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ال�شعودية ت�شتنكر خطف ملي�شيات 
احلوثي القاطرة البحرية »رابغ 3«

•• الريا�ض-وكاالت:

ال�ضعودي ما تعر�ضت له القاطرة البحرية  ال��وزراء  ا�ضتنكر جمل�س 
تابعة  عنا�ضر  ق��ب��ل  م��ن  م�ضلح  و���ض��ط��و  خ��ط��ف  عملية  م��ن   3 راب���غ 

مليلي�ضيات احلوثي الإرهابية املدعومة من اإيران.
اأن خطف  الثالثاء،  ال�ضعودي، عقب اجتماعه  ال��وزراء  واأكد جمل�س 
احلوثي  ميلي�ضيات  خلطر  حقيقيا  تهديدا  ميثل  البحرية  القاطرة 
و�ضابقة  العاملية،  وال��ت��ج��ارة  الدولية  امل��الح��ة  حرية  على  الإره��اب��ي��ة 
اإج��رام��ي��ة لأم���ن م�ضيق ب��اب امل��ن��دب، وف��ق م��ا ذك���رت وك��ال��ة الأنباء 

ال�ضعودية وا�س الثالثاء.
وبني وزير الإعالم ال�ضعودي تركي بن عبد اهلل ال�ضبانة، اأن املجل�س، 
تطرق اإىل ما ت�ضطلع به اململكة على امل�ضتويني الإقليمي والدويل 

من دور وجهود يف الإ�ضهام بتعزيز حفظ الأمن وال�ضلم الدوليني.

�شباح خالد ال�شباح رئي�شا ملجل�س الوزراء الكويتي
•• الكويت-وكاالت:

اأمر  ال��ث��الث��اء، ب�ضدور  اأم�����س  ك��ون��ا،  الكويتية  الأن��ب��اء  اأف���ادت وك��ال��ة 
ملجل�س  رئي�ضا  ال�ضباح،  احلمد  خالد  �ضباح  ال�ضيخ  بتعيني  اأم��ري 

الوزراء، وتكليفه برت�ضيح اأع�ضاء الوزارة اجلديدة.
وكان ال�ضيخ جابر مبارك احلمد ال�ضباح، قد اعتذر، الثنني، لعدم 
قبوله اإعادة تعيينه رئي�ضا للحكومة الكويتية، بعد وقت ق�ضر من 

�ضدور اأمر اأمري بتعيينه يف هذا املن�ضب.
واأو�ضحت كونا اأن اأمر الكويت ال�ضيخ �ضباح الأحمد اجلابر ال�ضباح 
اأم����را ب��اإع��ف��اء وزي����ري ال��دف��اع ال�ضيخ ن��ا���ض��ر ���ض��ب��اح الأحمد  اأ���ض��در 
ال�ضباح، والداخلية ال�ضيخ خالد اجلراح ال�ضباح، من مهام ت�ضريف 

�ضوؤون وزارتيهما، بعد قبول ا�ضتقالة احلكومة الأ�ضبوع املا�ضي.

ا�شتقبل بيل جيت�ش و�شهد جانبا من منتدى بلوغ امليل الأخري وتكرمي الفائزين بجائزة ريت�ش 

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س زميبابوي 
العالقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية 

•• الفجر – خرية ال�شيباين

بوليفيا  رئي�ضة  نف�ضها  اأن��ي��ز  ج��ان��ني  اأع��ل��ن��ت  عندما 
البالد،  تهدئة  وعدين:  قدمت  اأ�ضبوع،  قبل  املوؤقتة 

والدعوة اإىل النتخابات يف اأقرب وقت ممكن.
ع����ن موعد  الإع���������الن  ي���ت���م  امل����رح����ل����ة، مل  ه�����ذه  يف 
لالنتخابات، وي�ضتمر العنف يف البالد، وفاق اإجمايل 
ال�ضابق  الرئي�س  اأن�ضار  وي�ضتمر   .23 القتلى  ع��دد 

اإيفو مورالي�س يف اغالق الطرق املوؤدية اإىل العا�ضمة 
يف  نق�ضا  ي�ضّبب  مب��ا  النفط،  تكرير  وم�ضفاة  لب��از 
با�ضتقالة جانني  املدينة، مطالبني  والغذاء يف  الغاز 

اأنيز.
اىل  ع��اًم��ا،   52 ال�ضابقة،  املحامية  ه��ذه  و�ضلت  لقد 
الرئا�ضة يف ظروف غر م�ضبوقة. بعد ثالثة اأ�ضابيع 
من املظاهرات، ا�ضتقال اإيفو مورالي�س، بعد ان تنكرت 
»اقرتحوا«  الذين  واجلي�س،  وال�ضرطة  النقابات  له 

•• اأبوظبي- وام:

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 
�� يف متحف اللوفر  اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة ام�س 
يزور  الذي  زميبابوي،  جمهورية  رئي�س  منانغاغوا  اإمر�ضون  فخامة   ��

دولة الإمارات حل�ضور منتدى الأعمال الإفريقي العاملي يف دبي. 
من جهة اخرى ح�ضر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

امل�ضلحة جانبا من  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ويل عهد 
منتدى بلوغ امليل الأخر الذي يعقد يف متحف اللوفر باأبوظبي.

لل�ضحة  زاي���د  ب��ن  ب��ج��ائ��زة حممد  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي  �ضموه  �ضهد  كما 
العاملية ريت�س 2019 يف دورتها الثانية.

جيت�س،  بيل  اللوفر،  متحف  يف  ام�س  �ضموه  ا�ضتقبل  اأخ��رى  جهة  من 
الإمارات  ي��زور  ال��ذي  غيت�س،  وميليندا  بيل  ملوؤ�ض�ضة  امل�ضارك  املوؤ�ض�س 

حل�ضور فعاليات منتدى بلوغ امليل الأخر.    )التفا�ضيل �س2(

باحل�شكة  اأم��رك��ي  اإن����زال 
واخ�����ت�����ط�����اف ����ش���اب���ن 

•• دم�شق-وكاالت:

ال�ضورية،  الأن����ب����اء  وك���ال���ة  ذك����رت 
اأم�س، اأن قوة اأمركية نفذت اإنزال 
جويا يف حمافظة احل�ضكة، �ضمال 

�ضرقي �ضوريا، واعتقل �ضخ�ضني.
ون��ق��ل��ت ال��وك��ال��ة ع��ن م��را���ض��ل��ه��ا يف 
القوات  ق���ول���ه:  احل�����ض��ك��ة  م��دي��ن��ة 
اإن��زال جويا عرب  تنفذ  الأمركية 
مروحية على اأحد املنازل يف قرية 
تل اأحمر بريف احل�ضكة اجلنوبي، 

وتختطف �ضابني �ضقيقني.
ومل تن�ضر الوكالة اأي تفا�ضيل عن 
هوية ال�ضابني، اأو توقيت العملية، 
اأمركي  م�ضدر  اأي  يعلق  مل  كما 

حتى الآن على احلادثة.
وياأتي هذا التطور بعد �ضاعات من 
وقوع انفجارات قرب مطار دم�ضق 
اأف���اد التلفزيون  ال����دويل، وف��ق م��ا 
احلكومي ال�ضوري، فجر الثالثاء. 
اأخرى  تفا�ضيل  ب��ع��د  ت��ت��وف��ر  ومل 
ب�����������ض�����اأن ط���ب���ي���ع���ة الن�����ف�����ج�����ارات 

وم�ضدرها.  

تعديل وزاري.
اأن عبد املهدي  واأو�ضح احلديثي، 
الوزراء  م��ن  بعدد  قائمة  �ضيقدم 
ح��ق��ائ��ب مرتبطة  ي�����ض��غ��ل��وا  ح��ت��ى 
ب����اخل����دم����ات والق����ت���������ض����اد، مبا 

ي�ضتجيب ملطالب املتظاهرين.
ويف وقت �ضابق، قررت كتل �ضيا�ضية 
املهدي  عبد  حكومة  منح  عراقية 
لتنفيذ  ف��ق��ط  ي���وم���ا   45 م��ه��ل��ة 
الإ���ض��الح��ات ال��ت��ي وع���دت بها اأو 
العراقي  ال���ربمل���ان  اإىل  ال��ت��وج��ه 
بهدف �ضحب الثقة من احلكومة 

اأو اإجراء انتخابات مبكرة.
�ضيا�ضيا،  وحتالفا  كيانا   12 ودعا 
والكتل  ال��ف��ت��ح،  حت��ال��ف  اأب����رزه����ا 
ت�ضريع  �ضرورة  اإىل  الكرد�ضتانية 
وم��ق��ررات مهمة ت�ضع يف  قوانني 
�ضلم اأولوياتها توفر فر�س عمل 
املنتج املحلي وال�ضيطرة  وت�ضجيع 

على واردات املنافذ احلدودية.

الحتالل يعتقل 15 فل�شطينيا 
بال�شفة ويهدم 3 منازل يف القد�س 

•• رام اهلل -وام:

اعتقلت قّوات الحتالل الإ�ضرائيلي 15 مواطنا فل�ضطينيا من حمافظات 
فة الغربية فجر ام�س. ال�ضّ

م��ن ج��ه��ة اأخ����رى ه��دم��ت ق���وات الح���ت���الل الإ���ض��رائ��ي��ل��ي ام�����س م��ن��زل يف 
حملية  م�ضادر  واأف��ادت  املحتلة.  القد�س  مدينة  �ضرق  جنوب  املكرب  جبل 
فل�ضطينية باأن جرافات تابعة لبلدية الحتالل يف القد�س ترافقها قوات 
املكرب  ال�ضنة يف جبل  دي��ر  داه��م��ت منطقة  الح��ت��الل  م��ن جي�س  م��ع��ززة 
وهدمت منزل .. م�ضرة اإىل اأن قوات الحتالل حا�ضرت املنطقة املحيطة 
باملنزل امل�ضتهدف ومنعت املواطنني من التواجد يف املكان. ويف ال�ضياق ذاته 

هدمت جرافات الحتالل منزلني يف خميم العروب �ضمال اخلليل.

•• بغداد-وكاالت:

اأزمة  العراقية  احل��ك��وم��ة  ت��واج��ه 
ا�ضتمرار  م��ع  متنامية  �ضيا�ضية 
التي  ال�����ض��ع��ب��ي��ة،  الح���ت���ج���اج���ات 
انطلقت منذ اأوائل اأكتوبر املا�ضي، 
 300 من  اأك��ر  �ضقوط  و�ضهدت 

قتيل حتى الآن.
عراقية  ���ض��ي��ا���ض��ي��ة  ك��ت��ل  وق������ررت 
م��ن��ح ح��ك��وم��ة ع����ادل ع��ب��د املهدي 
لتنفيذ  ف��ق��ط  ي���وم���ا   45 م��ه��ل��ة 
اأو  الإ���ض��الح��ات ال��ت��ي وع���دت بها 
العراقي  ال���ربمل���ان  اإىل  ال��ت��وج��ه 
بهدف �ضحب الثقة من احلكومة 

اأو اإجراء انتخابات مبكرة.
وحتالفا  ك���ي���ان���ا   12 دع�����ا  ف���ق���د 
اأب���رزه���ا حت��ال��ف الفتح  ���ض��ي��ا���ض��ي��ا، 
والكتل  اإي�����������ران،  م�����ن  امل�����دع�����وم 
ت�ضريع  �ضرورة  اإىل  الكرد�ضتانية 
ت�ضع يف  وم��ق��ررات مهمة  قوانني 

�ضلم اأولوياتها توفر فر�س عمل 
املحلي وال�ضيطرة  املنتج  وت�ضجيع 

على واردات املنافذ احلدودية.
اإىل ذلك، اأكد مكتب رئا�ضة الوزراء 
يف العراق، اأم�س الثالثاء، اأن عادل 
تعديالت  ���ض��ي��ق��دم  امل���ه���دي،  ع��ب��د 
اإخماد  اإىل  م�����ض��ع��ى  يف  وزاري��������ة، 

جتتاح  التي  الغا�ضبة  امل��ظ��اه��رات 
ال�ضارع منذ اأكتوبر املا�ضي.

با�ضم  ال��ر���ض��م��ي  امل��ت��ح��دث  وذك����ر 
العراقي،  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  مكتب 
املهدي  ع��ب��د  اأن  احل��دي��ث��ي،  �ضعد 
جمل�س  اإىل  قريب  عما  �ضيتوجه 
ال����ن����واب ح��ت��ى ي���ط���رح رغ��ب��ت��ه يف 

مواقــيت ال�صالة
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فاطمة بنت مبارك: الإمارات و�شعت م�شلحة 
الطفل ن�شب عينيها واأحاطته بالرعاية والهتمام

•• اأبوظبي-وام:

العام  الن�ضائي  رئي�ضة الحت��اد  بنت مبارك  ال�ضيخة فاطمة  �ضمو  اأك��دت 
ملوؤ�ض�ضة  الأع��ل��ى  الرئي�ضة  والطفولة  لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�ضة 
ال��ت��ن��م��ي��ة الأ���ض��ري��ة اأن ال��ق��ي��ادات والآب������اء والأم���ه���ات م�����ض��وؤول��ون اأم���ام 
جمتمعاتهم عن اأطفالهم وعليهم الهتمام بهم وبذل اجلهود الكبرة 
التعليم  فر�س  وتوفر  بهم  يرقى  اأن  ميكن  ما  كل  وتقدمي  لرعايتهم 

وال�ضحة والأمان لهم.
وقالت �ضموها - يف كلمة لها مبنا�ضبة يوم الطفل العاملي الذي ي�ضادف 
20 نوفمرب من كل عام - اإنه ينبغي جتنب تعري�س الأطفال لالأزمات 
يهب اجلميع  واأن  وم�ضتقبلهم  تهدد حياتهم  التي  والكوارث  واحل��روب 
لهذه  الكارثية  النتائج  يواجهون  تركهم  من  ب��دل  ودعمهم  لن�ضرتهم 

الأزمات �ضواء الطبيعية اأو احلروب .                   )التفا�ضيل �س6(

الإمارات ت�شر قافلة اإغاثية 
لأهايل منطقة الغيل مبحافظة �شبوة

•• �شبوة -وام:

الأحمر  الهالل  الإن�ضاين هيئة  ذراعها  الإم���ارات - ممثلة يف  دول��ة  �ضّرت 
يف  املحدود  الدخل  ذوي  ت�ضتهدف  اإغاثية  قافلة  الأول  اأم�س   - الإم��ارات��ي 
منطقة الغيل مبديرية الرو�ضة يف حمافظة �ضبوة، وذلك يف اإطار جهودها 
الإن�ضانية والإغاثية التي تبذلها على خمتلف الأ�ضعدة مل�ضاعدة الأ�ضقاء يف 
فريق  ووزع  املعي�ضية.  ظروفهم  وحت�ضني  معاناتهم  من  والتخفيف  اليمن 
200 �ضلة غذائية متنوعة  امل�ضاعدات -  الهيئة - �ضمن هذه اجلولة من 
تزن 16 طنا، ا�ضتهدفت الأ�ضر املعوزة واملحتاجة وذوي الدخل املحدود يف 
منطقة الغيل، وا�ضتفاد منها 1100 فرد، وذلك للحد من م�ضتوى العوز 

الغذائي وتوفر العي�س الكرمي لالأهايل.             )التفا�ضيل �س3(

حممد بن زايد خالل ا�ضتقباله رئي�س زميبابوي  )وام(

جرافة لالحتالل تهدم احد منازل الفل�ضطينيني باخلليل )ا ف ب(

جانني اأنيز... �ضرعية يف امليزان

متظاهر لبناين يقتحم ال�ضالك ال�ضائكة التي و�ضعتها قوات المن 

متظاهرون عراقيون يغلقون مدخل ميناء خور الزبر بالقرب من الب�ضرة

عون يتحدث عن حكومة ت�شم اخت�شا�شيني وممثلي احلراك

املتظاهرون يعطلون جل�شة الربملان اللبناين

مليلي�شيات  ل��واء  قائد  مقتل 
مرافقيه م��ن  و3  احل��وث��ي 

•• عوا�شم-وكاالت:

قتل قيادي ع�ضكري بارز يف ميلي�ضيا 
مرافقيه،  م���ن  وث���الث���ة  احل���وث���ي، 
اأم�����س ال��ث��الث��اء، يف م��دي��ري��ة باقم 
���ض��م��ال ���ض��ع��دة. واأف�����اد م��وق��ع قناة 
نقاًل عن م�ضدر ميداين  العربية، 
اليمني  الوطني  اجلي�س  اإن  قوله 
احلوثي  مليلي�ضيات  هجوماً  اأحبط 
يف مديرية باقم.  واأ�ضاف اأن قائد 
ال��ل��واء ال��ث��اين حر�س ح��دود املعني 
حممد  احلوثي  ميلي�ضيا  قبل  من 
همدان  ب�اأبو  املكنى  القي�ضي،  مقبل 
لقي م�ضرعه وثالثة من مرافقيه 

يف خالل العملية.
اليمني،  الرئي�س  ات��ه��م  ذل���ك،  اإىل 
الثالثاء،  ه���ادي،  من�ضور  عبدربه 
النقالبية  احل����وث����ي  م��ي��ل��ي�����ض��ي��ا 
اتفاق  بنود  تنفيذ  يف  الرغبة  بعدم 
ال�����ض��وي��د اخل��ا���س مب��ي��ن��اء ومدينة 
وح�ضار  الأ���ض��رى  وملف  احل��دي��دة 
املزيد من  وق��ال ي�ضع  تعز،  مدينة 

التعقيدات يف هذا الإطار.
ج���اء ذل���ك خ���الل ا���ض��ت��ق��ب��ال هادي 
يف ال��ري��ا���س، امل��ب��ع��وث الأمم���ي اإىل 

اليمن، مارتن غريفث�س.

احلكومة العراقية حتاول احتواء املظاهرات بـتعديل وزاري

كتل نيابية متهل عبد املهدي 45 يوما لتنفيذ الإ�شالحات اأو �شحب الثقة

•• بريوت-وكاالت:

و�ضط  يف  امل��ت��ظ��اه��رون  ا���ض��ت��ط��اع 
اأع�ضاء  ع��ل��ى  ال�����ض��غ��ط  ب�����روت 
عقد  من  ملنعهم  النيابي  املجل�س 
ج��ل�����ض��ة ل��ل��ربمل��ان ال��ل��ب��ن��اين التي 
كان على جدول اأعمالها م�ضاريع 
ق����وان����ني م���ث���رة ل���ل���ج���دل، ومن 
ال�ضارع  يف  الغ�ضب  تاأجيج  �ضاأنها 
برحيل  �ضهر  منذ  يطالب  ال��ذي 

الطبقة ال�ضيا�ضية الفا�ضدة.
ملجل�س  ال����ع����ام  الأم�������ني  واأع����ل����ن 
اجلل�ضة  تاأجيل  اللبناين  ال��ن��واب 
التي كانت مقررة ل�موعد  ر�ضمياً 

يحدد لحقاً.
فتح  اللبنانية  امل�����ض��ارف  واأع����ادت 
ال���ث���الث���اء و�ضط  اأم�������س  اأب���واب���ه���ا 
ق�ضري  اإقفال  بعد  اأمنية  حرا�ضة 
خ�������الل الأ�����ض����ب����وع����ني الأول��������ني 
اإ�ضراب  ث���م  الح��ت��ج��اج��ات،  م���ن 

ملوظفيها ملدة اأ�ضبوع.
اللبنانية  الرئا�ضة  واأع��ل��ن��ت  ه��ذا 
احل����ك����وم����ة  اأن  ت������وي������رت  ع�����ل�����ى 
وت�ضم  �ضيا�ضية  �ضتكون  اجلديدة 
اخ���ت�������ض���ا����ض���ي���ني ومم���ث���ل���ني عن 

احل����راك ال�����ض��ع��ب��ي. واأ����ض���ارت اإىل 
واملالية  القت�ضادية  الأو���ض��اع  اأن 
معاجلتها  وت���ت���م  امل���راق���ب���ة  ق��ي��د 

تدريجيا.
عدم  م���ن  ال���ه���دف  اأن  واأ����ض���اف���ت 
حت����دي����د م����وع����د ال����ض���ت�������ض���ارات 
اأمام  العقبات  اإزال���ة  ه��و  النيابية 
مهمة  وت�ضهيل  احلكومة  ت�ضكيل 

الرئي�س املكلف.
العماد  اجلمهورية  رئي�س  واأب��ل��غ 
اخلا�س  امل��ن�����ض��ق  ع�����ون  م��ي�����ض��ال 

يان  ل���ب���ن���ان  امل���ت���ح���دة يف  ل������الأمم 
كوبيت�س الذي ا�ضتقبله قبل ظهر 
اأنه يوا�ضل  ام�س يف ق�ضر بعبدا، 
لت�ضكيل  وات���������ض����الت����ه  ج����ه����وده 
حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء 
ممثلني  وت�ضم  ال��الزم  ال�ضيا�ضي 
عن خمتلف املكونات ال�ضيا�ضية يف 
البالد ووزراء تكنوقراط من ذوي 
وال�ضمعة  وال��ك��ف��اءة  الخت�ضا�س 
عن  ممثلني  اىل  اإ�ضافة  الطيبة، 

احلراك ال�ضعبي.

تبداأ 28 نوڤمرب اجلاري بعدما كانت 5 دي�شمرب
الرتبية تبكر بالمتحانات وا�شتياء 
الطالب واملعلمن واإدارات املدار�س

•• دبي- حم�شن را�شد

ُير�ضل  املناهج  قطاع  يف  ممثلة  الرتبية  ب���وزارة  بالم�س  ال��رتب��وي  امل��ي��دان  فوجئ 
ان  مقرراً  الول  الدرا�ضي  الف�ضل  نهاية  امتحانات  مبوعد  التبكر  حول  بتعميم 
28 دي�ضمرب اجل��اري بعدما كان ووفق ما �ضبق تعميمه من قبل بالتقومي  يكون 
5 دي�ضمرب  الدرا�ضي اجلاري، يبداأ  العام  الزمنية لمتحانات  املدر�ضي والربجمة 
وجاء تعميم الوزارة بالم�س مفاجاأة للجميع للمعلمني الذين مل ينتهوا بعد من 
فر�ضة  الوطني  العيد  عطلة  يف  متاأملني  كانوا  الذين  وللطالب  املنهج  ا�ضتكمال 
بعد  ت�ضتعد  مل  التي  امل��دار���س  ولإدارات  لالمتحان  وال�ضتعداد  درو�ضهم  ملراجعة 

لإنهاء كافة اجراءاتها ل�ضتقبال المتحانات .
ادارات املدار�س قد تلقت �ضباح ام�س تعميماً ح�ضلت »الفجر« على ن�ضخة  وكانت 
منه باإعتماد وزارة الرتبية جلداول امتحانات الف�ضل الأول. )التفا�ضيل �س10(
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مواجهات عنيفة بني املتظاهرين والأمن مبدن اإيرانية

الأمم املتحدة: قتلى مظاهرات اإيران بالع�شرات.. وانتهاكات للقانون الدويل
•• عوا�شم-وكاالت:

اأفاد متحدث با�ضم مكتب الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان، اأم�س 
القتلى يف مظاهرات  اأن عدد  توؤكد  تقارير  لديه  باأن  الثالثاء، 
ب�املقلق،  اإي���ران  يف  الو�ضع  املتحدث  وو�ضف  بالع�ضرات.  اإي���ران 
داع��ي��ا ال�����ض��ل��ط��ات الإي��ران��ي��ة لإع����ادة الإن���رتن���ت، واح����رتام حق 

املتظاهرين يف حرية التعبر، وفق ما نقلت رويرتز.
ا���ض��ت��خ��دام ق���وات الأم���ن الإيرانية  امل��ت��ح��دث قلقه م��ن  واأب����دى 

للذخرة احلية، ومن اأنباء عن انتهاكات للقانون الدويل.
باأن  الثالثاء،  اأم�س  معار�ضة،  اإيرانية  مواقع  اأف��ادت  الأثناء  يف 
غ��رب طهران،  ك��رج  ت��ط��ارد حمتجني يف مدينة  الأم���ن  ق���وات 
والأم��ن يف مدينة  تقع مواجهات عنيفة بني متظاهرين  فيما 
اإ�ضالحية  �ضخ�ضيات  التابعة ملحافظة طهران. وحملت  مالرد 

اأريقت  التي  ال��دم��اء  م�ضوؤولية  خامنئي  علي  الإي���راين  املر�ضد 
اأن�ضطة  مل��راق��ب��ة  بلوك�س  ن��ت  �ضركة  واأف����ادت  الح��ت��ج��اج��ات.  يف 
اإىل  اإي��ران  ال�ضبكة يف  اإىل  الو�ضول  الإنرتنت برتاجع معدلت 
مواقع  على  اإي��ران��ي��ون  و�ضحافيون  نا�ضطون  وت���داول   .4%
التوا�ضل �ضورا تظهر الدخان يف اأرجاء مدينة �ضراز الإيرانية، 
واأ�ضاروا اإىل اأن غالبية مناطق املدينة �ضقطت بيد املتظاهرين، 
�ضماء  جتوب  الثوري  احلر�س  مروحيات  اللقطات  اأظهرت  كما 

املدينة.
ياأتي ذلك تزامناً مع اإفادة موقع اإلكرتوين اإيراين عن تهديد 
احلر�س الثوري للمحتجني و توعدهم برد ثوري وحا�ضم، فيما 
توعد املوالون ملر�ضد اإيران، علي خامنئي، باإنزال قوات البا�ضيج 

لقمع الحتجاجات يف خمتلف مدن البالد.
واأفاد وزير الت�ضالت الإي��راين باأنه ل علم له عن موعد رفع 

احلجب عن الإنرتنت، فالقرار وفق الوزير يرجع اإىل جمل�س 
الأمن القومي. كالم الوزير ياأتي و�ضط �ضخط الإيرانيني على 
ممار�ضات  ف�ضح  ملنع  الح��ت��ج��اج��ات  ب��دء  منذ  الإن��رتن��ت  قطع 

النظام بحقهم وفق تعبرهم.
ولكن رغم احلظر امل�ضتمر منذ يوم اجلمعة وجد الإيرانييون 

و�ضائلهم لنقل ال�ضورة اإىل اخلارج.
ال�ضغب  مكافحة  ق��وات  فتح  تظهر  امل�ضربة  الفيديوهات  فاآخر 
ويهتفون  اإي���ران  و�ضط  ك��رج  مدينة  يف  املتظاهرين  على  ال��ن��ار 
ب�ضعارات منددة بالقمع الذين يتعر�ضون له خالل املظاهرات.

ا�ضتمرت فيها  الأخ��رى  اأ�ضفهان غرب طهران، هي  اأما مدينة 
املواجهات العنيفة بني املواطنني وقوات مكافحة الأمن، حيث 
اأ�ضرم املتظاهرون النران يف عدد كبر من املباين احلكومية 

والبنوك، كما حلقت اأ�ضرار ج�ضيمة يف مباين البلدية.

لل�شراع اأبعاد عرقية:

الرئي�شة املوؤقتة جانن اأنيز، وجه اليمن يف بوليفيا!
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اأخبـار الإمـارات

�شهد جانبا من منتدى بلوغ امليل الأخري وتكرمي الفائزين بجائزة ريت�ش 2019 

حممد بن زايد ي�شيد بدور املبتكرين يف تطوير الرعاية ال�شحية 

واإن���ن���ي لأ�����ض����ارك هذه   .. ال���ع���امل 
اجل��ائ��زة م��ع زم��ي��الت��ي وزمالئي 
الذي  جمتمعي  وم���ع  امل��ر���ض��ح��ني 
ي��دع��م��ن��ي وي��ل��ه��م��ن��ي يف ك���ل ي���وم، 
التمويل  من  املزيد  جلمع  لأ�ضعى 
امل���الري���ا يف  ع��ل��ى  للق�ضاء  ال����الزم 

بلدي اأفريقيا ".
كما �ضهد احلفل .. تكرمي الدكتور 
وي��ل��ي��ام ف��وي��غ��ي ب��ج��ائ��زة الإجن����از 
جلهوده  ت���ق���دي���را  احل���ي���اة  م����دى 
طوال م�ضرته الطبية يف الق�ضاء 
وي��ع��د فويغي   .. الأم���را����س  ع��ل��ى 
�ضهرا  اأم���ري���ك���ي���ا  وع���امل���ا  ط��ب��ي��ب��ا 
وا�ضتهر  الوبائيات،  يف  متخ�ض�ضا 
العاملية  ال�ضرتاتيجية  با�ضتنباط 

املر�ضى ومن يحبونهم ويرعونهم 
لالأعمال  اإمل���ا  موؤ�ض�ضة  ر�ضحت   ..
ملنتجه  تقديرا  ريت�ضارد  اخلرية 
املبتكر الذي اأحدث ثورة يف عالج 
مر�ضى الإيبول بعيدا عن اأ�ضلوب 

العزل الطبي.
- اأوليفيا نغو -الكامرون ، جائزة 
ال�������ض���اع���د: ج�����اء تكرمي  ال���ب���ط���ل 
اأوليفيا بعد اأن �ضاركت يف تاأ�ضي�س 
للق�ضاء  الأهلية  اجلمعية  واإدارة 
 "  CS4ME " امل����الري����ا  ع���ل���ى 
وه����ي ���ض��ب��ك��ة ع��امل��ي��ة ت��ك��ف��ل عمل 
جهود  يف  الأهلية  الكيانات  جميع 
وقد   .. امل��الري��ا  مر�س  ا�ضتئ�ضال 
ر�ضحتها منظمة "مالريا نو مور" 

اإىل  " بال�ضكر   : فويغي  ال��دك��ت��ور 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
زايد اآل نهيان على روؤيته الثاقبة 
وت���ق���دي���ره جل���ه���ود ال���ع���ام���ل���ني يف 
ال��ع��امل��ي��ة ل�ضيما  ال�����ض��ح��ة  جم���ال 
ال�ضنوية  ال����ذك����رى  اق������رتاب  م���ع 
 " ". وق��ال  للق�ضاء على اجل��دري 
التاريخ  لكتابة  الفر�ضة  لدينا  اإن 
وقوعها  قبل  املعاناة  ومنع  ثانية 
فهذه اجلائزة هي اأكر من جمرد 
اع���رتاف ب��اجل��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت يف 
اع��رتاف باجلهود  املا�ضي، بل هي 
ال���ع���امل���ي���ة امل���ت�������ض���اف���رة م����ن اأج����ل 
 .. للجميع  اإ�ضراقا  اأكر  م�ضتقبل 
طموح،  وهدفنا  ملحة  فالق�ضية 

اأن  بعد  اليوني�ضف،  منظمة  قبل 
ا�ضتمرت يف قيادة اجلهود املبذولة 
الأطفال  �ضلل  مر�س  ل�ضتئ�ضال 
م��ن جم��ت��م��ع��ه��ا، ع��ل��ى ال��رغ��م من 
ت��ع��ر���ض��ه��ا ل��الخ��ت��ط��اف مل����دة 11 
اأن  بعد  الإن�ضانية  ومعاناتها  يوما 
���ض��ه��دت مقتل ال��ع��دي��د م��ن اأف���راد 
كوجان  ري��ت�����ض��ارد  د.   - اأ���ض��رت��ه��ا. 
الدميقراطية  الكونغو  جمهورية 
اختر كوجان  الب��ت��ك��ار:  ج��ائ��زة   ،
 "  CUBE " ل���  لب��ت��ك��اره ال��ف��ذ 
وهي وحدة رعاية طوارئ متنقلة 
لالأطباء  ت�ضمح  بيولوجيا  واآم��ن��ة 
عن  الإيبول  مر�ضى  يراقبوا  ب��اأن 
كثب، وكذلك التوا�ضل الآمن بني 

التي اأ�ضفرت عن ا�ضتئ�ضال مر�س 
اجلدري قبل 40 عاما.

كما اأن دور الدكتور فويغي املهم يف 
جمتمع ال�ضحة العاملي يتج�ضد يف 
معدلت  زي��ادة  يف  الفعالة  جهوده 
النامية  ال���ب���ل���دان  ����ض���ك���ان  ت��ل��ق��ي 

التح�ضينات الأ�ضا�ضية.
وك��ان��ت ه���ذه اجل���ائ���زة ق��د منحت 
كارتر،  الأوىل جليمي  ن�ضختها  يف 
ال���رئ���ي�������س ال���ت���ا����ض���ع وال���ث���الث���ني 
الأمريكية،  امل���ت���ح���دة  ل���ل���ولي���ات 
العام  ك��ارت��ر يف  وم��وؤ���ض�����س م��رك��ز 

.2017
ومب��ن��ا���ض��ب��ة ح�����ض��ول��ه ع��ل��ى جائزة 
توجه  احل�����ي�����اة،  م�����دى  الإجن���������از 

ل ل��ل��م��الري��ا ت��ق��دي��را ل���دوره���ا يف 
الكامروين  املجتمع  يف  ال��ت��اأث��ر 
املقدم  التمويل  زي���ادة  خ��الل  م��ن 
 400 من  باأكر  املالريا  ملكافحة 
عن  نغو  اأول��ي��ف��ي��ا  واأع��رب��ت   .  %
البطل  ب��ج��ائ��زة  ب��ال��ف��وز  �ضعادتها 
" اأن����ا ممتنة  .. وق��ال��ت  ال�����ض��اع��د 
ل��ل��غ��اي��ة ب��ه��ذا ال��ت��ق��دي��ر م���ن قبل 
بن  حممد  ج��ائ��زة  على  القائمني 
لها  التي  ال�ضحية  للرعاية  زاي��د 
ال�ضوء  ت�ضليط  يف  ج��دا  مهم  دور 
على العمل الكبر وال�ضاق الذي ل 
يغفلون  ممن  كثرون  عنه  يعرف 
ال��دور ال��ذي يقوم به العاملون يف 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  ال�����ض��ح��ة يف  جم���ال 

•• اأبوظبي- وام:

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ����ض���اح���ب  ح�����ض��ر 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�ضلحة جانبا من منتدى 
يعقد يف  ال��ذي  الأخ���ر  امليل  بلوغ 

متحف اللوفر باأبوظبي.
الفائزين  تكرمي  �ضموه  �ضهد  كما 
لل�ضحة  زاي���د  ب��ن  حممد  بجائزة 
دورتها  يف   2019 ريت�س  العاملية 
الثانية والتي متنح لالأفراد الذين 
وبذلوا  ب�����ارزة  اإ���ض��ه��ام��ات  ق���دم���وا 
الق�ضاء على  ا�ضتثنائية يف  جهودا 

الأمرا�س املعدية.
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  واأ�����ض����اد 
بالدور  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
اخلطوط  على  للعاملني  احليوي 
م�ضدر  ي�ضكلون  الذين  الأمامية 
الرعاية ال�ضحية الوحيد بالن�ضبة 
مل��ل��ي��ار ن�����ض��م��ة. وق�����ال ���ض��م��وه: اإن 
موا�ضلة  على  واإ�ضرارهم  عزمهم 
والعراقيل  ال�ضعوبات  العمل رغم 
املاثلة ينر الدرب وي�ضمن احلياة 
�ضعوب  لأك��ر  والكرمية  ال�ضحية 

العامل فقرا و�ضعفا.
كما اأ�ضاد �ضموه بدور املبتكرين يف 
املقدمة  ال�ضحية  الرعاية  تطوير 
واإي�ضال العالجات ملن هم يف اأم�س 

احلاجة لها .
اليوم  ن��ح��ت��ف��ي  ����ض���م���وه  واأ������ض�����اف 
باأ�ضخا�س قدموا الكثر للب�ضرية 
بالنفع  تعود  وابتكارات  واإ�ضهامات 

على الإن�ضانية جمعاء.
الفريق   .. ال��ت��ك��رمي  ح��ف��ل  ح�ضر 
���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ���ض��ي��ف ب���ن زاي����د اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير الداخلية و�ضمو ال�ضيخ خالد 
بن حممد بن زايد اآل نهيان ع�ضو 
اأبوظبي  التنفيذي لإمارة  املجل�س 
التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�س 
بن  زاي��د بن حممد  ال�ضيخ  و�ضمو 
ال�ضمو  و���ض��اح��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
امل��ل��ك��ي الأم����ر ال��ول��ي��د ب��ن طالل 
الرئي�س  غيت�س  وب��ي��ل  ���ض��ع��ود  اآل 
وميليندا  ب��ي��ل  مل��وؤ���ض�����ض��ة  امل�����ض��ارك 

غيت�س.
وا�ضتملت قائمة الفائزين بجوائز 
ريت�س ه��ذا العام على كل من : - 
جائزة   ، نيجريا  لوال  راه����اين 
راهاين  نالت   : املجهول  اجل��ن��دي 
العمل  يف  ل�����ض��ج��اع��ت��ه��ا  ال���ت���ك���رمي 
للق�ضاء  الأم���ام���ي���ة  ب���اخل���ط���وط 
ع���ل���ى م���ر����س ���ض��ل��ل الأط�����ف�����ال يف 
من  تر�ضيحها  وك���ان   .. نيجريا 

هذه  ال���ت���اري���خ  ي��خ��ل��د  اأن  واآم�������ل 
تغير  حلظة  باعتبارها  اللحظة 
يذكر   ." جمعاء  الب�ضرية  م�ضر 
العام  تلقت هذا  اأن جلنة اجلائزة 
اأكر من 600 طلب للرت�ضح من 
اأكر من 80 دولة .. وانتهت اإىل 
قائمتها  يف  مر�ضحا   15 اخ��ت��ي��ار 
�ضتى  يف  العاملني  م��ن  النهائية، 
املجالت املتعلقة بال�ضحة العاملية 
الأطفال  �ضلل  مكافحة  فيها  مب��ا 
والإيبول وا�ضتئ�ضال " داء كالبية 
داء  با�ضم  اأي�ضا  " املعروف  الذنب 
العمى النهري وغره من اأمرا�س 
وحت�ضني  املهملة  امل��داري��ة  املناطق 
�ضحة املراأة وزيادة الوعي واملوارد 
وال�ضل  املالريا  مكافحة  اأج��ل  من 
وتطوير نظم الرعاية ال�ضحية يف 

جمتمعاتهم املحلية.
الفائزين  اخ��ت��ي��ار  ع��ل��ى  واأ���ض��رف��ت 
من  جمموعة  ت�ضم  حتكيم  جلنة 
ال����ب����ارزة م���ن خمتلف  ال���ق���ي���ادات 
ال�ضحة  جم���ال  يف  ال��ت��خ�����ض�����ض��ات 
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  م����ن  ال���ع���امل���ي���ة 
وامل���ن���ظ���م���ات م���ت���ع���ددة الأط�������راف 
الطبية  وال��ك��ي��ان��ات  وامل��وؤ���ض�����ض��ات، 
والتقنية واحلكومية .. اأما اأع�ضاء 
هيلني  م����ع����ايل   : ف���ه���م  ال���ل���ج���ن���ة 
نيوزيلندا  وزراء  رئي�ضة  ك���الرك 
لربنامج  ال�ضابق  واملدير  ال�ضابقة 
�ضعادة  الإمن���ائ���ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 
لويز مو�ضيكيوابو الأمينة العامة 
للفرانكفونية  الدولية  للمنظمة 
ككار  اأج���اي  ال��ل��ورد  والربوفي�ضور 
ك��ل��ي��ة لندن  اأ����ض���ت���اذ اجل���راح���ة يف 
اأبحاث  معهد  وم��دي��ر  اجل��ام��ع��ي��ة 
املتحدة  اململكة   �� بلندن  اجللطات 
رئي�ضة  ب���رك���ات،  م��ه��ا  وال���دك���ت���ورة 
جمل�س اإدارة �ضراكة دحر املالريا؛ 
بيوت،  بيرت  ب��ارون  والربوفي�ضور 
مدير كلية لندن لل�ضحة والطب 
ال�ضتوائي؛ وراي ت�ضامربز، �ضفر 
املعني  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ض��ح��ة  منظمة 
العاملية؛  ال�ضرتاتيجية  ب�����ض��وؤون 
رئي�س  اإل��ي��ا���س،  كري�س  وال��دك��ت��ور 
مبوؤ�ض�ضة  ال��ع��امل��ي��ة  التنمية  ق�ضم 
ب��ي��ل وم��ي��ل��ي��ن��دا غ��ي��ت�����س؛ وروب����ن 
التنفيذية  املديرة  ه��اراوي،  كالدر 
ل��الأع��م��ال اخلرية،  اإمل���ا  مل��وؤ���ض�����ض��ة 
الوليات املتحدة الأمريكية وبوبي 
�ضريفر النا�ضط واملحامي واملنتج. 
ال�ضرة  ع���ل���ى  الط�������الع  ومي���ك���ن 
الذاتية الكاملة للفائزين، وكذلك 
ريت�س  ر���ض��ح��وا جل��وائ��ز  م��ن  بقية 
الإلكرتوين  املوقع  عرب   2019

ملنتدى بلوغ امليل الأخر.

دولة  80 من  مر�شح   600 بن  من  الفائزين  اختيار  • مت 
اجلدري  مر�س  على  الق�شاء  يف  الرائدة  جلهوده  احلياة  مدى  الإجناز  بجائزة  فويغي  ويليام  الدكتور  • تكرمي 

حممد بن زايد يبحث مع رئي�س زميبابوي العالقات 
الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد ي�شتقبل بيل جيت�س وي�شيد بدور 
موؤ�ش�شته يف الت�شدي لالأمرا�س على ال�شاحة الدولية

•• اأبوظبي-وام:

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ا���ض��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
القائد  ن����ائ����ب  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
�� يف  ام�س  امل�ضلحة  للقوات  الأعلى 
اإمر�ضون  فخامة   �� اللوفر  متحف 
جمهورية  رئ���ي�������س  م���ن���ان���غ���اغ���وا 
زمي����ب����اب����وي، ال�������ذي ي�������زور دول����ة 
الإمارات حل�ضور منتدى الأعمال 
ورحب  دب��ي.  يف  العاملي  الإفريقي 
يف  ال��زمي��ب��اب��وي  بالرئي�س  ���ض��م��وه 
العالقات  وب��ح��ث��ا  الإم�����ارات  دول���ة 
و�ضبل  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
املجالت  يف  وتطويرها  تعزيزها 
الإماراتية  العالقات  بجانب  كافة 
- الإف���ري���ق���ي���ة وم����ا ت�����ض��ه��ده من 
املختلفة  امل�����ض��ت��وي��ات  ع��ل��ى  من����اء 
ال�ضاحتني  ع���ل���ى  وال�����ت�����ط�����ورات 
وال��دول��ي��ة ف�ضال عن  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
الق�ضايا حمل الهتمام امل�ضرتك.

زميبابوي  رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  وق����دم 
وفاة  يف  وموا�ضاته  عزائه  خال�س 

•• اأبوظبي-وام:

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ا���ض��ت��ق��ب��ل 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
اللوفر،  متحف  يف  ام�����س  امل�ضلحة 
امل�ضارك  امل���وؤ����ض�������س  ج��ي��ت�����س،  ب��ي��ل 
ملوؤ�ض�ضة بيل وميليندا غيت�س، الذي 
الإم�����ارات حل�����ض��ور فعاليات   ي���زور 
م��ن��ت��دى ب��ل��وغ امل��ي��ل الأخ����ر الذي 
اأب��وظ��ب��ي. ورح����ب �ضموه  ي��ع��ق��د يف 
وبحث  الإم�����ارات،  يف  جيت�س  ببيل 
ملواجهة  امل�����ض��رتك  ال���ت���ع���اون  م��ع��ه 
الأم����را�����س ال��وب��ائ��ي��ة وامل��ع��دي��ة يف 
�ضلل  م����ر�����س  وخ����ا�����ض����ة  ال�����ع�����امل، 
الإيجابية  واخل���ط���وات  الأط���ف���ال، 
ل��ت��ح��ق��ي��ق هذا  ات���خ���اذه���ا  ال���ت���ي مت 
املا�ضية،  ال���ف���رتة  خ����الل  ال���ه���دف 
امليل  بلوغ  منتدى  دور  ع��ن  ف�ضاًل 
الدولية  اجل��ه��ود  الأخ���ر يف ح�ضد 
مل�������ض���اع���دة ال�������ض���ع���وب امل���ح���ت���اج���ة يف 
اخلطرة  الأم��را���س  على  الق�ضاء 

التي تتهددها. 

من م�ضاعر طيبة.
ح�ضر اللقاء .. �ضمو ال�ضيخ خالد 
بن حممد بن زايد اآل نهيان ع�ضو 
اأبوظبي  التنفيذي لإمارة  املجل�س 
التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئي�س 

ال�ضيخ  ال���ك���ب���ر  ال����وط����ن  ف���ق���ي���د 
 .. ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ���ض��ل��ط��ان 
ال�ضيخ  ال�ضمو  اأعرب �ضاحب  فيما 
ن��ه��ي��ان عن  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الرئي�س  اأب��داه  ملا  وتقديره  �ضكره 

اإب����راه����ي����م  ب����ن����ت  رمي  وم������ع������ايل 
ل�ضوؤون  دول����ة  وزي�����رة  ال��ه��ا���ض��م��ي 
ال��ت��ع��اون ال����دويل و���ض��ع��ادة حممد 
مبارك املزروعي وكيل ديوان ويل 

عهد اأبوظبي.

اأعرب  فيما  ن��ه��ي��ان..  اآل  زاي���د  ب��ن 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
اآل نهيان عن �ضكره وتقديره  زايد 
م�ضاعر  م����ن  ال���رئ���ي�������س  اأب��������داه  مل����ا 

طيبة.
خالد  ال�ضيخ  �ضمو   .. اللقاء  ح�ضر 
بن حممد بن زايد اآل نهيان ع�ضو 
اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 

واأ����ض���اد ���ض��م��وه ب��ال��دور ال���ذي تقوم 
غيت�س  وميليندا  بيل  موؤ�ض�ضة  ب��ه 
على  ل�����الأم�����را������س  ال���ت�������ض���دي  يف 
ال�ضاحة الدولية، وعرب عن �ضعادته 
يف  جيت�س  بيل  مع  املثمر  بالتعاون 
هذا املجال. واأعرب بيل جيت�س عن 
���ض��ادق ت��ع��ازي��ه وم��وا���ض��ات��ه يف وفاة 
فقيد الوطن الكبر ال�ضيخ �ضلطان 

التنفيذي  اأب��وظ��ب��ي  مكتب  رئ��ي�����س 
بن  حممد  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ  و�ضمو 
ال�ضيخة  و���ض��م��و  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
ح�ضة بنت حممد بن زايد اآل نهيان 
ومعايل رمي بنت اإبراهيم الها�ضمي 
وزيرة دولة ل�ضوؤون التعاون الدويل 
املزروعي  م��ب��ارك  و���ض��ع��ادة حم��م��د 

وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.
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اأخبـار الإمـارات

الإعالن عن فتح باب الت�شجيل لالن�شمام اإىل جمل�س ال�شباب ال�شعودي الإماراتي
•• دبي -وام:

اأعلن جمل�س ال�ضباب ال�ضعودي الإماراتي فتح باب الت�ضجيل للراغبني يف 
الرت�ضح لع�ضويته عرب من�ضته الإلكرتونية.

البلدين  يف  القرار  متخذي  اإىل  ال�ضباب  اأفكار  باإي�ضال  املجل�س  ويقوم 
ال�ضقيقني وذلك يف اإطار التعاون الوثيق بني اململكة العربية ال�ضعودية 
ال�ضعودي  التن�ضيق  جمل�س  �ضمن  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  ودول����ة 
ال�����ض��ع��ودي والإم���ارات���ي يف حتقيق  ال�����ض��ب��اب  ل���دور  الإم���ارات���ي، وتفعيال 
الإماراتي  ال�ضعودي  ال�ضباب  جمل�س  مبادرة  وتاأتي  املن�ضودة.  الأه��داف 
بينهم،  الأفكار  وتبادل  البلدين،  يف  ال�ضباب  بني  ال�ضراكة  تعزيز  بهدف 
يف  البلدين  م�ضرة  دع��م  اإىل  ال��رام��ي��ة  اجل��ه��ود  تن�ضيق  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

الأعمال  ري��ادة  اأهمها  امل�ضتدامة يف عدة جم��الت، من  الوطنية  التنمية 
وال�ضياحة  الوطنية  وال��ه��وي��ة  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة  امل�ضتدامة  والتنمية 
ملواجهة  امل�ضتقبل  وا�ضت�ضراف  والفنون،  والثقافة  والإع���الم  والرتفيه 
وت�ضتند  للمجتمع،  والرفاه  ال�ضعادة  العاملية، و�ضمان حتقيق  التحديات 
اقت�ضاد  وهي   2030 اململكة  لروؤية  الثالث  الركائز  على  املبادرة  هذه 
مزدهر ووطن طموح وجمتمع حيوي، وروؤية الإمارات 2021 ومئوية 
املزروعي  فار�س  بن  �ضهيل  بنت  �ضما  معايل  وقالت   .2071 الإم���ارات 
وزيرة دولة ل�ضوؤون ال�ضباب اإن هذه املبادرة �ضتكون من�ضة واعدة لل�ضباب، 
ومظلة لأفكارهم وروؤاهم، وبداية طيبة للعديد من الربامج امل�ضتقبلية 
�ضبل  وتعزيز  وامل��ه��ارات  اخل���ربات  ت��ب��ادل  نحو  الطريق  لهم  متهد  التي 
التعاون، كما �ضتكون حلقة الو�ضل بني ال�ضباب واأ�ضحاب القرار يعربون 

من خاللها عن تطلعاتهم وم�ضاريعهم التي تعد ركيزة اأ�ضا�ضية يف جناح 
وريادة البلدين ال�ضقيقني يف القطاعات واملجالت كافة.

من جهتها اأعربت �ضمو الأمرة هيفاء اآل مقرن، الوكيل امل�ضاعد ل�ضوؤون 
وزارة  الع�ضرين يف  ل�ضوؤون جمموعة  املكلف  والوكيل  امل�ضتدامة  التنمية 
يف  �ضي�ضهم  املجل�س  ب��اأن  تفاوؤلها  عن  ال�ضعودية  والتخطيط  القت�ضاد 
تعزيز التعاون وال�ضراكة بني البلدين مبا يخدم تطلعاتهما واأهدافهما 
كون فئة ال�ضباب هي اأ�ضا�س التطوير والبتكار وا�ضتدامة النمو،وعلى هذا 
الأ�ضا�س يجب و�ضع يف مقدمة اأولوياتنا ا�ضتقطاب طاقاتهم وتوظيفها 
معايل  ال�ضعودي  اجلانب  من  املجل�س  يراأ�س  وازدهارالبلدين.  تقدم  يف 
وقد  التويجري  مزيد  بن  حممد  الأ�ضتاذ  والتخطيط،  القت�ضاد  وزي��ر 
كلف معاليه �ضمو الأمرة هيفاء اآل مقرن بتمثيله يف هذا ال�ضاأن.. فيما 

�ضهيل بن فار�س  بنت  �ضما  الإماراتي معايل  املجل�س من اجلانب  يراأ�س 
املزروعي وزيرة دولة ل�ضوؤون ال�ضباب.

اإن�ضاء جمل�س التن�ضيق ال�ضعودي الإماراتي، الذي  اأنه مت  جدير بالذكر 
بني  اتفاقية  �ضمن  الإم��ارات��ي،  ال�ضعودي  ال�ضباب  جمل�س  حتته  يندرج 
اململكة العربية ال�ضعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة، يف �ضهر مايو 
بن  �ضلمان  امللك  ال�ضريفني  خادم احلرمني  من  وبتوجيهات  2016م، 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واأخ��ي��ه  �ضعود  اآل  عبدالعزيز 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، لتحقيق روؤية م�ضرتكة تتمحور حول 
اإبراز جهود الدولتني يف جمالت القت�ضاد والتنمية الب�ضرية والتكامل 
ال�ضيا�ضي والأمني الع�ضك��ري وال�ضياحة والإعالم بالإ�ضافة اإىل الطاقة 

وال�ضناعة وال�ضتثمار، و�ضول لتحقيق الرفاهية ملجتمع البلدين.

الإمارات ت�شر قافلة اإغاثية لأهايل منطقة الغيل مبحافظة �شبوة
•• �شبوة -وام:

�ضّرت دولة الإم��ارات - ممثلة يف ذراعها الإن�ضاين هيئة الهالل الأحمر 
املحدود  ال��دخ��ل  ذوي  ت�ضتهدف  اإغاثية  قافلة  الأول  اأم�����س   - الإم��ارات��ي 
اإطار  يف  وذل��ك  �ضبوة،  حمافظة  يف  الرو�ضة  مبديرية  الغيل  منطقة  يف 

جهودها الإن�ضانية والإغاثية التي تبذلها على خمتلف الأ�ضعدة مل�ضاعدة 
الأ�ضقاء يف اليمن والتخفيف من معاناتهم وحت�ضني ظروفهم املعي�ضية.

�ضلة   200  - امل�ضاعدات  م��ن  اجل��ول��ة  ه��ذه  �ضمن   - الهيئة  فريق  ووزع 
16 طنا، ا�ضتهدفت الأ�ضر املعوزة واملحتاجة وذوي  غذائية متنوعة تزن 
الدخل املحدود يف منطقة الغيل، وا�ضتفاد منها 1100 فرد، وذلك للحد 

من م�ضتوى العوز الغذائي وتوفر العي�س الكرمي لالأهايل.
الإمارات  لدولة  وتقديرهم  �ضكرهم  عن  امل�ضتفيدون  عرب  جانبهم  من 
قيادة و�ضعبا على هذا العون الكبر واللفتة الإن�ضانية التي �ضت�ضاهم يف 
التخفيف من معاناة الكثر من الأ�ضر يف و�ضط هذه الظروف املعي�ضية 
ال�ضعبة نظرا لرتدي الأو�ضاع الإقت�ضادية وانعدام فر�س العمل وبالتايل 

م�ضادر الدخل لدى عدد كبر من اأرباب الأ�ضر يف عموم املحافظة.
بداأ  منذ  وزع��ت  الإم��ارات��ي  الأحمر  ال�����هالل  ه�����يئة  اأن  بال������ذكر  ج����دير 
طنا،   1917 مبعدل  غ��ذائ��ي��ة،  �ضلة   33.374 ع���دد  2019م  الع����ام 
ا�ضتفاد منها 159.050 فرد من الأ�ضر املحتاجة واملت�ضررة يف حمافظة 

�ضبوة.

الإمارات تدعو الأو�شاط ال�شحية العاملية اإىل تعزيز جهودها يف مكافحة الأمرا�ش املدارية املهملة

الإعالن عن م�شاهمات هامة ملكافحة الأمرا�س املدارية املهملة مبنتدى بلوغ امليل الأخر
•• اأبوظبي-وام: 

القيادات يف جمال  اأب��رز  ا�ضتقطب  ال��ذي  الأخ��ر  امليل  بلوغ  �ضهد منتدى 
اأقيم  وال��ذي  املمار�ضات  واأف�ضل  ال���روؤى  تبادل  اأج��ل  من  العاملية  ال�ضحة 
ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  رعاية  حتت  ام�س 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة ، الإعالن عن حزمة من 

املبادرات اجلديدة الرامية اإىل الق�ضاء على الأمرا�س املدارية املهملة.
وتوؤثر الأمرا�س املدارية املهملة يف اأكر من 1.5 مليار �ضخ�س يف البلدان 
النامية والأ�ضد فقرا، عالوة على تبعاتها ال�ضلبية يف اقت�ضادات تلك الدول 

والتي تكبدها مليارات الدولرات �ضنويا.. على اأن تقدما 
كبرا حتقق يف مكافحة تلك الأمرا�س، منذ اأن �ضادقت 
قيادات يف خمتلف القطاعات على اإعالن لندن التاريخي 
2012؛  يناير   30 يف  املهملة  املدارية  الأمرا�س  ب�ضاأن 
فتمكنت 31 دولة من ا�ضتئ�ضال مر�س واحد على الأقل 
من الأم��را���س امل��داري��ة املهملة، وحتقق ع��الج اأك��ر من 
مليار �ضخ�س خالل العام 2018. وعلى الرغم من تلك 
املكا�ضب، اإل اأن دولة الإمارات العربية املتحدة و�ضركاوؤها 
ال�ضدد..  هذا  العمل يف  اإىل مزيد من  احلاجة  يدركون 
فالأمرا�س املدارية املهملة �ضبب يف وفاة الآلف �ضنويا، 
لتلك  واأن  والوقاية منه، خا�ضة  اأم��ر ميكن جتنبه  وهو 
الأمرا�س تبعات هائلة على اجلانب القت�ضادي، اأبرزها 
ا�ضتمرار دائرة الفقر التي تاأ�ضر املاليني بعيدا عن �ضوق 

العملية  الن��خ��راط يف  الذين يعجزون عن  الأط��ف��ال  ع��الوة على  العمل، 
التعليمية. ويف هذا ال�ضدد، قالت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�ضمي وزيرة 
تاأكيدا على حر�س �ضاحب  اليوم  " كان  ال��دويل..  التعاون  ل�ضوؤون  دول��ة 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
اأولوية  العاملية  ال�ضحة  اأو���ض��اع  ت��ك��ون  اأن  على  امل�ضلحة  للقوات  الأع��ل��ى 
مع  وتعاوننا  الإن�ضانية  م�ضاعداتنا  حجم  من  ج��زءا  متثل  فهي  وطنية.. 

املجتمع الدويل؛ وبحجم متويل هو اأعلى معدلت العطاء يف العامل".

اإىل و�ضع  اإىل �ضراكات جديدة ت�ضعى  اأعلنت ام�س  التي  املبادرات  وت�ضتند 
خطط الق�ضاء على الأمرا�س املدارية املهملة، وهي تخ�ضي�س يوم عاملي 
العاملي  ب�"اليوم  الحتفاء  بداية  تكون  �ضوف  املهملة  امل��داري��ة  لالأمرا�س 
لالأمرا�س املدارية املهملة" يف 30 يناير 2020، وهو يوم التوقيع على 
مدار  على  حتققت  التي  باملكا�ضب  احتفاء  اليوم  و�ضيكون  لندن..  اإع��الن 
عقد من الزمن، ودعوة اإىل تقدمي مزيد من ال�ضتثمارات وبذل اجلهود 
العاملي  لليوم  التاأ�ضي�ضية  الأه��داف  وتتمثل  الأمرا�س.  على هذه  للق�ضاء 
عرب  وتن�ضيقها  ال�ضركاء  ج��ه��ود  تن�ضيط  يف  املهملة  امل��داري��ة  ل��الأم��را���س 
وراء جمموعة من  توحيدها  ثم  ومن  املهملة  املدارية  الأمرا�س  جمتمع 
امللحة  احلاجة  على  توؤكد  امل�ضرتكة  والدعوات  الر�ضائل 
عام  خ���الل  وامل��ال��ي��ة  ال�ضيا�ضية  الل��ت��زام��ات  ت��وف��ر  اإىل 
2020؛ وبناء الإرادة ال�ضيا�ضية والوعي العام يف البلدان 
املوبوءة بتلك الأمرا�س، حيث تكون للقيادة �ضرورتها؛ 
املدارية  الأم��را���س  ملجتمع  دائ��م  �ضنوي  موعد  وحتديد 
املهملة حتى ي�ضتمر الزخم لأعوام قادمة. وبالن�ضبة اىل 
اأعوام،   10 الذي تبلغ مدته  الأخ��ر  امليل  بلوغ  �ضندوق 
ال�ضمو  �ضاحب   2017 العام  يف  اأطلقها  مبادرة  وه��و   -
ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي جلمع 
وميليندا  بيل  موؤ�ض�ضة  من  وبدعم  دولر،  مليون   100
وتقدم   - الربيطانية  ال��دول��ي��ة  التنمية  ووزارة  غيت�س 
مرك  و���ض��رك��ة  ك��الي��ن  �ضميث  غالك�ضو  �ضركة  م��ن  ك��ل 
اإدارة  وحتت  لل�ضندوق.  عينية  اإ�ضهامات  دوم  اأن��د  �ضارب 
الأخر  امليل  بلوغ  �ضندوق  يهدف  امل��داري��ة،  الأم��را���س  مكافحة  �ضندوق 
اأي�ضا  "املعروف  النهري  العمى  مر�س  على  للق�ضاء  ال�ضبيل  متهيد  اإىل 
اأي�ضا على  بينما يعمل  العامل،  اأنحاء  الذنب" يف جميع  داء كالبية  با�ضم 
عامة  �ضحية  م�ضكلة  ذلك  باعتبار  اللمفاوي،  الفيالريات  داء  ا�ضتئ�ضال 
يف البلدان التي يتوطن فيها هذان املر�ضان.. وين�ضط ال�ضندوق يف �ضبع 
اإفريقيا،  واإثيوبيا يف  دول، هي مايل وال�ضنغال والنيجر وت�ضاد وال�ضودان 
العام  يف  تاأ�ضي�ضه  وم��ن��ذ  الأو���ض��ط.  ال�ضرق  منطقة  يف  اليمن  يف  وك��ذل��ك 

الإ�ضراع بتحقيق تقدم.. ومن خالل  ال�ضندوق يف  2017، تركزت جهود 
ممار�ضات التخطيط ال�ضاملة وعقد ائتالفات التعاون عرب احلدود، مكن 
ال�ضندوق دول من توجيه اأف�ضل حلمالت العالج.. ومن خالل ال�ضتثمار 
ال�ضريكة،  املنظمات  التعاون بني  وت�ضجيع  املتقدمة،  املختربات  يف مرافق 
وتدريب الفنيني والعاملني يف جمال الرعاية ال�ضحية، ي�ضهم ال�ضندوق 
وحده،   2018 العام  ففي  ال�ضاملة.  ال�ضحية  الرعاية  اأنظمة  تعزيز  يف 
وداء  النهري  العمى  ملر�س  13.5 مليون عالج  اأك��ر من  ال�ضندوق  نفذ 
الرعاية  جم��ال  يف  العاملني  من  األفا   76 ودرب  اللمفاوي،  الفيالريات 
املتوقع  وم��ن  وم��ن��اط��ق��ه..  ال��ع��الج  ن��ط��اق  تو�ضيع  يف  للم�ضاعدة  ال�ضحية 

2020، مبا  ال��ع��ام  امل��زي��د م��ن النتائج يف  الإع���الن ع��ن 
بعينها.  مناطق  يف  املر�ضني  على  التام  الق�ضاء  ذل��ك  يف 
يذكر اأن ال�ضندوق اأعلن ام�س عن ثالث �ضراكات متويل 

جديدة وهي ..
ت��ع��ه��دت ���ض��رك��ة اإمل����ا ل���الأع���م���ال اخل���ري���ة ب��ت��ق��دمي دعم 
التنفيذي  امل��دي��ر  ك��ال��در،  ه��ام لل�ضندوق، وق��ال��ت روب��ني 
بلوغ  �ضندوق  يف  بال�ضتثمار  �ضعداء  نحن   " لل�ضركة.. 
بدوره  ون�ضيد  لل�ضندوق،  الدعم  وبتقدمي  الأخ��ر  امليل 
يف متهيد الطريق ملكافحة اثنني من الأمرا�س املدارية 
وتلتزم  الفقر،  دائ���رة  يف  �ضحاياها  تاأ�ضر  ال��ت��ي  املوهنة 
على  الق�ضاء  اإىل  ال�ضعي  يف  الآخ��ري��ن  م��ع  بالتعاون  اإمل��ا 
الإن�ضانية  الكرامة  و�ضمان  املهملة،  امل��داري��ة  الأم��را���س 

للجميع".
لل�ضندوق.  دولر  ماليني   3 قرابة  بتقدمي  الهاليل،  فار�س  ب��در  وتعهد 
امليل  بلوغ  ل�ضندوق  الدعم  تقدمي  " ي�ضعدين  ه��ذا..  اإ�ضهامه  عن  وق��ال 
الأخر ونهجه املبتكر يف الق�ضاء على الأمرا�س املدارية املهملة، التي ل 

تزال ت�ضكل ق�ضية ملحة توؤثر يف حياة اأكر من مليار ن�ضمة".
وتعهدت موؤ�ض�ضة "بالنيت" بتقدمي م�ضاعدات عينية بقيمة مليون دولر 
التي  املراقبة  جهود  تدعم  متقدمة،  �ضناعية  اأق��م��ار  خ��دم��ات  ع��ن  ع��ب��ارة 
ينفذها ال�ضندوق يف البلدان التي يتف�ضى فيها مر�س العمى النهري وداء 

والرئي�س  ال�ضريك  املوؤ�ض�س  مار�ضال،  ويل  وق��ال  اللمفاوي..  الفيالريات 
الب�ضرية  خلدمة  بالنيت  موؤ�ض�ضة  اأن�ضاأنا  " لقد  املوؤ�ض�ضة..  يف  التنفيذي 
املجال  اإىل  طورناها  التي  التقنيات  ا�ضتخدام  يف  بالتو�ضع  �ضعداء  ونحن 
يف  الأخ���ر  امليل  بلوغ  �ضندوق  م��ع  �ضراكتنا  خ��الل  م��ن  ون��اأم��ل  ال�ضحي. 
ال�ضتوائية،  الأمرا�س  مع  التعامل  يف  ومبتكرة  جديدة  توجهات  �ضياغة 

الأمر الذي �ضي�ضهم بنهاية املطاف يف حت�ضني �ضحة الإن�ضان".
املياه،  املهملة عن طريق  املدارية  الأمرا�س  العديد من  " تنتقل  واأ�ضاف 
وميكن ال�ضتعانة بال�ضور التي نقدمها لر�ضد التطورات، لأن تتبع هذه 
النائية  املناطق  يف  النهرية  لالأنظمة  متكررة  مراقبة  يتطلب  الأم��را���س 

التي ي�ضعب الو�ضول اإليها".
"مدى" .. مبادرة جديدة بهدف تفعيل  واطلقت حملة 
وتثقيف  العاملية  ال�ضحة  جهود  لتمويل  جديدة  م�ضادر 
اجلمهور وتوعيته يف جمال الأمرا�س من خالل جهود 
مت�ضقة. ويف اإطار تعاون و�ضراكة مع �ضركات وموؤ�ض�ضات 
اأن�ضطتها  "مدى" برتكيز  تبادر  �ضوف  تطلعية،  جتارية 
امليل  بلوغ  ل�ضندوق  التمويل  من  املزيد  ا�ضتقطاب  على 
الأخ�����ر. واخ���ت���ر ال���ه���الل الأح���م���ر الإم����ارات����ي �ضريكا 
ا�ضرتاتيجيا حلملة مدى، ليدير اأن�ضطة جمع التربعات 
اأبوظبي  ب�����رتول  ���ض��رك��ة  وت�����ض��اه��م  الإم����������ارات..  داخ�����ل 
بو�ضفهما  للطران  الحت��اد  "اأدنوك" و�ضركة  الوطنية 
التربعات  جمع  اأن�ضطة  بدعم  املوؤ�ض�ضني  ال�ضركاء  م��ن 

والأن�ضطة الرتويجية الأخرى.
وي�ضمل ال�ضركاء الداعمني الآخرين.. الدار العقارية، و�ضركة كرمي، ودائرة 
النقل - اأبوظبي، وفال�س للرتفيه، ونادي ليونز، و�ضركة مرال، والإمارات 
العربية املتحدة لل�ضرافة، وحلبة مر�ضى يا�س. ومن املزمع انطالق حملة 
"مدى" بدولة الإمارات يف يناير 2020، لتواكب الحتفال باليوم العاملي 
قريبا،  باحلملة  التعريف  يتم  و�ضوف  املهملة..  املدارية  لالأمرا�س  الأول 
حيث تنعقد جمموعة من الفعاليات خالل دي�ضمرب املقبل، متهيدا حلفل 

التد�ضني الر�ضمي.

 30 ــش  ــ� ــي ــش ــ� ــخ ت
يوما   2020 يناير 
املدارية  للأمرا�ش 
ــدا  ــش املـــهـــمـــلـــة حــ�
ـــود املــجــتــمــع  ـــه جل
الدويل يف مكافحتها

الإعــــلن عــن حملة   
ــادرة  ــب ـــي م مــــدى، وه
للتوعية  جــــديــــدة 
املــجــتــمــعــيــة وجــمــع 
التربعات بالتعاون مع 
التجاريني ال�شركاء 

اأمركية ال�شارقة واحدة من اأف�شل 10 جامعات بالعامل العربي
•• ال�شارقة-وام:

يف  الأمركية  اجلامعة  العاملي  اجلامعي  للت�ضنيف  اأ���س  كيو  موؤ�ضر  �ضنف 
10 جامعات يف  اأف�ضل  التوايل واح��دة من  ال�ضارقة وللعام اخلام�س على 
العامل العربي كما و�ضع اجلامعة مرة اأخرى على لئحة اأف�ضل 50 جامعة 
حتت عمر اخلم�ضني. وي�ضكل هذا الت�ضنيف عالمة فارقة بالن�ضبة للجامعة 
البارز وياأتي هذا التكرمي يف �ضياق  املتميز ودوره��ا  باأدائها  والذي يعرتف 
الإهتمام امل�ضتمر الذي توليه واحدة من اأهم اجلهات الت�ضنيفية للجامعات 
والتي ت�ضم اجلامعة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  العامل بجامعات  يف 
الأمركية يف ال�ضارقة. وح�ضلت اجلامعة على هذا الإعرتاف نتيجة متيزها 
يف 6 جمالت هي: الأداء الأكادميي، وال�ضمعة املوؤ�ض�ضية والوظيفية، ون�ضبة 
الدرا�ضات  الطلبة، وحجم  بالن�ضبة لأعداد  التدري�ضية  الهيئة  اأع�ضاء  عدد 
من  الأ���ض��ات��ذة  ون�ضبة  التدري�ضية،  الهيئة  اأع�ضاء  يجريها  التي  البحثية 
خارج الدولة بالن�ضبة للطلبة القادمني من اخلارج وقد ح�ضلت اجلامعة 
الأمركية يف ال�ضارقة على اأعلى ت�ضنيف من موؤ�ضر "كيو اأ�س" للت�ضنيف 
اجلامعي العاملي من بني اجلامعات اخلا�ضة يف دولة الإمارات . ويوؤكد هذا 
التكرمي على التجربة اجلامعية املتميزة التي تقدمها اجلامعة لطلبتها يف 
مرحلتي البكالوريو�س واملاج�ضتر فاجلامعة تعد واحدة من اأكر جامعات 
 48 من  التدري�ضية  هيئتها  اأع�ضاء  ياأتي  حيث  الثقايف  تنوعها  يف  العامل 
جن�ضية كما اأن 77 يف املائة من طلبتها يحملون جن�ضيات من خارج الدولة. 
وتوفر اجلامعة فر�س عاملية لطلبتها �ضواء يف حرمها اأو خارج الدولة حيث 
تتيح الفر�ضة لطلبتها كل عام لل�ضفر والدرا�ضة يف جامعات خمتلفة حول 

العامل وامل�ضاركة يف م�ضابقات وموؤمترات عاملية.
خريجيها  ال�ضارقة  يف  الأمركية  اجلامعة  يف  املميزة  التجربة  هياأت  كما 
اأجرته  م�ضح  اأظهر  وقد  العليا  درا�ضاتهم  ومتابعة  املهني  التفوق  لتحقيق 
 %  88 ن�ضبة  اأن  م��وؤخ��راً  ع��دد كبر من خريجيها  فيه  و�ضارك  اجلامعة 
من اخلريجني الذين �ضاركوا يف امل�ضح يعملون الآن بدوام كامل اأو يتابعون 
و�ضركات  موؤ�ض�ضات  يف  يعملون  اجلامعة  خريجي  اأن  كما  العليا  درا�ضاتهم 
م��رم��وق��ة م��ث��ل ات�����ض��الت وخم��ت��ل��ف امل��وؤ���ض�����ض��ات احل��ك��وم��ي��ة وال��ع��دي��د من 

ال�ضركات الدولية والعاملية املعروفة.

طفاًل م�شتفيدًا من خدمات احلماية بواقع 848 خدمة منذ بداية عام 2019  595
•• ال�شارقة-الفجر:

الجتماعية  دائرة اخلدمات  تعمل 
على تاأمني حماية الطفل يف اإمارة 
ال�ضاعية  روؤي��ت��ه��ا  وف���ق  ال�����ض��ارق��ة، 
يتمتع  مبجتمع  الرت��ق��اء  اإىل  اإىل 
وال�ضتقرار  والأم�����ن  ب��ال��رف��اه��ي��ة 
الجتماعي  والح����ت����واء  الأ����ض���ري 
املمار�ضات الجتماعية  اأف�ضل  وفق 
املكفولة  احل��ق��وق  تلك  خ��الل  م��ن 
واأخالقياً؛  وجم��ت��م��ع��ي��اً  ق��ان��ون��ي��اً 
الطفل  ح����ق����وق  يف؛  وامل���ت���م���ث���ل���ة 
والنف�ضية  وال�����ض��ح��ي��ة  التعليمية 
فاإن  والج��ت��م��اع��ي��ة،  وال��ق��ان��ون��ي��ة 
خ��الل �ضالحياتها  وم��ن  ال��دائ��رة 
املنوطة بها؛ فاإنها خ�ض�ضت اخلط 
لتوفر    800700 امل�����ج�����اين 
بيئة  وت����وف����ر  ل��ل��ط��ف��ل  احل���م���اي���ة 
ال�ضتجابة  خ����الل  م���ن  ل���ه  اآم���ن���ه 
للبالغ وتاأمني حقوقة، واإزالة اآثار 
الإيذاء عن الطفل وفق منهجيات 
متخ�ض�ضني،  اأي���دي  وع��ل��ى  علمية 
والعمل على حب امل�ضكالت املتعلقة 
ثقافة  ون�ضر  امل�ضتنجدة،  باحلالت 

على ع�ضوية CHI و كما ان�ضمت 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ة  اإىل  ال�����دائ�����رة 
للوقاية من �ضوء معاملة الأطفال 
 ، ISPCAN والإهمال ا�ضبيكان
اإذ اأن اخلط ا�ضتقبل نحو )8575( 
مكاملة ، بواقع نحو )987(  بالغاً 
حتى   2019 ع�����ام  ب����داي����ة  م���ن���ذ 
اأنواعها  والتي ت�ضنف ح�ضب  الآن، 
اجلن�ضي،  اجل�����ض��دي،  )ال��ع��اط��ف��ي، 

الإهمال، ال�ضتغالل التجاري(.
اإدارة حالة تلك  واأ�ضافت فاإنه يتم 
ق�ضم خط  اإىل  ال����واردة  ال��ب��الغ��ات 
الطفل؛  ح��م��اي��ة  ب��������اإدارة  ال��ط��ف��ل 
بعدد  البالغات  تلك  م��ع  للتعامل 
والتدخل  امل��ت��ب��ع��ة  الآل�����ي�����ات  م����ن 
ال��ع��اج��ل مل��واج��ه��ة اخل��ط��ر والعنف 
وكذلك  الطفل،  له  يتعر�س  ال��ذي 
النف�ضية  ال����ض���ت�������ض���ارات  ت���ق���دمي 
والإر���ض��اد الأ���ض��ري مبا ميثل دعماً 
العون  ل��ت��ق��دمي  ل��الأ���ض��رة  حقيقياً 
املجتمعية  التن�ضئة  اأ�ضاليب  يف  لها 
التعامل  واأ�����ض����ال����ي����ب  ال�����ض��ل��ي��م��ة 
ال��رتب��وي��ة وك��ي��ف��ي��ة احل���د م��ن اأثر 
ال��ن��ف�����ض��ي��ة ع��ل��ى الطفل  امل�����ض��ك��الت 

حقوق الطفل يف املجتمع وحمايته 
وقاية  وي����ق����دم  ك���م���ا  الأذى،  م����ن 
ل��الأط��ف��ال م��ن الع���ت���داءات بن�ضر 
ال���وع���ي ب��ي��ن��ه��م ل��ت��ق��ل��ي��ل الإع���ت���داء 

عليهم.

خط جندة بوابة لإ�شعاد الطفل
ال���رف���اع���ي مدير  اأم��ي��ن��ة  ���ض��رح��ت 
عن  بالدائرة،  الطفل  حماية  اإدارة 
خط جندة الطفل الذي يعمل على 
مدار 24 �ضاعة عرب الرقم املجاين 
خط  اأول  ه�����و   ،)800700(
خم�ض�س لنجدة الأطفال يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة، وحا�ضل 

الهاتفي  الت�ضال  ابرزها:  و�ضائل 
  800700 امل��ج��اين  ال��رق��م  ع��رب 
ك���م���ا وي����ت����م حت����وي����ل ح�������الت من 
ا�ضتقبال  وي��ت��م  خم��ت��ل��ف��ة،  ج��ه��ات 
طريق  ع��ن  اللكرتونية  الطلبات 
املخت�ضني  ويتوىل  الدائرة،  موقع 
ب��ال��دائ��رة م��ن خ��الل ف��ري��ق العمل 

وتعديل ال�ضلوك، حيث ا�ضتفاد من 
نحو  الطفل  جن��دة  ق�ضم  خ��دم��ات 
595 طفاًل من خمتلف اخلدمات 
التي بلغ عددها نحو 848 خدمة 
منذ بداية عام 2019 حتى الآن.

وت��ف�����ض��ي��اًل؛ ا���ض��اف��ت ال���رف���اع���ي : 
م��ن خ���الل عدة  ال��ب��الغ��ات  نتقلى 

ال����واردة  وحل  ال��ب��الغ��ات  مبتابعة 
امل�ضكالت التي يواجهها كل طفل.

ال�شبطية الق�شائية
الطفل،  حماية  اإدارة  مدير  قالت 
الجتماعية  اخل��دم��ات  دائ���رة  تعد 
يف ال�ضارقة؛ اأول جهة على م�ضتوى 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة 
الأخ�ضائيني  م��وظ��ف��وه��ا  يح�ضل 
�ضفة  ع���ل���ى  ال���ط���ف���ول���ة  ب���ح���م���اي���ة 
ال�ضبطية الق�ضائية، وذلك بتاريخ 
اجتيازهم  ب��ع��د  2017م،  اب��ري��ل 
التي  وال�����ض����رتاط����ات  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
وفقاً  وذل��ك  العدل،  وزارة  حددتها 
ل����ق����رار م����ن وزي�������ر ال����ع����دل مبنح 
املمار�ضني  الأخ�ضائيني  من  ع��دداً 
ال�ضبطية  �����ض����ف����ة  ب������ال������دائ������رة 
الق�ضائية، والتي تهدف اإىل تاأهيل 
م���وظ���ف���ي احل���م���اي���ة يف اجل���وان���ب 
ال�ضليم  ال���ت���ع���ام���ل  و  ال���ق���ان���ون���ي���ة 
حلماية الطفل قانونياً، وتزويدهم 
واملفاهيم  امل���م���ار����ض���ات  ب���اأف�������ض���ل 
القانونية التي وردت �ضمن قانون 

"ودمية".
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اأخبـار الإمـارات
مفتي م�شر ينعى �شمو ال�شيخ 

�شلطان بن زايد اآل نهيان
•• القاهرة-وام:

نعى ف�ضيلة الدكتور �ضوقي عالم مفتي جمهورية م�ضر العربية مبزيد من 
الأ�ضى والر�ضا بق�ضاء اهلل تعاىل وقدره، �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن زايد اآل نهيان 
ممثل �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة. واأعرب ف�ضيلة املفتى عن خال�س تعازيه 
اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
واإخوته الكرام، وعموم اآل نهيان، ول�ضعب الإم��ارات ال�ضقيق، داعيا املوىل عز 
يلهمهم  اأن  و  جناته  ف�ضيح  وي�ضكنه  رحمته،  بوا�ضع  الفقيد  يتغمد  اأن  وج��ل 

جميعا ال�ضرب وال�ضلوان، واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

من�شور بن زايد : �شلطان بن زايد مثال يحتذى يف احلكمة والقيادة
•• اأبوظبي-وام:

نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  نعى 
اأخاه   ، الرئا�ضة  �ضوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س جمل�س 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  ل��ه  املغفور 
ممثل �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة، الذي انتقل اإىل 

جوار ربه اأم�س الول.
وقال �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد: رحم اهلل فقيدنا 
روحه  اإىل  واأح�ضن  واأكرمه  زاي��د  بن  �ضلطان  الغايل 
ووجداننا  قلوبنا  يف  تاركا  عنا  رح��ل  لقد  الطاهرة، 

واأبهى اخل�ضال والأخ���الق، وندعو اهلل  الأث��ر  عميق 
مغفرته،  وبالغ  رحمته  بوا�ضع  يتغمده  اأن  وج��ل  عز 
جميل  واأ���ض��رت��ه  ويلهمنا  جناته،  ف�ضيح  ي�ضكنه  واأن 

ال�ضرب وال�ضلوان.
واأ����ض���اف ���ض��م��وه: ل��ق��د ك���ان ال��ف��ق��ي��د م��ث��ال يحتذى 
يف احل��ك��م��ة وال��ق��ي��ادة وال��ب�����ض��رة ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة، اأدى 
واجباته نحو الدولة وجتاه �ضعب الإم��ارات مبنتهى 
الإخال�س والوفاء، طوال م�ضرته امل�ضرفة والزاخرة 
بن  �ضلطان  الفقيد  "نهل  �ضموه:  وذكر  بالإجنازات. 
الوطني  النتماء  وروح  الإن�ضانية  القيم  اأجمل  زايد 

وم���ك���ارم الأخ������الق وامل����اآث����ر م���ن امل��غ��ف��ور ل���ه ال�ضيخ 
والآباء  ث��راه،  اهلل  نهيان، طيب  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د 
املوؤ�ض�ضني، فكان امتدادا �ضادقا ملوؤ�ض�س الدولة وباين 
الوطن  خدمة  يف  نا�ضعة  ب�ضمة  و�ضاحب  نه�ضتها، 
ودعم الق�ضايا العربية، ف�ضال عن دوره الريادي يف 

جمالت العمل اخلري والإن�ضاين.
واأكد �ضموه: �ضيظل �ضلطان بن زايد خالدا يف قلوبنا، 
وتبقى املجال�س ت�ضتنر بح�ضن ذكره، واأبناء الإمارات 
ي�ضتلهمون منه قيم الولء والنتماء والإخال�س يف 

العمل.

اأحمد احلمري: �شلطان بن زايد رمز لالنتماء والولء الوطنياأحمد جمعة الزعابي: ماآثر �شلطان بن زايد را�شخة يف الوجدان الإماراتي
•• اأبوظبي-وام:

اأحمد جمعة الزعابي وزير �ضوؤون املجل�س الأعلى لالحتاد يف  تقدم معايل 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل  واملوا�ضاة  العزاء  بخال�س  الرئا�ضة  �ضوؤون  وزارة 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
امل�ضلحة و�ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �ضوؤون الرئا�ضة، واأجنال الفقيد، وعموم اآل نهيان الكرام، بوفاة املغفور 
رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  ل��ه 

الدولة.
وقال معايل اأحمد الزعابي: "رحل �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن زايد رحمه اهلل 
ج�ضدا ولكنه �ضيبقى يف عقولنا وقلوبنا فكرا وحكمة ومثال يف خدمة الوطن 
وال�ضعب، اإذ ي�ضهد له ر�ضيد اإجنازاته على معدنه النادر والنفي�س، كما عرف 
العالية وكرمه وم�ضاركته �ضمن جمالت العمل اخلري  باأخالقه  الفقيد 
والإن�ضاين، فهو �ضاحب خ�ضال وماآثر را�ضخة دوما يف الوجدان الإماراتي.

اأن يتغمد �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن  وتابع معاليه: ندعو اهلل العزيز القدير 
وذويه  الكرمية  اأ�ضرته  يلهم  واأن  ومغفرته،  رحمته  بوا�ضع  نهيان  اآل  زاي��د 

جميل ال�ضرب وال�ضلوان.

•• اأبوظبي -وام:

الرئا�ضة  �ضوؤون  ل��وزارة  العام  الأم��ني  احلمري  حممد  اأحمد  معايل  تقدم 
بخال�س العزاء و�ضادق املوا�ضاة اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة و�ضمو ال�ضيخ 
من�ضور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة 
ال�ضيخ  املغفور له �ضمو  الكرام، يف وفاة  اآل نهيان  الفقيد، وعموم  واأجن��ال   ،

�ضلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة.

بن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  لوفاة  والأ���ض��ى  احل��زن  ببالغ  ن�ضعر  معاليه:  وق��ال 
الوطن يف  املتميزة يف خدمة  القيادية وم�ضرته  ال��ذي عرف بروحه  زاي��د، 
تفان واإخال�س، فقد كان رمزا وطنيا لالنتماء والولء والوفاء، ورافق الآباء 
املوؤ�ض�ضني يف بناء الدولة، وكان ع�ضيدا لإخوانه ال�ضيوخ الكرام، وله الكثر 
من الب�ضمات العظيمة من مرحلة التاأ�ضي�س وحتى مرحلة التمكني، و�ضيظل 

اأبناء الوطن ي�ضتلهمون من م�ضرته قيم العمل والإخال�س والنجاح.
واأ�ضاف معايل اأحمد احلمري: ندعو اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع 
رحمته ومغفرته، واأن ي�ضكنه ف�ضيح جناته، واأن يلهم اآل نهيان الكرام ال�ضرب 

وال�ضلوان، واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

جمعية ال�شحفين تنعى ال�شيخ 
�شلطان بن زايد اآل نهيان 

••  دبي-الفجر :

نعت جمعية ال�ضحفيني الإماراتية املغفور له باإذن اهلل �ضمو ال�ضيخ �ضلطان 
اآل نهيان، ممثل �ضاحب ال�ضمو رئي�س الدولة، الذي وافته املنية  بن زايد 
اأم�س الول، داعني املوىل عز وجل اأن يتغمد �ضموه بوا�ضع رحمته، وي�ضكنه 
ف�ضيح جناته، واأن ينزله منزًل مباركاً مع النبيني وال�ضديقني وال�ضهداء. 

بن  �ضلطان  مركز  تاأ�ضي�س  يف  �ضموه  بجهود  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  واأ�ضاد 
لثقافة وتراث دولة الإمارات  رئي�ضياً  زايد للثقافة والإعالم ليكون داعماً 
جتمع  التي  وامللتقيات  وامل��وؤمت��رات  الندوات  منه  تنطلق  املتحدة،  العربية 
الوطن  الثقافة يف  اأ�ضواء  ت�ضع منه  ليكون منارة  العرب،  والأدب��اء  الكاتب 
العربي.  وقد �ضاهم املركز يف رفد الإع��الم الوطني والعربي بالكثر من 
املوؤمترات والندوات وال�ضدارات التي اأ�ضهمت يف زيادة اآفاق العلم واملعرفة 

يف ميدان الإعالم العربي.

املوؤمتر الدويل للمعلومات ال�شحية بدبي 
يطالب باإطار قانوين لربط امل�شت�شفيات خليجيا

•• دبي-وام:

ك�ضف موؤمتر الحتاد الدويل لإدارة املعلومات ال�ضحية 
تقارن  حديثة  طبية  تقنيات  ابتكار  عن  دب��ي  يف  املنعقد 
امل�ضابهة  امل��ر���ض��ي��ة  امل��ري�����س مب��الي��ني احل����الت  ح��ال��ة 
ع��ل��ى �ضوء  امل��ن��ا���ض��ب  ال��ع��الج  وت�ضخ�س ح��ال��ت��ه وحت���دد 
احلالت ال�ضابقة .. وطالب بو�ضع اإطار قانوين لربط 

امل�ضت�ضفيات على م�ضتوى دول اخلليج العربي.
وقال امل�ضاركون يف املوؤمتر اإن التقنيات احلديثة تعتمد 
على نظم املعلومات يف امل�ضت�ضفيات وجتمع البيانات يف 
قاعدة واحدة ت�ضاعد الطبيب على اإتخاذ القرار املنا�ضب 

لعالج كل حالة مر�ضية.
امل��وؤمت��ر الرئي�س  اأي��ه��م رف��ع��ت رئي�س  واأو���ض��ح ال��دك��ت��ور 
التنفيذي ل�ضركة "اكيوميد" - ال�ضريك ال�ضرتاتيجي 
للحدث -.. اأن درا�ضات حديثة اأثبتت اأن الطبيب املعالج 
العالج  م��ن  فقط  باملائة   20 يقدم  حاليا  مر�س  لأي 
اإع��ت��م��ادا على خ��ربات��ه وذاك��رت��ه يف  امل��ط��ل��وب للمري�س 
التقنيات احلديثة الإط��الع على  ال��ذي تتيح له  الوقت 
قدر اأكرب من املعرفة يف ثوان ومراجعة اأف�ضل الطرق 
ثم  وم��ن  نف�ضه  للمر�س  دول���ة  م��ن  اأك���ر  يف  العالجية 

حتديد الطريقة املثلى لعالج املري�س.
وقال اإن اإحدى ال�ضركات طورت برناجما �ضحيا ميكن 
ال��ط��ب��ي��ب م��ن ق����راءة ت��اري��خ امل��ري�����س وت���اري���خ ماليني 
املر�ضى امل�ضابهني له وامل�ضاعدة يف الت�ضخي�س والعالج 
.. مو�ضحا اأن املوؤمتر طالب بو�ضع اإطار وهيكل قانوين 
بهدف  خليجيا  الطبية  امل��ع��ل��وم��ات  وت��رم��ي��ز  لتجميع 
يف  والعاملني  للمر�ضى  م��وح��دة  بيانات  ق��اع��دة  توفر 
واتخاذ  ال��ب��ي��ان��ات  حتليل  م��ن  مت��ك��ن  ال�ضحي  ال��ق��ط��اع 

القرارات ال�ضحيحة لإنقاذ املر�ضى.
لكل مر�س  رمز  و�ضع  �ضرورة  اأك��د  املوؤمتر  اإن  واأ�ضاف 
احلالة  ت�ضخي�س  ي��ي�����ض��ر  مب���ا  امل��ت��خ�����ض�����ض��ني  مب��ع��رف��ة 
اأي م�ضت�ضفى بدول جمل�س  املر�ضية وعالج املري�س يف 
تعد من  الإم���ارات  دول��ة  ب��اأن  التعاون اخلليجي منوها 
اأوىل الدول عامليا يف جتميع املعلومات ال�ضحية مطالبا 
القانوين جلمع  الهيكل  بالعمل على تطوير  امل�ضرعني 

املعلومات  دق���ة  ل�����ض��م��ان  ب��اخل��ل��ي��ج  ال�ضحية  ال��ب��ي��ان��ات 
الطبية خ�ضو�ضاً بعد اكت�ضاف عدم دقة بع�س املعلومات 
بع�س  ور�ضد  اخلدمة  مقدمي  بع�س  عن  تخرج  التي 
وطريقة  الطبية  املعلومة  ترميز  طريقة  يف  الأخ��ط��اء 

اإعطاءها.
ولفت اإىل اأن اأهم مزايا توحيد املعلومات الطبية حملياً 
وخليجياً تتمثل يف توفر كلفة اخلدمات العالجية على 
املر�ضى اذ اأنه لن ي�ضطر اإىل اإعادة الفحو�ضات الطبية 
ملجرد تغر الطبيب املعالج يف الدولة اأو خارجها كذلك 
�ضيتمكن الأطباء من خالل الطالع على امللف ال�ضحي 
العالجية  اخلطة  و�ضع  من  بياناته  وحتليل  للمري�س 
اأية خطاأ وطرح خطط عالجية بديلة  املنا�ضبة له دون 
اأخ���رى م�ضابهة  م��ن خ��الل م��ق��ارن��ة حالته م��ع ح���الت 

موجودة على نظام املعلومات الطبيبة املوحد.
واأ�ضار الدكتور اأيهم رفعت اإىل اأن توحيد امللف الطبي يف 
الوليات املتحدة يوفر نحو 900 بليون دولر يف ال�ضنة 
فيما ميكن اأن يوفر مئات املاليني على م�ضتوى اخلليج 
تنفق بال �ضبب واأكد اأن توحيد املعلومات الطبيبة اأي�ضاَ 
من �ضاأنه رفع جودة اخلدمات الطبية املقدمة للمري�س 

واختيار نوعية العالج الأف�ضل .
الطبية  للمعلومات  املوحد  اخلليجي  النظام  اإن  وق��ال 
يجب اأن يتم وفق مرحلتني اأ�ضا�ضيتني الأوىل اأن تنفذه 
احلكومية  م�ضت�ضفياتها  ب��ني  ورب���ط  داخ��ل��ي��اً  دول���ة  ك��ل 
واخلا�ضة مثلما حدث بالإمارات ومن ثم تاأتي املرحلة 

الثانية والأهم وهي الربط على م�ضتوى الدول.
لإدارة  ال����دويل  الحت����اد  م��وؤمت��ر  بتنظيم  دب���ي  وف����ازت 
ال�ضرق  م�ضتوى  على  الأوىل  للمرة  ال�ضحية  املعلومات 
ب��دع��م من  ع��دة دول  م��ع  ق��وي��ة  الأو���ض��ط بعد مناف�ضة 

اجلمعية ال�ضعودية لإدارة املعلومات ال�ضحية.
وي�ضارك يف جل�ضات املوؤمتر الذي يعقد كل ثالث �ضنوات 
ممثلون عن منظمة ال�ضحة العاملية واملجل�س ال�ضحي 
دولة   53 م���ن  ال�����ض��ح��ة  وه��ي��ئ��ات  ووزارات  ال�����ض��ع��ودي 
والكويت  والأردن  ولبنان  م�ضر  بينها  من  العامل  حول 
املتحدة  وال��ولي��ات  وبريطانيا  واأملانيا  عمان  و�ضلطنة 

الأمريكية واأ�ضرتاليا وعدة دول اآ�ضيوية.

تنمية املجتمع بدبي : الإمارات 
تويل اهتماما كبرا بالطفولة 

•• دبي- وام:

اأك���د ���ض��ع��ادة اأح��م��د ج��ل��ف��ار، مدير 
دبي  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  ع��ام 
اأولته  ال���ذي  ال��ك��ب��ر  اله��ت��م��ام  اأن 
للطفولة  الإم����ارات  دول��ة  حكومة 
�ضاهم ب�ضكل كبر يف حتقيق نقلة 
نوعية يف م�ضتوى الوعي والثقافة 

بحقوق الطفل.
وقال جلفار اإن اليوم العاملي للطفل 
امل�ضتقبل،  يف  ل��ل��ب��ح��ث  م��ن��ا���ض��ب��ة 
والتنبه اإىل ما نغر�ضه اليوم وكيف 
فجوة  اأي  ول��ن�����ض��ت��درك  ���ض��ي��ث��م��ر، 
الو�ضول  من  امل�ضتقبل  جيل  متنع 
اإىل اأق�ضى قدراته و�ضمان حمايته 
بال�ضكل الأمثل لين�ضاأ متزناً واعياً 
م�����ض��وؤوًل وم��درك��اً ل���دوره يف بالده 

ويف احلياة.
اإىل �ضدور  ال�ضدد  ه��ذا  واأ���ض��ار يف 
قانون الطفل والالئحة التنفيذية 
التابعة له يف الإمارات والتي منحت 
ي�ضمن  ق��ان��ون��ي��اً  و����ض���ن���داً  خ��ل��ف��ي��ة 
ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل وح�����ض��ول��ه على 
والتعلم  ال�ضحة  يف  حقوقه  كافة 
با�ضتقرار  وال���ع���ي�������س  وال���رتف���ي���ه 

و�ضالم يف ظل اأ�ضرة حمبة .
تنمية  ه���ي���ئ���ة  اأن  ج���ل���ف���ار  وب������ني 
امل��ج��ت��م��ع ت��ع��م��ل ب�����ض��ك��ل وث��ي��ق مع 
دولة  يف  املعنية  اجل��ه��ات  خمتلف 
ب�ضكل  ودب���ي  ع��ام  ب�ضكل  الإم����ارات 
وتب�ضيط  ت�����ض��ه��ي��ل  ب��ه��دف  خ��ا���س 
انتهاك  اأي  ع��ن  التبليغ  اإج����راءات 
وو�ضع  الطفل،  حلقوق  اإه��م��ال  اأو 
خطط �ضريعة لال�ضتجابة مبا فيه 
الهيئة  اأن  ك��م��ا  ال��ط��ف��ل،  م�ضلحة 
تعمل على تطوير برامج ومبادرات 
تنموية لتعزيز ال�ضتقرار الأ�ضري 
على  ال�ضور  باأف�ضل  ينعك�س  مب��ا 

الأطفال والنا�ضئة.

 املجل�س الوطني الحتادي ينعى املغفور 
له ال�شيخ �شلطان بن زايد ال نهيان

•• اأبو ظبي-الفجر:

قدم معايل �ضقر غبا�س، رئي�س املجل�س الوطني الحتادي واأع�ضاء املجل�س، 
نهيان، رئي�س  اآل  زاي��د  ال�ضيخ خليفة بن  ال�ضمو  اإىل �ضاحب  التعازي  اأح��ر 
الدولة، حفظه اهلل، و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل 

الأعلى  القائد  نائب  ظبي  اأب��و  عهد 
نهيان  اآل  وع��م��وم  امل�ضلحة،  ل��ل��ق��وات 
بن  �ضلطان  ال�ضيخ  وف���اة  يف  ال��ك��رام، 
ال�ضمو  نهيان ممثل �ضاحب  اآل  زايد 
امل�ضرة  م���وؤك���دا   ... ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
ال��ت��ي �ضطرها  ب���الإجن���ازات  احل��اف��ل��ة 
الراحل الكبر باملحبة والوفاء كرمز 

وطني ورجل دولة. 
�ضاحب  اإىل  "نتقدم  معاليه:  وق��ال 
اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����ض��ي��خ خليفة  ال�����ض��م��و 
نهيان و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
ن��ه��ي��ان، ح��ف��ظ��ه��م اهلل،  اآل  ب���ن زاي����د 

اآل  زاي��د  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  الوطن  فقيد  واأبناء  الكرام،  نهيان  اآل  و�ضيوخ 
برحمته  زايد  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  اهلل  رحم  املوا�ضاة،  عبارات  باأ�ضمى  نهيان 

الوا�ضعة واأ�ضكنه ف�ضيح جناته.  

بيت اخلر ت�شارك يف حملة 
دمي لوطني

•• دبي-وام: 

�ضاركت جمعية بيت اخلر يف حملة دمي لوطني التي تطلقها هيئة ال�ضحة 
واخلا�ضة  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات  الدوائر  خمتلف  وت�ضتهدف  �ضنويا  بدبي 
واأف��راد املجتمع املحلي ب�ضكل عام بهدف جمع وتعزيز خمزون مركز دبي 
ال�ضتجابة  وت�ضريع  املر�ضى  خلدمة  املختلفة  الف�ضائل  من  بالدم  للتربع 

للحالت الطارئة .
ما  اجلمعية  ومتطوعي  موظفي  قبل  من  وا�ضعا  اإق��ب��ال  احلملة  و�ضهدت 
عك�س مفهوم التكاتف لديهم ووعيهم باأهمية بذل العطاء وفعل اخلر يف 

املجالت كافة .

دبي للم�شتقبل تطلق 10 برامج لتاأهيل قادة وخرباء م�شتقبلين
- 4000 م�شارك يف اأكرث من 90 فعالية منذ 2018 

- 10 برامج تدريبية جديدة يف خمتلف القطاعات امل�شتقبلية

•• دبي -وام:

للم�ضتقبل  دب���ي  اأك���ادمي���ي���ة  اأع��ل��ن��ت 
اإح��������دى م�����ب�����ادرات م���وؤ����ض�������ض���ة دب���ي 
برامج   10 اإط��الق  عن  للم�ضتقبل، 
تطوير  ب���ه���دف  ج���دي���دة  ت��دري��ب��ي��ة 
واملواهب  ال�����ض��اب��ة  ال���ك���وادر  م��ه��ارات 
امل�����ج�����الت،  ال������واع������دة يف خم���ت���ل���ف 
ا�ضت�ضراف  ب�����������اأدوات  ومت���ك���ي���ن���ه���م 
امل�������ض���ت���ق���ب���ل وت���ه���ي���ئ���ت���ه���م مل���واك���ب���ة 
القت�ضادية  القطاعات  يف  املتغرات 

والتكنولوجية وامل�ضتقبلية.
مدير  ال�����ق�����رق�����اوي  ����ض���ع���ي���د  واأك���������د 
تعزيز  اأن  للم�ضتقبل  دب��ي  اأكادميية 
ت�ضميم  ق���ط���اع  يف  امل���ع���رف���ة  ن�����ض��ر 
و����ض���ن���اع���ة امل�����ض��ت��ق��ب��ل ي���رت���ك���ز على 
احلكومية  اجل���ه���ات  اأدوار  ت��ك��ام��ل 
العاملية  ال�ضراكات  وبناء  واخلا�ضة، 
واملوؤ�ض�ضات  ال��دول��ي��ة  املنظمات  م��ع 
العلمية والأكادميية ومراكز العلوم 
والأبحاث، لإعداد اأجيال من القادة 
ال��ق��ادري��ن على توظيف  وامل��وه��وب��ني 
اأدوات وتكنولوجيا امل�ضتقبل لإحداث 
نقلة نوعية يف م�ضرة دولة الإمارات 
للريادة عامليا يف خمتلف القطاعات.

واأ�ضار اإىل اأن اأكادميية دبي للم�ضتقبل 
نظمت اأكر من 90 فعالية متنوعة 
ا�ضت�ضافت   ،2018 عام  بداية  منذ 
من  م�������ض���ارك   4000 م����ن  اأك������ر 

الإل���ك���رتون���ي���ة احل��ق��ي��ق��ي��ة.  وتنظم 
الأ�ضهر  خ���الل  اأي�����ض��ا  الأك���ادمي���ي���ة 
ال��ق��ادم��ة ور���ض��ة ع��م��ل ح���ول مبادى 
تكنولوجيا الذكاء ال�ضطناعي واأهم 
تتيحها،  ال��ت��ي  امل�ضتقبلية  ال��ف��ر���س 
امل�ضتقبلية  "القيمة  بعنوان  وجل�ضة 
للبيانات" التي ت�ضتعر�س روؤى اأكر 
ب��ي��ان��ات يف جميع  خ��ب��ر   800 م��ن 

اأنحاء العامل.
ال�ضابع  التدريبي  الربنامج  ويركز 
على مو�ضوع م�ضتقبل �ضرد الق�ض�س 
احلديثة  التقنيات  توظيف  وكيفية 
عر�س  يف  امل�ضتقبلية  وال��ت��وج��ه��ات 
امل�����ض��اري��ع وت��ط��وي��ر الأف����ك����ار، فيما 
تدريبية  دورة  يف  امل�ضاركون  يتعرف 
حول  الأكادميية  ت�ضت�ضيفها  اأخ��رى 
الأدوات  ع��ل��ى  احل��وك��م��ة  م�����ض��ت��ق��ب��ل 
الثورة  اأدوات  وت��وظ��ي��ف  وامل��ف��اه��ي��م 

ال�ضناعية الرابعة.
للم�ضتقبل  دبي  اأكادميية  تنظم  كما 

اأب���واب  واأن  امل�ضتقبلية،  ب��امل��وا���ض��ي��ع 
احلكومية  للجهات  مفتوحة  املكتب 
واخلا�ضة لتنظيم فعالياتها الهادفة 
امل��ع��رف��ة يف جم���ال �ضناعة  ل��ت��ع��زي��ز 

امل�ضتقبل.
وت��ن��ق�����ض��م ف��ع��ال��ي��ات اأك���ادمي���ي���ة دبي 
ت�ضمل  ف���ئ���ات   3 اإىل  ل��ل��م�����ض��ت��ق��ب��ل 
املتخ�ض�ضة،  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال������دورات 
املجتمعية،  امل��ع��رف��ي��ة  واجل���ل�������ض���ات 

والربامج التدريبية ال�ضيفية.
التدريبية  ال�����ربام�����ج  وت���ت�������ض���م���ن 
الأكادميية،  اأطلقتها  التي  اجلديدة 
ا�ضت�ضراف  دور  ح��ول  تدريبية  دورة 
ال���ق���رار وو�ضع  ���ض��ن��ع  امل�����ض��ت��ق��ب��ل يف 
مفهوم  خ������الل  م�����ن  ال�������ض���ي���ا����ض���ات 
وور�ضة  واأدوات��ه،  امل�ضرتك  الت�ضميم 
�ضنوات"   5 ب���ع���د  "العامل  ع���م���ل 
ل��ت��ع��زي��ز ق�����درة ال�����ض��ب��اب ع��ل��ى فهم 
ال����ت����غ����رات امل���ت���وق���ع���ة ع���ل���ى م���دى 
ال�������ض���ن���وات اخل��م�����س امل��ق��ب��ل��ة واأب�����رز 

خ���الل ���ض��ه��ر رم�����ض��ان امل��ا���ض��ي، كال 
من معايل نورة بنت حممد الكعبي 
املعرفة،  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزي������رة 
وال�ضيخ الدكتور عبد العزيز بن علي 
بن را�ضد النعيمي الرئي�س التنفيذي 
جل���م���ع���ي���ة الإح�������������ض������ان اخل�����ري�����ة، 
موؤ�ض�س  م��ط��ر  م����رمي  وال���دك���ت���ورة 
ورئي�س جمعية الإمارات لالأمرا�س 
�ضرف  ع��م��ران  واملهند�س  ال��وراث��ي��ة، 
ل�ضتك�ضاف  الإم��ارات  م�ضروع  مدير 
امل����ري����خ م�����ض��ب��ار الأم�������ل م����ن مركز 
حممد بن را�ضد للف�ضاء، والدكتورة 
اإيفا ماري مولر �ضتالر كبر العلماء 
ال��ب��ي��ان��ات ورئ��ي�����س ق�ضم  يف جم����ال 
 IBM "التميز يف �ضركة "اآي.بي.اأم
اإفريقيا  وجنوب  الأو�ضط  ال�ضرق  يف 
املدير  �ضينكلر  وم��ي��ت�����س  وت��رك��ي��ا، 
وود"،  "بامل  ���ض��رك��ة  يف  الإب����داع����ي 

وغرهم.
اأك����ادمي����ي����ة دبي  ا����ض���ت�������ض���اف���ت  ك���م���ا 

اخلرباء وموظفي اجلهات احلكومية 
واخلا�ضة والطالب واملهتمني بعلوم 
امل�ضتقبل، كما �ضاهمت خالل الفرتة 
امل��ا���ض��ي��ة ب��ت��م��ك��ني اأك����ر م���ن 500 
اجلهات  خم��ت��ل��ف  م���ن  م��ت��خ�����ض�����س 
ال�ضت�ضراف  جم���ال  يف  احل��ك��وم��ي��ة 

ال�ضرتاتيجي وامل�ضتقبلي.
منهجية  اإن  ال�����ق�����رق�����اوي  وق��������ال 
ترتكز  للم�ضتقبل  دب����ي  اأك���ادمي���ي���ة 
على ثالثة حماور رئي�ضية تتمثل يف 
ا�ضتك�ضاف ودرا�ضة اأحدث الجتاهات 
ال��ع��امل��ي��ة وت���ط���وي���ر اآف������اق ج���دي���دة، 
حتديد  عرب  للم�ضتقبل  وال�ضتعداد 
وتعزيز  وامل��ت��اح��ة،  املمكنة  ال��ف��ر���س 
املعنية  اجل����ه����ات  م����ع  ال���������ض����راك����ات 
اأن  واأ�ضاف  امل�ضتقبلية.  بالقطاعات 
اإن�ضاوؤه  مت  ال����ذي  امل�ضتقبل  م��ك��ت��ب 
ثالثية  الطباعة  تقنية  با�ضتخدام 
ل�ضت�ضافة  م��رك��زا  اأ���ض��ب��ح  الأب���ع���اد 
ال��ع��م��ل اخلا�ضة  ال��ف��ع��ال��ي��ات وور�����س 

اأهمية  ح����ول  ت��دري��ب��ي��ت��ني  دورت������ني 
ال�ضت�ضراف ال�ضرتاتيجي يف تطوير 
التغرات  م��واك��ب��ة  واإدارة  ال��ع��م��ل، 

العاملية لبناء م�ضتقبل م�ضتدام.
املعرفية،  اجل��ل�����ض��ات  ���ض��ع��ي��د  ع��ل��ى 
ا�ضت�ضافت الأكادميية �ضمن مبادرة 
�ضل�ضلة الرواد نحو 50 �ضخ�ضية من 
رواد وقادة الفكر من دولة الإمارات 
امل�ضتقبلية  روؤاه���م  لعر�س  وال��ع��امل 
املبتكرة  ال���ق���ي���ادة  م��ف��ه��وم  وت��ع��زي��ز 
اجلل�ضات  وا�ضتقطبت  وامل�ضتقبلية، 
بحثوا  م�����ض��ارك   2500 م��ن  اأك����ر 
توؤثر  ال��ت��ي  امل�ضتقبلية  ال��ت��وج��ه��ات 
واملنطقة  الإم������ارات  م�ضتقبل  ع��ل��ى 

والعامل.
وتتيح �ضل�ضلة الرواد اإمكانية ح�ضور 
املوقع  ع���رب  ب��ال��ت�����ض��ج��ي��ل  اجل��ل�����ض��ات 
لالأكادميية،  الر�ضمي  الإل��ك��رتوين 
الدورة  املتحدثني يف  قائمة  و�ضملت 
الرواد  �ضل�ضلة  من  الثانية  ال�ضنوية 

والقت�ضادية  الجتماعية  العوامل 
والبيئية  والتكنولوجية  وال�ضيا�ضية 
للتغير وتاأثرها املحتمل على دبي 

ودولة الإمارات.
برناجما  الأك����ادمي����ي����ة  ت��ن��ظ��م  ك��م��ا 
بالتعاون   2020 يناير  يف  تدريبيا 
اأك�������ض���ف���ورد يف جمال  ج���ام���ع���ة  م����ع 
بهدف  ال�ضطناعي،  الذكاء  حوكمة 
تدريب املنت�ضبني وتطوير مهاراتهم 
يف جمال التخطيط ال�ضرتاتيجي يف 
واحلكومية  القت�ضادية  القطاعات 
والف�ضاء  التكنولوجيا  دور  وتعزيز 
البيانات  ت�����ض��خ��ر  ع����رب  ال���رق���م���ي 
ال�����ض��خ��م��ة وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال���ذك���اء 
ال�ضطناعي واخلوارزميات وغرها، 
 Licensed برنامج  يهدف  فيما 
تاأهيل  اإىل   Ethical Hacker
عملية  جتربة  خ��الل  من  امل�ضاركني 
�ضناريوهات  ت��ت�����ض��م��ن  م��ت��ك��ام��ل��ة 
م���ت���ع���ددة ع���ل���ى امل���ن�������ض���ات وامل����واق����ع 

من  متنوعة  جم��م��وع��ة  للم�ضتقبل 
التي  امل�ضتقبل"  "عناوين  جل�ضات 
جتمع نخبة من اخلرباء يف اجلهات 
العاملية  وال���������ض����رك����ات  احل���ك���وم���ي���ة 
وال�����ض��ب��اب ب���ه���دف ت���ب���ادل اخل����ربات 
امل�ضتقبلية  امل��ه��ارات  وتعزيز  والآراء 
جمالت  يف  متخ�ض�ضة  ح���وارات  يف 
الذكاء  مثل  النا�ضئة،  التكنولوجيا 
الرقمية  والتعامالت  ال�ضطناعي 
والطباعة ثالثية الأبعاد وا�ضتك�ضاف 

الف�ضاء وغرها.
اأكر  امل�ضتقبل  عناوين  وا�ضتقطبت 
جل�ضاتها  يف  م�������ض���ارك   600 م���ن 
اأعلنت  ف��ي��م��ا  ل��ل��ج��م��ه��ور،  امل��ف��ت��وح��ة 
تعاونها  ع���ن  م����وؤخ����را  الأك���ادمي���ي���ة 
ل��ل�����ض��ب��اب لتنظيم  م��ع جم��ل�����س دب���ي 
فعاليات جديدة ت�ضلط ال�ضوء على 
اأبرز املوا�ضيع والجتاهات التي تهم 

ال�ضباب يف دولة الإمارات.
وتهدف اأكادميية دبي للم�ضتقبل من 
خالل براجمها ال�ضيفية اإىل تعريف 
باأحدث  واجلامعات  املدار�س  طالب 
العلوم  ق���ط���اع���ات  يف  الجت�����اه�����ات 
مهاراتهم  وت��ط��وي��ر  والتكنولوجيا 
على  وق��درات��ه��م  والتقنية  املعرفية 
التحديات،  مل��خ��ت��ل��ف  ح��ل��ول  اإي���ج���اد 
وتزويدهم بالأدوات الالزمة ملواكبة 

الجتاهات العاملية.
ال�ضيفي  امل����خ����ي����م  وا�����ض����ت���������ض����اف 
ثالثية  وال���ط���ب���اع���ة  ل����ل����روب����وت����ات 
الأبعاد منذ اإطالقه اأكر من 100 
م�ضارك �ضمن جمموعة متنوعة من 
وور�س العمل املتخ�ض�ضة والأن�ضطة 
ال��ع��م��ل��ي��ة وال���ن���ظ���ري���ة، ه���دف���ت اإىل 
ت�ضميم  ب��ك��ي��ف��ي��ة  ال���ط���الب  ت��ع��ري��ف 
وب��ن��اء ال��روب��وت��ات وال��ن��م��اذج الأولية 
املنتجات  م����ن  وا����ض���ع���ة  مل���ج���م���وع���ة 
بتقنية  م�ضنوعة  م���واد  با�ضتخدام 
الطباعة ثالثية الأبعاد، اإ�ضافة اإىل 
اإم��ك��ان��ي��ات توظيف  اط��الع��ه��م ع��ل��ى 
هذه التقنيات يف خمتلف القطاعات 

احليوية.

ماطيع   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
باك�ضتان   ، خ��ان  ن���واب  اهلل 
رقم �ضفره  ج��واز   اجلن�ضية 

 )9 6 3 2 1 0 2 A C (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0566346538

فقدان جواز �شفر
امني  ف�ضل   / امل��دع��و  فقد 
باك�ضتان   ، خ�����ان  وا�����ض����ل 
رقم �ضفره  ج��واز   اجلن�ضية 

 )1 2 0 2 4 0 1 D E (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

0567867989

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو /خمتيار ح�ضني 
باك�ضتان  ���ض��دي��ق،  حم��م��د 
رقم  �ضفره  ج��واز  اجلن�ضية 
 )6 9 0 6 3 8 2 C D (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

 0562830912

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / خالد عرفان 
اليمن   ، ال���زب���ي���دى  ����ض���امل 
�ضفره  ج�������واز  اجل���ن�������ض���ي���ة 
 )07299398( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ض���ال 

 0526906688

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو /فتحى حممد حممود 
الق�ضي�س ، اليمن اجلن�ضية جواز 
و   )05889194( رق���م  ���ض��ف��ره 
ج����واز ���ض��ف��ر اب��ن��ت��ه امل���دع���وة/ رمي 
ف��ت��ح��ي حم��م��د حم���م���ود - مينية 
 06397940 ب��رق��م  اجلن�ضية 
من يجده عليه الت�ضال بتليفون 

رقم  0503022289 

فقدان جواز �شفر
امل���دع���و/ خ��ال��د ح�ضني  ف��ق��د 
باك�ضتان   ، ع����ب����دال����ك����رمي 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
يرجى   )ul6899872(
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�ضفارة الباك�ضتانية او اقرب 

مركز �ضرطة بالمارات.

فقدان جواز �شفر
ف�������ق�������د امل�����������دع�����������و/ ن�����زه�����ه 
اجلن�ضية  امل���غ���رب   ، بنيحيى 
 ج��������������������واز ���������ض��������ف��������ره رق��������م 
يرجى   -  )jv8789563(
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  امل��غ��رب��ي��ة  ب��ال�����ض��ف��ارة 

مركز �ضرطة بالمارات.   

فقدان جواز �شفر
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بقلوب موؤمنة بق�شاء اهلل وقدره 
ومبزيد من احلزن والأ�شى

نتقدم
بخال�ش العزاء و�شادق املوا�شاة اإىل

�شاحب ال�شمو ال�شيخ

خليفة بن زايد اآل نهيان
رئي�ش الدولة حفظه اهلل

و�شاحب ال�شمو ال�شيخ

حممد بن زايد اآل نهيان
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة

واإىل اأجنال الفقيد
وعموم اآل نهيان الكرام

يف وفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل
�شمو ال�شيخ

�شلطان بن زايد اآل نهيان
ممثل �شاحب ال�شمو رئي�ش الدولة

�شائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

عبيد حميد املزروعي

را�شد حميد املزروعي

عبداهلل حميد املزروعي
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اأخبـار الإمـارات
خرباء �شويديون يدربون كالب املخدرات براأ�س اخليمة 

•• راأ�ض اخليمة- الفجر:

النعيمي قائد عام  اللواء علي عبد اهلل بن علوان  �ضهد 
ال�ضباط،  كبار  راأ���س اخليمة، بح�ضور عدد من  �ضرطة 
البولي�ضية  الكالب  وتاهيل  اإع��داد   ( دورة  تخريج  حفل 
مل��دة ا�ضبوعني  ال��ت��ي ع��ق��دت  امل��خ��درات (  يف البحث ع��ن 
تطوير  ب��ه��دف  وذل���ك  �ضويديني،  خ���رباء  م��ع  بالتعاون 
مهارات الكالب البولي�ضية التابعة ل�ضرطة راأ�س اخليمة، 
يف ال��ك�����ض��ف ع��ن اجل���رائ���م الأم��ن��ي��ة وب��الأخ�����س جرائم 
املخدرات، بال�ضتفادة من اخلرباء واملخت�ضني من دولة 

ال�ضويد يف جمال تدريب وتاأهيل الكالب البولي�ضية.
ب���ن ع���ل���وان النعيمي،  ال���ل���واء ع��ل��ي  ح��ي��ث ك����رم ���ض��ع��ادة 
ال�ضويد،  دول��ة  م��ن  البولي�ضية  ال��ك��الب  ت��دري��ب  خ��رباء 
تقديراً  ميثل،  اآنا  وال�ضيدة  توبال�س جو�ضتاف�ضون  وهم 
وعرفاناً ملا بذلوه من جهود ُمقْدّرة يف العمل على حتقيق 
النتائج املرجوة من هذه الدورة بال�ضكل املطلوب وعلى 
بدوره  اأ�ضهم  ال��ذي  املثمر،  التعاون  مثمناً  وج��ه،  اأك��م��ل 
دعم  يف  واأ�ضهم  البولي�ضية  ال��ك��الب  م��ه��ارات  تطوير  يف 
املتفجرات  اأو  املخدرات  اأماكن  العثور على  متكينها من 
م�ضرفيها،  الرائحة، وحماية  بهم من خالل  امل�ضتبه  اأو 

وغرها من املهام الأمنية.
راأ����س اخليمة، ج��ه��ود وتفاعل  ع��ام �ضرطة  ق��ائ��د  وث��ّم��ن 
 K9 ق�ضم  منت�ضبي  م��ن  البولي�ضية  ال��ك��الب  م�����ض��ريف 
ب�ضرطة راأ����س اخليمة م��ع خ��رباء ال���دورة، م��وؤك��داً على 
راأ�س  �ضرطة  توليه  ال���ذي  وال��ت��اأه��ي��ل  ال��ت��دري��ب  اأه��م��ي��ة 
اخليمة اهتماماً خا�ضاً لالرتقاء مب�ضتوى الأداء املهني، 
مب�ضتوى  م�ضيداً  وج��ه،  اأك��م��ل  على  املطلوبة  بال�ضورة 
الدورات واأهميتها يف زيادة احل�ضيلة املعرفية والعملية 
وزارة  اإ���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ���ض��م��ن  ال�����ض��رط��ة،  منت�ضبي  ل���دى 

الداخلية.

فاطمة بنت مبارك: الإمارات و�شعت م�شلحة الطفل ن�شب عينيها واأحاطته بالرعاية والهتمام

رعاية الطفولة يف الإمارات.. حماية قانونية وتوعية جمتمعية

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ضة الحتاد الن�ضائي العام رئي�ضة 
املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�ضة الأعلى ملوؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية 
اأطفالهم  عن  جمتمعاتهم  اأم��ام  م�ضوؤولون  والأم��ه��ات  والآب���اء  القيادات  اأن 
وعليهم الهتمام بهم وبذل اجلهود الكبرة لرعايتهم وتقدمي كل ما ميكن 

اأن يرقى بهم وتوفر فر�س التعليم وال�ضحة والأمان لهم .
وقالت �ضموها - يف كلمة لها مبنا�ضبة يوم الطفل العاملي الذي ي�ضادف 20 
نوفمرب من كل عام - اإنه ينبغي جتنب تعري�س الأطفال لالأزمات واحلروب 
لن�ضرتهم  اجلميع  يهب  واأن  وم�ضتقبلهم  حياتهم  ت��ه��دد  ال��ت��ي  وال��ك��وارث 
�ضواء  الأزم���ات  لهذه  الكارثية  النتائج  يواجهون  تركهم  من  ب��دل  ودعمهم 

الطبيعية اأو احلروب.
زاي��د بن  ال�ضيخ  املغفور له  الإم���ارات منذ عهد  اأن قيادة دول��ة  اإىل  واأ���ض��ارت 
عينيها  ن�ضب  الطفل  م�ضلحة  و�ضعت  ث���راه  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �ضلطان 

التعليم وال�ضحة  ف��ر���س  ك��ل  ل��ه  ب��ال��رع��اي��ة واله��ت��م��ام ووف����رت  واأح��اط��ت��ه 
اإل وقدمته لالأطفال .. م�ضيفة  تاألو جهدا  والثقافة والأم��ن والأم��ان ول 
:هوؤلء الأطفال هم اأطفالنا جميعا ونحن م�ضوؤولون عنهم فكلكم راع وكلكم 

م�ضوؤول عن رعيته واأبناوؤنا اأوىل برعايتنا.
واأكدت اأم الإمارات اأن اهتمام الدولة وقيادتها بالطفولة دفعها اإىل اعتماد 
على  ال�ضوء  ت�ضليط  بهدف  الإم��ارات��ي   الطفل  ب�يوم  �ضنوي لالحتفال  يوم 
الطفولة يف الدولة ومعرفة اهتماماتهم وتلبيتها واإتاحة الفر�ضة اأمامهم 
لفتة  حياتهم..  من  اأ�ضا�ضيا  ج��زءا  تعد  التي  الطبيعية  هواياتهم  ملمار�ضة 
متنح  الطفولة  لأبحاث  عاملية  جائزة   - �ضنوات  ث��الث  منذ   - اإطالقها  اإىل 
يف  الطفولة  تدعم  التي  العالية  القيمة  ذات  والبحوث  الدرا�ضات  لأ�ضحاب 
لها قيمتها  وت�ضبح مراجع  الأبحاث  بهذه  العاملية  املكتبات  العامل ولتري 
الأعلى  املجل�س  ينفذها  ال��ت��ي  ال��ربام��ج  اإىل  واأ���ض��ارت  وامل��ع��ن��وي��ة.  الثقافية 
لالأمومة والطفولة والتي حتيط جميعها الأطفال بالرعاية الكاملة وتقدم 
اخلدمات لهم من خالل الهتمام بالأمهات ليكونوا امل�ضاعد الأول لهم يف 

حتقيق رغباتهم وطموحاتهم ومعاجلة العقبات كافة التي تعرت�س حياتهم. 
وحذرت �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك من اأن الأطفال يواجهون ظاهرة 
الألعاب الكرتونية احلديثة التي يوؤثر الإدمان عليها على عقولهم و�ضلوكهم 
اللكرتونية  لالأجهزة  ال�ضباب  ا�ضتخدام  يكون  اأن  �ضرورة  على  م�ضددة   ..
وعلى  عليهم  يوؤثر  لأن��ه  اجلميع  من  والهتمام  بالرعاية  حماطا  احلديثة 

م�ضتقبلهم اإذا ما اأ�ضيء ا�ضتخدامها .
وقالت اإن اأطفال العامل مل ي�ضلوا حتى الآن للم�ضتوى الالئق بهم فالكثر 
منهم يعي�ضون حتت خط الفقر ويعانون من م�ضكالت اقت�ضادية واجتماعية 

و�ضحية واأمنية بجانب مواجهتهم للكثر من م�ضاعب احلياة .
واأكدت التزام دولة الإمارات باملواثيق والتفاقيات الدولية كافة التي اأقرتها 
الأمم املتحدة بخ�ضو�س حقوق الطفل وتعمل با�ضتمرار على النهو�س بهذه 
التنمية  وم�ضرة  م�ضتقبل  يف  كثرا  عليها  يعول  التي  املجتمع  م��ن  الفئة 
وتوفر  بالأمهات  ال��دول��ة  اهتمام  �ضموها  اأك��دت  كما  ال��ب��الد.  يف  احل�ضارية 
التي  واملثالية  الأ�ضا�ضية  البيئة  الكاملة لأطفالهن فهن  الرعاية  �ضبل  لهن 

والأ�ضرة  الأم  من  الداخلية  والرعاية  باحلنان  حماطا  الطفل  فيها  ين�ضاأ 
وبالهتمام الكبر من الدولة واملجتمع فلذلك يتوفر لطفل الإم��ارات كل 

عوامل التن�ضئة ال�ضليمة والرعاية الكاملة حا�ضرا وم�ضتقبال.
واأ�ضارت اإىل الهتمام الكبر الذي حتيطه القيادة الر�ضيدة باأ�ضحاب الهمم 
والوظائف  املهن  وت�ضليمهم  واإدماجهم يف جمتمعهم  تاأهيلهم  اإىل  وال�ضعي 
التي تنا�ضب كل واحد منهم لي�ضعروا مثل اإخوانهم باأنهم م�ضوؤولون عن بناء 
دولتهم واحلفاظ على تقدمها .. لفتة اإىل انت�ضار املراكز اخلا�ضة باأ�ضحاب 
�ضاأنهم  اأدخلت برامج حديثة ترفع من  الدولة وقد  اأنحاء  الهمم يف جميع 
املجتمع  كلمتها  ختام  يف  �ضموها  وقالت   . للم�ضتقبل  وتوؤهلهم  وخرباتهم 
العي�س  من  ليتمكنوا  لالأطفال  التنموية  امل�ضاريع  باإقامة  مطالب  ال��دويل 
ب�ضالم واأمن ومطالب اأي�ضا بتقدمي الربامج التعليمية وال�ضحية والثقافية 
للم�ضتقبل  وي�����ض��ت��ع��دوا  احل��ي��اة  ن�ضيبهم يف  ي���اأخ���ذوا  ك��ي  الأط���ف���ال  ل��ه��وؤلء 
اأوطانهم واحلفاظ على  تنمية  الأخ��رى يف  فئات جمتمعهم  ليندجموا مع 

تقدمها وازدهارها.

•• اأبوظبي-وام:

اأولوية ق�ضوى يف دولة الإمارات  حتتل حماية الطفل �ضد جميع الأخطار 
والتعليمية،  ال�ضحية،  الأ�ضرية  ال�ضوؤون  جميع  رعايتها  مظلة  غطت  الذي 
والرتفيهية، والتقوميية لالأطفال، وكل ما يوفر لهم فر�س التمتع بحياة 

كرمية وم�ضتقبل اأف�ضل.
عام،  ك��ل  م��ن  نوفمرب   20 ي�ضادف  ال��ذي  للطفل  العاملي  ال��ي��وم  ومبنا�ضبة 
املبادرات  اأب���رز  ال��ت��ايل  التقرير  "وام" يف  الإم����ارات  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ت�ضتعر�س 

والت�ضريعات الإماراتية الرامية اإىل رعاية الطفولة وحماية حقوقها.
من  متكاملة  منظومة  بناء  يف  املا�ضية  ال�ضنوات  خ��الل  الإم���ارات  وجنحت 
بحقوق  التوعية  عمليات  تتوىل  التي  والأهلية  واملحلية  الحتادية  اجلهات 
الطفل، والتحفيز على تنفيذ برامج وخطط الرعاية، واملحا�ضبة يف حالت 

التجاوز اأو التق�ضر.
املعنية  الر�ضمية  اجل��ه��ات  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س  ويت�ضدر 
والهيئات  ال����وزارات  تعمل  بينما  الطفل،  بحقوق  التوعية  ب��رام��ج  ب��اإط��الق 
الحتادية على تنفيذ �ضيا�ضات واإج��راءات التحفيز الداخلية والعامة لرفع 
وعدد من  الداخلية  وزارة  تتوىل  فيما  لالأطفال،  املقدمة  الرعاية  م�ضتوى 
الفورية  واملحا�ضبة  ال��ت��ج��اوزات  ر�ضد  عمليات  املخولة  القانونية  اجل��ه��ات 

بالرجوع اإىل منظومة القوانني والت�ضريعات اخلا�ضة بحماية الطفل.
الطفل  ب�"يوم  لالحتفال  ع��ام  كل  من  مار�س   15 ي��وم  الإم���ارات  واعتمدت 

امل�ضتقبل واإع��داده ملتابعة م�ضرة  الإماراتي" حر�ضا منها على تن�ضئة جيل 
التنمية امل�ضتدامة التي ت�ضهدها الدولة يف كافة جمالت احلياة.

واأق��رت الإم���ارات جملة من الت�ضريعات وامل��ب��ادرات التي ع��ززت من خاللها 
اأ�ضدره  ال��ذي  ودمية"،  "قانون  كفل  حيث  ورعايته،  الطفل  حقوق  حماية 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"، 
مثل:  الطفل  حقوق  كافة   2016 ل�ضنة   3 رق��م  الحت��ادي  القانون  �ضمن 
حقه يف احلياة والبقاء واحلقوق الأ�ضا�ضية وال�ضحية والتعليمية واحلماية 
املعنية باملحافظة  ال�ضلطات املخت�ضة واجلهات  اأكد على دور  الفكرية.. كما 
وال�ضتغالل  الإه��م��ال  مظاهر  ك��ل  م��ن  الطفل  وحماية  احل��ق��وق  ه��ذه  على 

و�ضوء املعاملة ومن اأي عنف بدين ونف�ضي.
مار�س   15 ي��وم  للتنمية  ال���وزاري  املجل�س  اعتمد   2018 ع��ام  مطلع  ويف 
من كل عام لالحتفال ب�"يوم الطفل الإماراتي "مببادرة من �ضمو ال�ضيخة 
الأعلى  املجل�س  رئي�ضة  العام  الن�ضائي  الحت��اد  رئي�ضة  مبارك،  بنت  فاطمة 
�ضمن  الأ���ض��ري��ة،  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأع��ل��ى  الرئي�ضة  والطفولة  ل��الأم��وم��ة 
بهدف   ،2020  -  2017 والطفولة  لالأمومة  الوطنية  ال�ضرتاتيجية 
واأهميته يف  الطفل  كافة بحقوق  واملقيمني  الإماراتي  املجتمع  فئات  توعية 
جمال الأ�ضرة واملجتمع، ومن خالل حتفيز املوؤ�ض�ضات احلكومية واملوؤ�ض�ضات 
اخلا�ضة وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين والأفراد لتعزيز دورها يف حتقيق التنمية 

وتنفيذ اخلطط والربامج الوطنية.
العام  يف  الطفل  حلماية  العليا  اللجنة  الداخلية  وزارة  اأن�ضاأت  جهتها  من 

ال�ضاخن  اخل��ط  ود�ضنت   2011 ال��ع��ام  يف  الطفل  حماية  وم��رك��ز   2009
تولت  الأط��ف��ال.. كما  الع��ت��داء على  ع��ن ح��الت  الإب���الغ  لت�ضهيل عمليات 
من  الطفل  بحماية  املعنية  الف��رتا���ض��ي��ة  العاملية  ال��ق��وة  رئ��ا���ض��ة  الإم����ارات 

خماطر ال�ضتغالل عرب الإنرتنت.
وتوؤكد التقارير ال�ضادرة عن املوؤ�ض�ضات الدولية املعنية على الطفرة احلقيقية 
التي حققتها دولة الإمارات يف جمال �ضيانة حقوق الأطفال وحمايتهم �ضد 

املخاطر لت�ضبح جتربتها يف هذا املجال مثال يحتذى على امل�ضتوى العاملي.
وجاء اختيار دولة الإمارات لتكون اأول دولة عربية تن�ضم اإىل ال�ضراكة العاملية 
�ضيا�ضاتها  بنجاح  جديدا  اع��رتاف��ا  لي�ضكل  الأطفال"  �ضد  العنف  "اإنهاء  ل� 

الوطنية الرامية اإىل توفر اق�ضى درجات احلماية والرعاية لالأطفال.
اإىل و���ض��ع لئحة  الإم�����ارات  دول���ة  ب���ادرت  ال��رتب��وي والتعليمي  امل��ي��دان  ويف 
عدد  على  ن�ضت  التي  املدر�ضي  املجتمع  يف  للمتعلمني  ال�ضلوكي  الن�ضباط 
من املحاذير التي يتعني مراعاتها يف عملية تقومي ال�ضلوك ال�ضلبي للمتعلم 
تناول  من  احلرمان  اأو  واأ�ضكاله،  اأنواعه  بكافة  البدين  العقاب  منع  وه��ي: 
�ضبيل  على  اإ�ضافية  مدر�ضية  واجبات  ب��اأداء  التكليف  اأو  الغذائية،  الوجبات 
العقاب، اأو ا�ضتفزاز املتعلم اأو ال�ضخرية منه، اأو الطرد من املدر�ضة اأثناء اليوم 

الدرا�ضي بقرار فردي، اأو تقييد حرية املتعلم اأو حجزه باملدر�ضة.
واإدراكا منه ملخاطر ظاهرة التنمر وما تلحقه من اأ�ضرار بالغة على ال�ضحة 
مع  بالتعاون   ، والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  قام  لالأطفال  العقلية 
ووزارة  العربية  اخلليج  ل��دول  "يوني�ضف"  للطفولة  املتحدة  الأمم  مكتب 

ب��اإط��الق دليل  اأب��وظ��ب��ي  التعليم وامل��ع��رف��ة يف  ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، ودائ����رة 
الوالدين للحماية من التنمر.

كان  اإذا  وم��ا  واأ�ضكاله،  التنمر  على  التعرف  الأم���ور  لأول��ي��اء  الدليل  ويتيح 
اإذا كان يتنمر على طفل اآخر، وطرق احلد من  اأو  طفلهم يتعر�س للتنمر، 

هذه الظاهرة.
الوطني  الأ�ضبوع  "حملة  مبادرة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  اأطلقت  بدورها 
للوقاية من التنمر يف البيئة املدر�ضية" والتي تنظمها بالتعاون مع املجل�س 
طلبة  ب��ني  التنمر  لظواهر  الت�ضدي  بهدف  والطفولة،  لالأمومة  الأع��ل��ى 

املدار�س يف خمتلف املراحل التعليمية.
ومل تتخلى الإم��ارات عن م�ضوؤوليتها الإن�ضانية والأخالقية جتاه الأطفال 
الذين يعانون من اأو�ضاع متدهورة يف مناطق خمتلفة من العامل واأطلقت 
العديد من املبادرات الإن�ضانية مل�ضاعدتهم على جتاوز الظروف ال�ضعبة التي 
ميرون بها ومنها حملة دبي للعطاء لتوفر التعليم ملليون طفل يعانون من 

الفقر والنزاعات امل�ضلحة يف اآ�ضيا واأفريقيا.
ب�ضاأن  ال��دول��ي��ة  الت��ف��اق��ي��ات  م��ن  العديد  على  تاريخيا  الإم����ارات  و���ض��ادق��ت 
التي   1995 ل�ضنة  الطفل  حلقوق  املتحدة  الأمم  كاتفاقية  الطفل  حقوق 
لالإن�ضان،  الأ�ضا�ضية  باحلقوق  منها  اإميانا   2009 العام  يف  اإليها  ان�ضمت 
ب�ضاأن   1996 "18" ل�ضنة  رقم  العربية  العمل  اتفاقية  على  �ضادقت  كما 
القت�ضادي  ال�ضتغالل  الطفل يف احلماية من  بحق  اإميانا  الأح��داث  عمل 

وحاجته اإىل رعاية خا�ضة وحماية متميزة.

نورة ال�شويدي: يوم الطفل العاملي فر�شة للتعبر عن الهتمام بهذه الفئة وتاأهيلها لتنمية وطنهاالرمي الفال�شي: الطفل يف الإمارات يحظى بالدعم الكامل من القيادة الر�شيدة

نتائج  وحقق  املجل�س  نفذه  الذي 
ان��خ��ف��ا���س ن�ضبة  اأب���رزه���ا  ط��ي��ب��ة 

التنمر يف املدار�س اإىل الثلثني .
يتابع  امل��ج��ل�����س  اأن  واأو�����ض����ح����ت 
ب���اه���ت���م���ام امل������ب������ادرة ال���ع���امل���ي���ة " 
" التي  وك�����ل ط���ف���ل  اإم��������راة  ك����ل 
ال�ضابق  ال���ع���ام  الأم�����ني  اأط��ل��ق��ه��ا 
اإ���ض��اف��ة لتنفيذ  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
املحدثة  العاملية  ال�ضرتاتيجية 
ل�������ض���ح���ة ال����ن���������ض����اء والأط������ف������ال 
 ،2030-2016 وامل���راه���ق���ني 
واملتمثلة بال�ضرتاتيجية الوطنية 
التي   2021-2017 للطفولة 
اأع��دت��ه��ا دول���ة الإم�����ارات وتتكفل 

اخلا�ضة بذلك كما وجهت �ضموها 
باإن�ضاء جمل�س ا�ضت�ضاري الأطفال 
واأعلنت عن جائزة املجل�س الأعلى 
للوقاية  وال���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 
لتكرمي  امل���دار����س  ال��ت��ن��م��ر يف  م���ن 
من  الوقاية  برنامج  يف  الفائزين 
بنجاح  املجل�س  نفذه  الذي  التنمر 

خالل ال�ضنوات القليلة املا�ضية.
الن�ضائي  الحت��اد  مديرة  واأ�ضافت 
املا�ضي  ال��ع��ام  اأط��ل��ق��ت  �ضموها  اأن 
لالأمومة  فاطمة  ال�ضيخة  جائزة 
والطفولة" واأ�ضبحت جائزة عاملية 
ا�ضتقطاب  يف  وجن���ح���ت  ل��ل��ط��ف��ل 
ومت  امل�ضاركة  اجلهات  من  العديد 
تكرمي الفائزين بها وكان جناحها 
داف��ع��ا ل��� اأم الإم������ارات جل��ع��ل هذه 

•• اأبوظبي- وام:

اأكدت �ضعادة نورة ال�ضويدي مديرة 
اهتمام  ال���ع���ام  ال��ن�����ض��ائ��ي  الحت�����اد 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو 
العام  ال��ن�����ض��ائ��ي  رئ��ي�����ض��ة الحت�����اد 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�ضة 
وال���ط���ف���ول���ة ال���رئ���ي�������ض���ة الأع����ل����ى 
برعاية  الأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة 
وحر�ضها  ك��ان��وا  اأي��ن��م��ا  الأط���ف���ال 
الراحة  و���ض��ائ��ل  ك���ل  ت��وف��ر  ع��ل��ى 
وتدعو  ب��ه��م  ال��ف��ائ��ق��ة  وال���ع���ن���اي���ة 
وال�ضرتاتيجيات  الربامج  لو�ضع 
وامل��������ب��������ادرات ال����ت����ي ت���ف���ي���ده���م يف 

حا�ضرهم وم�ضتقبلهم.
وقالت - يف كلمة لها مبنا�ضبة يوم 
املنا�ضبة  ه��ذه  اإن   - العاملي  الطفل 
الهتمام  ع����ن  ل��ل��ت��ع��ب��ر  ف���ر����ض���ة 
ال����ع����امل����ي ب���ال���ط���ف���ل وت�����وف�����ر كل 
يف  لي�ضارك  توؤهله  التي  ال��ربام��ج 

تنمية بالده ووطنه .
ال�ضيخة فاطمة  �ضمو  اأن  واأ�ضافت 
يخ�س  م��ا  بكل  تهتم  م��ب��ارك  بنت 
ال����ط����ف����ل م�����ن ت���رب���ي���ت���ه وت����وف����ر 
لذلك  ال������الزم������ة  ال���ت�������ض���ه���ي���الت 
اخلا�ضة  ال��ربام��ج  لو�ضع  وت��دع��و 
وامل�ضتقبل  للحا�ضر  توؤهلهم  التي 
ال�ضرتاتيجيات  اأق�����رت  اأن  ب��ع��د 

اهتماما  ل��ت��ن��ال  ع��امل��ي��ة  اجل����ائ����زة 
الدولة  داخ��ل  من  اأك��رب  وم�ضاركة 

وخارجها .
واأو�ضحت اأن اجلائزة تربز اهتمام 
حمليا  ال��ط��ف��ول��ة  بق�ضايا  دول��ت��ن��ا 
وعامليا كونها �ضديقة لالأم والطفل 
الأف���راد  ت�ضجيع  بجانب  وال��ي��اف��ع 
واخلا�ضة  احل��ك��وم��ي��ة  واجل���ه���ات 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ع��ل��ى  ال���دول���ة  يف 
املتخ�ض�ضة  ال���درا����ض���ات  واإج�������راء 
والطفولة  الأم�����وم�����ة  جم�����ال  يف 
ال����الزم����ة  ت����وف����ر اخل������دم������ات  و 
والطفولة  ب����الأم����وم����ة  ل��ل��ع��ن��اي��ة 
اآل��ي��ات وتدابر  م��ن ح��ي��ث ت��وف��ر 
الأ�ضرة  يف  الأم  دور  ب��ني  للتوفيق 
ودوره��ا يف احلياة العامة و تكرمي 
�ضاحبة  ال���ع���امل���ي���ة  ال�����ض��خ�����ض��ي��ات 
الإجنازات املتميزة يف جمال رعاية 

الأمومة والطفولة .
الإم��ارات ركزت  اأم  اأن  اإىل  واأ�ضارت 
الطفل  ح��ي��اة  يف  مهم  ج��ان��ب  على 
املقبول  واللهو  اللعب  جانب  وه��و 
ال��ذي هو جزء من طبيعة الطفل 
اللفتة  ه��ذه  اأن  م��وؤك��دة   .. وحياته 
حيث  حملها  يف  كانت  �ضموها  من 
لالأمومة  الأع��ل��ى  املجل�س  يعمل 
توجيهات  تنفيذ  على  والطفولة 

�ضموها يف براجمه.

•• اأبوظبي-وام: 

الفال�ضي  ع��ب��داهلل  ال���رمي  اأك����دت 
الأعلى  للمجل�س  العامة  الأمينة 
الطفل  اأن  والطفولة  ل��الأم��وم��ة 
يف دولة الإمارات يحظى بالدعم 
الر�ضيدة  ال���ق���ي���ادة  م���ن  ال��ك��ام��ل 
ال�ضيخة  ���ض��م��و  وم�����ن  ل���ل���دول���ة 
فاطمة بنت مبارك رئي�ضة الحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����ض��ة  ال��ع��ام  ال��ن�����ض��ائ��ي 
والطفولة  ل���الأم���وم���ة  الأع����ل����ى 
التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�ضة 
الأ�ضرية التي حتر�س على رعاية 

وحماية الأطفال واأمهاتهم .
وقالت - يف ت�ضريح لها مبنا�ضبة 
دولة  اأن   - ال��ع��امل��ي  ال��ط��ف��ل  ي���وم 
القيادة  م��ن  وبتوجيه  الإم�����ارات 
ال��ر���ض��ي��دة ل��ل��دول��ة وم��ت��اب��ع��ة من 
�ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك 
ك���ان���ت م���ن ال������دول ال�����ض��ب��اق��ة يف 
امل�ضرتك  ال��ع��م��ل  ت��ع��زي��ز  جم����ال 
وامل�ضاعدات  امل���ب���ادرات  واإط�����الق 
الن�ضاء  خ���دم���ة  يف  ت�����ض��ب  ال���ت���ي 
والأطفال واملراهقني يف كل مكان 

يف العامل .. م�ضرة اإىل اأن الدولة 
متلك �ضجال نا�ضعا يف اأخذ زمام 
املبادرة وتوفر كل ال�ضبل لتاأمني 
والأطفال  الن�ضاء  ورعاية  حماية 
املحتاجة  املناطق  يف  وامل��راه��ق��ني 
للمخاطر  تتعر�س  التي  تلك  اأو 

يف كل مكان ودون متييز.
الأعلى  املجل�س  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت 
نفذ عددا  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
من املبادرات والربامج التي تفيد 
اإن�����ض��اء املجل�س  اأب��رزه��ا  الأط��ف��ال 
العام  ه��ذا  لالأطفال  ال�ضت�ضاري 
اأع�ضاء حيث  ت�ضعة  وال��ذي ي�ضم 
العام ثالثة اجتماعات  عقد هذا 
ابرز من خاللها اهتمامه البالغ 
من�ضة  يعد  ال���ذي  املجل�س  ب��ه��ذا 
الأطفال  اآراء  عن  للتعبر  هامة 
مالمح  وو������ض�����ع  وم���ط���ال���ب���ه���م 
اأن  اإىل  لف���ت���ة   .. م�����ض��ت��ق��ب��ل��ه��م 
املجل�س نفذ برامج اأخرى اأبرزها 
لالأطفال  ال�����ض��ي��ف��ي��ة  ال�����ور������س 
اهتماماتهم  م���ع  ت��ت��واف��ق  ال��ت��ي 
 " اإىل  اإ�����ض����اف����ة  وط���م���وح���ات���ه���م 
التنمر"  م���ن  ال���وق���اي���ة  ب��رن��ام��ج 

بالدولة  الأط��ف��ال  جميع  بتمتع 
جمال  يف  ال���ك���ام���ل���ة  ب��ح��ق��وق��ه��م 
واحلماية  والإمن��������اء  ال�����ض��الم��ة 

وامل�ضاركة يف املجتمع.
املجل�س  اإن  ال���ف���ال����ض���ي  وق����ال����ت 
والطفولة  ل���الأم���وم���ة  الأع����ل����ى 
يحتفل مع دول العامل هذا العام 
توقيع  ع��ل��ى  ع���ام���ا   30 مب�����رور 
اتفاقية حقوق الطفل وي�ضعى مع 
العام  الن�ضائي  الحت���اد  �ضركائه 
ومنطمة الأمم املتحدة للطفولة 
من  وال��ع��دي��د   " "اليوني�ضيف 
الدولة  يف  واملوؤ�ض�ضات  ال����وزارات 
ن����دوات وور�����س عمل  اإق���ام���ة  اإىل 
البيئة  له  وتوفر  بالطفل  تتعلق 
�ضعيدة  ح���ي���اة  ل��ي��ح��ي��ا  امل��ن��ا���ض��ب��ة 
يوؤهله  م���ا  ال���ع���ل���وم  م���ن  وي��ن��ه��ل 

للم�ضتقبل .
على  يعمل  املجل�س  اأن  واأ���ض��اف��ت 
حيث  الهمم  باأ�ضحاب  الهتمام 
املجل�س  اع�ضاء  من  اثنني  هناك 
ال�����ض����ت���������ض����اري ل�����الأط�����ف�����ال من 
على  دليل  وه��ذا  الهمم  اأ�ضحاب 
اإف�ضاح  على  حت��ر���س  ال��دول��ة  اأن 

املجال لهم ليندجموا يف املجتمع 
بعد تاأهيلهم وحتقيق ا�ضتفادتهم 
م���ن ك���ل ال��ع��ل��وم واحل���ف���اظ على 
نيل حقوقهم يف التعليم والتمتع 

برعاية �ضحية كاملة .
اأن  اإىل  الفال�ضي  ال��رمي  واأ���ض��ارت 
�ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك 
دع��م��ت ال��ط��ف��ل وح��ق��ه يف العالج 
امل�ضت�ضفيات  فاأن�ضاأت  ك��ان  اأينما 
ل��ه��م واأط���ل���ق���ت حملة  امل��ي��دان��ي��ة 
لتقدمي  ط���ف���ل  م���ل���ي���ون  ع������الج 
ال�����رع�����اي�����ة ال���ط���ب���ي���ة وخ����دم����ات 
وتدريبية  وج���راح���ي���ة  ع��الج��ي��ة 

ووقائية لالأطفال.
الأمهات  الفال�ضي  ال��رمي  ودع��ت 
يف دولة المارات وخارجها بهذه 
املنا�ضبة العاملية اإىل اأن يكن خر 
وتعريفهن  لأط���ف���ال���ه���ن  م���ع���ني 
الفر�س  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة  باأهمية 
لتحقيق  دول���ه���م  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
والتعليم  ال��ع��ل��م  درج������ات  اأع���ل���ى 
وال�����ت�����زود ب���ال���ث���ق���اف���ة وال���ف���ن���ون 
ال�ضحية  ب���اخل���دم���ات  وال��ت��م��ت��ع 

املتوفرة لهم .

جامعة ال�شارقة تبحث �شبل التعاون مع جامعات بريطانية
•• ال�شارقة-الفجر:

ا�ضتقبل �ضعادة الأ�ضتاذ الدكتور حميد جمول النعيمي، مدير جامعة ال�ضارقة، 
وفدا من جامعة دندي وجامعة اإدنربة برئا�ضة الدكتور اأبو بكر جابر، مدير 
عام كلية اآل مكتوم للتعليم العايل باإ�ضكتلندا، بح�ضور الأ�ضتاذ الدكتور معمر 
علي بالطيب، نائب مدير اجلامعة ل�ضوؤون البحث العلمي والدرا�ضات العليا، 
والدكتور �ضالح طاهر احلاج، نائب مدير اجلامعة ل�ضوؤون املجتمع، والأ�ضتاذ 
الدكتور راأفت العو�ضي، عميد كلية الدرا�ضات العليا، والأ�ضتاذ الدكتور اأحمد 
ال�ضماع، عميد كلية الهند�ضة، والأ�ضتاذ الدكتور عبد اهلل �ضنابلة مدير معهد 
بحوث العلوم والهند�ضة، والدكتور اإبراهيم املن�ضوري املدير التنفيذي ملركز 
الرابوي  خالد  وال�ضيد  والتمويل،  القت�ضاد  لدرا�ضات  الإ�ضالمي  ال�ضارقة 
العام  املدير  نائب  باأعمال  والقائم  باجلامعة  العامة  العالقات  اإدارة  مدير 
م�ضعود  وال�ضيد  والفلك،  الف�ضاء  وتكنولوجيا  لعلوم  ال�ضارقة  لأكادميية 

حممد �ضالح، املن�ضق العام جلامعة اآل مكتوم للتعليم العايل.

اأن  منذ  ال�ضارقة  جامعة  عن  نبذة  ق��دم  ثم  بالوفد،   اجلامعة  مدير  رح��ب 
ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأن�ضاأها 
تعاىل  اهلل  )حفظه  ال�ضارقة  جامعة  رئي�س  ال�ضارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
ورعاه(، ثم ا�ضتعر�س الربامج الأكادميية التي تطرحها اجلامعة وملختلف 
الدرجات العلمية  وعدد الطلبة واخلريجني، والتنوع الثقايف التي تتميز به، 
هذا اإىل جانب ا�ضتعرا�ضه ملكونات املجمع الطبي املتميز والفريد من نوعه 

يف املنطقة.
يف  ال�ضارقة  جامعة  اأن�ضطة  عن  بالطيب  معمر  الدكتور  حتدث  جانبه  من 
البحثية  التحتية  البنية  جم�ضدا  العليا،  والدرا�ضات  العلمي  البحث  جمال 
التميز  وامل��خ��ت��ربات وم��راك��ز  امل��ع��ام��ل  م��ن حيث  بها اجل��ام��ع��ة  تتميز  ال��ت��ي 
البحثي واملجموعات البحثية والتي تعمل على العديد من املجالت البحثية 
والتي تغطي بدورها معظم جمالت احلياة، كما حتدث عن خطة اجلامعة 
الهادف  البحثي  الن��ت��اج  زي��ادة  على  تركز  والتي  ال�ضرتاتيجية  اخلم�ضية 
من  العديد  مع  البحثي  التعاون  جانب  اإىل  املجتمعات،  وتنمية  خدمة  اإىل 

املوؤ�ض�ضات العلمية املرموقة. 
ثم قدم كل من: الدكتور راأفت العو�ضي، والدكتور اأحمد ال�ضماع، والدكتور 
واملراكز  الكليات  عن  نبذة  املن�ضوري،  اإبراهيم  والدكتور  �ضنابلة،  عبداهلل 
مثل  الربيطانية  اجلامعات  مع  م�ضرتكة  اهتمامات  لديها  التي  واملعاهد 
واملجالت  وامل��ال��ي��ة،  الإ�ضالمية  وال��درا���ض��ات  الطبية،  امل��ج��الت  يف  ال��ت��ع��اون 

الهند�ضية، وال�ضهادات املزدوجة.
وق���دم ال��دك��ت��ور اأب���و ب��ك��ر ج��اب��ر ال�ضكر مل��دي��ر ج��ام��ع��ة ال�����ض��ارق��ة ع��ل��ى ح�ضن 
ال�ضتقبال، واأعرب عن �ضعادته لزيارة جامعة ال�ضارقة، ثم قدم نبذة عن كلية 
الطلبة  وع��دد  التي تطرحها  الربامج  العايل، من حيث  للتعليم  اآل مكتوم 
الإ�ضالمية  بالدرا�ضات  املتعلقة  بالربامج  اهتمامهم  بجانب  واخلريجني، 
من  العديد  الوفد  اأع�ضاء  ق��دم  كما  الثقافية،  التعددية  وبرنامج  واملالية، 
املعلومات عن موؤ�ض�ضاتهم العلمية، ورحبوا بفتح قنوات توا�ضل مع جامعة 
الأطراف  تعاون مثمر يخدم جميع  �ضكل  على  م�ضتقبال  لترتجم  ال�ضارقة 

وي�ضاهم يف تنمية البحث العلمي الهادف.

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20   
اعالن بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2722/2019/60 امر اداء    
مو�ضوع الدعوى :طلب ا�ضت�ضدار امر اداء مبلغ )20.915( درهما  

طالب الإعالن : اوتو ا�ضي�ضت لتاأجر ال�ضيارات  �ضفته بالق�ضية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- را�ضد عبيد علي عبيد اجلالف - �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه  

جمهويل حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : 

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2019/11/3 الزام املدعى عليه را�ضد عبيد علي 
عبيد اجلالف  بان توؤدي للمدعي اوتو ا�ضي�ضت لتاأجر ال�ضيارات مبلغ )20.915( درهم 

والر�ضوم وامل�ضاريف 
ولكم احلق يف اإ�ضتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.

رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية التجاريه  
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اأخبـار الإمـارات

الوطنية  ال�شرتاتيجيات   •
اخلا�شة بالطفولة.

فاأعد  التالية  للمرحلة  املجل�س  انطلق 
والربامج  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات 
امل����ن����ف����ذة ل���ه���ا و������ض�����ارك يف م����وؤمت����رات 
تهدف  جميعها  كانت  عديدة  ومعار�س 
الدولة  يف  والطفل  ب��الأم  النهو�س  اإىل 
الوطنية  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  ب��ي��ن��ه��ا  وم���ن 
 2021-2017 والطفولة  لالأمومة 
وال���ت���ي ت��ك��ف��ل ح���ق���وق ج��م��ي��ع الأط���ف���ال 
18 عاما  اإىل   0 ع��م��ر  م��ن  وال��ي��اف��ع��ني 
وتعليم  وال���ن���م���اء  وال�����ض��ح��ة  ال��ب��ق��اء  يف 
ج��ي��د ال��ن��وع��ي��ة واحل���م���اي���ة م���ن العنف 
والإ�ضاءة والإهمال وامل�ضاركة يف املجتمع 
فاعلني ومبدعني  اأف��رادا  يكونوا  بحيث 
واخلطة   .. ووط���ن���ه���م  جم��ت��م��ع��ه��م  يف 
وتنمية  ح��ق��وق  لتعزيز  ال�ضرتاتيجية 
-2017 ال��ه��م��م  اأ����ض���ح���اب  الأط����ف����ال 
الأطفال  دم���ج  اإىل  وت���ه���دف   2021
املجتمع  يف  كامل  ب�ضكل  الهمم  اأ�ضحاب 
والربامج  ال�ضيا�ضات  كل  يف  وت�ضمينهم 
مب���ا ي�����ض��م��ن م�����ض��ارك��ت��ه��م ال��ك��ام��ل��ة يف 
جميع  على  ح�ضولهم  وتعزيز  املجتمع 
الأ�ضا�ضية  واحل���ري���ات  الإن�����ض��ان  ح��ق��وق 

بدون متييز.
الذي  ل��الأط��ف��ال  ال�ضت�ضاري  واملجل�س 
واأثبت  منتظمة  ب�ضورة  اأعماله  ميار�س 
م���ن خ����الل ه����ذه امل��م��ار���ض��ة اأن����ه جدير 
بامل�ضوؤولية والعمل على الرفع من �ضاأنه 
واإب��داء راأي��ه بكل ما هو مفيد حلا�ضره 

وم�ضتقبله .
 24 يف  ل����ه  اج���ت���م���اع  اأول  ع���ق���د  وق������د 
ال��رمي عبد اهلل  برئا�ضة  املا�ضي  فرباير 
للمجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم���ي���ن���ة  ال��ف��ال���ض��ي 
الأعلى لالأمومة والطفولة والتي اأكدت 
اأه��م��ي��ت��ه ب��اع��ت��ب��اره الأول م��ن ن��وع��ه يف 
الدولة ال�ضباقة دائما اإىل تقدمي كل ما 
منهم  الأطفال  خا�ضة  مواطنيها  يفيد 
ومت خالل اللقاء عقد ور�ضة عمل اأعدها 
والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 

حول حقوق امل�ضاركة.
املجل�س  ع��ق��د  امل��ا���ض��ي  ي��ون��ي��و   24 ويف 
الرمي  بح�ضور  دب��ي  يف  الثانية  جل�ضته 
اأع�ضائه  وج��م��ي��ع  ال��ف��ال���ض��ي  ع���ب���داهلل 
وعقدت  العربي  الطفل  برملان  واأع�ضاء 
ع��ل��ى ه��ام�����ض��ه ور���ض��ت��ا ع��م��ل الأوىل عن 
الحتفال  ع��ن  وال��ث��ان��ي��ة  الطفل  ح��ق��وق 
مب���رور 30 ع��ام��ا ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة حقوق 
نوفمرب   20 ت�������ض���ادف  ال���ت���ي  ال���ط���ف���ل 
2019 .. فيما عقد املجل�س ال�ضت�ضاري 
لالطفال خالل مع�ضكره ال�ضيفي الأول 
الأعلى  املجل�س  مقر  يف  الثالثة  جل�ضته 
ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة واأط��ل��ع��ت الرمي 
اأهداف  على  املجل�س  اأع�ضاء  الفال�ضي 
جائزة الأمومة والطفولة التي اأطلقتها 

�ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك.
فاطمة  ال�ضيخة  ���ض��م��و  ا�ضتقبلت  وق���د 
اأع�ضاء املجل�س ال�ضت�ضاري  بنت مبارك 
بيوم  الحتفال  �ضهدوا  الذين  لالأطفال 
املجل�س  رئي�ضة  واأدت  الإم��ارات��ي  الطفل 
الأطفال  واأع����رب  الق�ضم  �ضموها  اأم���ام 
التي  ب�ضموها  واع��ت��زازه��م  �ضكرهم  ع��ن 
وجهت باإن�ضاء هذا املجل�س ليكون منربا 
حرا للتعبر عما يجول يف خاطر وفكر 
الأطفال من تطلعات واآمال يف احلا�ضر 
وامل�ضتقبل .. فيما اأ�ضادت �ضموها بالوعي 

الذي يتمتع به اأطفال الإمارات.
لالأطفال  ال�ضت�ضاري  املجل�س  و���ض��ارك 
العربي  ال����ربمل����ان  م����وؤمت����ر  اأع����م����ال  يف 
 24 يف  ال�ضارقة  يف  عقد  ال��ذي  للطفل 
يوليو املا�ضي و�ضم وفودا من 12 دولة 
ال�ضيخة  �ضمو  لهتمام  ون��ظ��را  عربية. 
فاطمة بنت مبارك بالطفل فقد وجهت 
15 مار�س من كل عام  بتخ�ضي�س يوم 
لإظهار  الإم��ارات��ي  بالطفل  لالحتفال 
اه���ت���م���ام امل��ج��ت��م��ع ب��ت��ط��ل��ع��ات الأط���ف���ال 
تخطي  على  وم�ضاعدتهم  واهتماماتهم 
ا�ضتعدادا  و�ضهولة  بي�ضر  عمرهم  اأي���ام 
يف  التنمية  م�ضرة  ليقودوا  للم�ضتقبل 
ب��الده��م واأح����دث ب��رن��ام��ج ال��وق��اي��ة من 
فعل  ردود  املجل�س  ن��ف��ذه  ال���ذي  التنمر 
ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا حيث  ايجابية داخ��ل 
ونفذته  والتعليم  الرتبية  وزارة  تبنته 
لالأمومة  الأعلى  املجل�س  مع  بالتعاون 

والطفولة على م�ضتوى الدولة.
الربنامج  حققه  ال���ذي  للنجاح  ون��ظ��را 
باإن�ضاء  ق��رارا  الإم���ارات  اأم  اأ�ضدرت  فقد 
ج����ائ����زة امل���ج���ل�������س الأع�����ل�����ى ل���الأم���وم���ة 

والطفولة للوقاية من التنمر.
ويف اإطار توجه املجل�س الأعلى لالأمومة 
وال��ط��ف��ول��ة ل��ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة واخل���ربات 
م��ع امل��وؤ���ض�����ض��ات الأخ�����رى خ���ارج الدولة 
زار   .. نفذها  التي  ال��ربام��ج  بخ�ضو�س 
يف  الإم���ارات���ي  املخيم  املجل�س  م��ن  وف��د 
الردن وركز على تنفيذ برنامج الوقاية 

املخيم من خ��الل خم�س  التنمر يف  من 
املجل�س  اأع�������ض���اء  ن��ف��ذه��ا  ع��م��ل  ور������س 
رافقوا  ال��ذي��ن  ل��الط��ف��ال  ال���ض��ت�����ض��اري 
اأط���ف���ال م��ن مدر�ضة  ال��وف��د مب�����ض��ارك��ة 

املخيم .
لالأمومة  الأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������س  واأط�����ل�����ق 
الأول  ال�����ض��ي��ف��ي  امل��ع�����ض��ك��ر  وال��ط��ف��ول��ة 
لالأطفال  ال�ضت�ضاري  املجل�س  لأع�ضاء 
���ض��م��ل برامج  امل��ا���ض��ي  ي��ول��ي��و  ���ض��ه��ر  يف 

مكثفة بلغ عددها 13 برناجما .

مبارك  بنت  فاطمة  جائزة   •
للأمومة والطفولة..

واأط��ل��ق��ت ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
م�����ب�����ارك ج�����ائ�����زة ف���اط���م���ة ل���الأم���وم���ة 
والبداع  التميز  اأب��واب  لفتح  والطفولة 
ال�ضخ�ضيات  وت���ك���رمي  امل���ج���ال،  ه���ذا  يف 
يف  املتميزة  الإجن���ازات  اأ�ضحاب  العاملية 
والطفل  امل����راأة  و���ض��وؤون  ق�ضايا  خ��دم��ة 
ال���دول���ة بق�ضايا  اه��ت��م��ام  اإب�����راز  ب��ه��دف 
الأمومة والطفولة على امل�ضتوى العاملي 
احلكومية  واجل��ه��ات  الأف����راد  وت�ضجيع 
واخلا�ضة يف الدولة على البحث العلمي 
هذا  يف  املتخ�ض�ضة  ال��درا���ض��ات  واإج����راء 

املجال.

مبارك  بنت  فاطمة  مركز   •
لأبحاث الطفل.

وج���ه���ت ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ��ة ف���اط���م���ة بنت 
مبارك باإن�ضاء مركز فاطمة بنت مبارك 
���ض��ت��ك��ون جامعة  ال��ط��ف��ل��ح��ي��ث  لأب���ح���اث 
للمجل�س  البحثي  ال�����ض��ري��ك  الإم�����ارات 
لال�ضتفادة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى 

من جتارب اجلامعة يف هذا املجال .
ووق��������ع امل���ج���ل�������س الأع������ل������ى ل���الأم���وم���ة 
جامعة  مع  تفاهم  مذكرتي  والطفولة 
الإن�ضانية  للرعاية  زاي��د  ودار  الإم���ارات 
الكتاب  معر�س  يف  املجل�س  و���ض��ارك   ..
اأق��ام املجل�س  اأبوظبي .. كما  ال��دويل يف 
لالأطفال  ال�ضيفية  الور�س  من  العديد 

يف عدة اأماكن بالدولة.
و�ضارك املجل�س يف ملتقى القادة الثاين 
عقد  ال���ذي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ل�ضيا�ضات 
ال�ضيا�ضة  ع��ن��وان  حت��ت  اأب��ري��ل  �ضهر  يف 

الوطنية حلماية الأطفال من الإ�ضاءة.
على  للمجل�س  العامة  الأمينة  و�ضددت 
اأن ق�����ض��ي��ة ح��م��اي��ة الأط����ف����ال ت��ع��د من 
التحديات الجتماعية والأمنية يف دولة 

الإمارات والعامل اأجمع .
وق���ال���ت يف ك��ل��م��ة ل��ه��ا اأم�����ام امل��ل��ت��ق��ى اإن 
الأطفال يعتربون يف مقدمة اهتمامات 
ب��ن��ت مبارك  ف��اط��م��ة  ال�����ض��ي��خ��ة  ���ض��م��و 
كله  وامل���ج���ت���م���ع  واأ������ض�����رة  واأب  اأم  وك�����ل 
وت�����ض��غ��ل ب��ال��ن��ا ج��م��ي��ع��ا، م�����ض��رة اإىل اأن 
والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
وقام  ك��ب��را  ح��ي��زا  الق�ضية  ه���ذه  اأوىل 
مب����ب����ادرات وجم����ه����ودات م�����ض��رتك��ة مع 
اعلى  لتحقيق  وع��امل��ي��ة  حم��ل��ي��ة  ج��ه��ات 
الإمارات  يف  لالأطفال  حماية  م�ضتوى 
من  وع��ق��ائ��ده��م  جن�ضياتهم  مبختلف 
»ودمي���ة«  ق��ان��ون  مثل  ت�ضريعات  خ��الل 
حقوقه،  وي��رع��ى  ال��ط��ف��ل  يحمي  ال���ذي 
اإ�ضافة اإىل مبادرات قام بها املجل�س مثل 
الذي حقق  التنمر  الوقاية من  برنامج 
جميع  على  تعميمه  فتم  ب��اه��را  جن��اح��ا 
م���دار����س ال���دول���ة ب��ال��ت��ع��اون م���ع وزارة 
الرتبية والتعليم وخ�ض�ضت اأم الإمارات 
�ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك جائزة 
ا�ضهموا  ال��ذي��ن  وامل��ت��م��ي��زي��ن  للفائزين 
توزيع  ومت  ال���ربن���ام���ج  ه����ذا  اإجن������اح  يف 
ه���ذه اجل���وائ���ز اأث���ن���اء الح��ت��ف��ال الثاين 
ب��ي��وم الطفل الإم���ارات���ي ال���ذي اأق��ي��م يف 
العام احل��ايل. واأ�ضارت  من  مار�س   15
الرغم  ع��ل��ى  اأن���ه  اإىل  ال��ف��ال���ض��ي  ال���رمي 
من جتربة دول��ة الإم���ارات الق�ضرة يف 
اإنها حققت مكانة عاملية  اإل  هذا املجال 
واأ�ضبحت م�ضدرا لثقة املجتمع الدويل 
العلى  املجل�س  ول���دى  الإط����ار  ه���ذا  يف 
اأ�ضا�ضية  �ضراكات  والطفولة  لالمومة 
وا�ضرتاتيجية مع منظمة الأمم املتحدة 
اأول  برنامج  مثل  اليوني�ضيف  للطفولة 
دول  املجل�س بخرباته  و�ضارك  يوم  الف 
رائدة يف هذا املجال مثل ال�ضويد ووجد 
ان لديه  ا�ضتح�ضانا كبرا لتجربته كما 
الكثر من املبادرات العاملية مثل مبادرة 
الأمني العام ال�ضابق لالأمم املتحدة بان 
ك��ي م��ون ك��ل اإم����راه وك��ل طفل و�ضارك 
احلقوق  ل��ت��وف��ر  وم��ق��رتح��ات  بخطط 
البيئات  يف  وال��ط��ف��ل  ل����الأم  الأ���ض��ا���ض��ي��ة 
ال��ك��وارث واحل���روب حول  املت�ضررة من 

العامل . وغرها من برامج ومبادرات.
لالمومة  الع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  اأن  واأك�����دت 
وال���ط���ف���ول���ة ت��ل��ق��ى دع�����وة م���ن امل���ب���ادرة 
العاملية لو�ضع حد للعنف �ضد الطفال 
دولة  ك���اول  امل��ب��ادرة  ه��ذه  يف  للم�ضاركة 

عربية تن�ضم اىل هذه ال�ضراكة العاملية 
وه��و م��ا ي��وؤك��د انها م��ن ال���دول الرائدة 
ال��ت��ي ت��ع��م��ل يف اط����ار ال��ن��ظ��م واخلطط 
ال��وط��ن��ي��ة لن��ه��اء ال��ع��ن��ف ���ض��د الطفال 
واملبادئ  اله���داف  مع  يتما�ضى  ما  وه��و 
 2030 لعام  التنمية  خطة  يف  املحددة 
حلماية الطفال والن�ضاء لهذه ال�ضراكة 
العاملية والذي يعد اإجنازا جديدا لدولة 
ت�ضجيع  اىل  ت��ه��دف  وال���ت���ي  الإم�������ارات، 
املتحدة  الأمم  ووك�������الت  احل���ك���وم���ات 
اخلا�س  وال���ق���ط���اع  امل������دين  وامل���ج���ت���م���ع 
والباحثني والدوائر العلمية على العمل 
واإيجاد  ال�ضيا�ضية،  الإرادة  لتعزيز  معا 
احللول، وتعزيز التعاون ملنع العنف �ضد 

الأطفال«.
وقالت اإن اختيار المارات لهذه املبادرة 
العاملية مل ي��ات م��ن ف���راغ ب��ل ج��اء بعد 
جهود كبرة للمجل�س العلى لالمومة 
والطفولة يف حماية الطفولة ورعايتها 
الدولية  امل������وؤمت������رات  يف  وم�������ض���ارك���ت���ه 
ال��ت��ي ت��رع��ى ال��ط��ف��ول��ة وت�����ض��ع ال�ض�س 
وال���ق���وان���ني ال��ت��ي حت��م��ي��ه��م م���ن العنف 
ومن هذه املوؤمترات موؤمتر �ضتوكهومل 
العام  ف��رباي��ر م��ن  ع��ق��د يف �ضهر  ال���ذي 
ن��اق�����س ال���ض�����س الكفيلة  ال���ذي  امل��ا���ض��ي 

بحماية الطفال من العنف .
ك��م��ا ج����اء ه����ذا الخ���ت���ي���ار ب��ع��د زي�����ارات 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ق����ام����ت بها  ا���ض��ت��ق�����ض��ائ��ي��ة 
املوؤ�ض�س  املدير  با�ضيل  �ضوزان  الدكتورة 
ل��ل��م��ب��ادرة ال��ع��امل��ي��ة لن��ه��اء ال��ع��ن��ف �ضد 
الطفال حيث وجدت ان دولة المارات 
املبادرة  ل��ت��ك��ون ع�����ض��وا يف ه���ذه  م��وؤه��ل��ة 
الطفولة  حتمي  ال��ت��ي  للقوانني  ن��ظ��را 
هذه  جتاه  املرنة  احلكومية  وال�ضيا�ضات 
ال�ضريحة من املجتمع وكذلك الهتمام 

املجتمعي بهم ا�ضد اهتمام .
املجل�س  ان  ال��ف��ال���ض��ي  ال�����رمي  واأك������دت 
يواكب  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الم��وم��ة  الع���ل���ى 
الأو�ضاع احلالية لالأطفال ولديه وعى 
التي  احل��دي��ث��ة  التكنلوجية  بالتقنيات 
اأ�ضبحت مالذا لأطفال اليوم، و يحاول 
ال�ضتفادة الق�ضوى من اجلوانب املفيدة 
برامج  م��ن  كثر  يف  التكنلوجيا،  ل��ه��ذه 
التوعية لالأطفال وتعريفهم بحقوقهم، 
وق�����ام ب��ع��ق��د ع����دد م���ن ال����ن����دوات حول 
الهواتف  على  الأط��ف��ال  اإدم���ان  م�ضكلة 
الكبرة  وامل��خ��اط��ر  ال��ذك��ي��ة  والأج���ه���زة 
ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���س ل��ه��ا الط���ف���ال م���ن هذا 
الكبرة  لأثاره  الواعي  ال�ضتخدام غر 

عليهم وعلى اأ�ضرهم.
توعويا  م�ضروعا  هناك  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت 
“ الطفل  ب��ع��ن��وان  ب��ه املجل�س  ق��ام  اآخ���ر 
قدرة  امل�������ض���روع  اظ��ه��ر  وق����د  الرقمي” 
الأطفال على ال�ضتفادة من التطبيقات 
التوجيه  ي����ج����دون  ع���ن���دم���ا  ال���رق���م���ي���ة 
ال�ضحيح، كما ان لدى كثر من الأ�ضر 
املام كبر باملفاهيم ال�ضحيحة يف رعاية 
برامج  ف���اإن  ل��ذل��ك  وتربيتهم  الأط��ف��ال 
والطفولة  ل��الم��وم��ة  الع��ل��ى  امل��ج��ل�����س 
ال���ت���وع���وي���ة جت���د ح��م��ا���ض��ا ك���ب���را لدى 
ك��ل الأ����ض���ر وه��ن��اك ا���ض��ت��ع��داد ك��ب��ر من 
الأمهات والإب��اء لكت�ضاب طرق جديدة 

ومواكبة لرعاية الأطفال .
وقد عقدت ور�ضة عمل حول امللتقى كان 
واللية  املرجوة  النتائج  معرفة  هدفها 
�ضيا�ضة احلماية وفقا  املتبعة يف تطوير 
لدليل مكتب رئا�ضة جمل�س الوزراء لعام 
ال�ضاءة  ق�ضايا  مع  والتعامل   2013
بال�ضافة  التحليلي  والط��ار  لالطفال 
الدول  يف  املتبعة  املمار�ضات  اف�ضل  اىل 
ال�ضاءة  مو�ضوع  يخ�س  فيما  ال��رائ��دة 
الذي  التحليلي  بالطفال وفقا لالطار 
الور�ضة  ا���ض��ت��ه��دف��ت  ك��م��ا  حت���دي���ده.  مت 
نتائج درا�ضة الو�ضع احلايل فيما يخ�س 
والرتتيبات  احلماية  �ضيا�ضة  مو�ضوع 
والتحديات احلالية والفجوات التي مت 
حتديدها من خالل مقارنة نتائج درا�ضة 
املمار�ضات  وم��راج��ع��ة  احل����ايل  ال��و���ض��ع 
الرائدة ومناق�ضة الفجوات مع احل�ضور 
جلمع اراءهم واحل�ضول على موافقتهم 
للتعامل مع  املقرتحة  وامل��ب��ادرات  عليها 
بال�ضافة  حتديدها  مت  التي  الفجوات 
جلمع  املقرتحة  امل��ب��ادرات  مناق�ضة  اىل 
عليها  وم��الح��ظ��ت��ه��م  احل�������ض���ور  اراء 
موافقتهم  ع��ل��ى  واحل�����ض��ول  وتقييمها 

عليها .

ان�شطة  يف  الطفال  • م�شاركة 
ريا�شية : 

لالمومة  الع����ل����ى  امل��ج��ل�����س  ي���ح���ر����س 
الن�ضطة  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ل���ىة  وال���ط���ف���ول���ة 
الريا�ضية التي يهتم بها الطفال، فقد 
نظمت يف �ضهر يونيو ن�ضاطا تدريبيا على 
بالتعاون  الي��ت��ام  لالطفال  ال��ق��دم  ك��رة 
م���ع ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الح���م���ر الإم���ارات���ي 

وموا�ضالت المارات بابوظبي .
العامة  المينة  الفال�ضي  الرمي  وقالت 
الطفال  ع��م��ت  ال��ف��رح��ة  ان  للمجل�س 
الذي  الريا�ضي  الن�ضاط  الذين مار�ضوا 
امل��ج��ل�����س الع���ل���ى لالمومة  ل��ه��م  وف����ره 
والطفولة كما وفر لهم جميع متطلبات 
وم�ضروبات  ت��غ��ذي��ة  م��ن  ال��ن�����ض��اط  ه���ذا 
املعدنية  ال�������ض���رب  وم����ي����اه  ال���ع�������ض���ائ���ر 
وا�ضراف  ون��ق��ل  الول���ي���ة  وال����ض���ع���اف���ات 
كامل من واإىل املجل�س مما اعطى بهجة 

وفرحا متتع به الطفال امل�ضاركون .
امل�ضاركني  ان ع��دد الط��ف��ال  واأو���ض��ح��ت 
 20 اىل  ب��ال���ض��اف��ة  120 ط��ف��ال  ك���ان 
ن�ضاطهم  اأدوا  وق���د  وم�����ض��رف��ة  م�����ض��رف��ا 
نهاية هذا  .. ويف  و�ضعادة  بكل طماأنينة 
الطفال  على  هدايا  توزيع  مت  الن�ضاط 
حتمل �ضعار يوم الطفل الماراتي وعدد 
من الكتيبات واملل�ضقات التي على مائة 

فكرة من افكار الطفال وحقوقهم.
املجل�س  اأع����ل����ن   : ال�������ض���غ���ر  امل���ت���ط���وع 
الأع��ل��ى ل��الأم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة ع��ن فتح 
التطوعي  برناجمه  يف  ال���ض��رتاك  ب��اب 
ال�ضغر” الذي ميتد  “املتطوع  بعنوان 
اإىل جميع الفئات العمرية ابتداء من 5 

�ضنوات حتى 60 عاما.
وي���ه���دف ه���ذا ال��ربن��ام��ج ال����ذي وجهت 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�ضيخة  �ضمو  ب��ه 
من  العمرية  الفئات  جميع  اإ�ضراك  اإىل 
روح  وتنمية  الربنامج  يف  املجتمع  اأبناء 
الإمارات  اأبناء  بها  يتحلى  التي  التطوع 
الذين يقدمون منوذجا مبتكرا ومميزا 
للعمل التطوعي والعطاء الإن�ضاين على 
ال�ضعيدين املحلي والعاملي وي�ضتطيعون 
ال���و����ض���ول ب��ر���ض��ال��ت��ه��م الإن�����ض��ان��ي��ة اإىل 
اإط��ار تطوعي  الب�ضر حتت  املاليني من 

ومظلة اإن�ضانية.
اإن  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  الم��ي��ن��ة  وت���ق���ول 
املجالت التي يرغب املتطوع العمل بها 
الجتماعي  التوا�ضل  وت�ضمل  مفتوحة 
الفيديو  وت�ضوير  اجلرافيك  وت�ضميم 
اإىل  بالإ�ضافة  الفوتوغرايف  والت�ضوير 

اأن�ضطة متنوعة للكبار وال�ضغار.
ال�ضغار  الأط����ف����ال  امل��ج��ل�����س  دع����ا  وق����د 
وال��ك��ب��ار م��ن ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة املحددة 
ال���ربن���ام���ج  ه������ذا  يف  ال�������ض������رتاك  اإىل 
ال��ه��ام ال����ذي ي��ه��دف اىل ���ض��ق��ل ق���درات 
باع  الم����ارات  .. ولب��ن��اء  املجتمع  اب��ن��اء 
برنامج  وك��ان  التطوع  جم��ال  يف  طويل 
للتطوع  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�ضيخة 
ال�ضعيدين  ع��ل��ى  الن�����ض��ان��ي��ة  خ��دم��ة  يف 
ابن  لتطوع  مثال  اك��رب  والعاملي  املحلي 
الم��ارات حيث قدم اأطباء الإم���ارات ما 
�ضاعة  مليون  ون�ضف  مليون  ع��ن  يزيد 
فاطمة”  امنا  “كلنا  �ضعار  حت��ت  تطوع 
يف منوذج مبتكر لتمكني املراأة يف العمل 
والت�ضامح  املجتمعي  والعطاء  التطوعي 
ان�ضجاما  العامل  الن�ضاين يف �ضتى بقاع 
مع توجهات القيادة احلكيمة بان يكون 

عام 2019 عاما الت�ضامح.
يف   : لالطفال  الم��ارات��ي  ال�ضنع  مركز 
اط����ار ب��راجم��ه امل��ت��ع��ددة اع��ل��ن املجل�س 
عن  اي�ضا  والطفولة  لالمومة  العلى 
ال�ضنع الماراتي لالطفال  ان�ضاء مركز 
و فتح املجال امامهم للت�ضجيل يف املركز 
والتدريب على فن اليولة وح�ضور ور�س 

العمل عن ال�ضنع الماراتي .
وق���ال���ت ال�����رمي ع���ب���داهلل ال��ف��ال���ض��ي ان 
الربنامج  حققه  ال���ذي  الباهر  النجاح 
راأ����س اخليمة  اق��ام��ه يف  ال��ذي  ال�ضيفي 
خالل �ضهر يوليو املا�ضي بعنوان ما�ضرت 
كال�س ال�ضغار ومت فيه تدريب الطفال 
ع��ل��ى ف���ن ال���ي���ول���ة وال�����ض��ن��ع الم����ارات����ي 
اع��ط��ى دف��ع��ة ق��وي��ة لن�����ض��اء ه���ذا املركز 
لكي يتعرف الطفال على تراث وطنهم 

ب�ضورة اكر .
بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  وجهت  وق��د 
مبارك بان�ضاء هذا املركز وكذلك باقامة 
الطفال  ل��ت��ع��ري��ف  ال�����ض��ي��ف��ي��ة  ال���ور����س 
الربامج  �ضمن  وذل���ك  وط��ن��ه��م  ب���رتاث 
امل��ك��ث��ف��ة ال��ت��ي ي��ن��ف��ذه��ا امل��ج��ل�����س العلى 
ل��الم��وم��ة وال��ط��ف��ول��ة ل��ف��ائ��دة الطفال 
وام��ه��ات��ه��م خ��ا���ض��ة يف اوق�����ات الج����ازة 

ال�ضيفية .
الهتمام با�ضحاب الهمم : داأبت �ضمو اأم 
الإمارات على الهتمام با�ضحاب الهمم 
املجتمع  م���ن  ي��ت��ج��زا  ل  ج�����زءا  ك��ون��ه��م 
اللعاب  و�ضجعت  رح��ب��ت  ف��ق��د  ول��ذل��ك 
الوملبية التي ا�ضت�ضافتها دولة المارات 
اللعاب  ه����ذه  وان  خ��ا���ض��ة  ال���ع���ام  ه����ذا 
اظ���ه���رت ق�����درة ا����ض���ح���اب ال��ه��م��م على 

التفاعل مع اللعاب بكفاءة كبرة .
وق����د ���ض��ه��دت ���ض��م��وه��ا ج�����زءا م���ن هذه 
�ضرايفر  ت��ي��م  ا���ض��ت��ق��ب��ل��ت  ك��م��ا  الل���ع���اب 
رئ���ي�������س الومل����ب����ي����اد اخل����ا�����س ال������دويل 
وعائلته الذين �ضهدوا انطالقة اللعاب 

الوملبية عام يف ابوظبي يف الرابع ع�ضر 
من مار�س احلايل .

وقالت �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك 
عاملي  باهتمام  حظيت  الل��ع��اب  ه��ذه  اإن 
كبر حيث �ضاركت فيها اكر من 190 
اآلف و500 م�ضارك  �ضبعة  بنحو  دولة 
و�ضهدها  متطوع  ال��ف   20 اىل  اإ�ضافة 

ماليني الزوار .
كما جنحت هذه اللعاب يف لفت انظار 
الهمم  ا���ض��ح��اب  ام��ك��ان��ي��ات  ال��ع��امل اىل 
الإ�ضرار  منهم  ن�ضتلهم  الذين  الكبرة 

وقوة الإرادة وروح التحدي.
اأن  اإىل  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  واأ���ض��ارت 
دول���ة الم����ارات ل ت���األ ج��ه��دا يف رعاية 
هذه الفئة من املجتمع التي تعترب جزءا 
الكبر  الدعم  لها  ل يتجزاأ منه وتقدم 
يف جميع املنا�ضبات من اجل ادماجها يف 
التنمية  م�ضرة  يف  للم�ضاركة  املجتمع 
ال��ب��الد، وق��د حققت تقدما كبرا يف  يف 
امل��ج��ال وا���ض��ب��ح الكثر م��ن هوؤلء  ه��ذا 
احلكومية  ال���ق���ط���اع���ات  يف  ي���ع���م���ل���ون 
واخل���ا����ض���ة ومي���ار����ض���ون اع��م��ال��ه��م بكل 
الخرى  الفئات  مثل  ويحققون  ك��ف��اءة 
التي  النجاح يف الع��م��ال  اخ��وان��ه��م  م��ن 

ت�ضند اليهم .
ويف هذا الطار فقد وقع املجل�س العلى 
مع  تفاهم  مذكرة  والطفولة  لالمومة 
الماراتية  اخل��ا���س  الومل��ب��ي��اد  موؤ�ض�ضة 
اأ�ضحاب  اإدم��اج الأطفال من  للتعاون يف 
الهمم من عمر �ضنتني وحتى 7 �ضنوات 

يف املجال الريا�ضي .
�ضبعة  ت�����ض��م  ال���ت���ي  امل����ذك����رة  يف  وج������اء 
ات��ف��ق��ا ع��ل��ى تفعيل  ال��ط��رف��ني  م����واد ان 
املجالت  يف  م��ن��ه��م��ا  ك���ل  اخ��ت�����ض��ا���ض��ات 
امل�����ض��رتك��ة وذل���ك ب���اإدم���اج الأط���ف���ال من 
وحتى  �ضنتني  عمر  من  الهمم  اأ�ضحاب 
وت�ضجيع  الريا�ضي  املجال  �ضنوات يف   7
ت�ضافر  م��ن  ذل���ك  ومايتطلبه  اأ���ض��ره��م 
هوؤلء  اأ�ضر  توعية  و  امل�ضرتكة  للجهود 
حياتهم  يف  الريا�ضة  باأهمية  الأط��ف��ال 
موؤ�ض�ضات  ت��وع��ي��ة  ع��ل��ى  ي��ن��ع��ك�����س  مب���ا 
والأهلية  واخل��ا���ض��ة  الر�ضمية  ال��دول��ة 
واإعدادها  الفئة  ه��ذه  تنمية  ب�����ض��رورة 
اإيجابي  كعن�ضر  املجتمع  يف  ل��الن��دم��اج 
املحافل  الريا�ضية يف  اإجنازاتهم  واإب��راز 
التحديات  وتذليل  ال��دول��ي��ة  الوطنية، 

التي تواجه م�ضرتهم احلياتية.
ويتعاون الطرفان وفقا لهذه املذكرة يف 
امل��ج��الت الريا�ضية  ت��ب��ادل اخل���ربات يف 
امل��ن��ا���ض��ب��ة لأ����ض���ح���اب ال��ه��م��م م���ن عمر 
جمال  �ضنوات.ويف  �ضبع  وحتى  ال�ضنتني 
الهمم  اأ���ض��ح��اب  م��ع  املتعاملني  ت��دري��ب 
�ضواء داخل الأ�ضرة، اأو املدار�س واملعاهد 
لكت�ضاف  املختلفة  النوادي  اأو  اخلا�ضة 
مواهب هذه الفئة والعمل على تنميتها 
يف املجال الريا�ضي، والتعاون والتن�ضيق 
يف تنظيم الأن�ضطة والربامج التدريبية 
امل�ضرتكة وور�س عمل توعية تهدف اىل 
مبا  الفئة  ه��ذه  م��ع  املتعاملني  ت��دري��ب 

فيها اأ�ضر اأ�ضحاب الهمم.
كما ن�ضت املذكرة ةعلى تعاون اجلانبني 
الهمم. اأ���ض��ح��اب  اأم��ه��ات  ب��دع��م جمعية 
املحافل  الأط���ف���ال يف  اإجن������ازات  واب�����راز 
الإقليمية،  ال���وط���ن���ي���ة،  ال���ري���ا����ض���ي���ة 
الدولية.و اإقامة املوؤمترات والحتفالت 
اخل���ا����ض���ة ب���ت���ك���رمي ه��������وؤلء الأط����ف����ال 
واأ�ضرهم. وعلى ال�ضعيد العاملي : ت�ضعى 
اىل  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو 
لي�س  م��ك��ان  ك��ل  ب��الط��ف��ال يف  النهو�س 
لطفل الم��ارات فقط واأمنا للطفل فى 
كل مكان وان ل ي�ضاب الطفال بنران 
براءتهم  ت��رح��م  ل  و����ض���راع���ات  ح����روب 
ول ذن��ب لهم ف��ى ان��دلع��ه��ا وت��رج��و ان 
ال��ع��امل على حقه  ف��ى  ك��ل طفل  يح�ضل 
فى الرعاية ال�ضحية ال�ضاملة والتعليم 
اأن يعي�س  الراقى وكذلك على حقه فى 

طفولته دون خوف اأو قهر.
زيارات خارجية ت�ضتهدف دعم المهات 
ابريل  �ضهر  يف   : اخل���ارج  يف  والط��ف��ال 
امل��ا���ض��ي ق���ام وف���د م��ن امل��ج��ل�����س العلى 
ب���زي���ارة ناجحة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الم��وم��ة 
عددا  خ��الل��ه��ا  ن��ظ��م  �ضقطرى  جل��زي��رة 
التثقيفية  وامل��ح��ا���ض��رات  الن�ضطة  م��ن 

والتوعوية لمهات واطفال اجلزيرة .
وقالت الرمي عبداهلل الفال�ضي المينة 
لالمومة  الع���ل���ى  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ع���ام���ة 
ناجحة  ك��ان��ت  ال����زي����ارة  ان  وال��ط��ف��ول��ة 
ال�ضديدة  ال��ت��وج��ي��ه��ات  بف�ضل  ب��ام��ت��ي��از 
ل�ضمو اأم الإمارات التي كانت تتابع زيارة 
خالل  من  حققه  ال��ذي  والنجاح  الوفد 
توعوية  تثقيفية  حم��ا���ض��رات  ت��ن��ظ��ي��م 
اعجاب  ن����ال����ت  والط�����ف�����ال  ل���الم���ه���ات 

اجلميع واقبلن عليها باهتمام كبر .
امل��ج��ل�����س الع���ل���ى لالمومة  وق����ام وف����د 
من  طبيا  فريقا  �ضم  ال��ذي  والطفولة 

ابوظبي  يف  اجل��دي��د  الطبي  امل�ضت�ضفى 
ب����زي����ارة اك�����ر م����ن ع�������ض���رة م���ن���اط���ق يف 
خاللها  ال����ت����ق����ى  ����ض���ق���ط���رى  ج�����زي�����رة 
تثقيفية  حم��ا���ض��رات  ون��ظ��م  ب���اله���ايل 
ت��وع��وي��ة ل��الم��ه��ات والط��ف��ال وتركزت 
ال�ضحية  اجل�����وان�����ب  ع���ل���ى  م��ع��ظ��م��ه��ا 
الم  �ضحة  ت�ضتهدف  ال��ت��ي  ال�����ض��روري��ة 
اع�ضاء  وا�ضتمع  ال���ولدة.  وبعد  قبل  ما 
هناك  والط��ف��ال  الأم��ه��ات  اإىل  الفريق 
امل��ق��ام��ة يف اجلزيرة  امل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات  ع���ن 
بالم  املتعلقة  ال��ط��ب��ي��ة  وال��ت��خ�����ض�����ض��ات 
خا�ضة  احتياجاتها  وم��ع��رف��ة  وال��ط��ف��ل 
م�ضت�ضفى خليفة بن زايد اآل نهيان الذي 
اقامته موؤ�ض�ضة خليفة بن زايد ال نهيان 

لالأعمال الإن�ضانية .
بامل�ضاعدات  �ضقطرى  اه��ايل  ا���ض��اد  وق��د 
ال��ق��ي��م��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا دول����ة الم����ارات 
العربية املتحدة لل�ضعب اليمني ال�ضقيق 
خا�ضة  �ضقطرى  وجلزيرة  عامة  ب�ضفة 
وب������دور ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ��ة ف��اط��م��ة “ اأم 
الإم���ارات “ يف دع��م الم��ه��ات والطفال 

يف اجلزيرة .
اطفال  مل�ضاعدة  ان�ضانية  مبادرة  تنظيم 
ال���ذي يقدمه  ال��دع��م  اط���ار  : يف  اليمن 
والطفولة  ل��الم��وم��ة  الع��ل��ى  امل��ج��ل�����س 
ل���الط���ف���ال اي��ن��م��ا ك���ان���وا وج���ه���ت �ضمو 
بتنظيم  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�ضيخة 
ل�ضالح  ال��ع��اب  بجمع  ان�ضانية  م��ب��ادرة 

اطفال اليمن.
وتاأتي هذه املبادرة يف عام الت�ضامح الذي 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اعلنه 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
اهلل” وحت��ق��ق اه�����داف دول����ة الم�����ارات 
العربية املتحدة يف دعم التنمية الب�ضرية 

امل�ضتدامة داخل الدولة وخارجها .
وقد نظم املجل�س املبادرة التي تقوم على 
الأطفال  بها  يتربع  التي  الأل��ع��اب  جمع 
م��ن خالل  الإم����ارات  دول���ة  املقيمون يف 
و�ضع �ضناديق خ�ضبية يف مراكز الت�ضوق 

يف جميع اأنحاء الإمارات.
امل��ج��ل�����س الع���ل���ى لالمومة  اأط���ل���ق  ك��م��ا 
القرطا�ضية  جل��م��ع  ح��م��ل��ة  وال��ط��ف��ول��ة 
اليمن  لط��ف��ال  املدر�ضية  وامل�ضتلزمات 
وذلك مبنا�ضبة الحتفال باليوم العاملي 
للعمل الن�ضاين ، وقد و�ضعت ال�ضناديق 
امام املراكز التجارية جلمع القرطا�ضية 
التربع  يتم  التي  املدر�ضية  وامل�ضتلزمات 
بجمع  الن�ضانية  امل��ب��ادرة  وحققت   . بها 
الل��ع��اب لط��ف��ال ال��ي��م��ن جن��اح��ا كبرا 
�ضجع املجل�س العلى على اطالق حملة 
اأم  �ضمو  وان  �ضيما  ل  القرطا�ضية  جمع 
الإمارات هي التي تبادر اىل اطالق مثل 
ه���ذه احل���م���الت الن�����ض��ان��ي��ة ال��ت��ي حتث 
الطفال واولياء امورهم على تقدمي ما 
بو�ضعهم مل�ضاعدة اخوانهم اطفال اليمن 
درا�ضي  بعام  البدء  نحو  بيدهم  والخ��ذ 
ج��ي��د ل ي��ج��دون ف��ي��ه اي���ة ���ض��ع��وب��ات يف 

احل�ضول على م�ضتلزماتهم املدر�ضية .
لالمومة  الع����ل����ى  امل���ج���ل�������س  واع��������رب 
والطفولة عن تقديره للتجاوب الكبر 
املبادرات  ه��ذه  م��ع  اب���داه اطفالنا  ال��ذي 
ام���وره���م وكذلك  واول����ي����اء  الن�����ض��ان��ي��ة 
واملراكز  وامل��ولت  الحمر  الهالل  هيئة 
هذه  مع  جتاوبت  التي  اي�ضا  التجارية 
امل���ب���ادرة ح��ي��ث اق��ب��ل اط���ف���ال الم�����ارات 
اولياء  م��ن  وبت�ضجيع  وحيوية  بن�ضاط 
ب��ك��ث��اف��ة ل�ضراء  ال���ت���ربع  ع��ل��ى  ام���وره���م 

اللعاب والقرطا�ضية لطفال اليمن .
واإث�����ر ه���ذه امل���ب���ادرة ف��ق��د ق���ام وف���د من 
والطفولة  ل��الم��وم��ة  الع��ل��ى  امل��ج��ل�����س 
 11 وزع  ح��ي��ث  ���ض��ق��ط��رى  اىل  ب���زي���ارة 
ط��ن��ا م���ن الل���ع���اب وال��ق��رط��ا���ض��ي��ة على 
املبادرة  ه���ذه  ول��ق��ي��ت   . ال��ي��م��ن  اط���ف���ال 
ترحيبا كبرا من اطفال اليمن مثمنني 
القيادة  التي تقدمها  القيمة  امل�ضاعدات 
العربية  الم�������ارات  دول����ة  يف  احل��ك��ي��م��ة 
امل��ت��ح��دة و���ض��م��و ال�����ض��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت 
م���ب���ارك لب���ن���اء ال��ي��م��ن ع��ام��ة وله���ايل 

جزيرة �ضقطرى خا�ضة .
اط���ف���ال اجل���زي���رة ع���ن فرحتهم  وع����رب 
الكبرة بوجود الوفد الذي حمل اليهم 
قالوا  والتي  والقرطا�ضية  اللعاب  هذه 
العام  ب��داي��ة  حيث  وقتها  يف  ج��اءت  انها 
الدرا�ضي اجلديد والذي يفتقر الهايل 
والطفال ملثل هذه الدوات التي تعينهم 

على اكمال م�ضرتهم التعليمية .
الأطفال  م��ن  ع��دد  ال��وف��د  ا�ضتقبل  وق��د 
للتعبر  ال����ورود  وق��دم��وا  ال�ضقطريني 
الإماراتي  الوفد  بو�ضول  فرحتهم  عن 

اإىل جزيرة �ضقطرى.
�ضقطرى  مطار  يف  ال��وف��د  ا�ضتقبل  كما 
امل�ضرفني  الماراتيني  من  عدد  ال��دويل 
على الأعمال اخلرية يف اجلزيره حيث 
اطفال  واللعاب على  الهدايا  توزيع  مت 
ال���وف���د املمثل  اع�������ض���اء  ���ض��ق��ط��رى م���ن 

والطفولة  ل��الم��وم��ة  الع��ل��ى  باملجل�س 
لالأطفال  ال�ضت�ضاري  املجل�س  واع�ضاء 
للطفل  العربي  الربملان  عن  ومندوبني 
وال�ضرور  البهجة  اإدخ���ال  بهدف  وذل��ك 
�ضقطرى  ج���زي���رة  اأط����ف����ال  ق���ل���وب  اىل 
املبادرتان اجلديدتان  وت�ضب   . اليمنية 
بجمع العاب وقرطا�ضية لطفال اليمن 
التنمية  ا�ضرتاتيجية  اهداف  يف حتقيق 
اطار  يف  ت��ات��ي  كما   ،2030 امل�ضتدامة 
املراة  ل�ضحة  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
مرحلة  يف  والتعليم  وال��ي��اف��ع  وال��ط��ف��ل 
ال��ط��ف��ول��ة امل���ب���ك���رة ل��ل��م��ت�����ض��رري��ن من 
العنف وال�ضراع يف املناطق املنكوبة من 

جراء احلروب والنزاعات.
املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  وتقيم 
�ضقطرى  ج���زي���رة  خ��ري��ة يف  م�����ض��اري��ع 
زايد  بن  خليفة  ال�ضيخ  م�ضت�ضفى  حيث 
ال نهيان يف اجلزيرة الذي يقدم العالج 
املجاين لبناء اجلزيرة كما تقيم الدولة 
املدار�س  وت�ضاعد  اخ��رى  �ضحية  مراكز 
م�ضرتها  اك���م���ال  يف  ه���ن���اك  ال��ي��م��ن��ي��ة 
عمرانية  م�����ض��اري��ع  وت��ق��ي��م  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

وم�ضاكن لهايل اجلزيرة .
 : العاملية  بالطفولة  الم��ارات  اهتمام   -
قدمت دولة المارات م�ضاعدات متعددة 
للطفولة �ضواء داخل الدولة او خارجها 
ن��ظ��را ل��اله��ت��م��ام امل��ت��زاي��د ب��ه��ذه الفئة 

الهامة من املجتمع ..
ومن املبادرات الن�ضانية جتاه الطفولة 
لأبحاث  زاي����د  “مركز  ال���دول���ة  ان�����ض��ات 
الأطفال”  ل����دى  ال����ن����ادرة  الأم�����را������س 
بلندن وا�ضبح املركز الأول من نوعه يف 
الأمرا�س  اأبحاث  يف  املتخ�ض�س  العامل 
منحة  بف�ضل  الأط���ف���ال  ل���دى  ال���ن���ادرة 
فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  قدمتها  �ضخية 
60 مليون جنيه  وق��دره��ا  م��ب��ارك  بنت 

ا�ضرتليني يف يوليو 2014.
دفعة  اول  اي��ام  املركز قبل  ا�ضتقبل  وق��د 
من املر�ضى الطفال .. ويعد مركز زايد 
بف�ضل خربات  للتميز  لالأبحاث مركزا 
جريت  م�ضت�ضفى  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال���ك���وادر 
اأورموند �ضرتيت وكلية لندن اجلامعية 
وب��ف�����ض��ل الإم���ك���ان���ات ال��ت��ي ي��ت��م��ت��ع بها 
النادرة  الأم����را�����س  م��ع��اجل��ة  يف  امل���رك���ز 
ل��دى الأط��ف��ال وي��ق��دم امل��رك��ز اخلدمات 
الأطفال  من  املر�ضى  لآلف  العالجية 

من �ضتى اأنحاء العامل«.
الطفل  ب�ضحة  الل���ت���زام  ه���ذا  وي��ع��ك�����س 
امل�ضت�ضفى  ����ض���ع���ار  ع��ن��ه��ا  ع����رب  وال����ت����ي 
له  املغفور  ودائما” روؤية  اأول  “الطفل 
ال��ذي حر�س ط��وال حياته  ال�ضيخ زاي��د 
ع��ل��ى امل�����ض��ارك��ة يف ك��ث��ر م���ن امل���ب���ادرات 
والأن�����ض��ط��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة ل�����ض��م��ان �ضحة 

الأطفال و�ضالمتهم يف كل مكان .
وي����ق����دم م�����ض��ت�����ض��ف��ى ج���ري���ت اأورم����ون����د 
�ضرتيت ال��ع��الج لأط��ف��ال م��ن اأك��ر من 
ثمانني دولة حول العامل لعالجهم من 
الأمرا�س النادرة .. وتلقى نحو 1300 
ط��ف��ل م���ن دول�����ة الإم��������ارات ال���ع���الج يف 
اخلم�س  ال�ضنوات  مدى  على  امل�ضت�ضفى 
امل��ا���ض��ي��ة م��ن جم��م��وع اأك���ر م��ن 255 
�ضنويا  امل�ضت�ضفى  ي�ضتقبلها  حالة  األ��ف 
ل���ع���الج الأط�����ف�����ال م����ن جم���م���وع���ة من 

اأمرا�س القلب والأع�ضاب النادرة.
للتطوع  فاطمة  ال�ضيخة  برنامج  ويعد 
حاليا  يقوم  عاملي  ان�ضاين  برنامج  اكرب 
وامل��ع��وزي��ن يف  ب��ع��الج الط��ف��ال والن�ضاء 
ويقيم  واف��رق��ي��ا  ا�ضيا  دول  م��ن  ال��ع��دي��د 
عيادات وم�ضت�ضفيات متنقلة يعمل فيها 
اطباء وممر�ضون اماراتيون ومتطوعون 
من دول عديدة ، وقد عالج هذا الربنامج 
م��ن مليون طفل جمانا يف م�ضر  اك��ر 
وباك�ضتان  واوغندا  وتنزانيا  وموريتانيا 
العطاء  حملة  ووا�ضلت   . وبنجالدي�س 
ل��ع��الج م��ل��ي��ون ط��ف��ل وم�����ض��ن براجمها 
العالجية واجلراحية والوقائية حمليا 
ت��ط��وع��ي ومظلة  اط�����ار  ودول����ي����ا حت���ت 
فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو  برعاية  ان�ضانية 
بنت مبارك . كما وا�ضل الفريق الطبي 
املزيد  اجراء  العطاء  واجلراحي حلملة 
البو�ضنة  يف  املفتوح  القلب  عمليات  من 
ارتفع عدد  العامل حيث  وع��دد من دول 
ال�ضعيد  ع��ل��ى  اج��ري��ت  ال��ت��ي  العمليات 
قلب  ع��م��ل��ي��ة   1070 اىل  اخل����ارج����ي 
 55 اىل  العمليات حمليا  وع��دد  مفتوح 
 100 ا�ضرتاجتية لج��راء  �ضمن خطة 
للمقيمني من  الدولة  يف  عملية حمليا 
خمتلف اجلن�ضيات ا�ضتفاد منها مر�ضى 
ال��ق��ل��ب م��ن ال��ف��ئ��ات امل��ع��وزة وحم���دودي 

الدخل.
وقد اعلنت العديد من اجلهات ان دولة 
الداعمة  ل��ل��دول  م��ث��ال  ت��ع��د  الم������ارات 
ل���الط���ف���ال وال����ت����ي ���ض��اه��م��ت ك���ث���را يف 

الق�ضاء على �ضلل الطفال يف العامل .
�ضاحب  ت��وج��ي��ه��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  اط�����ار  ويف 

اآل نهيان  ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد 
اهلل” بتقدمي  “حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س 
ودعم  والتنموية  الإن�ضانية  امل�ضاعدات 
براجمه  وت���ع���زي���ز  ال�������ض���ح���ي  ال���ق���ط���اع 
الوقائية بجمهورية باك�ضتان الإ�ضالمية 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  مبادرات  و�ضمن 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات 
امل�ضلحة فقد تكللت مهام حملة الإمارات 
للتطعيم خالل عامي 2014 و2015 
و582  86 مليونا  اإعطاء  بالنجاح مع 
لأطفال  ت��ط��ع��ي��م  ج��رع��ة  و923  األ���ف���ا 

باك�ضتان �ضد �ضلل الأطفال.
وقد متكنت دبي العطاء خالل 7 �ضنوات 
10 ماليني  اأك����ر م���ن  م���ن م�����ض��اع��دة 
طفل من خالل 86 برناجما وم�ضروعا 
ومببلغ ي�ضل اإىل اأكر من 500 مليون 
اإزالة  على  املوؤ�ض�ضة  تركز  حيث   . دره��م 
العوائق الكامنة التي متنع الأطفال من 
ارتياد املدار�س والتعلم وذلك من خالل 
م�ضتدامة  اإن�ضانية  م�����ض��اع��دات  ت��ق��دمي 
وذات اأثر وقابلة للتو�ضع حيث تقوم دبي 
العطاء بتوفر التعليم الأ�ضا�ضي ال�ضليم 
ل��الأط��ف��ال . وت���واج���دت دول���ة الم����ارات 
وه��ي��ئ��ات��ه��ا اخل���ري���ة والن�����ض��ان��ي��ة منذ 
ال���دول وامل��ن��اط��ق التي  الي���ام الوىل يف 
احلروب  نتيجة  الالجئون  اليها  تدفق 
ال�ضوريني  الالجئني  خا�ضة  والنزاعات 
الن�ضانية  امل�������ض���اع���دات  ل��ه��م  وق���دم���ت 
الفورية وتبنت خططا وبرامج متقدمة 
ال��ي��ه��م مبختلف  امل�����ض��اع��دات  لي�����ض��ال 
ا����ض���ك���ال���ه���ا ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م����ن احل����رم����ان 
احلروب  ب�ضبب  الالجئون  عاناه  ال��ذي 

والنزاعات خا�ضة املراة والطفل .

• الإمارات ت�شارك يف املوؤمترات 
الدولية اخلا�شة بالطفل : 

املوؤمترات  يف  الإم������ارات  دول����ة  ���ض��ارك��ت 
والدولية  الق��ل��ي��م��ي��ة  والج���ت���م���اع���ات 
مبادرة  ودع���م���ت  ب��ال��ط��ف��ول��ة  اخل��ا���ض��ة 
وك����ل طفل  ام������راة  ك���ل  امل���ت���ح���دة  المم 
ومنذ ان او�ضت اجلمعية العامة لالأمم 
املتحدة يف العام 1994 باأن تقيم جميع 
به  يحتفل  للطفل  عامليا  يوما  البلدان 
على  وال��ت��ف��اه��م  ل��ل��ت��اآخ��ي  ي��وم��ا  بو�ضفه 
ال��ن��ط��اق ال��ع��امل��ي ب��ني الأط���ف���ال ت�ضارك 
دول��ة الم���ارات املجتمع ال��دويل يف هذا 

الحتفال .
ع��ل��ى و�ضع  امل��ت��ح��دة  الأمم  ع��م��ل��ت  ك��م��ا 
اآليات لتعزيز حقوق الطفل يف املجتمعات 
يتعلق  فيما  بحقوقهم  ال��وع��ي  وزي����ادة 
العامل  ح��ول  الأط��ف��ال  حماية  باأهمية 
اأن دول��ة الإم����ارات حتتفل م��ع الدول  و 
الأخرى يف هذا اليوم اخلا�س بالأطفال 
احلقيقية  ال���ق���ي���م���ة  ت��������درك  ك�����دول�����ة 
ل��الأط��ف��ال وم��ف��ه��وم الأ���ض��رة ودوره����ا يف 

تقدم املجتمعات ومنائها.
واأ���ض��ب��ح��ت الم�����ارات ك��م��ا ت��ق��ول الرمي 
عبداهلل الفال�ضي المينة العام للمجل�س 
يف  ممثلة  والطفولة  لالمومة  الع��ل��ى 
اإمراأة  لكل  العليا  ال�ضت�ضارية  املجموعة 
واأن  املتحدة  ل��المم  التابعة  طفل  وك��ل 
دول���ة الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة باتت 
منوذجا عامليا يحتذى به يف تقدمي كافة 
ال�ضبل الكفيلة لرعاية الن�ضاء والطفال 
م���ث���ل ال��ت��ع��ل��ي��م واحل���م���اي���ة وال���رع���اي���ة 
التنمية  م�ضرة  للم�ضاهمة يف  ال�ضحية 
امل�ضتدامة  والق��ت�����ض��ادي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 

املن�ضودة ليكونوا قادة امل�ضتقبل.
يف  م�ضاركتها  خ��الل  الفال�ضي  واأك����دت 
الجتماع الثاين للمجموعة ال�ضت�ضارية 
لتحقيق  “معا  اإم��راأة وطفل  لكل  العليا 
اأجندة 2030 ال�ضراكة من اأجل الن�ضاء 
والأط���ف���ال وامل��راه��ق��ني ال����ذي اأق��ي��م يف 
املتحدة بتنظيم من جمعية  مقر الأمم 
كل اإم��راأة وكل طفل اأن الأم��ر “يتطلب 
الن�ضاء  �ضحة  لتعزيز  امل�ضرتك  العمل 
والأط���ف���ال وامل��راه��ق��ني يف اأي م��ك��ان يف 
اإطالق  يف  الدولة  �ضاركت  العامل” كما 
اإم��راأة كل  النقا�ضية كل  جل�ضات احل��وار 
دولة  نظمتها  مكان” التي  اأي  يف  طفل 
نيويورك  الرنويج يف  الإم��ارات ومملكة 
الدولة  بها  التي قامت  املبادرات  ولقيت 

اإ�ضادة عاملية كبرة .
ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا الدولة  امل����ب����ادرات  وم���ن 
ا�ضت�ضافت  ك��ل ط��ف��ل  ام����راة  ك��ل  ل��دع��م 
للخرباء  الت�ضاوري  الجتماع  اأبوظبي 
�ضمو  رع��اي��ة  حت��ت   2015 ف��رباي��ر  يف 
وخالل   .. مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة 
الجتماع الت�ضاوري الأول للخرباء �ضاغ 
اأبو  اإعالن  امل�ضاركون يف احلدث م�ضودة 
وال��ذي ميثل دع��وة غر م�ضبوقة  ظبي 
للعمل من اأجل حماية الن�ضاء والأطفال 
واملراهقني وتاأمني �ضحتهم يف الأماكن 

املعر�ضة للمخاطر.

الأعلى لالأمومة والطفولة .. الطفل الهدف الأول يف تنفيذ ا�شرتاتيجياته وبراجمه

 
•• اأبوظبي-وام:

داأب املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة منذ اأن اأ�ضدر املغفور له ال�ضيخ 
زايد بن �ضلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه مر�ضوما بتاأ�ضي�ضه عام 2003 
الأم  تكون  بحيث  عليها  يقوم  التي  وامل��ب��ادئ  الأ�ض�س  بو�ضع  ال��ب��دء  على 

والطفل الهدف الأول يف ا�ضرتاتيجياته وبراجمه.
وبتوجيهات من �ضمو ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ضة الحتاد الن�ضائي 
العام رئي�ضة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�ضة الأعلى ملوؤ�ض�ضة 
التنمية الأ�ضرية .. اأجرى املجل�س درا�ضات قانونية وبحثية على الطفولة 
وال�ضبل  امل�ضتقبلية  احتياجاتها  حيث  من  الأم  و�ضع  وعلى  الإم���ارات  يف 
يعتمد  الذين  اأبنائها  تربية  على  مل�ضاعدتها  لها  الدعم  بتقدمي  الكفيلة 
رفاهيته  وحتقيق  بالوطن  للنهو�س  بواجباته  القيام  يف  املجتمع  عليهم 

وتقدمه وازدهاره.

واأجرى املجل�س ات�ضالت مع املوؤ�ض�ضات املجتمعية وذات الخت�ضا�س داخل 
الدولة وخارجها لالطالع على القوانني والأ�ض�س التي تقوم عليها، كما 
اطلع على اأف�ضل املنهجيات والتجارب املتميزة للممار�ضات املطبقة جلهات 
متخ�ض�ضة بنف�س املجال يف دول متعددة لإعداد اخلطط وال�ضرتاتيجيات 
امل�ضتويات كافة،  الإم��ارات على  ل��الأم والطفل يف دول��ة  التي تقدم الدعم 

والبحث يف اإمكانية تطبيقها.
وكانت اأول خطوة قام بها املجل�س يف العام 2010 اإجراء درا�ضة حتليلية 
لو�ضع الأطفال يف الدولة بالتعاون مع الحتاد الن�ضائي العام ومع منظمة 
مراحل  على  الدرا�ضة  “ ورك��زت  “ اليوني�ضيف  للطفولة  املتحدة  الأمم 
جمالت  يف  الإم���ارات  حققتها  التي  الإجن���ازات  وعلى  املختلفة  الطفولة 
امل�ضكالت  على  ال�ضوء  واإل��ق��اء  وامل�����ض��ارك��ة،  واحل��م��اي��ة  والتعليم  ال�ضحة 
القاعدة  �ضكلت  والتي  املجالت  ه��ذه  يف  الدولة  تواجه  التي  والتحديات 

الأ�ضا�ضية لإعداد ال�ضرتاتيجية الوطنية لالأمومة والطفولة.
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•• اأبوظبي-وام:

ال��ت��ق��ى م���ع���ايل ال���دك���ت���ور اأن������ور بن 
حممد قرقا�س وزير الدولة لل�ضوؤون 
خارجية  وزي������رة  ام�������س  اخل���ارج���ي���ة 
جمهورية غواتيمال �ضاندرا جوفيل 
ومتحورت املباحثات حول العالقات 
وبحث  ت��ط��وي��ره��ا.  و���ض��ب��ل  الثنائية 
اللقاء الذي عقد يف ديوان عام وزارة 
اخلارجية والتعاون الدويل باأبوظبي 
ال�ضداقة بني  توطيد عالقات  �ضبل 
ورّحب  وغواتيمال.  الم���ارات  دول��ة 
غواتيمال  ب��ف��ت��ح  ق���رق���ا����س  م���ع���ايل 
اأّنها  �ضفارة لها لدى الدولة واعترب 
�ضتدفع جهود تنمية التعاون الثنائي 
امل�ضتويات.  خمتلف  على  وتطويره 
ك��م��ا مت ال��ت��ط��رق خ���الل ال��ل��ق��اء اىل 
بع�س الق�ضايا الدولية ذات الهتمام 

امل�ضرتك.

•• دبي -وام:

حممد  بن  اأحمد  ال�ضيخ  �ضمو  افتتح 
موؤ�ض�ضة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�ضد  بن 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم للمعرفة، 
املعرفة  “قمة  فعاليات  ام�س،  �ضباح 
التي  ال�ضاد�ضة،  بن�ضختها   ”2019
م���رك���ز دبي  امل���وؤ����ض�������ض���ة يف  ت��ن��ظ��م��ه��ا 
يومني  ت�ضتمر  و  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��اري 
حتت �ضعار “املعرفة لتحقيق التنمية 

امل�ضتدامة«.
 ويف كلمته خالل احلفل قال �ضعادة 
التنفيذي  املدير  حويرب  بن  جمال 
مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ملوؤ�ض�ضة 
يف  املعرفة”  “قمة  ان  ل��ل��م��ع��رف��ة، 
�ضعيها  خ��الل  وم��ن  ال�ضاد�س،  عامها 
مير  م��ا  ومواكبة  للتجدد  املتوا�ضل 
به العامل من ق�ضايا وم�ضتجدات يف 
نقا�ضاتها وطروحاتها، ت�ضلط ال�ضوء 
الر�ضيدة  قيادتنا  روؤي��ة وخطط  على 
يف م�ضرة الإمارات التنموية ورحلة 
ب��ن��اء الإن�������ض���ان، ه���ذه ال��رح��ل��ة التي 
وحكمة  روؤي���ة  بف�ضل  لعقود  ام��ت��دت 

موؤ�ض�س دولة الحتاد ال�ضيخ زايد بن 
�ضلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”، 
ال������ذي ج���ع���ل م����ن الإن���������ض����ان حمور 
التقدم التنموي ال�ضامل، عرب دعمه 

ومتكينه يف جميع القطاعات.
المارات  دول��ة  اأن  �ضعادته  واأ���ض��اف   
املجال  ب��ه��ذا  اإجن����ازات لف��ت��ة  حققت 
م��ن خ���الل دع��م��ه��ا ل��ع��دد ك��ب��ر جدا 

يف  التنموية  وامل�ضاريع  امل��ب��ادرات  من 
اليوم  لت�ضبح  امل��ج��ت��م��ع��ات،  خمتلف 
للم�ضاعدات  املانحة  الدول  اأكرب  من 
ال��ت��ن��م��وي��ة ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال���ع���امل..
الروؤية  تطرح  القمة  اأن  اإىل  م�ضراً 
وال�ضيا�ضات العاملية لتحقيق التنمية 
الأمم  لها  و�ضعت  والتي  امل�ضتدامة، 
امل��ت��ح��دة ن��ه��ج��اً م��ت��ك��ام��اًل ي��ت��م��ث��ل يف 

“خطة التنمية امل�ضتدامة 2030”، 
ي�����ض��ك��ل خارطة  ال�����ذي  ال��ن��ه��ج  ه����ذا 
للو�ضول  املجتمعات،  جلميع  طريق 
كافة  ال�����ض��ع��وب يف  وت��ق��دم  رف����اه  اإىل 
ال�ضيد مراد  ب���دوره ق��ال  امل���ج���الت.  
امل�ضاعد لالأمم  ال��ع��ام  الأم���ني  وه��ب��ة 
لربنامج  الإقليمي  وامل��دي��ر  املتحدة 
كلمته،  يف  الإمن���ائ���ي  امل��ت��ح��دة  الأمم 

اليوم  ي�ضت�ضعر  ب��اأك��م��ل��ه  ال��ع��امل  ان 
اأهمية التكنولوجيا املتطورة يف جعل 
“تقرير  اأن  مو�ضحاً  اأف�ضل،  العامل 
ا�ضت�ضراف م�ضتقبل املعرفة 2019” 
بالتعاون  امل��وؤ���ض�����ض��ة  ت�����ض��دره  ال����ذي 
لهذا  نتائجه  ذك��ر يف  ال��ربن��ام��ج  م��ع 
التكنولوجيا هي خر  اأن هذه  العام 
احللول  وتقدم  للم�ضتقبل،  ا�ضتثمار 
حتقيق  ت��دع��م  وب��ال��ت��ايل  لتحدياته، 
حيث  امل�����ض��ت��دام��ة..  التنمية  اأه����داف 
ال�ضناعية  ال����ث����ورة  ت��ق��ن��ي��ات  ت���وف���ر 
الرابعة فر�س غر م�ضبوقة للب�ضرية 

وتدعم تطوير مهارات امل�ضتقبل.
 واأع���ل���ن وه��ب��ة ع��ن اإط����الق م�ضروع 
للمعرفة  را�ضد  بن  حممد  “جامعة 
من  الأوىل  امل�ضتدامة”،  والتنمية 
م����ن خ�����الل توقيع  وذل������ك  ن���وع���ه���ا، 
خ��ط��اب ال��ن��واي��ا ب��ني ب��رن��ام��ج الأمم 
حممد  وموؤ�ض�ضة  الإمن��ائ��ي  املتحدة 

بن را�ضد اآل مكتوم للمعرفة.
 ث���م ك����رم ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ اأح���م���د بن 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم، الفائزين 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  بجائزة 

لعام  ال�����ض��اد���ض��ة  بن�ضختها  للمعرفة 
من  ك��ل  ح�����ض��ده��ا  وال��ت��ي   ،2019
ال�ضعودية “ عن فئة  اأرامكو  “�ضركة 
الدكتور  اجلائزة  وت�ضلم  املوؤ�ض�ضات، 
املهند�ضني،  كبر  البقعاوي،  جميل 
ورئي�س جمل�س اإدارة املعرفة ورئي�س 
اأرامكو.  يف  الب��ت��ك��ار  اإدارة  جم��ل�����س 
“املعهد  ح�ضد  احلكومات  فئة  وع��ن 
�ضنغافورة”  يف  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال���وط���ن���ي 
اجلائزة التي ت�ضلمتها، الربوفي�ضورة 
املعهد  م����دي����ر  ج��������وه،  ك���ري�������ض���ت���ني 
نانيانغ  جامعة  يف  للتعليم  الوطني 
اأما عن  �ضنغافورة..  للتكنولوجيا يف 
عليها هيرنيك  الف��راد فح�ضل  فئة 
ف���ون ���ض��ي��ل، م��وؤ���ض�����س اجل��ي��ل الرابع 
يف  بجولة  �ضموه  ق��ام  و  لل�ضناعة.  
لفعاليات  امل�ضاحب  املعر�س  من�ضات 

من  ت��ع��رف  ح��ي��ُث  املعرفة”،  “قمة 
القائمني على م�ضاريعهم امل�ضتقبلية 
ت�ضتهدف  التي  املعرفية  ومبادرتهم 
والتقدم  امل�ضتدامة  التنمية  حتقيق 

يف جميع املجالت.
 و���ض��ه��د احل��ف��ل ع��ر���س لأب����رز نتائج 
 ،”2019 العاملي  املعرفة  “موؤ�ضر 
الذي غطى يف ن�ضخة هذا العام نتائج 
اأن  واظهر  العامل،  دولة حول   136
�ضوف  ال���ع���امل  ح����ول  وظ��ي��ف��ة   75
حملها  لتحل  امل�ضتقبل  يف  تختفي 
يف  ج���دي���دة  وظ��ي��ف��ة  م��ل��ي��ون   133

جمالت امل�ضتقبل.
من  كل  حمافظة  التقرير  بني  كما   
مركزهما  ع��ل��ى  وف��ن��ل��ن��دا  ���ض��وي�����ض��را 
امل����وؤ�����ض����ر،  ����ض���م���ن  وال�����ث�����اين  الأول 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  تليهما 

و���ض��ن��غ��اف��ورة ول���وك�������ض���م���ب���ورغ.. كما 
العربية  الإم��������ارات  دول�����ة  ح��اف��ظ��ت 
�ضمن  م�����رك�����زه�����ا  ع����ل����ى  امل�����ت�����ح�����دة 
متقدمة  ع��امل��ي��ا،  دول����ة   20 اأف�����ض��ل 
عامني،  غ�������ض���ون  يف  م����رات����ب  ���ض��ب��ع 
والأوىل   ،18 املرتبة  بذلك  حمتلة 
ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، مع 
على  عامليا  الثاين  باملركز  احتفاظها 
م�ضتوى القت�ضاد للعام الثالث على 
التوايل. ويعد موؤ�ضر املعرفة العاملي 
امل�ضتدامة  للتنمية  ط��ري��ق  خ��ارط��ة 
الدول  ي�ضاعد  حيث  للمجتمعات.. 
التفكر  ا�ضرتاتيجيات  �ضياغة  على 
وتعزيزها  املعرفة  لدعم  ال�ضتباقي 
بناء  يف  رئي�ضيا  عن�ضرا  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
اأق�����وى م���ع �ضمان  اق��ت�����ض��اد م��ع��ريف 

التنمية امل�ضتدامة.

ال�شاد�شة  بدورتها  افتتح فعاليات قمة املعرفة 2019 

 اأحمد بن حممد ي�شهد اإطالق جامعة حممد بن را�شد للمعرفة والتنمية امل�شتدامة

•• اأبوظبي-وام:

نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  م�ضاركة  ال��ع��رب��ي  ال�ضباب  م��رك��ز  اأع��ل��ن 
لالأعمال  البحرين  ملك  جاللة  ممثل  خليفة،  اآل  حمد  بن 
رئي�س  الوطني  الأم���ن  م�ضت�ضار  ال�ضباب  و���ض��وؤون  اخل��ري��ة 
البحرين  مم��ل��ك��ة  يف  وال��ري��ا���ض��ة  لل�ضباب  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
وال��ت��اأ���ض��ي�����ض��ي��ة من  الأوىل  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  ال�����ض��ق��ي��ق��ة، يف 
للقيادات ال�ضابة” الذي يقام حتت رعاية  العربي  “الجتماع 
نائب رئي�س جمل�س  اآل نهيان  زايد  ال�ضيخ من�ضور بن  �ضمو 
الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة ، رئي�س مركز ال�ضباب العربي، 
اأبرز  وي�ضت�ضيف  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���دول  جامعة  م��ع  وب��ال�����ض��راك��ة 

اأبوظبي  الإم��ارات��ي��ة  العا�ضمة  يف  ال�ضابة  العربية  القيادات 
يومي 10 و 11 دي�ضمرب املقبل.

وقال �ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة.. اإن امل�ضاركة يف 
م�ضتوى  من  امل�ضرتك،  العربي  العمل  تعزز  التي  الفعاليات 
ال�ضباب  اأجل متكني  ال�ضابة، من  للقيادات  العربي  الجتماع 
العربية  اجل��ه��ود  لتن�ضيق  ف��ر���ض��ة  ه��ي  اأوط���ان���ه،  ال��ع��رب��ي يف 
وت��وح��ي��د اأه��داف��ه��ا ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة، خ��ا���ض��ة ع��ل��ى م�ضتوى 
لإطالق  احلكومية،  و�ضبه  احلكومية  واملوؤ�ض�ضات  ال���وزارات 
لل�ضباب  ج��دي��دة  اآف����اق  بفتح  ف��ع��ال  ت�ضهم  ف��اع��ل��ة  م���ب���ادرات 
التح�ضيل  م�ضتوى  على  �ضواء  املجالت،  خمتلف  يف  العربي 
اأو  العمل  اأو  املهني  والتاأهيل  التدريب  اأو  وامل��ع��ريف  العلمي 

الإبداع والبتكار للم�ضاهمة يف م�ضارات التنمية القت�ضادية 
والجتماعية والب�ضرية.

الإم��ارات لهذا احلدث  اأبوظبي ودول��ة  “ ا�ضت�ضافة  واأ�ضاف 
الأول من نوعه على م�ضتوى العامل العربي يوؤ�ض�س ملنظومة 
تن�ضيق عربية م�ضرتكة تدعم مبادرات وبرامج ال�ضباب العربي 
الرامية لإعداد قيادات عربية �ضابة قادرة على امتالك زمام 
املبادرة للتميز والريادة عامليا يف خمتلف املجالت، وامل�ضاركة 

الفاعلة يف بناء الأوطان ورفد احل�ضارة الإن�ضانية«.
وي�ضارك يف الجتماع العربي للقيادات ال�ضابة وزراء ال�ضباب 
العرب ونخبة من القادة و�ضناع القرار من خمتلف اجلهات 
احلكومية و�ضبه احلكومية العربية.. وتنعقد خالل الجتماع 

العمل  لتعزيز  تفاعيلة  وجل�ضات  وح��وارات ح�ضرية،  لقاءات 
والتطلعات  ال���روؤى  وتوحيد  امل�����ض��رتك،  احلكومي  ال�ضبابي 
والتخطيط  ال��ع��رب��ي؛  ل��ل�����ض��ب��اب  امل��ل��ح��ة  ال��ق�����ض��اي��ا  خل��دم��ة 
كما  م�ضرتكة،  �ضبابية  اإبداعية  منظومة  �ضمن  للم�ضتقبل 
�ضي�ضهد الجتماع اإطالق جمموعة من الدرا�ضات واملبادرات 
املتخ�ض�ضة بدعم ومتكني ال�ضباب. ويبحث الجتماع العربي 
للقيادات ال�ضابة، الذي يقام بدعم وتعاون عدد من املوؤ�ض�ضات 
اآليات متكني ال�ضباب العربي،  الدولية والإعالمية العربية، 
وتو�ضيع اآفاق العمل العربي ال�ضبابي امل�ضرتك، وتعزيز الدور 
الرئي�س لل�ضباب يف حتقيق التنمية و�ضناعة م�ضتقبل املنطقة 

العربية.

نا�شر بن حمد اآل خليفة ي�شارك يف الجتماع العربي للقيادات ال�شابة يف اأبوظبي ال�شهر املقبل

•• راأ�ض اخليمة-وام:

نظم برنامج ال�ضيخ �ضقر للتميز احلكومي ام�س امللتقى ال�ضنوي الثالث ع�ضر 
ال�ضناعية  ال��ث��ورة  تقنيات  �ضعار  حت��ت   2019 احلكومية  املمار�ضات  لأف�ضل 
ال�ضطناعي يف حتقيق  الذكاء  دور  اإب��راز  اإىل  �ضعياً  الرابعة تطبيقات حكومية 
اأقيم امللتقى يف م�ضرح غرفة راأ�س اخليمة بح�ضور الروؤ�ضاء  التميز احلكومي. 
واملدراء العامون للجهات الحتادية والدوائر والهيئات احلكومية املحلية وعدد 

من رجال الأعمال براأ�س اخليمة.
وا�ضتهل امللتقى معايل عمر بن �ضلطان العلماء وزير دولة للذكاء ال�ضطناعي 
للذكاء  الإم����ارات  ا�ضرتاتيجية  ح��ول  كانت  التي  الرئي�ضية  ال��ورق��ة  ق��دم  حيث 
يف  ال�ضخمة  البيانات  تطبيقات  بعنوان  الثانية  ال��ورق��ة  وق��دم  ال�ضطناعي. 

العامة  املوا�ضالت  موؤ�ض�ضة  من  �ضاكري  ع��ادل  بدبي  واملوا�ضالت  الطرق  هيئة 
اأبو هنط�س - من موؤ�ض�ضة  قا�ضم  بدبي. كما قدم  واملوا�ضالت  الطرق  يف هيئة 
دبي للرعاية ال�ضحية ورقة حول حول جتربة هيئة ال�ضحة بدبي يف تطبيقات 
مبادرة  ح��ول  ب��ورق��ة  املحلية  امل�����ض��ارك��ات  ذل��ك  بعد  وب���داأت  ال�ضخمة.  البيانات 
يف  م��ب��ادرة  كاأف�ضل  الأوىل  باملرتبة  ف���ازت  م��ب��ادرة  وه��ي  بعد  ع��ن  بيئية  رق��اب��ة 
قدمها  احلكومي  التميز  جائزة  من  ع�ضرة  الثالثة  ال��دورة  يف  النفقات  تر�ضيد 
�ضعادة الدكتور �ضيف حممد الغي�س، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية. 
عن  حتدثت  والتي  العامة  النيابة  دائ��رة  من  بورقة  امللتقى  فعاليات  واختتمت 
م�ضروع حمايتك يف الدائرة وهو امل�ضروع الفائز باملركز الأول �ضمن فئة امل�ضروع 
التميز احلكومني قدمها حممد  الثالثة ع�ضرة من جائزة  ال��دورة  امل�ضرتك يف 

عبداحلميد اجل�ضمي.

•• ال�شارقة-وام:

امل�ضتجدات  بعنوان  مبتكرة  علمية  ن��دوة  بال�ضارقة  الإ���ض��الم��ي  املنتدى  افتتح 
للفقه  الفريد  ال�ضمويل  ال��واق��ع  على  ال�ضوء  لت�ضليط  الوقفية  ال��درا���ض��ات  يف 
�ضواء  واملجتمع  النا�س  يحتاجه  ما  لكل  ال�ضامل  تنظيمه  يف  ال�ضمح  الإ�ضالمي 
يف عبادتهم اليومية اأو معامالتهم احلياتية . وتعقد الندوة على مدار يومني 
العمل  املعا�ضرة يف جمال  للق�ضايا  �ضمنان وتقدم تو�ضيحاً  املنتدى يف  يف مقر 
الوقفي ودعم اجلهود البحثية الهادفة اإىل التعريف ب�ضنة الوقف والدعوة اإليه 
تقوم  �ضمحة  اإطر  امل�ضالح يف  تكفل  التي  املجتمعية  التنمية  اأهم عنا�ضر  كاأحد 
الندوة  الندوة  افتتاح  ح�ضر  الب�ضرية.  الطبيعة  وتعاي�س  اإ�ضتمرار  خدمة  على 
ماجد  الدكتور  و�ضعادة  ل��الأوق��اف  العامة  الأم��ان��ة  مدير  امل��ري  اإبراهيم  طالب 
بو�ضليبي اأمني عام املنتدى الإ�ضالمي ولفيف من املهتمني من طلبة الدرا�ضات 

كا�ضم  اإ�ضماعيل  اأ.د  ف�ضيلة  وتناول  ال�ضرعية  العلوم  والباحثني يف  الإ�ضالمية 
اليوم  الندوة  حم��اور  اأول  ال�ضارقة  جامعة  يف  واأ�ضوله  الفقه  اأ�ضتاذ  العي�ضاوي 
بعنوان “ معاير الإ�ضتثمار الوقفي “ حيث بني �ضروط ا�ضتثمار اأمول الزكاة يف 
الوقف و�ضوابط الإرتقاء بالوقف عموماً مع عوائد منا�ضبة و�ضرورة املحافظة 
 – العبيدي  اإبراهيم  الدكتور  ف�ضيلة  الثاين  املحور  وقدم  الوقف.  اأ�ضل  وبقاء 
 “ – بعنوان  الإ�ضالمية والعمل اخلري دبي  ال�ضوؤون  دائ��رة  الأول يف  الباحث 
اإىل �ضور تنمية الوقف واإ�ضتبداله  حكم بيع واأ�ضتبدال الأوقاف” حيث تطرق 
وعر�س اأقوال الأجالء رحمهم اهلل يف م�ضائل اإ�ضتبدال الوقف من حيث احلظر 
اليوم  اختتم  الأم��ة..و  تقت�ضيه م�ضلحة  ما  بح�ضب  الأن�ضب  واختيار  والإباحة 
 “ بعنوان  �ضاكر  عمر  الدكتور  ف�ضيلة  قدمها  بحثية  بورقة  الندوة  من  الول 
الوقف على النف�س » . و تتناول الندوة اليوم حمور “ ا�ضتثمار الأرا�ضي الوقفية 

بعود ال�ضتثمار” وحمور “ وقف حقوق التاأليف والعالمات التجارية » .

• الإمارات من اأكرب الدول املانحة للم�شاعدات التنموية على م�شتوى العامل 
• القمة تطرح الروؤية وال�شيا�شات العاملية لتحقيق التنمية امل�شتدامة

قرقا�س يلتقي وزيرة خارجية غواتيمال

برنامج �شقر للتميز احلكومي ينظم ملتقى 
اأف�شل املمار�شات احلكومية 

املنتدى الإ�شالمي يف ال�شارقة يناق�س م�شتجدات الدرا�شات الوقفية 

خلل منتدى بلوغ امليل الأخري يف اأبوظبي 

قيادات عاملية تتعهد بتقدمي 2.6 مليار دولر 
لدعم جهود الق�شاء على مر�س �شلل الأطفال

•• اأبوظبي-وام:

اجتمعت ق��ي��ادات م��ن اأن��ح��اء ال��ع��امل ام�����س يف منتدى ب��ل��وغ امل��ي��ل الأخ���ر يف 
 2.6 التزامهم بالق�ضاء على �ضلل الأطفال وتقدمي  اأبوظبي، للتاأكيد على 
لتنفيذ  ال��الزم  التمويل  الأوىل من تخ�ضي�س  املرحلة  اإط��ار  مليار دولر يف 
ا�ضرتاتيجية املرحلة الأخرة ل�ضتئ�ضال �ضلل الأطفال 2019 – 2023 

التي تنفذها املبادرة العاملية للق�ضاء على �ضلل الأطفال.
يذكر اأن فعالية الإعالن عن التعهدات تاأتي يف اأعقاب اإعالن رئي�ضي يف ال�ضهر 
املا�ضي اأكد اأن العامل ا�ضتاأ�ضل �ضاللتني من بني ثالث �ضاللت لفرو�س �ضلل 
الأطفال الربي، ليتبقى فقط فرو�س �ضلل الأطفال الربي من النوع الأول. 
اإفريقي توجد  بلد  اآخر  التي تعد  اإىل ذلك، مل ت�ضهد نيجريا،  وبالإ�ضافة 
 ،2016 به حالت اإ�ضابة ب�ضلل الأطفال الربي، اأي حالة جديدة منذ عام 
خالية  باأكملها  اإفريقيا  يف  العاملية  ال�ضحة  منظمة  منطقة  اعتماد  وميكن 
يف  للعاملني  املتفانية  اجلهود  وبف�ضل   .2020 ع��ام  يف  الأط��ف��ال  �ضلل  من 
اخلدمات ال�ضحية، واجلهات احلكومية، واجلهات املانحة، وال�ضركاء، مل يعد 

�ضلل الأطفال الربي ينت�ضر اإل يف بلدين فح�ضب؛ باك�ضتان واأفغان�ضتان.
وحتدث الدكتور تيدرو�س اأدهانوم غيربي�ضو�س، املدير العام ملنظمة ال�ضحة 
العاملية ورئي�س جمل�س مراقبة �ضلل الأطفال يف املبادرة العاملية للق�ضاء على 
�ضلل الأطفال..وقال " تقرتب بنا املبادرة العاملية للق�ضاء على �ضلل الأطفال 
م��ن واق��ع ع��امل خ��اٍل م��ن مر�س �ضلل الأط��ف��ال، ان��ط��الق��اً م��ن دعمها اأحد 
اأكرب القوى العاملة ال�ضحية يف العامل وحتى تطعيم كل طفل باللقاحات، 
لتلبية جمموعة  بنية حتتية �ضحية �ضرورية  بناء  يف  اأي�ضاً  املبادرة  وت�ضهم 
التي  املالية  للتعهدات  ملمتنون  واإن��ن��ا  الأخ���رى..  ال�ضحية  الحتياجات  من 
م�ضاندتهم  على  وال�ضركاء  واملانحني  احلكومات  ون�ضكر  اليوم،  قدمتموها 
لنا.. واأتوجه ب�ضكر خا�س اإىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة ، ل�ضت�ضافته فعالية 
وعلى  الأطفال،  �ضلل  على  للق�ضاء  العاملية  املبادرة  ل�ضالح  امل�ضاعدات  جمع 

دعمه املتوا�ضل جلهود ا�ضتئ�ضال مر�س �ضلل الأطفال".
حا�ضمة  مرحلة  يف  تاأتي  اليوم  عنها  اأعلن  التي  املالية  اللتزامات  اأن  يذكر 
دون  التي حت��ول  العوائق  اأدت  فقد  الأط��ف��ال.  �ضلل  على  الق�ضاء  من جهود 
وانعدام  ات�ضاق جودة احلملة  العامل؛ ومنها عدم  اإىل كل طفل يف  الو�ضول 
الأمن والنزاعات امل�ضلحة وحالت نزوح ال�ضكان باأعداد كبرة، وكذلك رف�س 
الآباء لتطعيم اأولدهم يف بع�س احلالت، اإىل ا�ضتمرار تواجد فرو�س �ضلل 
انخفا�س  اأدى  ذلك،  واأفغان�ضتان. وعالوة على  باك�ضتان  الربي يف  الأطفال 
حت�ضني  يتم  ل  حيث  واآ�ضيا،  اإفريقيا  من  اأج���زاء  يف  الفرو�س  �ضد  املناعة 
جميع الأطفال، اإىل تف�ضي منط نادر من هذا الفرو�س. وبغية التغلب على 
�ضنوياً،  الأطفال  �ضلل  450 مليون طفل من مر�س  العقبات وحماية  تلك 
بغر�س  وكبرة  جديدة  مالية  التزامات  املانحة  واجلهات  احلكومات  اأعلنت 
جمع 3.27 مليار دولر لزمة لدعم ا�ضرتاتيجية ا�ضتئ�ضال �ضلل الأطفال.

وتنوعت م�ضادر امل�ضاعدات والتعهدات املالية، وعلى راأ�ضها ما قدمه �ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للمبادرة  التعهدات  عن  الإع���الن  فعالية  ا�ضت�ضاف  ال��ذي  امل�ضلحة  للقوات 
دولر  مليون   160 �ضموه  ق��دم  حيث  الأط��ف��ال  �ضلل  على  للق�ضاء  العاملية 
 215.92 التالية..  التربعات  امل��ب��ادرة  تلقت  كما  امل��ب��ادرة،  لدعم  اأمريكي 

مليون دولر اأمريكي من الوليات املتحدة، و160 مليون دولر اأمريكي من 
جمهورية باك�ضتان الإ�ضالمية، و105.05 مليون دولر اأمريكي من اأملانيا، 
و84.17 مليون دولر اأمريكي من حكومة نيجريا الفيدرالية، و10.83 
من  اأمريكي  دولر  مليون  و10.29  ال��رنوي��ج،  م��ن  اأمريكي  دولر  مليون 
اأ�ضرتاليا، و7.4 مليون دولر اأمريكي من اليابان، و2.22 مليون دولر من 
من  دولر  و116،000  نيوزيلندا،  من  دولر  مليون  و1.34  لوك�ضمربغ، 
املبادرة  �ضركاء  من  وتربعات  ليختن�ضتاين؛  من  دولر  اإ�ضبانيا، و10،000 
العاملية للق�ضاء على �ضلل الأطفال، مبا يف ذلك 1.08 مليار دولر اأمريكي 
اأمريكي  دولر  مليون   150 و  غيت�س،  وميليندا  بيل  موؤ�ض�ضة  موؤ�ض�ضة  من 
من منظمة الروتاري الدولية؛ وتربعات من املنظمات اخلرية، ت�ضمل 50 
مليون دولر اأمريكي من موؤ�ض�ضة بلومبرغ لالأعمال اخلرية، و25 مليون 
دولر  مليون   15 و  اخل��ري��ة،  لالأعمال  داليو  موؤ�ض�ضة  من  اأمريكي  دولر 
اأمريكي من موؤ�ض�ضة طاهر، و 6.4 مليون دولر اأمريكي من موؤ�ض�ضة الأمم 
ومليون  لالإن�ضانية،  الوليد  موؤ�ض�ضة  من  اأمريكي  دولر  ومليوين  املتحدة، 
القطاع  يانباو اخلرية؛ وتربعات من  اأمريكي من موؤ�ض�ضة نينغ�ضيا  دولر 
العبد اهلل،  اأحمد  اأمريكي من جمموعة  اخلا�س، مبا يف ذلك مليون دولر 
ومليون دولر اأمريكي من الأن�ضاري لل�ضرافة، و340،000 دولر اأمريكي 

من كا�ضتا تكنولوجيز.
ويف وقت �ضابق من هذا ال�ضهر، اأعلنت اململكة املتحدة عن م�ضاهمتها مببلغ 
ي�ضل اإىل 514.8 مليون دولر اأمريكي يف املبادرة العاملية للق�ضاء على �ضلل 
اإبراهيم الها�ضمي وزيرة دولة  الأطفال. من جانبها، قالت معايل رمي بنت 
ل�ضوؤون التعاون الدويل.. " ي�ضرنا ا�ضت�ضافة فعالية جمع امل�ضاعدات ل�ضالح 
لكافة  بال�ضكر اجلزيل  الأطفال، ونتوجه  �ضلل  للق�ضاء على  العاملية  املبادرة 
احل�ضور ملا يبدونه من التزام متوا�ضل جتاه جهود ا�ضتئ�ضال هذا املر�س.. 
منذ ان انطلقت يف العام 2014، قدمت حملة الإمارات للتطعيم �ضد �ضلل 
النائية بدولة  املناطق  430 مليون لقاح يف العديد من  اأكر من  الأطفال 
مل  طفل  كل  اإىل  للو�ضول  بال�ضعي  الكامل  التزامنا  على  ونوؤكد  باك�ضتان.. 
با�ضتئ�ضال  كفيلة  جميعا  جهودنا  ب��اأن  ونوؤمن  بعد..  التطعيم  يف  حقه  ينل 
التي  العوائق  على  التغلب  على  وع��الوة  الأبد".  اإىل  الأط��ف��ال  �ضلل  مر�س 
اأن ت�ضاند املوارد  حتول دون الو�ضول اإىل كل طفل، فاإن هذا التمويل يكفل 
والبنية التحتية التي اأن�ضاأتها املبادرة الحتياجات ال�ضحية الأخرى الراهنة 
�ضلل  م��ر���س  على  الق�ضاء  جم��ال  يف  العاملون  وي��ق��دم  اأي�����ض��ا..  وم�ضتقباًل 
الأطفال مكمالت فيتامني "اأ"، ولقاحات اأخرى مثل تلك اخلا�ضة باحل�ضبة 
الر�ضاعة  ب�ضاأن  اجل��دد  لالأمهات  وامل�����ض��ورة  والن�ضائح  ال�ضفراء،  واحل��م��ى 
الطبيعية، ويعززون اأنظمة مراقبة الأمرا�س التي ت�ضتبق تف�ضي الأمرا�س. 
ويف اإطار التزامها بت�ضجيع امل�ضاواة بني اجلن�ضني ومتكني املراأة، تعمل املبادرة 
العاملية للق�ضاء على �ضلل الأطفال كذلك على �ضمان م�ضاركة املراأة باأعداد 
كبرة يف جميع م�ضتويات عمل الربنامج. اإن م�ضتقبل ا�ضتئ�ضال مر�س �ضلل 
الأطفال يعتمد على قدر الدعم وامل�ضاهمة على كافة اأ�ضعدة الربنامج؛ من 
الأفراد اإىل املجتمعات املحلية اإىل احلكومات املحلية والوطنية و�ضوًل اإىل 
الالزمة  ال�ضرتاتيجيات  تنفيذ ومتويل  املانحة.. ففي حال حتقق  اجلهات 
للو�ضول اإىل اأطفال العامل وتطعيمهم بالكامل، نكون على ثقة من اأن اليوم 
الذي ن�ضهد فيه عاملاً ل يخ�ضى على اأطفاله من خطر �ضلل الأطفال قد �ضار 

اأقرب من اأي وقت م�ضى.
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•• راأ�ض اخليمة -وام:

�ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 
ال��ق��ا���ض��م��ي ع�����ض��و املجل�س  ب���ن ���ض��ق��ر 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة ، بح�ضور 
�ضمو ال�ضيخ حممد بن �ضعود بن �ضقر 
ال��ق��ا���ض��م��ي ويل ع��ه��د راأ�����س اخل��ي��م��ة ، 
ام�س يف ق�ضر �ضموه مبدينة �ضقر بن 
الإماراتيني  الف�ضاء  رائ��دي  حممد، 
النيادي  و���ض��ل��ط��ان  امل��ن�����ض��وري  ه����زاع 
املن�ضوري،  ح��م��د  ���ض��ع��ادة  ي��راف��ق��ه��م 
حممد  م��رك��ز  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
ب���ن را����ض���د ل��ل��ف�����ض��اء وجم��م��وع��ة من 

موظفي املركز.
ورحب �ضموه يف بداية اللقاء برائدي 
بروح  م�ضيدا  امل��رك��ز،  ووف���د  الف�ضاء 
الفريق والعمل اجلماعي اللذين كانا 
�ضببا مبا�ضرا يف حتقيق الإجناز املتمثل 
يف م�ضاركة اأول رائد ف�ضاء اإماراتي يف 
الرحلة الناجحة اإىل حمطة الف�ضاء 
يف  فارقة  مرحلة  ي�ضكل  ما  الدولية، 
الف�ضاء  الإمارات ل�ضتك�ضاف  م�ضرة 
القيادة  روؤي��ة  لتحقيق  وخطوة مهمة 
الإم���ارات���ي���ة ال��ر���ض��ي��دة ال��رام��ي��ة اإىل 

تعزيز دور املوؤ�ض�ضات العلمية بالدولة 
لال�ضطالع بدور موؤثر وفاعل يف هذا 

املجال املتنامي.
واأك������د ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ح���اك���م راأ�����س 
الذي  الالحمدود  الدعم  اأن  اخليمة 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  اأخ��ي��ه  ي��ول��ي��ه 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
�ضاحب  واأخ��ي��ه  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ض��د اآل 

م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل 
حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واأخيه 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د  بن 
امل�ضلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
بحوث  جم���ال  يف  ال��ع��ام��ل��ة  للجهات   ،
هذا  يف  ال��دول��ة  مكانة  ر�ضخ  الف�ضاء، 
القطاع واأ�ض�س مل�ضتقبل واعد �ضنجني 

ثماره يف الأعوام القادمة.

والهمة  العالية  بالروح  �ضموه  واأ�ضاد 
الكبرة التي اأظهرها هزاع املن�ضوري 
للمهمة  ال���ض��ت��ع��دادات  ف���رتة  ط����وال 
وخ���الل خمتلف م��راح��ل ال��رح��ل��ة ما 
اأ���ض��ه��م يف ر���ض��م ���ض��ورة اي��ج��اب��ي��ة عن 
كما  ال��ع��امل..  اإىل  و�ضعبها  الإم����ارات 
�ضلطان  ع��ل��ى ح��م��ا���س  ���ض��م��وه  اأث���ن���ى 
النيادي وم��ا اأظ��ه��ره من اإخ��ال���س يف 
م�ضاندة اأخيه هزاع قبيل بدء الرحلة 

وخاللها.
�ضعود  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  وع���رب 
لكل  ���ض��ك��ره  ع��ن  القا�ضمي  �ضقر  ب��ن 
الإم����ارات����ي تقديرا  ال��ف��ري��ق  اأع�����ض��اء 
لإ����ض���ه���ام���ات���ه���م ودوره��������م ال���ك���ب���ر يف 
للم�ضاركة  وال��ت��ج��ه��ي��ز  ال����ض���ت���ع���داد 
حمطة  اإىل  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��رح��ل��ة  يف 
اجلميع  اأن  موؤكدا  الدولية،  الف�ضاء 
ع��م��ل ب����روح ال��ف��ري��ق و���ض��خ��روا كافة 

اجلهود لرفع ا�ضم الإم��ارات عاليا يف 
ال�ضاحة الدولية.

املن�ضوري  اأن  ع���ل���ى  ����ض���م���وه  و�����ض����دد 
م�ضرفا  من����وذج����ا  ق���دم���ا  وال����ن����ي����ادي 
والقادر  ال��واع��ي  الإم���ارات���ي  لل�ضباب 
وتذليل  ال���ت���ح���دي���ات  جم��اب��ه��ة  ع��ل��ى 
م�ضيفا  ل���ل���ه���دف،  ل��ب��ل��وغ  ال�����ض��ع��اب 
اأن��ه��م��ا ق��دم��ا م��ن خ���الل ال��ت��ف��اين يف 
ق���دوة ح�ضنة  ال��وط��ن  العمل وخ��دم��ة 

ما  وال��ع��رب��ي  الإم��ارات��ي  ال�ضباب  لكل 
جعلها م�ضدرا لالإلهام وحافزا يدفع 
اجلميع اإىل موا�ضلة العمل اجلاد من 

اأجل رفعة الإمارات وتقدمها.
الف�ضاء  ب��رن��ام��ج  اأن  ���ض��م��وه  واأ����ض���اف 
ال��وط��ن��ي ح��ق��ق خ���الل ف���رتة وجيزة 
ب�ضواعد اأبناء وبنات الإمارات جناحات 
تعك�س مدى الطموح والإ�ضرار الذي 
داعيا  ال��واع��د،  امل�ضروع  ه��ذا  به  يت�ضم 

العاملني يف هذا القطاع اإىل موا�ضلة 
لتحقيق  وامل���خ���ل�������س  اجل������اد  ال���ع���م���ل 
املزيد من الإجنازات التي تليق با�ضم 

الإمارات وبطموحات �ضعبها.
ح�ضر اللقاء ال�ضيخ خالد بن �ضعود بن 
جمل�س  رئي�س  نائب  القا�ضمي  �ضقر 
والتطوير  ال���ض��ت��ث��م��ار  م��ك��ت��ب  اإدارة 
بحكومة راأ�س اخليمة، وال�ضيخ �ضقر 

بن �ضعود بن �ضقر القا�ضمي.

•• اأبوظبي- وام:

للف�ضاء  الإم������ارات  وك��ال��ة  نظمت 
ال��ف�����ض��اء على  امل�������راأة يف  م��ن��ت��دى 
للطران  دب�����ي  م���ع���ر����س  ه���ام�������س 
جمموعة  بح�ضور  وذلك   2019
م���ن اخل������رباء و����ض���ن���اع ال����ق����رار يف 
الذين  ال���ع���امل���ي  ال���ف�������ض���اء  ق���ط���اع 
ناق�ضوا اأهمية م�ضاركة املراأة وبناء 
التقنيات  وا����ض���ت���غ���الل  ال����ق����درات 
املتقدمة يف تطوير قطاع الف�ضاء.

وت�ضم املنتدى عددا من اجلل�ضات 
التي ح�ضرها نخبة من  احلوارية 
امل��ت��ح��دث��ني م���ن وك���ال���ة الإم������ارات 
معايل  م��ق��دم��ت��ه��م  ويف  ل��ل��ف�����ض��اء 
اأحمد بن عبد اهلل حميد  الدكتور 
ب���ال���ه���ول ال���ف���ال����ض���ي وزي������ر دول����ة 
واملهارات  ال��ع��ايل  التعليم  ل�ضوؤون 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  امل���ت���ق���دم���ة 
املهند�س  الدكتور  و�ضعادة  الوكالة 
عام  مدير  الأحبابي  نا�ضر  حممد 
ال��وك��ال��ة ون��ا���ض��ر ال��را���ض��دي مدير 
والت�ضريعات  ال�����ض��ي��ا���ض��ات  اإدارة 
فاطمة  وال����دك����ت����ورة  ال��ف�����ض��ائ��ي��ة 
علوم  اأخ�ضائية  العيدرو�س  يحيى 
مهند�ضة  البلو�ضي  وهيام  الف�ضاء 

ت�ضميم.
بكلمة  فعالياته  املنتدى  وا�ضتهل 

اهلل  عبد  بن  اأحمد  الدكتور  ملعايل 
فيها  اأك��د  الفال�ضي  بالهول  حميد 
الدور الأ�ضا�ضي والهام الذي تلعبه 
املراأة ب�ضكل عام يف تطوير القطاع 

الف�ضائي الوطني.
بالكوادر  فخورون  معاليه..  وق��ال 
الف�ضائي  القطاع  �ضمن  الن�ضائية 
على امل�ضتوى الوطني والتي ت�ضكل 
اإجمايل  م��ن  امل��ائ��ة  يف   45 ن�ضبة 
ال��ق��وة ال��ع��ام��ل��ة وع��ل��ى ال��رغ��م من 
والتكنولوجيا  العلوم  جم��الت  اأن 
ت�ضهد  وال��ري��ا���ض��ي��ات  وال��ه��ن��د���ض��ة 
ق�ضورا يف اأعداد املراأة على امل�ضتوى 

الإم���ارات  دول���ة  اأن��ن��ا يف  اإل  العاملي 
ل���ل���م���راأة يف  م���ت���زاي���دا  ن�����ض��ه��د دورا 
ي�ضاهم  م���ا  ال���ق���ط���اع���ات  خم��ت��ل��ف 
ال�ضريع  ال��ن��م��و  يف  اأ���ض��ا���ض��ي  ب�ضكل 
القطاع  يحققها  التي  والنجاحات 
ال���دول���ة ع��ل��ى �ضبيل  ال��ف�����ض��ائ��ي يف 

املثال.
الفال�ضي يف جل�ضة  و�ضارك معايل 
ودور  “التعليم  ب��ع��ن��وان  ح���واري���ة 
والهند�ضة  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم 
تطوير   - الف�ضاء  يف  والريا�ضيات 
والتي  القطاع”  ل��ب��ن��اء  ال���ق���درات 
اأه��م��ي��ة هذه  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  �ضلطت 

ال�ضاب  اجل��ي��ل  وت��وع��ي��ة  امل���ج���الت 
بقطاع الف�ضاء.

املواهب  دع��م  اأهمية  معاليه  واأك��د 
وال�ضتثمار فيها لالرتقاء بقدرات 

الف�ضاء.
ال�ضباب  “ندعو  م��ع��ال��ي��ه  وق������ال 
مواد  على  الرتكيز  اإىل  الإم��ارات��ي 
والهند�ضة  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم 
على  ون���ح���ث���ه���م  وال����ري����ا�����ض����ي����ات 
امل�ضاركة يف تقدم قطاع الف�ضاء لذا 
اجلامعات  مع  وثيق  ب�ضكل  نتعاون 
ولتزويد  ف�ضائية  مناهج  لتطوير 
لدرا�ضة  الفر�س  باأف�ضل  الطلبة 

الربامج الفريدة يف اخلارج بهدف 
حت�����ض��ره��م ل���ق���ي���ادة ال���ق���ط���اع يف 

امل�ضتقبل«.
لت�ضكيل  ���ض��رورة  “هناك  واأ���ض��اف 
مبا  والف�ضاء  التعليم  بني  رواب��ط 
الف�ضائي  القطاع  قيمة  من  يعزز 
اإذ �ضهدنا موؤخرا خالل  يف الدولة 
مهمة رائد الف�ضاء الإماراتي هزاع 
الف�ضاء  حم��ط��ة  اإىل  امل��ن�����ض��وري 
م�ضتمر  ب�ضكل  ت��وا���ض��ل��ه  ال��دول��ي��ة 
الوعي  م�ضتوى  لرفع  الطلبة  مع 
واإلهامهم  ال��ف�����ض��ائ��ي��ة  ب��امل��ج��الت 
خل��و���س ه���ذه ال��ت��ج��رب��ة وق���د كان 

ال�ضباب  قبل  من  واملتابعة  الإقبال 
اأم��ر يوعد بجيل مقبل  الإم��ارات��ي 
واملهند�ضني  ال��ع��ل��م��اء  م��ن  متميز 

ورواد الف�ضاء«.
الدكتور  �ضعادة  �ضارك  جانبه  من 
املهند�س حممد نا�ضر الأحبابي يف 
“م�ضتقبل  بعنوان  ح��واري��ة  جل�ضة 
ب��ني اجلن�ضني  ال��ت��ن��وع   - ال��ف�����ض��اء 
من  ك��ل  ج��ان��ب  اإىل  وال�ضتدامة” 
الأمري  يو�ضف  بنت  �ضارة  معايل 
املتقدمة  ل��ل��ع��ل��وم  ال���دول���ة  وزي�����رة 
بيبو مديرة مكتب  و�ضيمونيتا دي 
الف�ضاء  ل�������ض���وؤون  امل��ت��ح��دة  المم 

اخلارجي وجان اإيف لو جال رئي�س 
املركز الوطني الفرن�ضي للدرا�ضات 

الف�ضائية.
ون��اق�����ض��ت اجل��ل�����ض��ة ال��ت��ي اأدارت���ه���ا 
ال������دك������ت������ورة ن���������وايل احل���و����ض���ن���ي 
امل���ن���دوب���ة ال���دائ���م���ة ل��ل��دول��ة لدى 
املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة 
يف  املراأة  م�ضاركة  دور  “اآيرينا”.. 
تعزيز ا�ضتدامة قطاع الف�ضاء التي 
تعد عامال حا�ضما لنموه وتقدمه.

وق��ال الأح��ب��اب��ي “ اإن��ن��ا ن��وؤم��ن باأن 
اأم���ر ه���ام و�ضروري  امل����راأة  مت��ك��ني 
ل�ضمان ا�ضتدامة الأر�س والف�ضاء 

القليلة  ال�����ض��ن��وات  خ��الل  و�ضهدنا 
اإماراتيني  ه��ي��ئ��ت��ني  ف���وز  امل��ا���ض��ي��ة 
للف�ضاء  الإم��������ارات  وك���ال���ة  وه���م���ا 
ب�  رائ��د للف�ضاء  ومركز حممد بن 
“جائزة التميز للتنوع يف اجلغرافيا 
وال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة وال���ت���وازن بني 
ال�ضوء  ي�ضلط  ما  اجلن�ضني” وهو 
على التزام قطاع الف�ضاء الوطني 
يف حتقيق التنوع وال�ضتدامة على 

امل�ضتوى العاملي«.
قمر  اأن  اإىل  كلمته  خ���الل  واأ����ض���ار 
الذي  ال�����ض��ن��اع��ي  �ضات”  “مزن 
الف�ضاء  اإىل  اإط���الق���ه  امل��ق��رر  م��ن 
وق�������ت لح�������ق من  اخل������ارج������ي يف 
ك����وادر ن�ضائية  ت��ع��م��ل ع��ل��ي��ه  ال��ع��ام 
الت�ضميم  من  امل��راح��ل  خمتلف  يف 
القمر  ب���اأن  م��ن��وه��ا  الت�ضنيع  اإىل 
ب��ج��م��ع كميات  ���ض��ي��ق��وم  ال�����ض��ن��اع��ي 
�ضخمة من البيانات التي �ضت�ضاهم 
كوكب  على  ال�ضتدامة  حتقيق  يف 
الرا�ضدي  ن��ا���ض��ر  واأك�����د  الأر�������س. 
“ت�ضخر  ع��ن��وان  حملت  جل�ضة  يف 
وحتقيق  ال���ف�������ض���اء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اإمكانية  ع��ل��ى  للقطاع”  ال��ف��ائ��دة 
الإماراتي  ال��ف�����ض��اء  ق��ط��اع  اإ���ض��ه��ام 
يف  الأخ���رى  القطاعات  تطوير  يف 
ت�ضريع  الدولة بف�ضل قدرته على 

عملية التنوع القت�ضادي.

•• دبي-وام:

ا�ضرتاتيجية مع  �ضراكة  اتفاقية  ام�س  دبي  وقعت غرفة جتارة و�ضناعة 
الإدارة العامة لالإقامة و�ضوؤون الأجانب بدبي وجمل�س املناطق احلرة يف 
اإط��الق مبادرة كن ج��زءاً من دبي الرامية اإىل حتديد  دبي مت مبوجبها 
الآليات اخلا�ضة مبنح الإقامة الذهبية لكبار رجال الأعمال وامل�ضتثمرين 

الراغبني يف تاأ�ضي�س ن�ضاط جتاري لهم يف دبي.
مت توقيع التفاقية ام�س على هام�س اأعمال الدورة اخلام�ضة من املنتدى 
العاملي الأفريقي لالأعمال يف دبي من قبل �ضعادة حمد بو عميم مدير عام 
غرفة جتارة و�ضناعة دبي و�ضعادة اللواء حممد اأحمد املري مدير الإدارة 
العامة لالإقامة و�ضوؤون الأجانب بدبي و�ضعادة الدكتور حممد الزرعوين 

الأمني العام ملجل�س املناطق احلرة يف دبي.
حتديد  على  م��ع��اً  ال��ث��الث��ة  الأط����راف  �ضيعمل  التفاقية  ه��ذه  ومب��وج��ب 
مبا  دبي  اإىل  ال�ضتثمارات  ل�ضتقطاب  بالن�ضبة  الأولوية  ذات  القطاعات 
يخدم تنويع م�ضادر الدخل الوطني لالإمارة، بالإ�ضافة اإىل العمل على 
تعريف امل�ضتثمرين �واأع�ضاء الوفود الزائرة من القارة الأفريقية بطبيعة 
وح��ج��م ال��ف��ر���س ال���ض��ت��ث��م��اري��ة امل��ت��اح��ة يف ك��ل ق��ط��اع وح��زم��ة املحفزات 
كما  الأعمال.  ممار�ضة  لت�ضهيل  دبي  حكومة  تقدمها  التي  والت�ضهيالت 
ت�ضعى مبادرة “كن جزءاً من دبي” اإىل جذب الأفراد ذوي املالءة املالية 
ومب�ضطة  �ضهلة  طريقة  ت��وف��ر  خ��الل  م��ن  عليهم  وامل��ح��اف��ظ��ة  العالية 
عليهم  واملحافظة  جلذبهم  كحافز  الذهبية  التاأ�ضرة  على  حل�ضولهم 

كم�ضاهم رئي�ضي لقت�ضاد دبي.
وقال �ضعادة حمد بوعميم : “ تاأتي التفاقية يف اإطار تنفيذ روؤية القيادة 
الأعمال  ل��رواد  الإم��ارات وجهة جاذبة  دور  تعزيز  اإىل  الرامية  الر�ضيدة 
بيئة  لإث��راء  اخلالقة  جهودهم  وتقدمي  لال�ضتثمار  النا�ضئة  وال�ضركات 
نقلة  واإح���داث  القطاعات  يدعم منو خمتلف  نهج متفرد  وف��ق  الأع��م��ال 
نوعية لالقت�ضاد الوطني خالل زمن قيا�ضي، كما تعك�س التفاقية عمق 
لالإقامة  العامة  والإدارة  دبي  تربط غرفة  التي  ال�ضرتاتيجية  العالقة 
و�ضوؤون الأجانب بدبي وجمل�س املناطق احلرة بدبي و�ضعيهم نحو تكامل 
اجلهود وتبادل اخلربات لتعزيز عالقات ال�ضراكة ال�ضرتاتيجية القائمة 
بينهم بهدف تن�ضيق اجلهود يف جذب ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر وامل�ضاعدة 

يف تعزيز اقت�ضاد دبي«.
الإمارات  لدولة  مهما  �ضريكاً جتارياً  الأفريقية  القارة  “ ت�ضكل  واأ�ضاف 
ب�ضكل  تتمتع بطاقات وم��وارد طبيعية هائلة وم�ضتثمرين يبحثون  فهي 
ناجحة،  جتارية  عالقات  وبناء  جديدة  اأ�ضواق  اإىل  الدخول  عن  م�ضتمر 
بالن�ضبة لهم  مثالياً  امل�ضتثمرين يف دبي خياراً  ه��وؤلء  الكثر من  وي��رى 
يف  عملياتهم  لإدارة  وا�ضتقطابهم  الت�ضهيالت  توفر  هو  اليوم  ودورن���ا 
املنطقة انطالقاً من دولة الإمارات”. وقال “ من اأجل تفعيل م�ضتهدفات 
املنتدى  مناق�ضات  خ��الل  من  �ضنعمل  الواقع  اأر���س  على  ال�ضرتاتيجية 
العاملي الأفريقي لالأعمال على ت�ضليط ال�ضوء على مبادرة /كن جزءاً من 
دبي/ لتكون خر انطالقة لها من خالل هذا املحفل القت�ضادي العاملي 
وفر�ضة لنوؤكد لقادة القارة الأفريقية اأننا عازمون على تعزيز العالقات 

القت�ضادية وثقتنا يف جمتمع الأعمال الأفريقي لال�ضتثمار يف دبي التي 
متثل بوابة القارة ال�ضمراء اإىل جميع اأ�ضواق العامل«.

العامة  الإدارة  ع��ام  امل��ري مدير  اأح��م��د  ال��ل��واء حممد  �ضعادة  اأك��د  ب���دوره 
لالإقامة و�ضوؤون الأجانب دبي اأن الإدارة تعمل على تنفيذ الروؤى الثاقبة 
لتحقيق  دافعة  قوة  دوم��اً  ت�ضكل  التي  الر�ضيدة ودعم مبادراتها  لقيادتنا 
اأن  اإىل  م�ضرا  وامل�ضتدامة،  ال�ضاملة  والجتماعية  القت�ضادية  التنمية 
الدارة ت�ضعى من خالل هذه الإتفاقية اىل ت�ضافر اجلهود مع خمتلف 
اجلهات املعنية من اأجل ت�ضهيل اإجراءات اإ�ضدار اأذونات الدخول والإقامة 
عمل  كفريق  وامل�ضاهمة  الإم��ارة  يف  احليوية  القطاعات  خمتلف  خلدمة 
لت�ضهيل وجعل  دب��ي  املناطق احل��رة يف  دب��ي وجمل�س  م�ضرتك مع غرفة 
ت�ضهم  �ضاأنها  من  والتي  والتجار  للم�ضتثمرين  �ضهولة  اأكر  العمل  بيئة 
نقلة  الأجنبية لإح��داث  وال�ضتثمارات  الأعمال  ريادة  تعزيز وت�ضجيع  يف 

نوعية لالإقت�ضاد يف الدولة.
واأ�ضاف املري اأن اإقامة دبي ما�ضية يف جهودها �ضعياً منها لتعزيز عالقات 
التعاون امل�ضرتك مع خمتلف الدوائر واملوؤ�ض�ضات يف اإمارة دبي للعمل �ضوياً 
الدوؤوب  امل�ضرتك  والعمل  بها  والرت��ق��اء  املقدمة  اخلدمات  تطوير  على 
الذي ي�ضاهم يف رفع عجلة التقدم و حتقيق اأكرب قدر ممكن من ال�ضعادة 

و�ضوًل بدولة الإمارات اإىل م�ضاف اأهم املدن ال�ضتثمارية يف العامل.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ض��ع��ادة ال��دك��ت��ور حم��م��د ال���زرع���وين “ ت��اأت��ي ال�ضراكة 
ال�ضرتاتيجية مع غرفة دبي والإدارة العامة لالإقامة و�ضوؤون الأجانب يف 
اإطار التزام جمل�س املناطق احلرة يف دبي يف دعم جمتمع الأعمال وتعزيز 

الفر�س ال�ضتثمارية يف املناطق احلرة التي تذخر بها الإمارة والتي متثل 
كن  مبادرة  وت�ضهم  والعاملية.  والأفريقية  الإقليمية  الأ�ضواق  اأم��ام  بوابة 
ج��زءاً من دب��ي يف دع��م جهودنا من خ��الل ج��ذب املزيد من الأف���راد ذوي 
اإيجابي  ب�ضكل  امل�ضاهمة  ميكنهم  والذين  دبي  اإىل  العالية  املالية  امل��الءة 
يف  امل�ضتثمرين  ثقة  حت�ضني  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  الإم����ارة  اقت�ضاد  يف  وك��ب��ر 
القت�ضاد من خالل منحهم وعائالتهم مزيداً من اليقني واملرونة فيما 
يتعلق باملعي�ضة وال�ضفر من واإىل دبي وهو ما ي�ضهم يف النهاية اإىل حتقيق 
الهدف املن�ضود املتمثل يف تعزيز القت�ضاد املحلي من خالل زيادة تدفق 
وتعزيز  الطلب  زي��ادة  املحلية عن طريق  الأ�ضواق  ال�ضتثمارات وحت�ضني 

بيئة الأعمال ودفع عجلة النمو يف كل القطاعات«.
واأكد اأن املنتدى العاملي الأفريقي لالأعمال ميثل فر�ضة ذهبية لالإعالن 
الذي  الأفريقي  الأعمال  ثقة جمتمع  ونيل  ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  عن 
جهود  على  ملمو�س  ب�ضكل  للتعرف  هائلة  ا�ضتثمارية  باإمكانات  يحظى 
الإمارة يف تعزيز بيئة الأعمال وتهيئة مناخ ا�ضتثماري اأمام روؤو�س الأموال 

الأفريقية.
الدول  روؤ���ض��اء  م��ن   3 ح�ضور  ي�ضهد  اإذ  كبر  باهتمام  املنتدى  ويحظى 
ورجال  ال��ق��رار  �ضناع  م��ن  ونخبة  وزي���راً   26 اإىل  بالإ�ضافة  الأفريقية 
الأعمال وامل�ضتثمرين وم�ضوؤولني من كربى املوؤ�ض�ضات القت�ضادية لبحث 
والدول  الإم����ارات  ب��ني  التجارة  حركة  ودع��م  القت�ضادي  التعاون  �ضبل 
والقارة  دب��ي  يف  ال��واع��دة  ال�ضتثمارية  الفر�س  وا�ضتك�ضاف  الأفريقية 

ال�ضمراء.

•• دبي –الفجر:

اأ�ضاد اأع�ضاء فريق املعهد الربيطاين للموا�ضفات )BSI( بامل�ضتوى املتقدم 
الذي بلغته موا�ضالت الإم��ارات يف تطبيق متطلبات �ضهادة نظام ال�ضالمة 
ISO( ، والذي انعك�س  املرورية على الطرق التدقيق )39001:2012 
ب�ضكل مبا�ضر يف تخفي�س ن�ضبة احلوادث املرورية ون�ضبة الإ�ضابات الناجتة 
عنها، واأو�ضى املعهد با�ضتمرار �ضالحية ال�ضهادة املمنوحة م�ضبقاً ملوا�ضالت 
الم������ارات، ج���اء ذل���ك ب��ع��د اإمت����ام وجن���اح ع��م��ل��ي��ات ال��ت��دق��ي��ق وامل��ت��اب��ع��ة على 
املعهد الربيطاين  التي قام بها  املرورية على الطرق  ال�ضالمة  �ضهادة نظام 
للموا�ضفات والتي ا�ضتمرت ملدة اأربعة اأيام عمل يف عدد من مواقع املوؤ�ض�ضة 

املنت�ضرة يف جميع مناطق الدولة.
وقالت حنان �ضقر املدير التنفيذي لدائرة اخلدمات املوؤ�ض�ضية يف موا�ضالت 

ياأتي   39001:2012 الآي��زو  �ضهادة  ال�ضتمرار يف تطبيق   اإن  الإم���ارات، 
مواقعها  جميع  تهيئة  يف  املوؤ�ض�ضة  تبذلها  ال��ت��ي  ال��دوؤوب��ة  للجهود  نتيجة 
مبختلف اأرجاء الدولة من حيث تطوير الأنظمة الداخلية بال�ضكل الأمثل 
مبا يتوافق ويلبي متطلبات ومعاير املوا�ضفة الدولية لنظام اإدارة ال�ضالمة 
املرورية على الطرق، موؤكدة اأن تطبيق النظام يف املوؤ�ض�ضة لل�ضنوات الأربعة 
املا�ضية قد عّزز من حتقيق نتائج وم�ضتويات ال�ضالمة املرورية على الطرق، 
موقع  حت�ضني  على  ع��الوًة  اإيجابية،  ب�ضورة  املوؤ�ض�ضة  اأعمال  على  وانعك�س 
مبوؤ�ضرات  املرتبطة  الأه���داف  م�ضتوى  على  ل�ضيما  وح�ضورها،  املوؤ�ض�ضة 

ال�ضالمة. 
واأكدت �ضقر اأهمية ال�ضتمرار  بتطبيق نظام ال�ضالمة املرورية على الطرق، 
ت�ضتند  التي  الأ�ض�س  اإح��دى  باعتبارها  املوا�ضفة  مبعاير  الدقيق  والتقيد 
والتي  الرئي�ضية  خدماتها  وتقدمي  اأعمالها  ممار�ضة  اأثناء  املوؤ�ض�ضة  اإليها 

يف  �ضاهم  ال��ذي  الأم��ر  مبا�ضرة،  ب�ضورة  الطرق  على  امل��رور  ب�ضالمة  تتعلق 
املختلفة  النقل  خدمات  تقدمي  جم��ال  يف  تطبيقها  التي  املمار�ضات  تعزيز 

وال�ضيانة الفنية للمركبات.
الذي  امل�ضتمر  التح�ضن  اإىل  املوؤ�ض�ضية،  للخدمات  التنفيذي  املدير  واأ�ضارت 
باملوا�ضفة، من حيث  املرتبطة  الأداء  املوؤ�ض�ضة على �ضعيد موؤ�ضرات  حققته 
�ضمان  اأن  اإىل  لفتًة  الإ���ض��اب��ات،  ون�ضبة  امل��روري��ة  احل���وادث  ن�ضبة  تخفي�س 
ق�ضوى  اأول��وي��ة  تعد  ال��ط��رق  وم�ضتخدمي  واملتعاملني  العاملني  �ضالمة 
حر�س  يوؤكده  الذي  الأم��ر  وخدماتها،  املوؤ�ض�ضة  وعمليات  اأن�ضطة  جميع  يف 
وتعزيزها  الإداري،  التطوير  عمليات  ا�ضتدامة  على  الإم����ارات  موا�ضالت 
تتمتع  التي  الإيجابية  املوؤ�ض�ضية  وال�ضمعة  التناف�ضية  واملكانة  الثقة  لر�ضيد 

بها على ال�ضعد كافة.
من جانبه؛ اأو�ضح املهند�س خالد �ضكر، مدير اإدارة البيئة وال�ضالمة وال�ضحة 

موا�ضالت  تبذلها  التي  اجلهود  توا�ضل  اإىل  الإم���ارات  مبوا�ضالت  املهنية 
الإمارات لرت�ضيخ ثقافة �ضالمة النقل لدى موظفيها، حيث تنظم املوؤ�ض�ضة 
ال�ضالمة  بتعزيز معاير  املعنية  والفعاليات  واملبادرات  الربامج  �ضل�ضلة من 
بلغات خمتلف منها العربية والإجنليزية والأوردو، كما ومت تنظيم زيارات 
املوؤ�ض�ضة  مواقع  خمتلف  يف  املتكامل  الإدارة  نظام  مدققي  لفريق  ميدانية 

بالدولة، للتاأكد من التزامها بتلك املعاير.
دبي  املوؤ�ض�ضة يف  ع��دداً من مواقع  �ضملت  املنفذة  ال��زي��ارات  ب��اأن  �ضكر،  واأف��اد 
واأبوظبي وراأ�س اخليمة ف�ضاًل عن الإدارات ذات العالقة مبتطلبات النظام 
اإىل اأنه متت مراجعة الوثائق ذات العالقة  والور�س الفنية التابعة، م�ضراً 
وخطط  حتقيقها،  وم�����ض��ت��وى  والأه�����داف  الأداء  م��وؤ���ض��رات  م��ث��ل  ب��ال��ن��ظ��ام، 
و�ضجالت التدريب، وخطط الطوارئ واخلطط الت�ضغيلية لعدد من مناطق 

اإدارة عمليات النقل املختلفة، ومراكز العمليات الفنية.

املعهد الربيطاين للموا�شفات ي�شيد بجهود موا�شالت الإمارات يف تطبيق نظام ال�شالمة املرورية على الطرق 

�شعود بن �شقر ي�شتقبل رائدي الف�شاء الإماراتين هزاع املن�شوري و�شلطان النيادي

الإمارات للف�شاء تنظم منتدى املراأة يف الف�شاء على هام�س دبي للطران

كن جزءا من دبي مبادرة حتدد الآليات اخلا�شة مبنح الإقامة الذهبية للم�شتثمرين
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

زار فخامة الرئي�س جيمي مورالي�س رئي�س جمهورية غواتيمال، جامع 
اجلمهورية،  يف  امل�ضوؤولني  كبار  من  عدد  يرافقه  الكبر،  زاي��د  ال�ضيخ 
وذلك �ضمن زيارته للدولة. وا�ضتهل فخامته والوفد املرافق له اجلولة 
اهلل  نهيان طيب  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  له  املغفور  �ضريح  بزيارة 
ثقافة  تعزيز  يف  اأ�ضهم  ال��ذي  احلكيم  ونهجه  اإرث��ه  م�ضتذكرين  ث��راه، 

الت�ضامح والتعاي�س وال�ضالم بني خمتلف �ضعوب العامل.
يو�ضف  الدكتور  �ضعادة  ي�ضطحبهم  امل��راف��ق  وال��وف��د  فخامته  وجت��ول 
العبيديل، مدير عام مركز جامع ال�ضيخ زايد الكبر يف قاعات اجلامع 
واأروقته اخلارجية، حيث تعرفوا من خالل اأحد الأخ�ضائيني الثقافيني 
والت�ضامح  للتعاي�س  الداعية  احل�ضارية  اجلامع  ر�ضالة  على  املركز  يف 

والنفتاح على الآخر؛ املنبثقة من ماآثر وقيم الوالد املوؤ�ض�س، والدور 
التعريف  يف  الكبر  زاي��د  ال�ضيخ  جامع  مركز  ب��ه  يقوم  ال��ذي  الكبر 
بالثقافة الإ�ضالمية ال�ضمحة، وتعزيز التوا�ضل احل�ضاري بني خمتلف 
الثقافات وال�ضعوب حول العامل. كما تعرفوا على تاريخ تاأ�ضي�س ال�ضرح 
الكبر، وجماليات اجلامع وبديع فنون العمارة الإ�ضالمية التي جتلت 
ما  واأروع  ف��ري��دة،  وم��ا يحويه من مقتنيات  زواي���اه،  بو�ضوح يف جميع 
وت�ضاميم  فنون  الع�ضور من  مر  على  الإ�ضالمية  احل�ضارة  به  ج��ادت 
لتعك�س  اجلامع،  ت�ضميم  يف  وتنوعها  اختالفها  على  التقت  هند�ضية 
ختام  ويف  واح��د.  اإب��داع��ي  عمل  يف  وتناغمها  الثقافات  ان�ضجام  جمال 
الزيارة، مت اإهداء فخامة رئي�س جمهورية غواتيمال، ن�ضخة من كتاب 
ف�ضاءات من نور اأحد اإ�ضدارات مركز جامع ال�ضيخ زايد الكبر، الذي 
نور  من  ف�ضاءات  بجائزة  اخلا�ضة  وال�ضور  اللقطات  من  ع��ددا  ي�ضم 

للت�ضوير ال�ضوئي التي ينظمها املركز �ضنويا وتربز جماليات العمارة 
بيوت  كتاب  من  ن�ضخة  اإه��دائ��ه  اإىل  بالإ�ضافة  اجلامع،  يف  الإ�ضالمية 
اهلل الذي يتناول تاريخ اجلوامع يف التاريخ الإ�ضالمي مبا فيها جامع 
اأن جامع ال�ضيخ زايد الكبر، التابع لوزارة  ال�ضيخ زايد الكبر. يذكر 
بن  ال�ضيخ من�ضور  �ضمو  ومتابعة من  برعاية  الرئا�ضة، يحظى  �ضوؤون 
زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة حيث 
الثقافية  للحركة  نواة  ليكون  الكبر  زايد  ال�ضيخ  تاأ�ض�س مركز جامع 
الثقافية  القيمة  من  انطالقا  اجلامع،  حول  تتمحور  التي  والفكرية 
والوطنية التي تعرب عن املفاهيم والقيم التي ر�ضخها املغفور له ال�ضيخ 
والوعي،  الوجدان  املتجذرة يف  القيم  تلك  نهيان،  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د 
ديننا  تعاليم  م��ن  امل�ضتلهمة  الوطنية  للهوية  ام��ت��دادا  ت�ضكل  وال��ت��ي 

احلنيف.

•• دبي- حم�شن را�شد

بالم�س  ال���رتب���وي  امل���ي���دان  ف���وج���ئ 
قطاع  يف  مم��ث��ل��ة  ال���رتب���ي���ة  ب��������وزارة 
التبكر  حول  بتعميم  ُير�ضل  املناهج 
الف�ضل  ن��ه��اي��ة  ام��ت��ح��ان��ات  مب���وع���د 
 28 يكون  ان  الول مقرراً  الدرا�ضي 
ووفق  ك��ان  بعدما  اجل���اري  دي�ضمرب 
بالتقومي  قبل  من  تعميمه  �ضبق  ما 
الزمنية  وال������ربجم������ة  امل�����در������ض�����ي 
اجل��اري. الدرا�ضي  العام  لمتحانات 
يبداأ 5 دي�ضمرب  وجاء تعميم الوزارة 
للمعلمني  للجميع  مفاجاأة  بالم�س 
ا�ضتكمال  من  بعد  ينتهوا  مل  الذين 
امل���ن���ه���ج ول����ل����ط����الب ال�����ذي�����ن ك���ان���وا 
الوطني  ال��ع��ي��د  ع��ط��ل��ة  م��ت��اأم��ل��ني يف 
فر�ضة ملراجعة درو�ضهم وال�ضتعداد 
لالمتحان ولإدارات املدار�س التي مل 
اجراءاتها  كافة  لإن��ه��اء  بعد  ت�ضتعد 

ل�ضتقبال المتحانات .
وكانت ادارات املدار�س قد تلقت �ضباح 
ام�س تعميماً ح�ضلت “ الفجر” على 
الرتبية  وزارة  باإعتماد  منه  ن�ضخة 
ال��ف�����ض��ل الأول  جل����داول ام��ت��ح��ان��ات 
من العام الدرا�ضي اجلاري 2019 � 
2020 جلميع ال�ضفوف الدرا�ضية، 

بتاريخ  الم���ت���ح���ان���ات  ب�����دء  م��ع��ل��ن��ة 
2019/11/28 املوافق اخلمي�س.
ي�����ض��ت��ه��ل طلبة  ل����ل����ج����داول  ووف�����ق�����اً 
ال�����ث�����اين ع�������ض���ر مب���������ض����اري����ه ال����ع����ام 
الفيزياء  امتحاناتهم مبادة  واملتقدم 
ال��ط��ل��ب��ة مبختلف  ل��ي��ح�����ض��ل ج��م��ي��ع 
العيد  اج��ازة  على  الدرا�ضية  املراحل 
الثالثاء،  وحتى  الأح��د  الوطني من 
لي�ضتاأنفون امتحاناتهم يوم الأربعاء 

املوافق 2019-12-4.
الثاين  طلبة  يتقدم  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
ع�������ض���ر مب�������ض���اري���ه ال����ع����ام وامل���ت���ق���دم 
الدرا�ضات  مب����ادة  الم���ت���ح���ان  لداء 
ليوؤدون   اليوم،  نف�س  يف  الجتماعية 
ام��ت��ح��ان ال��رتب��ي��ة ال���ض��الم��ي��ة يوم 

اخلمي�س املوافق 2019-12-5.
املوافق   2019-12-8 وب��ت��اري��خ 
الم���ت���ح���ان يف مادة  ي������وؤدون  الأح�����د 
اللغة  ام���ت���ح���ان  ث����م  ال���ري���ا����ض���ي���ات، 
بينما  ال��ت��ايل،  ال��ي��وم  يف  الجنليزية 
بتاريخ  العربية  اللغة  امتحان  ي��وؤون 
10-12-2019 ثم امتحان العلوم 

ال�ضحية يف اليوم الذي يلية.
ال�ضف  طلبة  يختتم  اأن  املقرر  وم��ن 
امتحاناتهم  م��ت��ق��دم  ع�����ض��ر  ال���ث���اين 
طلبة  يختتم  بينما  الكيمياء،  مب��ادة 

ام��ت��ح��ان��ات��ه��م مبادتي  ال���ع���ام  امل�����ض��ار 
للجدول  وال��ك��ي��م��ي��اء وف��ق��اً  الأح���ي���اء 

املعتمد.  
وك������وادر  م���در����ض���ي���ة  اإدارت  دع�����ت  و 
النظر  اع����ادة  اإىل  ال�����وزارة  تعليمية 
تعديل  و  الم���ت���ح���ان���ات  ج������داول  يف 
اجازة  انتهاء  بعد  لتبداأ  مواعيدها 
ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن��وا من 
النتهاء من املقررات الدرا�ضية التي 

مل تنتهي بعد.
وا���ض��ت��ن��ك��ر ط��ل��ب��ة م���ن ال���ث���اين ع�ضر 
ي�ضتهلوا  اأن  واملتقدم  العام  مب�ضاريه 
ام��ت��ح��ان��ات��ه��م مب�����ادة ال���ف���ي���زي���اء ثم 
الوطني  اليوم  اج��ازة  على  يح�ضلون 
العطلة  ���ض��ام��ل��ة  اأي������ام  خ��م�����ض��ة  مل����دة 
الأ�ضبوعية ليوؤدون بعد ذلك امتحان 
الجتماعية  ال�����درا������ض�����ات  م����ادت����ي 
�ضهولة  الكر  ال�ضالمية  والرتبية 

على حد و�ضفهم.
واأك������������دوا اأن��������ه ك������ان م�����ن الأج��������دى 
ال�ضالمية  ال��رتب��ي��ة  مب����ادة  ال���ب���دء 
واحل�ضول على الجازة ثم ا�ضتئناف 
الم��ت��ح��ان��ات مب����ادة ال��ف��ي��زي��اء التي 
وتركيزاً  م�����ض��اع��ف��اً  ج���ه���داً  ت��ت��ط��ل��ب 
اأكرب، داعني الوزارة اإىل اإعادة النظر 
حر�ضاً  المتحان  ج��دول  ترتيب  يف 

على م�ضلحتهم.

من جهة اأخرى دعت ال��وزارة اإدارات 
امل�����دار������س احل���ك���وم���ي���ة ف�����ور اع����الن 
�ضرورة  اإىل  الم���ت���ح���ان���ات  ج�����داول 
م��ت��اب��ع��ة امل��ع��ل��م��ني ل���ض��ت��ك��م��ال ر�ضد 

درجات التقومي امل�ضتمر.
 واأ���ض��ارت اإىل  م��راع��اة ع��دة خطوات 
امل��ع��ل��م��ني لر�ضد  ب��ي��ن��ه��ا اجن�����از  م���ن 
درجات كافة تفا�ضيل اأدوات التقومي 
  A . B ( امل�ضتمر بدقة جلميع مواد
التقومي  درج���ات  اعتماد  وك��ذل��ك   ،  )
الأحد  ي��وم  اأق�����ض��اه  مب��وع��د  امل�ضتمر 

املوافق 24 11- 2019-.
الر�ضد  ���ض��الح��ي��ة  اأن  واأو����ض���ح���ت 
امل�ضتمر  التقومي  والإعتماد لدرجات 
فقط  ل��ل��م��ع��ل��م   )  A . B( ل���ل���م���واد 
الإجناز  ن�ضبة  املدر�ضة  اإدارة  وتتابع 
اإجناز  بعد  اأن���ه  اإىل  ، لف��ت��ة  وال��دق��ة 
يتم  امل�ضتمر  التقومي  درجات  اعتماد 
امتحانات  درج�����ات  ر���ض��د  يف  ال���ب���دء 

.)B( نهاية الف�ضل للمواد
ر�ضد  متابعة  ���ض��رورة  على  و���ض��ددت 
العربية   ال���ل���غ���ة  اخ���ت���ب���ار  واع���ت���م���اد 
الكتابة”  الإ����ض���ت���م���اع،  “املحادثة، 
الثاين  وحتى  ال��ث��اين  م��ن  لل�ضفوف 
لل�ضف  والإ���ض��ت��م��اع  وامل��ح��ادث��ة  ع�ضر 

الأول.

مبتابعة  امل���دار����س  اإدارات  وال���زم���ت 
ملادة  الإ�ضتماع  درجات  واعتماد  ر�ضد 
ال��ل��غ��ة الإجن���ل���ي���زي���ة ل��ل�����ض��ف��وف من 
مراعاة  مع  ع�ضر  الثاين  حتى  الأول 
والإع���ت���م���اد من  ال���ر����ض���د  ي���ك���ون  اأن 

�ضالحية املعلم.
واعتماد  ر���ض��د  متابعة  اإىل  ولفتت   
الفيزياء  مل��ادة  العملي  الأداء  درج��ات 
والثاين  ع�����ض��ر  احل������ادي  ل��ل�����ض��ف��وف 

املدار�س  اإدارات  اأن  مو�ضحة  ع�ضر، 
عمليات  اإجن���از  م�ضوؤولية  �ضتتحمل 
الر�ضد والإعتماد بدقة عالية تفاديا 

لالأخطاء. 
اإىل  امل��دار���س  ادارات  ال����وزارة  ودع���ت 
����ض���رورة اإجن�����از ك��اف��ة اأع���م���ال ر�ضد 
املذكورة يف موعد  الدرجات  واعتماد 
اأق�����ض��اه ي���وم ال��ث��الث��اء امل���واف���ق 26 
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رئي�س غواتيمال يزور جامع ال�شيخ زايد الكبر يف اأبوظبي

تبداأ 28 نوڤمرب اجلاري بعدما كانت 5 دي�شمرب

الرتبية تبكر بالمتحانات وا�شتياء الطالب واملعلمن واإدارات املدار�س
الفيزياء اأوىل املواد بامتحانات نهاية الف�شل الأول لطلبة الـ  12 

•• ابوظبي-الفجر:

اأرخبيل  ا�ضتقبل الأر�ضيف الوطني وفداً من كليتي الرتبية واملجتمع يف 
�ضقطرى اليمنية يف اإطار الزيارة التي يقوم بها الوفد اإىل دولة المارات 
العربية املتحدة، بدعوة من موؤ�ض�ضة خليفة بن زايد لالأعمال الن�ضانية، 
و�ضّم الوفد عميدي الكليتني وعدد من اأع�ضاء هيئة التدري�س والطالب 
بني  املتجذرة  الأخوية  العالقات  اإط��ار  يف  الزيارة  هذه  وتاأتي  املتفوقني، 
الهتمام  و�ضمن  اليمنية،  واجلمهورية  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة 
اأرخبيل  يف  التعليم  جم��ال  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة  تولية  ال��ذي 

�ضقطرى.
الإم����ارات  دول���ة  ت��اري��خ  م��ن  الط���الع على �ضفحات  ال��زي��ارة  وا�ضتهدفت 
الأن�ضطة  اأجندة  وعلى  الوطني،  الأر�ضيف  يف  املحفوظ  املتحدة  العربية 
التعليمية والثقافية والأن�ضطة ذات ال�ضلة باهتمامات الأر�ضيف الوطني، 

الهوية الوطنية وتعزيز الولء والنتماء  والدور الذي يوؤديه يف تر�ضيخ 
لدى اأبناء املجتمع الإماراتي.

واأعرب الوفد اليمني عن �ضعادته بتبادل التجارب العلمية يف جمال �ضوؤون 
املكتبة والتعليم، ويف حفظ اأر�ضيف الكليات بالطريقة املثلى ملا متثله من 

اأهمية يف تاريخ اليمن وامل�ضار التعليمي فيه.
كلية  وعميد  العزيبي  ندمي  الدكتور  املجتمع  كلية  عميد  من  كل  واأ�ضاد 
الأر�ضيف  يف  التقني  بالتطور  عامر  �ضعد  ال��دك��ت��ور  ب�ضقطرى  الرتبية 
وبالعالقات  الوطن،  ذاك��رة  حفظ  يف  الكبر  الوطني  وب��ال��دور  الوطني، 
داخل  الأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�ض�ضات  م��ع  الوطني  الأر���ض��ي��ف  تربط  التي  املتينة 
�ضواء  فوائد  من  والأكادمييون  الباحثون  يحققه  وما  وخارجها،  الدولة 
يف تدريبهم يف الأر�ضيف الوطني، اأو عرب ا�ضتفادتهم مما يف مكتبته من 
وتاريخياً  ح�ضارياً  اإرث��اً  متثل  التي  الكتب  اأمهات  من  وامل��راج��ع  امل�ضادر 

للمنطقة والإن�ضانية.

كما عرب العميدان عن اإعجابهما بالأجندة اخلا�ضة بالأر�ضيف الوطني، 
اأبوظبي  ا�ضت�ضافة  الفعاليات  ه��ذه  مقدمة  ويف  بالفعاليات،  وبرائها 
�ضعار  حتت  �ضيعقد  ال��ذي  لالأر�ضيف2020  ال��دويل  املجل�س  لكوجنر�س 
الأر�ضيفيني من خمتلف  اآلف  به  وي�ضارك  املعرفة(،  )متكني جمتمعات 
الأر�ضفة  جمال  يف  عاملية  اأر�ضيفية  ق�ضايا  فيه  ويناق�ضون  العامل،  اأنحاء 

والتوثيق.
وتعّرَف الوفد اليمني على املوقع الإلكرتوين لالأر�ضيف الرقمي للخليج 
العربي )AGDA( والذي يتيح فيه الأر�ضيف الوطني لدولة الإمارات 
املرئية  والت�ضجيالت  التاريخية،  وال�ضور  الوثائق  اآلف  املتحدة  العربية 
وامل�ضموعة “الو�ضائط املتعددة” ذات القيمة التاريخية والثقافية املتعلقة 
بدولة الإمارات العربية املتحدة ودول جمل�س التعاون اخلليجي؛ ليقدم 
عربها تاريخ دول اخلليج العربية الري واجلدير بالهتمام على مدار 
من  الكثر  التاريخية  بالوثائق  املوقع  ه��ذا  ويوثق  ال��زم��ن،  من  قرنني 

بوا�ضطة  حمتوياته  فيقدم  ال�ضخ�ضيات،  من  بالكثر  ويعّرف  الأح��داث، 
العديد من املواد التي مل ُتعر�س قبل على �ضبكة الإنرتنت.

اإدارات الأر�ضيف الوطني واأهم  هذا وقد ا�ضتملت زيارة الوفد جولة بني 
مرافقه، حيث ا�ضتمع اإىل �ضرح عن مقتنيات قاعة ال�ضيخ زايد بن �ضلطان 
التي تقدم لزوارها �ضفحات مهمة من تاريخ دولة الإمارات وقيام احتادها، 

والعالقات الطيبة مع العديد من الدولة ال�ضقيقة وال�ضديقة.
املكتبات  اأب���رز  م��ن  ت��ع��ّد  ال��ت��ي  الإم�����ارات  اليمني يف مكتبة  ال��وف��د  وج���ال 
املتخ�ض�ضة بتاريخ وثقافة دولة الإمارات ومنطقة اخلليج، وتعّد مرجعاً 
مهماً للباحثني ملا حتتويه من امل�ضادر واملراجع والكتب العامة ب�ضكليها 

الورقي والإلكرتوين.
 وتابع الوفد ال�ضيف فيلماً وثائقياً ثالثي الأبعاد بتقنية عالية عن تاريخ 
دولة الإمارات وحا�ضرها واآفاق م�ضتقبلها يف قاعة ال�ضيخ حممد بن زايد 

للواقع الفرتا�ضي.  

•• دبي -وام:

ا�ضتقبل معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س 
اأركان القوات امل�ضلحة مبكتبه يف معر�س دبي للطران 2019 

رئي�س  يعقوب ح�ضن حممد  اول  الفريق  �ضعادة  كال على حدة 
زكريا  �ضويل  اول  الفريق  و  التنزانية  امل�ضلحة  ال��ق��وات  ارك���ان 
و  اأفريقيا  بجنوب  الوطني  ال��دف��اع  ق��وات  ارك���ان  رئي�س  �ضوك 
معايل ليما مغر�ضا وزير الدفاع الوطني الأثيوبي والفريق اول 

امل�ضلحة  القوات  اركان  رئي�س  ني�ضاكني  اأولو  ابايومي جابرييل 
النيجري. وجرى خالل اللقاءات ا�ضتعرا�س عالقات التعاون، 
التي تربط بني دولة الإمارات ودول ال�ضيوف خا�ضة ذات ال�ضلة 
مبا  وتنميتها  تعزيزها  و�ضبل  والدفاعية  الع�ضكرية  بال�ضوؤون 

يخدم امل�ضلحة امل�ضرتكة. وتبادل الأحاديث حول اأهمية انعقاد 
عامليا،  باعتباره حدثا ع�ضكريا  للطران،  ال��دويل  دبي  معر�س 
الطران،  لأنظمة  امل�ضنعة  العاملية  ال�ضركات  كبار  ي�ضتقطب 
ويوؤمه كبار امل�ضوؤولني و�ضناع القرار من دول املنطقة ملا يوفره 

بال�ضكل  التكنولوجيا  اإليه  تو�ضلت  ما  اآخر  تعر�س  اأر�ضية  من 
واأ�ضاد ال�ضيوف  الذي يلبي متطلبات واحتياجات دول العامل. 
بح�ضن اإدارة وتنظيم املعر�س، وما ي�ضهده من اإقبال متوا�ضل، 

يربهن على جناح دولة الإمارات وريادتها يف �ضناعة املعار�س.

رئي�س الأركان ي�شتقبل عددا من �شيوف معر�س دبي للطران

الربجمة الزمنية للإمتحانات املعتمدة �شلفًا واملو�شح بها املوعد ال�شابق لبدء المتحانات جداول المتحانات املعتمدة والتي مت اعالنها ام�س

الأر�شيف الوطني ي�شتقبل وفدًا من كليتي الرتبية واملجتمع يف �شقطرى يف زيارة علمية
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية -الفجر:

غامن  بن  اأحمد  حممد  اللواء  تراأ�س 
ال��ك��ع��ب��ي ق��ائ��د ع���ام ���ض��رط��ة الفجرة 
اجتماعاً ملناق�ضة ال�ضتعدادات الأمنية 
 )48( الوطني  باليوم  لالحتفالت 
املتحدة،   ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  ل���دول���ة 
الإدارات  م���������دراء  ك����اف����ة  ب���ح�������ض���ور 
اأعلى  لتحقيق  املعنية  والت�ضكيالت 
والنظام  الأم������ن  ح��ف��ظ  م�����ض��ت��وي��ات 
وو�ضع التدابر الأمنية التي تتنا�ضب 
والأن�ضطة  ف���ع���ال���ي���ات  ط��ب��ي��ع��ة  م����ع 
ل��الإح��ت��ف��الت يف خمتلف  امل�����ض��اح��ب��ة 
اأكد  مناطق الإم��ارة. ويف هذا ال�ضدد 
الفجرة  �ضرطة  حر�س  العام  القائد 
واملادي  الب�ضري  ال��دع��م  ت��وف��ر  على 
ب���ه���دف ت���ق���دمي اأف�������ض���ل اخل����دم����ات، 
كافة  يف  ال�ضرطي  احل�ضور  و�ضمان 
والطرق  ب��الإم��ارة  ال�ضياحية  امل��واق��ع 
امل���وؤدي���ة اإل��ي��ه��ا، وال���وق���وف ع��ل��ى كافة 
الالزمة  وامل��ت��ط��ل��ب��ات  الح���ت���ي���اج���ات 
لب�ضط مظلة الأمن على كافة الطرق 
الإم������ارة،  اإىل  ال������زوار  ي�ضلكها  ال��ت��ي 
املنا�ضبة  امل��واق��ع  حت��دي��د  ع��ن  ف�ضال 
لتمكني  الأم���ن���ي���ة  ال���ن���ق���اط  لإق����ام����ة 

رج���ل ال�����ض��رط��ة م��ن ت��ق��دمي خمتلف 
العميد  واأو����ض���ح  ل���ل���زوار.  اخل���دم���ات 
عبدالرحمن حممد الظنحاين مدير 
مع  التن�ضيق  اأه��م��ي��ة  العمليات  اإدارة 
لالإعداد  املخت�ضة  اجلهات احلكومية 
املواقع  وتفقد  للمنا�ضبة،  وال�ضتعداد 
لو�ضع  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  عليها  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
الأمنية  وامل��ت��ط��ل��ب��ات  ال����ض���رتاط���ات 
الحتياجات  وحت���دي���د  وامل�����روري�����ة، 
الب�ضرية  ال�����ق�����وى  م�����ن  الأم�����ن�����ي�����ة 

وال��ت��ج��ه��ي��زات الأخ�����رى. وم���ن جانبه 
اأكد العميد دكتور على را�ضد اليماحي 
اأن  وال����دوري����ات   امل�����رور  اإدارة  م��دي��ر 
اأع�����������دت خطة  ال����ف����ج����رة  �����ض����رط����ة 
النقاط  ل��ت��غ��ط��ي��ة  ���ض��ام��ل��ة  م����روري����ة 
لتوفر  الحتفالت  واأماكن  املرورية 
ال�ضالمة املرورية للجميع خالل اأيام 
الحتفالت وتكثيف الدوريات املرورية 
مبختلف طرق الإمارة. وحث العميد 
العمليات  ع��ام  مدير  اليماحي  حميد 

املجتمع  ����ض���رائ���ح  ك���اف���ة  ال�����ض��رط��ي��ة 
وخ�ضو�ضا  ومقيمني  م��واط��ن��ني  م��ن 
بال�ضلوكيات  ال��ت��ق��ي��د  ع��ل��ى  ال�����ض��ب��اب 
اليجابية يف احتفالت الدولة باليوم 
التعاون مع  الوطني مطالبا اجلميع 
امل��ت��واج��دي��ن خلدمتهم  امل����رور  رج���ال 
ال�ضر  ب��ق��وان��ني  و����ض���رورة الل���ت���زام 
واملرور والإر�ضادات اخلا�ضة والن�ضائح 
التي يتم ن�ضرها عرب و�ضائل الإعالم 

ومواقع التوا�ضل الجتماعي.

•• اأبوظبي-الفجر:

عن  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  اأعلنت 
املُقبلني  طالبها  م��ن  اث��ن��ني  ح�ضول 
على التخرج، وهما عبداهلل الها�ضمي 
من الإمارات العربية املتحدة ومنيب 
مي�ضينوفيت�س من البو�ضنة والهر�ضك، 
العاملية  الدرا�ضية  رود���س  منحة  على 
2020، وال��ت��ي تتيح  ل��ع��ام  امل��رم��وق��ة 
املتفوقني  للطالب  ا�ضتثنائية  فر�ضة 
عامني  مل��دة  العليا  ال��درا���ض��ات  ملتابعة 
اأك�ضفورد  اأع��وام يف جامعة  اإىل ثالثة 
الربيطانية. ويتخ�ض�س الها�ضمي يف 
جمايل القت�ضاد والفل�ضفة، واكت�ضب 
خربة عملية يف كال املجالني، ويلتحق 
داخ���ل���ي يف جمل�س  ب���ت���دري���ب  ح���ال���ي���اً 
التعليم واملوارد الب�ضرية، حيث يدعم 
اإجراء بحوث متخ�ض�ضة حول اأف�ضل 
احلياة  من  النتقال  لتب�ضيط  ال�ضبل 
دولة  يف  العمل  جم��ال  اإىل  الدرا�ضية 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة. وتدرب 
2018 يف  ال��ه��ا���ض��م��ي خ���الل ���ض��ي��ف 

موؤ�ض�ضة دبي لتنمية ال�ضادرات.
ولعب الها�ضمي دوراً فاعاًل يف خدمة 
اأبوظبي  ن��ي��وي��ورك  ج��ام��ع��ة  جم��ت��م��ع 
واملجتمع الأو�ضع خالل اأعوام درا�ضته 
تعليم  �ضبكة  الأربعة، حيث تطوع مع 
ال�ضباب يف اجلامعة، ونظم ور�س عمل 
والتعاطف  وامل��ج��ت��م��ع  ال��ق��ي��ادة  ح���ول 
ل���ط���الب امل����دار�����س ال���ث���ان���وي���ة، وك���ان 
لأول  رئي�ضياً  وو�ضيطاً  �ضريكا  منظماً 
يف  “التنوع  �ضعار  حتت  �ضبابية  حلقة 
والتي  اجلامعة،  يف  العايل”  التعليم 
املجتمعي  احل���وار  تعزيز  اإىل  ه��دف��ت 
كالتنوع  ك���ث���رة  م���و����ض���وع���ات  ح�����ول 
وال��ت�����ض��ام��ح يف م���ي���ادي���ن ال���درا����ض���ات 
ال��ع��ل��ي��ا. ك��م��ا ا���ض��ط��ل��ع يف وق���ت �ضابق 
من العام اجلاري بدور مدرب للهجة 
“رم�ضة” يف  ب��رن��ام��ج  يف  الإم���ارات���ي���ة 
جامعة نيويورك اأبوظبي، وهو جل�ضة 
اأ�ضبوعني  ك��ل  ُت��ق��ام  ل��غ��وي��ة  حم��ادث��ة 
اللهجة  بتعلم  ال��راغ��ب��ني  ب��ني  جتمع 

الإماراتية واملتحدثني بها.
الها�ضمي:  ق����ال  ال�����ض��ي��اق،  ه����ذا  ويف 

بهدف  )رود�س(  منحة  اإىل  “تقدمت 
املعرفة  اكت�ضاب  يف  رحلتي  موا�ضلة 
الإن�ضانية.  وخدمة  ال��ذات  واكت�ضاف 
عليها،  احل�ضول  يف  جنحت  اأن  وبعد 
خربتي  تعزيز  يف  قدماً  امل�ضي  اأعتزم 
الق���ت�������ض���ادي���ة يف واح������دة م���ن اأرق����ى 
العامل،  يف  الأك���ادمي���ي���ة  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
اإىل جم��م��وع��ة من  ���ض��اأن�����ض��م  ح��ي��ث 
الأفراد ال�ضغوفني بالتعلم وامللتزمني 
وبتحقيق  الأخ��الق��ي��ة  مب�ضوؤولياتهم 

تغير اإيجابي يف هذا العامل«.
وي�����ض��ع��ى ال��ه��ا���ض��م��ي خ����الل وق���ت���ه يف 
الدور  درا���ض��ة  اإىل  اأك�����ض��ف��ورد  ج��ام��ع��ة 
جهود  دع���م  يف  التعليم  يلعبه  ال���ذي 
دولة الإمارات نحو بناء اقت�ضاد قائم 
موا�ضلة  لحقاً  ويعتزم  املعرفة.  على 
اهتمامه  وت��ط��وي��ر  ال��ع��ل��ي��ا  درا����ض���ات���ه 

باأعمال ال�ضيا�ضة احلكومية.
منيب  يتخ�ض�س  اأخ���رى،  جهة  وم��ن 
الهند�ضة  جم���ال  يف  مي�ضينوفيت�س 
الكهربائية، حيث اأم�ضى معظم وقته 
بجامعة نيويورك اأبوظبي يف الرتكيز 
التقنيات  تطبيق  �ضبل  حت��دي��د  على 
واأخالقي  م�������ض���وؤول  ب�����ض��ك��ل  امل��ب��ت��ك��رة 
يعانون  ومن  الهمم  اأ�ضحاب  مل�ضاعدة 
و�ضّلط  ك��ب��رة.  �ضحية  حت��دي��ات  م��ن 
تطوير  على  ال�ضوء  تخرجه  م�ضروع 
بعدة  وم���زود  ل��ل��ذراع  م�ضمم  �ضريط 
التنبوؤ  ع���ل���ى  ق��������ادرة  م�����ض��ت�����ض��ع��رات 
القلبية  ال��ن��وب��ات  خم��اط��ر  ب���درج���ات 

وتوفر ت�ضخي�س خا�س.
اأع�ضاء  اأح��د  مي�ضينوفيت�س  ك��ان  كما 

ال��ف��ري��ق احل��ائ��ز ع��ل��ى ج��وائ��ز والذي 
العاملية  امل�����ض��اب��ق��ة  يف  اجل��ام��ع��ة  م��ث��ل 
 ،2018 ع����ام  ال���وراث���ي���ة  ل��ل��ه��ن��د���ض��ة 
م���ن خ����الل ت��ط��وي��ر ج���ه���از حممول 
م�ضممة  حيوية  رقائق  على  يحتوي 
اأقل  يف  وامل���اء  ال��غ��ذاء  �ضالمة  لقيا�س 
وهو  امل�ضابقة.  خالل  دقيقة   20 من 
كعامل  التعليم  باأهمية  املوؤمنني  من 
الرعاية  حتديات  مواجهة  يف  اأ�ضا�ضي 
ال�ضحية بنجاح. واأوىل مي�ضينوفيت�س 
الهمم  لأ����ض���ح���اب  لف����ت����اً  اه���ت���م���ام���اً 
وم�ضكالتهم خالل م�ضواره الدرا�ضي، 
الأطفال  لتعليم  م�ضروعاً  نظم  حيث 
منهم مبادئ الهند�ضة ثالثية الأبعاد 
با�ضتخدام اأجهزة الواقع الفرتا�ضي، 
كما نّظم ور�س عمل لتعليم ا�ضتخدام 
و�ضارك  الهمم،  لأ���ض��ح��اب  احل��ا���ض��وب 
التطوعية  الأع���م���ال  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
األ��ع��اب الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س يف  ل�ضالح 
و�ضمال  الأو�����ض����ط  ال�������ض���رق  م��ن��ط��ق��ة 
نيويورك  ج��ام��ع��ة  ���ض��م��ن  اأف���ري���ق���ي���ا 
ب�ضكل منتظم يف  كما تطوع  اأبوظبي، 

مركز امل�ضتقبل للتاأهيل يف اأبوظبي.
وت�������ض���ت���ح���وذ اجل�����وان�����ب الأخ���الق���ي���ة 
امل����رت����ب����ط����ة ب���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال����ذك����اء 
ال�������ض������ط������ن������اع������ي ع������ل������ى اه�����ت�����م�����ام 
تركيزه  �ضلط  حيث  مي�ضينوفيت�س، 
ع��ل��ي��ه��ا خ�����الل م�������ض���واره ك���زم���ي���ل يف 
برنامج التاأثر الجتماعي يف جامعة 
ن�ضرت  راأي  مقالت  وع��رب  نيويورك، 
للجامعة،  ال��ط��الب��ي��ة  ال�ضحيفة  يف 
 #“ جمموعة  م���دراء  اأح���د  وب�ضفته 

باأمور  املتخ�ض�ضة  للطالب  �ضايرب” 
الأمن ال�ضيرباين.

ال�ضياق، قال مي�ضينوفيت�س:  ويف هذا 
النموذج  جت������اوز  ب���اإم���ك���ان���ن���ا  “بات 
اإمكانات  م��ن  يحد  ال��ذي  الجتماعي 
اأ�ضحاب الهمم بوا�ضطة التكنولوجيا، 
مع الأخذ بعني العتبار احتياجاتهم 
اإذ ميكن  ت��ط��وي��ره��ا.  ع��ن��د  اخل��ا���ض��ة 
الذكاء  حققها  ال��ت��ي  ال��ث��ورة  توظيف 
ال���ض��ط��ن��اع��ي يف درا����ض���ة الإع����اق����ات، 
اإ�ضافة اإىل جمالت الرعاية ال�ضحية، 
حيث يوّلد ج�ضم الإن�ضان كميات هائلة 
من البيانات يف كل ثانية دون اأن يتم 
توظيفها يف م�ضروع هادف، لذا ميثل 
جوهر  الإن�ضانية  ل�ضالح  ا�ضتخدامها 

طموحاتي املهنية«.
درا�ضته  عند  مي�ضينوفيت�س  ويخطط 
ا�ضتك�ضاف  اإىل  اأك�����ض��ف��ورد  ج��ام��ع��ة  يف 
الذكاء  لتكنولوجيا  تطبيقات جديدة 
ال���ض��ط��ن��اع��ي يف جم����الت ت�����ض��ب يف 
الرعاية  وبخا�ضة  الب�ضرية،  �ضالح 
الرتكيز  اإىل  يتطلع  ك��م��ا  ال�ضحية. 
م�ضاعدة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
الرعاية  جم�����ال  حت���وي���ل  يف  ت�����ض��ه��م 
مع  بالتعاون  للم�ضتهلكني  ال�ضحية 
لر�ضد  واحلكومية  العامة  املوؤ�ض�ضات 
اإم���ك���ان���ات الب���ت���ك���ار يف هذا  وت��ن��ظ��ي��م 
املجال. ُيذكر اأن منحة رود�س تاأ�ض�ضت 
يف عام 1902 من قبل رجل الأعمال 
رود�س،  �ضي�ضيل  ال��راح��ل  الربيطاين 
وتعد واحدة من اأقدم املنح الدرا�ضية 
الزمالة  ناحية  م��ن  مت��ي��زاً  واأك��ره��ا 
حول  الأكادميية  والدرا�ضات  الدولية 
العامل. ويتم اختيار املتقدمني خالل 
م��رح��ل��ت��ني ت��ب��داأ مب��واف��ق��ة ال��ك��ل��ي��ة اأو 
الطالب،  فيها  يدر�س  التي  اجلامعة 

تليها مرحلة املقابالت ال�ضخ�ضية.
وجت��در الإ���ض��ارة اإىل ح�ضول 14 من 
اأبوظبي  ن���ي���وي���ورك  ج��ام��ع��ة  ط����الب 
خالل �ضبع �ضنوات على منحة رود�س، 
ما يجعلها املوؤ�ض�ضة التي تتمتع باأكرب 
املنحة  ع���ل���ى  احل���ا����ض���ل���ني  م����ن  ع�����دد 
مع  باملقارنة  ال��واح��د  للفرد  بالن�ضبة 
اأي موؤ�ض�ضة تعليمية اأخرى يف العامل.

•• الفجرية-وام: 

حمد  ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  اأك���د 
املجل�س  ع�ضو  ال�ضرقي  حممد  بن 
اهتمام  ال���ف���ج���رة  ح���اك���م  الأع����ل����ى 
ال���دول���ة ب��ب��ن��اء ج��ي��ل م��ب��دع مثقف 
وقيم  واملعرفة  بالعلم  مت�ضلح  واع 
من  ان��ط��الق��اً  الإم���ارات���ي،  املجتمع 
اإميانها الرا�ضخ باأهمية بناء الإن�ضان 
واإع��داده حلياة منتجة و�ضط عامل 

يتطور على نحو مت�ضارع.
اأن دولة الإمارات  اإىل  واأ�ضار �ضموه 
القيادة  بف�ضل  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  احلكيمة 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
قدماً  مت�ضي  اهلل  حفظه  ال��دول��ة 
وب����خ����ط����ى ث����اب����ت����ة ن����ح����و ال���ت���ق���دم 
والزده������������ار، و�����ض����وًل ال����ي����وم اإىل 
اإجن��ازه��ا ال��ت��اري��خ��ي ب��اإر���ض��ال ابنها 
رائ��د ف�ضاء  ك���اأول  املن�ضوري  ه��زاع 
اإماراتي وعربي ينطلق اإىل حمطة 

الف�ضاء الدولية.

ا�ضتقبال �ضاحب  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
ق�ضر  يف  ال��ف��ج��رة،  ح��اك��م  ال�ضمو 
���ض��م��وه ب��ال��رم��ي��ل��ة، وب��ح�����ض��ور �ضمو 
بن حمد بن حممد  ال�ضيخ حممد 
ال���ف���ج���رة،  ع���ه���د  ويل  ال�������ض���رق���ي 
هزاع  الإم��ارات��ي��ني  الف�ضاء  رائ���دي 
امل���ن�������ض���وري و����ض���ل���ط���ان ال���ن���ي���ادي 

املن�ضوري  ح��م��د  ���ض��ع��ادة  ي��راف��ق��ه��م 
حممد  مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
يو�ضف  و�ضعادة  للف�ضاء  را���ض��د  ب��ن 
حمد ال�ضيباين املدير العام للمركز 
واملهند�س �ضامل املري مدير برنامج 
الإمارات لرواد الف�ضاء وجمموعة 
امل��رك��ز. ورح��ب �ضموه  من موظفي 

برائدي الف�ضاء ووفد املركز، مهنئاً 
اإياهم بنجاح املهمة املوكلة لرائدي 
الف�ضاء الإماراتيني، م�ضراً اإىل اأن 
حمطة  اإىل  املن�ضوري  ه��زاع  زي��ارة 
على  اأجن��زه  وم��ا  الدولية،  الف�ضاء 
ت���اري���خ���ي وحمطة  م��ت��ن��ه��ا، ح����دث 
ف���ارق���ة ���ض��م��ن ���ض��ج��ل الإجن�������ازات 

الإماراتية .
وت��ع��رف ���ض��م��وه خ���الل ال��ل��ق��اء على 
ت��ف��ا���ض��ي��ل امل���ه���م���ة ال���ت���ي اأجن���زه���ا 
امل���ن�������ض���وري م���ن جت�����ارب واأب���ح���اث 
الف�ضاء  حمطة  م��ن  على  علمية 
طبيعة  اإىل  اإ�����ض����اف����ة  ال����دول����ي����ة، 
ال���ت���دري���ب���ات ال���ت���ي ق����ام ب��ه��ا رائ����دا 

ال��ف�����ض��اء امل��ن�����ض��وري وال���ن���ي���ادي يف 
مركز يوري غاغارين لتدريب رواد 
ال�ضمو  �ضاحب  اطلع  كما  الف�ضاء 
اأبرز الأن�ضطة  حاكم الفجرة على 
التي  العلمية  وال��ربام��ج  وامل�ضاريع 
ي��ق��وم ب��ه��ا م��رك��ز حم��م��د ب��ن را�ضد 
ل��ل��ف�����ض��اء وم���ا اأجن�����زه م���ن جتارب 

�ضرح  اإىل  ا���ض��ت��م��ع  ك��م��ا  ودرا�����ض����ات، 
ف���ري���ق ع��م��ل املركز  م��ف�����ض��ل، م���ن 
الإمارات  برنامج  م�ضتجدات  على 

الوطني للف�ضاء.
را�ضد  بن  وفد مركز حممد  وثمن 
ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبال  للف�ضاء 
ال�ضرقي  حم��م��د  ب��ن  ح��م��د  ال�ضيخ 

ا�ضتقبالهم  ع��ل��ى  ���ض��م��وه  ���ض��اك��راً   ،
ودعمه الكبر.

����ض���ع���ادة حممد   .. ال���ل���ق���اء  ح�����ض��ر 
الديوان  مدير  ال�ضنحاين  �ضعيد 
و�ضعادة  ال���ف���ج���رة،  يف  الأم�������ري 
�ضمو  مكتب  م��دي��ر  الزحمي  ���ض��امل 

ويل عهد الفجرة.

حاكم الفجرة ي�شتقبل رائدي الف�شاء هزاع املن�شوري و�شلطان النيادي

•• دبي-وام:

 13 ال�  تنظم جمعية النه�ضة الن�ضائية بدبي ممثلة مبركز النه�ضة لال�ضت�ضارات والتدريب العر�س اجلماعي 
زفة حراير يف دي�ضمرب املقبل مبركز دبي التجاري العاملي . ويقام احلفل - الذي يزف خالله 20 عري�ضا وعرو�ضا 
الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�ضد  ال�ضيخ حممد بن  ال�ضمو  حتت رعاية حرم �ضاحب 
نائبة  النابودة  �ضعادة خولة  وثمنت  مكتوم.  اآل  بن جمعة  مكتوم  بنت  هند  ال�ضيخة  �ضمو  اهلل،  رع��اه  دبي  حاكم 
رئي�ضة اجلمعية وامل�ضرف العام على مركز ال�ضت�ضارات والتدريب، مبادرة العر�س اجلماعي الذي يعك�س تالحم 
القيادة مع املجتمع ا�ضتجابة لتوجيهات القيادة الر�ضيدة التي نادت ب�ضرورة تخفي�س تكاليف الزواج للتخفيف 
النه�ضة لال�ضت�ضارات  اأكدت عفراء احلاي مدير مركز  ال�ضباب والأ�ضر ل�ضمان حياة م�ضتقرة. من جهتها  عن 

والتدريب اكتمال كافة الرتتيبات والتجهيزات للعر�س اجلماعي الثالث ع�ضر .

•• الفجرية -وام:

قدم �ضمو ال�ضيخ حممد بن حمد بن 
الفجرة  عهد  ويل  ال�ضرقي  حممد 
املغفور  وف������اة  يف  ال����ع����زاء  واج������ب   ،
ل��ه��ا ���ض��ل��ي��م��ة ���ض��امل حم��م��د امليالي 

الظنحاين.
واأع��رب �ضموه خالل زيارته جمل�س 
ال����ع����زاء يف م��ن��ط��ق��ة ق���دف���ع ب���اإم���ارة 
الفجرة، عن خال�س تعازيه و�ضادق 
الفقيدة،  وذوي  لأ����ض���رة  م��وا���ض��ات��ه 
داعياً اهلل العلي القدير اأن يتغمدها 
ف�ضيح  وي�����ض��ك��ن��ه��ا  رح��م��ت��ه،  ب��وا���ض��ع 
ال�ضرب  وذويها  اأهلها  ويلهم  جناته، 
وال�ضلوان. رافق �ضموه خالل تقدمي 
الزحمي  �ضامل  �ضعادة  العزاء  واج��ب 

مدير مكتب ويل العهد .

•• دبي -وام: 

اف��ت��ت��ح ���ض��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر امل���دي���ر العام 
ل��ه��ي��ئ��ة الطرق  امل���دي���ري���ن  ورئ��ي�����س جم��ل�����س 
والطفل  الأم  رك��ن  مرفق  بدبي  واملوا�ضالت 
تزامناً مع الحتفالت باليوم العاملي للطفل 
الذي ي�ضادف 20 نوفمرب ويف خطوة نوعية 
لدعم املرونة املوؤ�ض�ضية ومتكني املراأة العاملة 
لدعم  ا�ضتثنائية  عمل  بيئة  خلق  خ��الل  من 
ت���اأدي���ة مهامهن  اأث���ن���اء  امل��وظ��ف��ات الأم���ه���ات 

الوظيفية.
تنفيذي  اإدارة  م��دي��ر  امل����ري  م����وزة  واأك������دت 
مبكتب املدير العام ورئي�س جمل�س املديرين 
اإن�ضاء  اأن  بالهيئة  الن�ضائية  اللجنة  ورئي�ضة 
كبرة  قفزة  ميثل  والطفل  الأم  رك��ن  ِمرفق 
نحو تهيئة اأجواء عمل جتمع بني املتطلبات 
جانب  اإىل  الأم��وم��ة  واحتياجات  الوظيفية 
تعزيز اجلانب النف�ضي للموظفات الأمهات.. 
مو�ضحة اأن املِرفق اجلديد يختلف يف مهامه 
حتت  ت����ن����درج  ال���ت���ي  ط��ف��ل��ي  “ح�ضانة  ع����ن 

ُيعنى  حيث  احل�ضانات  موا�ضفات  ت�ضنيف 
ركن الأم والطفل باحلالت الطارئة املتعلقة 
ذات  العمل  خارج  الأمهات  املوظفات  باأطفال 
التاأثر املبا�ضر على اأدائهن الوظيفي نتيجة 
اإن�����ض��اء هذا  ت�����ض��ت��ت اأذه���ان���ه���ن ..م��ن��وه��ة ان 
املرفق يف حرم املبنى الرئي�س للهيئة �ضُيمّكن 
اأطفالهن  من  بالقرب  العمل  من  املوظفات 
انتهاء  حتى  الر�ضمي  ال���دوام  �ضاعات  خ��الل 

احلالة الطارئة.
يعترب  والطفل  الأم  ركن  ِمرفق  اإن  واأ�ضافت 

مبادرة رائدة على م�ضتوى اجلهات احلكومية 
وفق  ت�ضميمه  مت  حيث  امل����راأة  عمل  دع��م  يف 
العاملية من حيث �ضموله على  املعاير  اأرق��ى 
متكاملة  وظيفية  واأدوات  املكتبية  ال��ل��وازم 
ومعرفية  ترفيهية  و�ضائل  توفر  جانب  اإىل 
ت��ن��ا���ض��ب ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة م��ن ���ض��ن الر�ضع 
وحتى 10 �ضنوات ومن منطلق متكني املراأة 
مت  الإج������راءات  وتب�ضيط  وت�ضهيل  ال��ع��ام��ل��ة 
الت�ضجيل  اآل��ي��ة  يف  التقنيات  اأح���دث  تطبيق 

وا�ضتخدام املرفق.

حاكم الفجرة يعزي يف وفاة 
�شعيد حممد الكندي

•• الفجرية -وام:

قدم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي ع�ضو املجل�س الأعلى 
حاكم الفجرة ، واجب العزاء يف وفاة املغفور له �ضعيد حممد الكندي .

باإمارة  العزاء يف منطقة مري�ضيد  واأع��رب �ضموه، خالل زيارته جمل�س 
الفجرة، عن خال�س تعازيه و�ضادق موا�ضاته لأ�ضرة وذوي الفقيد، داعياً 
اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�ضع رحمته، وي�ضكنه ف�ضيح جناته، ويلهم 
اأهله وذويه ال�ضرب وال�ضلوان. رافق �ضموه خالل تقدمي واجب العزاء .. 

�ضعادة حممد �ضعيد ال�ضنحاين مدير الديوان الأمري يف الفجرة.

طالبان من جامعة نيويورك اأبوظبي يح�شالن على 
منحة رود�س الدرا�شية لعام 2020

طرق دبي تد�شن ركن الأم والطفل

ويل عهد الفجرة يعزي يف وفاة �شليمة �شامل الظنحاين

�شرطة الفجرة تبحث ا�شتعداداتها لحتفالت اليوم الوطني 48

ن�شائية دبي تنظم العر�س اجلماعي زفة 
حراير دي�شمرب املقبل
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم �ضهباز تكة  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2111626 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة عمر عبا�س نزر ح�ضني %100
تعديل وكيل خدمات/ا�ضافة �ضامل علي مبارك احمد الربيكي

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف فهد �ضعيد علي �ضالح املنهايل

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
للخ�ضروات  ال�ض�����ادة/جويدة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب والفواكه ذ.م.م  رخ�ضة رقم:1048698 

تعديل ن�ضب ال�ضركاء
حممد �ضاهدول علم مزاهر احمد مو�ضى من 24% اىل %16

تعديل ن�ضب ال�ضركاء
حممد موجنور عامل مظهر احمد من 25% اىل %16

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد نا�ضر الدين حممد مو�ضى %17

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
لتاأجر  ال�ض�����ادة/الفريد  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب ال�ضيارات  رخ�ضة رقم:1004430 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداحلميد حممد احمد ح�ضن اخلوري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف حممد خليفه فا�ضل �ضعيد الهاملي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
ا�ضيا  ال�ض�����ادة/ترانز  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة وامليكانيكية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2336007 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة هادف �ضعيد فالح �ضعيد املن�ضوري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف زايد خلفان �ضامل جابر املن�ضوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بلوبيل للمقاولت 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامه رخ�ضة رقم:2349913 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة هادف �ضعيد فالح �ضعيد املن�ضوري %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف زايد خلفان �ضامل جابر املن�ضوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة الكت�ضاف للنقليات العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�ضة رقم:1057641 
تعديل مدير/ا�ضافة ماجنيندير �ضينغ جورديب �ضينغ

الواحد  ال�ضخ�س  �ضركة   - القاب�ضة  الكت�ضاف  جمموعة  وبيع/ا�ضافة  تنازل  ال�ضركاء  تعديل 
DISCOVERY GROUP HOLDING - Sole Proprietorship LLC  ذ.م.م

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف احمد يو�ضف جمعه عبداهلل احلو�ضني
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�ضم جتاري من/موؤ�ض�ضة الكت�ضاف للنقليات العامة  
DISCOVERY GENERAL TRANSPORTING ESTABLISHMENT

اىل/الكت�ضاف للنقليات العامة- �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
DISCOVERY GENERAL TRANSPORTING- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الكت�ضاف لنقل باحلافالت املوؤجره

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�ضة رقم:1696541 
تعديل مدير/ا�ضافة جورديب �ضينغ بيارا �ضينغ

الواحد  ال�ضخ�س  �ضركة   - القاب�ضة  الكت�ضاف  جمموعة  وبيع/ا�ضافة  تنازل  ال�ضركاء  تعديل 
DISCOVERY GROUP HOLDING - Sole Proprietorship LLC  ذ.م.م

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف احمد يو�ضف جمعه عبداهلل احلو�ضني
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�ضم جتاري من/الكت�ضاف لنقل باحلافالت املوؤجره  
DISCOVERY FOR PASSENGER CHARTER BUS

اىل/الكت�ضاف لنقل باحلافالت املوؤجره- �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
DISCOVERY FOR PASSENGER CHARTER BUS- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم بالنيت ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�ضة رقم:1140479 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عمر حممد خليفه بن يو�ضف ال�ضويدي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف علي احمد جلبوط

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف عبيد جا�ضم عبيد حممد الزعابي

تعديل �ضكل قانوين/من �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�ضم جتاري من/مطعم بالنيت ذ.م.م  

PLANET RESTAURANT LLC

اىل/مطعم بالنيت - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

PLANET RESTAURANT- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
اجلاهزة  املالب�س  لبيع  دوعن  ال�ض�����ادة/حمالت  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب والعطور   رخ�ضة رقم:1017679 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة خالد عبدالقادر �ضالح ا�ضحاق ال�ضيعري %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف عبدالقادر �ضالح ا�ضحاق ال�ضيعري

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين/من �ضركة تو�ضية �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري من/حمالت دوعن لبيع املالب�س اجلاهزة والعطور  

DOUAN READY MADE GARMENTS & PERFUMES SALES SHOP

اىل/حمالت دوعن لبيع املالب�س اجلاهزة والعطور ذ.م.م

DOUAN READY MADE GARMENTS & PERFUMES SALES SHOP LLC

القت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/حمل النظر لعمال ال�ضباغ

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�ضة رقم:1029413 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة تارون بول ليت مانيندرا بول %25

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/را�ضد هالل را�ضد هالل العليلي من مالك اىل �ضريك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ را�ضد هالل را�ضد هالل العليلي من 100% اىل %51

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة عبداملنان عبداملالك %24
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل نوع رخ�ضة/من حرفية اىل جتارية
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري من/حمل النظر لعمال ال�ضباغ  
AL NADHAR PAINTING WORKS

اىل/فابوريت للمقاولت العامة ذ.م.م
FAVORITE GENERAL CONTRACTING LLC

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة مقاولت م�ضاريع املباين بانواعها )4100002(
تعديل ن�ضاط/حذف اعمال الطالء والدهانات للمباين )4330003(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/نيو �ضيليكت لل�ضيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�ضة رقم:2446249 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/جابر برك �ضامل �ضعيد اجلابري من مالك اىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ جابر برك �ضامل �ضعيد اجلابري من 100% اىل %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد �ضفيع العظم حممد ب�ضر %17

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد فاروق رانا جاهر احمد %16
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد يو�ضف مر احمد %16

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري من/نيو �ضيليكت لل�ضيانة العامة  
NEW SELECT GENERAL MAINTENANCE

اىل/نيو �ضيليكت لل�ضيانة العامة ذ.م.م
NEW SELECT GENERAL MAINTENANCE LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/فري�س لوجن فالويرز

CN  قد تقدموا الينا بطلب   رخ�ضة رقم:2254871 

تعديل ا�ضم جتاري من/فري�س لوجن فالويرز  

FRESH LOUNCH FLOWERS

اىل/فري�س لوجن للزهور والهدايا

FRESH LOUNCH FLOWERS & GIFTS

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة بيع احللي والك�ض�ضوارات الغر ثمينة - بالتجزئة )4771110(

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة بيع الهدايا - بالتجزئة )4773402(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مودرن 

CN 1159873:تات�س خلدمات الفراح رخ�ضة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/املختلف 

لبيع احلافالت وال�ضاحنات
رخ�ضة رقم:CN 1362532 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

ال�شدارة للتجارة العامة - ذ م م
مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غر العادية ال�ضادر بتاريخ

احل�ضابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مرال  مكتب  يعلن   2019/11/14

وال�ضت�ضارات الدارية عن حل وت�ضفية �ضركة

ال�شدارة للتجارة العامة - ذ م م
ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية-ابوظبي بالرقم

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-2802542

 026716054 فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�ضفى  مكتب 

�س.ب 53181 ابوظبي بالنادي ال�ضياحي بناية �ضعيد عبداهلل اجلنيبي 

وذلك  الثبوتيه،  امل�ضتندات  واإح�ضار   )705( رقم  مكتب   )7( الطابق 

خالل مدة اأق�ضاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

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

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

مركز بيال بل لتجميل ال�شيدات-�شركة ال�شخ�س الواحد- ذ م م
بتاريخ  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب 

2019/11/18 يعلن مكتب دلتا لتدقيق احل�ضابات- عن حل وت�ضفية 

�ضركة

مركز بيل بل لتجميل ال�شيدات-�شركة ال�شخ�ش الواحد - ذ م م
ال�ضادرة من دائرة التنمية القت�ضادية-ابوظبي بالرقم

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-2168177

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

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

علي ال�ضحي واخرون مكتب رقم )3( واإح�ضار امل�ضتندات الثبوتيه، وذلك 

خالل مدة اأق�ضاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن

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

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
لت�ضليح  ال�ض�����ادة/بي�ضت  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ميكانيكا ال�ضيارات
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2236491 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد طالب ذيبان املن�ضوري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف ناديه ح�ضني عبداملنعم

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/اوفر�ضي�س لدارة املخازن

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2277898 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ي�ضلم مربوك ي�ضلم بن عامر الربيكي من مالك اىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ ي�ضلم مربوك ي�ضلم بن عامر الربيكي من 100% اىل %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة زبيه ناز �ضعود العامل %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري من/اوفر�ضي�س لدارة املخازن
OVERSEAS WAREHOUSEING MANAGEMENT

اىل/اوفر�ضي�س لدارة املخازن ذ.م.م
OVERSEAS WAREHOUSES MANAGEMENT LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
ال�ض�����ادة/واي  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فير اإك�ضربي�س كورير
رخ�ضة رقم:CN 2765478 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
لتوريد  ال�ض�����ادة/املراد  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

وتركيب احلجر والرخام
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:1112961 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد بن �ضامل بن �ضيف البلو�ضي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف خالد خليفه عبداهلل �ضامل الري�ضي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل

اأك���رب على ح��ري��ة الإعالم  اأم�����س م��ن ف��ر���س ق��ي��ود  ح���ّذر حقوقيون 
والنرتنت يف رو�ضيا قبل ت�ضويت مرتقب على م�ضروع قانون مثر 
للجدل قد يوؤدي لت�ضنيف املدونني وال�ضحافيني امل�ضتقلني ك�عمالء 

اأجانب.
الت�ضريع احلايل الذي يجرب و�ضائل الإعالم  النواب تو�ضعة  ويريد 
اأنف�ضهم  و�ضف  على  امل��ديّن  املجتمع  ومنظمات  اخل��ارج  من  املمولة 

بعمالء اأجانب لي�ضمل الأفراد.
ويتعني على العمالء الجانب الت�ضجيل لدى وزارة العدل، وتقدمي 

املزيد من الأوراق الر�ضمية اأو مواجهة غرامات.
وقال مراقبون اإّن التعديل �ضيوؤثر على املدونني بل حتى املواطنني 
العاديني الذين ين�ضرون على و�ضائل التوا�ضل الجتماعي، لكّن نوابا 

يف احلزب احلاكم نفوا ذلك.
وقالت منظمة العفو الدولية يف بيان م�ضرتك مع منظمات اخرى 
اإ�ضافية لتقييد الإعالم  اإنها خطوة  مبا فيها �ضحافيون بال حدود 

احلر وامل�ضتقل واأداة قوية ل�ضكات اأ�ضوات املعار�ضة.
الدوما،  جمل�س  ل��ل��ربمل��ان،  الثانية  الغرفة  تناق�س  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
اإّنه  امل�ضروع  ن��واب قدموا  ق��راءة ثانية حا�ضمة. وق��ال  التعديالت يف 
والذي  الأجانب  العمالء  ب�ضان  احل��ايل  القانون  جتويد  اإىل  يهدف 

يغطي بالفعل املنظمات غر احلكومية واملوؤ�ض�ضات الإعالمية.
 

ذكر تقرير اإخباري، الثالثاء، اأن �ضل�ضلة من الغارات اجلوية اأ�ضفرت 
عن مقتل 16 على الأقل من عنا�ضر حركة طالبان وتنظيم داع�س، 
والع�ضرين  الأرب���ع  ال�ضاعات  خ��الل  باأفغان�ضتان،  اأقاليم  خم�ضة  يف 

املا�ضية.
ع�ضكريني  م�ضوؤولني  عن  الأفغانية  بر�س  خاما  اأنباء  وكالة  ونقلت 
القول، اإن غارة جوية جرت يف منطقة �ضيد كرم باإقليم باكتيا، اأدت 

اإىل مقتل 6 من عنا�ضر طالبان، وتدمر خمباأ اأ�ضلحة �ضغر.
اآرت�ضي  د�ضت  منطقة  يف  اأخ��رى  جوية  غ��ارة  اأن  امل�ضوؤولون  واأ���ض��اف 

باإقليم قندوز، اأ�ضفرت عن مقتل ثالثة من عنا�ضر طالبان.
باإقليم  اأت�ضني  اأخ���رى يف منطقة  ج��وي��ة  غ���ارة  اإن  امل�����ض��وؤول��ون  وق���ال 
داع�س  تنظيم  م��ن  م�ضلحني  ثالثة  مقتل  ع��ن  اأ�ضفرت  ن��اجن��اره��ار، 
خرا�ضان، واأ�ضافوا اأن الغارات اجلوية يف منطقتي بول العلم و�ضارخ 
اأحد م�ضلحي طالبان ودمرت خمباأ  اأدت اإىل مقتل  اإقليم لوجار،  يف 
�ضغر لالأ�ضلحة. واأ�ضاف امل�ضوؤولون اأن غارة جوية يف منطقة مراج 

باإقليم هلمند، اأ�ضفرت عن مقتل 3 م�ضلحني من جماعة طالبان.
ومل تعلق اجلماعات امل�ضلحة املناه�ضة للحكومة، ومن بينها طالبان 

وداع�س خرا�ضان، على الغارات اجلوية حتى الآن.

لقى املوقف اجلديد الذي تتخذه الوليات املتحدة الأمريكية جتاه 
�ضيا�ضة ال�ضتيطان الإ�ضرائيلية انتقاداً يف الحتاد الأوروبي من وزير 

اخلارجية النم�ضاوي األك�ضندر �ضالنربغ.
اإن  بروك�ضل  وزاري يف  اجتماع  هام�س  على  الثالثاء  �ضالنربغ  وق��ال 
تغير النهج لي�س جمدياً متاماً، م�ضيفاً اأن الحتاد الأوروبي �ضيظل 
على موقفه؛ لأنه يتوافق مع قرارات الأمم املتحدة ال�ضارية ويتوافق 
يعترب  الأوروب���ي  الحت��اد  اأن  اإىل  ي�ضار  ال���دويل.  القانون  بذلك مع 
امل�ضتوطنات الإ�ضرائيلية يف املناطق املحتلة يف 1967 غر �ضرعية.

هذا  الأوروب���ي  الحت��اد  ت�ضارك  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  وكانت 
الأمريكي  واأعلن وزير اخلارجية  اأنها حتيد عنه حالياً.  اإل  ال��راأي، 
مايك بومبيو تغير امل�ضار واأو�ضح اأن حكومة بالده مل تعد ترى يف 

بناء امل�ضتوطنات يف ال�ضفة الغربية انتهاكاً للقانون الدويل.
اأن م��وق��ف الحت���اد الأوروب����ي  واأ���ض��اف وزي���ر اخل��ارج��ي��ة النم�ضاوي 
ال��ذي مت  ق��ادر يف الأغلب على حتقيق ما نريد، وهو حل الدولتني 
يف  والإ�ضرائيليني  للفل�ضطينيني  ميكن  بحيث  ب�ضاأنه،  التفاو�س 
النهاية التعاي�س والعي�س يف �ضالم اإىل جانب بع�ضهم البع�س. واأرى 
�ضياأتي   )...( �ضرعي  اأم��ر  امل�ضتوطنات  بناء  ب��اأن  حالياً  الت�ضريح  اأن 
بنتائج عك�ضية حقاً، اإذا كان هناك نية يف حتقيق هذا الهدف )هدف 

حل الدولتني(.

عوا�شم

مو�سكو

كابول

فيينا

وا�شنطن تعيد العقوبات 
املتعلقة مبن�شاأة نووية ايرانية 

 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

اأعلنت الوليات املتحدة اأم�س اأنها �ضتوقف العمل بالإعفاءات من العقوبات 
املتعلقة مبن�ضاأة فوردو النووية الإيرانية، لت�ضع بذلك حدا ملكّون رئي�ضي من 

التفاق النووي بعد اإعالن طهران ا�ضتئناف اأن�ضطة تخ�ضيب اليورانيوم.
تخ�ضيب  ن�ضاطات  نوفمرب  الثاين  ت�ضرين  مطلع  ا�ضتاأنفت  اإي��ران  وكانت 
اليورانيوم يف م�ضنعها الواقع حتت الأر�س يف فوردو يف خطوة جديدة من 
ردها على الن�ضحاب الأحادي الأمركي من التفاق الذي يهدف اىل منع 

اجلمهورية الإ�ضالمية من امتالك قنبلة ذرية.
وقال وزير اخلارجية الأمركي مايك بومبيو يف موؤمتر �ضحايف اإن الكمية 
يف  ل��الره��اب  راعية  دول��ة  اأك��رب  ل��دى  ب  املخ�ضّ اليورانيوم  من  ال�ضحيحة 
العامل هي �ضفر. واأ�ضاف بومبيو لي�س هناك �ضبب �ضرعي ي�ضمح ليران 
با�ضتئناف التخ�ضيب يف هذا املوقع الذي كان �ضريا، موؤكدا اأنه على اإيران 
لذلك،  نتيجة  الأم��رك��ي  ال��وزي��ر  وتابع  ف��ورا.  هناك  ن�ضاطاتها  توقف  اأن 
�ضتنهي الوليات املتحدة الإعفاءات من العقوبات املتعلقة باملن�ضاأة النووية 

يف فوردو اعتبارا من 15 كانون الأول دي�ضمرب 2019.
وبعد ان�ضحابها من التفاق النووي يف اأيار مايو 2018 معتربة اأنه غر 
كاف، اأعادت اإدارة الرئي�س دونالد ترامب فر�س كل عقوباتها القت�ضادية 
على اإيران ومل تكف عن تعزيزها يف اإطار حملتها ملمار�ضة �ضغوط ق�ضوى 
لثالثة  ال�ضتثناءات  جت��دي��د  وا�ضنطن  وا�ضلت  ���ض��را،  لكن  ط��ه��ران.  على 

م�ضاريع للربنامج النووي املدين الإيراين، بينها م�ضروع يف فوردو.

حمللون: اخلطوة الأمريكية ت�شجع حركة ال�شتيطان الإ�شرائيلية 

فل�شطن تطالب بالتحقيق يف موقف وا�شنطن من امل�شتوطنات 

احتجاجات ت�شيلي
 تدخل �شهرها الثاين  

•• �شانتياغو-اأ ف ب:

الحتجاجات  على  �ضهر  م���رور  ذك���رى  اأم�����س  ت�ضيلي  يف  متظاهرون  اأح��ي��ا 
اإ�ضالحات  اإىل  واأدت  الدولة الالتينية  التي هّزت  اليومية  الغا�ضبة و�ضبه 

يف النظامني القت�ضادي والجتماعي يف البالد.
ميدان  يف  ا�ضتيقظت  ت�ضيلي  هاتفني  حمتج  اآلف  ث��الث��ة  نحو  واحت�ضد 
اإيطاليا الرئي�ضي يف العا�ضمة، بوؤرة الحتجاجات التي �ضهدت اأحيانا نزول 

اأكر من مليون �ضخ�س يف �ضوارع البالد.
الغاز  اأطلقت  التي  ال�ضغب  ق��وات مكافحة  البع�س يف مواجهات مع  ودخ��ل 
قنابل  ال��ق��وا  ال��ذي��ن  املحتجني  على  املطاطّي  والر�ضا�س  للدموع  امل�ضيل 

املولوتوف.
وقالت حما�ضبة تبلغ 51 عاما جئت لحياء ذكرى مرور �ضهر غّر ت�ضيلي 

لالأبد.
وتابعت اأعتقد اأن احلكومة بو�ضعها حتقيق التغيرات التي نطلبها يف �ضكل 

اأ�ضرع. ل اأثق يف )الرئي�س �ضيبا�ضتيان( بينيرا.
اأكتوبر ب�ضبب رفع  18 ت�ضرين الأول  وب��داأت موجة الغ�ضب يف ت�ضيلي يف 
التفاوت  �ضد  اأك��رب  �ضرخة  لت�ضبح  تو�ضعت  لكنها  امل��رتو  بطاقات  اأ�ضعار 
الج��ت��م��اع��ي يف ال��دول��ة ال��ت��ي ك��ان��ت تعد م��ن الأك���ر ا���ض��ت��ق��رارا يف اأمركا 

اجلنوبية.
وهذه اأكرب اأزمة يف ت�ضيلي منذ عودة الدميوقراطية عام 1990 وانتهاء 

احلكم الديكتاتوري لأوغو�ضتو بينو�ضيه.
وقال اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية يف جامعة �ضانتياغو مار�ضيلو ميال اإّن ال�ضارع 
اأجرب الطبقة ال�ضيا�ضية يف ت�ضيلي اأن تقوم يف �ضاعات قليلة مبا مل تّود اأن 

امل�ضتوطنني  ف���اإن  ���ض��ال��زب��رغ،  وبح�ضب  امل�����ض��ت��وط��ن��ات«. 
اليمينية،  ن��ت��ان��ي��اه��و  دائ�����رة  م���ن  ج���زء  الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ني 
ل�ضم  الطريق  مهد  الأمركية  ال�ضيا�ضة  يف  والتغير 

اإ�ضرائيل للم�ضتوطنات«.
باللغة  ب��ي��ان  يف  “ي�ضع”  امل�ضتوطنات  جمل�س  واأ����ض���اد 

العربية بقرار اإدارة ترامب.
وجاء يف البيان “ن�ضيد باإدارة ترامب لك�ضفها عن حقيقة 
موقف املجتمعات الإ�ضرائيلية يف يهودا وال�ضامرة ووادي 

الأردن«.
واأ�ضاف “بعد العرتاف الأمركي، يجب ان ننتقل اإىل 

مرحلة تطبيق ال�ضيادة على ال�ضتيطان الإ�ضرائيلي«.
وان�ضم وزير اخلارجية الإ�ضرائيلي ي�ضرائيل كات�س اإىل 
التهنئة. وقال “حق ال�ضعب اليهودي يف اأر�س اإ�ضرائيل 

اأمر ل جدال فيه«.
“الو�ضع  ي�ضتبق  ل  القرار  هذا  اأن  اأي�ضا  بومبيو  واأك��د 
م�ضرها  ي��رت��ب��ط  ال��ت��ي  ال��غ��رب��ي��ة  لل�ضفة  النهائي” 
بينما  والفل�ضطينيني  ا�ضرائيل  بني  مقبلة  مبفاو�ضات 
اإدارة  تك�ضف  م��ك��ان��ه��ا. ومل  ال�����ض��الم  م��ف��او���ض��ات  ت����راوح 

•• القد�ض املحتلة-اأ ف ب:

اىل  �ضتدعو  اأن��ه��ا  اأم�����س  الفل�ضطينية  ال�ضلطة  اأع��ل��ن��ت 
مل  التي  وا�ضنطن  موقف  بقانونية  دويل  حتقيق  فتح 
تعد تعترب امل�ضتوطنات الإ�ضرائيلية يف ال�ضفة الغربية 
والقد�س ال�ضرقية املحتلتني غر �ضرعية، يف وقت رحّب 

اجلانب الإ�ضرائيلي بالقرار الأمركي.
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��رك��ي م��اي��ك بومبيو بعد 
القانوين بعناية،  النقا�س  درا�ضة جميع احلجج يف هذا 
اإن�ضاء م�ضتوطنات ملدنيني  اأن  اإىل  اإدارة ترامب  خل�ضت 
اإ�ضرائيليني يف ال�ضفة الغربية ل يتعار�س يف حد ذاته 
مع القانون الدويل. واأعلن اأمني �ضر اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير الفل�ضطينية �ضائب عريقات يف موؤمتر 
�ضحايف عقده اأم�س يف رام اهلل اأن ال�ضلطة الفل�ضطينية 
الأمركي  املوقف  �ضد  اخلطوات  من  مبجموعة  ب��داأت 
املوؤ�ض�ضات  اإىل  التوجه  ال�ضتيطان ومنها  ب�ضاأن  الأخر 
واإىل  الأم���ن  جمل�س  اإىل  �ضنتوجه  واأ���ض��اف  ال��دول��ي��ة. 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة واإىل حمكمة اجلنايات 

الدولية واإىل جمل�س حقوق الإن�ضان �ضد هذا القرار.
وقال عريقات بداأنا مداولت يف الأمم املتحدة لتقدمي 

م�ضروع قرار يف جمل�س الأمن.
واأ�ضاف نتوقع اعرتا�س الوليات املتحدة لكننا �ضنقدم 
على هذه اخلطوة، دعوا الوليات املتحدة ت�ضتخدم حق 

النق�س �ضد القانون الدويل.
الفل�ضطينية  ال�ضلطة  بها  �ضتقوم  التي  اخلطوات  ومن 
العامة  اجلمعية  اإىل  �ضنذهب  لعريقات،  وفقا  اأي�����ض��ا، 
لالأمم املتحدة و�ضنطلب من املحكمة اجلنائية الدولية 
فتح حتقيق ق�ضائي ر�ضمي مع امل�ضوؤولني الإ�ضرائيليني 

يف ما يتعلق بامل�ضتوطنات.
وي��ع��ت��رب الإع����الن الأم���رك���ي ���ض��رب��ة ج��دي��دة للتوافق 
الدويل حول النزاع بني اإ�ضرائيل والفل�ضطينيني. وجاء 
لي�ضاف اإىل �ضل�ضلة من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة 

الأمركية ل�ضالح اإ�ضرائيل.
ال�ضلطة،  اىل  ت��رام��ب  دون��ال��د  ال��رئ��ي�����س  و���ض��ول  فمنذ 
اع��رتف��ت وا���ض��ن��ط��ن ب��ق��رار اأح�����ادي ب��ال��ق��د���س عا�ضمة 
لإ���ض��رائ��ي��ل وب�����ض��ي��ادة ال���دول���ة ال��ع��ربي��ة ع��ل��ى اجل���ولن 
الأحادي  الأخ���ر  ق��راره��ا  ويتناق�س  املحتل.  ال�����ض��وري 

اأي�ضا مع ال�ضيا�ضة التقليدية الأمركية منذ عقود.
وقال بومبيو احلقيقة هي اأنه لن يكون هناك اأبدا حل 
ق��ان��وين ل��ل��ن��زاع واجل���دل ح��ول م��ن ه��و حم��ق وم��ن هو 

خمطئ يف نظر القانون الدويل لن يجلب ال�ضالم.
اإقامة  اعتبار  اأن  اإىل  الأمركي  اخلارجية  وزي��ر  واأ�ضار 
القانون  م��ع  ي��ت��ع��ار���س  اأم����را  اإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة  م�ضتوطنات 
ال��دويل مل ينجح ومل يحقق تقدما على م�ضار ق�ضية 
اأن الهدف لي�س توجيه ر�ضالة  حول ما  ال�ضالم. واأك��د 
اإذا يجب زيادة عدد امل�ضتوطنات اأو تخفي�ضه، بل جمرد 
ومعظم  ال�ضيا�ضية  الطبقة  واأ�ضادت  قانونية.  مراجعة 
اإ�ضرائيل  يف  ال�ضتيطانية  واجلمعيات  الإع��الم  و�ضائل 

بت�ضريحات بومبيو.
ال��وزراء الإ�ضرائيلي بنيامني نتانياهو يف  ورحب رئي�س 

بيان بالإعالن الأمركي.
وراأى نتانياهو اأن هذا التف�ضر اجلديد “ي�ضحح خطاأ 
اليهود لي�ضوا  اأن  تاريخيا ويعك�س حقيقة تاريخية هي 
الذي  ال�ضم  وال�ضامرة”،  يهودا  اأجانب يف  م�ضتعمرين 

تطلقه الدولة العربية على ال�ضفة الغربية.
وتعترب الأمم املتحدة اأن هذه امل�ضتوطنات التي اأقيمت 
منذ  اإ�ضرائيل  من  املحتلة  الفل�ضطينية  الأرا���ض��ي  على 
1967، غر قانونية، بينما يرى جزء كبر من الأ�ضرة 

الدولية اأنها ت�ضكل عقبة كربى يف طريق ال�ضالم.
ويبدو اأن تاأثر القرار الأمركي على الأر�س يف ال�ضفة 
الغربية والقد�س ال�ضرقية املحتلتني حيث يعي�س اأكر 

من 600 األف م�ضتوطن اإ�ضرائيلي �ضيكون حمدودا.
امل�ضتوطنات  تبني  اإ���ض��رائ��ي��ل  اأن  الفل�ضطينيون  وي���رى 
امل�ضتقبلية  دولتهم  م��ن  ج���زءا  يعتربونها  اأرا����س  على 

ويعتربونها غر قانونية.
حركة  �ضت�ضجع  الأمركية  اخلطوة  اأن  حمللون  ويرى 
اإىل ���ض��د حتركات  ال���ض��ت��ي��ط��ان الإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة وت��ه��دف 

املحكمة اجلنائية الدولية املحتملة �ضد اإ�ضرائيل.
ويرى كبر املحللني يف �ضوؤون ال�ضرق الأو�ضط يف مركز 
الوليات  اأن  �ضالزبرغ  عوفر  الدولية  الأزم���ات  اأب��ح��اث 
املتحدة حتاول اإ�ضعاف ال�ضغط القانوين على حليفتها 

اإ�ضرائيل.
الإجماع  ف�ضح  ت��رام��ب  اإدارة  “حتاول  �ضالزبرغ  وق��ال 
ال�����دويل ب�����ض��اأن ه���ذه امل�����ض��األ��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ع��دم قانونية 

والتو�ضل حللول، ل  املفاو�ضات  اللجوء لطاولة  النخبة على  اإجبار  ورغم 
تزال اأهم مطالب املحتجني، اإ�ضالح نظام املعا�ضات ونظام تعليمي و�ضحي 

مت�ضاو� بال اأي تغير.
 67 اأن  الأح��د  لال�ضت�ضارات  كادمي  موؤ�ض�ضة  ن�ضرته  راأي  ا�ضتطالع  واأظهر 

باملئة من الت�ضيليني يوؤيدون د�ضتورا جديدا.
من  بني  املحتجون  وانق�ضم  لالحتجاجات  احلما�ضة  تراجعت  �ضهر،  وبعد 
مطالبني  ال�ضغط،  موا�ضلة  يريد  وم��ن  طبيعتها  اإىل  احلياة  ع��ودة  يريد 

باإ�ضالحات اأ�ضرع واأو�ضع.

تقوم به خالل 30 عاما. وتابع اأّن هذا دليل على اأنه من املمكن اأن تقوم 
)احلكومة( باأكر مما قامت به بالفعل.

اأجندته  يف  النظر  اإع���ادة  على  املحافظ  امللياردير  الحتجاجات  واأج���ربت 
اليمينية

ويف خطاب الأحد، قال بينيرا يف الأ�ضابيع الأربعة املا�ضية تغرت ت�ضيلي. 
الت�ضيليون تغروا. احلكومة تغرت. جميعنا تغر.

والأ�ضبوع الفائت، ان�ضاع نواب الربملان لأحد املطالب الرئي�ضية للمحتجني، 
ووافقوا على تنظيم ا�ضتفتاء يف ني�ضان اأبريل 2020 حول د�ضتور جديد.

اأعدتها  اإنها  لل�ضالم قالت  الآن عن خطة  ترامب حتى 
ويرف�ضها  الإ����ض���رائ���ي���ل���ي،  ال��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي  ال���ن���زاع  حل���ل 
الأمركية  املواقف  اىل  ا�ضتنادا  م�ضبقا  الفل�ضطينيون 

الأخرة من اإ�ضرائيل.
املوقف  ع��ن  ب�ضرعة  بنف�ضه  الأوروب������ي  الحت����اد  ون����اأى 
الأم���رك���ي اجل���دي���د، م���ذك���را ب����اأن م��وق��ف��ه وا����ض���ح ول 
يتغر، ويق�ضي باأن “كل ن�ضاط ا�ضتيطاين غر قانوين 
مبوجب القانون الدويل ويعر�س للخطر اإمكانية بقاء 

حل الدولتني واآفاق �ضالم دائم«.
وق��ال��ت وزي����رة خ��ارج��ي��ة الحت����اد الأوروب�����ي فيديريكا 
اإىل  اإ�ضرائيل  يدعو  الأوروب����ي  الحت���اد  اإن  موغريني 
مع  يتما�ضى  مب��ا  ال�ضتيطانية  لأن�ضطتها  ح��د  و���ض��ع 

التزاماتها ب�ضفتها �ضلطة احتالل.
وقال عريقات هذا الإعالن ميثل اأحدث خطوة للوليات 
املتحدة لإجبارنا على ال�ضت�ضالم والتخلي عن مطالبنا 

بدولة م�ضتقلة.
الذين  للفل�ضطينيني  م�ضاعدة  ك��ل  وا�ضنطن  واأوق��ف��ت 

قاطعوها منذ اعرتافها بالقد�س عا�ضمة لإ�ضرائيل.

•• مو�شكو-رويرتز:

قالت وزارة اخلارجية الرو�ضية اأم�س اإن القرار الأمريكي بدعم حق اإ�ضرائيل 
يف بناء م�ضتوطنات يهودية على الأرا�ضي املحتلة يقو�س الأ�ضا�س القانوين 

لت�ضوية ال�ضراع الفل�ضطيني الإ�ضرائيلي.
واأعلن وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو تخلي وا�ضنطن عن �ضيا�ضة 
تنتهجها منذ اأربعة عقود وتفيد باأن هذه امل�ضتوطنات ل تت�ضق مع القانون  
اليوم  اأ���ض��درت��ه  ب��ي��ان  يف  التغير  ه��ذا  الرو�ضية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأدان����ت 

الثالثاء وحذرت فيه من اأن هذه اخلطوة �ضتزيد التوتر يف املنطقة.
الأرا�ضي  املقامة على  امل�ضتوطنات  اأن  رو�ضيا هو  اأن موقف  البيان  واأ�ضاف 

الفل�ضطينية غر قانونية وتتعار�س مع القانون الدويل.
 

والهدف  املا�ضي.  الأ�ضبوع  قبلهم  من  ثالثة  دبلوما�ضيني 
من ذلك ال�ضماح لالأمركيني بتكوين راأيهم اخلا�س حول 
جو  ب�ضاأن  التحقيق  على  اأوكرانيا  ح�س  الرئي�س  حم��اولت 
بايدن الذي ميلك فر�ضاً كبرة ملناف�ضته يف ال�ضباق الرئا�ضي 

عام 2020.
اإنكارها:  مي��ك��ن  ل  احل��ق��ائ��ق  اأن  ال��دمي��وق��راط��ي��ون  وي���رى 
الرئي�س اأ�ضاء ا�ضتخدام نفوذه من اأجل اأهداف �ضخ�ضية على 
ح�ضاب م�ضالح اأمننا القومي، وفق ما قالت رئي�ضة جمل�س 

النواب الدميوقراطية نان�ضي بيلو�ضي الثنني.
ويندد ترامب الذي قال اإنه ينظر جدياً بتقدمي �ضهادة بدوره 
للكونغر�س، واملدافعون عنه من اجلمهوريني بالتحقيق على 

اعتبار اأنه “مطاردة” غر م�ضبوقة �ضد الرئي�س.

 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

ماراثونية  جل�ضات  �ضل�ضة  الأم��رك��ي  الكونغر�س  ي�ضتاأنف 
مرتبطة بالتحقيق اخلا�س باإطالق اإجراءات عزل الرئي�س 
مدى  على  �ضهود  لت�ضعة  �ضي�ضتمع  حيث  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
ثالثة اأيام من بينهم �ضفر حتظى �ضهادته باهتمام وترقب 

كبرين من الدميوقراطيني.
ودبلوما�ضيون  الأب���ي�������س  ال��ب��ي��ت  يف  م�����ض��ت�����ض��ارون  ومي���ث���ل 
وم�ضوؤولون كبار يف الإدارة الأمركية اأمام جلنة ال�ضتخبارات 
التحقيقات �ضد  التي تخو�س  الأمركي  النواب  يف جمل�س 

الرئي�س الأمركي على قدم و�ضاق.
و���ض��ت��ب��ث اإف���ادت���ه���م م��ب��ا���ض��رة ع���رب ال��ت��ل��ف��زي��ون ك��م��ا اإف�����ادات 

وي�����ض��دد ت��رام��ب ع��ل��ى اأن م��ك��امل��ت��ه يف 25 مت���وز ي��ول��ي��و مع 
التي طلب منه  زيلين�ضكي،  الأوك��راين فولودمير  الرئي�س 
خ��الل��ه��ا ال��ن��ظ ب�����ض��اأن ال��دمي��وق��راط��ي ج���ون ب���اي���دن، كانت 
“ممتازة”. وهو يوؤكد عدم ممار�ضته لأي �ضغط على نظره 
على  عمد  باأنه  ي�ضككون  الدميوقراطيني  لكن  الأوك���راين، 
جتميد م�ضاعدة ع�ضكرية لأوكرانيا لإجبار زيلين�ضكي تنفيذ 

رغباته.
اخلا�ضة  الأرب��ع��اء  جل�ضة  ب�ضدة  ال��دمي��وق��راط��ي��ون  ي��رتق��ب 
الأوروب�����ي جورج  الحت����اد  ال�����ض��اب��ق يف  الأم���رك���ي  بال�ضفر 
لالأوكرانيني  ق��ال  اخل��ا���س،  وب��اع��رتاف��ه  ال���ذي،  �ضوندلند، 
400 مليون دولر  بقيمة  اإنهم لن يح�ضلوا على م�ضاعدة 

ما مل يعلنوا عن فتح حتقيق حول جو بايدن.

الكونغر�س الأمركي ي�شتاأنف جل�شات الق�شية الأوكرانية رو�شيا: تاأييد اأمريكا للم�شتوطنات �شربة لل�شالم 

موؤيدون لرئي�س نيكاراغوا يقتحمون كاتدرائية ماناغوا 
 •• ماناغوا-اأ ف ب:

نيكاراغوا  لرئي�س  اأن�����ض��ار  اقتحم 
ماناغوا  كاتدرائية  اأورتيغا  دانيال 
وق���ام���وا ب�����ض��رب رج��ل��ي دي����ن، من 
اإخ��راج م�ضربني عن الطعام  اأج��ل 
يطالبون باإطالق �ضراح معار�ضني، 

ح�ضبما اأعلنت الأبر�ضية يف بيان .
بيانها  يف  ماناغوا  اأبر�ضية  وقالت 
مرتبطة  ع��ن��ي��ف��ة  جم��م��وع��ات  اإن 
ب���احل���ك���وم���ة دخ����ل����ت ك���ات���درائ���ي���ة 
وبعدما  عليها.  و�ضيطرت  ماناغوا 
اأنبهم الب رودولفو لوبيز والأخت 
ه������وؤلء  رد  غ������وزم������ان،  اأري���ل���ي�������س 
الدين  ورج���ل  بعنف.  الأ���ض��خ��ا���س 
وال��راه��ب��ة يف ح��ال��ة ج��ي��دة لكنهما 

غادرا املبنى يف اإجراء وقائي.

موقع اآخر بالقرب من الكاتدرائية 
ملوا�ضلة حتركهم. وكانت 11 امراأة 
بداأت اخلمي�س املا�ضي اإ�ضرابا عن 
دي  �ضان ميغيل  كني�ضة  الطعام يف 
30 كلم جنوب  ما�ضايا التي تبعد 
اأ�ضقفية  وطلبت  العا�ضمة.  �ضرق 
اأورتيغا  ال��رئ��ي�����س  م���ن  م���ان���اغ���وا 
ف���وري���ة لفر�س  اإج�������راءات  ات���خ���اذ 
الكاثوليكية.  ال��ك��ن��ائ�����س  اح�����رتام 
ك��م��ا ط��ل��ب��ت م���ن ال�����ض��رط��ة �ضحب 
الكنائ�س.  حم��ي��ط  م���ن  رج���ال���ه���ا 
الأ�ضاقفة  اأورت��ي��غ��ا  دان��ي��ال  وات��ه��م 
انقالبيون  ب��اأن��ه��م  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة 
لأن���ه���م ����ض���ان���دوا اجل���رح���ى خالل 
للحكومة  امل���ع���ادي���ة  ال���ت���ظ���اه���رات 
ال��ت��ي ه���زت ال��ب��الد ال��ع��ام املا�ضي. 
واأن�ضار  خا�ضة  ق��وة  عنا�ضر  وك��ان 

وقال الكاردينال ليوبولد بريني�س 
ندين اعمال الرتهيب هذه التي ل 

ت�ضاهم يف اإحالل ال�ضالم.
�ضبع  بينهم  ت�ضعة معار�ضني  وكان 

اإ���ض��راب��ا عن  ب����داأوا الإث��ن��ني  ن�ضاء 
ماناغوا  ك���ات���درائ���ي���ة  يف  ال���ط���ع���ام 
ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب����الإف����راج ع���ن 139 
م��ع��ار���ض��ا. وان��ت��ق��ل امل�����ض��رب��ون اإىل 

للحكومة اقتحموا يف متوز يوليو 
)جنوب(  داريامبا  كني�ضة   2018
متظاهرون،  ال��ي��ه��ا  جل����اأ  ب��ع��دم��ا 

وقاموا ب�ضرب الأ�ضاقفة.
ال�ضيا�ضي  العنف  اأع��م��ال  واأ�ضفرت 
يف نيكاراغوا عن �ضقوط اأكر من 
325 قتيال واعتقال مئة معار�س 
من  و500  األفا   62 اختار  بينما 
���ض��ك��ان ال���ب���الد م��غ��ادرت��ه��ا، ح�ضب 

منظمات حلقوق الإن�ضان.
وتتهم املعار�ضة اأورتيغا باأنه فر�س 
روزاريو  الرئي�س  نائبة  مع زوجته 

موريو، حكما ديكتاتوريا فا�ضدا.
فيوؤكدان  وزوج���ت���ه  اأورت���ي���غ���ا  اأم����ا 
دبرته  ان���ق���الب���ا  اأح���ب���ط���ا  اأن���ه���م���ا 
الكني�ضة  م��ع  ب��ال��ت��واط��وؤ  وا�ضنطن 

الكاثوليكية.

طالبان تفرج عن اأمركي 
وا�شرتايل يف اأفغان�شتان 

 •• قندهار-اأ ف ب:

اأف����رج����ت ح���رك���ة ط���ال���ب���ان اأم���������س يف 
رهينتني  ع����ن  اف���غ���ان�������ض���ت���ان  ج���ن���وب 
اأم��رك��ي وا���ض��رتايل ك��ان��ا حمتجزين 
يف  اث��ر خطفهما   2016 منذ  لديها 
�ضت�ضمل  كابول يف اطار �ضفقة تبادل 
ثالثة م�ضوؤولني بارزين من احلركة 
ال�ضلطات  ل���دى  م��وق��وف��ني  امل��ت��م��ردة 

الفغانية.
وي��اأت��ي الإف���راج ع��ن الأم��رك��ي كيفن 
ت��ي��م��وث��ي ويك�س  ك��ي��ن��غ والأ�����ض����رتايل 
الأمركية  اجل��ام��ع��ة  يف  ال���ض��ت��اذي��ن 
يف ك���اب���ول، ب��ع��د اأ���ض��ب��وع ع��ل��ى اإع���الن 
اأفغان�ضتان  اأن  غني  اأ���ض��رف  الرئي�س 
���ض��ت��ف��رج ع���ن ث��الث��ة م�����ض��وؤول��ني من 
كما  تهدف  ت��ب��ادل  �ضفقة  يف  طالبان 
يبدو اىل ا�ضتئناف حمادثات ال�ضالم.
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العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
الباب  ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

امل�ضيئ للحدادة والنجارة امل�ضلحة
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:1731511 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة مبارك عمر مبارك عون ال�ضيعري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف موزه عبيد �ضبيح الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بقالة املاعون

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:1116701 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة فهد مثنى احمد ا�ضماعيل %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضعيد �ضامل علي اليحيائي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بقالة ندى العني 

للمواد الغذائية
CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:1121836 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة لطيفه مبارك �ضعفان رميدان العامري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف �ضلطان �ضامل �ضعيد حمد ال�ضاعدي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/�ضوبر ماركت مطر املدينة 

قد تقدموا الينا بطلب  CN ذ.م.م  رخ�ضة رقم:1011892 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة حمد احمد مفتاح علي النا�ضري %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممود كوندوت �ضكور %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف عبدالعزيز عبداهلل حممد ح�ضن املعمري

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف جليل فيليالتي مامو
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

هاريك�س لتجارة العاب الطفال
رخ�ضة رقم:CN 1219671 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
ال�ض�����ادة/املهد  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجاره العطور
رخ�ضة رقم:CN 2417327 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
ال�ض�����ادة/حمد  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بن ن�ضره للمقاولت العامه
رخ�ضة رقم:CN 2454204 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/منطقة 

الر�ضم البياين
رخ�ضة رقم:CN 1077304 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  20  نوفمرب  2019 العدد 12787 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  20  نوفمرب  2019 العدد 12787 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  20  نوفمرب  2019 العدد 12787 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  20  نوفمرب  2019 العدد 12787 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  20  نوفمرب  2019 العدد 12787 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  20  نوفمرب  2019 العدد 12787 

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20   
انذار عديل بالن�شر

 رقم 2019/8378 
                               رقم املحرر 2019/1/217722 
املنذر : بنك الفجرة الوطني - فرع دبي )�س م ع( 

املنذر اليهم : 1- جلوبال بارت�س انرتبراي�ضز - �س ذ م م 2- م�ضاريع الثقة العاملية - �س م ح 
3- اند�ضرتيال للتجارة العامة - ذ م م  4- عبدالعزيز حممد يو�ضف - هندي اجلن�ضية 

5- هينا كوثر عبدالعزيز - هندية اجلن�ضية 
فان البنك املنذر يوجه الإنذار القانوين املاثل للمنذر اليهم خمطرا اإياهم على الوجه اجلازم ب�ضرورة �ضداد 
الدين املرت�ضد بذمتهم نتيجة كفالتهم ل�ضركة / جلوبال بارت�س انرتبراي�ضز )�س ذ م م( لدى البنك املنذر 
تاريخ 2019/9/25  تر�ضد يف ذمتهم حتى  تاريخ 2018/10/1 حيث  امل�ضرفية  الت�ضهيالت  اتفاقية  مبوجب 
مبلغ وقدره / 6.860.959.15 درهم )�ضتة ماليني وثمامنائة  و�ضتون الف وت�ضعمائة وت�ضعة وخم�ضون درهم 

اإماراتي وخم�ضة ع�ضر فل�ضا ل غر( وامل�ضمون بعقدي الرهن العقاري على العقارات التالية : 
ار�س رقم 397 - املنطقة : اليالي�س 1 - دبي - نظر مبلغ   RM Mira II-V-298 رقم  فيال   -  1
وقدره 2.000.000 درهم اإماراتي )اثنان مليون درهم اإماراتي( وامل�ضجل لدى دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي 

بتاريخ 2017/4/10 برقم اإجراء : 2017/3049.
ار���س رقم 397 - املنطقة : اليالي�س 1 - دبي - نظر مبلغ    RM Mira II-V-299 2- فيال رقم
وقدره 2.000.000 درهم اإماراتي )اثنان مليون درهم اإماراتي( وامل�ضجل لدى دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي 

بتاريخ 2017/4/10 برقم اإجراء : 2017/3053.
ولذلك فان البنك املنذر يخطر املنذر اليها مبوجب هذا الإنذار ب�ضداد املديونية املرت�ضدة بذمتهم يف مدة ل 
جتاوز ثالثني يوما من تاريخ هذا الإنذار حتت طائلة نزع ملكية العقارات املرهونة امل�ضار اليها اعاله وبيعها 

باملزاد العلني وفقا لحكام قانون الرهن التاأمينية رقم 14 ل�ضنة 2008 باإمارة دبي. 

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20   
انذار عديل بالن�شر

 رقم 2019/8374 
                               رقم املحرر 2019/1/193497 

املنذر: بان جلوبال ديفيلومبنت
املنذر اليه : حممد ا�ضف معراج دين 

تخلف املنذر اليه عن التزاماته ب�ضداد كامل ثمن الوحدة العقارية حيث ا�ضتحق عليه 
مبلغ وقدره 817.461.68 درهم )ثمامنائة و�ضبعة ع�ضر الف واربعمائة وواحد و�ضتون 

درهم وثمانية و�ضتون فل�س( باقي ثمن الوحدة 
و   2016/5/3 يف  موؤرخة  اليه  للمنذر  الدفع  عن  للتاأخر  اإ�ضعارات   )3( املنذرة  ار�ضلت 
2016/5/23 و 2018/7/15 ومع ذلك مل ي�ضدد املنذر اليه املبلغ امل�ضتحق حتى تاريخه 
، وحيث ان ن�ضبة الإجناز يف امل�ضروع تبلغ )100%( وان الوحدة جاهزة للت�ضليم فيجب 

على املنذر اليه دفع املبالغ امل�ضتحقة وا�ضتالم الوحدة. 
املبالغ  ت�ضديد  اي��اه ب�ضرورة  اليه خمطرا  امل��ن��ذر  اىل  الإن���ذار  ه��ذا  امل��ن��ذرة توجه  ف��ان 
امل�ضتحقة للمنذرة وقدرها 817.461.68 درهم )ثمامنائة و�ضبعة ع�ضر الف واربعمائة 
وواحد و�ضتون درهم وثمانية و�ضتون فل�س(  وذلك خالل 30 يوم من تاريخ ن�ضر املنذر 
بيع  وال��غ��اء   ، ا�ضتمارة احلجز  بف�ضخ  امل��ن��ذرة  �ضتقوم  ذل��ك  الن���ذار وبخالف  لهذا  اليه 
الوحدة ، مع احتفاظ املنذرة بحقها باملطالبة بالتعوي�س عن اأية ا�ضرار نتيجة اإخالل 

املنذر اليه بالتزاماته.  
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 187/2019/18 عقاري جزئي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة ببطالن التنفيذ رقم:2015/42 بيع عقار مال مرهون ووقف جميع اجراءاته واملطالبة بالزام املدعي عليهم 

مت�ضامنني مببلغ وقدره )896.358.50( درهم واثبات ملكية الوحده واحلكم ب�ضحة ونفاذ عقد البيع والت�ضريح بت�ضجيل الوحدة 
العقارية با�ضم املدعية والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام 

طالب الإعالن :  نها �ضبابناين  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
وميثله : فاطمة مو�ضى علي �ضفته بالق�ضية : وكيل 

املطلوب اإعالنه : 1- جي دي بي انف�ضتمنتز ا�س بي يف ون ليمتد �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه
جمهول حمل الإقامة 

�ضابناين  ل�ضالح/نها  اأع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2019/10/2 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم   : الإع��الن  مو�ضوع 
البيع وال�ضراء املربم بني املدعية وبني  الثالثة لنتفاء �ضفتها يف الدعوى 2- ب�ضحة ونفاذ عقد  بعدم قبول الدعوى قبل املدعي عليها 
 2 ع��دد  ع�ضر مع  ال�ضابع  الطابق   - التجاري  اخلليج  هايت�س  امباير  ببناية   B - 17E رق��م  التداعي  وح��دة  ب�ضان  الوىل  عليها  املدعي 
موقف �ضيارة وامل�ضجلة بال�ضجل العقاري املبدئي برقم:14F-B-05 لقاء ثمن مدفوع مقداره )89653850( درهم والزمت املدعي عليها 
الوىل بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ماعدا ذلك من طلبات   حكما مبثابة احل�ضوري قابال 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد 

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

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  العقاريه 

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20   
اعالن بالن�شر

يف  الدعوى رقم 516/2019/11 مدين جزئي  
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )72000( درهم والر�ضوم 

وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ضتحقاق يف:2016/9/5وحتى ال�ضداد التام 
و�ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة 

طالب الإعالن :  �ضركة عمان للتاأمني �س.م.ع  - �ضفته بالق�ضية : مدعي 
املطلوب اإعالنه : 1- غ�ضان بن حممد زغدود -  �ضفته بالق�ضية : مدعي عليه

جمهول حمل الإقامة 
مو�ضوع الإعالن : نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2019/10/17 يف الدعوى 
للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  ���س.م.ع  للتاأمني  عمان  ل�ضالح/�ضركة  اأع��اله  املذكورة 
مبلغ )اثنان و�ضبعون الف درهم( وفائدة بواقع 9% من تاريخ �ضرورة احلكم نهائيا والزمته 
بامل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة   حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  املدنية 

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 3474/2019/16 جتاري جزئي 
مو�ضوع الدعوى : املطالبة بحل وت�ضفية املدعي عليها الوىل والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب 

املحاماة 
طالب الإعالن / 1-في�ضل �ضديق حممد �ضميع  �ضفته بالق�ضية : مدعي  
وميثله :  منى احمد عبدالعزيز يو�ضف ال�ضباغ -    �ضفته بالق�ضية : وكيل 

املطلوب اإعالنهم :  1-  م�ضنع كريتيف جال�س جرافيك�س ذ.م.م 2- مدحت حممود احمد املر�ضي 3- 
حممود ال�ضيد الغريب يو�ضف  �ضفتهم بالق�ضية : مدعي عليهم  

 جمهول حمل القامة 
الوىل  عليها  املدعي  وت�ضفية  بحل  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�ضوع 
والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الحد  املوافق  2019/12/8  ال�ضاعة 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  8.30 �س بالقاعة 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجارية  

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20   
انذار عديل بالن�شر   رقم )2019/8305(

    املنذرة : �شركة تطوير جممع دبي للإ�شتثمار )ذ م م(
   بوكالة املحامي / حممد ال�شركال للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 

املنذر اليها : بيجاى تريدينغ م.د.م.�ش                                               وعليه ،

الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12787 بتاريخ 2019/11/20   
اعالن بالن�شر        

يف  الدعوى 19/2018/15 اإجراءات افال�س 
مو�ضوع الدعوى : طلب افتتاح اجراءات افال�س 

طالب الإعالن / 1-حممد بن احمد بن حممد العيد  �ضفته بالق�ضية : مدعي 
وميثله:يا�ضني ابوبكر �ضامل احلامد - �ضفته بالق�ضية وكيل

املطلوب اإعالنه :  1-  �ضركة رويال بارترن ذ.م.م  �ضفته بالق�ضية : اخل�ضم املدخل
جمهول حمل القامة 

افال�س.  اج���راءات  افتتاح  ال��دع��وى ومو�ضوعها طلب  اأق��ام عليك  :  قد  الإع���الن  مو�ضوع 
بالقاعة  ���س   09.30 ال�ضاعة    2019/11/28 امل��واف��ق   اخلمي�س   ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية  التجاريه 
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عربي ودويل

   ف��ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل��ب��ك��ني، ت��ع��د هونغ 
ك��ون��غ ج���زء م��ن ال�����ض��ني م��ن��ذ عام 
عاًما  اخلم�ضني  وف���رتة   ،1997
ت�ضمح فقط بالندماج التدريجي. 
ع��دم وج���ود �ضدى  اأي�ضا  ن��الح��ظ 
ال��ع��امل الغربي،  ل��ه��ذه احل��رك��ة يف 
على الرغم من اإ�ضاراتها املناه�ضة 
ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة، وم��ع��رك��ت��ه��ا �ضد 
ن���ظ���ام ���ض��ل��ط��وي. ب��ال��ط��ب��ع، يجب 
النظر اإىل ثقل ال�ضني القت�ضادي، 
الذي يجعل الحتجاجات الدولية 

غر م�ضموعة. 
   مل يقدم اي قرار لالأمم املتحدة 
كل  يف  رف�ضه  �ضيتم  ك��ان  –والذي 
الحوال، من خالل الفيتو ال�ضيني 
ل��ل��ن��ظ��ر يف  اإج�����راء م�������ض���اورات  -اأو 
مت  لقد  انتقامية.  ت��داب��ر  ات��خ��اذ 
ترك املحتجني يف هونغ كونغ، كما 
ولئن  مل�ضرهم،   ،2014 ع��ام  يف 
كان الدعم املقدم من تايوان مهم 
للغاية، وهو اأمر غر مفاجئ “كما 
املجتمع  ف����اإن   ،”2014 ع���ام  يف 

الدويل متحفظ للغاية.
عن موقع معهد 

العلقات الدولية 
وال�شرتاتيجية الفرن�شي

 وجهة نظر بارتيليمي كورمونت، 
مدير البحوث يف معهد العالقات 
ال������دول������ي������ة وال�����ض����رتات����ي����ج����ي����ة 

الفرن�ضي.
حركة  و�شلت  اأيـــن  اإىل   *    
الحتجاج يف هونغ كونغ؟ وما 
املدى  على  تطورها  احتمالت 

الق�شري واملتو�شط؟

م�ضلولة  امل���دي���ن���ة  اأ���ض��ب��ح��ت   -    
وازدادت  اأي����ام،  ب�ضعة  م��ن��ذ  فعلًيا 
ال�ضتباكات عنفا ب�ضكل خا�س منذ 
ظ���روف غام�ضة،  ط��ال��ب يف  وف���اة 
اأكر  الطالبية  مما جعل احلركة 
رادي��ك��ال��ي��ة. وك��ان��ت ج��ام��ع��ة هونغ 
ال�����ض��ي��ن��ي��ة م�����ض��رًح��ا للعنف  ك��ون��غ 
وُيطلب  وال�ضرطة،  املحتجني  بني 
ب�������ض���ك���ل م����ت����زاي����د م�����ن ال����ط����الب 
ال��ب��الد لأ�ضباب  الأج��ان��ب م��غ��ادرة 

اأمنية داخل احلرم اجلامعي.
   يف الو�ضع احل��ايل، من م�ضلحة 
)وبالتايل  ك���ون���غ  ه���ون���غ  ح��ك��وم��ة 
اأكر  احل��رك��ة  ت�ضبح  اأن  ال�ضني( 

مواجهة ال�شني وحكومتهم؟
اأن  اإىل  اأوًل  الإ�����ض����ارة  جت����در   -   
ت�����ض��ر اإىل ه����ذه الأزم�����ة  ال�����ض��ني 
باعتبارها م�ضكلة �ضيا�ضية داخلية، 
ت���دخ���ل يف  اأي  وب����ال����ت����ايل حت���ظ���ر 
ا�ضتقبل  امل��ع��ن��ى،  وب��ه��ذا  ���ض��وؤون��ه��ا. 
الوفد الفرن�ضي والأوروبي املرافق 
زيارته  خ��الل  ماكرون  لإميانويل 
ل��ل�����ض��ني ق��ب��ل اأي������ام ق��ل��ي��ل��ة. وق���ال 
الرئي�س الفرن�ضي اإنه يف حمادثاته 
مع �ضي جني بينغ، ذكر الو�ضع يف 
األ ننخدع  هونغ كونغ، لكن يجب 
بقدرة زعيم اأجنبي على التاأثر يف 

موقف ال�ضني من هذه النقطة.

كنتيجة  ول���ك���ن  دوري�������ة،  ظ��رف��ي��ة 
للموؤ�ض�ضات  التدريجي  للتقوي�س 
كونغ،  ه���ون���غ  يف  ال���دمي���ق���راط���ي���ة 
وا���ض��ت��ك��م��ال حل��رك��ة امل��ظ��الت لعام 
احلكومة  ت��ق��م  مل  ال��ت��ي   2014

اأبًدا بال�ضتجابة لأدنى مطالبها.
   *مـــــاذا عـــن النــعــكــا�ــشــات 
هل  الــدولــيــة؟  ال�شاحة  على 
ــن  ــدي ــوؤي امل ــتــظــاهــريــن  امل ان 
يف  مــعــزولــون  للدميقراطية 

تربير  ل��ه��ا  يت�ضنى  ح��ت��ى  ت��ط��رًف��ا 
جهتها،  من  القمعية.  الإج����راءات 
املتظاهرين  فاإن بع�س جمموعات 
الذين يعتقدون اأنه ل افق للحركة 
ال�ضتفادة  اإىل  ت�ضعى  ال�����ض��ل��م��ي��ة، 
تظل  اأن  اأم���ل  على  القطيعة،  م��ن 
القوة،  ت�ضتخدم  ول��ن  عاقلة  بكني 
ك��م��ا ح���دث ق��ب��ل ث��الث��ني ع��اًم��ا يف 
اأمن��ني. ويف ظل هذه  تيان  ميدان 
الظروف، ُيخ�ضى اأن ترت�ضخ اأعمال 

العنف يف عملية يل ذراع م�ضتمرة 
م���ن���ذ �����ض����ه����ور، وي���ت���ع���ّم���ق امل��������اأزق، 
دائم  �ضلبي  ت��اأث��ر  ل��ه��ذا  و�ضيكون 
على ن�ضاط هونغ كونغ. ان الو�ضع 

مقلق للغاية، وقد يزداد �ضوًء.
انتخابات  ـــاق  اف ــي  ه *مـــا     
 24 يف  ــيــة  ــحــل امل ــش  ــ� ــال ــج امل
تكون  اأن  ميكن  وهل  نوفمرب؟ 

م�شدر تغيري كبري؟
   - هذا غر حمتمل... من ناحية 

الطعن  �ضيتم  النتائج  �ضرعية  لأن 
ف��ي��ه��ا. وم����ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى، لأن 
امل�ضوؤولة  ه��ي  لم  ك����اري  ال�����ض��ي��دة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف ه��ون��غ ك��ون��غ، وهي 

هدف املتظاهرين منذ �ضهور. 
ال��واق��ع، ان نظام هونغ كونغ     يف 
اخلا�ضع  ب����اأك����م����ل����ه،  ال�������ض���ي���ا����ض���ي 
الطالب.  يرف�ضه  م��ا  ه��و  لبكني، 
اعتبار  ي��ن��ب��غ��ي  ل  امل��ع��ن��ى،  وب���ه���ذا 
احل���رك���ة احل���ال���ي���ة مب��ث��اب��ة اأزم����ة 

    منذ اأكرث من �شتة اأ�شهر، 
الحتجاجات  ت�شتعر 
هونغ  يف  ــرات  ــاه ــظ وامل
احلكومة  �ــشــد  كــونــغ 
املنطقة  يف  ــة  اخلــا�ــش
وقــت  ويف  الــ�ــشــيــنــيــة. 
العنف،  فيه  يت�شاعد 
موؤخرًا،  طالب  وفاة  مع 
اأي  اإىل  ال�شوؤال  يطرح 
م�شري تتجه هونغ كونغ؟ 

يف احلوار التايل،

•• الفجر – خرية ال�شيباين

املواجهات تزداد عنفااحلرية باي ثمن

مع ت�شاعد مظاهر العنف:

هونغ كونغ: اإىل اأي مدى �شيذهب الحتجاج...؟
تعترب ال�شني هذه الأزمة م�شكلة �شيا�شية 

داخلية، وبالتايل حتظر اأي تدخل يف �شوؤونها
من م�شلحة احلكومة اأن ت�شبح احلركة اأكرث 

تطرًفا من اأجل تربير الإجراءات القمعية

ثقل ال�شن القت�شادي، يجعل الحتجاجات الدولية غر م�شموعة 

طبيب ترامب ينفي تعر�شه لآلم يف ال�شدر 
ال�ضدر، ومل يتم ت�ضخي�ضه ومعاجلته من م�ضاكل �ضحية طارئة اأو 
حادة، متابعاً على وجه اخل�ضو�س، مل يخ�ضع الرئي�س لأي فح�س 

طبي للقلب ول لأي تقييم ع�ضبي.
كان  ترامب  اأج��راه  ال��ذي  الطبي  الفح�س  اأن  اإىل  �ضائعات  واأ���ض��ارت 
دل��ي��اًل على  ت��ك��ون  ق��د  ال�����ض��در،  ب���اآلم يف  وج���اء بعد �ضعوره  مفاجئاً 
معاناته من م�ضاكل يف القلب. واأكد كونلي يف البيان الذي ت�ضمن 
اأي�ضاً تفا�ضيل عن معدل كول�ضرتول الرئي�س اأنه ب�ضبب عدم اليقني 
الطبية  بزيارته  املتعلقة  املعلومة  اأبقيت  عمله،  بربنامج  املحيط 
�ضرية. وبعد الفح�س الطبي الأخر يف �ضباط فرباير، قال كونلي 

اإن مري�ضه ال�ضهر “ب�ضحة جيدة متاماً.
لكن ل ميار�س  ال�ضريعة  الوجبات  تناول  ال��ذي يحب  ترامب  وك��ان 

 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

اأعلن طبيب دونالد ترامب يف تقرير اأن الرئي�س الأمركي مل يعان 
من اأي اأمل يف ال�ضدر خالفا ملا اأوردت��ه و�ضائل اإعالم يف ووا�ضنطن، 

وذلك بعد زيارة اأكد الطبيب اأنها اعتيادية وكانت مقررة م�ضبقاً.
اأكر من  عاماً   73 العمر  البالغ من  الأمركي  امللياردير  واأم�ضى 
�ضاعة ال�ضبت يف م�ضت�ضفى والرت ريد الع�ضكري قرب وا�ضنطن، من 
يف  الطبية  الهيئة  م��ع  ونقا�ضات  وحتليالت  اخ��ت��ب��ارات  اإج���راء  اأج��ل 
ن�ضره  بيان  كونلي يف  �ضون  الرئي�س  قال طبيب  ما  وفق  امل�ضت�ضفى، 

البيت الأبي�س.
يف  ب���اأمل  ي�ضعر  مل  الرئي�س  التكهنات،  بع�س  عك�س  على  واأ���ض��اف 

الريا�ضة ب�ضكل كبر يزن 110 كيلوغرامات حينها.
اأن  ال�ضبت  �ضتيفاين غري�ضام  الأبي�س  البيت  با�ضم  املتحدثة  واأكدت 
ليقوم  الأعمال  من  اخلالية  الأ�ضبوع  نهاية  عطلة  ا�ضتغل  الرئي�س 
 2020 لعام  ا�ضتباقاً  الر�ضمية،  الطبية  زيارته  من  الأول  باجلزء 
الذي �ضيكون فيه �ضديد الن�ضغال، اإذ �ضي�ضعى خالله لأن تتم اإعادة 

انتخابه رئي�ضاً للوليات املتحدة.
جاك�ضون  روين  ل��رتام��ب  ال�ضابق  الطبيب  عقد   ،2018 ع��ام  ويف 
عن  ف��ي��ه  حت���دث  اع��ت��ي��ادي  غ��ر  ب�ضكل  مف�ضاًل  �ضحافياً  م���وؤمت���راً 

“اجلينات الرائعة” للرئي�س.
�ضوؤون  ل��وزي��ر  ج��اك�����ض��ون  الطبيب  ت��رق��ي��ة  ذل���ك  ب��ع��د  ت��رام��ب  واأراد 

املحاربني القدامى، لكن الأخر رف�س العر�س يف نهاية املطاف.

اأملانيا تعتقل �شوريًا ت�شتبه بتخطيطه لهجوم 
•• برلني-رويرتز:

قالت ال�ضرطة والدعاء باأملانيا اإن ال�ضرطة األقت القب�س اأم�س على �ضوري عمره 
جمموعة  ع��رب  القنابل  �ضناعة  ع��ن  معلومات  ت��ب��ادل  ب��اأن��ه  لال�ضتباه  عاما   37

اإ�ضالمية على موقع املرا�ضالت م�ضنجر بق�ضد التخطيط لهجوم.
وقال املكتب اإن قوات ال�ضرطة اخلا�ضة فت�ضت �ضقة امل�ضتبه به يف برلني والذي كان 

قد بداأ يف �ضراء مواد كيماوية ومواد اأخرى ل�ضنع عبوة نا�ضفة.
واأ�ضاف املدعون كان الغر�س من العبوة تفجرها يف وقت غر معروف يف مكان 

غر معروف يف اأملانيا لقتل اأكرب عدد من النا�س.
واعتقلت ال�ضرطة الأملانية ثالثة اأ�ضخا�س يوم الثالثاء املا�ضي يف مدينة اأوفنباخ 
تنظيم  ع��ن  نيابة  بالقنابل  لهجوم  يخططون  باأنهم  لال�ضتباه  ال��ب��الد  غ��رب  يف 

داع�س.
 

نبيل القروي  قدمنا روؤيتنا للحكومة عبر مو�ضى تتم�ضك بالرف�س
فيها  ي���ك���ون  ل  ث����وري����ة  ب��ح��ك��وم��ة 
الئتالف  اإن  ق��ائ��ال  ت��ون�����س،  ق��ل��ب 
قلب  ت�ضم  حكومة  يف  ي�ضارك  ل��ن 

تون�س
واأو�ضح انه يف حال عدم امل�ضاركة يف 
احلكومة �ضيمار�س التيار املعار�ضة 

ب�ضرا�ضة 
رئي�س  ال�ضاهد  يو�ضف  وك�ضف  هذا 
ح��ك��وم��ة ت�����ض��ري��ف الأع���م���ال ام�س 
الثالثاء اأنه لن يكون يف احلكومة 

اجلديدة.
اأط���ل���ع رئي�س  ان����ه  وق����ال ال�����ض��اه��د 
احل��ك��وم��ة امل��ك��ّل��ف احل��ب��ي��ب جملي 
خ����الل ل���ق���اء ج��م��ع��ه��م��ا ع��ل��ى عدد 
م��ن امل���وؤ����ض���رات الق��ت�����ض��ادي��ة التي 
و���ض��ف��ه��ا ب��الإي��ج��اب��ي��ة اإ���ض��اف��ة اإىل 
الجتماعية  ال���ت���ح���دي���ات  اأب��������رز 
والقت�ضادية التي تنتظر البالد يف 

�ضنة 2020.
اأي�ضا  ت��ط��رق  ال��ل��ق��اء  اأّن  وا����ض���اف 
على  العمل  موا�ضلة  ���ض��رورة  اإىل 
على  واملحافظة  الره���اب  مكافحة 
التوازنات املالية بعد برجمة قانون 
 3 ت��ت��ج��اوز  ل  عجز  بن�ضبة  امل��ال��ي��ة 

باملائة.

•• الفجر -تون�ض
حول  الأح�������زاب  م���ع  ل��ق��اء  اأول  يف 
اجتمع  احلكومة  ت�ضكيل  م�ضاورات 
امل��ك��ل��ف احلبيب  رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة 
بدار  الثالثاء  اأم�����س  �ضباح  جملي 
حزب  عن  بوفد  بقرطاج  ال�ضيافة 
قلب تون�س احلزب الثاين يف نتائج 

النتخابات الت�ضريعية.
تون�س  ق���ل���ب  ح�����زب  وف�����د  وي�������ض���م 
والقياديني  ال��ق��روي  نبيل  رئي�ضه 
الدين  ���ض��رف  ور���ض��ا  املليكي  ح��امت 

واأ�ضامة اخلليفي.
ال��ربمل��ان ورئي�س  رئ��ي�����س  ان  ي��ذك��ر 
حركة النه�ضة را�ضد الغنو�ضي كان 
قد اأكد يف ت�ضريح �ضحفي الثنني 
م�ضاركة  ت�����ض��ت��ب��ع��د  احل����رك����ة  اأن 
ت��ون�����س يف م�����ض��اورات ت�ضكيل  ق��ل��ب 
ب���ال���ت���ايل تكون  واأن����ه����ا  احل���ك���وم���ة 
ق���د اأوف�����ت ب��ال��وع��د ال����ذي قطعته 
لناخبيها بعدم ا�ضراك هذا احلزب 

يف تركيبة احلكومة القادمة.
احلكومة  رئ��ي�����س  ك����ان  امل��ق��اب��ل  يف 
املكلف احلبيب اجلملي قد اأكد انه 
ت�ضكيل  م�ضاورات  من  ي�ضتثني  لن 

وانه  �ضيا�ضي  ط��رف  اأي  احل��ك��وم��ة 
الحزاب  كل  ممثلي  لقاء  �ضيطلب 
ترف�س  ال����ت����ي  ت���ل���ك  ب���ا����ض���ت���ث���ن���اء 

امل�ضاركة.
وقال رئي�س حزب قلب تون�س نبيل 
ال����ذي جمع  ال��ل��ق��اء  “ان  ال���ق���روي 
وفدا عن حزب قلب تون�س برئي�س 
احلكومة املكلف حبيب اجلملي، مل 
يتطرق مل�ضاركة احلزب يف احلكومة 

املقبلة من عدمه«.
وبنّي القروي يف ت�ضريح اعالمي، 
اجلملي  اأن  ال����ل����ق����اء،  اإث�������ر  ع���ل���ى 
بخ�ضو�س  ت�������ض���وره  ا����ض���ت���ع���ر����س 

الكرامة،  ائتالف  ومبمثلي  التيار، 
واأي�ضا مبمثلي حركة النه�ضة.

واكد حممد عبو ممثل حزب التيار 
لقائه  ل����دى  ان����ه  ال���دمي���ق���راط���ي، 
رئي�س احلكومة املكلف مت احلديث 
التي  للحكم  ال�ضابقة  ال��ف��رتة  ع��ن 
“كانت فا�ضلة” م�ضرا اىل انه قد 
مت تقدمي ت�ضوراته للفرتة املقبلة 
احرتام  تتمثل يف  التي  و�ضروطهم 
و�ضمان  واملوؤ�ض�ضات  القانون  دول��ة 

حياد وزارة الداخلية والق�ضاء.
يف حني اأكد ممثل ائتالف الكرامة 
مطالبتهم  خم��ل��وف  ال��دي��ن  �ضيف 

الأحزاب. وقالت مو�ضي يف ت�ضريح 
�ضخ�س  اي  ا�ضتقاللية  ن�ضدق  “ل 
يختارون  ل  فهم  الإخ���وان  يختاره 
اإل من يطبق توجهاتهم ول يخرج 
ل��ن نتفاو�س ولن  ع��ن ط��وع��ه��م... 
الكعكة  اقت�ضام  عملية  يف  ن�����ض��ارك 
و�ضيكون  حلكومتهم  ن�ضوت  ول��ن 
م���اآل���ه���ا ال���ف�������ض���ل ل���غ���ي���اب ال����روؤي����ة 
وال�ضرتاتيجية والإرادة ال�ضيا�ضية 
م�ضاورات  اأن  معتربة  لالإ�ضالح”، 
ت�����ض��ك��ي��ل احل��ك��وم��ة مل ت��خ��رج عن 

منطق املحا�ض�ضة والرت�ضيات.
حزب  ممثلي  اجلملي  التقى  وق��د 

التطرق  دون  وهيكلتها  حكومته 
اىل تركيبتها.

املكلف  احلكومة  رئي�س  ب��اأن  واأف���اد 
م�ضاوراته،  يف  اأم�����س  انطلق  ال���ذي 
بخ�ضو�س  امل���ف���او����ض���ات  اأن  اأك������د 
حكومته املقبلة �ضتكون معه ولي�س 
اأن  مع حركة النه�ضة، م�ضرا اىل 
وزارات  حتييد  على  يعمل  اجلملى 

ال�ضيادة.
اأن وف��د احلزب،  ال��ق��روي  واأو���ض��ح 
ق��ل��ب تون�س  اأول����وي����ات  ا���ض��ت��ع��ر���س 
مكافحة  يف  باخل�ضو�س  املتمثلة 
الفقر وحترير القت�ضاد وتطويره، 

موؤكدا اأن هذا اللقاء الأويل، تطرق 
ف��ي��ه وف���د ح���زب ق��ل��ب ت��ون�����س، اىل 
املقبلة  احلكومة  تكون  اأن  �ضرورة 

حكومة كفاءات وطنية.
واأ�ضاف اأن حزب قلب تون�س معني 
تكوين  وم��ن��ه��ا  امل�������ض���ارات  ب��ج��م��ي��ع 
فائز  ك���ح���زب  امل���ق���ب���ل���ة  احل���ك���وم���ة 
ال�ضتحقاق  يف  ال��ث��ان��ي��ة  ب��امل��رت��ب��ة 

النتخابي الأخر.
رئي�ضة  اأك����دت  م��ت�����ض��ل،  ���ض��ي��اق  ويف 
احل����زب ال��د���ض��ت��وري احل����ر، عبر 
رئي�س  دع��������وة  رف�������ض���ه���ا  م���و����ض���ي 
اجلملي  احلبيب  املُكلف  احلكومة 

ت�ضكيل  م�������ض���اورات  يف  ل��ل��م�����ض��ارك��ة 
مكاملة  ت��ل��ق��ت  ان  ب��ع��د  احل���ك���وم���ة، 
ظهر  احلكومة،  كتابة  من  هاتفية 
اأنها  م��و���ض��ح��ة  ال���ث���الث���اء،  اأم�������س 
يف  امل�ضاركة  قاطعا  رف�ضا  ترف�س 

هذه امل�ضاورات. 
الد�ضتوري  احل��زب  رئي�ضة  وك��ان��ت 
احل���ر ع��ب��ر م��و���ض��ي ق��د اك����دت، اأن 
للم�ضاركة  الراف�س  موقف احلزب 
تكليف  بعد  يتغر  مل  احلكومة  يف 
اجلملي  احل��ب��ي��ب  النه�ضة  ح��رك��ة 
هذا  وت�����ض��ري��ح  احل��ك��وم��ة  بت�ضكيل 
الخ�������ر ب����اأن����ه م�����ض��ت��ق��ل ع����ن كل 

رغم ت�شديد النه�شة على ا�شتبعاده:

م�شاورات ت�شكيل احلكومة: البداية ب� »قلب تون�س«...!
عبري مو�شى: ل ُن�شدق ا�شتقللية اأي �شخ�ش يختاره الإخوان

احلبيب اجلملى يعمل على حتييد وزارات ال�شيادةيو�شف ال�شاهد: لن اأكون يف احلكومة اجلديدة
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منظمة العفو الدولية الإثنني باإلغائه. وبداأت التظاهرات يف بوليفيا يف 
اأكتوبر مببادرة من املعار�ضة التي اتهمت مورالي�س  نهاية ت�ضرين الأول 
بالتزوير يف النتخابات الرئا�ضية التي جرت يف 20 ت�ضرين الأول اأكتوبر 

واأعلن فوزه فيها من الدورة الأوىل.
املك�ضيك.  اإىل  اأي��ام  ثمانية  قبل  البالد  غ��ادر  اجلي�س،  عنه  تخلى  وبعدما 
�ضدامات  الأح��ي��ان  بع�س  يف  تخللتها  تظاهرات  ذل��ك  بعد  اأن�ضاره  ونظم 
مع قوات حفظ النظام. وملحاولة تهدئة الو�ضع وعدت اأنييز م�ضاء الأحد 

بالدعوة ب�ضرعة اإىل انتخابات رئا�ضية وت�ضريعية �ضفافة.
من جهتها، دعت الكني�ضة الكاثوليكية التي تتمتع بنفوذ كبر يف بوليفيا 
الثنني احلكومة املوؤقتة وكافة الحزاب واملجتمع املدين اىل حوار لعادة 

ال�ضلم غبى البالد.

مورالي�س، علمهم. وهم يرون اأن ا�ضتقالته مل تكن �ضوى انقالب. وكتب 
على لفته رفعها املحتجون احرتموا احلياة. ل للر�ضا�س، م�ضرين بذلك 
كوت�ضابامبا  من  بالقرب  �ضاكابا  يف  الكوكا  مزارعي  من  ت�ضعة  مقتل  اإىل 

معقل مورالي�س، يف �ضدامات مع ال�ضرطة واجلي�س.
وقالت كارمن التي كانت تتظاهر يف �ضاكابا مع عدد من مزارعي الكوكا 
بينما كانت قوات الأمن متنعهم من التوجه اإىل كوت�ضامبامبا التي تبعد 
نحو 18 كلم مل يعد هناك دميوقراطية. واأ�ضافت راأينا اأن هذه الرئي�ضة 

�ضمحت باإطالق النار على �ضعب بوليفيا لإطالق النار.
غذى غ�ضب املتظاهرين مر�ضوم اأ�ضدرته الرئي�ضة انييز ين�س على اإعفاء 
وراأى  مهامها.  ممار�ضتها  خ��الل  اجلزائية  املالحقات  م��ن  الأم���ن  ق��وات 
طالبت  بينما  بالقتل،  ت�ضريحا  ي�ضبه  الن�س  ه��ذا  اأن  البوليفيني  بع�س 

•• الباز-اأ ف ب
اأم�س  مورالي�س  اإيفو  ال�ضابق  الي�ضاري  البوليفي  الرئي�س  اأن�ضار  تظاهر 
الرغم  على  املوقتة  اليمينية  الرئي�ضة  برحيل  للمطالبة  �ضوارع  واأغلقوا 

من دعوة الكني�ضة الكاثوليكية اإىل حوار لإحالل ال�ضالم يف البالد.
واأعلنت ال�ضرطة وفاة اأحد عنا�ضرها بعدما هاجمه ح�ضد قبل اأيام خالل 
اقتحام مركز لل�ضرطة، ما يرفع اإىل 24 عدد القتلى خالل نحو �ضهر من 
النزاع. وتظاهر الآلف من اأن�ضار مورالي�س بهدوء يف لباز وهم يهتفون 
التي  بالنيابة  الرئي�ضة  برحيل  بذلك  مطالبني  ا�ضتقيلي!،  اأنييز  جانني 

تولت ال�ضلطة الأ�ضبوع املا�ضي بعد 48 �ضاعة على ا�ضتقالة مورالي�س.
ورفع العديد من املتظاهرين ومعظمهم من ال�ضكان الأ�ضليني مثل اإيفو 

موؤيدو مورالي�س يف ال�شارع.. والكني�شة تدعو اىل احلوار 

و�شول اإىل ال�شلطة
املحامية  ه�����ذه  و����ض���ل���ت  ل���ق���د     
ال�ضابقة، 52 عاًما، اىل الرئا�ضة يف 
ظروف غر م�ضبوقة. بعد ثالثة 
ا�ضتقال  امل��ظ��اه��رات،  م��ن  اأ���ض��اب��ي��ع 
تنكرت  ان  ب��ع��د  م��ورال��ي�����س،  اإي��ف��و 
واجلي�س،  وال�ضرطة  النقابات  له 
التخلي  عليه  “اقرتحوا”  الذين 
عن وليته. وبعد خروجه للمنفى 
وموؤيدوه  ه��و  ي��دي��ن  املك�ضيك،  يف 
رئا�ضة  اأن  وي��ع��ت��ق��دون  الن���ق���الب، 

جانني اأنيز غر د�ضتورية.
   ملاذا؟ بعد ا�ضتقالة الرئي�س اإيفو 
فراًغا  البالد  واجهت  مورالي�س، 

•• عوا�شم-وكاالت:

جي�ضون  الأمريكي  ال�ضحايف  اأف��اد 
ر���ض��ائ��ي��ان ال����ذي ك���ان م��ع��ت��ق��اًل يف 
ال�ضعبية  الح��ت��ج��اج��ات  اأن  اإي����ران 
التي اندلعت يف البالد لي�ضت �ضيئاً 
جديداً، اإل اأنها تبدو خمتلفة هذه 

املرة واأكر خطورة.
طويلة  ف���رتات  ر�ضائيان  وع��اي�����س 
م����ن ال�����ض����ط����راب����ات يف ط���ه���ران 
اأوًل عام  اأخ��������رى،  اإي��ران��ي��ة  وم���دن 
2003 ثم جمدداً عامي 2009 

و2011.
ل�ضربات  ت���ع���ر����س  اأن�������ه  وت����ذك����ر 
بالع�ضي وعانى قنابل الغاز امل�ضيل 
ل���ل���دم���وع، ع��ن��دم��ا ك����ان ي��ت��ن��ق��ل يف 

التظاهرات.
البالد  ����ض���ه���دت   ،2009 وع������ام 
رداً  الح���ت���ج���اج���ات  م����ن  اأ�����ض����ه����راً 
بالتزوير  وا���ض��ع��ة  ات��ه��ام��ات  ع��ل��ى 

الد�ضتور  وح�����ض��ب  ال�����ض��ل��ط��ة،  يف 
الرئي�س  ن��ائ��ب  ي��ت��وىل  البوليفي، 
من�ضب  النواب،  جمل�س  رئي�س  اأو 
وه���ي منا�ضب  امل���وؤق���ت.  ال��رئ��ي�����س 
نحو  احلركة  اأع�ضاء  ي�ضغلها  كان 
ال�ضرتاكية، حزب اإيفو مورالي�س، 
لكنهم يف تلك الفو�ضى، ا�ضتقالوا 
رئي�س  ن��ائ��ب  مثل  مت��اًم��ا  جميعا، 
جمل�س  ورئ��ي�����س  ال��ن��واب،  جمل�س 

ال�ضيوخ.
   جانني اأنيز، نائب رئي�س جمل�س 
املعار�ضة، اعتربت  ال�ضيوخ وع�ضو 
ن��ف�����ض��ه��ا يف امل��رت��ب��ة اخل��ام�����ض��ة يف 
���ض��ل�����ض��ل��ة اخل����الف����ة. ت��ف�����ض��ر كان 

يجب اأن يقره الربملان، ال انه يوم 
الت�ضويت، مل يح�ضر اأي ع�ضو من 
احلركة نحو ال�ضرتاكية، ومل يتم 
القانوين،  الن�ضاب  اإىل  الو�ضول 
ومت اإلغاء الجتماع. وبات الطريق 
لتعلن  اأن��ي��ز  جانني  ام��ام  مفتوحا 

نف�ضها رئي�ضة بالنيابة.
   ف��اج��اأه��م ه���ذا ال��ت��ط��ور، يحاول 
ال�ضرتاكية  نحو  احلركة  اأع�ضاء 
اأدري�����ان�����ا  ال�����������وراء.  اىل  ال�����ع�����ودة 
ال�ضابقة  ال��رئ��ي�����ض��ة  ���ض��ال��ف��ات��را، 
مل��ج��ل�����س ال�����ض��ي��وخ، ت��ع��ل��ن اأن���ه���ا مل 
يقره  مل  ال����ق����رار  لأن  ت�����ض��ت��ق��ي��ل 
احتلت  فقد  الوان،  فات  املجل�س. 

ج���ان���ني اأن���ي���ز ال���ك���ر����ض���ي، غ���ر ان 
ت�ضعف  الد�ضتورية  املناورات  هذه 

�ضرعية رئا�ضتها.

�شراع عرقي
بوليفيا  يف  ال�ضيا�ضي  ال�����ض��راع     
العرقية.  النق�ضامات  يف  متجذر 
ومي�����ث�����ل و������ض�����ول ج�����ان�����ني اأن����ي����ز 
اجلناح  م���ن  وه����ي  ال�����ض��ل��ط��ة،  اىل 
منعطًفا  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي،  ال��ي��م��ي��ن��ي 
قيا�ضا  درج��������ة   180 مب�����ق�����دار 
ال�ضكان  و�ضليل  الي�ضاري  ل�ضلفها 
اإيفو  ي��رت��دي  فبينما  الأ���ض��ل��ي��ني. 
م����ورال����ي���������س م����الب���������س م����ط����رزة 

باأقم�ضة تقليدية، ت�ضتخدم جانني 
���ض��ق��راء، ع��الم��ة على  اأن��ي��ز �ضبغة 

التغريب.
مورالي�س  اإي��ف��و  حكومة  عملت     
الأ�ضليني  ال�ضكان  ت�ضريك  على 
ال����ذي����ن مي���ث���ل���ون اأك������ر م����ن 40 
القت�ضاد  يف  ال�ضكان  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
جانني  اأدل���ت  ح��ني  يف  وال�ضيا�ضة. 
اأن��ي��ز ب��ت�����ض��ري��ح��ات ع��ن�����ض��ري��ة عن 
التي  الأ���ض��ل��ي��ني،  ال�ضكان  تقاليد 
“�ضيطانية”.  ب���اأن���ه���ا  و���ض��ف��ت��ه��ا 
باأنه  م���ورال���ي�������س  اإي����ف����و  ون���ع���ت���ت 
وهو م�ضطلح مهني يف  “هندي”، 
قد  اإيفو مورالي�س  وكان  بوليفيا. 
الكاثوليكية  الكني�ضة  م��ن  �ضحب 
للدولة  الر�ضمي”  “الدين  مكانة 
جانني  م�ضكت  بينما  البوليفية، 
اأن��ي��ز، ال��ك��ت��اب امل��ق��د���س ب��ني يديها 

عندما اأعلنت نف�ضها رئي�ضة.
بقوة عن  تناأى جانني  �ضيا�ضياً،     
�ضلفها. كان اإيفو مورالي�س املمثل 
وهي  الأخر ل� “املوجة الوردية”، 
جمموعة من الروؤ�ضاء الي�ضاريني 
الالتينية  اأمريكا  اجتاحوا  الذين 
يف م��ط��ل��ع ���ض��ن��وات الل���ف���ني. وقد 
اأق�����ام حت��ال��ف��ات ق��وي��ة م���ع هوغو 
ت�����ض��اف��ي��ز يف ف���ن���زوي���ال ول������ول يف 
الربازيل. وكان من اأول القرارات 
ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ج��ان��ني اأن���ي���ز، هو 
حكومة  ب�������ض���رع���ي���ة  الع�����������رتاف 
نيكول�س  معار�س  غوايدو،  خوان 
اأعلن  ب�������دوره  وال�������ذي  م���������ادورو، 
بذلك  معلنة  موؤقتا،  رئي�ضا  نف�ضه 
م��ن عقد من  اأك���ر  م��ع  القطيعة 

ال�ضيا�ضة اخلارجية.
عن لوطون

الإيرانيون  وك��ان  الن��ت��خ��اب��ات.  يف 
اأحد  الق���رتاع  �ضناديق  يعتربون 
الأماكن القليلة التي ميكنهم فيها 
واإ�ضماع  ا�ضتيائهم  ع��ن  الإع�����راب 
بغ�ضب على فكرة  وردوا  �ضكواهم، 
املتنف�س  ه��ذا  يحرمهم  النظام  اأن 

الوحيد للتعبر عن اآرائهم.

اأو�شع واأ�شمل
ولفت اإىل هذه املوجة الأخرة من 
اأ�ضا�ضاً  ت�ضتند  التي  ال�ضطرابات 
الحتجاجات  م���ن  ���ض��ل�����ض��ل��ة  ع��ل��ى 
التي  خ�������ض���و����ض���اً  الق���ن�������ض���ادي���ة 
اأو�ضع  تبدو  �ضنتني،  قبل  اندلعت 

واأعمق واأكر انت�ضاراً.
كان   ،2009 اح��ت��ج��اج��ات  خ���الل 
ال�����ض��ع��ار اأي����ن ���ض��وت��ي، ول��ك��ن هذه 
امل����رة ت�����ض��م��ع ه��ت��اف��ات ق��وي��ة املوت 
خل��ام��ن��ئ��ي وه����و م���ا ي��ف�����ّض��ر تطور 

الغ�ضب وال�ضتياء. 

النظام م�شتنفر
لي�س  ه��ذا  اأن  اإىل  الكاتب  ويلفت   
للو�ضع  ال�����ض��خ�����ض��ي  ت���ف�������ض���ري 
فح�ضب، فالنظام ييبدو م�ضتنفراً. 
والأحد اأقفلت ال�ضلطات الإنرتنت 
على  الر�ضا�س  اأمن  رجال  واأطلق 

متظاهرين.
واأعطى املر�ضد الأعلى ال�ضيد علي 
ال�����ض��وء الأخ�����ض��ر علماً  خ��ام��ن��ئ��ي 
غرد:  عندما  الحتجاجات  لقمع 
الأمن  حفظ  ع��ن  امل�ضوؤولني  على 
يخرج  ب��واج��ب��ات��ه��م.وال��ي��وم  القيام 
ال�����ض��وارع جمدداً  اإىل  الإي��ران��ي��ون 
على رغم قطع الإنرتنت، وتتو�ضع 
 100 اأكر من  اإىل  الحتجاجات 

مدينة اإيرانية.
خامنئي  حمل  متوقعاً،  ك��ان  وكما 
ق�����������وات خ�����ارج�����ي�����ة م���������ض����وؤول����ي����ة 
خ�ضو�ضاً  م��ت��ه��م��اً  الح��ت��ج��اج��ات، 
وجماهدين  ال�ضابق  ال�ضاه  عائلة 

الأمريكية. ولفت  خلق واحلكومة 
الدع������اءات  ه����ذه  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب 
لت�ضتيت  حم���اول���ة  وه���ي  �ضخيفة 
الن��ت��ب��اه ع��ن الإخ��ف��اق��ات اخلا�ضة 
العنيف  ال�����رد  وي��ظ��ه��ر  ل��ل��ن��ظ��ام. 
اجلمهورية  زع��م��اء  اأن  لل�ضلطات 
الإ���ض��الم��ي��ة خ��ائ��ف��ون م��ن ال�ضعب 
اأي عدو  اأكر من  الذي يحكمونه 

خارجي.
تخ�ضاه  م��ا  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب  ول��ف��ت 
ال�ضتياء  ه��و  امل��رة  ه��ذه  ال�ضلطات 
املحتجني  ب��ني  امل�����ض��رتك  ال��وا���ض��ع 
يو�ضكون  الإيرانيني  باأن  وال�ضعور 
الو�ضول اىل القعر واأنهم مل يعودوا 
ال�ضغوط  حت��م��ل  ع��ل��ى  ق����ادري����ن 
الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����ض��ادي��ة التي 

اأجربوا على حتملها.
بالنهيار  ال�����ض��ع��ور  ه���ذا  اأن  وراأى 
الإدارة  ف�ضوء  اإحل��اح��اً.  اأك��ر  �ضار 
الداخلية والف�ضاد والعقوبات ترك 

ال��ب��الد يف و���ض��ع خم��ي��ف. و�ضارت 
لالإيرانيني  ال�������ض���رائ���ي���ة  ال����ق����وة 
كانت  مب���ا  م��ق��ارن��ة  ج����داً  �ضعيفة 
الرتفاع  وه��ذا   ،2009 ع��ام  عليه 
الأخر يف اأ�ضعار املحروقات يجعل 

الأمور اأكر �ضوءاً.

الحتجاجات  اأن  ال��ك��ات��ب  واأك������د 
ع��ل��ى عجز  اع���رتا����ض���اً  اإل  ل��ي�����ض��ت 
النظام عن اإدارة اأزمة مالية يعتقد 
�ضنعها.  يف  �ضبب  اأن��ه  الإي��ران��ي��ون 
اأ�ضعار الوقود من دون  ولي�س رفع 
�ضابق اإنذار اإل الق�ضة التي ق�ضمت 

امل�ضتوى  وك�������ان  ال���ب���ع���ر.  ظ���ه���ر 
لالإيرانيني  ن�ضبياً  العايل  املعي�ضي 
ال�ض����ارع،  ع���ن  ب��ع��ي��دي��ن  ي��ب��ق��ي��ه��م 
ولكن ال�ضلطات مل تعد قادرة على 
على  لتحفيزهم  �ضيء  اأي  تقدمي 

ال�ضمت.

لل�شراع اأبعاد عرقية:

الرئي�شة املوؤقتة جانن اأنيز، وجه اليمن يف بوليفيا...!

جانني اأنيز  �ضرعية يف امليزاناملناورات الد�شتورية ت�شعف �شرعية رئا�شة جانني اأنيز

العرتاف ب�شرعية حكومة غوايدو يقطع مع عقد من ال�شيا�شة اخلارجية

مورالي�س  خ�ضر معركة ام خ�ضر احلرب؟

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• دومينيك موي�شي

  من يف اأوروبا اليوم ميلك روؤية ا�ضرتاتيجية للعامل؟ 
الفرن�ضية”  الطريقة  “على  يكون متغطر�ضا  اأن  دون 
من  اأو متزلفا ومتملقا “على طريقة �ضان-�ضيمون”، 
الوا�ضح اأنه يوجد يف هذه الفئة �ضخ�س واحد فقط: 

اإميانويل ماكرون.
  ي�ضر البع�س، لالإ�ضادة به يف فرن�ضا، وغالباً لنتقاده 
يف ب��ق��ي��ة اأوروب������ا، اىل ال���ض��ت��م��راري��ة ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 
توجد بني فكره وفكر اجلرنال ديغول. واإذا كنا نعني 
واإذا  تنطبق،  ال�ضيغة  ف��اإن  الواقعية،  “بالديغولية” 
عن  البتعاد  اأ�ضكال  من  �ضكل  ادان��ة  املقابل،  يف  كانت، 
املقارنة  ت�ضبح  الأوروب���ي،  وامل�ضروع  املتحدة  الوليات 

م�ضطنعة، اإن مل تكن خطاأ.
اأمريكا”،  “الكثر من  ب�     لقد ندد اجل��رنال ديغول 
النحراف  م��اك��رون  الرئي�س  ي��الح��ظ  العك�س  وع��ل��ى 
الباطني للوليات املتحدة، وي�ضتخل�س در�ًضا وا�ضًحا: 
ولكي  نف�ضها.  على  العتماد  اإل  اأوروب���ا  اأم��ام  يبق  مل 
جتميد  تعلن  اأن  يجب  اأف�����ض��ل،  وبعمل  باملزيد  ت��ق��وم 

عملية تو�ضيعها.
للدرو�س  ت����ام  ب����اإج����راء حم���و  ي��ت��ع��ل��ق  ل  الأم�����ر  اإن     
امل�ضتفادة من املا�ضي القريب، والناأي عن الناتو، حتى 
جتد فرن�ضا م�ضاحة للتقاط الأنفا�س واإلهاًما فردًيا. 
نحن ل�ضنا يف بداية ال�ضتينات، فقد مر ما يقرب من 
�ضتني عاًما وتغر كل �ضيء. اإن التحدي ال�ضرتاتيجي 
لفرن�ضا،  بالن�ضبة  الطويل،  امل��دى  على  واحل�����ض��اري، 
وكذلك للعامل )مبا يف ذلك رو�ضيا، اإذا وافقت اأخًرا 
مبجيئه  �ضّرعت  حتد  ال�ضني.  هو  عينيها(  فتح  على 

نهاية النظام العاملي الأمريكي.

�شحوة اأوروبا
الدبلوما�ضي  ك��ن��ان،  ف.  ج���ورج  ن�ضر   ،1979 ع��ام     
واملوؤرخ الكبر -الذي كان موؤ�ض�س عقيدة “الحتواء” 
-كتاًبا بعنوان “تراجع نظام ب�ضمارك الأوروبي”. ويف 
هذا العمل، در�س كينان بالتف�ضيل العالقات بني فرن�ضا 
ورو�ضيا بني 1875 و1890. ومن وجهة نظره، كان 
على  دل��ي��اًل  بطر�ضربغ  و���ض��ان  ب��اري�����س  ب��ني  التحالف 
بطء انحالل النظام الذي و�ضعه ب�ضمارك. فبالن�ضبة 
لرو�ضيا  وبالن�ضبة  هزميتها،  ج���راء  امل��ه��ان��ة  لفرن�ضا 
املزدوج  التحالف  فاإن  اأملانيا،  �ضد  حلفاء  عن  الباحثة 
العظمى  بريطانيا  مب�ضاركة  ثالثيا  �ضي�ضبح  -ال��ذي 
بعد ب�ضع �ضنوات -فر�س نف�ضه ببطء كبديهية. وعام 
و�ضعود  اأمريكا  تدهور  اللقاء بني  على  كان   ،2019

الطموحات ال�ضينية، اأن يوقظ اأوروبا. 
   مل ي��ع��د مم��ك��ن��ا، يف م��واج��ه��ة م��وق��ف ت��غ��ر ب�ضكل 
جذري، القت�ضار على تكرار المنيات الطيبة وال�ضيغ 
والرخو.  والك�ضل  النفاق  يف  وال���ض��ت��م��رار  امل�ضطحة، 
تتحدث  اأن  يجب  فيه،  ُت�ضمع  لكي  ع��امل��اً،  دخلنا  لقد 
ُتفهم.  اأو مل  اأو �ضدمت  ب�ضوت ع��اٍل حتى لو جرحت 
“يف  اإدانة منظمة حلف �ضمال الأطل�ضي كموؤ�ض�ضة  اإن 

وا�ضنطن  تفوي�س  اأع��ق��اب  يف  �ضريري”،  م��وت  حالة 
من جانب واحد لدخول اأنقرة بقواتها على الأرا�ضي 
الواقع  انها حقيقة  اأو مغالة...  ال�ضورية، لي�س خطاأ 

املحزنة.
   وم���ع ذل����ك، يف ال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ة، اأك����ر م��ن جمالت 
التمييز بني اجلوهر وال�ضكل،  اأخرى، من ال�ضروري 
واحلفاظ على متا�ضك وان�ضجام الثنني. كل احلقائق 
جيدة، لكن لي�س دائًما يف نف�س الوقت. ل ميكن اإدانة 
املمكنة يف هذه  ال�ضرعية  الطرق  -باأكر  الناتو  حلف 
اي�ضا  ه��ن��ا  الن��ف��ت��اح،  �ضيا�ضة  ت��ك��ون  -ع��ن��دم��ا  احل��ال��ة 
احتياطات  على  احلفاظ  -دون  رو�ضيا  جت��اه  �ضرعية، 

لغوية معينة. 
اأقل  وا�ضنطن. ففي  باري�س مو�ضكو �ضد     مل تخرت 
من عام، رمبا تدير اأمريكا ظهرها اىل دونالد ترامب. 
التي  امل�ضرتكة  القيم  عامل  ايل  ب�ضكل  ُينتهك  ل  وقد 
كانت حجر الأ�ضا�س للعالقات بني بلدينا. ومع ذلك، 
مل  اإن  ب���اأوروب���ا،  اهتمامها  ت�ضتعيد  ل��ن  الأرج���ح  على 
يكن بالعامل. يف الواقع، اإن املغالة يف اإدانة الناتو هو 
واإن الفراط يف “جرح”  “اإطالق النار على قدمنا”، 
يكن  اإن مل  اأك��ر �ضعوبة،  الأم���ر  الأوروب��ي��ني، يجعل 

م�ضتحياًل، عند �ضّمهم مل�ضروعنا التوحيدي. 
   ان الطريق �ضيقة بني الرغبة يف اإيقاظ الأوروبيني 
عند  اأنف�ضنا  نعزل  ان  النربة، وخطر  رف��ع  خ��الل  من 
اأَمْلَِعّيا  م���اك���رون  اإمي��ان��وي��ل  ك���ان  كلما  ب��ذل��ك.  ال��ق��ي��ام 
اأ�ضار  ارتفع حجم الرتدد جتاهه. وقد  وتلقائيا، كلما 
يل اأحد اأ�ضدقائي الأملان، الذي كان ع�ضوا يف حكومة 
اأجنيال مركل، منذ وقت لي�س ببعيد، اإىل اأن امل�ضت�ضارة 
بداأت تغ�ضب من الثقة، التي تالم�س الغطر�ضة التي 
وقد  ال�ضاب.  الفرن�ضي  الرئي�س  قبل  من  بها  عوملت 
هولند.  فران�ضوا  �ضلفه  ع��ن  الأ���ض��ف  ح��د  اإىل  ذهبت 
كان  �ضعيف،  رئي�س  لفرن�ضا  كان  عندما  اآخ��ر،  مبعنى 

لأملانيا م�ضت�ضارة قوية... األي�س العك�س اليوم؟

قلب ال�شعوب الأوروبية
واخليالية  واملتما�ضكة  ال�ضرتاتيجية  ال��روؤي��ة  اإن     
�ضريطة،  ت��رح��ي��ب،  م��و���ض��ع  ه��ي  ال��ف��رن�����ض��ي  للرئي�س 
ان ل تقود، �ضرورة الخ��ذ بالعتبار  بطبيعة احل��ال، 
الرئي�س  بها،  منر  التي  للفرتة  ال�ضتثنائية  الطبيعة 
ان  اأخ��رى  وبعبارة  امل�ضتقبل”،  “اإهانة  اإىل  الفرن�ضي 
يعزل نف�ضه ب�ضكل مفرط. اإن الندفاع نحو الأوروبيني 

�ضيء، ومعاداة اأمريكا واإجنلرتا �ضيء اآخر.
   وبا�ضم روؤية مثالية ملا ينبغي اأن ت�ضبح عليه اأوروبا 
-قوة م�ضتقلة وم�ضوؤولة -�ضيكون من اخلطر التعجيل 
بتفكك التحالف والنق�ضام بني الأوروب��ي��ني.    ورغم 
القدمية”،  “الدبلوما�ضية  فاإن  املتعددة،  حمدوديتها 
واحلل  الب�ضيطة،  والفوارق  العتدال،  من  امل�ضنوعة 
ا جوانب جيدة... انه من  الو�ضط، فانها تت�ضمن اأي�ضً
ال�ضعب النهو�س بالعمل املتعدد الأطراف من جانب 

واحد.
ترجمة خرة ال�ضيباين

ماكرون اأو خماطر الغطر�شة يف الدبلوما�شية

م�ضت�ضار خا�س يف املعهد الفرن�ضي للعالقات الدولية، يدّر�س يف كلية اأوروبا يف ناتولني، 
بالقرب من وار�ضو.

•• الفجر – خرية ال�شيباين
بوليفيا  رئي�شة  نف�شها  اأنيز  جانني  اأعلنت  عندما     
املوؤقتة قبل اأ�شبوع، قدمت وعدين: تهدئة البلد، 

والدعوة اإىل النتخابات يف اأقرب وقت ممكن.
موعد  عــن  الإعــــلن  يتم  مل  املــرحــلــة،  ــذه  ه يف     
وفــاق  ــبــلد،  ال يف  العنف  وي�شتمر  لــلنــتــخــابــات، 
الرئي�ش  اأن�شار  وي�شتمر   .23 القتلى  عدد  اإجمايل 
املوؤدية  الطرق  اغــلق  يف  مورالي�ش  اإيفو  ال�شابق 
مبا  النفط،  تكرير  وم�شفاة  لبــاز  العا�شمة  اإىل 
مطالبني  املدينة،  يف  والغذاء  الغاز  يف  نق�شا  ي�شّبب 

با�شتقالة جانني اأنيز.

ال�شعور بالنهيار �شار اأكرث اإحلاحًا

مباذا تختلف الحتجاجات الأخرة يف اإيران عن �شابقاتها؟
اأوامر عراقية بالقب�س على 
نواب وم�شوؤولن بتهم ف�شاد

•• بغداد-وكاالت:

العراقية،  النزاهة  هيئة  اأحبطت 
ف�ضاد يف  ملفات  لإت���الف  حم��اول��ة 
العموميني  املُفت�ضني  مكاتب  اأح��د 
امل��ل��غ��اة، واأح���ال���ت املُ���ت���ورط���ني اإىل 
اأ�����ض����در جمل�س  ف��ي��م��ا  ال���ق�������ض���اء، 
ال��ق�����ض��اء الأع���ل���ى ع�����ض��رات اأوام����ر 
ا����ض���ت���ق���دام ب���ح���ق ن������واب وروؤ�����ض����اء 
حمافظات  مل���ج���ال�������س  واأع���������ض����اء 

خمتلفة بتهم تتعلق بالف�ضاد
بيان،  يف  ال���ن���زاه���ة  ه��ي��ئ��ة  وق���ال���ت 
ال�����ض��ب��اح اجلديد  ���ض��ح��ي��ف��ة  وف����ق 
معلوماٍت  ت��ل��ق��ت  اإن��ه��ا  ال��ع��راق��ي��ة، 
عرب م�ضادرها اخلا�ضة عن وجود 
ف�ضاد  م��ل��ف��ات  لإت������الف  حم���اول���ة 
جلان  وحم��ا���ض��ر  وث��ائ��ق  تت�ضمن 
ر�ضمية  وخم����اط����ب����ات  حت��ق��ي��ق��ي��ة 
وتو�ضيات وكتباً اأ�ضلية، من خالل 
النفايات  ح���اوي���ات  ع��رب  تهريبها 
باأجهزة  اأو  ب��ال��ي��د،  مت��زي��ق��ه��ا  ب��ع��د 

الإتالف.
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الفجر الريا�ضي

•• كلباء-الفجر

خ���اط���ب احت�����اد امل�����ض��ارع��ة واجل�����ودو 
اأن���دي���ت���ه ب�ضدد  ك���اف���ة  ل���ه  ت��ع��م��ي��م  يف 
تنظيم دورة تدريبية متقدمة ملدربي 
والثاين  الأول  للم�ضتويني  اجل���ودو 
نوفمرب   22 بعد غد اجلمعة  وذل��ك 
ن����ادي احت����اد كلباء  احل����ايل ب�����ض��ال��ة 
مع  بالتعاون  اإقامتها  تتجدد  وال��ت��ي 
،والتي  اليابانية  الوملبية  الأكادميية 
اللعبة  يحا�ضر فيها عدد من خرباء 
والعملية  ال��ن��ظ��ري��ة  اجل���وان���ب  ع���ن 
ويح�ضل  اجل������ودو..  ل��ري��ا���ض��ة  ك��اف��ة 
امل�ضارك يف الدورة على �ضهادة تدريب 
معتمدة من قبل الحتاد والأكادميية 
متطلبات  اإكمال  امل�ضاركة  وتتطلب   ،
التي  امل�����ض��ارك��ة،  و���ض��روط  الت�ضجيل 
مت  التي  الت�ضجيل  ا�ضتمارة  �ضملتها 
الحتاد  م��وق��ع  خ���الل  م��ن  تعميمها 
العاملني  وكافة  على مدربي اجلودو 
اأندية  م�ضتوى  على  اللعبة  جمال  يف 

ال��دول��ة والأن���دي���ة اخل��ا���ض��ة ومراكز 
ال����ت����دري����ب ك����اف����ة، ح���ي���ث ي���ظ���ل باب 
ال��ت�����ض��ج��ي��ل م��ف��ت��وح��اً ح��ت��ى ق��ب��ل بدء 

فعاليات الدورة.
ث��ع��ل��وب الدرعي  ب���ن  ورح����ب حم��م��د 
امل�ضتمر  ب��ال��ت��ع��اون  الحت�����اد  رئ��ي�����س 
وامل��ث��م��ر ب���ني الحت�����اد والأك���ادمي���ي���ة 
الوملبية اليابانية يف خمتلف املجالت 
اتفاقية  ي��رتج��م  وال���ذي  الريا�ضية، 

ال��ت��ع��اون ال��ت��ي وق��ع��ت ب��ني الطرفني 
اأف�����رزت  وال���ت���ي   ،2014 ع�����ام   م��ن��ذ 
العديد من املكا�ضب الفنية والثقافية 
م�ضرة  على  انعك�س  ما  واملجتمعية، 
 ،2016 الأوملبياد  بلغت  التي  اللعبة 
للدولة، من  تاريخياً  اإجن��ازاً  وحققت 
خالل برونزية الالعب توما. واأو�ضح 
- اأن الدورة تهدف اإىل تطوير ريا�ضة 
الفنية  امل�����ض��ت��ج��دات  اجل����ودو يف ظ��ل 

ال���ت���ي ا���ض��ت��ح��دث��ه��ا الحت������اد ال����دويل 
الكوادر  تاأهيل  خ��الل  م��ن   ، للجودو 
ال��ف��ن��ي��ة ال���ت���ي ظ��ل��ت ت�����ض��ه��م يف دعم 
رفع  على  ي�ضاعد  ما  اللعبة،  م�ضرة 
يف  ال��ع��ام��ل��ني  امل��درب��ني  اأداء  م�ضتوى 
املختلفة،  التدريب  وم��راك��ز  الأن��دي��ة 
الالعبني  اأداء  على  ينعك�س  م��ا  وه��و 
مبختلف م�ضتوياتهم وت�ضنيفاتهم يف 

املو�ضم اجلديد.

•• القاهرة-الفجر

فهمي  ح�ضني  الكبر  الفنان  عرب 
الدويل  اخل��ا���س  الأومل��ب��ي��اد  �ضفر 
الكاأ�س  افتتاح  يف  م�ضاركته  خ��الل 
بول  ل��ل��ف��رب��ول  الأول  الإق��ل��ي��م��ى 
الت�ضفيات املوؤهلة لالألعاب العاملية 
عن   2021 ب��ال�����ض��وي��د  ال�����ض��ت��وي��ة 
���ض��ع��ادت��ه ال��ب��ال��غ��ة ب��ح�����ض��ورة هذه 
ح�ضوره  ي��اأت��ي  وال���ذي  الت�ضفيات 
ع���ل���ى دع������م لعبى  م����ن ح���ر����ض���ة 
الومل��ب��ي��اد اخل���ا����س  ال����دوىل وهو 
ي��ح��ر���س ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك منذ 
اختياره �ضفرا لالوملبياد اخلا�س 
امين  املهند�س  وتر�ضيح  ال����دوىل  
عبد الوهاب الرئي�س القليمى له 
، وان من ح�ضن   2007 منذ ع��ام 
حظة انه �ضارك فى  باحل�ضور فى 
اكر من األعاب عاملية �ضتوية مثل 
عام  اجلنوبية  بكوريا  اقيمت  التى 
و�ضاهد   2017 والنم�ضا   2013

منطقة  لع��ب��و  م�ضاركة  ق��رب  ع��ن 
افريقيا  و�ضمال  الو���ض��ط  ال�ضرق 
والذين ينتمون اىل مناج خمتلف 
ال��ث��ل��وج واملناطق  م��ن��اخ  ع���ن  ك��ل��ي��ة 
ا�ضرار  فيهم  مل�س  انهم  ال  الباردة 
فى  �ضادقة  ورغبه  و�ضالبة  وق��وة 
التعبر عن انف�ضهم رغم اعاقتهم 
انه  ي��خ��ف��ى  ل  وان������ه   ، ال���ف���ك���ري���ة 
ايجابية  �ضحن  يح�ضل على طاقة 

كبرة من خالل م�ضاهدته لهوؤلء 
الب��ط��ال ورغ��ب��ت��ه��م ال�����ض��ادق��ة فى 
بهم  ما  رغ��م  انف�ضهم  التعبر عن 
من اعاقة ومن هذا املنطلق يكون 
امل�ضاركة  ع��ل��ى  احل���ر����س  ���ض��دي��د 
ب����احل���������ض����ور وال�������دع�������م ل�����ه�����وؤلء 

الالعبني .
با�ضت�ضافة  الكبر  الفنان  وا���ض��اد 
الت�ضفيات  ه����ذه  ل��ت��ن��ظ��ي��م  م�����ض��ر 

104 لعبا  اك���ر م��ن  وم�����ض��ارك��ة 
هي  ع��رب��ي��ة  دول   6 م���ن  ولع���ب���ة 
والردن  والم���������ارات  ال�����ض��ع��ودي��ة 
جانب  اىل  وامل�����غ�����رب  وال����ك����وي����ت 
اللتقاء  على  ح��ر���س  وان���ه  م�ضر 
ب��ع��دد ك��ب��ر م���ن ال��الع��ب��ني و�ضد 
بالتواجد  ووعدهم   ، اأيديهم  على 
م���ع���ه���م خ������الل م�������ض���ارك���ت���ه���م فى 
بال�ضويد  ال�ضتوية  العاملية  اللعاب 

.2021
وعرب عن �ضعدته مب�ضاهدته لفرق 
من الناث جاءت لت�ضارك فى تلك 
ال�ضعودية  وخ��ا���ض��ة  ال��ت�����ض��ف��ي��ات 
التى ت�ضارك ولأول مرة باإناث فى 
ت�ضفيات األعاب عاملية �ضتوية وكانت 
قد �ضاركت باإناث اأي�ضا ولأول مرة 
اأقيمت  ال��ت��ى  العاملية  الأل��ع��اب  ف��ى 
اإىل  وت�����ض��ارك   2019 ب��اأب��وظ��ب��ي 
ب��ف��رق لالإناث  ال�����ض��ع��ودي��ة  ج��ان��ب 
كال من الإم���ارات وامل��غ��رب ، وهذا 

يعد �ضيئا مفرحا  جدا . 

•• اأبوظبي-الفجر: 

لراليات  الإم��������ارات  ب��ط��ول��ة  ت�����ض��ت��ع��د 
ناجحة  خل����امت����ة   2019 ال����ب����اه����ا 
يف  املقبل  دي�ضمرب   13 يف  جل��ولت��ه��ا 

اإمارة الفجرة. 
ولن تخلو جولتها ال�ضاد�ضة والأخرة 
�ضيتقرر  ال��ت��ي  القوية  املناف�ضات  م��ن 
باألقاب  الفائزين  نتائجها  �ضوء  على 
مناف�ضة  ن�����ض��وب  وي��ت��وق��ع  ال��ب��ط��ول��ة، 
8 دراج��ني للفوز بثالثة  �ضديدة بني 
لراليات  الإم�����ارات  ب��ط��ول��ة  األ��ق��اب يف 

الباها 2019.
ويف�ضل بني الدراجني الأربعة الأوائل 
يف فئة الدراجات النارية موتو 450 
ف��ق��ط. و����ض���وف يتعر�س  ن��ق��اط  ���ض��ت 
البلو�ضي  حم��م��د  الم���ارات���ي  ال�����دراج 
النارية  ال������دراج������ات  ف���ئ���ة  م���ت�������ض���در 
الثالثة  مناف�ضيه  م��ن  كبر  ل�ضغط 
دي��ف��ي��د م��اك��رباي��د، وال��ك��وي��ت��ي حممد 
اأفريقي  جعفر، وجنم هوندا اجلنوب 

الفئة يف  بلقب هذه  الفائز  اآرون مر 
اأقيم  ال��ذي  الأول  اأبوظبي  باها  رايل 

الأ�ضبوع املا�ضي. 
لت�ضمل  احل��ام��ي��ة  امل��ن��اف�����ض��ة  و�ضتمتد 
ف��ئ��ة دراج������ات ال���ك���واد����س اأي�������ض���اً عند 
والأخرة  ال�ضاد�ضة  اجل��ول��ة  ان��ط��الق 
الباها  لراليات  الإم���ارات  بطولة  من 
الإمارات  نادي  ينظمها  التي   2019
ياأمل  ح���ي���ث  ال���������ض����ي����ارات،  ل���ري���ا����ض���ة 

ال���دراج الم��ارات��ي ع��ب��داهلل الفال�ضي 
على  ال��ك��واد���س  دراج���ات  بلقب  الفائز 
من دراج��ة ياماها واي اف زد 450 
خ���الل عطلة  اأب��وظ��ب��ي  ب��اه��ا  رايل  يف 
ن��ه��اي��ة الأ���ض��ب��وع امل��ا���ض��ي، ب���ذل جهود 
املال  اأحمد  ب��ال��دراج  للحاق  م�ضاعفة 
الذي يت�ضدر فئة الكواد�س بفارق 13 

نقطة.
 25 موتو  دراج���ات  فئة  �ضت�ضهد  كما 

الفجرة  يف  اأي�����ض��اً  مم��اث��ل��ة  مناف�ضة 
ح��ي��ث ي��ت�����ض��در ال��ف��ئ��ة را���ض��د عبداهلل 
بفارق 7 نقاط عن مواطنه الماراتي 

عبداهلل لنجاوي.
ال�ضيارات،  فئة  بطولة  �ضعيد  وعلى 
يعترب بطل الراليات الإماراتي ال�ضيخ 
خ��ال��د ال��ق��ا���ض��م��ي، وال�����ض��ع��ودي �ضالح 
ال�ضيف، والإماراتي �ضيف املهري من 
بعد  البطولة  باألقاب  الفائزين  اأوائ��ل 

رايل باها اأبوظبي الأول.
القا�ضمي يف �ضحراء ليوا فقد  وبفوز 
اأكد فوزه بلقب فئة اأوتو تي 1، بينما 
اأحرز ال�ضعودي �ضالح ال�ضيف لقب فئة 
-  تي كال�س  يو تي يف  باغي  �ضيارات 

مبقعدين بالدفع باأربع عجالت.
ب��ل��ق��ب فئة  ف��ائ��ز  اأول  امل��ه��ري  وي��ع��د 
ت���ي يف مبقعدين  ي���و  ب��اغ��ي  ����ض���ي���ارات 
البطولة،  ع��ج��الت يف  ب��اأرب��ع  ب��ال��دف��ع 
ب��ي��ن��م��ا اأح������رز مت��ج��ي��د ع���ب���داهلل لقب 
فئة اأوت���و ت��ي 2 يف ال��وق��ت ال��ذي اأدى 
الثامن يف  باملركز  ب��رك��ات  اأح��م��د  ف��وز 

اأبوظبي لتاأمني فوزه بلقب املجموعة 
اأ�س.

وقال ال�ضيخ عبداهلل القا�ضمي، موؤ�ض�س 
لريا�ضة  الإم����������ارات  ن������ادي  ورئ���ي�������س 
للنهاية  التنازيل  العد  بداأ  ال�ضيارات: 
لها،  مو�ضم  اأول  يف  للبطولة  الكربى 
التي  بالطريقة  للغاية  �ضعداء  ونحن 

اأديرت بها منذ البداية.

واأ���ض��اف: لقد قدمنا من خالل رايل 
للبطولة  رئي�ضي  حدث  اأبوظبي  باها 
ا�ضتمر يومني، لكن راليات نظام اليوم 
ال���واح���د ال���ت���ي ���ض��م��ل��ت ب��ق��ي��ة ج���ولت 
الأ�ضا�س  ت�����ض��ك��ل  ���ض��ت��ب��ق��ى  ال��ب��ط��ول��ة 
جلولتها حيث �ضممت هذه الراليات 
املبتدئني  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  ت��ق��ام  ال��ت��ي 

جلذب املزيد من املناف�ضني.

بارك ال�ضيخ عبد اهلل بن حمد بن �ضيف ال�ضرقي رئي�س جمل�س اإدارة احتاد 
ريا�ضة م�ضارعة  اإ�ضهار فريق  البدنية  واللياقة  الأج�ضام  لبناء  الإم��ارات 
اأ���ض��ه��ره ب��ط��ال ال��ع��رب والإم������ارات ع��ب��د اهلل ال�ضراري  ال���ذراع���ني ال���ذي 
ورئي�س  ا�ضتقبالهما  خالل  وذلك  موؤخرا،  املطرو�ضي  وجا�ضم  الظنحاين 
مناف�ضات  هام�س  على  بارا�س،  جا�ضن  اللوك�ضمبورغي  ال��دويل  الحت��اد 
اليوم الأول لبطولة العامل للقوة البدنية والتي تقام يف جممع حمدان 
اآل  را�ضد  بن  اأحمد بن حممد  ال�ضيخ  �ضمو  برعاية  الريا�ضي  بن حممد 
مكتوم رئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية ورئي�س جائزة حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم لالإبداع الريا�ضي، وتختتم ال�ضبت القادم مب�ضاركة 600 ريا�ضية 
الفريق  اإن�ضاء  لهما  ال�ضرقي  وب��ارك  العامل  يف  دول��ة   60 من  وريا�ضية 
ال��دول��ة يف  ق���ادر على متثيل  ق��وي  ف��ري��ق  ب��ن��اء  النجاح يف  لهما  ومتمنيا 
املحافل الدولية، موجها جلنة القوة البدنية يف الحتاد بتكري�س اجلهود 
لدعم جناح الفريق وبالتعاون مع اجلهات ذات الخت�ضا�س،  بينما حث 
امل�ضي يف م�ضروعهما ومل  الالعبني على  ال��دويل  بارا�س رئي�س الحت��اد 
ي�ضتبعد اأن يكون للعبة دور هام يف امل�ضتقبل القريب، وك�ضف مدرب واإداري 
اأجل  التدريب من  يوا�ضلون  26 لعبا ولعبة  انتخاب  باأنه مت  الفريق 
راأ���س اخليمة يف  املقبلة وياأتي يف واجهتها بطولة  البطولت  امل�ضاركة يف 

اجلانب املحلي وبطولة العرب التي �ضتقام يف م�ضر يناير من العام املقبل 
ال�ضكر والتقدير ملا يحظى به الفريق من دعم  ال�ضراري  وقدم عبد اهلل 

ورعاية من امل�ضوؤولني يف الدولة.
من جهة اأخرى حققت لعبات اأندوني�ضيا واليابان ورو�ضيا نتائج بارزة يف 
اليوم الفتتاحي والذي �ضهد مناف�ضات حامية و�ضارك به عدد كبر من 
تبلغ  والتي  فوكو�ضيما  اليابانية  الالعبة  الواجهة  اإىل  وب��رزت  الالعبات 
من العمر 49 �ضنة وجنحت من رفع اأوزان عالية وناف�ضت على حتطيم 
بامليدالية  وي��دار  الأندوني�ضية  ف��از  النتائج  اأب��رز  ويف  القيا�ضية،  الأرق���ام 
 182،5 رف��ع��ت  اأن  بعد  لل�ضيدات  كيلوغرام   47 حت��ت  ل���وزن  الذهبية 
اأن  بعد  الف�ضية  امليدالية  ون��ال��ت  فوكو�ضيما  اليابانية  تلتها  كيلوغرام 
اليابانية كوتومي ورفعت  تلتهما  كيلوغرام،   172،5 وزنا وقدره  رفعت 
الرو�ضية  ف��ازت  كيلوغرام   52 حتت  وزن  يف  بينما  كيلوغرام،   162،5

177،5 كيلوغرام،  اأن رفعت وزنا وقدره  ناتاليا بامليدالية الذهبية بعد 
وحلت مواطنتها الرو�ضية �ضيديتيكوفا ثانية ونالت الف�ضية بعد اأن رفعت 

وزنا 167،5 كيلوغراما.

موؤمتر القوة البدنية
ويف �ضاأن مت�ضل اأعلن رئي�س الحتاد الدويل للقوة البدنية اللوك�ضمبورغي 
جل�ضن بارا�س عن اأنه �ضيعقد يوم غد اخلمي�س موؤمترا ريا�ضيا بح�ضور 
يف  البدنية  القوة  ريا�ضة  تطوير  لبحث  تخ�ض�ضية  ريا�ضية  �ضخ�ضيات 
من  املكت�ضبة  وال��ف��وائ��د  ن�ضرها  على  والعمل  تطويرها  وكيفية  ال��ع��امل 
ممار�ضتها على ال�ضحة العامة ودوره��ا يف تنمية اللياقة البدنية  وذلك 
على هام�س مناف�ضات اليوم الثالث  لبطولة العامل للقوة البدنية وذلك 
يف قاعة املوؤمترات يف جممع حمدان بن حممد الريا�ضي بح�ضور ال�ضيخ 

عبد اهلل بن حمد بن �ضيف ال�ضرقي رئي�س احتاد بناء الأج�ضام ونائبه علي 
بن حيدر واأع�ضاء الحتاد وبح�ضور ممثل عن اللجنة الوملبية الدولية 
و�ضتنطلق فعاليات املوؤمتر عند ال�ضاعة الثالثة ع�ضرا وت�ضتمر ل�ضاعتني 
ال��ع��ام لحت��اد الأج�����ض��ام الإم��ارات��ي ومدير  متوا�ضلتني، وت��وج��ه الأم���ني 
ال�ضخ�ضيات  لكافة  بالدعوة  امل��ري  الرحيم  عبد  حممد  ال��ع��امل  بطولة 
الريا�ضية يف الدولة حل�ضور املوؤمتر الريا�ضي من اأجل اإجناحه وحتقيق 

الفائدة املرجوة يف دعم الريا�ضة الإماراتية والدولية.
العامل  الماراتي وبطل  ادارة احتاد الج�ضام  اأعلن ع�ضو جمل�س  ب��دوره 
يف  �ضي�ضارك  احلميدي  حممد  الالعب  اأن  عن  الزعابي  الغي�س  في�ضل 
مناف�ضات 105 كيلوغرام يوم غد يف ثاين م�ضاركات لعبي المارات يف 
وزن  يف  املرزوقي  من�ضور  الالعب  م�ضاركة  بعد  البدنية  القوة  مونديال 
وجود  من  بالرغم  جيدة  الالعبني  حظوظ  ان  مبينا  كيلوغرام،   74
من  وخ�ضو�ضا  وزنيهما  يف  ي�ضاركون  عايل  م�ضتوى  على  ابطال  لعبني 
احلميدي  حممد  الالعب  فر�ضة  ان  موؤكدا  وايطاليا،  ورو�ضيا  ال�ضويد 
�ضانحة لإحراز ميداليات خ�ضو�ضا وان الالعب �ضبق له اأن فاز بامليدالية 
الف�ضية لبطولة اآ�ضيا التي اأقيمت يف دبي مطلع العام احلايل، ومتمنيا اأن 

يحالفه التوفيق لتحقيق اأول اإجنازات الإمارات يف البطولة.

رو�شيا واليابان واأندوني�شيا يف واجهة املتوجن مبونديال القوة البدنية

ممار�شة ريا�شة م�شارعة الذراعني  بدعم  يوجه  ال�شرقي  اهلل  • عبد 
• الحتاد الدويل ينظم موؤمترا ريا�شيا لبحث تطوير اللعبة عامليا

بطولة الإمارات لراليات الباها 2019 
 ت�شتعد خلامتة ناجحة يف الفجرة ال�شهر املقبل

• البلو�شي يتوقع التعر�ش ل�شغط كبري من ثلثة دراجني يف اجلولة اخلتامية 

تنظيم دورة تدريبية متقدمة ملدربي اجلودو بعد غد  »لتطوير 
ريا�شة اجلودو« ورفع م�شتوى اأداء املدربن العاملن يف الأندية

ح�شني فهمي �شفري الأوملبياد اخلا�ش الدوىل عقب ح�شوره ت�شفيات الألعاب العاملية ال�شتوية املوؤهلة لل�شويد 2021 

اأح�شل على طاقة اإيجابية كبرة من خالل  م�شاهدتي لهوؤلء الالعبن
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•• دبي –الفجر:

كوريا  منتخب  نظره  الثالثاء  اأم�س  م�ضاء  الأومل��ب��ي  الوطني  منتخبنا  واج��ه   
اجلنوبية ال�ضاعة 3:45 ع�ضراً با�ضتاد نادي �ضباب الأهلي دبي �ضمن اجلولة 
التي  �ضنة  الأخرة من بطولة كاأ�س دبي الدولية الودية للمنتخبات حتت 23 
 23 اآ�ضيا حتت  كاأ�س  نهائيات  للم�ضاركة يف  اإط��ار حت�ضرات منتخبنا  تاأتي يف 
�ضنة املقررة يف تايالند يناير املقبل واملوؤهلة بدورها اإىل دورة الألعاب الأوملبية 

طوكيو 2020 .
وي�ضعى منتخبنا الأوملبي اإىل موا�ضلة �ضل�ضلة نتائجة الإيجابية يف البطولة بعد 
فوزه يف ثالث مباريات اأمام �ضوريا 2-1 واأمام ال�ضعودية 2-0 واأمام اأوزبك�ضتان 
نقاط كاملة ، حيث اأن   9 بر�ضيد  الرتتيب  2-1 جعلت منه مت�ضدراً جلدول 

الفوز اأو التعادل يف مباراة اليوم ي�ضمن ملنتخبنا التتويج بلقب البطولة .
باملنتخب  البحريني  املنتخب  جتمع  اأخ���رى  م��ب��اري��ات   3 ك��ذل��ك  ال��ي��وم  وت��ق��ام 
والأردين  العراقي  واملنتخبني  عوانة  ذي��اب  مبلعب   15:45 ال�ضاعة  ال�ضوري 

ال�ضعودي والأوزب��ك��ي يف  املنتخبني  يلتقي  ، فيما  امللعب  ذات  7:15 يف  ال�ضاعة 
ملعب العوير ال�ضاعة 7:15 م�ضاء .

من جهته اأكد جمال بوهندي مدير منتخبنا الأوملبي اأن الأبي�س خرج بالعديد 
اأهمها قيام  الودية  الفوائد من خالل م�ضاركته يف هذه البطولة الدولية  من 
للقائمة مبا  التي مت �ضمها  العنا�ضر  كافة  اأم��ام  الفر�ضة  الفني مبنح  اجلهاز 
فيتنام  اأم��ام  مباراته  يف  الأول  املنتخب  مع  موجودة  كانت  التي  العنا�ضر  فيها 
�ضمن الت�ضفيات امل�ضرتكة املوؤهلة اإىل نهائيات كاأ�س العامل 2022 ونهائيات 

الثالث  املباريات  خا�س  الفني  اجلهاز  اأن  اإىل  م�ضراً   ،  2023 اآ�ضيا  كاأ�س 
املا�ضية بت�ضكيالت خمتلفة بهدف جتربة الالعبني والوقوف على جاهزيتهم 

الفنية والبدنية .
جديداً  حتدياً  متثل  اجلنوبية  كوريا  اأم��ام  اليوم  م��ب��اراة  اأن  بوهندي  واأ���ض��اف 
البطولة  يف  قدموها  التي  الرائعة  العرو�س  موا�ضلة  نحو  لالعبني  بالن�ضبة 
لقب  على  احل�ضول  لهم  ت�ضمن  اإيجابية  نتيجة  ب��اإح��راز  جمهودهم  وتتويج 

البطولة .

•• القاهرة-الفجر

حقق منتخب م�ضر للفوربول املوحد والذى ي�ضم لعبني من ذوي الإعاقة 
الإمارات  على منتخب  الأول  ف���وزه   املعاقني   غ��ر  م��ن  واأق��ران��ه��م  الفكرية 
املوؤهلة  الت�ضفيات  للفوربول  الإقليمي  الكاأ�س  مباريات  اأوىل  يف    4-10
2021 ، والتى تقام  لالألعاب العاملية ال�ضتوية لالوملبياد اخلا�س بال�ضويد 
حتت رعاية الدكتورة غادة واىل وزيرة الت�ضامن ب�ضالة ال�ضباب والريا�ضة 

ل��الإن��اث ع��ل��ى منتخب  امل��غ��رب  ف���از منتخب  ، بينما  اأك��ت��وب��ر  ب��ال�����ض��اد���س م��ن 
ال�ضعودية 2-13

فى  امل�ضاركة  العربية  ال��دول  �ضفراء  من  ع��دد  ح�ضور  الفتتاح  حفل  و�ضهد 
و  ال���دوىل  اخل��ا���س  الومل��ب��ي��اد  �ضفر  الكبر ح�ضني فهمى  والفنان  الأل��ع��اب 
لبنك  املنتدب  والع�ضو  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  ف��اروق  �ضريف  الدكتور 
نا�ضر الجتماعي، وجنالء ن�ضر رئي�س قطاع امل�ضوؤولية املجتمعية بامل�ضرية 

لالت�ضالت 

وكان املهند�س اأمين عبد الوهاب  الرئي�س القليمى لالوملبياد اخلا�س الدوىل 
قد اعطى الذن بانطالق املباريات الر�ضمية التى ت�ضهد م�ضاركة 11 فريقا 
وال�ضعودية  املنظمة  الدولة  دول هي م�ضر   6 واملوحد من  والن��اث  للذكور 
واملغرب والردن والكويت  والمارات ، لت�ضعيد 6 فرق للم�ضاركة فى عاملية 
ال�ضويد2021 حيث ي�ضعد الول والثانى من الذكور والول والثانى من 

الناث والول والثانى من املوحد .
ورحب املهند�س هانى حممود رئي�س الوملبياد اخلا�س امل�ضري ببعثات الدول 

ال�ضكر  ، مقدم  ، وم�ضاركتهم فى اول كاأ�س يقام فى ريا�ضة جديدة  العربية 
باأن  ومتنميا   ، امل�ضري  للربنامج  وم�ضاندتها  لدعمها  القليمية  للرئا�ضة 
اإقامتها بان�ضار ريا�ضة جديدة ت�ضاف  اإقامة تلك الكاأ�س الهدف من  حتقق 
اىل ريا�ضات الوملبياد اخلا�س ، ومتمنيا ان يحقق لعبو الوملبياد اخلا�س 
�ضواء الذكور او املوحد الفوز باحدى بطاقات التاأهل لل�ضويد . فيما انطلقت 
�ضباح اأم�س الثالثاء فى ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا مباريات اليوم الثانى حيث 

يلتقى منتخبا م�ضر مع الأردن  ذكور ، والإمارات واملغرب  اإناث .

يف ختام بطولة كاأ�ش دبي الدولية الودية 

الأبي�س الأوملبي يواجه منتخب كوريا اجلنوبية يف العوير اليوم 

م�شر تفوز على الإمارات واملغرب تفوز على ال�شعودية 

الرئي�س الإقليمي يفتتح الكاأ�س الإقليمي للفوربول الت�شفيات املوؤهلة لالألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س بال�شويد2021

 •• اأبوظبي-الفجر:

بطل  ال�����ب�����ل�����و������ض�����ي  ح�����م�����د  جن�������ح   
ر�ضيد  ت��ع��زي��ز  يف  ال��ب��اراج��وج��ي��ت�����ض��و 
دولة الإمارات من امليداليات الذهبية 
التي  للجوجيت�ضو  العامل  بطولة  يف 
ت�ضت�ضيفها العا�ضمة اأبوظبي ممّثلة 
باحتاد الإمارات للجوجيت�ضو بتنظيم 
للجوجيت�ضو  ال����دويل  الحت����اد  م��ن 
– 24 نوفمرب   16 ال��ف��رتة م��ن  يف 

.2019
 وو��������ض�������ط ح�����������ض�����ور ج����م����اه����ري 
غ��ف��ر وت�����ض��ج��ي��ع م��ت��وا���ض��ل، مّتكن 
خ�ضمه  على  ال��ت��ف��وق  م��ن  البلو�ضي 
النهائي،  ال��ن��زال  يف  ال��ك��ازاخ�����ض��ت��اين 
اإىل  جديدة  ميدالية  بذلك  م�ضيفاً 

�ضجله. 
 واأثبت بطل الإمارات حمد البلو�ضي 
الريا�ضيني  م��ن  ال��ع��دي��د  ب��ني  وم���ن 
اأ�ضحاب  اأن  البطولة،  يف  امل�ضاركني 

الباراجوجيت�ضو  اأب��ط��ال  م��ن  الهمم 
ميلكون روح التحدي التي ل تنك�ضر، 
واجتهادهم  بطموحهم  ويعك�ضون 
عليها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  الأ���ض��ا���ض��ي��ة  القيم 
الت�ضامح  م��ن  اجلوجيت�ضو  ري��ا���ض��ة 
والثقة بالنف�س والتطوير ال�ضخ�ضي 

امل�ضتمر.
 

علم  يعانق  اأن  هديف  البلو�شي: 
الإمارات عنان ال�شماء

ال��ب��ل��و���ض��ي ع����ن بالغ   وع�����رب ح���م���د 
�ضعادته بعد فوزه بامليدالية الذهبية 

ال��ب��اراج��وج��ي��ت�����ض��و �ضمن  مل��ن��اف�����ض��ات 
قائال:  للجوجيت�ضو  العامل  بطولة 
اأه���دي ه��ذا الإجن���از اإىل  اأن  “ اأود  
�ضيدي �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي، 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة 
احل���رك���ة  ل���ت���ط���ور  الأول  ال�����راع�����ي 
الريا�ضية يف الدولة والداعم الأكرب 
لأ���ض��ح��اب ال��ه��م��م. ك��م��ا اأه����دي هذا 
الإجناز اإىل �ضعب وجمهور الإمارات 
�ضاحات  يف  ال��ت��واج��د  على  احلري�س 
نفو�س  يف  احل��م��ا���س  وب��ث  الت�ضجيع 

الالعبني.
 واأ�ضاف البلو�ضي اأن نزال اليوم كان 
ذي نكهة خا�ضة ل �ضيما اأنه يقام على 
اأبوظبي،  احلبيبة  العا�ضمة  اأر����س 
وتطلب  ���ض��ع��ب��ا  ك�����ان  اأن������ه  م�����وؤك�����دا 
تطور  ظل  يف  خمتلفة  اإ�ضرتاتيجية 
الكازاخ�ضتاين  ال���الع���ب  م�����ض��ت��وى 
متكن  البلو�ضي  اأن  علماً  امل��ل��ح��وظ، 
على  املا�ضي  يف  م��رت��ني  التفوق  م��ن 
يكون  اأن  م��ت��وق��ع��اً  ن��ف�����ض��ه  ال���الع���ب 
النزال يف هذه البطولة خمتلفاً جداً.  
الذهبية  امليدالية  اأن  البلو�ضي  واأكد 

الإجن�����از  اأن  اإّل  ال��ك��ث��ر،  ل���ه  ت��ع��ن��ي 
يكمن  ل��ه  بالن�ضبة  والأع��ظ��م  الأه���م 
يف تر�ضيخ ري��ادة دولة الإم��ارات على 
وتبوء  اجلوجيت�ضو  ري��ا���ض��ة  �ضعيد 
العاملية  ال��ت��ت��وي��ج  م��ن�����ض��ات  اأب��ن��ائ��ه��ا 
ورف����ع ع��ل��م��ه��ا خ��ف��اق��اً ل��ي�����ض��ل عنان 
اأثرت  كيف  البلو�ضي  وب��نّي  ال�ضماء. 
�ضخ�ضيته  يف  اجلوجيت�ضو  ري��ا���ض��ة 
وبدلته اإىل �ضخ�س اآخر اأكر حكمة 
واإرادة وم�ضوؤولية وت�ضامح  وت�ضميم 

مع اأقرانه يف املجتمع. 
ال�ضكر  ب��ع��ظ��ي��م  ال��ب��ل��و���ض��ي  وت���ق���دم 

اإبراهيم  م����درب����ه  اإىل  والم����ت����ن����ان 
املتوا�ضل  دع���م���ه  ع���ل���ى  احل���و����ض���ن���ي 
الذي  وامل��ع��ن��وي  النف�ضي  وجت��ه��ي��زه 
اأف�ضى اإىل هذه املرحلة من الإجناز. 
كلمات  ال���ب���ل���و����ض���ي  ي���ج���د  مل  ك���م���ا 
التي  اجل��ب��ارة  باجلهود  تليق  معربة 
يبذلها احتاد الإم��ارات للجوجيت�ضو 
ال��ري��ا���ض��ة، ور�ضم  ب��ه��ذه  ل���الرت���ق���اء 
م���الم���ح ال���ت���ف���وق وال���ن���ج���اح لأب���ن���اء 

الإمارات. 
احلو�ضني  اإب��راه��ي��م  ق��ال  م��ن جانبه 
مدرب منتخب الإمارات للجوجيت�ضو 

حتت 18 عاماً اأن امليدالية الذهبية 
هي  اإمن���ا  البلو�ضي  حلمد  اجل��دي��دة 
فالبطل  اأهله،  �ضادف  اإجن��از  مبثابة 
حمد مثال للكفاح والإ�ضرار واملثابرة 

حتى حتقيق الهدف.
باإجنازاته  ال��ب��ل��و���ض��ي  واأ�ضاف:”   
للفخر  من���وذج���اً  يعك�س  امل��ت��وا���ض��ل��ة 
والع����ت����زاز م���ن حل��ظ��ة دخ���ول���ه اإىل 
من�ضات  اإىل  و�ضوًل  املناف�ضة  ب�ضاط 
ال��ت��ت��وي��ج. ك��م��ا ل��ف��ت احل��و���ض��ن��ي اإىل 
بطلنا  بها  يتحلى  التي  العزمية  اأن 
ال��وط��ن��ي مت��ي��زه ب��ني ال��الع��ب��ني فهو 

ن�ضب  وا����ض���ع���اً  ال���ن���زال  اإىل  ي���دخ���ل 
ع��ي��ن��ي��ه ال��ن�����ض��ر ف��ق��ط اإمي����ان����اً منه 
امل�����ض��رف للوطن  ال��ت��م��ث��ي��ل  ب��اأه��م��ي��ة 

ورفعته. 
 واأ�����ض����اد احل��و���ض��ن��ي ب��ج��ه��ود احت���اد 
يعمل  ال��ذي  للجوجيت�ضو  الإم����ارات 
الهمم  اأ�ضحاب  ح�ضور  تعزيز  على 
وبالتايل  امل���ن���اف�������ض���ة،  ب�������ض���اط  ع���ل���ى 
كبرة  ب�ضهولٍة  م�ضاركتهم  ت�ضهيل 

باملقارنة مع اأي ريا�ضة اأخرى.
العائالت  جميع  احلو�ضني  ون��ا���ض��د 
اأف������راداً من  ال��ت��ي ت�ضم  الإم���ارات���ي���ة 
اأ���ض��ح��اب الهمم م��ن ال���ض��ت��ف��ادة من 
التي  امل��ل��ه��م��ة  وال����ن����م����اذج  الأم���ث���ل���ة 
يعك�ضها اأبطال مثل البلو�ضي  منوهاً 
باأن مكان اأ�ضحاب الهمم لي�س منازل 
املناف�ضة،  ب�����ض��اط  ع��ل��ى  ب���ل  ذوي���ه���م 
للجوجيت�ضو  الإم�����������ارات  واحت��������اد 
بجهوده وروؤيته كفيل بتحويلهم اإىل 

اأبطال. 

البلو�شي يعزز ر�شيد الإمارات من امليداليات الذهبية يف بطولة العامل للجوجيت�شو 

ي�شيف ذهبية جديدة اإىل خزائنه ويهدي الإجناز اإىل وطنه قيادًة و�شعًبا   الإماراتي  الباراجوجيت�شو  • بطل 
• حما�ش كبري وح�شور جماهريي رائع خلل مناف�شات الباراجوجيت�شو يف بطولة العامل للجوجيت�شو 
• اأبوظبي توؤكد ريادتها يف تر�شيخ قيم الوحدة واحت�شان اجلميع يف اإطار من الت�شامح واملحبة

ا����ض���ت���ق���ب���ل جم����ل���������س ال���������ض����ارق����ة 
الريا�ضي وفدا من القيادة العامة 
التن�ضيق  بهدف  ال�ضارقة  ل�ضرطة 
�ضتقام  التي  الريا�ضية  للفعاليات 

بالتزامن  خ���ورف���ك���ان  م��دي��ن��ة  يف 
لدولة   48 ال���  الوطني  اليوم  مع 

الإمارات.
جانب  م�����ن  الج�����ت�����م�����اع  ح�������ض���ر 

�ضعيد  الريا�ضي  ال�ضارقة  جمل�س 
الت�ضال  اإدارة  م���دي���ر  ال���ع���اج���ل 
مدير  العلي  اهلل  وعبد  احلكومي 
بالوكالة  امل�ضاندة  اخلدمات  اإدارة 

وع���ف���راء امل�����ض��غ��وين رئ��ي�����ض��ة ق�ضم 
جانب  ومن  والفعاليات  الأن�ضطة 
اأحمد  ال���رائ���د  ال�����ض��ارق��ة  ���ض��رط��ة 
مبارك اجلنيبي ومن اإدارة �ضرطة 

املنطقة ال�ضرقية املالزم اأول اأمين 
بن عيد واملالزم اأول عبد الرحمن 

امل�ضتغل.
بدور  ال�ضارقة  �ضرطة  وفد  واأ�ضاد 

جمل�س ال�ضارقة الريا�ضي يف دعم 
واملنا�ضبات  الريا�ضية  الفعاليات 

الوطنية التي ت�ضهدها الإمارة.
اأن  العاجل  �ضعيد  اأك��د  جانبه  من 

املبادرات  ب��ك��اف��ة  ي��رح��ب  امل��ج��ل�����س 
التي  وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة  ال���ري���ا����ض���ي���ة 
ويف  احلكومية  اجل��ه��ات  بها  تقوم 
ل�ضرطة  العامة  القيادة  مقدمتها 

املنطقتني  يف  واإدارت���ه���ا  ال�����ض��ارق��ة 
ل�ضيما  وال�������ض���رق���ي���ة  ال���و����ض���ط���ى 
املنا�ضبات  م��ع  تتزامن  ال��ت��ي  تلك 

الوطنية .

ا�شتعدادات لتنظيم فعاليات ريا�شية بخورفكان تزامنا مع اليوم الوطني ال� 48
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الفجر الريا�ضي

رفع الربيطاين تومي فليتوود حدة 
اإىل  “ال�ضباق  ل��ق��ب  ع��ل��ى  امل��ن��اف�����ض��ة 
للجولف  الأوروب���ي���ة  للجولة  دبي” 
ب��ع��دم��ا ت��ق��دم ل��ل��م��رك��ز ال��ث��اين على 
لئحة الرتتيب قبل �ضربة البداية 
العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  جولة  لبطولة 
ال�ضيخ  �ضمو  رعاية  حتت  تقام  التي 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����ض���د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
الريا�ضي على مالعب عقارات  دبي 
ج���م���را ل��ل��ج��ول��ف ب���داي���ة م���ن يوم 
وحتى  نوفمرب   21 املقبل  اخلمي�س 

الأحد 24 من ال�ضهر نف�ضه.
بطولة  ب���ل���ق���ب  ف����ل����ي����ت����وود  وت���������وج 
جنوب  يف  اأقيمت  التي  “نيدبانك” 
جاري  الأ���ض��ط��ورة  ب�ضيافة  اأفريقيا 
نقطة   1665 ل��ي��ح�����ض��د  ب���الي���ري 
ت��ق��دم ب��ه��ا م���ن امل���رك���ز ال��ع��ا���ض��ر اإىل 
امل���رك���ز ال���ث���اين ع��ل��ى لئ��ح��ة ترتيب 
 4079.8 مبجموع  احلايل  املو�ضم 

نقطة.
وج������اء ف�����وز ف���ل���ي���ت���وود ل��ي��ف��ت��ح باب 
حل�ضم  م�ضرعيه  على  الح��ت��م��الت 
يزال  ول  دبي”  اإىل  “ال�ضباق  لقب 
لقب  ح�ضد  لعبني  خم�ضة  باإمكان 
برند  النم�ضاوي  ويت�ضدر  املو�ضم 
بر�ضيد  ال����رتت����ي����ب  ف���ي�������ض���ب���رج���ر 
اأهدر  ال��ذي  وه��و  نقطة   4802.6
فر�ضة ح�ضم الأمور يف جنوب اأفريقيا 
ليتاأجل الأمر اإىل امل�ضهد الأخر يف 
الثاين  امل��رك��ز  فليتوود  ويحتل  دب��ي 
 4079.8 يف املركز الثاين بر�ضيد 
نقطة بينما يحتل الإجنليزي جون 
موانئ  جولة  ببطولة  الفائز  راه��م 
الثالث  املركز   2017 العاملية  دب��ي 
للجولف  اأب���وظ���ب���ي  ب���ط���ل  وي���ك���م���ل 
القائمة  ل�����وري  ���ض��ني  الإي���رل���ن���دي 
بر�ضيد  ال���راب���ع  ب��امل��رك��ز  ب��ت��واج��ده 
3،613.8 نقطة وياأتي الإجنليزي 

م��اث��ي��و ف��ي��ت��زب��ات��ري��ك ال��ف��ائ��ز بلقب 
العاملية يف  بطولة جولة موانئ دبي 
بر�ضيد  اخلام�س  باملركز   2016

نقطة.  3321
بلقب  للفوز  فليتوود  ي�ضعى  وفيما 
الثانية  للمرة  دبي”  اإىل  “ال�ضباق 
فاإن   2017 ع���ام  ب��ع��د  م�ضرته  يف 
في�ضبرجر يبحث عن اللقب للمرة 
يعني  م��ا  وه���و  م�����ض��رت��ه،  الأوىل يف 
على  دب���ي  يف  للغاية  ق��وي��ة  مناف�ضة 
الأنفا�س  �ضتحب�س  اأي��ام  اأرب��ع��ة  م��دار 

حتى ال�ضربة الأخرة.
العام  الرتتيب  م�ضتجدات  اأب��رز  ويف 
ماركو�س  اأف��ري��ق��ي  اجل��ن��وب  ح�����ض��د 
ال���ث���اين يف بطولة  امل���رك���ز  ك��ي��ن��ول��ت 
نقطة   1113 ل��ي��ك�����ض��ب  ن��ي��دب��ان��ك 
املركز  اإىل   35 امل��رك��ز  م��ن  وي��ت��ق��دم 
دبي”  اإىل  “ال�ضباق  ترتيب  يف   13
ب���ع���دم���ا ب���ل���غ جم���م���وع ن���ق���اط���ه هذا 

املو�ضم اإىل 2451.1 نقطة.

الربيطاين فليتوود ي�شعل املناف�شة 
قبل انطالق »جولف املوانئ العاملية«

بات منتخب م�ضر الأول لكرة القدم يعي�س 
اأ�ضواأ فرتاته موؤخراً، بعدما توا�ضلت النتائج 
املخيب  ب��ال��ت��ع��ادل  “الفراعنة”  ل���  ال�ضلبية 
الثانية  اأم��ام جزر القمر يف اجلولة  لالآمال 

من ت�ضفيات كاأ�س اأمم اأفريقيا 2021. 
ويعي�س بطل اأفريقيا 7 مرات موقفاً �ضعباً 
الفريق  تعادل  بعدما  الت�ضفيات،  بداية  يف 
كينيا  مع  متوقعة  غر  بنتيجة  اأر���ض��ه  على 
اأمام  التعادل  ف��خ  يف  ي�ضقط  اأن  قبل   ،1-1
املنتخبات  اأقل  الذي يعد �ضمن  القمر  جزر 
ت�ضنيفاً يف الحتاد الدويل لكرة القدم، حيث 
احتفل املنتخب الذي مل يتاأهل من قبل اإىل 

اأمام  التاريخي  بالتعادل  القارية  البطولة 
“الفراعنة” �ضلبياً.

ال��ن��ج��م الأول  امل���ب���ارات���ني غ���ي���اب  و����ض���ه���دت 
الأخ��رة، لعب  ال�ضنوات  امل�ضرية يف  للكرة 
الإ�ضابة  ب�ضبب  ���ض��الح،  حممد  ل��ي��ف��رب��ول، 
ال���دوري  “الريدز” يف  ب��ه م��ع  ال��ت��ي حل��ق��ت 

الإجنليزي اأمام مان�ض�ضرت �ضيتي.
هجوم  خ���ط  لأداء  ال��ك��ب��ر  ال��ت��اأث��ر  وو����ض���ح 
امل��ن��ت��خ��ب امل�����ض��ري غ��ي��اب اأف�����ض��ل لع���ب يف 
اآخ���ر ع��ام��ني، حيث ع��ان��ى الفريق  اأف��ري��ق��ي��ا 
متاماً رغم حماولت اجلهاز الفني ال�ضتعانة 
مبحمود كهربا لتعوي�س هذا الغياب، ولكن 

الأخ��ر مل يتمكن من القيام ب��الأدوار التي 
يقوم بها �ضالح.

ورغم اأن غياب لعب “الريدز” عن املنتخب 
لي�س  بالتاأكيد  ولكنه  للغاية،  امل�ضري موؤثر 
“الفراعنة”  اأن  الفريق، خا�ضة  اأزمات  اأبرز 
يف  بها  ال��ت��ي ظهر  املخيبة  ع��رو���ض��ه  وا���ض��ل 
بطولة كاأ�س اأفريقيا التي ا�ضت�ضافتها م�ضر 

العام اجلاري.
وح��ق��ق امل��ن��ت��خ��ب امل�����ض��ري ال���ف���وز يف جميع 
يخرج  اأن  قبل  املجموعات  دور  يف  مبارياته 
اأفريقيا  اأمام جنوب  16 باخل�ضارة  من دور 
حممد �ضالح، واأبرز جنوم  وجود  يف   ،1-0

الفريق، ما يوؤكد اأن امل�ضكلة الأ�ضا�ضية لي�ضت 
غياب جنم ليفربول.

ويحتاج “الفراعنة” اإىل ال�ضتفادة من تاألق 
عدد من  بت�ضعيد  الأومل��ب��ي،  املنتخب  لعبي 
النجوم الذين فر�ضوا اأنف�ضهم خالل بطولة 
وبالتحديد  �ضنة،   23 حت��ت  اأفريقيا  ك��اأ���س 
املتاألق م�ضطفى  واملهاجم  رم�ضان �ضبحي، 
�ضي�ضكالن  �ضك  دون  م��ن  اأن��ه  حيث  حممد، 
اإ���ض��اف��ة ك��ب��رة خل��ط ه��ج��وم ال��ف��ري��ق، اإىل 
لديها  �ضيكون  ال��ت��ي  الأ���ض��م��اء  بع�س  ج��ان��ب 
احل���اف���ز ل��ل��ح�����ض��ول ع��ل��ى م��ك��ان اأ���ض��ا���ض��ي يف 

ت�ضكيلة املدرب ح�ضام البدري.

هل م�شكلة »الفراعنة« يف غياب حممد �شالح؟

اأعلن منظمو �ضباق جائزة الحتاد للطران الكربى للفورمول1 لعام 
واأجنحة  الرئي�ضي  املدرج  تذاكر  جميع  نفاد  عن  اأبوظبي  يف   2019
املر�ضى بالكامل، ومل يتبق �ضوى 1500 تذكرة حل�ضور ال�ضباق هذا 
الرتفيهية  الفعاليات  من  مبجموعة  تنظيمه  �ضيقرتن  وال��ذي  العام 
امل�ضاحبة على مدار 5 اأيام بداية من يوم اخلمي�س 28 نوفمرب وحتى 

يوم الثنني 2 دي�ضمرب.
واأكدت اللجنة املنظمة يف بيان لها اأم�س اأنه باإمكان امل�ضجعني الذين 
املخ�ض�ضة  ال��ت��ذاك��ر  ه��ذا احل��دث حجز  زال���وا يرغبون يف ح�ضور  م��ا 
توفرها  من  الرغم  على  والغربية  واجلنوبية  ال�ضمالية  للمدرجات 

بعدد حمدود فقط .
الإثارة  من  اأحداثاً  اأبوظبي  يف  الكربى  اجلائزة  �ضباق  م�ضار  وي�ضهد 
الذي  الإم�����ارات   4 ال��ف��ورم��ول  بطولة  مناف�ضات  ت�ضمل  والت�ضويق 
�ضت�ضارك به ال�ضائقتان الإماراتيتان حمدة واآمنة القبي�ضي يف �ضابقة 
هي الأوىل من نوعها بهذا احلدث الذي ت�ضت�ضيفه الإمارات كل عام.

وينطلق املهرجان املتوا�ضل على مدار خم�ضة اأيام مع اإقامة اخلمي�س 
ال�ضيانة،  منطقة  يف  املفتوحة  اجل��ول��ة  تنظيم  ي�ضهد  ال��ذي  ال�ضوبر 
على اأن تتوا�ضل الفعاليات والأن�ضطة طوال عطلة الأ�ضبوع حتى يوم 
 48 ال�  الوطني  باليوم  الحتفال  ي�ضادف  ال��ذي  دي�ضمرب   2 الثنني 

لدولة الإمارات.
كبار  من  نخبة  ال�ضباق  بعد  ويحيي حفالت مهرجان “يا �ضالم” ملا 
ال�  العام  العامليني، وت�ضتقبل جزيرة يا�س هذا  املو�ضيقا والغناء  جنوم 
“دي جي” العاملي ال�ضهر مار�ضميلو الذي يحيي حفلة يوم اخلمي�س، 
يوم  حفلة  يحيي  ال��ذي  �ضكوت  ترافي�س  هوب”  “الهيب  جن��م  م��ع 
اجلمعة، وحتيي جنمة الغناء العاملية لنا ديل راي حفلة يوم ال�ضبت، 

فيما تختتم فرقة ذا كيلرز احلفالت م�ضاء الأحد 1 دي�ضمرب.
ولأول مرة يف تاريخ احللبة، ي�ضهد هذا العام عر�س جمموعة من اأندر 
واأكر ال�ضيارات الكال�ضيكية رواجاً للبيع عرب مزاد مفتوح، ومن بينها 

“�ضبيكرت  بوند  جيم�س  فيلم  من  املذهلة   CX-75 جاكوار  �ضيارة 
ليكون بذلك اأول مزاد علني يقام بالتزامن مع جائزة اأبوظبي الكربى 

للفورمول1 على الإطالق.
وي�ضهد يوم الثنني 2 دي�ضمرب الذي ي�ضادف اليوم الوطني الإماراتي 
ال� 48 تنظيم جمموعة من الفعاليات الرتفيهية ابتداًء من ال�ضاعة 
الثالثة بعد الظهر وحتى ال�ضاعة التا�ضعة م�ضاًء، كما ت�ضمل الأن�ضطة 
وغرفة  ال�ضارع  وفناين  النارية  الألعاب  اليوم  هذا  خالل  الرتفيهية 
حماكاة  اأج��ه��زة  وجت��رب��ة  ال�ضيانة  منطقة  حت��دي  وم�ضابقة  ال��ل��ي��زر 

الفورمول1، وغرها.

نفاد تذاكر املدرج الرئي�شي واأجنحة املر�شى ل�شباق جائزة الحتاد الكربى للفورمول 1

عاد لوي�س انريكي لالإ�ضراف على املنتخب الإ�ضباين لكرة القدم الذي تركه 
التي توفيت لحقا، خلالفة  ابنته  ب�ضبب مر�س  املا�ضي  يف حزيران-يونيو 
م�ضاعده ال�ضابق روبرت مورينو الذي قاد “ل فوريا روخا” للتاأهل اىل كاأ�س 

اأوروبا 2020، وذلك بح�ضب ما اأعلن الثالثاء الحتاد املحلي للعبة.
�ضحايف  م��وؤمت��ر  يف  روبيالي�س  لوي�س  الإ���ض��ب��اين  الحت���اد  رئي�س  وق��ال 

من�ضبه  اىل  يعود  انريكي  لوي�س  ب��اأن  التاأكيد  اليوم  “باإمكاننا 
ال�ضابق”، م�ضيفا “اأعرب لنا لوي�س انريكي عن رغبته بالعودة... 

والباب كان مفتوحا له على الدوام من اأجل العودة«.
الوطني  للمنتخب  ا�ضتلم مهامه كمدرب  عاما  ال�49  ابن  وكان 

2018 بعد مونديال رو�ضيا، لكنه عجز عن  يف متوز-يوليو 
توفيت  التي  ت�ضانا  ابنته  مر�س  ب�ضبب  مهمته  اإكمال 

يف اواخر اآب-اأغ�ضط�س بعد �ضراع مع مر�س �ضرطان 
العظام، فناب عنه م�ضاعده مورينو وجنح يف قيادة 

اأبطال مونديال 2010 اىل نهائيات كاأ�س اأوروبا 
2020 التي اأنهوها الثنني بالفوز على رومانيا 

-5�ضفر.
ومل يكن الع��الن عن عودة انريكي مفاجئا بل 
املوؤمتر  ع��ن  مورينو  غ��اب  اأن  بعد  متوقعا  ك��ان 

رومانيا  على  اإ�ضبانيا  ف��وز  ت��ال  ال���ذي  ال�ضحايف 
القارية. الت�ضفيات  يف  م�ضوارها  ختام  يف  -5�ضفر 

مورينو،  موقف  للعبة  الإ�ضباين  الحت��اد  ي��ربر  ومل 
ظهر  بعد  �ضحافيا  م��وؤمت��را  �ضيعقد  باأنه  اأف��اد  لكنه 

اأم�س الثالثاء، ما دفع و�ضائل الإعالم اىل التكهن 
بالعالن عن عودة انريكي ملن�ضبه ال�ضابق.

عن  را�ضية  الإ�ضبانية  الإع���الم  و�ضائل  اأن  يبدو  ول 
وقد  روبيالي�س،  قبل  من  املنتخب  �ضوؤون  ادارة  كيفية 
“اأزمة  ع���ن  ال��ري��ا���ض��ي��ة  “ماركا”  �ضحيفة  حت��دث��ت 
ك��ات��ب��ة يف  الإ�ضباين”،  امل��ن��ت��خ��ب  ح���ول  ���ض��ام��ل��ة حت���وم 
�ضفحتها الأوىل “ل ميكن اأن تكون اإ�ضبانيا +�ضرك+. 

لقد تعاطى روبيالي�س باأ�ضواأ الطرق مع م�ضاألة رحيل 
روبرت مورينو«.

وبعد اأن �ضغل مهمة م�ضاعد املدرب، ا�ضتلم مورينو مهمة 
التنحي يف  انريكي  ق��رر  اأن  بعد  املنتخب  ال���ض��راف على 
حزيران-يونيو لأ�ضباب �ضخ�ضية مرتبطة مبر�س ابنته، 
ومع عودة ابن خيخون ملن�ضبه ال�ضابق يكون املنتخب قد 
�ضهد تغيرا يف من�ضب املدرب للمرة اخلام�ضة يف غ�ضون 

عامني فقط، وحتديدا منذ اجلدل الذي ت�ضبب به جولن 
حني   2018 رو�ضيا  مونديال  انطالق  ع�ضية  لوبيتيغي 

اأدى  ما  البطولة  بعد  ريال مدريد  �ضين�ضم اىل  باأنه  اأعلن 
بعده  وم��ن  هيرو  بفرناندو  موقتا  وا�ضتبداله  اإقالته  اىل 

اأنريكي ومورينو.

املنتخب  تدريب  عن  للتخلي  ا�ضتعداده  مورينو  ك�ضف  اأيلول-�ضبتمرب،  ويف 
املن�ضب  اىل  بالعودة  الأخ��ر  رغ��ب  ح��ال  انريكي، يف  م�ضاعدة  اىل  وال��ع��ودة 
احرتامه  علينا  راهن  و�ضع  “ثمة  تركه يف حزيران/يونيو، مو�ضحا  الذي 
اىل  للعودة  اإ�ضارة  يف  حاليا”،  امل�ضاألة  بهذه  يفّكر  )انريكي(  اأن��ه  اأعتقد  ول 

من�ضبه.
اأي  قبل  تاأتي  وال�ضداقة  �ضديقا  لوي�س  “اأعترب  حينها  يف  واأ�ضاف 
اأن نكون ب�ضرا لذا يف  اأمر يف احلياة لأنه من دونها، نفقد معنى 
�ضاأكون  امل��درب، حينها  ليكون  بالعودة  حال جاء وقت يرغب فيه 
اأول �ضخ�س والأكر �ضرورا بالتنحي جانبا ومعاودة العمل معه” 

كم�ضاعد.
العامل  لأب���ط���ال  ال��ف��ن��ي��ة  الإدارة  يف  ت��ع��اون��ه��م��ا  وق��ب��ل 
2010، عمل مورينو م�ضاعدا لنريكي يف اأندية �ضلتا 

فيغو، روما الإيطايل وبر�ضلونة.
عقب  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب  ال��ف��ن��ي��ة  الإدارة  ان��ري��ك��ي  وت����وىل 
النهائي ملونديال رو�ضيا  ال��دور ثمن  اخل��روج من 
منذ  وظيفته  ع��ن  غ��اب  لكنه   ،2018 �ضيف  يف 
التنحي  اأن يتخذ قرار  املا�ضي قبل  اآذار-م��ار���س 

يف حزيران-يونيو.
وخ����الل ال��ف��رتة ال��ت��ي اأم�����ض��اه��ا ك��م��درب موقت 
م��ب��اري��ات يف   9 للمنتخب، خ��ا���س مورينو  دائ���م  ث��م 
ت�ضفيات كاأ�س اأوروب��ا 2020، ففاز يف �ضبع وتعادل يف 
روخا”  فوريا  “ل  و�ضمن  هزمية،  اأي  دون  من  اثنتني 
اجلولة  قبل  ال�ضويد  اأم��ام  ال�ضاد�ضة  املجموعة  �ضدارة 

الأخرة التي اأقيمت الثنني.
واأكد روبيالي�س يف موؤمتره ال�ضحايف “كنا �ضعداء جدا 
امل�ضروع  ه��ذا  ق��ائ��د  روب���رت لكن  ب��ه  ق��ام  ال���ذي  بالعمل 
اأمامه  الباب مفتوح  ب��اأن  قلت  انريكي. لطاملا  لوي�س  هو 
اأن  واأعتقد  ال�ضتمرارية،  مببداأ  التزمنا  لقد  )للعودة(. 

انريكي لديه منهج رائع ونحن نثق به«.
ورف�������س روب��ي��ال��ي�����س الت���ه���ام���ات امل��وج��ه��ة ل���الحت���اد بعدم 
ال�ضفافية ل�ضيما يف ما يخ�س التخلي عن مورينو، كا�ضفا 
اأخرى  ث��م م���رة  امل��ا���ض��ي  ال�ضهر  ان��ري��ك��ي  ب��اأن��ه حت���دث اىل 
الثنني، بعد اأن علم من خالل مورينو باأنه م�ضتعد للعودة. 
وتابع “كان من الوا�ضح اأنه مبجرد اأن ي�ضعر لوي�س انريكي 
بالقوة الكافية للعودة، �ضيكون الباب مفتوحا اأمامه. لقد 
اأن ي�ضعر باخلداع.  كنت �ضادقا يف ذل��ك. ل ميكن لأح��د 

ن�ضكر روبرت مورينو على عمله...«.
وراأى روبيالي�س “يجب اأن يكون يوما �ضعيدا لأن لوي�س 
انريكي عاد بعد كل الذي مر به. لقد التزمنا بكلمتنا 
جتاهه وجتاه روبرت. كان علينا اأن نتخذ القرار. هذه 

هي وظيفتنا«.

انريكي يعود لالإ�شراف على 
املنتخب الإ�شباين 

  
 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  

 كاليد اند كو ال ال بي  
بطلب انتقال ملكية ت�ضجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : 2012/12/12 املودعة حتت رقم  : 183397 
 2014/06/11 : تاريخ الت�ضجيل 

با�ض��م:�س. �ضتايويل هو�ضبيتاليتي جروب بي تي واي ليمتد
وعنوانه: ات�س ا�س بي �ضي بيلدينج، ليفيل 6، 580 جورج �ضرتيت، �ضيدين ان ا�س دبليو 2000، اأ�ضرتاليا

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
املنتجعات  خدمات  الفنادق؛  خدمات  امل��وؤق��ت؛  ال�ضكن  الكحويل(؛  )غ��ر  وال�ضراب  الطعام  توفر  خدمات 
الإقامة  حجز  خدمات  للفنادق؛  وال�ضراب  الطعام  توفر  خدمات  الفنادق؛  يف  الإقامة  خدمات  الفندقية؛ 
معار�س  لإقامة  الفنادق  يف  منا�ضبة  اأماكن  توفر  الفنادق؛  �ضمن  امل��وج��ودة  املطاعم  خدمات  الفنادق؛  يف 
لعقد  )ل��الإق��ام��ة(  املنا�ضبة  املن�ضاآت  ت��وف��ر  والج��ت��م��اع��ات؛  وامل��ح��ا���ض��رات  واجلل�ضات  وامل���وؤمت���رات  الأع��م��ال 
اأجنحة  توفر  )الإق��ام��ة(؛  ال�ضيافة  خدمات  الجتماعات؛  غرف  تاأجر  والعطالت؛  واملعار�س  امل��وؤمت��رات 
ال�ضيافة )توفر الإقامة اأو الطعام اأو امل�ضروبات )غر الكحولية((؛ خدمات التخطيط وتقدمي املعلومات 
اخلا�ضة بالإقامة لتم�ضية العطالت؛ املطاعم؛ املقاهي؛ خدمات توفر الطعام وال�ضراب )غر الكحويل(؛ 
وكافة اخلدمات ال�ضت�ضارية وتوفر املعلومات وامل�ضورة املتعلقة بالأمور املذكورة اأعاله؛ وتقدمي جميع تلك 
الكرتونية  ات�ضالت  �ضبكة  اأو من خالل  بيانات حا�ضوبية  قاعدة  النرتنت من  عن طريق  اأي�ضاً  اخلدمات 

عاملية؛ والواردة جميعها يف الفئة 43.
43: الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل  
ا�ضم من اإنتقلت له امللكية : �ضتايويل هولدينجز بي تي واي ال تي دي

وعنوانه ليفل 10، 80 كالرن�س �ضرتيت �ضيدين، ان ا�س دبليو 2000، اأ�ضرتاليا
تاري�خ انت�قال امللكية : 2018/05/27

تاريخ التا�ضر : 2019/11/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  20  نوفمرب  2019 العدد 12787    

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  
 كاليد اند كو ال ال بي  

بطلب انتقال ملكية ت�ضجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : 2012/12/12 املودعة حتت رقم  : 183398 
  تاريخ الت�ضجيل : 2014/06/11 

با�ض��م : �س. �ضتايويل هو�ضبيتاليتي جروب بي تي واي ليمتد
وعنوانه : ات�س ا�س بي �ضي بيلدينج، ليفيل 6، 580 جورج �ضرتيت، �ضيدين ان ا�س دبليو 2000، اأ�ضرتاليا

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
املكتبي؛ تقدمي  الن�ضاط  وتفعيل  الأعمال  وترويج  واإدارة  والرتويج؛  والت�ضويق  والإع��الن  الدعاية  خدمات 
ت�ضهيالت املكاتب؛ اإدارة ال�ضوؤون التجارية ملحالت التجزئة، وكافة اخلدمات ال�ضت�ضارية وتوفر املعلومات 
وامل�ضورة املتعلقة بالأمور املذكورة اأعاله؛ وتقدمي جميع تلك اخلدمات اأي�ضاً عن طريق النرتنت من قاعدة 

بيانات حا�ضوبية اأو من خالل �ضبكة ات�ضالت الكرتونية عاملية؛ والواردة جميعها يف الفئة 35.
35 : الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل  
ا�ضم من اإنتقلت له امللكية : �ضتايويل هولدينجز بي تي واي ال تي دي

وعنوانه : ليفل 10، 80 كالرن�س �ضرتيت �ضيدين، ان ا�س دبليو 2000، اأ�ضرتاليا
تاري�خ انت�قال امللكية : 2018/05/24

تاريخ التا�ضر : 2019/11/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  20  نوفمرب  2019 العدد 12787    

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / كاليد اند كو ال ال بي  
بطلب انتقال ملكية ت�ضجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : 2014/02/16  املودعة حتت رقم  : 206207 
2015/05/05 : تاريخ الت�ضجيل 

با�ض��م:�س. �ضتايويل هو�ضبيتاليتي جروب بي تي واي ليمتد
وعنوانه : ال10، 80 كالرين�س ا�س تي �ضيدين ان ا�س دبليو 2000    ا�ضرتاليا

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
توفر مرافق مكتبية،  املكاتب،  اأعمال  الأعمال،  ادارة  التجارية،  والدارة  والدعاية،  والرتويج  والت�ضويق  الإع��الن  خدمات 
املتعلقة  ال�ضت�ضارية  واخل��دم��ات  واملعلومات  ال�ضت�ضارية  واخل��دم��ات  بالتجزئة  البيع  ملتاجر  التجارية  ال�����ض��وؤون  واإدارة 
�ضبكة  اأو عرب  الكمبيوتر  بيانات  اأي�ضا على النرتنت من قاعدة  اأع��اله  املذكورة  �ضبق؛ تقدمي جميع اخلدمات  بجميع ما 
الت�ضالت العاملية؛ خدمات جتميع ت�ضكيلة من الب�ضائع ل�ضالح الغر، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�ضرائها 
واملعادن  التجميل  و منتجات  التجميل  النقل(؛ وقد تقدم مثل م�ضتح�ضرات  عند احلاجة،( ول ينطوي ذلك على خدمة 
الثمينة و الأحجار، واملجوهرات وال�ضاعات واأدوات قيا�س الوقت، الورق و ال�ضلع الورقية، املطبوعات والقرطا�ضية واملنتجات 
اجللدية واحلقائب والأدوات املنزلية، والأواين الزجاجية، واخلزف، والفخار  املن�ضوجات ومنتجات املن�ضوجات و املالب�س و 
األب�ضة القدم و اأغطية الراأ�س ولعب الأطفال والألعاب و و اأدوات اللعب، املواد واملعدات الريا�ضية، والطعام واملواد الغذائية 
وامل�ضروبات )غر الكحولية، ( الزهور وتن�ضيق الزهور و مواد املدخنني؛ خدمات جتميع ت�ضكيلة من الب�ضائع ل�ضالح الغر، 
وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�ضرائها عند احلاجة عن طريق النرتنت،)  ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(؛ 
وقد تقدم مثل م�ضتح�ضرات التجميل و منتجات التجميل واملعادن الثمينة و الأحجار، واملجوهرات وال�ضاعات واأدوات قيا�س 
الوقت، الورق و ال�ضلع الورقية، املطبوعات والقرطا�ضية واملنتجات اجللدية واحلقائب والأدوات املنزلية، والأواين الزجاجية، 
واخلزف، والفخار واملن�ضوجات ومنتجات املن�ضوجات و املالب�س و األب�ضة القدم و اأغطية الراأ�س ولعب الأطفال والألعاب و 
و اأدوات اللعب، املواد واملعدات الريا�ضية، والطعام واملواد الغذائية وامل�ضروبات )غر الكحولية، ( الزهور وتن�ضيق الزهور و 

مواد املدخنني اخلدمات الرتويجية للفنادق واملطاعم، واحلانات، واملنتجعات، واإدارة الأعمال من الفنادق يف الفئة  35
الواق�عة بالفئة : 35

 بيانات التعديل     
ا�ضم من اإنتقلت له امللكية : �ضتايويل هولدينجز بي تي واي ال تي دي 

وعنوانه  ليفل 10، 80 كالرن�س �ضرتيت �ضيدين، ان ا�س دبليو 2000، اأ�ضرتاليا 
تاري�خ انت�قال امللكية : 2018/05/24

تاريخ التا�ضر : 2019/11/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  20  نوفمرب  2019 العدد 12787    

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  
 كاليد اند كو ال ال بي  

بطلب انتقال ملكية ت�ضجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع : 2014/02/16  املودعة حتت رقم  : 206208 
2015/05/05 : تاريخ الت�ضجيل 

با�ض��م : �س. �ضتايويل هو�ضبيتاليتي جروب بي تي واي ليمتد
وعنوانه ال10، 80 كالرين�س ا�س تي �ضيدين ان ا�س دبليو 2000، ا�ضرتاليا 

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : 
العقارات،  ا�ضتئجار  خ��دم��ات  ال��ع��ق��اري؛  التاأجر  وخ��دم��ات  ال��ع��ق��ارات،  اإدارة  وخ��دم��ات  العقارية،  اخل��دم��ات 
العقارية؛  الأم���الك  و  امل�ضتاأجرة  العقارات  اإدارة  الآخ��ري��ن؛  عن  نيابة  الإق��ام��ة  اأم��اك��ن  وت��اأج��ر  وا�ضتئجار 
املعلومات املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله، كافة اخلدمات املذكورة فيما يتعلق بالفنادق وال�ضقق املفرو�ضة 

فقط يف الفئة  36
36 : الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل  
ا�ضم من اإنتقلت له امللكية:�ضتايويل هولدينجز بي تي واي ال تي دي

وعنوانه : ليفل 10، 80 كالرن�س �ضرتيت �ضيدين، ان ا�س دبليو 2000، اأ�ضرتاليا
تاري�خ انت�قال امللكية : 2018/05/24

2019/11/17 : تاريخ التا�ضر 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  20  نوفمرب  2019 العدد 12787 

   
 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  

 كاليد اند كو ال ال بي  
بطلب انتقال ملكية ت�ضجيل العالمة التجارية التالية:

تاريخ الإيداع  : 2014/02/16 املودعة حتت رقم  : 206209 
2014/08/25: تاريخ الت�ضجيل 

با�ض��م:�س. �ضتايويل هو�ضبيتاليتي جروب بي تي واي ليمتد
وعنوانه : ال10، 80 كالرين�س ا�س تي �ضيدين ان ا�س دبليو 2000، ا�ضرتاليا

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
فندقي،  منتجع  وخدمات  الفندقية  اخلدمات  وال�ضراب؛  الطعام  لتوفر  خدمات  املوؤقتة،  القامة  توفر 
وخدمات الإقامة يف الفنادق؛ خدمات التزويد بالطعام وخدمات حجز الفنادق؛ اخلدمات مطاعم الفنادق؛ 
وخدمات توفر القاعات لقامة معار�س التجارية واملوؤمترات والفعاليات واملحا�ضرات والجتماعات؛ توفر 
مرافق لإجراء الجتماعات واملوؤمترات واملعار�س، واحتفالت الأعياد؛ ا�ضتئجار قاعات الجتماعات، وخدمات 
واملقاهي،  واملطاعم،  بالإقامة،  تتعلق  العطالت  خالل  والتخطيط  واملعلومات  ال�ضيافة،  اأجنحة  ال�ضيافة؛ 
ا�ضت�ضارية واملعلومات واخلدمات ال�ضت�ضارية  الفندقية، وخدمات  الفنادق وال�ضقق  وخدمات املطاعم داخل 
كمبيوتر  النرتنت من جهاز  على  اأي�ضا  اأع��اله  املذكورة  تقدمي جميع اخلدمات  �ضبق؛  ما  بجميع  املتعلقة 

قاعدة البيانات اأو عرب �ضبكة الت�ضالت العاملية يف الفئة  43
43 : الواق�عة بالفئة 

بيانات التعديل   
ا�ضم من اإنتقلت له امللكية : �ضتايويل هولدينجز بي تي واي ال تي دي

وعنوانه : ليفل 10، 80 كالرن�س �ضرتيت �ضيدين، ان ا�س دبليو 2000، اأ�ضرتاليا
تاري�خ انت�قال امللكية : 2018/05/24

 2019/11/17 : تاريخ التا�ضر 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  20  نوفمرب  2019 العدد 12787 



بقلوب موؤمنة بق�شاء اهلل وقدره 
ومبزيد من احلزن والأ�شى

نتقدم
بخال�ش العزاء و�شادق املوا�شاة اإىل

�شاحب ال�شمو ال�شيخ

خليفة بن زايد اآل نهيان
رئي�ش الدولة حفظه اهلل
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ

حممد بن زايد اآل نهيان
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة

واإىل اأجنال الفقيد
وعموم اآل نهيان الكرام

يف وفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل
�شمو ال�شيخ

�شلطان بن زايد اآل نهيان
ممثل �شاحب ال�شمو رئي�ش الدولة

�شائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

حم�س �شعيد �شامل الهاملي 
واأولده

الهاملي حم�ش  حممد 
الهاملـي حم�ش  عبيد 
الهاملي حمــ�ــش  جــرب 

عبداهلل حم�ش الهاملي
الهاملي حم�ش  مايـد 
الهاملي حم�ش  جابر 

••
••
••


