
العاملني يف خمتلف اأجهزة ال�شرطة يف الدولة، واجلمعيات 
احلقوقية ودور االإيواء، ودوائر حكومية وحملية، وي�شعى 
جميع  يف  العاملة  ال��ك��وادر  م��ن  م��وؤه��ل��ة  نخبة  اإع����داد  اإىل 
ال���دوائ���ر وامل��وؤ���ش�����ش��ات امل��ع��ن��ي��ة مب��ك��اف��ح��ة ج��رائ��م االجتار 
بالب�شر يف الدولة، من خالل اك�شابهم املهارات واخلرات 
العلمية والعملية الالزمة، ومبا ميكنهم من امل�شاهمة يف 
تعزيز جهود الدولة الرامية اإىل مكافحة جرمية االجتار 

بالب�شر و�شمان احلماية ل�شحاياها.
اإىل  االن�شمام  يف  رغبته  الهولندية  اململكة  وف��د  واأب���دى 
اإىل  بالب�شر  االجت��ار  جرائم  مكافحة  اخت�شا�شي  برنامج 
دبي  �شرطة  مع  مقارنة  درا���ش��ة  اإج���راء  على  العمل  جانب 
حول اآليات مكافحة جرائم االجتار الب�شر وكيفية التعامل 
�شلطان  العقيد  اللقاء، قدم  نهاية  معها واحلد منها. ويف 

درعا تذكارية للوفد الزائر، فيما قدم الوفد ال�شيف 
على  دب��ي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  اجل��زي��ل  بال�شكر   
يف  النوعية  ال�شرطية  باجلهود  م�شيداً  اال�شتقبال،  حفاوة 

التعامل مع جرائم االجتار بالب�شر.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأجرت االإدارة العامة للدفاع املدين- اأبوظبي، يف ميدان 
ملكافحة   «  TAF35« ل��ل��رب��وت  جت��رب��ة  )ج���اه���زي���ة(  
احلرائق بنظام التحكم عن بعد، وب�شيناريوهات خمتلفة 

حتاكي مايواجه رجل االطفاء يف احلرائق. 
واأو�شح  العميد  حممد اإبراهيم العامري  نائب مدير 
ع��ام ال��دف��اع امل��دين -اأب��وظ��ب��ي  اأن ال��رب��وت يتميز ب�شخ 

كميات كبرة من املياه وي�شتخدم الإخماد اأنواع خمتلفة 
ال�شناعية واالأنفاق، ومواقف  املناطق  من احلرائق  يف 

ال�شيارات املغلقة بالتحكم عن بعد مبدى 300 مرتاً.
الدفاع  ع��ام  مدير  نائب  جانب  اإىل   التجربة  وح�شر 
اأول  ال��زع��اب��ي م��دي��ر  ، ال�شيد م��ب��ارك  اأب��وظ��ب��ي  امل���دين 
ابراهيم  وامل��ق��دم  ج��اه��زي��ة  �شركة  يف  االأع��م��ال  تطوير 
من  واملخت�شني  امل��راك��ز  ادارة  م��دي��ر  البلو�شي  ج���الل 

اجلهات املعنية.

نظمتها جلنة يف �ملجل�ض �لوطني 

ر�أ�س �خليمة ت�سهد حلقة نقا�سية )�لو�قع و�لطموح يف �ملدر�سة �لمار�تية (

وفد هولندي يطلع على جتربة مركز مر�قبة 
جر�ئم �لجتار بالب�سر يف �سرطة دبي

»مدين �أبوظبي« يجري جتربة لربوت »TAF35« لإطفاء �حلر�ئق 

•• اأبوظبي-وام: 

حفلت م�شرة الرنامج النووي ال�شلمي االإماراتي و�شوال اإىل 
االأوىل من  الوحدة  ت�شغيل  ا�شدار رخ�شة  ام�ض عن  االإع��الن 
البارزة  االأرق��ام  النووية مبجموعة من  حمطة براكة للطاقة 
واحلقائق املهمة التي تعك�ض م�شرة اإماراتية رائدة قادتها اإىل 
دولة  ك��اأول  العربي  الوطن  م�شتوى  على  ال��ري��ادة  مقعد  تبووؤ 
يعك�ض  ومب��ا  ال�شلمية  النووية  للطاقة  حمطة  ت�شغل  عربية 

روؤية الدولة لرت�شيخ م�شتقبل م�شتدام لالأجيال.
وق��ب��ل م��ا ي��زي��د على 10 ���ش��ن��وات وحت��دي��دا يف ال��ع��ام 2008 
اأ�شدرت دولة االإمارات �شيا�شة دولة االإمارات العربية املتحدة 
النووية  للطاقة  ب��رن��ام��ج  ت��ط��وي��ر  واإم��ك��ان��ي��ة  لتقييم  املتبعة 
هي  رئي�شية  ن��ق��اط   6 ع��ل��ى  رك���زت  ال��ت��ي  ال��دول��ة  يف  ال�شلمية 
حظر  معاير  باأعلى  واالل��ت��زام  التامة  الت�شغيلية  ال�شفافية 
واالأمن  ال�شالمة  معاير  اأع��ل��ى  وتر�شيخ  ال��ن��ووي  االن��ت�����ش��ار 
والتن�شيق املبا�شر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وااللتزام 
مبعايرها وبناء �شراكات متينة مع الدول امل�شوؤولة واملوؤ�ش�شات 
النووية  الطاقة  ا�شتدامة  �شمان  اإىل  باالإ�شافة  اخل��رة  ذات 

على املدى البعيد.
للرقابة  االحت����ادي����ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت��اأ���ش��ي�����ض  مت   2009 ع����ام  ويف 
القطاع  تنظيم  امل�شوؤولة عن  الرقابية  لت�شبح اجلهة  النووية 
االإمارات  موؤ�ش�شة  تاأ�شي�ض  مت  كما  االإم���ارات  دول��ة  يف  ال��ن��ووي 
وفعالة  اآمنة  نووية  توفر طاقة  للعمل على  النووية  للطاقة 
و�شديقة للبيئة ميكن االعتماد عليها لدعم النمو االجتماعي 

واالقت�شادي للدولة.
 7 اإ�شدار  اليوم .. مت  اإىل اعالن  وخالل هذه امل�شرة و�شوال 
تراخي�ض ل�شالح حمطات براكة للطاقة النووية ففي مار�ض 
2010 مت اإ�شدار رخ�شة اختيار موقع اإن�شاء املحطات النووية 
ويف يوليو 2010 مت اإ�شدار رخ�شة اإعداد موقع اإن�شاء املحطات 
املحطتني  بناء  رخ�شة  اإ�شدار  مت   2012 يوليو  ويف  النووية 

النووية  للطاقة  النووية  براكة  حمطات  من  والثانية  االأوىل 
بينما مت يف يوليو 2014 اإ�شدار رخ�شة بناء الوحدتني الثالثة 
والرابعة من من�شاأة براكة النووية واالأن�شطة التنظيمية ذات 
ال�شلة ويف يناير 2017 مت اإ�شدار رخ�شة التعامل مع الوقود 
النووي وتخزينه و�شوال اإىل االإعالن اليوم عن اإ�شدار رخ�شة 
ت�شغيل املحطة االأوىل من حمطات براكة للطاقة النووية ملدة 
عام  يف  الهيئة  ت�شدر  اأن  املقرر  من  فيما  عاما   60 اإىل  ت�شل 

النووية. املن�شاأة  وتفكيك  الت�شغيل  الإيقاف  رخ�شة   2080
ت�شمنت  ال��ت��ي  الت�شغيل  رخ�����ش��ة  مب��راج��ع��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  وق��ام��ت 
املكونات التالية وهي خمطط ت�شميم املحطة وموقع املحطة 
اخل�شائ�ض اجلغرافية والدميغرافية وت�شميم املفاعل الوقود 
النفايات  واإدارة  ال�شالمة  واأنظمة  والتريد  التحكم  واأنظمة 
واال�شتعداد  النووي  االنت�شار  وحظر  املادية  واحلماية  امل�شعة 
الت�شغيل  اإي��ق��اف  وخطة  اال�شتجابة  ونظام  ال��ط��وارئ  حل��االت 

وتفكيك املحطة وبناء القدرات.
ويف خ�شم م�شرة الرنامج النووي ال�شلمي االإماراتي �شممت 
لبناء  ب��رام��ج خمتلفة  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��رق��اب��ة  ال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة 

اخلرات املواطنة واملعرفة يف القطاع النووي.
الدائم  املندوب  الكعبي  �شعادة حمد علي  ال�شدد قال  ويف هذا 
رئي�ض  ونائب  ال��ذري��ة  للطاقة  الدولية  الوكالة  ل��دى  للدولة 
جمل�ض اإدارة الهيئة االحتادية للرقابة النووية اإن اأحد البنود 
ال�شادرة  االإم���ارات  لدولة  النووية  ال�شيا�شية  ت�شمنتها  التي 
ما  وه��و  م�شتدام  برنامج  تطوير  على  الرتكيز   2008 ع��ام 
يف  العاملة  الوطنية  الكوادر  تاأهيل  على  العمل  عنها  متخ�ض 

هذا القطاع.
اأكر  النووية يعمل لديها  للرقابة  الهيئة االحتادية  اأن  واأك��د 
من 245 موظفا وتزيد ن�شبة املواطنني االإماراتيني فيها عن 
تاأهيل �شنوية بالتعاون مع  انه لدينا برامج  املائة كما  67 يف 

اجلامعات الإعداد الكوادر الوطنية يف هذا القطاع.
يف  تعمل  التي  الوطنية  ب��ال��ك��وادر  جميعا  نفخر  اأن��ن��ا  واأ���ش��اف 

القطاع النووي بدولة االإمارات والتي متتلك كافة االإمكانات 
واملهارات الالزمة للعمل بهذا املجال.

الدولية  واالأم���ان  ال�شالمة  معاير  باأعلى  لاللتزام  و�شمانا 
ا�شتقبلت  النووية  االنت�شار  وحظر  النووية  الطاقة  جمال  يف 
�شاملة  تقييم  بعثة   11 املا�شي  العقد  خ��الل  االإم����ارات  دول��ة 
وتقييم خمتلف  ملراجعة  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  من 
جوانب البنية التحتية النووية واالإطار القانوين والتنظيمي 
ومعاير ال�شالمة النووية واالأمان وم�شتوى ا�شتعداد الدولة 

حلاالت الطوارئ وحظر االنت�شار النووي.
 13 اأكر من  كما وقعت دولة االإم��ارات العربية املتحدة على 
ال�شاملة  ال�شمانات  اتفاقية  منها  دول��ي��ة  وم��ع��اه��دة  اتفاقية 
التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والروتوكول االإ�شايف 
التفاقية ال�شمانات ال�شاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ومعاهدة االأمان النووي ومعاهدة حظر انت�شار االأ�شلحة 
النووية ومعاهدة احلظر ال�شامل للتجارب النووية باالإ�شافة 

اإىل اتفاقية 123 للتعاون النووي ال�شلمي.
ويف هذا ال�شدد اأكد �شعادة حمد الكعبي اأن ال�شفافية من اأبرز 
االإمارات  حكومة  بها  التزمت  التي  النووية  ال�شيا�شة  مبادئ 
وتكفل  واالتفاقيات  باملعاهدات  التقيد  عر  املتحدة  العربية 
ال�شلمية  لالأغرا�ض  الرنامج  ت�شميم  االلتزامات  ه��ذه  مثل 

وب�شكل ين�شجم مع القوانني الوطنية والدولية.
كهربائية  طاقة  اإن��ت��اج  يف  النووية  الطاقة  حمطات  و�شت�شهم 
تغطي 25 يف املائة من احتياجات دولة االإمارات من الكهرباء 
الكربون  من  طن  مليون   21 يقارب  ما  انبعاث  دون  وحت��ول 
ال��ث��ال��ث م��ن مفاعالت  امل��ح��ط��ة ع��ل��ى اجل��ي��ل  ���ش��ن��وي��ا. وتعتمد 
�شممتها  وال��ت��ي   APR1400 ط���راز  م��ن  ال��ن��ووي��ة  الطاقة 

ال�شركة الكورية للطاقة الكهربائية كيبكو .
وت�شل القدرة االإنتاجية للوحدات االأربع جمتمعة اإىل 5600 
ميجاواط   1400 بتوليد  وح��دة  كل  �شتقوم  حيث  ميجاواط 

من الطاقة.

• �آر�ء �مل�ساركني ت�سدد على رقابة �ملد�ر�ض وجودة �لتعليم و��ستقطاب �لكو�در �لوطنية  

�سملت مدينة حممد بن ز�يد ومنطقة �ملقطع وبو�بة �أبوظبي

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة حول �ملركبات �ملهملة للحفاظ على �ملظهر �لعام 

�لربنامج �لنووي �ل�سلمي �لإمار�تي.. �أرقام وحقائق و�إجناز عربي ر�ئد
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•• اأبوظبي-وام:

ت�شلمت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي، ترعا ماليا بقيمة ن�شف 
مليون درهم، من بنك اأبوظبي التجاري لدعم حملة ال�شتاء التي 

ال�شوريني. لالجئني  م�شت�شيفة  دول  تنفذها الهيئة يف 5 
االأمني  نائب  ا�شتقبال حمود عبد اهلل اجلنيبي،  جاء ذلك خالل 
العام للت�شويق وجمع الترعات مبقر الهيئة موؤخرا، نوره ح�شن 
اأبوظبي  اإدارة �شيا�شات احلوكمة والرقابة يف بنك  اآل علي، مدير 

التجاري.
النداءات  ال��دائ��م م��ع  البنك وجت��اوب��ه  واأ���ش��اد اجلنيبي مب��ب��ادرات 
العاجلة واملحلة،  االإن�شانية  الق�شايا  الهيئة ل�شالح  التي تطلقها 
وقال : هذه املبادرة جت�شد حر�ض البنك على القيام مب�شوؤوليته 

االجتماعية، بجانب دوره يف دعم االقت�شاد الوطني، وتوؤكد تفاعله 
مع برامج الهالل االأحمر االإن�شانية يف الداخل واخلارج، ووقوفه 
حتركاتها  م��ن  ت�شتهدفها  ال��ت��ي  لل�شرائح  وم�����ش��ان��دت��ه  بجانبها 

امليدانية يف خمتلف ال�شاحات والدول.
مع  والهيئات  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  االأف����راد  ان جت���اوب  اجلنيبي  واأ���ش��اف 
ال�شعوب  ل�شالح  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  تطلقها  التي  احل��م��الت 
التي تعاين من وطاأة الظروف، تعزز دور الدولة الرائد يف املجال 
اأ�شد  الهالل اخلرة يف حت�شني حياة  توجهات  وتدعم  االإن�شاين، 
الهيئة  اأن  على  م��وؤك��دا  لهم،  اأك��ر  رع��اي��ة  وت��وف��ر  �شعفا  الفئات 
جهودها  تكثيف  خ��الل  م��ن  بها  اجلميع  ظ��ن  ح�شن  عند  �شتظل 

وترقية براجمها وم�شاريعها يف الداخل واخلارج.
للدور  البنك  اإدارة  تقدير  عن  علي،  اآل  ن��وره  اأعربت  جانبها  من 

االإن�شانية  االأو�شاط  االإماراتي، يف  املتنامي لهيئة الهالل االأحمر 
تبواأتها  ال��ت��ي  امل��ك��ان��ة  اإن  وق��ال��ت  وال��دول��ي��ة،  واالإق��ل��ي��م��ي��ة  املحلية 
الهيئة، تعتر م�شدر فخر واعتزاز لكل اإماراتي، لذلك من واجبنا 
اأن ن�شد من اأذرها، ونقف بجانبها ملوا�شلة م�شرة اخلر والعطاء 
التي بداأتها بدعم ومباركة القيادة الر�شيدة، التي و�شعت االأ�ش�ض 

املتينة والرا�شخة ل�شرح االإمارات االإن�شاين.
وتوا�شل هيئة الهالل االأحمر تنفيذ حملة ال�شتاء، التي ي�شتفيد 
منها مليون �شخ�ض، يف كل من االأردن والعراق، وم�شر، واليونان، 
الرد  تداعيات  من  للحد  مكثفة  جهودا  الهيئة  وتبذل  ولبنان، 
ال�شرورية  امل�شتلزمات  ت��وف��ر  خ��الل  م��ن  ال�شحية،  واأع��را���ش��ه 
الغذائية،  والطرود  ال�شتوية،  واملالب�ض  كاخليام،  للم�شتفيدين، 

واالأدوية واملكمالت الغذائية لالأطفال وم�شتلزماتهم االأخرى.

هيئة �لهالل �لأحمر تت�سلم تربعا ماليا من بنك �أبوظبي �لتجاري حلملة �ل�ستاء

•• دبي-وام:

التقى �شعادة �شعيد را�شد العابدي رئي�ض جلنة ال�شوؤون املالية 
واالقت�شادية وال�شناعية للمجل�ض الوطني االحتادي، ام�ض 
يف مقر االأمانة العامة للمجل�ض بدبي، وفد اللجنة االحتادية 
 ، االحت���ادي  ال��رمل��ان   - االأمل���اين  البوند�شتاغ  ل���  يف  لل�شياحة 
 ، البوند�شتاغ  �شيبي�شتيان مونزينمر ع�شو   �شعادة  برئا�شة 
حيث جرى بحث تطوير العالقات الثنائية، خا�شة يف جمال 
ال�شياحة. ح�شر اللقاء �شعادة مره �شلطان ال�شويدي، مقررة 
للمجل�ض  وال�شناعية  واالقت�شادية  املالية  ال�����ش��وؤون  جلنة 
الوطني االحت����ادي، و���ش��ع��ادة ك��ل م��ن ال��دك��ت��ور ط���ارق حميد 

الطاير، ومروان عبيد املهري اأع�شاء اللجنة.
بالوفد  اللقاء  بداية  يف  العابدي  را�شد  �شعيد  �شعادة  ورح��ب 
االإمارات  دولة  الثنائية بني  العالقات  عمق  موؤكداً  ال�شيف، 
العربية املتحدة وجمهورية اأملانيا االحتادية خا�شة يف املجال 
الرملاين. وا�شتعر�ض العابدي دور واإجنازات املجل�ض الوطني 
االحتادي، وا�شرتاتيجيات الدولة يف جماالت التنمية خا�شة 
يف جمال ال�شياحة وا�شت�شافة الدولة ملعر�ض  اأك�شبو 2020 

، وجهود الدولة يف تعزيز العالقات مع الدول ال�شديقة.
واأك����د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ب��ادل اخل����رات وامل���ع���ارف ف��ي��م��ا يت�شل 
الر�شيدة  ال��رمل��ان��ي��ة  ب��ال��ق��وان��ني وال��ت�����ش��ري��ع��ات وامل��م��ار���ش��ات 
�شعادة  اأع����رب  م��ن ج��ان��ب��ه،  وال�����ش��ي��اح��ي.  التقني  يف اجل��ان��ب 

�شيبي�شتيان مونزينمر، عن �شكره العميق ال�شتقبال الوفد، 
بني  اال�شرتاتيجية  وال�شراكة  القائم  التعاون  عمق  م��وؤك��داً 
تبادل  خ��الل  م��ن  ملحوظاً  ت��ق��دم��اً  ت�شهد  وال��ت��ي  ال��ب��ل��دي��ن، 
وجهات النظر حول خمتلف الق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك، 

و�ُشبل تطوير وتقوية العالقات الرملانية بني املجل�شني.
كما اأعرب عن اإعجابه مبا و�شلت اإليه دولة االإمارات العربية 
امل���ج���االت خ��ا���ش��ة القطاعات  ت��ق��دم يف ج��م��ي��ع  امل��ت��ح��دة م��ن 
ال�����ش��ي��اح��ة، وت��ن��ظ��ي��م املوؤمترات  االق��ت�����ش��ادي��ة وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا 
االحتادية  اأمل��ان��ي��ا  مل�شاركة  �شعادته  ع��ن  معرباً  وال��ف��ع��ال��ي��ات، 
واأبهر  اأف�شل  من  �شيعد  ال��ذي    2020 اك�شبو  معر�ض   يف 

املعار�ض العاملية.

•• اأبوظبي - وام:

زايد  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ت��راأ���ض 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان  اآل 
الدويل رئي�ض جمل�ض التعليم واملوارد 
الب�شرية اجتماع املجل�ض الذي عقد يف 

ديوان عام الوزارة باأبوظبي.
زايد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  وتوجه 
اإىل  واع��ت��زاز  تقدير  بتحية  نهيان  اآل 
اأبناء االإم��ارات امل�شاركني �شمن قوات 
ال��ي��م��ن موؤكدا  ال��ع��رب��ي يف  ال��ت��ح��ال��ف 
ان��ه��م ال�����ش��ق��ور امل��خ��ل�����ش��ني االأوف���ي���اء 
اأدوا  الذين  العربية  واأمتهم  لوطنهم 
االأم��ان��ة على ال��وج��ه االأك��م��ل و�شتظل 
الوطني  ودوره���م  خالدة  ت�شحياتهم 

واالإن�شاين منوذجا يحتذى.
املخل�شون  ���ش��ق��ورن��ا   : ���ش��م��وه  وق����ال 
اأثبتوا ب�شجاعتهم واإخال�شهم اأن دولة 
االإمارات اليوم هي �شند وعون للدول 
ال�شقيقة وتعمل معها يدا بيد ل�شيانة 
و�شربوا  وا���ش��ت��ق��راره��ا  املنطقة  اأم���ن 
والفداء  الت�شحية  يف  االأم��ث��ل��ة  اأروع 
االأ�شر  ماليني  م�شاعدة  يف  و�شاهموا 

م�شاريع  وت��ط��وي��ر  وب���ن���اء  واإغ��اث��ت��ه��ا 
�شخمة يف خمتلف حمافظات اليمن.

واأ�شاف �شموه : كما نقف اليوم حتية 
الذي  اأب��ن��ائ��ن��ا  جلميع  واإع����زاز  تقدير 
�شاركوا �شمن دفعات جمندي اخلدمة 
الوطنية فهم درع الوطن وح�شنه من 
ل��ب��ن��اء م�شتقبل  ك��ل ط��ام��ع ورك��ي��زت��ه 

واعد ووطن اآمن لالأجيال القادمة.
ميثل   2020 ع���ام  اأن  ���ش��م��وه  واأك�����د 
الوطن  م�����ش��رة  ج���دي���دة يف  م��رح��ل��ة 
اأف�����راد املجتمع  ل��ك��ل  وف��ر���ش��ة م��ه��م��ة 
واملخل�ض  اجل�����اد  وال��ع��م��ل  ل��ل��ت��ك��ات��ف 
وبالتاأكيد  ال���وط���ن  رف���ع���ة  اأج�����ل  م���ن 
الكفاءات  اأف�������ش���ل  ا���ش��ت��ق��ط��اب  ف������اإن 
الدولة  يف  للعمل  العاملية  واخل���رات 
وت��اأه��ي��ل ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة ه��و هدف 
خالل  حت��ق��ي��ق��ه  اإىل  ن�����ش��ع��ى  ����ش���وف 
خمتلف  خل����دم����ة  امل���ق���ب���ل���ة  امل����رح����ل����ة 
الدولة  داخ����ل  احل��ي��وي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
واإمداد الهيئات االحتادية واحلكومية 
بالكوادر  اخل��ا���ض  وال��ق��ط��اع  امل��ح��ل��ي��ة 
اإىل تنمية  باالإ�شافة  املوؤهلة  الب�شرية 
االأعمال  ريادة  املجاالت احليوية مثل 

باأحدث  العلمي  البحث  ملف  وتعزيز 
ال��ت��ق��ن��ي��ات يف جم����االت م��ت��ن��وع��ة مثل 
التعليم والطاقة والبيئة واال�شتدامة 
وغرها من القطاعات احليوية لرفد 
االقت�شاد الوطني. واأعرب �شموه عن 
جمل�ض  اأع�شاء  جميع  جهود  يف  ثقته 
وا�شتمرار  الب�شرية  وامل���وارد  التعليم 
وتعزيز  ال��واح��د  الفريق  ب��روح  العمل 
ل�شمان  وامل��ت��اب��ع��ة  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  اآل���ي���ات 
ال�����روؤى واجل���ه���ود لت�شب يف  ت��وح��ي��د 
بناء  يف  املجل�ض  اأه���داف  اأ�شمى  تنفيذ 
ال��وط��ن��ي��ة وت���ع���زي���ز فر�ض  ال����ق����درات 
االأجيال القادمة. واأكد �شموه اأن رهاننا 
على اأبناء االإمارات دائما رابح ونتطلع 
مواطنني  م��ن  اجلميع  م�شاركة  اإىل 
ع��م��ل قائمة  م��ن��ظ��وم��ة  وم��ق��ي��م��ني يف 
على التعاون وال�شراكة اال�شرتاتيجية 
و�شتكون  امل�شرتكة  اأه��داف��ن��ا  لتحقيق 
ال���ف���رتة امل��ق��ب��ل��ة ح��اف��ل��ة ب����االإجن����ازات 

والنجاحات ب�شواعد اأبناء االإمارات.
وقال �شموه : ي�شرفني اأن اأكون ع�شوا 
يف ف��ري��ق ال��ع��م��ل ع��ل��ى اح��ت��ف��ال يليق 
 .. االإم���ارات  لدولة  الذهبي  باليوبيل 

اإن اآمالنا عري�شة وطموحاتنا ال �شقف 
ا�شت�شراف  �شن�شتطيع  وم��ع��ا   .. ل��ه��ا 

م�شتقبل مزدهر لكل اأبناء الوطن.
الدكتور  معايل  ا�شتعر�ض  جانبه  من 
بالهول  ح��م��ي��د  اهلل  ع��ب��د  ب���ن  اأح���م���د 
التعليم  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر  الفال�شي 
رئي�ض  امل��ت��ق��دم��ة  وامل����ه����ارات  ال���ع���ايل 
الب�شرية  ل��ل��م��وارد  االحت��ادي��ة  الهيئة 
الفرق  ت�����ش��ك��ي��ل  من������وذج  احل���ك���وم���ي���ة 
اجلهات  يف  امل�شاريع  الإدارة  التنفيذية 
اأب�����رز  اإىل  ت���ط���رق  االحت�����ادي�����ة ح���ي���ث 
م����الم����ح ال����ن����م����وذج امل����ق����رتح مب����ا يف 
الفرق  اإىل  توكل  قد  التي  املهام  ذل��ك 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف اجل���ه���ات االحت���ادي���ة. 
املعاير  املقرتح  النموذج  ت�شمن  كما 
توفرها  يتوجب  التي  واال���ش��رتاط��ات 
الفرق  ت��ل��ك  ل��ع�����ش��وي��ة  امل��ر���ش��ح��ني  يف 
واملبادئ  االأ���ش�����ض  و���ش��ع  اإىل  وي��ه��دف 
ا�شتقطاب  اإليها يف  التي يتم اال�شتناد 
امل��ت��م��ي��زة للعمل  ال��ب�����ش��ري��ة  ال��ك��ف��اءات 
لدى اجلهات االحتادية ور�شم االإطار 
من  للجهات  ميكن  ال��ذي  الت�شريعي 
خالله ا�شتقطاب واإدارة الكفاءات التي 

الر�شيدة  قيادتنا  روؤي��ة  حتقيق  تدعم 
والرامج  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات  وت��ن��ف��ي��ذ 

التي تخدم طموحات امل�شتقبل.
ك��م��ا ا���ش��ت��ع��ر���ض م��ع��ال��ي��ه اآل���ي���ات دعم 
واالبتكار  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  جم����االت 
وامل�شاريع يف موؤ�ش�شات التعليم العايل 
املوؤ�ش�شات  ه��ذه  االحت��ادي��ة مب��ا ميكن 
واالأبحاث  العلوم  جم��االت  ري��ادة  من 
متخ�ش�شة  علمية  ك��ف��اءات  وت��ط��وي��ر 
وت��اأه��ي��ل ج��ي��ل ق����ادر ع��ل��ى ح��م��ل راية 
على  ق��ائ��م  اق��ت�����ش��اد  وب��ن��اء  امل�شتقبل 
امل��ع��رف��ة. وق��ام��ت م��ع��ايل جميلة بنت 
���ش��امل م�����ش��ب��ح امل���ه���ري وزي�����رة دولة 
ل�شوؤون التعليم العام بعر�ض مو�شوع 
وبيان  التعليمية  املدر�شية  ال��رح��الت 
م�شتقبل  ت��ع��زي��ز  يف  اأه��م��ي��ت��ه��ا  م����دى 
املعرفية  م��ه��ارات��ه��م  وتنمية  الطلبة 
وحياتية  عملية  بتطبيقات  ورب��ط��ه��ا 
ا����ش���ت���ع���ر����ش���ت دور  ك���م���ا  م���ل���م���و����ش���ة. 
ال����رح����الت امل���در����ش���ي���ة االأ����ش���ا����ش���ي يف 
والبحث  الطلبة  ل��دى  ال�شغف  تنمية 
الدرا�شي  باملنهاج  املعرفة وربطها  عن 
منهجية  اإىل  ال��ع��ر���ض  ت��ط��رق  ح��ي��ث 

املدر�شية   ال��رح��الت  لتنظيم  وا�شحة 
من  لكل  املخ�ش�شة  االأدوار  حيث  من 
قبل  امل��در���ش��ة  واإدارة  واملعلم  الطالب 
الربط  واآل��ي��ة   - الرحلة  وبعد  واأث��ن��اء 
الثقافية  ال��وج��ه��ات  ملختلف  باملنهاج  
وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة يف 
اأكر  م��ن��ه��ا  ي�شتفيد  ب��ح��ي��ث  ال���دول���ة 
عدد من طلبة مدار�ض الدولة لت�شبح 
جتربة تعليمية ال تن�شى لدى الطالب 
العلمي  التح�شيل  على  اأثرها  ويعود 
ل��ل��ط��ل��ب��ة. ح�����ش��ر االج���ت���م���اع معايل 
وزير  امل��ن�����ش��وري  �شعيد  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان 
اإبراهيم  االقت�شاد ومعايل ح�شني بن 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي�����ر  احل���م���ادي 
الكعبي  ب��ن��ت حم��م��د  ن�����ورة  وم���ع���ايل 
وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة ومعايل 
املوارد  وزي��ر  الهاملي  ث��اين  بن  نا�شر 
الب�شرية والتوطني ومعايل ح�شة بنت 
عي�شى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع 
وم���ع���ايل ج��م��ي��ل��ة ب��ن��ت ���ش��امل م�شبح 
التعليم  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  املهري 
اأحمد بن عبد  الدكتور  العام ومعايل 
ال��ف��ال���ش��ي وزير  ب��ال��ه��ول  اهلل ح��م��ي��د 
دولة ل�شوؤون التعليم العايل واملهارات 
ومعايل  املجل�ض  ع��ام  اأم���ني  املتقدمة 
املزروعي  ف��ار���ض  ب��ن  �شهيل  بنت  �شما 

ومعايل  ال�شباب  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة 
����ش���ارة ب��ن��ت ي��و���ش��ف االأم������ري وزي���رة 
بوعتابه  حممد  جا�شم  ومعايل  دول��ة 
ومعايل  املالية  دائ��رة  رئي�ض  الزعابي 
�شارة عو�ض عي�شى م�شلم رئي�ض دائرة 
ومعايل  اأبوظبي   - واملعرفة  التعليم 
االأعلى  الرئي�ض  غبا�ض  اأح��م��د  �شعيد 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  جل��ام��ع��ة 
و�شعادة الدكتور عبداهلل حممد الكرم 
والتنمية  امل��ع��رف��ة  ه��ي��ئ��ة  ع���ام  م��دي��ر 
النعيمي  وحم��م��د  دب����ي   - ال��ب�����ش��ري��ة 
ديوان  التعليم يف  �شوؤون  مدير مكتب 

ويل عهد اأبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  اأع��ل��ن��ت 
العامة م�شاندة عن تقدم �شر العمل 
ل�شالح  م��ت��ن��وع��ا  م�����ش��روع��ا   15 يف 
اأبوظبي،  ل�����ش��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
وذلك بتكلفة تبلغ نحو 808 ماليني 
درهم، موؤكدة اأن العمل جار يف ال� 15 
املو�شوعة  ل��ل��خ��ط��ة  ط��ب��ق��ا  م�����ش��روع��ا 
للتنفيذ، وح�شب املدة الزمنية املقررة 
لالإجناز والت�شليم، وذلك وفقا الأعلى 

املعاير واأرقى املوا�شفات العاملية.
امل�شاريع  ه��ذه  اأن  ال�شركة  واأو�شحت 
للدفاع  م���راك���ز   3 ت�����ش��ي��ي��د  ت��ت�����ش��م��ن 
يف  ال���ف���الح  مب��ن��ط��ق��ة  االأول  امل�����دين 
ق�شر  منطقة  يف  وال��ث��اين  اأب��وظ��ب��ي، 
منطقة  يف  والثالث  باأبوظبي،  البحر 
اإىل جانب  ال��ع��ني،  ال��ط��وي��ة مب��دي��ن��ة 
الفالح  يف  ���ش��رط��ي��ة  م���راك���ز   3 ب��ن��اء 
وال�����ش��ع��دي��ات وامل�����رف�����اأ، اإ����ش���اف���ة اإىل 
االأمني  للتفتي�ض   K9 م�شروع مبنى 
ت�شميم  وم�����ش��روع  الثانية،  امل��رح��ل��ة   �
املن�شاآت  جممع  ك��ف��اءة  ورف��ع  وتنفيذ 
الوثبة  �شجن  والعقابية  االإ�شالحية 
امل�شرحة  وم�����ش��روع  االويل،  امل��رح��ل��ة 
املركزية يف مدينة اأبوظبي، وم�شروع 
طران  اإدارة  مبنى  وت�شييد  ت�شميم 
يف  ال�شراب/  /ق�شر  اأبوظبي  �شرطة 
منطقة ال��ظ��ف��رة، وم�����ش��روع اإن�����ش��اء 5 
م�شتودعات مركزية مبدر�شة ال�شرطة 
مبنيني  ت�شييد  وم�شروع  الفوعة،  يف 

اأ  خليفة  منطقة  يف  ال�شريع  للتدخل 
، وال�شدر يف اأبوظبي، وم�شروع مبنى 
 - العني  مدينة  يف  ال�شرطة  مدر�شة 
م�شروع  ع��ن  ف�شال  االأوىل،  امل��رح��ل��ة 
والثاين  اإداري  االأول  مبنيني  ت�شييد 
يف  التدريبية  باملدينة  وذل��ك  خدمي 
منطقة احلفار، وم�شروع اإن�شاء مبنى 
امل��ت��ف��ج��رات واالأ���ش��ل��ح��ة يف ف��ل��ج هزاع 

مبدينة العني.
وي�����ج�����ري ال���ع���م���ل ع���ل���ى اإجن���������از ال���� 
العاملية  للمعاير  وفقا  15م�شروعا 
لالأبنية احلديثة من حيث اخلدمات 
الع�شرية  وال���ت�������ش���ام���ي���م  ال����ذك����ي����ة 
املتطورة، واالأبنية �شديقة البيئة ذات 
املوا�شفات ال�شحية ال�شليمة واملوفرة 

للطاقة ب�شكل عام.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، اأف����ادت ال��ق��ي��ادة العامة 
امل�شاريع  تنفيذ  ب��اأن  اأبوظبي  ل�شرطة 
�شاحب  لروؤية  جت�شيدا  ياأتي   15 ال� 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
يف   ، اهلل  حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان 
توفر بنية حتتية عالية اجلودة تلبي 
حاجات الفرد واملجتمع وتتما�شى مع 
ين�شجم  العاملية، ومبا  املعاير  اأف�شل 
ويعزز  االأم����ن����ي  االأداء  ت��ط��وي��ر  م���ع 
املجتمع،  يف  واالأم����ان  االأم���ن  م�شرة 
باهتمام  امل�شاريع  ه��ذه  حتظى  حيث 
ومتابعة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  بن 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة .

اإجناز  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
للتطلعات،  ملبيا  ياأتي  امل�شاريع  هذه 

خ�شو�شا  الع�شر،  ملتطلبات  ومواكبا 
للموظفني،  امل��الئ��م��ة  البيئة  ت��وف��ر 
والتي حتفزهم على االإبداع والتميز، 
كما روعي فيها التطبيقات امل�شتدامة 
م��ع��زول��ة حراريا  اأب��ن��ي��ة  خ����الل  م���ن 
ي�شهل تريدها، وتقلل �شرف الطاقة 
توفر  بخا�شية  وتتمتع  الكهربائية 

التهوية واالإ�شاءة الطبيعية.
اأبوظبي حر�شها على  واأك��دت �شرطة 
روح  تواكب  متقدمة  خدمات  تقدمي 
الع�شر، واأنها تتابع امل�شتجدات يف هذا 
يف  املتوا�شلة  جهودها  �شمن  امل��ج��ال، 
مواكبة التطورات الع�شرية وتطبيق 
امل�شروعات  يف  ���ش��واء  املعاير،  اأف�شل 
الهند�شية اأم اخلدمية، والتي تنعك�ض 
اإي��ج��اب��ي��ا ع��ل��ى ت��ع��زي��ز م�����ش��رة العمل 

ال�شرطي واالأمني.
م�شاندة  �شركة   اأو�شحت  وتف�شيال، 
م�شروع  امل�شروعات  تلك  اأب��رز  من  اأن 
البالغ  ال��ف��الح  �شرطة  م��رك��ز  ت�شييد 
دره���م،  م��ل��ي��ون   34.4 ن��ح��و  تكلفته 
والذي ينفذ على م�شاحة بناء تتجاوز 
ال� 6 اآالف مرت مربع، م�شرة اإىل اأن 
ن�شبة االإجناز احلالية للم�شروع بلغت 

نحو 83%.
من  االن��ت��ه��اء  على  ال�شركة  و���ش��ارف��ت 
مركز  ت�شييد  م�شروع  اأع��م��ال  جميع 
�شرطة املرفاأ الذي بلغت ن�شبة اإجنازه 
 47.8 نحو  تكلفته  والبالغ   ،99%
م���ل���ي���ون دره�������م، ح���ي���ث ت���ن���ف���ذه على 
7525 مرتا  ال�  تقارب  بناء  م�شاحة 

مربعا.
اأو���ش��ك��ت م�����ش��ان��دة ع��ل��ى االنتهاء  ك��م��ا 
اأع���م���ال م�����ش��روع م���رك���ز �شرطة  م���ن 
نحو  م�شاحته  تبلغ  ال��ذي  ال�شعديات 
بتكلفة  وتنفذه  مربعا،  م��رتا   185
تقارب 1.8 مليون درهم، وهو عبارة 
من  تتكون  اأم��ن��ي��ة  لنقطة  مبنى  ع��ن 
مكتبني وا�شرتاحة و�شالة انتظار مع 

اخلدمات واملرافق امللحقة.
املدين،  ال��دف��اع  م��راك��ز  يخ�ض  وفيما 
بينت ال�شركة اأن اأبرزها م�شروع مركز 
الدفاع املدين يف منطقة الفالح الذي 
ب����داأت م�����ش��ان��دة ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإجن����ازه 
العام  م��ن  اأك��ت��وب��ر  �شهر  منت�شف  يف 
اإجناز  ن�شبة  ب��ل��غ��ت  ح��ي��ث   ،2018

امل�شروع حاليا نحو 94%.

الدفاع  مركز  مبنى  م�شاندة  وت�شيد 
بتكلفة  ال���ف���الح  م��ن��ط��ق��ة  يف  امل�����دين 
درهم،  مليون   20.1 ب���  تقدر  تنفيذ 
وذلك على م�شاحة بناء تبلغ 2201 
املركز  اأن  اإىل  م�����ش��رة  م���رب���ع،  م���رت 
اأ�شرة  اآالف   10 م��ن  اأك����ر  ���ش��ي��خ��دم 

تقطن يف الفالح.
ت�شييد  م�����ش��روع  اإجن���از  ن�شبة  وبلغت 
مركز الدفاع املدين يف منطقة ق�شر 
تنفذه  ح��ي��ث   ،78% ن��ح��و  ال��ب��ح��ر 
ال�  تقارب  بناء  م�شاحة  على  ال�شركة 
تنفيذ  بتكلفة  مربعا،  م��رتا   2851

تقدر ب� 26 مليون درهم.
وبا�شرت ال�شركة تنفيذ اأعمال م�شروع 
اإن�شاء مركز الدفاع املدين يف منطقة 
ال��ط��وي��ة ب��ال��ع��ني ب��ت��ك��ل��ف��ة ت��ب��ل��غ نحو 
على  وذل��ك  دره���م،  مليون   11.43
مربعا،  م��رتا   1818 تبلغ  م�شاحة 
امل�شروع  حيث بلغت ن�شبة االإجن��از يف 
امل�شروع  اأن  اإىل  م�شرة   ،57% نحو 

ع��ب��ارة ع��ن مبنى دف���اع م��دين موؤهل 
االإطفاء  وف���رق  ل���الإداري���ني  مبكاتبه 
غرف  ج��ان��ب  اإىل  م��ع��دات��ه��ا،  بجميع 
اأخ����رى ل��ال���ش��رتاح��ة وال��ن��وم وتغير 

املالب�ض، وغرها.
اأعمال  من   37% م�شاندة  واأجن���زت 
 k9 امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة مل�����ش��روع م��ب��ن��ى
تنفذه  وال������ذي  االأم����ن����ي،  ل��ل��ت��ف��ت��ي�����ض 
بتكلفة قدرها 12 مليون درهم، على 

م�شاحة تبلغ 2685 مرتا مربعا.
امل�شرحة  م�����ش��روع  م�����ش��ان��دة  و���ش��ل��م��ت 
كل  اإجن��از  عقب  اأبوظبي  يف  املركزية 
ب��ال��ك��ام��ل وال����ذي مت تنفيذه  اأع��م��ال��ه 

بتكلفة قدرها 124 مليون درهم.
تطوير  م�شروع  اإجن���از  ن�شبة  وبلغت 
نحو  االأوىل،  املرحلة  ال��وث��ب��ة،  �شجن 
على  م�شاندة  تنفذه  حيث   ،39%
م�����ش��اح��ة ب��ن��اء ق��دره��ا 23 األ���ف مرت 
م���رب���ع، ب��ت��ك��ل��ف��ة ت��ب��ل��غ ح����وايل 163 

مليون درهم.

وبا�شرت ال�شركة تنفيذ اأعمال م�شروع 
طران  اإدارة  مبنى  وت�شييد  ت�شميم 
يف  ال�شراب/  /ق�شر  اأبوظبي  �شرطة 
م�شاحة  على  وذل��ك  الظفرة،  منطقة 
اإجمالية قدرها 15 األف مرت مربع، 
درهم،  مليون   15 ال���  ت��ق��ارب  بتكلفة 

حيث بلغت ن�شبة اإجنازه 14%.
اأعمال  ت��ن��ف��ي��ذ  م�����ش��ان��دة  ب������داأت  ك��م��ا 
ملدر�شة  م�شتودعات مركزية   5 اإن�شاء 
نحو  تبلغ  بتكلفة  بالفوعة،  ال�شرطة 
على  وذل����ك  دره�����م،  م��ل��ي��ون   21.6
5219 مرتا  ق��دره��ا  ب��ن��اء  م�����ش��اح��ة 
مربعا، وتبلغ ن�شبة االإجن��از حاليا يف 

امل�شروع نحو 51%.
امل�شتودعات  اإن�������ش���اء  م�����ش��روع  وي���ع���د 
ج������زءا م����ن خ���ط���ة ت���ط���وي���ر م���دار����ض 
ال�����ش��رط�����ة يف اأب��وظ��ب��ي ال��ه��ادف��ة اإىل 
االأمنية  اخلدمات  مب�شتوى  االرتقاء 
وحتقيق اأعلى معاير االأداء ال�شرطي 

واخلدمي باإمارة اأبوظبي.

عبد�هلل بن ز�يد يرت�أ�س �جتماع جمل�س �لتعليم و�ملو�رد �لب�سرية

م�ساندة تنفذ 15 م�سروعا ل�سرطة �أبوظبي بتكلفة 808 ماليني درهم

�ملجل�س �لوطني �لحتادي يبحث �سبل تعزيز �لتعاون مع وفد برملاين �أملاين
•• ال�شارقة -وام:

ال�شارقة  يف  االج��ت��م��اع��ي��ة  اخل���دم���ات  دائ�����رة  ك�����ش��ف��ت 
االجتماعية  امل�����ش��اع��دات  م�شتحقي  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن 
 9،562 ح���وايل  بلغ  ق��د   2019 خ��الل  ال�شهرية 
م�شمولة  ف���ئ���ة   15 حت����ت  ي����ن����درج����ون  م�����ش��ت��ف��ي��داً 
بامل�شاعدات االجتماعية م�شرة اىل اأن قيمة امل�شاعدة 
حت�شب على عدد االأفراد املعالني يف االأ�شرة ومقارنتها 

باإجمايل دخل االأ�شرة وفق ال�شروط واالأحكام.
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��زع��اب��ي  عبيد  ع��ل��ي��اء  واأو���ش��ح��ت 

اأن عدد  ب��ال�����ش��ارق��ة  االج���ت���م���اع���ي  ال����رف����اه  ل�������ش���وؤون 
 559 نحو  العاجل  التدخل  ح��االت  من  امل�شتفيدين 
ط���ارئ���ة ويحتاجون  ي��واج��ه��ون ظ���روف���اً  ح��ال��ة مم���ن 
للم�شاعدة والدعم وقد يتم التن�شيق لبع�ض خدمات 

التدخل العاجل مع جهات اأخرى متى تطلب االأمر.
ال�شهرية  االجتماعية  امل�����ش��اع��دات  م��ن  ي�شتفيد  كما 
االإعاقة  الفرا�ض وذوي  املنازل وطريحي  اأرب��اب  فئات 
بواقع  م�شتفيدا   4،423 ن��ح��و  ع��دده��م  ب��ل��غ  ح��ي��ث 
م�شاعدة  و130  املنازل  الأرب��اب  م�شاعدة   4،293

لطريحي الفرا�ض وذوي االإعاقة.

 9 �آلف و562 م�ستفيد� من �مل�ساعد�ت �لجتماعية بال�سارقة خالل 2019 

•• دبي-وام:

دبي  اآل مكتوم ويل عهد  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان بن حممد  �شمو  رعاية  حتت 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  �شهد  التنفيذي،  املجل�ض  رئي�ض 
الرابعة من  الن�شخة  ام�ض، انطالق  الريا�شي، ظهر  مكتوم رئي�ض جمل�ض دبي 
بن  حممد  كلية  تنظمه  وال���ذي   ،2020 العامة  لل�شيا�شات  االإم����ارات  منتدى 
را�شد لالإدارة احلكومية بال�شراكة مع مركز حممد بن را�شد لالبتكار احلكومي 
على مدار يومني حتت �شعار احلكومة املرنة واال�شتعداد للم�شتقبل ، وذلك يف 
فندق انرتكونتيننتال في�شتيفال �شيتي بدبي. وخالل كلمته االفتتاحية، توجه 
معايل حميد حممد القطامي رئي�ض جمل�ض اأمناء كلية حممد بن را�شد لالإدارة 

الأعمال  الكرمية  لرعاية  دب��ي،  عهد  ويل  ل�شمو  والتقدير  بال�شكر  احلكومية 
اختيار  على  م��وؤك��داً   ، العامة  لل�شيا�شات  االإم����ارات  منتدى  ل��  ال��راب��ع��ة  ال���دورة 
مناق�شات  وحمور  �شعار  ليكون  للم�شتقبل  واال�شتعداد  املرنة  احلكومة  مو�شوع 
حكومة  جتربة  م��ن  الكلية  ا�شتلهمته  اختيار  وه��و  املنتدى،  م��ن  الن�شخة  ه��ذه 

االإمارات الر�شيدة التي ُتعد واحدة من اأف�شل حكومات العامل.
طيلة  دولية  معرفية  تفاعلية  كمن�شة  مكانته  ر�شخ  املنتدى  ب��اأن  معاليه  وق��ال 
الثالث �شنوات املا�شية، وينطلق يف دورته اجلديدة للتاأكيد على اأهمية احلكومة 
واملرونة،  احل��ي��اة،  وج��ودة  وال�شعادة  الناعمة،  وال��ق��وة  النجاح،  ومقومات  املرنة 
وا�شت�شراف امل�شتقبل، ومواكبة بيئة االأعمال الدولية، وهي حماور تعك�ض حجم 
املتغرات ال�شريعة املتوا�شلة التي ي�شهدها العامل �شيا�شياً واقت�شادياً واجتماعياً، 

ما يتطلب �شرورة مواكبة ال�شعوب واملجتمعات لتلك املتغرات.
وتبادل  للتفاعل  مميز  مناخ  توفر  اإىل  يهدف  املنتدى  ب��اأن  القطامي  واأ���ش��اف 
اخلرات واملعارف بني امل�شاركني للبحث يف متطلبات حتقيق اأعلى درجات املرونة 
املتغرات  مع  للتكيف  الالزمة  واملمار�شات  احللول  اإيجاد  ثم  ومن  للحكومات، 
املت�شارعة ومتطلبات الع�شر، ومقت�شيات الثورة ال�شناعية الرابعة، مبا يحقق 

مرونة م�شتدامة يف العمل احلكومي.
لكلية  التنفيذي  الرئي�ض  امل��ري  �شباع  ب��ن  علي  الدكتور  �شعادة  املنتدى  ح�شر 
حممد بن را�شد لالإدارة احلكومية، و�شعادة هدى الها�شمي م�شاعد املدير العام 
رائد  والروف�شور  ال���وزراء،  جمل�ض  رئا�شة  مكتب  يف  واالبتكار  لال�شرتاتيجية 

العواملة عميد الكلية، وعدد من القيادات والباحثني واأ�شاتذة الكلية.

وميثل منتدى االإمارات لل�شيا�شات العامة بدورته احلالية من�شة مثالية ملناق�شة 
�شبل ا�شتحداث �شيا�شات مرنة تتما�شى مع املتغرات االقت�شادية واالجتماعية 
والبيئية واإعداد حكومات جاهزة للم�شتقبل وقابلة للتكيف وفق روؤية م�شتقبلية 
من  واخل��راء  القرار  واأ�شحاب  ال�شيا�شات  �شناع  املنتدى  وي�شتقطب  وا�شحة. 
دولة االإمارات والعامل لتبادل الروؤى واال�شرتاتيجيات، اإ�شافة اإىل عقد �شراكات 
تواجه  قد  التي  التحديات  ومواجهة  احللول  اأف�شل  وابتكار  التعاون  لتعزيز 

احلكومات يف امل�شتقبل.
2020 عقد موؤمتر  و�شهد اليوم االأول من منتدى االإم��ارات لل�شيا�شة العامة 
ال�شادرة من  والكتب  والتقارير  االإ�شدارات  اأٌطلق من خالله عدد من  �شحفي 

كلية حممد بن را�شد لالإدارة احلكومية.

من�سور بن حممد ي�سهد �نطالق �لن�سخة �لر�بعة من منتدى �لإمار�ت لل�سيا�سات �لعامة 2020
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

التي  التاأثر  ّناع  �شُ جل�شات  �شمن 
ع��ق��دت مب��ن��ت��دى امل������راأة ال��ع��امل��ي - 
موؤ�ش�شة  ون��ظ��م��ت��ه   ،2020 دب���ي 
األهمت  الثانية،  للمرة  للمراأة  دبي 
والرئي�ض  امل��وؤ���ش�����ض  ي���ب،  ه��ي��الري 
 Minor مل���ن�������ش���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
يف  م��ي��ن��ا���ض  م��ي��ن��ور   -  Mynas
وامل�شاركني  احل�شور  ك��وجن،  هوجن 
ب���امل���ن���ت���دى خ������الل ح���دي���ث���ه���ا عن 
اإىل  الهادفة  االإلكرتونية  من�شتها 
تعزيز الوعي والتعلم بني االأطفال 
ومهاراتهم  م���ع���ارف���ه���م  وت���ن���م���ي���ة 
ال���ذات���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ة م����ن خالل 
تبادل االأراء حول خمتلف الق�شايا 
احلياتية  وال��ت��ج��ارب  تهمهم  ال��ت��ي 

الأع�شاء هذه املن�شة.
التي  ي��ب،  ه��ي��الري  فكرة  انطلقت 
ت���ع���د اأ����ش���غ���ر رئ���ي�������ض ت��ن��ف��ي��ذي يف 
العامل يف عمر 15 عاماً، من حلم 
حينما  �شنوات  خم�ض  قبل  راوده���ا 
وهو  عمرها  من  العا�شرة  يف  كانت 
ك��ي��ف مي��ك��ن اأن حت���دث ت���اأث���راً يف 
التعليم  االآخرين، من خالل  حياة 
االأطفال  ب��ني  وال��ت��وا���ش��ل  والتعلم 
اإن�شاء  فكرة  فناق�شت  العامل،  حول 
والديها  م���ع  اإل����ك����رتوين  ت��ط��ب��ي��ق 
الرتحيب  ومت  ال���ك���ب���ار  وب���ع�������ض 
تنفيذها،  على  وت�شجيعها  بالفكرة 
التطبيق  ه����ذا  اأط��ل��ق��ت  وب��ال��ف��ع��ل 
للتوا�شل  من�شة  اإىل  حت��ول  ال��ذي 
ب��ني االأط���ف���ال الذين  وال�����ش��داق��ة 
تعلموا اللغات من بع�شهم البع�ض، 

ومناق�شة العديد من الق�شايا التي 
يجدون  وك��ي��ف  كالتنّمر  ت�شغلهم 
اإحدى  ان  اإىل  م�شرًة  ح��ل��واًل،  لها 
ل���غ���ة من   11 ت��ع��ل��م��ت  االط�����ف�����ال 

اأ�شدقائها على التطبيق.
كيفية  اإىل  احل�������وارات  وت��ط��رق��ت 
ل���وق���ت���ه و�شط  ال���ط���ف���ل  ا���ش��ت��ث��م��ار 
الهائلة  ال���ت���ق���ن���ي���ة  ال�����ت�����ط�����ورات 
وا�����ش����ت����ن����زاف ����ش���ب���ك���ة االن����رتن����ت 
واالألعاب  التليفزيونية  والقنوات 
كبرة  مل�������ش���اح���ات  االإل����ك����رتون����ي����ة 
م����ا مييز  اإن  وق����ال����ت  ي����وم����ه،  م����ن 
ه����ذا ال��ت��ط��ب��ي��ق اأن�����ه م��ف��ي��د واآم����ن 
لالأع�شاء فيه من خالل معيارين 
رقابة  ه��م��ا  ف���ي���ه،  م��راع��ات��ه��م��ا  مت 
ا�شتثمار  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى  ال���وال���دي���ن 
اأط���ف���ال���ه���م ل���ل���وق���ت، اإ����ش���اف���ة اإىل 

يتحدثون، م�شرة  معرفة مع من 
للتطبيق  االن�شمام  تكلفة  اأن  اإىل 

هي دوالر واحد.
وقالت الرئي�شة التنفيذية االأ�شغر 
ال���ع���امل:  ه��دف��ن��ا م��ن التطبيق  يف 
واح��داً لالأطفال  اأن نكون جمتمعاً 
اأهمية  اإىل  م�شرًة   ، العامل  كل  يف 
حيث  والثقايف،  الب�شري  التوا�شل 
الق�شايا  م���ن  ال��ك��ث��ر  ط����رح  ي��ت��م 
ال��ت��ي حت���دث ي��وم��ي��اً وال���ت���ي يهتم 
بها االأطفال، ومنها خماوفهم من 
ي�شاعدون  فرو�ض  كورونا  وكيف 

غرهم من االأطفال.
اأع�شاء  ي����ب:   واأ���ش��اف��ت ه��ي��الري 
دولة   60 نحو  من  وه��م  التطبيق 
ح�����ول ال����ع����امل م��ت��ح��م�����ش��ون ج����داً 
بتعلم  ���ش��غ��ف  ول���دي���ه���م  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 

و�شائل  متنحهم  ج��دي��دة  م��ه��ارات 
املختلفة  املجتمعات  م��ع  للتعامل 
وتكون  للم�شتقبل،  واال���ش��ت��ع��داد 
 .. امل��دار���ض  مل��ا يتعلموه يف  اإ���ش��اف��ة 
تدور  التي  بالنقا�شات  �شعداء  وهم 
التطبيق  اأن  م��و���ش��ح��ًة   ، ب��ي��ن��ه��م 
وثقافية  اجتماعية  ق�شايا  يتناول 
و�شيا�شية وهناك مو�شوعات اأخرى 
التطبيق بها كالذكاء  �شيتم تغذية 
من  الكثر  ويعك�ض  اال�شطناعي، 
خاللها  م���ن  مي��ك��ن  ال���ت���ي  االآراء 
لالنق�شامات  حلول  اإىل  الو�شول 
وزرع  العامل  يف  العديدة  وامل�شاكل 

املحبة والت�شامح بني الب�شر.
املراأة  منتدى  خ��الل  ي��ب  وك�شفت 
عن   ،2020 دب�������ي   – ال����ع����امل����ي 
الثانية  الن�شخة  اإط��الق  اعتزامها 

من تطبيق  مينور مينا�ض  خالل 
ميكن  خاللها  وم��ن  قليلة،  اأ�شهر 
جمموعة  م��ع  التوا�شل  لالأطفال 
كبرة من االآباء واالأمهات و�شتكون 
ب��داي��ة الأم���ور اأو���ش��ع ن��ط��اق��اً وتعود 
بالفائدة على االأطفال حول العامل 

وتنمية مهاراتهم.
 – العاملي  امل���راأة  منتدى  اأن  ُي��ذك��ر 
2020 ه���و احل����دث االأك���ر  دب���ي 

م���ن ن���وع���ه ع���امل���ي���اً يف جم����ال دعم 
املراأة، با�شتقطاب اأكر من 3000 
وعقدت  دول�����ة،   87 م���ن  م�����ش��ارك 
خالله اأكر من 60 جل�شة حتدث 
100 ملهم وقائد  اأك��ر من  فيها 

وم�شوؤول.
الثانية  دورت����ه  امل��ن��ت��دى يف  و���ش��ه��د 
نوعية  اإط���الق جل�شات  ال��ع��ام  ه��ذا 
ّناع التاأثر  ومبتكرة حتت عنوان  �شُ

، التي توفر من�شة لت�شليط ال�شوء 
ورائ���دات  ن�شائية  �شخ�شيات  على 
احل�شور  مل�شاركة  ملهمات  اأع��م��ال 
جتارب تغلنب فيها على التحديات 
حياة  يف  اإي��ج��اب��ي��اً  ت��غ��ي��راً  و�شنعن 
االآخرين، وكان لهن ب�شمة خا�شة 
ما  ا�شتثنائية،  جناحات  حتقيق  يف 
م�شدر  اجلل�شات  ه��ذه  م��ن  يجعل 

اإلهام للجميع.

•• دبي-وام:

�شهد اليوم الثاين من فعاليات منتدى املراأة العاملي- دبي 2020 الذي 
نظمته موؤ�ش�شة دبي للمراأة على مدار يومني حتت �شعار  قوة التاأثر ، 
ا�شتعرا�شاً ملفهوم قوة اال�شتدامة وم�شاهمة املراأة يف تعزيز هذا املفهوم، 
وذلك خالل اجلل�شة احلوارية  قوة اال�شتدامة: قيمة وا�شتثمار ، التي 

ا�شت�شافتها  من�شة امل�شتقبل  يف املنتدى.
دب���ي: حممد  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه  ب��احل��دي��ث يف اجلل�شة م��ن هيئة  ���ش��ارك 
بالوكالة  التنفيذي  امل��دي��ر  لال�شتدامة،  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�شام�شي 
ن���ائ���ب الرئي�ض  ���ش��ق��ي��ا االإم���������ارات، وع��ب��دال��رح��م��ن اجل���ام���ع  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
خان  عبدالعزيز  ومرمي  الهيئة،  يف  واملرونة  واملخاطر  لال�شرتاتيجية 
مهند�ض  ال�شحي  ح��م��دان  وع��ذب��ة  اال���ش��ت��دام��ة،  اأول  مهند�ض  �شاحب 

اال�شتدامة وتغير املناخ. واأدار اجلل�شة كري�شتوفر �شكير ال�شريك يف 
�شكوير باتون بوغز.

بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  اال�شرتاتيجية  اجل��ه��ود  على  ال�����ش��وء  اجلل�شة  واأل��ق��ت 
عقد  خالل  من  اال�شتدامة،  مفهوم  وتعزيز  دعم  اإىل  والرامية  الهيئة 
ال�شراكات البناءة، واإطالق امل�شاريع واملبادرات الرائدة واملبتكرة الهادفة 
واملياه  الكهرباء  ا�شتهالك  واإدارة  الدفيئة  الغازات  انبعاث  تقلي�ض  اإىل 
القيادة  روؤي��ة  مع  متا�شياً  وذل��ك  املتجددة،  الطاقة  من  بدائل  وتوفر 
الر�شيدة واال�شرتاتيجيات احلكومية على م�شتوى الدولة واإمارة دبي.

ومت خالل اجلل�شة ا�شتعرا�ض عدد من هذه املبادرات اال�شرتاتيجية ويف 
مقدمتها  جممع حممد بن را�شد اآل مكتوم للطاقة ال�شم�شية ، وتقارير 
اال�شتدامة ال�شنوية، واإ�شهامات موؤ�ش�شة  �ُشقيا االإمارات  التي تعمل على 
ال�شاحلة  املياه  وتوزيع  وتوفر  املياه  �ُشح  مل�شاكل  حلول  وتنمية  بحث 

لل�شرب لت�شاعد املجتمعات التي تعاين من نق�ض وتلوث املياه.
امل�شاركون يف اجلل�شة على الدور احليوي للتوازن بني اجلن�شني  وركز 
يف حتقيق االأهداف اال�شرتاتيجية لال�شتدامة، حيث اأكد عبدالرحمن 
اجلامع اأن حتقيق التوازن بني اجلن�شني ي�شكل اأولوية للقيادة الر�شيدة 
التوجهات  ه���ذه  تنفيذ  ع��ل��ى  حت��ر���ض  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة  واأن 

احلكومية من خالل مقاربة م�شتدامة.
ولفت حممد ال�شام�شي اإىل اأن دولة االإمارات ومنذ قيام االحتاد اأولت 
امل��راأة اهتماماً خا�شاً، وهو ما جت�شد يف  ق�شايا التعليم وخا�شة تعليم 
ارتفاع ن�شبة التعليم لدى املراأة يف الدولة، م�شراً اإىل موا�شلة احلكومة 
هذا النهج من خالل احلر�ض على اأن تتوىل املراأة املواقع القيادية واأن 

ت�شاهم يف عملية التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها الدولة.
قادرة  امل��راأة  اأن  اإىل  اأ�شارت مرمي عبدالعزيز خان �شاحب  من جهتها، 

على اإحداث التغير االإيجابي بو�شائل متعددة، وذلك من خالل التميز 
وال��ت��اأث��ر مب��ن حولها، ���ش��واء ك��ان ه��ذا ال��ت��اأث��ر م��ن خ��الل املوؤ�ش�شات 
والهيئات الكرى، اأو من خالل خطوات توؤثر يف املجتمع املحيط بها، 
وهو االأمر الذي اتفقت فيه معها عذبة حمدان ال�شحي التي اأكدت اأن 
املحيط،  للمجتمع  ينتقل  ثم  وم��ن  ال��ذات  من  يبداأ  االإيجابي  التغير 
على  تعمل  واأن  املتاحة  الفر�ض  من  امل��راأة  ا�شتفادة  �شرورة  اإىل  الفتة 

تطوير قدراتها واإمكاناتها لتم�شي قدماً يف تعزيز م�شاهماتها.
مدار  على  ي�شت�شيف  ُي�شار اإىل اأن منتدى املراأة العاملي – دبي 2020 
وامل�شوؤولني احلكوميني  القادة  م�شارك من   3،000 اأكر من  يومني 
�شبل  املنتدى  ويناق�ض  االأع��م��ال.  ورائ���دات  ورواد  التنفيذيني  وامل���دراء 
جمال  يف  االإيجابي  وتاأثرها  امل���راأة  دور  تعّزز  فّعالة  �شراكات  تطوير 

العمل احلكومي، ويف كافة مناحي احلياة االقت�شادية واالجتماعية.

•• دبي- وام: 

ت�شمن اليوم الثاين واالأخر من فعاليات القمة االإقليمية ملبادرة متويل رائدات 
االأعمال We-Fi، واملقامة على هام�ض  منتدى املراأة العاملي – دبي 2020  
16-17 فراير اجلاري،  الذي نظمته موؤ�ش�شة دبي للمراأة على مدار يومي 
بناء قدرات ودعم رائدات  العمل ركزت على مناق�شة �شبل  جمموعة من ور�ض 

االأعمال يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا.
وتاأتي ا�شت�شافة موؤ�ش�شة دبي للمراأة لهذه القمة، والتي يتم تنظيمها يف دبي 
الأول مرة يف منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا بالتعاون مع  مبادرة متويل 
– دبي  العاملي  امل��راأة  ملنتدى  العاملي  اال�شرتاتيجي  ال�شريك   ، االأعمال  رائ��دات 
اإذ مت اإطالق املبادرة التي تتخذ من جمموعة البنك الدويل مقراً لها   ،2020
يف عام 2017 مل�شاندة رائدات االأعمال يف البلدان النامية يف تي�شر ح�شولهن 
على التمويل وم�شاعدتهن على بناء القدرات وتو�شيع �شبكة عالقاتهن وتقدمي 

التوجيه واالإر�شاد لهن وتوفر فر�ض الو�شول اإىل االأ�شواق املحلية والعاملية.
واأت���اح���ت اجل��ل�����ش��ات وور�����ض ال��ع��م��ل، ال��ت��ي ا���ش��ت��ف��اد منها امل�����ش��ارك��ون يف القمة، 
اال�شتفادة  واملخت�شني، فر�شة  ال�شناعة  اخل��راء يف جمال  نخبة من  وقدمها 
من التدريب على املهارات االأ�شا�شية يف جمال ريادة االأعمال، من خالل ور�ض 
مع  التوا�شل  تعزيز  بينها  من  املو�شوعات،  من  وا�شعة  جمموعة  ناق�شت  عمل 
اجلهات املمولة لرائدات االأعمال، واال�شتفادة من التجارة االإلكرتونية يف تنمية 
املبيعات، وتقييم �شل�شلة ال�شراكات، باالإ�شافة اإىل دعم موؤ�ش�شات االأعمال التي 
تقودها املراأة يف مناطق ال�شراعات. كما ت�شمنت اجلل�شات مناق�شات حول زيادة 
اآليات ح�شولها  امل��راأة من خالل تي�شر وت�شهيل  اأع��داد املوؤ�ش�شات التي متلكها 
ال��رج��ل وامل����راأة على رائدات  ب��ني  ال��ت��ي مت��ّي��ز  ال��ق��وان��ني  على التمويل، وت��اأث��ر 

االأعمال.

�سل�سلة �لقيم �مل�سافة .
وعقدت الور�شة االأوىل حتت عنوان  �شراكة �شل�شة القيمة امل�شافة ، مب�شاركة 
املالية  التنمية  وموؤ�ش�شات  املالية  اخل��دم��ات  وم���زودي  ك��رى  �شركات  ممثلي 
وامل��ن��ظ��م��ات غ���ر احل��ك��وم��ي��ة، م��ن��ه��م ك���اري���ن غ�����رون، ك��ب��رة م���دي���ري �شوؤون 

نائب  اأوك��ورف��ور،  ومايكل  ال���دويل،  البنك  جمموعة  يف  اجلن�شني  بني  امل�شاواة 
االأمركية،  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات   - م��اك��ورم��ي��ك  �شركة  يف  لال�شتدامة  الرئي�ض 
ل�شركةب    املوؤ�ش�ض  وال�شريك  التنفيذي  واملدير  الرئي�ض  فازكويز،  واإليزابيث 
WeConnect  – يف فرن�شا، وجميل بالبيدي، مدير املجموعة للم�شرتيات 
يف �شركة P&G ، واآنا موري، م�شوؤولة ال�شراكات، SheTrades، وناتا�شا 
ما�شرتكارد  مركز  واأفريقيا،  االأو�شط  ال�شرق  ملنطقة  االإقليمي  املدير  جمال، 
للنمو ال�شامل، ومامادو بيتي، نائب رئي�ض التاأثر االجتماعي الأوروبا الو�شطى 
التمويل  اإىل  الو�شول  رئي�ض  باك،  واأوك�شانا  فيزا،  واأفريقيا،  االأو�شط  وال�شرق 
من  ويل�شون،  واآن���ا  والتعمر،  لالإن�شاء  االأوروب����ي  البنك  يف  االأع��م��ال  وري����ادة 
بالبنك  واملتو�شطة  ال�شغرة  ال�شركات  وتطوير  لتمويل  الرئي�شية  املجموعة 
االأوروبي لالإن�شاء والتعمر، وجانا مالين�شكا، مديرة برنامج We-Fi بالبنك 
الدويل، وهانه نام نغوين، مدير الرنامج املن�شاآت العاملية لل�شركات ال�شغرة 

واملتو�شطة مبوؤ�ش�شة التمويل الدولية.
امل��راأة يف م�شاريع  ومت خالل الور�شة ت�شليط ال�شوء حول �شبل زي��ادة م�شاركة 
ري���ادة االأع��م��ال وال��ت��و���ش��ع ب��ه��ذه امل�����ش��اري��ع وال��ت��ي ت��دخ��ل �شمن ن��ط��اق �شال�شل 
القيمة امل�شافة العاملية. وناق�شت اجلل�شة التي نظمها البنك االأوروبي الإعادة 
البناء والتنمية، وموؤ�ش�شة التمويل الدولية والبنك الدويل، عدداً من املحاور 
االأوجه  م��ت��ع��ددة  التحديات  على  للتغلب  ال�����ش��راك��ات  ب��ن��اء  كيفية  �شمنها  م��ن 
واملتعلقة باإ�شراك املراأة يف �شال�شل القيمة امل�شافة وتعزيز ح�شورها يف املجال 

االقت�شادي.

�ملتميز�ت يف ريادة �لأعمال.
الثانية والتي جاءت حتت عنوان  املتميزات يف ريادة  وحتدثت يف ور�شة العمل 
 ،ISDB وال�شباب،  امل��راأة  ق�شم متكني  بابكر، مديرة  م��ن: مي  كل   ، االأع��م��ال 
ال�شرق  ملنطقة  ���ش��ب��ارك   منظمة   يف  االأع��م��ال  تطوير  م��دي��ر  �شكيك  وحم��م��د 
 ،SMEPS - االأو�شط و�شمال اإفريقيا، و�شفية علي اجلابري، مديرة الرامج
الثانوية اخلا�شة،  االأهلية  املنار  القر�شي، مديرة مدار�ض  اأحمد  ون�شيم �شالح 
وامل�شت�شارة االإدارية يف مكتب الرتبية والتعليم يف حمافظة تعز اليمنية، حيث 
مت مناق�شة كيفية دعم رائدات االأعمال يف البلدان غر امل�شتقرة وتلك املتاأثرة 

اأف�شل  على  واالط��الع  واخل��رات  املعرفة  لتبادل  من�شة  و�شكلت  بال�شراعات. 
املمار�شات، والتعرف على التدابر الواجب اأخذها بعني االعتبار بهدف حت�شني 
الن�شاء يف  تقودها  التي  واملتو�شطة احلجم  ال�شغرة  للموؤ�ش�شات  املقدم  الدعم 

مناطق التزاعات.

�ل�سر�كات ومنو �لأعمال.
وحتت   ،/We-Fi/ االأعمال  رائ��دات  متويل  ملبادرة  الثالثة  العمل  ور�شة  ويف 
عنوان  ال�شراكات وتاأثرها على ت�شريع منو االأعمال للمراأة ، تعّرف احل�شور 
مل�شاعدة  برامج  بت�شميم  املمولة  واجلهات  االأعمال  م�شّرعات  قيام  كيفية  على 
رائدات االأعمال على الو�شول اإىل راأ�ض املال وفتح املجال اأمام تو�شعة اأعمالهن 
جمموعات  �شكل  يف  الذهني  للع�شف  منظًما  ن�شاًطا  اجلل�شة  ت�شمنت  حيث 
عمل جانبية موؤلفة من م�شرعات االأعمال و�شناديق التمويل االأويل و�شركات 
ا�شتك�شاف دعم وتعزيز حلول مبتكرة يف  اال�شتثماري، وذلك بهدف  املال  راأ���ض 
هذا االإطار، وحتدث يف الور�شة كل من �شروتي �شاندرا�شيكار، رئي�ض، امل�شاريع 
وهير  ال��دول��ي��ة،  التمويل  مبوؤ�ش�شة  الت�شغيل  وحمفز  واملتو�شطة  ال�شغرة 
التنفيذي  الرئي�ض  مينون،  ودي��ب��اك  كابيتال،  فيليدج  اأول،  مدير  م��ات��راجن��ا، 

للرنامج، فيليدج كابيتال.
و���ش��ارك��ت يف ور���ش��ة ع��م��ل  امل���راأة واأن�شطة االأع��م��ال وال��ق��ان��ون ، ك��ل م��ن: حنان 
للتناف�شية  االحت���ادي���ة  بالهيئة  التناف�شية  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  اأه��ل��ي، 
بالواليات  العاملية  امل���راأة  لق�شايا  العامة  ال�شفرة  ك��وري،  وكيلي  واالإح�����ش��اء، 
املتحدة االأمريكية، واإميان املطري، م�شاعد وزير التجارة واال�شتثمار باململكة 
العربية ال�شعودية، وعبلة عماوي االأمني العام للمجل�ض االأعلى لل�شكان باململكة 
بالتمييز  امل��راأة  تاأثر  نقا�ض عن  املتحدثات يف  �شاركت  الها�شمية. وقد  االأردنية 
القانوين بني اجلن�شني يف كل مرحلة من مراحل حياتهن العملية، وا�شتعر�شن 
خاللها جتاربهن، كما مت ت�شليط ال�شوء على �شبل التطوير والتحفيز لالأعمال 

يف املنطقة.

ريادة �لأعمال و�لتجارة �لإلكرتونية.
االإلكرتونية  التجارة  م��ن  اال�شتفادة  بعنوان   االأخ���رة  العمل  ور���ش��ة  وق��دم��ت 

لتحقيق النمو  الأ�شحاب امل�شاريع روؤى اأ�شا�شية ومهارات تدريبية حول كيفية 
تو�شيع نطاق الو�شول اإىل االأ�شواق وزيادة املبيعات، وحتدث فيها جيمز هاوي، 
ومهدي  ال��دويل،  التجارة  مبركز  التجارية  والعالمات  الت�شويق  اأول  م�شت�شار 
�شاكر، م�شت�شار الرتويج التجاري، مركز التجارة الدويل، وا�شتعر�شت الور�شة 
منطقة  يف  الن�شطة  االإلكرتونية  التجارة  من�شات  بع�ض  عر  البيع  متطلبات 
�شبكة  عر  الت�شويق  ح��ول  ن�شائح  وقدمت  اإفريقيا،  و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق 
االإنرتنت، وا�شتكمال تنفيذ الطلبات، وخدمة العمالء، وكيفية اإدارة عالقاتهم 

وح�شاباتهم عر من�شات خمتلفة.
وجنحت القمة االإقليمية ملبادرة متويل رائدات االأعمال /We-Fi/ على مدار 
يومني، يف ا�شتقطاب اأكر من 250 �شخ�شية بينهم ممثلون حكوميون رفيعو 
امل�شتوى من دول ال�شرق االأو�شط و�شمال اإفريقيا والدول املانحة للمبادرة، وقادة 
واخلا�ض،  العام  القطاعني  من  و�شركائهم  االأط���راف،  متعددة  التنمية  بنوك 
ونحو 20 رائدة اأعمال �شاحبات ق�ش�ض جناح ملهمة من عدد من االقت�شادات 
النا�شئة يف املنطقة. و�شعت القمة اإىل حتفيز العمل من اأجل تعزيز ودعم ريادة 
اإف��ري��ق��ي��ا، وذل���ك م��ن خ��الل عر�ض  االأو���ش��ط و�شمال  ال�شرق  امل���راأة يف منطقة 
الرامج واملوؤ�ش�شات واالأبحاث التي ت�شاعد على تعزيز ال�شيا�شات وتو�شيع نطاق 
و�شول �شاحبات امل�شاريع اإىل م�شادر التمويل واالأ�شواق والتدريب والتوجيه، 
ومتيز  ملهمة،  جديدة  اأف��ك��ار  لتوليد  االأع��م��ال  رائ���دات  اإ���ش��راك  اإىل  باالإ�شافة 

احلدث بجل�شات قّدمت نقا�شات متعمقة وحددت فر�شاً للتعلم والتوا�شل.
نظمته  ال��ذي   ،2020 – دب��ي  العاملي  امل���راأة  ملنتدى  الثانية  ال���دورة  و�شلطت 
موؤ�ش�شة دبي للمراأة حتت �شعار  قوة التاأثر ، ال�شوء على القوة الديناميكية 
تاأثرها  ف�شاًل عن  االأعمال،  وع��امل  للمراأة من خالل وجودها يف احلكومات 

الكبر واإ�شهاماتها القيمة يف جميع اأنحاء العامل يف االقت�شاد واملجتمع.
 3000 نحو  فيه  وي�شارك  عاملياً،  نوعه  من  االأك��ر  يعد  ال��ذي  املنتدى  ورك��ز 
امل�شوؤولني وال��ق��ي��ادات واخل���رء واالأك��ادمي��ي��ني وع��دد م��ن �شناع  �شخ�شية م��ن 
دور  ت��ع��ّزز  �شراكات  وب��ن��اء  �شيا�شات  تبني  اأهمية  على  عاملياً،  امللهمني  التاأثر 
واملجتمع  واالقت�شاد  احلكومة  هي  رئي�شية  جم��االت  اأربعة  يف  وتاأثرها  امل��راأة 
االأرب��ع��ة يف جل�شات مكثفة  امل��ج��االت  ك��ل جم��ال م��ن  ت��ن��اول  وامل�شتقبل. كما مت 
حتدث فيها م�شوؤولون وقادة ملهمون وخراء واأكادمييني يف خمتلف املجاالت.

منتدى �ملر�أة �لعاملي دبي 2020 يبحث م�ساهمة �لن�ساء يف تعزيز مفهوم قوة �ل�ستد�مة 

�إفريقيا و�سمال  �لأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  �لأعمال  ر�ئد�ت  دعم  تناق�س  ور�سات منتدى �ملر�أة �لعاملي- دبي 2020 

•• دبي-وام: 

اجلن�شني   ب��ني  ل��ل��ت��وازن  املخ�ش�شة  امليزانيات  جل�شة   خ��الل  امل�شاركون  اأك��د 
الثاين  اليوم  املحور االقت�شادي �شمن فعاليات  اإط��ار جل�شات  التي عقدت يف 
ونظمته  دب��ي  ا�شت�شافته  ال���ذي   ،2020 – دب��ي  العاملي  امل���راأة  منتدى  م��ن 
امليزانيات  اإف��راد  اأهمية  على   ، التاأثر  ق��وة  �شعار   للمراأة حتت  دب��ي  موؤ�ش�شة 
املخ�ش�شة للتوازن بني اجلن�شني لتعزيز دورة املراأة ك�شريك اأ�شا�شي يف التنمية 
االقت�شادية. و�شارك يف اجلل�شة احلوارية التي اأدارتها نور ال�شدراوي، املدير 
زهرة  من  كل  واالإح�شاء،  للتناف�شية  االحتادية  بالهيئة  للم�شاريع  التنفيذي 
و�شتيفانيا  للمراأة،  املتحدة  االأمم  العاملية يف هيئة  ال�شيا�شات  م�شت�شارة  خان، 
واملراجعة  وال�شيا�شات  اال�شرتاتيجيات  اإدارة  وح��دة  رئي�ض  نائب  فابريزيو، 
ب�شندوق النقد الدويل. وا�شتعر�شت �شتيفانيا فابريزيو تقرير �شندوق النقد 

يف  هم  ممن  العامل  �شكان  ن�شف  اأن  اإىل  ي�شر  والذي  الدويل لعام 2019 
�شن العمل هم من الن�شاء، واأن 50 باملائة من هوؤالء الن�شاء دخلوا قطاعات 
االأعمال، مقارنة مع %80 من الرجال. وقدر التقرير اخل�شائر الناجمة عن 
عدم متكني امل��راأة على امل�شتوى االقت�شادي مبا ي�شل اإىل %10 من الناجت 
املحلي االإجمايل يف االقت�شادات املتقدمة، واأكر من %30 يف منطقة ال�شرق 
االأو�شط و�شمال اأفريقيا. واأكدت �شتيفانيا اأن امليزانيات املخ�ش�شة للتوازن بني 
اأن رفع  االقت�شادي، حيث  النمو  االأمثل لدفع وترة  االأ�شلوب  اجلن�شني هي 
ن�شبة التعليم لدى الفتيات يعنى رفع ن�شبه م�شاهمتهن يف بناء االقت�شاد يف 
املراأة  اأم��ام  املتاحة  اخليارات  تعزيز  اأهمية  على  �شتيفانيا  و�شددت  امل�شتقبل. 
يتما�شى  مب��ا  العمل،  �شوق  يف  االن��خ��راط  م��ن  متكنها  التي  االأ���ش��ب��اب  وتهيئة 
مع احتياجات والدول والتحديات وال�شعوبات التي تواجهها، وب�شكل خا�ض 
واملراأة،  الرجل  بني  التعليم  م�شتوى  ت�شهد فجوة يف  التي  النامية  ال��دول  يف 

اأن اال�شتثمار يف التعليم يف هذه الدول مع احلر�ض على توفر  واأ�شارت اإىل 
ب��ارزة على جهود  اإيجابية  اآث��ار  له  �شيكون  امل��راأة  ت�شاعد  التي  التحتية  البنى 

التنمية االقت�شادية فيها.
النامية  لدول  بع�ض  الن�شاء يف  الذي مت�شيه  بالوقت  ذلك  على  وا�شت�شهدت 
املاء  للح�شول على  �شاعات  الن�شاء  لل�شرب، حيث مت�شي  ال�شالح  املاء  جللب 
وحتقيق  العمل  يف  ال��وق��ت  ه��ذا  ا�شتغالل  ميكن  وكيف  لعائلتها،  ال�����ش��روري 
من  ع��ام.  ب�شكل  واالقت�شاد  املجتمع  ول�شالح  ولعائالتها  لها  امل��ادي  الك�شب 
والتي  املتحدة  االأمم  عن  ال�شادرة  التقارير  اإىل  خان  زه��رة  تطرقت  جانبها، 
�شعيد  على  املن�شود  التغر  يحقق  مل  امل���راأة  تعليم  م�شتوى  حت�شن  اأن  توؤكد 
حتقيق التوازن وتكافوؤ فر�ض العمل بني اجلن�شني يف الدول النامية والدول 
املتقدمة، واأن متثيل املراأة ال يزال �شعيفاً يف جماالت االإدارة و�شنع القرار، اإذ 
ت�شغل املراأة %27 فقط من املنا�شب االإدارية يف الهيئات احلكومية وال�شركات 

واملوؤ�ش�شات الكبرة على م�شتوى العامل. و�شددت خان على الدور الهام لوزارات 
املالية يف و�شع ال�شيا�شات املالية وامليزانيات امل�شتدامة التي حتقق التوازن بني 
اجلن�شني، ودللت على ذلك بال�شيا�شات املالية الناجحة التي اعتمدتها وزارات 
التي ت�شهدها  ال�شغوطات  الرغم من  واأوغندا، على  األبانيا وكوريا  املالية يف 
باتت  الذكية  املالية  ال�شيا�شات  اأن  اإال  املختلفة،  امليزانيات  لو�شع  ال��دول  هذه 
توؤتي ثمارها يف حتقيق التوازن وتكافوؤ فر�ض العمل بني اجلن�شني. ي�شار اإىل 
2020 حتت �شعار   اأن موؤ�ش�شة دبي للمراأة نظمت منتدى املراأة العاملي-دبي 
قوة التاأثر ، بح�شور اأكر من 3،000 م�شارك، ونخبة من القادة العامليني 
واخلراء واالأكادمييني. ويناق�ض املنتدى اأف�شل املمار�شات العاملية وال�شيا�شات 
التي من �شاأنها تعزيز امل�شاهمة االإيجابية واملوؤثرة للمراأة يف خمتلف مناحي 
احل��ي��اة وذل���ك م��ن خ��الل اأرب��ع��ة حم���اور رئي�شية ه��ي دور امل���راأة يف احلكومة 

واالقت�شاد واملجتمع وامل�شتقبل.

منتدى �ملر�أة �لعاملي - دبي 2020 ي�سدد على �أهمية �مليز�نيات �ملخ�س�سة للتو�زن بني �جلن�سني

 حتدثت عن من�ستها �لتعليمية �لإلكرتونية مينور مينا�ض وتاأثريها �لإيجابي على �لأطفال 

هيالري يب �أ�سغر رئي�سة تنفيذية يف �لعامل ُتلهم 
�حل�سور مبنتدى �ملر�أة �لعاملي – دبي 2020 
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•• ال�شارقة-الفجر:

ال�شحة  م���ن���ظ���م���ة  م�����ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
عامليني  خ�����راء  وب��ح�����ش��ور  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�شت�شراف  ا�شرتاتيجيتها  اإط��ار  ويف 
واإع����ادة  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  م�شتقبل 
لتح�شني  ال�شحية  اخل��دم��ات  اب��ت��ك��ار 
�شالمة املر�شى وفق اأف�شل املمار�شات 
ال�شحة ووقاية  وزارة  العاملية، عقدت 
على  للتدريب  عمل  ور�شتي  املجتمع 
االإكلينيكية،  احلوكمة  ا�شرتاتيجية 
ملدة 3 اأيام يف مركز التدريب والتطوير 
بال�شارقة، بهدف االإطالع على اأف�شل 
املمار�شات يف جمال تطبيق احلوكمة 
الطريق  خ��ارط��ة  وو���ش��ع  االإكلينيكية 

واخلطة اال�شرتاتيجية والتنفيذية.
ملدراء  االأوىل  الور�شة  تخ�شي�ض  ومت 
امل�شت�شفيات،  وم��������دراء  االإدارات، 
للحوكمة  العليا  التوجيهية  واللجنة 
الدكتور  �شعادة  برئا�شة  االإكلينيكية 
الوكيل  ال�������ش���رك���ال  حم���م���د  ي���و����ش���ف 
امل�شت�شفيات،  ل����ق����ط����اع  امل���������ش����اع����د 
واخلطة  ال���ط���ري���ق  خ���ارط���ة  ل��و���ش��ع 
الور�شة  تعمل  فيما  اال�شرتاتيجية. 
احلوكمة  جل��ان  ت��دري��ب  على  الثانية 
االإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة ال���ت���ي مت ت�����ش��ك��ي��ل��ه��ا يف 
مدراء  م�شاعدي  برئا�شة  امل�شت�شفيات 
لو�شع  الطبية  لل�شوؤون  امل�شت�شفيات 

اخلطة التنفيذية.
عناوين  ع����دة  ال��ور���ش��ت��ني  وت���ن���اول���ت 
حيوية منها؛ االإطالع على املمار�شات 
املتبعة يف بريطانيا واإيطاليا يف جمال 
للم�شت�شفيات،  االكلينيكية  احلوكمة 
وتعزيز عنا�شر احلوكمة االكلينيكية 
الرعاية  م�شهد  يف  اأ���ش��ا���ش��ي  كعن�شر 
اأهمية  اإىل  باالإ�شافة  اليوم،  ال�شحية 
االكلينيكية  احل���وك���م���ة  ه��ي��ك��ل  ف��ه��م 
مرافق  يف  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة(  )احل���ال���ي���ة 
الرعاية ال�شحية املختلفة، وا�شتك�شاف 
االأفكار والفر�ض والعوامل التمكينية 

االإدارة  بتحقيق  املتعلقة  والتحديات 
االكلينيكية املثلى.

�إيـــــجـــــاد �ــســيــغــة تــنــفــيــذيــة 
ل�ـــســـرت�تـــيـــجـــيـــة �حلـــوكـــمـــة 

�لكلينيكية
واأ�شار �شعادة الدكتور يو�شف ال�شركال 
الوكيل امل�شاعد لقطاع امل�شت�شفيات اإىل 
اأن تنظيم ور�شتي العمل ياأتي يف اأعقاب 
اإطالق الوزارة ا�شرتاتيجية احلوكمة 
�شعار   حتت  للم�شت�شفيات  االكلينيكية 
التي  االكلينيكي  التميز  اإىل  طريقنا 
يف  املري�ض  على  الرتكيز  اإىل  تهدف 
ث��ق��اف��ة االب���ت���ك���ار، م���ن خ���الل تقدمي 
خدمة رعاية �شحية م�شتدامة عالية 
اجل���ودة واآم��ن��ة وفعالة. وذل��ك خالل 
منتدى احلوكمة االكلينيكية يف �شهر 
نوفمر من العام املا�شي، الذي انعقد 
بن  الرحمن  عبد  معايل  رعاية  حتت 
حممد العوي�ض وزير ال�شحة ووقاية 
املجتمع، وبح�شور نخبة من اخلراء 

واال�شت�شاريني يف العامل.

�لبتكار  ��سرت�تيجية  مع  تت�سق 
و�أهد�ف �ل�ستعد�د للخم�سني

اأهمية  اإىل  ي��و���ش��ف  ال��دك��ت��ور  ول��ف��ت 

الطريق  خ��ارط��ة  ر�شم  يف  الور�شتني 
للحوكمة  ال����ت����ن����ف����ي����ذي  وامل�����������ش�����ار 
منظمة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  االكلينيكية 
ال�����ش��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة وب��ح�����ش��ور خراء 
ع���امل���ي���ني، يف اإط�������ار ج���ه���ود ال�������وزارة 
مبعاير  ل�����الرت�����ق�����اء  امل����ت����وا�����ش����ل����ة 
بالتزامن  ال�شحية  الرعاية  وج��ودة 
م���ع ���ش��ه��ر االإم�������ارات ل��الب��ت��ك��ار، ويف 
للخم�شني  اال���ش��ت��ع��داد  ع���ام  م�شتهل 
اإجن�����از ملفات  ن��ح��و  وم�����ش��ت��ه��دف��ات��ه 
حكومية  اأنظمة  وبناء  مهمة  وطنية 
هند�شة  الإع���ادة  للم�شتقبل،  تنبوؤية 
اخلدمات احلكومية. منوهاً اإىل دور 
لالبتكار  ال��وط��ن��ي��ة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ب��ي��ئ��ة م��وؤ���ش�����ش��ي��ة حمفزة  ت��ك��وي��ن  يف 
وبناء  والتطوير  والبحث  لالبتكار 
املتخ�ش�شة،  ال���وط���ن���ي���ة  ال�����ق�����درات 
وا�شتقطاب ال�شركات العاملية الرائدة 
يف جمال االبتكار يف كافة القطاعات 
ذات االأولوية الوطنية. ومبا ين�شجم 
لروؤية  الوطنية  االأجندة  حم��اور  مع 

االإمارات2021.
توحيد معاير املمار�شة االإكلينيكية

تاأتي  العمل  ور�ض  اأن  ال�شركال  وقال 
تعزيز  على  ال����وزارة  اإط���ار حر�ض  يف 
قدرات امل�شت�شفيات وبنيتها االأ�شا�شية 

الكوادر  تاأهيل  موا�شلة  على  ع��الوة 
الطبية، لتمكينهم من تطبيق اأف�شل 
املعاير واملمار�شات العاملية يف جمال 
الرتكيز  م��ع  االإكلينيكية  احل��وك��م��ة 
املري�ض،  حم����وره����ا  خ����دم����ات  ع���ل���ى 
باالإ�شافة لتمكني االإدارة االكلينيكية 
العالجية،  املمار�شات  جوهر  لتكون 
والكفاءات  اخل��رات  ت�شافر  متمنياً 
ب��و���ش��ع خارطة  وال���ع���امل���ي���ة  امل��ح��ل��ي��ة 
حوكمة  وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ات  ط����ري����ق 
م�����ش��ت��دام��ة م��ن اأج����ل حت�����ش��ني جودة 

الرعاية ال�شحية .
نظام  اإدراج  اأن  اإىل  �شعادته  م�����ش��راً 
م�شت�شفيات  االكلينيكية يف  احلوكمة 
االرت��ق��اء مبعاير  ي�شهم يف  ال����وزارة 
االأداء وجممل ال�شيا�شات واالإجراءات 
العمل  واأن���ظ���م���ة  وال�����روت�����وك�����والت 
الطبي  الفريق  ومتكني  االكلينيكية، 
اال�شرتاتيجيات  اأح���دث  م��ن  امل��ع��ال��ج 
لتطوير العمل االكلينيكي، وحت�شني 
العالج وفق املمار�شات العاملية واالأدلة 
املبنية على الراهني. ويعمل القطاع 
مركزية  توجيهية  مبادئ  و�شع  على 
لتوحيد معاير املمار�شة االإكلينيكية، 
وق���ي���ا����ض وم���راق���ب���ة جم���م���وع���ة من 
موؤ�شرات االأداء االإر�شادية الرئي�شية.

�سالمة  يــ�ــســع  متــكــيــنــي  هــيــكــل 
�ملري�ض على ر�أ�ض �لأولويات

كلثوم  ال��دك��ت��ورة  اأ���ش��ارت  م��ن جانبها 
امل�شت�شفيات  اإدارة  م��دي��ر  ال��ب��ل��و���ش��ي 
ور�شة  م��ن  االأ���ش��ا���ش��ي  ال��ه��دف  اأن  اإىل 
احل���وك���م���ة االك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة ه����و زي�����ادة 
ك���ف���اءة امل��وظ��ف��ني وامل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات عن 
االأداء  على  حت�شينات  اإدخ����ال  ط��ري��ق 
احلوكمة  اأ�شبحت  حيث  االإكلينيكي، 
اأنظمة  يف  ال��زاوي��ة  حجر  االإكلينيكية 
كهيكل  ال��ع��امل،  يف  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
على  امل��ري�����ض  �شالمة  ي�شع  متكيني 
راأ�ض هرم االأولويات.  واأ�شافت د كلثوم 
اأن ا�شرتاتيجية احلوكمة االكلينيكية 
التي اأطلقها قطاع امل�شت�شفيات نهاية 
عدة  لتحقيق  تتطلع  املن�شرم،  ال��ع��ام 
اتباع  �شمان  ت�شمل؛  حيوية؛  اأه��داف 
لتقدمي  وم��ت��ك��ام��ل  م��ت��م��ا���ش��ك  ن��ه��ج 
وت�شجيع  وتعزيز  ال�شحية،  الرعاية 
امل�شاركة املنا�شبة من املر�شى وذويهم 
القائمني على رعايتهم يف االإجراءات 
لرت�شيخ  ب����االإ�����ش����اف����ة  ال���ع���الج���ي���ة، 
التعاون الفعال بني كوادر امل�شت�شفيات 
وال�شركاء املعنيني �شمن فرق متعددة 
التخ�ش�شات بطرق ت�شتخدم التاأهيل 

والتقييم الذاتي.

•• اأبوظبي-وام:

رئي�ض هيئة  نهيان  اآل  بن طحنون بن حممد  اأحمد  ال�شيخ  الركن طيار  اللواء  ا�شتقبل 
مقر  يف  اأم�ض  امل�شلحة  القوات  �شباط  كبار  من  وع��دد  واالحتياطية،  الوطنية  اخلدمة 
برنامج  على  ل��الط��الع  االحت���ادي  الوطني  املجل�ض  اأع�����ش��اء  م��ن  وف��د  باأبوظبي  الهيئة 

اخلدمة الوطنية واالحتياطية.
االحتادي  الوطني  املجل�ض  بوفد  واالحتياطية  الوطنية  اخل��دم��ة  هيئة  رئي�ض  ورح��ب 
اأهمية ت�شافر اجلهود لبناء الوطن وحتقيق التطلعات  وثمن زيارتهم للهيئة .. موؤكداً 

اال�شرتاتيجية للدولة.
واطلع الوفد على برنامج اخلدمة الوطنية واجلوانب االإيجابية والدور الوطني الكبر 

الذي تلعبه، اإ�شافة اإىل جتربة دولة االإمارات يف اخلدمة الوطنية، والتي ت�شكلت نتيجة 
هذا  يف  العاملية  التجارب  اأف�شل  من  اأ�شبحت  حتى  ال��دول  لتجارب  م�شتفي�شة  درا�شات 

املجال.
و تعّرف الوفد على اأهداف الرنامج، من خالل تعزيز قدرات الدولة يف حاالت الطوارئ 
واالأزمات والكوارث، وبناء قوة احتياطية عند احلاجة، وتعزيز قيم الوالء واالنتماء وزيادة 
الرتابط بني ال�شعب والقيادة، وتنمية �شخ�شية املجند وتعزيز مفهوم الوطنية، واالرتقاء 
باملجتمع من الناحية ال�شحية والبدنية، وتعزيز الدور الوطني للمراأة االإماراتية، وزيادة 
اإنتاجية وكفاءة املواطنني، وتوفر فر�ض عمل جديدة، وذلك عر تعلم مهارات واكت�شاب 
والتجهيزات  الع�شكرية  التدريبات  فعاليات  على  الوفد  اطلع  كما  معينة،  تخ�ش�شات 

ال�شحية والطبية واخلدمات اللوج�شتية.

•• اأبوظبي-الفجر: 

 – الثقافة وال�شياحة  دائرة  اأطلقت 
اإماراتية  م��واه��ب  برنامج  اأبوظبي 
اجل������دي������د الك����ت���������ش����اف وت���وظ���ي���ف 
ال�����ك�����وادر االإم����ارات����ي����ة ال�������ش���اب���ة يف 
خمتلف قطاعات عملها. مت اإطالق 
امل���ا����ش���ي،  ن���وف���م���ر  ال����رن����ام����ج يف 
الفعاليات  م���ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  وت�����ش��م��ن 
املر�شحون  خاللها  ���ش��ارك  املبتكرة 
يف اأن�شطة وور�ض عمل عدة للتعرف 
ع��ل��ى اإم��ك��ان��ي��ات اجل��ي��ل ال��ق��ادم من 

املواهب االإماراتية.
اأرب����ع����ة  اإىل  ال����رن����ام����ج  ي��ن��ق�����ش��م 
القدرة،  ه���ي:  رئ��ي�����ش��ة  م��و���ش��وع��ات 
والتعاطف؛  وامل��ج��ت��م��ع،  واالإب������داع، 
الثقافة  دائ��������رة  اأخ�������ش���ع���ت  ح���ي���ث 
وال�شياحة – اأبوظبي الدفعة االأوىل 
للعمل  ال��ت��ق��دم  يف  ال���راغ���ب���ني  م���ن 
م��ع��ه��ا مل��ج��م��وع��ة م���ن االخ���ت���ب���ارات 
هذا  يف  ت��ق��ي��ي��م��ي��ة  اأوىل  ك���خ���ط���وة 
امل�شاركني  اإحل����اق  ح��ي��ث مت  امل�����ش��ار، 
وظيفية  وف����رق  اإدارات  خ��م�����ض  يف 
اإدارة  االأع��م��ال،  ا�شرتاتيجية  ه��ي؛ 

العمالء،  اإدارة  الثقافة،  امل�شاريع، 
واالأب����ح����اث وال��ت��ح��ل��ي��الت وم���ن ثم 
ع���م���ل م���ق���اب���الت اأول�����ي�����ة ع����ن بعد 
الذكاء  اأحدث ممار�شات  تعد  والتي 
اال�شطناعي يف عملية التوظيف يف 

اإمارة اأبوظبي.
النهائيني  امل���ر����ش���ح���ني  دع������وة  مت 
التي  ال���ف���ع���ال���ي���ات  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
وال�شياحة  الثقافة  دائ���رة  نظمتها 
– اأبوظبي يف ق�شر احل�شن بتاريخ  
يف  الوطن  ق�شر  ومكتبة  دي�شمر، 
مدى  على  لالطالع  دي�شمر،   10

م���واءم���ة اأدائ����ه����م وم���ه���ارات���ه���م مع 
اإىل   ، اأبوظبي  ا�شرتاتيجية حكومة 
فريق  قدمها  التي  العرو�ض  جانب 

ا�شتقطاب املواهب يف الدائرة.
�شعود  �شعادة  ق��ال  املنا�شبة،  وب��ه��ذه 
الثقافة  دائ�����رة  وك��ي��ل  احل��و���ش��ن��ي، 
باالإنابة:  اأب��وظ��ب��ي   – وال�����ش��ي��اح��ة 
ال�����ش��ن��وات االأخ���رة  ل��ق��د جنحنا يف 
املواهب  م��ن  ال��ك��ث��ر  ا�شتقطاب  يف 
اأننا  ال��ق��ول  االإم���ارات���ي���ة، وب��و���ش��ع��ن��ا 
منهج  يف  م��ل��ح��وظ��اً  ت��ق��دم��اً  حققنا 
ال��ت��وط��ني امل��ع��ت��م��د احل�����ايل، وعلى 

الفر�ض  ف�������اإّن  ذل�����ك  م����ن  ال����رغ����م 
اجلديدة املتاحة اأمام دائرة الثقافة 
ت�شتدعي  اأب��وظ��ب��ي   – وال�����ش��ي��اح��ة 
جديدة  جريئة  ا�شرتاتيجية  تبني 
الكت�شاف وا�شتقطاب اأف�شل املواهب 
االإم���ارات���ي���ة يف ���ش��وق ال��ع��م��ل. وقد 
تخطينا مناذج التوظيف التقليدية 
ي�شمل-  مبتكر  برنامج  تطوير  اإىل 
وللمرة االأوىل يف االإمارة- ا�شتخدام 
عملية  يف  اال����ش���ط���ن���اع���ي  ال����ذك����اء 
جديدة  اآفاقاً  يفتح  مما  التوظيف، 
الثقافة  ودائ���������رة  ل����الإم����ارات����ي����ني 

وال�شياحة - اأبوظبي على حد �شواء 
. ال ينتهي برنامج مواهب اإماراتية 
النهائيني،  امل��ر���ش��ح��ني  تعيني  ب��ع��د 
ح��ي��ث ���ش��ي��ت��م ���ش��م امل��ر���ش��ح��ني اإىل 
اعتيادي  غ����ر  ت���دري���ب���ي  ب���رن���ام���ج 

اأ�شابيع  ثمانية  م���دار  على  ي�شتمر 
ي�شهم  مما  املواهب،  تنمية  لت�شريع 
خراتهم  وت���ط���وي���ر  ب�����اإع�����داده�����م 
ل��ل��ن��ج��اح يف م�����ش��رت��ه��م امل��ه��ن��ي��ة مع 
دائرة الثقافة وال�شياحة – اأبوظبي 

تاأهيلهم  ج��ان��ب  اإىل  خ��ارج��ه��ا،  اأو 
حتديات  اأو  ع��ق��ب��ات  اأي  مل���واج���ه���ة 
مع  يتما�شى  مبا  م�شتقبلية،  مهنية 
ال�شت�شراف  االإم���ارات  ا�شرتاتيجية 

امل�شتقبل.

وفد �لوطني �لحتادي يطلع على برنامج �خلدمة �لوطنية و�لحتياطية

يركز على تطوير مهار�ت �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة ودفع �لتوطني 

د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة - �أبوظبي تطلق برناجمًا 
مبتكرً� لكت�ساف وتوظيف �ملو�طنني �ل�سباب

•• ال�شارقة-الفجر:

اأقامت جامعة ال�شارقة وبالتعاون مع االإدارة العامة للدفاع 
من  والثانية  االأوىل  الدفعة  تخريج  حفل  دب��ي،   - امل��دين 
حملة الدبلوم املهني يف تدريب املدربني حتت �شعار  اإعداد 
احلقائب التدريبية وفقا الأ�شول البحث العلمي ، والذي 
عمل على اإعداده وتنفيذه مركز التعليم امل�شتمر والتطوير 
قيادات  م��ن  م�����ش��ارك   49 ل��ع��دد  ال�شارقة  بجامعة  املهني 
�شاعة   110 ب��واق��ع  ب��دب��ي،  امل��دين  للدفاع  العامة  االإدارة 
العميد  �شعادة  التخريج:  حفل  �شهد  دبلوم.  لكل  تدريبية 
لقطاع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�شاعد  ال��ب��وف��ال���ش��ة،  خليفة  را���ش��د 
والعقيد  ب��دب��ي،  امل���دين  ال��دف��اع  اإدارة  ال��ذك��ي��ة،  اخل��دم��ات 
الدفاع  اأك��ادمي��ي��ة  م��دي��ر  الب�شاطة،  حممد  جمعة  خ��ب��ر، 
املدين، واالأ�شتاذ الدكتور ال�شديق اأحمد امل�شطفى ال�شيخ، 
نائب مدير اجلامعة لل�شوؤون االأكادميية واالأ�شتاذ الدكتور 
والتطوير  امل�شتمر  التعليم  مركز  مدير  الزبيدي  را�شي 

املهني يف اجلامعة، وعدد من امل�شوؤولني من اجلانبني.
ويف كلمته االفتتاحية قال الدكتور را�شي الزبيدي:  بكل 
كوكبة  بتخريج  ال��ي��وم  نحتفل  واالع���ت���زاز  الفخر  م��ع��اين 
جديدة تتقدم اإىل احلياة، بعد اأن تزودت بكل ما حتتاج اإليه 
من العلم واملعرفة �شمن بيئة جامعة ال�شارقة التي تقوم 
لطلبتها  تقدمه  ما  كل  يف  والتميز  التفوق  على  ر�شالتها 
من العلوم واملعرفة التي حتتمها اأ�شواق العمل، وتوؤطرها 
نه�شة علمية عاملية ظل يبنيها ويوجهها رئي�شها �شاحب 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د القا�شمي،  ال��دك��ت��ور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
رئي�ض  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  ل��الحت��اد،  االأع��ل��ى  املجل�ض  ع�شو 
اأن حققت  جامعة ال�شارقة)حفظه اهلل تعاىل ورعاه(، اإىل 
امل��ن��ج��زات ال��ع��امل��ي��ة ال��ك��رى م��ن ح��ي��ث امل��ك��ان��ة االأكادميية 
اأنه  ال��زب��ي��دي،  واأو���ش��ح  واال���ش��ت��دام��ة.  والتقنية  والعلمية 
م�شارك   24 ك��ان��ت  االوىل  املجموعة  دب��ل��وم��ني،  عقد  مت 

وال��ث��ان��ي��ة 25 م�����ش��ارك وب��ع��دد ���ش��اع��ات 110 ���ش��اع��ة لكل 
يف  امل�هني  الدبل�وم  برنامج  اأن  واأ���ش��اف  تدريبي،  برنامج 
مدربني  لتاأهيل  اال�شا�شية  الرامج  من  املدربني  تدريب 
 14 على  الرنامج  وا�شتمل  ودقيق،  متقدم  م�شتوى  على 
ك��م��ا يتطلب م��ن كل  ال��رن��ام��ج   اأه����دف  حم���ور ي�شب يف 
مناق�شتها  يتم  تدريبية  حقيبة  وتنفيذ  ت�شميم  جمموعة 
ب�شكل مكثف، و�شملت احلقائب التدريبية حاالت عملية مت 
اختيارها من قبل منت�شبي الدفاع املدين يف دبي، وتتميز 
الذين  ال�شارقة  جامعة  اأ�شاتذة  من  علمي  م�شرف  بوجود 
منت�شبي  قبل  من  عملي  وم�شرف  ال���دورة،  يف  يحا�شرون 
الدفاع املدين يف دبي مما جعل احلقائب التدريبية تبقى 
م�شتقبال  �شيطرح  ال���ذي  ال��ت��دري��ب  يف  اأ�شا�شية  ك��م��راج��ع 
من قبل مدربي الدفاع امل��دين يف خمتلف ال���دورات، و مت 
و13  االأول  الرنامج  يف  تدريبية  حقائب   10 ا�شتكمال 
�شرح  جانبه،  م��ن  ال��ث��اين.  ال��رن��ام��ج  يف  تدريبية  حقيبة 
ال��رائ��د ال��دك��ت��ور ع��ب��د ال��رح��م��ن حم��م��د ال��ب��ل��و���ش��ي، مدير 
املدين بدبي،  للدفاع  العامة  ب��االإدارة  املالية  ال�شوؤون  اإدارة 
ب��دب��ي حتر�ض  امل���دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  االإدارة  اأن  ق��ائ��ال: 
االأمثل  اال�شتغالل  يف  اال�شرتاتيجي  الهدف  حتقيق  على 
وقدرات  مبوؤهالت  االرتقاء  خالل  من  الب�شرية،  للموارد 
ومهارات املوظفني من الع�شكريني واملدنيني، وفق معاير 
التدريب  مراكز  مع  بالتعاون  واملوؤ�ش�شي،  الفردي  التميز 
املهني  والتطوير  امل�شتمر  التعليم  مركز  ومنها  املرموقة، 
لنا برناجما علميا تطبيقيا  الذي قدم  ال�شارقة،  بجامعة 
، ونحن على  املتدربني  دبلوم تدريب  متميزا خالل دورة  
الوظيفي  اأدائنا  حت�شني  يف  �شي�شاهم  تعلمناه  ما  ب��اأن  ثقة 
تقدمي  ي�شتوجب  مما  عملنا،  قطاعات  خمتلف  يف  املهني 
والإدارة  الرنامج،  تنفيذ  على  القائمني  لالأ�شاتذة  ال�شكر 
ثمينة  فر�شة  لنا  وف���روا  ال��ذي��ن  امل��رك��ز،  واإدارة  اجلامعة، 

للتدريب املهني التخ�ش�شي. 

•• دبي -وام:

عقب ختام اأعمال اليوم االأول ملنتدى امل��راأة العاملي – دبي 2020، املقام حتت 
رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ، اأقامت موؤ�ش�شة دبي للمراأة، اجلهة املنظمة 
للمنتدى، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون يف دبي ال�شريك الثقايف للمنتدى، 
حفل ع�شاء يف حي ال�شندغة التاريخي على �شرف �شيوف املنتدى الذي يحمل 
هذا العام �شعار قوة التاأثر ، وت�شت�شيفه دولة االإم��ارات يف دبي للمرة الثانية، 
�شبل  ملناق�شة  ال��دول��ي��ني  ال��ق��رار واخل���راء  ال��ق��ادة و���ش��ّن��اع  م��ن  مب�شاركة نخبة 
حت�شني اأداء وكفاءة ال�شيا�شات وتطوير �شراكات فاعلة لتعزيز دور املراأة وتاأثرها 
حممد  بنت  لطيفة  ال�شيخة  �شمو  الع�شاء..  حفل  ح�شر  املجتمع.  يف  االإيجابي 
بن را�شد اآل مكتوم، رئي�شة هيئة الثقافة والفنون يف دبي، وتريزا ماي، ع�شوة 
الرملان رئي�شة الوزراء الريطانية ال�شابقة، واإيفانكا ترامب، م�شت�شارة الرئي�ض 
االأمريكي، و�شايدة مر�شيايف، ابنة الرئي�ض االأوزبكي، ع�شو جلنة امل�شاواة بني 

اجلن�شني يف جمهورية اأوزبك�شتان، و�شعادة منى غامن املّري، رئي�شة جمل�ض اإدارة 
موؤ�ش�شة دبي للمراأة والع�شو املنتدب، و�شعادة هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة 
والفنون يف دبي، وملياء خان املدير التنفيذي ملنتدى املراأة العاملي – دبي 2020، 

وعدد من �شيوف املنتدى.
ورحبت �شمو ال�شيخة لطيفة بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم - يف بداية احلفل- 
ب�شيوف املنتدى، موؤكدًة على العمق التاريخي حلي ال�شندغة الذي ظل �شاهداً 

على تطور دبي وحتولها اإىل واحدة من اأ�شهر املدن العاملية واأ�شرعها منواً.
هذه  يف  ح�شوركم  ي�شرفنا  بال�شيوف:  الرتحيبية  كلمتها  يف  �شموها  وق��ال��ت 
 ،2020 املنطقة التاريخية وم�شاركتكم يف فعاليات منتدى املراأة العاملي- دبي 
الذي ت�شت�شيفه دبي �شعياً منها الإقامة حوار بناء حول م�شتقبل املراأة يف املنطقة 

والعامل .
من  يحمله  مبا  متنوعة  ثقافية  جت��ارب  ال�شندغة  حي  يوفر  �شموها:  وتابعت 
الوجه  اإب��راز  يف  �شاهمت  عوامل  كلها  ملهمة،  وق�ش�ض  واإن�شاين  ح�شاري  بعد 
البّناء بني  املهمة لدفع احلوار  العوامل  دب��ي... فالثقافة من  احل�شاري ملدينة 

ال�شعوب، وجاء منتدى املراأة العاملي حتت �شعار قوة التاأثر ليعزز هذا املفهوم .
وقالت �شموها يحمل هذا املكان ذكريات البدايات االأوىل التي انطلقت منها دبي 
وقد اُتخذت فيه اأهم القرارات، وهو املكان الذي ن�شاأ فيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، والذي راأي فيه �شموه خالل مرحلة طفولته �شورة 
اجتماعات  املكان  �شهد هذا  كما  امل�شتوى.  عاملية  امل�شتقبل كمدينة ع�شرية  دبي 
بكل  عاملية  حا�شرة  اإىل  بعد  فيما  �شتتحول  التي  املدينة  اأ�ش�ض  لو�شع  مهمة 
واإجنازات  م�شتقبلية  روؤي��ة  ذات  وحكومة  االقت�شادية  قوتها  متيزها  املقايي�ض، 
متيزت بها على ال�شاحة الدولية واإ�شهام كبر يف دعم الق�شايا االإن�شانية حول 
اأ�شكال الدعم للمراأة يف  الثقايف الري وتوفر كل  العامل. مدينة تعتز برتاثها 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بنت  لطيفة  ال�شيخة  �شمو  واأ�شافت   . املجاالت  كل 
اإلهام  ت�شكل م�شدر  دبي  تاأ�شي�ض  �شاهمت يف  التي  واالإ�شرار  النجاح  اأن ق�ش�ض 
يف  �شاهمن  اللواتي  اأمهاتنا  اإ�شرار  اإىل  اإ�شافة  االإجن���ازات،  من  املزيد  لتحقيق 
حتقيق حلم االآباء املوؤ�ش�شني. وقد ا�شطحب وفد من موؤ�ش�شة دبي للمراأة وهيئة 
دبي للثقافة والفنون �شيوف املنتدى يف جولة للتعرف على مالمح من تاريخ 

وتراث دبي يف حي ال�شندغة التاريخي، �شملت متحف بيت العطور ، الذي يعد 
على  تعرفوا  حيث  املنطقة،  يف  العطور  جم��ال  يف  املتخ�ش�شة  املتاحف  اأه��م  من 
اأنواع العطور االإماراتية وتاريخها، والطرق التقليدية ل�شناعة الزيوت العطرية 
والعطور االإماراتية التي ارتبطت بعادات وتقاليد املجتمع االإماراتي منذ عقود.

وتخللت اجلولة زيارة ملتحف بيت اخلور ، حيث تعرف �شيوف املنتدى من خالل 
الفيلم الت�شجيلي الذي ي�شور دبي قبل 200 عام، على ق�شة اخلور منذ ن�شاأته 

واأهميته التاريخية واالقت�شادية الأهل دبي منذ القدم.
2020 الذي يعقد على مدى يومني حتت  – دبي  امل��راأة العاملي  وُيعد منتدى 
�شعار قوة التاأثر ، هو االأكر من نوعه عاملياً يف جمال دعم املراأة، ويناق�ض من 
التي  ال�شراكات  وبناء  ال�شيا�شات  التاأثر على  �شبل  60 جل�شة  اأكر من  خالل 
تعزز دور املراأة وتاأثرها يف احلكومة واالقت�شاد واملجتمع وامل�شتقبل، مب�شاركة 
اأكر من 3000 م�شارك من قادة عامليني و�شناع قرار من خمتلف القطاعات 
احلكومية واخلا�شة، اإىل جانب نخبة من رواد االأعمال واخلراء واالأكادمييني 

والطالب.

بح�سور لطيفة بنت حممد وترييز� ماي و�إيفانكا تر�مب 

موؤ�س�سة دبي للمر�أة ودبي للثقافة تنظمان حفل ع�ساء ل�سيوف منتدى �ملر�أة �لعاملي 
لطيفة بنت حممد: �ملنتدى يرتجم �سعي دبي لإقامة حو�ر بّناء حول م�ستقبل �ملر�أة يف �ملنطقة و�لعامل

تنظم ور�ستي عمل بالتن�سيق مع منظمة �ل�سحة �لعاملية

وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع حتدد خارطة �لطريق و�مل�سار �لتنفيذي ل�سرت�تيجية �حلوكمة �لإكلينيكية

بالتعاون مع �لإد�رة �لعامة للدفاع �ملدين بدبي

جامعة �ل�سارقة حتتفل بتخريج �لدبلوم �ملهني يف تدريب �ملدربني
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العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شقر اجلبل لل�شتائر 

CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2125000 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبدالرحمن �شامل را�شد �شامل املزروعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف امني ح�شن حممد احلمادي
 فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اوبرا لنقل الركاب 

CN باحلافالت املوؤجرة رخ�شة رقم:1702303 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شلطان �شامل �شيف �شيف الفال�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن عبدالكرمي حممد عبدالكرمي ال�شحي

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

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

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18 

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

CN لتلميع ال�شيارات رخ�شة رقم:1066024 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل وكيل خدمات
ا�شافة �شلطان مبارك هالل را�شد املن�شوري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ح�شن يا�شني االخر�ض %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يو�شف حممد رحمه االن�شاري

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

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

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/لو�شوندولييه كويف 

CN قد تقدموا الينا بطلب �شوب رخ�شة رقم:2243818 
تعديل مدير/ا�شافة احمد ريا�ض عبدالكرمي عبداجلبار

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد مال اهلل عبيد ظالم القبي�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد حمد �شليمان جابر ال�شام�شي

تعديل مدير/حذف حممد حمد �شليمان جابر ال�شام�شي
 فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/هيفن لنقل الركاب 

CN باحلافالت املوؤجرة  رخ�شة رقم:2412126 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شلطان �شامل �شيف �شيف الفال�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرحمن عبدالكرمي حممد عبدالكرمي ال�شحي

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

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

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفريق االفرتا�شي 

CN لتقنية املعلومات  رخ�شة رقم:1179993 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شاره خليفه �شامل ح�شرم الكتبي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي خلف عبداهلل حممد احلو�شني

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

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

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18 

�إعــــــــــالن
االمارات  ال�ش�����ادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العاملية للخدمات ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1032094 

تعديل ن�شب ال�شركاء
حممد ح�شني جا�شم نا�شر النوي�ض من 37% اىل %88

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فار�ض حممد احمد �شهيل املزروعي

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

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

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18 

�إعــــــــــالن
اخل�شراء  ال�ش�����ادة/الواحة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN للخياطة الرجالية واالقم�شة  رخ�شة رقم:2140249 
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة مراد خان حممد نواز خان %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
فهد حممد احمد حممد الهاجري من مالك اىل وكيل خدمات

تعديل ن�شب ال�شركاء
فهد حممد احمد حممد الهاجري من 100% اىل %0

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

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

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18 

�إلغاء �عالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بخ�شو�ض الرخ�شة 
رقم:CN 1671606   باال�شم التجاري:اب�شكيل ديكور 
ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما 

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

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18 

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

�شب�شيال كافيه
رخ�شة رقم:CN 2242824 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18 

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

لغ�شيل ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 2808854 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18 

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

عبداهلل حاجي نور للحدادة والنجارة امل�شلحة
رخ�شة رقم:CN 1118054 تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ن�شيم الندي للمقاوالت العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2219368 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد علي حم�شن فرج العامري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل علي �شيف علي املزيني
تعديل ا�شم جتاري من/ن�شيم الندي للمقاوالت العامة  

NASEEM AL NADA GENERAL CONTRACTING

اىل/ن�شيم الندى للنقليات واملقاوالت العامة
ASEEM AL NADA TRANSPORT & GENERAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط/ا�شافة نقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة )4923009(
تعديل ن�شاط/ا�شافة نقل  املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة )4923010(

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الرية والبحرية )0910018(
االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غر م�شوؤولة عن اي 

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

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18 
 1 م م-فرع  ذ  املنزلية   ال�شحية  للرعاية  نايتنجيل   / ال�شادة  يعلن 

ورخ�شة   1 فرع    )MF4774( رقم  بقيد  ال�شحة   بهيئة  امل�شجلة 

جتارية �شادرة من دائرة التنمية االقت�شادية-ابوظبي رقم:

 CN-1692137 -1   قد تقدموا بطلب :

اإلغاء الرتخي�ض اعتباراً من  13/  02 /2020

وبناء عليه �شوف يتم توقف التعامل مع �شركات التاأمني.

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االإعالن مراجعة هيئة 

الهيئة  تاريخ ن�شرهذا االإعالن واال فان  اأ�شبوع من  ال�شحة خالل 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�شوؤولة  غر 

�شت�شتكمل االإجراءات املطلوبة.

نايتنجيل للرعاية �ل�سحية �ملنزلية  ذ م م-فرع 1

�عالن �إلغاء ترخي�س

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18 

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية
ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ش��الت )ق���ط���اع النقل 
بان /دايف تك للخدمات الهند�شية البحرية  البحري( 
املذكورة  ال�شفينة  ت�شجيل  ب��ط��ل��ب  ت��ق��دم  ق��د  ذ.م.م 

بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���ض  له  كل من  على 
مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�شفن  ت�شجيل  مكتب  مراجعة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.
 اإدارة مراكز �شعادة املتعاملني/مركز اأبوظبي

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة االحتادية للموا�شالت الربية والبحرية

�شيا�شة الرتاخي�ص والت�شجيل البحري

                   �إ�سم �ل�سفينة                    رقم �لت�سجيل �ل�سابق          �لعلم �ل�سابق
-                       -                      III - ديف تك               

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18 

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/عمارة فون

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1132125 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل علي �شيف علي املزيني من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداهلل علي �شيف علي املزيني من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شامح حمي الدين حميدو ها�شم %49

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

تعديل ا�شم جتاري من/عمارة فون  
 AMARA PHONE

اىل/عمارة فون ذ.م.م
AMARA PHONE LLC

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

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

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2019/4983 

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ض �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لمــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2020/02/24 �لثنني  يوم  م�ساء   6:00 �ل�ساعة 

�سده �رت �در�ض للديكور �ض.ذ.م.م �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
                                                  �لو�سف     �سعر �لتقييم  

                                        مكائن ت�سكيل �خل�سب      18,490 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ض �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ص املنازعات االيجارية لإعالناتكم يف 

يرجى �لت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�ض:024489891

email:advt@alfajrnews.ae

العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   
اعالن بالن�شر 

                      يف التنفيذ رقم 7149/2019/207 تنفيذ جتاري  
مو�شوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/2469 جتاري جزئي ، 

ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره ) 243586.91 درهم( ، �شامال للر�شوم وامل�شاريف 
طالب االإعالن : �شينكر - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية : طالب التنفيذ 

وميثله : عبداهلل نا�شر من�شور حمد الكعبي - �شفته بالق�شية : وكيل
املطلوب اإعالنه : 1- كاتالي�شت التجارية - �ض ذ م م - �شفته بالق�شية : منفذ �شده 

جمهول حمل االإقامة 
مو�شوع االإعالن : قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
فان  وعليه  املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )243586.91( وق��دره  به  املنفذ 
املحكمة �شتبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
العدد 12861 بتاريخ 2020/2/18   

 اعالن بالن�شر
يف  االإ�شتئناف رقم 2242/2019/305 اإ�شتئناف جتاري  

مو�شوع االإ�شتئناف : اإ�شتئناف احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2019/1621 اأمر 
اأداء والر�شوم وامل�شاريف واالتعاب. طالب االإعالن : نكو انرتنا�شيونال - فرع 
دبي - �شفته بالق�شية : م�شتاأنف وميثله : خديجة �شهيل ح�شن خلفان ا�شعدي 
الهند�شية  ت�شاملرز  �شركة   -1  : اإعالنهما  املطلوب  وكيل   : بالق�شية  �شفته   -
بالق�شية  �شفته   - �شاملر�ض  مالكدونالد  االن  �شتيوارت   -2 م  م  ذ   - املحدودة 
لها  وح��ددت   : االإع���الن  االإق��ام��ة. مو�شوع  م�شتاأنف �شده. جمهويل حمل   :
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2020/3/18 املوافق  االربعاء  يوم  جل�شه 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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عربي ودويل

�ملتظاهرون يف �لعر�ق ُير�سحون نا�سطًا لرئا�سة �حلكومة

قتيال بهجوم على كني�سة يف بوركينا فا�سو   24
•• واغادوغو-اأ ف ب

قتل 24 �شخ�شا على االأقل وجرح 
هجوم  يف  اآخ�������رون   18 وخ���ط���ف 
على كني�شة بروت�شتانتية يف قرية 
ما  بح�شب  فا�شو،  بوركينا  ب�شمال 

اأفاد م�شوؤولون .
خم�شة  ُقتل  منف�شل،  ح��ادث  ويف 
زرعت  بقنبلة  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ج��ن��ود 
بح�شب  الطرقات،  اأح��د  جانب  يف 

م�شادر اأمنية.
الكولونيل  املنطقة  ح��اك��م  وق���ال 
اأر�شل اإىل  �شالفو كابوريه يف بيان 
جمموعة  اإن  بر�ض  فران�ض  وكالة 
امل�شّلحني”  “االإرهابيني  م���ن 
منطقة  يف  بان�شي  قرية  هاجمت 
ال�شكان  ع���ل���ى  “واعتدت  ي���اغ���ا 
امل��ح��ل��ي��ني ال�����ش��ل��م��ي��ني ب��ع��دم��ا مت 
بينهم  والتفريق  عليهم  التعّرف 
من  املتواجدين  االأ�شخا�ض  وبني 

غر �شكان” املنطقة.
واأو�����ش����ح����ت م�������ش���ادر اأم���ن���ي���ة اأن 
الهجوم وقع االأح��د خالل قدا�ض 
الكني�شة  يف  االأ���ش��ب��وع��ي��ة  االأح�����د 

الروت�شتنتية.
“احل�شيلة  اأن  ك���اب���وري���ه  وذك�����ر 
 24 م��ق��ت��ل  اإىل  ت�����ش��ر  االأول����ي����ة 

العام 2018 يف بوركينا فا�شو، ما 
اأ�شفر عن مقتل نحو مئة �شخ�ض، 
بر�ض.  لفران�ض  ح�شيلة  بح�شب 
ب��ني ه���وؤالء �شبعة ط��الب مدر�شة 
يف �شمال غ��رب ال��ب��الد ك��ان��وا بني 
ع���ل���ى منت  ق���ت���ل���وا  ���ش��خ�����ش��ا   14
حافلة مّرت بطريق يحظر املرور 

منه لدواع اأمنية.

يف  وال�شيا�شي  امل��دين  النا�شط  اأم��ا 
حراك بغداد، اأحمد حمادي، فاأ�شار 
اإىل “تر�شيح الركابي فيه تكتيكات 
يف  االنتفا�شة  تفيد  اأن  �شاأنها  من 
االأول  اأ�شباب،   3 ل�  الراهن  الوقت 
يكمن يف اأن اقرتاح ا�شمه من لدن 
ال�شلطة  اأزم�����ة  �شيعمق  احل�����راك 
ا�شتداد  اأ�شاًل، خا�شًة مع  املاأزومة 
اأط����راف ال�شلطة  ب��ني  ال�����ش��راع��ات 
ع���ل���ى امل���ن���ا����ش���ب واحل�������ش�������ض يف 

حكومة عالوي«.
اأن  ال���ره���ان���ات،  “ثاين  اأن  وت���اب���ع 
ت��ر���ش��ي��ح ع���الء الركابي  ���ش��اأن  م��ن 
االن��ت��ف��ا���ش��ة، مع  زخ����م  ي����دمي  اأن 
الوا�شع  اجل���م���اه���ري  ال���رف�������ض 
ل����ع����الوي، وع���ل���ى ه�����ذا االأ����ش���ا����ض 
�شيدمي  ال���رك���اب���ي  ت��ر���ش��ي��ح  ف������اإن 
يف  وامل�����ش��رات  القوية  التظاهرات 

عموم املحافظات املنتف�شة«.
“فيتجلى يف  ث��ال��ث االأه����داف  اأم���ا 
اأن يعطي تر�شيح الركابي انطباعاً 
اأ�شحاب  ب��اأن��ه��م  املنتف�شني  ل���دى 
ال�شلطة  اأح������زاب  ول��ي�����ض  ال���ق���رار 
املتهمة بالقمع، والقتل، واخلطف، 
وهذا من �شاأنه و�شع املبادرة ب�شكل 
دائم يف اأيدي اجلماهر، وباإمكانها 
عليها  ال�شغط  اأو  جهة  اأي  تغير 
م�����ن اأج�������ل حت���ق���ي���ق امل����ط����ال����ب يف 

بح�شب النا�شط. امل�شتقبل”، 

•• بغداد-وكاالت:

م�������ع دخ�����������ول احل�������������راك ����ش���ه���ره 
املتظاهرين  مئات  رف��ع  اخلام�ض، 
وبع�شهم  وال��ن��ا���ش��ري��ة  النجف  يف 
ال�شيا�شي  النا�شط  �شور  بغداد،  يف 
ع��الء ال��رك��اب��ي، الق��رتاح��ه مر�شح 
املقبلة  احلكومة  لرئا�شة  احل��راك 
ال�شيا�شية  ال��ط��ب��ق��ة  م��ر���ش��ح  ب���دل 

حممد توفيق عالوي.
ووف�����ق م���وق���ع ق���ن���اة احل������رة، ف���اإن 
ع��الء ال��رك��اب��ي، دك��ت��ور �شيدالين 
مدينة  يف  التظاهرات  ق��ادة  واأح���د 
النا�شرية، فيما يقول متظاهرون 
الت�شعيد  عن  امل�شوؤولني  اأح��د  اإن��ه 
ال���ت���ي منحها  امل���ه���ل���ة  ت����ال  ال������ذي 
لل�شلطات  ال�������ش���ع���ب���ي  احل���������راك 
ل��ت��ح��ق��ي��ق امل��ط��ال��ب وال���ت���ي عرفت 

حينها ب�”مهلة النا�شرية«.
ووتعر�ض الركابي ملحاولة اغتيال 
27 يناير)كانون  النا�شرية يف  يف 

الثاين( املا�شي.
ويف خطوة ت�شعيدية، دعا الركابي 
االأق�������دام من  ع��ل��ى  م�����ش��رات  اإىل 
باملحافظات  م����������روراً  ال���ب�������ش���رة 
العا�شمة  اإىل  و���ش��واًل  اجل��ن��وب��ي��ة 
اخل�شراء  امل��ن��ط��ق��ة  اإىل  ب����غ����داد 
والطبقة  احلكومة،  على  لل�شغط 

ال�شيا�شية.

النجف  اح��ت��ج��اج  �شاحة  ع��دا  “ما 
الركابي  ع���الء  فيها  ح�شل  ال��ت��ي 
ح�شل  املوؤيدين،  من   80% على 
على  املحافظات  باقي  اإجماع  على 

ا�شمه«.
اأن القوى ال�شيا�شية  واأو�شح اأي�شاً 
تركز  كانت  للمتظاهرين،  املناوئة 
االحتجاج  ���ش��اح��ات  اأن  على  دائ��م��اً 
بدائل، ولي�ض  اق��رتاح  عاجزة على 

لها قوة القرتاح من ميثلها.

العراقي،  ال�شيا�شي  املحلل  وق���ال 
“اقرتاح  اإن  ال���ك���اظ���م���ي،  ب���ا����ش���ل 
الركابي،  ع���الء  ال���ش��م  ال��ن�����ش��ط��اء 
تكتيك وخطوة من �شاأنها اأن حترج 
القوى ال�شيا�شية الطائفية املناوئة 

للحراك يف البالد«.
اأق����ام����وا  امل���ت���ظ���اه���ري���ن  اأن  وذك������ر 
راأي  وا���ش��ت��ط��الع��ات  ا���ش��ت��ب��ي��ان��ات 
اأجمعت على اقرتاح عالء الركابي 
م�شيفاً  للحراك،  �شيا�شياً  ممثاًل 

ال���ق���وى  اأن  ال����ك����اظ����م����ي،  وراأى 
التي  للحراك  امل��ن��اوئ��ة  ال�شيا�شية 
التغير  م����ع  اأن����ه����ا  ت���دع���ي  ك���ان���ت 
ومطالب املتظاهرين �شتكون اليوم 
اأمام خيارين،  �شتكون  اإذ  حمرجة، 
اإما تاأييدها ملمثل �شاحات التظاهر، 
وب���ال���ت���ايل  ������ش�����ده،  ال�����وق�����وف  اأو 
وتتك�شف  االأق��ن��ع��ة  عنها  �شت�شقط 
املحا�ش�شة  ع��ل��ى  دف��اع��ه��ا  ح��ق��ائ��ق 
والبديل.  ال��وط��ن  ال  ال��ط��ائ��ف��ي��ة، 

 ،2015 ومنذ  ال�شاحل.  منطقة 
قتل نحو 750 �شخ�شا يف بوركينا 
فا�شو بينما فّر حواىل 600 األف 

من منازلهم.
خم�شة  ق��ت��ل  ال���ب���الد،  ���ش��م��ال  ويف 
ج�����ن�����ود االأح�����������د ع����ن����دم����ا م������ّرت 
م��رك��ب��ت��ه��م ف���وق م��ت��ف��ج��رات قرب 
بح�شب  ل������وروم،  م��ن��ط��ق��ة  ب����ان يف 

واإ�شابة  ال��ق�����ض  ب��ي��ن��ه��م  ���ش��خ�����ش��ا 
وخطف 18«.

اإج��الء اجلرحى  “مت  اأنه  واأ�شاف 
العالج  ليتلقوا  ودوري  �شيبا  اإىل 
املنا�شب ومت دفن املتوفني يف نف�ض 
اليوم من قبل الناجني مب�شاعدة 
م�شيفا  املجاورة”،  القرى  �شكان 
على  ل��ل��ع��ث��ور  ج����ار  “البحث  اأن 

املخطوفني«.
ب���ل���دة �شيبا  ���ش��ك��ان  اأح�����د  واأف�������اد   
هربوا  بان�شي  اأه���ايل  اأن  القريبة 

اإىل قريتهم.
وب����ات امل�����ش��ي��ح��ي��ون وال��ك��ن��ائ�����ض يف 
ال�شمالية  فا�شو  بوركينا  مناطق 
اأهدافا لهجمات متكررة مل�شلحني 

متطرفني.
ويف 10 �شباط-فراير، اقتحمت 
�شيبا  ب���ل���دة  م���ت���ط���رف���ة  ج���م���اع���ة 
وخ��ط��ف��ت ���ش��ب��ع��ة اأ����ش���خ���ا����ض من 
م��ن��زل ق�������ّض. وب��ع��د ث��الث��ة اأي����ام، 
ع����ر ع���ل���ى خ��م�����ش��ة م��ن��ه��م قتلى 
ال��ق�����ّض، يف ح��ني عر  بينهم  م��ن 
وهما  االآخ��ري��ن  ال�شخ�شني  على 
وف���ق م�شوؤول  ���ش��امل��ت��ني،  ام���راأت���ان 
حملي. بوركينا فا�شو واح��دة من 
اأف��ق��ر دول ال��ع��امل وت��واج��ه حركة 
يف  تن�شط  التي  اجل��ه��ادي  التمّرد 

م�شادر اأمنية.
وقال اأحد امل�شادر اإن “ثالثة من 
خم�شة اأ�شخا�ض قتلوا على الفور 
بينما لقي �شخ�شان حتفهما الحقا 
متاأثرين باجلراح اخلطرة التي 

اأ�شيبا بها«.
التي  ال���ه���ج���م���ات  ع�����دد  وت�����زاي�����د 
ا�شتخدمت فيها قنابل يدوية منذ 

وفاة جندي فرن�سي يف بوركينا فا�سو 
 •• باري�س-رويرتز

قالت وزارة القوات امل�شلحة الفرن�شية اأم�ض اإن جنديا فرن�شيا 
تويف اأثناء عمليات يف بوركينا فا�شو.

هرني  مورجان  ال�شارجنت  وف��اة  �شبب  اأن  ال��وزارة  واأ�شافت 
غر معروف يف الوقت احلايل واأن حتقيقات جترى ملعرفة 

مالب�شات الوفاة.
وت��دخ��ل��ت ف��رن�����ش��ا يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��اح��ل ال��ت��ي ت��ق��ع جنوبي 
ال�شحراء الكرى يف عام 2013 لطرد مت�شددين �شيطروا 
على �شمال مايل يف 2012. واأعاد املقاتلون تنظيم �شفوفهم 
خ��الل ال��ع��ام امل��ا���ش��ي وك��ث��ف امل��ت�����ش��ددون هجماتهم يف مايل 

وبوركينا فا�شو والنيجر.

وق��ال خان خالل  وتطبيقه.  اتفاق  اأي  اىل  التو�شل  امل�شاهمة يف 
انه لي�ض  اأقول لكم  اأن  “ميكنني  اباد  موؤمتر يف العا�شمة ا�شالم 
النظر عما كان عليه  “بغ�ض  واأ�شاف  اآمنة هنا«.  هناك م��الذات 
�شيئا  نريد  اإن��ن��ا  لكم  اأق���ول  اأن  ميكنني  االآن  ال�شابق،  يف  الو�شع 
�شروار  اتهم  بعدما  ذلك  وياأتي  اأفغان�شتان«.  يف  ال�شالم  واح��دا: 
بال�شماح  باك�شتان  اأفغان�شتان،  لرئي�ض  ال��ث��اين  النائب  داني�ض 
لطالبان بتجنيد مقاتلني جدد من خميمات الالجئني االأفغان 
يف باك�شتان. وكان خان يتحدث اأمام موؤمتر يف ذكرى اأربعني عاما 

على ا�شتقبال بالده الجئني من اأفغان�شتان.
ويف حني اأن باك�شتان لي�ض بامكانها “اأن ت�شمن بالكامل” عدم 
2،7 مليون  وج��ود عنا�شر من طالبان خمتبئني �شمن ح��واىل 
اأق�شى  بذلت  حكومته  اإن  خ��ان  ق��ال  باك�شتان،  يف  اأف��غ��اين  الج��ئ 

 •• اإ�شالم اباد-اأ ف ب
تعد  ب���الده مل  اأن  خ��ان  ع��م��ران  الباك�شتاين  ال����وزراء  رئي�ض  اأك���د 
اإدارت��ه تدعم ب�شكل  اأن  اآمنا جلماعات م�شلحة م�شرا اإىل  مالذا 
كامل عملية ال�شالم االأفغانية. وتاأتي ت�شريحات خان فيما تبدو 
التو�شل  و�شك  على  االأفغانية  طالبان  وحركة  املتحدة  الواليات 
اىل اتفاق يوؤدي اىل بدء �شحب القوات االأمركية من اأفغان�شتان. 
م��ع احلكومة  ح��رك��ة ط��ال��ب��ان يف حم��ادث��ات  �شتدخل  امل��ق��اب��ل  يف 
التو�شل  نحو  وتعمل  متعددة  اأمنية  ب�شمانات  وتلتزم  االأفغانية 

اىل وقف اطالق نار �شامل.
ويعتر دور باك�شتان التي لطاملا اُتهمت بدعم طالبان وجمموعات 
يف  اأ�شا�شيا  اأفغان�شتان،  مع  حدودها  ط��ول  على  اأخ��رى  متطرفة 

اأفغان�شتان مبا ي�شمل بناء �شياج  اجلهود ملنع ح�شول هجمات يف 
يف  لل�شالم  االأم��رك��ي  املبعوث  اأي�شا  امل��وؤمت��ر  وح�شر  ح���دودي. 
�شنة  اأك��ر من  ق��اد على م��دى  ال��ذي  زاد  زمل��اي خليل  اأفغان�شتان 
حمادثات بني طالبان ووا�شنطن. وقال انه “متفائل بحذر” ازاء 
التقدم نحو اتفاق حمتمل. واأو�شح اأن الواليات املتحدة “لديها 
م�شوؤولون  وك��ان  اأمنية«.  اأم��ور  تعهدات من حركة طالبان حول 
االأفغانية  االأمنية  وال��ق��وات  طالبان  ان  املا�شي  االأ�شبوع  اأعلنوا 
والواليات املتحدة �شيبا�شرون “خف�ض اأعمال العنف” على مدى 
اأي��ام. وتاأتي هذه اخلطوة �شمن اج��راءات بناء الثقة قبل  �شبعة 

االإعالن عن اتفاق �شامل.
ل��ك��ن اأع��م��ال ال��ع��ن��ف ت��وا���ش��ل��ت يف ن��ه��اي��ة االأ���ش��ب��وع، ووق���ع هجوم 

لطالبان يف والية قندوز.

عمر�ن خان: باك�ستان مل تعد مالذ� جلماعات م�سلحة 

نافذة 
م�سرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة �كت�ساف كيف يفكر �لآخر

•• جاك اتايل

   ي�شود الكثر من االلتبا�ض واالرتباك، يف جميع 
االإيديولوجية  االنق�شامات  ح��ول  اأوروب����ا،  اأن��ح��اء 
يوؤدي  وه���ذا  املختلفة.  ال�شيا�شية  ال��ت��ي��ارات  ب��ني 
احلكومة،  ا�شتقرار  وع���دم  االأح����زاب،  تفتيت  اإىل 
ب�شكل  بالغ�شب  ي�شعرون  الذين  النا�ض  واإح��ب��اط 
تواجه  التي  احلكومات  تلك  عجز  ب�شبب  متزايد 
اأن  ال��وق��ت لفهم  ت��ت��ج��اوزه��ا.    لقد ح��ان  ق�شايا 
اليوم  تتقا�شمها  رئي�شية  اهتمامات  خم�شة  هناك 
االإث��راء االقت�شادي، واحلاجة  الناخبني:  م�شالح 
االجتماعية،  ب��ال��ع��دال��ة  وامل��ط��ال��ب��ة  االأم�����ن،  اإىل 

والدفاع عن احلريات، والق�شايا البيئية.
   يف الواقع، يف جميع اأنحاء اأوروب��ا، من بني هذه 
ق�شيتان  ت��رز  م��ا،  ح��د  اإىل  املتناق�شة  ال��ره��ان��ات 
واالأمن.  البيئة  ال��ن��ا���ض:  متزايد  ب�شكل  جت��ذب��ان 
الإيديولوجية  العري�شة  اخل��ط��وط  ي��ح��دد  وه���ذا 
ميكن  �شابقاتها،  كل  مثل  والتي  مهيمنة،  جديدة 
يتم  مل  اأيديولوجية  واالأ���ش��واأ.  االأف�شل  تنتج  اأن 
جت�شيدها بعد يف اأي مكان من قبل حزب مهيمن، 
ولكن، يف راأيي، �شتك�شب قريبا املزيد من الدعم: 

النظام االأخ�شر.
    اإن املخاوف االأكر تريًرا يف مواجهة خمتلف 
اأ�شكال اجلرمية، وخماطر االإرهاب، والت�شكيك يف 
اإذا كان احلكام عقالء،  الهوية، واالأوبئة، �شتوؤدي، 
العدالة،  الدفاع،  و�شائل  اأكر من  اإن�شاء عدد  اإىل 
يف  وجهود  ال�شحية؛  الوقاية  ال�شجون،  ال�شرطة، 
فاإن  التعليم والتخطيط احل�����ش��ري.      وباملثل، 
و�شوحا،  املتزايدة  املناخية  املخاطر  امام  املخاوف 
العمل  م��ف��ه��وم  يف  ج�����ذري  ت��غ��ي��ر  اإىل  ����ش���ت���وؤدي 
الكربون،  �شعر  يف  كبرة  وزي���ادة  واخل��ا���ض،  العام 
واللوائح االأكر �شرامة من حيث اإدارة النفايات، 
وتطوير  ال��ط��اق��ة،  وت��وف��ر  ال��ب��ي��ئ��ي،  والت�شميم 
منها  تنبعث  اأال  يعني  وه��ذا  االإيجابية،  الطاقات 

الغازات الدفيئة.
    ولكن اإذا انتظرنا وقًتا طوياًل حتى يكون الرد 
الدميقراطي ممكًنا، �شرنى �شعود موقف خمتلف 
متاًما ب�شاأن هذين املو�شوعني. اأكر �شرعة واأقل 
دميقراطية بكثر. و�شرنغب حينها لي�ض فقط يف 

ا مواجهة  فر�ض النظام �شد اجلرمية، ولكن اأي�شً
غازية.  وطائفية  العظيم،  اال���ش��ت��ب��دال  تخيالت 
و�شن�شحب  و�شنطرد،  احل���دود،  ب��اإغ��الق  و�شنقوم 
اجلن�شية من البع�ض، و�شن�شتخدم و�شائل النظام 
لفر�ض قبول تدابر حماية البيئة التي، باتخاذها 
بعد فوات االأوان، �شت�شبح حيوية بيئيا، وال حتتمل 

اجتماعيا على حد �شواء.
   مثل هذا الرنامج، حتى لو مت تنفيذه بطريقة 
االأخرى  الثالثة  االأب��ع��اد  �شيتجاهل  دميقراطية، 
والعدالة  االق��ت�����ش��ادي  ال��ن��م��و  م��ت��ن��اغ��م:  ملجتمع 

االجتماعية وحماية احلريات العامة واخلا�شة.
    وم���ع ذل���ك، ف���اإن ه���ذه امل��ط��ال��ب االأخ����رى باتت 
حيث  فرن�شا،  يف  �شيما  ال  ف��اأك��ر،  اأك���ر  ���ش��ارخ��ة 
البطالة م�شتمرة، وحيث ال�شرطة، كما ال�شرائب، 

حتت نران النقد.
    هل �شرنى حينها، يف مواجهة حتالف يدافع عن 
اآخر  اأخ�شر، ت�شّكل نظام  احلاجة ال�شديدة لنظام 

يطالب باحلاجة امللحة حلرية عادلة؟
    ب��ال��ت��اأك��ي��د، حتى وان ل��ن ت��ك��ون اخل��ط��ب مبثل 
هذا احل�شم اأبداً؛ وادعى اجلميع اأنهم يريدون يف 
وم�شتداًما  اقت�شادًيا  فعاال  جمتمًعا  الوقت  نف�ض 
العامة  للحريات  وحامًيا  اجتماعًيا  وع��اداًل  بيئًيا 
واخلا�شة. يف الواقع، �شتكون االأولوية الغالبة هي 
كانت  لو  )وحتى  اأدق،  وبتعبر  االأخ�شر.  للنظام 
اأ�شا�شي  ب�شكل  م�شنفة  احل��ايل،  الوقت  يف  البيئة، 
االأخ�شر  النظام  على  الطلب  ف��اإن  الي�شار(،  على 
اليمني  ال�شائد لليمني واق�شى  �شي�شبح اخلطاب 
�شي�شمح  ه��ذا اخلطاب  مثل  اأن  االأوروب���ي. خا�شة 
لهما بدفن رهانات العدالة االجتماعية واحلريات 

العامة مبهارة.
    ال يزال هناك وقت الإزالة اخلداع عن هذه الر�شوم 
الكاريكاتورية. و�شتحتاج الدول االأوروبية، خا�شة 
الواليات  ال��ق��ادم��ة م��ن  ال��ت��ه��دي��دات  يف م��واج��ه��ة 
اإىل  موؤ�ش�شاتها،  لها  تتعر�ض  التي  واآ�شيا  املتحدة 
اال تختزل نف�شها يف جمموعة من الدول املجزاأة 
ال�شلطوية والبيئية. نحن بحاجة اإىل بناء م�شاريع 
�شيا�شية اأكر توازنا، وبالتايل اأكر تعقيدا، تبقى 

نظريتها وممار�شاتها للبناء �شريعا.
ترجمة خرة ال�شيباين

على �لطريق نحو نظام �أخ�سر...!

ة منا�شب، منها من�شب م�شت�شار الرئي�ض  *مفكر واقت�شادي فرن�شي، ورجل �شيا�شة، توىَلّ عَدّ
الفرن�شي فران�شوا ميرتان طيلة ع�شر �شنوات، ومدير البنك االأوروبي لالإعمار والتنمية، له 

 العديد من املوؤلفات 67 كتاًبا بيعت اإىل 7 ماليني ن�شخة وترجمت اإىل 22 لغة. 

�سروط عملية تبادل �لأ�سرى 
بني �ل�سرعية و�حلوثي

•• عمان-وكاالت:

ك�شف ع�شو وفد ال�شرعية املفاو�ض مليلي�شيات احلوثي بخ�شو�ض االأ�شرى يف 
اأحد  اأن ت�شمل  االأ�شرى االأوىل يجب  اأن عملية تبادل  االأردن، ماجد ف�شايل، 
القادة االأ�شرى املختطفني لدى احلوثيني. وقال ف�شايل  اإن الطرفني اتفقا 
على اإطالق �شراح اأحد القادة االأربعة املاأ�شورين لدى احلوثي وهم نا�شر �شقيق 
الرئي�ض اليمني عبدربه من�شور هادي، وحممود ال�شبيحي، وحممد قحطان، 
عملية  م��ن  الثانية  املرحلة  يف  البقية  ���ش��راح  يطلق  اأن  على  رج���ب،  وفي�شل 
التبادل. واأو�شح ف�شايل وهو وكيل وزارة حقوق االن�شان اليمنية اأن الطرفني 
التزما يف مباحثات عمان بالعمل على اإطالق �شراح جميع االأ�شرى واملعتقلني 
او  �شروط  بال  العربي  التحالف  دول  من  اأو  اليمنيني  من  �شواء  واملخفيني، 
باإ�شراف  اأيام   7 واملعتقلني خالل  االأ�شرى  باأ�شماء  وت�شليم قوائم  ا�شتثناءات، 
االأمم املتحدة، على اأن تكون الك�شوف دقيقة وم�شتوفية جلميع ال�شروط، حتى 
يت�شنى للطرف االآخر بتقدمي مالحظات خطية خالل اأ�شبوع اأي�شاً، قبل اأن 
لعملية  للتح�شر  االأحمر  وال�شليب  االأمم��ي  املبعوث  ملكتب  الك�شوف  ت�شلم 
التبادل، فيما �شيتم ت�شكيل جلنة لتبادل اجلثث. واأ�شار اإىل اأن عملية التبادل 
قد جتري يف حمافظة اجلوف، �شمال �شرق �شنعاء، اأو مكان اآخر يتم التوافق 
عليه بني طريف العملية. وكان الطرفان اتفقا بعد مباحثات دامت ا�شبوع على 

عملية تبادل �شتكون االأوىل من نوعها منذ بدء احلرب اإذا متت. 

�لربملان �ل�سيني قد يرجئ دورته �ل�سنوية 
•• بكني-اأ ف ب

قد ترجئ ال�شني الدورة ال�شنوية لرملانها، وفق ما ذكرت و�شائل اإعالم ر�شمية . 
وذكرت وكالة اأنباء ال�شني اجلديدة اأن اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية ال�شعبية 
)الرملان( �شتنظر يف اقرتاح اإرجاء الدورة التي يفرت�ض اأن تفتتح يف اخلام�ض من 
يتعلق  “مبناق�شة م�شروع قرار”  اآذار-مار�ض. و�شيقوم املجل�ض احلاكم يف ال�شني 
باإرجاء املوؤمتر ال�شعبي الوطني ع�شرة اأيام. ومل تذكر الوكالة �شبب االإرجاء، وعقد 
املوؤمتر ال�شعبي ال�شيني دوراته ال�شنوية يف اآذار-مار�ض يف االأعوام ال�35 املا�شية. 
الوطنية  ال�شعبية  للجمعية  الدائمة  اللجنة  اإن  الوكالة  قالت  اأخ��رى،  جهة  من 
�شتناق�ض اأي�شا يف االجتماع الذي يبداأ يف 24 �شباط-فراير، م�شروع قانون مينع 

االجتار باحليوانات الرية وا�شتهالكها “حلماية حياة و�شحة و�شالمة النا�ض«.

تر�مب يدعو رو�سيا �إىل �لتوقف عن دعم نظام �لأ�سد  
•• وا�شنطن-اأ ف ب

دونالد  االأم��رك��ي  الرئي�ض  دع��ا 
اإىل وق��ف دعمها  ت��رام��ب رو���ش��ي��ا 
يرتكبها  ال���ت���ي  ل�”الفظائع” 
ال���ن���ظ���ام ال���������ش����وري، م���ع���رب���ا عن 
خ�����ش��ي��ة ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة من 
بح�شب  اإدل���ب،  منطقة  يف  العنف 

ما اأعلن البيت االأبي�ض .
من جانبه، اأعلن وزير اخلارجية 
الرو�شي  نظره  اأبلغ  اأنه  الرتكي 
ال�����ش��وري يف  النظام  ب��اأن هجمات 
ت��ت��وق��ف. وبدعم  اأن  ي��ج��ب  اإدل����ب 
ج��������وي رو�������ش������ي ح���ق���ق���ت ق������وات 
النظام ال�شوري تقدما جديدا يف 
هجومها على اآخر معقل ف�شائل 

وخالل  ���ش��وري��ا.  غ��رب  ب�شمال  اإدل���ب  منطقة  يف  املعار�شة 
اردوغان،  طيب  رج��ب  الرتكي  الرئي�ض  مع  هاتفية  مكاملة 
اأعرب ترامب “عن قلقه اإزاء العنف يف اإدلب واأبلغه برغبة 
للفظائع  الرو�شي  الدعم  يتوقف  اأن  يف  املتحدة  ال��والي��ات 

وفق البيت االبي�ض. التي يرتكبها نظام اال�شد”، 
اتفاق مت  اط��ار  اإدل��ب يف  12 نقطة مراقبة يف  لها  وتركيا 
�شوت�شي  يف  ومو�شكو  انقرة  بني   2018 يف  اليه  التو�شل 
يف  م�شت  ال�شوري  النظام  ق��وات  لكن  النظام،  هجوم  ملنع 

تقدمها.
تركية،  نقاط  اأرب���ع  حتا�شر  ال�شورية  ال��ق��وات  اأن  ويعتقد 
وهددت اأنقرة مبهاجمة القوات ال�شورية يف حال مل ترتاجع 

بنهاية �شباط/فراير. و�شرح ت�شاو�ض اوغلو لل�شحافيني 
خالل منتدى ميونيخ لالأمن يف املانيا “اأكدت اأن الهجمات 
اأن تتوقف واأنه من ال�شروري التو�شل اإىل  اإدلب يجب  يف 

وقف دائم الإطالق النار واأال يتم انتهاكه«.
م�شوؤولون  زار  اأن  بعد  مو�شكو  اإىل  تركي  وف��د  و�شيتوجه 
اأنقرة يف عطلة نهاية االأ�شبوع ومل يتم التو�شل اىل  رو�ض 

اتفاق ملمو�ض.
ت�شع  منذ  امل�شتمر  النزاع  ب�شاأن  مواقفهما  اختالف  ورغ��م 
املعار�شة  يف  لف�شائل  ال��داع��م��ة  ت��رك��ي��ا  ت��ع��اون��ت  ���ش��ن��وات، 
ال�شورية ومو�شكو املتحالفة مع دم�شق عن قرب يف ما يتعّلق 

بامللف ال�شوري.

برلني تدين �ملخططات 
»�ملرعبة« لهجمات �سد م�ساجد 

•• برلني-اأ ف ب

دانت احلكومة االأملانية اأم�ض املخططات “املرعبة” لهجمات �شد م�شاجد 
اأماكن  املتطرف، متعهدًة بحماية  اليمني  اأعّدتها جمموعة من  البالد  يف 

العبادة.
موؤمتر  خ��الل  غرونيفيلدر  ب��ي��ورن  الداخلية  وزارة  با�شم  املتحدث  واأك���د 
�شحايف يف برلني ما مت الك�شف عنه مرعب، )من املخيف( روؤية جمموعة 
واأ�شاف اأن من “املهم اأن تتم  تتجه بو�شوح نحو التطرف بهذه ال�شرعة”. 

حماية اأماكن العبادة«.
اأنغيال  امل�شت�شارة االأملانية  اأ�شار �شتيفان �شايرت املتحدث با�شم  من جهته 
مركل اإىل ان مهمة الدولة هي �شمان ممار�شة االإميان بحرية يف هذا البلد 
موؤكدا “حق اأي �شخ�ض يريد ممار�شة  من دون خطر ومن دون تهديد”، 

ديانته يف اأملانيا اأن يفعل ذلك بدون تهديد وبدون التعر�ض خلطر«.
اليمني  من  جمموعة  اإىل  ينتمون  �شخ�شاً   12 اجلمعة  اأملانيا  يف  واأوق��ف 

املتطرف وو�شعوا قيد احلجز ب�شبهة التخطيط لهجمات.
على  ال�شالة،  خالل  م�شاجد  ال�شتهداف  يخططون  كانوا  باأنهم  وي�شتبه 
 ،2019 اآذار/مار�ض  غرار ما ح�شل يف كراي�شت ت�شر�ض يف نيوزيلندا يف 
عندما قتل مهاجم 51 �شخ�شاً يف م�شجدين و�شور اعتداءه مبا�شرًة، وفق 

ما ك�شفت االأحد و�شائل اإعالم اأملانية.
و�شعته  ق��د  ال�شلطات  كانت  وال���ذي  للمجموعة،  املفرت�ض  الزعيم  وك��ان 
االأ�شبوع  اأبلغ متواطئني معه مبخططه يف اجتماع عقد  املراقبة، قد  قيد 
املا�شي. واأكدت و�شائل االإعالم االأملانية اأن املحققني اأعلموا بهذا االجتماع 
عر خمر متخٍف اخرتق املجموعة التي كانت تخطط ال�شتهداف م�شاجد 

يف “ع�شرات املناطق” يف اأملانيا.

�لأمم �ملتحدة تندد 
با�ستهد�ف متظاهرين 
باأ�سلحة �سيد يف �لعر�ق

•• بغداد-وكاالت:

العراق  يف  املتحدة  االأمم  بعثة  ن��ددت 
اأم�ض االثنني، با�شتهداف  “يونامي” 
م��ت��ظ��اه��ري��ن ب��اأ���ش��ل��ح��ة ���ش��ي��د خالل 
ت�شبب  م���ا  ب���غ���داد،  االح��ت��ج��اج��ات يف 
اآخر  خ���الل  م�����ش��اب��اً   50 ���ش��ق��وط  يف 
بيان  يف  ال���ب���ع���ث���ة  وذك�������رت  اأي���������ام.   3
ذات  ات���ه���ام���ات  ت��ل��ق��ي  “توا�شل  اأن���ه���ا 
متظاهرين  ب��ا���ش��ت��ه��داف  م�����ش��داق��ي��ة 
الطرق  يف  ���ش��ي��د  ب���ب���ن���ادق  ���ش��ل��م��ي��ني 
ال��ت��ح��ري��ر واخل����الين يف  ب��ني �شاحتي 
التي  اأي مركز االحتجاجات  بغداد”، 
اأكتوبر)ت�شرين  االأول من  اندلعت يف 
االأول( املا�شي وخلفت اأكر من 550 

قتياًل.
الثالثة  االأي�����ام  يف  اأن����ه  اإىل  واأ����ش���ارت 
املا�شية بني 14 و16 فراير)�شباط( 
اجلاري، اأ�شيب 50 �شخ�شاً على االأقل 
بهه االأ�شلحة، بينما ر�شدت يف مدينة 
مبقذوفات  م�����ش��اب��اً   150 ك���رب���الء 
الثاين(  ي���ن���اي���ر)ك���ان���ون  يف  مم��اث��ل��ة 
اإىل  اأي�شاً  لفت  كما  فح�شب،  املا�شي 
اإ���ش��اب��ة ع��دد م��ن اأف����راد ق���وات االأمن 
ال�شيد  اأ�شلحة  من  بكريات  العراقية 
املولوتوف.  ق��ن��اب��ل  اأو  ب��احل��ج��ارة  اأو 
العام  املمثلة اخلا�شة لالأمني  ونددت 
ال����ع����راق، جنني  امل���ت���ح���دة يف  ل�����الأمم 
هذه  با�شتخدام  ب��ال���ش��خ��ارت،  هين�ض 
ت�شببت يف  اأنها  اإىل  االأ�شلحة، م�شرة 
ال�شحايا على  �شقوط عدد كبر من 

مدار االحتجاجات.
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عربي ودويل

�أنتوين ويرن دميقر�طي �أطاحت به مالب�سه �لد�خلية 
و�أعدم مرحا�ض �حلياة �ل�سيا�سية لل�سناتور لري كريج

اختبار احلم�ض  اأك��د   ،1998 ع��ام     
النووي وجود احتمال كبر باأن يكون 
اأطفال  ج��ي��ف��ر���ش��ون وال����د واح����د م���ن 
����ش���ايل ه��م��ي��ن��ج��ز ع��ل��ى االأق������ل، ورمب���ا 
اخلم�شة االآخ��ري��ن. ول��ك��ن ك��ل ه��ذا ال 
هيمنجز  وال��د  الأن  عائلًيا  �شاأًنا  ي��زال 
هو جون ويلز، حمام وتاجر رقيق من 
ا والد مارثا  اأ�شول اإجنليزية، وهو اأي�شً
التي �شوف ت�شبح  ويلز )جيفر�شون(، 
جيفر�شون،  توما�ض  زوج���ة  ذل��ك  بعد 
اأو  ا�شمها  يعرف عن  والدتها فال  اأم��ا 
ع�شيقة  اأي�شا  وكانت  الكثر،  حياتها 

جارية، اأجنبت �شايل.
حيث  فرن�شا،  يف  البقاء  ال�شابة  اأرادت 
األ��غ��ي��ت ال��ع��ب��ودي��ة، ل��ك��ن��ه��ا ع����ادت معه 
اأطفالهم. ويبدو  مقابل وعد: حترير 
الذي  جيفر�شون  ت��زع��ج  مل  التهم  اأن 

اأعيد انتخابه.

لقيط غروفر كليفالند
   »هل يريد االأمريكيون اأن يكون فاجر 
رئي�ًشا؟ كتب ق�شاً يف �شيكاغو تريبيون 
عام 1884. جروفر كليفالند، حاكم 
ل��ل��رئ��ا���ش��ة ويقوم  م��ر���ش��ح  ن���ي���وي���ورك، 
اال���ش��ت��ق��ام��ة واالأخ����الق.  بحملة ح���ول 
ف�شيحة  ن�������ش���رت  ���ش��ح��ي��ف��ة  ان  غ����ر 
م��ت��م��ي��زة. ق��ب��ل ع�����ش��ر ���ش��ن��وات، اأجنب 
طفال من امراأة تدعى ماريا هالبني، 
وحت��م��ل ا���ش��م ك��ل��ي��ف��الن��د. ث��م ُو�شعت 
العقلية  لالأمرا�ض  م�شت�شفى  يف  االأم 
ومت تبني ال��ط��ف��ل.     اأط��ل��ق خ�شومه 
والدي؟”.  اأي���ن  اأم���ي،  “اأمي،  اأغ��ن��ي��ة: 
اعتمد جروفر كليفالند دفاعا جريئا. 
اعرتف بعالقته باملراأة، لكنه كان اأعزبا 
وكانت تتمتع ب�شمعة م�شكوك فيها. مل 
يكن متاأكداً من انه والد الطفل، لكن 
قلبه الطيب اأملى عليه االعرتاف به. 
   طبعا ملاريا هالنب، اأرملة 38 عاًما، 
كليفالند  ط����ارده����ا  اأخ��������رى.  رواي�������ة 
واعرتف  نومها.  غرفة  يف  واغت�شبها 
العقلية  م���دارك���ه���ا  اأن  امل��ل��ج��اأ  اأط���ب���اء 
بفارق  كليفالند  ف��از  مت��اًم��ا.  �شليمة 
�شئيل يف االنتخابات واأ�شاف موؤيدوه 
اأي���ن  اأم������ي،  ي���ا  “اأمي  االأغ���ن���ي���ة:  اإىل 
والدي؟ ذهب اإىل البيت االأبي�ض! ها، 
ها، ها!”. لقد كان الرئي�ض االأمريكي 
الوحيد الذي ح�شل على فرتة والية 
ث��ان��ي��ة، ول��ك��ن ب��ع��د ذل���ك ب��ك��ث��ر، عام 

.1892

جون كينيدي, مارلني,
 مارلن و�لأخريات

    قائمة غزوات جون كينيدي، حقيقة 
دليل  �شماكة  تبلغ  خمتلقة،  اأم  ك��ان��ت 
ال��ه��ات��ف. وع��ل��ى م��ا ي��ب��دو، ك���ان يحب 
املغمورات  يحب  م��ا  ب��ق��در  ال�����ش��ه��رات 
البيت  اإىل  ف��ري��ق��ه  ي�شربهن  ال��الت��ي 

االأبي�ض عندما تكون جاكي بعيدة.
اإذا مل  الن�شفي  ب��ال�����ش��داع  »اأ����ش���اب     
ك���ان يحب  يوم”،  ك��ل  ام����راأة  م��ع  اأمن 
نيويورك  �شحيفة  ح�شب  ي��ق��ول،  اأن 
بو�شت. وال �شك اأن مارلني مونرو، هي 
اأ�شهر غزواته الرومان�شية وقد غنت له 
“عيد ميالد �شعيد” خالل حفل جمع 
الترعات. دعاها كينيدي عام 1962 
اإىل عطلة نهاية االأ�شبوع يف منزل بينغ 
ب��امل �شرينغز.    وتوؤكد  كرو�شبي يف 
ابنة مارلني ديرتي�ض، اإن والدتها كانت 
مع  وكذلك  الرئي�ض،  مع  عالقة  على 
ث��م، هناك جميع  كينيدي.  وال��ده جو 
االنحرافات مع املوظفني، منهم ميمي 
األفورد، املتدربة ال�شابة، اأو ال�شكرترة 
ترنور،  ب��ام��ي��ال  جل��اك��ي،  ال�شحفية 
التي كانت ت�شبه ال�شيدة االأوىل ب�شكل 
الف���ت ل��ل��ن��ظ��ر.   ام���ا ج���ودي���ث كامبل 
يف  ق��ي��ادي  ع�شيقة  كانت  التي  اإك�شرن، 
منه  اأن��ه��ا حملت  ت��دع��ي  فاإنها  امل��اف��ي��ا، 
وكان عليها االإجها�ض. ظلت كل هذه 
�شحفيني،  ب��ت��واط��وؤ  �شرية  امل��غ��ام��رات 
اأغم�شوا  ال��ذي��ن  ال���ذك���ور،  �شيما  وال 
بداأت  ال�شبعينات  اأواخ��ر  ويف  اأعينهم. 

هذه الق�ش�ض تخرج للعلن.

تيد كينيدي 
وتر�جيديا ت�ساباكيديك

ب��اأن يكون رئي�ًشا، وكان  ك��ان يحلم      
والفر�ض  امل��وا���ش��ف��ات  ج��م��ي��ع  مي��ل��ك 
انزلق  ���ش��يء  ك��ل  ل��ك��ن  ذل���ك.  لتحقيق 
�شقيق  ق�شى   .1969 يوليو   18 يف 
ال�����ش��ه��رة م���ع خم�شة  ج����ون ك��ي��ن��ي��دي 
اأ�شدقاء. ويف طريق عودته اإىل املنزل، 
ا�شطحب معه ماري جو كوب�شن، وهي 
�شابة تبلغ من العمر 28 عاًما. ولكن 
يف  ال�شغر  اجل�����ش��ر  ي��ع��ر  ك���ان  بينما 
جزيرة ت�شاباكيدك، بالقرب من مارثا 
�شقطت  ما�شات�شو�شت�ض،  يف  فينيارد، 
امل��ي��اه.    ف��ّر ال�شناتور ومل  �شيارته يف 
يخطر ال�شرطة اإال بعد ع�شر �شاعات. 
وج��دت جثة م��اري جو كوب�شن عالقة 

اأ�شيب  باأنه  اعتذر مدعيا  ال�شيارة.  يف 
وج���رح وارت��ب��ك. مت��ت ادان��ت��ه بغرامة 
م��ال��ي��ة الأن����ه ف���ر م���ن م��ك��ان احل����ادث. 
ومت���ت اإع����ادة ان��ت��خ��اب��ه ���ش��ي��ن��ات��ورا بعد 
لالنتخابات  ي��ت��ق��دم  مل  ل��ك��ن��ه  ���ش��ن��ة. 
وان�شحب   ،1972 ل��ع��ام  التمهيدية 
اإىل  جزئياً  ذلك  ويعزى   ،1980 عام 

الف�شيحة.

غاري هارت 
و »�أعماله �مل�سبوهة«

ال�شناتور  ك�������ان   ،1987 ع�������ام     
املر�شح  ك���ول���ورادو  ال��دمي��ق��راط��ي ع��ن 
االوفر حظا يف االنتخابات التمهيدية 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وب�����دا يف و����ش���ع جيد 
ل��ل��ف��وز ب��ال��ب��ي��ت االأب��ي�����ض. وم���ع ذلك، 
هناك �شائعات مل�شتمرة حول مغامراته 
و�شائل  امل���ت���ع���ددة. وحت����دى  ال��ن�����ش��وي��ة 
اأي �شيء منحرف يف  االإع���الم الإي��ج��اد 
النيويورك  م��ع  ���ش��ل��وك��ه.    يف مقابلة 
تاميز، قال: “عليهم اأن يالحقوين ... 
جًدا:  ذكًيا  يكن  مل  امللل”.  �شيقتلهم 
دع���وت���ه والحقوه  ال�����ش��ح��ف��ي��ون  ت��ب��ن��ى 
اأنه قريب  اأب��ًدا. اكت�شفوا  ومل يرتكوه 
ج�����ًدا م���ن دون�����ا راي�������ض، م��ل��ك��ة جمال 
�شاوث كارولينا ال�شابقة التي لعبت يف 
حلقة من م�شل�شل رذيلة ميامي. ن�شر 
تابلويد �شورة حيث نرى املراأة ال�شابة 
جتل�ض ع��ل��ى رك��ب��ت��ي ه���ارت ع��ل��ى منت 
بزن�ض)اعمال  م��ون��ك��ي  ي�شمى  ي��خ��ت 
اإق���ام���ت���ه يف جزر  اأث���ن���اء   ، م�����ش��ب��وه��ة( 
البهاما. ماتت حملته الرئا�شية. ومع 
ذلك، وا�شل م�شرته العامة، من ذلك 
اإىل  اأوب��ام��ا  الرئي�ض  مبعوث  ك��ان  اأن���ه 

اإيرلندا ال�شمالية.

بيل كلينتون: جن�ض,
 �أكاذيب و�أ�سرطة

   اإنها اإىل حد بعيد الف�شيحة اجلن�شية 
الع�شرين. كان  القرن  دوّي��ا يف  االأك��ر 
وت�شاعفت  ن�����ش��وجن��ّي��ا،  كلينتون  ب��ي��ل 

البلديات،  ب��واب��ة  م��ن  ال�شيا�شة  ع��امل 
مبا�شرة  ج���دي���د.  رج����ل  اأن�����ه  م��دع��ي��ا 
ب��ط��ل ف�شيحة  ن��ف�����ش��ه  ت��ق��ري��ًب��ا، وج���د 
جن�شية اأخ��رى. اع��رتف هذه امل��رة اأنه 
ا�شم م�شتعار:  يرتا�شل مع ن�شاء حتت 

كارلو�ض دانغر. 
قبيل   ،2016 ����ش���ب���ت���م���ر  يف     
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة م��ب��ا���ش��رة، بداأ 
حتقيًقا  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب 
يف ر�شائل �شريحة اأر�شلها اإىل مراهقة 
�شناب  عر  عاًما   15 العمر  من  تبلغ 
املحققون  اك��ت�����ش��ف  و���ش��ك��اي��ب.  ����ش���ات 
لزوجته،  اإل����ك����رتوين  ب���ري���د  ر����ش���ائ���ل 
م�شت�شارة لهيالري كلينتون، على جهاز 
لذلك،  ونتيجة  اخل��ا���ض.  كمبيوترها 
اعاد مكتب التحقيقات الفيدرايل فتح 
التحقيق يف ر�شائل الريد االإلكرتوين 
-كما  والتي  الدميقراطية،  للمر�شحة 
ي��ق��ول اأن�����ش��ار ك��ل��ي��ن��ت��ون -���ش��اه��م��ت يف 
ه��زمي��ت��ه��ا. اع���رتف وي���رن ب��اأن��ه مذنب 

وُحكم عليه بال�شجن 21 �شهًرا.

لري كريج �لرجل
 �لذي يعاك�ض �سر�

   مغامرات ال�شناتور الري كريج كانت 
مادة د�شمة لو�شائل االإعالم. مت القب�ض 
دفع  ال��ذي  املت�شدد  املحافظ  ه��ذا  على 
للمثليني، يف  باجتاه قوانني مناه�شة 
عملية مراودة يف مراحي�ض الذكور يف 
مطار مينيابولي�ض يف يونيو 2007. 
كانت ال�شرطة تراقب هذه املراحي�ض 
ور�شدته  ����ش���ك���اوى،  ب��ع��د  ف����رتة  م��ن��ذ 

احداها.
   ع��ن��د اإل����ق����اء ال��ق��ب�����ض ع��ل��ي��ه، داف���ع 
ع���ن ن��ف�����ش��ه ب�����ش��دة، ق���ائ���اًل اإن�����ه لي�ض 
ان�����ه مذنب  م���ث���ل���ًي���ا. اع������رتف الح���ق���ا 
واأنهى  راأي��ه  غر  ثم  ا�شتقالته،  معلنا 
اأخرى  م���رة  ي��ت��ق��دم  مل  لكنه  والي��ت��ه. 
اأما  ال�شيا�شية.  احل��ادث حياته  واأع��دم 
اأ�شبحت  اأن  مق�شورة املرحا�ض، فبعد 

وجهة �شياحية، مت هدمها.

����ش���ائ���ع���ات خ���ي���ان���ت���ه مب����ج����رد دخ���ول���ه 
لوين�شكي،  مونيكا  اعرتفت  ال�شيا�شة. 
متدربة �شابقة يف البيت االأبي�ض، 22 
باأنها  تريب،  ليندا  ل�شديقتها  ع��اًم��ا، 
كانت على عالقة بالرئي�ض بني 1995 
املحادثات  ت��ري��ب  ���ش��ّج��ل��ت  و1997. 
اإىل  االأ���ش��رط��ة  واأع��ط��ت  ���ش��ري  ب�شكل 
يحقق  م�شتقل  عام  �شتار، مدع  كينيث 
كلينتون.  ب���ال  تتعلق  اأخ����رى  ت��ه��م  يف 
االأزرق  بالف�شتان  ��ا  اأي�����شً اأخ��رت��ه  كما 
امللطخ مبنّي كلينتون.    نفى الرئي�ض 

قال  املعلومة،  ت�شربت  عندما  تويرت. 
يف البداية اأنه مت اخ��رتاق ح�شابه، ثم 
ب��اأن من عاداته ار�شال حاالت  اع��رتف 
اأجرى  واأن��ه  جم��ه��والت،  اإىل  انت�شابه 
حمادثات هاتفية غر منا�شبة مع �شت 
ن�شاء على االأقل. وظهرت �شور اأخرى 
تدينه وتلقفها الكوميديون بنهم الأن 
ا�شمه يبدو مثل ويرن، النقانق. انتهى 
به االأمر اىل اال�شتقالة من مقعده يف 

الرملان، ووعد بان يعالج نف�شه.
2013، انطلق م��ن ج��دي��د يف     ع��ام 

�شا�شة  ع��ل��ى  االت���ه���ام���ات  ت��ل��ك  ب�����ش��دة 
قائاًل:   ،1998 يناير  يف  التلفزيون 
امل���راأة،  اأم��ار���ض اجلن�ض م��ع ه��ذه  “مل 
االآن�شة لوين�شكي”. هاج اجلمهوريون، 
اإعالمية  ف�����ش��ي��ح��ة  االأم������ر  واأ����ش���ب���ح 
اأثبت  اأغ�شط�ض،  �شهر  يف  ثم،  �شخمة. 
يكذب.  اأن���ه  ال��ن��ووي  احل��م�����ض  حتليل 
واأخراً اعرتف باأنه كان “ على عالقة 
املتدربة.  مع  منا�شبة”  غر  ج�شدية 
اإج������راءات  اإىل  ال��ف�����ش��ي��ح��ة  ه����ذه  اأدت 
الق�شم،  ال���ك���ذب حت���ت  ب�����ش��ب��ب  ال���ع���زل 

واليته  اأك��م��ل  لقد  ترئته.  مت��ت  لكن 
حمالت  الأن  ك��ب��رة،  ب�شعبية  الثانية 

اجلمهوريني �شده ارتدت عليهم.

�أنتوين ويرن: ملك 
�إر�سال �ملحتوى �جلن�سي

   ي��ع��ت��ر ن��ائ��ب والي����ة ن��ي��وي��ورك هذا 
مب���ث���اب���ة اأم��������ل ال����دمي����ق����راط����ي����ني يف 
االنتخابات البلدية القادمة. ولكن عام 
2011، اأر�شل �شورة عن قرب ملالب�شه 
على  تتابعه  ملعجبة  موحية،  الداخلية 

ن�ساء �لرئي�ض
  عام 2016، اأثناء احلملة االنتخابية 
وا�شنطن  �شحيفة  ن�شرت  الرئا�شية، 
بو�شت �شريط فيديو عن دونالد ترامب 
يعود لعام 2005 ماأخوذ من برنامج 
اآك�شي�ض هوليوود، ن�شمعه يتفاخر فيه 
“عندما  الأن��ه  الن�شاء  على  ب��االع��ت��داء 
ل���ك بذلك،  ت�����ش��م��ح��ن  ت���ك���ون جن���م���اً، 
يزعم.    كما  �شيء”،  اأي  فعل  وميكنك 
تر�ّشحه  اأن  ال��دمي��ق��راط��ي��ون  اع��ت��ق��د 
دّمر. اال انه جنا من الف�شيحة. لي�شت 
االأخ�����رة  وال  االأوىل  امل�����رة  ه���ي  ه����ذه 
ال��ت��ي ي��ت��ه��م ف��ي��ه��ا ب�����ش��ل��وك ����ش���ادم مع 
اأكر  �شرحت  فقد  اللطيف.  اجلن�ض 
اأن��ه��ن تعر�شن  ع��ل��ًن��ا  ام�����راأة   20 م��ن 
بهن.  التحر�ض  اأو  اجلن�شي  لالعتداء 
واعرتف حماميه باأنه دفع ل�شتورمي 
األف   130 اإب��اح��ي��ة،  دان��ي��ال��ز، جن��م��ة 
دوالر، والم��راأة �شابة اأخرى ما قيمته 
األف دوالر ل�شراء �شمتهن قبل   150
اأنهما  االن��ت��خ��اب��ات. وت��دع��ي االث��ن��ت��ان 
نامتا مع امراطور العقارات، وهو ما 

ينكره املعني باالأمر.

ديفيد برت�يو�ض: منر من ورق
���ش��رة ذات���ي���ة رائعة:     ك���ان ���ش��اح��ب 
ج���������رنال، ق����ائ����د ����ش���اب���ق ل����ل����ق����وات يف 
اال�شتخبارات  اأفغان�شتان، مدير وكالة 
 ... للرئا�شة  حمتمل  مر�شح  املركزية، 
بع�ض  ��ا  اأي�����شً ب��رتي��و���ض  لديفيد  ل��ك��ن 
وجه  على  اأخ��ط��اأ  لقد  ال�شعف.  نقاط 
جًدا  قريًبا  اأ�شبح  عندما  اخل�شو�ض 
م���ن ك��ات��ب��ة ���ش��رت��ه ب����اوال ب���رودوي���ل. 
“اخلوخ”،  و  اخلطر”  “ديف  ت�شميه 
���ا ر���ش��ائ��ل تهديد  اأي�������شً ل��ك��ن��ه��ا ت��ر���ش��ل 
ال��ك��رتون��ي��ة حت���ت ا���ش��م م�����ش��ت��ع��ار اإىل 

�شديق لبرتايو�ض.
   تدخل مكتب التحقيقات الفيدرايل، 
وع��ن��دم��ا ط���رق االع������وان ب��اب��ه��ا يوًما 
املنزل  يف  ا  اأي�شً لديها  اأن  اكت�شفوا  ما، 
اخلا�ض  ك��م��ب��ي��وت��ره��ا  ج���ه���از  وع���ل���ى 
ا�شتقال  “الدفاع”.  ت�����ش��ن��ف  وث���ائ���ق 
دي���ف���ي���د ب����رتاي����و�����ض م����ن م��ن�����ش��ب��ه يف 
نوفمر  املركزية يف  امل��خ��اب��رات  وك��ال��ة 
يقوم  منذئذ،  تغرميه.  ومت   ،2012
وتقدم  وال��درو���ض،  املحا�شرات  باإلقاء 
بطلب احل�شول على من�شب وزير يف 

اإدارة ترامب.

كاتي هيل: �حذرو�
 �لزوج �ل�سابق

اأك��ت��وب��ر امل��ا���ش��ي، ق��ال راد �شتيت،     يف 
كاتي  اإن  متطرف،  مييني  موقع  وه��و 
هيل، النائب الدميقراطية ال�شابة من 
كاليفورنيا، كانت على عالقة عاطفية 
مع مديرها املايل. كما ن�شر لها �شورا 
اإنه  بقولها  نف�شها  عن  دافعت  عارية. 
زوجها  �شيء م�شدره  كل  واأن  ت�شهر، 
ال�شابق، وهو �شخ�شية “عنيفة” يريد 
يف  االأخالقيات  جلنة  اأطلقت  اإذاللها. 
جمل�ض النواب حتقيًقا فوجود عالقة 
انتهاًكا  ي��ع��د  امل����روؤو�����ض  م���ع  غ��رام��ي��ة 
ا�شتجابة  ع��ل��ي��ه��ا  امل�������ش���ادق  ل��ل��ق��واع��د 

حلركة مي تو. 
  وجهت كاتي هيل ر�شالة اإىل ناخبيها 
تعرتف فيها باأنها كانت “على عالقة 
اأع�شاء  اأح������د  م����ع  منا�شبة”  غ����ر 
االأمر  انتهى  انتخابها.  قبل  فريقها، 
الوداع  كلمة  ويف  ا�شتقالتها.  بتقدمي 
اأمام الكونغر�ض، قالت: “�شاأرحل، لكن 
ب��ك��ل م�شداقية  ات��ه��م��وا  ه��ن��اك رج���ال 
ولكنهم  جن�شي  عنف  اأع��م��ال  بارتكاب 
ما زالوا يف جمال�ض االإدارة، يف املحكمة 
واالأ�شواأ  الكونغر�ض،  يف  وهنا  العليا، 

من ذلك، يف املكتب البي�شاوي«.

نحن مدينون لتوما�س جيفر�سون باأول ف�سيحة جن�سية رئا�سية 

كان جون كيندي يحب �ل�سهري�ت بقدر ما يحب 
�ملغمور�ت �لالتي ي�سربهن فريقه �إىل �لبيت �لأبي�ض

اأنتوين ويرن�شتورمي دانيالز بيل كلينتون

ديفيد برتايو�ضكاتي هيل

الري كريج

�ل�سيا�سيون مل يتعلمو� �لدر�ض:

�أ�سخم 11 ف�سيحة جن�سية يف �لوليات �ملتحدة...!  
•• الفجر -هيلني في�شيري
 –ترجمة خرية ال�شيباين

�ل�سيا�سة  رجـــال  �أن  نعتقد  قــد  �لــزمــن,  مبـــرور      
�سور  �إر�ــســال  جتنب  �لــدر�ــض:  تعلمو�  “و�لن�ساء” 
يف  �ملــــر�ودة  �أو  تويرت  عــرب  �لتنا�سلية  لأع�سائك 

�ل�سبكات  ع�سر  يف  خا�سة  �ملطار.  يف  �ملياه  دور�ت 
�لجتماعية, حيث �أ�سبح هذ� �ل�سلوك �أكرث خطورة. 
يجعلهم  مل  هذ�  وكـــــل  كذلك!  لي�ض  �لأمر  �أن  يبدو 
موجودة...  �لفدية  للبع�ض,  بالن�سبة  حذر�.  �أكرث 
�إىل  �لف�سيحة  بهم  �ستلت�سق  لآخــريــن,  وبالن�سبة 

�لأبد. 

ولكن هناك �سيء و�حد موؤكد, للجميع حيز زمني يف 
و�سائل �لإعالم.

توما�ض جيفر�سون و�لع�سيقة �جلارية
   نحن مدينون له باأول ف�سيحة جن�سية يف �لرئا�سة. 
�أحد  قبل  من  جيفر�سون  توما�ض  �ُتهم   ,1802 عام 

�أعد�ئه �ل�سيا�سيني بربط عالقة غر�مية مع جاريته, 
�سيء  كل  بــد�أ  منها.  طفل  و�إجنــاب  همينجز,  �سايل 
 14 1787, عندما �لتحقت به �سايل همينجز,  عام 
عاًما, يف باري�ض حيث كان �سفريً�. وكان جيفر�سون, 
44 عاًما, قد فقد زوجته مارثا. مل يتحدث �لرئي�ض 

مطلًقا عن �لأمر, لكن عائلته تنفي �لتهام.

�جلرن�ل ديفيد برتيو�ض كان منر� من ورق 
�أمام كاتبة �سريته �لذ�تية باول برودويل

رغم �لف�سيحة �لتي �أدت �ىل �إجر�ء�ت �لعزل 
�أنهى كلينتون وليت��ه �لثاني��ة ب�سعبية كبرية

جروفر كليفالند مر�سح للرئا�سة قام
 بحملة حول �ل�ستقامة و�لأخالق ولكن..
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عربي ودويل

ـــي  �خلـــمـــا�ـــس
ل: كلهم  �ملف�سّ
ثالثة  بي�ض, 
منهم فوق 70 
و�أربعة  عاًما, 
و��سنطن,  من 
ول �أحد فيهم 
حًقا يــوحــد 

يـــعـــتـــرب ثــلــثــا 
�لــــنــــاخــــبــــني 
�لأمــريــكــيــني, 
وفًقا ل�ستطالع 
للر�أي,  حديث 
ـــب   ـــر�م ت �أن 
�سيعاد �نتخابه 
2020 عـــــام 

تلفزيونية  اإع����الن����ات  الإ����ش���رائ���ي���ل، 
نقدية يف اأيوا، اال ان احلزب يخ�شى 
موؤيديه،  منظم  جهد  اأي  ي�شعل  اأن 
الدميقراطيني.  ت�شقق  م��ن  وي��زي��د 
دي������ون، وهو  ج��ي��ه  اإي  اأو�����ش����ح  ك��م��ا 
بو�شت،  الوا�شنطن  يف  ع��م��ود  ك��ات��ب 
بحيث  ج��ًدا  �شغر  ���ش��ان��درز  “جناح 
ال ي�شتطيع التحكم يف احلزب، لكنه 

كبر جًدا بحيث ال ميكن جتاهله«.

�لطهورية �لأيديولوجية
متطط  ازاد  ك��ل��م��ا  ان�����ه  امل�����وؤك�����د،     
تفاقم  ازداد  التمهيدية،  االنتخابات 
وكلما  الف�شائل،  ب��ني  االنق�شامات 
ازدادت �شعوبة حتقيق امل�شاحلة بني 
املر�شح  وراء  جميعا  ليقفوا  الفرقاء 
ال��ذي �شيتم اخ��ت��ي��اره. وق��د �شبق ان 
اأث��ن��اء خطاب االنت�شار  ذل��ك:  راأي��ن��ا 
هامب�شاير،  ن���ي���و  يف  األ����ق����اه  ال������ذي 
عندما ذكر برين �شاندرز ا�شم بيت 
واأطلقت  اجلمهور،  �شّفر  بيتيغيغ، 
���ش��ي��ح��ات اال���ش��ت��ه��ج��ان، وه��ت��ف��وا ب� 
ا�شتنكر  وق��د  بيت”.  �شرتيت  “وول 
ال�شابق،  بيند  ج��ن��وب  بلدية  رئي�ض 
االأيديولوجية”  “الطهورية 

ملناف�شه.
   اإن خيبات احلزب الدميقراطي هي 
يف كل االأحوال ت�شنع �شعادة دونالد 
ترامب، الذي ال يرتدد يف ال�شخرية 
من عدم كفاءة مناف�شيه وي�شع كل 
اإعادة  اج��ل  من  حلملته  االمكانيات 
الناخبني  ث��ل��ث��ا  وي��ع��ت��ر  ان��ت��خ��اب��ه. 
االأمريكيني، وفًقا ال�شتطالع حديث 
للراأي، اأن ترامب �شيعاد انتخابه عام 

2020.                  عن لوبو�ن

“املرت�شحني  م�������ن  م����ع����ظ����م����ه����م 
املتخ�ش�شني” الذين يعتمدون على 
حتى  وعجزوا  ال�شكان،  من  �شريحة 
من  يتكّون  حتالف  ق��ي��ادة  على  االآن 

تيارات خمتلفة.
للجنة  ذل������ك،  اإىل  ب���االإ����ش���اف���ة      
ال���وط���ن���ي���ة ال����دمي����ق����راط����ي����ة، وه���ي 
خماوف  ل��ل��ح��زب،  ال��ق��ي��ادي��ة  الهيئة 
عن  االأوىل  امل�شوؤولة  كانت  متعددة. 
االأ�شوات  ف���رز  ع��ن��د  ه��ائ��ل��ة  ف��و���ش��ى 
يف جتّمع والي��ة اأي��وا ال��ذي ت�شبب يف 
جدل  هناك  ثم  عنيف.  داخلي  �شرخ 
حول املعاير اجلديدة للم�شاركة يف 
اأ�شقط  فقد  التلفزيونية.  املناظرات 
الوطنية  اللجنة  رئي�ض  بريز،  ت��وم 
ال����دمي����ق����راط����ي����ة، اأح�������د ال���ق���واع���د 
اأن يكون لكل  التي تطلب  االأ�شا�شية 

م�شارك عدد معنّي من املانحني. 
   ورغم تاأكيده ان امل�شالة ال ترتبط 
بتف�شيل مر�شح معني، اال ان املوؤيدين 
اخل�شو�ض،  وج���ه  ع��ل��ى  ل�����ش��ان��درز، 
اعتروها مناورة من اال�شتبل�شمنت 
ال�شابق  ن��ي��وي��ورك  ل��ع��م��دة  لل�شماح 
مايكل بلومرغ، الذي ميول حملته 
مبفرده وبالتايل ال يوجد مانحون، 
بالظهور يف املناظرة القادمة وابراز 
بلومرغ، �شناتورهم املف�شل. “اأجد 
�شاندرز،  برين  �شرح  �شائًنا”،  هذا 
مليار   55 ت��زن  عندما  اأن��ه  “اأعتقد 

دوالر، ميكنك تغير القواعد. »

ن�سف �أمو�ل �جلمهوريني
    االأ�����ش����واأ م���ن ذل����ك، ف����اإن اللجنة 
منذ  تعاين  الدميقراطية  الوطنية 
الترعات  ج��م��ع  ح��ي��ث  م���ن  ���ش��ه��ور 

وقد  اجلمهوري.  بخ�شمها  مقارنة 
76 مليون دوالر منذ بدء  مت جمع 
دوالر  مليون   194 مقابل  احلملة 
ل��ل��ح��زب اجل���م���ه���وري، وف���ًق���ا ملركز 

ال�شيا�شة امل�شتجيبة.
االأوىل  ال��ن��ت��ائ��ج  ان  وخ�����ش��و���ش��ا،    
لالنتخابات التمهيدية ت�شيب قيادة 
اأن للناخبني  احل��زب ب��دوار. ال �شك 
بالنظر  دواف��ع��ه��م،  ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
نيو  يف  القيا�شية  االإق��ب��ال  ن�شبة  اإىل 

جوكر بلومربغ
   ولتفادي هذا ال�شيناريو باأي ثمن، 
متزايد  ب�شكل  احل��زب  قيادة  تتطلع 
مايكل  حم���ت���م���ل،  غ����ر  م��ن��ق��ذ  اإىل 
اآخ��ر ح�شن  ال��ذي تعتره  بلومرغ، 
وكانت  �شاندرز.  انت�شار  �شد  ممكن 
هناك اأي�شا مناق�شات وراء الكوالي�ض 
ح���ول ه��ج��وم م�����ش��اد حم��ت��م��ل. وقد 
من  الدميقراطية  االأغلبية  اأطلقت 
موؤيدة  جماعة  وهي  اإ�شرائيل،  اجل 

“كوك بوليتيكال ريبورت”.
من  ال���ع���دي���د  اأن  اإىل  اإ������ش�����ارة  يف   
الت�شويت  يف  يرغبون  ال  الناخبني 
اأن  حقيقة  ولكن  ا�شرتاكي.  ل�شالح 
املعتدلني غر مّتحدين “هو اأف�شل 
لريني  ي���ح���دث  اأن  مي���ك���ن  ����ش���يء 

ي�شيف.  �شاندرز”، 
عليه،  ه��و  م��ا  على  احل���ال  بقي  واإذا 
���ش��ن��ات��ور والي���ة  ُي��ن��ت��خ��ب  اأن  مي��ك��ن 

فرمونت على م�شتوى املندوبني.

يف  االأك����ر  ال��ف��ائ��ز  ل��ك��ن  هامب�شاير، 
ال��وق��ت احل��ايل ه��و ب��رين �شاندرز، 
لال�شتبل�شمنت،  ال�شوداء  الدابة  اي 
2016 عندما برز  ال��ذي، مثل عام 
�شد هيالري كلينتون، ال يبدو اأنهم 
راأوا امكانية فوزه... امل ي�شب بنوبة 

قلبية هذا ال�شتاء! 
ل���ي�������ض فقط  ن����ت����ح����دى،  »ن����ح����ن     
اجلمهوري  واال�شتبل�شمنت  ترامب 
اال�شتبل�شمنت  اأي�شا  ولكن  باأكمله، 

�شناتور  اأع����ل����ن  الدميقراطي”، 
الحظ  “وكما  الأن�����ش��اره.  فرمونت 
بع�شكم، انه ي�شعر بالتوتر قليال”. 
ب����رين  ان  مب������ا  م�����ف�����ه�����وم،  وه���������ذا 
“ا�شرتاكي  اأن����ه  ع��ل��ى  ن��ف�����ش��ه  ي��ق��دم 
وبعبارة اأخرى اأحمر  دميوقراطي”، 
االأمريكيني  م��ن  للعديد  بالن�شبة 
دميقراطي  اجتماعي  بدا  لو  )حتى 
وهذا  “الثورة”،  اإىل  يدعو  اأك���ر(، 

يخيف الناخبني الو�شطيني.

    يف الوقت احلايل، يعاين املناه�شون 
ل�����ش��ان��درز م��ن اف��ة االن��ق�����ش��ام بحيث 
اإي���ق���اف���ه، ح��ت��ى وان  ال ي�����ش��ت��ط��ي��ع��ون 

حت�شلوا على مزيد االأ�شوات.
ال��ث��الث��������������ة من  امل��رت���ش�����ح��ون  “فاز   
ي�����ش�����ار ال���و����ش���ط )ب���ي���ت ب��ي��ت��ي��غ��ي��غ ، 
 53 بن�ش������بة  ب���اي���دن(  كلوب�ش������ر، 
�شاندرز  االأ�شوات مقابل  باملائ�ة من 
يالحظ  باملائة”،   36 وارن:   /
م���ن موق�ع  وا���ش�����������������������رم��ان  دي��ف��ي�����������������د 

•• الفجر – خرية ال�شيباين

   م�سكني هو �حلزب �لدميقر�طي! بالتاأكيد لي�ض هذ� 
ما كان يحلم به قبل عام. بعد �نت�ساره يف �لنتخابات 
�لن�سفية نوفمرب 8102, كان حمر�ر �حلزب يف �سعود, 
وكان متفائاًل بحلول عام 0202, معربا عن �أمله يف �أن 

يركز �لناخبون يف �لنتخابات �لتمهيدية, على مر�سح 
يوّحد  �ن  على  قـــادًر�  �حلــزب,  تنوع  وميثل  تو�فقي 
خلفه �جلناح �لي�ساري و�ملعتدلني من �جل هزم دونالد 
تر�مب. لالأ�سف, قد يكون خاب �أمله, و�نتك�ست روحه 
�نتقائي   ,0202 عام  مقرتح  �ن  تبنّي  لقد  �ملعنوية.   
للغاية. من بني �ملرت�سحني �لع�سرين, هناك �لعديد من 

�لن�ساء, و�لعديد من �ل�سود, ولتينو�ض و�حد, و�آ�سيوي 
�أعمال, و�أ�سحاب  و�حد, وحمارب قدمي مثلي, ورجال 
�ملليار�ت ... ويف �لنهاية, �خلما�سي �لأوفر حظا, حتى 
�لآن , يف حمطات �لقرت�ع �لأوىل, جميعهم من �لبي�ض, 
 . و��سنطن  من  و�أربعة  ثالثة منهم �أكرث من 07 عاًما, 

ول �أحد فيهم يوّحد حًقا.

برين �شاندرز مر�شح يخيف قيادة الدميقراطيني بلومرغ... جوكر القيادة

ان�شار �شاندرز يعادون بيتبايدن ورقة املعتدلني

الدميقراطيون... م�شاعب باجلملة

�ل�سباق �إىل �لبيت �لأبي�ض:

رياح �سّيئة تهب على �حلزب �لدميقر�طي...!
تتطلع قيادة �حلزب ب�سكل متز�يد �إىل منقذ غري متوّقع, مايكل بلومربغ

خماوف من �سعوبة حتقيق �مل�ساحلة بني
 �لفرقاء ليقفو� جميعا ور�ء �ملر�سح �ملختار

تعاين �للجنة �لوطنية �لدميقر�طية منذ �سهور 
يف جمع �لتربعات مقارنة بخ�سمها �جلمهوري

تر�مب يجعل من طول قامته حجة يف حملته �لنتخابية 
ت�شويت االأمركيني اإن “هذا لي�ض اأمرا منوذجيا ملا يفعله الروؤ�شاء«.

واأ�شاف هذا االأ�شتاذ يف جامعة اأوغ�شتا اأن الرهان على القامة قد يكون 
فارعة ميكن  قامة  اإن  اإذ  انتخابات  ف��رتة  االأم��ور يف  �شالحا كغره من 
على  االأم�����ر  بهذا  يق����وم  ت��رام��ب  دون��ال��د  لكن  اأكب������ر،  ق������وة  تعك�ض  اأن 

طريقته.
االأب  بو�ض  وج��ورج  اأوب��ام��ا  )ب��اراك  ترامب  �شبقوا  الذين  الروؤ�شاء  وك��ل 
وابنه وبيل كلينتون وحتى رونالد ريغن( كان طولهم يتجاوز ال1،80 

مرت، ويبدو اأن هذه الق�شية تهم اجلمهور.
وخالل مناظرة يف االنتخابات التمهيدية يف 2016، كان مو�شوع البحث 
بل  املر�شحني اجلمهوريني  اأحد  يتعلق برنامج  على حمرك غوغل ال 
بطول قامته، وهو جيب بو�ض جنل و�شقيق الرئي�شني ال�شابقني، الذي 

يبلغ طوله يف حال ت�شاءل احد ما عن ذلك 1،90 مرت.
م��ن جهته، اأو���ش��ح اأب���راه���ام ب��ون��ك اجل��ام��ع��ي ال��ه��ول��ن��دي ال���ذي كتب يف 
2013 درا�شة عن قامات الروؤ�شاء االأمركيني اأنه “من املثبت اإىل حد 

•• وا�شنطن-اأ ف ب

عندما يقلل دونالد ترامب من �شاأن خ�شومه بال�شخرية من اأحجامهم، 
فهو يجعل من قامته الفارعة �شالحا ويذكر باأنه يف ال�شيا�شة االأمركية، 

طوال القامة هم االأقرب اإىل الفوز.
وي�شخر الرئي�ض االأمركي الذي يبلغ طوله 1،90 مرت، با�شتمرار من 
�شهادة  ح�شب  يقدر  ال��ذي  بلومرغ  مايكل  الدميوقراطي  املر�شح  طول 

طبية ب1،70 مرت.
ويف تغريداته ومقابالته، ينتزع ترامب منه ع�شرة �شنتيمرتات لي�شمي 
اأي  “ميني مايك”  النيويوركي -- االأك��ر ثراء منه --  امللياردير  هذا 

“مايك الق�شر«.
اأنهم  م��ع  ب”الق�شار”  املر�شحني  م��ن  العديد  اأي�شا  ت��رام��ب  وو���ش��ف 
ال�شناتور  هاجم  عندما  باال�شتياء  �شعر  اأن��ه  ويبدو  كذلك.  يكونوا  مل 
اجل��م��ه��وري م���ارك روب��ي��و ح��ج��م ي��دي��ه ال��ل��ت��ني ت��ع��ت��ران �شغرتني يف 
االنتخابات التمهيدية يف 2016، ما دفعه اإىل التاأكيد اأنه “ال م�شكلة 

لديه” تتعلق باحلجم.
وقال غريغ موراي اأ�شتاذ العلوم ال�شيا�شية الذي در�ض دور طول القامة يف 

كبر اأن ا�شحاب القامات الفارعة يتمتعون بفر�شة اأكر للح�شول على 
من�شب اأهم يف منظمة ما«.

على  تتعلق  م�شاألة  القامة  ط��وال  املر�شحني  “تفوق  اأن  درا�شته  وتفيد 
االأرج����ح ب�����االإدراك. ف��ال��روؤ���ش��اء االأط����ول ق��ام��ة ي�شفهم اخل���راء باأنهم 
جمال  يف  وموهوبون  اأك��ر  قيادية  بقدرات  ويتمتعون  روؤ�شاء  +اأف�شل+ 

االت�شال«.
وتابع بونك اأن فكرة درا�شة هذا اجلانب من حياة الروؤ�شاء االأمركيني 
عندما جاء جامعي اأمركي كان يعتقد اأنه طويل القامة، اإىل هولندا يف 

اإطار مبادلة “و�شعر باأنه ال يتجاوز معدل” الطول يف هذا البلد.
واأو�شح لوكالة فران�ض بر�ض “قررنا درا�شة التاأثر النف�شي للطول بدءا 

بالغرة«.
تفيد اأبحاث غريغ موراي اأنه يف االنتخابات االأمركية التي جرت بني 
1789 و2012 ومل يرت�شح فيها �شوى رج��ال، فاز االأط��ول قامة يف 
58 باملئة منها. ويف 67 باملة من هذه االنتخابات فاز االأطول قامة يف 

الت�شويت ال�شعبي. وقال موراي اإن “الرجال اأ�شحاب القامات الفارعة 
يعتقدون ب�شكل عام اأنه االأكر كفاءة من االآخرين لتويل القيادة ولديهم 

ميل اأكر اإىل ت�شدر الواجهة«.
الذك������ور  مناف�ش�������يهم  م��ن  ع��ادة  حجما  ال�شغر  الن�شاء  اأن  واأ�ش�����اف 
االإعج��اب  يثي�������رون  “ال  اإنه�������م  اإذ  ال�ش�����اأن  هذا  يف  م�ش�����كلة  من  يعانني 
مر�شحني  عن  االأحي��������ان  اأغلب  يف  الناخبون  يبحث  بينما  بقاماتهن”، 

ا�شتثنائيني.
وهذه ال�شنة، ت�شكل اإليزابيث وارن ا�شتثناء بطول قامتها البالغ 1،72 

مرت، الذي يتجاوز معدل طول الن�شاء.
املر�شح  قامة  ط��ول  اأن  يبدو  ف��ال  ا�شتثنائية.  ح��االت  هناك  تبقى  لكن 
الدميوقراطي املعتدل ال�شاب بيت بوتيدجيدج االأدنى من معدل طول 

الرجال االأمركيني ويبلغ 1،75 مرت، توؤثر على حملته.
فالرئي�ض  االأح���ي���ان.  بع�ض  يف  �شحيحة  ت��ك��ون  اأال  ميكن  االأرق����ام  لكن 
ذلك  اأق��ل من  يكون  قد  لكنه  1،90 مرت  يبلغ  اأن طوله  يقول  ترامب 

ب�شنتيمرتين، كما ورد يف جواز �شفره.
ويف �شور مناظرات املر�شحني اجلمهوريني يف 2016، بدا ب�شكل وا�شح 

اأق�شر ب�شكل طفيف - لكنه اأق�شر على كل حال - من جيب بو�ض.

�لهند ت�ستدعي �ل�سفري �لرتكي ب�سبب �أردوغان
�شاكر اأوزكان تورونالر باأن ت�شريحات اأردوغان افتقرت لفهم 
ال��وزارة رافي�ض  با�شم  النزاع يف ك�شمر. وقال املتحدث  تاريخ 
التدخل  اآخ��ر على منط  االأخ��ر �شرب مثاال  “املوقف  كومار 
الهند  تعتر  االأخ���رى.  للدول  الداخلية  ال�شوؤون  يف  الرتكي 

ذلك اأمرا غر مقبول البتة«.
قويا  دبلوما�شيا  ر�شميا  احتجاجا  قدمت  الهند  اأن  واأ���ش��اف 
اآب  اأغ�شط�ض  لرتكيا. واألغت الهند احلكم الذاتي لك�شمر يف 
اإىل دمج  اإن ذلك يهدف  واأخ�شعتها للحكم االحت��ادي وتقول 
منذ  م�شتمر  مت��رد  على  والق�شاء  الهند  يف  بالكامل  املنطقة 
30 عاما هناك. واأدانت باك�شتان، التي ت�شيطر على �شطر من 
ك�شمر، اخلطوة. كما دعت دول م�شلمة مثل تركيا وماليزيا 

الهند الإعادة النظر يف تلك االإجراءات.

•• نيودلهي-رويرتز

ا���ش��ت��دع��ت ال��ه��ن��د ال�����ش��ف��ر ال���رتك���ي اأم�������ض ل��ت��ق��دمي احتجاج 
اأردوغ����ان  طيب  رج��ب  الرئي�ض  ت�شريحات  على  دبلوما�شي 
ب�شاأن اإقليم ك�شمر املتنازع عليه وحذرت من تبعات ذلك على 

العالقات الثنائية.
وقال اأردوغان، خالل زيارة لباك�شتان االأ�شبوع املا�شي، اإن و�شع 
ال�شطر الهندي من ك�شمر اآخذ يف التدهور ب�شبب التغيرات 
االأغلبية  ذات  املنطقة  يف  ن��ي��ودل��ه��ي  طبقتها  ال��ت��ي  اجل��ذري��ة 

امل�شلمة واإن تركيا تت�شامن مع �شعب ك�شمر.
وتعتر الهند اإقليم ك�شمر باأكمله جزءا ال يتجزاأ من البالد.
الرتكي  ال�شفر  اأبلغت  اإنها  الهندية  اخلارجية  وزارة  وقالت 

وتلقي الهند مب�شوؤولية تاأجيج التمرد يف ك�شمر، الذي اأودى 
بحياة ع�شرات االآالف، على باك�شتان. واأتهمت نيودلهي اأنقرة 
مبحاولة ترير ا�شتغالل باك�شتان ملا و�شفته “باالإرهاب عر 

احلدود«.
التطورات  “لتلك  الهندية  اخل��ارج��ي��ة  با�شم  املتحدث  وق��ال 
لت�شريحات  اإ���ش��ارة  يف  الثنائية”  عالقاتنا  على  بالغة  تبعات 
اأردوغان. وتنفي باك�شتان اأي �شلوع مبا�شر لها يف التمرد لكنها 
اإنها تقدم دعما دبلوما�شيا ومعنويا لل�شعب الك�شمري  تقول 

يف ن�شاله من اأجل تقرير امل�شر.
ك�شمر  يف  امل�شكلة  اإن  الباك�شتاين  ل��ل��رمل��ان  اأردوغ�����ان  وق���ال 
على  احل��ل  يوؤ�ش�ض  اأن  ب��ل يجب  ال�شغط  ع��ر  ال ميكن حلها 

العدالة واالإن�شاف.

�لكرملني: بوتني مل ير�سل قو�ت �إىل ليبيا
•• مو�شكو-وكاالت

قال املتحدث با�شم الكرملني الرو�شي دميرتي بي�شكوف، اأم�ض اأن الرئي�ض فالدمير بوتني ب�شفته 
القائد االأعلى للقوات امل�شلحة الرو�شية، مل ير�شل قوات رو�شية اإىل ليبيا، ومل ي�شدر اأي اأوامر بذلك. 
نقلتها وكالة  بي�شكوف يف ت�شريحات  رو���ض، قال  �شوؤال عما تردد عن تف�شر وجود قتلى  على  ورداً 
و”ال ي�شتطيع تف�شر ذلك«. واختتم حديثه قائاًل: “ال توجد قوات  “�شبوتنيك” اإنه “ال يعرف”، 
رو�شية يف ليبيا«. ويف وقت �شابق نفى نائب وزير اخلارجية الرو�شي، ميخائيل بوغدانوف ما ذكره 
باإ�شراف  اأردوغ��ان، عن وجود �شركات ع�شكرية رو�شية خا�شة يف ليبيا  الرئي�ض الرتكي رجب طيب 

م�شوؤولني ع�شكريني رو�ض.
املا�شي،  اأبريل)ني�شان(   4 منذ  ت�شهد،  وحميطها  طرابل�ض  الليبية  العا�شمة  اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر 
الوفاق  حلكومة  م�شلحة  اإخوانية  وميلي�شيات  الليبي  الوطني  اجلي�ض  قوات  بني  متوا�شلة  معارك 
برئا�شة فائز ال�شراج، خلفت مئات القتلى واآالف اجلرحى، ح�شب منظمة ال�شحة العاملية، فيما تقدر 

املنظمة الدولية للهجرة اأعداد النازحني بع�شرات االآالف. 
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بيانات االأولوية
با�شم:كراون فود �شوليو �شونز م.د.م.�ض

مبنى   1 طابق  االعمال  مركز   2160 رقم  املوطن:وحدة 
جويالري & جيمينك�ض 3 دبي االمارات العربية املتحدة

عبدالفتاح   / امل��دع��و  ف��ق��د 
العزه  ع��ب��دال��ف��ت��اح  ب�����ش��ام 
اجل����ن���������ش����ي����ة  االردن   ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
)O418143( من يجده 
عليه االت�شال بتليفون رقم  

0505205073

فقد�ن جو�ز �سفر

فقد املدعو / هنيداء عائ�ض 
اليمن     ، ب��ا���ش��ن��ي��د  ���ش��امل��ني 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )06760899( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0559299160

فقد�ن جو�ز �سفر
ك����وب����ات   / امل������دع������و  ف����ق����د 
�شادق يونني كوتى ، الهند   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )L8348673( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0504818307

فقد�ن جو�ز �سفر
م���رن���ا   / امل������دع������و  ف����ق����د 
الفلبني     ، ميدي�ض  ب��ي��ن��ادو 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )A0170594P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0552920101

فقد�ن جو�ز �سفر
احمد  ن�شر   / املدعو  فقد 
باك�شتان     ، اح���م���د  ر���ش��ي��د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )JD1158063( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ش���ال 

0509100891

فقد�ن جو�ز �سفر

ف����ق����د امل����دع����و/م����ي����خ����ائ����ي����ل 
رو�������ش������ي������ا   ، روم�������������ان�������������وف 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )716730857(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
ب�شفارة رو�شيا او اقرب مركز 

�شرطة باالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر
ف���ق���د امل���دع���و/ع���ب���دال���ر����ش���ا 
اي�������ران   ، ر�����ش����ت����ك����ار  حم����م����د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )96719669(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اي��ران او اقرب مركز  ب�شفارة 

�شرطة باالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر
ف������ق������د امل������دع������و/ف������ي������ا�������ض 
����ش���وري���ا   ، اخل����ل����ي����ل  ج���م���ع���ه 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)n011493915( يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  ال�شورية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-وام:

الحتاد  االنتقالية  اللجنة  رئي�ض  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  ثمن 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  واملتوا�شل  الكبر  الدعم  القدم  لكرة  االإم���ارات 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة “حفظه اهلل”و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�شلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
اأع�شاء املجل�ض االأعلى لالحتاد حكام االإمارات لقطاع الريا�شة عامة و لعبة 

كرة القدم على وجه اخل�شو�ض يف دولة االإمارات .
وقال اإن دعم القيادة الر�شيدة يحفزنا دوما لبذل املزيد من اجلهد من اأجل 
مواكبة التطور الذي ت�شهده دولة االإمارات يف القطاعات كافة.. واأ�شاف :” 
اآل نهيان  يف هذا املقام البد من تقدمي ال�شكر ل�شمو ال�شيخ ه��زاع بن زاي��د 
نائب رئي�ض املجل�ض التنفيذي الإمارة اأبوظبي الرئي�ض الفخري الحتاد الكرة 
ال�شيخ  و�شمو  االإم��ارات��ي��ة  القدم  ك��رة  ورعايته  لنا  امل�شتمرة  توجيهاته  على 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة 

على روؤيته الثاقبة يف دفع م�شرة الكرة االإماراتية اإىل االأمام ».
جاء ذلك يف حوار ح�شري اأجرته وكالة اأنباء االإم��ارات “ وام “ مع ال�شيخ 
اللجنة  رئ��ي�����ض  ق��ل��ب  و  ع��ق��ل  اأب��ح��رت خ��الل��ه يف  النعيمي  ب��ن حميد  را���ش��د 
اآفاق التجربة كما ينظر  االنتقالية الحتاد االإم��ارات لكرة القدم م�شتطلعة 
لها ويتوقعها - .. و حماولة التعرف على مالمح امل�شتقبل الذي ين�شده، و 
البحث عن اإجابات لكل الت�شاوؤالت التي تتعلق مب�شهد كرة القدم االإماراتية 
اأغ��وار تلك  اأن يكون اإطاللة مهمة لنا لثر  اأردن��اه  الراهن وذل��ك يف ح��وار 

املرحلة اجلديدة واملهمة بكل تفا�شيلها.
املرحلة  القدم يف  االإم���ارات لكرة  التي تواجه احت��اد  التحديات  بداية و عن 
ال�شيخ  ق��ال  ..؟  البداية  �شتكون  اأي��ن  ؟وم��ن  معها  �شيتعامل  كيف  و  املقبلة 
النهو�ض  اأج���ل  م��ن  ك��ب��رة  “ اأم��ام��ن��ا حت��دي��ات  النعيمي:  ب��ن حميد  را���ش��د 
ا�شرتاتيجية  و�شع  من  الب��د  ل��ذا   ، كافة  امل�شتويات  على  االإم��ارات��ي��ة  بالكرة 
عمل �شاملة ومدرو�شة جلميع عنا�شر اللعبة، االإدارية والفنية والتحكيمية، 
وال�شوؤون  والت�شويق  الوطنية  واملنتخبات  املحلية  بامل�شابقات  واخل��ا���ش��ة 
روؤية  االأن��دي��ة واالحت���اد وف��ق  ب��ني  العالقة  م��ع �شبط  وال��ل��وائ��ح،  القانونية 
م�شتقبلية م�شرتكة وهو االأمر الذي يتطلب تكاتف اجلميع، من موؤ�ش�شات 
وهيئات وجمال�ض ريا�شية على اعتبار اأن تطوير الكرة االإماراتية م�شوؤولية 

اجلميع«.
تقدما على �شعيد  �شت�شهد  املقبلة  املرحلة  باأن  :” نحن متفائلون  واأ�شاف 

العمل يف حقل الكرة االإماراتية التي ت�شتحق مكانة اأف�شل خا�شة يف م�شاألة 
بناء منتخبات قوية قادرة على املناف�شة.. ونحن �شعداء مبا مل�شناه من حر�ض 
اأع�شاء اجلمعية العمومية الحتاد كرة القدم على اعتماد الكثر  كبر من 
من اللوائح التي ت�شب يف م�شلحة كرة االإمارات، وهذا �شيء اإيجابي ميهد 

الطريق لتحقيق اأهداف املرحلة املقبلة ».
 .. بها  ال��ه��دف م��ن خلوة االحت���اد واجل��دي��د يف الرتتيبات اخلا�شة  و ح��ول 
اأو�شح ال�شيخ را�شد بن حميد : “ الأننا مقتنعون باأن اجلميع �شركاء يف مهمة 
تقام يف  االإمارات” التي  ك��رة  “خلوة  م��ب��ادرة  اإط��الق  ج��اءت فكرة  التطوير 
دعوة  خ��الل  م��ن  اجل��دي��د  املجل�ض  عمل  ب��اك��ورة  لتكون  املقبل  م��ار���ض  �شهر 
كبار امل�شوؤولني باجلهات الريا�شية وروؤ�شاء احتاد الكرة ال�شابقني واخلراء 
الكرة  ملناق�شة منظومة  االإع��الم  وو�شائل  اأي�شا  ال�شابقني  والنجوم  الفنيني 
ت�شخي�ض  على  ت�شاعدنا  اخللوة  فهذه  معا  تطويرها  �شبل  وبحث  احلالية 

مواقع ال�شعف ومتنحنا فر�شة املعاجلة بالت�شاور مع امل�شاركني ».
واأ�شاف : “ حر�شنا على دعوة اأفراد املجتمع كافة للم�شاركة يف و�شع املحاور 
الرئي�شة للخلوة من خالل اال�شتبيان الذي �شيتم ن�شره عر املوقع الر�شمي 
الحتاد الكرة ومن�شات التوا�شل االجتماعي و ال�شحف و القنوات الريا�شية 
وكذلك الرامج االإذاعية حيث �شيتم اختيار اأهم املحاور ومناق�شة اخلطط 
املقرتحة من قبل احل�شور على اأن يتم ا�شتعرا�ض النتائج واإعالن التو�شيات 
بعد نهاية اخللوة.. ونتابع با�شتمرار مع فريق العمل املكلف بهذه اخللوة ما 
مت اإجنازه من ترتيبات يف هذا ال�شاأن و�شنقوم باالإعالن عن ال�شكل النهائي 

لها قريبا ، و�شنطلق عدة مبادرات جديدة يف املرحلة املقبلة«.
املوؤهلة  و  امل�شرتكة  االآ���ش��ي��وي��ة  الت�شفيات  يف  االأول  املنتخب  مهمة  ع��ن  و 
بن  را�شد  ال�شيخ  قال   ..  2023 اآ�شيا  واأمم   2022 العامل  كاأ�ض  لنهائيات 
حميد : “ نعلم متاما اأن مهمة املنتخب يف الت�شفيات امل�شرتكة املوؤهلة اإىل 
نهائيات كاأ�ض العامل 2022 ونهائيات كاأ�ض اآ�شيا 2023 لي�شت �شهلة، الأن 
 4 اأم��ام��ه  الأن��ه  متفائلون  لكننا  مبجموعته  ال��راب��ع  املركز  يف  حاليا  ترتيبه 
اأر�شه  خ��ارج  وواح��دة  اأر�شه وو�شط جمهوره  3 منها يف  مواجهات حا�شمة، 
باملدرب  اال�شتعانة  هي  بها  قمنا  التي  اخل��ط��وات  اأوىل  و  اإندوني�شيا..  اأم��ام 
ال�شربي اإيفان يوفانوفيت�ض لتويل مهام تدريب االأبي�ض خالل هذه الفرتة 
من  وقربه  االإم��ارات��ي  الالعب  بطبيعة  الكاملة  لدرايته  نظرا  احل�شا�شة، 
املنتخب  عنا�شر  دعم  و�شاهمنا يف  بالدولة،  ل�شنوات  عمله  بحكم  الالعبني 
ب� 3 العبني جدد، و�شخ�شيا اأرى اأن فر�شة منتخبنا كبرة يف عبور املرحلة 
احلالية و جتاوز املباريات االأربع، وثقتنا بال حدود يف العبينا لتجاوز تلك 
لكن   ، عاتقهم  على  امللقاه  امل�شوؤولية  يدركون حجم  الأنهم   ، بنجاح  املرحلة 
االأمر ال يقت�شر على الالعبني و اجلهاز الفني بل على منظومة كرة القدم 

اأندية و  اإع��الم و  ب�شكل عام، من جمهور و 
رابطة حمرتفني الأن املنتخب الوطني يف حاجة اإىل وقت كاف لالإعداد من 

اأجل مواجهة املنتخبات املناف�شة«.
و اأ�شاف : “ واإىل جانب ذلك العمل ال يقت�شر على املنتخب االأول بل �شيكون 
هناك عمل مواز ملنتخبات الفئات العمرية الأن الرتكيز �شيكون على جميع 

املنتخبات التي متثل الدولة يف البطوالت االإقليمية والقارية والعاملية ».
االآ�شيوي  االحت��اد  رئي�ض  خليفة  اآل  اإبراهيم  بن  �شلمان  ال�شيخ  زي��ارة  عن  و 
بن  را�شد  ال�شيخ  اأو�شح   .. املقبلة  املرحلة  التعاون يف  واآف��اق  له  القدم  لكرة 
حميد اأن عالقة احتاد االإمارات لكرة القدم مع االحتادين الدويل واالآ�شيوي 
وغرهما من االحتادات املعنية بكرة القدم حول العامل قائمة وم�شتمرة و 

ي�شعى دوما اإىل تعزيزها .
ا�شت�شافة  االإم���ارات حق  “ عر منح  “ الفيفا  بثقة  �شعداء  وق��ال :” نحن 
و  املا�شية  الفرتة  العاملية خالل  الكروية  والفعاليات  االأح��داث  العديد من 
التي �شهدت جناحا تنظيميا وجماهريا كبرا.. وبالن�شبة لالحتاد االآ�شيوي 
فالعالقة التي جتمعنا مع ال�شيخ �شلمان بن اإبراهيم وطيدة ، ونحن ندعم 
تر�شح عبداهلل نا�شر ع�شوا باملكتب التنفيذي لالحتاد القاري الأنه �شيقوم 
بتحقيق التوا�شل املطلوب كما اأنه قيمة م�شافة لالحتاد االآ�شيوي .. واأ�شاد 
ال��ك��رة االآ���ش��ي��وي��ة م��ن خالل  ال���ذي لعبه يف تطوير  ب��ال��دور  يف ه��ذا ال�شدد 

براجمه املختلفة على �شعيد امل�شابقات االآ�شيوية والرعاية وغرها ».
و عن ت�شوره للعالقة بني االحتاد و رابطة املحرتفني يف املرحلة املقبلة .. 
اأن االحت��اد ورابطة املحرتفني يف قارب واح��د، وق��ال: رحلتنا م�شرتكة  اأكد 
و�شنواجه التحديات معا بروح الفريق الواحد ونحن على ثقة باأننا �شنقدم 
اأهدافنا م�شرتكة و�شتكون  امل�شرتك الأن  التعاون والعمل  منوذجا فريدا يف 

خطواتنا متجان�شة ومتناغمة من اأجل حتقيق اأهداف الكرة االإماراتية » .
الحتاد  االنتقالية  اللجنة  رئي�ض  النعيمي  حميد  بن  را�شد  ال�شيخ  وو�شف 
االإمارات لكرة القدم.. االأندية باأنها االأ�شا�ض لتحقيق هذه الغاية باعتبارها 

م�شدر متويل املنتخبات الوطنية بالالعبني الدوليني .
اإن العالقة بني االحت��اد واالأندية عالقة تعاون وترابط الأن الهدف  و قال 
ور�ض  وتنظيم  الت�شاور  ا�شتمرار  تفعيلها من خالل  اإىل  ن�شعى  لكننا  واح��د 
عمل م�شرتكة للتعرف على ما قد يعرت�شنا من معوقات وكيفية مواجهتها 
الأن تطور العمل يف االأندية ينعك�ض على اأداء املنتخبات الوطنية اإيجابيا، لذا 

نريد اأن تكون العالقة بني االأندية واالحتاد باأف�شل حال .
قائمته  يكونوا �شمن  اأن  يتمنى  الذين  االأع�شاء  �شوؤال حول  على  رده  و يف 
“ اأنا على ثقة باأن كل  باملجل�ض.. اأ�شاف ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي : 
و  الكرة �شيحمل معه بذرة جناح  اإدارة احتاد  فرد يتطوع للعمل يف جمل�ض 

اأن “عيال زايد” حري�شون على ترك ب�شمات اإيجابية يف كل مكان يعملون 
اأما عن  به لذا فاإن ثقتي كبرة مبن �شياأتي للمجل�ض يف دورته اجلديدة.. 
نظام القائمة االنتخابية فاأرى اأن امل�شتقبل كفيل باالإجابة عن هذا ال�شوؤال، 
غر اأنني متفائل جدا باأن املرحلة املقبلة �شتكون مميزة يف العمل والعطاء 

واالإنتاج، وكذلك على �شعيد االن�شجام«.
و حول روؤيته الإجماع االآراء على اختياره لقيادة املرحلة املقبلة على �شعيد 
اإدارة احتاد كرة القدم و فوزه بالتزكية يف االنتخابات .. وجه ال�شيخ را�شد 
، وقال  الثقة  الريا�شية على هذه  ال�شدد لالأ�شرة  ال�شكر يف هذا  بن حميد 
: “ من املهم اأن ندرك اأن النجاح يف قطاع لعبة كرة القدم يحتاج اإىل عمل 
جماعي، واإبداع متوا�شل من خالل جتديد االأفكار وتوفر الرامج املنا�شبة 
على  التغلب  م��ن  نتمكن  حتى  جماعية  ب��روح  �شنعمل  فاإننا  ل��ذا  للتطوير 

التحديات يف هذا املجال ».
للمواهب  الذهبية  االإقامة  ال��وزراء اخلا�شة مبنح  ق��رارات جمل�ض  ب�شاأن  و 
الريا�شية  للمواهب  الذهبية  االإقامة  ت�شاريح  اعتماد  اأن  اأكد   .. الريا�شية 
واملبدعني يف املجال الريا�شي يعزز من مكانة دولة االإمارات العربية املتحدة 
القرار  و���ش��ن��اع  وامل��وه��وب��ني  العامليني  للريا�شيني  دائ���م  ملتقى  و  كمن�شة 
الريا�شية  احل��رك��ة  ت��ط��ور  يف  و�شي�شهم  االأع��م��ال  ورواد  بالعامل  الريا�شي 
ويدفعه اإىل االأمام على مدى ال�شنوات املقبلة و ثمن هذه القرارات احلكيمة 

.«
را�شد بن حميد  ال�شيخ  .. قال  اأن يوجهها للجميع  التي يود  الر�شالة  وعن 
النعيمي رئي�ض اللجنة االنتقالية الحتاد االإمارات لكرة القدم : “ كل ما اأود 
قوله اأن كرة القدم حتتاج اإىل عمل جماعي و كل من لديه فكرة اأو مبادرة 
بهذه  م�شرورين  و�شنكون  لالحتاد  يقدمها  اأن  عليه  العمل  بتطوير  ت�شهم 
اأمام مرحلة جديدة حتتم علينا تطوير  امل�شاركات واملبادرات واالأفكار الأننا 
العمل يف جميع القطاعات وامل�شابقات واالأنظمة واللوائح، والكرة االإماراتية 

يف حاجة ما�شة اإىل جمهورها واأهلها«.
وكان ال�شيخ را�شد بن حميد قد اأظهر �شجاعة القرار و �شعة االأفق .. واإرادة 
التحدي بعد انتظاره حتى اللحظات االأخرة من موعد اإغالق باب الت�شجيل 
للرت�شح على مقعد الرئا�شة ، و ملا كانت ال�شاحة خالية و قائمة املر�شحني 
“�شفرية” تقدم الرجل و اأعلن موقفه ب�شجاعة، ومع املوقف اأعلن عن اإرادة 
التغير و االإ�شرار على التم�شك باالأمل و العزمية يف مواجهة املعطيات.. 
انتظار  يف  القادم  للمجل�ض  كرئي�ض  بالتزكية  ليفوز  تر�شحه  ب��اأوراق  وتقدم 
اكتمال ت�شكيلته الكاملة اإيذانا بدخول كرة القدم يف االإمارات مرحلة جديدة 
التغلب  على  القدرة  يف  اجلميع  يثق  التي  التحديات  و  بالطموحات  حافلة 

عليها.

•• اأبوظبي-وام:

النطالقة  ال��ت��ح�����ش��رات  ت��ت��وا���ش��ل 
االإمارات  ط��واف  من  الثانية  الن�شخة 
ي��ق��ام خالل  ال����ذي   ،2020 ال����دويل 
فراير   29 اإىل   23 م���ن  ال���ف���رتة 
اجل�����������اري، ب���ت���ن���ظ���ي���م م�������ش���رتك بني 
الريا�شيني،  ودب��ي  اأبوظبي  جمل�شي 
وذل����ك حت���ت م��ظ��ل��ة االحت�����اد ال���دويل 
اأجندة  ���ش��م��ن  ال��ه��وائ��ي��ة  ل���ل���دراج���ات 
احلدث  وه��و   ،2020 لعام  �شباقاته 
الكبر الذي ينطلق من دبي وينتهي 
فريقا   20 مب�����ش��ارك��ة  اأب���وظ���ب���ي  يف 
ع��امل��ي��ا ت�����ش��م ن��خ��ب��ة م��ن اأب����رز وجنوم 
العامل يف �شباقات الدراجات الهوائية 

للمحرتفني.
ال�7، رحلة  وميثل ال�شباق يف مراحله 
�شياحية على مدار 7 اأيام لي�ض فقط 
ل���ل���دراج���ني ال��ع��امل��ي��ني امل�����ش��ارك��ني بل 
اأي�شا للجمهور واملتابعني على �شا�شات 
املتابعني  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  الف�شائيات 
االجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  م���واق���ع  ع��ل��ى 
الهواء  ع��ل��ى  ال����ط����واف  ن��ق��ل  ظ���ل  يف 

مبا�شرة.
وي��ق��دم ال��ط��واف ل��ل��ع��امل اأب����رز معامل 
ال������دول������ة ال����ت����اري����خ����ي����ة وال����رتاث����ي����ة 
وت�شاري�شها  وال�شياحية  والثقافية 
لنخبة  ويتيح  والطبيعية  اجلغرافية 
متنوعة  بيئة  يف  التناف�ض  ال��دراج��ني 
ت�����ش��م��ل ال����ط����رق احل���دي���ث���ة يف داخ����ل 
والبنيان  واجلبال  وال�شحارى  امل��دن، 

ال�شاحلية،  وامل����ن����اط����ق  ال����ع����م����راين 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  م���ع  ي��ت��م��ا���ش��ى  مب���ا 
اجل���دي���دة، وه���و ال��ن��م��وذج االأم���ث���ل يف 

�شباقات الدراجات.
الطواف  م��ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  وت���ب���داأ 
“واحة  مب��رح��ل��ة  ف���راي���ر،   23 ي����وم 
كم،   148 مل�شافة  لل�شيليكون”  دب��ي 
ال�شحراوية  بالطبيعة  تتميز  والتي 
با�شتثناء  م��ع��ظ��م��ه��ا  يف  ل��ل��ت�����ش��اري�����ض 
بعد  دبي،  داخل مدينة  املناطق  بع�ض 
اأن ينطلق الدراجون من “ذي بوينت” 
يف نخلة جمرا، وتعد منطقة النخلة 
دبي،  يف  ال�شياحية  املناطق  اأ�شهر  من 
اجتاه  يف  الطريق  ال��دراج��ون  ويقطع 
املرموم  وحم��م��ي��ة  ال����ق����درة  م��ن��ط��ق��ة 
الطبيعية وهي املناطق التي باتت لها 
وتنظيم  اإق��ام��ة  ظ��ل  يف  كبرة  �شعبية 
ع���دد ك��ب��ر م���ن ال��ب��ط��والت ب��ه��ا مثل 
الهوائية،  ل��ل��دراج��ات  ال�شلم  ب��ط��ول��ة 
وحت������دي ال�������ش���ح���راء وم���دي���ن���ة دبي 
التي تقام فيها �شباق اخليول  للقدرة 
ال�شياحية  امل��ع��امل  ل��ل��ق��درة، وه��ي م��ن 

املعروفة.
الثانية  املرحلة  اإىل  ويتحول الطواف 
“حتا  ف��راي��ر وه��ي مرحلة   24 ي��وم 
من  ك����م،   168 حتا” مل�����ش��اف��ة  -���ش��د 
جبال احلجر من حتا ومير امل�شار عر 
جبال احلجر وال�شحراء املحيطة بها 
تتميز  وم�شتقيمة  وا�شعة  ط��رق  على 
الو�شول  وبعد  املتوا�شلة،  بتموجاتها 
الفجرة  يف  االن���ع���ط���اف  ن��ق��ط��ة  اإىل 

ي��ل��ت��ف امل�������ش���ار ع����ائ����ًدا ن��ح��و ح���ت���ا، ثم 
يتجاوز منطقة املنيعي وينعطف نحو 
حتا،  ح�����ش��ن  اإىل  وم��ن��ه��ا  احل���وي���الت 
وخالل هذه املرحلة �شيتابع امل�شاركون 
ال�شياحية  امل���ع���امل  م���ن  ك��ب��را  ع����ددا 
ال��دول��ة، و���ش��د حتا م��ع��روف نظرا  يف 
لوجوده يف نهاية ال�شباقات على مدار 
واأي�شا يف  �شنوات طويلة بطواف دبي 
االإمارات،  طواف  من  االأوىل  الن�شخة 
وال��و���ش��ول اإل��ي��ه م��ن اأ���ش��ع��ب مراحل 
اأن  خا�شة  النهاية،  خط  عند  ال�شباق 
%17، وهو ما ميثل  انحداره  ن�شبة 

�شعوبة كبرة يف ال�شعود اإليه.
كما اأن منطقة حتا معروفة بال�شياحة 

باالإ�شافة  اجلبال  وت�شلق  الريا�شية 
اإىل ريا�شات التحدي، وكذلك املنطقة 
الت�شاري�ض  بتنوع  للفجرة  حتا  من 
يجعلها  مما  فيها  وال�شهول  اجلبلية 

مرحلة اأ�شبه بلوحة فنية رائعة.
ويوا�شل الدراجون رحلتهم ال�شياحية 
يف املرحلة الثالثة / مرحلة االإمارات/ 
يوم 25 فراير، وهي مرحلة “املرموم 
– جبل حفيت” مل�شافة 184 كم، بني 
من  املرموم  ومنطقة  واأبوظبي،  دب��ي 
املناطق الرتاثية امل�شهورة والتي ت�شم 
ع����ددا ك��ب��را م���ن ال���ع���زب ال��ت��ي تهتم 
اإىل ميدان  برتبية الهجن، باالإ�شافة 
ل�شباقات  دب��ي  ون��ادي  للهجن  املرموم 

ال��ه��ج��ن ال�����ذي ي��ن��ظ��م ���ش��ن��وي��ا ع���ددا 
كبرا من ال�شباقات اخلا�شة بريا�شة 
الهجن، ويتجه ال�شباق اإىل العني التي 
ت�شم عددا كبرا من املعامل ال�شياحية 
واملبزرة  امل��دي��ن��ة  م��دخ��ل  م���ن  ب���داي���ة 
كبر  ع��دد  يق�شدها  التي  اخل�شراء، 
احليوانات  وح��دي��ق��ة  ال�شائحني  م��ن 
يف اجتاه جبل حفيت الذي ميثل خط 
يف  املعروفة  اجلبال  من  وه��و  النهاية 

املنطقة ويق�شده ال�شائحون للتنزه.
الرابعة  املرحلة  اإىل  الطواف  وينتقل 
“بنك االإمارات دبي الوطني” مل�شافة 
اجلاري،  ف��راي��ر   26 ي��وم  173كم 
التي تطوف معامل دبي  املرحلة  وهي 

�شتكون  حيث  ال��داخ��ل  من  ال�شياحية 
االن��ط��الق��ة م��ن ح��دي��ق��ة زع��ب��ي��ل وهو 
على  �شتكون  االنطالقة  اأن  يعني  م��ا 
املعامل  اأ�شهر  “الرواز”  م��ن  مقربة 
اأي�شا عدد  دب��ي، ويطوف  احلديثة يف 
امل��ع��امل يف اجت��اه حديقة م�شرف  م��ن 
ال��ت��ي ت��ع��د ق��ب��ل��ة ل��ل��زائ��ري��ن، وموتور 
اإىل خط  ال��ت��ح��ول جم���ددا  ث��م  �شيتي 
املعروفة  ووك،  ���ش��ي��ت��ي  يف  ال��ن��ه��اي��ة 
والقريبة من برج خليفة اأعلى برج يف 

العامل، ودبي مول.
املرحلة  الطواف من جديد يف  ويعود 
يف  ال���ع���ني  اإىل   27 ي�����وم  اخل���ام�������ش���ة 
162كم،  مل�����ش��اف��ة  “العني”  م��رح��ل��ة 

وت��ك�����ش��ف ه���ذه امل��رح��ل��ة م��ع��امل العني 
فيها  ال�شياحية  وامل��ع��امل  ال��داخ��ل  من 
والقطارة،  للحيوانات،  العني  حديقة 
وهيلي، وواحة العني اإىل اأن ي�شل اإىل 
ب�شعود  ي��ب��داأ  حيث  اخل�شراء  امل��ب��زرة 
كيلومرتات   10 مل�شافة  حفيت  جبل 

حتى ي�شل اإىل خط النهاية.
“اأدنوك”  ال�����ش��اد���ش��ة  امل��رح��ل��ة  يف  اأم���ا 
تنطلق  ف�����ش��وف  ك����م،   158 مل�����ش��اف��ة 
يبداأ  28 فراير اجل���اري، حيث  ي��وم 
امل�����ش��ار م���ن ال��روي�����ض ومي��ت��د م���ا بني 
البحر وح��ت��ى اأط����راف ال�����ش��ح��راء، يف 
اجتاه م�شمار املرفاأ، وهي من املعامل 
الذي  ال��وق��ت  يف  اأبوظبي  يف  املعروفة 
يوم  ال�شابعة  باملرحلة  اخلتام  �شيكون 
27 وهي مرحلة “اأبوظبي” وتك�شف 
ب���داي���ة م���ن جزيرة  اأب���وظ���ب���ي  م��ع��امل 
املارية، ثم جزيرة يا�ض، ال�شهرة التي 
ل�شباقات  ال��ع��امل��ي��ة  ي��ا���ض  حلبة  ت�شم 
الفورموال، ومن مر�شى يا�ض يتجهون 
الكبر  بامل�شجد  م���روًرا  ال��راح��ة  نحو 
ال�شعديات  وج��زي��رة  خليفة،  ومدينة 
والكورني�ض  اأبوظبي  اللوفر  ومتحف 
االأم����واج، وه��ي من  ث��م منطقة كا�شر 
تك�شف  التي  ال�شياحية  اأكر اجلوالت 

معامل العا�شمة يف �شباق واحد.
ال�شعفار  اأ�شامة  من جهته قال �شعادة 
رئي�ض االحتادين االآ�شيوي واالإماراتي 
للدراجات: “الطواف بن�شخته الثانية 
الفرق  لنخبة  ج���دي���داً  حت��دًي��ا  مي��ث��ل 
باأبرز  �شيمرون  الذين  العامل  وجن��وم 

الرائعة بعد  الدولة وطبيعتها  معامل 
اأحقية  االأوىل  ال��ن�����ش��خ��ة  ب��ره��ن��ت  اأن 
ط��واف االإم���ارات ملكانته كحدث عاملي 
العاملية،  الريا�شية  االأج��ن��دة  يف  ب��ارز 
الطواف م�شاركة  �شي�شهد  العام  وهذا 
امل�شاركني  من  النجوم  من  كبر  عدد 
يف طواف فرن�شا. واأو�شح اأن الطواف 
اجلميع  و�شيحمل  مهما  مك�شباً  يعد 
على االجتهاد اأكر والتناف�ض بحما�ض 
اأكر �شواء يف مراحله التي تغرت، اأو 
عدد الدراجني النجوم الذين ي�شاركون 
الأول مرة، واأن الطواف �شينقل للعامل 
اروع �شور وم�شاهد التقدم العمراين 
ال�شبعة،  واإم��ارات��ه��ا  ل��ل��دول��ة مب��دن��ه��ا 
وهو يعد من اهم ال�شباقات العاملية يف 
امل�شارات  واأن  ال��دويل،  اجندة االحت��اد 
توؤكد على التنوع املميز لكافة املراحل 

بت�شاري�شها املميزة.
املوؤ�ش�شات على م�شتوى  وق��ال: جميع 
ال����دول����ة ت���دع���م ال����ط����واف، وامل���راح���ل 
وحدت اجلهود يف كل اإم��ارات الدولة، 
كبرة  تنظيمية  خ����رات  واك�����ش��ب��ت��ن��ا 
التنظيم  يف  ك��ب��رة  ج�����دارة  واأث��ب��ت��ن��ا 
اأن جناح  ك��م��ا  ل��ل��ح��دث  واال����ش���ت���ع���داد 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ي��ر���ش��خ ري�����ادة االإم�������ارات يف 
الريا�شية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اأك����ر  تنظيم 
ال��ع��امل��ي��ة يف ظ���ل ال���دع���م ال��ك��ب��ر من 
اميان  لديها  ال��ت��ي  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة 
ك���ب���ر، ب���اأه���م���ي���ة ال���ري���ا����ش���ة ودوره������ا 
يف حت��ق��ي��ق ال���ت���ق���ارب وال���ت���الق���ي بني 

ال�شعوب يف موطن ال�شالم واملحبة.

طو�ف �لإمار�ت.. جولة تاريخية �أمام �لعامل بني �ملعامل �ل�سياحية و�ل�سحر�ء

• �ل�ستـر�تيجيـــة �ل�سـاملـــة هـــي �لبـد�يـــة �ملنـطقيـــة للـمرحلـــة �جلــديـــدة 
• كـــرة �لقـــدم �لإمـار�تيـــة ت�ستحـــق مكانـــة �أف�ســـل ممـــا هـــي عليـــه �لآن
• مهمة »�لأبي�ض« لي�ست �سهلة .. و ثقتنا بال حدود يف لعبينا لعبور �لت�سفيات
• عالقتنا قوية مع �لحتادين �لآ�سيوي و �لدويل ونثمن دور �ل�سيخ �سلمان يف جهوده من �أجل �لتطوير �آ�سيويا
• �سنقدم منوذجا فريد� يف �لتكامل و �لتعاون مع ر�بطة �ملحرتفني لإجناز �أهد�فنا �مل�سرتكة

�أكد �أن دعم �لقيادة �لر�سيدة لقطاع �لريا�سة �أكرب حافز لنا على �لنجاح

ر��سد بن حميد ل� »و�م«: �أمامنا حتديات كبرية .. لكننا 
متفائلون بقدرتنا على �لنهو�س بالكرة �لإمار�تية

•• دبي-وام:

انطلقت مبقر احتاد الكرة بدبي حماور الدورة التدريبية لنيل الرخ�شة املحلية / �شي 
/ ملدربي كرة القدم ، التي ينظمها احتاد االإمارات لكرة القدم للفرتة من 15 اإىل 27 
فراير اجلاري مب�شاركة 27 مدرباً من خمتلف اأندية الدولة . ح�شر افتتاح الدورة 
الفني  املدير  �شابلون  ومي�شيل  الفنية  لل�شوؤون  امل�شاعد  العام  االأم��ني  النمر  اإبراهيم 
امل�شاركني  النمر  وطالب   . والتطوير  التدريب  ق�شم  رئي�ض  ح�شن  وعبداهلل  لالحتاد 
ب�شرورة اال�شتفادة من حماور الدورة النظرية والعملية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح 
يف م�شرتهم التدريبية . ويقدم حماور الدورة النظرية والعملية نخبة من املحا�شرين 

املحليني فيما ي�شمل اجلانب النظري للدورة تعريف امل�شاركني بدور املدرب، والفرق 
الواعدين،  بخ�شائ�ض  تعريفهم  جانب  اإىل  وال�شغرة،  الكبرة  العمرية  الفئات  بني 
ومراحل تكوين العب كرة القدم، باالإ�شافة اإىل حما�شرات خا�شة باالإ�شابات والتغذية، 
واللياقة البدنية لالعبني، وحما�شرات لقانون اللعبة، وتعليم املدرب كيفية التعامل 
االأ�شا�شية للتدريب  املهارات  العملي تعليم  مع االإعالم واملجتمع بينما ي�شمل اجلانب 
وتعريف املدرب بواجباته يف امللعب خا�شة مع الفئات العمرية. ويوؤهل برنامج الدورة 
الدار�شني للح�شول على �شهادة الرخ�شة املحلية /�شي/ املعتمدة وفقاً مليثاق التدريب 
الذي منحه االحتاد االآ�شيوي لكرة القدم الحتاد االإمارات لكرة القدم يف �شهر نوفمر 

�شنة.  13 اإىل  �شنوات   6 من  ال�شنية  للمراحل  مدرباً  لي�شبح   ،2019

�نطالق �لدورة �لتدريبية لنيل �لرخ�سة �ملحلية )C( ملدربي كرة �لقدم
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•• ال�شارقة-وام:

اأكدت قرينة �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد 
الن�شخة اخلام�شة من  اأن  امل��راأة  ال�شارقة لريا�شة  رئي�شة موؤ�ش�شة  القا�شمي 
ال�شارقة  اإم��ارة  ا�شت�شافتها  التي  لل�شيدات  العربية  لالأندية  االأل��ع��اب  دورة 
العربي  الوطن  امل��راأة يف  االأه��م واالأ�شخم على �شعيد ريا�شة  باتت احل��دث 
وتركت يف نفو�شنا م�شاعر االعتزاز واالأمل والفخر مبا اأجنزته جهود االأندية 
والالعبات واملوؤ�ش�شات ال�شريكة والداعمة التي اأثبتت اأن اأهم واأعظم املنجزات 
يف التاريخ كانت يف معظمها نتاجاً للعمل اجلماعي امل�شرتك واعتزازاً مبكانة 
الريا�شية العربية وثقتها بنف�شها واإميانها بقدراتها واأماًل برت�شيخ املكانة 

التي ت�شتحقها هذه االأمة على �شاحة العمل االإبداعي العاملي.
وقالت �شموها مبنا�شبة اختتام الن�شخة اخلام�شة من دورة االألعاب لالأندية 
 11 العربية لل�شيدات : بفعل اجلهود والتن�شيق والتعاون مل ن�شهد خالل 
يوماً من املناف�شات واالنت�شارات جمرد دورة األعاب لريا�شة املراأة بل م�شهداً 
التي  ال��راق��ي��ة  وبالقيم  امل��ب��دع  والعمل  بالتعاون  ت�شّكل  متكاماًل  ح�شارياً 

جمعت كافة امل�شاركني فمن �شمات الريا�شة اأنها تخرج اأف�شل ما يف االإن�شان 
وجتعله يتجاوز احلدود التقليدية لقدراته ت�شقل ثقافته وتعمق اأخالقياته 
وتعزز روابطه مع حميطه وتعوده على ال�شراكة والعطاء والثقة باالآخرين 
���ش��اح��ات املناف�شة ومدرجات  ع��ل��ى  واح����رتام دوره����م ك��ل ه���ذا ك���ان جم�����ش��داً 
ال�شاالت واملالعب ويف كوالي�ض االألعاب حيث فرٌق كاملة تبذل جهوداً جبارة 
ليخرج هذا احلدث مبا يليق بطموحات املراأة وجمتمعاتنا العربية يف م�شهد 
بداأت  لقد   : �شموها  واأ�شافت  احل�شارات.  وتبنى  االأمم  تنه�ض  هكذا  يقول 
م�شرة ريا�شة املراأة العربية يف ال�شارقة منذ البدايات وللحقيقة مل اأت�شور 
باأنني �شاأ�شهد هذا العدد من الالعبات العربيات املحرتفات مب�شتوى يرتقي 
للمعاير العاملية بهذه ال�شرعة لكن بجهد االأندية وعطاء املدربني واملدربات 
وتقل�شت  ق��درات حتقق هذا احللم  العربية من  امل��راأة  واإميانهم مبا متلكه 

امل�شافة بيننا وبني طموحاتنا بل �شرنا اأجراأ على تو�شيع مدى هذا الطموح 
العربية  اأنديتنا  واإداري��ة يف  لي�شبح بال ح��دود لذلك نحن نعتز بكل العبة 
ونعتز باأنها من هذه االأر�ض ونعدها باأن ال�شارقة لن تبخل على هذه امل�شرة 
يت�شند  امل��راأة  بريا�شة  اإمياننا  اإن   : �شموها  اأو ترتدد عن موا�شلتها. وقالت 
ريا�شية منا�شبة  بيئة  لتهيئة  ال��دول تخ�ش�ض  للكثر من احلقائق فبع�ض 
لل�شباب والرجال مبالغ �شخمة تفوق بكثر ما تخ�ش�شه لريا�شة املراأة علماً 
اأن امل��راأة يف جمتمعاتنا ركيزة فهي االأ�شرة ونواة املجتمع واالأم��ة ورحم اهلل 
�شعباً  اأع��ددت  اأعددتها  اإذا  مدر�شة  “ االأم  قال  عندما  �شوقي  اأحمد  ال�شاعر 
طيب االأعراق “ واالإعداد ال يكون يف جانب دون اآخر بل اإن االإعداد بالريا�شة 
وقدرة  و�شلوكيات  وخلق  ثقافة  ومتطلباتها من  احلياة  نواحي  كافة  ي�شمل 
على موا�شلة العطاء. واأ�شارت �شموها اإىل اأن دورة االألعاب لالأندية العربية 

لل�شيدات اأثبتت اإمكانية جتاوز النقا�ض التقليدي حول قدرة �شراكة املراأة يف 
املناف�شة  �شاحات  كلمتها يف  امل��راأة  قالت  اأو عدم قدرتها حيث  كافة  املجاالت 
واأثبتت اأنها قادرة لي�ض فقط على ال�شراكة بل وعلى اأن تكون من رموز هذه 
االأمة التي يحق لها اأن تفخر مبنجزات اأبنائها وبناتها وحتتاج لهذه املنجزات 
االأه���م على  وال��دالل��ة  م��ن ر�شيدها احل�����ش��اري ودالالت تقدمها  ت��ع��زز  ك��ي 
التقدم اليوم هي مقدار م�شاركة كافة فئات املجتمع يف الفعاليات والن�شاطات 
املختلفة دون متييز اأو انتقا�ض من حق اأحد. و اأكددت �شموها : اإن الريا�شة 
حق ولي�شت جمرد ترف اأداة بناء ولي�شت ت�شلية �شرورة تنموية ولي�شت خياراً 
هذا ما يجمع عليه العامل اليوم وهذا ما تعلمناه من كل فرد وموؤ�ش�شة �شارك 
و�شاركت يف دورة االألعاب لالأندية العربية لل�شيدات وعلى هذه احلقائق نبني 
واأخراً  واال�شتعداد  اجلهوزية  على  جميعها  تقوم  التي  امل�شتقبلية  خططنا 
لننجز  اجلهود  ولنوا�شل  وطموحنا  اأحالمنا  قدر  على  ا�شتعداداتنا  فلتكن 
املزيد فالنجاح يف هذه احلياة من ن�شيب املجتهدين واملجتهدات ونحن على 
اأنكم على  اأيام وليايل املناف�شات تثبت  ثقة باجتهادكم واجتهادكن وال زالت 

قدر وبحجم االأمل.

جو�هر �لقا�سمي : هكذ� تنه�س �لأمم وتبنى �حل�سار�ت

•• الريا�س –الفجر:

 يفتتح منتخبنا الوطني لل�شباب مواليد 2001 اليوم الثالثاء م�شواره يف 
التي ُينظمها االحتاد  20 عاماً  بطولة كاأ�ض العرب ملنتخبات ال�شباب حتت 
العربي لكرة القدم وت�شت�شيفها اململكة العربية ال�شعودية للفرتة من 17 
 4 اإىل  تق�شيمهم  مت  منتخباً   16 مب�شاركة   2020 مار�ض   5 اإىل  فراير 
جمموعات ، حيث يلعب منتخبنا يف املجموعة الرابعة اإىل جانب منتخبات 

ال�شنغال ، ال�شودان وليبيا .
ال�شاعة  الريا�ض  �شتاد  يف  ال�شنغال  منتخب  نظره  غ��داً  منتخبنا  وي��واج��ه 
ال�شابعة م�شاء بتوقيت االإمارات يف مواجهة ي�شعى من خاللها اأبي�ض ال�شباب 
لتحقيق نتيجة اإيجابية متنحه دفعة معنوية كبرة نحو املناف�شة على اإحدى 

البطاقتني املوؤهلتني اإىل الدور الثاين من البطولة .
واأكمل منتخبنا حت�شراته للمباراة باأداء ح�شة تدريبية يف امللعب الفرعي 
وجهازه  نيكوالو�ض  ال��ي��ون��اين  ق��ي��ادة  حت��ت  فهد  ب��ن  حممد  االأم���ر  ال�شتاد 
امل�شاعد مب�شاركة كافة الالعبني الذين اأدوا تدريباتهم بكل جدية وحما�ض 

.
واأكد مدرب منتخبنا نيكوالو�ض اأن املنتخب ا�شتعد ب�شكل جيد لهذه البطولة 
منتخب  اأم��ام  وديتني  مباراتني  وخو�ض  االأ�شبوعية  التجمعات  خ��الل  من 
اأغلب الالعبني للوقوف على  اأمام  الفر�شة  الهدف منها منح  الكويت كان 

م�شتوياتهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية .
وقال نيكوالو�ض خالل املوؤمتر ال�شحفي التقدميي للمباراة اأن الالعبني يف 
اأمت اجلاهزية لتقدمي م�شتوى فني راقي وحتقيق نتيجة اإيجابية يف بداية 

اأن املواجهة �شتكون قوية كون اأن املناف�ض ياأتي من املدر�شة  امل�شوار ، موؤكداً 
االإفريقية التي تعتمد على القوية البدنية واملهارات الفردية .

من جهته ذكر قائد منتخبنا والعب نادي اجلزيرة اأحمد حممود احلمادي 
اأنهم يتطلعون للظهور ب�شكل مميز يف هذه البطولة الهامة التي �شتحظى 
باهتمام اإعالمي وجماهري على م�شتوى الوطن العربي ، م�شراً اأن زمالئه 
يف  اإيجابية  بنتيجة  للخروج  لديهم  ما  كل  تقدمي  على  تعاهدوا  الالعبني 

بداية امل�شوار .
وحول مواجهة منتخب ال�شنغال اأكد قائد املنتخب اأن كل منتخبات املجموعة 
، وكل املنتخبات ت�شعى للمناف�شة  تعتر قوية والتوجد هناك مباراة �شهلة 
وعدم  املنتخبات  كافة  اح��رتام  كالعبني  علينا  ويجب  مت�شاوية  واحلظوظ 

اال�شتهانة باأي منتخب .

اللجنة  م�شوؤويل  بح�شور  للمباراة  الفني  االجتماع  اأم�ض  عقد  جهته  من 
 23 ت�شم  التي  النهائية  القائمة  اعتماد  ومت   ، املنتخبني  وممثلي  املنظمة 
العباً ومراجعة الئحة البطولة اإىل جانب اعتماد األوان قم�شان املنتخبني 
، حيث تقرر اأن يرتدي منتخبنا اللون االأحمر الكامل فيما �شردي نتخب 

ال�شنغال اللوان االأبي�ض الكامل .
وعينت جلنة احلكام يف البطولة طاقم حتكيم �شعودي الإدارة املباراة بقيادة 
في�شل البلوي “ �شاحة “ في�شل نا�شر القحطاين “ م�شاعد اأول “ زرهوتي 
عبا�ض من اجلزائر “ م�شاعد ثان “ ومواطنه لطفي بقوا�شه “ حكماً رابعاً 

. «
الهواء مبا�شرة عر  البطولة منقولة على  �شتكون مباريات  اآخر  على خط 

قنواتنا الريا�شية اأبوظبي ودبي وال�شارقة .

يف �فتتاح م�سو�ره يف بطولة كاأ�ض �لعرب 

�أبي�س �ل�سباب يو�جه �ل�سنغال يف ��ستاد �لريا�س �ليوم

انطلقت مناف�شات بطولة كرة ال�شلة 
يف حديقة اجلافلية �شمن فعاليات 
مبادرة “الروح االإيجابية”، املبادرة 
اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��رائ��دة  الريا�شية 
القيادة العامة ل�شرطة دبي بالتعاون 
م��ع جم��ل�����ض دب���ي ال��ري��ا���ش��ي وعدد 
احلكومية  واملوؤ�ش�شات  الدوائر  من 
واخلا�شة يف اإمارة دبي، والتي تاأتي 
حممد  بن  حمدان  “مبادرة  �شمن 
للريا�شة املجتمعية” بهدف توفر 
ال��ري��ا���ش��ة لكافة  ف��ر���ض مم��ار���ش��ة 

اأفراد املجتمع.
11 فريق مت  البطولة  وي�شارك يف 

بحيث  جمموعتني،  على  توزيعهم 
من  ال���دوري  بطريقة  الفرق  تلعب 
الفرق  وت�����ش��ع��د  واح�������دة،  م��رح��ل��ة 
والثاين  االأول  ب��امل��رك��زي��ن  ال��ف��ائ��زة 
ن�شف  دور  اإىل  جم��م��وع��ة  ك��ل  م��ن 
الفائزان  يتاأهل  ثم  وم��ن  النهائي، 
للمباراة النهائية واخلا�شران يلعبان 
على املركز الثالث والرابع، واأقيمت 
اأربعة مباريات يف الت�شفيات االأوىل 
املباريات  و�شتجرى  البطولة،  م��ن 
ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة ي����وم اجل��م��ع��ة م���ن كل 

اأ�شبوع.
ال��ب��ط��ول��ة ممثلي  وح�����ش��ر اف��ت��ت��اح 

والقيادة  ال��ري��ا���ش��ي  دب����ي  جم��ل�����ض 
ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة دب�����ي، ك��م��ا تابع 
م��ن اجلمهور  ع��دد كبر  امل��ب��اري��ات 
احل�شور  ع���ل���ى  ي���ح���ر����ض  ال��������ذي 
الريا�شية  باالأن�شطة  واال�شتمتاع 
تقيمها  ال��ت��ي  التوعوية  وامل���ب���ادرات 
امل�شاركة،  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  ال����دوائ����ر 
وم��ت��اب��ع��ة ك���اف���ة م��ن��اف�����ش��ات ال����روح 

االإيجابية يف خمتلف مناطق دبي.
“الروح  م�������ب�������ادرة  وت���������ش����ت����ه����دف 
يف  ال��ق��اط��ن��ني  ج��م��ي��ع  االإيجابية” 
وتقام  ب���دب���ي،  ال�����ش��ك��ن��ي��ة  امل���ن���اط���ق 
اأرب��ع مراحل  على  امل��ب��ادرة  فعاليات 

خم���ت���ل���ف���ة ومت�����ت�����د ل�����ع�����ام ك����ام����ل، 
وتت�شمن تنظيم مناف�شات ريا�شية 
بدبي  ال�شكنية  املناطق  خمتلف  يف 
الريا�شة  مم��ار���ش��ة  ف��ر���ض  لتوفر 
اأفراد  ك��اف��ة  اإىل  ال��ب��دين  والن�شاط 
ال�����ش��ك��ان يف خمتلف  م���ن  امل��ج��ت��م��ع 

املناطق بدبي.
ومت تخ�شي�ض فعاليات يف كل منطقة 
يف كرة القدم والكرة الطائرة وكرة 
ال�شاطئية،  الطائرة  وال��ك��رة  ال�شلة 
وريا�شات اأ�شحاب الهمم باالإ�شافة 
وتثقيفية  ت���وع���وي���ة  ح���م���الت  اىل 

ملختلف فئات املجتمع.

على ثالثة حماور  امل��ب��ادرة  وترتكز 
هي الرامج الريا�شية، واحلمالت 
التوعوية، ومتكني ال�شباب، وتهدف 
اإىل  االيجابية”  “الروح  م���ب���ادرة 
والتعاي�ض  ال��ت�����ش��ام��ح  ق��ي��م  ت��ر���ش��ي��خ 
واحلوار بني اأفراد املجتمع واحرتام 
وتقبل االآخرين، ونبذ كافة االأ�شكال 
ال�شلبية، باالإ�شافة اإىل ن�شر الثقافة 
الريا�شية واال�شتفادة من الريا�شة 
ال�شتثمار  ف��ع��ال��ة  اجتماعية  ك����اأداة 
اأوقات الفراغ مبا يعود بالنفع على 
اأف��راد املجتمع مبختلف فئاتهم  كل 
تنظيم  امل��ب��ادرة  وت�شمل  واأعمارهم، 

كرة  ريا�شات هي  عدة  مناف�شات يف 
ال�شلة،  كرة  الطائرة،  الكرة  القدم، 
االألعاب  م��ن  والعديد  التايكوندو، 

االأخرى.
االإيجابية  ال��روح  مبادرة  وانطلقت 

دبي  ���ش��رط��ة  وق����ادت   ،2017 ع���ام 
للفوز ب�”جائزة حممد بن را�شد اآل 
فئة  الريا�شي” يف  ل��الإب��داع  مكتوم 
اإطالق  جاء  حيث  املحلية،  املوؤ�ش�شة 
املبادرة بناء على درا�شات متخ�ش�شة 

لقاطني املناطق ال�شكنية من خالل 
التي  ال���ري���ا����ش���ات  ن��وع��ي��ة  حت���دي���د 
املناطق  �شكان  فئة من  كل  تف�شلها 
ث���م تنظيم  ب���دب���ي وم����ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

البطوالت املنا�شبة لكل منطقة.

•• دبي-الفجر:

ال�شر  العامة للمرور يف �شرطة دبي على عملية تنظيم حركة  اأ�شرفت االإدارة 
واملرور خالل اإقامة فعالية طواف دبي الن�شائي 2020 �شمن املرحلة االأوىل 

التي انطلقت من في�شتيفال �شيتي دبي وجابت عدة مناطق يف االإمارة.
وقال العقيد جمعة �شامل بن �شويدان، نائب مدير االإدارة العامة للمرور، رئي�ض 
ميدانية  ف��رق  ت�شكيل  مت  اإن��ه   ،2020 الن�شائي  دب��ي  لطواف  االأمنية  اللجنة 
الن�شائية لالإ�شراف على مرحلة  ال�شرطة  اإىل دوري��ات من  ومرورية باالإ�شافة 
املرورية على  ان�شيابية احلركة  والعمل على  املت�شابقات  تاأمني  بهدف  الطواف 
اإغالق  الدقة يف مواعيد  الرتكيز على  اأن��ه مت  ال�شباق، موؤكداً  �شر  طول خط 

وفتح ال�شوارع، لت�شير مرور الدراجني من الن�شاء يف طرق االإمارة. 
اأن اللجنة االأمنية خ�ش�شت عدة دوريات لتاأمني م�شار املرحلة االأوىل  واأو�شح 
اأمام  امل�شح  بعملية  القيام  ومهامها  الطليعة”  “دوريات  وت�شمل  الطواف  من 
املت�شابقات واإغالق امل�شارات بالتن�شيق مع اأفراد املداخل اجلانبية، اأما “دوريات 

اإىل  �شالك،  امل�شار  اأن  من  والتاأكد  ال�شباق،  مقدمة  تاأمني  فمهامها  املقدمة” 
ال�شباق  �شر  م�شار  املركبات يف  املوؤخرة” ومهامها منع دخول  “دوريات  جانب 
والتوا�شل مع العمليات الإعادة فتح احلركة املرورية بعد مرور اآخر املت�شابقات.

في�شتيفال  دبي  يف  �شباحاً  والن�شف  التا�شعة  عند  ب��داأ  االنطالق  اأن  اإىل  واأ�شار 
ند  �شارع  اإىل  رحلتهن  املت�شابقات  ب��داأت  ثم  البادية،  ببوليفارد  م���روراً  �شيتي، 
ب�شارع راأ�ض اخلور، ثم �شارع دبي حتا، و�شارع جبل علي لهباب،  احلمر، م��روراً 
امل��راب��ع العربية، ث��م مدينة دبي  اأم �شقيم، و���ش��ارع  ���ش��ارع  ال��ق��درة، ث��م  ���ش��ارع  ث��م 

لالإ�شتديوهات، واأخراً اختتمن رحلتهن عند منطقة داون �شكوير.
واأو�شح العقيد جمعة بن �شويدان، اإن �شرطة دبي اأعطت االأولوية خالل تاأمني 
الكبر  التاأثر  جتنب  بجانب  املت�شابقات  وتاأمني  ل�شالمة  الطواف  جمريات 
اإىل اأن ذلك كان حتدياً كبراً جنحت فيه �شرطة دبي  يف حركة امل��رور، م�شراً 
بامتياز.  ووجه العقيد جمعة بن �شويدان ال�شكر والتقدير لل�شركاء واجلهات 
الفريق  بروح  العمل  تكاتفت اجلهود ومت  امل�شاندة لدعمهم وم�شاندتهم، حيث 

الواحد مما اأ�شهم يف اإجناح املرحلة االأوىل من الطواف.

•• اأبوظبي - وام:

للمواي  االإم���������ارات  اإحت������اد  ي��ن��ظ��م 
من  اعتبارا  بوك�شينج  والكيك  تاي 
م�شاء  وحتى  املقبل  اخلمي�ض  ي��وم 
ال�شبت ب�شالة نادي �شباط القوات 
ال�شنوية  االإم��ارات  امل�شلحة بطولة 
للمواي تاي، والتي ت�شهد م�شاركة 
 30 والعبه، ميثلون  العبا   130
ناديا موزعني من خمتلف مناطق 
 24 يف  يتناف�شون  ح��ي��ث  ال���دول���ة، 
اأوزان من عمر   6 وزن��ا، من بينهم 
مبتدئني،  �شنة   23 وح��ت��ى   17
وزنا   11 ب��ع��دد  ع��ام��ا   23 وف����وق 

فيما وزعت البنات على 6 فئات.
با�شتقطاب  الن�شخة  تلك  ومتيزت 
املواطنني  ال��الع��ب��ني  م��ن  ال��ع��دي��د 

وامل���واط���ن���ات ب��ع��دد اإج���م���ايل و�شل 
بجانب  والع���ب���ة،  الع��ب��ا   17 اإىل 
والالعبات  ال���الع���ب���ني  م���ن  ع����دد 
من  جن�شية   32 من  املقيمني  من 
من  وال�����ش��دي��ق��ة  ال�شقيقة  ال����دول 
والتي  وامل���راك���ز،  االأن���دي���ة  خمتلف 
ا�شرتاتيجية  �شمن  قيامها  ي��اأت��ي 
بفرق  واهتمامه  االحت���اد  وخ��ط��ط 

القاعدة ال�شنية.
�شعيد  ع�����ب�����داهلل  �����ش����ع����ادة  واأك����������د 
العربي  االحتادين  رئي�ض  النيادي 
واالإم����ارات����ي ن��ائ��ب رئ��ي�����ض االحتاد 
االإم�������ارات  ب��ط��ول��ة  اأن  االآ����ش���ي���وي 
للمواي تاي /رجال- �شيدات/ التي 

ينظمها االحتاد �شمن برنامج عام 
اإقامة  تعقبها  و����ش���وف   ،2020
بوك�شينج  للكيك  االإم���ارات  بطولة 
مار�ض  /�شباب و نا�شئني/ يوم 12 
 19 ، كما ينظم االحت��اد يف  املقبل 
م���ار����ض ال���ق���ادم ب��ط��ول��ة االإم������ارات 
 – ، /رج��ال   K1 للكيك بوك�شينج 
املحلي  مو�شمه  ويختتم  �شيدات/، 
يف مايو القادم باإقامة بطولة زايد 
الريا�شية للكيك بوك�شينج /�شباب 
و ن��ا���ش��ئ��ني/ وال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا اأن 
جديدة  مواهب  اكت�شاف  يف  ت�شهم 
للمنتخبات  دع���م���ا  ت�����ش��ك��ل  ال���ت���ي 

ال�شنية.

اأهمية  اإىل  االحت���اد  رئي�ض  واأ���ش��ار 
احلفاظ على املكانة املرموقة التي 
و�شل اإليها االحتاد على امل�شتوىين 

االحتاد  دف��ع  مما  واالإداري،  الفني 
اعتماد خمطط وا�شح وحافل  اإىل 
ي�شتمل   2020 ل��ع��ام  بالبطوالت 

ال���ب���ط���والت جلميع  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى 
ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة، ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
عقد دورات التدريب والتحكيم مما 

يجعل من االحتاد مق�شدا جلميع 
يف  الريا�شة  هذه  وع�شاق  املهتمني 

تطوير مهاراتهم و�شقلها.

�سمن مبادرة حمد�ن بن حممد للريا�سة �ملجتمعية

�نطالق �سلة �لروح �لإيجابية بتنظيم �سرطة دبي وجمل�س دبي �لريا�سي

�سرطة دبي توؤمن طو�ف دبي �لن�سائي 2020

�نطالق بطولة �لإمار�ت �ل�سنوية للمو�ي تاي �خلمي�س �ملقبل
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

بنت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  ���ش��م��و  ب��رع��اي��ة 
العام  الن�شائي  االحتاد  رئي�شة  مبارك 
لالأمومة  االأع����ل����ى  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ش��ة 
ملوؤ�ش�شة  االأع��ل��ى  الرئي�شة  والطفولة 
من  وب��ت��وج��ي��ه��ات  االأ���ش��ري��ة،  التنمية 
ال�شيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد اآل 
بنت  فاطمة  اأكادميية  رئي�شة  نهيان، 
ورئي�شة  الن�شائية،  للريا�شة  م��ب��ارك 
العني  ون��ادي  لل�شيدات  اأبوظبي  نادي 
لل�شيدات، اأعلنت اأكادميية فاطمة بنت 
عودة  عن  الن�شائية  للريا�شة  مبارك 
ك��اأ���ض اأك��ادمي��ي��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت مبارك 
بن�شختها  احل���واج���ز  ل��ق��ف��ز  ال��دول��ي��ة 
ال�شابعة لهذا العام، وذلك على مدى 
ثالثة اأيام من 20 حتى 22 فراير 
اجلاري يف منتجع الفر�شان الريا�شي 

الدويل.
وك�����ش��ف��ت االأك���ادمي���ي���ة خ���الل موؤمتر 
�شحفي عقد اأم�ض يف منتجع الفر�شان 
الريا�شي الدويل عن جدول فعاليات 
البطولة لعام 2020، وذلك بح�شور 
�شعادة اأمل عبد القادر العفيفي ع�شو 

بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  اإدارة  جمل�ض 
و�شعادة  الن�شائية،  للريا�شة  م��ب��ارك 
ع�����ارف ال����ع����واين اأم�����ني ع����ام جمل�ض 
اللواء  و���ش��ع��ادة  ال��ري��ا���ش��ي،  اأب��وظ��ب��ي 
رئي�ض  الري�شي  نا�شر  اأحمد  الدكتور 
وال�شباق،  للفرو�شية  االإم���ارات  احت��اد 
و�شعاد ال�شويدي مدير اإدارة الدرا�شات 
الرئا�شة،وخالد  �����ش����وؤون  وزارة  يف 
وه�شام  ال��ف��ع��ال��ي��ة،  م��ن��ظ��م  اجل��ن��ي��ب��ي 
يف  الفرو�شية  قطاع  مدير  احلو�شني 

منتجع الفر�شان الريا�شي.
مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  واأك��دت 
للريا�شة الن�شائية اأن الن�شخة ال�شابعة 
جناحات  مب�شرة  االحتفاء  �شتوا�شل 
وتعزيز  املتمّيزة،  واإجنازاتها  البطولة 
يف  الأبوظبي  ال��رائ��دة  الدولية  املكانة 
ا�شتطاعت  ح��ي��ث  ال��ري��ا���ش��ة،  جم����ال 
مرموقة  م��ك��ان��ة  اك��ت�����ش��اب  ال��ب��ط��ول��ة 
باعتبارها اأحد اأبرز الفعاليات العاملية 

ال�شاعدة لريا�شة الفرو�شّية.
وق���ال���ت ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت هزاع 
بتنظيم  �شعداء   : نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
اأكادميية  كاأ�ض  من  ال�شابعة  الن�شخة 
احلواجز  لقفز  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 

املواهب  بجميع  ل��ل��رتح��ي��ب  ون��ت��ط��ل��ع 
االإمارات  وفار�شات  وفر�شان  الدولية 
يف هذه الفعالية الدولية، التي ت�شاهم 
م�شاركتها يف  وتعزيز  امل��راأة  يف متكني 
ومن  املتنوعة  الريا�شية  الن�شاطات 

�شمنها الفرو�شية.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا اأع�����رب�����ت ����ش���ع���ادة اأم����ل 
العفيفي، ع�شو جمل�ض اإدارة اأكادميية 
للريا�شة  م�����ب�����ارك  ب����ن����ت  ف����اط����م����ة 
بالغ �شكرها وتقديرها  الن�شائية، عن 
مبارك،  بنت  فاطمة  ال�شيخة  ل�شمو 

من  تقدمه  ما  على  االإمارات”،  “اأم 
وقالت  االإماراتيات،  للن�شاء  دائم  دعم 
مكانتها  تر�شيخ  البطولة  ت��وا���ش��ل   :
ع��ل��ى م����دى ال�������ش���ن���وات ك����واح����دة من 
باالإ�شافة  الريا�شية،  الفعاليات  اأه��م 
مرموقة  ع��امل��ي��ة  م��ك��ان��ة  ت��ب��وئ��ه��ا  اإىل 
الفرو�شية  ل��ري��ا���ش��ة  رائ����دة  كمن�شٍة 
ال�شرق  وم��ن��ط��ق��ة  االإم������ارات  دول����ة  يف 
االأو�شط خا�شة بعد تو�شعها لت�شمن 
اأي�شاً  بل  للفار�شات  فقط  لي�ض  فئات 

للفر�شان الرجال والن�ضء.

حمد  ع��ارف  �شعادة  توجه  جانبه  م��ن 
والتقدير  ال�شكر  بخال�ض  ال��ع��واين 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  ل�شمو 
فاطمة  وال�����ش��ي��خ��ة  االإمارات”  “اأم 
اآل نهيان، تقديراً  بنت ه��زاع بن زاي��د 
خلطط  ال�شخي  ودعمهما  ل��دوره��م��ا 
دعم تفوق املراأة واإعالء م�شرتها بني 
االأمم وت�شجيعها لتتبواأ اأعلى املراتب 
يف املجتمع واملحافل الدولية ..وقال : 
اأكادميية فاطمة  كاأ�ض  �شهدت بطولة 
انطالقتها  منذ  الدولية  مبارك  بنت 

نخبة  ا�شتقطاب  يف  ك��ب��رة  جن��اح��ات 
ال��ف��ر���ش��ان وال��ف��ار���ش��ات ع��ل��ى م�شتوى 
للجهود والدور  ن��ظ��راً  ال��ع��امل، وذل��ك 
الكبر الذي تقوم به اأكادميية فاطمة 
الن�شائية  ل��ل��ري��ا���ش��ة  م����ب����ارك  ب���ن���ت 

وحر�شها على تنظيم هذه البطولة.
امل�شاركة  ح��ج��م  اأن  ال��ع��واين  واأو����ش���ح 
يوؤكد  والفار�شات  للفر�شان  الدولية 
الكبرة  واأهميته  احل��دث  عاملية  على 
يف االأجندة الريا�شية الإمارة اأبوظبي، 
اأبوظبي  جمل�ض  م�شتهدفات  و�شمن 
مكانة  تعزيز  اإىل  الرامية  الريا�شي 
متميزة  ري��ا���ش��ي��ة  ك��وج��ه��ة  اأب���وظ���ب���ي 
ت�شت�شيف كرى الفعاليات الريا�شية 
ع��امل��ي��ة امل�������ش���ت���وى، ع�����الوة ع��ل��ى دعم 
م�����ش��ارك��ة امل�������راأة يف دول�����ة االإم�������ارات 

مبختلف املجاالت الريا�شية.
الدكتور  اللواء  �شعادة  اأك��د  جهته  من 
االأكادميية  اأن  الري�شي  نا�شر  اأح��م��د 
نوعية  نقلة  انطالقتها  منذ  اأح��دث��ت 
لريا�شة ال�شيدات يف االإمارات والعامل 
ملا تقدمه من اأن�شطة وبطوالت عاملية 
من  العديد  يف  ال�شاحة  اأث��رت  ودولية 
االأل����ع����اب ب�����ش��ك��ل ع����ام، وري���ا����ش���ة قفز 

حيث  اخل�شو�ض  وج��ه  على  احلواجز 
مب�شاركة  املختلفة  بطوالتها  متيزت 
ن��خ��ب��ة ف���ار����ش���ات وف���ر����ش���ان االإم������ارات 

والعامل.
املوؤمتر  خ���الل  االأك���ادمي���ي���ة  وك�����ش��ف��ت 
جمموعة  م�����ش��ارك��ة  ع���ن  ال�����ش��ح��ف��ي 
والفر�شان  ال���ف���ار����ش���ات  م����ن  ك���ب���رة 
م��ن دول���ة االإم�����ارات وخم��ت��ل��ف اأنحاء 
“قرية  اإىل ع���ودة  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ع��امل، 
بالفعاليات  احل���اف���ل���ة  الفرو�شية” 
واالأن�����ش��ط��ة ال��رتف��ي��ه��ّي��ة ل��ك��اف��ة اأف���راد 
من�شة  البطولة  توفر  حيث  العائلة، 
رائدة لفار�شات وفر�شان قفز احلواجز 

يف دولة االإمارات وخارجها.
العام  ه����ذا  ت�����ش��ه��د  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 
فار�شا   120 م����ن  اأك������ر  م�������ش���ارك���ة 
وف��ار���ش��ة م��ن ح����وايل 26 دول����ة، مبا 
 6 �شمن  ليتناف�شوا  االإم�����ارات،  فيها 
فئات، حل�شد اللقب والفوز باجلوائز 
املرموقة للبطولة والتي تبلغ قيمتها 

االإجمالية 650 األف درهم .
اأكادميية  “كاأ�ض  ب��ط��ول��ة  وحت���ظ���ى 
ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك ال��دول��ي��ة لقفز 
بدعم  ال�شابعة  بن�شختها  احلواجز” 

اال�شرتاتيجيني  ال�����ش��رك��اء  م��ن  ك��ب��ٍر 
وهم جمل�ض اأبوظبي الريا�شي ووزارة 
ال�شراع،  وا�شطبالت  الرئا�شة،  �شوؤون 
وقناة  ل����الإع����الم  اأب���وظ���ب���ي  و����ش���رك���ة 
للفرو�شية،  االإمارات  واحتاد  “يا�ض”، 
ال������دويل  االحت���������اد  اإىل  ب����االإ�����ش����اف����ة 
“ات�شاالت”،  و����ش���رك���ة  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة 
القاب�شة،  ال�������ش���الم���ة  وجم���م���وع���ة 
الدكتور فرا�ض لطب وتقومي  ومركز 

االأ�شنان.
ك����م����ا ت����ن����ظ����م االأك�������ادمي�������ي�������ة خ����الل 
امل��ت��ن��وع��ة ور�شتي  ال��ب��ط��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
“�شيكرت  متجر  م��ع  بالتعاون  ع��م��ل، 
امل�شاركون  �شيتعلم  ح��ي��ث  غاردن”، 
بطريقة  ال��زه��ور  ب��اق��ات  تن�شيق  فيها 
“ت�شوير  بعنوان  والثانية  احرتافية، 
�شتتيح  الريا�شي” التي  الفوتوغرايف 
ومهارات  اأ�شا�شيات  تعلم  للم�شرتكني 
ت�شوير اللقطات اخلا�شة بالريا�شات 

املختلفة.
ومن املقرر اأن تبداأ فعاليات البطولة 
 9 ال���  حتى  9 �شباحاً  ال���  ال�شاعة  من 
مفتوحة  البطولة  اأن  علما  م�����ش��اًء.. 

ب�شكل جماين للجمهور.

•• اأبوظبي-وام:

بطولة  من  ال�شاد�شة  الن�شخة  تنطلق 
اخلمي�ض  ي��وم  للجوجيت�شو  التحدي 
املقبل و�شط اإقبال كبر من الالعبني 
ال�شغار واالأ�شبال والنا�شئني حتت �شن 
18 �شنة، للمناف�شة على مدى ثالثة 
اأري��ن��ا مبدينة  م��ب��ادل��ة  �شالة  اأي���ام يف 

زايد الريا�شية.
االأول  ال���ي���وم  م��ن��اف�����ش��ات  وت��خ�����ش�����ض 
م����ن ال���ب���ط���ول���ة ل���ف���ئ���ة االأط������ف������ال يف 
واالأ�شفر  وال��رم��ادي  االأبي�ض  احل��زام 
تخ�شي�ض  ج���رى  فيما  وال��رت��ق��ايل، 
الراعم  ملناف�شات  البطولة  اأيام  باقي 

وال�شغار واالأ�شبال والنا�شئني.
وي�شهد اليوم الثاين مناف�شات الفتيات 
ل��ف��ئ��ة احل������زام االأب���ي�������ض وال����رم����ادي 

واالأخ�شر  وال���رت���ق���ايل  واالأ����ش���ف���ر 
البطولة يف  واالأزرق، ومن ثم تختتم 
لفئة  الفتية  مبناف�شات  الثالث  اليوم 
واالأ�شفر  وال��رم��ادي  االأبي�ض  احل��زام 

والرتقايل واالأخ�شر واالأزرق.
وق�������ال م���ن�������ش���ور حم���م���د ال���ظ���اه���ري 
االإم����ارات  احت���اد  اإدارة  جمل�ض  ع�شو 
البطولة  هذه  “تندرج  للجوجيت�شو: 
�شمن اأجندة االحتاد مبا يتواكب مع 
روؤية القيادة الر�شيدة لرت�شيخ ح�شور 
االإماراتي،  املجتمع  يف  الريا�شة  هذه 
انطالقا  ال�شعبية،  قاعدتها  وتو�شيع 
من الرتكيز على �شغار ال�شن ودعمهم 
بامل�شتقبل  يب�شرون  كونهم  وتاأهليهم 
واأ�شاف:  امل�شرق للعبة يف االإمارات”. 
البطوالت  هذه  مثل  تنظيم  “ي�شاهم 
ال�18 يف  املخ�ش�شة الأبنائنا دون �شن 

والثقة  والعزمية  التحدي  روح  غر�ض 
عن  ف�شال  نفو�شهم،  يف  والت�شميم 
بناء قدراتهم اجل�شدية واإثبات الذات 
وال��ت��ع��ام��ل مب�����ش��وؤول��ي��ة م���ع خمتلف 
القيم  هي  وتلك  والتحديات  املواقف 

التي يتحلى بها العبو اجلوجيت�شو«.
الت�شجيل  معدل  اأن  الظاهري  وتابع 
ي����وؤك����د مدى  ال���ب���ط���ول���ة  امل���رت���ف���ع يف 
اهتمام املجتمع املحلي بهذه الريا�شة، 
االأمور  اأول��ي��اء  م��ن  الكبر  واالإق���ب���ال 
الإيجاد فر�شة منا�شبة تتيح الأبنائهم 
�شمن  اجلوجيت�شو  ريا�شة  ممار�شة 

اأجواء احرتافية متميزة.
والتقدير  بال�شكر  الظاهري  وت��وج��ه 
ال�����ش��ي��خ حممد  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اإىل 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
امل�شلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 

لدعمه امل�شتمر لريا�شة اجلوجيت�شو، 
وجهوده احلثيثة، وثقته التي منحها 

لالحتاد والالعبني.
اأه���م���ي���ة هذه  ل���ه ح����ول  ت�����ش��ري��ح  ويف 
البطولة، اأفاد فوؤاد دروي�ض املدير العام 
“فخورون  ال��ري��ا���ش��ي��ة:  ب��امل��ز  ل�شركة 
وبتعاوننا مع  البطولة  مب�شاندة هذه 
لدعم  للجوجيت�شو  االإم�����ارات  احت���اد 
الكامنة بني  امل��واه��ب  واإظ��ه��ار  و�شقل 
اأبنائنا وبناتنا من الراعم والنا�شئني 
..وال �شك اأن حر�ض االأجيال ال�شاعدة 
ع���ل���ى مم���ار����ش���ة اجل��وج��ي��ت�����ش��و يزيد 
واالإجن����از  التميز  يف  ال��رغ��ب��ة  ل��دي��ه��م 
م��ن��ذ ال�����ش��غ��ر، وي��ن��ع��ك�����ض ع��ل��ى كافة 
وي�شاهم  ال�شخ�شية،  حياتهم  جوانب 
امل��ج��د. وبغ�ض  اأج��ي��ال ت�شنع  ب��ن��اء  يف 
�شيحققها  ال��ت��ي  النتيجة  ع��ن  النظر 

امل�شاركني يف  الالعبني  كل العب من 
فاإنهم  للجوجيت�شو،  التحدي  بطولة 

جميعاً اأبطال يف اأعيينا«.
البطولة  يف  الت�شجيل  ن�شبة  وبلغت 
االع���������داد  م������ن   90% م������ن  اأك���������ر 
امل�����ش��ت��ه��دف��ة ق���ب���ل ن���ح���و اأ����ش���ب���وع من 
ان����ط����الق امل���ن���اف�������ش���ات و����ش���ط وج����ود 
واالأكادمييات  االأن��دي��ة  لالعبي  ق��وي 
اأم�شى  ..وق���د  ال��دول��ة  م�شتوى  على 
ال����الع����ب����ون ال���ك���ث���ر م����ن ال����وق����ت يف 
ا�شتعداداً  متوا�شلة  يومية  تدريبات 
خلو�ض غمار هذه املناف�شات املهمة يف 

رحلتهم الريا�شية.
ويعك�ض االإقبال الوا�شع على امل�شاركة 
للجوجيت�شو  ال���ت���ح���دي  ب��ط��ول��ة  يف 
رغ����ب����ة ك����ب����رة ل������دى ال����الع����ب����ني يف 
واالرتقاء  ج��دي��دة  م���ه���ارات  اك��ت�����ش��اب 

من  ان��ط��الق��ا  ال��ف��ن��ي��ة،  مب�شتوياتهم 
حر�شهم على خو�ض مناف�شات حملية 
ودولية ر�شمية ..وتكمن اأهمّية ريا�شة 
اجلوجيت�شو يف كونها من اأهم الفنون 

الدفاع  ق���درات  ت��ط��ور  ال��ت��ي  القتالية 
عن النف�ض وتعمل على ت�شغيل العقل 

واجل�شد معاً.
وت��اأت��ي ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة يف اإط����ار �شعي 

احتاد االإمارات للجوجيت�شو الكت�شاف 
متهيدا  املميزين  والالعبني  املواهب 
املنتخب  �����ش����ف����وف  اإىل  ل�������ش���م���ه���م 

الوطني.

•• ال�شارقة -وام:

عبدالعزيز  ب��ن  ���ش��ع��ود  ال�����ش��ي��خ  ���ش��ه��د 
ن����ادي  ادارة  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض  امل���ع���ال 
اأم�ض  ل��ل�����ش��ط��رجن  ال��ث��ق��ايف  ال�����ش��ارق��ة 
الن�شخة  م��ن��اف�����ش��ات  ان���ط���الق  االأول 
للهيئات  ال�شطرجن  لبطولة  الثامنة 
احلكومية  وال�����دوائ�����ر  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
نادي موظفي حكومة  والتي ينظمها 
ال�شارقة  ن��ادي  مع  بالتعاون  ال�شارقة 
جمل�ض  وباإ�شراف  لل�شطرجن  الثقايف 

ال�شارقة الريا�شي .
طارق  الدكتور  االفتتاح  حفل  ح�شر 
اللجنة  رئ���ي�������ض  خ������ادم  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان 
ل��ن��ادي م��وظ��ف��ي حكومة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
ال�����ش��ارق��ة وح��م��ي��د ع��ل��ي ال��ع��ب��ار نائب 
رئي�ض نادي موظفي حكومة ال�شارقة 
العام  االأم����ني  امل��دف��ع  عي�شى  وج��م��ال 
لل�شطرجن  ال��ث��ق��ايف  ال�����ش��ارق��ة  ل��ن��ادي 
اإدارة  اأع�������ش���اء جم��ل�����ش��ي  م���ن  وع�����دد 
ناديي موظفي دوائر حكومة ال�شارقة 

وال�شارقة الثقايف لل�شطرجن.
ي�شارك يف البطولة 53 العباً والعبة 
والتلفزيون  االذاع�����ة  ه��ي��ئ��ة  مي��ث��ل��ون 
االإ�شالمية واالأوقاف  ال�شوؤون  ودائرة 
وم��ع��ه��د ال�������ش���ارق���ة ل���ل���رتاث ودائ�����رة 
ومنطقة  وامل���������ش����اح����ة  ال���ت���خ���ط���ي���ط 
الطرق  وه��ي��ئ��ة  التعليمية  ال�����ش��ارق��ة 
ك��ه��رب��اء ومياه  وامل���وا����ش���الت وه��ي��ئ��ة 
ال�شارقة وم�شرف ال�شارقة اال�شالمي 
وجمعية ال�شارقة التعاونية وم�شت�شفى 
املالية  ودائ�����رة  ب��ال�����ش��ارق��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي 
امل����دين وم�شرف  وال���دف���اع  امل��رك��زي��ة 
ال�شارقة اال�شالمي وموؤ�ش�شة ال�شارقة 
ل��ل��ت��م��ك��ني االج���ت���م���اع���ي ه��ي��ئ��ة مطار 

ال�شارقة.
عبدالعزيز  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ووّج���ه 
املعال اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير اإىل 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
املجل�ض  ع�شو  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن 
لرعايته  ال�������ش���ارق���ة  ح���اك���م  االأع����ل����ى 
والريا�شيني  ل��ل��ري��ا���ش��ة  ال���ك���رمي���ة 
باإمارة ال�شارقة واىل جمل�ض ال�شارقة 
الريا�شي مثمناً جهود نادي موظفي 
هذه  مثل  بتنظيم  ال�����ش��ارق��ة  حكومة 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ق��وم ب���دوره���ا على 
ن�����ش��ر ل��ع��ب��ة ال�����ش��ط��رجن ب���ني خمتلف 
الدكتور  اأّك���د  جانبه  م��ن   . ال�����ش��رائ��ح 
اأن ما حققته  طارق �شلطان بن خادم 
ال�  الن�شخ  يف  جن��اح��ات  م��ن  البطولة 
جذب العديد  على  عملت  ال�شابقة   7
املوؤ�ش�شات  ك��اف��ة  م��ن  ال��الع��ب��ني  م��ن 
اأن  اإىل  ب���االإم���ارة م�����ش��راً  احل��ك��وم��ي��ة 
تاأتي  ال��ث��ام��ن��ة  ن�شختها  يف  ال��ب��ط��ول��ة 
�شمن الرامج والفعاليات الريا�شية 
والثقافية التي ينظمها نادي موظفي 
ح��ك��وم��ة ال�������ش���ارق���ة م���ن اأج�����ل زي����ادة 
ب���ني موظفي  وال���ت���ق���ارب  ال���ت���وا����ش���ل 
اأج��واء تناف�شية . وت�شدر  ال�شارقة يف 
الثالثة  اجل��ول��ة  نهاية  بعد  البطولة 
نقاط  ث��الث  بر�شيد  العبني  خم�شة 

الالعب حمزة ه�شام  لكل منهم وهم 
ي��و���ش��ف وع��ث��م��ان اب��راه��ي��م ���ش��امل من 
هيئة االذاعة والتلفزيون وعبد الفتاح 
ابراهيم وحممد خلف عبد الغني من 
حممود  وم�شطفى  ال�����ش��ارق��ة  ب��ل��دي��ة 
ب�شر من منطقة ال�شارقة التعليمية 
االأول  اليوم  نتائج مناف�شات  واأ�شفرت 
اإ���ش��م��اع��ي��ل من  ب��ف��وزاإب��راه��ي��م خ�شر 
والتلفزيون  ل��الإذاع��ة  ال�شارقة  هيئة 
من  ال�شيوي  فتحي  حممد  علي  على 
ال�����ش��ارق��ة وعلى  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه  هيئة 
عثمان  م��ب��ارك  ف��از  الثانية  ال��ط��اول��ة 
م�شت�شفى  م���وظ���ف���ي  م����ن  ���ش��ل��ي��م��ان 
من  �شوبريانتو  اي��دي  على  القا�شمي 
ج��م��ع��ي��ة ال�����ش��ارق��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة وعلى 
الطاولة الثالثة فاز حممد اإ�شماعيل 
خ�������ش���ر م����ن ه���ي���ئ���ة ك���ه���رب���اء وم���ي���اه 
جونا�شيكاران  ال�شيد  على  ال�شارقة 
ال�شارقة  ج��م��ع��ي��ة  م����ن  ده������ارم������اراج 
ال��ت��ع��اون��ي��ة و يف اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة فاز 
عبد الفتاح اإبراهيم من بلدية مدينة 
�شليمان  عثمان  مبارك  على  ال�شارقة 
الطاولة  ويف  القا�شمي  م�شت�شفي  من 

من  يو�شف  ه�شام  حمزة  ف��از  الثانية 
والتلفزيون  ل��الإذاع��ة  ال�شارقة  هيئة 
على حممد اإ�شماعيل خ�شر من هيئة 
الطاولة  ويف  ال�شارقة  ومياه  كهرباء 
الغني  عبد  خلف  حممد  ف��از  الثالثة 
م����ن ب���ل���دي���ة م���دي���ن���ة ال�������ش���ارق���ة على 
خاجة مظفر من دائ��رة االأوق��اف ويف 
االأوىل  الطاولة  يف   : الثالثة  اجلولة 
اإب��راه��ي��م ���ش��امل بر�شيد  ف���از ع��ث��م��ان 
خ�شر  اإب��راه��ي��م  زميله  على  نقطتني 
ال�شارقة  هيئة  من  من  من  اإ�شماعيل 
الطاولة  ويف  وال��ت��ل��ف��زي��ون  ل���الإذاع���ة 
من  اإبراهيم  الفتاح  عبد  ف��از  الثانية 
عمران  على  ال�����ش��ارق��ة  مدينة  بلدية 
اأحمد من م�شرف ال�شارقة االإ�شالمي 
الثالثة فاز حمزة ه�شام  الطاولة  ويف 
لالإذاعة  ال�����ش��ارق��ة  هيئة  م��ن  يو�شف 
من  حلمي  حممود  على  والتلفزيون 

معهد ال�شارقة للرتاث.
احلكم  البطولة  تنظيم  على  ي�شرف 
نعمان  رج�����ائ�����ي  ال���������دويل  وامل����ن����ظ����م 
ال�����ش��و���ش��ي واحل���ك���ام ع��ل��ي را���ش��د علي 

غامن واديب زهراوي و�شحى املعلم.

�نطالق بطولة �ل�سطرجن للموؤ�س�سات �حلكومية بال�سارقة

اإ�شابات  اأزمة  اأتليتيكو مدريد عامليا بلياقة العبيه لكنه يعاين من  اأ�شتهر 
قبل ا�شت�شافة ليفربول يف دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم اليوم الثالثاء 

كما تراجع م�شتواه كثرا.
اإ�شابة بني العبيه هذا املو�شم   19 واأعلن الفريق االإ�شباين عن 
قيادة  حت��ت  �شنوات  ثماين  يف  موا�شمه  اأ���ش��واأ  اأتليتيكو  ليواجه 

املدرب دييجو �شيميوين.
�شت مواجهات  اآخ��ر  م��ن  واح���دة فقط  اأتليتيكو مب��ب��اراة  وف��از 
اأمام  اإ�شبانيا  كاأ�ض ملك  امل�شابقات وودع موؤخرا  خا�شها يف كل 

فريق مغمور.
ويحتل املركز الرابع يف الدوري متاأخرا بفارق 13 نقطة عن 

ريال مدريد املت�شدر.
و���ش��ي��ف��ت��ق��د اأت��ل��ي��ت��ي��ك��و ج��ه��ود الع��ب��ني ب���ارزي���ن اأم���ام 

اللقب مثل جواو فيلك�ض  ليفربول حامل 
املهاجم  وكران تريبير بينما يكافح 
دي��ي��ج��و ك��و���ش��ت��ا ال���ش��ت��ع��ادة ل��ي��اق��ت��ه يف 
الثالثاء  م��ب��اراة  قبل  املنا�شب  الوقت 

نوفمر-  يف  الظهر  يف  اإ�شابته  بعد 
ت�شرين الثاين.

ل���ك���ن ال�����ه�����داف األ������ف������ارو م����ورات����ا 
واملدافع خو�شيه خيمنيز والقائد 
اال�شتعداد  اأه����ب����ة  ع���ل���ى  ك���وك���ي 

ل��ل��م��ب��اراة اأم����ام ف��ري��ق امل���درب 
غيابهم  ب��ع��د  ك��ل��وب  ي���ورج���ن 

ع��ن ف����رتات ط��وي��ل��ة من 
املو�شم وعودتهم موؤخرا 

اإىل املناف�شات.
االأ�شبوع  �شيميوين  وق���ال 

اإ�شابات  “واجهنا  امل���ا����ش���ي 
املا�شي  ال����ع����ام  يف  ل���ك���ن  ك���ث���رة 

تعر�شنا الإ�شابات اأكر ومع ذلك اأنهينا 
ل����ذا ال توجد  ال���ث���اين  امل���رك���ز  امل���و����ش���م يف 

اأعذار«.
وتوىل املدرب االأرجنتيني م�شوؤولية اأتليتيكو يف 2012 لكنه جنح يف حتويل 
الفريق اإىل اأحد اأبرز الفرق يف اأوروب��ا. وبنى �شيميوين جناحه على لياقة 
الالعبني الهائلة التي �شمحت للفريق بال�شغط بال هوادة على 

املناف�شني واخلروج بنتائج طيبة يف املواجهات ال�شعبة.
هذا  وراء  اأورت��ي��ج��ا  اأو���ش��ك��ار  البدنية  اللياقة  م���درب  ووق���ف 

النجاح قبل اأن تتوتر عالقته بالالعبني.
ودخل املدافع �شتيفان �شافيت�ض يف م�شادة مع مدرب اللياقة 
اأبطال  دوري  يف  مباراة  بعد  اأوروج���واي  من  القادم  البدنية 
اأوروبا املو�شم املا�شي اأمام يوفنتو�ض و�شاند �شيميوين زميله 

يف اجلهاز الفني.
وقال �شيميوين “يرتكب اأخطاء لكن اأورتيجا 
ب����دون ���ش��ك م���ن اأف�����ش��ل امل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف 

جماله«.
االأرجنتيني  امل���درب  م��ع  اأورت��ي��ج��ا  ويعمل 
مع  اخل������الف  ع����ن  وق������ال   2006 م���ن���ذ 
باأبنائه.  االأب  ع��الق��ة  “اإنها  ال��الع��ب��ني 
حتدث خالفات اأحيانا لكننا ما زلنا اأ�شرة 

واحدة«.
الطويلة  االإ�شابات  قائمة  وف�شال عن 
رمبا يعود تراجع اأتليتيكو اإىل رحيل 
البارزين  الالعبني  م��ن  العديد 
ال�����ع�����ام امل����ا�����ش����ي م���ث���ل ان����ط����وان 
لوي�ض  وف���ي���ل���ي���ب���ي  ج����ري����زم����ان 
ودييجو جودين. وقال �شيميوين 
اإن الفريق مير بفرتة انتقالية هذا 

العام.
ومقارنة مبناف�شه ليفربول الذي ي�شر 
االجنليزي  ب����ال����دوري  ل��ل��ف��وز  ط��ري��ق��ه  يف 
يبدو  القيا�شية  االأرق�����ام  حمطما  امل��م��ت��از 

اأتليتيكو اأقل قوة.

�أتليتيكو �مل�سهور بلياقة لعبيه 
يعاين �أزمة �إ�سابات

�نطالق �لن�سخة �ل�سابعة لبطولة كاأ�س فاطمة بنت مبارك �لدولية لقفز �حلو�جز 20 فرب�ير

•• دبي-وام:

التي  ال�شاد�شة  اجلولة  ختام  يف  الرتتيب  ���ش��دارة  “قو�شت”  فريق  ا�شتعاد 
االأحدث  امل��ب��ادرة  بال�شقور،  لل�شيد  االإم����ارات  ل���دوري  االأول  اأم�����ض  اأقيمت 
واالأكر من نوعها من نادي اأبوظبي لل�شقارين ومركز حمدان بن حممد 

الإحياء الرتاث.
واأقيمت اجلولة ال�شاد�شة يف دبي، و�شهدت اإقامة 5 مواجهات، وا�شتهل فريق 
رد،  دون  اأ���ش��واط  اأرب��ع��ة  بنتيجة  الغربي  فريق  على  بالفوز  م�شواره  قو�شت 
بتفوق الطيور “تي 31” بزمن 19،172 ثانية، و”اإ�ض 32” ب18،703 

ثانية، و”�شندارة” ب19،328 ثانية، و”باروت ب18،607 ثانية.

ورفع فريق قو�شت ر�شيده اإىل 16 نقطة، متقدما بفارق االأ�شواط على فريق 
ال�شرمي الذي تعادل مع لهباب ب�شوطني لكل منهما، لي�شل ال�شرمي اإىل 
16 نقطة، لكن فارق االأ�شواط ي�شب ل�شالح قو�شت الذي ميتلك 21 �شوطاً 
ال�شرمي ميتلك  اأ�شبح  فيما  اأ�شواط فقط،   3 فيها مقابل خ�شارته  تفوق 

تفوق فيها مقايل خ�شارته 4 اأ�شواط. �شوطاً   20
وج����اءت امل��واج��ه��ة ق��وي��ة ب��ني ال�����ش��رم��ي ول��ه��ب��اب، وت��ق��دم ل��ه��ب��اب بالطر 
الطر  بوا�شطة  ال�شرمي  ع��ادل  ثم  ثانية،   18،355 بزمن  “النخبة” 
“الذيبة” ب19،006  بالطر  بالتقدم  اأتبعها  ثانية،  “كفو” ب18،114 

ثانية، لكن لهباب اأدرك التعادل بالطر “النخبة” ب18،732 ثانية.
وبقي الوثبة يف اإطار املناف�شة بعدما تفوق على حب�شان بنتيجة 3-1، لرفع 

“غطر�ض”  بالطيور  الوثبة  وتفوق  الثالث،  باملركز  نقطة   15 اإىل  ر�شيده 
و”اليمامه”  ث��ان��ي��ة،  ب18،471  و”لهب”  ث��ان��ي��ة،   18،565 ب��زم��ن 
ب18،549  “البطني”  بالطر  حب�شان  تفوق  فيما  ثانية،  ب18،935 

ثانية.
3-1، لرفع النخبة ر�شيده اإىل 13  وتفوق النخبة على ال�شعيب بنتيجة 
نقطة باملركز الرابع، حيث تفوق بوا�شطة الطيور “املو�ض” بزمن 19،386 
ثانية،  ب18،464  وق�شوره  ثانية،  ب19،587  االأ�شود”  و”�شياد  ثانية، 

فيما تفوق ال�شعيب بالطر “مرعب” ب19،440 ثانية.
لل�شاعقة  تفوق  حيث  ف��ري��ق،  لكل  ب�شوطني  الطف  م��ع  ال�شاعقة  وت��ع��ادل 
ثانية،  ب19،381  و”النم�شاوي”  ث��ان��ي��ة،   19،744 ب��زم��ن  “�شهام” 

ثانية و”ابعاد” ب19،917  “192” ب19،344  و”الطف” بالطرين 
ثانية.

واأكد ال�شقار را�شد بو حميد، الذي يقود طيور هزاع حممد املحمود يف فريق 
اأن املناف�شة �شتكون قوية من اأجل بلوغ القمة، وهو ما ينعك�ض من  “قو�شت”، 
خالل تقارب النتائج بني اأ�شحاب املراكز االأوىل، وال�شباق امل�شتمر مع فريق 
“ال�شرمي” مع تبادلهم �شدارة الرتتيب يف اآخر جولتني، وقال: يف اجلولة 
املا�شية عانينا من مر�ض طر كنا نعول عليه كثراً، وهو ما جعلنا نحقق 
التعادل فقط، لكن ركزنا يف هذه اجلولة اأن نحقق الفوز ويف جميع االأ�شواط 
االأربعة من اأجل احلفاظ على فارق االأ�شواط عن ال�شرمي واال�شتفادة من 

هذا العامل ل�شاحلنا.

�إقبال كبري على �مل�ساركة يف بطولة �لتحدي للجوجيت�سو �خلمي�س �ملقبل

بطولت فز�ع ت�ست�سيف �جلولة �ل�ساد�سة من دوري �لإمار�ت لل�سيد بال�سقور



ي�سري خلف زوجته بال�سيارة خوفا من �لعدوى 
فيه  تظهر  فيديو  مقطع  االجتماعي  التوا�شل  م��واق��ع  تناقلت 
ي�شر  زوج��ه��ا  ك��ان  فيما  امل��ط��ر،  ت�شر حت��ت  وه��ي  طبيبة �شينية 

خلفها ب�شيارته خوفاً من التقاط العدوى بالفرو�ض  منها. 
مر�شى  يعالج  م�شت�شفى  يف  تعمل  التي  االأط��ف��ال،  طبيبة  وكانت 
الفرو�ض امل�شتجد، تقيم بعيداً عن املنزل، خ�شية اأن ت�شاب باملر�ض 

وتنقله اإىل زوجها، وفقاً لتقارير و�شائل االإعالم.
كما كانت الزوجة تتجنب اأي�شاً م�شاركة نف�ض ال�شيارة مع زوجها 
باأمان  امل�شت�شفى  اإىل  اأنها ت�شر  اآخر، وللتاأكد من  كتدبر وقائي 
مل  الطبيبة  اأن  ويعتقد  بهدوء،  لتتبعها  �شيارته  ال��زوج  قاد  لياًل، 
تكن على علم بوجود زوجها خلفها. وكان من املقرر اأن تبداأ طبيبة 
االأطفال التي ُتدعى وانغ �شياو تينغ، مناوبتها الليلية يف م�شت�شفى 
ووت�شانغ يف ووهان يوم اخلمي�ض املا�شي، عندما مت ت�شوير مقطع 
ببطء  ال�شيارة خلفها  يقود  ك��ان  ال��ذي  زوج��ه��ا،  قبل  الفيديو من 
عن  منف�شلني  ك��ان��ا  ال��زوج��ني  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى  ليحر�شها. 
على  بقيا  اأنهما  اإال  باملر�ض،  العدوى  من  خوفاً  البع�ض  بع�شهما 

ات�شال عن طريق اإجراء حمادثات الفيديو بانتظام.
ويبو  �شبكة  على  امل��الي��ني  ب��اإع��ج��اب  حظي  ال���ذي  الفيديو  واأل��ق��ى 
ال�شينية ال�شوء على معاناة العاملني الطبيني واأ�شرهم يف ووهان. 
يف الوقت الذي و�شلت على االإ�شابات بالفرو�ض القاتل اإىل اأكر 
من 64 األف �شخ�ض، وقاربت الوفيات نحو 1400 �شحية، بح�شب 

�شحيفة ديلي ميل الريطانية.

�سديق �ملذيعة �ملنتحرة يعلق على �حلادث 
املاأ�شاوية للمذيعة واملمثلة الريطانية  الوفاة  اأول تعليق على  يف 
لوي�ض  التن�ض  الع��ب  �شديقها  ق��ال  ف���الك،  ك��اروالي��ن  ال�شهرة 
بورتون اإنه "ي�شعر باأمل كبر". وال�شبت انتحرت كاروالين �شاحبة 
ال�40 عاما، يف حادث اأثار اجلدل يف بريطانيا، ال �شيما اأنه ياأتي يف 
بورتون على ح�شابه مبوقع  ب�شديقها. وكتب  توتر عالقتها  ظل 
"قلبي  املاأ�شاوي:  احلادث  على  تعليقا  االأحد،  "اإن�شتغرام" �شباح 
متاأمل  اأن��ا  مني.  ت�شيع  ال��ك��الم  خ��ا���ض.  �شيء  بيننا  ك��ان  مك�شور. 
ب�شدة واأفتقدك. اأعرف اأنك كنت ت�شعرين معي باالأمان كما قلتي 
دائما". واأ�شاف العب التن�ض: "ال اأفكر باأي �شيء اآخر عندما اأكون 
معِك، ومل يكن م�شموحا يل باأن اأكون هناك هذه املرة )يف اإ�شارة 

اإىل عدم وجوده معها وقت االنتحار على ما يبدو(".
االأ�شئلة  اأ�شاأل كل  باأن  اأعدك  يا حبيبتي.  "�شاأكون �شوتك  وتابع: 
التي اأردتي توجيهها و�شاأح�شل على كل االإجابات. ال �شيء �شيعيدك 
لكنني �شاأحاول اأن اأجعلِك فخورة كل يوم. اأحبك من كل قلبي". 

ون�شر بورتون �شورة له مع كاروالين، مرفقة بكلماته املوؤثرة.
لندن،  بالعا�شمة  منزلها  يف  الفاتنة"  "املذيعة  جثة  على  وع��ر 

ال�شبت، بعد يوم من حماولة بورتون التوا�شل معها.

�أفاعي تغلق متنزه 
اأغلقت �شلطات مدينة يف فلوريدا يف جنوب �شرق الواليات املتحدة 
التي جتمعت  جزءا من متنزه بعدما ر�شد زوار ع�شرات االأفاعي 
ال�����ش��ن��وي. وق��ال��ت دائرة  ت��زاوج��ه��ا  اإط���ار مو�شم  ي��ب��دو يف  على م��ا 
املتنزهات والرتفيه يف مدينة اليكالند عر "في�شبوك"، "يبدو اأن 
االأفاعي جتمعت من اأجل التزاوج" موردة �شورة الإحدى االأفاعي 
يف احلديقة الواقعة على �شفة بحرة هولينغ�شوورث جنوب غرب 
اإغ��الق جزء من املتنزه  اأورالن��دو. وعمد م�شوؤولون اخلمي�ض اإىل 
واأكدت  ب�شريط.  املنطقة  وط��وق��ت  ال��زواح��ف،  ه��ذه  فيه  جتمعت 

الدائرة "اتخذنا هذه االإجراءات حلماية الزوار واالأفاعي. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

فيلم مرعب ت�سبب مبقتل 86 �سخ�سًا 
من املنتظر اأن ُيعر�ض فيلم مرعب يعتقد الكثرون اأنه كان �شبباً يف مقتل 86 �شخ�شاً للمرة االأوىل يف اليابان هذا 
العام.  ويروي فيلم اأنرتوم االأكر دموية على االإطالق ق�شة �شقيقني ي�شعران باحلزن ال�شديد، بعد اأن مت قتل 

كلبهما االأليف، لدرجة اأنهما كانا عازمني على احلفر اإىل اجلحيم ال�شتعادة روح الكلب.
لكن وفقاً ل�شانعي الفيلم ديفيد اأميتو ومايكل الي�شيني، هناك جزء "�شري" من الفيلم ال ميكن روؤيته اإال من قبل 

بع�ض امل�شاهدين، واإذا راأيت الق�شم امللعون من الفيلم، فمن املوؤكد اأنك �شتموت.
لدى  بالقلق  �شعوراً  الفيلم  يثر  اأن  ميكن  كيف  تخرنا  ال�شا�شة،  على  حتذيرات  عدة  توم�ض  الفيلم،  بداية  ويف 

امل�شاهدين،اإ�شافة اإىل نوبات مر�شية ونوبات فزع ميكن اأن توؤدي اإىل املوت.
وخالل عر�ض الفيلم يف مهرجان بودابي�شت لل�شينما يف 1988، ا�شتعلت النران يف دار لل�شينما، مما اأ�شفر عن مقتل 

56 �شخ�شاً من احل�شور.
وعلى ما يبدو، كان هناك عر�ض قاتل اآخر يف �شان فران�شي�شكو يف 1993، ويقال اإن 30 م�شاهداً اآخرين ُقتلوا بعد 

انفجار املبنى خالل عر�ض الفيلم.
اأنرتوم يف �شبعينيات القرن املا�شي، وتوقف عر�شه ل�شنوات طويلة، و�شيبداأ عر�ض الفيلم يف دور  اإنتاج فيلم  ومت 
اأخرى، بح�شب �شحيفة  اأن متتد العرو�ض طوال العام احلايل يف دول  ال�شينما اليابانية قريباً، حيث من املتوقع 

ديلي �شتار الريطانية.
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عامل هندي يك�سر رقم بولت يف 100 مرت
100 مرت قطعها  �شارك عامل بناء هندي يف �شباق ريا�شي غريب مل�شافة 
يف 9.55 ثانية، لي�شجل زمنا اأف�شل من ذلك الذي �شجله اأ�شطورة جامايكا 
اأو�شني بولت، وحطم خالله الرقم العاملي لل�شباق عام 2009، البالغ 9.58 
ثانية. فهل يكون عامل البناء الهندي �شرينيفا�شا غودا، البالغ من العمر 
28 عاما، من منطقة كانتاكا يف الهند، اأ�شرع من بولت؟ على االأقل هذا ما 
اأن يحرز  اأجل  اإليه الهنود، الذين يطالبون بتبني هذا الرجل من  يطمح 

لبالدهم ميدالية ذهبية.
لكن م�شاركة غودا مل تكن يف �شباق 100 مرت ببطولة األعاب القوى، واإمنا 
االأرز  حقول  داخ��ل  م�شار  يف  "كمباال"،  ا�شم  عليه  يطلق  �شباق  خ��الل  من 
مغطى باملاء واالأوحال، حيث يتم �شحب امل�شاركني فيه بوا�شطة اجلامو�ض. 
ويف ال�شباق، رك�ض غودا م�شافة 145 مرتا يف 13.62 ثانية، مما يعني اأنه 
قطع م�شافة 100 مرت يف 9.55 ثانية، وفقا ملا ذكرته �شحيفة "ديلي ميل" 
13.62 ثانية  البناء  ا�شتغرق االأمر من عامل  الريطانية. وعموما، فقد 

فقط لقطع امل�شافة االإجمالية لل�شباق البالغة 142.4 مرتا.
وبعد اأدائه املده�ض اأمام املئات من املتفرجني، زعم اأن غودا قد مت ا�شتدعاوؤه 
نيوز  "اآ�شيا  ملوقع  �شرح  لكنه  الق�شرة،  ال�شباقات  جت��ارب  يف  للم�شاركة 
"النا�ض يقارنونني بالعداء اأو�شني بولت. اإنه بطل  اإنرتنا�شيونال" قائال: 

عاملي، اأنا اأرك�ض واأعدوا فقط يف حقل اأرز قذر".
غودا  �شورة  ريجيجو،  كرين  بالوالية  املحلية  احلكومة  يف  الوزير  ون�شر 

اأثناء ال�شباق، وتعهد باأن يدربه اأف�شل املدربني يف البالد.

�لقطط �ملقّنعة تظهر يف �ل�سني
اأكر  امل�شتجد، الذي ق�شى على  فيما مل يتم بعد اكت�شاف عالج للمر�ض 
التدابر  تظل  امل�شابني،  من  االآالف  ع�شرات  بني  من  اإن�شان   1600 من 

الوقائية يف ال�شني حيث ظهر يف اأعلى درجاتها.
وحيث اإن الوقاية ت�شتند اأ�شا�شا اإىل منع انتقال العدوى عن طريق الهواء، 
فاإن احلل املنا�شب لل�شر يف االأماكن العامة واملفتوحة حتى االآن يكمن يف 
ارتداء االأقنعة الطبية الواقية. وخ�شية انتقال الفرو�ض من االإن�شان اإىل 
حلماية  و�شيلة  اإىل  ال�شينيني  بع�ض  جلاأ  االإن�شان،  اإىل  ثم  ومن  احليوان 
حيواناتهم االأليفة من الفرو�ض، بح�شب اعتقادهم. وتتمثل هذه الو�شيلة 
يف و�شع االأقنعة الطبية الواقية على وجوه قططهم االأليفة، ح�شبما اأفادت 
�شبكة "فوك�ض نيوز" االإخبارية. وتعر�ض �شور ن�شرت على موقع التوا�شل 
االجتماعي ال�شيني "ويبو"، القطط ترتدي الكمامات الواقية، حيث يقوم 
اأ�شحاب احليوانات االأليفة بثقبها يف اأماكن العيون، بينما يظل باقي الوجه 
الواقية للقطط  االأقنعة  اأن  "�شن" الريطانية  وذك��رت �شحيفة  مغطى. 
ظهرت بعد اأن قالت جلنة ال�شحة الوطنية ال�شينية اإن الفرو�ض اجلديد 

قد يوؤثر على بع�ض احليوانات االأليفة، مثل القطط والكالب.

�إلتون جون يبكي 
على �مل�سرح ويعتذر

اع����ت����ذر امل���غ���ن���ي وم�����وؤل�����ف االأغ������اين 
اإل��ت��ون ج��ون جلمهوره  ال��ري��ط��اين 
اأث���ن���اء ح��ف��ل يف ن��ي��وزي��ل��ن��دا ب��ع��د اأن 
باأحد  اإ���ش��اب��ت��ه  ب�شبب  ���ش��وت��ه  ف��ق��د 
اأنواع االلتهاب الرئوي مما ا�شطره 
ال��ذي كان يحييه يف  الإيقاف احلفل 
اأوك���الن���د. وان��ف��ج��ر ج��ون يف  مدينة 
البكاء يف ا�شتاد ماونت �شمارت عندما 
اكت�شف اأنه غر قادر على الغناء رغم 
تلقيه الرعاية الطبية الالزمة. كما 
اإن�شتجرام  على  ح�شابه  عر  اعتذر 
ح�شر  ال��ذي  جلمهوره  اأم�����ض  م�شاء 
يقول  امل��ن�����ش��ور  يف  وك���ت���ب  احل���ف���ل. 
"اأريد اأن اأ�شكر كل من ح�شر احلفل 
حالتي  �ُشخ�شت  اأوكالند.  يف  الليلة 
رئوي  بالتهاب  اليوم  �شابق  وق��ت  يف 
جوال )وهو نوع ب�شيط من االلتهاب 
ع��ازم��ا على  ك��ن��ت  لكنني  ال���رئ���وي(، 
اأن اأق����دم ل��ك��م اأف�����ش��ل ع��ر���ض ميكن 
"عزفت  واأ���ش��اف  تقدميه".  الإن�شان 
اأعد  مل  حتى  قلبي  ك��ل  م��ن  وغنيت 
اأ���ش��ع��ر بخيبة  ال���غ���ن���اء.  ق�����ادرا ع��ل��ى 
بذلت  واأ���ش��ف.  �شديد  وا�شتياء  اأم���ل 
وذك��رت �شحيفة  و�شعي".  ما يف  كل 
م�شعفني  اأن  ه��رال��د(  )ن��ي��وزي��الن��د 
من  للنزول  ال�شهر  املغني  �شاعدوا 

على امل�شرح.

لإنتاج  دولر  مليار   1.6
كمبيوتر عمالق 

 1.2 ا�شتثمار  الريطانية  احلكومة  تعتزم 
دوالر(  مليار   1.6( ا�شرتليني  جنيه  مليار 
لتطوير ما ت�شفه باأنه اأقوى جهاز كمبيوتر 
اأكر دقة  ن�شرات  العامل لتقدمي  عمالق يف 

عن الطق�ض واملناخ.
اجلديد  ال��ع��م��الق  الكمبيوتر  و�شي�شتخدم 
بالبالد  ال��ط��ق�����ض  ه��ي��ئ��ة  ����ش���ت���دي���ره  ال������ذي 
للم�شاعدة يف التنبوؤ بالعوا�شف بدرجة اأكر 
دقة، وحتديد اأن�شب املواقع الإقامة م�شدات 
املناخ  بالتغرات يف  الفي�شانات والتنبوؤ  ملياه 

العاملي.
للمطارات  اأف�شل  تنبوؤات  اجل��ه��از  و�شيقدم 
تتيح لها اال�شتعداد الأي طوارئ كما �شيمنح 

قطاع الطاقة معلومات اأكر تف�شيال.
العمالقة  الكمبيوتر  اأج��ه��زة  اأج��ل  وينتهي 
احلالية بهيئة الطق�ض الريطانية يف اأواخر 

عام 2022.

ع�سابة ل�سرقة ورق �لتو�ليت 
الل�شو�ض  م���ن  ع�����ش��اب��ة  اإن  ك���وجن  ه���وجن  ���ش��رط��ة  ق��ال��ت 
ورق  لفائف  م��ن  ع��ب��وة   50 �شرقت  بال�شكاكني  امل�شلحني 
التواليت من اأحد عمال خدمة التو�شيل للمنازل يف موؤ�شر 
على قلق املدينة اإزاء انت�شار مر�ض يف بر ال�شني الرئي�شي 
من  اثنني  على  القب�ض  م��ن  ال�شرطة  ومتكنت  القريب. 
اأفراد الع�شابة وا�شتعادة كل ورق التواليت امل�شروق الذي 
دوالرا   220( ك��وجن  ه��وجن  دوالر   1700 نحو  ثمنه  يبلغ 
اأمريكيا( لكن ال�شرطة ما زالت تطارد ل�شا ثالثا. ومل ترد 
يف  املر�ض  من  ال�شديد  للخوف  ونتيجة  اأخ��رى.  تفا�شيل 
هوجن كوجن، خلت اأرفف املتاجر اإذ يكد�ض ال�شكان منتجات 

التنظيف وورق التواليت وال�شلع الغذائية االأ�شا�شية.

فاأر بحجم �إن�سان
باإمكان فاأر �شغر اأن ي�شيب �شكان منزل كامل بالذعر، 
فما بالك لو كان بحجم اإن�شان بالغ؟ لكن ال داعي للقلق، 
فهذا احليوان العمالق ال يعي�ض على االأر�ض االآن، بل اإنه 
اآث��ار يف  اكت�شف علماء  ال�شنني، حيث  اإىل ماليني  يرجع 
كان  االإن�شان  بحجم  تعود جلرذ  اأمركا حفريات  جنوب 
يعي�ض يف ع�شور ما قبل التاريخ. ويزن اجلرذ الذي يحمل 
ا�شم "نيوبيبليما اأكرين�شي�ض" ما يقارب 81 كيلوغراما، 
اأما طوله فيزيد على املرت ون�شف، ويقدر عمره بع�شرة 
ووفقما  قاطعني.  �شنني  ميتلك  ك��ان  فيما  ع��ام،  ماليني 
ذكرت �شبكة "فوك�ض نيوز" االإخبارية، فاإن باحثني عروا 
على حفريات اجلرذ العمالق يف غرب منطقة االأمازون 
الرازيلية، لكنهم اكت�شفوا اأن دماغه كان يزن 113 غراما 
فقط، مما ي�شر اإىل اأن احليوان مل يكن يت�شم بالذكاء. 
وتعليقا على االأبحاث التي اأجريت على اجلرذ ون�شرت يف 
"بيولوجي ليرتز" العلمية، قال عامل احليوانات  جملة 
من  واح���دا  ك��ان  نيوبيبليما  اأن  "رغم  ف��ري��را:  خو�شيه 
اأك���ر ال��ق��وار���ض على االأر�����ض، ف���اإن دم��اغ��ه ك��ان �شغرا 
العلماء �شغر حجم  واأرج��ع  للغاية مقارنة مع حجمه". 
كانت  حيث  املحيطة،  بيئته  م��ع  تكّيفه  اإىل  اجل��رذ  دم��اغ 
مبنطقة  وبكرة  متوفرة  عليها  يتغذى  التي  احليوانات 

تواجده، ومل يكن مهددا من قبل كائنات اأخرى.

وفاة �لطفلة �مل�سنة
اآن���ا ���ش��اك��ي��دون، ال��ب��ال��غ��ة من  ب��ات��ت الطفلة االأوك���ران���ي���ة 
العمر 8 �شنوات، اأ�شغر حالة وفاة ملري�ض ب�"ال�شيخوخة 

املبكرة"، التي يعانيها 160 �شخ�شا فقط حول العامل.
با�شم  ن��ادرا يعرف علميا  اآن��ا تعاين مر�شا وراثيا  وكانت 
الثمانني،  عمر  يف  تبدو  كانت  اإنها  حيث  "بروغريا"، 

بينما عمرها احلقيقي 8 �شنوات فقط.
ف��اإن وزن  ووف��ق ما ذكر موقع "فولني 24" االأوك���راين، 
اأنها  علما  كيلوغرامات،  ال�شبعة  ح��دود  يف  ك��ان  الطفلة 
توفيت ب�شبب تلف اأ�شاب العديد من اأع�شائها الداخلية 

لتقدمها يف ال�شن "ف�شيولوجيا".
املر�ض  هذا  يعانون  ملن  بالن�شبة  الواحدة  ال�شنة  وتعادل 
النادر 10 اأعوام، وتنمو عظام امل�شابني به ب�شكل بطيء يف 

الوقت الذي يكون فيه تطّور باقي االأع�شاء �شريعا.
ووفق اأخ�شائيني، فاإن وفيات مر�شى "ال�شيخوخة املبكرة" 
واجللطات،  الدماغية  ال�شكتات  ب�شبب  تكون  م��ا  غالبا 

ويعاين امل�شابون به خالل حياتهم من ال�شلل.

كورونا يخطف 
خمرتع �سكني غاما

ت�شاف  ج��دي��دة  علمية  خ�����ش��ارة  يف 
امل�شتجد  امل��ر���ض  تف�شي  اأزم����ة  اإىل 
ال�شعب  اأف��ادت �شحيفة  ال�شني،  يف 
العامل  اأن  احل��ك��وم��ي��ة،  ال��ي��وم��ي��ة 
الطبية  الهند�شة  جم��ال  يف  ال��ب��ارز 
جراء  م��ن  ت��ويف  ت�شنغت�شنغ،  دوان 
وبح�شب  القاتل.  باملر�ض  اإ�شابته 
ال�شحيفة، فاإن العامل يف اأكادميية 
ال��ه��ن��د���ش��ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة، ال��ب��ال��غ من 

العمر 86 عاما، تويف ال�شبت.
"ال�شعب" اإن دوان  وقالت �شحيفة 
اأبرزها  ع��دي��دة  اخ���رتاع���ات  اب��ت��ك��ر 
با�شتخدام  االإ���ش��ع��اع��ي��ة  اجل���راح���ة 
ي�شتخدم  ال�����ذي  "غاما"،  ���ش��ك��ني 
لعالج االأورام والت�شوهات الوعائية 
وغ���ره���ا م���ن ت�����ش��وه��ات ال���دم���اغ. 
وخ���الل ه��ذا ال��ن��وع م��ن اجلراحة، 
يتم تركيز نحو 200 حزمة �شغرة 
من االإ�شعاع على الورم اأو اأي هدف 
ال�شني،  وذك���رت  بالغة.  بدقة  اآخ��ر 
االأحد، اأنها ك�شفت عن 2009 حالة 
الرئي�شي،  ال��ر  يف  م�شابة  جديدة 
وب���ذل���ك ي�����ش��ل ال���ع���دد االإج���م���ايل 
للحاالت املوؤكدة اإىل 68500، وفقا 
للجنة ال�شحة الوطنية يف البالد. 
اأن  اإىل  تقرير  يف  اللجنة  واأ���ش��ارت 
عند  م�شتقرا  الوفيات ظل  "معدل 
وبلغت  ج���دي���دة،  وف����اة  ح��ال��ة   142
يف  عنه   الناجمة  الوفيات  ح�شيلة 
 1665 االآن  ح��ت��ى  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال���ر 
9419 �شخ�شا  اإجماال، وقد تعافى 
وبداأ  امل�شت�شفيات".  م��ن  وخ��رج��وا 
املا�شي  دي�شمر  يف  امل��ر���ض  تف�شي 
اإقليم  ع��ا���ش��م��ة  ووه������ان  مب��دي��ن��ة 
خ���وب���ي، وم���ن���ذ ذل����ك احل����ني امتد 

الفرو�ض اإىل اأكر من 24 دولة.

تهرب من فاتورة �لفندق.. ثم وقع يف �لفخ 
ي��ب��دو اأن ق����درة االإن�����ش��ان ع��ل��ى اخل����داع ل��ي�����ض لها 
اأجل  ب��اأي �شيء من  اأ�شرارا  ح��دود، فهو قد يلحق 
اأب�شط االأم��ور يف بع�ض االأحيان، فالنتيجة املهمة 
بالن�شبة اإليه هو اأن يحقق مراده، رغم اأنه يدرك 
يف كثر من االأحيان اأنه معر�ض الأن يتم اكت�شافه 

يف اأي حلظة واأي وقت.
واأح����دث م��ث��ل ع��ل��ى ذل���ك االأم���رك���ي ري���ان �شنتيل 
يواجه  حيث  االأم��رك��ي��ة،  يوتا  والي��ة  م��ن  �شتيت، 
با�شتخدام  متلب�شا  ���ش��ب��ط��ه  ب��ع��د  ج��ن��ائ��ي��ة  ت��ه��م��ا 
اإقامة  على  للح�شول  ال��ف��ئ��ران،  مثل  ال��ق��وار���ض، 

فندقية جمانية.
37 عاما،  ال��ع��م��ر  ال��ب��ال��غ م���ن  ���ش��ت��ي��ت،  واع�����رتف 
االأقل،  3 فنادق خمتلفة على  باإطالق قوار�ض يف 
من اأجل تقدمي �شكوى ب�شاأن املخلوقات املزعجة، 
بح�شب  جمانية،  بغرفة  تعوي�ض  على  واحل�شول 
تعتقد  التي  �شيتي،  �شولت اليك  �شرطة  ذك��رت  ما 
اأك����ر من  اأن����ه ن��ف��ذ عملية اخل����داع ه���ذه يف ع���دد 

الفنادق.

وبح�شب تقرير لقناة "كاي يو تي يف"، يقوم �شتيت 
بحجز غرف فندقية، ثم يطلق القوار�ض مبجرد 
باالت�شال  ب��ع��ده��ا  وي��ق��وم  ال��غ��رف��ة،  اإىل  و���ش��ول��ه 
النظافة،  ان��ع��دام  م��ن  وي�شكو  ال��ف��ن��دق  مب��وظ��ف��ي 
وي�شر اإىل ف�شالت القوار�ض ويف بع�ض احلاالت 

اإىل القوار�ض نف�شها.
الفندق،  يف  امل�شوؤولني  اإىل  �شكواه  يقدم  وبعدما 
يطلب اإعفاءه من دفع تكاليف االإقامة، كما اأفادت 
املحلية يف والية  يو تي يف" االإخبارية  "كاي  قناة 

يوتا.
هذا  اإىل  جل��اأ  رمب��ا  �شتيت  اأن  اإىل  القناة  واأ���ش��ارت 
الفنادق  وم���ن  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  م���رات  ع���دة  التكتيك 
التي وقعت �شحية خداع ريان �شتيت، فندق حياة 
هاو�ض �شولت ليك �شيتي، حيث ات�شل املدير العام 
اأنه  امل�شاعد للفندق، �شون مدينا، بالقناة واأبلغهم 
وقع �شحية خداع الرجل، وذلك بعد قراءة الق�شة 
التوا�شل  وو�شائل  االإع���الم  و�شائل  �شفحات  على 

االجتماعي.

لوبيز تطل جمددً� باملايوه 
وماذ� علقت؟

ن�شرت النجمة العاملية  جينيفر لوبيز  �شورة جريئة جديدة ظهرت بها باملايوه 
على طريقة ال�شيلفي موؤكدة اأنها كانت يف فرتة ا�شرتاحة وا�شتعادة ن�شاط .

من  العاملية  النجمة  برفقة  لوبيز  جينيفر  العاملية  النجمة  غنت  قد  وكانت 
اأق��ي��م خ��الل ف��رتة اال���ش��رتاح��ة، يف  ال��ذي  اأ���ش��ول لبنانية �شاكرا يف احلفل 
املباراة النهائية مل�شابقة "�شوبر بول". ونورد لكم تفا�شيل اإطالالت جينيفر 

املبهرة يف احلدث:
عبارة  وه��ي   ،Atelier Versace دار  على  اإطالالتها  يف  اعتمدت  جينيفر 
 catsuit عن جامب�شوت اأ�شود جلدي فوقه تنورة زهرية. ثم ارتدت جينيفر
ف�شياً مزيناً باملرايا، وخالل غنائها مع ابنتها امييه ماريبيل مونيز خطفت 
�شكل علمني من اخلارج  �شرتة �شخمة على  املرفقة مع  باإطاللتها  االأنظار 

علم الواليات املتحدة االمركية، ومن الداخل علم بورتوريكو.

عار�سة تقدم زيا للم�سممة �أميت �أجارو�ل �سمن �أ�سبوع �لأزياء 2020 يف مومباي. �أ ف ب


